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ក៖ 
អ9: ឹង=យ>ដំបូងខA B ំសូមែថDងអំណរគុណដល់=យែដលHនេ5យខA B ំនិងេធK LMរសំ+ស៏ជីវ
QបវតS ិរបស់=យេហLយMរសំ+ស៏េនះគឺេធK LេឡLងេXយ2Yសកលវ 3ទ[ល័យBYU`=យេX
យ2រែតសកលវ 3ទ[ល័យនិងចង់ែថរកbអំពីជីវQបវតS ិរបស់ជីដូនជីdរបស់=យនិងេហLយក៏
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កh Bងេវ iកផbយរបស់សកលវ 3ទ[ល័យនិង ែដលឬេទ=យ។ 

ខ៖ យល់Qពម 

ក៖ អ9: ឹងខA B ំៃថ�ែខែដលខA B ំសំ+ស៏=យគឺេgៃថ�ទី១៨ ែខ០៤ �% ំ២០១៧ `=យ។ 
េហLយទីdំងែដលខA B ំHនសំ+ស៏េនះQត�វHនេធK LេឡLងេgភូមិែQពក2K យ ឃំុ�ងំេគសី 
Qស �កស័ងែគ េខតSHត់ដំបង`=យ។ អ%កែដលសំ+ស៏=យគឺ កូនរបស់=យ។ 

ក៖ អ9: ឹងពូ�ត់េlm ះអីែដលពូ? 

គ៖ Hទេlm ះេgកh Bងអតស�� នបណ័� របស់ខA B ំគឺេlm ះ សរ 2�� ក់។ 

ក៖ �អ9: ឹងពូ5ច�ប់េផSLមេដLម�ីេធK LMរសំ+ស៏=យចឹង`ពូ។ 

គ៖ Hទ។ អ9: ឹង>ដំបូងេនះ ខA B ំសូមសួរេ�ែម៉ខA B ំ េអLេlm ះ�� ល់របស់ែម៉ខA B ំគឺេlm ះអី? 

ខ៖ េlm ះេម0ន។ 

គ៖ ដូច>5យុរបស់ែម៉`�% ំេនះkន5យុប៉ុនfm នេហLយ? 

ខ៖ 5យុ៧០�% ំ។ 

គ៖ ែខ�% ំកំេណLត េតLែខអី �% ំអី? 

ខ៖ ែខអស�� ច ៃថ�សុQក។ 

ក៖ ៃថ�ែខHំ�ងំ`=យ? 

ខ៖ អត់ដឹងេទអត់2� ល់។ 

ក៖ េgកh Bងអតស�� នប័ណ�ត់នុះបង? 

គ៖ ៃថ�ទី០១ ែខ០៦ �% ំ១៩៧៧។ 

ក៖ �។ 

គ៖ អ9: ឹងតសំនួរទីបីរ។ ែម៉េកLតេgកែនD�� ល់របស់ែម៉េកLតេgកែនDង`? 



ខ៖ េកLតេgៃQព2K យេនះឯង។ 

គ៖ ឃំុអី Qស �កអី េខតSអី? 

ខ៖ ឃំុ�ងេគសី Qស �កសង់ែគ េខតSHត់ដំបង។ 

គ៖ ែម៉kនបងប¢ £នប៉ុនfm នfក់? 

ខ៖ kនQHំបួនfក់។ 

គ៖ Qប �សប៉ុនfm ន Qសីប៉ុនfm ន? 

ខ៖ Qសីបួន Qប �សQHំ។ 

គ៖ ែម៉kនកូនេgកh Bងបន�ប់ែម៉ឯងនិងប៉ុនfm នfក់? 

ខ៖ េgកh BងQគ¤2រនិងQHំមួយfក់។ 

គ៖ ែម៉ឯងកូនទីប៉ុនfm ន? 

ខ៖ កូនទីពីរ។ 

គ៖ េអLេlm ះបងប¢ £ន បងប¢ ¥នkនេlm ះអីខD ះ? 

ខ៖ េlm ះ េម¦ត និងខ§ ¥នខA B ំេlm ះ េម0ន. dវ�ន. 5េវ0ន. ខ̈Bន. 5េវ�ត. មី2រវ 3ត. មីQកង។ 

ក៖ QHំបីfក់អី=យ? 

