
ការសម្ភា សរបស ់ឌ ៀវ ន ី
               ក៖ អ្នកសម្ភា ស សសង ផារដីា        ខ៖  អ្នកត្រវូបានសេសម្ភា ស ស ៀវ នី 

 

ក៖ ហ្នឹសអ្ើ ថ្ងៃសនេះថ្ងៃទី១២... 

ខ៖ ទី១៣ 

ក៖ ថ្ងៃសនេះថ្ងៃទី១៣ ខខ១ ឆ្ន ាំ២០១៩ សហ្ើយឥឡូវសយើងសៅសអ្ើ ភូមិត្កចាប់ ឃ ាំអាចារយលាក់ ស្សុកសទឹងខសន សហ្ើយ
សខរតកាំពង់ធាំ សហ្ើយសអ្ើថ្ងៃហ្នឹងអ្រេ ណម្ភ៉ា  មកសេងសហ្ើយមកស ាំសម្ភា សម៉ាងហ្ន៎ ហ្ហិ្ិ សអ្ើ ហ្នងឹសហ្ើយស ាំ ស ាំសអ្ើ សួរ
ម្ភ៉ាខលេះៗទាក់ទងនឹងជីវត្បវរតិរបសម់្ភ៉ា ពីសកេង ពីរូចសអ្ើដេប់ចច បបននរបសម់្ភ៉ា  ចឹងសអ្ើម្ភ៉ា ស េ្ េះសពញរបស់ម្ភ៉ា ស េ្ េះអី្
សេខដរ? 

ខ៖ ស េ្ េះសហ្ើយនិងអ្រតសញ្ញា ណបណណខ សគ្នន ។  

ក៖ សអ្ើ! ឥឡូវខ្ ាំស ាំស េ្ េះអ្រតសញ្ញា ណប័ណណ។ 

ខ៖ ស ៀវ នី! 

ក៖ ស េ្ េះអី្សេម្ភ៉ា? 

ខ៖ ស ៀវ នី! 

ក៖ ស ៀវ នី ច េះស េ្ េះសត្ៅពីអ្រតសញ្ញា ណប័ណណ? ស េ្ េះសត្ៅ? 

ខ៖ ស េ្ េះពីសដើមមកស េ្ េះ ឃ រ ថាំនី។ 

ក៖ ឃ រ ថាំនី  

ខ៖ សអ្ើ! 

ក៖ ច េះសម៉ាចម្ភនស េ្ េះពីចឹងម្ភ៉ា? 

ខ៖ សពេសធវើអ្រតសញ្ញា ណប័ណណ សធវើអូ្ សធវើបញ្ជ ីត្េសួារសៅ សៅអ្រ់សៅម្ភ៉ាអ្រ់សៅសៅ សមឃ ាំត្រូវជាបងខលួនឯង គ្នរ់
ដឹងសៅគ្នរ់ដាក់ ដាក់ស េ្ េះតាមត្រកូេបា៉ា។ 

ក៖ ដាក់! 



ខ៖ គ្នរ់មិនដាក់ត្រកូេឯង គ្នរ់សៅដាក់ខាងបា៉ា សៅក៏ជាប់សៅ។ 

ក៖ អូ្! 

ខ៖ សៅ ស ៀវ នី សៅ។ 

ក៖ ត្គ្នន់ខរមួយ ច េះអាស េ្ េះមួយសទៀរហ្នងឹត្រកូេ ត្រកូេពីណាសេវញិម្ភ៉ា? 

ខ៖ ត្រកូេម្ភ៉ាហ្នងឹឯង សពេដាក់ស ៀវ សៅជីទួរ។ 

ក៖ អូ្! ចឹងម្ភនន័យថមួយត្រកូេ មួយស េ្ េះឪ មួយស េ្ េះទួរ។  

ខ៖ ស េ្ េះខលួនឯង។  

ក៖ អូ្! ស េ្ េះខលួនឯង ហ្នឹងសហ្ើយ។ 

ខ៖ ស េ្ េះហ្នឹង តាខលួនឯង មួយស េ្ េះទួរ ដាក់តាឪព ក។ 

ក៖ ច េះម្ភ៉ា សកើរសៅកន ងថ្ងៃខខឆ្ន ាំណាខដរម្ភ៉ា? 

ខ៖ ឆ្ន ាំ១៩៦០។ 

ក៖ ៦០សអ្ើ ម្ភ៉ាចាាំថ្ងៃខខឆ្ន ាំកាំសណើ រម្ភ៉ា សទ? ថ្ងៃទីប៉ា ន្មេ នខខអី្សេ? 

ខ៖ ថ្ងៃទីប៉ា ន្មេ នសទសវ ើយ  អ្រ់ចាាំផង ដឹងតាសកើរខខ៤។ 

ក៖ ខខ៤? 

ខ៖ អឺ្!  

ក៖ ១៩០០! 

ខ៖ សដើមខខ៤ ១៩៦០។ 

ក៖ ១៩៦០ហ្នងឹ ឆ្ន ាំខខេរ ឆ្ន ាំអី្សេខដរម្ភ៉ា? 

ខ៖ ឆ្ន ាំខខេរ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ច ខខសចត្រ។ 

ក៖ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ខខសចត្រ អូ្! ហ្នងឹសហ្ើយ ចឹងឥឡវូម្ភ៉ាម្ភនអាយ ប៉ា ន្មេ នសហ្ើយ? 

ខ៖ ៥៨! 

ក៖ ៥៨ ហ្នងឹសហ្ើយ ច េះម្ភ៉ា សកើរសៅទីណាខដរម្ភ៉ា? 



ខ៖ សកើរសៅភូមិទឹកវេិ ឃ ាំខកលង ស្សកុសណាា ន់។ 

ក៖ អូ្! ម្ភ៉ា សកើរសៅទឹកវេិបសណាា យ? 

ខ៖ សកើរសៅទឹកវេិ។ 

ក៖ ខមនសៅអី្សផេងសទ ហ្ហិ្ិ សាេ នតាសៅកខនលងសផេង ហ្នងឹសហ្ើយ សអ្ើ! ឪព កម្ភា យរបសម់្ភ៉ា ស េ្ េះអី្សេខដរ? 

ខ៖ ស េ្ េះ ស ៀវ ម៉ាន ខសម ហ្ កត្េី សន្មេះឯង។ 

ក៖ ហ្នឹងសហ្ើយច េះម្ភ៉ាម្ភនបងបអូនប៉ា ន្មេ នន្មក់? 

ខ៖ ៤ន្មក់ សាល ប់អ្ស់សហ្ើយ។ 

ក៖ ច េះស េ្ េះអី្សេខលេះខដរម្ភ៉ា? 

ខ៖ សាល ប់អ្សស់ហ្ើយ។ 

ក៖ ខរគ្នរ់ស េ្ េះអី្សេខលេះខដរ? 

ខ៖ ស េ្ េះស ៀវ ថ សៅម្ភ៉ា។ 

ក៖ គ្នរ់បងសេហ្អម៎្ភ៉ា ? 

ខ៖ ហ្នឹងសហ្ើយ សៅបានម្ភ៉ា។ 

ក៖ សហ្ើយបន្មទ ប់ពីហ្នងឹ? 

ខ៖ បន្មទ ប់ហ្នងឹសាល ប់ខដរ ស េ្ េះ ឃ រ ថន្មង ឃ រថ ម្ភា យ 

ក៖ ចឹងម្ភ៉ា កូនសៅ? 

