
កបរសំភបសន៍របស់ សូ៊ សូ៊ 

ក៖ អ្នកែដរសំភបសន៍េគ ជបង សុអ៊ីបវ         ខ៖ អ្នកែដរេអបយេគសំភបសន៍ ស៊ ូស៊ ូ

 

ក៖ ចឹងជបដំបូងខ្ញុំអរគុណេ្រចើនែដរបងបបនេអបយខ្ញុំសំភបសន៍ពី្របវត្តិរបស់បង 

េហើយកបរសំភបសន៍្រតូវបបនេរៀបចំេដបយសកលវិទ្ល័យមួយែដរេនបអបេមរិចែដរមបន

េឈ្មបះថបBYU 

េហើយេដបយសបរែតសកលវិទ្ល័យមបនេគបលបំណងមួយចង់រក្ពី្របវត្តិ្របជបជនែខ្មរ

េដើម្បីទុកេអបយកូនេចបជំនបន់េ្រកបយៗេទៀតេអបយពួកគបត់បបនស្គបល់ពី្របវត្តិឪពុកម្ដបយ

េហើយនឹងជីដូនជីតបហបសបង 

បបទចឹងសកលវិទ្ល័យេនបេពលែដរខ្ញុំបបនសំភបសន៍បងខ្ញុំនឹងដបក់កបរសំភបសន៍របស់ប

ងេទបក្នុងេវបសបយរបស់សបលបែដរមបនេឈ្មបះថប www.cambodianoralhistories.byu.edu 

ហបសបង ចឹងដូចជបបងយល់្រពមេដើម្បីេអបយខ្ញុំដបក់កបរសំភបសន៍របស់បងមួយនឹងហបស 

េទបក្នុងេវបសបយរបស់សបលបែដរេទបង? 

ខ៖ បបនតបអូន 

ក៖ បបទចឹងសំរបប់ខ្ញុំជបអ្នកសំភបសន៍បងខ្ញុំមបនេឈ្មបះថប ជបង សុ ីអ៊បវ 

ចឹងសំរបប់កបរសំភបសន៍មួយនឹង្រតូវបបនេរៀបចំេនបៃថ្ងទី19 ែខ1 ឆ្នបំ2018 

េហើយខ្ញុំសំភបសន៍បងេនបភូមិអីេគនីនឹងហបសបង? 

ខ៖ េនបភូមិសន្សំកុសល2  

ក៖ ភូមិសន្សំកុសល2 សង្កបត់បឹងទំពុន ខ័ណ្ឌមបនជ័យ េនបរបជធបនីភ្នំេពញហបសបង 

ចឹងសំរបប់េឈ្មបះេពញរបស់បងេឈ្មបះអីេគែដរបង? 

ខ៖ បងេឈ្មបះ អឹម ចបន់េថត 

ក៖ េឈ្មបះអឹម ចបន់េថត មបនេឈ្មបះេហបេ្រកបេទបង? 

ខ៖ េឈ្មបះេហបេ្រកបេឈ្មបះ មីអូនៗនឹង 

ក៖ េឈ្មបះមីអូនៗ ចុះកបលពីេនបេក្មងបងមបនេ្របើេឈ្មបះអីេផ្សងពីនឹងអត់បង? 



ខ៖ អត់េទ 

ក៖ មបនែតមួយនឹងេទណបង? 

ខ៖ េអើយមបនែតមួយ 

ក៖ ចំុបងសំរបប់បងៗអបយុបុ៉ន្មបនែដរឥឡូវនឹង? 

ខ៖ បងអបយ3ុ7ឆ្នបំ 

ក៖ បងអបយ3ុ7ឆ្នបំ ចុះបងេកើតេនបៃថ្ងណប ែខណប ឆ្នបំណប បងមបនចងចបំអត់បង? 

ខ៖ បងេកើតេនបៃថ្ងទី4 ែខ1 ឆ្នបំ1982 

ក៖ បង1981តបហីបង? 

ខ៖ បងដបក់តបមអត្តសញ្ញបណប័ណ បុ៉ែន្តបងបន្ថយអបយុ? 

ក៖ ខ្ញុំគិតថបបងអបយុ37ឆ្នបំេកើតេនប1981បង? 

ខ៖ េអើយចឹងេហើយ 

ក៖ ចុះេបើឆ្នបំច័ន្ទគតិបងឆ្នបំអីេគបង ដូចជបជូត ឆ្លូវ ខបល េថបះអីបងឆ្នបំអីេគបង? 

ខ៖ អូបងឆ្នបំវ័ក 

ក៖ អូបងឆ្នបំវ័ក ចុះទីកែន្លងកំេណើតរបស់បងេកើតេនបណបែដរបង ដូចជបភូមិ ឃុ ំ

្រសុកអីចឹងហបសបង? 

ខ៖ បងេកើតេនបភូមិហបន់ទ្វប ឃុំរំលង ្រសុកបបរបយណ៍ េខត្តកំពង់ធំ 

ក៖ ចុះបងមបនបងប្អូនចំនួនបុ៉ន្មបននបក់ែដរបង? 

ខ៖ បងមបនបងប្អូន5នបក់ េហើយបងកូនេពប 

ក៖ បងកូនេពបណបង? 

ខ៖ ចបេពបេគ 

ក៖ ចុះមបន្រសីបុ៉ន្មបននបក់ េហើយ្របុសបុ៉ន្មបននបក់ែដរបង? 



ខ៖ មបន្រស3ីនបក់ ្របុស2នបក់ 

ក៖ បងអបច្របបប់បបនថបបងប្អូនរបស់បងមបនេឈ្មបះអីេគខ្លះែដរបបនេទបង? 

ខ៖ បបនតប បងទី1េឈ្មបះ អឹម សុកល , បងទី2េឈ្មបះ អឹមសុភ័្រក, បងទី3េឈ្មបះ អឹម 

កក្កដប, បងទី4េឈ្មបះសុខ អុ ីន េហើយនឹងបងែតម្ដង 

ក៖ ចឹងបងេពបេគ ចុះបងមបនចងចបំសបច់េរឿងអីជបមួយបងប្អូនរបស់បងអត់ 

ដូចជបអនុស្វរីយ៍អីេលងជបមួយគ្នបដូចលក្ខណះថបេលងឡឹកបបយឡ 

រឺមួយក៏េដើរេទបែ្រសអីជបមួយគ្នបហបស? 

ខ៖ អបេរឿងនឹងដូចជបមិនសូវចបំេទ 

ក៖ បុ៉ែន្តបងមបនធ្លបប់ថបបងចបំេលងអីជបមួយគ្នបពីមុនអត់បង 

មបនអនុស្វរីយ៍អីជបមួយគប្នធ្លបប់បបនៃវគប្នអីចឹងហបស? 

ខ៖ ឈប់រកនឹកេមើលសិន 

ក៖ មបនអត់បង 

អីេគខ្លះែដរបងគិតថបេលងជបមួយបងប្អូនរបស់បងេលងមួយបងៗៗហបសកបរេនប្រសុកអត់

ទបន់មបន្រគួសបរដូចគប្នចឹងហបស? 

ខ៖ និយបយេទបេបើបងកូនេពបេគ 

េហើយេនបេពលែដរបងដឹងក្ដីេឡើងពួកគបត់េទបេរៀនែបកអស់េហើយនឹងដល់េពលនឹងបងេនប

ែតផ្ទះម្នបក់ែអង េហើយគបត់ងត់មបនេនបក្នុងបន្ទុកក្នុង្រគួសបរែតមួយេទៀតេទ ដូចថបបង្រសី 

បង្របុសបង នឹងបងេនបបន្ទុកជបមួយប៉បម៉បក់ បងទី1របប់បងហបស? 

ក៖ បបទបងេទៀត? 

ខ៖ ដល់េពលបងទី2 

នឹងបងទី4យបយតបយកេទបចិញ្ចឹមយកេធ្វើជបកូនអីចឹងហបសណបេនបជបមួយពួកគបត់ 

េហើយដល់េពលែដរបង្រសីទី3 មីងគបត់អត់យកប្ដីេទ គបត់សុំយកមកេធ្វើកូនែដរ 

ដល់េពលចឹងបងដូចអត់មបនអីជបអនុស្វរីយ៍អីជបមួយគ្នប 



ក៖ 

ដូចជបអត់មបនេពលណបមួយអីែដរបងគិតថបធប្លប់េលងជបមួយគប្នតបំងពីេកើតមកហបសបង 

េពលែដរបុ៉នកូនបងែអងអីហបស? 

ខ៖ ែបកគ្នបអស់ែតម្ដង 

ក៖ តបំងពីេនបេក្មងែមនបង? 

ខ៖ 

េហើយនឹងេហើយតបំងពីេនបតូចៗដល់េពលចឹងបងដឹងក្ដីមកដូចជបមបនែតបងម្នបក់ែអងបងទី

1ែដរេនបបន្ទប់ជបមួយនឹងគបត់ េទបេរៀនដូចថបេរៀនកបលណុងេរៀនអនុអត់មបនេនបជិតផ្ទះេទ 

ក៖ ឆ្ងបយេហបសបង? 

ខ៖ អនុវិទ្ល័យនឹងមបនេនបកំពង់ថ្មេហបស? 

ក៖ អូឆ្ងបយែដរនឹងមបន 

ខ៖ មបនេនបកំពង់ថ្មេហើយចឹងគបត់មកេដកេរៀនេនបផ្ទះយបយេនបកំពង់ថ្មអីចឹងហបសណប 

បងមបនែតេនបជបមួយប់ាម៉បក់ចឹង 

ក៖ 

ចុះកបលពីេក្មងបងគិតថបបងចូលចិត្តេលងអីជបមួយបងប្អូនរបស់បងែដរេហបសបងនិយបយ

រួមបងមិនសូវបបនជួបពួកគបត់េទែមនេទ? 

ខ៖ អត់សូវបបនជួបេទដល់េពលចឹងអត់ដឹងថបចូលចិត្តេលងអី 

ក៖ បងអត់ដឹងេលងអីជបមួយគបត់? 

ខ៖ ដល់េពលចឹងអបេពលែដរេនបតូចនឹងបងអត់ចងចបំផងនឹង 

េពលែដរដឹងក្ដីមកែបកែខ្ញកគ្នបអស់ែតម្ដងនឹងហបស 

ក៖ ែបកគ្នបអស់ែតម្ដង 

ខ៖ េគមបន្រគួសបរេហើយអស់េទបេហើយ េយើងេនបតូចជបងេគទំុែតធំេទបេរៀនេទបអីចឹងេទប 

ក៖ ចុះពួកគបត់ឥឡូវពួកគបត់រស់េនបណបែដរបងៗៗរបស់បងហបស? 



ខ៖ បងទី1គបត់មបន្រគួសបរេនប្រសុកគបត់េថ្វើបូ៉លីស  

ក៖ អូគបត់េធ្វើបូ៉លីសណបង? 

ខ៖ គបត់េធ្វើនគរបបលបុ៉ស្តិ៍ ដល់េពលែដរបងទី2 គបត់ចប្រគូបេ្រងៀនគបត់េនប្រសុកែដរ 

េហើយគបត់បបន្រគួសបរប្ដីរបស់េគជប្របធបនបុ៉ស្ដិ៍ចឹងហបស 

ក៖ ចុះបងទី3វិញបង? 

ខ៖ បងទី3គបត់អង្គកបរេអបយេឈ្មបះមិត្តសំលបញ់ 

ក៖ េនបណបេដរបងេនបភ្នំេពញ? 

