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ក៖ េគេTទមិនដឹងមុខ? 
ខ៖ 3ក់គុកេ�¨ 
ក៖ េTទេរ�ងអីេ�ែនសពូ 
ខ៖ 9ទេរ�ងេ� Sេគសីុអីេ�ះ េTទឯងអីេនះ 
ក៖ េយLងSចសូមដឹងតិច9នេទ� េហតុអី9នេគេTទពូ qន... 
ខ៖ អត់ដឹងែដរ 
ក៖ qនចំណុចសង£័យអីអីេគែដរេគេTទ 
ខ៖ េ3យlរែតេយLង េគសង£័យេយLង�េយLងេធM LចំJរេOអីេនះេផ£ងេទ 
ក៖ T 
ខ៖ ចំJរក� jងៃ5ព 
ក៖ T 
ខ៖ JរពិតSអ%ក3ក់អ�[ ក់េ�ះ 
េOèយពីចំJរេយLងេ3យlរែតេយLងេធM LចំJរេOនឹង 
គ៖ ន៎ េ�5បែហលពីេនះេ�ផ[ះ5កហមហ៎េ�ះXប់ 
ខ៖ េគេTទេយLងបេ�� យ 
គ៖ ពីចំJរេយLងអីេនះហ៎ 
ខ៖ �េយLងអ%កេធM LចំJរនឹងឯងសីុេ�េគនងឹឯង 
គ៖ ប៉ូ លីសេខត]េ�េមLលេតLJលនឹងហ៎ ប៉ុន�េធM Lបំ�ន 
ក៖ ចឹងេ�នឹងេគេឃLញlកសពឬក៏អត់េទ? 
ខ៖ េគេឃLញ�ឆ� ឺងេទ េគសីុអស់ដឹងពីៃថ̀�េទ 
គ៖ េក-ងេឃLញ 
ខ៖ េក-ងេឃLញ ដំបូងេq៉េក-ងបេណ� LរែឆY រកតែង¼នរកអីេ� 
េឃLញៗឆ� ឹងេ�ក៏មក59ប់ 
5បកូក5បJសអីភូមិេ�ក៏Sអ%កqª ស់េ�9ត់េ�េ�េមLលឆ�ងឹេឃLញ�ឆ� ឹងេ�
ក៏េគេTទេយLងបេ�� យ 
ក៖ េហLយេគ េគកត់សំ�ល់េគlm ល់េគឬក៏េម៉ចវ  ញ? 9នេគ� 
ខ៖ 5បែហលេគlm ល់ដឹង ខi j ំអត់ែដលlm ល់េ�េគផង 
គ៖ q៉ភូមិនឹង9ត់េ�នឹង�1 9ត់�1 រហូត�ល់�េឃLញឆ� ឹង 
ខ៖ ខi j ំមិន�ងំlm ល់េ�េគេlះ 
ក៖ ចុះពូ ស� ីេគSនឹងេគេrអីេគ អឺប� ីផ�ល់ឬក៏អី�៉ងេម៉ច 
ខ៖ ក� ីJ� ំង 
ក៖ ក� ីJ� ំងនឹងេហLយ 
គ៖ ក� ីJ� ំង 
ក៖ អឺចំ�យរយៈេពលប៉ុ�- នe% ំែដលេVកពូ? 
