
ការសម្ភា សរបសល់ោក អ  ៊ុំ ស សសម 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហែម សីហា ខ៖ អ្នកររវូបានសម្ភា សឈ ម្ ោះ ស ហសម 

ក៖ ជំរាបសួរឈោកអ្ ុ៊ុំ របសុ ខញុ ំបាទឈ ម្ ោះ ហែម សីហា ថ្ងៃឈនោះខញុ ំឈ្វើការសម្ភា សឈោកអ្ ុ៊ុំ ហដលឈោកអ្ ុ៊ុំ
កំពុងសពវថ្ងៃរស់ឈៅកនុង ភមូ ិតាគុងមយួ សង្កា រ ់តាគុងមយួ ខណ្ឌ  សទឹងម្ភនជយ័ រាជធានីភនឈំពញ ឈែើយ
ថ្ងៃឈនោះហដរគឺររូវ ថ្ងៃទី ២ ហខ វចិឆកា ឆ្ន  ំ២០១៧។ ឈែើយខញុ ំចងជ់រំាបឈោកអ្ ុ៊ុំថា អ្ឺ! កិចចសម្ភា សឈនោះឈ្វើឈ ើង
ឈរកាមសាកលវទិាល័យ Brigham Young University គឺសថិរឈៅសែរដឋអាឈមរកិ ឈែើយគឈរម្ភងឈនោះ
ម្ភនឈ ម្ ោះថា គឈរម្ភងអ្ឺ! របវរតិផ្ទទ ល់ខលួនសំរាបរ់បជាជនកមពុជា ឈែើយកចិចសម្ភា សឈនោះ កមួយនឹងអ្ឺ! ដាក់
បញ្ចូ លឈៅកនុង website របស់សាកលវទិាល័យហដលម្ភនឈ ម្ ោះថា 
www.cambodianoralhistories.byu.edu ឈែើយកមួយដឹងថាអ្ឺ! កិចចសម្ភា សឈនោះគឺជាកិចចសម្ភា សមយួដ៏
ម្ភនសារៈសំខាន ់ ឈររោះវានឹងរកាពរម៌្ភន ជីវរបរតិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសផ្ទទ ល់ ហដលអាចរកាទុកជារាងរែូរ 
ជាពិឈសសគអឺ្ឺ!កូនឈៅជនំានឈ់រកាយៗរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ ម្ភនឪកាសដឹងអ្ំពីជវីរបវរតិដព៏ិរថា ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនការ
រស ូយ៉ា ងមចិឈដើមប ី បឈងាើរបានរកុមរគសូាររបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរែូរដល់ពួកៗគាររ់ស់ឈៅជំនានឈ់រកាយៗែនងឹ។ 
ឈែើយអ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំយល់រពមឈដើមបឈីអាយកមួយឈ្វើកិចចសម្ភា សឈនោះ ឈែើយនងឹដាកប់ញ្ចូ ល
ឈៅកនុង website របស់សាោឈរៀនហដររឈឺទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈអាយដាកប់ាន ចូលបានឈែើយ អាែនឹង សីហា ចងសួ់រពឆី្ន បំ៉ាុនាម នឈៅន+!? 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្រគុណ្ឈរចើនហដលឈោកអ្ ុ៊ុំ បានអ្នុញ្ញដ រដល់កមួយឈ្វើកិចចសម្ភា ស ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈដើមបចីាបឈ់ផតើម 
សូមឈោកអ្ ុ៊ុំជួយ របាបឈ់ ម្ ោះកមួយ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះអ្វហីដរ? អ្ឺ!ឈ ម្ ោះឈៅតាមអ្រតសញ្ញដ ណ្បន័ឈោក
អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ែុឺ! ឈ ម្ ោះ ស ហសម ស ហសម  ស ហសម។ 

ក៖ ស ហសម ឈែើយអ្!ឺ អ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនតាងំពីឈគមងរែូរដល់ចាស់មក ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភន
ឈ ម្ ោះឈរៅឈទ? 

ខ៖ អ្រម់្ភនឈទ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំ អ្រម់្ភនឈ ម្ ោះឈរៅឈទន+! អ្រម់្ភនចាស់ៗពឈីដើម…។ 

ខ៖ អ្រឈ់ទ។ 

ក៖ សាា ល់គាន ឈគដាករ់ែ័សនាមអ្ី? 
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ខ៖ ហាស ហាស ហាស! អ្រម់្ភនឈទ អ្រម់្ភនឈទ ឈបើឈយើងតាងំពឈីដើម្ដំឹងកតីមកម្ភនឈ ម្ ោះតាអ្ញ្ជ ឹង។ 

ក៖ ឈែើយអ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំរបុស ឆ្ន ឈំនោះឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនអាយុប៉ាុនាម នឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អាយុអ្ឺ! ៦៧ឈែើយ។ 

ក៖ អាយុ ៦៧ឈែើយ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំឈកើរឈៅឆ្ន ណំាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈកើរឈៅឆ្ន ១ំ៩៤៦។ 

ក៖ ឈែើយឈបើសិនជាគិរឆ្ន ចំន័ទគរិវញិររូវែនឹងឆ្ន អំ្ឈីោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចន័ទគរ ិឈបើឆ្ន ឈំយើងឆ្ន ឈំថាោះ។ 

ក៖ ឆ្ន ឈំថាោះ ឈនោះសរវអ្ីឈគឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សរវទនាយ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនរសុកកំឈណ្ើ រឈៅណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ រសុកកំឈណ្ើ រ ឈកើរកឈំណ្ើ រតាែមងឈៅឈែុើ! ភមូ ិសំបកទឹម រសុក គីរចុីងឈកាោះ ឈខរត តាហកវ។ 

ក៖ អ្ូ!អ្ញ្ច ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំន+! ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនបងបអូនប៉ាុនាម ននាកហ់ដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បងបអូនម្ភនបនួនាក ់របុសពីរ រសីពីរ ប៉ាហុនតបារប់ងជ់ីវរិអ្ស់ឈែើយឈៅសល់ហរមយួឈទ។ 

ក៖ អ្ូ!អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំជាកូនទីប៉ាុនាម នឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ កូនទី២។ 

ក៖ កូនទី២ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំអាចរបាបឈ់ ម្ ោះបងបអូនហដលឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនបានហដរឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បងបអូនខញុមំ្ភនឈ ម្ ោះ បងបនាទ បខ់ញុ ឈំ ម្ ោះ ខន (រសី) បនាទ បម់កឈទៀរ ឈ ម្ ោះ ភងួ (រសី) ហដរ បនាទ បម់ក
ឈទៀរអាែនឹងបអូនៗ ឈ ម្ ោះ រចក ់អាែនឹងឈៅឈគបងអស់។ 

ក៖ ឈែើយ។ 

ខ៖ ឈបើោងំខញុោំងំអ្ស់ម្ភនបនួនាក។់ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនចាសំាចឈ់រឿងរបស់ពួកគារហ់ដរអ្រឈ់ោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ អ្ូ! 

ក៖ របាបខ់លោះៗ 

ខ៖ បានអ្ីែនងឹចាសំាចឈ់រឿងឈបើគាន សាល បត់ាងំពីឈៅរូចៗមកែនឹង។ 

ក៖ អ្ូ! 

ខ៖ គាម នបានឈរៀនសូររអ្ផីងែនឹងឈៅរូចៗ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងសពវថ្ងៃឈៅតាឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅតាខញុ ំមម្ភន កឯ់ងែនឹង តាហម៉ាកគ៏ាម ន ឪកគ៏ាម នហដរ។ 

ក៖ បាទ ឈោកអ្ ុ៊ុំ 

ខ៖ កំររែនងឹ កំររតាងំពីមុនអាពរពីណី្ពីណា។ 

ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនដឹងពួកគារែ់នឹងខូចតាងំពីអាយុប៉ាុនាម នឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ែុី!!!  

ក៖ បា៉ា ម្ភ៉ា កឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនរបាប ់

ខ៖ ហបកគាន  ឈររោះខញុ ំមនិសូវបានឈៅឈអ្ុើ!រសុក ឈររោះខញុ រំគានត់ាខញុ ំបានដឹងកតីអាយុ១៦ ១៧ ែនងឹខញុ ំឈៅឈៅឈវៀរ
ណាម៥ឆ្ន  ំ ជំនាន៦់៥ (១៩៦៥) ដល់ឆ្ន ៧ំ០ (១៩៧០) បានខញុ ំមកភនឈំពញ មកឈៅភនឈំពញរែួរ គិរឈៅ
អ្រដ់ឹងថាបអូនែនឹងខូចឆ្ន ណំាៗឈទ។ 

ក៖ និយយអ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រម់្ភនឳកាសឈៅជាមយួពួកគារឈ់ទអ្ញ្ជ ឹង។ 

ខ៖ អ្រប់ានឈៅជាមយួពកួគារឈ់ទ អ្ញ្ជ ឹងបានខញុ ំរបាបខ់ញុ ំមនិហដលបានឈៅជាមយួរគួសារឈៅជាបឈ់ទ តាខញុ ំ
រគានត់ាខញុ ំ្លំឈ ើងចួលឈរៀនគឈឺៅវរតរែូរ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ គួរឈអាយឈសាកសាត យហដរឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រប់ានសាា ល់ អ្រប់ានឈឃើញមុខបងបអូនបឈងាើរ។ 

ខ៖ ឈែើយដល់ឈពលែនឹងមក ឈយើងដងឹរសាបឈ់ែើយជំនានអ់ាពរ តាសាល បែ់នឹងឈយើងមនិដឹងសាល បណ់ាផង
ែនឹង។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ អ្ុឺ!អ្ញ្ជ ឹង អ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈរើម្ភត យរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ឈ ម្ ោះអ្ុឺ! ម្ភស ហផន ឪពុកឈ ម្ ោះ ស សាន។ 

ក៖ ជា! 

