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ពូេឆ) .ឮយអទ់}នឬក៏អត់�ំក៏អត់ អត់អីែដលពូ។ 
ខ៖ េម.លបេង± .បសំណួរតិចេ� ហិហិ Yចេឆ) .យ}ន។ 
ក៖ ចឹងេយ.ង�នសំណួរ េយ.ង�នលីសសំណួរេដ.មVីសួរ។ 
ខ៖ េម.លបេង± .យតិចេម.លេឆ) .យ។ 
ក៖ } ចឹងអឺ ដំបូង ខb : ំសំុសួរi េត.ពូ�នេ�� ះអីេគែដលពូេ�� ះេពញ។ 
ខ៖ េ�� ះទឹមរ�² ។ 
គ៖ រ�² ។ 
ក៖ ទឹម រ�² ។  



ខ៖ }ទ។ 
ក៖ អឺ ពូ�នេ�� ះេ�េD�អត់ពូ? 
ខ៖  េ�េD�េ�� ះi។ 
ក៖ េ�� ះi។ 
ខ៖ }ទ។ 
ក៖ ឬក៏�ន �នេ�� ះអីេផ³ងេD�ពីេ�� ះ? 
ខ៖ អត់�នេទ។ 
ក៖ �នែត។ 
ខ៖ �នFiេទ ហិហិ។ 
ក៖ អូពូ�នYយុ�៉នេហ.យក9 :ង�_ ំេនះ? 
ខ៖៣៩េហ.យ។ 
ក៖ ៣៩អឺ ពូេក.តេ8ៃថ́ែខ�_ ំhែដលពូ? 
ខ៖ ៃថ́ែខ ែខ៧ឮ។ 
ក៖ ែខ៧។ 
ខ៖ ែខ៧ ែខកកO� ៃថ́ែខ ៃថ́១។ 
ក៖ �_ ំ? 
ខ៖ �_ ំ១៩៨០។ 
ក៖ ៨០គត់និងេហ.យពូ ទីកេន) .ន ទីកែន)ងកំេណ.តរបស់ពូេ8ក9 :ងេ8 
ពូេក.តេ8ទីhែដល? 
ខ៖ េ8ៗកំពង់រេទះ ។ 
ក៖ ឃំុ? 
ខ៖ ឃំុកំពង់រេទះ Dក KងសL ឹងែសន េខតOកំពង់ធ។ំ 
ឃ៖ ហឺ ែហងេក.តកំពង់រេទះេទ? 
ខ៖ }ទ ចុះម̧: ំភូមិខb : ំេគេ�។ 
ក៖ និងេហ.យពូ ពូអ។ឺ 
ខ៖ ភូមិអឺ ឥឡ5 វេគេ�ភូមិ េគ។ 
ក៖ ចឹងពូេក.តេ8កំពង់រេទះែនសពូ? 
ខ៖ }ទ។ 
ក៖ } ពូ�នបងប¹ ºន�៉នyក់ែដល? 
ខ៖ ២yក់។ 
ក៖ ២yក់។ 
ខ៖ Dសី១Dប Kស១។ 
ក៖ អូ អឺ^ត់Rបងឬក៏ប¹ ºនពូ? 
ខ៖ បង បងេគបង¼ស់។ 
ក៖ បង ពូបងេគបង¼ស់។ 
ខ៖ }ទ។ 
ក៖ ប¹ ºនពូេ�� ះអីេគែដល? 
ខ៖ េ�� ះ fនO  Dសីសន� រ។ 
ក៖ Dfន fនO Dសីសន� រ។ 
ខ៖ }ទ។ 
ក៖ អ។ឺ 
ខ៖ ខb : ំ ពីមុនខb : ំេរ�នi_ ក់ទី៥ ខb : ំេ�� ះfនOអង សីុiែដល 
ប៉ុែន�ខb : ំដូរេ�� ះ�ក់ទឹមរ�² វ oញ។ 
ក៖ េហតុអី}នដូរែដរពូ? 
