
ការសម្ភា សរបស ់ហ៊ា ន ពៅ 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈអ្ង ដាលនី                   ខ៖ អ្នកត្រវូឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហ៊ា ន ឈៅ 

                                       ការសឈងេបត្បវរតិរបស់ ហ៊ា ន ឈៅ 
    ឈោកពូ ហ៊ា ន ឈៅ ម្ភនអាយ ុឆ្ន ាំឈៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៨ ម្ភនឈេទត្បុស ទីលាំឈៅបច្ចុបបននឈៅេូមិ។  

ក៖ ជាដាំបូងសូមជត្ម្ភបសួរដលឈ់ោកពូ ឈហ្ើយហ្នឹង អ្រេុណឈោកពូដដលឈោកពូបានអ្នុញ្ញា រិឱ្យនាង
ខ្ុាំ សម្ភា សឈោកពូដដលទាក់ទងពីត្បវរតិរបស់ឈោកពូ ដូច្ជាទាក់ទងពីត្បវរតិត្បជាជនដខមរផងដដរ។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចា៎ស! ខ្ញុំឈ ម្ ោះឈេង ដាលីន តុំណាងឱ្យសាកលវទិ្យាល័យមួយឈៅអាឈមរចិឈ ម្ ោះBYU ឈហ្ើយថ្ងៃដដល
ខ្ុាំសម្ភា សឈោកពូឈនោះេឺឈៅថ្ងៃទី២៤ ដខ៨ ឆ្ន ាំ២០១៨។ ចឹ្ងឈអ្ើ!ឈោកពូ ឈោកពូឈៅេូមិឈនោះឈេឈៅេូមិដដរ
ពូ? 

ខ៖ បនាា យឈ ើ។ 

ក៖ េូមិបនាា យឈ ើ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឃញុំេី ស្រុកេីដែរ? 

ខ៖ រង្កា ត់ទឹ្យកវលិ ក្កុងឈរៀមរាប។ 

ក៖ ឈខតតឈរៀមរាប? 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ចា៎ស! ចឹ្ងឈោកពូឈអ្ើម្ភនឈ ម្ ោះអី្ដដរពូ? 

ខ៖ ហ៊ា ន ឈៅ។ 

ក៖ ហ៊ា ន ឈៅ? 

ខ៖ បាទ! 



ក៖ ចា៎ស! ឈោកពូឈហ្ើយចុ្ោះឈោកពូឥឡូវអាយបុ ុនាម នឆ្ន ាំដដរពូ? 

ខ៖ ៤៩! 

ក៖ ៤៩ឆ្ន ាំ! 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ឈហ្ើយចុ្ោះពូឈកើរឈៅឆ្ន ាំណាដដរពូ? 

ខ៖ ឈៅឆ្ន ាំ១៩៧០។ 

ក៖ ១៩៧០ ចា៎ស! ឈោកពូឈហ្ើយចុ្ោះឈបើឆ្ន ាំច័្នាេរិហស ឈោកពូឆ្ន ាំអី្ដដរដូច្ថាជូរ ឆ្លូវ ខាល ឈថាោះ     
ហា៎សណាា៎? 

ខ៖ ខ្ុាំឆ្ន ាំច្។ 

ក៖ ឆ្ន ាំច្? 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ឈកើតឆ្ន ុំ១៩៧០ េ ា៎! ចា៎ស! ឈោកព ចឹងឈហ្ើយចញោះឈោកព ឈេើឈកើតឈៅភ មិហ្នឹងឈោរឈោកព ? 

ខ៖ បាទ្យ! ររ់ឈៅភ មិហ្នឹង។ 

ក៖ ស្រុកកុំឈ ើ តឈៅហ្នឹងម៉ង? 
ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ឈហ្ើយចញោះឈោកព ឈេើ!ឈោកព មានបងបអ នប៉ញន្មម នន្មក់ដែរព ? 

ខ៖ ក្បាុំពីរន្មក់។ 

ក៖ មានបងបអ នក្បាុំពីរន្មក់? 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ឈោកព ជាក នទី្យប៉ញន្មម នជា...? 

ខ៖ ខ្ញុំទី្យក្បាុំពីរ។ 



ក៖ ឈៅឈេ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈហ្ើយចុ្ោះឈអ្ើ!បងឈោកពូអាច្ឈរៀបរាប់ឈ ម្ ោះបងៗបានឈទឈោកពូឈ ម្ ោះអី្ខលោះ? 

ខ៖ ឈអ្ើ! ពុរ បងពុរ សូ រ  ង បងហ្៊ាម។ 

ក៖ ឈអ្ើ! អាច្ឈរៀបរាប់ត្រកូល? 

ខ៖ ហ៊ា ន ពុរ, ហ៊ា ន សូ ,ហ៊ា ន ហ្៊ាម ,ហ៊ា នរ  ង ,ហ៊ា ន ប ូ, ហ៊ា ន សុខ, ឈហ្ើយហ្នឹងរូបខ្ុាំផ្ទា ល់។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈហ្ើយចញោះឈេើឈោកព រាល់ថ្ងៃព ក្បកបមញខរបរេីដែរព ? 

ខ៖ បាទ្យ! ឈ្វើដស្រ។ 

ក៖ ឈ្វើដស្រចឹ្ងឈោកពូកាលពីឈកមងហសឈោកពូធ្លល ប់ម្ភនអ្នុសាវរយី៍អី្ខលោះហ្នឹងបងបអូនហស ធ្លល ប់ឈៅ
ដរសឈៅអី្ជាមួយគា្ន ឈោកពូ? 

ខ៖ បាទឈ្វើ! 

ក៖ អូ្ា៎! ចឹ្ងឈហស ឈោកពូអ្រ់ចា៎ ចឹ្ងឈអ្ើឈហ្ើយចុ្ោះម្ភា យឈោកពូម្ភនអី្ឈ ម្ ោះដដរឈោកពូ? 

ខ៖ ឡុង រង់។ 

ក៖ ឡុង! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖  ឡងុ រង់ ឈហ្ើយចុ្ោះឪពុករបស់ឈោកពូវញិឈ ម្ ោះអី្ដដរ? 

ខ៖ េីវ ហ៊ា ន។ 

ក៖ ្ីវ ហ៊ា ន? 

ខ៖ េីវៗ! 

ក៖ ភីវ ោ៊ា ន? 



ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ពួកគាត់ស្លា ប់តុំងពីឈោកព អាយញប៉ញន្មម នឆ្ន ុំឈហ្ើយឈោកព ? 

ខ៖ ឈេើ! ឪខ្ញុំបានអាយញ១៤ឆ្ន ុំ។ 

ក៖ ព បានអាយញ១៤ឆ្ន ុំឪពញកព ស្លា ប់ឈោរ? 

ខ៖ បាទ្យ!ែល់ឈពលមាា យ២៤។ 

ក៖ េ ា៎! គាត់ស្លា ប់ឈដាយស្លរេីដែរព ? 

