
ការសម្ភា សអ  ៊ុំប្រុស ជា មង៉ ់

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហែម សីហា ខ៖ អ្នកររវូបានសម្ភា សឈ ម្ ោះ ជា មង៉ ់

ក៖ ជំរាបសួ់រឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុស។ 

ខ៖ បាទ!  

ក៖ អ្ុឺ! ថ្ងៃឈនោះគឺររូវែនងឹថ្ងៃ អាទិរយ ទ ី១៧ ហខ ១២ ឆ្ន  ំ២០១៧ ឈែើយខ្ុ ំបាទឈ ម្ ោះ ហែម សីហា នងឹ
សម្ភា សឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុសម្ភន ក ់ ហដលសពវថ្ងៃគាររ់ស់ឈៅផទោះឈលខ ១៤៤ ផលូវ ១៣២ែ្ុ ី សង្កា រ ់ ទកឹលអក១់ 
ខណ្ឌ  ទទួកឈគាក អ្ុឺ! ឈៅរាជធានីភនឈំពញ។ អ្ុឺ! អ្៊ុ៊ុំរបសុកមួយសូមជំរាបឈ់ោកអ្៊ុ៊ុំថា កិចចសម្ភា សឈនោះគឺកមួយឈ្វើ
ឲសាោឈរៀនមយួឈៅសែរដឋអាឈមរកិ ហដលម្ភនឈ ម្ ោះថា BYU អ្ុឺ! Brigham Young University 
ឈែើយគឈរម្ភងឈនោះហដរ គមឺ្ភនឈ ម្ ោះថា គឈរម្ភងរបវរតិផ្ទទ ល់ខលួនរបស់របជាជនកមពុជា ឈែើយគឈរម្ភងឈនោះគឺ
ឈ្វើឈ ើងឈដើមបរីកាពរម៌្ភនជីវរិរបស់ឈោកអ្៊ុ៊ុំផ្ទទ ល់ ឈដើមបឲីកូនឈោកអ្៊ុ៊ុំឈែើយនិងឈៅៗឈោកអ្៊ុ៊ុំជនំាន់
ឈរោយ ឈដើមបឲីពួកឈគទងំអ្ស់គាន ម្ភនឳោសបានដឹងអ្ំពីឆ្កជីវរិឈោកអ្៊ុ៊ុំ ឈរើឈោកអ្៊ុ៊ុំកនលងមកបានរសូ៊ 
អ្វីខលោះឈដើមបបីឈងាើរបានរកមុរគួសារមយួឈ ើង ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងអ្រឈ់ទសឈោកអ្៊ុ៊ុំ ឈរើឈោកអ្៊ុ៊ុំយល់រពមឈដើមបឲី
កមួយដាកក់ិចចសម្ភា សែនឹងឈៅកនុងឈគែទពំរ័របស់សាោហដលម្ភនឈ ម្ ោះថា 
cambodianoralhistories.byu.edu ឈរើឈោកអ្៊ុ៊ុំយល់រពមឈដើមបឲីកមួយដាកស់ម្ភា សឈនោះឈៅកនុង ហវប
សាយឈនោះហដរឬឈទឈោកអ្៊ុ៊ុំ?  

ខ៖ បាទ! ខ្ុឯំកភាព។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុស។ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុដំងឹថាអ្ុឺ! កចិចសម្ភា សមយួែនឹងនឹងរបទនពរជយ័ដល់
ឈោកអ្៊ុ៊ុំ ជាពិឈសសរកុមរគួសារឈោកអ្៊ុ៊ុំ និងឈោកអ្៊ុ៊ុំផ្ទទ ល់ផងហដរ។ អ្ញ្ជ ឹងអ្រឈ់ទសឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុស ឈរើ
ឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុសអ្ុឺ! ម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? ឈ ម្ ោះតាមអ្រតសញ្ញា ណ្បន័ឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! តាមអ្រតសញ្ញា ណ្បន័ឈ ម្ ោះ ជា មង៉។ 

ក៖ បាទ! ជា មង៉ ឈោកអ្៊ុ៊ុំន!៎ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុសម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈរៅឈទឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 



ខ៖ ឈែ! ឈៅឈរៅែនឹងឈគឈៅតា ឈគអ្រសូ់វ ឈគឈៅថា តា គុយអាៗ អ្ញ្ជ ឹង។ 

ក៖ តា គុយអាៗ អ្ញ្ជ ឹង! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្៊ុ៊ុំម្ភនដឹងថាមូលឈែរុអ្ីបានឈគឈៅឈោកអ្៊ុ៊ុំឈ ម្ ោះឈរៅអ្ញ្ជ ឹង? ែុីស!ៗ។ 

ខ៖ ឈគឈឃើញឈយើងឈចោះរាកទ់កែ់នឹងឈគ ឈែើយឈលងែនឹងឈគឈែើយឈគដាកង់្កឈយើងឈលងអ្ញ្ជ ឹងឈៅ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ដូចជាឆ្ន ឈំនោះឈោកអ្៊ុ៊ុំម្ភនអាយុប៉ុនាម នឈែើយឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ំអាយុ៧២ឆ្ន ។ំ 

ក៖ ៧២ឆ្ន ឈំោកអ្៊ុ៊ុំន!៎  

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈែើយឈបើសិនជាគិរជាឆ្ន អំ្ុឺ! ចន័ទគរិវញិររូវជាសរវអ្ីហដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ឈំបើតាមខ្ុ ំគិរឈៅវាចូលសរវខា ខាល ។ 

ក៖ សរវខាល ! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្៊ុ៊ុំឈកើរឈៅឆ្ន ណំាហដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ំវាឈកើរឈៅ៤៨ឈែើយ។ 

ក៖ ១៩៤៨! 

ខ៖ បាទ!  

ក៖ អ្!ូ អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ ចុោះឈោកអ្៊ុ៊ុំម្ភនអ្ុ!ឺ ទកីហនលងកំឈណ្ើ រឈៅណាហដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 



ខ៖ ខ្ុ ឈំៅរតាកំក។់ 

ក៖ ឈខរតអ្ហីដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ តាហកវ។ 

ក៖ តាហកវ។ រតាកំកែ់នឹងជាភូមឬិក?៏  

ខ៖ ឃុំ ឃុរំតាកំក ់រសុក រតាកំក ់ឈខរត តាហកវ។ 

ក៖ ឈខរត តាហកវ។ អ្រឈ់ទសឈោកអ្៊ុ៊ុំ ឈរើឈោកអ្៊ុ៊ុំម្ភនបងបអូនចំននួប៉ុនាម ននាកហ់ដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ៤នាក។់ 

ក៖ ៤នាក។់ ឈែើយឈោកអ្៊ុ៊ុំររូវជាកូនទបី៉ុនាម នហដរ? 

ខ៖ ខ្ុទំ២ី។ 

ក៖ ទី២អ្៊ុ៊ុំន!៎ ចុោះឈោកអ្៊ុ៊ុំរបសុអ្ុឺ! ម្ភនឈៅចឈំ ម្ ោះរបស់បងបអូនឈោកអ្៊ុ៊ុំឈទឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! បងបអូនសាា ល់ទងំអ្ស់ឈរើម្ភនអ្ី។ 

ក៖ ែនឹងអ្៊ុ៊ុំអាចជួយ របាបឈ់ ម្ ោះពួកគារទ់ងំអ្ស់បានឈទឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាន ប៉ុហនតរគួសារខ្ុ ំែនងឹវា ឈកើរមកែនឹងឈបើនិយាយរមួ៤នាកែ់នឹង វាហមឪ៉ចញិ្ច ឹមអ្រប់ានឈទ។ 

ក៖ ហរគារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្ខីលោះឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ពូចឈគគារឈ់ ម្ ោះ ពូន សារនិ សាល បឈ់ែើយ ឈែើយមយួឈទៀរឈ ម្ ោះ អ្ុឺ! ជា សាវរ៉ា អ្ុ!ឺ បាទ!ៗ ប៉ុហនតររ
ឈោលជាមយួខ្ុ ំហដរែនងឹណារសី។ 

ក៖ ែនឹងបាន២នាក។់ 

ខ៖ ២នាក។់ 

ក៖ ចុោះម្ភន កឈ់ទៀរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភន កឈ់ទៀររសីឈទៀរ ជាអ្ី? ជា ឈៅ។ 



ក៖ ជា ឈៅ។ 

ខ៖ បាទ!  

