
ខ្ញុំគ្រាន់តែជាប ៉ូលិសគ្រុងែ៉ូចទាបរមានឋានៈម្នារ់តែលតសនឌីប្គ្បស រស់ប្ ាធុញគ្ទាន់ចុំប្ ាោះ
ប្រឿងែតែលៗននជីវិែខលួនឯង ប្ ើយឆ្កួែចិែតរង់ចាុំមនុសសអចឆរិយរនញងរតគី្សនម។ ស៉ូមបីតែគ្រាថ្នាចង់រាន
អវីមួយពិប្សសឱ្យប្រើែប្ ើងចុំប្ ាោះប្បោះែ៉ូងសាបរមានជាែិប្នោះ រ៏មិនែងឹថ្ា បុំណងគ្រាថ្នារបស់ខ្ញុំជាអវ?ី 

 អវីប្ ាឱ្យខ្ញុំប្គ្ែរគ្ែអាលរាន? 
វិទ្យញទារ់ទ្ងរានលាន់សុំប្ ងមរ៖ 
« Jessie ឮប្ ាប្ឆ្លើយៗៗៗៗ! រុំពុងប្ធវើអវ?ី រុំពុងប្ែើរការ ារប្ែើមប្ ាែលាស់គ្ែួយប្ ាខាងប្រើែ

គ្រុង?» 
ជាធមមតាប្ ាប្ ើយតែលប្េទ្ុរខ្ញុំសគ្ម្ាបគ់្បម្ាថ រប្លើយ ស៉ូមបីពីអនរបញ្ជូនពែ័៌ម្ានតាមអាយ

រ៉ូមរ៏ហ ានប្លងប្សើចតបបប្នោះតែរប្ពលតែលខ្ញុំរុំពុងបុំប្ពញកាែពវរិចច។ 
តែខ្ញុំមិនយរប្ពលប្ ាខ៉ូចចិែតជាមួយរាែសងគមទាុំងប្នោះប្ទ្។ 
ខ្ញុំប្ែើរលាែចុោះប្ ើងជាមួយអារមមណ៍មយួភ័យៗ…..អនរគ្បត លជាមិនែងឹប្ទ្ថ្ា ប្នោះជាគ្ពោះចនទ

ប្ពញប៉ូណ៌មីប្ ើយ គ្ពោះចនទប្ចញសញ្ញាណឈាម…..ជាគ្ពោះចនទពណ៌ម្ាសគ្រ មង ៉ូវ…. ខ្ញុំស៉ូម
សបថថ្ា វិញាណទ្ី៦របស់ខ្ញុំឱ្យសញ្ញា….. 
បប៉ូរម្ាែ់របស់ខ្ញុំញ័រប្គ្ ាោះរងា។ ខ្ញុំប្ែើរឱ្បនែសុំប្ ាប ៉ូលិសគ្សីវ័យចុំណាស់ម្នារ់តែលរមានអនរ

ណាច៉ូលចិែតរាែ់ប្ទ្។ ប្េមនិនិយាយរររាែ់ស៉ូមបតែឈរទ្ិញបឺ គឺតរបររនា។ យប់ប្នោះគ្សាប់តែរាែ់
ប្ែើរមរប ោះរតនលងខ្ញុំលាែ។ 

«អនរមងីប្ សដា» 
ខ្ញុំប្ ារាែ។់ មនុសសតែលគ្ែ៉ូវប្េប្មើលងាយនិងចាែ់ថ្នារទ់្ុរឱ្យខ្ញុំជាអនររាប់រ៏រាន។ 
រាែប់្ឈមាោះប្ សដាហាប់មិន ម្ានអាយុចិែសិបគ្រាុំ! ម្ានជីវិែអានាថ្ាឥែពុំនឹង រមានបតីឬរ៉ូន រស់

ប្ ាចតមែែគ្រពោះប្ដាយការផឹរគ្សា និងជរ់រារីសម្លាប់ប្ពលប្វលា។ 
«ភាពឆ្កួែៗ ែ៉ូចជារុំពុងតែប្គ្ែៀមប្រៀបចុំប្លចមរទ្ទ្ួលប្យើង!»  
រាែ់ខសបឹប្ ើយសមលឹងប្មឃ។ ប្ហាចណាស់រាែ់ម្ានជីវិែមួយតែលគ្ែ៉ូវប្េម្ារ់ងាយែ៉ូចខ្ញុំ

ណាស់ ប្ ើយម្ានពិភាល់ពីសគ្ម្ាប់គ្ពោះចនទពណ៌គ្រ មែ៉ូចខ្ញុំប្ទ្ៀែ? 
«ប្ែើម្ានអវីប្ ារនញង នងឹខ្ញុំសួរ!» 
«ឋាននររ» 
រាែ់រអ ៉ូជាមួយនឹងរនទញយរារីប្ទ្ើរប្លើបប៉ូរម្ាែ់គ្ជួញគ្ជីវ។ 
«គ្ពោះចនទប្ពញប្លញពីរែងរនញងតខតែមយួ រគ្មណាស់រ៉ូន! វាម្ានថ្ាមពលខលាុំង! គ្បសិនប្បើ

វិញ្ញាណប្យើងអាចច៉ូលប្ ាគ្ស៉ូបពនលឺពិែប្ ាជប្គ្រាខាងរនញងវា!» 



ខ្ញុំងរ់រាល តែរ៏ប្ផែៀងរ ប្ផទៀងសមលឹងជុុំវិញប្នោះ ថ្ាម្ានអនរណាប្ឃើញពីរនារ់ប្យើងនិយាយពី
ប្រឿង ប់ៗតបបប្នោះតែរប្ទ្រនញងនាមប ៉ូលិសគ្សីចតមលរែ៉ូចរនា។ 
ជីវិែជាអនរលាែរនញងែុំបន់នគ្ពភាេខាងប្ជើងននរែឋ Wisconsin តែលជាសីម្ាអាថ៌រុំរាុំងបនសល់

ទ្ុរពីគ្បជាជាែិ Ojibwe ខ្ញុំតែងរានឮ នងិជរ់ចែិតប្លើបណតាប្រឿងប្គ្ពងនិទាន woo-woo (ជុំប្នឿខវោះ
ម៉ូលដឋានវិទ្ាសាគ្សតខាងវិញ្ញាណ)។ 
គ្បជាជនខលោះតែងតែខឹងខ្ញុំតែលនិយមរស់ប្ ារនញងពិភពទ្ុំប្នើបមួយ ទាុំងការគ្បគ្ពឹែត នងិការ