ខ៖ េនបទី្រកុងភ្នំេពញេនះនឹង 

ក៖ អូចឹងមបនន័យថបមបន2នបក់េនប្រសុក នឹងមបន2នបក់េនបភ្នំេពញ? 

ខ៖ នឹងេហើយបងេទប4េនះគបត់មករត់មូ៉តូឌុបជួលផ្ទះេនបជិតេនះែដរនឹង 

ក៖ អូបុ៉ន្មបនបងប្អូនរបស់មិញមបន5នបក់ែមនេទ? 

ខ៖ មបន5នបក់ 

ក៖ បុ៉ែន្តបងេនបភ្នំេពញនឹង អូចុះពួកគបត់េនប្រសុកនឹងេនបជិតៗគ្នបតបហីបងរឺមួយក៏េនបេខត្ត 

រឺមួយក៏េនប្រសុកែដរបង? 

ខ៖ ពួកគបត់េនបភូមិខុសគ្នប 

ក៖ អូេនបភូមិខុសគប្នបុ៉ែន្តេនប្រសុកជបមួយគ្នប? 

ខ៖ ពួកគបត់េនប្រសុកជបមួយគ្នប 

ក៖ ចុះម្ដបយរបស់បងមបនេឈ្មបះអីេគែដរបង? 

ខ៖ ម្ដបយរបស់បងមបនេឈ្មបះ មបស គឹម យបង 

ក៖ ចុះគបត់អបយុបុ៉ន្មបនែដរេហើយបង? 

ខ៖ គបត់អបយុ60ឆ្នបំជបងេហើយគបត់ឆ្នបំ ឆ្លូវ 



ក៖ ចុះគបត់េកើតេនបៃថ្ង ែខ ឆ្នបំណបបងមបនចងចបំអត់បង? 

ខ៖ បងអត់ចងចបំផងនឹង 

ក៖ បុ៉ែន្តដឹងែតឆ្នបំ……? 

ខ៖ បងដឹងែតឆ្នបំ60ជបងបងអត់ដឹងឆ្នបំណបែដរនឹងបងអត់ដឹងេកើតេនបៃថ្ង ែខឆ្នបំណប 

ក៖ ចុះគបត់េកើតេនបណបបងែអងដឹងអត់បង? 

ខ៖ អត់ចបំនិយបយេទបគបត់េនប្រសុកែដរបងេនបនឹងទីកែន្លងគបត់េហើយរបស់ម៉បក់ 

ក៖ ចឹងេនបបបរបយណ៍ណបង? 

ខ៖ នឹងេហើយេនបបបរបយណ៍ 

ក៖ ចុះឪពុករបស់បងគបត់មបនេឈ្មបះអីេគែដរបង? 

ខ៖ េឈ្មបះអឹម េសៀក 

ក៖ េឈ្មបះអឹមេសៀក ចុះគបត់អបយុបុ៉ន្មបនែដរេហើយបង? 

ខ៖ គបត់អបយុ81ឆ្នបំេហើយឆ្នបំេនះេនបះ 

ក៖ អូអបយុ81 ចុះគបត់េកើតេនបៃថ្ង ែខ ឆ្នបំណបបងដឹងអត់បង? 

ខ៖ អត់ដឹងេទ បងដឹងែតគបត់ឆ្នបំខបល េហើយែប៉តជបងអត់ដឹងៃថ្ងែខណបេទ 

បងអត់ែដរបបនែឆកេឈ្មបះពួកគបត់ផងនឹង ទបល់ែតេមើលេសៀវេភប្រគួសបរ 

ក៖ បបទបង ចុះគបត់ឆ្នបំអីេគមិញបង? 

ខ៖ គបត់ឆ្នបំខបល 

ក៖ គបត់ឆ្នបំខបល ចុះគបត់េកើតេនបណបបងដឹងអត់បង? 

ខ៖ គបត់េកើតេនប្រសុកតបគបត់េនបភូមិថ្លប េនបភូមិជិតែដរនឹងេនបភូមិថ្លប ឃុំជំេនៀង 

េនប្រសុកបបរបយណ៍ េខត្តកំពង់ធំ 

ក៖ អូចឹងគបត់េនបកំពង់ធំជបមួយគ្នប 

ចុះឪពុករបស់បងគបត់េធ្វើអីេគសំរបប់ខចិញ្ចឹមជីវិតែដរបង? 



ខ៖ គបត់េធ្វើែតេគបបប េនប្រសុកបបរបយណ៍ 

ក៖ ចុះគបត់ចបមនុស្សែបបណបែដរបង ដូចជបគបត់ស្លូតរឺមួយក៏កបច? 

ខ៖ គបត់ស្លូត ស្លូតបូតណបស់ ស្លូតមហបែសនស្លូត 

ក៖ អូចឹងមបនន័យថបឪពុករបស់បងស្លូត? 

ខ៖ ចបស្លូតណបស ់

ក៖ ចុះម្ដបយរបស់បងគបត់េធ្វើអីេគសំរបប់ចិញ្ចឹមជីវិតែដរបង? 

ខ៖ គបត់ជបេមផ្ទះ 

ក៖ គបត់ជបេមផ្ទះចឹងគបត់ជបអ្នកេមើលកូនេចបណបង? 

ខ៖ គបត់ដូចជបេនបេមើលែតកូនេចប 

ក៖ ចុះគបត់ជបមនុស្សែបបណបែដរបង? 

ខ៖ គបត់ជបមនុស្សស្លូតបូត រស់របយចូលចិត្តរបប់អបនអ្នកជិតខបង ជួយយកឧស្ហ៍េគ 

ក៖ ចឹងមបនន័យថបទបំងឪពុករបស់បង នឹងម្ដបយរបស់គបត់ជបមនុស្សស្លូតទបំងពីរនបក់ 

ខ៖ ចបមកេហើយេនះ 

ក៖ 

ចុះបងមបនចងចបំសបច់េរឿងអីេគខ្លះរឺមួយក៏អនុស្វរីយ៍អីេគខ្លះេពលែដរបងេនបជបមួយឪពុ

កម្ដបយរបស់អត់? 

ខ៖ និយបយេទបពួកបងគបត់េទបេធ្វើកបរេនប្រសុក 

េហើយដល់េពលែដរគបត់េទបេគងេនបនឹងេហបសចឹងអត់សូវបបនជួបគបត់េទជួនណប 

ៃថ្ងេសបរ៍អបទិត្យ1ែខ េទប2ែខបបនជួបគបត់ម្ដងរឺក៏េសបរ៍អបទិត្យគបត់មក េនបះមកេហើយ 

េហើយដល់េពលនឹងេទបេនបែតជបមួយម៉បក់ែតគបត់មកគបត់មិនែដរេអបយកូនេធ្វើអីេទ 

ក៖ ចុមបងែអងេទេទបអត់េលើកេទេហបសបង? 

ខ៖ មកពីកបលណប? 



ក៖ កំពង់សំភបសន៍្របពន្ធបងែអងនឹង 

ខ៖ េគកំពង់សំភបសន៍េនះ 

ក៖ ខ្ញុំសំភបសន៍្របពន្ធបងែអងមួយេភ្លត? 

ខ៖ សំភបសន៍េរឿងអីេគែដរ? 

ក៖ សំភបសន៍េរឿពង់្របវត្តិហបសបង 

ខ៖ 

ដល់េពលេហើយគបត់ដល់េពលែដរគបត់មកពីេធ្វើកបរចឹងអូកបរងបរបបយទឹកផ្ទះសំែបងេលើគប

ត់ េហើយគបត់េឃើញេខបអបវបង 

កបលណុងបងេនបេក្មងបងេរៀងឈឺេ្រចើនែដរមិនសូវល្អដូចេគណប 

ក៖ បងេរៀងឈឺេ្របើនែដរេហបស? 

ខ៖ នឹងេហើយេពលមកចឹងេឃើញេខបអបវគរអីចឹងេហបស្របមូលេបបកេហើយ 

េហើយគបត់ថ្នបក់ថ្នមមិនែដរេអបយបងេធ្វើអីេទ េហើយបងដឹងែតេទបេរៀន 

េហើយេពលែដរ្រតលប់មកពីេរៀនមកជួយលក់ដូរម៉បក់ចឹងហបសណបេហើយគបត់មូលបបរីអប

បបរីៃដបបរីកបតបបេហបស 

ក៖ េគេហបបបរីែខ្មរនឹងហបសបង? 

ខ៖ នឹងេហើយគបត់េថ្វើេហើយេបបសមូ៉យតបមផ្រចឹងហបសណប 

ក៖ ចុះឪពុករបស់បងគបត់មបនធ្លបប់ពី្របវត្តិគបត់កបលពីគបត់េនបេក្មងេទបកបន់បងអត់េទ 

ថបគបត់េធ្វើអីេគកបលពីគបត់េនបេក្មងហបស េពលែដរគបត់មិនទបន់មបន្រគួសបរហបស? 

ខ៖ គបត់េថ្វើ្របធបនភូមិផង គបត់េធ្វើអីផងគបត់េធ្វើេ្រចើនហបស 

កបលពីគបត់មិនទបន់បបនចូលេធ្វើនរគបបលនឹងហបស 

ក៖ បបទបងចុះម្ដបយរបស់គបត់មបនធ្លបប់ពី្របវត្តិកបលពីគបត់េនបេក្មងេទបកបន់បងអត់បង? 

ខ៖ គបត់ធ្លបប់្របបប់ថបគបត់ជបកូនកំ្រពបអីចឹងហបសណប 

ដូចថបតបយបយេគយកេទបសំលបប់តបំងពីជំនបន់ពលពត 



េហើយគបត់េនបកំ្រពបរហូតេទបេហើយបបនយបយខ្ញុំេនបរបល់ៃថ្ងនឹងគបត់យកមកចិញ្ចឹម 

េហើយយបយនឹង្រតូវជបប្អូនរបស់ម៉បក់ខ្ញុំចឹងហបសណប 

ក៖ បបទបងមបនេផ្សងេទៀត? 

ខ៖ េហើយគបត់យកមកចិញ្ចឹមេអបយេធ្វើែ្រសេធ្វើអីជបមួយគបត់ចឹងហបស 

ក៖ បបទបងចុះបងមបនចងចបំេឈ្មបះជីដូនជីតបខបងម្ដបយរបស់បងអត់ 

ដូចថបយបយតបខបងម្ដបយរបស់បងហបស? 

ខ៖ មបនេឈ្មបះ តបហឹម យបយេយ៉ន 

ក៖ េឈ្មបះតបហឹម យបយេយ៉ន ចុះបងមបនដឹងថបគបត់េកើតេនបឆ្នបំណបែដរេទបង? 

ខ៖ អត់ដឹងេទពីេ្រពបះអីគបត់ស្លបប់តបំងពីជំនបន់ពលពតេហបស 

ក៖ ចុះយបយតបខបងម្ដបយរបស់បងបងមបនដឹងថបគបត់េកើតេនបណបែដរេទបង? 

ខ៖ ខបងេលបកពុកគបត់េកើតេនបភូមិថ្លប ឃុំជំេនៀង ្រសុកបបរបយណ៦ េខត្តកំពង់ធំ 

ក៖ ចុះយបយខបងម្ដបយេហបសបង? 

ខ៖ យបយខបងម្ដបយេនបខបង្រចលងនឹង ភួមិមបត់ទ្វបរ ឃុំ្រចលង ្រសុកបបរបយណ៍ 

េខត្តកំពង់ធំ 

ក៖ ចុះយបយតបខបងឪពុកបងែអងមបនស្គបល់គបត់េឈ្មបះអីបង? 

