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ក៖$ទ! េ(ៃថ+េនះគឺៃថ+ទី៣ ែខមក5 67 ំ២០២០។  េហ=យខ? @ ំ$ទេAB ះ ថន រDE  
គឺFGក HមIរJររបស់គេGNងGបវតR ិTU ល់ខW Xនរបស់GបFជនកមZ @F។ 
េហ=យគេGNងហ7 ឹងផងែដរ 
គឺGតវ̂$ន_ំGទេDយសកលវទ̀aល័យមួយែដលNនេAB ះd BYU 
េ(សហរដEhេមរច̀ផងែដរ។ 
េហ=យេវបផjយែដលេ(គេGNងមួយេនះNនេAB ះd 
cambodianoralhistory.byu.edu. េហ=យេប=សិនFអ៊~Gសី ក៏ដូចFកូនចង់ 
ែដល_ត់Nនបំណងេដ=ម�ីចូលេ��� ប់IរសN� ស ែដលខ? @ ំ$ន�� ប់ 
$នសN� សអ៊~Gសីេ(ក� @ងៃថ+េនះ។ េហ=យពួក_ត់G_ន់ែត! 
អ�� ឹងពួកG_ន់ែតចូលេ�Iន់េវបផjយមួយេនះ 
អ�� ឹងពួក_ត់hចេឃ=ញរបូថតែដលអ៊~Gសីថតេ(ក� @ងៃថ+េនះ 
�ងំសំេលងរបស់អ៊~Gសីផងែដរ។ $ទ! េហ=យេ_លបំណងៃនIរសN� សេនះ 
គឺេដ=ម�ីរកjទុកេ(ជីវGបវតR ិរបស់អ៊~Gសីេhយ$នយូរអែង�ងេ�ដល់ៃថ+េGIយ។ 
�៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ! េហ=យ�មួយេទ�តេដ=ម�ីេhយកូនេ�របស់អ៊~Gសី �ច់�តិរបស់អ៊~Gសី 
ែដលេ(�ងំ6+ យ �ងំជិតហ7 ឹង Nន�ពស7 ិត�7 ល 
និងNន�ពកក់េ�� ចំេ�ះ_7 ផងែដរ។ 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ $ទ! អ�� ឹងសំណួរដំបូងែដលខ? @ ំចង់ជGNបសួរេ�Iន់អ៊~Gសី 
គឺអ៊~GសីជួយជGNបេAB ះរបស់អ៊~Gសីម�ងេទ�ត$នេទ? 
ខ៖ េAB ះ �� ន់ សុ�ន់។ 
ក៖ $ទ? 
ខ៖ សួរេAB ះអី? 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ េAB ះ �� ន់ សុ�ន់។ 
ក៖ $ទ។ អ៊~GសីNនេAB ះេ�េG�េទ? 
ខ៖ េ��ន់ ជូនIលេ��ន់។ 
ក៖ េគេ��នន់ណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ! អ៊~GសីIលេ(េកBង NនេAB ះអីេផ�ងេទ�តេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អត់េទណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ �ក់ទង និងhយុអ៊~Gសី hយុប៉ុ�B នេហ=យ? ឥឡ̂វហ7 ឹង? 
ខ៖ ហុកG$ំមួយ។ 
ក៖ ហុកG$ំមួយណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ! �ក់ទង67 ំF67 ំែខB រ អ៊~Gសីេ�េក=ត67 ំអី? ៃថ+អី? ែខអីអ៊~Gសី? 
ខ៖ 67 ំមមី។ 
ក៖ 67 ំមមីណ៎? 
ខ៖ ែខ! ែខែខB រ ែខNឃ។ ែខែខB រ�៎? 
ក៖ $ទ។ 



ខ៖ ែខNឃ។ 
ក៖ ៃថ+អី? 
ខ៖ ៃថ+សុGក។ 
ក៖ $ទ! អ�� ឹងអ៊~Gសីជួយនិ¢យលឺៗ�៎? អ៊~Gសីនិ¢យលឺៗ េទ=ប�� ប់េ�លឺ 
ដល់កូនេ�ជំ�ន់េGIយ�� បែដលេ�លឺ�៎? 
ខ៖ ហ7 ឹងេហ=យ។ 
ក៖ $ទ។ �ក់ទង និង��! េG�ពី��ែខB រ 
េត=អ៊~Gសីhចនិ¢យ��អីេផ�ងេទ�ត$នេទ? 
ខ៖ អត់េចះផង សូម�ីែត��ែខB រក៏មិនេចះែដរ។ 
ក៖ $ទ។ អ�� ឹង! ��ែខB រអ៊~Gសីhចhន$ន សរេសរ$នេទ? 
ខ៖ hន$ន¤។ 
ក៖ hន$ន ចុះសរេសរ$នអត់? 
ខ៖ $ន។ 
ក៖ $នណ៎? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ អ៊~Gសី�ក់ទង និងGស Hកកំេណ=តរបស់អ៊~Gសី េ(ឯ�ែដរ? 
ខ៖ េ(អូរដំបង។ 
ក៖ អូរដំបងណ៎? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ េ(ភូមិអូរដំបង ឃំុអីេគ? 
ខ៖ ភូមិអូរដំបង ឃំុអូរដំបងពីរ Gស Hកសែង§ េខតR$ត់ដំបង។ 
ក៖ $ទ។ អ�� ឹងGស Hកែដលអ៊~Gសីេក=ត េក=តេ(េនះ ឬក៏េ(ឯ�? 
ខ៖ េក=តេ(អូរដំបង ឃំុអូរដំបង។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ Gស Hកសែង§។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ េខតR$ត់ដំបង Gស Hកកំេណ=តេ(ហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ អ៊~Gសីជួយនិ¢យេhយលឺៗ�៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ�� ឹង�ក់ទង និងGបវតR ិh�ហ៍ពិ�ហ៍វញ̀ម�ង 
េត=អ៊~Gសី$នេរ�បIរFមួយអ៊~Gប Hសេទ? 
ខ៖ អត់េទ! អត់Nនេទ។ 
ក៖ អ៊~GសីNន! Nន�� មីអត់? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អត់Nនេទ? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េនះកូន ឬក៏េ�? 
ខ៖ េ�។ 
ក៖ ចុះអត់NនGគª�រ Nនេ�ពី�? 
ខ៖ ហឺុ! េ�ក« Xយខ? @ ំ។ 
ក៖ អ�� ឹង! អ�� ឹង$នន័យd អ៊~Gសីេ(លីវណ៎? 
ខ៖ េ(លីវហ7 ឹង។ 
ក៖ េ(សីុងកលណ៎? 
ខ៖ ហ7 ឹង។       
ក៖ អង់េគ¬ស េគេ�សីុងកល�៎? េគេ�សីុងកល! អ�� ឹងអត់NនGគª�រ 
ដល់អត់NនGគª�រ$នន័យd អត់Nនប� ីណ៎? 
ខ៖ អត់Nនប� ីេទ Nនែតេ�។ 