ខ៖ សទ កូនទី២។ 

ក៖ អូ្! ទី២  គ្នរ់សាល ប់យរូសៅម្ភ៉ា  បងបអូនម្ភ៉ា? 

ខ៖ ន្មង សាល ប់ពី ដូចឆ្ន ាំ៩០ដឹងន្មង ៩០ហ្នឹងឯង។ 

ក៖ ៩០ ច េះន្មក់សផេងសទៀរគ្នរ់ សាល ប់។ 

ខ៖ សាល ប់ ទី១សាល ប់សៅ ២០១២ ២០១៣ ទី៣អាសៅសេសាល ប់ណាសទសវ ើយ ៩០ប៉ា ន្មេ នសទ សភលចបារ់សហ្ើយ។ 

ក៖ ច េះ... 



ខ៖ ៩១ចឹងដឹងសភលចបារ់សហ្ើយ អូ្! ៩២។ 

ក៖ គ្នរ់សកើរអី្សេបានសាល ប់ខដរម្ភ៉ា? 

ខ៖ ឈឺ! 

ក៖ សអ្ើ ក ង អូ្ ម្ភ៉ាម្ភនប៉ា ន្មេ នន្មក់ ត្បុសប៉ា ន្មេ នន្មក់ ស្សីប៉ា ន្មេ នន្មក់។  

ខ៖ ត្បុស៣ ស្សមី្ភន ក់ឯង។ 

ក៖ អូ្! ស្សីម្ភន ក់ឯង ចឹងសអ្ើក ងគ្នរ់ឈសឺាល ប់ ក ងទី១។ 

ខ៖ ហ្នឹងសហ្ើយ។ 

ក៖ ច េះក ងទី៣។  

ខ៖ សាល ប់ដូចគ្នន ។ 

ក៖ ឈឺ! 

ខ៖ ឈសឺាល ប់ដូចគ្នន ។ 

ក៖ ក ងទី៤ដូចគ្នន ? 

ខ៖ អឺ្! 

ក៖ ហ្នឹងសហ្ើយ ចឹងសអ្ើមិញសួរសរឿងសនេះ ច េះឪព កម្ភា យរបសម់្ភ៉ាគ្នរ់ គ្នរ់រស់សៅណាខដរម្ភ៉ា?  

ខ៖ រស់សៅភូមិទឹកវេិហ្នងឹ ប៉ា ខនាសាល ប់អ្សស់ហ្ើយ ឮ... 

ក៖ គ្នរ់ ម្ភ៉ាម្ភនដឹងគ្នរ់សាល ប់សៅអាយ ប៉ា ន្មេ នសទម្ភ៉ា? 

ខ៖ ម្ភ៉ា ក់ ម្ភ៉ា ក់គ្នរ់សាល ប់សៅ អី្សេ ៣០ហ្អ៎ ឆ្ន ាំ៧០។ 

ក៖ គ្នរ់... 

ខ៖ បា៉ាគ្នរ់សាល ប់សៅអាយ ប៉ា ន្មេ ននសទ ៦០ប៉ា ន្មេ នសទសវ ើយ សភលចបារ់សហ្ើយ យូរសហ្ើយ។ 

ក៖ អូ្! ចឹងម្ភនន័យថម្ភ៉ាសាល ប់ ម្ភ៉ា ទួរសាល ប់តាាំងពីអាយ ៣០។ 

ខ៖ ហ្នឹង! 

ក៖ សៅកន ងរបបេន់នេ។់ 



ខ៖ អឺ្ ហ្នឹងសហ្ើយ។ 

ក៖ សម៉ាចបានគ្នរ់សាល ប់ខដរម្ភ៉ា? 

ខ៖ គ្នរ់ទាស។់  

ក៖ ទាស់? 

ខ៖ អឺ្! 

ក៖ ទាសអី់្សេវញិម្ភ៉ា? 
ខ៖ កូនខចីទាស់។ 

ក៖ គ្នរ់សធវើអី្សេបានទាស់? 

ខ៖ ទាសស់ៅគ្នរ់រក ដឹងគ្នរ់ហ្ូបសម៉ាចសទសៅគ្នរ់ទាស់។ 

ក៖ អូ្! 

ខ៖ សៅគ្នរ់វេិម ខ សបើសងគមសយើងអាឡូវថសឡើង្ម។  

ក៖ ហ្នឹងសហ្ើយ 

ខ៖ អឺ្! 

ក៖ ច េះក ងហ៎ ច េះទួរសម៉ាចបានសាល ប់ខដេម្ភ៉ា ទួរត្បសុ? 

ខ៖ ទួរត្បុសឈជឺមៃឺ។  

ក៖ គ្នរ់ឈហឺ្អ៎? 

ខ៖ គ្នរ់ចាស។់ 

ក៖ ហ្នឹង ច េះប៉ា ន្មេ នសៅជាមួយបងបអូនម្ភ៉ាតាាំងពីរូចដេក់ារខមន? 

ខ៖ ហ្នឹងសហ្ើយ។  

ក៖ ច េះឥឡូវខ្ ាំសួរ ចឹងចង់សួរថម្ភ៉ាម្ភនចាាំអី្សេ សរឿងទាក់ទងនឹងបងបអូនរបស់ម្ភ៉ា សទ? 

ខ៖ ចាាំសរើ! 

ក៖ សរឿងអី្សេខលេះខដេអាចត្បាប់ត្រសួៗអ្វីខដេម្ភ៉ាចាាំ។   



ខ៖ ហ្ិហ្!ិ 

ក៖  ហ្ហិ្ិ សរឿងសបាយសសើចក៏បានឬក៏សរឿងពិបាកក៏បាន។ 

ខ វាពិបាកហ្នងឹឯង អ្រ់ពីម្ភា យសៅចិញ្ច មឹបអូន។ 

ក៖ អូ្! ច េះក ងគ្នរ់សធវើអី្សេខដរម្ភ៉ា ទួរៗ? 

ខ៖ សធវើអី្គ្នរ់សៅសធវើអី្ ជាំន្មន់ប៉ា េពរពីសដើមគ្នរ់រកស ី គ្នរ់អ្នកជាំនួញ។ 

ក៖ អ្នកជាំនួយ? 

ខ៖ ហ្នឹងសហ្ើយ។  

ក៖ គ្នរ់ជួយអី្សេខដរម្ភ៉ា? 

ខ៖ គ្នរ់សធវើទិញជ័រទិញវរ័ដេស់ធវើរដឋត្បហរសៅក៏េន់នេ់វាយសៅក៏ឈប់រក សៅជាំន្មន់ប៉ា េពរហ្នងឹ។ 

ក៖ ហ្នឹង! ច េះជាំន្មន់ហ្នឹងសពេប៉ា េពរហ្នងឹ ម្ភ៉ា សៅណាខដរ? 

ខ៖ សៅកងចេ័រ។  

ក៖ កងចេ័រសៅមា ាំដ ាំណាវញិម្ភ៉ា? 

ខ៖ សៅអី្ ភូមិខកលង សៅអី្ខកលង សៅវរតរកាជួរ។  

ក៖ កាេហ្នឹងម្ភ៉ា សរៀងធាំខដរសហ្ើយ។ 

ខ៖ អាយ ១៦ឆ្ន ាំ។  

ក៖ អូ្! សេ ច េះបងបអូនម្ភ៉ា សៅជាមួយម្ភ៉ាឬក៏សៅសផេងគ្នន ? 

ខ៖ ខបកបាក់គ្នន  សៅបអូនសៅសហ្ករណ៍ម្ភ៉ាសៅកងចេរ័។ 

ក៖ ចាស! ចឹងទួរសៅណាម្ភ៉ាសពេហ្នងឹ? 

