
!រស$% សរបស់អ)កមីង សូត ែតម 

ក៖ អ%កស'( សេ*+ ះ គង ់0ន់2ក ់        ខ៖ អ%ក4ត6វេគស'( សេ*+ ះ សូត ែតម 

 

ក៖ ខ; < ំ>ទេ*+ ះ គង ់ 0ន់2ក ់ មកពីគេ4'ងជីវ4បវតD ិFG ល់ខI Jនរបស់4បLជនកមM <L 
េហOយកម+ វ Qធីហ% ឹងេធT OេឡOង េVយWកលវ QទXល័យមួយេ[សហរដ]^េមរ Qច 
េ*+ ះ`សកលវ QទXល័យ BYU េVយWរែតWកលវ QទXល័យ'នបំណង 
េដOមeីែថរកg4បវតD ិរបស់4បLជនែខ+ រ េដOមeីទុកឱjកូន េkជំlន់េ4mយេដOមeីពួកេគ 
^ចWn ល់ពី4បវតD ិរបស់ដូនo និង ឪពុក'D យអqr ឹង2អ៊ុt េហOយ 
mរស'( សេនះេយOងេធT Oេ[ៃថvទី១៧ ែខ០៤ {% ំ២០១៨។ 
េហOយmរស'( សេនះខ; < ំនឹងថតLសេម�ង និង ថតLរបូ�ពអ៊ុt េហOយនឹងេផ�Oរេ�សកលវ QទX 
េដOមeីWកលវ QទXយ^ចយកេ�Vក់េលO Website របស់Wកលវ QទXល័យអqr ឹង 
េតOអ៊ុtយល់4ពម េ^យខ; < ំយករបូថត និង mរស'( សរបស់ អ៊ុtVក់េលO Websites 
របស់Wកលវ QទXល័យេទអ៊ុt? 

ខ៖ 'នអី�ស់ែតមិនសូវេចះនិ�យអីផង។ 

ក៖ អត់អីេទអ៊ុt! អqr ឹងអរគុណេ4ចOន ែដលអ៊ុtយល់4ពមេ^យពួកេយOង យករបូ�ព និង 
សេម�ងអ៊ុt Vក់េលO Websites របស់Wកលវ QទXល័យ BYU 2អ៊ុt។ អqr ឹងដំបូងចង់សួរ` 
េតOអ៊ុt4សី'ន េ*+ ះអT ីែដរអ៊ុt? 

ខ៖ េ*+ ះ�យែតម។ 

ក៖ �យែតម។ 

ខ៖ ែត'% ក់េទឬ�ងំ4តកូលែដរ? 

ក៖ �ងំ4តកូល2អ៊ុt4សី? 

ខ៖ សូត ែតម។ 

ក៖ អqr ឹងស4'ប់អ៊ុt4សី'នេ*+ ះេ�េ4�េទអ៊ុt? 

ខ៖ អត់'នេទ។ 

ក៖ អត់'នេទ 'នែតេ*+ ះមួយហ% ឹងេទ។ អqr ឹងស4'ប់ពីេក+ងៗ 
េតOេគេ�អ៊ុt`�៉ងេម៉ចែដរ? 

ខ៖ េ�អqr ឹងo! មិនែដលេ�អT ីេទ។ 

ក៖ េ�`ែតម អqr ឹងេ�។ >ទ! ស4'ប់អ៊ុt4សី អ៊ុt4សី'ន^យុប៉ុl+ នេហOយ? 

ខ៖ ៧៣{% ំ។ 

ក៖ ៧៣{% !ំ អqr ឹងស4'ប់អ៊ុt4សី អ៊ុt4សីេ[0ំ` អ៊ុt4សីេកOតេ[ៃថv2 ែខ2 {% ំ2េទ? 

ខ៖ អត់Wn ល់េទ{� ំេlះ។  

ក៖ អqr ឹង៧៧៣{% ំ2អ៊ុt? 



ខ៖ Wn ល់ែត{% ំ។ 

ក៖ អqr ឹង{% ំប៉ុl+ នែដរអ៊ុt? 

ខ៖ {% ំច។ 

ក៖ {% ំច អqr ឹង'នន័យ` អ៊ុtេកOតេ[{% ំែខ+ រគឺ{% ំច2អ៊ុt។ 
អqr ឹង'នន័យ`អ៊ុtេកOតេ[{% ១ំ៩៤៥អ៊ុt។ 

ខ៖ អត់ដឹងេទ! 

ក៖ ហ% ឹងេហOយ គឺេកOតេ[១៩៤៥។ អqr ឹងស4'ប់អ៊ុt4សី េកOតេ[កែន�ង2ែដរ? 

ខ៖ េកOតេ[ហ% ឹង េកOតេ[ភូមិហ% ឹងែតមDង។ 

ក៖ ភូមិហ% ងឹ អqr ឹងអ៊ុt4សី^ច4>ប់េ*+ ះភូម ិឃំុ 4ស �កេទ? 

