
កបរសំភបសន៍របស់ េដបប សុភប 

ក៖ អ្នកែដរសំភបសន៍េគ ជបង សុ ីអ៊បវ          ខ៖ អ្នកែដរេអបយេគសំភបសន៍ េដបប សុភប 

 

ក៖ 

ចឹងជបដំបូងបងខ្ញុំអរគុណេ្រចើនែដរបបនេអបយខ្ញុំសំភបសន៍ទបក់ទងពី្របវត្តរបស់បងហបស 

ចឹងេដបយសបរែតកបរសំភបសន៍េនះ្រតូវបបនេរៀបចំេដបយសកលវិទ្ល័យមួយែដរេនបសហ

រដ្ឋអបេមរិចែដរមបនេឈ្មបះថបBYUេហើយេដបយសបរែតសកលវិទ្ល័យមបនេគបលបំណងច

ង់រក្ពី្របវត្តិ្របជបជនែខ្មរេដើម្បីទុកេអបយកូនេចបជំនបន់េ្រកបយៗពួកគបត់បបនស្គបល់ពី្របវ

ត្តិ្របជបជនែខ្មររឺក៏ឪពុកម្ដបយនឹងដូនតបចឹងហបសបង 

េហើយេនបេពលែដរខ្ញុំសំភបសន៍បងខ្ញុំនឹងដបក់កបរសំាភបសន៍របស់បងេទបក្និងេវបសបយរប

ស់សបលបែដរមបនេឈ្មបះថប www.cambodianoralhistories.byu.edu 

ចឹងហបសបងសំរបប់បងយល់្រពមេអបយខ្ញុំដបក់កបរសំភបសន៍របស់បងេទបក្នុងេវបសបយរប

ស់សបលបែដរេទបង? 

ខ៖ េ្រសចែតប្អូនេទបប្អូនចង់ដបក់អីក៏ដបក់េទបបងចបំែតេឆ្លើយេទ 

ក៖ ចឹងសំរបប់ខ្ញុំជបអ្នកសំភបសន៍បងខ្ញុំមបនេឈ្មបះថប ជបង សុ ីអ៊បវ 

េហើយខ្ញុំសំភបសន៍បងេនបៃថ្ងទី18 ែខ1 ឆ្នបំ2018 េហើយខ្ញុំេធ្វើេនបភូមិ5  

ខ៖ េនបសង្កបត់ផ្រេដើមថ្កូវ ខ័ណ្ឌចំកបរមន របជធបនីភ្នំេពញ 

ក៖ េនបសង្កបត់ផ្រេដើមថ្កូវ ខ័ណ្ឌចំាកបរមន របជធបនីភ្នំេពញ 

ចឹងសំរបប់បងេឈ្មបះអីេគបងេឈ្មបះេពញរបស់បងេឈ្មបះដូចអត្តសញ្ញបណប័ណហបសបង? 

ខ៖ េឈ្មបះក្នុងអត្តសញ្ញបណប័ណ? 

ក៖ បបទបងនិយបយេឈ្មបះេពញរបស់បងហបស? 

ខ៖ ខ្ញុំេឈ្មបះេពញខ្ញុំេឈ្មបះ េដបបសុភប  

ក៖ េឈ្មបះេដបបសុភបបង មបនេឈ្មបះេហបេ្រកបេទបង? 

ខ៖ េឈ្មបះេហបេ្រកបេឈ្មបះ សុភប  



ក៖ ចុះកបលពីតូចអីមបននរណបេគេហបេឈ្មបះបងអីេផ្សងេទបង? 

ខ៖ អត់ផង 

ក៖ មបនែតេឈ្មបះមួយនឹងេទណបង? 

ខ៖ េឈ្មបះេហបេ្រកបខ្ញុំបបនបបក់េធ្មញចឹងេគេហបខ្ញុំហុប 

ដល់េពញអ្នកែដរអត់ស្គបល់ខ្ញុំចឹងេគេហបខ្ញុំហុប េហើយ 

ែតដល់េពញែដរេគបបនស្គបល់ខ្ញុំេគេហបខ្ញុំភប 

ក៖ អូបបទបងចុះបងសព្វៃថ្ងបងអបយុបុ៉ន្មបនឆ្នបំែដរបង? 

ខ៖ ខ្ញុំអបយុ38ឆ្នបំបង 

ក៖ ចុះបងេកើតេនបៃថ្ងណប ែខណប ឆ្នបំណបបងមបនចងចបំេទបង? 

ខ៖ បបទខ្ញុំេកើតេនបៃថ្ងច័ន្ទ 

ក៖ ចុះេកើតេនបែខណបែដរបង? 

ខ៖ េកើតេនបឆ្នបំ1979 

ក៖ បងេកើតេនបឆ្នបំ1980គត់ហីបង 

ខ៖ អត់េទខ្ញុំេកើតេនបឆ្នបំ1979 

ក៖ េដបយសបរែតឥឡូវវប2018ដក់1979 

ខ៖ ខ្ញុំ1980ខ្ញុំចិតចូល39ឆ្នបំេហើយ 

ក៖ បបទបងេនបឆ្នបំ1979 

ខ៖ ខ្ញុំបបនេកើតនឹងដបច់អបពតេហើយេហើយនឹង 

ក៖ ចុះបងេកើតេនបែខណបបងដឹងេទបង? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ដឹងែខណបែដរ ែត្រគបន់ែតដឹងថបខ្ញុំបបនេកើតេនបៃថ្ងច័ន្ទ 

ក៖ ចុះសំរបប់ឆ្នបំែខ្មរ ឆ្នបំច័ន្ទគតិបងមបនដឹងថបបងេកើតេនបឆ្នបំណបេទដូចថបឆ្នបំជូត ឆ្លូវ ខបល 

េថបះ អីបងឆ្នបំអីែដរបង? 



ខ៖ ខ្ញុំឆ្នបំវ័ក 

ក៖ អូបងឆ្នបំវ័កេហបសបង ចុះបងេកើតេនបណបវិញបងទីកែន្លងកំេណើតហបសបង? 

ខ៖ ខ្ញុំេកើតេនបទី្រកុងភ្នំេពញេយើងនឹង 

ក៖ បុ៉ែន្តភូមិអី ឃុំអីបងមបនដឹងអត់បង? 

ខ៖ ខ្ញុំេកើតេនបក្លថ្នល់េយើងនឹង 

ក៖ េនបក្លថ្នល់េនបសង្កបត់ទេន្លបបសបក់ ខ័ណ្ឌចំកបរមន 

ខ៖ េបើខ្ញុំចបំបបនគឺេនបផ្លូវេលខ6  េនបសង្កបត់ទេន្លបបសបក់ 

ក៖ បុ៉ែន្តបងមបនបងប្អូនបុ៉ន្មបននបក់ែដរបង? 

