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គឺ,ជន,តិេវ3ត4មស67 តិែខ9 រេហ<យ>ត់រស់េ@#បេទសែខ9 រ)ំងពី 
>ត់េ@េក9ងេហ<យបងបE Fនរបស់>ត់Gនមករស់េ@#បេទសកមH I,Jងំអស់។
>ត់ក៏Gនជួប នឹងសPQR មេ@កS Iង#បេទសកមH I,ផងែដរ 
>ត់Gន#Vបលូនរត់ចូលេ@កS Iង#តង់េសេពលZន 
VរទZ[ ក់#>ប់ែបក។>ត់Zនកូន៥]ក់េហ<យ#គ̂_រ>ត់Zនជីវ`ព#កលំG
កផងែដរ។ 
 
ក៖ 
អbc ឹង,ដំបូង]ងខd I ំសូមែថ[ងអំណរគុណដល់បង#សីែដលឱhខd I ំសZi សអំពីជីវ#បវ
តj ិបង ]ងខd I េំk9 ះែញ៉ម សុគ]o  ,អpកសZi ស 
អbc ឹងបង#សីេត<េk9 ះេពញរបស់បង បងេk9 ះអី េគែដរ? 
ខ៖ េk9 ះ rេវ sង។ 
ក៖ rេវtន? 
ខ៖ uសrេវtន។ 
ក៖ អីេគេវtន។ 
ខ៖ សុខ េវtន។ 
ក៖ សុខ េវtន។ 
ខ៖ uស! 
ក៖ អbc ឹងៃថxេនះខd I ំសZi សបងគេឺ@កS Iងៃថx១៣ ែខសី{ |p ំ២០១៦ 
VរសZi សេនះ#ត�វGន 
េរ3បចំេឡ<ងេ�យសកលវ �ទ�ល័យេ@#បេទសrេមរ �ចេk9 ះ� � � �� យ យូ 
សកលវ �ទ� 
ល័យZនកម9 វ �ធីេដ<ម�ីសZi សអំពីជីវ#បវតj ិរបស់បង#សីក៏ដូច,#ប,ជនែខ9 រេដ<
ម�ី]េពល 
អ]គតេ�មុខេ�កូនេ�របស់បងនិងមនុស�ជំ]ន់េ#Vយrចដឹងអំពីជីវ �ត
#បវតj ិនិងដំេណ<រ េរtងJងំ�យេ@កS Iង|កជីវ �តរបស់បង 
េហ<យអbc ឹងបង#សីេត<បងអនុ6� តឱhេដ<ម�ីឱhខd I  ំ
�ក់VរសZi សេនះចូលេ�កS Iងេវប_យរបស់សកលវ �ទ�ល័យ� � �� យ យូ 
ែដរឬេទ?#ពមេទ បង? 
ក៖ uស#ពម។ 
ក៖ uសែដលេវប_យេនះZនេk9 ះ� www.cambodiaoralhistory.byu.edu 
េហ<យ]ងខd I  ំសូមuប់េផj<មេធ¤ <VរសZi ស 
អbc ឹងបង#សីសូម#Gប់េk9 ះេពញរបស់បងមjងេទ3ត? 
ខ៖ សុខ )ង។ 
ក៖ េk9 ះេពញរបស់បង{? 
ខ៖ uសេk9 ះេពញ េk9 ះសុខ )ង។ 
ក៖ uសអbc ឹង សុខ េរtន មិញេk9 ះេ¥េ#¦េទអbc ឹង? 
ខ៖ uសេ¥េ#¦។ 
ក៖ uសអbc ឹងេk9 ះេ¥េ#¦េk9 ះ សុខ េវtន ប៉ុែនj េk9 ះែមនែទនេk9 ះ សុខ 
)ង។ 
ខ៖ uស! 



ក៖ uសអតjស6� ណបណ§ ័េk9 ះហp ឹង? 
ខ៖ េk9 ះហp ឹងសុខ )ង។ 
ក៖ អbc ឹងបងuំេទ�បងេក<តេ@|p ំ4ែខ4ែដរ? 
ខ៖ េហអត់uំេទ ។ 
ក៖ uសែត|p ំេទែមនេទ? 
ខ៖ uសuំែត|p ំ។ 
ក៖ |p ំប៉ុ]9 នែដរបង? 
ខ៖ ១៩៨២។ 
ក៖ uសអbc ឹងបង#សី)មអតjស6� ណបណ§ ័េ�យ_របង#សីrយុប៉ុ]9 នបង? 
ខ៖ ៣៤។ 
ក៖ uសអbc ឹងបូកដក)មហp ឹងេ�គឺបងេក<ត|p ំ១៩៨២ 
uសអbc ឹងបង#សីេត<|p ំែខ9 របងេក<ត សត¤អីេគវ �ញ? 
ខ៖ Zន់។ 
ក៖ Zន់ រVេហ? 
ខ៖ uសរV។ 
ក៖ អbc ឹងបង បងuំេទ�ទីកែន[ងកំេណ<តរបស់បងេ@ឯ4វ �ញ? 
ខ៖ កេំណ<តេក<តេហ? 
ក៖ uស! 
ខ៖ េក<តេ@េវ3ត4មែដលហp ឹង។ 
ក៖ #បេទសេវ3ត4ម? 
ខ៖uស! 
ក៖ េ@កមH I,េ#Vមឬក៏េម៉ចបង? 
ខ៖ អត់េទេវ3ត4មសុទoហ9 ង។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ េវ3ត4មVត់ចិនZ៉ក់G៉ខd IVំត់ចិន។ 
ក៖ ហp ឹងេហ<យ uសអbc ឹងបងZនVត់ែខ9 រខ[ ះេទបង? 
ខ៖ អត់ZនVត់េទខd IVំត់ចិន។ 
ក៖ Vត់ចិនែតដល់Gនបj ីមកែខ9 រែមនេទ? 
ខ៖ uសែខ9 រ។ 
ក៖ uសហp ឹងេហ<យែតបងទទួលGនស6� ,តិែខ9 រេហ<យែមនេទ? 
ខ៖ uស! 
ក៖ uសហp ឹងេហ<យ អbc ឹងបងដូច,េត<បងZនបងបE Fន#ប ¬ស#សីប៉ុ]9 ន]ក់? 
ខ៖ បងបE Fនខd I ៥ំ]ក់។ 
ក៖ បងបE Fន៥]ក#់សីប៉ុ]9 ន#ប ¬សប៉ុ]9 នបង? 
ខ៖ #សី២ #ប ¬ស៣។ 
ក៖ េហ<យ,កូនទីប៉ុ]9 ន។ 
ខ៖ ខd Iនំិយេ�កូនទី២។ 
ក៖ ,កូនទី២។ 
ខ៖ uស! 
ក៖ អbc ឹងេត<បងបE Fនបង>ត់េ@រស់Jងំអស់េទ? 
ខ៖ េ@រស់Jងំអស់។ 
ក៖ េ@រស់Jងំអស់។ 
ខ៖ uស! 
ក៖ េហ<យេត<ពួក>ត់រស់េ@ឯ4ែដរបងឥឡ� វ? 
ខ៖ rមួយេ]ះេ@ បងខd I េំ@កំពងហ̄់ °ង។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ េ@ែក�រៃថ{េហ<យមួយេទ3តេ@េខតj#ពះវ �{រ។ 



