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ក. ចប!៎ អញ្ចឹងអឺ៊េលបកយបយ 
េតើអឺ៊េឈ្មបះេពញរបស់េលបកយបយនឹងមបនេឈ្មបះអ្វីែដរេលបកយបយ? 
ខ. ចបន់ ធបរិន 
ក. អញ្ចឹងេលបកយបយមបនេឈ្មបះេហបេ្រកបរឺក៏េឈ្មបះពីកុមបរភបពអត់េលបកយបយ? 
ខ. ពីកុមបរភបពេម៉ប? 
ក. ចប ៎េលបកយបយមបនេឈ្មបះេហបេ្រកបអត់េលបកយបយ? 
ខ. អត់េទ! 
ក. ចុះេឈ្មបះពីរកុមបរភបពវិញ? 
ខ. ហ្នឹង ចបន់ ធបរិន ហ្នឹង! 
ក. េឈ្មបះែតមួយនឹងេលបកយបយ? 
ខ. ចប!៎  
ក. ចប!៎ ចឹងេលបកយបយេតើេលបកយបយធ្លបប់បបនេរៀនភបសបេផ្សងេ្រកបពីភបសបរែខ្មរអត់ 
េលបកយបយ? 
ខ. អត់បបនអត់បបន 
ក. អត់េទ! 
ខ. អត់បបនេរៀនែខ្មរក៏អត់បបនេរៀនសបសនបក៏អត់បបនេរៀន។ 
ក. ចប!៎ អញ្ចឹងស្រមបប់ភបសបែខ្មរវិញេលបកយបយអត់បបនេរៀនេទ? 
ខ. អត់បបនេរៀន 
ក. ចប!៎ អញ្ចឹងេលបកយបយ េតើទីកែន្លងកំេណើតរបស់េលបកយបយហ្នឹងេនបភូមិឃុំណបែដរេលបក 
យបយ? ្រសុកកំេណើតបស់េលបកយបយ? 
ខ. ភូមិ ដីឥដ្ឋ  
ក. េលបកយបយ េតើចបប់រហូតដល់េពលបច្ចុប្បុន្នហ្នឹង េតើេលបកយបយមបនអបយុបុ៉ន្មបនេហើយ 
េលបកយបយ? 
ខ. ម៉បពបន់្របបំបួនរយ 
ក. អបយុរបស់េលបកយបយហ្អបស? 
ខ. ចប!៎  
ក. មបនអបយុបុ៉ន្មបនេហ្អើយេលបកយបយ? 



 

 

