
កិច$ស&' សរបស់ៃណ េ/ភណ1 ័ 

ក៖ អ%កស'( សេ*+ ះ េហង សុជីវ 3      ខ៖ អ%កែដល8ត:វស'( សេ*+ ះ ៃណ េ=ភណ?  ័

 

ក៖ ៃថ&េនះញ៉,មអរគុណដល់អ6កមីងែដល:នឲ<ញ៉,មសំ?សន៍អំពីជីវDបវតG ិរបស់អ6កមីង េហJយL
រសំ?សន៍េនះDតMវ:នេរNបចំេឡJងេQយសកលវ RទTល័យេVDបេទសWេមរ Rច េXY ះZ បី [\ យ យូ
 សកលវ RទTលយ័^នកមY វ RធីេដJម`ីេរNបចំមួយេនះេឡJងេដJម`ីទុកឲ<កូនេbជំcន់េDLយេដJម`ីW
ចde ល់ពីជីវ Rតរបស់អ6កមីង ,  េតJអ6កមីងឆhងLត់េVអi ីខh ះ? េហJយLរសំ?សន៍lងំអស់េនះពួ
កេយJងQក់ចូលេmកn oងេវបdយមួយែដល^នេXY ះZ www.cambodiaoralhistory.byu.edu 
េហJយចឹងcងខ�៊�សូម�ប់េផGJមេធi JLរសំ?សន៍េនះ Lរសំ?សន៍េនះ េតJអ6កមីងយល់DពមQក់
េmកn oងេវបdយែដលញ៉,ម:ននិយួមិញេនះអត់មីង?យល់Dពមអត់មីង? 

ខ៖ យល់។  

ក៖  �ស ចឹងមីងញ៉,មចង់de ល់េXY ះមីងេពញ, េXY ះមីងេពញមីងេXY ះអីេគែដរ? 

ខ៖ ខ�៊�េXY ះ ៃណ េdភណ� ័។ 

ក៖  មីងេកJតេVកn oងៃថ& ែខ �6 ំ�ែដរ? អត់�ំេទេហ? ចឹងមីង�ំ�6 ំមីងេកJត�? 

ខ៖ មីងេកJត�6 ំ ១៩៧៣ ។ 

ក៖  ១៩៧៣ េហ?  

ខ៖ ហ6 ឹងេហJយ 

ក៖  ចឹង�6 ំែខY រមីង មីងេកJត�6 ំអីេគវ Rញ? 

ខ៖ �6 ំែខY រមីង មីង៤៨�6 ំហ6 ឹងេហJយ ៤៧!!!!  

ក៖  �6 ំែខY រ W ជូត ឆ� �វ �ល េZះ មីងេកJត�6 ំអីេគ? 

ខ៖ មីង�6 ំជូត។ 

ក៖  ចឹងមីងេពលមីងេកJត ភូម ិឃំុ �ែដរ? 

ខ៖ ែDពកហូរ។  

ក៖  េV ែDពកហូរ? ភូមិឃំុែDពកហូរ?   

ខ៖ ែមនេទ បទ�ជី។  

ក៖  បទ�ជី ភូមិ បទ�ជ ីDស ,ក�េ�Y  េខតG ក�G លហ6 ឹងេហ?  



ខ៖ ហ6 ឹងេហJយ។ 

ក៖  ចឹងមីង េតJមីង^នេXY ះេគេ��ងេD�អត?់ 

ខ៖ េV�ងេD� ?   

ក៖  �ស ។  

ខ៖ អត់េ�។   

ក៖  េXY ះ�ងេD�� ^នេXY ះអីេផ�ងពីេXY ះ ភណ� ័េទ?  

ខ៖ អត់េទ ។ 

ក៖  ^នែតេXY ះមួយហ6 ឹងេទេហ?  

ខ៖ ^នែតេXY ះមួយហ6 ឹង។  

ក៖  ពីេកYងេគ�h ប់េ�មីងអីេទ?  

ខ៖ អត ់

ក៖  ចឹងមីងេD�ពី?dែខY រមីង^នេចះ?dេផ�ងេD�ពី?dែខY រអត?់  

ខ៖ អត!់!! 

ក៖  េចះែត?dែខY រមួយចឹង?  

ខ៖ �ស។ 

ក៖  ចឹងមីងដូច� េតJឪពុក Ĝ យមីង ត់រស់េVlងំពីរអត?់ 

ខ៖ អត់។  

ក៖  dh ប់lងំពីរម៉ង?  

ខ៖ dh ប់lងំពីរ។ 

ក៖  ញ៉,មចង់ដឹងZេតJឪពុកមីង  ត់េXY ះអីេគែដរ? 

ខ៖  ត់េXY ះ ៃណ។   

ក៖  េXY ះេពញរបស់ ត់ចឹង�មីង? 

ខ៖ ែម៉:នde ល់  ែម៉ េ¡ សំ�ង។  

ក៖  �ដឹងែតេXY ះ �ៃណ , ែតDតកូល ត់មីងអត់�ំ?  



