
 

កិច្ចសម្ភា សរបស ់ស ៊ូ ច្ំររ ើន 
ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ថន រដ្ឋា     ខ៖ អ្នកត្រវូបានសម្ភា សឈ ម្ ោះ ស ៊ូ ចំឈរ ើន 
 
ក៖ បាទ! ថ្ថៃឈនោះគឺថ្ថៃទី៩ ខខកុម្ាៈ ឆ្ន ំ២០១៨។ ឈ ើយខ្ុំបាទឈ ម្ ោះថនរដ្ឋា នឹងសម្ភា សឈៅ
កាន់ឈោកព៊ូស ៊ូ ចំឈរ ើន ខែលបចចុបបននឈោកព៊ូរស់ឈៅកនុងភ៊ូមិ្កម្មករ ស្សុកស្វា យឈបា៉ោ  ត្កុង
បារ់ែំបង ឈខរតបារ់ែំបង។ ឈ ើយអ្ញ្ច ឹងឈោលបំណងថ្នការសម្ភា សឈនោះគឺឈែើម្បីខថរកាន៊ូវ
ត្បវរតិរ៊ូបសឈងេបរបស់ឈោកព៊ូទុកឱ្យក៊ូនឈៅជំនាន់ឈត្កាយ។ យ៉ោងណាមិ្ចឈែើម្បឱី្យខ្ុំឈរៀន
ស៊ូត្រអំ្ពីត្បជាជនកម្ពុជាផងខែរ។ ឈ ើយអ្ញ្ច ឹងខ្ុំែឹងថាឈោកព៊ូ ឈោកព៊ូអាចជួយជត្ម្ភប
បខនែម្ឈទៀរឈែើម្បីឱ្យកាន់ខរចាស់ឈ ម្ ោះឈពញរបស់ឈោកព៊ូ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះស ៊ូ ចំឈរ ើន។ 
ក៖ ឈោកព៊ូម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅកាលពីឈកមងអី្ នងឹ? 
ខ៖ ម្ភនតាឈគឈៅរ៊ូៗឈៅឈត្ៅ ឈៅថាឈោកព៊ូរ៊ូ ន។៎ 
ក៖ បាទ! អ្ញ្ច ឹងឈោកព៊ូអាយុប៉ោុនាម នឆ្ន ំឈ ើយ?  
ខ៖ អាយ៦ុ៥ឆ្ន ំឈ ើយ។ 
ក៖ ឈោកព៊ូម្ភនកខនែងកំឈណើ រខែលឈោកព៊ូឈកើរឈកើរឈៅឯណាខែរ? 
ខ៖ ឈកើរឈៅបារ់ែំបង ឈៅភ៊ូមិ្អី្ឃុអីំ្ ឈៅភ៊ូមិ្លង់អិ្ន ឃុំស្វា យឈបា៉ោ  ស្សកុស្វា យឈបា៉ោឈខរត 
បារ់ែំបង។ 
ក៖ អ្រគុណឈត្ចើនឈោកព៊ូក ឈ ើយឈោកព៊ូម្ភនសម្ភជិរត្កមុ្ត្គួស្វរបងបអ៊ូនប៉ោុនាម ននាក់
ខែរ? 
ខ៖ បងបអ៊ូនបឈងកើរម្ភនខរ៣នាក់ ឥឡ៊ូវងាប់អ្ស ់ ឈៅសល់ខរខ្ុំឈ ើយនិងអាអ្នកម្ភនឈទៀរ
ឈៅឈកើរសទឹង។ 
ក៖ ឈោកព៊ូជាក៊ូនទីប៉ោុនាម ន? 
ខ៖ បងឈគបងអស់។ 
ក៖ ឈ ើយក៊ូនបអ៊ូនោរ់ឈ្ាើអី្ឈគខែលឈៅរសស់ពាថ្ថៃ នឹង? 
ខ៖ ឈគឈ្ាើត្គូផងឈគការ់សក់ផង។ 
ក៖ បាទ! បានទងំពីរ ន៎! ឈោកព៊ូម្ភនចងចំឈ ម្ ោះរបសោ់រ់ឈទ? 



