
ការសម្ភា សរបស់អ  ៊ុំ ចាន់ ស ផល 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ សនួ រាម   ខ៖អ្នកត្រូវឈេសម្ភា ស ឈ ម្ ោះចាន់ សផុល 

 

ក៖ ជម្រម្ភបសួរអ្ ុ៊ុំខ្ុុំឈ ម្ ោះសួន រាម។ ខ្ុុំមកពីសាកលBYUជាេម្ម្រម្ភងឈ ើមបីឱ្យឈយើងផាពវផាយ 
ត្រវរតិរូរររស់ត្រជាជនខ្ខមរឈយើង  ឈោយសារថាត្រឈេសគារ់បាន ឹងពីត្រវរតសាស្រសត ត្រវរតិរូរ 
ររស់ឪពុកម្តត យឈេម្តនន័យថាឈៅស្សកុខ្ខមរ  អ្រ់ម្តន ឹងឮពីត្រវរតិសាស្រសតររស់ឪពុកម្តត យឈេ 
ឈេ។ អ្ញ្ច ឹងគារ់ម្តនេឈត្ម្តងហ្នឹងមួយ ឈ ើមបីខ្សវងរកមតងឈេៀរ ូចជាសិសសឈៅ សាកលវេិា 
ល័យBYU។ គារ់បាន ឹងពីត្រវរតិរូរររស់ខ្ខមរចារ់អារមមណ៍ ឈ ើមបីគារ់មកឈលងឈៅស្សុកខ្ខមរ 
ឈយើង អ្ញ្ច ឹងសូមសាា ល់ឈ ម្ ោះអ្ ុ៊ុំឈ ម្ ោះអី្ឈេខ្ រ? 

ខ៖ ខ្ុុំឈ ម្ ោះចាន់ សុផល។ 

ក៖ ឥឡូវអ្ ុ៊ុំអាយុរ ុន្មម នឈហ្ើយ? 

ខ៖ ៦៧ឈហ្ើយ។ 

ក៖ ៦៧ឈៅេីឈនោះឈេឈៅភូមិ? 

ខ៖ ភូមិកមមករ។ 

ក៖ ស្សុកអី្ឈេខ្ រ? 

ខ៖ ឃុុំសាវ យឈបា  ស្សុកសខ្ងែ ឈខរតបារ់ ុំរង។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំត្កុមត្េួសារររស់អ្ ុ៊ុំម្តនគាន ចុំនួនរ ុន្មម នន្មក់ខ្ រ? 

ខ៖ ម្តនគាន ចុំនួន៩ន្មក់ សុេធខ្រឈកមងកុំត្ាៗ។ ខ្ុុំជី ូនចិញ្ច ឹមឈៅឱ្យឈរៀនសូត្រ  សពវថ្ងៃហ្នឹង 
ឈហ្ើយជីវភាព ខ្ុុំឈ ើរឈោសខយល់ឱ្យឈេឈៅឈហ្ើយ  បានលុយមកត្គាន់ខ្រឱ្យឈៅឈៅឈរៀនគាម ន 



