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ក៖ អ%កសំ(សេ*កថន រ./   ខ៖ អ%កផ2ល់5រស67 ស 
យុិនសុវ<= រ >ទ@ 
 
ក៖ $ទ! េ(ៃថ+េនះគឺៃថ+ទី៣ ែខមក5 67 ំ២០២០។  េហ=យខ? @ ំ$ទេAB ះ ថន រDE  
គឺFGក HមIរJររបស់គេGNងGបវតR ិTU ល់ខW Xនរបស់GបFជនកមZ @F។ 
េហ=យគេGNងហ7 ឹងផងែដរ 
គឺGតវ̂$ន_ំGទេDយសកលវទ̀aល័យមួយែដលNនេAB ះd BYU 
េ(សហរដEhេមរច̀ផងែដរ។ 
េហ=យអkl ឹងេ(mងnកលវទ̀aល័យែដលេរoវចំគេGNងមួយ េហ=យគេGNងហ7 ឹង! 
NនេAB ះd GបវតR ិTU ល់ខW Xនរបស់GបFជនកមZ @F។ 
េហ=យmងnកលវទ̀aល័យហ7 ឹង! NនេAB ះd BYU $ទ។ គេGNងហ7 ឹង! 
គេGNងមួយេនះNនេវបផpយែដលNនេAB ះd 
cambodianoralhistory.byu.edu. េហ=យេ_លបំណងៃនIរសN� សេនះ 
គឺេដ=ម�ីរកpេ(ជីវGបវតR ិរបស់អ៊�Gប HសTU ល់ 
េដ=ម�ីរកpទុកដល់កូនេ�ជំ�ន់េGIយេដ=ម�ីពួក_ត់hចេរoនសូGតអំពីអ� ីែដល
�ក់ទង និងnច់�តិ �ក់ទង និងជីវ�ព �ក់ទង និងIរលំ$ក 
ឬJយGស�លសGNប់ របស់់េ�កពូTU ល់។ អkl ឹង�៎? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ $ទ។ េហ=យ! អkl ឹងៃថ+េនះខ? @ ំមកIន់ភូមិអូរដំបងពីរ ឃំុអូរដំបង Gស Hកសែង� 
េខតR$ត់ដំបង។ េហ=យមកសN� សអ៊�Gប Hស យិុន សុវ�� រទ̀�។ េហ=យ! 
អ៊�Gប HសNនhយុ ហុកសិបមួយ67 ំ។  
ខ៖ ហុកមួយ។ 
ក៖ $ទ។ េដ=ម�ីេhយIន់ែតច�ស់ម�ងេទoត 
ខ? @ ំនិងជGNបសួរេ�Iន់អ៊�Gប Hសែតម�ងេ(សំណួរទីមួយគឺ 
អ៊�Gប HសNនេAB ះអ� ីែដរ? 
ខ៖ ខ? @ ំ$ទ! េAB ះ យិុន វ�� រទ̀�។ 
ក៖ $ទ។ អkl ឹងអ៊�Gប HសNនេAB ះេ�េG�េទ? 
ខ៖ Nន! េ�េAB ះខ? @ ំ យុ៉ង។ 
ក៖ េហ=យIលេ(េកBង អ៊�Gប HសNនេAB ះអ� ី? េផ¡ងេទoតេទ? 
ខ៖ អត់Nនេទ! ខ? @ ំNនេAB ះែតប៉ុហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ អត់េ�សអ៊�Gប Hស ឥឡ̂វអ៊�Gប HសNនhយុប៉ុ�B នេហ=យ? 
ខ៖ ខ? @ ំhយុ ហុកមួយ។ 
ក៖ េប=េយ=ងគិតFៃថ+ ែខ 67 ំេប=េយ=ងគិតF67 ំែខB រ អ៊�Gប Hសេក=តៃថ+ ែខ 67 ំអី? 
ខ៖ អត់¥ំផង! ខ? @ ំ¥ំែតេក=តៃថ+hទិត¦។ 
ក៖ ៃថ+hទិត¦ 67 ំអី? 
ខ៖ អត់ដឹងd67 ំអី អត់ដឹងេទ ដឹងែត67 ំេI។ 
ក៖ 67 ំេI េប=ដឹង67 ំគួរែតដឹងែខ? 
ខ៖ ែខអត់ដឹងផង។ 
ក៖ �ក់ទង និង�n អ៊�Gប HសេG�ពី�nែខB រ 
េត=hចនិ§យ�nអី$នេទoតេទ? 
ខ៖ ខ? @ ំអត់និ§យ�nអីេផ¡ង$នេទ ខ? @ ំនិ§យ$នែត�nែខB រ។ 
ក៖ ចុះ�nអង់េគ̈សអូ? 
ខ៖ អត់េចះ។ 
ក៖ ចុះ�n$5ងំ? 
ខ៖ អត់េចះ�n$5ងំ។ 
ក៖ ចុះ�nេវoត�មេចះេទ? 