ខ៖ ជរា! 

ក៖ គាត់ចរ់ជរា? 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ចា៎ស! ឈបើរនិជាគាត់ឈៅររ់គាត់ក្បដហ្លជាអាយញប៉ញន្មម នមាា យ? 

ខ៖ ឈេើ! ច លដប៉តជាង។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះគាត់េនកស្រកុណាដែរព ? 

ខ៖ ស្រុកកុំឈ ើ តឈៅហ្នឹងឈៅបន្មា យឈ ើហ្នងឹ។ 

ក៖ េ ា៎!េនកបន្មា យឈ ើដតម៉ង? 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ចា៎សអ្៊ាុ៊ុំ! ឈហ្ើយចុ្ោះឈោកពូម្ភនចាំឆ្ន ាំច័្នាេរិម្ភា យពូម្ភនឆ្ន ាំអី្ឈោកពូចាំឈទ? 

ខ៖ អ្រ់សាា ល់ដដរខ្ុាំ។ 

ក៖ ដូច្ជូរ ឆ្លូវ ខាល ឈថាោះចឹ្ងហស? 

ខ៖ បាទ! ត្បដហ្លអ្រ់សាា លដ់ដរ ឈបើឆ្ន ាំឪឆ្ន ាំច្ ឆ្ន ាំច្ដល់ឈពលម្ភា យដូច្ឆ្ន ាំមមី មមីយ ង។ 

ក៖ អូ្ា៎! ចឹ្ងឈោកពូ ចា៎ស! ឈោកពូកាលពីគា្រ់ឈៅរស់ហសគា្រ់ត្បកបមុខរបរអី្ដដរចិ្ញ្ច ឹមកូនឈោកពូ? 



ខ៖ ឈ្វើដរស! 

ក៖ ឈ្វើដរដរសឈទឈណាោះ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អូ្ា៎! ចិ្ញ្ច ឹមកូនប ុនាម ននាក់? 

ខ៖ ត្បាាំពីរនាក់។ 

ក៖ ត្បាាំពីរនាក់? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈហ្ើយចញោះចឹងគាត់េត់មានឈ្វើេីឈទ្យៀតឈទ្យេត់មានឈបាចវលាិ៍ ឈបាចេីឈទ្យៀតឈទ្យឈោកព ? 

ខ៖ រម័យហ្នឹងែ ចថាវារួមផ្សុំ។ 

ក៖ ខ្ញុំជួយ! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចឹ្ងឈហសឈហ្ើយចុ្ោះម្ភា យឈោកពូគា្រ់ឈអ្ើ!ម្ភនមុខរបរអី្ដដរម្ភនអាជីពអី្ដដរឈទឈោកពូ? 

ខ៖ ពីឈដើមម្ភនដរឈ្វើដរសប ុឈណាណ ោះ។ 

ក៖ អូ្ា៎! គា្រ់ម្ភនដរឈ្វើដរសឈហស? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈហ្ើយចុ្ោះឈោកពូឈហ្ើយចុ្ោះឈោកពូម្ភនចាំតាយយខាងម្ភា យឈទម្ភនឈ ម្ ោះអី្ឈោកពូម្ភនបានចាំ
ឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ចាំដដរ! 

ក៖ តយាយខាងឪពញកេត់ចុំដែរឈហសឈោកពូ? 

ខ៖ បាទ្យ! 



ក៖ អូ្ា៎ ចា៎ស! ចឹ្ងឈហ្ើយចុ្ោះឈោកពូត្កុមត្េសួារឈោកពូដូច្ជាកនុងត្កុមត្េសួាររបស់ឈោកពូម្ភនអ្នកឈៅ
ឈខរតឈផេងឈទៀរឈទឈោកពូ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនផង។ 

ក៖ អ្រ់ម្ភនឈទឈោកពូ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ម្ភនដរអ្នកឈៅឈសៀមរាបហ្នងឹម ង? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចឹងបងបអ នឈោកព េីឈៅឈរៀមរាបហ្នឹងដែរឈោរ? 

ខ៖ បាទ្យ! ឈៅឈសៀមរាបជុាំគា្ន ទាាំងអ្ស់។ 

ក៖ អ្រ់ម្ភនសាច់្ញារិឈៅឈត្ៅត្បឈទសអី្ឈទឈោកពូ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនផង។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈហ្ើយចុ្ោះត្បពនធឈោកពូឈ ម្ ោះអី្ដដរឈោកពូ? 

ខ៖ ដរម ឈយឿង។ 

ក៖ ឈ ម្ ោះអី្ដដរ? 

ខ៖ ដរម ឈយឿង។ 

ក៖ ដរម ឈយឿង? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ គាត់មានអាយញប៉ញន្មម នឆ្ន ុំដែរព ? 

ខ៖ ៣៩! 

ក៖ ៣៩ឆ្ន ុំគាត់ឆ្ន ុំេីឆ្ន ុំច័នាេតិោរគាត់ឆ្ន ុំេីដែរ? 



ខ៖ ឈេើ!ឆ្ន ុំវក័។ 

ក៖ ឆ្ន ុំវក័ ចញោះរាល់ថ្ងៃគាត់ឈ្វើេីដែររាលថ់្ងៃ? 

ខ៖ ឈៅផ្ាោះឈ្វើដស្រ។ 

ក៖ ចញោះព រាល់ថ្ងៃមានមញខរបរេីដែរព ? 

ខ៖ ឈ្វើដស្រ! 

ក៖ ឈ្វើដស្រដែរ? 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ឈ្វើដស្រឈក្ចើនឈទ្យព ? 

ខ៖ បានមួយក្េប់ៗ។ 

ក៖ ចឹងឈហ្ើយចញោះឈោកព  ឈោកព ឈរៀបការឈៅឆ្ន ុំណាដែរ? 

ខ៖ ការឈៅឆ្ន ុំ១៩៩៨។ 

ក៖ ១៩៩៨? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចឹងឈោកព ឪពញកមាា យជាេនកឈរៀបចុំឱ្យឬក៏ស្រឡាញ់ខាួនឯង? 

ខ៖ ឈរៀបចុំដែរ។ 

ក៖ ឈហ្ើយចញោះឈពល ញ ងខាងមាា យរបរព់ យកជាបណាា ការេីខាោះឈៅជួនខាងស្រីខាងក្បពនធព ោរ? 

ខ៖ េ ា៎! បងេនកការេនកឈរៀបការឱ្យ។ 

ក៖ មានបណាា ការេីខាោះឈៅ? 

ខ៖ េ ា៎! ឈភាចដែលឈរៀបរាប់េីខ្ញុំមិនបានចារ់ដែរ។ 

ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ កាលណុងឈរៀបឈអ្ើ!ឈយើងការពីឈដើមមកទម្ភល ប់អ្រ់ទាន់ដូច្សម័យឈទេឺខាងត្បុសឈយើងររ់ខលួនឯង ររ់មហូប
អាហរឱ្យទទួលឈេ្ៀវ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ខាួនឯង! 

