
ការសំភាស៏របស់លោកយាយសាន សុខ 

 ១=អនកសំភាស៏លគល ម្ ោះគង់លអៀលី    ២=អនកលគសំភាស៏ល ម្ ោះសាន សុខ 

១. អញ្ច ឹងថ្ងៃលនោះគឺថ្ងៃទី២២ខខ០១ឆ្ន ំ២០១៧នាងខ្ុំល ម្ ោះគង់លអៀលីកំពុងខែសថិែលៅភូមិដីឥដឋអញ្ច ឹង 
 ខៃុំសូមជំរាបសួរលៅដល់លោកយាយអញ្ច ឹងខ្ុំបានល្វើការលោយសកលវទិាល័យមួយខដលលៅស
 ហរដឋោលមរចិខដលមានល ម្ ោះថាសកលវទិាល័យនិងលរៀបចំគំលរាងលដើមបសំីភាស៏លៅដល់អំពូមីង
 លោកយាយទំងអស់លៅកនុងរបលទសកមពុជាលោយគាែ់មានកំណែ់លហែុអំលពើជីវរបវែិតរបស់គាែ់ 
 នីមួយៗយា៉ាងមិចខលោះលហើយលែើគាែ់និងបានែស ូអវីខលោះអញ្ច ឹងណាលោកយាយអញ្ច ឹងលោកយាយលែើ
 ខ្ុំោចសំុអនុញ្ញា ែសួរសំនួរខលោះអំពីរបស់លោកយាយពីកុមារភាពលៅដល់លពលបចចុបបនននិងបានលទ
 លោកយាយ។ 

២. បាន! 

១. អញ្ច ឹងលោកយាយលៅលពលខដលលោកយាយបានមានរបសាន៏មកកាន់ខ្ុំអញ្ច ឹងខ្ុំនិងអែ់រា  អំពី
 អវីខដលលោកយាយមានរបសាន៏និងកែ់ចូលអវីខដលកំពុងខែងែសំលមលងលោកកយាយនិង 
 អញ្ច ឹងសកលវទិាល័យនិងលគែំរវូនិងគុបពីរការសភាស៏របស់លោកយាយរវាងលោកយាយនិងខ្ុំ 
 និងលដើមបីជាចាប់ចំលងមួយលៅលោលោកយាយវញិអញ្ច ឹងលែើលោកយាយមានអស្ស័យដ្ឋឋ នខដ
 លោកយាយ។ 

២. លៅឃំុដីឥដឋ ខែមតង ផទោះនិងដីនិងរបស់ខ្ុំទំងអស់។ 

១. ចា! អញ្ច ឹងលោកយាយលែើល ម្ ោះលពញរបស់លោកយាយមាន ល ម្ ោះអវីខដល? 

២. សាន សុខ។ 

១. សាន សុខន៏លោកយាយ! 

២. ចា។ 

១. អញ្ច ឹងលែើលោកយាយមានល ម្ ោះលៅលរៅឬក៏ល ម្ ោះពីកុមារភាពអីអែ់លោកយាយ។ 

២. មានខែមួយនិង។ 

១. ចា លោកយាយ អញ្ច ឹងលោកយាយអែ់លទសខ្ុំចង់សួរបខនថមលទៀែពីថ្ងៃខខកំលណើ ែរបស់លោក
 យាយលែើលោកយាយលៅចំាថ្ងៃខខឆ្ន ំកំលណើ ែរបស់លោកយាយាយលែើលោកយាយលៅចំាថ្ងៃខខឆ្ន ំ
 កំលណើ ែរបស់លោកយាយលទថាលែើលោកយាយលកើែលៅថ្ងៃខខឆ្ន ំណាខដលោកយាយ? 



២. ខ្ុំលភលចលហើយខខលហើយនិងថ្ងៃលភលចលហើយចំាខែឆ្ន ំ? 

១. ចា ឆ្ន ំណាខដលលោកយាយ? 

២. ខ្ុំឆ្ន ំលរាង អឺ ឆ្ន ំមាញ់។ 

១. លហើយលបើគិែមកដល់សពវថ្ងៃនិងលែើលោកយាយមានោយុប៉ាុនាម នខដល? 

២. ៧៦ ឆ្ន ំ។ 

១. ចា អញ្ច ឹងលែើលោកយាយលៅទីកខនលងរបស់លោកយកនិងនងលៅនណាខដលោកយាយ? 

