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ក៖ អ%កស'( ស េសង +រ -.       ខ៖ អ%ក0ត2វេគស'( ស ែប៉ន9ន 

 

ក៖ អ:; ឹងេដ>ម@ីBប់េផE>មស'( សេនះ ខG H ំ0ត2វ0Jប់ទីLំងេគMមុនសិន។ 
អ:; ងឹេអ>ឥឡ2 វេយ>ងេTភូមិWBរXYក់ េហ>យស[\ ត់WBរXYក់ 0ក ]ងសឹ̂ងែសន េខត_កំពង់ធំ 
េហ>យេTៃថdទី២៨ ែខ២ g% ំ២០១៩ េហ>យMដំបូងៃនkរស'( សរបស់េយ>ង ចឹងេយ>ងសំុអនុmn តិ
េដ>ម@ីop ល់េrs ះេYក9យ 9យ? 

ខ៖ឱXដឹងvក់? 

ក៖ 9យេrs ះេពញ 9យ េrs ះេពញេrs ះអីេគែដរល9យ? 

ខ៖ 9យេrs ះែប៉ន 9៉ន កូនWេ0xេគេy9យរ zទ{។ 

ក៖ អូ! 

ខ៖ អ!ឺ 

ក៖ 'នេrs ះអីេ0xពីេrs ះ២ហ% ឹងេទ9យ? 

ខ៖ អត់'នេទេ~ 'នLប៉ុេ�� ះឯង  

ឪក៖ 9យ'នWយុប៉ុ�s នេហ>យg% ហំ% ងឹ9យ? 

ខ៖ ៧៥េនះេហ>យេ~ អឺ ៧៥g% ំថsី ប៉ុនWយុចូលដល់េ� 0Joកឯេ�ះេ~ Jនចូល៧៥ហ�  ៎
េយ>ងេTក� Hងែខ២េT0តង់៧៤េTេឡ>យេទ 

ក៖ Bស! ចុះ9យBំ 9យេក>តក� Hងg% ំ�អត់9យ ? 

ខ៖ អត់ដឹងផង ប៉ុនដឹងLg% ំកំេណ>តនិង g% ំវក។  

ក៖ g% ំវក! 

ខ៖ ប៉ុនអត់ដឹង�g% ំអី។ 

ក៖ ចឹង9យេTក� Hងg% ំ Wយុ៧៤ ចឹងេយ>ងដកមកវ �ញេTg% ំ១៩៤៥ g% ំែដល9យេក>តហ% ឹង។ 

ខ៖ g% ំែដល9យេក>តហ% ៎ 

ក៖ g% ំែខs រ9យg% ំវក។ 

ខ៖ អ!ឺ 

ក៖ ហ% ៎9យ។ 

ខ៖ g% ំវកេ~។ 

ក៖ Bស! ចុះេអ>9យេក>តេT េTទី�ែដរ9យ? 

ខ៖ 9យេក>តេTភូមិទឹកវ �ល។ 

ក៖ ឃំុអីេគែដរ9យ? 



ខ៖ ឃំុែក�ង 0ស ]កស�E ន់។  

ក៖ េខត_កំពង់ធំហ% 9៎យ? 

ខ៖ េខត_កំពង់ធំ។  

ក៖ 9យ'នបងប� �ន'៉ន�ក់ែដរ9យ? 

ខ៖ បងប� �ន៤�ក់ 0សី៣0ប ]ស១។  

ក៖ 9យ! 

ខ៖ 0ប ]សែតLេយ>ងហ% ឹងឯងេ~។ 

ក៖ 9យកូនទបី៉ុ�s នែដរ9យ? 

ខ៖ កូន9យហ% ៎។ 

ក៖ Bស! 

ខ៖ េម>ល LoនE 9យរ zទ{ 9យកុក 9យM។ 

ក៖ 9យកូនទី៣។ 

គ៖ អឺ ទី២! 

ខ៖ អូ ទី២!  

ក៖ ចឹង! 

ខ៖ 9យកុកទី៣ 9យMទី៤ ចុះឯងvរេ~អ។ឺ 

ក៖ Loន_ទី១។ 

ខ៖ Loន_ទី១ Loន_បង9យ។ 

ក៖ បងប� �ន9យ �ត់េធ� >អីេគខ�ះែដលរយ? Loន_។ 

ខ៖ �s នេធ� >អីេទេ~ 'នLេធ� >ែ0សច'\ រ។  

ក៖ ចុះLoន_�ត់េធ� >អីេគែដរ9យ? 

ខ៖ Loន_ប៉ុ�s នជំ�ន់េ�ះដូចL េធ� >�vន ែតមិនដឹង�vនអី ប៉ុ�s នជំ�ន់េ�ះេ~។ 

ក៖ Lម  

ខ៖ �vន�ត់ េTទទួល�ងហិរ:n វត� Hហ% ឹងឯង។ 

ក៖ ហ% ឹងេហ>យ �តដូ់ចM�ងហិរ:n វត� HេT�ងសងpមកិច;។ 

ខ៖ អ!ឺ 

ក៖ Loន_។ 

ខ៖ អ!ឺ ស0'ប់េប>កលុយេប>កkក់។ 

គ៖ អូ! kតូច9យថ�ង់េហ>យថ�ង់ ងងឹតក៏ងងឹត។  



ខ៖ 'នLបងមួយហ% ឹងឯង។ 

គ៖ ថ�ង់ក៏ថ�ង់េអ>យ។ 

ខ៖ Jនេធ� >kរ េប>ប� �ន0សីៗ�s នJនអីេទ។  

គ៖ កុំLេ~មកឈប់�ចេចះេy។ 

ខ៖ JនLេធ� >ែ0សច'\ រចឹងឯង។  

ក៖ េអ>េTពីេកsង9យេTMមួយ�ត់ែនកេTMមួយ។ 

ខ៖ ែនក! 

ក៖ �ត់�ងំអស់�% េត>ហី9យ? 

