
ការសម្ភា សរបស់លោកពូ សន លសឿន 
 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស សសឿន ស ៊ីនួន  ខ៖ អ្នកត្រវូសេសម្ភា ស សន សសឿន 
  េ៖ អ្នកចូលរមួសម្ភា ស ញ ៉ែម ស េន្ធា  

 
ក៖ ជាដំបូងន្ធងខ្ ំសមូញលែងអំ្ណរេ ណដលប់៉ែ ញដលបនឱ្យន្ធងខ្ ំស្វើការសម្ភា សអំ្ព៊ីជ៊ីវត្បវរតិ
របស់ប៉ែន្ធងខ្ ំស ម្ ោះ សសឿន ស ៊ីនួន ជាអ្នកសម្ភា សសៅកន ងថ្លៃសនោះសរើស ម្ ោះសព របស់ប៉ែម្ភន
ស ម្ ោះអ្៊ីញដរ? 
ខ៖ ស ម្ ោះ  សន សសឿន ។ 
ក៖ ចាសថ្លៃសនោះន្ធងខ្ ំបនស្វើការសម្ភា សេឺសៅថ្លៃទ៊ី១១ ញខស៊ីហា ឆ្ន ំ២០១៦ការសម្ភា សសនោះត្រូវ
បនស្វើស ើងសោយការសរៀបចំសោយសកលវទិាល័យសៅសហរដឋអាសមរកិញដលម្ភនស ម្ ោះថា ប ៊ី 
វ៉ែយ យូសោយសកលវទិាល័យសនោះម្ភនកមមវ ិ្ ៊ីសម្ភា សអំ្ព៊ីត្បវរតិរបស់ប៉ែផ្ទា ល់ក៏ដូចជាត្បជាជន
ញខមរសយើងសដើមប៊ីន្ធសពលអ្ន្ធេរសៅឱ្យកូននិងសៅរបស់ប៉ែ ក៏ដូចជាកូនសៅជំន្ធន់សត្កាយអាចញសវង
យល់អំ្ព៊ីជ៊ីវត្បវរតិនិងដំសណើ រសរឿងឆ្កជ៊ីវរិនិងក៏ដូចជាឆ្កជ៊ីវរិអ្ញ្ច ឹងហនឹណា ចាសអ្ញ្ច ឹងសរើប៉ែ
អាចអ្ន ញ្ញា រសដើមប៊ីោក់ការសម្ភា សសនោះោក់ចូលសវបសាយរបសស់ាលាបនញដរឬសទប៉ែបនញដរ
ឬសទ? 
ខ៖ ោក់បនសរើ។ 
ក៖ ញដលសវបសាយសនោះម្ភនស ម្ ោះថា www.cambodiaoralhistory.byu.edu សហើយឥ ូវហនឹងន្ធង
ខ្ ំនឹងស្វើការចាប់ស្តើមសម្ភា សអំ្ព៊ីជ៊ីវត្បវរតិរបស់ប៉ែ សហើយ អ្ញ្ច ងឹសូមប៉ែ ជួយត្បប់ស ម្ ោះសព មក
ខ្ ំមតងសទៀរបនសទ? 
ខ៖ ខ្ ំបទស ម្ ោះ សន សសឿន។ 
ក៖ សរើម្ភនស ម្ ោះសៅសត្ៅញដរឬសទ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនសទ។ 
ក៖ ឬក៏ស ម្ ោះសេសៅព៊ីសកមង? 
ខ៖ អ្រ់ អ្រ់ម្ភនសទ។  
ក៖ អ្ញ្ច ឹងប៉ែ សកើរសៅថ្លៃញខឆ្ន ំកំសណើ រថ្លៃណាញដរ? 
ខ៖ សកើរសៅឆ្ន ំ១៩៦៦។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសរើប៉ែម្ភនទ៊ីកញនែងកំសណើ រសៅឯណាញដរ? 
