
ការសម្ភា សរបសអ់  ៊ុំប្បសុ អ ៊ីវ សាររឿន 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈេង ធារ ី   ខ៖ អ្នកត្រូវឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ អ្ ីវ សាឈរឿន  

ក៖ អ្រេ ណអ្  ៊ុំត្រុសដែលឱ្យខ្ ុំមកសម្ភា សអ្  ៊ុំថ្ងៃឈនោះ។ ខ្ ុំសម្ភា សអ្  ៊ុំឈៅថ្ងៃទី២០ ដខ២ ឆ្ន ុំ២០១៩ ឈៅ
ផ្ទោះកូនត្រុសររស់អ្  ៊ុំឈៅ Lehi រែឋ Utah។ អ្ញ្ជ ឹងស ុំឱ្យអ្  ៊ុំដណនុំឈ ម្ ោះ អ្  ៊ុំឈ ម្ ោះអី្ដែរអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ ុំតាមពិរពីឈកមងមក ខ្ ុំឈ ម្ ោះឈេឈៅកន ងស្សុកកន ងភូមិហ្ហា ស ឈេឈៅខ្ ុំឈ ម្ ោះ រ  យ ឈេង។ ែល់
ខ្ ុំមកឈរៀនមក ក៏ឈពលខ្ ុំចូលមកឈរៀន ឈេឈៅ...ឪព កខ្ ុំរដូរឈ ម្ ោះហ្នឹង ឈៅជា លាង អ្ ីវ។ បាទ! 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងបានន័យថាឈ ម្ ោះអ្  ៊ុំឈរៀន ផ្លូវការ លាង អ្ ីវ។ 

ខ៖ លាង អ្ ីវ បាទ! 

ក៖ ដរឈៅផ្ទោះ ឈេឈៅអ្  ៊ុំ រ  យ ឈេង។ 

ខ៖ បាទ! ឈៅខាងឈនោះ ឈពលដែលខ្ ុំឈៅឈលងស្សុកអី្មដងៗ ឈេឈៅដរឈ ម្ ោះខ្ ុំ រ  យ ឈេង ឈទ។ 

ក៖ រ  យ ឈេងៗ អ្  ៊ុំណស៎? 

ខ៖ រ  យ ឈេង បាទ! 

ក៖ ឈហ្ើយអ្  ៊ុំស្សុកកុំឈណើ រ ឈកើរឈៅឈៅណាដែរ? 

ខ៖ ខ្ ុំស្សុកកុំឈណើ រឈៅឈខរតឈោធិ៍សារ់ ឈហ្ើយឃ ុំតាសន  ស្សុកបាកាន... 

ក៖ ឈខរតកណាដ ល? 

ខ៖ ឈខរតឈោធិ៍សារ់ ស្សុកបាកាន ឃ ុំតាសន ។ 

ក៖ អូ្ឈខ! ឈហ្ើយអឺ្ម...អ្  ៊ុំឈកើរឆ្ន ុំណាដែរ? អ្  ៊ុំចុំឈទ? 

ខ៖ ខ្ ុំឆ្ន ុំ១៩៤៥! 

ក៖ អ្  ៊ុំចុំថ្ងៃ ចុំ...? 



ខ៖ ថ្ងៃខ្ ុំចុំមិនចាស់ឈទ ដរត្រដហ្លជាខ្ ុំអាចដាក់ ឈត្ោោះអី្ថាថ្ងៃដខ ឈត្ោោះៗ...ថ្ងៃដខែល់ឈពលខ្ ុំ
និយាយរនដិចឈទៀរនឹងអាចែឹងថាឈម៉េចបានជាខ្ ុំមិនចុំឈ ម្ ោះ ថ្ងៃដខ រ៉េ នឥេូវខ្ ុំដាក់ថាដខមករា ទី
១៥ ឆ្ន ុំ១៩៤៥។  

ក៖ ឈហ្ើយអ្  ៊ុំចុំឆ្ន ុំដខមរឈយើង ឆ្ន ុំអី្ដែរ? 

ខ៖ ឆ្ន ុំដខមរ ឆ្ន ុំរកា ដខពិសាធ ដខឈចត្រ...អូ្...យាយៗ ដខពិសាធ អូ្ឈខ។ 

ក៖ ដខពិសាធអ្  ៊ុំណ៎? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈហ្ើយអ្  ៊ុំ...ឪព កម្ភដ យ ចុំពីឪព កម្ភដ យ ឈ ម្ ោះឪព កម្ភដ យ គារ់ឈកើរអី្? អ្  ៊ុំចុំ? 

ខ៖ ឪព កខ្ ុំឈ ម្ ោះ អ្ ីវ ឈ ៀ ឈហ្ើយម្ភដ យខ្ ុំហ្នឹង ខ្ ុំមិនដែល មិនសាា ល់ឈ ម្ ោះគារ់ឈទ ឈទើរដរឈត្កាយ
មកមីងខ្ ុំត្បារ់ថាគារ់ឈ ម្ ោះ ឈសង ឈេង។ ពីឈត្ោោះគារ់សាល រ់ ចុំរឈៅឈទៀរ។ បាទ! ខ្ ុំមិនសាា ល់
ឈ ម្ ោះចាស់ឈទ រ៉េ នមីងម្ភខ្ ុំត្បារ់ថាឈ ម្ ោះ ឈសង ឈេង។បាទ! 

ក៖ ឈហ្ើយឪព កម្ភដ យអ្  ៊ុំគារ់ឈធវើអី្ដែរ? 

ខ៖ ឪព កខ្ ុំ ខ្ ុំអ្រ់ចុំចាស់ឈទកាលពីរូច គារ់ឈត្ចើនដរឈធវើ...ការ...មដង...ែូចថាមិនជារ់លារ់។ គារ់
ឈធវើឈៅខាង...ឈេត្បារ់ខ្ ុំថាគារ់ឈធវើការឈៅរត្ពុំត្រទល់...ថ្ង ឈៅឈបា៉េ ដរ៉េរ ឈហ្ើយខ្ ុំអ្រ់ែឹងថាម ខងារ
គារ់ឈធវើអី្ឈទ។ 

ក៖ រ៉េ ដនដគារ់ទាហ្ហន? 

ខ៖ គារ់អ្រ់ទាហ្ហន អ្រ់អី្ឈទ។ គារ់ធមមតា ជាអ្នកឈធវើដស្សធមមតា។ 

ក៖ អ៎្! ឈហ្ើយម្ភដ យអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភដ យខ្ ុំ ខ្ ុំអ្រ់ែឹងឈសាោះដរមដង។ របិរអី្គារ់សាល រ់ឈពលខ្ ុំឈៅអាយ ៣ឆ្ន ុំ។បាទ! ឈម្ភ៉េល ោះឈហ្ើយ.... 

ក៖ អ៎្! ចឹងអ្  ៊ុំែូចអ្រ់ម្ភនការចងចុំអី្ជាមួយម្ភដ យ? 

ខ៖ ជាមួយម្ភដ យខ្ ុំអ្រ់ឈសាោះ។ 



ក៖ ច ោះឪព ក អ្  ៊ុំចុំែូចថាអ្  ៊ុំម្ភនអ្ន សាវរយ៍ី ការចងចុំអី្ខលោះជាមួយគារ់ឈទ? 

ខ៖ បាទ! ជាមួយឪព កខ្ ុំមិនជារ៉េ នម នដែរ ត្គាន់ដរយូរៗមដងគារ់មក...។ ពីឈត្ោោះអី្ខ្ ុំឈៅជាមួយជីែូ
ន។ បាទ! ឈហ្ើយគារ់អ្រ់ពីម្ភដ យខ្ ុំឈៅ គារ់ឈៅរកស ីឈៅឆ្ៃ យ ឈហ្ើយគារ់...ែូចឈយើងែឹងឈហ្ើយ 
ត្រុសមួយជុំនន់ហ្នឹង ែូចគារ់ ខ្ ុំមិនែឹងឈទ យូរៗជួរគារ់មដង មិនដែលបាន ែូចថាឧររថមអី្ឈៅ
គារ់ណាស៎។ ម្ភនដរជីែូនឈទដែលឧររថមចិញ្ច ឹម។ 

ក៖ ជីែូនហ្នឹងខាងម្ភដ យ ខាងឪព កអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ជីែូនហ្នឹងខាងម្ភដ យ...អូ្! ខាងឪព កខ្ ុំ។ 

ក៖ គារ់ឈ ម្ ោះអី្ដែរអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ដ ៉េម។ ឈហ្ើយខ្ ុំអ្រ់ែឹងឈ ម្ ោះជីតាគារ់ឈទ (សឈដដ ឈលើរដីយាយដ ៉េម)។ ពីឈត្ោោះឈពល
ដែលខ្ ុំែឹងកដីមក ខ្ ុំែឹងខលោះថាជីតាខ្ ុំ ែឹងដរគារ់ថា ឈេែឹកគារ់យកឈៅ...ឈៅដាក់កន ងផ្នូរណាស៎ ឈខរត
ទឹកជន់ ឈេទូកែឹកគារ់ឈៅ។ រ៉េ នខ្ ុំមិនែឹងថា ពីហ្នឹងរឈៅឈទៀរ ខ្ ុំមិនែឹងអី្រឈៅឈទៀរឈទ។ 

ក៖ ឈហ្ើយអ្  ៊ុំ អ្  ៊ុំម្ភនរងរអូនឈទ? 

ខ៖ ដរខ្ ុំម្ភន ក់! 

ក៖ អូ្! អ្  ៊ុំកូនឈទាល។ 

ខ៖ បាទ! ខ្ ុំដរម្ភន ក់ឯង។ 

ក៖ ឈហ្ើយអ្  ៊ុំែូចែល់ឈពលអ្  ៊ុំធុំឈេើង ឈៅជាមួយជីែូនចឹង អ្  ៊ុំចងចុំអី្ខលោះពីជីែូនអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ អូ្ឈខ! ែូចថាជីែូនខ្ ុំ គារ់មន សសពិឈសស ពិឈសសណាស់។ ែូចថាគារ់ែឹងថាខ្ ុំអ្រ់ម្ភនម្ភដ យ 
ឈហ្ើយគារ់យកខ្ ុំឈៅឈៅជាមួយ ទុំន ករត្មុងគារ់។ ឈហ្ើយគារ់ជាមន សសត្ក ឈធវើការពិបាកណាស់ 
ម ខរររគារ់ល  ធូរហ្ហា ស។ 

ក៖ ធូរអ្ ជហ្នឹងឈហ្ាស? 

ខ៖ ធូរអ្ ជ! បាទ! វាល់ថ្ងៃ វាល់លាៃ ច ទាល់ដរយរ់ រហូ្រឈៅែល់ឈម្ភ៉េង១២យរ់ ឈហ្ើយបានត្បារ់
រ៉េ ណាា មក ែូចថាគារ់សនសុំសត្ម្ភរ់ខ្ ុំ។ បាទ!  



ក៖ ឈហ្ើយអ្  ៊ុំឈៅផ្ទោះយា៉េងឈម៉េចដែរជាមួយជីែូន? ចុំផ្ទោះអ្  ៊ុំឈៅឈទ? 
ខ៖ ឈៅនឹងផ្ទោះ ខ្ ុំមិនម្ភនអី្..ែូចជា...ខ្ ុំឈៅរូច ជីវភាពវាឈៅរូចចឹង ែូចវាមិនទាន់ម្ភនសអីឈធវើពិរ
ត្បាកែ ឈចោះដរឈៅជាមួយនឹងគារ់ឈៅ ឈែើរឈលងនឹងឈេ នឹងឯងអី្ចឹងជាធមមតាឈៅ ដរការទុំន ក
រត្មុងររស់ខ្ ុំែូចថា...េឺថាពឹងដផ្អកទាុំងស្សុងររស់គារ់ ឈហ្ើយនិងមីងររស់ខ្ ុំមួយហ្នឹង។ 

ក៖ អូ្! ចឹងម្ភនមីងមួយឈទៀរឈៅជាមួយ? 

ខ៖ ម្ភនមីងមួយឈទៀរ ឈ ម្ ោះងា៉េ។ 

ក៖ ហ្នឹងរអូន ឬក៏រងររស់ឪព កអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ហ្នឹងរអូនររស់ឪព កខ្ ុំ។ 

ក៖ ឈហ្ើយអឺ្...ែូចអឺ្...ច ោះជីែូនអ្  ៊ុំ ែូច...ចង់និយាយថា អ្  ៊ុំឈៅជាមួយគារ់ែល់អាយ រ៉េ នម ន បានអ្  ៊ុំ
ដរកពីគារ់ ឬក៏...? 

ខ៖ ខ្ ុំឈៅជាមួយនឹងគារ់រហូ្រឈៅែល់អាយ ត្រដហ្លជាខ្ ុំ៤ឆ្ន ុំ ែូចថាឈពលឈវលាខ្ ុំែូចមិនសូវចុំ
ចាស់ឈទណ៎ា ត្រដហ្លជាអាយ ៤ឆ្ន ុំ ឈហ្ើយឈពលដែលខ្ ុំជាមួយនឹងគារ់ ឈហ្ើយមីងខ្ ុំហ្នឹង េឺថាខ្ ុំ
ជួយរឈត្មើគារ់ដែរ មិនដមនថាអាយ ៤ឆ្ន ុំហ្នឹង ខ្ ុំអាចឈចោះឈធវើអី្លមមៗរិចរួចដែរ។ ឈពលណាគារ់...
គារ់ជាអ្នកដាុំថ្សៃហ្ហា ស ថ្សៃលក់ណាស៎។ 

េ៖ រួនឬក៏ត្បាុំមួយ? 

ខ៖ រួនៗ! 

េ៖ រួនរូចឈ ៉េរហ្នឹង! 

ខ៖ រួនរូចឈ ៉េរហ្នឹង។ That’s right! 

េ៖ ឈហ្ើយឈម៉េចឈៅចុំ? 