ខ៖ ពីេកsងេTតូចៗែដលមិន�ន់'ន0គ�oរ េTជួបជុំបងប� �ន�ងំអស់�% ។ 

ក៖ Bស! 

ខ៖ ដល់'ន0គ�oរេរ�ងខ  ¡នេ� បងេTLម0គ�oរ 9យេTLម0គ�oរ9យ 
រស់េTMមួយ9យ។  

ក៖ Bស! 

ខ៖ 9យទឹម! 

ក៖ 9យទឹម! 

ខ៖ 9យទឹម0បែហលេT៨៧។ 

ក៖ សព�! 

ខ៖ 9យទឹក៨៧។ 

ក៖ សព�ៃថdេអ>។ 

គ៖ Bំមិនអស់។ 

ក៖ �ត់េT�ខ�ះែដរ9យ? 

ខ៖ �េម៉ចេ~? 

ក៖ សព�ៃថdពួក�ត់េT�ខ�ះែដរ? 

ខ៖ និ9យពីអនីិ9យពីយកែម៉vក់? 

ក៖ បងប� �នៗ9យ។ 

ខ៖ បងប� �ន�ត់េTភូមិទឹកវ �ល�ងំអស់ហ% ឹងឯងេ~អ។ឺ 

ក៖ ហ% ឹង o� ប់ែតLoន_មួយហ% ៎9យ? 

ខ៖ អឺ o� ប់ែតLoន_េទ o� ប់អស់�% ឯង េT0ក ]ម0គ�ប៉ុ�s ន េTLេមៗេទ។ 

គ៖ 'នែតLហងេត>េTកំពង់ធ។ំ 



ខ៖ េTLកូនៗ េTLកូនេ0kយៗហួសពីនះេT។  

គ៖ េTែតLoន_។ 

ខ៖ េធ� >ែ0សច'\ រ�ងំអស់។ 

ក៖ ែតបងប� �ន9យ'នែតLoនEេត>ហីo� ប់? 

ខ៖ អឺ'នែតLoនE 0ប ]សទីមួយ។  

គ៖ 0ប ]ស'នែតមួយ។ 

ខ៖ 0សី៣! 

គ៖ 0សី៣េ~ េT�ងំ៣ឯង0សី។  

ក៖ Bស! 

គ៖ Lញិក 0បពន{Lញិកហ�  ៎ Lញិកហងហ�  ៎o� ប់Jត់េហ>យ។ 

ក៖ Bស! 

គ៖ េ~! 

ខ៖ ដឹងេហ>យេត>េ~។ 

ក៖ 9យេអ>'E យរបស់9យេrs ះអីេគែដរ? 

ខ៖ េrs ះ9យទឹម។ 

ក៖ 9យ'នBំ0តកូល�ត់អត់? 

ខ៖ េហ>យឪពុក�ត់ Bំកូន េT នុច ទឹម។ 

ក៖ នុច ទឹម! 

ខ៖ អ!ឺ 

ក៖ ចុះេអ>ឪពុករបស់9យេrs ះអីេគ? 

ខ៖ ឪពុក9យេrs ះ LJ៉ត។ 

ក៖ អីេគJ៉ត? 

ខ៖ 0តកូល�ត់ ែកវ  េrs ះែកវ។ 

ក៖ ែកវ J៉ត! 

ខ៖ ែកវ J៉ត 0បពន{�ត់េrs ះ នុច ទឹម 0តកូល។ 

គ៖ kទូច េក>តកំពង់ធំេoះ។ 

ក៖ Bស! 

ខ៖ មីអូន! 

ក៖ ខG H ំេTកំពង់ធំ9យ។ 



ខ៖ េក>តេTកំពង់ធហំ% ងឹឯង។ 

ឃ៖ កូនពី�? 

ខ៖ កូន! 

គ៖ �� ចកូនLoនEហង។ 

ក៖ េ~ េ~LoនE។ 

គ៖ អូ! េ~LoនE។ 

ខ៖ ហ% ឹឯង េ~LoនE។ 

គ៖ កូន9យេញ៉ប។ 

ខ៖ េ~9យេញ៉ប។ 

ឃ៖ អូ! 

គ៖ កូនមីច។ិ 

ខ៖ អ!ឺ 

ឃ៖ អូ! កូនមីចិឯង។ 

ក៖ Bស! 

ឃ៖ មីទី២ែមន? 

គ៖ មីេ¢! 

ក៖ ទី៣! 

ឃ៖ អូ! 

គ៖ មីឡ] ងេហ>យ£។ 

ក៖ ខG H ំប�̂ប់ពីេ¢។ 

ខ៖ េ¢មួយW0ប ]ស។   

ក៖ ចុះ9យ ឪពុក'E យ9យឥឡ2 វ�ត់ែចក¤នអស់េT9យ? 

ខ៖ o� ប់អស់េហ>យ។ 

ក៖ �ត់o� ប់េTWយុប៉ុ�s នែដរ9យ? 

ខ៖ 9យWយុ៧៧។  

ក៖ ៧៧ហ% ឹង? 

ខ៖ ដល់Lvរ៨៥ 

ក៖ ចឹងេYក9យ៧៨ េYកL៨៥។ 

ខ៖ អ!ឺ 



ក៖ េអ>េYក9យBំ�ពួក�ត់េក>តេTg% ំ�អត់? g% ំែខs រក៏Jន។ 

ខ៖ �តែ់នក0បពន{�ត់g% ំរk បE ី�ត់g% ំម¥ញ់ ែតមិនដឹងប៉ុ�s នេហ>យ អូ! ែនក
ដឹងប៉ុ�s នេហ>យ ដឹងLេក>តែនកg% ំរkg% ំម¥ញ់ហ% ឹង ដឹងែនកេTក� Hងg% ទំីប៉ុ�s ន។ 

ក៖ Bស! 