ខ៖ ភូមិ4ចេ�ង ឃំុដំរ Qល េហOយmលមុនេគេ�`4ស �កអូរ�ងំឪ េខតDកំពង់0ម 
ែតឥឡ6 វេខតDតe6 ង ឃ� < ំ។ 

ក៖ អqr ឹងស4'បអ់៊ុt4សី អ៊ុt4សី'នបងប�  នចំនួនប៉ុl+ នlក់ែដរអ៊ុt? 

ខ៖ បងប�  នេ4ចOន១៣lក់។ 

ក៖ អូ! ១៣lក់អ៊ុt4សី! េហOយអqr ឹងអ៊ុt4សី 'នបងប�  ន4ប �សប៉ុl+ ន 4សីប៉ុl+ ន? 

ខ៖ 4ប �ស៧lក់ 4សី៧lក់ ប៉ុែនD^ពតសីុអស់ប៉ុl+ នេហOយ។ 

ក៖ ^ពតស'� ប!់ 

ខ៖ ^ពតសីុអស់៩េហOយ4ប �ស។ 

ក៖ អqr ឹង>នន័យ` បងប�  ន4ប �សអ៊ុt4សី៥lក់4ត6វ^ពតស'� បេ់ហOយ។ 

ខ៖ េ[សល់ែត4ប �សពីរេlះេទ។ 

ក៖ េ[សល់ែត4ប �ស២ និង 4សី៧ អqr ឹង'នន័យ`ឥឡ6 វេ[សល់ែត៩lក់េទ។ 
អqr ឹងអ៊ុt4សីL កូនទីប៉ុl+ នេ[ក¡ <ង4ក �ម4គ¢Wរ? 

ខ៖ កូនទ១ី។ 

ក៖ អ៊ុt4សីLកូនបងេគ។ អ៊ុt4សីេ[0ំេ*+ ះបងប�  ន�ងំ១៣lក់េទអ៊ុt? 

ខ៖ េ[0ំ។ 

ក៖ ជួយ4>ប់បនD ិចមក? 

ខ៖ 4>ប់េ*+ ះេទ£តឬ?  

ក៖ 4¤ន់ែតេ*+ ះក៏>ន មិន>ច់4តកូលក៏>ន។ 

ខ៖ េហ¦ន, េហ£ង, ហួត,េក£ន, ទូច, ^�ព, ^គីន, ^លិន, ^េគ¦ន េហOយ4សីៗ ហួត, េហ£ង, 
េភ�ចអស់េហOយ mទឹម, េហOយខ; < ំ។ 



ក៖ អស់េហOយអ៊ុt។ អqr ឹងស4'ប់អ៊ុt4សី អ៊ុt4សីេ[0ំេទ` 
អ៊ុt4សីចូលចិតDេធT OអT ីខ� ះLមួយពួក¤ត?់ 

ខ៖ មិនែដលេធT Oអីប�  នេទ ^ណិត2ស់េ4¨ះ4ក រកសីុចិqr ឹមប�  នេទេតO! ែម៉ឪកូនញឹក 
មិនេដOរសីុ ឈ¡ Jលេគ ចិqr ឹមប�  ន លក់េវ ទិញអង«រពីរlក់ែម៉េក+កហ% ងឹ។ 

ក៖ អqr ឹងហ% ឹង! 

ខ៖ 4បវតD ិហំេតO! ពីេដOម4ក េដOរសីុឈ¡ Jលេគ កូនេ4ចOនេពក។ 

ក៖ អqr ឹងស4'ប់សពTៃថvេនះពួក¤ត់រស់េ[ឯ2ែដរអ៊ុt? 

ខ៖ េ[4ស �កេគ េ[ទួលវ Qរ េ[ដំរ Qល េហOយេ[នឹងខ�ះ ភូមិេយOង៩lក់។ 

ក៖ អqr ឹង អូ៎! 
ខ៖ េដOរេ�េ[4ស �កេគអស់េហOយ។ 

ក៖ ពួក¤ត់'ន4គ¢Wរេ[4ស �កេគ ឬក៏េម៉ចែដរអ៊ុt ¤ត់េ�រកសីុឬ? 

ខ៖ េ�រកសីុ េ�េ[ទីហ% ឹងែតមDងេ� េគ4ស¢សអុសដុតអីអqr ឹង 
¯¤+ ន4បVប់ដឹកនឹងេគេlះ េ� ប៉ះចំកែន�ង'នអុស'នអ ីេ[ទីេlះែតមDងេ� 
ែតខ; < ំេទែដលមកវ Qញ។ 

ក៖ អqr ឹង សពTៃថvពួក¤ត់េធT OmរអT ីខ� ះែដរអ៊ុt? 

ខ៖ ¤+ នេធT Oអីេទ កូនសីុឈ¡ JលេគេធT Oទឹកសុទ°ហ% ងឹ។ 

ក៖ ហ% ឹងេហOយ! អqr ឹងស4'ប់អ៊ុt4សី អ៊ុt4សីេ[0ំ` ឪពុកអ៊ុt4សី'នេ*+ ះអT ីែដរេទ? 

