
ការសម្ភា សរបសអ់្នកមងី វេង សារ ៉ុន 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ជាង ស ៊ីឈ ៉េង           ខ៖ អ្នកដែលត្រូវឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈវង សារ៉េ ង 

ការសឈងេបត្បវរតិរបស់អ្នក ៊ីង ឈវង សារ៉េ ន 

អ្នក ៊ីង ឈវង សារ៉េ ន ម្ភនអាយ ៤០ឆ្ន ាំឈៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៨។ គារ់ម្ភនទ៊ីលាំឈៅបច្ច បបននឈៅភូ ិឡឥែឋ ឃ ាំបឹង
ក ក ស្សុកកាំពង់ចា  ឈខរតកាំពង់ចា ។ 

ក៖ ជាែាំបូងជត្ម្ភបសួរអ្ ៊ី? 

ខ៖ ចាា៎ ! 

ក៖ ដែលបានឈអាយខ្ ាំសម្ភា សព៊ីត្បវរតិរបស់អ្ ៊ី។ ឈ ើយខ្ ាំ កព៊ីសាលា ួយដែលម្ភនឈ ម្ ោះថាសាលាBYU 
ដែលឈៅស រែឋអាឈ រចិ្។ 

ខ៖ ចាា៎ ! 

ក៖ ឈ ើយខ្ ាំច្ង់ដាក់ការសម្ភា សរបស់អ្ ៊ីឈៅកន ងឈអ្ើ...ត្បវរតិឈអ្ើ...ឈៅកន ងឈវបសាយរបស់សាលា ជាត្បវរតិ
 ួយឈែើ ប៊ីឈអាយកូនឈៅជាំនាន់ឈត្កាយឈអាយបានែឹងព៊ីត្បវរតិរបស់អ្ ៊ី។ ឈ ើយឈអ្ើ...ខ្ ាំជាអ្នកសម្ភា សអ្ ៊ីម្ភន
ឈ ម្ ោះថា ជាង ស ៊ីឈ ៉េង ឈ ើយថ្ងៃដខដែលខ្ ាំសម្ភា សេឺឈៅថ្ងៃទ៊ី២២ ដខវចិ្ឆិការឆ្ន ាំ២០១៨ ឈ ើយឈៅភូ ិឈនោះ
ឈេឈៅភូ ិអ្៊ីដែរ? 

ខ៖ ភូ ិឈនោះ ភូ ិឡឥែឋ។ 

ក៖ ែូច្ជាអ្ ៊ីម្ភនឈ ម្ ោះអ្៊ីដែរ? 

ខ៖ ខ្ ាំឈ ម្ ោះឈវង សារ ៉េ ន។ 

ក៖ ែូច្ជាអ្ ៊ីម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅអ្៊ីឈទ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅម្ភន ឈេឈៅ កស ច្។ 

ក៖ កាលឈៅព៊ីឈកមងអ្៊ីក៏ឈេគាម នដែរ? 

ខ៖ ឈៅព៊ីឈកមង...ឈៅព៊ីឈកមងឈេឈៅខ្ ាំ រ ៉េ នៗ នឹង។ 



ក៖ ឪព កម្ភា យឈៅឬក៏ ិរតភកតិឬក៏អ្នកជិរខាងអ្៊ីឈេឈៅ? 

ខ៖ ឈេឈៅទាំងអ្ស់ និយាយឈៅទាំងឪព កទាំងម្ភា យ ទាំងញារិ ិរតទាំងអ្ស់។ 

ក៖ ែូច្ជាអ្ ៊ីម្ភនអាយ ប៉េ នាម នដែរឆ្ន ាំ នឹង? 

ខ៖ ៤០។ 

ក៖ ៤០! 

ខ៖ ចាា៎ ! 

ក៖ អ្ ៊ីម្ភនែឹងថាអ្ ៊ីឈកើរឈៅថ្ងៃដខឆ្ន ាំណាអ្រ់? 

ខ៖ ឈអ្ើ...ឈបើនិយាយឈៅខ្ ាំដាក់កន ងឈអ្ើ...ែឹងដរឆ្ន ាំដខមរ ឆ្ន ាំ ដ  ឆ្ន ាំ ដ  ប៉េ ដនាឈកើរដខ៥។ ចាា៎ ! 

ក៖ ឆ្ន ាំដខមរ ឆ្ន ាំ ដ ! 

ខ៖ ដខពិសាខឈោស  នឹងឈ ើយឈកើរដខពិសាខ។ 

ក៖ ប៉េ ដនតឆ្ន ាំ... 

ខ៖ ១៩៧៩។ 

ក៖ ១៩៧៩! 

ខ៖ ឈ ា៎! កន ងអ្រតសញ្ញា ណប័ណណខ្ ាំ ៧៧(១៩៧៧)។ 

ក៖ ែូច្ជាអ្ ៊ីម្ភនទ៊ីកដនែងកាំឈណើ រឈៅឯណាដែរ? 

ខ៖ ទ៊ីកដនែងកាំឈណើ រខ្ ាំឈៅឈខរតកាំពង់ធាំ។ 

ក៖ កាំពង់ធាំ! 

ខ៖ ចាា៎ ! 

ក៖ ឈៅភូ ិអ្៊ីដែរ? 

ខ៖ ភូ ិត្កឺល ឃ ាំអ្ណាូ ងឈោធិ៍ ស្សុកបារាយណ៍។ 



ក៖ ឈខរតកាំពង់ធាំ? 

ខ៖ ចាា៎ ! 

ក៖ ែូច្ជាអ្ ៊ីែូច្ជាម្ភនបងបអូនប៉េ នាម ននាក់ដែរ? 

ខ៖ បងបអូនខ្ ាំ បអូនៗខ្ ាំ៤នាក់។ 

ក៖ ៤នាក់? 

ខ៖ ចាា៎ ! 

ក៖ ឈ ើយគារ់ឈអ្ើ...ែូច្ជាអ្ ៊ីម្ភនជាកូនទ៊ីប៉េ នាម នដែរ? 

ខ៖ កូនទ៊ី១។ 

ក៖ កូនទ៊ី១! 

ខ៖ ចាា៎ ! 

ក៖ ចឹ្ងម្ភនន័យថាគារ់ជាបអូនរបស់... 

ខ៖ ចាា៎ !បអូនខ្ ាំ។ 

ក៖ ប៉េ នពួកគារ់ម្ភនត្េួសារម្ភនអ្៊ីអ្ស់ឈ ើយ? 

ខ៖ ម្ភនអ្ស់ឈ ើយ។ 

ក៖ ម្ភនកូន? 

ខ៖ ម្ភនកូន ួយម្ភន ក់ៗអ្ស់ឈ ើយ។ អ្នកខែោះ ួយ អ្នកខែោះព៊ីរ អ្នកខែោះប៊ី។ 

ក៖ ឈអ្ើ...ែូច្ជាអ្ ៊ីអាច្ឈរៀបរាប់ឈ ម្ ោះបអូនរបស់អ្ ៊ីបានឈទ? 

ខ៖ បអូនខ្ ាំឈ ម្ ោះឈអ្ើ...ឈវង កញ្ញា  ឈវង ឈសាភា ឈវង ស ភ័ត្ក ឈវង ស ផា។ 

ក៖ អ្ ៊ីែូច្ជាច្ងចាាំអ្៊ីកាលអ្ន សាវរ ៊ីយ៍ឈអ្ើ...អ្៊ីធ្លែ ប់ឈលងអ្វ៊ីជា ួយពួកគារ់អ្៊ីដែរឈទ? 

ខ៖ ឈអ្ើ...ែូច្ជា ិនដែលម្ភនច្ងចាាំអ្៊ីឈរឿងឈនោះឈទ ឈបើខ្ ាំឈកើរ កែូច្ថា អ្រ់ម្ភន ឈបើឈៅជិរគាន ទាំងអ្ស់។ 



ក៖ ត្បដ លជាឈលងអ្វ៊ីជា ួយពួកគារ់ ឈធវើការអ្វ៊ីជា ួយពួកគារ់អ្៊ីដែរ? 

ខ៖ ឈអ្ើ...ឈបើថាឈធវើ ឈបើឈធវើការវញិ បងបអូនម្ភនដរខ្ ាំឈទឈធវើការឈោស រកែូច្ថារកខ្ ាំចាប់តាំងព៊ីអាយ ដលង ៨
ឆ្ន ាំ ក ខ្ ាំម្ភនការងារែូច្ថាឃ្វវ លឈគាឃ្វវ លអ្៊ីចឹ្ងោស។ 

ក៖ ចឹ្ងអ្ ៊ីឈៅដរឯងៗចឹ្ង? 

ខ៖ ដរឯងៗ ឈបើនិយាយឈៅ ខ្ ាំដ ៉េខ្ ាំ កាលព៊ីអាពរ នឹងឈេ ិនឈរៀបឈអាយ ឈរៀបឈអាយឈៅបានខ្ ាំ ួយ ដ ៉េខ្ ាំឪ
ខ្ ាំម្ភនស្សលាញ់គាន អ្៊ីណាា៎  ឈពលអ្រ់ស្សលាញ់គាន ដលង...ឈេ...បានកូន ួយ នឹង បានខ្ ាំ នឹង។ ចាា៎ ! 

ក៖ កាលណ ងបអូនៗអ្ ៊ី? 

ខ៖ បអូនៗ ិនទន់ឈនោះឈទ  ិនទន់ឈកើរឈទ។ បអូនខ្ ាំឈកើរឈៅដប៉េរជាងឈ ើយ នឹង ដរខ្ ាំឈរើ ឈកើរខទង់ចិ្រ នឹង
ឈត្ោោះកាលណ ងអាពរឈេឈរៀបឈអាយឈោស ឈៅដ ៉េខ្ ាំឪខ្ ាំអ្រ់ស្សលាញ់គាន ឈទ អ្រ់ស្សលាញ់គាន ឈ ើយឈៅ
ឈអាយដរឈនោះឈៅឈេ កលបឈត្កា ផ្ទោះ ដ ៉េខ្ ាំនិយាយត្បាប់ខ្ ាំោស  កលបឈត្កា ផ្ទោះថា  ិរតសារនិ ដ ៉េខ្ ាំ
ឈ ម្ ោះសារនិ ែល់ឈពលឈ ើយឈៅឮថាឈយើងឈ ែ្ ោះត្បដកកគាន អ្៊ីឈេយកកសាងអ្៊ីចឹ្ងោស។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈពលឈ ើយឈៅដ ៉េខ្ ាំគារ់ឈែើរឈៅ គារ់ទូលទឹកឈនា ឈោស ព៊ីអាពរទូលទឹកឈនា ឈៅស្សាប់ដរឈឃើញ 
ឈែើរយកទឹកឈនា ត ផ្ទោះោស ព៊ីអាពរោស ឈពលឈ ើយឈៅគារ់ឈឃើញឈខាម ច្ច្ងក គារ់ ិនខាែ ច្ឈខាម ច្
ច្ងក នឹងឈទ បានឪខ្ ាំឈោស។ បានឈែកោ៊ា នឈែកជិរឪខ្ ាំ នឹងឈោស ឈៅបានខ្ ាំ ក។ ចាា៎ ! ឈ ើយខ្ ាំឈកើរ
 កដ ៉េខ្ ាំ ម្ភនបានចិ្ញ្ច ឹ ខ្ ាំអ្៊ីណាា៎  អ្រ់បានឈទ គារ់ចាញ់ឈបាកឈេឈៅអ្៊ីណាអូ្សាវ យអ្៊ីណាឈោស ឈ ើយ
ទ កខ្ ាំឈចាលជា ួយយាយ។  
ក៖ អូ្! អ្ញ្ជ ឹងគារ់ត្រូវឈៅឆ្ៃ យ? 

