
ការសម្ភា សរបសអ់ ុ៊ុំប្បុស សុ៊ឹម សខុុម 
 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ជុង សីហា        ខ៖ អ្នកត្រូវឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ សុ៊ឹម សខុុម 
 

ក៖ ច៊ឹងឈោកពូខ្ុុំពិរជាម្ភនឈសចកតីអ្ុំណរមមនមែន មែលថ្ងៃឈនោះឈោកពូបានផ្តល  ឱកាស 
ឈែើមបីឱយខ្ុុំអាចឈ្វើការសម្ភា សទាក ែង ន៊ឹងជីវត្រវរតិររស ឈោកពូខលីៗមែលច៊ឹងហាា៎។ ឈ ើយ
វាេឺជាកិចចការមួយែ៏អ្ស្ចច រយផ្ងមែរ ឈែើមបីវាអាចត្រទានពរែល ត្កុមត្េួស្ចរឈោកពូ ឈែើមបី
ែុកជាឯកស្ចរ និង សត្ម្ភរ កូនឈៅឈោកពូឈៅថ្ងៃឈត្កាយ ឈៅឈពលណាមួយគារ អាចស្ចត រ  
និង យល ពីជីវត្រវរតិររស ឈោកពូមររខលីៗមួយ ន៊ឹងផ្ងមែរ។ ឈ ើយច៊ឹងសុំណួរែុំរូង
ត្រម លជា ខ្ុុំចង សួរឈោកពូអាចជួយត្បារ ឈ ម្ ោះឈោកពូបានឈ អា៎? 
 
ខ៖ ខ្ុុំម្ភនឈ ម្ ោះ សុ៊ឹម សុខុម។ 
 
ក៖ ច៊ឹងឈោកពូម្ភនអាយុរ ុន្មម នមែរសពវថ្ងៃ? 
 
ខ៖ ឥឡូវឈនោះខ្ុុំចូល ៦២ឆ្ន ុំ។ 
 
ក៖ ៦២ឆ្ន ុំ ឈណាោះ ឈោកពូឈណាោះ។ 
 
ខ៖ ខ្ុុំឈកើរឈៅឆ្ន ុំ ១៩៥៤។ 
 
ក៖ បានច៊ឹងការសម្ភា សថ្ងៃឈនោះឈ្វើឈឡើងឈៅថ្ងៃែី ៤ មខ កញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០១៦។ ច៊ឹងឈោកពូ
សុំណួររន្មា រ  ឈរើឈោកពូអាចជួយត្បារ ទាក ែងន៊ឹងថ្ងៃមខឆ្ន ុំកុំឈណើ រ ឈរើសនិជាឈោកពូ
ឈៅចុំហាា៎  ឈ ើយត្ពមទាុំងឆ្ន ុំមររមខមរ ឈរើឈោកពូឈកើរឈៅកនុងឆ្ន ុំសរវណាច៊ឹងហាា៎ទាុំង១២
ហាា៎? 
 
ខ៖ ខ្ុុំឈកើរឈៅថ្ងៃែី១៨ មខ កុមាៈ ឆ្ន ុំ ១៩៥៤ មខពិស្ចខ  ឺសឈរើមខមខមរមិនចុំឈែ ចុំមរមខ ២ 
ឆ្ន ុំ៥៤ មកេិរមកឥឡូវវា៦២ឆ្ន ុំឈ ើយ រអូនេ៊ឹម សុខា មរមួយឆ្ន ុំឈ ា៎  ិ  ិ។ 



 
ក៖ ឈោកពូអាចជួយត្បារ ឆ្ន ុំជាលកខណៈមខមរកនុងសរវទាុំង១២ ឈរើឈោកពូឈកើរឈៅកនុងឆ្ន ុំ
ណា? 
 
ខ៖ ឆ្ន ុំ ជូរ ឆ្លូវ អី្យ ង ឆ្ន ុំមខមរែូចជាពិបាកចុំ មខ២ វាត្រូវន៊ឹងមខមខមរែូចជាឆ្លូវ ឈ ើយឈមើល
ឈៅ ឈរើមខមរឈយើង ជូរ ឆ្លូវ ត្រវូនឆ្ន ុំន៊ឹងឆ្លូវ ឆ្ន ុំឈគា អូ្ា៎ឈកើរឈៅឆ្ន ុំមមមវាពមព មររ ុណណ៊ឹ ងឈរើេិរ
ជាមខមខមរឈយើងមខ ២ ឆ្ន ុំ ជូរ ឆ្លូវ។ 
 
ក៖ ច៊ឹងអ្រេុណឈត្ចើនឈោកពូ ច៊ឹងសុំណួរមួយឈែៀរ ឈរើឈោកពូម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈែ? 
 
ខ៖ ឈៅឈត្ៅឈ ម្ ោះសុ ីឈៅពីឈកមងឈ ម្ ោះយយគារ ដាក ថា ផុ្ន សុី ឱយជួនន៊ឹង រង ខុន ផុ្ន
សុីមរែល ឈពលចូលែល ស្ចោ បា គារ ដាក មិនស្សឡាញ  មិនស្សឡាញ ឈ ម្ ោះ ន៊ឹង ដាក 
ឈ ម្ ោះមួយឈែៀរ សុ៊ឹម សុខុម។ ច៊ឹងឈ ម្ ោះឈៅឈៅផ្ាោះឈៅសុ ីឈ ើយឈ ម្ ោះឈៅស្ចោឈៅ 
សុខុម ច៊ឹងឈៅជាឈ ម្ ោះ២ ឈ ើយត្រកូលសុ៊ឹម ន៊ឹងេឺជាត្រកូលមែរ មរឈយើងពីឈែើមឈេមិន
យកឪពុកដាក ឈែ ឈេយកជីតាេឺជាែម្ភល រ  យកជីតាសុ៊ឹម មរឪពុកឈ ម្ ោះ ភីវ ឈែ។ 
 
ក៖ ច៊ឹងអ្រេុណឈត្ចើនឈោកពូ ច៊ឹងសុំណួររន្មា រ  ឈរើឈោកពូធ្លល រ ឈរៀនភាស្ចឈផ្េងឈត្ៅពី
ភាស្ចមខមរឈែឈោកពូ? 
 