ក៖ ឈពល ញ ងការឈពល ញ ងឈេើ!ឈពលការហ្នឹងឈភៀ្វឈក្ចើនេត់ព ? 

ខ៖ កាល ញ ងែ ចដាក់តញប៉ញន្មម នឈហ្ើយជា២០តញ។ 

ក៖ ២០តញឈោរ? 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ កាលណុងម្ភនរុម្ភនអី្ឈហ្ើយឈហសពូកាលជាំនាន់ណុង? 

ខ៖ ម្ភនឈហ្ើយ! 

ក៖ កាល ញ ងមានតញមានេីឈហ្ើយ? 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ឈហ្ើយឈៅមហ បប៉ញន្មម នមញខេីដែរមានចុំឈទ្យ? 

ខ៖ ក្បាុំពីរមញខ។ 

ក៖ ក្បាុំពីរមញខ? 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ឈពល ញ ងឈភ្ៀវឈក្ចើនឈទ្យព ឈពលហ្នឹង? 

ខ៖ បាទ! មួយលមមដែរ។ 

ក៖ ឈពល ញ ងឈេើរបាយចិតតឈទ្យ? 

ខ៖ បាទ្យមានេី! 



ក៖ ឈេើ! ចឹងរួរពីឈេើការដខសជីវតិរបរ់ឈោកព វញិហា៎សណាា៎  ឈោកព ឈេើ!ឈោកព បានឈរៀនថាន ក់ទី្យប៉ញន្មម ន 
ដែរព ? 

ខ៖ បាទ្យ! ខ្ញុំជាប់រញ្ញា ប័ក្តថាន ក់ទី្យ៧ឈៅឆ្ន ុំ១៩៨៩។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈរៀនបានថាន ក់ទី្យ៧? 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ឈរៀនឈៅស្លោណាដែរព ? 

ខ៖ ស្លោឈរៀនរណាា ន់រង្កា ត់ភ មិទឹ្យកវលិ។ 

ក៖ ចឹងបានរញ្ញា ប័ក្តថាន ក់ទី្យ៧ឈហ្ើយបនតឈរៀនឈទ្យៀតេត់? 

ខ៖ ប៉ញដនតេត់បានក្គាន់ដតបានមួយជាប់ឈេើ!ខ្ញុំក្បលងក្េូ២ឆ្ន ុំដែរ។ ឆ្ន ុំទី្យ១ឈៅឈមើលឈ ម្ ោះជាប់ ែល់ឈពល 
ច លឈរៀនេត់មានឈ ម្ ោះហ្នឹង។ ឈេឈៅខ្ញុំក៏េន់ចិតតេត់រញុំឈេឈដាោះអាវរញាតិេីក៏េត់ឈៅ ែឹងឮដតខាួនឯង 
ឈៅថាបានជាប់រញ្ញា ប័ក្តប៉ញឈណាា ោះឯងក៏េត់បានយកមកឈក្បើដែរែល់រពវថ្ងៃឈៅ។ 

ក៖ ចឹងឈោរឈោកព ? 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ តាាំងពីឆ្ន ាំ១៩៨៩។ 

ក៖ អូ្ា៎! ចឹ្ងសាា យហា៎សហ្នា៎ឈោកពូត្បលងបានសញ្ញា ប័ត្រឈហ្ើយអ្រ់បានយកសញ្ញា ប័ត្រមកឈត្បើ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចា៎ស! ចឹងឈយើងអាចឈែើររកឈចៅ បាន ឈហ្ើយចញោះឈេើព ឈហ្ើយចញោះស្លោឈរៀនព ឈៅជិតភ មិហ្នឹងឈតើហ្ពី ? 

ខ៖ ឈៅផ្ា វជាតិឈលខ៦ឈោរ។ 

ក៖ ចឹងឈោរព ? 

ខ៖ បាទ! 



ក៖ ឈហ្ើយចុ្ោះពីចឹ្ងពីកាលឈរៀនឈៅឈរៀនម្ភនមិរតេកតិសិនទធសាន លណាម្ភន ក់ដដលសនិទធិសាន លជាងឈេឈទពូ? 

ខ៖ ម្ភនដដរ! 

ក៖ គា្រ់ឈ ម្ ោះអី្ដដរ? 

ខ៖ រុ ាំដរន។ 

ក៖ េ ា៎! រញ ុំ ដរន ឈោរគាត់ឈៅណាឥឡ វ? 

ខ៖ ឈៅភ មិថ្ក្ជខាងលិច។ 

ក៖ ឈៅភ មិថ្ក្ជ? 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ឈេើ! មិតតភកតិមាន ក់ហ្នឹងរនិទ្យធស្លន លខាា ុំងម៉ង? 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ឈអ្ើ! ឈៅឈពលដដរឈៅឈរៀនហសដរងដរឈ្វើអី្ជាមួយគា្ន ពូ? 

ខ៖ អូ្ា៎! និយយពីថាសនិទធេឺេួរសមដដរម្ភនអី្ក៏ដច្កគា្ន ដដរឈដកឈៅជុាំគា្ន អី្ និយយថាមួយសមរមយដដរ។ 

ក៖ ម្ភនអី្ឈទៀរឈទពូឈដើរឈលងដដរ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈហ្ើយចញោះឈពលហ្នឹងព  ឈហ្ើយចញោះព ឈៅឈរៀនភាស្លឈក្ៅពីភាស្លដខមរឈចោះភាស្លេីឈទ្យៀតេត់? 

ខ៖ េ ា៎! ឈរៀនេត់ច ល។ 

ក៖ ឈកើតេីឈៅព ? 

ខ៖ វាែ ចថាមិនចប់អារមម ៍។ 

ក៖ េត់មួយស្លរ ញ ងែ ចជាមានភាស្លបារាុំងដែរហ្ីព ? 

ខ៖ មានប៉ញដនតឈេើ!កាលហ្នឹងយ៉ាប់ដែរអី្ង្កយឱ្យមិនរ វបានជាឈរៀនដែលជីវភាពក្េួស្លរយ៉ាប់ដែរ។ 



ក៖ ចា៎សព ! ឈហ្ើយចញោះឈោកព  ប់ឈរៀនតុំងពីឆ្ន ុំណាដែរឈៅ? 

ខ៖ ឆ្ន ាំ៩០! 

ក៖  ប់ម ង? 

ខ៖ បាទ្យ! ឆ្ន ុំ១៩៩០។ 

ក៖ េ ា៎! មិនង្កយដែលែ ចថាមិនង្កយដែលថាេនកក្បលងបានរញ្ញា ប័ក្តចឹងហា៎រណាា៎។ 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ចា៎ស! ចឹ្ងដល់ឈពលឈោកពូដល់ឈពលឈអ្ើ!ដល់ឈពលឈៅឈរៀនចឹ្ងឈច្ញពីឈរៀនដល់ឈពលឈច្ញពីឈរៀន 
មកផាោះឈ្វើអី្ដដរពូដរងដរឈ្វើអី្ដដរ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈពលឈច្ញពីឈរៀន? 

