
ភ្នែកគេគ ោោះបង់គ ោលកោរសម្លឹងគ ោជគ្រោភ្នែក្សី ភ្ែលបងកប់នូវកតនីិតន័យចង់ស ុំកដីគម្ត្តោ។ ភោព
កបត់ចតិតនិងកោចគកោងរបស់នោង ឥន្តនតោគ ើបនឹងគ ើញជោគលើកែុំបូងប  នគនោោះកែុងចុំគ ោម្ម្ន សស្សី
ភ្ែលគេជួប។ 

្សីៗ ភ្ែលគេជួបទោុំងគនោោះ គ្រោពីជោឧបករណ៍បគ្ម្ើតណហាម្ន សស្ប ស នងិ ន់នលន់យកចិតតយក
គ្លើម្គេ មោនអ្វគីសសងគ ោ? ម្ន សស្សីមែោក់គនោះ គ្រោពគី្វើ  កខប កគម្ែញ្េួសោរគេ ភ្្ម្ទោុំងបណតាលឱ្យ
បអូន្ប សគេគ ោ្សវឹងអ្ ីនួែល់គ្មើរគណោះ សម្គ នោងចង់ ោនកោរយល់ចិតត? 

្សីគ ោតស ូសម្លឹងម្កគពញផ្សៃម្ ខប រសមែោក់ភ្ែលហោក់ែូចជោគេគនោះមោនចិតតភ្សនសងប់ ម្ិនងោយ
សមោនែឹងអោរម្មណ៍។ រហូតគេសគោល់គ មោោះ Fake ទោុំងអ្ស់របស់នោង  ោនជោនោង្តូវ ោញ់វិញបនតិច 
សងោត់មោត់ែូចគេច ក លបគ្បើគពលពនារពិ ោរ ោថោ គេគនោះមោនបុំណងអ្វ ីគហើយ ោនគស ើបកោរណ៍ពី
នោងគ្ចើនភ្បបគនោះត្ោុំងភ្តពីគពល ោម្ក? 

្ប សគរភ្នែកគចញម្ិន្ពក់កោរសម្លឹងជោម្ួយនោង គ សកោលអ្ីម្កគ ើរប ោះនឹងគែើម្្ ូងចុំហ ភ្ែលគេ
 ោនគ ើញទោុំង្ស ងម្ួយរយភោេរយគ ោកែុងបនៃប់ ឹកកោលពីល្ងោច។ 

គពលគនោះនោងមោនអោវទោញម្កគែើម្បីបិ  ោុំងខលោះគហើយ ប  ភ្នតគ ោភ្តចុំហ ោស់ស្មោប់គេនងិ
ម្ន សស្ប សៗគលើគកោោះគនោះ។ 

អោកោរៈបតូរពណ៌គលើថពោល់របស់គេ បណតាលមោណវីគយើងឱ្យែឹងភលោម្ថោគេកុំព ងេិតពីគរឿងអ្វី។ គបោះ
ែូង  ោប់គសដើម្គល្ោតញោប់ត្ោម្ចុំណុចគខសោយរបស់ម្ន សស្សី ភ្ែល្តូវម្កគ ោកណតាលចុំគ ោម្
ម្ន សស្ប សគ្ចើនគ្ែោ គហើយកែុងសភោពភ្បបគនោះ គ ោកែុងកោលៈគ សៈគនោះ។ នីយ ោែឹងថោ ម្និអោចសុំងុំ
គសងៀម្គ គ្្ោោះនោង្តូវគ្វើអ្វីម្យ ាង ប់សកោត់គរឿងភ្ែលពួកគេកុំព ងេិត៖ 

«សគោល់ខ្ុុំចាស់លអគហើយ! បង្ប សខ្ុុំជោប ូលិស! គ្ោត់ម្ិនគលើកភ្លងឱ្យឯងគ !» 

ប រសគ ោឱ្នម្ ខគ ោគ ើយ ភ្តភ្នែកគេគបើកម្ក្ុំជោងម្ ន សម្លឹងនោង។ មោត់គេចុំហគ ើងបនតិច 
គពលឮនោងរំឭកព«ីឧតតម្គសនីយ៍គជន» បបូរមោត់នរៈចរិតចភ្ម្លកគនោះ ហោក់គសៃើរគសើចគសៃើរម្ិនគសើច
បគចេញគ្មញគេទោុំងជួរគ ោបគងកើយភ្កបរភ្នែក្សីភ្ែលតកស់លុត។ 

  សមោ្ុំៗរបស់គេគរតិចៗ ជុំនសួឱ្យសម្តថីោ «ខ្លោច ោស់បង្ប សនោង!» ភ្តមោត់គេក្ម្បគចេញ
សុំគ ង  ោនជោតរ ណីម្ិនឮ្ោកយ្កអ្ឺតភ្ែលគេចង់សោប្ពួស។ 

«ឮអ្ត?់ ភ្លងខ្ុុំគ ោវិញភលោម្ គនោះគបើគចោះេិត នងិម្ិនចង់មោនគរឿង!» 



