
ការសង្ខេបប្បវត្តិរបស់អ ៊ុ៊ុំប្បុស ម៉ក ប ៊ុន 

   អ ៊ុ៊ុំប្បុស ម៉ក ប ៊ុន មានអាយ៊ុ ឆ្ន ាំង្ៅកន៊ុខឆ្ន ាំ២០១៩ មានង្េទប្បុស ទីលាំង្ៅបច្ច៊ុបបននង្ៅេូមិប្បដាក់ ឃ៊ុាំព្ប្ៃ
ប្រូក ស្សុកៃួក ង្េត្តង្សៀមរាប 

ការសម្ភា សរបសអ់ ៊ុ៊ុំប្បសុ ម៉ក ប ៊ុន 

ក៖ អនកសមាា សង្ ម្ ោះ ង្អខ ដាលីន                       េ៖ អនកង្អាយង្េសមាា សង្ ម្ ោះ ម៉ក ប ៊ុន។ 

 

ក៖ ជាដាំបូខសូមរប្មាបសួរដល់ង្ោកអ ៊ុ៊ុំដដលង្ោកអ ៊ុ៊ុំបានអន៊ុញ្ញា តិ្ង្អាយរូបនាខេ្៊ុាំមកសមាា សទាក់ទខៃី 
ប្បវត្តិរបស់ង្ោកអ ៊ុ៊ុំផ្ទា ល់។ ង្ ើយេ្៊ុាំអនកសមាា សអ ៊ុ៊ុំេ្៊ុ ាំង្ ម្ ោះថាង្អខ ដាលីន ង្ ើយេ្៊ុាំត្ាំណាខង្អាយសាកល
វទិាល័យមួយង្ៅអាង្មរចិ្ដដលមានង្ ម្ ោះថាBYU ហ ើយថ្ងៃហ េះខ្ញ ុំមកសម្ភា សអ ញ៊ុំហៅថ្ងៃហៅ៥ ខខ៩ 
២០១៨ ហ ើយហោកអ ញ៊ុំហៅភូមិហ េះហេហៅភូមិអីខែរអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ភូមិហ េះហេហៅភូមិប្រដាក់  នឹងឯងសប្ម្ភរ់អាហ េះ ហោកប្កូច ហរើភូមិ ភូមិខែមួយ ភូមិប្រដាក់។ 

ក៖ ចា៎ ! អាហ េះភូមិ... 

ខ៖ ភូមិហោកប្កូច្ង្នោះ។ 

ក៖ ហោកប្កូច... 

ខ៖ រ ញ អាង្នោះភូមិប្រដាក់។ 

ក៖ ភូមិប្រដាក់។ 

ខ៖ ប្រធា ភូមិប្រដាក់។ 

ក៖ ចា៎ ! ហអើចឹងស្សុក... 

ខ៖ ស្សុកពួក ឃញុំថ្ប្ពប្រូក ស្សុកពួក។ 

ក៖ ចា៎ ! ស្សុកៃួក... 

េ៖ ង្េត្តង្សៀមរាប។ 



ក៖ ង្េត្តង្សៀមរាបចា៎ ! អ ៊ុ៊ុំ អ ៊ុ៊ុំៗមានង្ ម្ ោះង្ៃញមានង្ ម្ ោះអីដដរអ ៊ុ៊ុំ? 

េ៖ ង្ ម្ ោះេ្៊ុ ាំង្ោស ង្ ម្ ោះប ៊ុន។ 

ក៖ ប ៊ុន... 

ខ៖ ម ក រ ញ ។ 

ក៖ អ ញ៊ុំហ ម្ េះម ក រ ញ  អ ញ៊ុំម្ភ អាយញរ ញន្មម  ឆ្ន ុំហ ើយអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ អាយញ៦៨ឆ្ន ុំ។ 

ក៖ ៦៨! អ ញ៊ុំអាយញ៦៨ ចឹងអ ញ៊ុំម្ភ ចុំឆ្ន ុំខែរអ ញ៊ុំហកើែហេ? 

ខ៖ ហកើែឆ្ន ុំហ េះ។ 

ក៖ ហកើែឆ្ន ុំហ េះ? 

ខ៖ ង្កើត្ឆ្ន ាំង្ថាោះ ប៉៊ុនថា...ប៉៊ុនជាដសប៉៊ុនាម នកាលណ៊ុ ខ។ 

ក៖ ៥០! 

េ៖ ៥០? 

ក៖ ចា៎ ! ឆ្ន ុំ១៩៥០។ 

ខ៖ ហមើល ៥០ហ ើយ ហរើមិ ៥០ក៏៤៩កាលណ៊ុ ខ។ 

ក៖ ចា៎ !  នឹខង្ ើយអ ញ៊ុំ។ ហ ើយអ ញ៊ុំឆ្ន ុំង្ថាោះណា៎ អ ញ៊ុំណា៎ ? 

ខ៖ បាេ! 

ក៖ អ ញ៊ុំអនកស្សុកណាខែរ ហកើែហៅណាខែរ? 

ខ៖ ហកើែហៅភូមិប្រដាក់ នឹងឯង ឃញុំង្នោះ ហកើែហៅភូមិហ េះ។ 

ក៖ ហ ើយផ្ទេះអ ញ៊ុំហៅង្ៃលណញ ង ហៅណាខែរ? 

ខ៖ ផ្ទេះហៅកខ ែង នឹងឯង ហៅកនញងភូមិ កណាា លភូមិ  



(ប្បៃនធ) ប្កហពកក៏លក់ែីហអាយហេអស់។ 

ក៖ ហ ើយចញេះអ ញ៊ុំ អ ញ៊ុំរងរអូ ម្ភ ចុំ ួ រ ញន្មម  ន្មក់ខែរអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ រងរអូ ខ្ញ ុំ៧ន្មក់។ 

ក៖ ៧ន្មក់អ ញ៊ុំជាកូ េីរ ញន្មម  ? 

ខ៖ ខ្ញ ុំកូ េីរ ញន្មម  ហេ...(ប្បៃនធ៖ ទី៤) កូ េី៦ កូ េី៦ មីហន្មេះហៅហេខ្ញ ុំរន្មទ រ់ហៅ។ ហៅហេ ខ្ញ ុំវាហៅពីរ
ទុំងអស់វាេី៦ ទាាំខអស់វាកូ ហៅ៦។ 

ក៖ អ ញ៊ុំជាកូ េី៦ ចឹងអ ញ៊ុំអាចហរៀររារ់ហ ម្ េះរងៗអ ញ៊ុំបា ហេ? 

ខ៖ រងៗស្លែ រ់អស់ហ ើយ ហរៀរបា រារ់បា ។ 

ក៖ ចា៎ៗ! អ ញ៊ុំអាចហរៀររារ់បា ? 