ខ៖ ខ្ុាំជីវភាពនិយយតាមត្រង់ឈៅេឺខ្ុាំឈច្ញពីឈរៀនសាោខ្ុាំជួយលក់ដូរឪពុកម្ភា យ។ 

ក៖ ឪពុកម្ភា យពូឈោកដូរអី្ដដរពូ? 

ខ៖ ឈអ្ើ!ឈ្វើនាំឈ្វើបដងអមអី្លក់រហ្រូដល់ឈឡើងឈៅលក់ឈៅកដនលងកនុងទាំនប់បារាយណ៍ហ្នឹងដនា៎!ដដលកដនលង 
សាន ក់កាលកងទ័ពឈវៀរណាមហ្នឹងដកមកសាន ក់ឈៅឈៅឈ ើញខ្ុាំលក់ឈៅបារាយណ៍ឈៅ។ 

ក៖ លក់ដាច់្ឈទឈពលណុង? 

ខ៖ បាទ! ដាច់្បានត្គា្ន់ឈមើលឈដាោះដូរចយរិច្ៗដដរ។ 

ក៖ អូ្ា៎! ចឹ្ងចា៎ ឈហ្ើយចុ្ោះឈោកពូឈអ្ើ!តាាំងពីឈកមងរហ្រូមកដល់ឥឡូវជីវរិរបស់ឈោកពូម្ភនការផ្ទល ស់បាូរអី្ដដរ
ពូ្ូរជាងមុនឬមូយក៏ឈម ច្ដដរពូ? 

ខ៖ បាទ! វានិយយឈៅថាវាឈទឈៅជាមួយបងជាមួយម្ភា យវារកជួយពឹងជួយដម ឪហ្នឹងបងដល់ឈពលបាន
ត្េួសារមកក៏ខ្ុាំឈច្ោះដរខាំត្បឹងបានទប់វាត្គា្ន់ដរថាមិន្ូរធ្លរប ុនាម នឈទត្គា្ន់ថារស់ឈៅម្ភ រសួល។ 

ក៖ ចឹ្ងឈហសពូ ចា៎ស! ឈហ្ើយចុ្ោះឈោកពូចុ្ោះឈអ្ើ!ឈៅកនុងត្កុមត្េសួាររបស់ឈោកពូម្ភននរណាឈេឈច្ោះឈលង 
ឧបករណ៍ឈេលងបុរាណឈទ? 



ខ៖ អ្រ់ផង! 

ក៖ ឈោកពូអ្រ់ឈច្ោះឈទ? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ កូនៗអី្? 

ខ៖ កូនសទុធដររសី។ 

ក៖ អូ្ា៎! កូនសុទធដររសី? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អូ្ា៎! ចឹ្ងកូនរបស់ពូម្ភនប ុនាម ននាក់ដដរពូ? 

ខ៖ បីនាក់! 

ក៖ បីន្មក់ចញោះក នបងអាយញប៉ញន្មម ន? 

ខ៖ ថ្មាមួយ។ 

ក៖ ថ្មាមួយឆ្ន ាំ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈហ្ើយឥឡូវគា្រ់ឈៅណាឈហ្ើយពូ? 

ខ៖ ឈៅកនុងផាោះហ្នឹងឯង។ 

ក៖ គា្រ់អ្រ់ឈរៀនរឈទៀរឈទឈហស? 

ខ៖ ឈអ្ើ! ឈទើបហ្នឹងត្បលងថាន ក់ទី១២ប ុនាម នឈហ្ើយ ប ុនាម នថ្ងៃហ្នឹងហស។ 

ក៖ អូ្ហ្ូ! ឈទើបពីត្បឡងច្ប់ឈណាោះឈោកពូឈណាោះ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចា៎ស! ឈហ្ើយចុ្ោះឈោកពូផាញឈោកពូម្ភនលកេណៈឈម ច្ដដរពូផាោះពូហា៎សណាា៎? 



ខ៖ បាទ! ផាោះខ្ុាំផ្ទា ល់ឥដឋឈត្កាមឈ ើឈលើឈនោះឈៅខាងឈកើរឈនោះ។ 

ក៖ ពូឈហ្ើយចុ្ោះកូនទីពីររបស់ឈោកពូឈ ម្ ោះអី្ដដរគា្រ់អាយុប ុនាម នឆ្ន ាំ? 

ខ៖ កូនទីពីរឈ ម្ ោះហ៊ា ន អីុ្សាក។ 

ក៖ ចា៎ស! គា្រ់អាយុប ុនាម នឈោកពូ? 

ខ៖ ១៩! 

ក៖ ទីបី? 

ខ៖ ទី្យបី ោ៊ា ន េឹមដែ។ 

ក៖ គាត់អាយញប៉ញន្មម ន? 

ខ៖ ១៤ ឬក៏១៥។ 

ក៖ គាត់ឈរៀនទុំងេរ់ឈោរព ? 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ចា៎ស! ចឹ្ងពូខ្ុាំច្ង់សួរបនតិច្ពូឈអ្ើ!ផាោះពូហសនរណាអ្នកសាងសងដដរពូផាោះពូឈៅរាល់ថ្ងៃហស? 

ខ៖ បាទ! ខលួនឯងផ្ទា ល់ជួលរកជាងឈេមកឈ្វើឱ្យ។ 

ក៖ អូ្ា៎! ចឹ្ង! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ផ្ាោះព លកខ ៈឈម៉ចដែរព ? 

ខ៖ បាទ្យ!ងមឈក្កាមឈ ើឈលើ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ លាំដាប់ឈអ្ើ!រសុកដរសឈយើងត្គា្ន់ដរមួយរស់ឈៅមួយរសួល។ 

ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចឹងខ្ញុំចង់រួរពីបញ្ញហ ជីវតិរបរ់ឈោកព ហា៎រណាា៎ ឈោកព តុំងពីឈកមងរហ្ តមកែល់ឥឡូវដត 
ឈយើងនិយាយពាក់កណាា លរិនហា៎រ តុំងពីឈកមងរហ្ តឈៅែល់ឈពលឈោកព  េត់ទន់មាន 
ក្េួស្លរោរ ឈោកព មានជួបការលុំបាកេីខាោះឈទ្យឈោកព ? 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ អាច្ឈរៀបរាប់បាន? 

ខ៖ លាំបាកហ្នឹងវានិយយថាឈយើងឈទើបចូ្លរសុកច្ប់ពីដខមរត្កហ្មឈហសលាំបាកត្គា្ន់ដដរ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ឈោកព លុំបាកេីខាោះឈោកព អាចឈរៀបរាប់ខាោះបានឈទ្យឈោកព ? 

