
ការសម្ភា សរបសអ់  ៊ុំស្ស ីទមឹ ស ខ 
ក៖  អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះថា ជាង ស ៊ីអ៊ា វ  ខ៖  អ្នកត្រូវគេឈ ម្ ោះថា ទឹម ស ខ 

                                   ការសឈងេបប្បវត្តិរបស ់អ្៊ា ៊ុំស្ស៊ី ទឹម ស ខ 

អ្៊ា ៊ុំស្ស៊ី ខឹម ស ខ មានអយ ៦៥ឆ្ន ាំ ឈៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៨។ គារ់ម្ភនឈេទស្ស៊ី និង មានទ៊ីលាំឈៅបច្ច បបននឈៅ 
េូមិស្ស៊ីសនម ឃ ាំព្ប្ែកកាំែិស ស្សកុដឈកោ  ខ័ណ្ឌ ដឈកោ  រាជធាន៊ីេនាំឈែញ។ 

ក៖ ចឹ្ងជាដាំបូងខ្ ាំអ្រគ ណ្អ្៊ា ៊ុំព្ដលបានឱ្យខ្ ាំែិភាកាជាមួយអ្៊ា ៊ុំព្ដលទាក់ទងែ៊ីប្បវត្តិរបស់អ្៊ា ៊ុំ ឈ ើយការ 
សម្ភា សទាាំងអ្ស់ឈនោះប្ត្វូបានឈរៀបច្ាំឈោយសាកលវទិាល័យមួយព្ដលឈៅអឈមរចិ្ ព្ដលមានឈ ម្ ោះថា 
BYU ឈ ើយឈោយសារព្ត្សាកលវទិាមានឈោលបាំណ្ងច្ង់រកាែ៊ីប្បវត្តិរបស់ប្បជាជនព្ខមរ ឈដើមប៊ីទ កឱ្យ
កូនឈៅជាំនាន់ឈប្កាយៗៗឱ្យែួកោត់្ បានសាា លែ់៊ីប្បវត្តិរបស់ឪែ កមាា យ និង ប្បវត្តិរបស់ដូនតា។ ចឹ្ងឈៅ 
ឈែលព្ដលខ្ ាំបានសម្ភា សអ្៊ា ៊ុំ ឈ ើយនិង ខ្ ាំនឹងោក់ការសម្ភា សទាាំងអ្ស់ហ្នឹងឈៅកន ងឈវបសាយរបស់សាលា 
ឈដើមប៊ីត្ម្កល់ទ កឱ្យអ្៊ា ៊ុំ។ ចឹ្ងឈោយសារព្ត្ឈវបសាយព្ដរមានឈ ម្ ោះថា www.cambodianoralhistories.byu. 
edu  ចឹ្ងសត្ម្ភប់អ្៊ា ៊ុំយល់ប្ែមឈដើមប៊ីឱ្យខ្ ាំោក់ការសម្ភា សព្ដលបានែិភាកាជាមួយតាទាាំងអ្ស់ហ្នងឹ ឈៅ 
កន ងឈវបសាយរបស់សាលាព្ដរឈទអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖  មានអ្៊ីអូ្ន! 

ក៖  បាទ! អ្៊ា ៊ុំបាទចឹ្ងសត្ម្ភប់ខ្ ាំជាអ្នកសម្ភា សអ្៊ា ៊ុំខ្ ាំមានឈ ម្ ោះថា ជាង ស ៊ីអ៊ា វ ឈ ើយថ្ងៃព្ខព្ដល ខ្ ាំបាន 
សម្ភា សយាយគឺ ឈៅថ្ងៃទ៊ី១៩ ព្ខ៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ ឈ ើយឈ្វើឈ ើងឈៅេូមិអ្៊ីឈគព្ដរ? េូមិហ្នឹងអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖  េូមិស្ស៊ីសនម!  

ក៖  េូមិស្ស៊ីសនម ឃ ាំអ្៊ីឈគអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖  ឃ ាំព្ប្ែកកាំែិស។ 

ក៖  ឃ ាំព្ប្ែកកាំែិស ស្សុកតាឈមម  ៊ីអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖  មិនព្មនឈទ! 

ក៖  ស្សុកអ្៊ីឈគព្ដរអ្៊ា ៊ុំ? 



ខ៖  ស្សុកដឈកោ  ខ័ណ្ឌ ដឈកោ ។ 

ក៖  ឈៅស្សុកដឈកោ ? 

ខ៖  ចា៎ស! 

ក៖  ចាំមួយភ្លែត្អ្៊ា ៊ុំ ចឹ្ងឈៅស្សុកដឈកោ  ខ័ណ្ឌ ដឈកោ ឈោសអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖  ចា៎ស! 

ក៖  ចឹ្ងឈៅរាជធាន៊ីេនាំឈែញហ្ន៎អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖  ចា៎ស! ចឹ្ងសត្ម្ភប់អ្៊ា ៊ុំមានឈ ម្ ោះឈែញរបស់អ្៊ា ៊ុំហ្នឹងមានឈ ម្ ោះ ខឹម រ  ូ។ 

ក៖  មានឈ ម្ ោះខឹម រ   ូច្ ោះមានឈ ម្ ោះឈៅឈប្ៅឈទអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖  ចា៎ស! 

ក៖  ច្ ោះមានឈ ម្ ោះឈៅឈប្ៅព្ដរឈទអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖  អ្ត់្មានឈទ! 

ក៖  ច្ ោះកាលែ៊ីឈកមងហ្នឹងធាា ប់មាននរណាឈៅឈ ម្ ោះអ្៊ា ៊ុំអ្៊ីឈសេងព្ដរឈទ? 

ខ៖  អ្ត់្មានឈទ! 

ក៖  ចឹ្ងឈោសអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖  មានព្ត្ឈ ម្ ោះមួយហ្នងឹព្ត្មាងហ្នងឹ។ 

ក៖  ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំសែវថ្ងៃអ្៊ា ៊ុំអយ ប  នាម នព្ដរអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖  ខ្ ាំអយ ៦៥ឆ្ន ាំ។ 

ក៖  អូ្ា៎! អ្៊ា ៊ុំឈកើត្ឈៅថ្ងៃព្ខឆ្ន ាំណាព្ដរអ្៊ា ៊ុំនមានច្ងចាំឈទ? 

ខ៖  ខ្ ាំដឹងព្ត្ឆ្ន ាំមព្ម ប  ព្នតមិនដឹងឈកើត្... 

ក៖  ចឹ្ងសត្ម្ភប់ថ្ងៃព្ខក៏អ្៊ា ៊ុំអ្ត់្ចាំព្ដរហ្ន៎? 



ខ៖  ចា៎ស! 

ក៖  ចឹ្ងអ្៊ា ៊ុំឈកើត្ឈៅឆ្ន ាំ១៩៥៣អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖  ចា៎ស! 

ក៖  ចឹ្ងសត្ម្ភប់ឆ្ន ាំច័្នទគតិ្អ្៊ា ៊ុំមានឆ្ន ាំមព្មហ្ន៎អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖  ចា៎ស! 

ក៖  ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំឈកើត្ឈៅេូមិអ្៊ី ឃ ាំអ្៊ីព្ដរអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖  ឈកើត្ឈៅឃ ាំឈជើងកព្ងោប ស្សុកកណាា លសទឹង ឈខត្តកណាា ល។ 

ក៖  អូ្ា៎! សូមចាំមួយភ្លែត្អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖  បងបអូនរបសខ់្ ាំហ្នឹងមាន៨នាក់។ 

ក៖  ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំជាកូនទ៊ីប  នាម នព្ដរ? 

ខ៖  ខ្ ាំជាកូនទ៊ី៦ ឈ ើយ... 

ក៖  ចឹ្ងអ្៊ា ៊ុំជាកូនទ៊ី៦ហ្ន៎? 

ខ៖  ចា៎ស! ហ្នងឹឈ ើយ។ 

ក៖  ច្ ោះមានប្បសុប  នាម ននាក់ និង ស្ស៊ីប  នាម ននាក់ព្ដរម៊ីង? 

ខ៖  មានប្បុស៤នាក់ និង ស្ស៊ី៤នាក់។ 

ក៖  ច្ ោះម៊ីងអច្ប្បាប់ឈ ម្ ោះបងបអូនរបស់ម៊ីងបានព្ដរឈទ? 

ខ៖  ខ្ ាំប្បាប់បានឈត្ើ។ 

ក៖  ច្ ោះែួកោត់្មានឈ ម្ ោះអ្៊ីឈគខាោះព្ដរឈៅម៊ីង? 

ខ៖  មានឈ ម្ ោះខា៊ី មានឈ ម្ ោះព្ណ្ត្ ឈ ម្ ោះឈ ន ឈ ម្ ោះព្ែប ឈ ើយនិង ឈ ម្ ោះ ែន។ 

ក៖  ឈ ើយនិងម៊ីង? 



ខ៖  ខ្ ាំឈ ម្ ោះល៊ី ោក់ឈ ម្ ោះល៊ីក៏បានោក់ឈ ម្ ោះស ខក៏បានព្ដរ។ 

ក៖  អូ្ា៎! ចឹ្ងហ្នម៎៊ីង? 

ខ៖  ចា៎ស! 