ខ៖ ហ¢   ម ៃណ ។   

ក៖  ចឹងមីង មីង�ំដូចZ � ត់េកJតេV�6 ំ� មីង�ំេទ? 

ខ៖ អត់�ំ ែមនពុកញ៉,មផងឪពុកញ៉,ម:នញ៉,ម�ំ។ 

ក៖  ឪពុកមីងេXY ះអីេគ។ 

ខ៖ ឪពុកមីង។   

ក៖  េXY ះឪពុកបេង£ Jត�។   

ខ៖ ឪពុកបេង£ Jតdh ប់�ំងពីជំcន់ប៉ុល ពតហ¢  េXY ះ  :៉ន់។ 

ក៖  :៉ន ់? មីង�ំេទZេកJត�6 ំែខY រ  ត់េកJត�6 ំអ?ី  

ខ៖  ត់េកJត�6 ំអី អត់de ល់ផង យូរេហJយ�ំងពីរជំcន់W ពត ។   

ក៖  �ស ។  

ខ៖ អត់�ំ មីងេVប៉ុនេនះ។  

ក៖ េVទូចៗេហ? មីង�ំេទ ZDស ,កកំេណJតរបស់ ត់េV�វ Rញ ឪពុកបេង£ Jតរបស់មីង�? 

ខ៖ េVបទ�ជីហ6 ឹង។  

ក៖  េVបទ�ជីែដរ Dស ,ក�េ�Y  េខតGក�G លហ6 ឹង។  

ខ៖ ហ6 ឹងេហJយ។ 

ក៖  ចឹងសំ¥ប់ Ĝ យមីង ត់េXY ះអ ីlDំតកូល េXY ះេពញ� ែម៉េXY ះអីេគ? 

ខ៖ ែម៉េXY ះ េ¡ សំ�ង។ 

ក៖   ត់^នទីកែនhលកំេនJតេV�ែដរមីង?  

ខ៖ េVបទ�ជី។ 

ក៖  េVបទ�ជីហ6 ឹងែដរ។  

ខ៖ ហ6 ឹងេហJយ។   

ក៖   ែតមួយមីង�ំZ ត់េកJតេVេពល� េហJយ�6 ំ�េទ? 

ខ៖ អត់de ល់។   

ក៖  ចឹងសំ¥ប់ Ĝ យរបស់មីង ឥឡM វ ត់dh ប់េហJយែមនេទ?  



ខ៖ �ស ។   

ក៖  េហJយេពល ត់dh ប់  ត់dh ប់Wយុប៉ុcY ន? 

ខ៖  ត់Wយុែប៉ត�ង ែប៉តអ ី ត់dh ប់៧៧។   

ក៖  េហJយ ត់dh ប់�6 ំ�ែដរមីង ។   

ខ៖ អត់ដឹងេទ េភhច�6 ំេហJយ ត់ហ¢ !!!   

ក៖  ែតេទJបែតdh ប់េតJ§យហី?  

ខ៖ េទJបែតdh ប់។   

ក៖  Dបែហល� ២ឬ៣�6 ំមុនេទហី។   

ខ៖  ២ ៣ �6 ំមុនអី េទJបែតប៉ុcY នែខហ6 ឹង។  

ក៖  ចឹងdh ប់�6 ំ ២០១៦ ហ6 ឹងេទែមនេទ?  

ខ៖ �សហ6 ឹងេហJយ �6  ំ២០១៦ហ6 ឹង  ត់េទJបែតdh ប់េតJ !!! �:នយូរ។ 

ក៖  ឪពុកបេង£ Jតមីង ត់dh ប់�6 ំ�?  

ខ៖� េបJ� ៃណ  ត់dh ប់�ំងពីរេនះណ¢   ,  ត់dh ប់�ំងពី�6 ំ២០០០ប៉ុcY នេទេមJល � ៥ �6 ំ
េហJយ�។   

ក៖  ចឹង ២០១១ ឬ ២០១២ អីហ6 ឹងេហ មីងេហ? 

ខ៖ អត់េទ អត់�ំ។ 

ក៖  Zឪពុកបេង£ Jតរបស់មីងZdh ប់យូរេហJយេcះ?   

ខ៖  ត់dh ប់�ំងពីជcំន់ ប៉ុល ពត ហ¢  ។  

ក៖  អត់�ំេទ �ំងពីជំcន ់ប៉ុល ពត ហ6 ឹង។  

ខ៖ �ស 

ក៖  ចុះមីង^ន�ំ�របស់មីង� de ល់� de ល់§យេតJហី? 

ខ៖ េXY ះ �េ¡ ។   

ក៖  �ងពុកឬ �ង Ĝ យ?  

ខ៖ �ង Ĝ យ េXY ះ�េ¡?   



ក៖  �ស ។ de ល់េXY ះ េពញរបស់ ត់េទមីង?   

ខ៖  ត់េXY ះ� េ¡។ 

ក៖  Dស ,កកំេនJត ត់េV�ែដរ មីង�ំេទ?  

ខ៖ េVបទ�ជីហ6 ឹង សុទែតបទ�ជីlងំអស់។   

ក៖  បទ�ជី េខតGក�G លែដរ !!!,ចុះ§យេXY ះអីេគ§យ? 