នោងខុំនិយោយ ភ្តសុំគ ងនីយ ោខាវៗជោងម្ នគ្្ោោះ ោញ់្ ោបភ្កវភ្នែកម្ តៗផ្នប រសចុំគ្ោោះម្ ខ
។ 

គេគ ោគសងៀម្គសមើ ភ្តភ្នែកគេែូចជោមោនគមោ នភោពនិងសបាយចិតតខ្លោុំងគ ោគពលភ្ែលឮ្សីអ្ួត
និយោយអ្ុំពបីង្ប សរបស់នោង។ ជោតជិោសអប់គរឿងនោងនិងសមោសភោព្ោក់ពន័ធប ូលសិ្សោប់
គហើយ  គនោះម្ិនទោន់រោប់ភោពកបត់គបោះែូងយូស កូែុងនោម្ជោរន កកែុង «បង!…..បងឥន្តនតោ…..ខ្ុុំសលោប់
គហើយបង!…..ខុ្ុំកុំព ងសលោប់! បងគ ើញគ  ម្ន សសអ្ន់ែូចខុ្ុំ! ្សីគ ោកខុ្ុំណ ាបង! វោគ ោកគបោះែូងបអូន
បងឯង!» ច ងគ្កោយ ្ោកយភ្ែលនោងភ្ែលគែៀលគេ«ម្ន សសផ្្ព»។ 

គេែក្យ ភ្បរម្ករកកូនគ ោសួរតិចៗ្សបសពៃសុំគ ង្ស ន់របស់គេ៖ 

«បអូនប លូសិ ោ  បងគេ្ុំសង! ខ្លោចគ ?» 

្សី្សស់កែុងចុំណង គរភ្នែកសម្លឹងកូនគ ោគេមែោក់ៗភ្ែលបងហោញភោពេគ លើនម្ក បញ្ជោក់ចគម្លើយ
គ្សចថោ គ្្ោោះភ្តនោងជោបអូនឧតតម្គសនីយ៍គជនហែឹងគហើយ នោងនឹង្តូវ្ងន់ម្ិនខ្ោនយប់គនោះ។ 

 ជោម្ួយនងឹ ឹកម្ ខ្តជោក់្សិបងោកម្ករកនោងវិញ គេគ ើញភ្នែក្េលួងៗម្ិនស ខចិតតរបស់នោង
។ នោងខឹង ោស់ គ្្ោោះគ្មោនម្ន សសរបស់គេ ោមែោក់តបគ្លើយគ ។ ពីគ្្ោោះម្ន សសសងប់សងោត់ែូចជោ
កូន្ប សចបងរបស់មេោស់គកោោះមែោក់គនោះ ម្ិន្តឹម្ភ្តម្ិនចូលចិតតសដោប់គយោបល ់ភ្្ម្ទោុំងម្ិនចូលចិតត
និយោយគ្ចើនសង គតើមោន្បគយោជន៍អ្ីភ្ែលកនូគ ោគេម្ក្ប្ យគ្វើគ្លើម្្ុំ គ ោជូនគយោបល់គេគ ោ
គពលភ្ែលគ ើញ្សោប់ថោគេកុំព ងខឹងខ្លោុំងគនោោះ? 

«ម្ន សសកុំសោក!!!!» 

នោងថោតិចៗដោក់ភ្កវភ្នែកគេ។ គេគ្ពចភ្នែកភ្ែលម្ តថលោនិង្ស ន់គដោយគមោ នភោព។ នោង
បភ្នែម្៖ 

«គ្វើ ោប្ស!ី អ្ន់ ោស់គល្ោកឯង!!» 

ប រសគែៀងភ្នែកសម្លងឹនោងគដោយហួសចិតត។ ពិតភ្ម្នណ ា ត្ោុំងពីគចោះគែកឱ្ប្សីម្ក ម្និភ្ែល
គ ើញម្ន សសពូភ្ករក្ោកយម្កគជរគ្ចើន ែូចមែោក់គនោះគ ។ គេសម្លឹងចនៃនីយ ោពីគលើែល់គ្កោម្។ ភ្នែក
ម្ន សស្សីមែោក់គនោះ្ក ង់ៗ  ្ចម្ ោះ្សួចខឹង្កហម្ មោត់ពូភ្កគែៀលែូចម្ិនគចោះសគោល់រោក់គ្រោខពស់
ទោប ម្ិនែឹងខលួនអោច្តូវ្ច ោច់កសលោប់ភ្ត្តឹម្ប  នមោនមោត់គ ៀត នោងម្ិនខ្លោចអ្វីទោុំងអ្ស់គ្្ោោះ «អោង
បង»? 



