
កបរសំភបសន៍របស់ រស ់េចង 

ក៖ អ្នកែដរសំភបសន៍េគមបន ជបង សុអ៊ីបវ         ខ៖ អ្នកែដរេអបយេគសំភបសន៍ រស ់េចង 

 

ក៖ ចឹងសំរបប់ខ្ញុំអរគុណេ្រចើនែដរងំុ៊បបនេអបយខ្ញុំសំភបសន៍ពី្របវត្តិរបស់អំុ៊ 

េហើយកបរសំភបសន៍េនះ្រតូវបបនេរៀបចំេដបយសកលវិទ្ល័យមួយែដរេនបអបេមរិចែដរមបន

េឈ្មបះថប BYUហបសអំុ៊ 

ចឹងេដបយសបរែតសកលវិទ្ល័យមបនេគបលបំណងចង់រក្ពី្របវត្តិជីដូនជីតប 

េដើម្បីទុកេអបយកូនេចបជំនបន់េ្រកបយចឹងហបសអំុ៊ 

ចឹងេនបេពលែដរខ្ញុំសំភបសន៍អំុ៊េហើយខ្ញុំនឹងដបក់កបរសំភបសន៍មួយេនះេទបក្នុងេវបសបយរប

ស់សបលបហបសអំុ៊ែដរមបនេឈ្មបះថប www.cambodianoralhistories.byu.edu ចឹងហបសអំុ៊ 

បបទចឹងសំរបប់អំុ៊េតើអំុ៊យល់្រពមេដើម្បីេអបយខ្ញុំដបក់កបរសំភបសន៍មួយេនះេទបក្នុងេវបសបយរ

បស់សបលបែដរេទអំុ៊? 

ខ៖ ដបក់បបនមបនអី 

ក៖ ចឹងសំរបប់ខ្ញុំជបអ្នកសំភបសន៍អំុ៊មបនេឈ្មបះថប ជបង សុ ីអ៊បវ 

េហើយកបរសំភបសន៍មួយេនះ្រតូវបបនេរៀបចំេឡើងេនបៃថ្ងទី25 ែខ1 ឆ្នបំ2018 

េហើយកបរសំភបសន៍េនះេធ្វើេនបភូមិ4 សង្កបត់ផ្រេដើមថ្កូវ ខ័ណ្ឌចំកបរមនហបសអំុ៊ 

េនបរបជធបនីភ្នំេពញហបសអំុ៊ ចឹងសំរបប់អំុ៊េឈ្មបះេពញរបស់អំុ៊មបនេឈ្មបះអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ ថបេម៉ចេទប? 

ក៖ េឈ្មបះេពញរបស់អំុ៊ហបស? 

ខ៖ េឈ្មបះរស ់េចង 

ក៖ េឈ្មបះ រស ់េចង ចុះអត់អំុ៊? 

ខ៖ េទមបនែតមួយនឹង 

ក៖ ចុះកបលពីេនបេក្មងមបននរណបេគេហបអីេផ្សងអត់អំុ៊? 

ខ៖ អត់េទែតបុ៉ណ្ណឹងែតម្ដងនឹង 



ក៖ ចុះអំុ៊អបយុបុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយឥឡូវហបស? 

ខ៖ ខ្ញុំអបយុ53ឆ្នបំេហើយ 

ក៖ អបយ5ុ3ណអំុ៊ ចុះអំុ៊េកើតេនបៃថ្ងណប ែខណប ឆ្នបំណបអំុ៊មបនចងចបំេទ? 

ខ៖ ខ្ញុំេកើតេនបឆ្នបំ1963 

ក៖ បុ៉ែន្តែខអំុ៊មបនចងចបំេទអំុ៊? 

ខ៖ អត់ចបំេទែខេនបះ 

ក៖ ៃថ្ងទីបុ៉ន្មបនក៏អត់ចបំែដរេហបសអំុ៊? 

ខ៖ បបទអត់ចបំេទ 

ក៖ ចុះឆ្នបំច័ន្ទគតិអំុ៊ឆ្នបំអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ បបទថបេម៉ច? 

ក៖ ឆ្នបំច័ន្ទគតិហបសអំុ៊ឆ្នបំអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ ឆ្នបំកំេណើតែមន? 

ក៖ ឆ្នបំច័ន្ទគតិដូចឆ្នបំជូត ឆ្លូវ ខបល េថបះហបសអំុ៊? 

ខ៖ ឆ្នបំកំេណើតឆ្នបំមែម 

ក៖ ឆ្នបំមែមណអំុ៊ ចុះអំុ៊េកើតេនបភូមិ ឃុំអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ េកើតភូមិល្វប ឃុំ្រគួស 

ក៖ ្រសុកអីេគអំុ៊? 

ខ៖ ្រសុកស្វបយ្រជំុ េខត្តស្វបយេរៀង 

ក៖ េខត្តស្វបយេរៀង អូអំុ៊មបនបងប្អូនចំនូនបុ៉ន្មបនែដរអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំមបនបងប្អូនចំនូន5នបក់ 

ក៖ មបន5នបក់ណអំុ៊ ចុះអំុ៊ជបកូនទីបុ៉ន្មបនែដរអំុ៊? 



ខ៖ ខ្ញុំជបកូនបងេគបង្អស់ 

ក៖ កូនបងេគណអំុ៊ ចុះអំុ៊មបនដូចជប្របុសបុ៉ន្មបននបក់ ្រសីបុ៉ន្មបននបក់អំុ៊មបនចងចបំេទអំុ៊? 

ខ៖ មបន្រស2ីនបក់ ្របុស3នបក់ 

ក៖ ចុះបងប្អូនមបនេឈ្មបះអីេគអំុ៊មបនចងចបំេទអំុ៊? 

ខ៖ ចបំតប 

ក៖ គបត់មបនេឈ្មបះបងធំ? 

ខ៖ ខ្ញុំមបនែតខ្ញុំរស់ េចង មីកបេនឿន មីខ្នួន អបបឹង អបេខងបុ៉ណ្ណឹង 

ក៖ អូបបទអំុ៊ចុះអំុ៊មបនចងចបំសបច់េរឿងអីកបលពីអំុ៊ពួកគបត់ហបសអំុ៊? 

ខ៖ គ្មបនចងចបំអីេទមបនែតេមើលេគប េមើលអីនឹងមបនែតបុ៉ណ្ណឹង 

ក៖ អូចឹងេហបសអំុ៊បបទ? 

ខ៖ មបនែតេទបេមើលេគប ទប់ភ្លឺែ្រសបុ៉ណ្ណឹង 

ក៖ អូបបទចុះកបលពីេនបេក្មងេតើអំុ៊ចូលចិត្តេធ្វើអីេគជបមួយពួកគបត់ែដរអំុ៊ 

ជបមួយបងប្អូនរបស់អំុ៊ហបសអំុ៊? 

ខ៖ ជបមួយវបមបនែតេនះេទេលបក្រគូមបនែតេមើលេគប េហើយេតឿនេអបយវបេទបេមើលេគប 

េហើយដបក់បបយ្រជូក 

ក៖ អូេមើលេគប ដបក់បបយ្រជូកេហបសអំុ៊ ចុះអំុ៊មបនធ្លបប់េលងបិទពួនអីជបមួយគបត់អត់អំុ៊? 

ខ៖ េទមិនែដរេទអបបិទពួននឹងហបស 

ក៖ ចុះគប់ឈូស េលងមឹកអីអំុ៊េលងអត់? 

ខ៖ អូេបើគប់េលង  

ក៖ អូេលងគប់ណអំុ៊ អូេលងគប់ដបក់អីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ កបលណុងេលងគប់ដបក់លុយដបក់មួយកបក់ពីរកបក់ 



ក៖ េលងជបមួយបងប្អូននឹងេទប? 

