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ក៖ <ស អ=> ឹងAដំបូងខD E ំសូមអរគុណអ៊ុH ែដរJនេKយអនុMតិេKយខD E ំមកសំ(សន៏អ៊ុHៃថQ
ហ% ឹង េហSយអ៊ុHខD E ំអ%កសំ(សន៏េ78 ះ កុសល- វឌ0នះនិមល េហSយៃថQ
ែខែដរសំ(សន៏គឺេUៃថQទី០២ ែខ១២ [% ំ២០១៧ េហSយទី]ំងែដរសំ(សន៏គឺេUភូមិ_̀យេច
កថ8ី ឃំុែ;ពកេd%  ខណe ័ែសនសុក ;ក gងភ% ំេពញ េហSយអ៊ុHេអS iរសំ(សន៏jងំអស់េនះគឺ;តlវJន
េរmបចំេឡSងេoយសកលវ pទqល័យមួយែដរេUសហរដsKេមរ pកែដរtនេ78 ះu BYU  yz អ៊ុH។ 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ េហSយេ|លបំណងរបស់_}គឺចង់ជួយដល់សtជិកែខ8 រនឹង;បAជនែខ8 រjងំអស់ ពួក
|ត់Kចtនឧiសែថរក�;បវត� ិ;ក gម;គ�_ទុក េដSម�ីផ�ល់ឧiសដល់កូនេ�ជំ�ន់េ;iយ
ៗេទmត |ត់Kចtនឧiស_� ប ់នឹងេរmនេ;ចSនពីជិតរបស់អ៊ុHyz អ៊ុH។ 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ េហSយ អ=> ឹងអ៊ុHេអS AដំបូងខD E ំចង់េអS សួរេ78 ះអ៊ុHyQ  អ៊ុHេ78 ះេពញ េ78 ះអីេគែដរ? 
ខ៖ ខD E ំេ78 ះ អ៊ូ  ;សុ៊ន។ 
ក៖ អ៊ុH ;សុ៊ន? 
ខ៖ Jទ អ៊ុH ;សុ៊ន។ 
ក៖ េ78 ះេUក� EងអតសMតិណបទអ៊ុHែមន? 
ខ៖ Jទ Jទ Jទ។ 
ក៖ <ស េហSយេអS អ៊ុHtនេ78 ះេ�េ;�េហz ស? 
ខ៖ អត់tន អត់tន�ង។ 
ក៖ គឺtនេ78 ះែតអ៊ូ  ;សុ៊ន ែតម�ង? 
ខ៖ Jទ Jទ។ 
ក៖ ចុះេអS សំ�ប់អ៊ុHេអS េបSគិតមកដល់ឥឡl វ អ៊ុHtនKយុtណេហSយ? 
ខ៖ ខD E ំេកSត[% ំ១៩៤៩ ឥឡl វហ% ឹង� រJក់៦៧អីហ% ឹង�៉ង។ 
ក៖ ៦៧ អ៊ុH�? 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ ហz រ <ស។ អ=> ឹងអ៊ុH<ំេU <ំេUៃថQ ែខ [% ំកំេណSតអ៊ុHេហz ស? 
ខ៖ េUក� EងអតសMតិបទ័ឯេ�ះ�ង។ 
ក៖ អ=> ឹង ឥឡl វអ៊ុHtនអតសMតិប័ទAប់ខ� �នេហz ស? 
ខ៖ អតសMតិណប័ទ កូនយកេ�Jត់េទmតyz ។ 
ក៖ អត់អីេទ អ=> ឹងអ៊ុH អ៊ុH;បyក់;បែហល[% ំក៏Jន។ ដូចA[% ំ។ 
ខ៖ ខD E ំេកSត[% ំ១៩៤៩។ 
ក៖ ១៩៤៩? 
ខ៖ ែខ ១១។ 
ក៖ ែខ ១១? 
ខ៖ ៃថQទី១៥។ 
ក៖ ៃថQទី១៥? 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ ហz រ អ៊ុH<ំyz ។ 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ ហិហិ េហSយេអS េតSអ៊ុH [% ំែខ8 រអ៊ុH [% ំអីេគែដរ? 
ខ៖ [%  ំ�ល។ 
ក៖ [%  ំ�ល៕ [%  ំ�ល;តlវAសត̀អីេគអ៊ុH? 
ខ៖ សត̀�� ។ 
ក៖ សត̀��  <ស។ េតSអ៊ុHទីកែន�ងកំេណSតរបស់អ៊ុHេU�ែដរ? 
ខ៖
 ;ស gកកំេណSតខD E ំេUេខត�កំពង់<ម ;ស gកេiះសូទឹន ភូមិកំពង ់ភូមិកំពង់�ប ឃំុកំពង់ក� ី។ 
ក៖ ហz រ អ=> ឹងអ៊ុH�ក់កំពង់<ម? 
ខ៖ Jទ Jទ។ 



ក៖ <ស <ស។ េហSយេអS េតSអ៊ុHtនបងប� �នប៉ុ�8 ន�ក់ែដរ? 
ខ៖ ខD E ំបងប� �ន៦�ក់។ 
ក៖ ៦�ក?់ 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ ;សីtណ ;ប gសtណអ៊ុH? 
ខ៖ ;សី ;សីបួន ;ប gសពី េអ ដូច;សីបី;ប gសបី។ 
ក៖ ;សីបី;ប gសបី? 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ <ស េហSយអ៊ុHAកូនទីប៉ុ�8 នែដរ? 
ខ៖ ខD E ំកូនទីបួន។ 
ក៖ កូនទីបួន? 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ <ស អ=> ឹងេតSអ៊ុHKចេរmប�ប់េ78 ះរបស់បងប� �នរបស់អ៊ុHjងំអស់Jនេហz ស? 
ខ៖ Jន Jន Jន Jទ។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ បង;សីខD E ំទីមួយេ78 ះ អ៊ូ  សុកផន។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ បង;ប gសទីពីេ78 ះ អ៊ូ  _ត។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ បង;សីទីបីេ78 ះ អ៊ូ  សុក�ន់។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ ប�� ប់មកខD E ំេ78 ះ អ៊ូ  ;សុ៊ន។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ ប�� ប់ពីខD E  ំប� �ន;សីខD E ំេ78 ះ អ៊ូ  ទឹក។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ ប�� ប់ពី អ៊ូ  ទឹក ហ% ឹងេ78 ះ អ៊ូ  កឹមឡg ង។ 
ក៖ េហSយអ៊ូ  កឹមឡg ងេ េគ? 
ខ៖ េ េគJទ Jទ។ 
ក៖ <ស េហSយចុះ េតSអ៊ុHេUចង<ំ? 
ខ៖ អ៊ូយ សូមអត់េjស ប� �ន;សីមួយ_� ប់ពីKយុ;Jំបី[% ំមិនJច់និ�យេទ� េUiលហ% ឹ
ងហី? 
ក៖ <ស អត់អីេហអ៊ុH។ េហSយអ=> ឹងេអS េតSអ៊ុHេUចង<ំ_ច់េរ¡ងអីខ� ះ េUេពលែដរអ៊ុHេUេក8
ងៗអ៊ុHចូលចិត�Aមួយ|% រ អ៊ុHចូលចិត�េធ̀SអីAមួយ|% រអ=> ឹងyz ? 
ខ៖ ខD E ំនិ�យពីេរ¡ងហ% ឹង ខD E ំនឹក;សេ�ះបងប� �ន�ស់ េoយ_រពីេក8ងេយSង£� ប់េUAមួយ
|%  £� ប់;បែលង|% រ £� ប់េ7� ះ|% រអីអ=> ឹងyz ។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ ដ៏ែតឥឡl វអត់Jនេ�េលងេ�សួរសុកទុក|% រេ_ះ។ 
ក៖ <ស អ៊ុH<ស។ 
ខ៖ អ=> ឹងJនែតu ដល់ែត<ស់េ� ដូចKណិតខ� �ន នឹក;ស gកកំេណSតរបស់ខ� �នyz ។ 
ក៖ <ស េហSយេអS សព̀ៃថQពួក|ត់រស់េU�ែដរអ៊ុH? 
ខ៖ |ត់េU�ងភូមិកំេណSត េUេខត�កំពង់<មហ% ឹង�ង។ 
ក៖ jងំអស់|% រអ៊ុH�? 
ខ៖ Jទ ែបកែតខD E ំមួយេចញ។ 
ក៖ ហz រ <ស<ស។ ពួក|ត់;បកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ |ត់េធ̀Sែ;ស េធ̀Sចំiរ�ង។ 
ក៖ ហz  ឺ<ស ។ េហSយសំ�ប់អ៊ុH េតSt� យរបស់អ៊ុH|ត់េ78 ះអីេគែដរ? 
ខ៖ t� យខD E  ំខD E ំអត់Jន<ំជី]របស់|ត់ ខD E ំ<ំែតt� យខD E ំ¤� ល់ហ% ឹងេ78 ះេសង។ 
ក៖ េ78 ះេសង? 
ខ៖ Jទ Jទ។ 
ក៖ <ស េហSយចុះឪពុក? 
ខ៖ ឪពុកេ78 ះអ៊ូ  ឌុន។ 