ក៖  ច្ ោះម៊ីងធាា ប់មានច្ងចាំអ្ន សាវរ ៊ីយ៍អ្៊ីធាា ប់ឈលងអ្៊ីកាលែ៊ីម៊ីងឈៅឈកមងព្ដរឈទ? 

ខ៖  អ្ត់្ច្ងចាំឈទកូនឈអ្ើយ។ 

ក៖  លកេណៈឈលង ឹកបាយ ឈលងបិទែួនអ្៊ីក៏ម៊ីងអ្ត់្ចាំព្ដរហ្នម៎៊ីង? 

ខ៖  អ្ត់្ចាំឈទ កូនអ្ត់្ចាំឈទឈគសម្ភា សឈ្វើអ្៊ីចឹ្ងឈៅ? 

ក៖  ឈគសម្ភា សោក់ត្ម្កល់ទ កឈៅអឈមរចិ្ឈដើមប៊ីឱ្យកូនឈៅ ជាំនាន់ឈប្កាយ ែួកោត់្បានសាា ល់នឹងបានដឹង 
ោសម៊ីង? 

ខ៖  អូ្ា៎! ឈគឈ្វើចឹ្ងឈទ អ្ត់្មានច្ងចាំឈទកូនឈអ្ើយ ឈេាច្អ្ស់ឈ ើយទាល់ព្ត្អែត្៣-៤-៥ឆ្ន ាំឈ ើយហ្នងឹ។ 

ក៖  ច្ ោះម៊ីងគិត្ថាបងបអូនរបស់ម៊ីងហ្នងឹ សែវថ្ងៃោត់្ឈៅណាព្ដរម៊ីង? 

ខ៖  ឈៅឈខត្តឈកាោះក ង ឈៅឈខត្តប្ែោះវោិរ ឈៅស្សកុខាងលិច្ឈណាោះ ឈៅប្កាាំងដូងឈណាោះ ឈៅប្គប់ទិស។ 

ក៖  អូ្ា៎! ចឹ្ងឈោសអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖  ចា៎ស! 

ក៖  ច្ ោះោត់្ឈ្វើអ្៊ីឈគព្ដរឈៅឈៅណ្ ងអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖  ឈៅណ្ ងឈៅឈ្វើជាទាោ៊ា ន ឈៅឈកាោះក ងរកស ៊ីឈជើងទឹកឈបើកកាណូ្ត្ រ  ៉ូយា ល់អ្៊ីចឹ្ងឈៅ។ 

ក៖  បាទម៊ីង? 

ខ៖  ឈបើកទូកដរអ្៊ីហ្នឹងដឹកឈឈើ។ 

ក៖  អូ្ា៎! បាទម៊ីងបាទ? 

ខ៖  ហ្នងឹឈ ើយ ឈបើខ្ ាំឈៅស្សុកព្ស្សឈ្វើព្ត្ព្ស្សឈទ។ 



ក៖  ម៊ីងឈៅហ្នឹង ឈ្វើព្ស្ស និង លក់ដូរ ៊ី? 

ខ៖  ចា៎ស! លក់ដូរកាំឈប ច្កាំប  កអ្៊ីហ្នឹងកូនឈអ្ើយ េុយទាវឆ្ ែងទា នំបញច ោះអ្៊ីហ្នឹងឈៅឈច្ោះព្ត្ព្រក កូនឈ្វើការ 
អ្ស់ចឹ្ងឈៅ។ 

ក៖  អូ្ា៎! បាទម៊ីងបាទ។ ច្ ោះឪែ ករបស់ម៊ីងហ្នឹង ោត់្មានឈ ម្ ោះអ្៊ីឈគព្ដរម៊ីង? 

ខ៖  ចា៎ស? 

ក៖  ឪែ ករបស់ម៊ីងហ្នឹងមានឈ ម្ ោះអ្៊ីឈគព្ដរឈៅ? 

ខ៖  ោត់្មានឈ ម្ ោះឈ៊ីម។ 

ក៖  ោត់្មានឈ ម្ ោះឈ៊ីម? 

ខ៖  ឪែ ករបស់ខ្ ាំហ្នឹង ោត់្ចូ្លឈៅមិញហ្នឹង។ 

ក៖  អូ្ា៎! បាទម៊ីងបាទ? 

ខ៖  ោត់្មិញហ្នឹងោស ោត់្ឈម មាយឈទ។ ោត់្មិនទាន់មានប្បែនធឈទ ោត់្ឈកមងសាា ប់បាត់្ឈ ើយហ្នឹង។ 

ក៖  អូ្ា៎! ចឹ្ងឈោសម៊ីង? 

ខ៖  ចា៎ស! 

ក៖  ច្ ោះម៊ីងគិត្ថាោត់្ឈកើត្ឈៅឆ្ន ាំណាព្ដរ? ម៊ីងមានដឹងឈទោត់្អយ ប  នាម នព្ដរម៊ីងមានដឹងឈទ? 

ខ៖  ោត់្អយ ៥៣ឆ្ន ាំ។ 

ក៖  ប  ព្នតឪែ ករបស់ម៊ីងោស? 

ខ៖  ឪែ ករបស់ខ្ ាំហ្នឹង ោត់្អយ ចិ្ត្ជាងឈ ើយហ្នឹង។ 

ក៖  ោត់្ចិ្ត្ជាងឈ ើយហ្ន៎ម៊ីង? 

ខ៖  ចា៎ស! ោត់្អយ ចិ្ត្ជាងឈ ើយហ្នឹង។ 

ក៖  ច្ ោះោត់្ឈកើត្ម៊ីងមានដឹងអ្ត់្? 



ខ៖  ោសកូនឈបើដឹងឆ្ន ាំឪែ កហ្នឹងអ្សទ់ាស់ឈ ើយហ្នឹង។ 

ក៖  ច្ង់និយាយថាោត់្ឈកើត្ឈៅណាព្ដរម៊ីងមានដឹងឈទ? 

ខ៖  អ្ត់្ឈទ! 

ក៖  ច្ ោះមាា យរបស់ម៊ីងហ្នឹងោត់្មានឈ ម្ ោះអ្៊ីឈគព្ដរឈៅ? 

ខ៖  ោត់្មានឈ ម្ ោះលឹម។ 

ក៖  ចឹ្ងោសហ្នម៎៊ីង? 

ខ៖  ចា៎ស! ោត់្មានឈ ម្ ោះលឹម មាា យរបស់ខ្ ាំហ្នងឹ ោត់្សាា ប់ឈៅអយ ៤៩ឆ្ន ាំ។ 

ក៖  ោត់្សាា ប់ឈៅអយ ៤៩ឆ្ន ាំឈោស? 

ខ៖  ចា៎ស! 

ក៖  ប  ព្នតោត់្សាា ប់យូរឈ ើយហ្ន៎ម៊ីង? 

ខ៖  គាត់្សាា ប់យូរឈ ើយតាាំងែ៊ីឆ្ន ាំ១៩៩៣ឈោស ឆ្ន ាំ១៩៩១ឈោស ោត់្សាា ប់យូរឈ ើយហ្នឹង។ 

ក៖  ច្ ោះឪែ ករបសម់៊ីង កាលែ៊ីោត់្បានមាា យរបស់ម៊ីងដាំបូងៗៗ ោត់្ឈ្វើអ្៊ីឈគព្ដរ? សត្ម្ភប់ចិ្ញច ឹមប្កុម 
ប្គួសារ និង ចិ្ញច ឹមជ៊ីវតិ្ព្ដរម៊ីង? 

ខ៖  ោត់្ឈ ើងឈតាន ត្។ 

ក៖  ោត់្ឈ ើងឈតាន ត្ឈោសម៊ីង? 

ខ៖  ឈណាោះកមួយឯងមានសាា ល់ថ្ប្ែឈដា ឈទ? 

ក៖  ខ្ ាំសាា ល់ៗៗ! 

ខ៖  ហ្នងឹឈ ើយ ោត់្ឈៅថ្ប្ែឈដា ប្បាាំងការ  និង ោត់្ឈៅស្សុកោត់្ហ្នឹង។ 

ក៖  ោត់្ឈៅឈ ើងឈតាន ត្ឈៅណ្ ងឈោសម៊ីង? 

ខ៖  ហ្នងឹឈ ើយ ែ៊ីឈដើមហ្នងឹដ៊ីរបស់ោត់្ហ្នឹង ឈគលក់អ្ស់ឈ ើយឈៅងនល់ជាតិ្។ 



ក៖  ចឹ្ងមានព្ត្? 

ខ៖  កាលណ្ ងដ៊ី១ព្ម ប្ត្១ម ឺន ឈគយកដ៊ីព្ម របសខ់្ ាំហ្នឹងលក់អ្ស់ឈ ើយហ្នឹង។ 

ក៖  ឈម ច្ចឹ្ងម៊ីង? 

ខ៖  ច្ ោះឈបើព្ម របសខ់្ ាំោត់្សាា ប់តាាំងែ៊ីឆ្ន ាំ១៩៧៩ មកឈ ើយ ោត់្បានកាន់កាប់អូ្នចឹ្ងឈគយកអ្ស់ឈ ើយ 
ហ្នឹង។ 

ក៖  អូ្ា៎! ចឹ្ងហ្ន?៎ 

ខ៖  ឈគយកឈៅែ ោះលក់ព្ច្កជាមួយមិត្តេកតិអ្ស់ឈ ើយហ្នឹង។ ដ៊ីរបស់ខ្ ាំលក់បានរាប់ម ឺនដ លាា ។ 

ក៖  អូ្ា៎! បាទ! ម៊ីងបាទ! ចឹ្ងឪែ ករបស់ម៊ីងោត់្ឈច្ោះកូរសោរឈតាន ត្ព្ដរហ្ន៎ម៊ីង? 