ផ្កោ្សស់សអោតម្ួយ ងគនោះ្សោប់ភ្តកលោយជោគរឿងកុំភ្បលងស្មោប់គេ។ ម្ន សស្សីែូចនោង រឹងរូស 
ម្ិនគសមោោះ្តង់ ភ្្ម្ទោុំងម្ិនស ភោព គម្ ចនងឹអោចគ វ្ើឱ្យគបោះែូងម្យួ្បឡោក់្ប ូសគដោយឧ្កិែឋនិង
អ្ុំគពើ្ពគហើនសពវភ្តម្ ខគនោះគទោរ ន។់ សម្តែភោពរបស់នោងជោះ ឹកសអុយម្ួយ្ូកណតាលសណឋាគ្ោរ
 ុំគនើបចុំកណតាលម្ ខគេ ម្ិនភ្ម្ន្សី ោក៏អោចគ វ្ើ ោនគនោោះគ  គពលគនោះម្កគែៀលគេថោ «កុំសោក» 
 ោនគ ៀត…..គេញឹម្ៗ នោងបភ្នែម្ខលីគ ៀត៖ 

« ោនភ្តជោម្យួម្ន សសកែុងចុំណង!» 

«្សោយចុំណង!» 

គេបញ្ជោខលីបីម ោត់ គដោយគ្បើភ្នែក្តជោក់លហឹម្សម្លងឹឌឺនោង ខណៈគពលគបោះែូងខ្ោង្សី បីែូចកុំព ង
្តែរខយល់ ម្ក្តូវ ោនគេគបើកចុំហបចេូលអ្ កស ីភ្សនឱ្យ ជោម្ួយប បញ្ជោច ងគ្កោយផ្ន្ប ស ោម្
្តជោក់។ 

នោងចង់សួរថោ នោងហត់គពកសតោប់ខ ស ឬម្ួយកុំព ងជិតសលោប់នោងគចោះ្សផ្ម្? ភ្តចុំគ្ោោះកូនគ ោគេ
វិញ ឥន្តនតោនិយោយភ្តបីម ោតប់  នគនោោះ ម្ិន ោច់និយោយគ្ចើនែងគ ។ 

ម្ន សសរបស់គេពីរនោក់សៃុោះចូលម្កែល់ភ្កបរនោង គ្វើឱ្យនីយ ោងោកគ ោសម្លឹងពួកគេភ្តមរ គដោយ
សងស័យថោត្ោម្ពិតគ ោ ពួកគេពិតជោ្សោយចុំណងភ្ម្ន ឬជោ្ោកយដោក់ម្ ូគ្ែោគ្វើ ោបនោង? 

ភ្ម្ន! ចុំណង្តូវ ោន្សោយ នោង្បញោប់គរើរ ោះខណៈផ្ែទោុំងសងនងិគជើងហោក់សពឹកៗ។ 

«ចង់គ្វើគម្ ចឥ ូវ?» 

សុំណួរប រសមោនអ្ុំ ោចគ្ោលសួរម្កបភ្នែម្្សបគពលគេរ ញ្ ោណខពស់លផ្លគ្កោកគ ើងម្ក
គ ោលនោង។ ្សីតូចសេង់អោរម្មណ៍្តលប់ម្កវិញគដោយគងើបម្ ខត្ោម្សម្លឹងគេ។ 

ទោុំងរោងកោយគ ោម្ិនទោន់គ្កោកទោន់ប រសគនោះគ ោគ ើយ នោងម្ិនចង់មោនជុំហរ ោញ់គេគ ។ គេ
គ្កោកគ ើង ោនម្ នយ ោង្សស់សងហោ គហើយឈរបងអួតកម្ពស់កុំពរ្ចងោងកោងចុំគ្ោោះម្ ខនោង ជោម្ួយ
ពនលឺភ្នែកឌឺ គហើយសុំណួរក៏ភ្ខងភ្រ៉ែង គម្ល ោោះគហើយនីយ ោគ្លើយ្សួយៗ៖ 

«សោកគ្ែោ! ម្ួយ ល់នឹងម្ួយ!» 

នោងនយិោយខលីៗ  ្េប់គ្ែោហួសចិតត។ ម្ន សស្សីគសលៀក្ោក់ភ្បបគនោះ ម្ ខមោត់ភ្បបគនោះ មោនសម្តី
្ពគហើនែូចកូន្ប សធ្លោប់ភ្តគលងវោយតបគ់្ែោ? 



ម្ិនរវល់អ្ែក ោេិតភ្បប ោ បអូន្សីប ូលសិែឹងភ្តចង់វោយតប់ជោម្ួយម្ន សស្ោលមែោក់គនោះ
គហើយ។ នោងនិយោយចបភ់លោម្ ខុ្ំ ចត់ផ្ែទោុំងពីរគយោងកោយ គ្កោកម្ក្បឈម្ម្ ខនឹងជនគនោះ ប  ភ្នតក
ផ្ែរបស់នោងភ្ែល្តូវចងយូរគពក វោសពឹកគ្មោនកមលោុំង ម្ិនអោចជួយនីយ ោឱ្យ ប់ខលួនឯង ោន ក៏ផ្កោប់ម្ ខ
ម្កគលើឥែឋទោុំងជុំហរវិញ។ កោរណ៍គនោះញុាុំងឱ្យនោរីតូច ហោក់ែូចជោកុំព ង្កោបសុំពោះគ្កោម្ ោតគជើង
ប រសគនោះ កែុងសភោពខកចិតតជោខ្លោុំង ។ កុំននួផ្ែទោុំងពីរ្តូវគ ើរផ្ៃោល់្រណី ្បឡោក់្ប ូសយ ោងឈឺ
ចិតត គ ោគ្កោម្ ឹកម្ ខអ្ុំនួតភ្ែលប រសគនោះកុំព ងបងហោញគលើនោង។ 

