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ក៖ 
$ដំបូង*ងខ, - ំសូមែថ2ងអំណរគុណដល់អ៊;<សីែដលេ?យញ៉CមសំDសន៍អំពីជីវ<បវ
តK ិរបស់ អ៊;<សី *ងខ, - ំេMN ះ ែញ៉ម សុគ*P $អQកសំDសន៍ 
ចឹងអ៊;េតTេMN ះេពញរបស់អ៊; េMN ះអីេគ ែដរ? 
ខ៖ ៃហ គឹមXន។ 
ក៖ Zស. គឹមXញ? 
ខ៖ គឹមXន!!!! 
ក៖ គឹមXន? Zស ចឹងៃថ]េនះខ, - ំសំDសន៍អ៊;<សីគឺេ_ក̀-ងៃថ]ទី១៣ ែខសីX dQ ំ 
២០១៦ 
hរសំDសន៍<តiវjនេរkបចំេឡTងេmយសកលវ nទoល័យេ_<បេទស?េមរ nចេMN ះ
q r s tu យ យូ 
សកលវ nទoល័យvនកមN វ nធីេដTមxីសំDសន៍អំពីជីវ<បវតK ិអ៊;<សីក៏ដូច$<ប$ពលរដz 
ែខN រេដTមxី*េពលអ*គតេ{មុខេ{កូនេ|របស់អ៊;នឹងមនុស}ជំ*ន់េ<hយ?
ចដឹងពីជីវ<ប 
វតK ិនឹងដំេនTរេរ~ងdកជីវ nតដូន�។ចឹងអ៊;េតTអ៊;អនុ�� តេ?យញ៉Cមmក់hរសំD
សនេ៍នះចូលេ{ក̀-ងេវប�យរបស់សកលវ nទo ល័យ r s tu យ យូ ែដររ �េទអ៊;? 
ខ៖ <ពម កូន<ពមអនុ�� ត។ 
ក៖ ែដលេវប�យេនះvនេMN ះq www.cambodiaoralhistory.byu.edu 
េហTយឥឡi វ*ងខ, - ំ សូមZប់េផKTមដល់េធ� ThរសំDសន៍ដល់អ៊; 
អ៊;សូម<jប់េMN ះេពញរបស់អ៊;មKងេទkត? 
ខ៖ េMN ះ ៃហ គឹមXន។ 
ក៖ អ៊;vនេMN ះេ�េ<�េទ? 
ខ៖ អត់េទ!!! 
ក៖ អត់vនេទចឹងេហ? ចឹង។ 
ខ៖ ជួនhលេគេ�អក}រហឹQ ងគឹមXនៗ ជួនhលគឹមX៊នៗ។ 
ក៖ គឹមX៊នៗ!!!!ZសហQ ឹងេហTយ។ Zស ចឹងអ៊;េកTតេ_ៃថ]ែខdQ ំ�ែដរអ៊;? 
ខ៖ អ៊;េកTតេ_ៃថ]ទី១០ ែខ០៥ dQ ំ ១៩៥៧។ 
ក៖ Zស េហTយទីកែន2ងកំេនTតអ៊;េ_ឯ�វ nញ? 
ខ៖ �មពិតអ៊;េ_ ង <ស CកកំេណTតេ_<ស Cកអូរ¡ងំឪ ឃំុ ព<ង <ស Cកេhះសូទិន 
េខតKកំពង់ Zម ពីមុនX!!! គ:  Zស។  ហ: 
បច¥ -បxនQអ៊;េ_េនះរកសីុេ_េនះ�ំងពីdQ ំ១៩៩៣។េjះេdQ ត េហTយ។ 
ក៖ េ_ទេន2បិទហQ ឹងេហ? 
ខ៖ Zសេ_ទេន2បិទហQ ឹង។ 
ក៖ Zសចឹងអ៊;ដូច$អ៊;dQ ំែខN រអ៊;េកTតសត�អីេគែដរ? 
ខ៖ សត�េសះ ។ 
ក៖ េសះ មមី!!! 
ខ៖ Zស។ 
ក៖ Xដំ�លញ៉Cម Xញ៉Cមមមីែដរែតជំ*ន់េ<hយ!!! 
ខ៖ មមី <សករកូនអ៊; !!! 
ក៖ Zស ២៥dQ ំេហTយអ៊; Zស ចឹងអ៊;េតTអ៊;vនបងប¦ §ន<ប Cស<សីប៉ុ*N ន*ក់ែដរអ៊;? 
ខ៖ អ៊;vនបងប¦ §ន៧*ក់។ 
ក៖ Zស <សីប៉ុ*N ន<ប Cសប៉ុ*N នែដរអ៊;? 
ខ៖ <សី៥ <ប Cស២ ប៉ុែនKបង<សីមួយ�2 ប់jត់េ{េហTយ។ 



ក៖ Zស។ 
ខ៖ សព�ៃថ]េ_៦*ក់។ 
ក៖ Zស ចឹងសព�ៃថ]អ៊;$កូនទីប៉ុ*N ន? 
ខ៖ ញ៉Cម$កូនទី៧ េ¨េគ កូនេ¨។ 
ក៖ ចឹងបងៗសុទPែត?យុេ<ចTនៗែដរអ៊;េហ? 
ខ៖ ?យុេ<ចTន ខ2 ះ៧០ខ2ះ៦០ ែតអ៊;៦០េហTយ!!!  
ក៖ Zស។   
ខ៖ េមTលចិត$ង ហុក$ង!!! 
ក៖ េហTយឥឡi វពួក©ត់េ_ឯ�វ nញ? 
ខ៖ ©ត់េ_ ងជុប។  
ក៖ ជុប??Zស 
ខ៖ ជុប តxi ងឃª - ំ។គ:  Zស។ ហ: េ_ហQ ឹង«ងំអស់ 
េហTយបង<ប Cសមួយេទkតេ_ផ¬ះទីេនះ!!! 
ក៖ Zសេ_ផ¬ះទេន2បិទហQ ឹងែដរ Zស។ 
ខ៖ ពីរ*ក់េ_ទេន2បិទហQ ឹង។  
ក៖ Zស ចឹងអ៊;េតTឪពុកអ៊;©ត់េMN ះអីេគវ nញ? 
ខ៖ ឪពុកញ៉CមេMN ះ ផង់ ៃហ ។  
ក៖ ផុង ៃហ!!!Zស 
ខ៖ vK យេMN ះ ផូ ហុ៊ន។  
ក៖ Zស េMN ះ ផូ ហុ៊ន!!! Zសណចឹងសំ¡ប់ឪពុកdQ ំកំេនTតរបស់©ត់ 
©ត់េកTតេ_dQ ំ�? 
ខ៖ អត់ដឹងdQ ំពិន<©ន់ែតដឹងqេពលែដល©ត់�2 ប©់ត់?យុ 
vK យ©ត់?យុ៩៦ េពល©ត់�2 ប់X។  
ក៖ Zស។   
ខ៖ Zស ដល់ឪពុកញ៉Cម©ត់�2 ប់េ_dQ ំ៧៥(១៩៧៥)  
រ̄េmះភQ ំេពញេហTយ©ត់�2 ប់ បិនេពលេ*ះ©ត់?យុ X$ងXស!!! 
ក៖ Xប៉ុ*N នអ៊;? 
ខ៖ <បែហល$ខ¬ង់៥៨ឬក៏៥៩ អីប៉ុណ³ ឹង។  
ក៖ Zស  ចឹង©ត់�2 ប់េ_ក̀-ងdQ ំ១៩៧៥? 
ខ៖ Zស  Zស  រ̄េmះ<បេទស$តិេហTយ©ត់�2 ប់។  
ក៖ Zស។ ហ:  ក̀-ងសម័យ ប៉ុល ពត 
ក̀-ងសម័យែដល©ត់រ̄េmះ<បេទសេហTយសម័យេគៃវuhលហQ ឹង ែខN រ<កហមX ។ 
ខ៖ Zស Zស  ចឹងអ៊;ឪពុករបស់អ៊;dQ ំែខN រ©ត់េកTតសត�អីេគវ nញ? 
ក៖ ©ត់េកTតdQ ំvន់។ 
ខ៖ dQ ំvន់ រh!!! 
ក៖ រh េហTយvK យញ៉CមdQ ំកណ́- រ។ 
ខ៖ dQ ំកណ́- រ !!! 
ក៖ Zស ។  
ខ៖ ចឹងអ៊;ZំេទqvK យឪពុកេកTតទីកែន2ងកំេណTតេ_ឯ�វ nញ? 
ក៖ ឪពុកញ៉Cមកែន2ងកំេណTតគឺេ_ៃថ]កូវ ហµ  េ_ភូមិៃថ]កូវ<ស Cកកេ¶·̧¹ច 
េខតKៃ<ពែវង។ 
ខ៖ Zស ។ 
ក៖ រ ºឯvK យញ៉Cមភូមិព<ង <ស Cកេhះសូទិន េខតKកំពង់Zមែដរ។  
ខ៖ ZសហQ ឹងេហTយ។ 
ក៖ ប៉ុែនKឪពុករបស់ញ៉Cម<បវតK ិរបស់©ត់ ©ត់<ក 
ឪពុករបស់©ត់បេង» TតហQ ឹងឲ½មកេគេ_ឃំុ ព<ងហQ ឹង 
េ_<ស CកេhះសូទិនហQ ឹងក៏jនvK យហQ ឹង។  