ខ៖ §យេXY ះ §យសុ៊ន ។   

ក៖  §យ សុ៊ន?! ចុះ ត់េVបទ�ជីហ6 ឹងែដរេហ?   

ខ៖  ត់េVបទ�ជីហ6 ឹងែដរ Dស ,កកំេណJត ត់េVែDពកហូរ។   

ក៖  ែDពកហូរ Dស ,ក �េ�Y  េខតG ក�G លហ6 ឹងេហែដរ?   

ខ៖ �ស 

ក៖  ចុះសំ¥ប់§យ�ងឪពុករបស់មីងមGង  ត់េXY ះ §យអី �អីែដរមីង? 

ខ៖ អត់de ល់េទ �ំងពីហ6 ឹងមកញ៉,មអត់de ល់េទរហូត �ំងពី§យdh ប់មក ញ៉,មអត់ែដរde ល់
 ត់ មិនឲ<ញ៉,មde ល់ផង េធi Jេម៉ច។ 

ក៖  ចឹងមីងញ៉,មចង់សួរបនG េទNតZមីង^នបងប® �នDប ,សDសីប៉ុcY នcក់ែដរ?  

ខ៖ ខ�៊�^នបងប® �នDប ,ស១ Dសី៤។   

ក៖  �ស េហJយមីង!!! ។ 

ខ៖េមJលឈប់Wល េមJល មីទូច ញ៉,ម េបJ¥ប់ប® �នេនះែត២cក់េទ ញ៉,មlងំអស់[៥ cក់�។ ក៖ 
 �ស ។  

ខ៖ �ងបG ីមុន ២cក់ �ងញ៉,ម៣cក ់។  

ក៖  �ស។   

ខ៖ បងណូ បង�ត ខ�៊�។  

ក៖  �ស។  

ខ៖ បងប® �នញ៉,ម៥cក់lងំអស់។ 

ក៖  េហJយមីង�កូនទីប៉ុcY នែដរ?  

ខ៖ ញ៉,ម�កូនទី៣។ 



ក៖  េហJយឥឡM វបងប® �នមីងេVរស់lងំអស់ឬក?៏   

ខ៖ េVរស់lងំអស់។ 

ក៖  េហJយឥឡM វពួក ត់េV�ែដរ េVជិតៗ ឬក៏េV?   

ខ៖ េV�មួយ 6  េVជិត 6  ។ 

ក៖  េVភូមិែDពកហូរហ6 ឹងែដរ? 

ខ៖ ហ6 ឹងេហJយ។  

ក៖  �ស ។   

ខ៖ WcងេVអី[\ ន់lងំអស់ 6  បងប® �នlងំអស់ Y  ៣cក់ , េហJយមួយេVភ6 ំេពញ។ 

ក៖  �សហ6 ឹងេហJយ , ចឹងមីងេតJជីវ Rតរបស់មីង អi ីែដលមីងចង�ំ�េគេVកn oងជីវ Rតេm? េពល
េវ±�ែដលមីងចង�ំ�ងេគ សប²យ េកJតទុក³អី^នអi ីែដលចង�ំ�ងេគេVកn oងជីវ Rត
េm? 

ខ៖ មីងអត់ចង�ំជីវ Rតេទ មីងេដJរកំសត់កំរ េដJររកហូបមិន:នផង មីងេដJរគក ់េ:កេ�Wវ
េគ ទំ¥:ំន១០០០០ ចឹងេm ២០០០០ចឹងេm ទំ¥ែំតេQះDdយរចួ។   

ក៖   �ស ។  

ខ៖ ៃថ&�អត់េmេដJរខ́ីបំណុលេគេm អត់ៗេm។   

ក៖  �សចឹង¥ល់ៃថ&ដូច�ជីវ Rតមីងដូច�ពិ:ក�ងេគបំផុត�េពល�? 

ខ៖ ពិ:កជីវ Rត�ងេគ ពិ:កដូច¥ល់ៃថ& អត់^នជីវ Rតេនះេទ,  ៃថ&�^ន ៃថ&�រក:ន ៃថ&
�អត់ អង£រក៏អត់ :យក៏អត ់។  

ក៖  ចឹងេទNត!!!!  

ខ៖ �ស ។ 

ក៖  ចឹងមីងLររស់េVរបស់មីង ធំេឡJងមីងDបកបរបរចិµឹ́មជីវ RតេQយអីេគែដរ ឪពុក Ĝ យDប
កបរបរចិµឹ́មជីវ Rតអីេគែដរ? 

ខ៖ មីងDចMតេ¡Y ។   

ក៖  DចMតេ¡Y លក់ចឹងេm?   

ខ៖ ហ6 ឹងេហJយ។   

ក៖   ពីទូចមកមីងេធi Jអីេគ? 



ខ៖ ពីតូចមកមីងេmេរNន។   

ក៖  េmេរNនែដរេហ?  

