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ខ៖ នគរេ*ះេeកេËª កល¶ £ស់។ oអុនឯងេឃ)ញេហ)យឥឡ9 វZន7គ Wមហុ៊ន 
ZនជំនួញZនអីេគមក7គប់មុខ។ ជួយ£ ជំនួយេ�ះ។ មិនkចិន មិនkែខU រ មិនkយូន 
មិនk�វ។ េប);�ងំ·មកនូវ*\ ប់ែខU រនឹង ២០០ L% ំ។ 

ក៖ ;ទ។  

ខ៖ ;នេ�វ fញ។ ខR S ំេរ�នែត;�ងំណ៎។ ពីមុនេចះ ឥឡ9 វេភªចអស់េហ)យ។ េ@�ំែតoេឡវ។ូ 
បុង®7តឹងវgងំ oនឹងLB ញ់£ស់។ 

ក៖ ;ទ។ 

ខ៖ បុង®ែតវgងំែ7បkល¶ £ស់។  

ក៖ ;ទ។  

ខ៖ វ ូៗ ែ7បkេល¸នេឡ)ង។ 

ក៖ ;ទ។ េហ)យេឡវុបុងសអី? 

ខ៖ សែ7តតវgងំ។ បុងសែ7តវgងំ។  

ក៖ បុងសែ7ត·ងំ។  

ខ៖ ល¶ £ស់។ oេលវ ួៗ ែ7បkេល¸នេឡ)ង។  

ក៖ ;ទ។ អ�� ឹងទឹកដីេeកេËª កពីេដ)មេ@ឯ£េគ? េ@ភ% ំេពញណ៎។  

ខ៖ នគរេ*ះេeកេËª ក។  

ក៖ ;ទ។  

ខ៖ េ@នរគរេ*ះេeកេËª ក។ ដលមនុស�មកេ@េពញេពក េទ)ប4ក់kភ% ំេពញេ�។ 

ក៖ ;ទ។ ភ% ំេពញម\ងណ៎។ 

ខ៖មកេម)លេគ។ ដល់�ល់ៃងអ�� ឹងែដរ។  

ក៖ ;ទ។ 

ខ៖ ខR S ំ®Ì ប់�មពត៌Zនេទ£។ 

ក៖ ;ទ។ អ�� ឹងអ៊�7ប Wស�ក់ទងនឹង.®រ។ េ7�ពី.®រែខU រអ៊�7ប Wសេចះ.®រអីខª ះ? 

ខ៖ .®រÎគ£មក៏េចះដល់ឥឡ9 វេភªចអស់េហ)យ។ �ំែតoេលវ ូៗ ។ បុង®ែ7តវgងំ។   

ក៖ oេ�ះ.®រ;�ងំ។ មិនេមនេវ�ត£មេទ£ស់។ 

ខ៖ ឌីដូវេ�£? ជីេជ)យេដ)រែលង។  



ក៖ ;ទ។  

ខ៖ ចុះេ@7តលូងេទ�ន េ�សីុឈ� bល7តលូងេទ�ន។ យួន·Zន·េធ( )េÐែករ។ 

ក៖ ;ទ។  

ខ៖ េហ)យេយ)ងែខU រ7កេ�សីុឈ� bលយួន។  

ក៖ ;នេចះខª ះៗេ�។  

ខ៖ ១៥ េរ�ល។ 

ក៖ អូ។ 

ខ៖ េហ)យពីេកUងខR S ំេប)ក�នផង េធ( )ថ%ល់ េធ( )*របេ7ម) េធ( )ថ%ល់។ ;ទដល់ឥឡ9 វេឃ)ញថ%ល់េទ)សថ%ល់ 
ថ%ល់េឃ)ញ7តង់£®¶ តមិញ េឃ)ញ7កឡW ក 7តង់£រ¹ក់ដីធំៗលប់7កឡW កេ�ះ។  

ក៖ ;ទ។ េ4យ®រអ៊�7ប WសËª ប់យល់ដឹងពីេ�ះ។  

ខ៖ Ëª ប់េធ( )េធ( )�ន េធ( )នឹងៃដ េធ( )នឹងចប។  

ក៖ ;ទ។ ;ទ។ អរគុណអ៊�7ប Wស អ�� ឹងេ7�ពីអ៊�7ប Wសេចះ.®រ;ឬាំង;នÄª ែំដរណ៎? 

ខ៖ េចះពីបីZ៉ត់េ�ះ។ ចង់េភªចអស់េហ)យ។ 

ក៖ ចុះ.®រអង់េគªសអ៊�7ប Wស? 

ខ៖ អង់េគªសeU នេទេទ។ អត់�ំ។ 

ក៖ អត់េចះេទេ£ះ។ ;ទ។ អ៊�7ប Wសជួយជ7Zប�ក់ទងនឹង7បវត\ ិo»រពិ»ហ៍។ 
អំ7ប Wស*រ7បពន¬*លពីoយុប៉ុ�U ន? 

ខ៖ oយុ ២៥។  

ក៖ ២៥ ណ៎។ 

ខ៖ ;ទ។ មួយេនះeត់េទ)បនឹង*រេទ។ 

ក៖ eត់េទ)បនឹង*រេទ? 

ខ៖ ;ទ។ ឪeត់េTU ះ�.ច។  

ក៖ ;ទ។ 

ខ៖ ឪធម៏ខR S ំ។ 

ក៖ ;ទ។ eត់V®ច់ÔÕ តិែដរណ៎? 

ខ៖ ;ទ។ eតV់®ច់ÔÕ តិ អ%កជិតÄងែដរ។ 



ក៖ ;ទ។;ទ។ 

ខ៖ eត់7ស¹ញ់ខR S ំដូចកូនអ�� ឹង។ eត់kអ�� ឹង eត់kែហង oញ់អត់ពីoញ់េ� 
7បេÖកូនoញ់ផង ខុស7ត9វអី£ស់។  

ក៖ អុកអូ។ អ�� ឹង�ក់ទងនឹង7បពន¬អំ7ប Wសeត់េTU ះអីអ៊�7ប Wស? 

ខ៖ េTU ះ�ងខុន។ 

ក៖ �ងខុនណ៎? 

ខ៖ ;ទ។ ឪ·ចិន។ 

ក៖ អូអូ។  

ខ៖ េគហ% ឹង។ ែម៉េគេ× ឪេគចិន។  

ក៖ ;ទ។ េហ)យអ៊�7ប Wសជួយជ7Zបបន\ ិចk 
®¥ ល់e% Vមួយអ៊�7សីរយៈេពលប៉ុ�U នL% ំ;នVសេ7មចយកe% Vគូរ£ស់?  

ខ៖ ®¥ ល់e% យូរែដរ។ *រ�ំងពីoយុ ២៥េ£ះ ជីដូនមួយ។ ជីដូនមួយÄងឪ។ 

ក៖ អូអ�� ឹង;នន័យk®¥ ល់e% �ំងពីេកUង? 
េហ)យ*លែដលេរ�បចំ;នពី£Vអ%កេរ�បចំផ�ផំ¤ S ំេoយ។  

ខ៖ ភូមិខR S ំ អ៊�សុ៊�Vអ%កេធ( )េØមÊេoយ។  

ក៖ អំសុ៊�ណ៎? 