ខ៖ សាល បោ់ងំអ្ស់។ 

ក៖ អ្ូ!ពួកគារស់ាល បឈ់ែើយ ម្ភនដឹងថាគារស់ាល បឈ់ៅអាយុប៉ាុនាម នហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ុឺ! ម្ភត យខញុ ំ សាល បជ់នំានព់លពរ អាយុរបស់គាររ់បហែលចិរជាងតាមឈមើល ឈយើងសាម នឈៅ ឈែើយ
ឪពុកខញុ ំសាល បឈ់ៅជំនានហ់ា+! ឆ្ន  ំ៧៥ (១៩៧៥)។ 

ក៖ អ្ូ! ៧៥ 

ខ៖ គារោ់ហានឈៅវាងំ។ 

ក៖ បាទ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនដឹងថា ពកួគារោ់ងំពីរឈកើរឈៅឆ្ន ណំាអ្ីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រដ់ឹង ឈយើងអ្រដ់ងឹរបវរតិគារ ់ ឈររោះឈយើងអ្រប់ានសួរឈដញឈដារកាលែនឹង កាលែនឹងឈយើងឈៅឈគមង
ហដរណាស់។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈយើងមនិបានសួរថាគារឈ់កើរឆ្ន ណំា អ្ីឆ្ន ណំា ឈយើងអ្រប់ានហដរ។ 

ក៖ ឈែើយឈយើងអ្រប់ានដឹងពីទីកឈំណ្ើ រគារផ់ងហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ទីកំឈណ្ើ រគារក់ឈ៏យើងអ្រប់ានដឹងហដរ ឈបើដឹងដូចរសពិចរសពិលមនិចាស់ហាស់! ឈររោះគារោ់ងំពីរ
ឈយើង្ំមក គារម់និហដរនយិយរបាបឈ់យើងថា គារឈ់កើរឈៅរសុកឈនោះ ភូមឈិនោះអ្កីហនលងណា គអឺ្រដ់ឹងឈទ ហរ
ឈបើថាឪពុកឈយើងដឹងថាគារឈ់កើរឈៅរសុកខញុ ំរស់ឈៅ អាែនឹងឪពុក ឈបើម្ភត យអ្រដ់ឹងឈកើរឈៅរសុកណា ឈខរត
ណា។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈររោះគារអ់្រប់ាននយិយរបាបឈ់យើង ពឈីរឿងគារឈ់ៅអ្ីឈទ អ្ញ្ជ ឹងឈយើងអ្រម់្ភនបានដឹងពីគារ ់ គដូឺច
ថាវាគាម នអ្ីដងឹលឺ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនដឹងខលោះៗថា ឈពលហដលឪពុកឈោកអ្ ុ៊ុំកំពុងរស់ឈៅគាររ់បកបមុខរបរអ្វីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គាររ់ស់ឈៅពីឈដើមមករែូរមកតាងំពីខញុ ំឈកើរមក ខញុ ំដឹងគារឈ់្វើោហានបារាងំ។ 



ក៖ អ្ញ្ជ ឹងគារអ់្រម់្ភនឈ្វើការង្ករអ្ីឈរៅពីោហានឈទអ្ីឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រម់្ភនឈទ គារឈ់្វើោហានបារាងំរែូរដល់ អ្ុឺ!មកឆ្ន ឈំយើង្ំៗ ឈែើយ ដល់ឆ្ន ែុំឺ! ែុកសិបជាងែនឹង 
ែុឺ!!! អ្ុ!ឺ! ៦៣ ៦៤ ដងឹចាស់ថាគារច់បព់ីោហានជំនានែ់នឹងមក គារចូ់លកនុងជរួោហានរដឋកនុងវាងំ 
គារប់៉ាូលីុសហលងោហានឈែើយគារចូ់លប៉ាូលីុសវញិហាស់។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនដឹងថាឪពុករបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ ជាមនុសសហបបណាហដរ? ដូចជាគារចូ់លចិរតអ្ី? 

ខ៖ ែូ!! ឪពុកខញុ ំចបែ់ោះ! កហមលងមនិឈចោះឈលង ប៉ាុហនតរសាឈចោះផឹក ហាស់!!! ឈបើរសាឈលខមយួឈែើយ ប៉ាុហនតមនិ
ឈចោះឈ ល្ ោះឈគឈទ ផឹកឈែើយរសូរ ផឹកឈែើយឈដកតាែ៉ាមងអាណាចងថ់ាអ្ីថាចុោះ គារអ់្រឈ់អ្ើរឈបុើរឈទ។ 

ក៖ ឈែើយម្ភនដឹងថាគាររ់បសពវឈ្វើអ្ឈីទៀរអ្រឈ់ោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារត់ាមខញុ ំដឹងមកតាឈមើលអ្រម់្ភនឈចោះឈ្វើអ្ឈីទ ឈចោះតាឈ្វើការមន្តនតីរាជការនិងរែូរ មនិហដលឈឃើញគារ់
ឈៅឈ្វើហរសចម្ភា រអ្ី គអឺ្រត់ាែ៉ាមងអ្រហ់ដលឈឃើញឈសាោះ។ 

ក៖ ឈែើយចុោះចំឈរោះម្ភត យរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំវញិម្ភនដឹងថា គារឈ់្វើការ ររឺបកបមុខរបរអ្វីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភត យខញុគំារឈ់ៅផទោះ គារឈ់្វើហរស មុខរបរឈ្វើហរសឈមើលកូនឈមើលឈៅរគានប់ានអ្ីែូបែនឹង ម្ភនសអីម្ភនតា
ប៉ាុណ្ណឹ ងពីឈដើមឈៅឈ្វើសអីអ្ណីាឈរចើន ម្ភនតាឈ្វើហរសឈមើលកូនឈមើលឈៅ ប៉ាុហនតជំនានែ់នឹងអ្រោ់នម់្ភនឈៅឈទ
ណា+! ហាស់!!! ម្ភនតាកូនឈទ អ្រោ់នម់្ភនឈៅឈទ។ 

ក៖ ឈែើយចុោះម្ភ៉ា ករបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំជាមនុសសហបបណាហដរ? 

ខ៖ គារម់្ភនអ្ី ម្ភត យខញុ ំមនុសសសលូរ គឺឈៅឈៅភូមណិា រសុកណាឈអាយតាឈៅគឺញ្ញដ រិសណាត នឈគរាបអ់ាន
គាររ់ែូរ មនិហដលឈចោះម្ភនរកឈរឿងោស់ហទងហខវងគំនិរអ្ ី គឺអ្រឈ់ទ គគឺារស់លូរបូររែូរមនិសូវឈចោះ
និយយឈដើមឈគ មនិសូវអ្ីអ្រសុ់ទធតាែ៉ាមងគឺឈសាម ោះ។ 

ក៖ ែុ!ឺបាទ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនចាសំាចឈ់រឿងរបស់គារោ់ងំពីរនាកឈ់ទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សាចឈ់រឿងគារ ់ ែួស! ពិបាកែនឹងពួកឈយើង ម្ភត យខញុ ំឪពុកខញុគំិរឈៅ ខញុ ំឈកើរមកគារគ់ាន រែូរបានតាខញុ ំ
មយួ ឈែើយបងខញុ ំមយួទ២ីែនឹង ពីរនាកែ់នឹងគឺគារហ់បកគាន  គារឈ់ៅយករបពនធឈរកាយឈទៀរ ហលងម្ភត យខញុ ំ
ឈចាលដអ៏្ញ្ជ ឹងឈៅហបកគាន រែូរ។ ខញុ ំឈៅតាជាមយួម្ភត យរែូរ ឈគយកខញុ ំមកឈៅ ឈែើយគារឈ់ៅឈផសងឈៅ
ជាមយួរបពនធគារឈ់ផសងរែូរឈៅ ឈែើយម្ភត យខញុ ំគារឈ់ៅឈរកាយែនឹងកម៏្ភនរគសូារឈរកាយឈទៀរឈៅបានបអូន
បីនាកឈ់ទៀរ។ 



ក៖ អ្+! ចុោះៗ អ្ំពីឪពុកវញិឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនចាខំលោះៗពីសាចឈ់រឿងគារ?់ 

ខ៖ អ្!ូ ឪពុកមនិចាឈំទ បានថាមនិចា ំគារម់្ភនរបពនធឈរកាយមកឈររោះឈយើងមនិហដលបានឈៅជាមយួឈទ។ 
គារឈ់ៅឈៅជាមយួរបពនធគារឈ់ផសងពីឈយើង ឈៅឆ្ៃ យពីឈយើងឈររោះគារឈ់ៅ មនិឈៅជិរដល់អ្ញ្ជ ឹងឈយើងអ្រ់
អាចដឹង ថាគារែ់នឹងរឈបៀបណាឈទៀរឈទ ឈៅថ្ងៃមខុឈៅឈយើងអ្រដ់ងឹឈទ។ ឈយើងដឹងតាពីឈដើមមក ឈយើងអាច
ដឹងអាឈនោះឈយើងបានឈឃើញ បានយល់ណាស់។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយចំឈរោះបា៉ា ម្ភ៉ា កឈោកអ្ ុ៊ុំ គារធ់ាល បន់ិយយឈរឿងរបវរតិគារក់ាលពីគារឈ់ៅឈគមងៗ
ឈអាយឈោកអ្ ុ៊ុំសាត បឈ់ទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ កាលពគីារឈ់ៅឈគមង គារន់ិយយតាពីឈរឿងគារប់ានហលងគាន  បានអ្ីែនឹងបានឈែើយ រគានត់ារបាបកូ់ន
រិចៗែនឹង រគានត់ាថាគារប់ានឈបាោះបងហ់លងគាន ឈដាយសារយយគាចឈពក បានគារអ់ាហដង! បានដាចគ់ាន
ដដ៏ាចគ់ាន ឈៅគារយ់ករបពនធឈផសងឈៅ ឈែើយឈៅម្ភត យខញុ ំបឈងាើរែនងឹកគ៏ារយ់កឈផសងហដរឈៅ ឈែើយខញុ ំកាល
ពីឈកើរបានខញុ ំឈៅរូច កាលឈៅរូចម្ភត យខញុ ំថា ខញុ ំែនឹងកាលពីឈកើរបានតាបីហខម្ភត យខញុ ំយកឈៅឈអាយឪពុកខញុ ំ
ចិញ្ច ឹម ឈអាយយយខញុ ំចិញ្ច ឹមឈែើយយយខញុ ំនិងឪពុកខញុ ំមនិចញិ្ច ឹម គារយ់កឈៅឈអាយអ្នកឈផសងឈទៀរ យក
ឈៅឈអាយឈគឈផសងដល់តាគារដ់ឹងថានកឹឈឃើញអាណិ្រកូនលឺថាឈអាយឈគចញិ្ច ឹមដល់ឈគមនិចិញ្ច ឹមឈគយក
ឈៅឈអាយអ្នកឈផសង គារក់ឈ៏ៅយកមកវញិ យកមកឈអាយឈៅជាមយួគារវ់ញិ ដអ៏្ញ្ជ ឹងបានឈៅជាមយួគារ់
ជារាងរែូរដល់ឈយើង្ំ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយអ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅចាឈំ ម្ ោះជីដូនជីតារបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ជីតាខញុ ំឈ ម្ ោះ អ្ុឺ! ជតីាខាងឪពុកឈ ម្ ោះ តា ស។ 

ក៖ ចុោះយយ? 

