
!រស$% សន៍របស់ ជង់ គីមហួរ 
ក៖ អ%កស'( សនេ៍,- ះ /ង សីុ3៊វ  ខ៖ អ%កទទួល:រស'( សនេ៍,- ះ 
ជង់ គីមហួរ 
 
ក៖ ៃថCនិង/ ៃថCទី២ែខមិGH% ំ២០១៦ ចឹងខO P ំQទេ,- ះ /ង សីុអូវ 
េហSយខO P ំមកសួរអំពីពត៏'ន ខX ះៗចឹងមីង េ,- ះេពញរបស់អ%កមីង 
'នេ,- ះអ\ ែីដល? 
ខ៖ ជង់ គីមហួរ ។ 
ក៖ ជង់ គីមហួរ េអS! មីងដឹងពីៃថCែខH% ំកំេណSតមីង េហSយនិងមីង 
ប៉ុែនcឥលូវនិងមីង'ន3យុ ប៉ុG- នេហSយមីង? 
ខ៖ 3យុ៥៦។ 
ក៖ អូ!៥៦ fស់ែដលេហSយ។  
ខ៖ ៥៦ fស់េហSយ។ 
ក៖ រចួេgមីង ទីកំេណSតអ%កមីង េកSតេhiវ jញមីង? 
ខ៖ េកSតេhៃkពែវង។ 
ក៖ ៃkពែវងេGះ? 
ខ៖ នឹងេហSយ។ 
ក៖ ភូមិឃំុមីងfំអត់? 
ខ៖ ភូមិែkពក:ំេភX Sង ឃំុកំពង់អំពិល kស nកoរpន េខតcៃkពែវង។ 
ក៖ ចុះមីង'នកូនប៉ុG- នអ%ក មីង? 
ខ៖ កូន៤! 
ក៖ កូន៤! ចុះបr ីមីងេ,- ះអ\ េីគវ sញ? 
ខ៖ បr ីpល់ៃថCនិងេ,- ះ រ j។ 
ក៖េ,- ះ រ j េGះ! 
ខ៖f៎! 
ក៖ អូ! ប៉ុែនcមីងដឹង េhi uត់េកSតេhi? 
ខ៖ uត់េhេoធwxត់ ។ 
ក៖ uត់េhyងេoធwxត់ ? 
ខ៖ f៎! 
ក៖ អូ! ចុះកូនអ%កមីង៤Gក់េ,- ះអ\ ីេគវ sញ មីង? 
ខ៖ មួយេ,- ះ សុខ េខង។ 
ក៖ សុខ េខង!  
ខ៖ មួយេទzតេ,- ះ សុខ y មួយេទzតេ,- ះ រ{|  មួយេទzតfន់{។ 
ក៖ អូ! fន់{េ}េគ ? 
ខ៖ នឹងេហSយ! 
ក៖ ចុះkក nមkគ~xរមីង េhជុំu%  ឬមួយក៍'ន? 
ខ៖ pល់ៃថC អត់ជុំu% ផង ែបកu% កូន�ន�ែបកេgរស់េhេរzងៗ ខ� �នេg។ 
ក៖ អូ! uត់េរzប:រេហSយ? 
ខ៖ េគ'នកូន'នេ�អស់េហSយនឹង ។ 
ក៖ អូ៎! 
ខ៖ 'នkបពន�  'នកូន។ 
ក៖ េhែតfន់{? 
ខ៖ េhែតfន់{មួយ។ 
ក៖ អូ៎! ចុះបr ីមីង? 
ខ៖ uត់េgេធ\ S:រQត់េហSយ។  
ក៖ uត់េgេធ\ S:រ uត់េធ\ S:រអីេគវ sញមីង? 
ខ៖ uត់េធ\ S��ន។ 



ក៖ េធ\ S��េនzេGះ? 
ខ៖ f៎! 
ក៖ ចុះមីងសព\ៃថC មីងេធ\ Sអីេគវ sញមីង? 
ខ៖ pល់ៃថCេhផ�ះលក់ដូរតិចតូច។ 
ក៖ អូ! លក់ដូរតិចតូច ខO P ំចង់សួរពីkបវតc ិមីងខX ះៗ។ :លមីងេhតូច 
មីង�X ប់ជួបទុក� លំQក់អីខX ះ?េហSយមីងQនចូលេរzន? េហSយមីង 
ដូច/មីងេhi? េហSយ:លជំGន់ប៉ុលពត មីងជួបប�� អីខX ះេកSតេឡSង?  
ខ៖ េបSនិ�យ:លពីនូវតូច ធំេឡSង។ :លនូវតូចនិងធម-�េទ 
នូវ/មួយែម៉ឪនិងធម-�េទ។ 
ក៖ Q៎ទ! 
ខ៖ ែតដល់សង�មប៉ុលពតេនះ ។ 
ក៖ Q៎ទ! 
ខ៖ 3នឹងខO P ំពិQកកែនXងនិងម៉ង។់ 
ក៖ 'នប�� េkចSន? 
ខ៖ 'នប�� េkចSនiស់ េhសង�មប៉ុលពតនិង។ 
ក៖ មីង3ចេរzបpប់ ខX ះៗQនេទ? 
ខ៖ គឺខO P ំលំQកiស់ េពលែដលេយSងេg ខO P ំ/កងចល័ត:លជំGន់នឹង 
ខO P ំកងចល័តេពញម៉ង ។ 
ក៖ Q៎ទ! 
ខ៖ េហSយ:លiែដលេយSង េgេធ\ S:រេពលេ'៉ង៤ េឡSងពីេ'៉ង៤េgេធ\ S:រ 
េហSយេយSងQនហូប បបរែត'៉េoះឡ� ។ 
ក៖ '៉េoះឡ� ! 
ខ៖ នឹង! េបSនិ�យឲ�ចំេg kបែហល/មួយែវកi។ 
ក៖ អូ!  
ខ៖ {ក់មក'៉េoះឡ�  ប៉ុែនcបបរនឹងyប់ ជំGន់និង។ 
ក៖ Q៎ទ!  
ខ៖ គឺនិ�យឲ�ចំេg គឺលំQកែមនែទនម៉ង់ ជំGន់ប៉ុលពតនឹងG។ 
ក៖ Q៎ទ! ចុះេគឲ�េយSងេធ\ SអីខX ះេgមីង? 
ខ៖ អូ! េgជីកkប�យ ស� ង់ គឺ'នេkចSន�៉ងiស់។ ជីកkប�យ 
េគែសង3ែបែលេយSងនិង។ 
ក៖ 3ែបែល? 
ខ៖ x� ល់3ែបែលអត់? 
ក៖ x� ល់! 
ខ៖ នឹង! ជីកkប�យគឺ� េពលេ'៉ង៣ េ'៉ង៤ គឺេងSបេgេហSយ ។ 
ក៖ អូ៎! 
ខ៖ េ'៉ង៤ េ'៉ងជិតភX ឺេនះ ។ 
ក៖ អូ៎! មីង ប៉ុែនc េ'៉ងប៉ុG- នេទSបេគឲ�េយSងឈប់? 
ខ៖ រហូតដល់ ១១ ១២Qនឈប់។ 
ក៖ ចុះ�C ច? 
ខ៖ �C ច េ'៉ង១២កនXះអីចុះេទzតេហSយ ។ 
ក៖ ដល់េ'៉ងប៉ុG- នេg? 
ខ៖ អត់'នសំpកេទ រហូតដល់េ'៉ង៥។ 
ក៖ េហSយfប់ពីនិងQនេគ ឲ�េយSងទំេនរ។ 
ខ៖ Qនឲ�សំpក អត់'នទំេនរេទ សំpកេ'៉ង៥និង 
មកដល់ញnំបបរេហSយគឺេយSង ហូបបបរេហSយគឺេយSងkបជុំេទzត ។ 
ក៖ kបជុំ? 
ខ៖ kបជុំ! 



