
!រស$% សន៍របស់ ខឹម,សី 
ក៖ អ%កស'( សន ៍គង ់សី/   ខ៖ អ%ក1ត3វេគស'( សន ៍ខឹម1សី 
 
ក៖ 8ទសូមជ1'បសួរបងស1'ប់ខ? @ ំ ខ? @ ំគង់សី/ Bអ%កស'( សែថEហ% ឹង 
េហGយេយGងេធJ G េឡGងេLកែនMងេធJ GNររបស់បងអងONរCJFS៎បង? 
ខ៖ Vស៎! 
ក៖ 8ទេហGយអXY ឹងខ? @ ំសូមសួរសំនួរបងេZ[ ះអីែដរ? េZ[ ះេពញ?  
ខ៖ េZ[ ះខឹម1សី 
ក៖ ខឹ`ម1សីបងS៎? 
េហGយកa @ងNរស'( សហ% ឹងេយGងេធJ GេឡGងេbយសកលវ dទeល័យមួយែដល 
េLសហរដghេមរ dច គឺេគ'នគេ1'ងហ% ឹងេធJ GេដGមkីស'( សដល់ស'ជិក និង 
1ក mម1គnoរេL 1បBជនេL1ស mកែខ[ រេដGមkីទុកេLកa @ងេវបoយមួយ 
និងេLែថEអqគតេrគ ឺBពរជ័យមួយ ស1'ប់កូនេsេយGងtងំអស់u%  
េដGមkីNលSuត់ចប់ដឹងvេតGជិវ1បវតw ិឳពុក'w យ uត់y៉ង 
េម◌៉ចឆMងNត់អីខM ះuត់hចចូល}មេវបoយរបស់េយGងo~េរ�នេយGងេr 
គឺuត់hចow ប ់8នអិ◌ី អXY ឹងSបង? 
ខ៖ Vស៎! 
ក៖ អXY ឹងេLេពលែដលខ? @ ំស'( ◌ាបងឱ�រចួ�ល់េហGយសេមMងបង របូ�ពបង 
របូថតបង ខ? @ ំhចសូមbក់ចូលេវបoយ ពួកេយGង8នេទ? 
ខ៖ (េសGច) 8នេតG! 
ក៖ អXY ឹងបង ខ? @ ំចង់សូមសួរសំនួរមួយ បង'ន េZ[ ះេហGយេ1�NលពីេLេក[ង 
ឫកេ៏Z[ ះេLផ�ះអីអXY ឹង? 
ខ៖ NលេLពីេក[ង '៉ក់បងuត់bកេ់Z[ ះបង សុកហួន 
ដល់េពលេ1Nយមកហ% ឹងuត់ដូរbក់ ខឹម1សី វ dញេr េហGយេ�េZ[ ះ1សី1សីរហូត។ 
ក៖ 8ទបងេហGយ'នេZ[ ះអីេទ�តេទ? 
ខ៖ អត់'នអីេទ�តេទ ។  
ក៖ អXY ឹងហ៎% បង? 
ខ៖ Vស៎! 
ក៖ 8ទ! េហGយស1'ប់បង បងឥឡ3 វហ% ឹង'នhយុប៉ុq[ នេហGយ? 
ខ៖ ឥឡ3 វហ% ឹង'នhយុ៤៦េហGយ ។ 
ក៖ បងេកGតេLៃថEែខ�% ំSែដរ? 
ខ៖ េកGតេL�% ំ១៩៧០ ។  
ក៖ េតGបងVំៃថEេទ? Vំែខេទ? 
ខ៖ អត់Vំ ។ ៃថEែខអត់Vំ ។  
ក៖ អXY ឹងបងVំទីកែនMងកំេណGតេទ? 
ខ៖ ទីកែនMងកំេណGតហ% ឹងក៏េLេខតwកំពង់ធំ1ស mក8�យណ៍ ឃំ◌ុoយូង។ 
ក៖ 8ទបងហ% ឹងេហGយ អXY ឹង�គេ1ចGន1ស mកែខ[ រេយGងេ1ចGនែតេ1បG�% ំសតJអ ី
អX� ឹង ស1'ប់បង សតJអីេគែដរ ?  
ខ៖ សតJ1ជ3ក ។  
ក៖ 8ទអXY ឹង 
ខ? @ ំចង់សូមសួរសំណួរខM ះៗvេតGបងែដលេរ�ន�oេផ�ងេ1�ពី�oែខ[ រេទ ?  
ខ៖ អត់ែដរ ចង់ប៉ុែនwអត់'នេពលេវ~េរ�ន។ 
ក៖ េហGយបងេរ�ន�oែខ[ រេទ?  
ខ៖ បងេរ�ន�oែខ[ រ ។  
ក៖ េហGយបងេរ�នដល់v% ក់ទីប៉ុq[ នេហGយបង? 
ខ៖ បងេរ�នចប់�% ំ...បងេរ�ន8ន1តឹមv% ក់ទី18ំ ។  
ក៖ v% ក់ទី18ំ សម័យឥឡ3 វv% ក់ទីប៉ុq[ នែដរបង? 