ខ៖ Zស។  
ក៖ ©ត់$កូនអQក<ក 
ខ៖ Zស។   
ក៖ ZសេហTយឪពុក©ត់េ?យមកេគេ_ហQ ឹង ចិ·¾ ឹមេ_ហQ ឹង។ 
ខ៖ Zសអ៊; ដូច$ឪពុកអ៊;ផKល់កK ី<ស¿ញ់េ?យអ៊;េ<ចTនេទ? 
ក៖ េ?យេ<ចTន ©ត់សÀ §ត ឪពុកញ៉CមសÀ §ត�ស់©ត់មិនែដលៃវuបកូនេទ 
ប៉ុែនKជីវ nត©ត់ ©ត់រកសីុលក់ចំេរkងចិ·¾ ឹមកូនX ចិ·¾ ឹម<គÁ�រ ។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ ©ត់េ<ច¹ងZបី  ពីេដTម X!!! េដTរេ<ច¹ងZបី�មផ¬ះេគ។  
ខ៖ Zស។   
ក៖ េដTមxីយក<សiវអង»រមកចិ·¾ ឹមកូន ចិ·¾ ឹម<ប ពនP។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ ជីវDព<គÁ�រអ៊;<កលំjក�ស់។  
ខ៖ Zស ។   
ក៖ ចិ·¾ ឹមកូន!!! �ម ពិតកូន©ត១់២*ក់ែត�2 ប់អស់េ{។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ ែតអ៊;�Â ល់ដឹងq២*ក់រស់េ_ែត៧ *ក់។  
ខ៖ Zស ?បងៗ�2 ប់េ{អ៊;អត់�Â ល់។  
ក៖ Zស។ 
ខ៖ <©ន់qបង?យុ   ©ត់១២ *ក់X។   
ក៖ Zស។   
ខ៖ េហTយ�2 ប់អស់េ{។ 
ក៖ Zស  ចឹងអ៊; អ៊;Zំ$ងេគអ� ី$មួយហQ ឹង©ត់អ៊;? 
ខ៖ អ៊;vនhរចងZំេ_<បវតK ិជូរចត់មួយគឺមុនសម័យ ប៉ុល ពត 
អ៊;©ត់ឲ½េដTរ�មេមTលេ©$ មួយ©ត់ចឹង។  
ក៖ Zស។   
ខ៖ េមTលេ© Ã� លេ©ហQ ឹង«ញែខ}�ម©ត់ហQ ឹងX។  
ក៖ Zស។   
ខ៖ ដល់េពលអ៊;?យុ១៣dQ ំjន©ត់េ?យចូលេរkន�¿។ 
ក៖ Zស ហQ ឹងេហTយ។ 
ខ៖ jនេ?យចូលេរkន�¿ហQ ឹងjន<បលង$ប់វ nទoល័យ េ_ជីXយេយTង 
េhះសូទិន េនះ។  គ:  Zស។   
ក៖ អ៊;jនចូលេរkនដល់qQ ក់ទី៥ទំេនTបជំ*ន់ហQ ឹងX។  
ខ៖ Zស។ 
ក៖ េគេ� ែសងគឹម។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ 
េរkនកហ៏Q ឹងjតុកមNចប់អត់vន�¿េរkនេទសម័យហQ ឹងកូនចប់jតុកមNេគ
េ?យអំÄវ*វ េ?យចូលៃ<ព យុវជនយុវ*រ º«ងំអស់ សេមKច នេ¡តKម 
សីហនុហQ ឹងអំÄវ*វេ?យកូនេ|ហQ ឹងចូលៃ<ពv៉កគី។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ ចឹងញ៉Cមក៏ចូល ៃ<ពv៉កគី បង<ប Cសញ៉Cមមួយក៏ចូលៃ<ពv៉កគីែដរ។ 
ខ៖ ចូលេធ� Tអីអ៊;? 
ក៖ ចូលៃ<ពv៉កគីេដTមxីតសូ៊ <បdំងនឹងរបប លន់ នល់េនះ។  
ខ៖  Zស។   
ក៖ hលហQ ឹងេគ ែបងែចក$២ ?មក ងសេមKចេ{ ចូលៃ<ពv៉កគី 
?�មិនេ{េទេ_ ង លន់ នល់។ 



ខ៖ vនែបងែចក$២េទkត? 
ក៖ vនែបងែចក$២េ_ ងរបប លន់ នល់ េ<Äះអីលន់ នល់ 
េធ� Tរដz<បXរទំ¿ក់សេមKច នេ¡តKម សីហនុ ហQ ឹង។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ ដល់េពលេ*ះអ៊;?យុ១៧dQ ំ អ៊;ចូលៃ<ពv៉កគីX។ 
ខ៖ Zស។ 
ក៖ េ{$មួយបង<ប Cស បង<ប Cសេ{េធ� T«Xនេ{ អ៊;ក៏េធ� T«Xនែដរ «Xន 
យុ*រ º េ_ជំ*ន់ហQ ឹងកងទ័ព ក̀-ងៃ<ពv៉កគីហQ ឹង។ 
ខ៖ ហQ ឹងេហTយ ចុះសំ¡ប់vK យវ nញ ©ត់�2 ប់?យុប៉ុ*N នេ�ប៉ុ*N ន? 
ក៖ ៩៦ hល©ត់�2 ប់២០០៦ហQ ឹងេហ។  
ខ៖ Zស  
ក៖ ប៉ុ*N នdQ ំ? 
ខ៖ ដកេ{ដឹងq©ត់vន?យុប៉ុ*N នេហTយ!!! 
ក៖ Zស Zស។ 
ខ៖ ចឹងអ៊;vនhរចងZំអីេគខ2ះ$មួយvK យ? 
ក៖ vនhរចងZំហQ ឹងគឺ<បវតK ិរបស់អ៊;ហQ ឹង<©ន់ែតqេឃTញvK យលំjក 
េដTរែតេមTលេ© េមTលអីជំ*ន់ហQ ឹងែម៉េ?យែតេមTលេ©េទ 
ដល់េពលអ៊;ចូល�¿េរkនចឹងេ{ េពលខ2ះេmយ �រជីវDពអ៊;<ក អ៊;េ{ 
េ{េមTលេ©ចឹងX េដTមxីjនសំេលkកបំÄក់េរkន ទិញេសkវេÅអី ែម៉<ក 
ែម៉លក់េចកេចkន Zស ែម៉ញ៉Cមេចkនេចកលក់ចឹងេ{ ចិ·¾ ឹមកូន កូនេ<ចTនX 
Zស េហTយឪពុកញ៉CមេដTរែតលក់ចំេរkង េ<ច¹ងZបី េ{jត់ចឹងេ{មួយែខ 
ពីរែខេទTបjនមកផ¬ះ មKង hលហQ ឹងញ៉Cមេ_តូចមួយ ធំ$ងហQ ឹងបនK ិច 
ដឹងqឪពុកេ<ច¹ងX  េហTយញ៉CមេដTរែត េមTលេ©េទ េបះ<តÁយអំពិល 
<តÁយអីមកលក់ រកលុយមកទិញេសkវេÅេរkនជំ*ន់ហQ ឹងតសូ៊ 
�ស់ទំ¡jំនេរkនេចះ។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ ែម៉អត់vនលុយេ?យកូនេ{េរkនេទ។  
ខ៖ Zស។   
ក៖ េហTយេបTសំុលុយែម៉េ{េរkន ៥hក់ហQ ឹង ែម៉ៃវuផង ៥hក់ជំ*ន់ហQ ឹងៃថ2�ស់ 
កូន។ 
ខ៖ Zស។ 
ក៖ អន}មេចក២ អន}ម?ំង២ ពីរ៥hក។់  
ខ៖ Zស។  
ក៖ េហTយ?ទឹកកកែកវ ៥hក់ែហក$២X លុយ៥hក់ែហក$ពីរ!!!  
ខ៖ Zស ហQ ឹងេហTយ ជំ*ន់លុយែហក$ពីរ!!! 
ក៖ ជំ*ន់លុយែហក$២ 
ែតជំ*ន់ហQ ឹងលុយែហក$ពីរអ៊;?យុ៥ឬ៦dQ ំែតប៉ុណ³ ឹងេទ ប៉ុនចង Zំ Zស។ 
ខ៖ Zស។  
ក៖ អ៊;និÆយេ{កំសត់X ©N នេ ?វេស2 ¹កេទ េ{េរkនរត់�មេគ �កª Çយ។  
ខ៖ Zស។  
ក៖  រត់�មេគេ{េរkន vនមិតKភកK ិv៉<សករ©Q  េគធូរÈរ េគqឯងមក 
េរkនមក។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ េហTយដល់ចឹងែមq៉ េយTងកុំេ{េរkនេយTងអត់vនលុយបង់jត ់�¿ 
hលហQ ឹង យក២៥េរkលលុយែខN រ ជំ*ន់ហQ ងឹេ*ះៃថ2X។  
ខ៖ Zស។  



