
 
 

ការសម្ភា សរបសប់ងប្បុស ទុយ សបំូរ 
ក៖ អ្នកធ្វើការសម្ភា សធ ម្ ោះ អាង ប ៊ុនសាយន័្ដ     ខ៖ អ្នកត្រូវធេសម្ភា សធ ម្ ោះ ទ៊ុយ សបូំរ 
 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងជាដំបូងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំ្ណរេ៊ុណដលប់ងប្អូន្ ថ្ដលបានផ្ដល់ធេលធវលានិ្ងការ 
សហការជាមួយខ្៊ុំ  ធដើមបីគារ់អាចថ្ចកចាយេីជីវរិ និ្ង  ជីវត្បវត្តិផ្ទា ល់ខែួនរបស់គារ់ក៏ដូច 
ជាត្កុមត្េួសាររបស់គារ់ថ្ដរ។  ធហើយខ្៊ុំធ ម្ ោះ  អាង  ប ៊ុនសាយនត័  ជាអ្នកធ្វើការសម្ភា ស
ធៅកន៊ុងថ្លៃធនោះថ្ដលជាថ្លៃត្េហសបត្តិ៍ទី១២ថ្ខរ៊ុលាឆ្ន ំ២០១៧។ ធហើយការសម្ភា សធនោះធ្វើ 
ធ ើងធៅទីត្កុងតាធមម   ធខរតកណ្ដដ ល។  អ្ញ្ច ឹងក៊ុំឱ្យខារធេលយូរ  ខ្៊ុំសូមធ្វើការសម្ភា សជា 
មួយគារ់ថ្រមដង។ សួសដបីង ធរើបងអាចត្បាប់ធ ម្ ោះធេញរប្ស់បងបានធទ? 
ខ៖ អឺ្! ខ្៊ុំធ ម្ ោះ ទ៊ុយ សំបូរ។ 
ក៖ ធហើយបងមានធ ម្ ោះហៅធត្ៅ ឬក៏ធេធៅធ ម្ ោះធៅេីរូចៗធទ? 
ខ៖ ភាេធត្ចើនធេធៅវ ូៗ ឬក៏ បូរ អ្ញ្ច ឹងធៅ។ 
ក៖ ធម ចបានធេធៅវ អូ្ញ្ច ឹងបង? 
ខ៖ ធេធៅធលង។ 
ក៖ រហូរដល់ឥឡូវធេធៅធៅអ្ញ្ច ឹងធទៀរអ្រ់? 
ខ៖ មីងៗគារ់ចូលចិរតធៅធ ម្ ោះហនឹង។ 
ក៖ ធហើយសេវថ្លៃបងអាយ៊ុប ៊ុន្មម នឆ្ន ំធហើយ? 
ខ៖ សេវថ្លៃតាមអ្រតសញ្ជា បណត័ ៣៥ឆ្ន ំ។ 
ក៖ ធហើយខ៊ុសេីអ្រតសញ្ជា បណត័ ? 
ខ៖ អឺ្! ធបើខ៊ុសេីអ្រតសញ្ជា បណត័ ធយើងរាប់ថ្ខមរ៣៧ឆ្ន ំ។ 
ក៖ ធម ចបានខ៊ុសគាន អ្ញ្ច ឹងបង? 
ខ៖ កាលហនឹងធយើងធៅរូច  ធហើយកាលហនឹងធយើងធទើបថ្រធចញេីប្ ញល ពត្។ អ្ញ្ច ងឹភាេ 
ធត្ចើនធយើងអ្រ់សូវចាំសំប៊ុត្រកុំហ ើ ត្ ឬក៏អី្ធទ។  ធយើងដឹងថ្រឆ្ន ំធទ ថ្រសល់ធេលធយើងចូល 
ធរៀនដាក់ឆ្ន ំ៨២(១៩៨២)ធៅ ធដើមបីឱ្យការចូលធរៀនរបស់ធយើង  វាត្រូវជាមួយនឹងវយ័របស ់
ធយើងថ្ដរ។ 
ក៖ អ៎្! អ្ញ្ច ឹងបានន័យថាបងងងបធនែើសអាយ៊ុធហស៎ធដើមបីបានចូលធរៀនថ្មន? 
ខ៖ អ្រ់ធទ ថ្របនថយវញិ។ 
ក៖ អ៎្! បនថយអាយ៊ុវញិអ្ញ្ច ឹង? ធហើយច៊ុោះបងចាំថ្លៃថ្ខឆ្ន ំកំហ ើ រធទ? 



 
ខ៖ ឆ្ន ំកំហ ើ រចាសប់ងអ្រ់ចាំធទ។ 
ក៖ ថ្លៃថ្ខឆ្ន ំកំហ ើ រេិរត្បាកដរបស់បងមមងហ៎ស? 
ខ៖ អ្រ់ចាធំទ ធយើងដឹងថ្រឆ្ន ។ំ 
ក៖ ឆ្ន ំប ៊ុន្មម ន? 
ខ៖ ឆ្ន ំ១៩៨១ ធហើយធៅកន៊ុងអ្រតសញ្ញា  ប័្ ណធយើងដាក់១៩៨២។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងហ៎ ?ច៊ុោះឆ្ន ំមួយណ្ដឱ្យេិរត្បាកដ? 
ខ:៖ ៨១(១៩៨១)  េិរត្បាកហនឹង  ឆ្ន ំកំហ ើ រថ្រឆ្ន ំថ្ដលធយើងត្រវូចូលធរៀន ធយើងដាក់ ៨២ 
(១៩៨២)។ 
ក៖ អូ្ធខ! ធហើយថ្លៃថ្ខទីប ៊ុន្មម នថ្ដរ? 
ខ៖ ថ្លៃកំហ ើ រេិរត្បាកដធយើងអ្រ់ចុំធទ  ធដាយសារថ្រឪេ៊ុកមាដ យគារ់ថ្បក ប្ ញល េរ 
អ្ញ្ច ឹងគារ់អ្រ់ចាំធទ។ គារ់អ្រ់ករ់អី្ធទ ថ្រគារ់ចាំឆ្ន ំថ្ដលធយើងធកើរ។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ ថ្រធបើធៅកន៊ុងអ្រតសញ្ញា  ប័្ ណធយើងដាក់ធៅកន៊ុងថ្លៃទី១៥ថ្ខសីហឆ្ន ១ំ៩៨២។ 
ក៖ ច៎ាស! បងេិរថាថ្លៃថ្ខហនងឹអាចត្បថ្ហលជាមួយ  ថ្លៃថ្ខឆ្ន ំកំហ ើ ត្េិរត្បាកដអ្រ់? ឬក៏ 
ខ៊ុសគាន ឆ្ៃ យ? 
ខ៖ មិនចាស់ថ្ដរ ធដាយសារកាលហនឹងធយើងធៅរូច។ ធយើងធលែច។ ធយើងធៅរូចធយើងអ្រ់ 
ចាំអី្ទំងអ្ស ់ធយើងចាំថ្រឆ្ន ំកំហ ើ រខែួន។ ធយើងអ្រ់ចាំថ្លៃថ្ខធទ។ 
ក៖ ច៎ាស! អ្ញ្ច ឹងហ៎? ហអី្ញ្ច ឹងអឺ្! ឆ្ន ំចនា័េរិ ឬឆ្ន ំសវរហ៎សបងចាំឆ្ន ំអី្ធេថ្ដរ? 
ខ៖ ឆ្ន ំរការ។ 
ក៖ ច៎ាស? ឆ្ន ំអី្ធេ? 
ខ៖ ឆ្ន ំរការ។ 
ក៖ ឆ្ន ំរការសវរអី្ធេថ្ដរ? 
ខ៖ ឆ្ន ំមាន់។ 
ក៖ អ៎្! សត្វមានថ្រថ្កែ។ ធហើយច៊ុោះទីកថ្នែងកំហ ើ ររបស់បងវញិធៅណ្ដថ្ដរ? 
ខ៖ បងធកើរធៅត្កុងតាធមម ។ កាលេីម៊ុនធយើងធៅត្កុងត្កេីហ សង្កែ រ់បដិវរត ស្សុកទីរួម 
ធខរត ធខរតកណ្ដដ ល។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ធហើយសវេថ្លៃសមាជិកធៅកន៊ុងត្កុមត្េសួារហនងឹប ៊ុន្មា នន្មក់? ធៅកន៊ុងត្កុមត្េួសារហ៎ស? 



 
ខ៖ ខ្៊ុំសាា ល់េួកគារ់ធេលថ្ដលខ្៊ុំ្ំដឹងកដី េឺមានចំនួន១០ន្មក់។ បានន័យថាបងបអូនខ្ញុំទំង 
អ្ស់មានចំនួនសរ៊ុបទំងអ្ស់១០ន្មក់។ 
ក៖ ច៊ុម! ធត្ចើនហ  ៉លេះ? 
ខ៖ បាទ! អាហនឹងធយើងបានសាា ល់ម៊ុនអី្។ ថ្រធបើតាមអ្វីថ្ដលធយើងបានដឹង  កាលេីម៊ុនមាន 
២ ន្មក់ធទៀរបានសាែ ប់ធៅជំន្មន់ ប្ ញល េរ ថ្រធយើងអ្រ់បានចាមំ៊ុនធទ។ ថ្រេួកគារ់បងខ្ញុំ។ 
ក៖ ច៎ាស! អ្ញ្ច ឹងបានន័យថាបងបអូនបងទំងអ្សស់រ៊ុបធៅេឺ១២ន្មក់? 
ខ៖ បាទ! ត្តឹ្មត្រវូ។ 
ក៖ លមមបធងែើរត្កុមបាល់ទរ់។ 
ខ៖ ធលើសផ្ង។ 
ក៖ ធលើសធទៀរ។ ធហើយត្បសុប ៊ុន្មម នស្សបី ៊ុន្មម នថ្ដរ? 
ខ៖ ធបើកាលហនឹងរាប់ទំងអ្ស់សរ៊ុបទំង១២ន្មក់េឺត្បុស៦ស្សី៦។ 
ក៖ ត្បុស៦ស្សី៦។ 
ខ៖ បាទ! ថ្រដលត់ាគារ់សាែ ប់ជំន្មន់ ប្ ញល េរ  ២៤ន្មក់ អ្ញ្ច ងឹធយើងធៅសល់ ត្បសុ៦ ស្សី 
៤ន្មក់។ 
ក៖ ច៎ាស។ 
ខ៖ កាលហនឹងគារ់សាែ ប់ជាបងបអូនធភាែ ោះធៅសម័យប្ ញល េរ។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ បងបអូនស្សី។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងធរើបងអាចធរៀបរាប់ធ ម្ ោះតាំងេីបងធេបងអស់រហូរដលប់អូនធៅបានធទ? គារ់មាន 
ធ ម្ ោះអី្ធេខែោះថ្ដរ? 
ខ៖ ខ្៊ុំចាំថ្របងត្បុសទី១ធ ម្ ោះ... ថ្រធេធៅតាមរធបៀបត្េួសារធេធៅ ធសៀង គីមហក់។ 
ក៖ ធសៀង គីមហក់។ 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ គារ់មាន ក់ថ្ដលសាែ ប់ហនឹងថ្មនថ្ដរធទ? 
ខ៖ អ្រ់! 
ក៖ អូ្ធខ! 
ខ៖ បងត្បសុទី១ គារ់ជាបង្ំគារ់ធ ម្ ោះ ធសៀង គី៉ហក់។  អាហនឹងធេធៅតាមថ្បប 
ត្េួសារ។ 
ក៖ ច៎ាស! 



 
ខ៖ ធហើយធបើធយើងធៅតាមថ្បបសងាមរដាបាលគារ់ដាក់ធ ម្ ោះត្បាក់ត្េំ។ 
ក៖  អ្ញ្ច ឹងហ៎? 
ខ៖ បាទ! ហ ា្ េះធៅកន៊ុងត្េួសារធផ្េង  ធហើយធ ម្ ោះធៅកន៊ុងបញ្ា ីជារិ សត្ម្ភប់ធ្វើការរដាបាល 
របស់ធយើងហនឹងធផ្េង។  
ក៖ ច៎ាស! ធហើយបងជួយធរៀបរាប់ចនតិចធៅធមើលធរើគារ់មានត្កុមត្េួសារធៅ? ធហើយគារ់ 
ធ្វើការង្ករអី្ធេថ្ដរ? 
ខ៖ បងទី១ដែលធ ម្ ោះ ធសៀង គីមហក់ ហនឹង ថ្ដលធយើងធៅគារ់ថា ត្បាក់ ត្េំ ហនឹងេឺគារ់ 
មានត្េួសារធហើយ។ េឺគារ់មានកូន២ន្មក់។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ សពវថ្លៃគារ់រស់ធៅសទឹងមានជ័យ។ គារ់ជាអាជីវករលក់ខាងស៉បកកង់ឡាន យ ន់ 
ឡាន ឬក៏ថាសឡានអ្ញ្ច ឹងហ៎ស។  
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ បាទ! ធៅខាងសាឹងមានជ័យ។ 
ក៖ច៎ាស! ធហើយច៊ុោះបងអាចធរៀបរាប់េីបងទី២ធមើល?  គារ់មានធ ម្ ោះអី្? ម៊ុខរបរអី្? ធហើយ 
ជីវរិគាត់្យ ងធម ចថ្ដរ? 
ខ៖ បងត្បសុទី២ គារ់ធ ម្ ោះ ធសៀងយ។ី ហនឹងធយើងធៅគារ់តាមថ្បបត្េួសារ។ ធហើយក៏ 
ធ ម្ ោះតាមរដាបានរបសគ់ារ់ក៏គារ់ដាក់ធ ម្ ោះធសៀងយីធដរ។  
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ ធហើយគារ់មានត្េួសារផ្ងថ្ដរ។ ធហើយសវេថ្ល្ធនោះមកដល់ធេលធនោះគារ់សាែ ប់ធហើយ។ 
គារ់សាែ ប់ធៅកន៊ុងឆ្ន ំ១៩៩៩។ ធហើយគារ់បនេលទ់៊ុកធៅកូនត្បុសមាន ក់ធ ម្ ោះ ធសៀង យ៊ុវត័្។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ អាហនងឹគារ់អាយ៊ុជិរ២០ឆ្ន ំថ្ដរ។ 
ក៖ គារ់សាែ ប់ធដាយសារអី្ថ្ដរបង? 
ខ៖ គារ់សាែ ប់ធដាយសារជ៉ងឺ កាលហនឹង។ បាទ! គារ់សាែ ប់ធដាយសារជ៉ងឺ។ គារ់សាែ ប់ធៅ 
កន៊ុងមនាីធេទយធៅកន៊ុងលនំធេញ។ 
ក៖ ច៎ាស។ ច៊ុោះបងបអូនបន្មទ ប់របស់បង? 
ខ៖ អឺ្! បងត្បុសទី៣ គារ់ធ ម្ ោះ ធសៀង កំសានត។ គារ់មានត្េសួារដូចគាន  ធហើយគារ់មាន 
កូនស្សី២ន្មក់។ 
ក៖ ច៎ាស! 



 
ខ៖ ធហើយម៊ុខរបររបស់គារ់ ជាធយធាកងយ៊ុរតិេលធខមរ:លូមិនា ធហើយគារ់ត្បចាំការធៅ 
ធេជយនិល។ 
ក៖  អូ្! ឆ្ៃ យដែរហ េះ? 
ខ៖ បាទ! េីធនោះធៅត្បថ្ហលជាង១០០គី ូេីតាធមម ធៅវញិ។ 
ក៖ ហនឹងធហើយ ច៎ាស។  
ខ៖ បងទី៤។ 
ក៖ អឺ្! ឈប់សិនមិញបងគារ់មិញហនឹងគារ់ធៅរស់ហត្ើថ្មនធទ? 
ខ៖ អូ្ធខ ហនឹងធហើយ។  
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ អូ្ធខ! ធហើយបងទី៤ ធ ម្ ោះ ធសៀង ស៊ុីធអ្ង ធហើយគាត់្ធាែ ប់មានត្េួសារថ្ដរ ថ្រឥឡូវ 
ធេលធនោះគារ់បានថ្លងលោះគាន ធហើយ។ សហត្៉ចថ្ចកផ្ែូវគាន   ធហើយថ្រគារ់អ្រ់ទន់មាន 
កូនធទ។ ធហើយសពវថ្លគ្ារ់រស់ធៅត្បធទសបារាងំ។ 
ក៖ អ៎្! ធៅត្បធទសបារាងំ។ 
ខ៖ បាទ ហនឹងធហើយ។  ធហើយគារ់អ្រ់ទន់មានលរយិលមីធទ។ អាចនិយយបានថាអ្ញ្ច ឹង 
ហត្រេះគារ់ធទើបថ្រថ្លងលោះគាន ថ្ដរ។ 
ក៖ ច៎ាស! គារ់ធៅធៅត្បធទសបារាងំ។ គារ់ធៅធៅត្បថ្ហលជារយ:ធេលប ៊ុន្មន នឆ្ន ំធហើយ? 
ខ៖ គារ់ធៅធៅធបើរាប់ធៅត្បថ្ហល  គារ់ធទើបថ្រធៅថ្ដរ។ ត្បថ្ហលធទើបថ្រធៅជាង៣ជិរ 
៤ឆ្ន ំធហើយ។ 
ក៖ អ៎្! អ្ញ្ច ឹងហ?៎ 
ខ៖ បាទ! គារ់ធៅត្បថ្ហលឆ្ន ំ២០១៣មិនដឹង២០១៤មិនដឹង។ 
ក៖ គារ់ធៅទីត្កុងណ្ដបង? 
ខ៖ គារ់ធៅបារសី។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងហ៎។ ធហរ៊ុអី្បានជាគារ់ធៅធៅត្បធទសបារាងំវញិ? 
ខ៖ ធដាយសារជីវភាេស្សុកថ្ខមរគារ់េិបាករស់ធៅ ធហើយជួនកាលគារ់ខិលខូចធត្ចើន។ 
អ្ញ្ច ឹងធហើយគារ់ធៅទីធន្មោះគារ់ខំត្បឹងធ្វើការអាចថាអ្ញ្ច ឹងធៅ ា៎។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងហ៎! គារ់ត្បឹងរកល៊ុយហ៎? 
ខ៖ អាចនិយយថាអ្ញ្ច ឹងថ្ដរ។ គារ់ធៅទីធន្មោះគារ់សង្កវ ររកល៊ុយធត្ចើន។ 
ក៖ គារ់ធៅទីធន្មោះគារ់ហ្វើអីថ្ដរបង? 



