
ការសម្ភា សរបសប់ងស្ស ីសសតើង ហូ 
ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ អាង ប ៊ុនសាយនត័     ខ៖ អ្នកត្រវូឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈសដើង ហូ 
 
ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងក៏ជាដំបូងក៏ថ្លែងអំ្ណរេ៊ុណដល់បងហូថ្ដលបានផ្តល់នូវការសហការ
ជាមួយនឹងពួកឈយើងអាចសម្ភា សគារ់ឈហើយសួរគារ់ខែោះៗទាក់ទងពីជីវរិ និង ជីវត្បវរតិពី
ត្កុមត្េួសាររបស់គារ់ផ្ងថ្ដរ។ អ្ញ្ច ឹងថ្លៃឈនោះថ្លៃថ្ដលឈយើងសម្ភា សឈនោះឈៅថ្លៃទី០៧ ថ្ខ៩ 
ឆ្ន ំ២០១៧។ អ្ញ្ច ឹងពួកខ្៊ុោះនឹងចាប់ឈផ្ដើមការសម្ភា សជាមួយបងថ្រមដង។ អ្ញ្ច ឹងបងឈ ម្ ោះ
ឈពញរបស់បងអាចជួយត្បាប់ខ្៊ុំមដងឈទៀរបានឈទ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះហូ។  
ក៖ ឈ ម្ ោះហូ។ ច៊ុោះបងម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈទ? 
ខ៖ អ្រ់ឈទ។ ឈៅថ្រអ្ឈ ច្ ោះម្ភនឈៅអី្ឈទៀរ។ ឈៅថ្រហូឈនោះ។ 
ក៖ ចាស! ឈហើយច៊ុោះឈៅរូចអី្ម្ភនឈ ម្ ោះអី្ភឈផ្េងឈទ? 
ខ៖ អ្រ់ឈទឈៅថ្រអ្ឈញ្ច ោះឈទ។ 
ក៖ ថ្រមួយម្ភ៉ា រ់ហនឹងេរ់ឈហេ៎ឈនោះ? ចាស! អ្ញ្ច ឹងអី្!បងឆ្ន ំឈនោះបងម្ភនអាយ៊ុប៉ា៊ុន្មម នឈហើយបង? 
ខ៖ ៣៥!  
ក៖ ៣៥! ច៊ុោះបងចាំថ្លៃថ្ខឆ្ន ំកំឈណើ របងឈទ? 
ខ៖ អ្រ់ចាឈំទ។ 
ក៖ ឬក៏ឈកើរត្បថ្ហលខទង់ឆ្ន ំប៉ា៊ុន្មម នថ្ដរអី្ហាស? អាចត្បថ្ហលអី្បានឈទ? 
ខ៖ អ្រ់ឈទ។ ឆ្ន ំក៊ុរអាថ្ដងថ្នក អាយ៊ុឈមើលកាលក៊ុរសាមចូលត្បាឆំ្ន ំសាមត្បាំឈហើយ 
ក៖ ៣៥ អូ្ឈខ! ច៊ុោះបងចាំឆ្ន ំថ្ខមរឈទ? 
ខ៖ អ្រ់ចាឈំទ។ ចាឈំរើឆ្ន ំប៉ា៊ុណណឹ ង។ 
ក៖ ចាំថ្រ៣៥។ ច៊ុោះទាក់ទងពីកថ្នែងកំឈណើ រវញិបងឈកើរឈៅណាថ្ដរ? 
ខ៖ ឈកើរឈៅអី្សារងឈណាោះ។ 
ក៖ សារងឈៅណាវញិ? 
ខ៖ សារងឈៅខ្ែ ំសាា ល់អ្រ់? 
ក៖ អ្រ់សាា ល់ផ្ងថ្របងចាំភូមិស្សុកឈខរតអី្ឈទ? 
ខ៖ អ្រ់ចាឈំទ ឈបើឈៅទីឈនោះយូរណាស់២០ឆ្ន ំជាងឈហើយ។ 
ក៖ ហនឹងឈៅឈខរតឈសៀមរាបថ្ដរ? 
ខ៖ ឈៅឈណាោះសអីឈទ? ឈខរតសអីឈទ? អី្មកទីឈនោះយូរណាស់ឈៅឈហើយឈភែចអ្ស់ឈហើយ។ 



ក៖ អ្េ៎! ថ្រអ្រ់ម្ភនឆ្ៃ យពីឈសៀមរាបប៉ា៊ុន្មម នឈទបងឈណាោះ? 
ខ៖ ឈៅមួយជួរសារងហនឹងអាថ្ដងឈដើរថ្រមួយបនតិចឈៅដល់។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបានន័យថាសថិរឈៅកន៊ុងឈខរតឈសៀមរាបថ្ដរអ្ញ្ច ឹង? មិនឆ្ៃ យប៉ា៊ុន្មម នពីទីឈនោះ។ 
ខ៖ អ្រ់សវូឆ្ៃ យប៉ា៊ុន្មម នឈទ។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះត្កុមត្េួសារបងវញិម្ភនបងបអូនប៉ា៊ុន្មម នន្មក់ថ្ដរ? 
ខ៖ ៩ន្មក់។ 
ក៖ ៦ន្មក់? យីឈត្ចើនថ្ដរឈរើបងឈនោះ? ត្បុសប៉ា៊ុន្មម នស្សីប៉ា៊ុន្មម នថ្ដរបង? 
ខ៖ ស្ស៣ី ត្បុស៣។ 
ក៖ ចាស! ត្បុស៣ស្សី៣ឈសមើគាន ម៉ាងបងឈនោះ។ ចាេ៎ ស! បងកូនទីប៉ា៊ុន្មម នថ្ដរ? 
ខ៖ កូនទី២។ 
ក៖ កូនទី២ ឈ ម្ ោះបងបអូនបងឈ ម្ ោះអី្ខែោះថ្ដរឈៅ? 
ខ: ឈ ម្ ោះឈនឿន ឈ ម្ ោះហ ូឈ ម្ ោះឈហៀរ ឈ ម្ ោះឈហរ ឈ ម្ ោះដា ឈលៀម ដី។ 
ក៖ ឈ ម្ ោះមួយម្ភរ់ៗអ្ញ្ច ឹងម៉ាង? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះមួយម្ភរ់ៗ។ 
ក៖ មួយម្ភរ់អ្ញ្ច ឹងស្សួលចាំឈនោះ ក៊ុំឱ្យឈភែច។ ច៊ុោះបងកាលបងឈៅឈកមងៗជាមួយបងបអូនត្បុស
ស្សីបងហាេ៎សចាឈំទកាលបងឈៅឈកមងៗឈម៉ាចថ្ដរជាមួយបងបអូន? 
ខ៖ ម្ភនអី្ថ្រឪងាប់តំងថ្រពីរូចៗ។ ឈហើយត្រូវរកចិញ្ច ឹមបអូនហនឹងឈហើយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងហេ៎? 
ខ៖ ឪព៊ុកងាប់កាលឈៅពីរូចប៉ា៊ុនឈនោះឈហើយបអូនឈៅរូចៗអ្ញ្ច ឹងរកចិញ្ច ឹម មិនថ្ដលបានឈរៀន
បានអី្ឈទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ អាថ្ដងថ្ររកចិញ្ច មឹបងបអូន។ 
ក៖  ចាសៗ! អ្ញ្ច ឹងឈៅសល់ម្ភដ យបង? 
ខ៖ ឈៅសល់ម្ភដ យ ម្ភដ យឈៅឈឹឈទៀរ។ 
ក៖ គារ់ឈឹ? 
ខ៖ គារ់ឈៅផ្ទោះខ្ងឈជើងឈណាោះ។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះអី្ឈពលបងឈៅឈកមងៗបងចូលចិរតឈ្វើអី្ឈេថ្ដរជាមួយបងបអូន? 
ខ៖ ចូលចិរតឈ្វើថ្ស្ស។ 
ក៖ ចូលចិរតឈ្វើថ្ស្ស? ច៊ុោះសពវថ្លៃឈនោះពួកគារ់ឈៅរស់ទាំងអ្ស់ថ្រហីបងបអូន? 
ខ៖ បងបអូនឈៅខ្ងឈជើងរស់ទាំងអ្ស់ឈរើ។ 



