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ក៖ ៩៣េLកvnែដល? 
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ខ៖ �លេ}ះ៩៣ 
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គ៖ អូ 
ក៖ អូេខ  
ខ៖ អត់ អត់Jំ 2បែហល�៩០ 
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ក៖ ហិហិ 
ខ៖ រស់េGធម̂v 
ក៖ មីង-s ស់ពីេអ?រ ពីអីេគេអ?រ ពីកំពង់េxហីមីង? 
ខ៖ និងេហ?យ 
ក៖ ពីកំពង់េxេ cន់គរពីេពលnែដល? 



ខ៖ m% ំ២០០៨ 
ក៖ ២០០៨ អូេខ មីងeនcច់©តិnែដលរស់េGេ2g2បេទសេទមីង? 
ខ៖ អត់eន 
ក៖ អត់eនេទហ៎និងេហ?យ េអ?រ ចុះមីងcz មីមីងeនេ]̂ះអីែដល? 
ខ៖ ហួន ហួន េហ�ន  
ក៖ ហួន េហ�ន 
ខ៖ និងេហ?យ   
ក៖ េអ?រ មីងេរ�ប�រេGកl Cងm% ំnែដលមីង? 
ខ៖ ២០០៨  
ក៖ ២០០៨ េអ?រ េGៃថXែខm% ំn? 
ខ៖ េGេអ?រ ២…២០០៨ ប៉ុនអត់ដឹងm% ំែខែខ̂រេយ?ង m% ំ២០០៨និង 
ក៖ ែខnមីង? 
ខ៖ ខB C ំេរ�ប�រេហ?យមកេGនិងម៉ង 
ក៖ អូខ េអ?រ ចុះមីង 
Iªហ៍ពិªហ៍និងគឺ��រផ�ផំ¬ C ំពីឪពុកe� យឬក៏មីង2សLញ់x% េ0យខ� នឯងឬ
ក៏េមច៉ែដលមីង? 
ខ៖ vមឪពុកe� យ  
ក៖ c� ល់x% vមឪពុកe� យហ៎មីង? 
ខ៖ និងេហ?យ  
ក៖  េធz ?េម៉ចេទ?បIច]នដល់�រេរ�ប�រ6ន? 
ខ៖ អឹម xត់ដូច� Jស់ទុំេគ}ំ0ក់េ ក៏ 2ពមេ2ព¯ង�ំងំសង¥ង  
ក៖ ចុះេអ?រមីង អឹម cz មីរបស់មីងxត់អ%កេGnែដលមីង? 
ខ៖ អ%កcន់គរ 
ក៖ អ%កេGភូមិcន់គរនិងបេn� យហ៎មីង? 
ខ៖ J 
ក៖ អូ �រេហ?យមីងេ េG¥ងប�  ី
ខ៖ និងេហ?យៗ 
ក៖  អូេខ កl Cងសំណួរេនះេគសួរ�េអ?រ េត?មីងេអ?រ eនៃថsជំនូនែដរឬក៏អត់?  
ខ៖ J 
ក៖ ដូច�ៃថsជំនូន ដូច�ៃថsទឹកេ0ះ ពីJស់ពីេដ?មអីនិងមីង 
មួយនិង2xន់ែត�សំនួរេគសួរប}S ប់ពីេយ?ង 
ខ៖ មួយនិងeនន័យ�ដូចេយ?ងបង�ប់ហ៎ អូ បង�ប់េគ6ន៨០០ 
ក៖ ៨…៨០០អីេគែដលមីង? 
ខ៖ ដុLs  
ក៖ អូ ៨០០$ �លនិងេ2ច?នែដលចឹង 
ចុះមីងអត់eនែដល6នc� ល់x% ពីមុនេទ?ចង់និ�យ�ពីមុនេពលេរ�ប�រ 
ខ៖ អត់េទៗ 
ក៖ អូេខ មីងeនេចះ(cអីេ2gពី(cែខ̂េទ? 
ខ៖ េចះ(cអង់េគsសតិចៗ 
ក៖ អូ (cអង់េគsស 
ខ៖ (ceេឡតិចៗ 
ក៖ eេឡែដរ? eេឡ e៉េ2ប?6នឬក៏េម៉ចែដលមីង? 
ខ៖ eេឡ េប?eនជន�តិeេឡនិ�យ�មួយ និ�យ6នេត?  
ក៖ អូេខ eេឡeន(cxត់-S ល់ខ� នែដលណ៎មីង? 
ខ៖ និងេហ?យ  
ក៖ អូេខ ចុះ(cែខ̂ររបស់មីង េ2ប?6នទូេ ណ៎មីង? 
ខ៖ េ2ប?6នទូេ  



ក៖ អូេខ 
ខ៖ អក�រ6នទូេ  
ក៖ មីងេរ�នេG េរ�ន6នដល់2តឹមnែដលមីង? 
ខ៖ 6នហឺ….េរ�ន�បបំផុត 
ក៖ េរ�ន2តឹម�% ក់ទីe៉នមីង? 
