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ក៖ អ%កែដល)ត+វសំ/ស៏រ 2នសឹម ភីនិច ខ៖ អ%កែដលេគ)ត+វសំ/ស៏េ= >? @ 

 

ក៖ 
អAB ឹងៃថFេនះខH I ំពិតKអរគុណអ%កមីងNO ងំែមនែទនែដលQចេQយខH I ំនិងេធT UVរសំ/ស៏អ%
កមីង
 េហUយខH I ំនិងក៏ដឹងែដលXVរសំ/ស៏មួយេនះZន[រសំNនដល់)គ][រអ%កមីងេហU
យQចដឹង
 អំពីជីវ 2តរបស់អ%កមីងនិងVរេរ`នសូ)តេហUយbប់Qរមcណ៏Kមួយនិងជីវ 2តរបស់អ%ក
មីងXេតUអ%កមី
 ងនិងdនេធT UអីេគខOះេហUយអឺVរសំ/ស៏េនះdនេធT UេឡUងេgយអងhVរមួយែដលេគ
dននិងdន េiX[jBYU 
ែដលេnឯសហរដpQេមរ 2ចេហUយVរសំ/ស៏េនះdនេធT UេឡUងេnៃថFទី 22  ែខកុមrះ
2017េហUយអ%កសំ/ស៏dនេធT UេឡUងេgយខH I ំេvc ះXរ 2នសឹមភីនិចេហUយអAB ឹងេតUអ%ក 
 មីងQច)dប់េvc ះអ%កមីងមក ខH I ំdនេទ? 

ខ៖ ខH I ំេvc ះXេ= >? @។ 

ក៖ េ= >? @។ 

ខ៖ b! 

ក៖ ចុះអ%កមីងZនេvc ះេiេ)zអីេទ? 

ខ៖ អត់Zនេទ។ 

ក៖ អAB ឹងេបUអ%កមីងនិងអត់ZនអAB ឹងZនែតេnផ|ះនិងេគេiអ%កមីងX>? @? 

ខ៖ b! 

ក៖ 
អAB ឹងអ៏េvc ះអ%កមីងនិងពិតKពិេ@ះែមន។អAB ឹងអញនអ%កមីងេតU~% ំេនះេតUអ%កមីងនិង
ZនQយុ  ប៉ុ�c នេហUយអ%កមីន? 

ខ៖ ~% ំេនះមីងZនQយុ)បែហលKែសសិបបី~% ំេហUយ។ 

ក៖ 
អ៏ZនQយុែសសិបបី~% ំេហUយ។េហUយអ%កមីងZនេnbំៃថFែខ~% ំកំេណUររបស់អ%កមីងែដល
េទ  អ%កមីង? 

ខ៖ ៃថFទ2ី ែខ 07 ~% 1ំ974។ 

ក៖ អូអ%កមីងេកUតេnៃថFទ0ី2 ែខ07 ~% 1ំ984 
េហUយចុះអ%កមីងZនេnbំទីកែនOងកំេណUតរបស់អ%កមីន  មីនែដលឬេទឬអ%កមីង? 

ខ៖ េnbំ។ 



ក៖ េn�ែដលនិងអ%កមីង? 

ខ៖ )ស �កកំេណUតរបស់អ%កមីងគឺេnអឺភូមិ)សែងល
ឃំុ)សែងលេn)ស �កៃ)ពឈរេខត�កំពង់ធbម។ 

ក៖ 
អ៏េnភូមិ)សែងល)ស �កៃ)ពឈរេខត�bមអAB ឹងអ%កមីងKអ%កែដលរស់េnេខត�កំពង់bម។ 

ខ៖ b! 

ក៖ អAB ឹងអ%កមីងZនQ)ស័យgp នបច� Iប�ន% របស់អ%កមីងេnេស`ម@បវ 2ញ? 

ខ៖ b េnេស`ម@ប។ 

ក៖ េហUយេnភូមិអីេគែដលអ%កមីង? 

ខ៖ េnភូមិសឹងដូន�។ 

ក៖ b!អAB ឹងអឺអ%កមីងZនប� �នប៉ុ�c នអ%កែដលអ%កមីង? 

ខ៖ អ%កមីងZនប� �ន)dំបីអ%ក។ 

ក៖ អូZនប� �ន)dំបីអ%កេហUយអ%កមីងZនdនbំពីេvO ះរបស់ពួក�ត់ែដលេទ? 

ខ៖ bំ�ងំអស់។ 

ក៖ េតUZន)ប �សប៉ុ�c នេហUយ)សីប៉ុ�c នែដលអ%កមីង? 

ខ៖ )សី)dំ)ប �សបី។ 

ក៖ 
)សី)dំ)ប �សបីេហUយខH I ំចង់សួរអ%កមីងនិងមួយេទ`តេតUកូនទីមួយនិងZនេvc ះអT ីែដលអ%កមី
ង?  

២ខ៖ បងរបស់ខH I ំទីមួយនិង�ត់េvc ះXេ=�៉@? ន់ កូនទីពីរនិងគឺខH I ំ។ 

ក៖ អូគឺអ%កមីងែតម�ង។ 

ខ៖ b េហUយទីបីនិងគឺអឺេvc ះXប� �ន)ប �សេ=[េរ?ត។ 

ក៖ b! 

ខ៖ េហUយទីបួននិងគឺប� �ន)សីេ=[រ?នូ។ 

ក៖ b! 

ខ៖ េហUយទី)dំនិងគឺេ=[រ �។ 

ក៖ bេ=[រ �។ 

ខ៖ ទី)dំមូយនិងគឺេ=[ក់។ 

ក៖ b! 



ខ៖ ទី)dំពីរគឺេ=[@? ត។ 

ក៖ េ=[@? ត។ 

ខ៖ េហUយអឺប� �ន)សីេ�គឺអឺេ=រសc ី។ 

ក៖ េ=រសc ីអូេvc ះសុទ�ែតពិេ@ះៗែតមួយម�ងេហUយសុទ�ែតអក�រែតមួយម�ងេហUយចុះ                
ឥឡ+ វនិងពួក�ត់និងគឺេnកែនOង�ែដលអ%កមីង? 

ខ៖ 
ពួក�ត់និងរស់េnេខត�កំពង់bមខOះេហUយនិងរស់េnឯខOះេទ`តរស់េnេស`ម@បនិងេn
អឺកំពង ់   កំពង់េ[ម។ 

ក៖ Zនន័យXរស់េnកំពង់េ[មខOះនិងេnេស`ម@ប់ខO ះ។ 

ខ៖ b !ែតេបUេស`ម@ប់គឺេ)ចUនKង។ 

ក៖ េស`ម@បេ)ចUនKងអAB ឹ856ងពួក�ត់និងគឺអឺZន)ក �ម)គ][រអស់េហUយន៏អ%កមីង? 

ខ៖ �ត់Zន)ក �ម)គ][រអស់េហUយគឺេnសល់ែតបីអ%កេទ។ 

ក៖ អAB ឹងេnសល់ែតបីអ%កេទអ៏ែដលអត់�ន់Zន។អ៏េnសល់បីអ%កេទ`តអត់�ន់Zនន៏។ 

ខ៖ b! 

ក៖ េហUយេnសល់អ%ក�េគខOះែដលអ%កមីង? 