ខ៖ ខ្ញុំមបនបងប្អូន8នបក់ប្អូន 

ក៖ អូ8នបក់េហបសបង ចុះបងជបកូនទីបុ៉ន្មបនែដរបង? 

ខ៖ ខ្ញុំជបកូនបង 

ក៖ អូកូនបងេគេហបស ចុះមបន្រសីបុ៉ន្មបន េហើយ្របុសបុ៉ន្មបនែដរបង? 

ខ៖ មបន្រស2ីនបក់ ្របុស6នបក់ 

ក៖ អូេ្រចើន 

ចុះបងអបចេរៀបរបប់េឈ្មបះបងប្អូនរបស់បបនេទបងពួកគបត់មបនេឈ្មបះអីេគែដរខ្លះេទបបង? 

ខ៖ ខ្ញុំបងេគេឈ្មបះ េដបប សុភប, េដបប សុភ័្រក, េដបប ្រសលី័ក្ខ, េដបប ្រស ីនិច, េដបប ្រស ី

វង, េដបប ្រសីតបល , េដបប សុទី ប្អូនេពបរបស់ខ្ញុំេឈ្មបះតបល ទីនឹង 

ក៖ មបន7នបក់នឹងបង 8នបក់ហី? 

ខ៖ មបន8នបក់ េដបប សុេទបលមួយេទៀត 

ក៖ អូេដបបសុេទបលមួយេទៀតេហបសបង? 

ខ៖ បបទមបន8នបក់ 



ក៖ 

ចុះបងមបនចងចបំបងធ្លបប់បបនេធ្វើអីជបមួយពួកគបត់កបលពីបងេនបជំុគ្នបជបមួយពួកគបត់ហប

ស? 

ខ៖ តបំងពីតូចមកខ្ញុំេនបជំុគ្នបជបមួយែម៉ឪនឹងបងប្អូនខ្ញុំនឹងធ្លបប់ែតេដើរេរើសេអតចបយរហូតនឹង 

ក៖ បុ៉ែន្តកបលពីបងេនបតូចៗបងមបនេលងឡឹកបបយឡជបមួយពួកគបត់? 

ខ៖ អូេលងៗអបនឹង្រគបន់ែតថបេលងបបញ់ឃ្លី េបបះថុយ េបបះែខ្សទឹក  

ក៖ នឹងខ្ញុំចង់និយបយចឹងហបសបង េហើយេទបែ្រសេទបេលងទឹក 

រឺេទបេលងែហលទឹកអីជបមួយគ្នបចឹងហបសបង? 

ខ៖ បបទទឹកទេន្លក៏ែហល ទឹក្រសះក៏ែហល 

េអបយែតទឹកលិចនិយបយេទបខ្ញុំែហលែតទបំងអស់នឹង 

ក៖ ចុះកបលពីបងេនបេក្មងៗបងចូលចិត្តេធ្វើអីេគជបមួយពួកគបត់ែដរបង? 

ខ៖ ខ្ញុំេនបេក្មងៗខ្ញុំចូលចិត្តែតេលងបបញ់ឃ្លី 

ក៖ អូេលងបបញ់ឃ្លីេហបសបង? 

ខ៖ បបទខ្ញុំេលងជបមួយបងប្អូនរបស់ខ្ញុំ 

ក៖ មបនអីេផ្សងពីនឹងេទៀតេទបង? 

ខ៖ េលងមឹកេលងអីចឹងេទប 

ក៖ អូេលងមឹកេលងអី 

ចុះមបនេទបេលងែ្រសអីជបមួយគ្នបរឺមួយក៏េទបេដើរេលងអីជបមួយគ្នបអីចឹងហបស? 

ខ៖ អូអត់មបនេទ េលងលក្ខណះេនបក្នុងដីឡូវេគអីនឹងហបស 

ក៖ ចុះសព្វៃថ្ងនឹងប្អូនរបស់បងគបត់េនបណបេហើយពួកគបត់េធ្វើអីេគែដរបង? 

ខ៖ ពួកគបត់រស់ប្អូនៗរបស់ខ្ញុំនឹងេហស 

ពួកគបត់រកសុ ីេផ្សងៗគ្នបេទបេរើសេអតចបយេទបេរើសអីចឹងហបសេទប3-

4នបក់េទបេរើសេអតចបយអីចឹងេទបប្អូន 



ក៖ បុ៉ែន្តពួកគបត់រស់េនបណបខ្លះេទបបងបងមបនដឹងអត់? 

ខ៖ ពួកេគមបន្រគួសបរអីចឹងេទប សុទ្ធែតេនបផ្ទះជួលេនបដបច់េដបយែឡកពីគ្នប 

ក៖ បុ៉ែន្តពួកគបត់រស់េនបភ្នំេពញនឹងទបំងអស់គ្នបេទ 

ខ៖ បបទចឹងេហើយ 

ក៖ បុ៉ែន្ត្រគបន់ែតពួកគបត់េនបកែន្លងេផ្សងៗគ្នប? 

ខ៖ បបទប្អូន 

ក៖ អូចុះបងម្ដបយរបស់បងគបត់មបនេឈ្មបះអីេគែដរបង? 

ខ៖ គបត់មបនេឈ្មបះជបតិ បុ៊ន្ថប 

ក៖ អូគបត់េឈ្មបះជបតិ បុ៊ន្ថប ចុះឪពុករបស់បងេហបសបង? 

ខ៖ ឪពុករបស់ខ្ញុំគបត់មបនេឈ្មបះដប វ៉ាន់ 

ក៖ េឈ្មបះដប វ៉ាន់ ចុះគបត់អបយុបុ៉ន្មបនែដរម្ដបយរបស់បងហបស? 

ខ៖ គបត់អបយុហុកជបងេហើយ 

ក៖ បុ៉ែន្តគបត់េនបរស់សព្វៃថ្ងតបហី? 

ខ៖ បបទប្អូន បុ៉ែន្តឪពុករបស់ស្លបប់បបត់េហើយ 

ក៖ បុ៉ែន្តឪពុករបស់បងគបត់អបយុបុ៉ន្មបនែដរបង? 

ខ៖ ប៉បរបស់ខ្ញុំស្លបប់យូរែដរេហើយ គបត់្របែហលជបអបយុហបជបងគបត់បបនស្លបប់ 

ក៖ ហបជបងស្លបប់បុ៉ែន្តគបត់ស្លបប់េនបឆ្នបំណបបងដឹងអត់បុ៉ែន្តគបត់ស្លបប់េនបឆ្នបំណបបងដឹងេទ? 

ខ៖ គបត់ស្លបប់េនបឆ្នបំេកបជបង 

ក៖ អុចឹងមបនន័យថបគបត់ចូលខ្ទង់ចិត េទបែប៉តេហើយចឹង 

ខ៖ គបត់ឆ្នបំេរបងហបស 

ក៖ ចុះម្ដបយរបស់បងគបត់េកើតេនបណបបងមបនដឹងអត់បង? 