ខ៖ អត់េចះេទ។ 
ក៖ ចុះGស Hកកំេណ=តែដលអ៊�Gប Hស$នេក=ត េក=តេ(ឯ�ែដរ? 
ខ៖ េក=តេ(អូរដំបងពីរហ7 ឹង។ 
ក៖ េក=តេ(កែន̈ងេនះ ឬកែន̈ងេផ¡ងេទoត? 
ខ៖ េក=តេ(កែន̈េនះឯង។ 
ក៖ អរ! $នន័យd អ៊�Gប HសIលេ(េកBង េ(កែន̈ងេនះែដរ? 
ខ៖ $ទ! េ(េនះឯង។ 
ក៖ អkl ឹងបច© @ប�ន7អ៊�Gប Hសរស់េ(ហ7 ឹង 
ប៉ុែនRសូមអ៊�Gប HសជួយជGNបអំពីជីវGបវតR ិរបស់អ៊�Gប HសTU ល់ 
ªំងពីេកBងរហូតមកដល់ធំដឹងក� ី? អkl ឹង�៎? 
េត=អ៊�Gប HសhចជួយជGNប$នខ̈ះៗេទ? រហូតដល់ឥឡ̂វ? 
ខ៖ សម័យពពត ឬសម័យមុន? 
ក៖ Iលេ(េកBង? ធំេឡ=ងេ(ឯ�? Iលពីេ(េកBង េ�កពូេ(ឯ�? 
ខ៖ Iលេ(េកBង ខ? @ ំេ(អូរដំបងពីរដែដល។ 
ក៖ $ទ។ េហ=យេ(Nន េ(Fមួយអ7ក�េគ? 
ខ៖ ខ? @ ំេ(Fមួយបងបេង� =ត។ 
ក៖ អរ! សGNបឪពុកN� យ ជូដូនជីª? 
ខ៖ _ត់n̈ប់អស់េហ=យ។ 
ក៖ េហ=យប�U ប់ពីNនវ ®យជំទង់់ េ(ឯ�ែដរ? 
ខ៖ េ(Fមួយអ៊�។ 
ក៖ េហ=យIលពីេ�ះ េធ� =IរJរអីែដរ? អ៊�Gប Hស? 
ខ៖ Nនេធ� =អីផង េធ� =ែតចំIរ ែGស។ 
ក៖ េធ� =ចំIរែGសណ៎? 
ខ៖ អុឺ! ចំIរ ែGស។ 
ក៖ ចុះដល់េពលេពញវ ®យ NនGគ�nរ? 
ខ៖ េពញវ ®យNនGគ�nរ ខ? @ ំេធ� =ចំIរ ែGស រចួេធ� =�°៊ន។ 
ក៖ $ទ។ ប�U ប់ពីេធ� =�°៊នេហ=យ េធ� =អីេទoត? 
ខ៖ េប=ចប់ពីេធ� =�°៊នេហ=យ ឈប់េហ=យ អត់Nនអីេធ� =េទoតផង។ 
ក៖ ដល់េពលឈប់េធ� =�°៊នេហ=យ េធ� =អីេទoត? 
ខ៖ ដល់ឈឺេធ� =អីអត់េក=ត សូម�ីែតចំIរ ក៏េធ� =មិនេក=តផងហ7 ឹង។ 
ក៖ $ទ។ $ទ! េDយnរសំណួរែដលខ? @ ំេGត³មមក គឺNនេGច=ន�ស់ 
អkl ឹងអ៊�Gប HសេGត³មេឆ̈=យេ�។ $ទ! �ក់ទង និងhµហ៍ពិµហ៍ 
េត=អ៊�Gប Hស$នេរoបIរFមួយអ៊�Gសីរយះេពលប៉ុ�B ន67 ំេហ=យ? 
ខ៖ រយះេពលnមសិប67 ំេហ=យ។ 
ក៖ $ទ។ Iលេ�ះអ៊�Gប Hសn· ល់_7 ប៉ុ�B ន? ប៉ុ�B ន67 ំ? ប៉ុ�B នែខ? ប៉ុ�B នៃថ+? 
េទ=បសេGមចចិតRយកអ៊�GសីFគូរ? 
ខ៖ យូរេហ=យែដរ Iលហ7 ឹងរយះេពលមួយ67 ំ។ 
ក៖ n· ល់_7 មួយ67 ំមុនណ៎? 
ខ៖ អរ! n· ល់_7 មួយ67 ំមុន។ 
ក៖ េហ=យIលហ7 ឹង $នអ7ក�Fអ7កេរoបចំផ¡ផ̧ំ@ ំេhយអ៊�Gប Hស? Fមួយអ៊�Gសី? 
ខ៖ $នបងGប Hស $នែម៉ បង។ ដល់mងខ? @ ំបងបេង� =ត�៎? 
ក៖ $ទ។ ចុះប�� Iរអស់់ប៉ុ�B ន? អ៊�Gប Hស? 
ខ៖ Iលហ7 ឹងខ? @ ំអស់េGច=នែដរ ប៉ុនដឹង¹ប៉ុ�B ន េភ̈ច$ត់េហ=យ យូរេហ=យ។ 
គ៖ េធ� =ែGសមួយ67 ំែដរ។ 
ខ៖ េធ� =ែGសមួយ67 ំ$នដណ� ឹងGបពន�មួយហ7 ឹង។ 
ក៖ អី§៉! មួយ67 ំមួយ េប=សិនេធ� =បី67 ំ $នបីែដរណ៎? 
ខ៖ $នបី ដឹងយកេធ� =អីផង។ 



ក៖ $ទ! អkl ឹងេធ� =ែGសមួយ67 ំ $នប៉ុ�B ន Gបមូលមក�ងំអស់ហB ងណ៎? 
ខ៖ $ទ។ 
ក៖ េហ=យចុះមូលេហតុអី? $នFអ៊�Gប HសសេGមចចិតRយកអ៊�GសីFគូរ? 
ខ៖ ចង់Nន_7  កុសខ¦លក់ កុសអី។ យកFគូរ�៎? 
ក៖ អkl ឹងអត់Nន_7 កុសខ¦ល់ណ៎? 
ខ៖ អត់Nន_7 កុសខ¦ល់។ 
ក៖ $ទ។ េហ=យអ៊�Gប HសGសºញ់អ៊�Gសី Gតង់�? 
ខ៖ Gសី_B នGសºញ់Gតង់� Gសºញ់�ងំអស់ហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ មិនែមនGសºញ់េចះកុសខ¦ល់េទ? 
ខ៖ អត់េទ! hហ7 ឹងមិនែមនេទ Gសºញ់_ត់Gតង់កុសខ¦ល់ ក៏$នែដរ។ 
ក៖ អkl ឹងេDយnរចូលចិតR_7 ។ 
ខ៖ $ទ! េDយnរចូលចិតR_7  េហ=យយល់_7 ។ 
ក៖ េចះជួយទុក»ធុរៈ_7 ? 
ខ៖ $ទ។ 
ក៖ អ៊�Gប HសសូមជួយជGNបបនR ិចd អ៊�Gប HសNនបងប½ ¾នប៉ុ�B ន�ក់? 
ខ៖ ឥឡ̂វេនះអី? 
ក៖ $ទ។ ªំងពីេដ=មក? 
ខ៖ អរ! ªំងពីេដ=មមកNនបី�ក់។ 
ក៖ Nនបងប½ ¾នែតបី�ក់េទណ៎? 
ខ៖ $ទ។ 
ក៖ អkl ឹងGប Hសប៉ុ�B ន? Gសីប៉ុ�B ន? 
ខ៖ Gប Hសពីរ Gសីមួយ។ 
ក៖ អ7កទីមួយ_ត់េAB ះអី? 
ខ៖ អ7កទីមួយ_ត់េAB ះ េយ¿ប។ 
ក៖ ពូេយ¿ប Gសី ឬGប Hស? 
ខ៖ Gសី។ 
ក៖ Gសី! ចុះប� ីរបស់_ត់េAB ះអី? 
ខ៖ ប� ី_ត់េAB ះ ែប៉ន េស¿ន។ 
ក៖ ប� ី_ត់េAB ះ ែប៉ន េស¿ន Gស Hកកំេណ=តេ(ឯ�? 
ខ៖ េ(Iទឺធំ។ 
ក៖ Iទឺធំ េខតRអីេគ? 
ខ៖ អូ! សួរខ? @ ំ ខ? @ ំអត់ដឹងែដរ អត់ដឹងេខតRអីផង។ 
ក៖ Iទឺធំ េ(ឯ�? 
ខ៖ ភ7 ំេពញ។ 
ក៖ អរ! hចេខតRក�� ល  ឬកភ៏7 ំេពញណ៎? 
ខ៖ េ�មុខេទoតNនឆ̈ងn�អី។ 
ក៖ អរ! េµធÀnត់ដឹង? 
ខ៖ ខ? @ ំមិនដឹងសÁ ីផង។ 
ក៖ េហ=យពួក_ត់�ងំពីរ Nនកូនប៉ុ�B ន�ក់ែដរ? 
ខ៖ _ត់Nនកូនបី�ក់ Jប់អស់េហ=យ។ 
ក៖ កូន_ត់�ងំបី�ក់ សុទ�ែតn̈ប់អស់េហ=យណ៎? 
ខ៖ $ទ! សុទ�ែតn̈ប់អស់េហ=យ។ 
ក៖ n̈ប់ ក៏n̈ប់ចុះ េhយែតដឹងេAB ះ េAB ះអី? 
ខ៖ ទីមួយេAB ះ សីុ�ត។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ទីពីរេAB ះ វប̀ុល។ 
ក៖ $ទ។ 



