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ក៖ ចបសេហើយអញ្ចឹងនបងខ្ញុំសូមចបប់េផ្តើមេធ្វើកបរសម្ភបសេនះ។េហើយមីងសូម្របបប់េឈ្មបះ

េពញមីងម្តងេទៀត? 

ខ៖ បុ៊ត បុ៊នរិន។ 

ក៖ េហើយអ្នកមីងមបនេឈ្មបះេគេហបេ្រកបអត់? 

ខ៖ អត់េទ! 

ក៖ េឈ្មបះហ្នឹងេគេហបខបងេ្រកបែតបុ៉ណ្ណឹងេទ? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ ែតបុ៉ណ្ណឹង។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ។េហើយស្រមបប់មីង មីងេកើតេនបក្នុងៃថ្ងែខឆ្នបំណបែដរ?េនះអ្នកមីងអបចេមើល។ 

ខ៖ េកើតៃថ្ងអបទិត្យ ទី០២ ែខមិថុនប ឆ្នបំ១៩៦៩។ 

ក៖ ចបសេហើយេនបទីកែន្លងកំេណើតេនបឯណបែដរមីង? 

ខ៖ េនបសង្កបត់៥ ្រកុងភ្នំេពញ ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចឹងស្រមបប់មីងសព្វៃថ្ងេតើមីងមបនអបយុបុ៉ន្មបនេហើយ? 

ខ៖  ខ្ញុំសព្វៃថ្ងអបយុ៤៧ ឆ្នបំ។ 

ក៖ ៤៧ឆ្នបំេហើយ?េហើយឆ្នបំែខ្មរមីងេកើតឆ្នបំអីេគែដរ?ឆ្នបំែខ្មរដូចជប ជូត ឆ្លូវ ខបល េថបះ អញ្ចងឹ 

ហប? 

ខ៖ េហ្ហ...ឆ្នបំែខ្មរឆ្នបំច ។ 

ក៖ ឆ្នបំច?ចបសេហើយមីងមបនបងប្អូន្របុស្រសីបុ៉ន្មបននបក់ែដរ? 

ខ៖  ្របុស៦ ្រសី៣។ 



ក៖ ចបសេហើយមីងជបកូនទីបុ៉ន្មបនែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំកូនទី៤។ 

ក៖ កូនទី៤។េហើយឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនរបស់មីង្របុស្រសីទបំងអស់ហ្នឹងគបត់េនបឯណបែដរ? 

ខ៖ ស្លបប់២។ 

ក៖ ស្លបប់២? 

ខ៖ េនប៧។ 

ក៖  េនប៧នបក់? 

ខ៖ េនបជួបជំុគ្នបទបំងអស់ បុ៉ែន្តមួយេទៀតេនបភ្នំេពញ។ 

ក៖ ចបសេហើយរស់េនបផ្ទះជបមួយគ្នបឬក៏េម៉ចែដរ? 

ខ៖ រស់េនបេផ្សងៗពីគ្នប។ 

ក៖ បុ៉ែន្តេនបជិតគ្នបេហ៎្ហ? 

ខ៖ េនបជិតគ្នប។ 

ក៖  ចបសអញ្ចឹងស្រមបប់អ្នកមីងេតើឪពុកអ្នកមីងគបត់េឈ្មបះអីេគែដរ? 

ខ៖ េឈ្មបះ បុ៊ត ឃន។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ េហើយេតើៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតគបត់ គបត់េកើតេនបឯណបែដរ េនបឆ្នបំណប? 

ខ៖ គបត់េកើតេនបដូចជបេនបភ្នំេពញ កបលគបត់ដូចេកើតេហ៎្ហ...គបត់េនបភ្នំេពញែដរេតើ។ 

ក៖  ែតគបត់េកើតេនបក្នុងឆ្នបំណបែដរ? 

ខ៖  េទមិនដឹងឆ្នបំទីបុ៉ន្មបនេទេនះ។ 

ក៖ េនបក្នុងសំបុ្រតកំេណើតរបស់អ្នកមីងគបត់មបនេគសរេសរមកែដរអញ្ចឹងហប...េនបក្នុងៃថ្ងេនះ

មីងអបចេមើលមួយេនះ។ 

ខ៖ ទី១១ ។  

ក៖ ចបស!  



ខ៖ ែខកញ្ញប ឆ្នបំ១៩៤០។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ។េហើយទីកែន្លងកំេណើតរបស់គបត់ គបត់េកើតេនបឯណបែដរមីង? 

ខ៖ េនបភូមិកំពង់រកប ភូមិពត់សរ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ឃុំកំពង់េកប ្រសុកបបទី ។ 

ក៖ េហើយេខត្តណបែដរ? 

ខ៖ េខត្តតបែកវ។ 

ក៖ អញ្ចងឹស្រមបប់មីង មីងចបំថបគបត់េកើតជបឆ្នបំអីេគែដរ ជបឆ្នបំែខ្មរហប?ជូត ឆ្លូវ អីហ្នឹង? 

ខ៖ គបត់ឆ្នបំដូចជបឆ្នបំម្ញ់។ 

ក៖ គបត់េកើតឆ្នបំម្ញ់? 

ខ៖  គបត់េកើតឆ្នបំម្ញ់។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹស្រមបប់ឪពុករបស់អ្នកមីង េតើគបត់េនបមបនជីវិតរស់េនបដល់សព្វៃថ្ងឬក៏គបត់ 

អនិច្ចកម្មេហើយ? 

ខ៖ គបត់ស្លបប់េហើយ។ 

ក៖ គបត់ស្លបប់េនបឆ្នបំណបែដរ? 

