
!រស$% សរបស់េ)ក+៉ ជុង សី2 
ក៖ អ%កស'( សន ៍ជុង សី/   ខ៖ អ%ក1ត3វេគស'( សន៍េ78 ះ ជុង 
េហង 
 
ក៖ ចឹង=៉កូនសូមអរគុណស1'ប់ៃថGេនះ 
ែដល=៉ផLល់េពលេវNេដOមPីកូនQចេធS OTរស'( សមួយេនះេហOយ 
កិចXTរមួយេនះYពិតZល[ ែមនែទនស1'ប់1គ]^រ និ 
ង1ប_នពរស1'ប់1កម̀1គ]^រេដOមPីឱbកូនេc=៉
ជំeន់េ1TយេដOមPី'នឱTស L̂ ប់សេមfង និង ĝ ល់ពីជី1បវតh ិ=៉Tន់ែតចiស់ 
Nស់Zងហ% ឹងេទjត។ ចឹងស1'ប់Tរស'( សៃថGេនះ េធS OេឡOងនូវៃថGទី២៣ 
1ត3វZៃថGសុ1ក ែខ៩ p% ំ២០១៦ េហOយខt u ំZកូនZអ%កស'( សេ78 ះជុង សី/ 
ចឹង=៉Qចជួយ1=ប់េ78 ះេពញ=៉=នេទ។  
ខ៖ ខt u ំេ78 ះជុង េហង។ 
ក៖ =៉'នេ78 ះេwេ1xេទjតេទ? 
ខ៖ េ78 ះេ1xេw េពក។ 
ក៖ =៉ែតមួយហ% ឹងេទហ% ៎? 
ខ៖ េអO! 
ក៖ =៉សពSៃថGQយុប៉ុe8 នែដរ? 
ខ៖ ៥២p% ំ។ 
ក៖ អូេខ! ៃថGែខp% ំកំេណOត=៉Qចជួយ1=បប់នLចិ=នេទ? 
ខ៖ អូ! អត់}ំេទ។  
ក៖ }ំp% ំ? 
ខ៖ p% ំ១៩៦៥។ 
ក៖ p% ំ១៩៦៥ េ~ះ=៉េ~ះ។ 
ខ៖ អឺម! 
ក៖ ចឹង=៉Qចជួយ1=ប់ពីទីកែនfងកំេណOតរបស់=៉=នេទ? 
ខ៖ េ�1កង̀ភំេពញ ស�� ត់េលខ៣។ 
ក៖ ចឹងស1'ប់=៉'នបងប� �នប៉ុe8 នeក់ែដរ? 
ខ៖ 'នបងប� �ន៦eក។់ 
ក៖ =៉ជួយ�ប់េរjបេ78 ះពួក�ត់'% ក់ៗ េហOយនិង េភទ1បស̀1សីចឹង~? 
ខ៖ ជុង េអង េភទ1សី =៉ជុងេហង មួយេទjតអឺ គឹមមួយ មួយេទjតគឹមលី 
មួយេទjតQេម៉ង មួយេទjតQ'ន។ 
ក៖ =ទ! 
ខ៖ អ!ឺ ៦eក់ 1បស̀៣ 1សី៣ 
ក៖ ចឹងស1'ប់បងប� �ន=៉បេង� Oត សពSៃថGពួក�ត់េ�1សក̀ែខ8 រេយOង_ងំអស់ឬ 
ក៍'នេ�េ1x1បេទសខfះ? 
ខ៖ េ�1សក̀ែខ8 រ៤ េ�1សក̀េ1x២។ 
ក៖ េ�1សក̀េ1x២ 'នេ78 ះអីេគ? 
ខ៖ Qមួយ និង Qេម៉ង។ 
ក៖ ពួក�ត់េ�1សក̀~ែដរ? 
ខ៖ មិនដឹងរដ�~េទ =៉េភfចេហOយ ដឹងែតេ�Qេមរ �ច_ងំ២eក់ 
ក៖ ចឹងស1'ប់=៉Zកូនទីប៉ុe8 ន? 
ខ៖ ទី២! 
ក៖ Zកូនទី២។ 
ខ៖ េអO! 
