
!រសំ%សន៏របស់េ+កអុ៊0 េ2៉ បឹង 

ក៖ អ%កសំ(សន៏  កុសល- វឌ0នះនិមល               ខ៖ អ%ក5ត7វេគសំ(សន៏ េ:៉ បឹង 

 

ក៖ អ?@ ឹងេអA BដំបូងខE F ំសូមអរគុណអ៊ុJែដរLនអនុMN តិេOយខE F ំមកសំ(សន៏អ៊ុJៃថSេនះ។  
េហAយអ៊ុJ ខE F ំេVW ះកុសល- វឌ0នះ និមល BXក់សំ(សន៏េZៃថSេនះ េហAយៃថSែខែដរសំ(សន៏ 
គឺេZៃថSទី ០២ ែខទី ០២ %̀  ំ២០១៧។ 

ខ៖ ហ% ឹងេហAយ។ 

ក៖ េហAយតីcំងែដរសំ(សន៏គឺេZភូមិ ef យេចកថW ីឃំុែ5ពកេj%  ខណk ែសកសុក នឹង5ក lងភ% ំ
េពញ។ 

ខ៖ ភូមិេnករoរ។ 

ក៖ ហp រ ភូមិេnករoរ? 

ខ៖ សrs ត់ េnករoរ។ 

ក៖ tស tស សrs ត់េnករoរ 5ក lងភ% ំេពញ? 

ខ៖ ខណk ែ5ពកេj% ។ 

ក៖ ខណk ែ5ពកេj%  5ក lងភ% ំេពញ? 

ខ៖ ហ% ឹងេហAយ។ 

ក៖ tស អ?@ ឹងអរគុណេ5ចAនអ៊ុJហិហិ។ េហAយេអA អ៊ុJBមូលេហតុែដរuងអងv uងewរ BYU 
េរ{បចំoរសំ(សន៏េនះេឡAង េដAម}ីជួយដល់5បBជនែខW រ�ងំអស់ nត់Oច�នឱoសែថរ
ក�េអA 5បវត� ិរបូ5ក lម5គ�eរទុក�អ៊ុJ េដAម}ីជួយដល់កូនេ�ជំXន់េ5oយេទ{ត nត់Oច�
នឱoសេរ{នពីជីវ �តរបស់អ៊ុJ�អ៊ុJ។ េហAយoរគឺសំ(សន៏េនះ គឺ5ត7វLនេរ{បចំេឡAងេ�យស
កលវ �ទ�ល័យមួយែដរេZសហរដ�Oេមរ �កែដរ�នេVW ះ� BYU  �អ៊ុJ។ tស ។ 

ខ៖ BYU? 

ក៖ tសtស អ?@ ឹងេអA BដំបូងខE F ំចង់សួរអ៊ុJ� េតAអ៊ុJ�នេVW ះេពញ េVW ះអីេគែដរ? 

ខ៖ េVW ះ េ:៉ បឹង ែតប៉ុណ� ឹង cំងពីតូចមកមិនែដរែ5បេVW ះេទ។ 

ក៖ េ:៉ បឹង? 

ខ៖ េ:៉ បឹង។ 

ក៖ tស អ៊ុJអត់�នេVW ះេ�េទ�? 

ខ៖ nW នេទ។ េVW ះហ% ឹងcំងពីoរេZេរ{ន cំងពីតូចរហូតដល់ឥឡ7 វហ% ឹងឯង។ 

ក៖ ហp រ? 

ខ៖ ែតេVW ះហ% ឹងឯង េ5បAេVW ះហ% ឹងរហូត។ 



ក៖ tសអ៊ុJtស។ េហAយេតAអ៊ុJគិតមកដល់ឥឡ7 វ អ៊ុJ�នOយុ�ណេហAយ? 

ខ៖ ខE F ំ %̀ ំេនះ ហុកសិប5Lំបី ចូលហុក5LំបួនេហAយ។ 

ក៖ ហp រ ហុក5Lំបី ហុក5Lំបួន អ៊ុJ�? 

ខ៖ Lទ។ 

ក៖ tស េហAយអ៊ុJtំ� េតAអ៊ុJេកAតេZៃថS� ែខ� %̀ ំ�េហp ស? 

ខ៖ េកAតៃថSេអA ២៣ ែខ០៤ %̀  ំ១៩៥០សិប។ 

ក៖ ហp រ tស អ៊ុJtំLនលp �p  ហិហិ។ 

ខ៖ ហឹម។ 

ក៖ េហAយអ៊ុJេអA %̀ ំអ៊ុJេបAគិតB %̀ ំែខW រ %̀ ំអីេគ? 

ខ៖ %̀ ំuល។ 

ក៖ %̀ ំuល សតfអីេគអ៊ុJ? 

ខ៖ សតfu� ។ 

ក៖ សតfu� ? 

ខ៖ ហ% ឹង។ 

ក៖ tសអ៊ុJ។ េតAអ៊ុJេZចងtំទីកែន�ងកំេណAតរបស់អ៊ុJេហp ស? ដូចBេZភូមិអ ី5ស lកអ ីអីអ?@ ឹ
ង�? 

ខ៖ 5ស lកកំេណAតេកAតBេZភូមិ�យផុច 5ស lកេមeង េខត�ៃ5ពែវង។ 

ក៖ ហp រ អ៊ុJXក់េខត�ៃ5ពែវង? 

ខ៖ ហឺ។ 

ក៖ ហp រtសtស។ េហAយេអA េតAអ៊ុJ�នបងប� �នចំនួនប៉ុXW នXក់ែដរ? 

ខ៖ ខE F ំ�នបងប� �ន 5LំបីXក់។ 

ក៖ 5LំបីXក់? 

ខ៖ 5ប lសបួន 5សីបួន។ 

ក៖ ហp រ 5ប lសបួន 5សីបួន? 

ខ៖ ែតឥឡ7 វសe� ប់អស់េហAយ 5ប lសៗេXះ េZសល់ែត5សីៗបួនេហAយនឹងខE F ំហ% ឹង។ 

ក៖ ហp រ tស អ?@ ឹងេZសល់5LំXក់? 

ខ៖ េZសល់5Lំ។ 

ក៖ tស េហAយេតAអ៊ុJBកូនទីប៉ុXW នែដរ? 



ខ៖ ខE F ំកូនទី េបAេនះេ�ឥឡ7 វខE F ំបងេគ។ 

ក៖ ហp រ? 

ខ៖ ខE F ំបង បងបងpស់េXះe� ប់cំងពីoលេZតូច។ 

ក៖ tស tស tសអ៊ុJ។ សំ�ប់អ៊ុJេតAអ៊ុJ េតAអ៊ុJOចេរ{ប�ប់េVW ះរបស់បងប� �នអ៊ុJ cំងពីបងទី
មួយរហូតដល់កូនទី5Lំបីេហp ស? 

ខ៖ បង បងpស់េXះេVW ះ េ:៉ សំអ៊ុច។ 

ក៖ េ:៉ សំអ៊ុច? 

ខ៖ េហAយខE F ំេVW ះ េ:៉ បឹង។ 

ក៖ េ:៉ បឹង? 

ខ៖ Oប� �ន5សីេXះេVW ះ េ:៉ េ�។ 

ក៖ េ:៉ េ�? 