ខ៖ បបទជបមួយបងប្អូនរឺអ្នកដៃទអីចឹងេទប 

ក៖ អូបបទអំុ៊ចុះបងប្អូនរបស់អំុ៊សព្វៃថ្ងគបត់រស់េនបណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ េនបផ្ទះទបំងអស់ មកេនបនឹងែតខ្ញុំេទ 

ក៖ អូចឹងមបនន័យថបេនប្រសុកណុងទបំងអស់គ្នបែតម្ដងេហបសអំុ៊? 

ខ៖ បបទេនបទបំងអស់នឹង 

ក៖ អូចុះពួកគបត់េធ្វើអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ េគេធ្វើសំណង់េទបេធ្វើសំណង់េនបបរវិត 

ក៖ ទបំងអស់គ្នបែតម្ដងេហបសអំុ៊? 

ខ៖ បបទេទបទបំងអស់គប្ននឹង 

ក៖ ចុះមបននរណបេគេធ្វើែ្រសរឺមួយក៏េធ្វើអីេផ្សងអត់អំុ៊? 

ខ៖ េធ្វើែ្រសដល់េពលែដរដល់ែខេធ្វើែ្រសវបមកេធ្វើចឹងេទបេលបក្រគូ 

ក៖ អូលក្ខណះថបដបច់ែខេទបេយើងេទបេធ្វើសំណង់េនបបរវិត? 

ខ៖ នឹងេហើយដល់េពលែដរេយើង្របមូលផលអីេហើយចឹងហបស 

ក៖ េយើងមកេធ្វើែ្រសវិញ? 

ខ៖ នឹងេហើយេយើង្របមូលផលអស់ចឹងេទបេយើងដបក់ទុក្រសូវអស់េហើយ 

េហើយេយើងេទបបរវិតេណបះែអងចឹងហបស 

ក៖ អូេធ្វើចឹងេហបសអំុ៊? 

ខ៖ នឹងេទបបរវិតេទបេដើម្បីរកលុយកបក់មកចបយអីចឹង េដើម្បីទិញជីមក្រពុះ្រសូវវិញ 

ក៖ ចុះម្ដបយរបស់អំុ៊គបត់មបនេឈ្មបះអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ ម្ដបយហ ីម្ដបយេឈ្មបះ ថិន 



ក៖ េឈ្មបះ ថិន ស្អីេគថិនែដរអំុ៊? 

ខ៖ ស្អីេទញុង ថិនក៏យ៉បងេម៉ចេទេនះ 

ក៖ េឈ្មបះ ញុង ថិនេហបសអំុ៊? 

ខ៖ បបទចឹងេហើយេនះ 

ក៖ ចុះគបត់អបយុបុ៉ន្មបនែដរអំុ៊? 

ខ៖ គបត់អបយុ70ឆ្នបំជបងេហើយនឹង 

ក៖ បុ៉ែន្តឥឡូវគបត់េនបរស់តបហីអំុ៊? 

ខ៖ គបត់េនបរស់តប ស្លបប់ែតឪពុកេទើបែតស្លបប់បបន3ែខនឹងហបស េទើបែតេធ្វើបុណ្យនឹង 

ក៖ ម្ដបយគបត់េកើតេនបឆ្នបំណបអំុ៊មបនចងចបំេទ? 

ខ៖ អត់ចបំេទ 

ក៖ បុ៉ែន្តគបត់អបយុបុ៉ន្មបនែដរអំុ៊ឥឡូវនឹង? 

ខ៖ គបត់អបយុ70ឆ្នបំជបងេហើយ 

ក៖ គបត់អបយុចិតបុ៉ន្មបនែដរអំុ៊មបនដឹងេទ? 

ខ៖ ថបអបយ7ុ7ឆ្នបំចុះ 

ក៖ គបត់អបយុ77ឆ្នបំណអំុ៊ ចឹងគបត់េកើតេនបឆ្នបំ1941អំុ៊? 

ខ៖ ្របែហលជបចឹង 

ក៖ ចុះម្ដបយរបស់អំុ៊គបត់ឆ្នបំអី លក្ខណះឆ្នបំជុត ឆ្លូវ ខបល េថបះគបត់ឆ្នបំអំុ៊អីអំុ៊? 

ខ៖ អូអត់ែដរសួរផង 

ក៖ អូអត់ែដរបបនសួរគបត់េទណ? 

ខ៖ បបទៗអត់ដឹង 

ក៖ ចុះគបត់េកើតេនបណបែដរអំុ៊ម្ដបយរបស់អំុ៊ហបស? 



ខ៖ គបត់េកើតេនបែ្រពកេល្ពប 

ក៖ គបត់េនបែ្រពកេល្ពប ចុះេនបឃុំអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ ែ្រពកេល្ពប េនបឃុំចំបក 

ក៖ េនប្រសុកស្វបយ្រជំុ េខត្តស្វបយេរៀង? 

ខ៖ េនប្រសុកស្វបយ្រជំុ េនបេខត្តស្វបយេរៀងែដរនឹង 

ក៖ អូបបទអំុ៊ ចុះឪពុករបស់អំុ៊គបត់មបនេឈ្មបះអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ គបត់េឈ្មបះ រស ់េឆង 

ក៖ គបត់េឈ្មបះ រស ់េឆង ចុះគបត់អបយុបុ៉ន្មបនែដរអំុ៊ ឪពុករបស់អំុ៊? 

ខ៖ គបត់អបយុ77ឆ្នបំេហើយ 

ក៖ គបត់អបយុ77ឆ្នែដរេហបសអំុ៊ ចឹងឪពុកម្ដបយរបស់អំុ៊គបត់អបយុេស្មើរគប្ន? 

ខ៖ បបទគបត់អបយុេស្មើរគប្នបុ៉ែន្តគបត់ស្លបប់េហើយស្លបប់ៃថ្ងមុនេនះេហើយនឹង 

ក៖ អូចឹងមបនន័យថបគបត់េកើតេនបឆ្នបំ1941ដូចគប្នណអំុ៊? 

ខ៖ បបទចឹងេហើយ 

ក៖ អូបបទអំុ៊ចុះឪពុករបស់អំុ៊គបត់េកើតេនបណបវិញអំុ៊? 

ខ៖ គបត់េកើតេនបល្វប 

ក៖ េនបល្វបភូមិល្វប ឃុំអី? 

ខ៖ ឃុំ្រគួស 

ក៖ េនបឃុំ្រគួស ្រសុកស្វបយ្រជំុ េខត្តស្វបយេរៀងែដរណអំុ៊? 

ខ៖ បបទៗៗនឹងេហើយ 

ក៖ ចុះឪពុករបស់អំុ៊គបត់េធ្វើអីេគសំរបប់ចិញ្ចឹមជីវិតែដរអំុ៊? 



ខ៖ ឪពុករបស់ខ្ញុំកបលពីេដើមគបត់េឡើងែតេដើមេត្នបតនឹង 

គបត់េឡើងេដើមេត្នបតរំងបស់ស្ករហបស 

ក៖ អូចឹងមបនន័យថបគបត់េចះកូស្ករេហើយ? 

ខ៖ បបទគបត់េចះេធ្វើស្កររហូតនឹង 

ក៖ បុ៉ែន្តអំុ៊េចះកូស្ករអត់អំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំេចះតប ខ្ញុំេឡើងយូរេហើយដល់េពលែដរលក់ស្ករែលងដបច់េហើយបបនខ្ញុំែលងេឡើងេទប 

ក៖ បបទអំុ៊ចឹង….? 

ខ៖ បបទដល់េពលវបចបស់េហើយខ្ញុំេឡើងែលងរួចេហើយ បបនែតកូនេចបេឡើងនឹង 

ក៖ ចុះឪពុករបស់អំុ៊គបត់ជបមនុស្សែបបណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ េអើរគបត់មិនអីេទគបត់ 

ក៖ គបត់ស្លូតហបសណអំុ៊? 