ខ៖ លុំបាកឈេើ!ឈរឿងការហ្ បចញកផ្ងឈហ្ើយក្បាក់កាក់េីមិនរ វមានចយឈៅកនញងក្កុមក្េសួ្លរ។ 

ក៖ ចញោះឈបើរិនេត់មានចឹងឈោកព ឈ្វើឈម៉ចឈៅ? 

ខ៖ បាទ្យ! ហ្នឹងឯងែ ចខ្ញុំនិយាយខាងឈែើមមិញចឹងថាជួយលក់ជួយែ រឈ្វើនាំឈ្វើេីមាា យដែលកុំក្ពា។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ឈហ្ើយចុ្ោះឈ្វើនាំអី្ដដលពូអ្រ់ដឹងថាពូឈ្វើនាំអី្ផង? 

ខ៖ នាំត្កូច្ នាំពងអ្នេង នាំត្ជូកឈវច្លក់ឈៅកដនលងឈអ្ើ!ខនងបារាយណ៍អី្ហ្នឹង។ 

ក៖ ចា៎ !ឈហ្ើយដល់ឈពលឈអ្ើកាលហ្នឹង កាលហ្នឹងឈោកពូឈៅកឈម្ភល ោះដមនឈទ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈហ្ើយចុ្ោះឈពលឈោកពូម្ភនត្បពនធវញិលាំបាកអី្ខលោះឈៅតាាំងពីឈរៀបការឈហ្ើយ? 

ខ៖ អូ្ា៎! និយយពីលាំបាកអាហ្នឹងលាំបាកឈត្ច្ើន។ 



ក៖ ចា៎ស! អាច្ឈរៀបរាប់ឱ្យ? 

ខ៖ ឈ្វើ! 

ក៖ ពួកកូនៗរបស់ឈោកពូបានសាា ប់ចឹ្ងហា៎សណាា៎? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈដាយសារដរមួយហ្នឹងជាសឈមលងរបស់ឈោកបា អី្ចឹ្ងហា៎ស។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈហ្ើយឱ្យបានសាា ប់ថាឈោកពូឈពលដដលឈោកពូឈរៀបការឈហ្ើយឈោកពូលាំបាកអី្ខលោះឈោកពូអាច្
ឈរៀបរាប់បានឈទ? 

ខ៖ បាទ! ឈ្វើការថ្ងៃឈឡើងឈ្វើការផង ររ់ម ូរូឌុបផង។ 

ក៖ ឈ្វើការអី្ដដរពូ? 

ខ៖ ឈ្វើការឈអ្ើ!ខ្ុាំចប់ថ្ដបានត្េសួារមកខ្ុាំឈៅឈ្វើដរសាំណង់គា្រ់ឈ្វើវហិរ ឈ្វើឪថ្ត្រអី្ហ្នងឹគា្រ់ឈហ្ើយថ្ងៃឈឡើង
ររ់ម ូរូឌុប ឌុបឈោក ឈោកឈៅផារអី្ឈៅទិញអាឈនោះឈៅទិញអាឈនាោះរចួ្ឈហ្ើយក៏ឌុបឈោកយប់ឈឡើង
ឈោកច្ង់មនតឈៅឈលងផាោះក៏ឌុបឈោកដដលឈម្ភ ង៩ឈម្ភ ង១០យប់ឈច្ោះបានចូ្លផាោះឈៅខាំត្បឹង។ 

ក៖ ចឹ្ង! 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ឈហ្ើយចញោះបានលញយឈក្ចើនឈទ្យឌញបឈោកឈៅចឹង? 

ខ៖ បាទ្យ! បានឈេើ!កាលឈន្មោះលញយឈ្វើការដតមួយថ្ងៃបីពាន់ឈទ្យ។ 

ក៖ ដតបីពាន់ដខមរ? 

ខ៖ បាទ្យ! បីពាន់ឈរៀលែឹងឆ្ន ុំ២០០០ឈោរ៩៩ ២០០០ហ្នឹងលញយឈ្វើការឈថាកដែរមួយថ្ងៃបីពាន់រហ្ តែល់ 
ថ្ងៃក្បាុំពាន់ឈឡើងបានមួយមញ៉ឺនបានេរក់ារង្ករពីគាត់។ 

ក៖ ឈហ្ើយេរ់ការង្ករពីគាត់ឈហ្ើយ? 



ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈៅបនតឈៅណាឈទៀរពូ? 

ខ៖ សពវថ្ងៃចូ្លកមមករអាជ្ា្រអ្បេរាត្បាប់ឈអាយត្រង់។ 

ក៖ អូ្ ចា៎ស! 

ខ៖ បាទ! បានមួយថ្ងៃពីរមឺុនត្បាាំពីរពាន់។ 

ក៖ រាល់ថ្ងៃហ្នឹង! 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ េ ា៎! ចឹងរាល់ថ្ងៃឈោកព ឈ្វើការមួយហ្នងឹប៉ញន្មម នឆ្ន ុំឈហ្ើយ? 

ខ៖ េ ា៎! ជាងែប់ឆ្ន ុំឈហ្ើយ។ 

ក៖ ជាងែប់ឆ្ន ុំឈហ្ើយហ្នា៎? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អូ្ា៎! បានមួយថ្ងៃពីរមឺុនជាង? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈអ្ើ!ដូច្ជាឈ្វើអី្ដដរពូរាល់ថ្ងៃ? 

ខ៖ បាទ! ខ្ុាំខាងសម្ភអ រត្បាសាទ។ 

ក៖ អូ្ា៎! សម្ភអ រត្បាសាទ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ដូច្ជាឈលើដុាំ? 

ខ៖ អូ្ា៎! ឈឡើងឈបាច្ឈមម ការ់កូនឈ ើឈៅឈលើត្បាសាទ។ 

ក៖ អូ្ា៎! ឈបាច្ឈមម ឈបាច្អី្ឈៅឈលើត្បាសាទរាល់ឈហសពូ? 



ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈហ្ើយចុ្ោះថ្ងៃហ្នងឹអ្រ់ឈ្វើឈទពូ? 