ខ៖ QHំបួន។ 

ក៖ QHំបួនfក់ដូចHត់មួយfក់? 

ខ៖ 5វ 3តមិញkនេហLយេg? 

ក៖ kនេហLយ ែតដូច>េលL =យទីពីរ។ 

ខ៖ បងេម¦តនុះ។ ប៉ុនែនSខូចអស់ពីេហLយ េgសល់ែតQHំពីរេទ។ 

គ៖ ឥឡ� វនិងចង់សួរnែម៉kនេg�ំេរ0ង 2ច់េរ0ងអK ីខD ះអំពីពួកេគែដលឬអត់។ 

ខ៖ kនែតMល5ពពតនិងឯងរត់ទីfត់ទីែនង។ 

ក៖ រត់>មួយ�% ចឹងេ�=យ? 

ខ៖ Hនេ�េgភូមិរ«េXះេfះHនមួយែខ មកវ 3ញសនS ិ+ព រត់េ�dកុក 
មកពីdកុកមកេd% តពង មកពីេd% តពងមក មកៃQព2K យវ iញ។ 

ក៖ រត់>មយយបងប¢ £ន=យនិង? 

ខ៖ រត់ែបក�% ទីfត់ទីែនង5ខDះេgៃប៉លិន 5ខDះេgអី`អីណីេទ។ 

គ៖ េgេពលែដលអ%ក 
េអLដូចnេពលែដលែម៉ឯងេgពីេកmងនិងែម៉ឯងចូលចិតSេធK Lអីេពលជួបជុំបងប¢ £នចឹង`? 



ខ៖ kនេធK LអីkនែតេធK LែQស kនេធK Lអី។ 

ក៖ អត់kនដូច>¬D ប់េធK Lអី>មួយ�% ចឹង`=យដូ> េលងបីឡ� កបីលរ 
ឬក៏េលងធីជុំ�% អី? 

ខ៖ េអLអត ់Mលនិងអត់kនេលងបីរឡ� កបីរលអីផង kនែតធំទីពី 
ទីមួយនិងេយLងេរ¦ងេQតLសតិតេគេ�បួសេ� េយLងkនែតផ £រែតអីនិង។ 

គ៖ អ9: ឹងសួរតេទ¦តn េgេពលេនះេតLពួក�ត់រស់េgកែនDង`ខDះែដល 
ដូច>ឥឡ� វពួក�ត់រស់េgឯង`? 

ក៖ បងប¢ £ន=យ`ស់? 

ខ៖ បងប¢ ¥នរស់េgអូរ2រេ® បួនេgៃប៉លិន េgបឹងQតកូន។ 

គ៖ ចង់និ=យnេពលឥឡ� វនិងពួក�ត់េធK Lអី? 

ខ៖ អូរអត់ដឹងេg�� យពី�% `ស់។ 

ក៖ =យអត់ែដល¯ក់ទង�ត់េទនុះ=យនុះ? 

ខ៖ អត់េទ ទល់ែតkនMរអីkនេ� េគទល់ែតkនMរHនេគមក េបLអត់ អត់។ 
េនះេgែតឯងនិង។ 

គ៖ ចង់សួរnែម៉របស់ែម៉និងkនេlm ះអី? 

ខ៖ េlm ះ=យ អួន។ 

គ៖ ចុះឪពុក? 

ខ៖ ឪពុកេlm ះ វង់។ េបLd=យមិន2� ល់េទេវ iយ េកLតមកមិនែដលេឃLញផង។ 

គ៖ ឪពុកkS យែម៉និង5យុប៉ុនf% នេហLយ? 

ខ៖ Qបែហលចង់មួយរយេហLយេទដឹង �ត់ខូចយូរ`ណីេហLយ។ 

គ៖ អ9: ឹងែម៉kន�ំេទn�ត់េកLតេgកh Bងៃថ�` �% ំ`? 

ខ៖ អត់េទអត់ដឹង។ 

ក៖ �% ំែខm រអត់ដឹងែដលនុះ=យនុះ? 