ក៖ ឈែើយឈោកអ្៊ុ៊ុំម្ភនឈៅចថំ្ងៃហខឆ្ន កំំឈណ្ើ ររបស់ពួកគារឈ់ទឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ពុកខ្ុ ំឈែ! 

ក៖ បងបអូនឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្!ូ អ្រច់ផំង។ 

ក៖ អ្រច់។ំ 

ខ៖ ឈបើកូនឈចោះតាករឈ់ែើយ ប៉ុហនតបងបអូនអ្រម់្ភនអ្នកណាករផ់ង ឈែើយឈបើឪពុកម្ភត យសាល បខ់្ុ ំករទ់ងំអ្ស់ 
ឈែើយជីដូនជតីាអ្រឈ់ទ អ្រទ់នឈ់ទ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុសឈៅចសំាចឈ់រឿងខលោះៗពីពកួគារឈ់ទឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ពកួណា? 

ក៖ បងបអូនឈោកអ្៊ុ៊ុំ! 

ខ៖ អ្!ូ បងបអូនខ្ុ ំឈៅ មយួសាល បែ់នឹងឈៅរាល់ថ្ងៃឈៅ២នាករ់សីែនឹងឈៅរកសីុរាល់ថ្ងៃ។ 

ក៖ ហរឈោកអ្៊ុ៊ុំអ្រម់្ភនអ្នុសាវរយីអ៍្ីឈៅឈកមងៗអ្ីជាមយួពួកគារ?់ 

ខ៖ ឈៅដល់ឈពលអ្នុសាវរយីម៍កជំនានអ់ាពរែនឹងររម់កជុំគាន  ឈៅភូមជិាមយួគាន ហរមយួ ប៉ហុនតដល់ឈែើយ
បានឈៅបានរបាមំយួរបាពំីរហខហបកគាន ឈទៀរឈៅ ឈគឲឈៅតាមកងហាស់។ 

ក៖ អ្!៎ 

ខ៖ គារក់ងយុវនារឈីៅ ខ្ុ ឈំៅកងយុវជនឈៅ ឈែើយហមឪ៉ឈៅភូមែិនងឹឈៅ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ អ្ញ្ជ ឹងោលពីឈៅរូចៗែនឹងឈោកអ្៊ុ៊ុំអ្រហ់ដលម្ភនបានឈលងអ្ីៗជាអ្នុសាវរយី ៍ដូច
ជាឈ្វើឲឈោកអ្៊ុ៊ុំចងចមំកឥ ូវឈទឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 



ខ៖ អ្ុ!ឺ ឈៅពរូីចែនឹងឈបើតាមគិរឈៅពឈីដើមវាម្ភនរឈបៀបរបបឈនាោះណា ឈយើងឈៅឈរៀនឈែើយឈយើងអ្រម់្ភនឈដើរ
ឈលងដូចឈកមងឥ ូវឈទ ឈយើងមកឈរៀនឈែើយឈយើងមកផទោះ ឈែើយហផនោរណ៍្ឪពុកម្ភត យដាកឲ់ អាបងអ្ញ្ជ ឹង
ហរកទកឹឈៅ ខ្ុដំឹកឈគាឈៅចងឈៅ ឈែើយបអូនរសីទី២ ទី៣ែនឹងឈបាោះផទោះឈៅ ឈែើយបអូនឈៅឈគែនឹងដាបំាយឈៅ 
ពីឈដើមវាម្ភនរឈបៀបរបបអ្ញ្ជ ឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ វាអ្រម់្ភនឈដើរឈលងដូចឥ ូវឈទណា។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ ឈៅឈពលឈនោះឈរើពកួគាររ់ស់ឈៅកហនលងណាខលោះឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ បអូនឈៅែនឹងឈៅជរិផទោះខ្ុ ំឈៅសង្កា រទ់ីលអក១់ែនឹង ឈែើយមយួឈទៀរឈៅឈៅឈោ្ិ៍ចិនរុង។ 

ក៖ អ្!ូ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ ចុោះពួកគារក់ពុំងឈ្វើោរង្ករអ្ីហដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទសុទធហររកសីុ។ 

ក៖ អ្!ូ រកសីុ។ គាររ់កសីុអ្ីហដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ មយួលករ់រីឈងៀរអ្ឫូស្ ីមយួលកប់បរឈៅផទោះ ឥវ៉ានក់នុងផទោះោរប៊ោិរប៉ុកអ្ញ្ជ ឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ ឈរើម្ភត យរបស់ឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុសគារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ សយ យ។ឺ 

ក៖ ចុោះឪពុកវញិឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ពូន សាយ។ 

ក៖ ពូន សាយ? 

ខ៖ បាទ!  

ក៖ អ្ុ!ឺ សពវថ្ងៃពួកគារដូ់ចជា គារម់្ភនរពោះជននរស់ឈៅ ឬមយួគារស់ាល ប?់ 

ខ៖ អ្!ូ សាល បអ់្ស់ឈែើយ។ ឪពុកខ្ុ ំសាល ប ់១៩៨០រឈំដាោះឈចញឈែើយ។ 

ក៖ សាល ប១់៩៨០? 



ខ៖ បាទ! បាទ! ម្ភត យខ្ុសំាល ប១់៩៩១។ 

ក៖ អ្!ូ 

ខ៖ មកឈៅភនឈំពញែនឹង។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្៊ុ៊ុំម្ភនដឹងថាអ្ុឺ! ឪពុកម្ភត យឈោកអ្៊ុ៊ុំែនឹងគារឈ់កើរឈៅឆ្ន ណំាហដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ែុ!ឺ អ្រដ់ឹងផរ អ្រដ់ងឹគារឈ់កើរែនងឹោលផង ដងឹហរថ្ងៃគារស់ាល ប។់ 

ក៖ អ្ុ!ឺ ចុោះម្ភនដឹងថារសុកកំឈណ្ើ រគារឈ់ៅណាហដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅរតាកំកទ់ងំអ្ស់។ 

ក៖ រសុកដូចឈោកអ្៊ុ៊ុំហដរ។ 

ខ៖ បាទ! គារឈ់ៅជាមយួប៊សី្បហដរឪពុកខ្ុ ំ។ 

ក៖ អ្!ូ ឈៅហកបរប៊សី្ប! 