ខ៖ គបត់ស្លូតែដរ 

ក៖ អូម្ដបយរបស់អំុ៊គបត់េធ្វើអីេគសំរបប់ចិញ្ចឹមជីវិតែដរអំុ៊? 

ខ៖ គបត់េនបផ្ទហចិញ្ចឹមមបន់ ចិញ្ចឹម្រជូកនឹងគ្មបនេធ្វើអីេទ គបត់បិទ្រសប 

ក៖ គបត់បិទ្រសបែដរេហបសអំុ៊? 

ខ៖ គបត់បិទ្រសបែដរនឹង 

ក៖ គបត់បិទ្រសបយកេទបលក់ណអំុ៊? 

ខ៖ គបត់បិទ្រសបយកេអបយអ្នកេនបភ្នំេពញនឹង 

ក៖ អូៃថ្លហីអំុ៊? 

ខ៖ មួយលី្រតបបនែត2000៛នឹង 

ក៖ ចុះេគលក់េនបណុងបបនបុ៉ន្មបនែដរអំុ៊? 



ខ៖ បបន1លី្រតបបន3000៛ េទប3500៛ 

ក៖ អូបុ៉ែន្តេយើងដឹកតបមឡបនេទប? 

ខ៖ េយើងេផ្ញើរតបមឡបនេគ 

ក៖ អូបបទអំុ៊ចុះម្ដបយរបស់អំុ៊គបត់ជបមនុស្សែបបណបែដរអំុ៊គបត់ជបមនុស្សស្លូត 

រឺមួយក៏កបចែដរអំុ៊? 

ខ៖ អូគបត់ស្លូតណបស់ ែតផ្ទះេគនឹងគបត់មិនេដើរផងេនប្រកមំុេហបស 

ក៖ ចុះឪពុករបស់អំុ៊គបត់មបនធ្លបប់្របបប់ពី្របវត្តិកបលពីគបត់េនបេក្មងេទបអំុ៊អត់អំុ៊? 

ខ៖ គបត់្របបប់តប 

ក៖ គបត់េធ្វើអីេគកបលពីគបត់េនបេក្មងហបស? 

ខ៖ គបត់កបលពីេនបេក្មងគបត់េកៀបែតេត្នបតណុងតបគបត់េឡើងេត្នបតណុង 

ក៖ ចុះម្ដបយរបស់អំុ៊គបត់េធ្វើអីេគគបត់មបនធ្លបប់្របបប់ពី្របវត្តិរបស់គបត់អត់អំុ៊? 

ខ៖ ្របវត្តិគបត់មបនែតរំងបស់ស្ករឪដបក់មក នឹងេធ្វើកេន្ទល 

ក៖ អូបបទអំុ៊ ចុះយបយតបខបងម្ដបយអំុ៊មបនស្គបល់េឈ្មបះគបត់េទ? 

ខ៖ ស្គបល់តប 

ក៖ គបត់េឈ្មបះយបយអី តបអីែដរអំុ៊? 

ខ៖ េឈ្មបះយបយេនឿម តបសបល េហើយេបើខបងឪពុក េឈ្មបះតបេថបង យបយសឹម 

ក៖ េឈ្មបះតបេថបង យបយសឹម 

ចុះអំុ៊មបនដឹងថបយបយតបគបត់េកើតេនបឆ្នបំណបអំុ៊មបនចងចបំេទ? 

ខ៖ អត់ចបំផង 

ក៖ ចុះឪពុកម្ដបយអត់្របបប់ទបំងអស់? 

ខ៖ បបទអទផងនឹង 



ក៖ ចុះយបយតប គបត់េកើតេនបណបអំុ៊មបនដឹងអត់អំុ៊? 

ខ៖ បបទ េបើតបេនឿម យបយសបល គបត់េកើតេនបែ្រពកេល្ពប 

ក៖ នឹងេនបខបងម្ដបយ? 

ខ៖ បបទនឹងេនបខបងម្ដបយ 

ក៖ ចុះេនបខបងឪពុកវិញ? 

ខ៖ េនបខបងឪពុកេកើតេនបល្វប 

ក៖ េនបល្វប បុ៉ែន្តភូមិេនបជិតគ្នបេទណ? 

ខ៖ អត់េទេបើតបរបស់ខ្ញុំតបេថបងណុងគបត់េកើតេនបបរវិតេនបះ 

ក៖ អូេនបបរវិតេហបសអំុ៊? 

ខ៖ េនបបរវិតេហបស េនបេរបល តបេនបេរបល 

ក៖ ចុះឪពុកម្ដបយរបស់អំុ៊គបត់មបនធ្លបប់្របបប់្របវត្តិយបយតបេទប្របបប់អំុ៊អត់េទ? 

ខ៖ េទគបត់្របបប់ែដរថបអបេនះេករ្ដិ៍េយើង អបេនបះេករិ៍្ត 

ក៖ លក្ខណះថបេករ្ដិ៍ពីរតប ពីរយបយចឹងេហបស? 

ខ៖ នឹងេហបសថបអបទួលេនបះេករ្ដិ៍េគ 

អបែខ្សេនបះដីរបស់េយើងអបេនបះដីរបស់េយើងគបត់បបន្របវត្តិតស៊ូគបត់បបន្របបប់ចឹងែដរនឹង 

ក៖ បុ៉ែន្ត្រគបន់ថបតប នឹងយបយេធ្វើអីទបក់ទងគប្នរេបៀបណបៗគបត់អត់បបន្របបប់េទ? 

ខ៖ បបទអត់បបន្របបប់េទ 

ក៖ ចុះអំុ៊មករស់េនបភ្នំេពញយូរអត់អំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំេនប10ឆ្នបំជបងេហើយនឹងហបស 

ក៖ អូេនប10ឆ្នបំជបងេហើយណអំុ៊ ចឹងមបនន័យថបមិត្តភក្តិរបស់អំុ៊គបត់មកេលងេហើយគបត់ 

មករកកបរងបរេធ្វើែតម្ដងនឹង? 



ខ៖ បបទខ្ញុំមករកេធ្វើកបរងបរសំណង់ 

ក៖ អូបបទអំុ៊ចុះសំរបប់អំុ៊មបនកូនេចបណបែដររស់េនបេ្រកប្របេទសអត់អំុ៊? 

ខ៖ អត់មបនផង 

ក៖ ដូចជបេនបៃថ េវៀតណបមអីអត់មបនែដរ? 

ខ៖ អត់មបនេទ កូនេចបេនបស្វបយេរៀងទបំងអស់នឹង 

ក៖ ចុះភរិយបយរបស់អំុ៊គបត់មបនេឈ្មបះអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ ភរិយបេឈ្មបះែប៉ន តបមបស 

ក៖ េឈ្មបះ ែប៉ន ចុះអំុ៊េរៀបកបរេនបៃថ្ងែខឆ្នបំណបអំុ៊មបនចងចបំេទ? 

ខ៖ កបរេនបឆ្នបំ82មិនដឹង ដូចថបឆ្នបំ82ចុះ 

ក៖ កបរឆ្នបំ1982ចឹងអំុ៊កបរអស់36ឆ្នបំអំុ៊? 

ខ៖ បបទកបរឆ្នបំ82នឹង 

ក៖ 

បបទេនបេពលែដរអំុ៊េរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍នឹងដូចជបអំុ៊ជបអ្នកេរៀបចំេដបយខ្លួនែអងរឺមួយក៏ឪពុ

កម្ដបយែដរអំុ៊? 

ខ៖ ឪពុកម្ដបយជបអ្នកេរៀបចំេអបយ 

ក៖ ចុះមបនជបជំនូនរឺក៏បណ្ណបកបរេទអំុ៊? 