២. លៅនិងខែមតងលកើែជាជីដូនជីាអីលៅនិង។ 

១. អញ្ច ឹងលោកយាយរស់លៅភូមិដ៏ឥដឋខែមតងអញ្ច ឹងលោកយាយលែើថ្ងៃខខឆ្ន ំកំលណើ ែឪពុកមាត យ 
 របស់លោកយាយនិងគាែ់លកើែលៅឆ្ន ំណាខដរ? 

២. អែ់ដឹងលទឆ្ន ំលកើែនិងខែឆ្ន ំគាែ់ខែមតងគាែ់ឆ្ន ំមរមី។ 

១. លហើយចុោះមាត យ? 

២. មាត យខ្ុំឆ្ន ំខាល។ 

១. ចា!អញ្ច ឹងឪពុកមាត យរបស់លោកយាយមកដល់សពវថ្ងៃនិងគាែ់មានោយុប៉ាុនាម នខដល  លោក
 យាយ? 

២. គាែ់សាល ប់អស់លហើយុ។ 

១. ប៉ាុខនតគាែ់មានោយុប៉ាុនាម ន? 

២. អែ់ថាគាែ់ោយុប៉ាុនាម នលទកាោគាែ់សាល ប់៧០ជាងលៅលហើយមកដល់ឥឡូវនិងរបខហលជា២០ 
 ឆ្ន ំលហើយាំងពីចាប់ោពល់ពែមកលមល៉ាោះ។ 

១. អញ្ច ឹងរបខហលជា៩០ជាងឬក៏ជិែ១០០អីលហើយ? 

២. អឺ លររោះមិនដឹងប៉ាុនាម នលទខ្ុំអែ់ចំាខដល។ 

១. អញ្ច ឹងភូមិឃំុខដលពួកគាែ់រស់លៅទីនិងខដលខមនលោកយាយ? 

២.  ជីដូនជីាខ្ុំអីក៏លៅនិងខដរ។ 



១. លហើយចុោះលោកយាយលែើោយុរបស់ពួកគាែ់មកគាែ់ាំងលពលបចចុបបននោយុប៉ាុនាម នខដរលោក   
 យាយ។ 

២. ៨០ ជាងលហើយ។ 

១. អរគុណលោកយាយអញ្ច ឹងលោែយាយមានចាំឆ្ន ំខដលលោកលរៀបការខដលលទលោកយាយ? 

២. ចំាឆ្ន ំពីណា? 

១. របស់លោកយាយ? 

២. ខ្ុំអែ់មានរគួសារផងល្វើមិចបានដឹងលពលការ? 

១. អញ្ច ឹងលោកយាយលៅខែមាន ក់នងលទហ៏? 

២. លៅមាន ក់នងលមើលកមួយនិងបអួន។ 

១. លោកយាយខ្ុំដឹងសួរលោកយាយបខនលមលទៀែអែ់លទសលោកយាយលែើលោកយាយធ្លល ប់លរៀន
 ភាសាអវីលផេងអែ់លរៅពីភាសាខខមរនិងលោកយាយ? 

២. ខ្ុំអែ់លចោះអកេលទខ្ុំរាល់ថ្ងៃនិង។ 

១. អញ្ច ឹងលោយាយអែ់បានលរៀន? 

២. អែ់បានលរៀនទំងអស់អែ់លចោះលទបអូនៗបានលគលចោះ 

១. អញ្ច ឹងលោកយាយលែើលោកយាយមានបងបអូនរបុសស្សីប៉ាុនាម នខដល? 

២. បងបអូនខ្ុំមានរបំាបីនាក់។ 

១. របុសប៉ាុនាម នស្សីប៉ាុនាម ន? 

២. ស្សីបួន របុសបួន។ 

១. ចាអញ្ច ឹងលែើលោកយាយោចលរៀបរាប់អំពីរបវែិតរបស់បងបអូនលោកយាយបនតិចលោយខ្ុំបាន  សាត
 ប់ផងបានលទលោកយាយ? 

២. លៅទំងបួននាក់បងបអូនខ្ុំនិងសាល ប់លៅខែ៤រស់លៅសពវថ្ងៃខ្ុំលហើយខម៉ាវានិងលហើយស្សីៗលៅ  ខែ
 ២នាក់លទ។ 



១. ចា អញ្ច ឹងលោកយាយលែើជីវែិការែស ូរបស់បងបអូនលោកយាយគាែ់មានជីវែិរស់លៅខបក 
 ណាខដលជីវភាពរបស់ពួកគាែ់និងលោកយាយ? 