ខ៖ ចាា៎ ! ឈៅឆ្ៃ យោស ឈ ើយឈៅឈេឈបាកគារ់ថា ឈៅរកស ៊ី រកស ៊ីកដនែងអូ្សាវ យឈយើង នឹងោស សាវ យ
ស ៊ីស ផ្ ន ហស ឈៅសាវ យស ៊ីស ផ្ ន នឹង ថាឈៅរកស ៊ី នឹង ឈអ្ើ! ឈេថារកបានណាស់ សប់កង់រទោះឈភែើង 
(ឈសើច្) សប់កង់រទោះឈភែើង ចាញ់ឈបាកឈេឈរើ ឈៅ នឹង ឈ ើយទ កខ្ ាំឈចាល នឹងតាំងព៊ីខ្ ាំអាយ ២ខួបឈោស។ 

ក៖ ឈ ើយគារ់អ្រ់ម្ភនឈៅណាឈទៀរឈទអ្រ់ដែរឈទ? 

ខ៖ ដ ៉េខ្ ាំឈ ហស? 



ក៖ បាទ! 

ខ៖ កាល នឹងគារ់ឆ្ែងឈៅត ឈេ ឈៅជត្ ុាំ ឈៅអ្៊ីណាណ៊ី ឈទ។ 

ក៖ គារ់ឈច្ោះដរឈៅៗត ឈេ? 

ខ៖ ចាា៎ ! ឈច្ោះដរឈៅៗ កាលណ ង  ៊ីនោសណាា៎  ត ជាយដែនឈយើង  ៊ីន ឆ្ែងច្ម្ភា រ ៊ីនឆ្ែងអ្៊ី ឈ ើយឈបើថា
និយាយត្បវរតិខ្ ាំ តាំងព៊ីរូច្ ក ខ្ ាំឈៅជា ួយយាយខ្ ាំ តាំងព៊ីអាយ ២ខួប ក  ិនដែលសាា ល់ម្ភា យឈទ  ិន
ដែលម្ភា យចិ្ញ្ច ឹ ខ្ ាំឈទ ែល់ខ្ ាំអាយ ១២ឆ្ន ាំ ឈ ើយឈៅជា ួយយាយបានឈរៀនបានសូត្រអ្៊ី ឈៅជា ួយដ ៉េអ្រ់
បានឈរៀនបានសូត្រឈទ។ 

ក៖ គារ់ម្ភនដែលឈផ្្ើរល យឈផ្្ើរឈអាយ ក? 

ខ៖ ថាឈផ្្ើរ កដរឈផ្្ើរអ្រ់ែល់ ថាអ្ ឺសឈផ្្ើរ កដែរ ឈផ្្ើរត្កណារ់ ឈផ្្ើរសារ ៉េ ងឈផ្្ើរអ្៊ីចឹ្ងោស។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈផ្្ើរត ឈេ ឈេអ្រ់ឈអាយចឹ្ង ថាឈផ្្ើរ ក  ិនដ នែូច្ឈយើងឥឡូវណាា៎  ស ័យឈយើងឥឡូវឈរត ដរ
ទូរស័ពទក៏បានល យដែរ។ ស ័យណ ងស ទធដរម្ភនអ្នកររ់ការ ឈ ខយល់ឈ អ្៊ីចឹ្ង ឈពលែូច្ថាឈៅចឹ្ងឈៅ ឈេ
ម្ភនឈ ការឈេ កចឹ្ងឈៅ ឈផ្្ើរត  នឹងឈអាយឈ ម្ ោះឈនោះឈ ម្ ោះឈនាោះឈេ ិនឈអាយឈយើងអ្៊ីណាា៎។ 

ក៖ ឈេយកទ កខែួន? 

ខ៖ ចាា៎ ! ឈេទ កខែួនឈេ។ 

ក៖ ចឹ្ងអារបស់ដ ៉េ របស់អ្៊ីឈផ្្ើរ កឈអាយ នឹង... 

ខ៖ អ្រ់ដែរបានឈទ។ 

ក៖ អ្រ់ដែរបានឈសាោះ។  

ខ៖ អ្រ់ដែលបានឈសាោះ ទល់ខ្ ាំអាយ ១២ បានសាា ល់ម្ភា យ។ ខ្ ាំឈៅជា ួយយាយខ្ ាំ ឈរៀនសូត្រចឹ្ងឈៅ ឈរៀន
បានឈរៀនបានសូត្រឈោស ឈពល កព៊ីឈរៀន   នឈរៀនចឹ្ងឈងើបព៊ីយប់ចឹ្ង ឈងើបព៊ីយប់ចឹ្ងកាប់ផ្ទ៊ីបបរបាយត្ជូ
ក។ បបរបាយត្ជូកឆ្អឹនឈ ើយបានបានឈៅឈរៀន ឈ ើយ កព៊ីឈរៀនវញិ ដាក់បាយឈយើងអា ួយកាំប៉េ ងឈយើង អា
 ួយកាំប៉េ ងឪឡឹកឈោស ររ់ឈៅឃ្វវ លឈគា ររ់ឈៅឃ្វវ លឈគា ឈពលឈ ើយឈៅដ ៉េខ្ ាំ នឹងោស ខ្ ាំអាយ ១២ ដ ៉េ
ខ្ ាំ ក ែល់ដ ៉េខ្ ាំ កឈៅខ្ ាំ  ិនឈអាបខ្ ាំឈទ ឈអាបបអូនជ៊ីែូន ួយខ្ ាំឈអាបយាំថា៖ “កូនៗ” គារ់អ្រ់សាា ល់ខ្ ាំ    



ឈោស “កូនៗ” កដនែង...ឈៅខ្ ាំថាច្ាំដនា៎!  ួយ នឹងឈ ម្ ោះ ៊ីណា? ដច្ណា ៊ី ងម្ភនដ ៉េព៊ីរឈោស ចឹ្ងឈ ស 
ខ្ ាំម្ភនែឹងថាដ ៉េខ្ ាំអ្៊ីណាអ្រ់សាា ល់ផ្ង ែល់ឈ ើយឈៅឈអ្ើ...ដ ៉េខ្ ាំឈេឈៅខែោះឈេឈៅ រនិ(ឈ ម្ ោះ) ឈៅ ខែោះឈៅ 
យូ ឈៅ  ៊ីងខ្ ាំថា៖ “យូឈអ្ើយ!  ិនដ នកូនយូឯងឈទ។ អ្៊ីឈនោះបានកូនោហ ស ឈ ើយបានររ់ កឈអាបខ្ ាំ ខ្ ាំអ្រ់ 
ឈអាយឈអាបឈទ។ 

ក៖ គារ់អ្រ់សាា ល់អ្ ៊ីដែរ? 

ខ៖ អ្រ់សាា ល់! ខ្ ាំក៏ ិនសាា ល់គារ់ ឈៅគារ់ភរខ្ ាំ យកខ្ ាំឈៅជត្ ុាំចឹ្ងោស ភរខ្ ាំថាយកឈៅម្ភនសអ៊ីៗសពវ
ត្េប់ឈពលយកឈៅែល់ជត្ ុាំ ឈៅខ្ ាំអ្រ់ឈទ ខ្ ាំច្ង់ឈរៀនឈោស ឈៅណ ងឈេឈរៀន ឈេឈប់ដរថ្ងៃអាទិរយឈទ ថ្ងៃ
ត្ព សបរតិ៍ក៏ឈេឈរៀនដែរថាចឹ្ង។ ខ្ ាំច្ង់ឈរៀនឈៅ ៉េង ខ្ ាំស ខចិ្រតដនា៎ឈៅឈ ើយ ឈត្ោោះអ្៊ីច្ង់ឈរៀន។ ខ្ ាំចូ្លចិ្រត
ឈរៀន ឈៅែល់គាម នបានឈរៀនសអ៊ីឈៅែល់លក់នាំបញ្ច ក ដរកនាំបញ្ច កលក់ ចិ្ញ្ច ឹ បអូនៗកូនឈត្កាយ នឹង។ 

ក៖ ឈៅជួយលក់គារ់ឈៅ? 

ខ៖ ចាា៎ ! លក់  ដរកនាំបញ្ច កលក់  ួយអាទិរយឈរៀនបានដរប៊ីថ្ងៃព៊ីរថ្ងៃអ្៊ីឈទ រួច្ឈៅគារ់ថា៖ “ឈប់ឈរៀនឈៅ!” ខ្ ាំ
ថា៖ “ខ្ ាំអ្រ់ឈប់ឈទ!” ខ្ ាំយាំផ្ងអ្៊ីផ្ង ខ្ ាំថាដ ៉េឈអាយដរដ ៉េឯងឈអាយខ្ ាំឈរៀន ឈអាយខ្ ាំឈធវើអ្៊ីក៏ឈធវើដែរ។ ខ្ ាំដរកទឹក
ទ ក ដរកទឹកឈឡើងឈពញោង ដរកទឹកឈពញោង ែ សចានឆ្ន ាំងឈ ើយ  ិនដែលឈៅឈរៀនទន់ឈេឈទ។ 

ក៖ ប៉េ នែល់ឈពលណ ងគារ់ឈអាយឈយើងឈរៀនវញិ? 

ខ៖ ចាា៎ ! ឈអាយឈយើងឈៅឈរៀន ឈ ើយឈៅខ្ ាំអាយ ១២ ខ្ ាំដរកនាំបញ្ច កឈែើរលក់ឈ ើយ។ ឈោស! ឈរៀនឈពលត្ពឹក
ចឹ្ង ត្ពលឹ ឈឡើងឈត្កាកព៊ីយប់ចឹ្ង ឈៅដរកទឹក  កព៊ីដរកទឹកវញិ ជញ្ជូ នឥវ៉េ ន់គារ់ឈអាយគារ់លក់ឈ ើយឈៅ
ឈរៀន  កព៊ីឈរៀនវញិអ្ងា យចាប់នាំបញ្ច ក។ អ្ងា យចាប់នាំបញ្ច កឈយើង ឈធវើនាំបញ្ច ោះឈនាោះ  អ្ងា យចាប់ៗឈៅ សែ
យកឈៅលក់។  

ក៖ ឈយើងឈធវើអ្៊ីរួច្រាល់ឈ ើយ... 

ខ៖ ចាា៎ ! 

ក៖ បានឈអាយគារ់? 

ខ៖ ចាា៎ ! គាម នបានឈរៀនែូច្ឈយើងឈកមងសពវថ្ងៃ ឈេឈពលឈៅឈរៀន ឈរៀនឈទ ខ្ ាំឈោស។ 

ក៖ ែូច្ជាអ្ ៊ីម្ភនែឹងថាែូច្ជាបអូនៗអ្ ៊ីគារ់រស់ឈៅឯណាឈទ? 



ខ៖ ឈៅកាំពង់ធាំ។ 

ក៖ កាំពង់ធាំប៉េ នាម ននាក់? 