ក៖ អ៊ូ  ឌុន? 
ខ៖ Jទ Jទ។ 
ក៖ <ស េហSយេអS េបSសិនគិតមកដល់ឥឡl វ ពួក|ត់jងំពីtនKយុtណេហSយអ៊ុH? 
ខ៖ េហz ស េ;ចSនេហSយ ដូចចង់១០០េហSយេបSេUឥឡl វ ប៉ុែន�ខD E ំអត់<ំផង�ងេអSយ។ 
ក៖ ;បែហលA១០០? 
ខ៖ ;បែហលA១០០ ែក�រ១០០ ឬក៏១០០េលSសអីអ=> ឹងyz ។ 
ក៖ អ៊ូ  អ=> ឹង|ត់Kយុេ;ចSន�ស់អ៊ុH�? 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ អ៊ូ  អ=> ឹងេតSអ៊ុHេU<ំuពួក|ត់េកSតេU[% ំ�េហz ស? 
ខ៖ អត់Jន<ំេ_ះ�ងេអSយ។ 
ក៖ |ត់អត់ែដរ£� ប ់អត់ែដរ;Jប់អ៊ុHពីមុនyz ? 
ខ៖ Jទ ខD E ំេ_ក_� យេរ¡ងហ% ឹង�ស់�ង។ 
ក៖ <ស អត់អីេទអ៊ុH។ េហSយចុះ េតSអ៊ុH<ំ[% ំែខ8 ររបស់ពួក|ត់េហz ស? 
ខ៖ អត់េ_ះ�ងេអSយ ។ 
ក៖ <ស េហSយអ=> ឹងេតS អ៊ុHដឹងuពួក|ត់េកSតេUកែន�ង�? ដូចAភូមិអី ឃំុអី ;ស gកអីអ
=> ឹងyz ? 
ខ៖ ឪពុកខD E ំ|ត ់េកSតេUឃំុកំពង់ក� ី ភូមិកំពង់�ប ;ស gកេiះសូ៊ទឺន េខត�កំពង់<មហ% ឹង�
។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ t� យខD E ំេកSតេUឃំុថ8ខ§ E ំ ភូមិtន ;ស gកេiះសូ៊ទឺន េខត�កំពង់<មែដរ។ 
ក៖ ហz រ<ស <ស<ស។ េហSយេតS ឪពុករបស់អ៊ុH|ត់Jន;បកបមុខរបរអីខ� ះ េដSម�ីរក;Jក់
កំៃរច=> ឹមជីវ pត|ត់yQ ? 
ខ៖ ឪពុកខD E ំ|ត់េធ̀Sែ;ស េធ̀Sចំiរ�ង។ 
ក៖ <ស |ត់អត់tនេធ̀Sអីេទmតេទ�។ 
ខ៖ ពីេដSម|ត ់េ;ចSនគួសម- |ត់េធ̀S;គlu% ែំខ8 រ u% អំីហ% ឹងអ=> ឹងyz ។ 
ក៖ <ស<ស។ 
ខ៖ Jទ Jទ។ 
ក៖ ចុះ|ត់Aមនុស¨ែបប�ែដរអ៊ុH? |ត់Aមនុស¨iចឬក៏ស� �ត? 
ខ៖ អឹម |ត់ |ត់សំ�ប់ក� Eង;ក gម;គ�_រ |ត់iចAមួយកូន ែតមិន;តឹម;តlវAមួយ|ត់ 
|ត់អត់Jនេទ។ Aមួយ�ក់ជិត�ងដូច|ត់លz jងំអស់។ 
ក៖ ហz រ <ស<ស។ 
ខ៖ េបSAមួយកូន|ត់អត់Jនេទ |ត់;បiន់;តឹម;តlវ�ស់។ 
ក៖ <ស |ត់តឹងរ ©ង? 
ខ៖ Jទ តឹងរ ©ង�ស់។ 
ក៖ <ស េហSយចុះt� យរបស់អ៊ុH |ត់;បកបមុខរបរអីខ� ះ េដSម�ីរក;Jក់កំៃរច=> ឹមជីវ pតyz ? 
ខ៖ t� យខD E ំ|ត់េធ̀Sែ;ស េធ̀Sចំiរែដរ�ង។ 
ក៖ ដូច|% រ? 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ <ស េហSយចុះt� យអ៊ុH |ត់Aមនុស¨ែបប�ែដរ? 
ខ៖ t� យខD E ំលz �ស់មនុស¨។ 
ក៖ |ត់យល់ពីកូន? 
ខ៖ |ត់;សªញ់កូន ែថរក�កូនេ��ស់។ 
ក៖ <ស <សអ៊ុH<ស។ េហSយេអS េតSអ៊ុHេUចង<ំ_ច់េរ¡ងអីខ� ះអំពីឪពុកt� យអ៊ុH ែដរអ៊ុHJន
tនអនុស�វរ «យ័Aមួយ|ត់ ឬក៏ចូលចិត�េ��Aមួយ|ត់អ=> ឹងyz ? 
ខ៖ ខD E ំ<ំ iលខD E ំេUKយុ;បែហលA ៨[% ំ ខD E ំ<ំេរ¡ងហ% ឹងអត់េភ�ចដ៏ឥឡl វខD E  ំiលហ% ឹងេUស
ម័យចុងអី_�ក់yz �។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ ខD E ំេUេលងមុខផ�ះហ% ឹង េUេលងKេក� ងAន់ �ងអត់_® ល់េទេមSលេ� ពីេដSមេគយក
Kេក� ងAន់អង̄រyz �។ 
ក៖ <ស ហិហិហិអត់_® ល់។ 
ខ៖ អត់សំបូរt៉សីុនដូចឥឡl វេទ។ 