ខ៖ សៅភូមិសៅសៅសហ្ករណ៍។ 

ក៖ អូ្! សហ្ើយច េះសេសត្បើម្ភ៉ា សធវើអី្សេខលេះសៅឯកងចេរ័ហ្នងឹ? 

ខ៖ ខរកដី សទូងស្សូវ ខរកដី ហ្នងឹសហ្ើយសាំខាន់ជាងសេ។ 

ក៖ ហ្នឹងសហ្ើយ ភាេសត្ចើនសឃើញសេ សអ្ើសត្បើខរកដីសធវើទាំនប់សធវើអី្សន្មេះ។ 



ខ៖ អឺ្!  

ក៖ ច េះម្ភ៉ា សម៉ាចជ ាំគ្នន ជាមួយពួកគ្នរ់វញិ សៅផទេះមួយគ្នន ឬក៏អ្រ់សទ? 

ខ៖ ខបកគ្នន  សៅសពេរ ាំសដាេះសហ្ើយ សៅជ ាំគ្នន វញិ។ 

ក៖ រចួមកសៅជ ាំគ្នន វញិ។ 

ខ៖ អឺ្! ១៧ អូ្ខនក ៧មករាក៏មកសៅជ ាំគ្នន  ររ់មកសៅស្សកុ។ 

ក៖ អូ្! ររ់មកសៅស្សកុវញិ ច េះសអ្ើមិញទាក់ទងនឹងសរឿងបងបអូនម្ភ៉ា  ម្ភ៉ាម្ភនចាាំអី្សេខលេះពីពួកគ្នរ់សទម្ភ៉ា? 

ខ៖ ចាាំសម៉ាច? 

ក៖ សរឿងអី្សេក៏បាន ចង់និយាយថសរឿង សាច់សរឿងពួកគ្នរ់ពីសកេងគ្នរ់ខូចឬក៏ សអ្ើរ ម្ភនអី្សេខដរម្ភ៉ា? អូ្! ម្ភ៉ា េិរថ
ចងចាាំអ្ាំពីពួកគ្នរ់ហ៎ សធវើឱ្យម្ភ៉ាចាាំពីពួកគ្នរ់ហ៎។  

ខ៖ អ្រ់ខូចអី្ផង  

ក៖ អ្រ់សទ! សរឿងអី្ក៏បាន ខដេម្ភ៉ា  ចង់និយាយថសបាយសសើច សរឿងអី្មួយេកខណ:បងបអូន។ 

ខ៖ ម្ភនអី្ ត្បខឡងគ្នន ហ្នឹងឯង  យប់សឡើងត្បខឡងគ្នន ត្បដាេ់គ្នន ។  

ក៖ ហ្ិហ្ិ ត្បដាេគ់្នន ។  

ខ៖ ហ្ិហ្ ិ

ក៖ ត្បណូកចាំសបើង  

ខ៖ ហ្ិហ្ ិ

ក៖ ហ្នឹងសហ្ើយ ម្ភ៉ា សៅទឹកវេិ ម្ភ៉ា សៅមា ាំណាវញិ សពេសៅផទេះ? 

ខ៖ សៅ... 

ក៖ ទួរសៅមា ាំណាវញិ? 

ខ៖ កណាា េភូមិ។ 

ក៖ កណាា េភូមិទឹកវេិបសណាា យហ្អ៎? 

ខ៖ អឺ្! 



ក៖ ទឹកវេិសទើប ម្ភ៉ាៗៗ មា ាំអូ្ មា ាំឥឡូវហ្នឹងសរើហ្មី្ភ៉ា ទឹកវេិសេ ? 

ខ៖ អឺ្! ទឹកវេិមា ាំផទេះយាយក កយាយរទឹធ។ 

ក៖ អូ្! អាហ្នឹងកណាា េភូមិសេ។ 

ខ៖ សអ្ើ! ទេ់ម ខផទេះតាសញ៉ាបយាយសញមតាសានាហ្នងឹឯងទេ់ម ខគ្នន ម្ភខ ងងនេ់ម្ភន ក់។ 

ក៖ ខ្ ាំអ្រ់ដឹងខដរ អ្រ់ដឹងផទេះតាផទេះម្ភ៉ា សៅណាខដរ។ 

ខ៖ សៅម្ភខ ងម្ភន ក់។ 

ក៖ ម្ភ៉ា សៅម្ភនចាាំបងបអូនរបស់ក ង អូ្! ឈប់ម ននឹងចូេដេ់ក ង។ ខ្ ាំស ាំសួរខលេះវញិពីឪព កម្ភា យរបស់ម្ភ៉ា វញិ ចាាំខ្ ាំ
ចូេដេក់ ងសអ្ើ! ទួរ ទួរស្សគី្នរ់សម៉ាចខដរម្ភ៉ា  គ្នរ់កាចគ្នរ់សលូរឬក៏សម៉ាច? 

ខ៖ កាចសទ សលរូទាាំង២ន្មក់។ 

ក៖ អូ្! សលរូទាាំង២ន្មក់ ក ង អូ្ ទួរត្បសុសលរូខដរ? 

ខ៖ អឺ្ សលូរ។ 

ក៖ គ្នរ់អ្រ់ខដេវាយម្ភ៉ាណាហ្ី? 

ខ៖ សទ អ្រ់ខដេសចេះសជ។ 

ក៖ ច េះបន្មទ ប់ពីសអ្ើរ ចប់របបប៉ា េពរ គ្នរ់សធវើអី្សេវញិខដរទួរម្ភ៉ា? 

ខ៖ សៅរកស ធីមេតា។  

ក៖ គ្នរ់សៅតាជួញដខដេ អាសធវើជាំនួញដខដេ។ 

ខ៖ សទ! 

ក៖ សធវើអី្សេវញិម្ភ៉ា? 

ខ៖ សធវើខស្ស សធវើអី្ 

ក៖ អូ្! សធវើខស្ស ច េះសអ្ើម្ភ៉ាម្ភនចាាំអី្សេខដេទាក់ទងនឹងពួកគ្នរ់ខលេះសទម្ភ៉ា? របសជី់វរិពួកគ្នរ់ឬក៏គ្នរ់ធ្លល ប់និយាយ
ត្បាប់ម្ភ៉ាពីសកេងគ្នរ់សម៉ាច ពីសកេងគ្នរ់សម៉ាចជួបអី្សេខលេះសធវើសអីចឹង។  

ខ៖ គ្នរ់មិនខដេនិយាយត្បាប់ផង ដឹងត្បវរតិគ្នរ់សម៉ាច មិនខដេដឹង។ 



ក៖ ច េះម្ភ៉ាម្ភនចាាំស េ្ េះយាយតារបសម់្ភ៉ាអ្រ់? 

ខ៖ ចាាំសរើ។ 

ក៖ ស េ្ េះអី្សេខលេះខដរម្ភ៉ា? 

ខ៖ យាយក៏ម្ភា យ? 

ក៖ យាយ ឧទាហ្រណ៍ថ ក ង ឪព ករបសម់្ភ៉ា មិនម្ភនឪព កម្ភា យរបសគ់្នរ់ខដរ? 

ខ៖ អូ្! 

ក៖ ចឹងឪព កម្ភា យរបសគ់្នរ់ស េ្ េះអី្សេខដរម្ភ៉ា? 