ខ៖ ;ទ។ អ៊�ជីដូនមួយ។  

ក៖ ឥឡ9 វអ៊�សំុេ@ឯ£? 

ខ៖ ®ª ប់;ត់េហ)យឥឡ9 វកូនេØeត់េ@�¾ េZ៉ង។ ប៉ុែន\មិនដឹងេ@ផ_ះ7តង់£េទ។ េ�លផ_ះ 
ភូមិេ�ះ;ត់េហ)យ។  

ក៖ ;ទ។;ទ។ 

ខ៖ ផ_ះេក�ÙងថU។  

ក៖ អ�� ឹងអំសុ៊�អ%កេធ( )េØមÊេoយ។ *លេ£ះÄង7សីយកប£½ ពីÄង7សីប៉ុ�U ន?  

ខ៖ ឪពុកZ\ យ�ស់។ Z៉មុឺនខ� ីេគបី»ន់។ លក់េeអស់បី;នែត7;ំពី»ន់។ 

ក៖ �ងំអស់Z៉មុឺនណ៎។ 

ខ៖ ;ទ។ Z៉មុឺនខ� ីេគ *លេ�ះចងករ េគេoយខ� ីបី»ន់េ�លក់េ�សងេគវ fញ រកសីុសងេគ 
េគអត់យក*រ 7គប់Z៉មុនឺហ% ឹងៃថªផ_ះ។  



ក៖ ចង*រ រ Úចងករ? 

ខ៖ ចង*រមិនចងករេទ។ �ស់ៗ7បៃបណី ៃដ£សម័យហ% ឹង 
ៃមBេ�ះមកេម)លចងករអ%កeU នេ�ះ។ េគមិន;ន 7ស¹ញ់េគេពកចងករករ 
7ស¹ញ់ខa bនឯង។  

ក៖ អូ អូ! 

ខ៖ ប៉ែន\ខR S ំមិនេទ។ ;ទេគេoយខ� ី7គប់Z៉មុឺន។ េoយខ� ីបី»ន់£ស់។  

ក៖ ;ទ។ 

ក៖ អ�� ឹង*លហ% ឹង*លេ£ះេហតុអី;នVអ៊ុ�7ប Wសសេ7មចចិត\យកអ៊�7សីVគូរ? 

ខ៖ េយ)ងចង់;នអ%ក7ស WកេZ៉ង អ%កេខត\;ត់ដំបង។ 7ស WកេZ៉ងេខត\;ត់ដំបងែដរ។ 

ក៖ ;ទ។  

ខ៖ អស់ប៉ុ�U នក៏ខំរកែដរ។  

ក៖ េoយែត;នអ%ក;ត់ដំបងណ៎? 

ខ៖ ;ទ។ េoយែត;ន។ �យZ៉មុឺន*លេ�ះធំ£ស់។ ចុះបីនឹមលក់មិន7គប់េហ)យ េeេម 
េeមួយនឹម7;ំពីរ»ន់បី»ន់េហ)យ។ ហឹសៗ។ និÎយេ�ចង់េស)ច។  

ក៖ លក់េeអត់7គប់ណ៎? បីនឹមមិនេចះតិចលុយ។  

ខ៖ េគ�យែខ�រេភª )ងេធ( )អី? ែខ�របូមទឹក។ 

ក៖ បូមទឹក។  

ខ៖ បូមទឹកេ7®ចសª ឹកអំពិល។  

ក៖ ;ទៗ។ អ� ឹងមូលេហតុែដលអ៊�7ប Wស7ស¹ញ់អ៊�7សី 7ស�ញ់7តង់£? 

ខ៖ *លេ£ះេ@7ស WកេZ៉ង£ស់។  

ក៖ ;ទ។ 

ខ៖ �ស់ៗ េម)លេÊ�េ�eត់kគូេ7ពងពី�យមក។ 7ស�ញ់�មហ% ឹង។  

ក៖ ;ទ។ គូេ7ពងណ៎? 

ខ៖ ;ទ។ គូេ7ពងពី�យមក។ 

ក៖ េពលអ៊�7ប Wសេរ�ប*រVមួយe% េហ)យ 
អ៊�7ប Wសច�ស់Vបេង� )ត;នកូន;នេØេហ)យ£ស់អ៊�7ប Wស។ 
អ�� ងឹកូនអ៊�7ប Wស�ងំអស់ប៉ុ�U ន�ក់ែដរ។  



ខ៖ �ងំអស់ដប់�ក់ប៉ុែន\®ª ប់អស់បួនឥឡ9 វេ@ែត ®ª ប់អស់7;ំមួយេ@បួន។ 

ក៖ �ងំ7;ំមួយ�ក់eត់®ª ប់េ4យ®រអី? 

ខ៖ េ4យ®រេធ( )�Êនផង េធ( )ទ័ពហុ៊នែសន£ស់។  

ក៖ ;ទ។  

ខ៖ ខª ះឈឺ ខª ះេធ( )�Ê៊ន។  

ក៖ ;ទ។ �ញ់ណ៎។ 

ខ៖ ;ទ។ �ញ់�Ê៊ន។ 7គ Wន�ញ់ Xប់7ព Wំែដនប៉ុយែប៉តេ£ះ។  

ក៖ ;ទៗ។  

ខ៖ ចិត\7;ំបួនេធ( )�Ê៊ន។ 7ពំែដន �Ê៊នហុ៊នែសន។  

ក៖ អ៊�7ប Wសoចជួយជ7Zប;នេទ កូនទីមួយេT% ះអី ទីពីរេTU ះអីអ�� ឹងេ�£ស់។  

ខ៖ ·េភªចoកូនទី១។ �ំែតេTU ះយុ៉ងប៉ុែន\មិនដឹងkoយុប៉ុ�U នេទ? ;ទេTU ះយុ៉ងេ£ះ។  

ក៖ ចុះកូនទីពីរេTU ះអី?  

ខ៖ េTU ះÄវ7សី។  

ក៖ ទីបី? 

ខ៖ កូនទីបី ដឹងេTU ះអីេទេភªចេហ)យ។  

ក៖ �ំ;នអ%កទីបួនេទអ�� ឹង? 

ខ៖ ;ទ។ អត់�ំ។  

ក៖ ចុះទី7;ំ ទី7;ំមួយ�ំេទ? 

ខ៖ ខR S ំ�ំZ៉ៃឡ�បមួយ។ �យVងមួយ �យ7ប WកមួយXប់េហ)យ។  

ក៖ ;ទ។  

ខ៖ oេ�ះប\ ីេគទ័ពែដរ។ 

ក៖ 7បពន¬អ៊�7ប WសេTU ះអី? 

ខ៖ េTU ះេសក។  

ក៖ ឥឡ9 វeត់េ@ឯ£? 

ខ៖ ®យ េសក។  



ក៖ អ៊�7ប Wស? 

