
កបរសំភបសន៍របស់ សុខ សបរិន 

ក៖   អ្នកែដរសំភបសន៍ ជបង សុីអ៊បវ        ខ៖   អ្នកែដរេអបយេគសំភបសន៍ សុខ សបរិន 

 

ក៖   ចឹងជបដំបូងអំុ៊ខ្ញុំអរគុណេ្រចើនអំុ៊ែដរបបនេអបយបបនសំភបសន៍ពី្របវត្តិរបស់អំុ៊ 

េហើតកបរសំភបសន៍េនះ្រតូវបបនេរៀបចំេដបយសកលវិទ្ល័យមួយែដរេនបអបេមរិចែដរមបន

េឈ្មបះថប BYUហបសអំុ៊ 

េហើយេដបយសបរែតសកលវិទ្មបនេគបលបំណងចង់រក្ពី្របវត្តិ្របជបជនែខ្មរេដើម្បីទុក

េអបយកូនេចបជំនបន់េ្រកបយៗពួកគបត់បបនស្គបល់ពី្របវត្តិឪពុកម្ដបយនឹងដូនតបចឹងហបសអំុ៊ 

ចឹងេពលែដរខ្ញុំសំភបសន៍អំុ៊េហើយខ្ញុំនឹងដបក់កបរសំភបសន៍មួយនឹងេទបក្នុងេវបសបយរបស់

សបលបែដរមបនេឈ្មបះថប www.cambodianoralhistories.byu.edu ចឹងហបសអំុ៊ 

េតើអំុ៊យល់្រពមេដើម្បីេអបយខ្ញុំដបក់កបរសំភបសន៍មួយេនះេទបក្នុងេវបសបយរបស់សបលបែដរ

េទអំុ៊? 

ខ៖   ចបដបក់ចុះ 

ក៖   បបទចឹងសំរបប់ខ្ញុំជបអ្នកសំភបសន៍អំុ៊ខ្ញុំមបនេឈ្មបះថប ជបង សុីអ៊បវ 

េហើយៃថ្ងែខែដរខ្ញុំបបនសំភបសន៍អំុ៊មបនេនបៃថ្ងទី27 ែខ1 

ឆ្នបំ2018ចឹងអំុ៊យល់្រពមេដើម្បីេអបយខ្ញុំដបក់កបរសំភបសន៍មួយនឹងេទបក្នុងេវបសបយរបស់សប

លបណអំុ៊ ចឹងកបរសំភបសន៍មួយេនះ្រតូវបបនេធ្វើេឡើងេនបភូមិ4 សង្កបត់ផ្រេដើមថ្កូវ 

ខ័ណ្ឌចំកបរមន េនបរបជធបនីភ្នំេពញហបសអំុ៊ 

ចឹងសំរបប់អំុ៊េឈ្មបះេពញរបស់អំុ៊មបនេឈ្មបះអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖   ខ្ញុំេឈ្មបះ សុខ សបរិន 

ក៖   េឈ្មបះ សុខ សបរិន ចុះមបនេឈ្មបះេហបេ្រកបេទអំុ៊? 

ខ៖   អត់មបនេទ  

ក៖   ចុះកបលពីេក្មងធ្លបប់មបននរណបេហបេឈ្មបះអំុ៊អីេផ្សងេទៀតេទអំុ៊? 

ខ៖  អត់ែដរមបនេទ 



ក៖   ចុះអំុ៊សព្វៃថ្ងនឹងអំុ៊អបយុបុ៉ន្មបនែដរអំុ៊? 

ខ៖   ខ្ញុំអបយុ58ឆ្នបំ 

ក៖   ចឹងសំរបប់អំុ៊មបនដឹងថបអំុ៊េកើតេនបៃថ្ងែខឆ្នបំណបែដរអំុ៊? 

ខ៖   ខ្ញុំអត់ដឹងែដរនឹងៃថ្ងច័ន្ទ 

ក៖   ចុះែខឆ្នបំអំុ៊មបនបបនដឹងេទ? 

ខ៖   អត់បបនេមើលេនបក្នុងអត្តសញ្ញបណប័ណផងនឹង 

ក៖   អូចឹងអំុ៊េកើតេនបឆ្នបំ1960 

ខ៖   ចបេនបឆ្នបំ1960 

ក៖   អូបបទចឹងឆ្នបំច័ន្ទគតិអំុ៊ឆ្នបំអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖   ខ្ញុំឆ្នបំជូត 

ក៖   អំុ៊ឆ្នបំជូត រឺមួយក៏ឆ្នបំ ឆ្លូវអំុ៊? 

ខ៖   ឆ្នបំជូត 

ក៖   សំរបប់ម៉បក់របស់ខ្ញុំគបត់េកើតេនបឆ្នបំ1961បុ៉ែន្តគបត់េកើតឆ្នបំ ខបល 

ខ៖   ចបខ្ញុំឆ្នបំជូត 

ក៖   ឆ្នបំជូតណអំុ៊ ចុះអំុ៊មបនដឹងថបអំុ៊េកើតេនបភូមិអី ឃុំអី ្រសុកអី េខត្តអីេទអំុ៊? 

ខ៖   ខ្ញុំេកើតេនបភូមិែ្រពកេពប 

ក៖   ចុះឃុំអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖   ឃុំដឺងសរ 

ក៖   ចុះ្រសុកអីេគេទបអំុ៊? 

ខ៖   ្រសុកស្វបយ្រជំុ េខត្តស្វបយេរៀងណអំុ៊ 

ក៖   េខត្តស្វបយេរៀងណអំុ៊ ចុះអំុ៊មបនបងប្អូនចំនូនបុ៉ន្មបននបក់ែដរេទបអំុ៊? 



ខ៖   ខ្ញុំមបនបងប្អូន12នបក់ 

ក៖   អូេ្រចើនណបស់ 

ខ៖   ែតឥឡូវនឹងេនបែត4នបក់េទ 

ក៖   អូស្លបប់អស់8នបក់ ចុះពួកគបត់ស្លបប់េនបេពលណបែដរអំុ៊? 

ខ៖   ស្លបប់េនបជំនបន់ពលពត 

ក៖   ស្លបប់េនបជំនបន់ពលពត ស្លបប់ទបំងអស់ែតម្ដងណអំុ៊ អូេ្រចើន 

ចុះកបលពីបងប្អូនរបស់អំុ៊ែដរេនបរស់ទបំងអស់នឹងមបន្រសីបុ៉ន្មបននបក់ 

េហើយមបន្របុសបុ៉ន្មបននបក់ែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖   មបន្រស6ីនបក់ 

ក៖   អូមបន្រសី6នបក់ នឹង្របុស6នបក់ណអំុ៊ ចុះអំុ៊ជបកូទីបុ៉ន្មបនែដរអំុ៊? 

ខ៖   ខ្ញុំជបកូនទី6រឺទី7េហបស 

ក៖   ចុះអ្នកែដរស្លបប់នឹងជបបងរបស់អំុ៊រឺជបប្អូនរបស់អំុ៊ែដរេទប? 

ខ៖   មបនបងខ្លះនឹងប្អូនខ្លះែដរ 

ក៖   សុំេទបសអំុ៊ក្មួយសុំសួរតិចអំុ៊ 

ថបេហតុអីបបនជបពួកគបត់ស្លបប់េនបក្នុងជំនបន់ពលពតេ្រចើនេម៉្លសអំុ៊មបនមូលេហតុអ្វីែមនអំុ៊? 

ខ៖   េគេពញវ័យចឹងជំនបន់ពលពតេគចបប់យកិេទបេធ្វើទបហ៊បនអីចឹងហបស 

ក៖   បបទអំុ៊ ចុះេគចបប់យកេទបេធ្វើជបទបហ៊បនេហតុអីបបនជបពួកគបត់ស្លបប់ចឹងហបសអំុ៊? 

