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ខ៖ េខតLកTL លដូចN% រ ប៉ុែនLNត់េU¬ងេខតLកTL លស° ឹង មួយដូចP;ស zក¬ង ¬ងVL
យមួយ ¬ងឪពុកមួយអcd ឹងេ¦Tអូន។ 

ក៖ |ស|ស។ 

ខ៖ ដល់ែតេពលេនះNត់េរ ² មកេU¬ងេ*ះ;កបីេន�ក។ 

ក៖ ហ� រ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ េហ)យ េត)អ៊ុf េអ) ដឹងPឪពុករបស់អ៊ុf Nត់Qន;បកបមុខរបរអីេគ េដ)ម�ីចcd ឹមជីវ �តNត់
េហ� ស? 

ខ៖ Nត់ពីេដ)មេឡ)ង Nត់JេកvងវតLែដរ។ 

ក៖ ហ� រ។ 

ខ៖ ឪពុកខH I ំNត ់។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ |ស Nត់េរ�ន@WវតL េ;*យមកេទ�តNត ់សឹកេ¦Nត់បួស។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ Nត់េចញពីសឹកមក Nត់េដ)ររកសីJមួយហ% ឹងឪពុកV ឪពុកអ ីេ`យ@រឪពុកNត់@£
ប់អcd ឹងេ¦T។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ Nត់រស់េUJមួយឪពុកV អcd ឹងNត់J�ក់ជំនួញតូចមួយ។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ ] ]ជីt ឪពុកVហ% ឹងNត់J�ក់ជំនួញ។  

ក៖ |ស។ 

ខ៖ េ]យែតដល់ែខ េU;ស zកែខv រេយ)ងហ% ឹង ែខម[ ¨រ ដឹកម[ ¨រលក់អcd ឹងេ¦។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ ែខ;ក=ចេ«ធិ@ត់ ែខែផ£រេឈ) ែខេមគ ែខអីអcd ឹងេ¦T។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ ពីេដ)មេយ)ងអត់Vន� រម£ ិះេទ។ 



ក៖ |ស។ 

ខ៖ Vនែតែផ£រេឈ)េទ។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ អcd ឹងលក់។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ ដល់ែតេ;*យមកេទ�តចិន។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ ឪពុកខH I ំមកេUJមួយចិន។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ េគជួលមកេ]យេUJមួយចិនអcd ឹងលក ់លក់;Nប់ែផ£រ េអ);Nប់ ;Nប់`Tំកូំន។ 

ក៖ |ស|ស។ 

ខ៖ លក់;Nប់`Tំ ំJមួយនឹងចិន េUផ�រេយ)ង ផ�រកTL ល�។ 

ក៖ ហ� រ |ស |ស។ 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ េហ)យចុះអ៊ុfេអ) ឪពុករបស់អ៊ុf Nត់JមនុសªែបបTែដរ? Jមនុសª*ចឬក៏ស[ ត̈? 

ខ៖ ហ� រ ស[ ត̈Tស់។ 

ក៖ ស[ ត̈? ហិហិហិ។ 

ខ៖ ស[ ត̈Tស់ Nត់ស[ ត̈Tស់។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ ស[ ត̈។ 

ក៖ ចុះVL យរបស់អ៊ុf Nត់េអ) ;បកបមុខរបរអីេដ)ម�ីចcd ឹមជីវ �តNត់? 

ខ៖ Nត់អត់Vនរកអីេទ ។ 

ក៖ េមផ°ះ? 

ខ៖ េមផ°ះ Nត់Vនរកែដរ រកតិចតួច ដូចPមិនរកធំដំ ដូចNត់េUកំសត់កំរ Nត់េធ( )ប
ែង�ប េធ( )នំលក់�។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ Nត់េធ( )នំលក់អcd ឹង។ 

ក៖ |សអ៊ុf។ 



ខ៖ |ស។ 

ក៖ ចុះNត់JមនុសªែបបTែដរ? 

ខ៖ VL យខH I ំNត ់េមផ°ះNត់ល�  Nត់កូន�ក់ែ;សរ Nត់អត់ដឹង Nត់អត់េចះេធ( )អីេទ។  

ក៖ ហិហិហិ។ 

ខ៖ ែត`Qំយក៏អត់េចះ`ផំង ដ៏ែតេ;*យមកឪពុកខH I ំមកហ% ឹង Nត់េចះែតបេ;ងYនNត់
េ¦។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។  

ខ៖ |ស។ 

ក៖ េត)Nត់Jមនុសªស[ ត̈ឬក៏*ច? 

ខ៖ ជួន*ច *ចែដរRយហ% ឹង។ 

ក៖ ហិហិហិ។ 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ |ស;ត=វេហ)យ។ 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ ចុះអ៊ុfេUចង|ំ@ច់េរAងអីខ£ ះអំពីពួកNត់? េUេពលែដរអ៊ុfេUេកvងៗ? ដូចJេត)អ៊ុfQន
Vនអនុស�វរ ²យ៏អីខ£ ះJមួយឪពុកVL យអ៊ុf�? 

ខ៖ ¡អនុស�វរ ²យ៏¡Vនេ;ច)ន េ`យ@រខH I ំJកូនតូល អcd ឹងNត់មិនែដរៃវខH I េំទ។ 

ក៖ |ស Nត់;ស³ញ់អ៊ុf? 