ខ៖ បាទ! គាររ់រោងំ្ំខាងរបងូ ឪពុកខ្ុ ំហាស់ ប៉ុហនតម្ភត យខ្ុ ំឈៅរតាកំកហ់នស។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ ចុោះឈោកអ្៊ុ៊ុំម្ភនដឹងថាឈៅឈពលហដលឪពុលឈោកអ្៊ុ៊ុំឈៅរស់ែនឹង ោលែនឹងគារឈ់្វើ
អ្វីឈដើមបចីិញ្ច ឹមជីវរិហដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារជ់ាងសំណ្ង។់ 

ក៖ ជាងសំណ្ង?់ 

ខ៖ បាទ!។ 

ក៖ អ្!ូ ចុោះគារជ់ាមនុស្ហបបណាហដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ូ! នយិាយពីឈដើមគារអ់្រម់្ភនឈឆវឆ្វ អ្រម់្ភនឈដើរសីុផកឹោោអាវ៉ាហសដូចឈយើងឥ ូវឈទ ជាង
សំណ្ងគ់ារ ់គារឈ់្វើម្ភនឈពលម្ភនឈវោឈម៉្ភង៧ចូលឈម៉្ភង១១ឈចញ ឈម៉្ភង១ចូលឈម៉្ភង៥ឈចញឈចោះ ឈដើរផទោះ
គារម់និហដលឈៅណា មនិហដលកូនឈៅអ្ី្ មមតា កូនបនួរបារំកសីុ។ ម្ភត យខ្ុ ំពីឈដើមគារល់កឥ់វ៉ានក់ំប៊កិំប៊កុ
កនុងផទោះហាស់ ឈែើយឪពុកខ្ុ ំគារឈ់ៅឈ្វើជាងសំណ្ងឈ់ៅ។ 



ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ ចុោះម្ភត យឈោកអ្៊ុ៊ុំោលហដលគារម់្ភនជីវរិរស់ឈៅ គាររ់បកបមុខរបរអ្ីហដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ គាររ់គូបឈរងៀន។ 

ក៖ អ្!ូ រគូបឈរងៀន! 

ខ៖ បាទ! ហរអ្រឈ់ចោះបឈរងៀនហខមរឈទណា ឈចោះហរបឈរងៀនបារាងំឈទណា ជំនានែ់នឹងរគូបឈរងៀនបារាងំ។ 

ក៖ របហែលជាគាររ់កលុយបានោលែនឹង។ 

ខ៖ អ្រប់ានឈទជំនានឈ់យើងអ្ុឺ! គារឈ់រៀនអ្ុឺ! ពឈីដើមមកអ្រម់្ភនអ្ក្រហខមរ គារប់ឈរងៀនគារឈ់្វើរគូបឈរងៀន
បារាងំម្ភនរបាកហ់ខ ប៉ុហនតរបាកហ់ខគារម់្ភន កច់ិញ្ច ឹមមយួពូជហាស់។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្៊ុ៊ុំ របាកហ់ខថ្ងល។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចុោះអ្ុឺ! ម្ភត យឈោកអ្៊ុ៊ុំគារជ់ាមនុស្ហបបណាហដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្!ូ លអណាស់មនិង្កយរកបានឈទរគូបឈរងៀន ទំរាបំានឪពុកខ្ុ ំែនឹងឈគមនិដឹង ឈគតាមមតងចងច់បម់តង
ចងអ់្ីែនឹង លឺម្ភត យខ្ុ ំនិយាយណាទំរាហំរបាន។ 

ក៖ ឈរើឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុសឈៅចសំាចឈ់រឿងអ្វីខលោះពីឪពុកម្ភត យឈោកអ្៊ុ៊ុំហដរឬឈទឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចតំាទងំអ្ស់។ 

ក៖ ឈោកអ្៊ុ៊ុំដូចជាជួយ របាបខ់លោះៗបានឈទ? 

ខ៖ បាទ! គារឈ់បើនិយាយរមួឈៅមនុស្អ្ុឺ! ពីឈដើមឈគម្ភនរគួសារអ្ញ្ជ ឹងឈែើយឈគមនិហដរ ម្ភនកអ៏្រដ់ឹងរកក៏
អ្រដ់ឹងឈទណាពីឈដើមណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ បាទ! ឈគឈៅហរឈសលៀកោកម់្យមអ្ញ្ជ ឹង ដល់ឈៅម្ភនលុយឈ្វើផទោះឈ្វើអ្ឈី្វើផទោះឈកបឿងពីរខនងបខីនងបានឈគថា 
អ្!៎ អាឈនោះ្ូរធារហដរ ឈឃើញវាឈខាមនិឈខា អាវមនិអាវអ្ញ្ជ ឹង ប៉ុហនតគារឈ់្វើជាងសំណ្ងែ់នឹងគារអ់្រម់្ភនឈនោះ
ឈទ មយួថ្ងៃឈបើគិរឈៅលុយពីឈដើមថ្ងលណាស់ មយួថ្ងៃគារឈ់្វើបាន៣០ឈរៀល គារឈ់្វើឈមជាងហាស់។ 



ក៖ ៣០ឈរៀល ឈបើគរិឥ ូវរបហែលជិរ។ 

ខ៖ ខាល ងំណាស់ពីឈដើម គារឈ់្វើឈមជាងអ្ញ្ជ ឹងគារ ់ឈែើយគារស់ន្លុំយគារឈ់្វើផទោះឈកបឿងបាន។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ ឈែើយអ្រឈ់ទសឈោកអ្៊ុ៊ុំរបសុ ឈរើឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុសឈៅចឈំ ម្ ោះជីដូនជីតារបស់ឈោក
អ្៊ុ៊ុំហដរឬឈទឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្!ូ ជីដូនជីតាខ្ុ ំ ខ្ុ ឈំកើរមនិទនផ់ង។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្រច់ែំម៉ង? 

ខ៖ អ្រច់!ំ 

ក៖ ដូចជាឪពុកម្ភត យឈោកអ្៊ុ៊ុំអ្រធ់ាល បន់ិយាយឈរឿងពីជីដូនជីតាឈោកអ្៊ុ៊ុំរបាបខ់លោះៗឈទអ្ី? 

ខ៖ ម្ភនរបាបហ់ដរ ប៉ុហនតខ្ុអំ្រសូ់វច។ំ 

ក៖ ែុ!ឺ គរួឲឈសាកសាត យហដរ! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងជាមូលឈែរុឈគចងឲ់ឈយើងឈ្វើមយួែនឹងទុក។ 

ខ៖ បាទ! គារអ់្ហញ្ចស ជដូីនជីតាខ្ុ ំ ឈបើគិរឈៅគារកូ់នឈរចើនណាស់ គារកូ់នដល់តា១០ណាស់ កូនគារ ់
កូនបឈងាើរគារ១់០ហាស់ ដល់តាោរចួឈៅហបកគាន អ្ស់ឈែើយ ឈគមនិឲឈៅជាមយួហមឪ៉ឈទ។ 

ក៖ ឈែើយអ្រម់្ភនដឹងថាពួកគារម់្ភនរសុកកំឈណ្ើ រឈៅណាហដរ? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ជីដូនជីតាខ្ុ ំឈែ? 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ គារឈ់ៅរតាកំកែ់នឹងែម៉ង។ 

ក៖ តាងំខាងម្ភត យខាងឪពុក? 

ខ៖ បាទ! អ្ញ្ជ ឹងអាមយួឈៅចុងផារលិច អាមយួឈៅចុងផារឈកើរអ្ញ្ជ ឹង។ 



ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។  

ខ៖ ដូចរគសួាររបពនធខ្ុអំ្ញ្ជ ឹង របពនធខ្ុ ំកអ៏្ញ្ជ ឹងហដរ គារឈ់ៅខាងលិចឈៅ ខ្ុ ឈំៅខាងឈកើរអ្ញ្ជ ឹងឈៅ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ គរួឲឈសាកសាត យហដរឈយើងអ្រប់ានដឹងពពីួកគារខ់លោះៗ។ 

ខ៖ បាទ! ឈរោោះអ្ីខ្ុ ំឈកើរអ្រទ់នផ់ង។ 

ក៖ និយាយអ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្៊ុ៊ុំបានឈ្វើពង្របវរតឈិៅកនុងសាសនាចរកឈយើងឈែើយឈៅឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ្វើឈែើយៗ។ 

ក៖ អ្!ូ ឈ្វើឈែើយ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្៊ុ៊ុំរកបានពរម៌្ភនពកួគាររ់ិចហដរឈោកអ្៊ុ៊ុំន!៎ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អ្!៎ អ្រឈ់ទសឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុស ឈរើឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុសមករស់ឈៅភនឈំពញអ្ស់រយៈឈពលយូរប៉ណុាា ឈែើយឈោក
អ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ តាងំពី៨១។ 

ក៖ តាងំពីឆ្ន  ំ១៩៨១មក? 

