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ៃថងៃថងៃថងៃថង១០១០១០១០ធនធូនធូនធូនូ ... 
េដយ៖ អចមផ៍ក យអចមផ៍ក យអចមផ៍ក យអចមផ៍ក យ 

        
ៃថង១០ធនូ     ជៃថងកេំណ តរបស់េខមេខមេខមេខម    ជៃថងែដលនងេរៀបអពហ៍ពិពហ៍    និងជៃថងកេំណ ត

របស់េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទ    កូនរបុសសណំពវចិតតែតមួយគត់របស់នង។    ចប់តងំពីៃថងែដលេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទ    េកតរហូត
ដល់ៃថងេនះ    គម នេរឿងអវីែដលេធវឲយេខមេខមេខមេខមេសកសត យ    េសមនឹងករបត់បង់ជីវតិរបស់ប៉េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទ    អនក
ែដលធល ប់រួមសុខរួមទុកខជមួយគន     មករហូត២១ឆន េំនះេឡយ។    េនេពលេនះ    េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទមនអយុ
២០ឆន  ំ   េគេទបែតបញចបថ់ន កប់រយិបរ័ត    ែផនកគណេនយយ    ពីសកលវទិយល័យជតរិគបរ់គង។    

    េពលប៉របស់េគសល ប់    េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទបនេបតជញ ចិតតរបប់ម៉ក់របស់េគថ    េគនឹងខិតខេំធវករ    
េហយនឹងេរៀនបនតេទៀត    របសិនណមនឱកស។    េគនឹងមិនេធវឲយមត យរតូវហត់េនឿយ    េដយ
សរេគេទៀតេទ។    ថមីៗេនះេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទក៏បនចូលបេរមករងរ    ជេលខែផនកគណេនយយ    កនុងរកុមហុ៊ន
ែតមួយ    ែដលប៉របស់េគធល ប់េធវ    និងែដលម៉ក់របស់េគកពុំងេធវរល់ៃថង។    េនកនុងរកុមហុ៊ន    
បុគគលិកជេរចន    ែដលជតិដតិនឹងម៉ករ់បស់េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទ    ចូលចតិតនិយយបងអ បេ់លង    ជេរឿយៗ    ៖    

    ««««រនិទរនិទរនិទរនិទអហ៎ !...    រសីសអ តែដលអងគុយ    េនែផនកទនំក់ទនំងេនះ    េបឯងមិនែញ៉    គន សុែំញ៉             

េហយ។» » » » េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទដឹងយ៉ងចបស់ថ    រសីសអ តែដលេគនិយយេនះ    គឺចង់សេំដេលមត យរបស់     
ខលួន។    កេំលះចូលចតិតញញឹមតបេទវញិ    េដយឥតរបកន់    ៖    

    ««««ចងែ់ញ៉    កែ៏ញ៉ចុះ!    ែតរបយ័តនសងសរគត់    មករកេរឿង    ខញុ ជួំយមនិបនេទ!...»»»»    
    េខមេខមេខមេខមជមនុសសែដលមនគនិំតទូលយ    នងអចចូលចុះជមួយសងគមរកុមមនុសសចរុំះ

រគប់ែបប        និងអចសរមបខលួនបនយ៉ងឆប់រហ័ស    ជមួយសងគមខងេរក។    នងយល់ជនិចច
របសិនេប    កូននងរតឡប់មកផទះវញិយប់    េហយនងែតងែតេរតៀមអហរទុក    សរមប់កូន                                            
មិនែដលខន។    ទនទឹមនឹងេនះ    េខមេខមេខមេខមែតងែតតមដនកូនរហូត    ថកូនេទណ    ជមួយអនកណ?    
នងមនេលខទូរស័ពទមិតតភកតិ    របស់េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទរគប់ៗគន     មិនថមិតតេនកែនលងេធវករ    ឬមិតតែដលធល ប់
េរៀនជមួយគន េនះេទ។    និយយឲយងយយល់    េទះបីនងរបគល់ឥសសរភព    េទឲយកូនេហយក៏
េដយ    ក៏កនុងរកែសែភនករបស់នង    មនរូបកូនជប់ជនិចច។    ចេំពះេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទរបសិនេបេគរតូវេចញ
េទេរក    ជមួយមិតតភកតិមតងៗ    េគក៏ែតងរបប់ម៉ក់របស់េគជមុនរគប់ៗេពល    ថនឹងេទណ    ជ
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មួយអនកណ។    អវីែដលសខំន់    គឺេគមិនធល ប់មនេរឿងណមួយ    ែដលេធវឲយមត យពិបកចិតត                                
េឡយ។    