ខ៖ ទីបីេAB ះ វត� អរ! វតនៈ។ 
ក៖ ចុះពួក_ត់�ងំបី�ក់ហ7 ឹង n̈ប់េDយnរអី? 
ខ៖ n̈ប់េDយnរលួងទឹក។ 
ក៖ ហឺុ! លួងទឹកេ(ឯ�? 
ខ៖ មួយវតនៈ n̈ប់លួងទឹកមួយ។ 
ក៖ ចុះមួយេទoត? 
ខ៖ ឈឺJប់។ 
ក៖ $ទ។ អkl ឹង! េត=បងប½ ¾នទីពីររបស់អ៊�Gប HសេAB ះអី? 
ខ៖ េ(េAB ះ អួង េយoប _ត់n̈ប់$ត់េហ=យ។ 
ក៖ អួនេយoប _ត់hយុប៉ុ�B ន? 
ខ៖ ដឹងប៉ុ�B នេទ Iលចូលhពត។ 
ក៖ េហ=យ_ត់Gសី ឬGប Hស? 
ខ៖ Gប Hស។ 
ក៖ Gបពន�_ត់េAB ះអី? 
ខ៖ េAB ះ GសីេÂ៉ ដឹងGតកូលេAB ះអីផង។ 
ក៖ េAB ះ GសីេÂ៉ណ៎? 
ខ៖ $ទ។ 
ក៖ េហ=យេÂ៉ េហ=យនិង_ត់ហ7 ឹង $នកូនប៉ុ�B ន�ក់ែដរ? 
ខ៖ កូនG$ំ�ក់ េហ=យn̈ប់អស់េ�។ 
ក៖ កូនបី�ក់n̈ប់េទoត? 
ខ៖ ¹េក=តេបះដូងរ Ãក។ 
ក៖ អូ! េបះដូងរ Ãកណ៎? 
ខ៖ $ទ។ 
ក៖ ពa$លអត់Fេទណ៎? 
ខ៖ អត់Fេទ hហ7 ឹង។ 
ក៖ អkl ឹងកូនរបស់_ត់n̈ប់ªេណ=រពួក_ត ់ឬក៏េទ=បែតn̈ប់េទ? 
ខ៖ n̈ប់យូរេហ=យ។ 
ក៖ សម័យពពតែដរ? 
ខ៖ អុឺ! 
ក៖ អ៊�Gប Hស ចុះបងប½ ¾នទីបីរបស់អ៊�Gប Hស េAB ះអីែដរ? 
ខ៖ េAB ះ អួង េយoត។ 
ក៖ អួង េយoតណ៎? 
ខ៖ $ទ។ 
ក៖ អ7ក�េគ? េហ=យឥឡ̂វ_ត់េ(ឯ�? 
ខ៖ _ត់n̈ប់េហ=យ។ 
ក៖ េហ=យចុះ អួង េយoប អ7ក�េគ? 
ខ៖ បង បងខ? @ ំបេង� =តហ7 ឹង។ 
ក៖ អរ! _ត់n̈ប់េហ=យណ៎? 
ខ៖ _ត់n̈ប់ពីhពត។ 
ក៖ អរៗ! អត់អីេទ បី�ក់�ងំអ៊�Gប Hសអី? 
ខ៖ $ទ។ 
ក៖ $ទ។ អរ! អkl ឹង nB នែតបី�ក់េផ¡ងេទoត។ 
ក៖ ឥឡ̂វអួង េយoបហ7 ឹង! Gបពន�_ត់េAB ះអី? 
ខ៖ ែដលd េAB ះ េÂ៉មិញ។ 
ក៖ អរ! េហ=យ េហ=យណ៎? 
ខ៖ $ទ! េហ=យ េហ=យ។ 
ក៖ $ទ! មិនបÄÅ េទ។ 



ខ ហឺុ! 
ក៖ អkl ឹងតេ�េទoត�ក់ទង និងឪពុកN� យ ជីដូនជីª ឪពុកេAB ះអី? 
ខ៖ េAB ះ អ៊ូ  បុិច។ 
ក៖ N� យេAB ះអី? 
ខ៖ N� យេAB ះ ¥ន់េធ¿ប។ 
ក៖ ជីដូនជីªmងN� យ េAB ះអី? 
ខ៖ ª¥ន់ §យអុត Gបពន�េAB ះ អុត។ 
ក៖ ª¥ន់ §យអុត FឪពុកN� យmងN� យ? 
ខ៖ mងN� យ។ 
ក៖ ចុះឪពុកN� យmងឪពុក េAB ះអី? 
ខ៖ ឪពុកN� យmងឪពុក េAB ះªអ៊ូ  េហ=យ§យGបពន�េAB ះអីេទ េAB ះ មួន! 
េAB ះ §យមួន។ 
ក៖ ªអ៊ូ  §យមួនណ៎? 
ខ៖ $ទ។ 
ក៖ ªអ៊ូ  §យមួន Gស Hកកំេណ=តេ(ឯ�? 
ខ៖ េ(G¥ក¹ល អន̈ង់វល̀េយ=ងេនះ។ 
ក៖ $ទ។ អkl ឹងN� យរបស់អ៊�Gប Hស Nនបងប½ ¾នប៉ុ�B ន�ក់? 
ខ៖ ហឺុ! ចង់េភ̈ចេទoត។ 
ក៖ គិតបនR ិចៗសិនេ�? 
ខ៖ េម=ល! 
ក៖ បងប½ ¾នmងN� យ�? N� យNនបងប½ ¾នប៉ុ�B ន�ក់? 
ខ៖ G$ំ�ក់។ 
ក៖ ប៉ុ�B ន�ក់? េ�កពូ? 
ខ៖ ពូ5ប់េAB ះសិន។ 
ក៖ $ទ! 5ប់m̈ងំៗ�េ�កពូ 5ប់េ�? 
ខ៖ អ៊�េធ¿ន។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ អ៊�អួន, អ៊�អួន បួន�ក់ហ7 ឹង។ 
ក៖ បួន�ក់ Gប Hសប៉ុ�B ន? Gសីប៉ុ�B ន? អ៊�Gប Hស? 
ខ៖ េម=លៗGសីបី Gប Hសអត់Nនផងហ7 ឹង Gប HសNនមួយ។ 
ក៖ Gប HសNនមួយណ៎? 
ខ៖ Nនមួយ Jប់$ត់េហ=យ។ 
ក៖ អkl ឹងអ7កែដលn̈ប់ហ7 ឹង _ត់េAB ះអី? 
ខ៖ េAB ះ ª6ត។ 
ក៖ ª6ត Gបពន�ª6តេAB ះអី? 
ខ៖ េAB ះ មីង�។ 
ក៖ $ទ! ª6ត មីង� _ត់Nនកូនប៉ុ�B ន�ក់? 
ខ៖ េភ̈ច$ត់េហ=យខ? @ ំ ផUះេ(េនះេnះ ខ? @ ំចង់េភ̈ច។ 
ក៖ Gបែហលប៉ុ�B ន�ក់? អ៊�Gប Hស? 
ខ៖ អរ! បួន�ក់។ 
ក៖ បួន�ក់ណ៎? អត់អី Gបែហលប៉ុហ7 ឹង ក៏លÁ ? អkl ឹងបងប½ ¾នមួយេទoតេAB ះអី 
បងប½ ¾នmងN� យ? 
គ៖ mងN� យអូ! 
ក៖ $ទ! mងN� យេAB ះអី មិញដូចFបួន�ក់ណ៎? 
ខ៖ $ទ។ 
ក៖ N7 ក់ទីពរេAB ះអី? 
ខ៖ N7 ក់ទីពីរេAB ះ §យអួន n̈ប់េហ=យ។ 



