
!រស$% សរបស់អ)កមីងែម៉ន េឆងេអ4ក 

ក៖ អ%កស'( សេ*+ ះ ែញ៉ម សុគ34  ខ៖ អ%ក6ត8វេគស'( សេ*+ ះ ែម៉ន េឆងេអ=ក 

 

ក៖ >ដំបូង3ងខC D ំសូមែថFងអំណរគុណដល់អ%កមីង ែដលLនឱNខC Dសំ'( សអំពីជីវ6បវតQ ិរបស់ 
អ%កមីង។ ែដលTរស'( សេនះ6ត8វLនេរ=បចំេឡWងេXយZកលវ [ទ]ល័យ េ_6បេទស `េមរ [ច 
េ*+ ះa b c de យ យូ ែដលZកលវ [ទ]លយ័'នបំណង ចង់រកf6បវតQ ិ6ប>ជនែខ+ រ 
េដWមgីរកfទុកឱNកូនេhជំ3ន់េ6Tយរបស់អ%កមីង កដូ៏ច>6ប>ជនែខ+ រ `ចZj ល់ពី6បវតQ ិ 
របស់ដូនk។ ចឹងអ%កមីងយល់6ពមឱNខC D  ំ
Xក់Tរស'( សេនះចូលេmកn DងេវបZយរបស់Zកលវ [ទ]លយ័ ប ីde យ យូ ែដរ ឬេទអ%កមីង? យ
ល់6ពមអត់អ%កមីង? 

ខ៖ េវបZយកn Dងទូរទសqន៍ែមន?  

ក៖ ដូច>Xក់េ_កn DងេវបZយរបស់សកលវ [ទ]ល័យចឹងs៎ ទុកឱNកូនេhអ%កមីងZQ បs៎់ 
អ%កមីង យល់6ពមអត?់ 

ខ៖   6ពម!  

ក៖ v៎ស!  ែដលេវបZយេ3ះ'នេ*+ ះa www.cambodiaoralhistory.byu.edu ដូេច%ះ 
3ងខC D ំvប់េផQWមេធ� WTរស'( សដល់អ%កមីង។ ចឹងអ%កមីងសូម6Lប់ពីេ*+ ះេពញរបស់អ%កមីង 
មីងេ*+ ះអីែដរ? 

ខ៖ ខC D េំ*+ ះ ែម៉ន េឆងេអ=ក។ 

ក៖ េតWមីង'នេ*+ ះេគេ�េ6�អត ់'នអីេគេ�េ6�េហ៎ ដូចបងប� �ន? 

ខ៖ បងប� �នខC D េំ�a េឆងេអ=កៗ។  

ក៖ អត់'នេ*+ ះេផqងេ6�ពីហ% ឹងេទេហ៎? 

ខ៖ អត់'ន េ*+ ះេផqងេ6�ពីហ% ឹង េបW'Q យខC D  ំេ�ខC D ែំតមីទូច ពុកខC D េំ�ខC D  ំមីទូចចឹងរហូត 
ដល់ខC Dធំំក៏េXយ េ6�ះខC D េំ�េគ�ត់េ�a មីទូចៗ �ត់អត់ែដលេ�េ*+ ះេទ។   

ក៖ vស! ចឹងអ%កមីងេតWអ%កមីងេកWតេ_ៃថ� ែខ �% ំ�ែដរមីង? 

ខ៖ ខC D ំេកWតេ_េអWេ_�% ំ១៩៦៦។ 

ក៖ មីងដឹaមីង េកWតេ_ៃថ� ែខ�េទមីងvំអត់?   

ខ៖ vំេតW។    

ក៖ េ_ែខ�មីង?    



ខ៖ ែខ  `Zធ ែខ`Zធហ% ឹង6ត8វហ% ឹងែខ៧េហ៎? 

ក៖ v៎ស! ែខ៧ ែខ៧ែខកក�X។ 

ខ៖ ែខេច6តេគេ�ែខ៤ ពិZខ ែខ៥  េជស� ែខ៦ `Zធែខ៧។   

ក៖ ចឹងែខកក�Xហ% ឹងេហWយ។  

ខ៖ ចឹង? 

ក៖ មីង�% ំែខ+ ររបស់មីង មីងេកWត�% ំអីេគែដរ? សត�អីេគមីង? 

ខ៖ សត�ពែព! 

ក៖ មីងេតWទីកែនFងកំេណWតរបស់មីង មីងេកWត េ_s៎ ភូមិឃំុអីេគែដរ? 

ខ៖ ភូមិទួលដំ�ក់ ឃំុចងុដូង 6ស £កL¤យណ៍ េខតQកំពង់ធំ។ 

ក៖ េខតQកំពង់ធំ? អ%កកំពង់ធំេទចឹង? 

ខ៖ កំពង់ធ?ំ 

ក៖ vស! 

ក៖ ចឹងមីងេតWទីលំេ_របស់មីងបច¥ Dបgន%មីងេ_ភូមិឃំុអីេគែដរឥឡ8 វ? 

ខ៖ ¤ល់ៃថ�េនះេ_េខតQ6ពះវ [sរ។ 

ក៖ េ_6ពះវ [sរ ែតដល់េពលសព�ៃថ�? 

ខ៖ ភូមិ`នេសះ េគេ�ឃំុ>កំfនQ  6ស £ក>កំfនQ  េខតQ6ពះវ [sរ។ 

ក៖ vស! ប៉ុែនQឥឡ8 វមីងមក§F ស់ប̈ �រមកេ_ភ% ំេពញ បេ�Q ះ`សន%មីងេហ៎?  

ខ៖ vស! 

ក៖ ចឹងស6'ប់ឥឡ8 វមីង`យុប៉ុ3+ នេហWយ? 

ខ៖ `យុ ៥១-៥២។  

ក៖ ៥១-៥២ អត់ដឹងប៉ុ3+ ន6Lកដេទេហ៎។ 

ខ៖ េបW�% ំvស់ ៥១ េបW �% ំថ+ី ៥២ ។  

ក៖ ចឹង៥២ ែមនេហ៎។ ចឹងមីងេតW'Q យមីងេ*+ ះអីេគែដរ? 

ខ៖ េ*+ ះឯម។  



ក៖ េ*+ ះឯម អីេគឯម?  

ខ៖ Zj ល់ែតឪពុក�ត់េ*+ ះ6គចXក់ 6គច ឯម។    

ក៖ ចឹង 6គច ឯម េ�ស? 

ខ៖ vស! 

 ក៖ មីង'នvំaែម៉មីងេកWតេ_�% ំ�េទ? 

ខ៖ �ត់�% ំឆ® �វ។  

ក៖ �% ំឆ® �វ?  