    របែហលជមកពីេខមេខមេខមេខម    ចូលចុះជមួយមតិតរបស់កូនបនរសួល    េទបេធវឲយមិតតភកតិរគប់ៗគន     
របស់េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទ    េគរពនិងរបតិបតតិតមនងរបប់រគប់យ៉ង    រហូតអចនិយយបនថ    ««««មិតតរបស់
កូន    ក៏ដូចជមិតតរបស់ម៉ក់»»»»។    ដល់យូរៗេទ    ម៉ក់របស់េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទ    ក៏កល យជរគូមន ក់ដ៏លអសរមប់ពួក
េគ    េរពះនងបនបេរងៀនអនកទងំេនះ    ឲយកល យជមនុសសលអបន    េនកនុងលដំប់មួយគួរជទី
េពញចិតត។    អវីែដលសខំន់មួយេទៀតេនះគឺ    េខមេខមេខមេខមេពញចិតតនឹងសមតថភព    រួមទងំអវីៗជេរចន
េទៀត    ែដលកូននងអចេធវបន។    នងមិនធល ប់គិតរបថន     ចង់ឲយកូនរបស់នងរតូវែតលអឥតេខច ះ    
ឬជមនុសសែដលពូែកដច់េគ    អចេធវអវីៗបនរគប់យ៉ង    គម នអនកេរបៀបេនះេទ។    នងមនែត
បេរងៀនថ    ««««េបៃថងេនះេធវបនលអេហយ    ៃថងែសអករតូវពយយមេធវ    ឲយបនលអជងេនះេទៀត»»»»។    

េរឿងមួយែដលរគប់គន ែតងលួចរចែណននឹងេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទរហូតមក    គឺេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទែតងបនទទួល        
កដូៃថងកេំណ តពីមត យរល់ៗឆន  ំ   តងំពីតូចៗមក។    កនុងឱកសបុណយខួបកេំណ តគរមប់អយុ២០
ឆន  ំ   េគបនទទួលកដូជេសៀវេភកណំត់េហតុតូចមួយកបល។    កលេនះេខមេខមេខមេខមរបប់េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទថ    ៖
        

««««កូនរតូវរកសេសៀវេភមួយកបលេនះទុក    េហយេរបសរមបស់រេសរេរឿងរ៉វសខំន់ៗែដល
មនន័យេនកនុងជីវតិរបស់កូន    េហយកូនអចរបគល់េសៀវេភេនះ    ដល់មនុសសែដលកូន
រសឡញ់បន    េនេពលណែដលកូនបនភពរបសពវនឹងេគ។»»»»    

««««កុរំបញបអ់ន៣ទពំរ័ដបូំង    ែដលបទិទុកអី    ចដំល់ៃថងែដលកូនេរៀបករសិន    សឹមអន។» » » » 
ប៉របស់េគនិយយ    បនទ បពី់េខមបញចបស់មត។ី    

េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទធល ប់សួរមត យថ    ««««ៃថងកេំណ តរបស់ម៉ក់គឺៃថងណ?» » » » ចេមលយែដលកេំលះទទួល
បនគឺ    ««««ៃថងែតមួយជមួយកូនេនះេហយ!»»»»។    េហយេពលសួរថ    ««««ម៉ក់ចង់បនអី    ជកដូៃថង
កេំណ ត?»»»»    មត យេគែតងតបមកវញិថ    ««««បនេឃញកូនធេំឡង    ែថមមួយឆន េំទៀត    ក៏រគប់រគន់
ណស់េទេហយ!»»»»។    ទក់ទងនឹងេរឿងេនះ    េខេខេខេខមរនិទមរនិទមរនិទមរនិទេនែតនឹកឆងល់ជប់ជនិចច    រហូតមកដល់សពវ
ៃថង    ««««េតមត យនិងកូន    អចនឹងមនៃថងកេំណ តែតមួយ    ជមួយគន បនយ៉ងដូចេមតចេទ?    វហក់
ដូចជៃចដនយេពកេហយ!?    េនះអចជរបសន     ឬជធមមៈអវីមួយ    ែដលអនកម៉ក់ដក់ឲយខញុ  ំ   េរបបញញ
គតិកម៏និដងឹ?...»»»»    