«គ្កោកម្ក! គ្កោកគ ើងឱ្យ ោនសិនម្ក គបើនោងចង់តត្ោុំងជោមួ្យគេ!» នោងថោឱ្យខលួនឯងកែងុចិតត 
គហើយ្បគវ្បវោគ្កោកគ ើង ខណៈគពលភ្ែលម្ន សស្ប សគ ោគសងៀម្តស ូរង់ ោុំជោម្ួយ ឹកម្ ខគសមើ។ 

ពួកម្ន សសអ្ត់ចិតតគនោះ ម្ិនែងឹគកើតគចញម្កពីក លសម្ព័នធ ោគ  ចរិតគ្មោនសគោល់ម្ន សស្សី 
គ ើញម្ន សសែួល្កោបក៏ម្ិនគ ោោះផ្ែម្កគយោងជួយគ្ែោ ចរិតគនោះសម្ភ្តបង្ប សម្កវោយគខ្ែោោះយកគ ោ
្បគ ោសលី្ម៌្ខលោះ។ 

នីយ ោេិតទោុំងគ ោហមង។ គពលគ្កោកម្ក ល់កម្ពស់្តឹម្្ ូងនោយ អ្ែក ោគម្ើលម្ិនគ ើញ ភ្ត
នោងគ ើញសែោម្ញញឹម្ ោនចតិត ឌឺែង គ ោកែុងពនលឺភ្នែក្ស ន់ផ្នម្ន សស្ប សគនោះ គទោោះបីជោបបូរមោត់
គេម្ិនកគ្ម្ើក។ 

«្គ្ោនភ់្តតស ជូោម្ួយម្ន សស្សីមែោក់  ោុំគលើកគ្ែោម្កកគ្កើកេ្េឹកេគ្េងភ្ែរ?» 

នោងថោឱ្យភ្កវភ្នែក្ស ន់របស់គេ ពិតជោមោនឥ ធិពលឱ្យគេគ្ពចភ្នែកម្ម្ីរេិត ោន។ ស្មោប់
ឥន្តនតោ នោងចនៃនីយ ោគនោះ ម្ិនគចោះខវោះ្ោកយនិយោយភ្ម្ន  នោងមោនគ ពគកោសលយម្ួយភ្ែលគេម្ិនគ ើញ
មោន ម្ិនគចោះខវោះ្ោកយភ្បលកៗម្កនិយោយ ភ្ែលឥន្តនតោគ្មោនគ ពគកោសលយគនោះគ ើយគ ោកែុងសុំណុុំខួរ
កាលគេ។ 

  ប  ភ្នតគេែូចជោចូលចតិតសដោប់នោងនិយោយ ោស។់ ខ្ោង្ប សកដោប់ផ្ែទោុំងសងឈរយ ោងសងហោ 
ជោម្ួយកោរសម្លឹងគសមើៗ។  ទោុំង ឹកម្ ខម្ ឺងម ោត់នោងក៏ចរ ោបភ្នែម្៖ 

«ខ្ុុំ្តូវកោរគចញពីកភ្នលងគនោះ!» 

គេកគ្ម្ើកសមោតិចៗ ជុំនួសឱ្យកោរសៃុោះសុំគណើចចុំអ្ក។ បបូរមោត់គេញឹម្ៗកោចៗែូច្ ោប់ថោ គលង
គសើចគម្ ោះ?  ខណៈគពលភ្ែលនោងពិតជោចង់ សតោប់កោរសគ្ម្ចចិតតរបស់គេ។ 

«សោកគ្ែោម្ួយ ល់នងឹម្ួយភ្ម្នអ្ត ់និយោយម្ នគនោះ?» ្ប សសួរម្ក។ 



គេេិតែល់គរឿងវោយគ្ែោឬក៏គរឿង ោញ់គ ោោះ? នីយ ោេិតសងគរម្កសម្លឹងគ ើញ សែោប់កោុំគនលើងខលីគលៀន
គចញពីកែុងចគងកោះគខ្ោរបស់គេម្ន សសគនោះ។ គេជោជន្ោលពិតៗ ភ្ែលនោងម្ិនធ្លោប់ ោនជួបឬគ ើញ
គ ោខ្ោងគ្រោ ធ្លោបភ់្តគ ើញកែុងក ន។ 

«គម្ើលគម្ើល៍  ខុ្ុំសពកឹផ្ែសពកឹគជើង្តូវគេចងម្ករោប់គម ោង! គបើសោកម្ួយ ល់នងឹម្ួយ សមោនខ្ុុំខ្លោច ប  ភ្នតវោ
អ្យ តតិ្ ម្៌គពក!» 

«ខ្ុុំមោនអ្វីម្ួយយ តតិ្ម្៌ស្មោប់ ម្ន សសែូចនោង!» 