ក៖ េហ=យ! អូេខ។ អ�� ឹងខ? @ ំនិងជGNបសួរបនRេទ�ត�៎? 
អ�� ឹងអ៊~Gសីបច @ប�ន7អត់NនGគª�រេទណ៎? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អ៊~GសីជួយជGNប$នេទd េហតុអ� ី$នអ៊~Gសីអត់GពមយកGគª�រ? 
ខ៖ េគអត់យក េប=យក! យកេហ=យ។ 
ក៖ Iលេ(េកBង អត់Nនអ7កែប៉តតីអ៊~Gសីអី? 
ខ៖ Nនែដល ប៉ុនIលហ7 ឹង! �មិនGតវ̂_7 ។ 
ក៖ អត់Gតវ̂_7 ណ៎? 
ខ៖ អត់យក! �៎។ 
ក៖ អ�� ឹង? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អត់Gតវ̂_7 មិចេ�? 
ខ៖ ែខ 67 ំមិនGតវ̂_7 ។ 
ក៖ អរ! មកពីែខ 67 ំអត់Gតវ̂_7 ណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ែខ 67 ំអត់Gតវ̂_7  $នន័យdមិច? អ៊~Gសី? 
ខ៖ ែខ 67 ំមិនGតវ̂_7  េគមិនេhយយក។ 
ក៖ អរ! $នន័យd េយ=យេជ®េ�¤មGគ?̂ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ¤មេ¯េ� េប=សិនFមនុស�ពីរ�ក់ែខ 67 ំអត់Gតវ̂_7  ែខ67 ំេចះជុល_7 អី? 
ខ៖ អត់េទ �មិនែដលេទ! ដូចd ែខ 67 ំមិនGតវ̂_7 ែម៉_ត់មិនេhយ 
ខ? @ ំមិនយកែដរ។ 
ក៖ ែខ 67 ំមិនGតវ̂_7 ដូចd កន° @យេលខអី? 
ខ៖ អត់េទ! គឺ67 ំដូច_7 ។ 
ក៖ អរ! Iល�ែត67 ំដូច_7  Nនប៉ុ�±  ក៏មិនNន ឬក៏មិច? 
ខ៖ ខ? @ ំមិនដឹងែដលហ7 ឹង ែខ67 ំមិនដុច_7  េគមិនេhយយកខ? @ ំមិនដឹងែដរ។ 
ក៖ អរ! �ស់ៗd 67 ំដូច_7 មិនេhយយក_7 េទ? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ខ? @ ំ�B នែតែខ67 ំដូច_7  Nឌធំៗដូច_7  ¬́ ចេA¬ ះេ�។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ�� ឹងIលេ�ះ Nនអ7កែដលេពញចិតRអ៊~GសីGបែហលប៉ុ�B ន�ក់ែដរ? 
ខ៖ G$ំបី�ក់ែដលហ7 ឹង។ 
ក៖ $ទ! ពីរ និងបី G$ំ�ក់ណ៎? 
ខ៖ ហឺុ! G$ំ�ក់។ 
ក៖ អ�� ឹងពួក_ត់�ងំអស់ហ7 ឹង អ7កទីមួយ_ត់$នចូលសួរd Gសµញ់អ៊~Gសី 
អ៊~GសីGបែកកdមិច? 
ខ៖ Iលហ7 ឹងេគចូលសួរhយុខ? @ ំេ(េកBងែដលហ7 ឹង hយុG$ំដន់ដប់។ 
ក៖ ដប់G$ំណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យអ៊~Gសីគិត¢៉ងមិច Iលេ�ះ? 
ខ៖ ¯ស់? 
ក៖ Iលេ�ះ គិត¢៉ងមិចែដរ? 
ខ៖ ហឺុ! យូរេហ=យហ7 ឹង �េភ¬ចេហ=យ។ 
ក៖ ហ7 ឹងេហ=យ! និ¢យេhយI¬ ¯នមក និ¢យ? 
ខ៖ I¬ ¯នអី េប=យូរេហ=យ�េភ¬ច េចះធឹក67 ំេហ=យGបែហល¯ ហុកសិប67 ំេហ=យ 
¤ំងពីខ? @ ំhយុG$ំដនដប់។ 



ក៖ $ទ! អ�� ឹងេ(េពលេគ�ប់េផ�=មចូលស� ី¢យ អូ! អ៊~Gសី 
េត=អ៊~GសីNនhរមBណ៍¢៉ងមិចែដល? Iលហ7 ឹង? dេយ=ងេកBងណ៎? 
ខ៖ �៎! េកBងេពកមិនេចះ មិន�ន់ចង់$នេទ េG�ះេ(េកBង។ 
ក៖ អត់�ន់ចង់$នណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យេគ ក៏Gតឡប់េ�វញ̀េ�? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ។ េហ=យចុះអ7កទីពីរ? េគសួរេទ�តេទ? 
ខ៖ ទីពីរសួរេទ�ត ែខ 67 ំដូច_7 ។ 
ក៖ ែខ 67 ំដូច_7 ណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ�� ឹង�ស់ៗd េhយែត67 ំដូច_7  អត់េhយយកេទណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ។ មូលេហតុអី? 
ខ៖ អត់ដឹងែដលហ7 ឹង។ 
ក៖ អ�� ឹង អត់យកេ�េទណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ចុះNនអ7កលួចGសµញ់េទ�តអត់? 
ខ៖ អត់! អត់Nនផង។ 
ក៖ អត់Nនណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យដល់េពល¤ំងពីមុនមកដល់ឥឡ̂វហ7 ឹង គឺអ៊~Gសីអត់�ន់Nនគូរណ៎? 
ខ៖ �៎។ អត់! អត់Nន។ 
ក៖ $ទ។ េហ=យចុះឥឡ̂វហ7 ឹង N� យរបស់អ៊~Gសីេ(ឯ�? 
ខ៖ េ(ហ7 ឹង។ 
ក៖ អ�� ឹងអ៊~Gសី$នG$ប់d ៃថ+ ែខ 67 ំដូច_7 អត់េhយ 
េហ=យឥឡ̂វហ7 ឹងNនអ7ក�េម=លែថ Nនែតេម=លែថែម៉េ�។ 
ខ៖ �៎! NនGបពន¶¤។ 
ក៖ អ�� ឹងអត់Nនកូន អត់Nនពូជពង�សGNប់បនRពូចេទណ៎? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ េហ=យេប=អត់Nនពូជពង�អ�� ឹង េធ� =មិច? 
ខ៖ Nនែតសូន·។ 
ក៖ $ទ។ េហ=យអត់Nនពូជពង�អ�� ងឹ $នអីនិងេគេ�? 
ខ៖ អត់េ�។ 
ក៖ អត់េ�ណ៎? 5ល់ៃថ+ គឺអ៊~Gសីេ(Fមួយនិងអ7កN� យ Gតវ̂េទ? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ។ មិចែដរជីវ�ពក� @ងIររស់េ(? េធ� =អី5ល់ៃថ+? 
ខ៖ អត់ែដរ G_ន់ែតទប់ទល់ �មិនNន�ស់ G_ន់ែតN៉ទប់ទល់។ 
ក៖ $នN៉រចួខW Xនណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យសGNប់អ៊~GសីTU ល់គិតd Iររស់េ(N7 ក់ឯង េហ=យនិងNនGក HមGគª�រ 
មួយ�ល̧Fង? 
ខ៖ េ(NនGក HមGគª�រ។ 
ក៖ ល̧Fងណ៎? េហ=យេ(FមួយGក HមGគª�រអ៊~Gសីគិតd ល̧Fង 
េហ=យចុះIលេ(N7 ក់ឯងNនផលលំ$កអីខ¬ ះ? អ៊~Gសី? 
ខ៖ អត់លំ$ក អត់Nនលំ$កអីផង។ 
ក៖ អត់លំ$កេទណ៎? 