ខ. ៧៤ 
ក. ៧៤ឆ្នបំេហ្អើយេលបកយបយ? 
ខ. ចប!៎  
ក. អញ្ចឹងេលបកយបយ េតើេលបកយបយបបនចបំអំពីកបរេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍របស់ 
េលបកយបយ និង ស្វបមីរបស់េលបកយបយហ្នឹងេនបឆ្នបំណបែដរេលបកយបយអត់ចបំ? 
ខ. ឆ្នបំម៉បនេហ្អស៎ ៥០ម៉បនេទេនៀក 
ក. ចប!៎ អត់អីេលបកយបយ! 
ខ. ហបសិប្របបំពីរ 
ក. ចប!៎ ចបឲអញ្ចឹងកបរេរៀបកបររបស់េលបកយបយនឹង្រប្រពឹត្តេទបយ៉បងដូចេម្ដចែដរេលបកយបយ? 
ខ. អត់អីេទ ខ្ញុំសុខសប្យរហូត។ 
ក. ចប!៎ ចប ៎អញ្ចឹងេលបកយបយេតើេលបកយបយមបនបងប្អូន្របុស្រសីបុ៉ន្មបននបក់ែដរេលបក 
យបយ? 
ខ. េ្រចើនណបស់គបត់ងបប់អស់េហើយអត់ចបំគបត់េទ។ 
ក. ចប!៎ ចឹងេនបសល់ែតេលបកយបយមួយេទ? 
ខ. សល់ែតខ្ញុំមួយ 
ក. ចប!៎ អញ្ចឹងេលបកយបយេតើេលបកយបយជបកូនទីបុ៉ន្មបនេលបកយបយ? 
ខ. ញ៉ុមកូនេពបេគ 
ក. ចប!៎  
ខ.បងខ្ញុំបង្អស់េទើបស្លបប់ក៏កូនបងែដរ។ 
ក. ចប!៎ 
ខ. គបត់មបនកូនែតបីនបក់។ 
ក. ចប!៎ 
ខ. អបលូវខ្ញុំេពបេគ៧៤។ 
ក. ចប!៎ អញ្ចឹង េលបកយបយេតើេលបកយបយអបចនិយបយេរៀបរបប់បន្តិចអំពី្របវត្តិរបស់បងប្អូន 
េលបកយបយ េតើេលបកយបយអបចនិយបយបបនអត់េលបកយបយអបចេនបចបំខ្លះៗអំពី 
្របវត្តិរបស់ពួកគបត់ ជីវភបពអីចឹងហ្អបស? 
ខ. អត់ចបំេទ ចប!៎ 
ក. អត់ចបំ! អត់អី! េលបកយបយចប៎អញ្ចឹងេលបកយបយេតើ្រកុម្រគួសបររឺក៏បងប្អូនរបស់ 
េលបកយបយហ្នឹងគបត់ធ្លបប់េទបរស់េនបឯេ្រកប្របេទសអត់េលបកយបយ? 
ខ. អត់អត់េទ! 



 

 

ក. គបត់េនប្រសុកែខ្មរហ្នឹងចប 
ខេនប្រសុកែខ្មរ! 
ក. អញ្ចឹង េលបកយបយញ៉ុមសុំអត់េទបសេលបកយបយេដើម្បីសួរេលបកយបយអំពីជីវិតរបស់ 
េលបកយបយតបំងពីកុមបររហូតដល់េពលធំេឡើងដល់េពលបច្ចុប្បុន្នហ្នឹង អញ្ចឹងេលបក 
យបយមបនជីវិតតស៊ូែបបណបែដរេលបកយបយ? 
ខ. ខ្ញុំតស៊ូ្របវត្តិខ្ញុំខ្ញុំែដលេនបម្ដបយមីងហ្អបសែដលេនបម្ដបយមីងេនបតិចេទបេនបបីឆ្នបំតិចេទបេនប 
្របបំឆ្នបំ។ 
ក. ចប!៎ 
ខ. តិចេនប៧ឆ្នបំគបត់េធើ្វកបរ រួចខ្ញុំេនបមួយជីដូនចបស់ហ្អបស។ 
ក. ចប!៎ 
ខញីញ័រតបយបយតបខ្ញុំចបស់ៗេហើយេបើេនបអបយុជបង១០០េហ្អើយ 
ក. ចប!៎ 
ខ. បិុនមិនដឹង១០០បុ៉ន្មបនអត់ចបំឆ្នបំកំេណើតគបត់រួចពិបបកណបស់្របវត្តិខ្ញុំនិយបយេទបពិបបក 
ជបងេគ េគេគ្រសណុកខ្ញុំពិបបកគបត់ស្លបប់ ម្ដបយខ្ញុំស្លបប់េចបលតបំងខ្ញុំបបន៧ឆ្នបំ។ 
ក. ចប!៎  
ខ. រួចគបត់ស្លបប់េចបលខ្ញុំេនបជបមួយជីដូនជីតបហ្នឹងអត់មបនពីណបែថ។ 
ក. ចប!៎ 
ខ. េនបមួយម្ដបយមីងគបត់េរើសេទបចិញ្ចឹមពីរឆ្នបំបីឆ្នបំ្របបំឆ្នបំទ្រមបំបបនជីវិតបុ៉ណ្ណឹង(េសើច)។ 
ក. ចប!៎ ចឹងេលបកយបយេតើេលបកយបយេនបេពលែដលេលបកយបយបបនជួបជបមួយស្វបមីរបស់ 
េលបកយបយហ្នឹង េតើេលបកយបយបបនជួបគបត់េដបយរេបៀបណបែដរេលបកយបយ? 
ខ. គបត់ស្ដីដណ្ដឹងកបរមកេនបហ្នឹងហ្ម៉ង។ 
ក. ចប!៎ 
ខ. អត់មបនពិបបកេទបេនបឯណបេទ បុ៉នេយើងហត់េធើ្វ្រសូវ។ 
ក. ចប!៎ 
ខ. អ្នកចម្កបរ (េសើច)  
ក. ចប!៎ 
ខ. េធើ្វ្រសូវេធើ្វអង្ករដល់ខ្ញុំអត់បបនេធើ្វ្រសូវកូនេចបវបពិបបក។ 
ក. ចប!៎ 
ខ. កម្លបំងចបស់េទបេធើ្វ្រសូវែលងេកើត។ 
ក. ចប!៎ អញ្ចឹងេលបកយបយេតើេលបកយបយធ្លបប់បបនេធ្វើកបរេលបកយបយេធ្វើកបរចម្កបរ េតើេលបក 