ក៖ $ទ! §យអួនn̈ប់។ ចុះប� ីរបស់_ត់េAB ះអី? 
ខ៖ §យអួនហ7 ឹង ប� ីរបស់_ត់ ªលឹម ក៏Jប់ែដរ។ 
ក៖ $ទ! §យអួន ªលឹម _ត់Nនកូនប៉ុ�B ន�ក់?   
ខ៖ $នែតបួន�ក់។ 
ក៖ 5ប់េម=ល n· ល់អ7ក�ខ̈ះ? ¥ប់េមៃដ5ប់ មួយ? 
ខ៖ អ៊�អ៊ូងមួយ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ អ៊�ខុមពីរ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ អ៊�mបី។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ បី�ក់។ 
ក៖ បី�ក់ អត់Nនមួយេទoតេទ? 
ខ៖ អត់ផង Gប Hសេនះមួយ បួន។ 
ក៖ បួនណ៎? 
ខ៖ $ទ។ 
ក៖ អkl ឹងបងប½ ¾នទីបីរបស់N� យអ៊�Gប Hស េAB ះអី? 
ខ៖ N� យ N� យេAB ះ អ៊�េអ¿ម។ 
ក៖ $ទ! អ៊�េអ¿ម អ៊�េអ¿មGបន�_ត់េAB ះអី? 
ខ៖ អ៊�េអ¿ម ប� ី_ត់េAB ះ ªnន។ 
ក៖ អរ! ប� ីេAB ះ ªnនណ៎? 
ខ៖ $ទ។ 
ក៖ អ៊�េអ¿ម ªnន Nនកូនប៉ុ�B ន�ក់? 
ខ៖ អូ! េភ̈ច$ត់េហ=យ ខ? @ ំមិនសូវដឹងែដរ េម=ល! Nនមីងសុ៊ន Nhត មីងេអង 
បីហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ $ទ។ ចុះបងប½ ¾នទីបួនេAB ះអី? 
ខ៖ ទីបួនេAB ះ មីងឈូន។ 
ក៖ មីងឈូន ប� ី_ត់េAB ះអី? 
ខ៖ េAB ះ ªេឈoវ ប៉ុនJប់េហ=យ។ 
ក៖ មីងឈូន ªេឈoវ _ត់Nនកូនប៉ុ�B ន�ក់ែដរ? 
ខ៖ េម=ល! 5ប់សិនេម=ល ងិមួយ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ មីងេ6ម ពីរ, មីងងុប បី, បងេអoត បួន, បង�ងមួយេទoត G$ំ G$ំ�ក់។ 
ក៖ ចុះGស Hកកំេណ=តពួក_ត់�ងំពីរ េ(ឯ�? 
ខ៖ េ(អូរដំបងែដរ។ 
ក៖ $ទ។ េ(ជិតៗហ7 ឹងែដរណ៎? 
ខ៖ $ទ! េ(ជិតៗហ7 ឹង។ 
គ៖ េ�ះេ(េGត=យN» ង។ 
ក៖ េ(េGត=យN» ងណ៎? 
ខ៖ $ទ។ 
ក៖ អkl ឹងបងប½ ¾នទីG$ំ េAB ះអី? អស់េហ=យណ៎? 
ខ៖ អស់េហ=យ Nនែតបួនហ7 ឹង។ 
ក៖ អស់េហ=យណ៎? អ៊�Gប HសNនបងប½ ¾ន ែដលរស់េ(េG�Gបេទសេទ? 
ខ៖ អត់Nនផង។ 
ក៖ អត់Nនេទណ៎? 
ខ៖ $ទ។ 