 

ខ៖ ចំឈ ម្ ោះឈៅជីឈៅវរទិធ។ 
ក៖ ោរ់ជាអ្នកោរ់សក់ នឹងខម្ន? 
ខ៖ ោរ់អ្នកការ់សក់ ឈ ើយឈ្ាើត្គូផង ត្គូឈៅវទិាល័យមុ្ននីវងស។ 
ក៖ ឈ ើយឈោកព៊ូម្ភនន៊ូវចងចសំ្វច់ឈរឿងខែលោរ់ឈៅពីឈកមងឈទ? 
ខ៖ អ្រ់ច។ំ 
ក៖ ឈោកព៊ូច៊ូលចិរតឈ្ាើអី្កាលឈៅឈកមងឈ្ាើការជាមួ្យការ់អ្ញ្ច ឹង ន៎? 
ខ៖ ឈ្ាើការជាមួ្យវា ែ៊ូចជាមិ្នស៊ូវម្ភនទំនាក់ទំនងអី្ឈទវាឈដ្ឋយវាឈៅខ្ុំឈដ្ឋយខ្ុំ។ 
ក៖ ពួកោរ់ឈៅឈខរតបារ់ែំបងខែរ ន៎? 
ខ៖ ឈៅវរតម្ចា ឈៅខកបរឈនោះសងាក រ់ស្វា យឈបា៉ោ។ 
ក៖ ឥឡ៊ូវអ្រ់ឈទ? 
ខ៖ ឥឡ៊ូវឈគដ្ឋក់ភ៊ូមិ្លង់អិ្ន សងាក រ់រឈំចកបី រឈំចកបួន ត្កុងបារ់ែំបងខែរ។ 
ក៖ បាទ! អ្រគុណឈត្ចើនឈោកព៊ូឈ ើយពុករបស់ឈោកព៊ូឈ ម្ ោះអី្ខែរ?  
ខ៖ ឈៅពីដ្ឋរនិ។ 
ក៖ ឈ ើយោរ់ម្ភនអាយុប៉ោុនាម នខែរ? 
ខ៖ អ្៊ូ! ឥឡ៊ូវោរ់៨០ឈៅ៩០ឆ្ន ំ។ 
ក៖ ឈ ើយខរោរ់ខ៊ូចយ៊ូរឈ ើយ ោរ់ខ៊ូច(ស្វែ ប់)កាលពីអាយុប៉ោុនាម ន?  
ខ៖ ោរ់ខ៊ូចពីអាយុ៦០ជាង។ 
ក៖ បាទ!ែឹងថាោរ់ឈកើរឆ្ន ំអី្ឈទ?  
ខ៖ ែឹង! 
ក៖ បាទ! 
ខ៖ ឆ្ន ំវក។ 
ក៖ ឈ ើយែឹងថាទីកខនែងខែលោរ់ឈកើរឈទ? 
ខ៖ ឈៅបារងំ ឈខរតបារ់ែំបងឈនោះឯង។ 
ក៖ បារងំឈៅខាង អ្រ់អី្ឈទឈោកព៊ូអ្ញ្ច ឹងទក់ទងឈៅនឹងពួកោរ់ទំងពីរ កាលឈោកព៊ូ
ឈៅឈកមង នឹងពួកោរ់ត្បកបមុ្ខរបរអី្ឈែើម្បីចិញ្ច ឹម្ជីវរិ និង ចិញ្ច ឹម្ត្កុម្ត្គួស្វរ?  
ខ៖ បាទ! បា៉ោខ្ុំឈ្ាើឈៅហ្វា យឈខរត។ 
ក៖ ឈ ម្ ោះអី្ឈគ? 



 