ខ៖ េ*+ ះ សូត ែកវ ^ពត¯យែដរ។ 

ក៖ ¤ត់^ពត¯យ! 

ខ៖ សីុអស់មួយពូជ។ 

ក៖ ហ% ឹងេហOយ! អqr ឹង ^ពត¯យ¤ត់4បែហលL{% ំ2ែដរអ៊ុt? 

ខ៖ {% ំេយOងេក£រ 4បែហលL៤០{% ំេហOយ។ 

ក៖ អqr ឹង'នន័យ` ¯យអំឡ� ង{% ំ៧៩ហ% ឹង។ 

ខ៖ េពលេគ¯យែបកហ% ឹង! 

ក៖ អqr ឹង'នន័យ` េពលែបក^ពតែតមDង {% ៧ំ៩េគ¯យ¤ត់ែតមDង។ 

ខ៖ មិនែមនេទ ¯យកំពុង^ពតជេម�±សេ� េគ`េយOងយួន។ 

ក៖ េពល^ពត¯យ¤ត់ហ% ងឹ ¤ត់4បែហលL^យុប៉ុl+ ន? 

ខ៖ ហុកLង! 

ក៖ ហុកLង! 

ខ៖ ហុកLងេហOយ ^ពត¯យ។ 



ក៖ អqr ឹងស4'ប់'D យរបស់អ៊ុt4សីេ*+ ះអT ីែដរ? 

ខ៖ េ*+ ះ ញឹម 4ត6ន។ 

ក៖ េហOយសពTៃថv¤ត់េ[រស់ ឬ¤ត់W� ប់េហOយ? 

ខ៖ េ[លូន េ[េលOផGះហ% ងឹ^ ²̄ ។ 

ក៖ អqr ឹង! ¤ត់េ[រស់េទ។ េហOយសពTៃថv ¤ត់'ន^យុប៉ុl+ នេហOយអ៊ុt? 

ខ៖ ¤ត់េ�សិបបួន{% ំេហOយ! េ�សិបបី{% ំេហOយ mលសង³�នៃថvេlះ! 
េ�សិបបី{% ំេហOយ។ 

ក៖ េ�សិបបី{% ំ 'D យអ៊ុt4សី។ 

ខ៖ ៩៤{% ំេហOយ ចូល{% ំេហOយ។ 

ក៖ ចូល{% ំេហOយ អqr ឹងចូល៩៤{% ំេហOយ។ ហ% ឹងេហOយ! 

ខ៖ េ[លូន �យលីមមកសូ4តធម៌>នប៉ុl+ នយប់ែដរ >នរ µបេឡOងវ Qញ `ផុតេហOយេតO។ 

ក៖ អqr ឹងឪពុក'D យអ៊ុt4សី mល¤ត់េ[រស់ ¤ត់4បកបមុខរបរអT ីស4'ប់ចិqr ឹមជីវ Qតែដរអ៊ុt? 

ខ៖ េធT Oែតែ4ស េធT Oែតែ4សមួយមុខ ¤+ នេធOTអT ីេទ។ 

ក៖ អqr ឹងអត់'នមុខរបរអT ីេផ¶ងពីេធT Oែ4សេទ។ 

ខ៖ 'នែតេធT Oែ4សមួយមុខ កូនលក់េវរេ^យេគេ� យកមកទិញអង«រមកសីុេ� 
មិន4គប់មិន4¤ន ់ជំ¨ក់េគ ប�  នេ4ចOនរវល់ែតឈឺ។ 

ក៖ ហ% ឹងេហOយ! 

ខ៖ យកលុយេគ យកមកេមOល។ 

ក៖ េហOយអqr ឹង សំ�ប់ឪពុក'D យរបស់អ៊ុt4សី ¤ត់Lមនុស¶េម៉ចែដរអ៊ុt សI  តបូត រ µក?៏ 

ខ៖ សI Jត2ស់ សI Jត2ស់ េហOយចិតDល· េទ£ត។ 

ក៖ អqr ឹងឪពុកឬ។ 

ខ៖ ឪពុក! បងប�  ន¤តហ់% ឹង �យoេ �̧ ចញឹមហ% ឹង 
បងប�  ន¤ត់បេង« OតសI  ត2ស់ឱjែត>នអ ីេ�មក េ^យយកេហOយ >ន4តី>យអ ី
មកេហOយ Lមួយនឹងoអ៊ុត។ 

ក៖ ចុះ'D យវ Qញ �៉ងេមDចែដរ? 

ខ៖ �យក៏សI  តចិតDល· ែដរ 'នអីឱjសីុអស់ពីខI JនេហOយ ^ណិតអ%ក4កដូច¤%  
>នមកេចះែតេ� មកសីុេហOយ បងប�  នហ% ឹង។ 

ក៖ >ទ >ទ! ហ% ឹងេហOយ! អqr ឹង¤ត់¹� ប់និ�យ4>ប់អ៊ុt4សី អំពីជីវ Qតរបស់¤ត់ 
mល¤ត់េ[ េក+ងៗេទអ៊ុt4សី? 