ខ៖ យូរe% ំ�ស់ 
គ៖ យូរ 
ខ៖ 5បែហល 3e% ំ 4e% ំដឹង 
គ៖ TំេមLល®រេគេBទ 2004 
ែតដល់េពល�3ក់បណ� ឹងតុVJរេ5Jយេនះ3ក់ 2005 
ក៖ T 
គ៖ ខុស�ងំអស់េO� អីយូ៉យតុVJរេធM LេកLត®ស 
ខ៖ ¨អយុត] ិធម៌ហួស 
ក៖ អូេខ  
ខ៖ 9ន�ខi j ំពិ9កេ3យlរអយុត] ិធម៌នឹងឯង9នតហូតមកដល់ឥឡ7 វ 
គ៖ កូនខi j  ំ33ក់កូនខi j ំ�2 
ក៖ ហឹម  
គ៖ ¨ហួសេហតុ�តុVJរ 
ក៖ អូ 
គ៖ ខi j ំមិន�េម៉ច ខi j ំ�មុខ�qននឹក៏�ែដរ ខi j ំ�េVកប៉ូ លីស េVកតុVJរ 
ែតអ%ក�3ក់លុយ�សមុន �ត់និ�យអត់េកLតេទ 
ខ៖ Jលេ�ះេគអត់និ�យ 
ពីេរ�ងចÆប់េរ�ងទq� ប់េគនិ�យែតេរ�ងលុយ�qនលុយនឹងឈ% ះ 



គ៖ េគនិ�យ�លុយ �3ក់លុយ អ%កនឹងឈ% ះ 
ខ៖ េគនិ�យ�ចឹងដឹងេយLងេ�រកេ�រកលុយអី� 5កចង់Xប់ 
ក៖ ចឹងេVកពូ លក់ដី លក់អីេដLម�ីេ3ះ5lយSេរ�ងនឹង? 
គ៖ លក់ដីលក់ែ5ស លក់េ��- នសល់អី 
ខ៖ អស់រលីង 
គ៖ អស់Sលីងេឆញ 
ក៖ អូ 
គ៖ Tសៃដទេទេq៉កំពង់ធំេនះ សូម�ីអងYរ 1កំប៉ុងក៏�- ន 
ខ៖ េហLយ;ង�រសិនេគ5ព²ត�%  សុទE�ជួល�ងំអស់ ជួលJសិនឲUេឆ� Lយ�ខi j  ំ
គ៖ ជួលq% ក់ 10 មុឺន 
ក៖ ជួលlក£ីហ៎ពូ? 
ខ៖ នឹងជួលlក£ ី
ក៖ lក£ីេគេឆ� Lយ�េម៉ចពូ? 
ខ៖ េគ�ខi j ំនឹងឯង 
គ៖ �អត់5តង់ផង 
ខ៖ េគេឆ� Lងេ��ពី��ស េគេចះ�យកBផ¤ ¥វJរេ� 
គ៖ េចះ�យកេ��ស់ 
គ៖ េហLយអនុ5ប�នភូមិេ�ះ ��េនះឯងលីអ�[ ក់េ�3ក់ពីផ[ះ 
ប៉ុន�ត់លីេដLមេÇេ�៉េទេ�3ក់ហ៎ 
ខ៖ េគេចះ�េTទ 
គ៖ និ�យJសិនq៉ន�ក់ TំេមLលដំបូងJរសិនេឡLង 7�ក់ហ៎ 
ខ៖ េTទបំ�ន 
គ៖ ®៊នេ�� 3 េទ េ�ៗ�3 េ�ក៏េឆ� Lយអត់5ត7វ�% េទ S 1 � េ�5កមុំ S1 
�េ�កូន និងឯង 
ក៖ ហឹម 
គ៖ េឆ� Lយមិន�ងំ5ត7វផង 
ខ៖ េបLJសិនសុទE�ជួល 
គ៖ េហLយខi j ំអងÈ jយេ5Jយប� ីខi j ំ®ស់ េVក រស់ ភួ��  
អត់ឲUខi j ំេឡLងអងÈ jយជិតេទ�ស់ ឲUខi j ំេចញវ  ញ ប៉ុនខi j ំអត់េចញ ខi j ំនឹកេឃLញ� 
េធM Lេម៉ច�ងំប� ី5បពនEក៏េធM Lេ� ខi j ំសូ៊ែដរនិងប� ីឲUដឹងlច់េរ�ង T 
ក៖ T 
គ៖ ដល់េ�េពលេយLងេឡLងេ�ដឹងlច់េរ�ង9នេយLងSច 
ខ៖ Jលនឹងេម�រ 2qន�បេ©ª ះឲUរត់ឲUរត់េ� េបLអត់qនលុយហ៎ 
ខi j ំដឹងរត់េម៉ចេបLខi j ំរត់ ខi j ំសីុេគ សីុេ�េគែមនឯង 
ខi j ំសេ5មច�ចឹងសុខចិត]Bប់គុកក៏Bប់េ� 
ក៖ T នឹងចុះពូBប់ 11ែខ នឹងBប់េOក� jងគុកេO�ែដរពូ? 