ខ៖ រួនរូចឈ ៉េរហ្នឹង ែូចថាខ្ ុំែឹងថាគារ់ឈធវើដាុំថ្សៃ រ៉េ នឈពលគារ់ឈៅផ្ារមដងៗ គារ់ជួនកាលគារ់
ទា ខ្ ុំឈៅដែរ។ គារ់ឈត្កាកពីឈម្ភ៉េងរួនកនលោះឈៅ ខ្ ុំឈែើរជាមួយគារ់ មិនបានឈធវើអី្ធុំែ ុំឈទ រ៉េ ដនដអាចឈធវើ



អី្រនិដចរនដួចជាមួយគារ់។ េឺថាខ្ ុំចរ់ពីហ្នឹងឯង ចរ់ពិបាក ចរ់ពីហ្នឹងឯង ដែលឈៅជាមួយនឹង
គារ់ហ្នឹង។ 

ក៖ ចស! អ្ញ្ជ ឹងអ្  ៊ុំឈៅជាមួយគារ់រហូ្រែល់អ្  ៊ុំធុំ ឈរៀរការឈៅ ឬក៏យា៉េងឈម៉េច? 

ខ៖ អ្រ់ទាន់ធុំឈទ! ែល់ឈពលអាយ ...ខ្ ុំសរឈសរឈៅឈនោះដែរ។ ឈពលអាយ ម្ភ៉េ ...ខ្ ុំទា ...អ៎្វាដាច់ 
បាទ! (គារ់ចង់យកឈសៀវឈៅកុំណរ់ឈហ្រ គារ់មកត្បារ់ពីអាយ  ដរកុំព ងវឈីែអូ្ ចឹងខាល ចដាច់។) 
ឈហ្ើយរនទ រ់មកឈទៀរខ្ ុំឈច ពីគារ់។ មីងម្ភខ្ ុំហ្នឹងគារ់ឈៅលក់...លក់េ យទាវឈៅផ្ារ េ យទាវ
ឈៅផ្ារ។ ឈហ្ើយគារ់ែូចជាអ្រ់ម្ភនមន សសផ្ង ឈហ្ើយគារ់ម្ភនកូនស្សីមួយ គារ់ខវោះមន សសឈហ្ើយ 
ក៏យកខ្ ុំឈៅឈៅជាមួយនឹងគារ់។ ខ្ ុំឈៅផ្ារហ្នឹងជាមួយនឹងគារ់ ឈៅឈៅឈែើមបីជួយរឈត្មើគារ់ ឈមើល
កូនគារ់ ឈហ្ើយជួយជួនកាលឈៅជួយឈធវើការឱ្យគារ់ឈៅ ជួយ...ែូចថាលាងចនេ យទាវ លាងអី្ឱ្យ
គារ់ឈៅណាស៎។ ឈហ្ើយរនទ រ់ពីេ យទាវដែលគារ់លក់ឈពលត្ពឹកហ្នឹង ែល់ឈពលលាៃ ចមួយសារ
ឈទៀរឈហ្ើយ។ គារ់ត្រូវឈរៀរចុំេ យទាវគារ់ហ្នឹងឈៅលក់ ឈែើរលក់រ  រឈទោះហ្ហា ស ឈែើរលក់តាមភូមិ
មួយសារឈទៀរឈហ្ើយ។ រនទ រ់ពីហ្នឹងបាន អ្ស់...អ្ស់ការងារបានមកសត្ម្ភក ឈហ្ើយត្ពឹកឈេើងែដែ
លៗ ឈធវើចឹងរាល់ដរថ្ងៃ ឈហ្ើយផ្ទោះដែលគារ់ឈៅហ្នឹង េឺថាអ្រ់ធុំឈទ វាម្ភនដរដត្េមួយរ៉េ ណាឹ ងឯង ដត្េ
មួយត្រូវឈែកគាន  ឈរើទាុំងខ្ ុំផ្ង ត្រូវឈែកគាន ៤នក់។ ៤នក់ហ្នឹងែូចថាវាឈែកអ្រ់ច ោះឈទដត្េ៤នក់ ឈម្ភ៉េល ោះ
ឈហ្ើយ...ឈហ្ើយខ្ ុំឈែកឈលើដត្េហ្នឹងេឺថាខ្ ុំធាល ក់រហូ្រ រាល់យរ់ធាល ក់ពីឈលើដត្េហ្នឹងរហូ្រ។ 

ក៖ ច ងដត្េ អ្  ៊ុំឈេងច ងដត្េ។ 

ខ៖ ធាល ក់រហូ្រ ធាល ក់រាល់ថ្ងៃ។ បាទ! ឈែកខាង ទាលដរដាក់ថ្ងៃឈត្កាយឈេើង ឈេដាក់កឈនទលឱ្យខ្ ុំឈែក
ឈៅនឹង floor ឈហ្ើយគារ់៣នក់ គារ់ឈែកណ ងឈៅ។ ឈហ្ើយែល់រនដិចឈត្កាយមក ែូចថាវាមិនឈនោះ 
ខ្ ុំនឹកឈឃើ ថាចង់ឈៅឈែកឈៅខាងឈត្ៅវ ិ។ ែល់ឈពលយរ់ៗ ខ្ ុំឈៅឈែកឈៅខាងឈត្ៅ រ៉េ នឈយើង
ែឹងឈហ្ើយខាងឈត្ៅឈៅស្សុក...អឺ្...ទីត្កុងវា...ឈេៀនៗវាសមបូរស ទធដរអាកុំឈោកេឺថាត្ជាុំ ឬក៏រងាន់
ឬអី្ ឈម្ភ៉េល ោះឈហ្ើយវាសមបូរមូស េឺថាមូសៗហ្នឹងវាខាុំខ្ ុំ ខាុំៗឈេើងឈព ហ្នឹងទាុំងអ្ស់ ឈព ខលួនទាុំង
អ្ស់ រហូ្រទាល់ដរអាអ្នកម្ភច ស់ផ្ទោះហ្នឹង ឈេឈឃើ ឈត្ចើនឈពកចឹង ឈេត្បារ់មីងម្ភខ្ ុំ បានឈៅឈែក
ជាមួយគារ់វ ិ ឈហ្ើយបានឈៅឈែកកន ងរនទរ់ហ្នឹង ម្ភនឈែកនឹងដត្េអី្ ែូចខ្ ុំជត្ម្ភរនងចឹង ឈែក
ឈៅនឹងឈត្កាមដត្េ គារ់ឈែកឈៅនឹងកាដ រ ដត្េមួយរ៉េ ណាឹ ង។ 



ក៖ ចស! អ្  ៊ុំឈពលហ្នឹងអាយ ត្រដហ្លរ៉េ នម នឈៅ ចុំឈទ? 
ខ៖ ខ្ ុំកន ងឈពលហ្នឹង ចូលកន ងពី៤ឈៅ៦ មួយចឈនល ោះហ្នឹង មួយចឈនល ោះ៤ឈៅ៦ហ្នឹង។ 

ក៖ អូ្! អ្  ៊ុំឈៅឈកមងចឹង។ 

ខ៖ ឈៅឈកមង! 

ក៖ ឈកមងដមនដទន! 

ខ៖ បាទ!  

ក៖ ឈហ្ើយហ្នឹង ឈៅភនុំឈព អ្  ៊ុំឈហ្ាស? 

ខ៖ ឈៅឈោធិ៍សារ់ត្កុង ត្កុងឈោធិ៍សារ់ម៉េង។ 

ក៖ អូ្ អូ្ឈខ! ឈៅត្កុងឈោធិ៍សារ់។ 

ខ៖ រករនដិច និយាយពីម្ភដ យខ្ ុំដែលសាល រ់ហ្នឹងហ្ហា ស កាលដែលខ្ ុំឈៅ៣ឆ្ន ុំអី្ហ្នឹង ខ្ ុំ...តាមមីងខ្ ុំ
ដែលត្បារ់ហ្នឹងថាគារ់ឈៅទមៃន់ឈទ(ម្ភនថ្ផ្ទឈោោះ) កាលហ្នឹងណាស៎ ឈហ្ើយទមៃន់កូនឈត្កាយហ្នឹង 
ជិរនឹងេលងទឈនលឈហ្ើយ ក៏រ៉េ ដនដវាមិនែឹងយា៉េងឈម៉េច ឈេថាមួយភូមិហ្នឹង មួយស្សុកហ្នឹងវាម្ភនជមៃឺ
អាសននឈរាេ ឈហ្ើយអ្នកមួយជុំនន់ហ្នឹងឈេមិនឈជឿថាអាសននឈរាេឈទ ឈេជុំឈនឿថា...ឈហ្ើយចុំអាថ្ងៃហ្នឹង
ឈទៀរ ម នឈពលដែលគារ់សាល រ់ហ្នឹង ឈេម្ភនដហ្រអ្នកតា ម្ភនចុំឈទ? ឈេដហ្រអ្នកតាចិនណឹង ឈហ្ើយ
ថាឈច ឈៅឈមើល ឈម្ភ៉េល ោះឈហ្ើយជុំឈនឿអ្នកស្សុកហ្នឹង ឈេថាមកពីឈយើងឈៅឈមើលអ្នកតាចិនហ្នឹងឯងបាន
ជា...ឈធវើឱ្យជាសាល រ់។ តាមពិរជមៃឺហ្នឹងេឺថាកអួរផ្ងឈរាេផ្ង េឺថាជមៃឺអាសននឈរាេ វាេលងពីឈេពីឯងមក 
គារ់ក៏សាល រ់។ បាទ!  

ក៖ ទាុំងឈោោះធុំហ្នឹងឈៅអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! ទាុំងគារ់ទមៃន់។ ឈហ្ើយ...អូ្ឈខ! 

ក៖ អ្រ់អី្ឈទអ្  ៊ុំ រនដឈៅឈទៀរ ឥេូវនិយាយត្រឹមខ្ ុំឈៅផ្ារ។ 

ខ៖ ចសៗ!  



ក៖ ខ្ ុំ៦ឆ្ន ុំឈហ្ើយ។ ឈហ្ើយរនទ រ់ពីអាយ ហ្នឹងឈទៀរ ឪព កខ្ ុំមិនែឹងយា៉េងឈម៉េចឈទៀរ គារ់ែូចថាវារក
ការងារឈធវើមិនបានណាស៎ ក៏ត្រលរ់ឈៅឈៅជាមួយយាយខ្ ុំហ្នឹង យាយដ ៉េមហ្នឹង ត្រដហ្លជាពីររី
អាទិរយឬក៏មួយដខ គារ់បានឈៅឈរៀរការហ្នឹងត្េួសារមួយឈទៀរ មិនែឹងគារ់ទាក់ទងរឈរៀរឈម៉េចឈទ 
ខ្ ុំក៏អ្រ់ែឹងដែរ ស្សារ់ដរែល់ឈពលគារ់ការឈហ្ើយៗ គារ់នឹកឈឃើ យា៉េងឈម៉េចឈទ គារ់ឱ្យ...គារ់ឈៅ
យកខ្ ុំពីមីងខ្ ុំ ពីភនុំឈព មកវ ិ អ៎្! ពីឈោធិ៍សារ់មកវ ិ យកមកឱ្យឈរៀន ឈេនិយាយទាក់ទងគាន បាន
មក ខ្ ុំក៏មកឈៅជាមួយគារ់ មកឈៅជាមួយនឹងម្ភដ យច ងខ្ ុំ ឈហ្ើយខ្ ុំក៏ឈរៀនឈៅសាលាតាសន  ឈេឈៅ
សាលាតាសន  ពីថាន ក់ទី១ ែល់ ថាន ក់ទី៣។ មួយជុំនន់ហ្នឹងឈេឈៅពីទី១ឈៅទី៣ហ្នឹងឯង។ ឈហ្ើយខ្ ុំ
ឈៅជាមួយនឹងគារ់ហ្នឹង ឈចោះដរឈរៀនសូត្រ ឈហ្ើយម្ភដ យច ងខ្ ុំហ្នឹងក៏គារ់ចិរតលអ ឈហ្ើយខ្ ុំក៏...េឺថាឈធវើ
ការជាមួយនឹងគារ់ ែូចថាឈធវើអ្រ់ឱ្យគារ់ខកចិរតឈទ េឺថាគារ់ឈត្រើអី្ខ្ ុំ ព កខ្ ុំឈត្រើខ្ ុំ ខ្ ុំអ្រ់ដែលម្ភន
ការអី្ែូចថាររអី្វ ិឈទ េឺថាខ្ ុំឈធវើរហូ្រ ឈហ្ើយឈពលឈរៀនហ្នឹងឈពលថាខ្ ុំឈរៀននិយាយឈៅរបិរអី្ខ្ ុំ
ចូលមកឈរៀនធុំឈហ្ើយ ត្រដហ្លជា៧ឆ្ន ុំអី្ឈហ្ើយណាស៎។ ខ្ ុំឈរៀនេឺថាវាត្គាន់ឈរើ ឈរៀនឆ្រ់ឈចោះ របិរ
អី្ខ្ ុំធុំឈហ្ើយ ឈហ្ើយែល់រនទ រ់ពីឈរៀន ែល់ vocation ឈៅថ្ងៃសត្ម្ភកពីឈរៀនពីអី្ហ្នឹង ខ្ ុំត្រូវឈែើរ...មិន
ដមន vocation ឈទ របិរអី្ស្សុកដខមរឈេឈរៀនពីឈម្ភ៉េងត្បាុំពីរកនលោះឈៅែល់ែរ់មួយ ឈហ្ើយឈយើងត្រូវ
សត្ម្ភកសិន ឈហ្ើយពីរកនលោះឈយើងចូលឈៅឈរៀនវ ិ។ អាឈពលសត្ម្ភកពីចឈនល ោះពីែរ់មួយែល់ពីរ
កនលោះហ្នឹង ខ្ ុំជួនកាលឈធវើអី្ជាមួយឪព កខ្ ុំ ជួនកាលខ្ ុំឈែើររកត្រីរកអី្ឈៅ ចរ់ពីហ្នឹងខ្ ុំឈៅឈរៀនឈទៀរ។ 
ឈហ្ើយឈពលខ្ ុំត្រលរ់មកវ ិ ែល់ឈម្ភ៉េង៥លាៃ ច ខ្ ុំក៏ជួយឈធវើការអី្រនដិចរនដួច ឈធវើអី្ក៏ឈដាយឱ្យដរគារ់
ឈត្រើខ្ ុំ អ្រ់ដែលម្ភន អ្រ់ែូចថាគាម នរវា៉េ អី្ឈទ េឺថាតាមគារ់រហូ្រ។ ឈហ្ើយឈៅថ្ងៃ...និយាយការ់ឈៅ
ែល់អាថ្ងៃដែលសាលាស្សុកដខមរ វាម្ភនត្រូវ៣ដខកន ងមួយឆ្ន ុំឈេត្រូវម្ភនវា៉េកង ឈេឈៅវសិសមកាល ខ្ ុំ
ត្រូវ ឈពលគារ់...ឈហ្ើយឪព កខ្ ុំេឺថាគារ់ឈហ្រ ដរគារ់ពីម នែូចថាឈែើរឈៅកន ងត្កុមដមន ក៏រ៉េ នគារ់
ឈចោះឈត្ចើនណាស់ ឈចោះការខាងដស្ស ខាងចម្ភា រ គារ់ឈចោះឈត្ចើនណាស់។ បាទ! ឈហ្ើយឈពលគារ់ដខវា៉េ
កង គារ់ឈៅឈធវើដស្ស ឈេឈៅដស្សជិរទឈនលសារហ្ហា ស ឈហ្ើយខ្ ុំឈពលវា៉េកង ខ្ ុំត្រូវឈៅជួយគារ់ឈៅឯ
ដស្សហ្នឹងឯង ជួយេឺថាឈពលណាម នែុំរូងឈយើងរររឈទោះ ឈពលណាគារ់អ្រ់ម្ភនឈសបៀង អ្ស់ឈសបៀង
អី្ណ៎ា ខ្ ុំត្រូវឈែើរពីដស្សណឹងមករហូ្រ ដស្សឈត្កាមវាឆ្ៃ យណាស់នង ពីស្សុកឈយើង ពីដស្សឈត្កាម ពី
ស្សុកមួយឈៅដស្សឈត្កាមណឹងថា at least ៣០េីេូ ឬ២៥េីេូដែរ។ ខ្ ុំឈែើរមក គារ់ភក់ការ់អី្ណឹង 
ឈហ្ើយខ្ ុំត្រលរ់ឈៅវ ិ ថ្ងៃហ្នឹងលាៃ ចឈៅែល់វ ិឈហ្ើយ បានអី្រនដិររនដួចឈៅខ្ ុំសាៃ យឈៅឱ្យពួក
គារ់ ឈហ្ើយឈពលឈធវើដស្សជាមួយនឹងគារ់ ឈពលគារ់ភជួរ ខ្ ុំមកដាុំបាយ ខ្ ុំឈរៀរចុំ។ ឈពលគារ់មកពីភជួរ 