ខ៖េmេរNន:នZ6 ក់ទី៣  ទី២ ,  ទី២ហ6 ឹងឈប់េm ែម៉េនះហ6 ឹង អត់អី�� ឈប់េmេmេV�មួ
យបងរហូតចឹងេm ។  

ក៖  �ស។ 

ខ៖ ដល់ែតមកេពល^នបG ី អត់េទNត មកDកដូច 6  បG ីក៏,  �ងបG ីេcះក៏េម^៉យ។  

ក៖  �ស។  

ខ៖ �ងបG ីេcះអត់̂ នពុក Ĝ យអត់lងំអស់ , េហJយ^៉ក់ញ៉,មេនះអត់េទNត។   

ក៖  �ស។  

ខ៖ ដូច 6 ។   

ក៖  ច៊¶ងសុទែតពិ:ក។  

ខ៖ េវទclងំអស់។ 

ក៖  ហ6 ឹងេហJយ ចឹងមីងេពលមីងេរNនមីងេរNន:នែតZ6 ក់ទី៣ ែមនេទ?  

ខ៖ មីងេរNន:នZ6 ក់ទី២ េទ ែមនទី៣ េទ!!!! 

ក៖  េVd±�ែដរេពលេរNន។   

ខ៖ ែDពកហូរ។    

ក៖  d±ែDពកហូរ!!!   

ខ៖ េរNនអត់:នចប់ចុង ចប់េដJមអីផងហ6 ឹង។   

ក៖  �ស ។   

ខ៖ Z6 ក់ទី២ចប់:ត់ ឈប់បេ�G យ អត់:នេរNនអីេទNតេទ។ 

ក៖  ចឹងមីងេពលមីងកំពុងេរNនមីង^នកG ីDសៃម៉ធំេឡJងមីងចង់េធi Jអីេគ? 

ខ៖ មីងDសៃម៉Z មីងរកLរ·រេធi J ដល់ឥឡM វ^នេធi Jអី េដJរែតេធi Jច៊¶ងៗេm ^នេធi Jអី អត!់!!!!  

ក៖  D ន់ែតេ:កគក់ឲ<េគចឹងេm ។  

ខ៖ េអJ។   



ក៖  ែដល�h ប់Dសៃម៉ចង់េធi Jេពទ< DគMបេDង¸នអីអត់េVកn oងជីវ Rត ?   

ខ៖ អត ់អត់^នDសៃម៉េទអូន ចង់:នែតកូន^ន:ន ឲ<:ន^នDគប់D ន់ហូបេm ។   

ក៖  �ស ហ6 ឹងេហJយ មីង�h ប់Dបកបរបរដូច�េធi JែDសចំLរអីអត?់   

ខ៖ េធi J�មួយ Ĝ យឪពុកមុនហ¢  យូរេហJយ។   

ក៖  �ស។ 

ខ៖ �ំងប៉ុcY �6 ំមកេហJយ Wដីចិនហ6 ឹង ហ6 ឹងដីមីងេហJយហ6 ឹង ហ6 ឹងមG ៊�ហ6 ឹង។   

ក៖  �ស េធi JQDំសMវ Qអំីច៊¶ងេm ?  

ខ៖ េអJ ស¹ �ងDសMវស¹ �ងអីlងំអស់ហ6 ឹងេm។   

ក៖  �ស ។  

ខ៖ ដល់ ត់dh ប់អស់េm  ត់  េគេចះចុះេm  ែម៉ ត់លក់ែចកកូន ែចកេbអស់េm  ត់អត់
ទុកេទេគមកយកទេទៗហ6 ឹង។  

ក៖  �ស។   

ខ៖ ចឹងេmលក់េ�លឲ<េខºចខº ីឲ<អស់។   

ក៖  �ស 

ខ៖ �h ចេគមកយកអស់ េបJយកេm^ន:នអីឲ<កូនេbសីុ។ 

ក៖  �ស ហ6 ឹងេហJយ។ 

ក៖ ចឹងមីងសំ¥ប់ដូច� ឆhងLត់Lរ·រមក េធi JែDសចំLរ េ:កេ�Wវឲ<េគ  ^នអីែដលអ6ក
មីងេធi JេទNតេទ? 

ខ៖ មងីេធi Jេគ អcម័យេVេពទ<�េ�Y ជ័យជំនះ។   

ក៖  ហ¢  េVេពទ<ជ័យជំនះហ6 ឹង ។   

ខ៖ ដល់េពលេចះចុះេm មីងZអត់េធi J វ Rញេm។   

ក៖  �ស។   

ខ៖ដូចេយJងអ6កល» ចឹងៗៗ េគZឲ<េយJង េគZឲ<េយJងេចះចុះ េដញេយJងេចញ DគMេពទ<ហ6 ឹង។ 

ក៖  �ស។   

ខ៖ ដល់ហ6 ឹងេយJងេចញេm ខ¼ ិលេV។   



ក៖ ចឹងមីងសំ¥ប់ជីវ Rតរបស់មីង� សំ¥ប់ពីេកYងមកដល់េពលចំ�ស់ហ6 ឹង េតJមួយ�ែដលDស
ល�ងេគ ែដលDស½ល�ង?   