ខ៖ េអL�% ំែខm រ�ំ �% ំឆ§ £វ។ 

ក៖ �% ំឆ§ £វ=យ ឬក៏d? 

ខ៖ =យ។ d�% ំរM។ 

គ៖ ែខ�% ំអត់�ំេទ? 

ខ៖ ែខ�% ំអត់ដឹងេទ មិនដឹងៃថ�ឯ` ែខឯណីេទ។ 

ក៖ ចុះ�ត់េកLតេg`=យkS យនុះ? 



ខ៖ �ត់មិនដឹងេកLតឯ`ែដល មិនដឹង�ត់េកLតេg`េយLងមិនHនសួរ�ត់ផង។ 
េបLេយLងេកLតមកធំេឃLញ�ត់េgេនះ េgឃំុ�ងសីនិង ខA B ំេកLតមកេឃLញ�ត់េgេនះែដល 
ដឹង�ត់េកLតេgត`។ 

គ៖ ចង់សួរnឪពុករបស់ែម៉និង�ត់Qបកបមុខរបស់អីចិ9: ឹមជីវ iតខD ះ? 

ខ៖ kនេធK LអីេធK LែQសនិង`។ 

ក៖ �ត់¯ងំពីfក់េធK LែQស¯ងំពីfក់ែមន=យ? 

ខ៖ និងេហLយ េធK LែQស¯ងំអស់�%  MលនិងkនមុខរបរអីេYកេអLយ។ 

គ៖ ដូច>ឪពុកkS យរបស់ែម៉និង�ត់>មនុស�ែបប`? 

ខ៖ kនែបប`�ត់េធK LែតែQសនិង kនេធK Lអី�ត់។ 

ក៖ �ត់Mច ឬក៏ស§ £តអីចឹង`=យ? 

ខ៖ �ត់kនMចអី�ត់។ 

ក៖ � =យ2� ល់អីេគខDះអំពី�ត់? 

ខ៖ អត់ដល់េនះេ� ែបក�% េ�េgអូរQសេ²អស់េ� 
មិនដឹងn�ត់េធK L³ងមុខរបរអីេបLេយLងែបក�% អស់េហLយនុះ។ 
េយLងkនបS ីេយLងេgេនះេ� �ត់�ង�ស់តិចេ��ត់េ�េgឯេfះេ� kនដឹងអី។ 
េបLេgេនះ¯ងំអស់�% kនអី។ 

គ៖ ចឹងចង់សួរេទ¦តnែម៉kនេg�ំ2ច់េរ0ងអK ីអំពីឪពុកkS យរបស់ែម៉`? 

ខ៖ អត់េទមិន�ំេទ។ 

ក៖ ដូច>=យ¬D ប់េធK LអីេគខDះ>មួយពួក�ត់`kន�ំេទ? 

ខ៖ kនេធK Lអី kនែតេធK LែQសនិង ភ́ £រ>មួយ�ត់េ�អីេ�។ 

គ៖ ដូចnចង់និ=យnែម៉ឯងkន�ំ2ច់េរ0ងែម៉ឯងពីតូចមក>មួយ�ត់ 
kនកំសត់កំរអី>មួយ�ត់ខD ះចឹង`? 

ខ៖ ដូចមិនHន�ំអីេទ េបL�ស់`ស់េ�េហLយ េបLnេgេកmងេ�Q�ន់ 
ចុះេបL5ពីមុនមកេយLងµេភDចអស់ែដលនុះ េបLេយLងµ។ 

ក៖ �អត់ែដលkនអនុសbវរ iអី>មួយ�ត់ 
ដូច>�ត់¬D ប់ផSល់អនុសbវរ iអីមួយ=យសប¶យឬក៏អី>មួយ�% ចឹង`? 

ខ៖ អត់ពីេដLមេយLងkនសប¶យដូចេយLងសម័យេនះឯ`។ េបL�% នថ%ល់ផងនិង 
េបL�% ថល់េហLយក៏�% នម៉ូ តូ �% ន·នេទ¦ត េបLេយLងអត់ 
អ%កែQសkនែតប៉ុននិងឯkនែតេធK LែQសនិងឯ។ 
ចូល�% ំអីkនេ�ឯ`េបLេgែតកh Bងផ�ះនិង។ 
េបLេយLងឥឡ� វេនះេ�េយLងkន·នkនម៉ូ តូអី េfះពីេដLមkនអីេដLរេធm LេជLងនុះ 
េហLយអ%កបរេទសេ�រប៉ុននិងឯង ចង់េ�`kនែត5េទសេ�និង។ 



គ៖ ខA B ំចង់សួរែម៉n ែម៉kន�ំេlm ះឪពុកែម៉ dនិងេlm ះអី? 