មាូរបានឈហ្ើយ បាយេអិនឈហ្ើយ ឈហ្ើយសល់ឈពលដែលគារ់ឈៅភជួរ ខ្ ុំម្ភនឈពល ខ្ ុំរកស្សីរកកាដ មរក
អី្រនដិចរនដួចមក ទ កឈពលលាៃ ច ឈហ្ើយែល់ឈពលចរ់ដស្សៗ រនទ រ់ពីចរ់ដស្សត្រូវម្ភនរែូវមួយឈទៀរ
ឈេឈៅរែូវរកស្សី។ អារែូវរកត្រីហ្នឹង ឈលាកព កខ្ ុំ គារ់ឈចោះរកត្រីឈទៀរ ឈហ្ើយត្រូវឈៅរកឈៅ
ទឈនលសារ អាឈពលឈៅរកត្រីហ្នឹង ពិបាកណាស់។ ផ្លូវមួយជុំនន់ហ្នឹង ពិបាក េឺថាឈយើងម្ភនដរកង់
ពីរ មួយជុំនន់ហ្នឹង ព កខ្ ុំមួយ ខ្ ុំមួយ។ ឈពលឈៅរកត្រី េឺថាឈយើងត្រូវជិោះកង់ពីផ្ទោះខ្ ុំឈៅភូមិមួយ
កដនលងឈទៀរឈេឈៅថាភូមិផ្ទោះសដ ក ភូមិតាសន  ឈៅភូមិផ្ទោះសដ កហ្នឹង វាចម្ភៃ យត្រដហ្លជា១៥េីេូ។ 
ឈយើងត្រូវដាក់កង់ឈចលឈៅហ្នឹងឯង។ របិរអី្ឈយើងឈៅម ខឈទៀរ អ្រ់រួចឈទ រនទ រ់ពីភូមិផ្ទោះសដ ក ឈៅ
ទឈនលហ្នឹង ឈេឈៅថាថ្ត្ព ឈៅថ្ត្ពរនមហ្នឹង ត្រដហ្េលជា១៥េីេូរឈៅឈទៀរ េឺថាឈយើងត្រូវឈែើរ
រហូ្រពីហ្នឹងឈៅ ឈែើរផ្ងសាៃ យផ្ងរហូ្រ ទាល់ដរែល់ទឈនលហ្នឹង ឈហ្ើយឈៅែល់ទឈនលហ្នឹងេឺឈពល
ឈយើង ទឈនលណ ងអ្រ់ទាន់ម្ភនអី្ឈទ ស ទធដរថ្ត្ព ឈយើងត្រូវឆ្ា រថ្ត្ពទាុំងអ្ស់។ ឆ្ា រថ្ត្ពឈហ្ើយឈយើងត្រូវ
ឈធវើផ្ទោះសិន ឈហ្ើយកន ងរនមហ្នឹងេឺថាមូស មហ្ហមូសឈហ្ើយឈពលថ្ងៃហ្នឹង ឈរើឈពលលាៃ ចេឺថាមូសចឹង 
ឯង។ ឈយើងត្រូវឈធវើផ្ទោះឈៅឈលើច ងឈ ើហ្ាស៎ ឈយើងឈធវើផ្ទោះហ្នឹងឈែើមបីឈយើងការោរសរវ ែូចថាែុំរ ីឬក៏ខាល  
ឈយើងការោរសរវសាហ្ហវផ្ង ឈែើមបីឈយើងឈធវើផ្ទោះឈៅពីឈលើ ឈហ្ើយឈយើងដាុំបាយឈៅខាងឈត្កាម ឈពល
ហូ្របាយឈយើងឈៅហូ្រឯងឈលើណ ង របិរអី្វាមូសឈត្ចើនឈពក។ ឈហ្ើយកាលណាឈយើងបានត្រី ព កខ្ ុំ
គារ់បានត្រី ត្រីវាឈត្ចើនដមន ត្រីឈត្ចើន គារ់បានត្រី យកមកឈេអើរ។ ឈេអើរ ឈយើងមិនអាចយកមកផ្ទោះបាន
ឈទ ឈត្ោោះអី្វាឈត្ចើនឈពក ឈហ្ើយសល់ខលោះ ឈយើងមិនអាចឈេអើរអ្ស់ណាស៎ ខ្ ុំហ្នឹងឯងអ្នកទទួលខ សត្រូវ
អាឈរឿងត្រីសល់ហ្នឹង ត្រីសល់ខ្ ុំត្រូវយកត្រីហ្នឹង មកលក់អី្ផ្ទោះឈណក។ ខ្ ុំត្រូវសាៃ យត្រីហ្នឹង ត្រដហ្ល
ជា១៥ឈោន ត្រដហ្លជា៧.៥េីេូ មួយចុំឈហ្ៀង សាៃ យពីណឹងឈែើរការ់ទឹកការ់វាលអី្រហូ្រទាល់
មកកង់ខ្ ុំណ៎ា ឈហ្ើយរនទ រ់ពីែល់កង់ខ្ ុំឈហ្ើយ បានខ្ ុំដាក់ត្រីហ្នឹងនឹងកដ្ញ្ច ងនឹងឈត្កាយកង់ឈហ្ើយ 
បានខ្ ុំជិោះរឈៅឈទៀរ ជិោះឈហ្ើយក៏លក់តាមផ្លួវ លក់មិនអ្ស់ ខ្ ុំលក់ឈៅតាមភូមិខ្ ុំ ទាល់ឈៅែល់ភូមិ 
ខ្ ុំលក់ទាល់ដរអ្ស់។ អ្ស់ឈហ្ើយ ឈហ្ើយខ្ ុំត្រលរ់មកឈែកនឹងផ្ទោះខ្ ុំវ ិ។ ត្ពឹកឈេើងខ្ ុំឈច ែុំឈណើ រ
ឈៅថ្ត្ពឈទៀរឈហ្ើយ ឈច ឈៅែដែល បានត្រីខ្ ុំររ់មក ឈធវើចឹងរហូ្រទាល់ដរដាច់ដខត្រីហ្នឹង ត្រដហ្ល
ជាចុំនួនមួយដខហ្នឹងអ្ស់ឈហ្ើយ អ្រ់ត្រីឈហ្ើយ។  

វេាទី២ ថ្នសឈមលង 



ខ៖ ឥេូវខ្ ុំចុំរនដពីឪព កខ្ ុំ េឺថាឈត្ចើនឈពក ខ្ ុំនិយាយឈត្ចើនឈពកមិនអ្ស់ឈទ ឥេូវខ្ ុំនិយាយពីគារ់
រញ្ជូ នខ្ ុំឈៅសាលាមដង ខ្ ុំចរ់ពីសាលាតាសន ហ្នឹង ចរ់ថាន ក់ទី៣អ្រ់ម្ភនសាលារឈៅឈទៀរឈទ អ្ស់
ឈហ្ើយ ត្រូវខ្ ុំឈៅឈរៀនថាន ក់មួយឈទៀរ រនដឈៅកដនលងសាលាមួយឈទៀរ ត្រដហ្លជាចម្ភៃ យត្រដហ្ល
ជា១៥េីេូពីផ្ទោះខ្ ុំឈៅសាលាហ្នឹង សាលាងមី រ៉េ នសាលាហ្នឹងសាលាធុំ ឈេម្ភនពីថាន ក់ទី១២រហូ្រឈៅ
ែល់ថាន ក់ទី៧ ឈហ្ើយកន ងមួយថាន ក់ៗហ្នឹងេឺថាម្ភនជួនកាលម្ភនរី...រីថាន ក់ ម្ភនABC កខេអ្ ីចឹងឈៅ
មួយថាន ក់ៗ វាឈត្ចើន មន សសកូនសិសសឈត្ចើន។ ខ្ ុំឈៅឈរៀនឈៅហ្នឹង ឈៅឈរៀន...ឈៅឈរៀនឈហ្ើយ...ម ន
ែុំរូងេឺថាខ្ ុំម្ភនកង់។ ខ្ ុំត្រូវជិោះកង់ឈៅ ត្រលរ់មក ត្រលរ់ឈៅ ឈហ្ើយែល់ឈពកកង់ខ្ ុំខូចចរ់ពីហ្នឹង
ឈៅ ខ្ ុំឈែើររហូ្រ ខ្ ុំឈែើរពីផ្ទោះខ្ ុំ ឈៅសាលាហ្នឹង ឈហ្ើយឈពលហ្នឹងខ្ ុំត្រូវសាៃ យបាយឈៅជាមួយផ្ង 
ទាល់ដរលាៃ ចត្រដហ្លជាឈម្ភ៉េងកនលោះ ឈអ្ើ...វាែូចថាឈលើកដលងដរ..ែូចថាស្សាច់ដរហ្នឹងធារ អាកាស 
ឈរើកាលណាវាែូចថាឈភលៀងឈត្ចើនអី្ឈត្ចើន ខ្ ុំត្រូវយូររនដិចឈម្ភ៉េង៦កនលោះបានែល់ផ្ទោះ ខ្ ុំឈៅចឹងឈៅ 
ទាល់ដរខ្ ុំឈរៀនឈៅែល់ថាន ក់ទី៧ ថាន ក់ទី៧ ខ្ ុំ...កាលណាថាន ក់ទី៧ឈយើងត្រូវទាុំងអ្ស់គាន  មួយស្សុក
ដខមរ ឈយើងត្រូវត្រលង ឈៅចូលថាន ក់ឈៅ៦ ឈហ្ើយចូលថាន ក់ឈៅ៧ហ្នឹង ខ្ ុំបានត្រលង...yeah! ខ្ ុំ
ត្រលងជារ់ឈហ្ើយ ខ្ ុំចូលថាន ក់ទី៦ ថាន ក់ទី៦ហ្នឹងអ្ស់ថាន ក់ឈហ្ើយ ឈយើងត្រូវរនដែុំឈណើ រមួយឈទៀរឈៅ
ខាងផ្ារមដង ខាងcity ខាងទីត្កុងឈោធិ៍សារ់ ឈហ្ើយខ្ ុំឈៅឈរៀនណឹងឈៅ ខ្ ុំអ្រ់ម្ភនរងរអូនអី្ឈទ ម្ភន
ដរមីង ឈហ្ើយគារ់ក៏រកស ីចិញ្ច ឹមកូនឈៅគារ់ដែរ។គារ់កូនគារ់ឈេើងត្បាុំរីត្បាុំរួននក់ ខ្ ុំមិនអាច
ឈៅឈៅជាមួយគារ់បានឈទ កន ងទីត្កុងហ្នឹង។ ខ្ ុំត្រូវឈៅស ុំឈលាកឈៅ ខ្ ុំឈៅនឹងឈលាក ឈៅកន ងវរត ឈៅ
កន ងវរតហ្នឹងមិនដមនថាឈយើងឈៅឈៅឈរៀនធម៌អារយអី្ឈទ េឺថាឈៅយកកដនលងហ្នឹងឈែើមបីឈយើងឈៅឈរៀន។ 
កាលណាឈយើងនឹងឈៅឈរៀន ឈយើងឈច ពីឈរៀនមកត្រូវដាុំបាយអី្សលខលួនឯង ឈហ្ើយឈៅឈៅកន ងវរតហ្នឹង 
េឺថាម្ភនកដនលងមួយហ្នឹង កដនលងហ្នឹងរូច កដនលងដែលឈេឈលង ឈេែ រឈខាល ចពីឈែើមណាស៎ ឈហ្ើយឈេ
 រ់ឈត្រើឈហ្ើយ។ 

េ៖ មចា ... 