ខ៖ ខ្ញុំអត់ដឹងែដរ 

ក៖ គបត់េនបភូមិអី ឃុំអីក៏បងអត់ដឹងែដរណបង? 

ខ៖ ពីេ្រពបះខ្ញុំអបសបរេភ្លចហបសប្អូន ្រគបន់ែតថបខ្ញុំមិនេភ្លចរហូតេទលក្ខណះថប 

េភ្លចមួយភបំងៗចឹងេទបណបស់ 

ក៖ ចុះគបត់េកើតេនបឆ្នបំអបងដឹងអត់បងលក្ខណះថបជូត ឆ្លូវ ខបល េថបះអីហបស? 

ខ៖ អត់ដឹងេទ 

ក៖ បងអត់ដឹងេទណ ចុះឪពុករបស់បងវិញ? 

ខ៖ ឪពុករបស់ខ្ញុំដឹងែតគបត់េកើតេនបឆ្នបំេរបង 

ក៖ ដឹងែតគបត់េនបឆ្នបំេរបងែតអត់ដឹងថបគបត់េកើតេនបណបេទ? 

ខ៖ អត់ដឹង 

ក៖ ៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតគឡបត់ក៏បងអត់ដឹងែដរ? 

ខ៖ ទបល់ែតខ្ញុំេមើលកេសៀវេភប្រគួសបរ 

ក៖ ចបទបងចុះឪពុករបស់បងគបត់ជបមនុស្សែបបណបែដរបង? 

ខ៖ បបទគបត់ជបមនុស្សម្នបក់ 

ក៖ បបទបុ៉ែន្តគបត់ស្លូតរឺមួយក៏កបចែដរបង? 

ខ៖ គបត់ស្លូត 

ក៖ គបត់ស្លូត ចុះគបត់េធ្វើអីេគសំរបប់ចិញ្ចឹមជីវិតហបសឪពុករបស់បង? 

ខ៖ 

គបត់ជបមនុស្សម្នបក់ែដរេដើររកសុ ីចឹងេទបៃថ្ងណបែដរអត់មបនលុយមបនកបក់ចឹងេទបគបត់អបច

េដើរេទបេបបះសន្ទួចបបន េបបះស្ទួចយកមកបបន្រតីហូបបន្តិចបន្តិចចឹងេទបណប 

ក៖ បបទបងបបទ 

ខ៖ ្រគបន់ែតេដបះ្រសបយជីវភបពកូនេចប 



ក៖ ចុះម្ដបយរបស់បងគបតឪេធ្វើអីេគសំរបប់ចិញ្ចឹមជីវិតែដរបង? 

ខ៖ ម្ដបយរបស់ខ្ញុំគបត់េដើររកេទបះទបយ 

ក៖ គបត់រកអីេគបង? 

ខ៖ គបត់ជបអ្នកេទបះទបយ 

ក៖ អូគបត់េទបះទបយេបៀរេហបសបង ចុះគបត់ជបមនុស្សស្លូតរឺមួយក៏កបចែដរបង? 

ខ៖ គបត់ស្លូត 

ក៖ អូគបត់ស្លូតេហបស ចុះបងមបនចងចបំសបច់េរឿងអីកបលពីបងេនបជបមួយពូកគបត់អត់បង 

ដូចថបបងេធ្វើអីេគជបមួយពួកគបត់? 

ខ៖ េធ្វើេរឿងេ្រចើនែដរ  

ក៖ បងអបចេរៀបរបប់ខ្លះៗបបនេទបង? 

ខ៖ គបត់េ្របើខ្ញុំេធ្វើេនះេធ្វើេនបះខ្ញុំេចះែតេធ្វើចឹងេទប 

េទបណបមបនន័យថបគបត់េ្របើេយើងេហើយេយើងមិនេទបេទណបប្អូន  

ក៖ បបទបងដូចលក្ខណះថប 

ខ៖ ដូចថបគបត់េ្របើេអបយេយើងេបបកេខបអបវចឹងេទបណបប្អូន េយើងេបបកេអបយគបត់ 

េ្របើេយើងលបងចបនេទបេយើងលបងេអបយគបត់ េ្របើេយើងដបំបបយេយើងដបំេអបយគបត់ហូប 

េអបយេយើងេទបផ្រចឹងហបស 

ក៖ 

ចុះម្ដបយរបស់បងគបត់មបនធ្លបប់្របបប់ពី្របវត្តិរបស់គបត់េទបបងកបលពីគបត់េនបេក្មងអត់បង? 

ខ៖ គបត់អត់ែដរ្របបប់ផង 

ក៖ អូចឹងគបត់មិនែដរ្របបប់អីកបលពីគបត់េនបេក្មងេទណបង? 

ខ៖ បបទគបត់អត់ែដរ្របបប់ 

ខ្ញុំដឹងែតគបត់រកសុ ីកបលម្ដបយរបស់ខ្ញុំេនបជបមួយប៉បរបស់ខ្ញុំគបត់មិនែដររកអីេទ 



គបត់េដើរតបមឪពុកខ្ញុំគបត់រកសុ ីជបមួយប៉ប

របស់ខ្ញុំេពលែដរប៉បរបស់ខ្ញុំស្លបប់គបត់រកសុ ីែតម្នបក់ែអង 

ក៖ ចុះឪពុករបស់បងគបត់មបនធ្លបប់្របបប់ថបកបលពីគបត់េនបេក្មងគបត់មបនធ្លបប់បបនេធ្វើអីេគ 

រឺជបមួយមិត្តភក្តិគបត់អីអត់? 

ខ៖ អត់ផង 

ក៖ អត់េទណបង ចុះបងមបនចងចបំជីដូនជីតបខបងម្ដបយរបស់បងេទ 

ដូចជបឪពុកម្ដបយរបស់ម្ដបយរបស់បងេទៀតហបស? 

ខ៖ អត់េទ 

ក៖ អត់ចបំេទណបង? 

ខ៖ បបទយបយខ្ញុំស្លបប់បបត់យូរេហើយនឹង តបរបស់ខ្ញុំក៏ស្លបប់យូរែដរ 

ក៖ អូចុះគបត់េកើតេនបណបបងដឹងអត់? 

ខ៖ អត់ដឹង 

ក៖ អូចុះជីដូនជីតបខបងឪពុកវិញ? 

ខ៖ ្រគបន់ែតដឹងថបគបត់េនបស្អបងែ្រពកតូច  

ក៖ នឹងខបងម្ដបយរឺក៏ខបងឪពុក? 

ខ៖ ខបងឪពុក 

ក៖ ចុះគប់េឈ្មបះអីបងដឹងអត់? 

ខ៖ គបត់េឈ្មបះតបេដបប 

ក៖ នឹងឪពុកម្ដបយខបងឪពុកេហបសបង? 