ខ៖ �% ំឆ® �វ`យុពីមុន`យុ៨០។ ឥឡ8 វ�% ំ២០១២ �ត់̀ យុ៨៨រហូតមកដល់២០១៧េនះ ៩៣ 
េហWយេហ៎។  

ក៖ vំឱNពួក�ត់អ%កZQ ប់ហ% ឹងដកkមហ% ឹងេmចឹង។ 

ខ៖ Tល�ត់ZF ប់ �ត់LនZF ប់េហWយ ZF ប់េ_�% ំ២០១២ហ% ឹង`យុ�ត់៨៨។ 

ក៖ vស! ហ% ឹងេហWយ ដល់េពលគិតមក២០១៧ចឹង�ត់ZF ប់២០១េហ៎? ចឹង�ត់ZF ប់៥�% ំ។  

ខ៖ ZF ប់៥�% ំ 6ពះជន+�ត់៨៨។ 

ក៖ vស! ចឹងេបW�ត់េ_៩៣ េហWយចឹង។ មីងvំaភូមិ កេំណWតរបស់'Q យរបស់មីង �ត់េ_ 
ទី�េទ? 

ខ៖ �ត់េ_ទួលដំ�ក់ចុងដូងហ% ឹង។  

ក៖ េខតQកំពង់ធំហ% ឹងែដរ?   

ខ៖ vស! 

ក៖ �ត់អ%កេកWតេ_ហ% ឹងមីងេហ៎? 

ខ៖ vស! អ%កេកWតេ_ហ% ឹង។ 

ក៖ vស! ចឹង'Q យមីង�ត់>មនុសqេម៉ចែដរមីង?  

ខ៖ 'Q យខC D ?ំ   

ក៖ vស!  

ខ៖ 'Q យខC D�ំត់>មនុសqែដល�ត់>មនុសq6សី'% ក់ែដល�ត់ចិតQធ�ន់ អត់េចះខឹង អត់សូវ 
េចះខឹងេគេទ។ េហWយេធ� WTរចំ�ប់េហWយ�ត់មិនេចះ6បTន់អ%ក�េទ មនុសqឧសfហ៍។ 



ក៖ vស!  

ខ៖ ឧសfហ៍នឹងTរ³រ�ស់ េធ� Wែ6សច'� រក៏ឧសfហ៍។  

ក៖ vស!  

ខ៖Tរ³រេ_ផ́ះ នំចណីំក៏�ត់េធ� WLន  សµ ីក៏�ត់េចះេធ� W ែតខC D េំmខ¶លិអត់សីុ។ ែម៉ខC Dvំក់      
Tkប អនqម នំ>ល នំ6ក8ច នំអនqម នំkែព Lញ់ែឆវអី�ត់េធ� W·ងំអស់ ែតខC Dអំត់សូវេចះ 
េធ� W។ 

ក៖ មីងអត់េចះេធ� Wេទចឹង? 

ខ៖ អត!់  �ត់អនqមដូង អនqមេk% ត នំេk% ត នំដូង នំ>ល �ត់េធ� WLន·ងំអស់។   

ក៖ vស! 

ខ៖ េហWយ6បហុក 6បអកអី�ត់េធ� Wខ® ន̧ឯង·ងំអត់។  

ក៖ vស! លµ �ស់ចឹង'នអីហូបខ® ន̧ឯង។  

ខ៖ 'នអមួីយចប់។ 

ក៖ ចុះេអW ឪពុករបស់មីងែដរ �ត់េ*+ ះអីេគែដរ? 

ខ៖ េហWយម]៉ងេទ=ត�ត់េធ� Wេចះេទ=ត េចះត¹ញkំងពី6ក'រៃវ េអW សូមgីែតគរសំឡីគរធម+ 
kក៏�ត់យកមកវ [ញេធ� W>អំេLះ េហWយ6ជលក ់េធ� W6ជលក់លកº ័ េហWយេm>ពណ៌ស 
6កហម 6ជលក់ពណ៌6កហមមក�ត់េធ� W>6ក'Lន។  

ក៖ ចំឡ8 យេមស?  

ខ៖ ែម៉ខC D�ំF ត�ស ់េហWយេចះត¹ញហូលេទ=តហ¼ ។  

ក៖ vស!  

ខ៖ ចុះជីដូនជីk½ង'Q យឪពុក�ត់អ%កត¹ញហូល។  

ក៖ vស! 

ខ៖ ពីមុនមកs៎។  

ក៖ vស! 

ខ៖ �ត់ចិ¾¿ ឹមដងÀ �វ3ង េចះេធ� Wសំពត់ហូល េចះេធ� WZរុងសូ6ត េហWយ'Q យខC D�ំត់េចះរៃវ 
6តល់ េចះអី េធ� W>សំឡីសំែប៉តៗចឹងs៎។ រៃវេmចូលកn Dង6តល់អស់Lន Xក់ត¹ញេធ� Wកីេធ� W 
អ ី6ជលក់ពណ៌អ ីេធ� Wkមែត�ត់ៃច% េហWយ�ត់េធ� Wេm>6ក'Lន េធ� W>Zរុង។ 

ក៖ vស!   



ខ៖ ែតខC Dអំត់េចះអី·ងំអស់ ែម៉ខC D�ំត់េចះមួយចប់។ 

ក៖ ចុះឪពុកមីង�ត់េ*+ ះអីេគមីង? 

ខ៖ ឪពុកខC D េំ*+ ះ នួន។    

ក៖ អីេគ នួនមីង?    

ខ៖ ែម៉ន នួន។   

ក៖ ែម៉ន នួន! មីងvំa�ត់េកWតេ_�% ំ�េទ? 

ខ៖ �ត់ដឹងaZj ល់ែត�% ំវក ែតវក�ត់s៎ េបWគិតពី�ត់ZF ប់មករហូតដល់ ឥឡ8 វបង'Q យ 
ខC D ៦ំ�% ំ 'Q យខC D៩ំ៣  �ត់6បែហល>៩៩អី។ 

ក៖ vស! ចឹង�ត់ZF ប់ឬរស់ឥឡ8 វ? 

ខ៖ �ត់ZF ប់kំងពីខC D ំ̀ យុ ៤-៥�% ំ។   

ក៖ ហ¼ ! េពល�ត់ZF ប់`យុប៉ុ3+ នមីង?  

ខ៖ �ត់ZF ប់េ_`យុ�ត់៦៤។ �ត់ZF ប់�% ំ៨០( ១៩៨០) មិនដឹង៨១( ១៩៨១) មិនដឹងហ¼ ។ 

ក៖ vស! ចឹង�ត់េ_កn Dង�% ំ១៩៨១ចឹងេហ៎? េហWយដកkមហ% ឹងដឹងេហWយ។ ចឹងមីងេតW 
ឪពុករបស់មីង�ត់េអWយទីកែនFងកេំណWតេ_�វ [ញ? 

ខ៖ េ_េk% តជុំ។   

ក៖ េខតQអីេគមីង?  

ខ៖ េខតQកំពង់ធំែដរ។ 6ស £កL¤យណ៍ េខតQកំពង់ធំ 6�ន់ែតភូមិេគ េk% តជុំ។  

ក៖ vស! 

ខ៖ ម̈D ំេk% តជុំហ% ឹង½ងលិចkំង6កZងំ។  

ក៖ vស! 

ខ៖ Zj ល់kំង6កZងំេហ៎ 6ស £កkំង6កZងំៗ?  