ខ៖ �ត់៨៥។ 

ក៖ ហ% ឹងេហ>យ។ 

ក៖ 0បពន{�ត់៧៧ បE ី�ត់បង បងMង១០g% ំ។ 

ក៖ 9យចុះេអ>រ 9យដឹង� 
ឪពុក'E យ9យ�ត់អទឺីកែន�ងកំេណ>តរបស់ពួក�ត់េT�េទ9យ? 

ខ៖ េក>តេTភូមិទឹកវ �លេ�ះឯងេ~។  

ក៖ �ងំ២�ក់ហ� ៎។ 

ខ៖ �ងំ២�ក់ហ% ឹងឯង។ 

ក៖ ចុះ... 

ខ៖ ភូមិMមួយឃំុMមួយ។ 

ក៖ េYកL�ត់េធ� >kរអីេគែដរ9យ? 

ខ៖ អត់េធ� >អីេទេ~ េធ� >ែ0សច'\ រេយ>ង។ 

ក៖ េធ� >ែ0ស ចុះ�ត់Mមនុស§'% ក់ែដលែបប�ែដរ9យ? 

ខ៖ ពី�ត់ែនក�s នរកអីេទ រេប�បរបប�ត់អ%កស  �តបូតេទេ~ មិន
ែមនអ%កេkងkច0បេហ>នអីេទ។ �ត់អ%កបង់0តី.ក់មង់.ក់សន̈ �ចលប។ 

ក៖ អូ! ចុះ'E យរបស់9យ �ត់េធ� >អីេគែដរ9យ? 

ខ៖ េធ� >ែ0ស�ងំអស់�% ឯង។ 

ក៖ េធ� >ែ0ស�ងំអស់�% ។ 

ខ៖ េ�ះឯង។ Bស! 

ក៖ �ត់Mមនុស§ែបប�ែដរ9យ? 

ខ៖ េម>លេយ>ង េប>និ9យពី0បេភទអ%ករកសីុ ដូចអ%កមធXមេ~ ដូចអ%កត©ញរៃវª .ដំុះដំ� ំ
េយ>ងបង\របេង\ >នផល .ដំុះសីុBំ0បBំខ  ¡ន0បBំៃថdេ~។ 

ក៖ ចុះ�ត់kចអត់9យ? 

ខ៖ េទ! េប>បE ី�តផ់ឹកសីុអv៊ីនផឹកខិលខុលអ�ីត់កំេហ>នែដលហ% ៎។  

ក៖ ហិហិ! 

ខ៖ អ'ឺត់ធំ'ត់តូចខ�ះែដរ មិនអត់េoះេទ�េ~�៎។ 



ក៖ Bស! ចុះ9យ'នBំoច់េរ¬ងអីេគខ�ះែដល�ក់ទងនងឹពួក�ត់ែដរអត់9យ? 

ខ៖ េទេ~ 9យkលេ�ះដូចលd ង់ែដល�s នBប់Wរមsណ៍េធ� >អីៗ9៉ងេម៉ចៗេទ។ 
�ត់េr� ះបE ី0បពន{�ត់ 0បែកចតិចតួចក៏រត់េលងJត់េ�។  

ក៖ អូ! 

ខ៖ អ!ឺ 

ក៖ េពលែដល�ត់o� ប់និង9យWយុប៉ុ�s នេហ>យ9យ? 

ខ៖ 9យWយុែ0កលេហ>យេ~ ១៧-១៨ េហ>យ។ 

ក៖ អូ! 

ខ៖ អ!ឺ 

ក៖ ចុះ�ត់'នែដល �̄ ប់0Jប់9យពីជីវ �ត�ត់kល�ត់េTេកsងេទ9យ?  

ខ៖ 0Jប់ែដរ ែតជីវ �ត�ត់អ%កខ�ះ�តខំរកអុស kប់អុស .បំែន�  សីុឈ° ¡លជួលព័ទ{េគេ~ 
ស̈ �ង0ស2វ ដកស̈�ងដក 0ច2តkត់ឯង�េ~។ 

ក៖ Bស! 

ខ៖ េ�ះឯង។ 

ក៖ អយឺ'នBំេrs ះជីដូនជីLរបស់9យអត់9យ? 

ខ៖ BំLេrs ះ9យL  អំពីឪពុក'E យ�តv៎់�៎។  

ក៖ Bស! 

ខ៖ េrs ះLែកវ 9យបី អឺ Lនុច 9យែញ៉ម ឪពុកៗ9យហ� ៎ ឪពុក9យទឹម េrs ះLនុច 
9យែញ៉ម ឪពុកLJ៉តេ'ះ Lែកវ 9យប ី ប៉ុនមិនដឹងWយុប៉ុ�s នេទេ~ BំLេrs ះ
េក>តអត់�ន់�ត់ែដរ។ 

ក៖ Bំ0តកូល�ត់អត់9យ? 

ខ៖ អត់Bំេទេ~។ 

ក៖ Bស! ចុះ9យ'នែដលេឃ>ញឬក៏ជួបមុខពួក�ំត់េទ9យ? 

ខ៖ មិនែដលេទេ~ េក>តមកឮែតេrs ះ មិនJនេឃ>ញមុខែនកជីLេទ
Jនែតជួបែតជួបងមុខឪពុក។ 

ក៖ អ!ឺ 0ក ]មគញរoួរ9យរស់េTភូមិទឹកវ �លហ% ងឹរយៈេពលយូរប៉ុន�ែដរ9យ? 

ខ៖ អ!ឺ យូរែដលេហ>យេ~មិនដឹងMប៉ុ�s នេទ �ល់នងឹo� ប់ចុះឯង �ល់ឥឡ2 វ �ល់នងឹ�... 

ក៖ និ9យេ�Lំងពី9យេក>ត។  

ខ៖ អ!ឺ 

ក៖ ពីឪពូក'E យរបស់9យមកជីដូនជីL9យេT េTហ% ងឹែដរឬក៏អត់េទ? 



