
 ការសម្ភា សរបសប់ងប្បុស ឥន្ទ ទិត្យតារា 
ក៖ អ្នកធ្វើការសម្ភា ធ ម្ ោះ កុសល្យ វឌ្ឃនោះនិមល្              ខ៖ អ្នកត្រូវធេសម្ភា ស ធ ម្ ោះ ឥនទ ទិរយតារា 
 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងធអ្ើជាដំបូងខ្ុំ សូមអ្រេុណបង ដដល្បានអ្នុញារិដឱ្យខ្ុំមកសម្ភា សបងធៅថ្ងៃធនោះ ធ ើយធអ្ើខ្ុំអ្នកសម្ភា ស
ធ ម្ ោះ កុសល្យ វឌ្ឃនោះ និមល្ ធ ើយទីតំាងដដល្សម្ភា សេឺធៅ ភូមិដំណាក់្ំ៥ សង្កា រ់សទឹងម្ភនជ័យ ខណឌ័ ម្ភន
ជ័យ ត្កុងភនំធេញ។ ធ ើយថ្ងៃដខសម្ភា ស េឺធៅថ្ងៃទី ១៥ ដខ១០ ឆ្ន ំ២០១៧។ ធ ើយធអ្ើ អ្ញ្ច ឹងបងធអ្ើ ជាដំបូងខ្ុំចង់
សួរធ ម្ ោះបង ធរើបងធ ម្ ោះអ្វីដដរ? 
ខ៖ ធអ្ើធ ម្ ោះ ធអ្ើឥនទ ទិរយតារា។ 
ក៖ ឥនទ ទិរយតារា អ្ញ្ច ឹងហ្អា បង? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ធ ើយធរើបងម្ភនធ ម្ ោះធៅធត្ៅធ ាស? 
ខ៖ ដូចធ ម្ ោះធអ្ើ ធៅផ្ទោះ ិ ិ ិ ិ េីមុនខ្ុំធ ម្ ោះឌី្ម៉ង់។ 
ក៖ ចាស ធ ើយឌី្ម៉ង នងឹធៅតំាងេីធកមងមកឬក៏ធៅធេល្្ំ? 
ខ៖ ធអ្ើ ធៅតំាងេីធកមងមក។ 
ក៖ ចាស ធៅតំាងេីធកមងមក។ ធ ើយធអ្ើ ធរើបងធអ្ើ អាចត្បាប់ខ្ុំបានធ ាស? ថាធអ្ើឆ្ន ំធនោះ បងម្ភនអាយុបុ៉ន្មម ន
ធ ើយ? 
ខ៖ ធអ្ើ ឆ្ន ំធនោះខ្ុំអាយុ៣៦ឆ្ន ។ំ 
ក៖ ៣៦ឆ្ន ំណាបង? ធ ើយបងធកើរធៅថ្ងៃណា ដខណា ឆ្ន ំណាដដរណា? 
ខ៖ ធអ្ើ ខ្ុំធកើរធៅថ្ងៃទី ០៤ ដខ កុមាៈ ឆ្ន ំ១៩៨១។ 
ក៖ ថ្ងៃទី០៤ ដខកុមាោះ ឆ្ន ំ១៩៨១? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ចាសបង។ ធ ើយធអ្ើ ធរើបងចំាថាថ្ងៃធអ្ើ ឆ្ន ំបងធបើេិរជាឆ្ន ំដខមរហ្អា  ឆ្ន អីំ្ធេ? 
ខ៖ ធអ្ើ ឆ្ន ំដខមរ ឆ្ន ំវក។ 
ក៖ ឆ្ន ំវក ឆ្ន ំសរវអី្ធេដដរបង? 
ខ៖ ឆ្ន ំសរវស្វវ រ។ 
ក៖  ា៎ឆ្ន ំសរវស្វវ ? ចាសបងចាស។ ធ ើយធអ្ើ ធរើបងធកើរធៅកដនែងណាដដរបង? 
ខ៖ ធអ្ើ ធកើរធៅសង្កា រ់ធល្ខ០៤ ត្កងុភនំធេញ ធៅធេទយអ្ងាឌួ្ង។ 
ក៖  ា ៎ធកើរធៅសង្កា រ់ធល្ខ០៤ ត្កងុភនំធេញ? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ធេទយអ្ងារឌួ្ងណាបង? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ធ ើយធអ្ើ ធរើបងធៅកនុងត្កមុត្េួស្វរ ធរើបងម្ភនបងបាូនចំនួនបុ៉ន្មម នន្មក់ដដរ? 
ខ៖ ខ្ុំម្ភនបងបាូន៦ន្មក់។ 
ក៖ ៦ន្មក់? 



ខ៖ បាទ! 
ក៖ ធ ើយធអ្ើ ធៅកនុងចំធណាមបងបាូនបងទំង៦ន្មក់ ធរើបងជាកូនទីបុ៉ន្មម ន? 
ខ៖ ធអ្ើ ខ្ុំជាកូនទី៥។ 
ក៖  ា ៎បន្មទ ប់ធៅណាបងណា? 
ខ៖ បន្មទ ប់ធៅ? 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធៅត្បុស។ 
ក៖ ចាស ធ ើយធអ្ើ ធរើបងអាចធរៀបរាប់ធ ម្ ោះបងបាូនរបស់បង តំាងេីទីមួយរ ូរដល់្ទីត្បំាមួយបានធ ាស? 
ខ៖ ធអ្ើ ទីមួយធ ម្ ោះធអ្ើ ធ ម្ ោះធេញធ ើយក៏ធ ម្ ោះអី្? 
ក៖ ធអ្ើ ធ ម្ ោះធេញបង។ 
ខ៖ ទីមួយគារ់ធ ម្ ោះធអ្ើ សសរុន ទូ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ទីេីរធ ម្ ោះធអ្ើ ឥនទ សុផា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ទីបីធ ម្ ោះធអ្ើ សសរុន ធវឿន។ 
ក៖ សសរុន ធវឿន? 
ខ៖ ទីបួន គារ់ធ ម្ ោះធអ្ើ ឥនទ ចាន់តារា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធ ើយទីត្បំា ឥនទ ទិរយ តារា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធ ើយបាូនខ្ុំធៅធេ ឥនទ សុ្ីតា។ 
ក៖ ឥនទ សុ្ីតា? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ធ ើយធអ្ើ បងម្ភនបងបាូនត្បុសបុ៉ន្មម ន សសីបុ៉ន្មម ន? 
ខ៖ ធអ្ើ បងបាូនត្បុសធអ្ើ ម្ភនទំងខ្ុំ បួនន្មក់ ធ ើយសសីេីរ។ 
ក៖ ចាសបងចាស។ ធ ើយធអ្ើ ធរើបងចងចំាស្វច់ធរឿងអី្ខែោះ? ដដល្ធ្លែ ប់ម្ភនជាមួយគាន កាល្ធៅេីធកមងហ្អា ? ដូចជា
អ្នុសាវរយ័ីដដល្បងបានម្ភនជាមួយេួកគារ់ហ្អា ? 
ខ៖ ធអ្ើ ខ្ុំចំាធៅេីរូច ដូចជាខ្ុំចំាធរើ បងសសីខ្ុំទីេីគារ់ធមើល្ដងខ្ុំគារ់េរខ្ុំ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធ ើយបងត្បុសទីមួយ គារ់ឧសា ៍ជូនខ្ុំធដើរធល្ង។ ធ ើយបងត្បុសទី ទីបីធ ើយនឹងទីបួនគារ់ គារ់ឧសា ៏
បធត្ងៀនខ្ុំអានអ្កសរ។ 
ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖ ធ ើយចំធ ោះបាូនសសី សសរុន សសី ធៅធនោះខ្ុំឧសា ៏ ិ ិៗ ធយើងឧសា ៏ធអ្ើ ធេល្ខែោះ ធយើងធល្ងធៅធចោះដរ
ធ ែ្ ោះគាន អ្ញ្ច ឹងហ្អា ។ 