ខ៖ ោរ់ឈ ម្ ោះឈៅពីដ្ឋរទិធ ឈៅហ្វា យឈខរត ឈៅឈខរតកំពង់ចម្។ 
ក៖ អ៎្! 
ខ៖ ខម្៉ោខ្ុំោរ់ឈៅយ៊ូរៗឈៅម្ដង។ 
ក៖ ឈៅឈៅហ្វា យឈខរត នឹងអី្?  
ខ៖ បាទ! ឈៅជំុោន ឈទអ្រ់ឈទ ខរខម្៉ោខ្ុំឈៅឈម្ើល។ 
ក៖ ពួកោរ់ទំងឪពុកទំងម្ភដ យពួកោរ់ជាម្នុសសខែលម្ភនលកេណៈខបបណា កាច សែ៊ូរ
អី្ នឹង? 
ខ៖ អ្៊ូ! ខម្៉ោខ្ុំកាចជាងបា៉ោខ្ុំ បា៉ោខ្ុំអ្រ់ស៊ូវកាចឈទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈោកព៊ូម្ភនចងចំអ្ាីខែលទក់ទងនឹងពួកោរ់ទំងពីរឈទ កាលខែលឈោកព៊ូឈៅ
ឈកមង? 
ខ៖ អ្រ់ចផំង។ 
ក៖ អ្រគុណឈោកព៊ូឈ ើយម្ភនចំជីែ៊ូនជីតាឈោកព៊ូឈ ម្ ោះអី្ឈទ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះតាោងជីរ៉ោយ។ 
ក៖ ោរ់ឈកើរឈៅឈខរតណា?  
ខ៖ ឈខរតបារ់ែំបង នងឹ។ 
ក៖ អា នងឹជីែ៊ូនជីតាខាងម្ភដ យ ន៎! 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ចុោះជីែ៊ូនជីតាខាងឪពុកស្វា ល់ឈទ? 
ខ៖ ស្វា ល!់ 
ក៖ ឈ ម្ ោះអី្ឈគ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះតាពុច យយឡា។ 
ក៖ ោរ់ឈៅឯណា? 
ខ៖ ោរ់ឈៅវរតម្ចា ឈនោះ ភ៊ូមិ្លង់អិ្ន ឈខរតបារ់ែំបងខែរ។ 
ក៖ បាទ! ម្ភនចងចំអី្ឈរឿងខែលពួកោរ់ឈៅពីឈកមងម្ភ៉ោ ក់របស់ឈោកព៊ូនិទនឱ្យស្វដ ប់ឈទ? 
ខ៖ ឱ្យខ្ុំមិ្នស៊ូវយកចិរតទុកដ្ឋក់ស្វដ ប់ផង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងជាបនតសុំសរួឈោកព៊ូទក់ទងនឹងត្កុម្ត្គួស្វរ ត្កុម្ត្គសួ្វររបស់ឈោកព៊ូ នងឹរស់
ឈៅកនុងឈខរតបារ់ែំបងខែរ រយៈឈពលប៉ោុនាម នឆ្ន ំ? 



 