ខ៖ មិនែដលេទ មិនែដល4>ប់េទ។ 



ក៖ អqr ឹងស4'ប់អ៊ុt4សី អ៊ុt4សីេ[0ំេ*+ ះជីដូនជីoអ៊ុt4សី¸ងឪពុកេទ? 

ខ៖ ជីដូនជីo¸ងឪពុក oសូត �យយុក កូនែម៉ឪ¤ត់េហOយហ% ឹង។ 

ក៖ អqr ឹង! 

ខ៖ 4តកូលខ; < ំហ% ឹង។ 

ក៖ ¤ត់េកOតេ[2 អ៊ុt4សី0ំេទ? 

ខ៖ អត់0ំេទ។ 

ក៖ ចុះ{% ំែខ+ រ អ៊ុtឯងេ[0ំេទ? 

ខ៖ អត់0ំេទ។ 

ក៖ អត់0ំេទ។ 

ខ៖ ែខេគេ��ល់ៃថvហ% ឹ◌ឹង អត់ដឹងែខអីេគផង។ 

ក៖ ហ% ឹងេហOយ! េហOយចុះជីដូនជីo¸ង'D យ? 

ខ៖ oញឹម �យអំ! 

ក៖ oញឹម �យអំ! ¤ត់�ងំអស់¤%  W� ប់អស់េហOយរ µ? 

ខ៖ W� ប់អស់េហOយ។ 

ក៖ ¤ត់W� ប់4បែហលរយៈេពលប៉ុl+ ន{% ំេហOយអ៊ុt? 

ខ៖ ¼ប់េ0លពីចិតគត់។ 

ក៖ ពីចិតគត ់មុន^ពតេទ£តអqr ឹង។ 

ខ៖ oចិតគត ់េហOយ�យេ�េ0ល4ស �កេគេlះេតO ដឹងេ�រកឯ2េឃOញេទ។ 

ក៖ អូ! >ត់ខI JនែតមDង។ 

ខ៖ ែសងមក¼ប់oមផI  វ កប់េ[ក¡ <ងេ�សូ៊ហ% ងឹេ� េ�រកមិនេឃOញ េវទl2ស់4បវតD ិ។ 

ក៖ អqr ឹងអ៊ុt4សី¹� ប់ដឹងេរ¦ងពីជីដូនជីoអ៊ុt4សីេទ ដឹងេរ¦ងពីmល¤ត់េ[េក+ងៗ 
អីអqr ឹង2អ៊ុt។ 

ខ៖ ជីដូនជីo េរ¦ងរកសីុ? 

ក៖ >ទ >ទ! 

ខ៖ េបO¸ង�យ4¤ន់េបO េបO¸ងo4ក2ស 4ក2ស់¸ងo។ 

ក៖ អqr ឹងអ៊ុt4សី 4ក �ម4គ¢Wររបស់អ៊ុt4សី រស់េ[េខតDេនះអស់រយៈេពលប៉ុl+ ន{% ំេហOយអ៊ុt4សី? 

ខ៖ េ[ហ% ឹង? 

ក៖ ហ% ឹងេហOយ! 



ខ៖ ចិតប៉ុl+ ន! ចិតពីរ ចិតបីេហOយ{% ំហ% ឹង េ[ហ% ឹង។ 

ក៖ េ[ហ% ឹងoំងពីេក+ងែតមDង។ 

ខ៖ oំងពីតូច េកOតប៉ុននឹង! េកOតេ[¯ល េVយWរែតេ0រប�ន់េពក 
¤ត់មកេ[ហ% ឹងមក។ 

ក៖ >ទ >ទ! 

ខ៖ ប�ន់យក4កបីអស់។ 

ក៖ ហ% ឹងេហOយ! ស4'ប់អ៊ុt4សី 'នបងប�  នWច់½តិែដលរស់េ[េ4�4បេទសកមM <LេយOងេទ? 

ខ៖ អត់'នេទ។ 

ក៖ 'នែតេ[ក¡ <ង។ 

ខ៖ 'នែតេ[នឹងែតមDង ¤+ នេ[2េទ£តេទ។ 

ក៖ ស4'ប់អ៊ុt4សី WT មអីំ4សី'នេ*+ ះអT ីែដរ? 

ខ៖ o េ¾។ 

ក៖ 4តកូល¤ត់េ*+ ះអT ីែដរ? 

ខ៖ ភិន។ 

ក៖ ភិន េ¾។ 

ខ៖ ហ% ឹងេហOយ! 

ក៖ ភិន េ¾ >ទ! អ៊ុt4សីេ[0ំ` អ៊ុt4សី>នេរ£បmរេ[េពល2េទ? 