ខ៖ ឥឡ9 វeត់េ@ េនះក° ម́ជិតេនះ។ 

ក៖ េ@ខ_មVមួយe% ? 

ខ៖ ;ទ។  

ក៖ eត់7បកបមុខរបរអីឥឡ9 វ? 

ខ៖ អត់Zនេធ( )អីេទ។ ដីរលីង�ប់Äងផrរបឹងឈូកេ�ះ។ 

ក៖ ;ទ។ លក់អស់េហ)យណ៎? 

ខ៖ ;ទ។ �ប់�ំង លី�ប់�ំង។ លី;វ4ក់ពីេល)�ន លី;វ�ន។  

ក៖ អូ! ;នន័យkeត់ Äងលី;វ4ក់�នណ៎? 

ខ៖ ;ទ។ េ�ះឯង។ �ប់�ំង។  

ក៖ �ប់*ំង? 

ខ៖ �ប់�ំង។ 

ក៖ �ប់�ំង? 

ខ៖ េ;ស។ Äងេ;សស7Zមេ;សអី។ 

ក៖ ;ទ។ េហ)យគួកeត់សុទ¬ែតZន7គ¦®រហ់យែមនេទ o% ក់ែដលេ@រស់? 

ខ៖ ;ទ។ Zនអស់េហ)យ។  

ក៖ ;ទ។ េហ)យអ៊�7ប WសZនេØប៉ុ�U ន�ក់េហ)យឥឡ9 វ?  

ខ៖ េភªចអស់េហ)យមិនដឹងេØប៉ុ�U នេទ? េភªច;ត់។  

ក៖ ;ទ។ ប៉ុែន\ ពួកេគËª ប់មកែលងអ៊�7ប Wសអត់េØៗ? 

ខ៖ េØេØ oមួយ·េដ)េធ( )*រេ�ភ% ំេពញេ�ឯ£អស់េហ)យ។ ពីរ�ក់7សីមួយ7ប Wសមួយ។  

ក៖ ;ទ។  

ខ៖ េដ)រេធ( )*រ េដ)រផrរែដក។ ផrរែខ�រេភª )ងែខ�រអីេ�ះ។ *លេ�ះេ@Z៉សីុន�¾ ប៉ុមពុយេនះ។  

ក៖ ;ទ។ េគប៉ុ�U នែខ;នេគមកែលងអ៊�7ប Wសម\ង? 

ខ៖ មួយL% ំ;នេឃ)ញមក មិនដឹងេ�េធ( )*រឯ£អស់។  

ក៖ ;ទ។ 



ខ៖ kេ�ភ% ំេពញ។ 

ក៖ េគែដលខលទូរស័ព_មកែលងអ៊�7សីអ៊�7ប Wសអត់? 

ខ៖ ខR S ំអត់េចះេទទូរស័ព_ អត់េចះនិÎយេចះ*ន។ 

ក៖ ;ទ។  

ខ៖ េម)លរបូមិនេឃ)ញផង។  

ក៖ ;ទ។ 

ខ៖ 7eន់ែតម៉ូ តូមិនេចះជិះផង។ កូនេគទិញេoយ*លចិត7បបួននឹង 
o7ប�េÛU មួយមុឺន7;ំ»ន់;ទ។  

ក៖ ;ទ។ 

ខ៖ េoយេគលក់វ fញេ�េភªចេប)ក េភªចស�R រ́េចះែតេភªច£ស់។ 

ក៖ អូ!  

ខ៖ េប)កេភªងេ�េគ េគមកេរ�ៗ េគស\ ីេoយសំពះេគ លក់េoយេគវ fញ េoយកូន·លក់។ 

ក៖ អ�� ឹងអ៊�7ប Wសេ4យ®រេភªច េ4យ®រ? 

ខ៖ េភªច។ 

ក៖ ;ទ។ ចុះអ៊�7ប Wសេភªចវែង(ង�ំងពីេកUងែដរណ៎? 
ខ៖ ;ទ។ េភªចយក;យសីុ 4ក់;យក�� ប់មក មកដល់កែនªងសីុេឃ)ញែត;យ។ 

ក៖ េភªច។ 

ខ៖ េភªចសមªរ។ 

ក៖ ;ទ។ 

ខ៖ អត់េ�។ ខÂ ិលេ�។ 

ក៖ណ ;ទ ;ទ។ អ�� ឹងពិ®ែត;យេ�ណ៎? 

ខ៖ ;ទ។ 

ក៖ េហ)យអគុណអ៊�7ប Wសែដល;នជំ�បខªះៗអំពីបងប³ ន́កូនេØអ�� ឹង£ស់។ 
េ@បន\ ិចេទ�តអ៊�7ប Wស។ អ�� ឹង7eន់ែតម�សំណួរមួយចំនួនេទ�ត 
េដ)មបីេoយអ៊�7ប WសZន.ពស% ិត®% លVមួយ®ច់ÔR Ü តិអ�� ងឹ£ស់។   

ខ៖;ទ។ 



ក៖ ;ទ។ េហ)យoេនះ7eន់ែតចំែណកមួយ�ក់ទងនឹងកូន 
ប៉ុែន\អ៊�7ប WសZនបងប³ ន́ប៉ុ�U ន�ក់?  

ខ៖ ខR S ំបងប³ ន́ខa bនឯងេ�ះ េម)ល�ប់សិន ខR S ំ·បងេគបង¶ស់£ស់។  

ក៖ ;ទ។ បងបង¶ស់ទីមួយណ៎? 

ខ៖ ;ទ។ ប³ ប́ៗេ�ះ·ែបកអស់ េ@េញ)ង�យេ@�ែកវ េខត\�ែកវ។  

ក៖ េញ)ងeត់ទីប៉ុ�U នអ៊�7ប Wស? 

ខ៖ េភªចមិនដឹងទីប៉ុ�U ន េហ)យ។  

ខ៖ �ងេ�ះេ@®( េអ)ត�ងញ¦ ន។ 

ក៖ េ@េខត\£អ៊�7ប Wស? 

ខ៖ េខត\េ;៉យែប៉ត។ 

ក៖ េ@េ;៉យែប៉ត។ 

ខ៖ េ;៉យែប៉ត។ 

ក៖ ;ទ។ េ;៉យែប៉ត។ ពី�ក់ណ៎? 

ខ៖ ;ទ។ 

ក៖ ចុះ�េក់��េ◌ងេទ�ត? 

ខ៖ �ក់េផ�ងេទ�តេភªចអស់។ 

ក៖ េភªចអស់េហ)យអ៊�7ប Wសណ៎? 

ខ៖ ;ទ។ 

ក៖ oហ% ឹងបងប³ ន́របសអ៊�7ប Wស£ស់? 

ខ៖ បងប³ SបÄងខR S ំេ�ះឯង 7;ំមួយ។ ·េភªចអ�� ឹងនឹងអូន;នខR S ំkអង(រk 
មិនដឹងនិÎយេមច? 

ក៖ អ៎! អត់អីេទអ៊�7ប Wស�ំ;នប៉ុ£½ ប៉ុនេ£½ ះ។ Z\ យអ៊�7ប WសេTU ះអី? 

