
ការសម្ភា សរបស ់ប ៊ុត ប ៊ុនរនិ 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សុគន្ធា   ខ៖ អ្នកត្រវូគគសម្ភា ស ប ុរ ប ុនរនិ 

 
ក៖ ចាសគ ើយអ្ញ្ច ឹងន្ធងខ្ុុំសូមចាប់គ្តើមគ្វើការសម្ភា សគនេះ។គ ើយមីងសូមត្ាប់គ ម្ េះ
គេ មីងមតងគ ៀរ? 

ខ៖ ប ុរ ប ុនរនិ។ 

ក៖ គ ើយអ្នកមីងម្ភនគ ម្ េះគគគៅគត្ៅអ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់គ ! 

ក៖ គ ម្ េះ នឹងគគគៅខាងគត្ៅញរប៉ែុណ្ណឹ ងគ ? 

ខ៖  នឹងគ ើយ ញរប៉ែុណ្ណឹ ង។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។គ ើយសត្ម្ភប់មីង មីងគកើរគៅកនុងថ្ងៃញខឆ្ន ុំណាញែរ?គនេះអ្នកមីងអាចគមើល។ 

ខ៖ គកើរថ្ងៃអា ិរយ  ី០២ ញខមិងុន្ធ ឆ្ន ុំ១៩៦៩។ 

ក៖ ចាសគ ើយគៅ ីកញនែងកុំគណ្ើ រគៅឯណាញែរមីង? 

ខ៖ គៅសង្កា រ់៥ ត្កុងភ្នុំគេ  ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់មីងសេវថ្ងៃគរើមីងម្ភនអាយុប៉ែុន្ធម នគ ើយ? 

ខ៖  ខ្ុុំសេវថ្ងៃអាយុ៤៧ ឆ្ន ុំ។ 

ក៖ ៤៧ឆ្ន ុំគ ើយ?គ ើយឆ្ន ុំញខមរមីងគកើរឆ្ន ុំអី្គគញែរ?ឆ្ន ុំញខមរែូចជា ជូរ ឆ្ែូវ ខាល គ េះ អ្ញ្ច ឹង 
ហា? 

ខ៖ គ េ...ឆ្ន ុំញខមរឆ្ន ុំច ។ 



ក៖ ឆ្ន ុំច?ចាសគ ើយមីងម្ភនបងបអូនត្បុសស្សីប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញែរ? 

ខ៖  ត្បសុ៦ ស្សី៣។ 

ក៖ ចាសគ ើយមីងជាកូន ីប៉ែុន្ធម នញែរ? 

ខ៖ ខ្ុុំកូន ី៤។ 

ក៖ កូន ី៤។គ ើយឥឡូវ នឹងបងបអូនរបស់មីងត្បសុស្សីទុំងអ្ស ់នឹងគារ់គៅឯណាញែរ? 

ខ៖ ស្លែ ប់២។ 

ក៖ ស្លែ ប់២? 

ខ៖ គៅ៧។ 

ក៖  គៅ៧ន្ធក់? 

ខ៖ គៅជួបជុុំគាន ទុំងអ្ស់ ប៉ែុញនតមួយគ ៀរគៅភ្នុំគេ ។ 

ក៖ ចាសគ ើយរស់គៅ្ទេះជាមួយគាន ឬក៏គម៉ែចញែរ? 

ខ៖ រស់គៅគ្េងៗេីគាន ។ 

ក៖ ប៉ែុញនតគៅជិរគាន គ ្េ? 

ខ៖ គៅជិរគាន ។ 

ក៖  ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់អ្នកមីងគរើឪេុកអ្នកមីងគារ់គ ម្ េះអី្គគញែរ? 

ខ៖ គ ម្ េះ ប ុរ ឃន។ 

ក៖  នឹងគ ើយ គ ើយគរើថ្ងៃញខឆ្ន ុំកុំគណ្ើ រគារ់ គារ់គកើរគៅឯណាញែរ គៅឆ្ន ុំណា? 

ខ៖ គារ់គកើរគៅែូចជាគៅភ្នុំគេ  កាលគារ់ែូចគកើរគ ្េ...គារ់គៅភ្នុំគេ ញែរគរើ។ 

ក៖  ញរគារ់គកើរគៅកនុងឆ្ន ុំណាញែរ? 



ខ៖  គ មិនែឹងឆ្ន ុំ ីប៉ែុន្ធម នគ គនេះ។ 

ក៖ គៅកនុងសុំបុត្រកុំគណ្ើ ររបសអ់្នកមីងគារ់ម្ភនគគសរគសរមកញែរអ្ញ្ច ឹងហា...គៅកនុងថ្ងៃគនេះ
មីងអាចគមើលមួយគនេះ។ 

ខ៖  ី១១ ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ញខកញ្ញា  ឆ្ន ុំ១៩៤០។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។គ ើយ ីកញនែងកុំគណ្ើ ររបស់គារ់ គារ់គកើរគៅឯណាញែរមីង? 

ខ៖ គៅភូ្មិកុំេង់រកា ភូ្មិេរ់សរ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឃុុំកុំេង់គកា ស្សុកា ី ។ 

ក៖ គ ើយគខរតណាញែរ? 

ខ៖ គខរតតាញកវ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់មីង មីងចាុំ គារ់គកើរជាឆ្ន ុំអី្គគញែរ ជាឆ្ន ុំញខមរហា?ជូរ ឆ្ែូវ អី្ នឹង? 

ខ៖ គារ់ឆ្ន ុំែូចជាឆ្ន ុំមា ់។ 

ក៖ គារ់គកើរឆ្ន ុំមា ់? 

ខ៖  គារ់គកើរឆ្ន ុំមា ់។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ងឹសត្ម្ភប់ឪេុករបសអ់្នកមីង គរើគារ់គៅម្ភនជីវរិរស់គៅែល់សេវថ្ងៃឬក៏គារ់ 
អ្និចចកមមគ ើយ? 

ខ៖ គារ់ស្លែ ប់គ ើយ។ 



ក៖ គារ់ស្លែ ប់គៅឆ្ន ុំណាញែរ? 