បានឈ្វើោរអី្ ុ្ំ ុុំនឹងឈេឈេ។  ជីវរិខ្ុុំ ូចថាពីឈ ើមមកក៏កម្សត់ខ្ រ ពីឈ ើមមកក៏ខ្ម ឪម្តនភាពត្កី
ម្ររឪពុកម្តត យឈឺ។  ខ្ុុំឈៅវយ័១៣ឆ្ន ុំ ឈ្វើខ្ស្សឈ្វើចម្ភា រចិញ្ច ឹមខ្ម ឪឈៅ ល់ជុំន្មន់៧៥ ក៏ខ្រកពី 
ខ្ម ឪឈេៀរ ខ្រររហ្ូរ ល់ជុំន្មន់ ប ៉ុល ពតឈវេន្មហ្នឹង។ អាពតមួយ ងឈេៀរ   ល់ឥឡូវចរ់ 
ជុំន្មន់ហ្នឹងឈហ្ើយ ចូលវយ័សពវថ្ងៃវយ័ចិញ្ច ឹមឈៅខលោះ ម្តនខ្ម ខលោះម្តនឪពុកឈៅឈចោះខ្ររស ូឈៅ។ 
ឈហ្រុខ្រជីវរិហ្នងឹរស់ ូចថាជីវរិសារសូនយឈៅអាណិតខ្រឈៅឈេ គាម នអី្សពវថ្ងៃឈនោះឱ្យខ្របាន
ចម្លងឈៅឱ្យរួចបានឈរៀនសូត្រខលោះ បានឈរៀនត្រឹមថាន ក់េី៥ េី៦ខលោះ ចុំណង (រកលុយឈ ើមបីឱ្យឈៅ 
ឈរៀន) ឈៅតុំងពីរូច ឈហ្ើយឥឡូវឈរៀនបាក់ឌុរ ឈហ្ើយឥឡូវធ្លល ក់បាក់ឌុរឈេៀរគាម នោរងារអី្ 
ឈ្វើឈេ។ឈរើឈយើងធ្លល ក់បាក់ឌុរោរលុំបាកកនុងត្េួសារឈចោះ ខ្រម្តនឈហ្ើយឈេអ្នកម្តន ឈចោះខ្រម្តន 
ឈហ្ើយខ្ុុំភាពត្កីត្កឈចោះខ្រត្កីត្កឈងើរវាមិនរួច។ ឈយើងរម្ទោ សថាឈយើងមិនរកមិនត្កចុោះ  ឈរើរក 
ណា ឈរើឈៅឈៅរូចៗ ឈហ្ើយខ្ម ឪឈេខលោះត្ាត់ម្រាសគាន អ្ស់ខលោះ សាល រ់ខលោះរស់ ល់ជីវរិរាល់ថ្ងៃ 
ហ្នឹងេឺជីវរិចិញ្ច មឹឈៅឈេ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងចង់ ឹង...... 

ខ៖ ឈ ម្ ោះពិរត្បាក ររស់ខ្ុុំឈ ម្ ោះកនុងរញ្ច ីជារិ។ ចាា៎ស! ឈ ម្ ោះកនុងអ្រតសញ្ញណប័ម្រតខ្ុុំ 
ឈ ម្ ោះចាន់ សុផល។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំម្តនឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈេ? 

ខ៖ ឈៅឈត្ៅម្តនខលោះឈេឈៅខ្ុុំថាខ្យ រ ខលោះឈេឈៅខ្ុុំថាយី ក។រ ុខ្នតឈ ម្ ោះកនុងរញ្ជ ីជារិខ្ុុំ
ឈ ម្ ោះ ចាន់ សុផល រ ុខ្នតអ្នកត្រជាជនភូមិផងររងជាមួយគាន ឈេឈចោះខ្រឈៅឈយើង ឈលងឈហ្ើយ 
យីឈយ រហ្នឹងក៏ពីកុំឈណើ រខ្ម ោក់ឱ្យខ្ រ។ 

ក៖ បាេ!  

ខ៖ រ ុខ្នតមិនខ្ លម្តនាកយហ្នឹងឈេ ឈត្រើខ្រាកយ ចាន់ សុផលខ្ លឈ្វើសុំរុត្រកុំឈណើ រអី្
ឈណាោះ។ 



ក៖ ចុោះឈ ម្ ោះអី្កុម្តរ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះពីកុម្តឈៅភូមិឈេឈៅឈយ រ ល់ឈពល ុ្ំឈពញវយ័ សពវថ្ងៃឈនោះឈេោក់ ចាន់ សផុល 
តមរញ្ច ីជារិ។ 

ក៖ ចង់ ឹងថាឈត្ៅពីភាសាខ្ខមរអ្ ុ៊ុំអាចនិយាយភាសាអី្ឈផសងឈេៀរឈេ? 

ខ៖ អ្រ់ឈចោះឈេ! ភាសាខ្ខមរឈមើលខ្រអ្កសរមិនោច់ផងហ្នឹង ឃ្លល ខលោះឈមើលមិនយល់ក៏រលំងឈចាល 
ឈៅ។ 

ក៖ បាេ!  

ខ៖ ោលឈៅពីរូចគាម នបានម្រៀន សូត្រអី្ខ្ម ឪត្កីត្ក ល់ឈហ្ើយឈរៀនអ្រខរកមម្មមតហ្នឹង ល់ 
ឈពលឈនោះ ឈៅស្សុកឈេសររ់ចុោះររ់ឈឡើងក៏ (ត្រឈេសម្តនសង្គ្ងាា ម) ខ្រកបាក់គាន អ្ស់រហ្ូរ ល់ 
សពវថ្ងៃឈនោះ មិនខ្ លជួររងរអួនណា ឥឡូវម្តនម្តត យមីងមួយស្សុកកុំឈណើ រសពវថ្ងៃហ្នងឹ។ គារ់ 
អាយុ៧២ឈហ្ើយកមួយឈនោះ៦២ឈហ្ើយ។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំឈចោះសរឈសរភាសាខ្ខមរឈេ? 