ក៖ ÃF ប់ឮ! ចុះមីងចូលដល់kÅយមQង  kÅយរបស់មីង½ង'Q យ�ត ់េ*+ ះអីេគែដរ មីង? 

ខ៖ េ*+ ះÅយអូន។   

ក៖ េហWយk?   

ខ៖ k6គច! 



ក៖ មីងេកWត·ន់ÅយេហWយkេហ៎? 

ខ៖អត់·ន់ផង! kZF ប់kំងពី'Q យខC D េំ_6L ំ 6Lំមួយ�% ំ។kខC D  ំខC D េំម៉ច·ន ់ េបWÅយខC D ំ 
ខC D េំកWត ·ន់�ត់ែតខC D េំ_តូច។ �ត់ZF បេ់mខC D េំចះអងÆ Dយ េចះdចឹង�៎។ 

ក៖ ហ¼ !  ចឹងេពល�ត់ZF ប ់�ត់ZF ប់១៩៦០>ងែដរហ¼ ៎មីង Åយមីងs៎?  

ខ៖ ហ% ឹងេហWយ �ត់ZF ប់ែតខC Dមំិនដឹង�% ំអី។ 

ក៖ េហWយkÅយអ%ក6ស £ក�ែដរ? 

ខ៖ អ%កេ_ទួលដំ�ក់ចុងដូងហ% ឹង។  

ក៖ចុះមីង'នដឹងខFះៗអំពីÅយk�ត់េម៉ចៗខFះេទ? ែម៉មីង'ន6Lប់a�ត់>មនុសqេម៉ច 
ៗ អត?់ 

ខ៖ �ត់មនុសqលµ  សុចរ [តលµ ។  

ក៖ vស! 

ខ៖ �ត់េអW េបWបQ ី�ត់ដូចakខC D  ំk6គចដូចak k6គចខC D េំទ=តs៎។ ឪពុក'Q យÅយអូនខC D ំ 
ហ% ឹងsជីkខC Dហំ% ឹងs៎ ពីេដWម�ត់ÃF ប់ចិ¾¿ ឹមេមេ�េ6ចWន។  

ក៖ vស! 

ខ៖Zចេ់6ចWន �ត់>អ%ក'នពីមុន។ �ត់'នទិញដីLនេ6ចWន�ស់ ដីេគែចក�% ។ េពល 
ជំ3ន់`ពត ែតខC Dមំិនែដលេធ� Wែ6សខC Dខំ¶ ិល។  

ក៖ vស! ចុះមីងេអW។ 

ខ៖ ដីេ6ចWនេហWយ'ស 6Lក់ក៏េ6ចWនែដរ ·ងំ6កឡហ¼ ។ 

ក៖ vស អ%ក'នសម័យមុនេហ៎? 

ខ៖ អ%ក'នសម័យមុន។  

ក៖ vស!  

ខ៖ ែតសម័យេនះកូនេhអត់'នអ%ក�'នេទ 6កែដរ។ 

ក៖ ចុះមីងជីដូនជីk½ងឪពុកវ [ញមQងមីងេកWត·ន់ពួក�ត់េទ? 

ខ៖ អត!់  

ក៖ Zj ល់េ*+ ះ�ត់េទេហ៎មីង?  

ខ៖ Zj ល់! 



ក៖ េ*+ ះkអ ីÅយអីែដរមីង? 

ខ៖ េ*+ ះk b Çច ។ 

ក៖ អីេគb Çចែដរមីង? 

ខ៖ ពុក�ត ់kb Çចហ% ឹងកូនkែម៉ន។  

ក៖ vស! 

ខ៖ រចួÅយេហង 6បពន4�ត។់Åយេ*+ ះÅយេហង kជីkមិនដឹងេ*+ ះអីេទមិនែដល 
ឮមិនែដល6Lប់ផង។  

ក៖ ពួក�ត់អ%ករស់េ_½ង�ែដរមីង?   

ខ៖ ½ងេk% តជុំ េk% តជុំហ% ឹង½ងលិចប3́យvស់។ 

ក៖ vស! ហ% ឹងេហWយ។ មីង'នេកWត·ន់kÅយ½ងឪពុកហ% ឹងេទ?  

ខ៖ អត់ផង! 

ក៖ អត!់ ចឹងអត់ែដលេឃWញមុខេទចុះ? 

ខ៖ អត់·ន់េទ ខC D ំហ¼ ៎។  

ក៖ ឪពុក'ន6Lប់akÅយេម៉ចៗេទ ែដលដំេណWរេតÈង6Lប់អីអត់មីង? 

ខ៖ អត់'នែដល6Lប់អីផង។ 

ក៖ ចងឹមីងអត់Zj ល់ពួក�ត់ម៉ងហ% ៎?  

ខ៖ ឪពុកខC Dអំត់ែដល6Lប់េរÈង6បវតQ ិឪពុក'Q យ�ត់ផង។ េបW'Q យខC D�ំត់Lន6Lប់េរÈងឪពុក 
'Q យ �ត់ជីkជីÅយអីច៊Êង�៎។ 

ក៖ vស!  

ខ៖ ឪពុកខC Dអំត់6Lប់េទ។  

ក៖ vស! 

ខ៖ ប៉ុនឮ'Q យខC DនំិÅយaជីkខC D  ំ kែម៉នហ% ឹង �ត់មកពី6ស £កចិន។ �ត់ចិនសុទ4ដល់េពល 
�ត់យក6បពន4  6បពន4កម+ករ�ត់ែដរ។  

ក៖ vស! 

ខ៖ Åយអុឹមហ% ឹង�ត់ែខ+ រសុទ4 ែត�ត់េធ� Wសីុឈn ល̧ �ត់ដូចaេធ� W6តី6បហុកអីៗs៎ ។  



ក៖ vស! 

ខ៖ �ត់េធ� WដេÌº បឹង ដល់េពលេឃWញេធ� WTរ³រលµ  kទួតហ% ឹងក៏យកេm យក�ត ់

េធ� Wភរ [Åរបស់�ត់ចឹងេm ។ 

ក៖ vស!  

ខ៖ `ហ% ឹង'Q យខC D�ំត់6Lប់េទ�។ 

ក៖ ចុះមីងចូលដល់ជីវ [ត`�ហ៍ពិ�ហ៍មីងវ [ញមQង។ មីងេរ=ប`�ហ៍ពិ�ហ៍េ_�% ំ�ែដរ? 

ខ៖ ខC D េំអW៨៦ (១៩៨៦)។ 

ក៖ មីងេរ=បTរេ_�% ំ១៩៨៦មីងេរ=បTរេហ៎? 

ខ៖ vស! 

ក៖ មីងេរ=បTរហ% ឹង6ត8វLនឪពុក'Q យេរ=បTរឲNឬេរ=បTរេXយចិតQឯង? 