ខ៖ អត់^នDស½លេទពិ:កlងំអស់។   

ក៖  សុទែតពិ:កេហ?  

ខ៖ ពិ:កlងំអស់។   

ក៖ េQយdរជីវ?ពឬក៏េម៉ចែដរ ?េQយdរជីវ?ពម៉ង។ ចងឹមីង�ប់េផGJមចូលដល់ចំណង់ចំ
ណូលចិតGមីងវ RញមGង េតJមីងចូលចិតGពិdរម¾ �បអីេគែដរ? 

ខ៖ មីងទិញអីេm �Wេcះ ទិញWេនះេm សh ម¿ �រ សh អីេm។ 

ក៖  ែតម¾ �មមីងDស±ញ់�ងេគចូលចិតGÀ៊� ម៉ង�។ 

ខ៖ ចូលចិតGÀ៊� dច់^ន់។   

ក៖  ចូលចិតGÀ៊� dច់^ន់!!! ម¾ �ប�& ញ់េទNតេហ!!!! ចឹងមីងេចះេធi Jម¾ �បេទ?  

ខ៖ �?   

ក៖  េចះេធi Jម¾ �បអត់ ?   

ខ៖ េចះ។   

ក៖  នរ�បេDង¸នមីងែដរ? 

ខ៖ មីងអត់^នអ6កបេDង¸នេទ េចះខ� Áនឯង។  

ក៖  :យេចះQេំទNត។ �ស ។  

ខ៖ :យ�6 ំធំក៏មីងេចះQែំដរ។   

ក៖  អ¢  ឡM យែមនែទន, ចឹងមីងេតJបទចំេរNងអីមីងចូលចិតGdG ប់�ងេគ? 

ខ៖ បទចំេរNង�ងេគ , េភhចេហJយWហ6 ឹង។   

ក៖  េជJងភ6 ំសំេÃអីចឹងេmហី?  

ខ៖ ហ6 ឹងេហJយ។ 

ក៖  េហJយអ6ក�េគេDច¸ង?ចូលចិតGអ6កចំេរNងមួយ��h ងំ�ងេគ?   

ខ៖ េអJ ដឹងអ6ក�េទ មីងអត់េទ dG ប់D ន់ែតZ:នdG ប់ មិនde ល់េគៗ។ 

ក៖  ចឹងមីង មីងែដល�h ប់ត²ញកេនºល ត²ញកÄនGក អីេទពីមុនមកឬក៏ឥឡM វ ?  



ខ៖ អត់េទ។ 

ក៖  អត់េចះេទ េហJយឥឡM វមីងរស់េVផºះ ផºះរបស់ខ� ÁនឯងÅº ល់ឬរបស់នរ�េគ?   

ខ៖ ផºះរបស់មីង 

ក៖  ផºះមីងម៉ូតេម៉ចែដរ ថYេលJ េឈJេDLម វ ÆÇ?  

ខ៖ អត់េទ សង£ ័សី។   

ក៖  ផºះរេបNបសង£ ័សីេហ?  

ខ៖ ល¢ េល¢ វ^នស» ី�:ំង។  

ក៖  �ស។  

ខ៖ ^នែត:៉ងសី:ំងហ6 ឹង ផºះហ6 ឹងេលចេDLម លិចេលJហ6 ឹង ។   

ក៖  �ស ។  

ខ៖ រកអី:ំងេm ជិតេm។   

ក៖  �ស ។  

ខ៖ ហូយពិ:កេវទc�ស់ ។ 

ក៖ �ស ,  ៃហចុះមីងេពលជំcន ់ប៉ុល ពត មីងេកJតlន់ជំcន់ប៉ុល ពត ែមនេទ?  

ខ៖ lន់។ 

ក៖  មីង�ំZមីងឆhងLត់អីេគខhះអត?់  

ខ៖ មីងេកJត�6 ំេអJ ជំcន់ប៉ុល ពត េហ?  

ក៖  �ស , មីងជួបេរÈងអីេគខhះ។ 

ខ៖ជំcន់ ប៉ុល ពត េពលេនះ lន់ែតេគ Qកេ់�6 ះ Qក់Dច[ក់ េហJយចងេកYង ែម៉ឪេcះក៏អត់
ជួប ែម៉ឪក៏អត់េV �មួយ Ĝ យេទ។  

ក៖  �ស។  

ខ៖ ប៉ុនតូច�ងេគក៏អត់េVែដរ។ Ĝ យេVេQយខ� Áន េVែរកកcG ប់ ភh ឺែDស ចំLរឯេ�ះ។ 

ក៖  ចឹងកូនេហJយនឹង Ĝ យអត់:នេV�មួយ 6 េទចុះ?។  

ខ៖ ែម៉ឪឯងចឹងអត់^នេV�មួយ 6 lងំអស់។  



ក៖  �ស 

ខ៖ េVេQយខ� Áនម៉ង។  

ក៖  �ស ។  

ខ៖ មីងេVែដលេQយែឡកេm ែម៉េVេQយែឡកេm។  

ក៖  �ស។  

ខ៖ េឃJញេកYងប៉ុន�ក៏េ:ក·ប់ប៉ុcY នក៏·ប់ែដរ ខ�៊�រស់េQយdរបងខ�៊�េទ បងញ៉,មទី២។  

ក៖  �ស។  

ខ៖ ចឹងបងញ៉,មទី២ ហ6 ឹងេហJយ បងញ៉,ម បង�ត ជីវ RតDសង់ញ៉,មមក�។  

ក៖  �ស។  

ខ៖ ក៊�អី·ប់:ត់េហJយ។  

ក៖  េម៉ចមីង Dសង់េម៉ចេmៗ? 