ខ៖ បាទ! ៨១ែនឹង។ ៨០ែនឹងខ្ុ ំយកឪពុកខ្ុ ំឈៅដាកែ់នឹងរសុក រតាកំកែ់នឹងផទោះគំររូបស់អាពរែនឹងណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ។   

ខ៖ គារឈ់ែឺនឹង ឈែើយពីជំនានែ់នឹងខ្ុ ំនិយាយឈៅ ខ្ុ ំចបប់ានឈគាឈរចើនណាស់ ឈគារឈទោះឈគា ឈគាអាពរ
្ំៗណាស់ វាររឈ់ៅែនឹងណាវាឈចលតាមភូម ិអ្ញ្ជ ឹងឈែើយដល់ខ្ុ ំចបប់ានខ្ុ ំ ឪពុកខ្ុគំារឈ់ដើរតាឈឈើគារ់
ឈកើរទចទកឹហាស់ មយួថ្ងៃបូមមយួ្ុងឈបរ៉រូឈនោះ ទចទឹកហាស់។ 

ក៖ អ្!ូ 

ខ៖ ឈែើយដល់អ្ញ្ជ ឹងឈៅខ្ុ ំលកឈ់គាែនងឹឈៅឈមើលគារ ់ អ្ស់មយួនឹមអ្រជ់ាឈៅដល់រសុកយនួឈហាោះ ឈៅ
ឈដករសកុយួន ឈែើយឈគឌឹកទរ័ឈគថាែុឺ! យកមកវញិមកអ្ររ់ស់ឈទគារ ់ ឈពលខ្ុ ំមកដល់គារស់ាល បឈ់ៅអ្ង់
តាឈសាមែនឹង។ 



ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ អ្រឈ់ទសឈរើឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុសម្ភនសាចញ់ារតិដឈ៏ទៀរហដលរស់ឈៅឈរៅរបឈទស? 

ខ៖ អ្!ូ អ្រម់្ភន។ 

ក៖ អ្រម់្ភនឈទឈោកអ្៊ុ៊ុំន!៎? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចុោះអ្!៎ភរយិាឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុសគារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្ហីដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ រពុំ ផ្ទនន់ី។ 

ក៖ រពុំ ផ្ទនន់ី។ 

ខ៖ គារចូ់លរពោះវហិារហដរឈរើ។ 

ក៖ ែនឹងៗខ្ុសំាា ល់គារហ់ដរ។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុសបានឈរៀបអាោែ៍ពិោែ៍ អ្ុឺ! ឈៅឈពលណាហដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ៨១ឈែើយោល ចូលចុងឆ្ន ៨ំ១អ្ញ្ជ ឹង ចូលហខ១២អ្ញ្ជ ឹងប៉ុហនតជរិៗ ជរិចូល៨១ឈែើយណា បាទ! 
ឪពុកខ្ុ ំសាល បក់នុងហខ៨០ែនងឹ ហខ១២អ្ញ្ជ ឹងហដរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្៊ុ៊ុំម្ភនឈៅចថំ្ងៃហខឆ្ន ឈំរៀបអាោែ៍ពិោែ៍ែនឹងឈទ? 

ខ៖ ខ្ុ ឈំែ? 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចឈំរើ! ឈយើងោលែនឹងវាអ្រម់្ភនឈភលងម្ភនអ្ីឈទ សុទធតាទិញបាញ់ែ័យនំបញ្ចកអ់្ីឈទណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ឈយើងឈរៀបចំ ឈរៀបថ្ងៃ២៦ ២៧ ហខ ្នូែនឹង គារស់ាល បថ់្ងៃ ៣០ ឪពុកខ្ុ ំ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងម្ភននយ័ថា! 



ខ៖ គារច់ងឈ់ឃើញកូនរបសារ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងម្ភននយ័ថាឈោកអ្៊ុ៊ុំឈរៀបអាោែ៍ពិោែ៍ឈៅថ្ងៃទី ២៦ ២៧ ហខ ្នូ ឆ្ន  ំ១៩៨១? 

ខ៖ ៨០។ ឈរៀបឈែើយគារខូ់ចឈៅកនុងហខ ថ្ងៃ ៣០ែនឹង ៨០ែនឹងែម៉ង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ ឈរើឈនោះគឺជាអាោែ៍ពិោែ៍ហដលររូវបានឈរៀបចឈំ ើងឈដាយឪពុកម្ភត យឈោកអ្៊ុ៊ុំហដរ
ឬឈទ? 

ខ៖ អ្!ូ ឪពុក ោលែនឹងឪពុកម្ភត យខ្ុ ំឈៅឈរើ។ 

ក៖ គារផ់្ផំាុឲំ? 

ខ៖ គារឈ់ែ! ឈៅសួរឈគ សួរខាងឈអ្ុើៗ របពនធខ្ុ ំឪពុកឈគកឈ៏ៅម្ភត យឈគកឈ៏ៅហដរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ អ្រឈ់ផតសផ្ទត ស់បានឈទ ឈែរុហរឈគ ឈគឈ្វើខណ្ឌ សាល ដូចពីសងាមចស់ែនឹងណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈែើយប៉ុហនតឈគថា ឈគអ្រម់្ភនឈភលងដូចឥ ូវឈយើងោរអ្ីឈទណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ រគានហ់រខ្ុ ំលកឈ់គាឈៅ ខ្ុ ំឈៅទិញអ៎ា! ម៉្ភឈញ៉មយួ ឈែើយទិញនបំញ្ចកប់ាញ់ែយពីរសុកយួនមក សាច់
ឈគាសាចរ់ជូកអ្ី ជីសហណ្ត កអ្ី យកមកពីឈនាោះមកឈ្វើហសនឈៅ ហសនបានមយួថ្ងៃពីរឈៅ ឪពុកខ្ុ ំកោ៏នហ់រ
ខាល ងំឈៅ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។  

ខ៖ គារថ់ាគារច់ងឈ់មើលមុខកូនរបសារ ឈែើយរបពនធខ្ុ ំឈៅចូលខ្ុ ំ ហមឪ៉អ្រសួ់រឈទ ខ្ុ ំឈៅឈមើលឈគាដូចគាន ខ្ុ ំ
សួរ សួរគារថ់ាមនិដឹងឈទឲឈៅសួរហម។៉ 

ក៖ ឈែើយឈរៀបអាោែ៍ពិោែ៍ោលែនឹងឈគយកថ្ងលជំនួនពឈីោកអ្៊ុ៊ុំឈទឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 



ខ៖ ឈគអ្រយ់កអ្ីឈទ រគានហ់រថាឲកូនឈគម្ភនមុខម្ភនម្ភរអ់្ញ្ជ ឹងឈៅណា ចងហរអ្ងារឈរើជំនានែ់នឹង ៥កំប៉ងុ 
៣កំប៉ុងជំនាន៨់០ែនឹងម្ភនចយលុយណា ចយហរលុយយួនប៉ុហនតលុយយួនរិចៗហដរែនឹងហាស។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ អ្រឈ់ទសឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុស ឈរើឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុសអាចរបាបក់មួយពីអ្ុឺ! រគាដបំូងហដលឈោក
អ្៊ុ៊ុំរបុស ឈោកអ្៊ុ៊ុំរសីបានជបួគាន បានឈទឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ខ្ុ ំឈែើយនឹងរបពនធខ្ុ ំអ្ី? 

ក៖ ែនឹងមូលឈែរុអ្ីអ្៊ុ៊ុំឈែើយឈោកអ្៊ុ៊ុំរសីបានជួបគាន ? 