ខ៖ រចា ៗ!(កដនលងករ់ឈខាម ច) ឈហ្ើយឈៅហ្នឹងត្រដហ្លជាគាន ១២នក់ កន ងមួយរចា ហ្នឹង។ មួយជួរ
មួយ ឈេខាងឈនោះមួយជួរ ឈហ្ើយខ្ ុំមួយជួរ ឈហ្ើយខ្ ុំេឺថាអ្នកឈត្កាមឈេរងអស់ ឈហ្ើយឈៅកន ងហ្នឹងេឺថា
ឈៅវរតហ្នឹង ឈយើងស្សួលណាស់ ឈយើងឈត្រើឈភលើង(អ្េាិសនី) ររស់រែឋ ឈយើងឈត្រើឈភលើង...ឈនោះជាឈភលើងសា
ធារណៈហ្ហា ស ឈម្ភ៉េល ោះឈហ្ើយឈយើងអាចឈត្រើបាន ឈយើងអ្រ់ចុំនយល យអី្ឈទ ឈហ្ើយពីរជួរ អ្នកឈៅត្កុង



ហ្នឹង ឧរម្ភថាខ្ ុំថាន ក់ទារជាងឈេ កាលណាឈយើងអ្រ់ឈចោះអី្ ឈយើងអាចសួរពួកឈេកន ងហ្នឹងបាន ឈម្ភ៉េល ោះ
ឈហ្ើយែូចថាវា...វាស្សួលហ្ហា ស។ ខ្ ុំឈៅរហូ្រ...រហូ្រែល់ម្ភន...ខ្ ុំម្ភនពួកម្ភ៉េកជ ុំគាន  ឈហ្ើយឈេម្ភន
រងរអូនឈេហ្នឹង ឈេរស់ឈៅហ្នឹង ជ ុំវ ិវរតហ្នឹង ឈហ្ើយស ទធដរពួកឈេហ្នឹងជាចិន ឈេចិនរកស ីឈៅផ្ារ
ហ្នឹង ឈហ្ើយខ្ ុំឈចោះដរឈៅជាមួយវាហ្នឹងឈៅកន ងវរត វាម្ភនរងរអូនដែរ ដរវាអ្រ់ឈៅជាមួយរងរអូនឈទ វា
ឈៅនឹងវរតជាមួយនឹងខ្ ុំ។ កាលណាែល់ឈពល...ឈពលត្រលងឥេូវចរ់កន ងវរតហ្នឹង េឺថាដាុំសលអី្ខលួន
ឯងចឹង េឺថាឈពល...អ្រ់ល យអ្រ់អី្ហ្នឹង ឈយើងល យស្សុកដខមរពីឈែើម ឈយើងឧរម្ភថាមួយឈរៀល ឈយើង
អ្រ់ម្ភនមាូរអី្ហ្នឹង ឈយើងការ់ជាពីរ ឈយើងអាចការ់បានត្កដាសហ្ហា ស ឈយើងអាចការ់បានមួយ
ជុំនន់ឈែើមចឹងឯង។ 

ក៖ ជុំនន់ណា ជុំនន់ហ្នឹងអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ មួយជុំនន់សីហ្ន ! 

ក៖ អ៎ូ្! ឆ្ន ុំណាអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ អាណឹងឈៅឆ្ន ុំមួយោន់ត្បាុំរួនរយ... 

េ៖ ត្រដហ្លជា៦៩ ៦៨។ 

ខ៖ No! ៦៩ ៦៨... 

េ៖ ឈត្ោោះអី្៧០ (១៩៧០) សម័យតានល់ឈហ្ើយ។ 

ខ៖ Yeah, isn’t that…៦០...ពីម នហ្នឹងឈទៀរ ឈៅឈពលដែលឈេដហ្កល យចយបាន ត្កដាសមួយ
ឈរៀល ឈរើឈយើងចង់ចយ ត្បាុំកាក់ដហ្កឈៅ។ 

ក៖ ដហ្ក? 

ខ៖ ដហ្កមួយកុំណារ់ដរម៉េង អាហ្នឹងត្បាក់៥០ឈសនឈហ្ើយ។ ឈហ្ើយែល់ឈពលដហ្កឈហ្ើយខ្ ុំ ដាុំ
កាលណា...ឈពលបាយមដងេឺថាដន៎ ខ្ ុំអ្រ់មាូរហ្ហា ស មាូរខ្ ុំេឺថាម្ភនសុំខាន់រុំផ្ រេឺថាម្ភនត្រីឈេអើរ 
រនទ រ់ពីត្រីឈេអើរ ឈយើងឈៅឈរោះសលឹកអ្ុំពិល ត្រីឈេអើរឈៅឈពលដែលមួយអាទិរយ ពីរអាទិរយ ខ្ ុំឈៅជីែូនខ្ ុំ 
គារ់ខ្ ុំផ្ដល់មក ឪព កខ្ ុំគារ់ផ្ដល់មក...សលឹកអ្ុំពិល...កាលណា...ជួនកាលខ្ ុំម្ភនត្បាក់រនដិចរនដួច
ទិ អាស  រហ្នឹង អាស  រហ្នឹងហ្ហា ស ៥០ឈសន អាស  រហ្នឹងឈេមិនលក់ឱ្យឈយើងឈទ លក់រហូ្រ



ទាល់ដរឈេែូចថាឈេលក់ចរ់ឈម្ភ៉េងឈេឈហ្ើយ ឈេលក់ចរ់អ្ស់ឈហ្ើយ ឈេឈរៀរនឹងឈៅផ្ទោះហ្ហា ស ឈេ
សល់អាស  រហ្នឹង ឈហ្ើយឈយើងដែលអ្នកឈៅវរតហ្នឹងេឺថាវាឆ្ៃ  ់ឈហ្ើយ អាស  រហ្នឹងវាម្ភនេអឹង ម្ភន
សាច់រនដិចៗ ឈេដាក់ឱ្យឈេើងមួយចនមកេឺថាឈយើងសរាយចិរតនឹងហូ្រ។ ឈយើងនឹងអ្ញ្ជ ឹងរហូ្រ
ឈៅែល់ខ្ ុំឈរៀនឈៅែល់ថាន ក់ទី៣ ថាន ក់...ខ្ ុំឈរៀនផ្ង...ខ្ ុំឈរៀន...ខុំណាស់ ខុំឈហ្ើយ ចុំឈមើលឈៅពួកម្ភ៉េក
ខ្ ុំហ្នឹង ឈរៀនថាន ក់ទី៣ស្សារ់ឈៅែល់ឈពលខ្ ុំឈៅត្រលងឈៅណ ង ម្ភនត្រលង ដមនត្រលងឈៅណឹង 
ឈទៀរ េឺថាត្រលងមួយត្រឈទសណាស៎ ឈយើងឈៅឈខរតមួយឈទៀរឈៅកន ងឈខរតបារ់ែុំរងឈហ្ើយ។ ឈេ
ត្រលងឈៅណ ង! ឈៅឈខរតត្រលង ត្រូវត្រលង៣ថ្ងៃ រនទ រ់ពីត្រលង៣ថ្ងៃ ឈេឱ្យែុំណឹងថាខ្ ុំធាល ក់។ 
អាឈពលណឹងេឺថាខ្ ុំវឈងវងឈហ្ើយ អាធាល ក់ថាន ក់ទី៣ហ្នឹង ឈេថាខ្ ុំវឈងវងឈហ្ើយ ឈេថាខ្ ុំត្រូវឈធវើអី្ឈទៀរ
ឥេូវហ្នឹងហ្ហា ស ខ្ ុំវាពិបាកយូរឈហ្ើយ ខ្ ុំត្រូវឈធវើអី្ឥេូវហ្នឹង។ អាពួកឈកមងខលោះ ឈេ...ឈេ រ់ឈហ្ើយ ឈេ
អ្រ់ឈៅឈទៀរឈទ ឈហ្ើយខ្ ុំម្ភនេុំនិរ៖ “អ្ ...” ឈម៉េចបានខ្ ុំម្ភនេុំនិរណាមួយខ្ ុំថា ខ្ ុំឈរៀនយូរណាស់
ឈហ្ើយ ខ្ ុំពិបាកយូរណាស់ឈហ្ើយ ខ្ ុំត្រូវ...ឈត្ោោះអី្ថាន ក់ហ្នឹងកាលណាដរឈយើងធាល ក់ ឈេអាចឱ្យឈយើង
រនដមួយឆ្ន ុំឈទៀរណ៎ា។ ឥេូវខ្ ុំត្រូវឈរៀនសារងមីមួយឆ្ន ុំឈទៀរ ឈពលដែលខ្ ុំឈរៀនសារងមីហ្នឹងេឺថាររស់
ដែលខ្ ុំែឹងពីឈែើម វា...វាែូចថាស្សួលររស់ខ្ ុំឈហ្ើយ របិរអី្ខ្ ុំែឹងមួយឆ្ន ុំរួចឈហ្ើយ ែល់ឈពលខ្ ុំ
ត្រលងឈលើកទី២ ខ្ ុំជារ់។ រនទ រ់ពីជារ់ហ្នឹង អាថាន ក់ទី៣ហ្នឹងមួយជុំនន់ណ ង ឈយើងអាចឈធវើការអី្
បានខលោះឈហ្ើយ ឈយើងអាចឈធវើរ៉េូលីស ឈយើងអាចឈធវើអី្លមមៗ ឈយើងអាចឈធវើការបាន។ 

េ៖ ទី៣ហ្នឹង ែូចជាទី១០ ទី១០ high highs cool ស ទធ។ 

ខ៖ អាហ្នឹងនងអ្រ់និយាយាឈទ របិរអី្ស្សុកហ្នឹងររ់ច ោះ...ច ោះមកឈត្កាម តាុំងពី១២ រហូ្រច ោះមក។
ែល់ឈៅ៣េឺថាឈយើងអាចយល់ឈហ្ើយ។ ឥេូវនឹកឈឃើ ថា “ឱ្!” េឺថាត្រសិនឈរើខ្ ុំរនដឈៅឈទៀរក៏
បាន ឈរើសិនខ្ ុំមិនរនដក៏េង់ដរខ្ ុំម្ភនការអី្រនដិចរនដួចឈធវើដែរ ក៏រ៉េ ដនដចិរតខ្ ុំរនដ រនដឈៅែល់ថាន ក់ទី២ 
មួយឆ្ន ុំឈទៀរ រនទ រ់មកឈទៀរថាន ក់ទី១ មួយឆ្ន ុំឈទៀរ។ ខ្ ុំែល់ឈេត្រលងរនដសឈត្មច ឈៅត្រលងបារ់
ែុំរងមួយសារឈទៀរ ឈហ្ើយខ្ ុំថាន ក់ទី១ហ្នឹង ខ្ ុំជារ់រឈណាដ យ ខ្ ុំជារ់ឈៅថាន ក់ទី១ហ្នឹង។ បាទ! រនទ រ់
ពីខ្ ុំជារ់ឈៅ ឈហ្ើយែល់ពួកម្ភ៉េកខ្ ុំឈៅត្រលងែូចគាន  វាក៏ជារ់ ឈហ្ើយអារអូនជីែូនមួយខ្ ុំដែលឈៅ
ជាមួយខ្ ុំដែរ វាក៏ជារ់ ៣នក់ត្រូវឈៅត្រលង ជារ់ទាុំងអ្ស់គាន  ឈហ្ើយឈពលត្រលរ់មកវ ិ ត្រដហ្ល
ជាពីរដខ ឬក៏មួយដខ...ត្រដហ្លជាមួយដខកនលោះអី្ហ្នឹងឯង ខាងរដាឋ ភិបាលដខមរហ្នឹង ឈេរត្មូវរកត្េូ
រឈត្ងៀន ត្រូវត្រលង ត្រូវត្រលងត្េូរឈត្ងៀន។ ឈយើងទាុំង៣នក់ហ្នឹង ឈៅត្រលងត្េូរឈត្ងៀន ែល់ឈៅ