ខ៖ Z\ យខR S ំេTU ះ សំ យិន។  

ក៖ សំ យិន។ 

ខ៖ �យ យិន។ 

ក៖ �យ យិនណ៎? 



ខ៖ អុិន យិន។ 

ក៖ អុិន យិន? ;ទ ចុះឪពុកអ៊�7ប WសេTU ះអី? 

ខ៖ ឪេTU ះ សំ តឹង។  

ក៖ ;ទ។ េហ)យអ៊�7ប Wសជួយជ7Zប ជីដូនជី�របស់អ៊�7ប WសÄងZ\ យេTU ះអីេគ? 

ខ៖ ÄងZ\ យេTU ះ �អុីន។ 

ក៖ �អុិន?  

ខ៖ Z\ យខR S ំ ÎយេTU ះÎ ែមន។  

ក៖ �អុិន Îយ ែមន ÄងZ\ យណ៎? 

ខ៖ ឥឡ9 វេភªចេTU ះអស់។ 

ក៖ ;ទ។ ចុះេប)សិនVÄងឪពុក ជីដូនជី�ÄងឪពុកេTU ះអី? 

ខ៖ េភªចអស់។  

ក៖ េភªច�ងំពី�ក់ណ៎? 

ខ៖ ;ទ។ 

ក៖ ;ទ។ 

ខ៖ សំ េTU ះ សំឪ។  

ក៖ � សំ។ 

ខ៖ ជី�Äងឪ។ 

ក៖ � សំ។ 

ខ៖ ;ទ។ េហ)យ�Äងែម៉េTU ះ �អុិនeត់េ@ េស�ម�បេ�ះ។ 

ក៖ ;ទ។ សំ 7បពន¬eត់េTU ះអី? 

ខ៖ Îយ គង់។ 

ក៖ � សំ Îយ គង់ 7ស Wកកំេណ)តរបស់eត់េ@ឯ£អ៊�7ប Wស? 

ខ៖ េ@េខត\�ែកវែដរ? 

ក៖ េ@េខត\�ែកណ៎? 

ខ៖ ;ទ។ េខត\�ែកវ។ 



ក៖ ;ទ។ ;ទ។ អ�� ឹងមុខរបរពួកeត់.គេ7ច)នeត់េធ( )អីេ@ឯេ£ះ? 

ខ៖ េធ( )ែ7សចំ*រ។ ប៉ុែន\ ែ7សចំ*រពកមួយពកពីរនឹង។ 

ក៖ ;ទ។ ;ទ។  

ខ៖ ដប់ែម៉7តបួន7ជ Wងេធ( )េ�អំបកមួយេ�ះ។ មួយL% ំសÝ ង́ដកបីដង។  

ក៖ អូ oហ% ឹងេគេ�kពពកមួយ ពបកពីរ? 

ខ៖ អំពក អំពក ែ7សទូចៗេគេ�អំពកែ7សធំេគេ�ែ7សធំ។ 

ក៖ អរែ7សទុចៗ េគេ�អំពក ែ7សធំេគេ�ែ7សធំេហ)យ។  

ខ៖ ែ7សធំេគេ�ែ7សធំេហ)យ។  

ក៖ ;ទ។ ;ទ។ អំ7ប Wសជួយជ7Zប់បន\ ិច អ៊�7ប Wសដឹងkឪពុកអំ7ប WសZនបងប³ ន́ប៉ុ�U ន�ក់? 

ខ៖ ឪខR S ំបងប³ ន́ដប់ពីរ�ក់។ 

ក៖ ដប់ពីរ�ក់? 

ខ៖ ;ទ។  

ក៖ អូ! េត)អ៊�7ប Wស�ំ;នប៉ុ�U ន�ក់េទ? 

ខ៖ Äងែម៉ខR S ំេភªចអសេហ)យមិនដឹងប៉ុ�U នេទ? 

ក៖ Äងឪពុក£ស់ ឪពុករបស់អ៊�7ប WសZនបងប³ ន́ដប់ពីរ�ក់�ំេTU ះeត់មួយពិរេទអ៊�7ប Wស? 
ខ៖ ÄងឪពុកខR S ំេTU ះ ែណង។ ប³ ន́eត់ស¶ ីរកនឹកសិន។ េTU ះឃឹមប³ ន́eត់7សី£ស់។ 

ក៖ ឈកេZះ ឃឹម? 

ខ៖ដប់ពីរ�ក់េទឪខR S ំ។ 

ក៖ ;ទ។  

ខ៖ េTU ះ មីង ឃឹម។  

ក៖ មីង ឃឹមណ៎.? 

ខ៖ ;ទ។  

ក៖ េTU ះអី? 

ខ៖ ប\ ីeត់េTU ះលឹម។ 

ក៖ មីង ឃឹម �លឹមណ៎? 

ខ៖ មីង ឃឹម�លឹមេ�ះឯង។ 



ក៖ េអ) Zន®¥ ល់េភ�ងេទ�តេទ? 

ខ៖ អត់®¥ ល់ េភªច។  

ក៖ ;ទ។ បងប³ ន́ÄងZ\ យZន�ំ Z% ក់ពីរ�ក់េទអ៊�7ប Wស? 

ខ៖ បងប³ ន́Äងែម៉�ំេ7ច)ន ប៉ុែន\ឥឡ9 វេភªចអស់។  

ក៖ ;ទ។ �ំ;នZ% ក់ចុះអត់? 
ខ៖ �ំZ% ក់ មួយេTU ះ យ៉ម Äងែម៉ខR S ំ។  

ក៖ េTU ះ យ៉មណ៎? 

ខ៖ ;ទ។ ជីដូនមួយÄងខR S ំ។  

ក៖ ;ទ។ ;ទ។ ;ទ។ អ៊�7ប Wស�កទងនឹងសុខ.ពអ៊�7ប Wស�ល់ៃងេមចែដរអ៊�7ប Wស? 

ខ៖ េចះែតវ fលមុខ េ�យកករ។ 

ក៖ ;ទ។ 

ខ៖  េក)ត*ំងផង ឬស�ដូង;តផង េល)សTមផង។ 

ក៖ អូ!េ7ច)ន£ស់អ៊�7ប Wសណ៎? 

ខ៖ េ7ច)ន£ស់។ �ប់រយមុខ េពលអង¤ Sយយូរ7គ Wន�ញ បន\ ិចេទ�តេ�\  វន\ ិចរXរបន\ ិចÞក់េ�
បន\ ិចេ7ពÙេ�បន\ ិចេ�យករេ� បន\ ិចរ Ãងចេង�ះ រ Ãងខ%ង។ 

ក៖ អូ ឥឡ9 វអេ�� ះណ៎អ៊�7ប Wសន៎? 