ខ៖ អត់េទ អត់។ េកLតមកអត់េឃLញ អត់ដឹងេ2ះែតមSង។ 

ក៖ ចឹងអត់kន�ំេlm ះេទ? 

ខ៖ អត់េទ មិនដឹងnេម៉ច អីេម៉ចេទ។ 
េយLងµមិនHនេgេក¦ន�ត់េបLនិ=យេ5យដល់េ�។ 

គ៖ េតLQក �មQគ¤2ររបស់អ%ករស់េgកh BងេខតSេនះែដល អស់រយះេពល។ 
ចង់សួរnេតLែម៉រស់េgកh BងេខតSេនះយួេហLយ ឬក៏េនះ។ 

ខ៖ េអL5យុ ៧០ µ៧០និងេហLយ។ 

គ៖ អតេ់ទចង់សួរnែម៉មករស់េgភូមិេនះ ឃំុេនះយូរេហLយឬេg? 

ខ៖ េអLមកយូរេហLយ។ 

ក៖ យូរេហLយ=យ? 

ខ៖ េអLយូរេហLយ។ 

ក៖ Qបែហល>រយះេពល ៧០�% ំអីចឹងនុះ=យ? 

ខ៖ េអL។ 

គ៖ េគចង់សូរnែម៉និងkន2ច់¸តិSរស់េgេQ¹Qបេទសែដលឬេទ? 2ច់¸តិS2� ល់? 

ក៖ បងប¢ £ន=យkនអ%ក`េគរស់េgេQ¹Qបេទសេទ? 

ខ៖ េអLអត់kនេទ។ 

ក៖ េQ¹ពីQស �កែខm រគឺអេតLអត់kនេ2ះម៉ងនុះ=យ? 

ខ៖ អត់kនេទ។ េយLងµ�% នែខ�រយះ។ 

គ៖ េអLេគចង់សួរnបS ីរបស់ែម៉និងkនេlm ះអី? 

ខ៖ េlm ះ រ 3ទº។ 

ក៖ Qតកូល�ត់អីេគ=យ? 

ខ៖ សរ រ 3ទº។ 

គ៖ ែម៉HនឪនិងេអL េរ¦បMរេg�% ំ`? 

ខ៖ មិនដឹងេទ មិនដឹងMល`។ 

ក៖ អត់�ំេទនុះ=យ ចុះអត់�ំ�%  ំែប៉ត>ងឬក៏ ហុក>ងអីេទ=យនុះ? 

គ៖ MលេពលែដលHនឪនិងេg�% ំ`? 

ខ៖ អរមិនHននឹកេឃLញេទេរ0ងចឹងៗ។ 



ក៖ ចុះេពលែដលេរ¦បMរនិង=យេរ¦បMរេXយចិតSឯង ឬក៏េគេរ¦បចំេ5យ? 

ខ៖ េXយចិតSឯង។ 

ក៖ ចុះដល់េពលHនចឹងdkនេ5យៃថDចំនួយអីេទ=យ? 

ខ៖ េ5យែដលក៏ប៉ុែនSយូេហLយមិន�ំេទ។ 

ក៖ �ៃថDប៉ុនf% នអីអត់ដឹងេទនុះ=យនុះ? 

ខ៖ អត់ដឹងេទ េភDចអស់េហLយ។ 

គ៖ ចង់េ5យ�ត់និ=យn េពលជួបបS ីរបស់�ត់ដំបូងនិងេgេពល`? 

ក៖ ជួបរេប¦បេម៉ចអីចឹង ជួបេg`អីចឹង េgភូមិ`អីចឹង`=យ? 

ខ៖ េgភូមិ>មួយ�% និង។ 

ក៖ �េហតុអីHន>=យQសYញ់�ត់? 

