
ការសម្ភា សរបសល់ោកអ ុ៊ុំ ម្ភ៉ា  សារនុ 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហែម សីហា ខ៖ អ្នកររវូបានសម្ភា សឈ ម្ ោះ ម្ភ៉ា  សារនុ 

ក៖ ជំរាបសួរឈោកអ្ ុ៊ុំ! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ខ្ុ ំបាទឈ ម្ ោះ ហែម សីហា សំឈ្វើកិចចសម្ភា សឈោកអ្ ុ៊ុំរបសុម្ភន ក ់ ហដលសពវថ្ងៃគារក់ំពុងរស់ឈៅអ្ុឺ! 
សង្កា រ ់បឹងរាងំ ខណ្ឌ  ដូនឈពញឈអ្ុើ! រាជធានីភនឈំពញ។ ឈែើយថ្ងៃឈនោះហដរគរឺរូវែនងឹថ្ងៃ… 

ខ៖ ១៤។ 

ក៖ ១៤ ហខ វចិឆកា ឆ្ន  ំ២០១៧ ឈែើយករ៏រូវែនឹងថ្ងៃ អ្ង្កា រ។ ឈែើយដូចជាកមួយសូមហណ្នអំ្ំពីឈអ្ុើ! Project 
មយួឈនោះឈអ្ុើ! ដូចជាកមួយបានឈ្វើកិចចការមយួឈនោះសំរាបស់ាកលវទិាល័យមយួឈ ម្ ោះថា សាកលវទិាល័យ 
Brigham Young University ហដលសាកលវទិាល័យឈនោះ វាសថិរឈៅសែរដឋអាឈមរកិ ឈែើយគឈរម្ភងឈនោះ
គឺម្ភនឈ ម្ ោះថា គឈរម្ភងរបវរផ្ិាល់រ ល់របស់របជាជនកមពុជា។ ឈែើយកិចចសម្ភា សឈនោះផងហដរ វាពិរជាម្ភនសា
រៈសំខានសំ់រាបឈ់ោកអ្ ុ៊ុំ ឈែើយែនឹងកូនរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈៅៗរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ពកួគារន់ឹងម្ភនឳកាសសាផ្ ប ់
និងដឹងអ្ពំីជីវៈរបវរផ្ិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈែើយកិចចសម្ភា សឈនោះឈៅឈពលហដលកមួយសម្ភា សឈោកអ្ ុ៊ុំរចួឈែើយ 
កមួយនឹងរកាវាទុកឈៅកនុងឈគែទំពរ័មយួហដលម្ភនឈ ម្ ោះថា www.cambodianoralhistories.byu.edu 
។ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំយល់រពមឈអាយកមួយឈអ្ុើ! សម្ភា សឈោកអ្ ុ៊ុំឈែើយដាកប់ញ្ចូ លវាឈៅកនុងហវបសាយឈនោះហដររឈឺទ
ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈអាយ! ឈអាយ! 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈរើឈអ្ុើ! ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរ? ឈ ម្ ោះតាមអ្រផ្សញ្ញា ណ្បន័? 

ខ៖ អ្រផ្សញ្ញា ណ្បន័! ម្ភ៉ា  សារនុ! ម្ភ៉ា  សារនុ!។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈរៅហដររឈឺទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅឈរៅ ឈៅឈចវ តាសីុកលូ ឈែ!!! 

ក៖ ឈ ម្ ោះឈរៅឈៅឈចវ តាសីុកលូ។ 

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


ខ៖ តាសីុកលូ! 

ក៖ ឈែើយសពវថ្ងៃឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភនអាយុប៉ាុនម នឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ៧១ឈែើយ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសឈកើរឈៅឆ្ន ណំាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ុ!ឺតាងំពហីា ហាអ្ី! តាងំពីហសាល យឈមលសវុ!ី   គិរឈមើល!    ខ្ុ ំមនិសូវចហំដរ ប៉ាហុនផ្ខ្ុ ំថាខ្ុ ំវាហាអ្!៎ ៧១
ឈែើយ។ 

ក៖ អ្!ូ ចឹងឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសឈកើរឆ្ន រំបហែលជា ១៩៧១។ 

ខ៖ ហមនឈទ! ហមន ៧១ឈទ ៧១អាយុ! តាងំពីអ្រដ់ល់ហាផង ឈយើងមយួពាន ់ពីរពានអ់្!៎ដបរ់បាពំីល ហសាល
យឈែើយ មនិដឹងហសប៉ាុនម នឈទ! វាឈភលចៗឈែើយ ហសាល យ ឆ្ន មំយួពានរ់បាបំនួរយហសាល យ។ 

ក៖ អ្ឈូខ!!! អ្ញ្ជ ឹង។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ របហែលជាឆ្ន  ំឈែ!!! មយួពានរ់បាបំនួរយហសាល យ។ 

ខ៖ បាទ! ហសាល យ ឈរពាោះខ្ុអំ្រសូ់វច ំប៉ាហុនផ្ចតំាខ្ុ ំ៧១ឈែើយ។ 

ក៖ ចុោះឈបើសិនជាឆ្ន ែំនឹងអ្!៎ឈោកអ្ ុ៊ុំគរិជាឆ្ន ចំន័ល់រគរិវញិររវូជាសរវអ្ីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! ឆ្ន  ំកុរ រជូក! 

ក៖ អ្!៎ ឆ្ន  ំរជកូ អ្ញ្ជ ឹង ឈែ!!! ឈែើយឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភនរសុកកំឈណ្ើ រឈៅឯណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅសាវ យឈរៀង ភូម ិទួលរោ ឃុំ សាវ យ្ំ រសុក សាវ យរជុំ ឈខរផ្ សាវ យឈរៀង។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុស។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនបងបអូនប៉ាុនម ននកហ់ដរ? 

ខ៖ អ្រម់្ភនឈទ ពលពរសម្ភល បឈ់ែើយ។ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹង! 