ខ៖ សៅភូមិ ញត្ពកត្កឡា  ់ឃ ំសំសោង ស្សុកនិងសខរតថ្ត្ពញវង។ 

http://www.cambodiaoralhistory.byu.edu/


ក៖ សរើឆ្ន ំញខមរជាសរវអ្វ៊ី? 
ខ៖ ជាសរវត្ជូក ។ 
ក៖ សរើម្ភនបងបអូនត្បសុស្ស៊ីប៉ែ ន្ធម នន្ធក់ញដរ? 
ខ៖ ត្បុស៣ន្ធក់ ស្ស៊ី២ន្ធក់ ។ 
ក៖ សរើជាកូនទ៊ីប៉ែ ន្ធម ន? 
ខ៖ ខ្ ំបងសេ ។ 
ក៖ សរើឥ ូវហនឹងបងបអូនសៅរសទ់ំងអ្ស់សទ? 
ខ៖ សៅ ។ 
ក៖ សេសៅឯណា? 
ខ៖ ពួកសេម្ភនត្េួសារអ្ស់សហើយហនឹងណាសៅភនំសព និងសៅបឹងសជើងឯក។  
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសរើឪព កស ម្ ោះអ្វ៊ី? 
ខ៖ ដន សន ។ 
ក៖ ទ៊ីកញនែងកំសណើ រសៅឯណាញដរ? 
ខ៖ ភូមិ ញត្ពកត្កឡា ់ ឃ សំំសោង ស្សុកនិងសខរតថ្ត្ពញវង ។ 
ក៖ សកើរសៅញខណាឆ្ន ំណា? 
ខ៖ សាែ ប់បរ់សហើយហនឹងណា។ 
េ៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់សាែ ប់សៅញខណាឆ្ន ំណាញដរ? 
ខ៖ ដប់ឆ្ន ជំាងសហើយ ។ 
េ៖ អ្ញ្ច ឹងឆ្ន ំ២០០៥ រក៏ឺ២០០៦ ? 
ខ៖ ខាង់ឆ្ន ំ២០០០អ្៊ីហនឹងណាវយូរសហើយហនឹងណា។ 
ក៖ ឆ្ន ំញខមរជាសរវអ្វ៊ី? 
ខ៖ ឆ្ន ំឆ្ែូវ។ 
ក៖ សរើគារ់សាែ ប់ឬក៏សៅរស់? 
ខ៖ សាែ ប់សហើយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសបើសាែ ប់ សាែ ប់សៅកន ងឆ្ន ំណា? 
ខ៖ ឆ្ន ំ២០០០។ 
ក៖ សពលសម័យណា? 
ខ៖ សម័យសសមតចសរសជាហ  ន ញសន ។ 
ក៖ សរើម្ភនការចងចាអំ្វ៊ីខែោះជាមួយគារ់? 
ខ៖ ចងចាមំ្ភន។ 



េ៖ ចងចាអំ្វ៊ីខែោះជាមួយឪព ករបស់ពូណា? 
ខ៖ ចងចាដូំចថាអាញបកសហើយហនឹងណា ចាំបនថាសៅជំន្ធន់ប៉ែ ល ពរត្រង់ហនឹងណាវញបកសហើយ
ហនឹងណា។ 
េ៖ ចាសហនឹងសហើយ អ្ញ្ច ឹងសរើគារ់ម្ភនដូចជាអ្ប់រទូំន្ធម នពូសមតចខែោះញដរហនងឹណាពូ? 
ខ៖ គារ់អ្ប់រទូំន្ធម នសយើងបនលអខ្ែ ំងណាសគ់ារ់សែូរស ភាពោបសារ។ 
េ៖ ចាសហនឹងសហើយ។ 
ក៖ សរើម្ភត យស ម្ ោះអ្៊ីញដរ? 
ខ៖ ម្ភត យស ម្ ោះ ត្ទ៊ី ឆ្ ង។ 
ក៖ សកើរសៅថ្លៃញខឆ្ន ណំា? 