និយាយការពនយល់ពួរប្េថ្ា ប្រឿងប្គ្ពងទាុំងប្នាោះរមានរតនលងណាសមជាមយួ គ្បវែតិសាគ្សតប្យើងឆ្លង
កាែ់ប្ទ្។ ប្ែើមបីប្ធវើការងាររបស់ខ្ញុំឱ្យរានលែ ឱ្យពួរប្េផ្លាស់បតូរផនែ់េុំនិែ ខ្ញុំគ្ែ៉ូវការ«ការពិែមរ
បងហាញ»។ ងារប្ ាម្ខាងររតែនឹងនិយាយរនាប្លងអុំពីប្រឿងវិញ្ញាណ អនរគ្សីប្ សដា ប្គ្ទ្ែជញ្ជាុំង
ការិយាល័យនិងគ្សម ុរប្ដាយមិនគ្ែ៉ូវការភួយែណតប់។ 
ប្មឃរងាប្ ើងៗ ខ្ញុំេិែថ្ាអាណែិរាែ់ រ៏ច៉ូលប្ ារនញងបនតិច តសវងររតគ្រងម្ានអីមរគ្េបែណតប់

ឱ្យ។ ប្ចញមរវិញជាមួយប្ខនើយសា ញងធុំមួយ ទ្ន់តែគ្កាសខ់្ញុំរាែ់រាែ់ពីរតនលងប្នាោះ។ 
«ប្យើងម្ានបញ្ហាប្ ើយ រ៉ូនគ្សី!» 
រាែ់រុំពុងប្ ាខាងប្គ្កាមនឹងប្រៀបចុំចប្ងកោះប្ខាែ៏ធុំម្ ាបញ់ ញរតខសគ្រវាែ់។ 
«ប្ែើម្ានបញ្ហាអវ?ី» ខ្ញុំរានទ្ម្លារ់ប្ខនើយប្ចាល សទញោះប្ ាតរបរឡានប្បើរប្ភលើងគ្រ មនិងប្គ្ែៀមសុីតរ៉ែ

ន។ 
«ខ្ញុំប្ សដាហាប់មិន! ឮប្ ើយទ្ទ្លួៗ» រាែ់មនិនិយាយររខ្ញុំតបរជាវាយវិទ្យញទារ់ទ្ង តគ្សរែតែ

លៗប្គ្ចើនែងប្គ្កាមអាកាសធាែុរងាញារ់។  ប្ ាប្លើប្មឃពពរប្ ើរខមួលព័ទ្ធប្ពនជុុំវិញគ្ពោះចនទពណ៌
ឈាម។ 
ខ្ញុំម្ានេប្គ្ម្ាងសារសួរ ប ុតនតប្ សដារានទ្ទ្ួលការប្ឆ្លើយែប។  ប្ពលខលោះម្ានអារមមណថ៍្ារាែ់

ម្ានអាការៈភ័យខលាចជាងអវីតែលខ្ញុំធលាប់រានប្ឃើញរាែ់ប្ធវើរាល់ែង។ 
ម្ានប្រឿងអវី? 
ខ្ញុំប្រើែចិែតសងស័យ។ វាជាចិែតខ្ញុំតែខ្ញុំមិនឱ្យកលាយជាបញ្ហាការងារប្ទ្។ ខ្ញុំតែងម្ានអារមមណ៍តបប

ប្នោះប្ពលគ្ពោះចនទប្ពញវង់និងម្ានពពរអមមរប្លឿនខមួល តែយប់ប្នោះប្ សដាែ៉ូចជាម្ានបញ្ហាជាងខ្ញុំ
ប្ ាប្ទ្ៀែ។ 

«ប្ ាចុងបឹងៗ» រាែត់គ្សរគ្រាប់អនរម្ខាងប្ទ្ៀែននវិទ្យញទារ់ទ្ង។ ប្ដាយសារខ្ញុំប្ឃើញថ្ា សភាព
ការណម៏ិនលែ ខ្ញុំប្ ើងឡានមុន ប្ ើយរាែ់រែ់មរច៉ូលតែរ។ នែរាែ់ចុចសុីតរ៉ែន ប្ ើយខ្ញុំរថ៏យរឺតយ រ
ឡានប្ចញ រនញងទ្ិសប្ ាពីផលវូជាែបិ្លខ១៩៩ ប្ ្ាោះប្ ាម្ាែ់បឹង។ 



រណតាលតផសងរងា ខ្ញុំនិងប្មែគ្មែួ រួមជាមួយប ៉ូលិសគ្រាុំមួយនារ់ប្ទ្ៀែតែលប្ សដាប្ ាមុនប្នោះ 
រានជុុំរនាតរបរចុងបឹង ប៉ូររួមយុវវ័យតែលមិនទ្ុរឱ្យរែ៉ូវប្្តារំលងប្ ាទាុំងរមានប្រឿងរាន ពួរប្េជាពួរ
អនរប្ទ្សចរផសងប្គ្ពងែ៏ឈឺរាលសគ្ម្ាបប់ ៉ូលសិ ពួរប្េតែងេិែថ្ាសលាប់វិលលងាច។ 
និយាយតមន ខ្ញុំសែប់រែ៉ូវប្ ត្ា។ 
ប្នោះមិនទានពី់ពួរប្សែឋីលងីប្លងើ មរពីទ្ីគ្រុងនានាតែលធុញចុំប្ ាោះចរាចរណ៍និងការរស់ប្ ារនញង

គ្បអប់ រានប្ធវើែុំប្ណើរតសវងររបឹងនិងនគ្ព ប្ែើមបីប្លើសលឹរងាប់ប្គ្កាមតរបរបឹងប្ ើយខលោះមររួមប្ភទ្ប្លើ
ប្នាោះ។ 
ឥ ូវប្នោះគ្ែ៉ូវដាស់ប្ ើងរណតាលយប់ ែង់ពួរប្េគ្ែ៉ូវលាែ់ រ៉ូនៗរបស់ពរួប្េតគ្សរយុំ តឆ្កពួរប្េ

ល៉ូដារ់នគ្ព អនរម្ានខលោះ ប្បើរទ្៉ូរវ៉ែាប្លឿនប្វ៉ែវចុោះប្ ើងរំពងតែនវារី។ 
ពួរមិនប្ចោះចុំណាយគ្រារ់! និងឥែរានការ! 
ខ្ញុំកតាបព់ិលនឹរប្ជរនិងនែមយួតែលប្ ាសលរ់៏មរកតាប់ប្លើកាុំប្ភលើងគ្ពមរនា។ 
ជាការរំខានែ៉ូចជាធមមតាសគ្ម្ាប់ពួរប្េ ប្ ើយេិែថ្ាប ៉ូលីសជាបរិវារ។ 
ប្ សដាប្រោះខ្ញុំ៖ 
«ប្តាោះ! ប្យើងប្ ា! ខាងប្លើ ម្ានប្រឿងតមន!» 
រាែ់មចិតភនរ និងរាននាុំខ្ញុំប្ ើងប្លើភនុំប្ចាលម្ាែ់បឹង។ 
ខ្ញុំជានគ់្ហវាុំងងឺែប្គ្ ាោះពីចម្ងាយ រថយនត SUV គ្បណីែតែលប្បើរជាប់ប្ទ្ើរប្លើចុំប្ណាែ ចប្ងកៀង

