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ខ៖ Gត~ងំទូកhងំ២ 
ក៖ េហ*យ�ត់�Q ប់េ0Gត~ងំទូកhងំ២ 
ខ៖ 9 �ត់�Q ប់េ0Gត~ងំទូកែដល 
ក៖ ចុះមីងfន9ំO អឺ f¦ យរបស់មីង�Q ប់េ0ក6 7ងtk ំeអត់មីង? 
ខ៖ tk ំ២០០៥ 
ក៖ tk ំ២០០៥�ត់�Q ប់ 
ខ៖ 9 
ក៖ �ត់fន8យុf៉នេហ*យមីង? 
ខ៖ �ត់8យុ៦៥ 
ក៖ ៦៥ 
ខ៖ 9 
ក៖ និងេហ*យអឺ៦៥ fនន័យO�ត់េរjងេកbង មិន�9ស់f៉នែដលេទ 
៦០�ងែនសមីង? 
ខ៖ ៦៥ 9ស 9េ0េកbងវ «យែដល 



ក៖ េ0មិនnន់�9ស់េពក ហិហិ ចុះអឺ �ត់hងំ២}ចឬកស៏¬ �តែដលមីង? 
ខ៖ ពុកខD 7 ំG�ន់ែត}ចែតសម¦ ីេទ ហិហិ 9 
ក៖ 9 អូ�ត់}ច ចុះf¦ យរបស់មីង 
ខ៖ f¦ យែGកងេប*ដូច� O}ចេzមិន}ចេទ ប៉ុែន¦ េយ*ង�Q ចឪែម៉�ស៎ 
ក៖ អូេខ 
ខ៖ និងឯង 
ក៖ ធមbIេកbងជំnន់មុន 
ខ៖ �ត់I�ត់េGប*េហ*យ �ត់មិន�៊ន េយ*ងអត់�៊នOឈប់សិនេទeស៎ 
ក៖ ហិហិ 
ខ៖ I�ត់េGប*េយ*ងេង*បេភQត 
ក៖ អូ 
ខ៖ 9 េហ*យែខេធs *}រចឹងែដល ពុកខមចុះដឹកេ� 
ខD 7 ំេល*កកេ£� *ៃដទូលIមែដល 
ក៖ �ត់hងំ២nក់Gបកបមុខរបបអីេគែដលមីង េពល�ត់េ0រស់? 
ខ៖ �ត់េធs *ែGសនិងចំ}រនិងឯង  
ក៖េធs *ែGសចំ}រ 
ខ៖ 9 
ក៖ ចំ}រ�ត់េធs *អីេគែដលមីង? 
ខ៖ ចំ}រGស&វហ៎ Gស&វ®តំិចៗ f៉កូនពកតូចៗ 
ក៖ អូ 
ខ៖ េហ*យ9 ែGសេធs *IមួយសQ ឹក ពីរសQ ឹកនិងឯង 
ក៖ និងេហ*យ 
ខ៖ និងឯង 
ក៖ ចឹងមីងងត់ដឹងO�ត់hងំ២nក់េក*តេ0ក6 7ងtk ំeេទណ៎មីង? 
ខ៖ 9 
ក៖ និងេហ*យ ចុះhក់ទងនិងបងប� �នមីងវ {ញ មិញខD 7 ំ8ល័យែតសួរពីឪពុកf¦ យ 
អឺ អkកែដលេ0រស់បច�ប�នk�ត់េធs *អីេគខQះែដលមីង? 
ខ៖ សពsៃថ]េនះ? 
ក៖ 9  
ខ៖ េគេធs *ែGសេធs *ចំ}រ 
ក៖ hងំអស់�k ណ៎មីង? 
ខ៖ 9hងំ hងំអស់�k  
ក៖ 9 និងេហ*យ ចឹង�ត់េ0អឺ �ក់�k  
ខ៖ Gត~ងំទូក 
ក៖ Gត~ងំទូក 
ខ៖ ឃំុ�ក់�k  
ក៖ និងេហ*យ ចឹង�ត់េ0និងhងំអស់េធs *ែGសេ0និងែដល 
ខ៖ 9េ0និងhងំអស់ េធs *សែរនិងែដល 
ក៖ និងេហ*យមីង ខD 7 ំ8ចសំុសួរមីងhក់ទងនិង�ច់េរªងពួក�ត់តិចតួច 
េត*មីង9ំអីេគែដលhក់ទងនិងពួក�ត់េទមីង? 
ខ៖ hក់ទងេម៉ច? 