ក៖ kបជុំដល់េ'៉ងប៉ុG- ន? 
ខ៖ េមេគេ�kបជុំi េ�kបជុំេhេiះនិ�យមិតcសំ�ញ់អីi 
សព\kគប់អស់េហSយមិន�យQនេដកេទ រហូតដល់េ'៉ង១០អីេiះ។ 
ក៖ �ប់! 
ខ៖ ប៉ុែនc:លេiះេយSង អត់'នេ'៉ងេមSលផងនឹង ។ 
ខ៖ Q៎ទ! 
ខ៖ េហSយេយSង អត់'នេ'៉ងេមSលេទ។ 
ក៖ ចឹងអត់ដឹង�េ'៉ងប៉ុG- នេទ? 
ខ៖ អត់េ'៉ងប៉ុG- នេទ ប៉ុែនcយូរiស់ និ�យៗេgkប�នេគនិ�យេgេយSង 
េដកេgចឹងេgiស់។ 
ក៖ Q៎ទ! 
ខ៖ នឹងេហSយ! េហSយទំpេំគ� រ�xយេយSងទះៃដ េយSងមកកែនXងមក។ 
ក៖ ចុះេពល? 
ខ៖ េហSយេបSខO P ំសំpកេhx�េ�ក។ 
ក៖ Q៎ទ! 
ខ៖ x�Hនiស់ x�Hនេ�កេhវតcស� P ំម៉ង ស� P ំេជSង 
ស� P ំត � ង:ត់ភូមិអំពិលនឹងម៉ង។ 
ក៖ Q៎ទ! ចុះេយSង លក�ណៈ�េយSង/ 'នេ�ក'នអីចឹង អត់េទមីង? 
ខ៖ អត់'នេ�កi ជំGន់េGះu- នេ�កេទ។ 
ក៖ ប៉ុែនc'នវតc! 
ខ៖ វតcេគេធ\ SយូរេហSយi ។ 
ក៖ Q៎ទ! 
ខ៖ វតcសល់ដល់េពលេនះេg សម័យនិងគឺu- នេ�កេទ 
េដកេhx�Hននិងម៉ង។ េhអត់អស់េhx�Hន េដកេhកុដិ។ 
ក៖ អូ! ចុះេគ'នkត�វជំេលzកេgiេទzតអត់មីង? ឬមួយក៍់អត់េទ? 
ខ៖ ជំេលzកៗ េgHC យiស់ េបSនិ�យឲ�ចំេgេដSរHC យiស់។ 
សឹងេដSរម៉ងអត់'នអីជិះេទជំGន់នឹង េដSរេgម៉ង។ 
ក៖ ជំេលzកេgiវ sញមីង? 
ខ៖ េg! េhេខតcៃkពែវងនឹងែដល ប៉ុែនc ឃំុខុសu%  ហួកែស% ងពូលេgេទzត 
េគេហSយ�:ច។ំ 
ក៖ អូ! មីងេhែស% ងពូលពីមុនkត�វេទ? 
ខ៖ នឹងេហSយ! ខO P ំេhyងែស% ងពូលនិង ប៉ុែនcខO P ំេhជួរ'ត់ទេនX  
េគេ�ទេនX េហSយេg ជំេលzកេgែស% ងពូលអីនឹង yងែkសេទ។ 
ក៖ Q៎ទ! 
ខ៖ នឹងេហSយខO P ំេhyងទេនXតូច  
ក៖ Q៎ទ! មីង។ 
ខ៖ េហSយេgកែនXងនិងក៍េវទGែដល េ'៉ង៣ េ'៉ង៤និងេឡSងស� ង់េហSយ។ 
�េវទG'៉ចប់ ែតេhកំ�ងំេពញអត់សូវអស់កំ�ងំេទ។ 
ក៖ Q៎ទ!  
ខ៖ េhកំ�ងំេពញ �កំពុងេពញកំ�ងំi:លនឹង។ 
ក៖ Q៎ទ!  
ខ៖ មីងអត់'នេហវហត់អីេទ ែតេបSេយSងេgេនះចឹង 
េយSងfប់:r មfប់អីមកហូបQន។ 
ក៖ ញnំ�ងំេ¢ចឹងមីង? 
ខ៖ អត់េទ េយSងយកមក{ក់ទឹកអំបិល ែហលៗេយSង{ក់េg េហSយkគប�េg។ 
ឲ�ែត��ប់េយSង3ចញnំQនេហSយ និងមួយជំGន់នឹង។ 