ខ៖អត់ែដល6សÎញ់�% ផង េ6�ះខC Dអំត់ចង់LនបQ  ី ែតបងខC Dអំ%កេរ=បឲN ខC D េំអW ឪពុកខC DZំF ប ់
េm។ 'Q យខC Dvំស់េ_ឯ6ស £កេ�ះ ខC D េំ_>មួយបង6ប £សខC Dបំេង� Wត។ 

ក៖ vស! 

ខ៖ បង6ប £សខC Dហំ% ឹងអ%កេរ=ប ផ¿ង់េផQWមេរ=ប>បQ  ី>អីឲNចឹង េរ=ប`�ហ៍ពិ�ហ៍ឲNចឹង។ 

ក៖ vស! 

ខ៖ បង6ប £សរបស់ខC D ំ និង បងៃថF។  

ក៖ vស! េពលេរ=បTរហ% ឹង½ងបQ ី'នឲNប�Q Tរមក½ងមីងអត?់  

ខ៖ ឲN!  

ក៖ ឲN! >អីេគែដរ?  

ខ៖ Tលហ% ឹង>លុយៗ មិនដឹង>លុយឬ>'ស លុយែត៤,០០០ ។  

ក៖ ែត៤,០០០ េពលហ% ឹងេ6ចWនេហ៎មីង? 

ខ៖ Tលហ% ឹងលុយៃថF vយTក់ៗ។  

ក៖ vស!  

ខ៖ ែត៤,០០០។ 



ក៖ ចុះមីងTរេ_�% ំ១៩៨៦។ ចឹងមីង'នបងប� �ន6ប £ស6សីប៉ុ3+ ន3ក់?  

ខ៖ ៧3ក់ បងប� �នបេង� WតខC D ំេហ៎?  

ក៖ vស! បងប� �នបេង� Wតមីងs៎?  

ខ៖ បងប� �នបេង� WតខC D  ំ6សី៤ 6ប £ស៣  ៧3ក់។ 

ក៖ មីង>កូនទីប៉ុ3+ ន? 

ខ៖ ខC D>ំកូនទី៧ ។ 

ក៖ េ�េគមីង6Lប់ែដរ។ ចឹងបងប� �នមីង�ត់រស់េ_·ងំអស់ ឬ'នខFះZF ប់េហWយ? 

ខ៖ ZF ប់១។ 

ក៖ ZF ប់មួយ ែតេ_៦ ឥឡ8 វេហ៎?   

ខ៖ vស! 

ក៖ vស! ចុះមីង'នÐតិស3Q ន�ÃF ប់េmរស់េ_េ6�6បេទសេទ? 

ខ៖ អត់េទ! 

ក៖ អត់'ន!  េ_ែត6ស £កែខ+ រេទចឹងេហ៎?   

ខ៖ vស! 

ក៖ ចឹងមីងេពលពីេដWមមក 6ក £ម6គZរមីង6បកបរបរចិ¾¿ ឹមជីវ [តអីេគែដរ?  

ខ៖ េធ� Wែ6ស ។ 

ក៖ េធ� Wែ6ស េហWយÅយេធ� WTតម់េធ� Wអីចឹងេm។ 

ខ៖ vស! 'Q យឪពុកខC D ពីំេដWមមក�ត់េធ� Wែ6សចឹងេm ហី។ ÅយខC D េំ_ផ́ះេធ� WLយេធ� Wទឹកចឹង 
េm�។  ជីkខC DaំេបWជីkទួតរបស់ខC D េំធ� Wែ6សេmÅយេ_ ផ́ះ Xកំប¹ស ចិ¾¿ ឹមដងÀ �វ3ង 
េធ� Wហូលេធ� W§មួងែដរ។ 

ក៖ vស! ឡ8 យ  ចឹងÑគេ6ចWនអ%កពីេដWមនរ�េធ� Wចឹង'នៗ�មីង ។  

ខ៖ vស! �ត់'ន 'នេ6ចWន។  

ក៖ vស!  

ខ៖ សូមgីែតេឡវ`វ�ត់េធ� W§F ទីន េធ� W>េឡវ`វែដរ។ 

ក៖ អូយ ចឹង'ន�ស់។ 



ខ៖ 'ន ពីជំ3ន់ហ% ឹង។  

ក៖ vស! 

ខ៖ អត់'នអ ីេ6Tយមក ដល់dេកWតសÒ³j ម� េកWតសÒ³j មេm�ត់យកេmកប់េvល 
កn Dងៃ6ព េនះតិចេ3ះតិច។េគលួចយកអស់ដល់ដូចaេ�ពែពចឹង លក់មកមិនដឹងយកលុយ 
េm�។ ចុះ�ត់អត់'នកូនហ¼ ៎ និÅយេm'នកូនែតÅយខC D'ំ% ក់Åយអូន Åយអូន 
េហWយÅយអូនហ% ឹង។ 'Q យខC DÅំយ`ង'នែតមួយែដរ។េហWយÅយអូន ជីkÅយខC Dហំ% ឹង 
kទួតហ% ឹង �ត់'នែតÅយអូនមួយ ចឹង�ត់ចិ¾¿ ឹមកូនចិ¾¿ ឹម'នប៉ុ3+ ន3កហ់¼  ៎Åយទួត 
មួយេទ=ត `ហ% ឹង�ត់យកកូនេគមកចិ¾¿ ឹម។  

ក៖ vស!  

ខ៖ េហWយមុខរបរkហ% ឹងពីសងjមដឹង�ត់េធ� Wអី �ត់េលងេភFងែខ+ រ។   

ក៖ ហូ!  

ខ៖�ត់េលងេភFងែខ+ រ kហ% ឹង¤គ។ �ត់Zµ ត�ស់�ត់េសF Óក�ក់ែតេសF Óក�ក ់ ែតេពល 
�ត់េmេលងេភFងែខ+ រហ% ឹង�ត់អ%ក¤ ំដកXវ ដកអីចឹង ¤េំបWកdងំននចឹងs៎។   

ក៖ vស! 

ខ៖ �ត់អ%ក¤Tំត់សក់កូន6កមុចំឹង kខC D�ំត់អ%កេសF ÓកZរុងសូ6ត េហWយ�ក់`វស  

ដូច`វៃដខF ីអី `វបុ¤ណេគហ% ឹង LំងេករÔ Qករ េចះចឹងេហWយេឡវ`វសុទ4ែត§F ទីន។ 

ក៖ អូយ ឡ8 យ�ស់។  

ខ៖ េហWយ¤ង�ត់Zµ ត�ស់។  

ក៖ vស! 

ខ៖ែតចុងេ6Tយ�ត់ZF ប់េXយZរអី េXយZរពួក'៉ក់�ត់។ េបWk6ក8ចZF ប់េXយZរ 
ពួក'៉ក់េXយZរ�ត់េធ� WអំេពW។ 

ក៖ មនQ`គមន៍អីចឹងេm។  

ខ៖េធ� WមនQ`គមន៍ចូលេ�ះ �ត់ចុកេ�ះែតមួយកំ�ត់ៃថ��ត់ZF ប់ 6ត8វមនQ`គមន៍េគ េគ 
6ចែណនដឹង។ 

ក៖ vស! ចឹងមីងចូលដល់Tរសិកfមីងវ [ញមQង  មីង'នLនេរ=នេទមីង?  