ក៖ =៉Qចជួយ1=ប់_ក់ទងនងឹឪពុក'L យ=៉'នេ78 ះអីែដរ? 
ខ៖ ឪពុកេ78 ះជុងពុន 'L យេ78 ះអ៊ូ  ញឹម។ 



ក៖ ២eក់�ត់Zែខ8 រសុទ� ឬក៍'នTត?់ 
ខ៖ អត់េទ! =៉Tត់ចិន។  
ក៖ ចុះ�ង'L យ=៉? 
ខ៖ 'L យែខ8 រ 
ក៖ ២eក់�ត់'ន1សក̀កំេណOតេ�~ែដរ=៉? 
ខ៖ កំពង់p% ំង_ងំអស់។ 
ក៖ េបOសិនZគិតសពSៃថG ពួក�ត់'នQយុប៉eុ8 ន? 
ខ៖ អូ! េ1ចOន~ស់ េបOកុង ជុងពុន 1បែហល៨០Zង 
េបO'៉ឯង1បែហលចូល៧០Zង។ 
ក៖ ចឹង ២eក់�ត់េ�រស់ឬក៏̂ f ប់? 
ខ៖ f̂ ប់េហOយ f̂ ប់_ងំ២។ 
ក៖ ស1'ប់1បវតh ិរបស់=៉វ �ញ េតO=៉'នកូនប៉ុe8 នeក់ែដរ? 
ខ៖ =៉'នកូន៤eក ់
ក៖ េតO=៉Qចជួយ1=ប់េ78 ះពួក�ត់'% ក់ៗ េហOយនិង េភទ=នេទ? 
ខ៖ ជុងសមPតh ិ ជុងលីន~ ជុងលីន� េហOយជុងសី/។ 
ក៖ ពួក�ត់រស់េ�Zមួយនឹង=៉សពSៃថGឫ រស់េ�ែបក�% ែដរ? 
ខ៖ រស់េ�េផ�ង�% ។ 
ក៖ ចឹងស1'ប់អS ីបe� ប់ 
កូនចង់ដឹង_ក់ទងនឹង1បវតh ិQ�ហ៍ពិ�ហ៍របស់=៉វ �ញ 
=៉Qចជួយ1=ប់=ន_ក់ទងនងឹ1បវតh ិែដល=៉=នជួប'៉ក់? 
ខ៖ អូយ! យូរេហOយ=៉េភfចេហOយ។ 
ក៖ អូ! មួយេទjត 1បពន�=៉'នេ78 ះអS ីែដរ? 
ខ៖ េ78 ះែកវ ~រុន។ 
ក៖ េបOសិនZគិតដល់សពSៃថG �ត់'នQយុប៉ុe8 នែដរ? 
ខ៖ េបOដល់ឥឡ3 វ1បែហលZ ៤៩ឬ៥០អីហ% ងឹ។ 
ក៖ ចឹង=៉អត់}ំ1បវតh ិែដល=៉�f ប់ជួប�ត់អីេទ? 
ខ៖ អូ! អត់}ំេទ។ 
ក៖ អត់}ំp% ំ? 
ខ៖ េអ៎p% ំ ដូចp% ំ៨៥។ 
ក៖ Tល=៉ជួប�ត់មុនដំបូង =៉ជួបេ�~ែដរ? 
ខ៖ ភំ%េពញេយOង។ 
ក៖ ប៉ុែនh 1សក̀កំេណOត�ត់េ�~ែដរ=៉? 
ខ៖ 1សក̀កំេណOតេ� Ŝ យេរjង។ 
ក៖ ចឹងស1'ប់TរេរjបQ�ហ៍ពិ�ហ៍=៉
គឺទទួលដឺងសង�ងពីឪពុក'L យ_ងំសង�ង ពួក�ត់ទទួល ĝ ល់? 
ខ៖ អត់'នឪពុក'L យេទ �ង1សី'នែតបងប� �ន។ 
ក៖ ចឹងបងប� �ន�ត់ទទួល ĝ ល់�=នេរjបTរអីចឹងេ�។ 
ខ៖ អឺមៗ! 
ក៖ ចឹងស1'ប់TរេរjបQ�ហ៍ពិ�ហ៍ ស1'ប់ចំណងៃដវ �ញ 
េតO'នប~L Tរេទ? 