ខ៖ េnសល់Qរ �ប� �ន)សីរបស់ខH I ំ។ 

ក៖ អូរេ�េគនិងែមនអ%កមីង   ។ 

ខ៖ អត់េទគឺបងខH I ំ។ 

ក៖ អូបង។ 

ខ៖ េហUយមួយេទ`តគឺេnអឺ)ប �ស�ត់េnេធT UVរ�រេnអឺ   
ប� �ន)សីេ��ត់កំពុងេរ`នអ៊ុតសក ់។ 

ក៖ អូេហUយអឺ�ត់ZនQយុប៉ុ�c នេហUយ? 

ខ៖ និងគឺQយុមួយៃមr~% ំេហUយ។ 

ក៖ អូ�ត់េnេកcងែដលនិងេហUយអឺេហUយបងរបស់អ%កមីងZនQយុប៉ុ�c នែដលអ%កមីង? 

ខ៖ �ត់ខ|ង់ែសេហUយខ|ង់អឺែសសិប)dំែស)dំមួយអីេហUយ ។ 

ក៖ អូែសសិប)dំែសសិប)dំមួយេហUយ។ 

ខ៖ b! 

ក៖ អAB ឹងអឺអ%កមីងZនbំេvc ះឪពុកZ� យរបស់អ%កមីងអីេទ? 

ខ៖ bំ។ 



ក៖ ឪពុកអ%កមីងនិង�ត់Zនេvc ះអីេគែដល? 

ខ៖ d៉របស់ខH I ំ�ត់Zនេvc ះXឡ� ងសំេអ�ន។ 

ក៖ ឡ� សសំេអ�នអូេvc ះពីេ@ះេមស។ 

ខ៖ េហUយZ� យខH I ំ�ត់Zនេvc ះXសិន ចំេរ �ន។ 

ក៖ សិនចំេរ �នb 
េហUយអ%កមីងZនេnbំៃថFែខ~% ំកំេណUតរបស់ឪពុកZ� យរបស់អ%កមីនែដលេទ? 

ខ៖ មីងអត់dនbំេទ។ 

ក៖ មីងអត់dនbំនិ�យរមូគឺអឺ។ 

ខ៖ មកពីអ%កមីងអត់dនេមUលអត ស¡¢ ណប)ត�ត់។ 

ក៖ អូអូ 
អត់អីេទអ%កមីងេហUយអAB ឹង)ស �កកំេណUតរបស់ពូក�ត់និងដូចKេnឯកំពុងbម�ងំពីរ
ែមន  អ%កមីង? 

ខ៖ និង�ត់េnអ៏កំពង់bម។ 

ក៖ េnអ៏កំពង់bម�ងំពីរ។ 

ខ៖ �ត់និងគឺេn)ស �កអឺKមួយ�% ។ 

ក៖ �ត់និងគឺេnអឺៃ)បឈរែមន។ 

ខ៖ b និងេហUយគឺេn)ស �កៃ)ពឈរ។ 

ក៖ 
bអAB ឹងអឺដូចKជីដូនជី�របស់អ%កមីងនិង�ងំពីរែដលខH I ំចង់និ�យXNងឪពុកZ� យ  NងZ� យអ%កមីងនិងឪពុកZ� យNងឪពុកអ%កមីងពួក�ត់និងរស់េnកំពង់bម�ងំពីឬក ៏   �៉ងមិចែដល់? 

ខ៖ និ�យរមួេ£ពួក�ត់និងគឺប� ¤នបេងU�តKមូយនិង�% ។ 

ក៖ អូអAB ឹងអឺ។ 

ខ៖ b! 

ក៖ ពួក�ត់និងរបស់េnកំពង់bម�ងំពីរអ%កនិងន ៏
bេហUយអឺដូចKខH I ំចង់សួរXអឺេតUេ)zពី   /[ែខc រ 
របស់អ%កមីងេតUអ%កមីងZនេចះ/[រអT ីេផ�ងេទ`តេទ? 

ខ៖ មីងអត់េចះផងនិង។ 

ក៖ េចះែត/[ែខc រេទ 

ខ៖ ខH I ំនិងអត់dនេរ`នផង។ 

ក៖ bអត់អីេទអ%កមីងេហUយចុះអីឥឡ+ វនិងឪពុកZ� យរបស់អ%កមីងនិងរបស់អ%កមីងនិង                      
�ត់រស់េnKមួយអ%កមីងេទឬអី ? 



ខ៖ bពួក�ត់គឺd៉ខH I ំនិងរបស់េn�ងំពីរអ%កពូក�ត់និងbស់bស់េហUយ។ 

ក៖ អូbស់ bស់េហUយ។ េហUយលពូក�ត់និងរស់េnេស`ម@ប�ងំពីរ�ក់ែដល? 

ខ៖ b! 

ក៖ េហUយេអUដូចKខH I ំចង់សួរអ%កមីងមួយេទ`តXេតUអ%កមីងរមូ�ងំសZជិតអស់XេតUអ%ក                       
មីងនិងដូចKពួក�ត់និង¥O ក់េ£រស់េn)បេទសេផ�ងេទ? 

ខ៖ បងប� �នក៏�៉ងមិច? 

ក៖ បងប� �ន�ងំអស់របស់អ%កមីង 

ខ៖ បងប� �នជីដូនមួយឬបងប� �នបេងU�ត។ 

ក៖ មួយ�ក៏dនែដលមួយ�ក៏dនែដល។ 

ខ៖ មីងZនបងប� �នជីដូនមួយZ% ក់�ត់រស់េnQេមរ 2ច។ 

ក៖ �ត់រស់េnQេមរ 2ចអ៏អ%កមីងអAB ឹងពួក�ត់និងកំពង់រស់េnទីេ�ះ។ 

ខ៖ េហUយឥឡ+ វេនះពូខH I ំនិង�ត់និងកំពុងែតរស់េnZ% ក់េទ`តេហUយ។ 

ក៖ 
អ៏អAB ឹងស)Zប់អ%កមីងនិង�ត់អត់Zននរ�Z% ក់េ£រស់េnេ)z)បេទសេទ)ត+វេទអ%កមី
ង។ 

ខ៖ b អត់Zនេទគឺេn)បេទស់េយUញែតម�ងនិង? 

ក៖ អAB ឹងពួក�ត់និងគឺេn)បេទស់ែខc រែតម�ងេហUយខH I ំនិងសួរេ£មីងខOះអំពីអឺដូច                              
KអឺVរអ%កមីងនិងគឺេnពីតូចនិងេតUអ%កមីងនិងេរ`នដល់X% ក់ទីប៉ុ�c នែដលអ%កមីង? 

ខ៖ ស)Zប់មីងេរ`នdន)តឹមX% ក់ទី)dំមូយ 

ក៖ េរ`ន)តឹមX% ក់ទី)dំមួយេហUយអ%កមីងនិងZនេnbំអំពីអឺ[jេរ`នែដលអ%កមីងនិង           
¥O ប់េរ`នែដលេទអ%កមីង? 

ខ៖ មីងនិងគឺេnbំ           ? 

ក៖ េរ`នេn[jអីេគែដលអ%កមីង? 

ខ៖ េគេiXបឋមសិក§វត�ថcី។ 

ក៖ វត�ថc ី។ 

ខ៖ b! 