២. ជីវភាពរបស់ពួកគាែ់រគាន់ខែរពឹកោៃ ច។ 

១. អញ្ច ឹងគាែ់មូយម្យមខមនលោយាយ? 

២. ចា រគាន់មា៉ា រពឹកោៃ ច។ 

១ ចា ចា អញ្ច ឹងលោកយាយខ្ុំអរគុណលោកយាយអវីខដលលោកយាយបាននិងនិយាយអញ្ច ឹង  ខ្ុំ
 និងសូមសួរបខនថមលទៀែអំពីជីវែិរបវែិតរបស់លោកយាយអញ្ច ឹងលែើលោកយាយោចរបាប់ខ្ុំបខនថម
 លទៀែអំពីជិវែិថ្នការែស ូាំងរា៉ា ជីវែិលៅកុមារភាពមកដល់លពលបចចុបបននលែើលោកយាយមានការែ
 ស ូអវីខលោះលោកយាយ? 

២. ខ្ុំរកសំុខរកទឹកលទលហើយលៅដំ្ឋបខនល។ 

១. មានអវីបខនថមលទៀែអែ់? 

២. ដំ្ឋលរែ ដំ្ឋសខណត កខែប៉ាុននិង។ 

១. ចុោះលោកយាយអឺជីវែិខដលលោកយាយែស ូលៅជំនាន់ពល់ពែលែើលោកយាយមានការ  
 ពិបាកអវីខលោះលោកយាយ? 

២. វាពិបាក ពិបាកលហើយមិនបាច់និយាយលទលរឿងនិងលរឿងពល់ពែ់កំុនិយាយវាអែ់មានអីនិយាយលរឿង 
 ពល់ពែលទលបើនិយាយលៅវាខឆអែណាស់។់ ់

១. ចុោះលបើខ្ុំបង់លោយលោកយាយលរៀបរាប់ការលំបាករបស់លោកយាយបានលទ? 

២. ខ្ុំលគលោយលៅខាងកាែ់លដរលគលោយលៅសទុងមួយោទិែយលចញមកលគលោយលៅលដរវញិ។ 

១. ចា! 

២. លគរកថ្វលចាលខដលខែគុណបុណយលោកជួយលៅរស់លៅដល់សពវថ្ងៃនិង។ 

១. ចា អញ្ច ឹងលោកយាយលែើបងបអូនលោកយាយឬរគួសារលោកយាយធ្លល ប់បានលរៀនថាល្វើឧបករណ៏ 
 លភលច ឬក៏ជាអនកលភលងខខមរអី? 

២. អែ់មានអនកល្វើចំការទំងអស់។ 

១. អញ្ច ឹងគាែ់ជាអនកចំការមិនខមនជាអនករកសីុលទលោកយាយន៏? 



២. អនកចំការដំ្ឋបខនលមានល្វើអី។ 

១. ចា អញ្ច ឹងលោកយាយលែើលោកយាយធ្លល ប់ល្វើការអវីលផេងលទៀែពីការល្វើខស្សចំការនិងលោកយាយ? 

២. ខ្ុំលដរកាែ់បនតិចបនតួច។ 

១. ចា អញ្ច ឹងលោកយាយចូលចិែតលែើជាបទចំលរៀងអវីលហើយគាែ់ជាបទចំលរៀងខដលគាែ់បានលរចៀងនិង 
 គាែ់ារាខដលគាែ់បានលរចៀងនិងគាែ់មានល ម្ ោះអវីខដលលោកយាយ? 

២. មានខែស ុនសីុសាមុែ។ 

១. ខដលលោកយាយចូលចិែតជាងលគ? 

២. ចា! 

១. ចា! 

២. លហើយនិងហួែមាសនិងខប៉ានរ ៉ានខែបីនាក់និងលទ។ 

១. អញ្ច ឹងអែ់លទសលោកយាយលែើមហូបខដលលោកយាយចូលចិែតពិសារលែើជាមហូបអីខដល  លោក
 យាយ? 

២. ទូរលៅ មិចចាំបាច់លរ ើសលទ។ 

១. ជាមហូបខខមរទំងអស់ខែមតងន៏លោកយាយ? 

២. ចា! 

១. ចា អញ្ច ឹងលែើលោកយាយចូលចិែតខលបងដូចខលបងរបថ្ពណីខខមរលយើងមានលែើលោកយាយចូលចិែត 
 ខលបង របថ្ពណីរបលភទណាខដលលោកយាយ 

២. របថ្ពណីខខមរមានខែលភលងខខមរនិងចូលចិែតជាងលគ។ 

១. ចុោះលពលលោកយាយលៅវាយុរវយ័ឬកុមារអីលោកយាយបានខលបងជាខលបងរបថ្ពណីអវីខលោះ? 