ខ៖ ឈ្វើដដរ ដរសុាំច្ាប់ឈេ ឈត្ពាោះម ូរូខ្ុាំហ្នឹងម ូរូសម្ភា រៈម ូរូខលួនឯង។ ខ្ុាំយកឈៅច្ាំណាយកនុងការងារឈដើមបី 
អូ្សរបកដឹកសម្ភា រៈឈដើមបឈី្វើការដូច្ជាជឈណាើ រ ពួរ ដខេត្កវា រ់អី្អូ្សកដដរ ឈត្បើឈ្វើការឈៅវាខូច្វាធ្លល ប់វាអ្ស់ 
ត្ច្វា ក់ឈៅខ្ុាំសមឈេមកសុាំច្ាប់ឈេមួយឈម្ភ ងឈៅ។ 

ក៖ អូ្ា៎! សុាំច្ាប់ឈេមួយឈម្ភ ងឈហស? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈហ្ើយឈ្វើអី្លុយខលួនឯង។ 

ក៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ ចុ្ោះម ូរូហ្នឹងខលួនឯងឈទៀរ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អូ្ា៎! ចុ្ោះកដនលងការងារឈេអ្រ់ឱ្យ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ! អាហ្នងឹត្គា្ន់ដរថាឈយើងបាូរជាជាំនួសកម្ភល ាំងអ្រ់ពិបាកឈលើផារ ឈហ្ើយខ្ុាំទុកដាក់សម្ភា រៈផ្ទា ល់។ 

ក៖ អឺ្ចឹ្ង! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ បាូរកម្ភល ាំងគា្ន ចឹ្ងហ្នា៎ពូ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈហ្ើយចុ្ោះឈអ្ើ!ចឹ្ងដល់ឈពលឈ្វើការឈៅត្បាសាទចឹ្ងឈអ្ើ!ម្ភនការលាំបាកអី្ខលោះឈទពូ? 

ខ៖ អូ្ា៎! លាំបាកដដរការងារពួកខ្ុាំផេងហ្នឹងឈត្គា្ោះថាន ក់។ 

ក៖ អូ្ា៎! ចឹ្ងព ! 

ខ៖ បាទ! ឈឡើងឈលើកាំពូលត្បាសាទឈដើរឈបាច្តាមត្បាសាទឈហស។ 



ក៖ អូ្ា៎! ត្បាសាទណាខលោះឈៅមួយរាំបន់ឈសៀមរាបហ្នឹងត្េប់ឈគា្លឈៅម ងវលិជុាំ។ 

ក៖ ចឹ្ង! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈហ្ើយឈៅឧទាហ្រណ៍ដរអ្រ់ដដលម្ភននរណាឈេធ្លល ក់ណាហ្ីពូ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ! 

ក៖ ឈេឈ្វើឈម ច្ឈៅបានឈឡើងចឹ្ងឈេម្ភនអី្? 

ខ៖ ម្ភនជឈណាើ រម្ភនដខេត្កវា រ់ឈអ្ើ!ត្បាសាទណាដដលពាក់ដខេត្កវា រ់ ពាក់ដខេពួរបានដខេត្កវា រ់ពួរឈៅ ដរ
ឈបើថាអ្រ់ពាក់ឈកើរក៏ឈដើរតាមត្កលុកងមឈៅម្ភនកថ្្នាម្ភនអី្ការ់ឈរើ។ 

ក៖ ឈហ្ើយមួយថ្ងៃពូឈ្វើការប ុនាម នឈម្ភ ងពូ? 

ខ៖ បាទ! ត្បាាំបីឈម្ភ ង។ 

ក៖ ត្បាាំបីឈម្ភ ង? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចប់ឈផាើមពីឈម្ភ ងប ុនាម ន? 

ខ៖ ឈម្ភ ងត្បាាំពីរចូ្លដល់ឈគា្លឈៅ ឈម្ភ ងដប់មួយសត្ម្ភកឈម្ភ ងដប់ពីរកនលោះឈ្វើឈម្ភ ងបួនឈច្ញ។ 

ក៖ អូ្ា៎! ឈច្ញត្រឹមឈម្ភ ងបួន? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ត្គា្ន់ដរឈបាច្ឈមម អី្ឈរៀបច្ាំរិច្រួច្ដមនឈទពូ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈហ្ើយដូច្ថាឈបើសិនជាឈៅតាមត្បាសាទហ្នឹងម្ភនងមអី្ឈអ្ើ!ដូច្ថាខាា រឈច្ញពីគា្ន ចឹ្ងឈយើងឈរ ើសមកផាុាំគា្ន  
វញិឈហស? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ កាលត្បាប់ឈេអ្នកជាំនាញឈផេង។ 



ក៖ អូ្ា៎! អ្នកជាំនាញឈផេង។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈហ្ើយចុ្ោះឈត្ៅពីការងារមួយហ្នឹងម្ភនការងារណាឈផេងឈទៀរឈទពូ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនផង! 

ក៖ ពូម្ភនឈ្វើអី្ឈផេងឈទៀរឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈទ។ 

ក៖ អ្រ់ម្ភនឈទ? 

ខ៖ ឈ្វើដរមួយមុខហ្នងឹ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈហ្ើយចុ្ោះរាល់ថ្ងៃចិ្ញ្ច ឹមសរវអី្ឈទពូដដលចិ្ញ្ច ឹមឈទ? 

ខ៖ ខ្ុាំចិ្ញ្ច មឹឈគា្ឈមពីរ។ 

ក៖ អូ្ា៎ចឹ្ង! 

ខ៖ ត្គា្ន់ដរអ្នកផាោះច្ងរិច្ៗ។ 

ក៖ ឈហ្ើយចុ្ោះត្បពនធពូត្បកបមុខរបរអី្ដដររាល់ថ្ងៃ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនអី្ផងឈៅផាោះ។ 

ក៖ ឈៅផាោះ! 

ខ៖ ឈៅដរដាាំបាយឱ្យកូនឈេឈរៀនឈៅចាំឈរៀបច្ាំផាោះកុាំឱ្យសាៃ រ់ប ុឈណាណ ោះ។ 

ក៖ ឈហ្ើយឈោកពូឈអ្ើឈ្វើការទាក់ទងហ្នឹងត្បាសាទហ្នឹងតាាំងពីឆ្ន ាំណាដដរពូ? 

ខ៖ ឈអ្ើ! ខ្ុាំចូ្លតាាំងពី២០០៤។ 

ក៖ អូ្ា៎! យូរឆ្ន ាំឈហ្ើយ? 

ខ៖ បាទ! 



ក៖ អូ្ា៎! ជិរឈកើរជាឈមឈេ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ្មមតា។ 

ក៖ អូ្ា៎! ចឹ្ងឈហសពូ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចា៎ស! ឈហ្ើយចុ្ោះឈបើឈៅខាងត្បាសាទឈេម្ភនដបងដច្ងជាផាោះអី្ឈទៀរឈោកពូ? 

ខ៖ អូ្ា៎! 

ក៖ ែ ចថាេនក... 

ខ៖ ដផ្នកឈក្ចើនោរ។ 

ក៖ ដផ្នកេីឈេខាោះឈៅព ? 

ខ៖ មានេភិវឌឍន៍ឈទ្យរចរ ៍ មាននិយាយឈៅវាឈៅតមដផ្នកឈក្ចើនដែរែ ចថាវាពិបាកដែរ។ 

ក៖ េ ា៎! េនកឈមើលតមក្បស្លទ្យេីចឹង? 