ខ៖ ភូមិ ញត្ពកត្កឡា ់ ឃ សំំសោង ស្សុកនិងសខរតថ្ត្ពញវង។ 
ក៖ សរើឆ្ន ំញដលគារ់សកើរឆ្ន ំញខមរជាសរវអ្វ៊ីញដរ? 
ខ៖ ឆ្ន ំសោង ។ 
ក៖ សរើគារ់សាែ ប់ឬក៏រស់ញដរ? 
ខ៖ គារ់សាែ ប់សហើយ។ 
ក៖ ត្បសនិសបើសាែ ប់សៅឆ្ន ំណា? 
ខ៖ ឆ្ន ំ២០០១។ 
ក៖ សពលសម័យណា? 
ខ៖ សម័យសសមតចសរសជា ហ  ន ញសន។ 
ក៖ ចងចាអំ្វ៊ីខែោះជាមួយគារ់? 
ខ៖ ចងចាដូំចថាសបើគារ់សត្បើសហើយហនឹងណាសបើសយើងមិនស្វើសទសយើងខជិលសហើយសដើរសលងអ្ញ្ច ឹងហនងឹ
ណា។ 
ក៖ សរើជ៊ីតាស ម្ ោះអ្៊ី? 
ខ៖ ជ៊ីតាស ម្ ោះត្ទ៊ី និងយាយសហង។ 
ក៖ សកើរសៅថ្លៃញខឆ្ន ណំា? 
ខ៖ សាែ ប់បរ់យូរអ្ស់សហើយហនងឹណា មិនដឹងថាថ្លៃញខឆ្ន ំណាសទម នខ្ ំសកើរសទៀរហនឹងណា។ 
េ៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្រ់ដឺងសទ។ 
ក៖ ទ៊ីកញនែងកំសណើ រសៅឯណាញដរ? 
ខ៖ សៅភូមិ ញត្ពកត្កឡា  ់ឃ ំសំសោង ស្សុកនិងសខរតថ្ត្ពញវងដូចគាន ញដរហនឹងណា។ 
ក៖ សរើឆ្ន ំញដលសកើរឆ្ន ំញខមរជាសរវអ្វ៊ីញដរ? 
ខ៖ មិនដឹងថាគារ់ជាឆ្ន ំអ្៊ី្ងហនងឹវយូរសហើយហនងឹណាខ្ ំមិនចាំសទ។ 



េ៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគារ់សាែ ប់សៅសពលណាញដរពូអ្រ់ចាំសទសណាោះ? 
ខ៖ មិនចាសំទយូរសហើយហនឹងណាចាំព៊ីញបកប៉ែ ល ពរសណាោះហនឹងណា។ 
ក៖ សរើជ៊ីដូនស ម្ ោះអ្វ៊ី? 
ខ៖ ជ៊ីដូនស ម្ ោះឌ ច ្ំហនឹងសណោះ។ 
េ៖ ជ៊ីដូនដូចជាសលាកយាយរបស់ពូហនឹងណា? 
ខ៖ សលាកយាយម្ភនញរយាយសហងហនឹងសហើយោក់អ្ញ្ច ឹងញរមតងសៅយាយសហងអ្ញ្ច ងឹសហើយ។ 
េ៖ អ្ញ្ច ឹងសរើគារ់សាែ ប់ឬក៏រស់ញដរពូ? 
ខ៖ សាែ ប់ទំងអ្ស់គាន ហនឹងយូរសហើយហនឹងណាតាងំព៊ីញបកប៉ែ ល ពរមកសណាោះតាខ្ ំយាយខ្ ំសាែ ប់
ទំងអ្ស់ហនឹងណាទំងខ្ងត្បុសទំងខ្ងស្ស៊ី ។ 
ក៖ សរើឪព កម្ភត យនិងជ៊ីដូនជ៊ីតាធ្លែ ប់ញដរបនសៅរស់សៅត្បសទសសត្ៅញដររសឺទ? 
ខ៖ មិនញដលធ្លែ ប់សទសៅញរស្សុកញខមរហនឹងណា។ 
ក៖ សរើសរៀនដល់ថាន ក់ទ៊ីប៉ែ ន្ធម ន? 