ក៖ ពួកគារ់ឈ្វើការអី្ខែោះថ្ដរទាងំអ្ស់គាន បង? បងចាំឈទ? 
ខ៖ ឈ្វើឈហើយខែោះក៏ឈៅផ្ទោះឈៅឈមើលកូនឈៅ។ 
ក៖ បងត្បសុរបស់បងគារ់ឈ្វើអី្ខែោះ? 
ខ: បដីហេ៎រ? 
ក៖ បងត្បសុហាេ៎ស? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនបងត្បុសឈទ។ ម្ភនថ្របងស្សីនិងបអូនស្សី។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈៅផ្ទោះឈមើលកូនដូចថ្រគាន ម្ភនឈៅណារួច។ 
ក៖ ថ្របងម្ភនបងបអូន៦ន្មក់ត្រូវឈទ? 
ខ៖ ៦ន្មក់។ 
ក៖ ត្បុស៣ស្ស៣ី? 
ខ៖ ចាស! ត្បុស៣ស្សី៣។ 
ក៖ អ្េ៎ចាេ៎ ! ច៊ុោះពួកត្បុសៗគារ់ឈ្វើអី្វញិ? 
ខ៖ ត្បុសៗឈេឈៅថ្នែងតថ្រន បានត្បពនធឈេឈ្វើឈៅកថ្នែងតថ្រនខែោះឈៅឈេលរ។ 
ក៖ ចាស! ដល់ឈពលស្សីៗគារ់ឈៅផ្ទោះឈមើលកូន។ 
ខ៖ ចាស! ឈមើលកូនឈៅណារចួ។ 
ក៖ ចាស! ត្រូវរកស៊ុីរិចរួចអី្ក៏រកស៊ុីឈៅ។ ចាស! ច៊ុោះទាក់ទងនឹងឪព៊ុកម្ភដ យបងវញិ? ឪព៊ុក
ម្ភដ យបងគារ់ឈ ម្ ោះអី្ថ្ដរ? 
ខ៖ អ្េ៎! ត្បក ឈ ម្ ោះត្បក។ 
ក៖ ចាស! ឈ ម្ ោះត្បកថ្រមួយម្ភ៉ា រ់អ្ញ្ច ឹងថ្ដរ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះត្បកមួយម្ភ៉ា រ់ហនឹងឈហើយ។ 
ក៖ អ្រ់ម្ភនត្រកូលអី្ឈទ? 
ខ៖ ម្ភន! 
ក៖ ឈ ម្ ោះត្រកូលទាំងឈ ម្ ោះ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះ លកូ ត្បក។ 
ក៖ លូកត្បក អូ្ឈខ! ច៊ុោះឪព៊ុករបសប់ងវញិ? ឈ ម្ ោះឈពញរបសគ់ារ់? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះឈសដើង។ ឈសដើងអ្ឈញ្ច ោះហនងឹឈហើយឈ ម្ ោះឪ។ 
ក៖ ច៊ុោះត្រកូល? 
ខ៖ ឈអ្ើម! ឈ ម្ ោះឈអ្ើមឈសដើង។ 
ក៖ ឈអ្ើមឈសដើង?  



ខ៖ ចាស! 
ក៖ ចាស! ឈហើយម្ភដ យបងគារ់អាយ៊ុប៉ា៊ុន្មម នឈហើយ? 
ខ៖ ឆ្ន ំសអីឈទ? ឆ្ន ជូំរ។ អាយ៊ុ៦០ឈទដឹង? ៦០ឆ្ន ំឈហើយថ្ម៉ាខ្៊ុំហហេ៎។ 
ក៖ អាយ៊ុ៦០បងឈហស? 
ខ៖ ន៊ុោះឈហើយ។ 
ក៖ គារ់ឈកើរ? អ្រ់ចាំឆ្ន ំគារ់ឈកើរឈទហេ៎? 
ខ៖ អ្រ់ឈទ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ មិនចាមិំនថ្ដលចាំបានឈទ។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះឪព៊ុកបងត្បសិនជាគារ់ឈៅរស់ឥឡវូគារ់ត្បថ្ហលខទង់អាយ៊ុប៉ា៊ុន្មម នថ្ដរ? 
ខ៖ ឪមិនដឹងជាឆ្ន ំអី្ឈទ មិនចាំថ្ដលគារ់ដូចសាែ ប់ជាង២០ឆ្ន ំឈៅឈហើយ។ 
ក៖ គារ់ខូច២០ឆ្ន ំជាងឈហើយឈណាោះ? 
ខ៖ ចាេ៎ ស! តំងឈៅខ្៊ុំឈៅរូចឈមែោះហហេ៎។  
ក៖ ចាស! 
ខ៖ អាឈៅឈេប៉ា៊ុឈណណោះឈៅឈហើយ។ ឪងាប់ឈៅចិញ្ច មឹបអូនមិនថ្ដលបានឈរៀនបានអី្ហនឹងឈេឈទ។ 
ក៖ បងបអូនឈៅរូចៗឈៅឈឡើយ។  
ខ៖ រូចៗ! 
ក៖ ឈហើយគារ់សាែ ប់ឈចាល។ 
ខ៖ ឈត្កាយថ្ដលគារ់ងាប់ឈៅឈណាោះឥឡវូថ្បកមកឈៅឈណោះ។ 
ក៖ ច៊ុោះម្ភដ យគារ់ថ្ដលត្បាប់ឈទកាលថ្ដលគារ់សាែ ប់ត្បថ្ហលខទង់អាយ៊ុប៉ា៊ុន្មម ន? 
ខ៖ ដូចប៉ា៊ុន្មម នឈទ។ 
ក៖ ឈកមងឬក៏ចាស់? 
ខ៖ មិនដឹងអាយ៊ុព៉ា៊ុន្មម នមិនថ្ដលចាំឈទ។ 
ក៖ ម្ភដ យបងអ្រ់ថ្ដរធ្លែ ប់បានត្បាប់ឈទឈណាោះ? 
ខ៖ អ្រ់! 
ក៖ គារ់សាែ ប់ឈដាយសារអី្ឈេថ្ដរឈៅបង? 
ខ៖ ឈេបាញ់ ឈេឈចាទគារ់។ 
ក៖ មិចអ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ ឈេឈចាទគារ់ថាឈចោះឆ្មប់ ជំឈនឿ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងហហេ៎? 



ខ៖ ថ្រគារ់អ្រ់បានឈចោះឈទ។ ឈេឱ្យគារ់ឈៅឈ្វើទាហាន ឈពលឈៅឈ្វើថាបាញ់អ្ញក៏បាញ់
ឈៅ។ 
ក៖ ហអេ៎! 
ខ៖ ឈៅកូនរូចៗឈេឱ្យគារ់ឈៅឈ្វើទាហានមិនឈ្វើឈេបាញ់ឈចាល។ គារ់ថាបាញ់អ្ញក៏បាញ់
ឈៅ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបានន័យថាឈេចាប់គារ់យកឈៅឈ្វើទាហាន? ថ្រគារ់អ្រ់ឈៅ? 
ខ៖ គារ់អ្រ់ឈៅ។ 
ក៖ ឈហើយពីណាឈេឈចាទគារ់ថាឈចោះឆ្មប់ឈចោះអី្? 
ខ៖ អ្នកស្សុកឈណាោះ ស្សុកសារងឈណាោះ។ ថ្ម៉ាឱ្យឈៅឈ្វើទាហានថ្រអ្រ់ឈៅ។ 
ក៖ ថ្រគារ់អ្រ់ឈចោះឈ្វើអំ្ឈពើអ្រ់ឈចោះឈ្វើអី្ឈទឈនោះ? 
ខ៖ អ្រ់ឈទអ្រ់ឈចោះអី្ឈទ។ 
ក៖ ឈម៉ាចឈេឈចាទគារ់អ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ ម្ភនឈរឿងឈេថាគារ់យកត្កបីឈគាឈេណា ថ្រគារ់យកឈៅចិញ្ច ឹមឈហើយក៏យកឈៅវញិ
ឈៅ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈហើយម្ភនឈរឿងទំន្មស់គាន មិនចប់។ 
ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងម្ភដ យបងឈៅរស់ឈហើយឪព៊ុកបងគារ់សាែ ប់យូរឈហើយតំងពីឈៅរូច? 
ខ៖ ម្ភដ យឈៅរស់។ 
ក៖ ឈហើយឆ្ន ំឈកើរក៏បងអ្រ់ដឹងថ្ដរឈណាោះ? 
ខ៖ អ្រ់ដឹងឈទ។ 
ក៖ ម្ភដ យបងអ្រ់ធ្លែ ប់ត្បាប់? អ្រ់ថ្ដលត្បាប់ឈទឈណាោះ? 
ខ៖ អ្រ់ថ្ដរឈទ។ 
ក៖ ឈហើយច៊ុោះកាលថ្ដលឪព៊ុកបងឈៅរសគ់ារ់ត្បកបម៊ុខរសរកាងារអី្ថ្ដរ? 
ខ៖ ឈ្វើថ្រថ្ស្សឈទ។ គារ់មិនថ្ដលឈចោះឈ្វើការអី្ឈទឈ្វើថ្រថ្ស្ស ឈហើយឈ្វើចម្ភា រឈ្វើថ្ស្សក៏បានអី្
ឱ្យកូនហូបខែោះ។ 
ក៖ ចាស!  គារ់ជាត្បឈភទមន៊ុសេយ៉ាងឈម៉ាចថ្ដរឪព៊ុករបស់បងហាេ៎ស? 
ខ៖ គារ់មិនឈចោះផឹ្កមិនឈចោះស៊ុីឈទជាមន៊ុសេស្សួលណាស់ ថ្រឈបើកូនខែួនកាចឈហើយ ឈបើបាន
ត្រីវញិឱ្យឈេអ្សរ់លីង។ 
ក៖ គារ់ចិរតលអ។ 
ខ៖ ឈបើម្ភនអី្ចឹងឱ្យឈេអ្ស់កាចដាក់ថ្រកូនខែួនឈទ។ 