ខ៖ ឈៅហរម្ភន កឯ់ងឈទ។ 

ក៖ ចុោះឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រធ់ាល បលឺ់បា៉ា ម្ភ៉ា កន់ិយាយរបាបឈ់ោកអ្ ុ៊ុំថា ម្ភនបងបអូនប៉ាុនម ននកអ់្ីឈទ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ! លឺអ្ី ឈបើមនុសស ខ្ុ ំបានបសួបានឈរៀនឈែើយែនឹង ឈរពាោះថាខ្ុ ំបានឈកើរមកតាម្ភន កឯ់ងមក។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនហរម្ភន កឯ់ង! 

ខ៖ បាទ! ហរម្ភន កឯ់ងែម៉ាង! 

ក៖ ឈែើយដូចជាម្ភផ្ យរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរបសុម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុយ យ៉ាន។ 

ក៖ ចុោះឈោកឪពុករបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភ៉ា ន ណារនិ។ 

ក៖ សពវថ្ងៃគារអ់្!៎ឈៅរស់ឬកស៏ាល ប?់ 

ខ៖ ពលពរយកថ្វ ៉ាឈចលអ្ស់ឈែើយ សាល បជ់ំននព់លពរហាស់! អ្ុឺស!ៗៗៗ 

ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈៅចឈំអ្ុើ!ជាពួកគារោ់ងំពីរឈកើរឈៅឆ្ន ណំាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រដ់ឹងឈទ! ឈែុើស!ៗ ឈរពាោះខ្ុ ំអ្!៎កាលឈៅបសួែនឹងវាអាយុ៩ឆ្ន  ំបសួជំនន៧់០ ជំននលុ់ននល់ហាស់! 
ទម្ភល កឈ់ោកតាសឈមផ្ច សីែនុ ឈែើយខ្ុឈំៅបសួ។ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រច់។ំ 

ខ៖ អ្រច់ំៗ អ្!៎ ហម៉ាឪែនឹងអាយុអ្ីប៉ាុនម នៗឈទ។ 

ក៖ ចុោះអ្រម់្ភនដឹងដូចជារសុកកំឈណ្ើ ររបស់ពួកគារអ់្ីឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅបឹងររហបក បឹងជប៉ាុន បងឹររហបក តានបង់មហីាស់! តានបង់មី បងឹជប៉ាុន អាពរជឈនលៀសយកឈៅែនឹង
បារ ់ឈៅថ្វ ៉ាឈចលឈៅសាវ យឈរៀងឈហាោះ! 

ក៖ ដូចជា! អ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្!៎ម្ភនដងឹថាឪពុករបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំគាររ់បកបមុខរបរចិញ្ច ឹមជវីរិ? 



ខ៖ ឪពុកខ្ុ ឈំបើកឡានឈពា្ិ៍សារ ់បារដ់ំបង ដឹករកចូឈពា្ិ៍សារ ់បារដ់ំបង យកមកលកឈ់ៅភនឈំពញែនឹង។ 

ក៖ អ្!ូ!! ឈបើកឡាន។ 

ខ៖ ឈបើកឡាន តាកងឡ់ាន។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនដឹងថាគារជ់ាមនុសសហបបណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! គារម់និសូវឈៅជិរដិរជាមយួខ្ុ ំឈទ ឈរពាោះខ្ុ ំរស់ឈៅឈកាោះ្ំន!៎ ទឹមដល់ពលពរជឈនលៀសមកហបក
លុននុនឈែើយបានខ្ុ ំឈនោះហបកគាន ោងំអ្ស់ឈៅ។ 

ក៖ ដូចជាឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនដឹងថាគារជ់ាមនុសសម្ភនអ្រផ្ចរកិហបបណា   ឬកក៏ំផលុកកហំផលង  ឬកស៏ាភាពយា៉ា ង
ឈមច?  

ខ៖ មនិឈនោះឈទ ឈបើនិយាយពីហម៉ាខ្ុ ំតាខងឹ ខឹងែម៉ាងឈនោះ ប៉ាុហនផ្ខ្ុ រំរឈ់ៅបសួតាងំពអីាយុ៩ឆ្ន ឈំហាោះ! មនិបានឈៅ
ជិរដិរជាមយួគារឈ់ទ ឈៅតាជាមយួយាយ ឈរពាោះគារឈ់ដើរតាមឡានមយួហម៉ាឪ ឪខ្ុ ហំម៉ាខ្ុ ំគារឈ់ដើរតាមឡាន
រកូចឈពា្ិ៍សារែ់នឹងណាស់។ 

ក៖ ចុោះៗ ម្ភផ្ យរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំគាររ់បកបមុខរបរអ្វហីដរឈពលែនឹង? 

ខ៖ ឈៅតាមឡានជាមយួឪពុកខ្ុ ំែនឹង! 

ក៖ គារឈ់្វើរពូឡានអ្ញ្ជ ឹង! 

ខ៖ រពូឡានតាមឈនោះឈពា្ិ៍សារ ់ដឹកឈពា្ិ៍សារ ់ដឹករកូចឈពា្ិ៍សារយ់កមកលកឈ់ៅភនឈំពញ។ 

ក៖ ឈែស!!! ឈែើយ! 

ខ៖ ឡានកុងតានរ័យកហម៉ាខ្ុ ំឈៅរែូរឈៅតាមរែូរ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងម្ភ៉ា កឈ់ោកអ្ ុ៊ុំជាមនុសសហបបណាហដរ? 

ខ៖ បាទ? 

ក៖ ម្ភ៉ា កឈ់ោកអ្ ុ៊ុំ? ជាមនុសសនិយាយឈរចើន ឬករ៏សង៉ាូររសង្ក៉ា រ?់ 



ខ៖ អ្!៎ បានសំដីណាស់ បានសំដីណាស់ ម្ភ៉ា កខ់្ុ ំគារអ់្នកលករ់កូចឈពា្ិ៍សារែ់នឹងណាស់! ដកឹរកូច
ឈពា្ិ៍សារយ់កឈៅដាកឈ់ម្ភ៉ា យដាកអ់្ីែនឹងណ៎ា!  