ខ៖ គមើលគារ់ស្លែ ប់ ២ ៣ឆ្ន ុំគ ើយ។ 

ក៖  ២ឆ្ន ុំ?អ្ញ្ច ឹងឥឡូវ២០១៦ អ្ញ្ច ងឹគារ់ស្លែ ប់២០១៤។ 

ខ៖   នងឹគ ើយ២០១៤។ 

ក៖ ចាសគ ើយែូចជាកនុងឆ្កជីវរិរបស់មីងជាមួយនឹងការចងចាុំជាមួយឪេុកគរើមីងធ្លែ ប់ម្ភន 
អ្នុសាវរយី៍អី្ខែេះជាមួយឪេុក អាចគរៀបរាប់ត្ាប់េួកគយើងាន? 

ខ៖  គយើងជាកូនែូច គយើងស្សគណាេះស្សលា គ់ារ់អី្អ្ញ្ច ឹងគៅណា។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់ារ់បង់គយើង ស្លត យគារ់អ្ញ្ច ឹងគៅណាស។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ ចាសគ ើយសត្ម្ភប់ម្ភត យរបស់អ្នកមីងវ ិគារ់គ ម្ េះអី្គគញែរ? 

ខ៖ គ ម្ េះ ញប៉ែន ស្លន។ 

ក៖ ញប៉ែន ស្លន?គ ើយថ្ងៃញខឆ្ន ុំកុំគណ្ើ ររបសគ់ារ់គកើរគៅឯណាញែរ គ ើយគារ់គកើរគៅឆ្ន ុំ
ណា គ ើយ ីកញនែងកុំគណ្ើ រគៅឯណាញែរ? 

ខ៖ អឺ្...ថ្ងៃេុ្ ី០៩ ញខ្នូ ឆ្ន ុំ១៩៤៥។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ភូ្មិកុំេង់គការ ឃុុំេរ់សរ ស្សុកា ី គខរតតាញកវ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ គ ើយសត្ម្ភប់ម្ភត យរបស់អ្នកមីងគារ់គកើរឆ្ន ុំញខមរជាឆ្ន ុំអី្គគ? 



ខ៖ ឆ្ន ុំអឺ្...ឆ្ន ុំមញម។ 

ក៖ ឆ្ន ុំមញម?គ ើយែូចអ្នកមីងសត្ម្ភប់ែូចជាយាយគារ់ានស្លែ ប់ឬក៏គារ់គៅរស់សេវថ្ងៃ? 

ខ៖ គារ់គៅរស់សេវថ្ងៃ។ 

ក៖ ចាសគ ើយអ្ញ្ច ងឹឥឡូវគារ់អាយុប៉ែុន្ធម នគ ើយ? 

ខ៖ គារ់ឥឡូវអាយុ៧៤គ ើយ។ 

ក៖ ៧៤ហា... នងឹគ ើយ។គ ើយមីងម្ភនែូចជាមីងការចងចាុំឬក៏អ្នុសាវរយី៍ឬក៏កតីស្សលា ់ 
គម៉ែចខែេះចុំគ េះម្ភត យ? 

ខ៖ ចុំគ េះម្ភត យគឺកូនស្សលា ់ម្ភត យ។ 

ក៖ ចាសគ ើយម្ភនអ្នុសាវរយី៍អី្ខែេះេីគកមងជាមួយគារ់ គ ើយគារ់ាន្តលក់តីស្សលា ់ឱ្យ 
មីងយា៉ែងគម៉ែចញែរ? 

ខ៖ អា នងឹ គម៉ែចគៅ? 

ក៖ ែូចជាមីងចងចាុំអ្វីញែលលអៗជាមួយគារ់អ្ញ្ច ងឹហា។ 

ខ៖  េ្...គយើងមិនញែលគចេះគ ែ្ េះទស់ជាមួយគារ់អី្ គយើងស្សលា ់គារ់អ្ញ្ច ឹងគៅណា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ គ ើយរស់គៅគចេះញរសុខស្លនតជាមួយគាន ? 

ខ៖ សុខស្លនតជាមួយគាន ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ជីែូនជីតារបស់អ្នកមីងវ ិគរើជីែូនជីតាខាងឪេុកគារ់គ ម្ េះអី្
គគញែរ? 



ខ៖ គ ម្ េះអឺ្...អ្រ់ស្លា ល់ឪគារ់គ ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គ ម្ េះគលាកយាយ យនួ។ 

ក៖ គលាកយាយយួន។ 

ខ៖  នឹងគ ើយ បតីគារ់គ ម្ េះតាប ុរ។ 

ក៖ តាប ុរ? 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ អ្នកមីងម្ភនចាុំថ្ងៃញខឆ្ន ុំកុំគណ្ើ ររបស់គារ់គ ? 

ខ៖ អ្រ់ អ្រ់គស្លេះ។ 

ក៖ គ ើយចុេះឆ្ន ុំញខមរវ ិ ជូរ ឆ្ែូវ ខាល គ េះអី្វ៉ែន់ នឹង? 

ខ៖ អ្រ់អាលីង គបើគយើងគកើរមកគារ់ស្លែ ប់គ ើយ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។ែល់អ្ញ្ច ឹងគយើងអ្រ់ស្លា ល ់ញមនទន់គារ់ស្លែ ប់គ គារ់គៅញែរ ប៉ែុញនតគយើង
គៅគរៀងរូចហា។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ែល់អ្ញ្ច ឹងគយើងអ្រ់ស្លា ល់គ ។ 

ក៖ អ្រ់ស្លា ល់គារ់គ ។ 

ខ៖ អ្រ់ស្លា ល់គ ។ 

ក៖ គ ើយែឹងគ  គារ់ស្លែ ប់គៅឆ្ន ុំណាញែរមីង? 

ខ៖ ជុំន្ធន់លន់ នល់ មិនែឹងឆ្ន ុំប៉ែុន្ធម ន។ 



ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ អាគនេះគារ់ស្លែ ប់ជុំន្ធន់ លន់ នល់ គារ់ស្លែ ប់ឆ្ន ុំ នឹង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់យាយវ ិ ឪេុកម្ភត យខាងយាយហាគារ់គ ម្ េះអី្គគញែរ? 