ខ៖ មញ ែុំរូងហ ម្ េះហរឿ  បខស្សី។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ រងស្សីេីមួយហ ម្ េះហរឿ  េីពីរហ ម្ េះ ង្ម៉ាក រងេីរីហ ម្ េះរញ  រងេីរួ ហ ម្ េះ បា  រងេីប្បាុំហ ម្ េះ 
រេិធ េីប្បាុំមួយខ្ញុំ េីប្បាុំពីររអូ ស្សីហន្មេះបាេ។ 

ក៖ ចា៎ ! អ ញ៊ុំចឹងកាលពីហៅហកមងៗហាស អ ញ៊ុំចងចុំស្លច់ហរឿង អ ញ៊ុំធាែ រ់បា ហៅហលងហៅហលងណាជាមួយ 
រងរអូ ង្ទអ ញ៊ុំធ្លា ប់ង្ទ? 

ខ៖ កាលៃីង្កមខៗអត់្ដដលបានង្ៅង្លខណាង្ទ ង្ៅដត្េូមិង្នោះឯខ។ 

ក៖ ង្ ើយង្ វ្ើដស្ស? 

េ៖ ង្ វ្ើដស្សៗ! 

ក៖ ចា៎ ! ចឹងអ ញ៊ុំចឹងហអើហៅហ វ្ើខស្សហៅហ វ្ើអីជាមួយោន ហពលណញ ងសរាយហេអ ញ៊ុំរួររញុំប្កុមប្េួស្លរ? 

ខ៖ ម្ភ អី រ៊ុាំរងរញុំរអូ ហៅសទូងែក ង្ វ្ើខស្សវខ្្ញវខ្្ញរ៊ុាំោន  ចូលថ្ែកនញងភូមិមួយោន ជាមួយរងរអូ  នឹង។ 

ក៖  នឹងហ ើយអ ញ៊ុំ ចឹងម្ភា យអ ញ៊ុំហ ម្ េះអីខែរអ ញ៊ុំ? 



ខ៖ ម្ភា យហ ម្ េះជា។ 

ក៖ ប្ែកូលអីខែរ? 

ខ៖  ប់ ហ ម្ េះ ប់។ 

ក៖  ប់ ជា? 

ខ៖  ប់ ជា! 

ក៖ ហ ើយចញេះឪពញកអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ អូា៎! ម្ភា យរទិធ ឪពញកហ ម្ េះ  ប់។ 

ក៖ អូា៎! ម្ភា យហ ម្ េះរេិធ។ 

ខ៖ រេិធ! 

ក៖ ប្ែកូលអីអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ អែ់ អែ់ស្លា ល់។ 

ក៖ អូា៎! ម្ភា យហ ម្ េះរេិធ ប្ែកូលហអើ.....? 

ខ៖ តាហ ម្ េះ ប់។ 

ក៖ ម្ភា យហ ម្ េះរេិធ ឪពញកហ ម្ េះ ប់? 

ខ៖  ប់! 

ក៖ ចឹងអ ញ៊ុំម្ភ ចុំហ ម្ េះតាយាយហេខ្ញខមាា យ? 

ខ៖  នឹងហ ើយតាយាយខ្ញខមាា យ។ 

ក៖ ខ្ញងម្ភា យ? 

ខ៖ តាយាយខ្ញងម្ភា យ នឹង។ 

ក៖ ចា៎ ! 



ខ៖ អែ់ហេអែ់ចុំបា ហេ។ 

ក៖ ចញេះតាយាយខ្ញងឪពញក? 

ខ៖  ឪពញក ស្លា ល់ខែឪពញក ស្លា ល់ខែតាខ្ញងឪពញក ដល់ម្ភា យអែ់ស្លា ល់ហេ។ 

ក៖ ចា៎ ! តាខ្ញងឪពញកហ ម្ េះអីខែរអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ហ ម្ េះ តាសញឹរ។ 

ក៖ តាសញឹរ? 

ខ៖  នឹខង្ ើយ! 

ក៖ ចញេះអ ញ៊ុំែឹង ហអើម្ភា យអ ញ៊ុំឆ្ន ុំច័ ទេែិហាស ឆ្ន ុំរូែ ឆ្ែូវ ខ្ញល ហ េះឆ្ន ុំអីង្ទ? 

ខ៖ អែ់ហេ អែ់ចុំ។ 

ក៖ ហ ើយចញេះឪពញក? 

េ៖ ឪៃ៊ុកក៏មិនបានចាំ។ 

ក៖ អូា៎! អញ្ជ ឹខ! ង្ ើយច្៊ុោះអ ៊ុ៊ុំដឹខថាៃួកគាត់្អនកស្សុកណាង្ទអ ៊ុ៊ុំ? 

េ៖ ឪៃ៊ុកង្ៅស្សុកប្កឡាញ់ ង្ៅខ្ញខស្សុកប្កឡាញ់។ 

ក៖ ចា៎ ! ច្៊ុោះមាា យ? 

ខ៖ ម្ភា យហៅស្សុកពួក ហ េះឯង។ 

ក៖ ខ្ញង នឹងហន្មេះ? 

ខ៖ បាេ! 

ក៖ ចា៎ ! ហ ើយចញេះអ ញ៊ុំហអើអ ញ៊ុំម្ភ រងរអូ ែូច រងរអូ រក៏ឺកូ កមួយហៅហៅហប្ៅប្រហេសអីហេ? 
ែូចជាកូ អ ញ៊ុំអីហាស? 

ខ៖ អែ់ហេ អែ់ម្ភ ។ 



ក៖ កូ អ ញ៊ុំអី? 

ខ៖ ម្ភ ខែកូ មួយខែរ (ប្បៃនធ៖ វាបានបាីខខមរកមពញជាហប្កាម) វាបានបាីកមព៊ុជាង្ប្កាម ង្ៅខ្ញខង្នាោះ។ 

ក៖ ចា៎ ! អ ញ៊ុំហ ើយចញេះហអើ...ប្រព ធអ ញ៊ុំហ ម្ េះអីខែរអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ប្រព ធហ ម្ េះលី។ 

ក៖ ចា៎ ! ហសៀង? 

ខ៖ ហេហៅ លី ហសៀងង ។ 

ក៖ ហសៀង ង ។ 

ខ៖ មកហៅហ េះហេហៅលី (ប្បៃនធ៖ ហៅហខែតតាខកវ ប្ត្កូលេ្៊ុាំហ ម្ េះ ង្សៀខ ង )។ 

ក៖ ខែហៅហ េះហេហៅខែលីៗ? 