ក៖ ប៉ុែនc  េhេពលែដលេយSង3ចេgេធ\ Sែkស 
េធ\ SអីចឹងេយSង3ចេhសល់េពលចឹង េយSង3ចេដSរpវ:r ម រកខ�ង រកអីចឹង? 
ខ៖ :លែដល អត់'នសល់េពលេទ :លែដលេយSងស� ង់ៗចឹងេg 
�fប់Qនi។ 
ក៖ អូ៎! េឃSញ�េhនិង? 
ខ៖ នឹងេហSយ! �េឃSញ �ស� ង់េgប៉ះ� ក៍fប់Qន។ 
ក៖ �ងំខ�ង �ងំkតីអីនិង? 
ខ៖ Qន! ែតQន ែត:r មមួយ និងkតី ែតេយSងអត់'នអីេធ\ Sេទ។ 
'នអីយកមកេធ\ SQនេទ ។ 
ក៖ Q៎ទ! 
ខ៖ ជំGន់និង គឺេវទGបំផុតម៉ងi េបSសិន/ដូចសព\ៃថCនិង 
គឺមិន3ចរស់Qនេទ។ 
ក៖ Q៎ទ! 
ខ៖ និងេហSយ! :លេiះេយSង'ន េយSងេh'នេពញកំ�ងំ 
េហSយiមួយេយSងហូបតិចតូចក៍Qន ែដល:លនឹង។ េhែត'នកំ�ងំចឹង ។ 
ក៖ ចុះេយSងជំេលzកេgភូមិមួយេទzតេg 
េហSយអ%កមីង'ន:រជំេលzកេgភូមិមួយេផ£ងេទzត ឬក៍អត់? 
ឬមួយេgពីភូមិមីង ជំេលzកេgភូមិមួយេទzតេហSយ េធ\ S:រចឹងែដល 
េហSយឈប់ជំេលzកេហSយ? 
ខ៖ ជំេលzកេgេh េhកែនXងវតcនិង។ 
ក៖ Q៎ទ! 
ខ៖ ផុតពីវតcនិងេg េគជំេលzកេgភូមិេផ£ងេទzត 
េផ£ងេទzតនិងេgេhផ�ះអ%កkស nក។ 
ក៖ ប៉ុែនc េគឲ�េយSងេធ\ Sអីេគេgមីង? 
ខ៖ ស� ង់ ដកនិង ែសក�ែបែឡនិង េលSកkប�យ ជីកkប�យរហូតនឹង ។ 
ក៖ េគឲ�េយSងេធ\ S3និងរហូត? 
ខ៖ េធ\ Sរហូត! ែខស� ង់េយSងស� ង់ ែតមួយហិត�ស� ង់ែត៦Gក់េទi។ 
ក៖ េគកំនត់ៃថCឲ�េយSងអត់? 
ខ៖ កំនត់េយSង ។ 
ក៖ ប៉ុG- នៃថC? 
ខ៖ កំនត់េយSងឲ�េហSយ មួយហិត�៦Gក់េយSងេឡSង�ំងពីេ'៉ង៣េg 
មួយៃថCេហSយ។ 
ក៖ អូ៎!  
ខ៖ មួយហិត� :លេiះស� ង់េហSយi មិនគួរឲ�េជ¤េទi។ 
ក៖ Q៎ទ! yX ងំiស់។ 
ខ៖ ស� ង់េហSយែមន៦Gក់គត់ េហSយខO P ំនិង/ទ័ពkស~ច 
នឹង:លេiះេធ\ S:រអីក៍yX ងំែដល yX ងំ�ងំអស់ម៉ង ,នមុខេគម៉ងi ។ 
ក៖ Q៎ទ! ចុះេតSkសីេgស� ង់? 
ខ៖ សុទ�ែតkសីៗ�ងំអស់ បុរស{ក់េ{យបុរស។ 
ក៖ ចុះkប nសៗ េគឲ�េធ\ Sអីវ sញ? 
ខ៖ kប nសគឺេhកែនXងេផ£ង បុរសនិង¥សc ីមិន3ចជួបu% Qនេទ 
សូម ីែតបងប¦ §នបេង̈Sតក៍េ{យ ក៍មិន3ចជួបu% Qនែដរ។ yX ចខូចសីលធម។៏  
ក៖ Q៎ទ! មីង ចុះេពលែដលមីងបG� ប់ពីេhផ�ះអ%កភូមិ មីងេgiេទzតេg? 
ខ៖ េគឲ�មកវ jញ ដល់េធ\ S:រកែនXងនិងចប់ 
េគឲ�មកេhកែនXងx�េ�កនិងវ sញ ។ 
ក៖ H% ំiេgមីង មីងfំអត់? 



ខ៖ អូ៎! អត់ដឹត អត់fំផង។ េហSយមកនិងi េវទG/ទីបំផុតេ{យxរអី 
េ{យxរេយSងអត់'នទឹក ទឹកហូបi។ 
ក៖ Q៎ទ!  
ខ៖ ទឹកនិង េgសំុទឹកអណ© §ងអ%កkស nក េគសឹងែតបិទអណ© §ងេទzតi 
េគអត់ឲ�េយSងេទ។ េយSងហូបែតទឹកkសះេទ kសះេ�ក ែតអត់'នេ�កេទ 
ផឹកទឹកkសះនឹងលª ក់ក៍េ{យ សª ីក៍េ{យក៍េយSងហូបេhនិងែដល 
េkបSនិងហូបនិង�ងំអស់។  
ក៖ Q៎ទ!  
ខ៖ េបSនិ�យឲ�ចំេgេវទGyX ងំiស់ :លជំGន់ប៉ុលពតនឹង។ 
ក៖ ចុះេhេពលែដល{ច់ប៉ុលពត មីងេធ\ Sអីេទzតេgមីង?េពលែដល 
ចងន់ិ�យ�េពលែដល? 
ខ៖ ែបកប៉ុលពតេហ? 
ក៖ េគមករ�េ{ះេGះ ។ 
ខ៖ េគមករ�េ{ះ េបSនិ�យឲ�ចំ៣ៃថCេទzតេទែដលkត�វេគៃវេfល។ 
េគឲ�េយSងញnំនំប«¬ P កេហSយ េហSយហូបនំប«¬ P កេហSយៗ ែតហូបនំប«¬ P កេហSយ 
េគយកេgៃវេfលេហSយ។ ែតេយSងហូបេហSយៗ ែតេគសន៣ៃថCេទzត 
េគប«¬ §លេយSងេg។ 
ក៖ Q៎ទ! 
ខ៖ នឹងេហSយ! ប៉ុែនc េគរ�េ{ះមក េទSបេយSងរស់នឹង។ 
ក៖ Q៎ទ! ៣ៃថCនឹងេគkត�វប«¬ §លេg េហSយ៣ៃថCនឹងចំេhេពលែដលេគមករ�េ{ះ។ 
ខ៖ េគមកេ{ះ៧មកpេយSងេនះ QនេយSងQនរស់នឹង។ 
ក៖អូ!៎  
ខ៖ នឹងេហSយ! 3និងជីវkបវតc ិចឹង។  
ក៖ ចុះេhេពលែដលអ%កមីង េhេពលែដលចប់ពីប៉ុលពតអ%កមីងេgេhi? 
េហSយមីងេធ\ Sអីេគ? 
ខ៖ មកេhភូមិ មកេhភូមិ មកេhkស nកវ sញមក ។ 
ក៖ េhៃkពែវងែដរ? 
ខ៖ នឹង! េhៃkពែវងែដល េhភូមិែkពក:ំេភX Sងនឹង។ និងេh និងរហូតេg។ 
ក៖ Q៎ទ! ចុះមីងេធ\ Sអីេគមីង។ 
ខ៖ មកដូច/u- នេធ\ Sអីេទ លក់ដូរៗធម-�នឹង :លេiះ'នអីiដូច 
ដូចេចះែតរស់ែដលនឹង។ 
ក៖ ចុះ! 
ខ៖ េហSយដល់េGះេយSង'នកង់មួយ េយSងជិះេgលក់េgដូរអីចឹង។ 
:លនិងេgiមកiេយSង{ក់អង̈រ�ម នំអស£ម3ំង អង̈រមួយកំប៉ុង 
:លនិងដូរកំប៉ុងេទ។ 
ក៖ េy3វអីេវចេg េg? 
ខ៖ ដូចអត់'នេy3វផង។ េy3វ�ំងពីជំGន់ប៉ុលពតមកនិង ។ 
ក៖ មួយកំេភXនិង? 
ខ៖ 3េ -̄ ៗនិង។ េy3វមួយនិង មិន°X ស់ប៉ុG- នេទ 3kកហមក៍'ន 
3េ -̄ ក៍'ន 3សរក៍'ន ឲ�ែត'នគឺប៉ះចឹងម៉ង់ ជំGន់នឹង។ 
ក៖ Q៎ទ! ចុះH% ំiែដលមីងមកេhភ% ំេពញវ sញ?  
ខ៖ េអ! មកេhភ% ំេពញវ sញ kបែហល/H% ំ៩០។ 
ក៖ អូ៎! ៩០ ចឹង'នន័យ� អំឡn ងេពល/ង៨០និងរហូត មីងេhkស nករហូតមីង? 
ខ៖ េhkស nក។ 
ក៖ េhលក់ដូរ េhលក់អីនិងេg។ ចុះមីង 
និ�យ�មីងេរzប:រេhH% ំiេgមីង? 
ខ៖ ជំGន់និង �ំងពីេនះេ'៉ះេiះ ខO P ំេរzប:រ�ំងពីជំGន់ប៉ុលពតេiះ ។ 