ខ៖ ខ្ ំសរៀនបនដលថ់ាន ក់ទ៊ី៧ ។ 
ក៖ សរៀនសៅសាលាបឋមសិកាណាញដរ? 
ខ៖ បឋមសិកាភូមិទឹកថាែ  ឃ សំំសោង ថាន ក់ទ៊ី៧។ 
េ៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសាលាហនឹងស ម្ ោះអ្៊ីសេញដរពូ? 
ខ៖ សភែចស ម្ ោះសាលាសទៀរហនឹងណាសភែចបរ់សហើយហនឹងណា។ 
េ៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសរើអ្ន វទិាល័យសៅណាវ ិញដរពូ? 
ខ៖ អ្ន វទិាល័យទឹកថាែ ហនឹងសហើយហនឹងណាសត្រោះខ្នសរៀនសៅហនឹងយូរសហើយហនឹងណា។ 
ក៖ សរើកត៊ីស្សថ្ម៉ែសៅថ្លៃអ្ន្ធេរចង់កាែ យសៅជាអ្វ៊ីញដរ? 
ខ៖ ចង់កាែ យសៅជាអ្នកម្ភនញដរញរវមិនម្ភនណា។ 
េ៖ អ្រ់សទចង់កាែ យសៅជាត្េូសពទយឬក៏ត្េួបសត្ងៀនអ្៊ីវ៉ែន់ហនឹងណា? 
ខ៖ ចង់ញដរហនឹងណាញរវអ្សមរថភាពវមិនដលហ់នឹងណានិយាយអ្ញ្ច ឹងញរមតងញរហមងសៅហនឹង
ណា។  
ក៖ សរើធ្លែ ប់ស្វើញស្សចម្ភា រញដរឬសទ? 
ខ៖ អាសរឿងស្វើហនឹងស ើងញឆ្អរអ្ស់សហើយហនឹងណា ស្វើញរកពន់អ្៊ីមួយចប់អ្ស់សហើយហនឹងណា។ 
ក៖ ឬក៏ត្េសួារជាអ្នករកស ៊ី? 
ខ៖ ខ្ ំហនឹងសមសេទំងអ្ស់សត្រោះបន្ធា ប់ព៊ីញម៉ែមកេឺម្ភនញរសយើងហនងឹសហើយណា។ 
េ៖ អ្ញ្ច ឹងសពលហនឹងសរើពូត្បកបរបស់អ្៊ីញដរពូ? 



ខ៖ កាលហនឹងខ្ ំសៅជាមួយម្ភត យស្វើញស្សចម្ភា រហនងឹណាម្ភនស្វើសអ៊ីសទមិនម្ភនជួ ដូរអ្៊ីដូចឥ ូវ
ហនឹងសទណា។ 
ក៖ សរើសរៀបការសៅថ្លៃញខឆ្ន ំណាសៅឯណាញដរ? 
ខ៖ សរៀបការសៅភូមិបឹកស្ារ ឃ ំរមរ ស្សុកនិងសខរតថ្ត្ពញវង សៅឆ្ន ំ១៩៩៣។ 
ក៖ សរើប៉ែឯងសរៀបការសោយឪព កម្ភត យសរៀបចំឱ្យឬក៏ស្សលា ់គាន សោយសចោះខែួនឯង? 
ខ៖ សរៀបការសោយសចោះខែួនឯង។ 
េ៖ អ្ញ្ច ឹងសៅបនពួកគារ់សរៀបចំឱ្យសៅសណាោះ? 
ខ៖ ហនឹងសហើយរួចបនគារ់សរៀបចំឱ្យសៅ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសរើសពលញដរប៉ែ ជួបគាន ជាមួយនឹងម្ភ៉ែ ក់ដំបូងសៅណាញដរ? 
ខ៖ ឆ្ន ំ១៩៩៣ ។ 
ក៖ សរើសពលសរៀបការហនឹងម្ភនបណាត លការញដរឬសទ? 