ខ៖ អឺ អឹម េTនងឹទឹកវ �លហ% ឹងឯងេ~ េប>ជីដូនជីL�ងបE ី9យេគេTភូមិ£ល0ពីង។  

ក៖ Bស! 

ខ៖ អ!ឺ េប>ឪពុក�ត់េrs ះែនក Lពុធ 9យសុ៊ន 'E យ�ត់េrs ះ9យសុ៊ន 
ឪពុក�ត់េrs ះLពុធ ដល់'E យឪពុក�តេ់rs ះLៃត 9យបិក។ 

ក៖ ហ% ឹងM។ំ 

ខ៖ ឪពុកLេឆងហ% ឹងv៎។  

ក៖ បE ីរបស់9យហ� ៎? 

ខ៖ អត់េទបE ី ឪពុកLេឆង LេឆងបE ី9យv៎�៎។ 

ក៖ អូ! បE ីរបស់9យ។ 

ខ៖ ហ% ឹងអបឺE ីរបស់9យ។ 

ក៖ ចឹងបE ីរបស់9យ។ 

ខ៖ L ៃត េឆង។ 

ក៖ ចឹងបE ី9យ េYកLៃត េឆង។  

ខ៖ អ!ឺ LេឆងបE ី9យ។ 

ក៖ 9យ! 

ខ៖ Lៃត 9យបិកេ�ះ 'E យLេឆងឪពុកLេឆង។   

ក៖ Bស! ចុះ9យេរ�បkរេTក� Hងg% ំ�ែដរ9យ? 

ខ៖ អី9៉េ~ដូចេភ�ចេហ>យ ប៉ុនkរេTg% ំេ¶ង។ 

ក៖ g% ំេ¶ង! 

ខ៖ ដឹងLg% ំេ¶ង ប៉ុនមិនដឹងែនក េគg% ំJ¶ងំេ�ះមិនដឹងg% ំទីប៉ុ�s នអី�។ 

ក៖ មុនប៉ុលពតឬេ0kយប៉ុលពត9យ? 

ខ៖ មុនេ~។ 

ក៖ មុនប៉ុលពតហ� ៎? 

ខ៖ ហ% ឹងេហ>យមុន។ 

ក៖ Bស! 

ខ៖ 9យkរWយុ១៧។ 

ក៖ អ!ឺ េរ�បkរហ% ឹង9យop ល់Lេ.យខ  ¡នឯងឬក៏ឪពុក'E យ�ត់អ%កេរ�បចំ? 

ខ៖ ែនក 'E យឪពុកអ%ក.ក់ទុកេទេ~ 
�s នក@ត់0បៃពណីេទ Lមែម៉ពុក�ត់.ក់ទុកឱXកូនេ0ជ>សេរ -ស0ក ]ម0គ�ឱXកូន។ 



ក៖ Bស! kលហ% ឹង'នៃថ�ជំនូនេទ9យ? 

ខ៖ ចុះមួយជំ�ន់េ�ះេទដូចអត់េទដឹងេ~ដូចេភ�ច·� ងំេ�េហ>យ។  

ក៖ ហិហិ! 

ខ៖ េទដូចL សមLមិនែដលហ% ៎។ 

ក៖ ហ% ឹងេហ>យ 0បែហលM9យេភ�ចេម>លេ�។ 

ខ៖ អឺ 9យេភ�ច។ 

ក៖ ចុះអ9ឺយ 9យអត់ែដលop ល់េYកLតេទLំងពីមុនេរ�បkរ? 

ខ៖ អត់េទ op ល់ែតឪពូកេ�ះឯង ជីLឮLឪពុក0Jប់�េ~ ែនកLកូនឯងេrs ះេនះៗដឹង  
ែតប៉ុនេ�ះឯង ប៉ុនដឹងLេrs ះេទ�៎ 0តង់របូ¶ង�ត់មិនJនេឃ>ញែនកច©ស់នងឹែភ%កេទ 
Jនែតែម៉ពុក�ត់0Jប។់ 

ក៖ ចុះអឺ9យជួប�ត់ដំបូងេTេពល�? 

ខ៖ េម៉ចេ~? 

ក៖ ចឹងនិ9យ�9យេឃ>ញមុខ�ត់ដំបូងេគបង�ស់េTេពល�? 

ខ៖ េTេពល0បែហលMWយុ ៣ ៤ ៥ g% ំប៉ុនេ�ះឯងេទ េហ>យេរ�ង0សពិច0សពិលែដល 
មួយជំ�ន់េ�ះេgតែដរ។ 

ក៖ អូ ហ% ឹងេហ>យ  ចឹងLំងពីហ% ឹង ពីហ% ឹងមកអត់ែដលជួបមុខ�ត់េoះ។ 

ខ៖ អតLំ់ងពីេ�ះេ'៉រហូតដល់ឥឡ2 វេនះឯង។ 

ក៖ �ល់ដល់ ដល់េ��ត់ ដល់េ�kរអត់op ល់។ 

ខ៖ ដល់េ�kរ kរ'នែតែម៉ពុកេទ L9យអត់'នេទ។ 

ក៖ អូ ហ% ឹងេហ>យ អឺ 9យ'នបងប� �នឬoច់�តិ�ែដលេTេ0x0បេទសអត់? 

ខ៖ អត់'នេទេ~។ 

ក៖ 9យ'នេចះ·oអីេ0xពី·oែខs រេទ? 

ខ៖ �s នេទ េចះែតប៉ុនេនះឯងេ~។ 

ក៖ ហិហិ! 

ខ៖ េចះេត> េចះែត·o េចះLហូបេចះLសីុBំច©ស់ែមនែទន 
ែខs រេចះែតសីុេហ>យនិង·oប៉ុនេ�ះឯង។ 

ក៖ ហិហិ! 