ខ៖ េរ=នែដរ។  

ក៖ ដល់a% ក់ទីប៉ុ3+ ន? 

ខ៖ ខC Dអំត់Lនេរ=នេ6ចWនផង a% ក់ទី៣ ទី៤។  



ក៖ ហីុទី៣ ទី៤ ជំ3ន់មុន  a% ក់ទី៣ ទី៤ ជំ3ន់មុនេ6ចWន�ស់។    

ខ៖  អត់សូវេចះសរេសរអកqរ។ 

ក៖ ចឹងមីងេពលមីងេរ=ន មីងែដលÃF ប់'នកQ ី6សៃមេ៉ទ? មីង'នចង់េធ� W>អីេគអត?់  

ខ៖អត់ែដល'នកQ ី6សៃម៉ អីផងខC Dគំិតaជំ3ន់ហ% ឹងអត់'នៗ អត់'នបរេទសចូល មក6ស £ក 
ែខ+ រអីផង។   

ក៖ vស! 

ខ៖េយWង'ន6សៃម៉អ ី េយWងគិតែតពីរេរ=នេm េយWងរកសីុសម័យហ% ឹង េឃWញជីដូនជីkេធ� Wែ6ស 
ចឹង ែត�ត់ZF ប់អស់េហWយ ខ¶ ិលចង់េធ� Wែ6ស ែ6សdែចក�% អស់ចឹងេm េហWយLនដីតិចតួច 
ខ¶ ិល េ6�ះចង់6សៃម៉ែតចង់លក់ដូរ ចង់ែតរកសីុេទ។ 

ក៖ ចង់រកសីុវ [ញចឹងេហ៎?  

ខ៖ េធ� Wមុខជំនួញ ដូចaចង់លក់vប់ហួយ Tលេ3ះចូលចិតQ�ស់លក់vប ់ ហួយខ¿ប់ខ́ឹម 
b cេចង ចុះចូលចិតQចឹង។   

ក៖ vស! ចុះមីង មីងចូលចិតQពិZរមÕ �បអីេគែដរមីង? 

ខ៖ ¤ល់ៃថ�ហ¼ ?  

ក៖ vស!   

ខ៖ ធម+k មÕ �បអីក៏Lន ខC Dមំិនែដលេរ Öសផង។  

ក៖ េរ Öសេហ៎ ចុះមីងេចះេធ� WមÕ �បអត់? 

ខ៖ មÕ �ប េចះេធ� Wតិចៗែដរ។  

ក៖ មិនសូវ½F ងំេទេហ៎? ចឹងចុះដល់េពល'នកូន'នអីចឹង នរ�អ%កេធ� WមÕ �បេmចឹង? 

ខ៖ ែម៉ខC D ។ំ  

ក៖ ចឹងមីងអត់សូវេធ� Wអីម៉ង។  

ខ៖ vស! ែម៉ខC D  ំេបWខC D េំ_ពីតូចអត់សូវ សំ½ន់Tរ³រផ́ះខC Dអំត់សូវចូលចិតQេធ� W។ 

ក៖ ចឹងេហ៎?  

ខ៖ vស! េដរេ½ េដរ`វកខ៏C Dមំិនសូវេចះេដរ ែតែម៉ខC Dហំ% ឹងេដរ។  

ក៖ មីងÅ៉ន់ម៉ង។   

ខ៖ ខC D េំអW ដល់េពល'ន'៉សីុនខC D ជួំលឲNេគេដរេmឲNែតលុយេគេm។   



ក៖ vស! 

ខ៖ ខ¶ ិលចឹង។  

ក៖ vស! 

ខ៖ ខC D ំៗខ¶ ិល ដូចaអត់ចណូំលចិតQ អងÆ Dយេ_vក ់េ_ពិនិតN េ_អ ីខC Dអំត់ចូលចិតQ។  

ក៖ vស! 

ខ៖ ខC D ចូំលចិតQ>ងេគ `េ×ត `េដWរ។   

ក៖ ចឹងចូលចិតQរកសីុវ [ញមីងេ�សេហ? 

ខ៖  vស! ចូលចិតQចឹង។  

ក៖ vស! មីងចូលចិតQZQ ប់ចេ6មÓងេទ? 

ខ៖ ចូលចិតQេតW។ 

ក៖ ចូលចិតQZQ ប់ចេ6មÓងេម៉ចែដរ? សង់ទីម៉ង់អីចឹងេm�៎។ 

ខ៖ vស! ចេ6មÓងសង់ទីម៉ង់ចឹងេm ¤វំង់អីចឹងេm។  

ក៖ �េគចូលចិតQ>ងេគអ%កចេ6មÓងមួយ�? 

ខ៖ ដូច>ពិLកែដរ។  

ក៖ េភFចអស់េហWយេហ៎ អត់ចូលចិតQសិុន សីុZមុត  រស់ េសរ Öសុ·4 អីេទហី?  

ខ៖ ចូលចិតQេXយបទ។ 

ក៖ េXយបទេទេហ៎? 

ខ៖ vស! បទខFះក៏អត់ចូល។ 

ក៖ ចឹងមីងស6'ប់ជីវ [តរបស់មីងsសព�ៃថ� េហWយTលពីមីងេ_េក+ងsខុស�% េម៉ចែដរ? 

ខ៖ ពីេក+ងខC Dហំត់�ស់។ 

ក៖ ហតេ់ហ៎?   

ខ៖ ហត់រហូតណឹង។ 

ក៖ ដល់េពលឥឡ8 វ? 

ខ៖ ដល់េពលvស់ចឹងជួនTលខC DទំំេនរខF ះែដរ ខC D េំ_េនះ។  



ក៖ vស! 

ខ៖ ខC DនំឹកេឃWញaរកសីុ½F ងំេពកមិនែដលសល់ មិនែដល'នអីផង6�ន់ែតមួយ 6�ប់ចឹង 
ជួនTលខC Dខំ¶ ិល ខ¶ ិលរក។  

ក៖ kមដំេនWរ? 

 ខ៖ ខC D ំេឃWញអ%កខFះ េគអត់រកអីេម៉ចក៏េគ'ន? េហWយខØ៊Ù6បឹងចង់³ប់មិន'ន ជួនTលខC Dខំ¶ ិល 
អត់រកខFះេm។  

ក៖ ស6'កខFះេmមីងេហ?  

ខ៖ ប៉ុនេ_6ស £កែ6ស េបWេ_6ស £កភ% ំេពញ េបWេយWងអត់េធ� WTរ អត់រក អត់'នលុយឲNៃថFផ́ះេគ 
េទ។  

ក៖ vស! 

ខ៖ េជÈេទ។   

ក៖ vស! ហ% ឹងេហWយ។  

ខ៖ េ3ះេយWង'នអង�រ 'នអីចឹង េយWងហូបLនយូរែដរ�១េបហ¼ ៎។  

ក៖ vស!  

ខ៖ រក១ែខ ២ែខក៏Lន។  

ក៖ vស ហ% ឹងេហWយ។ 

ខ៖ vស! 