ខ៖ ម្ភនៗសរៀបចំមួយសអ្មឱ្យសៅខ្ងស្ស៊ី។ 
េ៖ ឱ្យដូចជាសមតចញដរពូបណាត រការហនឹងណា? 
ខ៖ កាលជំន្ធន់ហនឹងឱ្យសេប៊ីជ៊ី កាលហនឹងសេបង្គា ប់ប៊ីជ៊ី។ 
េ៖ ចាសហនឹងសហើយ។ 
ក៖ សរើជ៊ីវរិសពលបចច បបននកាលនិងអ្រ៊ីរកាលសរើម្ភនភាពខ សគាន ដូចសមតចខែោះញដរ? 
ខ៖ កាលហនឹងវលំបកខ្ែ ំងណាស់ប៉ែ ញនតស្សូវអ្ងារសយើងវស្វើបនសត្ចើនណាសញ់រដល់ញរឥ ូវសនោះ
ពិបកណាស់ពិបកញមនញទនញរមតងម្ភា លហនឹងស្សលួរកញដរហនឹងណា។  
េ៖ ញរដល់សពលឥ វូហនឹងពិបកជាងវ ិសណាោះ? 
ខ៖ បទពិបកជាងឥ ូវហនឹងបនតិចបទ។ 
ក៖ សរើចូលចិរតមហូបអ្វ៊ីជាងសេ?សចោះស្វើមហូបសទ? 
ខ៖ សចោះស្វើឆ្ សសាៃ រអ្៊ីទំងអ្ស់។ 
ក៖ សចោះស្វើមហូបព៊ីនរណា? 
ខ៖ សចោះសមើលព៊ីសេ ឈរសមើលសេយូរៗសៅក៏សចោះសហើយ។ 
ក៖ សពលទំសនរចូលចិរតស្វើអ្វ៊ី? 
ខ៖ សពលទំសនរចូលចិរតជាងសេសមើលទូរទសសន៍អ្៊ីហនឹងណា ឯកសារសរវអ្៊ីសៅហនឹងណា។ 
ក៖ ចូលចិរតសៅកមានតសៅទ៊ីកញនែងណា? 
ខ៖ សដើរញរតាមម្ភរ់ទសនែហនឹងណាសមើលសេសមើលឯងហនឹងណា។ 
ក៖ ចូលចិរតសលងញលបងត្បជាត្បិយអ្វ៊ីញដរសទ? 
ខ៖ សលងអ្ងា  សបោះឈូងអ្៊ីហនឹងញដរហនឹងណា។ 



ក៖ ចូលចិរតចសត្មៀងញបបណាញដរ? 
ខ៖ ចសត្មៀងចូលចិរតទំងអ្ស់បទសម័យ បទប ោណអ្៊ីទំងអ្ស់។ 
ក៖ ចូលចិរតអ្នកចសត្មៀងមួយណាជាងសេ? 
ខ៖ ស្សលា ់សលាកស ិន ស ៊ីសាម រជាងសេនិងអ្នកន្ធងរស់ សសរ ៊ីស ទា អ្នកចសត្មៀងព៊ីសដើម។ 
ក៖ សចោះសត្ចៀងនិងសលងឧបករណ៍សភែងញដរឬសទ? 
ខ៖ អ្រ់សចោះសទ។ 
ក៖ ច ោះបងបអូនសចោះសលងសទ? 
ខ៖ អ្រ់សចោះសលងសទ សចោះញរសត្ចៀងខ្ោ៉ែ អូ្សខបនតិចបនតួចហនឹងណាតាម្ាោះសេហនឹងណា។ 
ក៖ សូមត្បប់ខ្ ំព៊ីជ៊ីវរិប៉ែ សពលជំន្ធន់ប៉ែ លពរបនសទ? 
េ៖ ជំន្ធន់ប៉ែ ល ពរសរើពូម្ភនបញ្ញហ អ្វ៊ីខែោះអាចត្បប់ខ្ ំបនសទ? 