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈៅចសំាចឈ់រឿងខលោះៗពីឪពុកម្ភផ្ យរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ ់អ្រច់ឈំទ ឈបើខ្ុ ំដងឹថាគារ ់វងសដគ៏ាររ់កសីុតាហផលរកចូែនឹងដឹកឡាន រកូចឈពា្ិ៍សារែ់នឹង លករ់កូច
ឈពា្ិ៍សារែ់នឹង។ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងអ្រម់្ភនចអំ្ីដំឈណ្ើ រឈរឿងរបស់ពួកគារខ់លោះៗ? 

ខ៖ អ្រម់្ភនឈទ ចតំាឈនោះែនឹង ឈរពាោះខ្ុ ឈំៅតាជាមយួយាយ គារព់ីរនកយ់ាយតាគារែ់នឹង គារឈ់ៅរកសីុ
រកូចឈពា្ិ៍សារែ់នឹងដឹករកចូដឹកអ្ីែនឹងយកមកលកភ់នឈំពញែនឹងណា ឈបើកឡានគារត់ាមឡានឪពុកខ្ុែំនឹង
ណា។ 

ក៖ ឈែើយអ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈរើពកួគារធ់ាល បរ់បាបឈ់ោកអ្ ុ៊ុំអ្ំពជីីវរិរបស់ពួកគារក់ាលពីគារឈ់ៅឈកមងៗឈទ
ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ ់អ្រហ់ដរ អ្រម់្ភនបាននិោនឈរឿងឈអាយសាផ្ បឈ់ទ បាននិយាយសាចឈ់រឿងសអីឈរពាោះខ្ុ ំឈៅតាជាមយួយា
យ។ 

ក៖ ឈបើអ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅតាជាមយួយាយ ចុោះតាវញិ? 

ខ៖ យាយតាងំពីរនកត់ា។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈៅចឈំ ម្ ោះឈោកតាឈោកយាយរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំឈទ? 

ខ៖ តាខ្ុឈំ ម្ ោះ ឈសឿ ឈមៀច។ 

ក៖ ចុោះយាយឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុយ យា៉ា ន ម្ភផ្ យខ្ុ ំ អ្ យុ យ៉ាន។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនចអំ្ុឺ!ពីទកីហនលង ឆ្ន កំំឈណ្ើ ររបស់ឈោកយាយឈោកតារបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំឈទ? 

ខ៖ កាលខ្ុឈំនោះែនឹងគារអ់ាយុជាបែុ់កាល យម្ភន ក់ៗ ឈែើយ មនិដងឹឆ្ន អំ្ីឈទ ដឹងថាអាយុគារែុ់កាល យ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនចពំីគារឈ់កើរឈៅណាឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ អ្រដ់ឹងឈទ ប៉ាុហនផ្ខ្ុ ំដឹងខលួនខ្ុ ំឈកើរឈៅតាភនឈំពញែនងឹ ឈៅបឹងជប៉ាុនែនឹងឈែើយបឹងររហបកែនឹង ហបកដល់
ឈពលឈនោះមកឈៅបឹងររហបក។ អ្ុឺស!!!ៗៗៗ 

ក៖ ឈែើយអ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសអ្ុ!ឺ ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភនធាល បដ់ឹងសាចឈ់រឿងរបស់ឈោកតាឈោកយាយែនឹង
ឈមចខលោះឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មនិដឹងឈទ! មនិហដលដឹងឈទ! 

ក៖ ហរកងឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅជាមយួពួកគារឈ់ែ? 

ខ៖ បាទ ឈៅជាមយួពួកគារ ់ប៉ាហុនផ្របវរផ្ិគារ ់គារឈ់នោះយា៉ា ងមចិៗ ប៉ាហុនផ្គារ ់អ្!៎តាខ្ុ ំអ្!៎ថ្វ ៉ាឈនោះលក ់សអីអាឈនោះ
ងមរា៉ា រឈ់យា៉ា រហាស់! អាឈរសាបរា៉ារឈ់យា៉ា រយកលក ់គារឈ់្វើអាែនឹងឈែើយឈ្វើឈៅអ្រុីទូ។ 

ក៖ អ្!ូ ចុោះឈោកយាយវញិឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈោកយាយគារឈ់ៅចផំល់រោះអ្រម់្ភនឈ្វើការអ្។ី 

ក៖ អ្!ូ ចផំល់រោះ! 

ខ៖ បាទ! អ្ុឺ!ឈៅឈមើលឈៅៗ ឈោកយាយខ្ុ ំសពវថ្ងៃម្ភនឈ្វើការអ្ ីគារឈ់្វើហរសនិងឈមើលឈៅែនឹង។ 

ក៖ ឈែើយរកមុរគួសាររបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំសពវថ្ងៃរស់ឈៅឈខរផ្ណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ឈំៅឈខរផ្ សាវ យឈរៀងែនឹង។ 

ក៖ ឈខរផ្សាវ យឈរៀង ឈែើយមកដល់ចបត់ាងំពីមនុរែូរដល់ឈពលែនឹងរបហែលជាយូរប៉ាុណាា ឈែើយឈោក
អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ រស់ឈៅឈខរផ្សាវ យឈរៀងែនឹង? 

ខ៖ ខ្ុ ំតាងំពជីំននព់លពរមក ឈគជឈនលៀសឈៅឈៅែនឹងែម៉ាង ឈៅម្ភនរគួសារឈៅែនឹង ឈៅសាវ យឈរៀងែនឹង 
ប៉ាុហនផ្ខ្ុ ំជាអ្នកភនឈំពញឈទអាពរជឈនលៀសឈៅឈរើ។ 

ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនសាចញ់ារិអ្ីរស់ឈៅឈរៅរបឈទសឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ អ្រ ់អ្រម់្ភនឈទ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំអ្ុឺ!ឈោកអ្ ុ៊ុំឈែើយនឹងឈោកអ្ ុ៊ុំរសីបានឈរៀបការជាមយួគាន ? 

ខ៖ ជំននព់លពរ ការជនំនព់លពរ។ 

ក៖ ជំននព់លពរ ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនចឆំ្ន ?ំ ទីកហនលងអ្ឈីទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ៧២ ការ៧២ែនឹង។ ឈៅអ្!៎ការមផ្ង៥០គូរ ១០០គូរ។ 

ក៖ អ្!ូ កាលែនឹងពលពរ! 