ក៖ ចឹង� មីងេរzប:រ�ំងពីជំGន់ប៉ុលពត? 
ខ៖ ជំGន់ប៉ុលពត និងេហSយ។ 
ក៖ ប៉ុែនc  ជំGន់ប៉ុលពតេគមិនឲ�េh/មួយ kក nមkគ~xរេទ? 
ខ៖ ជំGន់ប៉ុលពតេគេរzប:រេហSយ េគឲ�េយSងfប់ៃដu% នឹង ១៥០គូរiស់ ។ 
ក៖ Q៎ទ! 
ខ៖ ក³ Pងមួយេពលនិង១៥០គូរ ។ 
ក៖ ប៉ុែនc េពលនិងមីង3យុប៉ុG- នែដលមីង? 
ខ៖ :លនិង3យុ១៩H% ។ំ 
ក៖ ១៩! ប៉ុែនcចង់និ�យ� ជំGន់ប៉ុលពតមីងkQប់� 
មនុស£kប nសេគមិនឲ�េh/មួយ មនុស£kសីសូម ីែតបងប¦ §ន? 
ខ៖ អត់េទ! អត់'នេh/មួយu% Qនេទ ែតេគfប់គូរ 
ដូច�3fន់{គូរនិងបុរសេផ£ងចឹង។ 3និងងេគfប់ចឹងម៉ង់ 
េគfប់ជល់ៗម៉ង់។ 
ក៖ ប៉ុែនc។ 
ខ៖ េបSសិនមិនេពញចិតcអត់Qនេទ េគយកេgៃវេfល។ 
ក៖ ដល់េពលេយSង:រេហSយ េគអនុ�́តឲ�េh/មួយu% Qន? 
ខ៖ េh/មួយu% Qន។ 
ក៖ អូ៎! េធ\ S:រ/មួយu% េg? 
ខ៖ :រេហSយែបកប៉ុលពតនឹង ដូច:លមួយជំGន់និង 
អ%កអត់kគប់:រក៍:រែដល េដSម ីឲ�រចួខ� �នកុំឲ�េគសំ�ប់។  
ក៖ េគយកេgៃវេfល។ 
ខ៖ នឹងេហSយ! ែត�ៃចដន�ែដល �ៃចដន�ចឹងេgi េយSងរចួេហSយអស់ចឹងេg 
�ែបក៧មកpQនេយSងរស់។ កុំអីអត់រស់េទ �ងំអស់គឺ�ងំអស់ម៉ង។់ 
ក៖ �ងំអស់u% ម៉ង? 
ខ៖ េវទG�ងំអស់u% ម៉ង។ ប៉ុែនc េគអ%ក'នkគ~xររចួេហSយអត់អីេទ 
yX ចែតអ%កេhលីវៗ អ%កមិន�ន់kគប់:រ អ%កមិន�ន់អីចឹងគឺេវទG�ងំអស់។  
ក៖ Q៎ទ! 
ខ៖ ប៉ុនជំGន់នឹងអត់េវទGេទ េយSង'នកំ�ងំេពញ។ អត់េវទGេទ 
េយSងហូបQយQនតិចែមន ែតេយSងេhែត'នកំ�ងំចឹង 
ពីេkoះ�េយSងមិនអត់ ហត់េហវដូចpល់ៃថCចឹងi។ នឹងេហSយ! 
េហSយមកដល់ភ% ំេពញេនះQន ពិQកេវទG:លពីមុនមកសុខkស~លេទ 
ែតមកដល់�X ក់ខ� �នឈឺខO P ំ។  
ក៖ ចុះមីង:លមកភ% ំេពញដំបូង មីងេធ\ Sអីេគែដរ?  
ខ៖ េទេបSនិ�យឲ�ចំខO P ំ លក់ដូរែតចឹង។ 
ក៖ មីងមកេhភ% ំេពញដំបូង មីង'នផ�ះខ� �នឯងឬក៍េម៉ច? 
ខ៖ អត់េទ! ជួលេគ។ ខO P ំមកេh មកមុនដំបូលមកេhកែនXង 
x�េបSកបរេ,- ះx�េបSកបរ។ 
ក៖ េhi? 
ខ៖ េអ! មុនដំបូងមកេhបG� យសX ឹក ។ 
ក៖ បG� យសX ឹក? 
ខ៖ x� ល់បG� យសX ឹកអត់? 
ក៖ អត់!  
ខ៖ បG� យសX ឹកេhជិតេចន�េiះ។ 
ក៖ អូ៎!េhជិតេចន�។  
ខ៖ បG� យសX ឹកេhផ¶រេដSមគរ និងេហSយមកេhផ¶រេដSមគរ 
និងមកេhេចន� េhបG� យសX ឹកនិងេហSយ ក៍េគឲ�ខO P ំមកេhx�េបSកបរ។ 
សំណង់i :លនឹងខO P ំេធ\ S:រសំណង់ 'នកូនអស់េហSយiស់ 