ខ៖ កំពង់ធ ំ
ក៖ កំពង់ធំ េគអត់េធM L9បពូអីេទហ៎? 
ខ៖ អត់េទ5�ន់�សីុ9យBមិនែឆ�តមិនឆ�ន់ 
ក៖ នឹងេហLយ 
គ៖ េគអ%កqនេ�សឲUសីុែឆ�តហឹកហិហិ 9យ3ក់�ងំកនÉ ¥ៗ េ®ស 
ខ៖ យក�% េ�ខុំដូចqនេ�សែមន ¨ដូចអយុត] ិធម៌ហួស 
ក៖ េ�នឹង េOក� jងគុកេគអត់េធM L9បសំ�ងេហLយេVកពូ 
ខ៖ 9ទ 
ក៖ េ5�ះេបLសិនB�មនឹងេOៃ5ពសរមិន5ស²លប៉ុ�- នេទគុកហ៎ 
ខ៖ 9ទ 
ក៖ ហិហិ េOេខត]េយLង ¨អត់សូវអី�ស់ពូ 
គ៖ េ5�ះេគដឹង�េយLងមនុស£បរ  សុទEែដរ មួយ�ក៏េគ�ៗ 
ក៖ នឹងេហLយ 
គ៖ 
ប៉ុែន�សូម�ីែត5ប�នJរ  យល័យនឹងែដលខi j ំេជរq� យ�ែហងែលងប� ីអញេ�ប� ីអ
ញ9េធM Lអីខុសេ��ត់� ែចែអងេជរq� យខi j ំអត់5ត7វេទ មិនែមនខi j ំអ%កTប់ 



ខi j ំ�មិនែមនTប់េម៉ច Tប់ប� ីខi j ំបញេន� Lរ3ក់គុក 
េហLយេនះេ�ខi j ំ�ចឹងែអងេ�អត់េទ ខi j ំេធM L�មេគេទ 
េបLែចែអងេជរតុVJរក៏ខុសែដរ ខុសអី 
េបLប� ីខi j ំមិនលួចក៏Tប់ែដលេនះេ��ចឹងែអង 
ក៖ 5ត7វ េបLសិនBេយLងេជរតុVJរqនេ�ស អឺស� ីេគ បរ  ®េករ �ÊនឹងេហLយ 
គ៖ ចុះេបLេយLងចុះេបLប� ីេយLង េបL¨Tប់េយLង3ក់គុក 
ខ៖ ¨Tប់េយLង3ក់គុកមិន�បរ  ®េករ �រÊ ហិហិ េជរែដលខុស�ក់ 
គ៖ អត់េរ�ងខi j ំ�ប� ីអញខុសអី ប� ីអញលួចអី 
េបLេTរែមនអ%កឯង�ល់�% Tប់9នែត 1ៃថ̀េ�ឯងវ  ញេហLយខi j ំ�នឹងេតL 
ក៖ T 
គ៖ េហLយេគ�5គប់�% � ែនកតុVJរថ-ីនឹង®ស់ 
7e% ំេហLយ�- នពី�®៊នេជរេទ 
ខ៖ េបLមិនចង់ឲUេគេជរបរ  ®រេករ �ÊេធM LឲU5តឹម5ត7វេ� 
គ៖ េហLយ5បពនE;ធំីមក៏e% ស់េម៉�ះ�ចឹងឯង ខi j ំេជរSកº យ́ែម៉¨ែលងប� ីអញេ� 
ខi j ំេ�5Tនគុក ទះគុកJ� ំងៗ ខi j ំនិ�យែតq៉5តង់េទ 
អឺេបLប� ីខi j ំមិនែដលេ��មក�េហLយខi j ំេឆ� Lយនឹង�គុយ®រ 2B�គុយ;� ងំ®
សយីែច�� ;� ងំBង�គុយេទ@ត®រ 
ក៖ ហិហិ 
គ៖ ខi j ំ�ប� ីខi j ំមិនែដលរេបះពី5ទ7ងខi j ំេទ ខi j ំេSប�ងំយប់�ងំៃថ̀ 
ខi j ំេSបនឹងេដLម5ទ7ងខi j ំ ខi j ំ�ចឹងឯង រេបះមួយ�1េq៉ង2េq៉ងេទ ខi j ំ�េq៉ង។ 
េq៉ង 10 
ក៖ T 
គ៖ �ត់េ�ចំJរេq៉ង 3 េq៉ង 4 �ត់េq៉ជួយេ5lចបែន�ខi j ំ វ  ញ 
ខi j ំ�ចឹងឯងេតL 
ក៖ នឹងេហLយ អ%កមីង អូេខ នឹង េរ�ងនឹង¨ហួសេ�េហLយ¨... 