ខ៖ �s នេចះ�ំ េចះេoយអីៗនងឹេគេទ េចះែត¸កXសីុ ¸កX·oហ% ងឹឯង។ 

ក៖ 9យេរ�ន�% ក់ទបី៉ុ�s នែដរ9យ? 

ខ៖ �% ក់ទី៣។ 



ក៖ ទី៣ kលហ% ឹងេគ¶ប់ពីេល>មកវ �ញឬក៏េ0kម? 

ខ៖ អឺ េគ¶ប់ពីេល>មកឯងេ~ ពីកុ'រ¤ន Jវច;ណ¤ន អតិក¤ន េរ�នអតិក¤ន។ 

ក៖ ចឹង'នន័យ�9យេរ�នJនេ0ច>នែដរ។ 

ខ៖ Jនេ0ច>នែ0កលរបស់េគសណំែដល�េ~ kលេ�ះ'នេចះJ¶ងំ0ប2សអីនងឹេគេទ 
Jនែតេម>លសំបុ0តខ  ¡នឯងop ល់។ 

ក៖ ចុះ9យ'នBំoYែដល9យេរ�នេT�អត់? 

ខ៖  េTរkជួរ Bំេត>េ~។ 

ក៖ oYរkរជួរ េrs ះoYនងឹេrs ះេពញេrs ះអីេគ9យ? 

ខ៖ oYពី�មួយេទ�ត? 

ក៖ ចង់និ9យ� េrs ះoYេពញ េrs ះoYែដល9យេរ�នv៎។ 

ខ៖ ឯងេrs ះែដលេគ.ក់ េrs ះoYរkជួរ ប៉ុនមិនដឹង េគេyស� ីតេទ�តអត់ដឹងែដរ 

ក៖ អូ! 

ខ៖ អ!ឹ 

ក៖ អូេខ! 

ខ៖ ដឹងែត�ំ�% េ�េរ�ន េរ�នoYរkជួរ។ 

ក៖ ចុះប�̂ប់ពី9យេរ�នេហ>យ 9យេធ� >អីេគវ �ញែដល9យ? 

ខ៖ Wប�̂ប់ពីេរ�នេហ>យ 9យេធ� >ែ0សច'\ រចិ:; ឹមខ  ¡ន kប់អុស ដងទឹក 
ចិ:; ឹម'E យចិ:; ឹមប� �ន។ 

ក៖ ចុះ... 

ខ៖ េធ� >ែ0សច'\ រ 

ក៖ 9យ'នជំ�ញអីេគខ�ះែដរ9យ? 

ខ៖ 'នជំ�ញស� ីេ~ 'នLជំ�ញ�ងែ0សហ% ឹឯង ស̈ �ងដក0ជ2តkត់
.ដំុះបែន�បន  Hកេ�ះឯង សែណE ក នេ�ង 0ត¹ច េº» ។ 

ក៖ Bស! 

ខ៖ េហ>យចិ:; ឹក0ជ2កប៉ុនេ�ះឯង ស0'ប់ចិ:; ឹមជីវ �ត។ 

ក៖ Bស! អ.ឺ.. 

ខ៖ 0បBំៃថd។ 

ក៖ ខG H ំWចសំុសួរ9យ0ត�សៗ អំពីអ� ីែដល9យគិត�លំJកេTក� Hងជីវ �ត9យ 
Lំងពីតូចរហូតដល់ប៉ុនេនះេទ9យ? 



ខ៖ 0�លំំJកLំងពី 0គ ]នឈឺo\ ត់�ងំអស់ មិនដឹងរកលុយkក់អីទិញ�% ដំេ¼\ អី 
េ�kប់ឬសេឈ>ឬសៃ0ពផឹកេod រេ� Jនលុយក៏9យទិញ�% េំពទX �% អំីេលបេ� 
េពលអត់េ�ក៏ផឹកសំបកេឈ>ឬសេឈ>ឯងេ�។  

ក៖ 'នអីេគេផ§ងេទ�តេទ ែដលលំJកេTក� Hងជីវ �ត9យ? 

ខ៖ លំJកនឹងេ¶គ� ឈឺo\ ត់។ 

ក៖ សព�ៃថd9យឈឺអីេគខ�ះែដរ។ 

ខ៖ មិន0ស�លក� Hងឆ� ឹងក� Hងែឆ�ង។  

ក៖ ឈឺក� Hង... 

ខ៖ ឈឺក©ល េហវអស់ក'� ំង វ �លមុខ 

ក៖ Bស! ចុះពី ពីWជំ�ន់ប៉ុលពត9យរស់េT�វ �ញែដល9យ? 

ខ៖ ពីប៉ុលពតេគអត់'នជេម�½សជម� ិញេ��េទ េTនឹង0ស ]កភូមិដែដលឯង។ 

ក៖ េពលនិង9យេធ� >អីេគែដល? 

ខ៖ kលប៉ុលពតហ% ឹង េគឱXជ:¾ �នជ។ី 

ក៖ ជ:¾ �នជី។  

ខ៖ អ ឺេគឱXជ:¾ �នជីេហ>យនិងេធ� >អង\រ។ 

ក៖ េធ� >អង\រ! 

ខ៖ អ!ឺ 

ខ៖ កិនបុកMនហ់% ឹងឯង េយ>ងពីេដ>ម�s ន'៉សីុនេទេ~។ 

ក៖ អូ! 

ខ៖ 'នLកិនត©ល់បុ¶ណេយ>ងពីេដ>មvរ និងឯង Mន់ត©ល់ ត©ល់េក@¿ងេយ>ងហ% ងឹឯង។    

គ៖ ដឹង�ន់0ស2ប�។ 

ខ៖ អត់�ន់'នេទបង kលេ�ះជំ�ន់េ�ះv៎�៎ ធត់�ន់'ន�។ 

ក៖ ចឹងេគ! 

គ៖ អទ់�ន់'នេទ0ស2បេ�ះ? 

ខ៖ Bស! 