ខ៖ �៎។ 
ក៖ NនhរមBណ៍d �+ ត់អត់? 
ខ៖ �+ ត់។ 
ក៖ $ទ។ NនhរមBណ៍d Nនអ7កេម=លែថGគប់G_ន់អត់? 
ខ៖ េម=ល¤។ 
ក៖ េហ=យអ៊~GសីIលេ(ពីេ(េកBង េអ�នអត់? 
ខ៖ េអ�ន¤ េ(ពីេកBងេអ�ន។ 
ក៖ េអ�នណ៎? អរគុណអ៊~Gសី ែដល$នជGNបខ¬ះៗ�ក់ទង 
និងមូលេហតុមួយចំនួន ែដលអត់hចយកh�ហ៍ពិ�ហ៍អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ Nនគូរ Nនអី? េហ=យអ�� ឹង! អ៊~GសីNនបងប¹ ºនប៉ុ�B ន�ក់? 
ខ៖ ខ? @ ំNនG$ំមួយ�ក់។ 
ក៖ Gសីប៉ុ�B ន? Gប Hសប៉ុ�B ន? 
ខ៖ GសីG$ំ Gប Hសមួយ។ 
ក៖ អរ! អ7កទីមួយ_ត់េAB ះអី? អ៊~Gសី?  
ខ៖ ទីមួយខ? @ ំហ7 ឹងឯង! �� ន់ សុ�ន់។ 
ក៖ $ទ។ ចុះបងប¹ ºនទីពីរ? 
ខ៖ េAB ះ �� ន់ សុ�ព។ 
ក៖ $ទ។ _ត់Gសី ឬGប Hស? 
ខ៖ Gសី។ 
ក៖ _ត់NនGគª�រេ(? 
ខ៖ Nនេហ=យ Nន�ងំGគª�រ េហ=យនិងNនេ�។ 
ក៖ អរ! េហ=យអ�� ឹងGគª�ររបស់_ត់េAB ះអីែដរ? ប� ីរបស់_ត់? 
ខ៖ ប� ីប¹ ºនខ? @ ំអូ? 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ េAB ះ រ�ុន។ 
ក៖ ពួក_ត់�ងំពីរ Nនកូនប៉ុ�B ន? 
ខ៖ កូន�បួន�ក់។ 
ក៖ $ទ! បួន�ក់។ េហ=យGសីប៉ុ�B ន? Gប Hសប៉ុ�B ន? 
ខ៖ Gសីពីរ Gប Hសពីរ។ 
ក៖ Gសីពីរ Gប Hសពីរហ7 ឹង _ត់េAB ះអីខ¬ ះ? 
ខ៖ េAB ះ រទ̀¶។ រ »វង�, េរ®ត, េAB ះ បូ! GសីេAB ះ បូ។ 
ក៖ $ទ។  
ខ៖ េAB ះ េរ®តហ7 ឹង! Gសីែដរ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ រទ̀¶េ�ះGប Hស។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ រ »វង�ហ7 ឹងGប Hសែដរ។ 
ក៖ $ទ។     
ខ៖ អស់េហ=យ។ 
ក៖ អ�� ឹងរទ̀¶ បូ និងវង�ហ7 ឹង ពួក_ត់NនGគª�រអស់េ(? 
ខ៖ Nនអស់េហ=យ។ 
ក៖ អ�� ឹងប� ីGបពន¶ របស់_ត់េAB ះអីែដរ? 
ខ៖ េAB ះអីេទ! មួយេAB ះ គុណ Gបពន¶ រទ̀¶ហ7 ឹង េAB ះ គុណ។ 
ក៖ $ទ។ ចុះបូអូ? 
ខ៖ បូ អត់Nនេទ! េមN៉យ។ 
ក៖ អរ! ប៉ុែនRប� ីIលែដលយក_7  េAB ះអីេគ? 



ខ៖ េAB ះ! បូ ប� ីេគមុនេAB ះ Gប Hញ។ 
ក៖ Gប Hញណ៎? 
ខ៖ Jប់។ 
ក៖ Jប់? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ដល់េGIយមក? 
ខ៖ ដល់េGIយមកេAB ះ ជឹក។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ដល់េAB ះ ជឹកហ7 ឹង! ែលង_7  សព�ៃថ+េ(េមN៉យ។ 
ក៖ $ទ។ អ�� ឹង�ងំអស់ _ត់Nនកូនប៉ុ�B ន�ក់? 
ខ៖ កូន_ត់ពីរ។ 
ក៖ កូនពីរណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េAB ះអីខ¬ ះ? កូន�ងំពីរហ7 ឹង? 
ខ៖ មួយេAB ះ សីុន, សីុ។ 
ក៖ $ទ! សីុន, សីុណ៎? 
ខ៖ �៎! Gប Hស�ងំពីរ។ 
ក៖ អ�� ឹងបងប¹ ºនអ7កមីងទីពីរេAB ះអី? អ7កមីងទីមួយ ទីពីរ 
េហ=យឥឡ̂វប¹ ºនទីបីេAB ះអី? អ7កមីង? 
ខ៖ េAB ះ �� ន់ �េរ®ម។ 
ក៖ �� ន់ �េរ®ម _ត់Gសី ឬGប Hស? 
ខ៖ Gប Hស។ 
ក៖ Gបពន¶_ត់េAB ះអី? 
ខ៖ េAB ះ រ�ុង។ 
ក៖ $ទ។ ពួក_ត់�ងំពីរ Nនកូនប៉ុ�B ន�ក់? 
ខ៖ កូនG$ំពីរអូ។ 
ក៖ កូនG$ំពីរ Gប Hសប៉ុ�B ន? Gសីប៉ុ�B ន? 
ខ៖ Gប Hសបួន Gសីបី។ 
ក៖ អ៊~GសីhចជួយជGNបេAB ះពួក_ត់លឺៗ$នេទ? េAB ះអីេគខ¬ះ? 
ខ៖ េAB ះ! ទីមួយេAB ះ រន̀។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ខ? @ ំមិនសូវ�ំផង េប=កូនេគែបកអស់េហ=យ េAB ះ រន̀។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ទីពីរេAB ះ! 5ប។ 
ក៖ 5បណ៎? 
ខ៖ �៎! 5ប។ 
ក៖ ទីបី? 
ខ៖ ទីបីេAB ះ យិុក។ 
ក៖ យិុកណ៎? 
ខ៖ ហ7 ឹងឯង។ ទីបួនេAB ះ េTះ IេTះ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ទីG$ំេAB ះ ½រ »។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ទីG$ំមួយសី̧េគេទ! េគេ�ឃ¬ ីងៗ។ 
ក៖ $ទ! ឃ¬ ីងក៏$ន។ 
ខ៖ ហឺុ! មួយេទ�តេAB ះ � Gប Hស។ 
ក៖ � Gប Hសណ៎? 



