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្រកេហយកូនឈឺេទ ត 
 

កនុងឆកជីវតិមនុស មន ក់ៗែតងែតជួប បទះេរ ងសយមិនេចះចប់មិនេចះេហយេច សមិនផុតេទ! 

 

េរ ងេនះគឺជេរ ងពិតចប់េផមពីៃថងសយដអ៏ ច រយមួយរបសន់រមីន ក់េឈម ះដុំដ។ី 

 

ៃថងេ និង ទិតយគឺជៃថងសំ កសំ នកយរបសអ់នក លគ់ន ែតចំែឡកអីែតដុំដីមិនបនសំ កនឹងេគ

េ ះយប់េឡង តវេធករងរ ទលេ់ម៉ង១រ២ឺយប់ឯេ ះេ ពះដលេ់ពលេគេ ថ Work-

Deadline and Assignment Season។ 

នៃថង ទិតយមួយដុំដីបនេរ បចំសភំរះសកិ កក់នុងកបូប ព យេ យកនុងេនះមន គប់ ប ប់ ប

សកិ គប់ែបបយ៉ងេហយភជ ប់ជមួយនឹងេ បនទប់ករយិលយ័េ ផទះទូរសព័ទកបូបលយុនិងក

តសខំន់ៗជេ ចនេទ ត។ 

 

នេវ េម៉ង១២ៃថង តង់បនទ ប់ពីបញច ប់មុខវជិជ មយួរចួ លន់ងេ ត មនឹងចូលេរ នមុខវជិជ មួយេទ ត

េនេម៉ង១ៃថង តង់នៃថងដែដល។ប៉ុែននង តវេទយកឯក រខះេនករយិលយ័របសន់ង។ 

េទដលក់រយិលយ័ភមនងរសួ ន់យកសភំរះែដលចំបច់ទំងប៉ុនម ន ក់កនុងសពំធេហយទុកេន

េលតុកនុងបនទប់ករយិលយ័រចួកេ៏ឆ តេចញេទញំុទឹកបនិច។ជអកុសលេ យ បញប់ បញលេពក

នង ចលចំក់េ បនទប់េ យអេចតន។

េតដុំដី តវេធដូចេមចេទេបេម៉ង១២កនះេទេហយឯេម៉ង១នង តវ បគលក់រងរដលេ់ ក គរប

សន់ង?កនុងេ េប៉នងមនសលល់យុ បម៉ន១០០០េរ លលយុែខមរេបនឹងcall 

េទរកមិតរមួករងរេដមបីខចីេ បនទប់ករយិលយ័គឺ ចេទរចួែតចែ ង តង់ថមិនដឹងថេលខទូរសព័ទ

េគមនេលខសខីះអត់ចំសសប់ន គន់ែតកត់ទកុកនុងទូរសព័ទេហយទូរសព័ទនឹងេនជប់កនុងកបូបេទ ត

។ 

 

រពំិចេនះនង វរកកនុងេ េប៉េខកប៏៉ះចំេ មួយ។សំ ងលមនេ េទច កយនរបសន់ងេន

ជប់នឹងេ េប៉េខ។នងកស៏េំរចចិតជិះម៉ូតូេទផទះែ កងមនសលក់ូនេស វេភទូរសព័ទែដលកត់េ

យៃដេនកេន តកេនះ មួយ។ 
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មកដលផ់ទះវញិនងេដរសេំ េទបនទប់េរ បនឹងចក់េ ែតនង ប់ែតនឹកេឃញថេ បនទប់គឺេនកនុ

ងកបូបែដលេនេលតុករយិលយ័េនះ។ 

េត តវេធមិចេទណ?

េទវ មិនផច់ផូវមនុស េទមនជេណ រែវងមួយេនែកបបងួចបនទប់នង។នងក៏ កេឡងេទេមលែ ក

ងមនគនឹះ េបកបន។សំ ងែមនេ យេសចកីពយយមនងក៏ ចេបកបងួចេនះបនដូចបំ

ណង។ 

ចូលដលក់នុងបនទប់ងងតឹសនូសងុនងកេ៏ដរេទេបកេភងែត មិនេឆះេ ះេ ពះអីេភង ច់បត់េទេហ

យ។េតេ យរកេស វេភដត៏ូចេមចនឹងេឃញេទ?នងក៏ សេវ ស អុចេទ នេដមបីបំភ ឺ

េតRomantic េទរកេស វេភេ កមពនឺេភងេទ ន? រែូមនទិចេខម ចអីពបិកចង់េងប!!! 