ខ៖ 'នេតO! 
ក៖ ប~L Tរជំeន់ហ% ឹង =៉ប�g បZ់អS ីែដរ? 
ខ៖ ឱbលុយ Zលុយ។ 
ក៖ លុយZប៉ុe8 នែដរ=៉? 
ខ៖ េភfចេហOយ =៉េភfចមិនដឹងZលុយTលជំeន់ហ% ងឹមិនប៉ុe8 នអីប៉ុe8 នេទ។ 
'ន1ក�ស៥០ 'ន1ក�សអី~ Tលជំeន់ហ% ងឹ ៨០ZងចឹងេហOយ។ 
ក៖ ចឹងស1'ប់=៉ េបOសិនZគិត�មp% ំសុរ �យគតិ=៉េកOតក� uងp% ំសតS~ែដរ? 



ខ៖ សតSពស់ ម ញ់។ 
ក៖ ស1'ប់កុ'រ ¡¢ព=៉ពីតូចមក =៉�f ប់េរjនចប់1តឹម�% ក់ទីប៉ុe8 នែដរ? 
ខ៖ =៉េរjន1តឹមទី១០ សម័យលន ់នល់។ 
ក៖ សម័យលនន់ល់ េបOេយOងគិតមកដល់សពSៃថG �% ក់ទី១០េស8 Oនឹង�% ក់ទី? 
ខ៖ �% ក់ទី៣ ទី៤េយOងហ% ឹង។ 
ក៖ ចឹងជំeន់�% ក់ទី៣ ទី៤=៉េចះសរេស េចះQនខfះ? 
ខ៖ អឺម! ថីមិនេចះសរេស េចះQន។ 
ក៖ ស1'ប់^Nេរjន =៉Qច}ំេ78 ះ=នអីេទ? 
ខ៖ េអO! ^N=ក់ទូក។ 
ក៖ អូ! ^N=ក់ទូនដូចZបង1សីែដរ។ 
ខ៖ អឺម! 
ក៖ ចឹងេរjន^N=ក់ទូកដូច�% ។ 
ខ៖ អឺម! 
ក៖ ចឹង=៉េចះ¢^អS ីខf ះ? 
ខ៖ 'នេចះអីេទ េចះែតចិន(Tចួវ) តិចតួច។ 
ក៖ ចិន(Tចួវ) េរjត~ម? 
ខ៖ េវjត~ម បក=ន បកអត់=នប៉ុe8 នេទ? 
ក៖ បក=ន ែតQចនិ¦យ=ន។ 
ខ៖ េអO! Qចនិ¦យ=ន េ1§េពកនិ¦យអត់=នេទ។ 
ក៖ ចឹង¢គេ1ចOន¢^េរjត~មហ% ឹង ចិន(Tចួវ) េ1បOZលក̈ណៈមិចវ �ញ? 
ខ៖ ធម8�ៗ! 
ក៖ ធម8�ៗ! 
ខ៖ និ¦យមួយៗ។ 
ក៖ និ¦យZមួយបងប� �ន និង 1កម̀1គ]^រ។ 
ខ៖ អឺម! 
ក៖ េហOយេអO េហOយសស1'ប់(េសOច) 
=៉'ន�f ប់រស់េ�ឆfងTត់ជំeន់ប៉ុលពតែដរេទ? 
ខ៖ �f ប់! 
ក៖ =៉Qចជួយ1=ប់រយៈេពល? 
ខ៖ អូ! អត់}ំេទ អត់}ំេទ Qហ% ឹងេ~ះ។ 
ក៖ អឺម! 
ខ៖ p% ំ៧៥េចញេ�េ�~ដូចេ�កំពង់កង់ ផ« �វេ� [̂ ងេTះធំហ% ងឹ 
ដល់េហOយេគជ'f សេ�េវjត~មឆfងTត់េរjត~ម=ន បកមកវ �ញp% ំ៧៩ 
ប៉ុណ¬ ឹងរស់េ�ដីែខ8 ររហូតអស់េហOយ។ 
ក៖ ចឹងស1'ប់1បវតh ិ_ក់ទងTរេធS O Tរ�រ�ំងពីតូច~៎។ 
ខ៖ តូចេ�េរjនេតO 'នេធS Oអី។ 
ក៖ =៉�f ប់េធS Oអីេគខfះក� uង1គ]^រ?  