ខ៖ �៎។ 
ក៖ ពួក_ត់�ងំG$ំពីរហ7 ឹង Nនអ7កែដលNនGគª�រេហ=យេ(? 
ខ៖ េគNនអស់េហ=យ។ 
ក៖ Nន�ងំG$ំពីរ�ក់? 
ខ៖ អត់មួយ Gប Hស។ 
ក៖ $ទ។ អ�� ឹង$នន័យd G$ំមួយ�ក់សុទ¶ែតNនGគª�រ? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ�� ឹង�ំប� ីGបពន¶ របស់_ត់េទ? េAB ះអីខ¬ ះ? េហ=យេ(េខតR�? 
ខ៖ េ(អូរដំបងេនះឯង។ 
ក៖ េ(អូរដំបងណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អ�� ឹងប� ីGបពន¶ របស់_ត់េAB ះអីែដរ? អ7កទីមួយប� ីេAB ះអី? អ7កទីពីរ? 
ខ៖ ទីមួយGបពន¶េAB ះ រDE ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ទីពីរេAB ះអីេទ! េAB ះ េអ�ក។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ទីបីេAB ះ េភ¬ច$ត់េហ=យ! េAB ះ េ¾៉ េគេ�េ¾៉ៗ ដឹងេគេAB ះប៉ុ�B ន 
ខ? @ ំមិនដឹងែដរ េគេ�ែតេ¾៉ៗ។ 
ក៖ $ទ។  
ខ៖ ទីបួនេAB ះ IេTះ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ទីG$ំេAB ះ ½រ »។ ទីG$ំមួយេAB ះ ឃ¬ ីង។ ទីG$ំពីរេAB ះ �។ 
ក៖ $ទ។ អ�� ឹងហ7 ឹង សុទ¶ែតFGគª�ររបស់_ត់ណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យអ៊~Gសី�ំ �ំក« Xយៗរបស់អ៊~GសីNនប៉ុ�B នេទ? េ��៎? 
ខ៖ េ�អី? 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ េ�Nនប៉ុ�B នេទ េគេ(6+ យ។ 
ក៖ អ7កមិញ? Nនប៉ុ�B ន�ក់? េAB ះអី? 
ខ៖ ¯ស់? 
ក៖ ពីរ�ក់មិញេ�¤អី? 
ខ៖ េ�។ 
ក៖ អ៊~Gសីជួយ5ប់េ�របស់អ៊~GសីបនR ិច Nនប៉ុ�B ន�ក់? 
ខ៖ 5ប់�ងំអស់អី? 
ក៖ $ទ។ 5ប់¤ំងពីកូនបង រហូតដល់ចុងេGIយ? 
ខ៖ កូនបងNនបី បួន េម=ល! មីេវ®ត អូ! េGច=ន�ស់ 5ប់មិនអស់េទ។ 
ក៖ �ំ$នប៉ុ�±  ប៉ុហ7 ឹងេ�? 
ខ៖ េAB ះ េរ®ត កូនមួយ។ 
ក៖ េ�េរ®ត? 
ខ៖ ក« Xយេរ®តហ7 ឹង NនកូនមួយេAB ះ េAB ះអីេទ! ពីរ បី បួន G$ំហ7 ឹងឯង 
កូនែតបួនហ7 ឹង ែម៉េរ®តហ7 ឹង។ h½ប បី។ េហ=យhគកហ7 ឹង! កូនបី។ រDE  
កូនG$ំមួយ។ G$ំពីរ G$ំបី ដប់Fងអូ មិនដឹងប៉ុ�B នខ¬ះ �ំមិនអស់េGច=នេពក។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ �េGច=ន។ 
ក៖ អ�� ឹង�ំ$នខ¬ះែដលណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អត់អី $នប៉ុ�± ប៉ុហ7 ឹង។ អ�� ឹងអ៊~Gសី N� យរបស់អ៊~GសីេAB ះអីែដរ? 



ខ៖ េAB ះ េឈ�ង។ 
ក៖ ចុះឪពុក? 
ខ៖ េAB ះ �� ន់ _ត់ខូចេហ=យ។ 
ក៖ ឪពុកN� យរបស់¤�� ន់េAB ះអី? 
ខ៖ ឪពុករបស់_ត់េAB ះ រស់។ N� យ_ត់េAB ះ េអ�ង។ 
ក៖ $ទ។ េហ=យ¤�� ន់ េហ=យនិងឪពុកN� យរបស់_ត់ Gបកបមុខរបរអី? 
ខ៖ _ត់េធ� =ែGសដឹង ខ? @ ំមិនសូវដឹងផង ខ? @ ំមិន�ន់ផង។ 
ក៖ $ទ។ េហ=យ¤�� ន់ _ត់Nនបងប¹ ºនប៉ុ�B ន�ក់? 
ខ៖ Nនបងប¹ ºនេទ _ត់Jប់អស់េហ=យ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ បងប¹ ºន_ត់បី�ក់Jប់អស់េហ=យ។ 
ក៖ $ទ។ �ំេទ? េAB ះអីខ¬ ះ? 
ខ៖ េAB ះ េស®ម េAB ះ អ៊~េស®ម។ េស®ម, សួម ប៉ុហ7 ឹងឯង ឪពុកខ? @ ំេAB ះ �� ន។់    
ក៖ ពួក_ត់សុទ¶ែតNនGគª�រេទ? 
ខ៖ េ(6+ យ�ស់ Gគª�រ_ត់។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ េ(វតR$ល័តឯេ�ះ ខ? @ ំមិនសូវ�Á ល់ផង។ 
ក៖ វតR$ល័ត េខតRអីេគ? 
ខ៖ េខតR$ត់ដំបង វតR$ល័តេខតR$ត់ដំំបងេយ=ងហ7 ឹង។ 
ក៖ េខតR$ត់ដំបង? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អត់6+ យេទ េប=េ(េស�ម5ប $ន6+ យ។ 
ខ៖ មិនសូវ$នេ�ផង។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ េប=េ�មក េ�មកេចះែត�ំ។ 
ក៖ អ�� ឹងN� យរបស់អ៊~Gសី Nនបងប¹ ºនប៉ុ�B ន�ក់ែដរ? 
ខ៖ N� យខ? @ ំអូ? 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ េប=�¬ ប់អស់េហ=យ សួររកែដរ។ 
ក៖ Nនប៉ុ�B ន�ក់? 
ខ៖ ដឹងសួរេធ� =អី �¬ ប់$ត់េហ=យ។ 
ក៖ សួរ�ច់�តិកុំេhយេភ¬ច_7 ។ 
ខ៖ េប=Jប់អស់េហ=យ។ 
ក៖ កុំេhយេភ¬ច_7 ។ 
គ៖ Jប់អស់េហ=យ េ(ែតខ? @ ំេទ។ 
ក៖ $ទ! អត់អីេទ។ 
គ៖ G$ំ�ក់។ 
ក៖ េAB ះអីខ¬ ះ? 
គ៖ ¯ស់? 
ក៖ េAB ះអីខ¬ ះ? 
គ៖ ខ? @ ំអូ? 
ក៖ បងប¹ ºន? 
ខ៖ េAB ះេGច=ន េឈ�ន។ 
ក៖ េឈ�ន? 
គ៖ �៎! ឈឺយ។ 
ក៖ ឈឺយ! អីេទ�ត? 
ខ៖ Nថម ៊