ខ៖ េរ�ន6ន2តឹមទី៧,ទី៨ 
ក៖ អូ ទី៧ទី៨ជំ}ន់និងខ±ស់ែដលេហ?យ 
ខ៖ ប៉ុែន�ខB C ំ6នេរ�នេ2gេ2ច?ន 
ក៖ អូ  
ខ៖ ខB C ំឧស³ហ៍េរ�នអក́រកម̂ 
ក៖ និង 
  ខ៖ អង់េគsសខB C ំេរ�នេ2gេe៉ង ដូចខB C េំ លក់ដូរេGភ% ំេពញចឹងេ  
ផឹកខB C ំលក់ទឹក2កឡR កទឹកអីចឹង េe៉ង៦2ពលឹមេឡ?ង 
ខB C ំេចញេ េរ�នអង់េគsសរហូត 
  ក៖ ហិហិ 
 ខ៖ េe៉ង៦េចញ អូ េe៉ង៥ េរ�ន១េe៉ង េe៉ង៥,6 
ក៖ អូេខ និងេហ?យ ចុះមីង េពលែដលេរ�ននិងមីងេរ�នេGcLnែដល 
ខ៖ េGភ% ំេពញេGេ�ងច2ក¶ ·រ / េរ�នcLឯកជន 
ក៖ cLឯកជន ចុះIេរ�នទីe៉ន ដល់ទី៨ទីអ ី
ខ៖ cLទូេ េGកំពង់េx  
ក៖ កំពង់េx  
ខ៖ និងេហ?យ ៗ 
ក៖ អនុវ 8ទ¸ល័យអីែគែដលមីង? 
ខ៖ បឋមេត? 
ក៖ អូ បឋមហ៎ 
ខ៖ J 
ក៖ េ]̂ះអីេគែដលមីង? 
ខ៖ កំពង់េx cLកំពង់េx 
ក៖ cLបឋមសិក³កំពង់េx  អូេខ  និងេហ?យ eនសំណួរេទ�ត េអ?រ េគសួរ� 
ដូច� េអ?រ េត?អ%កមីងIច26ប់6នេទ �ក់ទងនិង�រលំ6ករបស់មីង 
ែដលមីងគិត�អz ីែដលលំ6ក�ងេគកl Cងជីវ 8តរបស់មីង? 
ខ៖ លំ6កºដូច�ល់ៃថXនិងែអង ចិ�� ឹមកូនពិ6ក 
ក៖ មីងeនកូន៤ន៎មីង? 
ខ៖ កូន៤}ក ់
ក៖ េ]̂ះអីេគខsះែដលមីង? 
ខ៖ បងេគេ]̂ះ េហ�ន េស�វ»ង  
ក៖ J  
ខ៖ ទី២េហ� េស�វៃឡ ទី៣ េហ�ន ចេ2ម?ន ទី៤ េហ�ន 2សីេ¼  
ក៖ ចុះមីង េអ?រេLកពូcs ប់េGm% ំnែដលមីង? 
ខ៖ m% ំ២០១៦ 
ក៖ ២០១៦ ហ៎ 
ខ៖ J 
ក៖ អូ �លនិងេហតុអី6នxត់cs ប់ែដលមីង? 
ខ៖ េ2xះ�% ក់ច�ចរណ៍ ែបកកង់រម៉ក 
ក៖ ែបកកង់រម៉ក 
ខ៖ J  
ក៖ អូ ែបកកង់រម៉កចុះេម៉ចº 



ខ៖ ែបកកង់រម៉ក º2ប�ញបុកេដ?មេឈ? 
ក៖ អូºេរ  
ខ៖ ºេរេ   
ក៖ ែបកកង់រម៉ក Iេ2�យក៏Iមុខ? 
ខ៖ Iេ2�យ 
ក៖ Iេ2�យ ដល់េពលេរ បុក 
ខ៖ េរបុកេដ?មេឈ? �ញI េពលnºែបកº2ប�ញេយ?ងេ ¥ង 
ក៖ អូ 
ខ៖ េប?សិន�េយ?ងេLតេចញ អត់អីេទ ែតxត់eនះ 
ក៖ xត់2បឹងែ2ជង 
ខ៖ 2បឹងvែ2ជង េពលែ2ជងបុកេដ?មេឈ?េG¥ងមុខបេn� យ 
ក៖ និង ចឹងេអ?រ េត?មីងគិត�អីេគែដលលំ6កែដលមីង? 