ប្ ា ាបប្ឆ្ោះ តែមិនប្ឃើញម្ចាស…់.ប្ ែអុវីរានជាម្ចាសមិ់នរានទាញរថយនតប្នាោះប្ចញពីផលូវ យីៗ! 
ជួបមនសុសលងង់ប្គ្ចើនប្ពរប្ ើយយប់ប្នោះ។ 
ខ្ញុំរានរឺតយ រ រុញរថយនតរបស់ខ្ញុំប្ចញពីផលូវ និងបញ្ចប់ន៉ូវសុំប្ ងសុឺតរ៉ែនែ៏ថលង់ែ៉ូចសុំប្ ងតគ្សរថងូ

រ។ 
«តចរផលូវរនាប្មើល!» 
រាែ់ប្លាែចុោះប្ ា ប្ ើយរាែ់គ្សប្ម្ាលរនញងនសបរាគ្ែី។ ខ្ញុំប្ ាតែយឺែយ ាវណាស់ប្គ្បៀបនឹង

មនុសសចាស់ែ៉ូចប្ សដា។  ឃលញបតសបរប្ជើងរតវងរបសខ្់ញុំជាន់រអិលមរប្លើផលវូប្្ាស ៉ូ និងបប្ញ្ចញជាស
គ្មិបប្ជើងលាន់ែ៉ូច ប្ខមាចប្ែើរបនលាច។ 
 ចប្ងកៀងឡានខាងមុខរបស់ខ្ញុំ រានបុំភលឺពីទ្ិែឋភាពប្គ្កាមអព័ទ តែលប្ ាទ្ីប្នាោះពិែជាមិនប្ឃើញម្ាន
មនុសសណាម្នារ់ប្ ារនញងប្្ាអីខាងប្បើរបរននរថយនតជាប់រាុំងប្នាោះប្ទ្។ 
ម្ចាស់វាប្ ាណា? 

“សួសត?ី” ខ្ញុំរានតគ្សរប្ ាឮៗប្ ាភលាម។ រមានការប្ឆ្លើយែប។ ខ្ញុំគ្បញាបប់្ែើរព័ទ្ធមួយមុខរថយនត
ប្េឿង ប្ដាយយរបុំតណរននប្ភលើងពិលមរពិនិែយ។ អ៉ូយសតាយ! សគ្ម្ាបរ់ថយនតតែលម្ានែនមលមិន



ប្គ្កាម៤០,០០០ ែលុលារប្នោះមិនែឹងវារានប្ពើបនឹងប្ ែុការណ៍អវីរានជា តបរជាែុុំៗយ ាងងាយ
រាន? 
តាមធមមតាវាម្ាុំណាស់ មុខរបស់វា។ 
«ស៉ូមរម្លាុំងពិនិែយប្ ើងមរប្លើភនុំ! ម្ានរបស់គ្ែ៉ូវសទូចចុោះ! ឡានមួយរមានប្ឃើញមនុសស!» 
ខ្ញុំប្ ាវិទ្យញខណៈការសមលឹងប្មើលរបសខ្់ញុំ រានរំរិលយឺែៗប្ ាប្ទ្ើរប ោះែុំណរឈ់ាមតែលតគ្បជា

ពណ៌ប្្មាប្គ្កាមពនលឺគ្ពោះចនទពណ៌គ្រារ់។ ចែិតខ្ញុំអតណតែប្ ា ងាយ។ មិនថ្ាប្ ាខាងប្ណាោះ សួរអវីមរ
វិញតាមវិទ្យញ ខ្ញុំមិនរានឮប្ទ្។  ខ្ញុំរានចុំណាយប្ពលមួយនាទ្ ីប្ែើមបីរែព់ិនិែយជុុំវិញទ្ីសងស័យររប្មើល
សញ្ញាណាមយួននសែវរបួសឬមនុសស ប ុតនតមនិម្ានអវីប្សាោះ។ 
គ្ែលបម់រែល់រថយនតវិញ ខ្ញុំរានសប្គ្មចទាញប្បើរទវារឡានពិនិែយខាងរនញង…..ខ្ញុំគ្ែ៉ូវគ្ពចិតភនរ

វិោះឈានថយប្គ្កាយ ប្គ្ ាោះររប្ឃើញនារីតសនប្រមងម្នារ ់តែលប្ ាប្គ្ទ្ែពួនលារ់ខលួនពីប្គ្កាយចងកែូ 
នាងែ៉ូចែល់ថ្នារ់ប្មើលពីប្គ្្ាមិនប្ឃើញ។ 

«ប្ម ចប្ ើយ? អ៉ូប្ខប្ទ្?» 
នាងមិនប្ឆ្លើយ។ នារីែ៉ូចប្នោះម្ានសនាមជាុំប្ ាប្លើថ្ងាស ប្ ើយតភនរតែលប្មើលមរខ្ញុំ ហារ់ម្ាន

សភាពសលន់។ នាងប្រមងខលាុំងតែសែាែណាស់ ជាសគ្មស់គ្បប្ភទ្គ្ពោះនាងប្ទ្ពអបសរទាុំងសាច់ឈាម 
ឈុែនាងប្សលៀរ អាចថ្ា នាងែ៉ូចប្ពររនញងការប្បើរបរយានជុំនិោះទ្ុំ ុំប្នោះ ប ុតនតអាចប្ទ្ ពួរជុំទ្ង់រ៉ូន
អនរម្ាន? 
ខ្ញុំរានគ្េវីរាល ួសចិែត។ ប្ទ្!  វាជាគ្បប្ទ្សប្សរី ខជលិនិយាយ ប្ ើយប្យើងជាអនរបប្គ្មើពួររស់

ប្ ារនញងគ្បប្ទ្សប្សរីតែលតែងតែចង់រានប្ធវើអវីៗ តបលរៗប្គ្សចរាលវ៉ែាល់។ 
ប្ ាងសុវែថិភាពមិនរានដារ់រប្បើរមរប្ទ្ តែលម្ានន័យថ្ា រថយនតមិនរានទ្ងគចិនឹងអវជីាែុុំរុំភួន

ប្សាោះចុោះប្ម ចតបរតផនរខាងមុខ? 
នាងគ្សាប់តែបិទ្តភនររររលតែនឹងសនលប់ប្គ្កាយប្ឃើញខ្ញុំ។ 
«ប្ សដាៗៗៗ» 
រមានចប្មលើយ។ ខ្ញុំងារមរររប្រមងជុំទ្ង់វិញ។ អាចថ្ានាងម្ានរបួសគ្រាុំប្គ្កាយការប ោះទ្ងគិចប្នោះ 

ប្ ើយសភាពប្ពលប្នោះបងហាញថ្ា នាងមនិរាន ារ់តខសគ្រវាែ់សុវែថិភាពប្ទ្។ អាម្ ាស់ជុំនួសជនជាែិ
អាប្មរិរវ័យប្រមងប្ផសងប្ទ្ៀែ ខ្ញុំេិែទាុំងប្ ា មង។ ការបុំ ានចាប់ប្បើរបរប្ ារនញងរែឋប្នោះ ពិរារបនតិច
រនញងការបញ្ចប់គ្បសិនមនុសសវ័យប្រមងបនតអាវ៉ែាតស។ 