(ប្បៃនធ៖ ហៅហ េះហេហៅខែយាយលីៗមកដល់រចចញរប ន។) 

ក៖ ចា៎ !ហ ើយចញេះអ ញ៊ុំ ចឹងអ ញ៊ុំហរៀរការហៅហពលណាខែរអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ហរៀរការហៅរុំន្ម ់រ ញលពែ ហៅឆ្ន ុំ៧៦ ង្ដើមឆ្ន ាំ៧៦ ហៅខ្ញខស្សុកស្លវ យហលើ។ 

ក៖ ស្សុកស្លវ យហលើណា៎ អ ញ៊ុំណា៎ ! ចា៎។ 

ខ៖ បាេ! បឹងម្ភោ។ 

ក៖ ចឹងការហរៀរការររស់អ ញ៊ុំរ ញលពែអនកហរៀរចុំ? 

ខ៖ រ ញលពែអនកហរៀរចុំង្អាយ។ 

ក៖ អ ញ៊ុំ ចឹងអ ញ៊ុំហអើហប្ៅពីភាស្លខខមរអ ញ៊ុំហចេះភាស្លអីហផ្េងអែ់? 

ខ៖ អែ់ហេអែ់ម្ភ ហចេះអីហេម្ភ ខែហចេះខខមរ នឹខ។ 

ក៖ ហ ើយចញេះអ ញ៊ុំបា ហរៀ ហេអ ញ៊ុំពីមញ មក? 

ខ៖ ហរៀ  ន ក់េី១០ រ ញដនាមានដត្៣ថាន ក់ េី១០អាហ េះហ ើយេី១ េី២ េី៣ ៣ ន ក់។ 



ក៖ ចា៎ ! ចឹងអ ញ៊ុំហចេះហមើលអកេរខែេះៗអីបា ហេអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ហេហមើលបា ែិចៗ អកេរខខមរែិចៗហមើលបា  ហសៀវហៅ្ម៌ហសៀវហៅអីហមើលបា ។ 

ក៖ ហសៀវហៅ្ម៌ ហសៀវហៅអីហមើលបា ហន្មេះអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ រ ញ អកេរហចេះអែ់ហមើលហឃើញហេខខឹត្ ទល់អកេរ ុ្ំ។ 

ក៖ ងងឹែអស់ហ ើយហន្មេះអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ បាេ! ហរើហសៀវហៅ្ម៌អកេរ ុ្ំហមើលហឃើញ។ 

ក៖ ច្៊ុោះអ ៊ុ៊ុំង្ៅង្រៀនង្ៅសាោណាដដរអ ៊ុ៊ុំ កាលអ ៊ុ៊ុំង្រៀន? 

េ៖ ង្រៀនសាោប្បដាក់ នឹខ។ 

ក៖ សាោប្បដាក់ នឹខអ ៊ុ៊ុំណា៎ ? 

េ៖  នឹខ! 

ក៖ ចញេះអ ញ៊ុំហៅហរៀ  ្មមតាហៅហពលខែលហៅហរៀ ស្លោធាែ រ់ម្ភ មិែតភកតិហ ើយខម ហេអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ហេម្ភ ដដរមិែតភកតិហរៀ ជាមួយោន ។ 

ក៖ ម្ភ ចុំហ ម្ េះមិែតភកតិសនិេធិណាម្ភន ក់ហេអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ អូា៎! បាក់ខរកោន អស់រលីងហ ើយ អាខែេះស្លែ រ់អាខែេះខរកោន ។ 

ក៖ ចា៎ ! ហ ើយចញេះអ ញ៊ុំហៅហពលខែលអ ញ៊ុំហៅពីកង្មាា ោះហាសអ ញ៊ុំប្រករមញខរររអីខែរ? 

ខ៖ ៃីកង្មាា ោះប្រករមញខរររហ វ្ើខស្ស ហ វ្ើខស្សរួចហយើងហ វ្ើខស្សរួចហៅក៏ហ ើយររស់ហយើងហៅ ែល់ហ េះហៅ 
ហៅសញីឈ្នួលហេខ្ញខបាត់្ដាំបខ ស៊ុីឈ្នួលប្ចូែហអាយហេចឹងហៅ។ 

ក៖ សញុំអាហ េះដាក់រ តិចហាស។ ចា៎ ! ចឹងហហាសអ ញ៊ុំ ចឹងអ ញ៊ុំ អ ញ៊ុំេិែ តាុំងពីហកមងរ ូែមកែល់រចចញរប ន នឹង
ោហ ា៎ណាា៎  អ ញ៊ុំម្ភ ការផ្លែ ស់រាូរអីអែ់អ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភ ផ្លែ ស់រាូរង្ៅ កាលពីហកមងមកម្ភ ផ្លែ ស់រាូ រអីហេ ម្ភ ហ វ្ើខែខស្ស នឹងរុំន្ម ់ រ ញល ពែ ហេហអាយហ វ្ើ 
ខស្សរួមរាំនាន់ង្នាោះ។ រាំនាន់ង្នាោះអាពែចរ់ដាក់េញក៥ខខ។ 



ក៖ អ ញ៊ុំឯងហហាស? ចឹងអ ញ៊ុំសម័យរ ញលពែ នឹងអាពែបា ចរ់អ ញ៊ុំដាក់េញកហហាសអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ដាក់េញក។ 

ក៖ ដាក់េញកហរឿងអីខែរអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ដាក់េញកហរឿងហេកាលហន្មេះហេ ហេង្បោះង្បារ ខ្ញ ុំហ េះហៅប្រជារ ហេ រ ញ ង្ៅក៏ង្កមខ ង្ៅង្េចរ់ 
ចរ់ប្ចឡុំ ចរ់ប្ចឡុំយកហៅដាក់េញក ដាក់េញក៥ខខ បា ជារ់េញកហៅហចញពីេញក ហេរញ្ចូ  ហៅស្លវ យហលើ។ 

ក៖ អ ញ៊ុំចញេះហៅកនញងេញក នឹងម្ភ ស្លា  ភាពហម ចខែរ? 

ខ៖ អូា៎! ពិបាកណាស់កមួយហអើយ រររសញីមួយច  រររ នឹងអុំរិលោយប្េួសហៅ ប្ពឹករររមួយច  
អុំរិលពីរបីប្គាប់ ថ្ងៃរ ញ ង្នោះមាងហេៀែហ ើយ ហម្ភ ង១២សញីមាងហេៀែហ ើយ ោៃ ចអែ់ ែល់ជារ់េញកែល់ហពល 
ខែលហេដាក់េញក ហពលខែលហេសួរចង្មាើយហេព្វ។៉ 

ក៖ ហេថ្វអ ញ៊ុំហហាស? 

ខ៖ ព្វ!៉ 

ក៖ ហេព្វហ៉ម ចខែេះហៅអ ញ៊ុំអាចហរៀររារ់បា ហេ? 