គ៖ �ត់េម៉ច>មនុស�េម៉ច? 

ខ៖ �ត់kនេម៉ច�ត់ េQ¼ះេយLងµយូរេហLយេភDចអស់ែដល។ 
ចុះេមLលចិតSសិប�% ំេ�េហLយ`។ 

ក៖ អត់�ំេ2ះម៉ងអី=យ? ែម៉នចង់Yក់េទអី=យ េអ¦នេទអី? 

ខ៖ េអLអត់េទ េអ¦នអីចំ`ស់េនះេ�េហLយ េ�េអ¦នេធK Lអី។ 

គ៖ ចឹងចូលសំនួរទីQHំមួយ។ សំនួរេនះចង់សួរn ែម៉5ចសរេសរអក�ែខm រHនែដលអត់? 

ខ៖ េអLមិនHនេរ¦នផងHនអីសរេសរ ជំfន់និងអត់kនេទ។ 

ក៖ មិនHនេរ¦នេ2ះែតមSងអី=យ? 

ខ៖ អត់េ2ះែតមSង។ 

ក៖ ចុះ=យេចះ+2រអីេទ? 

ខ៖ អត់េទ ស½ ីក៏មិនេចះែដល។ អត់¯ងំអស់។ 

គ៖ ចឹងេយLងចូលសំនួរទីដប់ចង់សួរn�ត់េរ¦នដល់n% ក់ទីប៉ុនf% ន? 

ខ៖ អត់ អត់kនHនេរ¦នHនសូQតអីេទ។ េយLងពីេដLមkនដូច5ឡ� វអី`។ 

ក៖ =យមិនHនេរ¦នេ2ះសូម�ីែតអករ�កមmអី=យ? 

ខ៖ មិនHនេរ¦នេ2ះ។ 

ក៖ �ចឹង។ 

គ៖ Hទេគចង់សួរnែម៉និងkនមិតSភក¾ ិចិតSស% ិទº? 

ខ៖ អត់kនេទ។ 



ក៖ អត់kនេ2ះម៉ងនុះ=យ? 

ខ៖ អត់។ 

ក៖ ចុះសម័យពពតនិងអត់kនមិតSភក¾ ិស% ិទº2% លអីជួបេ³m ចអីមួយ�% េទ=យ? 

ខ៖ អត់េទ �m នអី¯ងំអស់មិនែដលkនមិតSភក¾ ិអីនិងេគេទ។ 

គ៖ ែម៉េធK LMរេgµលែQសkនែដលេទ ឬេធK L>5ជីវកមmអីមួយ? 

ខ៖ �% នេទ kនែតេធK LែតែQសែតមួយមុខ។ 

ក៖ ចិ9: ឹមQជ�កអីអត់េទនុះ=យនុះ? 

ខ៖ អត់េទ។ 

គ៖ ខA B ំចង់សួរែម៉េទ¦តn ែម៉េQ¹ពីេធK LែQសនិងែម៉kន�ប់5ជីបអីេQ¹ពីនិងេទ¦ត? 

ខ៖ �% នេទ kនែតស¿ £ង kនែតដក kនែតQច�តនិងឯង។ 

ក៖ ចឹងkនែតប៉ុននិងេទនុះ=យអត់kនេធK Lអីេផ�ងេQ¹ពីស¿ B ងដកនិងេទ? 

ខ៖ អត់េទ។ 

គ៖ dំពីៃវេកmងមករហូតដល់េពលេនះជីវ 3តរបស់ែម៉និងkន�D ស់បÀ £រអីេគខDះ? 
dំងពីេកmងមកដូចnែម៉kន�D ស់បÀ £រពីកំសត់កំរមក? 

ខ៖ មិនkន�D ស់បÀ £រអី kនែតសពKៃថ�ទំេនប៉ុននិងឯងេគេ5យេgេមLលកូនេ5យេគ។ 

គ៖ ចុះរហូតដល់ឥឡ� វនិងkន�D ស់បÀ £អីេទ? 