ខ៖ េមើលគបត់ស្លបប់ ២ ៣ឆ្នបំេហើយ។ 

ក៖  ២ឆ្នបំ?អញ្ចងឹឥឡូវ២០១៦ អញ្ចងឹគបត់ស្លបប់២០១៤។ 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយ២០១៤។ 

ក៖ ចបសេហើយដូចជបក្នុងឆបកជីវិតរបស់មីងជបមួយនឹងកបរចងចបំជបមួយឪពុកេតើមីងធ្លបប់មបន 

អនុស្វរីយ៍អីខ្លះជបមួយឪពុក អបចេរៀបរបប់្របបប់ពួកេយើងបបន? 

ខ៖  េយើងជបកូនដូចថបេយើង្រសេណបះ្រសលបញ់គបត់អីអញ្ចឹងេទបណប។  

ក៖ ចបស! 



ខ៖ គបត់បបត់បង់េយើង ស្តបយគបត់អញ្ចឹងេទបណបស។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ ចបសេហើយស្រមបប់ម្តបយរបស់អ្នកមីងវិញគបត់េឈ្មបះអីេគែដរ? 

ខ៖ េឈ្មបះ ែប៉ន សបន។ 

ក៖ ែប៉ន សបន?េហើយៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតរបស់គបត់េកើតេនបឯណបែដរ េហើយគបត់េកើតេនបឆ្នបំណប 

េហើយទីកែន្លងកំេណើតេនបឯណបែដរ? 

ខ៖ អឺ...ៃថ្ងពុធទី០៩ ែខធ្នូ ឆ្នបំ១៩៤៥។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ភូមិកំពង់េកបរ ឃុំពត់សរ ្រសុកបបទី េខត្តតបែកវ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ េហើយស្រមបប់ម្តបយរបស់អ្នកមីងគបត់េកើតឆ្នបំែខ្មរជបឆ្នបំអីេគ? 

ខ៖ ឆ្នបំអឺ...ឆ្នបំមែម។ 

ក៖ ឆ្នបំមែម?េហើយដូចអ្នកមីងស្រមបប់ដូចជបយបយគបត់បបនស្លបប់ឬក៏គបត់េនបរស់សព្វៃថ្ង? 

ខ៖ គបត់េនបរស់សព្វៃថ្ង។ 

ក៖ ចបសេហើយអញ្ចងឹឥឡូវគបត់អបយុបុ៉ន្មបនេហើយ? 

ខ៖ គបត់ឥឡូវអបយុ៧៤េហើយ។ 

ក៖ ៧៤ហប...ហ្នឹងេហើយ។េហើយមីងមបនដូចជបមីងកបរចងចបំឬក៏អនុស្វរីយ៍ឬក៏ក្តី្រសលបញ់ 

េម៉ចខ្លះចំេពបះម្តបយ? 

ខ៖ ចំេពបះម្តបយគឺកូន្រសលបញ់ម្តបយ។ 

ក៖ ចបសេហើយមបនអនុស្វរីយ៍អីខ្លះពីេក្មងជបមួយគបត់ េហើយគបត់បបនផ្តល់ក្តី្រសលបញ់ឱ្យ 

មីងយ៉បងេម៉ចែដរ? 

ខ៖ អបហ្នឹងថបេម៉ចេទប? 



ក៖ ដូចជបមីងចងចបំអ្វីែដលល្អៗជបមួយគបត់អញ្ចឹងហប។ 

ខ៖ ហ្ហ.៎..េយើងមិនែដលេចះេឈ្លបះទបស់ជបមួយគបត់អី េយើង្រសលបញ់គបត់អញ្ចឹងេទបណប។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ េហើយរស់េនបេចះែតសុខសបន្តជបមួយគ្នប? 

ខ៖ សុខសបន្តជបមួយគ្នប។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ។អញ្ចឹងស្រមបប់ជីដូនជីតបរបស់អ្នកមីងវិញេតើជីដូនជីតបខបងឪពុកគបត់េឈ្មបះអី

េគែដរ? 

ខ៖ េឈ្មបះអឺ...អត់ស្គបល់ឪគបត់េទ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េឈ្មបះេលបកយបយ យួន។ 

ក៖ េលបកយបយយួន។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ ប្តីគបត់េឈ្មបះតបបុ៊ត។ 

ក៖ តបបុ៊ត? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ អ្នកមីងមបនចបំៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតរបស់គបត់េទ? 

ខ៖ អត់ អត់េសបះ។ 

ក៖ េហើយចុះឆ្នបំែខ្មរវិញ ជូត ឆ្លូវ ខបល េថបះអីវ៉ាន់ហ្នឹង? 

ខ៖ អត់អបលីង េបើេយើងេកើតមកគបត់ស្លបប់េហើយ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ។ដលអ់ញ្ចងឹេយើងអត់ស្គបល់ ែមនទបន់គបត់ស្លបប់េទគបត់េនបែដរ បុ៉ែន្តេយើង

េនបេរៀងតូចហប។  

ក៖ ចបស!  



ខ៖ ដលអ់ញ្ចងឹេយើងអត់ស្គបល់េទ។ 

ក៖ អត់ស្គបល់គបត់េទ។ 

ខ៖ អត់ស្គបល់េទ។ 

ក៖ េហើយដឹងេទថបគបត់ស្លបប់េនបឆ្នបំណបែដរមីង? 

ខ៖ ជំនបន់លន់ នល ់មិនដឹងឆ្នបំបុ៉ន្មបន។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖ អបេនះគបត់ស្លបប់ជំនបន់ លន់ នល ់គបត់ស្លបប់ឆ្នបំហ្នឹង។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹស្រមបប់យបយវិញ ឪពុកម្តបយខបងយបយហបគបត់េឈ្មបះអីេគែដរ? 

ខ៖ គបត់តបនួន។ 

ក៖ េហើយយបយ? 

ខ៖ តបនួន យបយឡុង។ 

ក៖  េហើយមីងមបនេកើតទបន់គបត់េទ? 

ខ៖ ខ្ញុំេកើតទបន់ែតយបយេទ។ 

ក៖ េហើយយបយគបត់យ៉បងេម៉ចែដរ? 