 
ខ៖ គារ់ធៅទីធន្មោះដូចជាលកខណ:លក់ ហងលក់ខាងធត្េឿងចិន របស់ចិនធហើយធៅថ្ក 
គារ់ចិន។ 
ក៖ មហូបចិនថ្មនបង? 
ខ៖ ដូចជាត្បថ្ហលអ្ញ្ច ឹងថ្ដរ។ ដូចជាធត្េឿងចិន ដូចជាមហូបចិន ា៎។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ បាទ! ធៅហងចិនគារ់ដូបជាអ្នកេិរល៊ុយេិរអី្អ្ញ្ច ឹងធៅ ា៎។ 
ក៖ អ៎្! ច៎ាស! គារ់រកល៊ុយបានធត្ចើនណ្ដស់អ្ញ្ច ងឹ? 
ខ៖ មិនដឹងថ្ដរ។ 
ក៖ មិនដឹងថ្ដរ។ 
ខ៖ ហនឹងធហើយ! 
ក៖ ច៊ុោះបងបអូនបន្មា ប់ធទៀរបង? 
ខ៖ អឺ្!បងបអូនបន្មា ប់ធទៀរគារ់ធ ម្ ោះ ធឈៀង ស៊ុថីា ធហើយគារ់... 
ក៖  គារ់ស្សី ឬក៏ត្បុស? 
ខ៖ គារ់ស្សី។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ បាទ! បងស្សបីន្មា ប់គារ់ធ ម្ ោះ ធឈៀង ស៊ុីថា ហនឹងគារ់មានត្េួសារធហើយៗសពវថ្លៃ 
គារ់រស់ធៅទីត្កងុតាធមម ធទ ធហើយគារ់ធៅរសធ់ទ។ គារ់ធៅខាងវរតត្កធេើហ ធហើយគារ់ 
មានថ្រកូន១ន្មក់េរ់ ធហើយម៊ុខរបររបស់គារ់េឺជាអ្នកលក់ធត្េឿងសំណង់។ 
ក៖ អ៎្! business ផ្ទា ល់ខែួនហ?៎ 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ហនឹងធហើយ។ 
ខ៖ ធហើយបងស្សីបន្មា ប់ធទៀរ គារ់ធ ម្ ោះ ធឈៀង េឹមហក់ ធហើយគារ់ធៅត្បធទសបារាងំ 
ដូនគាន ។ បងស្សីហនឹងគារ់ធៅយូរធហើយ។ គារ់ធៅតាំងេីឆ្ន ំថ្របងមិនចាំធទ ត្បថ្ហលជា 
៩៣(១៩៩៣) ឬក៏៩៤(១៩៩៤) ត្បថ្ហលជាមកដល់ធេលធនោះជិរ២០ឆ្ន ំ ឬក៏២០ឆ្ន ំជាង 
ផ្ង។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ ធហើយគារ់មានកូន៣ន្មក់ កូនត្បសុ២ កូនស្សី១ន្មក់ ហ ើយគារ់ធៅធៅត្កុងបារសីដូច 
គាន ថ្ដរ។ 
ក៖ គារ់ធៅទីធន្មោះគារ់រកស៊ុអីី្ថ្ដរ? 



 
ខ៖ គារ់ធៅទីធន្មោះជាធមត្េសួារថ្ដរ  ប ៊ុថ្នតឥឡវូគារ់ចាប់ធផ្ដើមធ្វើការខែោះគារ់បថ្នថមការង្ករ 
ធៅគារ់ក៏បថ្នថមត្បាក់ចំ ូលដូចគាន ថ្ដរ។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ ហនឹងធហើយ។ គារ់ត្បថ្ហលជាធ្វើការឱ្យត្កុមហ ៊ុនធេអ្ញ្ច ឹងធៅ ា៎។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ ហនឹងធហើយ ត្បថ្ហលជាធ្វើឱ្យត្កុមហ ៊ុនធេឬក៏ធ្វើឱ្យហងធេអ្ញ្ច ឹងធៅ ា៎។ បាទ! 
ធហើយប្ងត្បុសបន្មា ប់ ធបើធយើងធៅតាមត្េួសារធយើងធៅគារ់ ធឈៀង សមបិរត។ ហនឹងឪេ៊ុក 
គារ់សរធសរចូលថ្រធបើធយើងគារ់តាមធ ម្ ោះធត្ៅឬតាមកាង្ករធយើងដាក់ធយើងដាក់ធ ម្ ោះ 
គារ់ ទ៊ុយ សមបិរត។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ ធហើយគារ់មានសិទធិផ្ទែ ស់បដូរខែួនងង អ្ញ្ច ឹងគារ់ដាក់ធ ម្ ោះ ហ៊ុយ មាស មួយធទៀរ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងធ ម្ ោះធត្ចើនធម ស? 
ខ៖ បាទ! ធ ម្ ោះធត្ចើនធត្រោះបងបអូនខ្ញុំគារ់មានសទិិធ កន៊ុងការដាក់ធ ម្ ោះ ធដាយខែួនងង 
អ្ញ្ច ឹងធៅ ា៎។ អ្ញ្ច ឹងគារ់សហត្៉ចចិរតដាក់ធ ម្ ោះដូចជាបងទី១ គារ់ដាក់ធ ម្ ោះត្េសួារ 
ក៏បានធ ម្ ោះធផ្េងអ្ញ្ច ងឹធៅ ា៎។ 
ក៖ ធម ចក៏អ្ញ្ច ឹងធៅវញិបង? 
ខ៖ អឺ្! វាដូចជាសិទិធអំ្ណ្ដចធហើយណ្ដមួយ គារ់ដូចជាមិនសូវចាប់អារមមណ៍នឹងធ ម្ ោះ 
ប ៊ុន្មម នធៅណ្ដ។អ្ញ្ច ឹងគារ់បំធេញធៅកន៊ុងការង្ករ ឬដាក់ធៅកន៊ុងសាថ ប័្ន្ ណ្ដមួយធៅណ៎្ដ។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ ហនឹងធហើយ។ ធហើយកាលជំន្មន់ហនឹងេឺេិបាកបនថិចធដាយសារ សងាមធយើងអ្រ់ទន់មាន 
ភាេរកីចហត្ ើ៉ន អ្ញ្ច ឹងការេិរេូរថ្វងឆ្ៃ យធយើងអ្រ់ទន់បានេិរេូរដល់ហ៎។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ បាទ! អ្ញ្ច ឹងអ្រ់ដូចជាសម័យឥឡូវធយើងេិរបានលអធត្ចើន ដូចជាកថ្នែងធកើរតាំងេី 
វនិ្មទីធកើរ ថ្រឥឡូវអ្រ់ដូចកាលេីម៊ុនធទ។ អូ្ធខ ហនឹងធហើយ។ 
ក៖ កាលេីម៊ុនបារ់បង់ព័ត៌្មានធត្ចើនអ្រ់ដូចឥឡវូធទ។ 
ខ៖ បាទ! ហនឹងធហើយ។ ធហើយគារ់មានត្េួសារថ្ដរ ធហើយគារ់មានកូនមាន ក់។ សេវថ្លៃគារ់ 
រស់ធៅធខរតកំេង់សពឺ។ ធហើយគារ់មានម៊ុខរបរជាធយធាធៅសាលាតាម រធរង។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ បាទ! ហនឹងធហើយ។ ធហើយបន្មា ប់មកធទៀរេឺរបូខ្៊ុំបាទធ ម្ ោះ ទ៊ុយ សំបូរ ហនឹង។ 



 
ក៖ ធហើយបងធ ម្ ោះត្រកូលទ៊ុយហនឹងពីណ្ដមក? 
ខ៖ ទ៊ុយេឺជាធ ម្ ោះខាងតាទួរ។ បាទ! អាចនិយយថាខាងតាទួរ។ 
ក៖ អ៎្! 
ខ៖ តាទួរធ ម្ ោះសី ធហើយតាទ៊ុយជាតាទួររបសខ់្៊ុំ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹង? ច៎ាស! ធហើយអ្ញ្ច ឹងបងបអូនបងខែោះ គារ់ធត្ជើសធរ ើសយកត្រកូល ធ ម្ ោះតា៉តា 
របស់បងធណ្ដោះ? 
ខ៖ បាទ! មាន។ 
ក៖ ធហើយដាក់ទ៊ុយជាត្រកូល។ 
ខ៖ មាន! បាទ មាន។ 
ក៖ យល់! 
ខ៖ បាទ! អ្ញ្ច ឹងខ្ញុំសពវថ្លៃខ្ញុំអ្រ់ទន់មានត្េួសារធទ។ ធហើយខ្ញុំធៅផ្ាោះជាមួយមាដ យខ្៊ុំធៅត្កុង 
តាធមម  ធហើយខ្៊ុំសពវ ថ្លៃមានម៊ុខរបរជាធយធាដូចគាន  ធៅសាលាតាម រធរង ជាមួយបងត្បុស 
ខ្៊ុំថ្ដរ។ 
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ កាលេីម៊ុនខ្៊ុំបានធ្វើធយធាធៅខាងធេជយនិល ដល់ដត្ធេលឥឡូវ ខ្៊ុំមកធៅខាងតាម រ 
ធរងវញិអ្ញ្ច ឹងហា៎។ 
ក៖ ច៎ាស! ជិរជាងណ៎? 
ខ៖អាចថាអ្ញ្ច ឹងថ្ដរ ធត្រោះខ៊ុសគាន ជាងរក់កណ្ដដ លផ្ែូវ។ ធៅដល់ធេជយនិល ១០០េី  ូ
ជាងថ្រត្រឹមតាម រធរង ថ្រជាង៥០េី ូធទខ៊ុសត្រូវគាន រក់កណ្ដដ ល។ 
ក៖ ប ៊ុថ្នតឆ្ៃ យណ្ដសម់កដល់តាធមម ។ 
ខ៖ បាទ! ធបើធៅទល់ថ្រធៅធលងមួយអាទិរយអី្ហ៎ បានធយើងធៅធត្រោះធៅវញិធៅមកហរ់ 
ណ្ដស់។ ធហើយបអូនស្សបីន្មា ប់ធ ម្ ោះ ធឈៀង ស៊ុធានី។ បាទ! 
ក៖ គារ់អាយ៊ុប ៊ុន្មម នធហើយបង? 
ខ៖ គារ់អាយញមកដល់ធេលធនោះត្បថ្ហលជាអាយ៊ុ៣៣ ឬក៏៣៤ឆ្ន  ំធត្រោះគារ់បអូន ខ្៊ុំ២ឆ្ន ំអី្។ 
ក៖ ហនឹងធហើយ។ 
ខ៖ បាទ! ត្បថ្ហល២ឆ្ន ំអី្។ បាទ! ធបើខ្៊ុំ៣៦អ្ញ្ច ងឹ គាត់្៣៤ឆ្ន ំ។  នងឹធហើយ។ ធហើយគារ់ 
មានត្េួសារ ថ្ដលគារ់មានកូន៣ន្មក់សពវថ្លៃ។ គារ់រស់ធៅទីត្កងុតាធមម  ធៅលូមិធដើមេរ 
ធៅខាងធត្កាយសាលា ធខរតកណ្ដដ លហ៎ស។ 
ក៖ អ៎្! ខ្៊ុំសាា ល់ធៅជិរផ្ាោះខ្៊ុំថ្ដរ។ 



 
ខ៖ ហនឹងធហើយ។ ធហើយគារ់ជាអ្នកលក់ដូរថ្ដរ។ ធៅផ្ាោះគារ់ ធបើកហងលក់ដូរដូចគាន អ្ញ្ច ឹង 
ធៅណ៎្ដ។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ ហនឹងធហើយ។ ធហើយបអូនស្សីធៅធ ម្ ោះ ធឈៀង ដាថ្ណរ គារ់ដូចជាអាយ៊ុ៣១ ឬក៏៣២ 
ឆ្ន ំ។ គារ់បអូនខ្៊ុំ៣ឆ្ន ហំនឹងធហើយ។ គារ់មានត្េួសារដូចគាន ថ្ដរ។ គារ់មានកូនត្បុសថ្រមាន ក់ធទ 
កូនហនឹងត្បថ្ហលជាមានអាយ៊ុ៣ឆ្ន ជំាងជិរចូល៤ឆ្ន ំធហើយ។ ហនឹងធហើយ។ ធហើយគារ់មាន 
តួ្ន្មទីជាមន្រនតីប ូលីស ធហើយគារ់ធៅជួយលក់ដូរអី្ធៅផ្ាោះដូចគាន ។ គារ់លក់ដូរធៅផ្ាោះ 
ធហើយគារ់មានហងបាយមួយធៅផ្ាោះថ្ដលគារ់សាន ក់ធៅហនឹងហ៎ ធហើយគឺជាបនា៊ុករបស់ 
គារ់ជាអ្នកចារ់ថ្ចង ធហើយនឹ្ងក៏ជាអ្នកត្េប់ត្េងហង អ្ញ្ច ឹងធៅ ា៎ ហនឹងធហើយ។ ហនឹង 
ទក់ទងជាមួយនឹ្ងត្បវត្តិត្េសួារបងបអូនខ្៊ុំ។ 
ក៖ យី! បងចាំជីវត្បវត្តិត្េួសារបងបអូនបានធត្ចើនហ៎ណ៎? ច៎ាស! ធហើយធៅកនងត្េួសារហនឹង 
បងជាកូនធៅប ៊ុន្មម នថ្ដរ? 
ខ៖ ធបើសនិជារាប់តាមផ្ែូវថ្រមដង បងជាកូនទី១០អាហនឹងធយើងរាប់ទំងកូន១២ហ៎ណ៎។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ បាទ! ថ្រធបើសិនធយើងអ្រ់រាប់ទំង១២ធទ បងជាកូនទី៨។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ ធត្រោះកាលហនងឹធយើងអ្រ់បានធ ើញម៊ុនបងស្សីធភាែ ោះ២ន្មក់ ថ្ដលបានសាែ ប់កាលេី 
ជំន្មន់ ប្ ញល ពត្ ធទ។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងហ៎ ។ ថ្រធយើងដឹងេីចំនួនថ្ដលមានេិរត្បាកដមាន១២ន្មក់។ 
ក៖ ច៎ាស! ធហើយបងដឹងធទថា បងទងំេីររបសប់ងហនឹង គារ់សាែ ប់កន៊ុងសម័យ ប្ ញល េរ 
ហនឹងបងចាំអី្ខែោះទក់ទងេីេួកគារ់េីអ្នកបង? 
ខ៖ កាលហនឹងមាដ យរបស់ខ្៊ុំគារ់ត្បាប់ថាធដាយសារថ្រគារ់ធទើបថ្រធកើរអ្ញ្ច ឹងគារ់ដូចជា 
កាលហនឹងដូចជាេណកមមការ ប្ ញល ពត្ហនឹង មិនឱ្យរស់ធៅជាមួយហនឹងមាដ យធទ។ អ្ញ្ច ឹងេិរ 
ថា អ្ញ្ច ឹងធេឱ្យបាន៉ួយអាទិរយហនងឹ គារ់ធទើបថ្រធកើរបានមួយអាទិត្យគ កម្ភា លិបាល 
ហនឹងក៏ឱ្យធៅធៅធដាោះរួម។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ ធេឱ្យធៅធដាោះរមួ អ្ញ្ច ងឹធហើយគារ់ទំងេីរហនងឹក៏ ខាងធណ្ដោះ។ ធេអ្រ់សូវស៉បូរទឹក 
ធដាោះអ្រ់សូវស៉បូរអាហរ។ អ្ញ្ច ឹងក៏ធ្វើឱ្យគារ់ហនឹងទំងេីរហនឹងបារ់បង់ធៅអ្ញ្ច ឹងហ៎។ 



 
ក៖ និយយធៅធសាកសាដ យហ៎ធណ៎? អាណិរហកាងហ៎ដល់ធេលឮអ្ញ្ច ឹងអី្ហ៎។ 
ធហើយបងបអូនបងទំងអ្ស់ធកើរកន៊ុងត្បធទសកមព៊ុជាទំងអ្ស់ហន្េះ? 
ខ៖ បាទ! េឺធកើរធៅស្សុកថ្ខមរ។ 
ក៖ អូ្ធខ! អឺ្!អ្ញ្ច ងឹទក់ទងជាមួយនឹ្ងឪេ៊ុកមាដ យបងវញិមដង? បងអាចជត្ម្ភបបានធទថា 
ឪេ៊ុករបស់បងគារ់ធ ម្ ោះអី្ ធហើយថាេួកគារ់មានជីវរិរស់ធៅដល់សពវថ្លៃអ្រ់? 
ខ៖ ឪេ៊ុករបស់ខ្៊ុំគារ់ធ ម្ ោះ អឺ្! ធបើធយើងធៅធ ម្ ោះគារ់ឱ្យធេញគារ់ធ ម្ ោះធៅ ទ៊ុយ 
ធឈៀង ឬក៏ធយើងធៅ ទ៊ុយ ធឈៀវធឈៀង ក៏បាន ឬក៏ទ៊ុយធឈៀងក៏បានថ្ដរ។ 
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ បាទ!ធដាយសារថ្រតាទួររបស់ខ្៊ុំគារ់ ធ ម្ ោះតាទ៊ុយ ធហើយតាបន្មា ប់មកធទៀរហនងឹ ខ្៊ុំ 
អ្រ់សូវចាំចាសថ់្ដរត្បថ្ហលជាគារ់មានថ្ខេធៅថ្ដរ។ 
ក៖ ហនឹងធហើយ។ 
ខ៖ ធហើយគារ់ជាកូនធៅចិន អ្ញ្ច ឹងគារ់រាងសរៗគារ់មានសបប៊ុរសជាងថ្ខមរហ៎ ា៎។ 
ក៖ ស៉បញរសថ្ណដ កបាយ? 
ខ៖ និយយធៅគារ់ស  ៉ង។ បាទ! 
ក៖ សការ់ចិនធហ៎ស? 
ខ៖ គារ់កូនធៅចិន។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងហ៎ច៊ុោះធម ចបងក៏ស្សថ្អ្មខាែ ំងធម ស? 
ខ៖ ហនឹងធហើយ ខ្៊ុំការ់ធៅខាងមាដ យ។ ហនឹងធហើយ។ ធហើយឪេ៊ុករបស់គារ់ធ ម្ ោះតាស្ស ៊ុន។
ឪេ៊ុករបស់ឪេ៊ុកខ្៊ុំហ៎។ 
ក៖ ច៎ាស! អាចចាំត្ត្កូលធទ? 
ខ៖ ខ្៊ុំអ្រ់ចាំធទ។ កាលហនឹងគារ់អ្រ់ចាំធដាយសារថ្នក កាលហនឹងធយើងអ្រ់ បានធ្វើត្បវត្តិ 
ហនឹងចាស់។ 
ក៖ ច៎ាស! ត្គាន់ថ្រដឹងប ៊ុនហនងឹធទអ៎្? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ធហើយច៊ុោះឪេ៊ុករបស់បងហនឹង គាត់្មានជីវរិរស់ធៅសពវថ្លៃឬក៏គារ់សាែ ប់បារ់បង់ជីវរិ 
ធហើយ? 
ខ៖ អី្! មកដល់ធេលធនោះគារ់សាែ ប់៧ឆ្ន ំធហើយគារ់សាែ ប់តាំងេីឆ្ន ំ២០១០ អ្ញ្ច ងឹមកដល់
ធេលធនោះវា៧ឆ្ន ំធហើយ។ បាទ! 
ក៖ បងអាចត្បាប់បានធទ គារ់សាែ ប់ធដាយសារអ្វីថ្ដរ? 