«អ៉ូប្ខ?» ខ្ញុំពាយាមមតងប្ទ្ៀែ ប្ពលនាងបនតសមលឹងមរខ្ញុំប្ដាយមិនប្ឆ្លើយរួច។ 
«ប្ែើអនរប្ឈមាោះអវ?ី» 
គ្ពោះនាងែ៉ូចប្នោះ ប្លើរនែប្ ើងមរប្លើបងហាញខ្ញុំប្ដាយ ទឹ្រមុខឈឺចាប់ ។ 



«ខាតរ៉ែនឡាសុន Karen Larson» 
ខ្ញុំមិនរានចាប់អារមមណ៍នឹងប្ឈមាោះនាងប្ទ្ ប្គ្ ាោះប្ទ្ើបនឹងប្ឃើញម្ានឈាមគ្សរ់ចោុះ វាចតាម

បប្ណតោយរុំភួននែរបស់នាង។  រញ្ចរ់រមានខ៉ូចគ្ែង់ណាប្ ើយ ប្លើរតលងតែប្ ាខាងមុខរថយនត
តែលទ្ុំនងជាបុរពីប្គ្្ា  ប្ែើរលាែ់ឈាមប្ដាយរប្បៀបណា? 
ខ្ញុំរុញពិលប្ ាប្រៀរប្ផ្តាែប្លើរុំភួននែនាង។ គ្ពោះ! ម្ានអវមីួយតមន! មុខរបួសប្នោះម្ានទ្ុំ ុំប ុន

សនាមខាុំប្ដាយចងកូម វាសថិែប្ ារវាងពីប្ ាប្មនែ នងិរនែរបស់នាង មតញុំប្ថលើមនែ។ 
«គ្ែ៉ូវនងឹសែី?» ខ្ញុំសួរទាុំងរនធែន់ិងប្គ្ែៀមេែិអុំពីវធិីទ្ប់ទ្ល់នឹងសែវនគ្ពរុំណាចធុំៗ។ 
«ចចរ! វា…..ជាមនសុសចចរ» 
ពួរប្េប្មើល Netflix ប្គ្ចើនប្ពរប្ ើយខ្ញុំេិែ។ គ្ែ៉ូវប្មើលទ្ឹរប្នាមពួរប្េ និងររសារធាែុប្ញៀន។ 

តែសនាមរបួសប្ ាទ្ីប្នោះជាការពិែ។ ចិែតខ្ញុំរាតររ។ ភាពរនធែ់ប្ ារនញងគ្រាប់តភនរនាងទាុំងសងខាងប្ ា
ប្ ើយ។ ខ្ញុំប្លើរវិទ្យញទារ់ទ្ងតគ្សរ «សុុំជុំនួយៗ! ប្លើភនុំ! ប្ ើងមរឥ ូវ!» 
សុំប្ ងយុំប្ង ាង ពីចម្ងាយននសុីតរ៉ែនប ៉ូលសិ រានបរ់កាែខ់យលរ់ាគ្ែីែ៏គ្ែជារ់អនុញ្ញាែឱ្យខលនួខ្ញុំ

ែរែប្ងហើមធ៉ូរគ្សាលប្ ើងវិញមួយនាទ្តីែរ។ 
«ជុំនួយមរប្ ើយ! ពួរប្េប្ ាតាមផលូវឈប់ភ័យប្ ា!» 
ខ្ញុំនិយាយប្លាមប្រមងគ្សីជុំទ្ង់តែលប្គ្ទាបតគ្សរយុំ។ 
សនូរប្ជើងប្ សដារែ់មរពីចម្ងាយ។ 
ខ្ញុំចងែញលប្ ាប្រមងប្នាោះ រាែ់រ៏ប្ ើងរថយនតរបស់នាង។ 
ប្ដាយសារមនទីរប្ពទ្យតែលប្ ាជិែបុំផុែ េឺគ្ែ៉ូវការប្បើរបររយៈប្ពលតសសបិនាទ្ី ប្យើងគ្ែ៉ូវបងខុំឱ្យ

ប្គ្បើេលីនិរគ្សុរតគ្សែ៉ូចមួយសគ្ម្ាប់អវីៗគ្េប់យ ាងប្ពលប្នោះ។ 
ប្ដាយសារសភាពនាងជុំទ្ង់មិនរានេុំរាមរុំត ងែល់អាយុជីវិែ ប្យើងគ្ែ៉ូវនាុំយរនាងមរេលីនីរ

សថិែប្ ាចុងម្ខាងប្ទ្ៀែននទ្ីគ្រុង តែលជាផលូវលែប្គ្បើការប្បើរបរនមៃនាទី្ តែ….ផលូវងងឹែ និងសងាែ់គ្ជងុំ។ 
អរេុណគ្ពោះជាម្ចាស់ ផលូវប្លខ 199 ប្ ាប្ម្ ាង 3:00 ប្ទ្ៀបភលឺ ប្នោះមិនរានសទោះចរាចរណ៍ប្ទ្ ។ 

«គ្រាបប់្ ើយថ្ា ប្បើប្លារតខប្ ាជាតបបប្នោះ ប្រឿងនិទានចាស់នឹងរស់ប្ ើងវិញ!» 
ប្ សដារអ ៉ូបប្ណតើរប្ពលប្ែើរកាែ់ខ្ញុំ ប្ ្ាោះប្ ាប្បើរទវារឡានខាងប្ណាោះនាុំយរប្រមងគ្សីជុំទ្ង់ប្ ាស

ប្្ងគាោះបឋម។ 
សមតីគ្ពម្ានរបស់ប្ សដាតែលរមានអនរណារវល់ប្ពលប្នោះរែ់ប្ពញរាលខ្ញុំ។ សែវចចររាន

កលាយជាបញ្ហាពិែតមនឬ? 
តផែរតាមទ្ិនននយ័ព័ែម៌្ានអាប្មរិរ ទ្ុំ ុំស េមន៍ចចរនាប្ពលថមីៗប្នោះ រ៏ម្ានរុំប្ណើនប្ ើងេួរ

ឱ្បរារមៃ។ សែវប្នោះរានប្ែើរតាមតសវងររអាហារ ែ៉ូចជាតាមពីប្គ្កាយ វូងសែវកតានយ់ ាងគ្បរិែនងិ



បប្ញ្ចញសរមមភាពយ ាងប្គ្រាោះថ្នារ់ ប្ឆ្លើយែបប្ ានឹងចិែតសបបញរស អភិររសព៉ូជសែវរបស់នាយរដឋាន
ធនធានធមមជាែិ។ 
ប្ទាោះយ ាងណារ៏ប្ដាយ ចចរមនិែ៉ូចតឆ្កធមមតាប្ទ្។ គ្បសិនប្បើគ្ែ៉ូវរបួសប្ដាយប្ធមញឬចងកូមវា មិន