ខ៖ ង្ ៊ុើស! ង្េព្វហ៉េទែ់តាមអុំហពើចិែត អ ញ៊ុំពិបាក។ 

ក៖ ចា៎ ! អែ់អីហេអ ញ៊ុំ ហដាយស្លរខែហពល នឹងេឺហអើ...រីវែិររស់ហយើងផ្លទ ល់ពិែៗចឹងហាស ង្េហ វ្ើបារហយើង 
ចឹង ហដាយស្លរខែហេេិែ ហយើងជាខ្ញម ុំងដមនង្ទអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ បាេ! 

ក៖ ហ ើយហេសួរចង្មាើយ ហេសួរ ហម ចហៅអ ញ៊ុំហពលណញ ង ហេសួរហយើង ហម ចហៅ? 

ខ៖ ហេសួរម្ភ ហសៀវហៅហេ ហេែូច ហេដនា៎សួរហយើង ហេសួររង្មាើយហេហៅ ង្ៃលឃញុំ ភូមិហយើងហៅណាា៎ 
ម្ភ ហសៀវហៅហេចញេះ ហេសួរហយើង។ ហរើហយើងហឆ្ែើយប្ែូវតាមអាចុំ ញចខែលហេសួរហយើងអាហន្មេះរួចខែួ  
ខែហរើហឆ្ែើយខញសហេព្វហ៉េទែ់។ 

ក៖ ចឹង? 

ខ៖ បាទ! 



ក៖ ហ ើយអ ញ៊ុំហពលណញ ងអ ញ៊ុំប្ែូវ ៃ្ ់ខែរហ េះអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ អូា៎! ៃ្ ់ម ង។ 

ក៖ អ ញ៊ុំឈឺ្ចរ់ខ្ញែ ុំងម ងអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ អូា៎! (ប្បៃនធ៖ ហេ! ហេអែ់សូវហចេះសាីហៅហឡើយហេ។) 

ក៖ អូា៎ចឹង! ហ ើយសល់ហពលចឹង ហៅហពលដដលហេហេសួរចង្មាើយអ ញ៊ុំចឹង ចឹងហេែឹង អ ញ៊ុំឯងអែ់ 
ខញសអីហហាសអ ញ៊ុំហេើរហេប្រខលងមកវញិ? 

ខ៖ ហេខលង ហេអែ់ហអាយមកភូមិហេ ហេបញ្ជូ នហៅហន្មេះ រូ ហៅភនុំេូខល ហៅ ង្ៅអាស្សុកចញ់។ 

ក៖ ចឹងហហាសអ ញ៊ុំ។ 

ខ៖ បាេ! មួយខខែរ់ថ្ងៃ ហេខលងហអាយហយើងងូែេឹកមាង។ 

ក៖ អញ្ជ ឹខ! ហ ើយហេហប្រើហអាយអ ញ៊ុំហ វ្ើអីខែេះហៅហពលណញ ង? 

ខ៖ ហអើ!ហពលណញ ងេក់វាអែ់ង្ប្បើហេ វាដាក់ហចលណញ ងឯង ែល់ហេខលងហៅស្លវ យហលើែល់ហន្មេះបា ហេ 
ហអាយខរកែី ោស់ែញរ ខរកែី ហ វ្ើអី តាពាសង្អាយហៅែងរ័រការ់ច្មាា រ ហអាយដាុំែុំឡូងដាុំអីហៅណាន្មង 
ហពលហន្មេះ។ 

ក៖ ហ វ្ើអីខែរ ៃ្ ់ៗ ៃ្រម ង? 

ខ៖ ៃ្ ់ (ប្បៃនធ៖  ិយាយហរឿងកាលណញ ងវាឈឺ្ចរ់) អែ់ម្ភ បាយសញីហេៀែ នឹងហាស។ 

ក៖ អែ់ម្ភ បាយហេ? 

ខ៖ រររោយកាួច រររកាួចហយើងសញីសាួចដាក់រររ។ (ប្បៃនធ៖ហកមងសពវថ្ងៃវាអែ់ែឹងហេ ហកើែចុំសម័យហន្មេះ 
បា ហពញេុំ ឹង។ ង្វនទា កមម។ 

ក៖ ឬមួយក៏អ ញ៊ុំពីមញ អ ញ៊ុំធាែ រ់ទហា  អីឬមួយក៏ហេហសញើរអហងេែែឹងអីចឹងហាស? 

ខ៖ អែ់ែឹងហេ! មិ ខែលបា ហ វ្ើទហា  ហ វ្ើអីហេ អនកខស្ស នឹង។ 

ក៖ រ ញខ តហេហ ើយចញេះអ ញ៊ុំហៅចឹងែល់ហពល្មមតាខែជារ់េញកហ ើយែល់ហពលចឹងពិបាកនឹខរស់
ណាស់ខម ហេ? 



ខ៖ ង្ ៊ុើស! ពិបាករស់យ៉ាខង្នោះណាស់។ 

ក៖ ង្ ើយច្៊ុោះអ ៊ុ៊ុំ អ ៊ុ៊ុំអាច្ត្ស ូរស់បានង្ណាោះអ ៊ុ៊ុំង្ណាោះ? 

េ៖ អឺម! ត្ស ូដត្រ ូត្។ 

ក៖ ង្េង្ វ្ើបាបង្ ើខ... 

េ៖ ត្ស ូង្េង្ វ្ើបាប! 

ក៖ អ ៊ុ៊ុំង្ៅសម័យ នឹខលឺង្េថាង្អើ...ចប់អាករ នឹខធ្លខង្តាន ត្អីក៏មានដដរ? 

េ៖ ង្អើ! មានដដរ នឹខអាករធ្លខង្តាន ត្ ព្វត៉្បូខច្ប។ 

ក៖ អ ៊ុ៊ុំដដលង្ឃើញង្េសមាា ប់មន៊ុសសផ្ទា ល់ដេនកង្ទ? 

េ៖ អត់្ង្ទ អត់្ដដលង្ឃើញង្ទ។ ង្េមិនដដលង្អាយង្យើខង្ឃើញង្ទ ង្បើថាង្េច្ខ់សមាា ប់ង្ច្ញៃីេ៊ុកង្ៅ ង្េ
ដាក់ប្ច្វ៉ាក់ង្ៅ យប់ង្ម៉ាខ៩ នឹខ ង្េដាក់ប្ច្វ៉ាក់ង្ច្ញយកង្ៅព្វង៉្ចល។ 

ក៖ ចឹ្ខ! ចឹ្ខអ ៊ុ៊ុំង្េអត់្បានសមាា ប់អីង្ទង្ណាោះអ ៊ុ៊ុំង្ណាោះ? 

េ៖ អត់្ង្ទ! 

ក៖ ហេប្ោ ់ខែហ វ្ើទរញណកមម? 