ខ៖ កាលសៅជំន្ធន់ប៉ែ ល ពរម្ភនត្គាប់សផ្ទែ ងទម្ភែ ក់ត្គាប់ញបកសយើងន្ធំគាន ររ់ប៉ែោះសជើហនឹងណាររ់ចង់
ង្គប់សៅសហើយហនឹងណាជាមួយនិងសខ្ម ចតាខ្ ំហនឹងណា មិនម្ភនអ្៊ីសទសអ៊ីក៏ម្ភនញដរសហើយេិរញរព៊ី
ររ់ស្វើសមតចឱ្យញរបនរួចខែួនឱ្យញរបនរស់កាលជំន្ធន់ហនឹងសន្ធោះ ។ 
េ៖ ចាស ! 
ក៖ សរើការហូបច ោះយា៉ែងសមតចញដរ? 
ខ៖ កាលជំន្ធន់ហនឹងពិបកណាស់ជំន្ធន់ហនងឹសន្ធោះសេមិនបឱ្យសយើងហូបច កសព ម្ភរ់សទហូប
ទល់ញរលួចលាក់ សបើអ្ញ្ច ឹងសេនឹងចាប់សយើងសេនឹងយកសយើងសៅកសាងសហើយសៅជំន្ធន់ហនឹង
សន្ធោះ។ 
ក៖ សពលញដលបនរចួខែួនសច ព៊ីជំន្ធន់ប៉ែ លពរហនឹងម្ភនអារមមណ៍យា៉ែងណាញដរ? 
ខ៖ រួចព៊ីជំន្ធន់ប៉ែ ល ពរហនឹងមកដល់ជំន្ធន់សពវថ្លៃសនោះវសបាយចិរតញមនញទនសត្រោះអ្៊ីសៅជំន្ធន់
ហនឹងវពិបកណាស់ស ៊ីញរេល់សចក េល់លហ ងអ្៊ីហនងឹណាសហើយនឹងញសបកសគា ញសបកអ្៊ីហនឹងណាច ោះ
ជំន្ធន់ហនឹងម្ភនសអ៊ីសទស្វើសមតចឱ្យញររសស់ិហនឹងណាសហើយអាបយស្សូវសាល៊ីហនឹងណាកាលជំន្ធន់
ហនឹងសយើងលាយជាមួយសររម្ភនញរអ្ងាមួយត្គាប់ៗសទណាច ោះជំន្ធន់ហនងឹសយើងម្ភនទន់ស្វើញស្ស
អ្៊ីបនកាលហនឹងញបកសហើយហនឹងណា។ 
ក៖ សរើម្ភនសៅសលស់ាច់ញារិណាខែោះសពលញដលញបកព៊ីជំន្ធន់ហនឹង? 
ខ៖ ម្ភនសាច់ញារិខ្ងឪព កសៅសល់ត្បញហលជាប៊ី បួនន្ធក់ញដរហនឹងណាសៅញស្សសណាោះម្ភន្ំ
ហិន ្ំយាម ្ំស ៉ែ ្ំយិន ្ំយាមហនងឹណាសៅប៊ីបួនន្ធក់ហនឹងសៅសពលញបកមក។ 
ក៖ សរើបន្ធា ប់ព៊ីរបបប៉ែ ល ពរមកសរើត្បកបរបរអ្វ៊ីចិញ្ច ឹមជ៊ីវរិញដរ? 
ខ៖ ស្វើញស្សចម្ភា រហនឹងណាសបើមិនស្វើញស្សសរើបនសអ៊ីហូបសៅស្វើដឹងញរបនម្ភនស្សូវហូបសហើយ។ 
ក៖ សរើអ្វ៊ីញដលចងចាជំាងសេសៅកន ងជ៊ីវរិ? 



ខ៖ ចងចាជំាងសេសៅកន ងជ៊ីវរិមិនដឹងជាសអ៊ីសទ។ 
េ៖ ដូចជាអារមមណ៍ញដលសបាយអារមមណ៍សកើរទ កខអ្៊ីហនឹងណាញដលពូមិនអាចបំសភែចសៅកន ងជ៊ីវរិ
ហនឹងបនហនឹងណាពូ? 