ខ៖ ឈៅកាំពង់ធាំ ឈៅ...និយាយឈៅឈៅឈពលម្ភន ប ណយទនបានវជ ាំគាន  ខែោះឈៅភនាំឈពញឈៅ ខែោះឈៅកដនែង
ត្រោាំងត្បាសាទអ្៊ីចឹ្ងោស ឈែើររកស ៊ី។ 

ក៖ ប៉េ នពួកគារ់ម្ភនត្េួសារអ្ស់ឈ ើយ? 

ខ៖ ចាា៎ ! ម្ភនត្េួសារ ម្ភនបា៊ីអ្ស់ឈ ើយ។ 

ក៖ ម្ភនបា៊ីត្បពនធ ម្ភនកូនឈ ើយឈរើ ៊ី? 

ខ៖ ចាា៎ ! ម្ភនកូនម្ភន ក់ឈអ្ើ...ឈ ើល ម្ភន ក់បនាទ ប់ខ្ ាំ នឹងកូន៣។ ឈអ្ើស! កូន៣ ឈ ើយម្ភន ក់ទ៊ី៣ នឹងកូន៣ដែរ 
ម្ភន ក់ទ៊ី៤កូន១ ឈៅឈេកូន២។ 

ក៖ ែូច្ជាពួកគារ់ឈធវើអ្៊ីដែរ? 

ខ៖ និយាយឈៅឈែើរដរឈរាងច្ត្កឈរាងអ្៊ី នឹង។ ចាា៎ ! ឈ ើយ ៊ី ួយឈធវើច្ម្ភា រ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈ ើយ ួយឈទៀរត្បកបរបរជិរៗផ្ទោះ នឹង ឈធវើកាល៊ីឈធវើអ្៊ីឈេ នឹង។ 

ក៖ ែូច្ជាម្ភា យរបស់អ្ ៊ីម្ភនឈ ម្ ោះអ្៊ីដែរ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះដាាំ សារនិ។ 

ក៖ សារនិ? 

ខ៖ ចាា៎ ! 

ក៖ ឈ ើយច្ ោះឪព ករបស់អ្ ៊ី? 

ខ៖ ឪខ្ ាំ ខ្ ាំអ្រ់សាា ល់ត្រកូលគារ់ឈទ ែឹងដរគារ់ឈ ម្ ោះងន ប៉េ ដនតគារ់និងដ ៉េខ្ ាំ នឹងដបកគាន  ខ្ ាំ នឹងកូនអាពរ
ឈរៀបឈអាយោស ដបកគាន តាំងព៊ីខ្ ាំ៧ដខកន ងឈោោះ។ ឈបើគារ់អ្រ់ស្សលាញ់គាន ផ្ង ឈេឈច្ោះដរឈរៀបឈអាយ ដបក
តាំងព៊ីខ្ ាំ៧ដខកន ងឈោោះឈោស។ 



ក៖ ប៉េ នគារ់ឈនោះស្សលាញ់ឈយើងឈរើ ៊ី ឈពលែឹងថាឈយើង... 

ខ៖  ិនដែរឈទ  ិនដែររាប់រកគាន ផ្ង។ 

ក៖ ប៉េ នអ្រ់ដែរជួបគារ់? 

ខ៖ ឈៅឈរើ សពវថ្ងៃ នឹងឈៅឈរើ ឈេគារ់ម្ភនត្បពនធឈត្កាយឈទៀរ។ 

ក៖ អូ្ា៎! 

ខ៖ ចឹ្ងឈៅ គារ់ស្សលាញ់ដរកូនៗត្បពនធឈត្កាយ នឹង។ 

ក៖ ចឹ្ងគារ់ែឹងថាឈអ្ើ...ម្ភា យអ្ ៊ីម្ភនកូនម្ភនអ្៊ីចឹ្ង គារ់អ្រ់ម្ភនខវល់ម្ភនអ្៊ីដែរ ៊ីឈត្ោោះគារ់ឈច្ញ? 

ខ៖ អ្រ់ៗ! ឈត្ោោះអ្៊ីគារ់ដាច់្ឈ ើយ គារ់ឈៅម្ភនកូនអ្៊ីឈនាោះឈទៀរឈ ើយ ម្ភនកូន  នដ ៉េខ្ ាំឈទៀរឈ ើយ យក
ត្បពនធ  នដ ៉េខ្ ាំឈទៀរឈោស។ 

ក៖ ចឹ្ងអាពរឈេអ្រ់ថាអ្៊ីឈទ? 

ខ៖ ឈអ្ើ...និយាយឈៅ អ្រ់  ិនែឹងដែរ។ 

ក៖ ែូច្ជាពួកគារ់អាយ ប៉េ នាម នដែរ? 

ខ៖ ពួកគារ់ត្បដ លជា  កជាងឈ ើយ។ 

ក៖ ម្ភា យអ្ ៊ីនិងឪព កអ្ ៊ី? 

ខ៖ ចាា៎ ! ឮថាឪព កខ្ ាំ ឆ្ន ាំ...បងដ ៉េខ្ ាំប៉េ នាម នឆ្ន ាំឈទ   កត្កាស់ឈ ើយ។ 

ក៖ ឈ ើយច្ ោះអ្ ៊ីម្ភនចាាំឈអ្ើ! ថ្ងៃដខឆ្ន ាំកាំឈណើ ររបស់គារ់អ្៊ីដែរ? 

ខ៖ ខ្ ាំ ៊ី? 

ក៖ ម្ភនចាាំ? 

ខ៖ ខ្ ាំ។ 

ក៖ របស់គារ់អ្៊ីោស? 



ខ៖ របស់គារ់ឈោស? អ្រ់បានចាាំ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ អ្រ់បានចាាំ! ប៉េ នែឹងថាគារ់ឆ្ន ាំរកា ដ ៉េខ្ ាំឆ្ន ាំរកា។ 

ក៖ ឪព ក? 

ខ៖ ឪឆ្ន ាំ  ៊ី   ៊ី  ដ  វក រកា បង៤ឆ្ន ាំ។ 

ក៖ ប៉េ នគារ់អ្រ់ម្ភនដែលអ្៊ីថ្ងៃណាអ្៊ី គារ់ត្បាប់ថាគារ់ឈកើរអ្៊ីឆ្ន ាំឈនោះៗអ្៊ី អូ្! ឆ្ន ាំណាអ្៊ី? 

ខ៖ អ្រ់ផ្ង! ឮែឹងដរឆ្ន ាំរកាចឹ្ង   កជាង   ៊ីក៏  កជាងដែរ   កត្បាាំ។ 

ក៖ ែូច្ជាអ្ ៊ីម្ភនែឹងថាគារ់ម្ភនទ៊ីកដនែងកាំឈណើ រឈៅឯណាឈទ? 

ខ៖ ខ្ ាំឈៅកាំពង់ធាំ នឹងដរ ៉េង។ ចាា៎ ! កាល នឹងឈកើរឈៅជ៊ីភាព អា នឹងឈកើរឈៅកដនែងសអ៊ីបាយឈេឈ ៉េច្ឈេឈទ
កាល នឹងព៊ីអាពរឈយើងម្ភនកដនែងអ្នកសអ៊ីឈេឈ ៉េច្ឈទ ដ ៉េខ្ ាំច្ាំណាាំនិយាយឈោស។ 

ក៖ ច្ ោះឈអ្ើ! ឪព កម្ភា យរបស់អ្ ៊ីវញិ ទ៊ីកដនែងកាំឈណើ រគារ់ឈៅណាម្ភនចាាំឈទ? 

ខ៖ ឈអ្ើ! ដ ៉េខ្ ាំឈៅកាំពង់ធាំ នឹងដែរ។ ចាា៎ ! ឈៅនឹងភូ ិត្កឺល ស្សុកបារាយណ៍ នឹង។ 

ក៖ ច្ ោះឪព កអ្ ៊ី? 

ខ៖ ឪព កឈៅខាងពត្ង ខាងពត្ង ពត្ង នឹងក៏ស្សុកបារាយណ៍ដែរ ប៉េ ដនតវ...ភូ ិស្សយ៉េូង ខាង នឹងឃ ាំភូ ិស្ស
យ៉េូង។ 

ក៖ ប៉េ នគារ់ កឈធវើការអ្៊ីជា ួយគាន ? 

ខ៖ ឈអ្ើ! កាលព៊ីអាពរ ិនឈេដាក់រួ  ឈធវើអ្៊ីក៏រួ ៗទាំងអ្ស់ ដ ៉េខ្ ាំថាត្គាន់ដរដាច់្ នឹង សារអ្៊ី នឹង... 

ក៖ ែូច្ជាឪព កអ្ ៊ីគារ់ឈធវើអ្វ៊ីសត្ម្ភប់ចិ្ញ្ច ឹ ជ៊ីវរិដែរ? 

ខ៖ សពវថ្ងៃឈ ស? 

ក៖ ការងារោស? 

ខ៖  ៊ីក៏ព៊ី  ន ក? 



ក៖ តាំងព៊ី  ន ករ ូរែល់ឥឡូវ? 

ខ៖ ខ្ ាំក៏អ្រ់ែឹងដែរ ឈត្ោោះអ្៊ីគារ់ដបកគាន យូរ ដបកតាំងព៊ីដខ... ិនឈនោះឈទ...និយាយឈៅថាដបកខ្ ាំ៧ដខកន ង
ឈោោះ ប៉េ ដនតឈេ ិនែឹងឈទថាត្គាន់ដរឈយើងដបកគាន ឈនោះឈោស ទល់ដរដាច់្ឈៅបានដបកគាន រ ូរ ៉េង។ 

ក៖ ប៉េ នអ្រ់ែឹងថាគារ់ឈធវើអ្៊ីឈទឈោសព៊ី  នអ្៊ី? 

ខ៖ ព៊ី  នអ្រ់ែឹង ែឹងដរដ ៉េខ្ ាំ ឈត្ោោះអ្៊ីឈេអ្រ់និយាយផ្ងប៉េ ដនតឮថាឈ ៉េច្ឈទឈនោះ... ឈអ្ើ! ឈបើដ ៉េខ្ ាំែឹងថាដ ៉េខ្ ាំព៊ីអា
ពរឈែើរទូលទឹកឈនា ឈេ យកទឹកឈនា ឈេ។ 

ក៖ គារ់ឈធវើដរ  ខរបរ នឹង ួយឈទឈោស? 

ខ៖ ឈ ើយឈៅ ែឹងឈធវើអ្៊ីខែោះឈទៀរ អ្រ់ែឹងផ្ង ឈស្សច្ដរឈេឈត្បើឈោស។ 

ក៖ គារ់អ្រ់ម្ភនដែលត្បាប់ថាគារ់រកស ៊ីអ្៊ី កាលឈៅ... 