ខ៖   គបត់េទបៗស្លបប់ែតម្ដងនឹង 

ក៖   អូេគយកេទបេធ្វើ 

ខ៖   េគយកេទបៃវេចបលនឹង 

ក៖   អូេគយកេទបៃវេចបលណអំុ៊ ចុះអំុ៊អបច្របបប់េឈ្មបះបងប្អូនរបស់អំុ៊ទបំងអស់បបនេទ 

អំុ៊គិតថបេឈ្មបះែដរអំុ៊បបនចងចបំហបស? 



ខ៖   ខ្ញុំចងចបំ 

ក៖   ទបងំអ្នកស្លបប់ទបំងអ្នកែដររស់ហបស េតើអំុ៊ចបំបបនបុ៉ន្មបននបក់ែដរអំុ៊? 

ខ៖   េឈ្មបះ សុខ សបរី 

ក៖   នឹងេឈ្មបះបងេគ? 

ខ៖   េឈ្មបះបងេគបង្អស់ 

ក៖   ចុះទី2េហបសអំុ៊? 

ខ៖   ទី2 េឈ្មបះ សុខ ែដត 

ក៖   ចុះទី3វិញអំុ៊? 

ខ៖   ទី3េឈ្មបះ សុខ សបរូត 

ក៖   ចុះអ្នកទី4េហបសអំុ៊? 

ខ៖   ខ្ញុំនឹងេហើយែដរទី4នឹង 

ក៖   អូបបទអំុ៊ ចុះទី5វិញអំុ៊? 

ខ៖   ខ្ញុំ េឈ្មបះ សុខ សបរិន, សុខ វ៉ាេរឿង , សុខ វ៉ារិន , សុខ វ៉ារុំ 

ក៖   អំុ៊ចបំបបនែតអ្វីែដរអំុ៊ចបំបបនចឹងហបសអំុ៊? 

ខ៖   ខ្ញុំចបំបបនែតបុ៉ណ្ណឹង 

ក៖   ចបំបបនែតបុ៉ណ្ណឹងេទណអំុ៊ ចុះអំុ៊កបលបងប្អូនរបស់អំុ៊េនបរស់ហបស 

េតើអំុ៊ធ្លបប់មបនសបច់េរឿង រឺមួយក៏អនុស្វរីយ៍អីជបមួយពួកគបត់េទ 

រឺេលងអីជបមួយពួកគបត់េទ? 

ខ៖   អត់មបនេទបងប្អូនរបស់ខ្ញុំអត់េចះមបនអីេលងេទ 

ក៖   ចុះអំុ៊កបលពីមុននឹងអំុ៊មបនធ្លបប់េលងឡឹកបបយឡអីជបមួយគបត់ែដរេទអំុ៊? 

ខ៖   អត់េទបងប្អូនរបស់ខ្ញុំអត់េចះេលងឡឹកបបយឡផងនឹង 



ក៖   ចុះមបនធ្លបប់េលងបិទពួនអីអត់អំុ៊? 

ខ៖   នឹងធ្លបប់ 

ក៖   ធ្លបប់ណអំុ៊ ធ្លបប់េលងបិទពួន េលងគប់េកបស៊ូអី 

ចុះមបនលក្ខណះថបធ្លបប់នបំបងប្អូនេទបវបលែ្រសអីអត់េទអំុ៊? 

ខ៖   េទបស្ទូង នឹងេទបេមើល្រសូវ 

េពលែដរស្ទូងេហើយេទបេមើល្រសូវេទបក៏នបំគប្នេដើរេលងអីចឹងេទប 

ក៖   អូបបទអំុ៊នឹងកបលពីអំុ៊េនបេក្មងជបមួយបងប្អូនរបស់អំុ៊ណ 

ចុះភបគេ្រចើនអំុ៊ចូលចិត្តេធ្វើអីេគជបមួយនឹងបងប្អូនរបស់អំុ៊ែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖   ចូលចិត្តែតេធ្វើែ្រសនឹង 

ក៖   ចូលចិត្តេធ្វើែ្រសជបមួយពួកគបត់ណអំុ៊? 

ខ៖   បងប្អូនរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តេធ្វើែ្រសទបំងអស់នឹង អត់មបនេធ្វើកបរងបរអីេទ 

ក៖   បងប្អូនអំុ៊ឥឡូវនឹងេនបសល់4នបក់ណអំុ៊ ? 

ខ៖   េនបសល់ែត4នបក់េទ 

ក៖   អូេនបសល់ែត4នបក់ណអំុ៊ចុះឥលូវនឹងពួកគបត់រស់េនបណបែដរអំុ៊? 

ខ៖   ឪពុករបស់ខ្ញុំស្លបប់បបតេហើយ 

ក៖   អត់េទបងប្អូនរបស់អំុ៊ហបសឥឡូវនឹងពួកគបត់រស់េនបណបែដរអំុ៊? 

ខ៖   េនបខ័ណ្ឌែ្រពកេព្នប2នបក់ េនបឃុំដឺងសរ2នបក់ 

ក៖   នឹងអំុ៊មួយេទៀត5នបក់? 

ខ៖   អត់េទេនបែត4នបក់េទអត់មបន5នបក់េទ ខ្ញុំេនបែ្រពកេព្នបេនប2នបក់ នឹងេនបដឺងសរ2នបក់ 

ក៖   អូដឺងសរនឹងេនបណបវិញអំុ៊? 

ខ៖   េនបឃុំដឺងសរ ្រសុកស្វបយ្រជំុចប 



ក៖   អូេនបេខត្តស្វបយេរៀងេហបសអំុ៊ 

ចឹងមបនន័យថបេនបភ្នំេពញ2នបក់េនបេខត្តស្វបយេរៀងនឹង2នបក់ែដរេទប? 

ខ៖   ចបេនប2នបក់នឹង េនបស្វបយេរៀងនឹងេនប្របុសម្នបក់ ្រសីម្នបក់ េនបេនះ្រសី2នបក់ 

ក៖   អូបបទអំុ៊ចុះដូចជបបងប្អូនរបស់អំុ៊នឹងពួកគបត់េធ្វើអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖   អត់មបនេធ្វើអីេទ 

ក៖   សំរបប់ចិញ្ចឹម្រកុម្រគួសបរហបសអំុ៊ ពួកគបត់េធ្វើអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖   មបនែតលក់លបសដូចខ្ញុំចឹង 

ក៖   នឹងេនបភ្នំេពញ ចុះេបើេនបេខត្តវិញហបសអំុ៊? 

ខ៖   េនបេខត្តនឹងេធ្វើែ្រសធម្មតបនឹង 

ក៖   បងប្អូនរបស់អំុ៊2នបក់នឹងេធ្វើែ្រសទបំង2នបក់ែតម្ដងេហបសអំុ៊? 

ខ៖   ចបេធ្វើែ្រសទបំង2នបក់អត់មបនរកអីេទ 

ក៖   ចុះឪពុករបស់អំុ៊គបត់មបនេឈ្មបះអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖   គបត់េឈ្មបះ សុខ េស្ដើង 

ក៖   គបត់េឈ្មបះ សុខ េស្ដើង ចុះឪពុករបស់អំុ៊គបត់អបយុបុ៉ន្មនែដរេហើយអំុ៊? 

ខ៖   ឪពុករបស់ខ្ញុំកបលពីស្លបប់នឹងអបយុ60ឆ្នបំគត់ 

ក៖   ចុះគបត់ស្លបប់បុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយបង? 

ខ៖   អូយូរេហើយនឹង 

ក៖   ចុះអំុ៊គិតថប្របែហលជបបុ៉ន្មបនឆ្នបំែដរេហើយអំុ៊? 

ខ៖   ខ្ញុំអត់ស្មបនបបនេទពីេ្រពបះខ្ញុំេនបេក្មងែដរនឹង 

ក៖   អូេនបេក្មងណអំុ៊ចុះអំុ៊មបនដឹងថបគបត់េកើតេនបណបអំុ៊មបនដឹងេទ? 