ខ៖ cំមីងរត់�Lត់កn oងDសMវ កn oងេគហ6 ឹង�។  

ក៖  �ស។  

ខ៖Lត់DសMវេពញចឹងេm  ត់រត់�មកn oងៃDពអូរចឹង អត់:យ២cក់បងប® �នក៏^នែដរ លួចឆ
ក ់បhន ់េគ:នហូប។ 

ក៖  មីង�h ប់េឃJញេគសំ±ប់នរ� 6̂ ក់អីអត់ �h ប់េឃJញអីេទ?   

ខ៖� មីងអត់^នេឃJញសំ±ប់ មងីេឃJញសំ±ប់េគ 6̂ ក់ម៉ងែមនសំ±ប់េទេឃJញសំ±ប់ ^៉ភូ
មិម៉ង :ញ់·ប់lងំអស់។   

ក៖  រះម៉ងេហ?   

ខ៖ហ6 ឹងេហJយ សំ±ប់lងំអស់ ^នW�ទុកW�េទេបJZគុមែតេគមក lងំអស់Wលីង d»
តេចសម៉ង។   

ក៖  �ស។  

ខ៖ Y នេVសល់េទ ជំcន់ហ6 ឹង·ប់អស់WលីងេហJយ ចុះេ�6 ះៃដេ�6 ះេជJងេVវតGអស៉េហJយហ6 ឹង។
  

ក៖  �ស។  

ខ៖ Qក់អស់េហJយហ6 ឹង ^ន អីេទNត ។  



ក៖  �ស។  

ខ៖អត់េទ េ�6 ះៃដ េ�6 ះេជJង  ចឹង:នZកូនេbេយJងអត់េនះេទ , ពិ:ក�ស់អូនេនJយ ¥ល់
ៃថ&េនះ។ 

ក៖  �ស េហJយមីងេVជំcន ់ប៉ុល ពតហ6 ឹង មីងេVភូមិ� មីងេV�។  

ខ៖ មិនេVែDពកហូរេទ មីងេVេនះហ¢  ែDពកកំពឹសហ¢ ។ 

ក៖  ែDពកកំពឹស?  

ខ៖ ហ6 ឹងេហJយ។  

ក៖  េពលជំcន់ ប៉ុល ពត ហ6 ឹង? 

ខ៖ ហ6 ឹងេហJយ មីងេVែDពកកំពឹស មីង�ំ:នែតប៉ុណÊ ឹង។ 

ក៖ �ស , ដល់ឥឡM វមីងហូបវ Rញ LរហូបចុកមីងេVជំcន ់ប៉ុល ពត មីង:នDគប់D ន់អត ់

ខ៖ អត់ផង។ 

ក៖  េម៉ច មីងWចD:ប់ពួកេយJង:នេទ Zហូបេម៉ចែដរ? 

ខ៖ មីងហូប:នែតេនះហ6 ឹងហូបេគឲ< ែតបបរDតកួន បបរអី េគឲ<សីុហ6 ឹង។  

ក៖ �ស។  

ខ៖ ^នស» ីឲ<សីុ អត់អីឲ<សីុផងៗ បបរDតកួនឲ<សីុហ6 ឹង។  

ក៖  �ស ។  

ខ៖ េពលេនះចឹង^នអីឲ<សីុ អត់ផងហ6 ឹង។ 

ក៖  េពល?� ក់ពីDពឹកមក មីងហូបអីេគមុនេគ?  

ខ៖ ?� ក់ពីDពឹក�?   

ក៖  ?� ក់ពីDពឹកេពលជំcន ់ប៉ុល ពត �មីងហូបអីមុនេគេm? ឬក៏េmេធi JLរម៉ង?  

ខ៖ មីងេហ?  

ក៖  �ស 

ខ៖ អត់lន់^នេធi JLរេទមីង កូនេកYងៗហ6 ឹង េគឲ<ទូលWចម៍េ ។   

ក៖  �ស ។  



ខ៖ ^នេទ ^នlន់សីុអ ីសីុអីផង ស» ីក៏អត់ែដរ។   

ក៖  េmទូលWចម៍េ ម៉ង។  

ខ៖ទូលWចម៍េ ម៉ង។េហJយQក់�េmWចម៍េ ហ6 ឹង។ ទូលWចម៍េ ហ6 ឹងយកេm�ក់េនះម៉
ង កែនhលបcº យ[ហ6 ឹងម៉ងៗ  េគេ�ែDពកកំពឹសហ6 ឹង។ 

ក៖  េគយកWចម៍េ េធi Jអីែដរជំcន់ហ6 ឹង េគQក់អីេគខhះ? 