 
ខ៖ គារ់សាែ ប់ធដាយសារ…អាចថាជាធរាគារ ិ្៍ ធត្រោះគារ់អាយ៊ុ៨១។ បាទៗ ៨១ឆ្ន ំ គារ់ 
ចាស់ថ្ដរធហើយហនឹង។ បាទ! ៨១ឆ្ន ំ។ 
ក៖ អី្! ធបើថ្ខមរនិយយថាទ៊ុំត្ជោុះធហ៎ស? 
ខ៖ អាចថាអ្ញ្ច ឹងថ្ដរ ធត្រោះគារ់៨១ធហើយ។ ធហើយថ្លៃកុំហ ើ រ គារ់ធៅសល់ជាង១ថ្ខធទៀរ 
គារ់ចូល៨២ឆ្ន ំ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងហ៎? 
ខ៖ កាលហនឹងគារ់សាែ ប់ធៅច៊ុងឆ្ន ំ៨១។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ ធដាយសារថ្រគារ់…ហនឹងធហើយ។ 
ក៖ គារ់ធកើរធៅថ្លៃណ្ដថ្ខណ្ដឆ្ន ំណ្ដថ្ដរ? 
ខ៖ គារ់ធកើរធៅកន៊ុងថ្លៃទី២៩ហនឹងធហើយ គារ់ធកើរធៅកន៊ុង ថ្លៃទី២៩ ថ្ខ០២ ឆ្ន ១ំ៩២៩។ 
ក៖ ធហើយគារ់មានឆ្ន ំសវរឆ្ន ំអី្ធេថ្ដរ? 
ខ៖អ្រ់ដឹងធទអូ្ន អ្រ់ចាំធទ ។ធយើងអ្រ់ដឹងឆ្ន ំសវរគារ់ឆ្ន ំអី្ធេថ្ដរ។ 
ក៖ ធហើយកាលគារ់ធៅរស់គារ់ត្បកបម៊ុខរបរអី្ធេថ្ដរបង? 
ខ៖ កាលហនឹងគារ់ជាអ្នករកស៊ុីអ្ញ្ច ឹងធៅ ា៎។ កាលគារ់ធៅរស់ គារ់ជាធមត្េួសារអី្អ្ញ្ច ឹង 
ធៅ គារ់ជាអ្នកត្េប់ត្េងត្េួសារ អ្ញ្ច ឹងធៅគារ់មានភារកិចចរកស៊ុីអី្អ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ។ 
ក៖ រកស៊ុអីី្ធេថ្ដរបង?  
ខ៖ អី្!  
ក៖ គារ់រកស៊ុីអី្ធេ? 
ខ៖ គារ់រកស៊ុី...កាលហនឹងគារ់រកស៊ុីធត្ចើនទី១ គារ់ កាលធេលបងធៅធកមងៗ គារ់ជាអ្នក 
លក់សាច់ត្ជូក។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ៎្?  
ខ៖ បាទ!  
ក៖ ធៅថ្កសាច់ត្ជូកហ៎? 
ខ៖ បាទ! អាចនិយយថាគារ់មានម៊ុខរបរថ្បបចិនៗអ្ញ្ច ឹងហ៎។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ គារ់មានរូបផ្ារអ្ញ្ច ឹងធៅ គារ់លក់លក់សាច់ត្ជូកអី្អ្ញ្ច ឹងធៅ ា៎។ ធហើយគាត់្ 
បធងែើរម៊ុខរបរេីរបីធទៀរ ធត្រោះអី្បន្មា ប់មកគារ់លក់បបរស ប្បរធត្េឿងចិនធៅណ៎្ដ បបរស 



 
ចិនអី្អ្ញ្ច ឹងធៅ។ធហើយរហរូដល់សពវថ្លៃធនោះដូចជាបនដធករ ដិ៍ដំថ្ណលអី្អ្ញ្ច ឹងធៅ ធដាយ 
សារអាបបរសធជើងត្ជូក បបរសចិនអាហនឹងធេធៅថាបបរសចិន។ 
ក៖ ច៎ាស! ឆ្ៃ ញណ់្ដស់។ គារ់ប្ ញន្រកស៊ុីហ៎ នា៎? 
ខ: អី្!មិនដឹងថ្ដរ។ 
ក៖ មានម៊ុខរបរបីបួន អ្ញ្ច ឹងគារ់េូថ្ករកស៊ុីធហើយ។ ធហើយបងធបើសិនបងនិយយេីគារ់ 
ហ៎ ធរើគារ់ជាមន៊ុសេថ្បបត្បធលទយ ងធម ចថ្ដរឪេ៊ុកបងហ៎? 
ខ៖ ឪេ៊ុករបស់បងគារ់ជាមន៊ុសេថ្ដលេូថ្ក ធហើយេំនិរគារ់លអ ធត្ចើនគារ់ធចោះអ្ប់រកូំន 
បានធត្ចើន ធហើយគារ់ធចោះធរៀបចំឱ្យកូនធចោះឱ្យត្េសួារមានអ្ន្មេរអី្ថ្ដរអ្ញ្ច ងឹធៅ ា៎។ 
ក៖ ហនឹង! 
ខ៖ ធរឿងធកើរការគារ់គិរបានធត្ចើន គារ់ជាមន៊ុសេថ្ដលចូលចិរតសបាយ។ ខាងកីឡាអី្ 
ហនឹង គារ់ចូលចិរតដូចជាកីឡាត្បដាល់។ 
ក៖ អី្យ ស។ 
ក៖ វាយប៊ុកហ៎កីឡាទរ់បាលអី់្គារ់ចូលចិរត។ 
ក៖ ខាែ ំងហ៎អ្ញ្ច ឹង។ 
ខ៖ ហនឹងធហើយ!  ថ្លបងត្បជាត្បិយអី្ហនឹង ធហើយចូលចិរតដូចគាន អ្ញ្ច ឹង។ ធហើយទំហន្ៀ៉
ទម្ភល ប់្ចិនភាេធត្ចើន ថ្រត្បជ៊ុំគាន ភាេធត្ចើនេឺដឹងថ្រហលងថ្លបង ា៎ភាេធត្ចើន។ 
ក៖ ថ្លបងស៊ុីសង? 
ខ៖ អាចថាអ្ញ្ច ឹងថ្ដរ ថ្រធយើងធលងសបាយអ្ញ្ច ងឹធៅណ៎្ដ។ 
ក៖ ត្គាន់ថ្រធលងធេលទំធនរៗអី្ធទធនោះ? 
ខ៖ ហនឹងធហើយ ៉ួយឆ្ន ំ គារ់ធលងមដងេីរែងអី្អ្ញ្ច ឹងហ៎  ដូចចូលឆ្ន ចិំន បន្មា ប់មកដូចលា៊ុំ 
អ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ។ 
ក៖ ហនឹងធហើយ។  
ខ៖ អូ្ធខ! 
ក៖ ធហើយគារ់កាចធទបង? 
ខ៖ បាទ! កាច។ 
ក៖ ត្រូវរ ុំររ់ញឹកអ្រ់បងកាលបងធៅេីរូច? 
ខ៖ ញឹកមិនថ្មនអ្រ់ញឹកធទជួនកាលអ្ងែរ់អញសក៏មានថ្ដរ។ 
ក៖ មកេីបងខូចធេកថ្មន? 



 
ខ៖ អឺ! កាលហនឹងធយើងដឹងស្សាប់ធហើយថា ធយើងរស់ធៅកន៊ុងអឺ! ទីត្បជ៊ុំជន។ អ្ញ្ច ងឹហពលខែោះ 
ធយើងអ្រ់សូវបានជួយគារ់ អ្ញ្ច ឹងធយើងអាដលងថ្រធដើរធលងអ្ញ្ច ងឹអី្ធៅជួនកាលធយើងជក់ 
ធលងប៊ុកប្ ីយ អី្អ្ញ្ច ឹងធៅ។ គារ់ធ ើញគារ់យកអ្ងែរ់អ្៊ុសអី្ធដញេប់អី្អ្ញ្ច ងឹធៅ។ 
ក៖ ហ៎វាយយកៗអី្អ្ញ្ច ឹង  ៉ង? 
ខ៖ ធទ! អ្រ់ធទគារ់ត្គាន់ថ្រេត្ម្ភម ដូចថាក៊ុំឱ្យធយើងធៅធលងធៅអី្អ្ញ្ច ឹងហ៎ ហនឹងធហើយ។ 
ធហើយកាលហនឹងធយើងធៅរូចៗធយើងក៏មិនសូវជាដឹងខយល់អី្ថ្ដរ។ 
ក៖ ែឹងថ្រហលងធហស៎? 
ខ៖ ហនឹងធហើយ។ 
ក៖ ខូចថ្ដរអ្ញ្ច ឹងកាលបងងងធៅរូច ហ៎! ធមើលម៊ុខក៏ដឹងថាខូចថ្ដរ។ ធហើយច៊ុោះបង មាដ យ 
របស់បងវញិ ហត្ើបងអាចធរៀបរាប់េីគារ់បនតិចធៅធមើលបង? 
ខ៖ អឺ! មិញបងនិយយអំ្េីឪេ៊ុកបង ធហើយគារ់មិញធហើយគារ់អឺ! ឪេ៊ុករបស់គារ់បាន 
ន័យថាជាតារបស់ខ្៊ុំធហើយគារ់ធ ម្ ោះថាតាស្ស ៊ុនធហើយមាដ យរបស់គារ់ហនឹងធ ម្ ោះយយ
ឡាយ ធហើយេួេគារ់ហនងឹសាែ ប់ធៅជំន្មន់ ប្ ញល េរ។  
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ តាស្ស ៊ុនយយឡាយហនឹងណ៎្ដ។  
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ ធហើយធបើទក់ទងជាមួយនឹងខាងឪេ៊ុករបសខ់្៊ុំ តាទួរធទៀរណ៎្ដ! អាហនឹងតាទួររបស់ខ្៊ុំ 
តាទួរយរទួរហនឹងធ ម្ ោះតាទ៊ុយធហើយខាងយយធ ម្ ោះយយអឺ្ម។  
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ ធហើយខាងមាដ យធ ម្ ោះយយឡាយហនឹង គារ់ធ ម្ ោះយយអូ្ក។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់សាែ ប់ហនឹងសាែ ប់យូរធហើយ សាែ ប់តាងំេីម៊ុនឥសរេ ហា៎។ កាលហនឹងសាែ ប់តាំងេី 
ជំន្មន់ម៊ុនៗធទៀរ។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ ម៊ុនឥសរេធទៀរ។ 
ក៖ ម៊ុន ប្ ញល េរ ធទៀរ ហា៎? 
ខ៖ ម៊ុនឆ្ៃ យណ្ដសម់៊ុនត្បថ្ហលចូលឆ្ៃ យណ្ដស់។ 
ក៖ ច៊ុោះបងតាទួរយយទួរខាងឪេ៊ុកហនងឹធាែ ប់ដឹងថាគារ់ហនឹងធកើរធៅទីណ្ដធទ? ធខរតណ្ដ 
ស្សុកណ្ដ? 



 
ខ៖ អឺ! ធយើងអ្រ់ចាំៗ។ ថ្រទនាឹមនឹងធន្មោះត្បថ្ហលជាហនឹងធហើយ។ ថ្រត្គាន់ថ្រដឹងថាគារ់ 
បានសាែ ប់ធៅម៊ុនឥសរេអ្ញ្ច ឹងធៅ ា៎។  
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ ធហើយតាមអ្វីថ្ដលគារ់និយយ កាលហនឹងធយើងអ្រ់សូវបានសរួន្មំ ធរឿងត្បវត្តិអ្ញ្ច ងឹធទ 
ធយើងត្គាន់ថ្រដឹងថាធ ម្ ោះ ធរើធ ម្ ោះជីដូនជីតារបស់ធយើងធ ម្ ោះអី្អ្ញ្ច ងឹធៅ ា៎។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ ធហើយភាេធត្ចើនចាំយូរេឺចាបំានថ្រធ ម្ ោះធទ អ្រ់បានចាំឆ្ន ំធទ។ អ្ញ្ច ងឹធហើយមួយរយ: 
ធនោះធយើងក៏ចាប់ធផ្ដើមនឹករលឹកធ ើងវញិ ធយើងក៍នឹកធ ើញគារ់ធ ម្ ោះគារ់អ្ញ្ច ឹងធៅ ា៎  
ធហើយធសើធរ ើធ ើងវញិអ្ញ្ច ឹងធៅ។ ហនឹងធហើយ។ 
ក៖ ធហើយច៊ុោះតាយយខាងឪេ៊ុកហនឹងបងដឹងថាគារ់ធៅទីណ្ដថ្ដរអ្រ់តាយយហ៎? 
មិនថ្មនតាទួរយយទួរធទ ា៎។ 
ខ៖ អូ្ធខ! ធបើតាយយបងេិរថាគារ់ភាេធត្ចើនគារ់ធកើរធៅស្សុកថ្ខមរ។ បាទ! ធត្រោះអី្ធដាយ 
សារបងបអូនគារ់ភាេធត្ចើនធៅហន្េះធៅស្សុកថ្ខមរថ្ដរ។ អ្ញ្ច ឹងធ ើញថ្ខេស្សឡាយ គារ់ធៅ 
ស្សុកថ្ខមរធយើងធត្ចើនអ្ញ្ច ឹងធៅ ា៎។ ហនឹងធហើយ។ 
ក៖ ធហើយច៊ុោះឪេ៊ុករបស់បងហ៎ ធាែ ប់ត្បាប់បងអី្ខែោះទក់ទងេីតាយយ ឬក៏ តាទួរ យយ 
ទួរហ៎? គារ់ធាែ ប់ត្បាប់អី្បងទក់ទងេីេួកគារ់ធទ? 
ខ៖ អឺ! ដូចជាគារ់ត្បាប់បនតិចបនតួចថ្ដរ ដូចជាអឺ្! គារ់ជាពូជអំ្បូរ ខាងថ្ខេចិន។ អ្ញ្ច ឹងធៅ 
ណ៎្ដហនឹង ធហើយគារ់ជាអ្ញ្ច ឹងបានថាខាងថ្ខេចិន ចូលចិរតរកស៊ុីចូលចិរតធដើរធលង ធដើរ 
សបាយអី្អ្ញ្ច ងឹធៅណ៎្ដ។ ហនឹងធហើយអ្ញ្ច ឹងទងំអ្ស់ហនឹងេឺគារ់ត្បាប់បានថ្រប្ ញ ណឹ ង។ 
ក៖ អឺ! ឪេ៊ុកបងថ្ដលធាែ ប់ត្បាប់េីធរឿងធសនហគារ់ កាលេួកគារ់ធៅេីធកមងៗ អី្ធទតា 
យយអី្ហ៎? 
ខ៖ អឹ្ម! ដូចអ្រ់បានធទ។ 
ក៖ អ្រ់ធទហ៎? 
ខ៖ អ្រ់ធទ! 
ក៖ អូ្ធខ! អ្ញ្ច ឹងអ្វីទុំងអ្សហ់នឹងបងចាំថ្រ ប្ ញ ណឹ ងធទ ហា៎ ទក់ទងេីខាងជីដូនជីតាខាងឪេ៊ុក 
ហ៎ស? 
ខ៖ បាទ! ថ្រប ៊ុ ណឹ ង។ 
ក៖ មានអី្បថ្នថមធទៀរធទ? 



 
ខ៖ ខាងជីដូនជីតាខាងឪេ៊ុកធយើងដូចជាអ្ស់ធហើយ។ ធបើនិយយឱ្យខែីធៅដូចថាធយើងត្គាន់ 
ថ្រដឹងធ ម្ ោះគារ់នឹងត្គាន់ថ្រដឹងថាអឺ្! ស្សកុកំហ ើ រលូមិអី្រិចរួច ដូចខាងឪេ៊ុកខ្៊ុំគារ់ធៅ 
ខាងបឹងខាង ឬខាងតានួរអី្អ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ។ បាទ! មាដ យធៅខាងតានួរ ឪេ៊ុកខាង បឹង 
ខាងអី្អ្ញ្ច ឹងធៅ។ 
ក៖ ហនឹងធៅណ្ដ? 
ខ៖ ហនឹងធៅខាងកណ្ដដ លសាឹងធយើងត៎ាស។ 
ក៖ ធខតរកណ្ដដ ល? 
ខ៖ បាទហនឹងធហើយធខដរកណ្ដដ លអ្ញ្ច ឹងធបើនិយយធអាយខែីេឺថាភាេធត្ចើន។ ធបើខ្៊ុំេិរសត្វ
ត្យ ឬក៏ជីកកកាយភាេធត្ចើនេួកបងបអូនបងធៅខាងហខត្តកណ្ដដ ល។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងហ៎? 
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងធបើ១០០ឆ្ន ធំៅម៊ុខធទៀរ ខ្៊ុំេិរថាហខត្តកណ្ដដ ល េឺជាហខត្តថ្ដលធៅកណ្ដដ លជាង 
ធេ។ អ្ញ្ច ឹងវាចំធបោះដូងខ្៊ុំថាធមើលធៅេួកគារ់ធកើរធៅកន៊ុងហនឹងធត្ចើន។ ហនងឹធហើយ ធត្រោះថ្ខេ 
ស្សឡាយទំងអ្ស់ភាេធត្ចើនធៅមដ៊ុំហនងឹ។ 
ក៖ ធៅជិរៗគាន ថ្ដរ។ 
ខ៖ ហនឹងធហើយ ធៅជិរៗគាន ហនឹងធៅហខត្តកណ្ដដ ល ស្សុកកណ្ដដ លសាឹង ធយើងហនឹង វរតបឹង 
ខាងថ្ត្េកអាការអី្ហនឹងធៅដត្មដ៊ុំៗហនឹង អ្រ់មានធៅណ្ដឆ្្យធទ ធបើធៅរកធៅធ ើញធហើយ 
ធៅហនឹង។ 
ក៖ ធៅមាកងវល់ហនឹងមមង។ 
ខ៖ ហនឹងធហើយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអី្!ខាឪេ៊ុកអ្ស់ធហើយបងធហ៎? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអី្! បងជួយធរៀបរាប់ខាងមាដ យវញិមក បងជួយធរៀបរាប់េីមាដ យបងសិន ធហើយ
បន្មា ប់មកឪេ៊ុកមាដ យរបសម់ាដ យបង ធហើយបន្មា ប់មកជីដូនជីតាតាទួរយយទួរ អី្មក ា៎
? 
ខ៖ អូ្ធខ! 
ក៖ ហនឹងធហើយ។ មាដ យបងគារ់ធ ម្ ោះអី្ថ្ដរ? 
ខ៖ មាដ យខ្៊ុំអឺ! គារ់ធ ម្ ោះស ូ សាមិ។  
ក៖  ច៎ាស!  
ខ៖ បាទ! ធហើយគារ់ជាកូនថ្ខមរមមងធដាយសារអី្ស៉បញរគារ់ធមម ដូចបងអ្ញ្ច ងឹ។  



 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ បាទ! ហនឹងធហើយ។ 
ក៖ អ៎្! សបប៊ុរហនងឹថ្ចកេីគារ់មកហទអ្ញ្ច ងឹហ៎ស? 
ខ៖ បាទ! ហនឹងធហើយ។ គារ់ធមម ធហើយ។ 
ក៖ គារ់ធៅរស់សពវថ្ល្? 
ខ៖ គារ់មានត្េោះជនមរស់ធៅសពវថ្លៃ  ធហើយគារ់មកដល់ធេលធនោះដូចជា៧៦ ឬ ៧៧ឆ្ន ំអី្ 
ថ្ដរធហើយ។ 
ក៖ អ៎្! គារ់ចាសថ់្ដរធហើយ។ 
ខ៖ បាទៗ! 
ក៖ ច៊ុោះបងចាំថ្លៃថ្ខឆ្ន ំកំហ ើ រគារ់? 
ខ៖ ដូចអ្រ់ចាំចាស់ថ្ដរក៍ប ៊ុថ្នតអ្វីថ្ដលបងធាែ ប់ដឹងគារ់បអូនបា បង១០ឆ្ន ំ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹង! 
ខ៖ មានន័យថាបា បងគារ់ធកើរធៅឆ្ន ំ១៩២៩។អ្ញ្ច ឹងគារ់ធកើរធៅឆ្ន ំ១៩៣៩ ថ្រថ្លៃថ្ខបង 
អ្រ់ចាំធទ ថ្រត្គាន់ថ្រដឹងថាគារ់បអូនបា ១០ឆ្ន ំអ្ញ្ច ងឹហ៎។ 
ក៖ ត្បថ្ហលៗអី្បងចាំធទ? 
ខ៖ ធយើងអ្រ់ចាំថ្លៃថ្ខរបស់គារ់ចាស់ធទ ថ្លៃថ្រធបើត្បថ្ហលដូចមិនចាស់ធទ។ ប ៊ុថ្នតឪេ៊ុក 
បងៗចាំបានធត្ចើនធដាយសារថ្រកាលគារ់សាែ ប់បងជាអ្នកធ្វើកិចចការហនឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! បង។ 
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងបងអាចធៅចាំបានធត្ចើនថ្រមាដ យបងធចោះថ្រអាសារធលែចថ្ដរណ៎្ដ។ បាទ! 
ក៖ ធហើយគារ់ធកើរធៅទីកថ្នែងណ្ដថ្ដរ? 
ខ៖ គារ់ធកើរធៅខាងលូមិបឹងខាង  ៊ុំថ្ត្េករការ ស្សុកបឹងថ្កអក មិនថ្មនស្សុកបឹងខាធទ។ 
ខាង ៊ុំថ្ត្េករការស្សុកបឹងថ្កអកធខរតកណ្ដដ ល។ 
ក៖ ធខរតកណ្ដដ លធទៀរ? 
ខ៖ ហនឹងធហើយ ធខរតកណ្ដដ លហនឹងហ៎ស។ធហើយគារ់មានឪេ៊ុកធ ម្ ោះស ធូៅ។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ ស ូធៅធហើយគារ់សាែ ប់ធៅសម័យលន់នល់។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ ធហើយគារ់មានមាដ យធ ម្ ោះយ នយ ៊ុន។ 
ក៖ ច៎ាស! 