ខ៖ េទ េរ£បmរហ% ឹង យូរេហOយ េមOលមីេនះេកOតចិតគត ់{% ំចិតគត់ 
េហOយខ; < ំmរហ% ងឹមុនបី{% ំឯ េ2ះ។ 

ក៖ អqr ឹង'នន័យ` កូនចeងរបស់អ៊ុt4សីេកOតេ[{% ំ១៩៧០គត់។ 
អqr ឹងmរ>នបី{% ំ'នកូន ដំបូង អqr ឹង4បែហលL{% ំ១៩៦៧។ 

ខ៖ ហ% ឹងេហOយ ប៉ុណÀ ឹង។ 

ក៖ ហ% ឹងេហOយ អត់អីេទល· ។ អqr ឹងស4'ប់អ៊ុtសពTៃថvេនះ 
េបOគិតេ�អ៊ុtេហOយនឹងេÁកពូ>នេរ£ប mរអស់រយៈ េពលប៉ុl+ ន{% ំេហOយ? 

ខ៖ េរ£បmរ? 

ក៖ LមួយពូLមួយអ៊ុt4ប �ស? 

ខ៖ mរ>នLង៥០{% ំេហOយ។ 

ក៖ Lង៥០{% ំេហOយ យូរ2ស់។ អqr ឹង^¨ហ៍ពិ¨ហ៍នឹងេរ£បចំេឡOងេVយឪពុក'D យ ឬ 
េរ£ប ចំេឡOង េVយខI Jនឯង? 

ខ៖ ែម៉ឪេរ£បឱj។ 



ក៖ អqr ឹងេពលហ% ងឹ'នដូចLៃថ�ជំនួនេទអ៊ុt4សី? 

ខ៖ 'ន! 

ក៖ 'ន! 

ខ៖ 'នេតO! 

ក៖ 'ន4បែហលប៉ុl+ នែដរអ៊ុt4សី? 

ខ៖ េគប¼n បឬ់? 

ក៖ >ទ! 

ខ៖ បី¨ន់។ 

ក៖ បី¨ន ់លុយែខ+ រេយOងហ% ឹង។ 

ខ៖ លុយែខ+ រ ៣,៥០០។ 

ក៖ ៣,៥០០ ហូ! ែតលុយជំlនហ់% ងឹៃថ�ឬអ៊ុt? 

ខ៖ ៃថ�2ស់ មួយជី៣៥០។ 

ក៖ មួយជីបីរយ អqr ឹង'នន័យ` ៣៥០០ គឺមួយតម� ឹងេហOយ។ 

ខ៖ មួយតម� ឹងLង។ 

ក៖ មួយតម� ឹងLង >ទ! ៃថ�េតO។ 

ខ៖ ៃថ�េតO mលហ% ឹង។ 

ក៖ អqr ឹងអ៊ុt4សី ស4'ប់អ៊ុt4សីគិត` ជីវ Qតអ៊ុt4សីមុនេរ£បmរ និង 
ជីវ Qតេ4mយmរេរ£បmរ'ន�ព ខុស¤% េទអ៊ុt? 

ខ៖ ហូៗ ខុស{v យ2ស់ ខ; < ំេរ£បmរ ខ; < ំេវទl2ស់ េ[Lមួយ'D យេក+កយំ�ល់ែតៃថv េទOបែត 
0ស់មកេ[ ហ% ឹងេទ េទOបធូរេlះ។ 

ក៖ អqr ឹង! 

ខ៖ �ល់ែតែបកេតO! ខ; < ំយំ�ល់ែតៃថv ែម៉េក+កេជរ ពិ>ក2ស់។ 

ក៖ ហ% ឹងេហOយ! អqr ឹងស4'ប់អ៊ុt4សី ដូចL^ច0ំេទ` 
េពលដំបូងអ៊ុt4សីជួបLមួយអ៊ុt4ប �ស�៉ង េម៉ចែដរអ៊ុt? 

ខ៖ 'នេនះ2 មិនែដលេឃOញ¤% ឯ2។ 

ក៖ អត់ែដលេឃOញេទឬ? 

ខ៖ 0ស់ៗេតO lំមកសD ី។ 

ក៖ ហូ! អqr ឹង'នន័យ` 0ស់ៗេឃOញអ៊ុt4សីេហOយ ¤ត់ចូលមកសD ីដណD ឹងែតមDង។ 



ខ៖ ប�  នេ[នឹងlំមក oេ[េយ£កឯេ2ះេតO មិនoំងែដលេឃOញខ; < ំផងហ% ងឹ 
�ល់ែតmរ>ន េឃOញ។ 

ក៖ អqr ឹង! ស4'ប់អ៊ុt4សី ស4'ប់ចំណង^¨ហ៍ពិ¨ហ៍អ៊ុt4សី'នកូនប៉ុl+ នlក់ែដរ? 

ខ៖ ៩lក់។ 

ក៖ ៩lក់! កូនអ៊ុt4សី 'ន4ប �សប៉ុl+ ន 4សីប៉ុl+ នអ៊ុt? 