ខ៖ អូ! Tលហ% ឹងជួយ'៉ �ត់េដរេ�Qវអីហ% ងឹ។ Tលហ% ឹង
ជួយកុងជួយេដរេ�Qវេដរអីឱb�ត់េហOយេ1Tយមកេ�រកសីុ។ 
ក៖ រកសីុអីេ�=៉? 
ខ៖ រកសីុេ1គង តិចតួចឆfងសមុ1ទហ% ងឹ~ ែតប៉ណុ¬ ឹង។ រកសីុយូរ
អស់េដOមេហOយ(េសOច)។ 
ក៖ ចឹង�=៉�f ប់រកសីុែតមLង។  
ខ៖ អឺម! អស់េដOម។ 
ក៖ ចឹងបe� ប់ពីជំeន់ប៉ុលពតែបកមក =៉=នេធS Oអីេគេទjត? 
ខ៖ េ�េរjន! 
ក៖ េ�េរjន េ�^N~បនh? 



ខ៖ េអ៎! េរjនេ�បឹង1តែបក េអO! ^Nបណ® u ះវ �Z̄េហOយ 
េទOប=នដូរេ�បឹង1តែបក។ 
ក៖ េរjនដល់�% ក់~ែដរ=៉? 
ខ៖ ដូចទី៧ ទី៨េហOយឈប់េគ}ប់យកេធS O_/ន។  
ក៖ ចឹង=៉�f ប់េធS O_/នែដរជំeន់ហ% ងឹ? 
ខ៖ អូ! អត់�f ប់ជំeនហ់% ឹង រតច់ង់ែត�ប់េហOយ(េសOច)។ 
ក៖ េម៉ច=នZេគ}ប់េធS O_/នចឹង? 
ខ៖ េយ! សម័យកមុ8នីសេគ}ប់េហOយ។ 
ក៖ ែបកពីប៉ុលពតែដរហ% ឹង។ 
ខ៖ អឺម! ហ% ឹងេគ}ប់េធS O_/នេដOមPីYយែខ8 រ1កហម Yយអ។ី 
ក៖ អូ! ចឹង� េ_ះែបកប៉ុលពត ក៏េ�សល់ែខ8 រ1កហមខfះ។ 
ខ៖ អឺម! 
ក៖ េ�ចង់េធS Oបដិវតh1បpំង។ 
ខ៖ អឹម! 
ក៖ ចឹងស1'ប់ម± �ប=៉ចូលចិតhម± �បអS ីZងេគ? 
ខ៖ pខ²ី(េសOច)។ 
ក៖ pខ²ី Y'នេ1ចOន1បេភទ(េសOច) អ%កខfះចូលចិតh'ន1់ជ3ក។  
ខ៖ 1តី 1ជ3កដូចែត�% ហ% ឹង ហូប=នដូចែត�% ហ% ងឹឱbែតpខ²។ី 
ក៖ ឱbែតpខ² ីអត់ចូលចិតhអS ីេផ�ងេទjតេទេ~ះ។ 
ខ៖ អត់េទ! 
ក៖ ចឹងេភសជ̄ៈ =៉ចូលចិតhផឹកទឹកអS ី? 
ខ៖ អឺម! មិនែដល អឺTេហS ហ% ឹង។ 
ក៖ េហOយចូលចិតhជក់=រ ¡Zងេគ។ 
ខ៖ អឺម! (េសOច) 
ក៖ អឺម! េទjត(េសOច) អូេខ! ចឹងស1'ប់ចេ1ម³ង =៉ចូលចិតh L̂ ប់ចេ1ម³ង~។ 
ខ៖ ចប់េហOយេរ´ងចេ1ម³ង មិនែដល L̂ ប់េទ។ 
ក៖ =៉អត់េចះេ1ច³ងេទេ~ះ។ 
ខ៖ អឺម! 