ក៖ ដូច�េរªងអីក៏បនែដលមីង9ំអំពីពួក�ត់ 
ឬក៏េធs *េ8យមីងនឹកពួក�ត់ឬក៏9ំពីពួក�តច់ឹង�រមីង 
ខ៖ អូ 
ក៖ ហិហិ មីង9ំក៏�នឬក៏េប*មីងអត់fន9ំអីក័៏�ន 
ខ៖ 9ំេម៉ច 



ក៖ ចង់និNយOអឺ េរªងអីេគែដល ដូច�អkកមីង9ំអីេគខQះពីពួក�ត់ 
ែដលេធs *េ¯យេ0េពលនឹេឃ*ញេរªងនិង មីងនឹកពួក�ត់អីចឹង�ស៎ 
ខ៖ អូ នឹកអីសពsៃថ]ក៏ �ត់ពី�កខQះែដល 
ក៖ និងេហ*យមីង 
ខ៖ ប៉ុន}លeេf៉េ0េនះhងំអស់�k េz ��b នអីហូប សុខចិតZពិ�ក 
Ghពីំ�កេz 
ក៖ អូេខ និងេហ*យមីង មីងសួរអំពីឪពុកf¦ យេហ*យសួរអំពីអឺ បងប� �នមីង 
ឥឡ& វខD 7 ំសួរមីងអំពី ជីដូនជីIរបស់មីងវ {ញអkកមីង េត*មីង អូ 
មុននិងសួរពីជីដូនជីI ខD 7 ំសូមសួរពីឪពុកf¦ យតិចេទjតសិន ហិហិ 
ខ៖ 9 
ក៖ មីងfន9ំO 
ឪពុកf¦ យមីងពីតូចេf៉�ត់េធs *អីេគែដលេGqពីេធs *ែGសចំ}រ? 
ខ៖ អត់េធs *អីេទ fនែតេធs *ែGស 
ក៖ អត់េធs *អីេទ 
ខ៖ fនែតែGសនិងឯង �ត់េ0�មួយែម៉ឪ�ត់ េធs *ែGសែដល 
ក៖ អូ េធs *ែGសដូច�k  
ខ៖ 9 
ក៖ ចុះមីងfន9ំេរªងអីក៏�នែដលមីង9ំពីពួក�ត់ពីមុន �ត់ល� េម៉ច 
ឬក៏�ត់េលង�មួយមីងN៉ងេម៉ច ឬក៏អីចឹង�ស៎មីង អីក៏�ន 
ខ៖ 9 �ត់ដូចOមធ;មនិងកូនេ° 
ក៖ 9 �ត់ចិតZល� េទមីង? 
ខ៖ ចិតZល� េត* 
ក៖ �ត់ែតងបេGង±នមីងពីអីេគ�គេGច*ន? 
ខ៖ បេGង±នែត�ងេធs *ែGសចំ}រនិងឯង 
ក៖ និងេហ*យ 
ខ៖ 9 
ក៖ fនអីេផ¡ងេទjត 
�~ក;ទូnb ន~ក;ឬក៏~ក;ទូnb នែដល�ត់ែតងែតទូnb នមីងពីេកbង 
ពីតូចេf៉ចឹង 
ខ៖ �ត់មិនែដលទូnb នខD 7 ំផង 
ក៖ អូ 
ខ៖ fនែតខD 7 ំយកតGfប់ពី�ត់ �ត់េធs *អីេយ*ងេរjនេម*ល�ត ់
ក៖ និងេហ*យ 
ខ៖ �ត់េធs *ែGសក៏េ®យ េធs *អីក៏េ®យ េយ*ង8ចលួចេម*ល�ត់េz 
េzេយ*ងេចះIម�ត់េz 
ក៖ អូ 
ខ៖ 9 
ក៖ និងេហ*យ អូេខ 
ចុះ�ត់fនែដលនិNយេរªងអីេគពីជីវ {ត�ត់េពលពីេកbងឲមីង�¦ បឬ់ក៏អីចឹង
?  
ខ៖ �ត់និNយែដលេត* 
ក៖ �ត់និNយពីអីេគែដលមីង? 
ខ៖ �ត់និNយពី}លែដល�ត់កំG~ 
ក៖ អូ �ត់កំG~ 
ខ៖ បងប� �ន�ត់fនែត២nក់ឯង េហ*យែម៉ឪ�Q ប់េ9លIំងពីេ0តូច 
ក៖ �ត់8យុf៉នេហ*យែម៉ឪ�ត់�Q ប់េ9ល? 
ខ៖ �ត់OGបែហល�៧ ៨tk ំដឹង ែម៉ឪ�ត់Vប់េ9ល 



ក៖ ចឹង 
ខ៖ fនIបងGប Xស�ត់fk ក់េហ*យនិង�ត់fk ក់ ែម៉ខD 7 ំហ៎ េប*ពូកខD 7 ំ 
ែម៉�ត់�Q ប់េ9លេGត*សែដល Gបែហល�១០tk ំអីែដល ប៉ុន�ត់fនបងGសី 
ប� �នGសី 
ក៖ ចុះ�ត់fនG�ប់មីងេទO េហតុអី�ន�អឺ 
េ<ក�ន�េ<កNយេ<កIមីង�Q ប់? 
ខ៖ 9ស់ពីេដ*មfនIឈឺនិងឯង 
ក៖ អូ ចឹងេ<កNយ�ងf¦ យរបស់មីង�Q ប់េ®យ�រ�ត់ឈឺណ៎មីង? 