ក៖ កូនខែួនកាចដាក់ឈណាោះ?  
ខ៖ កូនខែួនវាយ។ 
ក៖ វាយ? 
ខ៖ ចាស វាយ។ 
ក៖ ឈហើយច៊ុោះគារ់ជាត្បឈភទមន៊ុសេឈលងឈសើច ឬក៏ត្បឈភទម៊ុ៉ឺងម្ភ៉ា រ់ ឬក៏គារ់ម្ភនអ្រតចរកិ
ថ្បបណាថ្ដរ? 
ខ៖ ម៊ុ៉ឺងម្ភ៉ា រ់អ្ញ្ច ឹងពួកខ្៊ុំឈនោះណាមិនថ្ដលហា ននិយយជាមួយឈទ។ 
ក៖ អ្រ់ហា នម្ភរ់ឈទ ឈត្រោះឈពលខែោះគារ់កាចឈពក? 
ខ៖ ថ្រគារ់អ្រ់ឈចោះផឹ្កអ្រ់ឈចោះជក់ឈទ ថ្រគារ់... 
ក៖ ចាស! គារ់ស្សឡាញ់ត្េសួារណាសហ់នេ៎បង? 
ខ៖ ស្សឡាញ ់ប៉ា៊ុថ្នតយ៉ា ប់ថ្រកាច ថ្រកាចដាក់ថ្រកូនខែួនហនឹង។ ឈពលឈេមកម្ភនអី្ឱ្យឈេស៊ុី  
អ្ស់។ 
ក៖ ច៊ុោះម្ភដ យបងវញិគារ់ថាគារ់រស់ឈៅសពវថ្លៃឈណាោះ? ឥឡូវគារ់ឈៅឈ្វើអី្ថ្ដរ? 
ខ៖ គារ់ឈឹថ្ដរឈ្វើអី្ឈកើរ? គារ់ឈឹឈដើរមិនឈកើរឈៅថ្រហនឹងផ្ទោះហនឹងឈហើយ។ 
ក៖ គារ់ឈៅជាមួយបងស្សីឈៅទីឈនោះហេ៎? 
ខ៖ ចាស! គារ់ឈៅជាមួយបងទី១។ 
ក៖ ឈៅជាមួយបងទី១។ 
ខ៖ ឈ ម្ ោះឈនឿន មិនម្ភនអី្ហូបឈទ។ មេិលមិញទិញត្កូចមកយកឈៅឱ្យគារ់ ក៏អ្រ គារ់ចាស់
មន៊ុសេចាស់ហនេ៎។ 
ក៖ ចាស! គារ់អ្រដូចថាម្ភនមហូបឈយើងយកឈៅឱ្យ ឬយកឈៅឈផ្្ើរអី្ចឹងឈៅដូចថាគារ់
សបាយចិរតឈហើយគារ់ហបូឈៅម្ភនកម្ភែ ំងអី្ចឹង។ 
ខ៖ ចាស! ម្ភនកម្ភែ ំង។ ថ្លៃម៊ុនអ្រ់ដឹងថាគារ់មកផ្ទោះបអូនឈណាហហេ៎ គារ់សួរថាម្ភនអី្ឱ្យអ្ញ
ហូប? ខ្៊ុំថាមិនដឹងថាថ្ម៉ាមកណា។ គារ់មកផ្ទោះបអូនឈៅអ្ងារឈត្ៅគារ់ឈឹឈណាោះក៏មកឈហើយ
ឈទើបថ្រមកបានប៉ា៊ុន្មម នថ្លៃ។ 
ក៖ បងម្ភដ យបងគារ់ជាមន៊ុសេថ្បបណាថ្ដរឈៅ? គារ់ម្ភនអ្រតចរកិថ្បបណាវញិ? 
ខ៖ គារ់មិនសូវកាចឈទ។ 
ក៖ គារ់សែូរ? 
ខ៖ គារ់សែូរអ្រ់ឈចោះឈជរកូនឈទ។ 
ក៖ អ្រ់ដូចបា៉ាបងឈទ? ឪព៊ុកបង? 
ខ៖ អ្រ់ឈទ! កូនឈ្វើអី្ក៏ឈ្វើ ឈបើមិនឈ្វើអី្ក៏អ្រ់ឈៅ មិនថ្ដលឈចោះឈជរឈទ។ 



ក៖ ចាស! គារ់សែូរមិនសូវម្ភរ់ឈត្ចើនឈទបងឈនោះ? 
ខ៖ ហនឹងឈហើយ។ 
ក៖ ច៊ុោះបងហហេ៎ឪព៊ុកម្ភដ យបងដូចថាគារ់ធ្លែ ប់ត្បាប់សាច់ឈរឿងថ្ដលទាក់ទងពីពួកគារ់អី្ឈទ?
កាលពីពួកគារ់ឈៅត្កម៊ុំកឈម្ភែ ោះអី្ឈៅនិយយឈៅហាេ៎ស? 
ខ៖ អ្រ់ឈទ។ 
ក៖ ច៊ុោះបងដឹងអី្ពីពួកគារ់កាលពីពួកគារ់ទាំងពីរហនឹង...? 
ខ៖ ឈរឿងពួកគារ់ស្សឡាញ់គាន ហនងឹហេ៎ហ? ចាស! ពួកគារ់កាលពីស្សឡាញ់គាន ហនងឹឪព៊ុកហនងឹ
ឈមម្ភ៉ាយក៏ចាប់ថ្ម៉ាឈៅថ្ស្សហនឹង កាលថ្ម៉ាឈៅជញ្ច រ់ត្រីក៏ឪលួចចាប់ហនឹងថ្ម៉ាគារ់ឈៅត្កម៊ុំចាស់
ឈន្មោះថ្ម៉ាគារ់អាយ៊ុ៣០ឆ្ន ំដូចខ្៊ុំអ្ឈញ្ច ោះត្កបានបដីឈន្មោះ។  
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឪព៊ុកគារ់ឈមម្ភ៉ាយកូន៣។ ឪខ្៊ុំហនងឹគារ់ឈមម្ភ៉ាយកូន៣ក៏ឈៅចាប់។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងឪព៊ុកបងគារ់ឈមម្ភ៉ាយកូន៣ឈហើយពីណាឈេចាប់? 
ខ៖ ឪហនឹងណា។ 
ក៖ គារ់ចាប់ម្ភដ យបង? 
ខ៖ ចាស! ដំឈណើ រឈរឿងចង់ឈសើចឈអ្ើយចង់ឈសើច។ 
ក៖ អ្េ៎! មកពីគារ់ឈៅត្កម៊ុំយូរឈពក? ឈហើយគារ់ក៏បានគាន ឈៅជាមួយគាន អី្ចឹងឈៅ? 
ខ៖ ចាស! បានគាន ។ 
ក៖ ច៊ុោះគារ់ថ្ដលត្បាប់បងឈទ ថាជីវរិរបស់ឪព៊ុកបងឈៅឈកមងយ៉ាងឈម៉ាចថ្ដរ? អំ្ពីឪព៊ុកម្ភដ យ
បង? គារ់ថ្ដលត្បាប់អ្រ់ថាអី្កាលគារ់ឈៅឈកមងគារ់អ្ឈញ្ច ោះអ្ឈ ច្ ោះអី្ឈៅណា? 
ខ៖ អ្រ់ឈទ។ 
ក៖ គារ់ជាមន៊ុសេខូចអ្ឈញ្ច ោះខូចអ្ឈ ច្ ោះហនឹងហាេ៎ស? 
ខ៖ អ្រ់ឈទ មន៊ុសេដូចថ្រឈេថ្ដលឈរើ។ 
ក៖ ច៊ុោះបងតយយបងយ៉ាងឈម៉ាចថ្ដរម្ភនចាំអី្ពីគារ់ខែោះអ្រ់? ម្ភនចាំឈ ម្ ោះគារ់អី្ឈទ? 
យយម្ភនឈ ម្ ោះអី្? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះឈឈឿម។ 
ក៖ យយឈឈឿម។ ឈ ម្ ោះទាំងត្រកូល? 
ខ៖ មិនដឹងឈ ម្ ោះអី្ឈទ សាា ល់ថ្រឈឈឿម ថ្រម្ភម៊ុខហនឹង។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះតវញិ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះលូក។ 
ក៖ តលកូឈ ម្ ោះតលូកឈណាោះ? 



ខ៖ ឈ ម្ ោះតលូក។ 
ក៖ គារ់អី្សាែ ប់អ្ស់ឈហើយ? 
ខ៖ សាែ ប់អ្ស់ឈហើយតំងពីយូរណាស់គាម នរស់ឈៅឈទ។ 
ក៖ ចាស! ហនឹងម្ភដ យខ្ងតយយខ្ងម្ភដ យឈហេ៎? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ច៊ុោះតយយខ្ងឪព៊ុកវញិ? 
ខ៖ អ្រ់ដឹងឈទ ឈត្រោះមកទីឈនោះយូរណាស់ឈៅឈហើយហនឹង។ 
ក៖ អ្រ់ដឹងឈទឈណាោះ? ច៊ុោះឆ្ន ំ? 
ខ៖ ថ្រឈបើតឈ ម្ ោះតឈអ្ៀម សាា ល់ថ្រម្ភន ក់ថ្រឈបើយយអ្រ់សាា លឈ់ទ។ 
ក៖ ពួកគារ់សាែ ប់ឈៅឈហើយពួកបងឈៅរូចៗថ្ដរ? 
ខ៖ រូចប៉ា៊ុនឈនោះហនងឹ។ រូចឈៅប៉ា៊ុនឈនោះទាំងពីរមិនទាន់ថ្លងមឹម។ 
ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងយូរថ្ដរឈហើយ បងមិនសូវជាចាបំ៉ា៊ុន្មម ន។ អ្ញ្ច ឹងក៏គារ់មិនថ្ដលត្បាប់ថ្ដល
ថាគារ់ឆ្ន ំថ្ខមរឆ្ន សំរវអី្អ្ញ្ច ងឹឬក៏អី្? អ្រ់ថ្ដលត្បាប់ឈសាោះបងឈណាោះ? 
ខ៖ អ្រ់ថ្ដល។ 
ក៖ ច៊ុោះអី្ត្កុមត្េសួារបងទាំងអ្ស់គារ់រស់ឈៅឈខរតឈសៀមរាបទាំងអ្ស់ឬក៏? 
ខ៖ ឈនោះឈៅអ្ងារខ្ងឈជើងឈនោះហនឹងឈហើយ។ ឈដើរថ្រមួយឈនោះឈៅដល់មួយសនទ៊ុោះឈៅដល់     
ឈហើយ។ 
ក៖ ទាំងអ្ស់គាន រស់ឈៅឈសៀមរាបទាំងអ្ស?់ 
ខ៖ ឈៅឈសៀមរាបទាងំអ្ស់ម្ភន ក់ឈៅខ្ងឈណោះម្ភន ក់ឈៅខ្ងឈណាោះខែោះឈៅជ៊ុំគាន ជាមួយអ្ ៊ុ៊ុំ។ 
ក៖ ឈៅឈសៀមរាបទាងំអ្ស់។ ចាស! ឈហើយម្ភនសាច់ញារិបងបអូនណារស់ឈៅត្បឈទសឈត្ៅ
អី្ឈទ? 
ខ៖ អ្រ់ឈទ។ 
ក៖ អ្រ់ម្ភនអ្នកឈៅឈត្ៅត្បទសឈទឈណាោះ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈទ។ 
ក៖ ច៊ុោះឥឡូវចង់ងាកសួរ ម៊ុនហនឹងសួរពីឪព៊ុកម្ភដ យរបស់បងឈហើយហនឹងបងបអូនរបស់បងថ្រ
ឥឡូវចង់សួរពីឈរឿងបងផ្ទទ ល់មដងចង់សរួទាក់ទងពីជីវរិអារហ៍ពិរហ៍របស់បងវញិហាេ៎ស។
អី្បងម្ភនសាវ មីឈហើយឈនោះ? 
ខ៖ ចាស! ម្ភនឈហើយ។ 
ក៖ ឈហើយឥឡវូម្ភនកូនប៉ា៊ុន្មម នន្មក់ទាំងអ្ស?់ 
ខ៖ ម្ភន២ន្មក់។ 