ក៖ ចឹងមីងស6'ប់ជីវ [តរបស់េពលេវ×ែដលមីងលំLក>ងេគបំផុតs េពល�េm? 

ខ៖ ជំ3ន់`ពត។  

ក៖ជំ3ន់`ពតេហ៎? dេម៉ចេmមងីដូច>មីងឆFងTត់dេXយរេប=ប�ែដរ? ឆFងTត់របរ 
ហ% ឹងេម៉ចែដរ? 

ខ៖ េគេ6បWខC D ឲំNេmដកសំ�ប េគេ6បWេ6ចWន�ស់ ដកសំ�ប ដកេ_`យុ១២�% ំមិនដឹង ១៣ 
ដកឲNLន១០ក�Ú ប។់   

ក៖ vស!  

ខ៖ មួយេពលមួយ6ពឹកs។   

ក៖ vស!  



ខ៖ ឬក៏មួយ×� ចចឹង ខC Dដំកអត់ែដល·ន់េគ។េគដកផុតៗ េគដកLនមុន េយWងេ6Tយេគ 
េហWយខC D េំធ� Wក�Ú ប់តូចៗឲN6គប់១០។  

ក៖ េហWយេគអត់េធ� WLបមីងែដរេហ?   

ខ៖ អត!់ 

ក៖ អត់អីេទេហ៎? មីង`ចេរ=ប¤ប់សេងºប។ 

ខ៖ េបWេរÈងេធ� WLបs`ពត dេ6បWឲNែត�% ឯងេធ� WLប�% ឯងេទkមTរពិត dមិនLនមកេធ� W 
LបេយWងេទ។  

ក៖ េXយតំបន់េទមីងហី? 

ខ៖ dឲNែត�% ឯងដូចa អ%កេធ� WTរ6សីៗកn Dងចំេ�ម6សីៗចឹង'ន '% ក។់ ចឹងvំស6'ប់ែត 
េធ� WLបេយWង aឲNេយWង ដូចេយWងសម័យេនះែដរ  ដូចaេយWង 'ន'% ក់ែដលឲNេមWលខុស 
6ត8វេm6បÃនកុ'រចឹងs៎�៎។   

ក៖ vស!  

ខ៖ vស! `ហ% ឹងvំេយWងខុសអីvំ¤យTរណ៍6Lប់ពិបៗ។ 

ក៖ អត់ែដរអធ]6ស័យឲN�% េទចុះ។   

ខ៖ អត់ែដល។ 

ក៖ េហWយចុះTលTរហូបចុករបស់មីងេម៉ចែដរេ_េពលហ% ឹង? 

ខ៖ Tលជំ3ន់`ពតហ% ឹងេហ?   

ក៖ vស!   

ខ៖ េគែចកបបរ។   

ក៖ េម៉ចែដរេm?   

ខ៖  មួយ បបរ កn Dងែត១�% ំ ហូបLយLនែត៣ែខ  ៣ ែខ។   

ក៖ េពល�Lនេm? 

ខ៖ េ_សល់ ៩ែខេ3ះបបររហូត៣ែខ។ែខ6Lំងេ3ះដូច>ែខ១១េហ៎ Lយហ% ឹង១១-១២ 
ែខ១ Lនែត៣ែខ េ6�ពីហ% ឹងបបរឲNេយWងរហូត េហWយែចក�% ែត១3ក់ ១ែវកសមFេទ របប ហ¼ ។៎ 

ក៖ េហWយចឹងរស់េម៉ចេmមីង? 

ខ៖ ចុះមិន³យ³ប់ឯ� រស់Lន ផឹកទឹក ផឹកអីបែនÛមេm។  



ក៖ vស!  ទឹកេគមិនsមÜត់េទេហ  ផឹកេម៉ចផឹកេm។ 

ខ៖ េគអត់ែចកេទ េគែចករបបែតបបរហ% ឹង េហWយេបWសមFមិន ដឹងសមFអ ីេគសF េដWមេចក។ េបW 
aមÝ �រេដWមេចកs៣ែខ អស់ពីេដWមេចក៣ែខេm េគដូរេm6ត×ច 6ត×ច៣ែខេmd៦ែខ 
រចួដូរពី`6ត×ចហ% ឹងអី 6តប់ 6តប់ហ% ឹង៣ែខេm ៣ែខេហWយd៩េហWយ�។ េហWយ`៣ែខេ3ះ
េទ=ត 6តកួនៗៗ េZ� រ6តកួន មÝ �រ6តកួន េZ� រ6តកួន មÝ �រ6តកួន េZ� រ6តកួនេទ=ត ១�%  ំ ១២ែខ វ [
ល'នែតប៉ុ3+ នមុខហ% ឹង សមF។  

ក៖  េហWយមីងបែនFអត់'នហីអីLនេគចឹង?   

ខ៖  អត់'នអត់'នអីេទ'នែត6តកួនហ% ឹង អត់'នអីេទ។   

ក៖  ែតបែនF'នសព�6គប់ ែតdអត់ឲNហូបែមនេទ? 

ខ៖ អត់'នសព�6គប់ផង េគមិនឲNហូប េគឲNហូបែតបែនFប៉ុណÞ ឹង ប៉ុណÞ ឹងឯង។  

ក៖ vស!   

ខ៖ ដល់េពលសF Lនដឹងa 6បេហWរ មិនដឹងaមÝ �រអីេទ? េគXក់ែតបង់អំបិល េគបង់6បហុក េគ 
Xក់ទឹកaF ៗ េហWយេគXក់បែនF េm6តីអត់×ងអីផង។   

ក៖ vស។   

ខ៖ េគXក់`កូន6តីតូចៗ េពលសF ។   

ក៖ vស! េហWយចុះបងប� �នមីងពួក�ត់េម៉ចែដរ ឪពុក'Q យេពលជំ3ន់ហ% ឹងs?  

ខ៖ ហ¼ េគ6ឲេm6ច8តTត់ Lន១សF ឹកេm េmេលWកទំនប់េm៦មក¤ ខF ះេmេលWកទំនប់េmេធ� W 
ែ6ស6Lំងែ6សអី  ែចកផ® �វ�% េmេនះ េmេ3ះចឹងេm�៎។   

ក៖ េ_ភូមិ�មីង េពលមីងេនះ េ_ជំ3ន់ ប៉ុល ពត? ទួលដំ�ក់ហ% ឹងែមន ?   

ខ៖ vស! េ_ទួលដំ�ក់។   

ក៖ េខតQកំពង់ធំហ% ឹងេហ េ_ហ% ឹងេម៉ចែដរមីង មីងÃF ប់េឃWញេគស'F ប់េទ?  

ខ៖ េគស'F ប់េតWែតេគមិនឲNេយWងេឃWញ។   

ក៖ មីងÃF ប់6បទះេឃWញែភ%ក េឃWញអីេទ?   

ខ៖ មិនែដលេឃWញេទ! 

ក៖ េទ 6�ន់ែតឮេគនិÅយេហ៎?    