ខ៖ យយ សូរ។ 

ក៖ ចុោះឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនចាជំីដូនជីតាខាងឪពុក? 

ខ៖ ខាងម្ភត យ! 

ក៖ អ្+! ម្ភត យ! 

ខ៖ ខាងម្ភត យខញុ ំ អ្រដ់ងឹឈទ ហាស់ៗ អ្រដ់ឹងតាែម៉ាង ឈបើឈយើងអ្រដ់ងឹហខសរសឡាយគារឈ់ៅណាផងែនឹង។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈដាយសារបជាជនហខមរឈយើងពបិាកមយួែនឹងឈ្វើអ្រប់ាន។ 



ខ៖ មនិង្កយឈទ ឈមើលតាខញុ ំកាលពីខញុ ំកូនខញុ ំឈហឺាស់! រសាវរជាវឈដើររកអ្រឈ់ឃើញ ឈគឈអាយរកពួកបងបអូន
ខាងរបាពំីសណាត នមកហសនមកឈរពនអ្ែីនឹងរកអ្រឈ់ឃើញមនិដឹងឈៅណា ឈបើឈយើងអ្រដ់ឹងផង រសាវរជាវ
ហដររកមនិឈឃើញ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈៅចាគំារឈ់កើរឈៅឆ្ន ណំាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? ជីដូនជតីា? 

ខ៖ អ្!ូ សួរឆ្ន ខំញុ ំឈកើរមនិោនឈ់ទ ហាស់ៗ ឈកើរមនិោនគ់ារឈ់ទ មនិដងឹឈកើរឈៅឆ្ន ណំា ហខណា អ្រដ់ឹងឈទ។ 

ក៖ ឈែើយអ្រម់្ភនធាល បដ់ងឹអ្ំពីឈរឿងរបស់ពួកគារខ់លោះៗឈែ តាយយឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រដ់ឹងឈទ កាលខញុ ំ្កំខ៏ញុ ំមនិហដលឈៅឈៅជាមយួគារហ់ដរ ឈររោះម្ភត យខញុ ំយកមកចិញ្ច ឹមរែូរហបកពីគារ ់
ពីយយែនឹង រគានថ់ាយូរៗឈៅមតងឈៅឈលងនិងគារែ់នឹង ប៉ាុហនតមនិដឹងជាគារយ់៉ា ងមចិអ្យី៉ា ងមនិឈទឈយើង
អ្រដ់ឹង ឈររោះឈយើងឈៅឈលងមយួឈម្ភ៉ា ងពរីឈម្ភ៉ា ងឈែើយមកវញិអ្ញ្ជ ឹងណា ដអ៏្ញ្ជ ឹងឈយើងអ្រដ់ងឹថាគារែ់នឹង
រឈបៀបមចិអ្ីរឈបៀបមចិឈទ ឈែើយដល់តាឈពលហបករែូរអ្ញ្ជ ឹងឈៅ។ 

ក៖ ឈែើយដចួជាបា៉ា ម្ភ៉ា ករបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រហ់ដលនយិយឈរឿងតាយយរបាបដ់ល់ឈោកអ្ ុ៊ុំខលោះឈទអ្ីឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារអ់្រដ់ឹងហដរ គារអ់្រដ់ឹងថាតាយយែនឹងឈកើរឈៅណា ភមូណិា រសកុណា អ្រដ់ឹងហដរែនឹង រគាន់
តាថាឈយើងមកឈកើរ្ំដឹងកតឈីឃើញគារឈ់ៅរសុកែនឹង ឈៅរសុកឈយើងឈៅភូមចិបំកទ់ឹម ពីឈដើមអាែនឹងនិយយ
ពីឈដើមណា។ ភូមចិបំកទ់មឹ រសុក ប៉ានុពីឈដើមឈគមនិឈៅអ្ញ្ជ ឹងឈទ ឈគឈៅភមូចិំបកទ់មឹ អ្ុឺ! ឈគដាកឃុ់ំអា
ហដង ឃំុ ឈបង ឃុំអ្ញ្ជ ឹងឈៅឈគដាក ់ រសុក រពោះបាទជានជុ់ ំ ដល់ពីសមយ័ឥ ូវឈគដាកអ់្ុឺ! ឃំុ រសុកឈចក 
រសុកឈចកអ្ីឈគដាក ់ ឃុំគរីអីាហដងអ្ុ!ឺ គរីចុីងឈកាោះ! ឃុ ំគីរចុីងឈកាោះ រសុកអ្ុឺ! រពោះបាទជានជុ់ំ រពោះបាទជានជុ់ំ
តាហកវ អាែនងឹឈគដាកស់មយ័ឥ ូវហាស់!។ 

ក៖ បាទ! អ្ុឺ! អ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំឈរើរកុមរគួសាររបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំមកឈៅភនឈំពញែនឹងរយៈប៉ាុនាម នឈែើយឈោក
អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈរឿងខញុ ំ ឈរឿងខញុ ំមកឈៅភនឈំពញឈនោះឈបើនយិយហវងឆ្ៃ យណាស់ មនិហមនររឹមមកឈៅឆ្ន  ំ៧០ ៨២ ៨៣ នងិ
ឈទ ខញុ ំឈៅគិរឈៅខញុ ំឈៅពីឆ្ន  ំ ៧០ ឈហាោះ! ប៉ាហុនតឈៅបានបនួរបាអំ្ញ្ជ ឹងខញុ ំឈៅហរស ឈៅហរសមកភនឈំពញអ្ញ្ជ ឹង
ែនឹងណា ឈយើងអ្រអ់ាចថាឈយើងឈៅភនឈំពញម្ភ៉ា ជីរែូរមកវាអ្រម់្ភនឈទ ឈររោះខញុ ំអាឆ្ន  ំ៧០រែូរដល់ ៧៣ខញុ ំ
ឈៅភនឈំពញដល់ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ខញុ ំមកឈៅភនឈំពញវញិ ខញុ ំឈៅដល់ហរសមនិបានមយួឆ្ន ឈំទ អ្ញ្ជ ឹងខញុ ំររលបម់ក
ភនឈំពញវញិ មកភនឈំពញវញិដល់ ៧៥ ែនឹងឈយើងហបក ហបកឈយើងមនិឈៅអាពរ ហាដល់ពរឈែើយចូលដល់
អាពរឈទៀរឈែើយ។ 



ក៖ ឈែើយអ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនបងបអូនរស់ឈៅរសកុឈរៅឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រម់្ភន ហាស់! ហាស់! ហាស់! ខញុ ំតាមយួ តាបនួនាកស់ាល បប់ីសល់មយួម្ភនណាឈៅឈរៅ ហាស់! ហា
ស់! ហាស់! អ្រទ់ឈទសាអ រហចសសុទធសាអ រតាែម៉ាង។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ អ្ុឺ! ចុោះភរយិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះអ្ីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ សយ សុខុម ឈៅអ្ុឺ! ឈៅភមូ ិរររងំទឈនល ឃុំ រកពុឈូំក រសុក ឈកាោះអ្ហណ្ត រ តាហកវ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំបានឈរៀបអារែ៍ពរិែ៍ជាមយួឈោកអ្ ុ៊ុំរសី ឈៅឆ្ន ណំា ហខណា ថ្ងៃណាហដរ? 

ខ៖ ែុ!ឺ ឈៅ ៧២ (១៩៧២) ឈៅចំការដូង ភនឈំពញ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនចាហំខថ្ងៃអ្ីឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រច់ាឈំទដឹងថាថ្ងៃអាទរិយមនិដឹងថាថ្ងៃប៉ាុនាម ន ការចំថ្ងៃអាទិរយ ប៉ាុហនតឈយើងអ្រច់ាថំ្ងៃហខ។ 

ក៖ ឈែើយចុោះអារែ៍ពិរែ៍របស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសនិងឈោកអ្ ុ៊ុំរសីែនឹងឈរៀបចឈំ ើងឈដាយឪពុកម្ភត យរកឺយ៏៉ា ង
មចិហដរ? 

ខ៖ ឈរៀបចំឈ ើងឈដាយឪពុកម្ភត យ ឈដាយម្ភត យខញុ ំឪពុកខញុ ំ ម្ភត យឈគឪពុកមកបងបអូនឈគ មកឈរៀបចឈំៅឈយើង 
អារែ៍ពិរែ៍ឈៅចំការដូងែនឹង អ្ុ!ឺ ចកំារដូងែនឹងកាលពីមុនឈគឈៅឈៅសង្កា រ ់ឈជើងឯក។ 

ក៖ ចុោះដូចជាមនិហមនខញុ ំលឺតាមចាស់ៗថា មនិហមនពកួពលពរផសផំាុ ំឈអាយ ចាបឈ់អាយឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ហមនឈទ! ជំនានអ់ាពរអ្ីណា កូនខញុអំាយុ៣០ជិរ៤០ឈែើយែនងឹ កូនខញុ ំពរីឈែើយែនឹងបាន៧៥ែនឹង ចុោះ
ឈយើងការតាងំពី៧២ ដល់៧៣ ៧៤ ៧៥ បីឆ្ន កូំនពីរ។ 

ក៖ ខញុ ឈំចោះតាលឺចាស់ៗថាពលពរផសផំាុ ំឈអាយ ហាស់! ហាស់!។ 

ខ៖ មនិហដរឈទ អាែនឹងដល់ឈគអ្នកឈរកាយបានឈគម្ភនផសផំាុ ហំមន ខញុ ំឈៅជំនានែ់នឹងឈឃើញឈគផសផំាុ ំអ្ញ្ជ ឹងហមន 
ឈលងមតងថ្មានាកអ់្ីឈណាោះ ចាបត់ាថ្ដគាន ែនឹងឈគផសផំាុ ំអ្ញ្ជ ឹង តាឈរឿងខញុអំ្រឈ់ទខញុមំនិហដលពោះមនិហដលអ្ញ្ជ ឹងឈទ 
ឈររោះខញុ ំឈកើរមនុែនឹង មុនែនឹងឈម្ភល ោះឈែើយឈយើងអ្រដ់ងឹ ឈយើងអ្រប់ានឈគផសផំាុ ំឈទអាែនឹងឈយើងហម៉ាឪឈរៀបចំឈអា
យររឹមររូវ ម្ភនណាបងខណំាឈទ។ 

ក៖ ឈែើយចុោះឈពលហដលអ្ ុ៊ុំរបុសឈរៀបអារែ៍ពិរែ៍ឈនាោះម្ភនថ្ងលចនូំនឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ចំណាយកាលែនឹង ចណំាយរបារំន ់របារំនព់ីឈដើម ហាស់!ៗ មនិហមនរបារំនឥ់ ូវឈទណា របារំន់
លុយហខមរពឈីដើមណា!។ 

ក៖ ថ្ងលជាងឥ ូវឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈែ! របាកហ់ខជំនានែ់នងឹម្ភសម្ភ៉ា ជីតាប៉ាុនាម ន៨០ឈរៀលែនឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងរបហែលឈរចើនជាងឥ ូវ? 