ខ៖ េហAយ មួយេទ{ត េ:៉ eមន។ 

ក៖ េ:៉ eមន។ 

ខ៖ េ:៉ eមន េហAយ េ:៉ eៃម។ 

ក៖ េ:៉ eៃម។ 

ខ៖ េ:៉ សំអ៊ុល។ 

ក៖ េ:៉ សំអ៊ុល។ 

ខ៖ េ:៉ េ�។ 

ក៖ េ:៉ េ�? 

ខ៖ Lទ។ 

ក៖ កូនេ�េគ? 

ខ៖ កូនេ�ហ% ឹង។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ េ�ហ% ឹងពីXក់។ 

ក៖ ហp រ? 

ខ៖ េ�បង េ�ប� �ន។ 

ក៖ ហិហិហិ។ 

ខ៖ ហិហិហិ។ 



ក៖ tសអ៊ុJtស។ េហAយសំ�ប់អ៊ុJ េតAអ៊ុJេZចងtំeច់េរ ងអីខ� ះអំពីបងប� �នអ៊ុJ េZេពលអ៊ុJេZ
េកWងៗBមួយn% រ ដូចBអ៊ុJLន�នអនុស�វរ ¡យ៏អីខ� ះBមួយn% រ? េលងអីេគខ�ះBមួយn% រ
អ?@ ឹង�? 

ខ៖ ខE FមំិនសូវBេនះប៉ុXW នេទ េ5¢ះខE F ំcំងពី tប់ពីOយុ១៦ %̀  ំខE F ំមកេរ{នេZេអA វ �ទ�ល័យ
េអA Lភ% ំ។ 

ក៖ ហp រ tសtស។ 

ខ៖ េរ{នបួន %̀ ំេZហ% ឹង។ 

ក៖ ហp រ។ 

ខ៖ រហូតដល់ %̀ ំ៧០សិប េគរដ�5ប�េ� ខE F ំក៏មិនLនេZផ¤ះេ� ខE F ំេនសេ�ចូកភ� ឺ�៉ក់គី�៉
ក់nេ�ះ។ 

ក៖ ហp រ tស។ 

ខ៖ េ�cមសីហនុ។ 

ក៖ ហp រtស។ 

ខ៖ គីហ% ឹងគីXវ�។ 

ក៖ tសtស។ 

ខ៖ េ�ហ% ឹង�៉រហូតដល់ %̀ ំចិតសិប5Lំមួយ LនខE F ំ5តឡប់មកវ �ញ។ 

ក៖ ហp រ tស។ 

ខ៖ េហAយ5តឡប់មកវ �ញ ក៏ខE F ំ¥មិនLនេZ5ស lកេទ{ត។ 

ក៖ tសអ៊ុJ។ 

ខ៖ េ�Oែដងែនក េគជំេល{សខ¦ §នខE F ំហ% ឹង េ�េZឯេវ{ក�មេ�ះ។ 

ក៖ ហp រ? 

ខ៖ េ�េZឯ5ពំ5បទល់ហp រ។ 

ក៖ ហp រ tសtស។ 

ខ៖ េ�េZ5ពំ5បទល់ហ% ឹង អត់̈ � ត�ស់មីអូនេអAយ។ 

ក៖ ហp រ tស tសtស។ 

ខ៖ �េវទX�េ�ហ% ឹងេយAង េ�មួយខ¦ §នេហAយេ�ដល់េXះ�នដី�នធ� ីអីេធf Aសីែតហឹម។ 

ក៖ tសtស។ 

ខ៖ លំLក�ស់។ 

ក៖ tស។ 



ខ៖ សីែតដំឡ7 ងេn ដំឡ7 ងអីឯ�។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ េហAយេគេOយយូៗ េOយOបបេXះសីេ� សីអីរ ªងដូច�ស។ 

ក៖ ហិហិហិ។ 

ខ៖ ហិហិហិហិ។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស។ េហAយអ?@ ឹងអ៊ុJអត់សូវLនេZជិតជុំn% រBមួយបងប� �នេទ? 

ខ៖ សូប}ីែត5ស lកហ% ឹង ក៏ខE F ំមិនសូវLនេ�ែដរ cំងពី %̀ ំចិតសិបែដរខE F ំេ�េធf Aទព័ហ% ឹងរហូត។ 
ែតឥឡ7 វហ% ឹងក៏�ន េ�ម�ងៗ�ល់ែត�នបុណ-�ន�នអី5ត7វេ�េទ េបA� �បងប� �នេZ
5ស lកក៏មិនសូវev ល់េគែដរ។ 

ក៖ ហp រ tស។ 

ខ៖ ែតេបAេZជំXន់ៗtស់ដូចខE F ំអេ?@ ះេZev ល់។ 

ក៖ ហp រ tស។ 

ខ៖ បងប� �នអីtស់ៗេZev ល់ ដល់េវនកូនេ�កូនក« §យអីៗេ5oយៗហ% ឹងមិនev ល់េទ។ 

ក៖ អត់ev ល់ ហិហិហិ។ 

ខ៖ អត់ev ល់េទ។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស។ អ៊ុJេអA សំ�ប់អ៊ុJ �� យអ៊ុJnត់េVW ះអីេគែដរ? 

ខ៖ �� យខE F ំេVW ះ យិន eន់។ 

ក៖ យិន eន់? 

ខ៖ យិន eន់។ 

ក៖ យិន eន់? 

ខ៖ យឹម។ 

ក៖ យឹម? 

ខ៖ ហឺ។ 

ក៖ tស។ ចុះឪពុកអ៊ុJ? 

ខ៖ ឪពុកខE F ំ េ:៉ L៉ង។ 

ក៖ េ:៉ L៉ង? 

ខ៖ ហឺ។ 

ក៖ tសអ៊ុJ។ េអA អ៊ុJពួកnត់�ងំពីេបAគិតមកដល់ឥឡ7 វnត់�នOយុប៉ុXW នអស់េហAយ? 



ខ៖ េបAគិតមកដល់ឥឡ7 វហ% ឹង Oយុnត ់សុទ�ែតចិតBងចូលែប៉តេហAយ។ 

ក៖ ហ� � Oយុេ5ចAនេហAយហp រ? 

ខ៖ ហឺ។ 

ក៖ tស។ េហAយអ៊ុJេZចងtំៃថSែខ %̀ ំកំេណAតរបស់ពួកnត់េហp ស? 

ខ៖ ឪពុក�� យខE F ំហ% ឹង េកAត %̀ ំ មិនដឹងB %̀  ំ %̀ ំជូតដូចn% រ។ 

ក៖ ហp រ �ងំពីXក ់nត់ %̀ ំជូត�ងំពីអ៊ុJ�? 

ខ៖ �ងំ �ងំពី។ 

ក៖ %̀ ំជូត សតfេអA អីេគអ៊ុJ? 

ខ៖ ជូត សតfកេ�� ហ% ឹង។ 

ក៖ សតfកេ�� ? 

ខ៖ ហឺ។ 

ក៖
 ហp រ tស។ េហAយអ៊ុJដឹង�ពួកnត់េកAតេZកែន�ង�េហp ស? ដូចBេZភូមិអី? ឃំុអី? 5ស lក
អី? េខត�អី? 

ខ៖ ជីដូនជីcខE F ំcំងពីេកAត េZ5ស lកកំេណAត េZ េZភូមិេ¢កែន�ង�យផុច 5ស lកេមe
ង េខត�ៃ5ពែវងហ% ឹងម៉ង។ 

ក៖ េZៃ5ពែវង�ងំអស់n% រម៉ង? 