ខ៖ ;ស³ញ់|ស។ េហ)យTមួយេទ�ត ខH I ំ¡Vនជំងឺ។ 

ក៖ ហ� រ។ 

ខ៖ អcd ឹងNត់ពី�ក់មិន]ច�នៃវខH I ំេ`យខH I ំVនជំងឺអcd ឹងTកូនT។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ េហ)យេយ)ងរកេ¦លុយ*ក់ហ% ឹងក៏មិនសល់អីែដរ។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ េដ)ម�ីPេម)លជំងឺែតកូនហ% ឹង េ]យQនេ¦J ។ 

ក៖ |សអ៊ុf។ 

ខ៖ ¬£ ចQត់បង់កូន។ 

ក៖ |ស។ 



ខ៖ ]ណិតTស់T។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ ឪពុកខH I ំNv នសល់អីេទ។ 

ក៖ |ស|ស។ 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ េហ)យ? 

ខ៖ អត់Vនសល់េទ។ 

ក៖ |សអ៊ុf។ េហ)យេត) ឪពុកVL យរបស់អ៊ុf Nត់ £́ ប់;Qប់អំពីជីវ �តរបស់ពួកNត់ េUេពលែដ
រពួកNត់េUេកvងៗេហ� ស? 

ខ៖ Nត់;Qប់ែដរ PVL យខH I ំ Nត់;ស³ញ់VL យខH I ំ Nត់កូន�ក់ែ;សសុទ�@ត អត់ដឹងPរក
អី? 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖
 |ស។ ខH I ំដឹងែតប៉ុណµ ឹងេទអូន មិនដឹងJច¶ស់Wស់អីេទ ប៉ុែនL ;Nន់ែតP េឃ)ញជីtខH I ំ ក៏ខH I ំ
េក)តអត់�ន ់ដឹងែតP េក)តមក�ន់ជីដូន ជីដូនខH I ំNត់រស់េUែតJមួយឪពុកធំខH I  ំNត់
J�ក់។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ ចcd ឹមNត់T។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ VL យខH I ំVន;គ�@រ ែបកមកtមឪពុកខH I ំហ% ឹងQត់េ¦េហ)យ អត់ែដរQនេUែថ�ជំីដូន
េទ។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ |ស េ;«ះជីវ �តរបស់Q៉ខH I ំ Nត់Jជីវ �ត�ក់េធ( )��ន �ក់េធ( )*រអcd ឹងT។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ ចុះអ៊ុfេUចង|ំេ}v ះរបស់ជីដូនជីtអ៊ុf �ងំ¬ងឪពុក នឹង¬ងVL យេហ� ស? 

ខ៖ |ំ។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ េអ) ¬ងVL យខH I  ំជីtខH I ំេ}v ះ សុក ែងត។ 

ក៖ |ស។ 



ខ៖ Rយ េ}v ះ សុក ែសប ;តកូល;បែហលៗN% រែដរ។ 

ក៖ |សអ៊ុf|សអ៊ុf។ 

ខ៖ |ស។ េហ)យចំែនក¬ងឪពុក tហ% ឹងេ}v ះេអ) ដឹងtេអ) េ}v ះស� ីេគេទ ខH I ំ¡េភ£ចេ}v ះ
ហ% ឹងេ¦ ខH I ំ|ំែតNត់េ}v ះនូ។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ |ស tនូអcd ឹង�។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ េហ)យ ជីដូនខH I ំេ}v ះRយទួត។ 

ក៖ ហ� រ េ}v ះទួត? 

ខ៖ |ស Rយទួត។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ េ}v ះទួត។ 

ក៖ |ស|ស។ 

ខ៖ េ}v ះទួតែតមLង tនូ Rយទួត។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ |ស េU|ំែតប៉ុណµ ឹងេទ ែត;តកូលខH I ំ អត់|ំេទ។ 

ក៖ |ស អត់អីេទអ៊ុf។ 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ ចុះអ៊ុfេUចង|ំៃថlែខq% ំកំេណ)តរបស់ពួកNត់េក)តេហ� ស? 

ខ៖ អត់េទ។ 

ក៖ អតេ់@ះម៉ង? 

ខ៖ |ស អត់េទកូន។ 

ក៖ ចុះអ៊ុf|ំPពួកNត់េក)តេUកែន£ងTេហ� ស? 

ខ៖ មិនដឹងែដរ។ 

ក៖ អត់ដឹងែដរ?  

ខ៖ ;Nន់ែតដឹងP;ស zកកំេណ)តNត់េU ដូចខH I ំនិRយពីេដ)មមកអcd ឹង�។ 

ក៖ |ស។ 



ខ៖ |ស ឪពុកខH I ំេU¬ងកTL លស° ឹង ¬ងេខតLកTL លេយ)ង ចំែនកVL យខH I ំេU¬ងេខតL
កំពត។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ អcd ឹងេត)អ៊ុfដឹង@ច់េរAងអីខ£ ះ អំពីជីវ �តរបស់ជីដូនជីtអ៊ុfេហ� ស? 