«គ្វើយ ោងគម្ ច?» នោង្បញោប់សួរ ភ្តខ្ោងគេម្ិនតបនឹងសុំណួរគនោះ ភ្បរជោគសតើម្និយោយគ ើង៖ 

«រត់គ ោ!» 

នោងគបើកភ្នែក្េលួងៗ«ម្ិនយល»់ គេគ ោភ្តនិយោយបនតគ ោម្ ខ៖ 

«គបើឱ្យ ោប់ ោនវិញ គលើក មី្ួយ នឹង្តូវអ្ត់ ោយ្កហោយ ឹក បីផ្្ង បយីប់!» 

  ្សីសអោតឱ្បសោច់កុំនួនផ្ែទោុំងឈឺច ក ោប់គ្្ោោះសពឹកកែុងចុំណងយូរ។ កែុងចិតតលបេតិភលោម្ៗ «
អ្វ?ី េិតថោគយើងឃ្លោន ោយឯង ោស់?»។ 

សុំគ ង្ប សល្ោន់ម្កបភ្នែម្៖ 

« ោប ់ោនគលើក ពីីរ…» 

នោងខុំ្បឹងគសៃៀងសតោប…់. 

«នឹង្តូវចងពយួរគជើងគ ើងគលើ ម្ួយយប់ ល់នលឺ!» 

្សីគលើគលប ឹកមោតន់័យ គ្្ោោះភ្នែកគេម្ តៗម្និែូចនិយោយគលងគ ។ ផ្ែទោុំងសងរបស់នីយ ោ
 មលោកម់្កកដោប់រ៉ែូបពណ៌សគសតើងគនោះជោប ់ចិតតនោងលបលួចព ិោរ ោ «ឈ តភ្បគនោះ ចងគជើងគយើងពយួរ
គ ើងគលើ គពលគនោោះសុំពត់នឹងធ្លោក់ម្ក្េបម្ ខរបស់គយើង គហើយខលួនគយើងនឹងអោ្កោតភ្ម្នគ ្ប ស
ចផ្្ង»។ 

កុំហឹងបគចេញត្ោម្ភ្កវភ្នែក្សជីោកុំហឹងភ្ែលគ្វើឱ្យគេសបាយចិតត។ ទោុំងម្ួគរ ោមោត់ខ្ោុំសន្តងគឺត
គ្មញដោក់ជន្ោលភ្ែលនយិោយបភ្នែម្រូៗ៖ 

«ឱ្កោសច ងគ្កោយគ ោគលើក ីបសី្មោបប់អូនប ូលិស…..» 



នីយ ោម្ិនចងស់ដោប់គ  ពីគ្្ោោះេិតថោ ្តឹម្ភ្តម្ួយគលើកគនោះនឹងរត់គចញឱ្យ ោត់សូនយគ ោគហើយ 
ប  ភ្នតគេនិយោយម្កម្ិនឈប់ ទោុំងសម្លងឹគផ្ដោតចុំៗគលើ្គ្ោប់ភ្នែកខឹងរបស់នោង…. 

«គឈលើយសឹកនឹង្តូវ មលោកច់ូលគ ោកែុងសម្ ្ !» 

បអូនប ូលិស គឈលើយសឹក ស  ធភ្តជោភោសោ្មី  ភ្ត្សីភ្ោក់គសអើល ោញ់្ោកយ      « មលោកច់ូលគ ោកែុង
សម្ ្ »។ សុំគ ងរលកសម្ ្ ? នឹកគ ើញគ ើងវិញភ្ម្ន! ភ្កវភ្នែករបស់នោងគរច ោះគ ើង។ ្តូវគហើយ 
 ីគនោះេឺជោសម្ ្  គយើងរត់រគបៀបគម្ ចគ ោ? 

  អ្ម្ាញ់ម្ិញពិតជោឮរលកគ ោក្ ោុំង អោល័យភ្តគផ្ដោតគ ោគលើម្ន សសផ្្ពអ្ស់គនោះ គយើងវិោះនឹង
គនលចថោ ីគនោះជោកភ្នលងអ្ីគ ោគហើយ? 

ម្ិនភ្ែល គ ៗគេហ ោនបគណតោយឱ្យគយើងរត?់ គេអោងអ្ីគ ោ? អ្នៃោក?់ 

នោងគងើបម្ ខសម្លឹងជនគនោះសោជោ្មី និយោយសងភ្ែរ៖ 

«ខ្ុុំមោនលកខខណឌ!» 

  គេងោកម្ ខគចញ ជោសញ្ញោថោ «ម្ិន  ួលសដោប»់ ។ 

«គ្មោនសិ ធិនយិោយលកខខណឌគ បអូនប ូលិស!» 

«គបើគ្មោនលកខខណឌឱ្យខ្ុុំរត់គម្ ចគ ោ!  គម្ើលគម្ើល ៍ភ្សបកគជើងខ្ុុំក៏គ្មោន! ភ្ខសគលើ!» 