ក៖ Zស ែម៉អត់vនលុយេ?យេរkនក ៏ពួកv៉ក់ក៏q មករត់មក�មអញ 
ដល់េ{�មេគ<គi?និត <គi េ?យេ<ច¹ង។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ េបTឯងចង់េរkន េ<ច¹ង ពីេ<Äះញ៉Cមេ_េកNងលxីqញ៉Cមេ<ច¹ង ពិេ¡ះចឹងX   
Zស  េ<ច¹ង?ជីវ nតកងhំេ*ះ។   
ខ៖ Zស។   
ក៖ Zំបំផុតជីវ nតដងhំ Zំទល់ សព�ៃថ]ហQ ឹងេហ!!! 
ខ៖ ញ៉Cមេ?យេ<ច¹ងjនអត ់!!!! អូេខ ឥឡi វចូលដល់ជីដូនជី� ងឪពុកម៉ង 
©ត់េMN ះអីេគ ែដរជីដូនជី� ងឪពុក? 
ក៖ េអTយ ជី� ងឪពុកខ, - ំេMN ះ�ផង់។ 
ខ៖ Zស Æយអីែដរ?។ 
ក៖ Æយយង់។ 
ខ៖ Zំqទីកែន2ងកំេនTត©ត់េ_ឯ�េទអ៊;? 
ក៖ ភូមិៃថ]កូវហQ ឹង ឃំុកេ¶·̧¹ច <ស Cកកេ¶·̧¹ច េខតKៃ<ពែវង។ 
ខ៖ Zស។  
ក៖ ហQ ឹងជី� ងឪ ពុក។ 
ខ៖ Zស ហQ ឹងេហTយ េហTយចុះÆយ©ត់េកTតេ_�វ nញ?  
ក៖ Æយវ nញ©ត់េកTតេ_ភូមិព<ង <ស Cកេhះសូទិន េខតKកំពង់Zម 
ឪពុករបស់vK យញ៉Cម � ញ៉CមេMN ះ�ផូ ែតÆយញ៉Cមអត់Zំេទ។  
ខ៖ Zស។   
ក៖ ពីេ<Äះញ៉CមេកTតអត់«ន់។ 
ខ៖ Zស 
ក៖ េបTកង់េកTត«ន់©ត។់ 
ខ៖ ដូច$អ៊;េកTត«ន់©ត់ ©ត់?យុប៉ុ*N ន េពល©ត់�2 ប់? 
ក៖ ហឺុ©ត់�2 ប់១០១dQ ំកង់ញ៉Cម!!! 
ខ៖ វ!ូ!!! េពល�2 ប់©ត់�2 ប់េ_dQ ំ�? 
ក៖ �2 ប់ េពលញ៉Cមេ_?យុ៦dQ ំ!!! 
ខ៖  េពល©ត់�2 ប់ ©ត់�2 ប់េ_dQ ំ�អ៊;? 
ក៖ អត់ដឹង មុនស¶ÉÂ ម េបTញ៉Cមេ_?យុ៥ឬ៦dQ ំ ញ៉Cមរត់�មេគ 
េស2 ¹កេ ប៉ុណ³ ឹងេហ។ 
ខ៖ Zស។  
ក៖ រត់�មេគែហរកង់េ{ េ{ដុត។ 
ខ៖ Zស ចឹងអ៊; អ៊;េកTតdQ ំមួយÄន់<jំបួនរយX??? 
ក៖ ១៩៥៦!!! 
ខ៖ ៥៦? ចឹងអ៊;jន៥dQ ំ©ត់�2 ប់ ©ត់�2 ប់េ_dQ ំ១៩៦១។ 
ក៖ Zស <បែហល$ប៉ុណ³ ឹង!! 
ខ៖ Zស េហTយ©ត់១០១dQ ំេហTយេពលហQ ឹង? 
ក៖ ១០១dQ  ំកង់ញ៉Cម?យុ១០១dQ ំ 
មកvK យញ៉CមហQ ឹងកូន©ត់?យុ៩៦jន�2 ប់។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ បងប¦ §ន©ត់?យុ១០១   ១០៥។   
ខ៖ ែវងៗៗ។  
ក៖ ?យុែវង�ស់ ងvK យ េ*ះ�ស់ ញ៉Cម«ន់កង់ញ៉Cម?យុ១០១។ 
ខ៖  ងvK យេហ? 
ក៖  ងvK យ កង់ ងvK យ េហTយកង់ ងឪពុកញ៉Cមអត់«ន់េទ។ 
ខ៖ Zស។  



ក៖ េ<Äះ©ត់ េ_<ស Cកឯេ�ះ ៃ<ពែវងហµ  េហTយេគេ?យ©ត់មកេ_ហQ ឹង 
េ?យmច់មកកង់ញ៉Cមសព�ៃថ] កង់ចិ·¾ ឹមហQ ឹងX។ 
ខ៖ Zស ហQ ឹងេហTយ។ 
ក៖ jនអត់�Â ល់<ស Cកែ<សហQ ឹងX។ 
ខ៖ មិញជី�ែដល©ត់�2 ប់?យុ១០១ហQ ឹង ងឪពុករ �ក៏ ងvK យ? 
ក៖  ងvK យ!!!  
ខ៖  ងvK យេហ ចុះ ងឪពុក©ត់េMN ះអីែដរ? 
ក៖ េMN ះ� ផង់ Æយ យង់ ពិន<តកូល�ផង់ មិនដឹងសÊ ីេហ ដឹងែត�ផង់ចឹង។ 
ខ៖  ងvK យ©ត់េMN ះអីេគវ nញ �អី? 
ក៖ �ផូ Æយក៏អត់Zំែដរេ<ÄះេកTតអត់«ន់។ 
ខ៖ Zស។  
ក៖ Æយ�2 ប់មុនកង់ញ៉CមX!!! 
ខ៖ Zស  ចុះសំ¡ប់ជី� ងឪពុកហQ ឹងអQក<ស CកហQ ឹងមកពី�វ nញ ? 
ក៖  ងពួក©ត់អQក<ស Cកែ<សហQ ឹងវ nញម៉ង!! េ_<ស Cកៃថ]កូវហQ ឹងម៉ង។ 
ខ៖ ZសហQ ឹងេហTយ ចុះ�ែដល©ត់�2 ប់?យុ១០១ <ស CកកំេនTតេ_ឯ�វ nញ? 
ក៖ េ_ភូមិព<ង <ស CកេhះសូទិនហQ ឹងម៉ង។ 
ខ៖ េ_េhះសូទិន Zស។ 
ក៖ េ_ឃំុព<ង េមTលេ_ភូមិព<ង ឃំុព<ង <ស CកេhះសូទិនហQ ឹងម៉ង។ 
ខ៖ Zស ចុះសំ¡ប់អ៊;vនអនុស}វរ ºËយអីខ2 ះ$មួយកង់? 
ក៖ មួយកង់ហQ ឹងគ ឺអេ·¾ ក េ_ទូចៗហQ ឹង ជំ*ន់ហQ ឹងកង់ៗ ងvK យ។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ ©ត់$ ជំទប់ េគេ�qជំទប់ផូ ជំទប់ផូ ជំ*ន់ហQ ឹងvនអំ�ចែដរ។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ ប៉ុែនK អីែវអីtu ន់© ត់សីុមិនអស់ចឹង<ពលឹមេឡTងេ{ដល់កង់េហTយ 
កង់េ?យនសីុំ រត់េ{គំ¡មៃវuេយTង <ពលឹម េឡTងមកផ¬ះអញXµ  េ|Ã2 ន 
េហTយេ?យេ{jនហូបមក។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ ផ¬ះែម៉ញ៉Cមជិត កង់ហQ ឹងX។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ Zស <©ន់ែតqដឹងកង់ហQ ឹង កង់hច ©ត់ជំទប់េហTយ©ត់hច េទkត។ 
ខ៖ Zស 
ចឹងអ៊;េតTឪពុកvK យជីដូនជី�È2 ប់vននរ�េគេ{រស់េ_<បេទសេ<�េទ? 
ក៖  ហឺុអត់ែដលvនេទកូនេអTយ 
<បវតK ិអត់ែដលvនបងប¦ §ន�េ_េ<�«ងំអស់។ 
ខ៖ េ_ែតក̀-ងែខN រ ចឹងអ៊;មិញឥឡi វអ៊;<jប់qេហTយqអ៊;េរkនដល់qQ ក់ទី៤ែមនេទ? 
ក៖ Zស ទី៥!!! 
ខ៖ ទី៥េហ? 
ក៖ Zស េពលហQ ឹងេគេ� ែសង េគkង។ 
ខ៖ Zស អ៊;េរkនេ_�¿�? 
ក៖ �¿វ nទoល័យ ជីែហ។ 
ខ៖ Zស ចុះេពលបឋមេរkនេ_ឯ� បឋមសិកÎ? 
ក៖ 
បឋមហQ ឹងេ_បឋមព<ងហQ ឹងឯងែដលញ៉Cមqញ៉Cមរត់�មេគេ{េគេ?យេ<ច¹ង
ហQ ឹង។ 
ខ៖ ហQ ឹងេហTយ 
ក៖ េ_បឋមព<ងហQ ឹង។ 