ខ៖ មិនដឹងេទកូន។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ េ;«ះខH I ំ ¡អត់ £́ ប់រស់េUJមួយNត់។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ ពួកNត់T។ 

ក៖ |ស។ េហ)យេអ) េត)អ៊ុfមករស់េUទី;ក zងភ% ំេពញេនះ អស់រយះេពលVណq% ំេហ)យ? 

ខ៖ េអ) ខH I  ំែបកេចញពី]ពតមកេនះ ខH I ំរស់េUភ% ំេពញរហូត។ 

ក៖ អcd ឹង@មសិបq% ំJង? 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ ហ� រ យូេហ)យ? 

ខ៖ យូេហ)យ ;Nន់ែតទីtំង¡ មុនដំបូងេយ)ងរស់េUេអ) tេ·v ។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ េចញពីtេ·v QនមកេUេអ) ផ�រដីហុយេយ)ងេនះ។ 

ក៖ |ស|ស។ 

ខ៖ េហ)យQនេចញពីផ�រដីហុយQនេយ)ងមករស់េUហ% ឹង។ 

ក៖ ហ� រ យូេហ)យអ៊ុfT? 

ខ៖ |ស ហ% ឹងេហ)យយូេហ)យ។ 

ក៖ |ស។ អcd ឹងេត)អ៊ុf Vន@ច់¸តិTេទ�តែដររស់េUេ;�;បេទសខុសពី;ស zកែខv រេហ� ស? 

ខ៖ ខH IQំត់VL យមីង¬ងVL យខH I ំ� ។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ *លហ% ឹង *លពីេយ)ងែបកពីចិតសិប;Qំបួនមក មកែប៉តសិប។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ ខH I ំ¬£ ចNត់រស់េUក៏អី? 



ក៖ |ស។ 

ខ៖ េUJមួយឪពុកខH I ំអី។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ ខH I ំ`ក់ `ក់«ក3;@វ;Jវ ដូច¬ងប៉ុស៏Qយ័ន េយ)ង;ស=វ េគ;@វ;Jវរកបងប§ ន̈�T។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ ខH I ំ`ក់េ¦ដូចអត់Vនដំណឹងអីេ@ះ Nv ន�ក់TេUេទអត់ អត់េ@ះម៉ង។ 

ក៖ |ស អcd ឹងអ៊ុfអត់ដឹងP បងប§ ន̈Tរស់េUេ;�;បេទសេទ? 

ខ៖ អត់Vនេទ|ស។ 

ក៖ |ស|សអ៊ុf។ អcd ឹងអ៊ុf @( មីរបស់អ៊ុfេ}v ះអីែដរ? 

ខ៖ Nត់េនះេ}v ះ េ¹៉ បឹង។ 

ក៖ េ¹៉ បឹង? 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ |ស។ េហ)យចុះេអ) អ៊ុfេរ�ប*រេUq% ំTែដរ? 

ខ៖ ខH I ំជួបNត់េUq% ំ ៨៥េហ)យេហ� ? 

ក៖ ១៩៨៥?  

ខ៖ |ស។ 

ក៖ |ស។ េហ)យ*រេរ�ប]«ហ៏ពិ«ហ៏របស់អ៊ុfហ% ឹង? 

ខ៖ អត់េទអូន។ អត់Qនេរ�បចេំទ។ 

ក៖ ហ� រ អត់Qនេរ�បចំេទអ៊ុfT? 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ េ`យ@រែតេយ)ង�ងំពី�ក់ហ% ឹង េមVយដូចN% រ។ 

ក៖ |ស|ស។ 

ខ៖ អcd ឹងេរ�បចំែត។ 

ក៖ តិចតួច? 

ខ៖ េរ�បចំតិចតួចេទ |ស។ 

ក៖ |ស|ស។ 



ខ៖ េ;«ះេយ)ងទី�ល់ ទុកលុយទុក*ក់រកសីសិនេ¦T។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ |ស េហ)យអ៊ុf]ច;Qប់ខH I ំអំពីមូលេហតុែដរអ៊ុf@¤ ល់N% រJមួយអ៊ុf;ប zស? Pអ៊ុfជួបNត់េU
េពលT? េហតុអីអ៊ុf;ស³ញ់N% រអcd ឹង�អ៊ុf? 

ខ៖ |ស Qនt។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ ខH I  ំ*លពីែប៉ត;Qំ ែប៉តមួយ ែប៉តពីអីហ% ឹងមក ខH I រំកសី ខH I ំរកសីហ% ឹងែដង លក់អងរផង មុ
នដំបូងលក់ឥ¡» ន់េUVត់ទេន£ េយ)ងេនះដី;កហមហ% ឹង េUដរ]រ �ក ដរ]រ �កTអូន េគេ�
ដរ]រ �កT។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ *លពីែប៉តសិប ចិត;Qំបួនចិតអីហ% ឹង ពីសង¤មហ% ឹងេគេ�កែន£ងហ% ឹងមួយVនQមួយ 
កែន£ងហ% ឹងVនដរហ% ឹង គឺដរ]រ �កហ% ឹង គឺដរេUJប់ហ% ឹងQហ% ឹង េហ)យQរបស់ពួក*រ �ក។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ េហ)យអcd ឹង ហ% ឹងេគ`ក់ដរ]រ �ក ដរ]រ �ក។ 