ខ៖  ចា៎ស! និយាយឈៅោត់្ជាអ្នកឈ ើងឈតាន ត្ ោត់្ឈ ើងបានរាប់រយពាងឈោស។ 

ក៖  អូ្ា៎! ោត់្ឈ ើងបានឈប្ច្ើនព្ដរឈោសម៊ីង? 

ខ៖  ោត់្ថាតាាំងែ៊ីខ្ ាំឈៅតូ្ច្ៗៗហ្នឹង។ 

ក៖  អូ្ា៎! ច្ ោះមាា យរបសម់៊ីងហ្នឹង ោត់្ឈ្វើអ្៊ីឈគព្ដរសត្ម្ភប់ចិ្ញច ឹមជ៊ីវតិ្ព្ដរម៊ីង? កាលែ៊ីោត់្ឈៅរស់ោស 
ម៊ីង? 

ខ៖  កាលែ៊ីោត់្ឈៅរស់ហ្នឹង ោត់្លក់នាំបញច ក។ 

ក៖  ោត់្លក់នាំបញច កឈោសម៊ីង? 

ខ៖  ចា៎ស! ហ្នងឹឈ ើយ។ 

ក៖  ច្ ោះឪែ ករបស់ម៊ីងោត់្កាច្ឬមួយក៏ោត់្សាូត្ព្ដរម៊ីង? 

ខ៖  ព្ម របស់ខ្ ាំឈោស? 

ក៖  ឪែ ករបស់ម៊ីងោស? 

ខ៖  ឪែ ករបស់ខ្ ាំ ោត់្សែ៉ូរព្ដរឈទ? 

ក៖  អូ្ា៎! ោត់្សាូត្ឈទឈោស? 



ខ៖  ហ្នងឹឈ ើយ ោត់្សាូត្ព្ដរឈទ។ 

ក៖  ច្ ោះមាា យរបស់ម៊ីងវញិ? 

ខ៖  មាា យរបស់ខ្ ាំក៏ោត់្សាូត្ព្ដរ។ 

ក៖  អូ្ា៎! ច្ ោះឪែ កោត់្មានធាា ប់ប្បាប់ែ៊ីប្បវត្តិកាលែ៊ីោត់្ឈៅឈកមងឈៅម៊ីងព្ដរឈទ? 

ខ៖  ចា៎ស!  

ក៖  ោត់្មានធាា ប់ប្បាប់ែ៊ីប្បវត្តិកាលែ៊ីោត់្ឈៅែ៊ីឈកមងឈៅម៊ីងព្ដរឈទ ឪែ ករបស់ម៊ីងោស? 

ខ៖  ោត់្ប្បាប់ព្ដរឈត្ើ។ 

ក៖  ដូច្ថាោត់្ធាា ប់បានឈ្វើអ្៊ីឈគខាោះព្ដរ កាលែ៊ីោត់្ឈៅឈកមងៗៗចឹ្ងោស? 

ខ៖  ោត់្ធាា ប់បួសឈៅវត្ត។ 

ក៖  ោត់្ឈៅបួសឈៅវត្តឈោសម៊ីង? 

ខ៖  ចា៎ស! ោត់្បួសឈៅវត្ត ោត់្បួសចឹ្ងឈៅោត់្ឈ្វើឈនោះតិ្ច្ឈនាោះតិ្ច្ចឹ្ងឈៅណ៎ គាត់្ប្បាប់ខ្ ាំចឹ្ងោស។ 

ក៖  អូ្ា៎! ចឹ្ងឈោសម៊ីង។ អូ្ា៎! បាទម៊ីង! ច្ ោះមាា យោត់្មានធាា ប់ប្បាប់ែ៊ីប្បវត្តិកាលែ៊ីោត់្ឈៅឈកមងឈៅម៊ីង 
ព្ដរឈទ? 

ខ៖  អ្ត់្ឈទ! មាា យរបស់ខ្ ាំគាត់្អ្ត់្បានប្បាប់ឈទ ោត់្បានសាា ប់បាត់្ឈ ើយហ្នឹង។ 

ក៖  អូ្ា៎!  ចឹ្ង? 

ខ៖  ចា៎ស! ោត់្សាា ប់។ 

ក៖  ច្ ោះយាយតាខាងឪែ កម៊ីងមានសាា ល់ឈ ម្ ោះោត់្ព្ដរឈទ? 

ខ៖  យាយតា? 

ក៖  យាយតាខាងឪែ កោស? 

ខ៖  ខ្ ាំសាា ល់ព្ដរឈត្ើៗ។ 



ក៖  ោត់្មានឈ ម្ ោះអ្៊ីឈគព្ដរឈៅម៊ីង? 

ខ៖  ោត់្មានឈ ម្ ោះតា ទឹម និង យាយអត់្។ 

ក៖  អូ្ា៎! ចឹ្ង? 

ខ៖  ឈបើខាងមាា យឈ ម្ ោះតាឈវឿង និងង យាយជា។ 

ក៖  អូ្ា៎! បាទម៊ីងបាទ? 

ខ៖  ខ្ ាំចាំព្ដរឈត្ើអូ្ន។ 

ក៖  អូ្ា៎! បាទ ប  ព្នតម៊ីងមករស់ឈៅហ្នឹងយូរឈ ើយហ្ន៎ម៊ីង? 

ខ៖  ខ្ ាំមករស់ឈៅ២០-៣០ឆ្ន ាំឈ ើយហ្នឹង។ 

ក៖  អ្ស់៣០ឆ្ន ាំហ្នឹ៎ ប  ព្នតប្បកបម ខរបរអ្៊ីឈគព្ដរឈៅសត្ម្ភប់លក់? 

ខ៖  ខ្ ាំឈោសលក់នាំបញច ក លក់េុយទាវឆ្ លក់បាញ់ព្ែវ លក់អ្៊ីក៏ខ្ ាំលក់ព្ដរហ្នឹង សាឹកកន្ដនាា ាំង សាឹកងនឹង 
សាឹកអ្ាំែិលហ្នឹងោសលក់ឈដា ចឹ្ងឈៅ។ 

ក៖  អូ្ា៎! លក់បព្នាបនា កអ្៊ីចឹ្ងឈៅ? 

ខ៖  ហ្នងឹឈ ើយ លក់រ ូត្ហ្នឹង។ 

ក៖  អូ្ា៎! ចឹ្ងម៊ីង? 

ខ៖  សអ៊ីក៏ខ្ ាំលក់ព្ដរលក់រ ូត្ លក់តាាំងែ៊ីបាត្ថ្ដទឈទណ៎កូន។ លក់តាាំងែ៊ីបាត្ថ្ដទឈទ លក់តាាំងែ៊ីអ្ត់្ 
ចន ស ៊ីបាយណ៎ ខ្ ាំប្បាប់ប្ត្ង់ព្ត្មាងហ្នឹង។ 

ក៖  ប  ព្នតឥ ូវហ្នងឹម៊ីងបានអ្៊ីប្គប់ប្ោន់ឈ ើយហ្ន?៎ 

ខ៖  ខ្ ាំបានឈ្វើសទោះឈ ើយៗៗកូនឈ្វើសទោះអ្ស់ជាងមួយម ឺន។ 

ក៖  អូ្ា៎! បាទម៊ីងប  ព្នត? 

ខ៖  ឈនាោះសទោះឈៅច្ ងឈគឈនាោះសទោះឈទើបព្ត្ឈ្វើងម៊ីហ្នឹង។ 

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទ។ 



ខ៖  ថាអ្ត់្ព្មនព្ទនអ្ត់្ឈៅបានកូនរកែ៊ីបានឈៅប្កណាស់កូនថាឈវទនាព្មនព្ទនហ្នឹង។ 

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទ។ 

ខ៖  ឈជឿអ្ត់្ឈជឿអ្៊ា ៊ុំអ្ត់្រកែ៊ីបានឈៅអ្ត់្បានឈវទនា រកែ៊ីអ្ត់្ឈៅបាន បានស្សួល? 

ក៖  បាទៗៗ ប្ត្ូវឈ ើយៗៗម៊ីង ច្ ោះម៊ីងគិត្ថាម៊ីងមានកូនប  នាម ននាក់ព្ដរម៊ីងឥ ូវ? 

ខ៖  ខ្ ាំមានកូន២នាក់។ 

ក៖  ម៊ីងមានកូន២នាក់ឈោស? 

ខ៖  បានឈៅឈ្វើការករឈរាងច្ប្កអ្ស់ឈ ើយហ្នឹង។ 

ក៖  ប  ព្នតែួកោត់្មានប្គួសារអ្ស់ឈៅម៊ីង? 

ខ៖  ឈគមានមួយហ្នឹងឈៅមួយ។ 

ក៖  កូនស្ស៊ីទាាំងែ៊ីរឈោសម៊ីង? 

ខ៖  ចា៎ស! ស្ស៊ីទាាំងែ៊ីរនាក់ហ្នឹង។ 

ក៖  អូ្ា៎! បាទ ម៊ីងបាទ? 