ក៖ bខH I ំដូចK¥O ប់លឺ។ 

ខ៖ ប៉ុែន�ឥឡ+ វនិងគឺអឺែតកែនOង[jនិងេគgក់X)សីគឹម។ 

ក៖ អូេគដូចេvc ះេ£Kអឺ។ 



ខ៖ bេហUយVលពីមុននិងជូនែតឥតេទអត់dនេរ`នេទ។ 

ក៖ 
មីងេnេពលអ%កមីងនិងេ£េរ`នេតUd៉របស់អ%កមីងនិងេQយលុយអ%កមីងនិងប៉ុ�c នែដល
អ%កមីង? 

ខ៖ Vលនិងមីងbយលុយេរ`លនិង។ 

ក៖ bយលុយេរ`លអ៏មីង)បែហលdនប៉ុ�c នែដលអ%កមីង។ 

ខ៖ ពីរេរ`លមួយេរ`ល។ 

ក៖ ប៉ុ�c នដូចKVលនិងអី>? ន់និងេXកេទន៏អ%កមីង>អត់សូវដូចអីឥឡ+ វែដល។ 

ខ៖ VលនិងេគXbយលុយVត់និងVលនិង។ 

ក៖ 
ែមននិងេហUយខH I ំដូចKលឺbស់bស់�ត់និងនិ�យXមុននិងdនលុយមកេរ`ននិងដល់
េ£េធT U 
 Vរ�រអីនិងសិនអត់dនលុយទេទទេទេទអ%កមីងនិ�យដូច�% ែដលែមនអ%កមីង
។ 

ខ៖ អូមីងនិងពិdក�ស់ទំ@មំែតdនលុយនិងមីងនិងក៏�៉បែដល។ 

ក៖ ដូចKសម័យនិងអីVរសិក§និង�៉ងមិចែដល? 

ខ៖ លំdក�ស់េ)¨ះមីងនិងអត់ZនអីជិះេទមីងនិងគឺេដUររហូតនិង។ 

ក៖ VលនិងមីងេកUត�ន់សម័យែខc រ)កហមែដលអត់អ%កមីង? 

ខ៖ មីងនិងគឺេnតូចVលនិងមីងេnតូចែមនែទន។ 

ក៖ 
េហUយដូចKខH I ំនិងចង់សួរ�ក់ទងេ£និងប¡© �ក់ទងយេ£និងVរលំdកែដលអ%កមីងនិ
ងគតិ X>និងពិdករហូតមកដល់ជីវ 2តអ%កមីងមកដល់សពTៃថFេនះអ%កមីង? 

ខ៖ 
គឺVរ�រេហUយVរ�រមីងនិងគឺ)សីក៏េធT U)ប �សក៏េធT Uែដលតួ�ទី)ត+វជំនួសd៉របស់ខH I ំនិងេហUយ
ប� �ន  និង�ត់េnតូច។ 

ក៖ 
អAB ឹងមួយនិងគឺប¡© ជីវ 2តរបស់អ%កមីងែដលអ%កមីងនិងbំKងេគមួយនិងដូចK>អត់ស
បªយេទ 
 ែត>ដូចKឥឡ+ ងនិងចង់សួរ/ពសបªយរបស់អ%កមីងេnក« Iងជីវ 2តរបស់អ%កមីងនិ
ងវ 2ញdនអត់  អ%កមីង? 

ខ៖ េពលែដលdនស)Zប់េហUយdនជួប)ក �ម)គ][រ។ 

ក៖ bអ%កមីងអឺអ%កមីងដូចខH I ំែដល។ 

ខ៖ b! 



ក៖ 
េហUយអ%កមីងេតU)បេភទៃនVរ�រអT ីែដលអ%កមីងចូលចិត�េធT Uអ%កមីងស)Zប់ក« Iងជីវ 2តរបស់
អ%កមីង  និង? 

ខ៖ េពលឥឡ+ វនិងែមន? 

ក៖ b! 

ខ៖ គឺមីងេដរ 

ក៖ b! 

ខ៖ Vលពីមុនមកមីងឈប់េធT UVរ�រេហUយមកេធT Uែ)សេធT UអីេហUយចូលេដររហូតមក។ 

ក៖ អAB ឹងមីង¥O ប់េធT Uែ)សែដលZន? 

ខ៖ អូមីងេធT Uែ)សែឆតេហUយភ® ¤រ@ស់មីអេចះ�ងំអស់។ 

ក៖ 
អូមីងេចះ�ងំភ® ¤រេចះ�ងំអស់�អំ@ស់េចះ�ងំអស់េចះ�ងំបរេទសេទ`តអAB ឹងអAB ឹងមីង
េចះ  េ)ចUនអAB ឹងដូចKVលសម័យែដលអ%កមីងនិងេធT UេតUលទTិផល>មិចែដលអ%កមិង? 

ខ៖ VលនិងZនអីគឺល ។ 

ក៖ Vលនិងល អAB ឹងមកពីVលនិងអត់ZនKតិគឺមីគីេ)ចUនេទអ៏មីង។ 

ខ៖ និងេហUយេយUងេ)បUែតQច់េ�កេទ។ 

ក៖ 
bអ%កមីងគឺល ែមនែមនេហUយដូចKអឺខH I ំចង់សួរខO ះអំពីជីវ 2តរបស់)ក �ម)គ][ររបស់អ%កមីង? 

ខ៖ b! 

ក៖ 
អAB ឹងអ%កមីងនិងេjកពូនិងdនេរ`បVរេnៃថF�~% ំ�ែដលអ%កមីងZនbំេទអ%កមី
ង 

ខ៖ េភOចdត់។ 

ក៖ ៃថFទ1ី1 

ខ៖ ៃថFទ1ី1ែខ04 

ក៖ ~% ំអឺ2007។ 

ខ៖ ៃថFទ1ី1េហUយែខប៉ុ�c នេjកពូ។ 

ក៖ ែខ04។ZនៃនXេnៃថFទ1ី1 ែខ04 
េដUម~% ំ2007េហUយអឺខH I ំចង់សួរេjកពូនិងអ%កមីងនិងបន� ិចេទ`តXេតU 
 Vរេរ`បVររបស់អ%កមីងនិងេjកឪពុកZ� យKអ%កេរ`បVរេQយឬក៏អ%កមីងនិង
Kអ%កេរ`បVរ  �មVរ)សjញ់របស់អ%កមីង? 



ខ៖ េgយេសចក� ី)សjញ់។ 

ក៖ អAB ឹងVលនិងេតUប�� Vរប៉ុ�c នែដលអ%កមីង? 

ខ៖ និ�យេ£ដូចKមួយ¨ន់។ 

ក៖ មិនែមនKអឺZសអីេទអ%កមីង? 

ខ៖ អត់េទលុយេនះេយUងនិង។ 

ក៖ អAB ឹងKអឺលុយមួយ¨ន់។ 

ខ៖ b! 