'នកូនេkចSនេhេធ\ S:រសំណង់។ មីអូនខO P ំនិងេoះធំេហSយ 
េhមកេធ\ S:រសំណង់'នេoះ៦ែខ ក៍មកេhេធ\ S:រសំណង់ែដរ។  
ក៖ H% ំ៩០/ងែមនេទ? 
ខ៖ នឹង! ៩០គត់ ៩១ ៩២អីនិងខO P ំេhេធ\ S:រសំណង់េតS។ 
េoះធំQន៧ែខក៍េhេធ\ S:រសំណង់ែដល ដល់ែតេពលខO P ំកូនែងង 
Qនមកេhបូ៉េដញ។ 
ក៖ អូ៎! េhប៉ូ េដញ។ 
ខ៖ េhប៉ូ េដញេយSងនិង។ 
ក៖ Q៎ទ! 
ខ៖ Qនមកេhនិង fប់មកេhនិងរហូត fប់េhនិងេhរហូតម៉ង់i។ 
ដល់កូននិងQនេកSតអីេហSយ ក៍កូនេកSត៩៣ មីអូនេកSត៩៣។ 
ក៖ ចុះេពលអ%កមីងមកភ% ំេពញដំបូង អ%កមីងេធ\ S:រសំណង់/មួយកូនបង? 
ខ៖ កូនខO P ំអត់សូវQនេរzនេទ កូនៗខO P ំអត់សូវQនេរzនេទ។  
ក៖ ប៉ុែនc ពួកuត់េធ\ Sអីេគេg? 
ខ៖ ទុកេhជីដូន ។ 
ក៖ ចុះបr ីមីងេធ\ SអីេគេពលេGះ? 
ខ៖ :លេGះេធ\ S:រសំណង់ដូចu% ។ 
ក៖ អូ៎! េធ\ S/មួយu% េGះ។ 
ខ៖ f៎!  
ក៖ :លេGះkQក់ែខមីង ដូច/Qនប៉ុG- នែដរមីង? �មិនសូវេkចSនេទែមនេទ? 
ខ៖ ប៉ុG- នេទេពលនឹង ដូច/១៥,០០០ ឬ៣៥,០០០េទជំGន់នឹង។  
ក៖ ែតលុយៃថX? 
ខ៖ មួយ3ទិត�iស់ មួយ3ទិត�Qនែត៣០,០០០ អីនឹង ២៥,០០០អីនឹង។ 
ក៖ អូ៎!'% កេ់Gះ? 
ខ៖ '% ក់! មួយ3ទិត�iស់ នឹងេហSយ។  
ក៖ ចុះេhេពលអ%កមីងមកប៉ូ េដញ អ%កមីងេធ\ Sអីេគវ sញ? 
ខ៖ មកប៉ូ េដញ ខO P ំfប់... មកប៉ូ េដញដូចអត់រកអីផង។ 
ក៖ ែតអ%កមីងេhជួលផ�ះេគែមនេទ? 
ខ៖ េទេgេhប៉ូ េដញ ខO P ំទិញផ�ះខO P ំទិញដី ខO P ំទិញដីេហSយខO P ំេធ\ Sផ�ះ។ :លទិញដីនិង 
��នមក�ស់ជំ�នេទi ��ស់ជំ�នខO P ំេធ\ Sផ�ះ។ 
ក៖ ចុះបr ីមីង :លេGះuត់េធ\ Sអីេគេgមីង? 
ខ៖ uត់េធ\ S:រសំណង់។ 
ក៖ uត់េhេធ\ Sរហូត? 
ខ៖ f៎! uត់េធ\ S:រសំណង់ មួយែខQន១៥,០០០អីនិង ។ 
ក៖ រហូតដល់េពលiែដលមីងមក iេhទីនឹងមីង? 
ខ៖ អូ៎! 
3នឹងេhប៉ូ េដញយូរiស់ខO P ំេh�ំងពីមីអូនខO P ំេកSតរហូតដល់មីអូនេរzនQន�%
ក់ទី៧Qនញ។ 
ក៖ អូ៎!ចិGr ? 
ខ៖ នឹងេហSយ េចញពីេGះមកេhនិង។ 
ក៖ ចឹងេhេពលមីងេhប៉ូ េដញនឹង មីង'នប�� អីេគខXះ? 
ខ៖ :លេGះខO P ំ�X ក់ខ� �នឈឺ ខO P ំឈឺរហូតជិត១០H% ំ។ ខO P ំឈឺេgេពទ�េgអីចឹងេg 
ឈឺនិងខO P ំេgេពទ�េ{យខ� �នឯង។  
ក៖ អូ៎! 
ខ៖ ឈឺខO P ំេgេពទ�េ{យខ� �នឯង ពីរGក់ែម៉កូននឹងេgេហSយ 
េហSយនិ�យចំេgខO P ំ'នបr ីដូចអត់បr ី ។ 
ក៖ េម៉ចចឹងមីង? 