ខ៖ ឪព កម្ភា យស េ្ េះ។ 

ក៖ ត្រូវជាយាយរបស់ម្ភ៉ា។ 

ខ៖ យាយ! ស េ្ េះយាយខអ្ម តាខសម 

ក៖ យាយខអ្ម តាខសម 

ខ៖ ខាងម្ភា យ ខាងឪព កស េ្ េះ តាឃ រ យាយេ ី

ក៖ ដូចធ្លល ប់េឺ ហ្ហិ្ិ  

ខ៖ សៅរកាជួរ  

ក៖ សៅរកាជួរ  ម្ភ៉ា ខដេជួបម ខយាយតាម្ភ៉ាអ្រ់? 

ខ៖ ជួប  

ក៖ ច េះសពេម្ភ៉ាធាំ គ្នរ់សៅខដេសរើហ្នម៎្ភ៉ា ? 

ខ៖ ហ្នឹងសហ្ើយ។  

ក៖ ម្ភ៉ា ខដេសៅសេងគ្នរ់អ្រ់? 

ខ៖ សបើនិយាយតាឃ រ សបើខដេជួបៗ យាយេី តាខសមក៏អ្រ់ខដេជួបខដរ ខដេជួបយាយខអ្ម គ្នរ់ខូចអ្ស់សហ្ើ
យ។  

ក៖ ហ្នឹង ច េះ ហ្នងឹសហ្ើយច េះបាីរបស់ម្ភ៉ា វញិ ម្ភ៉ា សរៀបការសៅកន ងឆ្ន ាំណាខដរម្ភ៉ា? 



ខ៖ ១៩៨០! 

ក៖ ១៩៨០ សអ្ើរ បាីម្ភ៉ា ស េ្ េះអី្សេខដរស េ្ េះសពញរបស់ក ង ? 

ខ៖ អ្ ឹម េួក។ 

ក៖ អឹ្ង េួក។ 

ខ៖ អ្ ឹម េួក។  

ក៖ អូ្! ហ្នងឹសហ្ើយ។ ក ងសភលចថក ងសសងស េ្ េះ អ្ ឹម សសងខដរ។  គ្នរ់ក ង ក ងម្ភនបងបអូនប៉ា ន្មេ នន្មក់ម្ភ៉ា?  

ខ៖ ក ងសសង ម្ភ៉ា សចញ អ្  ៊ុំចាយ អ្  ៊ុំសឈឿន  យាយរ ីេួកមួយខនក។ 

ក៖ យាយរីៗ ។ 

ខ៖ យាយរេួីក។ 

ក៖ ចឹងខរក ងសៅសេហ្នម៎្ភ៉ា។ 

ខ៖ សៅសេ! 

ក៖ ហ្នឹងសហ្ើយ សអ្ើ! ម្ភ៉ា សរៀបការកន ងឆ្ន ាំ១៩៨០ សហ្ើយច េះម្ភ៉ាម្ភនកូនប៉ា ន្មេ នន្មក់ខដរ? 

ខ៖ កូន៥ន្មក់ ប៉ា នសាល ប់អ្ស់២ន្មក់ សេ់៣។ 

ក៖ គ្នរ់សាល ប់តាាំងពីសៅរូចឬក៏ធាំ? 

ខ៖ ពីរូច សកើរបានមួយខួប។ 

ក៖ គ្នរ់សកើរអី្សេបានសាល ប់ខដរម្ភ៉ា? 

ខ៖ សកើរមកវាសគមរងីថ្រ សៅសាល ប់សៅ សបើអាមួយសទៀរទី២ បាន៣ឆ្ន ាំេង់ទឹក។ 

ក៖ អូ្! េង់ទឹក ទឹកសទងឹហ្នងឹខមនម្ភ៉ា? 

ខ៖ អឺ្ ធ្លល ក់ពីសេើផទេះ ទឹកេចិសត្កាមផទេះ។ 

ក៖ អូ្! ផទេះជាប់សទឹងខមនម្ភ៉ា? 

ខ៖ អឺ្! ទឹកជន់ខខវសា។ 

ក៖ អូ្! ទឹកសឡើងហ្៎ មា ាំហ្នឹងវារាងសនេះខដរ។ 



ខ៖ សៅវាជន់េិចផទេះ។ 

ក៖ ច េះ៣ន្មក់សទៀរ គ្នរ់ស េ្ េះអី្សេខលេះខដរម្ភ៉ា? ស េ្ េះសពញគ្នរ់ របសគ់្នរ់? 

ខ៖ សឡង ឈ នថ្ឡ សឡង ថ្ឆ្ណា សឡងថ្ឆ្យា៉ា។  

ក៖ អូ្! សាគ េច់ាសជ់ាងសេ សាគ េទ់ាាំង៣ ខរភាេសត្ចើន សេងខរជាមួយសអ្ើ អ្ ីយា៉ា  សឃើញថ្ងៃសៅសពទយអី្ ជួបគ្នរ់
ខដរ ហ្នងឹសហ្ើយ សអ្ើឥឡូវពួកគ្នរ់សៅណាខលេះខដរម្ភ៉ា? 

ខ៖ ឥឡូវ សៅសនេះឯង។ 

ក៖ បងថ្ឡសៅសនេះ អូ្! ពូថ្ឡសៅសនេះ ថ្ឆ្ណាសៅអូ្ម្ភន។  

ក៖ មីង! 

ខ៖ ថ្ឆ្យា៉ា សៅភនាំសពញ។ 

ក៖ សអ្ើ!  អ្ ីយា៉ាគ្នរ់សធវើអី្សេខដរម្ភ៉ា? 

ខ៖ សធវើសពទយ។  

ក៖ សពទយសអ្ើរសពទយ សពទយអី្សេខដរម្ភ៉ា? 

ខ៖ ម នសរៀនសពទយឆ្េប ចប់សពទយឆ្េប សរៀនយកដ កទ័រសធេញសទៀរ។ 

ក៖ អូ្! ចឹងម្ភនន័យថ២ជាំន្មញ។ 

ខ៖ អឺ្! 

ក៖ សពទយឆ្េបសហ្ើយដ កទ័រសធេញ 

ខ៖ អឺ្! 

ក៖ ច េះសអ្ើពូថ្ឡ។  

ខ៖ ថ្ឡបសត្ងៀនអ្ង់សេលស។ 

ក៖ បសត្ងៀនអ្ង់សេលស  សហ្ើយច េះអឺ្មីងថ្ឆ្ណា។ 

ខ៖ ថ្ឆ្ណារកស ។ី 



ក៖ រកស ី ហ្នឹងសហ្ើយ ចឹងសអ្ើមកសៅសត្កាយរិច ម្ភ៉ាហ្នងឹក ងេូក សអ្ើឪព កម្ភា យអ្នកផេាំផគ ាំម្ភ៉ា  ឬ ក៏ម្ភ៉ាសាគ េគ់្នន សដាយខលួន
ឯង ? 

ខ៖ ឪព កម្ភា យហ្នងឹឯង។  

ក៖ ឪព កម្ភា យ។  

ខ៖ ម្ភនដឹងអី្។ 

ក៖ ចឹងសអ្ើឪព កៗម្ភា យក ងេួកសាគ េម់្ភ៉ា ខដរ? 

ខ៖ សាគ េ់សរើសៅភូមិជាមួយគ្នន ។  

ក៖ ឪព កម្ភា យគ្នរ់ស េ្ េះសេខដរម្ភ៉ា? 

ខ៖ ក ងសឡង ម្ភ៉ាអ្  ន។  

ក៖ ក ងសេង ស េ្ េះៗសពញគ្នរ់ស េ្ េះអី្សេខដរម្ភ៉ា? ម្ភនចាាំគ្នរ់ ស េ្ េះសពញគ្នរ់? 