ក៖ ចាសបង! 
ខ៖ បាទ បុ៉ណណឹ ង! ដរឥឡូវធយើងចាប់ធផ្តើមសសឡាញ់គាន  ធោយស្វរធយើងធៅផ្ទោះដបកគាន  ធយើងម្ភនត្េសួ្វរអ្ស់      
ធ ើយ។ 
ក៖  ិ ិៗ ្ំៗអ្ស់ធ ើយណាបង? 
ខ៖  នងឹធ ើយ ្ំៗអ្ស់ធ ើយ។ 
ក៖ ចាស ធ ើយធអ្ើ ធរើបងតំាងេីធកមងបងចូល្ចិរតធល្ងដល្ែងអី្ជាមួយគាន ? ដូចជាដល្ែងត្បជាត្បីយហ្អា ? ដូចជា
ទញត្េ័ត្រធល្ង ក់  ក់ធអ្ើ  ក់កមពស់ ឬក៏ធល្ងធោរអ្ន្មទ ក់អី្អ្ញ្ច ឹងហ្អា បង? 
ខ៖ ភាេធត្ចើន ធយើងធត្ចើនដរធល្ង ធអ្ើខួង ធ ើយនឹងធល្ងបាស់ទរ់ ធោយស្វរធអ្ើ ធល្ងខួង ដូចជាធេល្ខែោះ ធយើង
ត្រូវទំងអ្ស់បងបាូនខ្ុំ គារ់ធចោះដរធល្ងធៅ ធ ើយធអ្ើ បាល់្ទរ់ធយើងធល្ងដូចជាធដញចាប់គាន រអ្ញ្ច ឹងហ្អា ។ 
ក៖ ចាសបង! 
ខ៖ ធល្ងអ្ញ្ច ឹងបងបាូនធយើងត្បុសៗចូល្េីរៗន្មក់ ធអ្ើបងខែោះគារ់ធល្ងអ្ញ្ច ឹង ធយើងដចកគាន រធៅ េីរៗន្មក់ធៅ ធល្ង
ដូចស ការគាន រអ្ញ្ច ឹងហ្អា ។ 
ក៖ ចាសបង! 
ខ៖ ធល្ងបាល់្ទរ់ ធ ើយនឹងធល្ងខួង ធ ើយធេល្ខែោះត្បណំាងជាមួយគាន រអ្ញ្ច ងឹហ្អា ។ 
ក៖ ចាសបង! 
ខ៖ ហ្អរ់ត្បាណ ហ្អរ់អី្។ 
ក៖ ចាសបង! ធ ើយធអ្ើ សេវថ្ងៃេួកគារ់រស់ធៅកដនែងណាដដរបង? 
ខ៖ ឥឡូវធអ្ើ ភាេធត្ចើនធយើង គារ់ េួកគារ់ម្ភនត្េួស្វរ គារ់រស់ធៅធអ្ើ ធផ្សងៗគាន  បងខែោះធៅ គារ់ម្ភនផ្ទោះធៅ
ធ ើយ បងទីមួយគារ់ម្ភនផ្ទោះធៅធ ើយ ធៅធត្ជាយចង្កវ ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធ ើយបងទីេីរ គារ់ធៅជាមួយម៉្ភក់។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធៅសរឡារ។ 
ក៖  ឹមចាស! 
ខ៖ ធ ើយបងធអ្ើ ទីបីគារ់ គារ់ម្ភនធអ្ើ ផ្ទោះជួល្ គារ់ជួល្ផ្ទោះធៅជិរផ្ទោះម៉្ភក់ខ្ុំធៅសរឡារដដរ។ បុ៉ដនតឥឡូវគារ់ម្ភន
ផ្ទោះខែួនឯង គារ់ទិញធៅមតុំធអ្ើ ជិរបុរធីអ្ើ បុរេិីភេងមី ចំការដូង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធ ើយបងទីបួនគារ់បារ់ខែួន។ 
ក៖  ា ៎អ្រ់ដឹងធៅណាធទបង? 
ខ៖ គារ់បារ់ខែួន គារ់ធៅដរកូនធទ  នងឹធ ើយ រកគារ់អ្រ់ធ ើញធទ ធ ើយខ្ុំទីត្បំាធនោះ ខ្ុំធៅបនទប់ជួល្ ធៅ
ធអ្ើ សនសំកុសល្។ 
ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖  នងឹធ ើយ ធ ើយបាូនសសីទីបី គារ់ម្ភនផ្ទោះមួយធៅធអ្ើ បុរលឹី្ម ជាងធហ្អ ធៅជិរចំការដូងដដរ។ 
ក៖ ចាស ធ ើយធអ្ើ េួកគារ់ទំងអ្ស់គាន  រាល់្ថ្ងៃ គារ់ត្បកបមុខរបរអី្ធេដដរបង? 



ខ៖  ឹម   ធអ្ើបងទីមួយគារ់ធ្វើធប៉អឹ្ម (បូ៉លី្ស) ងទីេីគារ់ធមផ្ទោះ គារ់ធ្វើមហូបធអាយម៉្ភក់។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ ធ ើយបងទីបី គារ់ល្ក់ដូរ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖  នងឹធ ើយ បងទីបួនគារ់បារ់ខែួន ដល់្ខ្ុំទីត្បំាធនោះ ធយើងធ្វើការត្កុម រុន។ 
ក៖  ារ ចាស។ 
ខ៖ ធ ើយបាូនសសីខ្ុំ គារ់ធ្វើការធៅធអ្ើ ណាហ្អា ធវ ើល្។ 
ក៖ ចាសៗបងចាស! ធ ើយធរើម្ភត យបងម្ភនធ ម្ ោះអ្វីដដរ? 
ខ៖ ធអ្ើម្ភត យខ្ុំធ ម្ ោះ ធអ្ើ  ឹម ធ ម្ ោះ ធ ម្ ោះេិរ គារ់េឺ ធ ម្ ោះេឹម សសុន ក៏បុ៉ដនត ធោយស្វរធយើងធៅជាមួយ
ធអ្ើយ  ធោយស្វរធយើង ធយើងម្ភនតាមួយ គារ់ឱ្យដីអ្ញ្ច ឹងហ្អា ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធយើងោក់ធ ម្ ោះ  រូ សសរុន។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ ក៏បុ៉ដនតកនុងធអ្ើ ធ ម្ ោះខ្ុំធៅធអ្ើ ត្េោះវហិ្អរបរសុិទធធរៀបការ ខ្ុំោក់ធ ម្ ោះធអ្ើ ធអ្ើ ធ ម្ ោះខ្ុំកាល្ថ្ងៃការ នឹង ខ្ុំោក់
ធ ម្ ោះ រូ សសរុន។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ ក៏បុ៉ដនតធ ម្ ោះគារ់េិរ ធ ម្ ោះេឹម សសរុន ដដដរ នឹង។ 
ក៖ ចាសៗបងចាស។ 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ធ ើយធអ្ើ ធរើធអ្ើ ឪេុកបងម្ភនធ ម្ ោះអ្វីដដរ? 
ខ៖ ធអ្ើ ឪេុកខ្ុំធ ម្ ោះ ឥនទ ស្វវ៉ុន។ 
ក៖ ឥនទ ស្វវ៉ុន? 
ខ៖  នងឹធ ើយ ឥនទ ស្វវ៉ុន។ 
ក៖ ចាស!បងចាស។ 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ចាស ធ ើយធរើេួកគារ់ទំងេីរន្មក់ ធបើេិរមកដល់្ឥឡូវ គារ់ម្ភនអាយុបុ៉ន្មម នធ ើយ? 
ខ៖ ធអ្ើ ម៉្ភក់គារ់អាយុធអ្ើ ៧៤ឆ្ន ំធ ើយ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធ ើយប៉ាគារ់អាយុ៦៧ឆ្ន ំធ ើយ។ 
ក៖ ៦៧ឆ្ន ?ំ 
ខ៖  នងឹធ ើយ។ 
ក៖  ឹម ចាស ធ ើយទំងេីរន្មក់ គារ់ធៅរស់ដមនបង? 
ខ៖ គារ់ធៅរស់ គារ់ធៅរស់។ 
ក៖ ចាស!  



ខ៖ បាទ! 
ក៖ ធ ើយធអ្ើ េួកគារ់ទំងេីរន្មក់ ធកើរធៅថ្ងៃណា ដខណា ឆ្ន ំណាដដរ? 
ខ៖  ា ៎អ្រ់ចំាធទ អ្រ់ អ្រ់ចំាថ្ងៃដខ។ 
ក៖ ត្បដ ល្បានធ ាសបង? 
ខ៖ ធអ្ើ  ខទង់ជាម៉្ភក់ ដូចជាធកើរចំដខ ដខធមស្វ ឆ្ន ំ១៩៤៣។ 
ក៖ ម៉្ភក់ណាបង? 
ខ៖  នងឹធ ើយម៉្ភក់។ 
ក៖ ចុោះប៉ា? 
ខ៖ ធ ើយប៉ាខទង់ជាដខ ត្បដ ល្ជាដខ ដខសីហ្អ ឆ្ន ១ំ៩៣០។ 
ក៖ ចាស ដខសីហ្អ ឆ្ន ំ១៩៣០? 
ខ៖  នងឹធ ើយ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ធ ើយធរើគារ់ធអ្ើ ធកើរធៅកដនែងណាដដរបង? 
ខ៖ ធអ្ើ ប៉ាគារ់ធកើរធៅបារ់ដំបង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធៅធអ្ើ សសុក កាល្មុនធេធៅថាសសុកធអ្ើ សសុកបារ់ដំបង ដរឡូវធេដូរមកសសុកឯកភនំវញិ។ 
ក៖  ា ៎ចាសបងចាស។ 
ខ៖ ធ ើយធបើម៉្ភក់វញិ ធកើរធៅធអ្ើ ធេធៅថាភូមិ ធកាោះធរធជាធអ្ើ  ំុបធងាៀ្ំ សសុកស្វវ យ ធខរតកណាត ល្។ 
ក៖ ចាស ធខរតកណាត ល្។ 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ធ ើយចុោះធអ្ើ េួកគារ់ទំងេីរ ធបើសិនជាេិរជាឆ្ន ំដខមរ គារ់ឆ្ន ំអី្ធេ? 
ខ៖ ធអ្ើ ម៉្ភក់គារ់ឆ្ន ំវក ប៉ាឆ្ន ំធថាោះ។ 
ក៖ ឆ្ន ំវក សរវស្វវ ? ធបើឆ្ន ំធថាោះ? 
ខ៖  នងឹធ ើយ ធបើឆ្ន ំធថាោះ ទនាយ។ 
ក៖ ទនាយ ចាស។ 
ខ៖ ធអ្ើ ម៉្ភក់បងប៉ា៧ឆ្ន ។ំ 
ក៖  ា ៎បង៧ឆ្ន ំណាបងណា? 
ខ៖  នងឹធ ើយ។ 
ក៖ ចាស! ធរើបងធអ្ើ ឪេុកម្ភត យបង ធ្លែ ប់ត្បាប់ធរឿងអី្ធេខែោះអំ្េីជីវរិធអ្ើ របស់គារ់ហ្អា ? ថាធរើគារ់បានត្បកបរបរអ្វី
ខែោះធដើមែីចញ្ច ឹមជីវរិគារ់ហ្អា ស? 
ខ៖ ធអ្ើ ភាេធត្ចើនម៉្ភក់គារ់េឺជាអ្នកធរៀនសូត្រ។ 
ក៖ ចាស! 