ខ៖ �ញ់ៃបលិន �ល់ៃង �ញ់ៃបលិន�ំងពីL% ំចិត\សឹប7;ំបួនេ�ះ។ 

ក៖ ;ទ។  

ខ៖េយ)ងដឹកអង�រដឹកេស�Çងេ�ះេ@ៃបលិនេ�ះ។ 

ក៖ ;ទ។  

ខ៖ េ�ពី;ត់ដំបងេ�4ក់ៃបលិន ផ_ហកូន។  

ក៖ ;ទ។ អ�� ឹងសុខ.ពអ៊�7ប Wសដល់េពលអ�� ឹងេ�Zនk% េំពទß k% អំីពg;លេទ? 
ខ៖ k% េំពទß េយ)ង;នមួយរយពីររយេ�េលបអស់អត់V េ@សម�កអស់េនះសុទ¬ែតk% េំហ)យ។  

ក៖ អូ។ អ�� ឹងេយ)ងេ7ប)k% ែំខU រណ៎? 

ខ៖ េនះk% ។ំ អX� ល់7ក WចកុលគុមJ �̂ រេ�ះ4 ំk% kំ%  ំ�ស់ៗkធមUVតិ£ស់។  

ក៖ ;ទ។ អ�� ឹង;នន័យkអ៊�7ប Wសបី®រk% ែំខU រេ7ច)នVង k% ចំិនណ៎? 



ខ៖ ;ទ។ 

ក៖ េ4យ®រមួលេហតុខ( ះÄត ឬÎ៉ងេមចអ៊�7ប Wស? 

ខ៖ oេ�ះZនលុយ ៃង£អត់Zនលុយចុះ7បពន¬Zនេធ( )អ ីលក់ �̂ ទិញេគ។ �̂ ខa bនឯង 
ខR S ំ4ំ̂ � រេធ( )េ�ង។  

ក៖ ;ទ។  

ខ៖ អត់Zនអី។ 

ក៖ ;ទ។ អ�� ឹងZនជំ»ក់បំណុលេគអត់អំ7ប Wស? 

ខ៖ បំណុលេគមិនជំ»ក់េទ ែម៉េគជំ»ក់ៃថª �̂ េគេ�ះឯង។ 

ក៖ អូ។ តិចតូច£អ៊�7ប Wស។ 

ខ៖ ជំ»ក់ដប់មុឺន ៃមJមុឺនេ�ះ£ស់។ 

ក៖ ;ទ។ ;ទ។ 

ខ៖ ទិញេជ¸េគ។ េoយេគេចះែតេជ¸តេ�។លក់េ� �̂ រេគដឹកេ;៉យែប៉ត ដឹកពី£មកលក់។  

ក៖ ចុះកូនៗZនថវ f*រេដ)ម�ីជួយផ¥ត់ផ¥ង់�Îយអត់? 

ខ៖ ពី£េគZនេគេoយZ៉មុឺន 7;ំ»ន់អ�� ឹងេ�£ស់។ ែខភà S ំ ែខចូលL% ំ។ 
ៃថBមុនកូនេ@ភ% ំ7កេព)េ�េលងេគេoយ មួនមុឺនមកទិញk%  ំ;នពីរដ។  

ក៖ ;ទ។ ទីញk% ;ំនពីដបណ៎?  

ខ៖ ;ទ។  

ក៖ ;ទ។ 

ខ៖ កូនេ@ភ% ំ7កេព)។    

ក៖ ;ទ។ ;ទ។ អ�� ឹង*លេ@េកUងអ៊�7ប Wសេរ�នេ@ឯ£អ៊�7ប Wស? 

ខ៖ េ@េកUងេរ�នេ@®រវត\េkU ងផង េរ�នេ@®¹សុភមង¥លផង Vមួយ7គ9សង§�ជ។ 

ក៖ ;ទ។  

ខ៖ ;�ងំក៏េរ�នែដរ។ ចុះ;�ាំំងសម័យខR S ំេរ�នហ% ឹង ដល់k% ក់ជីវ f*រ;នេធ( )7គ9េហ)យ។  

ក៖ ;ទ។  

ខ៖ .®រ;�ងំ។ ឥឡ9 វេភªចអស់េហ)យ;�ងំ អក�រ;�ងំ។  

ក៖ ;ទ។ ចុះអ៊�7ប Wសេរ�ន;នប៉ុ�U នk% ក់*លេ£ះ? 



ខ៖ េរ�នk% ក់ទីមួយ។  

ក៖ ;ទ។  

ខ៖ េហ)យេយ)ង *លេ£ះរកសីុេឃ( Çលេe រក7តីលក់Vមួយែម៉ឪេ�ះ េហ)យkឯងឈប់េរ�នេ�
oញ់រកសីុមិន;នេទជយយរកសីុoញ់។ eត់7;ប់7តងអ់�� ឹងេ� ែម៉ឪឈប់រកសីុVមួយeត់។ 
េហ)យរកសីុេ�ះេ�េZ៉ងបួនយប់េ�េ*ះអែណ\ តេ�ះ េ�សÝ bងេ@េ*ះអែណ\ តេ�ះ 7តបក់7តី 
មកវ fញ;ន7;ំមយយ7;ំពីរយេ�ះេ�ះេយ)ងអ%កZនេហ)យ£ស់។  

ក៖ ;ទ។ 

ខ៖ េគអួតkអ%កZនេហ)យមុខរបរZនែតរក7តី អ%ក£មិនេចះរក7តីZនែត�យអី 
Zនអី�យ។ 

ក៖ ;ទ។ Zនែតមួយមុខ។  

ខ៖េប)េគZនែ7សេធ( )េគZន7ស9វេ7ច)ន លក់7ស9វចង*រ7ស9វ។ 

ក៖ ;ទ។  

ខ៖ េហ)យេយ)ងអត់Zនែ7សពីមុនពី;ក£ស់Î៉ប់£ស់។ 

ក៖ ;ទ។ ជីវ.ពរបស់អំ7ប Wសពីមុន នឹងឥឡ9 វមួយ£ល¶ 7បេស)Vង? 

ខ៖ eU នេទ ZនែតÎ៉ប់ដូចe% អ�� ឹង។ ចុះពីរកសីុ7តីÎ៉ប់£ស់ 
េដកÊលមូសÊលេភªÇងរក7តីេដកយប់។ ៃថBេ@នឹងទឹកក� Sងភក់េ�ះ។  

ក៖ ;ទ។  

ខ៖ េធ( )�មពីេល)ទឹក�មែមកេឈ)េ�ះ ពីៃថBអ�� ឹង*ប់េធ( )�មែដកលក់សំបក់។ 
ែដកេហ)យ*លeU នមុងេទZនែត;វ។ យក;វេធ( )មុងេ�ះ។ 

ក៖ ;ទ។ ;ទ។  

ខ៖ ;វ7ចក7ស9វពណ៍េខ�វេ�ះ ដល់មកែលងÄងេ�ះងៃថBអ�� ឹង7*លេដក។ 

ក៖ ;ទ។ 

ខ៖ ដល់មូសÄ។ំ យក;វសូ៊កេដក។ 

ក៖;ទ។ ;ទ។  

ខ៖ េវទ�£ស់។ ;នេហ)យអូនចប់េហ)យ។  

ក៖ េ@បន\ ិចេទ�តអ៊�7ប Wស�ក់ទងេ�នឹងមá ប́វ fញម\ង 
អ�� ឹងអ៊�7ប WសËª ប់េរ�នចម¶ ិនមá ប́ពីឪពុកZ\ យ ឬជីដូនជី�េទ? 