ខ៖ ឈៅឈកមងចូលស្ចោ ន៊ឹងតាុំងពីរូចមក ន៊ឹង ៦ឆ្ន ុំេឺចូលស្ចោឈ ើយឈរៀនែល ថាន ក ែី៤ 
 ន៊ឹង ពីឈែើម ន៊ឹងឈេឈៅ រ៊ាីយ៊ា ងអ្ង ( BacI ) េឺចរ ឈផ្តើមឈរៀនបារុំងច៊ឹងសម័យ ន៊ឹងឈេឈរៀន
បារុំង។ ច៊ឹងឈៅឈពលខ្ុុំឈរៀនបារុំងរ ូរែល ចូលឡីឈសថាន ក ុ្ំឈៅ បានឈចោះបារុំងពីឈែើម
រកមត្របានឈសៀវឈៅពីអី្មែរ រ ុមនតឥឡូវឈភលចអ្ស ឈ ើយវាយូរឈពក ឈចលយូរឈពក។ 
 
ក៖ ឡូយឈោកពូ ច៊ឹងឈៅសុំណួររន្មា រ មកឈែៀរ ឈរើឈោកពូឈរៀនជាភាស្ចមខមរ ឈរើឈោកពូ
ឈរៀនែល ថាន ក ណា ឈ ើយឈៅចុំស្ចោឈរៀនឈោកពូមែលបានសកិាឈ អា៎? 
 
ខ៖ ស្ចោឡឺឈស កុំពង ចម ឈរៀនបានឌីរលូម។ 



 
ក៖ ចរ ឌីរលូមមរមតង អូ្ ឡយូមមនមែន។ 
 
ខ៖  ន៊ឹងឈ ើយ។ 
 
ក៖ ច៊ឹងឈោកពូអាចជួយត្បារ ពីកមនលងកុំឈណើ រឈោកពូ ស្សកុកុំឈណើ រ? 
 
ខ៖ ែីកមនលងកុំឈណើ រ ឪពុកម្ភត យឈៅខាងឈកាោះ ឈកើរឈៅឈកាោះកមនលង ន៊ឹង ផ្ាោះជីតាឈកើរឈៅ
ខាងឈកាោះឈេឈៅថាឈកាោះមិរតហាា៎  ឪពុកឈៅ ន៊ឹង ឈ ើយគារ ឈៅែណត៊ឹ ងត្រពនធឈៅខាងឈកាោះ 
ឈ ើយឈៅគារ មកឈៅ រ ូរែល ខ្ុុំរងឈត្ែើសរិចគារ ឈៅឈៅឈកាោះវញិឈៅឈៅឈកាោះខ្ុុំម្ភន
កុំឈណើ រឈកើរឈៅឈកាោះឈណាណ ោះ ឈ អា៎ឈកើរឈៅ ន៊ឹងឈែ ឈៅ ន៊ឹងរ ុនខ្ុុំឈម ចន៊ឹងចុំ។ ឈរើខ្ុុំឈៅកូនខចី 
រួចបានឈៅឈៅឯឈកាោះ ឈៅឈៅឯឈកាោះទាល ុ្ំអាយុត្រម លជា ៩ឆ្ន ុំ។ ខ្ុុំមកឈៅ ន៊ឹងវញិ 
រ ូរែល ឈពញកឈម្ភល ោះវាយសង្រ្គា មខ្ុុំឈៅជាមួយជីតារ ូរ។ 
 
ក៖ ច៊ឹងអ្រេុណឈត្ចើនឈោកពូ ច៊ឹងខ្ុុំចង សួរទាក ែងឈៅន៊ឹងការឈរៀរអាពា ពិ៍ពា ៍វញិ ច៊ឹង
ហាអ ា៎  ការឈរៀរការឈៅជុំន្មន ឈន្មោះច៊ឹងហាអ ា៎  ពូ ឈរើត្រពនធឈោកពូគារ ឈ ម្ ោះអី្មែរ? ឈ ើយឈរើ
ឈោកពូបានជួរគាន ឈដាយរឈរៀរឈម ចមែរ? 
 
ខ៖ ឈៅឈពលមែលខ្ុុំឈពញវយ័ឈពញកឈម្ភល ោះអាយ ុ ២០ តាុំងពី ១៨ ត្រឈែសឈកើរសង្រ្គា ម។ 
១៦ ឈរ ឈរៀនបារ ឈ ើយឈរ ឈរៀនឈៅឡឺឈស ឈ ើយចរ ឈផ្តើមររ សង្រ្គា មររ ៗរ ូរែល 
អាយុ ១៨-២០ ឆ្ន ុំ រ ូរែល អាយុ ២៤ រស កនុងសម័យរ ុលពរហាអ ា៎  មែលលុំបាករុំផុ្រឈែើរ
មរកមរែី គាម នេិរអី្ឈែ ម្ភនមរឈខាអាវឈមម ែុកមរ ១ កុំឈផ្ល ន៊ឹង ឈែើរអាពរឈត្រើមរកមរែី ឈ ើយ
ែល ចុងឈត្កាយ។ ខ្ុុំម្ភនអាយ ុ ២៤ ខ្ុុំឈរៀរការការឈដាយរ ុលពរ រ ុលពរផ្េុំផ្ាុុំហាា៎  ឈ ើយ
ការឈ ើយ ច៊ឹងការឈន្មោះគាម នអី្ឈែ ត្គាន មរអ្ងាុយ ឈរតជ្ារួច ឈចញមកវញិអ្រ ទាុំងម្ភនសុីអី្
ផ្ង អ្រ បាយ ត្កហាយែ៊ឹក រ ុណណ៊ឹ ងកាលសម័យរ ុលពរចរ ឈ ើយ។ 
 
ក៖ ច៊ឹងឈោកពូ មីងគារ ម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីមែរ? 
 



ខ៖ រុនិ ស្ចមិន។ 
 
ក៖ ឈ ើយសពវថ្ងៃ គារ ម្ភនអាយុរ ុន្មម នមែរ?  
 