ខ៖ គារ់ធរៀនសូត្រ ធ ើយធអ្ើ កាល្ជំន្មន់ធៅេីរូចគារ់ធត្ចើនធរៀនសូត្រ គារ់បានត្រឹម ធេធៅថា ធរៀនបានត្រឹមឌី្បែូ
មហ្អាណា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ គារ់អ្រ់បានធរៀនចប់ធទ ក៏បុ៉ដនតគារ់ធរៀនបានដរបុ៉ណណឹ ង គារ់មកភនំធេញ គារ់ធ្វើការ។ 
ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖ គារ់ធ្វើការ ក៏បុ៉ដនតធេល្ នឹង គារ់ម្ភនត្េួស្វរទីមួយធ ើយ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ប៉ាខ្ុំគារ់ទីបី។ 
ក៖ ចាសបងចាស។ 
ខ៖  នងឹធ ើយ គារ់ម្ភនត្េសួ្វរធ ើយ គារ់ធ្វើការ ធ ើយដល់្ដរធេល្សម័យ បុ៉ល្ េរ ធ ើយ គារ់ចាប់ធផ្តើម       
រកសីុររ់េនធណា។ 
ក៖  ឹម ចាស។ 
ខ៖ ដល់្ធត្កាយមកធយើងរកសីុធ ើយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងឪេុកបង គារ់ន្មក់រកសីុររ់េនធណាបង? 
ខ៖ ចង់និយាយថា ជំន្មន់ធអ្ើយ ជំន្មន់ដបកអាេរ ធយើង ម៉្ភក់គារ់រកសីុររ់េនធ ធ ើយប៉ាគារ់ធៅជត្មុំធ ើយ។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ គារ់ធៅជត្មុំ ស្វយ្ូធ ើយ។ 
ក៖  ា៎ចាស! 
ខ៖  នងឹធ ើយ ធ ើយខ្ុំដបកគារ់១០ឆ្ន ំ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ដល់្ដរធេល្ខ្ុំ ធៅជត្មុំ បានខ្ុំស្វា ល់្ប៉ា។ 
ក៖ ចុោះប៉ាបងគារ់រកសីុអី្ធេ? 
ខ៖ ប៉ាកាល្គារ់ធៅជត្មុំ គារ់ធ្វើធេទយ ធេទយដូចត្បចំាការ ត្បចំាងកំារសមីអិុ្ចហ្អា ។ 
ក៖  ា ៎គារ់ត្េូធេទយ។ 
ខ៖ អា នងឹធេធៅថា ធេទយ ត្េូធេទយឥរត្េំដដនហ្អា  បុ៉ដនតគារ់ខាងកំារសមីអិុ្ច។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់ត្បកបមុខរបរធអ្ើ ជាធេទយ? 
ខ៖  នងឹធ ើយ គារ់ធ្វើការធេទយ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធ ើយដល់្ធេល្គារ់មកេីជត្មុំវញិ គារ់ធ្វើការខាងកាេបាទត្ក ម។ 
ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖  នងឹធ ើយ គារ់បាន។ 
ក៖ ចាស ធ ើយចុោះធអ្ើ ប៉ា ប៉ាបងគារ់ជាមនុសសដបបណាដដរ? 
ខ៖ ធអ្ើ ធេល្ខែោះគារ់ជាមនុសស ធេល្ខែោះ ធេល្ខែោះធអ្ើ ធយើង្មមតាធអ្ើ ចំធ ោះគារ់ ធេល្ខែោះធអ្ើ គារ់ធចោះដរ គារ់ខឹង
គារ់និយាយធ ើយ។ 



ក៖ គារ់កាច? 
ខ៖ គារ់កាច។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ក៏បុ៉ដនតធេល្ខែោះ គារ់ក៏ ធេល្ខែោះគារ់កាច ធេល្ខែោះគារ់សែូរ។ 
ក៖ គារ់ល្ាដដរ។ 
ខ៖  នងឹធ ើយ។ 
ក៖ ចាស ត្រូវធ ើយ។ 
ខ៖ ធ ើយដល់្ធេល្ខែោះ គារ់ខឹងកូនខឹងអី្  គារ់និយាយធ ើយ និយាយអ្ប់រដំណនំ្មអី្អ្ញ្ច ងឹហ្អា ។ 
ក៖ ចាសៗបង។ 
ខ៖  នងឹធ ើយ។ 
ក៖ ធ ើយចុោះម្ភត យបង គារ់ជាមនុសសដបបណាដដរ? 
ខ៖ ដូចគាន ដដរ ក៏បុ៉ដនតត្គាន់ដរម៉្ភក់ ធេល្ខែោះគារ់ដូចជា គារ់ គារ់ធអ្ើយ ម្ភនធ រុផ្ល្ធត្ចើនអ្ញ្ច ឹងហ្អា ។ 
ក៖ គារ់ម្ភនចិរត្ម៌ធត្ចើនណាបងណា? 
ខ៖  នងឹ  នងឹធ ើយ ដរធបើប៉ាគារ់ធរៀងធអ្ើ ឆុងឆំ្ងបនតិច។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធឆវឆ្វ ដរគារ់ចិរតល្ា ធបើម៉្ភក់គារ់ធរៀងងំ គារ់ធមើល្ចិរតធអ្ើ អី្អ្ញ្ច ឹងហ្អា  គារ់ដឹង។ 
ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖  នងឹធ ើយ ធេល្ខែោះគារ់។ 
ក៖ ចាសបង! ធ ើយធអ្ើ ធរើបងធៅចងចំាស្វច់ធរឿងអី្ខែោះ អំ្េីឪេុកម្ភត យរបស់បងហ្អា ? 
ខ៖ ធោយស្វរគារ់ធអ្ើ ធយើងដឹងថាប៉ាម៉្ភក់ភាេធត្ចើនគារ់ធអ្ើ ធេល្ខែោះគារ់ធអ្ើ គារ់ធេល្ខែោះ គារ់េិរជាលំ្បាក
សត្ម្ភប់ធយើង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ចង់និយាយថា ធេល្ខែោះគារ់ម្ភនកូនអី្អ្ញ្ច ឹងហ្អា ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ដ៏ដរធេល្ខែោះធៅ ធយើងធអ្ើ ធេល្ខែោះធៅ ធយើងធ្វើធអាយគារ់សបាយចិរត ធេល្ខែោះធៅធយើងក៏អ្រ់ល្ាអី្ដដរ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ក៏បុ៉ដនតធយើង ធយើងដឹងថាគារ់ គារ់ផ្តល់្ឱ្កាសឱ្យធយើងធត្ចើន ធ ើយខ្ុំចំាថា កាល្ខ្ុំធៅធរៀនថាន ក់ទីត្បំាបី ខ្ុំធ្លែ ក់
ឌី្បែូមហ្អា  ធ ើយខ្ុំចង់ឈប់ធរៀន។ 
ក៖  ិ ិ ិ ិ ិ ិ។ 
ខ៖ គារ់ថាអ្រ់ឱ្យឈប់ធរៀនធទ ត្រូវធៅធរៀន។ 
ក៖  នងឹធ ើយ  ា៎។ 
ខ៖ ខ្ុំចង់ឈប់ធរៀនហ្អា  ខ្ុំចង់ធ្វើការធរាងចត្ក។ 
ក៖  ា៎ៗ ! 



ខ៖ ដរគារ់ឱ្យខ្ុំធរៀនរ បនតធរៀនធទៀរ គារ់ផ្តល់្ឱ្កាសឱ្យធយើងធត្ចើន ធ ើយកនុងធេល្ខែោះ គារ់ឱ្យរថ្មែធយើងដដរ គារ់
ថាកូនធកើរមកធៅេីរូចេិរជាេិបាក។ 
ក៖ ចាសបង។ 
ខ៖ ធត្ ោះខ្ុំ កាល្ នឹងខ្ុំឈឺធត្ចើន ក៏បុ៉ដនតដល់្ដរធេល្្ំធៅ ដូចជាសសួល្។ 
ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖  នងឹធ ើយ គារ់អ្ញ្ច ងឹ។ 
ក៖ ចាស ធ ើយធអ្ើ ធរើេួកគារ់ធ្លែ ប់ត្បាប់បងអំ្េីជីវរិរបស់ប៉ាម៉្ភក់បងធេល្គារ់ធៅធកមងធ ាស? 
ខ៖  ឹម គារ់ធអ្ើ ធោយស្វរធេល្ខែោះធអ្ើ ធអ្ើជីវរិធៅធកមងហ្អា ។ ធេល្ខែោះ។ 
ក៖ េួកគារ់ជាម្ភន? 
ខ៖ ធោយស្វរដឹង ដឹងថា ដរប៉ា ប៉ាគារ់ធៅធកមងគារ់ជាធអ្ើ ធកមងកំត្  ធោយស្វរ ធោយស្វរគារ់ធកើរមកបាន
ត្បដ ល្ជាបបុ៉ន្មម នដខ ប៉ាស្វែ ប់។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ ធ ើយដល់្ធេល្ធនោះ គារ់ធៅជាមួយធអ្ើ ធអ្ើម្ភត យមីងចិញ្ច ឹម។ 
ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖  នងឹធ ើយ ធៅជាមួយមីងអ្ញ្ច ឹងធៅ ត្រូវជាម្ភត យមីង នឹងម្ភត យ ជាអ្រុ៊ុំ ធអ្ើ ធៅជាមួយ ត្រូវធៅជាមួយយាយ មិន
ដមនជាមួយ  នឹងធ ើយធៅជាមួយមីងត្រូវធ ើយ។ 
ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖ ធៅជាមួយណាធេ? មិនដមនមីង ត្រូវជា  នឹងធ ើយ ធៅជាមួយយាយ។ 
ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖ ធ ើយធេល្ខែោះធៅ គារ់េិរជាេិបាកធោយស្វរធអ្ើ ធេល្ធៅជាមួយអ្ញ្ច ឹង ធេល្ខែោះ ធៅធេល្ដដល្
គារ់ សធត្មចធរ ើស េូសសករ សធត្មចធល្ើយាយ ធៅជាមួយយាយ។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ យាយអ្នកចិញ្ច ឹមអ្ញ្ច ឹងហ្អា ។ 
ក៖ ចាសបង។ 
ខ៖  ឹម ធ ើយចំធ ោះម្ភត យខ្ុំ ធេល្គារ់ធៅេីរូច គារ់និយាយថា ធេល្គារ់ធៅេីរូច គារ់ជាមនុសសមួយដដល្ឈឺ
ធត្ចើន។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ គារ់ឈឺធត្ចើន ធ ើយគារ់ជាមនុសសមួយដដល្ចូល្ចិរតធរៀន។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ គារ់អ្រ់ដូច អ្រ់សូវ គារ់អ្រ់ អ្រ់ចូល្ចិរតធ្វើដសស អ្រ់ចូល្ចិរតអី្ធ ាស ធ ើយធោយស្វរ ក៏បុ៉ដនតធយើងកូនន្មក់
ដសស។ 
ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖ ក៏បុ៉ដនត គារ់ចូល្ចិរតធរៀន ធ ើយគារ់មក ធចោះដរផ្សងធត្េងអ្ញ្ច ឹង ាស មកធៅភនំធេញធ្វើការធ្វើអី្អ្ញ្ច ឹងហ្អា ។ 
ក៖ ចាសៗ ធ ើយក៏ជួបគារ់? 