ខ៖ ឈរចើន! ឈរចើនណាស់មនិរិចឈទ។ 

ក៖ ចូលរនឈ់ែើយ! ែុី!ៗៗៗ 

ខ៖ ែុី! ឈបើឈយើងគិរពីលុយឥ ួវឈរចើនណាស់ ឈយើងការប៉ាុណ្ណឹ ងឈយើងការបានកនុងភនឈំពញ ឈយើងជួលអ្ីឈគ
ររឹមររូវម្ភនរុ ម្ភនបាស ម្ភនឈភលងអ្ីឈរចើនណាស់ឈបើឈយើងគិរការសមយ័ឈយើងឈៅភនឈំពញឥ ូវ ឈយើងគរិ
ឈមើលររវូប៉ាុនាម នមុនឺដុោល រ? មយួមុនឺដុោល រអ្ីការមនិបានផង លុយសមយ័ែនឹងវាថ្ងលណាស់។ 

ក៖ ឈែើយអ្រឈ់ោសសំឈោកអ្ ុ៊ុំជួយ របាបព់ីរគាដំបងូ ឬ កឈ៏ែរុផលអ្បីានឈ្វើឈអាយឈោកអ្ ុ៊ុំបានជួប
ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីរចួបានឈរៀបអារែ៍ពិរែ៍ជាមយួគាន ែនឹង? 

ខ៖ ែ៎! អាែនឹងវាហជក! ឆ្ន អំ្ុឺ! ៧០ខញុអំាែនឹងសាឈរកាយឈែើយណា ៧០ែនងឹខញុ ំធាល បឈ់្វើទព័ ខញុ ឈំ្វើទព័ពកួហរពមុី
ឈញ៉ាឈបអ្ុ ីអ្ញ្ជ ឹងឈគបញ្ជូ នខញុមំកឈៅចំការដូង   ដល់មកឈៅចំការដូង       ពូគារែ់នឹងររវូជាមរិតភន្តកាជាមយួ
ខញុ ំអ្ញ្ជ ឹងរាបអ់ានគាន    រាបអ់ានគាន អ្ញ្ជ ឹងឈទឈគកឈ៏មើលឈគថាកមួយឈគវាឈៅទឈំនរ    អ្ញ្ជ ឹងឈគផសផំាុ ំកមួយឈគែនឹង
មកឈអាយខញុ ំនងិមរិតភន្តការបស់ឈគ អ្ញ្ជ ឹងមកពឈីគផសផំាុ ំែនឹងឈយើងកប៏ានឈៅនិយយជាមយួឈគរសួលបលួចឹ
ងឈៅ ឈយើងកប៏ានឈអាយឪពុកម្ភត យឈរៀបចំឈអាយចឹងឈៅណា ឈរៀបចំការររឹមររូវឈៅមនិហមនឈចោះតាចាបផ់ាុ ំ
យកឈទ ហាស់!ៗៗ មនិហមនអាពរឈទ ខញុ ំមុនអាពរ។ 

ក៖ ឈែើយចឹងឈដើមកំឈណ្ើ រឈ្វើឈអាយម្ភនឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសឈោកអ្ ុ៊ុំរសីបានឈរៀបអារែ៍ពិរែ៍ជាមយួគាន  
តាមរយៈមរិតភន្តកាឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ តាមមរិតភន្តកា ឪពុកម្ភត យសងខាងអ្រស់ាា ល់អ្រដ់ឹងឈទ ពនិដល់ឈយើង! ឈយើងសាា ល់គាន ឈែើយមរិតភន្តកា
នាសំាា ល់អ្ីឈែើយឈយើង បានឈយើងរបាបឪ់ពុកម្ភត យឈយើងមកការហរមតងអ្រម់្ភនចាបំាចចូ់លនិយយអ្ីឈទៀរ
ឈទ ឈយើងឈរៀបចំខលួនឯងអាែនឹងហាស់!។ 

ក៖ បាទ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 



ខ៖ រចួបានឈយើងការតាែម៉ាង ហម៉ាឪរគានត់ាមកបញ្ឈតាការឈទ ប៉ាហុនតឥវា៉ា នឈ់ៅឈលើឈយើង ឈយើងឈរៀបចំឈអាយ
ឈែើយរសាចរ់គានត់ាឈៅគារម់កឈទ។ 

ក៖ ចុោះដូចជាឈោកអ្ ុ៊ុំឈចោះអានឈចោះសរឈសរភាសាហខមរបានកំររិណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខញុ ឈំរៀនបានថាន កទ់ី៩ពឈីដើម ថាន កទ់៩ីអ្កសរហខមរ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈចោះអ្ីឈរៅពីភាសាហខមរឈទ? 

ខ៖ ហាស់! ហាស់! ហាស់! អ្រឈ់ចោះសុទធ ហាស់! ហាស់! អ្កសរអ្ីកអ៏្រឈ់ចោះឈៅឈរៀនអ្ីអ្រឈ់ចោះហមនឈមើលអ្ី
អ្រឈ់កើរឈទបានតាហខមរមយួមុខឈទ តាហខមរែនឹងឈចោះតាឈមើលបានឈែើយ អាឈរឿងបារាងំអាឈរឿងអ្ីឈរៀនបានរចិ
ឈពកមនិអាចឈមើលឈ្វើអ្ឈីកើរឈទ ឈយើងមនិអាចឈ្វើអ្ីបានឈទ អ្ញ្ជ ឹងឈយើងបានតាភាសាអ្កសរហខមរមយួមុខ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រម់្ភនឈចោះបារាងំរិចរួចអ្ីឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ! បារាងំមនិឈចោះឈទមនិឈ្វើអ្ឈីកើរឈទ  មនិឈចោះតាែម៉ាង  កុំថាមនិឈកើរ  មនិឈចោះតាែម៉ាង  ឈចោះតាហខមរតា 

ែម៉ាង។ 

ក៖ អ្រឈ់ោសឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំមញិថាឈរៀនបានកំររិថាន កទ់បី៉ាុនាម នហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ទ៩ី។ 

ក៖ ឈែើយអ្រម់្ភនឈរៀនបឈចចកឈទសអ្ឈីផសងៗឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រម់្ភនឈទ ឈរៀនបឈចចកឈទសឈ្វើអ្ីឈទគាម នឈទ អ្រត់ាែម៉ាងម្ភនតាឈ្វើោហានែនឹងតាែម៉ាង ហាស់!ៗៗៗ 
ខាងឈ្វើសន្តង្កា មែនឹងតាែម៉ាងគាម នបឈចចកឈទសអ្ីឈទ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំឈរៀនឈៅសាោណា? ឈែើយឈៅណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សាោឈៅគីរចុីងឈកាោះ រសុក  គីរចុីងឈកាោះ  ឃំុអ្!៎  ឈដើមឈបង  រសុកអ្ុឺ!   រពោះបាទជានជុ់ំ តាហកវ អាែនងឹ
ពីឈដើមឈយើងឈៅឈរៀនកាលឈៅឈរៀន។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនមរិតភន្តកាហដល្ំឈ ើងរសកៗជាមយួឈោកអ្ ុ៊ុំឈទ? 

ខ៖ មរិតភន្តកាអ្ី! អ្!ូមរិតភន្តកាខញុ ំមនិដងឹឈៅឈៅអ្ីណាអារាបអ់ានជរិសនិទធអ្ី វាហបកគាន អ្ស់ឈែើយ វាមនិដឹងឈគ
ឈៅឈៅអ្ីណាៗបាររ់សឈម្ភលោងំអ្ស់អាឈគកម៏និហដរសាា ល់អាឈយើងកម៏និហដរសាា ល់ហដរឥ ូវ វាឈៅតាឈគម
ងជំនានឈ់រកាយឈយើងអ្រស់ាា ល់ឈទ។ 



ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈៅចាឈំ ម្ ោះមរិតភន្តកាឈៅសាករៗែនឹងឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មរិតខញុ ំពួកអាអ្ស់ែនឹង ម្ភនអាសា ន ម្ភនអាខន ម្ភនអ្ូ!ឈរចើនណាស់ អាជរ័ អា!អ្ូយ! មនិដឹងអាណា
ខលោះឈភលចឈ ម្ ោះ ឈរចើនណាស់។ 

ក៖ ហាស់! ហាស់! ហាស់! 

ខ៖ ចុោះមរិតភន្តកាឈយើងឈរៀនឈៅសាោ អាែ័យ ឈែ! ឈបើនិយយឈរចើនណាស់។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅចាសំាចឈ់រឿងអ្ីខលោះៗកាលឈៅជាមយួពួកគារអ់្រឈ់ទ? 

ខ៖ ែុឺ!អាែមឹង! ឈយើងម្ភនចាអំ្ី! អ្រម់្ភន ឈយើងរគានត់ាមរិតភន្តកាឈៅឈរៀនសូររអ្ីជាមយួគាន ចឹងណ៎ា! ហរ
ឈយើងឈគឈៅផទោះឈគ ឈយើងឈៅផទោះឈយើង ឈយើងមនិហដលឈៅែនឹងភមូណិាឈៅតាែនឹងវរតសុទធែនឹង ឈែើយចឹង
ឈយើងគាម នឈពលណាហដលឈយើងឈៅបានឈៅឈលងឈគឈទ ោល់តាថ្ងៃឈរៀនសូររចឹងឈយើងមករាបអ់ានគាន ជាមរិត
ភន្តកាអ្ចីឹងឈៅណា ប៉ាហុនតអាឈរឿងឈយើងឈៅដល់ផទោះឈគ ឈយើងមនិង្កយបានឈៅឈដើរឈលងអ្ចីឹងឈទ អ្ញ្ជ ឹងឈយើង
មនិសូវចាស់ោស់អ្ីអាឈរឿងពួកមរិតភន្តកា    រគានត់ាបានឈយើងរាបអ់ានគាន រសឡាញ់គាន ឈដើរជាមយួគាន  ឈៅ
សាោអ្ីចឹងណា អាឈនោះឈយើងឈៅតាមជាយវរតឈគឈយើងមនិបានឈៅចាស់ោស់ជាមយួឈគឈទ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ ហជកអ្ុឺ! ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនការរបកបមុខរបរ រ ឺការឈ្វើអាជវីកមមអ្វីខលោះ? 