ខ៖ យបយគបត់ល្អ គបត់ស្លូត។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ េហើយគបត់្រសលបញ់េចបៗណបស់។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េហើយគបត់ស្លបប់អឺ...ែបកេយើងែបកភ្នំេពញ ៧៩(១៩៧៩)ចូល មិនទបន់ចូល៨០(១៩៨០)េទ 

ណបស។់ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ពបក់កណ្ដាលឆ្នបំហ្នឹងគបត់ស្លបប់។ 



ក៖ គបត់ស្លបប់១៩៧៩? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ េហើយដូចជបមីងមបនកបរចងចបំអីខ្លះជបមួយយបយ ធ្លបប់េលងជបមួយយបយ យបយបេ្រងៀន 

្របេដបអីខ្លះអត់? 

ខ៖ គបត់មិនសូវែដលេនបជបមួយខ្ញុំេទ  េ្រពបះអីគបត់េនបជបមួយេចបគបត់ខបងកំពង់េកបរ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ហ្នឹងេហើយដល់េពលគបត់ខូចអញ្ចឹងហបបបនេយើងេទបហប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េហើយេយើងរបងេនបេស្ទើរៗែដរ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយល្អែមនែទនមីង។េហើយស្រមបប់ជីដូនជីតបឬក៏ឪពុកម្តបយរបស់មីងគបត់ធ្លបប់េទប

រសេ់នប្របេទសេ្រកបេទ? 

ខ៖ អត់េទ។ 

ក៖ េនបែត្រសុកែខ្មរហ្នឹង? 

ខ៖ ្រសុកែខ្មរ។ 

ក៖ ចបសេហើយចុះមីងស្រមបប់កបរសិក្មីងវិញ មីងេរៀនបបនថ្នបក់ទីបុ៉ន្មបនែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំេរៀនបបនថ្នបក់ទី៥េទ។ 

ក៖ ថ្នបក់ទី៥?េហើយេរៀនេនបសបលបណបែដរ? 

ខ៖ េរៀនេនបសបលបែ្រពកហូរេយើងហ្នឹង សបលបែ្រពកហូរហ្នឹង។ 

ក៖ េហើយស្រមបប់កបរសិក្ហ្នឹងដូចជបកបរសិក្របស់មីងេពលមីងកំពុងេរៀនហ្នឹងមបនដូចថប

មបនជបេរៀនទទួលបបនេ្រចើនេទ ដូចឆ្លបតេដើម្បី? 

ខ៖ េរៀនបបនេ្រចើន្រគូ្រសលបញ់សឹងអីេហើយហ្នឹង ដល់េពលេយើងបងប្អូនេ្រចើនអញ្ចឹងឈប់េរៀន

េទប្រគូស្តបយហបណបស។់  



ក៖ ចបស!  

ខ៖ េបើសិនជបេយើងេនបេរៀនបន្តេទប េយើងបបនេធ្វើ្រគូេធ្វើអីអញ្ចឹងេទបណបស។  

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ ែតដល់េពលេយើងបងប្អូនេ្រចើន ទបល់ែតមកជួយរកសុីែម៉ឪ។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េ្រពបះែត២នបក់រកសុី េម៉ចនឹងទបន់។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ដលអ់ញ្ចងឹគបត់្រតូវដកេយើងមួយមករកេហើយ។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េដើម្បីចិញ្ចឹមបងៗ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយបញ្ហបេដបយសបរជីវភបព។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយមីងស្រមបប់្រគួសបររបស់មីងតបំងពីេដើមមកធ្លបប់េនះេទ រកដូចជបកបរេធ្វើែ្រស

ចម្កបរ ធ្លបប់េធ្វើដបំដំណបំដបំដុះអីេទ? 

ខ៖ កបលហ្នឹងដូចេនះែដរ ដូចេធ្វើែ្រសែដរបុ៉ែន្តេធ្វើបបនបន្តិចបន្តួច រវល់ែតេឈ្លបះគ្នប ដល់េពល   

អញ្ចងឹេទបេគែចកេហើយណបស៎។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េគែចកមួយបន្តិចម្នបក់ៗអញ្ចងឹេទប ក៏នបំគ្នបលក់េទប។  

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ ឥឡូវមបនអីេធ្វើេទៀតចប់។ 

ក៖ េហើយដូចជប្រកុម្រគួសបរគបត់េធ្វើអីេគែដរ? ធ្លបប់រកសុីអីពីេដើមមក? 

ខ៖ ពីេដើមមកេធ្វើកបរ អស់ពីេធ្វើកបររត់មូ៉តូ។ 



ក៖ រត់មូ៉តូ? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ អស់ពីរត់មូ៉តូហ្នឹងេនបផ្ទះរកសុីធម្មតប ដបក់លុយដបក់កបក់អីបន្តិចបន្តួចេទប 

ណបស។់ 

ក៖ ចបសៗ !  

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ អញ្ចងឹមីងចបំេទថប ថបមីងកបរឆ្នំាណបែដរែខណបែដរ? 

ខ៖ កបរដូចជប៩២(១៩៩២)េហ៎្ហ...។ 

ក៖ ១៩៩២ហ្នឹងេហ៎? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ េហើយចបំែខេទ? 

ខ៖ ែខបុ៉ន្មបនេទណ្ហ៎...េភ្លចអស់េហើយ។ 

ក៖ យូរេហើយេហ? 

ខ៖ យូរេហើយអត់ចបំ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ។េហើយអឺ...ស្រមបប់កបរេរៀបកបរវិញ ្រសលបញ់គ្នបជបមួយពូហ្នឹងេដបយចិត្តឯងឬ

ក៏ឪពុកម្តបយគបត់ជបអ្នកេរៀបចំឱ្យ? 