 
ខ៖ ធហើយសវេថ្លៃគារ់ធៅមានត្េោះជនមរស់ធៅធទគារ់មានអាយ៊ុ៩៧ឆ្ន ។ំ ក: ច៎ាស។  
ខ: ហនឹងធហើយ យយបងហ៎ស។ 
ក៖ បងដឹងថ្លៃថ្ខកំធនើររបស់តាធហើយនឹងយយធទ? 
ខ៖ អឹ្ម! មិនចាំធទអូ្នធហើយក៏មិនដឹងចាស់ថ្ដរ។ 
ក៖ កន៊ុងខទង់ឆ្ន ំណ្ដអី្អាចត្បថ្ហលបានធទបង? 
ខ៖ អឺ! ធបើធយើងេិរធៅធៅកន៊ុងឆ្ន ំ១៩២០អី្ថ្ដរ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងហ៎? 
ខ៖ បាទ! លាក់ឆ្ន ំ១៩២០ ធត្រោះយយបងគារ់អាយ៊ុ៩៧ឆ្ន ំអ្ញ្ច ឹង ធបើធយើងដកធៅវាធៅ 
កន៊ុងឆ្ន ំ១៩២០។ 
ក៖ ចា៎ស! ធរើបងដឹងទីកថ្នែងកំហ ើ ត្របស់គារ់ធទ? 
ខ៖ មិនចាស់ធទ ប ៊ុថ្នតត្គាន់ថ្រថាត្បវត្តិរបស់គារ់ធៅកន៊ុងស្សុកថ្ខមរធត្ចើន ធដាសារថ្រគារ់ថ្ខេ 
ស្សឡាយខាងឪេ៊ុកបងហ៎ ធហើយខាងមាដ យបងអូ្អី្! ខាងតាទួរបងធ ម្ ោះតាសងួ ហនឹង 
ធហើយបឹងអី្!តាស ូយយខារ់។ បាទ! តាស យូយខារ់ហនឹង េឺគារ់មានធដើមកំហ ើ រធៅ 
ស្សុកថ្ខមរ  ៉ងធដាយសារគារ់ធាែ ប់ធ្វើជាបាឡារ់ស្សុក។ គារ់ជាធម ៊ុហ៎ំ កាលងហនឹង។ 
ជំន្មន់ហនឹងធម ៊ុគំារ់ធដើរជាមួយវូងធសដចអី្អ្ញ្ច ឹងហ៎។ បាទ! ធហើយយយបង ហនងឹគារ់ក៏ 
សាា ល់េូជេងេធសដចថ្ដរ ធត្រោះការម្ភន ក់ហនឹង គារ់ធៅធកមងគារ់ចូលធៅវាងំ គារ់សាន ក់ធៅ 
ថ្រវាងំធទគារ់រស់ធៅវាងំ។ 
ក៖ អូ្! គារ់អនក្ំថ្ដរធនោះ? 
ខ៖ ហនឹងធហើយ ធដាយសារគារ់ធហើយហនឹង ឪេ៊ុកមាដ យគារ់តាស ូនិ្ ងយយខារ់ហនឹងគារ់ 
េូជ ជាគារ់ធាែ ប់ធ្វើជាកាង្ករ្ំហ៎ ដូចថ្ខេស្សឡាយគារ់្ំថ្ដរកាលហនឹងគារ់ជាបាឡារ់ 
គារ់ដូចជាស្សុកហនឹង្ំហ៎។  
ក៖ ហនឹងធហើយ។  
ខ៖ ដូចជាធៅហវ យធខរតគារ់សវេថ្លៃហនឹង។ 
ក៖ និយយធៅេួកគារ់មានអំ្ ចហ៎ នា៎ហៅកន៊ុងសម័យ នឹងធហើយ។  
ខ៖ ហនឹងធហើយ។  
ក៖ ដូចការង្កររបសគ់ារ់អ្ញ្ច ឹងហ៎។ 
ខ៖ បាទ! ធហើយធបើខាងយយបងគារ់ធ ម្ ោះមាដ យឪេ៊ុកគារ់ ធ ម្ ោះថ្ម យ ង យយផ្ទន់។ 
អាហនឹងឪេ៊ុកមាដ យខាងយយហ៎។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់ត្រូវជាជីរទួរតាទួរ? 



 
ខ៖ ហនឹងធហើយ ជាជីទួរតាទួរថ្រមួយខាងឪេ៊ុកមួយខាងយយអ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ។ 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ ហនឹងធហើយ មួយខាងតាមួយខាងយយ ប ៊ុថ្នតេូកគារ់សាែ ប់ស៊ុទធថ្រម៊ុនឥសេរទំងអ្ស់ 
អ្ញ្ច ឹងហ៎។  
ក៖ ច៎ាស! ធហើយមាដ យបងមានត្បាប់ធរៀបរាប់ប្ដន្ែ៉ធទៀរ េីជីវរិតាយយជីដូនជីតារបស ់
បងធទ? មានធរឿងអី្ខែោះថ្ដលបងចាំេីេួកគារ់មិនចាធរឿងអី្ក៏ធដាយ? 
ខ៖ អឹ្ម! គារ់ធាែ ប់បានត្បាប់ថ្ដលថាកាលធេលគារ់ធៅធកមង ហនងឹធហើយ ធដាយសារអី្កាល 
ធេលតាទួរយយទួរ។ គារ់ដូចធេធៅថាជាអ្នក្ំមួយអ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ។ អ្ញ្ច ឹងគារ់ជីវភាេ 
គារ់អ្រ់សូវេិបាកអ្ញ្ច ឹងហ៎។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ បាទ! គារ់កាលហនឹងគារ់មានផ្ាោះ ធហើយផ្ាោះគារ់បីខនងសម័យហនងឹ គឺ្ំធហើយស្សស ់
សាអ រអ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ ហនឹងធហើយ។  គារ់ធាែ ប់ធ្វើការង្ករត្េប់ត្េងធត្ចើនអ្ញ្ច ឹងហ៎។  ធហើយគារ់រស់ធៅទីធន្មោះ 
គារ់ក៏សបាយអ្ញ្ច ឹងធៅ ា៎។  
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ ធហើយបន្មា ប់មកធទៀរក៏ធាែ ក់ចូលធៅដលស់ម័យសង្រ្គា ៉ហនងឹក៏បាន មានបញ្ជហ មកដល់
សពវថ្លៃធនោះធៅក៏ថ្បកឪេ៊ុកតាហនឹងក៏បានសាែ ប់អ្ញ្ច ឹងធៅ អ្ញ្ច ឹងហ៎ណ៎្ដ។ បាទ! កាលសាែ ប់ 
 នឹងដូចជាជំន្មន់ណ្ដធទ។  យយបងដូចគារ់បាននិយយ ថ្ដលទក់ទងជាមួយនឹងឪេ៊ុក 
របស់គារ់ខាងបដីគារ់ហនឹងហ៎។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ អាហនឹងគារ់សាែ ប់ហនឹង  កាលហនឹងគារ់និយយថាមានអ្ងាកេត្រ ខែោះគារ់ចូលរួមអ្ញ្ច ឹង 
ធៅណ៎្ដ។ បានចូលរួមធ្វើប៊ុណយធ្វើអី្អ្ញ្ច ឹងដូចគាន ។ ហនឹងធហើយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងចាំថ្រប្ ញ ណឹ ងធទបងធហ៎ទក់ទងេីជីដូនជីតាជីទួរអី្ធណ្ដោះ? 
ខ៖ បាទ!  
ក៖ អ្ញ្ច ឹងត្កធ កមកមាដ យរបស់បងវញិ។ អ្ញ្ច ឹងបងអាចធរៀបរាប់បានធទថា គារ់ជាត្បធលទ 
មន៊ុសេយ ងធម ចថ្ដរ? មាដ យរបសប់ងហ៎? 
ខ៖ មាដ យរបស់បងគារ់ជាកូនថ្ខមរមាន ក់  ធហើយគារ់អ្រ់បានធរៀនស្សូរអី្ធសាោះ ាង គារ់សូមប ី
ថ្រធលខគារ់ធសាើរថ្រមិនអាចចាប់បាន។ 



 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងហ៎? 
ខ៖ បាទ! គារ់អ្រ់ចាំធហើយគារ់ េឺជាមន៊ុសេថ្ដលេូថ្កធ្វើការង្ករ។ គារ់អាចចិញ្ច ឹមកូនបាន 
រហូរដល់១០ន្មក់។  
ក៖ អូ្!  
ខ៖ គារ់អ្រ់ធចោះអ្កេរ ប ៊ុថ្នដគារ់អាចចិញ្ច ឹមកូនរហូរបានដល់ធៅ១០ន្មក់។ 
ក៖ ហនឹងធហើយ េូថ្កហ៎ធត្រោះកូនធត្ចើនចិញ្ច ឹមបានរស់។ 
ខ៖ ធហើយមានធរឿងថ្ដលបងសរធសើរមួយធទៀរ។ ភាេធត្ចើនការចិញ្ច ឹមរបសគ់ារ់េឺគារ់អាច 
ធ្វើឱ្យេួកខ្៊ុំបានធរៀនស្សូរត្េប់គាន បានធត្ចើន និយយឱ្យចំេឺបានធរៀនធត្ចើន  ធបើេិរេីកំត្៉ិត្
វញិ េឺេួកធយើងបានកែងការ់ថាន ក់មហវទិាល័យបានធត្ចើនន្មក់ ធហើយមានថ្រេីរឬបីន្មក់ធទ  
ថ្ដលគារ់អ្រ់បានកែងការ់មហវទិាល័យ  ថ្រគារ់បានធរៀនធត្ចើនយ ងធហចណ្ដស ់គារ់ 
ធរៀនបានថាន ក់ទី៦ទី៩ឬក៏អី្អ្ញ្ច ឹងថ្ដរហនឹងហ៎។ 
 ក៖ ហនងឹធហើយ។  
ខ៖ បាទ! គារ់បានធរៀនធត្ចើន  ថ្របងស្សីគារ់អ្រ់សូវបានធរៀនធត្ចើន ធដាយសារកាលហនឹង 
គារ់ឆ្ប់ការ។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖  គារ់ឆ្ប់ការដូចបងស្សីថ្ដរ ធៅបារាងំហនឹងគារ់ការធៅកន៊ុងវយ័អាយ១៩ឬ១៨។ 
ក៖ ធកមងថ្ដរបងហន្េះ? 
ខ៖ ហនឹងធហើយ។ បងស្សីបងមួយធទៀរអ្ញ្ច ឹងថ្ដរ។ គារ់ការ១៨ឆ្ន ំ ១៩ឆ្ន ំ ដូចគាន គារ់ឆ្ប់ 
ការ។ 
ក៖ ច៎ាស! និយយធៅមាដ យបងគារ់រស ូខាែ ំងណ្ដស់ថ្មនធទ? ធត្រោះកូនដលធ់ៅ១០ន្មក់ 
ជាង ហា៎ស ធហើយគារ់អាចរកស៊ុីចិញ្ច ឹមជីវរិកូនទងំអ្ស់ហនឹងរសហ៎់? 
ខ៖ អាចនិយយបានថា  គារ់ជាមាដ យែ៏លអមួយរបូ ធដាយសារអី្ ធបើតាមការនិយយតាងំេី 
ជំន្មន់ ប្ ញល េរ  តាងំេីសម័យ លន់ នល់ តាំងេីម៊ុន ប្ ញល ពត្ តាំងពីម៊ុន លន់ នល់ រហូរ 
មកដល់សម័យប្ ញលេរ  មកដល់សម័យរែឋកមព៊ុជា  គារ់េូថ្កណ្ដស់ អាចនិយយបានថា 
គារ់េូថ្កហ៎ េូថ្កកន៊ុងការផ្ារ់ផ្ាង់ត្េួសារអ្ញ្ច ឹងធៅ ា៎។  ធៅជំន្មន់ប្ ញលេរ អាចនិយយ 
បានថាធបើតាយយបានធៅជាមួយគារ់ េួកគារ់នឹងអ្រ់សាែ ប់ធទ ថ្រេួកគារ់អ្រ់បានធៅជា 
មួយគារ់។ េួកគារ់ធៅធៅជាមួយសាច់ញាតិ្ខាងត្េួសារឪេ៊ុកបងហ៎ណ៎្ដ។  
ក៖ ច៎ាស! 



 
ខ៖ អី្! ធយើងធៅគារ់ថាត្ទ ចឹក អី្អ្ញ្ច ងឹធៅណ្ដ ខាងថ្ខេចិនធេធៅចឹកអ្ញ្ច ឹង គារ់ធៅ 
ជាមួយចឹកហនឹងដូចថាខាងមហូបអាហរអ្រ់សូវស៉បូរក៏ដាច់ធរោះសាែ ប់អ្ញ្ច ងឹធៅណ៎្ដ។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ ធបើខាងឪេ៊ុកមាដ យបង គារ់អាចជួយរករបសអ់ាហរហូបបានរិចតួ្ចអ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ ហនងឹធហើយ។  ធហើយទទួលថ្មនកាលកូនគារ់ប ៊ុន្ាន្មន្មក់ហនឹងគារ់អ្រ់សាែ ប់។ កាល 
ជំន្មន់ប្ ញល េរ  សាែ ប់ថ្រ២ន្មក់ ធដាយសារថ្រធេកមាម លិបាល ធេដកធចញ ាង ។ ធេបំថ្បក 
េីគារ់ហ៎! ប្ុំដប្កេីគារ់ធចញធៅបានគារ់អ្រ់អាចត្េប់ត្េងកូនទំងេីរហនងឹបាន គារ់ក៏ 
សាែ ប់ធៅ។ ថ្រធបើគារ់ត្េប់ត្េងបាន គារ់េូថ្កណ្ដស់។ គារ់ធចោះធមើលថ្លអាចជួយឱ្យកូនរងឹ 
មាំបានអ្ញ្ច ឹងហ៎សជំន្មន់ហនឹងហ៎ស។ 
ក៖ និយយធៅគារ់េូថ្កធមើលថ្លធចោះចិញ្ច ឹមបីបាច់ថ្លរកាកូនណ្ដស់។ 
ខ:៖ ហនឹងធហើយ។ គារ់ជាមន៊ុសេថ្ដលរស ូធត្ចើនណ្ដស់។ គារ់ជាមន៊ុសេថ្ដលចូលចិរតធ្វើ 
ការង្ករ ធហើយគារ់អ្រ់សូវខវល់ខាវ យអី្ធផ្េងធត្ចើនធទ។ 
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ បាទ! ហនឹងធហើយ។ គារ់ខវល់ខាវ យភាេធត្ចើនថ្រេីធរឿងម៊ុខរបររបស់គារ់  ខវលខ់ាវ យេីជីវ 
ភាេត្បចាំថ្លៃរបស់គារ់ ធហើយអ្រ់សូវខវល់ខាវ យេីធរឿងអ្នកែ៏ថ្ទឬក៏អី្អ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ ហនឹង 
ធហើយ។ 
ក៖ ហនឹងធហើយ។ 
ខ៖ គារ់ថ្រេីទំធនរដល់ធមា ងធ្វើការធបើអ្រ់ធ្វើការធទគារ់ដាំដ៊ុោះ ធ្វើចម្ភា រអី្អ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ។  
ក៖ ហនឹងធហើយ។ 
ខ៖ ហនងឹធហើយ។  ធហើយមកដល់ធេលហនឹងគារ់ក៏ធៅថ្រមានអារមមណ៍អ្ញ្ច ឹងថ្ដរ។ គារ់ 
ចាស់ ប្ ញហ ណេះ ធហើយគារ់ធៅធ្វើចម្ភា រធេលទំធនរ ធ្វើចចម្ភា រដាំដ៊ុោះអី្អ្ញ្ច ងឹធៅ។ គារ់អ្រ់ 
សូវជាមន៊ុសេអ្រ់សូវធៅទំធនរ។ 
ក៖ ត្បឹងធ្វើការនិយយធៅគារ់ជាមន៊ុសេឧសាហ៍េាយម ាងថ្មនធទ? 
ខ៖ ហនងឹធហើយ។ ធៅផ្ាោះរាល់ថ្លៃគារ់ក៏អ្ញ្ច ងឹថ្ដរ។ ជួនកាលគារ់ដាផំ្ទែ ដាំអី្ផ្ដ៊ុោះធដើមថ្ផ្ែធឈើ 
ធដើមធឈើអី្អ្ញ្ច ងឹធៅ។ 
ក៖ និយយធៅមន៊ុសេគារ់អ្រ់ធចោះទំធនរហ៎។ 
ខ៖ហនឹងធហើយ អាចរាប់បានថាជាមន៊ុសេថ្ដលឧសាហ៍បំផ្៊ុរ។  បងសរធសើរបងអ្រ់បាន 
មួយជំនិរគារ់ធទ។ 