ក៖ ហ� រ |ស។ 

ខ៖ អcd ឹងខH I ំរកសីេU េUVត់ទេន£ហ% ឹង។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ អcd ឹង�ក ់�ក់]រ ¼យស3័ត �ក់អ ីេគVនទូកេគVន*L រេគ េគដឹកបែន£ រ;បលឹមេឡ)ង
;សស់ៗហ% ឹង េអ)ៃថlWl ចអី េថv)ហ% ឹងអីេគដឹកចូល។ ឬមួយក៏េពល;ពឹកអីេគដឹកចូលអcd ឹងេ¦
TអូនT។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ េយ)ង|ំទទួលបែន£ េគហ% ឹងមក េល)កេ]យេគ�ក់មកលក់បនLេ¦េទ�ត។ 

ក៖ ហ� រ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ |ស ដល់េ;*យមកេគេដញដី;កហមហ% ឹង។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ QនខH I ំែបកគំនិតរកសីេUេ¥ងV៉សីន។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ េUេ¥ងV៉សីនអ៊ូឬសªីហ% ឹង ខH I ំទទួលអងរេគ ជួន*លមួយQវេ¦ ជួន*លពីQវេ¦។ 

ក៖ |ស។ 



ខ៖ យកមក;សិត¡េឡ)ងវ �ញលក់។ 

ក៖ |សអ៊ុf។ 

ខ៖ |ស។ លក់¡ល់កំប៉ុងក៏លក ់លក់ថ£ឹងគីឡ= ក៏លក់អcd ឹងេ¦TអូនT។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ |ស។ អcd ឹងេហ)យជីវ �តរបស់ខH I ំអcd ឹងអូន។ 

ក៖ េហ)យអ៊ុf Qនជួបអ៊ុf;ប zសេUេពលហ% ឹងេ¦? 

ខ៖ |ស Nត់J��ន។ 

ក៖ ហ� រ? 

ខ៖ េហ)យ Nត់ដឹកអងរយកេ¦លក់ ហិហិហិ។ 

ក៖ ហ� រ? 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ េហ)យក៏@¤ ល់N% រ? 

ខ៖ |ស@¤ ល់N% រេ¦។ 

ក៖ េហ)យចុះអ៊ុfេអ) េចះសរេសរ នឹងនិRយ នឹង]ន.@រែខv រQនល� ប៉ុនTែដរ? 

ខ៖ Qនtអូន ខH I ំ។ 

ក៖ េចះQន ]នQន។ 

ខ៖ |ស ]នQន។ 

ក៖ និRយQន? 

ខ៖ |ស និRយQន។ 

ក៖ េហ)យចុះអ៊ុfេចះ.@រTេផªងេទ�តខុសពី.@រែខv រេហ� ស? 

ខ៖ ខH I ំេចះមិនច¶ស់Wស់។ 

ក៖ ហ� រ? េចះ.@រអីខ£ ះអ៊ុf? 

ខ៖ ខH I ំេចះអត់ច¶ស់Wស់េទ ;Nន់ែតP@L ប់ៗេគនិRយQន េ`យ@រ¬ងVL យខH I ំNត់
េចះ .@រចិនក៏Nត់េចះ េវ�កTមក៏Nត់េចះ។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ េហ)យេប)ខH I ំអត់េចះេទ។ 

ក៖ |សអ៊ុf។  



ខ៖ ¡រ ½ងVត់ រ ½ងករ Nត់មិនែដរនិRយJមួយេយ)ង ;Nន់ែតPេប)Nត់េចះនិRយNត់និ
Rយែតេ}v ះNត់អcd ឹងេ¦  

។ 

ក៖ |សអ៊ុf។ 

ខ៖ ដ៏ែតខH I ំអត់ែដរបេ;ងYនេទ។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ េ;«ះខH I ំេរ�នែតអកªរែខv រអូន។ 

ក៖ អ៊ុfេរ�នQន;តឹមP% ក់ទីVណ? 

ខ៖ |ស េ;ច)នែដរអូន ពីសង¤មមកខH I ំេរ�នP% ក់ទីបីទំេន)ប។ 

ក៖ ទីបីទំេន)ប។ 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ |ស|ស។ េហ)យចុះេត)អ៊ុfេរ�នេU@WរTែដរ? 

ខ៖ |ស ខH I ំេរ�នេUវ ²ទ�ល័យកំពង់េ@ម�។ 

ក៖ ហ� រ អ៊ុfេរ�នេUវ �ទ�ល័យកំពង់េ@ម�? 

ខ៖ |ស |ស។ 

ក៖ |ស។ េហ)យអ៊ុfVនមិតLភ;ក័Tស% ិត@% លែដរអ៊ុfQនធំ´ត់េឡ)ងមកJមួយN% រេហ� ស? 

ខ៖ Vនtអូន។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ ែតឥឡ= វេគVនមុខ*រេគេធ( )អស់េហ)យ។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ កំសត់ែតខH I ំ។ 

ក៖ |ស |ស។ េហ)យេអ) អcd ឹងេអ) េត)អ៊ុfេUែតVនទំ�ក់ទំនងJមួយមិតLភ;ក័អ៊ុfដល់សព(
ៃថlេហ� ស? 