ខ៖ ឈគការឈអាយ ឈគការឈអាយ ចបក់ារ។ ឈយើងរបជាជនងមីររឈ់ៅែនឹងឈគឈអាយការវគាងមឈីៅ ពកួចស់ឈគការ
អ្នកចស់ឈៅ អ្នកឈៅែនងឹភូមែិនឹងហាស់! ឈៅមូលដាឋ នឈគឈៅរបជាជនចស់ របជាជនងមីឈយើងអ្!៎ ការ
ជាមយួរបជាជនងមីអ្នកររឈ់ៅោងំអ្ស់គាន ែនឹង។ 

ក៖ ឈែើយកាលែនឹងឈោកអ្ ុ៊ុំការជាមយួឈោកអ្ ុ៊ុំរសីែនឹងរសោញ់គាន ឬឈគចបផ់ាុ ឈំអាយ? 

ខ៖ ឈគចបផ់ាុ ឈំអាយែម៉ាង! ប៉ាុហនផ្ឈៅជាបគ់ាន  ពួកែនឹងឈគហលងគាន អ្ស់ឈែើយឈៅហរខ្ុ ំ។ 

ក៖ មញិរបពនធរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំគារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្ីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្!៎ ស ឈសឿន។ 

ក៖ ស ឈសឿន។ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រ ់អ្រច់ចំាស់ពីអ្!៎ ថ្ងៃហខឆ្ន ឈំរៀបអាពាែ៍ពិពាែ៍ែនឹងឈោកអ្ ុ៊ុំន?៎ 

ខ៖ អ្!៎ ឈៅ៧៤ែនឹង! អ៎ា! ៧២ែនឹង អ៎ា! ៧២ ែនងឹឈែើយ៧២ ឈបើឈយើង៧៩ ៧២ែនឹងឈរពាោះជំននព់លពរ
ហាស់! អ៎ា! ជំននលុ់ននុលឈទ ៧២! 

ក៖ ៧២! 

ខ៖ ៧៦ ៧៧ហាស់! ការ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនចថំ្ងៃហខទីអ្ីឈទ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ ឈរពាោះពលពរម្ភនឈអាយឈនោះអ្ី ឈអាយតាឈលើកដ ី ហរកដ ីហាស់!ៗៗៗ   ឈ្វើហរសហរកដីនិងកាបដ់ី
ែនឹង។ 



ក៖ អ្ញ្ជ ឹងដូចជាអាពាែ៍ពិពាែ៍របស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសមនិហមនឈរៀបចំឈ ើងឈដាយឪពុកម្ភផ្ យឈទ គឺពលពរ។ 

ខ៖ បាទ! ពលពរ។ 

ក៖ អ្នកចបផ់សុផំាុ ំឈអាយ។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ការពីសមយ័ែនឹងឈយើងឈរៀបអាពាែ៍ពិពាែ៍ឈគម្ភនយកថ្ងលជនូំនឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ជំននអ់្ីឈបើជំននព់លពរែនឹង ឈបើការហា ែុកសិបគូរអ្ឈីណាោះ ម្ភនសអី ម្ភនចយលុយណា! ការកមួយ
ឯង ឈកើរឆ្ន ណំា? របហែលហបកឈែើយមនិដឹង? 

ក៖ អ្!ូ ខ្ុ ំឈកើរឈៅឆ្ន  ំ១៩៨៣។ 

ខ៖ អ្!ូ ហបកឈែើយែនឹងជំននែ់ ុន ហសនែនឹង។ 

ក៖ ហាស់!ៗៗៗ ឈែើយហជកឈោកអ្ ុ៊ុំ! ឈោកអ្ ុ៊ុំអាចរបាបខ់្ុ ំពីឈពលដំបូងហដលឈោកអ្ ុ៊ុំនិងឈោកអ្ ុ៊ុំរសីបាន
ជួបគាន បានឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ របាបយ់ា៉ា ងមចិឈបើឈគការឈែើយឈៅជាមយួគាន ឈែើយ ឈ្វើហរសជាមយួពួកអាពរឈៅ។ 

ក៖ អ្រម់្ភនរគាដំបូងអ្!ី 

ខ៖ អ្រម់្ភនរគាម្ភនអ្ីឈទ។ 

ក៖ ចបផ់ាុ ំយកែម៉ាង ហាស់! 

ខ៖ ចបផ់ាុ ំយក រពឹកឈ ើងនគំាន ឈៅឈលើកភលហឺរសឈៅ ឈគឈៅឈៅ ការឈែើយឈគឈៅឈៅឈផសងឈទៀរ! ឈគមនិឈអាយ
ឈៅឈនោះឈទ ឈគឈៅខាងនរ ី របុសឈៅខាងរបុស ប៉ាុហនផ្យបឈ់ ើងឈៅឈដកជាមយួគាន  ឈ្វើការហបកគាន ឈលើកភលហឺរស 
ឈលើកតានបឈ់លើកអ្ីណា។ 

ក៖ ឈែើយសមយ័ែនឹងឈគការចបផ់ាុ ំែនងឹឈ្វើប៉ាុនម នឈម្ភ៉ា ងអ្ីប៉ាុនម នឈម្ភ៉ា ងបានចបក់មមវ ិ្ ឈីគែនឹង? 

ខ៖ ឈគឈ្វើ ឈគឈបើក ឈគនយិាយរបហែលមយួឈម្ភ៉ា ងឈែើយ ឈគឈអាយឈយើងសីុបាយសីុអ្ីឈែើយ រសំាយែម៉ាង 
រសំាយឈៅឈៅខាងរសីឈៅ ផល់រោះខាងរសីឈៅ។ 



ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសឈចោះអ្កសរហខមរឈរៅរជោះឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុអំ្ុឺ! ឈរៀនថាន កទ់ី៧ពីឈដើម។ 

ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភនឈចោះភាសាអ្ីឈផសងឈរៅពីភាសាហខមរឈទ? 

ខ៖ អ្!៎ បារាងំឈចោះបានពីបមី្ភ៉ា រហ់ដរ កាលែនឹងឈគឈរៀនហរបារាងំ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសឈរៀនបានររឹមថាន កអ់្ុឺ!ទី៧ពឈីដើម។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ទី៧ពីឈដើមឈបើឈយើងគិរឥ ូវថាន កទ់ីប៉ានុម នឈោកអ្ ុ៊ុំ?  