ខ៖  នងឹធ ើយ ជួប! ជួប នឹង ជួបដល់្ធេល្សម័យធអ្ើ សម័យធអ្ើ បុ៉ល្ េរធ ើយ ធយើង គារ់ដបបហ្អា ។ 
ធេល្ដបក ធ ើយគារ់ធៅរកសីុធៅបារ់ដំបង។ 
ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖ រកសីុធៅបារ់ដំបង នងឹ ថ្ចដនយអី្ប៉ាគារ់ជួល្ផ្ទោះជិរ នឹង ម៉្ភក់ជួល្ផ្ទោះធៅជិរ នឹង។ 
ក៖ ជួបគាន ? 
ខ៖ ធ ើយក៏ស្វា ល់្គាន រធៅ ទំងេីរន្មក់ នងឹ។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ ដល់្ធេល្គារ់មកការ គារ់មកការធៅថ្ត្េដវង។ 
ក៖  ា មកការធៅសសុកវញិណា? 
ខ៖  នងឹធ ើយ មកការខាងសសី។ 
ក៖ ចាស ធ ើយចុោះធអ្ើ ធរើបងធៅចងចំាធ ម្ ោះរបស់ជីដូនជីតារបស់បងធ ាស?ទំងខាងម៉្ភក់ទំងខាងប៉ាហ្អា ? 
ខ៖ ធអ្ើ ធបើ ជីដូនធអ្ើ ជីដូនខាងមុខម៉្ភក់ធ ម្ ោះធអ្ើ ជីតាខាងម៉្ភក់ធ ម្ ោះធអ្ើ ធ ម្ ោះធអ្ើ ជីតាខាងម៉្ភក់ធ ម្ ោះ អឹ្ម ធៅ   
ងរ។ 
ក៖ ធៅ ងរ? 
ខ៖ គារ់េឺ គារ់េឺជនជារិធវៀរណាម កមពុជាធត្កាម។ 
ក៖  ា ៎ធ ើយចុោះជីដូនខាងម៉្ភក់? 
ខ៖ ធ ើយធអ្ើដម៉ ធ ើយធអ្ើ ឈប់ឈប់ធអ្ើ ធអ្ើយសំុ សំុធទស ធអ្ើត្រូវជាម្ភត យ ត្រូវៗ ត្រូវជាម្ភត យធអ្ើ ម្ភត យម៉្ភក់ខ្ុំហ្អា ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ម្ភត យម៉្ភកខ្ុំធអ្ើ ខាងម៉្ភក់ធអ្ើធ ម្ ោះធអ្ើ ធ ម្ ោះ ងរ ស្វយ។ 
ក៖ ងរ ស្វយ? 
ខ៖  នងឹធ ើយ គារ់កូនការ់បីស្វសន៏។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ គារ់ធវៀរណាម ចិន ដខមរ ធ ើយធអ្ើ តាធ ម្ ោះខឹម ឌី្។ 
ក៖ ខឹម ឌី្? 
ខ៖  នងឹធ ើយ ខឹម ឌី្ គារ់កូនធៅចិន។ 
ក៖ ចាស ធ ើយចុោះធអ្ើ ខាង? 
ខ៖ ធបើខាងប៉ាវញិធ ម្ ោះធអ្ើ ធ ម្ ោះអិុ្ន សុខ។ 
ក៖ អិុ្ន សុខ? 
ខ៖  នងឹធ ើយ ធ ើយនឹង អ្រួង សរួស ត្រូវជាយាយខាងប៉ាខ្ុំ។ 
ក៖ អ្រួង សរួស? ត្រូវជាយាយ! ចាស ធ ើយចុោះបងដឹងថាគារ់ធកើរធៅថ្ងៃណា ដខណា ឆ្ន ំណា ធ ាស? ឬក៏កដនែង
ណា? 
ខ៖ មិនបាច់ោក់ធទ ធោយស្វរធេល្ខែោះខ្ុំស្វម ន ធោយស្វរខ្ុំធកើរអ្រ់ទន់ ធោយស្វរតាគារ់ស្វែ ប់ធ ើយ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធបើតាវញិ ចំាថាគារ់ដូចបងយាយ៦ឆ្ន ំ។ 



ក៖  ា!៎ 
ខ៖ បងយាយ៦ឆ្ន  ំដូចជាយាយគារ់ឆ្ន  ំរការ គារ់ធកើរឆ្ន ំធអ្ើ ដូចជាឆ្ន សំ្វមយាយធកើរឆ្ន ំធអ្ើ ស្វម ត្បដ ល្ស្វម
បី។ 
ក៖ មួយ ន់ត្បំាបួនស្វមបី? 
ខ៖ ១៩៣៣យាយ យាយខាង យាយខាងប៉ាហ្អា ។ 
ក៖ ចាស យាយខាងប៉ា។ 
ខ៖ ធ ើយ ធបើតាវញិគារ់បាូន គារ់បង៦ឆ្ន ំ ខទង់ត្បដ ល្ជា១៩២៧។ 
ក៖ ១៩២៧? 
ខ៖  នងឹធ ើយ  នឹងធ ើយ។ 
ក៖  ា ៎យូរធ ើយណាបង? 
ខ៖ ធ ើយធអ្ើ  នឹងធ ើយយូធ ើយ។ 
ក៖ ចូល្១០០ឆ្ន ំធ ើយណា? 
ខ៖  នងឹធ ើយធអ្ើ យាយធទើបដរបានដប៉រជាងធទ តាគារ់ស្វែ ប់ធ ើយ គារ់ស្វែ ប់តំាងេីតា ប៉ាគារ់ធទើបដរធកើរ
ខាង ធ ើយធបើ ធបើយាយខាងធអ្ើ ធបើយាយខាងធអ្ើ ធបើយាយខាងម៉្ភក់គារ់ឆ្ន ១ំ៩២៤។ 
ក៖ ចាសបងចាស។ 
ខ៖  នងឹធ ើយ បុ៉ដនតគារ់ស្វែ ប់តំាងេីឆ្ន ំ២០០០ ធ ើយធបើតាវញិ គារ់បងយាយ១១ឆ្ន  ំវាចូល្ឆ្ន ំ១៩៣៣។ 
ក៖ ចាសៗបង! 
ខ៖ ស្វែ ប់តំាងេីឆ្ន ំជិរ ជិរជាង។ 
ក៖ ចុោះបងដឹងថាគារ់ ធកើរធៅណាធ ាស? 
ខ៖ ធអ្ើ យាយគារ់ធកើរធៅធអ្ើ ធខរតថ្ត្េដវង។ 
ក៖ ចុោះតា? 
ខ៖ ធអ្ើ តាគារ់ធកើរធៅធអ្ើ ធៅធអ្ើ ធកាោះធរធជា នឹង។ 
ក៖ ធកាោះធរធជា? 
ខ៖  នងឹធ ើយៗ ធកាោះធរធជា ធៅ ំុធអ្ើ េេី្ំ សសុកធកៀនស្វវ យ ធខរតកណាត ល្ នឹង។ 
ក៖ ធខរតកណាត ល្បងណា? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖  ា៎ចាស ធ ើយធរើបងធ្លែ ប់ដឹងធរឿងអី្ខែោះអំ្េីេួកគារ់ធ ាស? 
ខ៖ ធអ្ើ ភាេធត្ចើនត្គាន់ដរដឹងតាមរយៈម៉្ភក់ គារ់ថាតាជាមនុសសមួយធអ្ើ គារ់អ្រ់សូវធចោះម៉្ភរ់ធចោះកធ ាស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធ ើយកូនធៅជំន្មន់ នឹង ម្ភនអារមមណ៏េិរថាខាែ ចគារ់។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ដរធល្ើកដល្ងម៉្ភក់មួយ ម៉្ភក់គារ់កូនចែងអី្អ្ញ្ច ឹង គារ់ថាដូចសសឡាញ់អ្ញ្ច ងឹហ្អា ។ 
ក៖ ចាស! 