ក៖ ចូលដល់ចំណុចមួយេទoត េត=អ៊�Gប HសNនកូនប៉ុ�B ន�ក់? 
ខ៖ ខ? @ ំNនកូនបី�ក់។ 
ក៖ Gប Hសប៉ុ�B ន? Gសីប៉ុ�B ន? 
ខ៖ Gប Hសពីរ Gសីមួយ។ 
ក៖ កូនទីមួយេAB ះអី? 
ខ៖ កូនទីមួយេAB ះ ឡH ង ជី¹Ç ន។ 
ក៖ ជី¹Ç ន _ត់NនGគ�nរេ(? 
ខ៖ Nនេហ=យ។ 
ក៖ Gបពន�_ត់េAB ះអី? 
ខ៖ ប� ី_ត់អី? 
ក៖ អរ! ប� ី_ត់េAB ះអី? 
ខ៖ េAB ះ សូរ§̀។ 
ក៖ ជី¹Ç ន េហ=យនិងសូរ§̀ ពួក_ត់�ងំពីរ Nនកូនប៉ុ�B ន�ក់? 
ខ៖ Nនកូនពីរ�ក់។ 
ក៖ កូនពីរ! Gសីប៉ុ�B ន? Gប Hសប៉ុ�B ន? 
ខ៖ Gប Hសពីរ អត់NនGសីេទ។ 
ក៖ ពួកេគ�ងំពីរ េធ� =អីេគឥឡ̂វ? 
ខ៖ ប� ី_ត់េធ� =Gគ ̂Gបពន�េធ� =មÈ ¾ប។ 
ក៖ $ទ។ ប៉ុែនR ពួកកូន�ងំពីរ េធ� =អីេគ? ឥឡ̂វ? 
ខ៖ កូនេ(តូចៗហ7 ឹង េ(េរoន។ 
ក៖ _ត់េ(េរoនអត់? 
ខ៖ េ(េរoន។ 
ក៖ េរoនេ(n��? 
ខ៖ េ(n� យGជ Hមេនះ កូនខ? @ ំបJÅ ត់េ(n� យGជ Hម។ 
ក៖ $ទ។ អkl ឹងកូនទីពីររបស់អ៊�Gប Hស េAB ះអី? 
ខ៖ ញHម ជីវន̀។ 
ក៖ ញHម ជិវន̀ Gសី ឬGប Hស? 
ខ៖ Gប Hស។ 
ក៖ Gបពន�_ត់េAB ះអី? 
ខ៖ Gបពន�េAB ះ លី សុ�ព។ 
ក៖ លី សុ�ព និង_ត់ Nនកូនប៉ុ�B ន�ក់? 
ខ៖ Nនកូនមួយ។ 
ក៖ លី សុ�ព Gស Hកកំេណ=ត_ត់េ(ឯ�? 
ខ៖ េ(ៃប៉លិន។ 
ក៖ ៃបលិន! កូនមួយ េAB ះអីែដរ? 
ខ៖ េAB ះ! េAB ះ សុងនី សុ�� ។  
ក៖ $ទ។ េហ=យកូនហ7 ឹង! Gសី ឬGប Hស? 
ខ៖ Gប Hស។ 
ក៖ hយុ_ត់ប៉ុ�B នេហ=យ? 
ខ៖ hយុពីរ67 ំ បី67 ំ។ 
ក៖ បី67 ំ មិន�ន់ចូលេរoនេទណ៎? 
ខ៖ ចូលេហ=យ។ 
ក៖ អី§៉! ចូល�ងំេកBងណ៎? 
គ៖ ចូលh Gសះh Gសះអិ។ 
ក៖ អរ! ចូលមតីអី? 
ខ៖ $ទ! ចូលd7 ក់មតី។ 
ក៖ ចុះបងប½ ¾នេÉ អូ! កូនេÉេAB ះអី? 



ខ៖ េAB ះ យុ៉ង ជី¹Ç ។ 
ក៖ យុ៉ង ជី¹Ç  _ត់hយុប៉ុ�B នេហ=យ? 
គ៖ យុ៉ង ជី¹Ç  ៃម�េហ=យ។ 
ខ៖ ៃម�។ 
ក៖ េហ=យចុះយុ៉ង ជី¹Ç  _ត់េ(ឯ�? 
ខ៖ េ�េធ� =�°៊ន។ 
ក៖ _ត់! _ត់NនGគ�nរេ(? 
ខ៖ េ(។ 
ក៖ អkl ឹង! ប៉ុែនR_ត់េ(លីវណ៎? 
ខ៖ $ទ! េ(លីវ។ 
ក៖ េ(លីវ! អ៊�Gប HសជួយជGNប Gបពន�អ៊�Gប HសេAB ះអី? 
ខ៖ េAB ះ ឈុន ប៊ូន។ 
ក៖ ច�ស់េហ=យណ៎? 
ខ៖ ច�ស់េហ=យ អង̧@យmងមុខេហ=យ ែដលមិនច�ស់។ 
ក៖ េត=ឪពុកN� យរបស់អ៊�GសីេAB ះអី? 
ខ៖ ឪពុកេAB ះ ឪពុកេឈ¿ន ែម៉! េAB ះ ែម៉ªំង។ 
ក៖ ពុកេឈ¿ន េហ=យនិងែម៉ªំង េAB ះអីែដរ? 
ខ៖ _ត់េធ� =ែGស។ 
ក៖ េហ=យGស Hកកំេណ=តពួក_ត់េ(ឯ�? 
ខ៖ េ(អូរGសេÊ។ 
ក៖ េ(អូរGសេÊណ៎? 
ខ៖ $ទ។ 
ក៖ អkl ឹង! បងប½ ¾នរបស់Gបពន�អ៊�Gប Hស េAB ះអី? Nនប៉ុ�B ន�ក់? 
ខ៖ Nនដប់�ក់។ 
ក៖ Gប Hសប៉ុ�B ន? Gសីប៉ុ�B ន? 
ខ៖ Gប Hសបី GសីG$ំពីរ។ 
ក៖ $ទ។ បងប½ ¾នទីមួយេAB ះអី?  
ខ៖ េAB ះ សំhត។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ទីមួយេAB ះ អុង hន។ 
ក៖ $ទ។ េហ=យអុង hនហ7 ឹង! Gសី ឬGប Hស? 
ខ៖ Gប Hស។ 
ក៖ េហ=យGបពន�អ៊�hនេAB ះអី? 
ខ៖ េAB ះ អ៊�ធក។ 
ក៖ អkl ឹងអ៊�hន េហ=យនិងអ៊�ធក ពួក_ត់�ងំពីរNនកូនប៉ុ�B ន? 
ខ៖ អូ! កូនG$ំមួយ។ 
ក៖ _តN់នកូនG$ំមួយ ¥ំេAB ះកូន�ងំG$ំមួយហ7 ឹងអត់? 
គ៖ អត់¥ំេទ កូនេ(6+ យ_7 ។ 
ខ៖ ខ? @ ំក៏អត់¥ំែដរហ7 ឹង។ 
ក៖ Nន¥ំខ̈ះអត់? G$ំមួយ�ក់ហ7 ឹង? 
គ៖ hែអមមួយ, hចកពីរ េG�ពីហ7 ឹងអត់n· ល់។ 
ក៖ េªះេAB ះអី? hនមួយ? 
ខ៖ hន អុក។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ចក, ែអម។ 
ក៖ $ទ! អkl ឹងNនបី�ក់អី? 
ខ៖ អុឺ! 