្ប សងោកម្កវិញសមោរបស់គេក៏ងោកម្កត្ោម្ ្បភ្ហលជោម្កពីគេម្ិនភ្ែលសគោល់្ោកយ«ភ្ខសគលើ»
គនោះ។ សោរជោតិគេ  ុំនង្ុំធ្ោត់គ ើងម្កនោតុំបន់មួ្យរស់គ ោឆ្ងោយពីនូម្ិករ  ីសារគពក ម្និភ្ែល
សគោល់ឬគចោះគ្បើ្ោកយគ្ចើនឱ្យែូចគកមង្ម្មត្ោនិយោយគនោោះគ  នោងក៏ពនយល់គេគដោយម្ិន ោុំ ោច់ឮគេ
សួរ៖ 

«ភ្ខសគលើ  ោនន័យថោ គល្ោកឯងែឹងថោ ខ្ុុំនឹង ោញ់គលើគគ្ោកគហើយ គ ោភ្តដោក់្បសែោម្ក! ម្ន សសអ្ ៊ីចឹង
គចោះភ្តមោនគ ោគលើភ្សនែីគនោះភ្ែរ!» 

  គេសៃុោះសុំគណើចរគងគើ្ ូង ភ្ែលជោអោកោរៈគេក្ម្នឹងបគចេញម្ក ោស់។ សុំគណើចគនោះ្ទោុំម្ិន
 ោន ម្ិនអោចបងកប់ល្ោក់កែុងែុំគណើរផ្នចងវោក់គបោះែូង  ោនជោ្តូវ មលោយគចញ។ 



គហើយភ្បរម្កវិញគលើកគនោះ គ្្ោោះគេេិតថោ ម្ន សស្សីមែោក់គនោះមោន្ោកយគជរភ្បលកៗ ោនជោនិចេ។ 
សូម្បីភ្ត្ោកយភ្ែលគេម្ិនធ្លោប់ឮ«គចោះភ្តមោនគ ោគលើភ្សនែីគនោះ»ក៏នោងនិយោយគចញម្ក ោន? 

យ ោងគហោច ោស់ នោងជោអ្ែកបគ្ងៀនគេនូវ្ោកយម្ួយចុំនួនភ្ែលភ្បលកេួរឱ្យ្េឺត េរួឱ្យកែោញ…់. 

«ចង់ ោនសអ?ី» គេសួរគ ើង។ 

«ភ្សបកគជើងកីឡោម្ួយេូ  គខ្ោអោវកីឡោម្ួយកុំគបល!» 

«គ្មោនទោុំងពីរ!  គលើគកោោះគនោះគ្មោនរបស់ម្ន សស្សីគ !» 

គកោោះ? 

នោង ោប់្ោកយគេគហើយេិតទោុំងភ្ោក់គសអើល។ 

« ោប់គសដើម្គ ោ!  រោប់ែល់ែប!់» 

  នីយ ោសម្លឹងម្កគេវិញគ្មោនគពលេិតពីគរឿង«គកោោះ»គ ៀតគ ។ ម្ន សសគនោះ គពលគវល្ោភ្ែលគេ
និយោយគលឿន គ ើបនឹងសគោល់គ្ែោក៏នោងសមគោល់ែឹងភ្ែរថោ អ្វីភ្ែលគេនិយោយ ភ្តងភ្តយកជោកោរ ម្ិន
និយោយពីរែង គហើយគ្វើសកម្មភោពគលឿនបុំស ត គដោយគ្មោននរ ោអោចរោរោុំងគេ ោនគនោោះគ ។ 

ជនផ្តោច់កោរមែោក់ភ្ែលគ ោចុំគ្ោោះម្ ខនោង សូម្បីភ្តកូនគ ោគេក៏«ម្ិនហ ោនកអក»គចញគយោបល់ភ្ែរ។ 

នោងខុំងោកសម្លឹង្េប់គ្ែោគហើយរកអ្នតរោេម្៖ 

«គ ើញអ្ត?់ គេម្ិន  លួយកលកខខណឌខ្ុុំ! ខ្ុុំ ោត់ភ្សបកគជើង ្ោក់អោវអ្ ៊ីចឹងឱ្យខ្ុុំគ ោរត់ម ោរ៉ែាត ង?!» 

គេភ្បរម្កថោឱ្យនោងខលី៖ 

«មួ្យ!» 

គេ ោប់គសដើម្រោប់គហើយនោងក៏សលន់គសលោចិតត៖ 

«ពីរ!» 

្សី្សស់ភ្្សកចង់បងអោក់គេយកគពល៖ 

«ថោរោប់ែល១់០គ្កោយខ្ុុំគចញសិនភ្ម្នអ្ត?់ គនោះម្ិនទោន់ ោនរត់សង ោ !» 



«បី!» 