ក៖ 
អAB ឹងអ%កមីអQចេរ`ប@ប់ពីអឺជីវ 2តែដលអ%កមីងនិងេjកពូបន� ិចdនេទដូចKនិ�យ
សេង̄បៗ។ 

ខ៖ ស)Zប់ជួបនិងVរលំdកេ)ចUន 
ដូចKេយUងZន/ពទីពឹងខ° ¤នbេ)¨ះឪពុកZ� យខH I ំនិង�ត់ 
 េយUងនិងគឺអត់dនជំនួសពី�ត់េទគឺេយUងនិងរកេgយខ° ¤នឯងb។ 

ក៖ េហUយអ%កមីងនិងQចតសូ៊Kមួយនិងេjកពូរហូតមកដល់សពTៃថFនិង។ 

ខ៖ bតសូ៊�ងំលំdក។ 

ក៖ អូអ%កមីងេតUកូនរបស់អ%កមីងនិងZនប៉ុ�c នអ%កែដលអ%កមីង? 

ខ៖ Zនែតពីរអ%ក។ 

ក៖ កូនទីមួយZនេvc ះអីT ែដលអ%កមីង? 

ខ៖ េvc ះX[ន សក± ័V�។ 

ក៖ េហUយចុះកូនទីពីរវ 2ញ? 

ខ៖ េvc ះX[នសុ¥នី។ 

ក៖ េvc ះពីេ@ះ�ស់េហUយចុះកូនទីមួយនិង�ត់ZនQយុប៉ុ�c នេហUយែដលអ%កមីង? 

ខ៖ �ត់Qយុដប ់ ~% ំេហUយ។ 

ក៖ េហUយ�ត់និងេរ`បX% ក់ទីប៉ុ�c នែដលអ%កមីង? 

ខ៖ �ត់េរ`នេnX% ក់ទីបួន។ 

ក៖ េហUយ�ត់ចូលចិត�េធT UអីេគែដលលំNនKងេគអ%កមីង? 

ខ៖ �ត់ចូលចិត�ែ)សកលឺៗេហUយ�ត់ចូលចិត�²�ំ�អី²�ំ។ 

ក៖ េហUយដូចK�ត់Kេកcងគំរេូnេពល�ែដលអ%កមីងេnក« Iងផ|ះអ%កមីង? 

ខ៖ �ត់ដូចKអឺនិ�យេ£�ត់េចះគិតេហUយសc ន់លុយ។ 



ក៖ �ត់ចូលចិត�សc ន់អូេកcង~O ត។ 

ខ៖ េ�ះមិចក៏េgយក៏�ត់និងេចះសc ន់លុយែដល។ 

ក៖ េហUយដូចK¥នី�ត់និងQយុប៉ុ�c នេហUយអ%កមីង។ 

ខ៖ ¥នី�ត់Qយុ)dំបី~% ំ។ 

ក៖ ~% ំេនះ�ត់Qយុ)dំបី~% ំេហUយ~% ំេនះ�ត់និងេរ`បX% ក់ទីប៉ុ�c នេហUយអ%កមីង។ 

ខ៖ �ត់និងេរ`នX% ក់ទី២េហUយ។ 

ក៖ េហUយេតU�ត់និងចូលចិត�លំNនអT ីខO ះេ£អ%កមីង? 

ខ៖ �ត់ចូលចិត��ទិញនំ²�ំ។ 

ក៖ េហUយ�ត់និងអត់ចូលចិត�សc ន់លុយដូចសក± ័V�។ 

ខ៖ �ត់អត់សូវេចះសc ន់លុយដូចបងរបស់�ត់េទ �ត់Xគត់និងគឺ³O ន។ 

ក៖ 
b!េហUយអAB ឹងេnក« Iង)ក �ម)គ]ររបស់អ%កមីងអ%កមីងKអ%កេធT Uម́ �បនិងចំអិនម́ �បស)Zប់)ក �
ម  )គ][ររបស់អ%កមីងេgយ[រពួក�ត់និងេnតូចៗន៏អ%កមីង។ 

ខ៖ b! 

ក៖ េហUយពួក�ត់និងជួយអ%កមីងែដលេទ? 

ខ៖ ពួក�ត់និងគឺអឺពិdក�ស់។ 

ក៖ �ត់អត់សូវេចះ។ 

ខ៖ bពួក�ត់និងអត់ដសូវេចះេទែតឥឡ+ វនិង�ត់េចះgdំយេហUយ។ 

ក៖ ឥឡ+ វល Kងមុន។ 

ខ៖ b! 

ក៖ 
េហUយេnេពលែដលខH I ំនិងQយុដប់មួយ~% ំខH I ំេពលនិងខH I ំbប់េផ�UមេចះដូចK�ត់ែដលនិង 
 េហUយអ%កមីងស)Zប់)ក �ម)គ][ររបស់អ%កមីងវ 2ញេតUម́ �បQµរអT ីែដលអ%កមីងនិង
ចូលចិត�Kង់េគ េ£អ%កមីងស)Zប់អ%កមីង¶| ល់អ%កមីង? 

ខ៖ មីងែមន? 

ក៖ b! 

ខ៖ មជូរសំេ�ងេចក។ 

ក៖ សO រមជូរ។ 

ខ៖ នងិសO រកគរេហUយេបUកូន)សីខH I ំ វ 2ញ�ត់ចូលចិត�~េz� ។ 



ក៖ េហUយចុះ¥នីនិង�ត់ចូរចិត�អT ីែដលអ%កមីង? 

ខ៖ ~ខF ី។ 

ក៖ អូ~ខF ីេហUយស)Zប់េjកពូវ 2ញេតUចូលចិត�អT ីែដលអ%កមីង? 

ខ៖ េjកពូ�ត់អត់េរ �សេទ។ 

ក៖ �ត់អត់េរ �ស។ 

ខ៖ អីក៏�ត់និង²�ំែដល។ 

ក៖ អAB ឹងZនន័យXអីក៏�ត់²�ំែដល 
អAB ឹងេពលែដលេjកពូមកពីេធT UVរ�រវ 2ញេតU�ត់ែដល 
 ចំ�យេពលេវjKមួយនិង)ក �ម)គ][រដូចKកូនៗឬក៏េមUលទូរស�ន៏Kមូយនិងពួក
�ត់េទ  អ%កមីង? 

ខ៖ �ត់េមUលKមួយនិងKេរ`ង@ល់ៃថF។ 

ក៖ អAB ឹងេតUឥឡ+ វេតUេjកពូ�ត់េធT UVរ�រអT ីែដលឥឡ+ វែដលអ%កមីង? 

ខ៖ �ត់អឺដឹកេភF·ង។ 

ក៖ ដឹកេភF·ងអ៏។ 

ខ៖ រត់តុតុ។ 

ក៖ អAB ឹង¥នីចង់សួរZក់ែមនេទេហUយអAB ឹងសួរZ៉ក់ពីរអីសូរមក? 

ខ៖ សួរអីសួរមកកូន។ 

ក៖ សួរZ៉ក់មួយេ£អT ីែដលលអូនចងសួរ អូនចង់សួរអីេទ ដូចKសួរអT ីែដលអូនចង់សួរ? 

ខ៖ េតUZ៉ក់ចូលចិត�អី។ 

ក៖ Z៉ក់ចូលចិត�អី។ 

ខ៖ ចូលចិត�េQយកូនេចះ)សjញ់�%  
Z៉ក់ចូលចិត�េQយកូនេចះជួយVរ�រZ៉ក់េQយកូនេចះសc ន ់ លុយ�ត់េធT Udនអត?់ 

ក៖ អូនេធT Udនេទ¥នី? 