ខ៖   គបត់េកើតេនបភូមិែ្រពកេពប ឃុំដឺងសរ ្រសុកស្វបយ្រជំុ េខត្តស្វបយេរៀងនឹងែដរនឹង 



ក៖   ចុះម្ដបយរបស់អំុ៊មបនេឈ្មបះអីេគែដរ? 

ខ៖   ម្ដបយរបស់ខ្ញុំេឈ្មបះ សុខ ហ៊ុន 

ក៖   េឈ្មបះសុខ ហ៊ុន ចុះគបត់មបនអបយុបុ៉ន្មបនអំុ៊ចងចបំេទ? 

ខ៖   គបត់អបយុ74ឆ្នបំបបនគបត់ស្លបប់ 

ក៖   ចុះគបត់ស្លបប់បុ៉ន្មបនឆ្នបំែដរអំុ៊? 

ខ៖   គបត់ស្លបប់អស់4ឆ្នបំេហើយ 

ក៖   ម្ដបយរបស់អំុ៊មិញគបត់មបនអបយុ63ឆ្នបំែមនអំុ៊? 

ខ៖   គបត់អបយុ74ឆ្នបំ 

ក៖   

គបត់អបយុ74ឆ្នបំចឹងមបនន័យថបគបត់ស្លបប់អស់4ឆ្នបំចឹងគបត់អបយុ78ឆ្នបំដល់េពលឥឡូវហបស

អំុ៊ ចឹងគបត់េកើតេនបឆ្នបំ1940អំុ៊? 

ខ៖   ្រតូវេហើយ 

ក៖   ចុះគបត់េកើតេនបណបអំុ៊មបនចងចបំេទ? 

ខ៖   គបត់េកើតេនបភូមិែ្រពកេពប ឃុំដឺងសរ ្រសុកស្វបយ្រជំុ េខត្តស្វបយេរៀង 

ក៖   អូបបទអំុ៊ ចុះអំុ៊មបនដឹងថបគបត់េកើតេនបឆ្នបំអីេទអំុ៊លក្ខណះថប ឆ្នបំជូត ឆ្លូវ ខបល 

េថបះហបសអំុ៊? 

ខ៖   គបត់ឆ្នបំមមី 

ក៖   ចុះឪពុករបស់អំុ៊កបលពីគបត់េនបរស់គបត់េធ្វើអីេគែដរសំរបប់ចិញ្ចឹមជីវិតែដរអំុ៊? 

ខ៖   ឪពុករបស់ខ្ញុំគបត់េឡើងេត្នបតេដើម្បីចិញ្ចឹម្រកុម្រគួសបរ 

ក៖   បុ៉ែន្តគបត់េធ្វើែ្រសអីែដរេទអំុ៊? 

ខ៖   គបត់េធ្វើតប 

ក៖   គបត់េធ្វើែ្រស ចុះគបត់មបនកបរលក់ដូរអីេទអំុ៊? 



ខ៖   គបត់អត់មបនកបរលក់ដូរអីេទ 

ក៖   គបត់េឡើងេត្នបត? 

ខ៖   គបត់េធ្វើែ្រស េឡើងេត្នបតដបក់មកេធ្វើស្ករអីនឹងហបស 

លក្ខណះថបចបក់ពុម្ពថ្លឹងគីឡូអីនឹងហបស 

ក៖   ចឹងមបនន័យថបអំុ៊េចះេធ្វើស្ករេត្នបតែដរ? 

ខ៖   ខ្ញុំេចះតប 

ក៖   បុ៉ែន្តអំុ៊េចះេដបយខ្លួនឯងរឺមួយឪពុកម្ដបយរបស់អំុ៊ជបអ្នកបេ្រងៀនរឺយ៉បងេម៉ចែដរអំុ៊? 

ខ៖   គបត់បេ្រងៀនេហើយេអបយេយើងេធ្វើតបមគបត់ 

ក៖   ចុះអំុ៊គិតថបជំនបញអីែដរអំុ៊គិតថបេចះស្ទបត់ជំនបញែដរអំុ៊? 

ខ៖   ខ្ញុំេធ្វើែ្រស 

ក៖   ចឹងអំុ៊េធ្វើែ្រសនឹងកូរស្ករេត្នបតែដរណអំុ៊? 

ខ៖   ចបនឹងេហើយ 

ក៖   អំុ៊េចះត្ញកេន្ទលអីេទអំុ៊? 

ខ៖   អត់េចះផងនឹង 

ក៖   ចុះលក្ខណះថបចបក់កេន្ទល រឺមួយក៏េវញវល្លិ៍អីអំុ៊អត់េចះេទេហបសបង? 

ខ៖   ខ្ញុំអត់េចះេទ ខ្ញុំអត់ែដរេធ្វើផងនឹង 

ក៖   ចុះឪពុកម្ដបយរបស់អំុ៊គបត់មបនេធ្វើបេ្រងៀនអីេផ្សងេទបអំុ៊េទៀតេទអំុ៊? 

ខ៖   េធ្វើកេន្ទលស្លឹងេត្នបតេធ្វើអីចឹងហបសឮ 

ក៖   ចុះឪពុករបស់អំុ៊គបត់ជបមនុស្សែបបណបែដរគបត់ស្លូត រឺមួយក៏កបចែដរអំុ៊? 

ខ៖   ឪពុករបស់ខ្ញុំគបត់ស្លូតនឹងគបត់មិនេចះមបត់េទ 

ក៖   គបត់ស្លូតណអំុ៊ ចុះម្ដបយរបស់អំុ៊វិញអំុ៊? 



ខ៖   ម្ដបយរបស់អំុ៊គបត់េរៀងកបចបន្តិចែដរ បុ៉ែន្តគបត់កបចែតសម្ដីេទគបត់មិនកបចអីេទ 

ក៖   គបត់មិនែដរៃវកូនេទណអំុ៊? 

ខ៖   អត់ែដរេទ 

ក៖   

ចុះកបលពីអំុ៊េនបជបមួយឪពុកម្ដបយរបស់អំុ៊នឹងអំុ៊មបនែដរអនុស្វរីយ៍អីជបមួយគបត់ែដរេទអំុ៊

? 

ខ៖   ខ្ញុំមបនេធ្វើអីេទ ខ្ញុំមបនែតេធ្វើែ្រសនឹង ដុតេភ្លើងស្ករេត្នបតែដរែតបុ៉ណ្ណឹង 

ក៖   ចុះកបលពីេនបតូចៗនឹងអំុ៊គិតថបអំុ៊ធ្លបប់ចងចបំអីែដរអំុ៊បបនេដើរជបមួយគបត់ហបស? 

ខ៖   េដើរេរើសេត្នបតទំុអីចឹងេទប េដើរតបមែ្រសអីចឹងេហើយេដើរតបមគបត់ចឹងេទប 

គបត់េ្រកបកពីេដកចឹងេទបគបត់ដបស់ខ្ញុំេហើយ 

ខ្ញុំក៏េដើរតបមគបត់ចឹងេទបណបេរើសបបនេត្នបតទំុអីចឹង យកមកេធ្វើនំុអីចឹងេទប 

ក៖   ចឹងមបនន័យថបអំុ៊ធ្លបប់ែដរ អំុ៊េចះេធ្វើែដរណអំុ៊? 

ខ៖   េចះេធ្វើនំុេត្នបតនំុអីចឹងេទបណប 

ក៖   អូមិញអំុ៊ថបអំុ៊អត់េចះជំនបញឥឡូវនឹងអំុ៊េចះេធ្វើនំុេត្នបត 

ចុះភបគេ្រចើននឹងអំុ៊េធ្វើនឹងយកេទបលក់េ្រចើនអត់េទអំុ៊? 