ខ៖ អត់មបនេទ មបនែតសបច់្រជូកមួយេភ្លប 

ក៖ មបនសបច់្រជូកមួយេភ្លប? 

ខ៖ កបលណុងេគយកសបច់្រជូកែតមួយេភ្លបនឹង 

ក៖ េហើយម្ហូបអបហបរេយើងេចញេរៀងខ្លួនេទប? 

ខ៖ េហើយម្ហបូអបហបរេយើងេចញេរៀងខ្លួនេទប េរបងកបរេយើងេធ្វើេដបយខ្លួនេទប 



ក៖ អូេពលណុងេគចងៃដអត់អំុ៊? 

ខ៖ េគចងៃដែដរបបនមួយកបក់េទបពីរកបក់ េហចង500 

ក៖ អូេ្រចើនហបសណបស់អំុ៊ អូអំុ៊អបច្របបប់ថបអំុ៊េរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍ជបមួយអំុ៊្រសីនឹង 

ដូចជបជួបគ្នបេនបេពលណប េហតុអីបបនជួបគប្ន េគេហប្របវត្តិេស្នហបហបសអំុ៊? 

ខ៖ ្របវត្តិេស្នហបេគេហបជូចត់ មបនអីមបនែតដឹក្រកបីេទបបបនជិះេលើខ្នង្រកបីេទប 

ក៖ ជិះជបមួយគ្នបណអំុ៊? 

ខ៖ អត់េទេគជបអ្នកដកសំណបប 

េហើយេយើងេចះែតនិយបយគ្នបេទបមកចឹងេទបេហើយសុ ីអបវូៗនឹងេទប 

េហើយនិយបយគប្នចុះេឡើងៗ េហើយបបនជប្របវត្តិជួចត់នឹងតស៊ូនឹង 

ក៖ សុ ីអីេគអំុ៊ សុ វីូៗ? 

ខ៖ សុ ីវូៗនឹងសុ ីគួរសំណបប 

ក៖ អូគួរសំណបបេហបសអំុ៊? 

ខ៖ សុ ីគួរសំណបបនឹង 

ក៖ អូបបទអំុ៊ចុះអំុ៊្រសលបញ់អំុ៊្រសីបុ៉ន្មបនែខ បុ៉ន្មបនឆ្នបំែដរបបនកបរអំុ៊? 

ខ៖ ្រសលបញ់គប្នបបនមួយែខយ៉បងបបនកបរនឹង 

ក៖ បបនអំុ៊ចូលស្ដីអំុ៊្រសីណអំុ៊ ចុះអំុ៊េចះសរេសរអក្សរែខ្មរបបនល្អបុ៉ណ្ណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ អត់េចះផង 

ក៖ អត់េចះេទណអំុ៊ ? 

ខ៖ វបពិបបកេពកវបជំលបសេទបេខត្តេពបសបត់េហបស 

ក៖ បបទចឹងអំុ៊បបនេរៀនបបនថ្នបក់ទីបុ៉ន្មបនែដរចឹងអំុ៊? 

ខ៖ េរៀនបបនថ្នបក់ទី2មកនឹងខ្ញុំធំេហើយខ្ញុំែលងេរៀនខ្ញុំខ្មបស់េគ ខ្ញុំមកពីេពបសបត់ 

េពលមកពីណុងវិញេដើរចង់ស្លបប់ចង់រស់េដើរ3ែខេណបះបបនមកដល់ផ្ទះ  



ក៖ បបទអំុ៊ចុះសបលបែដរអំុ៊េរៀននឹងមបនេឈ្មបះអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ សបលបកបេលះ 

ក៖ សបលបកបេលះណអំុ៊មបនេឈ្មបះចឹងែតម្ដងអំុ៊? 

ខ៖ បបទេឈ្មបះចឹង 

ក៖ បុ៉ែន្តេរៀននឹងសបលបនឹងេនបភូមិណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ េនបល្វប 

ភូមិ្រគួសែដរកបលណុងដូចជបមិនទបន់បបនេធ្វើតុអីែដរអង្គុយេលើដីនឹងអង្គុយេលើកេន្ទលនឹង 

ក៖ ចុះអំុ៊េចះអបនរឺេចះសរេសរអក្សរែខ្មរបបនល្អបុ៉ណ្ណបែដរអំុ៊ អូអត់សូវេចះេទណអំុ៊ 

ចុះអំុ៊េចះភបសបអីេ្រកបពីភបសបែខ្មរអត់អំុ៊? 

ខ៖ អត់មបនេចះេទ 

ក៖ ចុះេវៀតណបម ៃថ បបរបំងអីេចះអត់អំុ៊? 

ខ៖ អត់េចះេទ 

ក៖ អត់េចះែដរណអំុ៊ ចុះអំុ៊មបនមិត្តភក្តិណបែដរធំធបត់មកជបមួយគប្នអត់អំុ៊? 

ខ៖ េនះមិត្តភក្តិស្និទ្ធិេហើយមិត្តភក្តិ 

ក៖ អូពួកគបត់ណអំុ៊? 

ខ៖ បបទេនះបង បងខបងជីដូនមួយែដរ 

ក៖ បុ៉ែន្តពួកគបត់មបនេឈ្មបះអីេគែដរអំុ៊មបនចងចបំអត់អំុ៊? 

ខ៖ បបទថបេម៉ច? 

ក៖ អំុ៊មបនចងចបំេឈ្មបះមិត្តភក្តិអំុ៊អត់អំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំចបំតប េឈ្មបះេពប ពូយ 

ក៖ េឈ្មបះេពប ពូយ អូអំុ៊្របុសេហបស ចុះអំុ៊មបនចងចបំអនុស្វរីយ៍ 

រឺក៏ចងចបំសបច់េរឿងអីែដរេដើរេលងជបមួយគប្នកបលពីេនបតូចៗអត់អំុ៊? 



ខ៖ មិនែដរបបនេដើរេទ្រគបន់ែតផ្ទះេនបជិតគ្នបនឹង 

្រគបន់ថបល្ងបចចឹងថបេទបណបមកណបចឹងមបនែតណបត់បបួលគប្នចឹងជួបគប្នេនបផ្ទះែតម្ដង 

ក៖ អូបបទអំុ៊ចុះអំុ៊មបនចងចបំថបេទបែ្រសជបមួយគប្ន រឺក៏េធ្វើអីជបមួយគប្នចឹងហបសអំុ៊? 

ខ៖ េមើលេល្ខបនយីេក 

ក៖ បបទលក្ខណះថបេទបេមើលេល្ខបនចឹងហបសអំុ៊? 

ខ៖ េទបេមើលេល្ខបនេមើល 

បុ៉ែន្តកបលណុងេគមិនេចះទបស់គប្នេទចង់េដើរមួយយប់ទល់ភ្លឺក៏បបនែដរ 

េដើរេដកតបម្រជបំងនឹង េល្ខបនយីេក អបៃយកបលណុងេគៃវស្កទីងទុងៗៗ 

ក៖ មួយណុងេដើរដបច់យប់ជបមួយគប្នណអំុ៊? 

ខ៖ េដើរបបទេដើរជបមួយគប្ន 

ក៖ េហើយលក្ខណះថបេគងជបមួយគប្នចឹងេទប អូសប្យណបស់អំុ៊? 

ខ៖ បបទេដើរចឹង 

ក៖ ចុះអំុ៊មបនធ្លបប់េទបេធ្វើកបរេនបវបលែ្រសេទអំុ៊ លក្ខណះថបែ្រសចំកបរហបស? 