ក៖ ២ន្មក់កូនឈ ម្ ោះអី្ឈេខែោះវញិបង? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះឈសងឈសរ។ 
ក៖ ឈ ម្ ោះឈពញឈ ម្ ោះទាងំត្រកូល? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះឪអាឈសងហនឹង? 
ក៖ ចាស! អ្រ់ឈទឈនៀកឈ ម្ ោះកូនឈនៀក។ 
ខ៖ ឈសងអី្? ឈសរឈសង។ 
ក៖ ឈសរឈសង។ អ្េ៎! ឈហើយច៊ុោះស្សសីាអ រឈនោះ? ឈ ម្ ោះអី្វញិ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះរកា ឈសររកា។ 
ក៖ឈសររកា។ ចាស! បងឈរៀបអារហពិ៍រហ៍ហនងឹប៉ា៊ុន្មន នឆ្ន ំឈហើយ? 
ខ៖ ចូលត្បាំឆ្ន ំៗឈនោះឈហើយ។ 
ក៖ ការតងំថ្រពីអ្ងាា ល់បង? 
ខ៖ ការដូចឆ្ន ំប៉ា៊ុន្មន នឈទ ការដូចឆ្ន ំ២០១២។ 
ក៖ ២០១២? ហនងឹឈហើយឥឡូវវា២០១៧ដូចជា៥ឆ្ន ំឈហើយឈនោះ? បងឈរៀបការឈៅណាថ្ដរ
វញិ? 
ខ៖ ការឈៅផ្ទោះខ្ងឈជើង។ 
ក៖ ឈៅឈសៀមរាបហនងឹថ្សរឈនោះ? 
ខ៖ ឈៅឈសៀមរាបហនងឹ។ 
ក៖ ចាេ៎ ស! អ្ញ្ច ឹងអារហ៍ពិរហ៍ហនឹងត្រវូបានឈរៀបចំឈឡើងឈដាយឪព៊ុកម្ភដ យផ្ាួបផ្េំឬក៏បង
ជួបស្សឡាញ់គាន ឈដាយខែួនហនឹង? 
ខ៖ ឈេកាលពីឈនោះឈេ បងបអូនឈេឈហើយនិងពួកម្ភ៉ាកបងបអូនឈេៗឈៅមកៗហនឹងជួយឱ្យស្ស 
ឡាញ់ ថ្រមិនថ្ដលនិយយរកគាន ឈទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈបើមិនថ្ដលនិយយរកគាន ឈហើយស្សលាញ់គាន ឈម៉ាចអ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ ពួកម្ភ៉ាកបអូនឈេឈៅមកៗហនឹងឈេឈ ើញឈេស្សឡាញ់។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈហេ៎ស? ឈហើយឈពលគារ់ដំបូង និយយឈៅឈពលគារ់ស្សឡាញប់ងដំបូងគារ់ឈ្វើ
ឈម៉ាចឈៅ? 
ខ៖ ម្ភនឈ្វើឈម៉ាចគារ់ចូលសួរឈហើយក៏ឈៅជាមូយឈៅ។ 
ក៖ គារ់ឈ ើញដូចថាគារ់ចាប់អារមមណ៍បងស្សឡាញ់បង និយយឱ្យចំគារ់ចូលដល់ថ្ម៉ាឪមម
ង។ 
ខ៖ ឈេសួរគារ់សួរម្ភរ់សិនថាឈៅជាមួយអ្រ់ ថ្រគារ់អាយ៊ុបអូនហេ៎។ខ្៊ុំឈនោះអាយ៊ុ៣០ឈៅ   
ឈហើយៗគារ់អាយ៊ុ២៦។ ២៦? ហនឹងឈហើយឪអាឈសងអាយ៊ុ២៦។  



ក៖ ចាស! 
ខ៖ ខ្៊ុំឈនោះអាយ៊ុ៣៥។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈពលបងការបងអាយ៊ុប៉ា៊ុន្មម ន? 
ខ៖ អាយ៊ុ៣០េរ់។ 
ក៖ ៣០េរ់ឈហើយបងត្បុសអាយ៊ុ២៦។ 
ខ៖ ២៦ឆ្ន ំឈនោះឈហើយ។ 
ក៖ ២៦ឆ្ន ំឈនោះអ្ញ្ច ឹងបងការរយ:ឈពល៥ឆ្ន ំឈហើយឈនោះ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ចាស! ឈហើយបានចំណងថ្ដកូនពីរ ឈហើយអាហនឹងេឹរឈបៀបថ្ដលបងជួបគាន ដំបូងឈណាោះ?
ឈ ើញអ្នកឈៅកន៊ុងភូមិជាមួយ។ 
ខ៖ មិនថ្ដលឈចោះស្សឡាញ់អាឈម៉ាចឈទ។ ឈេចូលសួរក៏ឈៅ។ 
ក៖ ចាស!  
ខ៖ ថ្រឈបើឱ្យឈចោះស្សឡាញ់ឌ៊ុបឈដើរឈលងអី្អ្រ់ឈទ។ ចាស់ៗក៏ចូលសួរឈហើយក៏ត្បាប់ថាឈៅ    
អ្ញ្ច ឹងឈៅណាេ៎។ ហាេ៎ ! ចង់ឈរើឈសើច ខ្៊ុំឈនោះវាចាសមិ់នហា នឈដើរឈលងហនឹងឈេអាថ្លងតឈអ្ៀន
ឈេ។ ឈអ្ៀនឈេថ្រឈដើរការ់ឈេក៏ឈអ្ៀនឈត្រោះឈយើងចាស់ខ្ែ ចឈេថាឈយើងស្សឡាញ់ឈេ។ 
ក៖ ចាស! ដល់ឈពលគារ់ចូលសដីមកក៏ត្ពមថ្រមដង? 
ខ៖ ចាស! ក៏ឈៅជាមួយ។ 
ក៖ ចាស! ឈហើយបងកាលជំន្មន់បងការហនឹងដូចម្ភនថ្លែចំនូនថ្លែបណាដ ការអី្ថ្ដរ? 
ខ៖ ឈលើកថ្រឈលើកចំនូនការ់សក់។  
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ថ្ហលៗឈពលត្ពឹកឈលើកចំនូន។ 
ក៖ ឈយើងការតមថ្បបត្បថ្ពណីឈយើងឈពញថ្រមដងឈនោះ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ច៊ុោះការជំន្មន់ហនឹងម្ភនជាថ្លែបណាដ ការថ្លែទឹកឈដាោះអ្រ់បង? 
ខ៖ ម្ភនថ្រម្ភនអ្នកឈេម្ភនល៊ុយឈៅឈេឈ្វើឈេឱ្យថ្រឈនោះឈេឱ្យល៊ុយថ្រ១១០០អ្រ់យកឈត្ចើនឈទ
ឈត្រោះគាន អ្រ់ថ្ដរ។  
ក៖ ចាស!  
ខ៖ ម្ភនបនតិចបនដួចតមសទាធ ឈៅ។ 
ក៖ ហនឹងឈហើយតមលទធភាពឈយើងម្ភនអ្ញ្ច ងឹឈៅ។ 
ខ៖ ចាស! ម្ភនល៊ុយរិចក៏ឈ្វើតមរិច។ 