ខ៖ សាគ េ់ អ្ ីន សឡង 

ក៖ អ្ ីន សឡង? 

ខ៖ ហ្នឹង ម្ភា យស េ្ េះ ញឹម អ្  ន។  

ក៖ ញមឹ អ្  ន ហ្នឹងសហ្ើយ ខ្ ាំធ្លល ប់តាឮបងបអូននិយាយ ទួរសឡងៗ ចឹងគ្នរ់សអ្ើ គ្នរ់អ្នកសអ្ើផេាំផគ ាំនឹងខម៉ាឪ សេនិយាយ
ត្រូវគ្នន ហ្នម៎្ភ៉ា ? 

ខ៖ អឺ្! 

ក៖ ច េះសៅសពេខដេម្ភ៉ាការម្ភនគ្នរ់ចូេដណាឹ ងឬក៏ការបសណាា យ។ 

ខ៖ ការបសណាា យ ថ្ងលបណាា ការេិរសម៉ាចវញិម្ភ៉ា? 

ក៖ អ្រ់េិរផងជាំន្មន់សន្មេះ។  

ខ៖ អូ្! ជាំន្មន់ហ្នឹងអ្រ់េិរវញិ។ 

ខ៖ ការៗទាាំងអ្ស់គ្នន ។ 

ក៖ អូ្! ការៗទាាំងអ្សគ់្នន ។ អូ្! ម៉ាាងខដរសអ្ើការសហ្ើយសធវើអី្សេវញិខដរម្ភ៉ា? ចង់និយាយថ... 



ខ៖ សធវើខស្ស។ 

ក៖ ម ខរបបសធវើខស្ស ទាាំង២ន្មក់បាីត្បពនធហ្៎អម្ភ៉ា ? 

ខ៖ អឺ្!  

ក៖ ច េះម្ភនអី្សេសត្ៅពីសធវើខស្សសទៀរអ្រ់ម្ភ៉ា? 

ខ៖ ហ្ឺ! សធវើអី្ ម្ភនសធវើអី្សធវើខស្ស។ 

ក៖ ច េះបន្មទ ប់ពីសធវើខស្សសហ្ើយ ម្ភនសធវើអី្សផេងសទៀរ ដូចជារបបសផេងសទៀរ? 

ខ៖ អឺ្! េក់ដូររិចរួច។ 

ក៖ េក់ដូរសៅសអ្ើសៅផទេះសហ្ើយសធវើអី្សទៀរខដរម្ភ៉ា? 

ខ៖ រកស សីៅភនាំជី។ 

ក៖ អូ្! សហ្ើយច េះម្ភ៉ា សទើបមកសដរសខាអាវសៅសនេះសរើហ្ីម្ភ៉ា ? 

ខ៖ សដរយូរសហ្ើយ។  

ក៖ អូ្! សដរតាាំងពីសៅហ្នឹង? 

ខ៖ អឺ្! 

ក៖ អូ្! ច េះសពេម្ភ៉ាការសហ្ើយខមកផទេះពីក ងបសណាា យខមន? 

ខ៖ សៅជាមួយក ង។  

ក៖ សៅជាមួយក ង  

ខ៖ អឺ្!  

ក៖ ច េះបន្មទ ប់ពីសៅជាមួយសហ្ើយ ម្ភ៉ា សៅណាវញិសទៀរ? 

ខ៖ ម្ភនសៅណាសៅជាមួយរហ្ូរ។ 

ក៖ អូ្! សៅជាមួយរហ្រូ ចឹងផទេះគ្នរ់សៅណាខដរម្ភ៉ា? 

ខ៖ សៅទឹកវេិ។ 

ក៖ ការសហ្ើយសៅទឹកវេិរហ្រូ។ 



ខ៖ អឺ្!  

ក៖ អ្រ់ដូចសៅណាសទ? 

ខ៖ អ្រ់គ្នរ់សហ្ើយបានសៅសៅរន្មម។ 

ក៖ អ្រ់ពីគ្នរ់សៅណាម្ភ៉ា? 

ខ៖ សៅរន្មម។ 

ក៖ សៅរន្មម សចញពីរន្មម បានមកផទេះកូនវញិ។ 

ខ៖ អឺ្! 

ក៖ ហ្នឹងសហ្ើយ។  

ខ៖ អ្រ់ពីក ងម្ភ៉ា។ 

ក៖ ចាស! អ្រ់ពីក ងសម្ភ៉ា  ក ងសាល ប់សៅកន ងឆ្ន ាំណាម្ភ៉ា? 

ខ៖ ២០១៧។ 

ក៖ ហ្នឹងសហ្ើយ ២០១៧។ 

ខ៖ ខខ៦ ២០១៧។ 

ក៖ ច េះម្ភ៉ាម្ភនចាាំថម្ភ៉ា សៅកន ងភូមិទឹកវេិហ្នងឹយូរប៉ា នណា តាាំងពីដូនពីតាឬក៏តាាំងពីណាមកខដរ? 

ខ៖ តាាំងពីដូនតាសម្ភ៉ា  

ក៖ ម្ភនន័យថតាាំងពីម្ភ៉ាដឹងកាី តាាំងពីរូចដេ់ធាំមកសៅរហ្រូបសណាា យអ្រ់ម្ភនដូរសៅណាឬក៏ចាំណាក់ស្សុកពីណា
មកសទ? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ អូ្! ច េះម្ភ៉ា  សពេហ្នងឹម្ភ៉ា សរៀនដេថ់ន ក់ទីប៉ា ន្មេ នខដរម្ភ៉ា? 

ខ៖ សរៀនថន ក់ទី១០ពីសងគមចាស។់  

ក៖ ទី១០សងគមចាស់ អឺ្! ធាំសរើថន ក់ខពសត់្រូវអ្រ់ម្ភ៉ាថន ក់ហ្នឹង? សបើសនិសេរាប់ពីកត្មឹរ? 

ខ៖ សម័យហ្នងឹសេរាប់ពីទី១២មកវញិ។ 



ក៖ អូ្! សេរាប់ពីទី១២មកវញិ។ 

ខ៖ អឺ្! 

ក៖ ម្ភ៉ា សរៀនដេ់ទី១០។  

ខ៖ អឺ្! 

ក៖ ខរម្ភ៉ា សបើតាមសនេះដូចជា ម្ភ៉ាអាចសរសសរបាន អានបានធមេតា? 

ខ៖ សរសសរបាន។ 

ក៖ សចេះសរសសរបានអានបានធមេតាហ្នម៎្ភ៉ា ? 

ខ៖ អានបាន េិរេ យេិរអី្ធមេតា។ 

ក៖ េិរេ យេិរអី្ធមេតាហ្ន៎ ច េះម្ភ៉ាម្ភនសចេះ សអ្ើភាសាអី្សត្ៅពីភាសាខខេរអ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់សទ! 

ក៖ អ្រ់ម្ភនសចេះសទ និង ច េះសពេខដេម្ភ៉ា សរៀន ម្ភ៉ា សរៀនសៅណាខដរម្ភ៉ា? 

ខ៖ សរៀនសៅ ជាំន្មន់សន្មេះសរៀនសៅកាំពង់ធាំ។ 

ក៖ សរៀនសៅកាំពង់ធាំ សរៀនសៅណាវញិម្ភ៉ា? 

ខ៖ សរៀនសៅសាលាជាំសម្ភ៉ាង។ 

ក៖ ជាំសម្ភ៉ាង។  

ខ៖ អឺ្! 

ក៖ សៅមា ាំណាវញិម្ភ៉ាសាលាហ្នឹង? 