ខ៖ ពីរបីឆ្ន ំឈនោះឯង។ 
ក៖ ចុោះឈោកព៊ូរសឈ់ៅទីឈនោះប៉ោុនាម នឆ្ន ំឈ ើយ?  
ខ៖ រស់ឈៅតាំងពីឈកមងម្កែល់ឈពលឈនាោះ ខ្ុំឈៅជាយខែន។ 
ក៖ បាទ! អ្ញ្ច ឹងឈោកព៊ូរស់ឈៅកនុងឈខរតបារ់ែំបងឈយើង ឈ ើយប៉ោុខនតឈោកព៊ូឈចញឈៅឈត្ៅ
ឈ ើយត្រឡប់ម្កវញិ ឈ ើយឈោកព៊ូម្ភនបងបអ៊ូនខែលរស់ឈៅឈត្ៅត្បឈទសឈទ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនផង។ 
ក៖ អ្រគុណឈោកព៊ូទក់ទងនឹងអាពា ៍ពិពា ៍វញិឈរើភរយិរបស់ឈោកព៊ូឈ ម្ ោះអី្ខែរ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះ ងសចន់ឌី។ 
ក៖ ឈ ើយឈោកព៊ូបានឈរៀបចំចប់ឈផដើម្ត្កុម្ត្គសួ្វររបស់ឈោកព៊ូឈនោះប៉ោុនាម នឆ្ន ំឈ ើយ? 
ខ៖ ពីរឆ្ន ំឈ ើយ។ 
ក៖ ចំថ្ថៃខខឆ្ន ំឈទ?  
ខ៖ អ្រ់ចឈំទណ៎។ 
ក៖ បាទ! ឈ ើយឈ រុអី្បានឈោកព៊ូស្វា ល់ោន ?  
ខ៖ អ្រ់ែឹងមិ្ចផងត្ោន់ខរនិយយៗត្រូវោន ។ 
ក៖ ឈោកព៊ូជួបោន ែំប៊ូងឈៅឯណា? 
ខ៖ ឈៅទ៊ូតាឯកឈនោះ។ 
ក៖ ឈ ើយោរ់ឈ្ាើអី្? 
ខ៖ ោរ់ខាងឈបាកអ្ ុរ។  
ក៖ បាទ! ឈ ើយឈោកព៊ូឈ្ាើអី្បានជាជួបោរ់?  
ខ៖ ខ្ុំលក់កាឈរ ៉ោម្ លក់ៗឈៅខយល់ឈៅរកឈកាសខយល់ឈគឈៅម្ភនខរនាងចររិៗ នឹងឈចោះឈកាស
ខយល់ែល់ឈពល នឹងចររិអ្នកឈម្កាធាយ។ ឈគឱ្យពុរខ្ុំឈនោះឯងឈ ើយក៏ស្សឡាញ់ោន ឈៅ។ 
ក៖ បាទ! អ្ញ្ច ឹងការឈរៀបចំអាពា អ៍ាពិពា ៍ឈនោះគឺលកេណៈឈយើងស្សឡាញ់ោន មិ្នខម្នជា
បា៉ោម្ភ៉ោ ក់ឈរៀបចំឱ្យឈទ?  
ខ៖ បាទ!  
ក៖ អ្រគុណឈោកព៊ូឈ ើយឈោកព៊ូកាល នងឹចំណាយលុយអ្ស់ប៉ោុនាម នសត្ម្ភប់ឈរៀបចំ? 
ខ៖ អ្ស់ត្បខ លជាថ្ម្ាមឺុ្ន នឹង។ 
ក៖ បាទ! លកេណៈខសនឈត្ពន ន៎។ 



 

ខ៖ បាទ!   
ក៖ អ្រគុណឈត្ចើន ឈោកព៊ូអ្ញ្ច ឹងឈោកព៊ូបានខចកចយជាឈត្ចើន ទក់ទងឈៅនឹងជីវរិ
អាពា ៍ពិពា ខ៍ែួនផ្ទទ ល់អ្ញ្ច ឹងឈៅណ៎ា។ អ្ញ្ច ឹងជាបនតឈទៀរសួរទក់ទងឈៅនឹងត្គសួ្វរ     
វញិ។ 
ខ៖ អ្៊ូ!  
ក៖  នឹងភាស្វ សុឈំទសឈោកព៊ូឈត្ៅពីស្វខខមរឈោកព៊ូម្ភនឈចោះភាស្វអី្ឈផសងឈទៀរឈទ? 
ខ៖ ភាស្វថ្ថ។ 
ក៖ ភាស្វថ្ថ ន៎! ឈោកព៊ូអាចនិយយបានឈទ?  
ខ៖ បាន។ 
ក៖ ឈៅម្ភនភាស្វអី្ឈផសងឈទៀរឈទ? 
ខ៖ អ្ង់ឈគែសពីឈែើម្ឈចោះខែោះខែលែល់ឈពលយ៊ូរៗឈៅឈភែចអ្ស់។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងខ្ុំនឹងស្វកសួរឈោកព៊ូទក់ទងនឹងខខសជីវរិឈោកព៊ូតាងំពីែឹងកដីវញិម្ដង។ អ្ញ្ច ឹង
ឈោកព៊ូកាលឈៅឈរៀនបានត្រឹម្ថាន ក់ទីប៉ោុនាម ន? 
ខ៖ ថាន ក់ទី៣។ 
ក៖ ម្កែល់ឥឡ៊ូវឈគឈៅថាន ក់ទីប៉ោុនាម ន? 
ខ៖ ថាន ក់ឌីផែ៊ូម្។ 
ក៖ ថាន ក់ទី៩ទី១០ ឈ ើយអ្ញ្ច ងឹឈោកព៊ូឈរៀនន៊ូវស្វោមួ្យណាខែលឈោកព៊ូ? 
ខ៖ ស្វោវទិាល័យឈនរយ៉ោង់។ 
ក៖ ភ៊ូមិ្អី្ឈោកព៊ូ? 
ខ៖ មិ្នែឹងភ៊ូមិ្អី្ផង។ 
ក៖ ឈខរតបារ់ែំបង ន?៎  
ខ៖ បាទ ឈខរតបារ់ែំបង ជិរតាែំបងត្កញ៊ូង។ 
ក៖ អ្៊ូ បាទស្វា លត់ា អ្ញ្ច ងឹឈោកព៊ូកាលឈរៀននឹងម្ភនមិ្រតភកតិឈត្ចើនឈទ? 
ខ៖ ម្ភនមិ្រតភកតិខែរប៉ោុខនតមិ្រតភកតិវាមិ្នឈកើរខជិលរប់មិ្រតភកតិ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងមិ្រតភកតិនឹងឈ ម្ ោះអី្ខែោះ? 
ខ៖ អ្៊ូ! អ្រ់ចំឈទ? 
ក៖ មិ្រតខែលឈែើរឈលងជាមួ្យោន ឈពល្ំអី្អ្ញ្ច ឹងណ៎ា? 