ខ៖ រកស ៊ីអ្៊ីឈបើកាល នឹងរកបាន ក ក៏ដាក់រួ ទាំងអ្ស់បាន កក៏ដាក់រួ ទាំងអ្ស់ ទល់ឈបើនិយាយព៊ីដាច់្
 កគារ់ឈៅឈធវើនាំបញ្ច កលក់ ឈធវើនាំបញ្ច កលក់ នឹង ដរកឈែើរលក់ឈៅ។ 

ក៖ ចឹ្ងឈយើងរក កឈអាយឈេរួ ចឹ្ងទាំងអ្ស់? 
ខ៖ ព៊ីអាពរឈស្សច្ដរឈ ឈេសអ៊ីអ្ងាការឈេឈ ៉េច្ឈោស  ិរតសអ៊ីឈេឈ ៉េច្ឈទ ខ្ ាំ ិនសូវឈនោះឈទ ឈត្ោោះអ្៊ីដ ៉េខ្ ាំបាន
គារ់ឈនោះ គារ់ទន់ពិបាក ខ្ ាំឈកើរឈនោះឈ ើយ នឹងឈោស។ 

ក៖ ែូច្ជាឪព កអ្ ៊ីអ្៊ីគារ់ជា ន សសដបបណា? ែូច្ជាកាច្ឬក៏សែូរ? 

ខ៖ ែូច្ជា ិនកាច្ផ្ង គារ់សែូរដែរ។ 

ក៖ ច្ ោះម្ភា យអ្ ៊ី? 

ខ៖ ដ ៉េខ្ ាំឈរៀង ិនកាច្ ិនសែូរ គារ់ែូច្ថាកាច្ គារ់និយាយ កបា៉េ ច់្ៗ ឈ ើយៗឈ ើយ។ 

ក៖ អូ្! គារ់ស្សលាញ់កូនដែរ? 

ខ៖ ចាា៎ ! គារ់ស្សលាញ់កូន ឈ ើយៗ។ 

ក៖ ម្ភនដែរឈធវើបាបកូនអ្៊ីឈទ? 



ខ៖ ែូច្ជា ិនដែលឈធវើបាបអ្៊ីផ្ង។ ត្គាន់ថាឈអ្ើ! និយាយឈៅ ត្គាន់និយាយឈៅ ត្គាន់ខ្ ាំ ួយបងបអូន ខ្ ាំ
ពិបាកជាងឈេចឹ្ងោស។ រក ក  ួយជ៊ីវរិរក កចិ្ញ្ច ឹ ដរបអូន ចិ្ញ្ច ឹ ដរដ ៉េចឹ្ង ឈ ើយដ ៉េខ្ ាំគារ់ពិបាកដែរ
ោស ឈ ើយបា៊ី ួយបា៊ីព៊ីរក៏ដបកគាន ទាំងអ្ស់ឈ ម្ភ៉េយ បា៊ី ួយព៊ីរឈ ម្ភ៉េយ។ សពវថ្ងៃឈែើរឈធវើកាល៊ី ឈធវើអ្៊ីឈេដែរ
 នឹងោហ ស។ ពិបាកដែរគារ់។ 

ក៖ ែូច្ជាអ្ ៊ីម្ភនចាាំសាច់្ឈរឿងអ្ន សាវរ ៊ីយ៍អ្៊ីធ្លែ ប់ឈនោះអ្៊ីជា ួយឪព កម្ភា យរបស់អ្ ៊ីឈទ? 

ខ៖ ខ្ ាំជា ួយឪព ក ខ្ ាំអ្រ់ដែលម្ភនឈទ។ ឈបើជា ួយម្ភា យខ្ ាំម្ភន ម្ភនធ្លែ ប់រកែូច្ថានិយាយៗឈៅនិយាយ
ថាអ្ន សាវរ ៊ីយ៍ឈ ៉េច្? 

ក៖ ែូច្ជាឈែើរឈៅលក់ឈៅអ្៊ីជា ួយពួកគារ់ឬក៏ឈៅអ្៊ី? 

ខ៖ ចាា៎ ! 

ក៖ ឬឈៅឈធវើដស្សឈធវើអ្៊ីជា ួយពួកគារ់អ្៊ីចឹ្ង? 

ខ៖ ចាា៎ៗ! ធ្លែ ប់ឈៅលក់នាំបញ្ច ក នឹង ឈែើរលក់នាំបញ្ច ក នឹង គារ់ដរកឈៅខ្ ាំសាា យអ្ងារព៊ីឈត្កាយ ខាង នឹងឈេ
ែូរអ្ងារនាំបញ្ច កឈោស។ 

ក៖ ឈយើងែូច្ជាអ្រ់ម្ភនល យម្ភនអ្៊ី អ្រ់ម្ភនល យអ្រ់ម្ភនអ្៊ីសត្ម្ភប់ទិញឈទ ែូរជាអ្ងារវញិឈៅ? 

ខ៖ ចាា៎ ! ម្ភនឈេឈជឿ(ជាំោក់)ចឹ្ងោស ឈេឈជឿែូច្ថាឈៅចឹ្ងែូច្ថាឈជឿចឹ្ងករ់ចឹ្ងឈៅ ថ្ងៃស ត្កចឹ្ងបានបាន 
ថ្ងៃឈៅរចឹ៍្ងបានបាន ថ្ងៃឈៅរឈ៍ែើរត្ប ូលអ្ងារ អ្នកខែោះឈេម្ភនឈៅ ឈេែូរចឹ្ងឈៅ។ ម្ភនល យែូរតាំងព៊ីសាប៊ាូ 
ែូរតាំងព៊ីអ្ងារ ែូច្តាំងព៊ីខាែ ញ់ ត្រ៊ីខចឹ្ងោស ែូររ ូរ ឈ ើយពោយនាយ។ ឈ ើយស្សុក នឹងឈបើឈយើង
លក់អ្រ់ពោយនាយោស ឈេអ្រ់ទិញឈយើងឈទ។ ខ្ ាំ  នែាំបូង ខ្ ាំឈសើច្ឈរើ ឈែើរៗឈែើរលក់នាំបញ្ច ក ឈៅច្ាំ
កដនែងឈេឈ ែ្ ោះគាន ោស  កវញិឈវៀច្ម្ភរ់ អ្រ់ដាច់្នាំបញ្ច កឈសាោះ។ 

ក៖ ែូច្ជា...ែូច្ជាអ្ ៊ីម្ភនធ្លែ ប់អឺ្...ពួកគារ់ត្បាប់ព៊ីជ៊ីវរិរបស់គារ់កាលឈៅព៊ីឈកមងអ្៊ីឬក៏គារ់លម ដរធាំឈឡើង
គារ់លាំបាកឈ ៉េច្អ្៊ីឈ ៉េច្? 

ខ៖ គារ់... 

ក៖ ម្ភា យរបស់អ្ ៊ីម្ភនដែលត្បាប់អ្៊ីឈទ? 

ខ៖ ែូច្ជា ិនត្បាប់អ្៊ីផ្ង។ 



ក៖ អ្រ់ដែរម្ភនត្បាប់អ្៊ី? 

ខ៖ ចាា៎ ! គារ់ព៊ី...គារ់ត្បាប់ៗែូច្ជាពិបាកជាំនាន់អាពរដរប៉េ ណណឹ ងឯង។ 

ក៖ ម្ភនដែលត្បាប់អ្៊ីឈផ្សងព៊ី នឹងឈទៀរឈទ? 

ខ៖ ចាា៎ ! ជាំនាន់ឈអ្ើ...ជាំនាន់អាពរឈទ។ 

ក៖ ែូច្ជាអ្ ៊ីម្ភនចាាំឈអ្ើ! ឈៅឈ ម្ ោះជ៊ីែូនជ៊ីតរបស់អ្ ៊ីឈទ? 

ខ៖ ឈអ្ើ...យាយខ្ ាំឈ ម្ ោះ ឈផាែ ច្ សួង ឈ ើយតខ្ ាំឈ ម្ ោះអ្៊ីឈេឈទឈនោះ ឈ ម្ ោះអ្៊ីឈទែឹងដរឈ ម្ ោះឈវង ប៉េ ដនតឈភែច្
ត្រកូលគារ់។ 

ក៖  នឹងខាងឈអ្ើ...? 

ខ៖ ខាងដ ៉េខ្ ាំ។ 

ក៖ ខាងឪព ក ៊ីងចាាំ? 

ខ៖ ខាងឪព កអ្រ់ ឈត្ោោះអ្៊ីខ្ ាំអ្រ់ដែលសូវសាា ល់គារ់ផ្ង។ 

ក៖ ម្ភា យអ្ ៊ីអ្រ់ដែលត្បាប់អ្រ់ដែលអ្៊ី? 

ខ៖ អ្រ់ដែលត្បាប់ ត្គាន់ថាត្បាប់ឈ ម្ ោះឪ។ 

ក៖ ចឹ្ងសាា ល់ដរឈ ម្ ោះឪឈទឈនាោះ? 

ខ៖ ចាា៎ ! 

ក៖ ម្ភនែឹងថាគារ់ឈកើរឈៅថ្ងៃដខឆ្ន ាំណាអ្៊ីឈទ? 

ខ៖ យាយខ្ ាំឈោស? 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ អ្រ់ែឹងឈទ! ចាា៎ ! ប៉េ ដនតយាយខ្ ាំែឹងដរឆ្ន ាំវក ឆ្ន ាំវក នឹងតខ្ ាំក៏វកដែរ។ បង ួយជួរោស វកែូច្គាន  ប៉េ ដនត
ឈស៊ារ ៊ីគារ់ ឈស៊ារ ៊ីសឈ ាច្តនា៎! សឈ ាច្តឈយើងឆ្ន ាំច្ ៊ី  នឹងឈ ើយបងសឈ ាច្តឈយើង។ សឈ ាច្តឈយើងវក
ឈ ើយច្ សឈ ាច្តឈយើងឈនោះឈោស។ 



ក៖ ែូច្ជាអ្ ៊ីម្ភនែឹងថាគារ់ឈៅស្សុកកាំឈណើ រគារ់ឈៅណាអ្៊ីៗឈទ តយាយ? 

ខ៖ ឈអ្ើ...តឈៅខាងសាវ យឈភែើង ឈ ើយយាយខ្ ាំឈៅត្កឺល នឹង។ 

ក៖ ែូច្អ្ ៊ីម្ភនដែលែឹងព៊ីសាច់្ឈរឿងពួកគារ់ខែោះៗឈៅឈលើសអ៊ីឈទ? 

ខ៖ ឈអ្ើ...អ្រ់សូវែឹងត្បវរតិគារ់ឈទ ឈត្ោោះអ្៊ីខ្ ាំអ្រ់សូវែូច្ថាម្ភននរណានិយាយត្បាប់អ្៊ីផ្ង ឈត្ោោះអ្៊ីយាយខ្ ាំ 
រ ័សខូច្ឈពក។ 

ក៖ ចឹ្ងម្ភា យអ្ ៊ីអ្រ់ដែលត្បាប់ អ្រ់សូវអ្រ់ដែលសូវត្បាប់? 

ខ៖ ខ្ ាំឈៅជា ួយគារ់ដែរ ប៉េ ដនាខ្ ាំែូច្ថាឈយើងឈកមង អ្រ់សូវចាប់អារ មណ៍អ្៊ីចឹ្ងោស អ្រ់សូវ។ 

ក៖ ប៉េ នអ្ ៊ីឈៅជា ួយគារ់យូរដែរឈ ើយឈរើ ៊ី? 

ខ៖ ខ្ ាំឈៅតាំងព៊ីអាយ ២ឆ្ន ាំរ ូរែល់អាយ ១២។ 

ក៖  នឹង១០ឆ្ន ាំ។ 

ខ៖ ប៉េ ដនតឈយើងែូច្ជាច្ាំឈយើងឈៅឈកមង ិនរិច្ណាច្ង់ឈឡើង៣០ឆ្ន ាំ ៤០ឆ្ន ាំឈ ើយឈនោះ។ 

ក៖ គារ់ឈៅឈ ើលដងរកាឈយើង? 