ក៖ អត់េចះ�?ំ 
ខ៖ អត់េចះេទ។ 
ក៖ ស1'ប់_ក់ទងនងឹ=៉ជួយបក1^យេរ´ង ឬក៍និ¦យ_ក់ទងនងឹ¢ព
ចង់ឱb=៉ឯងគិត_ក់ទងហ% ឹងែដរ េ�យ^រកូនចង់=៉ជួយែចក}យពី
pកជីវ �តពីតូចដល់ធំ~មកដល់សពSៃថG េតO=៉ឯងគិត�
េពលេវN~ែដលេធS Oឱb=៉ពិ=កចិតhZងេគ 
េហOយជួបបµ¶ េ1ចOនZងេគែដលេធS Oឱb=៉។  
ខ៖ េពលេវNែដលពិ=កចិតhZងេគ គឺេរ´ងអត់លុយហ% ងឹ
'នេ1xពីរកលុយ=នអីមិន=នហ% ឹងេទ។ េបOអត់លុយ'នែតរកអីឥឡ3 វេនះ 
រត់ម៉ូ តូឌុប 8̂ នែតរស់អី�ល់ៃថGរកមិនចង់1គប់ផង រត់ម៉ូ តូឌុបឥឡ3 វ 
រកអីេទjតឥឡ3 វហ% ងឹ។ 
ក៖ ចឹងេ�េពល=៉ជួបឧបសគgចឹងៗ ¢គេ1ចOន=៉េ1បOវ �ធិ^¹សh
រេបjប~េ�ះ1^យ? 
ខ៖ អឹម! ដឹងេហOយ រត់ម៉ូ តូឌុបចិºX ឹមពួកឯងដល់1តឹម~ ដល់1តឹម~ដឹងេហOយ 
ពួកឯងដឹងេហOយ(េសOច) រក�ំងពីែម៉ឯង f̂ ប់ 
រត់ម៉ូ តូឌុបរហូតដល់�% ក់ទីប៉ុe8 ន គឺពួកឯងដឹង_ងំអស់�% េហOយ 
េហOយល8 មជួលផ�ះេគេ�េទjត។ មួយែខៗហ% ងឹអស់ប៉ុe8 ន ^ហុយ}យ 
^ហុយជួលផ�ះ ដល់ពួកឯង�ងធំតិចអស់^ហុយហ% ឹងប៉ុe8 នេទjត 
ែតប៉ុណ¬ ឹងេហOយគិតេមOលេ�កូន_ងំ៤eក់ហ% ងឹ។ 



ក៖ 1បពន�=៉�ត់ 1បែហលZ f̂ ប់ប៉ុe8 នp% ំេហOយ? 
ខ៖ f̂ ប់p% ំ២០០១ដល់ឥឡ3 វ។  
ក៖ ១៥p% !ំ 
ខ៖ ១៦ េអO១៥p% ំេហOយ។ 
ក៖ ចងឹ}ប់ពីេពលេeះមក =៉Zអ%កទទួល�» ប់រងចិºX ឹម កូនបី=ច់_ងំអស់? 
ខ៖ េអO! 
ក៖ ចឹងស1'ប់Tរេ�ចិºX ឹម កូនសពSៃថG ពីមុន១៥p% ំ 
ក� uងកំឡ̀ងេពល១៥p% ំអត់'នអ%ក~ ជួយទំនុកប1មង̀ែថម
'នអ%កេផ�ងេដOមPីជួយ? 
ខ៖ 'ន! អុីមួយឯងជួយ=នតិចតួច េហOយេ1xពីហ% ឹង=៉រក_ងំអស់។ 
ក៖ អូេខ! 
ខ៖ េបOអត់រក=នអីរស់ កូនេអOយកូន។ រត់�ំងពីម៉ូ តូថ8ីដល់ម៉ូ តូ}ស់អីហ% ងឹ 
ជុះ�មផ� �វអីហ% ឹង។ 
ក៖ ចង់សួរមួយវ �ញេទjត េតO¢ពលំ=កែដល=៉គិត� 
េធS OZឪពុកេ_ល1ត3វចិºX ឹមកូនដល់េ�៤eក់ េតOYលំ=កក1មិត~
=៉ជួយបក1^យ? 