ខ៖ ែុី! ចាបព់ីម្ភនរគសូារឈែើយោហាន ោហានឈែើយបានឈយើងឈៅឈអ្ុើ!ឈ្វើហរស ឈ្វើហរសបាន២ឆ្ន ឈំយើង
មកពីោហានមកពហីរសមកវញិឈយើងមកភនឈំពញែនឹង ខញុ ំមកឆ្ន  ំ ឆ្ន ៧ំ៤អាែនឹងឈយើងនយិយមញិឈែើយ
ណា។ ៧៤ែនឹងខញុ ំមកតាមឈវៀរណាមឈ ើងមកតាកអមសំណ្រមកអ្នកឈលឿងបានឈ ើងមកដល់ភនឈំពញ បាន
ឈៅភនឈំពញមយួឆ្ន បំាន៧៥ហបក ហបកពឈីនោះចូលអាពរហាស់! ៧៥ឈនោះចូលអាពរហាស់!។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងមខុរបរហដលឈោកអ្ ុ៊ុំធាល បឈ់្វើែនឹងម្ភនតាប៉ាុណ្ណឹ ងឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភនតាហរសមយួមុខែនឹង ឈែើយឈយើងមកឈៅភនឈំពញែនឹង ឈយើងវាម្ភនឈ្វើអ្ី មកភនឈំពញកាលែនឹងមក
ដល់ឈយើងម្ភនតាឈ្វើកមមករលីហផកបា៉ា ល់ែនឹង លីអ្ឈំៅ លីបហនល លីអ្ីហាស់!ៗៗៗ តា ូងឈសាល អ្ីឈយើងម្ភរ់
ទឈនលផារកណាត លឈនោះ ហផងមឈនោះឈៅលីអាែនឹងឈដើមបយីកលុយចិញ្ច ឹមជីវរិែនងឹ ចងាឹោះមយួម្ភ៉ា កាឈឆឈគឈអាយ
ចងាឹោះមយួែនងឹ មយួែនឹងបានតាមយួឈរៀលឈទ ឈបើឈយើងមយួថ្ងៃែនឹងឈយើងលីបានរបាឈំជើង ឈយើងបានតារបាំ
ឈរៀលពឈីដើមឈទណា! 

ក៖ បាទ!ៗ 



ខ៖ ម្ភ៉ា ថ្ងទល់យបែ់នឹង ហាស់!ៗៗៗ បានតារបាឈំរៀលឈទ ឈែើយរបាឈំរៀលយកឈៅសីុឈៅ ឈបើឥ ូវរបាឈំរៀល
ឥ ូវ។ 

ក៖ របារំយលុយហខមរ។ 

ខ៖ ហាស់!ៗៗៗ ដឹងយកឈ្វើអ្ីឈទ ហាស់!ៗៗៗ កាលជំនានែ់នឹងវាអ្ញ្ជ ឹង វាខុលគាន ចឹងបានខញុថំាអ្ូ!របាកហ់ខ
ឈគឈនោះសុទធតាោនៗ ឈបើដូចពីឈដើមម្ភនង្កបឈ់ែើយម្ភនអាណារកឈទ។ 

ក៖ ឈែើយចុោះជារបររក់ងបែីនឹងឈោកអ្ ុ៊ុំចាបឈ់ផតើមតាងំពីឈពលណាមកឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឆ្ន អ៎ំា! ឈយើងអ៎ា! ឈនោះមក២០១៤អ្ែីនឹង។ 

ក៖ ២០១៤ឈោកអ្ ុ៊ុំន!៎ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយ! ឈដើមឆ្ន ២ំ០១៤។ 

ក៖ ជា! ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនចាថំ្ងៃហដរ? 

ខ៖ ថ្ងៃឈមើល! ២០១៤ែនឹងថ្ងៃ ហខ១២ ថ្ងៃ ២៧ ខញុ ំចាបទ់ិញរម៉ាកររ ់ហខ ១២ ថ្ងៃ ២៧ តាឈនាោះឈៅបារាងំ គារ់
ឈៅបារាងំវញិ គារឈ់អាយលុយមកខញុយំកឈៅទិញរម៉ាកែនឹងហងមរិចរួចបានររត់ាងំពីែនឹងមករែូរ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈោកអ្ ុ៊ុំសំឈោកអ្ ុ៊ុំជួយ របាបត់ាងំពីឈគមងរែូរដល់ឈពលឈនោះជវីរិឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនការ
ផ្ទល ស់យ៉ា ងមចិហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្!ូ      នយិយពីជីវរិផ្ទល ស់បតូរឈនាោះវាហវងឆ្ៃ យអ្នាល យហមនហទនង្កបឈ់ែើយ ឈយើងអ្នកអ្រអ់្នកខវោះខារដ ៏

អ្ញ្ជ ឹងវានិយយពីឈដើមមក ដូចថាវាដូចខញុ ំនិយយអ្ញ្ជ ឹងនិយយមនិអ្ស់ឈទឈរចើនណាស់ឈបើតាម ដត៏ា
អ្ងាុយគិរយូរឈៅបានឈយើងដឹងថា សភាពការឈយើងវាតារ់ៗ អ្ហន្តនទងយ៉ា ងណាគាម នខវល់សអីបានឈៅរសុកសអី
កំឈណ្ើ រឈទ ។ ឈយើងចាបត់ាងំពីឈមើល អាឈនោះឈយើងនយិយសារឈដើមវញិឈែើយណា តាងំពខីញុអំាយុចាបព់ី៨
ឆ្ន ៧ំឆ្ន ែំនឹងមកខញុ ំឈៅឈរៀនរែូរដល់ខញុបំានឈៅឈរៀនថាន កទ់ី៩ខញុឈំប ់ ខញុ ំឈបប់ានខញុ ំឈៅបសួ បសួបាន៣ ៤ 
៥ វសាខញុ ំសឹកសឹកឈែើយខញុ ំឈៅឈ្វើឈអ្ុើ! ឈររោះឈអ្ុើ! ចលនារឈំដាោះជារិឈគែនឹងបានរបហែលជា២ឆ្ន  ំ២ឆ្ន បំានខញុ ំ
ចុោះឈៅឈ្វើោហានអាឈមរកិបានបីបនួឆ្ន ឈំទៀរ បានខញុ ំឈដើមឆ្ន ៧ំ០ បានឈយើងឈ ើងពីរសុកយួនមកវញិ មក
ចូលមកឈៅផទោះបានរបហែលជាបនួរបាហំខឈយើងម្ភនមរិតភន្តកា មរិតភន្តកាែនឹងឈគកឈ៏ៅចូលឈ្វើោហានឈៅឈអ្ុើ! 
ឈយើងឈៅតាោបឈ់យើងែនឹងដត៏ាឈយើងឈៅឈៅតាោបប់ានពីរហខឈគបញ្ជូ នមកឈៅភនឈំពញ បញ្ជូ នមកភនឈំពញ
បានឈយើងបានរស់ឈៅភនឈំពញែនឹងរែូរ ដល់ឆ្ន ៧ំ៣ឈយើងឈបឈ់្វើោហានឈយើងឈៅហរស ឈៅហរសឈែើយ



បានឈអ្ុើ!មយួឆ្ន  ំ មយួឆ្ន កំនលោះអ្ីែនឹងឈយើងររូវររលបព់ីហរសមកវញិហាស់ មកឈៅភនឈំពញវញិឈទៀរហាស់ 
ដល់មកភនឈំពញឈយើងរកសីុ អាជីវកមមឈយើងរកសីុឈ្វើខញុ ំឈគ លីហសងហាស់! ហាស់! ហាស់! រគបហ់បបយ៉ា ងអ្
ញ្ជ ឹងឈៅតាមម្ភរទ់ឈនលអ្ញ្ជ ឹងឈៅ សីុចុកអ្ីឈដាយសារ ប៉ាុនកាលែនឹងឈគឈចស! ឈយើងលីហសងបានែូបខលោះឈៅ
ឈអ្ុើ! បានពួកអាឈមរកិឈគជយួ ឈយើងឈទ ជយួ ជាអ្ំឈណាយហាស់។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ជួយ ជាអ្ឈំណាយអ្ងារមហូបអ្ីចឹងឈៅ        ម្ភនឈខាអាវម្ភនអ្ដូីចឈគយកមកឈបើកដូចឈនោះចឹងអ្ំឈណាយ
ឈគ អ្ញ្ជ ឹងឈយើងបានរស់និងឈគឈអាយមកខលោះមក ឈយើងរកខលួនឯងផសខំលោះមកបានចាយបានវាយរែូរបានមក 
ឈយើងឈៅរែូរដល់៧៥ែនងឹបានឈយើងបានហបកអាែនឹងចបម់្ភ៉ា វគាែនឹងហាស់។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ចបម់្ភ៉ា វគាែនឹងហាស់។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈអ្ុើ! ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនមហូបណា រ ឺ ហលបងណាហដលឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតតាងំពីឈគមងរែូរដល់ឈពលឈនោះ
ឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈែ! ឈបើនយិយពីឈគមងឈរឿងមហូបែូបចុកអ្ីខញុ ំដូចអ្រោ់ស់អ្ីផង អ្រម់្ភនោស់អ្ីឈទស!។ 

ក៖ ចូលចិរតតាោងំអ្ស់ែម៉ាង! 

ខ៖ ែុឺស!ៗៗៗ ឈអាយតាឈគឈ្វើឈអាយែូបអ្ីកែូ៏បហដរ មនិឈរ ើសែុី!ឈ្វើអាឈនោះមនិែូបអាឈណាោះមនិែូប 
ែូបតាោងំអ្ស់រគានត់ាែូបបានរិចបានឈរចើនតាប៉ាុណ្ណឹ ង។ 

ក៖ បាទ! ឈែើយចុោះហលបងរបជារបិយអ្ីឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្!ូ អ្រសុ់ទធ! ហាស់!ៗៗៗ 

ក៖ អ្រម់្ភនចំណ្ងចំណូ្លែម៉ាង។ 

ខ៖ គាម នចណូំ្លឈទ តាឈមើលមនិឈមើលផង។ 

ក៖ ឈែើយចូលឆ្ន អំ្ីអ្រឈ់ៅឈលងឈទ? 