ខ៖ cំងពីជីដូនជីcមក។ 

ក៖ ជីដូនជីcមក?  

ខ៖ ខE F ំេZហ% ឹងរហូត។ 

ក៖ ហp រ tសtសអ៊ុJtស។ 

ខ៖ Oប� �នខE F ំមួយេធf Aទព័ហ% ឹង េ:៉ eម៉នហ% ឹង េបA¥គិតដល់ឥឡ7 វហ% ឹងេឡAងឩត�មេសនីយ័�។ 

ក៖ tសtស។ 

ខ៖ ប៉ុែន�¥ ¥e� ប់Lត់េ�យូេហAយ។ 

ក៖ tសអ៊ុJ។ 

ខ៖ ¥ឈឺOែដងេនះ e� ប់េ� ¥5ត7វេឡAងឩត�មេសនីយ៏�។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស។ េហAយអ៊ុJេអA ឪពុករបស់អ៊ុJ េតAnត់Lន5បកបមុខរបរអីខ� ះេដAម}ីរក5Lក់កំ
ៃរច?@ ឹមជីវ �តnត់ែដរ? 



ខ៖ ¥មិនសូវBេនះេទ រវល់រកសីេធf Aែ5សេធf AចំoរអីេZ ែ5សចំoរហ% ឹងេគ េគយកមក5បtំេគ
លក់េOយហ% ឹង� េហAយេយAងក៏ទិញLនដីហ% ឹង េធf Aែ5សេធf Aចំoរ េធf Aែ5សេZភូមិ5ស lកហ% ឹងេ�
។ 

ក៖ tស អ?@ ឹងnត់Xក់េធf Aែ5សចំoរ? 

ខ៖ �� យខE F ំែតប៉ុណ� ឹង។ 

ក៖ tស េហAយចុះេអA ឪពុករបស់អ៊ុJ nត់Bមនុស¯ែបប�ែដរ? Bមនុស¯oចឬក៏ស¦ �ត? 

ខ៖ អ៊ូយ ឪពុករបស់ខE F ំេXះ រុយទុំមិនចង់។ 

ក៖ បក់? 

ខ៖ រុយទុំមិនចង់�នបក់ផង។ 

ក៖ ហp រ nត់ស¦ �តអ៊ុJ�? 

ខ៖ Lទ។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖
 េហAយេបAcខE F ំ វ �ញ cេ:៉ cេ:៉ ទួតេ:៉ហ% ឹង nត់េOយែតoរrឯវត�គឺ�nត់េ�រហូត 
nត់មិនសូវ nត់សូវេtលoរrផ¤ះ េ�េធf Aoរវត�។ 

ក៖ ហp រ អ?@ ឹងnត់Xកេ់ធf Aបុណ-? 

ខ៖ ហឺ។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស។ 

ខ៖ េហAយប� �នcខE F ំមួយេទ{តហ% ឹង បួសេwកcំងពី េអAេwកcមឺង េwកcមឺងហ% ឹង បួស
េwកcំងពីoលេអA េZOយុ5Lំដណ� ប់ 5Lំមួយដណ� ប់ឯេ�ះ។ 

ក៖ ហp រ tសtស។ 

ខ៖ េហAយដល់សម័យOពតេ� េគេOយសឹក។ សឹកេZែតេស� ±កសរ ¢ក់សរ អត់LយwS ច។ 

ក៖ ហp រ ? 

ខ៖ េហAយe� ប់oលពីជំXន់Oពត។ 

ក៖ ហp រ
tសអ៊ុJtស។ េហAយ ចុះអ៊ុJ េតA�� យរបស់អ៊ុJ nត់LនេអA 5បកបមុខរបរអីេដAម}ីច?@ ឹមជីវ �តn
ត់ែដរ? 

ខ៖ �� យខE F ំហ% ឹង�នេនះេទ 5nន់ែតលក់ដូរតិចតួចហ% ឹង ក² Fងផ¤ះ។ 

ក៖ tស nត់Xក់លក់ដូរ? 

ខ៖ លក់ដូរបX¤ ប់បន¯ហំ% ឹង�។ 

ក៖ tស។ 



ខ៖ 5nន់ែតេនះ។ 

ក៖ tសអ៊ុJ។ ចុះេអA �� យរបស់អ៊ុJnត់Bមនុស¯ែបប�ែដរ? 

ខ៖ ហឹម �� យខE F  ំnត់ស¦ �ត�ស់ Xក់5ស lកXក់ភូមិេគចូលចិត��ប់Oន5ស³ញ់�ស់។ 

ក៖ tស nត់ស¦ �ត? 

ខ៖ ស¦ �ត។ 

ក៖ tសtស។ សំ�ប់អ៊ុJ ¤́ ល់ េតAអ៊ុJេZចងtំeច់េរ ងអីខ� ះអំពីេអA ឪពុក�� យអ៊ុJេZេពលអ៊ុJ
េZេកWងៗេហp ស? ដូចBអ៊ុJLនចូលចិត�េធf Aអីខ� ះBមួយnត់?ដូចBេ��Bមួយnត់អ?@ ឹ
ង�? 

ខ៖ ខE F ំនឹកេឃAញ� oលពីេZតូចៗហ% ឹង� េOយែតទំេនរពី¥µ កង។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ េ�ជួយឪពុក�� យ េ�ជួយេ� ចងសន¶ �ង ចងអីហ% ឹង នឹងរក5តីអីមកផvត់ផvង់ែថម។ 

ក៖ ហp រ tសtស។ អ?@ ឹងអ៊ុJចូលចិត�េ�រក5តីBមួយnត់។ 

ខ៖ nត់េ��% ក់ឯង¥ពិLក ដ៏ខE F ំេ�េ� 5nន់LនែតជួយេនះជួយេXះេ��។ 

ក៖ tស tសអ៊ុJtស។ េហAយេតAឪពុក�� យរបស់អ៊ុJ nត់·� ប់5Lប់អីខ� ះេ�oន់អ៊ុJ អំពីជីវ �ត
របស់ពួកnត់េZេពលែដរពួកnត់េZេកWងៗេហp ស? 

ខ៖ ហឺ nត់·� ប់5Lប់� 5បវត�របស់nត់ហ% ឹងក៏មិន·� ប់BេZ េZផ¤ះប៉ុXW នេទ។ 

ក៖ tសអ៊ុJ។ 

ខ៖ nត់េZេអA ជីដូនជីcហ% ឹងក៏មិនែមនBXក់េZ5ស lកែខW រែដរ�។ 

ក៖ tសtស។ 

ខ៖ េបAcខE F ំហ% ឹង 5ស lកកំេណAតរបស់nត់ ជីដូនជីcជីលួតnត់ហ% ឹងេZ5ស lកចិនហp រ។ 

ក៖ ហp រ tស។ 

ខ៖ េហAយ េបA�� យខE F  ំជីតួតជីលួតហ% ឹងេZេវ{ក�មហp រ។ 

ក៖ ហp រ tសtស។ អ?@ ឹងnត់Lន5Lប់អំពី5បវត�ជីដូនជីcអ៊ុJ�? 

ខ៖ nត់ដឹង។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស។ អ?@ ឹងេតAអ៊ុJេZចងtំេVW ះរបស់ជីដូនជីcរបស់អ៊ុJ�ងំuង�� យ�ងំu
ងឪពុកេហp ស? 

ខ៖ មិនev ល់េទ។ 

ក៖ ហp រ អត់tំេVW ះេeះ? 