ខ៖ ចាា៎ ! ឈ ើយគារ់ឈៅ ឈៅគារ់ដ ៉េព ក នឹង ឈៅយាយដ ៉េព ក ឈ ើយច្ាំដណកអ្៊ា ៊ុំខ្ ាំ  ៊ីងខ្ ាំ ខ្ ាំឈៅបងទាំង
អ្ស់ ឈ ើយកាលខ្ ាំឈៅជា ួយគារ់ពូខ្ ាំឈធវើបាបខ្ ាំោស ឈធវើបាបខ្ ាំផាា ាំឈ ើយ។ 

ក៖ គារ់ឈធវើបាបអ្វ៊ីដែរ? 

ខ៖ គារ់ឈធវើបាបែូច្ជា ែូច្ថាគារ់ខូច្ោសគារ់កូនឈៅឈោស គារ់ខូច្គារ់ឈត្បើឈយើងគារ់សអ៊ីវយស ទធដរ
ឈលារធ្លក់។ ឈបើត្បវរតិខ្ ាំខែួនឯងខ្ ាំ  ិនសូវឈនោះឈទ ខ្ ាំ ិនសូវច្ងចាាំ ឈបើឈៅភូ ិខ្ ាំែឹងដរឈេនិយាយអាឈរឿង
ត្បវរតិខ្ ាំព៊ីរូច្ កឈេចាាំច្ាស់ត្េប់គាន  ពូខ្ ាំឈធវើបាបខ្ ាំឈពក។ 

ក៖ គារ់ឈត្បើឈយើងឈធវើការ? 

ខ៖ ចាា៎ ! ឈធវើអ្៊ីក៏ឈដាយគារ់ថ្វ ៉េ គារ់រកឈរឿងឈយើង គារ់ឈញាសឈយើង។ 

ក៖ ចឹ្ង ួយត្េួសារទាំងអ្ស់គារ់ឈធវើបាបដរ... 



 ខ៖ ឈធវើបាបខ្ ាំ ប៉េ ដនតពូបងៗឈធវើបាបចិ្រតត្បដែលត្បឈៅអ្៊ីចឹ្ងោស ត្បឈៅអ្រ់សាា ប់អ្៊ីចឹ្ងោស ច្ឈច្ស 
ណាស់ ឈធវើឈ ៉េច្ឈធវើឈរើឈនោះឈ ើយ ដរឈត្បើឈៅ នឹងឈ ើយ ត្រូវដរឈអាយឈលឿន  នឹង ៊ីងខ្ ាំ ួយឈទៀរ ដាក់ ួយ
ដវកផូ្ងយកអាឈនោះ ដាក់ ួយដវកផូ្ងយកអាឈនាោះ អា នឹង ៊ីងខ្ ាំ ួយ ឈ ើយនិងពូខ្ ាំដរប៉េ ណណឹ ង។ 

ក៖ ឈបើឈយើងអ្រ់ឈធវើគារ់ថ្វ ៉េ? 

ខ៖  ិនដ នថាអ្រ់ឈធវើ ឈធវើ ប៉េ ដនតត្គាន់ដរទម្ភែ ប់គារ់  ួយដវកចឹ្ង យកអាឈនោះ ួយដវក យកអាឈនាោះ ួយដវក
 ិនដ នឈត្បើដរម្ភរ់ឈទ។ 

ក៖ ឈទោះឈយើងឈធវើក៏ឈដាយ? 

ខ៖ ចាា៎ ! ឈធវើឈរើ ឈត្បើខ្ ាំឈៅ ខ្ ាំឈៅ សាម នណាក៏ខ្ ាំឈៅដែរ។ កាំពូលខាែ ច្ឈខាម ច្ឈ ើយ ឈ ើយឈែើរឈៅផ្ទោះ នឹង កាល
 នឹងផ្ទោះឈៅខាងឈេឈោស ថ្ត្ពឈ ើយដ នែូច្ឥឡូវឈនោះណាា៎។ 

ក៖ ែូច្ជាអ្ ៊ីរស់ឈៅឈខរតឈនោះឈអ្ើ...រយៈឈពលប៉េ នាម នឆ្ន ាំ? 

ខ៖ ខ្ ាំ កឈខរតឈនោះឈ ស? ឈខរតឈនោះតាំងព៊ីកូនខ្ ាំ៩ឈនោះ ៥ឆ្ន ាំឈ ើយ៤ដខោស។ 

ក៖ ចឹ្ងអ្ ៊ីម្ភនកូនប៉េ នាម ននាក់? 

ខ៖ ចាា៎ ? 

ក៖ កូន? 

ខ៖ កូនខ្ ាំម្ភន២។ 

ក៖ ២? 

ខ៖ ចាា៎ ! 

ក៖ ប៉េ នឈៅឈកមងៗដែរ? 

ខ៖ ចាា៎ ! 

ក៖ ពួកគារ់ឈៅឈរៀន? 

ខ៖ ចាា៎ ! 



ក៖ ែូច្ជាអ្ ៊ីែូច្ជាម្ភនសាច់្ញារិអ្៊ីឈៅត្បឈទសឈត្ៅឈទ? 

ខ៖ ខ្ ាំែូច្ជាអ្រ់ម្ភនផ្ង អឺ្...ម្ភន ម្ភនថាសាច់្ខាងឆ្ៃ យចឹ្ងោស។ 

ក៖ បងបអូនអ្៊ីអ្ ៊ី? 

ខ៖ ែូច្ថាៗដ ៉េខ្ ាំៗ ត្េួសារខ្ ាំចឹ្ង ធ្លែ ប់ឈអ្ើ...ឈៅព៊ីអាពរចឹ្ងោស លួច្ ែូច្ថាលួច្ត្រ៊ីឈងៀរ លួច្សអ៊ី ែូច្
បាយអាកាា ាំងអាសអ៊ី នឹង យកឈអាយឈេ ូបចឹ្ងោស ឈ ើយជួយបឈណាា ោះជួយអ្៊ីចឹ្ង ឈពលដរ...ដរឈេអ្រ់
រាប់ឈយើង។ 

ក៖ ឈយើងខាំឈអ្ើ... 

ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ ឈៅលួច្ជួយ? 

ខ៖ ឈពលៗបានឈៅស រែឋ ឈេអ្រ់នឹកនាឈយើងឈទ។ 

ក៖ ែូច្ថាគារ់អ្រ់នឹកឈឃើញែល់ឈយើង... 

ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ ែូច្ថាឈយើងធ្លែ ប់ជួយពួកគារ់? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ! ខ្ ាំឮដរដ ៉េខ្ ាំនិយាយ ឈ ើយបងបអូនអ្៊ា ៊ុំខ្ ាំអ្៊ីនិយាយឈទ ប៉េ នឈ ម្ ោះអ្៊ីឈទឈនៀក ខ្ ាំអ្រ់បានចាប់
អារ មណ៍។ 

ក៖ ម្ភនែឹងថាពួកគារ់រស់ឈៅត្បឈទសណាអ្៊ីឈទ? 

ខ៖ ឈេថា...ែូច្ថា...ឈេថាស រែឋៗ  ិនែឹងដែរ អ្រ់ែឹងដែរ ខ្ ាំ ិនបានសួរ។ 

ក៖ ែូច្ជាបា៊ីរបស់អ្ ៊ីឈ ម្ ោះអ្៊ីដែរ? 

ខ៖ ចាា៎ ? 

ក៖ បា៊ីរបស់អ្ ៊ី? 

ខ៖ បា៊ីរបស់ខ្ ាំឈនោះឈ ហស? ឈអ្ើ! គារ់ឈ ម្ ោះ ស ឹ  ឈៅ ឈេឈៅតត្រពួយ។ 



ក៖ ឈ ើយអ្ ៊ីឈរៀបការឈៅឈពលណាដែរ? 

ខ៖ ចាា៎ ? 

ក៖ ឈរៀបការោស? 

ខ៖ ខ្ ាំអាយ ៣៣។ 

ក៖ ឈ ើយច្ ោះអ្ ៊ីម្ភនចាាំថ្ងៃដខដែលអ្ ៊ីបានឈរៀបការឈទឈៅឆ្ន ាំណា? 

ខ៖ ឈអ្ើ...ឈ ើលខ្ ាំអាយ ៣៣...ខ្ ាំ ិនចាាំឈទ។ 

ក៖ អ្រ់ចាាំឈទឈោស? 

ខ៖ ចាា៎ ! 

ក៖ ចាាំថាឈៅឆ្ន ាំ? 

ខ៖ ៣៣ ខ្ ាំ កឥឡូវ៤០ឈ ើយវ... 

ក៖ ការឈៅឆ្ន ាំណាអ្៊ី? 

ខ៖ ចាា៎ ! 

ក៖ ែូច្ជាឈពលអ្ ៊ីឈរៀបការ នឹង អ្ ៊ីស្សលាញ់ឈដាយខែួនឯងឬក៏ឪព កម្ភា យជាអ្នកឈរៀបច្ាំឈអាយ? 

ខ៖ អ្រ់ឈនោះឈទ ខ្ ាំស្សលាញ់ខែួនឯងឈរើ។ 

ក៖ ចឹ្ងអ្ ៊ីបានជួបគារ់ឈៅកដនែងណាដែរ? 

ខ៖ ខ្ ាំជួបគារ់ឈៅផ្ទោះខ្ ាំ នឹង ៉េង។ គារ់ឈៅអ្៊ីឈនោះ ទូរស័ពទ ស ័យឥឡូវឈោស។ 

ក៖ ផ្ទោះជាប់គាន អ្៊ីដែរ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ! គារ់ឆ្ៃ យោស គារ់ឈៅ...គារ់ឈៅឈ  ៉េរ់ឈរើ ឈៅដា(ឈ ម្ ោះកដនែង) រួច្ឈៅ... ិនឈៅស្សលាញ់
គាន អ្៊ីណាឈទ ប៉េ ននឹកឈឃើញថា...ខ្ ាំក៏ពិបាក គារ់ក៏ទាំឈនរ...យកឈអាយដរម្ភនគាន ៗ ម្ភនឈគាលជាំ ។ 

ក៖ ឈពលណ ងអ្ ៊ីជួបគាន ណ ង ជួបឈដាយឈធវើការឬក៏ជួបឈដាយអ្វ៊ីឈផ្សងៗ? 



ខ៖ ឈអ្ើ! និយាយឈៅទូរស័ពទ ឈរឈៅគារ់ឈៅឈលងផ្ទោះ ដរគារ់អ្រ់ស្សឡាញ់ខ្ ាំ ខ្ ាំក៏អ្រ់ស្សឡាញ់គារ់ដែរ។ 

ក៖ ឈៅជួបគាន  គារ់ឈៅឈលងផ្ទោះឈៅឈលងអ្៊ីជួបគាន សាា ល់គាន អ្៊ី? 