ខ៖ នឹងេហើយេឈ្មបះតបេដបប បុ៉ែន្តយបយខ្ញុំខ្ញុំេភ្លចែដរ 

ក៖ ចឹងដឹងែតគបត់នឹងេនបស្អបងែ្រពកតូចទបំងអស់គប្ន 

ខ៖ ដឹងែត្រសុកកំេណើតរបស់គបត់េនបស្អបងែ្រពកតូច 



ក៖ ទបំងពីរនបក់គបត់ម៉ងេហបសបង? 

ខ៖ បបទេនបេខត្តកណ្ដាល 

ក៖ ចុះគបត់េកើតេនបឆ្នបំណបបងដឹងអត់បងជីដូនជីតបរបស់បងហបសបង? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ដឹងែដរប្អូន បងអត់ដឹងគបត់េកើតេនបឆ្នបំណបែដរ 

ក៖ ចុះគបត់េកើតេនបណបដឹងែតជីដូនជីតបរបស់បងខបងឪពុកគបត់េកើតេនបស្អបងែ្រពកតូច 

បុ៉ែន្តគបត់េនបភូមិអី ឃុំអីបងអត់ដឹងេទ? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ដឹងែដរ 

ក៖ ចុះបងដឹងេរឿងពួកគបត់បីមុនអត់េរឿងជីដូនជីតបរបស់បងហបស? 

ខ៖ អត់ដឹង 

ក៖ អត់ដឹងែទណបង ចុះ្រកុម្រគូសបរបងមករស់េនបភ្នំេពញយូរេនបបង? 

ខ៖ រស់េនបយូរេហើយតបំងពី79មក 

ក៖ តបំងពី79មកេហបសបង? 

ខ៖ បបទមុន79នឹងេទៀេហបស តបំងពីខ្ញុំេនបតូចេហបស តបំងពីខ្ញុំេនបក្លថ្នល់មកេម៉្លស 

សង្កបត់ទេន្លបបសបក់ ខ័ណ្ឌចំកបរមនេយើងនឹង 

ក៖ អូចុះបងែបកពីគបត់នឹង្របែហលជបបុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយបង? 

ខ៖ អត់េទខ្ញុំមិនែដលែបកពីគបត់ផងនឹង 

ក៖ អូចឹងមបនន័យថបបងឥឡូវេនបែតេនបជបមួយគបត់? 

ខ៖ េនបេនបែតម្ដបយរបស់ខ្ញុំេទគបត់េនបជិតនឹងែដរគបត់ជួលផ្ទះេគែដរនឹង 

បុ៉ែន្ត្រគបន់ែតខ្ញុំមបនគរួសបរេផ្សង េហើយគបត់េនបផ្ទះេផ្សងចឹងហបស 

ខ្ញុំអត់បបនេនបជបមួយគបត់េទបុ៉ែន្ត្រគបន់ែតេយើងេនបជិតៗគ្នបចឹងហបស 

ក៖ អូចឹងមបនន័យថបេពលែដរបងមបន្រគួសបរេហើយបងេនបេផ្សងពីគបត់? 

ខ៖ េយើងេនបេផ្សងកំុេអបយគបត់ពិបបកេដបយសបរែតេយើង 



ក៖ បុ៉ែន្តេពលែដរបងែបកពីគបត់នឹងបុ៉ន្មបនឆ្នបំែដរេនបេពលែដរបងមបន្រគួសបរហបស? 

ខ៖ េពលមបន្រគួសបរខ្ញុំែបកពីគបត់15ឆ្នបំ 

ក៖ អូ15ឆ្នបំេហើយ 

ខ៖ បុ៉ែន្តមិនែមនែបកគបត់រហូតេទណប 

ក៖ េយើងេនបែតេទបេលងគបត់? 

ខ៖ បុ៉ែន្តេនបែតមករកគបត់ដែដល 

ក៖ ខ្ញុំចង់និយបយថប្រគបន់ែតេយើងមិនស្នបក់េនបជបមួយគ្នបបុ៉ែន្តេយើងេនបែតទបក់ទងគ្នបដែដរ? 

ខ៖ បបទប្អូន 

ក៖ េយើងេនបែតេទបេលងគប្នសឹងែតរបល់ៃថ្ង? 

ខ៖ បបទ 

ក៖ វប15ឆ្នបំេហើយនឹង38ឆ្នបំចឹងវបថប23ឆ្នបំអូយូរែដរ? 

ខ៖ បបទ 

ក.  ចុះបងមបនសបច់ញ្ញបតិណបែដររស់េនបេ្រកប្របេទសេទបង? 

ខ៖ អត់មបនផង 

ក៖ អត់មបនេទណបង ចុះភរិយបយរបស់បងេឈ្មបះអីេគែដរបង? 

ខ៖ េឈ្មបះសុខ ភបង 

ក៖ េឈ្មបះសុខ ភបង 

ខ៖ សុខភបន 

ក៖ អូសុខ ភបនចុះបងេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍េនបេពលណបែដរបង េនបៃថ្ងែខឆ្នបំណបែដរបង? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់មបនេរៀបផង 

ក៖ អូបងអត់បបនេរៀបេទណបង? 



ខ៖ ្រគបន់ែតេយើងចបប់ៃដ្រសលបញ់គ្នបនឹង 

ក៖ បុ៉ែន្តេនបៃថ្ងណបែខណបែដរបងមបនដឹងេទបង? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ដឹងែដរ្រគបន់ែតដឹងថបឆ្នបំ2008 

ក៖ អូេនបឆ្នបំ2008េហបសបង អូចឹងមបនន័យថបបងចបប់ៃដគ្នបេហើយ 

ក៏បង្រពមេ្រពៀងពីឪពុកម្ដបយរបស់បងេទបណបង? 

ខ៖ បបទ 

ក៖ ចុះបងមបនជបជំនួនអីេអបយគបត់េទបង? 

ខ៖ អត់ផង 

ក៖ ្រគបន់ែតេយើងចបប់ៃដគ្នបមករកសុ ីម៉ងេណបះបង? 

ខ៖ បបទ 

ក៖ អូចុះបងអបច្របបប់ខ្ញុំបបនេទថបបង្រសលបញ់គ្នបជបមួយភរិយបបងេនបេពលណប 

េហើយេម៉ចបបនបង្រសលបញ់គ្នបអីចឹងបងអបច្របបប់តិចបបនេទបង? 

ខ៖ ្រគបន់ថបពីមុន្រសលបញ់គ្នបដូចេរៀងរកម្មរេកបះអីចឹងេរៀងស្អប់គ្នបអីតិចចឹងហបសណប 

មនុស្សេយើងកបលណបែដរមិនស្គបល់ែតងែតស្អប់គ្នបបន្តិចចឹងែមនអត់ប្អូន? 