ក៖ ឈហើយបងទាក់ទងពីភាសាវញិបងឈចោះថ្រភាសាថ្ខមរឈទ? 
ខ៖ ភាសាថ្ខមរ។ 
ក៖ ភាសាអី្ឈផ្េងអី្អ្ង់ឈេែសអី្បងឈចោះរិចរួចអ្រ់? 
ខ៖ អ្រ់មិនថ្ដលឈរៀន។ 
ក៖ ចាស! ភាសាថ្ខមរឈចោះទាំងសរឈសរឈចោះទាងំអាន? 
ខ៖ ភាសាថ្ខមរអ្រ់ឈចោះអានឈទ ឈចោះថ្រនិយយឈចោះ្មមតអ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖ ចាស! បងធ្លែ ប់ចូលសាលាឈរៀនឈទ? 
ខ៖ អ្រ់! 
ក៖ អ្រ់ឈសាោះម៉ាងឈនោះ? 
ខ៖ មិនបានឈរៀនតំងថ្រពីឈៅរូចៗ។ 
ក៖ បងអាចត្បាប់ខ្៊ុំបនតិចបនដួចទាក់ទងពីថ្ខេជីវរិរបស់បងបានឈទ តំងពីបងចាប់ឈផ្ដើម្ំ
ឈឡើងហាេ៎សបានឈទបង? អ្េ៎! មិញបងត្បាប់ថាបងអ្រ់ធ្លែ ប់ចូលសាលាឈរៀនពីម៊ុនឈទបង
ឈណាោះ? 
ខ៖ អ្រ់ឈទ រស់ថ្រខែួនងងឈៅថ្រខែួនងងហនឹង។ 
ក៖ និយយឈៅបង្ំឈឡើងមកបងជួយថ្រត្េសួារជួយអី្សត្ម្ភប់ការចិញ្ច ឹមជីវរិ។ 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនអី្ហូបក៍ឈចោះថ្ររកឈៅ។ 
ក៖ ចាស! បងឈ្វើអី្ឈេឈៅជួយត្េួសារ? 
ខ៖ ក៏ឈ្វើថ្ស្សឈ្វើអី្ឈៅហនឹងហាេ៎ស ឈៅតមថ្ត្ពឈបាចវលែិ៍ឈបាចអី្កាលឈន្មោះអ្រ់ឈ្វើអី្ក៏ឈៅតម
ថ្ត្ពឈបាចវលែិ៍ឈៅយកវលែិ៍លក់យកល៊ុយទ៊ុកទិញអី្ឱ្យបអូនហូប។ 
ក៖ និយយឈៅពិបាកណាស់បងឈនោះ? 
ខ៖ ពិបាកណាស់យតំមដ៊ុបតមថ្ត្ពក៏ម្ភន។ ឈពលឈេឈៅក៏អ្រ់ឈឆ្ែើយេិរថ្រពីយំនឹកបង   
បអូន។ 
ក៖ អ្េ៎! នឹកបងបអូនយំថ្ដលអ្រ់បានជួបជ៊ុំគាន ។ កាលពីឈៅរូចថ្បកគាន  រស់ថ្បកគាន ហីបង? 
ខ៖ អ្រ់ឈទឈៅជាមួយគាន ហនឹងឯងថ្រឈៅថ្ត្ពអី្អ្ឈញ្ច ោះអ្រ់ម្ភនអី្ហូបឈៅរកដំឡូងយកមកឱ្យ
បអូនហនឹង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ថ្រដល់ឈពលឈេឈៅអ្រ់ឈឆ្ែើយឈៅថ្ត្ពអ្ញ្ច ឹងខ្ែ ចឈន្មោះឈេឈៅអ្រ់ឈឆ្ែើយក៏យំន្មំបងបអូនយំ
ហនឹងហាេ៎ស។ រកផ្ែូវមិនឈ ើញវាឈៅរូចៗឈពកណាេ៎។ 
ក៖ ហនឹងឈហើយ។ 



ខ៖ ន្មំបងបអូនឈៅរកត្គាន់បានអី្ហូប។ ថ្ម៉ាមិនអាចឈៅឈកើរឈទការ់កត្េុនចាញ់រងារឈៅចាប់
ខយល់ឈៅថ្ត្ពឈន្មោះងង។ 
ក៖ ថ្ម៉ាគារ់ឈ៉ឺឈហើយឈៅកន៊ុងថ្ត្ពឈទៀរ ពិបាកណាស់ឈនោះ។ 
ខ៖ ចាប់ឱ្យគារ់ឈៅនឹងថ្ត្ពខយលឈ់េចាប់គារ់ឈៅនឹងថ្ត្ព ឈហើយក៏មិនថ្ដលឱ្យគារ់ឈៅ។ សអប់
ថ្រឈពលឈៅថ្ត្ពឈេចាប់ខយល់ឱ្យគារ់ឈពញថ្រថ្ត្ពអ្ញ្ច ឹងឈៅ។ 
ក៖ ចាប់ឈម៉ាចបង? 
ខ៖ ចាប់ខយល់ឈពញថ្ត្ព ឈៅថ្ត្ពជាមួយគារ់អាកាសធ្លរ៊ុវាឈៅដ គារ់ក៏ខយល់។ 
ក៖ ហនឹងឈហើយអ្ញ្ច ឹងត្រូវឈៅដល់ថ្ត្ពឈត្ៅណាសហ់នេ៎? 
ខ៖ ឈត្ៅ! 
ក៖ ឈៅរកអី្ឈៅបង? 
ខ៖ ជីកដំឡូងជីកអី្ទ៊ុកលាយជាមួយបាយ។ រកអ្រ់បានអី្ក៏លាយបាយជាមួយដំឡូងហនងឹ
ឈៅណាេ៎ហូបឱ្យថ្ររស់។ 
ក៖ ចាស! បានចិញ្ច ឹមបងបអូនកូនឈៅអី្ចឹងឈៅ។ 
ខ៖ ថ្រសពវថ្លៃបានបដីអី្ឈៅក៏បានឈៅផ្ទោះខែោះ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ក៏បានឈៅណាឈៅណីហនឹងឈេ។ 
ក៖ និយយថ្ខេជីវរិរបស់បងមករស ូរហូរម៉ាងឈណាោះ? 
ខ៖ រស ូ! 
ក៖ ចាស! ឈហើយអ្េ៎កាលពីបងឈៅឈកមងហនឹងម្ភនដូចថាមិរតភកតិជិរខ្ងអ្នកភូមិអ្នកស្សុកអី្។ 
ខ៖ អ្រ់ឈទ។ 
ក៖ ឈៅថ្រជាមួយត្េសួារ? 
ខ៖ អ្រ់ៗឈចោះឈដើរឈលងនឹងឈេអី្ឈទ ឈៅថ្រផ្ទោះឈពលមកពីឈ្វើការអី្ក៏មកពីឈ្វើការអី្ក៏ឈដក។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ មិនថ្ដលឈចោះឈដើរឈលងឈដើរអី្ឈទ។ 
ក៖ ឈៅផ្ទោះជួយរកដំឡូងរកអី្ចិញ្ច ឹមត្េសួារអ្ញ្ច ឹងឈៅ។ អ្ញ្ច ឹងជីវរិបងជូរចរ់ណាស់ឈណោះ? 
ខ៖ ជូរចរ់។ 
ក៖ ចាស! ឈហើយតំងពីម៊ុនរហូរមកដល់ឥឡូវឈនោះបងត្បកបរបររកស៊ុីចិញ្ច ឹមជីវរិអ្វីថ្ដរ? 
ខ៖ ឈ្វើការដាប់រូបបានល៊ុយបនតិចទ៊ុកទិញមហូប។ 
ក៖ គារ់ដាប់រូបឈណាោះ? 
ខ៖ យកល៊ុយថ្ខឈេៗដាប់ឈៅផ្ារចាស់ឈណាោះ។ 



ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងបងម្ភនថ្រកាងារប៉ា៊ុណណឹ ងឈដើមបីត្ទត្ទង់ជីវរិត្កុមត្េួសារអ្ញ្ច ងឹបងត្បុសគារ់
ជួយបានថ្រប៉ា៊ុណណឹ ង។ អ្េ៎បងឈបើសិននិយយថាបងពីឈកមងអ្ញ្ច ឹងបងម្ភនត្បវរិតជូរច៉ារ់ឈត្ចើន
ជួយត្េួសារពីរូចមកឈហើយរហូរដលអ់ាលូវបងឈ ើញថាជីវរិបងផ្ទែ ស់បដូរយ៉ាងឈម៉ាចថ្ដរ? 
ខ៖ វាស្សលួជាងម៊ុន។ 
ក៖ ស្សួលជាងម៊ុនយ៉ាងឈម៉ាចឈៅ? 
ខ៖ ឈពលខែោះឈលើកម៊ុនមកពីឈ្វើការមិនថ្ដរឈចោះបានទំឈនរឈទ។  
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ទាល់ថ្រឈម្ភ៉ាង១០យប់អី្បានឈដក។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈយើងមិនសូវពិបាកដូចថាឈយើងមិនសូវឈៅថ្ត្ពឈៅរកដំឡូងរកអី្ដូចម៊ុន។ 
ខ៖ មិនសវូឈៅឈទ។ ឈបើការពីម៊ុនបានឈៅ ថ្រត្គាន់ថ្រសពវថ្លៃបានបដីឈៅត្គាន់ឈបើជាងម៊ុនបាន
ឈៅផ្ទោះខែោះ។ 
ក៖ ចាស! ម្ភនឈពលឈមើលកូនឈមើលឈៅបានថ្លទាកូំនឈៅអ្ញ្ច ឹងឈៅ ឈហើយបងត្បុសគារ់
ត្បឹងរកកាងារត្បឹងរកល៊ុយអី្អ្ញ្ច ឹងឈៅ។ 
ខ៖ ចាស! ត្គាន់ចាយបានរិចៗត្គាន់ថ្របានមួយចាយ។ 
ក៖ ចាស! ទាក់ទងជាមួយជីវភាពត្េួសារបងឈម៉ាចថ្សរ?អាចត្គាន់ឈបើឈត្ចើនឈទ? 
ខ៖ និយយពីថាត្គាន់ឈបើជាងម៊ុនបនតិចឈលើកម៊ុនបានពិបាក បានឈ្វើការឈ្វើងារបានត្គាន់
ទិញអី្ហូប។ 
ក៖ ចាស! និយយឈៅវាត្គាន់ឈបើជាងជីវរិកាលឈយើងឈៅពីឈកមងហាេ៎ស។ 
ខ៖ កាលពីឈៅឈកមងម្ភនតមថ្ត្ពក៏ម្ភន។ 
ក៖ អ្េ៎! ឈម៉ាចអ្ញ្ច ងឹ? 
ខ៖ ខ្ែ ចសរវ។ 
ក៖ ខ្ែ ចសរវអី្ឈេ? 
ខ៖ អូ្នអាចឈ ើញស្សាប់ថ្ត្ពខពស់ៗអ្ញ្ច ឹងឈនោះឈៅឈកមងរូចៗថ្ដរអ្ញ្ច ឹងឈយើងខ្ែ ចហាេ៎ស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈយើងមិនដូចមន៊ុសេចាស់អី្ឈ ើញរូបថ្ត្ពអី្ឈចោះថ្រខ្ែ ចឈៅ ខ្ែ ចឈយើងឈបាចវលែិ៍ពីម៊ុខឈេ 
ឈបាចរបស់ឈេឈៅណាេ៎។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ មិនទាន់សាា ល់វលែិ៍ឈយើងក៏ឈចោះថ្រឈបាចឈៅណាេ៎  យកឈៅត្ពួលទឈនែឈណាោះឈេយកឈៅឈ្វើ
ត្ពួលទឈនែ។ 
ក៖ យកឈៅឈ្វើរ។ 