ខ៖ ធ ើយណាមួយធយើងអាចនិយាយជាមួយគារ់បាន ធបើកូនធត្ៅេី នឹងដូចជាធេល្ខែោះ អ្រ់ហ្អរ នធទ ធដើររកដរធេច
មុខគារ់។ 
ក៖  ិ ិ ិ ខាែ ចគារ់? 
ខ៖  ា ឺ នឹងធ ើយតា។ 
ក៖ ចាស ដរបុ៉ណណឹ ងធទណាបងណា? 
ខ៖  ា ឺ នឹងធ ើយ។ 
ក៖ ចាស! ធ ើយធអ្ើ ធរើត្កមុត្េួស្វររបស់បងមករស់ធៅធអ្ើ ទីត្កុងភនំធេញធនោះធអ្ើ រយៈធេល្ម្ភណឆ្ន ំធ ើយបង? 
ខ៖ និយាយរួមតំាងេីខ្ុំធកើរ។ 
ក៖ យូធ ើយ? 
ខ៖ ខ្ុំធកើរឆ្ន ំ៨១  នឹងធ ើយ។ 
ក៖ ចាស អ្ញ្ច ងឹធបើេិរមកដល់្ឥឡូវធអ្ើវា។ 
ខ៖ ៣៦ឆ្ន ំធ ើយ។ 
ក៖ ៣៦ឆ្ន ំធ ើយណា? 
ខ៖ ធោយស្វរកាល្ នឹងខ្ុំ ធ ោះខ្ុំ ធ ោះ្ំធអ្ើ ម៉្ភក់គារ់ធ ោះ្ំ គារ់មកធល្ងធអ្ើ មកធល្ងភនំធេញ។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ ដល់្ធេល្ថ្ចដនយ ធអ្ើ តាគារ់ដដរធ ម្ ោះ េឹម ត្ទី  នឹងណា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ គារ់ឱ្យដីធៅ ឱ្យដីធៅធយើង ធយើងក៏ធៅ នឹងធៅ ធយើងោក់ធ ម្ ោះធអ្ើ គារ់ដូចឪេុកអ្ញ្ច ឹងហ្អា  ធយើងោក់ធ ម្ ោះ 
េួច សសុនធៅ ។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ តាមេិរធ ម្ ោះធយើង ធ ម្ ោះខឹម សសុន ដល់្ធេល្ធៅធៅ គារ់ឱ្យដីអ្ញ្ច ឹង ធយើងោក់ធ ម្ ោះអ្ញ្ច ឹងធៅ
ណា អ្រូ  សសរុន ជាប់ដល់្សេវថ្ងៃធៅ។ 
ក៖ ចាស អ្ញ្ច ងឹបងធៅយូធ ើយ ៣៦ឆ្ន ំធ ើយណា? 
ខ៖  នងឹធ ើយ យូរធ ើយ៣៦ឆ្ន ំធ ើយ។ 
ក៖ ធ ើយធរើបងម្ភនស្វច់ញារិណាធទៀរ ដដល្ធៅត្បធទសធត្ៅខុសេីសសុកដខមរធ ាសបង? 
ខ៖ ខ្ុំម្ភន ខ្ុំម្ភនមីងទីត្បំាមួយគារ់ធៅអាធមរកិ។ 
ក៖  ា ៎គារ់ធៅធអ្ើ? 
ខ៖ គារ់មីងបធងាើរខាងម៉្ភក់។ 
ក៖ ចាស គារ់ធៅកដនែងណាបង? 
ខ៖ គារ់ធៅ ឡុងបរិច។ 
ក៖ ឡុងបរិច  ា៎បង? 
ខ៖  នងឹធ ើយ កាលី្ វញ៉ា។ 
ក៖  ា!៎ 



ខ៖ គារ់ធអ្ើ គារ់ធេល្គារ់ធៅសសុកដខមរ គារ់ដឹងេីស្វសន្មចត្កមួយធនោះដដរ ក៏បុ៉ដនតធេល្ខែោះ ខ្ុំអ្រ់ដឹងថាគារ់ធម៉ច
ដដរ គារ់សធត្មចចិរតថា ធោយស្វរគារ់ខាងត្េោះេុទធស្វសន្មហ្អា  ដ៏អ្ញ្ច ងឹគារ់ធៅខាងធន្មោះវញិ ិ ិ។ 
ក៖  ិ ិ អ្រ់អី្ធទបងចាស។ ធ ើយអ្ញ្ច ងឹទក់ទងនឹងអា  ៏េិ  ៏បង ធរើបងធអ្ើ ស្វា ល់្ដូចធអ្ើ? 
ខ៖ ោលី្? 
ក៖ ភរយិារបស់បងធ ម្ ោះអ្វី? 
ខ៖ ធអ្ើ ភរយិារបស់ខ្ុំធ ម្ ោះ ធនរ ោលី្។ 
ក៖ ធនរ ោលី្? 
ខ៖  នងឹធ ើយ។ 
ក៖ ធ ើយធអ្ើ ធរើបងបានធរៀបអា  ៍េិ  ៍ធៅធេល្ណា? 
ខ៖ ធៅថ្ងៃទី១៩ ធអ្ើដខមីន្ម ឆ្ន ំ២០១៧។ 
ក៖ ឆ្ន ំ២០១៧? 
ខ៖  នងឹធ ើយ។ 
ក៖ ចាស ធ ើយធអ្ើ ធរើការធរៀបអា  ៍េិ  ៍របស់បង នឹង ត្រូវបានធរៀបចំធឡើងធោយឪេុកម្ភត យឬក៏ធោយខែួន
ឯង? 
ខ៖ និយាយរួមធៅធយើងធរៀបចំតាមរយៈឪេុកម្ភត យ។ 
ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖ គារ់អ្នកធរៀបចំឱ្យ ធយើងធោយស្វរធយើងបានធអ្ើ ត្បាប់ថាខ្ុំធេញចិរតអ្ញ្ច ងឹធៅ គារ់ធ្វើឱ្យតាមរធបៀបត្បថ្េណី  
អ្ញ្ច ឹងហ្អា ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖  ា!ឺ 
ក៖ ធ ើយធរើធអ្ើ ធេល្ដដល្បងចូល្សតដីណតឹ ងធអ្ើ ភរយិាបង នងឹ ធរើបងម្ភនផ្តល់្ជូនជាថ្ងែជំនូនធ ាស? ដដល្
សម័យឥឡូវធេធៅថាថ្ងែទឹកធោោះហ្អា ? 
ខ៖ ធអ្ើ អា នឹងជូនធត្កាយ។ 
ក៖  ា ៎ជូនធត្កាយ។ 
ខ៖ បាទ ធយើងជូនធត្កាយ។ 
ក៖ ចាសៗ! ធ ើយធអ្ើ ធរើបងអាចត្បាប់ខ្ុំបានធ ាស េីដំបូងដដល្បងបានជួបគាន រ ជាមួយនឹងភរយិាបងហ្អា ? ថាធរើ
ជួបធៅធេល្ន្មកដនែងណាអ្ញ្ច ងឹហ្អា ? 
ខ៖ ធអ្ើ ធោយស្វរធេល្ខែោះធយើងធអ្ើ ធយើងធៅវូដជាមួយគាន ហ្អា ។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ ធៅវូដជាមួយគាន រធៅធអ្ើ ធ ើយខ្ុំេិរថា ធ ើយថ្ងៃមួយគារ់ល្ក់ធៅផ្ារទួល្ទំេូង ខ្ុំត្គាន់ដរចូល្ធៅនិយាយ
ធល្ងជាមួយគារ់ថា ធបើគារ់សសឡាញ់ខ្ុំ ខ្ុំធអាយម៉្ភក់ប៉ាខ្ុំចូល្ធៅសួរ។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ ធ ើយដល់្ធេល្ធ ើយ គារ់ថាអ្ញ្ច ឹងរងចំារយោះធេល្មួយរយៈ។ 
ក៖ ចាស! 



ខ៖ ធ ើយធម៉ចៗ ចំាគារ់ផ្តល់្ចធមែើយ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធ ើយធៅធេល្ដដរគារ់ផ្តល់្ចធមែើយ នឹង ខ្ុំចាប់ធផ្តើមត្បាប់ម៉្ភក់ប៉ាធៅ គារ់ក៏ចូល្សួរហ្អា ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ដល់្ធេល្ដខត្បំា ធយើងចូល្ធៅសតីដណតឹ ង ធ ើយថ្ងៃទី១៩ ដខ១១ ធយើងការមតង ចូល្មួយ។ 
ក៖  ា ៎ធត្ចើនធអ្ើ ធអ្ើធល្ឿនហ្អា បង? 
ខ៖ ធអ្ើ ធោយស្វរធអ្ើ ធយើងចូល្សួរតំាងេីដខធអ្ើ តំាងេីដខ០៧ ឆ្ន ំ២០១៦។ 
ក៖  ារយូធ ើយ។ 
ខ៖ ដល់្ធេល្ធយើងចូល្ដណតឹ ងដខ០៥ ឆ្ន ំ២០១៧ ធ ើយដខ០៦ ធយើងធរៀបការម៉ង។ 
ក៖ ចាសៗបងចាស។ 
ខ៖  នងឹធ ើយ។ 
ក៖ សត្ម្ភប់បង ធរើបងធចោះអាន ធ ើយនឹងសរធសរ ធ ើយនិយាយភាស្វរដខមរបានល្ាបុ៉នណា? 
ខ៖ ធអ្ើ ភាស្វរដខមរ ធយើងអាចនិយាយបាន ក៏បុ៉ដនតត្គាន់ដរធេល្ខែោះ ការនិយាយរបស់ធយើងវារាងធល្ឿនធ ើយធេល្
ខែោះធរៀងរដិរ អ្ញ្ច ងឹហ្អា ។ 
ក៖ ចាស ធ ើយការសរធសរអានបានល្ា? 
ខ៖  នងឹធ ើយ សរធសរបាន អានអី្បាន។ 
ក៖ ចុោះធអ្ើ បងម្ភនធចោះភាស្វធផ្សងធទៀរ ធត្ៅេីភាស្វដខមរធ ាស? 
ខ៖ ធអ្ើ ភាស្វធអ្ើ ភាស្វរអ្ង់ធេែស ធយើងធចោះខែោះៗ។ 
ក៖ អាចនិយាយបាន? 
ខ៖ អាចនិយាយបាន ធ ើយភាស្វជបុ៉ន ខ្ុំខានធរៀនយូរធ ើយ ក៏បុ៉ដនតធបើសិនជាខ្ុំធ្វើការជាមួយជបុ៉ន ខ្ុំ
អាច ត្បដ ល្ជាមួយឆ្ន ំខ្ុំអាច។ 
ក៖ និយាយបានវញិ? 
ខ៖  នងឹធ ើយ និយាយបានវញិ។ 
ក៖ ចាស ធ ើយធរើបងធរៀនបានត្រឹមថាន ក់ទីបុ៉ន្មម នដដរ? 
ខ៖ ធអ្ើ ខ្ុំធរៀនចប់បរញិ្ញា ប័ត្រ ដផ្នកធសដឋកិចច។ 
ក៖ ដផ្នកធសដឋកិចច? 
ខ៖  នងឹធ ើយ។ 
ក៖ ធៅស្វោណាដដរបង? 
ខ៖ ធៅសកល្វទិាល័្យ ន័រ ទុន។ 
ក៖  ា ៎បងធរៀនធៅ ន័រ ទុន  ារបង? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ធ ើយធអ្ើ បងម្ភនមិរតភត្ក័ណាដដរសនិរស្វន ល្ធៅធេល្បង្ំធ្លរ់ធឡើងមកជាមួយគាន ធ ាស? 
ខ៖ មិរតភត្ក័ដដរ្ំធ្លរ់? ធេល្ខែោះធៅធយើងវាម្ភនដដរធៅរូចៗ ក៏បុ៉ដនតដ៏ដរធេល្ ធៅធេល្ដដរធយើងម្ភនធយើងម្ភន
ធៅមហ្អវទិាល័្យ ធយើងធរៀនជាមួយគាន ។ 



ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖ ក៏បុ៉ដនតដ៏ដរធេល្ឥឡូវ គារ់ម្ភនត្េសួ្វរធ ើយ ធយើងក៏។ 
ក៖ គារ់ធ ម្ ោះអី្ធេបង? 
ខ៖ ធអ្ើ គារ់ធ ម្ ោះដូចជាធអ្ើ ស្វមុនតា។ 
ក៖ ស្វមុនតា? ណា? 
ខ៖  នងឹធ ើយ ធ ម្ ោះស្វមុនតា។ 
ក៖ ចាសៗបង ធ ើយរាល់្ថ្ងៃបងធៅដរម្ភនធៅទក់ធៅគាន ធ ាស? 
ខ៖ ធយើងទំន្មក់ទំនងតាមទូរសេ័ធ ធេល្ខែោះធយើង ធ ើញគាន រធៅ ធ ើយដ៏ធេល្ខែោះគារ់ណារ់ ធយើងឱ្យធៅញាំអី្ជំុគាន
ជាមួយគារ់អ្ញ្ច ឹងធៅ។ 
ក៖  ា ៎ចាស។ 
ខ៖ បាទ  នងឹមិរតភ័ក្រកដធៅធកមង។ 
ក៖ ចាស ធ ើយធរើបងចូល្ ចងចំាអ្វីខែោះអំ្េីេួកគារ់ហ្អា ? ធរើបងកាល្ នងឹចូល្ចិរតធ្វើអី្ខែោះជាមួយគាន ? 
ខ៖ ធោយស្វរធេល្ នឹង ធយើងចូល្ចិរតធដើរធៅណាជាត្កុម។ 
ក៖  ា ធដើរធល្ង ិ ិ។ 
ខ៖ ធយើងធៅញាំ  នឹងធ ើយ ធដើរធល្ងជាត្កុម ធេល្ខែោះធយើងធៅកឋិន។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ ធេល្ខែោះធយើងធៅកំេង់ធស្វម។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធេល្ខែោះធយើងធអ្ើ ធយើងធអ្ើ ធេងធៅអ្ងារការអី្អ្ញ្ច ងឹ ធយើងធេងធៅជាល្កខណោះត្កុមត្េសួ្វរ ធេល្ខែោះធយើងធៅ
ណាជាមួយគាន រអ្ញ្ច ឹងហ្អា  ធដើរធល្ងយប់អី្អ្ញ្ច ឹងហ្អា ។ 
ក៖ ចាសបងចាស។ 
ខ៖  នងឹធ ើយ។ 
ក៖ ធ ើយធអ្ើ ធរើបងធ្លែ ប់ធ្វើដសសធទ? 
ខ៖ អ្រ់ធ្លែ ប់ធទ អ្រ់ធចោះធទ  ិ ិ ិ។ 
ក៖ ធ ើយអ្ញ្ច ងឹត្កុមត្េសួ្វរជាន្មក់ត្បកបអាជីវកមមធ ាស? 
ខ៖ និយាយរួម ធយើងល្ក់ដូររ ូរអ្ញ្ច ងឹហ្អា ។ 
ក៖  ា ៎ បងជាអ្នកអាជីវកមមរ ូរណាបងណា? 
ខ៖  នងឹធ ើយ  នឹងធ ើយ  នងឹធ ើយ ជាអ្នកអាជីវកមមត្រូវ។ 
ក៖ ចាស ចាស! ធ ើយធអ្ើ បងម្ភនធ្លែ ប់ធ្វើការអី្ធផ្សងធទៀរធៅកនុងជិវរិរបស់បងធដើមែីរកកថ្ត្មធ ាស? 
ខ៖ រាល់្ថ្ងៃខ្ុំធ្វើការត្កុម រុនដឹកជញ្ជូ ន។ 
ក៖  ា ៎ចាស។ 
ខ៖  នងឹធ ើយ។ 
ក៖ ធដើមែីរកកថ្ត្មចិញ្ច ឹមជីវរិរាល់្ថ្ងៃណាបងណា? 
ខ៖  នងឹធ ើយ បាទ។ 



ក៖ ចាស ធ ើយតំាងេីវយ័ធកមងរ ូរមកដល់្ធេល្ធនោះធរើបងធ ើញថាជីវរិរបស់បងម្ភនការផាែ ស់បតូរអី្ខែោះ? 
ខ៖ ធអ្ើ សត្ម្ភប់ជីវរិរបស់ខ្ុំ ថាម្ភនការផាែ ស់បតូរ? 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ក៏បុ៉ដនតត្គាន់ដរថាអាធេល្ខែោះធអ្ើ អាដខសរជីវរិរបស់ធយើង ធេល្ខែោះធយើងអ្រ់ដូចធេហ្អា  ធោយស្វរដរខ្ុំ ម្ភនមិរត  
ភ័ក្រកដខែោះ គារ់រកីចធត្មើនធត្ចើន។ 
ក៖  ចាស! 
ខ៖ ធេល្ខែោះគារ់ជាត្បធ្លនអ្ងារការត្បធ្លនអី្ ត្បធ្លនត្កុម រុន សត្ម្ភប់ខ្ុំធេល្ខែោះ ធយើងស្វមញ្ា្មមតា។ 
ក៖ ដរថាបានផាែ ស់បតូរដមនធ ាស? 
ខ៖ វាបានផាែ ស់បតូរ ធៅធេល្ដដល្ធយើងចប់ ធោយស្វរចរកិរបស់ខ្ុំភាេធត្ចើន ខ្ុំអ្រ់ចូល្ចិរតរធញ៉រថ្ញ ធ ើយណា
មួយធយើងអ្រ់ចូល្ចិរតធអ្ើ អ្វីដដរធយើងធ ើញធ ើយ ធយើងចូល្ចិរតថាអ្ញ្ច ឹងហ្អា  ធយើងចូល្ចិរតអ្ញ្ច ងឹ។ 
ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖ ក៏បុ៉ដនតធេល្ខែោះធយើង ដូចជាធយើង ធេថាធយើងធស្វម ោះត្រង់ មិនចង់បានអ្វីដដរជាមិនដមនរបស់ធយើងអ្ញ្ច ឹងហ្អា ។ 
ក៖ ចាសៗបង! 
ខ៖  នងឹធ ើយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងេឺផាែ ស់បតូរត្រង់ថាធអ្ើ? 
ខ៖  ា ឺធោយស្វរធេល្ខែោះខ្ុំ ខ្ុំជួប ខ្ុំធៅជាមួយឪេុកម្ភត យយាយតាខ្ុំ គារ់ជាមនុសសមួយដដរ គារ់ចូល្ចិរតធ្វើ    
ទន។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ ដ៏ធេល្អ្ញ្ច ឹងធយើងវា ភាេធត្ចើនធយើងចូល្ចិរតផ្តល់្ឱ្យធេ ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ក៏បុ៉ដនទធេល្ខែោះធយើងម្ភនភាេមួយកំធស្វយ ធេល្ខែោះធយើងផ្តល់្ឱ្យធេធភែចធមើល្ខែួនឯង  ិ ិ ិ ិ។ 
ក៖  ិ ិ ិ ិ។ 
ខ៖  នងឹធ ើយ ធេល្ខែោះ ធេល្ខែោះគារ់េិរថាធយើងអ្រ់ធចោះសនសំសំថ្ច ធេល្ខែោះធយើងខជោះខាយអ្ញ្ច ងឹហ្អា ។ 
ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖ ធយើង  នឹងធ ើយ។ 
ក៖ ចាសៗ ធ ើយធអ្ើ ធរើបងម្ភនមាូបណាដដរបងចូល្ចិរតញាំជាងធេ? 
ខ៖ ធោយស្វរមាូបដដរខ្ុំចូល្ចិរតភាេធត្ចើនខ្ុំចូល្ចិរតសរុប។ 
ក៖  ា ៎ចូល្ចិរតញាំជាសរុប? 
ខ៖  នងឹធ ើយ ធោយាស្វរខ្ុំអ្រ់ធចោះត្ប ុកធទ អ្ញ្ច ងឹខ្ុំអ្រ់សូវចូល្ចិរតរបស់ផាា ប់របស់សាុយអី្អ្ញ្ច ឹងហ្អា ។ 
ក៖  ា ៎ចាសៗ។ 
ខ៖ ធ ើយខ្ុំចូល្ចិរតញុាំសំ្វប ធ ើយនឹងសរុប។ 
ក៖ ចុោះបងចូល្ចិរតធល្ងដល្ែងត្បជាត្បីយអី្ធេ? 
ខ៖ ដល្ែងត្បជាត្បីយខ្ុំចូល្ចិរតធល្ង។ 
ក៖ ធល្ងទំងអ្ស់ឱ្យដរដល្ែងត្បជាត្បីយដខមរបងណា? 