ខ៖ មិនtំេVW ះេeះ? 



ក៖ tស។ 

ខ៖ ប៉ុែន�ខE F ំtំេVW ះជីcuង�� យខE F ំេVW ះc�៉វ? 

ក៖ c�៉វ? 

ខ៖ �យសឹម។ 

ក៖ �យសឹម? 

ខ៖ េអA cuងឪពុកខE F ំ� េVW ះcេ:៉។ 

ក៖ cេ:៉? 

ខ៖ េហAយ �យៃត។ 

ក៖ �យៃត? 

ខ៖ ហ% ឹងេហAយ។ 

ក៖ tស ចុះអ៊ុJចងtំៃថSែខ %̀ ំកំេណAតរបស់ជីដូនជីcអ៊ុJេហp ស? 

ខ៖ មិនtំេទ៕ 

ក៖ អត់tំេeះម៉ង? 

ខ៖ ប៉ុែន�cខE F ំហ% ឹងnត់ ឥឡ7 វហ% ឹងមួយBងេហAយ cំងពី %̀ ំកំេណAតរបស់nត់ ដូច %̀ ំមួយ¢
ន ់មួយ¢ន់5Lំបួនរយដប់5Lំបីហp រ? 

ក៖ ហ� � យូេហAយ។ 

ខ៖ cំងពី %̀ ំ១៩១៨ហp រ កំេណAតnត់។ 

ក៖ tស អ៊ុJtស។ 

ខ៖ nត់oន់oតេនះ oលជំXន់oតពីេដAម oតសីហនុហ% ឹង oត5Lំធ%ត់ហp រ។ 

ក៖ tស។tសអ៊ុJtស។ ចុះអ៊ុJtំ� ពួកnត់េកAតេZ�េហp ស? េZទីកែន�ងកំេណAតnត់�p
? 

ខ៖ cខE F ំេកAតេZ5ស lកែខW រហ% ឹង។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ េហAយcuង�� យខE F ំក៏េកAតេZ5ស lកែខW រហ% ឹងែដរ។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស។ 

ខ៖ ប៉ុែន�nត់េឡAងមកមិនដឹងពីេពលជំXេនA�េទ។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស។ 

ខ៖ ប៉ុែន�ដឹង�nត់កំេណAតេកAតBេZ5ស lកែខW រហ% ឹង។ 



ក៖ tសអ៊ុJtស។ ចុះអ៊ុJ·� ប់ដឹងេរ ងអីខ� ះអំពី5បវត� ិរបស់ជីដូនជីcអ៊ុJ ដូចB�nត់ ពួកn
តL់នឆ�ងoត់អីមកខ�ះអ?@ ឹងេ��? 

ខ៖ ជីដូនជីcខE F ំហ% ឹងuង េបAuងcខE F ំហ% ឹងnត់ េ�េធf A េ5ចAនេ�េធf AoរេZវត�។ 

ក៖ ហp រ tស។ 

ខ៖ េហAយ េបAuង uង�� យខE F ំហ% ឹងnត់ cខE F ំuង�� យហ% ឹង oលពីេដAមnត់េមភូមិ។ 

ក៖ ហp រ ហិហិ។ 

ខ៖ ហp រ េមឃំុ។ 

ក៖ េម ឃំុtស? 

ខ៖ េម ឃំុcំងពីេយAងជំXន់L�ងំ ែដរេគអXនិគមនិយមL�ងំេគេOយoន់េមឃំុេZ 
េZឃំុ�យផុចហ% ឹង។ 

ក៖ tសtសអ៊ុJtស។ េហAយេអA សំ�ប់អ៊ុJ ¤́ ល់ េតAអ៊ុJមករស់េZទី5ក lងភ% ំេពញេនះអស់រយះេព
លប៉ុXW ន %̀ ំែដរ? 

ខ៖ ខE F ំមកcំងពី %̀ ំពី %̀ ំ១៩៧៩ហp រ។ 

ក៖ ហp រ យូេហAយអ?@ ឹង េបAគិតមកដល់ឥឡ7 វeមសិប %̀ ំBង? 

ខ៖ 5តឹម5ត7វ។ 

ក៖ 5ត7វេទអ៊ុJ? 

ខ៖ 5តឹម5ត7វ Lទ។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស។ េហAយេតAអ៊ុJ�នeច»តិ�ដ៏ៃទេទ{តែដររស់េZខុសពី5ស lកែខW រេទអ៊ុJ? 

ខ៖ ឥឡ7 វហ% ឹង uងជីដូនមួយខE Fហំ% ឹង ឥឡ7 វេZេវ{ក�ម េZពីXក់។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ េហAយប� �ន5សីខE F ំហ% ឹង មីទី5Lំបីហ% ឹងឥឡ7 វេZ េZo��។ 

ក៖ ហp រ tស។ �ល់ៃថSអ៊ុJេZែត�នទំXក់ទំនងBមួយពួកnត់េហp ស? 

ខ៖ ឥឡ7 វប� �នៗខE F ំឩស�យ៏ខE F ំខលេ�។ 

ក៖ �ក់ទងn% រ? 

ខ៖ េ�េលងែដរ។ 

ក៖ tស 

ខ៖ ហឺ។ 

ក៖ ហp រ tស។ cមទូរសព័អីអ៊ុJ? 

ខ៖ េតcមេនះ េហf សបុក។ 



ក៖ ហិហិ អ៊ុJេចះេលងេហf សបុកែដរ? 

ខ៖ ប� �នៗខE F ំ¥េចះ ¥¥េតេ� nប់ជួន¥`តេ�`តមកេលងេហf សបុកOហ% ឹងេមAលេឃAញn% រ
េ�វ �ញេ�មក។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស អ៊ូយឡ7 យ�ស់អ៊ុJហិហិ។ េហAយអ៊ុJ េតAef មី េអAសូមេ�ស េអA ភរ ��របស់អ៊ុJ
េVW ះអីេគែដរ? 

ខ៖ េVW ះ នូ eេម ន។ 

ក៖ នូ eេម ន? 

ខ៖ ហឺ។ 

ក៖ tស េហAយអ៊ុJេរ{បoរេZ %̀ ំ�ែដរអ៊ុJ? 

ខ៖ េទដូចBមិនLនេរ{បoរេទ េគក៏េម�យ�។ 

ក៖ tសtស។ 

ខ៖ េហAយខE F ំេនះក៏េ¢ះ�យែដរ។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ ជួបn% រេZ %̀ ំcំងពីែប៉ត5Lំពិល ែប៉ត5Lំមួយ ែប៉ត5Lំពិលហp រ។ 

ក៖ ហp រ tស។ អ?@ ឹងេអA oរេរ{បចOំ¢ហ៏ពិ¢ហ៏របស់អ៊ុJហ% ឹង េរ{បចំេឡAងេ�យឪពុក�� យ
ឬក៏អ៊ុJេរ{បចំ¥េ�យខ¦ §នឯង? 

ខ៖ េទ Oហ% ឹងេយAងeW ក់ចិត�ខ¦ §នឯងេZBមួយn% រេ�។ 

ក៖ ហp រ tសtសអ៊ុJtស។ េហAយចុះេZ? tសអ៊ុJ? 