ខ៖ ឈ្វើរ សពវថ្លៃឈេឈលងទិញហាេ៎ សឈេឈប់ទិញឈហើយ។ 
ក៖ ឈម៉ាចអ្ញ្ច ឹងវញិ? 
ខ៖ ឈេទិញលីឡ៊ុងមដង(លីឡ៊ុង)ឈ្វើត្ពលួមដង។ឈេឈលងទិញឈហើយសពវថ្លៃ។ 
ក៖ ចាស! ឈហើយក៏ពិបាករកថ្ដរបងឈនោះឈៅរកពីកន៊ុងថ្ត្ពមក។ 
ខ៖ ពិបាកណាស់ ឈហើយត្រូវឆ្ែងទឹកសទឹងឈៅដលប់ាក់ដល់អី្ណាឈណាោះ ទូលមកមួយបាច់ៗ
ប៉ា៊ុនឈនោះអ្ញ្ច ងឹក៏ដឹងស្សាប់ឈហើយច៊ុកឈជើងច៊ុកថ្ដ ឈហើយមកដល់ផ្ទោះក៏កាប់រ៊ុឈំទៀរ។ ទត្ម្ភំបាន
ល៊ុយចាយទិញអ្ងារហូប។ 
ក៖ មិនស្សួលឈទណាស់ទត្ម្ភំនឹងបាន។ 
ខ៖ មិនស្សួលឈទឈជើងថ្ដអី្ឈមើលឈៅឈេសាអ រៗឈជើងថ្ដអី្មកឈមើលខែួនឈយើង។ 
ក៖ ថ្រមិនអី្ឈទមិនបាច់ខវល់ពីសរំមស់អី្ឈពកឈទ។ អ្ញ្ច ឹងឈយើងរកអី្ចិញ្ច ឹមត្េសួារអី្ចឹងឈៅ
ឈយើងសបាយ។ 
ខ៖ អ្រ់ខវល់ឈចោះថ្ររក សំរមស់អី្ក៏អ្រ់ឈចោះ ឈដើរដីអ្ឈញ្ច ោះមិនថ្ដលឈចោះឈ្វើខែួនអី្ឈទ។ 
ក៖ អ្រ់អី្សំខ្ន់ឱ្យថ្របដីស្សឡាញ់បង។ 
ខ៖ និយយឈៅឈេឱ្យឈ្វើខែួនលាបថ្ត្កមអី្ថ្រមិនសូវ។ 
ក៖ ច៊ុោះឈយើងអាថ្លងថ្ររវល់ឈ្វើមហូបឈ្វើអី្។ 
ខ៖ អាថ្លងថ្រពរកូនឈហើយត្ចូរឈមម ផ្ងអី្ផ្ងម្ភនឈពលណាមកឈ្វើខែួនឈៅ ឈហើយឈយើងមិន
ថ្មនអ្នកម្ភនណាឈយើងអ្នកត្ក។ 
ក៖ សំខ្ន់ក៏ឈយើងគាម នឈពលត្េប់ត្គាន់ថ្ដរ។ 
ខ៖ ឈយើងក៏ឈឆ្ែៀរឈពលឈៅត្ចូរឈមម ឱ្យឈគាហបូឈៅណាេ៎  ឈគាឈៅមួយថ្ភែរៗ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ វាឈៅទំឈនរជាងឈៅពីឈកមង។ កាលឈៅពីឈកមងមកពីឈ្វើការវញិគាម នបានឈដក ឱ្យថ្ររកអី្
បានឱ្យបអូនហូបឈត្រោះបអូនក៏កមេរ់ថ្ដរ។ ថ្រសពវថ្លៃពួកគារ់បានត្បពនធបានបដីអី្អ្ស់ឈហើយ។
ឥឡូវរស់ឈរៀងខែួនរកហូបឈរៀងខែួន។ 
ក៖ ចាស! ពីណាពីណឹងឈហើយ។ 
ខ៖ ម្ភនពីណាជួយពីណារួច។ 
ក៖ ហនឹងឈហើយ។ 
ខ៖ បដីឈេចិញ្ច ឹមកូនឈេម្ភនកូនថ្ដរឈៅណារួច។ 
ក៖ និយយឈៅឈពលឈយើងម្ភនត្េួសារេ៉ឺម្ភន ក់ៗឈរៀងៗខែួនអ្ស់ឈហើយបងឈនោះ? ឈយើងម្ភន
ត្េួសារឈរៀងៗខែួនរកស៊ុីចិញ្ច មឹខែួនងង។ 
ខ៖ ឈរៀងខែួនេឹរកឈរៀងខែួន។ 



ក៖ ចាស! ដូចត្េសួារបងឈៅមយ៉ាងឈៅ។ ត្េួសារបងបអូនក៏មយ៉ាងឈទៀរឈៅ ហនឹងឈហើយ។ 
ឈហើយកាលពីបងឈៅឈកមងរហូរដល់ឥឡូវហនឹងបងចូលចិរតឈ្វើអី្ថ្ដរ? តំងពីឈកមងមកចូលចិរត
មហូបអី្ចូលចិរតឈ្វើអី្?  
ខ៖ កាលពីឈកមងមកម្ភនថ្ដលចូលចិរតឈ្វើអី្ផ្ង។ ឈៅស្សុកថ្ស្សក៏ចូលចិរតឈបោះអំ្ពិលមជូរត្ក
សាំង។ 
ក៖ យីអាហនឹងឆ្ៃ ញហ់ាេ៎សបង។ សែមជូរអី្មិនថ្ដលសូវឈចោះឈទមិនសូវបានសែរ។ ចាស! 
ខ៖ សមែរអី្ឈៅស្សុកថ្ស្សម្ភនថ្ដលសូវបានឈ្វើអី្ប៊ុកថ្រត្បហ៊ុកប៊ុកអី្។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះបងឈបើនិយយថាអ្វីថ្ដលបងចូលចិរតថ្ដលជាឈទពឈកាសលយរបស់បងហនឹងហាេ៎
។ បងចូលចិរតឈ្វើចូលចិរតឈលងកាលពីឈៅរូចអី្អ្ញ្ច ឹងហាេ៎ ។ ឈលងឈនោះឈលងឈន្មោះអី្ហាេ៎ ម្ភន
ចាំពីអ្ន៊ុសាវរយី៍? 
ខ៖ មិនថ្ដលបានឈលងអី្ឈទអូ្នឈអ្ើយ មិនថ្ដលឈលងឈទឈៅថ្រហនងឹផ្ទោះហនងឹ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖  ដូចចូលឆ្ន ំអ្ឈញ្ជ ោះអី្មិនថ្ដលបានឈៅនឹងឈេឈទ។ អ្រ់ម្ភនល៊ុយឈដើរឈលងឈខ្អាវក៏មិន
ម្ភនឈសែៀក ខ្៊ុំហនឹងវាត្កមិនម្ភនឈខ្អាវណាឈសែៀកមកដល់សពវថ្លៃហនឹង បានឈខ្អាវណាត្រ
ជ៊ុោះមួយពីររយ។ 
ក៖ ឈបើកាលពីម៊ុនវញិមិនងាយរកឈទឈហើយគាម នទាំងល៊ុយទិញឈទៀរហនឹងហាេ៎។ 
ខ៖ ឈេឱ្យក៏ឈសែៀកឈៅ ត្កក៏ឈសែៀកឈៅ សពវថ្លៃថ្ដលភ័យអី្។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះបងនិយយពីឈកមងថាបងចូលចិរតឈ្វើអី្អ្ញ្ច ឹងឈៅណាថាវាជាអ្វីថ្ដលសបា
យៗ អ្ញ្ច ឹងតំងពីឈៅរូចអ្ញ្ច ឹងបងម្ភនចាំចឈត្មៀងថ្ដលចូលចិរតអី្ឈទ? 
ខ៖ អ្រ់ចាឈំទ។ 
ក៖ អ្រ់ចាឈំទ អ្រ់ចូលចិរតឈទ? ថ្ត្កងឈលាម្ភនចឈត្មៀងណាថ្ដលចាំកាលពីឈៅរូចអី្អ្ញ្ច ងឹ។
មកឈត្ចៀងឈលងជាមួយបងបអូនអី្អ្រ់ឈទឈនោះ? 
ខ៖ អ្រ់ឈទ។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះបងឈៅកន៊ុងត្កុមត្េួសារបងអី្ម្ភនពីណាឈេម្ភនដ៊ុង ឬឈទពឈកាសលយអី្ឈទ?
ពូថ្កឈ្វើដូចជា្វីឧបករណ៍ឈភែង? 
ខ៖ អ្រ់ឈទ ឈចោះថ្ររូប ឈចោះថ្រេូររបូ។ 
ក៖ ឈចោះេូររូបហហេ៎? 
ខ៖ េូររូបៗត្ពោះតមវរត។ 
ក៖ ចាស! ឈចោះេូររូបឈលើជ ច្ ំងជាមួយទឹកថាន ំហនងឹហហេ៎ ឬក៏េូរឈៅឈលើត្កដាស។ 
ខ៖ េូរទឹកថាន ំឈៅឈលើជ ជ្ ំងតមវរត។ 