ខ៖ ្រសលបញ់េដបយខ្លួនឯង។ 

ក៖ ខ្លួនឯងេហើយបន្ទបប់មកគបត់េរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍ឱ្យេទប។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹមីងកបលពីជួបពូដំបូង េលើកដំបូងែដលមីងជួបគបត់េហើយស្គបល់េហើយ

្រសលបញ់គ្នបហ្នឹងវបដូចជបមបន្រពឹត្តិកបរណ៍អីេកើតេឡើងខ្លះ ដូចជប្របវិត្តេស្នហបរបស់មីងហប...

េម៉ចបបន្រសលបញ់គ្នបជបមួយពូអញ្ចឹងហប? 

ខ៖ អត់មបនបញ្ហបអីេទ ្រគបន់ែតេឃើញគ្នបអញ្ចឹងហប...របប់អបនគ្នប្រសលបញ់គ្នបអីអញ្ចឹងេទបណប។ 



ក៖ ចបស!  

ខ៖ ែត្រគបន់ថបែម៉េយើងមិនសូវេពញចិត្តអញ្ចងឹេទប។  

ក៖ ចបស! 

ខ៖ បុ៉ែន្តដល់ខបងេនបះេគចូលមកអញ្ចងឹេទប រួចេទបបងហ្នឹងក៏គបត់និយបយែដរថបឱ្យេទប។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េក្មងេហើយនឹងេក្មងគ្មបនអ្នកណបេគ េទបទុកេធ្វើអីេទបុ៉ែន្ត្រគបន់ែតថបែម៉ឪេយើងមិនសូវេពញ 

ចិត្តហប។ 

ក៖ ចបសេហើយស្គបល់គ្នបេលើកដំបូងេនបឯណបែដរ? 

ខ៖ េនបផ្ទះហ្នឹង េនបផ្ទះជិតគ្នប។ 

ក៖ ផ្ទះជិតគ្នបអញ្ចឹង្រសលបញ់គ្នបេទប? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ អូេខអញ្ចងឹស្រមបប់កបរេរៀបកបរហ្នឹងមីងមបនទបរបណ្ដារកបរអីខ្លះពីខបងពូេទ? 

ខ៖ ទបរ! 

ក៖ ទបរ?េហើយកបលឱ្យបណ្ដាកបរហ្នឹងជប្របបក់ឬក៏ជបមបស ជបសត្វជបអង្ករជបអីវិញ? 

ខ៖ ជបលុយ។ 

ក៖ ជបលុយវិញ? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ លុយកបលហ្នឹងបុ៉ន្មបនេទ លុយកបលហ្នឹង១០០០ជបងេ្រចើនហបណបស។់ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹស្រមបប់កបរេ្របៀបេធៀបពីជីវិតរបស់មីងវិញ េតើជីវិតមីងនបេពលអតីតកបលក៏

ដូចមកេ្របៀបេធៀបនឹងបច្ចុប្បន្នកបលមបនលក្ខណៈខុសគ្នបេម៉ចែដរ? 

ខ៖ ពីមុនមកេយើងដូចថបេយើងេនបជបមួយែម៉ឪអញ្ចឹងវបេរៀងដូចថបេយើងរកសុីហ្ហ៎...។ 

ក៖ ចបស!  



ខ៖ េយើងេនឿយហត់ អញ្ចងឹេហើយេពលមបនប្តីេទបប្តីជួយរកសុីចិញ្ចឹមអញ្ចឹងេទបេគេធ្វើកបរេធ្វើងបរ 

េទបបបនលុយកបក់អីមកអញ្ចឹងេទបណប។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ បបនេរៀងធូរៗអញ្ចងឹេទបដល់េពលេទបេគស្លបប់េទបរឹតែតយ៉បប់េទៀត។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ឥឡូវបបនធូរវិញអញ្ចឹងេទៀតេទបណប។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ ធូរតឹងៗ។ 

ក៖ ខ្ញុំដឹងេដបយសបរខ្ញុំផ្ទះេនបជិតមីង េឃើញេនបអ្វីទបំងអស់ហ្នឹង ែតអត់អីជីវិតមនុស្សែតេពល 

ខ្លះជួបអេញ្ចះ ជួបអញ្ចុះអីអញ្ចឹងេទបមីងហប។ហ្នឹងេហើយឥឡូវចូលដល់ចំណង់ចំណូលចិត្ត

របស់មីងវិញម្តង របល់ៃថ្ងហ្នឹងដូចជបជីវិតដូចជបម្ហូបចូលចិត្តម្ហូបអីេគែដររបល់ៃថ្ងចូលចិត្តម្ហូប

ហ្នឹង? 

ខ៖ តបមែតខ្ញុំេ្រកៀមេ្រកបះ។ 

ក៖ េ្រកៀមេ្រកបះ? 

ខ៖  ែតេបើកូនចូលចិត្តណបស់សបច់អបំង សបច់េចៀន បុ៉ណ្ណឹង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េបើខ្ញុំអត់េទែត្រតីេងៀតបុ៉នេមៃដមករួចេហើយ។ 

ក៖ ចូលចិត្ត្រតីេងៀតអញ្ចងឹេហ៎្ហ? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ េហើយ្រតីេងៀតភបគេ្រចើនេធ្វើខ្លួនឯងឬក៏ទិញេគមីង? 

ខ៖ ទិញេគ។ 

ក៖ ទិញេគ?អញ្ចឹងអឺ...ស្រមបប់េពលទំេនរអ្នកមីងចូលចិត្តេធ្វើអីេគេពលទំេនរ? 



ខ៖ េពលទំេនរអង្គុយេលង។ 

ក៖ អង្គុយេលង?  

ខ៖ ចបស! 

ក៖ េហើយមបនធ្លបប់េធ្វើអីេគខ្លះេទៀតេ្រកបពី...? 

ខ៖ េយើងេទបនិយបយេធ្វើអីអញ្ចងឹៗកំុនិយបយ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ។ េហើយស្រមបប់េពលមីងទំេនរពីកបរងបរ ក៏ដូចជបកបរេរៀបចំផ្ទះអីេតើកែន្លង 

កម្ន្តែដលមីងចង់េទបជបមួយកូន េតើមីងធ្លបប់ដូចជបចង់េទបឯណបជបងេគ? 