ខ៖   លក់បបនតិចតួចែដរ 

ក៖   ្របែហលជបបបនបុ៉ន្មបនកែ្រញ្ជងែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖   អូមួយកែ្រញ្ជងនឹងបបនែតបីេទបបួនពបន់នឹងេពលណុងលុយេនបៃថ្លែដរនឹង 

ក៖   បុ៉ែន្តលុយក៏ៃថ្ល បុ៉ែន្តកបរចបយវបយក៏មិនសូវអស់េ្រចើនែដរណអំុ៊? 

ខ៖   ចប្រតូវេហើយមិនសូវអស់េ្រចើនែដរនឹង 

ក៖   ចុះម្ដបយរបស់អំុ៊គបត់មបនធ្លបប់្របបប់ពី្របវត្តិរបស់គបត់េទប្របបប់អំុ៊េទអំុ៊? 

ខ៖   គបត់្របបប់ែណនបំអីចឹងេទប 



ក៖   

បុ៉ែន្តកបលពីេនបេក្មងគបត់មបនធ្លបប់្របបប់ពី្របបប់ពី្របវត្តិគបត់កបលគបត់េនបេក្មងេទបអំុ៊េទ? 

ខ៖   អត់មបនេទ 

ក៖   អត់េទណអំុ៊ ចុះឪពុករបស់អំុ៊គបត់មបនធ្លបប់្របបប់េទ? 

ខ៖   គបត់អត់មបន្របបប់អីេទគបត់មិនែដរនិយបយផងនឹង 

ក៖   អត់ែដរណអំុ៊ ចុះគបត់មបន្របបប់ថបកបលពីគបត់េនបេក្មងអីេទអំុ៊? 

ខ៖   អត់េទនឹង 

ក៖   ចុះយបយតបខបងឪពុកអំុ៊មបនស្គបល់េឈ្មបះគបត់េទ? 

ខ៖   អត់ស្គបល់្រតកូលគបត់ផងនឹង 

ក៖   បុ៉ែន្តស្គបល់ែតេឈ្មបះ បុ៉ែន្តគបត់មបនេឈ្មបះអីេគែដរអំុ៊យបយតបខបងឪពុកហបស? 

ខ៖   េឈ្មបះយបយញ៉ូង 

ក៖   ចុះតបវិញអំុ៊? 

ខ៖   តបេឈ្មបះតបហុង 

ក៖   េឈ្មបះតបហុង ចុះគបត់េកើតេនបឆ្នបំណបអំុ៊មបនចងចបំេទ? 

ខ៖   អត់ចបំេទ ខ្ញុំេនបតូចៗបុ៉នៗេនះនឹង 

ក៖   ចុះអំុ៊មបនដឹងថបគបត់េកើតេនបណបែដរេទអំុ៊? 

ខ៖   គបត់េកើតេនបេខត្តស្វបយេរៀង 

ក៖   គបត់េកើតេនប្រសុកស្វបយ្រជំុ េខត្តស្វបយេរៀងនឹងែដរណអំុ៊? 

ខ៖   ចបេនបឃដឺងសរនឹងែដរ 

ក៖   ចុះយបយតបខបងម្ដបយអំុ៊មបនស្គបល់ែដរេទអំុ៊? 

ខ៖   អូគបត់ស្លបប់មុនខ្ញុំេកើតេទៀតនឹង 



ក៖   បុ៉ែន្តអំុ៊មបនស្គបល់េឈ្មបះគបត់ែដរេទអំុ៊? 

ខ៖   អត់មបនស្គបល់េទ 

ក៖   ចុះម្ដបយឪពុករបស់អំុ៊គបត់អត់ែដរ្របបប់ថបេឈ្មបះយបយអីតបអីេទណអំុ៊? 

ខ៖   អត់ែដរេទ េភ្លចអស់េហើយនឹង 

ក៖   ចុះគបត់េកើតេនបណបអំុ៊មបនដឹងេទយបយតបខបងម្ដបយហបស? 

ខ៖   គបត់េកើតេនបភូមិនឹងដែដរនឹង េកើតេនបភូមិដឺងសរែដរនឹង 

ក៖   អូចឹងមបនន័យថបពួកគបត់នឹងស្គបល់គប្នក៏េនបណុងែដរណអំុ៊? 

ខ៖   ចបេនបណុងេនបភូមិជបមួយគប្ន 

ក៖   ចុះដូចជបអំុ៊មកេនបភ្នំេពញនឹងយូរេនប? 

ខ៖   អំុ៊េនបយូរែដរេហើយនឹង 

ក៖   ដូចជបបុ៉ន្មបនឆ្នបំែដរេហើយអំុ៊? 

ខ៖   េនបឆ្នបំ2006 

ក៖   ឆ្នបំ2006រហូតមកដល់េពលេនះ្របែហលជប12ឆ្នបំេហើយណអំុ៊? 

ខ៖   ចបនឹងេហើយ 

ក៖   ចុះអំុ៊មបនសបច់ញ្ញបតិណបែដររស់េនបេ្រកប្របេទសេទអំុ៊? 

ខ៖   អត់មបនេទ 

ក៖   ចឹងមបនែតេនបែខ្មរទបំងអស់នឹងេហបសអំុ៊? 

ខ៖   ចបេនបែខ្មរទបំងអស់នឹង 

ក៖   ជុះស្វបមីរបស់អំុ៊គបត់មបនេឈ្មបះអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖   ែបកគប្នេហើយនឹង 

ក៖   បុ៉ែន្តគបត់មបនេឈ្មបះអីេគែដរអំុ៊? 



ខ៖   គបត់េឈ្មបះធី 

ក៖   េឈ្មបះ ធីណអំុ៊ ចុះអំុ៊េរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍េនបៃថ្ងែខឆ្នបំណបអំុ៊មបនចងចបំេទអំុ៊? 

ខ៖   អត់ចងចបំេទ 

ក៖   បុ៉ែន្តដូចជបបុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយអំុ៊មបនចងចបំេទ? 

ខ៖   ដូចជប3-4-5ឆ្នបំេហើយនឹង 

ក៖   បុ៉ែន្តកបលអំុ៊េរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍បុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយអំុ៊? 

ខ៖   េរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍អស់6ឆ្នបំេហើយ 

ក៖   េរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍អស់6ឆ្នបំចឹងមបនន័យថប្របែហលជបឆ្នបំ2012ណអំុ៊ 

ចឹងេពលែដរអំុ៊េរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍ដូចជបអំុ៊ជបអ្នកេរៀបចំេដបយខ្លួនឯងរឺឪពុកម្ដបយជបអ្នកេរៀ

បចំេអបយែដរអំុ៊? 

ខ៖   ឪពុកម្ដបយជបអ្នកេរៀបចំេអបយ 

ក៖   អូដូចជបមបនជបបណ្ណបកបរេទអំុ៊? 

ខ៖   ជបជំនូន? 

ក៖   លក្ខណះេពលប្ដីរបស់អំុ៊នឹងចូលស្ដីមបនជបជំនូនរឺៃថ្លទឹកេដបះអីេទអំុ៊? 

ខ៖   អត់េទ 

ក៖   អត់មបនេទណអំុ៊ ចុះអំុ៊េចះអបនរឺក៏េចះសរេសរអក្សរែខ្មរបបនល្អបុ៉ណ្ណបែដរអំុ៊? 

ខ៖   អំុ៊អត់េចះផងនឹង 

ក៖   អត់ែដរចូលេរៀនអត់អំុ៊? 

ខ៖   អត់េទ 

ក៖   អត់ែដរេទណអំុ៊ ចុះចឹងអំុ៊ធ្លបប់មបនមិត្តភក្តិែដរធំធបត់មកជបមួយគប្នេទអំុ៊? 