គ៖ កូនបួន�៎? 
ក៖ អរ! Nនបួន�ក់អី? $ត់ពីរ$ត់េហ=យរកអត់េឃ=ញ។ 
គ៖ ពីរហ7 ឹង អត់n· ល់េAB ះ។ 
ក៖ អkl ឹងបងប½ ¾នទីពីរGបពន� របស់អ៊�Gប Hស េAB ះអី? 
គ៖ ¥ស់? 
ក៖ បងប½ ¾នទីពីររបស់អ៊�Gសី េAB ះអីេគ? 
ខ៖ េAB ះ អ៊�hន។ 
ក៖ អ៊�hន Gសី ឬGប Hស? 
ខ៖ Gប Hស។ 
ក៖ Gបពន�_ត់េAB ះអី? 
ខ៖ េAB ះ ធក។ 
ក៖ ពួក_ត់�ងំពីរ Nនកូនប៉ុ�B ន�ក់? 
គ៖ NនG$ំមួយ ប៉ុនGប Hសសល់បួនហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ មិញខ? @ ំនិ§យអំពីបងប½ ¾នទីពីររបស់អ៊�Gសី�៎? 
ខ៖ $ទ។ 
ក៖ ឥឡ̂វចូលដល់បងប½ ¾នទីបីរបស់អ៊�Gសី េAB ះអី? 
ខ៖ េAB ះ អ៊�េយ¿ប។ 
ក៖ អ៊�េយ¿ប Gបពន�_ត់េAB ះអី? 
ខ៖ ប� ី_ត់េAB ះ វនូ។ 
ក៖ អរ! ប� ីេAB ះ វនូណ៎? 
ខ៖ $ទ។ 
ក៖ អkl ឹងពួក_ត់�ងំពីរNនកូនប៉ុ�B ន? 
ខ៖ កូនG$ំពីរ។ 
ក៖ G$ំពីរ�ក់។ អkl ឹងបងប½ ¾នរបស់អ៊�Gសីទីបី អូ! ទីបួន េAB ះអីែដរ? 
គ៖ ទីបួនខ? @ ំហ7 ឹង។ 
ក៖ $ទ។ អkl ឹងទីG$ំេAB ះអីែដរ? 
ខ៖ េAB ះ េរ¿ប។ 
ក៖ $ទ។ អkl ឹងេរ¿ប _ត់Gសី ឬGប Hស? 
ខ៖ Gសី។ 
ក៖ ប� ីរបស់_ត់ េAB ះអីែដរ? 
ខ៖ អត់Nនេទ។ 
ក៖ _ត់េ(ទំេនរណ៎៎? 
គ៖ ¥៎។ 
ខ៖ _ត់េ(លីវ អត់ទំេនរេទ េ(លីវ។ 
ក៖ _ត់Gបកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ េធ� =ែGស។ 
ក៖ េធ� =ែGស! អkl ឹងអ7កទីG$ំពីរ េធ� =អីែដរ? 
ខ៖ េAB ះ hង។ 
ក៖ hង! _ត់Gសី ឬGប Hស? 
ខ៖ Gសី។ 
ក៖ ចុះ_ត់Nនn� មីេ(? 
ខ៖ Nនេហ=យ។ 
ក៖ េហ=យពួក_ត់�ងំពីរ Nនកូនប៉ុ�B ន? 
ខ៖ កូនបី។ 
ក៖ ប� ី_ត់េAB ះអី? 
ខ៖ ប� ី_ត់េAB ះ េវ¿ង។ 
ក៖ $ទ។ អkl ឹងបងប½ ¾នទីG$ំបីរបស់អ៊�Gសី េAB ះអី? ទីG$ំបី�៎? 



ខ៖ hលួងអី? 
ក៖ េAB ះអីេគ? 
ខ៖ េAB ះ លួង។ 
ក៖ លួងហ7 ឹង Gសី ឬGប Hស? 
ខ៖ Gប Hស។ 
ក៖ អkl ឹងGបពន�_ត់េAB ះអី? 
ខ៖ Gបពន�េAB ះ F។ 
ក៖ ពួក_ត់�ងំពីរ Nនកូនប៉ុ�B ន�ក់? 
គ៖ Nនបី Gប Hសពីរ Gសីមួយ។ 
ខ៖ Gប Hសពីរ Gសីមួយ។ 
ក៖ $ទ។ ចុះGប HសពីរេAB ះអី? GសីមួយេAB ះអី? 
ខ៖ បងេគេAB ះ ប៊ុនរ Ã។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ hGប Hស េប=n· ល់េ�ែតអkl ឹង។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ hË Ìេចង េប=ខ? @ ំÍ̈បេ�¹អkl ឹង។ 
ក៖ អkl ឹងបងGប Hសរបស់អ៊�GសីទីG$ំបួន េAB ះអី? 
ខ៖ ទីG$ំបួនេAB ះ េយoន។ 
ក៖ $ទ។ េយoនហ7 ឹង _ត់NនGគ�nរេ(? 
ខ៖ េ(! មិន�ន់Nនេទ។ 
ក៖ អkl ឹងឥឡ̂វ_ត់េធ� =អីែដរ? 
ខ៖ _ត់េធ� =ែGស។ 
ក៖ $ទ។ អkl ឹងអរគុណអ៊�Gប Hស ែដល$នជGNបអំពីnច់�តិរបស់អ៊�Gសី។ 
អkl ឹង�៎? 
ខ៖ $ទ។ 
ក៖ េហ=យអ៊�Gប Hស! ជួយជGNបអំពីសុខ�ពរបស់អ៊�Gប Hស ឥឡ̂វ§៉ងមិចេហ=យ? 
សុខ�ព? 
ខ៖ សុខ�ព! 
ក៖ ពីមុនេក=តអី? $នFេ�អkl ឹង? 
ខ៖ សព�ៃថ+អត់ដឹងេក=តអីេទ ែតេGIកGពឹកេឡ=ង េGIកអត់រចួ។ 
ក៖ $ទ។ មុននងិអ៊�Gប HសNនជំងឺមួយហ7 ឹង េត=អ៊�Gប HសNនជំងឺអីខ̈ះ? ពីមុនមក? 
ខ៖ អត់Nនផង អត់Nនេក=តជំងឺអីេទ ពីមុនមក។ 
ក៖ $ទ! េដ=រ$នធមBª? 
គ៖ េដ=រ$ន។ 
ក៖ ដល់េពលេង=បអត់រចួ េ�Fអkl ឹងណ៎? 
ខ៖ hេនះេប=ªមែខB រេយ=ងេគេ� ខ¦ល់hTត។ 
ក៖ ខ¦ល់អីេគ? 
ខ៖ ខ¦ល់hTត Jប់ៃដ Jប់េជ=ង។ 
ក៖ អkl ឹងអត់Nនឈឺ អត់Nនដួលអីេទណ៎? 
ខ៖ អត់។។ 
ក៖ ដូចFJប់ៃដ Jប់េជ=ងហB ងណ៎? 
ខ៖ $ទ។ 
ក៖ $ទ។ េហ=យIលេ(តូច អ៊�Gប Hសេរoនេ(ឯ�? អ៊�Gប Hស? 
ខ៖ Iលេ(ពីតូចេរoនេ(n� វតR6ដឹក។ 
ក៖ $ទ! េរoន$នGតឹម�អ៊�Gប Hស? 
ខ៖ $នចូលGតឹមd7 ក់ទីG$ំមួយ។ 
ក៖ ទីG$ំមួយជំ�ន់េដ=ម ឬក៏ជំ�នេ់នះ? 