ខ៖ 4ប �ស៤ W� ប់អស់៣។ 

ក៖ អត់អីេទ េរ£ប�ងំអស់មក។ 

ខ៖ កូន៩lក់ 4សីេ[៤ 4ប �សេ[មួយ �ងំអស់៥។ 

ក៖ អqr ឹង'នន័យ` W� ប់អស់បួនlក់េហOយ។ 
អ៊ុt4សី^ចជួយេរ£បេ*+ ះពួក¤ត់>នេទអ៊ុt? 

ខ៖ ^មួយេ*+ ះ^វ Ãន េហOយ^ប៉ុl+ នេទ£តអត់�ន់'នេ*+ ះេទ។ 

ក៖ អqr ឹង! េហOយចុះស4'ប់កូនែដលេ[រស់? 

ខ៖ េ*+ ះេហ¦ន, េអ£, េអ£ច, បុល េហOយ ហ៊ន។ 

ក៖ ហ% ឹងេហOយ! អត់អីេទ អ៊ុt4សីេចះ^ន និងសរេសរអក¶រែខ+ រេទអ៊ុt? 

ខ៖ មិនេចះេទខ; < ំ។ 

ក៖ មិនេចះេទ! 

ខ៖ មិនែដល>នេរ£នេទ មួយLន់ខ; < ំេlះ មិន>នេរ£នេទពិ>កេពក។ 

ក៖ ពិ>កេពកេVយWរអT ?ី 

ខ៖ េVយWរែត4ក។  

ក៖ េVយWរែត4ក។ ហ% ឹងេហOយ! អqr ឹងស4'បអ់៊ុt4សី េចះ�Wេផ¶ងៗេ4�ពី�Wែខ+ រេទ? 

ខ៖ មិនេចះេទ េបOមនុស¶េរ£នមិនេចះផង។ 

ក៖ អ៊ុt4សី អត់ែដរ>នេរ£នក¡ <ងWÁេWះែតមDង? 

ខ៖ មិន>នចូលWÁនងឹេគេទ បងប�  នេ4ចOន គិតែតរកចិqr ឹមប�  ន 'នេ^យរកអី។ 

ក៖ អ៊ុt4សីអត់>នេរ£នេVយWរែតជីវ�ពពិ>កេពក។ 

ខ៖ �ល់ែត¤+ ន េមOល4កបីផង រកេ^យប�  នសីុផង 'ន>នេ�WÁឯ2។ 

ក៖ អqr ឹងស4'ប់អ៊ុt4សី 'នមិតDភកD ិជិតស% ិត ែដលធំ¹ត់Lមួយ¤% ែដររ µេទ? 

ខ៖ អត់'នេទខ; < ំ។ 

ក៖ អត់'នេWះែតមDង។ 



ខ៖ 'នែតបងប�  នជីដូនមួយ ែម៉េក+ក¯អីហ% ឹង! 

ក៖ អqr ឹង! 

ខ៖ 4ស�ញ់¤% 2ស់ ¤+ ន ឱjែត>នអីមកែចក¤% សីុេហOយ េ4¨ះអី¯េដកេ[ហ% ងឹ 
េបO`មិតDភកD ិ {v យ¤+ នេទ។ 

ក៖ អ៊ុt4សី'នេធT Oែ4សច'« រេទអ៊ុt? 

ខ៖ 'នែតេធT Oែ4សមួយមុខ។ 

ក៖ េធT Oែតែ4សេទអ៊ុt។ 

ខ៖ េធT Oែ4ស៩០ែម៉4ត េធT O�ល់ៃថvហ% ឹងេlះ។ 

ក៖ អqr ឹងស4'ប់អ៊ុt4សីគិត` oំងពីេក+ងរហូតមកដល់េពលេនះ 
េតOជីវ Qតរបស់អ៊ុt4សី'នmរF� ស់ បÄ  រេទអ៊ុt4សី? 

ខ៖ ដូចL¤+ នF� ស់េទ ពិ>កoំងពីេក+ងរហូតមកដល់ឥឡ6 វ។ 

ក៖ េ[ែតពិ>ក។ 

ខ៖ េ[ែតពិ>ក។ 

ក៖ អqr ឹង អ៊ុt4សីេតO'នមÅ  ប2ែដលអ៊ុt4សីចូលចិតDហូបេទ អ៊ុt4សី? 

ខ៖ ¤+ នមÅ  បអីេទ េបOសីុ>យមិនេកOតផង ខ; < ំ�ល់ៃថvេនះ >នអំបិលខG ឹមអីេតO។ 

ក៖ អំបិលបុកLមួយខG ឹម។ 

ខ៖ អំបិលបុកLមួយខG ឹម4ស6បទឹកេ�។ 

ក៖ អqr ឹងស4'ប់ែលeង4បL4បិយ េតOអ៊ុt4សីចូលចិតDែលeង4បL4បិយអT ីខ� ះ oំងពីេក+ងមក? 

ខ៖ ពីេក+ងចូលចិតD�។ំ 

ក៖ �!ំ 

ខ៖ �េំតO! ពីេក+ង �បំំ>ត់េភ�ច4ក។ 

ក៖ ហ% ឹងេហOយ! អូេខ! ចុះ'នបទចេ4ម±ង2ែដលអ៊ុt4សីចូលចិតDWD ប់ 
េហOយេ4ច±ងoមេទoំងពី េក+ងមក? 