ខ៖ ឥឡូវ ន៊ឹង ខ្ុុំម្ភនអាយុឆ្ន ុំ៦២ គារ ម្ភនអាយ៥ុ៨ឆ្ន ុំ។ 
 
ក៖ ច៊ឹងភាេឈត្ចើន ឈៅជុំន្មន រ ុលពរច៊ឹង ឈយើងអ្រ ម្ភនរណាា ការឈែ ឈោកពូ? 
 
ខ៖ គាម នឈែ ការក៏គាម នពិ្ីអី្ក៏គាម នមែរ គាម នឈែអ្នកឈ្វើនុំរ័ុង គាម នឈែអ្នកឈ្វើនុំ សូមបីមរជរ 
ឈលៀងក៏គាម នមែរ សូមបីមរបាយ ន៊ឹង ក៏គាម នដាុំមែរ។ ម្ភនដាុំរររ រររ ន៊ឹងអ្រ ម្ភនអ្ងករដាក 
ឈែៀរ ដាក ត្គារ ឈពារ ឈ ើយត្រឈែសមខមរជាត្រឈែសមែលឈ្វើស្សូវ ឈពញមួយត្រឈែសមខមរ 
អ្រ ម្ភនអ្ងករដាក ចូលកនុងខាោះ កនុងមួយខាោះឈតាន រដាក អ្ងករមរ ៣កុំរ ុង ៤កុំរ ុងឈែ ែ៊ឹកឈស្ចោះ 
ថាល ឆ្វង  ែល ម្ភន ក ៗសាម ឈ ើយសម័យឈន្មោះឈយើងអ្រ ែ៊ឹងឈ អា៎ ឈត្ពាោះឈយើងឈៅឈកមងអាយ ុ ២០
ឆ្ន ុំ ម្ភនែ៊ឹងថាេ៊ឹត្រុងសម្ភល រ អី្ េិរថាពិបាកឈម ចឈៅែ៊ឹង។ 
 
ក៖ ច៊ឹងអ្រេុណឈត្ចើនឈោកពូ ច៊ឹងឈោកពូម្ភនរងរអូនត្រុសស្ស ីរ ុន្មម នន្មក មែរ ឈោកពូ? 
 
ខ៖ រងរអូនទាុំងអ្ស  ៨ន្មក  រ ុនគរ អ្ស ២ ឈ ើយលង ែ៊ឹក ដាច រ ុលពរឈ ើយលង ែ៊ឹក
អាយុ១២ អាយុ១៤ស្សីៗ រអូនឈៅឈពលមែលវាឈែើរឆ្លងែ៊ឹក វាពិបាកឈវែន្ម អ្នកឈន្មោះឆ្លងែ៊ឹក
ែឈនល រ ុនែ៊ឹក ូរលង ឈែក៏គរ ឈៅ។ កាលឈន្មោះវញិ្ញា ណមិនែ៊ឹងបានឈៅណាអ្ស ឈែ ែល 
រអូនស្ចល រ  និងម្ភា យែ៊ឹងថាស្ចល រ  ឈៅឈេឈៅឯង មករវរកឈខាម ចវា ចូលកនុងត្កឡុកែ៊ឹក រងី
ឈៅ ម្ភា យសម្ភល រ ឈែៀរ ខ្ុុំឈនោះឈៅវញិ្ញា ណអ្ស រលីង ជួរត្រែោះឈត្ចើនណាស ។ ឈ ើយឈៅ
សម័យរ ុលពរ ន៊ឹង ឈវែន្មឈ ើយដាច រ ុលពរ ន៊ឹង វាជួរឈរឿងរ វឈត្ចើនឈែៀរ សម័យរ ុល  
ពរឈេរកយកខ្ុុំឈៅវាយឈចល អាយុ២០ឆ្ន ុំ។ មែលអ្រ ម្ភនឈរឿងអី្ឈស្ចោះ ខ្ុុំគាម នកុំ ុសអី្
ឈស្ចោះ ឈេឈចែថា លួចឈខាឈេ លួចអី្ឈេ ឈ ើញខ្ុុំរង ត្កម្ភ ងមី ែូរជាមួយពួកម្ភ កស្ចា ល គាន  ត្ក
ម្ភ វារងស្ចច ម រ រិច ឈមើលឈៅរងលអ។ ត្កម្ភ ខ្ុុំស្ចច ឈត្កើម មខមរឈយើងឈ្វើសថ្សអ្ុំឈបាោះឈេថ្វ 
វាឈត្កើមៗរ ុមនតវាងមី ឈ ើយឈដាយស្ចរស្ចា ល គាន ស្សឡាញ គាន ក៏ែូរ បានត្កម្ភ ឈេយកមក ឈេថា
ឈេបារ ឈខា ឈ ើយឈេឈចែថាមុឈភឿន ន៊ឹង ឈត្ពាោះមរលកត្កម្ភ ឈេរកយកខ្ុុំឈៅវាយឈចល ឈៅ



ឈពលឈន្មោះ ឈដាយឮសូរឈេរកយកឈៅវាយឈចល ខ្ុុំែូចជាមលងភ័យ មលងេិរអី្ទាុំងអ្ស  
ថាត្បារ ត្រធ្លនកង ឈ ើយត្រធ្លនកង ន៊ឹង មរអ្កេរវាមិនឈចោះផ្ង ត្បារ ថាឈរើមិរតផ្ង ឈរើ
យកខ្ុុំឈៅវាយឈចលជួយយកយុរតិ្ម៌ឱយខ្ុុំផ្ង។ ែល ច៊ឹង ឈេយកឈៅត្បារ ឈមឈេយ ង ឈេ
រកយុរតិ្ម័ឱយែល  រកឈៅឈ ើញថាអ្រ មិនមមន ឈរ យកថ្វឈចល ឈៅឈរឿងឈត្ចើនណាស   
ឈដាយស្ចរគាម នកុំ ុសអី្ឈ ើយឈចោះមររស៊ាូរស រ ូរមកែល ឥលូវ។ 
 
ក៖ ច៊ឹង អ្រេុណអ្៊ាុ៊ុំមាងឈែៀរ ឈរើរងរអូនត្រសុស្សរី ុន្មម នន្មក មែរ ឈ ើយអ្៊ាុ៊ុំអាចជួយឈរៀររររ 
ឈ ម្ ោះ ពួកគារ តាមលុំដារ លុំឈដាយបានឈែ? 
 