 
ក៖ បងងងខាិលធហស៎? 
ខ៖ អាចនិយយបានថាអ្ញ្ច ឹងថ្ដរ។ តាមេិរធៅការង្ករអ្ញ្ច ងឹបងេិរជាអ្រ់ចូលចិរតធ្វើ   
 ាង។ ថ្រគារ់ធ្វើត្េប់១០០ជំេូក ាងសអីក៏គារ់អាចធ្វើធកើរថ្ដរបងសរធសើរគារ់។ 
ក៖ បងងងអ្រ់យកេត្៉ូតាមគារ់ធទធហ៎ស ធ ើញគារ់ឧសាហ៍អ្ញ្ច ឹង? ឬក៏ខចិលធហើយ? 
ខ៖ ធេលខែោះដល់ធៅធេលអាចនិយយបានថា ដល់ដត្ធេលធយើងេិរេីធរឿងការង្ករ ជំន្មញ 
របស់ធយើង ហយើងេិរថាថាការង្ករហនងឹធយើងអ្រ់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើដល់អ្ញ្ច ឹងអារមមណ៍ធយើង អ្រ់ 
មានេំនិរមួយថាចង់ត្រូវធ្វើ ថ្រដល់ធៅគារ់ៗអ្រ់សូវមានជំន្មញអី្ធទ។ គារ់ចូលចិរតថ្រធ្វើ 
ការថ្ដលធៅថាការង្ករត្បចាំថ្លៃរបសគ់ារ់។ គាត់្ដាំដ៊ុោះគារ់ធ្វើធនោះធ្វើធន្មោះអ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ។ 
ធហើយធយើងធ្វើការង្ករថ្ដលធត្បើេំនិរធត្ចើន អ្ញ្ច ងឹធយើងអ្រ់សូវបានធ្វើដូចគារ់ធទ។ អាច 
និយយបានថាបងគារ់ធៅខាងឪេ៊ុក សបប៊ុរគារ់មកខាងថ្ម  ថ្រេំនិរខួរកាលអី្ ធយើងេិរ 
ធៅខាងឪេ៊ុកធត្ចើន។  ធបើឪេ៊ុកបងគារ់ចូលចិរតេិរធត្ចើន គារ់ចូលចិរតថ្កនត្បឌិរអី្ធត្ចើន។ 
គារ់ចូលចិរតធ្វើអី្ ដូចថាធ្វើឱ្យមានលំនឹងអី្មួយអ្ញ្ច ឹងហ៎។  មាដ យបងអាចនិយយបានថា 
ឪេ៊ុកបងជាអ្នកមានេំនិរ  ធហើយមាដ យបងជាអ្នកធ្វើអ្ញ្ច ឹងរាល់ថ្លៃហនឹង។ កាលេីម៊ុនេឺ 
អ្ញ្ច ឹងកាលេីម៊ុនគារ់បធងែើរម៊ុខរបរលក់សាច់ត្ជកូអី្។  គារ់អ្នកឱ្យមាដ យបងជាអ្នកធ្វើ  ថ្រ
គារ់ជាអ្នករកត្ជកូរកអី្ មកឱ្យគារ់លក់អ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ។  ធហើយគារ់ជាអ្នករកចាប់ហួយអី្ 
អ្ញ្ច ឹង មាដ យបងអ្នកលក់អ្ញចឹងធៅ។ អ្ញ្ច ឹងឪេ៊ុកបងជាអ្នករកេំនិរ ធហើយមាដ យបងជា 
អ្នកធ្វើអ្ញ្ច ឹង េួកគារ់ដូចជាប ោះបូវគាន មា ងថ្ដរ។ គារ់រកបានធត្ចើនអ្ញ្ច ងឹធៅណ៎្ដធហើយ 
មាដ យបងគារ់េូថ្ក ដូចដឹងស្សាប់ធហើយមន៊ុសេស្សី គារ់េូថ្កទ៊ុកដាក់ធរឿងល៊ុយកាក់ហនឹង។ 
ក៖ ហនឹងធហើយ។ 
ខ៖ គារ់មិនង្កយធទ ថ្រមដងៗអី្គារ់ធាែ ប់យំថ្ដរ ដូចថាអី្អាចនិយយបានថាគារ់ធៅផ្ារ 
មដង អី្ ធចារធេលួចធខវោះលួចអី្វា ន់អី្លួចល៊ុយលចួមាស អ្ញ្ច ឹងណ៎្ដ ធហើយធេលខែោះក៏ ជួប
ឧបសេាថ្ដរ។ ធដាយសារអី្េឺធដាយសារធេលថ្ដលធយើងមានល៊ុយមានកាក់។ កាលជំន្មន់ 
ហនឹងធេមកធបាកធយើង ធេមកធបាកធយើងធត្ចើនអ្ញ្ច ឹងបានថាវាខាែ ងំ។ ហនឹងធហើយជំន្មន់ហនងឹ 
ក៏ធៅមានអ្នកធបាកកាលេីម៊ុនក៏មានអ្នករកស៊ុីជាមួយធយើង។ គារ់ក៏បាននិយយថ្ដរថាអ្នក 
ខែោះធបាកជាមួយគាន ថ្ដរ។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ ធដាយសារថ្រ….ហនឹងធហើយ។ 
ក៖ ច៊ុោះបងកាលេីធេលថ្ដលត្កមុត្េួសារបង ធហើយនិ្ងឪេ៊ុកបង កាលេីធេលថ្ដលគារ់ 
ធៅមានជីវរិ នងឹកាលេីធេលថ្ដលបងរស់ធៅជ៊ុំគាន ហ៎។ ច៊ុោះឪេ៊ុកបងគារ់ថ្ដលធរៀបរាប់ 



 
ទក់ទងេីជីវរិកាលេីេួកគារ់ធៅធកមងៗធទ ឬក៏ទក់ទងេីជីវរិធសនហរបសេួ់កគារ់ កាល 
ត្គាដំបូងេីរធបៀបេួកគារ់ជួបគាន ដំបូងរធបៀបធម ចរហូរដល់ចាប់ថ្ដគាន បធងែើរត្កុមត្េួសារហ៎
បងធៅចាំសាច់ធរឿងអ្វីខែោះទក់ទងេីឪេ៊ុកមាដ យបង? 
ខ៖ អូ្ធខ! កាលហនឹងគារ់ដូចជាបានធលើកធ ើងថ្ដលថាឪេ៊ុកបងគារ់ បាននិយយថាកាល 
ហនឹងគារ់ធៅស្សកុមាខ ងមាន ក់  ថ្រធៅថ្កបរគាន ថ្ដល ឪេ៊ុកបងធៅខាងតានួរធហើយមាដ យបង 
ធៅខាបឹងខាងអ្ញ្ច ឹងហ៎ស។ តានួរធៅខាងធកើរធហើយបឹងខាងធៅខាងលិច។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងអាចនិយយបានថាធៅឆ្ៃ យេីគាន ត្បថ្ហលចូល១០េី ូច៊ុោះ។  
ក៖ ឆ្ៃ យថ្ដរហត្ើ១០េី ូ។ 
ខ៖ ប ៊ុ ណឹ ង១០េី ូធៅស្សុកថ្ស្សមានអី្ឆ្ៃ យ។ 
ក៖ យី!១០េី ូឆ្ៃ យថ្ដរហត្ើ។ 
ខ៖ បាទ! អ្ញ្ច ឹងធហើយគារ់ធចោះថ្រចូលចិរតធៅធលងជាមួយហនឹង ខាងហនឹងអ្ញ្ច ឹងធៅ ា៎។ 
គារ់ ឪេ៊ុកបងគារ់ជាអ្នកចូលចិរតសបាយអ្ញ្ច ងឹហ៎។ គារ់ចូលចិរតធដើរេីលូមិមួយធៅលូមិ 
មួយ ធដើររកអី្ធលងអ្ញ្ច ឹងហ៎។ កាលហនឹងគារ់ធលង...អាចនិយយបានថាគារ់ចូលចិរត 
ធលងថ្លបងហនឹង ធហើយថ្បបចិនៗណ៎្ដ  ធេលទំធនរៗអី្េឺចូលចិរតធលងថ្លបងអ្ញ្ច ឹងក៏បាន 
ជួបជាមួយនឹងខាងយយបង  ធៅជាមួយនឹងតាស ូជួបជាមួយនឹងតាស ូហនឹង ធហើយក៏សាា ល់ 
រាប់អានក៏ធ ើញមាដ យបងហនឹងជាកូនរបស់គារ់ហនងឹ  ក៏ចាប់ធផ្ដើមេិរថា... កាលហនឹងដូចជា 
គារ់មានអារមមណ៍ក៏ចាប់ធផ្ដើមថាបានសាា ល់អ្ញ្ច ឹងក៏ចាប់ធផ្ដើមដណដឹ ងការយកធៅណ៎្ដ។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ អាចនិយយបានថាកាលហនឹងគារ់ធដើរធលងធៅគារ់ថ្ចដនយ គារ់ក៏ជួបអ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ។ 
ធហើយេហត្ម្ភងគារ់ធៅស្សកុសម័យហនងឹ ដឹងស្សាប់ធហើយកាលជំន្មន់ម៊ុន ភាេធត្ចើនកូនេឺ 
ឆ្ប់ណ្ដស់ ធរឿងការដូចកូនស្សីអាយ៊ុត្រឹម១៦ឬ១៧ឆ្ន ំ ១៨ធេញត្កម៊ុំធេញអី្ហនឹង។ គារ់ឱ្យ
ការធហើយមាដ យបងកាលហនងឹ គារ់ធរៀងធៅធកមងថ្ដរអ្ញ្ច ឹងគារ់ធ ើញបា បងអ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ។ 
បា បងគារ់សួរន្មំធៅ ក៏ខាងយយបងតាបងខាងមាដ យបងហនឹង ក៏យល់ត្េម ក៏ការធៅថ្រ 
ដំធណើ រ ធរឿងេឺទក់ទងជាមួយនឹង គារ់េឺចូលចិរតថ្រធដើរធលងថ្លបង ធលងអី្អ្ញ្ច ឹងធៅ
កាលហនឹងអាចធៅថាថ្លបងអ្ញ្ច ឹង។ ហនងឹធហើយ ធត្រោះគារ់ចូលចិរតធលងថ្លបងអ្ញ្ច ងឹ 
ធហើយគារ់ក៏បានធ ើញក៏ចាប់ធផ្ដើមថ្បទ័យធៅ គារ់ក៏ស្សឡាញធ់ៅ គារ់ក៏បានចូលសួរ 
ធហើយក៏ការធៅអ្ញ្ច ឹងហ៎ស។ ហនឹងធហើយ។ 



 
ក៖ មា ងធណោះធរឿងគារ់។ ធហើយកាលជំន្មន់ហនងឹ គារ់មានថ្ដលធាែ ប់ត្បាប់ធទ ថាមានថ្លែ 
ជំនូនបណ្ដដ ការឬក៏ធៅថាថ្លែទឹកធដាោះអី្? 
ខ៖ អឹ្ម! កាលហនងឹធយើងត្បាកដ។ ធយើងអាចនិយយបានថាត្បាដកជាមានធហើយ ក៏ប ៊ុថ្នត 
ធយើងអ្រ់ដឹងថាជំនួនប ៊ុន្មា ន្ណ៎្ដ។  
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ ខ្៊ុំត្បាកដជាដឹងថាមានធហើយ ថ្រធយើងអ្រ់ដឹងថាជំនួនេិរត្បាកដហនឹងវាមានជំនួនប ៊ុន 
ណ្ដធទ។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ ហនឹងធហើយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់ធរៀបអារហ៍េិរហ៍ហនឹងតាមត្បថ្េណីថ្ខមរ្មមតាធៅណ៎្ដ? 
ខ៖ ហនឹងធហើយៗ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងហនឹងធហើយអ្រេ៊ុណបង ថ្ដលបានធរៀបរាប់ទក់ទងេីជីវរិ ឪេ៊ុកមាដ យជីដូនជីតា 
របស់បង។  
ខ៖ អូ្ធខ! ហនឹងធហើយ។ 
ក៖ ធហើយក៏ដូចគាន ថ្ដលខ្៊ុំចាប់អារមាម ណ៍ ចង់ដឹងបថ្នថមធទៀរ ទក់ទងដូចជាថ្ខេជីវរិរបស ់
បង រួមជាមួយនឹងចំហ េះដឹង និ្ង ចំហ េះ វជិាា ខែោះៗថ្ដលហ៎។ អ្ញ្ច ឹងបងដូចជាសពវថ្ងងបង 
ធចោះនិយយភាសា ដូចជាត្បថ្ហលប ៊ុន្មា ន្ថ្ដរបង? ធត្ៅេីភាសាថ្ខមរមានធចោះភាសាអី្ធទ ធេ 
ខែោះ? 
ខ៖ ធបើ…បងអាចនិយយបានថា បងធាែ ប់សិកាភាសាបីធត្ៅេីភាសាថ្ខមរ ថ្រធេលខែោះធយើង 
ដូចជាបានប្នតវាធទៀរអ្ញ្ច ងឹធៅណ៎្ដ។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ ភាសាមួយេឺធយើង…បងសកិាភាសាដំបូងបំផ្៊ុរេឺបងសិកាភាសាជប ៊ុន។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ ធហើយភាសាជប ៊ុនហនឹងបងសិកាវាជិរ៤ឆ្ន ំថ្ដរ។ 
ក៖ ធអ្! យូរថ្ដហត្ើ។  
ខ៖ បាទៗ ធហើយធយើងបានធរៀនដល់ធសៀវធៅ ធបើធយើងនិយយឱ្យបានខែីមកថាធរៀនជិរ 
ចូលដល់អ្ន៊ុវទិាល័យ វាចប់បឋមវាចូលដល់អ្ន៊ុវទិាល័យ និយយធៅវាធសមើនឹង…អ្ញ្ច ងឹ
ហៅណ៎្ដ។  
ក៖ ច៎ាស!  



 
ខ៖ ថ្រឥឡូវធយើងធបាោះវាធចាលជាង១០ឆ្ន ំធហើយ  តាំងេីឆ្ន ំ២០០៦ មកដល់ធេលហនឹងធៅ 
សល់ថ្រ ធសៀវធៅធទ អ្រ់ថ្ដលបាននិយយធសាោះ។ ធហើយធដាយសារថ្រធយើងសិកាទីេីរេឺ 
ភាសាចិន ធហើយបងក៏មិនសូវបានចូលចិរតធទោះកនញងន្មមបងជាកូនមានឪេ៊ុកចិនថ្ដរ ថ្រ 
បងធរៀនអ្កេរចិនអ្រ់ធចោះ។ 
ក៖ អី្! ភាសាចិនេិបាកធរៀនណ្ដស់ ខ្៊ុំធាែ ប់ធរៀនថ្ដរ ថ្រេិបាកជាងធរៀបភាសាធផ្េងធទៀរ។ 
ខ៖ ហនឹងធហើយៗ អាភាសាថ្ដលធយើងធរៀនធៅកន៊ុងសាលា ាង េឺកាលម៊ុនធយើងធរៀនភាសា 
បារាងំ ថ្រភាសាបារាងំអាហនឹងក៏ធយើងធរៀនអ្រ់ធចោះថ្ដរ  ធដាយសារធយើងអ្រ់ចូលចិរតអ្ញ្ច ឹងក៏ 
ធរៀនអ្រ់ធចោះដូចគាន អាហនងឹធបើភាសាធហើយ ធបើភាសាថ្ដលធយើង…ឥឡូវធនោះធយើងកុំពញងថ្រ 
ធរៀន ធហើយកុំពញងថ្រធត្បើត្បាស់វាខាែ ងំេឺភាសាអ្ង់ធេែសឥឡូវហនឹងហ៎។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ ឥឡូវធ ើញថាធយើងវាចាប់អ្ង់ធេែសបាន។ 
ក៖ ធត្ចើនធហ៎ស? 
ខ៖ ធបើនិយយេីកត្៉ិត្េឺអាចត្រឹម Pre-beginnerហនឹង ធហើយបងេិរថាត្រឹម Pre-beginner 
ម្យម medium។ 
ក៖ Pre-beginner Midium បងធហ៎ស។ 
ខ៖ ហនឹងធហើយ។ 
ក៖ ធហើយភាសាទំងអ្ស់ហនឹងបងអាចសរធសរ ឬក៏និយយបានរិចតួ្ចធទ? 
ខ៖ ភាសាជប ៊ុនធបើសនិបងរលំឹកបងអាចធ្វើវាបានរហូរដល់ធៅ៣០ភាេរយធ្វើវាធ ើងវញិ។ 
ក៖ ច៊ុោះការនិយយហ៎ស? 
ខ៖ ការនិយយក៏ធយើងធៅចាំខែោះធវយាករណ៍ ទត្៉ង់ធវយាករណ៍ក៏ធយើងធៅចាំ។ អឺ្! 
និយយឱ្យចុំេឺការនិយយធហើយហនឹង ទត្៉ង់ធវយាករណ៍ធយើងធៅចាំថ្ររកយ េឺធយើងធលែច 
ធត្ចើនរកយហ៎ស។ រកយជប ៊ុនសរធសរ…ឱ្យថ្រអានធចញេឺធយើងសរធសរបាន។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងហ៎ស? 
ខ៖ ហនឹងធហើយ ភាសាជប ៊ុន។ 
ក៖ អ៎្!  
ខ៖ ធដាយសារអី្បងនិយយវាបានធត្ចើនៗឆ្ន ំថ្ដរ។ 
ក៖ បួនឆ្ន យំូរថ្ដរហត្ើ។ 
ខ៖ ជិរបួនឆ្ន ំអាចនិយយថាជិរបូនឆ្ន ំ។ 
ក៖ ច៎ាស! 