ខ៖  កូនតិ្ច្ជាងខ្ ាំកូនព្ត្ែ៊ីរប្ោប់ហ្នឹងឈទ។ 

ក៖  ប  ព្នតម៊ីងមានឈៅឈ ើយហ្ន៎ម៊ីង? 

ខ៖  ខ្ ាំមានឈៅមួយកូន ឈបើនិយាយឈៅកូនវាប្កព្ដរហ្នឹង។ 

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទ។ 

ខ៖  ខ្ ាំមានកូនព្ត្ែ៊ីរនាក់ឈទខ្ ាំឈោស។ 

ក៖  បាទម៊ីង! ច្ ោះម៊ីងគិត្ថាម៊ីងមានបងបអូន ឬមួយក៏កូនឈៅណាព្ដរឈៅរសឈ់ៅឈប្ៅប្បឈទស? 

ខ៖  អ្ត់្ឈទ!  អត់្មានឈៅឈប្ៅប្បឈទសឈទ មានប្តឹ្មព្ត្ឈៅឈកាោះក ង។ 

ក៖  ឈៅឈកាោះក ងឈោសម៊ីង? 



ខ៖  ហ្នងឹឈ ើយ។ 

ក៖  ប  ព្នតអ្ត់្មាននរណាឈគព្ដរឈៅរស់ឈៅថ្ង និង ឈវៀត្ណាមអ្៊ីឈទឈោសម៊ីង? 

ខ៖  ឈៅថ្ងក៏ខ្ ាំធាា ប់ឈៅព្ដរអូ្ន ខ្ ាំឈៅរកស ៊ីោលប្ត្៊ីឈៅថ្ងហ្នឹង។ 

ក៖  ម៊ីងឈៅឈ្វើអ្៊ីឈគឈៅថ្ងហ្នងឹ? 

ខ៖  ោលប្ត្៊ីឈៅមា ាំបឹងអ្ ៊ីនឈោស ោលប្ត្៊ី។ 

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទ។ 

ខ៖  ោលប្ត្៊ី ខ្ ាំឈដើរឈោសអ្ស់ទាសក់មួយឈអ្ើយ។ 

ក៖  ចឹ្ងមានន័យថាម៊ីងធាា ប់ឈៅឈ្វើការករឈប្ច្ើនព្ដរហ្ន៎ម៊ីង? 

ខ៖  ចា៎ស! 

ក៖  ច្ ោះម៊ីងគិត្ថាសត្ម្ភប់ម៊ីងធាា ប់បានឈរៀនឈទម៊ីង? 

ខ៖  ខ្ ាំឈោសអ្ត់្បានឈរៀនឈទឈៅជាំនាន់អែត្ហ្នងឹកូន។ 

ក៖  អូ្ា៎! បាទម៊ីង។ 

ខ៖  ឈរៀនព្ត្គេលឈរៀន អ្ត់្យកចិ្ត្តទ កោក់តិ្ច្ៗៗហ្នឹង ឈគឈៅឈៅព្រកដ៊ីបាត់្តិ្ច្ៗៗហ្នងឹឈៅសទូងបាត់្ 
មកឆ្ន ាំ១៩៧៩ឈរៀនបានព្ត្បនតិច្ហ្នងឹ។ 

ក៖  អូ្ា៎! ចឹ្ងឈោសម៊ីង។ 

ខ៖  ចា៎ស! ឈ ើយខ្ ាំយកបា៊ីបាត់្ឈៅ ខ្ ាំការតាាំងែ៊ីឆ្ន ាំ១៩៨១ឈោស។ 

ក៖  ប  ព្នតម៊ីងគិត្ថាម៊ីងធាា ប់ជួបការលាំបាកអ្៊ីឈគខាោះព្ដរឈៅ? 

ខ៖  អូ្ា៎! លាំបាកណាស់កូនឈអ្ើយ និយាយឈរឿងែិបាកហ្នឹងែិបាក ត់្ ព្ត្ព្មនព្ទនឈដើររកស ៊ី ស ៊ីបាយព្ត្ 
ឈៅថ្ប្ែេនាំឈទ។ ឈដើរឈបោះឈដា ឈបោះសាឹកអ្ាំែិល ថាអ្ត់្ អ្ត់្ព្មនព្ទន កូនអ្ត់្ អ្ត់្ព្ត្មាង។ 

ក៖  អូ្ា៎! ប  ព្នតឈែលណ្ ងម៊ីងឈៅអយ ប  នាម នព្ដរ? 

ខ៖  ខ្ ាំអយ ២៦ឆ្ន ាំឈ ើយហ្នឹង។ 



ក៖  អូ្ា៎! ឈៅឈែលណ្ ងឈោសម៊ីង? 

ខ៖  ឈៅអយ ២៦ឆ្ន ាំ រ ូត្ដលឥ់ ូវហ្នឹងខ្ ាំអយ ៥៣ឆ្ន ាំ លាំបាក២០ឆ្ន ាំគត់្ លាំបាកព្មនព្ទនហ្នងឹ។ 

ក៖  ប  ព្នតម៊ីងគិត្ថាកាលម៊ីងឈៅជាំនាន់ ប ុល េរហ្នឹង ម៊ីងឈៅអយ ប  នាម នព្ដរឈៅឈែលណ្ ង? 

ខ៖  ខ្ ាំអយ ១៥ឆ្ន ាំ។ 

ក៖  ម៊ីងអយ ១៥ឆ្ន ាំឈោស? 

ខ៖  ចា៎ស! 

ក៖  ឈែលណ្ ងម៊ីងឈៅកងនារ ៊ីហ្ន៎? 

ខ៖  ខ្ ាំឈៅកងក មារ។ 

ក៖  អូ្ា៎! ឈៅកងក មារឈទឈោស? 

ខ៖  ចា៎ស! លាំបាកព្មនព្ទនកូនហ៎ឈែលព្ដលមកែ៊ីអែត្វញិហ្នងឹ។ 

ក៖  ច្ ោះឈគឱ្យឈ្វើអ្៊ីឈគព្ដរឈៅ ឈៅកន ងកងក មារហ្នឹងម៊ីង? 

ខ៖  ឈៅកងក មារយកឈកមង។ 

ក៖  យកឈកមងឈោស? 

ខ៖  ចា៎ស! យឈកមងតូ្ច្ៗៗហ្នឹងោសឈយាលឈទើបព្ត្ឈកើត្អ្៊ីចឹ្ងឈៅឈយាលវា។ 

ក៖  អូ្ា៎! ឈយើងឈយាលឈកមងឈោស? 

ខ៖  ចា៎ស! ឈយាលឈកមង។ 

ក៖  ច្ ោះឈយើងឈៅឈែលណ្ ងឈគឱ្យម៊ីងឈៅណាព្ដរ? 

ខ៖  ឈៅសាឡាត្ សាា លស់ាឡាត្អ្ត់្។ 

ក៖  ខ្ ាំអ្ត់្សាា ល់ឈទ! 

ខ៖  សារសាឡាត្ឈៅជិត្ប្ត្ពាាំងងាឹងហ្នងឹោស។ 



ក៖  អូ្ា៎! បាទ! ម៊ីងបាទ។ 

ខ៖  ហ្នឹងឈ ើយ កូនឈអ្ើយព្រកយួរឈកមងអ្ត់្បាយស ៊ីបបរមួយខទោះោក់ព្ត្ែ៊ីរកាំប  ងឈទណ៎។ ខទោះប  ណ្ណឹ ងឈ ស 
ោក់អ្ងោរព្ត្ែ៊ីរកាំប  ងឈទ។ 

ក៖  ទាាំងឈកមងទាាំងចស់ឈគឱ្យោក់ព្ត្ប  ណ្ណឹ ង? 

ខ៖  ប  ណ្ណឹ ងោក់ែ៊ីរកាំប  ង ោក់ដាំ ូងកមួយឯងទាន់អ្ត់្? 

ក៖  ខ្ ាំអ្ត់្ទាន់សងហ្នឹង។ 

ខ៖  អ្ត់្ទាន់ឈទ កូនឈ ើយកម្សត់្ព្ត្មាង។ ោ៊ា នព្ត្លួច្យកបាយកាា ាំង ឈគស ៊ីឈគច្ង ោ៊ា នយកឈគច្ងព្ត្ 
ប  ណ្ណឹ ងោស។ 

ក៖  អូ្ា៎! ឈគច្ងឈយើងឈោស? 

ខ៖  ឈគច្ងយកឈៅវាយឈចលហ្នឹងោស កម្សត់្ណាស់កូនឈអ្ើយមានព្ត្ប  ណ្ណឹ ង។ 

ក៖  ច្ ោះឈបើឈយើងឃ្លា ន ឈយើងមិនឈៅលួច្បាយកាា ាំង? 

ខ៖  ឈៅលួច្បាយកាា ាំង ខាោះកាយដាំ ូងចឹ្ងឈៅថាកមួយឯងទាន់។ 

ក៖  អូ្ា៎! ខ្ ាំអ្ត់្ទាន់ឈទ ម៊ីងចឹ្ងបានជាខ្ ាំច្ង់ដឹងហ្នងឹោស? 