ខ៖ ៧ឈយើង ឥ ូវរាបព់១ី២មក ឥ ូវឈយើងចបព់ីទ១ី ទី៧ ឥ ូវសពវថ្ងៃឈរៀនថាន កទ់ី១២មនុ? 

ក៖ ថាន កទ់ី១មុន។ 

ខ៖ ទ១ីមុន កាលពីឈដើមថាន កទ់ីអ្ុឺ!១២មុន ១២ឈែើយ១១ 

ក៖ អ្!៎ 

ខ៖ បាទ! បានឈនោះ១២ ១១ ១០។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្ ុ៊ុំបានឈរៀនររមឹអ្នុវទិាល័យ! 

ខ៖ បាទ! ឈរៀនបារាងំបានចបម់្ភ៉ា ឈនោះហដរ អ្ស់ប៉ាុនម នហខហដរហបកឈៅ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈៅចសំាោឈរៀនហដលឈោកអ្ ុ៊ុំឈរៀនឈៅណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ១៧ ឈមសាឈនោះ សាា ល់១៧ឈមសាអ្រ?់ ឈពទយចនិឈនោះ! 

ក៖ អ្!ូ អ្ញ្ជ ឹងសាោឈរៀនឈៅភនឈំពញឈយើងែនឹងឈទ។  

ខ៖ ចុោះខ្ុ ំឈកើរឈៅភនឈំពញែនងឹ បឹងជប៉ាុនឈយើងែនឹងមនិភនឈំពញ ែុីស!ៗៗៗ ឈែើយឈៅបសួឈៅឈកាោះ្ំឈណាោះ! 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភនមរិផ្ភក្កកាសនិរសាន លហដល្ំជំននជ់ាមយួគាន ហដរឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ហបកគាន អ្ស់ឈែើយ ហរឈបើម្ភន ម្ភនបសួឈៅឈកាោះ្ំឈទ ម្ភនឈៅឈកាោះ្ំឈទ ហរឈបើឈរៀនឈៅឈនោះគាម នឈទ ម្ភ៉ា
ែវឹកឈគចបោ់ហានររឈ់ ើងវឈងវង។ 

ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈៅចឈំ ម្ ោះមរិផ្ភក្កកាជំននែ់នឹងខលោះឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈភលចខលោះបារឈ់ែើយ អាភា អាលីណា អាឌិន អាអ្ីឈភលចអ្ស់ឈែើយ! ឈភលចអ្ស់ឈែើយកមួយឈអ្ើយអ្រោ់ងំ
សាា ល់មុខវាឈទៀរ ដងឹវាង្ក៉ា បដ់ឹងវារស់ឈបើហបកអ្ស់គាន តាងំពីជនំនលុ់ននុល ខលោះឈគឈ្វើោហានឈៅ ខលោះឈគររ់
ឈៅចូលពលពរឈៅ កាលជំននលុ់ននុលែនឹងណា។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅចសំាចឈ់រឿងរបស់ពួកគារខ់លោះៗឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ អ្រម់្ភនចឈំទ។ ជំននព់លពរអ្ុឺ! ររត់ារបៈអាយុរគបគ់ាន ោងំអ្ស់ ែនឹងរគានប់ានឈយើងសិសស
សាោផង បានបសួៗឈោកផង ឈបើឈៅអ្ុឺ!ឈគចបោ់ហានែនឹងឈគយកថ្វ ៉ាឈចលបារឈ់ែើយ ឈគចបោ់ហាន
ជំននលុ់ននុលហាស់! ពលពរហាស់! 

ក៖ ឈែើយដូចជាឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសអ្ុឺ!ឈ្វើការឈៅ ឈ្វើការជាអ្នកហរសចំការ ឬករ៏បកបអាជីវកមម? 

ខ៖ ឈ្វើហរសចកំារ!ៗ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈរៅពីហរសចំការឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រម់្ភនឈ្វើការង្ករអ្ីឈទៀរឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភនឈ្វើអ្ ីម្ភនហរធាកសីុ់កលូែនឹង! 

ក៖ ធាកសីុ់កលូ! ឈែើយធាកសីុ់កលូែនឹងឈោកអ្ ុ៊ុំចបឈ់ផផ្ើមឈ្វើវាតាងំពីឈពលណាមក? 

ខ៖ តាងំពអី្ុឺ!ររក់ងឌុ់បហបកឈែើយ៧៩ ៨០ខ្ុ ំររក់ងឌុ់ប ដល់៨១ ៨២ ធាកសីុ់កលូ អ្ស់កងឌុ់បឈៅធាកសីុ់កលូរ
ែូរ។ 

ក៖ អ្!ូកាលែនឹងម្ភនកងឌុ់បហដរ! 

ខ៖ កងឌុ់ប ម៉ាូរូឌុបអ្រម់្ភនឈទ ទឹមម្ភនសីុកលូឈែើយបានម្ភនម៉ាូរូឌុប។ 

ក៖ ការពីសមយ័អ្ ុ៊ុំរបុសររក់ងឌុ់បពីឈដើមរកបានឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ បាន បានជាងឥ ូវ! កាលហបកឈែើយែនឹង៨១ ៨២ ៨៣ ដល់ឆ្ន ៩ំ០រកបានណាស់កាលសឈមផ្ចចូល
មកែនឹង ជនំនអ់្ ុនតាករ់កបានណាស់សីុកលូ ហរឥ ូវែុឺស!ៗៗៗរកលុយបាយមនិបានផង ែុឺស!ៗៗៗ 
យា៉ា បណ់ាស់ឥ ូវ។ 

ក៖ តាងំពីវយ័ឈកមងរែូរដល់ឈពលឈនោះឈរើជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភនការាល ស់បផ្ូរអ្វីខលោះឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រម់្ភនឈទ ម្ភនាល ស់បផ្ូរអ្ី មុខរបរអ្ី? មុខរបរឈៅហរធាកសីុ់កលូ ៣០ឆ្ន ឈំែើយធាកសីុ់កលូ។ 

ក៖ អ្!ូ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភនមហូប ឬកល៏បអី្វីហដលឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសចូលចិរផ្តាងំពីឈកមងរែូរដល់ឈពលឈនោះ? 