ខ៖   អត់ែដរមបនមិត្តភក្តិេទ ខ្ញុំអត់ែដរមបនផង 



ក៖   

ចុះកបលពីេនប្រសុកអំុ៊ែដរមបនមិត្តភក្តិណបែដរធ្លបប់េលងជបមួយគ្នបតបមភូមិអីចឹងហបសអំុ៊? 

ខ៖   កបលេនបេរៀនមបនពួកម៉បក់ 

ក៖   កបលពីេនបេរៀនណអំុ៊ ចុះកបលពីេនបេរៀននឹងអំុ៊មបនចងចបំេឈ្មបះពួកគបត់េទអំុ៊? 

ខ៖   េឈ្មបះ សុខ ្រទព្យ 

ក៖   េឈ្មបះ សុខ ្រទព្យ ចុះមបនេឈ្មបះអីេផ្សងេទៀតេទអំុ៊? 

ខ៖   មបនែតមួយនឹងេទ ខ្ញុំអត់ែដរមបនេ្រចើនេទ 

ក៖   អូចុះអំុ៊មបនែដរធ្លបប់មបនអនុស្វរីយ៍អីជបមួយអំុ៊ សុខ ្រទព្យនឹងេទអំុ៊? 

ខ៖   អត់េទ 

ក៖   ចុះអំុ៊ធ្លបប់េទបសបលប រឺេទបេដើរេលងអីជបមួយគប្នអីេទអំុ៊? 

ខ៖   េចះែតេទបេហើយនឹង េទបេរៀនេទបេហើយ េពលែដរ្រតលប់មកវិញេហើយនឹង 

ក៖   ចុះអំុ៊មបនេចះភបសបអីេ្រកបពីភបសបែខ្មរេទអំុ៊? 

ខ៖   អូខ្ញុំេចះែតភបសបែខ្មរេទ 

ក៖   ចុះភបសបេវៀតណបម ភបសបៃថ អង់េគ្លសអីក៏អត់េចះែដរ? 

ខ៖   អត់េចះេទេចះែតែខ្មរនឹង 

ក៖   ចុះអំុ៊ធ្លបប់េទបេធ្វើកបរងបរេនបវបលែ្រសេទអំុ៊ េធ្វើែ្រសចំកបរអីអំុ៊េចះេទ? 

ខ៖   ចំកបរ ខ្ញុំេចះែតស្ទូង ដក 

ក៖   អូបុ៉ែន្តអំុ៊ធ្លបប់េទបេធ្វើកបរេនបវបលែ្រសែដរណអំុ៊ ចុះភបគេ្រចើនេគេអបយេធ្វើអីេគែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖   េធ្វើែ្រសស្ទូង្រសូវអីចឹងេទប 

ក៖   មបនស្ទូង ដក ្រចូត កបត់ហបសណអំុ៊? 

ខ៖   ចបមបនែតបុ៉ណ្ណឹង 



ក៖   ចុះកបលណុងមបន្រពុះសំណបបអីមបនែដរណអំុ៊? 

ខ៖   មបន្រពុះតប 

ក៖   ចុះចំកបរអីអំុ៊ធ្លបប់េធ្វើេទអំុ៊? 

ខ៖   អត់េទ អំុ៊េចះេធ្វើែតែ្រសេទ 

ក៖   អំុ៊េចះេធ្វើែតែ្រសចុះអំុ៊ធ្លបប់េបើកអបជីវកម្មលក់ដូរអីេទអំុ៊? 

ខ៖   អត់េទ 

ក៖   ចិញ្ចឹមមបន់ ទប ្រជូក េគបអីអំុ៊ាមនចិញ្ចឹមេទអំុ៊? 

ខ៖   ចិញ្ចឹមតប 

ក៖   ចុះកបលណុងចិញ្ចឹមជបលក្ខណះកសិដ្ឋបន រឺក៏ចិញ្ចឹមជបលក្ខណះេ្រចើនែដរអំុ៊? 

ខ៖   េហចិញ្ចឹមលក្ខណះជបផ្ទះធម្មតបនឹង 

ក៖   ចុះកបលណុងអំុ៊ចិញ្ចឹមអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖   ចិញ្ចឹមេគប 

ក៖   មបនចិញ្ចឹមមបន់ ទបែដរណអំុ៊? 

ខ៖   ចិញ្ចឹមមបន់ ទប 

ក៖   អូអំុ៊ចិញ្ចឹមទបំងអស់ចឹងមបនន័យថបេ្រចើនេហើយណអំុ៊? 

ខ៖   មិនេ្រចើនបុ៉ន្មបនេទមបន4-5ក្លអីនឹងតបមផ្ទះ 

ក៖   ចឹងអំុ៊គិតថបអំុ៊ធ្លបប់េធ្វើកបរងបរអីេគខ្លះេនបក្នុងជីវិតរបស់អំុ៊ែដរ? 

ខ៖   អត់ែដរមបនេធ្វើអីេទ 

ក៖   ជុះកបលពីេនបេក្មងអំុ៊មបនែដរលក់ដូរ រឺេធ្វើអីេទ? 

ខ៖   អត់េទ 

ក៖   ចុះឥឡូវនឹងអំុ៊? 



ខ៖   ឥឡូវនឹងមបនែតលក់លបស 

ក៖   អំុ៊លក់លបសណអំុ៊ ចុះកបលពីេនប្រកមំុអំុ៊េធ្វើអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖   ខ្ញុំអត់មបនេធ្វើអីេទ មបនែតស្ទូងែ្រស ស្ទូង្រសូវនឹង 

ក៖   ចឹងមបនន័យថបតបំងពីេក្មងរហូតដល់្រកមំុអំុ៊េនបស្ទូងែ្រស 

រហូតេទើបែតមកលក់លបសឥឡូវនឹងណអំុ៊? 

ខ៖   ចបលក់យូរេហើយលបសេនបះ 

ក៖   ចុះអំុ៊លក់លបស្របែហលជបបុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយអំុ៊? 

ខ៖   តបំងពីឆ្នបំ2016មក 

ក៖   ឥឡូវនឹងវបឆ្នបំ2018វបបបន2ឆ្នបំេហើយណអំុ៊ ចុះអំុ៊លក្ខណះថបលក់ជបខ្នបតធំ 

រឺក៏អំុ៊លក់លក្ខណះជបធម្មតបេហបសអំុ៊? 

ខ៖   លក់លក្ខណះជបធម្មតប លក់រុញរេទះលក់លបសចឹង 

ក៖   អូលក់លក្ខណះមួយរេទះ រឺពីររេទះចឹងហបសណអំុ៊? 

ខ៖   បបវបចឹងេហើយ 

ក៖   

ចុះតបំងពីេក្មងរហូតមកដល់េពលេនះអំុ៊គិតថបជីវិតរបស់អំុ៊មបនកបរផ្លបស់ប្ដូរអីេគខ្លះែដរអំុ៊? 

ខ៖   អត់មបនកបរផ្លបស់ប្ដូរអីេទ ខ្ញុំេនបដែដលនឹង 

ក៖   ចុះកបលពីេក្មងអំុ៊យ៉បងេម៉ចែដរចឹង? 

ខ៖   កបលពីេក្មងមបនអីេធ្វើែត្រសូវនឹងេហើយមកលក់លបសេទប អត់មបនកបរផ្លបស់ប្ដូរអីេទខ្ញុំ 

ក៖   ដល់េពលឥឡូវនឹងអំុ៊លក់លបស 

ែតដល់េពលែខស្ទូងនឹងអំុ៊េទបស្ទូងវិញរឺមួយយ៉បងេម៉ចែដរអំុ៊? 

ខ៖   ដល់ែខស្ទូងនឹងេទបស្ទូងវិញ 

ក៖   ដល់េពលផុតែខស្ទូង េហើយនឹងផុតែខេធ្វើែ្រសេហើយអំុ៊មកលក់លបសវិញ? 