 

 

យបយមបនបបនេធ្វើកបរអ្វីេផ្សងេទៀតេ្រកបពីកបរេធ្វើចម្កបរហ្នឹងអត់? 
ខ. អត់អត់េទ អត់បបនេទ បបនែតេធ្វើចម្កបរហីយនិងលក់ដូរ។  
ក. តិចតួចេលបកយបយ? 
ខ. ចប!៎ 
ក. ចប!៎ អញ្ចឹងេលបកយបយេតើេលបកយបយអបចេ្របៀបេធៀបអំពីជីវិតរបស់េលបកយបយេពល 
េនបកុមបរភបព និងេពលេលបកយបយមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹង េតើេលបកយបយមបនភបពខុសគ្នប 
យ៉បងេម៉ចែដរេលបកយបយ? 
ខ. សព្វៃថ្ងបបន្រសណុកេហើយ! 
ក. ចប!៎ 
ខ. កូនេចបេគេអបយញបំ ុបបយម្ហូបអបហបរេគបរិបូរណ៍។ 
ក. ចប!៎ 
ខ. ពីមុនពិបបកណបស់! 
ក. ចប!៎ 
ខ. េនបកបលេនបេក្មងហត់េនឿយជីដូនជីតបចបស់ៗគបត់រកអីមបនអត់េហើយអស់បុ៉ណ្ណឹង។ 
ក. ចប!៎ អញ្ចឹងេលបកយបយេតើេនបេពលែដលជំនបន់ែដលេលបកយបយរស់េនបជបមួយ្រកុម្រគួ 
សបររបស់េលបកយបយហ្នឹង េតើផ្ទះរបស់េលបកយបយហ្នឹង ជបផ្ទះអ្វីែដរេលបកយបយ? 
ខ. ផ្ទះធំចឹងែដរហ្អបក 
ក. ទះេឈើ? 
ខ. ផ្ទះមុនក៏ធំ ផ្ទះេឈើចឹងែដរបុ៉ន្រគបន់្របកស្បូវ 
ក. ចប!៎ អញ្ចឹងេលបកយបយ េលបកយបយធ្លបប់បបនឆ្លងកបត់េពលសម័យបុ៉លពតអត់េលបក 
យបយ? 
ខ. ឆ្លង។ 
ក. ចប ៎ចឹងេតើេលបកយបយអបចេរៀបរបប់អំពីសម័យហ្នឹងកបលពិបបករបស់េលបកយបយែដល 
េលបកយបយស្ថិតេនបសម័យហ្នឹង េតើេលបកយបយអបចេរៀបរបប់្របបប់ញ៉ុមបបនអត់េលបកយបយ? 
វបពិបបកយ៉បងមិចែដរ? 
ខ. ពិបបក េគេអបយខ្ញុំជេម្លៀសេទប្រកេចះ។ 
ក. ចប!៎ 
ខ. េទបកូន្របបំ្របបំមួយនឹងេទបស្ពបយកូនេចបេទបហ្អបស 
ក. ចប!៎ 
ខ. ដល់រួចេទបរត់លិចេកើតែបកកូនែបកេចបអស់ 