ខ៖ ចាា៎ ! សាា ល់ក៏អ្រ់ម្ភនថាឈនោះ  ូបបាយ  ូបទឹកអ្៊ីធ មត។ អ្រ់ម្ភនស្សលាញ់គាន ឈទ ដរគារ់ឈពលែូច្ថា
គារ់ដបកែូច្ថា កាល នឹង គារ់ឈៅដរឯងចឹ្ងឈោស  នឹងឈ ើលឈៅកក៏គាន ឈកាសខយល់ ក៏គារ់ឈៅនិយាយ
គាន ឈៅនិយាយគាន ជា ួយខ្ ាំ នឹង ក៏កាល នឹងជា ួយគារ់ឈរៀបដរ ួយត្ពឹកឈរើ  ិនបានការឈទ។ 

ក៖ និយាយច្ ោះនិយាយឈឡើងឈៅត្រូវគាន ឈៅបានឈរៀបការ? 

ខ៖ ចាា៎ ! 

ក៖ ែូច្ជាគារ់ម្ភនជាំនូនម្ភនជាថ្ងែទឹកឈដាោះអ្៊ីឈៅែល់អ្ ៊ី? 

ខ៖ និយាយឈៅគាម នអ្៊ីឈទ! ចិ្រតនិងចិ្រត ៉េង ឈធវើឈ ៉េច្ឈអាយបានគាន  ែូច្ថាជ ាំគាន ឈៅវញិឈៅ ក ឈឺយប់ត្ពលប់
អ្៊ីចឹ្ងោស។ 

ក៖ ែូច្ជាឈរៀបឈអាយដរបានគាន  ចាប់ថ្ែគាន ? 

ខ៖ ចាា៎ៗ! 

ក៖ ែូច្ជាអ្ ៊ីឈច្ោះអាន និង ឈច្ោះសរឈសរភាសាដខមរបានលអឈរើ ៊ី? 

ខ៖ ខ្ ាំឈច្ោះឈរើសរឈសរ ប៉េ ដនាខ្ ាំឈរៀន អ្រ់សូវបានឈរៀនដ ន  ួយអាទិរយខ្ ាំឈរៀនបាន៣ថ្ងៃ២ថ្ងៃ ប៉េ ដនតែូច្ខ្ ាំដាក់
ឈៅឈច្ោះ ៉េងអ្កសរ អ្រ់ែូច្ឈេឈទ។ 

ក៖ ចឹ្ងអ្ ៊ីម្ភនឈច្ោះឈអ្ើ...និយាយអ្៊ីភាសាឈផ្សងអ្៊ីឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈទ! ខ្ ាំអ្រ់ម្ភនឈទ! ម្ភនដរភាសាដខមរ នឹង ឈច្ោះសរឈសរ ឈច្ោះអាន ត្គាន់ដរឈ ើលដាច់្ ត្គាន់ដរ
ត្កឈឡកអ្៊ី ឈេដាក់អ្៊ីត្គាន់ត្កឡាក ិនបាច់្ឈ ើលយូរចឹ្ងឈទ។ 

ក៖ អូ្! អាច្យល់ខែួនឯង? 

ខ៖ ឈយើងអាច្ឈ ើល ចាា៎ ! ឈ ើយកាលព៊ីឈរៀនអ្រ់ឈច្ោះរាប់ឈទ ក ខ េ ឃ ង ស្សោះអ្ ស្សោះអា ស្សោះអិ្ ស្សោះអ្៊ី អ្រ់
ឈច្ោះរាប់ឈទ។ ពយញ្ជ នៈស្សោះអ្៊ីអ្រ់ឈច្ោះរាប់ទាំងអ្ស់ ប៉េ ដនតបាំដបកឈច្ោះ(ឈសើច្) បាំដបកឈច្ោះ ឈបើសិនខ្ ាំឈៅជា ួយ
យាយខ្ ាំ ឈរៀនឈលខ ួយជា ួយកូនត្េូនាយក នឹង ឈបើវ...ឈបើៗគារ់ឈលខ ួយ ខ្ ាំឈលខព៊ីរ ឈបើខ្ ាំឈលខ ួយ



គារ់ឈលខព៊ីរ ដនា៎! ប៉េ នឥឡូវឪព កឈេស ទធដរត្េូៗ ដរខ្ ាំឈទកូន ខ្ ាំអ្នកដស្សច្ម្ភា រ ឈ ើយអ្រ់សូវបានឈរៀន     
ឈទៀរ។ 

ក៖ ែូច្ជាអ្ ៊ីកាលឈរៀន នឹង បានឈរៀនែល់ថាន ក់ទ៊ីប៉េ នាម នដែរ? 

ខ៖ ខ្ ាំឈរៀនបានថាន ក់ទ៊ី៥។ 

ក៖ បានថាន ក់ទ៊ី៥? 

ខ៖ ចាា៎ ! 

ក៖ ឈ ើយឈប់ឈរៀនឈៅ? 

ខ៖ ឈប់ឈរៀន! ពិបាកឈពកឈៅជា ួយយាយខ្ ាំឈច្ោះដរបានឈរៀន ពិបាកការងារដ ន ដរបានឈរៀន ពិបាកដ ន 
 ួយថ្ងៃ  ិនម្ភនឈពលទាំឈនរឈទ ប៉េ ដនតខ្ ាំឈៅម្ភនឈម្ភ៉េង ួយខ្ ាំបានឈរៀន ឈបើឈៅជា ួយដ ៉េខ្ ាំ ពិបាកទាំងឈរៀន
ពិបាកទាំងកាយ ឈ ើយអ្រ់បានឈរៀនឈទៀរ រា៉េ ប់រងទាំងអ្ស់។ 

ក៖ អូ្! ឈប់ឈរៀន ជួយឈធវើការគារ់? 

ខ៖ ចាា៎ ! ឈបើជួយឈធវើការ នឹង ម្ភនការងារអ្៊ី ឈយើង ិនឈធវើកាល៊ីឈេ ឈែើរឈធវើកាល៊ីឈេ ធ្លែ ក់ែល់កាំពង់ឆ្ន ាំងរ ូរ
ែល់ឈនាោះឆ្ៃ យណាស់ ត្ចូ្រែល់បារ់ែាំបងបារ់អ្៊ីឈោស។ 

ក៖ ជួយឈធវើការគារ់ឈែើ ប៊ីចិ្ញ្ច ឹ ? 

ខ៖ ចាា៎ ! ល យបាន កចឹ្ង ខ្ ាំ ិនដែលឈទ ឈេស ៊ីចាយត្េប់គាន  ខ្ ាំ ិនដែលឈនោះឈទ ែូច្ថាច្ ោះ កឈេែល់កដនែង
ជិោះរ ៉េ  ៉េកអ្៊ី ែល់កដនែងឈេ ូបឈនោះ ូបឈនាោះ ខ្ ាំអ្រ់ ូបឈទ ខ្ ាំខាែ ច្អ្រ់ល យ កឈអាយបអូនឈអាយដ ៉េ ចិ្ញ្ច ឹ ដ ៉េ
ចិ្ញ្ច ឹ បអូន ឈឡើងប៊ីបួននាក់។ 

ក៖ ែូច្ជាអ្ ៊ីម្ភនចាាំថាអ្ ៊ីឈរៀនឈៅសាលាណាដែរ? 

ខ៖ ខ្ ាំឈរៀនឈៅសាលាបឋ សិកាត្កឺល ឈរៀនឈៅត្កឺល នឹង។ 

ក៖ ឈៅឈខរតកាំពង់ធាំឈៅ ៉េង? 
ខ៖ ឈៅឈខរតកាំពង់ធាំ នឹង។ ចាា៎ ! 

ក៖ ែូច្ជាកាលឈពលឈៅឈរៀន នឹង អ្ ៊ីម្ភន ិរតភកតិសនិទធសាន លអ្៊ីឈទ? 



ខ៖ ម្ភនឈរើ។ 

ក៖ ម្ភនឈត្ច្ើនឈទ? 

ខ៖ ម្ភនឈត្ច្ើនដែរ ម្ភន ិរតភកតិ ួយឈៅត្ពោះវោិរឥឡូវ ប៉េ នម្ភនបា៊ីម្ភនត្បពនធអ្ស់ឈៅ ឈៅឈរៀងឆ្ៃ យព៊ី ិរត
ភកតិ នឹងក៏ម្ភនដែរ ឈៅភូ ិត្កឺល នឹងក៏ម្ភនដែរ។ 

ក៖ ែូច្ជាអ្ ៊ីអាច្ឈរៀបរាប់ឈ ម្ ោះគារ់បានឈទ? 

ខ៖ ឈអ្ើ... 

ក៖ គារ់ឈ ម្ ោះអ្វ៊ី? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះអ្វ៊ីឈៅកដនែងឈៅឈនាោះឈ ម្ ោះសអ៊ីឈទឈនៀក ឈភែច្ត្រកូលឈេបារ់ឈ ើយ យូរដែរឈ ើយ ឈ ម្ ោះអាន៊ីន 
ឈេឈៅអាន៊ីនៗ ឈ ើយឈៅឈនោះឈ ម្ ោះនាងឈ   ឈេឈៅកាឈ   ប៉េ ដនាខ្ ាំឈៅដរនាងឈ  ឈទ វស្សាល 
ម្ភន ិរតភកតិជិរសនិទធិប៉េ ណណឹ ង។ 

ក៖ ែូច្ជាអ្ ៊ីម្ភនច្ងចាាំការសាច់្ឈរឿងអ្ន សាវរ ៊ីយ៍ជា ួយគារ់ ឈធវើអ្៊ី ឈលងអ្៊ីជា ួយពួកគារ់ ឈែើរឈលង
ជា ួយពួកគារ់អ្៊ី? 

ខ៖ ឈបើឈលង ឈៅឈរៀនឈលង ឈច្ញឈត្ៅអ្រ់ម្ភនដែលឈលងជា ួយគាន ឈទ។ ឈពលដែលឈរៀន ឈច្ញឈលង ឈលង
ជា ួយគាន  ឈអ្ើរ..អាន៊ីន នឹងឈធវើឪព ក ឈ ម្ ោះឈកានៗ ួយឈទៀរឈធវើម្ភា ។  នឹងឈ ើយ! ឈលងឈធវើឪព ក ឈធវើម្ភា យ   
ចឹ្ងឯង។ 

ក៖ ឈពលឈច្ញព៊ីឈរៀនឈៅ ឈៅផ្ទោះឈធវើការឈរៀងខែួន? 

ខ៖ ចាា៎ ! ឈធវើការឈរៀងខែួន។ ឈៅឃ្វវ លឈគាឈៅឃ្វវ លអ្៊ីចឹ្ងឈៅ។ 

ក៖ ប៉េ នផ្ទោះឈៅឆ្ៃ យៗព៊ីគាន ? 

ខ៖ ផ្ទោះឆ្ៃ យ  ិនជាឆ្ៃ យប៉េ នាម នឈទ។ និយាយឈៅ ឈ ា៎! ឈបើឈយើងថាឆ្ៃ យឈ ើយឈណាស បាាំង ួយថ្ត្ពៗ   
ដែរ។ ផ្ទោះដាច់្ឆ្ៃ យ  ឥឡូវឈេម្ភនបា៊ីម្ភនត្បពនធ ឈេម្ភនៗជាងខ្ ាំ។ 

ក៖ ែូច្ជាកាលឈៅព៊ីឈកមងអ្៊ីអ្ ៊ីឈធវើដស្សច្ម្ភា រ ឬឈធវើអាជ៊ីវក ម? 