ខ៖ េឈ្មបះ តបបូ៉ យបយស៊យ 

ក៖ បុ៉ែន្តបងែអងមបនដឹងថបគបត់េកើតេនបឆ្នបំណបែដរេទបង? 

ខ៖ បងអត់ដឹងេទ 

ក៖ ចុះបងែអងមបនដឹងថបគបត់េកើតេនបណបែដរបង? 

ខ៖ គបត់េកើតេនបភូមិថ្លបដូចែដរបងបបននិយបយចឹង 

ក៖ អូេនបភូមិថ្លបនឹងែដរណបង? 



ខ៖ េហើយដល់េពលណុងែបកដល់េពលែដរែបកគបត់បបនមករស់ភ្នំេពញ 

កបលពីែបកអបពតេហបសគបត់ក៏មកេនបភ្នំេពញគបត់េនបផ្រថ្មី 

ក៖ ចុះឪពុកម្ដបយរបស់ែអងគបត់មបនធ្លបប់្របបប់ពី្របវត្តិយបយតបេទបបងែអងអត់ 

ដូចថបយបយតបនឹងយ៉បងេម៉ចែដរ? 

ខ៖ អត់េទ្រគបន់ែតតបនឹងែម៉ធប្លប់និយបយពី្របវត្តិរបស់តបថប 

តបេរៀងកបចនិយបយលឺអីចឹងហបសណប េហើយចូលចិត្តេធ្វើអីកំែប្លងៗេអបយេគេសើច 

ក៖ បបទបងចុះបងមកេនបទី្រកុងភ្នំេពញយូរេនបបង? 

ខ៖ បងមកេនបជបង10ឆ្នបំេហើយតបំងពីបងមបន្រគួសបរមក 

ក៖ ចុះបងមបនសបច់ញ្ញបតិណបែដររស់េនបេ្រកបពី្របេទសែខ្មរអត់ដូចជប ចិន េវៀតណបម ៃថ 

អបេមរិចអីចឹងហបសបង? 

ខ៖ អត់មបនេទ េបើមបនមបនែតជីដូនមួយខបងប្អូន 

ក៖ ប្អូនជីដូនមួយណបងចុះគបត់េនបណបែដរបង? 

ខ៖ ប្អូនជីដូនមួយេនបអបេមរិច បុ៉ែន្តកូនខបងពូ កូនពូប្អូន្របុសឪពុករបស់ខ្ញុំ 

ក៖ ចុះគបត់េនបរដ្ឋណបែដរបងែអងស្គបល់េទ? 

ខ៖ អទ់ស្គបល់េទ 

ក៖ ចុះស្វបមីរបស់បងែអងមបនេឈ្មបះអីេគែដរបង? 

ខ៖ េមើលសួរេហបសេឈ្មបះទួន ធីម 

ក៖ េឈ្មបះទួន ធីម ចុះេពលណបែដរបងែអងេរៀបកបរែដរដូចជបេនបេពលៃថ្ង ែខ 

ឆ្នបំណបែដរចឹងហបសបង? 

ខ៖ បងកបរេនបៃថ្ងទី12 ែខ4 ឆ្នបំ2005 

ក៖ េនបឆ្នបំ2005 ចុះេនបេពលែដរបងែអងេរៀបកបរ 

រឺក៏េរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍នឹងដូចជបបងែអងជបអ្នកេរៀបេដបយចិត្តែអងរឺមួយក៏ឪពុកម្ដបយជបអ្ន

កេរៀបចំេអបយបង? 



ខ៖ ឪពុកម្ដបយជបអ្នកេរៀបេអបយ 

ក៖ 

ចុះកបលេពលែដរបងែអងកបរជបមួយប្ដីរបស់បងែអងនឹងដូចជបប្ដីរបស់បងមបនេអបយជបជំនូ

នរឺេហបថបបណ្ណបកបរេទបង? 

ខ៖ បណ្ណបកបរមបន 

ក៖ បបនបុ៉ន្មបនែដរបងែអងអបច្របបប់ខ្ញុំបបនេទ? 

ខ៖ ដូចជបបបន700$កបលពីជំនបន់ណុងជំនបន់បង 

ក៖ បបទបង ចុះបងអបច្របបប់ខ្ញុំបបនេទកបលពីេពលែដរបងបបនជួបជបមួយប្ដីរបស់បង 

ជួបេនបេពលណប េហើយេហតុអីបបនជបបង្រសលបញ់គប្នបងអបច្របបប់តិចបបនេទបង? 

ខ៖ បបនតប 

ក៖ អត់អីេទបងគបត់អត់េនបេទបង 

ខ៖ អត់អីេទេនបក៏និយបយបបនែដរដំបូងេឡើយបងេធ្វើកបរជបមួយគប្ន 

បបនស្គបល់គ្នបេនបកែន្លងេធ្វើកបរចឹងហបសណបគបត់េធ្វើសន្តិសុខយបមអីចឹងហបសណប 

ពីេ្រពបះេពលេនបះបងបបនេរៀនចប់ពីទី12េទប 

បុ៉ែន្តបង្របលងធ្លបក់េទេហើយបងមករត់មកេនបភ្នំេពញជបមួយមីង 

មីងែដរជបប្អូន្រសីរបស់ប៉បែដរថបអត់យកប្ដីនឹងក៏បបនមកេនបជបមួយគប្នេហើយបបនជំុជបមួយ

បង្រសីរបស់ខ្ញុំ េហើយរួចេទបក៏ខ្ញុំេទបលក់េខបអបវជបមួយបង្រសីរបស់ខ្ញុំេនបផ្របឹងេកងកង 

ក៖ បងលក់េខបអបវែដរេហបសបង? 

ខ៖ 

ចបលក់េហើយបង្រសីរបស់ខ្ញុំគបត់បបនជបប់កបរងបរេនបអង្គកបរេនបមិត្តសំលបញ់នឹងេទបក៏ខ្ញុំល

ក់ម្នបក់ែអងចឹងហបសណប េហើយគបត់េទបេរើសេខបអបវអីចឹងហបស 

េហើយកបលពីជំនបន់ណុងេនបេក្មងេរៀគិតខ្លីែដរមិនសូវគិតែវង 

ឆ្ងបយែដរគិតែតេរៀងសប្យនឹងថបលក់េខបអបវដូចជបអត់សូវមបនមិត្តភក្តិអីចឹងហបសណប 

អត់សប្យចឹងេទបេពលែដរេទបេធ្វើកបរងបរមបនមិត្តភក្តិអីចឹងហបសេហើយសប្យមបនេក្ម

ងៗដូចគប្នអីចឹងហបស  



ក៖ បបទបងេហើយបងេទបេធ្វើកបរេទបឈប់លក់េខបអបវ? 

ខ៖ 

នឹងេហើយេហើយេទបេធ្វើកបរសន្តិសុខេទបេធ្វើេលងៗសិនចឹងេទបេហើយចបំរកកបរងបរអីេផ្សង

េទៀតចឹងហបសណបកបលពីជំនបន់ណុងបបន្របបក់ែខ50$ 

ក៖ បបន50$ណបង? 

ខ៖ បបន50$េហើយមបនកបរែថមេម៉បងែថមអីេទៀតបបនេរៀង70-

80$អីចឹងេទបគិតថបេ្រចើនហបសណបេបើមិនែដរបបនស្គបល់ដុល្លបផងគិតថបេ្រចើនេហើយណបដ

ល់េពលេហើយបបន 

ក៖ ជួបគប្នេនបកែន្លងណុងេទប? 

ខ៖ 

បបនេធ្វើកបរងបរេរៀងយូរែដរបបនេមេចះែតេអបយចល័តយបមេនបកែន្លងេនះកែន្លងេនបះចឹង

េទប េហើយបបនចុងេ្រកបយបបនជួបគបត់ 

េពលជួបគបត់នឹងេពលែដរៃចដន្យនឹងជួបបងៃថ្លគបត់នឹងេធ្វើនបយកសបលប 

េហើយមីងរបស់ខ្ញុំនឹងគបត់េធ្វើជប្រគូបេ្រងៀនែដរេនបះេហើយចបស់ៗេគស្គបល់គ្នប 

េហើយខ្ញុំពីរនបក់នឹង្រគបន់ែតស្គបល់គ្នបបបននបំ្របបប់មីងចឹងហបសណប 

ក៖ បបទបងមបនអីេទៀតបង? 

ខ៖ 

ចបេហើយ្របបប់មីងថបអ្នកេធ្វើកបរងបរជបមួយនឹងេគបបន្រសលបញ់េហើយេគចង់បបនអីចឹងហប

សគបត់គិតយ៉បងេម៉ចែដរ 

េហើយគបត់្របបប់ថបេអបយនបំមកជួបគបត់មកអីចឹងគបត់សួរ្របវត្តិចបស់ទំុអីចឹងហបសណប 

េហើយផ្ទះសំែបងអីេនបណបអីចឹង 

េពលបបនជួបេទបសួរចុះសួរេឡើងៃចដន្យគបត់ស្គបល់្រតូវជបប្អូននបយកសបលបែដរគបត់ស្គបល់

ចឹងហបសណបបងៃថ្លគបត់ជបនបយកសបលប 

េហើយមីងរបស់ខ្ញុំគបត់ជប្រគូបេ្រងៀនេនបបបក់ទូកជប្រគូរូបវិទ្េនបះេពលែដរគបត់្របជំុគបត់ជួ

បគប្នគបត់ស្គបល់គ្នបអីចឹងេទបក៏ចបស់ក៏បបនផ្សំផ្គុំផងអីផងចឹងេទប 

េហើយគួបផ្សំេយើងបបនស្គបល់គ្នបអីផង 



ក៖ បបទបង ចុះបងេចះអបនរឺមួយក៏េចះសរេសរអក្សរែខ្មរបបនល្អបុ៉ណ្ណបែដរបង? 

ខ៖ ្រគបន់ែតអបនបបនសរេសរបបន 

ក៖ បងេចះស្ទបត់ណបង? 

ខ៖ មិនសូវជបស្ទបត់អីេទ 

ក៖ បបទបង ចុះបងមបនេចះភបសបអីេ្រកបពីភបសបែខ្មរអីេទបង? 

ខ៖ េទអត់េចះេទ 

ក៖ េវៀតណបម អង់េគ្លសអី ៃថអីអត់េចះេទ? 

ខ៖ អត់េទបបនេភ្លចអស់េហើយ 

ក៖ ចុះមិនបងែអងនិយបយថបnoមិនេចះអង់េគ្លស? 

ខ៖ ពីមុនកបរេនបេរៀននឹងេចះអង់េគ្លសេ្រចើនែដរតប 

េហើយដល់េពលយូរៗេទបេយើងអត់េរៀនបែន្ថមអីេទៀតយូរៗេទបណបយហបស 

ក៖ ចុះកបលពីបងែអងេរៀនបងែអងបបនេរៀនេនបថ្នបក់ទីបុ៉ន្មបនែដរបងេរៀនែខ្មរហបសបង? 