ខ៖ ែ្រសចំកបរមបនែតស្ទូង មបនែតដកនឹង 

ក៖ អូបបទអំុ៊ ចុះអំុ៊មបនធ្លបប់េធ្វើអបជីវកម្មអី រឺចិញ្ចឹមមបន់ ទប ្រជូក េគប រឺក៏លក់ដូរអីេទអំុ៊? 

ខ៖ េគបកបលពីេដើមមបន7-8ក្លេហបសបុ៉ែន្តឥឡូវលក់អស់េហើយនឹង 

ក៖ អូលក់អស់េហើយណអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំបបនលក់អស់េហើយ 

ក៖ ចុះចិញ្ចឹមមបន់ ទប ្រជូកអីេហបសអំុ៊? 

ខ៖ មបន់ទបចិញ្ចឹមដបក់ចុះស្លបប់ៗខ្ញុំអត់ដឹងដបក់ចុះេទប ទិញេទប 

ក៖ េម៉ចចឹងអំុ៊ដបក់អត់េកើតចឹងអំុ៊? 

ខ៖ ដបក់អត់េកើតតបំងពីតូចៗមក 



ក៖ វបមបនជំងឺែមនអំុ៊? 

ខ៖ មបនជំងឺដឹងក្ដីនឹងមកហបស ចបស់ចំណបស់នឹងមកមិនែដលថបបបន្រជូក60គីឡូលក់េទ 

មបនែតបុ៉ណ្ណឹងេទស្លបប់េហើយ បបន20ស្លបប់ 

ក៖ ដល់េពលស្លបប់ចឹងខបត់េ្រចើនេហើយអំុ៊? 

ខ៖ គ្មបនខបតេទកបប់សុ ីែតម្ដង កបប់ែហងែចកគប្នសុ ីនឹង 

ក៖ អូអត់ខបតេទកបប់ែតម្ដងេហបសអំុ៊? 

ខ៖ កបប់សុ ីខ្លួនែអងែចកេគអ្នកជិតៗខបង 

ក៖ អូកំុេអបយខបតណអំុ៊កបប់ខ្លួនែអងែតម្ដងនឹង ចុះអំុ៊ធ្លបប់េធ្វើអីេគខ្លះេនបក្នុងជីវិតរបស់អំុ៊ែដរ 

ដូចជបកបលពីតូចអំុ៊ធ្លបប់េធ្វើអីេគ េហើយឥឡូវនឹងអំុ៊េធ្វើអីេគចឹងហបស? 

ខ៖ ខ្ញុំកបលពីតូចគ្មបនអីេទមបនែតេមើលេគបនឹង 

ក៖ េមើលេគបដល់េពលឥឡូវនឹង? 

ខ៖ េមើលេគប េមើល្រកបី ដល់ឥឡូវលក់លបស 

ក៖ លក់លបសណអំុ៊ បុ៉ែន្តឥឡូវេនបែតលក់ចឹងណអំុ៊? 

ខ៖ េនបែតលក់រហូតនឹងេទើបែតមកពីលក់មិញនឹង 

ក៖ អូបបទអំុ៊ ចុះអំុ៊គិតថបជីវិតរបស់អំុ៊មបនកបរផ្លបស់ប្ដូរអីេគខ្លះែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖ ផ្លបស់ប្ដូរកបលពីេដើមមកេយើងេធ្វើេត្នបត 

ដល់េពលេធ្វើេត្នបតេហើយេទបេយើងមកលក់លបសវិញ មកលក់វិញចឹងហបស 

ក៖ អូបបទអំុ៊គិតថបអំុ៊ចូលចិត្តពិសបរម្ហូបអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ មុខរបរផ្លបស់រហូតនឹង 

ក៖ បុ៉ែន្តម្ហូបអីេគែដរអំុ៊ពិសបរហបស? 

ខ៖ មបនែតសបច់្រជូកេហើយនឹង្រតីនឹង 

ក៖ ចុះស្លម្ជូ េស្ងបរ េចៀន ឆបអីេហបសអំុ៊? 



ខ៖ ចូលិចិត្តយូរម្ដង 

ក៖ ជបចំណង់ចំណូលចិត្តែតម្ដងេទបែតម្ដងហបស? 

ខ៖ យូរម្ដងេទប ថបេអបយរបលៃ់ថ្ងអត់េទ 

ក៖ បុ៉ែន្តអំុ៊ចូលចិត្ត……? 

ខ៖ មបនែតខ មបនែតេស្ងបរ បុ៉ណ្ណឹង 

ក៖ អូែដរអំុ៊ចូលចិត្តណអំុ៊ 

ចុះអំុ៊ចូលចិត្តេលងែល្បង្របជប្របិយ៍អីតបំងពីេក្មងរហូតមកដល់េពលេនះេទបែដរហបសអំុ៊? 

ខ៖ េទបវត្តមបនទបញ្រពបត 

ក៖ ចុះេចបលឈូង េបបះអង្គុញ លបក់កែន្សងអីេហបស? 

ខ៖ មបនដបក់ទឹកដប់ 

ក៖ ដបក់ទឹកដប់? 

ខ៖ ដបក់េបៀម 

ក៖ អូដបក់ទឹកដប់េបៀមេហបសអំុ៊ ? 

ខ៖ មបនេលបតប៉បវក៏មបនអីក៏មបន ស្អីក៏មបនែដរសព្វ្រគប់េហើយ បូមទឹកដបក់ដប់នឹង 

េបៀមទឹកដបក់ដប់នឹងែដរ 

ក៖ 

ចុះអំុ៊មបនចងចបំបទចំេរៀងណបែដរអំុ៊បបនេរៀនេ្រចៀងតបំងពីេក្មងរហូតមកដល់េពលេនះអំុ៊

េនបែតចូលចិត្តចឹងហបសអំុ៊? 

ខ៖ អត់មបនេទ្រគូ 

ក៖ អត់មបនចងចបំអីេទណអំុ៊? 

ខ៖ េបើចងចបំមបនែតខ្ញុំេបើ្រសលបញ់ជបងេគមបនែត្រសលបញ់សុ ីនសុ ី សបមុ៉តែតម្ដង 

ក៖ បុ៉ែន្តអំុ៊មបនចងចបំចំណងេជើងបទចំេរៀងអត់បង? 



ខ៖ ចងចបំមបនែតវបលែ្រស វបល្រសូវ ធំេធងនឹង 

ក៖ ចុះអំុ៊អបចដបក់មួយឃ្លបបបនេទអំុ៊? 

ខ៖ អត់អបចដបក់បបនេទ 

ក៖ ចុះអំុ៊ចូលចិត្តស្ដបប់បទចំេរៀងអត់? 

ខ៖ ចូលចិត្តតប 

ក៖ លក្ខណះបទសម័យរឺបទបុរបណអំុ៊? 

ខ៖ បទបុរបណ េហើយនឹងេភ្លងកបរេភ្លងអីចឹងចូលចិត្តតប 

ក៖ ចុះអំុ៊មបននរណបេនបក្នុង្រកុម្រគួសបររបស់អំុ៊អីេចះេលងឧបករណ៍េភ្លងអីអត់អំុ៊? 

ខ៖ មបនែតប្អូនរបស់ខ្ញុំមួយនឹង 

ក៖ គបត់េលងអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ ្របពីៃណេគចបប់េ្រចើងេលងចឹងហបស 

ក៖ លក្ខណះថបវបយខឹមវបយអីនឹងហបស? 

ខ៖ ដល់េពលែដរេគដល់ែខេគផឹកសុ ីេគសប្យេគេ្រចៀងចឹងេទប ៃវេប៉បត ៃវអីេទបអបេនបះ 

ក៖ អូេលងៃវេប៉បតណអំុ៊? 

ខ៖ បបទរបល់ែតៃថ្ងនឹង 

ក៖ អូេបើេលងេភ្លងែខ្មរអីគបត់េចះអត់អំុ៊? 