 

 

ក. ចប!៎ 
ខពីខ្លួនដល់រួចខ្ញុំអត់េអបយេទបដល់ចប់េគេគយកេម៉បបង្ហបញខ្ញុំថបែលងេអបយេទបែលងេអបយ 
េទបេគថបអឺ៊មែម៉េគេអបយេទបវិញេទអត់េអបយេទបេហ្អសអញ់អត់េអបយេទបេគទុកេអបយវិញេម៉ប 
ក. ចប 
អញ្ចឹងអឺ៊េលបកយបយេពលជនបន់នឹងេតើេគបបនេ្របើេលបកយបយេអបយេធ្វើកបរអីែដរេលបក 
យបយ? 
ខ. េធ្វើកបរស្ទូងដកដូចគ្នបហ្នឹង! 
ក. ចប!៎ 
ខ. ែតជបន់អង្ករែតគបត់ងងឹតែភ្នកេគេអបយជបន់អង្ករ 
ក. ចប!៎ 
ខ. រួចខ្ញុំេធើ្វេសដ្ឋកិច្ចបបយ 
ក. ចប េតើេពលនឹងេលបកយបយពិបបកមិចេទបេនបេពលសម័យហ្នឹងេលបកយបយ? 
ខ. ពិបបកែដរនបង មិន្រសណុកេទតិច តិចស្ទះខ្លួនខ្ញុំហ្អប៎។ 
ក. ចប!៎ 
ខ. តិចៗស្ទះ តិចៗស្ទះអត់មបនេធើ្វអីេ្រចើន បុ៉នណបគឺថបស្ទះហ្មង។ 
ក. ចប!៎ េលបកយបយមបនជម្ងឺ? 
ខ. ចប ៎ចប!៎ 
ក. អញ្ចឹង េលបកយបយេតើេលបកយបយចូលចិត្តបទចំេរៀងអ្វីែដរេលបកយបយ? 
ខ. អត់ផងចអីក៏ខ្ញុំអត់េចះ(េសើច) 
ក. អត់ចូលចិត្តេទហ្អ? ចប!៎ 
ខអត់េចះ កូនៗវបេចះទបំងអស់ 
ក. ចុះេលបកយបយចូលចិត្តស្ដបប់បទចេ្រមៀងអីចឹងហ្អបសចូលចិត្តអត់េលបកយបយ? 
ខអត់អត់េទស! 
ក. ចប!៎ អញ្ចងឹេលបកយបយេតើម្ហូបែដលេលបកយបយចូលចិត្តពិសប និងជបម្ហូបអីេទបេលបក 
យបយ? 
ខ. ស្អីក៏ញ៉ុមហូបែដរ។ 
ក. ចប!៎ 
ខ. ញ៉ុមអត់េរើសេទ សម្លម្ជូរ ស្ល្របេហើរ ស្លកកូរ អីេចះហូបទបំងអស់។ 
ក. ចប!៎ 
ខ. ចប!៎ 



 

 