ខ៖ េរៀនបបនថ្នបក់ទី12 

ក៖ េរៀនបបនថ្នបក់ទី12 

ខ៖ កំុអី្រតូវបងេរៀនបន្តេទៀតេអបយជបប់េហើយ 

បុ៉ែន្តេដបយសបរមបនអ្នកចង់បបនបងេ្រចើនេពកេហបសបងបបនរត់េគច 

រត់េគចពីនឹងេហើយរត់មកេនបជបមួយមីង 

ក៖ អូបបទបងចឹង 

ខ៖ អូនែអងដឹង្រសបប់េហើយេនបតបម្រសុកែ្រស េអបយែតេពញរូបេពញរបងេហបស 

ក៖ ដឹងែតមបនេគចូលស្ដីេហើយណបង? 

ខ៖ ដឹងែតមបនេគចូលស្ដីេហើយ មិនដឹងជបស្អីៗេទមបនរបប់សបច់ញ្ញបតិបងប្អូន 

េអើយេទបកំុេអបយដបច់ែខ្សគ្នបអីចឹងហបស 



ក៖ កំុេអបយដបច់្រសឡបយគប្ន 

ខ៖ 

េ្រចើនណបស់េពលចឹងបបនែម៉របស់ខ្ញុំបបន្របបប់ថបកូនរបស់ខ្ញុំេនបេរៀនអីចឹងយូរេទបេរៀង្រប

ែកកេគហបស ដល់េពលមកញយៗេទបវបេរៀងដូចជប 

ក៖ ដូចជបភ័យេទបវិញ? 

ខ៖ 

ដូចជបែលងចង់្របែកកយូរៗេទបចង់បបក់ចបស់គបត់សុ ីសុះគប្នអីចឹងខ្ញុំេមើលេទប្រកលបអត់្រសួ

លេទខ្ញុំក៏េគចមក 

ក៖ បងក៏រត់មក 

ចុះកបលពិបងេរៀនេនបសបលបបឋមសិក្នឹងបងេរៀនសបលបេឈ្មបះអីេគែដរបង 

េហើយេនបណបែដរបង? 

ខ៖ េរៀនេនបសបលបបឋមសិក្ថ្លប 

ក៖ េឈ្មបះសបលបបឋមសិក្ថ្លបចឹងែតម្ដងេហបសបង? 

ខ៖ នឹងេហើយេឈ្មបះចឹង 

ក៖ អូចុះេពលែដរបងេរៀនអនុវិទ្ល័យបងេរៀនេនបណបែដរបង? 

ខ៖ អនុវិទ្ល័យេរៀនេនបតបំងេគបក 

ក៖ ចុះវិទ្ល័យបងមបនេឈ្មបះអីេគែដរបង? 

ខ៖ ជបមួយគ្នបនឹង 

ក៖ េឈ្មបះតបំងេគបកដូចគប្នេហបសបង ចុះវិទ្ល័យបងេរៀនេនបណបែដរបង? 

ខ៖ ហួសផ្រតបំងេគបកនឹងនិយបយរួមេទបេនបតបំងេគបកនឹង 

ក៖ បុ៉ែន្តេនបេខត្តកំពង់ធំនឹង? 

ខ៖ េនបេខត្តកំពង់ធំនឹង 



ក៖ ចុះបងមបនមិត្តភក្តិណបែដរស្និទ្ធិស្នបលណបែដរធំធបត់មកជបមួយគប្នអត់បង? 

ខ៖ មបនតប 

ក៖ ែដរបងគិតថបធ្លបប់េលងជបមួយគ្នបតបំងពីេក្មងៗចឹងហបសបង? 

ខ៖ មបនមបនេនប្រសុកេហបស 

ក៖ បុ៉ែន្តមបនេឈ្មបះអីេគខ្លះែដរបងែអងអបចេរៀបរបប់េឈ្មបះបបនេទបង? 

ខ៖ េអើរមិត្តភក្តិែដរជិតស្និទ្ធិ្រសលបញ់គ្នបមិត្តមួយេថ្លើមមួយមបនេឈ្មបះថប េសៀងលបំងេអង 

បុ៉ែន្តេគបបនប្ដីកបរេទបេនបអបេមរិចេហើយ មួយេទៀត្រពបបតុលប ឆបំងពុទ្ធបវីេនប្រសុក2នបក់ 

ក៖ ចុះបងមបនចងចបំអនុស្វរីយ៍អីជបមួយពួកគបត់េទបង? 

ខ៖ និយបយេទបមបនអី 

ក៖ កបលពីបងេនបេរៀនជបមួយគ្នប រឺមួយក៏េនបេក្មងៗអីចឹងហបសដូចជបបងេធ្វើអីេគ? 

ខ៖ អត់មបនអនុស្វរីយ៍េ្រចើនផងដូចថបេរៀនជបមួយគ្នប 

េរៀនថ្នបក់ជបមួយគប្នរហូតដល់េពលដូចថបជិតដល់េម៉បងេទបេរៀនចឹងផ្ទះរបស់បងេនបឆ្ងបយពី

េគចឹងបងចូលចបំគ្នបអីចឹងហបសណប 

ក៖ អូបបតទបង 

ខ៖ េពលែដរេចញចឹងេចញដំេណើរគ្នប េហើយបជិះបេណ្ដើរគប្នអីចឹងហបស 

េនបេពលែដរេនបក្នុងថ្នបក់េលងជបមួយគ្នបមបនកបរចបក់កែន្សងជបមួយគ្នប 

ដូចជបអត់សូវមបនអីចបធំដំុផងឮ 

ក៖ ចុះបងមបនធ្លបប់េទបេធ្វើកបរេនបវបលែ្រសអត់បងដូចជបេទបេធ្វើែ្រសចំកបរ? 

ខ៖ ធ្លបប់េទបជបមួយយបយជបមួយតប 

ក៖ អូេទបជបមួយយបយតបេហបសបង? 

ខ៖ ពីេ្រពបះប៉ប ម៉បក់របស់ខ្ញុំគបត់អត់េធ្វើេហបស ចឹងយបយតបរបស់ខ្ញុំគបត់ជបអ្នកេធ្វើ 

េទបេធ្វើែ្រសេធ្វើចំកបរអីចឹង 



េហើយដូចជបេយើងេនបេរៀងតូចៗែដរដូចជបអត់សូវដឹងខ្យល់អីេ្រចើនេទ្រគបន់ែតថបេទបស្ទូងអី

ចឹងហបស គបត់េទបបេ្រងៀនស្ទូងអីចឹងហបស 

ក៖ អូបងេរៀនស្ទូងេហបស? 

ខ៖ គបត់បេ្រងៀនស្ទូង បេ្រងៀនដកអីចឹងហបសេហើយអត់េចះដកេទេចះែតស្ទូង 

េហើយេឃើញេគបសុ ីេស្មបេទបេមើលេគប េហើយបបនអែង្អលៗក្លវបេទបវបបបនេដញជល់ 

ក៖ វបជល់ចឹងេទបរត់េទបណ? 

ខ៖ មបនណបយំេនបកែន្លងកប់ែ្រសនឹង េហើយដបក់សន្ទូច្រតី 

េហើយក៏េបះ្រតកួនេនបវបលែ្រសេដើម្បីយកមកស្លអីចឹងហបសណប 

យបយគបត់េងើបពីយប់អីចឹងេទបគបត់បបនដបក់ឆ្នបំេទបអីេទប 

េហើយបបនហូបបបយេនបែ្រសចឹងេទប េហើយស្ទូច្រតីេទបេបើសប្យេរឿងេលងទឹក 

ចង់េទបេលងនឹងគឺចង់េទបេលងទឹក 

ក៖ អូចូលចិត្តេលងទឹកេហបសបង? 

ខ៖ នឹងេហើយចូលចិត្តលឹងទឹកនឹង 

ក៖ ចុះបងមបនធ្លបប់បបនេធ្វើអបជីវកម្មអីេទដូចជបលក់ដូរ ចិញ្ចឹមមបន់ ចិញ្ចឹមទប ចិញ្ចឹមេគប 

ចិញ្ចឹម្រជូកអីចឹងហបសបង? 

ខ៖ ធ្លបប់តប 

ក៖ ធ្លបប់លក់ដូរអីចឹងហបស? 

ខ៖ ធ្លបប់ចិញ្ចឹមេគបែដរែតចិញ្ចឹមមិនសូវចំេណញចឹងហបស 

ក៖ បុ៉ែន្តបងចិញ្ចឹមលក្ខណះកសិដ្ឋបនែមន? 

ខ៖ អត់េទចិញ្ចឹមតិចៗនឹង 

ក៖ ចិញ្ចឹមលក្ខណះែបប្រគួសបរេហបសបង? 

ខ៖ នឹងេហើយចិញ្ចឹមលក្ខណះ្រគួសបរនឹងចិញ្ចឹមមួយេទបពីរអីចឹងហបស 

កបលពីជំនបន់ណុងមបនទបន់មបន្រជូកសុ ីចំណីណប េនប្រជូកសុ ីសន្តួកនឹង 



ក៖ អូជំនបន់្រជូកសុ ីសន្តួក សុ ីេដើមេចកអីនឹងហបស? 

ខ៖ នឹងេហើយេទបកបត់ផ្ទីកបត់អីចឹងេទប េហើយេទបកបត់ផ្ទីជបមួយអ្នកជិតខបងជបមួយគ្នបនឹង 

អូេលបបេទបចំកបរេនបជិតផ្ទះនឹងេគមបនេដបយសបរែតមបនផ្ទីេគដុះេ្រចើនមួយៗបបួលគប្នេទប

កបត់ផ្ទី កបប់អូសអីចឹងហបសៃថ្ងៗ 

ក៖ អូកបប់អូសែដរេហបសបង? 

ខ៖ នឹងេហើយ 

េហើយដល់េពលែដរបបនេឃើញផ្ទីេ្រចើនេពកកបត់េទបេលបតអន់្រទបំចង់ញបត់វបេអបយែណន

េហបស ដល់េពលែណនចឹងេទបេលើកទូរេលើកអត់រួច 

េហើយទន់ជង្គង់ដួលេហើយបបរេចញម្ដងបន្តិចៗ 

ក៖ ចឹង្រតូវបបរេចញវិញ? 

ខ៖ 

នឹងេហើយេពលែដលបបរេចញម្ដងបន្តិចៗេទបរហូតេពលែដរមកដល់ផ្ទះេនបសល់ែតបន្តិច 

ក៖ េនបែតដែដលនឹងដូចែតដូច? 

ខ៖ 

អស់េទបៗេពលែដរេឃើញេ្រចើនចង់បបនហបសណបអបនឹងមកពីកំលបំងេយើងេទបមិនរួចេហប

ស 

ក៖ បបទបង្រតូវេហើយ 

ខ. េហើយអនុស្វរីយ៍េនបតូចបបនេលងជបមួយអ្នកជិតខបង 

េទបេឡើងជិះែមកស្វបយេឡើងេទបជិះអបវបែមកដូចេទបងចឹងេហបស 

េឡើងេទបជិះេលងអបណបប៉បវចបញ់អបនឹងអ្នកេយបលេគ 

ក. អូេលងជបមួយមិត្តភក្តិបង? 