គ៖ ថម។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ េហ=យ¤េរ®ន។ 
ក៖ ¤េរ®នណ៎? 
ខ៖ �៎! េAB ះ េរ®ន។ 
ក៖ អស់េ(? Nនមួយេទ�ត? 
ខ៖ Nទូច _ត់ខូចេហ=យហ7 ឹង។ 
ក៖ $ទ! ខូចក៏5ប់ែដរ? 
ខ៖ Nេហ�ង។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ Gគប់េហ=យG$ំ Nឈឺយហ7 ឹងJប់េហ=យ។ 
ក៖ អ�� ឹងពួក_ត់សម័យពីេដ=មGបកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ _ត់េធ� =ែGស ពីេដ=ម។ 
ក៖ េធ� =ែGស? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ េហ=យចុះប� ីGបពន¶ របស់_ត់េ(�? 
ខ៖ អូ! េ(6+ យ�ស់។ 
ក៖ េ(�? 6+ យ? 
ខ៖ ខ? @ ំេ(េនះ េគេ(េ�ះ។ 
ក៖ េ(េខតR�? 
ខ៖ េខតR$ត់ដំបងេនះ។ 
ក៖ េខតR$ត់ដំបង ជិតេទ។ 
ខ៖ ជិតអី! មិនែដលេ�មកផង ែបកែខÂក_7 អស់េហ=យ។ 
ក៖ េគអត់សូវែដលមកេលងអ៊~Gសីណ៎? 
ខ៖ �៎! អត់ែដលមកផង។ 
ក៖ ប៉ុហ7 ឹងGបែហលពួក_ត់អ7កខ¬ះNនកូន Nនអី េហ=យណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យកូនរបស់ពួកេគ�Á ល់កូនរបស់អ7កមីងេទ អូ!? 
ខ៖ េគមិនែដកមកផង។ 
ក៖ $ទ។ អ�� ឹងេគGបែហលFNនេ�ណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េគGបែហលFNនេ�ទួតអី អូ! អ៊~Gសីអត់�Á ល់េ�េទណ៎? 
ខ៖ អត់�Á ល់ផង េគមិនែដលមកផង �6+ យ_7 ។ 
ក៖ 6+ យ_7 ណ៎? ¤មពិតFែខ�Gសµយរបស់េយ=ងេ�ះ អរគុណ។ អ�� ឹង! 
េត=អ៊~GសីNនបងប¹ Xនែដលរស់េ(េG�Gបេទសេទ? 
ខ៖ អត់Nនេទ។ 
ក៖ អ�� ឹងកូនអត់Nនេទណ៎? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ Iលពីេ(េកBងរហូតមកដល់ឥឡ̂វហ7 ឹង េត=អ៊~GសីTU ល់ សុខ�ពមិចែដរ? 
ខ៖ សុខ�ពខ? @ ំអូ? 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ Nនអី អត់Nនេក=តអីផង។ 
ក៖ $ទ។ អ�� ឹងអ៊~GសីIលពីេ(េកBង សុខ�ពមិចែដរ? 
ខ៖ សីុGសªល¤។ 
ក៖ សុខ�ពអត់NនបÃÄ អីេទណ៎? 
ខ៖ អត់ អត់Nនេក=តអីផង។ 
ក៖ ដល់េពញវ Åយេឡ=ង អត់Nនេក=តអីែដរណ៎? 



ខ៖ អត់។ 
ក៖ េពលវ Åយចំ�ស់េហ=យ អត់Nនេក=តអីេទណ៎? 
ខ៖ អត់Nនផង។ 
ក៖ $ទ។ អ�� ឹងអ៊~Gសី¤ំងពីេ(េកBងដែដល ½¬ ប់េរ�នេ(ឯ�? 
ខ៖ េរ�នេ(អូរដំបងេនះឯង។ 
ក៖ $ទ។ $នGតឹមd7 ក់ទីប៉ុ�B ន? 
ខ៖ េម=លពីេដ=មេគេ�d7 ក់ទីដប់ ពីេដ=មអូ ឥឡ̂វេគ! ទីដប់ពីសងÁមអូ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ពីសងÁម�ស់។ 
ក៖ $ទៗ។ េហ=យIលេ�ះNនមិតRភកR ិ�Á ល់_7  េរ�ននFមួយ_7 េទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អត់េទណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យសព�ៃថ+ េហ=យនិងពីមុន អ៊~Gសីេឃ=ញNនអីខុសែប¬ក_7 េទ? 
ខ៖ ខុស¤។ 
ក៖ ខុសមិចេ�អ៊~Gសី? 
ខ៖ ខុសែប¬ក សម័យេគេជ®នេល®ន ខុសែប¬ក_7 ។ 
ក៖ ឥឡ̂វេជ®នេល®នណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េជ®នេល®នមិចេ�? 
ខ៖ េជ®នេល®នេធ� =ថ7ល់។ 
ក៖ $ទ។ Iលពីមុនមិចែដរ? 
ខ៖ Iលមុនេគមិន�ន់េធ� =ថ7ល់ �́ ត់ែខ�ង ឥឡ̂វេគេធ� =ថ7ល់ �́ ត់ែខ�ង ខុសពីមុន។ 
ក៖ $ទ។ ចុះពីមុន$នអីជិះអ៊~Gសី? 
ខ៖ �៎? 
ក៖ $នអីសGNប់េធ� =ដំេណ=រ? 
ខ៖ េដ=រIលមុន។ 
ក៖ $ទ។ ចុះឥឡ̂វ? 
ខ៖ ឥឡ̂វជិះម៉ូ តូ សម័យមុនកង់។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ េ�ផjរេដ=រ ដល់ឥឡ̂វជិះសុទ¶ែតម៉ូ តូ។  
ក៖ អ�� ឹង�ក់ទង និងផW ºវថ7ល់ �ក់ទង និងផUះ និងIរេGប=G$ស់សN� រះមិចែដរ? 
ពីមុនNនអត់? 
ខ៖ ហូ៊! ខ� ះ´ត�ស់ ឥឡ̂វមធ·ម ក៏មិនNនប៉ុ�B នែដរ។ 
ក៖ $ទ។ ចុះ�ក់ទង�ច់Aម មុខ Nត់ ¢៉ងមិចែដរ? ពីេកBង 
េហ=យនិងឥឡ̂វខុស_7 អត់? 
ខ៖ ខុស_7 ¤។ 
ក៖ IលពីេកBងមិចែដរ? 
ខ៖ ពីេកBង�̧ត ដល់�ស់េឡ=ង។ 
ក៖ �ស់េឡ=ង¢៉ងមិច? 
ខ៖ �ស់េឡ=ង េរ�ងេGជÆវGជªញ។ 
ក៖ អ�� ឹងអ៊~GសីIលេ(ពីេកBង�̧តអត់? 
ខ៖ ខ? @ ំមិនដឹងែដរ ធមB¤ហ7 ឹង។ 
ក៖ អ៊~Gសីេអ�ន។ 
ខ៖ សN� សយូរេពក។ 
គ៖ សN� សយកេ��? 