ខ៖ ែ ចថាគាត់េនកឈទ្យរចរ ៍េនកយាមឈភ្ៀវឈតើ មានេនករុំអាត មានេនកក ែក្ទ្យចឹង។ 

ក៖ ឈហ្ើយឈបើេនកឈោកព េនកខាងរម្ភអ តេីចឹងហ្នា៎? 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ចា៎ស! អ្នកសម្ភអ រតាមចឹ្ងអ្រ់ឱ្យម្ភនឈមម ម្ភនអី្ឈៅឈលើត្បាសាទឈទឈណាោះពូ? 

ខ៖ បាទ! អ្រ់ឱ្យ! 

ក៖ ឈហ្ើយចុ្ោះឈោកពូដដលឈៅដកឈមម ឈៅអ្ងារវរតអី្ឈទ? 

ខ៖ អូ្ា៎! វលិជុាំឈហស។ 

ក៖ វលិជុាំឈហស? 

ខ៖ បាទ្យ! 



ក៖ ឈហ្ើយចុ្ោះឈៅខាងឈលើៗឈហស? 

ខ៖ ឈបាច្ខាងឈលើហ្នងឹឯង។ 

ក៖ អូ្ា៎! ឈហ្ើយខពស់ហសណាា៎ ពូ? 

ខ៖ បាទ! អ្នកឈឡើង ឈឡើងដល់កាំពូលឈលើចឹ្ងហសណាា៎។ 

ក៖ ចឹ្ង! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈហ្ើយចឹងឈឡើងឈៅមានអារមម ៍ឈម៉ចដែរឈបើព ឈោរ? 

ខ៖ េ ា៎! ឈវទ្យន្មវាពិបាកហ្នឹងនិយាយថាវាពិបាក វាផ្សងហ្នឹងឈក្គាោះថាន ក់ណារ់។ 

ក៖ េ ា៎ ចឹងឈោរ! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈហ្ើយចុ្ោះឈហ្ើយពូដដលេិរឈទថាឈអ្ើ!ងមដដលដាក់ហ្នឹងត្បាសាទហ្នឹងហសវាជាប់ឈទពូ? 

ខ៖ ប ុដនតឥឡូវវាពុកផុយខលោះឈហ្ើយ។ 

ក៖ អូ្! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ពុកផុយចឹ្ងវាផេងហ្នឹងឈត្គា្ោះថាន ក់ដមនដទនឈណាោះពូឈណាោះ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចា៎ស! ចឹ្ងឈអ្ើ!មុនហ្នឹងៗឈ្វើការចូ្លឈ្វើការមួយហ្នឹងមុនហ្នឹងឈទៀរហសឈោកពូឈ្វើអី្ឈៅ? 

ខ៖ ខ្ុាំឈៅដរឈ្វើអាហ្នងឹវរតសាវ យរឈមៀរហ្នឹងឯងដល់ឈពលអ្ស់ការងារមួយសារហ្នឹងឈៅក៏បានចូ្លជាំនួស
ហ្នឹងឈៅអ្បេរាហ្នឹងក៏ជាប់។ 

ក៖ រួច្ឈៅឈេឈរ ើសឈទពូឈពលហ្នឹងឈេឈរ ើសឈហស? 



ខ៖ កាលណុងឈេឈរ ើសដដរ។ 

ក៖ ពូដឹងដាំណឹងឈម ច្ដដរឈពលណុងដឹងដាំណឹង? 

ខ៖ ឈអ្ើ! ឈេអ្នកម្ភច ស់ឈដើមឈេចូ្លមុនឈៅក៏ខ្ុាំជាំនួសដល់ឈពលឈេ ឈឺៅខ្ុាំចូ្លជាំនួសឈេឈៅក៏ឈេជាប់ឈៅ។ 

ក៖ ចឹ្ង! 

ខ៖ ដលម់្ភច ស់ឈេសាល ប់ឈៅដាក់ឈ ម្ ោះខ្ុាំឈពញសិទធិឈៅជាប់តាាំងណុងមក។ 

ក៖ អូ្ា៎! រួច្ឈៅម្ភនការងារតាាំងពីឈពលហ្នងឹមកម ង? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ េ ា៎! ចា៎ស! ឈោកព ចឹងឈោកព ឈហ្ើយចញោះឈោកព ឈហ្ើយរាល់ថ្ងៃៗ  ្រធារជាងមញនឈោរឈោកព ? 

ខ៖ បានមួយររ់និយាយថាមួយលមមមិនេិតថា  ្រធារប៉ញន្មម នបានន័យថាវាមិនខសត់ វាមិន  ្រធារ វាបាន 
មួយទ្យប់ៗ។ 

ក៖  ្រធារ! 

ខ៖ ម្យម! 

ក៖ ពីមុនឆ្ៃ យឈទពូ? 

ខ៖ បាទ! និយយថាម្យម។ 

ក៖ អូ្ា៎ ចា៎ស! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចឹងេ ឈហ្ើយចញោះផ្ាោះឈោកព ឆ្ៃ យពីឈនោះឈោរ? 

ខ៖ ក្បដហ្លជា៣០០ដម៉ក្ត។ 

ក៖ េ ា៎! ៣០០ដម៉ក្តចា៎ ! 

ខ៖ បាទ្យ! 



ក៖ ឈហ្ើយចញោះឈោកព ចឹងឈៅកនញងឆ្កជីវតិរបរ់ឈោកព មានបទ្យពិឈស្ល្ន៍លអៗេីខាោះដែលឈោកព ចង់ 
ដចកចយឈៅឈកមងជុំន្មន់ឈក្កាយហា៎រណាា៎ែ ចជាការតរ៊ា េីចឹងហា៎សណាា៎  ឈោកព  ចង់មានពាកយឈពច្ន៍ 
េីផ្ា ុំឈផ្្ើរែល់ពួកគាត់ឈទ្យឈោកព ? 

ខ៖ េ ា៎! មានដតនិយាយរួមឈៅររញបដតពាកយមួយឈទ្យខ្ញុំថាជីវតិជាការតរ៊ា ប៉ញ ាឹ ងចប់។ 

ក៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ! 

ខ៖ បាទ្យ! ខ្ញុំដតងក្បឈៅក នខ្ញុំថាជីវតិជាការតរ៊ា  ការលុំបាកហ្នឹងឈេើ!ស្រួលហ្នឹងក៏វាឈែើរទ្យនាឹមគាន ដែរ។ 

ក៖ ចា៎ស ហ្នឹងឈហ្ើយ! ឈហ្ើយឈៅពូឈអ្ើ!ច្ង់សួរថាពីឈកមងមកហា៎សណាា៎ ដដលឈោកពូបានឈរៀនដលប់ាន
សញ្ញា ប័ត្រ អី្ចឹ្ងហា៎សណាា៎? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈហ្ើយឈោកពូដដលម្ភនេិរច្ង់ថាឈអ្ើ! ា្ំឈឡើងច្ង់ឈ្វើអី្ឈទពូ? 