 

ខ៖ អ្រគុណឈោកព៊ូឈ ើយអ្ញ្ច ងឹទក់ទងនឹងអឺ្ ឈោកព៊ូពីឈែើម្ជាកសិករឬក៏ជាអ្នករកសុី? 
ក៖ ជាកសិករ ឈោកព៊ូរស់ឈៅជនបទឬក៏ទីត្កុង? 
ខ៖ ឈៅទីត្កុង ប៉ោុខនតឈ្ាើកសិករអ្នកខស្សចម្ភក រ ន៎។ 
ក៖ អ្រគុណឈត្ចើន ឈោកព៊ូឈ ើយជាបនតឈទៀរខ្ុំនឹងសុំសួរឈោកព៊ូទក់ទងឈៅនឹង ឈោកព៊ូ
បានឈ្ាើការអី្ខែោះត្បកបមុ្ខរបរចិញ្ច ឹម្ជីវរិតាំងពីឈែើម្ម្ក? 
ខ៖ ឈ្ាើប៉ោ៊ូលីសឈ្ាើទហ្វ នឈ្ាើសពាត្គប់អ្ស់ឈ ើយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈត្ៅពីប៉ោ៊ូលសីទហ្វ ន ឈោកព៊ូម្ភនឈ្ាើអី្ឈផសងឈទៀរសត្ម្ភប់ចិញ្ច ឹម្ត្កុម្ត្គសួ្វរ
ចិញ្ច ឹម្ជីវរិឈទ? 
ខ៖ ម្ភនខរឈ្ាើប៉ោ៊ូលីសឈ្ាើទហ្វ ន ឈ្ាើត្បជាជនត្បកបរបរចិញ្ច ឹម្ជីវរិតាំងពីឈែើម្ ឈ្ាើប៉ោ៊ូលីសឈ្ាើ
ទហ្វ ន ឈ្ាើត្បជាជនប៉ោុណណឹ ងឯង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹង ឈអ្ើ តាំងពីឈកមងរ ៊ូរម្កែល់បចចបបននម្ភនឈឃើញភាពខុសខបែកោន ឈៅកនុងជីវរិឈទ? 
ខ៖ អ្រ់ឈឃើញផង។  
ក៖ ម្ភនលកេណៈែខែល ន៎?  
ខ៖  នឹងឯង អ្រ់ម្ភនផ្ទែ ស់ខត្បខុសពីមុ្នឈទ។ 
ក៖ បាទ! អ្រគុណឈត្ចើនឈោកព៊ូ ឈ ើយនិយយទក់ទងនឹងម្ហ៊ូបវញិឈោកព៊ូច៊ូលចិរតញុំម្ហ៊ូប
អី្ខែរ? 
ខ៖ ម្ហ៊ូបអី្ក៏ ៊ូបខែរឱ្យខរឆ្អិន ឈបើឈយើងអ្រ់អ្ញ្ច ឹង។  
ក៖ ឈោកព៊ូច៊ូលចិរតអី្ជាងឈគ? 
ខ៖ ច៊ូលចិរតឆ្ ច៊ូលចិរតឆ្ស្វច់ម្ភន់ស្វច់ត្ជូក។ 
ក៖ ឆ្ស្វចម្ភន់ស្វច់ត្ជូកឆ្អី្ឈទៀរឈោកព៊ូ ឆ្ម្ភនម្ហ៊ូបសម្ែអ្រ់? 
ខ៖ សែម្ជួរឈត្គឿង សែម្ជ៊ូឈត្គឿង។  
ក៖ ឈ រុអី្ឈោកព៊ូច៊ូលចិរតសែម្ជួរឈត្គឿងឈោកព៊ូ? 
ខ៖ សែម្ជ៊ូរវាត្ជោះម្ភរ់។ 
ក៖ អ្៊ូ! ញុំឈៅត្ជោះម្ភរ់ ឈ ើយញុំអ្រ់្ុញឈទ ន៎។ បាទ! អ្ញ្ច ឹងទក់ទងឈៅនឹងខលបង កីឡា
អី្ឈផសងៗ ឈោកព៊ូច៊ូលចិរតខបបណាខែរ? 
ខ៖ ច៊ូលចិរតកីឡាបាល់ទោះ? 
ក៖ កីឡាបាល់ទោះ កាល់ឈៅពីរ៊ូចឈោកព៊ូធាែ ប់ឈលងឈទ? 