ក៖ េគអត់'ន។ 

ខ៖ 'នLត©ល់កិន កិនរចួអ៊ុÀ Mន់ប៉ុនេ�ះឯង។ 

គ៖ Wេ�អឯងេគេy0ស2ប។ 

ខ៖ អឺ Wេ�ះឯង។ 



គ៖ េគយក0ស2បេ�ះឯងេ�Mន់។ 

ខ៖ Bស! 

ក៖ េគអត់'នអី9យេទ kលពីេពលហ% ងឹ? 

ខ៖ េទេ~ េគ'នែតឱXេយ>ងលុតដំហូបអំបិលប៉ុ�s ន១កំប៉ុង ប៉ុ�s នៃថd ហិហិ 
ប៉ុ�s នៃថdេគ.ក់ែផនkរណ៍ហូបបបរ េគេធ� >Jប0តង់ឱX9យលុតដំមÁ �ប បបរYយដំឡ2 ង 
Yយគល់េចក េម>ម0ក�ចេម>មអីេ�ះឯង 0ត¸ងំ 0ពលិត 0តកួន។ 

ក៖ អូេខ! ចុះ9យ'ន 'នៗកូនប៉ុ�s ន�ក់ែដរ9យ? 

ខ៖ 9យកូន៥�ក។់ 

ក៖ �ត់េrs ះអីេគែដរ? 

ខ៖ សុទ{ែត0សីៗ�ងំអស់ 0សី�ងំ៥-៦�ងំែចក0ពីងមួយេ�េT៥.  

ក៖ Bស! �ត់េrs ះអីេគខ�ះែដរ9យ? 

ខ៖ ទី១េrs ះ ពុធo£ª ត់ ទី២ពុធoវªុន ទី៣ពុធែនក សុខលឹមទី៤ពុធផលេឡ ទី៥ពុធសម័យ។ 

ក៖ ពួក�ត់សព�ៃថdេT�ខ�ះែដរ9យ? 

ខ៖ កូនហ� ៎? កូនខ�ះរស់េT £ល0ពីងអីឃំុេឈ>�លភូមិ£ល0ពីង 
ែនកដល់បងប� �នបន_ប�̂ប់ទី១រស់េTនងឹWBរXYក។់ 

ក៖ Bស! 

ខ៖ អឺ ទី៥ហ� ៎ រស់េTនងឹWBរXYក់ែដរ ទី៤េTនងឹសឹ̂ងែ0តង អនឺឹងពុធoវªុន។ 

ក៖ អឺ 9យពីេកsង 9យ �̄ ប់0សៃម៉ចង់េធ� >Mអីេគែដល9យ? 

ខ៖ េ~េអ>យ និ9យពីចង់េនះ ចង់ធំ ប៉ុនេយ>ងអត់ចំេណះ េយ>ងអត់លុយ។  

ក៖ ចង់េធ� >Mអីេគ9យ? 

ខ៖ ចង់េរ�នkត់េរ�នេដរ  េរ�នអឺ េរ�ន.សំ� រេយ>ងឱXេចះេធ� >មÁ �ប gd ញ់ៗនងឹេគ។  

ក៖ ហិហិ 'នស� ីេផ§ងេទ�តែដល9យចង់េធ� >? 

ខ៖ អត់េទ ប៉ុនេ�ះឯងេ~។  

ក៖ Bស! អឺ ហ% ឹងេហ>យ9យេ.យoរ kរពិតសំណួរក� Hងេនះ£ជិតអស់េហ>យ 
ប៉ុែនEខG H ំចង់ដឹងតិចៗ�ល់ទងអឺនងឹLoន_។  

ខ៖ អ!ឺ 

ក៖ េ.យoរខG H ំេ~�ត់ េហ>យអត់សូវដឹងេ0ច>នអពីំ�ត។់ 

ខ៖ អ!ឺ 

ក៖ ចឹងអឺ 9យBំេYកLoន_�ត់េក>តេTក� Hងg% ំ�េទ9យ? 

ខ៖ អត់ដឹងែដរេ~។ 



ក៖ �ត.់.. 

ខ៖ ដឹងែតg% ំ�ត់ៗg% ំមមី។ 

ក៖ g% ំមមី! 

ខ៖ ែត�ត់o� ប់0បហឺលM៥០Mងេហ>យ។ Bស! 

ក៖ Bស! �ត់o� ប់។ 

គ៖ g% ំមមី េក>តg% ំមមីឯង។ 

ខ៖ អឺ g% ំមមី ប៉ុនអត់ដឹង ដឹងែត។ 

គ៖ ¶ប់ពីមមមីក េយ>ងប៉ុ�s នដឹងេហ>យ។ 

ខ៖ kលេ�ះេប>... 

ក៖ �ត.់.. 

ខ៖ េប>មមិន៥០ក៏៦០អីដឹងេ~ មួយជំ�ន់េ�ះ។ 

ក៖ ខG H ំ0�ន់ែតដឹង... 

ខ៖ អឺ ៦៣-៦៤អីដឹងហង។  

គ៖ Loន_េ0kយហ� ៎ េប>មមមួីយoរមុន១០០Mងេហ>យ 

ក៖ ខG H ំ0�ន់ែតដឹង�ត់... 

ខ៖ ែបប៦០Mងេហ>យដឹងហ� ៎ ៦០-៧០េហ>យដឹងឯង យូរែ0កលែដលេហ>យ o� ប់យូរែដរេហ>យ។ 

ក៖ �ត់o� ប់េTក� Hងg% ំ១៩៩៥  ចឹងេប>គិតមកដល់ឥឡ2 វវ២០Mងេហ>យ។ 

ខ៖ អឺ ប៉ុនេ�ះឯងដឹងេ~ 

ក៖ Bស! 0បែហលMខ̂ង់៨០ ៨០g% ំMង េប>¶ប់មកដល់ឥឡ2 វ។ 

ខ៖ អ!ឺ 

ក៖ ប៉ុែន_�ត់បង9យប៉ុ�s នg% ។ំ 

ខ៖ េម>ល មមី មែម វក បង9យ៣g% ំ។  

ក៖ បង9យ៣g% ំ ចឹង�ត់េក>តេTg% ំ១៩៤២ ហ% ឹងេហ>យ េប>បង9យ៣g% ំ។ 

ខ៖ អត់េទេ~ 9យអត់េចះគិតេទ។ 

ក៖ និងអត់អីេទ �ត់ៗkចេទ9យ? 