ក៖ បបទបងបបទ 

ខ៖ កបលណបេយើងស្អប់មបនកបរ្រសលបញ់េហើយ 

អបនឹងមបនន័យថបេយើងធ្លបប់ែតស្អប់គ្នបចឹងមបនកបរអបណិតអបសូរគ្នបេពលេ្រកបយ 

េពលណបែដរមបនកបរអបណិតអបសូរគ្នបេហើយក៏មបនកបរ្រសលបញ់គ្នបេ្រកបយ 

ក៖ ចុះបងេចះអបនរឺក៏េចះសរេសរអក្សរែខ្មរបបនល្អបុ៉ណ្ណបែដរបង? 

ខ៖ េទខ្ញុំអត់បបនេរៀនេទប្អូន 

ក៖ ចឹងបងអត់បបនេរៀនម៉ងេហបសបង? 

ខ៖ បបទប្អូន 



ក៖ ចុះេបើនិយបយពីភបសបែខ្មរបងមបនេចះភបសបអីេផ្សងេ្រកបពីភបសបែខ្មរអត់បង? 

ខ៖ អត់េចះ 

ក៖ ដូចជបភបសបេវៀតណបមអី រឺមួយក៏ៃថអីបងអត់េចះេទណបង? 

ខ៖ អតេចះេទ 

ក៖ អូអត់េចះេទណ 

ចុះបងមបនមិត្តភក្តិស្និទ្ធិស្នបលណបែដរធ្លបប់បបនធំធបត់មកជបមួយគ្នបហបស 

ដូចកបលពីេនបេក្មងហបស? 

ខ៖ អូកបលពីេនបេក្មងៗធ្លបប់មបនែដរែតបបនែបកគ្នបអស់េហើយ 

ក៖ បុ៉ែន្តគបត់មបនេឈ្មបះអីេគែដរបង? 

ខ៖ មបនេឈ្មបះថន េឈ្មបះជប េឈ្មបះជីអីេ្រចើននបក់ែដរនឹង 

ក៖ អូចុះពួកគបត់រស់េនបណបែដរបងមបនដឹងអត់បង? 

ខ៖ រស់េនបម្ដុំនឹងែដរបុ៉ែន្តពីមុនខ្ញុំដឹងេគេនបម្ដុំនឹងបុ៉ែន្តឥឡូវខ្ញុំអត់ដឹងេគេនបម្ដុំណបេទ 

ក៖ េនបម្ដុំក្លថ្នល់នឹងែមនបង? 

ខ៖ បបទេនះេនបភូមិបឹង្រតែបកេយើងេនះ 

ក៖ បុ៉ែន្តឥឡូវនឹងបងអត់ដឹងថបពួកគបត់េនបណបេទ? 

ខ៖ បបទពីេ្រពបះអីយូរណបស់េហើយ 

ក៖ 

ចុះបងមបនចងចបំអីកបលពីបងេនបេក្មងៗរឺមួយបងមបនចបំអនុស្វរីយ៍អីជបមួយមិត្តភក្តិបង

ដូចជបេទបេដើរេលង រឺមួយក៏បបញ់ឃ្លីអីចឹងហបស? 

ខ៖ មបនបបញ់ឃ្លី េបបះែខ្សទឹក 

បបញ់ថុយមួយចប់េលងលបក់កែន្សងអីមួយចប់ជបមួយគ្នបទបំងអស់នឹងនិយបយរួមេទប 

ក៖ មបនអីេផ្សងែដរបងធ្លបប់េលងជបមួយពួកគបត់េទៀតេទ? 



ខ៖ មបនបិទពួនអីចឹងហបស 

ក៖ អូបបទបង 

ខ៖ េអបយែតេនបេក្មងៗមបនអនុស្វរីយ៍េ្រចើនណបស់ែដរេលងជបមួយគ្នប 

ក៖ ចុះបងមបនធ្លបប់េទបេធ្វើកបរេនបវបលែ្រសេទបង? 

ខ៖ បបទមិនែដរេទប្អូន 

ក៖ អត់ែដរេទណបង ចុះបងមបនធ្លបប់្របកបអបជីវកម្មអីអត់បង? 

ខ៖ េដើររករបល់ៃថ្ងេដើរេរើសេអតចបយផង លក្ខណះថបទិញក៏ទិញេទប េហើយេរើសក៏េរើសេទប 

េបើមបនេរើសខ្ញុំេរើសេបើមបនទិញខ្ញុំទិញអបនឹងេ្រសចែតេគ្នចំណង់ចំណូលចិត្តេគចង់លក់េអប

យេយើងតបមចិត្តេគ លក់ក៏មិនលក់ក៏ហីេទប 

ក៖ អូលក្ខណះថបេរើសផង េហើយបងទិញផង 

នឹងបងលក់េអបយេគេទៀតលក្ខណះថបដូចជបឈ្មួញកណ្ដាលេទៀត? 

ខ៖ បបទបបទ្រតូវ 

ក៖ ចឹងបងេធ្វើឈ្មួញកណ្ដាលែដរេណះបង ចុះបងេធ្វើកបរអីេគសំរបប់ចិញ្ចឹមជីវិតែដរបង? 

ខ៖ េអតចបយខ្ញុំមបនែតេអតចបយេទនិយបយរួមរហូតម៉ងនឹង 

ក៖ ចុះបងតបំងពីេក្មងរហូតមកដល់ឥឡូវបងេធ្វើកបរែតមួយនឹងេទែមនបង? 

ខ៖ បបទែតមួយនឹងេទេបើមិនេរើសមបនែតទិញនឹងប្អូន 

ក៖ 

អូបបទចុះតបំងពីេក្មងរហូតមកដល់ឥឡូវបងគិតថបជីវិតរបស់បងមបនកបរផ្លបស់ប្ដូរអីេគខ្លះែដ

របង ទបំងជីវភបព ទបំងសុខភបព ទបំង្រគួសបរទបំងអស់ហបសបង? 

ខ៖ ជីវភបពកបររស់េនបខ្ញុំគ្មបនរកអីេ្រកបពីេអតចបយ 

េបើេយើងេចះអីែតបន្តិចេយើងនឹងអបចរកេមើលមុខរបរអីេផ្សងបបនហបសប្អូន 

រកេមើលកបរងបរកបលណបេយើងអត់េចះអក្សរក៏េយើងពិបបករកេមើលកបរងបរមបនកបរងបរេរើស

េអតចបយនឹងេហើយែដរជបកបរងបរេដបះជីវភបពរស់េនបសព្វៃថ្ងនឹងនឹងកូនេចបេយើងនឹងបបន 



ក៖ 

បបទល្អបងចុះបងតបំងពីេក្មងរហូតដល់ឥឡូវគិតថបម្ហូបអីែដរបងចូលចិត្តជបងេគែដរបង? 

ខ៖ ម្ហូបអីក៏បបនែដរេអបយែតឆ្ងបញ់ចូលចិត្តទបំងអស ់

ក៖ ដូចជបស្លម្ជួរ េស្ងប្រជក់អី? 