ខ៖ ចង់េទបេដើរេលង ចង់េទបកំពង់េសបម។ 

ក៖ អញ្ចឹងអ្នកមីងដូចជបកបរសម្ភបសមបនសំណួរមួយេទៀតចង់សួរថបអ្នកមីងចូលចិត្តចេ្រមៀងអី

េគែដរ? 

ខ៖ ចេ្រមៀងចូលចិត្តចេ្រមៀង។ 

ក៖ ដូចជបញបក់ឬក៏រ៉ូែមនទិចអីវ៉ាន់ សង់ទីម៉ង់អី? 

ខ៖ អឺ...បទដូចេគរបំវង់ បទញបក់អីអញ្ចឹងេទប។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េយើងចបស់េយើងមិនដូចេក្មងេទ េក្មងេគេចះ ក្រទឹងក្រន្តបក់អីេហើយ មីងមិនេចះេទ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ។ អញ្ចងឹស្រមបប់មីង មីងេចះេ្រចៀងេទ? 

ខ៖ អត់! 

ក៖ អត់េចះេ្រចៀងេទ? 

ខ៖ ហ្នងឹេហើយ! 

ក៖ េហើយអ្នកចេ្រមៀងមួយណបែដលមីងចូលចិត្តស្តបប់ជបងេគ? 

ខ៖ ចូលចិត្ត ណយ វ៉ាន់េណត ហុឹម សុីវន េហើយនិងអបេខម។ 

ក៖ អបេខម?េខមហ្នឹងេហ៎្ហ? 



ខ៖ ចបស! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយអញ្ចងឹស្រមបប់មីង មីងមបនេចះេលងឧបករណ៍ត្រន្តីឬក៏មបនកូនេចបបងប្អូនណប 

គបត់េចះេលងអឺ...ឧបករណ៍េភ្លងអីេទ? 

ខ៖ អត់មបនេទ។ 

ក៖ អត់មបនេទ?អញ្ចងឹមីងអបច្របបប់ខ្ញុំខ្លះៗេដបយសបរមីងេកើតមុនជំនបន់បុ៉ល ពត ែមនេទមីង? 

ខ៖ ចបសេកើតមុនជំនបន់បុ៉ល ពត។ 

ក៖ អញ្ចងឹមីងអបច្របបប់ខ្ញុំថបេពលេនបក្នុងជំនបន់បុ៉ល ពតហ្នឹងថបេតើមីងជួប្រពឹត្តិកបរណ៍អីេគខ្លះ 

ក្នុងជីវិតរបស់មីងអញ្ចងឹអបចេរៀបរបប់្របបប់ខ្ញុំខ្លះៗ? 

ខ៖ េនបជំនបន់បុ៉ល ពតហ្នឹងជំនបន់ បុ៉ល ពតេនបតូចេនប្របែហលជបអបយុ៧ឆ្នបំហ្នឹង េគឱ្យអឺ... 

េទបកបត់ជី ។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ទូលអបចម៍េគបេវទនបណបស់អត់ែដលបបនេនប្រសួលេទណប។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េ្រពបះកបលហ្នឹងដូចថបខ្ញុំេនបផ្ទះអត់្រពមេទ ដល់េពលអញ្ចឹងេគឱ្យេយើងេធ្វើគណៈកង េហើយ 

តូចៗហ្នឹងេសបះ អបយុ៧ឆ្នបំហប។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េហើយអបេគតូចជបងេយើងេទបេទៀត េគទូលអបចម៍េគបផងកបប់ជីផង េវទនបណបស់។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ មិនែដលបបន្រសួលេទ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយកបរហូបចុកមីងជំនបន់ហ្នឹង មីងមបនចបំអីេគខ្លះេទេគផ្តល់អីឱ្យអ្នកមីងែដរ? 

ខ៖ ចបសកបរហូបចុកហូបបបយ ែត្រគបន់ថបបបយវបមិនបបន្រគប់្រគបន់េទណបស់។ 

ក៖ ចបស! 



ខ៖ ហ្នឹងេហើយបុ៉ែន្តេយើងនិយបយេទបអបលបក់កំបបំងបងប្អូនេយើងេគឱ្យហូប េយើងមិនបបច់ 

និយបយេទណបស។់ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ែត្រគបន់ថបកបរហូបចុកហ្នឹង្រគបន់វប វបមិនសូវបបន្រគប់្រគបន់េទ ដូចថបេគអញ្ចងឹែតនឹងេគ

នឹងឯងអញ្ចងឹេទបណបស៎។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ អត់ហូបអត់ឃ្លបនអញ្ចងឹេទប េពលណបៃថ្ងេម៉បងស្រមបកអញ្ចឹងេទប េយើងេឆ្លៀតេទបរក្រតីរក

ក្តបមរកខ្យងអីហ្នឹងមក យកមកហូបេពលេម៉បងដូចថបអត់េធ្វើកបរអញ្ចឹងេទបណបស។់ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ យកមកហូបអញ្ចងឹមក។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ែតេបើសិនជបថប្របធបនឃុំ្របធបនអីេឃើញេគចបប់ៃវ៉េចបលេទបណបស់។ 

ក៖ សម្លបប់ហ្មងមីងេហ? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយៗ ដូចថបេយើងេចះែតលួចេទបណបស់ លួចេពលេវលបហ្នឹងេទបណប។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ លួចកំុឱ្យេគេឃើញអញ្ចងឹេទប។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ។ចុះេនបេពលជំនបន់អបពតហ្នឹងមីងេនបេខត្តណបែដរេនបក្នុង្របេទសែខ្មរ

េយើង? 