ក៖ ទុកេhយកូនេ�ជំ�ន់េGIយ _ត់$នេរ�នសូGតអំពីជីវGបវតR ិTU ល់ខW Xន។ 
អ�� ឹង�៎? 
គ៖ អុឺ! 
ក៖ $ទ។ េហ=យ! �ក់ទងមួយេទ�ត �ក់ទង និងមÇ ºប អ៊~GសីចូលចិតRពិ�រមÇ ºបអី? 
ខ៖ ខ? @ ំអូ? 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ស¬ មÈ ºរ េ�+ រ 6។ 
ក៖ ស¬ មÈ ºរ េ�+ រ 6? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ។ េហ=យអ៊~Gសីេរ�នេធ� =មÇ ºបខW Xនឯង ឬក៏េរ�នអំពីឪពុកN� យ? 
ខ៖ េរ�នេធ� =ខW Xនឯង េហ=យេម=លែម៉_ត់ស¬ េ� េហ=យេរ�ន¤ម_ត់។ 
ក៖ អរ! $នន័យd លួចេរ�នពី_ត់ណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ដល់េពល�ប់េផ�=មេធ� =ខW Xនឯង េធ� =េក=ត។ 
ខ៖ េធ� =េក=ត។ 
ក៖ $ទ! 6+ ញ់ណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ។ េហ=យចេGមÆង អ៊~GសីចូលចិតRចេGមÆងអ� ីែដរ? 
ខ៖ ដឹងចេGមÆងសី̧? 
ក៖ ចេGមÆងបុ5ណ ឬចេGមÆងសម័យ? 
ខ៖ ចេGមÆងបុ5ណ។ 
ក៖ ចេGមÆងបុ5ណអី? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ចូលចិតRបទអីេគ? 
ខ៖ មិនដឹងបទសី̧េទ។ 
ក៖ អ៊~Gសី½¬ ប់េម=លេរ®ង�គេទ? 
ខ៖ េម=ល¤។ 
ក៖ ចូលចិតRេម=លេរ®ងអីែដរ? 
ខ៖ �គអី? �គែខB រអី? �គែខB រ ឬ�គអី? 
ក៖ េរ®ងែខB រ ៃថ ចិន ឥ�É  ចូលចិតRេម=លេរ®ងអីេគ? កូេរ�? 
ខ៖ ៃថ ែខB រ កូេរ�។ 
ក៖ $ទ។ េហ=យអ៊~Gសីែតងែតេម=លេរ®ងេ(េN៉ងប៉ុ�B ន? េពលទំេនរ? 
ខ៖ េម=លយប់។ 
ក៖ េម=លយប់ណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ¤ំងពីេកBងមកដល់ឥឡ̂វ េត=អ៊~Gសី½¬ ប់$នេដ=រប៉ុ�B នេខតR? 
េ(GបេទសកមZ @Fេយ=ង? 
ខ៖ ហឺុ! មិន�ន់េដ=រអស់ផង។ 
ក៖ អី¢៉! $នន័យd េដ=រ$នេGច=ន? 
ខ៖ អត់េទ! $នែតេ�េស�ម5ប $នមួយដង។ 
ក៖ េ�េស�ម5បមួយដងណ៎? 
ខ៖ មិនសូវ$នេដ=រ6+ យេទខ? @ ំ។ 
ក៖ េ�េស�ម5បេធ� =អី? អ៊~Gសី? 
ខ៖ េ�Fមួយេគផង Iលហ7 ឹងេគេ�បុណ·េ(វតRសី̧េទ! 
Iលហ7 ឹងេភ¬ច$ត់េហ=យ។ អូ! េ(ែGពក¤Nឃ។ 
ក៖ េ(¤Nឃ? 
ខ៖ �៎។ 



ក៖ េ�េធ� =អី? េ�េធ� =! េ�វតRែGពក¤Nឃអី? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ែខកឋិនអី? 
ខ៖ េ�ែហលកឋិន េគបបួលេ�GបេគនេËកIលហ7 ឹង។ 
ក៖ អ៊~Gសី½¬ ប់េ�េលងអងÁរវតRេទ? 
ខ៖ $នេ�ម�ងែដល¤។ 
ក៖ $ទ។ េហ=យ$នចូលេ�ដល់ក� @ងអត់? 
ខ៖ ចូល$នមួយែភ¬តហ7 ឹង មិន$នេដ=រជុំសព�ផង។ 
ក៖ $ទ។ Gប�ប់មកវញ̀អី? 
ខ៖ �៎! µនេគGប�ប់។ 
ក៖ ចុះអ៊~Gសី$នេ�េលងGសះGសង់េទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ $ន½¬ ប់េ�េលងភ7 ំគូែលនេទ? 
ខ៖ អត់ផង មិនែដល�Á ល់ផង មិន$នេ�េលង។ 
ក៖ ចុះអីេគ? េគេ�េ(កែន¬ងអងÁរអូ? 
ខ៖ �៎ស់? 
ក៖ កែន¬ងអងÁរ បឹងសី̧េទ! $5យ½¬ ប់$នេ�េលងេទ? 
ខ៖ $5យ$នេ�េលង ប៉ុនមិន$នចុះផង មិន$នេឃ=ញ។ 
ក៖ ½¬ ប់េ�េលងវប�ធម៌េទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ កែន¬ងហ7 ឹង! �̧ត�ស់? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ អ៊~Gសី½¬ ប់េ�េលងភ7 ំេពញេទ? 
ខ៖ អត់! មិនែដលេ�េលងផង។ 
ក៖ ហឺុ! 
ខ៖ មិនែដល$នេ�ផង។ 
ក៖ អ៊~Gសី½¬ ប់េ�េ�ធន៍�ត់េទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ ½¬ ប់េ�េលងេខតRGពះសីហនុេទ? 
ខ៖ អត់ែដលេ�ផង។ 
ក៖អត់ែដលេ�េទណ៎? 
ខ៖ អុឺ! 
ក៖ េហ=យេពលទំេនរអ៊~GសីចូលចិតRេធ� =អីេគ? េGច=នFងេគ? 
ខ៖ ទំេនរអូ? 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ េធ� =IរJរេពលទំេនរ។ 
ក៖ IរJរកំបុិចកំប៉ុកណ៎? 
ខ៖ IរJរកបំុិចកំប៉ុក។ 
ក៖ $ទ។ េ(ក� @ងGក HមGគª�ររបស់អ៊~Gសី Nនអ7កេចះេលងឧបករណ៍តÎនR ីេទ? 
ខ៖ អត់! អត់Nនអ7ក�េចះផង។ 
ក៖ ចុះNនអ7កទិញGទ ទិញសÁ រេគមកែចក�យេទ? 
ខ៖ អត់Nនផង។ 
ក៖ អត់Nនេទណ៎? Gក HមGគª�ររបស់អ៊~Gសី 
Nនអ7កែដលចូលចិតRេលងកីµGបDល់េទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ ចូលចិតRេម=ល�៎? 
ខ៖ ចូលចិតRេម=លNន! អត់Nនផងហ7 ឹង។ 