ខ៖ 9 
ក៖ ចឹងមីងអត់ែដល�² ល់មុខ�ត់េទមីង? 
ខ៖ អត់�² ល់មុខេទ  
ក៖ ចុះមីងfន9ំេab ះរបស់េ<កNយេ<កI�ងf¦ យមីងេទ? 
ខ៖ េab ះៃណ េ<កNយ េ<កនិងេab ះេ<កI Iអីេទ Nយៗែស៊ង 
Iៗែសម 
ក៖ ចឹងេ<កNយែស៊ង េ<កIែសម 
ខ៖ េ<កIែសម 9 
ក៖ និង ចុះ�ងឪពុករបស់មីងវ {ញ? 
ខ៖ ឪពុក�ងខD 7 ំIេ§៉ Nយេហjប 
ក៖ Iេ§៉Nយេហjប 
ខ៖ អូ Iរស់Nយេហjប 
ក៖ Iរស់Nយេហjប 
ខ៖ I Iរស់Nយេហjប 
ក៖ អូេខ 
ខ៖ 9 
ក៖ និងអឺ េ®យ�រេគសួរេ0ក6 7ងេនះ េគសួរO េត*�ត់អឺ 
អkកមីង9ំអេគពីពួក�ត់ឬក៏អkកមីងដឹងពួក ពួក�ត់េក*តេ0ទីe 
ឬក៏�Q ប់េ0e ប៉ុែន¦ខD 7 ំគិតO �ពិ�កេ®យ�រអឺ 
អkកមីងអត់ែដលេឃ*ញមុខ�ត់េ�ះ 
ខ៖ 9 អត់ែដលេឃ*ញ 
ក៖ ណស៎អkកមីង ហិហិ ែតមីងfនឮអំពី ឪពុកf¦ យមីងឬក៏អំពីអីO�ត់អឺ 
ទីកែនQងកំេណ*ត�ត់ឬក៏ �ត់រស់េ0eេទ ពីេពលែដល�ត់េ0រស់មីង? 
ខ៖ ែនក Gស XកNយIខD 7 ំហ៎? 
ក៖ និងេហ*យៗៗ 
ខ៖ Iរស់និង �ត់េ0Gស XកGកNដង}¦  
ក៖ GកNដង}¦  
ខ៖ GកN 
ក៖ GកN��យណ៍ន៎មីង? 
ខ៖ GកNៗGស Xកសន³ 7ក 
ក៖ អូ សន³ �ក 
ខ៖ 9 �ន�ត់េ0Iំងពីេអ*យ ដល់េពល�ត់�Q ប់ 
េហ*យ�នឪពុកខD 7 ំេf៉�នេ0Gត~ងំទូកេនះ 
ក៖ អូ 
ខ៖ 9 
ក៖ ចុះអឺ Gក XមGគ́�រ�ងf¦ យរបស់មីង?ពុកមីង�ត់fនG�ប់Oអឺ 
េ<កNយេ<កIមីងរស់េ0ទីeែដលេទមីង? 
ខ៖ េ0ភូមិរងូ 
ក៖ ភូមិរងូ 



ខ៖ 9 
ក៖ អូេខេ0ភូមិរងូ ចឹងនិងេហ*យ អឺ មីងេ0ស� ីេគភូមិអីេគមិញ 
ខ៖ ភូមិGត~ងំទូក 
ក៖ Gត~ងំទូក មីងេ0Gត~ងំទូកយូរប៉ុនeែដលមីង? 
ខ៖ ខD 7 ំេ0Gត~ងំទូក Iំងពី 
គ៖ Iំងពីតូចេf៉ 
ខ៖ តូចេf៉ ហិហិ 
ក៖ Iំង 
ខ៖ Iំងពីេ0ក6 7ងៃផYរហូតhល់8យុ 
ក៖ ជំ�បសួរពូ មិញ8ៃលែត�ប់សួរមីងតិច  
ខ៖ ហិហិហិ 
ក៖ ដូច�សំុមីងសំ�សន៍ពីជីវGបវតZ  ិ
ខ៖ �ត់ែនក 
ក៖ �ត់តិច 
ខ៖ 8យុf៉នេម*ល ២០១០ខD 7 ំមកេនះហ៎ 
ក៖ អឺ េហតុអី�នមីងសេGមចចិតZេf៉រស់េ0េនះវ {ញមីង? 
ខ៖ េ0េnះរកសីុពិ�កេពក 
ក៖ អូ 
ខ៖ ក៏េចះIeត់Iែណងេz ែGសក៏អត់fនចំ}រក៏អត់fន 
ក៖ ខD 7 ំ9ំ�នពីមុនមីងដូចបណµ 7 ះផ¡ិតេណស៎មីង? 
ខ៖ បណµ 7 ះផ¡ិតេត* ប៉ុនtk ំេនះIេnះ�ត់អត់បណµ 7 ះ 
ក៖ អូេខ និងេហ*យមីង មីងfនបងប� �នeែដលេ0េGqGបេទសឬក៏អត់េទមីង 
ខ៖ អត ់
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