ក៖ uស! 
ខ៖ ហp ឹងេហ<យ េហ<យមួយេទ3តេ@អីេគ#កេចះ។ 
ក៖ #កេចះ? 
ខ៖ ហp ឹងេហ<យមួយេទ3តេ@Gត់ដំបង។ 
ក៖ េ@Gត់ដំបង អតZ់នេ@#បេទសេវ3ត4មេទ? 
ខ៖ អត់េទ អត់Zនេទ។ 
ក៖ េ�យ_រពួក>ត់រស់េ@េ4ះ>ត់ចូលសb7 តិែខ9 រអស់រលីងេហ<យ។ 
ខ៖ ចូលសb7 តិែខ9 រអស់េហ<យហp ឹង។ 
ក៖ uសអbc ឹងបងេត<ឪពុកបង>ត់េk9 ះអីេគែដរ? 
ខ៖ េk9 ះអីេគេទ)សីុន។ 
ក៖ )សីុន? 
ខ៖ ហp ឹងេហ<យ)សីុន។ 
ក៖ បងuំ�>តr់យុប៉ុ]9 នេទឥឡ� វ? 
ខ៖ >ត់ដឹង�៦៥។ 
ក៖ ៦៥េហ<យឥឡ� វ? 
ខ៖ uស! 
ក៖ អbc ឹងេប<ដក)ម|p ំ២០១៦>ត់េក<ត|p ំ១៩៥៧ហp ឹងេហ<យ 
អbc ឹងបងuំេទ�>ត់េក<ត េ@ឯ4វ �ញ?បងuំេទ? 
ខ៖ >ត់េក<តេ@សិតប៉ូយ។ 
ក៖ េ@ឯ4វ �ញបង? 
ខ៖ េ@សិតប៉ូយេ@Gត់ដំបង។ 
ក៖ េ@Gត់ដំបង? 
ខ៖ uស! 
ក៖ uសែត>ត³់[ ប់រស់េ@#បេទសែខ9 រែដរ? 
ខ៖ ³[ ប់េ@។ 
ក៖ uសហp ឹងេហ<យ 
អbc ឹងបងេត<ឪពុករបស់បង>ត់េក<ត|p ំែខ9 រ>ត់សត¤អីេគវ �ញ? 
ខ៖ ដឹងែត៦៥មិនដឹងសត¤អីេគេទ ខd I ំមិនែដរសួរ>ត់ផង។ 
ក៖ អbc ឹងបង 
បងចងuំអីខ[ ះ,មួយឪពុករបស់បង>ត់,មនុស�ែបប4ែដរ? 
ខ៖ >ត់និយេ�េ@ផ́ះៗ។ 
ក៖ ឪពុក{។ 
ខ៖ uស! 
ក៖ >ត់េ@ែតផ́ះ? 
ខ៖ េ@ែតផ́ះអត់ែដលេ�4ផង។ 
ក៖ >ត់រកសីុអីេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ េហ<យ>ត់Zនចរ �កលក¶ណៈេម៉ចែដរបង? 
ខ៖ ចរ �ក>ត់និយេ�ចង់រកសីុអីកូនេ�ជួយែដរអbc ឹង។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ ហp ឹងេហ<យេប<កូនេ�#កៗអbc ឹងេ�ពិGកែដរហp ឹង។ 
ក៖ uសហp ឹងេហ<យ អbc ឹង>ត់ផjល់កj ី#ស¸ញ់ឱhបងេ#ច<នេទ? 
ខ៖ uសេ#ច<នេត<។ 
ក៖ >ត់#ស¸ញ់កូន¹[ ងំេទ? 
ខ៖ #ស¸ញ់។ 
ក៖ ដូច,រេប3បែដល>ត់ទូ]9 ន>ត់#Gប់បងឱhេធ<¤អីេគែដរ? 



ខ៖ ទូ]9 ន>ត់�េ�4េ�ណីអbc ឹងេ�4ស់ 
>ត់#Gប់េ�4កុំេចញេ#¦ពីហp ឹង អbc ឹង។ 
ក៖ uសហp ឹងេហ<យចុះស#Zប់Zj យបងវ �ញ>ត់េk9 ះអីេគែដរ? 
ខ៖ េk9 ះ សុខ 4ងំ។ 
ក៖ សុខ 4ងំ ហp ឹងេហ<យuសអbc ឹងេត<Zj យបងជន,តិេវ3ត4មែដរ? 
ខ៖ uស! 
ក៖ អbc ឹង>ត់េក<ត >ត់េអ<...ឥឡ� វrយុប៉ុ]9 នេហ<យបង? 
ខ៖ ៥៧គត់ហ9 ង៥៦។ 
ក៖ uស>ត់េ@#ស ¬កែខ9 រឬក៏េ@េវ3ត4ម? 
ខ៖ #បេទសេវ3ត4មែដរ។ 
ក៖ uសអbc ឹង)មដក|p ំេ�េឃ<ញ>ត់�បូកដកគុណែចកេ�>តr់យុ៥៧ 
អbc ឹង>ត់ េក<ត១៩៥១។ 
ខ៖ uស! 
ក៖ ហp ឹងេហ<យអbc ឹងបងេត<បងចងuំអីខ[ ះ,មួយនឹងZj យរបស់បង? 
ខ៖ Zj យខd I េំហ? 
ក៖ >ត់គឺ,មនុស�ែបប4 
េម៉ចែដរបងrចេរ3ប»បឱ់hេក¼ះក¼យពីZj យរបស់បង>ត់, 
មនុស�េម៉ចែដរ? 
ខ៖ និយេ�Zនអី>ត់ផង។ 
ខ៖ េម៉ចវ �ញបង? 
ខ៖ #>ន់ែត�និយេ�េដ<រេuល>ត់រហូតហp ឹងបង។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ អត់ែដលេ@ផ́ះផង។ 
ខ៖ អត់សូវេ@,មួយZj យេទេហ? 
ខ៖ អត់សូវេ@,មួយ>ត់ផង។ 
ក៖ >ត់|p ស់អីអត់? 
ខ៖ អត់េទអត់|p ស់េទZនែតខd I ំេទ|p ស់ 
Zនែតខd I េំទVចហ½ ៎...ខុសពី>ត់|x យ4ស់។ 
ក៖ >ត់,មនុស�ែដលល¿ ែមនេទបង? 
ខ៖ >ត់អត់ចង់ឱhខd I ំែបកពី>ត់អbc ឹង{ អត់ចង់ឱhេ�ឯ4ឯណីអbc ឹង{។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ េហ<យខd Iចំង់ែតេដ<រ Gនបj ីមកេដ<ររហូត។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ េ@េខតjេនះេខតjេ]ះរហូតហp ឹង ដល់ចប់កំពង់uមបេ4j យ។ 
ក៖ ហp ឹងេហ<យរកសីុGនេ@ទីេនះ? 
ខ៖ អត់េទនិយេ�រស់េ�យ_រកូនែដរហp ឹង កូនផjល់រហូតហp ឹង។ 
ក៖ កូនបងឯងេហ? 
ខ៖ ហp ឹងេហ<យកូន#សីខd I ។ំ 
ក៖ អbc ឹងបងស#Zប់ជី)របស់បងវ �ញ>ត់េk9 ះអីេគែដរជី)? 
ខ៖ ជី)ខd I ំហ½ .៎..? 
ក៖ uស! 
ខ៖ ហ½ ៎...អត់uំេទដល់Z៉ក់G៉Gនuំ។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ >ត់_[ ប់េហ<យជី)ខd Iហំ½ ៎...។ 
ក៖ េហ<យបងឯងេក<តJន់>ត់េទ? 
ខ៖ Jន់េត<។ 
ក៖ េហ<យZនចងuំអីខ[ ះពី>តពី់ជី)អត់? 