ខ៖ អូទបំងអស់េបើនិយបយេទបសព្វ្រគប់ែបបយ៉បងទបំងអស់ខ្ញុំ 

ក៖ េពបះេគបទឹក្របហុកអីេហបសណបង? 

ខ៖ អូហូបបបនទបំងអស់ប្អូន 

ក៖ 

បុ៉ែន្តអីក៏បងចូលចិត្តទបំងអស់ចុះបងគិតថបម្ហូបអីែដរបងចូលចិត្តថបបងចូលចិត្តជបងេគហប

ស? 

ខ៖ ចូលចិត្តជបងេគ 

ក៖ េពលខ្លះ្រគបន់ែតបងេគក៏បងនឹកេឃើញជបងេគែដរចឹងហបស? 

ខ៖ អត់មបនថបខ្ញុំ្រតូវណបយេទប្អូននិយបយរួមេទបេអបយែតឆ្អិន 

េអបយែតអ្វីមួយែដរខ្ញុំថបខ្ញុំេធ្វើបបនហូបេអបយែតឆ្អិនគឺខ្ញុំហូបបបនទបំងអ់ខ្លះែតេឆបេទែដរខ្ញុំមិន

ហ៊បនហូប 

ក៖ 

អូល្អចុះបងគិតថបតបំងពីេក្មងរហូតមកដល់ឥឡូវហបសបងគិតថបែល្បងអីបងចូលចិត្តេលង

ែដរបងដូចែល្បង្របជប្របិយ៍លក្ខណះថបទបញ្រពបត លបក់កែន្សង េបបះអង្គុញ 

េចបលឈូងអីចឹងហបសបង? 

ខ៖ ខ្ញុំចូលចិត្តទបំងអស់ 

និយបយរួមេទបេអបយែតែល្បង្របជប្របិយ៍ែខ្មរេយើងគឺខ្ញុំចូលចិត្តទបំងអស់នឹងសំរបប់ខ្ញុំេហបស 

ក៖ បុ៉ែន្តបងមបនធ្លបប់េលងអីកបលពីេនបេក្មងៗែដរណបង េទបតបមវត្តតបមអីចឹងណបង? 

ខ៖ បបទេលងតប 



ក៖ ចុះចឹងបងេលងជបមួយនរណបេគែដរបង? 

ខ៖ េលងជបមួយមិត្តភក្តិ្របុស 

នឹងមិត្តភក្តិ្រសីគឺខ្ញុំេលងបបនទបំងអស់ខ្ញុំបុ៉ែន្តកបលពីខ្ញុំេនបតូចៗេទអបនឹងហបសឥឡូវអត់េទ 

ក៖ បុ៉ែន្តភបគេ្រចើនបងេលងេនបណបែដរបង? 

ខ៖ គឺខ្ញុំេលងេនបតបមភូមិអីចឹងហបសណប 

ក៖ អូភូមិេនបម្ដុំក្លថ្នល់អីនឹងែមនបង? 

ខ៖ អត់េទេនបភូមិនឹងនិយបយរួមេនបក្លថ្នល់ក៏ខ្ញុំេលង េនបនឹងក៏ខ្ញុំេលងែដរខ្ញុំ 

ក៖ 

អូបបទបងចុះបងគិតថបបងមបនចងចបំបទចំេរៀងណបតបំងពីេក្មងបងបបនេរៀនេ្រចៀងរហូតម

កដល់ឥឡូវអត់បង? 

ខ៖ ខ្ញុំតបំងពីេក្មងរហូតមកដល់ឥឡូវបទចំេរៀងខ្ញុំេទើបែតេចះឥឡូវនឹងែដរេនបឆ្ន2011-

2012នឹងែដរនឹង 

ក៖ ែដរបងចូលចិត្តេ្រចៀងេហបស ចុះបទអីែគែដរបង? 

ខ៖ បទពីមុន 

ក៖ បទអីេគបងអបចសបកេមើលបន្តិចបបនេទ? 

ខ៖ អត់េទកំនិយបយេលងេសើចអី 

ក៖ បងអបចដបក់មួយឃ្លបបបនអត់បង? 

ខ៖ ចុះបងែអងអត់ែដរលឺខ្ញុំេ្រចៀងេទអី 

ក៖ អត់អីេទកំុេអបយពិបបកបង 

ចុះេនបក្នុង្រកុម្រគួសបរបងរឺមបននរណបម្នបក់េចះេលងឧបករណ៏េភ្លងអត់បង? 

ខ៖ អត់េចះផងប្អូន 

ក៖ ចឹងអត់មបននរណបេគេចះេទណបង? 

ខ៖ អត់មបនេទ 



ក៖ 

ចុះបងផ្ទះរបស់បងមបនលក្ខណះែបបណបែដរតបំងពីេក្មងរហូតមកដល់ឥឡូវហបសកបលពី

េក្មងផ្ទះយ៉បងេម៉ច េហើយឥឡូវនឹងផ្ទះយ៉បងេម៉ច? 

ខ៖ ផ្ទះរបស់ខ្ញុំជួលេគរហូតែដរនឹងប្អូន? 

ក៖ អូចឹងតបំពីេក្មងក៏បងជួលេគែដរេហបសបង? 

ខ៖ តបំងពីេក្មងផ្ទះរបស់ខ្ញុំពិត្របបកដ 

ដល់េពលែដរប៉បរបស់ខ្ញុំចបប់េផ្ដើមធ្លបក់ខ្លួនឈឺបន្តិចម្ដងៗេចះែតលក់េទបអីក៏លក់ែដរ 

ក៖ កបលពីេក្មងផ្ទះបងយ៉បងេម៉ចលក្ខណះផ្ទះេឈើរឺក៏យ៉បងេម៉ចែដរបង? 

ខ៖ លក្ខណះថបផ្ទះេឈើ ផ្ទះស្លឹកេយើងធម្មតបៗនឹង 

ក៖ អូបបទបងចុះនរណបែគជបអ្នកសបងសងផ្ទះមួយនឹងបងកបលពីបងេនបេក្មងហបស? 

ខ៖ ខ្ញុំជួលេគ 

ក៖ អត់េទបងកបលពីេនបេក្មងេតើបងមបនផ្ទះខ្លួនែអង? 

ខ៖ ផ្ទះខ្លួនែអងនឹង 

ក៖ ចុះនរណបេគជបអ្នកសបងសងែដរបង? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ដឹងែដរប៉បរបស់ខ្ញុំអ្នកជួលពីេ្រពបះអីខ្ញុំេនបតូចែដរនឹង 

ក៖ ចុះបងមបនដឹងថបផ្ទះរបស់បងកបលពីេនបេក្មងនឹងមបនឧបករណ៍អីេគខ្លះែដរបង? 

ខ៖ េ្របើខ្ញុំេបើនិយបយពី្របឧបករណ៍វិញមបនអីេទមបនែតញញួរ ពូេថប រណបអីនឹង 

ក៖ មបនញញួរ រណប ែដកដបប ែដកឈូស ែដកេគបល? 