ខ៖ ទី18ំ1បែហលB ២៥�% ំមុន ។  



ក៖ 
8ទេហGយអXY ឹងចង់សូមសួរបែន�មេទ�តអំពីេរ ងNរេរ�បh¡ហ៍ពិ¡ហ៍បងវ dញ 
។  
ខ៖ (uត់េសGច) 
ក៖ ហ% ឹងេហGយេរ ងេស% /  អXY ឹងបង អXY ឹងបង 
8នvេយGង'% ក់ៗអ%កSក៏ដូចអ%កSែដរគឺ 
េយGងឆMងNត់នូវNរេរ�បh¡ហ៍ពិ¡ហ៍ ។ ស1'ប់បង បងែដលេរ�បNរេទបង? 
ខ៖ ែដល ។  
ក៖ បងេរ�បNរប៉ុq[ នដងែដរ ? 
ខ៖ មwង! 
ក៖ មwងបង ? 
ខ៖ ហ% ឹងេហGយ! មwង!  
ក៖ បងVំេហGយv បងេរ�បNរហ% ឹងេL�% ំSែដរបង ? 
ខ៖ ២០០៩ 
ក៖ េហGយបងNរេLSវ dញ ? 
ខ៖ NរេLេខតwកំពង់ធ ំ។  
ក៖ េខតwកំពង់ធំ? 
ខ៖ V៎ 1ស mក8�យ ។  
ក៖ 
អXY ឹងNរេរ�បh¡ហ៍ពិ¡ហ៍បងគឺឳពុក'w យទុកbក់ជូនបងឬបងេbយខ£ ¤ន
ឯង ? 
ខ៖ 
េយGងេធJ GNរBមួយu% េrេមGលេឃGញu% េrក៏'w យឪពុកេគ§ងេគសw ីសួរេយGងេរ�
បNរ ។  
ក៖ អXY ឹង េbយoរែតបង1ស¨ញ់u% េrវ dញេrមកែដរែមនេទបង ? 
ខ៖ Vស៎! 
ក៖ េហGយេLេពលែដលបងេរ�បNរហ% ឹងបង8ន 'ន8នបSw Nរអីេទ? 
ខ៖ បSw Nរេគប©O ប់ហ% ឹងែមន? 
ក៖ ហ% ឹងេហGយៗ! 
ខ៖ Nលហ% ឹងuត់បង់យកៃថMផ�ះ8ន៦០០ ។ 
ក៖ 8ទបង! េហGយេLេពលែដលបង8នលុយហ% ឹងេrបងយកេrេធJ GអJ ីេគ? 
ខ៖ បងយកVត់ែចងទិញ ទិញដូចvេយGងយកេrកក់ៃថMតុៃថMភa ¤ង 
ៃថEhVរ�ៃថEអីេគអXY ឹងេr។ 
ក៖ ខ? @ ំចង់ដឹងអំពីេរ�បNរ េរ�បh¡ហ៏ពិ¡ហ៍មwងេទ�តNលជួបu% មwង ។ 
អXY ឹង'នន័យvេពល ែដលបងជួបហ% ឹង េធJ GអJ ីឱ�បងជួបu%  េហតុអី 
8ន'នoង�ពេស% /រហូតដល់Nរេរ�បNរ អXY ឹង 
សូមបងhចជួយ�ប�ប់ពីេដGមដំបូងមកដល់8នេរ�បNរ ។  
ខ៖ Nលហ% ឹងេយGងេធJ GNរBមួយu%  
ដល់េពលេធJ GNរBមួយu% េយGងេrេមGលចិតwu% េrវ dញេrមក 
េយG ងយល់ចិតwu% េr 
ក៏េយGង§ង1ប mសនិងេគឱ�ែម៉ឪេគមកសw ីដណw ឹងេយGង}ម1បៃពណី 
េយGងេr េហGយេយGង8នេរ�បចំh¡ហ៍ពិ¡ហ៍អXY ឹងេr ។  
ក៖ 
េហGយបង1ប mសជួបបងេម៉ចែដរ8នuត់'នVប់ចិតwvuត់នឹងqំឪពុក'w
យuត់�Y ប់¡ក� 
បង ?  
ខ៖ 'នែតប៉ុណ« ឹង េធJ GNរBមួយu% នឹកេឃGញu%  ។  
ក៖ េបGេbយoរេយGងអ%កខMះuត់េឃGញេបGេbយoរបង1សីហ% ឹង 
¬ចំណុច មួយែដលពិេសស កែនMងេនះ 8នuត់Vប់hរម[ណ៍ 



េហGយបង1សីេឃGញuត់'នចំណុច កែនMងេនះ8នuត់Vប ់hរម[ណ៍អXY ឹង? 
អXY ឹងេតGបង'នអីហ% ឹងេទ? 
ខ៖ 1uន់ែតឭvuត់ និyយេroJ មីបង uត់hយុេក[ងBងបង ដល់អXY ឹង 
េពលសួរបង អXY ឹងបងគិតvបងអត់យកេទបw ីេក[ង uត់v 
uត់ចង់8នVស់ ភរ dyVស់ uត់អត់ចង់8នេក[ងេទ ។ ហ% ឹងេហGយ េហGយបង 
បង1បែកក បងv អត់យកេទ ។ បw ីេក[ងអX� ឹង ហ% ឹងេហGយuត់គិតv 
េហGយបងv បង1ក uត់v uត់អត់ចង់8ន'នេទ េ1ព◌ា◌ះuត់1កែដរ 
uត់ចង់8ន1កដូច u%  ។  
ក៖ 8ទ! ែតប៉ុណ« ឺងបង?  
ខ៖ Vស៎! 