ខ៖ នឹងេហើយេលងេយបលពីេ្រកបមេហើយដល់េពលេនះេទបេហើយអ្នកឈ្នះអ្នកអង្គុយ 

ក៖ នឹងអ្នកំុឈ្នះអ្នកអង្គុយ 



ខ៖ េហើយបងឈ្នះបងអ្នកេឡើងអង្គុយ 

េហើយជបមួយអបអ្នកកូនអ្នកទល់មុខនឹងគ្នបឆ្នបំមែមបងរបស់បង2ឆ្នបំអូបង1ឆ្នបំ 

េហើយផ្ទះែម៉របស់េគលក់ចបបហួយ េហើយទល់មុខគ្នបឆ្លងថ្នល់នឹងហបស 

េហើយដល់េពលនឹងេទបវបបបនលួច្រសបសែម៉របស់វបផឹក េហើយបងអត់ដឹងថបវប្រសបវឹងេទ 

េហើយប៉បវឈ្នះវបបបនេឡើងជិះជបមួយបង េហើយអបមួយប៉បវចបញ់នឹងវប្រតូវេយបល 

ក៖ អ្នកចបញ់េយបលអ្នកឈ្នះ 

ខ៖ 

នឹងេហើយេហើយបង្របបប់អបអ្នកចបញ់្រតូវេយបលនឹងថបកំុអបលេយបលពីេ្រពបះអីបងមិនទបន់

បបនកបន់េទេហើយអបមួយ្រសវឹងនឹងវបថបេយបលេទប្រសីៗដូចគ្នបនឹងហបសថបេយបលេទបអ

ញ់កបន់េហើយេហើយ 

េយបលេទបៗេហើយដល់េពលនឹងបងមនទបន់បបនកបន់េហបសេហើយេគបបនស្ដបប់អបអ្នកផឹក

្រសបេហបស េហើយបងមិនដឹងថបវប្រសវឹងេហបស 

ក៖ រួចេម៉ចេទបេទបបង? 

ខ៖ េពលែដរេយបលេទបបបនធ្លបក់បង 

ក៖ អូដបច់ផ្ងបរបងេទបេ្រកបយេទប? 

ខ៖ េហើយក៏ធ្លបក់បងេទបដបច់ផ្ងបរមកេ្រកបមបបនេបបកក្លមកេ្រកបយេនះ 

េហើយបបនបបក់ឆ្អឹងកែន្លងដងកបំបិទ េហើយេលើកៃដមបនរួចណប 

ធ្លបក់មកចំថ្មបបយេ្រកៀមែតម្ដង 

ក៖ អូបបទបង្រតូវខ្លបំងេហើយចឹង? 

ខ៖ នឹងេហើយអបអ្នក្រសវឹងនឹងវបសង្កត់េនបពីេលើកេទៀត 

ក៖ អូចឹងធ្ងន់េហើយបង? 

ខ៖ 

នឹងេហើយកបលណុងបងេនបេរៀនបឋមបងេរៀនឆ្លបតហបសណបេពលេដរធ្លបក់្រតូវក្លមក

លីេលើបេណ្ដោយ 

ក៖ េរៀនែលងចូលហបស? 



ខ៖ ដូចេរៀងេសើរកបលពីជំនបន់មបន្រតូវកបរថតេពទ្យថតអីដូចឥឡូវណប  

ក. បបទ្រតូវបង 

ខ៖ មបនអ្នកេស្កនមបនអីណបេពលេនបផ្ទះយំេអើយយ ំ

េហើយឪពុករបស់បងេនបផ្ទះចបប់េដបះអបវងូតទឹកេអបយអីចឹងេលើកៃដអត់រួច 

ក៖ ែតគបត់អត់ដឹងេទ? 

ខ៖ ដល់េពលចឹងគបត់េលើកៃដេដបះអបវេយើង 

េហើយេយើងេចះែតែ្រសកយំខ្លបំងេទបៗេហើយគបត់បបនស្ទបប់េទបបបនដឹងបងបបក់ឆ្អឹង 

ដល់េពលណុងេទបេអបយពូឌុបេទបផ្ទះ្រគូែខ្មរកបលពីជំនបន់ណុងហបសេពលែដរឌុបេទបផ្ទះ

្រគូែខ្មរេទប 

ក៖ េទបរឹតបបលីរឹតអីេហបស? 

ខ៖ េហើយវបងុយេដក 

ចុះេលងអត់បបនេដកៃថ្ងេហបសេងបកេលើកង់ឆ្ងក់េទបៗេហើយបបនចូលអបកបំកង់អបេមេជើងនឹ

ងេទៀត 

ក៖ ្រតូវម្ដងេទៀត 

ខ៖ នឹងេហើយឈបមមួយតង់េទៀត 

ក៖ ដល់េពលចឹងភ្ញបក់បេណ្ដោយ? 

ខ៖ នឹងេហើយអនុស្វរីយ៍មបនែតជបមួយអ្នកជិតខបងេទ េបើជបមួយបងប្អូនអត់មបនេទ  

ក៖ អូបបទជបមួយបងប្អូនទអត់មបនេទ? 

ខ៖ អូមបនជបមួយបង្របុសមួយេទបេរៀនបឋមជបមួយគប្នេហបស 

កបលណូងេនបជំនបន់ណុងមបនកង់មួយ 

កបលណុងេអបយែតមបនកង់សប្យចិត្តហបសណប 

ក. បបទ្រតូវេហើយបង 



ខ៖ 

មបនកង់មួយេហើយបង្របុសរបស់ខ្ញុំនឹងេគបបនេរៀនថ្នបក់ធំជបងខ្ញុំមួយឆ្នបំបង្របុសទី4នឹង

ហបស 

ខ្ញុំេរៀនេនបថ្នបក់ទី3េគេរៀបេនបថ្នបក់ទី4នឹងេហើយរួចេគបបនឌុបខ្ញុំេទបេរៀនជបមួយគប្នេពលែដរ

េទបេរៀនចឹងេទបេម៉បងេរៀនេទបចបមួយគ្នបនឹង េហើយេគធបក់កង់េឡើងេលឿន 

េហើយកបលពីជំនបន់ណុងកង់អត់្រហ្វបំងអត់មបនអីផងនឹងសុ ីអ៊បវែអង 

ក៖ បបទយ់ាងេម៉ចេទបចឹង? 

ខ៖ េហើយចំអបកង់ដបច់លីបេទៀត 

ក៖ ដបច់្រហ្វបំងរឺមួយក៏ដបច់លីប? 

ខ៖ អត់មបន្រហ្វបំងេហើយកង់ដបច់លីបេទៀត 

េពលែដរធបក់េទបេលឿនចឹងហបសណបេហើយេនបេពលេដរបង្អង់េទបវបអត់មបនេទវបខុយៗចឹ

ងេហបសវបដបច់លីបេហបសដល់េពលែដរវបបបនចបប់វិញចឹងេទបេគធបក់េលឿនេទបេទៀតដល់

េពលែដរេលឿនេពកចំអបផ្លូវចូលេខ្លបងទ្វបរសបលបបទអត់ទបន់ហួសេទបបុករបងផ្ទះរបស់េគ

បបនដួេលបហុយេផ្អបង 

ក៖ ដួលេហបសបង? 

ខ៖ នឹងេហើយអបនឹងបងចបំអត់េភ្លចេទេហើយ្រតូវស្នបមៃដេនះ្រតូវេពលែដរដួលកង់េនះ 

ដួលេឡើងអូសថ្នល់េហើយ 

េហើយមិត្តភក្តិរបស់បងេរៀនជបមួយគ្នប្របុសៗរេបៀប្រសីេខ្ទើយៗេហបស 

ក៖ អូបបទបងមបនមិត្តេខ្ទើយ? 

ខ៖ នឹងេហើយមិត្ភក្តិបងនឹងេលងេលបតេកបស៊ូជបមួយគ្នបេហើយពួកេគចបំបងេលបតេកបស៊ូ 

េហើយ្រសបប់ែតដល់េពលេទបបបនយំផងអីផង េហើយអបសំពត់បបន្របលបក់ដីផងអីចឹងេទប 

េគនិយបយេហែហងក៏យូរេម៉សេយើងចបំែហងេលងេលបតេកបស៊ូ 

េលងេលបត្របកបច់យស្អីអញ់កំពុងែតដួលកង់េនះ 

ក៖ មបនេរឿងអី? 



ខ៖ ចុះេឃើញៃដឈបមេហបស េហើយបងេជរវប េហើយពួកេខ្ទើយៗនឹងេជរសបហបវហបសណប 

មីេនះហង មីងេនះហងនិយបយដបច់ៗសបច់ 

ក៖ 

បបទបងចុះបងបបនេធ្វើកបរអីេគខ្លះេនបក្នុងជីវិតរបស់បងហបសដូចជបសំរបប់ចិញ្ចឹមជីវិតអីចឹង

ហបសបង? 

ខ៖ 

បងដូចជបពីមុនមកេពលបងមបន្រគួសបរេហើយបងបបនេធ្វើកបរអង្គកបរេម៉ចសុ ីអ៊បវសួរអីេគ

េទៀតេហបស? 

ក៖ ចង់សួរថបបងែអងេធ្វើកបរងបរអីេគខ្លះសំរបប់ចិញ្ចឹមជីវិតែដរបង? 

ខ៖ របល់ៃថ្ងនឹងែមន? 

ក៖ អត់េទតបំងពីតូចរហូតមកដល់េពលឥឡូវហបស? 

ខ៖ ដល់េពលែដរបងមបន្រគួសបរេហើយបងេធ្វើកបរេនបអង្គកបរ 

អង្គកបរពីមុនេនបទូលទំពុងេនះឥឡូវបបនប្ដូរមកេនបជិតវត្តសន្សំកុសល child have bright 

have Cambodia  

ក៖ េឈ្មបះអង្គកបរណបង? 

ខ៖ 

ដល់េពលនឹងេទបេពលែដរបងបបនឈប់ពីអង្គកបរនឹងេទបពីមុនមបនម៉បក់េក្មកេនបជិតចឹងហប

ស េពលែដរគបត់េនបជិតចឹងេទបបបនគបត់ជួយេមើលកូនបងេមើលមីតូចេនះេហបស 

េហើយែម៉បបនដបំបបយដបំអីចបំេពលែដរបបនមកពីេធ្វើកបរអីចឹងមបនបបយញបំ ុ្រសបប់ 

េហើយជួយយកពួកេនះេទបេរៀនអីចឹងហបសណប 

ក៖ បបទអូចឹងេហបសបង? 

ខ៖ បុ៉ែន្តឥឡូវគបត់បបនប្ដូរផ្ទះេទបឆ្ងបយចឹងេទប បងក៏ៃដទបល់េជើងទបល់ 

េហើយបងក៏ឈប់េធ្វើកបរនឹងេទបក៏បងដូចថបមបនកបររក្របបក់ចំណូលែតម្នបក់ចឹងវបទប់ទល់វប

អត់ឈ្នះេនប្រសុកភ្នំេពញផង្រតូវកបរចំណបយសព្វមុខចឹងហបសណប 

ក៖ បបទ្រតូវេហើយបង 



ខ៖ ក៏បងសំេរចេធ្វើែម៉េដបះេគនឹង 

ក៖ េអបយកូនេគចឹងេទបបង? 

ខ៖ េអបយកូនេគ េមើលកូនេអបយេគ េហើយបបនេមើលកូនខ្លួនែអងែដរេទប 

ក៖ ចុះបងតបំងពីេក្មងរហូតមកដល់េពលេនះបងគិតថបបងមបនកបរផ្លបស់ប្ដូរអីេគខ្លះែដរបង 

មបនអីេគខ្លះែដរបងគិតថបមបនកបរផ្លបស់ប្ដូរែដរបង? 

ខ៖ មបនកបរផ្លបស់ប្ដូរដូចថបែតេនបជបមួយប៉បម៉បក់អត់ខ្វល់េរឿងអីចឹងហបសញបំ ុេរឿងរកលុយ  

ក៖ រកលុយអីចឹង? 