ខ៖ ជួបគាន ឈដាយសារឪពុកខ្ុ ំគារថ់ាឈែុើ! កូនឯងម្ភនហរកូនរបសុឈៅសល់មយួែនឹង ឈមើល! ឈមើលរកឈដើរ
ឈមើលរបពនធឈមើលណាឈគឈពញចិរតអ្ីយកឲ ឪពុកចងឈ់ឃើញកូនរបសារ ឈែើយរបពនធខ្ុ ឈំៅឈមើលឈគា ខ្ុ ំឈៅ
ទកទ់ងឈៅែនឹងវាលហរសែនឹង។ 

ក៖ ហាស់!ៗៗៗ។ 

ខ៖ កប៏ានថាែុឺ! ឯងថាឯងរសឡាញ់មនីាងឈែើយឥ ូវ ចងយ់កឈ្វើរបពនធ ឈគថាឈគអ្រទ់ស់ឈទប៉ុហនតឲឈៅ
សួរហមឪ៉ឈៅ ឈែើយហមខ៉្ុ ំកសួ៏រម្ភត យនិងឪពុក ម្ភត យឪពុកឈគថាអ្រទ់មទរអ្ីឈទ ឈ្វើមចិឲហររបថ្ពណី្ហខមរណា 
ឈែើយឈៅអាអ្នកជិរខាងែនឹងឈៅ ពឈីដើមចយតាអ្ងារខលោះចង៣កបំ៉ុង ៥កំប៉ុងអ្ញ្ជ ឹងឈៅ អ្ងារមហូបឈយើងណា 
ខលោះឈគម្ភនអ្ងារសល់ឈគចងខលោះឈៅ ឈយើងឈ្វើែនឹងរគបឈ់នោះថាកុឲំរលំងរបថ្ពណី្របស់ឈគ របស់ខាងរសីែនងឹ
ណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈគអ្រម់្ភនយកលុយយកោកអ់្ីឈទ ប៉ហុនតឈគដល់ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈគរបគល់ឲខាងឈយើងឈ្វើអ្ឈី្វើឈៅ បាន
ឈរៀបចំហមឪ៉ខាងរសីខាងរបសុអ្ីទទួលដងឹលឺអ្ីឈែើយអ្ស់ហា ហសនដូនតាអ្ីឈែើយឈៅឈពលោៃ ចមកឈយើង
ែូបនំបញ្ចកប់ាញ់ែយឈៅ ឈៅឈភ្ៀវែនឹងណាឈរៀបអ្ីម្ភនរុណាម្ភនហរគណារោលកឈនទល។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ ឈែើយឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុសបានជាឈចោះអាននិងឈចោះសរឈសរភាសាហខមរបានឈរៅរជោះឈទឈោក
អ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ឈំែ! 

ក៖ បាទ!ៗ។ 



ខ៖ ឈអ្ុើ! អ្ក្រហខមរឥ ូវខ្ុ ំអានបាន ប៉ហុនតខ្ុសំរឈសរអ្នឈ់ពកសរឈសរអ្រឈ់កើរឈទ ឈមើលឈចោះហរឈមើល។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈបើអ្ក្រ្ំៗ ឈចោះឈមើលឈកើរឈបើអ្ក្ររូចៗឈចោះចបប់ឈណាត យ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ ឈែើយឈោកអ្៊ុ៊ុំម្ភនឈចោះភាសាអ្ីឈរៅពីភាសាហខមរឈទឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ អ្រឈ់រៀនឈទ ប៉ុហនតឈរៀនអ្ក្រពឈីដើមឈរៀនអ្ក្រហខមរចូលថាន កទ់៩ី ឈគឈរៀនបារាងំឈែើយណា។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ អាែនឹងឈចោះ ប៉ហុនតបារាងំឈយើងឈរៀនថាន កទ់ី៩ ទី៨ ទ៧ី កយ៏កឈរបើោរមនិឈកើរហដររគានប់ានហរឈចោះរិចរួចអ្ី
ែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ ឈែើយឈោកអ្៊ុ៊ុំបានឈរៀនអ្ុឺ! បានកំររិថាន កទ់បី៉ុនាម នហដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ រំបលងោឈលសោលពីឈដើម ថាន កទ់ី៦ពឈីដើម។ 

ក៖ អ្នុវទិាល័យអ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្៊ុ៊ុំហន?៎ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្៊ុ៊ុំឈរើសាោឈរៀនរបស់ឈោកអ្៊ុ៊ុំឈៅណាហដរោលែនឹងឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅចំបកឈ់យើងអ្ឈងាងែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ អ្នុវទិាល័យឥ ូវឈគដាកអ់្នុវទិាល័យសុខអានែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ មនុឈៅែនឹងឈគដាកអ់្នុវទិាល័យសឈមតច ឥ ូវឈគដាកអ់្នុវទិាល័យសុខអាន។ 

ក៖ ឈែើយឈរើឈោកអ្៊ុ៊ុំឈៅចអំ្!៎ សាោឈរៀនមញិអ្៊ុ៊ុំឈ ម្ ោះអ្ីឈគឈោកអ្៊ុ៊ុំសាោឈរៀនមញិ? 



ខ៖ ពឈីដើមសាោឈរៀនែនឹងអ្ុឺ! ពីជនំានខ់្ុ ំែនឹងដាកអ់្នុវទិាល័យសឈមតចឪ ឥ ូវឈគដាកអ់្នុវទិាល័យសុខ
អាន។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ ឈរើឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុសម្ភនមរិតភក័្កកាសនិរសាន លហដល្ំធារុជាមយួគាន ហដរឈទឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ម្ភនឈរើ! 

ក៖ ម្ភន! ចុោះពួកគារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្ីហដរអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈែ! អាពួកែនឹងឈបើតាមគិរឈៅោលឈៅឈរៀនជាមយួគាន  ខ្ុ ំឪពុកម្ភត យអ្រសូ់វសាា ល់ សាា ល់រាបអ់ានគាន
កនុងសាោអ្ញ្ជ ឹងណា។ 

ក៖ មរិតភក័្កកាៗ  ឈោកអ្៊ុ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះអ្ីខលោះ? 

ខ៖ មរិតភក័្កកាឥ ូវឈបើនិយាយរមួឈៅឈគឈៅរតាកំកអ់្ីឈនាោះ។ 

ក៖ ឈៅរតាកំក!់ 

ខ៖ បាទ! ខ្ុ ំឈៅភនឈំពញឈនោះ ឈគម្ភនរបពនធម្ភនកូនឈែើយ ម្ភនរបពនធម្ភនកូនឈៅហបកគាន អ្ស់ឈៅ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈបើឈៅឈរៀនឈៅឈចោះតារាបអ់ានគាន  តាថ្ងៃឈៅរ ិ៍អ្ញ្ជ ឹងឈយើងឈចញពីអ្នុវទិាល័យឈរៀនរពកឹឈទណា ឈម៉្ភង
មយួដណ្ត បឈ់ចញឈៅផទោះឈែើយ ដល់តាយឈបើោៃ ចថ្ងៃអាទិរយបានមកឈដក។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ អ្ុ!ឺ ចុោះោលែនឹងឈោកអ្៊ុ៊ុំជាតាងំពីរូចរែូរដល់វយ័ប៉ណុ្ាឹ ងឈោកអ្៊ុ៊ុំធាល បរ់បកបមខុ
របរអ្វខីលោះហដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ែុ!ឺ ខ្ុតំាងំពីឈ្វើរដឋរបហារបានដងឹពិបាក ជនំានែ់នឹងឈៅឈរៀនឈ្វើរដឋរបហារទំោកស់ឈមតច សីែនុ 
ឈែើយណាស់  ដល់អ្ុ!ឺ  របោសមកឈោកលុននល់អាែនឹងវាពិបាកបនតិច   ហមឪ៉ឈៅដីរឈំដាោះខ្ុ ំឈៅភនឈំពញ 
អ្ញ្ជ ឹងលុយោកអ់្ីវាពិបាកបនតិចឈែើយ។ 