ខ៖ ខ្ុុំមិនឈចោះសរឈសរ ឈចោះខ្រអាន អាន ូចថាឈយើងឈមើលបានខលោះ។ ឈរើពីឈ ើមខ្ុុំសរឈសរឈកើរឈរើ 
រ ុខ្នតចារ់ពីជុំន្មន់ ប ៉ុល ពត មកខ្៉ុំសរឈសរឈលងឈកើរអ្ញ្ច ឹងចាុំខ្រឈមើលឈេ។ ខ្ុុំឈមើលឈៅ ូចថាខ្ុុំ 
អានោខ្សរអី្អ្ញ្ច ឹងឈៅមួយឃ្លល ៗ ខ្រឈរើឱ្យសរឈសរខ្ុុំមិនឈចោះសរឈសរឈលខខ្ុុំសាា ល ់រ ុខ្នតខ្ុុំ 
សរឈសរមិនឈកើរ។ 

ក៖ ឈរើអ្ ុ៊ុំ ឹងថាអ្ ុ៊ុំឈកើរឈៅណាឈេ? 

ខ៖ ខ្ុុំឈកើរឈៅស្សុកឈម្តង ភូមិអូ្រម្ ើេី។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំអាយុរ ុន្មម នឈហ្ើយ? 

ខ៖ ៦៧! 



ក៖ ឈកើរឆ្ន ុំណា? 

ខ៖ ឈរើនិយាយពីឆ្ន ុំវញិឈកើរឆ្ន ុំនិយាយាមអ្រតសញ្ញណរត្រររសឈ់យើង១៩៥២។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំម្តនចាុំថ្ងៃអ្ ុ៊ុំឈរៀរោរឈេ? 

ខ៖ ខ្ុុំឈរៀនោលពីឆ្ន ុំ១៩៦៨។ 

ក៖ ចុោះពីណាឈរៀបការ? 

ខ៖ ឪពុកម្តត យខ្ុុំឈរៀរឱ្យ។ 

ក៖ ឈរើអ្ ុ៊ុំអាចត្បារ់បានឈេអ្ុំពីោរជួរគាន  ុំរូង។ 

ខ៖ ជួរគាន  ុំរូង ូចថា ឈយើងឈៅឈៅស្សកុឈេអ្ញ្ច ងឹឈៅឈឃើញ ឈយើងឈៅឈត្ាោះឈយើង ឈៅឈៅ ជា 
មួយរង ល់ឈយើងម្តនវយ័អាយុ១៦ឆ្ន ុំ តតសតី ណតឹ ងតមរយៈ ចាស់ៗអ្ញ្ច ឹងណា៎ អ្ញ្ច ឹងខ្ុុំោរ 
ឈៅឆ្ន ុំ១៩៦៧។ ឆ្ន ុំ១៩៦៩ ខ្ុុំម្តនកូនត្រុសមួយចូល ល់ឆ្ន ុំ១៩៧០ខ្ុុំម្តនកូនពីរឈហ្ើយ។ 

ក៖ ឈរើម្តនរណាត ោរឈេ? 

ខ៖ រណាត ោរម្តន  ូចថាឈយើងចារ់ខ្ចងឈៅចារ់អ្ស់ឈៅ (ឱ្យថ្ងលមហូរ ឬឈផសងៗ)។ ស្សុកឈយើង 
ោលអាពរ ោលស្សុកឈកើរសង្គ្ងាា មគាម នសលអី់្ឈេ សូមបីខ្រររូងរ សល់រូរមួយខ្ រោល 
ឈណាោះ ឈ្វើោរឈយើងេុកកនុងឈោបា វ ឈចោះបានជារ់មួយហ្នឹងឯង។ រូរងរគារ់ឈរឿងសបំ៉ុត
អាាហ្៍ពិាហ្៍ឈយើង ឈ្វើតុំងពីឆ្ន ុំឈណាោះមក មិន ឹងឈៅណាអ្សឈ់ៅបារ់អ្ស់ឈហ្ើយ ខ្ម ឪ
សាល រ់អ្ស់ឈហ្ើយ ខាងខ្ម ឈកមកក៏សាល រ់អ្ញ្ច ឹងឈៅបារ់អ្ស់គាម នអ្សអី់្ឈេ។ ពីឈ ើមមកឈយើងឈៅ 
ជាមួយខ្ម ឪចុំនួនកូនស្សី៦ន្មក់ ត្រសុ២។ រ ុខ្នតសាល រ់អ្ស់ឈហ្ើយឈៅខ្ររងស្សីមួយ រីន្មក់ឈេៀរ 
សាល រ់អ្ស់ឈហ្ើយ។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំជាកូនេីរ ុន្មម ន? 