ខ៖ មិនែដលេទ ¤+ នចេ4ម±ងអីេ4ច±ងoមេទ េបOមិនេចះផង >នអីេ4ច±ងoម។ 

ក៖ ហ% ឹងេហOយ! ហ% ឹងេហOយ! អqr ឹងេតO'ននរ2'% ក់េ[ក¡ <ង4ក �ម4គ¢Wរអ៊ុt ែដលេចះេលងឧប 
ករណ៍េភ�ងេទអ៊ុt? 

ខ៖ ¤+ នេទ! េបO4ក'នេ^យេ�េរ£នស· ី2 េបOបងប�  ន4ក។ 

ក៖ អqr ឹងស4'ប់ផGះរបស់អ៊ុt4សីវ Qញ 'នលកÇណៈដូចេមDចែដរ oំងពីេក+ងមកអ៊ុt? 

ខ៖ oំងពីេក+ងមកផGះរបស់ខ; < ំតូច។ 



ក៖ ផGះហ% ឹងដូចL ផGះ�ប ផGះខÈស់ ឬក៏�៉ងេម៉ចែដរ 4បក់េកeÉង 4បក់ស� ឹង? 

ខ៖ 4បក់ស� ឹងេo% ត ជេណD Oរបីmំ។ 

ក៖ ជេណD Oរបីmំ! អqr ឹងស4'ប់ផGះហ% ឹង េធT OេVយអ៊ុt4សីFG ល់ខI Jន ឬក៏ជួលេគអ៊ុt? 

ខ៖ ពីេដOមរ µ? 

ក៖ >ទ! 

ខ៖ 0ស់ៗរក¤% ¤ត់ហ% ឹង េធT Oេ� ^សសរប៉ុនៗេនះ។ 

ក៖ >ទៗ! ហ% ឹងេហOយ! េហOយសំ�ប់ផGះហ% ឹង 'នឧបករណ៍អT ីខ� ះ េដOមeីេធT OផGះហ% ឹងអូន? 

ខ៖ 'នអី! 'នែតកូនេឈO 'នទិញេគេទ កូនេឈOមូលៗ ប៉ុណÀ ឹងÁក់Vក់េធT O។ 

ក៖ ប៉ុនកៃដេយOងហ% ឹងឬអ៊ុt? 

ខ៖ Áក់Vក់េធT Oផ¡ Jងេ�។ 

ក៖ កូនេឈOហ% ឹង េយOង>នមកពី2ែដរអ៊ុt? 

ខ៖ េ�ដឹកេ[4ស �កេលO។ 

ក៖ េយOងmប់ខI Jនឯង ឬក៏�៉ងេម៉ចែដរ? 

ខ៖ mប់ខI Jនឯង mប់ដឹកយកមក មួយេជOងVក់មក បីបួនេជOង >នេធOTរនូត េធT Oអី។ 

ក៖ >ទៗ! ហ% ឹងេហOយយល់េហOយ។ េហOយេតOនរ2េគLអ%កបេ4ង±ន¤ត់េ^យេធT OផGះហ% ឹងអ៊ុt? 

ខ៖ oo ឪពុកខ; < ំ¤ត់េ�រកបងប�  ន¤ត់។ 

ក៖ បងប�  ន¤ត់េចះេធT Oឬអ៊ុt? 

ខ៖ 0ំងៗ Vក់Áក់េធT O Vក់^េនះ Vក់^នង 'នែដកVប់ឯ2េទ0ស់ៗពីេដOម។ 

ក៖ អqr ឹងអ៊ុt4សី 'នដូចLជំlញែដលបនDេវនពី4ក �ម4គ¢Wររបស់អ៊ុt4សីដូចL េវញវល� Ê 
ឬក៏ជំlញ េធT Oស« រេo% ត >៉ក់ហូល អីេទអ៊ុt? 

ខ៖ មិនែដលេទខ; < ំ មិនែដលេធT Oេទ េធT OែតកេនGលៃ4ពលក់។ 

ក៖ េធT OកេនGលៃ4ពឬអ៊ុt? ហ% ឹងដូចLឪពុក'D យអ៊ុtLអ%កបេ4ង±ន ឬក៏�៉ងេម៉ចែដលអ៊ុt? 

ខ៖ �យo �យអ%កបេ4ង±ន។ 

ក៖ �យ¸ងឪពុក ឬ�យ¸ង'D យ? 

ខ៖ ¸ងែម៉។ 

ក៖ �យ¸ងែម៉! 

ខ៖ េ^យេរ£នតËញ តËញ>នមក ឱjែម៉ខ; < ំយកេ�លក ់េហOយទិញអង«រ។ 

ក៖ អqr ឹងអ៊ុt4សី ស4'ប់អ៊ុt4សីវ Qញ គិត`ជីវ Qតអ៊ុt4សី 'នេពលែដលលំ>ក �̧ ងំេទអ៊ុt? 