ខ៖ ហេប្ោ ់ខែព្វ ៉ប្ោ ់ខែទែ់ នឹងឯង ថាង្រឿខសម្ភែ រ់អីង្េអែ់ហេ។ 

ក៖ ពួកោែ់េឺការ់សម្ភែ រ់ស្លហាវម ងហណាេះអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ អូា៎! 

ក៖ ង្ៅសម័យណ៊ុ ខ? 

េ៖ សាោវណាស់។ 

ក៖ ង្ៅឈឺ្ចប់ទាល់ឥ ូវ? 

េ៖ ង្អើស! 



ក៖ អ ញ៊ុំអែ់ហភែចហេហណាេះអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ អែ់ហភែចហេ! (ប្បៃនធ៖ អនកព្វក៉ាលណញ ងងរ់អស់ហ ើយហេែឹង?) 

ក៖ ចា៎ ! អ ញ៊ុំ នឹងរីវែិររស់អ ញ៊ុំ អ ញ៊ុំចឹងមញ សម័យរ ញលពែ នឹងហាស រីវែិររស់អ ញ៊ុំស្សួលហែើ ីអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ មញ សម័យរ ញលពែម្ភ អី រីវែិ្មមតាហ វ្ើខស្ស្មមតា ហ វ្ើខស្សហ វ្ើ្មមតា ម្ភ អី។ ម្ភ  រណាហេហ វ្ើ 
បារហេ ហ វ្ើបារខែហ េះរុំន្ម ់រ ញលពែ។ 

ក៖ ហ ើយែល់ហពលហ ើយចរ់ពីសម័យរ ញលពែមកហាសអ ញ៊ុំ រីវែិររស់អ ញ៊ុំពិបាកមាងហេៀែហហាសអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ចរ់ពីសម័យរ ញលពែពិបាក ពិបាកមាងហេៀែ ពិបាករកចិញ្ច ឹមកូ  កូ ង្ៅតូ្ច្ក៏ខម ឪ ខវេះខ្ញែក៏ខុំរក
េាំហ វ្ើខស្ស ច្៊ុោះម្ភា យចិញ្ច ឹមកូ  (ប្បៃនធ៖ ោម  បា ហរៀ ក៏ហកើែសង្គ្ងា មហៅក៏ហវេន្ម ហរៀ ហៅរែឋកមពញជា 
ោម  បា ហរៀ សូប្ែកាលណញ ង ខែប្ោរ់ហផ្លែ ងមកហអើហវេន្មណាស់អូ ហអើយ។) 

ក៖ ហ ើយចញេះហពលណញ ងអ ញ៊ុំៗរកអីខែរហៅរកប្ែីរកអីអែ់ចិញ្ច ឹមកូ ចឹងហាស? 

ខ៖ រកប្ែីរកស្លច់ ដាក់ប្េូដាក់ោអីចឹងហៅហ វ្ើខស្សេិញហោដាក់កូ ប្េូដាក់សនាូច្ដាក់អី។ 

ក៖ ហែើមបីយកមកចិញ្ច ឹមកូ ? 

ខ៖ ចិញ្ច ឹមកូ ។ 

ក៖ ចឹងកូ អ ញ៊ុំរ ញន្មម  ន្មក់អ ញ៊ុំ? 

ខ៖ កូ ៥ន្មក់។ 

ក៖ អែ់ម្ភ  រណាហេបាែ់រង់រីវែិហេហហាស? 

ខ៖ អែ់ហេ! កូ ហៅទុំងអស់៥។ 

ក៖ ហៅទុំងអស់។ ចា៎អ ញ៊ុំ! ហ ើយចញេះអ ញ៊ុំ អ ញ៊ុំហប្ៅពីអ ញ៊ុំរាល់ថ្ងៃអ ញ៊ុំហចេះហ វ្ើសេរ កូរសារ ហបាចវលាិ៍ហបាចអី? 

ខ៖ អែ់ហេ រាល់ថ្ងៃម្ភ ហ វ្ើអី ប្ចូ្ត្ង្មម ង្គា។ 

ក៖ ៃីម៊ុនអីង្ច្ោះ... 

ខ៖ ពីមញ ម្ភ ហ វ្ើអី ហ វ្ើខែខស្ស ហ វ្ើប្េូ។ 



ក៖ ហចេះហប្ចៀង ហចេះហលងឧរករណ៍ហភែងអីហេអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ហេោម  ហចេះអីហេ ហចេះហេ។ 

ក៖ ហ ើយចឹងហហាសអ ញ៊ុំហហាសអែ់ហចេះហ វ្ើអីហេហហាសអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ហចេះហ វ្ើខែខស្សរ ញណណឹ ងឯខ។ 

ក៖ ង្ ើយចញេះអ ៊ុ៊ុំ ហរើឪពញកវញិគាត់្ដដលប្បាប់អ ៊ុ៊ុំថាគាត់្ង្ច្ោះអី? 

េ៖ ឪៃ៊ុកេ្៊ុ ាំមិនដដលបានប្បាប់អីង្ទ ប៉៊ុដនតគាត់្ង្ វ្ើដត្ដស្សដដរៃីង្ដើមមកឪៃ៊ុកេ្៊ុ ាំ។ 

ក៖ គាត់្ង្ វ្ើដស្សដដរង្ោហ ោះ? 

េ៖  នឹខង្ ើយ ង្ វ្ើដត្ដស្ស មានង្ វ្ើអី។ 

ក៖ ចឹងហ ើយែល់សម័យណាខែលអ ៊ុ៊ុំស្សួលរួលចឹងហាសណាា៎អ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ហេើរខែសម័យហ េះឯង។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ បាេ! 

ក៖ ហ ើយចញេះសម័យអាណា ិេមបារាុំង អ ញ៊ុំហកើែទ ់អីអែ់? 

ខ៖ កាលបារាុំង កាលបារាុំងហកើែទ ់ខែរ រ ញ ហៅែូចៗមិ ទ ់ែឹងអីហេ។ 

ក៖ ហៅែូចៗ ! 

េ៖ ណ៊ុ ខង្ ើយ! 

ក៖ អែ់ទ ់ែឹងអីហេហណាេះអ ញ៊ុំហណាេះ? 

ខ៖ អែ់ទ ់ែឹងអី។ 

ក៖ ចា៎អ ញ៊ុំ! អ ញ៊ុំហអើអ្ាស្ស័យអ ញ៊ុំ ខភនកអ ញ៊ុំពិបាកតាុំងពីកុំហណើ ែឬមួយក៏ហម ចអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ៃិការ ពីហែើមមិញវាប្ោ ់ខែឈឺ្ែិចៗហេ ែល់ឥ ូវឈឺ្ែល់ចស់ហៅហចេះឈឺ្ខ្ញែ ុំងៗ។ 



ក៖ ហ ើយស្សវាុំងអែ់? 