ខ៖ uត់អត់សូវេមSលេយSងេទ។  
ក៖ អូ៎! 
ខ៖ uត់អត់សូវេមSលេយSងេទ uត់រវល់:រ�រuត់ 
និ�យឲ�ចំuត់រវល់:រ�រuត់។  
ក៖ ែតេបSkuន់� uត់រចួ:រ�រuត់ េរzបចំេមSលកូនេ�េមSលមីងអីេg។  
ខ៖ uត់រចួពី:រ�រuត់ផឹកេហSយ uត់អត់េមSលេទ។ 
ដូចេgេពទ�េឃSញkxប់េហSយ ខO P ំេgេពទ�េលSកមុនេដក៧ៃថCuត់មកមrងេទ 
ែតរចួេហSយkសវ ¹ងេទzត។ 
ក៖ ចុះេhេពលែដលមីង 
°X ស់មកទីនឹងមីង'នប�� អីេកSតេឡSងក³ Pងជីវ sតមីង? 
ខ៖ េបSនិ�យឲ�ចំេg �'នេកSតជំងឺនិងម៉ង 
ជំងឺឈឺនិងម៉ងគឺ�ឲ�េយSងអស់ថវ s:អីៗ គឺ�ជំងឺឈឺនិងម៉ង។ េបSនិ�យឲ�ចំ 
ជីវ sតខO P ំ�សព\ៃថCនិង ពីមុនមកគឺខO P ំអត់ចង់និ�យេទ 
េហSយ:រេ{យេនះខO P ំចិ«º ឹមដល់េ�មួយេទzត pលៃថCនឹងេ�កំkoេទ។ 
ក៖ អូ៎! េ�កំko? 
ខ៖ 3ធំនឹង! 3ធំនឹង3សុខេហងនិងi។ 
ក៖ Q៎ទ!  
ខ៖ :លនិងខO P ំេhប៉ូ េដញ ខO P ំេhប៉ូ េដញនិងខO P ំនិ�យ:ត់។ ខO P ំេhប៉ូ េដញនឹង 
:លនិងកូនខO P ំ�'នkបពន�  'នkបពន��Qន'នកូន 
េហSយដល់'នកូនេg� ែលងu% េg�យក3សុខេហងមកឲ�ខO P ំចិ«º ឹម។ 
ចិ«º ឹមiខO P ំកំសត់iស់ កែនXងនិងkបវតc ិខO P ំកំសត់iស់។ 
ក៖ Q៎ទ! កូនបងរបស់មីង? 
ខ៖ កូនបងរបស់ខO P ំនិង 3កូនទីមួយ។ កូនkប nសេទែតយកកូនមកឲ� 
េហSយមីkសីនិង�យកកូនមកឲ�េយSងi ែតពីរែខកនXះចិ«º ឹម� 
មីងេហSយនិងក» �យ 3ក» �យនិងធំ/ង'r យមីងេទzត។ kបវតc ិខO P ំកំសត់ែមនែទន 
កំសត់ខO P ំនិងកំសត់/ងGងបGr fរេទzត។ 
ក៖ ចុះកូនទីពីរ របស់មីងuត់? 
ខ៖ :លនឹងខO P ំ 3ទីពីរ3ទីបី �េhកែនXង�ង�ន 
�ង�ន�ខO P ំមិនែដលេgយកkQក់ែខ។ 
កូនអត់េទៗឲ�ែត�រស់ែតខ� �ន�ចឹងេgi អត់ែដលេទអត់ែដលេxះ។   
ក៖ ចុះកូនមីងkប nសបីGក់ែមនេទ? 
ខ៖ kប nសបីGក់ kសីែតមួយេទ។ 
ក៖ ចុះឥលូវពួកuត់េធ\ Sអីេគេgវ sញមីង? 
ខ៖ ឥលូវេគ'នបr ី kបពន�អស់េហSយ េគ'ន:រ�រេធ\ Skគប់u% េហSយ 
េគ'នផ�ះសំែបងេហSយអស់  េហSយ។ 
ក៖ ប៉ុែនc េhភ% ំេពញនិងែដលឬមួយេh? 
ខ៖ េh�មេខតc េhឧដ½ Pងេiះ 3មួយេទzតេhគីឡ� ៩េនះ។  
ក៖ អូ៎! គីឡ� ៩ 
ខ៖ និងេហSយ េហSយមួយេទzតេhេpងកុនគិរ jរម� 
ែតេគេធ\ S��នេធ\ S/��នែថសួន សួនកុ'រ   និង។ 
សួនកុ'រេhជិតវតcភ% ំនឹង។ 
ក៖ ចឹងQនន័យ� កូនេ�មីងេhជិតៗភ% ំេពញនិង�ងំអស់u% ? 
ខ៖ ឥលូវនឹងេhជិតៗភ% ំេពញ 'នែតមួយេទេhHC យ។ 
ក៖ អូ៎! េhឧដ© Pង។ 
ខ៖ េhឧដ© Pង។ 
ក៖ Q៎ទ! 
ខ៖ េហSយខO P ំpល់ៃថCនិងយកែតេ�មក ចិ«º ឹមនិងេហSយចិ«º ឹម3មួយនឹង។ 



ក៖ ចុះមីងសព\ៃថC មីងេhប៉ុG- នGក់ែដលមីង? 
ខ៖ pល់ៃថCនិងេបSឲ�េhថិតេស¾ រេទzត ែត៥Gក់េទ េអ៥អី ៤� ៥�ងំបr ីi។ 
ប៉ុែនcបr ីក៍មិនថិតេថរែដល យូរៗមកមrង។ 
ក៖ ចុះមីងេh៥Gក់និង េh/មួយអ%កiេគខXះេg?  
ខ៖ េh/មួយេ�២ េហSយកូនមួយែម៉មួយ�៤ េហSយនិងបr ីមួយេទzត។  
ក៖ ចុះបr ីមីងយូរៗមកមrង uត់អត់មកនិងuត់េgiវ sញ? 
ខ៖ uត់េgេគងកែនXងuត់ uត់'នកែនXងuត់េh 
សីុេhេiះអីេiះ�ងំអស់។  
ក៖ uត់ខ¿ ិលមក? 
ខ៖ uត់ខ¿ ិលមក។ 
ក៖ កែនXងuត់េធ\ S:រHC យេទមីង?  
ខ៖ េhកែនXងវ s'នឯកpជ�និង។ 
ក៖ អូ៎! ជិតនឹង។ 
ខ៖ ផ�ះសេមrច។ 
ក៖ អូ៎! uត់េធ\ Sេhេiះ? 
ខ៖ នឹងេហSយ េគេh:ន់:រ�រនិង េគេh�មរថេk:ះ 
េhេiះកែនXងេគសីុនិងេដកនិង។ េយSងសីុរស់េ{យេយSងេg េគសីុេ{យេគេg 
េបSនិ�យឲ�ចំពិQកiស់ និ�យមិនេកSតេទ។ 
ក៖ ចុះមីងេhpល់ៃថCនិង មីងេhេធ\ Sអីេគែដលលក់ដូរ? 
ខ៖ លក់ដូរតិចតូចនឹង េhផ�ះនិងមិនដឹងេធ\ Sអី។ 
ក៖ ចុះកូនមីងចិGr ? 
ខ៖ កូននិងuត់េធ\ SអីៗខX ះេg ជូនក៍អត់េg ជូនក៍Qនេg 
និ�យឲ�ចំេgអត់េkចSន/ងQន។ kបវតc ិនឹង 
ជីវkបវតc ិនិងេបSសិន/និ�យឲ�ចំ កែនXងទឹកែភ%កេហSយ 
ដូចេ�ខO P ំអីនិងេ�ខO P ំចិ«º ឹមរហូតដល់�ធំ មិនែមនអស់តិចេទiេ�ខO P ំ។ 
ឥលូវនិងQនសំiងេហSយ pល់ៃថCខO P ំ�ប់ខO P ំែលងគិតេហSយ 
ខO Pគំិតែតេ�េធ\ Sេម៉ចឲ�'នអGគត េhែតកូនមួយនិងេ�េទzតនិង 
�ប់េgបិទែភ%កជិតេហSយ។ េហSយឲ�ែតកូន'នkគ~xរេg 
េ�'នអGគត'នប៉ុណÀ ឹងអីេg ែលងគិតេហSយ។ េkoះpល់ៃថC�ឈឺេkចSនេពក 
ឈឺu- នៃថCikxក់េxះ pល់ៃថCនិងេបS/ែតមួយៃថCេពញនិង 
មិនដឹង/លª ប៉ុiÀ េទpល់ៃថCនឹង �ឈឺរហូតែតម៉ង់i។  
ក៖ Q៎ទ!ចុះមីងេhនិង េhផ�ះខ� �នឯងែមនេទ? 
ខ៖ ផ�ះខ� �នឯង។ 
ក៖ ចុះខO P ំលឺ�េគជិតេរ jផ�ះ ខO P ំលឺyងផ�ះេគនិ�យ? 
ខ៖ � ពិតេហSយ និងេហSយជិតេដញេហSយ ប៉ុែនcមិនដឹងៃថCi? 
ក៖ ប៉ុែនc េគេធ\ Sេម៉ចវ sញេgមីង េhេពលែដលេគេដញេយSង? 
ខ៖ េគេដញលឺេគ� េគឲ�/សំណងែដលប៉ុែនc  មិនដឹង/េគឲ�/ដីក៍មិនដឹង 
ឲ�/អីក៍មិនដឹង។ 
ក៖ អត់ដឹង�េគឲ�/លុយេយSងឫ�ដី? 
ខ៖ ដី kបែហល/Qនដី។ 
ក៖ ប៉ុែនc េគkQប់េបSឲ�ដី េhiក៍េគអត់�ន់kQប់? 
ខ៖ អត់�ន់kQប់ ដឹងេទែតេគថតរបូ ថតអីេហSយអស់េហSយ 
េគេធ\ SសំណំុែបបបទេហSយអស់េហSយ។ 
ក៖ �ងំអស់ម៉ងមីង? 
ខ៖ �ងំអស់ម៉ង '៉ជួរkប�យនិង�ងំអស់។ 
ក៖ អូ៎! ប៉ុែនc ? 