ខ៖ 'ន! 'នេពលពិ>ក ពិ>កែមនែទន ពិ>កដល់ %̀ ក់យំ។ 

ក៖ េ[េពល2ែដលអ៊ុt? 

ខ៖ េ[េពលកូនមួយ កូនពីរ ែតឥឡ6 វេនះេរ£ងធូរបនD ិច ែតេ[ែតពិ>ក។ 
ពិ>កអត់លុយអត់អី។ 

ក៖ អqr ឹងអ៊ុt4សី 'នបទពិេWធន៍ល· ៗេទអ៊ុt ដូចLmរកូន ឬក៏mរក� Jយអីអqr ឹង 
¹� ប់'នេទ? 

ខ៖ 'នេតO mរកូន។ 

ក៖ អqr ឹងេពលហ% ឹង 'ន^រម+ណ៍�៉ងេម៉ចែដរអ៊ុt4សី? 

ខ៖ ភ័យ! 

ក៖ េម៉ច>នភ័យវ Qញអ៊ុt4សី? 

ខ៖ �̧ ចេភ�±វេគហូបមិន4គប ់មិន4¤ន់។ 

ក៖ អូ! េយOង �̧ ច` ផnត់ផnង់^រឱjេគអត់4គប់4¤ន់។ 

ខ៖ 0៎! �̧ ចេគនិ�យ ហូបមិន{v យ អីហ% ឹង2។ 

ក៖ អqr ឹងស4'ប់អ៊ុt4សី អ៊ុt4សី¹� ប់'នសង³ឹម` ធំេឡOងចង់េធT OអT ីមួយេទអ៊ុt? 

ខ៖ ចង់េធT OេតO ែតែម៉ឪមិនឱjេដOរ ឱjេដOរេបO¤+ នអqr ឹង េចះែតេ[េធT Oែ4សេ� 
លក់េ¤េ[ផGះេ� លក ់កំពិស លក់កំេ>នហ% ងឹេ�។ 

ក៖ ហ% ឹងេហOយ! >ទៗ អ៊ុt4សីល· ។ អqr ឹងចុងេ4mយេបOសិនLអ៊ុt4សីចង់ែផDFD  ំ
េតOអ៊ុt4សីចង់ែផDFD ដំល់ កូនេkជំlន់េ4mយ �៉ងេម៉ចខ�ះអ៊ុt? 

ខ៖ ែផDFD ចំុងេ4mយ  ឱjកូន4បឹងរកសីុ កុំឱjពិ>កដូចខ; < ំពិ>ក2ស់ 4បឹងរកេ� 
ឱj>ន'ននឹងេគ កុឱំjេគេមOល¼យ។ 

ក៖ និ�យអqr ឹងស4'ប់អ៊ុt4សី 4បសិនេបOអ៊ុt4សី ចងឱ់j¤ត់េជ£ស¯ង 
អ៊ុt4សីចង់ឱj¤ត់េច£ស¯ង អT ីខ� ះែដរ? 

ខ៖ ចង់េច£ស¯ង កុឱំjជួប^ពិ>កហ% ឹង2 ប៉ុែនD¯មិនជួប'ននឹងេគេWះ។ 

ក៖ អqr ឹងស4'ប់បÌÍ សងnម ដូចL េ4គÉងេញ±ន អT ីៗហ% ឹង2 
អ៊ុt4សីចង់ែផDFD អំT ីខ� ះដល់ពួក¤ត់? 

ខ៖ ចង់ែផDFD កំុឱំj'នជួប^អqr ឹងេlះ ឱjកូនេkជំlន់េ4mយ កុំឱj'ន^ %̀ ហំ% ងឹ 
ពិ>ក2ស់ ឮេគ`¯យែម៉¯យឪេទ£ត។ 

ក៖ ហ% ឹងេហOយ! អqr ឹងចុងេ4mយ ខ; < ំសូមអរគុណអ៊ុt ែដល>នផDល់ឱmសឱjខ; < ំ^ចស'( សអ៊ុt 
អំពី ែខ¶ជីវ Qតអ៊ុt អqr ឹងខ; < ំសូមជូនពរអ៊ុt 'នសុខ�ពល·  'នក'� ំង'ំមួន េហOយ` 
4គប់មុខរបរែដលអ៊ុt 4សីេធT Oហ% ឹង សូមឱjទទួលេLគជយ័ `4ស6វែ4សអី េធOT>នផលេ4ចOន។ 

ខ៖ កុឱំjពិ>កេពក។ 



ក៖ ហ% ឹងេហOយ! កុឱំjពិ>កេពក។ ហ% ឹងេហOយ ខ; < ំសង³ឹម` 
mរស'( សមួយេនះនឹងជួយដល់កូនេk ជំlន់េ4mយ` 
ពួក¤ត់^ចេរ£នេហOយនឹង'នជីវ Qតតសូ៊oមគ4ម6របស់អ៊ុt4សីែដរ។ អរគុណ េ4ចOន៕ 

 

 

 