ចាុំរាច់ចារ់ថ្នាុំតឆ្កឆ្កួែែ៉ូចគ្ែ៉ូវសុនខធមមតាខាុំប្ ើយ។ 
«អនរណាខាុំនាង?» ប្ពទ្យចាប់ប្ផតើមរែ់គ្តា។ ប្រមងប្ ារនធែ់នងិប្ខសោយប្គ្ ាោះឈឺចាប់ ខ្ញុំតែលែឹង

ចប្មលើយ រ៏និយាយប្ ើង៖ 
«នាងគ្រាប់ខ្ញុំតឆ្ក» ។ 
«អាតឆ្កធុំ» ប្ពទ្យសមលឹងចងកូមប្ ើយរអ ៉ូ។ 
«ចាស ៎ធុំណាស់! វាធុំតមនតទ្ន» ខាតរនដាច់ចែិតបនទរប្ ើង ប្គ្ ាោះនាងញ័រប្ពលនរឹប្ឃើញគ្ពឹែតិការ

ណ៍។ ប្ពលពរួប្យើងគ្េប់រនាប្ ាផចង់សតាប់នាងរ៏បនតនិទានប្ ើងទាុំងម្ាែ់រញីរញ័រ៖ 
«វារែម់រ ាុំងខាងមុខឡាន! វាប្្មាងងឹែែ៉ូចយប់! ខ្ញុំប្ែញវា វាមិនគ្ពមប្ ាណាប្ទ្ មិនប្ ា

ប្សាោះ!» 
នាងងររ់ាល រួចថងូរឈឺ តភនរហារែ់៉ូចជាេិែវប្ងវងភ័យនឹងសរមមភាពប្ពលប្នាោះប្ ាប្ ើយ។ 
«ប្ម ចរានខាុំ?» 
«ខ្ញុំេិែថ្ា សមានថ្ាខ្ញុំបុរវាសលាប់ប្ ើយ» ។ 
ប្រមងជុំទ្ង់និយាយប្ធវើឱ្យខ្ញុំនឹរប្ឃើញែល់លបិចចចរ តែលជាសុំប្ ានិទានលែគ្ែ៉ូវចងចាុំប្ ា

ប្ពលទារ់ទ្ងជាមួយសែវនគ្ព។ វាមិនខសុពីមនុសសអាគ្ររ់រនញងប្រឿងប្លខានប្ទ្ ជាធមមតាពួរវាមិនសលាប់ 
ប ុតនតប្លងលបិចប្ធវើពុែដារ់ប្យើងនឹងអាលរានឆ្មរ់។ 
ខ្ញុំមិនធុុំរលិនប្គ្េឿងគ្សវឹងប្លើខលួនប្រមងប្នោះប្ទ្ ប ុតនតនាងគ្ែ៉ូវរានប្េពិនិែយររសារធាែុប្ញៀន ប្ ាេលី

និរែតែល។ ខ្ញុំគ្បញាបត់ឆ្រ កាប៉ូបលុយនាង។ នាងប្ឈមាោះប្ពញ Karen Larson ប្ ើយការចុោះប្ឈមាោះ
រនញងបណណប្បើរបរ បញ្ជារថ់្ានាងជាម្ចាសរ់ថយនត។ 

«ប្យើងប្ ាររតឆ្កប្នាោះមរ!» 
ប្ សដារអ ៉ូេិែ។ 
«ទ្ុរវាប្ទ្ៀែនាុំតែវាខាុំប្េប្ផសង! មនុសសមរប្លងប្គ្ចើនប្ ើងៗ!» រាែ់បតនថមប្ដាយចរិែជាប ៉ូលិស

ម្ានការទ្ទួ្លខុសគ្ែ៉ូវ។ 
ខ្ញុំងរ់រាល៖ 
«ខ្ញុំប្ ា! មីងប្ ាទ្ីប្នោះចាុំចុោះ រង់ចាុំែល់ម្តាយឪពរុនាងមរទ្ទ្លួនាង!» 
ខ្ញុំចារប្ចញប្គ្កាមការប្កាែសរប្សើររបស់តរវតភនរប្ សដាហាប់មិន។ 



«គ្បយែន័ផងប្ជសុី!» រាែ់តគ្សរតាមមរពបី្គ្កាយ។ នែខ្ញុំសទាបកាុំប្ភលើងនិងប្ខនាោះប្លើចប្ងកោះ។ ខ្ញុំចុច
ឡានពីចម្ងាយ។ 
គ្រាុំង! 
វាជាទ្ម្លាប់បទិ្ទវារឡានរបស់ប្គ្បែ(Brad) មិែតរួមការងារខ្ញុំម្នារ់តែលរតមងតែងរានមរែលច់ុង

ប្គ្កាយប្េ ប្ ាលេឺប្ពល ារគ្បយុទ្ធនីមួយៗចប់។ 
ប្គ្បែម្ានវ័យប្រមង ចែិតអនទោះសានងិអង់អាច។ ប្ ាអាប្មរិរ ប្ឈមាោះថ្ាប ៉ូលិសតាមរែ៉ូវេឺម្ានន័យ

ថ្ា មរតថទាុំររាការ ារអនរប្ទ្សចរ ប្ ើយរ៏មិនតមនជាគ្បជាជនមរពីែុំបន់ប្នោះតែរ។ អុំ ញងប្ពល
គ្រាុំបួនតខប្ផសងប្ទ្ៀែនន នាុំនីមួយៗ ខ្ញុំេិែថ្ា ចុំណាយប្ពលតែនឹងការប្លើរទ្មងន់យរសាច់ែុុំ ររា 6 
pack ប្ ើយអាុំងយរតសបរប្្មាប្គ្កាមពនលគឺ្ពោះអាទ្ិែយសិបបនិមមែិប្ែើមបី« ូយ»។ 
ប្ពលប្ចញមរប្គ្្ា ខ្ញុំរានជួបប្គ្បែ ប្ ា ាររ់ណតាលផលវូរវាងឡានរបសប់្េនិងឡានខាតរ៉ែន ។ 

 «អសស់ុំប្ណើចណាស់ ម្ានតឆ្កចចរខាុំ?» ខ្ញុំមិនម្ានប្ពលសគ្ម្ាប់ chitchat ប្ទ្។  មិនតមនម្ាន
ន័យថ្ាខ្ញុំនឹងរខំានចែិតស៉ូមបតីែរានគ្បុសសែាែនិយាយររប្ ើយ តែខ្ញុំចាញ់សគ្មស់ប្គ្បែ។ 
 «ទ្ុរគ្សីសែាែរ៉ូនអនរម្ានឱ្យខ្ញុំ! ខ្ញុំនឹងពនិិែយប្មើលថ្ា អាចចរអាល់ហវាណាមួយ!» 
ប្េថ្ាប្ ើយប្សើចរប្រែៀរ។ ប្ពលគ្ែ៉ូវខ្ញុំប្ធវើបុឺយប្ែើរ ួសប្ ាប្គ្បែមិនគ្ពមឈប់ប្ទ្ៀែ៖ 
«Jessie អ ៊ីប្ចោះរ៏លែ ខ្ញុំនឹងររានាងែ៉ូចសែាែ ឯ Jessie ឯងទ្ទួ្លចុំតណរអាខាងររុររចាប់ប្សតច