ខ៖ អូយខd I ំេធ¤ <Gប>ត់ែដរហp ឹង{។ 
ក៖ េធ¤ <Gប>ត់េម៉ចេ�បង? 
ខ៖ 
េធ¤ <Gបចង់និយ�>ត់េ@ក#កិតេហ<យេយ<ងេចះែត�ឱh>ត់អbc ឹងេ�4
ស់។ 
ក៖ ចុះ>ត់Zនលក¶ណៈល¿ អ¤ ីខ[ ះែដលGនផjល់ឱhបង? 
ខ៖ ហ½ ៎...ដូច�>ត់ចង់េ�4េ�ណីអអីbc ឹងេ�4ស់។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ ចង់ឱhេ@,មួយ>ត់។ 
ក៖ ហp ឹងេហ<យ>ត់#ស¸ញ់បង¹[ ងំ។ 
ខ៖ ហp ឹងេហ<យ#ស¸ញ់¹[ ងំែដរ 
#ស¸ញ់¹[ ងំ4ស់េ�ឯ4េ�ឯណីយកែតខd I េំ�េទ >ត់_[ ប់េហ<យហp ឹង។ 
ក៖ >ត់_[ ប់េហ<យេពល4? 
ខ៖ #បែហល២ ៣|p ំេហ<យ>ត់ហ½ ៎...៣ ៤|p ំេហ<យ។ 
ក៖ ៣|p ំអbc ឹង|p ំ២០១៣>ត់_[ ប់អbc ឹងេហ? 
ខ៖ uស៣|p ំេហ<យ។ 
ក៖ uសអbc ឹងស#Zប់យវ �ញ យបង? 
ខ៖ យ>ត់_[ ប់េហ<យយូរេហ<យហp ឹង។ 
ក៖ >ត់េk9 ះអីេគវ �ញ? 
ខ៖ ហ½ ៎...សួរខd I ំចប់Gត ់។ 
ក៖ អត់uំយេទេហ? 
ខ៖ អត់uំយផង។ 
ក៖ uសមិញ)យ¹ងZj យឬក៏¹ងឪពុក? 
ខ៖ ¹ងZ៉ក់ខd I ំ។ 
ក៖ ¹ងZ៉កច់ុះ¹ងឪពុកវ �ញ? 
ខ៖ ¹ងឪពុកហូ...អត់uំបេ4j យ¹ងឪពុក។ 
ក៖ អត់ែដល_R ល់ពួក>ត់េ_ះេហ? 
ខ៖ _R ល់ែដរប៉ុែនjខd Iអំត់ែដលសួរ>ត់rយុប៉ុ]9 នៗផង។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ ខd Iអំត់ែដលសួរ>ត់េទ >ត់េ@|x យហ½ ៎...។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ េ@ភp ំេពញយូរៗេ�េលងមjងេ�។ 
ក៖ ហp ឹងេហ<យ 
uសអbc ឹងេអ<...ស#Zប់បងេត<ឪពុកZj យរបស់បងឬក៏បងបE Fនពួក>ត់េ@ 
#បេទសេវ3ត4មហp ឹងរហូតែត>តដូ់ច,េពលមុនេ@#បេទសេវ3ត4មែមនេទ
? 
ខ៖ uស! 
ក៖ អbc ឹងេពលែបកមក>ត់េ@ែខ9 រវ �ញ? 
ខ៖ េ@ែខ9 រZនបb7 ី,តិZនអីJងំអស់ហp ឹង។ 
ក៖ uសេហ<យពួក>ត់មករស់េ@#ស ¬កែខ9 រ)ំងពីេពល4ែដរបង? 
ខ៖ ហ½ ៎...មកយូរេហ<យ មកេ@)ំងពីខd I េំ@តូចេម[ ៉ះនិយេ�។ 
ក៖ uសហp ឹងេហ<យ។ 
ខ៖ )ំងពីrយុ៣|p ំេម៉[ះឥឡ� វមក៦០,ងេហ<យ។ 
ក៖ 
អbc ឹងបងuសអbc ឹងេត<ដូច,បងZនែដលឮអីេគខ[ះពីZj យឬក៏អpក4េគនិ
យពី #បវតj ិ#ស ¬កែខ9 រ�៉ងេម៉ចែដរបង? 
ខ៖ និយ�ហីុ...និយ�ែខ9 រ#កហមចូលអbc ឹង។ 