ខ៖ ខ្ ាំឈៅព៊ីឈរៀន នឹង ឈច្ញ កេឺខ្ ាំរកបាយត្ជូក ឈ ើយនិងឃ្វវ លឈគា ប៉េ ណណឹ ងខ្ ាំ។ 



ក៖ ឈែើរឃ្វវ លឈគាឃ្វវ លអ្៊ីឈៅ? 

ខ៖ ចាា៎ ! ទាំឈនរចឹ្ងឈៅប កស្សូវប កអ្ងារ ស ័យ នឹងឈយើងប ក។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ កិន ឈយើងកិននឹងអារាល់កិនឈេ អារាល់ឈរឈោស កិនជាសារ ៉េូ  ក ឈយើងយក កប កជាអ្ងារ   
សាំរទិធិ។ 

ក៖ ែូច្ជាឥឡូវអ្៊ីអ្ ៊ីែូច្ជាឈធវើការអ្វ៊ីឈែើ ប៊ីចិ្ញ្ច ឹ ជ៊ីវរិ? 

ខ៖ សពវថ្ងៃទិញឈអ្រចាយ ឈរ ើសឈអ្រចាយ ឈ ើយឈៅឈបើឈនោះ ក៏ឈបើម្ភនឈភែងៗ ឈេរកឈភែងចឹ្ងឈៅៗ។ 

ក៖ ម្ភនការងារព៊ីរ? 

ខ៖ ចាា៎ ! 

ក៖ បាទ! ែូច្ជាអ្ ៊ីតាំងព៊ីឈកមងរ ូរែល់ឥឡូវអ្ ៊ីេិរថាជ៊ីវរិរបស់អ្ ៊ីម្ភនការផាែ ស់បាូរអ្៊ីដែរ? 

ខ៖ ផាែ ស់! វផាែ ស់បាូរវ។ 

ក៖ ផាែ ស់បាូរយា៉េងឈ ៉េច្ដែរ? 

ខ៖ ត្គាន់ថាកាលព៊ីឈកមងោស ពិបាកឈវទនា ែូច្ថារក កចិ្ញ្ច ឹ ដរបងចិ្ញ្ច ឹ ដរបអូន ចិ្ញ្ច ឹ ដរដ ៉េ។ អ្រ់
ម្ភនែូច្ថាម្ភនអ្៊ីខែួនឯង ឈពលែល់សពវថ្ងៃឈនោះ ស្សួល ជាពិឈសសឈពល កឈៅកាំពង់ចា ស្សួលជាងខាង
កាំពង់ធាំ ឈយើងែូច្ថាម្ភន  ខរបរ ឈទោះប៊ីថាឈយើងទិញឈរ ើសឈអ្រចាយក៏ឈយើងម្ភនសត្ម្ភស់ឈរ ើសដែរណាសា៎ 
ឈបើឈនាោះ ឈខាោះ ៉េងរកគាម ន។ 

ក៖ បានន័យថាឈៅឈនោះស្សួលរក? 

ខ៖ ចាា៎ !ស្សួលរកស្សួលជាង។ 

ក៖ ែូច្ជាអ្ ៊ីកាលឈៅព៊ីឈកមងអ្ ៊ីចូ្លចិ្រត ហូបអ្៊ីដែរ? 

ខ៖ ខ្ ាំ ៊ី? 

ក៖ បាទ! 



ខ៖ ខ្ ាំឈៅព៊ីឈកមង ខ្ ាំែូច្ជាចូ្លចិ្រតដរស ែ ជូរ។ 

ក៖ ែល់ឥឡូវ? 

ខ៖ ែល់ឥឡូវត្រ៊ីថ្ត្បក៏បានកាា  ថ្ត្បក៏បាន។ 

ក៖ ច្ ោះច្ាំដនកឈអ្ើ! ដលបងត្បជាត្បិយ៍អ្៊ីោស ដលបងត្បជាត្បិយ៍ដខមរ លកេណៈឈបាោះអ្ងា ញ ឈអ្ើ! ឈចាលឈូងអ្៊ី
លាក់កដនសងអ្៊ីអ្ ៊ីចូ្លចិ្រតឈទ? 

ខ៖ អូ្ា៎! ឈបើនិយាយព៊ី នឹង ខ្ ាំចូ្លចិ្រតឈលងឈសាច្ច្ង់ ឈ ើយនិងកដនែងអ្ងា ញអ្រ់សូវចូ្លចិ្រតឈទ ឈ ើយនិង 
ឈូង។ ឈសាច្ច្ង់ ឈលងឈូងចូ្លចិ្រតណាស់ ខ្ ាំឈអាយដរយប់ៗជិរចូ្លឆ្ន ាំអ្៊ីចឹ្ង នាាំគាន ឈលងឈ ើយណាសា៎
សបាយណាស់ ខាងខ្ ាំសបាយណាស់។ 

ក៖ ឈេឈលងឈៅជិរផ្ទោះរក៏ឺឈលងឈៅវរត? 

ខ៖ ឈេែូច្ថាឈេឈលងព៊ីភូ ិឈេ ក  កឈលងភូ ិខ្ ាំ កាល នឹងអ្រ់ទន់ម្ភនឈភែើងឈទ ចាប់អាេ យ ចាប់អាេ យ
ឈ ើយជួលអាេ យចាស់ៗឈទៀរ ជួលឈេ ជួលអាេ យចាស់ៗ កឈ ើយ ដនា៎! យកឈៅបញ្ចូ លឈភែើងឈ ើយ
ឈច្ញឈភែើង ល យឈភែើងណាណាល យជួលអាេ យឈទៀរ។ 

ក៖ ដច្កគាន ឈច្ញឈៅ? 

ខ៖ ចាា៎ ! អូ្! ឈេ  កឈច្ញឈៅ ត្បុសឈេឈច្ញ  កចឹ្ង។ 

ក៖ ែូច្ជារាាំដរករាាំអ្៊ីចូ្លចិ្រតឈរើ? 

ខ៖ រាាំខ្ ាំ ិនសូវជាច្ាំណូលប៉េ នាម នឈទ ចូ្លចិ្រតដែរ ប៉េ ដនតរាាំបានដរបទរាាំវង់ កាច់្សារវ៉េ ន់ឈទខ្ ាំឈោស ញាក់អ្៊ី
 ិនសូវប៉េ នឈទ។ 

ក៖ ច្ ោះបទរាាំដខមរឈអ្ើរប រាណអ្៊ី? 

ខ៖ ចាា៎ ! 

ក៖ ែូច្ជាឥឡូវអ្៊ីអ្ ៊ីដែលឈៅចូ្លចិ្រតឈលងអ្៊ីដលបងត្បជាត្បិយ៍អ្៊ីែល់ឥឡូវោស? 



ខ៖ អ្រ់សូវម្ភន អ្រ់សូវែូច្ថាអ្រ់សូវវឈនោះោស វត្គាន់ដរផាែ ស់បាូរព៊ី  នឈកមងសបាយ ចូ្លចិ្រតសបាយ
ែូច្ជាឈលងែូច្ថាឈសាច្ច្ង់ ឈអាយដរឈេបបួលអ្៊ីឈលងឈសាច្ច្ង់ឈ ើយ។ ឈបើ ិនឈសាច្ច្ង់ឈទលាក់កដនសងក៏
បាន ឈូងក៏បាន ប៉េ ដនតខាងខ្ ាំឥឡូវឈេឈលងបូ ទឹកថ្វ ៉េកអ  ថ្វ ៉េអ្៊ីចឹ្ង ជិោះកង់ត្បណាាំងគាន ។ 

ក៖ ែូច្ជាអ្ ៊ីធ្លែ ប់ឈអ្ើ! ឈនោះឈអ្ើ...ឈច្ោះឈត្ច្ៀងអ្៊ីឈទ កាលព៊ីឈកមងរ ូរែល់ឥឡូវោស? 

ខ៖ ខ្ ាំឈច្ោះព៊ីឈកមងខ្ ាំបាំណងខ្ ាំឈលងយ៊ីឈក។ ខ្ ាំច្ង់ោហ ស ខ្ ាំច្ង់ឈលងយ៊ីឈកោហ ស ឈអាយដរឈៅត្រង់ណា      
ចាស់ៗឱ្យខ្ ាំឈត្ច្ៀងឈ ើយ ឈត្ច្ៀងបទយ៊ីឈក ឈត្ច្ៀងរាាំៗបទយ៊ីឈក នឹងតាំងព៊ីរូច្ប៉េ ណណឹ ងឈច្ោះ។ 

ក៖ ចូ្លចិ្រតបទប រាណ បទស ័យអ្រ់សូវចូ្លចិ្រតប៉េ នាម នឈទឈ ហ? 

ខ៖ ឈបើសិនជាបទខ្ ាំចូ្លចិ្រតយ៊ីឈក ឈ ើយបទស ័យៗឈែើ ខ្ ាំចូ្លចិ្រតដរស ័យឈែើ ឈទ។ ស ័យឥឡូវអ្រ់
សូវចូ្លចិ្រតឈទ ឈច្ញស ័យឥឡូវ ស ័យរស់ឈសរ ៊ីស ធ្លអ្៊ីឈោសខ្ ាំចូ្លចិ្រត។ 

ក៖ ែូច្ជាឈៅកន ងត្កុ ត្េួសាររបស់អ្ ៊ី ឬក៏ញារិ ិរតបងបអូនរបស់អ្ ៊ី ម្ភនអ្នកណាគារ់ឈច្ោះឈលងឧបករណ៍
ឈភែងឈទ? 

ខ៖ ឈបើបា៊ីខ្ ាំឈច្ោះោស ប៉េ ដនតឈបើតយាយខ្ ាំត្េួសារខ្ ាំអ្រ់ម្ភនណាឈច្ោះឈសាោះ អ្រ់ម្ភនណាឈច្ោះ។ 

ក៖ គារ់ឈច្ោះឈលង ឈលងឈភែងអ្៊ីដែរ? 

ខ៖ ចាា៎ !ខ្ ាំ ៊ី? 

ក៖ បាទ! ទាំង.... 

ខ៖ ខ្ ាំអ្រ់ឈច្ោះឈលងឈភែងឈទ ត្គាន់ឈច្ោះឈត្ច្ៀង។ 

ក៖ បា៊ី? 

ខ៖ បា៉េ ៊ីអូ្នខ្ ាំឈច្ោះ ឈលងឈភែងត្បថ្ពណ៊ី ឈយើងែូច្ជាត្ទ សារ យ៊ីឈក ឃឹ អ្៊ីចឹ្ងោស។ 

ក៖ គារ់ឈច្ោះឈត្ច្ើន? 

ខ៖ ចាា៎ ! ឈត្ច្ៀងឈច្ោះ។ 

ក៖ ែូច្ជាតាំងព៊ីឈកមង ករ ូរែល់ឥឡូវ អ្ ៊ីម្ភនថាេិរថាផ្ទោះរបស់អ្ ៊ីម្ភនលកេណៈដបបណាដែរ? 