ក៖ <ស។ 
ខ៖ ជួនiលេគបុកហ% ឹងៃដ ជួនiលេគAន់ហ% ឹងេជSងអ=> ឹងេ� ខD E ំកំពង់ែតេលងមុខផ�ះ ពួក
J�ងំហ% ឹងមកេដញ<ប់បងជីដូនមួយខD E ំេUផ�ះែក�រហ% ឹង។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ េដញ<ប់|ត់ |ត់រត់េគចេ�ៃ;ពេ� t� យខD E ំ|ត់ខD E  ំយកខD E ំេ�}ក់ក� Eងជ;ង gកចំេបSង
ឯ;ស gកទេន�y�។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ ចំេបSងសំ�ប់េ|សីុែខទឹកេឡSងអីអ=> ឹងy។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ យកេ�}ក់ខD E ំ<ំjល់ែតឥឡl វហ% ឹង JនuេអS ពីេក8ងKយុប៉ុណ° ឹងេU<ំដល់ឥឡl វខD E ំេចះ
ែតនឹកឆQល់។ 
ក៖ <សអ៊ុH<ស។ 
ខ៖ េនះេរ¡ងែដរេយSង<ំyQ ។ 
ក៖ <សអ៊ុH <ស។ អ=> ឹងេតS ឪពុកt� យរបស់អ៊ុH |ត់£� ប់;Jប់េរ¡ងអីខ� ះអំពីជីវ pតរបស់ពួក
|ត់ េUេពលពួក|ត់េUេក8ងេហz ស? 
ខ៖ ពួក|ត់ែតងែតនិ�យអប់រ² េKយេធ̀SអំេពSរលz  េធ̀S;តឹម;តlវ កុំេKយខុសឆ̄ងនឹង�ក់ជិ
ត�ង ;សªញ់Mតិជិត�ង |ត់អប់រ²លz �ស់ ឪពុកt� យខD E ំ|ត់មិនA�ក់ខិលខូច មិន
ែមនA�ក់េលង �ក់េលងផឹកសីុអីេទ។ |ត់ហ% ឹង|ត់A�ក ់េបS]ម_ស��ង;ពះពុ
ទs |ត់A�ក់iន់�ង;ពះពុទsហ% ឹងច³ស់របស់|ត់ម៉ងJទ។  
ក៖ <ស<ស |ត់Aមនុស¨ែដរលz t% ក់។ 
ខ៖ Jទ ។ 
ក៖ <សអ៊ុH<ស។ អ=> ឹងសំ�ប់អ៊ុH េតSអ៊ុHេUចង<ំេ78 ះរបស់ជីដូនជី]របស់អ៊ុH jងំ�ងឪពុ
ក នឹង�ងt� យេហz ស? 
ខ៖ ហz ឺ �ងេអSយ�ង ខD E ំសូមអភ័យេjសផង ខD E ំ�ងt� យអត់េ_ះែតម�ង។ 
ក៖ ចុះ�ងឪពុក? 
ខ៖ �ងឪពុកខD E ំ<ំ។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ ជី]ខD E ំេ78 ះ] អ៊ូ ។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ �យខD E ំេ78 ះ�យ េសង។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ ហz រ ខD Eអំត់េjសេ78 ះ�យទូច �យខD E ំេ78 ះ�យ ទូច។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ េហSយេអS េតSអ៊ុHដឹងuពួក|ត់េកSតេUៃថQ� ែខ� [% ំ�េទ? 
ខ៖ ខD E ំនិ�យេរ¡ងហ% ឹង ខD E ំអត់ចិត��ស់ក́ �យ េoយ_រដូចuមិន_8 នJនជួប;បទះអ=> ឹង
yz  េយSងចង<ំ េយSងtនកត់េ��។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ អ=> ឹងអត់យកចិត�ទុកoក់េទ អ=> ឹងៗខD E ំµប់ែតម�ងខD E ំ។ 
ក៖ <ស ចុះអ៊ុHដឹងពីកែន�ងកំេណSត|ត់េទ? 
ខ៖ |ត់េកSតេU កែន�ងកំេណSត|ត់េUកំពង់ក� ីែដរ�ង។ 
ក៖ េUកំពង់<មដូច|% រ? 
ខ៖ កំពង់<មដូច|% រហ% ឹង Jទ។ 
ក៖ ហz រ <ស។ អ=> ឹងេតSអ៊ុH ដក £� ប់ដឹងេរ¡ងអីខ� ះអំពីជីវ pតរបស់ជីដូនជី]អ៊ុHេទ? 
ខ៖ ខD E ំ<ំជី] ជី]ខD E ំ|ត់_� ប់iល|ត់េUវ ¶យេក8ងហz រ េហSយ�យខD E ំ|ត់យកប� ីេ;iយមួ
យេទmត។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ Jទ ]ខD E ំេ;iយហ% ឹងេ78 ះ] កង ]កង ែត]ហ% ឹង|ត់;សªញ់កូនេ�មុនៗែដរ�។ 
ក៖ <ស។ េហSយេអS សំ�ប់;ក gម;គ�_រអ៊ុH¤� ល់ េតSអ៊ុHមករស់េUទី;ក gងភ% ំេពញហ% ឹងអស់រយះេព
លtណ[% ំេហSយអ៊ុH? 
ខ៖ េហz  ខD E ំមកយូេហSយ ]ំងពី៩២មក�ង។ 



ក៖ <ស អ=> ឹងេបSគិតមកដល់ឥឡl វ� ២០[% ំAងេហSយអ៊ុH�? 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ ខ�ង់២០។ 
ខ៖ ២៩េហSយ។ 
ក៖ <ស ២៩[% ំេហSយ។ 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ ហz រ យូេហSយ។ <ស អ=> ឹងេអS េតSអ៊ុHtន_ច់Mតិ�ដៃទេទmត ែដររស់េUេ;�;បេទសខុ
សពី;បេទស េU;ស gកែខ8 រេហz សអ៊ុH? 
ខ៖ ខD E ំtនែដរ ែតេគ ដ៏និ�យអ=> ឹងខD E ំ�ំអត់ចិត�ខ� �នេយSង ។ 
ក៖ <ស ហិហិហិហិ<ស។ 
ខ៖ ប� �នេគជីដូនមួយសព̀ៃថQេU េUKេមរ pក េUរដsiលីហ̀រM៉ហ% ឹង។  
ក៖ <ស។ 
ខ៖ ប� �នហ% ឹងiលពីេដSម|ត់េUភ% ំេពញហ% ឹង |ត់ឪពុក|ត់�យក_} ពីេដSមេគេ�<
ង�ង_};ពះយុគនz រហ% ឹង�។ 
ក៖ <ស<ស។ 
ខ៖ ដល់េពលែបកភ% ំេពញហ% ឹង ខD E ំAក́ �យ|ត ់ខD E ំ]មរក|ត រករកេ�េឃSញ យកេ�;កប់;គ
ង ;គប់;គងiរដឹកេលSខD E ំជួយ;ជ gំែ;ជងអីjងំអស់ េ;·ះiលហ% ឹងខD E ំេUធូ£�។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ ដល់េពលេគJនេ� សហរដsKមររ pក េគមក;ស gកែខ8 រេគអត់ែដរសួររកេយSងផងហ% ឹង។ 
ក៖ ហz រ។ 
ខ៖ Jនuហz រ មនុស¨អ=> ឹង�។ 
ក៖ <ស េគេភ�ចអ៊ុHហិហិ។ 
ខ៖ េគេUរដsiលីហ̀រM៉។ 
ក៖ <ស<ស អ៊ុH<ស ហz រ។ េហSយេអS េតSភរ p�របស់អ៊ុHេ78 ះអីេគែដរ? 
ខ៖ េ78 ះេដSម|ត់ េ78 ះេតង 7ងអុីម។ 
ក៖ េតង 7ងអុីម? 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ <ស េហSយេតSអ៊ុHេរmបiរេUៃថQ� ែខ� [% ំ�ែដរ? 
ខ៖ ខD E ំេរmបiរេU[% ំ៧០ កំពង់ែតេអS រដs;បyបន� ិច។ 
ក៖ <ស ហ% ឹងេហSយរដs;បy។ 
ខ៖ Jទ Jទ។ 
ក៖ <ស អ=> ឹងiរេរmបK·ហ៏ពិ·ហ៏របស់អ៊ុH ;តlវJនេរmបចំេឡSងេoយឪពុកt� យអ៊ុH ឬក៏
អ៊ុHេរmបចំេoយខ� �នឯង? 
ខ៖ េរmបចំេoយឪពុកt� យខD E ំ។ 
ក៖ ហz រ <ស<ស។ 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ េUេពលអ៊ុHចូលស� ីដណ� ឹងអ៊ុH;សី េតSអ៊ុHtនៃថ�ជំនូនេKយ|ត់េហz ស? គឺសម័យឥឡl វេគេ�
uៃថ�ទឹកេoះyz ? 
ខ៖ tនtន�ងJទ។ 
ក៖ <ស ហិហិហិអ=> ឹងអ៊ុHេអS េតSអ៊ុHKច;Jប់ខD E ំJនអំពីមូលេហតុែដរអ៊ុHJន_® ល់|% រAមួយ
ហ% ឹងអ៊ុH;សីyz ? uជួប|% រេUកែន�ង�? េហតុអីJនអ៊ុH<ប់េផ�Sម;សªញ់អ៊ុH;សី េហSយចូលស� ី
ដណ� ឹង|ត់អ=> ឹងyz � អនុស�វរ «យ័អ៊ុHyz ? 
ខ៖ ហឹម មនុស¨សម័យនុងមិនែមនដូចសម័យឥឡl វេទ�ក́ �យ។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ ហិហិហិ និ�យេរ¡ងហ% ឹងតិចចុះ។ 
ក៖ ហិហិហិ។ 
ខ៖ ខD E ំiលេ�8 ចt� យខD E ំេU ខD E ំ;សªញ់េគមួយេ�ះ។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ េគ;តlវ�ប់_ច់Mតិ;តlវAក́ �យខD E  ំែតេគខD E ំ;សªញ់េគ�ស់ េហSយt� យខD E ំក៏;សªញ់េគែដ
រ។ 
ក៖ <ស។ 