ខ៖ េប.េរ�នត់េចះ ហិហិ។ 
ក៖ អូ។ 



ខ៖ េរ�នអត់េចះេa Yi_ ក់ទី i_ ក់ទី៥និងឯង wលខb : ំេរ�នi_ ក់ទី៥ 
េរ�នDបលងរវល់F�) ក់េពក ដល់េពលចឹងេaខb : ំដក់េ�� ះទឹមរ�²  
}នេរ�នរហូតដល់i_ ក់ទី១២។ 
ក៖ អូ �ល់ដូរDតកូល។ 
ខ៖ ដល់ដូរDតកូល។  
ក៖ ហិហិ។ 
ខ៖ ហិហិ។ 
ក៖ ចឹងខុសពីDតកូល}នេរ�នអត់េឡ.ង ហិហិ។ 
ខ៖ }ទ រនអត់េឡ.ងេទ ហិហិ។ 
ក៖ ហិហិ។ 
ខ៖ wលេyះតឹងhស់។ 
ក៖ ចុះអបឺ¹ ºនរបស់ពូ ឥឡ5 វ^ត់េ8hែដលពូ? 
ខ៖ េ8ភូមិ�ត់uវ េ8�ត់uវ េគេ�កំពង់រេទះ។ 
ក៖ េ8�ត់uវកំពង់រេទះ អឺ �� យរបស់ពូេ�� ះអីេគែដល? 
ខ៖ គង់hរ ½ត។ 
ក៖ កុងhរ ½ត។ 
ខ៖ គង់hរ ½ត។ 
ក៖ ឧពុករបស់ពូ^ត់េ�� ះអីេគែដល? 
ខ៖ ទូច សីុថន។ 
ក៖ }ពួក^ត់�ងំ២ សព|ៃថ́^ត់អឺ េ8រស់េទន៎ពូ? 
ខ៖ ែបក ែបកៗ _̂ េហ.យ។  
ឃ៖ ែលង _̂ េហ.យ។ 
ខ៖ ឪពុកខb : ំ^ត់យកDបពន�េផ³ង �� យខb : ំេ8េម�៉យjល់ៃថ́។ 
ក៖ ែតសព|ៃថ́ពួក^ត់អឺ ^ត់េ8រស់�ងំ២ន៎ពូ? 
ខ៖ េ8រស់�ងំ២។ 
ក៖ }ទ ចុះ�� យរបស់ពូ បច�បVន_^ត់�នYយុ�៉នេហ.យពូ? 
ខ៖ អូ អត់ដឹងេទ ហិហិ Yយុមិនដឹងប៉ុy� នេទ DបែហលRចូល៦០ដឹង។ 
ក៖ ចុះពូ�ំYយុរបស់ឪពុករបស់ពូ}នេទ? 
ខ៖ អឺ ឪខb : ំYយុដំhល់សេម�ច សេម�ចហុ៊នែសន ចូល៦៣េហ.យ។ 
ក៖ � ៦៣ហ៎ពូ? 
ខ៖ }ទ។ 
ក៖ និងេហ.យ  ពូ�ន�ំi^ត់អឺ ទីកែន)ងកំេណ.តរបស់ពួក^ត់េ8hេទពូ? 
ខ៖ េ8បល) ័ង។ 
ក៖ ឪពុកឬក៏�� យពូ? 
ខ៖ ឪពុក។ 
ក៖ ចុះ�� យរបស់ពូ^ត។់ 
ខ៖ �� យេ8និងេ8អឺ កំពង់រេទះ។ 
ក៖ កំពង់រេទះ ចុះពូ�នដឹង�_ ំកំេណ.ត^ត់េក.តេ8�_ ំhអត់? 