ខ៖ គារ់តានួន។ 

ក៖ គ ើយយាយ? 

ខ៖ តានួន យាយឡុង។ 

ក៖  គ ើយមីងម្ភនគកើរទន់គារ់គ ? 

ខ៖ ខ្ុុំគកើរទន់ញរយាយគ ។ 

ក៖ គ ើយយាយគារ់យា៉ែងគម៉ែចញែរ? 

ខ៖ យាយគារ់លអ គារ់សែូរ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គ ើយគារ់ស្សលា ់គៅៗណាស់។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គ ើយគារ់ស្លែ ប់អឺ្...ញបកគយើងញបកភ្នុំគេ  ៧៩(១៩៧៩)ចូល មិនទន់ចូល៨០(១៩៨០)គ  
ណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  ក់កណាត លឆ្ន ុំ នឹងគារ់ស្លែ ប់។ 

ក៖ គារ់ស្លែ ប់១៩៧៩? 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 



ក៖ គ ើយែូចជាមីងម្ភនការចងចាុំអី្ខែេះជាមួយយាយ ធ្លែ ប់គលងជាមួយយាយ យាយបគត្ងៀន 
ត្បគៅអី្ខែេះអ្រ់? 

ខ៖ គារ់មិនសូវញែលគៅជាមួយខ្ុុំគ   គត្ េះអី្គារ់គៅជាមួយគៅគារ់ខាងកុំេង់គការ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖  នឹងគ ើយែល់គេលគារ់ខូចអ្ញ្ច ឹងហាានគយើងគៅហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយគយើងរាងគៅគសទើរៗញែរ។ 

ក៖  នឹងគ ើយលអញមនញ នមីង។គ ើយសត្ម្ភប់ជីែូនជីតាឬក៏ឪេុកម្ភត យរបស់មីងគារ់ធ្លែ ប់គៅ
រស់គៅត្បគ សគត្ៅគ ? 

ខ៖ អ្រ់គ ។ 

ក៖ គៅញរស្សុកញខមរ នឹង? 

ខ៖ ស្សុកញខមរ។ 

ក៖ ចាសគ ើយចុេះមីងសត្ម្ភប់ការសិកាមីងវ ិ មីងគរៀនាន ន ក់ ីប៉ែុន្ធម នញែរ? 

ខ៖ ខ្ុុំគរៀនាន ន ក់ ី៥គ ។ 

ក៖  ន ក់ ី៥?គ ើយគរៀនគៅស្លលាណាញែរ? 

ខ៖ គរៀនគៅស្លលាញត្េក ូរគយើង នឹង ស្លលាញត្េក ូរ នឹង។ 

ក៖ គ ើយសត្ម្ភប់ការសិកា នឹងែូចជាការសិការបស់មីងគេលមីងកុំេុងគរៀន នឹងម្ភនែូច 
ម្ភនជាគរៀន  ួលានគត្ចើនគ  ែូចឆ្ែ រគែើមប?ី 

ខ៖ គរៀនានគត្ចើនត្គូស្សលា ់សឹងអី្គ ើយ នឹង ែល់គេលគយើងបងបអូនគត្ចើនអ្ញ្ច ឹងឈប់គរៀន
គៅត្គូស្លត យហាណាស់។  



ក៖ ចាស!  

ខ៖ គបើសនិជាគយើងគៅគរៀនបនតគៅ គយើងានគ្វើត្គូគ្វើអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស។  

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ញរែល់គេលគយើងបងបអូនគត្ចើន ទល់ញរមកជួយរកសុីញម៉ែឪ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គត្ េះញរ២ន្ធក់រកសុី គម៉ែចនឹងទន់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ែល់អ្ញ្ច ឹងគារ់ត្រូវែកគយើងមួយមករកគ ើយ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គែើមបចិីញ្ច ឹមបងៗ។ 

ក៖  នឹងគ ើយបញ្ញេ គោយស្លរជីវភាេ។ 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖  នឹងគ ើយមីងសត្ម្ភប់ត្គួស្លររបស់មីងតាុំងេីគែើមមកធ្លែ ប់គនេះគ  រកែូចជាការគ្វើញស្ស
ចម្ភា រ ធ្លែ ប់គ្វើោុំែុំណាុំោុំែុេះអី្គ ? 

ខ៖ កាល នឹងែូចគនេះញែរ ែូចគ្វើញស្សញែរប៉ែុញនតគ្វើានបនតិចបនតួច រវលញ់រគ ែ្ េះគាន  ែល់គេល   
អ្ញ្ច ឹងគៅគគញចកគ ើយណាស្។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គគញចកមួយបនតិចម្ភន ក់ៗអ្ញ្ច ងឹគៅ ក៏ន្ធុំគាន លក់គៅ។  

ក៖ ចាស! 



ខ៖  នឹងគ ើយ ឥឡូវម្ភនអី្គ្វើគ ៀរចប់។ 

ក៖ គ ើយែូចជាត្កុមត្គួស្លរគារ់គ្វើអី្គគញែរ? ធ្លែ ប់រកសុីអី្េីគែើមមក? 

ខ៖ េីគែើមមកគ្វើការ អ្ស់េីគ្វើការររ់ម៉ែូរូ។ 

ក៖ ររ់ម៉ែូរូ? 

ខ៖  នឹងគ ើយ អ្ស់េីររ់ម៉ែូរូ នឹងគៅ្ទេះរកសុី្មមតា ោក់លយុោក់កាក់អី្បនតិចបនតួចគៅ 

ណាស់។ 

ក៖ ចាសៗ !  

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងចាុំគ    មីងការឆ្ន ុំណាញែរញខណាញែរ? 

ខ៖ ការែូចជា៩២(១៩៩២)គ ្េ...។ 

ក៖ ១៩៩២ នងឹគ ្? 

ខ៖  នឹងគ ើយ។ 

ក៖ គ ើយចាុំញខគ ? 

ខ៖ ញខប៉ែុន្ធម នគ ណ្េ្ ...គភ្ែចអ្សគ់ ើយ។ 

ក៖ យូរគ ើយគ ? 