ខ៖ |ស ឥឡ= វហ% ឹង`ច់ែខªររយះN% រអស់េហ)យអូន។ 

ក៖ |ស អ៊ុf|ំេ}v ះពួកNត់េហ� ស? 

ខ៖ ខH I ំេU|ំេគែដរ ប៉ុែនL ដូចPយូៗេ¦¡¬v យក� IងចិតL�អូនT។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ េង�កេ¦េ�ះេ¦Qត់មិតLភ;ក័ េង�កេ¦Qត់ឪពុកVL យអcd ឹងេ¦T¡កំសត់ខ[ \នឯង។ 



ក៖ |សអ៊ុf|ស។ េហ)យេត)អ៊ុfេUចង|ំ@ច់េរAងអីខ£ ះែដរអ៊ុfVនអនុស�វរ ²យ័Jមួយហ% ឹងមិតL
ភ;ក័អ៊ុf េUេពលែដរអ៊ុfេUេកvងៗេហ� ស? 

ខ៖ ខH I ំVនមិតLភ;ក័របស់ខH I ំ Nv នកំWងំកំែហងដូចេគេទ េ;«ះខH I ំ¡េខ�យែដរTអូនT។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ ;Nន់ែតPVនមិតLភ;ក័ខ£ ះេ¦េគ*ច េគq% ស់អីអcd ឹងេ¦ េពលខH I ំVនទុកធុរះT ដូ
ចPVនមិតLភ;ក័;ប zសមិតLភ;ក័អស់ហ% ឹង¡េម)ល�យេម)លេPកអ ីមិតLភ;ក័អស់ហ% ឹង¡ជួយ
អីអcd ឹងេ¦TអូនT។ 

ក៖ |ស|ស។ 

ខ៖ េហ)យេ¦េរ�នវ �ញ �ក់TVនលុយVន*ក់វ �ញអcd ឹងេចះជួយែចកN% រហូបអcd ឹងេ¦។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ |ស េហ)យៃថlTខH I ំVនខH I ំេ]យេគេ¦
 ៃថlTេគVនេគេ]យខH I ំ វ �ញអcd ឹងTអូនT។|ស។ 

ក៖ អcd ឹងអ៊ុfVនអនុស�វរ ²យ័JមួយN% រគឺ។ 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ េចះែចករ¾ែលកN% រN% រ? 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ |ស។ េហ)យេត)អ៊ុf £́ ប់េធ( )ែ;សេធ( )ចំ*រេហ� ស? 

ខ៖ កូនមិនេចះេទកូន។ 

ក៖ អត់េចះ�ងំអស់ម៉ង? 

ខ៖ មិនេចះេទ ែតេចះេU]ពត។ 

ក៖ ហ� រ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ |ស ខH I ំេចះែដរ ប៉ុែនL ;Nន់ែតP មិនេឆ£ )យPមិនេចះ¡មិនសមេ;«ះេយ)ងកូនែខv រT។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ េហ)យេប)ពីេដ)មមកខH I ំមិនេចះេទ។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ ខH I ំេចះែតេU]ពត។ 

ក៖ ចុះអ៊ុf ជីវ �តរបស់អ៊ុf េត)អ៊ុfQនេធ( )*រ�អីខ£ ះេទ�តេដ)ម�ីរក;Qក់កំៃរចcd ឹមជីវ �តែដរ? 

ខ៖ ហឹម Nv នេទអូនេអ)យ ;បឹងេរ�ន;បឹងសូ;តែតទីបំផុតអត់ន័យ។ 

ក៖ |សអ៊ុf។ 



ខ៖ `ក់ឌីម៉ង់េនះខុស `ក់ឌីម៉ង់េ�ះខុស មកឥឡ= វហ% ឹង
 មក £́ ក់ខ[ \នមករកសីអcd ឹង រ កសីQន;តឹមែតមួយVត់ មួយVត់ មួយេគៗ។ 

ក៖ |សអ៊ុf។ 

ខ៖ អត់សល់េទកូន។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ Nv នសល់េទ។ 

ក៖ អ៊ុfេឃ)ញPtំងពីេកvងរហូតមកដល់ឥឡ= វ អ៊ុfេឃ)ញPជីវ �តអ៊ុfVន*រ�£ ស់បÀ រ̈អីខ£ ះែដរ? 

ខ៖ ;Nន់ែតPពីេដ)មេឡ)យខH I ំ មុខរបររកសីអីអcd ឹងខH I ំ¡អត់េចះTអូនT។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ ដល់េពលឥឡ= វខH I ំ¡អត់ ទី�ល់។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ អត់ធំJងហ% ឹងជីវ �តេយ)ង�ល់េទអូន។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ អ( ីក៏េ`យដ៏ែត�ល់គឺេយ)ងេចះ។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ |ស េពលែដរ�ល់គឺេយ)ងេចះ។ 

ក៖ អcd ឹងេអ) េឃ)ញPអ៊ុfQន�£ ស់បÀ រ̈;តង់P អ៊ុf]ចរកសីQន;Nន់Jង។ 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ ធូ´JងមុនTអ៊ុfT? 