ខ៖ kចែដល 

ក៖ ហិហិ 



ខ៖ េជរបងេជរប� �ន េប>បងប� �នេធ� >មិនេធ� >Lម �ត់រកេរ¬ង£ª យេជរែដល 
ប៉ុនLេWយ�ផឹកសីុរកេរ¬ងបងប� �នែម៉ឪ អត់េទ 0�ន់�េជរ េជរប� �ន 
អញមិនេធ� >េហ>យេWយអញជួយេទ�ត អញេដ>រេលង 

ក៖ ហិហិ 

ខ៖ ប៉ុនេ�ះឯង  

ក៖ ចុះ9យ ឪពុក'E យ9យអ%កេធ� >ែ0សន៎9យ 

ខ៖ អ ឺ

ក៖ ចុះ េម៉ចេYកLoន_�ត់េធ� >M�v៊ន េហ>យoក�ត់ដូចM¶ងធំែដល 

ខ៖ ¶ងអី¶ងធំនិងឯងេ~ '៉ជំ�ន់េ�ះ ក� Hង'៉0ស ]សស�E ន់ 
'នL�ត់ឯងអ%កេប>កភរ·ស៍ �ងេសចកិច;លុយkក់េ�ះអីេ~  

ក៖ B 

ខ៖ អ ឺ

ក៖ Lមែដលដឹង�ត់ដូចMអ%ក 

ខ៖ អ ឺ

ក៖ េប>កលុយេWយ 

ខ៖ អ%កេប>កេWយ0បMពលរដÃ ¶Äស_  

ក៖ �v៊ន'៉េខត_កំពង់ធំ 

ខ៖ �v៊នមួយេខត_ហ% ឹងឯង។ 

ក៖ Jទ! �ត់េធ� >ដូចM ឪពុក'E យMកសិករ។ 

ខ៖ ហ% ឹងឯង។ 

ក៖ ប៉ុន�ត់Wចេធ� >M... 

ខ៖ WចMមÄន_ ី¶ជkរJន។ 

ក៖ មÄន_ ី¶ជkរJន 

ខ៖ េ0¸ះអី'E យតសូ៊ លក់េ�លក់0កបី សីុឈមួលជួល¸ត់េ� JនលុយឱXកូនខំេរ� 
កុឱំXលd ង់ដូចែម៉ដូចឪ េហ>យកុំឱXលd ង់តបងតប� �នេទ�ត។ �ត់ខំេរ�ៗ�
កូនMកូន0ប ]សមួយមកខំេរ�ន Yពីដងចបដងនងp ័ល 
កុឱំXop ល់ដំចបដូចបងប� �នដូចែម៉ដូចឪេយ>ងពីមុនមក  ឱXេក>ត�ន់សងpមេគដឹក�ំ 
0ត2វkរអ%កេចះ។ 

ក៖ Bស! ចុះ�ត់ជួយបងប� �នអត់9យLoន_? 

ខ៖ មិនសូវគិតេទ។ �ត់0ប ]សមួយជំ�ន់េ�ះ�ត់0ត2វkរសប©យេ0ច>ន 
មិនសូវគិតបងគិតប� �នេទ ដល់គិតបងប� �ន ដល់េពលបុណXហ% ឹងឯងេ�Jន�ត់�ហ៎ 
Wែដងជួបជុំបងប� �នេយ>ងផឹកេយ>ងសីុតិចតួច�។ kលេ�ះេយ>ងេTលុយតិចែដលេ~។ 



ក៖ ចឹង�ត់អត់ែដលសូវជូនលុយជូនអីឱX។ 

ខ៖ អឺ មិនសូវេទេ~ �ត់គិតែតមកសប©យ�ត់0សីញី�ត់។ 

ក៖ ហិហិ 

ខ៖ មួយជំ�ន់េ�ះ។ 

ក៖ ែតឮ0សីែដរហ% ឹង�៎។ 

ខ៖ អឺ 0សីេហ>យ0សី ចុះដន�ង�ត់0សីែដរ ហិហិឮ។ 

ក៖ ហិហិ កុងេសងហ៎� ។ 

ខ៖ ហិហិ អឺ កុងេសង។ 

ក៖ ហិហិ! 

ខ៖ កុងេសង កុងoន_  កុងសុងហ� ៎សុទ{ែតៃដេជ>ង�ត់េហ>យ េសរ -�ត់េហ>យ។ 

ក៖ ហិហិ ហ% ងឹេហ>យ ចឹងអសំឺណួរមួយេទ�ត 
េប>សិនM9យ'នអេីគចង់+E េំផÅ>េ�kន់កូនេ~ជំ�ន់េ0kយ 
េត>9យចង់និ9យអីេគេ�kនេ់�kន់ពួក�ត់ែដរ? 

ខ៖ អហី% ងឹខ  ¡ន9យសព�ៃថdvក់? ចង់+E េំផÅ>រឱXកូនេ~េ0kយៗខំេរ�នខំសូ0តឱXេចះឱXដឹង 
�ន់សងpមេគ0ត2វkរអ%កេចះ។  

ក៖ Bស! 

ខ៖ កុំឱXេgតលd ង់ដូចមួយជំ�ន់9យ មួយជំ�ន់9យពីេត> ែម៉អត់េរ�នJនេ0ច>នេទ 
�� ចេYេរ�នេ�... 

ក៖ មនុស§! 