ខ៖ យូរគ ើយអ្រ់ចាុំ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។គ ើយអឺ្...សត្ម្ភប់ការគរៀបការវ ិ ស្សលា គ់ាន ជាមួយេូ នឹងគោយចិរតឯងឬ
ក៏ឪេុកម្ភត យគារ់ជាអ្នកគរៀបចុំឱ្យ? 

ខ៖ ស្សលា ់គោយខែួនឯង។ 



ក៖ ខែួនឯងគ ើយបន្ធទ ប់មកគារ់គរៀបអា  ៍េិ  ៍ឱ្យគៅ។ 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងមីងកាលេីជួបេូែុំបូង គលើកែុំបូងញែលមីងជួបគារ់គ ើយស្លា ល់គ ើយ
ស្សលា ់គាន  នងឹវែូចជាម្ភនត្េឹរតិការណ៍្អី្គកើរគឡើងខែេះ ែូចជាត្បវរិតគសនហារបស់មីងហា...
គម៉ែចានស្សលា ់គាន ជាមួយេូអ្ញ្ច ឹងហា? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនបញ្ញេ អី្គ  ត្គាន់ញរគឃើ គាន អ្ញ្ច ឹងហា...រាប់អានគាន ស្សលា ់គាន អី្អ្ញ្ច ឹងគៅ
ណា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ញរត្គាន់ ញម៉ែគយើងមិនសូវគេ ចិរតអ្ញ្ច ងឹគៅ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ប៉ែុញនតែល់ខាងគន្ធេះគគចូលមកអ្ញ្ច ឹងគៅ រួចគៅបង នឹងក៏គារ់និយាយញែរ ឱ្យគៅ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គកមងគ ើយនឹងគកមងគាម នអ្នកណាគគ គៅ ុកគ្វើអី្គ ប៉ែុញនតត្គាន់ញរ ញម៉ែឪគយើងមិនសវូគេ  
ចិរតហា។ 

ក៖ ចាសគ ើយស្លា ល់គាន គលើកែុំបូងគៅឯណាញែរ? 

ខ៖ គៅ្ទេះ នឹង គៅ្ទេះជិរគាន ។ 

ក៖ ្ទេះជិរគាន អ្ញ្ច ងឹស្សលា គ់ាន គៅ? 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ អូ្គខអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ការគរៀបការ នឹងមីងម្ភនទរបណាត រការអី្ខែេះេីខាងេូគ ? 

ខ៖ ទរ! 



ក៖ ទរ?គ ើយកាលឱ្យបណាត ការ នឹងជាត្ាក់ឬក៏ជាម្ភស ជាសរវជាអ្ងារជាអី្វ ិ? 

ខ៖ ជាលយុ។ 

ក៖ ជាលយុវ ិ? 

ខ៖  នឹងគ ើយ លយុកាល នងឹប៉ែុន្ធម នគ  លុយកាល នឹង១០០០ជាងគត្ចើនហាណាស់។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ការគត្បៀបគ្ៀបេីជីវរិរបស់មីងវ ិ គរើជីវរិមីងន្ធគេលអ្រីរកាលក៏
ែូចមកគត្បៀបគ្ៀបនឹងបចចុបបននកាលម្ភនលកខណ្ៈខុសគាន គម៉ែចញែរ? 

ខ៖ េីមុនមកគយើងែូច គយើងគៅជាមួយញម៉ែឪអ្ញ្ច ឹងវគរៀងែូច គយើងរកសុី េ្...។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គយើងគនឿយ រ់ អ្ញ្ច ឹងគ ើយគេលម្ភនបតីគៅបតីជួយរកសុីចិញ្ច ឹមអ្ញ្ច ឹងគៅគគគ្វើការគ្វើង្ករ 
គៅានលុយកាក់អី្មកអ្ញ្ច ឹងគៅណា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ានគរៀង្ូរៗអ្ញ្ច ឹងគៅែលគ់េលគៅគគស្លែ ប់គៅររឹញរយា៉ែ ប់គ ៀរ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឥឡូវាន្ូរវ ិអ្ញ្ច ឹងគ ៀរគៅណា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ្ូររឹងៗ។ 

ក៖ ខ្ុុំែឹងគោយស្លរខ្ុុំ្ទេះគៅជិរមីង គឃើ គៅអ្វីទុំងអ្ស់ នឹង ញរអ្រ់អី្ជីវរិមនុសេញរគេល 
ខែេះជួបអ្គញ្ច េះ ជួបអ្ញ្ចុ េះអី្អ្ញ្ច ឹងគៅមីងហា។ នឹងគ ើយឥឡូវចូលែល់ចុំណ្ង់ចុំណូ្លចិរត
របស់មីងវ ិមតង រាល់ថ្ងៃ នឹងែូចជាជីវរិែូចជាមេូបចូលចិរតមេូបអី្គគញែររាល់ថ្ងៃចូលចិរតមេូប
 នឹង? 



ខ៖ តាមញរខ្ុុំគត្កៀមគត្កាេះ។ 

ក៖ គត្កៀមគត្កាេះ? 

ខ៖  ញរគបើកូនចូលចិរតណាសស់្លច់អាុំង ស្លច់គចៀន ប៉ែុណ្ណឹ ង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គបើខ្ុុំអ្រ់គ ញរត្រីគងៀរប៉ែុនគមថ្ែមករួចគ ើយ។ 

ក៖ ចូលចិរតត្រីគងៀរអ្ញ្ច ឹងគ ្េ? 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ គ ើយត្រីគងៀរភាគគត្ចើនគ្វើខែួនឯងឬក៏ ិ គគមីង? 

ខ៖  ិ គគ។ 

ក៖  ិ គគ?អ្ញ្ច ឹងអឺ្...សត្ម្ភប់គេល ុំគនរអ្នកមីងចូលចិរតគ្វើអី្គគគេល ុំគនរ? 

ខ៖ គេល ុំគនរអ្ងាុយគលង។ 

ក៖ អ្ងាុយគលង?  

ខ៖ ចាស! 

ក៖ គ ើយម្ភនធ្លែ ប់គ្វើអី្គគខែេះគ ៀរគត្ៅេី...? 