ខ៖ ស្សវាុំង អាង្នោះហមើលអីអែ់ហឃើញហេ ែល់ខ្ញងហ េះភែឺ ហ េះងងឹែខ្ញែ ុំង សពវថ្ងៃហមើលអកេរអីអែ់ហមើល 
ហឃើញហេ អកេរែូច ហរើអកេរ ុ្ំហមើលហឃើញ។ 

ក៖ អកេរ ុ្ំៗហមើលហឃើញ? 

ខ៖ ង្មើលហឃើញខែេះ។ 

ក៖ ចា៎អ ញ៊ុំ! 

ខ៖ រ ញខ តង្យើខហរៀ មិ បា ហប្ៅប្រេះហៅវាហចេះខែេះ ហចេះវាមិ រួចខែួ  រ ញ ប្ោ ់ខែហមើលហ ម្ េះហមើលភូមិឃញុំអី 
ហមើលបា ង្ត្ើ។ 

ក៖ ហ ើយចញេះអ ញ៊ុំអែ់ខែលម្ភ មញខររររួញែូរអីមួយហេហណាេះ? 

ខ៖ អែ់ខែរបា រួញែូរអីហេ ហ វ្ើខែខស្ស នឹងែិចៗ រួញែូរអីហេ ម្ភ អនក... 

ក៖ ចិញ្ច ឹមកូ អីតាុំងពីហែើមមក? 

ខ៖  នឹងហ ើយ ម្ភ ខែសញីឈ្នួលហេហ វ្ើអី នឹងឯង កាលហៅហៅមួយស្សុកេីរវីងេហន្មេះ ខរកអ៊ុដកកអី
លក់យកលញយ ចិញ្ច ឹមកូ ការ់អូសការ់អី។ 

ក៖ ការ់អូសការ់អីហណាេះ? 

ខ៖  នឹងហ ើយសញីឈ្នួលហេ។ 

ក៖ អូា៎! ពិបាកខ្ញែ ុំងហណាេះអ ញ៊ុំហណាេះ? 

ខ៖  នឹងហ ើយ! 

ក៖ ខែអែ់ពិបាកែូចសម័យរ ញលពែហេហណាេះអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ពិបាកសម័យរ ញលពែ សម័យហ េះោម   រណាហេហ វ្ើបារហយើង។ សម័យរ ញលពែបា ហេហ វ្ើ បារហយើង 
ហេព្វហ៉ ើយហេហអាយខរកអ៊ុស(និយាយប្ច្ ាំ) ហ ើយហអាយខរកែីរិេេុំ ប់បិទអី។ 

ក៖ ហ វ្ើការ ួសពីសមែាភាពហយើងអែ់? 



ខ៖ អូស! ហ វ្ើអាយរ់ក៏ហ វ្ើអាថ្ងៃក៏ហ វ្ើ។ 

ក៖ ហ ើយចញេះហពលយរ់ហឡើងវាហអើ...សម័យរ ញលពែ នឹងហេហអាយហែកហម ចខែេះអីហម ចខែេះខែរអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ហេម្ភ អីែល់ហពលហែកក៏ហែកហេម្ភ ហរឿងម្ភ អីហេ។ 

ក៖ ទុំងអស់ោន រ ញន្មម  ន្មក់ហៅ? 

ខ៖ ចល័ែហហាស កាលង្នាោះហេហអាយហៅចល័ែង្នាោះ ចល័ែហឡើងរារ់រយន្មក់ណាា៎  ចល័ែរិេេុំ ប់ 
រិេភែឺខស្ស ការ់អ៊ុសរញកថ្ប្ព។ 

ក៖ អ ញ៊ុំ អ ញ៊ុំខែលហ វ្ើចង់ ិយាយ  ហៅហពលណញ ងហាសអ ញ៊ុំដដលហ វ្ើរហណាើ រ  ូរេឹកខភនករហណាើ រហេ? 

ខ៖ កាលហន្មេះ អង្ញ្ច ោះហ ើយ រ ញ ហៅហកមងហចេះខែហៅង្ៅ កមាា ាំខហៅម្ភ ហចេះខែហៅនឹខហេហៅណាា៎។ 

ក៖ ហ ើយចញេះហពលណញ ងឪពញកម្ភា យអ ញ៊ុំហៅណាខែរអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ឪពញកម្ភា យស្លែ រ់អស់ ង្េរង្មាៀសហៅអីហលើង្ណាោះ ចញ់ងរ់អស់រលីង ច្ង្មាៀសហៅភនុំេូខល ។ ោែ់ 
ចញ់ ប្េុ ចញ់ឈឺ្ងរ់អស់ ោែ់ងរ់តាុំងពីឆ្ន ុំ៧៥។ 

ក៖ ហ ើយចញេះរអូ ៗអ ញ៊ុំអីរងៗអ ញ៊ុំអី? 

ខ៖ រងហៅហ េះខែេះ ហៅហ េះរ ញខ តស្លែ រ់ហៅហ េះ រងៗស្លែ រ់ហៅហ េះទុំងអស់។ 

ក៖ រងរ ញន្មម  ន្មក់ខែលស្លែ រ់អ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ស្លែ រ់អស់រួ ។ 

ក៖ ស្លែ រ់ហៅសម័យណញ ងម ង? 

ខ៖ ស្លែ រ់សម័យសងាមមញ ខែេះ ស្លែ រ់សម័យរ ញលពែខែេះ ស្លែ រ់មញ ពីរ ស្លែ រ់សម័យរ ញលពែពីរ។ 

ក៖ ហ ើយហពលខែលោែ់ស្លែ រ់ណញ ងអ ញ៊ុំបា ហឃើញមញខពួកោែ់ហេ? 

ខ៖ អែ់បា ហឃើញហេ ខ្ញ ុំហៅេីហន្មេះរង្មាៀស។ 

ក៖ រួចហៅអែ់ែឹងហហាស? 

ខ៖ អែ់ែឹងហេ ទល់ខែមកវញិបា ែឹង រងស្លែ រ់។ 



ក៖ ហពល នឹងអារមមណ៍ហម ចខែរអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ង្ ៊ុើម! អារមមណ៍ហម ចេិែ ឹករង ឹកដដរ រ ញ មិ ែឹងហ វ្ើហម ច។ 

ក៖ ហ ើយឪពញកអីក៏ស្លែ រ់អស់ទុំងអស់? 

ខ៖ ឪពញកអស់ទុំងអស់។ 

ក៖ ចឹងឧទ រណ៍ ហៅហពលណញ ង ហរើសិ ជាអ ញ៊ុំអែ់ហរៀរការជាមួយ នឹងអ ញ៊ុំស្សីហេ ប្រខ លជាអ ញ៊ុំ 
ហៅម្ភន ក់ឯងខម ហេអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ហៅម្ភន ក់ឯង។ 

ក៖ ចឹងខភនកររស់អ ញ៊ុំហៅហពលខែលអ ញ៊ុំហរៀរការជាមួយនឹខអ ញ៊ុំស្សីអែ់អីណា ី? 