ក. ចប!៎ អញ្ចឹងេលបកយបយេនបេពលែដលេលបកយបយេនបយុវវ័យ េតើេលបកយបយចូល 
ចិត្តេលង ចូលចិត្តជបេហ្គមរឺក៏ែល្បង្របៃពណីែបបណប? 
ខ. អត់អត់! 
ក. អត់ចូលចិត្តេទ? 
ខ. អត់ចូលចិត្តេទេ្រពបះអីមិនេចះែតម្ដង។ 
ក. ចប!៎ 
ខ. មិនេចះេលង (េសើច) 
ក. ចប ៎ចប(៎េសើច) អញ្ចឹងេលបកយបយ េតើេលបកយបយអបច្របបប់ខ្ញុំបែន្ថមេទៀតអំពីេពលេវលប 
ដ៏លំបបកេនបក្នុងជីវិតេលបកយបយហ្នឹង េតើជបអ្វីេទបែដលេលបកយបយគិតថបវបពិបបក 
បំផុតេនបក្នុងជីវិតេលបកយបយ? 
ខ. ពិបបកបំផុតគឺថបស្ទូងដកហ្នឹងេហើយ ចង់េធើ្វហ្អបស។ 
ក. ចប!៎ 
ខ. េអបយបបនេ្រចើនហត់េពកេទបឈប់េទបេហើយេធើ្វែតម្នបក់ឯងកូនេចបេទបេរៀនអស់អស់ 
ក. ចប!៎ 
ខ. រួចខ្ញុំស្ទូងដកសំណបបស្ទូងអីចឹងេទបៃថ្ងណបទំេនរេគេទបជួយេទប។ 
ក. ចប!៎ 
ខ. ហត់រក្របដូចបបនេទ! 
ក. ចប!៎ អញ្ចឹងេលបកយបយ េតើេលបកយបយអបច្របបប់បែន្ថមេទៀតអំពីបទកបរពិបបកមួយហ្នឹង 
េតើេលបកយបយបបនឆ្លងកបត់វបេដបយរេបៀបណប? 
ខ. ឆ្លងកបត់េដបយេធ្វើ... 
ក. េទើបវបែលងេធ្វើេអបយេលបកយបយពិបបកអីចឹងណបស់េលបកយបយ។ 
ខ. អបលូវកូនេចបបបនេគេអបយ្រសណុក្រសួលេគមិនេអបយេធើ្វអី។ 
ក. ចប!៎ 
ខ. តបំងពីខ្ញុំេធើ្វផ្ទះហ្នឹងមកកូនេគអត់េអបយេធើ្វ អីឈប់េធើ្វម៉បក់ឯង 
ក. ចប!៎ 
ខ. េគរកចិញ្ចឹមម្ដង។ 
ក. ចប!៎ 
ខ. ែតបុ៉ណ្ណឹង! 
ក. ចប!៎ អញ្ចឹងេលបកយបយេតើេលបកយបយអបចបង្ហបញអំពីបទពិេសបធន៍ដ៏ល្អបំផុត 
ែដលមបនេនបក្នុងជីវិតេលបកយបយែដលេលបកយបយបបនចបំ េតើវបជបបទពិេសបធន៍អីេទប 



 

 