ខ៖ អូ! Qេរ´ងលំ=កហ% ឹង រកអេី1ប³បមិន=នេទ Y�គិតអស់េហOយ
គិតេឡOងកiលចង់េឡOងរេលស េហOយ 
ល8 ម=នពួកឯងធំមួយៗហ% ឹងេ�េរjនសូ1តល8 មមួយចប់។ ឥឡ3 វគិតេមOល 
ឯងេរjន�% ក់ទី១រហូតដល់េរjន�% ក់ទីប៉ុe8 ន Qហ% ឹងប៉ុe8 នp% ំ 
គឺពួកកូនឯងយល់េហOយ។ អត់'នអ%ក~េនះេទ េហOយ=៉េ�ែតខំរកចឹង 
មិនែដលេដOរេលង សីុផឹកដូចេគអត់េចះេ^ះ។ េអO! េបO�=រ ¡TេហS ហ% ឹង'នែមន 
េបOឱbេដOរសីុផឹកដូចេគអត់'នេទ 'នលុយ~រត់ម៉ូ តូឌុប មួយៃថGរក
ចិºX ឹមកូនមិនរស់ផង 'នលុយ~េ�ផឹក =នេហOយកូន។ អស់េហOយ 
និ¦យៗអញចង់ែត1សកទឹកែភ%ក eំែតពិ=កចិតhេទ។ 
ក៖ កូនចង់ឱb=៉ជួយែចក}យេទjត េ�យ^រែតQ
សេមfងហ% ងឹY'នផល1បេ¦ជន៍េ1ចOនស1'ប់កូនេc=៉។ 
ចឹងកូនចង់ឱb=៉ជួយេឆf Oយ នូវអS ី_ងំអស់ែដលZបទពិេ^ធន៍ជិវ �ត 
YZ1បេ¦ជន៍ដល់កូនេc=៉ជំeន់េ1Tយេទjត។ 
ខ៖ អឹម! 'នអីេទjតហ% ឹង pកជិវ �ត'នែតប៉ុណ¬ ឹង មនុស�េយOងេកOតមកែត
ងខfះ'នលំ=ក េហOយខfះ1ស]ល េហOយខfះេគ1សណុកេដកសីុេ�។ 
េយOងេកOតមកក� uងpកជិវ ¡តេនះ េយOង1_តំិចេ�ក� uងTររស់េ� 
ក� uងpកជិវ �តមិនែមន'% ក់ឯងេទ េ�យ'នកូន៤-៥eក់េទjត។ 
ក៖ ស1'ប់េពលេវNែដល=៉គិត�សបiយចិតhZងេគ គឺេ�េពល~? 
ខ៖ �8 នរកផ« �វ~សបiយេទ រកសបiយអត់េឃOញេទ 
'នស[ ី=នសបiយឥឡ3 វហ% ឹង សបiយចិតhែដល�កូនY'នTរ�រខfះៗេហOយ 
និង ធូរម¾៉ងេ�1ស]លេ� Yដូចមុនហ% ងឹ ក1៏ត]វ�» ប់រង_ងំ      អស់។  
ក៖ �» ប់រងេ1ចOន។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហOយ មិនែមនតិចេទ។ ឥឡ3 វកូន=នTរ�រេធS OេហOយក=៉៏ធូរែដរ 
អត់'នេធS Oអីែដលពិ=កេទ។ ពិ=កែតេរ´ងរកលុយ សីុ}យអហី% ងឹ
គឺY¦៉ប់~ស់ ពីេ1�ះអ%ករត់ម៉ូ តូឌុបឥឡ3 វ'នេ1ចOន 
ក� uងមួយៃថGអត់=ន២០,០០០ េទឥឡ3 វេនះ =នេហOយកូន។  
ក៖ ចឹងអរគុណស1'ប់ៃថGេនះ=៉=នផLល់ឱTសឱbកូនស'( សZសណួរ
ចុងេ1Tយកូនចង់សួរ� េតO=៉យល់1ពមឱbកូន�កស់េមfងែដលកូនស'( ស
េ�ក� uងេវប^យ^NBYU ែដរឫេទ?   
ខ៖ =ទ 1ពម! 



ក៖ ចឹង អរគុណ=៉ ជូនពរឱb=៉'នសុខ¢ពល[  
េហOយេចjសផុតពីជមG ឺេផ�ងៗេទjត។ 
 