ត្រលងអា...រងរអូនជីែូនមួយហ្នឹង គាន ធាល ក់ណ៎ា ឈហ្ើយអាពួកម្ភ៉េ កខ្ ុំឈ ម្ ោះក កហ្នឹង វាជារ់ត្េូដែរ ក៏
រ៉េ ដនដវាជារ់ត្េូ រ៉េ នអ្រ់ម្ភនឈៅឈរៀនជាមួយនឹងខ្ ុំឈទ ខាងត្េូឈេណ ង ឈេឈរៀនឈៅខាងភនុំឈព  ឈហ្ើយ
ត្េូខ្ ុំហ្នឹងឈៅឈរៀនឈៅខាងកនទួរ កនទួរហ្នឹងេឺជាសាលាហ្នឹងេឺថាវាជាsposnorររស់ខាងអាឈមរចិកាុំ
ង មួយជុំនន់ណ ង ជុំនន់តានីកសិន គារ់...គារ់ផ្ដល់ខាងសាលាឈរៀនឱ្យ ឈហ្ើយកន ងកនទួរហ្នឹង 
សាលាឈេធុំណាស់ ឈេដចកជាពីរ កូនសិសសត្រដហ្លជា៤៥០នក់ របិរអី្ជារ់ ៤៥០នក់ហ្នឹងដរ
ឈច មក ត្រូវឈធវើត្េូទាុំងអ្ស់គាន ។ ខាងស្សីឈេដចកឱ្យ មួយ building ធុំឈៅ ខាងត្រុសឈត្ចើន building
។ បាទ! ឈហ្ើយកាលណាឈយើងឈច ពីហ្នឹងមក របិរអី្ឈយើងវាsponsor by United States ឈយើង
ឈច មក ឈយើងម្ភនទឹកម ជ ឈេម្ភនកដនលងទឹកម្ភនshower ម្ភនអី្ត្រឹមត្រូវ ឈហ្ើយឈពលលាៃ ច ឈយើង
ត្រូវឈៅហូ្របាយ របិរបាយហ្នឹង ឈយើងត្រូវឈច ល យឈយើងខលោះដែរ ឈនស! ឈយើងត្រូវឈច ល យ
ឈយើងខលោះ ឈហ្ើយមួយហ្នឹងឈហ្ើយេឺថាខ្ ុំវាែូចថាមិនពិបាកែូចម នឈទៀរឈទ េឺថាខ្ ុំម្ភនការសរាយ
ឈត្ចើន។ ខ្ ុំពួកម្ភ៉េ កខ្ ុំ ខ្ ុំម្ភនអី្ឈែើរឈលងឈមើលភនុំឈព  ឈែើរឈៅតាមដករ តាមអី្ ឈហ្ើយឈពលចរ់ ឈរៀន
នឹងចរ់ school ហ្នឹងេឺថាឈេកន ងសាលាហ្នឹង ឈេឱ្យរញ្ជូ នឈយើងឈៅដករ ឱ្យឈមើលអី្ឈផ្សងៗហ្ហា ស 
ឈហ្ើយឈពលអារញ្ច រ់ ឈពលរញ្ច រ់ school ហ្នឹង ឈេត្រូវរញ្ជូ នឈហ្ើយ អ្នកដែល score លអហ្នឹង ឈយើង 
អាចឈត្ជើសកដនលងបាន អាចឈត្ជើសឈៅភនុំឈព  ឬក៏ជាយត្កុង ឬត្រង់ណាដែលឈយើងចង់ឈៅ ឈហ្ើយ
ែល់ខ្ ុំ ខ្ ុំអ្រ់ម្ភនេិរអ្រ់ម្ភនេូរឈទ ចង់រញ្ជូ នឈៅណាក៏ឈដាយ ខ្ ុំវាសរាយបានរ៉េ ណាឹ ង ែូចខ្ ុំថាវា
ហួ្សពីការសាម នររស់ខ្ ុំណាស៎។ ឈេរញ្ជូ នខ្ ុំឈៅងមពួកហ្នឹងឯង ស្សុកឈនៀក(សឈដដ ឈលើស្សុកកដនលង
ដែលត្រពនធគារ់រស់ឈៅ) រញ្ជូ នឈៅសាវ យឈចកហ្នឹងឯង។ បាទ! អាហ្នឹង ៦៩(១៩៦៩) ឈេរញ្ជូ នឈៅ
ហ្នឹង ែល់រញ្ជូ នឈៅឈេរញ្ជូ នខ្ ុំឈៅឯងោា ុំហ្ាក អី្ោា ុំ ពីសាវ យឈចកឈៅខ៉េទ ុំ ចម្ភៃ យត្រដហ្លជា១០េីេូ 
ឬ១៥េីេូ ខ្ ុំមិនសាា លចាស់ឈទ។ ឆ្ៃ យណាស់! ឈហ្ើយឈរើថាឈេឈៅ អាពួកហ្នឹងឈេត្បារ់ខ្ ុំណាស៎ 
ឈេឈសលៀកដរឈខាខលីឈទ ឈខាដវងឈសលៀកមិនបានឈទ ឈត្ោោះអី្វាទឹកឈត្ចើនឈពក ឈហ្ើយអ្រ់ម្ភនមាូរម្ភនអី្
ស្សួលរួលឈទ ឈហ្ើយម្ភនត្េូមួយឈនោះ ឈេែឹង ឈេថា...ខ្ ុំ...អាត្េូមួយហ្នឹងឈេត្រូវរញ្ជូ នមកសាវ យ
ឈចក ឈេរញ្ជូ នមកសាវ យឈចក។ ខ្ ុំត្រូវឈៅោា ុំ ឈហ្ើយមិនែឹងថាឈម៉េចបានឬត្េូខ្ ុំ ត្រដហ្លជាគារ់អ្រ់
ល យ ឬយា៉េងឈម៉េច គារ់ររ់មកនឹងខ្ ុំថា៖ “ឥេូវអ្នកឯងចង់ឈៅសាវ យឈចកហ្ហា ស ខ្ ុំ ខ្ ុំោា ុំ។ ឈរើអ្នក
ឯងឈៅសាវ យឈចក ឱ្យខ្ ុំ៥០០មក ខ្ ុំឱ្យឈៅសាវ យឈចក។” ខ្ ុំែល់េិរចឹង ខ្ ុំែឹងឈស ើរសួរឈេអាឈរឿង
សាវ យឈចកថាវាអ្រ់លអអី្ចឹងឈៅ ខ្ ុំថាអូ្ឈខ ឈយើង...ឈយើងស្សរគាន ឈហ្ើយណ៎ា ឈយើងឈៅ office 
សឈត្មច គារ់ក៏ឈៅោា ុំ ឈយើងមកសាវ យឈចក រនទ រ់ពីមកសាវ យឈចក ខ្ ុំជួលផ្ទោះ ឈៅជួលផ្ទោះឈនោះ បាន



មួយខនងដែរ ជួលផ្ទោះមួយហ្នឹង ផ្ទោះឈេណ ងមិនែឹងជាផ្ទោះតាមម្ភរ់ងនល់ ឈៅមិនែឹងត្រដហ្លជារយៈ
រ៉េ នម នឈទ ឈហ្ើយអាពួកម្ភ៉េកខ្ ុំត្េូដែរ ឈៅជាមួយគារ់ move out move out បានខ្ ុំឈៅជួលផ្ទោះ... 

េ៖ ព កខ្ ុំឈៅ។ 

ខ៖ ឈហ្ើយគារ់ឈនោះ(សឈដដ ែល់ត្រពនធគារ់) គារ់អូ្ស...ឈេឈៅ store ហ្នឹង គារ់អូ្សរឈទោះគារ់រស់ថ្ងៃ 
ដរម ខផ្ទោះខ្ ុំហ្នឹង ខ្ ុំឈឃើ  every morning។ រ  អារឈទោះែឹកឥវា៉េន់ឈៅផ្ទោះ ខ្ ុំក៏ឈៅឈស ើរ ឈែើរៗឈៅ
ឈឃើ រូរគារ់អី្ទាុំងអ្ស់ឈហ្ើយខ្ ុំឈៅជួលផ្ទោះគារ់ហ្នឹងឯង ជួលឈហ្ើយគាន នឹកនីនថាចង់បានគារ់អី្ 
អ្រ់ រហូ្រឈៅែល់ខ្ ុំទារ់សី ឺ ទារ់សី ឺឈហ្ើយ ខ្ ុំមកឈែកផ្ទោះត្រដហ្លជា២អាទិរយ រនទ រ់ពីហ្នឹង
ខ្ ុំរឈត្ងៀនឈទៀរ ឈហ្ើយខ្ ុំ ឺមដងឈទៀរ  ឺមដងឈទៀរឈេរញ្ជូ នខ្ ុំ ឈេ...អូ្! ខ្ ុំត្រូវឈៅឈែកឈពទយឈៅស ី
ស ផ្ ន ឈហ្ើយ...ឈៅឈែកឈពទយស ីស ផ្ ន ខ្ ុំជាត្គាន់ឈរើ ស្សួលរួល ឈហ្ើយខ្ ុំមកផ្ទោះខ្ ុំវ ិ មកផ្ទោះដែល
ជួលខ្ ុំវ ិ ឈហ្ើយអាឈពលអាឈនោះ ខ្ ុំរកមកវ ិ ឈពលដែលខ្ ុំឈៅឈរៀនឈៅកនទួរហ្នឹងណាស៎ ខ្ ុំអ្រ់
ម្ភនត្បារ់ម្ភនអី្ឈទ no money at all អ្រ់ម្ភនឈទេឺថាខ្ ុំត្រូវឈធវើឈម៉េច ម្ភនអាខាងរងរអូនខ្ ុំដែរ ដរគារ់
ឆ្ៃ យណាស់ឈហ្ើយ គារ់ឱ្យខ្ ុំខចី មិនែឹងយា៉េងឈម៉េច ពីឈែើមឈេមិនដែលឱ្យខ្ ុំខចី ដរឥេូវឈេឱ្យខ្ ុំខចី 
៨០០០ឈរៀល ៨០០០ឈរៀលមួយជុំនន់ហ្នឹងឈត្ចើនណាស់។ ខ្ ុំចយកន ង school ដែលខ្ ុំសរាយមួយ 
រយៈដែលខ្ ុំឈៅឈរៀនហ្នឹង ខ្ ុំចយឈត្ចើន ឈហ្ើយែល់ឈពល...មកឈៅសាវ យឈចក ឈហ្ើយនិង ពីឈពទយ 
ឈៅឈែកឈៅឈពទយ ត្រលរ់ពីឈពទយមកវ ិ ឈពលដែលខ្ ុំ ឺ ម នែុំរូងខ្ ុំហ្នឹង...អូ្! និយាយពីថាឈរៀរ
ការច ោះណាស៎ ឈេមិនថាឱ្យដែលខ្ ុំខចីត្បាក់ហ្នឹងណាស៎។ ទីមួយ ខ្ ុំត្រូវ...ឪព កម្ភដ យខ្ ុំហ្នឹងត្រូវ set 
up ថ្ងៃដខឈរៀរការឈហ្ើយ ឈពលដែលរនទ រ់ពីខ្ ុំមិនទាន់អាខ្ ុំទារ់សីហ្នឹង ែល់ខ្ ុំអាទារ់សី ឺឈៅ 
ោអ ក ទីមួយោអ ក។ ែល់ទី២ឈទៀរ ែល់អាថ្ងៃ set up ដែលខ្ ុំត្រូវការឈលើកទី២ ព កខ្ ុំក៏ចឹងដែរ...ខ្ ុំកអួរ
្មឈៅឈែកឈៅនឹងឈពទយហ្នឹង ឈហ្ើយអារងរអូនស្សីជីែូនមួយខ្ ុំហ្នឹងមកស្សុកខ្ ុំហ្នឹង មួយជួយ
ឈមើលខ្ ុំ កន ងត្រដហ្លជា៤ថ្ងៃ មកជួយខ្ ុំ មកឈមើលខ្ ុំហ្នឹងណាស៎ ឈហ្ើយែល់ឈពលត្រលរ់ឈៅវ ិខ្ ុំ
មិនឱ្យឈៅវ ិម្ភន ក់ឯងឈទ ខ្ ុំត្រូវជូនគារ់ឈៅ ែល់ជួនឈៅ ខ្ ុំត្រូវឈែើរឈច ពីរឹងមក ខ្ ុំត្រូវឈែើរការ់
ហ្វូងផ្ារហ្នឹង ត្រដហ្លជាឈេឈឃើ ខ្ ុំជាមួយរអូនជីែូនមួយស្សីខ្ ុំរឈណដើ រគាន ឈនោះ រឈណដើ រគាន  
ត្រដហ្លជាខ្ ុំ... ហ្នឹងឈហ្ើយgirlfriendខ្ ុំ ឈដាយសារឈេ ឈេោដ ច់ ោដ ច់ខ្ ុំឈច ឈហ្ើយ ឈេថាខ្ ុំម្ភន
ឈហ្ើយ...បានជាខ្ ុំដកចឹង  ឺឈចោះពីរែងពីរអី្ចឹង ត្បារ់ព កខ្ ុំោដ ច់ឈៅ។ បាទ! ឈៅហ្នឹងថាឈរឿងដែល
ឈនោះ...ឈត្កាយមកខ្ ុំឈឃើ  ដែល...ខ្ ុំមិនដែលឈនោះឈទ ទាក់ទងនឹងគារ់ឈទ(ត្រពនធ)ត្គាន់ដរនិយាយ 



គាន ែូចរងរអូនចឹង ក៏រ៉េ ដនដដរខ្ ុំលួចឈៅត្បារ់ព កខ្ ុំហ្នឹងថាឱ្យមកែណដឹ ងគារ់ឈៅ។ បាទ! ថ្ងៃមួយមក 
មក suprise ឪព កម្ភដ យគារ់ និយាយគាន ឈៅវាេឺថាអ្រ់ពិបាកយូរឈទ របិរអី្ឈធវើែុំឈណើ រឈោធិ៍សារ់មក
ឈនោះពិបាកណាស់ របិរអី្ផ្លូវពីស ីស ផ្ នមកសាវ យឈចកហ្នឹងេឺថាស ទធដរេង់េូដហ្វ(ម៉េូរឡាន) តាក់
ស ីហ្នឹងេឺថាវា...ែីហ្នឹងពិបាកណាស់។ បាទ! ត្េលិចត្េល ក និយាយត្រូវរូវ set up time ហ្នឹងជាមួយ
គាន ឈៅ ឈហ្ើយក៏ខ្ ុំឈរៀរការជាមួយនឹងគារ់ឈៅ។ បាទ!  

ក៖ រ៉េ ដនដអ្រ់បាននិយាយអ្  ៊ុំ ត្គាន់ដរឈឃើ គារ់េលងការ់ម ខផ្ទោះរាល់ថ្ងៃចឹងឈៅ...? 

ខ៖ អ្រ់! អ្រ់ដែលបាននិយាយឈទ ឈពលដែលឪព កខ្ ុំមកនិយាយត្រូវឈៅរូវ engaged ឈហ្ើយអ្រ់
ដែលបានឈែើរជាមួយគាន ឈទ។ អ្រ់ម្ភនឈពលឈែើរជាមួយគាន ឈទ។ 

ក៖ រហូ្រទាល់ដរថ្ងៃម៉េង? 

ខ៖ ទាល់ដរថ្ងៃការដរមដង! ឈរើឈៅណាឈេរញ្ជូ នមន សសឈៅតាមឈមើលខ្ ុំឈហ្ើយ ឈេឈៅ escort បាទ! 
ឈៅណាក៏ឈដាយ។ 

េ៖ ឈរើមិនមីងខ្ ុំឈទ រងស្សីខ្ ុំ។ 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ អ៎ូ្! 

ខ៖ ឈហ្ើយខ្ ុំេឺថាខ្ ុំត្រូវរកា...ខ្ ុំែឹងថាស្សុកភូមិវាដាច់ស្សយាលចឹង េឺថាស្សុកភូមិឈេត្រកាន់ណាស់ 
៩០% ស្សីឈេត្រូវដរឈគារពដម៉េឪឈេ ឈគារពតាមអ្នកភូមិ ឈរើខ្ ុំឈធវើចឹងវាត្រូវ... 

េ៖ ឈេបា ់ងារ់ឈទៀរ ហ្ហស! (ឈសើច) 

ខ៖ ត្រឆ្ុំងនឹងភូមិឈេឈហ្ើយ កបូនរត្ម្ភឈេឈហ្ើយ។ 

ក៖ ឈហ្ើយខ្ ុំេៃល់អ្ឈញ្ច កអ្  ៊ុំ ឈដាយសារមន សសអ្រ់ដែលនិយាយគាន  ត្គាន់ថាធាល រ់ឈឃើ អី្ចឹងណាស៎ 
ត្គាន់ដរសាា ល់ម ខ រ៉េ នអ្រ់ដែលនិយាយគាន ចឹងឈម៉េចក៏...ឈម៉េចឈធវើឱ្យអ្  ៊ុំែូចថាចរ់ចិរតស្សឡា ់គារ់?
ឈត្ោោះអី្អ្រ់...ឈយើងត្គាន់ដរឈឃើ ដមនរ៉េ ដនដនិយាយគាន  ឈយើងអ្រ់សាា ល់គាន ឈទ ចឹងឈហ្ើយ... 