ខ៖ កាលណញ ងអែ់អីហេ ហៅខែហមើលបា  ហៅហណាេះមិ អែ់ទ ់ឈឺ្ែូចឥឡូវហេ។ ឥឡូវឈឺ្ កមម 
កាលហន្មេះហៅហមើលបា  ហេើរឈឺ្ហពលចស់ហ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ហពេយហេយកហៅហមើលបាែ់ែុំរងមាងខែរ ប៉៊ុដនាហមើលមិ ែឹងណា មិនង្ឃើញជាង្ឃើញអី។ 

ក៖ ហ ើយចញេះអ ញ៊ុំ ចង់សួរពីប្រវែតិររស់អ ញ៊ុំែូច ហរៀរការជាមួយអ ញ៊ុំស្សីែិចហាសណណាា៎។ អ ញ៊ុំ អ ញ៊ុំខែលហឃើញ 
អ ញ៊ុំស្សីពីមញ មកហេ? 

ខ៖ ហេ! កាលពីហែើមហ វ្ើការចល័ែអីជាមួយោន ខែរហន្មេះ រ ញខ តហេហៅហផ្េង ខ្ញ ុំក៏ហៅហផ្េងហៅ។ 

ក៖ ចញេះមូលហ ែញអីបា អែ់ហៅរស់ហៅខ្ញងអ ញ៊ុំស្សីបា មករស់ហៅខ្ញងអ ញ៊ុំប្រុសចឹងហាសណាា៎ ? 

ខ៖ បាេ? 

ក៖ មូលហ ែញអីបា ហរៀរការហ ើយហាសណាា៎ ? 

ខ៖ អូា៎! ហរៀរការហ ើយ មកហៅខ្ញងរញុំោន ជាមួយអ ញ៊ុំស្សី នឹង ការហ ើយហេហអាយហៅផ្ទេះមួយែូច ការរួច 
ង្ ើយហេហអាយហៅផ្ទេះមួយៗហផ្េងៗគាន ។ 

ក៖ ម្ភន ក់មួយៗហផ្េងៗោន ទុំងអស់? 



ខ៖  នឹងហ ើយ! អនកការរួចង្ៅហៅហផ្េងៗោន  ផ្ាោះមួយៗម្ភន ក់ ហរើ... 

ក៖ ហ ើយផ្ទេះប៉៊ុនណាង្ៅអ ញ៊ុំ? 

ខ៖  ហៅផ្ទេះហេណ៊ុ ខឯង ផ្ទេះខែេះក៏ ុ្ំ ផ្ទេះខែេះក៏ែូច។ 

ក៖ អូា៎! 

ខ៖ រ ញ ដត្ង្ប្ច្ើនផ្ទេះប្រក់សបូវ ប្រក់អីពីហលើហាសណាា៎។ 

ក៖ ្មមតាៗចឹងហណាេះ? 

ខ៖ ្មមតាៗ! ហរើកាលមិ ទ ់ការហអាយហៅរួមោន  ន្មរហីៅហេហៅមួយប្កុមហេ យញវរ ហៅមួយប្កុមហៅ 
ែល់ការហ ើយហេហអាយហៅរញុំោន  រាីប្រព ធៗ។ ការរួចបា មួយអាេិែយ ហេរុំខរក ហអាយន្មរចីល័ែអីណាហៅ 
ង្អាយយញវរ ង្នោះហៅចល័ែហផ្េង ខរកោន មួយខខពីរខខហេហអាយរួរោន វញិ។ 

ក៖ ចឹងអ ញ៊ុំ! ហ ើយហពលខែរហេចល័ែអ ញ៊ុំហចញចឹង អ ញ៊ុំម្ភ អារមមណ៍ហម ចខែរ? ហៅហពលខែលហចញឆ្ៃ យពី  
ប្រព ធចឹងណាា៎ ? 

ខ៖ ហេមិ អី ែូច អារមមណ៍នឹកប្រព ធែូចខែោន ខែរ ោន ហៅវញិហៅមកហៅចឹង។ 

ក៖ ចឹងអ ញ៊ុំហពលខែលហេចរ់ការ នឹង អ ញ៊ុំអែ់បា ស្សឡាញ់ណា ី? 

ខ៖ អែ់ហេ! អត់្បា ស្សឡាញ់ោន អីហេ ហៅហរៀរៗខែមាង ដូច្ថាហយើងប្េរ់អាយញហ ើយ ង្េហមើលហយើងហរៀង
ច្ាំណាស់ហ ើយ។ 

ក៖ ហពលអ ញ៊ុំកា រអ ញ៊ុំអាយញរ ញន្មម  អ ញ៊ុំ? 

ខ៖ កាលហន្មេះខ្ញ ុំអាយញប្ោ ់ខែរណញ ង ២៥ហ ើយ ។ 

ក៖ ែល់ហពលការហ ើយក៏ស្សឡាញ់ម ងហៅ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ មូលហ ែញអីខែលអ ញ៊ុំប្រុសស្សឡាញ់អ ញ៊ុំស្សីហាសណាា៎? 



េ៖ ង្ទ! មូលង្ ត្៊ុអី ង្បើង្យើខមិនស្សឡាញ់ង្ទ ង្េបខេាំង្យើខង្ ើយ។ ង្យើខមិនោ នថាង្ទ ង្ៅង្េ...ង្េង្ៅ
ង្រៀបង្ ើយ ង្េថាង្យើខចស់ង្ ើយ លមមង្រៀបង្ ើយ ង្េង្មើលការងារង្យើខថាការងារង្យើខលមមថា រកស៊ុីរស់
ង្ ើយ ង្េចប់ង្រៀបង្អាយ ង្េង្ៅង្រៀប។ 

ក៖ ង្េចប់ង្រៀបការម៉ខណា៎ អ ៊ុ៊ុំ? 

េ៖ បាទ! 

ក៖ អែ់អាច អែ់បា ហេង្ណា៎ ? 

ខ៖ ហអើ! អែ់ហា  ប្រខកកហេ ហអាយខែហេ ហរៀរហ ើយ អែ់ោ នប្រខកកនឹខហេ។ 

ក៖ អូា៎ចឹង! អ ញ៊ុំហ ើយ ចញេះអ ញ៊ុំចង់ ិយាយ អ ញ៊ុំម្ភ រេពិហស្ល្ ៍លអៗអីខែេះហៅកនញងឆ្ករីវតិ្ោសណាា៎  ដូច្ថា 
ត្ស ូជាមួយប្បៃនធអ ៊ុ៊ុំចឹ្ខោស លមមបានផ្ាោះប៉៊ុនង្នោះ លមមបានអីប៉៊ុណណឹ ខោស អ ៊ុ៊ុំច្ខ់ដច្កចយង្ៅប្បាប់កូន
ង្ៅថាង្ម៉ច្េាោះ ត្ស ូង្ម៉ច្េាោះដដរអ ៊ុ៊ុំ? 