ក៖ ហ% ឹង េLេពលែដលបង8នNរBមួយនឹងu%  េហGយ បងេLកំពង់ធំ ហ% ឹង 
ឬក៍ែដរបង8នមក េLភ% ំេពញ? 
ខ៖ េពលបងេរ�បh¡ហ៍ពិ¡ហ៍េហGយបងមកេLភ% ំេពញ 
មកេLេធJ GNររហូតដល់សពJៃថEេនះ  ។  
ក៖ េហGយបង'នបងប® ន̄ប៉ុq[ នqក់បង? 
ខ៖ បង'នបង់ប® ន̄18ំបួនqក់ ។  
ក៖ បងhចជួយេរ�ប�បេ់Z[ ះពួកuត់េហGយhយុពួកuត់8នេទ? 
ខ៖ េឈ[ ះបងទីមួយេZ[ ះ ខឹមេប៉ងhន ។ បងទីពីរេZ[ ះ ខឹមលឹមេហង 1សី ។ 
បងទីបី ខឹមេប៉ង Zង ។ បងទីបួនឹមេប◌៉ងឈុន ។ ដល់េពលមកបងទី18ំ 
ខឹមណឹមេយ៉ង ។ ទី18ំមួយេZ[ ះ ខឹមសុកេហ�ង ។ ទី18ំពីរេZ[ ះ ខឹមេប៉ងហួរ ។ 
ដល់...ទី18ំបី (uត់េសGច េហGយមិនVំ) ។ 
ក៖ ដល់ទី18ំបួន ? 
ខ៖ ទី18ំបួន បង--ទី18ំបួនខឹម1សី ។  
ក៖ អXY ឹងស1'ប់បង បងBកូនទីប៉ុq[ នែដរ?  
ខ៖ បងកូនទី18ំបួន កូនេ² ។ 
ក៖ េហGយអXY ឹងស1'ប់ពួកបងៗ របស់បងuត់េLSវ dញ�ល់ៃថE?  
ខ៖ 
�ល់ៃថEuត់េL8ត់ដំបងពីរqក់1ប mសtងំពីរេហGយ1សីមួយ1ប mសមួយoM ប់េហGយ
េLកំពងធ់ំហ% ឹងបីqក់ បងេLភ% ំេពញ  េLភ% ំេពញ 1uន់BេLរកសី◌ុអXY ឹង 
េLេធJ GNររកសី◌ុ ។  
ក៖ 
អXY ឹងបងមកអេXY GញមកេLភ% ំេពញនិងគឺេbយoរែតបងមកេLរកសី◌ុែតប៉ុ
ណ« ឹង។  
ខ៖ V៎ រកសី◌ុ េធJ GNរេLនឹង ។ ប៉ុែនwផ�ះសែមkងអីេយGងេLកំពង់ធំអXY ឹង ។  
ក៖ 8ទបងហ% ឹងេហGយ! 
េហGយស1'ប់បងមកេLភ% ំេពញហ% ឹងប៉ុq[ ន�% ំេហGយបង? 
ខ៖ បងមកេLភ% ំេពញនិងបងេចញមក}ំងពី ២០០១  ។  
ក៖ 8ទ េ1ចGន�% ំេហGយ អXY ឹងBងដប់�% ំBងេហGយ ។ 
េហGយេពលបងមកេLមុនដំបូងហ% ឹង បងេLម³ @ ំSវ dញបង?  
ខ៖ បងមកេLភ% ំេពញមុនដំបូង បងមក 
បងពីNរប៉ូ រយូ́រអXY ឹងបងមកេធJ Gអនប មកេធJ Gអនប់ អXY ឹង 
េគេធJ GេជGងឱ�បង¡ក់េជGងហ% ឹង តៃមM450េគឱ�បង¡ក់អXY ឹង 
េrប៉ុែនwបងេLេពល¡ក់េrេយGង ពី8កេដGរពី8កអី។ 
េពលពី8កេដGរពី8ក¡ក់េដGរក៏ពិ◌ី8ក េពលអង̧@យក៏ពី8កអXY ឹងេr បង 
ឈប់¡ក ់
ដល់េពលបងឈប់¡ក់េrបងេដGរអត់¡ក់អនបអត់¡ក់អនបធម[¹អXY ឹង
េr ។ ដល់េហGយក៏NCDP អងONរNCDP 
§ងជនពិNរហ% ឹងuត់qំបងរកNរ©រេធJ G បង¹M ប់េធJ GNរ©រ េ�ងច1ក 
¹M ប់េធJ GNរេ�កច1ក8នកa @ងមួយ�% ំហ% ឹង ពីរេ�ងច1ក 



ដល់េពលេចញពីហ% ឹងមកបងេធJ Gធូប 1កអូប េធJ GទុកNអូបេLផ½រ'ន់hំង 
េធJ Gធូប1កអូបេLផ½រ'ន់hំង េហGយអXY ឹងេrក៏ឈប់េ¾ែក ឥS¿  
ហ% ឹងuត់ឈប់េrក៏បងនឹងចូលេធJ GNរ§ងេដរNបូប 
េLទួលទំពូង Bមួយអ%ក1គ3េយ�ក ហុង េធJ GNរBមួយអ%ក1គ3េយ�ក 
ហុង}ំងពី២០០១ េធJ G8ន៩�% ំជិតដប់�% ំែដរ8នឈប់ ។  
ក៖ យូរេហGយបង? 