ខ៖ ចូលឆ្ន ឈំៅឈលងរសុកអ្ីឈៅ ឈបើថាអាឈរឿងឈៅឈមើលហលបងចឹងៗអ្រឈ់ចោះឈទ អ្រឈ់ចោះឈទ ខញុអំា! ខញុ ំមនិហមន
លៃងឈ់ទណាឈបើឈល ប៉ាុហនតខញុបំានឈបតជាញ កនុងចិរតខញុ ំថា ខញុ ំហលបងសីុសងខញុ ំមនិឈលង ហលបងអ្ីហដលខុសចាបអ់្ខីញុ ំ



អ្ររ់កពរ័ ខញុអំ្ររ់កពរ័ឈសាោះ  តាថាន កំខ៏ញុ ំមនិជក ់ រសាកខ៏ញុ ំមនិផកឹ  ខញុ ំជាសវាងរែូរ ជាសវាងឈដាយសារអ្ ី
ឈររោះម្ភត យខញុថំាកូន កុំយកឈជើង្ូកឪពុកឈររោះឪពុកហែងផឹកកុបផ្ទា បម់ុខដអ៏្ញ្ជ ឹងខញុ ំចាសំមតមី្ភត យរបស់ខញុ ំថា 
ចងអ់្នកឯងផកឹអ្ីអ្នកឯងសីុអ្ីអាែនឹងឈរឿងរបស់ឈគ ឈគឈ្វើមចិឈ្វើឈៅ ប៉ាុហនតអាឈរឿងរបស់ខញុ  ំខញុ ំមនិ។ 

ក៖ បាទ!ៗៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ផឹកកខ៏ញុមំនិផឹក ជកថ់ាន កំខ៏ញុ ំមនិជក ់ មនិលៃងឈ់ទឈបើជកឈ់ចោះប៉ាហុនតខញុ ំមនិៗរកពរ័ ខញុ ំមនិឈបៀរអាណាឈគឈ្វើអ្ី
ឈរឿងរបស់ឈគ ហរខញុ ំមនិ។ 

ក៖ ឈែើយអ្រឈ់ោស ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភនចងចាចំំឈរៀងណាហដលឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតវាតាងំពីឈគមងរែូរដល់
ឈពលឈនោះឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្!ូ ចំឈរៀង!!! ឈបើចំឈរៀងពីឈដើមៗ វាចូលចិរតឈរចើនណាស់ ហរវាឈភលចអ្ស់វាមនិបានចាយំកមកឈរចៀងអ្ីឈកើរ
ឈទ វាឈរចៀងដាចម់ុខដាចឈ់រកាយ ប៉ាហុនតឈយើងឈបើតាមខញុចំាខំញុ ំធាល បព់ីឈដើមមកតាងំពឆី្ន ៦ំ៥អ្ីមក ខញុ ំចូលចិរតសាត ប់
តាចំឈរៀង សឹុនសីុសាមុរ រស់ឈសរសីធា ហប៉ានរណ្ ែុយម្ភស សូសាឈវឿន អ្ែីនឹងអាឈរឿងចាស់ៗែនឹងចូល
ចិរតណាស់ ឥ ូវឈគឈបើកអាចំឈរៀងចាស់ៗែនឹងចូលចិរតសាត បណ់ាស់ ប៉ាុនវាគាម នអ្នកណាឈគកុបពលីកឈ់គអ្ី 
ចូលចិរតសាត បត់ាចំឈរៀងចាស់ៗ អាឈរឿងចំឈរៀងងមីមនិខចសីាត ប ់មនិឈចោះសាត បឈ់សាោះ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនចាជំំណ្ងឈជើងបទចឈំរៀងែនឹងខលោះៗឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ជំណ្ងជ!ី ឈជើងវាម្ភនអ្ី! អារសហងហបកគុមាអ្ណីា ឈែ!!! 

ក៖ ហាស់!ៗៗៗ 

ខ៖ ចាមំនិអ្ស់ឈទឈរចើនណាស់ វាមនិបានចាអំ្ស់ឈទវាឈភលចអ្ស់ឈែើយយូរហាស់!  

ក៖ បាទ! 

ខ៖ វាតាងំពីឈគមងមក ដល់មកឥ ូវវាចងត់ាសាបអាោបអ្ស់ ឈបើឈគយកមកចាកស់ាត បដ់ឹងថាចំឈរៀងែនឹងវា
ឈចស!!!ៗៗៗឈយើងដឹង ដូចថាឈយើងវាបានឈរៀនមាឈ ើងវញិឈទៀរណា បានឈយើងដឹងឈយើងចា។ំ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈបើអ្ញ្ជ ឹងឈយើងឈភលច។ 

ក៖ បាទ! 



ខ៖ ឈភលចអ្ស់ឈែើយ ឈភលចអាជំណ្ងឈជើងែនឹងអ្ស់ឈែើយ។ 

ក៖ ឈែើយឈរើឈៅកនុងរកុមរគួសាររបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនអ្នកឈចោះឈលងឈភលងឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? ឈចោះឈលងឧបករណ៍្ឈភលង
អ្ីឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រម់្ភន វាអ្រម់្ភន ឈបើបអូនខញុ ឈំៅរូចៗសាល បអ់្ស់ឈែើយម្ភនឈចោះឈលងសអី តាឈរៀនមនិបានឈរៀនផងែនឹង 
អ្រប់ានឈរៀនសូររអ្ីោងំអ្ស់ លៃងោ់ងំអ្ស់ ោងំបនីាកែ់នឹងអ្រប់ានឈរៀនសូររអ្ីឈទ បានឈរៀនតាខញុ ំមយួឈទ 
ឈររោះខញុ ំបងឈគខញុ ំបានឈរៀនតាខញុ ំមយួឈទ ឈគមងៗអ្រប់ានឈរៀនដអ៏្ញ្ជ ឹងវាអ្រឈ់ចោះអ្ីោងំអ្ស់។ 

ក៖ ឈរើផទោះរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរបសុម្ភនលកខណ្ៈហបបណាឈបើគិរតាងំពីឈគមងរែូរដល់បចចុបបននឈនោះឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ូ! ផទោះពឈីដើមតាងំពីជនំានម់្ភត យខញុ ំឈៅ ផទោះឈបើឈយើងឈៅតាមហខមរឈយើងឈគឈៅផទោះោម ផទោះោមវាម្ភនសអី វា
ម្ភនតាជញ្ញជ ំងសលឹកដូង ដបំូលរបកសលឹកឈតាន រ សលឹកកកអ់្ីែនឹងយកមករកងរបកឈ្វើជាផទោះអ្ញ្ជ ឹងឈៅ ហរគអា
នាបហរគឬសសអី្ីចឹងឈៅ ដាកជ់នទល់ឬសសអី្ី្មមតាែនឹងវាមនិម្ភនផទោះឈកបឿងផទោះងមអ្ីដូចឥ ូវឈទ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ជំនានែ់នងឹ។ 

ក៖ ឈែើយផទោះែនឹងផងហដរឈោកអ្ ុ៊ុំបានជួយ សាងសងពួកគារហ់ដរឈទ? 

ខ៖ មនិម្ភនជួលឈគសាងសងឈទ អាផទោះឈយើងផទោះោម្មមតាឈយើងវាម្ភនសអី ម្ភនតាឈយើងដាសំរសរឬសស ី
ដាបច់ងឈ្វើដបំូលឈ្វើរបកម្ភនឈោងម្ភនសអី្មមតាជកីកបែ់នឹងដ ី អាែនឹងមនិបាចជ់ួលជាងសាងសងអ្ីណា 
ឈ្វើឈដាយខលួនឯងឈ្វើឈ ើកឈ ើងជីកដីកបស់រសរកបអ់្ីឈៅ ចងសរសរហខវងខាវ រឈ់ៅឈយើងដាកឈ់ោងដាកអ់្ីឈៅ 
របកដបំូលអ្ីឈៅ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំឈចោះឈ្វើផទោះែនឹងតាមរយៈអ្នកណាឈគហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អាែនងឹផទោះែនឹងឈបើតាមពិរឈយើងពឈីគមងមកឈយើងឈឃើញឪពុកឈយើង ឪពុកឈយើងឈនោះែនឹងគារឈ់្វើឈយើងឈចោះ
តាជួយ ឈ្វើជយួ អ្ីជាមយួគារប់ឈណ្តើ រៗអ្ញ្ជ ឹងឈៅណា ដល់តាឈយើងដឹងកតមីកឈយើងឈចោះហរជួយ ចងឈនោះ ជួយ 
ឈលើកឈនោះជួយ ដាកឈ់នោះឈៅរែូរដល់ឈយើងមក្ំខលួនឯង អ្រព់ីគារឈ់ៅឈយើងឈចោះឈ្វើខលួនឯង។ 

ក៖ ែុ!ឺ!!   ឈរើម្ភនជំនាញអ្វីខលោះហដលររូវបនតឈវនរបស់រកុមរគួសាររបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ?   ដូចជាជំនាញកនុងការ
ឈវញ  វលល៍ឈតត  ឬ ជំនាញកនុងការឈ្វើសារឈតាន រ អាែនឹងឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនបានឈរៀនជំនាញអ្ស់ែនឹងពីរកុមរគសួារ
ហដរឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ អ្!៎ អាែនងឹ!ៗ ឪពុកខញុពំីឈដើមគារ ់អ្ុ!ឺ ហមនឪពុកបឈងាើរឈទណាឪពុកចុង គារអ់្ុឺ! វញិហខសឈគា វញិកឈនាល ោះ
ឈគាអ្ីចឹងឈៅ ឈយើងយកអាធាងឈតាន រែនងឹមកថ្វ ៉ាយកជកួវា យកមកវញិឈ្វើកឈនាល ោះឈគាអ្ញ្ជ ឹងឈៅ ឈ្វើហខសឈគាឈបើ
ឈយើងម្ភនអាធាងឈតាន រឈយើងយកអាររឈចៀកៗវាែនឹងមកបិរវញិឈ្វើហខសឈគា កឈនាល ោះឈគាអ្ញ្ជ ឹងឈទៀរឈៅ អាជួក
វាកឈ៏យើងឈ្វើកឈនាល ោះឈគា ហខសឈគាបាន អាធាងវាកឈ៏យើងយកមកវញិឈ្វើកឈនាល ោះឈគា ហខសឈគាបានហដរ។ អាែនឹង
តាងំពីឈនោះែនងឹមកឈយើងឈចោះឈ្វើតាមគារែ់នឹង គារឈ់ចោះឈ្វើអ្ឈីយើងឈចោះឈមើលឈ្វើតាមរែូរអ្ញ្ជ ឹងមក រែូរ
ដល់ឈយើង្ ំ ដល់ឈយើងអ្រព់ីគារឈ់ៅឈយើងឈចោះឈ្វើខលួនឯង ចងឈ់្វើអ្ឈីយើងឈ្វើបាន ចងឈ់្វើហរសឈ្វើនងាល័ ឈ្វើអ្ី
ឈយើងឈចោះឈ្វើខលួនឯងអ្ញ្ជ ឹងរែូរមក អ្រព់ីគារឈ់ៅហលងពឹងគារឈ់ែើយអាែនឹង រកខលួនឯងឈែើយអាែនឹងឈចោះ
ថ្ឆនឈ្វើខលួនឯងឈ្វើផទោះឈ្វើអ្ីចឹងឈៅ ឈយើងឈ្វើផទោះឈរៀបអ្ិដធឈរៀបអ្ីណា សមយ័ឥ ូវឈយើងឈ្វើតាមហដលឈយើងធាល បឈ់នោះ
ែនឹង ឈយើងឈចោះតាឈ្វើបានឈកើររែូរអ្ញ្ជ ឹងមកឈយើងឈចោះឈ្វើ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំឈរៀនពពីួកគារប់ានឈរចើនអ្ញ្ជ ឹង? 