ខ៖   ចបនឹងេហើយេធ្វើចឹង 

ក៖   អូចឹងអំុ៊េធ្វើកបរជបប់រហូតណអំុ៊អត់មបនេពលទំេនរេទណអំុ៊ 

ចុះម្ហូបអីែដរអំុ៊គិតថបអំុ៊ចូលចិត្តជបងេគែដរអំុ៊? 

ខ៖   មបនែត្រតីេទ 

ក៖   មបន្រតី ចុះេស្ងបរ េចៀន ឆប សម្លម្ជូរងីអំុ៊មបនចូលចិត្តេទ? 

ខ៖   យូរៗម្ដង 

ក៖   យូរៗម្ដងចុះអំុ៊គិតថបម្ហូបអីែដរអំុ៊គិតថបអូអំុ៊នឹកេឃើញថបអំុ៊ចង់ញបំ ុវបរហូតហបស? 

ខ៖   អត់មបននឹកចង់ញបំ ុអីេទប្ដូរផ្លបស់រហូតនឹង 

ក៖   ចុះកបរី ្របេហើរ កកូរអីនឹងអំុ៊? 

ខ៖   ចុះផ្លបស់ប្ដូររហូតនឹង 

ក៖   ចុះអំុ៊តបំងពីេក្មងរហូតមកដល់េពលេនះហបស 

េតើអំុ៊ចូលចិត្តេលងអីែដរែល្បង្របជប្របិយ៍ែដរអំុ៊ចូលចិត្តេលងហបស? 

ខ៖   ពីេក្មងេលង 

ក៖   េលងអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖   េលងេចបលឈូង ទបញ្រពបត លបក់កែន្សងអីនឹង 

ក៖   មបនេបបះអង្គុញអីនឹងេហបសអំុ៊ បុ៉ែន្តអំុ៊េលងនឹងអំុ៊េលងេនបណបែដរអំុ៊? 

ខ៖   េលងេនបផ្ទះនឹងកបលពីេក្មង 

ក៖   ចុះមបនែដរេលងតបមវត្តេទអំុ៊? 

ខ៖   េលងេនបវត្តជិតផ្ទះនឹង 

ក៖   អូចុះអំុ៊េទបេលងនឹងអំុ៊េលងជបមួយនរណបេគែដរអំុ៊? 

ខ៖   ខ្ញុំេលងជបមួយបងប្អូន េទបរួមគប្នចឹងេទបសប្យចឹងេទប 



ក៖   អូបបទអំុ៊ 

ចុះអំុ៊គិតថបមបនបទចំេរៀងណបែដរអំុ៊គិតថបេរៀនេ្រចៀងតបំងពីេក្មងរហូតមកដល់េពលេនះេទ

? 

ខ៖   ខ្ញុំអត់េចះេ្រចៀងផងនឹង 

ក៖   ែតអំុ៊ចូលចិត្តស្ដបប់បទចំេរៀងេទអំុ៊? 

ខ៖   ចបចូលចិត្តែតអត់េចះេ្រចៀងេទ 

ក៖   ែបបលក្ខណះបទសម័យ រឺក៏បទបុរបណែដរអំុ៊? 

ខ៖   សម័យក៏បបន បុរបណក៏បបនែដរ 

ក៖   អូអំុ៊ចូលចិត្តស្ដបប់ទបំងពីរណអំុ៊? 

ខ៖   ចបចូលចិត្តតប 

ក៖   ចុះអំុ៊មបននរណបម្នបក់េនបក្នុង្រកុម្រគួសបររបស់អំុ៊េចះេលងឧបករណ៍ភញេលងេទអំុ៊? 

ខ៖   េចះែតប្អូនរបស់ខ្ញុំេនប្រសុក 

ក៖   គបត់េចះេលងេភ្លងអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖   េលងេភ្លង្របៃពណី 

ក៖   អបលក្ខណះថបេភ្លថពិនពបតអីនឹងេហបសអំុ៊? 

ខ៖   អត់េលងេទវបេលងែត្របៃពណីែខ្មរេទ 

ក៖   េគបះស្គរអីនឹងេហបសអំុ៊? 

ខ៖   េលងេភ្លងកបរអីនឹង 

ក៖   អូេភ្លងកបរេហបសអំុ៊ 

ចុះអំុ៊ផ្ទះរបស់អំុ៊មបនលក្ខណះែបបណបែដរអំុ៊តបំងពីេក្មងរហូតមកដល់េពលេនះហបសអំុ៊? 

ខ៖   ខ្ញុំប្ដូរពីផ្ទះមួយមកដល់ផ្ទះមួយេហើយនឹង 

ប្ដូរពីេខត្តស្វបយេរៀងមកេនបខ័ណ្ឌែ្រពកេព្នបម្ដងនឹង 



ក៖   ផ្ទះរបស់អំុ៊ណ 

ចុះផ្ទះរបស់អំុ៊កបលពីេនបេក្មងនឹងលក្ខណះយ៉បងេម៉ចែដរអំុ៊លក្ខណះថបផ្ទះេឈើ 

រឺក៏ផ្ទះថ្មែដរអំុ៊? 

ខ៖   ផ្ទះរបស់ខ្ញុំនឹងផ្ទះេឈើធម្មតប ផ្ទះ្របកស្លឹក 

ក៖   ចុះអំុ៊ប្ដូរមកេនបេនះផ្ទះអំុ៊? 

ខ៖   ប្ដូរមកេនបេនះសបលប្រកុងេគេធ្វើេអបយជញ្ជបំងថ្ម េរៀបឥដ្ឋកបរ៉ូេ្រកបម នឹងស័ង្កសីេលើ 

ក៖   អូបបទរហូតដល់ឥឡូវនឹងេហបសអំុ៊? 

ខ៖   ចបឥឡូវនឹង 

ក៖   អូឡូយ ចុះនរណបេគជបអ្នកេធ្វើែដរអំុ៊? 

ខ៖   សបលប្រកុងេគេធ្វើេអបយតប 

ក៖   អូសបលប្រកុងេគេធ្វើេអបយេយើងេហបសអំុ៊ 

ចុះេយើងលក្ខណះយ៉បងេម៉ចែដរបបនសបលប្រកុងេគេធ្វើេអបយេយើងែដរអំុ៊? 

ខ៖   ពីេ្រពបះេយើងេនបតប្របលបយចឹងកបលេនបអណ្ដូងថ្មីនឹង 

ដូចថបេគជួសជុលថ្នល់រឺេគជួសជុល្របលបយចឹងេទបេគដូរេអបយេយើងេទបេនបេលើវិញ 

ក៖   ចុះនរណបេគជបអ្នកេធ្វើផ្ទះហបសអំុ៊? 

ខ៖   សបលប្រកុងេគជួលកម្មករអ្នកេធ្វើ 

ក៖   ចុះអំុ៊មបនដឹងថបេគមបនឧបករណ៍អីេទសំរបប់េធ្វើផ្ទះេអបយអំុ៊ហបស? 

ខ៖   ផ្ទះេគេធ្វើែដកេហបស 

ក៖   មបនស័ង្កសី សុីម៉ង់ ឥដ្ឋកបរ៉ូអីណអំុ៊? 

ខ៖   ចបចឹងនឹងេហើយមបនចឹង 



ក៖   

អូបបទអំុ៊ចុះអំុ៊អបច្របបប់ថបេពលណបែដរអំុ៊គិតថបពិបបកេនបក្នុងជីវិតរបស់អំុ៊ហបសេពលណប

ែដរអំុ៊ ពីេក្មងអំុ៊ពិបបកអីេគែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖   ពិបបកមបនែតពិបបកអីេទមបនែតពិបបកេធ្វើែ្រសនឹងវបហត់ហបស 

ក៖   ចុះលក្ខណះថបេនបេពលែដរេនបជំនបន់ពលពតហបសេគេអបយអំុ៊េធ្វើអីេគែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖   ជំនបន់ពលពតនឹងអំុ៊េគេអបយជីកដី 

ក៖   បុ៉ែន្តអំុ៊េពលណុងអំុ៊អបយុបុ៉ន្មបនែដរេហើយអំុ៊? 