ក៖ អbc ឹងនិយ�េម៉ចែដរបង? 
ខ៖ �ែខ9 រ#កហមចូលកុំឱhេ�4េ�ណីអbc ឹង{ 
ឱhេ@មួយកែន[ងេ�េប<រត់េលងែឆ¤ច|¤ ច ដឹងែតQប់េហ<យ។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ ដឹងែតQប់{។ 
ក៖ េហ<យេម៉ចGនQបអ់bc ឹង? 
ខ៖ �អត់ចូលចិតjយួន។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ ដល់េគែខ9 រអត់អីេទ។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ អpក4យកបj ីែខ9 រអត់អីេទ េប<េដ<រZp ក់ឯងQប់េហ<យ 
Qប់េហ<យ{មិនដឹងជំ]ន់4េទ >9 នេ@ដល់ឥឡ� វេទ។ 
ក៖ មិនែមនជន,តិេវ3ត4មr#កក់Jងំអស់ឯ4បង? 
ខ៖ អbc ឹងGន�ហp ឹង។ 
ក៖ ហp ឹងេហ<យ! 
ខ៖ Zនrខ[ះល¿ rខ[ះr#កកអ់bc ឹងេ�4ស់�អត់េទ3ងអbc ឹងេ�4ស់។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ មនុស�ខd I ំអត់អីេទខd I េំ�Gន#គប់េខតj 
េខតj4ក៏េគចូលចិតjខd IJំងំអស់ពួកZ៉ក់អីក៏េ�យ េគចូលចិតjJងំអស់។ 
ក៖ uសហp ឹងេហ<យ 
អbc ឹងZនបងជួប#ពឹតj ិVរណ៍អីខ[ ះេទ3តែដលេគ³[ ប់និយ#Gប់បងពី 
#ស ¬កអbc ឹង{ uសេម៉ចែដរបង? 
ខ៖ េគនិយ�អត់ចងឱ់hេ@#ស ¬កែខ9 រអbc ឹង{។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ ចង់ឱhេ�េវ3ត4មវ �ញេ�។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ ែតខd Iអំត់ចង់េ� ចង់េ@#ស ¬កែខ9 រ។ 
ក៖ ថីGនអត់ចង់េ�េវ3ត4មវ �ញបង? 
ខ៖ អត់េទបងបE Fនមកេ@ទីេនះអស់េហ<យ។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ មកែខ9 រអស់េហ<យ។ 
ក៖ uស]ំ>p ចូលសb7 តិេ@ទីេនះអស់េហ<យ? 
ខ៖ uសមកចូលសb7 ិតេ@ទីេនះអស់េហ<យហp ឹង។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ េហ<យេ�េលងមjងៗអbc ឹងេគអត់_R ល់េទបងបE Fន។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ េភ[ចេk9 ះអស់េហ<យ។ 
ក៖ ហp ឹងេហ<យ! 
ខ៖ េយ<ងេÄ9 អស់េហ<យពួកេគសរសÅ I ះ។ 
ក៖ uសអbc ឹងបងស#Zប់េអ<...ដូច,បងេ@#ស ¬កែខ9 រអbc ឹង 
េត<ដូច,Zន³[ ប់ជួបេ@េរtង 
ដូច,េ@|p ំ៨០(១៩៨០),ងហp ឹងេ@Jន់ZនសPQR មអីបនj ិចបនÈ °ចGញ់>p
េ@កS Iងប៉ុល ពត េត<បងGនជួបេរtងអីខ[ ះេទេពលហp ឹង? 
ខ៖ ហ½ ៎...ជួបេត<េពលហp ឹងរត់ចង់Qប់ហp ឹង។ 
ក៖ េម៉ចខ[ះេ�បងេពលហp ឹង ? 
ខ៖ ហ½ ៎...រត់ចូល#តង់េសរហូតហ9 ងហp ឹង។ 
ក៖ េម៉ចែដរ#>ប់³[ ក់ែមនបង? 



ខ៖ #>ប់³[ ក់ហ9 ងនិយេ�បិសចំែដរ 
វ �សែដរហp ឹងជីកr#តង់េសចុះេ#Vមេ]ះ។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ Vប់ដីហp ឹង។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ រត់ែម៉កូនបងបE Fនចូលេ�កS Iងហp ឹងJងំអស់កុំអីហp ឹងQប់)ំងពីយូរ។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ មិនដល់ឥឡ� វហp ឹងេទ។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ េហ<យខd I ំ|[ តែដរខd Iឮំ#>ប់ផÉ Iះមកចូលហក់េ�េ#Vម។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ �ក់កេន́លGំងពីេល<មក។ 
ក៖ េប<េគេÊ[ ងចំrកែន[ង#តង់េសហp ឹងេធ¤ <េម៉ចេ�។ 
ខ៖ ហីុ...ZនែតQប់ហp ឹងេហ<យ។ 
ក៖ uសែតមិនQយចំ#តង់េសេទែមនេទបង? 
ខ៖ uសមិនQយចំែដរហp ឹង ។ 
ក៖ ចុះZនអpកខ[ះេគចំេទបង? 
ខ៖ rខ[ះចនំិយេ�rខ[ះេគពិGកrយុខ[ ី{។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ rយុខ[ ីចំQប់Jងំអស់។ 
ក៖ មួយ#គ̂_រJងំអស់េហ? 
ខ៖ Jងំអស់។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ េវទ] េវទ]4ស់។ 
ក៖ 
េហ<យដល់េពល|p ំប៉ុ]9 នេហ<យGនដូច,_x ត់សPQR មែលងZនrទZ[ ក់#>ប់
ហp ឹង េទ3តបង? 
ខ៖ ហីុ...យូរែដរហp ឹង#បែហល៤ ៥ ៦|p ំែដរហp ឹងេហ យូរែដរេហ<យ៥ ៦|p ំេហ<យ។ 
ក៖ uសអbc ឹង#>ន់ែតrរស់េ@ទZ[ ក#់>ប់ហp ឹងយូរែដរបងេ4ះ? 
ខ៖ uស! 
ក៖ ហp ឹងេហ<យ អbc ឹងបងស#Zប់បង បងេរ3នGន�p ក់ទីប៉ុ]9 នែដរ? 
ខ៖ ហ½ ៎...អត់Zនរលីងេម<លែតបE Fន។ 
ក៖ េម<លែតបE Fនហ9 ង? 
ខ៖ uស_j យ4ស់អត់េចះអក�រ។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ េចះែតកូនណ§ ឹង។ 
ក៖ េហ<យបងេចះនិយេវ3ត4មអីេទ? 
ខ៖ េចះេត<។ 
ក៖ េចះែតបងេចះសរេសអក�រេវ3ត4មអត់? 
ខ៖ អត់េចះេទអត់Gនេរ3នផង។ 
ក៖ Jងំអក�រែខ9 រJងំេវ3ត4មអត់េចះហ9 ងេហ? 
ខ៖ អត់េចះJងំអស់។ 
ក៖ uសហp ឹងេហ<យអbc ឹងបង 
បង³[ ប់Zនកj ី#សៃម៉�េពលអ]គតេ�បងចង់េធ¤ <អីេគែដរ អbc ឹង{? 
ខ៖ ហ½ ៎...ខd Iចំង់គិតមុខរបររកសីុអីហp ឹង ចង់រកសីុអីហp ឹង។ 
ក៖ uសហp ឹងេហ<យ េហ<យេម៉ចែដររកសីុ»ល់ៃថxVក់កបអីេទ? 
ខ៖ ហីុ...អត់សូវVក់កបេទGនមួយហូប។ 