ក៖ អត់Nន។ 
ខ៖ េប=េ B́ ចពុកខ? @ ំ_ត់ចូលចិតR ែត_ត់ខូចេហ=យ _ត់ចូលចិតRេម=ល។ 
ក៖ $ទៗ។ េប=ឪពុកចូលចិតRណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ចុះកីµ$ល់�ត់ ចូលចិតRេទ? 
ខ៖ អត់! អត់ផង _ត់េម=លែតកីµGបDល់។ 
ក៖ ណក! Nនអ7កចូលចិតRែដរ _ត់d_ត់ចូលចិតR$ល់�ត់? 
ខ៖ ដឹងេគហ7 ឹង! ខ? @ ំអត់ដឹង។ 
ក៖ បងប¹ ºន �ច់�តិ កូនេ�? 
ខ៖ �៎? ក« Xយ។ 
ក៖ ហ7 ឹង! ក« Xយ ក៏hចនិ¢យ$នែដរ អ�� ឹង�៎? អ៊~Gសី! 
ផUះរបស់អ៊~Gសី�ងសង់រយះេពលប៉ុ�B ន67 ំេហ=យ? 
ខ៖ ផUះខ? @ ំអូ? 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ យូរែដរ េម=ល¤ំងពីចិតG$ំបួនមិស ផUះេនះចិតG$ំបួន។ 
ក៖ ចិតG$ំបួនណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យផUះហ7 ឹង �ងសង់ពីថB ឬក៏ពីេឈ=? 
ខ៖ េឈ=។ 
ក៖ េឈ=ណ៎? សសរេធ� =ពីអី? 
ខ៖ េឈ=ែដរ។ 
ក៖ ដំបូលផUះេធ� =ពីអី? 
ខ៖ ស័ង§សីGបក់។ 
ក៖ ចិេ�Ï Æងេធ� =ពីអី? 
ខ៖ ស័ង§សី។ 
ក៖ ចុះបង¹ ºចេធ� =ពីអី? 
ខ៖ បង¹ ºចអត់Nនផង Nនែតស័ង§សីGបក់។ 
ក៖ ចុះរបងផUះព័ទ¶ជុំ វញ̀ អ៊~GសីេGប=អីែដរ? 
ខ៖ អត់េGប=អីផង ទេទរ អត់ផង។ 
ក៖ អ៊~Gសី½¬ ប់$ន! ½¬ ប់5�ំ5� �� ន់ µំលីវ ចូកកំពឹសអត់? 
ខ៖ អត់ផង។ 
ក៖ អត់េចះ5េំទណ៎? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អ�� ឹងNនអ7កេចះអត់េ(ក� @ងGក HមGគª�រ? 
ខ៖ �៎? 
ក៖ េ(ក� @ងGក HមGគª�ររបស់អ៊~Gសី Nនអ7កេចះ5�ំ5� �� ន់ µំលីវអត់? 
ខ៖ អត់Nនផង អត់Nនអ7ក�េចះ។ 
ក៖ អត់NនGគប̂េGងÆនណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ផUះអ៊~Gសី�ងសង់ខW Xនឯង ឬក៏ជួលFងេធ� =? 
ខ៖ េធ� =ខW Xនឯង។ 
ក៖ េធ� =ខW Xនឯងអ�� ឹង ប៉ុ�B នែខ$នេហ=យ? អ៊~Gសី? 
ខ៖ ដឹងប៉ុ�B នែខេទ! េរ�ងយូរែដរ។ 
ក៖ អត់សូវ�ំេទណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ អត់�ំ ក៏អត់អី។ អ�� ឹង�ក់ទង និងជំ�ញវញ̀ អ៊~Gសី½¬ ប់េរ�នជំ�ញអីខ¬ ះ? 
¤ំងពីេកBងមកដល់ឥឡ̂វហ7 ឹង�៎? 



ខ៖ អត់Nនជំ�ញអីផង។ 
ក៖ តÐញកេនU រអូ? 
ខ៖ អត!់ អីក៏មិនែដល$នេធ� =។ 
ក៖ ចុះDដំំ� ំ½¬ ប់េទ? 
ខ៖ D!ំ ½¬ ប់¤ Dដំំ� ំD។ំ 
ក៖ Dអំីខ¬ ះ? 
ខ៖ Dជំីកំប៉ុង បែន¬។ 
ក៖ បែន¬អីេគ? អ៊~Gសី? 
ខ៖ បែន¬ Gមះ DGំ¤ប់ Gមះ ប៉ុហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ អ៊~Gសី½¬ ប់DGំស̂វអត់? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ េនះGស̂វ? 
ខ៖ អត់$នDផំង។ 
ក៖ េធ� =មិច$ន $នអ�� ឹង? 
ខ៖ Gពªស។ 
ក៖ អរ! អ�� ឹងGពªសខុសពីDណ៎ំ? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ! ខុសខ? @ ំអ�� ឹង។ អ៊~Gសី½¬ ប់េឡ=ងេ¤7 តយកទឹកេធ� =ស§ រេទ? 
ខ៖ អត់ផង។ 
ក៖ ½¬ ប់េធ� =កÎនRក់ េធ� =បងÁ ីលក់េទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អ៊~Gសី½¬ ប់េ�រកGតីេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ $ទ។ អ�� ឹង�ក់ទង និងសត�ចិ�� ឹមវញ̀ អ៊~Gសី½¬ ប់ចិ�� ឹមសត�អីខ¬ ះ? 
ខ៖ ចិ�� ឹមពីេដ=ម ចិ�� ឹមNន់។ 
ក៖ ចិ�� ឹមNន់ណ៎? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ េហ=យចំេ_ Nន់ Gជក̂ �អី? �½¬ ប់ចិ�� ឹមេទ? 
ខ៖ �អត់េទ ចិ�� ឹមGជក̂ Nន់ េ_ពីេដ=ម½¬ ប់ចិ�� ឹម ឥឡ̂វអស់េហ=យ។ 
ក៖ អ�� ឹង�ក់ទង និងសត�ៃGពវញ̀ អ៊~Gសី½¬ ប់ចិ�� ឹមេទ? 
ខ៖ អត់! ចិ�� ឹមែតសត�Gស Hក។ 
ក៖ អ៊~Gសី½¬ ប់លឺសត�េសកេទ? 
ខ៖ អត់ផង។ 
ក៖ សត�េសក សត��រ »I ½¬ ប់លឺេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ ½¬ ប់ចិ�� ឹមេទ? 
ខ៖ អត់ចិ�� ឹមផង អត់ែដល$នចិ�� ឹមផង។ 
ក៖ ½¬ ប់លឺេគេ�សត�កំGប Hក Iែហងេទ? 
ខ៖ ½¬ ប់ែតលឺេគេ�ហ7 ឹង។ 
ក៖ ែតអត់�Á ល់េទណ៎? 
ខ៖ អត់�Á ល់។ 
ក៖ ចុះអ៊~Gសី�Á ល់ដងÑ ºវេន�ងេទ? 
ខ៖ ដងÑ ºវេន�ងអត់�Á ល់ផង ប៉ុនលឺែតេគd។ 
ក៖ លឺេគdមិចែដរ? 
ខ៖ លឺដងÑ ºវេន�ងេគេធ� =អីេគ? 
ក៖ េធ� =សូGតណ៎? 
ខ៖ �៎! G_ន់ែតលឺ ែតខ? @ ំមិនែដលេឃ=ញ។ 