ខ៖ dន! 

ក៖ អAB ឹងbប់ពីែស កេ£ េហUយអូនចង់សួរអT ីេទ`តេទ? 

ខ៖ ខH I ំចង់សួរXេតUZ៉ក់Zនbំ…..! 

ក៖ Xមិច! 

ខ៖ ចង់សួរអីេគ។ 



ក៖ 
Z៉ក់ZនbំពីតួតខH I ំអត់។អ៏�ត់សួរXអ%កមីងនិងZនេnbំអំពីតួតអីេទ?ដូចKជីដូនជី
�របស់អ%កមីងែដលេទ? 

ខ៖ អត់។ 

ក៖ េនះគឺKសំនួរែដលល ។ 

ខ៖ ែតZ៉ក់)�ន់ែតដឹងX�យតួតេvc ះអីេហUយ�តួតនិងេvc ះអី? 

ក៖ អAB ឹងZ៉ក់និងនិ�យមក។អ%កមីងនិងនិ�យមក។ 

ខ៖ ដូចK�យរបស់Z៉ក់�ត់)ត+វKNងZ� យរបស់ខH I ំ�ត់េvc ះXភិន េអង ។ 

ក៖ ភិន េអង។ 

ខ៖ b េហUយជី�របស់ខH I ំ�ត់េvc ះX សិន េកត។ 

ក៖ សិន េកតអ៏។ 

ខ៖ b! េហUយNងd៉របស់ខH I ំ�ត់េvc ះXអឺឡ� ង េ= េហUយេjក�យរបស់ខH I ំ�ត់េvc ះX 
សិត  សយ�ត់dនសZO ប់អស់េហUយ។ 

ក៖ b! អAB ឹងពួក�ត់និងdនែចកºនអស់េហUយន៏អ%កមីង 
េហUយល ែមនែទនែដលេចះសួរសំនួរ 
 ល ៗេហUយេjកពូZនអីអAB ឹងសួរេ£មីងអត់េjកពូដូចKសំនួរdនកប់មកជូរេហU
យ  េហUយេjកពូនិងចង់សួរអAB ឹងេjកពូ។ 

ខ៖ អត់Zនសំនួរអីផង។ 

ក៖ b! អត់អីេទ។
 េហUយអ%កមីងខH I ំពិតKចូលចតិ�អីT ែដលអូនdនសួរែមនែទន)ពសំNន់�ស់ 
េហUយខH I ំចង់សំុសួរអ%កមីងមួយេទ`តអំពីជីវ 2តសពTៃថFរបស់អ%កមីងនិងេហUយនិងជីវ 2តVលពី
េnេកcងេតU>�៉ងមិចែដលអ%កមីង? 

ខ៖ ជីវ 2តមីងពីមុនគឺអឺVរ�រមីងេ)ចUន 
េហUយអត់សូវdនេរ`នេទេហUយជីវ 2តឡ+ វក៏>មសូវ)ស]ល អីែដល។ 

ក៖ bbb! 

ខ៖ b េ)¨ះអីជួបVរលំdកេ)ចUន។ 

ក៖ 
អAB ឹងអ%កមីងdនជួបេnVលលំdកេ)ចUនេហUយដូចKេnក« Iងផ|ះរបស់អ%កមីងនិងអ%កមី
ងKអ%ក ចំអិនម́ �បន៏អ%កមីង។ 

ខ៖ និងេហUយអឺេពលខOះខH I ំរវល់អីអAB ឹងប� ីខH I ំនិង�ត់ជួយែដល។ 

ក៖ 
េហUយអ%កមីងេតUអ%កមីងនិងចូលចិត�ែល�ងកំ[ន�អT ីខO ះែដលអ%កមីងដូចKេnក« Iងជីវ 2តរប
ស់ 



អ%កមីងែល�ងកំ[ន�របស់ែខc រេយUងអីនិងអ%កមីងេ)ចUនអីអAB ឹងេហUយេតUអ%កមីងចូលចិត�អី
េគ NO ងKងេគ។ 

ខ៖ និ�យរមួេ£មីងចូលចិត�@។ំ 

ក៖ អ៏ចូរចិត�@។ំ 

ខ៖ េពលជួបជុំ)គ][រKង@ល់េពលែដលជួបជុំ។ 

ក៖ េ)ច·ងN@? អូេខ 
េហUយខH I ំចង់សួរមួយេទ`តែដលXេតUអ%កមីងេចះចំអិនម́ �បេgយZ� យរបស់អ%កមីង 
និង�ត់Kអ%កបេ)ង·នឬក៏េចះមកពី�េគែដលអ%កមីងក៏អ%កមីងនិងលួចេមUល�ត?់ 

ខ៖ េរ�ងនិងគឺមីងលួចេមUល�ត់។ 

ក៖ េចះមកពីលួចេមUល�ត់b>គឺល ។ 

ខ៖ េហUយលួចេមUលពី�ត់និងតិចេហUយពីអំមីងនិងតិច។ 

ក៖ ដូចKេយUងេរ`នកត់ស�ល់ពីចំនុចរបស់�ត់។ 

ខ៖ b 
ដូចKេយUងេពលែដលេយUងនិងេ£េលងផ|ះ�ត់និងេយUងលួចេមUល�ត់អីបន� ិចអAB ឹងេ£។ 

ក៖ bអ%កមីងដូចKពីសម័យមុនេតUអ%កមីងឬក៏ជីវ 2តរបស់)ក �ម)គ][ររបស់អ%កមីង 
និងពីមុននិងឥឡ+ វ 
និងេតU>�៉ងមិចែដលអ%កមីងដូចKទំេន`ងទំjប់អីពីមុននិងេតU>�់ងមិចែដលអ%កមីង
។ 

ខ៖ Vលពីមុននិងឥឡ+ វ>ខុស�% ។ 

ក៖ b! 

ខ៖ 
ដូចKពីមុនអត់េចះេvO ះ�% អីេទែតអីឥឡ+ វZនVរេvO ះ�% >យ�% ដូចឥលូវនិងអAB ឹងគឺមិ
ន dនេទឥឡ+ វេ)¨ះឥឡ+ វ>យអត់ដូចKពីមុនដូចKឪពុកZ� យអីជំេនះអីេទ។ 

ក៖ bឪពុកZ� យជំ�ន់មុនអត់បេ�� យកូនេទ។ 

ខ៖ ដូចd៉ខH I ំអី�ត់និងតឹង�ស់។ 

ក៖ េហUយដូចKឥឡ+ វេគទំេនUប�ស់។ 

ខ៖ b ែតេបUកូនខH I ំ វ 2ញខH I ំក៏មិនបេ�� យកូនខH I ំអីអAB ឹងែដល។ 

ក៖ bដូចKេQយ�ត់និងេដUរ�មគនOងរបស់អ%កមីងអAB ឹងែមនអ%កមីង។ 

ខ៖ បេ)ង·ង�ត់េQយដូចKកូនល ។ 

ក៖ េធT Udនេទ¥នី។ 

ខ៖ dន! 



ក៖ េហUយចុះសក± ័V�? 

ខ៖ dន! 