ខ៖ 
ចឹងអ៊;សំ¡ប់កK ី<សៃម៉អ៊;េពលេ{អ*គតេពលកំពុងេរkនហQ ឹងអ៊;ចង់េធ� T$អQកអីេគ
ែដរ? 
ក៖ េពលេ*ះញ៉Cមចង់េធ� Tែត<គiបេ<ង¹ន។ 
ខ៖ Zស។  
ក៖ qធំេឡTងេធ� T<គiេដTមxីេ?យេចះX!! 
ខ៖ Zស។  
ក៖ េហTយជួយែម៉ ពីេ<Äះអីែម៉<កX Zសជួយែម៉ ែតកK ី<jqQ របស់អ៊;អត់jនដូច 
បំណង េ<ÄះjតុកមNdQ ំ១៩៧០ចប់ ចប់បិទ�¿អស់រលីង 
អ៊;េគេ?យចូលៃ<ពv៉កគី ចូល ៃ<ពv៉ក់គីេទkត តសូ៊។ 
ខ៖ Zស។ 
ក៖ ZសXេគq តសូ៊ <បdំង 
លនន់ល់qរ̄េmះ<បេទសមកវ nញជំ*ន់ហQ ឹងេគេ<បTD�រ̄េmះចឹងចូល 
ចូលកងរ̄េmះ ចូលកងរ̄េmះ ហQ ឹងប៉ុែនK ងសេមKចសីហនុ។ 
ខ៖ vន<ប$ជនខ2ះចូល ង លន់ នល់ េហ? 
ក៖ X<ប$ជនខ2ះេគែបងែចក  ងេកTតទេន2 េមគងÂ គឺ ងេ�qែខN រ<កហម។  
ខ៖ Zស។  
ក៖  ងអីេគេ�ៃ<ពv៉ក់គីX  ងអQកតសូ៊េសQ X$តិ 
ែខN រ<កហមអត់«នេ់កTតេទ។ 
ខ៖ Zស។  
ក៖  ងលិចទេន2 េមគងÂ  ង លន់ នល់ «Xន លន់ នល់ អQក� ចូលេ{ ង 
លន់ នល់ Zប់jនjញ់េZល  ង លន់ នល់ ឆ2ងពីមក ងហQ ឹង 
 ងកងរ̄េmះZប់jន jញ់េZល។ 
ខ៖ jញ់េZលេទkត? 
ក៖ Zស ហូ អត់jនេទកូន ទូកឆ2ងែតប៉ុណ³ ឹងៗ ?ហQ ឹងmក់េបភឹង Éប់ 
អីហQ ឹងបិមៗរត់េ{ លន់ នល់  ង«Xន លន់ នល់ Zប់jនjញ់េZល 
ចឹងែបងែចកmច់<សលះេនះហQ ឹង។ 
ខ៖ ចឹងអ៊; េតTអ៊;េរkបhរេ_dQ ំ�ែដរអ៊;? 
ក៖ អ៊;hររ̄េmះ<បេទស$តិេហTយ៧៩(១៩៧៩) 
ខ៖ ៧៩ (១៩៧៩)Zស។ 
ក៖ បK ីអ៊;$អQកកងទ័ពែដរ។  
ខ៖ Zស ១៩៧៩ អ៊;hរណµ ? 
ក៖ Zស hរែមនjនhរេនះេទកូន ដូចអ៊;និÆយចឹង 
?ពតtចង់េ?យZបៃដ©Q ។ 
ខ៖ េហTយ<ស¿ញ់©ត់ពីមុនែដរេទ ? 
ក៖  អត់ែដល�Â ល់©Q ផងហQ ឹង!!។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ ចុះេយTងេធ� TយុទP*រ ºេ*ះ អត់ែដល�Â ល់©Q  ទីអងÐ »hរផÐ §រផÂងេ{ 
បិនែតជំ*ន់ហQ ឹងេគនិÆយេចះ tvនដូចqសvសDពលÊ េ{េគឲ½ចូ 
លសមÑនP ័យុវករ ហីុេគចូលេ?យបក}យុជនX េហTយអQក�េធ� Thរអត់លÊ  
ចរ nករ ÒកÄរមិនលÊ  អីហQ ឹងេគអត់េ?យចូលេទ 
ជំ*ន់ហQ ឹងេគែបងែចកចឹងេទkតX តxិតែតqចូលហQ ឹង ដល់េពល 
ហQ ឹងអ៊;ចូលយុទP*រ ºហQ ឹង 
េ<hយមកេគេ?យអ៊;មកេគឲ½អ៊;មក ងÄណិជ̧កមNេhះសូទិនេនះ 
អ៊;hន់ ងÄណិជ̧កមNហQ ឹង អ៊;េចះសរេសរេចះអីខ2 ះ 
?ចលN ម?ចេ<បThរjនេគេ?យមក hន<់បÈនមន¬ ីរÄណិជ̧កមNហQ ឹង។ គ:  
Zស។  



ក៖ <ស Cកេhះសូទិនេនះ។  
ខ៖ Zស។ 
ក៖ ដល់ចឹងក៏<កសួងេគផÐ §រផÂងេ?យេ{េ?យេ{បK ីញ៉CមហQ ឹង េ?យេរkបhរេ{។ 
ខ៖ Zស  
ក៖ 
េ<ÄះអQក�ចូលសមÑនP ័យុវកកហQ ឹងេគេ?យvនបK ីមុនអQក�អត«់ន់ចូលេគ
អត់េ?យ យកេទបK ី។  
ខ៖ Zស ហQ ឹងេហTយ។  
ក៖ Zស េហTយេយTងក៏យល់<ពមេ<ព¹ង េយTងអត់ែដល�Â ល់©Q  
<©ន់qេពលមKងv» លេយTង េឡTង<បជុំជួប©Q មKងេ{ អQកឯងេ_េmយឯង 
និÆយ©Q អត់jន <សី<ប CសនិÆយ©Q អត់j នជំ*ន់ហQ ឹង 
េគqេយTងនិÆយ©Q  េយTងទីមួយេគqេយTងេZត<បhន់សីលធម៌ទីមួយហQ ឹង 
ទីពីរេគេZតqDវរកមNអី េគញសំÉត់អីចឹងចឹងមិន?ចនិÆយjនេទ។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ និÆយែតពីរhរÉរអេីជ~នេល~នសម័យេ*ះ។<តiវេធ� Tអី 
ខ៖ Zស េជ~នេល~នអីេគខ2ះអ៊;? 
ក៖ េជ~នេល~នហQ ឹងX សម័យហQ ឹងេគេ�េជ~នេល~ន 
េគqេធ� Tែ<សដីមួយហិច�៣េ�ន ហQ ឹង Zស ១ហិច�៣េ�នហQ ឹង 
Zសគឺេជ~នេល~នចឹង េយTងធមN�១dQ ំ៣ដងអីេ{។ 
ខ៖ េហTយjនសំេរចេទេ©លេÔ ែផនhរ? 
ក៖ jនកូន vន<បÕយទំនប់ អ៊;េនះ$អQកែរកដីេធ� Tទំនប់<បÕយ 
ែរកដីហQ ឹងក̀-ងមួយ*ក់  ១គិប ៤<ជ Cង េហTយចូល កូនដឹងេហTយ។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ ១គិប៤<ជ CងហQ ឹងគឺក̀-ង១*ក់ េធ� Tេម៉ច េ?យេហTយក̀-ងមួយៃថ] 
េបTមិនេហTយេទ ែសÊ កេឡTងេគtស់េ?យេទkត ជីកហQ ងឹែរក?ហQ ឹង ផង 
ដល់េហTយ<តiវបងÖ ំចិតKេគេឡTងេv៉ង៥ េយTងេឡTងេv៉ង៥ អ៊;ដល់េv៉ង 
៧ឬ៨យប់jន េហTយ េ<ÄះេយTងតូច$ងេគ។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ េហTយេគេ?យេធ� Thរដូច©Q ។  
ខ៖ Zស។ 
ក៖ ដល់េពលែផQកហូបចុកពិjក�ស់កូនពីមុន 
េគេ?យបបរេយTងែតមួយែវកេទ េបTអQក ឯងែ<សកេគយកេ{ៃវuេZល 
េគqអQកឯង N ងំ។ 
ខ៖ Zស េហTយអ៊;ជួប<ពឹតK ិhរណ៍អីខ2 ះែថមេទkតក̀-ងជំ*ន់ប៉ុល ពត ហQ ឹង? 
ក៖ 
ហµ <ពឹតK ិhរណ៍េ<ចTនេ_េពលែដលេយTងរ̄េmះ៧៥(១៩៧៥)េហTយអ៊;េ_<កសួង*រ ºហQ ឹ
ងX 
ខ៖ Zស។  
ក៖ រ̄េmះ៧៥េហTយេគ<�វ<$វq អQក�េ_<កសួងមន¬ ីរេ_មួយកែន2ង 
អQក�េធ� T«Xន េ_មួយកែន2ង <គiេ_មួយកែន2ង 
េហTយេគេ?យេ{េរkនសូ<ត េហTយអ៊; ដងឹ មិតKភកK ិេគលួច<jប់អ៊;X 
េបTេគសួរអីកª Çយកុំ<jប់េគេ?យេ�ះqកª Çយអត់vនេធ� Tអី អត់ 
vនេចះអីចឹងេ{ រស់ 
ដល់េពលេហTយអ៊;េគេ�<បជុំេ_កែន2ងេគេ�qគណះតំបន់េគ េគ <បជុំ 
េគេ?យអងÐ -យចឹង េគេ?យេធ� Tេ¡ងខÑស់ េវទិhេគX 
េហTយេគេ?យពួកអ៊;ហQ ឹង<កសួង មន¬ រី កងចល័តអី 
អងÐ -យចឹងេហអងÐ -យទទូល<កv េហTយអ៊;អងÐ -យក�K លៃថ]ហQ ឹងX។  