ក៖ ឈែើយោលែនឹងឈោកអ្៊ុ៊ុំឈ្វើរបកបោរង្ករអ្ីហដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទខ្ុ ំឈៅភនឈំពញែនងឹឈៅតាផទោះបងបអូនសំឈគឈៅ ឈែើយឈគឲហរបាយសីុលុយោកអ់្ីឈយើង ោលណា
ឈយើងឈចញពឈីរៀនឈចោះឈយើងរកោរង្ករឈ្វើខលោះឈៅណា។ 



ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ ចុោះៗ ឥ ូវឈោកអ្៊ុ៊ុំរបកបោរង្ករអ្ីហដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឥ ូវរាល់ថ្ងៃែនឹងរបបដូចថាឈយើងឈៅកហនលងឡាន ឈបើឈគខវោះអ្ញ្ជ ឹងឈគឈរឈៅជួយ ឈគឈៅឈយើងបានលុយ
ចយឈៅណា ជួយ ឈ្វើមយួឈគ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ឈែើយឈបើថ្ងៃណាឈគអ្រឈ់គអ្រឈ់ៅ ថ្ងៃណាឈគរវល់ឈគឈរឈយើងឈៅឈៅ។ 

ក៖ ជា្មមតាមយួអាទិរយអ្ញ្ជ ឹងឈគឈរឈៅឈោកអ្៊ុ៊ុំឈៅជួយ បានប៉ុនាម នថ្ងៃហដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ វាមនិឈទៀងឈទអាែនឹង ជួនណាបីថ្ងៃ ជួនណា៥ថ្ងៃកម៏្ភន ថ្ងៃណាអាទិរយណាអ្រ់ៗ ឈៅ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ អ្ញ្ជ ឹងដូចជាតាងំពីវយ័ឈកមងរែូរដល់ឈពលឈនោះ ឈរើជីវរិរបស់ឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុសម្ភនោរ
ផ្ទល ស់បតូរអ្វីខលោះហដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទខ្ុ ំឈបើនិយាយឈៅ ខ្ុ ំឈៅថាដូចោនព់ីបុរាណ្អ្ញ្ជ ឹងឈៅណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ មនិសីុមនិផឹក មនិឈដើរោោអាវ៉ាហសអ្ី អ្រឈ់ទឈៅខ្ុ ំ្មមតាអ្ញ្ជ ឹងអ្រម់្ភន តាងំពីចូលសាសនាមកបារ ី
កហ៏លងជករ់សាកហ៏លងផកឹ អ្កីហ៏លងបោ៉ះោល់ហដរឈយើងោនោ់កយសចចៈថា សាសនាចរកលអឈយើងហរបរបួល
បានសុខភាពឈយើងលអឈទៀរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ វាអ្រសូ់វឈឈឺបើោលឈៅផឹកឈៅជកឈ់ៅសីុ វាឈញ៉ឺាបណ់ាស់មយួហខចងឈ់អឺ្ស់២០ថ្ងៃ។ 

ក៖ បាទ! ឈែើយឈោកអ្៊ុ៊ុំចូលរពោះវហិារឈយើងែនឹងតាងំពីឆ្ន ណំាហដរ? 

ខ៖ បាទ! ខ្ុចូំលតាងំពី១៤ ហខ ១១ ថ្ងៃ ១៥។ 

ក៖ ២០១៤ អ្ូ! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អ្!ូ ឈោកអ្៊ុ៊ុំចូល? 



ខ៖ ចូលវាហជករបពនធខ្ុ ំសាល ប។់ 

ក៖ ែនឹងៗ។ 

ខ៖ របពនធខ្ុថំា តាឯងឥ ូវខ្ុ ំសាល បឈ់ែើយ តាឯងឈៅចូលសាសនាឈៅ ឈែើយហលងជកហ់លងសីុហលងផឹកអ្ី
ឈៅ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ខ្ុកំឈ៏ជឿតាមគារឈ់ៅ ខ្ុ ំចូលដល់ឥ ូវខ្ុ ំហលងជកហ់លងសីុហលងផឹកអ្ ីចបែ់ម៉ងឈរឿងសីុផកឹអ្ីចប។់ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្៊ុ៊ុំម្ភនដូចជា ឈរើមហូបហដលឈោកអ្៊ុ៊ុំចូលចិរតជាងឈគែនឹងមហូបអ្ហីដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្!ូ ខ្ុ ំអ្រឈ់ៅផទោះកូនឈ្វើអ្ីែូបែនឹង។ 

ក៖ អ្រម់្ភនមហូបពិឈសសសំរាបខ់លួនឯង? 

ខ៖ អ្រព់ិឈសសអ្ីឈទ! 

ក៖ ហាស់!ៗៗៗ។ 

ខ៖ ខ្ុអំ្រក់ម៉មងអ្រអ់្ឈីទ ឈបើកូនវាឈ្វើមនិឆ្ៃ ញ់ខ្ុ ំឈៅទញិពីរោនប់ោីនអ់្ីយកមកែូបែម៉ង។ 

ក៖ អ្!ូ 

ខ៖ កុឲំទស់គាន ឈរឿងឈពលបាយែូបអ្ីខាម ស់ឈគអាែនឹង។ 

ក៖ ឈែ! ោល ចឈោកអ្៊ុ៊ុំម្ភនហដល អ្នកខលោះឈគម្ភនមហូបសំណ្បច់ិរតរបស់ឈគ ហាស់!ៗ។ 

ខ៖ អ្រឈ់ទ ខ្ុអំ្រអ់្ញ្ជ ឹងឈទ។ 

ក៖ ែូ! អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈៅផទោះខ្ុ ំរសួលណាស់ ឈបើមហូបមនិឆ្ៃ ញ់ខ្ុ ំឈៅទិញឈរៅឈែើយយកមកែូបពរីបីោនែ់នឹងឈែើយ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ ឈែើយជាឈោកអ្៊ុ៊ុំអ្ុឺ! និយាយពហីលបងរបជារបិញវញិឈោកអ្៊ុ៊ុំចូលចិរតហលបងអ្ីហដរ? 



ខ៖ អ្រឈ់ទឈបើខ្ុ ំថា មយួឆ្ន អំ្ីចូលឆ្ន ចូំលអ្ីឈដើរឈលងអ្ីតាមកហនលងឈនោះហដរ ឈសៀមរាបអ្ី កំពងឈ់សាមអ្ី អាែនឹង
ឈៅ ឈបើថាឈៅឈលងអ្ងាុញឈលងឈូងអ្ី អ្រម់្ភនឈទ។ 

ក៖ ហាស់!ៗ អ្រហ់ដលអ្ញ្ជ ឹង។ 

ខ៖ អ្រហ់ដរឈទ តាងំពីរូចមកខវោះអ្ ី ហខឈបើគិរឈៅពឈីដើមហាស់ ហដលចូលឆ្ន ចំិនរចួចបហ់រឈដើមកុមាៈមក គឺ
ឈលងរែូរឈែើយឈូង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ពឈីដើមសបាយណាស់ ឈែើយឈៅរសុកខ្ុ ំឈគឈលងរែូរដល់ចូលឆ្ន ឈំែើយបានឈគឈបឈ់លង។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈែើយឈពលឈគឈលងជនំានែ់នឹង ឈគអ្រម់្ភនរបថ្ពណី្អ្ីអ្រម់្ភនដូចអ្ញ្ជ ឹងឈទណា អ្រម់្ភនដឹកកូនរកមុំ
ឈគឈដើរឈលងអ្ ី រាកទ់កសីុ់ផឹកអ្ីអ្រឈ់ទ ឈលងសបាយនិយាយគាន ឈៅកហនលងរុលកទ់ឹកកកអ្ញ្ជ ឹងឈៅណា 
និយាយគាន ែនឹងបាន ហរផទោះឈៅរាងខលួន។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ ឈរើឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុសអ្ុឺ! ម្ភនឈៅចងចចំឈរមៀងណាហដលឈោកអ្៊ុ៊ុំបានឈរៀនតាងំពឈីកមងៗ 
រែូរដល់ឈពលឈនោះឈទ? 