ខ៖ អ្រ់ដែលនិយាយគាន ឈទ រ៉េ នត្គាន់ដរខ្ ុំឈមើលឈឃើ សាអ រ។ 



ក៖ ចឹងបានអ្  ៊ុំចរ់ឈផ្ដើមចរ់ឈៅ ក៏ឱ្យ... 

ខ៖ ចរ់ឈផ្ដើមចរ់ចិរតក៏ឈៅឪព កខ្ ុំមក។ 

ក៖ អ៎ូ្! លអ! ឈហ្ើយអឺ្ម...ត្រដហ្លអ្  ៊ុំត្បារ់ពីរទពិឈសាធអ្  ៊ុំរនដិចឈៅ ជុំនន់ រ៉េ ល ពរ។ 

ខ៖ បាទ! ជុំនន់ រ៉េ ល ពរ ឈេថាខ្ ុំហ្នឹង...អាហ្នឹងត្រពនធខ្ ុំនិយាយអ្ស់ឈហ្ើយណាស៎។  

ក៖ ចស! 

ខ៖ ឥេូវខ្ ុំនិយាយត្បារ់ឈរឿងដែលត្រពនធខ្ ុំអ្រ់និយាយ។ ទីមួយ េឺថាឈៅឈពលដែលឈេរញ្ជូ នខ្ ុំឈៅ
ឈៅឈគាកត្តារ់ហ្នឹង េឺថាខ្ ុំឈធវើឈមត្កុម ខ្ ុំត្រូវ... 

ក៖ ឈៅឈខរតណាអ្  ៊ុំ ឈគាកត្តារ់ហ្នឹង? 

ខ៖ ឈគាកត្តារ់ឈៅនឹងឈខរតងមពួកហ្នឹងឯង ជ ុំគាន  ឈខរតងមពួកហ្នឹងឯង។ ខ្ ុំឈធវើឈមត្កុម ឈម្ភ៉េល ោះឈហ្ើយខ្ ុំ េឺថា
ខ្ ុំ...រត្មិោះររស់ខ្ ុំេឺថាខ្ ុំឈចោះពីរូច ឈរឿងភជួរក៏ខ្ ុំធាល រ់ភជួរជាមួយឪព កខ្ ុំ េឺថាការពិបាកអី្ខ្ ុំឈចោះ ឈត្ចើន
ណាស់ ឈម្ភ៉េល ោះឈហ្ើយឈេរញ្ជូ នខ្ ុំកិចចការទាុំងអ្ស់ហ្នឹង វាជាធមមតាររស់ខ្ ុំឈទ របិរអី្ខ្ ុំឈចោះពីឈែើមមក
ឈហ្ើយ ខ្ ុំឈធវើការពិបាកខ្ ុំជីកភលី ខ្ ុំភជួរដស្ស ខ្ ុំឈធវើ... រនទ រ់ពីហ្នឹងឈៅ ឈេរញ្ជូ នឈៅមួយកដនលងឈទៀរ 
ឈហ្ើយឈេ ឈេែឹងខ្ ុំត្េូរឈត្ងៀន ឈេែឹងឈហ្ើយ ឈហ្ើយខ្ ុំ ខ្ ុំេៃល់ណាស់មួយជុំនន់ រ៉េ ល ពរ ហ្នឹង ខ្ ុំ
េៃល់េួរឱ្យេៃល់ដរម៉េង ខ្ ុំធាល រ់ដរជួនកាល ែូចថាឈេអ្នកឈផ្សង ឈេនិយាយអី្ខ សមកឱ្យខ្ ុំណាស៎ ខ្ ុំ
ដរងដរម្ភនោកយអី្ខលោះ ខ្ ុំនិយាយរកឈៅវ ិ ខ្ ុំថាឈម៉េចបានអ្ឈញ្ច កអ្ឈ ច្ ោះ មួយជុំនន់រ៉េ លពរ  
ណាស៎ ឈពលចរ់កន ងមួយ រ៉េ ល ពរ ហ្នឹង ែូចខ្ ុំឈៅឈៅភូមិឈេហ្នឹង ែូចថាខ្ ុំអ្រ់ម្ភនម្ភរ់មួយម្ភ៉េ រ់ 
សអីហ្នឹងកុំឈផ្លររស់គារ់ឈទ េឺថាទ កដរឈេថាឱ្យខ្ ុំរ៉េ នម នក៏ឈដាយ ក៏ខ្ ុំអ្រ់ដែលម្ភរ់ឈទ េឺមិនែឹងជា...េឺ
ថាឱ្យរុំឈភលចអ្ស់ ឈហ្ើយឈធវើឱ្យខ្ ុំសងឃឹមអ្ឈញ្ច ក សងឃឹមថាថ្ងៃណាមួយស្សុកដខមរនឹងសរាយឈហ្ើយ 
ថ្ងៃណាមួយស្សុកដខមរនឹងសរាយ របិរអី្ រ៉េ ល ពរ វាថាឱ្យដរចរ់ ភលឺដស្សហ្នឹងឈេអាចដាក់ម្ភ៉េស ីន 
ដាក់អី្ណាស៎ វាសរាយហ្ហា ស៎ ឈហ្ើយេុំនិរខ្ ុំម្ភនដរមួយរ៉េ ឈណាា ោះឯង អ្រ់ម្ភនឈទ េិរដរពីត្រឹង 
ត្រឹងៗសរាយៗ ដររ៉េ ណាឹ ងឯង ឈហ្ើយមកជួរថ្ងៃមួយឈនោះ មកជួរនឹងត្េូខ្ ុំ Professor ឈៅ
ឈោធិ៍សារ់ ជួរនឹងគារ់ ខ្ ុំ sob ខ្ ុំថា៖ “ត្េូឯងឈម៉េចក៏មកឈកើរស្សូវចឹង?” គារ់មកឈកើរស្សូវ មកត្ចក
ស្សូវ ឈហ្ើយគារ់ត្បារ់ខ្ ុំឈទៀរ អ្រ់ម្ភរ់អ្រ់កឈៅខុំដរឈធវើការឈៅ អ្រ់អី្ឈទ។ ត្រដហ្លតាុំងពីឈពល
ហ្នឹងមក ខ្ ុំមិនដែលម្ភរ់មិនដែលអី្ឈទ ឈហ្ើយគារ់ត្រដហ្លជាឈេសម្ភល រ់អ្ស់ឈហ្ើយ មិនដែលឈៅ



ឈទពួកហ្នឹង។ ឈហ្ើយរនទ រ់ពីឈៅនឹងពត្ង(ឈ ម្ ោះកដនលង)ហ្នឹង មួយឈទៀរេឺថារររហូ្រហ្នឹង ែឹង
ឈហ្ើយ ត្រពនធខ្ ុំមិនសូវហូ្រអី្រ៉េ នម នឈទ ឈរើសិនជាខ្ ុំវ ិ សអីក៏ខ្ ុំហូ្រដែរ រហូ្រឈៅែល់អាដសបកឈគា
ឈយើងណាស៎ ដសបកឈគាឈេមិនយកមកឈធវើសារ ដសបកឈគាហ្នឹងត្រដហ្លរ៉េ ឈណាក ឈេយកមកឈធវើសារ វា
សឹកឈៅឈហ្ើយ វាធាល ក់កន ងែីឈនោះ ឈេវាយឈៅវារដហ្ក។ វាអ្រ់ឈពក ខ្ ុំត្រូវយកអាដសបកឈគាហ្នឹងឯង 
យកដហ្អងមកឈសាៃ រ ឈសាៃ រឈេើងែូចជា glue ចឹងអាហ្នឹង ឈហ្ើយឈយើងដាក់...ឈយើងដាក់អារដនលហ្នឹង 
ឈធវើឈម៉េចអាត្រកួន របិរអី្ស្សុកហ្នឹង ជួនកាលវាម្ភនអាត្រកួនែ ោះតាមដស្ស ឈយើងអាចឈបាចមកដាក់
លាយគាន  ឈយើងហូ្របានមួយឈពលឈហ្ើយអាហ្នឹង េឺថាសអីក៏ដរហូ្រដែរ ឱ្យដរម្ភន ឈយើងអ្រ់ម្ភន
និយាយពីឈរឿងថា ហូ្! ជួរគាន ឈៅដហ្អងម្ភនអី្? ត្រយ័រនដរជួរគាន  អ្រ់ម្ភននិយាយអី្ នឹកឈឃើ ពី
ឈរឿង នឹកឈឃើ ឈហ្ើយ ខសឹរគាន ហ្នឹង ឈយើងនិយាយពីឈរឿងហូ្រដររ៉េ ណាឹ ងឯង ឈរើថាឈនោះ វាអ្រ់ណាស់! 
សូមបីដរឈែើមឈចក ឬដារ់កដិចលា ងឬក៏េល់លា ងឱ្យដរម្ភន យកមកការ់ហូ្រទាុំងអ្ស់ រហូ្រឈៅែល់
អាកាលដេា កាលដេាឈយើងណាស៎ ឱ្យដរឮសូរថា...របិរអី្អ្នកភូមិឈេ...ឈេម្ភនសិទធិជាងឈយើង ឈេស ី
អី្ៗ ឈេអាចលាក់គាន ឈេបាន ចុំឈោោះឈយើងអ្នកងមីណាស៎ របិរអី្ឈៅកន ងភូមិហ្នឹងណាស៎ ឈេឈៅ...មួយ
ឈេឈៅអាពួកអ្នកងមី មួយឈទៀរឈេឈៅថាភូមិចស់ អ្នកមូលដាឋ ន។ ពីរហ្នឹងខ សគាន  មូលដាឋ នហ្នឹងេឺ
ថាឈេម្ភនអ្ុំណាចឈលើឈយើងៗ ឈេអាចហូ្រអី្ឈេលាក់គាន ឈេបាន ពួកមូលដាឋ នហ្នឹងអ្រ់បានឈទ ឱ្យដរ
ខ សសអីរិចេឺថាឈេ report ឈៅអ្ងាការឈហ្ើយ េឺថាមួយភូមិហ្នឹង កន ងមួយភូមិហ្នឹងចង់អ្ស់ សាល រ់ចង់
អ្ស់ ឱ្យដរអ្នកមកពីភនុំឈព  ភនុំអី្អ្រ់ម្ភនសល់មួយឈទ ងារ់អ្ស់។ ឈហ្ើយថ្ងៃមួយហ្នឹងខ្ ុំ ជាពិឈសស
ខ្ ុំឈៅហ្នឹងពត្ងហ្នឹងឯង ឈៅថ្ងៃមួយហ្នឹងឈេឈៅខ្ ុំឈៅរ ជ្ ន់ស្សូវ។ នងសាា ល់ឈហ្ើយរ ជ្ ន់ស្សូវ? 

ក៖ ចស!  

ខ៖ ឈែើមបីយកស្សូវ ឈចោះពីឈនោះរបិរអី្ឈគាហ្នឹងវាងារ់ចង់អ្ស់ឈហ្ើយ វាអ្រ់ម្ភនឈហ្ើយ វាឈៅមន សស
ឈៅឈធវើ ឈៅឈបាកអ្ឈញ្ច ោះផ្ងអី្ផ្ង ឈគាហ្នឹងវាឈកើរជមៃឺឈនោះ ងារ់ចង់អ្ស់ឈហ្ើយ វាអ្រ់ម្ភនឈគាអី្ឈត្រើ 
ឈេយកមន សសឈៅឈបាក។ ឈៅឈបាកឈហ្ើយអាពួកឈេអ្នកភូមិហ្នឹង ក៏ឈេយកស្សូវហ្នឹងែូចគាន  ខ្ ុំក៏ខ្ ុំ
យកបានរ៉េ ឈណាោះែូចគាន  ស្សារ់ដរអាពួកហ្នឹងវារាយការណ៍ឈៅឱ្យពួកហ្នឹង។ រាយការណ៍ អ្នកភូមិឈេ
រាយការណ៍ ខ្ ុំត្រូវឈធវើអី្យរ់ហ្នឹង ឈេចរ់ខ្ ុំយកឈៅឱ្យ... 

េ៖ ត្រព័នធភលឺ! 

ខ៖ ឈធវើភលឺឈៅអាកណាដ លរឹងមួយ ឈហ្ើយទឹករ៉េ ណាឹ ង អ្នកណាឈធវើភលឺឈកើរ ទឹកកមៃស់... 



ក៖ ឈធវើភលឺហ្នឹងឈធវើអី្អ្  ៊ុំ ឈៅកណាដ លរឹងហ្នឹង?   

ខ៖ ឈចោះដរឈធវើ េឺថាឈគាលរុំណងឈេ ឈេចង់សម្ភល រ់ឈយើង ឈម្ភ៉េល ោះឈហ្ើយឈេដរ... 

ក៖ អ៎ូ្! ហ្នឹងឈេឈចោះដរឈត្រើឈយើង។ 

ខ៖ ឈេឈចោះដរឈត្រើឈយើងឱ្យ complaint “ឈម៉េចអ្នកឯងឈត្រើខ្ ុំឱ្យឈៅឈធវើចឹង ឈធវើឈៅឈម៉េចបាន”។ 

ក៖ អ៎ូ្! យល់ឈហ្ើយអ្  ៊ុំ។ 

ខ៖ យកឯងឈៅដាក់ត្រព័នធហ្នឹង ឈធវើទាល់ដរត្ពឹក ទាល់ដរត្ពឹក ត្រដហ្លជាឈម្ភ៉េងត្បាុំមួយ ត្បាុំពីរន៎ 
បាន... 