ខ៖ t� យខD E ំេ�េគែតកូន;ប_រ កូន;ប_រ]ំងពីេUតូចៗហ% ឹង។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ ទទួលt� យខD E ំ_� ប់េ� ខD E ំក៏Kយុ;តlវរក;បពនsេគេ�ះក៏;តlវKយុ;តlវtនប� ីែដរ អ=> ឹងស
ម័យេ�ះខD E ំេKយឪពុកខD E ំេ�ដណ� ឹងេគ។ 
ក៖ <សអ៊ុH។ 
ខ៖ Kហ% ឹងiរឈឺ<ប់របស់ខD E ំេទ�។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ េ�ដណ� ឹងេគ ពីេដSមក� Eងចំេ�មបងប� �នជីដូនមួយក៏បេង̄Sតក៏េoយេបStនt% ក់�ជំ
jស់អត់េKយយកអត់Jនេទ�សម័យហ% ឹង�។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ េហSយេយSងក៏មិនyនត�Aមួយ|ត់េទmត�។ 
ក៖ ហិហិហិ<ស។ 
ខ៖ ឪពុកខD E ំ|ត់ដណ� ឹង ឪពុកtខD E ំមួយ|ត់ជំjស់ |ត់មិន;តlវAមួយឪពុកtហ% ឹង�។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ |ត់uេ�ឪពុកខD E ំេ}កបងេ}កបង េ}កបងឯងេបSyនដណ� ឹងកូនហ% ឹង េ}កប
ងឯងiត់iលខD E ំេ<លេ�។ 
ក៖ ហឹមៗ។ 
ខ៖ មួយt៉ត់ហ% ឹងេធ̀SេKយខD E ំ tនវ pប�តិ_រ «ដល់សព̀ៃថQ េចះេUែតនឹកេគy�។ 
ក៖ <សអ៊ុH។ 
ខ៖ ប៉ុែន�ខD E ំ េហSយយក;បពនsេ;iយេនះ ខD E ំអត់;សªញ់tតិចេ_ះ�េឡSយ េoយ_រសម័យ
េ�ះដូចuiច់កុង|% រយក<ញ់យកឈ% ះ។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ េគtនប� ីអញ;តlវែតយក;បពនsេទmត។ 
ក៖ ហz រ។ 
ខ៖ យកហ% ឹង យកេoយjងំេទSសjងំjល់េទmត អត់;សªញ់tតិចេទ និ�យ;តង់ម៉ង។ 
ក៖ <ស អ៊ុH។ 
ខ៖ ប៉ុែន�ក� Eង�មេយSង Aេ|រពឪពុកt� យសម័យេ�ះ។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ មិនែមនដូចឥឡl វេទ។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ អ=> ឹងេធ̀S]ម|ត់jងំអស់។ 
ក៖ <ស<ស។ 
ខ៖ Jនu;បវត� ិខD E ំអ=> ឹង។ 
ក៖ <ស ហិហិហិ
 អរគុណេ;ចSនអ៊ុH។ េហSយសំ�ប់អ៊ុH េតSអ៊ុHេចះសរេសរ នឹងនិ�យ នឹងKន(_រែខ8 រJនលz ប៉ុន
�ែដរ? 
ខ៖ មធ-មេទ�ងេអSយ ខD E ំមិនេនះេទ េអS េ;·ះខD E ំេJះបង់េ<លយូេហSយេរ¡ងអក-រហ% ឹង�។ 
ក៖ <ស<ស ែតអ៊ុHKចKនJន? 
ខ៖ KនJន។ 
ក៖ និ�យJន? 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ សរេសរJន? 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ <ស ចុះអ៊ុHេចះ(_រ�េផ¨ងេទmតខុសពី(_រែខ8 រេហz ស? 
ខ៖ អត់tនេចះេទ�ង។ 
ក៖ អត់េចះេ_ះម៉ង? 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ ហz រ <ស អ=> ឹងេអS អ៊ុHJនេរmន;តឹមu% ក់ទីប៉ុ�8 នែដរ? 
ខ៖ ខD E ំពីេដSមេរmន;តឹមឌីប� �មហ% ឹង។ 
ក៖ ឌីប� �មyz អ៊ុH? 
ខ៖ Jទ។ 