ខ៖  ប្បវត្តិកមួយឯងមិនបានងត្ឈគងត្ជាំនាន់អែត្ហ្នឹងព្ដរឈត្ើ។ 

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទ។ 

ខ៖  កាយដាំ ូងឈគចឹ្ងឈៅ ជួនណាឈគចប់ោក់ឈខាន ោះ ប  ព្នតច្ងព្ខេអ្ប្ងឹងឈទ ឈគច្ងព្ខេអ្ប្ងឹងសអច្ាំ  យ 
 ហ្នឹងោស ឈ្វើ ឈគឱ្យឈយើងចូ្លឈ ើយ ឈគោក់បាាំងស័ងោស៊ីឈ ើយឈគចក់សាាំងព្ត្មាង។ 

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទ។ 

ខ៖  ហ្នងឹឈ ើយ ឈគងត្ឱ្យឈមើលព្ដរឈទចឹ្ង? 

ក៖  បាទ! ខ្ ាំធាា ប់ឈឃើញព្ដរម៊ីង។ 

ខ៖  ធាា ប់ឈឃើញព្ដរចឹ្ងោសណ៎ កូនឈ ើយឈលាកក៏វាយព្ដរឈលាក។ 



ក៖  វាយឈលាកព្ដរឈោសម៊ីង? 

ខ៖  វាយឈលាកអ្ស់ទាស់ឈ ើយ កូនឈអ្ើយបាបកមមណាស់ ប  ព្នតអប ុលែត្ហ្នឹង វាសាា ប់អ្ស់ឈ ើយហ្នឹង។ 

ក៖  អូ្ា៎! បាទ ចឹ្ងឈែលណ្ ងម៊ីងឈៅព្ត្មា ាំប្ត្ពាាំងប្ត្ឡាច្ឈទហ្ន៎ម៊ីង? 

ខ៖  ចា៎ស! 

ក៖  ម៊ីងឈៅព្ត្ណ្ ងឈទឈោសម៊ីង ឈគមិនឱ្យជគម្ែៀសឈៅណាឈទៀត្ណ៎ ៊ី? 

ខ៖  ឈៅព្ត្ណ្ ជគម្ែៀងឈៅ នារ៊ី៧៨ឈៅឯតាព្កវឈោស។ 

ក៖  ឈគនាាំោន ឈៅណ្ ងឈទៀត្? 

ខ៖  ឈគឈដើរចឹ្ងឈលើទាំនប់ឈដើរតាមកងក មារ។ 

ក៖  អូ្ា៎! ឈដើរឈៅឈោសម៊ីង? 

ខ៖  មានទានឈយាធាឈគ។ 

ក៖  អូ្ា៎! ចឹ្ងម៊ីង។ 

ខ៖  អណាឈ្វើស្សលួបានបាយស ៊ី អណាឈ្វើមិនស្សួលចឹ្ងឈៅឈគយកឈៅវាយឈចលចឹ្ងឈៅ។ 

ក៖  ប  ព្នតឈយើងអ្ត់្អ្៊ីឈទឈណាោះម៊ីង? 

ខ៖  ឈគវាយៗៗឈគបានប្បមូលមាសទាាំងឡាាំងៗៗយកឈៅឈចលឈៅេនាំឈោសេនាំឱ្រ ល់ឈោស។ 

ក៖  បាទម៊ីង ប  ព្នតឈយើងអ្ត់្អ្៊ីឈទឈោសម៊ីង? 

ខ៖  ឈយើងអ្ត់្អ្៊ីឈទឈយើងឈច្ោះឈ្វើ។ 

ក៖  ឈយើងឈច្ោះព្ត្ឈ្វើតាមឈគចឹ្ងឈៅហ្នម៎៊ីង? 

ខ៖  ឈ ើយនឹងយកមន សេឈៅែយួរអូ្នឈអ្ើយ យកឈៅែយួរវាយដូច្ឈោដូច្ប្កប៊ីចឹ្ង។ 

ក៖  អូ្ា៎! បាទម៊ីង។ 



ខ៖  យកឈៅវាយមាននងា័លប  ណាណ ណ្៊ី កូន ឈយើងអូ្សអ្ត់្រួច្ឈយើងអូ្សដូច្ឈោចឹ្ង អូ្សមិនរួច្ចឹ្ងឈៅវាយ
ឈយើង វាយប្បុសៗៗហ្នឹងោស។ 

ក៖  អូ្ា៎! ចឹ្ងម៊ីង? 

ខ៖  ឈបើកមួយឯងទាន់ចឹ្ងមិនបាច់្ឈទ កមួយឯងព្ែអត្ចិ្ត្តព្ត្មាងហ្នឹង។ 

ក៖  អូ្ា៎! បាទម៊ីង ច្ ោះម៊ីងគិត្ថាឈែលណ្ ងឈគឱ្យឈៅជាមួយប្កុមប្គួសារ ឬមួយក៏អ្ត់្ឈទម៊ីង? 

ខ៖  អ្ត់្ឈទ! ប្គួសារអ្ត់្មានឈទ។ ឈទាោះមានបា៊ីមានប្បែនធក៏ផុយក៏ព្បកោន អ្ស់ព្ដរ មួយឈៅលិច្មួយឈៅ 
ឈកើត្។ 

ក៖  ឈ ើយច្ ោះបងបអូនរបសម់៊ីង ឈែលណ្ ងឈៅណា ឈគឱ្យឈៅណា? 

ខ៖  បងបអូនរបសខ់្ ាំឈៅឈនោះចឹ្ងឈៅឈៅឈនាោះចឹ្ង ចឹ្ងឈៅឈៅព្បកោន ចឹ្ងឈៅ ឈៅតាមកងហ្នឹង។ 

ក៖  អូ្ា៎! បាទម៊ីង។ 

ខ៖  ឈៅតាមកងឈៅព្បកោន ចឹ្ងឈៅ។ 

ក៖  អូ្ា៎! បាទ ម៊ីងច្ ោះ...? 

ខ៖   ត់្ណាស់កមួយឈអ្ើយ ឈបើនិយាយែ៊ីប្បវត្តិ ត់្ណាស់។ 

ក៖  ច្ ោះម៊ីងគិត្ថាឈែលណ្ ងឪែ កមាា យរបស់ម៊ីងហ្នឹងឈគឱ្យឈៅណាព្ដរម៊ីង? 

ខ៖  ឈៅណ្ ងព្ដរហ្នឹង។ 

ក៖  ឈៅហ្នឹងព្ដរឈោស ប  ព្នតមិនព្មនឈៅជាមួយម៊ីងឈទឈណាោះ? 

ខ៖  អ្ត់្ឈទ ខ្ ាំឈៅកងហ្នឹង។ 

ក៖  អូ្ា៎! ប  ព្នតឪែ កមាា យរបស់ម៊ីង ឈគឱ្យឈ្វើអ្៊ីព្ដរឈែលណ្ ង? 

ខ៖  ឪែ ករបស់ខ្ ាំ ឈគឱ្យឈ ើងឈតាន ត្។ 

ក៖  ឈ ើងឈតាន ត្ឈទៀត្ឈោសម៊ីង? 

ខ៖  ចា៎ស! ឈ ើងឈតាន ត្អ្ត់្អ្៊ីឈទ។ ោត់្បានបាយ ូបប្គប់ប្ោន់ឈទ។ 



ក៖  អូ្ា៎! ចឹ្ង? 

ខ៖  ហ្នងឹឈ ើយ ឈយើងឈ្វើសោរចឹ្ង ឈយើងស ៊ីសោរចឹ្ងោសកូនឈអ្ើយ។ 

ក៖  បាទម៊ីង! 

ខ៖  ឈ្វើអ្៊ី ូបហ្នឹងោស ឈគឱ្យឈ ើងឈដើមឈតាន ត្រមួ។ 

ក៖  ច្ ោះឈៅឈែលព្ដលដលឈ់ែលព្ដល ប ុល េរ ច្ប់ោស? 

ខ៖  ហ្នងឹឈ ើយ! 

ក៖  ម៊ីងមានការលាំបាកអ្៊ីឈទឈៅឆ្ន ាំ១៩៧៩ោច់្ប ុល េរោស ឈែលណ្ ងម៊ីងមានការលាំបាកអ្៊ីឈទៀត្ព្ដរ 
ឈៅ? 

ខ៖  លាំបាកដូច្អ្ត់្បាយអ្ត់្អ្៊ីស ៊ីចឹ្ងឈៅ ឈ ើយឈៅជ៊ីកដាំ  ងអ្៊ីចឹ្ងោស ឈៅជ៊ីកដាំ ូងឈៅថ្ប្ែេនាំឈោស 

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទ។ 

ខ៖  ឈ ើយខ្ ាំកម្សរ់ឈោយសារតាចស់កូនឈអ្ើយបាយមួយប្កព្វល៤កាំប  ង ប  ណ្ណឹ ងោត់្ ូបអ្ស់រល៊ីងកូន 
ឈអ្ើយគហ្ើយខ្ ាំឈៅឈៅឈ ើងរឈទោះ។ ោត់្សាា ប់បាត់្ែ លបាយោសកូន។ 

ក៖  ោត់្នរណាឈគព្ដរម៊ីង? 

ខ៖  មិនដឹងថានរណាឈគចស់ខ្ ាំឈឃើញអណិ្ត្ោត់្។ 

ក៖  អូ្ា៎! ឈៅោត់្មកជួយោត់្ចឹ្ងឈៅ។ 

ខ៖  ឈៅោត់្មក ូបបាយ ឈ ើយោត់្ បូបាយឈ ើយោត់្បានឈគង ឈ ើយបានឈៅឈៅោត់្ ូបបាយ 
ឈទៀត្ ោត់្បានសាា ប់បាត់្ ែ លបាយ។ 

ក៖  ោត់្ែ លបាយឈោស? 