ខ៖ ជំនាញឈបើកាលជំនាញគារឈ់ចោះតាឈរៀនឈមើលអាឈនោះ ឈយើងគារឈ់្វើមចិឈយើងឈមើល ហភនកដត៏ាឈយើងឈមើក
គារហ់ដលណាមនិឈចោះតាឈៅគារឈ់្វើអ្ីមនិយកហភនកឈមើលឈ្វើឈកើរ ឈ្វើមនិឈកើរឈទ ោល់តាឈយើងឈមើលឈឃើញ
អាែនឹងបិទឈ្វើមចិ ឈែើយមនុែនឹងគារយ់កមកររគញួវញិបានជាបី្នុងឈ្វើហខសឈគាែនឹងឈគឈ្វើអាមចិរឈបៀបមចិ 
ឈគររូឈគអ្ឈីអាយឈសមើរអាមចិអ្ីមចិដឈ៏យើងឈមើលចឹងបានឈយើងដឹង ឈបើថាឈយើងរគានត់ាឈឃើញគារប់ិទអ្ញ្ជ ឹង
ឈែើយមនិដឹងថាគារឈ់្វើមចិឈទៀរ ឈយើងមនិបានឈមើលឈអាយអ្ស់ គារប់ិទឈែើយគារយ់កមកររគួញ ររគួ
ញឈែើយគារយ់កឈឈើមកររូឈអាយមកឈសមើរសាចគ់ាន បាន បានររគួញហណ្នលអឈសមើរសាចគ់ាន រចួឈែើយបាន
ឈគយកមកបញ្ចូ ល្នុងគាន បានជាបី្នុងឈ្វើជាហខសឈគាឈកើរ មនិហមនឈចោះតាររគួញៗយកឈទ ហាស់!ៗៗៗ អា
ហខសឈគាែនងឹ កឈនាល ោះវាកអ៏្ញ្ជ ឹងហដរ កឈនាល ោះដត៏ាឈយើងររគួញឈអាយឈសមើរសាអ រ ររូវាឈអាយឈសមើរសាចម់យួដត៏ា
ឈយើងវញិបី្នុងមក វញិឈែើយកឈ៏យើងររូវាឈទៀរហដរ ររូឈអាយចូលសាចគ់ាន ឈមើលឈៅកុំឈអាយវាសីុរចមុោះឈគា 
ឈអាយវាឈសមើរតាកណ្តិ បកណ្ត បសីុ់រចមោុះឈគា ្មឈគាមុរវាឈគាង្កប ់អាែនឹងដវ៏ាអ្ញ្ជ ឹង។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំអាចរបាបខ់ញុ ំពីឈពលហដលលំបាកកនុងជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំបានហដររឈឺទឈោក
អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ូយ!!! នយិយពីលំបាកឈនាោះវាម្ភនសាចុោះសាឈ ើងឆ្ៃ យណាស់! 

ក៖ ឈពលហដលឈោកអ្ ុ៊ុំលំបាកជាងឈគជយួ របាបក់នុងក ុំងឈពលែនងឹ? 

ខ៖ លំបាកដាចឈ់រចើនសាណាស់! លំបាកែនឹង! លំបាកតាងំចាបម់្ភនរគូសារមក។ កាលមុនឈយើងអ្រោ់ន់
ម្ភនរគូសារឈយើងអ្រម់្ភនលំបាកឈទ អាងតាអ្ីហម៉ៗា  ែុីស!ៗៗៗ ដល់តាឈយើងម្ភនរគូសារឈយើងរកចិញ្ច ឹម



កូន ចិញ្ច ឹមខលួនឈយើងបានឈយើងដឹង គថឺាលំបាកមយួថ្ងៃៗមនិសាា ល់ឈៅផទោះយ៉ា ងមចិ ឈៅតាថ្រពឈៅតាវាល 
ឈែើយរកឈនោះរកឈនាោះមកចញិ្ច ឹមកូនឈបើអ្ញ្ជ ឹងឈទ ឈយើងមនិអាចម្ភនសអីមកចិញ្ច ឹមកូនរស់បាន្ំៗបានឈនាោះឈទ 
គឺលំបាកខាល ងំណាស់ទរម្ភមែ់នឹងបានកូន្ំៗអ្ស់ម្ភនកូនរូចែនឹង ឈយើងឈវទនាណាស់កំសរណ់ាស់ឈយើង
គិរឈមើលឈយើងតាងំពីែនឹងមក ឈដើរអ្ន្តនទកឹអ្ហន្តនទងឈដើមបអី្ី ឈដើមបតីាកូនែនឹង ឈដើររស់ឈៅដីឈគរសុកឈគតាពតីា
រស ឈដើររកសីុខញុ ំឈដើររកសីុរែូរអ្រព់ឈីនោះមក ឈដើរឈៅែនឹងឈគឈដើរឈ្វើឈនោះឈ្វើឈនាោះឈដើមបបីានលុយយកឈៅ
ចិញ្ច ឹមកូនរែូរបានកូនឈរៀនសូររបានថាន ក់្ ំៗែនឹងមនិង្កយឈទ បានថាចាែិរចាឈហាងម្ភ៉ា ថាល ង ឈៅរសកុ
ខញុ ំឈគលកដ់អី្ខីទិចខទីអ្ស់ឈែើយទរម្ភមែ់នងឹបានឈអាយកូនឈគឈរៀនបាន្ំៗឈនាោះ ខញុមំនិហដលបានលកដ់ីអ្ីណា
មតុឈំទ ប៉ាហុនតខញុចំំណាយកម្ភល ងំខលួនឯងចាែិរចាឈហាងឈដើមបឈីអាយកូនឈរៀន ឈអាយកូនបានឈចោះដឹងរសោញ់
ចំឈណ្ោះវជិាជ ណាស់ ខញុ ំមនិចូលចិរតលៃងឈ់ទ។ 

ក៖ ឈែើយការលំបាកខាល ងំកនុងជីវរិែនឹងវាឋរិឈៅកំ ុងឆ្ន ណំាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈបើគិរឈៅវាតាងំពីឆ្ន ៧ំ០រែូរមកខញុ ំ ខញុ ំអ្រម់្ភនឈនោះឈទ ឈយើងអ្រព់ីហម៉ាមកឈយើងឈៅរកសីុជាមយួរគូសារ
ឈយើង គឺឈយើងលំបាករែូរ គឺគាម នរសណុ្កឈពលណាឈទ គរឺឈែររែូរែនងឹឈដើររកឈនោះរកឈនាោះ មនិហដល
បានសុខឈទ គឺឈយើងយ៉ា បរ់ែូរ ឈយើងមនិឈៅបានរសលូបានឈដកអ្ណីាឈនោះឈទឈបើឈយើងរកឈដើមបចីិញ្ច ឹមកូនគឺ
ឈយើងយ៉ា បរ់ែូរ ឈររោះថាឈយើងអ្នកអ្រឈ់យើងវាអ្ញ្ជ ឹងឈបើមនិរបឹងកូនឈយើងកម៏និបានឈនោះហដរដត៏ាឈយើងឈៅរក
អាឈនោះខវោះអាឈនោះ រកអាឈនោះមនិបានឈៅរកអាឈនាោះ រកអាឈនាោះមនិបានឈចោះតាែកឈ់ោរអ្ញ្ជ ឹងឈៅ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ អ្រគុណ្ឈរចើន! ឈែើយដូចជាឈពលហដលឈោកអ្ ុ៊ុំជួបនងិការលំបាកកនុងជីវរិែនឹងឈរើ
ឈោកអ្ ុ៊ុំបានតាងំចិរតកនុងជីវរិយ៉ា ងមចិឈដើមបពុីោះររយកឈនោះវាែនឹង?  