ខ៖ ហ% ឹងេហGយ 
ដល់េពលឈប់េrបងេrេធJ GNរេLកែនMងេផ�ងេទ�តេLបឹងេកងកង េដរNបូ
ប ែដរ។ បងឈប់េធJ GNរពីបឹងេកងកងេr 
េrេធJ GេLទល់មុខផ£ វ̄  (uត់ឈប់មួយឬពីរវq́ទី) 
ជិតវ d'នឯក�ជ� បងេធJ GេLហ% ឹង8នជិតដប់�% ំេទ�ត 18ំបី18ំបួន�% ំេទ�ត 
។  េហGយឈប់ពីនឹងេr8នមកេធJ GNរេL CJF ចុងេ1Nយ ។  
ក៖ 8ទបង ហ% ឹងេហGយ! 
េហGយអXY ឹង'នន័យvបងែបកពី1ក mម1គnoមក}ំងពីយូរប៉ុq[ ន�%  ំេហGយបង 
? 
ខ៖ បងែបកមក}ំងពីhយុ ៣៩ �%  ំ-- ៣៨ ៣៩ �%  ំ។  
ក៖ េហGយបងVំអំពី1ក mម1គnoបងេទ ? ឪពុក'w យបង8នន័យvuត់ហ% ឹង 
uត់េZ[ ះអីែដរ េហGយuត់'នhយុប៉ុq[ នែដរ ? 
ខ៖ 8៉ខ? @ ំហ% ឹង uត់...ខ? @ ំេកGតមកអត់tន់េទ ខ? @ ំេកGតមក8នែតពីរែខ 
ចូលជំqន់ប៉ុលពត េហGយេគយកuត់េrស'M បេ់Vល 
បងអត់ែដលoO ល់មុខuត់vy៉ងេមចេទ ។  
ក៖ េតGបងoO ល់េZ[ ះuត់េទ ?  
ខ៖ oO ល់េZ[ ះ ។ េZ[ ះuត់ហ% ឹងេZ[ ះ េដញ អឹងហី ។  
ក៖ េហGយគិតvuត់'នhយុប៉ុq[ ន�%  ំ?  
ខ៖ Nលពីuត់oM ប់ហ% ឹងងuត់hយុ ៤៨ជំqន់ប៉ុលពត ។ ឥឡ3 វ ៨០BងេហGយ 
ចូល ៨៩ េហGយ ក៖ េហGយចុះស1'ប់'w យបងវ dញ ?  
ខ៖ 'w យខ? @ ំហ% ឹងuត់oM ប់8នពីរ�% ំេហGយ Nលពីuត់oM ប់hយុ ៨៧។ 
uត់េZ[ ះខឹម លឹមេអង។ 
ក៖ េហGយuត់េកGតេLSវ dញបង ? ឪពុក'w យបង ? 
ខ៖ ឪពុកបងេកGតេL កំពង់ធ ំ1ស mក8�យណ៍ 
េហGយ'w យខ? @ ំេកGតេLេខតwកំពង់Vម េគេ� ភូមិ អំពិលtJ រ ។  
ក៖ េហGយចុះស1'ប់ជីដូនជី}បង បងVំអJ ីពីពួកuត់ខM ះេទ ? 
uត់េZ[ ះអីេគែដរ ? 
ខ៖ ជីដូនជី}ខ? @ ំ uត់និyយេr កុង (}) ខ? @ ំមកពី1ស mកចិន 
មកេr8នេឃGញ'៉(yយ) ខ? @ ំេL1ស mកែខ[ រហ% ឹងេrក៏8នេរ�បចំu%  
េហGយនិyយេrខ? @ ំអត់tន់uត់េទ uត់8នែចក ឋនយូរេហGយ ។  
ក៖ េតGបងVំេZ[ ះuត់េទ ?  
ខ៖ អត់Vំqម1តកូលេទVំែតេZ[ ះៗuត ់។  
ក៖ េZ[ ះអីេគបង ? 
ខ៖ េZ[ ះ§ង8៉ខ? @ ំេZ[ ះកុងេចG '៉qង ែតេZ[ ះ§ង'w យខ? @  ំកុង ខឹម '៉ លុន 
។  
ក៖ អXY ឹងជីដូនជី}បងជូនBតិចិន ។ 
ខ៖ ចិន uត់មកពី1ស mកចិន ប៉ុែនw'w យែខ[ រ ឪពុកចិនេÃ 
។ uត់និyយែខ[ រអត់ចÄស់េទ ។  
ក៖ ស1'ប់'w យឪពុកបងវ dញ ែដលេr1បេទសេ1�េទ ?  
ខ៖ អត់ែដរ ។ 
ក៖ េហGយស1'ប់ជីដូនជី}បងហ% ឹង គឺuត់ពីមុនេL1ស mកចិន ។  
ខ៖ uត់េL1ស mកចិន ។  
ក៖ េហGយេហតុអីuត់8នមក1ស mកែខ[ រ ? 



ខ៖ មកជំqន់ហ% ឹងដូចv ចិនរកសីុ1ស mកែខ[ រេ1ចGន 
អត់ដឹងvេម៉ចេទប៉ុែនwមកជំqន់នឹងចុះ ។ េL ជំqន់ហ% ឹងចិនមកសី◌ុ1ស mកែខ[ រ 
េហGយក៏មកេL1ស mកែខ[ រនឹងេr8ន'ន1បពនÅ'នកូនេកGត 
កូនេកGតេsេយGងេr ។  
ក៖ បង8នេកGតេL  ១៩៧០  ែមនអីបង ? 