ខ៖ រកលុយអីចឹងេទប ដឹងែតសប្យរហូតដឹងែតមបនញបំ ុ 

ក៖ ដលេ់ពលឥឡូវ 

ខ៖ ដឹងែតមបនភបពស្អបត េខបអបវស្អបតៗអីចឹងហបស ែតដល់េពលឥឡូវ 

ក៖ ដល់េពលបងមបន្រគួសបរេទប? 

ខ៖ ដល់េពលែដរមបន្រគួសបរេទបបបនដឹងេអើយភបពរកលុយវបពិបបកបុ៉ណ្ណប 

ក៖ បបទ្រតូវេហើយបង 

ខ៖ េហើយ្រតូវគិតស្មុគស្មបញេនបក្នុង្រកុម្រគួសបរេដបយសបរែតេយើង្រតូវគិតេ្រចើន 

ក៖ គិតពីប្ដីផងពីកូនផង 

ខ៖ គិតពីក្នុង្រកុម្រគួសបរពីៃថ្លផ្ទះផង ពីញបំ ុផង 

ពីកូនេទបេរៀនផងពីប្ដីផងឈឺជបអីចឹងហបសណបចំណបយេទបេលើលុយឈឺផង 

ចំណបយេទបេលើអីផង្រតូវផ្គត់ផ្គង់សព្វែបបសព្វយ់ាងចឹងហបណប 

ក៖ ចុះម្ហូបអីេគែដរបងគិតថបបងចូលចិត្តញបំ ុជបងេគែដរបង? 

ខ៖ បងចូលចិត្តញបំ ុឆប 

ក៖ ចុះស្លម្ជួរ េស្ងប កបរ ីខ អីបងចូលចិត្តេទបង? 

ខ៖ បងមិនសូវចូលចិត្តេទបងចូលចិត្តញបំ ុសំលម្ជួ េហើយនឹងឆប 



ក៖ បុ៉ែន្តឆបអីក៏បងចូលចិត្តែដរណបងេអបយែតឆប? 

ខ៖ េអបយែតឆប 

ក៖ 

ចុះែល្បង្របជប្របិយ៍អីែដរបងចូលចិត្តេលងតបំងពីេក្មងរហូតមកដល់េពលេនះដូចជបេចបល

ឈូង េបបះអង្គុញ ទបញ្រពបត់ លបក់កែន្សង 

រឺមួយក៏ែល្បង្របជប្របិយ៍អីេផ្សងៗពីនឹងចឹងហបសបង? 

ខ៖ មបនែតេលង 

ក៖ ែដរបងចូលចិត្តេលងជបងេគហបសបង? 

ខ៖ មបនែតេលងស្អីេគ 

ក៖ េលងខួងេហបសបង? 

ខ៖ េលងខួងមិនែមនេទេលងដេណ្ដើមស្លឹកេឈើ េហើយេចបលឈូងអត់ចូលចិត្តេទ 

ក៖ ចុះដឹកៃដេទបជួបែម៉េក្មកអីេនបះ? 

ខ៖ អូអបនឹងក៏សប្យែដរនឹង 

ក៖ អូចឹងេហបសបង? 

ខ៖ េហើយនឹងេលងេគេហបថបទំពបំង អបសីអីេគេម៉ចេនបះ 

ក៖ អូបបទបងទំពបំង អបស ី

ខ៖ អបេគេគបះេងើបៗេហបស អបនឹងសប្យបុ៉ែន្តរឹងេជើងណបស់ 

ក៖ វបឈឺេជើងបបទបង 

ខ៖ អបដំបូងនឹងវបពិបបក 

ក៖ បបទអបដំបូងចុកេជើងហបសបង? 

ខ៖ ចុកេជើងេងើបអត់ចង់រួច ែតសប្យេសើចែដរអបនឹង 



ក៖ 

ចុះបងមបនចងចបំបទចំេរៀងណបែដរគិតថបបងបបនេរៀនេ្រចៀងតបំងពីេក្មងរហូតមកដល់េព

លេនះេទបង? 

ខ៖ មបនែតអត់យកចិត្តទុកដបក់ 

ក៖ ែតបងេនបែតចបំអត់បងគិតថបមបនបទអីែដរបងេនបចបំអត់បង? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់េទ 

ក៖ េចះេ្រចៀងែតម្ដងហបស? 

ខ៖ េរឿងចំេរៀងមួយបងដូចជបអត់សូវេផ្ដបតអីេទ 

ក៖ បុ៉ែន្តបងចូលចិត្តស្ដបប់ចំេរៀងអត់បង? 

ខ៖ ចូលចិត្តស្ដបប់សង់ទីម៉ង់  

ក៖ ែតបទសម័យរឺមួយក៏បទបុរបណបង? 

ខ៖ បទសម័យែតបទសង់ទីម៉ង់អីចឹងហបសណប 

ក៖ បទសម័យែតែបបបទសង់ទីម៉ង់េហបសបង? 

ខ៖ នឹងេហើយ 

ក៖ ចុះមបននរណបែដរពួកគបត់េចះេលងឧបករណ៍េភ្លងអត់បង ទបំងឧបករណ៍េភ្លងែខ្មរ 

ទបំងឧបករណ៍េភ្លងបរេទសអីចឹងហបសបង? 

ខ៖ អត់េទអត់មបនេទ 

ក៖ អត់មបនេទបងប្អូនរបស់បងក៏អត់មបនែដរណបង? 

ខ៖ អត់មបនទបំងអស់នឹង 

ក៖ ចុះផ្ទះរបស់បងមបនលក្ខណះែបបណបតបំងពីតូចរហូតមកដល់ឥឡូវហបស 

កបលពីតូចនឹងផ្ទះរេបៀបេម៉ច េហើយឥឡូវនឹងផ្ទះរេបៀបេម៉ច? 



ខ៖ 

កបលពីតូចផ្ទះរបស់បងេនប្រសុកនឹងវបមបនរបងតូចចឹងហបសេហើយមបនកបំជេណ្ដើរែត3កប ំ

ែតដល់េពលេ្រកបយមកបបនបងទី1នឹងបងទី2គបត់បបនជបប់ជំនបន់េធ្វើកបរេបបះេឆ្នបតវគ្គដំបូង

េហបស 

ក៖ អូចឹងបបទបង 

ខ៖ 

កបលពីជំនបន់ឧនតះេហបសបបន្របបក់ែខ200$កបលពីជំនបន់ណុងម្នបក់េគេអបយ្របបក់ែខ20

0$កបលណុង េហើយេពលណុងឪពុករបស់ខ្ញុំគបត់ស្លូតេពក 

គបត់េធ្វើកបរអត់េចះពុករលួយេហបស គបត់េគញ្របវបញ់លុយកំលបំងេញើសឈបមេគ 

ដល់េពលណុងេមរបប់គបត់េឃើញចឹងអបណិតគបត់បបនេអបយផ្ទះមួយមបនផ្ទះ2ខ្នងចឹងហបស

ណប 

ក៖ អូចឹងេហបសបងេអបយផ្ទះ? 

ខ៖ 

នឹងេហើយេហើយផ្ទះណុងផ្ទះចបស់កបលពីជំនបន់ណុងេបបះេចបលផ្ទះចបស់គ្មបនមនុស្សេនប

េទ 

កបលពីជំនបន់ណុងេស៊រីដូចជបគ្មបនកម្មសិទ្ធិរបស់នរណបេគេអបយពិត្របបកដេទដល់េពល

ណុងគបត់បបនែចកផ្ទះនឹងេអបយ 

ែតដល់េពលែដររុះមកវបបបនែតជបតួផ្ទះេទគ្មបនដំបូលគ្មបនជញ្ជបំងអីេទណប 

ក៖ េយើងយកមកជួសជុលខ្លួនែអងបែន្ថមេទប? 

ខ៖ បបនបង្របុសគបត់េធ្វើកបរ 

េហើយបង្រសីបបនេនះមកគបត់អត់េអបយអីេទដូចថបគបត់េនបបន្ទុកជបមួយយបយតបចឹងហប

ស 

បបនបង្របុសទី1េនបជបមួយម៉បក់ចឹងេទបគបត់បបនេអបយលុយបបនមួយែខៗមកគបត់េអបយ

យកមកេធ្វើផ្ទះបបនទិញជញ្ជបំងអីមកដបក់េទប កបលពីជំនបន់ណុងជញ្ជបំងមបនអី 

មបនែតជញ្ជបំងស្លឹកនឹងគ្មបនជញ្ជបំងក្ដបរណប 

េហើយបបនទិញេ្រគឿងមក្របកដំបូលផ្ទះចឹងហបស េហើយបបនែតបុ៉ណ្ណឹងែអងវបចឹងេទប 



ក៖ ចុះផ្ទហរបស់បងនរណបេគជបអ្នកសបងសងែដរបង 

ផ្ទះរបស់បងនឹងដូចជបបងជួលេគរឺមួយក៏បងជបអ្នកសបងសងេដបយខ្លួនែអងែដរបង? 

ខ៖ ជួលេគ 

ក៖ ជួលេគេធ្វើេហបសបង? 

ខ៖ ចបជួលេគេធ្វើែដរនឹង 

ក៖ ដូចជបឪពុកម្ដបយរបស់បងគ្មបននរណបេគេចះសបងសងផ្ទះេទ? 

ខ៖ អត់េចះេទ 

ក៖ ចុះបងមបនដឹងថបផ្ទះរបស់បងេគេ្របើ្របបស់ឧបករណ៍អីេគខ្លះ 

សំរបប់សបងសងផ្ទះមួយណុងែដរបង? 

ខ៖ មបនែតេឈើ េហើយនឹងេ្រគឿង ដូចថបដំបូល្របកេ្រគឿងេយើងដបក់េ្រគឿងចឹងេទប 

េហើយនឹងេធ្វើពីេឈើសំរបប់សបងសងចឹងហបស 

ក៖ បបទចឹងចុះបងគិតថបមបនជំនបញអីែដរបងគិតថបម្ដបយឪពុករបស់បបនបេ្រងៀនអី 

រឺមួយក៏ជំនបន់អីែដរបងគិតថបេចះខ្លួនែអងហបស ដូចជបេវញវល្លិ៍ េធ្វើេផ្ដប កូរស្ក 

រឺមួយក៏ត្ញ្រកម៉ប 

រឺមួយក៏ជំនបន់អីេគមួយែដរបងគិតថបឪពុកម្ដបយរបស់បងបេ្រងៀនបងចឹងហបស? 

ខ៖ ដំបូលគបត់បបនបេ្រងៀនបងដបំបបយ 

ក៖ អូបេ្រងៀនដបំបបយ? 

ខ៖ នឹងេហើយដបំបបយេគ្រតូវេធ្វើអីេគមុន ដល់េពលេ្រកបយមកគបត់បេ្រងៀនពីរេបៀបស្ល 

ស្លដូចជបស្លម្ជូរេគ្រតូវេធ្វើអីមុនចឹងហបសណប 

ក៖ េហើយបេ្រងៀនស្ល? 

ខ៖ គបត់បេ្រងៀនស្លចឹងឆ្ងបញ់ខ្លះ មិនឆ្ងបញ់ខ្លះអីចឹងហបសណប 

ក៖ អត់ដឹងមុនដំបូលណបង? 



ខ៖ 

ចុះបងងបច្របបប់ខ្ញុំបបនេទថបេពលណបែដរបងគិតថបជបេពលែដរលំបបកេនបក្នុងជីវិតរបស់ប

ងហបសបងគិតថបេពលណបែដរបង? 