ខ៖ គយើងគៅនិយាយគ្វើអី្អ្ញ្ច ឹងៗកុុំនិយាយ។ 

ក៖ ចាស នងឹគ ើយ។ គ ើយសត្ម្ភប់គេលមីង ុំគនរេីការង្ករ ក៏ែូចជាការគរៀបចុំ្ទេះអី្គរើកញនែង 
កមានតញែលមីងចង់គៅជាមួយកូន គរើមីងធ្លែ ប់ែូចជាចង់គៅឯណាជាងគគ? 

ខ៖ ចង់គៅគែើរគលង ចង់គៅកុំេង់គស្លម។ 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងែូចជាការសម្ភា សម្ភនសុំណួ្រមួយគ ៀរចង់សរួ អ្នកមីងចូលចិរតចគត្មៀងអី្
គគញែរ? 

ខ៖ ចគត្មៀងចូលចិរតចគត្មៀង។ 

ក៖ ែូចជាញាក់ឬក៏រ ៉ែូញមន ិចអី្វ៉ែន់ សង់ ីម៉ែង់អី្? 

ខ៖ អឺ្...ប ែូចគគរាុំវង់ ប ញាក់អី្អ្ញ្ច ងឹគៅ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គយើងចាស់គយើងមិនែូចគកមងគ  គកមងគគគចេះ កត្ ឹងកន្ត្ន្ធត ក់អី្គ ើយ មីងមិនគចេះគ ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់មីង មីងគចេះគត្ចៀងគ ? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ អ្រ់គចេះគត្ចៀងគ ? 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ គ ើយអ្នកចគត្មៀងមួយណាញែលមីងចូលចិរតស្លត ប់ជាងគគ? 

ខ៖ ចូលចិរត ណ្យ វ៉ែន់គណ្រ  ុមឹ សុីវន គ ើយនិងអាគខម។ 

ក៖ អាគខម?គខម នងឹគ ្េ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖  នឹងគ ើយអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់មីង មីងម្ភនគចេះគលងឧបករណ៍្រន្ត្នតីឬក៏ម្ភនកូនគៅបងបអូនណា 
គារ់គចេះគលងអឺ្...ឧបករណ៍្គភ្ែងអី្គ ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនគ ។ 

ក៖ អ្រ់ម្ភនគ ?អ្ញ្ច ឹងមីងអាចត្ាប់ខ្ុុំខែេះៗគោយស្លរមីងគកើរមុនជុំន្ធន់ប៉ែុល េរ ញមនគ មីង? 



ខ៖ ចាសគកើរមុនជុំន្ធន់ប៉ែុល េរ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងអាចត្ាប់ខ្ុុំ គេលគៅកនុងជុំន្ធន់ប៉ែុល េរ នឹង គរើមីងជួបត្េឹរតិការណ៍្អី្គគខែេះ 
កនុងជីវរិរបស់មីងអ្ញ្ច ឹងអាចគរៀបរាប់ត្ាប់ខ្ុុំខែេះៗ? 

ខ៖ គៅជុំន្ធន់ប៉ែុល េរ នឹងជុំន្ធន់ ប៉ែុល េរគៅរូចគៅត្បញ លជាអាយុ៧ឆ្ន ុំ នឹង គគឱ្យអឺ្... 
គៅការ់ជី ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖  ូលអាចម៍គគាគវ ន្ធណាសអ់្រ់ញែលានគៅស្សួលគ ណា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គត្ េះកាល នឹងែូច ខ្ុុំគៅ្ទេះអ្រ់ត្េមគ  ែល់គេលអ្ញ្ច ឹងគគឱ្យគយើងគ្វើគណ្ៈកង គ ើយ 
រូចៗ នឹងគស្លេះ អាយុ៧ឆ្ន ុំហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គ ើយអាគគរូចជាងគយើងគៅគ ៀរ គគ ូលអាចម៍គគា្ងកាប់ជី្ង គវ ន្ធណាស។់  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ មិនញែលានស្សលួគ ។ 

ក៖  នឹងគ ើយការ បូចុកមីងជុំន្ធន់ នឹង មីងម្ភនចាុំអី្គគខែេះគ គគ្តល់អី្ឱ្យអ្នកមីងញែរ? 

ខ៖ ចាសការ ូបចុក ូបាយ ញរត្គាន់ ាយវមិនានត្គប់ត្គាន់គ ណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយប៉ែុញនតគយើងនិយាយគៅអាលាក់កុំាុំងបងបអូនគយើងគគឱ្យ បូ គយើងមិនាច់ 
និយាយគ ណាស់។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ញរត្គាន់ ការ ូបចុក នឹងត្គាន់វ វមិនសូវានត្គប់ត្គាន់គ  ែូច គគអ្ញ្ច ឹងញរនឹងគគ
នឹងឯងអ្ញ្ច ឹងគៅណាស្។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ អ្រ់ បូអ្រ់ឃ្លែ នអ្ញ្ច ឹងគៅ គេលណាថ្ងៃគម្ភ៉ែងសត្ម្ភកអ្ញ្ច ឹងគៅ គយើងគឆ្ែៀរគៅរកត្រីរក
កាត មរកខយងអី្ នងឹមក យកមក ូបគេលគម្ភ៉ែងែូច អ្រ់គ្វើការអ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ យកមក ូបអ្ញ្ច ងឹមក។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ញរគបើសិនជា ត្បធ្លនឃុុំត្បធ្លនអី្គឃើ គគចាប់ថ្វ ៉ែគចាលគៅណាស់។ 

ក៖ សម្ភែ ប់ មងមីងគ ? 

ខ៖  នឹងគ ើយៗ ែូច គយើងគចេះញរលួចគៅណាស់ លួចគេលគវលា នឹងគៅណា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ លួចកុុំឱ្យគគគឃើ អ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។ចុេះគៅគេលជុំន្ធន់អាេរ នឹងមីងគៅគខរតណាញែរគៅកនុងត្បគ សញខមរ
គយើង? 