ខ៖ កាលពឈីកមងផឹករសា ផឹកឥ ូវលៈបងឈ់ែើយ។ 

ក៖ ចុោះមហូបវញិឈោកអ្ ុ៊ុំ អ្រម់្ភនចំណូ្លចំណិ្រអ្ីជាងឈគៗ? 

ខ៖ មហូប្មមតាមមហូបណាកឆ៏្ៃ ញ់ោងំអ្ស់ហដរ ឈអាយតាឈយើងឃ្លល ន។ 

ក៖ ឈែើយហលបងរបជារបយិអ្ីឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រម់្ភនចូលចិរផ្មយួណាឈទ? អ្រចូ់លចិរផ្ហលបងរបជារបិយឈទចងឹ? 

ខ៖ ម្ភនឈទ ចូលចិរផ្អ្ីឈទ។ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈពលចូលឆ្ន អំ្ីអ្រម់្ភនឈៅឈលង ឈៅវរផ្? 

ខ៖ ឈៅវរផ្ ខ្ុ ំឈៅវា៉ា  អ្រម់្ភនឈលងហលបងអ្ ីអាហលបងវរផ្ែនឹងឈគមនិឈៅហលបងឈទ! 

ក៖ ហលបងរបជារបិយ! 

ខ៖ ហលបងរបជារបិយអាែនឹងឈគឈលងឈកមងៗ ឈែើយឈយើងចស់ឈែើយម្ភនតាឈៅវរផ្ឈៅវា៉ា  ឈៅវរផ្ឈែើយមក
វញិឈៅផល់រោះឈៅ ឈមើលឈគាឈមើលរកបីឈៅផល់រោះែក! អ្រម់្ភនឈៅឈលងជាមយួឈកមងៗឈទ។ 

ក៖ ឈែើយដូចជាឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនចងចចំំឈរៀងណាហដលឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរផ្វាតាងំពីឈដើមមកឈោកអ្ ុ៊ុំ? ចំឈរៀង? 

ខ៖ ចូលចរិផ្ោងំអ្ស់ឈអាយហរពីឈដើម សឹុន សីុសាមុរ ហប៉ាន រន រស់ ឈសរសីនធ  ចូលចិរផ្ោងំអ្ស់ ឥ ូវអ្រ់
ចូលចិរផ្ឈទ ចឈំរៀងឥ ូវមនិចូលចិរផ្ឈទ ហាស់!មនិឈកើរឈទ ចញ់ចំឈរៀងអ្ុ!ឺតាសីែនុ អ្ុ!ឺៗ ជនំនត់ាសីែនុ
ឈទ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈៅចជំំណ្ងឈជើងចំឈរៀងែនងឹខលោះៗឈទ? 



ខ៖ អ្រច់ឈំទ អ្!៎ ចតំាបារដ់ំបងម្ភ៉ា ឈនោះែនឹង ឈែើយនិងខាងបារដ់ំបងែនឹង ែុីស!ៗៗៗសឹុន សីុសាមុរ 
ឈរចៀងែនឹងណា ចបំានរិច។ 

ក៖ ឈរើឈៅកនុងអ្!៎រកុមរគសួារឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភននរណាឈគឈចោះឈលងឈភលងឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ អ្រម់្ភនឈទ។ 

ក៖ ឈរើផល់រោះរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនលកខណ្ៈយា៉ា ងមចិហដរតាងំពីឈកមងរែូរដល់ឥ ូវែនឹង? 

ខ៖ ខ្ុ ំសពវថ្ងៃខ្ុ ំហចកកូនអ្ស់ឈែើយ សពវថ្ងៃឈៅសំយា៉ា បផល់រោះកូនឈទ អ្រម់្ភនផល់រោះសំហបងឈទសពវថ្ងៃខ្ុ ឈំៅឈដក
ឈរកាមផល់រោះកូន ពីរនកយ់ាយតាែនឹងឈៅចផំល់រោះឈអាយកូន។ 

ក៖ ឈែើយផល់រោះឈោកអ្ ុ៊ុំែនឹងឈ្វើពីអ្ីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បង័ឫសស ីឈឈើបង័ឫសសរីបកបង័ឫសស។ី 

ក៖ ឈែើយផល់រោះែនឹងឈោកអ្ ុ៊ុំឈ្វើខលួនឯងឬយា៉ា ងមចិឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ របស់កូន សុទធហររបស់កូនោងំអ្ស់ខ្ុ ំគាម នឈទ។ 

ក៖ ឈពលឈ្វើែនឹងគឺសាងសងវ់ាឈដាយខលួនឯងឬកជ៏លួឈគជួលអ្ី? 

ខ៖ ជួលឈគ ខ្ុ ំឈចោះហរធាកសីុ់កលូម្ភនឈចោះអ្ី។ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រឈ់ចោះឈ្វើផល់រោះឈទអ្ញ្ជ ឹង? 

ខ៖ អ្រ ់អ្រឈ់ចោះឈទ ឈចោះហរធាកសីុ់កលូមយួមុខ ឈែើយដាបំាយែូបតាប៉ាុណ្ាឹ ង ែុឺស!ៗៗៗ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្រឈ់ចោះឈ្វើផល់រោះឈ្វើអ្ីខលោះៗឈទ។ 

ខ៖ មនិឈចោះឈទៗ 

ក៖ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភនឈចោះជំនញអ្ីហដលបនផ្ឈវនពរីកុមរគូសារឈោកអ្ ុ៊ុំឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ជំនញអ្ ីម្ភនហរធាកសីុ់កលូែនឹង ម្ភនជំនញអ្ីខ្ុមំនិឈចោះឈទ។ 

ក៖ ធាកសីុ់កលូែនឹងអ្ ុ៊ុំឈចោះឈដាយខលួនឯង!  



ខ៖ ឈចោះខលួនឯង! 