ខ៖ 

េពលែដរបងមបន្រគួសបរនឹងដឹងថបពិបបកែតម្ដងក្នុងជីវិតេដបយសបរែតេយើង្រតូវែបងែចក 

េរឿងចំណូលចំណបយអីចឹងហបសណប គិតថបចំណូលេយើង្រតូវចូលមួយៃថ្ងបុ៉ន្មបន 

េហើយ្រតូវចំណបយមួយៃថ្ងបុ៉ន្មបនែដរចឹងហបស 

ក៖ ្រតូវមបនកូនេចបផងអីផង? 

ខ៖ នឹងេហើយទបំងអស់នឹង្រតូវេធ្វើេម៉ចេអបយ្រគបន់ 

េធ្វើេម៉ចេអបយ្រគប់អីចឹងហបសណបសំរបប់េធ្វើ 

ក៖ សំរបប់ក្នុងមួយែខៗអីចឹងហបសបង? 

ខ៖ មួយែខៗសំរបប់េរៀន សំរបប់ញបំ  ុសំរបប់អីសំរបប់ផ្ទះ 

នឹងសំរបប់េពទ្យអីចឹងហបសេយើង្រតូវគិតេ្រចើនចឹងេយើងពិបបក 

ក៖ ចុះបងគិតថបកបលពីជំនបន់បងេកើតនឹងេនបជំនបន់ែខ្មរ្រកហមេនបេឡើយតបហីបង? 

ខ៖ វបដបច់េហើយ 

ក៖ ដបច់ែខ្មរ្រកហម ដបច់ែតពលពតតបហីបង 

មិនទបន់ដបច់ែខ្មរ្រកហមេនបេឡើយេទហីបងកបលណីជំនបន់80ជបងនឹង? 

ខ៖ អត់ដឹងែដរដូចជបដបច់េហើយ ដបច់្រតឹម79ហ?ី 

ក៖ កបល79ពលពតនឹងបង បុ៉ែន្តែខ្មរ្រកហមកបលពី80ជបងហបសបង? 

ខ៖ ដូចជបេនបេទ 

ក៖ បបទបងេនបតប? 

ខ៖ 

េនបេអើរដូចថបមបនជំនបន់ណុងបងដឹងតិចៗែដរេនបមុខផ្ទះរបស់បងមបនែខ្មរ្រកហមមកេដើរ 

ដូចថបផ្លូវមុខផ្ទះរបស់បងេគអត់ទបន់បបនេធ្វើេទណប 



ក៖ បបទ្រតូវេហើយបង 

ខ៖ វបដូចជបរេបៀបផ្លូវលំអីចឹងហបស េហើយវបមបន្រកឡុកធំៗ េហើយវបេដើរ មបនទបំងទបហ៊បន 

អីកង់ទ័ពអីេដើរ្រពបតមុខផ្ទះនឹងេហើយខ្លបច 

អត់ហ៊បនេនបេលើផ្ទះេទនបំគ្នបអុជចេង្កៀងចឹងេទបេហើយអត់ហ៊បនេបើកយូរបបនពន្លក 

េហើយហូបបបយពីៃថ្ងពីភ្លឺ េទបសំងំពួនេនបេ្រកបមផ្ទះេនបៃ្រពេ្រកបយផ្ទះចឹងហបសណប 

ក៖ អូេម៉ចចឹងបង? 

ខ៖ ចុះខ្លបចេគបបញ់គ្នបអីចឹងេហបស 

ក៖ បុ៉ែន្តេគងត់េធ្វើអីេយើងណបែមនេទបង? 

ខ៖ េគមិនេធ្វើអីេទបុ៉ែន្ត ្រគបន់ថបេយើងេឃើញចឹងេទបេយើងខ្លបច 

ក៖ អូចឹងេទេហបសបង? 

ខ៖ ចុះេបើសភបពកបរមិនសូវ្រសួលេគរកែតបបញ់គប្ននឹង 

កបលពីជំនបន់ណុងេនបមបនែខ្មរ្រកហម នឹងេវៀតណបមេនបេឈ្លបះគ្នបេនបេឡើយនឹង 

ក៖ ចុះេគមបនេអបយបងេធ្វើអី 

រឺមួយក៏្រកុម្រគួសបររបស់បងេពលែដរែខ្មរ្រកហមនឹងេអបយេធ្វើអីេទបងដូចជបេធ្វើកងទ័ពរឺមួ

យក៏េធ្វើអីចឹងហបស? 

ខ៖ កបលពីជំនបន់ណុងេគចបប់ពួក្របុសយកេទបេធ្វើទ័ព 

េអបយេធ្វើទបហ៊បនេហើយពួក្របុសៗមិនសូវហ៊បនេដកផ្ទះេទ 

ក៖ េអបយេទបណបវិញេទបបង? 

ខ៖ រត់ពួនេចះែតេគចេទបណបយប់ចបប់គ្នប 

ក៖ រត់េទបៃ្រពេទបអីចឹងេទប? 

ខ៖ នឹងេហើយេទបៃ្រពអត់ែដរហ៊បនេដកផ្ទះេទ 

រហូតដល់ផ្ទះអំុ៊េនបជិតខបងគបត់មបនកូនគបត់ែដរេហបសគបត់មបនកូន្របុសគបត់ែដរ 

គបត់ភ័យេឡើងស្លបប់ហបស 



ក៖ អូេឡើងខ្លបំង 

ខ៖ អូភ័យអត់ហ៊បនេដកផ្ទះេទភ័យេឡើងស្លបប់ 

លក់្រពលឹងេឡើងស្លបប់ខ្លបចេគចបប់យកេទបេធ្វើេហបសទ័ពចឹងហបស 

ក៖ បងមបនដឹងថបេហតុអីបបនជបេគចបប់យកេទបធ្វទ័ព 

េហើយេហតុអីបបនជបពួកគបត់អត់ហ៊បនេទបេធ្វើទ័ពអត់បង 

េដបយសបរែតខ្លបចេគបបញ់គ្នបរឺមួយក៏យ៉បងេម៉ចែដរបង? 

ខ៖ 

ខ្លបចេគបបញ់គ្នបេ្រគបះថ្នបក់ដល់ជីវិតអីចឹងអត់បបនជយប្រកុម្រគួសបរឪពុកម្ដបយអីេគវិញអីចឹ

ងហបសណបស ់

ក៖ អូេគចបប់េអបយេធ្វើទ័ពរហូតែតម្ដងរឺមួយក៏យ៉បងេម៉ចែដរ? 

ខ៖ េគចបប់េអបយេធ្វើរហូតែតម្ដងនឹង 

ក៖ អូរហូតទបល់ែតដបច់ែខ្មរ្រកហមែតម្ដងណបង? 

ខ៖ នឹងេហើយេហើយកបលពីជំនបន់ណុងកូន្របុសដឹងែតខ្លបច 

េហើយេពលខ្លះអ្នកះខ្លះបបនរត់េទបបួសខ្លះអីចឹងេទបណបស់ 

េពលែដរេធ្វើជបេលបកចឹងេទបេគមិនសូវហ៊បនបុ៉ន្មបនេទ 

ក. េបើដឹងថបេគមិនហ៊បនចឹងេគមិនសូវហ៊បនចឹងេទបេគរត់េទបបួស្រគប់គប្នអស់េហើយ? 

ខ៖ េគរត់េទបបួសតប អ្នកខ្លះរត់េទបបួសចឹងេទប 

ចំេណកអ្នកខ្លះអត់សូវហ៊បនេនះេទអត់សូវហ៊បនេនបវត្តេទៀតនឹងហបស  

ក៖ េម៉ចចឹងបង? 

ខ៖ េនបជបេលបកេនបែតខ្លបចេទៀតនឹងហបស 

េពលខ្លះពួកែខ្មរ្រកហមមបនសូវេទបេគបរពេរឿងែខ្មរ្រកហមអីេ្រចើនណប 

ក៖ អូខ្លបំងែដរនឹងេហបសបង? 

ខ៖ េហើយពូខ្ញុំអីនឹងកំពុងែតេដកៗចឹងេលបតេផ្លបសពីេលើផ្ទះនឹងហបស 

លឺែតេគថបមកេហើយមកចបប់េធ្វើទ័ពេហបសេទបះផ្ទះកំពស់ណបក៏េគេលបតែដរេគភ័យ 



ក៖ ចុះបង្របុសរបស់បងេគធ្លបប់ចបប់េទបតបហី? 

ខ៖ អត់េទពីេ្រពបះអីគបត់េនបេរៀងេក្មងែដរេហើយ 

ក៖ បុ៉ែន្តពួកគបត់រយ់ែដរេហបសបង? 

ខ៖ ពួកគបត់រត់ េហើយពួកគបត់េនបេរៀន េហើយេដកេរៀនេនបសបលបអីចឹងហបសណប 

កបលណុងគបត់អត់ទបន់េពញវ័យ្រតូវចបប់អីផង េគមបនែតពូធប្លប់េគចបប់យកេទប 

ក៖ េគចបប់យកេទបេធ្វើែខ្មរ្រកហមេហបសបង? 

ខ៖ នឹងេហើយគបចបប់ 

ក៖ 

បុ៉ែន្តេគចបប់នឹងេគចបប់ពីអបយុបុ៉ន្មបនែដរបងចបប់ពីអបយុ15ឆ្នបំេឡើងេទបរឺមួយក៏បុ៉ន្មបនែដរប

ង? 

ខ៖ េពលណុងបងមិនដឹងែដរនឹងអត់ដឹងថបេគចបប់យកពីអបយុបុ៉ន្មបនេទ 

ដឹងែតេគចបប់នឹងេនបេពលែដរេពញរូបេគចបប់េទបេហើយ 

េហើយបងេនបេរៀងតូចៗែដររបងបុ៉នអបស៊ូែដរនឹង 

បុ៉ែន្តដឹងតិចៗវបមិនដឹងច្ស់បុ៉ន្មបនែដរនឹង 

ក៖ បបទបងចុះបងឆ្លងកបត់កបរលំបបកមួយនឹងេដបយរេបៀបណបែដរបង? 

ខ៖ អូភ័យខ្លបំងែដរនឹងហបសកបលពីជំនបន់ណុងវបេរៀងយំេឡើងមិនចង់េអបយយំេទ 

កបលពីជំនបន់ណុងេនបះខ្លបចដូចថបេឃើញរថេ្រគបះរថអីេគេបើកដឹកទ័ពអីេ្រចើន 

េហើយេឃើញកបំេភ្លើងេ្រចើនអីចឹងហបសេហើយខ្លបចហបស 

េហើយលឺសំេលងកបំេភ្លើងបបញ់គ្នបអីខ្លបច 

ក៖ អូចុះេនបេពលែដរបងមបន្រកុម្រគួសបរបងគិតថប 

បងនឹងឆ្លងកបត់កបរលំបបកមួយនឹងេដបយរេបៀបណបែដរបងេនបេពលែដរបងមបន្រគួសបរអី

ចឹងហបសបង? 

ខ៖ និយបយេទបវបពិបបកែតបុ៉ណ្ណឹងេទ 

េហើយដល់េពលែដរ្រសុកសន្តិភបពវិញេទបក៏បបនធម្មតបអីវិញចឹងេទបណប 

េនបេពលែដរបងដឹងចឹងេទបបបនេឃើញរូបភបពវបចឹងៗអីណបស់ 



ក៖ អូចឹងេហបសបងបបទ? 