ខ៖ បាំណងខ្ុាំកាលពីឈកមងដដលខ្ុាំខាំឈរៀនបាំណងខ្ុាំឈ្វើត្េូហ្នឹងឯងឈហ្ើយខាំត្បលងឈឡើងពីរដងឈហ្ើយអ្រ់ឈៅ   
រួច្។ 

ក៖ ឈពលណុងត្បលងពិបាកឈទ ពូខ្ុាំសួរឈដាយសារដរខ្ុាំអ្រ់ដឹងចឹ្ងហា៎ស ច្ង់ដឹងពីកាលសម័យហ្នងឹឈេ 
ត្បឡងឈម ច្ឈហ្ើយឈេឈម ច្ៗចឹ្ងហា៎សណាា៎កបួនច្ាប់ឈេត្បឡងឈម ច្ដដរ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ព អាចក្បាប់េី? 

ខ៖ ឈទ្យវាមិនឈចោះដតខញរគាន ឈទ្យណាពិបាកឈទ្យ ប៉ញដនតក្គាន់ដតថាឈយាងឈៅតមឈេើ!ចុំឈណោះវជិាា ឈយើងដែរ ដតមិន 
ែឹងជាថាេីយ៉ាងឈម៉ចខ្ញុំមិនបានស្ស្លវក្ជាវេត់ែឹងដែរ បានឆ្ន ុំទី្យមួយហ្នឹង កាលឆ្ន ុំ៨៩ហ្នឹងខ្ញុំឈៅក្បឡង 
ក៏ជាប់ឈៅែល់ឈពលច លឈរៀនេត់មានឈ ម្ ោះហ្នងឹឈេក៏ខ្ញុំឈៅឈកមងឈហ្ើយេត់មានស្លា ល់ទ្យុំន្មក់ទ្យុំនងណាក៏
ហ្ីឈៅែល់ឈពលឆ្ន ុំឈៅ ១៩៩០ ក៏ឈរៀនតរ៊ា មួយឆ្ន ុំឈទ្យៀត។ ក្បឡងែល់ឈពលច លក្បឡងរួចឈនោះឈៅ វា 
កាន់ដតឈខោយដមនដទ្យនធាា ក់ឈដាយរវយ័ក្បវតតិឈៅ។ 

ក៖ ឈពល ញ ងក្បឡងប៉ញន្មម នមញខវជិាា ដែរ? 



ខ៖ បាទ្យ! កាលឈន្មោះែ ចក្បឡងឈៅតមកត្មិតវបប្ម៌ដែលចុំឈនោះទ្យ ឈៅដែរ ែ ចថាចុំឈនោះទ្យ ឈៅឈយើងប៉ញន្មម ន 
មញខក៏ក្បឡងែ ចគាន ហ្នឹងដែរ ប៉ញដនតក្គាន់ដតថាផ្ា រប់ា រវាឈេើ!ម ឌ លក្បឡង ឈហ្ើយហ្នងឹរម័យក្បឡងឈៅ 
កដនាងឈផ្សង។ 

ក៖ ចា៎សៗ! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចា៎ស! ចឹ្ងឈហ្ើយឈៅឈោកពូជាចុ្ងឈត្កាយឈនោះ ឈោកពូម្ភនពាកយឈពច្ន៍អី្ច្ង់ផ្ទា ាំឈផ្ើរកូនៗរបស់ឈោក
ពូហា៎សណាា៎ថាពួកគា្រ់ខាំត្បឹងអី្ ឱ្យពួកគា្រ់ឈជៀសវាងអី្ចឹ្ងហា៎សណាា៎កនុងនាមឈោកពូជាឪពុករបស់ ពួក
គា្រ់ឈបើសិនជាគា្រ់បានសាា ប់សមាីរបស់ឈោកពូ ឈោកម្ភន ម្ភនអី្ដណនាាំច្ង់ផ្ទា ាំឈផ្ើរដល់កូនឈៅចឹ្ង
ឈោកពូ? 

ខ៖ បាទ! ម្ភនដរផ្ទា ាំឈផ្ើរឱ្យខាំឈរៀនឈហ្ើយត្បឡងឈនោះេិរថាឱ្យកូនឱ្យខាំយកចិ្រតទុកដាក់ឈៅឈម ច្ សរឈសរឱ្យ
វាសមរមយឱ្យរួអ្កេរអី្ឱ្យវាច្ាស់ោស់អ្វីដូច្ថាឧទាហ្រណ៍ថាឈយើងសរឈសរអ្កេរកឈមើលឈៅឈ ើញកដមន 
មិនដដលថាក ឈៅជាេឬក៏ឈៅជារអី្ឡាំសឈកៅ សរឈសរមិនច្ាសអ់ាហ្នឹងវាមិនអាច្ ទទួលលទធផលបាន
ឈទ។ បាទ! ឈហ្ើយខ្ុាំដរនិយយថាដូច្និយយខាងឈដើមឈម ច្ជីវរិជាការរស៊ាបូ ុឈណាណ ោះ ឈត្ពាោះនិយយដរ
ពាកយប ុឈណណោះវាអាច្ម្ភនន័យឈត្ៅដដរ។ 

ក៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ ចុ្ោះឈោកពូច្ង់ឱ្យពួកគា្រ់ឈជៀសវាងអី្ខលោះដដរពូ? 

ខ៖ ជាពិឈសសេឺឈត្េឿងឈញៀនឈៅសម័យសពវថ្ងៃហ្នឹង ឈត្េឿងឈញៀនហ្នឹងការហ្ូបចុ្ោះហ្នឹងវាមិនសូវលអដដរ។ 

ក៖ អូ្ា៎ ចា៎ស! 

ខ៖ ដដលប ោះពាល់ឈត្េឿងឈញៀនដូច្បាំផ្ទល ញឈៅកនុងសងាមឈហ្ើយហ្នងឹត្េួសារ។ 

ក៖ ឱ្យគា្រ់ខាំត្បឹងឈរៀនហសឈនោះពូ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចឹងេរេញ ឈក្ចើនព ! 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ដដលឈោកពូបានឈអ្ើពាកយឈពច្ន៍ដល់ឈៅកូនឈៅឈោកពូហា៎សណាា៎។ 



ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈបើសនិជាកូនឈោកពូបានឮសមាីរបស់ឪពុកឈអ្ើ!សមាីរបស់ឈោកពូដដលជាឪពុកហស ត្បដហ្លជា
គា្រ់សបាយចិ្រតខាល ាំងហា៎សណាា៎ ឈដាយសារដរសមាីរបស់ឈោកពូពិរជាម្ភនន័យហា៎សណាា៎សត្ម្ភប់ ខ្ុាំក៏
ដូច្ជាកូនឈៅជាំនាន់ឈត្កាយឈទៀរកុាំឱ្យពួកគា្រ់ឈេលើរឈេលើន។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចា៎ស! ចឹ្ងអ្រេុណឈោកពូអ្រេុណឈត្ច្ើន ចា៎ស៕ 