ក៖ តមវរតឈណាោះ? 
ខ៖ តមជ ជ្ ំងវរត្ំៗ។ 
ក៖ គារ់េូរបានឈត្ចើនវរតថ្ដរ? 
ខ៖ បានឈត្ចើនវរតថ្ដរ ឈៅវរតលមីឈនៀកសាា ល់វរតលមីឈទ? 
ក៖ អ្រ់សាា ល់ឈទ។ 
ខ៖ ឈៅខ្ងលិចអ្ងារឈត្ៅ។ 
ក៖ ច៊ុោះបដីបងឈទពឈកាសលយឈ្វើអី្វញិ? 
ខ៖ ដាប់របូ។ 
ក៖ ដាប់របូអី្ថ្ដរបង? 
ខ៖ អ្រ់ដឹងឈទ។ 
ក៖ ម្ភនរបូអី្ឈៅផ្ទោះអី្ឈមើលឈទ? 
ខ៖ ឈន្មោះរូបឈៅឈលើឈន្មោះ។ រូបហនឹងរូចដាប់មិនទាន់រួចគារ់ទ៊ុកឈចាលទីឈន្មោះគារ់អាថ្លងឈៅ
ឈ្វើការ។ 
ក៖ ច៊ុោះផ្ទោះបងម្ភនលកខណ:យ៉ាងឈម៉ាចថ្ដរ? ទាំងពីរូចរហូរមកដល់ឥឡូវហាេ៎? ផ្ទោះបងជា
ត្បឈភទថាម្ភន ក់សបាយអ្ ូអ្រអឹ្ក្ឹក ឬក៏សាៃ រ់ឈសៃៀម។ 
ខ៖ មិនសវូសបាយឈទ។ 
ក៖ ឈម៉ាចអ្ញ្ច ឹងបងម្ភន ក់ៗឈ្វើអី្វញិបង? 
ខ៖ មិនសវូសបបយឈត្រោះឈពលយប់ឈឡើងក៏ឈដក។ ចាស! មិនសូវនិយយអី្ឈត្ចើននិយយឈៅ
ផ្ទោះឈរៀងសៃប់សាៃ រ់ឈហើយសាៃ រ់ឈសៃៀម។ 
ក៖ ច៊ុោះផ្ទោះបងឈនោះវញិផ្ទោះបងផ្ទទ លឬ់ក៏ជួលឈេ? 
ខ៖ ផ្ទោះរបស់ថ្ម៉ាឈទ។ 
ក៖ ផ្ទោះថ្ម៉ាឈកមកហហេ៎? 
ខ៖ ផ្ទោះឈម៉ាឈកមក។ 
ក៖ ឈហើយបងមកឈៅជាមួយគារ់ឈៅ។ 
ខ៖ មកឈៅជាមួយប៉ា៊ុថ្នតតរ់ឈៅផ្ទោះខ្ងឈជើងឈណាោះ។ ផ្ទោះរូចគារ់មិនឈៅគារ់ក៏ឈៅឈៅថ្រ
ម្ភន ក់ងងឈៅ។ 
ក៖ ចាស!  
ខ៖ ថ្រក៏ដាំបាយដាំអី្ឱ្យគារ់ហបូឈពលមកពីឈវវ លឈគា ថ្រទត្ម្ភំបានមកដល់ផ្ទោះជាងឈម្ភ៉ាង
៦មកដល់ផ្ទោះក៏ដាំបាយដាំអី្ឱ្យគារ់ហូបឈហើយក៏ឈមើលកូនឈៅ។ 
ក៖ ចាស! ហនឹងឈហើយ។ បដីបងគារ់ឈចោះឈ្វើផ្ទោះគារ់ឈចោះជួសជ៊ុលផ្ទោះអី្ថ្ដរ? 



ខ៖ អ្រ់គារ់ឈចោះថ្រឈ្វើការថ្រមម៊ុខឈត្រោះគារ់លៃង់ឈ្វើផ្ទោះហនឹង។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះបងឈចោះឈ្វើជំន្មញអី្ឈទ?ដូចជាពូថ្កឈ្វើរវល័ែឈតត រ ៉ឺកូរសារឈ្វើសារឈតន រអ្វីថ្ដលបង
ឈចោះឈ្វើតំងថ្រពីរូចហាេ៎ ស?អ្វីថ្ដលបងពូថ្ក។ 
ខ៖ ឈបាចវលែិ៍ឈហើយនិងជីកដំឡងូឈបាចវលែិ៍។ 
ក៖ ចាស! ហនឹងរកឈលឿនម៉ាង? 
ខ៖ ចាស! រកឈលឿន។ ឈេធ្លែ ប់ថា្មប់វលែិ៍្មប់ដំឡងូឈេថាឱ្យ។ ឈេជីកដំឡងូអ្រ់បានឈទ ថ្រខ្៊ុំ

ជីកបានទាំងជាលៗ។ 

ក៖ ចាស! អាឈរឿងចូលថ្ត្ពជីកដំឡូងឈនោះេឹទ៊ុកចិរតឈលើបងច៊ុោះេឹឈលឿនម៉ាងឈនោះ? ចាស! បងអា

ហនឹងេឹនិយយទាក់ទងពីអ្វីថ្ដលថាសបាយឬអ្វីថ្ដលបងពូថ្កឈ្វើ ឬជំន្មញថ្ដលឈ្វើទាក់ទង

ពីអ្វីមួយ។ អ្ញ្ច ឹងនិយយពីជីវរិរបស់បងវញិហាេ៎ ថ្ដលទាក់ទងពីប ហ្ ជីវរិអ្ញ្ច ឹងបងអាច

ត្បាប់ខ្៊ុំបានឈទពីប ហ្  និង បទពិឈសា្ន៍របស់បងវញិហាេ៎? វាម្ភនដំឈណើ រឈដើមទងវាឈម៉ាច

វញិ? 

ខ៖ ពិបាកឈពកឈហើយ ឈត្រោះបអូនវាឈៅរូចក៏ឈដើរឈបាចវលែិ៍ឈបាចអី្ហនឹង។ បាដ ក់សាា លប់ាដ ក់អ្រ់? 

ក៖ អី្ឈេវញិ? 

ខ៖ បាដ ក់! 

ក: អ្រ់សាា ល់ផ្ង។ 

ខ៖ ថ្ហលសទឹងឈត្រោះឈបាចវលែិ៍អ្ថ្ញ្ច ងត្រូវថ្ហលសទឹង។ 

ក៖ ថ្ហលសទឹង ថ្ដលទឹកសទឹង? 



ខ៖ ចាស! ថ្ហលសទឹងចងជាមួយវលែិ៍ឆ្ែងណាកាន់ថ្ខេថ្ហលឆ្ែងសទងឹក៏លិច។ 

ក៖ ចាស! ប៉ា៊ុថ្នតបងឈស្សៀវណាស់ ថ្មនឈរើ។ 

ខ៖ ក៏ឈដាយសារវាអ្រ់ក៏ឈចោះថ្រឈៅៗណាេ៎។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមិនងាយឈទឈណាោះ? 

ខ៖ មិនងាយឈទ ថ្ហលឆ្ែងផ្ងទូលវលែិ៍ផ្ងឆ្ែងម្ភរ់សទឹងឈហើយសមៃួរវាឱ្យសៃរួឈហើយក៏ទូល

មកផ្ទោះ។ 

ក៖ ដល់ករម៉ាងបងជីវរិរបស់បងជួបត្បទោះអ្ស់ឈហើយ ត្េប់រសជារិមមង។ ច៊ុោះបងប ហ្ ទាងំ

អ្ស់ហនឹងបងឆ្ែងការ់វាបានយ៉ាងឈម៉ាចឈៅ? ដូចថាម្ភនភាពជមនោះអាប ហ្ ជីវរិហនឹងយ៉ាងឈម៉ាច

ថ្ដរ? 