ក៖ ហp ឹងេហ<យ! 
ខ៖ Gនកូនេងហp ឹង។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ េប<�)មបj ី#បពនoអត់កូនចប់េហ<យ�ច់Gយ។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ ហp ឹង�ច់Gយ។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ អត់ផ́ះអត់សែម�ងផង»ល់ៃថx។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ េ@ផ́ះជួលរហូតហp ងឹ កូនផjល់រហូតហp ឹង។ 
ក៖ កូន#សីបងេហ? 
ខ៖ uស! 
ក៖ rយុប៉ុ]9 នេហ<យ? 
ខ៖ ១៤។ 
ក៖ ១៥>ត់េធ¤ <Vរអីេគវ �ញ? 
ខ៖ ហ½ ៎...េធ¤ <Vរេ»ងច#ក។ 
ក៖ អbc ឹងបងេត<បង³[ ប់េធ¤ <ែ#សចZË រេទ)ំងពីមកេ@#ស ¬កែខ9 រមក 
ចូល,សb7 តិែខ9 រមក អbc ឹង{? 
ខ៖ ហ½ ៎...³[ ប់េធ¤ <»ល់|p ំ។ 
ក៖ េធ¤ <អីេគវ �ញបង? 
ខ៖ េធ¤ <ចZË រែដរហp ឹង។ 
ក៖ េធ¤ <ចZË រែដរ �អំីេគវ �ញ? 
ខ៖ �េំÌត �សំ¿ ីៗសព¤#គប់សព¤ហp ឹង។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ ចំណីេយ<ងÍ¬ំហp ឹង។ 
ក៖ uសេហ<យទទួលGនផលេ#ច<នេទ? 
ខ៖ Gនេ#ច<ែដរេត<។ 
ក៖ េ#ច<នែដរេហ? 
ខ៖ uស! 
ក៖ អbc ឹងបងេត<បងេរ3បVរេ@|p ំ4ែដរបង? 
ខ៖ ខd Iហំ½ .៎..? 
ក៖ uស! 
ខ៖ ហ½ ៎...អត់អីJងំអស់។ 
ក៖ ដូច,uប់ៃដ>p ,មួយ_¤ មីមកេ@|p ំ4វ �ញ? 
ខ៖ ហ½ ៎...និយេ�rយុ១៥។ 
ក៖ អbc ឹង១៥េក<ត៨២(១០៨២)អbc ឹងបងVរ១៩៩៧ 
អbc ឹងបងេរ3បVរេ@១៩៩៧? 
ខ៖ uស! 
ក៖ អbc ឹងបូកដកគុណែចកមក មកVរេ@|p ំ១៩៩៧។ 
ខ៖ ហp ឹងេហ<យ! 
ក៖ អbc ឹងបងuំ�េពលបងេរ3បVរមក េរ3បVរេ@ឯ4វ �ញ? 
ខ៖ Gត់ដំបង។ 
ក៖ Gត់ដំបង? 
ខ៖ uស! 
ក៖ #ស ¬កអីេគែដរបង? 
ខ៖ #ស ¬កអីេគ #ស ¬កវតjគូ។ 



ក៖ uសហp ឹងេហ<យ 
អbc ឹងបងVរេរ3បVរហp ឹងបង#ស¸ញ់>p េ�យចិតjឯងឬក៏ឪពុកZj យ 
,អpកេរ3បចំឱh? 
ខ៖ េ�យចិតjឯងហp ឹង។ 
ក៖ #ស¸ញ់េ�យចិតjឯងេទ? 
ខ៖ uសZ៉ក់G៉អត់េពញចិតjេទ។ 
ក៖ អbc ឹងជួប>p ដំបូង,មួយបj ីេម៉ចGន#ស¸ញ់>p  
េហ<យGនដូច,ជួប>p ដំបូងេ@ឯ4 វ �ញ? 
ខ៖ ជួប>p េ@ភp ំេពញ។ 
ក៖ េ@ភp ំេពញ? 
ខ៖ uស! 
ក៖ េហ<យេម៉ចGន#ស¸ញ់>p បង? 
ខ៖ ហ½ ៎...េឃ<ញ>p #ស¸ញ់េ�។ 
ក៖ ហp ឹងេហ<យ! 
ខ៖ >ត់ក៏#ស¸ញ់ខd I  ំខd Iកំ៏#ស¸ញ់>ត់វ �ញេ�។ 
ក៖ ពីមុនបង_¿ តហ9 ងេហ? 
ខ៖ ពីមុន_¿ តដល់ឥឡ� វកូនេ#ច<នេហ<យ។ 
ក៖ 
ហp ឹងេហ<យ`គេ#ច<នស#Zប់#សីៗែតZនកូនេ#ច<នេ�»ងGកស់#មស់បនj ិចេហ<
យ មjងZp ក់ហp ឹងបង។ 
ខ៖ uស! 
ក៖ ដូច�មjងZp ក់អbc ឹង{។ 
ខ៖ uស! 
ក៖ 
អbc ឹងបងuំេទ�េពលេរ3បVរហp ងឹZន¹ង#ប ¬សេគជូន,ប4j Vរអឱីhេទ? 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ អត់េទ#ស¸ញ់>p មកហ9 ងេហ? 
ខ៖ uស! 
ក៖ 
អbc ឹងបងស#Zប់ជីវ �តរបស់បងេ#បÎបេធ3បពីអតីតVលមកបចÏ Iប�នpVល�Z
នលក¶ណៈ ខុស>p េម៉ចែដរបង? 
ខ៖ ខុស>p និយេ�ពិGក4ស់។ 
ក៖ uសេម៉ចេ�បងពិGកេម៉ចែដរ? 
ខ៖ ពិGកកS Iងខ̄ °ន{ ពិGកេយ<ង�អត់{។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ េយ<ង�អត។់ 
ក៖ uស! 
ខ៖ រត់េហ<យេដ<រៗរហូតនិយេ�ែតេដ<រេទ។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ Zនកែន[ងរកសីុGត់េហ<យ។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ លក់អីៗ�� ន់ហp ឹងេហ<យេយ<ងអត់េយ<ងZនែតេដ<រ។ 
ក៖ ហp ឹងេហ<យ! 
ខ៖ ែខេនះ¹តរហូត។ 
ក៖ ហp ឹងេហ<យ អbc ឹងបងស#Zប់មÐ Fបវ �ញ 
េត<ឈប់វ �ញែតបងេ@ែតពិGកែតឥឡ� វÊ[ ស់បÈ Fរខ[ ះ េ@? 
ខ៖ េ@ពិGកដែដលហp ឹង។ 