ចចរមយួរាលប្គ្តាល នញងមរប្មើលប្មើល៍ តគ្រងសងហាែ៉ូចរនញងប្រឿងនិទាន? » 
ខ្ញុំឈប់តរបរទវារសមលរ់ប ៉ូលិសអតណតែតែលរលាម។ ប្គ្បែញារ់សមាឌឺមរខ្ញុំែតែល៖ 
«ប្ ារណតាលយប់ប្ ារនញងនគ្ពប្គ្កាមពនលឺតខប្្មាមួយ ប្ ើយសគ្ែ៉ូវរបស់ប្យើងអាចនឹងកលាយជា

ចចរពបិ្សសមួយ តែលគ្សីៗអនរអានគ្បប្លាមប្លាររុំពុងងប់ចិែតតសវងររ» 
ខ្ញុំែឹងប្ ើយថ្ា ប្នាោះឯងជាម៉ូលប្ ែុតែល Brad ប្ធវើជាប ៉ូលិសរែ៉ូវប្្តាប្ ើយម្ានប្ពលសគ្ម្ារ ឯ

ខ្ញុំជាប ៉ូលិសប្ពញមយួ នាុំ ែ់ប្អើយ ែ់ប្គ្ ាោះខ្ញុំតែងតែប្ ាប្ពលមិនទាន់ប្ដាោះគ្សាយរួច ឯប្េមរែល់
ប្ ើយប្ពលសាច់ប្រឿងសងប់ប្ ើយ ប្េរប៏្ចៀរយរចុំតណរលែប្ ា ទ្ុរចុំតណរអន់ឱ្យខ្ញុំ។ ខ្ញុំមិនប្ឆ្លើយប្ទ្ 
ប្េប្នោះែ៉ូចអនរឯប្ទ្ៀែតែរ ប្មើលមរខ្ញុំរមានសគ្មស់អីទាុំងអស។់ 

«នីែិវធិីសតងដ់ារប្ ាប្ពលប្ដាោះគ្សាយជាមួយសែវចចរ េឺ គ្ែ៉ូវប្ ាប ៉ូលិសគ្បម្ាញ់មរ!» 
ប្េតគ្សរគ្រាប់ខ្ញុំពីប្គ្កាយខនងប្ទ្ៀែ ខ្ញុំបិទ្ទវារឡាន។ ប្គ្បែព៉ូតរចុំអរណាស់ សមានថ្ាខ្ញុំមនិហ ាន

ជាមួយចចរប្ ើយប្មើលប្ ា? 
តឆ្កចចររានកលាយជាគ្បប្ភទ្សែវជិែផុែព៉ូជប្ ារនញងរែឋ Wisconsin រ ៉ូែែល់ នាុំ 1999 ប្ ាប្ពល

តែលការចាែ់ថ្នារ់គ្ែ៉ូវរានផ្លាស់បតូរ ប្គ្ ាោះពួរប្េទ្ទ្ួលការេុំរាមរុំត ងពីពួរមនុសសគ្បម្ាញ់រមានប្ម
តតា។ 



 ថមីៗ ប្នោះ ពួរប្េរានបប្ងកើនចុំនួនប្ ើងវិញ ប្គ្ ាោះការសប្នតាសការ ារប្គ្កាមចាប់។ 
  ប្បើខ្ញុំគ្ែ៉ូវរាញ់ចចរយប់ប្នោះ ខ្ញុំនឹងប្ធវើ! ខ្ញុំសប្គ្មចចិែតរចួប្ ើយប្ពលប្ឃើញអាការៈសលន់របស់ខាតរ៉ែ
ន។ 
រនញងរយៈប្ពលនមៃគ្រាុំមួយ នាុំរបស់ខ្ញុំ តែលម្ានវែតម្ានប្លើតផនែីប្នោះខ្ញុំទ្ទ្ួលរានការចុំអរនិង

គ្ែ៉ូលតឆ្ែែប្ ើយ។ ប្ ើយមួយរនញងចុំប្ណាមមនសុសអស់ប្នាោះ  ភាេប្គ្ចើនយល់ថ្ាខលួនប្េកលាហានជាងខ្ញុំ
ែឹង? តែខ្ញុំមិនប្ជឿប្ទ្។ 

«ប្គ្បែជាអនរគ្បម្ាញ់ែ៏លែបុំផុែប្ ារនញងរងរម្លាុំងប្យើងតែលប្េបញ្ជូនមរប្នោះ!» 
ប្ សដាគ្រាប់តាមវិទ្យញទារ់ទ្ងតែខ្ញុំមិនប្សើចប្ចញប្ទ្។ ខ្ញុំនិយាយម្នារ់ឯង៖ 
«គ្បម្ាញ់គ្ពោះនាងៗ» 
«ប្ម ចែឹង?» 
ខ្ញុំភ្ារ់ប្គ្ ាោះប្េឮខ្ញុំនយិាយឆ្លងប្ឆ្លើយអុំពីប្េជាមួយប្ សដា។ ប្គ្បែច៉ូលមរអងគញយរនញងឡានប្នោះពី

ប្គ្កាយខ្ញុំ រានន័យថ្ា ប្េសម័គ្េប្ ាប្លើភនុំវិញជាមួយខ្ញុំ? 
ការពិែតែលមិនប្ធវើឱ្យខ្ញុំអស់សងឃឹមប្េប្ពលប្នោះេឺ ប្េម្ានភាពជាបុរសខលោះតែរ។ 
េួរសម! ខ្ញុំសរប្សើរប្េប្ ើយរុឺតយ រឡានប្បើរប្រាលប្ចញយ ាងលាន់ឮនិងយ ាងជុំនាញ។ ប្ហាច

ណាស់ម្ានគ្បុសសែាែែ៉ូចប្េមរតែរ ប្បសររមមប្នោះ េួរសម! 
តាមដានរលិនឈាម ជាប្មប្រៀនតែលពួរប្យើងម្នារ់ៗប្រៀនចាុំសទាែ់ និង វឹរហាែ់ខុសរាប់ប្ភលច

ប្ ើយ មុនប្ពលអាចមរឈរប្ជើងជាប ៉ូលិសនគ្ព។ ឥ វូប្នោះ ប្ ារនញងភាពងងឹែ េឺជាលបិចមួយ ខ្ញុំបិទ្
តភនរផចង់ប្លើគ្ចមុោះ។ 

«ប្ ាចាុំរនញងឡានលែប្ទ្ ចាុំខ្ញុំប្ ា ប្ឈើអស់ប្នោះខ្ញុំសគាល់!» ប្គ្បែថ្ាមរខ្ញុំទាុំងតភនរប្េតសនរំនពនែ
ប្េកាន់កាុំប្ភលើងតណន។ 