Iចដូច�26ប់2ត½សៗ� លំ6កេ និងអីេគខsះ អីចឹង 
ខ៖ េប?លំ6ក�ល់ៃថXេនះqរ 2សីតូច ខB C ំ26ប់េIយ2តង់េឃ?ញអត់ 
ដូចខB C ំជំªក់លុយបង2សីតូចឯងចឹង 
ក៖ និងេហ?យ  
ខ៖vំងពីប� ីេGរស់ ដល់េពលxត់cs ប់េ  6នពីអ%កnជួយរកសង 
ក៖ អូេខ 
ខ៖ េហ?យដូចជំªក់់អង��រ ជំªក់ទិញយកលុយទិញដីទិញអីយកេ េ2ប?26ស់ 
ក៖ J 
ខ៖ ដល់េពលxត់cs ប់6ត់eនអ%កnអ%កសង eនលុយnសងេគ 
eនែតេយ?ងអ%កសង 
ក៖ និងេហ?យ  
ខ៖ េយ?ងរកចិ�� ឹមកូនផង េយ?ងរកបង់ធ}xរផង កូនតូចរេង៉រP៉ក់ 
េហ?យេពលេពលៗxត់cs ប់េ  េយ?ងeនេªះ២ែខ 
eនេªះ២ែខរហូតដល់េយ?ង៨,៩ែខេក?ត 
េយ?ង2ត4វ�ររកបង់អង��រេយ?ង2ត4វ�រេអ?រ 
ក៖ អត់eនអ%កទប ់
ខ៖ អត់eនទប់អីេយ?ងe% ក់ឯងេយ?ង េយ?ងសៃសខ� ី 
ឆsងទេនs រចួសៃសខ� ីរយះេពលe៉ៗ១m% ំេទ�ត6នេយ?ងIច�
េយ?ងIចស¾ C ះរក6ន 
ក៖ និងេហ?យ 
ខ៖ ដល់េពលចឹង ºពិ6កqរnស់ ពិ6កែមនែទន 
ក៖ អូេខ 
ខ៖ ដល់េពលនិងqរខB C ំលក់អស់េxអស់អី 
លក់អស់លក់សងេគqរែដលេយ?ងរកអត់េក?តqរ 
ក៖ និងេហ?យ 
ខ៖ និងែអង 
ក៖ អូេខ ចឹងeនអីេគេទ�តេទមីង? 
ខ៖ eនដូច��ល់ៃថXេនះ ºខz ះដូច� ែនក េធz ?ផSះេG េធz ?ផSះអត់�ន់ជិត
េGជ¿À ំងចំហផ� Cង  អត់eនលុយ2គប់េទ�ត 
ក៖ J 
ខ៖ ដូច2សីតូចឯងេ េឃ?ញេហ?យ 
ក៖ និងេហ?យៗ 
ខ៖ េGចំហរថ� Cងដូចេឃ?ញ2cប់េហ?យ ចឹងេG�ងំ2ព½យចិត; 
េ0យcរអី6នខB C ំ2ព½យចិត;េ0យcរ 
េគ�ខKល់ក�}S ក់¥s ងំIរហ័សmប់ៗេនះេe៉ ជិតដល់ែខេភs¯ងេហ?យ  



ក៖ J 
ខ៖ ចឹងេប?សិន�ខKល់គួច�ច េយ?ងអត់ជ¿À ំងគឺគួច-� ប់º 
º2បឈមមុខនិង�រលំ6ក់ 
េពលnេភs¯ងជះ2ត4វក៏ºIច�ចូលមកកl Cងេហ?យnមួយក៏ºIចដូច� 
េប?េភs¯ង¥s ងំ ខKល់¥s ងំ ºIច��ច់ផSះរបស់េយ?ង6ក់ដំបូង6ក់អ ី
ក៖ អូេខ និងេហ?យ 
ខ៖ េហ?យ�ល់ៃថX2បឈមមុននិងប¿Á និង 
ក៖ J 
ខ៖ េហ?យរក�ល់ៃថXេនះ រក6នបន; ិចៗេទ ែត2xន់�េ0ះ Iេរ�ងេធz ?ផSះនិង ផង 
ក៖ J 
ខ៖ េ0ះេរ�ងចិ�� ឹមកូនផងអីផង លីែរក2គប់សពz  
ក៖ អូេខ ចឹងមិញខB C ំសួរ�អz ីែដលពិ6កចឹងខB C ំសំុសួរមីងវ 8ញ� 
េត?បទពិេcធន៍ល� ៗ េត?មីPអំz ីែដលេធz ?េIយមីង េអ?រសប�យចិត;ហិហិ 
ខ៖ បទពិេcធន៍ខB C ំែដលែនកស� ី…. សប�យចិត;គឺេIយែតខB C ំ6នមក2ពះវ 8qរ 
ែមនេត? �លខB C ំមក2ពះវ 8qរគឺខB C ំរcយចិត; 
ក៖អូេខ 
ខ៖ ខB C ំរÂcយចិត;គឺេ0យcរ គឺខB C ំIន2ពះគម± ីរេ º6នដូច� 
ធូរ2cលនូវអz ីែដលខB C ំពិ6កចិត; 
ក៖ និងេហ?យ មីងចុះពីេក̂ងមីងសងÃឹមេធz ?�អz ីែដល 
ដូច�ពីេក̂ង¢s ប់2សៃម៉�ធំេឡ?ងចង់េធz ?អី អីចឹង? 
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