ខ៖ មកសៅរកស ីសៅ មកសៅកាំពង់ធាំ សៅកាំពង់ធាំសៅ រកសៅរដឋត្បហរេន់នេ់វាយសៅក៏សៅវញិ ពីសដើមសរៀនសាលា
ត្កុង ផ រពីសាលាត្កុង សាលាជាំសម្ភ៉ាងសៅជិរផទេះ សបើផទេះសយើងសៅសោធិ៍បាក់ករណ៍ហ៎។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចឹងសៅ។  



ក៖ ច េះសអ្ើមិញទាក់ទងនឹងការររ់សេច ច េះសអ្ើស ាំសួរវញិថ ជីវរិម្ភ៉ាតាាំងពីសកេងដេឥ់ឡូវ ម្ភ៉ា េិរថម្ភនការផាល សប់ាូរអី្
សេខលេះខដរ? 

ខ៖ អឺ្! វាផាល សហ់្នងឹសហ្ើយ វាេាំបាកផង វាស្សួេផង។ 

ក៖ ពិបាកផង ស្សេួផង។ 

ខ៖ េាំបាកតាាំងពីខម៉ាសាល ប់សចាេ សមើេខងបអូន។ 

ក៖ សដាយសារស្សីខរឯង។  

ខ៖ ហ្នឹងសហ្ើយ។ 

ក៖ ម្ភ៉ា ! ច េះម្ភ៉ា េិរថសពេណាខដេម្ភ៉ាេាំបាកជាងសេ ខដេម្ភ៉ា េិរថវាពិបាកខាល ាំងជាងសេម៉ាងហ៎? 

ខ៖ អឺ្! វាពិបាកស្សួេ វាមិនពិបាកអី្ខាល ាំងសទ សបើបអូនៗវាធាំៗអ្ស់សហ្ើយ។  

ក៖ សទ! សរឿងអី្សផេងក៏បានខដេម្ភ៉ា  សរឿងមិនបាច់ខរចិញ្ច មឹបអូនឬក៏អី្បញ្ញា អី្ក៏បានខដេម្ភ៉ាេិរថ វាសមើេសៅវា
ពិបាក ពិបាកខាល ាំងបាំផ រ។ 

ខ៖ អឺ្! វាពិបាកហ្នងឹឯង ប៉ា នបាី បាីសធវើទាហន សដើរសចាេចិញ្ច មឹកូន។ 

ក៖ ក ង! ចឹងក ងអ្រ់សូវសៅផទេះសទហ្នម៎្ភ៉ា។ 

ខ៖ អឺ្!  

ក៖ ច េះសពេណាបានជួបគ្នន មាងសៅ សបើសិនជាចឹង។  

ខ៖ មិនយូរសទ៣ថ្ងៃ ១អាទិរយអី្។  

ក៖ ១អាទិរយបានគ្នរ់មកសត្ម្ភនសៅផទេះមាង។ 

ខ៖ អឺ្! 

ក៖ ច េះគ្នរ់សធវើទាហនម្ភ៉ា សៅផទេះខន៎ម្ភ៉ា ? 

ខ៖ អឺ្ សមើេកូន។ 

ក៖ ម្ភ៉ា សៅសមើេកូនសហ្ើយសធវើអី្សេសទៀរខដរម្ភ៉ា? 

ខ៖ បិទស្សាបិទអី្ ចិញ្ច មឹត្ជូកចិញ្ច មឹអី្។ 



ក៖ អូ្! បិទស្សាចិញ្ច ឹមត្ជកូ។ 

ខ៖ ចិញ្ច មឹ! 

ក៖ សហ្ើយបន្មទ ប់ពីហ្នងឹម្ភនអី្សេសទៀរខដរម្ភ៉ា?  

ខ៖ អឺ្ម សអហ៎ី សភលចបារ់សហ្ើយ។  

ក៖ អី្ក៏បាន ច េះម្ភ៉ា េិរថអ្វីខដេសធចើឱ្យម្ភ៉ាសបាយចិរតជាងសេ? 

ខ៖ អី្សបាយចិរត ធមេតា។ 

ក៖ អាចដូចជាកូនបានសរៀនខពស់ ម្ភនការងារសធវើ សធវើឱ្យសយើងសបាយចិរតឬក៏អី្ចឹង។ 

ខ៖ វាមិនទាន់ចប់ចង ចប់សដើម សៅកូនសៅសរៀនសទៀរ ពិបាករកេ យឱ្យវាសរៀន  

ក៖ សដាយសារអ្ ីគ្នរ់សរៀនសពទយ សពេចឹងយូរ 

ខ៖ អឺ្ ពិបាកហ៎។ 

ក៖ ច េះម្ភ៉ា ពិបាកសទ សដាយសារសពេក ងសាល ប់សៅសហ្ើយត្រូវសៅតាឯង 

ខ៖ អឺ្! ពិបាកសៅតាឯង កូនមិនឱ្យសៅតាឯងខាល ចមិនស្សេួយប់ត្ពេប់អី្មកសៅជាមួយកូនសៅសចាេផទេះសចាេ
អី្។  

ក៖ ច េះម្ភ៉ាម្ភនជមៃឺអី្សទឥឡូវ? ម្ភនជមៃឺត្បចាាំកាយឬក៏ជមៃឺអី្អ្រ់សទ? 

ខ៖ ម្ភនត្កពេះហ្នឹងហ៎។  

ក៖ អូ្! ម្ភនតាត្កពេះធមេតាហ្អ៎។ 

ខ៖ សេើស្មមាងម្ភា េសេបថន ាំត្បចាាំហ៎។ 

ក៖ ហ្នឹង! អឺ្ស ខ្ ាំសភលចសពេហ្នងឹក ងសាល ប់សដាយសារអី្សេខដរម្ភ៉ា? 

ខ៖ ដួេម៉ាូរូសត្គ្នេះថន ក់។ 

ក៖ ដួេម៉ាូរូ ដូេម៉ាូរូសហ្ើយគ្នរ់សាល ប់បសណាា យឬក៏សម៉ាច? 

ខ៖ យកមកសពទយមកអ្រ់ទាន់។ 

ក៖ យកមកសពទយខរមកអ្រ់ទាន់។ 



ខ៖ អឺ្! 

ក៖ គ្នរ់ប កគ្នន ដួេឬក៏? 

ខ៖ ខឆ្ាររ់ប ក។ 

ក៖ អូ្! 

ខ៖ សៅដួេ។ 

ក៖ ហ្នឹងសហ្ើយ ច េះ អូ្សខ ចឹងមួយសទៀរម្ភ៉ា សពេសៅកន ងអាសងគមរាស្រសតនិយមឬក៏សងគមរបបេន់នេហ់្នឹង ម្ភនផេ
វបិាកអី្សេខលេះខដរឬក៏អ្រ់សទម្ភ៉ា?  

ខ៖ ពិបាកហ្នងឹឯងហ៎ ររ់ច េះររ់សឡើងត្គ្នប់កបា៉ាេ់សហេះទម្ភល ក់។ 

ក៖ ររ់ច េះ ររ់ត្គ្នប់ សពេហ្នឹងម្ភ៉ា  ម្ភ៉ា សៅទឹកវេិត្រូវអ្រ់ម្ភ៉ា? សពេអាខដេដូចជាសអីសេ ទម្ភល ក់ត្គ្នប់ខបកទម្ភល ក់អី្ 

ខ៖ កបា៉ាេ់សហេះ ហ្នងឹសហ្ើយ សៅទឹកវេិ អាណ ងបានកូន២សហ្ើយ។ 

ក៖ ច េះម្ភនខដេទម្ភល ក់ៗប៉ាេះភូមិម្ភ៉ា សៅឬអ្រ់សទ? 