ខ៖ េគដីឡ�  េគេ{យដីឡ� េគេg េគអត់'នប៉ះoល់េយSងេទ។ និងេហSយ 
គឺ�េគេhជួរ េបSនិ�យឲ�ចំេg េគ�សំណង់3iធិបតីនឹង។ 
ក៖ Q៎ទ! មីង។ 
ខ៖ េគេ�សំណង់បេir ះ3សន%ឥលូវ។ 
ក៖ Q៎ទ! មីង ចុះេគនិងយកកែនXងេយSងេធ\ Sអីេគវ sញេgមីង? 
ខ៖ អត់ដឹងែដល េយSងអត់ដឹង។ 
ក៖ ប៉ុែនc មួយនិង/រដ|េគយក? 
ក៖ រដ|! 
ក៖ ចុះមីង'ន�X ក់គិតចង់{ក់ែផន:រណ៏ សំpប់េធ\ Sអីេhេពលែដល 
េគេរzបចំយកផ�ះយកអី ដូច/យកកែនXងេយSងx% ក់េhចឹង? 
ខ៖ េយSង េបSនិ�យឲ�ចំេg េគឲ�េយSងេgiេយSងេgនិង 
េយSងមិន3ចkបHំងQន។ 
ក៖ េបSសិន/េគឲ�/លុយេយSង េយSងនិងេរzបចំរកកែនXងiេhគួរសម? 
ខ៖ នឹងេហSយ! េបSសិន/េគឲ� លុយេយSងសមរម�េយSងនិង3ច 
រកទិញកែនXងiែដលេយSង3ចេhQន។ េkoះឲ�លុយតិចiស់ 
ទិញមិនQនេទេhទីkក nងអីេiះ។ 
ក៖ Q៎ទ! េបSសិន/ឲ�លុយេយSង ខO P ំេជ¤�េគឲ�kតឹមតិចតូច? 
ខ៖ តិចតូចនិងេហSយេgទិញអីQន។ 
ក៖ ដូច៤,០០០ ៥,០០០(ដុ�X រ)។ 
ខ៖ ៤,០០០ ៥,០០០េgទិញអីឥលូវ េgទិញkតឹមផ� §វមិនQនផងនិង។ 
ក៖ Q៎ទ! 
ខ៖ នឹងេហSយ។ 
ក៖ ពិQក។ 
ខ៖ ពិQកiស់ េបSនិ�យឲ�ចំេgពិQកiស់ េហSយេhកែនXងេនះស¦ P យiស់ 
េបSនិ�យឲ�ចំេg។ ឲ�េយSងេធ\ Sេម៉ច េបSេយSងរស់េhកែនXងនិងេហSយ 
ស¦ P យេហSយ/េធ\ Sេម៉ច'នែតk�េំg។ េបSនិ�យឲ�ចំេgពិQកiស់ 
េhទីេនះលំQកiស់។ 
ក៖ េhទីេនះ'នេហតុ:រណ៏អី េកSតេឡSងខXះេgមីង? 
ចងនិ�យ�េhនិង'នប�� អីេកSតេឡSង សំpប់kក nមkគ~xរេយSង? 
ខ៖ ដូចអត់អីេទ! េរ¤ងkក nមkគ~xរ។ 
ក៖ គឺ�'នេគអ%កេhជិតផ�ះអី 'នប�� អីេកSតេឡSងសំpប់ប៉ះoល់ដល់? 
ខ៖ អត់! អូេបSនិ�យឲ�ចំេg �ប៉ះoល់េkចSនែដលនិងi 
ែដល�េគេhyងេkÄនិង�ដូច េគសីុផឹកនិ�យឲ�ចំ�សីុផឹក 
�េ,X ះu% �រ�yនដល់េយSងអីចឹងនិងi។  
ក៖ Q៎ទ!មីង។ 
ខ៖ នឹង�ចឹង ប៉ុែនcកែនXងiក៍'នែដល។ 
ក៖ Q៎ទ! ប៉ុែនc kuន់ែត'នេkចSនេហSយនិងតិច។ 
ខ៖ �'នខXះែដលមិនអត់េទ ពីមុន�'នេkចSន ឥលូវ�អត់សូវេទ។ 
និងេហSយពីមុនេkចSន ែតឥលូវ�អត់សូវេទ �មិនសូវេ,X ះu% ។ មួយែខអីេ,X ះu%  
ពីរបីដងអីចឹងេg េបSពីមុនpល់ៃថC។ 
ក៖  ចុះេបSសិន/ ពួកuត់'នប�� និងេកSតេឡSង សំpប់េយSង 
េយSងេធ\ Sេម៉ចេgសំpប់? 
ខ៖ េយSងមិនxC ត់េទ េយSងេgជួយÅត់េgអី 
េធ\ Sេម៉ចកុំឲ�រ�yនដល់េយSងចឹងេg។ េយSងេgសួរuត់ Gំuត់�កុំ'ត់ 
ឈប់'ត់ឈប់អីចឹងេg េបSេគxr ប់េយSងxr ប់េg េបSេគមិនxr ប់េយSង 
េគៃវu% ឲ�អស់ចិតcេgេគឈប់េហSយ។ 
ក៖ អូ៎ ! �៉ប។់ 