ខ៖ ខE F ំ5បពន�េដAមខE F ំ ខE F ំែលង។ 

ក៖ ហp រ tសtស។ 

ខ៖ ឥឡ7 វេZភ% ំេពញ�ល់ៃថSហ% ឹង� �នកូនបី។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ ប៉ុែន� េគេធf Aoរេធf Ar5គប់ៗn% រអស់េហAយ។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស tស។ 

ខ៖ េZែតខE F ំហ% ឹង ខE F ំេZហ% ឹងLន5បពន�េ5oយហ% ឹង កូនបីែដរធំៗអស់េហAយ។ មិន�ន់េរ{បចំ
េរ{បទុក�ក់អីេទ។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស។ 

ខ៖ េគមិន�ន់ចង់Lន ហិហិ។ 

ក៖ ហិហិ។ 



ខ៖ ដូចOវរ ¥រកយកចិត�េគេទ។ 

ក៖ tសអ៊ុJ។ 

ខ៖ Oធំហ% ឹងេគ �េយAង5កអ?@ ឹង� មិនចង់Lនេទ5បពន�យកមកេធf Aអី? 

ក៖ tស។ 

ខ៖ ¥ពិLក។ 

ក៖ tស 5ត7វេហAយអ៊ុJ។ េហAយចុះេZេពលអ៊ុJចូលស� ីដណ� ឹងអ៊ុJ5សី េតAអ៊ុJ�នៃថ�ជំនូនេOយnត់
េហp ស? 

ខ៖ អត់�នេទ។ 

ក៖ អត់�នេទអ៊ុJ�? 

ខ៖ Oហ% ឹងេយAង5ស³ញ់ចិត�ឯងេទ។ 

ក៖ tសtសអ៊ុJtស។ អ?@ ឹងអ៊ុJOច5Lប់ខE F ំLនេហp ស? �មូលេហតុអីអ៊ុJev ល់អ៊ុJ5សី? �ev
ល់n% រេZកែន�ង�? េពល�? េហតុអីអ៊ុJ5ស³ញ់nត់អ?@ ឹងហ% ឹង�? 

ខ៖ ហឺ oលហ% ឹងេគXក់លក់ដូរេZផ�រេអA លក់អងsរេZផ�រអ៊ូឬស¯ី។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ oលហ% ឹងផ�រអ៊ូឬស¯ីuងត}7 ងហ% ឹង�នេ�ង�៉សីនមួយ។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ លក់អងsរេZហ% ឹង។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ េហAយយប់េឡAង¥េ�េដកេZផ�រក�� ល។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ េZផ�រក�� លហ% ឹង¥ជិតផ¤ះខE F ំេZហ% ឹង។ 

ក៖ tសtសអ៊ុJ។ 

ខ៖ េហAយខE F ំឩស�ហ៏មកផឹកសីេZហ% ឹងេ� ក៏·� ប់ev ល់n% រេ�។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ ដល់ែតេពលខE F ំែបកLក់n% រ Lនtប់ៃដn% រប� ី5បពន� រហូតអ?@ ឹងេ�។ ដល់ឥឡ7 វ។ 

ក៖ ហp រ រហូតមកដល់សពfៃថS? 

ខ៖ ហp ឺ។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស។ េហAយសំ�ប់អ៊ុJ េតAអ៊ុJេចះសរេសរនឹងOននឹងនិ�យ(eរែខW រLនលp ប៉ុន
�ែដរ? 



ខ៖ ខE F ំេរ{ន េមAល5តឹមឌីប�មoលជំXន់សីហនុ។ 

ក៖ អ?@ ឹងអ៊ុJOនLនលp នឹងនិ�យLនលp នឹងសរេសរLនលp ? 

ខ៖ ហឺ Oេរ ងអក¯រែខW រហ% ឹង ឥឡ7 វមួយភូមិហ% ឹងដូចnW នន�េលAសខE F ំផង។ 

ក៖ ហិហិ tសអ៊ុJtស។ េហAយ ចុះអ៊ុJេចះ(eរ�េផ¯ងេទ{តខុសពី(eរែខW រេហp ស? 

ខ៖ �ន(eរេវ{ក�ម (eរL�ងំ។ 

ក៖ ហp រ អ៊ុJេចះL�ងំេ5ចAនេទ? 

ខ៖ oលជំXន់ខE F ំេរ{នហ% ឹង េរ{នសុទ�ែតL�ងំ។ 

ក៖ ហp រ tសtស។ េហAយ។ 

ខ៖ ក² FងមួយOទិត-ហ% ឹងេរ{ន ែខW រហ% ឹងែត ែត5Lំេ�៉ងេទ។ 

ក៖ ហp រ។ 

ខ៖ េZសល់�ណេរ{នេធf AL�ងំ។ 

ក៖ ហp រ tស។ 

ខ៖ oលជំXន់ខE F ំេរ{នហ% ឹង េមAលcំងពីអីស� ័រ េស� េរអ៊ូ  �ប់ េហAយេអA សង់វ ¡សីចអ ីសង់�ែ5ត
លអ ីសុទ�ែតេរ{ន(eរL�ងំ�ងំអស់។ 

ក៖ ហp រtស tសអ៊ុJtស។ អ?@ ឹងអ៊ុJេរ{ន? 

ខ៖ ប៉ុែន�ឥឡ7 វេនះេOយេ� េOយេ�L�ងំអស់េហAយ។ 

ក៖ ហិហិហិ អ៊ុJេភ�ចអស់េហAយអ៊ុJ�? 

ខ៖ េភ�ចអស់េហAយ។ 

ក៖ tស េហAយចុះ េតAអ៊ុJេរ{នLន5តឹម�% ក់ទី�ណែដរ? 

ខ៖ េរ{ន oលហ% ឹង¥េរ{ប5បលងឌីប�ម។ 

ក៖ tសtស។ 

ខ៖ %̀ ំចិតសិប។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស។ េហAយចុះអ៊ុJេរ{នេZewរ�ែដរ? 

ខ៖ េរ{នេZ វ �ទ�ល័យLភ% ំ។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស។ ចុះសំ�ប់ ¤́ ល់ េតAអ៊ុJ�នមិត�ភ5ក័�ែដរស% ិតe% ល េហAយអ៊ុJLនធំ·ត់េឡA
ងមកBមួយn% រេហp ស? 

ខ៖ ហឺ ឥឡ7 វoលជំXន់5សករៗខE F ំេZ េZសល់ប៉ុXW នXក់េទ? េZឯ5ស lកហp រ។ 

ក៖ ហឺ។ 



ខ៖
 ប៉ុែន�ឥឡ7 វែដរ5សករៗn% រ និ�យរមួេ�e� ប់អស់េហAយ Lត់cំងពីជំXន់Oពតហ% ឹង ជំX
ន់សp ីៗ ហ% ឹងLត់អស់រលីង។ 

ក៖ ហp រ ។ 

ខ៖ ឥឡ7 វេ�នឹកេឃAញev ល់មិត�ភ5ក័ហ% ឹង េZសល់បួន5Lំែដរ។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស។  

ខ៖ េហAយoលជំXន់Oពតហ% ឹង� cមេមឃំុអ ីnត់និ�យ� nត់�រចួពី៧៩មកកំ
េwះៗ5សករៗខE F ំ5បែហល១៥០០Xក់។ 

ក៖ ហp រ។ 

ខ៖ េហAយឥឡ7 វេZ េZមិនLន៥០សិបXក់ផងេZឯ5ស lកហ% ឹង។ 

ក៖ ហp រ tសអ៊ុJ។ ចុះ�ល់ៃថSអ៊ុJេZែត�នទំXក់ទំនងBមួយពួកnត់េហp ស? 