 
ខ៖ ជិរធរៀនចប់ហនឹងធហើយទត្ម្ភុំធរៀនចប់អ្ស់ធសៀវធៅជិរ៤កាល។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖  ធហើយភាសាចិនមិនបាច់និយយធទ  េឺធយើងនិយយថ្លងរួចធហើយ េឺធយើងអាចនិ- 
យយបានថាត្រឹមថ្រ៉ួយរិចតួ្ចអី្។ ធបើថាតាមធេបាន។ 
ក៖ ច៊ុោះរកយ៉ួយមារ់ៗអី្ធៅចាំធទ? 
ខ៖ អឹ្ម! ភាសាចិនធយើងធៅចាំរិចតួ្ចអាចនិយយបានថា  ភាេធត្ចើនធយើងចាំបានថ្រេីរឬ
បីរកយ។ ធទោះបីធយើងខំត្បឹងធម ចក៏ធដាយក៏ធយើងអ្រ់ចាំអាចត្បថ្ហលជាអារមមណ៍ ធយើងអ្រ់ 
ចាប់បានហ៎។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ ហនឹងធហើយ! ឬក៏ធយើងចាំធៅដល់ស្សកុចិនចាំធយើងធរៀន។ 
ក៖ ចាធំៅចិន  ៉ងធហ៎ស?  ចាំធៅធៅស្សុកចិន  ៉ង? ធហើយច៊ុោះទក់ទងជាមួយនឹងកត្៉ិត្ថាន ក់ 
វញិបងធរៀនចប់ថាន ក់ទីប ៊ុន្មម នថ្ដរបង? 
ខ៖ អូ្ធខ! កន៊ុងកត្៉ិរឧរតមសិកាបង បាន…ហនងឹធយើងបងបានចូលដល់ឧរតមសិកាធរៀនចប់ 
បានបរញិ្ជា ប័ត្រហ៎។ 
ក៖ បងបានចូលធរៀនដល់មហវទិាល័យធហើយបានបញ្ច ប់? 
ខ៖ ហនងឹធហើយ! ធយើងបានបញ្ច ប់បរញិ្ាប័ត្រ  ធហើយជំន្មញរបស់បងខាងថ្ផ្នកព័ត៌្មានវទិា 
ថ្ដលធយើងធផ្ទដ រធៅធលើ web developer អាហនឹងេឺskill។  
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ ធហើយហនឹងធហើយ។  ធហើយមកដល់ធេលធនោះធសាើរថ្របានធបាោះបង់វាធចាលថ្ដរ  ធត្រោះអី្ 
ធយើងអ្រ់សូវបានbuild វាដូចថាធយើងអ្រ់សូវបានសរធសរកូដហ៎។ អ្ញ្ច ឹងអាចំ ញ ចខែោះ 
ធយើងធលែចធត្ចើន ថ្រធបើធយើងរឮំកត្បថ្ហលជាបានមកវញិធត្រោះធយើងចាំbasic (ត្គឹេះ) វាធយើង 
ចាំអឺ្! ធយើងចាំធលខកូដវាហនឹងធហើយ ធហើយហនងឹការថ្សវងរកវាចាំដូចការ delta analysis 
ប ៊ុថ្នតទំអ្ស់ហនឹងទល់ថ្រធយើងចាប់ធផ្ដើមវាធ ើងវញិធហើយresearch វាទំងអ្ស។់ 
ក៖ រឮំកវាធ ើងវញិមដងធទៀរ។ 
ខ៖ ហនឹងធហើយ។ 
ក៖ បងបញ្ច ប់ថាន ក់មហវទិាលយ័តាំងេីឆ្ន ណំ្ដថ្ដរ? 
ខ៖ បងចប់ធៅកន៊ុងឆ្ន ំ២០១៤។ 
ក៖ ២០១៤ ហា៎ស? 
ខ៖ ហនឹងធហើយលមីៗធនោះថ្ដរជិរ៣ឆ្ន ំ។ 



 
ក៖ ច៎ាស! ធហើយមហវទិាល័យថ្ដលបងធរៀនហនងឹធ ម្ ោះអី្ធេថ្ដរ? 
ខ៖ កាលបងធរៀនធៅមហវទិាល័យអឺ្!ធៅសាកលវទិាល័យIICធយើងសាា ល់ធទ? 
ក៖ IICហស៎? 
ខ៖ ហនឹងធហើយ។ 
ក៖ សាា លហ់ត្ើ។ 
ខ៖ អូ្ធខ!  ធហើយហនឹង។  ធហើយបងធៅថ្រធសាកសាដ យណ្ដស់ថ្ដរ ធដាយសារអី្ធយើងធរៀន 
ចប់ជំន្មញហនឹងថ្រអ្រ់បានធ្វើ។ បាទ! 
ក៖ ហនឹងធហើយ។  មិនអី្ធទធៅម៊ុខធទៀរ េង់ថ្រប ោះជាមួយនឹងកាង្ករថ្ដលទក់ទងេីអ្វីថ្ដល 
ធយើងធាែ ប់ធរៀនេីម៊ុនមកហ៎ស។ 
ខ៖ ថ្រមកដល់ធេលធនោះធទើបបងចាស់ខែួនងង ទក់ទងជាមួយនឹងជំន្មញ ឬក៏ធេញចិរតនឹង 
ជំន្មញទំន្មក់ទំនងអ្រនតជារិធត្ចើន។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ បងេិរជាចូលចិរត ជាមួយនឹងទំន្មក់ទំនងអ្រនតជារិធត្ចើន ទក់ទងជាមួយនឹងធសែឋកិចច 
អ្នតរជារិ។  
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ បាទ! ហនឹងធហើយ។ 
ក៖ និយយធៅទក់ទងជាមួយនឹ្ងធេធៅថាចំហ េះដឹងទូធៅ ជាមួយនឹងេិលេធលាកេឺបង 
មានចំណ្ដប់អារមមណ៍ធៅធលើនឹងធណ្ដោះ? ធហើយក៏ដឹងធត្ចើនទក់ទងេីបញ្ជហ ធកើរធ ើងធៅ ជ៊ុំ 
វញិេិលេធលាក ឬក៏ទក់ទងនឹងធសែឋកិចចអី្ធផ្េងៗ? 
ខ៖ ៦០%បងធផ្ទដ រធៅធលើធសែឋកិចច៤០% ធយើងធផ្ទដ រធៅធលើជំន្មញ ឬក៏វបប្ម៌អី្រិចតួ្ច 
អ្ញ្ច ឹងហ៎។  ធដាយសារថ្រដូចជា…បងអាចនិយយបានថាធយើងចូលចិរត រកស៊ុីធត្ចើនជាង 
ធយើងធៅធ្វើការឱ្យធេ។ អ្ញ្ច ឹងធហើយបានធេលខែោះធយើងធផ្ទដ រធៅធលើ ការកស៊ុជីា្ំថ្រក៏អ្រ់ 
ចូលចិរតធត្រោះេិរជាលបំាក។ 
ក៖ ជា្មមតាធហើយការង្ករ វាថ្រងថ្រមានភាេលបំាក  ធហើយថ្រធជាេជ័យ ក៏មកតាមហនឹង 
ថ្ដរថ្មនធទ?  និយយធៅចាប់អារមមណ៍ថ្ដរ ថ្ដលបងបានថ្ចកចាយអំ្េីមួយហនឹងសាដ ប់ធៅ 
េួរឱ្យចាប់អារមមណ៍ខាែ ំងហ៎។ អ្ញ្ច ឹងបងអាចអឺ្! បងចាំទក់ទងេីកាលថ្ដលបងធរៀនធៅ 
បឋមសិកា ឬក៏វទិាល័យអី្បងចាំធ ម្ ោះសាលាធទ?ប្ឋមសិកាអ្ន៊ុវទិាល័យ វទិាលយ័ 
អី្ហ៎បង? 



 
ខ៖ អូ្ធខ! ឥឡូវបងនិយយេីត្បវត្តិសិការបសប់ង តាំងេីដំបូងហនឹងចាប់ធផ្ដើមធៅសាលា 
បឋមសិកាត្កធេើហ។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ ធៅតាធមម ធយើង ធហើយកាលហនឹងធយើងេិរជាសបាយថ្ដរ។ កាលធៅធកមងៗអាច និ- 
យយបានថ្ដរ ថាធយើងអ្រ់សូវដឹងខយល់ថ្មនថ្រ ធយើងសបាយបន្មា ប់េីធយើងបានធរៀនកែង 
បឋមសិកា ធយើងចូលអ្ន្ញវទិាលយ័ធសរភីាេ។ ឥឡូវធេបដូរធ ម្ ោះធហើយ ដាក់វទិាល័យ 
ហ ៊ុនថ្សនធសរភីាេ។ 
ក៖ ធៅទីណ្ដ? 
ខ៖ ធៅត្កុងតាធមម ធហើយទីធន្មោះ  េឺជាសាលាគត្៉ូមួយភាេធត្ចើន។ ធេសាា ល់ធេឱ្យត្ថ្៉លថ្រ 
សាលាហនឹង អ្ភ័ពវមួយធដាយសារអី្េឺលិចទឹក។ អ្ញ្ច ឹងបានធេធៅថាសាលាលិចទឹក។ 
ក៖ លិចរហូរឱ្យថ្ររដូវវសាហ ហា៎? 
ខ៖ ហនឹងធហើយ។  ធហើយវាេិរជាមានអ្ន៊ុសាវរយី៍ធត្ចើន ទក់ទងជាមួយនឹ្ងទីធន្មោះធដាយ 
សារអី្ធយើងបានធរៀនធហើយក៏ធយើងបានធ្វើការខែោះដូចជាយម។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ ធយើងយមយប់ ធហើយមានធេលខែោះមានទឹកលឹច ធហើយមានធេលខែោះមានអឺ្! ធហើយ 
មានការធលងថ្លបងមួយចុំនួនជាមួយមិត្តភ័កដិ ធយើងធហើយអ្នកខែោះ ក៏ប្ន្មែ ចគាន ធរឿងធខាម ច។ 
អ្នកធលងធដញចាប់ធហើយបន្មែ ចគាន ធរឿងធខាម ច អ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ ធហើយក៏ធយើងមានអ្ន៊ុសាវ 
រយី៍ជូរចរ់ថ្ដរ ទក់ទងជាមួយនឹ្ងទណឌ កមមរបសត់្េូ ថ្ដលកាលហនឹងធយើងដឹង ធហើយេីអ្ន៊ុ 
វទិាល័យធសរភីាេរឹងរងឹបំផ្៊ុរ។ ធរឿងវន័ិយកាលណ្ដមកយឺរឈរដងទង់ជារិ ធបើមិន 
អ្ញ្ច ឹងលរ់ជងាង់ធៅធលើទូធរ  ន ធៅធលើធខាន រ ធបើមិនអ្ញ្ច ឹងធទធខាករ៊ុ។ 
ក៖ អូ្! សាហវធម ោះទណឌ កមម? 
ខ៖ វាខាែ ំងថ្រទទួលសាា ល់ថ្រេួកធយើងេិរជាចូលចិរតេួកគារ់។ 
ក៖ សបាយធណោះ? កាលធៅធរៀនធៅបឋមសកិាកាលេីធៅរូចៗធនោះ? 
ខ៖ អូ្ធខ! ធបើកាលេីធៅបឋមសិកាធយើងសបាយតាមថ្បបបឋមសិកា ថ្រធបើចូលអ្ន្ញវទិា 
ល័យ ធយើងសបាយតាមថ្បបអ្ន៊ុវទិាល័យ  ធដាយសារថ្រធៅអ្ន៊ុវទិាលយ័ធយើងជួបការ 
ត្បកួរត្បថ្ជងខាែ ងំ។ ធយើងត្បឹងធរៀនខាែ ំង ធហើយកាលបងចូលធរៀនធៅកន៊ុងអ្ន៊ុវទិាល័យេឺ 
ថ្ដលជាសិសេចារ់ទ៊ុកថាជាសិសេថ្ដលេូថ្កេណិរ។ 
ក៖ អូ្! ៉ួយឆ្ែ រហ៎បងធនោះ? 
ខ៖ អ្រ់ឆ្ែ រធទ ថ្រធដាយសារអី្បងចូលចិរតេិរ។ 



 
ក៖ ខ្៊ុំធរៀនធខាយណ្ដស់ខាងថ្ផ្នកេណិរវទិាហ៎។ 
ខ៖ កាលហនងឹអូ្ហខ! ធហើយបន្មា ប់មកក៏ធយើងបានជួបត្េូៗលអៗធត្ចើន ថ្ដលជួយថ្ណន្មំធយើង 
ហ៎ណ៎្ដ។ ធហើយក៏មានអ្ន៊ុសាវរយី៍ជាមួយមិរតភកដិ ខែោះរហូរមកដល់សពវថ្លៃធនោះ ធហើយខែោះ
ក៏បានបារ់បង់ជីររិផ្ងថ្ដរ។ អូ្ធខ! េួកធយើងរាប់អានគាន តាំងេីអ្ន៊ុវទិាល័យ រហូរធៅដល់ 
វទិាល័យ។ អ៎្! ធហើយសត្ម្ភប់បងេឺធរៀនធៅវទិាល័យហ ៊ុនថ្សនតាធមម  កាលហនងឹធេដាក់ 
ធ ម្ ោះវទិាល័យតាធមម អាហនឹង កាលបងធរៀនធេដាក់វទិាល័យតាធមម ។ 
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ បាទ! ឥឡូវធេដាក់វទិាល័យហ ៊ុនថ្សនតាធមម  ធៅខាងផ្ែូវធយើងច៊ុោះធៅធត្កាមហន្មេះហ៎។ 
ក៖ ផ្ែូវធៅទួលត្កសាងំធហ៎ស? 
ខ៖ ហនឹងធហើយ ផ្ែូវទួលត្កសាងំធៅត្កុងតាធមម ។ 
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ ធហើយកាលហនងឹេិរជាសបាយថ្ដរ ធដាយសារអឺ! ៉ួយវទិាល័យតាធមម ធយើងមានថ្រ 
មួយធទ។  
ក៖ ហនឹងធហើយ។  
ខ៖ កាលជំន្មន់បងធរៀនមានថ្រមួយេឺមានអឺ្! អូ្ធខ! អាហនឹងដូចជាឆ្ន ំ៩៦(១៩៩៦) ៩៦ធៅ 
វទិាល័យ។ តាំងេី៩៦(១៩៩៦) ដល់៩៩(១៩៩៩)។ ៩៦ដល់៩៩ ហនឹងត្រូវធហើយធយើងធរៀន 
ធៅវទិាល័យហ ៊ុនដសន តាធមម អឺ្! វទិាលយ័តាធមម  ធហើយមានសសិេធត្ចើនធដាយសារវទិា 
ល័យតាធមម មានថ្រមួយហ៎ណ៎្ដ។  
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ ធហើយក៏មានត្េឹត្តិការណ៍ធត្ចើនណ្ដស់ អឺ្! េិរជាអ្សាច រេ ធេលខែោះក៏ធកើរទ៊ុកខធេលខែោះក៏ 
សបាយដូចគាន អ្ញ្ច ឹងធដាយសារអី្កាលហនឹងធរៀនមានបង្ំបងរូចថ្វគាន អី្អ្ញ្ច ឹងធៅ។ 
អ្ញ្ច ឹងហ៎។ 
ក៖ សបាយត្រង់ធមើលធេវាយគាន ហនឹងថ្មន? 
ខ៖ ហនឹងធហើយ។ កាលហនឹងបងចង់និយយេីមិរតលកដិបងមាន ក់គារ់ធ ម្ ោះ…បងដូចជាធលែច 
ធ ម្ ោះគារ់ធៅដូចធេធៅអារូរូៗហ៎។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ កាលហនឹងគារ់ធរៀនធៅវទិាល័យ ធហើយកាលហនឹងគារ់ទក់ទង ជាមួយនឹ្ងន្មរមីាន ក់ 
ធហើយកាលហនឹងវាមិនជាជាន់ថ្េេីណ្ដធេ  ធេថាន្មរមីាន ក់ហនឹងេឺ ជាសងាររបស់បង្ំ។ 
អ្ញ្ច ឹងធហើយេួកបងធដើរជាមួយគាន  ធហើយមាន ក់ហនងឹក៏អ្រ់ដឹងខយលអី់្ធសាោះ។ អ្ញ្ច ឹងក៏ធៅញ៊ុ  ំ



 
បាយជ៊ុំគាន ធៅអាកថ្នែងញ៊ុ បំាយធេ។ អាកថ្នែងរងូបាយធេធៅខាងធត្កាយធន្មោះ ថ្រថ្ចដនយ 
អាមួយធន្មោះអាបង្ំធន្មោះ ធេមកត្កបួរវាយវាធហើយធេក៏សដីបធន្មា សឱ្យថាថ្ហហង ធលើក 
ធត្កាយត្បយ័រនអ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ ធហើយក៏មានអារមមណ៍ថាអូ្យយូយ េិរជាកាចថ្មនថ្ទន។ វា
វាយចំថ្ដលអ្នកធេចង់វាយអ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ ធហើយេួកបងអ្រ់ដឹងធទកាលហនឹង។ 
ក៖ ធហើយក៏ត្គាន់ថ្រឈរធមើលធៅធហើយក៏ឈរល័យធៅ? 
ខ៖ អាចថាល័យថ្ដរ ហនងឹធហើយ។ ថ្រកាលហនងឹធៅធកមងៗថ្រក៏មិនថ្មនជាធរឿង… ភាេធត្ចើន 
េួកហនឹងចូលចិរតវាយធ្វើការង្ករអី្ធផ្េងអ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ។ វាអាចនិយយបាន ថាជំន្មន់ហនឹង
ថាដូចជាមានធរឿងរធញរថ្ញ បនតិច  ថ្រត្គាន់ថាថ្រេួកធយើងេិរជា ចូលចិរតធរៀនធត្ចើនអ្ញ្ច ឹង 
ធៅណ៎្ដ។ ធហើយអ្នកខែោះក៏អ្រ់ចូលចិរតធរៀនថ្ដរ ធហើយជំន្មន់បងអ្នកខែោះសិសេរមួថាន ក់ខែោះក៏ 
ជាធជើងកាងធរៀនជាមួយគាន  ធហើយមានអ្នកខែោះ គារ់មានកាធំលែើងយកមកធត្រងធត្េៀរ។ 
អ្ញ្ច ឹងជំន្មន់ នងឹធេមានកកុំធលែើងអី្ខាែ ងំៗហ៎ស។  
 
ក៖ ច៎ាស! 
ខ៖ បាទ! អាហនឹងត្បវត្តិធៅវទិាល័យេិរជាជូរចរ់េិរជាអ្សាច រេ។  
ក៖ សបាយ!  
ខ៖ ធរឿងថ្ដលជូរចរ់មួយធទៀរ េឺធរឿងត្បឡងកាលត្បឡងបាក់ឌញប េិរជាេិបាក ធហើយដូច 
មិនង្កយធទ  ធហើយបងេិរជាធលើកទី១ បងេិរជាខំត្បឹងអ្សស់៉ត្ែភាេថ្ដរ ប ៊ុថ្នតធ្វើអ្រ់ 
បាន។  ធលើកទី១ធយើងត្បឡងធហើយត្បឹងថ្ដរ ថ្រលទធផ្លធយើងធាែ ក់។ 
ក៖ ត្បឹងថ្ដរ ថ្រត្បឹងអ្រ់ដល។់ 
ខ៖ហនឹងធហើយ ធាែ ក់កាលត្បឡងធលើកទី១កាលហនឹងឆ្ន ំ…ថ្របងេិរជាកៃល់ខែួនងងថ្ដរ។ 
ធេលខែោះធហើយបងមានបងត្បុសមាន ក់ គារ់ធ ម្ ោះកាលហនឹងគារ់ដាក់គារ់ធៅធ ម្ ោះ គារ់ 
ធ ម្ ោះ ទ៊ុយ សមបត្ត ិ បងទ៊ុយសំបូរ ធហើយគារ់ទ៊ុយសមបត្តិ គារ់ធរៀនឌ៊ុបធត្ចើនរហូរដល់ 
បងធរៀនទន់គារ់ ធហើយកាលត្បឡងឆ្ន ំហនឹងធទៀរធសារក៏គារ់ត្បឡងជាមួយបងថ្ដរ។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ ដល់ថ្រធេលត្បឡងធលើកទី១ ធាែ ក់ដូចគាន  ដល់ថ្រធេលធលើកទី២បងត្បឡងជាប់គារ់ 
ធាែ ក់ដថ្ដល។ ត្បឡងកាលហនឹងធយើងអាចត្បឡងបាន២ធលើក គឺមានថ្រ២ដង។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ ហនឹងធហើយ ៉ួយឆ្ន ំបានថ្រ២ដងេរ់ េិរជាសំណ្ដងកាលត្បឡងធលើកទី១។ កាលហនឹង 
បងរាប់បនាប់បងអ្រ់ជាប់ដល់១០ន្មក់ផ្ងរិចថ្មនថ្ទន។ 