ខ៖ គៅស្សុកា ី គខរតតាញកវ។ 

ក៖ ចាសគ ើយែូចជាបងបអូនអ្នកមីងគារ់ជួបត្េឹរតិការណ៍្ែូចអ្នកមីងញែរខែេះគ  ែូចជាជីវរិ 
របស់គារ់យា៉ែងគម៉ែចញែរគៅកនុងគេលរបប នឹង? 

ខ៖ គារ់ ុ្ំៗគារ់គៅខាងកងចល័រ ុ្ំ ែល់គេលអ្ញ្ច ឹងគយើងអ្រ់ែឹងគ ណាស។់ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គត្ េះគយើងរូចៗគៅខាងកងចល័ររូចៗគ  ុ្ំៗខាងគគ ុ្ំៗអ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងខ្ុុំអ្រ់ែឹងគ ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងអ្រ់ឮអី្េីគារ់ខែេះគ គ ្េ? 

ខ៖ អ្រ់្ង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ងឹសត្ម្ភប់ែូចជាអឺ្...គេលញែលអ្នកមីងលុំាកខាែ ុំងជាងគគបុំ្ុរ ែូចជាជុំន្ធន់
 នឹងមីងគិរ គេលណាញែលលុំាកខាែ ុំងជាងគគបុំ្ុរហា? 

ខ៖ េិាកបុំ្ុរម្ភនញរជុំន្ធន់ប៉ែុល េរ នឹង គត្ េះគគគត្បើគយើងែូច ទុំងរូចទុំង ុ្ំអ្ញ្ច ងឹហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នងឹគ ើយ ែល់គេលែល់ជុំន្ធន់ឥឡូវវម្ភនអី្េិាក គយើងរកសុី ូបចុកខែួនគយើង នងឹ 
គយើងវេិាកខែេះៗញែរវមិនអ្រ់គ ណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ជួនគេលេិាកជួបគេលស្សណុ្កអ្ញ្ច ឹងគៅ ម្ភនគេលានគែើរគលងគែើរអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់គៅគេលជុំន្ធន់ប៉ែុល េរ នឹងែល់គេលញបកមកមីង គរើអឺ្...អ្នកមីង
សល់បងបអូនប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញែរញែលគារ់រស់គៅែលស់េវថ្ងៃ? 

ខ៖ គេលញបក នឹងខ្ុុំម្ភនញរបងបអូនគមើល (អ្ ុ៊ុំវ៤ ៥) គេលញបកប៉ែុល េរមកអឺ្...គវៀរណាម នឹង 
បងបអូន៥ន្ធក់។ 

ក៖ ចាស!  



ខ៖ គ ើយានមក ល់សេវថ្ងៃ នឹងានញម៉ែខ្ុុំ នឹងម្ភនកូន៤ន្ធក់គ ៀរហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ សរុបទុំងអ្ស់វ៩ន្ធក់។ 

ក៖ ចាសគ ើយសត្ម្ភប់គេលបន្ធទ ប់េីមីងែូចជាមីងញបកប៉ែុល េរមកគរើត្កុមត្គួស្លរអ្នកមីង 
គារ់ត្បកបរបរអី្ចិញ្ច ឹមជីវរិអី្គគញែរ? 

ខ៖ ញម៉ែខ្ុុំលក់ែូរ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គ ើយា៉ែគារ់គ្វើការ គ្វើត្បធ្លនភូ្មិ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ គ ើយយាយគារ់លក់ លក់អី្គគញែរ? 

ខ៖ លក់នុំ នុំអាគការ នុំត្កចូ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ អ្ញ្ច ងឹគៅកនុងជីវរិរបស់មីង តាុំងេីរូចរ រូែល់ ុ្ំឥឡូវអ្វីញែលមីងចងចាុំជាងគគគៅកនុង 
ជីវរិ ែូចជាឧទ រណ៍្គេលគវលាញែលសបាយជាងគគញែលមីងមិនអាចបុំគភ្ែចានគៅកនុង 
ជីវរិអ្ញ្ច ឹងហា? 

ខ៖ ចាសសបាយអី្មិនសូវានគែើរគលងអី្នឹងគគ្ង។ 

ក៖  នឹងគ ើយ ែូចជាម្ភនអារមមណ៍្រ ុំគភ្ើបគេលណាម្ភនអារមមណ៍្រ ុំគភ្ើបអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណា? 



ខ៖ សបាយានកូន ឥឡូវគយើងម្ភនកូនម្ភនគៅអ្ញ្ច ឹងម្ភនការង្ករគ្វើត្គប់គាន អី្អ្ញ្ច ងឹ គយើង
ម្ភនចិរតសបាយអ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចាស! 

ក៖ គោយស្លរេួកគារ់ម្ភនលុំនឹង? 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖  នឹងគ ើយ។ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់គត្កាយគេលញែលអ្នកមីងានគរៀបការជាមួយេូគរើមីងម្ភនកូន 

ប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញែរ? 

ខ៖ ម្ភនកូន៥ន្ធក់។ 

ក៖ ៥ន្ធក់?អ្ញ្ច ឹងមីងអាចគរៀបរាប់គ ម្ េះកូនតាុំងេីបងរ ូរែល់គៅគគានគ  គ ម្ េះគេ  

របស់េួកគារ់ហា? 

ខ៖ អឺ្...បងគគគ ម្ េះ វណ្ណៈ ្ីតា។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កូន ី២គ ម្ េះ វណ្ណៈ វ ូិ កូន ី៣ វណ្ណៈ មករា កូន ី៤ វណ្ណៈ ល ីួរ កូន ី៥វណ្ណៈ រា៉ែ នុរ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់េួកគារ់ទុំង៥ន្ធក់ នងឹែូចជាគារ់គែើរតាមគនែងថ្នការគត្បៀនត្បគៅ
របស់អ្នកមីងគ ? 

ខ៖ អ្រ់អី្គ  គែើរតាមគនែង្ម៍លអណាស ់គចេះស្លត ប់បង្កា ប់ញម៉ែឪ និយាយាន។  

ក៖ ចាសលអញមនញ ន។អ្ញ្ច ឹងមីងម្ភនកូនចិញ្ច ឹមម្ភនអី្ខាងគត្ៅគ ? 