ក៖ ពិGករហូតមួយជីវ �តហ9 ង ដូចZនVរសប¼យអីខ[ ះេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អត់Zនេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ uសអbc ឹងបងេត<មÐ Fបែដលបងចូលចិតjពិ_រអីេគែដរ? 
ខ៖ មÐ Fបែខ9 រហ½ .៎..? 
ក៖ uស! 
ខ៖ ចូលចិតj,ងេគZនែតស[ រេ_x រ។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ |។ 
ក៖ ហp ឹងេហ<យអbc ឹងបងេត<បងេចះេធ¤ <មÐ Fបេវ3ត4មេទ? 
ខ៖ អត់េចះេទ។ 
ក៖ អត់េចះេទមកេ@េ4ះរហូត មកេ@យូរេហ<យ។ 
ខ៖ េប<Z៉ក់េចះ។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ Z៉ក់ខd I ំឧសÓហ៍េឡ<ងេ�េត<។ 
ក៖ uសអbc ឹងបង េត<បងេរ3នេធ¤ <មÐ Fបពីអpក4េគែដរមÐ Fបែខ9 រ{? 
ខ៖ ហ½ ៎...ខd I េំម<លZ៉កខ់d I េំធ¤ <។ 
ក៖ uស>ត់េចះJងំអស់JងំមÐ Fបែខ9 រនិងេវ3ត4ម? 
ខ៖ េចះJងំអស់។ 
ក៖ អbc ងឹបងេពលទំេនរបងចូលចិតjេធ¤ <អីេគែដរ? 
ខ៖ េពលទំេនរ]ំ>p េ�ហូបសុ៊ប។ 
ក៖ េ�ហូបសុ៊ប,មួយ#គ̂_រអbc ឹងេ�? 
ខ៖ uសេធ¤ <សុ៊បÍ¬ំេ@ផ́ះហp ឹង។ 
ក៖ uសហp ឹងេហ<យ។ 
ខ៖ មិនែដលេ�េ#¦េទ ខd Iមំិនេចះេទ។ 
ក៖ 
uសអbc ឹងបងស#Zប់,េពលកែន[ងែដលបងេដ<រកមÓនjបងចូលចិតjេ�េដ<រក
មÓនjេ@ ទី4? 
ខ៖ េ@Zត់ទេន[  Í¬ំអីៗេ@Zត់ទេន[ហp ឹង )មសួនអីហp ឹង។ 
ក៖ uសេហ<យZនកែន[ងកមÓនjកែន[ង4េទ3តែដលបងចង់េ�ពីហp ឹងេទ? 
ខ៖ ហីុ...អត់ែដលេ�4ផង ZនកូនZនែដលេដ<រេ�4ផង។ 
ក៖ uសអbc ឹងបង បងចូលចិតj_j ប់ចេ#មÎងអត់? 
ខ៖ ចូលចិតjេត<។ 
ក៖ ចូលចិតjបទរេប3បេម៉ចែដរបងចូលចិតj_j ប់? 
ខ៖ បទបុ»ណៗហp ឹង។ 
ក៖ បុ»ណរេប3បេម៉ចេ�បង? 
ខ៖ ហ½ ៎...rហp ឹងដូច, ណយ �� ន់េណត បទែដលពិេ»ះណយ �� ន់េណត។ 
ក៖ េហ<យបងេចះេ#ចÎងេទ? 
ខ៖ ហីុ...អត់េចះេ#ចÎងផង។ 
ក៖ អត់េចះេទេហ? 
ខ៖ េចះែត_j ប់។ 
ក៖ uសេហ<យេចះេលងឧបករណ៍តPនj ីអីេទ? 
ខ៖ អត់េទ អត់េចះផង។ 
ក៖ អត់េចះេលងអីJងំអស់? 
ខ៖ អត។់ 



ក៖ អbc ឹងបង 
បងZនែដល³[ ប់ឮuស់ៗនិយដូច,ែខ9 រអbc ឹង{>ត់Zនែដលនិយ 
#Gបប់ងពី#បវតj ិប៉ុល ពត ឬក៏#បវតj ីអីេផ�ងៗពី#បេទសដូច,#ស ¬កែខ9 រេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អត់េទេហ?ែតបងដឹង�េពលហp ឹងពិGកអត់េ@#ស ¬កែខ9 រ? 
ខ៖ អត់ពិGកេទ អត់ពិGកផង។ 
ក៖ uសដូចេពលជំ]ន់ប៉ុល ពត{មិនែមនជំ]ន់ឥឡ� វេទ។ 
ខ៖ ជំ]ន់ប៉ុល ពតពិGក។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ រត់េ�េវ3ត4មមjងៗអbc ឹង។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ ែតZ៉ក់អត់េ�។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ អត់េ�េ@ហp ឹងបេ4j យហ9 ងេ� >ត់ខ̄ °ន>តអ់bc ឹងេ�។ 
ក៖ អbc ឹងបងអ¤ ីែដលបងចងuំ,ងេគេ@កS Iងជីវ �តរបស់បង? 
ខ៖ ចង់uំ,ងេគេហ? 
ក៖ uស! 
ខ៖ េវទ]។ 
ក៖ េវទ]? 
ខ៖ uស! 
ក៖ បងអត់Zនេពល#ស̂លអីេទេហ? 
ខ៖ អត់េទ េយ<ងអត់ៗ ។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ េប<េយ<ងZនេយ<ងសប¼យេហ<យ េយ<ងអត់Zនអសីប¼យ។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ សប¼យេម៉ចរចួពិGករហូតហp ឹងេហ<យកូនេ#ច<នេទ3ត។ 
ក៖ uសហp ឹងេហ<យ។ 
ខ៖ »ល់ៃថx)ម�បj ី#បពនo រកមិនGនសីុេទលក់ប៉ុណ§ ឹងេ]ះ។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ មិនGនសីុេទ។ 
ក៖ uសចុះ_¤ មីបង#បកបរបរអីេគែដរ? 
ខ៖ ហីុ...>ត់មិនែដលេធ¤ <អីផងGនែតលក់េÌត,មួយខd Iហំp ឹង 
កូនលក់េÌត,មួយខd I ។ំ 
ក៖ ហp ឹងេហ<យ! 
ខ៖ លក់អត់�ច់េទ3តពិGក ពិGករកសីុ4ស់។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ ឥឡ� វេ@េវ3ត4ម#ស̂លរកសីុវ �ញ។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ Z៉ក់G៉អត់េ�ខd Iអំត់{៊នេ� េប<េ�ខd I េំ@ែតឯងដែដលហp ឹង។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ {៊នេ�ែតខ7 ិលេ@Z៉កG៉េ@#ស ¬កែខ9 រ។ 
ក៖ 
អbc ឹងបងប]́ប់ពីេរ3បrÌហ៍ពិÌហ៍,មួយបង#ប ¬សមកបងZនកូនប៉ុ]9 ន
]ក់? 
ខ៖ ៥េហ<យ។ 
ក៖ ហp ឹងេហ<យ#សីប៉ុ]9 ន#ប ¬សប៉ុ]9 នបង? 
ខ៖ #ប ¬ស៤ #សី១។ 