្សីសម្លក់ ឹកម្ ខហីរបស់គេ។ ភ្នែកនោងបគចេញភោពខឹងសម្ារតវ៉ែា ភ្តក៏ ោប់គសដើម្គសើយសុំពត់
គ ើងសម្លឹងគ ោទវោរ គហើយ្សគវ្សវោរត់គចញពីហវូងម្ន សស្ប សទោុំងអ្ស់គនោោះ។ ្េប់គ្ែោក៏្យម្ួយ
ជុំហោនមែោក់ភ្វកសលូវគ ោឱ្យនីយ ោ។ 

គជើងនោងឈឺ ោស់ វោគ្មោនភ្សបកគជើងកោរ្ោរសង នោងម្ិនសគោល់ ីគនោះសង  ោម្យួចិតតកុំព ងខឹង
្ប សមែោក់គនោោះយ ោងព ោះគ្ោរគ ៀត។ 

«ក ុំឱ្យខ្ុុំជួបម្ ខមែោកហ់ែឹងគ ៀតឱ្យគសោោះ!» 

នោងថោឮៗកោត់ត្ោម្កមលោុំងវោគយោរោ្តី។ 

គ ោគ្កោម្ពនលឺរោ្តីភ្ែលម្ិនអ្ុំគ ោយសល យប់រគនោចគ្មោនភ្ខ ្េប់យ ោងនឹងម្ិនអ្ន ញ្ញោតឱ្យនោង
កុំណត់គគ្ោលគ ោ ោនលអភលោម្គ ។ 

ត្ោម្វិ្ីផ្ៃោល់ខលួន ោក៏គដោយ នោងចង់គចញឱ្យឆ្ងោយកោន់ភ្តលអពីសុំគ ងរោប់របស់គេ។ 

«៧…..៨» 

«ម្ន សសចផ្្ង!» 

នោងរអ្ ូគ ើងខណៈ្បឹងបនតរត់យឺតយ ោវគដោយគជើង គ ឈឺភ្សនឈឺ ប ោះភ្តពីគលើបណតាែ ុំ្េួសនងិ
កូន្ម្កហម្។ កភ្នលងខលោះមោនភោពគសើម្ និងគលចធ្លោយ្បនព ឹក។ នោងែឹងថោ គនោះជោកូនសុំណង់ 
គ ោវោល ុំនោបកណតាលផ្នគកោោះ ោម្យួ នោងកុំព ងទោយគ មោោះវោ…..ភ្តរូបរោង្ម្មជោតិែ៏ងងឹតនិង
កុំ ោចគពលគនោះម្ិន ោនរំឭកថោនោងធ្លោប់សគោល់ ីគនោះគសោោះគ ើយ។ 

គែើម្គឈើែ ោះជោជួរងងឹតសលបុគ ោ ិសខ្ោងលិច។  សូម្បីភ្តមោនគនលើងហវោភ្ែលហួសសម្័យ ភ្តគម្ើល
គ ោេួរឱ្យញគញើតពតិភ្ម្ន។  ពីគនោះគម្ើលគ ោសម្ ្  គម្ើលម្ិនគ ើញគសោោះ ងងឹតគពក ភ្តសនធឹកខយល់
បញ្ជោក់ថោ គ្ែរគ ោម្ិនឆ្ងោយគ ើយ។ 

កោររត់ត្ោម្កភ្នលងមោនពនលឺជោជគ្ម្ើសលអស្មោប់នោងគ្្ោោះនោងម្ិនសគោល់ ីគនោះ ចុំភ្ណកកោរពួន
ល្ោក់ខលួនកែុងភោពងងតឹ ម្ ននឹងគ្កោយគេេង់ភ្តច ចពលិរកគ ើញ។ 

្សីរតស់ុំគ ោរ កខោវិ្ភី្ែលនោុំម្ ខគដោយ ម្នែុំម្ួយែ ុ្ំ ុំ កម្ពស់្តឹម្ចគងកោះម្ន សស ោស់។ គជើងនោងជោន់
ប ោះខាច់ខលោះ នងិ្េួសកុំ ោចខលោះភ្សនឈឺ។ 



សែូរមោត់ម្ន សសរត់ម្កត្ោម្ពីគ្កោយល្ោន់រសោត់គ្្ោោះខយល់នោុំម្ក កោរគនោះបគងកើនេុំនិតសលន់
ឱ្យនោង្បឹងរកកមលោុំងម្កបភ្នែម្គលបឿន។ 

«គបើឱ្យ ោប់ ោនវិញ គលើក មី្ួយ នឹង្តូវអ្ត់ ោយ្កហោយ ឹក បីផ្្ង បយីប់!» 

សុំគ ងបិសោចេួរឱ្យសអប់គលចគ ើងម្កវិញកែុងកោរចង ោុំរបស់នោង។ 

«គយើងខ សអ្ ីោនជោហ ោន  កគយើងបីយបប់ីផ្្ងម្ន សសតិរ ឆោន!» 