ខ៖ �នេ�បុណ-េ��នអីម�ងៗ េ�ជួបn% រេZភូម ិេZ5ស lកអីអ?@ ឹងេ�។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ មិនLច់ទំXក់ទំនងេទ។ 

ក៖ ចុះ? 

ខ៖ ឥឡ7 វេគ Oមួយហ% ឹងេគ េធf AOែដងគណេនយ-េZវត��យផុច។ 

ក៖ ហp រ tសtស។ 

ខ៖ េហAយOមួយេទ{តហ% ឹង ¥េធf AេមOt-រេZឯវត�សំេ�ង។ 

ក៖ ហp រ។ 

ខ៖ Oហ% ឹងសុទ�ែតេរ{ន5សករn% រហ% ឹង។ 

ក៖ tស េហAយចុះអ៊ុJេអA ចងtំេVW ះរបស់ពួកnត់េហp ស? 

ខ៖ OេមេZវត��យផុចហ% ឹង េVW ះេអA លុប សុផល។ 

ក៖ លុប សុផល? 

ខ៖ េ� េអង។ 

ក៖ េ� េអង? 

ខ៖ ហឺ េបAOេZវត�សំេ�ងហ% ឹង Oហ% ឹងេVW ះេអA អី�នេទ? លឹក �ន។ 

ក៖ លឹក �ន? 

ខ៖ ហឺ។ 



ក៖ tសអ៊ុJtស។ ចុះអ៊ុJេZចងtំeច់េរ ងអីខ� ះអំពីេអA អ៊ុJBមួយនឹងមិត�ភ5ក័អ៊ុJ? ដូចBអ៊ុJ
Lន�នអនុស�វរ ¡យ័អីខ� ះBមួយn% រ? 

ខ៖ ហឺ ·� ប់េZBមួយn% រ ឥឡ7 វOខ�ះេ�េZេខត�េនះ ខ� ះេ�េZេខត�េXះ ¥មិនសូវLន
េនះ មិនសូវLនជួប�ក់ទងn% រេទ។ 

ក៖ ហp រ tស។ 

ខ៖ េហAយ
 oលេZេរ{នេ�េលង�ត់Lល់�ត់អីBមួយn% រេលAងេនះហp រ អនុស�វរ ¡យ័ដូរOវn% រ¢ក់អី
�ន�សពf�ែបបហ% ឹង�។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស។ 5ស³ញ់n% រ�អ៊ុJ�? 

ខ៖ ហឺ ែហងដូរOវ ឥឡ7 វែហង¢ក់Oវអញេ�អញ¢ក់Oវែហង។ 

ក៖ ហិហិហិ។ 

ខ៖ ¢ក់េហAយ5ស�លបួលដល់ %̀ ំចិតសិបែបកn% ររហូតដល់ឥឡ7 វហ% ឹង� OេXះេZ េZកំព
ង់ធំហp រ េZកំពង់ថW កំពង់ធំ។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស។  

ខ៖ េហAយេបAOេអងហ% ឹងេលAសេទ{ត េលង�ត់Lល់ �ត់ៗOេXះេកAតបូស េដAរេធf AេជAងេខ{
លៗ�ត់មួយេជAងែបកOបូស។ 

ក៖ ហិហិហិ។ 

ខ៖ 5បwក់េពញេuអស់។ 

ក៖ ហp រ tស អ៊ុJ�នអនុស�វរ ¡យ៏លp Bមួយn% រ។ 

ខ៖ 5បwក់េពញេuេជរ5Lយែហង ហឺអញេជរLនអញ�ត់ែបកបូសែហងេហAយ ែហងេZ
ែតេជរអញេទ{ត ហិហិហិ។ 

ក៖ ហិហិហិ tសអ៊ុJtស។ សំ�ប់អ៊ុJ េតAអ៊ុJ·� ប់េធf Aែ5សចំoរេទ? 

ខ៖ េបAចំoរ·� ប់េធf A។ 

ក៖ ហp រ។ 

ខ៖ េបAែ5សមិនែដរេទ។ 

ក៖ tសtស។ 

ខ៖ 5nន់ែតជួយ។ 

ក៖ 5nន់ែតជួយ tស។ 

ខ៖ ហ% ឹងេហAយ ជួយ�បងប� �នមីង�អីហ% ឹង�។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ ជួយេLក5ស7វ ជួយ5ច7ត5ស7វអី·� ប់។ 



ក៖ tស។ 

ខ៖ េបA�េធf Aខ¦ §នឯង ¤́ ល់មិនែដរចុះ ចុះ5ច7ត ចុះអីហ% ឹងេគេទ។ 

ក៖ tស េហAយេអA សំ�ប់ជីវ �តរបស់អ៊ុJ េតA·� ប់LនដូចBេធf Aoរrអីខ� ះេទ{តេដAម}ីរក5Lក់
កំៃរច?@ ឹមជីវ �តអ៊ុJេហp ស? 
ខ៖ ខE F ំមុនហ% ឹងដប់ %̀  ំខE F ំេធf ABងកង់េZអ៊ូឬស¯ី។ 

ក៖ ហp រ tស។ 

ខ៖ េរ{ប េរ{បកង់េOយេគ។ 

ក៖ tសtស។ 

ខ៖ តំេឡAងកង់ថWីអ?@ ឹងេយAងេOយេគលក់អ?@ ឹង�។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ 5ពឹកេឡAងេ�តំេឡAងេOយេគ េហAយwS ចេឡAងមកផ¤ះ។ 

ក៖ ហp រ tសអ៊ុJtស។ 

ខ៖ oលតំេឡAងហ% ឹងយូែដរហ% ឹង� cំងពី %̀ ំ េមAល5បែហលB %̀ ំេ¼សិបដល់ ដល់ពី¢ន់Bង
�។ 

ក៖ tសtស ឥឡ7 វអ៊ុJឈប់េហAយ? 

ខ៖ ឥឡ7 វជិះម៉ូ តូេ��រចួ េបAហិហិ។ 

ក៖ tស់េហAយ? 

ខ៖ tស់េហAយ ជិះu� ចចូល³ន។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស។ 

ខ៖ មិន�នជិះេទ។ 

ក៖ tសអ៊ុJ។ េហAយេអA cំងពីេកWងរហូតមកដល់ឥឡ7 វ េតAអ៊ុJេឃAញ�ជីវ �តរបស់អ៊ុJ�នoរ �́ ស់
5ប7រអីខ� ះែដរ? 

ខ៖ េទឥឡ� វ ពីេកWងរហូតដល់ឥឡ7 វដូចBេឃAញ¥ រកសីអីដូចែតប៉ុណ� ឹង មិនេឡAងមិនចុះមិន
Bធូ·អី�ណេទ មួយលW មមួយ5nនហូ់ប5nន់ចុក មួយធមWcហ% ឹង។ 

ក៖ tស ¥មធ-មអ៊ុJ�? 

ខ៖ មធ-មហ% ឹង។ 

ក៖ tសtស។ 

ខ៖ មិនអត់េពក េហAយក៏មិន មិនេសសសល់អីែដរ។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ មួយ5គប់ហូប5គប់ចុក។ 



ក៖ tសអ៊ុJtស។ េហAយសំ�ប់អ៊ុJ អ៊ុJចូលចិត�»ំម½ �បអីេគែដរ? 