ខ៖ អ្រ់គ ។ 



ក៖  នឹងគ ើយ។អ្ញ្ច ងឹសត្ម្ភប់អឺ្...មីងគរើស្លវ មីរបស់អ្នកមីងគារ់គ ម្ េះអី្គគញែរ? 

ខ៖ គារ់គ ម្ េះគរ ើន វណ្ណៈ។ 

ក៖ គរ ើន វណ្ណៈ គ ើយែូចជាេូគារ់ម្ភន គារ់ជាមនុសេញបបណាញែរ ចរកិលកខណ្ៈរបស់េូហា? 

ខ៖ មនុសេគារ់លអស្សួលត្បួល សែូរបូរ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អ្រ់គចេះរញ ៉ែរថ្ ៉ែអី្គត្ចើនហា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ មនុសេ នឹងស្សលួណាស់។ 

ក៖ ចាសគ ើយការឃុុំត្គងញងរការបស់គារ់យា៉ែងគម៉ែចញែរ? 

ខ៖ គឺគារ់ត្គប់ត្គងគយើងានលអ មិនគចេះរញ ៉ែថ្ ៉ែអី្ហា។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចាស! 

ក៖ គារ់ធ្លែ ប់គ្វើឱ្យមីងេិាកចិរតអី្ខែេះញែរគ ? 

ខ៖ អ្រ់គ ។ 

ក៖ អ្រ់ម្ភនអី្គ គ ្េ? ចាសគរើសត្ម្ភប់សេវថ្ងៃគនេះគរើអ្នកមីងត្បកបរបរអី្ចិញ្ច ឹមជីវរិញែរឬក៏អ្នក 
មីងជាស្រសតីគម្ទេះ? 

ខ៖ សេវថ្ងៃគនេះគៅ្ទេះកូនគ្វើការរកសុចិីញ្ច ឹមវ ិ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ កូនគ្វើការហា។ 



ក៖ ចាសលអញមនញ នគោយស្លរកូន ុ្ំៗអ្សគ់ ើយ។ 

ខ៖ ចាស!  

ក៖  នឹងគ ើយអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់មីងគរើអឺ្...ឥឡូវអ្នកមីងរស់គៅជាមួយអ្នកណាគគខែេះ? 

ខ៖ រាល់ថ្ងៃរស់គៅជាមួយកូនទុំង៥ន្ធក់។ 

ក៖ ចាសទុំង៥ន្ធក់?  

ខ៖  ចាស!  

ក៖ គ ើយស្លវ មីអ្នកមីងគារ់គម៉ែចញែរ? 

ខ៖ គារ់ស្លែ ប់គចាលគ ើយ។ 

ក៖ គ ើយគារ់ស្លែ ប់គោយស្លរអ្វីញែរមីង? 

ខ៖ គោយស្លរជមៃឺ។ 

ក៖ ជមៃឺ?អ្ញ្ច ឹងគរើេូគារ់ស្លែ ប់គៅកនុងឆ្ន ុំ ២០០០ប៉ែុន្ធម នញែរ? 

ខ៖ ២០១០អូ្នគ ្េ? ២០១០។ 

ក៖ ចាសចាុំថ្ងៃញែលគារ់ ញខញែលគារ់ស្លែ ប់ហាអ្រ់? 

ខ៖  ឆ្ន ុំ២០១០ ញខ៥ ថ្ងៃ២០។ 

ក៖ ថ្ងៃ២០?ចាសអ្ញ្ច ងឹសត្ម្ភប់អ្នកមីងរគបៀបញែលអ្នកមីងចិញ្ច មឹនិងអ្ប់រ ុំកូន គរើរគបៀបគម៉ែច
ញែរអ្នកមីង ែូចជាអ្នកមីងអ្ប់រ ុំញងរកាគារ់តាុំងេីរូចមកក៏ែូចេីគេលេូានគារ់អ្និចចកមមគៅ? 

ខ៖ អ្ប់រ ុំកូនានលអ កូនស្លត ប់តាមបង្កា ប់គយើងទុំងអ្ស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស! 



ក៖  នឹងគ ើយ ។ គ ើយគារ់អ្រ់ញែលគ្វើឱ្យមីងេិាកចិរតញមនគ មីង? 

ខ៖ អ្រ់គ ! 

ក៖  នឹងគ ើយលអញមនញ ន។គ ើយអ្នកមីងម្ភនឱ្យកូនទុំង៥ន្ធក់ នឹងគារ់គៅគរៀន  ួលការ 
សិកាអី្អ្រ់? 

ខ៖ ចាសឱ្យគៅគរៀនទុំងអ្ស់។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ញរែល់គេលឥឡវូវត្រូវ២ន្ធក់គៅគ្វើការ ៣ន្ធក់គៅគរៀន។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់អ្នកមីង មូលគ រុអ្វីញែលអ្នកមីងគិរ ការអឺ្...ឱ្យកូនគៅ 
សិកាែូចជារថ្មែថ្នការអ្ប់រ ុំម្ភនស្លរៈសុំខាន់ញែលអ្នកមីងាន្តល់ឱ្យគារ់គៅអ្ញ្ច ឹងហា? 

ខ៖ ចាសមួយថ្ងៃៗអ្ស់គត្ចើនណាស់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ត្គាន់ញរអា ុ្ំមួយមួយថ្ងៃវស់លាៃ ច នឹង៥ែុលាែ រគ ើយគនេះ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គ ើយអារូចៗគៅ្ទេះ២ន្ធក់ នងឹវ ១០០០០ជាងគ ៀរហា។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ត្គាន់ញរ៣ន្ធក់ នឹងមួយថ្ងៃវចូល៣០០០០ជាងហា។  

ក៖  នឹង!  

ខ៖ គ ើយែល់ ូបចុកគ ៀរ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ ។ែូចជាមូលគ រុអី្ញែលអ្នកមីងឱ្យគារ់គៅអឺ្...គរៀន នឹង? 