ខ៖ មុនែុំរូងឈមើល ខុន ត្រសុ រន្មា រ មកខ្ុុំ សុ៊ឹម សុខុម ត្រុសឈែៀរ ២ន្មក  សុ៊ឹម សុវណណ,  
សុ៊ឹម ស្ចវា រ , សុ៊ឹម ស្ចវ,ី សុ៊ឹម ស្ចឈវរ, សុ៊ឹម ស្ចវា ន ។ ស្ចវា ន  ន៊ឹងរងឈេរងអស មរស្ស ីររ 
ចុោះមកឈត្កាមវញិវាឈត្ចើនឈពក សុ៊ឹម ស្ចវា ន , សុ៊ឹម សុំរុរ, សុ៊ឹម ស្ចវណណ ចុងឈត្កាយឈេមួយ
ឈែៀរ រ ុំលងឈ ើយ សុ៊ឹម ស្ចឈវឿន, សុ៊ឹម ឈស្ចវណ័ឌ  ច៊ឹង៨ន្មក  ម្ភនស្សីមរ៣ន្មក ឈែ។  ឈ ើយ
សុ៊ឹម ស្ចវា ន  គរ ឈដាយស្ចរ ជមៃឺតាុំងពីរូច អាយុត្រម ល៧-៨ឆ្ន ុំ ឈ ើយស្ចវ,ី ស្ចឈវរ 
លង ែ៊ឹក ៣ន្មក  ន៊ឹងគរ អ្ស ឈ ើយ នីសុ៊ឹម ស្ចវណ័ឌ មួយឈែៀរ និងឈៅឈេរុំផុ្រន៊ឹង ស្សចី៊ឹង
៤ន្មក ឈៅរស ឈៅភនុំឈពញ។  
 
ក៖ ច៊ឹងអ្៊ាុ៊ុំ ជាកូនែីរ ុន្មម នមែរ? 
 
ខ៖ ខ្ុុំជាកូនែី២។ 
 
ក៖ ច៊ឹងសត្ម្ភរ រងរអូនអ្៊ាុ៊ុំ សពវថ្ងៃមែលគារ រស ឈៅ ន៊ឹង ឈរើពួកគារ រស ឈៅកមនលងណាខលោះ? 
 
ខ៖ ខលោះមរកឈៅឈៅររនៈេិរ ី ២ន្មក ម្ភនត្រពនធម្ភនកូន ៣-៤ ឈ ើយ។ វាត្រូវមររុំមរកគាន  
ឈដាយស្ចរពួកវា ន៊ឹងរស ឈៅជាកូម្ភរ ឈៅសម័យដាច ភាល ម គាម នឈែស្ចោឈរៀន គាម នអី្ឈែ 
ឈៅឈពលមែលវារស ចុំឈពលមែលអ្រ ម្ភនស្ចោ ចុំឈពលសម័យរ ុលពរ ឈៅឈពលមែល
ដាច ពីរ ុលពរមក វាម្ភនឈចោះអី្។ ែល ច៊ឹង ែល ឈពលវា ុ្ំឈឡើងមរជាមនុសេមួយកសិករ 
កសិកមម ច៊ឹងែល ម្ភនត្រពនធ ឈ ើយមនុសេកសកិមមម្ភនែីមកពីណា ឈរើឈៅន៊ឹងមិនអាចរស 



ឈៅបានឈែ ឈត្ពាោះឈយើងអ្រ ម្ភនរត្មិោះ។ ច៊ឹងម្ភនត្រពនធឈៅវាត្រូវមរររ រកកមនលង ឈ ើយវាត្រូវ
ឈៅ វាក៏ឈ្វើជាកសិករ្មមតា និងការគរមស្សចម្ភក រ ចិញ្ច ៊ឹមត្េសួ្ចរវាឈៅមណឌ លេិរ ី ឈ ើយ
ផ្លល ស ឈៅណាបារ ឈែៀរយ ងែល មរឈៅឆ្ៃ យ វាមិនសូវឈៅកមនលងផ្លល ស កមនលង។  
 
ក៖ ច៊ឹងអ្៊ាុ៊ុំ ខ្ុុំសូមចូលសុំណួរមួយឈែៀរ មែលទាក ែងន៊ឹងឪពុកម្ភា យអ្៊ាុ៊ុំ ឈរើអ្៊ាុ៊ុំឈៅចុំឈ ម្ ោះ
ររស គារ ទាុំង២ន្មក  ឈ ើយឈរើសិនជាមកែល សពវថ្ងៃ ឈរើពួកគារ ទាុំង២ន្មក  ម្ភនអាយុ
រ ុន្មម នមែរ? 
 
ខ៖ ឈរើត្រម លត្រូវ រ ុនឈរើថាឱយត្បាកែត្រម លមិនត្រូវឈែ ឈមើលបា ខ្ុុំ គារ ម្ភនអាយ៦ុ២
ឆ្ន ុំ។ គារ ស្ចល រ ឈដាយស្ចរជមៃ ឺដាច ពីរ ុលពរឈៅត្រម លជាបាន២ឆ្ន ុំ ជិរមុន៨០ឆ្ន ុំ គារ 
ម្ភនអាយុ៥២ឆ្ន ុំ។ ឈ ើយ ឈរើេិរមកឥឡូវវា ឈសមើ ៩៨ឆ្ន ុំ។ ឈរើគារ មកែល ឥឡូវ ន៊ឹងគារ 
ម្ភនអាយុ៩៨ឆ្ន ុំ។ គារ ស្ចល រ ឈៅឈកមងមែរ ឈរើសនិជាគារ ម្ភនអាយុមវង ត្រម លឈែើរស្ចល រ 
ឥឡូវឈែ។ រ ុមនតគារ ម្ភនជមៃឺ ជមៃឺគារ  ន៊ឹងឈដាយស្ចរសម័យរ ុលពរ គាម នថាន ុំពាបាលឈែ 
ឈ ើយម្ភា យក៏ច៊ឹងមែរ គារ ម្ភនអាយុ៥៨ឆ្ន ុំ គារ ស្ចល រ  រនតរន្មា រ គាន មួយឆ្ន ុំ ន៊ឹង គារ ម្ភន
អាយុរងរអូនគាន មរ ៤ ឬក៏៥ឆ្ន ុំឈែ។  
 
ក៖ ច៊ឹងពួកគារ ម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីមែរ អ្៊ាុ៊ុំអាចចុំឈ ម្ ោះគារ បានឈែ? 
 