ខ៖ Zស។ 
ក៖ ែមនvន ម2ប់េ?យអងÐ -យេទ។  
ខ៖ Zស ។  
ក៖ អងÐ -យចឹងេ?យtេឃTញមុខX។ 
ខ៖ Zស។  
ក៖ េហTយ�មពិតXរបបកងចល័តេពលហQ ឹងvនែត<កvេទ។  
ខ៖ Zស។ 
ក៖ ទទូលចឹង សួរ?�<កសួងមន¬ ីរេចញមក ងេនះ?  
ខ៖ Zស។  
ក៖ ?�«Xនេចញ េ« ងេ�ះ ?�<គiបេ<ង¹នេចញេ{ ងេ�ះ 
រចួអ៊;អត់vន<កសួងមន¬ ីរ អ៊;¿ក។់ 
ខ៖ Zស។  
ក៖ ចុះេបTមិតKភកK ិ<jប់េ{េហTយ។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ េហTយចឹងេធ� Tែតចឹង។ 
ខ៖ Zស 
ក៖ ចឹងទទូល<គប់©Q ចឹងេ{។ 
ខ៖ េហTយេបTសិន$អQកេចញេ{ហQ ឹងមួយ!! 
ក៖ យកេ{ដល់េពលេ{គឺÉប់Zស ដឹងេទ<ពឹតK ិhរណ៍េពលហQ ឹងដឹងេទកូន!!! 
ខ៖ Zស 
ក៖  2 ចជុំវ nញខÀ Çនេគ<jប់ េ<ÄះមិតKភកK ិែដលេគដឹង 
េគដឹងៗqអ៊;េចញពី<កសួងមន¬ ីរមក។ 
ខ៖ Zស។  
ក៖ មកកែន2ងកងចល័តហQ ឹងX ដល់ចឹង 2 ចមិតKភកK ិ<jប់ប៉ុែនK  
អ� ីែដលអ�¾ រ½េ*ះ គឺេគ¿ក់េយTង«ងំអស់ មិតKភកK ិជុំ វ nញេគ¿ក់េយTង។ 
ខ៖ អូ !!! លÊ ែមនែទន ។ 
ក៖ េគ¿ក់«ងំអស់េគ?និតអ៊;X។  
ខ៖ Zស ។  
ក៖ េអT េគ¿ក់qអត់េ?យេធ� Tអីៗេទ ហQ ឹង េហTយ 
ដល់ចឹងេហTយក៏េគេ?យមកវ nញ កងចល័ត ហµ េគqេ{សំ¡កចឹង 
េ?យែតពួក«Xន ពួក<គiបេ<ង¹ន ពួក<កសួងេធ� Tអីៗ េគយកេ{ចុះេMN ះ 
េ_មួយដុំ យប់ េឡTងដឹងេម៉ចេទ ែដលអ៊;េឃTញ<ពឹតK ិhរណ៍$ក់ែសK ង ចងX 
ចងបេណK Tរម៉ង ចងបេណK Tរ«ងំ យប់កូនេអµ Tយ េv៉ង៧<ពិលៗេមTលេឃTញX 
េគេ?យ�¿េរkន េគេ?យ េ_ក̀-ង�¿ េរkន េហTយជ�̧ំងvន<បេXងចឹង 
េយTងេមTលេឃTញ�មហQ ឹងេ{ េឃTញមុខចឹង េឃTញចង 
ចឹងមិនដឹងយកេ{�េទ។ 
ខ៖ ចងជិតេទkត? 
ក៖ ចងមុខ«ងំអស់ សុទPែតកែន}ងទូចៗ <កvហQ ឹងចងចឹង 
េហTយចងៃដេ{េ<hយ ខ2ម់មុខ ែខ}បនKេ{។  
ខ៖ Zស ។  
ក៖ 
រចួ�ំងពួកញ៉Cមកងចល័ត«ងំប៉ុ*N នហQ ឹងនិÆយដល់ដំ*ក់hលែដលេគរ̄�យ
កងចល័ត េហTយ�។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ *ំ©Q ភ័យេយTងមិនដឹងÆ៉ងេម៉ច េទ េពលហQ ឹងេស2 ¹កេ សុទPែត៣េ{៤$ន់ 
Zស ឧ«ហរណ៍េបT<សីtរ̄េ¿ភេហTយjនtសំ ¿ប់េZល Zស 
ចឹងេស2 ¹កេ ៣ឬ៤$នេ់ហTយ�ំងចិតK«ងំអស់©Q qេបTមុនហQ ឹង�2 ប់ក៏េធ� T 



អ� ីមួយ jនអីក៏កK ិចឯងេ?យេនះ អត់េ?យtរ̄េ¿ភេហTយ 
�ំងចិតKចឹង<គប់©Q ។  
ខ៖ Zស 
ក៖ េហTយកុំេឆ2 Tយmក់©Q qអQក�េធ� Tអីេធ� Tអី*ំ©Q និÆយចឹងX។ 
ខ៖ Zស។  
ក៖ ?ហQ ឹង$<ពឹតK ិhរណ៍ ែដលគួរេ?យរ̄េភTបេហTយភ័យចងZំក̀-ងជីវ nត 
សព�ៃថ]អប់រ̄កូន េនះ គឺ�ក}ីរស់ែដលអ៊;សម័យហQ ឹងគឺេវទ*�ស់។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ សមយ័មួយហQ ឹង។ 
ខ៖ ហូបេម៉ចែដរអ៊; ? 
ក៖ ហូបបបរមួយែវក េគហូប$រមួ បបរដូចqមួយគរ �ំង$គរX 
មួយគរvន១០០*ក់ vន<ក Cមvនឃ េគេរkបចំជំ*ន់ហQ ឹងX 
េពលគរអ៊;េគេ�គរ*រ ºចឹងX គរ*រ ºហQ ឹងvនមួយ <ក Cមេ?យេ{ដំបូង 
េហTយេយTងគិតសØ §ង គិតែតពីរសØ §ងេ{ សØ §ងហQ ឹងេគេរkបចំ៧*ក់ េ?យ 
េហTយក̀-ងមួយហិច� ក̀-ងមួយៃថ] ហីុ <បឹងៗកូនេអTយ អត់X៊នឈប់ឈរ គូរប2ង់ 
ក̀-ងមួយហិច �vនតិច�កូន ១០០ែម៉<តបួន<ជ CងX 
េគេ?យអ៊;េ{សØ §ងេ_ែ<សtលហµ ។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ កងចល័តេ{សØ §ង សØ §ងេហTយសំ¡កហូបjយេហTយហQ ឹង ដូរែតបបរមួយែវក េទ 
េហTយទឹកសម2រ <តកួន េ�] រ<តកួន©N ន<តីេទ mក់ែតអំបិល 
<ជ Cំែត<បហុកអត់vន<តីេទ ហឺុ ដល់ហូបេហTយ 
មុននឹងចូលេ{េដក<តÁវែតេ{ដកេ?យjនមួយភÀ §នvQ ក់េទkត មួយភÀ §តហQ ឹង 
ពពិនេនះ មួយភÀ §ន៣េ{៤ៃដ េគេ�qមួយពូនX 
មួយពូនមួយក�K ប់េយTងហQ ឹងX។ 
ខ៖ Zស។  
ក៖ v៉េយTងបសីØ §ងហµ ។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ មួយភÀ §នt៤០ក�K ប់ ៤០ពូនហQ ឹងគឺtេ<ចTន 
�ស់េv៉ង១០jនjនេឡTងេដក េធ� Tjបកងចល័ត�ស់ ចឹងជូចត់ 
Dពជូរចត់ក̀-ងជីវ nតអ៊; េនះ tvនសបÚយ េរkនេហTយក៏េយTងសបÚយចិតKX។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ ដល់មកសម័យតសូ៊ យុទP*រ º ?ហQ ឹងមកេ_�ម<កសួង 
<កសួងក៏អត់ធូរ<�លែដរ េចញពី<កសួងមកេ_កង ចល័តេវទ*មួយ�រេទkត 
Zស។ 
ខ៖ Zស ហQ ឹងេហTយចឹងសំ¡ប់ជីវ nតដ៏ចូរចត់របស់អ៊;េពលជំ*ន់ប៉ុល ពត 
គឺែបបហQ ឹងចឹង? 
ក៖ Zស់ែបបហQ ឹងZស។ 
ខ៖ េហTយសល់�ច់Ûតិេ<ចTនេទអ៊;? 
ក៖ បងប¦ §នញ៉Cមសល់េ<ចTនែដរ េមTល �2 ប់បងៃថ2បេង» Tតមួយ បងជីដូនមួយមួយ 
�2 ប់<បែហល លÚក់១០*ក់ែដរ បងជីដូនមួយបេង» Tតៗ េគេធ� TេមកងX ។  
ខ៖ Zស។ 
ក៖ ©ត់េធ� Tេមកង េគយកេ{សំ¿ប់ែដរកូនឯងេមTល?  
ខ៖ Zស។ 
ក៖ អត់ដឹងអី«ងំអស់េមកង។ 
ខ៖ ចឹងអ៊;jនរចួផុតជីវ nតពីជំ*ន់ហQ ឹងេហTយអ៊;ណµ ? 
ក៖ ផុតេហTយ សបÚយចិតK�ស់!!! 
ខ៖ សបÚយចិតK 2 ងំ?? 