ក៖ 
េហ<យបងrចេរ3ប»ប់េk9 ះេត<)ំងពីបងេគរហូតដល់េÕGនេទ>ត់េk9 ះអី
េគខ[ះ? 
ខ៖ កូនខd Iហំ½ ៎? 
ក៖ uស! 
ខ៖ កូនខd Irំបងេគេk9 ះruន់ធី េហ<យមី#សីេ]ះេk9 ះrមុំ 
េហ<យrក4j លេនះ េk9 ះruន់។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ េហ<យrមិញេនះេk9 ះruន់ធីែដរ។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ េហ<យrេ]ះេk9 ះrលីេម៉ង។ 
ក៖ uសហp ឹងេហ<យ បងZនកូនចិbc ឹមអីេទ? 
ខ៖ អត់Zនផង។ 
ក៖ អត់Zនេទ uសអbc ឹងបងស#Zប់_¤ មីបង>ត់េk9 ះអេីគែដរ? 
ខ៖ េk9 ះហួត សុវណ§ ។ 
ក៖ ហួត សុវណ§  េហ<យបj ីបង>ត់,មនុស�៉ងេម៉ចែដរ 
បុគRលិកលក¶ណៈអីេម៉ចែដរ? 
ខ៖ បុគRលិកលក¶ណៈ និយេធ¤ <Vរកbc ះខd I ំេគហp ឹង។ 
ក៖ ដូច,>ត់Zនចរ �កេម៉ចែដរចំេÌះបង{? 
ខ៖ ហ½ ៎...ចេំÌះខd Iហំ½ ៎...? 
ក៖ uស! 
ខ៖ និយេ�>តZ់នចង់េ�4េ�ណីផង េuល#បពនoអតេ់ក<តហ9 ង។ 
ក៖ uស>ត់,មនុស�េម៉ចែដរបង? 
ខ៖ មនុស�>ត់#ស¸ញ់#បពនoហ9 ង #ស¸ញ់អត់ចង់ 
និយេ�)មអំេព<ចិតjខd IJំងំអស់គឺ >ត់អត់Zន)មZ៉ក់G៉អីេទ 
េហ<យខឹងេឡ<ងចង់េ�េ@Z៉ក់G៉អីេគអត់េ� >ត់ចង់េ@   
,មួយេយ<ងេ�អត់សីុZនសីុអអីbc ឹង{។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ បj ី#បពនo រស់»ងខ̄ °នអbc ឹងេ�Gនប៉ុ4§ Í¬ំប៉ុណ§ ឹងេ�។ 
ក៖ uស>ត់ល¿ េ@េម<លែថបង? 
ខ៖ 
uសេJះបី�#ក ¬ម#គ̂_រមិនសូវសម�� រr{រហូបចុកឬក៏#Gក់#គប់#>ន់>ត់
េ@ែតែថ J ំuសែថ#បពនoែថកូន។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ េ@េម<លែថខd I ។ំ 
ក៖ ល¿ ែមនែទនបង។ 
ខ៖ ខូចែតខd I េំធ¤ <Gប>ត់េទ។ 
ក៖ បងឯងេធ¤ <Gប>ត់េម៉ច? 
ខ៖ េធ¤ <Gបេពលេ@ជុំ>p អbc ឹងេគមកេពញផ́ះអbc ឹង។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ មកផឹកេពញផ́ះមួេÖ៉ែដរហp ឹង{។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ េហ<យេយ<ងអត់លុយអត់Vកផ់ងសួរផឹកសីុ េហ<យខd I េំចះែត�ឱh>ត់។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ >ត់�េ@ឱhេសx ÎមមិនGច់Zត់េទ 
ខd I េំចះែតេរtងេផ¿<លេពញផ́ះ¹9 សេគឥឡ� វ។ 
ក៖ អbc ឹងបងេត<ឥឡ� វបង#បកបរបរអីេគែដរ ? 



ខ៖ បង»ល់ៃថxលក់េÌតលក់អីហp ឹង។ 
ក៖ លក់េÌតបងuស 
uសអbc ឹងរេប3បែដលបងអប់រ×ចិbc ឹមដល់កូនបងJងំ៦]ក់េហ? 
ខ៖ ៥។ 
ក៖ ៥]ក់៉ងេម៉ចែដរ បងអប់រ×ឱhេដ<រេល<ផ̄ Fវេម៉ចែដរ? 
ខ៖ និយេ�កូនខd I េំដ<ររហូតែដរហp ឹងអត់ែដលេ@មួយកែន[ងផង 
ស#Zប់ែម៉ឪអត់{។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ ែម៉ឪអត់។ 
ក៖ ដូច,អប់រ×ឱh>ត់េដ<រេល<ផ̄ Fវេម៉ចែដរ 
ដូច,ផ̄ Fវល¿ អអីbc ឹងផ̄ Fវr#កក់អbc ឹង{? 
ខ៖ ឱh>ត់េដ<រផ̄ Fវល¿ �េដ<រផ̄ Fវr#កក់រហូត។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ ពិGកែដរកូន។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ ៉ប់4ស់។ 
ក៖ ដូចបងអប់រ×ែដរែត>ត់អត់_j ប់ែមនេទ? 
ខ៖ អត់ អត់_j ប់េទ។ 
ក៖ហp ឹងេហ<យuស 
អbc ងឹដូច,ដំបូ]9 នអីេគខ[ះែដលបង#Gប់េ�>ត់អbc ឹង{? 
ខ៖ ដំបូងកុំេដ<រេ�4េ�ណីអbc ឹង{ 
¹[ ចេនះ¹[ ចេ]ះអbc ឹងេ�4ស់េយ<ងខ̄ °ន#សីអី អbc ឹងេ�4ស់ 
ហp ឹងេហ<យ�អត់_j ប់េ@ែត�េដ<រ។ 
ក៖ uសែត>ត់េ@ែតផjល់ស#Zប់#ក ¬ម#គ̂_រ? 
ខ៖ uសផjល់ឱhខd I ំរហូតែដរហp ឹង។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ rណិតកូន។ 
ក៖ ហp ឹងេហ<យ! 
ខ៖ �Z៉ក់អត់។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ េប<Z៉ក់Zនក៏Z៉ក់មិនយកែដរ ខd Iអំត់យកេទេហ<យកូនខd I ំបុិនÍ¬ំ 
ហ½ ៎...េឃ<ញអីក៏Í¬ំែដរមួយ ៃថxៗJរែតលុយហp ឹង។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ េឃ<ញJរែតលុយហp ឹងេហ<យទី១េ�4េ�ណីGរមiខd I េំ@ផ́ះ 
Gនស¿ ីÍ¬ំំែម៉Gនលុយឯ 4uយ»ល់ៃថx�េចះGរមiខd Iឆំ¿ ឹង{។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ កូន#សីrហp ឹងកូន#ប ¬សចប់េហ<យ rបងចប់។ 
ក៖ uសេហ<យ#សីែតមួយេត<េហ? 
ខ៖ #សីែត១ហp ឹង។ 
ក៖ ែតបងេគ? 
ខ៖ ទី២។ 
ក៖ ទី២rយុ១៥ចុះបងេគបំផុតrយុប៉ុ]9 នែដរ? 
ខ៖ ១៨។ 
ក៖ ១៨េហ<យ? 
ខ៖ uស! 
ក៖ អbc ឹងបងស#Zប់េត<េអ<...បង បងZនឱhកូនបងេ�េរ3នេទ? 
ខ៖ Gនេរ3នេត<េរ3នGនែត២]ក់ហp ឹង។ 