«ចុំអរខ្ញុំប្ពលប្នោះ ឬចង់ទ្ុរចុំអរប្ ាប្ពលប្គ្កាយ?» 
ខ្ញុំថ្ាប្ ើយប្រៀរសមាប្ ាតាមប្េបងហាញថ្ា រនញងចុំប្ណាមបញ្ជីប ៉ូលិសរុំសាររមានប្ឈមាោះខ្ញុំប្ទ្។ 
ជាមួយនឹងសុំប្ ងរាគ្ែីកាលប្គ្កាមសនធឹរជុំប្នារអាថ៌រុំរាុំងែ៏ប្គ្សៀវប្គ្សើប នគ្ពរានបិទ្ជុុំវញិពួរ

ប្យើង បនសល់ទ្ុរន៉ូវពិភពែស៏ុីវិល័យននរថយនត និងប្ភលើងអេគិសនី ប្ ាឯផលូវប្ ាខាងប្គ្កាយ ងាយសនលឹ
ម។ 
ពួរប្យើងមរប្គ្រាប្ ើយ។ 
ប្ ាប្គ្កាមែុំប៉ូលននប្ែើមប្ឈើនបែងងងែឹសលញប ខ្ញុំប្សទើរតែមិនអាចប្មើលប្ឃើញផ្កាយ។ ប្នាោះប្ ើយ

ជារប្បៀបតែលប ៉ូលសិជាប្គ្ចើនធលាប់រានរាែ់បងស់មារែីកលាហាន ចាញ់ភាពងងឹែ។ ខ្ញុំរានប្រៀនប្ ារនញង



 នាុំែុំប៉ូងៗប្ ាជុំរុំ វឹរ វឺនអុំពរីម្លាុំងប្រឿងមនុសសមួយចុំនួនតែលតែង រាែខ់លួនប្គ្ ាោះប្ែើរច៉ូលនគ្ពចាប់
ចចរ ប្ ើយរនញងប្នាោះរ៏ម្ានប ៉ូលិសប្យើងតែរ។ ពរួប្េមិនតែលវិលមរប្គ្្ាវិញប្ ើយ។ 
តែ……មិនតមនខ្ញុំប្ទ្។ 
ខ្ញុំម្ានពិល កាុំប្ភលើង និងគ្ែីវិស័យរបស់ខ្ញុំនឹងគ្រពោះមយួតែលថនឹរនឹងការអែ់អាហាររានយ៉ូរ។ ខ្ញុំ

អាចជាប់រាុំងប្ ាទ្ីប្នោះជាប្គ្ចើននថង ប្ ើយរ៏ប្ ាតែររផលូវប្ ាផទោះវិញរាន ប្ទាោះរមានប្គ្បែរ៏ខ្ញុំមិនគ្ពម
ចាញ់ឱ្យប្េចុំអរតែរ។ ខ្ញុំមនិតមនការ ារប្ ាែែុោះប្ទ្ ខ្ញុំចាប់ចចរ។ 
ភាពប្ម្ាទ្នភាពប្នោះបប្ងកើនទ្ឹរចិែតែល់ខ្ញុំឱ្យរុលប្ ាៗ។ អវីតែលខ្ញុំគ្ែ៉ូវការេឺច៉ូលប្ ាឱ្យជិែទ្ីលារ់

ខលួនននតឆ្កចចរ ប្ ើយឱ្យប្ សដាបញ្ជូនរលរសញ្ញាប្ ាអនរគ្រុមគ្បម្ាញ់ ខ្ញុំនឹងម្ានឱ្កាសប្ ើងឋា
នៈ។ 
ខ្ញុំគ្រាថ្នាេិែតែរអុំពីកាុំប្ភលើងតវងៗ។ ប្ ាទ្ីប្នោះខ្ញុំម្ានមរជាមួយតែនឹងកាុំប្ភលើងខលីតែ ខ្ញុំគ្ែ៉ូវការច៉ូល

ឱ្យប្រៀរជិែខលាុំង ប ុតនតប្យើងម្ានវិន័យ ររាអាវុធតវងប្ ារនញងឃលាុំងសុវែថិភាព នងិរឹែបនតឹងប្ពរណាស់ 
ប្ ាឯសថានីយ៍ប ៉ូលិស។ 
រលនិឈាមរានបញ្ជាឱ្យខ្ញុំបែ់សតាុំ បនទាបម់រប្ឆ្វង បនទាបម់រសតាុំមតងប្ទ្ៀែ។ គ្ពោះចនទរុំពុងបប្ញ្ចញ

ពនលឺ ជាពនលឺេួរឱ្យខលាចែ៉ូចប្រឿងនិទានតែលប្ សដាប្ជឿ រ៏ជាគ្បប្ភទ្ពនលតឺខបិសាចននរាគ្ែីរគ្ម តែល
សែវភាេប្គ្ចើនររទ្ីលារ់ខលួនភ័យ ប្លើរតលងតែសែវចចរ តែលចាស់ៗនទិានថ្ា វានឹងម្ានឫទ្ធិខលាុំង
រនញងប្វលាតបបប្នោះប្គ្កាមពនលឺគ្ពោះចនទពណ៌ប្នោះ។ 
យប់ប្នោះ ខ្ញុំរ៏ែ៉ូចជាម្ានអារមមណ៍ច៉ូលចិែតពនលឺចនទប្នោះតែរ ប្ដាយសារពណ៌គ្រារ់តទ្ងរបស់វា  

ប្ចញពីសនាមភលឺតចងចាុំងប្ ាប្លើែី នងិសលឹរប្ឈើប្ ាជុុំវិញនគ្ព។ ឈាមប្ ាតែជោះរលិន រានផតល់ឱ្យខ្ញុំ
សងឃឹមថ្ារតនលងយរសរតិរបស់ខ្ញុំគ្បត លជាប្ ាមិន ងាយប្ពរប្ទ្។ ចចរអាចនឹងសលាបប់្ ាប្ទ្ៀែផង
ប្គ្ ាោះឈាមប្គ្ចើន ប្ ើយមិនតមនជារលិនឈាមមនុសសសុទ្ធសាធប្ទ្។ 
ប្ទាោះយ ាងណារ៏ប្ដាយ ខ្ញុំរានកតាប់ររាកាុំប្ភលើងខលីយ ាងគ្បុងប្គ្បៀបរនញងរាែនែទាុំងសង។ 

ប្គ្បែរាែ់ប្ ាទ្ិសប្ផសងប្ ើយ។ ខយលប់រ់ប្រារខលាុំងមរទាុំងមនិសមប្សាោះ វាយររ ាយសរ់គ្រង
តែលខ៉ូចរប្ញ រនញ ប្គ្ ាោះការ ែ់ប្នឿយមួយប្នោះ។ ខ្ញុំរ៏ឈប់ប្ែើរសិនប្ ើយប្ងើបមុខសមលឹងយប់តែល
គ្រភលឺ រួចប្ជរខសឹបៗធុញគ្ទាន់ររទ្ីតាុំងសែវមិនប្ឃើញ។ 
ខយល់បរ់ខលាុំងប្ ើងៗ…..អវមួីយខសឹបគ្រាប់ញាណខ្ញុំថ្ា ប្បើចចរប្គ្តាសប្នាោះ មិនទានស់លាប់ប្ទ្ ប្េ