ខ៖ បបទេ្របើអបែដកឈូែខ្មរេយើង កបលពីមុនេគេ្របើែតែដកឈូសេទ 

បុ៉ែន្តេឥោឡូវេគមូ៉ទ័ររបស់េគហបសប្អូន 

ក៖ អូអបឥឡូវេគមបនមូ៉ទ័រឈូសេហើយណបង អត់ដូចកបលពីមុនេទណបង? 

ខ៖ បបទ្រតូវេហើយពីមុនេគេ្របើៃដែតដល់េពលឥឡូវេគមបនមូ៉ទ័រេ្របើេភ្លើងក៏វប្រសួលម៉្ងែដរ 



ក៖ ចុះបងមបនឈំនបញអីែដរបងគិតថបបងេចះពីឪពុកម្ដបយរបស់បងហបស 

គិតថបជំនបញអីែដរបងគិតថបបងេចះែតម្ដងហបស? 

ខ៖ េចះែតម្ដងនឹងេហបស? 

ខ៖ ដូចជបជំនបញេវញវល្លិ៍ កូរស្ក រឺមួយក៏លក់ដូរែដរបងគិតថបបងេចះែតម្ដងហបស? 

ខ៖ គ្មបនអីេទេ្រកបពីរកសុ ីេអតចបយនឹង 

ក៖ អូចឹងមបនន័យថបបងមបនជំនបញខបងទិញលក់េអតចបយេហបសបង? 

ខ៖ នឹងខបងទិញលក់អបនឹងលក្ខណះថបទិញយកជំេណញលក់េចញយកជំណូល 

ក៖ ភបគេ្រចើនបងយកេទបលក់េនបណបែដរបង? 

ខ៖ លក់េនប….. 

ក.  បងយកេទបលក់េនបេវៀតណបមម៉ងរឺក៏យ៉បងេម៉ចែដរបង? 

ខ៖ អត់េទលក់េនបែខ្មរេយើងនឹង េនប្របេទសែខ្មរេយើងនឹង 

ក៖ បុ៉ែន្តេនបែខ្មរេយើងនឹងេនបណបែដរបង? 

ខ៖ េនបេ្រកបយេពទ្យរេប៉ងហបសប្អូន 

ក៖ អូេនប្រកយេពទ្យរេប៉ងេហបសបងបបទបង 

ចុះបងអបច្របបប់ខ្ញុំពីកបល្របវត្តិៃនកបរលំបបករបស់បងហបស? 

ខ៖ អូកបលលំបបករបស់ខ្ញុំហបសបបទខ្ញុំមបនទុកលំបបករហូតនឹង 

ក៖ តបំងពីេក្មងរហូតដល់ឥឡូវហបស បងអបចេរៀបរបប់បន្តិចបបនេទបង 

ដូចជបបងេកើតមកកបលណូងដបច់ពលពតេហើយែមនេទបង? 

ខ៖ 

ដូចជបខ្ញុំេកើតមកមិនទបន់មបនកបរលំបបកេទខ្ញុំចបប់េផ្ដើមធំម្ដងបន្តិចៗេនបេពលែដរខ្ញុំចបប់េផ្ដើម

អបយ8ុ-9ឆ្នបំេពលេនបះខ្ញុំចបប់េផ្ដើមលំបបកេហើយ 

ក៖ បុ៉ែន្ត្រគបន់ែតបងេកើតមកដបច់ពលពតេហើយែមនេទបង? 



ខ៖ ខ្ញុំស្គបល់ែតខ្ញុំបបនេកើតមកបបនែបកពីអបពតេហើយនឹង 

ក៖ បបទ្រគបន់ែតចូលែខ្មរ្រកហម? 

ខ៖ បបទេកើតមកខ្ញុំេនបក្លថ្នល់្រគបន់ខ្ញុំេកើតមកេនបឆ្នបំ79ែបកអបពតេហើយែមនអត់ប្អូន? 

ក៖ បបទបងបុ៉ែន្តដបច់អបពតមកក៏ចូលែខ្មរ្រកហមែមនេទបង 

បុ៉ែន្តេនបេពលែដរចូលចិត្តែខ្មរ្រកហមេគមបនេធ្វើបបបេយើងអីខ្លះអត់បង? 

ខ៖ អត់មបនេទ 

ក៖ អត់េទណបង ចុះបងអបចេរៀបរបប់បន្តិចពីកបរលំបបកកបលពីេនបអបយុ8-

9ឆ្នបំមិញែដរបងបបន្របបប់ខ្ញុំមិញតិចបបនេទបង? 

ខ៖ 

រហូតមកខ្ញុំមបនទុកលំបបករហូែដរនឹង្រគបន់ែតទុកលំបបករបស់ខ្ញុំវបមបនមិនេ្រចើនមបនែតបន្តិ

ចេទណបកបលណបែដរេយើងេនបតូចេយើងមបនទុកតិចដល់េពលែដរេយើងធំេឡើងេយើងបបន

សន្សំអបទុកតិចនឹងមកេទបជបេ្រចើនវិញេយើងមិនអបចរំែលកបបនេទ 

េទបះជបប្អូនែអងក៏មបនទុកលំបបកែដរែមនេទប្អូន? 

ក៖ បបទបង្រតូវេហើយ 

ខ៖ បុ៉ែន្តទុកតិចេ្រចើនក៏ខ្ញុំអត់ដឹងែដរដូចែតគ្នបេទប្អូន 

កបររកសុ ីរបស់េយើងែតងែតមបនទុកលំបបកេហើយេអបយែតេយើងទបល់បបនេយើងមបនទុក 

ក៖ បុ៉ែន្តដូចជបកបរលំបបករបស់បងែអងដូចជប….. 

ខ៖ មបនទបំងយប់ទបំងៃថ្ងែតម្ដង 

ក៖ កបរលំបបកដូចជប្រកុម្រគួសបររឺមួយក៏កបរលំបបកលក់ដូរអីចឹងហបស 

បងែអងអបចេរៀបរបប់បន្តិចបបនេទបង? 

ខ៖ 

ខ្ញុំអបចេរៀបរបប់បបនតបប្អូន្រគបន់ែតថបខ្ញុំរកលុយរបល់ៃថ្ង្រគបន់ែតថបសុខភបពរបស់ខ្ញុំរបល់ៃថ្ងនឹ

ងវបេរៀងេចះេខ្សោយបន្តិចចឹងហបស 



ចឹងវបមបនកបរលំបបកបន្តិចេទពិនបកេរឿងរកម្មរេកបះលុយ េរឿងផ្ទះ 

្របពន្ធឈឺេទៀតអបនឹងេយើង្រតូវែតគិតេហើយនឹងគិតយ៉បងខ្លបំងែតម្ដងនឹង 

ក៖ ចុះបងគិតកបរលំបបកនឹងេដើយរេបៀបណបែដរបង? 