ខ៖ បាទៗ! 
ក៖ ចាសៗ ធ ើយចង់និយាយថា ធរើបងធៅចងចំាចធត្មៀងណាដដរបងបានធ្លែ ប់បានធរៀនកាល្េីធៅធកមងធ ាស? ឬ
ក៏បងចូល្ចិរតចធត្មៀងណាជាងធេហ្អា ? 
ខ៖ ធអ្ើ ចធត្មៀងដដរ ធេល្ខែោះធយើងេិរជាេិបាកធោយស្វរកាល្ នឹងធបើ ធបើបទចធត្មៀង ខ្ុំធ្លែ ប់ចូល្រួមមតង ខ្ុំធ្លែ ប់
ធត្ចៀងធអ្ើ សុន សីុស្វមុរ ។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ ដសនសសធណាោះ។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ កាល្ នងឹខ្ុំធៅធល្ងកំេង់ធស្វម។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធៅធល្ងធៅ ធចោះដរធត្ចៀងធៅ  ិ ិ។ 
ក៖ ធ ើយបងចូល្ចិរតតារា ចធត្មៀងមួយណាជាងធេ? 
ខ៖ សត្ម្ភប់តារាចធត្មៀងហ្អា ? ធេល្ខែោះធោយស្វរធអ្ើ ធយើងចូល្ចិរត ក៏បុ៉ដនតធអ្ើ ធោយស្វរធេល្ខែោះ ធយើងអ្រ់
សូវ អ្រ់សូវចាប់អារមមណ៏។ 
ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖  នងឹធ ើយ បុ៉ដនតឱ្យដរតារាធយើងធ ើញធេធត្ចៀងធេអី្ ធយើងចូល្ចិរតធមើល្ធេសដមតងអ្ញ្ច ងឹហ្អា ។ 
ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖ ក៏បុ៉ដនតដ៏ដរធេល្ឱ្យត្បាកដត្បជាឌុ្ចជាមិនសូវ។ 
ក៖ អ្រ់ម្ភនតារាកនុងដួងចិរតធទបងណា? 
ខ៖  នងឹធ ើយ  នឹងធ ើយ។ 
ក៖ ចាស ធ ើយធអ្ើ បងធរើធៅកនុងត្កុមត្េសួ្វរបង ធរើម្ភនណាធេដដរធចោះធល្ងធភែងឧបករណ៍ធ ាស? 
ខ៖ ដូចជាអ្រ់ អ្រ់ម្ភនធទ។ 
ក៖ អ្រ់ម្ភនអ្នកធចោះធល្ងឧបករណ៍ធភែងធទណាបងណា? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនធទ  នឹងធ ើយ  នងឹធ ើយ។ 
ក៖ ចាស ធ ើយធអ្ើ ធរើផ្ទោះរបស់បងតំាងេីធកមងដដរបងធ្លែ ប់រស់ធៅរ ូរមកដល់្ឥឡូវវាម្ភនល្កខណៈដបបណាដដរ
បង? 
ខ៖ ធោយស្វរេីមុនមកខ្ុំធ្លែ ប់ធៅផ្ារធដបូ៉។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងផ្ទោះ? 
ខ៖ ដរឥឡូវផ្ទោះ នឹងខ្ុំល្ក់បារ់ធ ើយ។ 
ក៖ ជា? 
ខ៖ ខ្ុំល្ក់តំាងេីឆ្ន ំ២០០៨ ឥឡូវខ្ុំធៅផ្ារសរឡាជាមួយម៉្ភក់ គារ់មកទិញធៅ នឹងបុរ ីា៎។ 
ក៖ ជាផ្ទោះធឈើ ឬក៏ផ្ទោះងម? 
ខ៖ ផ្ទោះដល្វង ផ្ទោះងមដល្វង មួយជុង។ 
ក៖  ា ៎ចាសចាស។ អ្ញ្ច ឹងបង ធរើផ្ទោះ នងឹបានស្វងសង់ធោយរធបៀបណា? ឬក៏បងបានជួយស្វងសង់វាដដរអ្រ់? 



ខ៖ ធអ្ើ ផ្ទោះធៅធអ្ើ ផ្ទោះចាស់ នឹងេីសងាម។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ ផ្ទោះេីសងាមធយើងធៅ ដ៏ធេល្ផ្តោះធៅសរឡាមួយ នងឹ ធេធ្វើធ ើយធយើងទិញធេ។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ ធយើងទិញ ទិញធេធ្វើធ ើយ ធយើងទិញធេធៅម៉ង។ 
ក៖  ា ៎ចាសៗ។ អ្ញ្ច ងឹម្ភនន័យថា បងអ្រ់បានដឹងថាធេស្វងសង់ធឡើងធោយរធបៀបណា ធ ើយបងក៏អ្រ់បាធន
ជួយស្វងសង់ដដរដមនធទបង? 
ខ៖  នងឹធ ើយ  នឹងធ ើយ ធយើងទិញធេយកម៉ង។ 
ក៖ ចាសៗ! បុ៉ដនតបងេិរថាផ្ទោះដដរបងធៅរាល់្ថ្ងៃ នឹងធអ្ើ ធរើធយើងត្រូវការសម្ភា សអី្ខែោះធដើមែីស្វងសង់វា? 
ខ៖ ធអ្ើ ផ្ទោះម៉្ភក់ដដរគារ់ទិញ នងឹ ដូចជាម្ភនឥទធ សីុម៉ង់។ 
ក៖ ឥដធ សីុម៉ង ខាច់? 
ខ៖  នងឹធ ើយ ឥដឋ សីុម៉ង ខាច់។ 
ក៖ ទឹកអី្ នងឹ? 
ខ៖  ា ឺឥដឋ សីុម៉ង់ ខាច់ ធ ើយនឹងត្េឹោះវា នឹងធ ើយ។ 
ក៖ ត្េឹោះ! 
ខ៖  នងឹធ ើយ  នឹងធ ើយ។ 
ក៖ ចាសបងចាស។ ធ ើយធអ្ើ សត្ម្ភប់បង ធរើបងម្ភនជំន្មញអ្វីដដរបងបានបនតធវនេីជីដូនជីតាបងមកធ ាស? 
ខ៖ សត្ម្ភប់ខ្ុំ ត្គាន់ដរធេល្ខែោះធយើង ប៉ាម៉្ភក់គារ់ធអាយធយើងធរៀនអ្ញ្ច ឹងហ្អា ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធយើងធរៀនធអ្ើ ធេល្ខែោះធយើងធរៀនឌុ្ចជាភាស្វជបុ៉ន ភាស្វរអ្ង់ធេែស។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ ធ ើយធយើងធរៀនអ្វីដដល្អាចធ្វើការបាន ធោយស្វរធេល្ខែោះខ្ុំធរៀនខាងធសដឋកិចច ក៏បុ៉ដនតធយើងជំន្មញសុវរត
វេា ធោយស្វរធយើងចូល្ចិរតចង់ធ្វើការតាមអ្ងាការ។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ ចុោះតាមភូមិ  ំុហ្អា ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ក៏បុ៉ដនតធៅធេល្ដដល្ខ្ុំធ្វើការ ខ្ុំធត្ចើនធ្វើជាត្េ ូធ ើយធយើងធ្វើការជាន្មក់សត្មបសត្មួល្។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ ធ ើយឥឡូវធនោះ ខ្ុំចុងធត្កាយធនោះ ធ្វើការជារដធបាល្ធៅត្កុម រុន។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ ដឹកជញ្ជូ ន។ 
ក៖ ចាសបងអ្ញ្ច ងឹ? 
ខ៖ ធេល្ខែោះវាដត្បត្បួល្ ថាអ្រ់ត្រូវជំន្មញធយើង បុ៉ដនតធយើងធដើមែី ធយើងត្រូវការធអ្ើ ចិញ្ច ឹមត្កុមត្េសួ្វរ ធយើងត្រូវធ្វើការ
អី្ក៏បានឱ្យដរធយើងម្ភនងវកិារធដើមែីចិញ្ច ឹមខែួនធយើងនិងត្កុមត្េួស្វរ។ 



ក៖ ចាសបងចាស បងចាស។ អ្ញ្ច ងឹបងធអ្ើ ជំន្មញដដល្បងធចោះរេីជីដូនជីតាបងនឹងត្កុមត្េួស្វរបងេឺការធរៀន
នឹងការ? 
ខ៖  នងឹធ ើយ គារ់ គារ់ផ្តល់្ឱ្កាសឱ្យធយើងធរៀន ធ ើយធយើងធរៀន ធរៀនបានធត្ចើន។ 
ក៖ ចាសៗ! ធ ើយធរើបងអាចត្បាប់ខ្ុំបានធ ាស? ធរើធេល្ណាដដល្បងលំ្បាកបំផុ្រកនុងជីវរិបងហ្អា ? 
ខ៖ ធអ្ើ ធេល្ខែោះធអ្ើ ធៅធេល្ដដរធយើងេិរថាធយើងលំ្បាកធៅធេល្មិនទន់ម្ភនត្េសួ្វរហ្អា  ធេល្ខែោះធយើងធអ្ើ ធយើង
 ធយើង ធយើងេិបាកល្ទធភាេ ដូចជាធេល្ខែោះធយើងធអ្ើ ម្ភនបញ្ញហ ត្កមុត្េួស្វរអី្អ្ញ្ច ងឹហ្អា  ឬក៏ធេល្ខែោះធៅធេល្ដដល្
ត្កុមត្េួស្វរម្ភនបញ្ញហ ធយើងអ្រ់អាចជួយគារ់បាន។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ អា នងឹធេល្ធយើងធៅឥឡូវអ្ញ្ច ឹងហ្អា ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ក៏បុ៉ដនតធយើង ធៅធេល្ដដរធយើងអ្រ់ធៅត្កុមត្េួស្វរ ធោយស្វរដរខ្ុំចូល្ចិរតធៅដរេីរន្មក់បតីត្បេនធអ្ញ្ច ឹង ធេល្
ខែោះធយើងេិបាកធោយស្វរធយើងជាបតីរបស់ធេ ធយើងត្រវូធមើល្ការខុសត្រូវសត្ម្ភប់ត្កុមត្េួស្វរ ថាចំណាយធផ្សងៗ
ហ្អា ។ 
ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖ អា នងឹវា។ 
ក៖ លំ្បាក? 
ខ៖ សុទធដរជាកាលំ្បាក។ 
ក៖ ចាស នងឹធ ើយ។ 
ខ៖  នងឹធ ើយ។ 
ក៖ ចាស បុ៉ដនតវាបងបានឆែងការ់វាមកយ៉ាងដូចធមតចដដរ? 
ខ៖ អា នងឹធយើង សំខាន់ធយើងម្ភនការយកយល់្េីគាន មក ធោយស្វរធេល្ខែោះខ្ុំជាអ្នកធ្វើការអ្ញ្ច ឹង ធេល្ខែោះត្បាក់
ដខខ្ុំអ្រ់ធត្ចើនធ ាស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងធេល្ខែោះធៅធយើង ជួយគាន ធៅ ដូចជាធេល្ខែោះត្បាក់ដខខ្ុំជួយថ្ងែបនទប់អី្អ្ញ្ច ឹងធៅ។ 
ក៖  ា!ឺ 
ខ៖ ធ ើយធអ្ើយ ធអ្ើគារ់ល្ក់ដូអ្ញ្ច ឹងធៅ ជួយថ្ងែអាមហូបអាហ្អរអ្ញ្ច ឹងធៅ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធ ើយធេល្ខែោះធយើងធៅធល្ងផ្ទោះបងបាូន នងឹ ធយើងត្រូវការចំណាយធៅធល្ើគារ់។ 
ក៖  ា! 
ខ៖ ធ ើយធេល្ខែោះធៅខ្ុំអ្ញ្ច ឹងធៅ ធយើងដចកគាន រចំណាយហ្អា ។ 
ក៖ និយាយធៅធយើងយកយល់្គាន ។ 
ខ៖ ធយើងយកយល់្គាន ។ 
ក៖ ខំត្បឹងជាមួយគានណាបងណា? 
ខ៖  នងឹធ ើយ  នឹងធ ើយធ ើយម្ភនបញ្ញហ បំផុ្រេឺធេល្ខែោះខ្ុំអ្រ់ចង់និយាយធរឿងលុ្យ។ 