ក៖ ចុះអ៊~Gសី½¬ ប់ចិ�� ឹមសត�ឃ« @ ំេទ? 
ខ៖ អត់ផង។ 
ក៖ អត់េទណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហតុអី$នអត់ចិ�� ឹម? 
ខ៖ អត់ចិ�� ឹម ខ? @ ំមិន$នចិ�� ឹម។ 
ក៖ ចិ�� ឹមឃ« @ ំ ¬́ ចឃ« @ ំតិចអី? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ �គេGច=ន ¬́ ចឃ« @ ំទិច? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ¤ំងពីេកBងមកដល់ឥឡ̂វ េត=អ៊~Gសី½¬ ប់ជួបបÃÄ អីែដលពិ$ក 
េDះG�យអត់េចញេទ? 
ខ៖ អត់ផង _B នបÃÄ អីផង។ 
ក៖ ធមB¤ៗណ៎? 
ខ៖ ធមB¤ៗ។ 
ក៖ ចុះបទពិេ�ធន៍ល̧ៗែដលគួរេhយចង�ំIលេ(ពីេកBង អ៊~GសីNនេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ បទពិេ�ធន៍ល̧ៗហ7 ឹង ឧ�ហរណ៍d! ចិ�� ឹមេ_$នមួយ េ_NនកូនធំថW @ះ 
អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ ហឺុ! ខ? @ ំមិនែដល$នចិ�� ឹមេ_ Nនកូនផង។ 
ក៖ $ទ។ ឬក៏Dដំំ�េំ� DGំក̂ច G�ប់ែតGក̂ចែផ¬មកេGច=នអ�� ឹង�៎? 
½¬ ប់Nនេទ? 
ខ៖ Nនែតេដ=មGក̂ច6B រ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ Gក̂ចេ�ធÒ�ត់ មិនែដល$នDផំង។ 
ក៖ $ទ។ G_ន់ែតឧ�ហរណ៍! អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ Iលពីអ៊~Gសីេ(េកBង ½¬ ប់Gសៃមd ធំេឡ=ងចង់េធ� =អីេទ? 
ខ៖ Nនចង់េធ� =អីផង េ�េរ�នហ7 ឹងឯង។ 
ក៖ ចង់េ�េរ�នណ៎? 
ខ៖ �៎! េរ�នមិន�ន់េចះផង ឈប់$ត់េហ=យ។ 
ក៖ ហឺុ! 
ខ៖ ដល់េនះេ� GសណុកខW Xនេ� ´នេរ�នេ� េរ�ន$នd7 ក់ទីដប់ហ7 ឹង 
d7 ក់ពីេដ=ម។ 
ក៖ $នd7 ក់ទីដប់ែដលណ៎? 
ខ៖ �៎។ d7 ក់ទីដប់ពីេដ=ម Nនដូចd7 ក់ទីដប់សម័យេនះ� d7 ក់ទីដប់ពីេដ=ម។ 
ក៖ $ទ! d7 ក់ទីដប់ពីេដ=ម។ េហ=យG_ន់ែតhន$ន សរេសរ$ន 
េហ=យក៏Gស HកេទសNនបÃÄ ណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ។ បÃÄ អីេគ? 
ខ៖ សÎJÁ ម។ 
ក៖ េ(េពលែដលអ៊~GសីជួបបÃÄ សGJមអ�� ឹង Iររស់េ(¢៉ងមិចែដរ? 
ពិ$កGសªល? 
ខ៖ ពិ$ក ពិ$ករត់។ 
ក៖ ចុះអ៊~Gសីចង់េhយ�េក=តេឡ=ងេទ�តអត់? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អត់េទណ៎? 



ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ។ អ�� ឹងខ? @ ំអរគុណដល់អ៊~Gសី 
ែដល$នផ�ល់IរសN� សរយះេពលយូរគួរសមែដរ។ អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ! អ�� ឹងខ? @ ំអស់សំណួរេហ=យ។ ប៉ុែនRមុននិងប�� ប់ 
ខ? @ ំចង់បÃÏ ក់G$ប់អ៊~Gសីម�ងេទ�ត េដ=ម�ីេhយ! េដ=ម�ីេDះG�យេ(ចម+ល់ 
េពលេគសួរ េគអីអ�� ឹង�៎? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ $ទ។ អ�� ឹងេ_លបំណងៃនIរសN� សេនះ សួរd េដ=ម�ីអ� ី? 
គឺេដ=ម�ីរកjទុកេ(GបវតR ិTU ល់ខW Xនរបស់អ៊~Gសី េដ=ម�ីេhយកូនេ�ជំ�ន់េGIយ 
_ត់$នេរ�នសូGតអំពីGបវតR ិរបស់អ៊~Gសី 
េហ=យនិង´ង�កលវទ̀aល័យេគ$នេរ�នសូGត។ មួយេទ�ត 
េដ=ម�ីផjរ�Ï ប់ទំ�ក់ទំនងរ�ងអ៊~Gសី និង�ច់�តិដៃទេទ�តហ7 ឹង ែដលេ(6+ យ 
េ(ជិតហ7 ឹង េដ=ម�ីេhយNនទំ�ក់ទំនង_7 Iន់ែតល̧Gបេស=រ។ អ�� ឹង�៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ។ អ�� ឹងFចុងេGIយអ៊~GសីNនសំណូមពរ 
ឬក៏មតិេ¢បល់អីសGNប់េកBងជំ�ន់េនះ ឬក៏េកBងជំ�ន់េ�មុខេទ�តហ7 ឹង 
េដ=ម�ីេhយ_ត់hចេរ�នសូGតខ¬ះ? 
ខ៖ _B នេ¢បល់អីផង។ 
ក៖ អត់Nនេទណ៎? 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ េហ=យចង់េhយេ�ៗរបស់អ៊~Gសី I¬ យFអី? 
ខ៖ Nនចង់េhយI¬ យFអី! ចង់េhយ_7 េរ�នេចះដឹង 
Iរេរ�នសូGត$នេចះដឹងេ� $នេGÓGជះ។ ខ? @ ំេរ�នមិនសូវេចះដឹង 
G_ន់$នេម=លអក�រ$នDច់ខ¬ ះ $នតិចៗ។ 
ក៖ $ទ។ 
ខ៖ ប៉ុហ7 ឹងឯង អស់េ¢បល់េហ=យ។ 
ក៖ $ទ! អ�� ឹងខ? @ ំអរគុណេហ=យអ៊~Gសី ែដល$នផ�ល់IរសN� ស 
ដល់´ង�កលវទ̀aល័យ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ ´ងខ? @ ំ េដ=ម�ីhចេរ�នសូGត អំពីអ៊~Gសីផងែដរ។ 
ខ៖ �៎។ 
ក៖ $ទ។ ខ? @ ំសូមអរគុណ សូមជGNបË។ សូមេhយសុខសបÐយ�? 
ខ៖ �៎។ 
ចប់។       

                                         