ខ៖ 'ន�ក់ទងសង¥រអី�អីណីរត់េBលែម៉ រត់LមបE ីJត់ រត់Lម0ប ]សJតរ់ត់េBលែម។៉  

ក៖ ហិហិ 

ខ៖ Jនមកដល់ជំ�ន់េនះ 9យ+E េំផÅ>រឱXកូនេ~�ងំអស់�%  
ខំេរ�នខំសូ0តឱXេចះឱXដឹងពីជីវ·ពេយ>ងខ�ះ�តចំេណះេចះដឹង ដឹងេ�Lមសងpមេគដឹក�ំ។ 

ក៖ ហ% ឹងេហ>យ។ 

ខ៖ េធ� >9៉ងេម៉ចៗឱXេ~េ0kយៗេនះេ[យលូតYស់តេ�េទ�តេ�មុខេទ�ត។ 

ក៖ Bស! ចឹង'នអីេផ§ងេទ�តអត់9យ? 

ខ៖ េទ! េប>Lមក� Hងចិត_អស់ប៉ុនេ�ះឯងេ~។ 

ក៖ ហិហិ! 

ខ៖ 9យចប់េហ>យ។ 

ក៖ ហ% ឹងអត់អីចឹង ចុងេ0kយអរគុណ9យែដលអនុmn តិេដ>ម@ីខG H ំWចស'( ស9យ េហ>យអឺ
ប�̂ប់ពីហ% ឹងខG H ំសំុអនុmn តិេដ>ម@ីថតរបូ9យទុកេយ>ងនិងអឺ 



មួយេទ�តខG H ំសំុអនុmn តិ9យេដ>ម@ីWចផុសWoរសេម�ងហ% ឹងចូលេ�ក� Hងអឺ
េវបoយរបស់oកលវ �ទÆល័យ0ពឹកvំយ៉ងJនេទ9យ? 

ខ៖ ដឹងអីេ~ ដឹងអី9យ អូស េ~ឯងេធ� >េម៉ច9៉ងេម៉ចេ0សចែតេ~េទ អត់ដឹងអីេទ9យ 
Jនែត�0Jប់េ~ែតប៉ុនេនះឯង។ 

ក៖ ហ% ឹង ដូចMេTេពលែដលពួកេយ>ងេធ� >មួយហ% ងឹ េយ>ងនឹង
ផុស£េ�ក� Hងេវបoយរបស់oកលវ �ទÆល័យ0ពឹកvំយ៉ង 
oកលវ �ទÆល័យហ% ឹងេTសហរដÃWេមរ �ច 
េហ>យេដ>ម@ីWចដូចMកូនេ~ជំ�ន់េ0kយរបស់េយ>ង �ំត់Wចេរ�នអំពីជីវ0បវត_ ិ9យឬក៏ 
ដូនLមុនៗរបស់េយ>ង។ 

ខ៖ ដូចពីេដ>មៗមកv៎។ 

ក៖ េដ>ម@ីេយ>ងWចដឹង Bស! ចឹងលំុ0Lែត9យអនុmn តិេដ>ម@ីេយ>ងWចផុស£Jន 
Jនេយ>ងv៊នផុសមួយហ% ងឹ េ0¸ះមួយហ% ឹងគឺMoរសេម�ងរបស់9យ ចឹង0ត2វkរ។ 

ខ៖ Mkរពិត 

ក៖ អនុmn ត Bស ចឹង9យអនុmn តិេដ>ម@ីេWយខG H ំWចផុស£Jនេទ9យ 
អនុmn តឬក៏មិនអនុ:n ត។ េប>សិនM9យគិត�អត់អី អនុ:n តខG H ំនិងផុស 
េប>សិនM9យ�អត់េទ ខG H ំក៏អត់v៊នផុសែដល 

ខ៖ B េប>និ9យLមែដល9យលd ង់9យមិនេចះគិត ែដល�េ�អេ0សចនិងេ~េទ 
េ~ផុស9៉ងេម៉ចក៏Lមេ9បល់េ~ែនកេ~យល់ 

ក៖ ហិហិ 

ខ៖ ហ% ឹងខ  ¡នេ~�េ~ 

ក៖ Bសហ% ងឹេហ>យ។ ចឹងខG H ំសំុអនុmn ត9យ េ.យoរ9យឱXខG H ំសេ0មច 
ចឹងខG H ំសំុអនុmn តេដ>ម@ីផុសមួយហ% ឹងេ�េល>េវបoយ ចឹងេដ>ម@ីៃថdេ0kយខG H ំ។ 

ខ៖ ែ0កងេYJនដឹង 

ក៖ Bស! ៃថdេ0kយខG H ំឬក៏អ%កេ0kយ �ត់Wច0oវ0Mវពី9យJនមEងេទ�ត។ 

ខ៖ Bស! 

ក៖ េ.យoរ េប>សិនMខG H ំទុកែតក� Hងទូរសព̂ េពលខ�ះទូរសព̂េយ>ងខូចឬក៏Jត់ 
ចឹងខG H ំអត់ដឹង�េ�យកពី�េទ។ 

ខ៖ អឺ ដឹងេ�រកអី�េទ�តេទ។ 

ក៖ J េប>ខG H ំផុសេTក� Hងហ% ឹង ខG H ំWចរកJនវ �ញេTៃថdេ0kយ ចឹងស0'ប់ៃថdហ% ងឹ។ 

ខ៖ េហ>យេពលេ0kយJនជួប9យេយ>ងេទ�ត។ 

ក៖ Bស! ស0'ប់ៃថdហ% ងឹ ខG H ំ'នែតប៉ណុ� ឹង ស0'ប់kរស'( សមួយហ% ងឹ។ 
ចឹងអរគុណ9យែដលអនmុn តិE។ 

ខ៖ អឺេ~ 



ក៖ េហ>យខG H ំសំុ 

ខ៖ សំុឱXេ~Wយុែវង 

ក៖ Bស!  េហ>យខG H ំសំុអឺបិទ បិទWេនះ។ 
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