ខ៖ េចះតបេលងេភ្លងកបររបល់ែតៃថ្ងនឹង 

ក៖ អូចុះផ្ទះរបស់អំុ៊មបនលក្ខណះែបបណបែដរអំុ៊តបំងពីេក្មងរហូតមកដល់េពលេនះហបស 

ដូចថបេនបពីេក្មងផ្ទះយ៉បងេម៉ច េហើយឥឡូវផ្ទះយ៉បងេម៉ចចឹងហបស? 

ខ៖ ផ្ទះរបស់ខ្ញុំវប 

វបេអើរវបតូចែដរវបល្មមសម្យេនបចឹងហបសកបលពីមុនវបេរៀងតូចឥឡូវវបេធ្វើបបនេរៀងេ្រទើសបន្តិ

ចេទបចឹងហបស 



ក៖ េនបផ្ទះរឺក៏ផ្ទះថ្មអំុ៊? 

ខ៖ េនបផ្ទះេឈើេតើ 

ក៖ អូចុះផ្ទះរបស់អំុ៊នឹងដូចជបអំុ៊ជួលេគរឺមួយក៏អំុ៊សបងសងេដបយខ្លួនែអងែដរអំុ៊? 

ខ៖ សបងសងេដបយជួលេគនឹង េដើម្បីជួលជបងនឹង 

ក៖ ជួលជបងបុ៉ែន្តអំុ៊េចះេធ្វើផ្ទះេទអំុ៊? 

ខ៖ អត់េចះេទផ្ទះេនបះ 

ក៖ អូបុ៉ែន្តអំុ៊មបនដឹងថបផ្ទះេគេ្របើឧបករណ៍អីសំរបប់សបងសងផ្ទះណុងេទអំុ៊? 

ខ៖ មបននរណប មបនែដកឈូស មបនពន្លបក់ មបនពូេថប មបនកបំបិតលួសរនបប 

ក៖ មបនែដកេគបល មបនែដកស័ង្កសីណអំុ៊? 

ខ៖ មបនែដកេគបល មបនែដកស័ង្កសី 

ក៖ េធ្វើពីស័ង្កសីរឺមួយក៏េធ្វើពីេគ្បឿអំុ៊? 

ខ៖ េធ្វើពីស័ង្កសី 

ក៖ អូេធ្វើពីស័ង្កសីណអំុ៊ ចុះអំុ៊មបនជំនបញអីែដរអំុ៊េចះស្ទបត់ជំនបញែតម្ដងហបសអំុ៊? 

ខ៖ ជំនបញែដរេចះស្ទបត់មបនអីេគជួលេធ្វើបន្តិចបន្តួចនឹង 

េធ្វើេរបងេគបនឹងេធ្វើអីចឹងេទបេបើេនបផ្ទះ េធ្វើផ្ទះបបយេធ្វើែ្រគេធ្វើអីចឹងេទប 

ក៖ នឹងជបជំនបញែដរអំុ៊េចះស្ទបត់ចុះអំុ៊ឪពុកម្ដបយរបស់អំុ៊មបនបេ្រងៀនជំនបញអីេទបអំុ៊អត់អំុ៊? 

ខ៖ ឪពុករបស់ខ្ញុំអត់េរៀនផង 

ក៖ ចុះលក្ខណះថបេវញវល្លិ៍ េធ្វើស្ករ េធ្វើេផ្ដបអីចឹងហបស េធ្វើកេន្ទលអីអំុ៊េចះអត់អំុ៊? 

ខ៖ អត់េចះេទ 

ក៖ ចុះអំុ៊មបនេចះកូរស្ករអត់អំុ៊? 

ខ៖ េចះកូរស្ករតប 



ក៖ ចុះអំុ៊ លក្ខណះថបកូរស្ករេត្នបត ដូចជបឪពុកម្ដបយជបអ្នកបេ្រងៀនរឺមួយក៏ 

អំុ៊េចះេធ្វើេដបយខ្លួនែអងែដរចឹងហបសអំុ៊? 

ខ៖ េធ្វើេដបយខ្លួនែអង នឹងេចះែតេមើលៗគបត់េទប 

ណបមួយេពលែដរគបត់មកគបត់េចះែត្របបប់ថបេនះអបស្ករេនះេគពុះេចះ 

េនះទឹកេនបមេគបកំុេដើរេចបលហបស 

ក៖ ទឹកេនបមេគប? 

ខ៖ នឹងេហើយេអើរកំុដុតេភ្លើងខ្លបំង ្របយ័ត្នខ្លបចរីងឥឡូវេហើយ្របយ័ត្នេខ្លបចហបស 

ក៖ 

ចុះអំុ៊អបច្របបប់បបនេទអំុ៊ថបេពលណបែដរអំុ៊គិតថបជបេពលែដរកបរលំបបកេនបក្នុងជីវិតរបស់អំុ៊

បបនេទ ថបេនបេពលណបចឹងហបសអំុ៊? 

ខ៖ េអើរពិបបកណបស់ពិបបកតបំងពីេកបជបងមកេម៉្លស 

្របវត្តិេដើរមកតបំងពីេខត្តេពបសបត់មកចឹងបបនជបមិនដចង់និយបយនឹង េដើរអស់3ែខ 

េដើរពីេពបសបត់មកេដើរមកដល់េខត្តស្វបយេរៀងអស់រយះេពល3ែខ 

ក៖ អូអស់រយះេពល3ែខេហបសអំុ៊? 

ខ៖ អស3់ែខគត់េឡើងពងេជើង យូរៗេទបយកអប្រកទបេជើងនឹងរុំេចះេទប 

ក៖ អូអប្រកទបេចកអីនឹងេហបសអំុ៊? 

ខ៖ េទអប្រកណបត់េយើងនឹង អូេដើរ្របវត្តិតស៊ូអស់ទបស់េហើយខ្ញុំេនបះ 

ក៖ េយើងេដើរចឹងលក្ខណះជបគ្នបជប្រកុមរឺមួយក៏េដើរេដបយម្នបក់ែអងែដរអំុ៊? 

ខ៖ េដើរជបហ្វូង 

ដូចហ្វូងេគបចឹង្របែវងណបណីតបំងពីេនះចឹងរហូតដល់ស្ពបនច្រអំេពបណែមនជិតណបកប

លណុង 

ក៖ េហើយចុះម្ហូបអបហបរេយើងេធ្វើយ៉បងេម៉ចេទបអំុ៊? 

ខ៖ ម្ហូបអបហបរេយើងធម្មតប  



ក៖ េយើងស្ពបយេរៀងខ្លួនចឹងេទប? 

ខ៖ េយើងស្ពបយេរៀងខ្លួនេទប 

ក៖ ដល់េពលែដរដល់យប់េពលណបេយើងេធ្វើអីហូបជំុគប្នចឹងេទប? 

ខ៖ អត់េទបបយេដបយខ្លួននឹង 

ក៖ បុ៉ែន្តជបមិត្តភក្តិរបស់េយើងរឺក៏មិនែដរស្គបល់គប្នែដរអំុ៊? 

ខ៖ អត់ែដរស្គបល់គប្នផងនឹង 

ក៖ បុ៉ែន្តេគបលបំណងរបស់េយើងេទបណុងទបំងអស់គប្នចឹងេទប? 

ខ៖ េទបណុងទបំងអស់គ្នបេគជំលបសពីជំនបន់ពលពត ពលពតេគជំលបសេទបណុង 

ក៖ ចុះកបលពីជំនបន់ពលពតអំុ៊ពិបបកអីេគខ្លះេទបអំុ៊អបច្របបប់ខ្ញុំបបនេទអំុ៊? 