ខ៖ េគQក់េនះ� Wចម៍េ ហ6 ឹងេគQក់េអJ េធi JDសMវ� េគQDំសMវេតJ។  

ក៖  �ស។  

ខ៖ េគQDំសMវេតJ 

ក៖  េVជំcន់ហ6 ឹងេគQអំីខh ះមីង�ំេទ?  

ខ៖ DសMវ ដំឡM វ។ គ អីេគេទNតេm? េËត ស» ីៗ មួយចប់េគេធi J DតMវLររបស់[សីុ។  

ក៖  េហJយែតមីង អត់:នហូបេទ ែមនេទ?  

ខ៖ មីងអត់:នហូបេទ។ 

ក៖ េហJយដូច�បងប® �នរបស់មីងដូច�េម៉ចែដរ , ជីវ Rតរបស់ពួក ត ់Dស½ល ពិ:កេម៉ចែដរជំ
cន់ហ6 ឹង។  

ខ៖ ពិ:ក ពិ:ករត ់រត់ែពង� ែពងណីហ¢ ។ 

ក៖  �ស សំ¥ប់មីង មីងចង�ំអីេគ �ងេគកn oងជីវ Rតរបស់មីង េពលហ6 ឹង? 

ខ៖ មីងចង�ំ�ងេគ�ំែត �ប់េ�6 ះៃដេទ។ 

ក៖  មីង�ប់េ�6 ះៃដេទNត?   

ខ៖ ែមនេទ េគ�ប់េ�6 ះៃដ ។ 

ក៖  េគ�ប់េ�6 ះៃដ Lត់មុខមីងេហ?  

ខ៖ េអJយ េឃJញ�ប់ េគច៊¶ងេVវតGេយJងហ6 ឹង។  

ក៖  �ស ។  

ខ៖ េឃJញម៉ង។ 

ក៖  េហJយអូសlងំែខ�ៗ ច៊¶ងេm។  

ខ៖ ហឺុ ក៊�ែតេគមករÌេQះ េបJមិនអុីច៊¶ង·ប់អស់េហJយ  Y នេVរស់េទ។ 



ក៖  �ស  ច៊¶ងឥឡM វមីងដល់េពលមីងរចួផុតជីវ Rតពីរបបហ6 ឹង មីង^នWរមYណ៍§៉ងេម៉ចែដរ? 

ខ៖ មីងអរគុណ ¥ល់ៃថ& អរគុណេគជួយជីវ Rតរហូតមក ។  

ក៖  �ស។  

ខ៖ អរគុណកូនេbរស់ Ĝ យរស់ ឪពុករស់។  

ក៖  �ស  

ខ៖ lងំអស់ 6 េm េចះែតរកសីុេmមុខេទNតេmអូន�។ 

ក៖  �ស ។ 

ខ៖ ប៉ុណÊ ឹង 

ក៖ ចឹងមីងចូលដល់បÍ¢  Dគ½dររបស់មីងមGង ពីdi មីរបស់មីង� , បG ីមីង ត់េXY ះអីេគែដរមី
ង?  

ខ៖ គង ់ថុន 

ក៖  គង ់ថុន? ឥឡM វ ត់េVមួយមីងឬ ត់េV�វ Rញ? 

ខ៖  ត់េV�មួយញ៉,ម។  

ក៖  ¥ល់ៃថ&ហ6 ឹងេហ?  

ខ៖ ហ6 ឹងេហJយ 

ក៖  េហJយ ត់�di មីេម៉ចែដរមីង?  

ខ៖ di មីេពញច²ប់។ 

ក៖  េហJយ ត់ល» ចំេËះមីងអត?់  

ខ៖ ល»  ។  

ក៖  ហ6 ឹងេហJយ េហJយេពលមីងេរNបWËហ៍ពិËហ៍�មួយពូមកហ6 ឹង:នប៉ុcY ន�6 ំេហJយមីង។ 

ខ៖ ញ៉,ម�ំងពីេរNបWËហ៍ពិËហ៍�ំងពី�6 ំ៨១។  

ក៖  ១៩៨១?�6 ំ១៩៨១ មីងWយុ១៥�ំ6 ។  ១៥�6 ំមីងេរNបLរេហ?  

ខ៖ ហ6 ឹងេហJយ ។  

ក៖   អូយេលÈនេមស។  



ខ៖ ១៥�6 ំមីងLរ។ 

ក៖  េហJយឥឡM វ^នកូនប៉ុcY នcក់មួយពូ?  

ខ៖ ^នកូន៥cក់។ 

ក៖  មីងWចD:ប់ZកូនទីមួយេXY ះអី ទីពីរេXY ះអ ីlងំអស់េXY ះអីេគខhះ? 

ខ៖កូនទីមួយ គង ់សុ?កូនទី២ គង ់សុភÄកG ័កូនទី៣   គង ់សុភសG ័កូនទី៤   គង ់សុÅត កូនទី៥
    គង ់សុភី ែតប៉ុណÊ ឹង។   

ក៖   ែតប៉ុណÊ ឹងេហ?  