ខ៖ �'នែតប៉ុណÀ ឹង។ 
ក៖ ចុះសំpប់កូនអ%កមីង អ%កមីងគិត�និងេរzបចំែផន:រណ៏ 
uត់េម៉ចែដលសំpប់ចិGr ? 
ខ៖ កូនខO P ំេiះ! ខO P ំេចះែតេរzបចំេហSយែត សំេរចេhេលSចិតcកូននិង។ 
ក៖ uត់Qនេរzនចប់េហSយែមនេទ? 
ខ៖ េរzនចប់េហSយ។ 
ក៖ uត់េរzនចប់អីេគវ sញ? 
ខ៖ េរzនyងែកសម|ស£ េគមិនែមនេហSយ�សំ3ត:រ េគេ��ែកសម|ស£េទ។ 
េរzនចប់េធ\ Skកចក មុខ 'ត់អីនិង េហSយែកសម|ស£េរzនចប់េហSយ។  
ក៖ ចុះuត់Qនេរzនេhx�ចប់អត់មីង? 
ខ៖ េរzនមួយH% ំ/ងi។ 
ក៖ អត់េទ! uត់េរzនេhx�បឋមសិក¶ ឬអនុវ sទល័យអីចឹងi? 
ខ៖ េរzនQនkតឹម�% ក់ទី៧នឹង។ 
ក៖ ទី ៧? 
ខ៖ នឹងេហSយេរzនQនkតឹម�% ក់ទី៧នឹង ឈប់េរzនេg។ 
ក៖ 'នប�� អីេកSតេឡSង សំpប់uត់ឬមួយក៍េម៉ចមីង? 
ខ៖ អត់ដឹង ឲ�េgេរzនអត់េgឥលូវឈប់េរzនេហSយ។ 
ក៖ uត់ចង់ឈប់េរzន? 
ខ៖ នឹងេហSយ!  
ក៖ េhេពលiែដលuត់េរzនសំ3ត:រមួយនិង មីងuត់េរzនេhេពលi? 
ខ៖ េរzនយូរែដលេហSយនិង ឈប់�% ក់ទី៧ចង់េរzនចឹងម៉ង េទSបចង់េរzនចឹងម៉ង។ 
ក៖ ចឹង'នន័យ�uត់ធំេហSយេiះមីង? 
ខ៖ ធំេហSយនិង។ 
ក៖ uត់3ចេធ\ S:រសំpប់ េបSកសំ3ត:រមួយនិងQនអត់មីង?  
ខ៖ េបSកQនប៉ុែនc េយSង� េបSនិ�យឲ�ចំេgគឺេយSងអត់'នលុយ។ 
េយSងេgេបSកេhេkÄ េបSកQនែតេយSងkត�វជួលផ�ះេគ។ េហSយេបSេយSងេបSកQន 
និងេយSង3ចឲ�ៃថXផ�ះេគQន ចុះេបSេយSងេបSកេg�អត់{ច់ 
�kត�វជំoក់េគi។ និងេហSយ ចឹងេហSយQនេធ\ Sេhនិងផ�ះ 
Qនប៉ុG- នេយSងយកប៉ុណÀ ឹងេg។  
ក៖ ឥលូវuត់េបSកេhផ�ះឬuត់អត់េធ\ S�េទមីង? 
ខ៖ េបSកេhផ�ះ េគមកេធ\ Sៗេg។ 
ក៖ អូ៎! {ច់ែដលមីង។ 
ខ៖ �{ច់េភCÇវេហSយ :លមុនេយSងេបSកមករហូតចឹងេg ដល់េនះេយSងឈប់ 
េយSងឈប់េgេធ\ S:រឲ�េគ ។ 
ក៖ េgេធ\ S:រអីេគវ sញេgមីង?  
ខ៖ េធ\ S:រ3និងែដលនិង។ 
ក៖ អូ៎! េធ\ S:រឲ�េមេយSង ែដលេយSង? 
ខ៖ មិនែមនេទ េធ\ S:រឲ�េគេផ£ង ដូចេគេបSកចឹងi។ 
ក៖ េគkត�វ:ររកកូន/ង? 
ខ៖ េគkត�វ:ររកកូន/ង េហSយេយSងេgនិងេម/ងេហSយ 
េgអីៗនិងេគkបគល់ឲ�េយSង�ងំអស់។ 
ក៖ សព\ៃថCនិងមីង? 
ខ៖ អត់េទ! ឥលូវឈប់េហSយ �ឈប់េហSយឥលូវ។ 
ក៖ ចុះចឹងuត់េhលក់ដូរេhផ�ះេg? 
ខ៖ ឥលូវេចះែតេhេលSផ�ះចឹងេg េម/ងនិងេ�េgវ sញែតអត់េg។ 
ក៖ ែតuត់QនkQក់ែខេkចSនែដលេតSមីង? 
ខ៖ ១៥០។ 



ក៖ ១៥០! អូuត់Qនគូរសម។ 
ខ៖ អត់េទ! េបSនិ�យឲ�ចំេg 3yងែកសម|ស£និងអត់ៃថXេទ 
kQក់ែខអត់ៃថXេទេgiក៍អត់ៃថX    ែដល។ ពីេkoះេគេចះេkចSនiស់ឥលូវនិង 
េហSយមិនដឹង/េម៉ចQន/ឈប់េgេធ\ Sេhនិង kQក់ែខ៤៥០ 
េធ\ SQនពីរបីែខែដលេតS។ 
ក៖ ែតអត់�េហតុអីQន/uត់ឈប់េទ? 
ខ៖ អត់ដឹងេទ ខO P ំអត់ដឹងមូលេហតុអី ដល់សួរេg�កែនXងនិង{ច់3ណតc ិi។ 
េគេ�េgែតអត់េg  
ក៖ uត់ខ¿ ិលចង់េg ? 
ខ៖ ដឹងេម៉ច មិនដឹងចិតcេគេម៉ច មិនដឹងេគចង់អីេគ េkសកែតេគpល់ៃថC 
េបSនិ�យឲ�ខO P ំកំនត់ ខO P ំឲ�កូនកំនត់អត់Qនេទ។  
ក៖ ចឹង'នន័យ� ឥលូវនិងមីងឲ�uត់េរzបចំអGគតេ{យខ� �នឯង? 
ខ៖ នឹងេហSយ!  
ក៖ kuន់�មីងfំជួយ ជំនួយពីេk:យែតប៉ុណÀ ឹងេទ? �uត់kត�វ:រអី 
uត់ជំGញ់អី 3ចគិត�uត់3ចេរzបចំអGគតuត់Qនខ� �នឯង 
មីងfំរញួ�មេk:យ? 
ខ៖ �ឥលូវេនះ ឧប'�ឥលូវខO P ំចង់េធ\ S3នឹងេhកែនXងេនះមួយ 
កែនXងេនះមួយេតSខO P ំ3ចេធ\ SQនអត់?  
ក៖ េយSងfំ? 
ខ៖ េយSងfំ� េបSកូនឯងេធ\ SQនេធ\ Sេg �kuន់ែតប៉ុណÀ ឹង។ អូ! 
េបSេយSងអត់េរzបចំចឹង េយSង�កូនឯងេធ\ SកែនXងេនះ កូនឯងkត�វេធ\ S3េនះ 
េហSយេបS�ចិតcេគអត់ចង់េធ\ S េយSងេម៉ចបង� ំេគQន។ េរ¤ងនិងចឹង 
ក៖ Q៎ទ! មីង អរគុណេkចSនមីងេ{យxរែតមីងQនេរzបpប់ 
ពីkបវតc ិមីងេkចSន។ 
 
 
 
 
 
 