ខ៖ ទីG$ំមួយជំ�ន់េដ=ម។ 
ក៖ អី§៉! $នខÎស់ែដលហ7 ឹង Gតវ̂អត់? អ៊�Gប Hស? 
ខ៖ ហឺុ! ខÎស់អី។ 
ក៖ Iលហ7 ឹង hចេធ� =Gគ$̂នេហ=យអ៊�Gប Hស។ 
ខ៖ េធ� =Gគ ̂េធ� =Gគម̂តី$ន។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ េ�ចូល មិនចូលផង។ 
ក៖ េហតុអី$នអត់ចង់េធ� =? 
ខ៖ េទ! Iលហ7 ឹងG$ក់ែខGគេ̂រoងេdក ឥឡ̂វ$នៃថ̈វញ̀េហ=យ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ េធ� =មិន$ន រកសីុវញ̀េ�។ 
ក៖ ចូលចិតRរកសីុវញ̀ណ៎? 
ខ៖ $ទ! រកសីុIរសំណង់អkl ឹងេ�។ 
ក៖ អូ! អkl ឹងអ៊�Gប Hស សGNប់អ៊�Gប HសTU ល់ពីមុន េហ=យនិងឥឡ̂វ 
Nន�ពខុសែប̈ក_7 េទ? 
ខ៖ សព�ៃថ+ែប̈ក។ 
ក៖ ែប̈ក�ងំអស់ណ៎? 
ខ៖ $ទ! ែប̈ក ែប̈កេGច=ន។ ហឺុ! េវទ�ចង់n̈ប់។ 
ក៖ អ៊�Gប Hសជួយនិ§យបនR ិចមក? ពីមុនែប̈កមិច? ឥឡ̂វែប̈កមិច? 
ខ៖ hពតd ហូបែខ̈ង ដូចd! សីុចុះ។ 
ក៖ សីុណ៎? 
ខ៖ សីុែខ̈ង សីុគីងគក់ hដងÏ ¾វដួង ដងÏ ¾វអី ខ? @ ំេចះែត¥ប់េហ=យ។ 
ក៖ $ទ។ េគអត់dអីេទ? េយ=ង¥ប់ដងÏ ¾វដួង ដងÏ ¾វអី? 
ខ៖ អត់េទ! ចុះសីុែតបបរ ែដលែឆÁត េដ=រIប់េចក Iប់អីយកេ��ក់។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ េពល�ទុំ េដ=រេ�យក។ អង�រnងទុកមួយIដុបេ�។ 
ក៖ Nនអីែថមេទoតអត់? 
ខ៖ °ស់? 
ក៖ GបែហលNនែតអ៊�Gសីហ7 ឹងឯង? 
ខ៖ េចះែតd េប=សួរេ�ខ? @ ំេធ� =មិនដឹង ¹េភ̈ចេហ=យ។ 
ក៖ ចុះសុខ�ពពីមុន េហ=យនិងឥឡ̂វ? §៉ងមិចែដរ? 
ខ៖ សុខ�ពពីមុន េហ=យនិងឥឡ̂វែប̈ក ែប̈កែដរ ឥឡ̂វDក់FតិគីមីេGច=ន�ស់។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ Iលពីេដ=ម _B នFតិគីមីេទ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ឥឡ̂វឈឺេGច=ន ពីេដ=មNនសូវឈឺអី។ 
ក៖ $ទ។ អ៊�Gប HសIលេ(េកBងÍ̈ប់េរoនចំអិនមÈ ¾បេទ?    
ខ៖ Í̈ប់។ 
ក៖ Í̈ប់ណ៎? 
ខ៖ $ទ។ 
ក៖ េហ=យអ៊�Gប Hស ចូលចិតRមÈ ¾បអីែដរ? 
ខ៖ ចូលចិតRស̈កកូរ។ 
ក៖ ចូលចិតRស̈កកូរណ៎? អ៊�Gប HសចូលចិតRសម̈អីេទoតអត់? 
ខ៖ ចូលចិតRសម̈¥ប់6យ សម̈កកូរ។ 
ក៖ ចុះ�ក់ទង និងជំ�ញ អ៊�Gប HសចូលចិតRជំ�ញ§៉ងមិចែដរ? 
ខ៖ °ស់? 
ក៖ ចេGម³ង�៎? ចេGម³ងចូលចិតRចេGម³ងអីែដរ? 



ខ៖ ចូលចិតRចេGម³ងេ�កªសិនសីុnមុត។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ $ទ។ 
ក៖ េហ=យេរ¿ង�គវញ̀ អ៊�Gប HសចូលចិតRេរ¿ង�គអីែដរ? 
ខ៖ េរ¿ង�គៃថ។ 
ក៖ េរ¿ង�គៃថណ៎? េពលទំេនរអ៊�Gប HសចូលចិតRេធ� =អីខ̈ះ? 
ខ៖ េពលទំេនរអត់េធ� =អីផង ទូរទស¡ន៍អត់េម=លៃថ+ េម=លែតយប់ មួយែភ̈តៗ។ 
ក៖ អ៊�Gប HសÍ̈ប់េ�េលងេខតR�ខ̈ះ? អ៊�Gប Hស? 
ខ៖ Í̈ប់េ�េលងេ(េខតR! NនែតេខតRៃប៉លិនមួយេទ។ 
ក៖ $ទ។ ចុះេសoម5បÍ̈ប់េ�េទ? 
ខ៖ េសoម5បអត់េទ អត់ែដលេ�ផង។ 
ក៖ ចុះភ7 ំេពញ? 
ខ៖ ភ7 ំេពញÍ̈ប់េ� Iលហ7 ឹង! Í̈ប់េ�។ 
ក៖ េ�េធ� =អីអ៊�Gប Hស? 
ខ៖ េ�េលងបងប½ ¾ន។ 
ក៖ Gក HមGគ�nររបស់អ៊�Gប Hស Nនអ7កេចះេលងតÐនR ីេទ? 
ខ៖ អត់Nនផង េហ=យអត់Nនេលងេទ។ 
ក៖ អkl ឹងNនអ7កចូលចិតRេម=លកីºGបDល់េទ? 
ខ៖ ចូលចិតRេម=ល។ 
ក៖ ចុះ�ក់ទង និង$ល់�ត់ Nនអ7កចូលចិតRេម=លេទ? 
ខ៖ $ល់�ត់អត់។ 
ក៖ ផUះរបស់អ៊�Gប Hស សង់ពីអីែដរ? 
ខ៖ សង់ពីេឈ=។ 
ក៖ អkl ឹងសសរេធ� =ពីអីអ៊�Gប Hស? 
ខ៖ °ស់? 
ក៖ សសរផUះេធ� =ពីអី? 
ខ៖ សសរផUះេធ� =ពីែដលហ7 ឹង។ 
ក៖ $ទ។ ចុះដំបូលផUះ? 
ខ៖ ស័ង�សី។ 
ក៖ ចុះចិេkÑ ³ង? 
ខ៖ ចិេkÑ ³ងI� រ។ 
ក៖ ចុះបង½ ¾ច? 
ខ៖ បង½ ¾ចបេJ· លេឈ=ែដរ។ 
ក៖ ចុះរបង? 
ខ៖ របងអត់Nនផង។ 
ក៖ ចុះទំហំដីធំេទ? េ�កពូ? 
ខ៖ ទំហំដីតូចែដរេទ។ 
ក៖ ប៉ុ�B ន? 
ខ៖ ទទឹងដប់ពីរ បេ�� យមួយរយ។ 
ក៖ ផUះមួយេនះ អ៊�Gប Hសnងសង់ខW Xនឯង ឬជួលFងេធ� =? 
ខ៖ ជួលFង។ 
ក៖ អស់ប៉ុ�B នលុយ? 
ខ៖ លុយIលហ7 ឹងែដលេdក លុយ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ អស់! េធ� =អស់ែសសិបមុឺនFង។ 
ក៖ ែសសិបមុឺនFង ប៉ុ�B នៃថ+េហ=យ? 
ខ៖ បួនដប់ៃថ+ដឹង $នជួលេគេធ� = េហ=យ_7 ទិញ។ 