ខ៖ កូនេី២។ រងស្សីខ្ុុំគារ់ឈៅសពវថ្ងៃគារ់រងេី១ រន្មា រ់មកខ្ុុំេី២ េី៣ ល់េី៦សាល រ់ អ្ស ់
ឈហ្ើយ។ ឥឡូវ ូចថាឈៅរស់ឈៅជាមួយកូនអ្ញ្ច ឹងណា៎ ឈមើលកូនឈមើលឈៅអ្ញ្ច ឹងឈយើងឈៅផាោះ 
ឈេរកសុីចិញ្ច ឹមកូនចិញ្ច ឹមឈៅឈៅអ្នកណាអ្រ់ខ្ម ឪខ្ុុំអ្នកឈមើលអ្ញ្ច ងឹឈៅ។ 

ក៖ ថ្ងៃខ្ខកុំឈណើ រររស់ឪពុកម្តត យររស់អ្ ុ៊ុំម្តនចាុំឈេ? 

ខ៖ អ្រ់ចាុំ! 

ក៖ បាេ! យូរម្ ើយ។ 

ខ៖ យូរឈហ្ើយ ខ្ុុំមិនអាចចាុំសុំរុត្រកុំឈណើ រររសគ់ារ់ឈេ  ឹងខ្រចាុំឈ ម្ ោះគារ់។ 

ក៖ បាេ! ឈ ម្ ោះអី្ឈេអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឪពុកខ្ុុំឈ ម្ ោះ ញុល ចាន់។ 

ក៖ បាេ! ម្តត យអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ម្តត យខ្ុុំឈ ម្ ោះនង ខ្រ  ម។ 

ក៖ ឈ្វើខ្ស្ស? 

ខ៖ ចាា៎ស! ឈ្វើខ្ស្សឈៅស្សុកឈម្តង ភូមិហ្ូរខ្វង។ 

ក៖ ចង់សរួឈេៀរអ្ ុ៊ុំម្តនចាុំថ្ងៃខ្ខកុំឈណើ រររស់ជី ូនជីតក៏អ្រ់ចាុំខ្ រ? 

ខ៖ អ្រ់ចាុំ! ជី ូន ឹងខ្រសាា ល់ឈ ម្ ោះគារ់ រ ុខ្នតឈយើងមិន ឹងគារ់ឆ្ន ុំណាអី្ឆ្ន ុំណាឈយើងមិន 
 ឹង។ 

ក៖ បាេ! 

ខ៖  ឹងថាខាងខ្ម ខ្ុុំឈ ម្ ោះ យី ហ្ងស។ 

ក៖ បាេ! 



ខ៖ ឈហ្ើយខាងពុកខ្ុុំឈ ម្ ោះ យី ខ្ ង និង ត ញុល។ 

ក៖ បាេ! 

ខ៖ ចាា៎ស!  

ក៖ ចុោះកខ្នលងឈកើរររស់គារ់អ្រ់ម្តនចាុំថាឈៅកខ្នលងណា? 

ខ៖ គារ់ឈកើរឈៅស្សកុហ្នឹងម ង។ 

ក៖ ស្សុកអី្ម្េអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ស្សុកឈៅភូមិអូ្រខ្វងហ្នឹងម ង ពីឈ ើមមកគារ់រស់ឈៅេឹក ីហ្នឹង។ 

ក៖ ឈពលណាខ្ រ? 

ខ៖ ឈពលណាឈម ច? 

ក៖ សុុំឈោសឈៅឈពលណាខ្ លអ្ ុ៊ុំម្តនចាុំថាឈៅឈពលណាខ្ លគារ់ចារ់កុំឈណើ រ? 