េ យអសស់ងឃឹមនងអងគុយេ បៃដអសឃឹមេហយគិតថមិចកម៏ិចេទ មែតែម៉ េទេបរកមិនេឃញ

ផង។ 

មិនគួរេ យេជ េ ះនងបនេដរេទបុកនឹងតុ ក់េស វេភែកបរេនះែបកេជងេចញឈមអសច់ង់ក

នះលី តសុេំទសអត់ដលថ់ន ក់ហនងឹេទ។េនះេហយបនេគេ ថ្រកេហយកូនឈឺេទ ត! 
េហងវនិែបកេជងអសែ់តក៏ ទ បចំ បអប់មួយ កេ់ស វេភចស់ៗ នងក៏ វរកេមលែ កង ចរកេឃញ

េស វេភេនះ។ 

ពះពុទធគិតគដូលក់ូនេចែមន!រកអុស បទះច ងក ន គ ស!់កូនេស វេភពិតជេនកនុងនឹងែមន។ 

នងខំេបកេស វេភតូចេនះ១ទំព័រមងៗែតចៃ ងអីជួបសទុធែតអនកែដលមិនចង់រកមនទំងេឈម ះមន

ទំងេលខទូរសព័ទមនទំង សយ័ នចំេពះអនកែដលជប់ទក់ទងកនុងេរ ងេនះែបជមនែតេឈម ះអ

ត់មនេលខទូរសព័ទ។ដូចឆកួតអញច ងឹ អនកកត់េនះយ៉ប់ែមន ហមង! អនកកត់ហនងឹគឺនងផទ ល់

ែតមង។កូនឈឺេហយេគទលយុឆនួលផទះេទ ត! 
េបកដលទ់ំពរ័ចុងេ កយេទបមនេលខមួយេនះ ចទំនក់ទនំងបនេដមបីសុេំលខតៗគន េទ តបន។

េទចុះេទេឡងអសល់យុ៩០០េរ លេទបសេំរចបនលទធផលជទីគប់ចិតគឺបនេ បនទប់ករយិលយ័

ដូចបំណង។ 

 

បញ១ តវបនេ ះ យរចួបញ១េទ តមកេប តេប ន។ 

កេព រះគឺ កពះ េរ !េម៉ង១និង៣០នទីគត់អតទ់ន់បនបយម៉ គប់ចូលេពះេ ះ។ 

េទេរ នយតឺកយ៏តឺេទសុេំទរកអីញំុសនិេហយ!ញំុនំSandwitch១កេហទឹកេ ះេគ១ែកវរចួមន រ

មមណ៍ គន់េបរចួកេ៏ធដំេនរេទ េរ នេហយ បគលក់រងរដលេ់ ក គរចួ លអ់សទ់ុកខភយ័ប៉ុែន
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ចប់េផមមន រមមណ៍ថងងុយេដក សេ់ កេអយេហយអសក់ំ ំងេទ តេតេធមិចេទ។ចូលេហ

យមិន ចេចញវញិេទេ ពះ មិនសម មយថកមមចុះចឹង!!! 

 

េអ ំង! The End! 

េរ ងេនះ ចសរេសរចប់េ យ រែតមនករឧបតថមពីនងខញុផំទ លេ់ យ រែតបនចកេចញពីផទះ

េទបំេពញេបសកកមម២ៃថងនេពលទំេនរកស៏រេសរែលងែលងេទេដមបីែកអផ ុកបេងកនេលបន យKhm

erUnicodeផង!ជកូនែខមរ្រតវែតេចះសរេសរែខមរែតេបមនចំនុចខុសឆគងសូមអភយ័េទស! 
 

 

 