 
ក៖ តឹ្ងខាែ ងំធហ៎សកាលជំន្មន់ហនឹង? 
ខ៖ វាអាចនិយយបានថាវាមិនតឹ្ងត្េប់យ ងធទ ថ្រវាធ្វើធដាយេំនិរធត្ចើនជាង ធដាយត្ប ី 
យ ៊ុង ធត្រោះត្ប ីយ ៊ុងអាខែោះយកមកក៏អ្រ់ត្រវូយកមកក៏វាខ៊ុសអ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងវាអ្រ់ៗលអធទ បងទទួលសាា លម់ាន ក់មួយធន្មោះ។ គារ់មកេីធកាោះ្ំ គារ់វញិ្ញា សារ 
ដាក់មកធ្វើរហូរ។ សូមសធសើវាថ្រធលើកទី២ក៏ធៅមានធាែ ក់ធទៀរ ធាែ ក់ជាងរក់កណ្ដដ ល 
ធទៀរ ធលើកទី២កាលបងត្បឡងក៏ធៅមានធាែ ក់រក់កណ្ដដ លធទៀរ មានមិរតរួមថាន ក់ជាមួយ 
បងថ្ដរ មកដល់សពវថ្លៃគារ់ធ ើញម៊ុនបងដូចគាន  គារ់ធៅថ្រត្បឡងធាែ ក់ធទៀរ រហរូមក 
ដល់សពវថ្លៃ។ 
ក៖ រហូរមកដល់សពវថ្ងងហនឹងធហ៎ស? 
ខ៖ អាឡូវ នឹងបាទ។ ឥឡូវហនឹងគារ់សហត្៉ចចិរតត្បឡងបានជាកាង្ករមួយ ជាត្េូមហត្តយយ 
អាហនឹង ធដាយសារថ្រគារ់ធាែ ក់បាក់ឌ៊ុប។ អ្ញ្ច ឹងគារ់ក៏សហត្៉ចធៅត្បឡងជាត្េូមហត្តយយ 
េិរជាអ្សាច រេ។ ធេលខែោះេិរជាកៃល់ថ្ដរ ធហើយមកដល់សពវថ្លៃហនឹង បងធៅចាំធ ម្ ោះមិរត   
ភកដិ បងថ្ដលធាែ ប់ធរៀនជាមួយគាន  ឬក៏ទក់ទងេីជីវរិរបស់េួកគារ់ ធហើយដឹងថាេួកគារ់ 
រស់ធៅណ្ដអ្រ់សពវថ្ងង។ 
ខ៖ ធយើងចាំបានចំនួនរិច មិនធត្ចើនធដាយសារអី្កាលធៅជំន្មន់ធរៀនបាក់ឌ៊ុប។ កាលធរៀន 
ជាមួយគាន ធយើងចាំបានគាន រិចណ្ដស់។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ ធយើងចាំបានត្បថ្ហលជា១០ន្មក់ មិរតលកដិថ្ដលបងធដើរភាេធត្ចើន ធដើរជាមួយគាន ធ ម្ ោះ 
ជាសារា រ។ ទី២ធ ម្ ោះសបំ៊ុត្រធេធៅវាថាអាស៊ុយ ទី៣ធ ម្ ោះ យ៊ុន វណ្ដា ។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ បាទ! គារ់ជាមត្នីតប ូលីសឥឡូវ ធហើយទី៤ធ ម្ ោះអឺ្! េឹមធសរ។ី បាទ! ធហើយទី៥ធ ម្ ោះ 
ឡាយធារទិធថ្ដលសាា ល់ឡាយធារទិធធទ? 
ក៖ អ្រ់សាា ល់ផ្ង។ 
ខ៖ ឡាយធារទិធ ជាកូនរបស់ឡាយរទិធី។ គារ់ជាត្បធានអគាន្មយកដ្ឋឋ ន្េនធដាអឺ្! េយហនឹង 
កាលេីម៊ុន ថ្រឥឡូវគារ់អាថ្ត្រត្(ចូលនិ្វត្ត)ធហើយ។ ធហើយមាន ៊ុងសាវនិ  ៊ុងធសាលណ័ 
ធហើយ ជាស៊ុខជារិអឺ្ !ហនឹងធហើយមានអឺ្! អូ្ធខត្បថ្ហលជារាប់ត្រកូលរាប់ធ ម្ ោះត្បថ្ហល 
ជាអ្រ់សូវចាំធទ។ ៊ុរ ប ៊ុណ្ដា រទិធមានអី្គាន បងមានថ្រប ៊ុន្មា ន្ន្មក់ រាប់បានត្ប្ថ្ហលជា១០ 
ន្មក់ ថ្ដរអាចរាប់បានទំងត្រកូលថ្រ ធបើធ ើញម៊ុខសពវថ្លៃបងសាា ល់ធត្ចើន។ ធបើធ ើញម៊ុខ 



 
បងសាា ល់ជាង ធត្រោះធយើងបានធរៀនជាមួយគាន ធត្ចើន ថ្រមកដល់ធេលធនោះធេលខែោះេិរជា 
ធលែចធ ម្ ោះអ្ស់ធត្ចើន ជាេិធសសថាន ក់ទី១២។ អនកធរៀនជាមួយគាន ធលែចធសាើថ្រទំងអ្ស ់ ធយើង 
ចាំភាេធត្ចើនបានត្រឹម៦ ឬ៧ន្មក់អ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ។ កាលេីម៊ុនធយើងចង់ធ្វើកមមវ ិ្ ីជួបជ៊ុំអឺ្! 
មិត្តរួមជំន្មន់ឆ្ន ជំាមួយគាន  ថ្រមានអ្នកខែោះគារ់អ្រ់បានចូលរួម ធដាយសារអី្ចំនួនេួកធយើង 
ធត្ចើនថ្មនថ្ទន ថាន ក់ធត្ចើនអាចនិយយបានថាសិសេថាន ក់វទិាល័យ...ធហើយកាលហនឹងមាន 
រហូរដល់ធៅជាងធមើលថាន ក់មានរហូរដល់អ្កេរRហនឹង ធហើយតាងំេីAរហូរដល់R ភាសា 
បារាងំR។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ បាទ! ហនឹងធហើយ កាលហនឹងធត្ចើនណ្ដស ់ ធហើយ៉ួយថាន ក់ជាង៤០ន្មក់ធណ្ដោះ។ ធបើតាម 
េិរធមើលសិសេធយើងប ៊ុន្មា ន្ន្មក់ត្បថ្ហលធត្ចើនថ្មនថ្ទន។ 
ក៖ ច៊ុម! បងងងចាំប្ ញ ណឹ ងន្មក់ធត្ចើនធហើយ  ធត្រោះអី្តាំងេីធរៀនមក បងមានការចងចា ំ
ថ្ដលលអ។ 
ខ៖ ការចងចាំលអធហស៎? ថ្រធេលខែោះក៏ធលែចថ្ដរ។ 
ក៖ ច៎ាស! អ្ញ្ច ឹងបងអឺ្!ទក់ទងជាមួយហនឹងអឺ្!ការង្ករសពវថ្ងងវញិ បងធ្វើការង្ករអី្ថ្ដរ? បង
សពវថ្ងងបងធ្វើជាមត្នីតរាជការជាធយ្ិនហ៎?  
ខ៖ បងធ្វើការធៅសាលាតាម រធរង ធហើយការង្កររបស់បងឥឡូវហនឹង ធេឱ្យបងធៅបធត្ងៀន 
ភាសាអ្ង់ធេែសដែរថ្រកត្៉ិត្ទប  ធដាយសារអី្បងអ្រ់សូវខាែ ំងថ្ដរ អ្រ់សូវេូថ្កថ្ដរអ្ញ្ច ឹង 
ធៅណ៎្ដ។ អ្ញ្ច ឹងធេឱ្យបងធៅហនងឹ….ធហើយទីេីរអឺ្!ធៅទីធន្មោះអឺ្! វាអាចឱ្យធយើងបថ្នថមធៅ 
បទេិធសា្៍ និ្ង ចំហ េះដឹងេីភាសា ប្ដន្ែ៉ធទៀរធដាយសារសាលារបស់បងគារ់ធ្វើការជា- 
មួយនឹ្ងសាថ នទូរេីរេឺអាធមរចិកាំង និ្ង អូ្ស្រ្សាត ល។ី អ្ញ្ច ឹងត្បសិន ធបើធយើងេិរថាធយើងមាន 
ស៉ត្ែភាេត្េប់ត្គាន់ ធយើងអាចត្បឡងធៅធរៀនធៅស្សុកធេបានអ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ។  
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងបងចង់បថ្នថមអាហនឹងបនតិចថ្ដរ។ ធបើមានឱ្កាសចង់សាា ល់អូ្ស្រ្សាត លីមដងថ្ដរ។ 
ក៖ ត្បឹងធៅបងនឹងបានធជាេជ័យធហើយ។ ធហើយអឺ្! តាំងេីវយ័ធកមងរហូរមកដល់ឥឡូវបង 
ធាែ ប់កែងការ់ការង្ករអី្ធេខែោះថ្ដរ? 
ខ៖ េីវយ័ធកមងរហូរមកដល់សពវថ្ងង ខ្ញុំធាែ ប់កែងការ់ការង្ករមួយចំនួន កាលធៅធកមងធៅ     
ជាមួយនឹ្ងត្កុមត្េួសារ ឪេ៊ុកមាដ យបងជាអ្នកលក់សាច់ត្ជូក ជួយធ្វើការង្ករសាច់ត្ជកូគារ់
ដូចជាសាច់ត្ជូក ដូចជាធរោះធវៀនត្កេោះអី្អ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ ដូចជាធបោះដូងធលែើមត្បមារ់អី្អ្ញ្ច ឹង 
ធៅ ធហើយធជើងត្ជូកអី្អ្ញ្ច ឹងធៅ។ ធហើយបន្មា ប់មកធយើងបានលាង្ករធ្វើខាងថ្ផ្នកលក់ចាប



 
 ួយ ធយើងជួយគារ់ដូចជាជួយធរៀបចំអឺ្! លក់ចាបហួយសារធចញសារចូលអ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ 
ធហើយកាលហនឹងវាដូចជារូចធេក។ វាអ្រ់សូវ្ំធទ ធយើងរូចអ្ញ្ច ឹង ត្េឹកធ ើងធរ ើសធចញយប់ 
ធ ើងធរ ើចូលអ្ញ្ច ងឹធៅណ៎្ដ។ ធហើយបន្មា ប់មកធយើងចាប់ធផ្ដើមជួយធ្វើការង្ករខាងបងស្សីបង 
កាលហនឹងបន្មា ប់េីគារ់មានត្េួសារធហើយ។ គារ់មានម៊ុខរបរមួយ គឺលក់ធត្េឿងសំណង់ 
អ្ញ្ច ឹងបងចាប់ធផ្ដើមជួយលក់គារ់ ធហើយធ្វើការខាងធត្េឿងសណំង់ធត្ចើន ដូចជាចាក់លូធ្វើ 
បហគា លរបង ែូចជាវាយឥដាខយល់ ដូចជាដឹកខាច់ធលើកឥែឋ៉ួយកំហលលេឺធ្វើការង្ករ្ៃន់ ដូច 
ជាលីស៊ុីម ង់អូ្! េិរជាកម្ភល ុំងណ្ដស ់ េិរជាខាែ ងំថ្មនថ្ទន។ ធហើយមួយធទៀរ បន្មា ប់មក 
ធយើងចាប់ធផ្ដើម ធយើងចាប់ធផ្ដើមចូលធ្វើករធៅហងអាហរសពវថ្ងង ធយើងធៅមានហងអា- 
ហរមួយធៅតាធមម ។ អាហនឹងបអូនស្សបីងជាអនកកាន់ ធយើងធ្វើជាអ្នកច៉អិន្មហូម ធយើងធាែ ប់ធ្វើ 
ជាកូនកាំបិរ ធយើងធាែ ប់ធ្វើជាអ្នកលាងចាន ធយើងធាែ ប់ធ្វើជាអ្នកររ់រ៊ុ។ ធយើងធាែ ប់ធ្វើអ្នកេិរ 
ល៊ុយអ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ។ ៉ួយធត្េឿងហងធយើងធចោះធត្ចើន ធដាយសារធយើងមានបទេិធសា្ន៍្ 
ធហើយធយើងក៏ធាែ ប់ធ្វើការធៅជាមន្រនតីរាជការ ធហើយធយើងធាែ ប់ធ្វើការជាសមាេមន៍្ ធដើមបី 
ធលើកក៉ពស់ខាងថ្ផ្នកអ្ប់រ ំ  ធហើយធយើងក៏ធាែ ប់ធ្វើជាអឹ្ម! ជាអ្នកបង្កហ ញកីឡាហនឹងធហើយដូច 
ជាត្េូបង្កហ រ់កីឡាបងមានបទេិធសា្ន៍្ ធហើយបងចូលចិរតធលងកីឡាធត្ចើន ក៏បងចាប់ធផ្ដើម 
ជួយបធត្ងៀនធកមង បង្កហ រ់ធកមងឱ្យធចោះធលងបាលអ់្ញ្ច ឹងហ៎។ ធហើយធយើងក៏មានថ្ផ្នកការង្ករ 
ធៅធណ្ដោះ ធយើងធ្វើការង្ករេីម៊ុន ធយើងធ្វើការង្ករជារដាបាល។ អាហនឹងបន្មា ប់េីម៊ុនបធត្ងៀន 
ហ៎ បងធ្វើការង្កររដាបាល បងធ្វើបំធេញងកសារបញ្ចូ នសិសេធៅធរៀនអឺ្! ធហើយបញ្ចូ ល 
ធ ម្ ោះសូម ប័ ណសធសើរលិខិរសធសើរ។ បាទ! ធហើយធយើងប្ញ្ចូលទិន្នន័្យ ប្ញ្ចូលេិនា៊ុកូន 
សិសេ ចំនួនទ័េអី្អ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ។ អាហនឹងការង្កររដាបាល ធហើយលិខិរអ្ន៊ុញ្ារ ធហើយ 
ធបសកមមអី្ហនឹង េឺធយើងត្រូវបំធេញវាហនឹងហ៎។ អូ្ធខ! មានបញ្ជច ំការអី្ថ្ដលធយើងត្រវូធ្វើ 
ធហើយថ្បងថ្ចក ធ្វើការង្ករេីម៊ុនអ្ញ្ច ឹងហ៎មានបទេិធសា្៍ខាងហនឹង។ ធហើយការង្ករធផ្េង 
ៗធទៀរក៏ ធយើងធាែ ប់ចូលរួមវេាសិកាខែីៗ ទក់ទងជាមួយនឹ្ងអាជីវកមមធាែ ប់ចូលរួមកន៊ុងថាន ក់ 
Menu life ធាែ ប់ចូលរួមថាន ក់BNI ធាែ ប់ចូលរួមធៅកន៊ុងថាន ក់Jading Pronal , Leadershipហនឹង 
ភាេធត្ចើនកមមវ ិ្ ីខែោះធយើងបានចូលរមួ។ 
ក៖ និយយធៅបងធាែ ប់កែងការ់បទេិធសា្ន៍្ការង្ករមកធត្ចើនថ្ដរ ធនោះទក់ទងេីអឺ្! ការ 
Train នឹងថាន ក់ហវឹកហវីនធត្ចើនបងធនោះ? អ្ញ្ច ងឹធបើបងត្កធ កមកធមើលេីជីវរិរបស់បងវញិ 
បងធ ើញថាេីរូចដល់្ំ ធរើបងធ ើញវាការថ្ត្បត្បួល ឬការផ្ទែ ស់បដូរអ្វីខែោះនឹងជីវរិរបស់បង 
យ ងធម ចថ្ដរ? 



 
ខ៖ មកដល់ធេលធនោះធយើងដឹងថ្បែក  ធហើយធដាយសារថ្រទី១ ធយើងចាប់ធផ្ដើមសាា ល់ខែួនងង 
ចាស់។ កាលេីធៅរូចធយើងអ្រ់ទន់ដឹងថាខែួនងងចង់ធ្វើអី្ ថ្របន្មា ប់េីធេលធនោះធយើងរាប់ 
េី សកមមភាេរបស់ធយើង បានធរៀនសូត្រ និ្ង កែងការ់វេាបណដ៊ុ ោះបណ្ដដ ល ធហើយធេលខែោះក៏ 
ឈឺធៅ ធដាយសារអី្ធេលខែោះបរាជ័យ វាអ្រ់ស្សលួ ធហើយបរាជ័យ្ៃន់ៗថ្មនថ្ទន។ ធេល 
ខែោះេួរឱ្យឈចឺាប់ ធងើប អ្រ់ចង់រួច។ អ្ញ្ច ឹងបានន័យធេលធនោះធយើងចាប់ធផ្ដើមស៉លឹងធមើលខែួន 
ងងហក់ដូចជាចាស់ទ៊ុំធត្ចើន។ 
ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ ហនឹងធហើយ។ 
ក៖ ច៎ាស! ចាសទ់៊ុំធត្ចើនជាងម៊ុន ធហើយដូចថាចាប់ធផ្ដើមសាា ល់ខែួនងងចាសជ់ាងម៊ុនធណ្ដោះ? 
ខ៖ ហនឹងធហើយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងអឺ្! ធបើសនិជានិយយទក់ទងេីចំ ង់ចំ ូលចិរតរបស់បងវញិហ៎។ ធរើបង 
មានចំ ង់ចំ ូលចិរតធ្វើអី្ថ្ដរដូចជាទក់ទងនឹងកីឡា ចហត្៉ៀង ឬក៏ធលែងអី្អ្ញ្ច ងឹហ៎។ 
ខ៖ អឺ្! ធរឿងកីឡាធយើងេិរជាចូលចិរតខាែ ំង ធដាយសារថ្របងធចោះខាងថ្ផ្នកកីឡាធត្ចើនថ្មន 
ថ្ទន។ តាំងេីអាយ៊ុអាចរាប់បានថាតាំងេីអាយ៊ុ១៥ឆ្ន ំ រហូរដល់អាយ៊ុ៣៥ឆ្ន  ំ េឺធយើងធៅថ្រ 
ចូលចិរតកីឡាចហត្៉ៀងក៏ធយើងធៅថ្រចូលចិរតអឺ្!  និយយឱ្យចំឱ្យថ្រខាងថ្ផ្នកសិលបៈ ធយើង 
ចូលចិរត ធហើយអ្វីថ្ដលធយើងមិនអាចផ្ទដ ច់បានធន្មោះធទៀរ េឺការត្បកួរត្បថ្ជងការរកស៊ុី េឺ 
ជំនួញហនឹង  ៉ងេឺជាចំដ កមួយថ្ដលធយើងចូលចិរត។ 
ក៖ ច៎ាស! ធហើយច៊ុោះអឺ្! បងធចោះធត្ចៀងចហត្៉ៀងអី្ធទ? ឬក៏ធចោះឧបករ ៍ធលែងអី្ហ៎? 
ខ៖ អ្រ់ហទ! ឧបករ ៍ធលែងធយើង ធទើបថ្រធរៀនេាណូបានត្បថ្ហលចូលជិរ១ថ្ខថ្ដរ ធហើយ 
ធបើធយើងេិរថាអាចចាប់ធផ្ដើម។ 
ក៖ ច៎ាស! អ្ញ្ច ឹងធបើនិយយេីធទេធកាសលយវញិ បងេិរថាខែួនងងមានធទេធកាសលយ ឬក៏ 
ជំន្មញអី្ធេខែោះថ្ដរបង? 
ខ៖ ធទេធកាសលយជំន្មញបងដូចជាមិនមានជំន្មញអី្េិរត្បាកដធទ។ ឥឡូវធនោះ កាលេី 
ធយើងធ្វើការង្កររែឋេឺជំន្មញរបស់ធយើង េឺរែឋបាល ធហើយការង្ករថ្រប ៊ុ ណឹ ង ធហើយធបើធទេ 
ធកាសលយអ្វី ថ្ដលបងចូលចិរតស្សឡាញ់េឺខាងថ្ផ្នករកស៊ុីធត្ចើន ធដាយសារបងអាចធមើល 
ធ ើញេីឱ្កាសរកស៊ុ ី ប ៊ុថ្នតធយើងមិនទន់ដល់ធេលធវលាថ្ដលធយើងធជាេជ័យ ធដាសារថ្រ 
បងបាន េាយមធ្វើ ធហើយបានបធងែើរការង្ករធត្ចើនអ្ញ្ច ឹងធៅណ៎្ដ។ អ្ញ្ច ឹងធទេធកាសលយ 
បង េិរថាបងចូលចិរតបធងែើរឱ្កាសរកស៊ុីធត្ចើនជាងអ្ញ្ច ឹង ធហើយបានធរឿងធេលធដើរធេល 
អី្េឺជាធេលថ្ដលធយើងសត្ម្ភក សល់ធេលទំធនរក៏ធយើងធចោះថ្រធលងធនោះ ថ្រអ្វីថ្ដលធយើង 