ែឹងថ្ា ខ្ញុំមរ េឺសុំប្ ងគ្ពម្ានប្ដាយគ្រាជ្ាខ្ញុំខលនួឯង។ 
ភលាមប្នាោះ…..សុំប្ ងយុំថងូរមួយ…..លាន់មរពី ងាយ គ្ែ៉ូវរានរួចប្ ើងប្លើប្មឃតាមរម្លាុំងខយល ់

និងបរ់កាែភ់ាពងងឹែ រួចរែប់្ ាររពនលគឺ្ពោះចនទ។ ខ្ញុំតគ្ជងប្ជើងឈប់ប្សងៀមប្ផទៀងសតាប់។ ប្នោះមិនតមន



ជាសុំប្ ងសែវតែលរុំពុងតសវងររេ៉ូ ថងូរប្គ្ ាោះែណហារងាប្ទ្ តែជាសុំប្ ងតគ្សរថងូរយ ាងប្្តាេេរុ
របស់សែវប្ឈមាលេួរតែម្ានរាងធុំ  តែលប្ធវើឱ្យខ្ញុំប្ចោះពិភាល់ភ័យ។ 
ចចរែងឹខ្ញុំមរ ប្ ើយវារានប្គ្ែៀមខលួនទ្ទ្លួប ៉ូលិសប្ ើយ។ ខ្ញុំេិែទាុំងប្បើរតភនរគ្រ ឹងខលនួឯង

មួយជុុំរំនពយ ាងមុែ។ រលិនឈាមប្ឈងៀមរានជោះមរតាមខយល់មួយវឹប ខ្ញុំរានប្លាែគ្បប្ែញច៉ូលប្ធវើ
ចលនាប្លឿនជាងមុន ប្ ្ាោះប្ ាទ្ីប្នាោះ ចាប់សគ្ែ៉ូវនិងបញ្ចប់ប្រឿងប្នោះ។ 
ប ុតនតរលិនឈាមរសាែ់រាែ់! វាមិនគ្សួលប្ទ្! រលិនរាែប់្យើងររ៏ាែ់ប្រាលប្ ាតែរ  ខ្ញុំឈានថយប្គ្កាយ
បនតិចផចង់គ្សង់រលិនររប្មើលសុំណារប្សសសល់របស់ឈាមប្នាោះ ប្ ាតែរាែ់ដាន! មិនប្ឃើញអវី
ប្សាោះ។ 
ឈាមចចរប្គ្តាស ែ៉ូចជារានរាែ់ខលួនប្ ារនញងគ្សទាប់ខយល់ប្សតើងរាន។ រនទញយតភនរខ្ញុំរាន

គ្រប្ រប្ឃើញគ្សប្ម្ាលមួយរំរិលពីេល់ប្ ើងប្ ាប្លើប្ែើមប្ឈើ។ 
សុំប្ ងភ័យមួយខសឹបនឹងខ្ញុំ….ប្ែើចចរគ្បប្ភទ្ណាអាចប្ ើងប្ែើមប្ឈើរាន? មិនតមនជាចចរ

តែលខ្ញុំចង់ជួបប្ទ្អ ៊ីចងឹប្នាោះ។ 
ចលនាមួយប្ ាខាងមុខ រានប្ធវើឱ្យខ្ញុំងារមរ វាច់ប្ ើយសមលឹងប្ផ្តាែប្ ា។ ចលនារាែ់ប្ ាវិញ

គ្ែឹមមយួគ្រប្ រប្សាោះ ឯការសមលឹងប្សសសល់របស់ខ្ញុំរានចប់ប្ ាគ្ែង់េុប្ម្្ាែនគ្ពតែលប្ ារប្ងគើទ្ង
ផ្កានិងរ៉ូនប្ឈើែិចៗ…..ខ្ញុំប្ឃើញរ៉ូន បងែួចននកាប ៊ីនមួយងងឹែសលញប។ 
គ្បសិនប្បើខ្ញុំសុំណាង កាប ៊ីនប្នោះម្ានអនរប្ ា។ តែ ខ្ញុំមិនចង់បុំភ័យអនរណាប្ដាយការរាញ់

កាុំប្ភលើងប្ ាខាងប្គ្្ាផទោះថមីនគ្ពរបស់ពួរប្េ ប្វលាប្ម្ ាង ៤ ប្ទ្ៀបភលឺប្ទ្។ 
ែុំណរ់ឈាមែ៏ភលឺតចងចាុំងប្ ាប្លើសលឹរមយួប្គ្កាយប្េ រានប្ធវើឱ្យខ្ញុំប្រាោះនរកាុំប្ភលើងខលីរបស់ខ្ញុំ។ នគ្ព

ប្ឈើ ខយល់និងទ្ិែឋភាពនានាប្ ាប្សងៀមឈឹង។ ខ្ញុំតានែងឹចិែតជាខលាុំងប្គ្ ាោះរុំពុងេិែថ្ា ខ្ញុំអាចតែរ 
គ្រាន់តែមិនែងឹថ្ា ម្ានអវីប្ ាទ្ីប្នាោះ ជាឈាមអនរណា រ៏រាញ់ប្ផែើលនគ្ពឱ្យប្គ្បែរែ់មរចុំអរ?  
ប ុតនត….ចុោះយ ាងណាប្ ា ប្បើតឆ្កចចរប្លាែប្ចញមរមុនប្ ើយ រត់ ររុំប្ទ្ចមុខ និងខាុំសុី

ថ្គាមខ្ញុំប្ខទចខទីមនុប្ពលខ្ញុំប្រោះនររាញ់? 
ការសប្គ្មចចែិត! ការសប្គ្មចចិែត! ខ្ញុំសែបក់ារសប្គ្មចចែិត! 
«ប្ !» ខ្ញុំតគ្សរប្ ើង  សងឃឹមថ្ាចចរនឹងឮ វាប្ចញមរសលន់នងិរែ់ប្ ាផលូវប្ផសង ប្ ើយខ្ញុំអាច

បុំរាញ់។ 
តែ…..មិនែ៉ូចេប្គ្ម្ាងប្ទ្! តបបរមានសុំណាងែ៉ូចការគ្សនមប្ ើយ! នគ្ពចាបប់្ផដើមញ័រមដងប្ទ្ៀែ 

ប្ ើយគ្សប្ម្ាលមួយរានល៉ូែប្ ើង តវងប្ ើង កាន់តែធុំ និង…..ម្ានរាងជាមនុសស។ 
ប្មើលពីប្នោះប្ ា ប្េជាបុរសម្នារ់! រាងប្េពិែជាតណននងិសងហា។ ឫរ ាឈរជាគ្បុសសែាែ តែ…..

រាងកាយប្េអាគ្កាែ។ 
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