ខ៖ កបរលំបបកនឹងខ្ញុំឆ្លងកបត់ថបខ្ញុំមបនែតរកេនបក្នុងរង្វង់េនបក្នុង្រកុម្រគួសបរ 

អត់គិតថបេយើងរកមកេហើយេយើងរកែតមួយៃថ្ងនឹងេហើយេយើងេទបេដក3-

4ៃថ្ងអីេយើងចឹងក៏វបមិនេកើតែដរណបប្អូន 

ក៖ បបទបង្រតូវ 

ខ៖ 

មបនែតេយើងេទបរកេហើយេយើងេទបរកេទៀតសំរបប់ទុកលំបបកេនបក្នុង្រកុម្រគួសបររបស់េយើង 

្រគបន់ថបេដបះ្រសបយជីវភបពរបស់កូនេចប 

េទបះបីយ៉បងណបក៏េយើង្រតូវែតរកេអបយគ្នបហូបែដរ េបើេយើងរកមួយៃថ្ងេហើយខបនេទប3-

4ៃថ្ងចឹងគប្នអត់មបនអីហូបេទ 

ក៖ 

ចុះេពលណបែដរបងគិតថបបងសប្យជបងេគបំផុតដូចជបេពលែដរបង្រសលបញ់្របពន្ធរប

ស់បង រឺក៏ម្ដបយឪពុករបស់បងមបនសុខភបពល្អរឺមួយក៏អីចឹងហបស? 

ខ៖ 

េពលែដរខ្ញុំសប្យជបងេគគឺជបេពលែដរខ្ញុំសប្យចឹងេទបមបនភបគតិចហបសែដរេធ្វើេអប

យខ្ញុំសប្យសប្យេនបេពលែដរខ្ញុំបបនជួបជំុ្រកុម្រគួសបររបស់ខ្ញុំបន្តិចចឹងេទប 

លក្ខណះថបេលងេសើចបបន្រតឹម2-3ម៉បត់ចឹងេទប េបើខុសពីនឹងេទបខ្ញុំេទបរកេទៀតេហើយ 

និយបយរួមេធ្វើេម៉ចក៏េដបយេអបយែតមបនកបរេដបះ្រសបយជីវភបព 

េដបះ្រសបយកបរហូបចុកេអបយកូនបបនល្អេទបែតបុ៉ណ្ណឹងែអង 

ក៖ 

ចុះបងតបំងបីេក្មងរហូតមកដល់ឥឡូវហបសេតើបងមបនធប្លប់មបនក្ដីសង្ឃឹមថបបងចង់េធ្វើអីេនប

េពលអនបគត់ ឧទបហរណ៏ដូចជប្រគូេពទ្យ រឺមួយក៏្រគូបេ្រងៀន? 



ខ៖ េបើខ្ញុំមបនលុយខ្ញុំចង់ែតរកសុ ីអ្វីមួយលក់ដូរេនបអ្វីមួយេអបយឋិតេថររកមបនបបននឹង 

លក្ខណះេអបយបបនឋិតេថរេជៀសវបងកបររស់េនបរបស់េយើងេអបយបបនល្អ្របេសើរជបងនឹងចឹ

ងហបស េយើងមិនពិបបកថបេយើងេដើររកទបំងយប់ទបំងៃថ្ងបបនេទណបប្អូន 

ក៖ បបទ្រតូេហើយបង 

ខ៖ េយើងកបន់ែតកំលបំងរបស់េយើងក៏កបន់ែតចុះេខ្សោយែដរែមនេទប្អូន? 

ក៖ បបទបង 

ចុះជបចុងេ្រកបយខ្ញុំចង់សួរបងថបេបើេគចង់េអបយបងែផ្ដផ្ដបំទបក់ទងេទបនឹងអី្វមួយហបស 

លក្ខណះថបែផ្ដផ្ដបំេទបកូនេចបជំនបន់េ្រកបយៗរបស់បងហបសេតើបងចង់ែផ្ដផ្ដបំអីេគេទបពួកគប

ត់ែដរេហបសបង? 

ខ៖ ខ្ញុំចង់ែផ្ដផ្ដបំថបេទបះជបយ៉បងណបក៏េដបយេអបយវប្រតូវខិតខំេរៀនសូ្រត 

េអបយេចះដឹងដូចេគកំុេអបយមបនទុកលំបបកខ្លបំងអី 

ពីេ្រពបះថបទុកលំបបករបស់េយើងវបមបនេហើយវបមបនតិចមបនេ្រចើនេរឿងនឹងបុ៉ែន្ត្រគបន់ែតខ្ញុំច

ង់ែផ្ដផ្ដបំថបេពលែដរកូនរបស់ខ្ញុំធំេឡើង 

កំុេអបយវបមបនទុកខ្លបំងេពកមបនតិចបបនេហើយេទបះមបនរកម្មរេកបះក៏្រតូវែត្រទបំងែដរមបន2-

3ម៉បត់អីអបចេអបយគបត់ឈប់បបនឈប់ 

ក៖ បបទបងលក្ខណះថបេអបយគបត់ខំ្របឹងេរៀនេអបយគបត់បបនល្អអីចឹងហបស? 

ខ៖ 

ជបពិេសសរបល់ៃថ្ងខ្ញុំចង់ែតេអបយកូនរបស់ខ្ញុំខំ្របឹងេរៀននឹងេអបយមបនចំេនះេចះដឹងនឹងេគ

ហបសប្អូនកំុេអបយល្ងិតល្ងង់នឹងេគហបសប្អូន 

ក៖ បបទបងបបទ្រតូវ 

ខ៖ 

កបលណបែដរមបនចំេនះេចះដឹងវបមបនកបរងបរល្អេទបះព្យបមបន្តិចក៏វប្របេសើរជបនឹងបន្តិច

ែដរ 

ក៖ បបទល្អបងមបនអីចង់ែផ្ដផ្ដបំអីេផ្សងេទៀតអត់បង? 



ខ៖ 

ចង់និយបយថបចង់ែតេអបយកូនខំេរៀនសូ្រតែតបុ៉ណ្ណឹងេទេអបយកូនេចបវបភ្លឺស្វបងបន្តិចណបកំុ

េអបយវបពិបបកេវទនបដូចខ្ញុំហបស 

ក៖ ចឹងមបនអីេផ្សងេទៀតអត់បង? 

ខ៖ អត់មបនផងនឹង 

ក៖ 

ចឹងជបចុងេ្រកបយខ្ញុំសូមអរគុណេ្រចើនបងែដរបបនេអបយខ្ញុំសំភបសន៍ែដរទបក់ទងពី្របវត្តិរប

ស់បងចឹងហបសបងចឹងខ្ញុំនឹងយកកបរសំភបសន៍េនះេទបដបក់េទបក្នុងេវបសបយរបស់សបលប

ហបសបងបបទចឹងខ្ញុំអរគុណេ្រចើនហបសបង៕៕៕ 