 
ចង់ធ្វើ េឺការត្បកួរត្បថ្ជងការង្កររកស៊ុីហត្ចើន្ជាង អ្ញ្ច ឹងហ៎ ា៎ ធហើយធទេធកាសលយ 
បងៗចូលចិរតរកស៊ុីធត្ចើន។ ធបើធេនិយយធរឿងរកស៊ុីបងចូលចិរតសាដ ប់អ្ញ្ច ឹងហ៎។ 
ក៖  ធបើទក់ទងេីអាជីវកមមឬការរកស៊ុ ី ធរើបងមានចំ ង់ចំ ូលធៅធលើការរកស៊ុីថ្បបណ្ដ 
ថ្ដរ? 
ខ៖ ត្េប់ជំេូកសខំាន់បំផ្៊ុរឱ្កាស ថ្ដលធយើងអាចធ្វើបាន អឺ្ទក់ទងជាមួយ ថ្ផ្នកហិរញ្ាវរថ៊ុ
ក៏បងចូលចិរត ឬក៏ដូចជាឥ ទនអី្អ្ញ្ច ឹងហ៎ ធាន្មគាឥ ទនក៏បងចូលចិរតទក់ទងជា- 
មួយនឹងមហូបអាហរក៏ធយើងចូលចិរត ទក់ទងជាមួយនឹ្ងTravel Agency ឬក៏ Company ក៏ 
ធយើងចូលចិរតទក់ទងជាមូយនឹងStockក៏ធយើងចូលចិរត។ អូ្ធខ! ភាេធត្ចើនឱ្យថ្រម៊ុខរបរណ្ដ 
ថ្ដលមានការផ្ទែ ស់បដូរទីផ្ារលក់បងចូលចិរត។ 
ក៖ ច៎ាស! និយយធៅបងចូលចិរតថ្បបរកស៊ុី។ 
ខ៖ ចូលចិរតហនឹងធហើយចូលចិរតរកស៊ុីធត្ចើនជាង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងេំនិរបងេឺគុំនិរBusinessហ៎សធនោះ? 
ខ៖ អឹ្ម! អាចនិយយបានថាអ្ញ្ច ឹងក៏បាន ធត្រោះភាេធត្ចើនខួរកាលបងេិរថ្រេីធរឿងរកស៊ុី 
ធត្ចើន ថ្រមកដល់ធេលធនោះរាងការ់បនថយធត្ចើន។ ការង្ករសម៊ុេ។ 
ក៖ មានអី្សាដ ប់ធៅចាប់អារមមណ៍ហត្ើ ទក់ទងេីការកស៊ុីរកល៊ុយបានធត្ចើន។ អ្ញ្ច ឹងធត្ៅេី 
បងធៅ កន៊ុងត្កុមត្គួសារបងមានេីណ្ដមានជំន្មញធ្វើអី្ ឬក៏ត្បកបម៊ុខរបរ អាជីវកមមអី្អ្រ់ 
សំខាន់? 
ខ៖ អឺ្! ធត្ៅេីបងមានថ្របងត្បសុរបស់បង គារ់ធចោះធ្វើជាគារ់េឺជាអ្នកររ់ែមានហករ ដិ៍ធ ម្ ោះ 
មាន ក់ធៅកនងធខរតកណ្ដដ លហនឹងហ៎។ ធហើយគារ់ធាែ ប់បានធចញធៅធត្ៅត្បធទស េឺធៅរ៊ុសេ ី
កាលសម័យរែឋកមព៊ុជា គារ់ររ់ដំណ្ដងឱ្យត្បធទសថ្ខមរហនឹង។ ធហើយធត្ៅេីហនឹងបងបអូនបងជា 
អ្នករកស៊ុីអី្។ គារ់ចូលចិរតេឺត្បថ្ហលជាមានជំន្មញហនឹងធត្ចើនជាង ដូច…េិរធមើលមាន១០ 
ន្មក់មានដល់ធៅ៦ ឬ៧ន្មក់។ គារ់ចូលចិរតរកស៊ុីធត្ចើនជាង ធបើ៣ឬ៤ន្មក់ធទៀរ។ គារ់ធ្វើ 
ការង្ករក៏ប ៊ុថ្នតភាេធត្ចើនបងស៉លឹងធមើលធៅគារ់ច៊ុងធត្កាយ គារ់ត្រឡប់មករកស៊ុី ដូចគាន  
វញិអាថ្ដល។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងហ៎សគារ់ត្រឡប់មករកស៊ុីវញិ? 
ខ៖ បាទ!  
ក៖ ច៎ាស!  អ្ញ្ជ ងឹដូចបងធរៀបរាប់ធត្ចើន ថ្ដលទក់ទងេីជីវរិរបស់បង អ្ញ្ជ ឹងក៏ចង់សួរថ្ដរ 
ថា អឺ្!ជីវរិរបស់បងថ្ដលធាែ ប់មានធេលណ្ដថ្ដលលំបាក ឬ មានបញ្ជហ ធៅកន៊ុងជីវរិរបស ់
បងធទ? ធហើយបងកែងការ់វាធដាយរធបៀបណ្ដថ្ដរធៅ? 



 
ខ៖ធយើងមានការលំបាកទី១េឺកាលដំបូងប្ុំផ្៊ុរ េឺថ្ដលធយើងលបំាកខាែ ំងជាងធេេឺ ទក់ទង 
នឹងការបធងែើរ ឬក៏ធយើងធ្វើការង្ករថ្ដលបរាជ័យ។ កាលឆ្ន ំេីលមីៗម៊ុនបងចាប់ធផ្ដើមធ្វើ…ដំបូង 
ប្ុំផ្៊ុរេឺតាំងេីឆ្ន ំ២០០៤។ កាលេីឆ្ន ំ២០០៣, ២០០៤ េឺធយើងបានលាញុំគាន មដង េឺការង្ករថ្ដល 
ដំបូងថ្ដលធយើងធទើបថ្រ… កាលហនឹងធយើងធរៀនធហើយអ្រ់ទន់ចប់ ក៏ប ៊ុថ្នតធយើងចង់សាក 
លបង។ ធយើងធាែ ប់ធ្វើអាជីវកមមរួមគាន មួយថ្ដលធយើងធ្វើ៤ ឬ ៧ន្មក់។ កាលហនឹងធយើងធៅ 
ធកមង ខចីថ្មនថ្ទន ធហើយកាលហនឹងធយើងចូលល៊ុយគាន ថ្រមាន ក់ថ្រ១៥០ដ៊ុលាែ ធទ ធហើយកាល 
ហនឹង ធយើងេិរជាធត្ររអ្រថ្ដរ ក៏ប ៊ុថ្នតអ្វីថ្ដលធយើងធ្វើេឺបរាជ័យ ធហើយ្ៃន់កថ្មនថ្ទនធដាយ 
សារថ្រវាមានមិរតលកដិខែោះគារ់អ្រ់គារ់ធបាកធយើងអាចនិយយថាគារ់ធបាកធយើង។ 
ក៖ គារ់អ្រ់មានទំនួលខ៊ុសត្រូវធៅធលើហនឹង។ 
ខ៖ ហនឹងធហើយ។ អ្ញ្ច ឹងធហើយវាធ្វើឱ្យបនា៊ុកហនងឹវាមកធលើធយើងទំងអ្ស់។ អ្ញ្ច ឹងក៏ធយើង 
េិបាកថ្មនថ្ទន ធយើងកែងការ់មួយហនឹងបទេិធសា្ន៍្មួយហនឹង។ វាធ្វើឱ្យធយើងជូរចរ់ធត្ចើន 
មកដល់ធេលធនោះត្បថ្ហលជាឆ្ន ំ២០១០ ហទើប្ធយើងការ់ចិរតដាច់ ថាធយើងថ្លងបធន្មា សគារ់ 
ធដាយសារថ្រកុំហ៊ុសត្េប់យ ងធដាយសារថ្រធយើងធៅធកមងខចីទំងអ្ស់គាន ។ 
 ក៖ ច៎ាស!  
ខ៖ បទេិធសា្ន៍្ការង្ករហនងឹធៅធកមងខចីទំងអ្ស់គាន អ្ញ្ច ឹហ៎ ធរឿងរកស៊ុីក៏ធយើងធៅធកមងខចី 
ធយើងមិនអាចបធន្មា សគាន  ធហើយបងខារល៊ុយកាក់ធត្ចើនជាងធេ ធដាយសារថ្រមានមិរតលកដិ 
ខែោះ គារ់ធបាកធយើងអ្ញ្ច ងឹធៅណ៎្ដ េិរថាធបាកច៊ុោះគារ់និយយធហើយគារ់អ្រ់ទទួលខ៊ុស 
ត្រូវ របស់គារ់ ធហើយធយើងមានបទេិធសា្ន៍្រិចតួ្ចបថ្នថមធទៀរថ្ដរ ទក់ទងជាមួយហនឹង 
ការធ្វើអាជីវកមមមួយចំនួនធទៀរ ក៏ធយើងបរាជ័យថ្ដរ ធដាយសារធយើងធ្វើថ្ផ្នការណ៍ធៅវា 
អ្រ់ត្រូវ ហនឹងធហើយធយើងធ្វើPlanអ្រ់ត្រូវវា…ហនឹងធហើយ។ 
ក៖ និយយធៅជីវរិវាថ្រងថ្រធាែ ប់ធហើយហន្ា៎? ជួបជាមួយនឹងបញ្ជហ ឧបសេាថ្ដលលបំាកៗ 
ថ្ដលធ្វើឱ្យមានបញ្ជហ ធៅកន៊ុងជីវរិហ៎។ អ្ញ្ច ឹងធេលខែោះក៏ធយើងមានបទេិធសា្៍នឹងអ្វី ថ្ដល 
លអៗធាែ ប់កែងការ់ថ្ដរថ្មនធទ? អ្ញ្ច ឹងដូចជាអី្ខែោះថ្ដលធៅ ត្បសនិធបើបងធរៀបរាប់ទក់ទងេី 
បទេិធសា្ន៍្ថ្ដលលអៗវញិហ៎? 
ខ៖ អូ្ធខ! ការង្ករថ្ដលលអេឺទី១េឺធយើងអឺ្! បានសិកាធយើងបានជួបមិរតលកដិតាមរយ:ការ 
Trainរបស់ធយើង ធេលថ្ដលធយើងធៅជួបជាមួយនឹ្ងដូចជាខាង… ធហើយធយើងអាចធ្វើជា    
ឱ្កាសមួយត្បសិនធបើធយើងដាក់ចិរតការង្ករធយើងធ្វើក៏ធយើងធ្វើជាLICធៅថាLife Insurance 
Consultant ក៏ធយើងអាចមានត្បាក់ចំ ូលបានធត្ចើនជាេិធសស េឺមានការPromote េី 
Teamរបស់ធយើងខាែ ំង ដូចគាន អ្ញ្ច ឹងឱ្កាសធយើងបានធជាេជ័យធត្ចើន ដូចគាន ថ្របងអ្រ់បាន 



 
ធ្វើវាតាំងេីឆ្ន ំ២០១៤។ ធយើងធបាោះធចាលវាដូចគាន ។អូ្ធខ! ឱ្កាសលអធត្ចើនហ៎ធហើយទី២ក៏ 
ធយើងមានអឺ្!ការចូលរួមទក់ទងជាមួយ នឹង។  
ក៖ ចា៎សបង។ អ្ញ្ច ឹងហនឹងេឺជាបទេិធសា្ន៍្លអ ថ្ដលបងមានអ្ញ្ច ឹង កាលេីបងធៅវយ័ 
ធកមងឬក៏ជំទង់អី្ធៅធេលសត្ម្ភប់្អ្ន្មេរហ៎ បងធាែ ប់មានកដីស្សថ្  ៉ ឬក៏ចង់ធ្វើអ្វីធទៀរធៅ 
ធេលអ្ន្មេរថ្ដលបងមានធគាលបំណងចង់កាែ យធៅជាហ៎? 
ខ: អូ្ធខអឹ្ម! កតីស្សថ្  ៉ជាអ្ន្មេរកាលេីម៊ុនជាធកមង ធយើងអ្រ់សូវបានេិរធទ ថ្រដលធ់េល 
ធយើងចាប់ធផ្ដើមធ ើញសងាមចាស់ ធយើងចាប់ធផ្ដើមេិរេីអ្ន្មេររបស់ធយើង។ ទី១ កដីស្សថ្  ៉ 
របស់ធយើង េឺចង់កាែ យធៅជាមន៊ុសេមាន ក់ថ្ដលមានអឺ្! អាចថាជាមាច ស់ត្កុមហ ៊ុនអញ្ច ឹងធៅ
 ា៎ ឬក៏ធយើងចង់មានត្កុមហ ៊ុនមួយផ្ទា ល់ខែួនងង ឬក៏៉ួយ ក៏បាន២ក៏បានតាមលទធភាេ។ 
ធហើយទី២ធយើងចង់កដីស្សថ្  ៉ របស់ធយើងចង់ចូលរមួជាមួយអនកដថ្ទផ្ងថ្ដរ។ ធយើងមិនថ្មន 
មានមាច ស់ថ្រងងធទ ថ្រធយើងចង់ចូលរួមជា Partner ជា share owner របស់អនកធផ្េងធទៀរ 
កន៊ុងថ្ផ្នក Business អ្ញ្ច ឹងធៅ ា៎។  
ក៖ ចា៎ស!  
ខ៖ ហនឹងធហើយ អាហនឹងជាកដីស្សថ្  ៉ែ៏្ំរបស់បង។ 
ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងត្បសិនជាអាចផ្ទដ ំធផ្្ើរ ឬក៏អ្វីមួយថ្ដលអាច ធរើបងចង់ថ្ចកចាយធៅកាន់ 
កូនធៅជំន្មន់ធត្កាយ ឬក៏បអូនៗជំន្មន់ធត្កាយ ធរើបងនឹងត្បាប់េួកគារ់អ្វីខែោះថ្ដរបង? 
ខ៖ ជាការថ្ចកចាយ សត្ម្ភប់បង បទេិធសា្ន៍្បងធ ើញថាត្បការថ្ដលលអេឺធយើងត្រូវថ្រ 
សាា ល់េីខែួនងង ឱ្យបានម៊ុនអាយ៊ុ១៦ឆ្ន ហំនឹងធហើយ។ ធយើងសាា លខ់ែួនងង ម៊ុនអាយ៊ុ១៦ឆ្ន  ំ
ធទើបបានធយើងអាចដាក់ថ្ផ្នការណ៍មួយលអសត្ម្ភប់ខែួនងង  ធហើយអាយ៊ុ២០ឆ្ន ំ ធយើងអាច 
នឹងកែងធៅដំណ្ដក់កាលទី១ េឺអាចចាប់ធផ្ដើមធៅបំណងរបស់ធយើង តាមរយ:ការចូលរមួ 
ធដាយផ្ទា ល់ ឬធដាយត្បធយល។ បាទ! ធហើយទី២េឺធយើងត្រូវថ្ររកជំនួញមួយថ្ដលេិរត្បា- 
កដសត្ម្ភប់ខែួនងង ធហើយជំនួយថ្ដលលអបំផ្៊ុរេឺត្េោះផ្ងថ្ដរ។ ធដាយសារថ្រអ្វីេីម៊ុនៗថ្ដល 
បងបានធ្វើ ភាេធត្ចើនបងអ្រ់មានត្េោះធៅកន៊ុងខែួនធទ។ អ្ញ្ច ឹងបងបានអានធសៀវធៅមួយ 
ថ្ដលទក់ទង ជាមួយនឹងផ្នរ់េំនិរអាជីវកមម គារ់និយយថាអ្វីត្េប់យ ង ធបើធយើងបានធ្វើ 
អ្ស់ធហើយ ថ្រមិនធជាេជ័យធយើងត្រូវធ្វើធៅចំ ញ ចមួយធទៀរ េឺសូមឱ្យត្េោះជួយ។ អ្ញ្ច ឹង 
ធដើមបីឱ្យជីវរិធយើងមានភាេលែឺថាែ លអ ត្រវូថ្រមានត្េោះមួយធៅកន៊ុងចិរត ធដើមបីបំធេញរបស់ធយើង 
ធហើយបងបានចាប់ធផ្ដើម ធ្វើវាមកដលធ់េលធនោះ។ បងេិរថា ធយើងនឹងអាចបានលអធៅម៊ុខ 
ធត្ចើន។ អ្ញ្ច ឹងចំ ញ ចថ្ដលបងបាននិយយ េឺត្រូវសាា ល់ខែួនងង ម៊ុនអាយ៊ុ១៦ឆ្ន ំឱ្យបាន 



 
ចាស់ថា ធរើធយើងចង់ធ្វើអី្ឱ្យេិរត្បាកដ? ធរើធយើងចង់ធរៀនធយើងចងរកស៊ុ ី ឬ ធបើធយើងចង់ 
ធ្វើអ្វីមួយធផ្េងធទៀរ។ ទី២ធយើងត្រូវថ្រមានត្េោះជួយធបើអ្រ់េិបាកថ្មនថ្ទន។ 
ក៖ ចា៎ស! ជា្មមតាធយើងថ្រងថ្រត្រូវការជំនួយេីនរណ្ដមាន ក់ ឬក៏ត្បលេណ្ដមួយ ធដើមបជួីយ 
ឱ្យជីវរិធយើង កាន់ថ្រត្បធសើរធ ើងថ្មនធទ? អ្ញ្ច ឹង ខ្៊ុំសូមអ្រេ៊ុណខាែ ំងថ្មនថ្ទន ដល់បង 
ថ្ដលផ្ដល់ធេលធវលា ធហើយនិ្ង ការសហការជាមួយខ្៊ុំ ធដើមបីបងថ្ចកចាយេីបទេិធសា្ន៍្ 
លអៗឬក៏បទេិធសា្ន៍្ធផ្េងទំងឡាយ ថ្ដលបងធាែ ប់កែងការ់ធៅកន៊ុងជីវរិ ធហើយនិ្ងេី 
រធបៀបេីការជន្នេះ ឱ្យជីវរិរបស់ធយើងកាន់ថ្រត្បធសើរធ ើង។ អ្ញ្ច ឹងខ្៊ុំអ្រេ៊ុណបងខាែ ំងថ្មន 
ថ្ទន៕ 
 
 
 
 
 