ខ៖ អូ្...កាលមួយជំន្ធន់ហនឹងសន្ធោះចងចាំជាងសេេឺសពលញដលសេទម្ភែ ក់ត្គាប់មកសហើយសយើងចងចាំ
ខ្ែ ំងណាស់ដលឥ់ ូវហនឹងសន្ធោះ ដល់ញរសពលឥ ូវហនឹងសេសួរអ្ញ្ច ឹងសៅម្ភនអ្៊ីសទម្ភនញរត្បប់សេ
ថាអ្ញ្ច ឹងហនឹងណាសយើងររ់ សយើងត្កាបសយើងលនូទំងអ្ស់មួយចប់ហនឹងសហើយអាហនឹងសហើយណា
ញដរចងចាំជាងសេសន្ធោះឯង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសរើសត្កាយព៊ីសរៀបការសហើយសរើម្ភនកូនសៅប៉ែ ន្ធម នន្ធក់ញដរ? 
ខ៖ ម្ភនកូន៤ន្ធក់។ 
ក៖ ម្ភនស ម្ ោះអ្វ៊ីខែោះ? 
ខ៖ ស ម្ ោះសសឿន ចាន់និងស ម្ ោះ សសឿនទិរយ សសឿន ស ៊ីនួន និងសសឿន ស ជា។ 
េ៖ ស្ស៊ី២ ត្បុស២សណាោះ? 
ខ៖ ហនឹងសហើយស្ស៊ី២ ត្បុស២។ 
ក៖ សរើម្ភនកូនចិញ្ច ឹមសទ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនសទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសរើត្បពនាម្ភនស ម្ ោះអ្វ៊ីញដរ? 
ខ៖ ស ម្ ោះ អ្រ ន ន រកនឹកវមិនសឃើ ស ម្ ោះត្បពនា។ 
ក៖ សរើគារ់ម្ភនចរកិញបបណាញដរ? 
ខ៖ គារ់ម្ភនចរកិស ភាពោបសារ។ 
ក៖ សរើឥ ូវហនឹងគារ់ត្បកបរបរអ្វ៊ីញដរ? 
ខ៖ គារ់ស្វើការសោងចត្ក ឥ ហូនឹងម្ភនស្វើអ្៊ីសទស្វើសាប ូ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសរើរសបៀបចិញ្ច ឹមនិងអ្ប់រកូំនសោយរសបៀបណា? 
ខ៖ គារ់អ្ប់រកូំនឱ្យរកយសមដ៊ីនិងកាយវកិារអ្៊ីបនតិចបនតួចហនឹងណា។ 
ក៖ សរើម្ភនបនឱ្យកូនសៅទទួលការសិកាទំងអ្ស់គាន ញដរឬសទ? 
ខ៖ ឱ្យសៅសរើឱ្យសៅញរទំងអ្សគ់ាន ហនឹងណាសៅសរៀនអ្៊ីមួយចប់ហនងឹណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសរើសហរ អ្៊ីបនជាប៉ែឱ្យកូនសៅសរៀន? 
ខ៖ ឱ្យវសៅសិកាសដើមប៊ីឱ្យវហនងឹវសចោះដឹងហនឹងណាសដើមប៊ីឱ្យម្ភនការង្គរលអស្វើសៅម ខសទៀរហនឹង
ណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសរើរថ្មែថ្នការអ្ប់រមំ្ភនរថ្មែយា៉ែងណាចំសរោះប៉ែ? 
ខ៖ វម្ភនអ្រថន័យត្ជាលសត្ៅណាស់ចំសរោះសត្ម្ភប់ម្ភតាបិតា។ 



េ៖ រសបៀបសមតចញដរពូញដរពូេិរថាវរថ្មែនិងអ្សាច រយហនឹងណាពូ? 