ខ៖ គត្ េះចង់ឱ្យកូនគចេះ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ានការង្ករគ្វើលអៗ អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖ ចាសចុេះអ្នកមីងគែើមបឱី្យត្កុមត្គសួ្លររបស់អ្នកមីងម្ភនសុភ្មងាល គរើអ្នកមីងម្ភនវ ិ្ ីស្លស្រសត
អី្ខែេះគែើមបីជួយឱ្យត្កុមត្គួស្លររបសអ់្នកមីងម្ភនសុភ្មងាលហា? 

ខ៖ គឺចង់ឱ្យកូនគរៀនឱ្យានគត្ៅត្ជេះគៅ ឱ្យានការង្ករលអៗគ្វើគៅម្ភនានគៅអា នងឹម្ភន
សុភ្មងាល។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងការគត្បៀបត្បគៅរបស់អ្នកមីងគៅែល់គារ់រគបៀបយា៉ែងគម៉ែចញែរ? 

ខ៖ គឺគយើងអ្ប់រ ុំកូនកុុំឱ្យគែើរ្ែូវខុសគៅណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយែូច កូនខែេះវមិនស្លត ប់ញម៉ែឪគៅវជក់ម្ភ៉ែជក់អី្ កូនខ្ុុំៗអ្ប់រ ុំានទុំងអ្ស់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ទុំងស្សីទុំងត្បសុអ្រ់ម្ភនគចេះគែើរជក់ម្ភ៉ែ  ជក់អី្ែូចកូនអ្ស់ នងឹគគគ ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អ្ប់រ ុំានលអណាស់។ 

ក៖ អូ្គខលអញមនញ នមីង។ 

ខ៖ ចាស!  

ក៖ គ ើយសត្ម្ភប់អ្នកមីងគេលខែេះែូចជាកនុងត្កមុត្គួស្លរញរងញរគេលខែេះម្ភនបញ្ញេ អ្គញ្ច េះ     
អ្ញ្ចុ េះគកើរគឡើងខែេះគ ើយ គបើសិនជាម្ភនបញ្ញេ គរើអ្នកមីងម្ភនវធិ្លនការសត្ម្ភប់ជួយគោេះ
ស្ស្លយត្កុមត្គសួ្លរ? 



ខ៖ បងបអូនគចេះញរជួយរ ុំញលកគាន អ្ញ្ច ឹងគៅណាស។់ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គេលអ្រ់គយើងខចីអ្ញ្ច ឹងគៅ គេលគយើងម្ភនគយើងជួយបអូនវ ិអ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖  នឹងគ ើយ គរើែូចជាអ្នកមីងគរើត្កុមត្គួស្លរម្ភនន័យយា៉ែងគម៉ែចសត្ម្ភប់ជីវរិរបស់អ្នកមីង? 

ខ៖ ម្ភនន័យឱ្យញរកូនម្ភនញរការង្ករលអ ានលយុកាក់គត្ចើនអា នឹងជីវភាេវលអរុងគរឿង។ 

ក៖  នឹងគ ើយ គ ើយអ្នកមីងស្សលា េួ់កគារ់អ្រ់? 

ខ៖ ស្សលា ់កូនគៅទុំងអ្ស់។ 

ក៖ គ ើយចង់រស់គៅជាមួយេួកគារ់ជាគរៀងរ រូគ ? 

ខ៖ ចង់! 

ក៖  នឹងគ ើយ លអញមនញ នអ្នកមីង មួយគនេះគឺជាសុំណួ្រមួយចុងគត្កាយញែលខ្ុុំចង់សួរគៅអ្នក 
មីងហា...គោយស្លរការសម្ភា សទុំងអ្ស់ នឹងគឺគយើងានោក់ចូលគៅកនុងគវបស្លយញែលខ្ុុំ
ានត្ាប់មីងេីគែើមមកអ្ញ្ច ឹង ែល់គេលអ្ញ្ច ឹងកូនគៅអ្នកមីងអាចស្លត ប់ឮគរឿងរា៉ែ វថ្នជីវរិរបស ់
អ្នកមីងគៅគេលអ្ន្ធគរ។  

ខ៖ ចាស!  

ក៖ រគៅមុខគៅហា។ 

ខ៖ ចាស!  



ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងម្ភន កយគេចន៍អ្វីគែើមបីញ្តផ្ត ុំគៅកាន់កូនគៅជុំន្ធន់គត្កាយអ្ុំេីប េិគស្ល្ន៍ 
អី្ខែេះកនុងជីវរិរបស់មីងញែលចង់ញចកចាយគៅកាន់គារ់ក៏ែូចជាការ ូន្ធម នគារ់ឱ្យគែើរគលើ្ែូវ
យា៉ែងគម៉ែចញែរ? 

ខ៖ ឱ្យកូនគៅកុុំឱ្យគែើរ្ែូវខុស។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឱ្យគែើរគលើញរ្ែូវលអឱ្យខុំគរៀនសូត្ររកការង្ករគ្វើលអៗគៅអា នងឹវគនេះគ ើយ វែូច ញម៉ែឪ
ស្លែ ប់គៅវបិ ញភ្នកជិរគ ើយណាស់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖  នឹងគ ើយញរប៉ែុណ្ណឹ ងគ ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។អ្ញ្ច ឹងអ្រគុណ្គត្ចើនអ្នកមីងសត្ម្ភប់ការសម្ភា សន៍គៅកនុងថ្ងៃគនេះ ខ្ុុំសមូ
បញ្ច ប់នូវការសម្ភា សថ្ងៃគនេះគ ើយេួកគយើងនឹងោក់ចូលគៅកនុងគវបស្លយញែលខ្ុុំែូចាន
គលើកគឡើងខាងគលើគ ើយត្បសិនគបើអ្នកមីងក៏ែូចជាកូនគៅចង់ស្លត ប់នូវ កយសមដីផ្ទ ល់របស់
អ្នកមីងក៏ែូចជារបូងររបសអ់្នកមីងអ្ញ្ច ឹងគារ់អាចចូលគៅកនុងគវបស្លយ នងឹាន។  

ខ៖ ចាស!  

ក៖ គ ើយអ្ញ្ច ឹងអ្រគុណ្អ្នកមីង។ 

ខ៖ ចាស៕ 