អXY ឹងសម័យហ% ឹង¬tន់សម័យប៉ុលពតែដរ ែមនអីបង ? 
ខ៖ ៧៥ ចូលប៉ុលពតេពញហ[ ង។  
ក៖ េតGបងhចសូមជួយ18ប់ខÆ @ ំខM ះៗអំពីសម័យប៉ុលពតែដលបងឆMងNត់មកេទ 
? 
ខ៖ សម័យប៉ុលពតហ% ឹងបង¹M ប់ បងVំតិចៗែដរ Nលហ% ឹងបងពិNរ 
អXY ឹងេគអត់ឱ�បងេធJេ◌Gអីេទ ។ 
េគឱ�បងេLផ�ះអXY ឹងេលGេពលេ'៉ង8យអXY ឹងេគឱ�បងហ% ឹងេrេបGក8យេL
កែនMងេ�ង8យ េបGក8យÇំេហGយមកផ�ះវ dញមក ។ 
េពល~E ច េឡGងេrេបGក8យ 1ពលឹមេឡGងេr េបGក8យ េLកែនMងេ�ង8យ 
ប៉ុលពត ។ Nលហ% ឹបងេLតូចhយុ៧ឬ៨�% ំប៉ុែនwhចVំ8នខMះៗ ។  ប៉ុែនwបង 
េគអត់ឱ�បងេធJ GអីបងពិNរអXY ឹងេLផ�ះ  ផ�ះមួយហ% ឹងេLVំផ�ះ'% ក់ឯង 
'w យឪពុកបងប® ន̄េr អស់ េហGយេដក'% ក់ឯង កa @ងផ�ះមួយហ% ឹង ។  
ក៖ យប់េឡGង ? 
ខ៖ ហ% ឹងេហGយ យប់េឡGង ៃថEេឡGងេL'% ក់ឯង ។ 'w យឪពុកបងប® ន̄ 
េគេr}ម ចល័ត }មអីអស់ អXY ឹងេយGងេL'% ក់ឯងេLVំផ�ះហ% ឹង ។ 
េហGយជំqន់ប៉ុលពតលំ8កSស់។ េពលបងឈឺ បង 
ឈឺហ% ឹងអXY ឹង'w យបងយកមកេមGលែថ អXY ឹងអងONរេគv 
េគអត់ឱ�យកមកេទ qក់ឯងមិនែមន េពទ�េទ 
ទុកឱ�ខ? @ ំយកកូនហ% ឹងេrេពទ�េbយអXY ឹង'w យខ? @ ំអត់ឱ�េគយកខ? @ ំេrេទ 
vេបGេគយកេr េគ'នែតស'M ប់េVល អXY ឹងuត់អត់ឱ�េគយកខ? @ ំេrេទ 
េហGយខ? @ ំតូចចិតwេbយoរអXY ឹង៖ 
េបG'៉ក់ឯងឱ�ខ? @ ំេrេគ េហGយេគយកេrសំ'M ប់េVលឬក៏េrពe8លឱ�BជមE ឺ 
ខ? @ ំ1បែហលB'ន សំSងBង�ល់ៃថE ដូចvេបG8នេគយកេrស'M ប់េVលេr 
ដូចvយក'នVប់េកGតមួយេទ�ត 
8នលÈ ដូចេគដូចឯងេយGងនឹកេឃGញvេយGងពិNរអXY ឹងពិ8ក នឹងជំqន់ប៉ុល
ពត េហGយvេគេបGក 8យឱ�Çំ េគ¬ល់កa @ងមួយេពលេគឱ�េយGងពីរែវក 
ែតបបរហ% ឹង 'ន ែតទឹកេហGយនិង1uប់េ¡ត េទអត់'ន1uប់អងÉរេទ 
1uប់អងÉរមួយ1uប់មួយ1uប់ ។ សឹងែតអត់'ន ជំqន់ប៉ុលពត ។  
ក៖ េហGយ'នអីឆMងNត់េទ�តបង ? 
ខ៖ បង ដូចv'w យអXY ឹងឱ�េLផ�ះ'% ក់ឯង េពលបងឈឺuត់យកបងេrកង 
ចល័តB មួយ 
uត់េហGយយកេrកងចល័តយuត់អXY ឹងេពលេគេបGកអីឱ�Çំអត់8នÇំេទពី
េ1ព◌ា◌ះេយGងឈឺ 
ក៖ េគ'ន¬យដំអីបង េពលនឹង ? 
ខ៖ អត់េទ ។ 
េពលហ% ឹងងបងេLតូចដល់េពលអXY ឹងេយGងឈឺេទ�តេគអត់'នេនះេទ ។ 
1uន់v 'w យឪពុកេយGងហ% ឹងេគមិន¬យដំេធJ G8បេទ 
1uន់ែតេគបងÊ ំឱ�េយGងេធJ GNរអXY ឹង ែបកកូនែបក1ក mម 1គnoរស់េLេរ�ងៗខ£ ¤ន 
អត់hចជួបជុំ1គnoេទ ។  
ក៖ បងvឪពុកបង8នoM ប់េLកa @ងសម័យប៉ុលពតហ% ឹងែមនេទបង? 