 

ខ៖ បាទ!  
ក៖ ឈលងឈៅឯណាខែោះ? 
ខ៖ ឈៅវទិាល័យឈនរយ៉ោុង។ 
ក៖ ឈរៀនឈៅវទិាលយ័ឈនរយ៉ោុង។  
ខ៖ ឈអាស! ឈលងឈៅ នឹង។ 
ក៖ ឈ ើយឈោកព៊ូធាែ ឈបើឈលងឈ្នោះឈគអ្រ់? 
ខ៖ អុ្ស! ឈលងជ៊ូនកាលបានមួ្យត្ោប់ពីរត្ោប់ជួនកាលអ្រ់ឈៅ។ 
ក៖ អ្រគុណឈោកព៊ូឈ ើយទក់ទងនឹងចឈត្ម្ៀងវញិឈោកព៊ូច៊ូលចិរបទអី្ខែរ? 
ខ៖ បទសុនីសុីស្វមុ្រ។ 
ក៖ សុីនសុីស្វមុ្រ ឈ ើយម្ភនបទអី្ខែោះខែរឈោកព៊ូច៊ូលចិរត? 
ខ៖ អ្៊ូស! ែឹងបទអី្ឈទ បទរែួំលមួ្យទងឯណា។ 
ក៖ រែួំលថ្បរង។  
ខ៖ រែួំលមួ្យទង។ 
ក៖ អ្៊ូ! រែំ៊ូលមួ្យទង ឈ ើយបទអី្ឈទៀរឈោកព៊ូ? 
ខ៖ ែឹងបទឈត្ចើនណាស់រកនឹកអ្រ់ឈឃើញឈទ។ 
ក៖ អ្រគុណឈោកព៊ូ ឈ ើយទក់ទងនឹងត្កុម្ត្គសួ្វររបស់ឈោកព៊ូវញិ ឈអ្ើ! ក៏ែ៊ូចជាបងបអ៊ូន
របស់ឈោកព៊ូញរិមិ្រតរបស់ឈោកព៊ូអ្ញ្ច ឹង នឹងណា។ ឈរើម្ភននរណាខែលឈចោះឈលងឧប 
ករណ៍រន្រនតីែ៊ូចជាពាណ៊ូ  ែ៊ូចជាគីតាឬក៏សារឈទ? 
ខ៖ អ្រ់ផង អ្រ់ទងំអ្ស់។ 
ក៖ ចុោះបា៉ោ របស់ឈោកព៊ូោរ់ឈចោះឈលងឈទ? 
ខ៖ អ្រ់ផងោរ់ឈ្ាើការ្ំឈឡើងឈឃើញោរ់ឈ្ាើឈនោះបឈណាដ យ ឈ្ាើឈៅហ្វា យឈខរតបឈណាដ យ។ 
ក៖ អ្រ់ែឹងថាោរ់ឈចោះឈលងអី្ឈទ ន។៎ អ្ញ្ច ឹងទក់ទងផទោះ ផទោះរបស់ឈោកព៊ូវញិផទោះសម័្យពី
ឈែើម្ផទោះយ៉ោងម្ឈម្៉ោចខែរ? 
ខ៖ អ្៊ូ! ផទោះពីឈែើម្ស្វអ រ។ 
ក៖ ផទោះត្បក់អី្ឈៅ? 
ខ៖ ត្បក់ែំប៊ូលឈអ្ៀនបា៉ោ ន់។ 
ក៖ ត្បក់ឈអ្ៀនបា៉ោ ន់! ជញ្ច ំង? 