ក៖ ចង់qេ?យរបបសព�ៃថ]េនះេ?យេ_ែតប៉ុណ³ ឹងរហូត កុំេ?យែ<ប<បÁលអី ។ 
ខ៖ អត់ចង់េ?យេជ~នេល~ន$ងហQ ឹងេទចុះ? 
ក៖ ចង់េ?យេជ~នេល~នប៉ុែនKកុំេ?យvនអីដូចេគDវរកមN hប់សv2 ប់ 
ផØ -ះ<©ប់ែបកអី េហTយចង់េ?យ<បេទស$តិេជ~នេល~ន 
រ Òតែត$ងហQ ឹងេ{េទkត។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ ឥឡi វេ_<ក អ៊;កូន� ផ¬ះហQ ឹងមិន«ន់ជិត េ_<ក។  
ខ៖ Zស។ 
ក៖ េយTងចំ*យ ចំ*យចិ·¾ ឹមកូន។  
ខ៖ Zស។ 
ក៖ មិន<សÁលេទអូន។  
ខ៖ Zស ចឹងអ៊;េពលទំេនរអ៊;ចូលចិតKេធ� Tអីេគចឹងែដរ? 
ក៖ ទំេនរហµ ?  
ខ៖ Zស។  
ក៖ ចំ�ស់េនះ ចង់ែត?នេសkវេÅ ?នឯក�រ ។  
ខ៖ Zស 
ក៖ ពត៌vនេមTល�មទូរទស}ន៍ �មmន«ល់ែតចប់ Zស 
ចង់ែត�មmន<ពឹតK ិhរណ៍<ប េទស$ត ិេឆ2¹តេពលហQ ឹងេហTយ េឆ2¹តេធ� TេÜN  
េធ� Tចំhរេ_ជិតផ¬ះហQ ឹងេ{� ប៉ុណ³ ឹង។ 
ខ៖ Zស ចឹងអ៊;ចូលចិតKពិ�រមÝ §បអីេគែដរអ៊;? 
ក៖ មÝ §បហQ ឹងេបTqមÝ §បចិនអត់ចំណូលេទ។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ មÞ §រ កកូរ <បេហTរហQ ឹង!!  
ខ៖ ចូលចិតKម៉ង? 
ក៖ អQកែ<សចូលចិតKែតប៉ុណ³ ឹងឯង។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ េយTងvនលុយ�េ{ទិញ។ 
ខ៖ ឥឡi វចូលដល់ចំេរkងវ nញមKង អ៊;អQកេ<ច¹ង Zបី អីក៏?ៃយ៉? 
ក៖ ចំេរkងសម័យហQ ឹងX។ 
ខ៖ ?ៃយ៉អ៊;េហ? 
ក៖ សម័យ !!! 
ខ៖ សម័យអ៊;េហ? ចំេរkងអីេគវ nញ? េមTលអ៊;េ<ច¹ងេ?យ�K ប់មួយបនK ិចមក 
មួយÃ2 អីមក? 
ហQ ឹងេហTយែតអ៊;េចះេ<ច¹ងេ<ចTនែមនេទ?  
ក៖ អ៊;ពីមុនេចះេ<ចTន ែតឥឡi វេ_Zំខ2ះ។ 
ខ៖ និÆយមួយv៉ត់អីខ2 ីមកហី? 
ក៖ អ៊;េ<ច¹ងបទជំ*ន់ែដល<គiេ?យអ៊;េរkនX? 
ខ៖ Zស។ 
ក៖ អ៊;រ̄លឹកេឡTងវ nញ អ៊;េ<ច¹ងបទ កងកមNកងែកវហQ ឹង ។ 
ខ៖ Zស អ៊;?ច េ<ច¹ងមួយÃ2 មក!!!! 
ក៖ មួយÃ2 មក!!! 
ខ៖   Zស។  
ក៖ កូនឯង¡ប់េ{!!  
ខ៖ Zស ១ ២ ៣ អ៊; 
ក៖ ( ជីវ nតកងកមN<បZំ¡ងhយ េmះ<�យtស* )ែតប៉ុណ³ ឹងចប់ េភ2ច។ 



ខ៖ េហ ចឹងអ៊;ចំេរkងអ៊;ពិេ¡ះែមនែទន 
េហTយចឹងញ៉Cមដឹងqសំេលងអ៊;េ_ពីេកNងXសំេលង 
<សÁយ<សឹបដូច�រ nhចឹងX!!! 
ក៖  េហTយអ៊;េចះបទ បទមួយេទkត បទបទេយTងជួបជុំេហTយហµ !!! 
ខ៖ Zស!!! 
ក៖  Zស( េយTងជួបជុំេហTយ មិតKេយTងេអTយអេ·̧TញេឡTង¡̄ អេ·̧Tញ¡កំុំេ_បងÊង ់
<ប Cស<សី vន<ទiង¡វំង់េខß¹វ ß រ ¡«ំងំ<ប Cស ¡̄«ងំ<សីជីtu  
េស2 ¹កÄក់ហីX�មរេបkបសីុវ ºល័យ  ¡«ំ ំង<ប Cសៗ«ងំ<សី 
¡$ំមួយ<សីអត់បង់អង់េឡTយ)។ 
ខ៖ ហµ ពិេ¡ះែមនែទនអ៊; ពិេ¡ះែមនែទន ញ៉Cមនឹកែមនែទន។  
ក៖ Zស។ 
ខ៖ បទហQ ឹងញ៉Cមលឺយូរ ែមនែទន។   
ក៖  យូរេហTយ�ំងពីជំ*ន់អ៊;េម2 ៉ះ។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ េ<ច¹ងបទហQ ឹងែតេនះ<គiេ?យេឡTងេ<ច¹ង េឡTងេ<ច¹ង េ<ច¹ង <គiឲ½ពិនØ -  
េ?យលុយេទkត។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ jនលុយយកមកេ?យែម៉ េទkត េហTយZងX� យ�¿េMN ះ<គi ហុង <គiហុង 
©ត់q ឯង<កែតឯងេចះតសូ៊�ស់ កª Çយ រត់�មេគេ�ះjនេរkន 
<បលងដឹងេម៉ច េលខ១ េលខ២ េលខ១ េលខ២ អ៊;ពូែកគណិត ហQ ឹងែតងេសចកK ី។  
ខ៖ Zស ឡi យែមនែទន។ 
ក៖  ជំ*ន់ហQ ឹង គណិត<©ន់ែត<គimក់មកសរេសរចប់ អ៊;េធ� Tjន mក់តុ 
jន១០ លÊ �ស់ សុទPែតលÊ �ស់។ 
ខ៖ ឡi យែមនែទនអ៊; េហTយអ៊;េម៉ចមិន<ពម េធ� T<គiបេ<ង¹ន ? 
ក៖  ចុះអ៊;jនជំ¡បកូនេហTយេតT qអ៊;<jប់�មហQ ឹង!!! 
ខ៖ ចុះេពលែបកX េពលែបកេពលជំ*ន់?ពតមកX? 
ក៖  ែបកជំ*ន់?ពត jនចូលេធ� Thរ។ 
ខ៖ េធ� Thរអីេគែដរអ៊;? 
ក៖  ែបកេពលជំ*ន់?ពតេហTយ េពលជំ*ន់?ពត អ៊;តសូ៊ហQ ឹងអ៊;ចូល 
ចូលេធ� Thរេ_មន¬ ីរ<ក ហមេយTងជុប ក̀-ងវ ºរះ៨េប 
អ៊;$េមទ័ព*រ ºvQ ក់ែដរេ_វ ºរះ៨។  
ខ៖ Zស។ 
ក៖  េ_វ ºរះ៨េបេយTង េនះ ៧៩(១៩៧៩) ប៉ុល ពត 
jន ̧ត់ ̧យអស់អ៊;jនចូលេធ� Thរ េធ� Thរេគេ?យេយTងេធ� Tេម ទ័ព 
េមទ័ព*រ ºេនះ។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ ZសេហTយដល់េពលមក េ|X� យេខតK� <Äប ពិជ័យ។ 
ខ៖ Zស។  
ក៖ កូនដឹងេហTយq � <Äប ពិជ័យ$េ|X� យេខតKេពលរ̄េmះេហTយ � <Äប 
ពិជ័យ ហµ អ៊;jនេធ� Tេមទ័ព*រ º X មួយគរ មួយគរេពញសិទP vន*រ�រ 
vនភ័យDអី«ងំ អស់។  
ខ៖ Zស។  
ក៖  អ៊;គរ*រ º១៣០ េពញសិទPម៉ង ដល់េពលេ<hយមក េ<hយមក េគqេ{ 
េរkនេ_សូេវkត េពលេ*ះអ៊;អត់«ន់ជួបែម៉ឪេទ 
េហTយេ?យអ៊;េ{េរkនេទkតអ៊;ភ័យ ?ពួកកង Zក់ កងអីt 
េ<hក<បdំងនឹងរmz ភិjលX tqឯងេ{េធ� Tអី េ{Éប់េហTយ!!! 
ខ៖ ចុះេបTេ{េម៉ចែដរអ៊;? 