២. ខ្ុំអែ់ដឹងលទលភលចអស់លហើយ។ 

១. អញ្ច ឹងអែ់លទសលោកយាយលែើលោកយាយោចរបាប់ខ្ុំអំពីលពលលវោដ៏លំបាកបំផុែលៅកនុង 
 ជីវែិរបស់លោកយាយខដលលោកយាយគិែថាវាពិបាកខាល ំងបំផុែសរមាប់លោកយាយលែើជាអីវលៅ
 ខដលពិបាកបំផុែ? 



២. សម័យពល់ពែនិងខែមតង។ 

១. លែើលោកយាយោចលរៀបរាប់បានលទលោកយាយ? 

២. លបើខ្ុំសាល ប់លៅខ្ុំមិនលោយលកើែលទលបើស្សុកមិនចាយលុយលបើស្សកុចាយលុយខ្ុំលកើែលទៀែ។ 

១. ចា។ 

២. ខែប៉ាុនហនឹង។ 

១. លែើលោកយាយលែើសម័យនិងលគល្វើទរណុកមមឬល្វើបាមលយើងខបកណាខដល? 

២. វាមិនពិបាកអីលទខែវាពិបាកលរឿងហូបចុកហូបចុកវាអែ់រគប់រគាន់។ 

១. ចា! 

២. ពិបាកខែប៉ាុនាម ននិង? 

១. អញ្ច ឹងលែើលោកយាយបានឆលងកាែ់ការលំបាកមួយនិងបានលដ្ឋយលបៀបណាខដលលោកយាយ? 

២. ពិបាក លរ ៉ាែកនាត ប់។ 

១. លែើលោកយាយបានឆលងកាែ់វាបានលដ្ឋយរលបៀបណាខដលលោកយាយ? 

២. លចោះខែល្វើាមលគលៅវាគាម នអវីនិយាយលទៀែលទមានខែប៉ាុននិង។ 

១. អញ្ច ឹងលោកយាយលៅលពលខដលខបកពីសម័យនិងមកលោកយាយបានល្វើអវីលទៀែអែ់  លោក
 យាយ? 

២. អែ់មានល្វើអីលទដ្ឋំខែបខនលនិងខែមតង។ 

១. អញ្ច ឹងលែើលោកយាយោចរបាប់ខ្ុំបខនថមលទៀែអំពីបទពិលសា្ន៏លអខដលលោកយាយមាន  បទ
 ពិលសា្ន៏លអរហូែមកដល់លពលបចចុបបននលែើលោកយាយមានបិទពិលសា្ន៏លអរហូែមកដល់ 
 លពលបចចុបបននលែើលោកយាយមានរបវែិតអវីខលោះខដលលោកយាយគិែថាវាជាបទពិលសា្ន៏លអរហូែ
 មកដល់លអបំផុែរបស់លោកយាយ? 

២. មានសអីមានខែដំ្ឋបខនថនិងរបវែិតខ្ុំែស ូមានខែប៉ាុនហនឹង។ 

១. បទពិលសា្ន៏យាយ? 

២. ចា បទពិលសា្ន៏ដំ្ឋអីសអីក៏ដំ្ឋខដរ។ 



១. លោយខែជា 

២. លោយខែមានរបស់ខដលលលើរពោះ្រណីដំ្ឋទំងអស់។ 

១.                                                      
                                                
     ។ 

២.                      ។ 

១.  ! 

២.                    ។ 

១.  ! 

២.                                      ។ 

១.   !                                                ? 

២.                             ។ 

១.                      ។ 

២.   

១.                                                       
                                                   BYU? 

២. មានអីអរគុណខែប៉ាុនហនឹង 

១. លែើលោកយាយគិែថាវាលអឬមិងលអសរមាប់ការសភាស៏និង? 

២. វាអែ់អីលទកូន។ 

១. ចា អញ្ច ឹងខ្ុំសូមអនុញ្ញា ែលោកយាយលដើមបលី្វើការងែរបូមួយចំនួនរបស់លោកយាយលដើមបីយកសំ
 លមលងនិងការងែរបូនិងដ្ឋក់កនុងលវ ើកផាយរបស់សកលវទិាល័យBYU                   
                                                       ? 

២.            ? 



១.                                                            
                                        ? 

២.           ។ 

១.                                                            
                 ។ 

 