ក៖ ហី ឌីប� �មពីេដSម�� ងំy�អ៊ុH។ 
ខ៖ ឌីប� �មពីេដSម ;បលង;គlរJនy។ 
ក៖ <ស េហSយេអS អ៊ុHេរmនេU_}�ែដរ? 
ខ៖ េរmនេU_}វ pទqល័យiែហល ;ស gកេiះសូទឺន។ 
ក៖ វ pទqល័យiែហល? 
ខ៖ Jទ ;ស gកេiះសូទឺនហ% ឹង។ 
ក៖ ហz រ <ស។ េហSយសំ�ប់អ៊ុH េតSអ៊ុHtនមិត�ភ;ក័�ែដរស% ិត_% ល]ំងពីេក8ងៗ េហSយអ៊ុHJន
ធំ£ត់េឡSងមកAមួយ|% រេហz ស? 
ខ៖ tនប៉ុែន�u ហz រមិត�ភ;ក័សម័យ មិត�ភ;ក័សម័យជំ�ន់ខD E ំ ]ំងពីសម័យពលពតµប ់µ
ប់ចង់អស់ម៉ង�ងេអSយ។ 
ក៖ ហz រ <ស<ស។ 
ខ៖ Jត់អស់េ;ចSន�ស់  
ក៖ <ស។ 
ខ៖ សព̀ៃថQេUមួយ េUេនះេនះ េ78 ះេគK�៉ន K�៉ន េគេឡSងឥឡl វេគtនដល់ធណះឧ
ក¹º៉ េហSយឥឡl វហ% ឹង Kហ% ឹងចំណិតេដSរែតAមួយ|% រេទKហ% ឹង។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ េលងេសSចAមួយ|% រKហ% ឹង។ 
ក៖ <ស េហSយ�ល់ៃថQ អ៊ុHេUែតtនទំ�ក់ទំនងAមួយពួក|ត់េហz ស? 
ខ៖ សព̀ៃថQ�oច់េហSយ េ;·ះខD E ំ��8 ស់� <ញ់េ;ព»មេគy� េយSង iលេUបូេដញហ% ឹង�;ប
£នសហគម៏ខD E ំអនុ;ប£នសហគម៏ ដល់េពលេគេដញបូេដញហ% ឹង េគកងកូវេគេ�u ;ទព�
សម�ត� ិJនេ�េលSែតេគេ� K Kអត់Jន;បេ�នជ៏េគ;បគល់េKយែតេយSងេ��។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ េ�;បជុំេU_};ក gង េU_}ខណe ័េគរុញែតខD E ំរហូត។ 
ក៖ ហz រ <ស។ 
ខ៖ iលហ% ឹងេUសម័យែកវ សុទ>េទtហ% ឹង ដល់េពលទទួលផល េគទទួលផល អ=> ឹងេគេដmល
េយSងu េគJនផ�ះេ;ចSន�ស់ ផ�ះហ% ឹងចង់Aង១០ែល̀ង េគែចកកូនសល់េទmតអីចឹងy�
។ 
ក៖ <ស <សអ៊ុH។ 
ខ៖ េហSយខD E ំ ខD E ំេគអត់គិត ខD E ំសង0ឹមuេគគិតខD E ំ េ;·ះេពល;បជុំអីេគរុញែតខD E ំ ដល់ែតេពលJ
នផល�េគរុញ ដ៏អ=> ឹងេគេដmលខD E ំu មកពីេយSងេភ� S េយSងមិនេចះ Jច;តីAមួយ|% រេយSង
មិនេចះ<ប ់Kហ% ឹងេធ̀Sមិច? 
ក៖ ហz រ ។ 
ខ៖ េយSងគួែតឈឺចិត��ស់ េយSងកុំចង់ជួប�ែមនេហz ស�? 
ក៖ <ស េហSយចុះេអS េតSអ៊ុHេUចង<ំ_ច់េរ¡ងអីខ� ះអំពីេអS មិត�ភ;ក័អ៊ុH េUេពលអ៊ុHេUេក8ង
ៗAមួយ|% រេហz ស? ដូចAtនអនុស�វរ «យ៏Aមួយ|% រអីខ� ះyz ? 
ខ៖ ខD E ំ<ំអនុស�វរ «យ៏មួយ iលហ% ឹងេUKយុ;បែហលដប់ពី ដប់បី[% ំ iលហ% ឹងេចះលួច;សª
ញ់េគ។ 
ក៖ ហz រ ហិហិហិ ។ 
ខ៖ លួច;សªញ់�ងហ% ឹង បងប� �នពី�ក់។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ េហSយ�ក៏េU<ំដល់សព̀ៃថQែដរេរ¡ងហ% ឹង។ 
ក៖ <ស អ៊ុH។ 
ខ៖ រចួេយSងនិ�យ|% រ េអS ែហz ង;សªញ់មីបង អញ;សªញ់មីប� �នyz  Kហ% ឹងអនិស�វរ «យ៏ែដ
រេយSង<ំy�។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ Kហ% ឹងពួកtកចំណិតេហSយឥឡl វេគtនេគ េគែបកេផ¨ងពីខD E ំេហSយ។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ េបSេ�ក៏េគេUែត�ប់រកែដរ ែតខD E ំ��8 ស់ខ� �នេយSង�។ 
ក៖ <ស។េហSយសំ�ប់អ៊ុH េតSអ៊ុH£� ប់េធ̀Sែ;ស ឬេធ̀Sចំiរេទ? 
ខ៖ ខD E ំ£� ប់េធ̀Sែ;ស េធ̀Sចំiរែដរ េហSយខD E ំ (គេ;ចSនខD E ំ ខD E ំេ;ចSនែតរកសីុជំនួញ។ 
ក៖ ហz រ អ៊ុHtនជំនួញKជីវកម8¤� ល់ខ� �ន �អ៊ុH�? 



ខ៖ Jទ ដល់ខD E ំKយុJន១៩[% ំ ខD E ំចូលេធ̀Sjyនសម័យលុន ណុល ហ% ឹង�។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ េពលលុន ណុលេធ̀Sរដs;បyរសេម�ចសីហនុហ% ឹង។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ ខD E ំJនេធ̀Sjyន។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ Jទ មកៃវប�� យដំេ¼ ៃថQេ�ះខD E ំចូលេ�ៃវប�� យដំេ¼េ� JនtណៃថQខD E ំរត់េ<ល 
េoយ_រខD E ំនឹក;សªញ់សង�រែដរខD E ំនិ�យមិញហ% ឹង�។ 
ក៖ <ស <ស។ 
ខ៖ នឹកេគេពក រត់េ<លពីjyនេ�ជួបេគឯហ% ឹង។ 
ក៖ ហz រ ហិហិហិហិ។ 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ <ស េហSយសំ�ប់អ៊ុH េអSថ£� ប ់េតSជីវ pតរបស់អ៊ុH£� ប់Jនេធ̀Siរµអីខ� ះេទmតេដSម�ីរក;J
ក់កំៃរច=> ឹមជីវ pតេទ?  
ខ៖ ខD E ំ£� ប់េធ̀S ពីេដSមេគេ�េ½ែកបឹងy�ង។ 
ក៖ <ស <សអ៊ុH។ 
ខ៖ េ½ែកបឹងេUឡg គ៏េលង;Jំបួន។ 
ក៖ ហz រ <ស។ 
ខ៖ Jទ េហSយខD E ំ£� ប់រកសីុេឈSដឹកពីស� ឹងែ;តងមកលក់េUភ% ំេពញហ% ឹង។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ រកសីុរត់ពនsu% ពីំ;ស gកែខ8 រេ�;ស gកយួន។ 
ក៖ ហz រ <ស។ 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ អ៊ុHtនបទពិេ_ធន៏iររកសីុេ;ចSនែមនែទន។ 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ េហSយេអS ]ំងពីេក8ងរហូតមកដល់ឥឡl វ េតSអ៊ុHេឃSញuជីវ pតរបស់អ៊ុHtនiរ¤� ស់ប¾ �អីខ� ះ
ែដរ? 
ខ៖ ខD E ំសព̀ៃថQ េបSនិ�យ�ង_ច់7ម ខD E ំតូចចិត��ស់ក́ �យ។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ តូចចិត�ែមនែទនម៉ង។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ េ;·ះខD E ំដូច£� ប់;|ន់េបSែដរ�។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ ែតខD E ំអរគុណមq៉ងេoយ_រខD E ំJន_® ល់;ពះ និ�យេKយអស់េ�ខD EJំន_® ល់;ពះ ខD E ំ;ក
ខD E ំពិJកែតខD E ំJន_® ល់;ពះែដរពិតសំ�ប់;បលឹងវ pM¿ ណខD E ំ។ 
ក៖ <ស អ៊ុH<ស។ 
ខ៖ ខD E ំគឺអ_> -េUក� Eងខ� �នសព̀ៃថQគឺែតប៉ុណ° ឹងេទអត់tនអីេទmតេទ។ 
ក៖ <សអ៊ុH<ស។ អ=> ឹងអ៊ុHេឃSញuiរ¤� ស់ប¾ �;តង់u អ៊ុHJន_® ល់;ពះ ពីមុនអ៊ុHអត់_® ល់;ពះ? 
ខ៖ Jទ ពីមុនខD E ំអត់ដឹង េចះែតធ̀]មដូន]ខD E ំេ�ហ% ឹង។ 
ក៖ <ស អ៊ុH <ស។ 
ខ៖ េហSយ;ពះពុទs មិនែមន;ពះ�Aមនុស¨េទ។ 
ក៖ ហ% ឹងេហSយ <ស<សហិហិ។ 
ខ៖ រចួមនុស¨េចះ;ចលំកែន�ងហ% ឹងy។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ អ=> ឹងJនសព̀ៃថQ ខD E ំេឡSងនិ�យក� Eង;ពះវ py ខD E ំចង់ែតែហក;ទlងខD E ំេKយេគដឹងu ទឹក
ចិត�ខD E ំចង់េKយ�ក់យល់េKយច³ស់កែន�ងហ% ឹងy u;ពះេផ¨ង មនុស¨េផ¨ងកុំេKយ;ចលំ
|% រ។ 
ក៖ <សអ៊ុH<ស <ស ;តlវេហSយអ៊ុH។ 
ខ៖ ;ពះjល់ែតtន;ពជន8 រស់េUAេរmងរហូតJនេ�A;ពះេកSត�។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ េហSយtនអំ�ចេលSអ̀ីៗjងំអស់។ 