ខ៖ អ្!ូ ឈបើចឈរមៀងអ្អី្រ ់ឈយើងពីឈដើមអ្រម់្ភនឈរឿងថាដឹងតាឈរៀនៗ ែម៉ងអ្រម់្ភនចឈរមៀងឈដើរឈរចៀងអ្។ី 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្៊ុ៊ុំអ្រម់្ភនឈចោះមយួបទណា? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ ឈចោះហរសូមពរឈទវតាែនឹងឈចោះតាប៉ុណ្ាឹ ង អ្រម់្ភនអ្ីឈដើរឈៅ ឈយើងពីឈដើមនិយាយរមួឈៅយុវជនយុវ
នារគីិរឈៅឈគអ្រម់្ភន ឈដើរសិរហរបីកង ់ ពីឈដើមអ្រសូ់វម្ភនម៉ូរូឈទណា ឈយើងអ្រហ៊់ានឌុបកូនឈគឈទៀរណា 
ខាល ចឪពុកម្ភត យឈគរបោនហ់ាស់។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។  

ខ៖ ឥ ូវឈនោះឈឃើញឈគអ្ឈីៅឌុបឈៅអ្ីែនឹងម្ភន។ 

ក៖ ហាស់!ៗៗៗ។ 

ខ៖ ម៉រូូអ្ីអ្!ូ យ៉ាបណ់ាស់។ 



ក៖ អ្ុ!ឺ ឈរើម្ភននរណាឈៅកនុងរកមុរគសួាររបស់ឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុសឈចោះឈលងឧបករណ៍្ឈភលងឈទឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រម់្ភនឈទ ពីឈដើមឲឈៅឈរៀនដឹងតាឈរៀនែម៉ង អ្រម់្ភនឈៅឈរៀនឈភលងឈរៀនអ្ឈីទ ឈរៀនឈបើថារបលងឌីផលូមជាប់
អ្ញ្ជ ឹងរបលងរគូ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ បាទ! ម្ភនតាអ្ញ្ជ ឹង ឈបើរបលងរគូមនិជាបឈ់ទម្ភនតាឈរៀនរឈៅឈទៀរម្ភនតាប៉ណុ្ាឹ ង។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្៊ុ៊ុំអ្ុឺ! ផទោះឈោកអ្៊ុ៊ុំសាន កឈ់ៅសពវថ្ងៃែនងឹជាផទោះរបស់ឈោកអ្៊ុ៊ុំផ្ទទ ល់ឬយ៉ាងមចិ? 

ខ៖ បាទ! ផទោះរបស់ខ្ុ ំផ្ទទ ល់។ 

ក៖ ឈែើយផទោះែនឹងឈោកអ្៊ុ៊ុំបានជួយ សាងសងខលោះៗហដរឬឈទឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទោលែនឹងខ្ុ ំឈ្វើោរ ខ្ុ ឈំ្វើប៉លីុូសហាស! ខ្ុ ំឈៅឈៅឈខរតខ្ុ ំអ្រឈ់ៅឈនោះឈទ ឈែើយយាយខ្ុ ំគារឈ់ៅ
ភនឈំពញែនឹង គាររ់កសីុគារច់ងោរផងទិញផទោះែនឹងផង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈែើយលុយខ្ុ ំឈផ្ើរមកចិញ្ច ឹមកូនចិញ្ច ឹមរបពនធឈៅ ឈែើយគាររ់កសីុឈៅអ្ឡូាពំិចែនឹង គារម់យួថ្ងៃមនិ
ដឹងបានប៉ុនាម នឈទ មកដល់គារទ់ិញផទោះែនឹងខ្ុ ំអ្រដ់ងឹផង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ ឈែើយផទោះឈោកអ្៊ុ៊ុំឈ្វើពអី្ីខលោះឈោកអ្៊ុ៊ុំសម្ភា រៈ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទងម។ 

ក៖ ងមែម៉ង។ 

ខ៖ ផទោះឈគឈ្វើងមគារទ់ិញរសាបែ់ម៉ង។ 

ក៖ ផទោះែនងឹឈោកអ្៊ុ៊ុំទិញតាងំពីឆ្ន ណំាហដរឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ផទោះឈបើនយិាយរមួគារទ់ិញតាងំពឆី្ន ២ំ០០០ែ៎!។ 



ក៖ បាទ! ឈោកអ្៊ុ៊ុំអ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ ឈែើយអ្រឈ់ទសឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុស ឈរើឈោកអ្៊ុ៊ុំរបសុម្ភនអ្ុឺ! ជនំាញ
អ្វីខលោះហដលឈោកអ្៊ុ៊ុំបានឈរៀនបនតឈវនពីរកុមរគួសារឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុស? ដូចជា ឪពុកម្ភត យគារឈ់ចោះជំនាញឈែើយ 
គារប់ឈរងៀនឈោកអ្៊ុ៊ុំបនត? 

ខ៖ គារព់ីឈដើមគារជ់ាងសំណ្ង ់ប៉ុហនតខ្ុ ំអ្រ់ៗ  ឈរៀនតាមគារផ់ង។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹង! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុស។ ឈែើយដូចជាសូមឲឈោកអ្៊ុ៊ុំជួយ របាបក់មួយពីឈពលឈវោហដលលំបាក
បំផុរឈៅកនុងជីវរិរបស់ឈោកអ្៊ុ៊ុំបានហដរឬឈទឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាន! ពបិាកជាងឈគជនំានអ់ាពរែនឹងែម៉ង សីុអ្រឈ់វទនាណាស់។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ តាឈរោកឈ ើងឈដកយបឈ់រោលឈ ើងឈឃើញពនលឺថ្ងៃែនឹងថារស់មយួថ្ងៃឈទៀរឈែើយ ឈែើយតាយបម់កភយ័
ឈទៀរឈែើយ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ មនិដឹងវាយកឈៅថ្វឈ៉ចលសាម លម៉្ភន អាែនឹងនយិាយឲអ្ស់អាែនឹងហ៎ា! 

ក៖ ែនឹងអ្ុឺ! កនុងជីវរិឈោកអ្៊ុ៊ុំឈពលែនឹងពិបាកជាងឈគឈែើយឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ពិបាកឈែើយបានថាឈយើងឈដកឈ ើងឈឃើញពនលឺថ្ងៃថារស់ឈែើយណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ តាយបម់កបាយរចួែនងឹគិរឈែើយ ឈែើយមយួយប់ៗ  វាយកឈៅឈដកជិរគាន អ្ញ្ជ ឹងវាឆាឹសឈៅ យូរៗយុវ
ជនចងអ់្ស់។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ អ្ស់ឈគរបហែលដល់ឈយើងមនិដឹង។ 



ក៖ បាទ! ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ ឈែើយឈៅឈពលហដលឈោកអ្៊ុ៊ុំជួបអ្ុ!ឺ ភាពពិបាកអ្ញ្ជ ឹង ឈរើឈោកអ្៊ុ៊ុំឈ្វើោរតាងំចិរត
យ៉ាងមចិឈដើមបយីកឈនោះវាឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ្វើោរែនឹងឈយើងឈៅឈ្វើពលកមម វាដាកក់ំនរណ់ាឈ្វើតាមកនំរែ់នឹងឈៅ ឈយើងឈៅរបឆ្ងំវាមចិឈកើរ 
ឈពលរពលឹមឈ ើងអ្ុឺ! ឈយើងវាឈពលោៃ ចចុោះពីឈម៉្ភង៥អ្ញ្ជ ឹង វារបាបហ់សអកជួបឈៅកហនលងណាឈម៉្ភង៥ឈយើង
ភ្ាកម់ុនឈយើងឈៅមុនឈៅ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ កុំវាដល់ឈម៉្ភង៧ ៨អ្ ីវាខុលវនិយ័របស់វា។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ អ្ុឺ! អ្រឈ់ទសឈោកអ្៊ុ៊ុំរបសុ ឈរើឈៅកនុងជីវរិឈោកអ្៊ុ៊ុំែនឹងឈោកអ្៊ុ៊ុំគិរថាឈពលណាហដលឈោក
អ្៊ុ៊ុំម្ភនចិរតសបាយរកីរាយជាងឈគ? 