ខ៖ ម្ភា យឈ ម្ ោះ ែុយ អ្៊ាុន ឪពុកឈ ម្ ោះ ស៊ាុន ឈខៀវ។ 
 
ក៖ ច៊ឹងឈោកអ្៊ាុ៊ុំ អាចឈៅចុំថ្ងៃមខឆ្ន ុំកុំឈនើរ គារ ទាុំង២ន្មក ឈែអ្៊ាុ៊ុំ?  
 
ខ៖ អ្រ ឈែ ឈត្ពាោះពីឈែើមអ្រ ម្ភនកុំនរ ឪពុកម្ភា យឈកើរថ្ងៃណាុំអី្ ឈរើខលួនគារ ត្រម លជាចុំ
យ ង រិុនឈយើងមិនគយចុំឈែ ឈ ើយចុំចាស មរឪពុកម្ភា យ ន៊ឹងជាងឈេ ឈរើជីតាក៏រង   
យ រ ៗចុំអាយគុារ មែរ ឈរើតាែួរឈែៀរឈស្សច មងអ្រ ែ៊ឹងឈែ។  
 



ក៖ ច៊ឹងឈោកអ្៊ាុ៊ុំ ត្រម លជាខ្ុុំចរ ឈផ្ាើមចូលសុំណួរ ទាក ែងន៊ឹងខាងត្កុមត្េសួ្ចរអ្៊ាុ៊ុំវញិ។ 
ឈរើឈោកអ្៊ាុ៊ុំអាចជួយឈរៀរររ  ឈរើឈោកអ្៊ាុ៊ុំម្ភនកូនរ ុន្មម នន្មក ? ឈ ើយត្រុសរ ុន្មម ន? ស្សី
រ ុន្មម នមែរអ្៊ាុ៊ុំ? 
 
ខ៖ ខ្ុុំម្ភនកូន ៤ន្មក  ត្រសុ ១ន្មក  ស្ស ី៣ន្មក ។ 
 
ក៖ ត្រុស ១ន្មក  ស្សី ៣ន្មក  អ្៊ាុ៊ុំអាចជួយឈរៀរររឈ ម្ ោះរស ពួកគារ  និង អាយពួុកគារ បាន
ឈែ? 
 
ខ៖ កូនរងឈ ម្ ោះ ឈខៀវ រែិធី ឥឡូវវាម្ភនអាយុ ៣៦ឆ្ន ុំឈ ើយ ឈ ើយរន្មា រ មក ឈខៀវ សធុ្ល 
ម្ភនអាយុត្រម លជា ៣១ឆ្ន ុំឈ ើយ។ ឈ ើយរ៊ាូស្ច ត្រម លជាអាយ ុ ២៨ឆ្ន ុំឈ ើយរន្មា រ 
មកឈែៀរ រសមី ឈេម្ភនអាយុ ២៥ឆ្ន ុំ។ 
 
ក៖ បាែ! ច៊ឹងពួកគារ សពវថ្ងៃ ពួកគារ រស ឈៅកមនលងណាខលោះមែរអ្៊ាុ៊ុំ? 
 
ខ៖ ឈៅឈ្វើការឈរងចត្កឈៅភនុំឈពញ។ 
 
ក៖ ទាុំងអ្ស គាន ឈណាោះអ្៊ាុ៊ុំ? 
 
ខ៖  ន៊ឹងទាុំងអ្ស គាន  ឈៅឈៅឈពា ិ្៍ចិនរុង ខ្ុុំមិនចុំឈែ ឥឡូវឈៅភនុំឈពញឈែើរវមងវង មិនែ៊ឹងឈៅ
ណាមកណាឈែ ឈៅភនុំឈពញមាងៗ។ 
 
ក៖ ភនុំឈពញ ុ្ំ? 
 
ខ៖ ឈៅឈ្វើការឈរងចត្ក  ន៊ឹងឈ ើយវាែ៊ឹងថាឈនោះសភាពការ និងមិនមមនឈត្រើវាឈៅឈ្វើការឈរង
ចត្កឈែ រ ុមនតវារ ឈៅរកការគរឈដាយខលួនឯង។ ឈយើងែល ឈពលវា ុ្ំឈឡើង ឪពុកម្ភា យវាចស  
ឈ ើយវាត្រូវឈ្វើការចិញ្ច ៊ឹមជីវរិខលួនវា ឈ ើយវាែ៊ឹងថាឪពុកម្ភា យកាន មរចស  មិនអាចចិញ្ច ៊ឹម
ពួកវារស ។ ច៊ឹងឈេររ រកការគរខលួនឈេ ឈទាោះរីត្បាក មខរិច ត្បាក មខឈត្ចើនយ រ ឈេ រស៊ាូ



ឈដាយស្ចរខលួនឈេ។ ឈ ើយមា ងឈែៀរ ជីវរិេឺច៊ឹង ឈរើសនិជាអ្រ ពីឪពុកម្ភា យឈៅ បានអ្នក
ណាចិញ្ច ៊ឹមវា ឈរើសនិជាវាមិនឈចោះឈ្វើការគរអី្ឈស្ចោះ។ ច៊ឹងវាត្រវូឈរៀនរស កនុងសងាមច៊ឹង 
ឈ ើយពួកឈេ ន៊ឹងឈេបានចូលស្ចសន្មចត្ក ឈេឈចោះែ៊ឹងឈ ើយពីឈសចកាីលអថ្នត្ពោះ ការឈ្វើលអ
ថ្នត្ពោះឈេយល ខលោះច៊ឹង ត្រម លជាម្ភនសងឃ៊ឹមឈេមិនឈ្វើអ្វីមែលអាត្កក  ឈ ើយរណាា លឱយ
ន្មុំឈសចកាីវនិ្មស។  
 