ខ៖ ¡;Nន់ែតPមកដល់េនះកូន¡ធំៗ េ¦ខH I ំ]ចធូៃដធូេជ)ងតិចេ¦TអូនT។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ ¡មិនសូវដូចP;ពឹកWl ចអីេពក។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ េហ)យអ៊ុfចូលចិតL¸ំមÁ ប̈អីេគែដរ? 

ខ៖ ពីេដ)មមកខH I ំទូេ¦េហ)យអូន មិនJកំណត់េទ។ 

ក៖ ហ� រ? 

ខ៖ អ( ីក៏ខH I ចូំលចិតLែដរ។ 



ក៖ អcd ឹង? 

ខ៖ េ]យែតឆ� ិន។ 

ក៖ ¸ំQន�ងំអស់? 

ខ៖ ¸ំQន�ងំអស់ អត់េរ ²សេទ។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ ចុះ? 

ខ៖ ប៉ុែនL េប)មិនql ញ់េលប¡មិនេ¦ ែតប៉ុណµ ឹង ហិហិ។ 

ក៖ ហិហិហិ |សអ៊ុf;ត=វេហ)យ។ េហ)យtំងពីេកvងរហូតមកដល់ឥឡ= វអ៊ុfចូលចិតLេលងែល�ង;បJ
;បីយ៏អីេគែដរអ៊ុf? 

ខ៖ ចូលចិតLែដរអូន។ 

ក៖ អ៊ុfចូលចិតLេលងអីេគ? 

ខ៖ េប)ហក់េWតអីេ¦មិនរចួហ% ឹងេគេទ។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ |ស ហក់េWតអីេយ)ងអត់VនកំWងំេ¦េលងនឹងេគេទ។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ ចុះអ៊ុfចូលចិតL@L ប់ចេ;មYង;បេភទTែដរ? 

ខ៖ ខH I ំេចះ ខH I ំ@L ប់ចេ;មYងសម័យ បុ¥ណ។ 

ក៖ បុ¥ណ? 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ ហ� រ អ៊ុfចូលចិតL�ងំពី? 

ខ៖ ចូលចិតL�ងំពី។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ សំ¥ប់;ក zម;គ�@រអ៊ុf េត)អ៊ុfVននរTេគែដរេចះេលងឩបករណ៏េភ£ងេហ� ស? 

ខ៖ អត់Vនេទ កូនខH I ំអត់*ត់េ¦ឪពុកខH I ំផង ឪពុកខH I ំNត់េចះឩបករណ៏។ 

ក៖ ហ� រ |ស។ 

ខ៖ ឪពុកខH I ំបេង )តហ� ឹង។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ Nត់|�ក់េភ£ង។ 

ក៖ |ស បុ¥ណឬសម័យអ៊ុf? 



ខ៖ សម័យក៏Nត់េចះ បុ¥ណក៏Nត់េចះ។ 

ក៖ ហ� រ |ស។ 

ខ៖ េហ)យេប)Nត់ធ% ឹងបំផុត គឺវ ²យូឡz ង។ 

ក៖ ហ� រ Nត់េចះេលងវ ²យូឡz ង�? 

ខ៖ |ស េលងល� Tស់អូន។ 

ក៖ ហ� រ ឡz យែមនែទន។ 

ខ៖ ខH I ំPេ]យនិមិតÁ Ãហ% ឹងេគចូលស% ង;តកូលឪពុកខH I ំ�។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ |ស េគ េគអត់Vនចំណង់នឹងចង់។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ |ស េគេឃ)ញមុខជីtេគេវ�កច� រេគPេគមិនេលងេទ។ 

ក៖ ហ� រ ហិហិហិ។ េហ)យេអ) ផ°ះរបស់អ៊ុfVនលកDណះមិចែដរអ៊ុf? គឺផ°ះថvឬផ°ះេឈ)? 

ខ៖ ផ°ះពីេដ)មអូនអី? 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ Jផ°ះេឈ)េទ េយ)ងអត់Vនផ°ះេUេទអូន។ 

ក៖ ហ� រ េហ)យចុះផ°ះហ% ឹងTេគJ�ក់@ងសង់¡េឡ)ង? អ៊ុfQនជួយ@ងសង់អត់? 

ខ៖ ផ°ះែដរឪពុកខH I ំរស់េU�? 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ Nត់�ក់@ងសង។់ 

ក៖ ខ[ \នឯង? 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ ហ� រ ចុះផ°ះអ៊ុfហ% ឹងេដ)ម�ី@ងសង់;ត=វ*រសំ.រះអីេគខ£ះែដរអ៊ុf? 

ខ៖ ¡;ត=វ*រអូនែត*រហ% ឹងខH I ំក៏មិនដឹងែដរ ;Nន់ែតPេយ)ង ផ°ះេUកំពង់េ@មឯេTះ។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ ¡សំបូេឈ) ដ៏េហ)យចូលែតV៉សីន]េឈ)េ¦
 Nត់�ក់េធ( )�ងំអស់ ខH I ំអត់សូវដឹងែដរមីអូនT។ 

ក៖ ហ� រ ប៉ុែនL ដូចP ;ត=វ*រសំ.រះដូចJេឈ) ែដកេNល ែដកអcd ឹង�? 