ខ៖ ពិបបកណបស់ឃ្វបលេសះ ណបមួយអបកបអូសែហងសឹកមុខអស់េហើយ 

ក៖ ចុះអំុ៊េគេអបយេទបណបែដរេទបអំុ៊កបលពីជំនបន់ពលពតហបសអំុ៊? 

ខ៖ េអបយេទបេពបសបត់ 

ក៖ េអបយេទបេពបសបតណអំុ៊ ចុះ្រកុម្រគួសបរេគេអបយេទបណបែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖ ្រកុម្រគួសបរេគេអបយេនបេផ្សង ខ្ញុំេគេអបយេនបេផ្សងេនបសហករេផ្សងេទប 

ក៖ អំុ៊េនបែតម្នបក់ែអងេនបេពបសបត់នឹង? 

ខ៖ បបទខ្ញុំេនបម្នបក់ែអងនឹង 

ក៖ ចុះបងប្អូនរបស់អំុ៊េនបជបមួយ្រកុម្រគួសបរ? 

ខ៖ បបទវបេនបតូចៗ 

ក៖ ជុះរបបអបហបរអីយ៉បងេម៉ចែដរអំុ៊? 

ខ៖ របបអបហបរមិនសូវអីេទណុង 

ក៖ េដបយសបរែតអំុ៊េធ្វើកងទ័ពេនបណុង? 



ខ៖ អត់េទឃ្វបលេសះេអបយេគ 

ក៖ អូឃ្វបលេសះេអបយេគណអំុ៊ 

ចុះបុ៉ែន្តអំុ៊មបនបបនប្ដូទីលំេនបអីេផ្សងេអបយេទបណបេទៀតអត់អំុ៊ កបលពីជំនបន់ណុងហបសអំុ៊? 

ខ៖ អត់េទ 

ក៖ េធ្វើេនបណុងរហូតទបល់ែតដបច់ពលពតណុងែតម្ដងនឹង? 

ខ៖ អត់េទទបល់ែតែបកេហើយបបននបំគ្នបមកវិញនឹង 

ក៖ េហើយបបនេដើរមកគប្នេ្រចើននឹងេហបសអំុ៊? 

ខ៖ បបទកបលណបេទបវបៃវេទបវបពបក់កណ្ដាលេទប 

វបសំលបប់របប់រយចឹងេទបេមើលែតមិន្រសួលវបបបញ់េចបលែតម្ដងេទប 

ក៖ បបទអំុ៊ចុះជំនបន់ែខ្មរ្រកហមអំុ៊េធ្វើអីេគែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖ ជំនបន់ែខ្មរ្រកហមគ្មបនេធ្វើអីេទមកផ្ទះេហើយនឹង 

ក៖ អូផុតេហើយណអំុ៊? 

ខ៖ បបទផុតេហើយកបលែខ្មរ្រកហមនឹង 

ក៖ បុ៉ែន្តេពលណុងអំុ៊មបន្របកបមុខរបររកសុ ីអីេគែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖ មុខរបរថបេឡើងេដើមេត្នបតនឹង 

ក៖ បបទបុ៉ែន្តេពលណុងេគចបយលុយេហើយែមនេទអំុ៊? 

ខ៖ បបទេពលណុងេគចបយេហើយនឹងចបយមួយកបក់ពីរកបក់ 

ក៖ បបទអំុ៊ចុះអំុ៊ឆ្លងកបត់កបរលំបបកនឹងេដបយរេបៀបណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ អូលំបបកេវទនបណបស់ខ្ញុំនឹងមិនបបច់និយបយេទ 

ក៖ ដូចជបអំុ៊ឆ្លងកបត់វបយ៉បងេម៉ចែដរ េហើយអំុ៊ជំនះេដបយរេបៀបណបែដរចឹងហបសអំុ៊ 

ដូចជបកបរតស៊ូអីចឹងហបសអំុ៊? 

ខ៖ តស៊ូលំបបកេវទនបណបស់ 



ក៖ ចឹងេហបសអំុ៊ 

ចំអំុ៊គិតថបេពលណបែដរអំុ៊គិតថបជបេពលែដរសប្យជបងេគេនបក្នុងឆបកជីវិតរបស់អំុ៊ែដរចឹ

ងហបសអំុ៊ ដូចជបេពលែដរកបរកូន រឺមួយក៏សបរខ្លួនែអងចឹងហបស? 

ខ៖ កបលកបរកូនខប្លចែតមួយេទ 

ក៖ ខប្លចែតខ្វះម្ហូបនឹងែមនអំុ៊? 

ខ៖ ខ្លបចខ្វះម្ហូប េហើយខ្លបចេរឿងចំណងៃដេគចឹងេទបខ្លបចជំពបក់េគេទៀតនឹង 

មបនែតពីរនឹងេទ 

ក៖ អូបុ៉ែន្តកបរខ្លួនែអងអំុ៊? 

ខ៖ បបទថបយ៉បងេម៉ចែដរ? 

ក៖ កបរខ្លួនែអងវិញអំុ៊? 

ខ៖ កបរខ្លួនែអងវបមិនអីេទពីេ្រពបះលុយវបេនបៃថ្លែដរនឹង 

កបលកបរខ្លួនែអងនឹងមិនអីេទេយើងទិញែត600នឹងបបន្រកបីមួយែត300នឹង 

កបលណុងសុ ី្រកបីមួយ300 

នឹង្រជូកមួយកបលណុងដូចជប200រឺមួយក៏100េទេនះេភ្លចែដរេហើយនឹងជបមួយឪពុក 

ក៖ បបទអំុ៊ 

ចុះអំុ៊គិតថបេពលណបែដរអំុ៊គិតថបជបេពលែដរសប្យជបមួយមិត្តភក្តិរឺជបមួយអំុ៊្របុសអី 

េទបែ្រសេទបអីែដរអំុ៊គិតថបអំុ៊ចបំមិនេភ្លចហបសអំុ៊? 

ខ៖ ចបំមិនេភ្លចមបនែតេឡើងពីស្ទួងចឹងេទបេឡើងេទប ដល់េពលែដរេម៉បង8-

9បបយជំុគ្នបចឹងេទបេនបែ្រសស្ទូងនឹងសប្យណបស់ 

ក៖ អូនឹងជបេពលែដរសប្យជបងេគែដរអំុ៊ចបំមិនេភ្លចេហើយនឹងេហបសអំុ៊? 

ខ៖ បបទសប្យហបស 

ក៖ ចុះអំុ៊មបនគិតថបមបនក្ដី្រសៃម៉ថបតបំងពីេក្មងរហូតមកដល់េពលេនះហបស 

គិតថបអំុ៊ចង់េធ្វើអីមួយអីែដរេពលធំេឡើងេទអំុ៊? 

ខ៖ អ្វីែដរចង់បបនេចះែតចង់បបនេហើយ្រគបន់ែតមិនសូវជបមបនលុយនឹង 



ក៖ ចុះអំុ៊កបលណុងអំុ៊ចង់េធ្វើអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ មុខរបរែដរចង់េបើកេមើល 

េបើកចបប់ហួយេបើកអីចឹងេទបដល់េពលែដរេយើងវបគប្មនអីកបលណុងចឹងហបស្រគូ 

ក៖ បុ៉ែន្តអំុ៊ចង់េធ្វើជប្រគូេពទ្យ ចង់េធ្វើជប្រគូបេ្រងៀន 

ចង់េធ្វើជបកងទ័ពរឺក៏ចង់េធ្វើជបបូ៉លីសចឹងហបស? 

ខ៖ ខ្ញុំមិនចង់បបនេទចឹងខ្ញុំស្អប់ណបស់ អបបូ៉លីសអីនឹង 

ក៖ អូបុ៉ែន្តអំុ៊ធ្លបប់គិតថបចង់េធ្វើជបទបហ៊បនេធ្វើអីអត់? 