ខ៖ សម័យនឹងនិ�យមិនេចញ 
ក៖ ហិហិ ¨អត់ដឹង�េ3ះ5lយ�៉ងេម៉ចេ3យlរ¨េហLយ 
ខ៖ ដូច ដល់Sកែន�ងេគេ5ច·ង��៉ប់មិនដឹងេ�59ប់អ%ក ហិហិ 
ក៖ ហិហិនឹងេហLយ 
ខ៖ 59បអ់%ក�ក៏េ3ះ5lយមិន9ន 
ក៖ T ពិ9កជម�ន់នឹង 
គ៖ ក� jងេខត]កំពង់ធំរកេម�វ 2អត់9ន�ងំអស់ ខi j ំេ�រកអីភ% ំេពញេតL 
ក៖ T 
គ៖ រកអីភ% ំេពញ �ចូលe% ំចិន9នដឹងេហLយ ចូលe% ំចិនេហLយ 
ចូលe% ំែខ- រៗេហLយអត់ដឹងេទ@ត រក�ល់ែត 
ខ៖ េម�វ 2និ�យ�េរ�ងលុយ qនលុយ9នឈ% ះ 
ក៖ អូេខ 
ខ៖ េម�វ 2ដូចខi j ំ�ចឹងឯង 1េq៉ង 500 9នេធM Lក៏500 មិន9នេធM Lក៏500 
ែនកចឹង 
ក៖ ហិហិ 
គ៖ ឲUែត�ក់ទងេគេហLយ 
ក៖ ចឹង 
ខ៖ េ5�ះេរ�ងខi j ំអត់ឲUqនអស់លុយ 100េទ Bប់គុកែហងធម-� 
ក៖ ចឹង¨ដូចដែដរBដែដរេយLងេចញក៏អស់ មិនេចញក៏អស់ 
គ៖ TSអត់េចញក៏េយLង េពលេយLងមកេលងប� ីក៏លក់ែ5សលក់ចំJរ 
េម�ះេហLយេយLងសុខចិត]លក់េ3ះប� ី 
ក៖ Tនឹង 
គ៖ ចងឹខi j ំ ែម៉េក-កខi j ំ�កូនេហLយl� យ ែម៉ឯងទុកកូន 
Sប់អួរដូចចំេបLង5ត7វទឹក កុំេq៉ កូនែម៉ឯងអត់េTរផងហ៎ េគេធM L9បហ៎ 
ក៖ T 



គ៖ ខi j ំ�ចឹងឯង 
េ�ខi j ំBមនុស£ស់របស់9នែម៉េកLតេq៉សីុឈ� ល́េគម�ងេទ@តខi j ំ�ចឹងេតL 
ក៖ នឹងេហLយ អូេខចឹងពូqនកូនប៉ុ�- ន�ក់ែដរ? 
គ៖ កូន 6 l� ប3់ 
ក៖ កូន 6 l� ប3់ អ%កែដលេOរស់ឈញេqះអីេគែដរ? 