ខ៖ សមតចការសិកាហនងឹសណាោះញដលម្ភត យឪព កបនឱ្យវសរៀហនឹងណាវម្ភនរថ្មែត្ជាលសត្ៅខ្ែ ំង
ណាស់ណាចំសរោះម្ភតាបិតាសត្ម្ភប់ឪព កម្ភត យត្េប់រូបហនឹងណាសដើមប៊ីញរកូនៗបនការង្គរអ្៊ីស្វើ
លអៗសៅហនឹងណានិយាយឱ្យត្រង់ញរមតហនឹងណាគាម នអ្៊ីលាក់សទ ។ 
េ៖ ចាសហនឹងសហើយ ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹង សរើប៉ែម្ភនបទពិសសា្ន៍លអៗអ្វ៊ីខែោះសត្ម្ភប់ញចកចាយជួនដល់កូនៗនិងសៅជំន្ធន់
សត្កាយឱ្យគារ់ស្វើសមតចញដរត្បញដរត្បសៅយា៉ែងសមតចញដរ? 
ខ៖ ម្ភនបទពិសសា្ន៍ណាញដលម្ភនរកយសមដ៊ីណាដលរលអសត្ម្ភប់ញចកចាយសៅដល់ពួកវ
ជំន្ធន់សត្កាយឱ្យស្វើលអឱ្យពួកវសចោះដឹងសចោះសគារពចាស់ទ ំសចោះដឹងខ សដឹងត្រូវដឹងរកយលអនិងរកយ
អាត្កក់។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់អ្នកម៊ីងសរើអ្នកម៊ីងស្វើយា៉ែងណាសដើមប៊ីឱ្យត្េួសារម្ភនស ភមងាល? 
ខ៖ ត្រូវម្ភនរកយសមដ៊ីោបសារ ទន់ភែន់បនត្េួសារសយើងហនឹងម្ភនស ភមងាល។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសពលញដរត្េួសារម្ភនបញ្ញហ សរើប៉ែម្ភនវ ិ្ ៊ីដូចសមតចសដើមប៊ីស្វើការសោោះស្សាយ? 
ខ៖ វធិ្លនការសោោះស្សាយម្ភនញររកយសមដ៊ីមួយសទសដើមប៊ីសោោះស្សាយហនឹងណាញដលអាចលួង
សលាមមន សសហនងឹបនក ំសត្បើអំ្សពើហិងា។  
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសរើម្ភនដំបូលន្ធម នអ្៊ីខែោះចង់ផ្ទត ំស្្ើរឱ្យកូនសៅជំន្ធន់សត្កាយសនោះញដលគារ់មិនទន់សកើរ
និងមិនទន់បនសាា ល់ម ខ សនោះសរើម៊ីងម្ភនអ្៊ីចង់ផ្ទត ំស្្ើរសៅគារ់អ្រ់សរើចង់ឱ្យពួកគារ់សដើរសលើ្ែូវ
សមតចញដរ? 
ខ៖ ចាសចង់ផ្ទត ំញរផ្ទត ថំាខ្ ំញរងញរសរសៅកូនៗខ្ ំថាកូនណាសបើអ្រ់ព៊ីប៉ែ សៅណាកូនត្រូវញររស់សៅស្វើ
ជាមន សសលអក ំោប់អានមន សសមិនលអ។ 
ក៖ ចាសហនឹងសហើយលអញមនញទនចាសអ្រេ ណប៉ែសត្ចើនសៅកន ងការសម្ភា ហនឹងជាមួយនឹងពួកសយើង
ហនឹងសហើយអ្វ៊ីទងំអ្ស់ហនឹងទ កសត្ម្ភប់កូនសៅជំន្ធន់សត្កាយបនដឹងនិងសាត ប់ញដរបនរកាទ កសៅ
កន ងសវបសាយខ្ងសលើរបសស់កលវទិាBYUញដរខ្ ំបនត្បប់ខ្ងសលើហនឹង អ្រេ ណសត្ចើនប៉ែ។ 
េ៖ ចាសអ្រេ ណ៕ 
 
 