ខ៖ |ស ហ% ឹងេហ)យ¡;ត=វ*រេហ)យអស់ហ% ឹងេ;គÄងផ°ះហ% ឹង។ 



ក៖ |ស|ស;ត=វេហ)យអ៊ុf៕ 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ េហ)យអ៊ុfឪពុករបស់អ៊ុf េចះជំ�ញហ% ឹងមកពីTេគែដរ? Nត់េរ�នេហ� ស? Nត់Qនេរ�នេហ�
សេធ( )ផ°ះហ% ឹង? 

ខ៖ Nត់មិនJេរ�នអីេទ អូន]េនះ។ 

ក៖ ែតNត់េចះម៉ង? 

ខ៖ គឺPNត់េចះ េ`យ@រែតPេUក� Iងចេ� មយូ´អcd ឹង¡VនពពួកJង។ 

ក៖ ហ� រ |ស។ 

ខ៖ អcd ឹងេពលែដរ�ក់Tមួយែដរចង់េធ( ) េគ�ំN% រេ¦េធ( )េហ)យ។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ ;ត=វេហ)យអ៊ុf។ េត)អ៊ុfVនជំ�ញTែដរអ៊ុfេចះតៗមកពី;គ�@រអ៊ុfេហ� ស? 

ខ៖ ឪពុកខH I ំNត ់ដូចNv នជំ�ញអីេ]យពិត;បកដេ@ះអូន។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ េហ)យេត)អ៊ុf]ច;Qប់ខH I ំQនេហ� ស? Pេត)េពលTែដរអ៊ុfលំQកJងេគេUក� Iងជីវ �តអ៊ុf? 

ខ៖ ពិQកJងេគក� Iងសម័យពលពត។ 

ក៖ ហ� រ? 

ខ៖ ែដរខH I ំែបក ខH I ំេនះJ;គ�@រខH I ំទីពីTអូនT។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ ;គ�@រខH I ំទីមួយ@£ ប់។ 

ក៖ ហ� រ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ @£ ប់េគយកេ¦�ងំឪពុក�ងំកូន កូន;ប@រនឹងឪពុកេកvកេគយកេ¦ៃថlែតមួយ។ 

ក៖ ហ� រ។ 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ េហ)យអ៊ុfឈឺ|ប់ែមនែទន? 

ខ៖ |ស ឈឺ|ប់ណស់ េគPយកេ¦េ]យេរ�នសូ;ត េ¦`ដំំឡ= ងេU;ត«ងំ;*ំង។ 

ក៖ |សអ៊ុf។ ប៉ុែនL េ�ះបីJលំQក? 



ខ៖ |ស។ 

ក៖ អ៊ុfQនឆ£ង*ត់¡មកR៉ងល�  អ៊ុfT? 

ខ៖ |ស |ស។  

ក៖ អ៊ុfQនខំ;បឹងតសូ៊េហ� ស? 

ខ៖ ខH I ំខំ;បឹងតសូ៊Tស់អូន ខH I ំសំុអង(រេ]យ]ពតេ]យយកខH I ំេ¦ៃវេ|លែដរេ¦ កុទំុកខH I ំ។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ ែតេគក៏មិនVត់មិនករ ខH I ំេចះែតសំុPមិតLឯងយកខH I ំេ¦ៃវេ|លចុះខH I ំអត់@L យេទ។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ េ;«ះខH I ំ¡ែឆ�តក� IងចិតL។ 

ក៖ |សអ៊ុf។ េហ)យចុះសំ¥ប់អ៊ុf េត)អ៊ុf £́ ប់Vនបទពិេ@ធន៏Tែដរអ៊ុfសប¶យJងេគក� Iងជីវ �
តេហ� ស? 

ខ៖ មួយជីវ �តេនះរកសប¶យ ខH I ំសប¶យេពលក� IងែតេពលឪពុកខH I ំេUរស់េU ខH I ំVន*រសប¶
យេ;ច)ន។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ គឺPៃថl]ទិត3ឬៃថlេÆរÇអី Nត់ចង់េដ)រៃ;ព ខH I ំចូលចិតLេរAងេដ)រៃ;ពអស់េហ)យ។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ អcd ឹងNត់�ំេ¦េដ)រៃ;ព ចង់Qញ់សត( Qញ់អីអcd ឹង� ខH I ំ]ចេ¦JមួយNត់Qន។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ េហ)យ ចុះអ៊ុfេអ) tំងពីេកvងរហូតមកដល់ឥឡ= វ េត)អ៊ុfVនបំណង;QP% រ ឬក៏អ៊ុfចង់Qនម
កដល់េUេពលបចdប�ន% េហ� ស? 