ខ៖ ពីេកUងេធ( )ចុងេâ*រក៏េធ( )ែដរ។ ប៉ុែន\ឥឡ9 វេភªចអស់េហ)យមិនដឹងLB ញ់អី LB ញ់អីេទ។ 



ក៖ ;ទ។  

ខ៖ មិនដឹងបែនªអីេទេភªចអស់េហ)យ។  

ក៖ ;ទ។ 

ខ៖ សª ឹកងុប សª ឹកេម_សអីេភªចអស់េហ)យសª ឹកេម_ស សª ឹក ;សសª ឹក ដល់ឥឡW វ·េភªច£ស់។  

ក៖ ស7Zប់អ៊�7ប Wស _̂ ល់អំ7ប Wសចូលចិត\ពិ®រមá ប́អីែដរអ៊�7ប Wស? 

ខ៖ ឥឡ9 វ;ន7តីoំង។ 

ក៖ 7តីoំងណ៎? 

ខ៖ 7តីoំង 7តីេង�ត 7តីខ 7តីឆa ញ́ 7តី សមªរមà រ́អី ;ន�ងំអស់។ 

ក៖ ;ទ។ 

ខ៖ ®ច់7ជ9កអីេពទßេគk មិនេoយហូប®ច់7ជ9ក ®ច់េeេទ។ 

ខ៖ ®ច់ េe ®ច់Zន់ ®ច់មិន;ន េប)®ច់7ជ Wកមិនអីេទ។ 

ក៖ ;ទ។ 

ខ៖ ®ច់ េe ®ច់ Zន់ មិន;នេទ។  

ក៖ ចុះ�ក់ទងនឹងចេ7មÇងវ fញអ៊�7ប Wសចូលចិត\ចេ7មÇងពីេដ)ម ឬសម័យ? 

ខ៖ ចេ7មÇងខR S ំេ7ចÇង�បុីពីេកUង។ 

ក៖ អូ។  

ខ៖ េ�បុណßេ�អីេ7ចÇង�បុី។ េហ)យចំបុី*លេ�ះZនចុំបុីËងេ�% ត Ëងដូង 
េ7ចÇងនឹងZត់។ 

ក៖ *លេ�ះេគZនជួលអ៊�7ប Wសេ� ឬក៏សU ័7គចិត\? 

ខ៖ េដ)េ7ចÇងេលង�មបុណß�មអី។ ធមU�មិនZននរ£ជួយេទ*លេ£ះ។  

ក៖ អូ ចុះអ៊�7សីZនដឹងkអ៊�7ប Wសេចះoហ% ឹងអត់? 

ខ៖ ដឹងេត)។ 

ក៖ ដឹងេត)អ៊�7ប Wសណ៎? 

ខ៖ ប៉ុែន\ឥឡ9 វេភªចអស់ដូចែតe% ។ 

ក៖ ;ទ។ ;ទ។ �ំងពីេកUងរហូតមកដល់ឥឡ9 វេត)អ៊�7ប Wសចូលចិត\*រXរអ( ីែដរ? 
អ៊�7ប Wសសម័យkចង់េធ( )*រXរអីអ�� ឹង£ស់? 



ខ៖ ពីេកUង*រXរអីក៏េធ( )ែដរ។ េធ( )ថ%ល់េគេ�េ�លី;វក៏េធ( )េ�។ េប)ក�ន 
េរ�នេប)ក�នេ�ពីេកUង។ 

ក៖ ដល់ឥឡ9 វេភªចែលងÊ៊នេ� ែលងÊ៊នេប)ក។  

ក៖ អូហូ។  

ខ៖ េឃ)ញ��នក៏Äª ចែដរ។  

ក៖ ;ទ។;ទ។ 
អត់េ�សអ៊�7ប Wស�ំងពីេកUងរហូតដល់ឥឡW វËª ប់;នេដ)រេលង;នប៉ុ�U នេខត\េហ)យ? 

ខ៖ េខត\7ស WកែខU រេដ)រeU នសល់េខត\£េទ �េស�ម�បេ�អត់;នេទ 
េ�ពីេ�ះេ�ដល់ថUេeល េភªចវែង(ង ខូចកង់ េគបªន់កង់ សម័យZន�នក៏អ�� ឹងែដរ 
េ��នេនះ�ំ�នេ�ះ េគេពញo�នេ�ះឈប់។ 

ក៖ អូ! Zនន័យk អ៊�7ប WសZន�នេប)កេ�អត់�ំផa វ́ណ៎អ�� ឹង£ស់? 

ខ៖ អត់�ំផa វ́វែង(ងផa វ́។ េ�មិន;ន េ�ដល់�មផa វ́។ 

ក៖ េគeក់ណ៎? 

ខ៖ េគបªន់កង;់ញ់អស់បីបួនបង់។ 

ក៖ អូ!  

ខ៖ ដីÄ_ តចូលែភ%ក។ 

ក៖ បªន់កង់យកេធ( )អីអ៊�7ប Wស? 

ខ៖ *លចិត7;ំបួនបªន់សុទ¬ែត;ញ់សZª ប់យកកង់£ស់។  

ក៖ ;ទ។ យកកង�នេ£ះ? 

ខ៖ ;ទ។ ប�_ យបុស�ស�9 វេ�ះែខU រ7កហមស¶ ី ែខU រ7កហមេ@ម° S ំេគបុស�ស�9 វេ�ះ។  

ក៖ ;ទ។ 
ខ៖ ែខU រ7កហម ·េធ( )ែខU រ7កហម ·បªន់យកកង់។ 

ក៖ ;ទ។  

ខ៖ Zត់�( ប�_ យ·នឹង។ 

ក៖ បªន់យកកង់ស7Zប់4ក់កង់�ន·? 

ខ៖ ·ជិះេដ)រេលង oកង់ជីេដ)រេលង។ 

ក៖ អូ! កង់ជិះេ�ះអី? 



ខ៖*ច់*លេ�ះ oកង់ទូក*ច់េ�ះ។ 

ក៖ ;ទ។ ®¶ ត®¶ ត £ស់កង់េ�ះ។ 

ខ៖ ;ទ។លូកយកពូេÐឯកង់េ�*ប់· ·;ញ់បីបង់;នែតរត់េ�លកង់។  

ក៖ េហ)យចុះ;ញ់អត់7ត9វេទណ៎អ៊�7ប Wស? 