ខ៖  ចា៎ស! ច្ ោះអ្ត់្ព្ដលបានព្ែអត្។ 

ក៖  បាទម៊ីង! 



ខ៖  បាយមួយប្កវលិ៤កាំប  ង ោត់្ ូបអ្សរ់ល៊ីង ត់្ណាស់ឈៅេូមិឈនាោះ ឈ ើយខ្ ាំឈដើរជ៊ីកដាំ ូងហ្នឹងបាន 
ឈឃើញមាសមួយឈកោះមកឱ្យ។ 

ក៖  អូ្ា៎! ច្ ោះយកឈៅណាព្ដរឈៅ? 

ខ៖  ឈៅណ្ ងៗៗោត់្វឈងវងអ្សឈ់ ើយកូនឈអ្ើយ ោត់្យកោក់កថាោក់ជាព្ខេច្ឈងោោះៗ ងមព្ដកឈកោះអ្៊ីហ្នឹង
មាសមានទាាំងឡាាំងអ្៊ីហ្នឹង ឈ ើយខ្ ាំបានបកឈៅយកវញិអ្ត់្មានឈឃើញ។ 

ក៖  ឈគបនាាំព្េនកឈយើងឈោស? 

ខ៖  អ្ត់្ឈទ! ឈគប្បមូលតាមប្កុមតាមេូមិ ដូច្អូ្នឯងចឹ្ងឈៅបានបួន ឈៅត្រំរម្ែឹងចឹ្ងឈៅយកមកោក់ 
ប្ក ជាមួយប្គសួារខ្ ាំចឹ្ងឈៅ 

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទ។ 

ខ៖  យកមកោក់ប្ក  ោក់អូ្សចឹ្ងឈៅច្ ោះសាម នព្ត្មានតិ្ច្ម ឺននាក់ឈោសមានមាស ឈែលព្ដលឈៅយក 
ហ្នឹងអ្ត់្មានសាា ល់កព្នាងវឈងវងបាត់្។ 

ក៖  ឈ ើយក៏បាត់្ៗៗឈៅហ្នឹង? 

ខ៖  ឈ ើយក៏បាត់្ៗៗឈៅ។ 

ក៖  ចឹ្ងអ្នកព្ដលឈគសាំណាងក៏ឈគរកឈឃើញចឹ្ងឈៅ។ 

ខ៖  ថ្ងៃម នយាយឈៅប កថ្ប្ជឈោស ោត់្អ្ត់្ឈ ើយអ្ត់្ោត់្ឈ ើងឈៅឈបោះអ្ាំែិលអូ្នឈអ្ើយ ោត់្ឈ ើងឈបោះ 
អ្ាំែិលឈែលឈៅែ៊ីឈនោះអ្ត់្មានឈឃើញឈទ ដលឈ់ែលមកវញិោត់្បានឈឃើញឈកោះបួន។ 

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទ។ 

ខ៖  ោត់្បានឈឃើញឈកោះបួនប្ជុង មួយកនាោះឈច្ោះផ្លា កទ៊ីន មួយកនាោះឈច្ោះមាសទាាំងអ្ស់ហ្នឹង។ 

ក៖  អូ្ា៎! បាទ! ម៊ីងបាទ។ 

ខ៖  មានកនទ យកណ្ា រ មានព្ខេឈវញមានកាវអ្៊ីសែវប្គប់ឥ ូវហ្នឹង ោត់្ទិញឡានទិញអ្៊ីឱ្យកូនោត់្ជិោះ 
ឈ ើយហ្នឹងោស។ 

ក៖  អូ្ា៎! ោត់្សាំណាងឈោសម៊ីង? 



ខ៖  ហ្នងឹឈ ើយ ោត់្សាំណាងោត់្ប្ក អ្ត់្ឈទ ឈគឱ្យោត់្ឈទប ណ្យោត់្ឈគឱ្យោត់្ចឹ្ងោស ឈៅឈបោះអ្ាំែិល 
ឈ ើងែ៊ីឈនោះអ្ត់្មានឈឃើញ។ ឈែលព្ដលមកវញិបានឈឃើញឈកោះៗៗប្ោប់ហ្នឹងោស។ 

ក៖  អូ្ា៎! ចឹ្ងឈោស? 

ខ៖  មានឈកោះមានបួនប្ជុង មួយច្ាំឈ ៀងឈច្ោះផ្លា កទិន មួយច្ាំឈ ៀងឈច្ោះមាស។ ឈគទិញឡាន ឈគឈ្វើសទោះអូ្ 
សបាយណាស។់ 

ក៖  ប  ព្នតោត់្អ្នកស្សុកហ្នឹង? 

ខ៖  អ្នកស្សុកមានឈៅប្កាាំងវាយឈោសមានព្ដលឈៅដល់ហ្នឹងអ្ត់្ ព្ដលឈៅសម្ភា សដល់អ្ត់្ចឹ្ង? 

ក៖  អ្ត់្ទាន់ឈៅដល់សងហ្នឹង ច្ ោះឈៅឆ្ន ាំព្ប ត្ជាងឈែលណ្ ងគិត្ថាម៊ីងឈ្វើអ្៊ីឈគព្ដរឈៅ? 

ខ៖  ឆ្ន ាំព្ប ត្ជាង ខ្ ាំឈដើរលក់នាំបញ្ចុ កជាមួយព្ម របស់ខ្ ាំ។ 

ក៖  អូ្ា៎! ម៊ីងឈដើរលក់នាំបញច ោះឈោសម៊ីង? 

ខ៖  ចា៎ស ហ្នឹង! 

ក៖  ប  ព្នតឈែលណ្ ងល យឈៅថ្ងា ៊ីម៊ីង ឈយើងែិបាកលក់ ឬក៏យា ងឈម ច្ព្ដរម៊ីង? 

ខ៖  ល យថ្ងាណាស់ជាំនាន់ណ្ ងឈោស។ 

ក៖  ប  ព្នតមាសឈថាក? 

ខ៖  ហ្នងឹឈ ើយ មាសឈថាកមាសមួយជ៊ី២០ម ឺន។ 

ក៖  អូ្ា៎! មួយជ៊ី២០ម ឺនឈោសម៊ីង? 

ខ៖  ចា៎ស! 

ក៖  អូ្ា៎! ប  ព្នតកាលែ៊ីលក់ដូរអ្៊ីហ្នឹងឈយើងស្សួលឈទហ្ន៎ម៊ីង ឬមួយក៏យា ប់ព្ដរ? 

ខ៖  អ្ត់្អ្៊ីឈទ! 

ក៖  រ ូត្ទាល់ព្ត្ឆ្ន ាំឈៅជាងព្ដរម៊ីងគិត្ថាសបាយបានវាមិនអ្៊ី? 

ខ៖  អ្ត់្ឈទែ៊ីម នខ្ ាំវាអ្ត់្តាាំងែ៊ីអយ ២០ឆ្ន ាំអ្ត់្មានអ្៊ីឈទកូន ឈទើបមកអយ ៥០ឆ្ន ាំជាងឈទព្ដល្ូរធារ។ 



ក៖  អូ្ា៎! ចឹ្ងដល់ឥ ូហ្នឹងបានឈរៀង្ូរឈ ើយហ្ន៎ម៊ីង? 

ខ៖  ហ្នឹងឈ ើយ ឥ វូហ្នឹង្ូរឈ ើយសទោះក៏បានឈៅ ែូកមានឈប្បើ ម ូតូ្ក៏មានជិោះ បាយក៏មាន ូបកូនក៏ឈ្វើការ 
ែ៊ីម នអ្ត់្មានអ្៊ីឈទអ្ត់្ឈ្វើអ្ត់្ ូបឈ ើយ។ 

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទ។ 

ខ៖  កូនឈអ្ើយកម្សរ់ណាស់អ្ត់្រកខាួនឯងគឺអ្ត់្ព្ត្មាងហ្នឹង។  

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទ។ 

ខ៖  ច្ ោះកូនឈៅប  ណ្ណឹ ងៗៗឱ្យោន រកអ្៊ីបាន ឈៅប  ណ្ណឹ ងៗៗកូនរបស់ខ្ ាំ។ 

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទ។ 

ខ៖  ដឹងព្ត្ស ៊ីដឹងព្ត្ទារស ៊ីឈ ើយយាំហ្នឹងោស។ 

ក៖  អូ្ា៎! ច្ ោះម៊ីងគិត្ថាឈែលណាព្ដលម៊ីងគិត្ថាជាឈែលព្ដលសបាយឈៅកន ងជ៊ីវតិ្របស់ម៊ីងព្ដរោស? 
ចប់ឈសាើមែ៊ីឈែលណាព្ដរឈៅបានម៊ីងចប់ឈសាើមសបាយឈ ើយនិងម៊ីង? 

ខ៖  សបាយឈទើបព្ត្ប  នាម នឆ្ន ាំហ្នឹងឈទើបបាន២ឆ្ន ាំឈៅឈ ើយឈទ។ 

ក៖  អូ្ា៎! ចប់ឈសាើមសបាយ២ឆ្ន ាំហ្នឹង ចប់ឈសាើមសបាយរ ូត្ឈ ើយហ្ន៎ម៊ីង? 