ខ៖ ឈត្រោះថាអ្រ់ម្ភនអី្ឱ្យបអូនហូបអ្រ់ម្ភនល៊ុយទិញក៏ជមនោះរកអ្ញ្ច ឹងឈៅណា។ អ្រ់ម្ភនអ្ងារ

ហូបឈពលបអូនឈៅរូចៗអ្រ់ឈចោះរកអី្ណាេ៎ ក៏ឈចោះថ្រឈៅៗ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លក់បាន១០ដ៊ុំក៏បាន២០,០០០ជំន្មន់ហនឹង ដូច២០,០០០សពវថ្លៃក៏បានអ្ងារ១០េីឡូ។

ឈហើយត្ពឹកឈឡើងក៏ដាំបាយហូបរួចក៏ឈៅឈទៀរឈៅណាេ៎  មកវញិយប់ឈឡើងក៏ការ់វលែិ៍ឱ្យថ្របាន

ទិញអ្ងារបអូនៗហូបគារ់ឈៅរូចៗណាេ៎  ប៉ា៊ុថ្នតមិនថ្ដលឱ្យថ្ម៉ាឈៅឈត្រោះគារ់វលិម៊ុខ។ 



ក៖ ចាស! និយយឈៅឈដាយសារថ្រឈយើងេិរថាបងបអូនឈយើងឈៅរូចៗ ឈហើយម្ភដ យឈយើងក៏

ស៊ុខភាពមិនលអអ្ញ្ច ឹង ឈហើយឈយើងក៏ឈចោះថ្រជមនោះឈៅណាេ៎។ ឈយើងធ្លែ ប់ឆ្ែងការ់ភាពលបំាក

ណាស់។ 

ខ៖ ចាស! អាឈម៉ាចក៏ឈៅថ្ដរ។ 

ក៖ ចាស! អាឈម៉ាចក៏ឈៅៗឈដើមបីឱ្យបានជួយ។ 

ខ៖ ឈបើត្េនុអ្ឈញ្ច ោះសត្ម្ភកថ្រមួយថ្លៃថ្សអកឡីងក៏ឈៅឈទៀរមិនថ្ដលបានសូវខ្នឈទឈបើអា

ថ្ដងថ្រខ្នវាអ្រ់ហូប។ 

ក៖ ឈត្រោះមិនឈៅក៏មិនបានអ្ញ្ច ឹងម្ភនថ្រឈត្ជើសឈៅ។ ច៊ុោះបងបទពិឈសា្ន៍លអៗវញិឥឡូវថា

តំងពីរូចរហូរមកដល់ឥឡូវ ឈរើអ្វីខែោះថាសបាយឈៅកន៊ុងជីវរិរបស់បងឬថាភាពចងចាំណា

ថ្ដលចារ់ទ៊ុកថាវាជាបទពិឈសា្ន៍ថ្ដលលអៗហាេ៎។ 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនចាំអ្រ់ម្ភនសបាយផ្ងមិនថ្ដលបានសបាយនឹងឈេឈទ។ 

ក៖ និយយឈៅដូចថាបងគាម នឈពលឈៅខវលឈ់្វើអី្មួយ។ 

ខ៖ ឈត្រោះឈ្វើថ្រការក៏មកពីឈ្វើការវញិក៏មកឈ្វើការផ្ទោះរិចរួចឈៅណាេ៎។ 

ក៖ ថ្របងឈលងជាមួយបងបអូនអី្ឈលងជាមួយគាន សបាយឈហើយក៏ឈ ែ្ ោះឈៅឈលងក៏ឈលង

សបាយឈៅ។ 



ខ៖ ឈ ែ្ ោះផ្ងសបាយផ្ងម្ភនសអីកូនឈកមង។ 

ក៖ និយយឈៅជីវរិរបស់ជាកូនឈកមងឈទាោះបីជារវល់ប៉ា៊ុន្មម នក៏ឈ្វើអី្មួយឱ្យសបាយថ្ដរ។ 

ច៊ុោះដូចជាអារហ៍ពិរហ៍ និង កូនឈៅវញិបង? ត្េួសារ និង កូនឈៅយ៉ាងឈម៉ាចថ្ដរម្ភន

អារមមណ៍យ៉ាងឈម៉ាច? 

ខ៖ ចាស! ស្សឡាញ់កូនបានកូនក៏ម្ភនអារមមណ៍ថាស្សឡាញ់។ 

ក៖ ម្ភនអារមមណ៍លអសបាយចិរតឈនេ៎? បានកូនអ្ញ្ច ឹងឈៅមិនសូវជាម្ភនទ៊ុកសាបអាលាសអី្

ខែោះឈៅបងឈណាោះ? 

ខ៖ ម្ភនកូនក៏ឈលងជាមួយកូនខែោះឈៅ។ 

ក៖ ចាស! ច៊ុោះបងកាលបងឈៅពីរូចដូចថាបងលបំាកលំប៊ុិនខ្ែ ំងហាេ៎  ច៊ុោះកាលឈៅរូចបង

ថ្ដលេិរឈទថា្ំឈឡើងចង់ឈ្វើអី្ហាេ៎? 

ខ៖ អ្រ់ឈចោះអ្កេរឈ្វើអី្ឈកើរអូ្ន។ ម្ភនថ្រឈ្វើការរិចរួចឈ្វើការឈៅអ្បារាឈ្វើបានមួយថ្ខឈបើក

មកបាន១៥,០០០ ឬ ២០,០០០មួយថ្ខ។ ថ្ខណាអ្រ់បានឈៅឈត្រោះត្េុនខ្ែ ំងហេ៎ហ ថ្រថ្ខណា

បានឈៅក៏បាន១៥,០០០។ 



ក៖ តមថ្លៃតមថ្ខអី្អ្ញ្ច ឹងឈៅ។ ចាស! និយយឈៅពីវយ័ឈកមងរហរូដល់បង្ំឈឡើងរវល់

ឈពកអ្ញ្ច ឹងក៏មិនបានេិរថាឈពល្ំឈឡើងឈ្វើការងារអី្មួយអ្រ់ថ្ដលរពឹំងអ្រ់ថ្ដលត្បាថាន េិរ

ថារស់តមសម្ភជីវអី្អ្ញ្ច ឹងឈនោះ? េិរត្បឹងថ្រឈ្វើកាអី្រកល៊ុយមកអ្ញ្ច ឹងឈៅឈនោះ? 

ខ៖ អាឈរឿងឈរៀនឈនោះមិនថ្ដលបានឈរៀនហនងឹឈេឈត្រោះបអូនវាឈៅរូចអ្ញ្ច ឹងក៏េិរថ្រពីរក។ ឈបើ   

អាថ្ដងថ្រឈរៀនបានអី្ឱ្យបអូបរូចៗហូបគារ់ឈៅរូចៗ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងដូថាបងគារ់ម្ភនកូនឈៅរូចៗឈទ រិចឈទៀរម្ភនកូនម្ភនឈៅអី្អ្ញ្ច ងឹឈៅ ឈរើបង

ម្ភនអ្វីថ្ដលថាចង់ផ្ទដ ំឈៅកាន់កូនឈៅជំន្មន់ឈត្កាយអ្វីថ្ដលបងចង់ឱ្យគារ់ដឹងហាេ៎ ឈពលគារ់

្ំឈឡើងរស ូកន៊ុងជីវរិ? 

ខ៖ ផ្ទដ ំឱ្យគារ់ខំឈរៀនក៊ុំលៃង់ដូចថ្ម៉ាអ្ឈញ្ជ ោះឈទៀរឱ្យកូនខំកូនអី្។ 

ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងបងម្ភនថ្ររកយឈពចន៍ថ្រប៉ា៊ុណណឹ ងផ្ទដ ំឈផ្្ើឈៅកូនឈៅជំន្មន់ឈត្កាយថាឈពល

ពួកគារ់្ំឈឡើងអី្។ 

ខ៖ ឱ្យខំឈរៀនក៊ុំឱ្យលៃង់ដូចថ្ម៉ា។ 

ក៖ ចាស! ឱ្យពួកគារ់រកឱ្កាសឈរៀនឈៅឈដើមបីបានការងារថ្ដលលអ។ 

ខ៖ ឱ្យមកចិញ្ច ឹមថ្ម៉ា ឈត្រោះថ្ម៉ាឈៅថ្រផ្ទោះមិនថ្ដលឈ្វើអី្ឈទ ម្ភនកូនអ្ឈញ្ច ោះក៏ឈៅថ្រផ្ទោះឈមើល    

កូន។ 



ក៖ គារ់ម្ភនចំឈណោះឈៅគារ់ក៏មកជួយឈហើយឈ្វើការងារបានលអឈៅ។ 

ខ៖ បានកូនឈរៀន្ំជួយអ្រថ្រខ្ែ ចថ្រវាមិនខំឈរៀន។ ខ្៊ុំមិនម្ភនពីណាឱ្យឈរៀន ត្បសនិឈបើបាន

ឈរៀនក៏បានឈចោះហនឹងឈេឈៅ ចង់ឈរៀនន៊ុោះចង់ថ្រគាម នពីណាឈេរកអី្ឱ្យហូបក៏ឈចោះឈរខំឈ្វើការឈៅ

ណាេ៎។ 

ក៖ េិរឈៅក៏ពិបាកមយ៉ាងថ្ដរ ថ្រសងឃ៉ឺមថាកូនឈៅជំន្មន់ឈត្កាយបងក៏គារ់។ ចាស! អ្ញ្ច ឹងក៏

អ្រេ៊ុណឈត្ចើនបងថ្ដលគារ់បានសហការជាមួយ។ 

ខ៖ ខ្៊ុំមិនសូវឈចោះនិយយឈទ។ 

ក៖ មិនសវូឈចោះនិយយឈទ ប៉ា៊ុថ្នតប៉ា៊ុណណឹ ងឈៅឈហើយទត្ម្ភំឈចោះនិយយឈទៀរមិនដ៉ឺងប៉ា៊ុណាណ ។ 

ខ៖ មិនឈចោះនិយយឈទ។ 

ក៖ ថ្រក៏អ្រេ៊ុណឈត្ចើនបង និង ការសហការជាមួយពួកឈយើង និង ផ្ដល់នូវបទសម្ភា សថ្ដល

ទាក់ទងពីជីវរិ និង ជីវត្បវរិតរបស់បងថ្ចកចាយដល់ពួកឈយើង និង ក៏ដល់កូនឈៅជំន្មន់

ឈត្កាយថ្ដរអ្ញ្ច ងឹហាេ៎ ។ អ្ញ្ច ឹងបងអ្រេ៊ុណថ្មនថ្ទនសត្ម្ភប់ឈពលឈវលាទាំងអ្ស់ហនឹងហាេ៎     

ចាស៕ 