ក៖ <ស។ 
ខ៖ េហSយAមនុស¨មក]ំងខ� �នេធ̀SA;ពះ េហSយ�ក់េចះែតេ|រព េចះែតេជ¡ េហSយមិន;តឹម
ែតប៉ុណ° ឹងេហSយ�ំ|% រេ�<ក់សីុម៉ង់ ខD E ំនិ�យហ% ឹងប៉ះ·ល់េគេហSយ�ក́ �យ�។ 
ក៖ <ស<ស។ 
ខ៖ ខD E ំមិនចង់និ�យេKយប៉ះ·ល់េទ ប៉ុែន�ខD E ំ;|ន់ែតចង់និ�យu ខD E ំចង់ែតែហកKវ ែហ
ក;ទlងខD E ំេKយេគដឹងu ខD E ំចង់និ�យេនះេKយេគេជ¡អ=> ឹង កុំេKយេគ�;សពិច ;សពិល។ 
ក៖ <ស<សអ៊ុH<ស អ=> ឹងអរគុណេ;ចSនអ៊ុH េហSយសំ�ប់អ៊ុH េតSអ៊ុHចូលចិត�Mំប� �បអីេគែដរ? 
ខ៖ ខD E ំចូលចិត�មÀ �បសម�រម§ ��ង។ 
ក៖ សម�រម§ � ហិហិហិហិ? 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ េហSយេអS េតSេពលអ៊ុHេUេក8ងៗ េតSអ៊ុHចូលចិត�េលងែល�ង;បA;បីយ៏;បេភទអីេគែដរ? 
ខ៖ ខD E ំដូចមិនសូវចំណូលនឹងែល�ងេទ�ង។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ េបS�Kំហ% ឹងiលកំេ}ះអី Kហ% ឹងចូលចិត��។ំ 
ក៖ ហz រ អ៊ុHចូលចិត��?ំ 
ខ៖ Jទ សម័យខD E េំគចូលចិត�ែតKេរ¡ង�ហំ% ឹងេទ�។ 
ក៖ <ស<ស<ស េហSយេអS ស;tប់ចេ;ម»ងវ pញ េតSអ៊ុHtនចេ;ម»ង�ែដរអ៊ុHJនេរmន េហSយ
រហូតមកដល់ឥឡl វអ៊ុHេUែតចង<ំ ឬក៏អ៊ុHចូលចិត�ចេ;ម»ង;បេភទ� ដូចAបទពីេដSមឬក៏
បទសម័យឥឡl វ? 
ខ៖ ហ� � ចង់បទពីេដSម េU;សªញ់បទពីេដSម��ង។ 
ក៖ <ស សំេនmងរបស់�េគែដរអ៊ុH? 
ខ៖ េKយែតបទពីេដSមខD E ំដូចពិេ�ះjងំអស់ហ% ឹងក́ �យ។ 
ក៖ ហz រ <ស<ស។ 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ េហSយេអS េUក� Eង;ក gម;គ�_រអ៊ុH tនន�េគែដរេចះេលងឧបករេភ�ងេហz សអ៊ុH? 
ខ៖ អត់tនផង�ង។ 
ក៖ អត់jងំអស់|% រម៉ង? 
ខ៖ Jទ Jទ។ 
ក៖ ហz រ <ស<ស។ េអS ចុះេអS អ៊ុH េតSផ�ះ ផ�ះរបស់អ៊ុHiលពីមុនyz  tនtនលកÁណះមិចែដរអ៊ុH
? ដូចAផ�ះថ8ឬក៏ផ�ះេឈS? 
ខ៖ ខD E ំផ�ះេឈSពីេដSម�ង។ 
ក៖ ផ�ះេឈS�? 
ខ៖ Jទ Jទ។ 
ក៖ េហSយេអS េតS�ក់�A�ក់_ងសង់�េឡSង ឬក៏អ៊ុHJនជួយ_ងសង់េហz ស? 
ខ៖ អត់េទខD E ំេUេគt� យេក8កខD E ំ ឪពុកេក8កខD E ំេទ�។ 
ក៖ តត|% រមក? 
ខ៖ Jទ Jទ។ 
ក៖ <ស េហSយេអS ផ�ះអ៊ុHហ% ឹង េតSអ៊ុHគិតuេយSង;តlវiរសំ(រះអីខ� ះេដSម�ី_ងសង់�េឡSងែដរអ៊ុH
? 
ខ៖ េឈS េហSយនឹងេក�ងហ% ឹង�ង។ 
ក៖ េឈSេក�ង? 
ខ៖ េក�ងឬស¨ី។ 
ក៖ ឬស¨?ី 
ខ៖ ឬស¨ីសំ�ប់េធ̀SរេនmបេយSងផ�ះេយSង;ស gកទេន�  េយSងtនែតប៉ុណ° ឹង។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ ែដកេ|ល។ 
ខ៖ ែដកេ|ល។ 
ក៖ ហz រ
 <ស<ស<សអ៊ុH<ស។ េហSយេអS អ៊ុH¤� ល់ េតSអ៊ុHtនជំ�ញ�ែដរអ៊ុHេចះតតមកពី;គ�_រអ៊ុH
េហz ស? 