ខ៖   អំុ៊អបយុៃម៉្ភជបងេហើយនឹង 

ក៖   អូចឹងេគេអបយអំុ៊ជីកដី បុ៉ែន្តេនបណបែដរអំុ៊? 

ខ៖   េនបភូមិដឺងសរ ្រសុកស្វបយ្រជំុ េខត្តស្វបយេរៀងែដរដូចែតគ្នបនឹង 

ក៖   អូបុ៉ែន្តេគេអបយអំុ៊េនបជបមួយ្រកុម្រគួសបរជីកដីរឺមួយក៏េនបេផ្សងគប្នែដរអំុ៊? 

ខ៖   េហជំនបន់ពលពតេគេអបយែបកគប្ននឹងេនបជំរុំ 

ក៖   អូជំរុំនឹងេនបណបែដរអំុ៊? 

ខ៖   ជំរុំនឹងេនបក្នុងឃុំនឹងែដរនឹង ភូមិដឺងសរ ្រសុកស្វបយ្រជំុ េខត្តស្វបយេរៀងនឹងែដរនឹង 

ក៖   ចុះ្រកុម្រគួសបររបស់អំុ៊េគេអបយេធ្វើអីែដរេទបកបលពីជំនបន់ពលពតនឹងអំុ៊? 

ខ៖   ជំនបន់ពលពតេអបយេធ្វើែ្រសនឹង 

ក៖   អូពួកគបត់េអបយេធ្វើែ្រសែតអំុ៊េអបយជីកដី? 

ខ៖   អបនឹងេនបកងចល័ត 

ក៖   អូអំុ៊េនបកងចល័តណអំុ៊ ជីកដីអស់3ឆ្នបំែតម្ដងរឺក៏េអបយេធ្វើអីេទៀតែដរអំុ៊? 

ខ៖   ហីអត់មបនេធ្វើអីេទរហូតទបល់ែតែបកេទប 

ក៖   ចឹងេគេ្របើេអបយែតជីកដីរហូតនឹង ចុះរបបអបហបរអីយ៉បងេម៉ចែដរអំុ៊? 



ខ៖   របបអបហបរជំនបន់ពលពតអីមបនែដរ្រគប់្រគបន់អីេលបក្រគូមិនែដរ្រគប់្រគបន់េទ 

ក៖   ដូចជបមបន……? 

ខ៖   មបនបបរអីចឹងេទប 

ក៖   អូចុះមួយៃថ្ងេគេអបផយបុ៉ន្មបនេពលែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖   មួយៃថ្ងេគេអបយពីរេពលនឹង 

ក៖   មបនែតពីរេពលេទ្រពឹក ល្ងបច ៃថ្ងអត់េទណអំុ៊? 

ខ៖   អត់េទេអបយែតៃថ្ង្រតង់នឹងល្ងបចេទ 

ក៖   ចុះ្រពឹកអត់េអបយេទណអំុ៊? 

ខ៖   អត់េទ 

ក៖   

ចុះេគមបនេអបយអំុ៊មបនកបរផ្លបស់ទីលំេនបេទបេនបណបេផ្សងអីេទកបលពីជំនបន់ពលពតហបស

អំុ៊? 

ខ៖   អត់េទខ្ញុំអត់មបនកបរផ្លបស់េទបេនបណបែដរេទ េនបែត្រសុកភូមិកំេណើតនឹងែតម្ដងនឹង 

ក៖   អូបបទ ចុះេពលែដរដបច់ជំនបន់ពលពតហបស 

េហើយចូលជំនបន់ែខ្មរ្រកហមហបសអំុ៊េគេធ្វើអីេគែដរអំុ៊េពលណុង? 

ខ៖   អត់មបនេធ្វើអីេទជំនបន់ែខ្មរ្រកហមនឹងេនបក្នុងផ្ទះនឹង 

ក៖   បុ៉ែន្តេពលណុងអំុ៊េនបជបមួយ្រកុម្រគួសបរវិញេហើយណអំុ៊? 

ខ៖   ចបជំុគប្នវិញេហើយ 

ក៖   បុ៉ែន្តបងប្អូនរបស់អំុ៊េគេអបយេទបណបអីអត់អំុ៊? 

ខ៖   អត់មបនេទ 

ក៖   ខ្ញុំលឺថបកបលពីជំនបន់ណុងេគចបប់េអបយេទបេធ្វើជបទបហ៊បនហីអំុ៊មនុស្ស្របុសហបស? 

ខ៖   ចបប់មួយជំនបន់ណុង ចបប់ែត្របុសៗេទ្រសីៗអត់េទ 



ក៖   បុ៉ែន្តបងប្អូនរបស់អំុ៊អត់បបនេទបេទ? 

ខ៖   អត់បបនេទបេទ ចបប់អត់បបនេទបងប្អូនរបស់ខ្ញុំរត់ទបំងអស់នឹង 

ក៖   អូរត់េទបណបេទបអំុ៊? 

ខ៖   រត់ពួននឹង 

ក៖   រត់េទបៃ្រពអីេទប? 

ខ៖   រត់ពួនតបមគុម្ព្រសូវអីនឹង ជួនណបដបក់្រតណឺេលើផ្ទះេអបយខ្ពស់អីចឹងេទប 

ក៖   េហើយក៏េឡើងេទបពួនេលើនឹងចឹងេទប េគេឡើងេទបែឆកេមើលែតម្ដងេហបសអំុ៊? 

ខ៖   េគអត់ែឆកេទជួនណបេគែតេគសំលឹងេមើលេទបេបើេយើងអត់មបនអីេគេទបៗ 

ក៖   បុ៉ែន្តផ្ទះរបស់េយើងេពលណុងផ្ទះែបបជបលក្ខណះែបបផ្ទះយ៉បងេម៉ចេទបែដរអំុ៊? 

ខ៖   ផ្ទះទបមនឹង 

ក៖   អូផ្ទះទបមណអំុ៊? 

ខ៖   នឹងេហើយផ្ទះទបមធម្មតបនឹង 

ក៖   អូបបទអំុ៊ចុះេពលែដរដបច់ជំនបន់ែខ្មរ្រកហមអំុ៊េធ្វើអីេទបអំុ៊ 

រហូតដល់េពលណបែដរអំុ៊គិតថបដល់េពលែដរអំុ៊េទបេធ្វើែ្រសចំកបរវិញហបសអំុ៊? 

ខ៖   ដបច់ជំនបន់ពលពតេទបេគេអបយេទបេធ្វើែ្រសអីធម្មតបវិញេហើយនឹង 

ក៖   បុ៉ែន្តេពលណុងេគមបនែចកដីែចកអីេអបយេយើងតបហីអំុ៊? 

ខ៖   េគែចក 

ក៖   លក្ខណះថប្រគួសបររបស់េយើងបបនបុ៉ន្មបនហត្ថៗៗតបហីអំុ៊? 

ខ៖   ចបែចកចឹង 

ក៖   ចុះកបលណុងអំុ៊បបនបុ៉ន្មបនហត្ថែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖   ខ្ញុំបបនែត2ហត្ថបេទប 



ក៖   អូបបន2ហត្ថបេហបសអំុ៊ បុ៉ែន្តេនបជិតផ្ទះែដរតបហីអំុ៊? 

ខ៖   េនបជិតផ្ទះតប 

ក៖   អូ្រសួល បុ៉ែន្តដីនឹងេនបផ្ទះរបស់អំុ៊ដែដលនឹង? 