ខ៖ អត់7ត9វេទ *លេ£ះេយ)ងZនគង់�ងពួន ;តៃដ;តេជ)ងែម៉ឪ 7គ9eត់�េoយអ៊�សុ៊ម 
eត់សរេសរេoយ£ស់។  

ក៖ អូ។ Zន7បព័ន¬*រ»រេទ�តណ៎? 
ខ៖ 7បព័ន¬*រ»រដល់រកលក់ លក់មិន4ច់ លក់េគេoយែត7;ំពីរយ មួយ»ន់;នកង់មួយ 
មិន7ពមលក់មកដល់ច�រZនoំងេនះ7®ត7ក·¾ តយកពីចេង�ះ 4ក់មក7កលះនឹងៃ7ព 
េធ( )មិនដឹង£ស់។ 

ក៖ ;ទ។ ក៏;ត់នឹងៃ7ពេ�ណ៎? 

ខ៖ េ�ះេហ)យេយ)ងរកលក់េ�ះ។ 

ក៖ ;ទ។  

ខ៖ �ស់ៗkZន7គ9 7គ9មិនេoយរកលក់េទ។  

ក៖ អត់េoយលក់េទណ៎? 

ខ៖ ;ទ។ ដល់រកលក់េ¹ក7គ9ែលងេ@Vមួយ។ 

ក៖ ក៏;ត់េ�ណ៎? 

ខ៖ ;ទ។ េហ)យេគមកេ@េដ)មេឈ)ធំៗ£ស់។ 7ពះេe 7ពះែកវ 7ពះកុសេ�¬ រ 7ពះ�គគមេ�រ 
7ពះេសoេម7តី �ដំបង7កäង។  ដំបងែដកមកពីជំរុ¼។  

ក៖ េឃ)ញ?  

ខ៖ េគមកខªងេម)លZន�ម;លី។ េម�ករុ£ ឧបិ*æ  មុតិ� េទ·នុេវនយុង*ន់�(  
នតកថិសនÀ ិប�ងំទុ*æ ំង ;លីេ�ះេយ)ងេដ)រយប់េ�ទិញ£ស់។  

ក៖ ;ទ។ 

ខ៖ ទេន_ញ*រ»រខa bន។ 

ក៖ *លេ�ះនរ7;ប់េ¹ក�k eត់មក។  

ខ៖ មកពីជុំរុះ7ពំែដន មកេ�េស�ម�បវ fញអស់េហ)យ។ ឥឡ9 វេ@េស�ម�បវ fញអស់េហ)យ។ 

ក៖ *លេ�ះមនុស� ឬក៏? 

ខ៖ 7ពះេe7ពះែកវេ�ះ េeេÊះេ�ះ។ 



ក៖ េរ¸ងេeេÊះេ�ះ? 

ខ៖ រ Úក៏អូនឯងអត់�ំ? 

ក៖ ខR S ំËª ប់េម)ល7ពះេe7ពះែកវែតអត់ែដល®¥ ល់ផង។ 

ខ៖ *រពិតេយ)ងមិន®¥ ល់ដូចe%  ប៉ុែន\Ëª ប់េឃ)ញ£ស់។  

ក៖ ;ទ។  

ខ៖ �ក់អូដំបងេ�ះ េឃ)ញ�ដំបង7កäងេ�ះ eត់7កែវងពីៃបលិនមកËª ក់ 
មកeត់�មេរ¸សដំបង។ 

ក៖ *លេ@ៃបលិន£ស់។  

ខ៖ រកដំបងេឃ)ញេត)េ@អូដំបង? 

ខ៖ ;ទ។ ដំបង7កäង ដំបងសិលeត់េ�ះ។ 

ក៖ ;ទ។ 

ខ៖ eត់7កែវងេ�ដំបងេ�ះËª ក់ៃវទ័ព(េស�ម *លេ�ះច�ំងVមួយេស�មVមួយអី។  

ក៖ ;ទ។ ;ទ។ អូ អ៊�7ប Wស�ំ7បវត\;នេ7ច)ន£អ៊�7ប Wស? 

ខ៖ ខR S ំេរ�នខR S ំ�ំ *លេរ�នអក�រ េរ�ន7បវត\ ិេ�ះ។  

ក៖ ;ទ។ សម័យហឹងេ�ះ? 

ខ៖ �ដំបងែដក តំបង7កäង េ�ះេ@េស�ម�បអស់េហ)យឥឡ9 វ។  

ក៖ អ�� ឹងេគZនេស�វេâែដលអ៊�7ប Wសoចេរ�ន;នណ៎? 

ខ៖ េស�វេâ*លេ�ះេគZនេត) ប�� ីសព(ៃថB។   

ក៖ ;ទ។ 

ខ៖ េស�វេâក�9 ន7គ9អ៊�ខR S ំeតZន អ៊�ស៊� អ៊�សិនេ@�¾ េZ៉ង។ 

ក៖ អ៊�7ប Wសជួយជ7Zប់�ក់ទងនឹង7ពះេe7ពះែកវ Zនរបូេe េហ)យ7ពះែកវមនុស�7ត9វអត់? 

ខ៖ 7ពះែកវ7ពះេeែតZនoសន\អីេគផªំ ផªំ7ពះេe ផªំ7ពះែកវ េល)កែកវ7កវ çបេង� )តVេភª )ង។ 
េក)តVទ័ព(ៃវសèX¥ មៃវសំ¹ប់។ 

ក៖ អ�� ឹង! 7ពះេe7ពះែកវZនមហិតរ fទ¬ណ៎? 

ខ៖ �ដំបងែដក7eន់ែត7គវ çជÔÂ ំងេ� ដួល�លមនុស� អនុស�េ@១០០ ែម៉ត៥០ណ 
ែម៉7តZនដួលXប់។ សិល£ស់ដំបងែដកេ�ះ។  



ក៖ ដំបងសិលណ៎? 

ខ៖ ដំបងសីល។ 

ក៖ អំ7ប Wស�ក់ទងនឹងតèន\ ីវ fញ 7គ¦®ររបស់អ៊�7ប WសZនអ%កេចះេលងតèន\ ីេទ? 

ខ៖ ែម៉ខR S ំeត់េ@Vមួយ�ងនង�ុ។ំ 

ក៖ �ងរង�ុVំនរ£? 

ខ៖ នង�ុខំR S ំេភªច7គ9អស់េហ)យ មិនដឹងនរ£េទ។ សម័យេ�ះេគែលងវង់ េTU ះ�អីេTU ះ�បឹម 
�េឃ�ន។ អឺ�េខន។ �េខនមិនដឹង�អីេទ�ត េភªចេTU ះអស់េហ)យ។ 
អ�� ឹងeត់េដ)រតួរក� Sងេរ¸ង តួរេរ¸ង�យរងេ�ះេដ)រតួរ£ស់។  

ក៖ អ�� ឹងេរ¸ងអីេគេរ¸ងេ�ះ? 

ខ៖ ដូច7គ9�ំេ�ះ េអ)យៃងេ�ះៃងអី? ៃង£;នពរ¹មង¥លសួរស\ ីអ�� ឹង។    

ក៖ អូ Äងពិធី*រណ៎? 

ខ៖ ពិធី*រ។ 7បៃពណី*រពីេដ)មេ�ះVមួយe% £ស់។ 

ក៖ ;ទ។ ;ទ។ អូ eត់េចះÄងសិល�ៈÄងេ�ះណ៎? 