ខ៖  ចា៎ស! ចប់ឈសាើមសបាយមកហ្នងឹោស។ 

ក៖  ច្ ោះម៊ីងគិត្ថាកាលែ៊ីឈកមង ម៊ីងធាា ប់មានឈោលបាំណ្ងថាឈែលព្ដល ា្ំឈ ើង ម៊ីងច្ង់ឈ្វើអ្៊ីឈគព្ដរឈទ? 

ខ៖  ខ្ ាំហ្នឹងឈោស? 

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទ។ 

ខ៖  ខ្ ាំអ្ត់្ដឹងច្ង់ឈ្វើអ្៊ីឈទគឺច្ង់ព្ត្រកស ៊ីែ៊ីឈកមងឈៅវាលឈរញឈៅកាំែង់ឈសាម ឈៅលក់ឈពៅ  លក់សោរ។ 

ក៖  អូ្ា៎! ម៊ីងឈៅដល់ឈវលឈរញព្ដរឈោសម៊ីង? 

ខ៖  ឈៅដល់វាលឈរញកាំែង់ឈសាមឈៅរកស ៊ីឈៅណ្ ង មានលក់សោរ មានមាន់ អ្ងោរខ្ ាំជួញអ្ងោរព្ដរឈត្ើ  
ឈៅជាំនាន់១៩៨១-១៩៨២ ខ្ ាំជួញអ្ងោរព្ដរឈត្ើ។ 



ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទ។ 

ខ៖  មានឈច្ក លហ ងថារកអ្៊ីហ្នឹងមួយឈសរ ៊ីរកព្ត្មាង។ 

ក៖  អូ្ា៎! ចឹ្ងឈោសម៊ីង? 

ខ៖  ឈកើត្មកមួយជាតិ្ហ្នឹងដឹងព្ត្រកព្ត្មាង។ 

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទ។ 

ខ៖  ខ្ ាំចាំព្ត្រកព្ត្មាងកូន។ 

ក៖  ប  ព្នតម៊ីងធាា ប់ឈ្វើព្ស្សចម្ភក រព្ដរឈទម៊ីង? 

ខ៖  ឈបើសទូងដក ខ្ ាំមិនសូវប ុនឈទ ខ្ ាំប្បាប់ប្ត្ង់ ឈ្វើព្ស្ស ខ្ ាំអ្ត់្សវូប ុនឈទ។ 

ក៖  ប  ព្នតម៊ីងធាា ប់បានឈ្វើ? 

ខ៖  ធាា ប់ឈ្វើរាលឆ់្ន ាំហ្នឹង។ 

ក៖  អូ្ា៎! ចឹ្ងម៊ីង។ 

ខ៖  សទងូតិ្ច្ៗៗចឹ្ងឈៅដកឈៅ ព្ត្ថាឈបើឈរឿងរកស ៊ីអ្៊ីច្ាំណូ្លខាា ាំងជាង។ 

ក៖  អូ្ា៎! ម៊ីងែូព្កខាងរកស ៊ីខាា ាំងជាងឈោសម៊ីង? 

ខ៖  ចា៎ស! ខាា ាំងជាងហ្នឹងោស តិ្ច្ថាខ្ ាំលក់គ យទាវឆ្ចឹ្ងឈៅ តិ្ច្ខ្ ាំលក់បបរឈទៀត្ោស។ 

ក៖  ចឹ្ងមានន័យថាម៊ីងឈ្វើគ យទាវឆ្លក់សង  ម៊ីងឈ្វើបបរលក់សង? 

ខ៖  ហ្នងឹឈ ើយអ្ស់ែ៊ីគ យទាវឆ្ ខ្ ាំឈ្វើបបរលក់ឈទៀត្លាៃ ច្។ 

ក៖  លាៃ ច្ប  ព្នតយកឈៅលក់ឈៅណាព្ដរឈៅម៊ីង? 

ខ៖  មួយថ្ងៃលក់ែ៊ីរដងឈៅកន ងេូមិឈៅលចិ្ឈៅឈកើត្ចឹ្ងឈៅ។ 

ក៖  ឈដើរលក់ចឹ្ងឈៅឈច្ោះព្ត្មានអ្នកទិញចឹ្ងឈៅហ្ន៎ម៊ីង? 

ខ៖  អ្ស់ៗៗរល៊ីងរ ូត្ មានែងទាកូនសង គ យទាវឆ្ចឹ្ងឈៅអ្ស់ៗៗរ ូត្ហ្នឹង។ 



ក៖  អូ្ា៎! ចឹ្ងម៊ីងោច់្ម៊ីងរកបានឈ ើយហ្ន៎ម៊ីង? 

ខ៖  ចា៎ស! មានអ្៊ីកូនបានព្ដរឈត្ើ។ 

ក៖  អូ្ា៎!  បាទម៊ីងបាទ? 

ខ៖  ឈបើថាអឈរឿងឈ្វើព្ស្ស អ្៊ា ៊ុំចញ់ឈគឈ ើយឈ្វើច្ម្ភក រចញ់ឈគឈ ើយ ព្ត្ឈបើថារកយកល យ អ្៊ា ៊ុំអ្ត់្ចញ់ឈគឈទ
ហ្នឹងោស ដឹងព្ត្រកព្ត្មាងគិត្ព្ត្ែ៊ីរកព្ត្មាង ឈបើកព្េនកឈ ើងមកច្ង់ព្ត្រក ព្ត្មាងហ្នងឹោស។ 

ក៖  អូ្ា៎! ចឹ្ងមានន័យថាច្ាំណ្ង់របស់ឈយើងច្ង់ព្ត្រកជាំនាញរបស់ឈយើងហ្នឹងគឺមួយឈណាោះម៊ីង? 

ខ៖  ចា៎ស! ច្ង់ព្ត្រកព្ត្មាងឈ ើយឈបើមិនធាា ប់រក រកមិនប្ត្ូវឈទកូនព្មនឈទ? 

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទ ប្ត្វូម៊ីង។ 

ខ៖  ឈបើមិនធាា ប់រក រកមិនប្ត្ូវឈទោស ឈ្វើប្ទងុខចិលបនតិច្ អ្ញលក់អ្៊ីមិនោច់្ឈទអ្វ៊ី។ 

ក៖  ព្លងច្ង់លក់បឈណាា យហ្នឹង? 

ខ៖  អ្ត់្ច្ង់លក់ព្ត្មាង  អ្ត់្ច្ង់លក់ព្ត្មាង។  ឈបើថាលក់ោច់្ឈ ើយហ្នឹងមួយរយប្ត្ឡប់ឈ ើយក៏ មិនឈច្ោះ 
ខចិលព្ដរ។ 

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទ។ 

ខ៖  ឈ ើយឈមម ជាាំដូច្ប្កណារ់ឈខាចឹ្ង ឈ ើយឈខាា ច្អ្ស់ អ្ស់ឈ ើយម ខប  នៗៗបាទថ្ដ។ 

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទ។ 

ខ៖  ឈ ើយកមួយឯងឈមើលព្ត្ខ្ ាំអ្៊ា ៊ុំរកប្ោន់បានឈៅក៏វារ ៊ីកឈងាើមព្ដរ។ 

ក៖  ចឹ្ងឈោសម៊ីង? 

ខ៖  ឈ ើយឈបោះដូងរបស់ឈយើងក៏ឈច្ោះព្ត្ច្ង់បានព្ដរ ព្មនឈទ? 

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទប្ត្ូវឈ ើយ ម៊ីងបាទ។ 

ខ៖  ឈបើថាអ្ត់្ឈខាា ច្ជាាំនឹងម ខអ្ងា៊ីងអ្កា ាំអ្ស់ឈ ើយកូន ច្ាំណាាំឈមើលឈៅែិបាកចិ្ត្តសងអ្៊ីសងហ្នឹងោស។ 



ក៖  ច្ ោះម៊ីងគិត្ថាតាាំងែ៊ីឈកមងរ ូត្មកដល់ឈែលឈនោះោស ឈត្ើម៊ីងគិត្ថាម៊ីងធ្លែ ប់បានឈ្វើការករអ្៊ីឈគខាោះ 
ព្ដរឈៅកន ងជ៊ីវតិ្របស់ម៊ីងព្ដរ ធាា ប់រកស ៊ីឈ្វើការករអ្៊ីឈគខាោះព្ដរ? 

ខ៖  ជាំនាន់អែត្ ៊ី? 

ក៖  អ្ត់្ឈទ! កាលែ៊ីឈកមងរ តូ្មកដល់ឈែលឈនោះោស ម៊ីងធាា ប់ឈ្វើការករអ្៊ីឈគខាោះព្ដរឈៅ ធាា ប់រកស ៊ីអ្៊ីឈគ 
ខាោះព្ដរឈៅម៊ីង? 

ខ៖  ឈ្វើការករមាននាំប្កូច្ចឹ្ងឈៅ នាំអឈការចឹ្ងឈៅមានឈច្កអាំងចឹ្ងឈៅរករ ូត្ មានសាច់្ឈោអាំងថាវា 
រ ូត្។ 

ក៖  អូ្ា៎! បាទ ម៊ីងបាទ។ 

ខ៖  មិនព្ដលថាអ្ត់្រកឈទខ្ ាំ។ 

ក៖  ចឹ្ងឈយើងឈ្វើការកររ ូត្ហ្ន៎ម៊ីង? 