ក៖ 
bអAB ឹងអ%កមីងខH I ំសំុសួនួរអ%កមីងមួយសំន| របន� េទ`តដូចKVរ[ងសង់ផ|ះអីេតUអ%កមីង
និង េចះសង់ផ|ះេទឬក៏េចះេធT Uផ|ះអីេទ។ 

ខ៖ មីងអត់ែដលេទ។ 

ក៖ អត់អីេទអ%កមីង។ 

ខ៖ b! 

ក៖ 
ដូចKផ|ះរបស់អ%កមីង@ល់ៃថFនិងេតUប� ីរបស់អ%កមីងនិងKអ%កសង់េgយខ° ¤នឯងឬក៏ជួល
េគ អ%កមីង? 

ខ៖ មីងអត់Zនផ|ះផង។ 

ក៖ 
អAB ឹងដូចKេnកំពង់bមអីក៏dនែដលេQយែតK)បេភទផ|ះែដលអ%កមិនគិតXQចេធT U
ខ° ¤នឯង 
dនែដលKផ|ះពិត)dកដរបស់អ%កមីងេហUយផ|ះនិងKេjកពូKអ%កេធT Uឬក៏ជីដូនជី�ឬក៏
>Zន�ំងពីយូរ�ស់មកេហUយ? 

ខ៖ អត់ដឹងដេ)¨ះផ|ះនិង�ត់ទិញេគនិង។ 

ក៖ អូ�ត់ទិញេគ)[ប់។ 

ខ៖ b! 

ក៖ 
ប៉ុែន� ដូចKរេប`ប[កសង់េតUអ%កមីងនិងZនbំខOះៗេទអ%កមីងដូចK)បក់ដំបូងអីអAB ឹង
? 

ខ៖ និងេហUយQនិងអ%កមីងQចេធT U>dន។ 

ក៖ អ%កមីង�ត់េធT U>dនេ)¨ះ>�យ)ស]ល។ 

ខ៖ េ)¨ះដូចKអ%កមីង¥O ប់េធT UពីមុនQ)បក់ស�+ វ។ 

ក៖ អ៏b។ 

ខ៖ ដូចKេឡUង)បក់ដំបូង។ 

ក៖ អ%កមីងេចះ�ងំអស់និងេតUអ%កេរ`នពី�យឬក៏េចះមកពី�ែដលអ%កមីង? 

ខ៖ មីងេចះពី�យែដលKZ� យ។ 

ក៖ េចះពីេjក�យ។ 



ខ៖ b! 

ក៖ bល ែមនែទន!អAB ឹង�ត់េចះប)េង`នអ%កមីងពីVរ)បក់។ 

ខ៖ េnZនេ)ចUនេទ`ត ។ 

ក៖ អAB ឹងអ%កមីងចូលចិត��យរបស់អ%កមីងេទអ%កមីង។ 

ខ៖ 
bខH I ំដូចK)សjញ់�យរបស់ខH I ំនិងKងេ)¨ះ�ត់និង)សjញ់េ»�ត់�ស់ដូចKdនដឹ
ង អំពីទុកធូរវរះេ»អAB ឹង។ 

ក៖ bអ%កមីង។ 

ខ៖ 
ប៉ុែន� ដូចKជីវ 2តរបស់ពូក�ត់និងខO ីេពកេហUយ�ត់និងdន[O ប់�ំងពីQយុហុកសិប~% ំ
មកេមO ៉ះ។ 

ក៖ 
អូbអ%កមីងអAB ឹង�ត់dន[O ប់�ំងពីQយុហុកសិបមកេមO ៉ះbអAB ឹដូចKស)Zប់)ក �ម
)គ][រ 
របស់េjកពូដូចKអឺអ%កមីងZន[h ល់អំពី)ក �ម)គ][ររបស់ពួក�ត់អីេទអ%កមីងX�ត់
និងZន ចំនួនប៉ុ�c ន�ក់អីអAB ឹង។ 

ខ៖ )dំ�ក់ែមន។ 

ក៖ 
)dំ�ក់។អូ)dំ�ក់bអAB ឹងអ%កមីងZន[h ល់េvc ះរបស់ពួក�ត់និងែដលេទអ%កមីងមិន
dច់)តេ�លក៏ dនែដលេQយែតbំែតេvc ះក៏dនែដលអ%កមីង។ 

ខ៖ ដូចKខH I ំbំែតេvc ះរបស់ពួក�ត់េទbដូចKបងេគនិងគឺបង�ត។ 

ក៖ bបង�តអ%កមីង�ត់និង)សីែមនអ%កមីង។ 

ខ៖ �ត់និង)ប �ស។ 

ក៖ អូ)ប �សb។ 

ខ៖ េហUយអឺប�| ប់មកគឺបង)ប �សផល។ 

ក៖ bបង)ប �សផល។ 

ខ៖ េហUេយUប�| ប់េទ`តទីបីគឺបងអឺសីុ។ 

ក៖ គឺបងសីុអូ។ 

ខ៖ ទីបួនគឺអឺប� ីរបស់ខH I ំនិង។ 

ក៖ ទីបួនគឺេjកពូb។េហUយេjកពូនិងZនេvc ះអីែដល? 

ខ៖ េvc ះXសម�ត� ិ។ 



ក៖ េvc ះXសម�ត� ិអូខH I ំេភOចសួរេvc ះbេហUយចុះទី)dំអ%ក�េគែដលអ%កមីង។ 

ខ៖ េហUយប� �នេ�របស់�ត់និងគឺេvc ះXភណ¼ ។័ 

ក៖ �ត់េvc ះXភណ¼ ័ែមនេទអ%កមីង? 

ខ៖ �ត់និងគឺKពូZ៉ក់របស់ខH I ំនិង។ 

ក៖ អូអAB ឹងអ%កមីងនិង[h ល់�មរយះនិងអAB ឹងុ ំ

ខ៖ bនិងេហUយ[h ល់�% �មរយះនិងេទ។ 

ក៖ 
អូអAB ឹងអ%កមីងខH I ំចង់សួរអ%កមីងXរ>ងទំ�ក់ទំនងេស% ហ៏របស់អ%កមីងនិងេតUដំបូងនិង
េតUអ%កមីង និងជួប�% េnកែនOង�ែដលអ%កមីង។ 

ខ៖ អ%កមីងនិងគឺេធT UVរ�រេnកំពុងbម ។ 

ក៖ េធT UVរេnកំពង់bមេហUយអAB ឹងអ%កមីងេធT UVរ�រអីែដលេnទីេ�ះអ%កមីង? 

ខ៖ េធT UVរ�រេ@ងច)ករយះេពលនិង)dំ~% ំេហUយ។ 

ក៖ អAB ឹងអ%កមីងនិងdនេធT UVរ�រេnទីេ�ះអស់រយះេពល)dំ~% ំេហUយចុះេjកពូ�ត ់
dនេធT UVរ�រអT ីែដលេពលេ�ះអ%កមីង? 

ខ៖ Vលនិងអត់ដឹងX�ត់េធT UអីែដលដូចKរត់ម៉ូ តូដុប។ 

ក៖ 
�ត់និងរត់ម៉ូ តូដុបអAB ឹងអ%កមីងេnែតជួប�% Kមួយនិងេjកពូេgយ[រប� �ន)សីរបស់    
េjកពូ ។ 

ខ៖ bb។ 

ក៖ េហUយដូចKេពលែដលជួប�% មុនដំបូង�៉ងេម៉ចែដលអ%កមីង. 