ខ៖ ហឺ ខE F ំេនះនិ�យែតcម cមLនេទ េពលLនអី ហូបOហ% ឹង េ5¢ះខE F ំ¥ មនុស¯មិន មិ
នចំណូលOេរ ងេអA កមWង់េគ។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស។ 

ខ៖ េOយេគ�នអីហ% ឹង េយAងហូបcមដំេណAររបស់េគេ� កុំេOយេយAងពិLកដល់េគ។ 

ក៖ tសtស 5ត7វេហAយអ៊ុJ។ 

ខ៖ េហAយ េគេរ{បចំហ% ឹងេ� ម½ �បសp ីក៏េ�យ �នសp ីេ�េនះ 5បហុកឬក៏សp ីមួយេយAងហូបcម
ដំេណAរហ% ឹងេ��។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ េOយេយAងកមWង់េគេ� Xំែតេគទឺស�ល់េយAង XំពិLក ខ-ិល ខ-ិល។ 

ក៖ tស េហAយេអA េតAអ៊ុJចូលចិត�េលងែល}ង5បB5បីយ័អីែដរេZេពលអ៊ុJេZេកWង? 

ខ៖ ខE FoំលេZេកWងហ% ឹង េលងែតេ5ចAន�ស់Lល់�ត់។ 

ក៖ ហp រ អ៊ុJចូលចិត�េលងLល់�ត់? កី³រ។ 

ខ៖ េហAយLល់�ត់ហ% ឹង ខE F ំឈប់cំងពី %̀ ំ េមAល %̀ ំខE F ំហុកសិប5Lំបី។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ %̀ ំ១៩៦៨ហ% ឹង� Lល់េលងBមួយn% រហ% ឹង� សុទ�ែតLល់េហAរមកចឹងខE F ំេwតទប់។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ ដល់េwតេ�ទប់េ� Oមួយហ% ឹងមកទប់Bមួយn% រ¥Lក់េជAង�5តឹមកេជAងហ% ឹងេ�។ 

ក៖ ហp រ។ 

ខ៖ េហAយ¥�េអA Oចុយ5Lយែហង·ក់អញ។ េហAយខE F ំ�ហឺ អញ·ក់អមីកទប់Lល់Bមួយ
ែហង ែហង�៉ងមិចហ% ឹង? ទប់រចួេ5oកែលងរចួLក់េជAង�5តឹមករេជAងហ% ឹង។ 

ក៖ ហp រ tស។ 

ខ៖ េហAយcំងពីហ% ឹងមកខE F ំឈប់Lល់ែតម�ង។ 

ក៖ ហp រ។ 

ខ៖ ឈប់េលង។ 

ក៖ ឈប់េលងកី³ររហូត? 

ខ៖ ឈប់េលងរហូត។ 

ក៖ tស េហAយសំ�ប់ចេ5ម±ងវ �ញ េតAអ៊ុJចូលចិត�ចេ5ម±ង5បេភទ�ែដរ? ដូចBសម័យឥឡ7 វឬ
ក៏ពីេដAម? 



ខ៖ ហឺ ខE F ំចូលចិត��ស់Oបទចេ5ម±ងពីេដAមហ% ឹង ខE F ំOoលេZេរ{នហ% ឹងេOយែត�នេគអ
កេគសេZewរ េគជួលេ��ហ% ឹង Oែដងអស់ហ% ឹង េ�េOយេ�េហAយ មិចៗេ5ច±ងចំនួ
ស¥ខ�ះៗ។ 

ក៖ tស ហិហិហិ។ 

ខ៖ េ5ច±ង�ក់Oែដងអកេគសហ% ឹង �នេភ�ងoរេគអីហ% ឹង �នអកេគសេគេ�កំដរហ% ឹង 
េ�េ5ច±ងែហងកំដរBមួយេគហ% ងឹេ�។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ OXក់ពូែកេ5ច±ង ែហងេ5ច±ងមុនេ�។ 

ក៖ ហិហិហិ។ 

ខ៖ ដល់េពលែហងហត់េ� េអAេ�ជំនួសែហងពីបីបទអីហ% ឹងេ�។ 

ក៖ tស tសអ៊ុJtស។ េហAយសំ�ប់េZក² Fង5ក lម5គ�eរអ៊ុJ េតAអ៊ុJ�ន�េគែដរេចះេលងឩបក
រណ័េភ�ងេហp ស? 
ខ៖ អត់�នេទ។ 

ក៖ អត់េeះម៉ងអ៊ុJ�? 

ខ៖ សូប}ីែតខE F ំហ% ឹង ក៏ខE F ំមិនេចះែដរ។ 

ក៖ ហp រ tស។ 

ខ៖ �ន�% ក់ហ% ឹង 5ត7វBជីដូនមួយខE F ំែដរ បr¾ ត់េOយខE F ំេលងOែដងែនកហv ីc។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ ប៉ុែន�បr¾ ត ់មួយែខេ�មួយែខ ខE F ំេលងេលAងេL៉ងៃដេL៉ងេជAងេហAយ េZែតអត់េចះ។ 

ក៖ ហp រ tស។ 

ខ៖ អត់�នដង់uងហ% ឹងេទ ។ 

ក៖ tស tស tសអ៊ុJ។ 

ខ៖ cំងពីេកWងមក។ 

ក៖ tស ចុះេអA សំ�ប់ផ¤ះរបស់អ៊ុJ វ �ញ oលពីមុន�អ៊ុJ េតAផ¤ះអ៊ុJ�នលក¿ណះមិចែដរ? Bផ¤ះថW? 
ផ¤ះេឈA? ឬក៏ផ¤ះស� ឹក? 

ខ៖ ផ¤ះេទ{ម។ 

ក៖ ផ¤ះេទ{ម? 

ខ៖ ហឺ ផ¤ះេទ{ម oលពីេដAមហ% ឹង ¥េZស� ឹកេទ ដល់ែតសីហនុេគ nត់េ�សំេ(នស៏េZឯ5ស l
កហ% ឹង។ 

ក៖ tស។ 



ខ៖ LនេគេOយតុបែតងផ¤ះសំែបងេឡAងវ �ញេ� េយAងដូរផ¤ះេឈAធមWcផ¤ះេទ{ម5បក់eងំឬ
ស¯ី។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស។ 

ខ៖ ហឺ។ 

ក៖ េហAយផ¤ះហ% ឹង5ត7វLនeងសង់េឡAងេ�យ�េគែដរ? េតAអ៊ុJLនជួយeងសង់¥េហp ស? 

ខ៖ មិនLនជួយេទ cំងពីខE F ំេZតូចៗហp រ។ 

ក៖ ហp រ។ 

ខ៖ �នែតcខE F ំេហAយនឹងឪពុកខE F ំXក់េធf A។ 

ក៖ tសtសtស។ េហAយអ៊ុJគិត�ផ¤ះហ% ឹង5ត7វoរសំ(រះអីខ� ះេដAម}ីeងសង់¥េឡAងែដរ? 

ខ៖ សុទ�ែតេឈAសុទ� nW នសំ(រះអីេនះេទ។ 

ក៖ េឈAែដកេnល។ 

ខ៖ �នេឈA ែដកេnល េហAយនឹងo� រអី។ 

ក៖ eងំឬស¯ី។ 

ខ៖ eងំឬស¯ីហ% ឹង។ 

ក៖ tស ចុះអ៊ុJ�នជំXញ�ែដរអ៊ុJេចះមកតតn% រពី5ក lម5គ�eរេហp ស? 