ខ៖ មិនkនេទ�% ន�D ស់បÀ £អីផង សពKៃថ�និងេគេ5យេgផ�ះេgែតផ�ះនិងឯង។ 

គ៖ េអLដូចnែម៉kនមÁ £ប`ែដលែម៉េពញចិតS³D ងំ ដូចnែម៉ចូលចិតS`? 

ខ៖ kនែតបុកអំបិលេម�ស។ 

ក៖ ទឹកQបហុកអីនិង=យ? 

ខ៖ េអLµរកមឹកអី2ច់lមេនះេ�មិនរចួេទ។ 

គ៖ ពីមនុមករហូតដល់�ស់និងែម៉ចូលចិតSេលងែល�ងកំ2នSអីខD ះ? 

ខ៖ kនHនែដលេ�េលងអីផង។ 

ក៖ េHះឈូង ¯ញQ¼ត់អីអត់ែដលនុះ=យ? 

ខ៖ អត់េទ �ស់ពីេដLម�% នេទេបLkន 
kនែតេគអ%កេដLរេលងេgdមវតSdមµអីតិចតូចអីkន 
ប៉ុនែនSអញមិនែដលHនេ�`និងេគេទ េgែតផ�ះ។ 
សពKៃថ�េនះក៏មិនែដលHនេ�`ែដល។ សពKៃថ�kនែតមុខMរេ�ែតវតS។ 

គ៖ ែម៉kនដូចnចំេរ¦ងែដលែម៉kន2S ប់ពីមិនមកែម៉kន�ំអីខD ះ? 



ខ៖ អត់មិនែដលkនអី2S ប់និងេគេទ។ 

ក៖ អត់ែដលេQចÃងេ2ះអី=យនិង? 

ខ៖ អត់មិនែដលkនេ2ះ មិនែដលចេរ¦ងមិនែដល�អំីផង។ 

គ៖ kន�ំអីេទ? 

ខ៖ �% នេទមិនែដលHនេQចÃង Hនអីនិងេគេទ។ 

គ៖ 
េអLចង់សួរnេgកh BងQក �មQគ¤2រែម៉និងkនអ%ក`k% ក់ែដលេចះេលងឧបករណ៏េភDងែខm រេទ
? 

ខ៖ អត់kនេទ។ 

ក៖ អត់េចះ¯ងំអស់ម៉ងអី=យ? 

ខ៖ �% នេទ។ េបLេគជំfន់េQMយនិងមិនដឹងេទ េបLជំfន់អញ�% នេទ។ 

គ៖ េអLចង់សួរnផ�ះែម៉dំងពីតូចមកkន�D ស់បÀ £រ រហូតដល់ឥឡ� វនិងkនផDះបÀ £រេទ? 

ខ៖ kនពីមុនQបកេសÅ ឥឡ� វQបកស័ង5សីេហLយ។ 

ក៖ �dំងពី=យេgតូចរហូតដល់ធំ`=យ? 

ខ៖ េអLkនេទLបែតkននិងឯង កូនេគេធK Lេ5យនិងkនHនខ§ ¥នឯងេទ។ 

គ៖ ែម៉Hន2ងសង់ខ§ ¥នឯងឬក៏ជួលេគ? 

ខ៖ កូនេeេគេធK Lេ5យ។ 

គ៖ កូនេធK Lេ5យ។ េអLែម៉kនេQបLQHស់សំ+រអីេគខDះ? 

ខ៖ េអLមិនដឹងស½ ីេគខD ះ។ 

ក៖ ដូច>kនអីេដLម�ី2ងសងផ�ះ=យ? 

ខ៖ េអLអត់kនេទ េគេធK Lេ5យ¯ងំអស់និង។ 

ក៖ �Qត�វេQបLឧបករណ៏អីេគេដLម�ី2ងសង់ផ�ះនិង`? 

ខ៖ kនអីkនែតេឈL5 េឈLអីកូនៗេគេធK Lេ5យខ§ ¥នឯងkនអីេទ។ 
កូនៗេគេធK Lេ5យdសខ§ ¥នឯងkនអីអត់នងិ។ 

គ៖ េអLដូចnកូនែម៉និងេចះេធK LេXយខ§ ¥នឯងឬក៏េចះពីអ%ក`េគ? 