ខ៖ ធមc�េ)¨ះេយUង@ប់Qនប� �ន�ត់)សjញ់ប� �ន�ត់ ដូច�ត់អីនិងគឺធមc�អីអAB ឹង។ 

ក៖ bអ%កមីង។ 

ខ៖ ែតេពលេ�ះអត�់ន់Zនេសចក� ី)សjញ់អីេទ។ 

ក៖ េvc ះ�% ប៉ុ�c នែខប៉ុ�c ន~% ំេហUយអ%កមីង។ 

ខ៖ យូរែដលេហUយនិង។ 

ក៖ 
អAB ឹង[h ល់យូរែដលេហUយ។េហUយដូចKេnេពលែដល�ត់និង)សjញ់អ%កមីងមុនដំបូង�
ត ់ZនdនេធT Uអីgក់អ%កមីងេហUយែផ½កែផរអីអត់អ%កមីង។ 

ខ៖ 
អត់េទbំេមUលVលនិងគឺអត់�ន់Zនេសចក� ីស% ិត[% លដូចេនះអីេទេ)¨ះមីង)�ន់ែត[h
ល់ៗ េ£េទ។ 



ក៖ bbអ%កមីង។ 

ខ៖ ដល់េពលេហUយ�ត់និងេ£កូេរ?។ 

ក៖ អូដល់េពលនិងេហUយេjកពូក៏bប់េផ�Uមចូលស� ីដណ� ឹងអ%កមីងអីអAB ឹងេ£។ 

ខ៖ អត់េទអត់េពលនិង។ 

ក៖ អAB ឹងមិចវ 2ញេ£អ%កមីង។ 

ខ៖ ចុះ�ត់និង)ត+វេ£កូេរ?ដល់េពល�ត់និងមកវ 2ញ។ 

ក៖ អAB ឹងេពលនិង�ត់[h ល់អ%កមីងអីេហUយក៏�ត់និងេ£កូេរ?េហUយ។ 

ខ៖ និងេហUយគឺ�ត់និងdនេ£កូេរ?dនបី~% ំ។ 

ក៖ អូអAB ឹងអ%កមីងុ ំ

ខ៖ មីង)�ន់ែតនិ�យ�ក់ទង�% �មទូរស| ព័េទប៉ុនហ% ឹង។ 

ក៖ 
អAB ឹងេពលែដលេjកពូ�ត់)តលប់មកវ 2ញdនKេjកពូ�ត់និងេរ`បVរែមនអ%កមីង។ 

ខ៖ និងេហUយ។ 

ក៖ 
អូល ែមនែទនេហUយដូចKដូចស)Zប់បទចំេរ`ងែខc រវ 2ញេតUអ%កមីងបទអីេគKងេគេ£អ%ក
មីង។ 

ខ៖ មីងចូលចិត�បទរបស់រស់សិរ �¥។ 

ក៖ អូរស់សិរ �¥។ 

ខ៖ 
និងសុ៊នសីុ[មុតKបទពីេដUមេហUយេពលឥឡ+ វដូចKអត់សូវចូលចិត�ញេទបទេកcងអីឥឡ+ វ។ 

ក៖ េហUយខH I ំនិងក៏ចូលចិត�េjក�សុន 
សីុ[មុតនិងដូច�% ែដលេហUយខH I ំនិងចង់សួរខO ះអំពីេjកពូ 
េតUេjកពូ�ត់ចូលចិត�េ)ច·ងែដលេទអ%កមីង។ 

ខ៖ �ត់និងចូលចិត�។ 

ក៖ �ត់ចូលចិត�។ 

ខ៖ 
េពលែដល�ត់និងទំេនរ�ត់ចូលចិត�េ)ច·ង�ស់អAB ឹងដូចKអ%កមីងនិងេjកពូអAB ឹង
dន 
ស@ក់ពីVរ�រអីអAB ឹងេតUអ%កមីង¥O ប់dនេដUរែលងKមួយ)ក �ម)គ][រdនKញឹកញ៏ប់ែដ
លេទ អ%កមីង។ 

ខ៖ dនដូចKdនេដUរេលងdនែតជិតនិងឯង។ 



ក៖ ដូចK²�ំdយKមួយនិង�% ។ 

ខ៖ dនេទប៉ុនហ% ឹងឯងដូចK�ំកូននិងេ£²�ំអីKមួយនិង)គ][រនិង។ 

ក៖ និងេហUយសក± ័V�និង¥នីZនអីចង់សួរដល់Z៉ក់េទ`តេទ Zនទីចង់សួរZ៉ក់េទ? 

ខ៖ េតUZ៉ក់និង)សjញ់វត¾ IអT ីKងេគ។ 

ក៖ Z៉ក់)សjញ់វត¾ Iអឺវត¾ Iអីេគេ£ 

ខ៖ វត¾ IដូចKវត¾ Iបុ@ណអីេគKងេគ? 

ក៖ អូសួរZ៉ក់X)សjញ់វត¾ Iបុ@ណអីេគKងេគ~O ត។ 

ខ៖ ដូចK)d[ទអងhរវត�។ 

ក៖ និងេហUយចុះសក± ័Vgចូលចិត�អត់? 

ខ៖ ខH I ំចូលចិត�NO ង។ 

ក៖ េហUយចុះ¥នីចូលចិត�NO ង់ែដលេទ។ 

ខ៖ ខH I ំចូលចិត�NO ងំែដលនិង។ 

ក៖ 
អូចូលចិត�NO ងេទ`តេហUយេjកពូចូលចិត�NO ងេទេjកពូអំពី)d[ទអង±រវត�។dនខH I ំចូល
ចិត�NO ង់េ)¨ះ>Kដួង)ពឹងKតិែខc រេយUង�ងំមូលេហUយKទង់)ពលឹងKតិែខc រ�ងំពី 
មូលផងែដលដូចKរបូក« Iងទង់KតិអAB ឹងែដលdនរបូ)d[ទអងhវត�Kដំ�ង។bដូចK
េឃUញXល ែមនែទនbេហUយឥឡ+ វអ%កមីងXអឺេតUស)Zប់េ�លេ¿ជីវ 2តរបស់អ%កមីង 
បំណង)d% របស់អ%កមីងនិងេ�េពលNងមុខនិងេតUអ%កមីងចង់អT ីែដលអ%កមីង? 