ខ៖ អត់ដឹង។ 
ក៖ អត់ដឹងេទ។ 
ខ៖ អត់ដឹងេទ ហិហិ។ 
ក៖ អត់អីេទពូ េD�ះអ_កខ)ះក៏^ត់ 1គេDច.នខb : ំសួរសំណួរអ_កសំ1សន៍ 
1គេDច.ន^ត់អត់សូវ�ំដូច _̂ ។ 
ខ៖ }ទ។ 
ក៖ 1គេDច.ន^ត់�ំF Yយុ។ 
ខ៖ អត់�ំ អត់ែដល}នេម.លេស�វេ¿េនះហ៎ េស�វេ¿ស¼ ី។ 
ក៖ សំបុDតកំេណ.តហ៎? 



ខ៖ និងេហ.យេស�វេ¿។ 
ក៖ និងេហ.យេប.ៗសំបុDតកំេណ.ត �នៗ�ក់េ�� ះ។ 
ខ៖ និងេស�វេ¿Dគdfរអីនិង។ 
ក៖ �ក់ៃថ́ែខ�_ ំកំេណ.តរបស់ពួក^ត់។ 
ខ៖ អត់ែដល}នេម.លផង។ 
ក៖ េប.សំបុDតកំេណ.តពូ�នដូច _̂ របស់^ត់។ 
ខ៖ ខb : ំ�ន។ 
ក៖ } ចុះអឺ ឪពុករបស់ពូ^ត់ មុខរបប^ត់អីេគែដលពូ? 
ខ៖ ^ត់េធ| .�u៊នកងវ oសវកម�។ 
ក៖ �u៊នកងវ oសវកម�និងអីេគែដលពូ? 
ខ៖ េធ| .ផ� ºវ។ 
ក៖ អូ េធ| .ផ� ºវ ចុះ�� យរបស់ពូ? 
ខ៖ �� យខb : ំពីមុន^ត់េធ| .េពទÀ ែតឥឡ5 វ^ត់ឈប់ YែDតតេហ.យ។ 
ក៖ េពទÀអីេគែដលពូ? 
ខ៖ េពទÀនិងេខតOកំពង់ធំេយ.ង។ 
ឃ៖ ឆ�បហី? 
ខ៖ ជួលអឺ �ងបlÂ ºលេសរ�មូ។ 
ក៖ អូ �ង�ក់i_  ំេសរ�មូ។ 
ខ៖ អត់េទ មិនែមន�ក់i_ េំទ Yេយ.ងដូចiេគបេង� .តេសរ�មូេ�៉ 
បlÂ ºល�ក់ដប។ 
ក៖ អូ។ 
ខ៖ និង។ 
ក៖ និងេហ.យ។ 
ឃ៖ ចឹងេសរ�មូេគេធ| .និងេយ.ងេនអេទចុះ? 
ខ៖ ពីមុនៗ^ត់�}ំយ េ8កែន)ងេពទÀនិង ដល់េពលេចញពីកែន)ង�}ំយ 
ចូលកែន)ងបlÂ ºលេសរ�មូ។ 
ក៖ អូ ចុះពួក^ត់�ងំ២yក់ Rមនុស³ែបបhែដលពូ? 
ខ៖ អទ់�នមនុស³ែបបh។ 
ក៖ ^ត់wច ស� ºត។ 
ខ៖ ប៉ុែន�  ពីមុនេ�៉^ត់អឺ េធ| .�u៊នេa ជំyន់និងYពតេគចូលេ�៉ 
�នែត^ត់រត។់ 
ក៖ �។ 
ខ៖ េប.សិនR^ត់េ8ក៏^ត់និងYច Yំពតស�) ប។់ 
ក៖ ^ត់រត់េahវ oញពូ? 
ខ៖ រត់េចញេYយ េaដល់សូេវ�តអីហ៎។ 
ក៖ សូេវ�ត? 
ឃ៖ ហឺ ឪែហងេaដល់សូេវ�ត? 
ខ៖ មុនដំបូង^ត់ចូលេaដល់សូេវ�ត។ 
ក៖ អូ។ 
ខ៖ ^ត់េរ�នដល់សូេវ�ត េចញពីសូេវ�តេa េaYល) ីម៉ង េចញពីYលកល) ីម៉ង 
េដ.រេឡ.ងDគប់កែន)ងេahេaណី។ 
ក៖ អូ ចុះ�� យរបស់ពូ? 