ខ៖ ខ្ ាំោស ខ្ ាំនិយាយឈៅត្គាន់ដរខ សគាន កាលព៊ីខ្ ាំឈៅឈកមងោស ខ្ ាំត្បាប់ថាខ្ ាំឈៅឈកមង បាាំងធ្លងែូងឈទ
ផ្ទោះខ្ ាំឈោស បាាំងធ្លងែូងឈ ើយ សសរៗព កៗរូច្ៗឈ ើយឈៅដាក់ឈយើងថ្វ ៉េរនាបឈនោះ ឈ ើយរនាបក៏ ិនជិរ
ែូច្ឈេដែរ ជាន់អាឈនោះបាក់អាឈនោះ ជាន់ខាងឈនោះបាក់ខាងឈនោះ ជាន់ខាងឈនោះបាក់ខាងឈនោះ ឈ ើយឈៅ ួយជួរ
ឈែករាំឈរៀបគាន ឈៅពិបាកណាស់និយាយឈៅឈោស។ 

ក៖ ផ្ទោះ នឹងជាអ្នកសាងសងខែួនឯង ឬក៏ឈអាយជាងឈេ កឈធវើ? 

ខ៖ ឈធវើខែួនឯង កាល នឹងឪច្ ងខ្ ាំ នឹង និងដ ៉េខ្ ាំ នឹងឈធវើខែួនឯង នឹង។ ឈធវើខែួនឯងម្ភនជាង កព៊ីណា អ្រ់ច្ង់
ងាប់ ខ្ ាំឈឺ ិនដែលម្ភនថាន ាំឈលប ួយត្គាប់ឈទ ខ្ ាំឈៅរូច្ឈោស។ 

ក៖ ប៉េ នកាលឈៅរូច្ នឹងអ្ ៊ីបានជួយឈធវើផ្ទោះឈធវើអ្៊ីគារ់ដែរឈរើ ៊ី? 

ខ៖ ខ្ ាំ ិនបានជួយអ្៊ីឈទ ខ្ ាំឈអ្ា៎! វត្គាន់ជួយ  ច្ឈនោះ  ច្ឈនាោះដែរ និយាយឈៅឈោស។ 

ក៖ ែូច្ជា... 

ខ៖ ឈ ើយធ្លងែូងអ្៊ី ឈែើរឈរ ើសធ្លងែូង កបាាំង នឹងពិបាកច្ង់ងាប់។ 

ក៖ ែូច្ជាអ្ ៊ីម្ភនចាាំថាឈេឈត្បើត្បាស់អ្៊ីសត្ម្ភប់ឈធវើផ្ទោះឈទ? 

ខ៖ ឈ ើលោស! កាល នឹងដែកឈគាល កដនែងលួសឈអាយែូជជាពូឈៅ ញញួរអ្៊ីចឹ្ងោស យក កែ ាំ     
ោស។ 

ក៖ ែូច្ម្ភនអ្៊ីដែរ? 

ខ៖ ចាា៎ ! 

ក៖ ម្ភនធ្លងែូងធ្លងអ្៊ី កបាាំង។ 

ខ៖ ធ្លងែូង ចាា៎ ! ធ្លងែូងយក កច្ង បាាំងៗចឹ្ងឈៅ ឈយើងដាក់គាបឈឈើព៊ីឈត្ៅដង ឈទៀរឈៅ។ 

ក៖ ែូច្ជាការឈច្ោះសាងសងផ្ទោះ នឹងម្ភនពួកគារ់ដែរបឈត្ងៀនអ្ ៊ីដែរ? 

ខ៖ ចាា៎ ! ត្គាន់ដរឈលើកដាក់ៗែូច្ឈរាងឈេ នឹងោស។ 

ក៖ គារ់ជួយឈលើកឈេដែរ? 

ខ៖ ចាា៎ ! ែូច្ជាអ្ ៊ីែូច្ម្ភនជាំនាញអ្៊ីវបនតព៊ីត្េួសារ ព៊ីឪព កម្ភា យអ្៊ីោសែូច្ជាជ៊ីែូនជ៊ីតអ្៊ី? 



ខ៖ ខ្ ាំអ្រ់ម្ភនជាំនាញអ្៊ីរព៊ីគារ់ ឈត្ោោះគារ់...ឈបើនិយាយឈៅត្េួសារខ្ ាំឈធវើដរដស្សឈទ ជាំនាញគារ់ខាងដស្ស
ច្ម្ភា រ ។ 

ក៖ តាំងព៊ីឈែើ  ក? 

ខ៖ ចាា៎ ! ជាំនាញខាងចឹ្ង។ ឈ ើយព កខ្ ាំ តប៉េ ដនាខ្ ាំឈៅឪព ក គារ់ឈវញដខសឈវញអ្៊ីលក់ចឹ្ងោស ត្កឈលាោះឈគា
ដខសឈគា ព៊ីជាំនាន់  នឈយើងយកធូបឈតន របាក់ឈតន រ ឈវញឈៅ  នឹង! គារ់ឈច្ោះចឹ្ង ប៉េ នគាម នអ្នកណាចាប់បាន
 ួយឈទ។ ចាា៎ ! 

ក៖ ែូច្ជាអ្ ៊ីអាច្ឈរៀបរាប់ព៊ីកាលទ កលាំបាកអ្ ៊ីកាលជាំនាន់ ប៉េ ល ពរ អ្៊ីអាច្ឈរៀបរាប់បានខែោះៗឈទ? 

ខ៖ ខ្ ាំកាល នឹង ខ្ ាំឈកើរ ក ខ្ ាំអ្រ់ែឹងអ្៊ីឈទ។  ខ្ ាំែូច្ថាខ្ ាំអ្រ់ែឹង ប៉េ នឈបើថាឈយើងម្ភនអាយ ប៉េ ណណឹ ង ឈទោះប៊ី
ឈកើរ ក ត្គាន់ដរថាឈេយកឈផ្សង ិនឈអាយជួបម្ភា យអ្៊ីចឹ្ងោស។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាា៎ !  ិនឈអាយជួបឈទ។ 

ក៖ ប៉េ នឈេអ្រ់ម្ភន... 

ខ៖ ប៉េ នកាលណ ងឈេម្ភនដ ៉េឈដាោះដ ៉េឈេឈផ្សងចឹ្ងោស ម្ភនអ្នកឈ ើលឈកមងឈផ្សងចឹ្ង។ 

ក៖ ឈេអ្រ់ម្ភនឈអាយ...ពួកប៉េ លពរឈធវើការឈធវើអ្៊ី? 

ខ៖ ចាា៎ ! អ្រ់បានឈទ ខ្ ាំអ្រ់ទន់ឈទ ទន់ឈៅរូច្ ឈៅរូច្ត្រឹ ២ខួបអ្៊ីម្ភនែឹងអ្៊ីផ្ង។ 

ក៖ ែូច្ជាអ្ ៊ី ែូច្ជាបទពិឈសាធន៍អ្៊ីលអៗឈៅកន ងជ៊ីវរិដែរ ែូច្ជាឈរៀបអាោ ៍ពិោ ៍ខែួនឯងអ្៊ី ក៏កូនអ្៊ី     
ផ្សឹងៗអ្៊ី? កាលសបាយអ្៊ី ែូច្ជាខែួនឯងអ្៊ីសបាយអ្៊ីឈ ៉េច្អ្រ់ម្ភនឈទឈោស? 

ខ៖ អូ្! សបាយ និយាយឈៅច្ង់បានឈអាយដរកូនឈរៀនខាង់ខាស់ឈទ ខ្ ាំនិយាយឈទណាសា៎ សបាយចិ្រត អ្រ់
ទន់បានចូ្លឈរៀនឈទ ឈពលណ ងពិបាកឈពក ឈយើងទ័ល។ 

ក៖ ែូច្ជាអ្ ៊ីធ្លែ ប់សងឃឹ អ្៊ីកាលឈៅព៊ីឈកមងែល់ធាំឈឡើងច្ង់ឈធវើអ្៊ីដែរឈទ? 

ខ៖ ខ្ ាំ ៊ី?ខ្ ាំសងឃឹ ព៊ីឈកមង កខ្ ាំឈរៀន ខ្ ាំច្ង់ឈធវើឈពទយ ខ្ ាំច្ង់ណាស់ ខ្ ាំច្ង់ឈធវើឈពទយែល់ឈ ើយ។ 

ក៖ សងឃឹ ច្ង់ឈធវើឈពទយ? 



ខ៖ ចាា៎ ! ច្ង់ឈធវើ។ 

ក៖ ែូច្ជាច្ ងឈត្កាយអ្៊ីអ្ ៊ីអាច្ដផ្ាផាា ាំអ្៊ីឈអ្ើ! កូនឈៅជាំនាន់ឈត្កាយថា ជាំនាន់ ប៉េ ល ពរ វលាំបាកយា៉េងណាវ
យា៉េងឈ ៉េច្អ្៊ី ដផ្ាផាា ាំខែោះៗបានឈទ? ឈអាយគារ់ខាំត្បឹងឈរៀនឈអាយគារ់ឈច្ោះជួយគាន អ្៊ីចឹ្ង? 

ខ៖ ចាា៎ ! 

ក៖ ដផ្ាផាា ាំកូនឈៅអ្៊ី? 

ខ៖ ចឹ្ងខ្ ាំគាម នអ្៊ីដផ្ាផាា ាំ ត្គាន់ថាផាា ាំែូច្ជាកូនឬឈកមងជាំនាន់ឈត្កាយ នឹងឈអាយខាំត្បឹងឈរៀន ឈត្ោោះឥឡូវឈយើង
អ្រ់ខវោះឈទណាា៎  សាលាោស សាលាណាក៏ម្ភនដែរ  ិនដ នែូច្ព៊ី  នឈរៀនត ឈអ្ើ!វរតត ឈនោះឈទ។ ខ្ ាំឈរៀន
នឹងសាលាឆ្ន់ឈរើព៊ី  នឈោស ត សាឡាំត អ្៊ី ប៉េ នចឹ្ងត្គាន់ថាដផ្ាផាា ាំឈៅឈកមងៗជាំនាន់ឈត្កាយ នឹងសូ 
ក ាំ...ឈអាយត្បឹងឈរៀន ឈ ើយឈអាយឈច្ោះជួយគាន ។ ចាា៎ ! 

ក៖ ឈអាយឈច្ោះស្សលាញ់គាន ? 

ខ៖ ចាា៎ ! ឈអាយឈច្ោះស្សលាញ់គាន  រួបរួ គាន  ចាា៎ ! ឈ ើយក ាំឈអាយែូច្ថាឈសពឈត្េឿងឈញៀនោស ឈអាយឈជៀស
ឈច្ញឈអាយឆ្ៃ យ។ ចាា៎ ! 

ក៖ ឈរឿងណាខ សច្ាប់ក ាំឈអាយម្ភន? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ ឈរឿងណាខ សច្ាប់ ក ាំឈអាយែូច្ថាក ាំឈអាយត្បត្ពឹរតិចឹ្ងោស។ 

ក៖ ឈែើ ប៊ីឈអាយត្បឈទសជារិម្ភនការរ ៊ីកច្ឈត្ ើន? 

ខ៖ ចាា៎ ! ឈែើ ប៊ីឈអាយត្បឈទសជារិម្ភនការរ ៊ីកច្ឈត្ ើន។ ចាា៎ ! ចឹ្ងឈ ើយ។ 

ក៖ ជាងច្ ងឈត្កាយខ្ ាំសូ អ្រេ ណអ្ ៊ីដែលបានខ្ ាំសម្ភា សព៊ីត្បវរតិអ្ ៊ី។ 

ខ៖ ចាា៎ ! 

 