ក៖ ពីយរ់ មួយយរ់ទល់ភលឺហ្ាក៎អ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ទល់ភលឺ ទល់ឈម្ភ៉េងត្បាុំពីរ បានខ្ ុំឈៅផ្ទោះវ ិហ្ហា ស។ អ្ញ្ជ ឹងបានថាឈរឿងអី្ខ្ ុំត្រូវរស់។ ឈរឿងអី្ 
រ៉េ ណាឹ ងឈហ្ើយ ឈម៉េចក៏ខ្ ុំមិននិយាយមួយម្ភ៉េ រ់ ឈម៉េចថាក៏អ្នកភូមិឈេយក ឈហ្ើយខ្ ុំ...ឈេយកឈម៉េចក៏មិន
ឈធវើអី្ ខ្ ុំក៏ម្ភន។ អ្ញ្ជ ឹងខ្ ុំត្រូវនិយាយអាឈរឿងហ្នឹងហ្ហា ស។ ឈហ្ើយឈរឿងអី្មករិទសឈមលងខ្ ុំ អ្រ់ឱ្យខ្ ុំ
និយាយ អ្រ់ឈទ។ ឈរើខ្ ុំហ្ហ ននិយាយដរមួយម្ភ៉េ រ់ ខ្ ុំអ្រ់អាចរស់បានឈទ មួយឈពលហ្នឹង អ្រ់អាច
ឈទ។ បាទ! ឈហ្ើយរនទ រ់មកឈទៀរឈេរញ្ជូ នឈៅបារាយណ៍ រញ្ញូនឈៅបាន។ អាឈនោះ ខ្ ុំនិយាយដរ  
ការ់ៗ។ រញ្ជូ នឈៅបារាយណ៍េឺនិយាយ ពីឈរឿងឈែើមឈតាន រឈៅវ ិឈចោះ។ អ៎្! ឈេឱ្យខ្ ុំឈៅឈធវើឈកបឿង
ណាស៎ ឈៅឈធវើឈកបឿងហ្នឹង ឈត្កាយមកឈេឱ្យមកយកត្េួសារខ្ ុំឈៅឈៅជាមួយណាស៎។ ឈពលដែលខ្ ុំ
ឈធវើឈកបឿងឈនោះ ឈេអ្នកដែលឈេអ្  ៊ុំអ្ងារ ឈេដាុំស្សូវអ្ងារស្សូវអី្ ឈម្ភ៉េល ោះឈហ្ើយឈេត្រូវអ្ ុំ។ អ្ ុំអ្ងារហ្នឹង ឈចល
អ្ងាា ម កន ងអ្ងាា មហ្នឹង ឈហ្ើយកន ងអាអ្ងាា មហ្នឹង ត្រូវម្ភនអារនដិចៗអ្ងារហ្នឹង។ 

ក៖ ច ងអ្ងារ។ 

ខ៖ ច ងអ្ងារ! ឈហ្ើយខ្ ុំម្ភនឈពលរនដិចរនដួចសត្ម្ភរ់អ្នកឈធវើឈកបឿងហ្នឹងមក ជាន់ឈកបឿងហ្នឹងមក ខ្ ុំត្រូវ
ទ ក។ ទទាក់យកអាច ងអ្ងារហ្នឹងមកបានមដង ជួនកាលកនលោះកុំរ៉េ ងកនលោះអី្យកឈៅដាុំ ជួនកាលដចក
ត្េួសារ។ 

ខ៖ ជាន់ឈកបឿងអី្ ឈជើងឥែឋ ឈធវើេឥែឋ។ 



ក៖ និយាយឥែឋ ឈធវើឈកបឿង ឈធវើេឥែឋ ឈហ្ើយរនទ រ់ពីហ្នឹងមកខ្ ុំ... ឈហ្ើយម្ភនកូនរឹងមួយ កូនស្សោះ
មួយឈៅឈកៀនត្រល់ហ្នឹង ខ្ ុំឈៅត្រលងចរ់ត្រីណាស៎ ចរ់ត្រីហ្នឹង ចរ់នឹងថ្ែ បានម្ភន ក់មួយ យក
ឈៅដចកត្េួសារហូ្រឈៅ ឈៅហ្នឹង។ ឈហ្ើយរនទ រ់ពីឈធវើឈកបឿងហ្នឹងមកឈទៀរ ឈេត្រូវរញ្ជូ នខ្ ុំមក...មក
ផ្ទោះ មកស្សុកកុំឈណើ រមដង មកស្សុកកុំឈណើ រត្េួសារខ្ ុំឈនោះណាស៎ ឈែើមបីមកយកសអីរនដិចរនដួច ឈេឈត្រើ
គារ់ឱ្យឈធវើអី្ឈទកាលហ្នឹង។ ឈហ្ើយឈពលមកហ្នឹងឈេឱ្យរឈទោះ ឈហ្ើយឈរើខ្ ុំយកមកែល់សពវថ្ងៃេឺថាអ្នក
រឈទោះហ្នឹង ឈេ prepare ឈេឈធវើឱ្យឈយើងខូចឈៅកដនលងណាមួយ។ ខ្ ុំររឈៅអ្រ់អី្ ឈៅែល់ភូមិហ្នឹងអ្រ់អី្ 
ទាល់ដរខ្ ុំត្រលរ់មកវ ិោក់កណាដ លផ្លូវេឺថាកដនលងឈនោះសាៃ រ់ណាស់ អ្រ់ម្ភនមន សសអ្រ់ម្ភនអី្ឈទ 
សាៃ រ់ម៉េង ឈហ្ើយរឈទោះហ្នឹង វាឈៅដលងរួចម៉េង វាបាក់អាកណាដ ល... 

េ៖ វាបាក់ផ្លូវ។ 

ខ៖ វាបាក់ផ្លូវ រឈទោះឈយើងហ្នឹងវាម្ភនផ្លូវ សាា ល់ឈទ? 

ក៖ ចស! 

ខ៖ អាផ្លូវរឈទោះហ្នឹងបាក់។ ឈហ្ើយបាក់ហ្នឹងេឺថា ខ្ ុំកាុំរិរក៏អ្រ់ម្ភន អី្ក៏អ្រ់ម្ភន សអីក៏អ្រ់ម្ភនទាុំង
អ្ស់ អ្រ់ម្ភនទាុំងអ្ស់។ ស្សារ់ដរឈពល...មិនែឹងជាមន សសចស់មកពីណាម្ភន ក់។ គារ់ខលួនទឈទ 
ឈហ្ើយឈខាខលី មិនែឹងថា... 

េ៖ ម្ភនអាវពណ៌សាវ យ។ 

ខ៖ Yeah! ម្ភនអាវ ឈហ្ើយឈនោះ...េឺថាមិនែឹងគារ់ឈចោះមកពីណាណាស៎ មកែល់គារ់ជួយខ្ ុំឈធវើហ្នឹង
បានឈហ្ើយ បានត្គាន់ដរបានឈហ្ើយ ត្កឈេកមួយដភលរ អ្រ់ែឹងបារ់មន សសហ្នឹងឈៅណា បារ់ៗ 
ឈយើងត្រុងថាគារ់ឈធវើឈហ្ើយ ឈយើងនិយាយអ្រេ ណអ្រអី្ឱ្យគារ់រនដិចរនដួច។ អ្រ់បារ់! បារ់គារ់ឈៅ
ណាភាល ម។ បារ់! ឈហ្ើយខ្ ុំក៏រររហូ្រមកែល់ផ្ទោះ មកែល់អា...មកែល់ស្សុកបារាយណ៍វ ិហ្ហា ស 
ឈហ្ើយឈត្កាយមកឈទៀរ អាអ្នកដែលឈធវើឈតាន រឈៅស្សុកហ្នឹង អ្នកឈធវើឈតាន រ ឈតាន រហ្នឹងអាឈែើមពីហ្នឹង
ខៃស់ហ្ហា ស ថ្ងៃមួយ...ឈេក៏ត្រូវឈេើងដែរ រ៉េ នអាឈែើមពីរហ្នឹងវាខៃស់ជាងឈេ ឈេឈេើងអាឈែើមទារៗអ្ស់
ឈហ្ើយ អាខៃស់ ឈែើមឈតាន រហ្នឹងឈេឈេើង។ ថ្ងៃហ្នឹងឈេអ្រ់ឈេើងឈទអាពីរហ្នឹង ឈេឱ្យខ្ ុំឈេើង ឈហ្ើយខ្ ុំពីរ
ឈែើមវាឈេើងឈតាន រឈេើងអី្ខ្ ុំអ្រ់ដែលឈទណាស៎។ ឈេើងឈតាន រខៃស់ណាស់ហ្ហា ស ឈតាន រស្សុកដខមរ អា



ខៃស់ហ្នឹង ឈហ្ើយអារឈងាអ ងវា អាជឈណដើ រហ្នឹង ឈេឈៅថារឈងាអ ងហ្ហា ស រឈងាអ ងឈេចងពីឈត្កាមអ្រ់អី្ 
ដន៎! ឈៅែល់ឈលើឈនោះ ឈេឈធវើអ្ឈញ្ច ក ឈេឈធវើរាងដកកឈៅឈលើ ឈេចង់អ្រ់ជារ់លអឈទ វាអាចឈរ ើចឹងដអ្ង... 

ក៖ រុំណងចង់ឱ្យឈយើងធាល ក់អ្  ៊ុំន៎? 

ខ៖ បាទ! ឈហ្ើយខ្ ុំកាលហ្នឹងអ្រ់ណាស់ ខ្ ុំឃ្លល នណាស់ ឱ្យដរបានសារអី្រិចឈៅេឺខ្ ុំ េឺថាវាជួយ
កម្ភល ុំងឈយើហ្ងហ្ហា ស។ ខ្ ុំឈេើង ឈេើងបានត្រដហ្លជាពីរថ្ងៃរីថ្ងៃកាលហ្នឹង ឈេើងរហូ្រអ្រ់អី្ ឱ្យវា
ឈៅ។ ជាពិឈសសឈរឿងអី្ខ្ ុំឈៅឈេើងឈែើមឈតាន រកមៃស់រ៉េ ណាឹ ងៗ ឈហ្ើយខ្ ុំយកទឹកឈតាន របានមកឱ្យឈេ 
េឺថាវាអ្សាច រយណាស់ឈហ្ើយ កាលហ្នឹងឯង ឈហ្ើយខ្ ុំអ្រ់ម្ភនទាន់ថាចរ់ភលឹកថាម្ភន ែូចថាអ្នកជួយ
អ្នកណាមិនជួយឈទ មួយជុំនន់ហ្នឹង ខ្ ុំអ្រ់ទាន់ែឹងឈទ ទាល់ដររហូ្រមកែល់សពវថ្ងៃហ្នឹង ដែលខ្ ុំ
មកែល់ United States ខ្ ុំមកែល់...មកែល់ United States ឈហ្ើយ sponsor ខ្ ុំធានមកឈនោះ 
ឈហ្ើយក៏ខ្ ុំអ្រ់ទាន់ែឹងអី្ រហូ្រទាល់ដរ sponsor ខ្ ុំហ្នឹងគារ់ឱ្យ missionary ឈៅនិយាយជាមួយខ្ ុំ ខ្ ុំ
ក៏...ខ្ ុំនឹកឈឃើ ថាកន ងស្សុកឈនោះ ខ្ ុំអ្ង់ឈេលសក៏ខ្ ុំអ្រ់ឈចោះ ឈចោះដែរក៏រ៉េ នវាឈចោះអ្រ់ចាស់ និយាយឈៅ
ឈេសាដ រ់មិនបានឈទ អ្ង់ឈេលសស្សុកដខមរឈយើង ឈហ្ើយមកនិយាយឈនោះឈេសាដ រ់មិនបានឈទ។ ឈហ្ើយ
ឈរឿងអី្ែូចថាខ្ ុំមកឈនោះ ឈហ្ើយខ្ ុំម ននឹងមកឈនោះ ពួកទូរអាឈមរចិកាុំងហ្នឹង ឈេសួរថាឈគាលរុំណង
អ្នកឯងដែលមក United States ហ្នឹង អ្នកឯងមកហ្នឹងឈែើមបីអី្? អ្នកឯងចង់មកឈៅ United States 
ហ្នឹង។ ឈហ្ើយខ្ ុំក៏បានត្បារ់ឈៅគារ់ថា ខ្ ុំែូចថាខ្ ុំចង់ឈៅឈរៀនរឈទៀរ ជាពិឈសសខ្ ុំចង់ឱ្យកូនឈៅខ្ ុំ
ហ្នឹងរនដចុំឈណោះហ្នឹងឱ្យបានឈត្ចើន ឈហ្ើយក ុំឱ្យឈធវើការពិបាកែូចខ្ ុំ ឱ្យឈេម្ភនែូចថាចុំឈណោះឈេត្គារ់
ត្គាន់។ បាទ! ឈែើមបីក ុំឱ្យពិបាកែូចខ្ ុំអ្ញ្ជ ឹងហ្ហា ស។ ឈហ្ើយឈពលខ្ ុំមកែល់ហ្នឹង ខ្ ុំនឹកឈឃើ អាហ្នឹង 
ខ្ ុំ sponsor ត្បារ់ចឹង ខ្ ុំក៏ឈៅអឺ្...ចូលឈៅតាម church ឈហ្ើយខ្ ុំ baptize ខ្ ុំម្ភនត្កដាសឈៅហ្នឹង
ទាុំងអ្ស់ រ៉េ នខ្ ុំមិនចុំ date ឈទ។ ខ្ ុំ baptize រនទ រ់ពីខ្ ុំ baptize ឈៅខ្ ុំ...ខ្ ុំត្រូវឈធវើBishop ខ្ ុំចូល
ឈធវើBishopបានពីរឆ្ន ុំ ឈហ្ើយBishop Cambodia...Bishop...branch...branch president បានពីរឆ្ន ុំ។ 
រនទ រ់ពីហ្នឹង ដខមរឈយើង វាម្ភនលាវ ម្ភនយួនម្ភនអី្combineចិនចូលគាន ទាុំងអ្ស់ ត្រដហ្លជា៣០០
ត្េួសារ ឈហ្ើយែល់ឈពលហ្នឹង ឈេក៏ដរកបាក់អ្ស់ឈៅ ឈហ្ើយអ្នកខលោះឈេក៏រវល់ឈពក ឈេមិនបានមក
ចូល ឈេក៏ឈច អ្ស់ឈៅ ឈហ្ើយពួកខ្ ុំក៏moveឈៅែល់សពវថ្ងៃហ្នឹង moveឈៅ...ឈេរុំដរកឈៅកន ងវួែ
សពវថ្ងៃហ្នឹង ឈេឈៅថាអូ្វលីឺវួែ ពីម នឈេឈៅថា 7th Ward ឥេូវឈៅជាអូ្វលីឺវួែ។ ខ្ ុំឈៅរហូ្រមក
ែល់សពវថ្ងៃហ្នឹង។ បាទ! 



ក៖ អូ្ឈខ! អ្រេ ណអ្  ៊ុំឈត្ចើនបានឈរៀររារ់ ត្រដហ្លជាខ្ ុំសួរពីរសុំណួរឈទៀររញ្ច រ់ណ៎ាអ្  ៊ុំ។ 

ខ៖ បាទៗ! 