ខ៖ ទបហ៊បនវបែឆ្អតណបស់េហើយនឹង 

ក៖ 

ចុះេបើចង់េអបយអំុ៊ែផ្ដផ្ដបំេទបកូនេចបជំនបន់េ្រកបយរបស់អំុ៊េតើអំុ៊ចង់ែផ្ដផ្ដបំអីេទបពួកគបត់ែដរអំុ៊? 

ខ៖ ែផ្ដផ្ដបំថបេធ្វើយ៉បងេម៉ចកំុេអបយពិបបកេវទនបដូចឪចឹង 

នឹងេហើយេអបយខំេរៀនសូ្រតេអបយខំអីណបមួយ កំុេអបយដូចឪេវទនបេឈ្លើងខបំចង់ស្លបប់ 

េគេដញចបប់េដញអីយប់្រពលប់េហបស ចបប់ក្របបំងចបប់អីចង់ស្លបប់េហើយ 

ក៖ េនបណបវិញអំុ៊េពលណុង? 

ខ៖ េនបេខត្តស្វបយេរៀងចបប់្រសបត់េទបចំពងែហងនឹងធំមួយខបងេម៉ស 

េឈ្លើងបុ៉នេនះខបំេឡើងែឆ្អត 

ក៖ េពលណុងនឹងេពលណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ េពលេកបជបងនឹង 

ក៖ េពលេកបជបងចុះនរណបេគេអបយអំុ៊េទបែដរអំុ៊? 

ខ៖ ្របធបនភូមិេគេដញចបប់ 

ក៖ េគេដញចបប់េយើងេហបសអំុ៊? 

ខ៖ េដញចបប់េយើងនឹង 



ក៖ េម៉ចបបនជបេគេដញចបប់េយើងចឹងអំុ៊? 

ខ៖ េយើងេគចេវសមិន្រពមេទបេធ្វើទបហ៊បន  

ក៖ អូេគចបប់េយើងយកេទបេធ្វើជបទបហ៊បនេហបសអំុ៊? 

ខ៖ នឹងេហើយេគចបប់យកេទបេធ្វើក្របបំនឹង 

ក៖ ដល់េពលនឹងេពលែដរេយើងអត់េទបចឹងេទបេយើងក៏េភៀសខ្លួនេទបៗៗ? 

ខ៖ េយើងេភៀសេទបេនះេទបេនបះ 

ក៖ ឆ្លងកបត់ែ្រសឆ្លងកបត់អីចឹងេទប? 

ខ៖ នឹងេហើយទំរបំបបនយប់នឹងថបវបេវទនបចឹងេទប 

ទំរបំបបនយប់មួយយប់នឹងពិបបកេវទនបណបស់េហើយ មិនហ៊បនមកេដកផ្ទះេទៀតនឹង 

ក៖ នឹងេគចបប់ែតកូន្របុសេទណអំុ៊? 

ខ៖ បបទនឹងែតកូន្របុសេទកូន្រសីេគមបនេទបអីេគ 

ក៖ អូចុះបងប្អូនរបស់អំុ៊គបត់រត់ដូចែតអំុ៊ចឹងែដរេទប? 

ខ៖ រត់ៗដូចែតគប្ននឹងបុ៉ែន្តទបស់វបេនបតូចៗធំែតខ្ញុំពីរនបក់នឹង 

ក៖ បុ៉ែន្តអំុ៊រត់េផ្សងគប្នអំុ៊រត់េទបេផ្សងេទប ប្អូនរបស់អំុ៊រត់េទបេផ្សងចឹងេទប? 

ខ៖ បបទរត់រហូតនឹង 

ក៖ បុ៉ែន្តេពលណុងចបប់អំុ៊អត់បបនេដើម្បីេធ្វើជបទបហ៊បនណបហីអំុ៊? 

ខ៖ េគចបប់អត់បបនេទ 

ក៖ បុ៉ែន្តប្អូនរបស់អំុ៊ចបប់បបនេទ? 

ខ៖ ប្អូនរបស់ខ្ញុំចបប់បបន 

ក៖ ចឹងក៏េទបេធ្វើជបទបហ៊បនចឹងេទប? 

ខ៖ េទបេធ្វើជបទបហ៊បនេទបមកវិញេដើរដួល េតកតបក់ៗចបញ់ 



ក៖ បុ៉ែន្តេពលណុងអំុ៊រត់ចូលៃ្រពេទបេគងជបមួយមិត្តភក្តិរបស់អំុ៊េទបេហបសអំុ៊? 

ខ៖ រត់េទបេគងេនបៃ្រព េទបពួនេនបេដើមេត្នបតេទបពួនអីវិននឹង េនប្រកេលៀត្រកេលបះ 

េនបេដើមអំពិលេដើមអីចឹងេទប យប់េដកជបមួយមិត្តភក្តិពួកម៉បក់ចឹងេទប មបន្របម៉បន់5-6-

7នបក់ចឹងេទប 

ក៖ ចុះេពលណបែដរឈប់ចបប់េយើងយកេទបេធ្វើជបទហ៊បនេទបអំុ៊? 

ខ៖ កបលណុង្របម៉បន់េភ្លចេទបឆ្នបំណុង 

ក៖ បុ៉ែន្តដូចជបឆ្នបំណបែដរេគឈប់ហបស ែដរេគេអបយេយើង? 

ខ៖ វបេភ្លចអបឆ្នបំឈប់នឹងហបស 

ក៖ ែដរេធ្វើេអបយ្រសុកេយើងសន្តិភបពែតម្ដងហបស? 

ខ៖ សន្តិភបពេពលណបែដរេទេភ្លចេទបណបេបើកទូរទស្សន៍ 

្រសុកសន្តិភបពនឹងដូចជបឆ្នបំ1991នឹងេពលែដរសេម្ដចតបចូល្រសុកនឹង 

ក៖ េដបយសបរែតសេម្ដចតបចូល្រសុកេនបឆ្នបំ1991? 

ខ៖ អូចឹងឆ្នបំណុងេហើយចឹងេនបះ 

ក៖ េពលណុងេពលែដរសេម្ដចតបចូលមកេយើងែលងមបនអីេហើយណអំុ៊ 

េពលណុងេយើងសប្យទបំងអស់គប្នេហើយណអំុ៊? 

ខ៖ ណុងេហើយេពលណុងនឹង 

ក៖ ចឹងសំរបប់អំុ៊មបនចង់ែផ្ដផ្ដបំអីេទបកូនេចបជំនបន់េ្រកបយៗេទៀតអត់អំុ៊ 

មបនអីេផ្សងេទៀតេទអំុ៊ែដរអំុ៊ចង់ែផ្ដផ្ដបំេទបពួកគបត់េដើម្បីេអបយពួកគបត់អបច 

មបនជីវិតមួយែដរល្អ េហើយនឹងមបនកបរងបរអីែដរល្អែដរអំុ៊ចង់ែផ្ដផ្ដបំចឹងហបសអំុ៊? 

ខ៖ គប្មនអីេទបុ៉ណ្ណឹងែអង 

ក៖ ចឹងមបនែតបុ៉ណ្ណឹងេទណអំុ៊? 

ខ៖ បបទមបនែតបុ៉ណ្ណឹង 



ក៖ ចឹងជបចុងេ្រកបយសំរបប់ខ្ញុំអរគុណេ្រចើអំុ៊ែដរមបនេអបយខ្ញុំ 

ពិភបក្ជបមួយខ្ញុំែដរទបក់ទងជបមួយនឹ្របវត្តិរបស់អំុ៊ 

េហើយខ្ញុំអរគុណេ្រចើនែដរអំុ៊បបនផ្ដល់្របវត្តិមួយនឹងេទបេអបយខ្ញុំចឹងហបសអំុ៊ 

បបទអរគុណេ្រចើនណបអំុ៊៕៕៕ 