ខ៖ អ្ូ! អាឈយើងអា! ចងត់ាងំចិរតឈអាយឈនោះវាឈដើមបឈីនោះ ឈយើងរស ូ ឈយើងសាវ រហ់សវងឈដើមបអី្!ី ជាពិឈសស
ហដល្ៃនជ់ាងឈគ គឺឈដើមបកូីនរបស់ឈយើង កូនរបស់ឈយើងោងំ៨នាកែ់នឹងឈ្វើយ៉ា ងមចិឈអាយវាបានម្ភន
ចំឈណ្ោះឈៅជាបន់ិងខលួន ឈដើមបថី្ងៃអ្នាគរឈ់ៅឈដើមបឈីអាយវាម្ភនចំឈណ្ោះែនឹងឈៅឈដើមបវីាចិញ្ច ឹមជីវរិរបស់វា 
ឈររោះថាឈយើងមនិម្ភនអ្ីហចករទពយសមបរតិអ្ី្ំដុឈំអាយវាឈទ ម្ភនតាចំឈណ្ោះែនឹងឈអាយវាបានឈចោះដឹងឈៅ 
បានឈ្វើឈនោះឈ្វើឈនាោះឈៅវាម្ភនរបាកហ់ខសីុរបស់វា។ 

ក៖ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភនបទពិឈសា្នណ៍ាខលោះហដរលអៗកនុងជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ? ដូចជា បទពិឈសា្នឈ៍រៀប
អារែ៍ពិរែ៍ ឈែើយនិងកូនឈៅជាឈដើមឈោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ខញុ  ំ កូនឈៅខញុ ំឈអ្ុើ! ខញុកំារអ្ស់ឈែើយ៨នាកឈ់ៅសល់ហរមយួ ខញុ ំឈរៀបចឈំអាយវា ឈរៀបររមឹររូវរសួលបលួមនិ
ឈអាយតាឈផតសតាផ្ទត ស់អ្ីណាឈទ។ កូនខញុ ំមនិឈចោះឈដើរឈលងតាឈផតសតាផ្ទត ស់ឈដើរឈនោះអ្អី្រឈ់ទ គឺសាត បខ់ញុជំា
ឪពុក ឈែើយបានឈរៀបចំឈអាយវាអ្ស់៧ឈែើយឈៅសល់តាមយួឈទ។ 

ក៖ មយួែនងឹកូនឈៅហមនឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅ! ឈៅឈគ! ឈៅសពវថ្ងៃែនឹងមនិោនឈ់រៀបចំែនឹងឈៅឈគបងអស់ឈែើយ។ 

ក៖ ដូចជាឈៅពីរូចឈោកអ្ ុ៊ុំហដលម្ភនបំណ្ងរបាថាន ចងឈ់្វើអ្វី? ឈែើយ្ំឈ ើងបានឈ្វើវាឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ វាពឈីដើមឈយើងជាអ្នកអ្រអ់្នកឈនោះចឹងឈយើងមនិហដរនកឹឈឃើញថាចងឈ់្វើកចិចការអ្ណីា! ឈនាោះឈទ គឺរគានហ់រ
ថាឈអាយឈយើង្ំឈ ើងឈយើងឈចោះមក មនិបានឈ្វើអ្ឈីនាោះឈទ ឈររោះពីឈដើមដឹងរសាបឈ់ែើយឈបើចងឈ់្វើ្ំឈ្វើអ្ី មនិ
ង្កយឈទ មនិង្កយឈយើងរបលងបានចូលឈ្វើឈទ ឈររោះវាពិបាកណាស់ ឈររោះឈគមនិដូចឈគបងលុ់យបងក់ាកអ់្ី
បានឈ្វើឈទ។ អាែនឹងឈបើថាចងឈ់្វើរគូអ្ីមនិង្កយឈទ មនិង្កយឈយើងបានឈរ ើសចូលង្កយៗឈទ ពិបាកណាស់
ឈយើងអ្នករកីរកអ្ញ្ជ ឹង ឈយើងម្ភនឈ្វើអ្មី្ភនតាពីឈដើមពិឈសសែនឹងម្ភនតាោហានែនឹង អាែនឹងរសួលអ្រ់
ម្ភនអ្នកណាឈគយកលុយពីឈយើងឈទ គឈឺយើងសម័រគចរិតចូលឈ្វើបឈរមើទព័ បឈរមើឈអ្ុើ!របឈទស អាែនឹងគឺឈយើង
ចូលឈ្វើឈៅឈគឈអាយឈ្វើឈែើយ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈបើឈយើងចងឈ់បវ់ញិឈគឈអាយឈបវ់ញិឈែើយ ឈគអ្រម់្ភនឃារឈយើងថាឈែ!មនិឈអាយឈបឈ់ទ ឈអាយ
ឈ្វើរែូរ មនិហមនឈទ ឈគអ្រឃ់ារឈ់យើងឈទ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈបើសិនជាឈោកអ្ ុ៊ុំអាចផ្ទត រំបាបអ់្ីមយួឈៅកានកូ់នឈៅជនំានឈ់រកាយៗ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំនងឹ
របាបអ់្វីឈៅកានព់ួកគារ?់ 

ខ៖ អាែនឹងឈអ្ុើ!ឈយើងកូនឈៅហដលសពវថ្ងៃែនឹងឈយើងឈចោះហរនិយយពីរឈបៀបរបបឈយើងពឈីដើមមក ឈយើងឈ្វើអា
មចិ ឪពុកែនងឹឈ្វើអាមចិអ្មីចិែនឹងហដលចិញ្ច ឹមពួកកូនឯងរស់បានដល់ប៉ាុណ្ណឹ ងៗ ប៉ាុនហម៉ាប៉ានុឪអ្ស់ែនឹង កូន
ឪពុកែនឹងរកសីុអ្ីឈចោះអ្ីចុោះម្ភនរឈបៀបរបបរកសីុ កុំឈអាយឈដើរឈលងហលបង កុំឈអាយឈដើរឆកឈ់ដើរលួចឈគ ឈអាយ
រកសីុតាមហរគឈរម្ភងឈយើងហដលរកសីុសពវថ្ងៃ ឈយើងរបងឹរកខលួនឯង របឹងឈ្វើខលួនឯង កុំចងប់ានរបស់ឈគ ឈយើង
គិរអាមចិគរិថាឈយើងរកតាមអាហដង!!! ចំឈណ្ោះដងឹរបស់ឯងឈ្វើតាមែនឹងឈៅ ឈយើងមនិអាចឈៅរកសីុឈគង
បនលំរបស់ឈគឈទ។  



ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្រគុណ្ឈរចើនហដលឈោកអ្ ុ៊ុំបានចំណាយឈពលឈវោផតល់បទសម្ភា សជាមយួនិងកមួយ ឈែើយ
កមួយនឹងសំអ្ ុ៊ុំងរជាអ្នុសាវរយីខ៍លោះៗបនាទ បព់ីបញ្ចបក់ិចចសម្ភា សែនឹងឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ 

ក៖ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំអ្នុញ្ដរឈអាយកមួយឈ្វើការដាករ់បូងរ នងិបទសម្ភា សឈនោះឈៅឈលើឈគែទពំរ័របស់សាកល
វទិាល័យ Brigham Young បានហដរឬឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភនអ្!ី    បានឈរើដាកឈ់ៅ    វាមនិម្ភនបញ្ញហ អ្ីឈទរគានត់ាងរឈៅ   ឈយើង! ម្ភនបញ្ញហ អ្ីវាអ្រម់្ភនបញ្ញហ  

ខុសចាបឈ់ទ។ 

ក៖ ឈែើយសាកលវទិាល័យនឹងផតល់ ដល់ឈោកអ្ ុ៊ុំនូវងរចមលងមយួចាប ់ CD ណាឈោកអ្ ុ៊ុំ អ្វីហដលកមួយ
កំពុងហរងរែនឹងឈគនឹងផតល់ឈអាយឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ែុ!ឺ!!! 

ក៖ ឈែើយកមួយដឹងថាបទសម្ភា សមយួឈនោះវានឹងម្ភនសារៈសំខានប់ំផុរសំរាបឈ់ោកអ្ ុ៊ុំ កូនឈៅ និង ឈៅៗ
ជំនានឈ់រកាយ ឈររោះកមួយដងឹថារសុកហខមរឈយើង ភាគឈរចើនគឺ! 

ខ៖ ឈគអ្រដ់ងឹ! 

ក៖ ឈៅឈរកាយៗ កូនឈរកាយៗ 

ខ៖ មនិបាចថ់ាឈៅ តាកូនមនិដឹងផង! 

ក៖ ែនឹងឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ចឹងខញុ ំដឹងថា! 

ខ៖ ខលោះកប៏ានរបាប ់ខលោះកអ៏្រ ់ម្ភនឈនោះឈទ ប៉ាុហនតខញុ ំ ខញុ ំឈចោះហរនិយយរែូរកូនខញុ ំតាឈនោះខញុ ំរបាបហ់ែងឈចោះមយួ
ឈចោះពី ហែងឈមើលអ្ញរកសីុចិញ្ច ឹមហែងរែូរតាងំពហីែងកូនរូចៗរែូរដល់ប៉ានុហម៉ាប៉ានុឪអ្ស់ឈែើយ ហែង
ររូវឈចោះគិរឈចោះសាត ប ់ឈ្វើអ្ទុីកដាកអ់្ីឈអាយឈចោះគិរគូ អ្រព់ីហម៉ាពីឪឈៅឈយើងឈចោះខលួនឯង ឈចោះដងឹរកសីុខលួនឯង 
កុំឈអាយដល់ឈពលឈែ! ហម៉ាឪអ្ញមនិដងឹឈអាយឈ្វើអ្ផីងែនឹងអ្ញមនិឈចោះឈ្វើ ឈ្វើបាយអ្ីមនិឈចោះឈ្វើ ឈ្វើអ្ីមនិ
ឈចោះសពវរគប ់ឈអាយឈ្វើឈនោះមនិឈចោះឈអាយឈ្វើឈនាោះមនិឈចោះមនិអ្ញ្ជ ឹងឈទ ែុី!!!ឈអាយឈចោះ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំឈពលណាមយួឈោកអ្ ុ៊ុំអាចចូលឈៅកាន ់website ហដល
កមួយបានរបាប ់ www.cambodianoralhistories.byu.edu អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំអាចម្ភនឈពលថ្ងៃណាមយួ

http://www.cambodianoralhistories.byu.edu/


ឈោកអ្ ុ៊ុំអាចចូលឈៅកនុងឈគែទំពរ័ែនឹងសាត ប ់ ឈដើមបឈីមើលឈែើយកមួយនឹងវាយជាភាសាហខមរកររ់តាទុកកនុង
ែនឹងោងំអ្ស់អ្វីហដលកមួយបានសម្ភា សជាមយួឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ អ្ុ!ឺ!! 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងកមួយអ្រគុណ្ឈោកអ្ ុ៊ុំឈរចើន ឈែើយសូមជរំាបោឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ អ្ុ!ឺ សុខសបាយោងំអ្ស់គាន ។ 

 

(ការសហងខបពខីញុ ំបាទ សីហា ខញុ ំពិជាម្ភនអារមមណ៍្ឈការសរឈសើរចំឈរោះឆ្កជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសយ៉ា ង
ខាល ងំ ពឈីររោះឈោកអ្ ុ៊ុំបានខិរខំរស ូយ៉ា ងលំបាកលំបិនរគបហ់បបយ៉ា ងឈដើមបចីិញ្ច ឹមជីវរិ របពនធ កូនឈៅ
ឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈោសបីឧបសកា្ំយ៉ា ងណាកតីកឈ៏ោកអ្ ុ៊ុំមនិរញុរាកនុងឆ្កជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំឈ ើយ។ ឈនោះជាគំរូ
មយួ ហដលខញុបំានឈរៀនពីឈោកអ្ ុ៊ុំរបុស។) 

 

  

  

 

 