 

ខ៖ ជញ្ជ ងំឈអ្ៀនបា៉ោ ន់ខែរ។ 
ក៖ សសរ? 
ខ៖ សសរ លុញ។ 
ក៖ សរសលុញ ឈ ើយទំ ំែីប៉ោុនាម នខែរ? 
ខ៖ អ្៊ូ! ែីពីឈែើម្៨ខម្៉ោរ។ 
ក៖ ៨ខម្៉ោរ! ឈ ើយម្ភនទីធាែ ្ំអ្រ់? 
ខ៖ ម្ភនផទោះ្ំ។ 
ក៖ ម្ភនកខនែងអ្រ់ឈលងម្ភនសនួផ្ទក ? 
ខ៖ អ៎្! ឈពលឥឡ៊ូវឈនោះអ្រ់ ម្ភនកាលោរ់ឈ្ាើសងាក រ់។  
ក៖ ឈ ើយចុោះអ្នកណាជាអ្នកស្វងសង់ផទោះមួ្យឈនោះ?   
ខ៖ ផទោះមួ្យឈនោះ? 
ក៖ ផទោះពីឈែើម្។ 
ខ៖ បា៉ោ !  
ក៖ ោរ់ជួលជាងស្វងសង់ឬក៏ោរ់ស្វងសង់ខែួនោរ់។ អ្ញ្ច ឹងទក់ទងនឹងការស្វងសង់ 
ផទោះឈនាោះឈគឈត្បើសម្ភា រៈអី្សត្ម្ភប់ឈ្ាើ? 
ខ៖ អ្៊ូ! ផទោះតាំងពីសុីម្៉ោង់ខាច់ សម្ភា រៈអី្សត្ម្ភប់ោយ។ 
ក៖ អ្រគុណឈត្ចើនឈោកព៊ូ ឈ ើយឈោកព៊ូម្ភនបានឈរៀនជំនាញអី្រពីបា៉ោ របសឈ់ោកព៊ូអ្រ់? 
ខ៖ អ្រ់អាលីង។ 
ក៖ អ្រ់ឈទ ន៎? 
ខ៖ អ្រ់អាលីង។ 
ក៖ ឈ ើយចុោះឈ្ាើពីឈដដ រពាក់ឬក៏អំ្ពីឈែើម្ឈឈ្ើឈែើម្អី្? 
ខ៖ អ្រ់ឈទ! 
ក៖ ឈោកព៊ូកាលពីឈែើម្រ ៊ូរម្កែល់ឈពលឈនោះឈោកព៊ូធាែ ប់ម្ភនជួបបញ្ហ ្ៃន់្ៃរឈៅកនុជីវរិ
ឈទ? 
ខ៖ ម្ភនជួបឈ ើយជួបឥឡ៊ូវឈនោះ ខែួនឈ្ឺឈ្ាើការមិ្នឈកើរ លុយរកមិ្នបាន ត្បពនធរកបាន
បនតិចបនតួច មួ្យកាក់មួ្យឈសនម្ក ឈម្ើលដ្ឋំបាយមិ្នទន់ទិញម្ហ៊ូបផង រកបានមួ្យត្ពឹកបី
ពាន់បួនពាន់ម្ក។ 



 