ក៖ េ{vនអី េ{េរkនjនេគចឹងេ{ ដឹងេម៉ចេទ 
អ៊;jនេ{ដល់េ_<ពំែដនេវkត�មX។ 
ខ៖ Zស។ 
ក៖  vនមិតKភកK ិមួយ ឯងកុំេ{ េ{េរkនេ_េវkត�ម 
េ{$ប់គុកេ_េវkត�ម យកេ{េគmក់គុក 
េពលហQ ឹងេគអត់«ន់ែបងែចកេវkត�មែខN រអត់«ន់jនmច់<ជះ<សឡះ X។  
ខ៖ Zស។ 
ក៖ Zស េវkត�មt$មិតKរបស់េយTងtjនជួយេយTង ប៉ុែនKដល់េពលេយTង 
េយTងqរ̄េmះ<បេទស$តិ មិនេ?យេ_ក̀-ង?�និគមអQក�មួយ។ 
ខ៖ Zស។  
ក៖ ដល់េពលេឃTញេពលហQ ឹងេវkត�មរ̄េmះេហTយមិនេគ េគជំ*ញhរ េវkត 
�មេគ<បÈនេយTងែខN រ ឧ«ហរណ៍qេបTេគ<បÈនឃំុ េយTងអនុ<បÈនឃំុ 
ចឹងេយTងេ_ េ<hម?�និគមេគដែដល េ_េ<hមបÉ» ប់របស់េគ 
ចងឹvនគំនិតមួយតសូ៊q នឹងរ̄េmះ<ប 
េទសែខN រមិនេ?យេ_េ<hមរបបអQក�មួយ ចឹងេពលហQ ឹងដូចq 
េចញដូចqខួរកÚលេគ <ប«ញេ{េនះេ{េ*ះ េjះបង់hរÉរេនះេZល 
នឹកេឃTញ�K យ អ៊;ជំ*ន់ ែម៉ន សំអនX  
ខ៖ Zស ។  
ក៖ ជំ*ន់ជំ«វ ែម៉ន សំអន ជំ«វ ជួប ឈឹម។ 
ខ៖ vន�Â ល់ពួក©ត់េទ? 
ក៖ �Â ល់េតT េបTេ<hយមក អ៊;mច់រយះ អ៊;េហTយqែលងចង់េធ� Tអ� ី«ងំអស់ 
មកvK យ<កអត់ jយសីុ េjះបង់hរÉរេZល Zស <កអត់jយសីុ  
មកគិតែតតសូ៊រស់ែតvQ ក់ឯង មកដល់ ែម៉ សំុចÚប់េគមកេមTលែម៉ 
ែម៉អ៊;េ_កំពង់Zមេនះ។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ េចញពីេវkត�មមក េចញមកតសូ៊មកេគេ?យអ៊;េ_កំពង់Zមេនះ 
កែន2ងផ¬ះអ៊; ែដលេ|X� យេខតKរស់េ_ � <Äប ពិជ័យ េ?យអ៊;X។  
ខ៖ Zស។   
ក៖ ឥឡi វេគេ�Xង �v៉ប់ ៗហQ ឹងផ¬ះអ៊;េហTយ។ 
ខ៖ Zស។  
ក៖ កងទ័ព*រ ºេ_ហQ ឹងេហTយមួយទ័ព ?ែកងហQ ឹងកូន�Â ល់េហTយXង�v៉ប់ 
ហQ ឹង។ 
ខ៖ Zស ហQ ឹងេហTយ។ 
ក៖ ហQ ឹងផ¬ះអ៊;េហTយ ែដល� <Äប ពិជ័យេ?យអ៊;mច់។ 
ខ៖ ហQ ឹងេហTយ។ 
ក៖  
ែដលឮេពលេ<hយមកែដលឮÄក½ចZម?¡មេjះបង់ផ¬ះេZលរត់េ{េមTល
ែម៉X ែម៉អត់jយ។ 
ខ៖ េហTយចុះមិន<ពមZក់េ�រ Zក់អីេ?យ<សÁលបួល? 
ក៖  អត់េទកូន ែតសម័យហQ ឹងេយTងេចញ េគចូលយកេ_េហTយ 
េ<ÄះេយTងអត់«ន់vនចÚ ប់អី<តឹម<តiវេទ េបTេយTងេចញ េគចូលយកេ_jន 
េគេ_$ប់រហូតគឺjនេគ!!!   
ខ៖ Zស 
ក៖ អត់vនv¾ ស់េដTមេទ v¾ ស់េដTមÉប់អស់េហTយ។ 
ខ៖ Zស ចឹងអ៊;េ<hយេពលេរkបhរកូនអ៊;vនកូនប៉ុ*N ន*ក់ែដរអ៊;? 
ក៖ អ៊;េ<hយេពលេរkបhរហµ ? 
ខ៖ Zស។  



ក៖ vនកូន៤*ក់ ។ 
ខ៖ េMN ះអីេគខ2ះអ៊;? 
ក៖  េMN ះ á ¡u ត់។  
ខ៖ Zស 
ក៖  កូនដំបូងេMN ះ Zន់q។  
ខ៖ Zស។ 
ក៖  Zន់qមក á¡u ត។់  
ខ៖ Zស។ 
ក៖  á¡u ត់មក ធី� ធី�កូនេ¨។ 
ខ៖ Zស។ 
ខ៖  និÆយេចះែតេនះ !!! េភ2ចមីលកÖ ិ�មួយ។  Zស។ 
ក៖  េពលែដលអ៊;េរkបhរ លកÖ ិ� !!! លកÖ ិ� !! Zន់q<ប CសX ។  
ខ៖  Zស។  
ក៖  មកá¡u ត់ មក ធី�។ 
ខ៖ <តកូលពួក©ត់អីេគែដរអ៊;? 
ក៖  vនយក<តកូល ៃហខ2ះ <តកូលសីុមខ2ះ។  
ខ៖ Zស។  
ក៖  បK ីញ៉CមេMN ះសីុម។ 
ខ៖ Zស។ 
ក៖ Zស <តកូលសីុមខ2ះ ។ មីបងmក់ ៃហ លកÖ ិ� មកសីុម Zន់qេហTយ<ប CសX 
េហTយ ឥឡi វjត់ខÀ Çនេ{ៃថមួយជំ*ន់េយTង៩៤(១៩៩៤)Xេ{ៃថjត់ទល់សព�ៃថ] 
jត់កូន<ប Cស មួយ  Zស។ 
ខ៖ ?ណិត©ត់X។ 
ក៖ Zសេ{�មេគ�មឯង qចុះទូកេ{jត់េ{jត់រហូតទល់ែតឥឡi វហQ ឹង។  
ខ៖ Zស។ 
ក៖  េហTយដល់េពលឥឡi វហQ ឹងេ{កូន ដល់េនះមកកូន<សីមួយេទkតេMN ះá¡u ត់ 
á¡u ត់hរ េ_ហQ ឹងhរេ_dQ ំ២០០៥។  
ខ៖ Zស។ 
ក៖  jនមកធី�េនះ hរេ_២dQ ំ hរjនកូន<សីមួយ។   
ខ៖ Zស ចឹងអ៊;�� មីអ៊;េMN ះអីេគែដរអ៊;? 
ក៖ េMN ះ អ៊;vន�� មី២ !!!  
ខ៖ Zស។  
ក៖  ែដលសម័យ ប៉ុល ពត hរេ?យ េMN ះ Zន់ á េណត។  
ខ៖ Zស។  
ក៖  Zន់ áេណតហQ ឹង©ត់គឺកូនជំេលkសdQ ំ៧៥(១៩៧៥)!!!។  
ខ៖ Zស 
ក៖  េគផ}ផំÐ - ំេ?យហQ ឹងX Zស េហTយក៏�2 ប់េ{។ 
ខ៖ ចុះដល់េពលបK ីេ<hយេMN ះអីេគែដរអ៊;? 
ក៖  េMN ះ សឹុម សីុម Zស។ 
ខ៖ ែតដល់បK ីមុនvនកូន$មួយ©ត់េទ? 
ក៖ jនកូនមួយេMN ះ លកÖ ិ�ហQ ឹង េMN ះ លកÖ ិ�ហQ ឹងjនកូន<សី 
េពលកូនហQ ឹងjន? យុ៦dQ ំ ញ៉Cមលំjកេពក $តិ$<សីេមv៉យ 
លំjកេពក�ស់កូនេគេមTលÉយ សK ីែតេគ ហQ ឹង អ៊;េអTយជួយេលTកេនះខ, - ំតិច 
ក៏<បពនPេគ<បចណâ mក់ អ៊;េអTយខ, - ំសុខចិតKយកtេ{សØ Çងដក េ?យេគ 
េ?យេគពÞ Çរេ?យក៏េគ<បចណâ mក់ ចឹងសំេរចចិតKយកបK ីេ<hយេទkតេMN ះ� 
សីុម។ 
ខ៖ Zស។  