ខ៖ េអJយ។  

ក៖  Dសីប៉ុcY ន Dប ,សប៉ុcY នមីង? 

ខ៖ Dប ,សែត១ Dសី៤។ 

ក៖  ល» េតJ ក៊�ឲ<Dប ,សេDចJនេពក យកលុយឲ<េគមីង។ េហJយេម៉ចែដរមីងឲ<ពួក ត់េmេរNនlងំអ
ស់ 6 អត់មីង?  

ខ៖ េmៗ េរNន។  

ក៖   ត់េរNនដល់�េហJយ?  

ខ៖ ឈប់អស់េហJយ។ 

ក៖   ឈប់អស់េហJយ?ច៊¶ងមីងឲ<កូនេរNនដល់Z6 ក់ទីប៉ុcY នឲ< ត់ឈប់អស់េហJយ?  

ខ៖ ដឹងឈប់ទីប៉ុcY ន , :នZ6 ក់ទី៣ ឥឡM វ ២cក់េcះ 6̂ ក់េcះ:នេរNន�ប់ហ¢ ។  

ក៖  �ស។ 

ខ៖ មីមួយហ6 ឹង�ទី៤�។  

ក៖  �ស។  

ខ៖ ឥឡM វ:ន�ប់េរNនេហJយ ដល់Z6 ក់ទី៥ ទី៦េហJយឥឡM វ េរNនZ6 ក់ទី៥េហJយ។  

ក៖   �ស 

ខ៖ ប៉ុណÊ ឹង។ 

ក៖  ច៊¶ងមងីគិតZេម៉ចឲ<កូនេmេរNន? 



ខ៖ មីងចង់ឲ<កូនេចះ ឲ<កូន^ន:ន េចះែតេរNនេmជួយែម៉ឪ �ងេធi Jអីៗឲ<:នេm�។  
�ស។ 

ក៖  �សមីង ច៊¶ងេដJម`ីឲ<Dក ,មDគ½dរមីង^នសុភមងeលមីងេធi Jអីេគខhះសំ¥ប់Dគ½dរ? 

ខ៖ ឲ<កូនេធi JLរ ឲ<កូនរកអ ីេធi Jអីឲ<:នេm។ 

ក៖  �ស ច៊¶ងពួក ត់សុទែតេដJរ�មកនhងធម៌របស់មីងេតJ ែមនេទ?  

ខ៖ ហ6 ឹងេហJយ េដJរ�មកនhងធម៌lងំអស់។ 

ក៖ �ស ហ6 ឹងេហJយ ច៊¶ងមីងសំ¥ប់សំនួរចុងេDLយ មីង^នអi ីែដលចង់ែផGÅG េំmLន់កូនេbមី
ងជំcន់េDLយែដល ត់:នdG ប់សំេលងឭរបស់មីងអុីច៊¶ង� មីងចង់ឲ<D:ប់ ត់អីេគខhះ? 

ខ៖ កូនេb�? 

ក៖ ដូច�កូនេbមីងជំcន់េDLយែដលdG ប់សំេលងរបស់មីង� ច៊¶ងមីងចង់ឲ<េដJរេលJផ� �វល»
េម៉ចខhះ? 

ខ៖ហ6 ឹងេហJយឲ< ត់ ឲ< ត់យកផ� �វ ឲ< ត់េដJរផ� �វល»  ចង់ឲ< ត់េដJរឲ<ចំផ� �វល»  ក៊�ឲ< ត់េmផ� �វ
WDកក់ ឲ<:នល» ៗនឹងេគេm។  

ក៖  ផ� �វWDកក់េម៉ចខhះមីងដូច�ខhះែដរ?  

ខ៖អ6ក�េដJរេភh Jតេភh Jន ច៊¶ងេm� េដJរអី� េដJរហិតLវ ជក់^៉ ជក់អីច៊¶ងេm� ឲ<េជNសេច
ញឲ<ផុតេm�។ 

ក៖  �ស នឹងេហJយ 

ខ៖ ក៊�ឲ<[ចូលច៊¶ងេm� ។  

ក៖  �ស 

ខ៖ ឲ<[េចញឲ<�& យច៊¶ងេm�។ 

ក៖ �ស ច៊¶ងអរគុណ អ6កមីងសំ¥ប់Lរសំ?សន ៍ែដលអនុÍÐ តឲ<ញ៉,មេធi JLរសំ?សន៍អំពីជីវ
DបវតG ិរបស់អ6កមីហ េហJយLរសំ?សន៍lងំអស់េនះពួកេយJងនឹងQក់េmកn oងេវបdយ�ងេលJ
ែដលញ៉,ម:នD:ប់អ6កមីងេV�ងេលJហ6 ឹង� ច៊¶ងពួក ត់នឹងWចdG ប់នូវអi ីដូច�ជីវ Rតពិ
តរបស់អ6កមីង ក៏ដូច�ចំនង់ចំនូលចិតG ជីវ?ពDក ,មDគ½dររបស់អ6កមីង§៉ងេម៉ចច៊¶ងេm
� អរគុណេDចJនៗ។ 

 