ក៖ មនិហមនពីរគូសារណា? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ដូចបា៉ា ម្ភ៉ា កបឈរងៀន ឈយើងលួចឈរៀនពបីា៉ា ម្ភ៉ា កតាយាយអ្ី? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ ឈចោះខលួនឯងែម៉ាងតាមៗឈគឈៅ។ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រឈ់ចោះវញិវលល៍ឈតផ្ ? 

ខ៖ វញិហខសវញិអ្ីឈចោះតាងំអ្ស់ កនលុោះអ្វីា៉ា នឈ់ចោះោងំអ្ស់។ 

ក៖ ចុោះកូរសារឈតាន រកូរអ្ីែនឹងឈោកអ្ ុ៊ុំឈចោះហដរអ្រ?់ 

ខ៖ ឈ្វើឈតាន រឈ្វើអ្ីឈចោះោងំអ្ស់ ប៉ាុហនផ្ខាល ចធាល កង់្ក៉ា ប ់ហលងដឈ៏យើងចស់ឈែើយហលង។ 

ក៖ អ្!៎ ជាឈោកអ្ ុ៊ុំអាចរបាបព់ីដឈំណ្ើ រឈរឿងជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំឈរើកនុងរគាណាហដរវាលំបាកជាងឈគកនុងជីវរិ
ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ លំបាករគា គឺថាលំបាករែូរតាងំពធីាកសីុ់កលូមកគឺលំបាករែូរែនឹង។ 

ក៖ វាលំបាកយា៉ា ងមចិឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ែរធ់ាកសីុ់កលូ រកលុយទិញបាយែូបែនឹងណា! 

ក៖ ចុោះកាលជំននព់លពរអ្ីវាអ្រសូ់វយា៉ា បឈ់ទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ពិបាកឈលើសែនឹងឈទៀរ ប៉ាហុនផ្មកជនំនែ់នឹងវាកលំ៏បាកឈទៀរមកពីឈយើងរក ឈបើម្ភនែនឹងឈគវាមនិលំបាក
ឈទ ជំននព់ួកពលពរវាអ្រឈ់អាយសីុហឆអរវាឈ្វើបាបឈយើង វាឈអាយឈ្វើការ្ៃន ់ឈលើកភលហឺរសជកីហរពកជីកអ្។ី 

ក៖ ឈែើយហជក!អាការជំននព់ិបាកៗែនងឹឈោកអ្ ុ៊ុំឆលងការវ់ាយា៉ា ងមចិហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ តាមៗឈគ តាមឯងឈៅ ឈគមចិឈយើងមចិឈដកដួលឈដូឺចគាន ែនឹង អ្នកខលោះង្ក៉ា បឈ់ៅ អ្នកខលោះឈៅរស់ឈៅម្ភន
អ្ី។ 



ក៖ ដូចជាឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនបទពិឈសា្នណ៍ាខលោះហដរលអៗកនុងជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ ដូចជា ឈរៀបអាពាែ៍ពិពាែ៍ 
និងកូនឈៅឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្!ូ កាលការកូនឈៅអ្?ី 

ក៖ ែនឹងឈែើយជាបទពិឈសា្នល៍អៗហដលឈោកអ្ ុ៊ុំចងចមំកដល់ឥ ូវ? 

ខ៖ ការកូនឈៅ កាលការកូនខ្ុ ំម្ភនតា មនិោនប់ានចងថ្ដឈទ ម្ភនតាយកអ្ងារយកឈនោះឈ្វើបុណ្យអ្ញ្ជ ឹង ឈ្វើ
បុណ្យឈខាម ចអ្ញ្ជ ឹង ការកូនការឈៅគាម នចណំ្ងថ្ដ គាម នអ្ីឈទ! ការហបកឈែើយែនងឹ ការឈៅរស់មនិហមនការ
ហបកឈែើយឈទ ឈៅរជកូរមួ រកបីរមូ ឈៅឈ្វើហរសបបោះថ្ដហាស់! ហបកពីពលពរឈែើយែនឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រម់្ភនបទពិឈសា្នណ៍ាលអៗកនុងឆ្កជីវរិឈទៀរឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រម់្ភនឈទតាប៉ាុណ្ាឹ ង គាម នឈទ។ 

ក៖ ឈៅឈពល! 

ខ៖  ម្ភនសអីឈបើលំបាករាល់ថ្ងៃម្ភនសអីលអ។ 

ក៖ ឈៅឈពលហដល! 

ខ៖ ម្ភនឡានម្ភនម៉ាូរូឈបើកែនឹងឈគឈៅ ែុីស!ៗៗៗ រាង្ូរចិរផ្្ ូរអ្ីរិច ដល់តាឈយើងធាកត់ាសីុកលូ ម្ភនតា
ឈគារកបឈីៅផល់រោះ។ 

ក៖ ឈៅឈពលហដលអ្ ុ៊ុំឈៅវយ័ឈកមងឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំធាល បម់្ភនសងឃមឹចងប់ានអ្វី ឈៅឈពលហដលឈោកអ្ ុ៊ុំ្ំឈ ើង
ឈោកអ្ ុ៊ុំ? ពីឈកមងឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនបំណ្ងរបាថាន ចងឈ់្វើអ្ ីឈែើយ្ំឈ ើង? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ កាលឈៅបសួម្ភនចងឈ់្វើអ្ី ចងឈ់ៅតាបសួរែូរ ប៉ាហុនផ្ឈគឈអាយសឹកឈៅ ពលពរឈអាយសឹក ចង់
តាបសួ ឥ ូវឈយើងម្ភនរបពនធឈែើយឈៅបសួមចិ ម្ភនឈៅម្ភនកូនម្ភនឈៅឈែើយឈយើងឈៅបសួមចិ ឈចល
ឈគែនឹង ឈចលកូនឈចលឈៅបាបនរកណា កាលជំននអ់្ុឺ!ឈនោះែនឹង លុននុលែនឹងខ្ុ ំឈៅបសួឈរើ! ដហ៏បក
ឈែើយបានខ្ុអំ្ុឺ!ឈនោះ ពួកអាពរចូលែនឹងបានសឹក។ 