ខ៖ មិនដឹងµេចះមកពី`ែដលេឃLញµមកេធK Lេ5យ 
មិនដឹងេគេរ¦នេម៉ចេយLងមិនដឹងេគែដល។ 

គ៖ ែម៉េគចងសួរែម៉n ែម៉kនេចះជំfញអីពីដូនdែម៉មកខDះេទ? 

ខ៖ kនជំfញអីkនែតែQសនិងឯង។ 



ក៖ ដូច>ជីដូនជីdរបស់=យអត់kនបេQងÃន=យេ5យ ដូ>កូរស¾ រ វ iញវលD ៏ 
ត¶ញQកkអីអត់kនេទនុះ=យនុះ? 

ខ៖ អត់េទ�% នេទ។ 

ក៖ ឬក៏េធK Lអីមួយែដល=យេចះពីពួក�ត់` kនែតេធK LែQសេទនុះ=យ? 

ខ៖ �% នេទ kនែតេធK LែQសនិងេចះពី�ត់។ 

គ៖ ចង់សួរnម៉ឯង5ចQHប់ពីMរលំHកេgកh Bងជីវ 3តរបស់ែម៉និងHនែដលឬអត់? 
kនទុកលំHកអីខD ះ? 

ខ៖ kនេ�ពីHកអី ពីHកែតចិ9: ឹមកូននិងឯង។ 

គ៖ េgកh Bងជីវ 3តរបស់ែម៉និងែម៉QHប់nពីHកអីខD ះ? 

ខ៖ kនពីHកអី ពីHកែតេពលកូនេgតូចៗដល់េពលធំេ�µkនពីHកអីេទ¦ត 
µែលងពីHកេហLយ។ 

ក៖ េហតុអីHនពីHកចឹង`=យ េហតុអីេពល=យកូនេgតូចពីHក? 

ខ៖ េអLពីHករកអីេ5យកូនហូប។ 

ក៖ �Qតឹមែតេពលចិ9: ឹមកូនែតប៉ុននិងេទនុះ=យពីHក? 
ចុះអត់kនេពល`ែដល=យគិតnអូពីHកែមនែទន`? 

ខ៖ �% នេទ �% នពីHកេទ។ 

គ៖ ចង់សួរnែម៉HនឆDងMត់ពីមុនមកµរេប¦បេម៉ច? 

ក៖ េពលែដល=យពីHកចឹង=យឆDងMត់េម៉ចេ�? 

ខ៖ µពិHកែតពីេរ0ងកូននិងឯង េបLnេបLកូននិងµឈឺ>អីេ�េយLងµពីHកេ�។ 
េបLµមិនឈឺមិនអីµ>េយLងkនពិHកអី ដល់µធំខD ះអីខD ះេ�µេមLល�% µេ� 
ដល់5កូនេgតូចេយLងេចះែតរកេ5យµហូបេ� កូនµេQចLន 
កូន១២fក់`ប៉ុនែនSµេgែតQHំមួយ Æប់Qត�វមិន ផ¿ BសQ�ប់ផ¿ Bសអីេfះ ឈឺអី។ 

ក៖ សម័យពពតែមន=យ? 

ខ៖ Æប់សម័យពពតខDះ Æប់េនះMលពី5ពពតនិង។ 

គ៖ ជីវ 3តរបស់ែម៉kនបទពិេ2ធន៏ល½ ៗេgកh Bងជីវ 3តរបស់ែម៉េទ? 

ខ៖ ដូច�% នអីល½  �% នអី5Qកក់ផងkនែតប៉ុននិង។ 

ក៖ េពល`ែដល=យសប¶យេgកh Bងជីវ 3តចឹង`=យ? 

ខ៖ សប¶យkនែតកូនធំៗេនះឯង សប¶យចិតS។ ប៉ុនែនSកូននីតូចៗេយLងµពិHកតិច 
ដល់ែតµធំេឡLងអស់េរ¦ងខ§ ¥នេ�េយLងµមិនពិHកអី។ 

គ៖ ែម៉េគចង់សួរnែម៉សប¶យេgេពល`ដូច>េពលកូនMរអី? 