ក៖ ច៊ឹងអ្៊ាុ៊ុំ សុំនួររន្មា រ  ត្រម លជាខ្ុុំចង ស្ចកសួរទាក ែងន៊ឹងជីវត្រវរតិររស អ្៊ាុ៊ុំកនុងអ្ុំឡុង
ឈពលជុំន្មន រ ុលពរ។ ឈរើអ្៊ាុ៊ុំអាចជួយត្បារ រិចៗ ទាក ែងន៊ឹងែុកខលុំបាក និងអ្វីមែលអ្៊ាុ៊ុំបាន
ឆ្លងការ រមនែមឈែៀរបានឈែអ្៊ាុ៊ុំ? 
 
ខ៖ ែុកខលុំបាកមែលឆ្លងការ សពវថ្ងៃ ន៊ឹង ជីវរិេឺវាឈៅកនុងសម័យរ ុលពរ គាម នេិរអី្ឈចញ
ឈែ េិរមរខវោះបាយសុ ី ខវោះកម្ភល ុំង គាម នេិរអី្ឈចញមរមាង។ ឈ ើយគាម នស្ចម ររីរឈចចកឈែសន៊ឹង
ឈ្វើអី្ រកអី្ ឈត្ពាោះឈេរិែទាុំងអ្ស  គាម នែីផ្ារ គាម នលុយចយ ឈយើងឈៅឈ្វើអី្។ ត្ពល៊ឹមឈឡើង
ឈេឈត្រើៗ ឈៅកនុងសម័យឈន្មោះ ត្គាន មរ វែិយុម្ភនក៏ឈេត្រមូលហាលឈភលៀងមែរ ចនក៏ឈេ
ត្រមូលមែរ។ ឈ ើយបាយែ៊ឹកឈៅឈលើឈេ ឈេរងអរ ក៏អ្រ ឈៅ ត្រជាជនទាុំងអ្ស េឺច៊ឹង ច៊ឹងេិរ
ការណ៍អី្មិនឈចញែល ចរ ភាល ម ឈយើងចរ ឈផ្ាើមរកសុី។ មកែល សម័យ  ៊ាុន មសន  ន៊ឹង
ឈយើងចរ ឈផ្ាើមរកសុីឈដាយខលួនឯង ឈ ើយសម័យឈន្មោះខ្ុុំមិនឈចោះទាុំងរកសុីផ្ង ន៊ឹង។ កាល
មែលឈៅសម័យមុនឈៅឈរៀន ន៊ឹង ឈៅឈរៀនឈ ើយមិនទាន ឈចោះរកសុី ចុោះសម័យរ ុលពរ ែល 
ដាច ពីរ ុលពរមិនែ៊ឹងជាឈ្វើអី្ បានចុំឈណោះែ៊ឹងពីឈកមង ន៊ឹង ែល ឈពលឈេឈរ ើសត្េូត្រឡង ចូល
ឈ្វើជាត្េូ ឈ្វើអី្ឈៅ រឈត្មើជាត្េូរឈត្ងៀន រឈត្មើជាអី្ឈៅ។ រ ូរមកែល ឥឡូវ ន៊ឹងអាមត្ររ
(ចូលនិវរតន៍) បានចូលវេាឈ ើយមិនត្រម្ភណអាយុឆ្រ មែរ ត្គាន មរមួយជុំន្មន   ៊ាុន មសន 
ខ្ុុំអាយុ ២០ឆ្ន ុំ ឥឡូវ ៦២ឆ្ន ុំឈ ើយ មភលរឈ ើយជីវរិរឈត្មើរ ូរ រឈត្មើជាត្េូរឈត្ងៀន រឈត្មើ
ត្កុមត្េួស្ចរឈៅផ្ាោះ រឈត្មើឈយើងមិនបានឈ្វើអី្ជា ុ្ំឈែ ត្គាន មររឈត្មើរស ឈៅមរម្ភនឈសចកាីលអ
ឈៅ។ 
 
ក៖ ច៊ឹងអ្៊ាុ៊ុំ ខ្ុុំចង សួរទាក ែងន៊ឹងចុំណុចមួយឈែៀរ ឈរើអ្៊ាុ ៊ុំអាចជួយត្បារ ខ្ុុំបានឈែ ទាក ែងន៊ឹង
ឈពលឈវោឈៅកនុងជីវរិ ឈោកអ្៊ាុ៊ុំរុំផុ្រ ឈរើឈោកអ្៊ាុ៊ុំេិរថា ឈពលណាវាជាត្គាលុំបាកឈៅកនុង
ជីវរិពីមុនមក? 