ខ៖ ខD E ំជំ�ញ ជំ�ញខD E ំtនែត រកសីុជួញដូហ% ឹងម៉ង�ង ខD E ំចូលចិត�អ=> ឹង។ 
ក៖ <ស អ=> ឹងអ៊ុHtនជំ�ញ�ងេអS ? 
ខ៖ ជួញដូហ% ឹងម៉ង។ 
ក៖ Kជីវកម8? 
ខ៖ Jទ Kជីវកម8។ 
ក៖ <ស<សអ៊ុH<ស។ េហSយមួយេទmត េតSអ៊ុHKច;Jប់ខD E ំJនេហz ស uេពល�ែដរអ៊ុHលំJក
បំផុតេUក� Eងជីវ pតរបស់អ៊ុHyz ? 
ខ៖ �លំJកបំផុត]ំងពីសម័យខD E ំរកសីុរត់ពនs]ំងពី[% ំែប៉តពីែប៉តប ី[% ំiលេចញពី;ស gក
យូន ពី;ស gកែខ8 រេចញេ�;ស gកយូនហ% ឹង�តឹង�ស់ រos ភិJលេគេគmប�� ងំ�ស់។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ អ=> ឹងខD E ំែតងែតនិ�យ;Jប់កូន ;Jប់�ក់ជិត�ងu ខD E ំJក់]ំងពីេពលហ% ឹងy ពិ
Jក�ស់ ខD E ំJ៉វªនេគមួយoក់u% មួំយªនហ% ឹងេ� Ku% េំគគីមមួយរយគីឡl រៗហ% ឹង�។ 
ក៖ <ស<ស។ 
ខ៖ េហSយខD E ំទិញ;តªញពីេលSេ;·ះេគតឹងរ ©ងេគ<ប់�� ងំ�ស់។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ Kេរ¡ងហ% ឹងេហSយែដរេធ̀SេKយខD E ំJក់jល់ែតសព̀ៃថQេនះ� ដល់េពលេ�ដល់ប៉ុស៏េគ ប៉ុ
ស៏េគuក� Eងªនtន}ក់អីែដរអត់េទ? 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ ខD E ំេធ̀Sនិ�យេKយអស់ពីេបះដូងម៉ងេធ̀SេKយដូចម៉ង ខD E ំដូចចង់គំ�ម�;តឡប់េ�វ pញ
�។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ េ;·ះខD E ំនឹកេឃSញuេគមិនេរ «េទ េ;·ះេគសុទsែតមÂន� ីប៉ុស៏ឯេ�ះេគេ�េរ «អីអ=> ឹង។ 
ក៖ <ស<ស។ 
ខ៖ េបSoក់;តªចេឡSងកំពង់ªនឯេ�ះ។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ ខD E ំuេបStន}ក់ែតtតិចេKយJច់ខD E ំេ<លក�� លថ%ល់េ�។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ េយSងេធ̀Sនិ�យេKយេគេជ¡ែតម�ង�។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ Kហ% ឹងចូលកុហក់េគេហSយ។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ Jនែតនិ�យចប់េគផ� Eំកែន>េចត េគេ�កម8ករមកេរ « ឯេនះភ័យេឡSងែបកេញSសស;_
ក់ម៉ង ខD E ំេ]ងជ¹Ã ំងªននិ�យពីMក់_ច់ត;]ក់ម៉ង�ង ខD E ំ<ប់Jក់]ំងពីហ% ឹងy។ 
ក៖ <សអ៊ុH។ 
ខ៖ េ;·ះេយSងកិច>សនqAមួយ�េហSយេ�ះ។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ ប៉ុែន�បុណ-ខD E ំ េពល�េរ «ៗ េ�េUសល់KJលu% អំ=> ឹង េយSងoក់;តªចមួយជួរអ=> ឹង�
។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ មកដល់Kជួរហ% ឹង��ែលងេរ «េកSតy។ 
ក៖ ហz រ។ 
ខ៖ JនuេអS សំ�ងខD E ំប៉ុែន�ខD E ំJក់ខ� �នដល់ឥឡl វក៏tនiរផិតភ័យអីែដរ�ង។ 
ក៖ ភ័យ�� ច? 
ខ៖ Jទ ភ័យ�� ច Jក់េនះJក់�ក់ល8 មៗអត់ដឹងេទ ឈឺេ�មឈឺចុសអីអត់េចញេទ ប៉ុែន�
ខD E ំេចញចូលែតអ=> ឹង។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ ប៉ុែន�]ំងពីេ�ះមកខD E ំដល់ប៉ុស៏មួយៗ េគចេ�ក� Eងៃ;ពតិច តិចមកតិចអីតិច Jក់Jន
uហz រJក់អ=> ឹង�? 
ក៖ <ស។ េjះបីAអ៊ុHJនឆ�ងiត់iរលំJក? ប៉ុែន�អ៊ុHJនឆ�ងiត់��៉ងដូចេម�ចែដរអ៊ុH?
 ដូចAអ៊ុHJនខិតខំ;បឹងែ;បង ឬក៏មិចែដរ? 



ខ៖ �Jនផល;បេ�នជ៏ខ� ះេ� េយSងជួ;បទះនឹងហិតហួចខ�ះេ� េយSង��តបង់�េ;ចSន ដូ
ចAខD E ំេធ̀Sបឹង yខD E ំ�តបឹង អ=> ឹងJនខD E ំេUនឹកKណិតេ�8 ច;បពនsដល់សព̀ៃថQ។ 
ក៖ <សអ៊ុH។ 
ខ៖ ខD E ំ�តបឹងអស់បួន[% ំ មួយK�ត់�ពី[% ំy ពីK�ត់�បួន[% ំy។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ �តjងំបួន[% ំ ដ៏អ=> ឹងជំ·ក់េគ អ=> ឹងេបះេខ¨រករពី;បពនs  ែខ¨រករែខ¨ៃដ|% រយំស;_
ក់ៗ។ 
ក៖ ហz រ។ 
ខ៖ ប៉ុែន� េoយ_រ|% រគិតuAប� ីេចះែតបេ�� យេKយយកេ� ប៉ុែន�ថិតក� Eងiរេ_ក_�
យេ;·ះ�AKេគKកររបស់េគy�។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ អ=> ឹងខD E ំស<> ក� Eងចិត�u ខD E ំនឹងរកេKយJនងេគវ pញ កុំភ័យ។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ �jល់ែត|ត់_� ប់េ<លខD E ំេ� ខD E ំអត់Jនសង|ត់ផង។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ អ=> ឹងJនេUនឹកតូចចិត�ខ� �នេយSង។ 
ក៖ <ស។ េហSយសំ�ប់ជីវ pតរបស់អ៊ុH េតSអ៊ុHគិតu អ៊ុHKចដូចuែចក<យបទពិេ_តន៏របស់
អ៊ុH uេពល�ែដរអ៊ុHសប³យAងេគេហz ស? ដូចAេពល�ែដរអ៊ុHគិតu អ៊ុHសប³យAងេគក� E
ងជីវ pតអ៊ុHអ=> ឹងy ដូចAេពលកូនមកេលងជុំ|% រឬក៏អីអ=> ឹងy? 
ខ៖ ខD E ំសព̀ៃថQេបSខD E ំសប³យAងេគtនអីេទ េ;�ពីខD E ំ_� ប់;ពះបនÄ �លរបស់;ពះេទ។ 
ក៖ ហz រ <សអ៊ុH<ស។ 
ខ៖ ខD E ំសព̀ៃថQ ខD E ំJនទូរសពs ័ខD E ំ ខD E ំ<ក ់ខD E ំថតសំេលងទុក;|ន់េបSក_� ប់ ទុកេពល�ខD E ំKន
ែលងេកSតអីេ�។ 
ក៖ ទុក;|ន់_� ប់? 
ខ៖ Jទ េពល�ខD E ំKនេកSត ខD E ំKនេ� េពល�KនមិនេកSតដូចយប់អីចឹងេយSងខ> ិលអី
េ��។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ េយSងេបSកសំេលងរបស់េយSងេ�ខD E ំ។ 
ក៖ _� ប់េ�អ៊ុH�? 
ខ៖ _� ប់េ�Jទ។ 
ក៖ <ស អត់អីេទអ៊ុH។ 
ខ៖ ខD E ំថតoក់ហ% ឹងេតS�ង។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ េពលយប់អីខD E ំពិJកចិត�អីេ� ខD E ំ_� ប់េ�Kហ% ឹងេ� �ដូចAចេ;ម»ងកំដរKរម8ណរបស់
ខD E ំអ=> ឹង�។ 
ក៖ <ស<ស។ 
ខ៖ ខD E ំ�ចូល�ស់ េពល_Q ត់_� ប់[ប់ចូល�ស់ ។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ ខD E ំ;សªញ់;ពះបនÄ �ល�� ងំ�ស់។ 
ក៖ <ស<ស។ 
ខ៖ ប៉ុែន�iរខ̀ះ�តខD E ំេUែតខ̀ះហ% ឹង ខD E ំេជ¡u�មិន;គប់េទ មិន;|ប់ដូច;ពះបនÄ �លេទ។ 
ក៖ <សអ៊ុH<ស។ េហSយសំ�ប់អ៊ុH ]ំងពីអ៊ុHេUេក8ងរហូតមកដល់ឥឡl វ េតSអ៊ុH£� ប់tនបំណង
;Ju% ឬក៏ក� ី;សៃមែដរអ៊ុHចង់JនេUេពលអ៊ុHធំេឡSងេហz ស? 
ខ៖ ;សៃមែដរ ប៉ុែន��អត់Jនដូច;សៃមេទ�ង។ 
ក៖ អ៊ុHចង ់ចង់Jនអីេគែដរ? 
ខ៖ ចង់Jនេធ̀SA�ក់tនអីអ=> ឹង�។ 
ក៖ ហz រ អ=> ឹងអ៊ុHចង់Jនtនជីវ(ពមធ-មេ�ៃថQអ�គតែមនេហz សអ៊ុH? 
ខ៖ Jទ េ;·ះខD E ំពីេក8ងខD E ំ;បឹង�ស់ ខD E ំេធ̀SiររកសីុខD E ំ;បឹង ខD E ំ<ញ់េគខD E ំអត់;ពមេទ ខD E  ំេបSរក
សីុហុ៊ន|% រ
េបSេគមួយជី ខD E ំដឹងែតពីជីអ=> ឹងម៉ង ខD E ំេ}បAងរហូត ែតេ}បអ=> ឹងខD E ំអត់Jន។ 
ក៖ ហz រ អត់Jនផល? 