ខ៖ េនប្រសុកបបទី េខត្តតបែកវ។ 

ក៖ ចបសេហើយដូចជបបងប្អូនអ្នកមីងគបត់ជួប្រពឹត្តិកបរណ៍ដូចអ្នកមីងែដរខ្លះេទ ដូចជបជីវិត 

របស់គបត់យ៉បងេម៉ចែដរេនបក្នុងេពលរបបហ្នឹង? 

ខ៖ គបត់ធំៗគបត់េទបខបងកងចល័តធំ ដល់េពលអញ្ចឹងេយើងអត់ដឹងេទណបស់។ 

ក៖ ចបស! 



ខ៖ េ្រពបះេយើងតូចៗេនបខបងកងចល័តតូចៗេទ ធំៗខបងេគធំៗអញ្ចងឹេទប។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ អញ្ចងឹខ្ញុំអត់ដឹងេទ។ 

ក៖ អញ្ចងឹមីងអត់ឮអីពីគបត់ខ្លះេទេហ៎្ហ? 

ខ៖ អត់ផង។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងស្រមបប់ដូចជបអឺ...េពលែដលអ្នកមីងលំបបកខ្លបំងជបងេគបំផុត ដូចជបជំនបន់

ហ្នឹងមីងគិតថបេពលណបែដលលំបបកខ្លបំងជបងេគបំផុតហប? 

ខ៖ ពិបបកបំផុតមបនែតជំនបន់បុ៉ល ពតហ្នងឹ េ្រពបះេគេ្របើេយើងដូចថបទបំងតូចទបំងធំអញ្ចឹងហប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ ដល់េពលដល់ជំនបន់ឥឡូវវបមបនអីពិបបក េយើងរកសុីហូបចុកខ្លួនេយើងហ្នឹង 

េយើងវបពិបបកខ្លះៗែដរវបមិនអត់េទណបស់។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ជួនេពលពិបបកជួបេពល្រសណុកអញ្ចឹងេទប មបនេពលបបនេដើរេលងេដើរអីអញ្ចឹងេទប។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹស្រមបប់េនបេពលជំនបន់បុ៉ល ពតហ្នឹងដល់េពលែបកមកមីង េតើអឺ...អ្នកមីង

សល់បងប្អូនបុ៉ន្មបននបក់ែដរែដលគបត់រស់េនបដល់សព្វៃថ្ង? 

ខ៖ េពលែបកហ្នឹងខ្ញុំមបនែតបងប្អូនេមើល (អំុ៊វប៤ ៥) េពលែបកបុ៉ល ពតមកអឺ...េវៀតណបមហ្នឹង 

បងប្អូន៥នបក់។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េហើយបបនមកទល់សព្វៃថ្ងហ្នឹងបបនែម៉ខ្ញុំហ្នឹងមបនកូន៤នបក់េទៀតហប។ 

ក៖ ចបស!  



ខ៖ សរុបទបំងអស់វប៩នបក់។ 

ក៖ ចបសេហើយស្រមបប់េពលបន្ទបប់ពីមីងដូចជបមីងែបកបុ៉ល ពតមកេតើ្រកុម្រគួសបរអ្នកមីង 

គបត់្របកបរបរអីចិញ្ចឹមជីវិតអីេគែដរ? 

ខ៖ ែម៉ខ្ញុំលក់ដូរ។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េហើយប៉បគបត់េធ្វើកបរ េធ្វើ្របធបនភូមិ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ េហើយយបយគបត់លក់ លក់អីេគែដរ? 

ខ៖ លក់នំ នំអបេកបរ នំ្រកូច។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ អញ្ចងឹេនបក្នុងជីវិតរបស់មីង តបំងពីតូចរហូតដល់ធំឥឡូវអ្វីែដលមីងចងចបំជបងេគេនបក្នុង 

ជីវិត ដូចជបឧទបហរណ៍េពលេវលបែដលសប្យជបងេគែដលមីងមិនអបចបំេភ្លចបបនេនបក្នុង 

ជីវិតអញ្ចឹងហប? 

ខ៖ ចបសសប្យអីមិនសូវបបនេដើរេលងអីនឹងេគផង។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ ដូចជបមបនអបរម្មណ៍រំេភើបេពលណបមបនអបរម្មណ៍រំេភើបអីអញ្ចឹងេទបណប? 

ខ៖ សប្យបបនកូន ឥឡូវេយើងមបនកូនមបនេចបអញ្ចឹងមបនកបរងបរេធ្វើ្រគប់គ្នបអីអញ្ចងឹ េយើង

មបនចិត្តសប្យអញ្ចងឹេទបណបស។់ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ចបស! 

ក៖ េដបយសបរពួកគបត់មបនលំនឹង? 



ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ។ អញ្ចងឹស្រមបប់េ្រកបយេពលែដលអ្នកមីងបបនេរៀបកបរជបមួយពូេតើមីងមបនកូន 

បុ៉ន្មបននបក់ែដរ? 

ខ៖ មបនកូន៥នបក់។ 

ក៖ ៥នបក់?អញ្ចងឹមីងអបចេរៀបរបប់េឈ្មបះកូនតបំងពីបងរហូតដល់េពបេគបបនេទ េឈ្មបះេពញ 

របស់ពួកគបត់ហប? 

ខ៖ អឺ...បងេគេឈ្មបះ វណ្ណៈ ធីតប។  

ក៖ ចបស! 

ខ៖ កូនទី២េឈ្មបះ វណ្ណៈ វិទូ កូនទី៣ វណ្ណៈ មករប កូនទី៤ វណ្ណៈ លីហួរ កូនទី៥វណ្ណៈ រ៉ានុត។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹស្រមបប់ពួកគបត់ទបំង៥នបក់ហ្នងឹដូចជបគបត់េដើរតបមគន្លងៃនកបរេ្របៀន្របេដប

របស់អ្នកមីងេទ? 

ខ៖ អត់អីេទ េដើរតបមគន្លងធម៍ល្អណបស់ េចះស្តបប់បង្គបប់ែម៉ឪ និយបយបបន។  

ក៖ ចបសល្អែមនែទន។អញ្ចឹងមីងមបនកូនចិញ្ចឹមមបនអីខបងេ្រកបេទ? 