េ៖ ត្ស ូង្ម៉ច្ មានដត្េាំប្បឹខេាំរក េាំង្នោះង្ៅ ដឹកនាាំកូនង្អាយេាំរក េាំត្ស ូង្ វ្ើង្ម៉ច្ ង្យើខប្កង្ ើយេាំរកស៊ុីង្ៅ
ណាា៎  កន៊ុខកមាា ាំខង្ៅណាា៎  ង្ វ្ើអាង្នោះង្ វ្ើអាង្នាោះ ស៊ុីឈ្នួលង្េេាោះ ង្ វ្ើដស្សេាោះបនាិច្បនាួច្ ប្បវ៉ាសង្គាប្បវ៉ាសអី។ 

ក៖ ង្គា នឹខង្គារបស់នរណាង្េអ ៊ុ៊ុំ? 

េ៖ ង្គាប្បវ៉ាសហេ កូនវាប្បវ៉ាសនឹខង្េ ប្រវា សង្ៅយកមកហអាយចិញ្ច ឹមហៅ។ 

ក៖ អូ! យកមកហអាយចិញ្ច ឹមហៅណា៎ ? 

ខ៖  នឹងហ ើយ! 

ក៖ ង្គាសាា ត្ៗណា៎ អ ៊ុ៊ុំណា៎ ? អាង្នោះង្េង្ៅង្គាអីដដរអ ៊ុ៊ុំ? 

េ៖ អាង្នោះង្គាដេមរង្យើខ នឹខឯខ ប៉៊ុនវាអត់្សាច់្។ 

ក៖ អញ្ជ ឹខ! ចឹ្ខអ ៊ុ៊ុំបានរាល់ព្ងៃបានង្គាៃីរ នឹខង្ទង្ណាោះអ ៊ុ៊ុំង្ណាោះ? 

េ៖ ៃីរ! ង្គាកូនង្េប្បវ៉ាស់ៃីង្េមក ង្អាយច្ខង្អាយៃីរបីង្ ើយ កូនមួយង្នាោះង្ៅណាឆ្ៃ យង្ដើរង្ៅណា។ 

ក៖ ច្៊ុោះអ ៊ុ៊ុំមានពាកយង្ៃច្ន៍អីង្ទៀត្ង្ទអ ៊ុ៊ុំ ង្ ើយច្ខ់មានពាកយង្ៃច្ន៍អីច្៊ុខង្ប្កាយច្ខ់ផ្ទា ាំង្ផ្្ើរកូនង្ៅង្អាយេាំ
ប្បឹខអីង្អាយង្រៀសវាខអីអ ៊ុ៊ុំ? 



េ៖ ពាកយង្ៃច្ន៍អីសៃវព្ងៃ ពាកយង្ៃច្ន៍ផ្ទា ាំកូនផ្ទា ាំង្ៅថាង្អាយកូនង្ វ្ើង្ម៉ច្េាំត្ស ូរួច្ៃីង្យើខេវោះខ្ញត្ ង្ ើយផ្ទា ាំ
ផ្ទា ច់្ថាអាង្រឿខលួច្ ឆក់បាន់របស់ង្េ ថាន ាំង្ញៀន ង្ប្េឿខង្ញៀនង្អាយក៊ុាំប៉ោះពាល់ នឹខឯខ។ ង្ វ្ើង្ម៉ច្ង្យើខប្ក
ង្យើខេាំត្ស ូ េាំង្នោះកន៊ុខកមាា ាំខង្យើខង្ៅ ង្ វ្ើង្ម៉ច្ង្ប្ពាោះអាង្រឿខង្រៀសវាខអាង្រឿខលួច្របស់ង្េ យករបស់ង្េ 
ប្ទៃយសមបត្តិង្េ ថាន ាំង្ញៀន ផឹ្កស្សាអី ង្រៀសវាខក៊ុាំង្អាយប៉ោះ។ សូមផ្ទា ាំកូនង្ៅដត្ប៉៊ុង្ណាណ ោះង្ វ្ើង្ម៉ច្េាំរកេាំង្រៀន
ង្ វ្ើង្ម៉ច្ង្អាយបានង្ច្ោះដឹខនឹខង្េ។ 

ក៖ ចា៎ ! អ ៊ុ៊ុំអរេ៊ុណ ចា៎ ! ចឹ្ខជាច្៊ុខង្ប្កាយអរេ៊ុណអ ៊ុ៊ុំដមនដទនដដលអ ៊ុ៊ុំបានអន៊ុញ្ញា តិ្ង្អាយរូបនាខេ្៊ុាំមក
សមាា សអ ៊ុ៊ុំោសណាា៎អ ៊ុ៊ុំ? 

េ៖ បាទ! 

ក៖ ហ ើយការសម្ភា សមួយហ េះេឺហអើពាកយហពច្ន៍ររស់អ ញ៊ុំហាសពិែជាម្ភ  ័យហាសសប្មាប់ែល់កូ ហៅ 
រុំន្ម ់ហប្កាយររស់អ ញ៊ុំ ហអាយពួកោែ់ហៅហពលខែលពួកោែ់បា លឺសមាីររស់ហោកតា រមួឺយក៏ឪពញក ហអើ! 
ែូចជាអ ញ៊ុំចឹង ខែលបា  ិយាយហៅខផ្ាផ្លា ុំហៅពួកោែ់ហអាយពួកោែ់ខុំប្រឹងពាយាមែស ូហែើមបីហអើ... 
សិកាហរៀ សូប្ែហៅណាា៎អ ញ៊ុំ? 

ខ៖ បាេ! 

ក៖ ចឹងហអាយពួកោែ់ហអើ...ហរៀសវាងអុំហពើទុំងអស់ នឹងហាសណាា៎អ ញ៊ុំណាា៎។ 

ខ៖ បាេ! 

ក៖ ចា៎ ! ចឹងអរេញណអ ញ៊ុំហប្ចើ ខម ខេ អ ញ៊ុំ ខែលអ ញ៊ុំបា ប្ពមហអាយខ្ញុំសម្ភា សអ ញ៊ុំ ចឹងអ ញ៊ុំ ប្ពមហអាយខ្ញុំដាក់ការ 
សម្ភា សមួយហ េះចូលហៅកនញងហវរស្លយស្លោហេអ ញ៊ុំ? 

ខ៖ បាេ! ដាក់ហៅ! 

ក៖ ចា៎ ! អរេញណអ ញ៊ុំ៕ 