ក៖ ឈោកព៊ូឈដ្ឋោះស្ស្វយយ៉ោងឈម្ចឈៅ? 
ខ៖ អ្រ់ែឹងឈ្ាើឈម្ចឈទ តាម្សម្ភជីវរឈៅ។ 
ក៖ បាទ! អ្៊ូឈខ តាម្សម្ភអ្ជីវៈ អ្រគុណ អ្ញ្ច ឹងឈអ្ើ ឈោកព៊ូគឹរថានឹងឆ្ែងការ់វាឈដ្ឋយ
រឈបៀបណាបញ្ហ ឈនោះ អ្រ់ែឹងឆ្ែងការ់រឈបៀបណាឈទ ន៎?  
ខ៖ រកអ្រ់ទន់ឈឃើញ។  
ក៖ អ្រ់ទន់ឈឃើញឈទ។ អ្រគុណឈោកព៊ូ អ្ញ្ច ងឹទក់ទងនឹងបទពិឈស្វ្ន៍លអៗកាលពីមុ្ន
វញិ ឈោកព៊ូធាែ ប់ម្ភននឹងទក់ទងនឹងបទពិឈស្វ្ន៍លអៗវញិ ឈរើឈោកព៊ូឈអ្ើ! ម្ភនបរ
ពិឈស្វ្ន៍លអៗអី្ខែោះតាំងពីឈកមងរ ៊ូរម្កែល់ឥឡ៊ូវឈនោះណ៎ា?  
ខ៖  ឺ! មិ្នែឹងម្ភនបទពិឈស្វ្ន៍លអៗអី្ឈទ។ ម្ភនខរឈ្ាើប៉ោ៊ូលីស។  
ក៖ ឈឃើញឈោកព៊ូម្ភនរ៊ូបថរលអៗ អី្អ្ញ្ច ឹងែ៊ូចជាពីមុ្នម្ក ែ៊ូចជាអ្នក ៊្ូរធារពីមុ្ន ន?៎  
ខ៖ បាទ!  
ក៖ អ្រគុណឈត្ចើនឈោកព៊ូឈ ើយអ្ញ្ច ឹងកាលពីឈៅឈកមងឈោកព៊ូធាែ ប់គិរថាឈពល្ំឈឡើងចង់
ឈ្ាើអី្ឈទ ម្ភនខែលគិរថាចស់បនតិចឈៅចងឈ្ាើអាឈនោះចង់ឈ្ាើអាឈនាោះ?  
ខ៖ ប៉ោុខនតវាមិ្នែ៊ូចបំណងឈស្វោះ។ 
ក៖ ចង់ឈ្ាើអី្? 
ខ៖ ចង់ឈ្ាើ។ 
ក៖ បាទ!  
ខ៖ ជាងស្វងសង់អី្ខែរ ប៉ោុខនតវាអ្សម្រែភាព។  
ក៖ អ្គុណឈត្ចើនឈោកព៊ូខែលបានខចកចយ។ អ្ញ្ច ឹងែ៊ូចខ្ុំបានជត្ម្ភបខាងខាងឈលើឈ ើយ
ថាស្វកលវទិាល័យ(ប ីវា៉ោយ៊ូ)គឺជាស្វកលវទិាលយ័មួ្យខែលម្ភនត្កុម្ការងារឈែើម្បីចុោះ
សិកាក៏ែ៊ូចជាចង់ែឹងខែោះ អំ្ពីត្បវរតិរបស់ត្បជាជនខខមរឈយើងឈនាោះណ៎ា។ ឈ ើយណាមួ្យ
ឈទៀរឈែើម្បីរកាទុកឯកស្វឈនោះសត្ម្ភប់ក៊ូនឈៅជំនាន់ឈត្កាយ អឺ្ជាចុងឈត្កាយឈោកព៊ូម្ភន
សំណ៊ូ ម្ពរក៏ែ៊ូចជាម្រតិឈយបល់ឈែើម្បទុីកឱ្យក៊ូនឈៅជំនាន់ឈត្កាយ?  
ខ៖ បាទ! អ្រ់ម្ភនសំណ៊ូ ម្ពរអី្ឈទ ម្ភនខរសណំ៊ូ ម្ពរឱ្យក៊ូនឱ្យឈៅរស់ឈរៀនម្ភនជីវរិ ច៊ូលឈ្ាើ
ការនឹងឈគបានប៉ោុណណឹ ងឯងបាន។ 
ក៖ បាទ! អ្ញ្ច ឹងស៊ូម្អ្រគុណឈោកព៊ូខែលបានឱ្យខ្ុំសម្ភា ស។ អ្គុណជត្ម្ភបោ បាទ៕ 
 