ក៖  ា៎ត្រូវធ ើយ។ 
ខ៖ ឱ្យដរនិយាយធរឿងលុ្យធេល្ខែោះធយើងធចោះដរធមើល្មុខគាន រអ្រ់ចំអ្ញ្ច ឹង ខ្ុំធចោះដរធេចធៅ ខ្ុំអ្រ់និយាយធ ាស។ 
ក៖ ចាសៗត្រូវធ ើយ។ 
ខ៖ ធយើងម្ភនបតីធយើងចំាដរបុ៉ណណឹ ង។ 
ក៖ ចាសបងចាស។ 
ខ៖  នងឹធ ើយ។ 
ក៖ ចាស ធ ើយធអ្ើ សត្ម្ភប់បងធរើបងម្ភនបទេិធស្វ្ន៍ណាដដល្បងសបាយជាងធេធៅកនុងជីវរិបងហ្អា ? 
ខ៖ ធអ្ើ សត្ម្ភប់ ធោយស្វរធេល្ខែោះខ្ុំជាមនុសសមួយចូល្ចិរតធដើធល្ង។ 
ក៖  ា!៎ 
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងធ ើយ ខ្ុំចូល្ចិរតធៅជាត្កុមត្េសួ្វរ ធៅជាមិរតភត្ក័ដអី្អ្ញ្ច ឹងហ្អា ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ជាេិធសសតាមធខរត។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ម្ភនរមណីោឋ នអី្សបាយធដើមែី ធេល្ខែោះធដើមែីកំុឱ្យធយើងតានរឹងអារមមណ៏  ិ ិៗ។ 
ក៖ ចាសបងចាស ធ ើយសត្ម្ភប់បងតំាងេីធកមងរ ូរមកដល់្បង្ំឥឡូវ ធរើបងម្ភនដដល្ម្ភនបំណងត្បាថាន អី្ដដរ
បងចង់ធ្វើធ ាសបង?  
ខ៖ ធអ្ើ បំណងត្បាថាន  វាដរងដរម្ភនធ ើយ ក៏បុ៉នវា ធេល្ខែោះធយើង ធយើងត្គាន់ដរធេល្ខែោះធយើងចង់ធ្វើជាមនុសសមួយ
ស្វមញ្ាចង់និយាយថាកំុឱ្យធយើងត្កធេកក៏កំុឱ្យធយើង អាចថាធយើងម្ភនរបរផាទ ល់្ខែួនមួយហ្អា ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធយើងអាចធ្វើការរួចធយើងអាចម្ភនរបរផាទ ល់្ខែួនមួយ ធៅធេល្ដដល្ធយើងចាស់ ធយើងអាចម្ភនមួយ នងឹជួយ
ទប់ទល់្ធយើងបុ៉ណណឹ ង។ 
ក៖ ចាសៗ! ចាសអ្ញ្ច ឹងបំណងត្បថាន បងេឺបងចង់ម្ភនអាជីវកមមមួយផាទ ល់្ខែួន។ 
ខ៖  នងឹធ ើយ  នឹងធ ើយចង់ម្ភនអាជីវកមមមួយផាទ ល់្ខែួន។ 
ក៖ ចាស ធ ើយបងធអ្ើ ត្បសិនជាបងអាចផាត ំធផ្្ើរដល់្កូនធៅជំន្មន់ធត្កាយរបស់បង ធរើបងចង់និយាយអ្វីខែោះធៅ
កាន់េួកគារ់? ថាផាត ំគារ់ថា ធរើបងចង់ធអាយគារ់កាែ យជាមនុសសដបបណា? 
ខ៖  នងឹធ ើយ។ 
ក៖ ចង់ឱ្យគារ់ធ្វើអី្? 
ខ៖  ា!ឺ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងហ្អា បង? 
ខ៖ ធអ្ើ សត្ម្ភប់កូនធៅខ្ុំចង់ឱ្យគារ់កាែ យជាមនុសសដដល្ត្រឹមត្រួវ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធ្វើត្រឹមត្រូវ ធ ើយបនតរស់ធៅជួយអ្នកដ៏ថ្ទ ធ ើយធយើងអាចធ្វើជាេត្មូធល្ើធេ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធ ើយធយើងធ្វើអ្វីដដល្ធយើងេិរថាធយើងអាចធ្វើបាន។ 



ក៖ ចាស! 
ខ៖ ធ ើយធយើងបនតរស់ធៅវរតម្ភនបុ៉ណណឹ ង។ 
ក៖ ចាសបងចាស។ 
ខ៖  នងឹធ ើយ! 
ក៖ ចាសធ ើយបងចង់ឱ្យគារ់កាែ យជាមនុសសល្ា? 
ខ៖  នងឹធ ើយចង់ឱ្យគារ់កាែ យជាមនុសសល្ា នឹងធ ើយ។ 
ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖ ជាេិធសសធយើងបានជួយអ្វីដដល្ធយើងអាចធឆែៀរបានជួយបាន។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ សត្ម្ភប់ត្កមុត្េួស្វរសត្ម្ភប់សងាមសត្ម្ភប់អ្នកដដល្ធៅជំុវញិខែួនធយើង។ 
ក៖ ចាសបងចាសៗ។ 
ខ៖ បុ៉ណណឹ ង។ 
ក៖ អ្រេុណណាបង។ 
ខ៖ បាទៗ! 
ក៖ ធ ើយអ្ញ្ច ងឹបងធអ្ើ ជាចុងធត្កាយខ្ុំអ្ស់សំនួរធ ើយ ធ ើយខ្ុំសូមអ្រេុណបងមតងធទៀរដដល្បានផ្តល់្ឱ្កាសឱ្យ
ខ្ុំធអ្ើ សម្ភា សបងធៅថ្ងៃធនោះ អ្ញ្ច ងឹបងធអ្ើ ការសម្ភា សធនោះេឺត្រូវបានធរៀបចំធឡើងធោយស្វកល្វទិាល័្យមួយដដល្
ម្ភនធ ម្ ោះថាបរីវាយយូរ ធ ើយធគាល្បំណងរបស់ស្វោសកល្វទិាល័្យបរីវាយូរេឺចង់ជួយដល់្ត្បជាជនដខមរនឹង
សម្ភជិកធអ្ើ របស់ធយើងធដើមែីឱ្យគារ់ធចោះដងរកាត្បវរតិរបស់គារ់ទុកធដើមែីធអាយកូនធៅជំន្មន់ធត្កាយគារ់អាចម្ភន
ឱ្កាសស្វា ល់្េីជីវរិរបស់បង ស្វា ល់្េីត្បវរតិរបស់បង ធ ើយមួយធទៀរេឺធអ្ើ ធៅធេល្ដដល្ខ្ុំសម្ភា សធ ើយខ្ុំនឹង
យកសធមែងថ្នការសម្ភា សធនោះោក់ចូល្ធៅកនុងធវបស្វយមួយធអ្ើ របស់ស្វោបរីវាយយូហ្អា បង ដដល្ម្ភនធ ម្ ោះថា
ធអ្ើ www.cambodaioralhitriecs.byu.edu អ្ញ្ច ឹង ធរើបងអ្នុញារិតឱ្យខ្ុំធដើមែីយកការសម្ភា សរបស់បងោក់ចូល្ធៅ
កនុងធវបស្វយរបស់ស្វោបរីវាយយូធ ាសបង? 
ខ៖ ម្ភនអី្បានធរើ។ 
ក៖ ចាស អ្ញ្ច ងឹបងអ្នុញារិតណាបងណា? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រេុណធត្ចើនដមនដទនបង ចាស ធ ើយខ្ុំដឹងថាអ្វីដដល្បងបានធ្វើធ ើយនឹងបងបានេិភាកានឹងដចក
ចាយជាមួយខ្ុំវាេិរជាជួយដល់្កូនធៅបងជំន្មន់ធត្កាយដមនបងណា។ 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រេុណធត្ចើនបង។ 
ខ៖ អ្រេុណ! 
 
(ការសធងខបេីខ្ុំនិមល្ ខ្ុំចូល្ចិរតត្រង់ថាគារ់ជាមនុសសម្ភនចិរតល្ា) 
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