ខ៖ អ្រ់សទខរជ ាំវញិ។ 

ក៖ ខរជ ាំវញិភូមិហ្នឹង។  

ខ៖ អឺ្! 

ក៖ សហ្រ អី្សេអ្រ់ទម្ភល ក់សៅភូមិហ្នឹងចឹងម្ភ៉ា? 

ខ៖ ដឹងអី្! 

ក៖ ម្ភនន័យចង់និយាយថ វាចង់ទម្ភល ប់សៅណាក៏បានចឹងសហ្៎ម្ភ៉ា ? 

ខ៖ ទម្ភល ក់ឱ្យខរម្ភនទាហ នេន់នេ់សៅកខនលងណាទម្ភល ក់សៅហ្នឹង។ 

ក៖ សហ្រ អី្សេទម្ភល ក់សេើទាហ នេន់នេ់ម្ភ៉ា? ចង់និយាយថសេទម្ភល ក់សេើទាហ នេន់នេ។់ 

ខ៖ អូ្! ទាហ នខខេរត្កហ្ម។ 

ក៖ អូ្! ខខេរត្កហ្ម។ 

ខ៖ អឺ្! 



ក៖ ហ្នឹងសហ្ើយ។  

ខ៖ កបា៉ាេ់សហេះេន់នេ់។ 

ក៖ ចាស! ច េះសពេហ្នឹងម្ភ៉ា  សធវើតាខរកដីសហ្ើយនិងសធវើអី្ៗសទ សេអ្រ់ម្ភនសធវើអី្សយើងសទ។ 

ខ៖ អ្រ់សទ សហ្ករណ៍សេសៅថពួកសហ្ករណ៍ហ៎។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ សបើពួក១៧សមសាអី្ អ្នកជសមលៀសសៅពីភនាំសពញអី្សៅ អាហ្នឹងសេសផេងពីសយើងសហ្ករណ៍ ខរកដីសទងូស្សូវហ្នងឹ។ 

ក៖ ខរសយើងអ្រ់សូវហ្រ់។ 

ខ៖ ហ្រ់ហស៎ យប់ក៏សធវើថ្ងៃក៏សធវើ។ 

ក៖ អូ្! សធវើយប់ខដរ? 

ខ៖ អឺ្! ខរកដីទាាំងយប់ឯង។  

ក៖ សហ្ើយការហ្បូការអី្អ្រ់ត្េប់សទៀរ។ 

ខ៖ អ្រ់ត្េប់សទៀរ ហ្ូបបបរសវទន្ម។ 

ក៖ សពេខដេទួរសាល ប់ម្ភ៉ាអាយ ប៉ា ន្មេ ន សពេទួរស្សសីាល ប់? 

ខ៖ ដូចជា១២ឆ្ន ាំ។ 

ក៖ ១២ឆ្ន ាំ ម្ភនតាទួរគ្នរ់ ការសៅសកេងខដរខន៎ម្ភ៉ា ? 

ខ៖ អឺ្! ការអាយ ១៤។ 

ក៖ អូ្! ការអាយ ១៤។ 

ខ៖ អឺ្! ខូចអាយ ៣០។ 

ក៖ ត្េសួារគ្នរ់អ្នកសរៀបចាំឱ្យការហ្នម៎្ភ៉ា ? 

ខ៖ អឺ្! កាេសន្មេះចាស់ទ ាំហ្នងឹឯង។  

ក៖ ចាស! អ្រ់ដឹងខដេចាស់ទ ាំ ហ្នងឹសហ្ើយ ច េះសពេគ្នរ់សាល ប់ហ្នងឹពីណាសេអ្នកសមើេខងម្ភ៉ា ខដរ សដាយសារធមេតា
កូនត្រូវសអ្ើម្ភនខម៉ាម្ភនអី្សមើេសធវើមាូបសធវើអី្ឱ្យ។ 



ខ៖ សធវើខលួនឯង 

ក៖ សធវើខលួនឯងម្ភ៉ា? 

ខ៖ អឺ្! 

ក៖ ខរម្ភ៉ាសទើបអាយ ប៉ា ន្មេ ន ១១ ១២ឆ្ន ាំហ្នងឹ។ 

ខ៖ ១២ឆ្ន ាំ។  

ក៖ ១២ឆ្ន ាំ។ 

ខ៖ អឺ្! 

ក៖ ខរ១២ឆ្ន ាំសៅសកេងហ្នងឹម្ភ៉ា។ 

ខ៖ សៅសកេងខរសចេះ។  

ក៖ អូ្! សកេងខរសចេះ។ 

ខ៖ អឺ្! 

ក៖ ចឹងម្ភនន័យថម្ភ៉ាអ្នកសរៀបចាំសៅផទេះទាាំងអ្ស់? 

ខ៖ អឺ្!  

ក៖ ច េះអ្នកសផេងគ្នរ់សធវើអី្សេ សដាយសារម្ភ៉ា សៅផទេះសរៀបចាំអាអ្សហ់្នឹង គ្នរ់។ 

ខ៖ សធវើអី្បងបអូនសៅរូចៗ។ 

ក៖ អូ្! ម្ភនន័យថម្ភ៉ាសៅផទេះសមើេបអូនសហ្ើយសរៀបចាំផទេះសរៀបចាំអី្ចឹងសៅ។ 

ខ៖ អឺ្! 

ក៖ សហ្ើយអាយ ១២ឆ្ន ាំហ្នងឹ ហ្ហិ្ិ ១២ឆ្ន ាំឥឡូវសកេងខមនខទន។  

ខ៖ អឺ្! 

ក៖ ហ្នងឹសហ្ើយ ចឹងមួយសទៀរ សដាយសារសាំណួរសយើងវាជិរអ្ស់ខដរសហ្ើយ ប៉ា ខនាចង់ស ាំសួរម្ភ៉ាថ សបើសនិជាម្ភ៉ាចង់
និយាយអី្សេសៅកាន់សកេងជាំន្មន់សត្កាយ ទូសៅឬក៏សត្ម្ភប់កូនសៅម្ភ៉ា  ម្ភ៉ាចង់និយាយអី្សេសៅកាន់ពួកគ្នរ់ខដរ ដូច
ជាោកយដាស់សរឿន ឬក៏សត្បៀនត្បសៅអី្ចឹងហ៎។  



ខ៖ អឺ្! ចង់និយាយថម្ភនខម៉ាម្ភនឪសហ្ើយខាំខងរកាខម៉ាឪ ក ាំឱ្យខម៉ាឪពិបាកចិរតសដាយសារសយើង សពេខម៉ាឪឈឺសយើង
សមើេសយើងខងហ៎ណ៎ា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហ្នឹងឯង សាា ប់បងាគ ប់ខម៉ាឪ ក ាំឱ្យចសចសរងឹរសួ។  

ក៖ អូ្! ម្ភនអី្សេសទៀរខដរម្ភ៉ា? 

ខ៖ ដឹងនិយាយអី្សទ  អ្រ់សចេះនិយាយ ហ្ិហ្។ិ 

ក៖ ហ្នឹងសហ្ើយ ហ្ហិ្ិ ច េះសអ្ើបចច បបននម្ភ៉ាកាន់សាសន្មអី្សេខដរម្ភ៉ា? 

ខ៖ សាសន្មត្ពេះព ទធ។ 

ក៖  តាាំងពីដូនពីតាន៎ម្ភ៉ា? 