ខ៖ ម្ភនចិរតសបាយរកីរាយឈពលរឈំដាោះឈែើយែនឹង ឈយើងម្ភនផារ ម្ភនវរត ម្ភនសាោឈរៀន ឈែើយឈយើង
ម្ភនរបពនធម្ភនកូនអ្ញ្ជ ឹង ឈយើងអ្រសីុ់កឈ៏ៅសបាយចិរតហដរ ឈរោោះអ្ីឈយើងអ្រដ់ងឹថាថ្ងៃែនឹង ឈគហលងយក
ឈយើងឈៅសម្ភល បឈ់ែើយ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈបើឈយើងរកឈៅរបពនធកូនអ្ីវាសបាយចិរតអ្ីវាមលូគាន ែនឹងណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ ឈរើឈៅឈពលហដលឈោកអ្៊ុ៊ុំរបសុនូវវយ័ឈកមង ឈរើឈោកធាល បម់្ភនសងឃមឹចងប់ានអ្វីហដរ
ឈៅឈពលហដលឈោកអ្៊ុ៊ុំ្ំឈ ើង? 

ខ៖ ខ្ុ ំពីឈដើមពីឈៅយុវជនែនឹងណាឈៅឈកមងណា ហមឲ៉ឈៅឈរៀនែនងឹគារខ់ំថាកូនមយួៗឲឈៅឈរៀន ឈដើមបឈីរៀន
ឈៅឈចោះដងឹឈៅរបលងឈ្វើរគូ ឈែើយគារថ់ាគារអ់្រម់្ភនអ្ីហចកឲឈទម្ភនហរចឈំណ្ោះែនឹងហចកឲឈទ។ 

ក៖ បាទ! ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងបណំ្ងរបាថាន ពីរូចរបស់ឈោកអ្៊ុ៊ុំអ្វីហដរ? ឈែើយ្ំឈ ើងបានដូចបណំ្ងឈទឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រដូ់ចឈទឈដាយសារឈរៀនរបលងឈ្វើរគូដត៏ារដឋរបហារឈៅវា ហមឪ៉ឈៅហរសឈយើងឈៅភនឈំពញបានលុយឯ
ណាឈរៀន។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ ឈបើសិនជាឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុសអាចផ្ទត អំ្វីមយួឈៅោនកូ់នឈៅរបស់ឈោកអ្៊ុ៊ុំជំនានឈ់រោយៗ 
ឈរើឈោកអ្៊ុ៊ុំរបសុនឹងផ្ទត ឈំផ្ើរអ្វីខលោះឈៅោនព់ួកឈគឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 



ខ៖ កូនឈៅរាល់ថ្ងៃឈនោះ ខ្ុថំាឈយើងឈរៀនឈចញពីឈរៀនមក ឈយើងឈៅឈរៀនគួរឈៅឈរៀនគួរឈៅ អ្រឲ់ខាល ចរាល់ថ្ងៃឈនោះ 
កូនឈៅជំនានឈ់រោយខាល ចហរឈរគឿងឈងៀនែនឹងែម៉ង ឈែើយតាឈរគឿងឈងៀនឈែើយពិបាកណាស់ ពិបាករបឈៅ
ណាស់។ 

ក៖ ឈែើយម្ភនអ្ីឈទៀរឈទហដលអ្៊ុ៊ុំចងផ់្ទត ឈំផ្ើរឈៅោនព់កួគារឈ់ោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភនឈរើ! ហណ្នាគំារឲ់លអឈៅ ឈែើយរបាបកូ់នឈយើងឈៅ របាបកូ់នឈៅឈយើងឈៅណា ឈអ្ើតាមដានវាផង
ឈោវាឈៅឈរៀនអ្ី ហសបកុបជាមយួមនុស្លអៗ អារកក់ៗ  ឈែើយសមយ័ឈនោះ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ អ្ុឺ! អ្ញ្ជ ឹងកមួយសូមអ្រគុណ្ឈោកអ្៊ុ៊ុំឈរចើនហដលឈោកអ្៊ុ៊ុំបាន អ្ុឺ! ជបួពិភាកាជាមយួ
និងកមួយ នងិផតល់កិចចសម្ភា សឈនោះដល់កមួយឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈែើយមនុនឹងបញ្ចបឈ់ៅរបហែលជាកមួយ សំងររបូអ្៊ុ៊ុំខលោះៗ ឈដើមបទុីកជាអ្នុសាវរយី។៍ ឈរើឈោកអ្៊ុ៊ុំរបសុ
អ្នុញ្ញា រឲកមួយឈ្វើោរដាករ់បូងរ និងបទសម្ភា សឈនោះឈៅឈលើឈគែទំពរ័របស់សាកលវទិាល័យ Brigham 
Young បានហដរឬឈទឈោកអ្៊ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាន ខ្ុ ំឯកភាព។ 

ក៖ ឈែើយសាកលវទិាល័យនឹងផតល់ជូនឈោកអ្៊ុ៊ុំនូវ ចាបង់រចមលងមយួថ្នបទសម្ភា សរបស់ឈោកអ្៊ុ៊ុំ 
ឈែើយឈោកអ្៊ុ៊ុំអាចសាត បវ់ាឈៅឈលើឈគែទំពរ័មយួែនឹងឈៅឈពលណាកប៏ាន។ អ្ញ្ជ ឹងដូចជាកមួយម្ភនហរ
ប៉ុណ្ាឹ ងឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ កមួយអ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្៊ុ៊ុំ សូមជរំាបោ! 

ខ៖ បាទ! 

(ោរសហងែបពខី្ុ ំបាទ សីហា ខ្ុ ំដឹងថាអ្វីទងំអ្ស់ហដលឈោកអ្៊ុ៊ុំរបសុ ជា មង៉ ់បានហចកចយជាមយួខ្ុ ំគឺ ជា
ោរពិរ។ ខ្ុ ំដងឹថាឈោកអ្៊ុ៊ុំរបុសពិរជាបានជួបនូវោរលំបាកជាឈរចើនឈៅកនុងជីវរិរបស់ឈោកអ្៊ុ៊ុំ។ ឈទោះបជីា
ឈោកអ្៊ុ៊ុំបានជួបនូវោរលំបាកកឈ៏ដាយ កឈ៏ោកអ្៊ុ៊ុំមនិហដលចុោះចញ់ពីោរលំបាកទងំអ្ស់ឈនាោះហដរ ឈោក



អ្៊ុ៊ុំរកីរាយឈដើមបយីកឈនោះនូវភាពលំបាកទងំអ្ស់ឈនាោះណាស់ ឈដើមបឈីោកអ្៊ុ៊ុំរបសុអាចរកឈឃើញនូវជីវរិរកមុ
រគួសារមយួដល៏អរបឈសើរ។) 

 

 

 