ខ៖ អត់េទ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ។អញ្ចឹងស្រមបប់អឺ...មីងេតើស្វបមីរបស់អ្នកមីងគបត់េឈ្មបះអីេគែដរ? 

ខ៖ គបត់េឈ្មបះេរើន វណ្ណៈ។ 

ក៖ េរើន វណ្ណៈ េហើយដូចជបពូគបត់មបន គបត់ជបមនុស្សែបបណបែដរ ចរិកលក្ខណៈរបស់ពូហប? 

ខ៖ មនុស្សគបត់ល្អ្រសួល្របួល ស្លូតបូត។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ អត់េចះរែញ៉រៃញ៉អីេ្រចើនហប។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ មនុស្សហ្នឹង្រសួលណបស់។ 



ក៖ ចបសេហើយកបរឃុំ្រគងែថរក្របស់គបត់យ៉បងេម៉ចែដរ? 

ខ៖ គឺគបត់្រគប់្រគងេយើងបបនល្អ មិនេចះរែញ៉ៃញ៉អីហប។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ចបស! 

ក៖ គបត់ធ្លបប់េធ្វើឱ្យមីងពិបបកចិត្តអីខ្លះែដរេទ? 

ខ៖ អត់េទ។ 

ក៖ អត់មបនអីេទេហ៎្ហ? ចបសេតើស្រមបប់សព្វៃថ្ងេនះេតើអ្នកមីង្របកបរបរអីចិញ្ចឹមជីវិតែដរឬក៏អ្នក 

មីងជប្រស្តីេមផ្ទះ? 

ខ៖ សព្វៃថ្ងេនះេនបផ្ទះកូនេធ្វើកបររកសុីចិញ្ចឹមវិញ។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ កូនេធ្វើកបរហប។ 

ក៖ ចបសល្អែមនែទនេដបយសបរកូនធំៗអស់េហើយ។ 

ខ៖ ចបស!  

ក៖ ហ្នឹងេហើយអញ្ចងឹស្រមបប់មីងេតើអឺ...ឥឡូវអ្នកមីងរស់េនបជបមួយអ្នកណបេគខ្លះ? 

ខ៖ របល់ៃថ្ងរស់េនបជបមួយកូនទបំង៥នបក់។ 

ក៖ ចបសទបំង៥នបក់?  

ខ៖  ចបស!  

ក៖ េហើយស្វបមីអ្នកមីងគបត់េម៉ចែដរ? 

ខ៖ គបត់ស្លបប់េចបលេហើយ។ 

ក៖ េហើយគបត់ស្លបប់េដបយសបរអ្វីែដរមីង? 

ខ៖ េដបយសបរជម្ងឺ។ 

ក៖ ជម្ងឺ?អញ្ចងឹេតើពូគបត់ស្លបប់េនបក្នុងឆ្នបំ ២០០០បុ៉ន្មបនែដរ? 



ខ៖ ២០១០អូនេហ៎្ហ? ២០១០។ 

ក៖ ចបសចបំៃថ្ងែដលគបត់ ែខែដលគបត់ស្លបប់ហបអត់? 

ខ៖  ឆ្នបំ២០១០ ែខ៥ ៃថ្ង២០។ 

ក៖ ៃថ្ង២០?ចបសអញ្ចងឹស្រមបប់អ្នកមីងរេបៀបែដលអ្នកមីងចិញ្ចឹមនិងអប់រំកូន េតើរេបៀបេម៉ចែដរ

អ្នកមីង ដូចជបអ្នកមីងអប់រំែថរក្គបត់តបំងពីតូចមកក៏ដូចពីេពលពូបបនគបត់អនិច្ចកម្មេទប? 

ខ៖ អប់រំកូនបបនល្អ កូនស្តបប់តបមបង្គបប់េយើងទបំងអស់។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ ។ េហើយគបត់អត់ែដលេធ្វើឱ្យមីងពិបបកចិត្តែមនេទមីង? 

ខ៖ អត់េទ! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយល្អែមនែទន។េហើយអ្នកមីងមបនឱ្យកូនទបំង៥នបក់ហ្នឹងគបត់េទបេរៀនទទួលកបរ 

សិក្អីអត់? 

ខ៖ ចបសឱ្យេទបេរៀនទបំងអស់។  

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ែតដល់េពលឥឡូវវប្រតូវ២នបក់េទបេធ្វើកបរ ៣នបក់េនបេរៀន។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ។អញ្ចងឹស្រមបប់អ្នកមីង មូលេហតុអ្វីែដលអ្នកមីងគិតថបកបរអឺ...ឱ្យកូនេទប 

សិក្ដូចជបតៃម្លៃនកបរអប់រំមបនសបរៈសំខបន់ែដលអ្នកមីងបបនផ្តល់ឱ្យគបត់េទបអញ្ចឹងហប? 

ខ៖ ចបសមួយៃថ្ងៗអស់េ្រចើនណបស់។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ្រគបន់ែតអបធំមួយមួយៃថ្ងវបស់ល្ងបចហ្នឹង៥ដុលប្លរេហើយេនះ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េហើយអបតូចៗេនបផ្ទះ២នបក់ហ្នឹងវប ១០០០០ជបងេទៀតហប។  



ក៖ ចបស!  

ខ៖ ្រគបន់ែត៣នបក់ហ្នឹងមួយៃថ្ងវបចូល៣០០០០ជបងហប។  

ក៖ ហ្នឹង!  

ខ៖ េហើយដល់ហូបចុកេទៀត។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ ។ដូចជបមូលេហតុអីែដលអ្នកមីងឱ្យគបត់េទបអឺ...េរៀនហ្នឹង? 