ក៖ uស! 
ខ៖ rមួយ�p ក់ទី៧ rមួយេទ3ត�p ក់ទី៩។ 
ក៖ uសេហតុអីGនបងឱh>ត់េ�េរ3ន{? 
ខ៖ ហ½ ៎...ចង់េរ3នZនចំេណះរកអីរកអីេធ¤ <VរQរអអីbc ឹងេ�4ស់។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ ដល់ែត�ខូចពិGកនិយ4ស់កូន#ប ¬ស 
កូន#ប ¬ស៉ប់កូន#សីក៏៉ប់ែដរឥឡ� វ។ 
ក៖ uសហp ឹងេហ<យ។ 
ខ៖ �េដ<ររកែតខ̄ °នឯង េចះរកខ̄ °នឯងេដ<រខ̄ °នឯង។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ ែម៉ឪនិយអត់_j ប់ផង 
ឥឡ� វ�ក់)មដំេណ<រេ�ែហ¿ ងដឹងែម៉ដឹងេ�ែហ¿ ងមិនដឹងអត់ េ�។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ េយ<ង២]ក់បj ី#បពនoេ�។ 
ក៖ 
អbc ឹងេហតុអ¤ ីដូច,េត<បងេធ¤ <ដូចេមjចេដ<ម�ឱីh#ក ¬ម#គ̂_របងZនសុភមងRល
េ�? 
ខ៖ #គ̂_រZនសុភមងRលេហ? 
ក៖ uស! 
ខ៖ និយេ�េធ¤ <ឱhែតសប¼យៗ។ 
ក៖ uសហp ឹងេហ<យ។ 
ខ៖ េធ¤ <ឱh#ស̂ល។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ េធ¤ <ឱhសប¼យៗេ�ឯ4មិនរចួេទ េ@#កែវលៗែត#បពនoហp ឹង។ 
ក៖ 
uសអbc ឹងបងេ�យ_រ#ក ¬ម#គ̂_រមិនែមនអងÅ IយែតZនសុភមងRលរហូតេទ
ចុះេ@ េពលែដលZនប6½ បងេ�ះ#_យេម៉ចែដរ? 
ខ៖ េ�ះ#_យZនែតZ៉ក់G៉�េហ<យ។ 
ក៖ uសជួយ#ជំែ#ជងអbc ឹងេ�?អbc ឹង 
មុនចូលដល់Z៉ក់G៉បងេ�ះ#_យេម៉ចេ�,មួយ _¤ មីកូនអbc ឹង{? 
ខ៖ ហ½ ៎...េ�ះ#_យនិយ#Gប់>ត់។ 
ក៖ #Gប់�េម៉ចេ�? 
ខ៖ #Gប់េ��ឯងដំេ4ះ#_យrេរtងអbc ឹងៗឱh>ត់ផjល់េ�ឱhែម៉ឪ>ត់េ�។ 
ក៖ 
uសអbc ងឹបងេត<មបងZនបទពិេ_ធន៍អ¤ ែីដលល¿ េ@កS Iងជីវ �ត{ចង់ែចកu
យេ�Vន ់កូនេ�បងជំ]ន់េ#Vយេទ? 
ខ៖ ចង់េត<។ 
ក៖ �េម៉ចេ�បង? 
ខ៖ និយពិGកែដរហp ឹង។ 
ក៖ ដូច,ចង់ឱhកូនេ�បងជំ]ន់េ#Vយ>ត់េដ<រេល<ផ̄ Fវេម៉ចែដរ? 
ខ៖ ចង់ឱhេដ<រេល<ផ̄ Fវេធ¤ <អីៗេរ3ន។ 
ក៖ uសឱhេដ<រេល<ផ̄ Fវល¿ ឬក៏ផ̄ Fវr#កក់បង? 
ខ៖ ឱhល¿ ។ 
ក៖ ហp ឹងេហ<យ 
អbc ឹងបងZនដំបូ]9 នអីេគខ[ះចងឱ់hចង់ែចកuយេ�Vន់>ត់េដ<ម�ីrផ̄ Fវ    
ល¿ ៗហp ឹង{ឱh>ត់េជ3សផុតពីអីេគែដរ? 
ខ៖ ផុតពីេធ¤ <Vរ¹»� អូេខអីហp ឹង{ហp ឹងេហ<យ។ 



ក៖ ហp ឹងេហ<យ េហ<យចងឱ់h>ត់េ�លួចប[ន់េគេ�ជក់េ#គØងេញÎនអីេទ? 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ អត់េទ អbc ឹង#ត�វែតេគចផុតពីផ̄ Fវហp ឹង? 
ខ៖ uសrេរtងអbc ឹងចប់េហ<យអត់ល¿ េទ។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ អត់ចូលចិតjហ9 ងស¿ បហ់9 ងកូន។ 
ក៖ ហp ឹងេហ<យ! 
ខ៖ េប<េធ¤ <អbc ឹងចប់េហ<យខd Iអំត់ឱhរវ sរវល់េទ។ 
ក៖ uស! 
ខ៖ ខd Iអំត់ចូលចិតjេទ។ 
ក៖ អbc ឹងអ¤ ីែដលសំ¹ន់គឺបង#ត�វអប់រ×ែថJ>ំត់ពីមុនហp ឹងេហ<យែមនេទបង? 
ខ៖ uសខd I ែំណ]ំ�រហូតហp ឹង។ 
ក៖ uសអbc ឹងកូនេ�េ#Vយក៏#ត�វែតអbc ឹងែដរ។ 
ខ៖ uស! 
ក៖ 
អbc ឹងអរគុណេ#ច<នបងស#Zប់ៃថxេនះបងឱhខd IសំZi សអំពីជីវ#បវតj ិរបស់បង{? 
ខ៖ u!ៗ! 
ក៖ 
អbc ឹងពួកេយ<ងនឹង�ក់VរសZi សកS Iងេវប_យែដលខd IGំនេរ3ប»ប់¹ងេល<ហp ឹ
ងេហ<យ អរគុណេ#ច<នបង។ 
ខ៖ uសៗ៕ 