ក៖ $ទ! េហ=យអ៊�Gប HសÍ̈ប់េរoនជំ�ញអីេគ? Iលពីេ(េកBងៗ? 
ខ៖ Iលេ(េកBងជំ�ញឈូសI� រ ឈូសអី េធ� =ផUះអីេhយេគែដរ។ 
ក៖ Fងេឈ=ណ៎? 
ខ៖ Fងេឈ=។ 
ក៖ $ទ។ អkl ឹងេG�ពីហ7 ឹង Nនអីេទoតេទ?   
ខ៖ េG�ពីហ7 ឹង! េធ� =Iរសំណង់។ 
ក៖ $ទ។ Í̈ប់ត�ញរៃវអត់? 
ខ៖ អត់Nនត�ញអីេទ។ 
ក៖ Dដំំ� ំេបះែផ̈េឈ=ណ៎? 
ខ៖ DGំក̂ច6B រ DGំតែបក DលំÒ @ត េម=លេ�េឃ=ញលÒ @ត។ 
ក៖ អ៊�Gប HសÍ̈ប់េឡ=ងេª7 តយកទឹកេធ� =ស� រេទ? 
ខ៖ អត់ែដលផង។ 
ក៖ Í̈ប់េធ� =កÐនRក់លក់េទ? 
ខ៖ អត់ែដលេធ� =េទ កÐនRក់អូ។ 
ក៖ Í̈ប់េនnទGតីេទ? 
ខ៖ អត់ែដលេនnទGតីផង។ 
ក៖ អ៊�Gប HសÍ̈ប់ចិkl ឹមេទ? 
ខ៖ អត់ែដលចិkl ឹមផង។ 
ក៖ សត�ៃGពÍ̈ប់ចិkl ឹមអត់? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ �ក់ទងបÄÅ Gបឈមរហូតដល់ឥឡ̂វហ7 ឹង 
េត=អ៊�Gប HសÍ̈ប់ជួបេDះGnយេចញេទ? 
ខ៖ អត់់! មិនNនពិ$កេDះGnយផង។ 
ក៖ Nនកែន̈ង�ែដលពិ$កm̈ងំេទ? 
ខ៖ អត់Nនេទ។ 
ក៖ អkl ឹង�ក់ទងបទពិេnធន៍លÁ ៗ អ៊�Gប HសÍ̈ប់ជួបេទ? 
ខ៖ បទពិេnធន៍អីេគ? 
ក៖ បទពិេnធន៍ដូចF អ� ីែដលអ៊�Gប Hសទទួល$នលÁ ៗដូចF $នផUះថBី 
$នពូជGស̂វេGច=នទប់ទឹក អkl ឹង�៎? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ hហ7 ឹងេហ=យ េគេ�បទពិេnធន៍លÁ ៗ។ អត់អី� េនះបនUប់ទឹក? 
ឬក៏ចិkl ឹមេ_ Nនកូនេ_ អkl ឹង�៎? 
ខ៖ ខ? @ ំអត់Í̈ប់ចិkl ឹមេ_េទ។ 
ក៖ ឬក៏$នេ_មួយ គួរេhយGសºញ់ អkl ឹង�៎? 
ខ៖ អត់! អត់Nន។ 
ក៖ អkl ឹង Iលពីេ(េកBងអ៊�Gប HសÍ̈ប់Gសៃមd Iលេ(ពីេកBង ចង់េធ� =អីេទ? 
ខ៖ ចង់េធ� =ែGសហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ $ទ! អរគុណអ៊�Gប Hស។ អkl ឹងសំណួរ$នមកដល់ទីបkl ប់េហ=យ អkl ឹង�៎? 
ខ៖ $ទ។ 
ក៖ $ទ! មុននិងបkl ប់ ខ? @ ំចង់ជGNបអ៊�Gប Hស អ៊�GសីបែនÓមេទoតd 
េ_លបំណងៃនIរសN� សេនះ គឺេដ=ម�ីរកpេ(ជីវGបវតR ិអ៊�Gប HសTU ល់ 
ែដលអ៊�Gប Hស$នផ�ល់IរសN� សេ(កÔ @ងៃថ+េនះ 
េហ=យនិង$នថតរបូមួយសន̈ឹកេ(កÔ @ងៃថ+េនះ 
េដ=ម�ីទុកេhយកូនេ�ជំ�ន់េGIយ 
ក៏ដូចFmងnកលវទ̀aល័យ$នេរoនសូGត 
ក៏ដូចFចង់ផpរ�Ñ ប់Gក HមGគ�nរnច់�តិ េhយIន់ែតNន�ពស7 ិត។ 
ជិតស7 ិតអkl ឹង�៎?    



ខ៖ $ទ។ 
ក៖ $ទ! អkl ឹងFចុងេGIយ 
េត=អ៊�Gប HសNនអីT� េំផÕ=រដល់កូនេ�ជំ�ន់េGIយេទ? 
ខ៖ ដឹងនិ§យអីេទoត�៎? 
ក៖ ចង់េhយ_ត់ÏយFអ� ី? េ�ៃថ+អ�គតេកBងៗ? 
ខ៖ ÏយFGគប̂េGង³នេ� េកBងៗ។ 
ក៖ $ទ! អkl ឹងខ? @ ំអរគុណ�អ៊�Gប Hស។ 
ខ៖ $ទ។ 
ក៖ ជGNប� សុខសប�យ�ងំអស់_7 �។ 
ខ៖ $ទ។ 
គ៖ ¥៎។ 
ចប់។              
                               

 