ខ៖ ស្សុកគារ់ឈៅហ្នងឹឈហ្ើយ។ 

ក៖ បាេ!  

ខ៖ ស្សុកគារ់ឈៅស្សកុហ្ូខ្វងហ្នងឹ។ 

ក៖ បាេ!  

ខ៖ គារ់បានរតីត្រពនធគារ់ក៏ឈៅអូ្រខ្វងហ្នឹងគារ់ឈៅហ្នឹងម ង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឪពុកម្តត យអ្ ុ៊ុំឈៅហ្នឹងោុំងអ្ស់? 

ខ៖ ចាា៎ស! ឈៅហ្នងឹោុំងអ្សគ់ាន ។ 

ក៖ ឈៅត្រឈេសកមពុជា? 



ខ៖ ចាា៎ស!  

ក៖ ម្តនចាុំឈខរតណាឈេ? 

ខ៖ ឈខរតបារ់ ុំរងឈយើង ភូមិ្អូ្រខ្វង ឃុុំខួចអ្ងាា  ី ស្សុកឈម្តងឫសស ីឈខរតបារ់ ុំរង។ 

ក៖ បាេ!  

ខ៖ ចាា៎ស!  

ក៖ អ្រ់ម្តនឈរឿងអី្ឈផសងឈេៀរ ឈត្ៅពីឈរឿងរា វហ្នឹងអ្រ់ម្តនចាុំអី្ឈេៀរ១៩៧១? 

ខ៖ ១៩៧១ស្សុកឈកើរសង្គ្ងាា មឈហ្ើយហ្នងឹ។ 

ក៖ បាេ! 

ខ៖  ូចថាសង្គ្ងាា មហ្នងឹ ឈយើងឈរើនិយាយឈៅវាកម្សត់ឈរឿងសង្គ្ងាា មហ្នឹងណា៎ ររ់ណា 
មួយយនតឈោោះទម្ភល រ់អី្អ្ញ្ច ឹងឈៅមិនបារ់និយាយឈេឈត្ាោះថាឈេ ឹងឈហ្ើយ។ 

ក៖ បាេ! អ្ ុ៊ុំអាចឈរៀររារ់អ្វីខ្ លអ្ ុ៊ុំចាុំោុំងពីកុម្តរក៏ឺឆ្លងគារ់អី្ឈេខលោះឈៅឆ្ន ុំ១៩៥០ ១៩៦០ 
១៩៧០ម្តនចាុំអី្ឈេៀរឈេ? 

ខ៖ ឆ្ន ុំ១៩៥០-១៩៦០ ឈយើងឈៅវយ័ ូចថា១៣ឆ្ន ុំអ្ញ្ច ឹងណា៎។ 

ក៖ បាេ!  

ខ៖ ឈយើងឈៅជាមួយឪពុកម្តត យ តមឪពុកម្តត យរហ្ូររម្ម្រម្ើឪពុកម្តត យរហ្ូរអ្ញ្ច ឹងឈៅ   ល ់
ឈពលវយ័ឈយើងម្តនរតី ឈយើងខ្រកពីឪពុកម្តត យមក ូចថាឃ្លល រឆ្ៃ យតមស្សុកភូមិ ឈៅឈខរតឈេ 
អ្ញ្ច ឹងឈៅ។ 

ក៖ បាេ! 



ខ៖ ឈៅជុំន្មន់ឈយើង១៩៧៥ឈនោះឈចញមក  ឈយើងខ្រកខ្ម ឪពីឆ្ន ុំ១៩៧៥  រហ្ូរ ល់ជុំន្មន់ ប ៉ុល 
ពត ហ្នឹង។ 

ក៖ បាេ!  

ខ៖ បានខ្រកគាន សាល រ់អ្ស់ឈហ្ើយឈៅខ្រខ្ុុំរងរអូន២ន្មក់ហ្នឹងឯង។ 

ក៖ បាេ! អ្ញ្ច ឹងសូមអ្រេុណឈត្ចើនខ្ លបានឱ្យ ខ្ុុំសម្ភា សថ្ងៃឈនោះឈហ្ើយ ឈរើខ្ុុំអាចសុុំរូរអ្ ុ៊ុំ 
បានឈេ? 

ខ៖ រូរបានឈរើ។ 

ក៖ បាេ! អ្រេុណឈត្ចើនអ្ ុ៊ុំជម្រម្ភរលា។ 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ អ្រេុណឈត្ចើន៕ 

  

 