េលបកយបយែដលល្អបំផុត? 
ខ. ល្អបំផុត! 
ក. បទពិេសបធន៍េលបកយបយ? 
ខអត់មបន! 
ក. អត់មបនបទពិេសបធន៍េទ? 
ខអត់មបនេទ មបនែតបុ៉ណ្ណឹង។ 
ក. ចប!៎ 
ខ. អប្រកក់ក៏បុ៉ណ្ណឹង ល្អក៏បុ៉ណ្ណឹង (េសើច) 
ក. ចប!៎ចឹងេលបកយបយ េតើេលបកយបយែដលមបនបំណង្របបថ្នបរឺក៏...រឺក៏េលបកយបយែដល 
េលបកយបយគិតថបេលបកយបយេនបេពលធំេឡើងេលបកយបយចង់េធ្វើអ្វីរឺក៏មបនបំណង្របបថ្នបអ្វី 
ែដលេលបកយបយគិតថបែដលេលបកយបយបបនប៉ងតបំងពីតូចមកេលបកយបយ? 
ខ. អត់មបនប៉ងអត់មបនប៉ងទបំងអស់ខ្ញុំេធ្វើអីក៏េចះែតេធ្វើ។ 
ក. ចប!៎ 
ខ. េធើ្វស្ទូងដកអីក៏ខ្ញុំេចះែតេធ្វើេហើយកបរងបរអីក៏ខ្ញុំេចះែតេធ្វើលក់ដូរអីក៏ញ៉ុមេធ្វើ 
្រជក់ៃស្ពអីេធ្វើទបំងអស់(េសើច) 
ក. ចប!៎ អញ្ចឹងេលបកយបយកបរេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍រឺក៏កបរមបនកូនេចប េតើេលបកយបយ 
សង្ឃឹមថបរឺក៏េលបកយបយែតង្រសេមើ្រសៃម៉ថបេលបកយបយនឹងមបន្រកុម្រគួសបរដ៏ល្អមួយអត់ 
េលបកយបយ? 
ខ. ខ្ញុំ្រសេមើ្រសៃម៉ែតនឹកេឃើញថបខ្ញុំេធើ្វល្អ 
ក. ចប!៎ 
ខ. កូនមុខែតេធ្វើល្អែដរេហ្អើយ! 
ក. ចប!៎ 
ខ. ចប!៎ ែតបុ៉ណ្ណឹងអត់មបននឹកអីទបំងអស់។ 
ក. ចប!៎ អញ្ចឹងេលបកយបយ ចឹងញ៉ុមអរគុណេលបកយបយហ្អបសស្រមបប់េអបយ...ស្រមបប់េលបក 
យបយែដលអនុញ្ញបតេដើម្បីេអបយញ៉ុមសម្ភបសេលបកយបយ អញ្ចឹងេលបកយបយេតើ 
េលបកយបយមបនចំណបប់អបរម្មណ៍នឹងគិតដូចេម្ដចចំេពបះបទសម្ភបសរបស់សបកលវិទ្ 
ល័យ បី៊វ៉ាយយ ូេលបកយបយ? 
ខ. ដឹងសម្ភបសេម៉ចេទ! (េសើច) 
ក. េលបកយបយគិតថបវបល្អស្រមបប់េលបកយបយរេបៀបណបអីចឹងហ្អបសេលបកយបយ? 
ខ. មិនដឹងេទសព្វៃថ្ងនឹងល្អេហ្អើយេនៀក។ 



 

 

ក. ចប!៎ ចុះេលបកយបយគិតថបវបល្អអត់កបរសម្ភបសន៍មួយហ្នឹងេលបកយបយ? 
ខ. ល្អហ្អបស!៎ របល់ៃថ្ងេធ្វើអីេទ្រសណុកែមនែទន។ (េសើច) 
ក. ចប!៎ 
ខ. កូនេគមិនេអបយេធើ្វអី េធើ្វអីេគមិនេអបយេធើ្វែដរ ចង់ចបក់នំលក់អីក៏េគអត់េអបយចបក់ េនប 
េស្ងៀមទបំងអស់ ដបំបបយសុី ហីដបំបបយេហើយេធើ្វម្ហូបសុីេទប និងេដក។ (េសើច) 
ក. ចប ៎ចប!៎ អញ្ចឹងេលបកយបយកបរសម្ភបសមួយហ្នឹងេលបកយបយគិតថបវបល្អអត់េលបកយបយ? 
ខ. ល្អ! 
ក. ចប!៎ អញ្ចឹងេលបកយបយចឹងញ៉ុមសុំអនុញ្ញបតេលបកយបយេដើម្បីេធ្វើកបរថតរូបភបពរបស់ 
េលបកយបយខ្លះៗហ្អបស។ 
ខ. ចប!៎ 
ក. អញ្ចឹងេលបកយបយអនុញ្ញបតេដើម្បីេអបយញ៉ុមថតបបនអត់េលបកយបយ? 
ខ. ថតេទប! 
ក. ចប!៎ ចឹងអរគុណេលបកយបយេ្រចើនស្រមបប់កបរសម្ភបសមួយហ្នឹងេលបកយបយ! អរគុណ 
េលបកយបយ! 
ខ. ចប!៎ 
 
*កត់េដបយគង់រី 