ខ៖ គឺអ%កមីងចង់dន)ក �ម)គ][រdនេសចក� ីសុខេហUយនិងZនផ|ះមួយដ៏សមÀរផងែដលំុ។ 

ក៖ b។ 

ខ៖ ចង់dនែតប៉ុនហ% ឹងស)Zប់)គ][ររបស់មីងនិង។ 

ក៖ bេហUយចុះអ%កមីងស)ZបV់រ)បកបរបរវ 2ញេតUអ%កមីងចង់េធT UអT ីែដលអ%កមីង។ 

ខ៖ េពលមីងbស់េ£ែមន។ 

ក៖ bឬក៏េពលែដលពួក�ត់និងធំៗអស់េហUយនិងអ%កមីង។ 

ខ៖ មីងដូចKអត់�ន់ដឹងែដលនិង។ 

ក៖ អត់�ន់និងែដល។ 

ខ៖ េ)¨ះេយUងឥឡ+ វកំពង់ែតេធT UVរ�រេដរអីអAB ឹងក៏អត់�ន់គិតពីរេរ�ងនិងេទ។ 

ក៖ 
bអ%កមីងដូចKេពលអ%កមីងនិងbស់េ£ដូចKមួយគំេ@ងXចង់េធT Uែ)សឬក៏េធT UអីT េផ�ងឬ
ក៏េធT U ចំVរអីេnជិតផ|ះអីអAB ឹងេ£�អ%កមីង។ 



ខ៖ អត់Zនេទ។ 

ក៖ អត់ZនអAB ឹងអ�គត់របស់អ%កមីងចង់េឃUញកូនរបស់អ%កមីងនិងZន។ 

ខ៖ 
Zនអ�គត់ល និងរ �កចំេរ �នZនចំេនះដឹងbេហUយដូចKមីងឥឡ+ វមីងចង់)បឹងេQយកូន
និងេចះ 
េហUយលF ង់ដូចKមីងអីេទេហUយ�ត់និងZនក� ី)សៃមអីេ)¨ះឥឡ+ វេគ)ត+វVរអ%កែដលេចះដឹ
ង អAB ឹង។ 

ក៖ 
bេហUយខH I ំនិងសំុសួរសំនួរេ£Vន់អ%កមីងែដលKសំនួរចុងេ)VយXេតUអ%កមីងនិង)សjញ់ 
)ក �ម)គ][ររបស់អ%កមីងែដលេទអ%កមីង។ 

ខ៖ អ%កមីងនិងគឺ)សjញ់NO ង។ 

ក៖ 
េហUយខH I ំdនដឹងXេពលែដលអ%កមីងកំពុងែតនិ�យអ%កមីងនិងគឺកំពង់ែតZនេសចក� ី
)សjញ់ ផងែដលស)Zប់)ក �ម)គ][ររបស់អ%កមីង¶| ល់ផងែដល។ 

ខ៖ េ)¨ះេសចក� ី)សjញ់ធំKងេគគឺ)គ][រ។ 

ក៖ bអ%កមីងKVរពិត�ស់េសចក� ី)សjញ់។ 

ខ៖ 
េហUយអ%កមីងនិងអត់Zន)ទពÀសម�ត� ិអីក៏េgយក៏មីងចង់េQយអឺ)គ][ររបស់អ%កមីងនិង
Zន េសចក� ីសុខែដលេ�ះKេយUងរកdនតិចតួចក៏េយUងZនេសចក� ីសុខែដល។ 

ក៖ bអ%កមីង។ 

ខ៖ េហUយក៏មិនbំdច់Zនផ|ះវ 2=ឬក៏)ទពÀសម�ត� ិអT ីេទ។ 

ក៖ bអ%កមីង។ 

ខ៖ b! 

ក៖ 
េហUយខH I ំសូមសួរសំនួរបន� ិចេទ`តេ)¨ះខH I ំេភOចសួរេ£Vន់អ%កមីងអAB ឹងេnក« Iង)គ][របស់ 
អ%កមីងនិងេតUZនអ%ក�េគេចះេលងេភOងអីេទដូចKេភOចរេប`បដូចKផÁនណូអីអAB ឹង
អ%កមីង ។ 

ខ៖ អត់Zនេទ។ 

ក៖ 
អូអត់ZនេទអAB ឹងស)Zប់អ%កមីងវ 2ញេតUអ%កមីងនិងZនេចះេធT UKកÂន�ក់ឬក៏ឆុងស± រេ�%
តអីេទ អ%កមីង? 

ខ៖ េចះ។ 

ក៖ អAB ឹងអ%កមីងនិងេចះន៏អ%កមីង។ 



ខ៖ bមីងេចះbក់កតុមអីមីងេចះ។ 

ក៖ bក់កតុម។ 

ខ៖ េគេធT UពីសO ឹកេ�% ត។ 

ក៖ 
អូនិងេហUយេគេធT UពីសO ឹកេ�% តេហUយដូចK@ល់ៃថFនិងេតUអ%កមីងនិងេធT Uេទ@ល់ៃថFនិងអ%កមី
ង។ 

ខ៖ 
ឥឡ+ វនិងមីងដូចKអ%កមីងអត់សូវេធT U>dនេទអ%កមីងេហUយដូចKេគេQយមីងេធT Uក៏ខH I ំនិ
ងេធT U> េ£។ 

ក៖ 
ដូចេពលែដលេគVម៉ង់dនេធT UអAB ឹងអ%កមីងខH I ំអត់Zនសំនួរអីេ)ចUនេទ`តេទខH I ំZនែតប៉ុ
នហ% ឹងេទ 
េហUយខH I ំពិតKអរគុណអ%កមីងNO ងំែមនែទនស)Zប់Vរសំ/ស៏េដUម�ីដូចKអ%កមីងនិងd
នេរ`ន 
ពីជីវ)បវត� ិរបស់អ%កមីងដូចKអ%កែដលកូនេ»របស់អ%កមីងនិងdនេរ`នបែន មេទ`តពីអ%
កមីង 
េហUយអ%កមីងនិងdនពរជ័យNO ងែមនែទនដូចKេពលែដលពួក�ត់និងនឹកអ%កមីងចង់
[� ប ់
សេឡងអ%កមីងចង់េឃUញអនុស§វរ �យ៏ដូចKអ%កមីងនិងមក[� ប់េហUយដូចKសំេលងេនះមួ
យ 
ផងែដលអ%កមីងេហUយពួកេយUងនិងgក់បA® �លេ£ក« Iងេវ �កផ§យរបស់សកលវ 2ទÁល័យរបស់
ពួក 
េយUងគឺសកលវ 2ទÁល័យBYUនិងស)Zប់gក់មួយនិងេnេពលែដលកូនរបស់អ%កមិងនិងធំ
េឡUង 
�ត់QចេបUកេមUលdនអំពីVរសំ/ស៏របស់អ%កមីងស)Zប់[� ប់dនដូចKសZO ប់សេឡ
ង 
របស់អ%កមីងអីអAB ឹងេហUយដូចKខH I ំនិងចង់សួរអ%កមីងXខH I ំសំុgក់សំេឡងរបស់អ%កមីងនិ
ងេ£ក« Iង 
េវ �កផ§យWWW.cambodia.BYUVEO.com�៉ងមិចែដលអ%កមីងេហUយមួយនិងមិនdនZ
ន 
ផងេd៉ះ¨ល់អីេទ>និងជួយ)ក �ម)គ][ររបស់អ%កនិងអ%កZ% ក់េឡUយេហUយខH I ំពិតអរគុណរប
ស់អ%កមិនធំែមនែទនេហUយសូមជូនពរេQយអ%កមីងនិងZនសុខ/ពល Zនសំ�ងល េហU
យZន សុភមងhលេnក« Iង)គ][ររបស់អ%កមីង។ 

ខ៖ មីងក៏អរគុណេ)ចUនែដល។ 

ក៖ េហUយខH I ំសូមបAB ប់Vរសួរសំនួរនិង)តឹមែតប៉ុនហ% ឹងអរគុណេ)ចUនអ%កមីង។ 

ខ៖ bអរគុណេ)ចUនដូច�% ។ 

 