ខ៖ V៎! 
ក៖ អXY ឹងេហតុអJ ី8នេគស'M ប់uត់សម័យហ% ឹងបង ? 
ខ៖ សម័យហ% ឹងនិyយេrជំqន់ ៧៣ ហ% ឹង¬អត់tន់ចូលប៉ុលពត§M ងំេទ 
¬េLដំបួងជំqន់៧៣ 



ហ% ឹង េគេឃGញuត់ហ% ឹងuត់េចះដូចvuត់េចះលក់ដូរ Nលហ% ឹងជំqន់ហ% ឹងuត់
េrទិញឥ¬Ë ន់េLផ½រេយGងមកល់កេLផ�ះេLអី 
ែដលអXY ឹងអ%កជិត§ងេគហ% ឹងេគេឃGញ េយGងអXY ឹងេហGយេគ 
1ចែណនេគvេយGងលក់ដូរលក់អីេគ�យNរណ៍ �យNរណ៍េទេគVប់uត់យកេr 
uត់មកពីផ½រ វ dញអត់tន់Çំ8យេទ អត់tន់Çំ8យេគមកបេណw Gរ 
uត់យកេr 18ប់vuត់យកេrេរ�ន 
េហGយអXY ឹង'៉ក់ខ? @ ំuត់vេបGេ~កយកuត់េrេរ�នសូមយកខ? @ ំេrេr 
ពីuត់មកអត់tន ់Çំ8យអត់tន់អីអXY ឹង សូមឱ�uត់េLÇំ8យេLអីសិន 
េគvអត់េទ េគេ�ពីSេគយកពី ហ% ឹងេr ។ 
អXY ឹង1uន់ែតយកេrបេណw Gរេចញផុតេrពីមុខ េយGងេគចង ចង 
oM បេសកuត់។ 8ត់ }ំងពីេពលហ% ឹងរហូត ប៉ុែនwឮែតេគvេចញេrហ% ឹង 
8នែតមួយៃថEពីរៃថEេគ សំ'M ប់េVល។ 
េយGងអត់hច}មbនដូច1ស mកសម័យេយGងឥឡ3 វេទ ។  
ក៖ េbយoរNលហ% ឹងuត់Bអ%កអីេគបង? អ%កេរ�នសូ1តបង ? 
ខ៖ និyយេruត់អ%កជួញដូរ ។  
ក៖ uត់Bអ%កជួញដូរេពលស'M ប់ែដរ ? 
ខ៖ ហ% ឹងេហGយ និyយរមួឱ�េrអ%កជួញដូរ អ%កេចះដឹងក៏ពួក¬អត់ទុកេទ ។ 
ក៖ ឪពុកបងពីមុនប៉លុពតនឹងuត់េធJ GNរអីខM ះបង?  
ខ៖ uត់អត់េធJ Gអី uត់េធJ GសមMNរ ។ Nលេពលមុនប៉ុលពតuត់េធJ GសមMNរ 
uត់Nប់1ជnកNប់អី អXY ឹង ដល់េពលមកចូលមកមិនtន់ចូលប៉ុលពតេទេL 
៧៣ 1uន់v¬ជិតចូល ដល់៧៥ចូល េពញហ[ ង។ 
េពល៧៣uត់េLរកសី◌ុអXY ឹងប៉ុែនw េគVប់uត់}ំងពី៧៣ ។  
ក៖ អXY ឹង'w យបងេធJ GNរអីេគែដរេពលហ% ឹង? 
ខ៖ េពលហ% ឹង'w យបងេLែតេLផ�ះេមGលកូ ។  
ក៖ េហGយេLសម័យប៉ុលពត'w យបងេធJ GអJ ីខM ះបង ? 
ខ៖ សម័យប៉ុលពតែបកពីកូនេsេr 
uត់េrរស់់េL}មកងចល័តអXY ឹងេគឱ�uត់េលGកដី សÍ ង̄ 
ដក អត់'នេធJ Gអីេ1�ពីអXY ឹង ។ 
ក៖ េហGយកូនៗtងំអស់ហ% ឹងេLBមួយឪពុក'w យែដរ? ឫក…៏?  
ខ៖ អត់'នេទ ែបកអស់ ែបកu%  ។ 
ចូលប៉ុលពតមកអXY ឹងបងេLVំផ�ះេយGងេrេហGយ'w យេL េផ�ង 
បងប® ន̄1ប mស់1សីេLេផ�ងែបកtងំអស់ ។ 
ក៖ បងដឹងេទvេហតុអីេគ8នbក់1គnoេហGយបងប® ន̄ែបកពីu% អXY ឹងបង ? 
ខ៖ មិនដឹងែដរប៉ុែនwBទូេrគឺ1ក mម1គnotងំអស់គឺអXY ឹង 
គឺអXY ឹងtងំអស់អត់'នឱ�េLជុំu%  
េទ។ កូនេធJ GេLេផ�ងៗ�E យៗ ពីu% អត់hចេឃGញu% អត់hចដឹងឮអីtងំអស់ ។  
ក៖ េហGយដល់េពលអXY ឹង 
េLេពលែដលែបកពីប៉ុលពត់នឹងមក េធJ Gេម៉ច8នកូនេsជុំu% វ dញ8ន 
េទ ? 