ខ៖  ឈយើងឈ្វើការកររ ូត្ហ្នងឹ។ 

ក៖  ម៊ីងចប់ឈសាើមរកស ៊ីឈ្វើការករចប់ែ៊ីអយ ប  នាម នព្ដរឈៅ? 

ខ៖  ចប់ែ៊ីអយ ១៥ឆ្ន ាំ។ 

ក៖  ចប់ែ៊ីអយ ១៥ឆ្ន ាំឈ ើងឈៅរ ូត្ព្ត្មាង? 

ខ៖  ហ្នងឹឈ ើយ។ 

ក៖  តាាំងែ៊ីោច់្ ប ុល េររ ូត្មកហ្នឹងឈោសម៊ីង? 

ខ៖  ហ្នងឹឈ ើយ តាាំងែ៊ីោច់្អែត្មករ ូត្ តាាំងែ៊ីឆ្ន ាំ១៩៧៩ ខ្ ាំព្រកនាំបញច កលក់ជាមួយព្ម របស់ខ្ ាំ។  

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទ។  

ខ៖  កិនឈម ៅឱ្យោត់្ចឹ្ងឈៅ មកែ៊ីកិនឈម ៅចឹ្ងឈៅមករ ោះនាំឈោសកូនឈអ្ើយកម្សត់្ណាស់។ 

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទ។ 



ខ៖  ឈ ើយខ្ ាំអ្ត់្ក  កឈទ ខ្ ាំមកឈៅខ្ ាំអ្ត់្ណាសក់មួយឈអ្ើយ អ្ត់្ព្មនព្ទន ឈោក៏អ្ត់្មានអ្៊ីក៏អ្ត់្ព្ដរ។ ឥ ូវ
ឈោយនតក៏មានជិោះ ម ូតូ្ក៏មានឈប្បើ សទោះក៏មានឈៅអ្ត់្អ្៊ីឈទ។ 

ក៖  អូ្ា៎! ហ្នឹងឈោយសារព្ត្ការខិត្ខាំរបស់ឈយើងឈោសម៊ីង? 

ខ៖  ចា៎ស! ឈោយសារព្ត្ការខិត្ខាំកាលែ៊ីម ន ខ្ ាំឈខាា ច្ម ខឈខាា ច្មាត់្ ដូច្គ៊ីងាក់ចឹ្ងមានកាា ាំងៗៗ។ 

ក៖  ច្ ោះម៊ីងគិត្ថាសទោះរបស់ម៊ីងមានលកេណៈព្បបណាព្ដរឥ ូវហ្នងឹ សទោះោស? 

ខ៖  សទោះឈ្វើឈ ើយនឹងកូន។ 

ក៖  ឈទើបព្ត្ឈ្វើឈ ើយហ្ន៎ម៊ីង? 

ខ៖  ចា៎ស ហ្នឹង! 

ក៖  ជាសទោះងមព្មនម៊ីង? 

ខ៖  សទោះឈឈើឈទ៦  និង ៨  អ្ស់មួ្យម ឺនមួ្យពាន់ឈ្វើហ្នឹងោស។ 

ក៖  បាទ! ប  ព្នតឈយើងទិញដ៊ីឈគឈ្វើសទោះព្មនម៊ីង? 

ខ៖  ទិញដ៊ីហ្នឹងោស។ 

ក៖  អូ្ា៎! បាទ ម៊ីងបាទ។ 

ខ៖  ទិញដ៊ីអ្ស់មួយពាន់ប្បាាំ ឈ្វើសទោះអ្ស់មួយម ឺនមួយពាន់។ 

ក៖  ច្ ោះម៊ីងគិត្ថាជ៊ីវតិ្របស់ម៊ីងនឹងមានការផ្លា សប់ាូរអ្៊ីឈគខាោះព្ដរឈៅម៊ីងឈៅកន ងជ៊ីវតិ្របស់ម៊ីងោស? 

ខ៖  ជ៊ីវតិ្របស់ម៊ីងឈោស? 

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទ។ 

ខ៖  ជ៊ីវតិ្របស់ម៊ីង ឈបើអ្ត់្មានម ខរបរឈៅរកស ៊ីឈៅកូន។ 

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទ។ 



ខ៖  ឈច្ោះព្ត្រកឈៅអ្ត់្របស់ឈនោះឈៅរកអឈនាោះ រកបា ៊ី រកឈលមៀត្ រកខ្ចច យចឹ្ងឈៅ ឈៅទិញឈគយកមកលក់ 
ចឹ្ងឈៅទិញឈគសាឹកអ្ាំែិល សាឹកងនឹង អ្ត់្មានអជ៊ីែឈនោះអជ៊ីែឈនាោះអ្ត់្បបរ មាននាំបញច ក អ្ត់្នាំបញច កលក់ 
ោច់្ឈោអាំង អ្ត់្ែ៊ីសាច់្ឈោអាំងលក់មករ ូត្។ 

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទហ្នឹង។ 

ខ៖  ដឹងព្ត្ែ៊ីរកឈបើកព្េនកមកគិត្ព្ត្ែ៊ីរកព្ត្មាង។ 

ក៖  ចឹ្ងឈបើកព្េនកមកច្ង់ព្ត្រកព្ត្មាងហ្នម៎៊ីង? 

ខ៖  ដឹងព្ត្ែ៊ីរកព្ត្មាង។ 

ក៖  ច្ ោះម៊ីងឈបើសនិជាច្ង់ឱ្យម៊ីងព្សាផ្លា ាំឈៅកូនឈៅជាំនាន់ឈប្កាយៗៗ ឈត្ើម៊ីងច្ង់ព្សាផ្លា ាំអ្៊ីឈគឈៅែួកោត់្ព្ដរ 
ម៊ីង? 

ខ៖  នរណាខ្ ាំឈោស? 

ក៖  ឈបើសិនជាច្ង់ឱ្យម៊ីងព្សាផ្លា ាំឈៅកូនឈៅជាំនាន់ឈប្កាយៗៗ ឈត្ើម៊ីងច្ង់ព្សាផ្លា ាំអ្៊ីឈគឈៅែួកោត់្ព្ដរម៊ីង? 

ខ៖  ច្ង់ឱ្យវារកតាមឈយើងព្ដរហ្នឹងកូន។ 

ក៖  អូ្ា៎! ចឹ្ងម៊ីង? 

ខ៖  ថាព្ម រកឈច្ោះចឹ្ងកូនឯងរកតាមព្ម ព្ដរឈៅកូន។ 

ក៖  ឱ្យប្បឹងរកស ៊ីហ្ន៎ម៊ីង? 

ខ៖  ប  ព្នតការករវាខាងឈរាងច្ប្ក ឈ្វើឈៅឈរាងច្ប្កជិត្២០ឆ្ន ាំ ឈ ើយ១០ឆ្ន ាំជាងឈ ើយ។ 

ក៖  ប  ព្នតម៊ីងច្ង់ឱ្យែួកោត់្រកស ៊ីវញិឈោសម៊ីង? 

ខ៖  ចា៎ស! អ្ត់្ឈទ វាអ្ត់្ឈ្វើអ្ត់្ឈ្វើតាមឈយើងឈទកូនវា ត់្។ 

ក៖  អូ្ា៎! បាទ ម៊ីងបាទៗៗ។ 

ខ៖  ប  ព្នតវាឈ្វើតាមឈយើង វាមានឈែលសត្ម្ភក ឈបើឈ្វើការឈៅឈរាងច្ប្កោម នឈែលសត្ម្ភកឈទ។ 

ក៖  បាទ ម៊ីងប្ត្ូវៗៗម៊ីងប្ត្ូវ។ 



ខ៖  ប  ព្នតប្បាក់ព្ខឈគល យដ ាំ ប  ព្នតដូច្ថាឈយើងប្បាក់ព្ខមួយថ្ងៃែ៊ីរម ឺនចឹ្ងឈៅ។ 

ក៖  ឈយើងបានតិ្ច្ ប  ព្នតឈយើងបានរ តូ្ហ្នឹង? 

ខ៖  ហ្នងឹឈ ើយ ឈយើងបានរ ូត្។ 

ក៖  ោត់្ដល់ព្ខហ្នឹងបានោត់្ឈបើក? 

ខ៖  ដល់ព្ខបាន បានឈបើកហ្នឹង យកអល យព្ម  អ្ស់ឈ ើយហ្នឹង មួយថ្ងៃប្បាាំពាន់ចឹ្ងឈៅទិញមហូប។ 

ក៖  បាទ! ម៊ីងបាទ។ 

ខ៖  ឈបើកសល់ព្ដរ ប  ព្នតអព្ម វាអ្ស់ឈ ើយ។ 

ក៖  ចឹ្ងម៊ីងមានអ្៊ីព្ដរច្ង់ព្សាផ្លា ាំអ្៊ីឈសេងឈទៀត្ឈទម៊ីង? 

ខ៖  អ្ត់្ឈទកូនម៊ីងអ្ស់ឈយាបល់ប្តឹ្មហ្នងឹឈ ើយណ៎ អ្៊ា ៊ុំឈៅលក់នាំវញិឈ ើយណ៎ អ្រគ ណ្ឈ ើយ។ 

ក៖  បាទ! អ្រគ ណ្ឈប្ច្ើនម៊ីង៕ 