ក៖ អឺ្...ចង់សួរអ្  ៊ុំ ឈដាយសារអ្  ៊ុំដចកចយរទពិឈសាធន៍ពិបាកឈត្ចើនឈហ្ើយ ចង់សួរថាមកែល់...តាុំង
ពីអ្  ៊ុំឈកើរមកែល់អាយ រ៉េ ណាឹ ង សួរថាកន ងជីវរិអ្  ៊ុំ ការចងចុំអី្ដែលអ្  ៊ុំេិរថាសរាយជាងឈេ ឈធវើឱ្យអ្  ៊ុំ
រ ុំឈភើរជាងឈេ ថាកន ងមួយជីវរិហ្នឹងអ្  ៊ុំចុំមិនណ៎ា? ជាឈរឿងលអណ៎ា? 

ខ៖ បាទ! ជាលអជាមួយខ្ ុំដែលខ្ ុំចុំមិនឈភលច ទីមួយេឺថាខ្ ុំបានឈៅឈរៀនកដនលងកុំពង់កនទួរហ្នឹង កដនលង
ជាត្េូ ពីឈត្ោោះខ្ ុំម្ភនឈសរភីាពឈត្ចើនណាស់មួយឈពលហ្នឹង កន ងពីរឆ្ន ុំហ្នឹង ខ្ ុំអាចឈធវើអី្ក៏បានដែរ។ 
រ៉េ ដនដខ្ ុំម្ភនត្បារ់ត្បាុំពីរត្បាុំរីោន់ ខ្ ុំអាចចយឈត្ចើនណាស់។ 

ក៖ េរ ឈកាសលយ អ្  ៊ុំនស៎ឈរៀនេរ ឈកាសលយ? 

ខ៖ បាទ! េរ ឈកាសលយស្សុកកុំពង់កនទួរហ្នឹង ឈេឈៅពួកេរ ឈកាសលយ ឈរៀនពីរឆ្ន ុំ។ ឈហ្ើយ... 

ក៖ ឈពលហ្នឹងអ្  ៊ុំអាយ រ៉េ នម ន? 

ខ៖ ឈពលហ្នឹង ឆ្ន ុំត្រដហ្លជា៦៩...៦៧ ៦៨អី្ហ្នឹង ៦៧ ៦៨ ត្រដហ្លជាអាយ ជា...ខ្ ុំអ្រ់ចុំអាយ 
រ៉េ នម នឈទ រ៉េ នខ្ ុំែឹងឆ្ន ុំ ត្រដហ្លជា៦៨ ៦៩បាទ។ រ៉េ ណាឹ ងឯង ត្រឈឡាោះហ្នឹងឯង។ ឈហ្ើយទីពីរ 
សរាយរុំផ្ រេឺឈពលហ្នឹងឯង ឈពលដែលខ្ ុំបានមកជាន់ែីអាឈមរចិ ខ្ ុំថា រ៉េ ណាឹ ងឈហ្ើយ េឺថាជីវរិខ្ ុំ 
ខ្ ុំឈធវើយា៉េងណាឱ្យបានែូចដែលឈពលដែលខ្ ុំត្បារ់ឈៅជូនឈៅពួកអឺ្...ត្បារ់ឈៅទូរ ទូរអឺ្...អាឈមរចិ
ដែលបានសួរខ្ ុំ េឺថាខ្ ុំដរឈធវើឱ្យបាន ឈហ្ើយសពវថ្ងៃ...ឈនោះជាឈគាលរុំណងររស់ខ្ ុំ ឈហ្ើយឥេូវ
ឈគាលរុំណងររស់ខ្ ុំេឺថា...េឺថាត្រូវ...េឺថាបានរញ្ជូ នែូចជា...ែូចជារុំណងររស់ខ្ ុំដែលបានខ្ ុំ
ឈធវើ។ ឈហ្ើយជាពិឈសសសរាយហ្នឹងchurch សរាយនឹងchurchដែលបានអ្រ់រ ុំខ្ ុំ អ្រ់រ ុំត្េួសារខ្ ុំ 
ឈហ្ើយឈរើខ្ ុំឈៅជួរពួកម្ភ៉េកខ្ ុំសពវថ្ងៃហ្នឹងេឺថាវាខ សគាន ។ ជីវភាពឈេ ជួនកាលឈេ ឈេម្ភនជាងខ្ ុំ អ្នក
ខលោះឈេម្ភន...ឈេម្ភនឈត្ចើន ឈហ្ើយខ្ ុំមិនជារ៉េ នម នឈទ ដរខ្ ុំលមមជាអាចទរ់ទល់ខលួនខ្ ុំបាន មិនម្ភនែូច
...ដរឈឃើ ខ សគាន រវាងត្េួសារ ខ សគាន  ឈត្ោោះមួយជុំនន់ហ្នឹងេឺថា ពួកម្ភ៉េ កខ្ ុំ៣នក់ណាស៎ 
sponsorខ្ ុំ៤នក់ណាស៎ sponsorខ្ ុំមួយត្េូរឈត្ងៀន ទីពីរត្េូរឈត្ងៀន ទីរីត្េូរឈត្ងៀន ទាុំងរីនក់ហ្នឹង 
ឈេមិនបាន join churchឈទ។ ឈេចូលchurchដែរ ដរឈេឈច ពីchurchអ្ស់ ឈហ្ើយឈម្ភ៉េល ោះឈហ្ើយឈឃើ 
ត្េួសារឈេហ្នឹង េឺថាឈេមិនៗែូចជារ៉េ នម នឈទ ឈេថាវា...ឈរើឈយើយឈមើលពីឈត្ៅឈៅេឺថាពិបាកជាង



ឈយើង ឈហ្ើយចរកិឬក៏ការនិយាយសដីររស់ឈេ ឈេខ សពីឈយើង ឈេនិយាយដរពីឈរឿងត្ទពយសមបរតិ ឈេ
និយាយដរពីឈរឿងខលួនឈេ ែូចខ្ ុំ ខ្ ុំមិននិយាយឈរឿងត្ទពយសមបរតិ ខ្ ុំនិយាយពីត្េួសារខ្ ុំ ខ្ ុំនិយាយ
ពីchurchខ្ ុំ ឈហ្ើយជាពិឈសសមួយឈទៀរដែលខ្ ុំចុំមិនឈភលច ឈរឿងអី្ជីវរិខ្ ុំពិបាកតាុំងពី៤ឆ្ន ុំរហូ្រមក
ែល់សពវថ្ងៃឈនោះ េឺថាខ្ ុំត្រូវងារ់រហូ្រ ទីមួយឈេឱ្យខ្ ុំឈៅឈលើកភលឺហ្នឹង ខ្ ុំត្រូវងារ់ឈហ្ើយ អាហ្នឹងហ្ហា ស 
ទីពីរឈេរញ្ជូ នខ្ ុំឈៅកដនលងថ្ត្ពស ទធដរងារ់ទាុំងអ្ស់ ទីរីឈៅឈេើងឈតាន រឱ្យងារ់ ទីរួនអាឈេឈពលឈេ
ដាក់រញ្ជូ នខ្ ុំឈៅែឹកស្សូវហ្នឹង តាម្ភន ក់ជួយខ្ ុំ ហ្នឹងស ទធដរឈពលងារ់ឈហ្ើយ។ ឈរឿងអី្គារ់អ្រ់ម្ភន 
ជីវរិខ្ ុំឈម៉េចក៏រហូ្រមកែល់ឈពលហ្នឹងេឺថាsafeអ្រ់ម្ភនឈរឿងអី្មករ ុំខានខ្ ុំ ឈហ្ើយតាដែលជួយខ្ ុំហ្នឹង 
ខ្ ុំសពវថ្ងៃដែលខ្ ុំេិរគារ់េឺថាគារ់ត្រដហ្លជាឈទវតាអី្មួយឈែើមបីឈៅជួយខ្ ុំអាឈពលហ្នឹង ឈពលដែល
ខ្ ុំបាក់រឈទោះហ្នឹង។ អ្ញ្ជ ឹងត្គាន់ដរដររឈៅវ ិ បារ់ៗមន សសម៉េង បារ់មន សសេឺថា...ឈហ្ើយខ្ ុំកាល
សរាយររស់ខ្ ុំេឺថាខ្ ុំchurchឈហ្ើយនិងchurch member ដែលជួយខ្ ុំ ឈហ្ើយឈដាយសារពួកខ្ ុំ
ឈែើមបីឱ្យមកឈៅកដនលងឈនោះបានស ខសានដ ហ្នឹងជាការរុំណងររស់ខ្ ុំ។ 

ក៖ អូ្ឈខ! អ្រេ ណអ្  ៊ុំឈត្ចើន! 

ខ៖ ចុំឈោោះត្ពោះដែលបាន...ខ្ ុំឈជឿថាត្ពោះនឹងរកាខ្ ុំតាុំងពីហ្នឹងឯង េឺថាម្ភនplanររស់ត្ពោះអ្ងាតាុំងពី
ឈពលដែលខ្ ុំរូចរហូ្រ ឈរៀនរស់រហូ្រ។ ឈរឿងអី្ខ្ ុំនិយាយឈហ្ើយនិយាយឈទៀរ ឈរឿងអី្េឺថាការអ្ស់
ហ្នឹងេឺត្រូវដរងារ់ឈហ្ើយ ឈរឿងអី្ឈចោះដរទ ក ឈរឿងអី្ខ្ ុំត្រូវឈៅជួរនឹងត្រពនធខ្ ុំដែលឈៅសាវ យឈចក  
ណាស៎ បានថាវាេឺថាជុំឈនឿហ្នឹងវាហួ្សៗពីការឈជឿណ៎ា។ ចឹងខ្ ុំសូមអ្រេ ណចុំឈោោះនងដែលបាន
មកផ្ដល់សុំណួរែល់ខ្ ុំ ឈហ្ើយខ្ ុំក៏អ្រេ ណែល់ឈពលឈវលាដែលនងចុំណាយមកសួរពួកឈយើងទាុំង
ពីរអ្នក។ បាទ! សូមអ្រេ ណនង! 

ក៖ ចស! 

េ៖ (ត្រពនធ) ខ្ ុំចង់ដងមសឈមលងរនដិច។ 

ក៖ ចស! 

េ៖ ឈពលដែលខ្ ុំbaptizeឈហ្ើយ ខ្ ុំេិរែូចឈឃើ ភាល មថា កាលខ្ ុំឈៅស្សុកដខមរជុំនន់អាពរហ្នឹងថា 
ត្ពោះអ្ងាម្ភច ស់ឈយស ូវហ្នឹងឯងែូចថាគារ់អឺ្...take careខ្ ុំ ត្េួសារខ្ ុំឈៅហ្នឹង គារ់ឈចោះដរជួយផ្ដល់ េឺ
ថាឈយស ូវត្េីសទហ្នឹង ឈេជួយខ្ ុំ។ 



ខ៖ យីនងឯងេិរថាខ្ ុំដែលឈហ្ើមដភនកហ្នឹង។ 

េ៖ អូ្! ខ្ ុំឈភលចនិយាយ។ 

ខ៖ អ៎ូ្! ឈហ្ើមដភនកហ្នឹងេឺថា ឈពលអាឈេ ឈេរត្មុងឈច មកស្សុកហ្នឹង ឈេររួលខ្ ុំមក ឈហ្ើយកាល
ហ្នឹងឈេរួងសួងហ្ហា ស ខ្ ុំអ្រ់មក។ ខ្ ុំឈហ្ើមដភនក ធុំរ៉េ ណាឹ ង មកអ្រ់រួច។ អាពួកឈេ ឈេមក ឈេមកស្សុក
វ ិ ឈេឈៅហ្ហា សឈេែូរ ខ្ ុំមក ខ្ ុំត្រូវឈហ្ើមដភនកេឺថា៣ថ្ងៃហ្នឹង េឺថាខ្ ុំ ឺឈអ្ើយ ឺៗ ែល់ដរឈេ ឈេ
ឈៅផ្ រអ្ស់ឈៅ ខ្ ុំបារ់ឈៅដភនកខ្ ុំ ឈហ្ើយពួកហ្នឹងដែលឈេមកស្សុកហ្ហា ស ឈេសម្ភល រ់ឈចលអ្ស់ 
ឈហ្ើយអាភូមិដែលខ្ ុំឈៅហ្នឹង ស ទធដរអ្នកភនុំឈព ជឈមលៀសហ្នឹង អ្ស់រលីង ងារ់ទាុំងអ្ស់។ ងារ់ឈរឿង
អី្ែូចថាសរវឈគាវាងារ់ហ្ហា ស សរវឈគាជមៃឺឈគាវាងារ់ ឈព ដរកដនលងហ្នឹង ឈេយកឈៅករ់ ករ់ឈហ្ើយ
វាឃ្លល នឈពក ឈហ្ើយពួកហ្នឹងវាឈរដជ្ាឈទៀរ ស ីឱ្យដរដេអរមួយឈពលេឺថាងារ់ ងារ់ឈៅ ស ីឈហ្ើយ ដសអក
ឈេើងវាងារ់។ របិរអី្សាហ្ហវណាស់ អាពិសឈគាហ្នឹង ស ីឈហ្ើយេឺងារ់ៗ ឈហ្ើយខ្ ុំយកនឹងឈេដែរ 
មួយរ៉េោះត្រង់ឈនោះមួយ រ៉េោះេឺថារូចណាស់ រ៉េ ដនដមួយយរ់ច កឈេើងែល់ហ្នឹង។ ច កៗខ្ ុំថា...ែល់ឈៅ
ឈនោះ គារ់ឈៅយកអាថាន ុំដខមរថាន ុំអី្ យកមករិរផ្ង លារផ្ងរិរផ្ង ៣ថ្ងៃបារ់ឈៅ ឈហ្ើយរូចមួយរ៉េ ន
ឈនោះ ែល់ឈពលអារូចហ្នឹងឈច  និយាយពីត្រឈហ្ហងរ៉េ ឈណាក សហ្ហវៗដមនដទន។ 

ក៖ អូ្ឈខ! អ្រេ ណអ្  ៊ុំឈត្ចើនថ្ងៃហ្នឹងបានឱ្យខ្ ុំមកសម្ភា ស។ 

 