ខ៖   ចបេនបណុងនឹង 

ក៖   អូឡូយកបលពីជំនបន់ណុងវបចូល40-50ឆ្នបំេហើយណអំុ៊ 

បុ៉ែន្តកបលណុងេគេធ្វើ្រសូវនឹងមួយឆ្នបំេគេធ្វើបុ៉ន្មបនដងែដរេទបអំុ៊ដូចជប2ដងហីអំុ៊? 

ខ៖   េគេធ្វើែត2ដងេទ បុ៉ែន្តបច្ចុប្បន្នឥឡូវនឹងេគេធ្វើបបន3ដង 

ក៖   អូបបទអំុ៊ចុះអំុ៊គិតថបអំុ៊ឆ្លងកបត់កបរលំបបកនឹងេដបយរេបៀបណបែដរអំុ៊? 

ខ៖   ឆ្លងកបត់វបលំបបកហបសេលបក្រគូេអើយ ល្មមវបបបនសុខ្រសួលចឹងេហបស 

ក៖   ដូចជបជំនះឧបសគ្គនឹងេដបយរេបៀបណបចឹងហបសអំុ៊? 

ខ៖   ពិបបកែតែមនែទនេទបណបពីស្រង្គបម5ឆ្នបំរហូតមកដល់េពលបច្ចុប្បន្នឥឡូវនឹង 

្រគបន់ថបវបេរៀង្រសួលរកសុីបបនេរៀងសុខ្រសួលចឹងហបស 

ក៖   បុ៉ែន្តក៏មបនបញ្ហបលំបបកែដរណអំុ៊? 

ខ៖   េយើងចង់លក់ដូរតបមទីផ្រអីក៏មិនបបនែដរ 

ដបក់តបមជេញ្ជើមថ្នល់អីក៏មិនបបនែដរេគេដញរហូតនឹងេហើយពិបបកណបស់ 

ក៖   សព្វៃថ្ងនឹងអំុ៊េទបលក់លបសសព្វៃថ្ងនឹងអំុ៊េទបលក់េនបណបែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖   អំុ៊េដើរ 

ក៖   ចុះេដើរេទបដល់ណបែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖   េចះែតេដើរេទបអស់្រតឹមណបមក្រតឹមនឹងវិញ 

ក៖   អូភបគេ្រចើនអំុ៊េទបផ្លូវណបវបេ្រចើនជបងេគចឹងហបសអំុ៊? 

ខ៖   េទបតបមមុខវបំងអីចឹងេទប 

ក៖   អូេទបមុខវបំងឆ្ងបយហបសណបអំុ៊? 



ខ៖   ពីនឹងេទបមិនសូវឆ្ងបយបុ៉ន្មបនេទេដើរមួយសំបក់អីដល់េហើយនឹង 

ក៖   បុ៉ែន្តេយើងេដើរលក់តបមផ្លូវេដើរេហបេគរហូតចឹងេទបអំុ៊? 

ខ៖   ចបេដើរេហបេគនឹងបបនលក់ដបច់នឹង 

ក៖   បុ៉ែន្តភបគេ្រចើនេទបលក់ដបច់ េដបយៃថ្ងែដររឺយ៉បងេម៉ចែដរអំុ៊? 

ខ៖   េដបយៃថ្ងែដរកបលណបេយើងេហងេទបវបដបច់េទប 

កបលណបេយើងមិនេហងេទបវបេនបសល់អីចឹងេទបណប 

ក៖   

អូបបទអំុ៊ចុះេពលណបែដរអំុ៊គិតថបជបេពលែដរសប្យជបងេគេនបក្នុងឆបកជីវិតរបស់អំុ៊ហប

សអំុ៊? 

ខ៖   គ្មបនេពលែដរសប្យេទ 

ក៖   បុ៉ែន្តអំុ៊គិតថបេពលែដរអំុ៊កបរកូនរឺក៏អំុ៊កបរខ្លួនឯងែដរេធ្វើេអបយអំុ៊សប្យហបស? 

ខ៖   កបរកូនរួចេហើយនឹង 

ក៖   បុ៉ែន្តេពលែដរអំុ៊កបរកូនអំុ៊សប្យែដរណអំុ៊? 

ខ៖   ចបអស់េហើយនឹង 

ក៖   េហើយនឹងជួបជំុឪពុកម្ដបយណអំុ៊? 

ខ៖   ចបសប្យែតពុកម្ដបយរបស់េយើងស្លបប់បបត់អស់េហើយនឹង 

ក៖   ចុះអំុ៊តបំងពីេក្មងហបសអំុ៊ធ្លបប់មបនក្ដីសង្ឃឹម រឺក្ដី្រសៃម៉ថបធំេឡើងអំុ៊ចង់េធ្វើអីេទអំុ៊? 

ខ៖   អត់េទអត់ចង់េធ្វើអីេទ 

ក៖   ចុះកបលអំុ៊េនបេរៀនអំុ៊មបនធ្លបប់គិតថបអំុ៊ចង់េធ្វើជប្រគូេពទ្យរឺអី? 

ខ៖   អត់េទអត់មបនចំណូលេទ 

ក៖   អត់មបនចំណូលេទណអំុ៊ បុ៉ែន្តអំុ៊ចំណូលរកសុីណអំុ៊? 

ខ៖   ចបខ្ញុំេចះេធ្វើែ្រសនឹង 



ក៖   អំុ៊េចះេធ្វើែតែ្រស 

ចុះេបើចង់េអបយអំុ៊ែផ្ដផ្ដបំេទបកូនេចបជំនបន់េ្រកបយៗហបសេតើអំុ៊ចង់ែផ្ដផ្ដបំអីេគេទបពួកគបត់ែដរ

អំុ៊? 

ខ៖   ្រគបន់ែតថបេបើមបនកូនេចបតូចៗ 

េអបយវបខំសិក្នឹងេអបយវបេចះេរៀនសូ្រតបបនេ្រជប្រជះអីចឹង េរៀនភបសបអង់េគ្លស 

នឹងេរៀនភបសបែខ្មរអីចឹង េរៀនចិនអង់េគ្លសអីចឹងហបសណប 

ក៖   បបទចង់េអបយគបត់េដើរេនបក្នុងសង្គម រឺមួយេអបយគបត់េដើរក្នុងកន្លងល្អអីចឹងហបសអំុ៊ 

មបនអីេផ្សងេទៀតេទអំុ៊? 

ខ៖   ចបអត់មបនអីេទ ចង់េអបយេចបខំ្របឹងេរៀន កំុេអបយកូនជក់េ្រគឿងេញៀនអីចឹងេទប 

ខំដបស់េតឿនវបេអបយេដើរតបមផ្លូវល្អេអបយតបមសង្គមេគវិវត្តន៍េឡើងេទបថ្មីៗនឹង 

ក៖   មបនអីេផ្សងេទៀតេទអំុ៊? 

ខ៖   អត់មបនេទ 

ក៖   ចឹងជបចុងេ្រកបយខ្ញុំអរគុណេ្រចើនអំុ៊ែដរបបនចំណបយេពលពិភបក្ទបក់ទងពី្របវត្តិអំុ៊ 

េហើយខ្ញុំនឹងដបក់កបរសំភបសន៍មួយនឹងេទបក្នុងេវបសបយរបស់សបលបេដើម្បីេអបយសបលបអប

ចរក្ពី្របវត្តិរបស់អំុ៊បបនចឹងហបសអំុ៊ ចឹងជបចុងេ្រកបយខ្ញុំអរគុណេ្រចើនអំុ៊ 

េហើយខ្ញុំសូមជូនពរអំុ៊ េអបយរកសុីមបនបបន នឹងលក់ដបច់ នឹងមបនសុភមង្គល 

នឹងេអបយកូនេចបអបចស្ដបប់បង្កបប់អំុ៊ចឹងហបសអំុ៊ បបទអរគុណេ្រចើនអំុ៊៕៕៕ 

 

 

 

 

 

 

 