ខ៖ ែបកពីប៉ុលពតអXY ឹងេr Nលេពលហ% ឹង'w យបងេ'៉ង18ំហ% ឹង េ'៉ង18ំ 
េ'៉ង18ំមួយហ% ឹង េគ1ត mវយកuត់េrសំ~ប់េVល 
ដល់េពលេ'៉ង18ំេ'៉ង18ំមួយហ% ឹងេវ�តSមចូល ។ េវ�តSម
ចូល<<េយGងេបGករថេ1Nះផ£ @វេយGងtងំអស់ដល់អXY ឹងេrេគេ�ែបកប៉ុលពត ដ
ល់ 
អXY ឹ◌ុងេrកូនេsរត់រក'w យ 
បង1ប mសខ? @ ំពីរqក់េគេ�េគយក¨នមកយកេ�អីេ�េទ�ត យកេr1ស mកេគ 
uត់vuត់អត់េrអីuត់ែបក'w យuត់}ំងពីេក[ងៗ ដល់អXY ឹងuត ់
រត់រក'w យឪពុក ។  
ក៖ ដល់េពលអXY ឹង8នជុំu% វ dញេr ។ 



េហGយដល់េពលបងជួបu% េហGយបងេLទីកែនMងែដល 
មុនដំបូងមុនអស់េLម³ @ ំSវ dញបង? 
ខ៖ បងេLភូមិរស[ ី ។  
ក៖ រស[ ីេLSវ dញបង?  
ខ៖ ភូមិរស[ ីនឹងេLេខតwកំពង់ធំ ។  
ក៖ េហGយេLេពលែដលបងចូលសម័យប៉ុលពតហ% ឹងបងេLេខតwS ?  
ខ៖ បងេLហ% ឹងែដរ ។ េហGយផ�ះែដលបងែដលបងេL Sប៉ុលពតេធJ Gឱ� ។ 
េLកa @ងភូមិមួយៗ ប៉ុលពតេធJ Gផ�ះឱ� ៥ែម៉ត បេSw យ ៧ Nំជេណw Gរែត18ំេទ 
េលGសពី18ំគឺអត់េhយេទសូមkីែតមួយ តឹកពីរតឹកក៏មិនេhយ 
េគកំណត់ឱ�Nំជេណw Gរែត18ំេទ ស1'ប់ដូចvយបអ់ីេយGង េគេដGរេសុGប 
}មេ1Nមផ�ះេ1Nមអីចឹង ឱ�ឮ េបGសិនBេធJ GខÐ ស់េគអត់េនះេទ 
។ េគអត់ឱ�េធJ GខÐ ស់ឱ�េធJ Gtបៗ ។  
ក៖ 
អXY ឹងេLេពលេដលបង8នេចញពីសម័យប៉ុលពតនឹងមកបងេLែតេLកំពង់
ធំហ% ឹងេទ?  
ខ៖ បងេLហ% ឹងអត់េrSេទ ។  
ក៖ េហGយដល់េពលបងេLហ% ឹង1ក mម1គnotងំអស់ គឺហ% ឹងtងំអស់u%   ។  
ខ៖ េLហ% ឹង V៎! 
ក៖ េហGយេLេពលហ% ឹងបង1បកបhជីវកម[អីេគែដរេពលហ% ឹង ? 
ខ៖ លក់ដូរធម[} ។ េធJ Gែ1សេធJ Gច'É រអXY ឹងលក់ដូរធម[} ។  
ក៖ អXY ឹងNរេរ�នសូ1តបងវ dញ បងេរ�នពីមុនប៉ុលពតហ% ងឹបង8នេរ�នអ ី?  
ខ៖ ពីមុនបងអត់8នេរ�នេទ ។ 
ក៖ ដល់េពលចប់ប៉ុលពតមក ? 
ខ៖ ចប់ប៉ុលពតមក8នVប់'នo~េរ�ន ។ 
ែដលអXY ឹងបងចូលេរ�នពីv% ក់ទីមួយ ដល់v% ក់ទី 18ំអត់'នលទÅ�ពេrេទ�ត 
។ េbយoរបងជីវ�ព1គnoបង¬ទីtល់1កដល់េពលអXY ឹង បង អតេ់ចះជិះកង់ 
ដល់េrេរ�នo~�E យ េbយអXY ងឹបងអត់hច'នលទÅ�ព តេrេទ�តបង 
ឈប់1តឹមv% ក់ទី18ំ ។ 
ក៖ o~បងេឈ[ ◌ា◌ះអីេគែដរ ? 
ខ៖ o~េរ�ន }ំងេuក។  
ក៖ េLSវ dញបង?  
ខ៖ េLជិតផ�ះែដរ ។  
ក៖ េLកំពង់ធំហ% ឹងបង ? 
ខ៖ េLេខតwកំពង់ធំ ។  
ក៖ េហGយNលពីមុនបងេធJ Gែ1សច'É រហ% ឹង េតGបងេចះេធJ GអJ ីបែន�ម ពីហ% ឹងបង?  
ខ៖ លក់ដូរធម[} ។  
ក៖ បងលក់អីេគវ dញ្? 
ខ៖ លក់ដូរដូចBបែនMដូចBនំបXÒ @ កដូចBអីេយGង 
េយGងរកេចះែតចល័តរក1គប់មក។ 
ក៖ អXY ឹងស1'ប់ជីវ dតឥឡ3 វហ% ឹងវ dញបង 
បងគិតvជីវ dតឥឡ3 វហ% ឹងy៉ងេម៉ចែដរបង ?  