ខ៖ ហឺ �� យខb : ំេ8ផLះ �នេah^ត់។ 
ក៖ អូ ប៉ុែនO ពួក^ត់�ងំ២ែចកផ� ºវ _̂ ។ 
ខ៖ ែចក។ 
ក៖ េ8េពល។ 
ខ៖ ែចកផ� ºវ _̂ េ8េពលខb : ំ មិន�ន់ដឹងក� ី។ 



ក៖ អូ Fំងពីពូេ8តូចហ៎ពូ? 
ខ៖ និងេហ.យ អត់ដឹងក� ីេទ។ 
ក៖ និងេហ.យ ចុះអឺ ពូ�ន�ំេ�� ះ`យFរបស់ពូេទ? 
ខ៖ �ំេត.។ 
ក៖ �ងឪពុករបស់ពូេ�� ះអីេគែដរ? 
ខ៖ Fខb : ំេ�� ះទូត អឺFអូន េហ.យ។ 
ក៖ ពូ�ំេ�� ះេពញ^ត់អត់? Dតកូល^ត។់ 
ខ៖ Dតកូល ដឹងេ�� ះអីេទ។ 
ក៖ អត់អីេទពូ ។ 
ខ៖ �ំFអូន។ 
ក៖ �ំែតេ�� ះក៏}នែដល និងេហ.យ។ 
គ៖ fនOេ�� ះF�ងh? 
ខ៖ fនOអូន�នែត�ងFនិងឯង។ 
ក៖ �ងឪពុកឬក៏�ង�� យែដលពូ? 
ខ៖ ទឹមF�ងបេង� .ត }ទ។ 
ក៖ �ង។ 
ខ៖ �� យេ�� ះ`យៃផ។ 
ក៖ អឺ េ�ក`យៃផ�ង�� យ? 
ខ៖ អត់េទ�ងឪពុក។ 
គ៖ �ងឪពុក។ 
ក៖ }។ 
ខ៖ េប.`យខb : ំេ�� ះ`យម។ិ 
ក៖ េ�កF? 
ខ៖ េ�កFទឹម។ 
ក៖ �ងអឺ ឪពុក។ 
ខ៖ �ង�� យខb : ។ំ 
ក៖ ចុះ�ងឪពុករបស់េ�កពូ? 
ខ៖ �ងឪពុកខb : ំ �ងេ�� ះFអូន `យៃផ។ 
ក៖ អូ ដល់េពល�ង�� យ។ 
ខ៖ �ង�� យខb : ំFទឹម `យម។ិ 
ក៖ និងេហ.យ អឺ បច�បVន_^ត់ែចកÃនេ8? 
ខ៖ ែចកអស់េហ.យ េaអេស់�េហ.យ។ 
ក៖ ^ត ់េ�កពូ�ន�ំi^ត់Yយុ�៉ន}នែចកÃនេទពូ? 
ខ៖ ហឺ ជីដូនខb : ំ៨៧។ 
ក៖ ៨៧និងេ�ក`យhែដល? 
ខ៖ `យៗមិខb : ។ំ 
គ៖ `យh៨៧ ៨៤អូ៨៧។ 
ខ៖ េហ.យFទឺមខb : ំ^ត់f) ប់៦៣។ 
ក៖ �។ 
ខ៖ }ទមុន។ 
ក៖ �ន�ំ�_ ំែដល^ត់f) ប់ឬក៏អត់េទពូ? 
ខ៖ អត ់�ំ}នេទ។ 
ក៖ និងេហ.យ អត់អីពូ។ 
ខ៖ ដឹងFYយុ។ 
ក៖ � ចុះពូf  ល់ អឺ ែដល�) ប់ជួបមុខពួក^ត់ឬក៏អត់េទពូ? 
ខ៖ ជួបh? 
ក៖ េ�ក`យេ�កFពូ។ 
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