នោងេិតទោុំងចង់ភ្តភ្្សកតវ៉ែាឱ្យ ោនខៃរខ្ៃោរគម្  ភ្តនីយ ោអ្ស់គពលគហើយ។ រត់គ ោម្ ខគ ើបជោ
ជគ្ម្ើសរបស់នោង។ 

កោរគ ោរកសលូវជោតិឬនូម្ិដឋោនអ្ែក្ស កគ ើបជោជគ្ម្ើសលអ។ គពលគនោោះខ្ុុំនឹងទោក់ ងគ ោរកបង្ប ស
ខ្ុុំ។ នោងេិតទោុំងគសចកតីសងឃឹម្កែងុកោរចិចេមឹ្ចិតតសងសឹក ោប់គសតើម្សគនធោគ្ោះគ ើង។ 

ប  ភ្នតគ ោគពលគនោោះ គ ោគពលភ្ែលនោងគម្ើលម្ តៗគ ើងគលើ្ ោុំង ពីម្ ខសលូវក ៏ោនគ ើញពីចមងោយ
នូវគនលើងហវោ្ម…ី..វោជោគនលើងឡោន…..ជិតគ ើងៗ 

«លអគហើយ! គយើងនឹង ោនស ុំគេគដោយសោរជិោះគ ោវិញភលោម្!» 

នោងរត់សុំគ ោគ ោ្បសប់នងឹគនលើងឡោន។ 

ម្ន សសមែោក់អ្ងគុយគ ោ ីគនោោះគពលនោង្ោុំងសលូវ។ ឡោនគេឈប់ នោងហត់ ោស់ សឹងដោច់ខយល់
គ ោគហើយ។ 

«ឈបស់ិន!» 

នោងនិយោយគដោយហត់ ោស់ និយោយម្ិនចង់គចញគ ។ 

ឡោនឈប់ភ្ម្នគដោយម្ិន ោុំ ោច់ឮនោង្ ោប…់.. 

ពីគនោះគ ោ ខុំ្បឆ្ោុំងនឹងហវោ នោងគ ើញរោងអ្ែកគបើក ខពស់ គហើយមោនភ្តមែោក់។ 

គេគបើកទវោរច ោះម្ក គហើយគែើរម្ករកនោងគដោយម្ិន ោុំ ោច់បិ ទវោរឡោនវិញ…. 

«យូរគហើយ រត់ ោន្តឹម្ហែងឹ?» 



េឺសុំគ ងម្ន សសភ្ែលនោងអ្ស់្ ោកយគែៀល។ គេគបើកឡោនវោងម្កសកោត់ ោប់នោងភ្ែលរត់
សគសលើតទោុំងគ្មោន្ នោប់គជើង? 

គនោះហអី្បកួតយ តតិ្ម្?៌ 

«គកមង ុំគនើង ោតសងគម្ ក៏ម្ិនគ្វើគថោកអ្ ៊ីចឹងភ្ែរ!» 

នោងហត់ភ្ម្ន សឹងអ្ស់ែគងហើម្ែក ភ្តក៏គ ោគជរគចញគ ោគ ើយ។ 

«ភ្ម្ន?» 

ភោពខ សគ្ែោរវោងនោងនិងអ្ែកែផ្  េរឺោល់្ោកយគជររបស់នោង ែ តឥន្តនតោឱ្យចង់ភ្តគលងបនតនិង្ងន់ៗ
គ ើង។ ឧ្កែិឋកម្មភ្ែលគេអោចគ្វើចុំគ្ោោះស្តូវរបស់គេកនលងម្ក ម្ិន ោច់ភ្វងអ្នលោយែូចជោម្ួយស្តូវ
អោវសមែោក់គនោះគ  ភ្តញុាុំងឱ្យនោងគវ នោម្តងបនតិចៗ ក៏លអ ោនកម្ានតចតិត ម្ិនអ្ ៊ីចឹង? 

្ប សេិតទោុំងញញឹម្ សម្លឹងនោងភ្ែលឈរសកុប។ 

«ភ្ែលអ្ត់ ោយ ោនបីផ្្ងគ បអូនប លូិស?» 

 ោម្របស់នយី ោគ ើងកគរដោរត់គពញសរផ្សសសូងគដោយកដីខឹងសម្ា។ 

«គល្ោកឯងជោិះឡោន ខ្ុុំរត់គដោយគជើង ម្ន សសអ្ីអ្ន់គម្ល ោះ?» 

គេឱ្នម្ករកេនលោក់គជើងនោងគហើយគលើក្សីលីគលើសមោ គ ោរក លុបឡោនគេ។ 

សូម្បីគរោអ្ីកន៏ោងគ្មោនសិ ធអិ្ងគុយសង។ ្ប សចភ្ម្លកច ចគបើក លុបគហើយ មលោក់នោងចូល្ពូស….
ឈឺ ោស!់ 

ជួរជោតិគពកគហើយ។ 

នោងភ្្សកទោុំងឈឺ ោបន់ិងបិ ភ្នែករំងោប់ព័ត៌មោនឈឺ ោប់ភ្ែលបចជូនម្កសផ្ស្បសោ ។ 

 ឹកម្ ខគេគ ោនឹងមោត់្ចកឡោន។ គេសម្លឹងនោងគដោយភ្កវភ្នែកនលឺម្ ត អ្ម្គដោយ ឹកម្ ខគសមើៗញឹម្
ៗ។ 

  ម្ិនភ្ម្នជោគលើក ីម្ួយគ  ភ្ែលនោងគម្ើលគេគដោយចងកុំហឹង។ 

 