ខ៖ ជីវ dតឥឡ3 វ¬ខុសពីមុន េbយoរឥឡ3 វបងអត់លក់ដូរេទ ។ 
បងេធJ GNរអXY ឹងេr បងេធJ GNរបងhចេដGរេ1� េដGរេធJ G1កចកេធJ Gអី 
ៃថEេÓរÔhទិត�េឡGងបងេដGរេធJ G1កចក ។ 
េហGយៃថEធម[}ពីច័ន�ដល់សុ1កអXY ឹងបងេធJ GNរ©រ ។  
ក៖ េហGយបងគិតvជីវ dតរបស់បងពីមុនឥឡ3 វ¬ខុសែបMកu% បង ?  
ខ៖ ខុសែបMកពីមុន។ 
ក៖ គិតv¬លÈ Bងមុនឬក៏¬h1កក់Bងមុន ? 
ខ៖ ¬លÈ Bងមុន ។ 



ក៖ េbយoរអJ ីBលÈ Bងមុនបង ?  
ខ៖ េbយoរដូចv1ស mកេទសេយGងែ1ប1បnល ឥឡ3 វហ% ឹងេយGង'នមុខរបរេ1ចGន 
'នជំqញ 
េ1ចGន។  
ក៖ អរគុណេ1ចGនបងស1'ប់Nរស'( សែដលបង8ន18ប់េ1ចGន 
ប៉ុែនwខ? @ ំចង់សួរបែន�មមួយេទ�ត v 
បងែដល'នបÕÖ អJ ីែដលបងគិតvពិ8ក§M ងបំផុតេLកa @ង�កជិវ dតរបស់ប
ង ?  
ខ៖ េLកa @ង�កជីវ dតរបស់បង បងពិ8កបំផុត បងអត់ែដលេចញពីផ�ះ 
បងេLBមួយ'w យរហូត រហូតដល់ៃថEមួយ បងលក់ឥ¬Ë ន់េLផ�ះហ% ឹង 
លក់ៗអស់េដGមអស់ចុង់ េbយoរបងឈឺបងហ% ឹង 'នកូន1ប mសឈឺមួយេទ�ត 
ដល់េពលអXY ឹងបង1ត mវ�Ë ប់រងកa @ង1គnoរែដរ អXY ឹងេrបងហ% ឹងអស់ 
េដGមអស់ចុងhលីងបងនងឹេដGរេចញពីផ�ះមករកNរ©រេធJ GVប់ពី២០០១ 
នឹងមកបងេចញពីផ�ះមក រហូត ែបក'w យែបកបងែបកប® ន̄មកអXY ឹង ។  
ក៖ 
ស1'ប់�ពលÈ វ dញបងគិតvកa @ង�កជីវ dតបងែដលជួបេL�ពលÈ បំផុតេទបង 
?  
ខ៖ ឥឡ3 វអត់tន់'នេទ 
េ1ព◌ា◌ះtងំពីដឹងកwមកប៉ុនេនះមកជួបេរ ងលំ8ករហូតសូមkីែត'ន 
1គno'នកូនគឺែតេLែត'ន�ពលំ8កែដរ ។  
ក៖ អXY ឹងអរគុណេ1ចGនបងស1'ប់ជីវ1បវតw ិែដលបង8ន18ប់ 
¬ពីតBកម�ត់ែមន ស1'ប់់ជីវ dត េយGង'% ក់ៗ 
vu[ ននរS'% ក់េLលÈ េទ'នបទពិេoធពិ8ក សបÄយរក́�យ ទុកÊ 1ពnយ 
អJ ីtងំ អស់ហ% ឹង ប៉ុែនwអJ ីtងំអស់ហ% ឹងគឺBេមេរ�នមួយស1'ប់េយGងtងំអស់u%  
េហGយសូមែថMងអំណរ 
គុណ§M ងំែមនែទនស1'ប់Nរស'( សេនះេហGយខ×ំ◌ុដឹងvមួយេនះគឺBពរជ័យមួ
យសំ�ប់កូនេs 
បងស1'ប់1បBពលរដÅែខ[ រេយGងជំqន់េ1Nយែដលuត់8នow ប់េហGយuត់8
នសិក½អំពីជីវ 
1បវតw ិរបស់បងរបស់អីtងំអស់ ហ% ឹងេហGយ 
េហGយអXY ឹងេLេពលែដលខ? @ ំចប់ខ? @ ំសូមថតរបូបង 
េហGយបq� ប់មកេrខ? @ ំនឹងសេមMងរបស់បងនឹងbក់ចូលឌីសw េនះ េហGយជូន 
ឌីសw េនះបងមួយែដរ េហGយបងhចទុកow ប់េLៃថEេ1Nយផងែដរ 
8ទេហGយអXY ឹងៃថEហ% ឹង'នែតប៉ុណ« ឹង អរគុណ 
េ1ចGន។ េតGបង'នអីចង់បែន�មេទ�តេទ ? ចង់ឱ�កូនេsបងow ប់ៃថEេ1Nយេr 
។  
ក៖ 
vេបGកូនេsបងប® ន̄8នឮេរ ងែដលខ? @ ំនិyយអXY ឹងដល់េហGយកូននឹងដឹងv
ខ? @ ំកម�ត់ ។  
ខ៖ 8ទបងអរគុណេ1ចGន ។ 