ខ៖ េ¹æ នមួយេទ�ត េគេ�េ¹æ នo®រុនេ�ះ។ 

ក៖ ;ទ។ ;ទ។  

ខ៖ េលងភ% ំេពញ។  oេ�ះអីេគ? 

ក៖ �®រុនែមន 

ខ៖ េអ) �®រុន។  

ខ៖ �®រុនអ%កេដ)រតួរ។ 

ក៖ ;ទ។ 

ខ៖ េហ)យសីុន សីុ®មុតេ�ះ ·េចះខa bន·េ7ចÇង�ម·លែ7ស។ 

ក៖ អូ! សីុន សីុ®មុត7ស Wកកំេណ)តេ@ឯ£? 

ខ៖ សីុន សីុ®មុតេ�ះ7ស Wកកំេណ)ត·េ@ េâម° S ំ®( េអ)តេនះ។ 

ក៖ ®( េអ)តណ៎? 

ខ៖ ;ទ។ ·េរ�នេធ( )ែ7សចំ*រ េរ�នផងេធ( )*រេពលេ�។ 



ក៖ អ៊�7ប Wសក៏®¥ ល់eត់ែដរណ៎? 
អ៊�7ប WសខR S ំចង់សួរបន\ ិចេទ�ត�ក់ទងនឹងផ_ះពីេដ)មអ៊�7ប Wសេ�ះ£ស់។ 
ផ_ះពិេដ)មរបស់អ៊�7ប Wសេធ( )ពីេដ)ម ឬេធ( )ពីេឈ)? 

ខ៖ ផ_ះេដ)មេ�% ត សរសរេដ)មេ�% ត។ 

ក៖ ;ទ។  

ខ៖ 7ស WកេZ៉ងអ�� ឹង។ 

ក៖ តំបូលផ_ះេធ( )ពីអីអ៊�7ប Wស? 

ខ៖ 7បក់សª ឹកេ�% ត។  

ក៖ ចុះជÔÂ ំង? 

ខ៖ ជÔÂ ំង ឬស�ី។  

ក៖ ជÔÂ ំងពីមុនផ_ះពីមុន? 

ខ៖ ជÔÂ ំពីមុន ជÔÂ ំងសª ឹកេ�% ត។  

ក៖ របងផ_ះZនអត់ជំ�ន់េ�ះ? 

ខ៖ អត់េទអត់Zនល�ងេទ។ 

ក៖ អូ 4ក់7សះប�ª អីណ៎? ;ទ។ ផ_ះពីេដ)ម.គេ7ច)ន េគ®ងសង់ខa bនឯង 
ឬជួលVងេធ( )អ៊�7ប Wស? 

ខ៖ េធ( )ខa bនឯងផង ជួលVងផង។ ដល់ជួលេគមកេធ( )ពីរបីៃងដល់េពលេចះ ឈប់ជួលេគេ�។ 

ក៖ ចុះអ៊�7ប WសËª ប់េឡ)ងេ�% តេទអ៊�7ប Wស? 

ខ៖ េឡ)ង ចិត7·បួំយេនះកំពង់ែត4េំ�% ត។  

ក៖ ;ទ។ ;នប៉ុ�U នL% ំ? 

ខ៖ ឥឡ9 វែលងÊ៊នេឡ)ងេហ)យ។ 

ក៖ េហ)យអ៊�7ប Wស េឡ)ង;នប៉ុ�U នL% ំេហ)យ? 

ខ៖ េឡ)ងVមួយបងជីដូនមួយេ@ឯងភ% ំេ�ះ។  

ក៖ ;ទ។ ;ទ។ សព(ៃថBអ៊�7ប Wស4ដំម£អំីខª ះ? ជួយជ7Zបបន\ ិចមក4អំីខª ះ? 

ខ៖ 4េំដ)ម7ក Wចអីេចះែត4េំ�។ 



ក៖ ;ទ។ 
បÔÉ ែដលអ៊�7ប Wសពី;កVងេគ�ំងពីេកUងរហូតមកដល់បÔÉ ែដលពិ;កVងេគគឺបÔÉ អីអ៊�
7ប Wស? 

ខ៖ ែរកទឹកមិនរចួពិ;ក ឥលូវយូរ ;នកនªះ�ំង េម)ល េម)លចូលេម)ល េម)ល។ 
ខR S ំេភªចេហ)យកំពុងែត®រៈ.ព7;ប់ខÁ bយ។ 

ក៖ ;ទ។ 

ខ៖ មុន4េំដ)មងុប ឥឡ9 វXប់អស់េហ)យ។ 7បក់េទ�ងអីេ�ះ។ 

ក៖ 7បក់ែ7តងយកេធ( )អីខª ះអ៊�7ប Wស k% អំីេគ? 

ខ៖ 7បែថªនេយ)ងយកេធ( )k% េំធ( )អីេ�ះ។ 

ក៖ អត់អីេទអ៊�7ប Wសអ�� ឹងបទពិេ®ធន៍អ៊�7ប Wសែដលល¶  
ែដលគួរេoយចង�ំZនបទពីេ®ធន៍£ែដលល¶  
ែដលេធ( )េoយអ៊�7ប Wស�ំkអូ*លេ£ះសប�យែមនេទ�ន? 

ខ៖ សប�យេoយែតZនលុយ�យគឺសប�យេហ)យ។ 

ក៖ Ëª ប់Zនអ�� ឹងអត់? 

ខ៖ ;ទËª ប់Zន។ �លៃងេឃ)ញនំ;ំងទិញេគសីុ េយ)ងអត់លុយេ7ច)ន។  

ក៖ ក\ ី7សៃមរបស់អ?◌ំ7ប Wស*លេ@េកUងគឺអ( ីអ៊�7ប Wស? 

ខ៖ *លេ@េកUងចង់េធ( )7គ9ែតេធ( )មិន;ន។ ចង់�ំងពី7ក9បេ7ងÇន �ំងពី។ 

ក៖ ហ% ឹងខR S ំអរគុណអ៊�7ប Wសែដល;នផ\ល់*រសZJ សដល់ខR S ំ 
មុននឹងប�� ប់ខR S ំចង់ជ7Zបអ៊�7ប Wសបន\ ិចk 
េeលបំណងៃន*រសZJ សេនះេដ)ម�ីរកrេ@ជីវ7បវត\ ិរបស់អ៊�7ប Wស _̂ ល់ទុកេoយកូនេØជំ�ន់
េ7*យៗeត់;នេរ�នសូតេ�£ស់។ 
;ទVចុងេ7*យអ៊�7ប WសZនអីចង់ជួនពរេoយកូនេØជំ�ន់េ7*យេoយ*ន់ែតរ çកចេ7ម)
នេទអ៊�7ប Wស? ជួនពរេគkេមច? 

ខ៖ ជួនពរេoយកូនេØ;នសុខសប�យoយុែវង។ 

ក៖ ;ទ។ អរគុណជ7Zប¹អ៊�7ប Wស។ (ចប់)  

  

 

 

 



 

 

  

 

 

   

 

   