ខ៖ ខE F ំមិនេចះេទ េ5¢ះជីcខE F ំចូល េចះOេរ ងគំនូរ�។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ េបA�5nន់ែត�គូរបូេទស(ព របូសp ីៗ �̀ ក់របូ5ពះអីnត់េធf ALន។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ ហ% ឹងcខE F  ំេគេ�cេ:៉ៗហ% ឹង nត់េចះេធf ALនមួយសពf។ 

ក៖ nត់Bវ �ចិត� ិករអ៊ុJ�? 

ខ៖ ដូច nត់មិនែដរេរ{នេទ ប៉ុែន�nត់េចះ uងវ �ចិត�ករហ% ឹងnត់ពូែកម៉ង
 ដូច�nត់�នឌុង់របស់nត់cំងពីកំេណAតមកnត់េធf A�៉ង5ស�ល។ 

ក៖ ហp រ nត់�នឌុងអ៊ុJ�? 

ខ៖ ហឺ។ 

ក៖ tសtស។ អ?@ ឹងអ៊ុJ េតAអ៊ុJOច5Lប់ខE F ំLនេហp ស? �េពល�ែដរអ៊ុJលំLកBងេគក² Fង
ជីវ �តរបស់អ៊ុJ? ែដរអ៊ុJLនឆ�ងoត់មកអ?@ ឹង�? 

ខ៖ ហឺ លំLកបំផុតេZេពលេយAងឈឺ ហិហិហិ។ 

ក៖ tស។ 



ខ៖ ដល់ែតេពលឈឺហ% ឹង ¥ក៏អត់លុយអត់oក់ផងេ�� ះេហAយក៏5ត7វេទ{ម�េ�រកកូនេZភ% ំ
េពញេXះ េគេOយជួយខ�ះអីខ� ះេ� េបAមិនចឹងេទLនែតកូនេZេនះហ% ឹង¥អត់�នមុខរប
រអីធំដំ។ េបAកូនភ% ំេពញេXះ¥ ¥�នមុខរបរ Oកូនមួយហ% ឹង
 ឥឡ7 វហ% ឹង¥¢ក់ស័កបីស័កបួនេZ5កសួងម�ៃផ¤�។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ Oកូន5បeរហ% ឹង¥ uង�% េំពទ-។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ �% េំពទ-ហ% ឹង¥ េ�5បេទសឥ�k  5បេទសចិន eងំ�v ពួរ 5បេទសអីអ?@ ឹងេ� ¥េ�យក�% ំ
េពទ-ពី5បេទសេគយកមកផvត់ផvង់េZភ% ំេពញ។ 

ក៖ ហp រ។ 

ខ៖ េZ5ស lកែខW រ។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស។ េហAយេអA ែតេ�ះបីBលំLក�៉ង� េតAអ៊ុJLនឆ�ងoត់¥មក�៉ងដូច
េម�ចែដរអ៊ុJ? 

ខ៖ ហឺ Oេរ{ងoរលំLកេXះ¥លំLកេពកេហAយ cំងពីoលជំXន់េពលេ�េធf Aទព័ហ% ឹង ¥ឪ
ែម៉ពិLកេហAយ។ 

ក៖ tស។ 

ខ៖ េវទXផុតេលខេហAយ។ 

ក៖ tស ប៉ុែន�អ៊ុJក៏Lនឆ�ងoត់¥�៉ងលp  ែមនេហp សអ៊ុJ? 

ខ៖ ហឺ េធf Aទព័ហ% ឹង %̀ ំចិតសិប5Lំមួយ LនខE F  ំខE F ំឈប់។ 

ក៖ tស tសអ៊ុJtស។ 

ខ៖ េហAយសÀrv មជំXន់តទល់BមួយOេមរ �កoំង ដឹង5eប់េហAយ។ 

ក៖ ហp រ អ?@ ឹងអ៊ុJLនេZ�ន់ជំXន់សÀrv មហ% ឹងែដរ អ៊ុJ�? 

ខ៖ ហឺ Oយុប៉ុណ� ឹងេហAយ េរ ងអីមិន�ន់oលOជំXន់សÀrv មហ% ឹងហp រ? 

ក៖ tសtសអ៊ុJtស។ 

ខ៖ េហAយខE F ំ5nន់ែតរស់េZរហូតឥឡ7 វ េបAគិតBសងvមហ% ឹង ¥ចូលបួនសងvម5LំសងvមេហAយ។ 

ក៖ ហិហិហិ។ 

ខ៖ cំងពីសេម�ចÀស� ី�៉នី មកសេម�ចសីហនុ េហAយមុនសេម�ចÀស� ី�៉នីេទ{ត cំងពីe�ន ់
�រ �ទ�ហp រ។ 

ក៖ អ?@ ឹងអ៊ុJឆ�ងoត់មកេ5ចAនែមនែទន? 

ខ៖ cំងពីសេម�ច e�µ ន់ �រ �ទ� េZេeយ�ជ-ហ% ឹង ខE Foំលហ% ឹងខE F ំេZតូចេទ។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស។ 



ខ៖ េហAយដល់សេម�ចÀស� ី�នី សុគត់ហ% ឹង ែដងេនះគឺខE F ំធំេហAយ។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស។ 

ខ៖ ដល់ែតេពល ហូជីមិញe� ប់ហ% ឹង សីហនុេOយខE F ំហូតទង់Bតិ¢ក់ក�� លេដAម។ 

ក៖ ហp រ tសtស។ 

ខ៖ េ5¢ះសីហនុBមួយហូជីមិញហ% ឹងBពួក�៉កជិតស% ិត។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស។ 

ខ៖ េហAយ ខE F ំtំ�oលជំXន់ហ% ឹងដូចBហូតទង់Bត់¢ក់ក�� លេដAម។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស។ 

ខ៖ ទូ�ងំ5បេទស។ 

ក៖ tសtសtសអ៊ុJ។ េហAយេអA សំ�ប់បទពិេeធន៏របស់អ៊ុJ េតAអ៊ុJគិត�អ៊ុJ�នបទពិេeធ
ន៏�ែដរសបÁយBងេគក² Fងជីវ �តេហp ស? 

ខ៖ ហឺ បទពិេeធន៏ហ% ឹង�Oេរ ងេធf A��នហ% ឹងឥឡ7 វ ែតកូនេ�ខE F  ំខE F ំមិនេOយេធf Aេទ ¥េវ
ទX�ស់Oេរ ងេធf A��នេXះ។ 

ក៖
 tសអ៊ុJtសុ tស។ េហAយេតAអ៊ុJ·� ប់�នក� ី5សៃម cំងពីេកWងមកអ៊ុJចង់o� យBមនុស¯ ដូច
អ៊ុJចង់Lនអីក² Fងជីវ �ត�អ៊ុJ? 

ខ៖ ហឺ េរ ងហ% ឹងចង់Lនេធf Aមិច Lន�5តឹមែតមួយសុកមួយ5ស�លេ�។ 

ក៖ �នជីវ(ពសមរម-? 

ខ៖ �នជីវ(ពសមរម-។ 

ក៖ tសអ៊ុJtស tសtសអ៊ុJ។ 

ខ៖
 េបA�េធf A េធf A�នេធf ALនអីBមួយេគ ខE F ំមិនេនះេទ ចង់Lនែតេធf Aមិចមួយសមរម-ដូចេគ
ដូចឯងហិហិហិ។ 
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