ខ៖ ខH I ំVនែតពីអ�គត់ខH I  ំខH I ំPខH I ំខំ;បឹងេរ�ន ខH IPំខH I ំចង់េធ( )ែផ%ក¬ងកសិកមv។ 

ក៖ ហ� រ។ 

ខ៖ ជីវ �តរបស់ខH I ំTកូនT។ 

ក៖ |ស |ស។  

ខ៖ គឺខH I ំចង់េរ�នែផ%ក¬ងកសិកមv េ;«ះខH I ំរស់េUកំពង់េ@មហ% ឹង ឪពុកខH I ំNត់រស់េUកំព
ង់េ@មTអូនT។ 

ក៖ |ស។ 



ខ៖ េUហ% ឹងេប)សិនJេចះ¬ងកសិកមv េ;«ះដីទំេន េ;«ះខH I ំេឃ)ញដី¡ទំេនរធំៗ េU¬ងហ% ឹង
TឪពុកខH I ំទិញដីQន មិនទិញេទអូន*ហ% ឹង ដី¡េ;ច)នJង េយ)ងេ¦*ប់េរ�ងអីអcd ឹងេ¦ 
េធ( )Jទីេធ( )ចំ*រេធ( )អីេទ�តអcd ឹងេ¦TអូនT។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ េ;*យមកQនេគ¡ស់ សូរេូRដីចុះមកអីអcd ឹង េគជួយ¡ស់ជួយអីេធ( )Jប£ង់េធ( )Jអីេ]
យេយ)ង។ 

ក៖ |ស|ស។ 

ខ៖ |ស។ 

ក៖ េហ)យអcd ឹងេអ) Jចុងេ;*យ េប)សិនអ៊ុfVនឱ*សេដ)ម�ី�L េំផ�)រដល់កូនេ�ជំ�ន់េ;*យ
េទ�តរបស់អ៊ុf េត)អ៊ុfចង់និRយអីខ£ ះេ¦*ន់ពួកNត់? េហ)យអ៊ុfចង់េ]យពួកNត់*£ យJម
នុសªែបបT? ចង់េ]យពួកNត់េJកជ័យអីខ£ ះក� Iងជីវ �តែដរអ៊ុf? 

ខ៖ ខH I ំចង់េ]យនិRយPអេcd ះ ក� Iងជីវ �តកូនខH I ំ�ងំបួន�ក់ មិនPកូនTJកូនTេទ 
ខH I ំ;ស³ញ់�ងំអស់។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ ខH I ំPេធ( )អីមួយេ]យពិត;បកដ។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ េរ�នេ]យេចះ េ]យេចះេ;É;|ស់។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ កុំេរ�នេហ)យយកគំរVូL យេរ�នេហ)យេចះេហ)យអត់Qនផល។ 

ក៖ |សអ៊ុf។ 

ខ៖ ក� Iងជីវ �តខH I ំេ@កេÆTស់អូន អត់Qនផល។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ េគេធ( ) *លខH I ំយក`ក់ឌីម៉ង់េ¦េធ( )េពទ3េធ( )អី ក៏េគអត់Vនយក ហ% ឹងជីដូនមួយខH I ំ�។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ េគយកេ¦Wក់ទុក ទីបំផុតខH I ំពឹងេគអត់Qន រហូតដល់ឈឺចិតL ខH I ំេចះែតរកសី េដ)ររកសី
អcd ឹងេ¦។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ |ស 

ក៖ ចុះអ៊ុfVនអី�L េំផ�)រេទ�ត? 

ខ៖ េហ)យខH I ំP កូនខH I ំហ% ឹង;ត=វែតតសូ៊។ 

ក៖ |ស។ 



ខ៖ អត់ពីខH I ំេ¦ ¡អត់Vន�ក់T អត់Vន¸តិមិតLTែដរទទួល@¤ ល់េយ)ងេទ�តេទ។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ គឺ¡ ចង់េប)និRយេ¦ ចង់ផុត;តកូលែតមLង ផុត;តឹមខH I ំ។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ េប)េយ)ងេ¦¥ប់]នជីដូនមួយេគ េគសំNល់Pេយ)ងVនលុយេហ)យQនេគ¥ប់]នេយ)
ង េប)េយ)ង;កគឺេគអត់¥ប់]នេយ)ងេទ។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ េគអត់¥ប់]នេយ)ង;ក។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ ខH I ំដកពិេ@ធន៏េឃ)ញអស់េហ)យ។ 

ក៖ |សអ៊ុf។ 

ខ៖ អcd ឹងេគសំNល់េឃ)ញP *លTេយ)ងេរ�ន េយ)ងយកដំេរះមកេធ( )*រ។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ កុំេដ)រេលងែប៉េW កុំេជAtមេគ Q៉តTQ៉តៃន េប)េដ)រJមួយមិតLភ;ក័ល� ¡Qនល�  េប)
េដ)JមួយមិតLភ;ក័];កក ់អូស�ញTអូនT។ 

ក៖ |ស។ 

ខ៖ េ¦ផ[ វ̈];កក់¡ £́ ក់អន£ង់នឹងេហ)យ េគអត់;សង់េយ)ងQនេទ Vនែតេយ)ងេទ�ក់;ស
ង់េឡ)ងខ[ \នឯង។ 

ក៖ |សអ៊ុf។ 

ខ៖ េយ)ងតសូ៊េឡ)ងខ[ \នឯងកូន សូមកូនទទួល«ក3ែម៉ផង។ 

ក៖ |សអ៊ុf|ស។ 

ខ៖ ែម៉អត់Vន«ក3អីនិRយែវងql យេទ។ 

ក៖ |សអ៊ុf។ 

ខ៖ ទីបំផុតៃថlTមួយែម៉@£ ប់េ¦ កូន@L ប់ែម៉និRយ កូនអត់ពឹងQនេទ មិតLភ;ក័បងប§ ¨
ន កូន;ត=វពឹងខ[ \នឯង។ 
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