ខ៖ 6�ន់ែតេគ6Lប ់េគលួច6Lប់ចឹងs៎ 
េគដឹកÎនេmដូចaេគមកយកអ%កថ+ីេmមុនដំបូងs៎។ អ%កថ+ីេmមុនសំ�ងអ%ក 
vស់ ដូចaេយWងសំុេគេmaខC Dចំង់ជិះÎនេm>មួយពួក '៉កខC D ែំដរ។   



ក៖ vស!  

ខ៖ េmេ_ដីថ+ីហ% ឹងេគ 6ប £ងេឡWងÎន េឡWងអត់·ន ់កុំអី³ប ់Lត់េឡWងÎនkមពួក'៉កខC D ំ 
មីមួយេ*+ ះTប៊ុក េ*+ ះ`េß៉។   

ក៖ vស! 

ខ៖ ែតេគេmLត ់េmេvលLត់ ខC D ំ̀ ែលងមកយកេ½ មកយក`វេគេmLត់។   

ក៖ vស! ចឹងមីងេពលេវ×កn Dងជីវ [តមីងអ� ីចងvំ>ងេគកn Dងជីវ [តេm?   

ខ៖ សà �ងែ6ស េកWប`ចមេ៍� េកWបមួយចប់មិនឲNេយWងទំេនរេទ។  

ក៖ vស! ែតអ� ីែដលមីងចងvំកn Dងជីវ [តរបស់មីងs៎ ដូច>េរÈងសប¹យរ Öក¤យ ឬក៏ពិLក 
s មីងចងvំ>ងេគេពល�េm?  

ខ៖ `ែបកេហWយ។   

ក៖ ែបក ប៉ុល ពត ហ% ឹងេហ៎? េម៉ចេmមីង?   

ខ៖ Xច់េហWយេmេមWលកុន េមWលេ×º នដឹងែតមួយយប់ទល់ភF  ឺ៧ 6ពឹកហ¼ ។   

ក៖ ឲNសប¹យចិតQេហ?   

ខ៖ vស! 

ក៖ចឹងមីងចូលដល់ជីវ [តេរ=បTរមីងចឹងs មីង'នZ� ម ីZ� មីរបស់មីងេ*+ ះអីេគែដរមីង?  

ខ៖ េ*+ ះ េម=ក Z¤e ។   

ក៖ vស! Zj ល់ៃថ� ែខ �% ំកំេណWតរបស់បQ ីេទ? 

ខ៖ �% ំ�ត់�% ំ½ល ។   

ក៖ �% ំ½ល បងមីងប៉ុ3+ ន�% ំ?   

ខ៖ �% ំ½ល �ត់`យុ៥៥-៥៦�% ំេនះេហWយ។ 

ក៖  េហWយមីងឥឡ8 វ៥២?  

ខ៖ vស!   

ក៖ ចឹង�ត់េកWត�% ំ១៩៦១។   

ខ៖ �ត់េកWត�% ំ១៩៦១។ 

ក៖ ចឹង�ត់អ%ក6ស £ក�ែដរ បQ ីមីងs?  



ខ៖ អ%កេ_6ស £កេជWេâ េខតQកំពង់ធំ។  

ក៖ vស!   

ខ៖ 6ស £កL¤យណ៍។  

ក៖ ចឹងមីងបQ ីរបស់មីង�ត់>មនុសqរេប=បេម៉ចែដរ? 

ខ៖ �ត់>មនុសqធម+k។ 

ក៖ ឥឡ8 វ�ត់េ_�វ [ញមីងបQ ីមីង?  

ខ៖ េ_>យែដន  �ត់6តេច=កធ�ន់។ 

ក៖ ហ¼ ! ចឹងឥឡ8 វមីងរស់េ_ែបក�% >មួយ�ត់? ចឹងមីងដូច>បQ ីមីងLនេមWលែថ6ក £ម6គZរ 
េម៉ចលµ េទមីង? 

ខ៖ �ត់ល� ង់អត់សូវ�F ត អត់េចះរកសីុ េហWយអត់េចះសូវេមWលកូនដូចេយWង ដូចaេយWងរកសីុ 
ចិ¾¿ ឹម�ត់វ [ញ ចឹងេm�។ 

ក៖ vស!   

ខ៖ ដូចa�ត់ចូលចិតQេmេលងេភFងសប¹យចឹងេm Lនលុយមកផឹក6Z ផឹកសីុអី�ត់ 
ចូលចិតQសប¹យចឹង។  

ក៖ vស ហ¼ ។    

ខ៖ មិតQភកQ ិ មិតQអី។  

ក៖ vស! ហ% ឹងេហWយ។ ចឹងមីង ប3́ប់ពីមីងេរ=បTរមក មីង'នកូនប៉ុ3+ ន3ក់ែដរ? 

ខ៖ ខC D កូំន៤3ក់។   

ក៖ ៤3ក!់ �ត់េ*+ ះអីេគែដរមីង? ·ងំអស់ហ% ឹងs ពីបងដល់េ�េគ េ*+ ះអីេគខFះ? 

ខ៖ េ*+ ះ Ãរ Ö បងេគ។   

ក៖ ·ងំ6តកូលមីង? 

ខ៖ សួន Ãរ Ö។   

ក៖ ប3́ប់េទ=ត? 

ខ៖ សួន សុភÒកQ ័ សួន សុខលី េហWយ សួន សុធី េmេ6�េហWយ។ 

ក៖ ចឹងមីង'នLនឲNកូន។   



ខ៖ សុខលី ខC DXំក់ហូលីេទ ែតេឆF WយXក់កn DងអតQសãä ណបណÞ ័ Xក់សួន សុខលី។   

ក៖ ែតXក់ហូលីេទ?   

ខ៖ vស! ែតខC D េំ�ែត`លី `លីេទ។   

ក៖ vស!   

ខ៖ េ�aលីលី។ 

ក៖ ចុះមីង'នឲNកូនេmេរ=នេទមីង?   

ខ៖ ¤ល់ៃថ�'នLនេmេរ=ន�។ 

ក៖ អត់េទ! កូនៗរបស់មីងs េពល�ត់ធំដឹងកQ  ីមីង'នLនឲN�ត់េmេរ=នេទ? 

ខ៖ ឲNេរ=ន·អំស់។ 

ក៖ េហតុអីLនឲNពួក�ត់េmZ×េរ=ន? 

ខ៖ ចង់ឲN�ត់េរ=ន ចង់ឲN�ត់េធ� W6គ8 េធ� Wរដ�មÒនQ ី េធ� WTរ េធ� W³រអីចឹងេm។  

ក៖ vស!   

ខ៖ កុឲំNពិLកេធ� Wែ6ស េធ� Wអី កុឲំNល� ង់ពិLករក កុំឲNល� ង់ដូចែម ៉ដូចឪ ចឹងេm�។   

ក៖ vស!  

ខ៖ េយWងមនុសqល� ង់dពិLក d6ក េពលល� ង់រកសីុមិន·ន់េគ។  

ក៖ vស!   