ខ៖ េ្រពបះចង់ឱ្យកូនេចះ។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ បបនកបរងបរេធ្វើល្អៗអញ្ចងឹេទបណបស់។ 

ក៖ ចបសចុះអ្នកមីងេដើម្បីឱ្យ្រកុម្រគួសបររបស់អ្នកមីងមបនសុភមង្គល េតើអ្នកមីងមបនវិធីសប្រស្ត

អីខ្លះេដើម្បីជួយឱ្យ្រកុម្រគួសបររបស់អ្នកមីងមបនសុភមង្គលហប? 

ខ៖ គឺចង់ឱ្យកូនេរៀនឱ្យបបនេ្រជប្រជះេទប ឱ្យបបនកបរងបរល្អៗេធ្វើេទបមបនបបនេទបអបហ្នឹងមបន

សុភមង្គល។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹកបរេ្របៀប្របេដបរបស់អ្នកមីងេទបដល់គបត់រេបៀបយ៉បងេម៉ចែដរ? 

ខ៖ គឺេយើងអប់រំកូនកំុឱ្យេដើរផ្លូវខុសេទបណបស់។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយដូចថបកូនខ្លះវបមិនស្តបប់ែម៉ឪេទបវបជក់ម៉បជក់អី កូនខ្ញុំៗអប់រំបបនទបំងអស់។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ទបំង្រសីទបំង្របុសអត់មបនេចះេដើរជក់ម៉ប ជក់អីដូចកូនអស់ហ្នងឹេគេទ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ អប់រំបបនល្អណបស់។ 

ក៖ អូេខល្អែមនែទនមីង។ 

ខ៖ ចបស!  



ក៖ េហើយស្រមបប់អ្នកមីងេពលខ្លះដូចជបក្នុង្រកុម្រគួសបរែតងែតេពលខ្លះមបនបញ្ហបអេញ្ចះ     អ

ញ្ចុះេកើតេឡើងខ្លះេហើយ េបើសិនជបមបនបញ្ហបេតើអ្នកមីងមបនវិធបនកបរស្រមបប់ជួយេដបះ្រសបយ

្រកុម្រគួសបរ? 

ខ៖ បងប្អូនេចះែតជួយរំែលកគ្នបអញ្ចងឹេទបណបស។់ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េពលអត់េយើងខ្ចីអញ្ចងឹេទប េពលេយើងមបនេយើងជួយប្អូនវិញអញ្ចងឹេទបណបស់។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ េតើដូចជបអ្នកមីងេតើ្រកុម្រគួសបរមបនន័យយ៉បងេម៉ចស្រមបប់ជីវិតរបស់អ្នកមីង? 

ខ៖ មបនន័យឱ្យែតកូនមបនែតកបរងបរល្អ បបនលុយកបក់េ្រចើនអបហ្នឹងជីវភបពវបល្អរុងេរឿង។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ េហើយអ្នកមីង្រសលបញ់ពួកគបត់អត់? 

ខ៖ ្រសលបញ់កូនេចបទបំងអស់។ 

ក៖ េហើយចង់រស់េនបជបមួយពួកគបត់ជបេរៀងរហូតេទ? 

ខ៖ ចង់! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ ល្អែមនែទនអ្នកមីង មួយេនះគឺជបសំណួរមួយចុងេ្រកបយែដលខ្ញុំចង់សួរេទបអ្នក 

មីងហប...េដបយសបរកបរសម្ភបសទបំងអស់ហ្នឹងគឺេយើងបបនដបក់ចូលេទបក្នុងេវបសបយែដលខ្ញុំ

បបន្របបប់មីងពីេដើមមកអញ្ចងឹ ដល់េពលអញ្ចងឹកូនេចបអ្នកមីងអបចស្តបប់ឮេរឿងរ៉ាវៃនជីវិតរបស់ 

អ្នកមីងេនបេពលអនបគត។  

ខ៖ ចបស!  

ក៖ តេទបមុខេទបហប។ 

ខ៖ ចបស!  



ក៖ អញ្ចងឹអ្នកមីងមបនពបក្យេពចន៍អ្វីេដើម្បីែផ្តផ្តបំេទបកបន់កូនេចបជំនបន់េ្រកបយអំពីបទពិេសបធន៍ 

អីខ្លះក្នុងជីវិតរបស់មីងែដលចង់ែចកចបយេទបកបន់គបត់ក៏ដូចជបកបរទូនប្មនគបត់ឱ្យេដើរេលើផ្លូវ

យ៉បងេម៉ចែដរ? 

ខ៖ ឱ្យកូនេចបកំុឱ្យេដើរផ្លូវខុស។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ឱ្យេដើរេលើែតផ្លូវល្អឱ្យខំេរៀនសូ្រតរកកបរងបរេធ្វើល្អៗេទបអបហ្នឹងវបេនះេហើយ វបដូចថបែម៉ឪ

ស្លបប់េទបវបបិទែភ្នកជិតេហើយណបស់។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ហ្នឹងេហើយែតបុ៉ណ្ណឹងេទ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ។អញ្ចឹងអរគុណេ្រចើនអ្នកមីងស្រមបប់កបរសម្ភបសន៍េនបក្នុងៃថ្ងេនះ ខ្ញុំសូម

បញ្ចប់នូវកបរសម្ភបសៃថ្ងេនះេហើយពួកេយើងនឹងដបក់ចូលេទបក្នុងេវបសបយែដលខ្ញុំដូចបបន

េលើកេឡើងខបងេលើេហើយ្របសិនេបើអ្នកមីងក៏ដូចជបកូនេចបចង់ស្តបប់នូវពបក្យសម្ដីផ្ទបល់របស់

អ្នកមីងក៏ដូចជបរូបថតរបស់អ្នកមីងអញ្ចឹងគបត់អបចចូលេទបក្នុងេវបសបយហ្នឹងបបន។  

ខ៖ ចបស!  

ក៖ េហើយអញ្ចងឹអរគុណអ្នកមីង។ 

ខ៖ ចបស៕ 