ខ៖ អឺ្! 

ក៖ ម្ភ៉ាកាន់តាាំងពីដូនពីតាមក។ 

ខ៖ កាន់តាាំងពីដូនពីតាមករហ្ូរ។ 

ក៖  ហ្នងឹសហ្ើយសអ្ើ ច េះម្ភ៉ា សៅកន ងរបបេន់នេ់សេឱ្យសយើងកាន់សាសន្មអ្រ់សទ? 

ខ៖ ត្ពេះព ទធដូចខរគ្នន ហ្នងឹឯង។ 

ក៖ អ្រ់សទ កន ងរបប អូ្! ប៉ា េពរៗ។  

ខ៖ អាពរ! 

ក៖ សេម្ភន ដូចជាសេឱ្យសយើងកាន់សាសន្ម ដូចអ្  ចធូបឬក៏អី្អ្រ់សទ? 

ខ៖ េន់នេអ់្រ់អី្សទ ប៉ា េពរសរើអ្រ់ឱ្យកាន់។ 

ក៖ ហ្នឹងសហ្ើយៗ ប៉ា េពរ។ 

ខ៖ ប៉ា េពរ សេអ្រ់ឱ្យសយើងកាន់សាសន្មអី្សទ សេអ្រ់ឱ្យសយើងសគ្នរពអី្ផង។ 

ក៖ សេអ្រ់ឱ្យសយើងសគ្នរពអី្ទាាំងអ្ស់? 

ខ៖ អឺ្!  



ក៖ សហ្ើយច េះសយើងសគ្នរពអី្វញិច េះ។ 

ខ៖ ជាំសនឿអី្ អ្រ់ម្ភនសគ្នរពអ្រ់ម្ភនជាំសនឿអី្ទាាំងអ្ស់។ 

ក៖ សហ្ើយច េះកន ងរបបហ្នងឹ សេសធវើអី្សេវញិម្ភ៉ា? អ្រ់ម្ភនសគ្នរពអី្អ្រ់ម្ភនសធវើអី្។ 

ខ៖ សេសធវើ សធវើខរការហ្នងឹឯង ខ សសេយកសៅសម្ភល ប់សចាេហ្នឹងឯង នរណាមិនតាមអី្។ 

ក៖ ច េះម្ភ៉ាម្ភនជួបពីណាសេខដេសេសម្ភល ប់សចាេ ឬក៏ខដេសឃើញខដរអី្អ្រ់សទ? 

ខ៖ សឃើញសរើ សធវើៗការជាមួយ សេសៅសៅបារ់សៅ សៅសៅបារ់សហ្ើយ សៅសៅត្បជ ាំ សៅត្បជ ាំបារ់សៅ បារ់ខលួន។ 

ក៖ សេសៅត្បជ ាំហ្នឹងម្ភនន័យថសម៉ាចម្ភ៉ា? គ្នរ់ខ សអី្សេឬក៏សម៉ាច? 

ខ៖ អ្រ់ដឹង!  

ក៖ ហ្ិហ្!ិ 

ខ៖ ខ សអី្ អាហ្នឹងសេយកសៅសម្ភល ប់សចាេបសណាា យ។  

ក៖ អូ្! ហ្នឹងសហ្ើយ។ អ្រ់ អ្រ់ដឹងដូចគ្នន ចឹង ហ្នងឹសហ្ើយត្បខហ្េជាខ្ ាំអ្សស់ាំណួរ ត្គ្នន់ខរចង់សួរមួយសទៀរ
សដាយសារម ននឹងខ្ ាំសអ្ើស ាំអ្ន ញ្ញា រិម្ភ៉ា សដើមបសីម្ភា ស។ 

ខ៖ អឺ្! 

ក៖ សហ្ើយខ្ ាំងរសសមលងសៅសពេខដេសម្ភា សសទៀរ ខរសដាយសារសយើងកាន់េសត្ម្ភងរបស់សអ្ើការសម្ភា សផាទ េ់
ម្ភរ់របស់ត្បជាជនខខេរ សហ្ើយសយើងចង់ស ាំអ្ន ញារិពីម្ភ៉ា មួយថ សរើសយើងអាចដូចជាអាប់ឡូរvoiceសសមលងខដេ
សយើងកាំព ងសម្ភា សហ្នឹង ចូេសៅកន ងសវបសាយរបស់សអ្ើសាកេវទិាេយ័BYUបានសទ? សាកេវទិាេ័យBYU
ហ្នឹង េឺជាសាកេវទិយេយ័មួយសៅសហ្រដឋអាសមរចិ សហ្ើយសេសធវើមួយហ្នងឹសដើមបចីងត្កង់សអ្ើជីវត្បវរតិរបស់ត្បជាជន
សយើងទ ក សដើមបកូីនសៅជាំន្មន់សត្កាយសយើងអាចដឹងឮអ្ាំពីខខេជីវរិរបស់សយើងជួបអី្សេខលេះ សហ្ើយតាគ្នរ់ស េ្ េះអី្ទួរ
គ្នរ់ស េ្ េះអី្ចឹង។  

ខ៖ អឺ្! 

ក៖ ដូចខ្ ាំសធវើេសត្ម្ភងមួយហ្នឹង ខ្ ាំសាគ េ់ស េ្ េះទួរ សាគ េ់ស េ្ េះសអ្ើក ង ស េ្ េះសពញស េ្ េះអី្ខដរ ហ្ហិ្ិ បងបអូនក ង
ប៉ា ន្មេ នន្មក់អី្ចឹង។ ចឹងសរើម្ភ៉ាអ្ន ញ្ញា រិសដើមបខី្ ាំអាចអាប់ឡូរវាចូេសៅកន ងហ្នងឹបានសទ? សត្ោេះម នហ្នងឹសយើងអាប់ឡូ
រសយើងត្រូវខរស ាំអ្ន ញ្ញា រិពីដូចជាម្ភច សអ់្នកខដេសម្ភា សខដរសនិ។  

ខ៖ សអ្ើ! ម្ភនអី្។  



ក៖ ហ្នឹង ចឹងអ្រេ ណសត្ចើនម្ភ៉ា  ខដេអ្ន ញ្ញា រិសដើមបីខ្ ាំអាចសម្ភា សសហ្ើយអាប់ឡូរវាសៅកន ងសអ្ើសវបសាយហ្នឹង។ 

ខ៖ អឺ្! 

ក៖ ហ្នឹង បន្មទ ប់ពីហ្នឹង សរើខ្ ាំអាចស ាំងររបូ១ប៉ា ស២សពេម្ភ៉ា សដរក៏បានឬក៏ងរធមេតាសចេះក៏បាន។ 

ខ៖ រឹងោក់អាវត្ទន្មប់ផង ហ្ហិ្ិ។ 

ក៖ ហ្ហិ្ិ អី្ក៏បានខដេម្ភ៉ាសដាយសារអ្រ់អី្សទ ធមេតាអ្រ់ម្ភន សដាយសារសេអ្នកចង់ត្កង់សយើងទ កសៅកន ងសវប
សាយ េ េះត្តាខរសពេណាសេ សអ្ើ កូនសៅសយើងចង់ចូេសមើេ អាចចូេសមើេសអ្ើសអ្វើខដេសយើងនិយាយម នហ្នងឹ
បាន ហ្ិហ្ិ ចឹងត្បខហ្េជាខ្ ាំស ាំអ្ន ញារិសដើមបងីរម្ភ៉ាប៉ា ណណឹ ង អ្រេ ណ៕ 