គ៖ េOធីម អុយ  
ខ៖ ធីមសំSត 
គ៖ ែនក ធីមសំSង ធីម5សីអូន 
ក៖ នឹងេហLយ ចុះអ%កែដល�ត់l� ប់េហតុអី9ន�ត់l� ប់ែដរមីង? 
ខ៖ 5គ Zន 
គ៖ កូនខi j ំមីបង¨ឆÌ ត́5ជ7ក 
ខ៖ សY ន់Bន ់
ក៖ អូ 
គ៖ Sយុ 18 
ក៖ អូ ធំេហLយនឹង 
ខ៖ ធ ំ
គ៖ មីទី2 េ�ះ 1ខួប Sទី4 េ�ះ9ន1SទិតU 
ក៖ �ត់េកLតអី9នl� ប់ែដរ? 
គ៖ ឈឺែដរ 
ក៖ ឈឺ 
គ៖ េម េមទ2ី ឈឺ 
ខ៖ សុទE�ឈឺ�ងំអស់ 
គ៖ ឈឺ�ងំអស់ 
ក៖ អូ 
គ៖ q៉ជំ�ន់នឹងអត់qនេពទUេទ 
ក៖ នឹងេហLយជំ�ន់ក� jងe% ំ�ែដរមីងចេ�� ះe% ំ� 
គ៖ ចេ�� ះ 85 86 
ក៖ T 85 86 អូ 
គ៖ អត់qនេពទUេទ qនមួយៗនឹងេយLងអ%ក5កេគអត់Tក់ឲUេទ 
ក៖ 85 86 ដូចេOសÍXm មេOេឡLយេទណ៎មីង 
គ៖ T េOSពត 
ក៖ T 
គ៖ េOSពតចូលភូមិរវល់ែតរត់ែដរហ៎ 
ក៖ T 
គ៖ េហLយ�ម�ំង5កlងំេនះ មីន3ក់�ម�% ល់ ខi j ំដឹកេចកមកដូរអងYរដូរ5ស7វ 
ក៖ អូ 
គ៖ lÎ ន�ំង5កlងំហ៎ សុទE�មីន Sសូរេ�តេគេ�ះ 
ក៖ នឹង ចឹងចុះពូqនTំអីេគខ�ះែដរល� ៗ�ក់ទងនឹងអឺ 
ជីវ  តរបស់ពូឬក៏បទពិេlធន៍ល� ៗដូចBកូនេ§S�ហ៍ពិ�ហ៍អីេគចឹង 
ខ៖ ហិហិនឹងេភ�ចអស់េហLយ 
ក៖ អូេភ�ចអស់ ចុះពូពីេក-ងសងÏឹមចង់េធM Lអីេគ 
ខ៖ អត់qនសងÏឹមេធM Lអីេទ 
ក៖ អូេខ ចឹងមួយេទ@តចុងេ5Jយអឺ 
េបLសិនBពូqនអីេគ0� េំផÐLេ�កូនេ§ជំ�ន់េ5Jយ 
េតLពូចង់និ�យអីេគេ�Jន់ពួក�ត់ 
ខ៖ ចង់ឲUកូនេ§េធM L�ល�  េធM L�េទ@ង5តង់ 
ក៖ េធM Lល� េទ@ត5តង់ អីេគេទ@តែដរពូ? 
ខ៖ ប៉ុននឹងឯងអស់ �ល� និង5តង់5ត7វេហLយ 
ក៖ អូេខ និងចឹងសំនួរចុងេ5JយេតLពូអនុuv តេដLម�ីេយLងSច Upload 
lរសំេលងនឹង9នេទពូ 
ខ៖ 9 9ន 



ក៖ 9នហ៎ពូ? 
ខ៖ 9 
ក៖ នឹងចឹងពួកេយLងអស់េហLយពួកេយLងqន�ប៉ុណy ឹងស5qប់េពលនឹង 
ខ៖ 9 
ក៖ នឹងេហLយេVកពូរវល់ែដរចឹងអរគុណេ5ចLនេVកពូស5qប់Jរអនុuv ត 
ខ៖ 9 