 
ខ៖ ត្គាលុំបាកេឺជាការលុំបាក េឺម្ភនតាុំងពីឈកមងមកតាុំងពីឈកមង េឺឈយើងលុំបាករស៊ាូឈរៀន 
ឈយើងសិកាឈរៀនឈែើមបីចុំឈណោះ  ន៊ឹងជាការត្រ៊ឹងមត្រងមួយ។ ឈ ើយមា ងឈែៀរ ឈយើងជួយឈ្វើ
ការគរជីែូនជីតា  ន៊ឹងការលុំបាកមែលឈយើងម្ភនឈៅកុម្ភរ ឈ ើយរន្មា រ មកកាលុំបាកមួយ
ឈែៀរកនុងសម័យរ ុលពរ។ ផុ្រសម័យរ ុលពរ ឈយើងម្ភនភារកិចចមួយឈែៀរឈ ើយ ឈដាយ
ម្ភនត្រពនធឈៅឈយើងមិនអាចឈៅឈែកឈសៃៀមឈែ។ ឈយើងមរងមរេិរពីរញ្ញា មែលជួរឈផ្េងៗ។ 
មនុសេឈៅជុុំវញិខលួនឈយើង រញ្ញា ខវោះខារកូនឈៅត្កុមត្េួស្ចរ េឺលុំបាករ ូរ និង ជីវរិេឺច៊ឹង 
ជីវរិវា។ អ្៊ាុ៊ុំែ៊ឹងថាមិនមមនជាការគយស្សួលឈែ កាលពីឈកមងឈរើឈ្វសត្រម ស អ្នកឯងេឺអ្រ 
ឈចោះអី្។ ឈ ើយែល ចស ឈៅ ឈរើមិនបានចូលត្ពោះវហិារចូលសិកាឈរៀនសូត្រ ក៏អ្រ ឈចោះក៏អ្រ 
ែ៊ឹងអ្ុំពីត្ពោះ ឈ ើយឈរើអ្នកឯងមិនខុំរកសុីក៏អ្រ  ឈ ើយគាម នអ្នកណាជួយឈយើងបានឈត្ៅពីខលួន
ឈយើងឈែ។ ទាល មរឈយើងត្រ៊ឹងខលួនឯង អ្នកែថ្ែឈេជួយឈយើងបានមរមាង មរឈឡើងជាពីរែងឈេ
ឈរ ជួយ។ ឈេថាឈយើងអ្រ េុំនិរ ឈ ើយសុំខាន មនុសេរុំផុ្រេឺរញ្ញា  ឈ ើយនិងសុខភាព។ 
មនុសេមែលម្ភនសុខភាពលអឈ ើយ ខវោះរញ្ញា មនុសេ ន៊ឹងអ្ស រថ្មលឈ ើយ ច៊ឹងបានឈយើង
សិកាឱយឈចោះចាស  ែ៊ឹងពីត្ពោះ ឈចោះែ៊ឹងអ្ុំពីចុំឈណោះែ៊ឹងឈៅកនុងឈោកិយ ឈេមិនមែលៗ       
សឈសើរមនុសេឆ្កួរថាមនុសេត្គាន ឈរើឈែ ទាល មនុសេន៊ឹងម្ភនរញ្ញា ។ 
 
ក៖ ច៊ឹងអ្រេុណអ្៊ាុ៊ុំ មែលអ្៊ាុ៊ុំបានមចកចយរែពិឈស្ច្ន៍ខលោះៗច៊ឹង ច៊ឹងអ្៊ាុ៊ុំខ្ុុំចង សួរទាក ែងន៊ឹង
អ្វីមែរលអវញិ។ អ្វីមែលឈ្វើឱយអ្៊ាុ៊ុំសរាយចិរត ពីឈពលកនលងមក មកែល សពវថ្ងៃ ន៊ឹង ឈរើឈពល
ឈវោណាមែលឈ្វើឱយអ្៊ាុ៊ុំសរាយចិរត ឈ ើយជាអ្វីមែលអ្៊ាុ៊ុំចងចុំកនុងែួងចិរត? 
 
ខ៖ មែលឈយើងសរាយចិរតឈទាោះរីឈយើងខវោះខារក៏ឈដាយ ឈយើងត្រកាន នូវសលី្ម៌ ឈយើង
ម្ភនឈសចកាីលអ ឈយើងរស ឈៅឈដាយសុខស្ចនត ឈយើងមិនរ ោះែងាិចឈលើអ្នកែថ្ែ។ េឺឈយើងថា 
ការគរ ន៊ឹងេឺឈយើងឈចោះមកពីត្ពោះ ត្ពោះរឈត្ងៀនឈយើងច៊ឹង ឱយឈយើងឈចោះអ្រ ្មរ  ឱយឈយើងខុំរស៊ា ូ
ឈ ើយសពវថ្ងៃៗ ឈយើងសមល៊ឹងឈមើល។ សពវថ្ងៃត្គាន មរឈៅផ្ារ ឈរើឈ ើញឈេលក ត្រី ឬក៏ឈ ើញ
ឈេលក ត្រុងត្រិចឈត្រៀក ន៊ឹង ម្ភនចិរតសឈត្ងង ថាជីវរិម្ភនចិរតអាណិរឈេ ជួនកាលអ្នកសុុំ
ទានឈែើរមកចុំណាស ជាងខ្ុុំឈែៀរ ឈៅមកឈៅកូនមកសុុំលុយ ខ្ុុំសមល៊ឹងឈមើលឈៅ អាយុ
ត្រម លជាចុំណាស ៗឯង។ មរមកឈៅកូន ឈ ើយលុយមែលអារ ឈៅន៊ឹងថ្ែ ន៊ឹង រិចរូច
មិនខានឈែ ៥០០ឈរៀល ចុ អី្ ុខឈត្ចើនក៏វាអ្ស ពីខលួនឯង។ ឈរើសិនជាម្ភនសូមមរ៣ន្មក  