ក៖  �សីុមហQ ឹងjនកូន៣ េលTកមុនេគយកេ{សំ¿ប់េZលjនែត១េទ 
េMN ះលកÖ ិ� ហQ ឹង�!!! ខ៖ Zស។ 
ក៖  Zស ។  
ខ៖ ចឹង©ត់�2 ប់េហTយឥឡi វហQ ឹងេហ បងលកÖ ិ�ហQ ឹង�2 ប់េហTយ? 
ក៖ េនះ រស់«ងំអស់©Q  េ_រស់«ងំអស់ �2 ប់jនែត Zន់qមួយេទ។  
ខ៖ Zស។ 
ក៖ Zន់q<ប CសហQ ឹងX ែដលេ{ៃថហQ ឹងjត់។ 
ខ៖ Zស ហQ ឹងេហTយ ចឹងអ៊;េតTអ៊;អប់រ̄កូនេ|េម៉ចែដរអ៊;? 
ក៖  �មពិតកូនអ៊;អប់រ̄េ?យែត<បឹងេរkន កូនអ៊;jនេរkន ខÑង់ខÑស់គួរសម 
ប៉ុែនKអត់jនេធ� Thរ អីេទ មីបងjនចូលqQ ក់ វ nទoល័យ ជីXយហQ ឹងX 
ប៉ុនជំ*ន់ហQ ឹងចូល qQ ក់ទី៦ចូលេហTយ។ 
ខ៖ Zស។ 
ក៖ Zស ទី៦ ក៏vនបK ីេ{ អត់jនេធ� Thរអីេទ។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ មកá¡u ត់ េរkនjន qQ ក់ទី១១X ក៏vនបK ីេ{ 
េហTយដល់មកកូនេ¨េនះjនqQ ក់ទី១១ែដរ ក៏jនបK ីេ{ 
អ៊;អត់vនលទPDពេ?យកូនjនេរkនត។  
ខ៖ Zស ចុះអ៊;េដTមxីេ?យ<ក Cម<គÁ�រអ៊;vនសុភមងÂល អ៊;េធ� Tេម៉ចែដរ? 
ក៖ �មពិតអ៊;ទីមួយអប់រ̄កូនេ?យេធ� Tេ?យេដTរ�មផÀ §វលÊ ។  
ខ៖ Zស 
ក៖ កូនេអTយ<កvនេចះ hន់ែដ©Q រកសីុេចះតសូ៊ក̀-ងជីវ nត 
សម័យេនះេគ<សÁលរកសីុ�ស់ កូន សម័យែម៉ពិjក�ស់ ហូបបបរ 
hល�ហូបបបរ¿យេចក ¿យខã Çចក៏vនែដរ �Â ល់អស់េហTយសព�ៃថ]េនះ។ 
ខ៖ ខã ÇចហQ ឹងពុលហQ ឹងអ៊;? 
ក៖ ដូចពុលែតេគយកមក<�ំទឹក កូនេគយកមក<�ំទឹក 
ដល់ចឹងញ៉Cមអប់រ̄កូនេ?យ qេចះត សូ៊ក̀-ងជីវ nត 
េ<Äះក̀-ងមួយជីវ nត«ល់ែតជួបឧបសគÂែដលqលំjកjនកូន�Â ល់ពីជីវ nតពិត 
របស់ខÀ Çនឯងqេម៉ច េហTយកូនh2 យេ{$v�របស់េគ កូន<តiវជួបឧបសគÂែដរ 
អប់រ̄កូនq <តiវេចះតសូ៊ក̀-ងជីវ nត េបTកូនចង់�Â ល់ពីជីវ nតពិតកូនជួបhរលំjក 
កូន�Â ល់េហTយ ជីវ nតពិត របស់ែម៉ចឹង ពិjក�ស់ ទំ¡jំនៃថ]េនះ 
ែម៉លំjក�ស់កូន។  
ខ៖ Zស។ 
ក៖ Zស កូនេកTតមក កូនេឃTញែម៉vនផ¬ះេ_រចួេហTយ ហQ ឹងផ¬ះទូចមួយ 
ខូចក៏jនvនន័យ qvនផ¬ះែដរ ែម៉េ_ែតខ¬មេទ ជីវDពអ៊;លំjក�ស់។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ មករស់េ_<ស Cកេគ $<សីេមv៉យ េគេមTលÉយ ចិ·¾ ឹមកូន 
ចិ·¾ ឹមកª Çយ៦*ក់េទkតសុទPែត កំ<Äែម៉ឪ ។ 
ខ៖ ែតឥឡi វ©ត់ែបកេចញអស់េហTយ? 
ក៖ ែបកេចញអស់េហTយ េរkបhរេ?យ«ងំអស់។ 
ខ៖ លÊ ែមនែទនអ៊;។ មួយេនះ$សំនួរមួយចុងេ<hយចឹងXអ៊; 
េmយ�រេអTយhរសំDសន៍ 
េនះកូនេ|អ៊;ជំ*ន់េ<hយ¡ប់ដំណរេ{េទkតX�K ប់នូវÄក½សំដីអ៊; 
េmយ�រេយTងmក់ ចូលេ{ក̀-ងអុិនេធTេណតរកÎ ចឹងអ៊;vនដំបូ*N នអីេគខ2ះ 
ដូច$បទពិេ�ធន៍អីចង់ែចកZយ 
េ?យ©ត់េ?យ©ត់េដTរេលTផÀ §វេម៉ចែដរអ៊;? 
ក៖ 
អ៊;$ចុងេ<hយចង់ែចកZយេរ~ង¡u វខ2 ះៗទីមួយេ?យកូនេដTរេលTផÀ §វដ៏លÊ េ©រព



ចÚប់ក̀-ង សងÂមេនះ 
សងÂមេគវ nវឌåន៍េម៉ចកូនកុំេ?យេ<បTqQ េំញ¹នកុេំ?យលួចប2ន់ 
កុំេ?យេjក<jស់ េគ Ûតិជិត ង<តiវេចះ<ស¿ញ់©Q  �Â ល់©Q ក̀-ង<©<ក 
កុំ�Â ល់©Q េពល?vនេហTយ េគqមិន�Â ល់©Q េទ  <ស¿ញ់©Q ក̀-ង<©<កេគអត់ 
<តiវេចះែចករ̄ែលក េ ?វសំេលkកបំ Äក់ <តiវេចះរ̄ែលក េឃTញេគពិjក 
េ?យេចះែចក©Q ÛCំេ{ េ<Äះសម័យេនះtq បិនហQ ឹង 
រស់jនប៉ុណ³ ឹងេហTយកូន<ស¿ញ់©Q  $ពិេសសអQកជិត ងខÀ Çន កុំេM2 ះេគ 
កុំនិÆយេដTម េគ កុំេមTលÉយេគ េបTេគ<កគឺរ Òតែត?និតេគ ែម៉<ក 
hលមុនែម៉េគេមTលÉយ រកែត�រុងេស2 ¹ ក©N នេទ 
អ៊;អប់រ̄កូនចឹងេ?យ�ងែតអំេពTលÊ  ចឹងេដTរេលTផÀ §វមួយដ៏លÊ  
ពីេ<ÄះសងÂមេគ<តiវhរ ែតលÊ េទ។  
ខ៖ Zស។ 
ក៖  ពីេ<Äះhល�េយTងេធ� Tអ� ី<បdំងនឹងផÀ §វចÚប់$ប់គុក។  
ខ៖ Zស។  
ក៖ ៃវuេគបង់លុយ េជរេគបង់លុយ អ� ីក៏េmយ េ?យេយTងេធ� TខុសនឹងផÀ §វចÚបX់ 
កុំqចÚប់តឹងរ Òងេគចង់េ?យ មនុស}លÊ  អប់រ̄កូន។ 
ខ៖ ហQ ឹងេហTយ 
ក៖  កែន2ង�េM2 ះកូនេដTរេចញ កែន2ង�vនេរ~ងកូនកុំចង់ដឹង 
អ៊;អប់រ̄កូនចឹង។ 
ខ៖ ZសហQ ឹងេហTយ ចឹងអរគុណ 
ញ៉Cមដឹងqអ� ីែដលអ៊;និÆយកូនេ|អ៊;នឹង�K ប់ឮ«ងំអស់ �អ៊; 
ចឹងអរគុណេ<ចTនែដលអ៊;សហhរណ៍$មួយពួកេយTង សុខសបÚយ�អ៊;។ 
ក៖ Zស អរគុណ កª ÇយែដរែដលjនចូលសំDសន៍អ៊;ចង់សំែដងhរពិត 
េរ~ងេ<ចTនÆ៉ងែដល អ៊;ជួប<បទះ 
មួយជីវ nតរបស់អ៊;េនះពីេកNងមកដល់បច¥ -បxនQ េនះ 
អ៊;មិនែដលvនសំេលkលបំ�ក់ លÊ ដូច$សព�ៃថ]េទ ចឹងេmយ�រអី 
េmយ�រqQ ក់ដឹក*ំ<បេទសមួយ«ងំមូលែដលដឹក*ំ 
លÊ ែដលេធ� Tេ?យ¡¶សK vនសំេលkកបំÄក់េស2 ¹ក Zស។ 
ខ៖  អត់ដូចជំ*ន់មុន ។ 
ក៖  អត់េទកូនប�³ ស់មួយរយ<តបក អ៊;េ_សម័យកងចល័តដូចបកមកវ nញ 
មួយចេង»ះគត់ មកវ nញ េjកmក់Xល េស2 ¹ក<កv ដណK ប់ភួយ 
ជួន�លរ̄ុកេន¬លេដកហQ ឹងXអូន ចឹង 
jនqសម័យេនះអ៊;មិនេ?យរបបេនះវ nល<តលប់េ{វ nញេទ។  
ខ៖ ZសហQ ឹងេហTយ ចឹងអរគុណេ<ចTនអ៊;។ 
ក៖  អរគុណកូន?យុែវង សុខDពលÊ ។ 