ខ៖ េmេធ� Wអី ដូចaេគេមWល³យេទ=ត ចឹងឲN�ត់6បឹងេរ=នេm។  

ក៖ vស!   

ខ៖ ែតខC Dមំិនសូវសមg8 រលុយឲNេរ=នេទ។ 

ក៖ ែតពួក�ត់Lនេរ=នខåស់ៗែដរមីងេហ? 

ខ៖ េរ=នខåស់ៗ·ងំអស់។   

ក៖ vស! ហ% ឹងេហWយ។   

ខ៖ aមីបងa% ក់ទី៧ទី៨។ ៣3ក់េ3ះសុទ4ែតេចះអង់េគFស មួយេ_េស=ម¤ប សុភÒកQ ័ហ% ឹង 
បងសុខលីហ% ឹង `ទី២s។    



ក៖ vស! 

ខ៖ 6ប £ស `ហ% ឹងេចះអង់េគFសែដរ។  

ក៖ vស! 

ខ៖ ែតេគចូល6ពះវ [sរែដរ >មួយអងjTរ½ងេ3ះs។  

ក៖ vស!  

ខ៖ េគេរ=នចប់a% ក់ទី១២អស់េហWយ ចូលេរ=ន  េគេរ=នជំ3ញសµ ីៗ។ 

ក៖ vស! ចឹងមីងេដWមgីឲN6ក £ម6គZរមីង'នសុភមងjលមីងេធ� WÅ៉ងេម៉ចែដរឲN6គZរ'ន 
សុភមងjល? 

ខ៖ 6គZរ'នសុភមងjល?  

ក៖ vស! មីង'នវ [ធីZÒសQ អីេគ 
េដWមgីឲN6ក £ម6គZររ Öកចេ6មWន 'នសុភមងjលកុឲំNេ*F ះ�% ចឹងs៎?  

ខ៖ ខC D ែំតងែត6Lប់a ដូចa េយWងខំ6បឹងរកសីុ ដូចaខំ6បឹងលក់ដូរេធ� Wអីក៏េXយកុឲំNែតខ¶ ិល 
6Lប់កូនខC Daំេធ� Wអីក៏េXយកុឲំNខ¶ ិល ែតខ¶ ិលេយWងមិន'នលុយvយ អីចឹងs។ េបWdអត ់លុយ 
អត់អ ីdពិLកចិតQខ® ន̧េយWងេហWយេយWងគិតa6កេគមិន¤ប់រកេយWង។   

ក៖ vស!   

ខ៖ េយWង6ត8វែតខំ6បឹងេធ� Wអីក៏េXយ េយWងចង់Lនសុភមងjល។ ជួនTលេយWង6ត8វែត6បឹងដូច 
�% ។  

ក៖ vស! 6ត8វេហWយមីង។   

ខ៖ ខC D 6ំLប់kខC Dចំឹង។  

ក៖ vស! 

ក៖ ចឹងមីងសំណួរមួយេនះ>សំណួរមួយចុងេ6Tយs៎ េតWមីង'នដំបូ3+ នអ� ីខF ះ ស6'ប់ 
កូនេhមីងជំ3ន់េ6Tយ ឲNពួកេគេធ� W>មនុសqេម៉ចែដរ? េXយZរសេមFងមីងពួក�ត់នឹង 
ZQ ប់ដល់េពលេវ×េ6ចWន�% ំេmមុខេទ=តចឹងមីង'នអីែផQ§Q េំm�ត់ឲNេធ� W>មនុសqេម៉ចែដរមី
ង? កូនេhបងប� �នមីងជំ3ន់េ6Tយចឹងs? 

ខ៖ ចង់ឲNេគេធ� W>មនុសqលµ  6តឹម6ត8វ។   

ក៖ vស!   

ខ៖ កុំឲNេអWេធ� Wទន់េខfយ អត់ឲNទន់េខfយកុំឲNេជÈ�កNសមÚ ីេគ ឲNេធ� Wអីក៏េXយឲNេជÈ>ក់ 
ែតខ® ន̧ឯង។   



ក៖ vស!   

ខ៖ អ%កដៃទខC Dមំិនចង់ឲNេជÈេទ េ6�ពី6ពះខC Dអំត់ចង់ឲNេជÈ។   

ក៖ 6ត8វ!  

ខ៖ េ6�ះមនុសqសមÚ ីែផµមែល¼ ម dេLក6Lស់េយWងែតគេ�ក។   

ក៖ vស!   

ខ៖ ចឹងខC DមំិនែដលឲNេជÈ ខC DមំិនែដលទុកចិតQមនុសqកn Dងសកលេ×កេនះ aមនុសqលµ ·ងំ 
អស់េទ។  

ក៖ vស!  

ខ៖ខ® ន̧េយWងៃថ�េនះេយWងaលµ ែសµ កមួេß៉តិច ខឹងេហWយជួនTលេmដូច>យកqចឹង `6កក់ 
ដែដល មិនែមន6តឹម6ត8វេយWង¤ល់ៃថ��។  

ក៖ vស! មីង 6ត8វេហWយមីង។ 

ក៖ ចឹងមីងឲNពួក�ត់េដWរ>មនុសqេម៉ចែដរមីង ឲNពួក�ត់េគចផុតពីផ® �វអីេគែដរមីង? 

ខ៖ ចង់ឲN�ត់េធ� Wអ� ីក៏េXយកុឲំN មិនចង់ឲN�ត់aេធ� Wដូចaកូន6ប £សមិនចង់ឲNជក់េ6គæង 
េញÓន។  

ក៖ vស!   

ខ៖ កុំឲNេធ� WេvលួចបFន់េគ ½F ចេគvប់Lន េគXក់គុក Xក់អីកូន េយWងមិនចង់ឲNេធ� Wអុីច៊Êង 
េទ។   

ក៖ 
vស! េហWយមិនចង់ឲN'នមិតQភកQ ិេគលg ងេm យូរៗេmេយWងនឹងជក់ ½F ចdលបXក់មកដល់
េពលេយWងហូបអី>មួយេគ ½F ចdេញÓនkម។  

ក៖ vស!   

ខ៖ ½F ចៃថ�េ6TយដូចaេយWងÜF ន`ហ% ឹងs។ េយWងេmរក`ហ% ឹងមិនេកWតមិនLនសីុ 
`េញÓនហ% ឹង។  

ក៖ vស!  

ខ៖ ½F ចមិនចងឲ់NZj ល់េទ។  

ក៖  vស ហ% ឹងេហWយ។ 
vស! ចឹងអរគុណេ6ចWនែមមែទនស'F ប់ អ� ីែដលមីងLនេរ=ប¤ប់6Lបខ់C D ំ។ ខC D ដំឹងaអ� ីេនះ 
កូនេhមីងZQ ប់kមដំបូ3+ នរបស់មីង េហWយ�ត់នឹងចងvំមីងរហូត ចឹងអ%កមីង។ ចឹង 
អរគុណេ6ចWនមីងស6'ប់TរឲNខC D ំស'( សៃថ�េនះ៕ 



 

 