ខ៖ សប¶យខDះអត់ខD ះ 5និងµេដLរសm ី�% េទ 5និងµសប¶យេហLយនិងទុកនិងµរេសm L�% ។ 

ក៖ ចឹងសប¶យេហLយក៏អត់សប¶យចឹងនុះ េពល`អត់ដឹង? 

ខ៖ ដល់ែតេយLងសប¶យេ� ៃថ�េQMយេ�µអត់សួរµេសm L�% ។ 

គ៖ ែម៉Mលែម៉េgពីេកmងចឹងេតLែម៉kនសងÇឹមចង់េធK Lអីមួយេទ? 
ែម៉kនចិតSែដលចិតSែម៉ចង់េធK Lចឹង`? 

ក៖ ដូច>Qគ�េពទÈឬក៏អី? 

ខ៖ េអLចុះេបLេយLងមិនHនេរ¦នផងេ�ចង់េធK Lអី។ 

គ៖ ដូច>ចិតSែម៉ចង់េធK Lអីចឹង`? 

ខ៖ kនេ�ចង់េធK Lអី េធK LេgែតែQសេធK LែតែQសនិង េយLងេ�េធK Lអីដូចេគអ%កផbរ។ 

ក៖ អត់kនកS ីQសៃម៉េទ? 

ខ៖ អត់kនេទ។ 

គ៖ េបLសិន>អ%ក េតLែម៉kន¼កÈអចីុងេQMយទុកែផS�S េ�កូនេeជំfន់េQMយ? 

ខ៖ �% នអីនិង�S ផំង។ 

គ៖ អK ីែដលល½ ៗែម៉ ¼កÈែដលល½ ៗេ5យកូនេeជំfន់េQMយ2S ប់? 

ខ៖ េ5យនិ=យអីេបLអត់kននុះ។ 

ក៖ ដូច>=យនិងចង់េ5យ�ត់េម៉ចចង់េ5យ�ត់ខំេរ¦នអីចឹង? 

ខ៖ ខំេរ¦នអីេបLµមិនខំេរ¦នផង។ 

ក៖ េអLអត់សំេÉេ�េលLកូនរបស់=យេទ គឺសំេÉេ�េលLកូនេeជំfន់េQMយរបស់=យ 
ែដល=យចង់និ=យេ�Mន់ពួក�ត់nេម៉ចអីចឹង` េ5យេធK L>េកmងេម៉ចចឹង? 

ខ៖ េអLមិនដឹង>េឆD Lយេម៉ចដល់ែតេQចLនចឹងដឹងេឆD Lយេម៉ច ខ: ិល`ស់េវ iយ។ 

ក៖ Q�ន់ែតសូមេ5យ�ត់េធK L>េកmងល½  េហLយខំេរ¦នសូQតព[=មអីចឹង`=យ? 

ខ៖ �S អំីេបLេគមិនេធK Ldមក៏មិនដឹងេធK Lេម៉ច។ 

ក៖ Q�ន់ែតQHប់�ត់`? 

ខ៖ QHប់`េវ iយខំេរ¦នេវ iយ។ 

ក៖ ÊÊÊ។ 

ខ៖ េអL5និងQHប់ េយLងQបេÉµេ�េបLµមិនេធK Ldមក៏េយLងមិនដឹង 
វវµមិនចូល2Yក៏េយLងមិនដឹងេធK Lេម៉ច µេ�េរ¦នេហLយែតµមិនចូល5និងេយLងេធK Lេម៉ច។ 

ក៖ 5និងេយLងអត់ខKល់េទ ែតអK ីែដលសំ³ន់គឺ=យចង់េ5យ�ត់េម៉ចចឹង`? 



គ៖ េ5យល½  េ5យេដLរផ§ £វល½ អីចឹង 
េ5យMD េយ>េកmងមួយែដលកុំេ5យេដLរេgកh Bងសង¾មងងឹតអីចឹង? 

ក៖ �។អស់េហLយនុះ=យនុះ? 

ខ៖ អស់េហLយ។ 

ក៖ 
�ចឹងខA B ំសូមែថDងអំណរគុណដល់=យនិងពូែដលHនចូលរមួ>មួយខA B ំេដLម�ីសំ+ស៏=យពី
Qបវ 3តSរបស់ចឹង`=យ អរគុណ=យ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 