ខ៖ ហ% ឹងេហSយអត់Jនផល;តឡប់មកវ pញ េឃSញែត�តបង់េ� អ=> ឹង�ទី�ត់ទីែណង។ 
ក៖ <សអ៊ុH<ស។ 
ខ៖ េហSយដល់ែតមកកូន <សខ� �នេយSង<ស់េធ̀SiរែលងេកSត កូនេចញរកកូនខុសjងំអស់
េទmត។ 
ក៖ ហz រ េហSយេអS េបSសិនអ៊ុHtនឧiសេដSម�ី¤� េំផ¿Sរដល់កូនេ�ជំ�ន់េ;iយរបស់អ៊ុH េតSអ៊ុHចង់
និ�យអីខ� ះេ�iន់ពួក|ត់? ឬក៏ចង់េKយពួក|ត់i� យAមនុស¨ែបប�? ឬក៏ចង់
េKយពួក|ត់tន(ពេAគជ័យអីខ� ះក� Eងជីវ pត? ឬក៏ចង់េKយពួក|ត់េរmនអីខ� ះក� Eងជីវ p
តរបស់អ៊ុHែដរ?  
ខ៖ ខD E ំចំណុតែដរធំបំផុត គឺខD E ំចង់េKយកូនទទួល_® លu;ពះបនÄ �លរបស់;ពះគឺA;ពះ មិនែម
នមនុស¨េទ។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ ចង់េKយច³ស់ប៉ុណ° ឹងJន ខD E ំJនែតប៉ុណ° ឹងខD E ំអស់ចិត�េហSយ។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ អ=> ឹងJនសព̀ៃថQខD E ំគិតu សព̀ៃថQខD E ំពិJកនិ�យនឹងេគ�ស់ ខD E ំរង<ំៃថQ�ែដរខD E ំជិ
តoច់ខ-ល់ខD E ំនឹងេ�េគមកខD E ំនឹង;Jប់េគu ;ពះគឺA;ពះ។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ មិនKច;ចបូក;ចបល់|% រេកSតេទ កូន;តlវ_� ប់េKយច³ស់� េបSកូន;សªញ់ឪពុកកូ
ន;តlវេធ̀S]មឪពុក។ 
ក៖ <ស។ 
ខ៖ ខD E ំនឹកេឃSញ;សៃមេមSលែតប៉ុណ° ឹងេទសព̀ៃថQហ% ឹងនិ�យេKយអស់េ�។ 
ក៖ <សអ៊ុH<ស។ 
ខ៖ េ;·ះសព̀ៃថQនិ�យេគក៏េគ_� ប់អត់jន់Jនែដរ េយSង។ 
ក៖ <ស េហSយអ៊ុHចង់¤� េំផ¿Sរអីេទmតេ�iន់ពួក|ត់េហz ស? 
ខ៖ ចង់េKយកូនេអS ;ប;ពឹត�េUអំេពSលz ;តឹម;តlវកុំេKយខុសឆ̄ងនឹងសង®មេគហ% ងឹ�។ 
ក៖ <សអ៊ុH។ 
ខ៖ កុំេKយសង®មេគេធ̀Sទុកេធ̀Sេjស។ 
ក៖ <ស។ អស់េហSយអ៊ុH�? 
ខ៖ Jទ Jទ។ 
ក៖ <ស អ=> ឹងអ៊ុHេអS អរគុណេ;ចSនអ៊ុH េហSយខD E ំអស់សំនួរេហSយ េហSយខD E ំអរគុណអ៊ុHែដរJនចំ�
យេពលដ៏tនតៃម�េដSម�ីពី(ក�នឹង;Jប់ខD E ំអំពីជីវ;បវត� ិរបស់អ៊ុH។ េហSយអ៊ុHខD E ំដឹងuអ̀ីjងំអ
ស់ែដរអ៊ុHJនែចក<យ�នឹងtន;បេ�នជ៏ដល់កូនេ�របស់អ៊ុHជំ�ន់េ;iយេទmត េហSយនឹ
ងមនុស¨ដ៏ៃទេទmតែដរេគJនចូល_� ប់ពីជីវ;បវត� ិរបស់អ៊ុH េគនឹងJនេរmនេ;ចSន។ េហSយអ៊ុH
iលសំ(សន៏េនះខD E ំនឹងយកេ�oក់ចូលេ�ក� Eងេវប_យ៏របស់_}  BYU  
ែដរេUសហរដsKេមរ pកyអ៊ុH។ 
ខ៖ Jទ។ 
ក៖ េហSយេវប_យ៏ហ% ឹងtនេ78 ះu www.cambodaioralhistriec.byu.edu  
អ=> ឹងេតSអ៊ុHអនុMតិេដSម�ីេKយខD E ំយកសំេលងរបស់អ៊ុHoក់ចូលេ�ក� Eងេវប_យ៏របស់_} 
BYU េហz សអ៊ុH? 
ខ៖ ហឹម ខD E ំ;សªញ់�ស់�ង Jនេធ̀Sអ=> ឹងេកSតខD E ំអរគុណែមនែទន��ង។ 
ក៖ <ស អ=> ឹងអ៊ុHយល់;ពមែមនេហz ស? 
ខ៖ Jទ Jទ។ 
ក៖ <ស អ=> ឹងអរគុណេ;ចSនអ៊ុH េហSយខD E ំអរគុណែដរJនចំ�យេពល�។ 
 
 
 
(iរសែងÁបពីខD E ំនិមល  |ត់ពិតAជំេន¡េលS;ពះ�ស់ េហSយ|ត់ពិតAទុកចិត�េលS;ពះjងំ
;ស gងេហSយក� ីសង0ឹម|ត់ពិតA�� ងំ�� �ស់។) 
 
 
  
 



 
 
 
 

 