ខ៖ ដល់េពលចឹងេធ្វើេអបយបងខ្លបច 

េនបេពលែដរលឺសំេលងកបំេភ្លើងអីចឹងហបសេឃើញទបហ៊បន 

េ្រចើនបបនស្ពបយកបំងេភ្លើងអីេ្រចើនអីចឹងេទបេចះែតខ្លបច 

េហើយយ៉បងណបមួយនឹកេឃើញថបខ្លបច្រកុម្រគួសបររបស់េយើងមបនេរឿងអីមួយចឹងហបសខ្លប

ចេយើងែបកគ្នបមិនដឹងជបគិតេទបផ្លូវណប ដឹងេម៉ច 

ក៖ អូបងគិតខប្លចេហបសបង? 

ខ៖ ចុះមិនេអបយគិតេម៉ចខ្លបចអត់មបនអីញបំ ុេចះែតខ្លបច 

ក៖ 

បបទបងចុះបងគិតថបេពលណបែដរបងគិតថបបងសប្យជបងេគេនបក្នុងឆបកជីវិតរបស់បង

ែដរហបសបង 

ដូចជបេនបេពលែដរបងកបររឺមួយក៏េពលែដរម្ដបយរបស់បងេធ្វើេអបយបងសប្យចឹងហបស 

រឺក៏មិត្តភក្តិបង? 

ខ៖ សប្យទី1គឺសប្យេពលែដរបង្របលងជបប់ចឹងេទប 

ក៖ បងរំេភើបេហបសបង? 

ខ៖ រំេភើបេហើយសុទ្ធែតកំណត់ថបកូនែអងកំណង់ថបទិញកង់ទិញអីេអបយជិះចឹងហបស 

ក៖ អូចឹងជបកបរដូរេហបសបង? 

ខ.  នឹងេហើយេធ្វើេអបយបងសប្យជបងេគ 

ក៖ អូចឹងេហបសបង? 

ខ៖ 

នឹងេហើយេនបេពលែដរេយើងេរៀបកបរដូចថបធម្មតបមួយជីវិតមបនែតម្ដងេទណបចឹងគិតថបខ្លួន

ែអងវបស្អបតជបងេគ វប្រសស់ស្អបតជបងេគចឹងហបស 

ក៖ អូគិតថបខ្លួនស្អបតជបងេគេហបសបង? 

ខ៖ នឹងេហើយគិតថបខ្លួនែអងជបេស្ដចរឺមួយជប្រពះនបងចឹងហបស 



ក៖ 

បបទចុះបងធ្លបប់មបនក្ដី្រសៃម៉ថបបងចង់េធ្វើអីេគេពលែដរធំេឡើងចឹងហបសលក្ខណះថបចង់

េធ្វើជប្រគូបេ្រងៀន រឺមួយក៏្រគូេពទ្យអីចឹងហបសបង? 

ខ៖ ក្ដី្រសៃម៉របស់ដំបូងចង់េធ្វើជប្រគូបេ្រងៀន 

ចង់បេ្រងៀនេក្មងៗជំនបន់េ្រកបយេអបយេចះអីចឹងហបសណប ែត្រគបន់ែតថបបបនែត្រសៃម៉ 

ក៖ អូចឹងេហបសបង? 

ខ៖ នឹងេដបយសបរកបលណូងេពលែដរ្របលងេគមិនគិតពីេរឿងបបក់ឌុបអីេទ 

េទបះ្របលងធ្លបក់អីក៏េដបយ រឺក៏្របលងឌីប្លូមេអបយែតេយើងមបនសុវភបព 

បបនដបក់ពបក្យេទប្របលងេហើយ ដូចថបឪពុករបស់ខ្ញុំ្រសលបញ់ខ្ញុំខ្លបំង 

ក៖ អូបបទបង 

ខ៖ គបត់គិតថបេពលែដរជបប់ខ្លបចមិនចង់េអបយកូនេទបឆ្ងបយចឹងហបស 

េហើយេពលែដរជបប់ចឹងេទបេគមិនេរៀនច្ប់កុរស្យកុសល្រគូ2ឆ្នបំអីចឹងហបស 

េហើយេពលែដរចប់េគមិនដបក់េចញេទបបេ្រងៀនេហើយេពលែដរេចញបេ្រងៀនេគក៏មិនដបក់

េនបជិតៗផ្ទះរបស់េយើងែដរ 

េគដបក់េនប្រសុកឆ្ងបយៗេគដបក់េនបកបលពីជំនបន់ណុងេគដបក់េទប្រកវ៉ាបបក់ស្នប 

្រសុកមណ្ឌលគិរី រតនះគិរី 

ក៖ អូេនបឆ្ងបយៗែដរនឹងហបសបង? 

ខ៖ េហើយេពលណុងវបមិនទបន់មបនសុខសន្តិភបពបុ៉ន្មបនេទសិទ្ធិែតតំបន់ែដរចបញ់ 

េហើយនឹងបបញ់គ្នបអីចឹងហបស េហើយមបនេចបរេ្រចើនអីចឹង 

ពីេ្រពបះេនប្រសុកដបក់សែង្វងអីចឹងហបស 

េហើយដល់េពលែដរគបត់គិតចឹងបបនគបត់មិនេអបយេទប្របលង 

ក៖ អូេដបយសបរែតចឹងេហបសបង? 

ខ៖ 

នឹងបបនគបត់មិនេអបយេទប្របលងពីេ្រពបះគបត់មិនេអបតកូនេនបឃ្លបតឆ្ងបយពីខ្លួនអីចឹងហបស

ណប េហើយេដបយសបរែតគបត់ឃបត់ឃបំងអីចឹង 



ពីេ្រពបះអីេនបក្នុង្រគួសបរសបច់ជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំ កូនមីងរបស់ខ្ញុំនឹងហបស 

កូន្របុសទី1របស់មីងរបស់ខ្ញុំនឹងហបសគបត់ស្លបប់េដបយសបរែតផ្លុកឡបន 

េដបយសបរែតគបត់គិតថបបណ្ដយេដបយសបរែតគបត់គិតថបសបច់ញ្ញបតិអីចឹងហបសណប 

េអបយេទបតបមសុំេទបេលង្រសុកក៏េអបយេទបេទបជបមួយឡបនបងប្អូនអីចឹងហបសណបេហើយ

ៃចដន្យវបមបនេ្រគបះថ្នបក់តបមផ្លូវ 

ក៖ អូចឹងផងបង 

ខ៖ ឡបនវបបុកគ្នបេហើយេផ្លបងេឡើង100ែម៉្រតពីគ្នបេហើយបបនបបក់ក 

ក៖ អូខ្លបំងណបស់ 

ខ៖ គបត់េបើកេលឿន ដល់េពលែដរេបើកេលឿនចឹងេទបក៏បបនបុកគប្នជបមួយឡបនbus 

ហបសអបឡបន្រកុងេយើងនឹង អប45េកបអីនឹង 

បុកេឡើងធ្លុះដបច់ជប2េហបសបុកគប្នសបហបវហបណប 

ក៖ បុ៉ែន្តគបត់ក៏ស្លបប់បបត់េទប? 

ខ៖ 

គបត់ស្លបប់េទបេហើយកបលពីជំនបន់ណុងអបឡបនដូចនីសបន់េហបសអត់ដំបូលខបងេ្រកបយ

េហបសក៏បបនឈរគិតថបេល្ហើយ្រសួលសប្យេហបសគប្មនគិតថបេ្រគបះថ្នបក់អីណប 

ដល់េពលមបនេ្រគបះថ្នបក់បបនស្លបប់ជីដូនមួយចឹងេទបចបស់ៗេនបក្នុង្រគួសបររបស់ខ្ញុំគបត់បបន

បបក់ស្ប៉ាតហបស គបត់បបក់ស៉្តសូម្បីែតែខខ្ញុំេរើនអីចឹង 

ែខ8មិនបអីចឹងេទបះេពលេនបះ្រគូនបំេទបេដើរេលងេទបេនះេទបេនបះក៏្រគួសបររបស់ខ្ញុំគបត់មិន

េអបយេទបជបមួយែដរ និយបយរួមគបត់មិនទុកចិត្តែតម្ដង 

និយបយេទបគឺគបត់េកើតអបជំងឺបបក់ស៉្តនឹងមួយេទប 

ក៖ អូគបត់ខ្លបចណបង? 

ខ៖ និយបយរួមកបលពីបងេនបេក្មងអតទបន់មបន្រគួសបរបងមិនែដរបបនេទបណបេទ 

េហើយអត់ែដរបបនេទបណបេទេដបយសបរែតចបស់ឃបឃបំងចឹងហបសណប 

ក៖ 

បបទបងចុះបងមបនធ្លបប់មបនក្ដីសង្ឃឹមថបេ្រកបពី្រគូបេ្រងៀនបងមបនចង់េធ្វើអីេទៀតអត់បង? 



ខ៖ កបលណូងកបលេនបពីេក្មងដូចជបសម័យែតបុ៉ណ្ណឹងេទ 

ក៖ អត់មបនថបសម័យថបចង់េធ្វើអីពីនឹងេទៀតេទណបង? 

ខ៖ អត់មបនេទ 

ក៖ េបើចង់េអបយបងែផ្ដផ្ដបំវិញ 

េតើបងចង់ែផ្ដផ្ដបំេទបកូនេចបជំនបន់េ្រកបយៗរបស់បងហបសេតើបងចង់ែផ្ដផ្ដបំអីេទបពួកគបត់ែដរ

បងដូចថបចង់េអបយពយកគបត់េធ្វើអីេគទបំងកបរេរៀនសូ្រត 

រឺមួយក៏ចង់េអបយគបត់េធ្វើអីចឹងហបសបង? 

ខ៖ បងចង់ផ្ដបំថប្រគបន់ែតថបេក្មងជំនបន់េ្រកបយេអបយគបត់ខំ្របឹងេរៀន 

េហើយកំុេអបយេភ្លើតេភ្លើនតបមមិត្តភក្តិអីចឹងហបសណប 

ដូចថបប៉បម៉បក់រកលុយេអបយេរៀនវបពិបបកហបស ទំរបំបបនដល់ៃថ្ងនឹងអីចឹងហបសណប 

រួចេបើេយើងមបនឪកបសេយើង្រតូវខំ្របឹង េហើយេអបយេយើងេរៀនេអបយបបនខ្ពស់ 

េហើយេបើេធ្វើអីមួយេអបយវបច្ស់លបស់េនបមុខណបមួយចឹងហបសណប 

កំុេអបយអត់ច្ស់លបស់ ចង់រកកបរងបរេធ្វើអីក៏វបមិន្រសួលែដរដូចថបវបពិបបកអីចឹងហបស 

ក៖ បបទបងមបនអីចង់ែផ្ដផ្ដបំអីេទៀតេទបង? 

ខ៖ េហើយមបនែតបុ៉ណ្ណឹងេទ 

ក៖ 

បបទចឹងចុងេ្រកបយខ្ញុំអរគុណេ្រចើនបងែដរបបនេអបយខ្ញុំបបនផ្ដល់ែពលេវលបបបនពិភបក្ជប

មួយនឹងខ្ញុំអំពី្របវត្តិរបស់បង 

េហើយេពលែដរខ្ញុំសំភបសន៍បងេហើយខ្ញុំនឹងដបក់កបរសំភបសន៍របស់បងេទបក្នុងេវសបយរប

ស់សបលបេដើម្បីទុកេអបយបងចឹងហបសបង បបទចឹងអរគុណេ្រចើនបង៕៕៕ 

 