ក៖ ឈបើសិនជាឈោកអ្ ុ៊ុំអាចាផ្ អំ្វីមយួឈៅកានកូ់នឈៅជំននឈ់រកាយៗ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំនឹងាផ្ អំ្វឈីៅកានព់ួកគារ?់ 

ខ៖ អ្!ូ មនិដឹងាផ្ អំ្វីឈទឈោក! មនិឈចោះាផ្ អំ្ីឈទ មនិដឹងម្ភនឈរឿងអ្ីររវូាផ្ ឈំគឈទ ឈរពាោះឈគរកសីុរាងៗខលួន ឈគ
ម្ភនឪហម៉ាឈគរាងៗខលួន ឈែើយឈយើងម្ភនសិទធអ្ីឈៅហបផ្ឈតផ្ ឈគ ឈកមងៗឥ ូវ។ 



ក៖ ដូចជាបណំ្ងរបាថាន របស់ឈោកអ្ ុ៊ុំចងឈ់អាយកូនឈៅ? 

ខ៖ ថាឈអាយជំននឈ់រកាយ ឈអាយតាដឹងរបឈទសជារបិានឈែើយ ែុឹស!ៗៗៗ 

ក៖ កនុងចិរផ្ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រម់្ភនចងជូ់នពរឈអាយកូនឈៅជំននឈ់រកាយៗរកសីុម្ភនបានអ្ី សុខសបាយអ្ី? 

ខ៖ បាទ! អាឈរឿងឈនោះែនងឹ ឈយើងឈនោះឈែើយមនិបាចឈ់នោះឈគឈទ ឈគឈចោះដងឹខលួនឈគឈែើយ ឈយើងែនឹងអាឈរឿងរក
ពិបាកឈកមងវាឈចោះដឹងឈែើយ ឈរពាោះថាឈរៀនសិរតាឈលើសឈយើងោងំអ្ស់ ែុឺស!!! ជំននែ់នឹងឈកមងៗសិរតា
ឈចោះោងំអ្ស់ឈមើល អ្ីកវ៏ាឈចោះហដរ ជំននខ់្ុ ំឈចោះតាមយួមុខឈទឈមើលដូចសពវថ្ងៃអ្ញ្ជ ឹង ឈចោះតាធាកសីុ់កលូមយួ
មុខែនឹង ែុសឺ!ៗៗៗ។ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងអ្រគុណ្ឈរចើនហដលឈោកអ្ ុ៊ុំបានផផ្ល់បទសម្ភា សជាមយួនិងកមួយឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈែើយមនុនឹងបញ្ចបរ់បហែលជាកមួយសំងររបូឈោកអ្ ុ៊ុំពីរបីប៉ាសុផ្ិ៍ទុកជាអ្នុសាវរយី។៍ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំអ្នុញ្ញា រឈអាយកមួយអ្ុឺ! ឈ្វើការដាករ់បូងរនិងបទសម្ភា សឈនោះឈៅឈលើឈគែទំពរ័របស់
សាកលវទិាល័យអ្ុឺ! Brigham Young ហដលកមួយបានរបាបព់ឈីដើមមកឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ!ៗ។ 

ក៖ ឈែើយសាកលវទិាល័យ នឹងផផ្ល់ជូនឈោកអ្ ុ៊ុំនូវងរចមលងមយួចាប ់ ថ្នបទសម្ភា សមយួែនឹង ឈែើយ
ឈោកអ្ ុ៊ុំ ឬកកូ៏នឈៅអាចចូលឈៅសាផ្ បវ់ា ឈៅកនុងឈគែទំពរ័ហដលកមួយបានរបាបអ់្ ុ៊ុំពីឈដើមែនឹង វាម្ភនឈ ម្ ោះ
ថា www.cambodianoralhistories.byu.edu។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈែើយកមួយដឹងថាកិចចសម្ភា សមយួឈនោះ វានឹងរកាទុករែូរឈៅកនុងឈគែទពំរ័ែនឹង ជាឳកាសមយួហដល
កូនឈៅរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំបានដឹងដំឈណ្ើ រឈរឿងឆ្កជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ ថាឈោកអ្ ុ៊ុំែនឹងបានរស ូយា៉ា ងមចិខលោះ 
ឈដើមបបីឈងាើរម្ភនរកុមរគសូារម្ភនកូនឈៅដល់ជំននឈ់រកាយៗែនងឹ។ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងជាកមួយអ្រគុណ្ឈរចើន
ឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈែើយកមួយសូមជំរាបោសិន។ 

ខ៖ បាទ!ៗៗៗ សុខសបាយោងំអ្ស់គាន ។ 

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


(ការសហងខបពខី្ុ ំបាទ សីហា ខ្ុ ំពិរជាបានឈរៀនយា៉ា ងឈរចើនពីឆ្កជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុស ម្ភ៉ា  សារនុ។ ឈោក
អ្ ុ៊ុំរបុសពិរជាបានឆលងការឆ់្កជីវរិដលំ៏បាកៗយា៉ា ងឈរចើនកនុងមយួឆ្កជីវរិរបស់គារ។់ គារឈ់សល់រើរឈពញ
មយួជីវរិរបស់គារ ់ គឺជបួហរភាពពិបាកៗរែូរ ជាកហ់សផ្ងបចចុបបននឈនោះ ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសអាយុ៧១ឆ្ន ឈំែើយ 
ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសឈៅបនផ្របរធាកសីុ់កលូឈដើមបរីករបាកច់ំណូ្លមកចិញ្ច ឹមជីវរិរបស់គារឈ់ទៀរ ឈែើយឈដាយ
អ្កុសលម្ភនថ្ងៃខលោះ ឈោកអ្ ុ៊ុំឈសល់រើរហររករបាកទ់ញិបាយែូបគាម ន។ ឈនោះជាឈមឈរៀនមយួហដលបានបឈរងៀនខ្ុ ំ
ាល់រ ល់ឈអាយឈចោះរស់ឈៅឈដាយម្ភនភាពរស ូ ពាយាម មនិររូវបាកទ់ឹកចិរផ្ នងិបនផ្រស់ឈៅឈដាយម្ភនឈសច
កផ្ីសងឃមឹជានចិច។) 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 