េិរថាវាអ្ស មរ១៥០០ឈរៀល ឈរើ៥ន្មក  អ្ស មរ២៥០០ឈរៀលឈែ ឈ ើយត្បាក  ន៊ឹងវារិចរូច
ណាស  រ ុមនតអ្វីមែលម្ភនទាុំងរ ុន្មម ន ឈយើងឱយមររ ុណណ៊ឹ ង។ ឈ ើយេិរថាឈយើងសពវថ្ងៃ ត្ពោះ
រឈត្ងៀនឈយើងឱយម្ភនឈសចកាីស្សឡាញ  មរឈយើងេិរថាឈយើង ឈសចកាីស្សឡាញ ររស ឈយើងចុំ
ឈៅអ្នកែថ្ែម្ភនត្រឈយជន៍អី្សត្ម្ភរ ឈេ។ ឈរើឈយើងត្គាន មរម្ភនលុយែិញ បាយសុីមរ
រ ុណណ៊ឹ ង ឈ ើយខវោះមាូរ ខវោះមុខ ខវោះឈត្កាយផ្ង ឈ ើយឈយើងម្ភនត្រឈយជន៍អី្សត្ម្ភរ អ្នកែថ្ែ 
រ ុមនតឈរើេិរមមនមែនឈៅថាឈែ យ ងឈហាចណាស ឈយើងមិនឈ្វើឱយឈេ ពិបាកឈដាយស្ចរឈយើង
មែល ឈសចកាិលអររស ឈយើង។ ឈសចកាីលអររស ត្ពោះ េឺត្ពោះតាមការពារឈយើង ឈ ើយឈយើងសពវ
ថ្ងៃ ឈរើសិនជាខ្ុុំឈៅណាមកណាក៏ឈដាយ យរ ត្ពលរ ក៏ឈដាយ ឈ ើយចង ឈែកឈត្ៅផ្ាោះ ចង 
ឈៅកណាា លរ៊ឹង ក៏គាម នអ្នកណាតាមការ សម្ភល រ មែរ។ ឈដាយស្ចរឈសចកាីលអ ឈ ើយការ
មែលឈយើងឈ្វើលអ ជួនកាលឈពលមែលឈយើងអ្រ ្មរ  ឈយើងឈ្វើការមរងមរជួរជាមួយត្កមុ
មនុសេមិនច៊ឹង ឈៅឈពលខលោះឈេរ ោះែងាិចផ្លូវអារមមណ៏ររស ឈយើង។ ឈេរ ុំឈោភសិែធិឈយើងឈ ើយ 
ឈយើងអ្រ ្មរ  ឈយើងមិននិយយឈែ ឈៅឈពលឈន្មោះ ខ្ុុំែ៊ឹងថាត្ពោះជួយឈយើង ជួយយ ងឈម ច។ 
ជួនកាលម្ភនឈពលខលោះ ខ្ុុំខជិលនិយយ ខជិលម្ភរ ឈ ើយចង ឈេចឈចញ រ ុមនតម្ភនណា ម្ភន
មនុសេជុុំវញិឈយើង រវា ឈយើងជុំនួសឈយើង  ន៊ឹងខ្ុុំែ៊ឹងថា ឈសចកាីលអថ្នត្ពោះ េឺម្ភនមិនអ្រ 
ត្រឈយជន៍ឈែ។  
 
ក៖ បាែ! ត្រ៊ឹមត្រូវអ្៊ាុ៊ុំ ច៊ឹងសុំនួរចុងឈត្កាយមែលខ្ុុំចង សួរ ឈរើអ្៊ាុ ៊ុំម្ភនរែពិឈស្ច្ន៍ធ្លល រ ឈៅ
ឈត្ៅត្រឈែឈសមែរឈែ? 
 
ខ៖ គាម នឈែ គាម នឱកាសឈៅឈត្ៅត្រឈែសឈែ គាម នភារកិចចអី្ន៊ឹងឈៅឈត្ៅត្រឈែស អ្រ ម្ភន។  
 
ក៖ បាែ! ច៊ឹងខ្ុុំពិរជាអ្រេុណអ្៊ាុ៊ុំមមនមែន អ្រេុណអ្៊ាុ៊ុំមែលអ្៊ាុ៊ុំបានចុំណាយឈពលឈវោ
សត្ម្ភរ ការសម្ភា សមួយ ន៊ឹងច៊ឹងណាអ្៊ាុ៊ុំ ឈ ើយខ្ុុំែ៊ឹងថា រន្មា រ ពីការសម្ភា សឈនោះចរ សឈមលង
 ន៊ឹង និងបានឈៅអារ ឡូរឈៅកនុងឈវរស្ចយររស ស្ចោ BYU អ្៊ាុ៊ុំឈែើមបីវាែុកជាឯកស្ចរ
មួយឈៅថ្ងៃឈត្កាយ។ ឈៅឈពលណាមួយមែលកូនឈៅអ្៊ាុ៊ុំ គារ ចង ស្ចា រ មិនមមនត្រ៊ឹមមរកូន មរ
អាចែល ឈៅ ឈៅែូរច៊ឹងឈែៀរណាា៎អ្៊ាុ៊ុំ។ ច៊ឹងឈដាយស្ចរឈវរស្ចយ ន៊ឹងវាអ្រ បារ ឈែ។ េឺវាឈៅ
មរជាែុំឈណើ រការជាឈរៀងរ ូរច៊ឹង កូនឈៅររស ឈោកអ្៊ាុ៊ុំអាចឈៅឈពលគារ ន៊ឹកអ្៊ាុ៊ុំ គារ អាច
ស្ចា រ សឈមលងអ្ស  ន៊ឹងច៊ឹង ឈែើមបីែ៊ឹងថាអ្៊ាុ៊ុំម្ភនរែពិឈស្ច្ន៍ឈចោះៗ ច៊ឹងត្គាន មរអ្វីមែលខ្ុុំចង 



សួរអ្៊ាុ៊ុំមួយឈែៀរ ឈរើអ្៊ាុ ៊ុំយល ត្ពមឈែើមបីឈអាយពួកខ្ុុំអារ ឡូរ ឬក៏ដាក សឈមលង ន៊ឹងឈៅកនុងឈវរ
ស្ចយ ន៊ឹងអ្រ ឈែអ្៊ាុ៊ុំ? 
 
ខ៖ វា ឈរឿង ន៊ឹងអ្រ ម្ភនរ ោះពាល អី្ អ្រ ម្ភនរញ្ញា អី្ឈដាយស្ចរ វាជាឈសចកាីពិរឈទាោះរីឈយើង
ផ្ាយឈៅកនុងឈវរស្ចយ ក៏អ្រ ម្ភនរ ោះពាល អ្វីែល អ្នកែថ្ែ ឈ ើយក៏គាម នរុំងសាោះអី្មែរ។ វា
ជាឈសចកាីពិរ ឈសចកាីពិរេឺឈយើងអាចនិយយ ឈយើងហា៊ា ននិយយឈយើងមិនោក វាឈែ។ 
 
ក៖ ច៊ឹងអ្រេុណឈត្ចើនឈោកអ្៊ាុ៊ុំ មែលបានចុំណាយឈពលឈវោ៕ 
 