*** 



ៃថង១០ធនូ ... http://archphkai.wordpress.com អចម៍ផក យ 

3 

 

 
បនពីរឆន មំកេហយ    ែដលេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេធវករ    កនុងរកុមហុ៊នែតមួយជមួយមត យ។    
««««េខមេខមេខមេខម!    អងក ល់េទបបនកូនរបសនឹងេគ?» » » » េលកនយករកុមហុ៊ន    េដរកត់មុខតុទទួល

ពត័ម៌ន    េហយនិយយេលង    េដយញញឹមរសស់ជមួយេខមេខមេខមេខម។    
««««មិនយូរេទៀតេទ    ឆប់ៗេនះេហយ!» » » » េខមេខមេខមេខមតបេទអនករគប់រគងវញិ    ែថមទងំេដៀងែភនក

េមល    រកមុរូំបរសស់មន ក់    ែដលេនអងគុយែកបរនង។    េលករបធននិយយ    ចកប់េណត យតម៖    
««««អហូ ៎!... ែបបេនជិតៗេនះេទេមលេទ?    សុឲំយែតឆប់ៗណ៎    េរពះបងកពុំងឃល នកបល

រជូក!» » » » និយយេហយអនកទងំបី    នគំន េសច    ហស!    ហស! រួចេលកនយក    ក៏េដរសេំដេទ
ករយិល័យ    េដយពនំយំកទងំចុងសេំណ ចេទផង។        

««««មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវ!ី    បងសួរបនតិច... ... ... ... បអូនមនសងសរេហយឬេន?» » » » េខមេខមេខមេខមសួរមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវ ី   បុគគលិកទនំក់
ទនំងថមី    ែដលេទបែតចូលមកេធវករ    េដយមនេខមេខមេខមេខមជរគជួូយបងហ តប់ងហ ញ។    

««««ច៎ស! េនេទបង...» » » » មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវថីព ល់រកហម    ញញឹមតបេដយេអៀនេរបៀន។    
««««ពិតឬ?...    មនុសសទងំសអ ត    ទងំពូែកែបបេនះ    ឲយេជឿយ៉ងេម៉ចថ    មិនទន់មនសងសរ?    

ឬកម៏នេគមកសួរនេំរចនែដរ    ែតមនិចបអ់រមមណ៍នឹងេគ?» » » » េខមេខមេខមេខមេដញេដលសួរ។    
««««ច៎ស!    កម៏នខលះៗែដរ    ែតខញុមំនិចបអ់រមមណ៍។»»»»    
««««េបអីុចងឹ!    បអូនរសឡញ់មនុសសែបបណ?» » » » េខមេខមេខមេខមសួរត។    
««««ច៎ស!...    គឺ...    មុខមត់លមមនឹងេមលបន    េសម ះរតង់ជមួយនឹងេយង    ចូលចុះជមួយអនក

ដៃទបនងយ    រសឡញ់និងេចះឈឺឆអ លនឹងេយង    រួមទងំមនុសសែដលេយងរសឡញ់    គឺប៉
ម៉ក់និងបងបអូនរបស់េយង    ែតមិនរតូវមនចិតតេរចនេទ។    រតឹមែតប៉ុេណណះ    គឺបនេហយសរមប់
ខញុ ។ំ» » » » េឆមរសស់តបយ៉ងចបស់    េហយមុឺងម៉ត់    ដូចបនគិតេរតៀមទុកជមុន។    េខមេខមេខមេខមសត ប់េហយ    
េសចតចិៗ    េហយសួរបនតថ៖    

««««រតូវែតជអនកមនេទ?»»»»    
««««មិនចបំច់េសះ!    ទីមួយក៏ខល ចចូលជមួយ    សងគមរគួសរេគមិនបន    េរពះេយងក៏មិន

ដឹងថ    សងគមអនកមន    េគយ៉ងេម៉ចខលះេនះេទ។» » » » រសីតូចតបេដយរសមីែភនករសទន់    េហយេធវជ
សួរេលងេទវញិថ៖    

««««បងសួរខញុ ែំបបេនះ    ែបបចងែ់ណននំរណ    ឲយខញុសំគ ល់េហយ    ែមនេទ?»»»»    
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««««គឺ... ... ... ... អឺ... ... ... ... អតេ់ទ! ដងឹេទ?    ៃថងកេំណ តរបស់បអូន    គឺរតូវៃថងែតមួយ    ជមួយបងែតមតង!» » » » េខមេខមេខមេខម
របញបដូ់រេរឿងនិយយភល មៗ។    

««««ែមនឬបង?» » » » មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវសួីរេដយភញ កេ់ផអល    បងហ ញេសនហ៍មុខយ៉ងរសស់។    
««««ជករពិត!» » » » េខមេខមេខមេខមអះអង    េហយនិយយបនត    ««««កូនរបុសបង    ក៏េកតកនុងៃថង១០ធនូ ដូចគន     

េហយេគកេ៏ធវករេនទីេនះែដរ។    បនតិចេទៀត    េពលេចញពីេធវករ    បងនឹងែណនឲំយសគ ល់។» » » » ទងំ
ពីរនក់េសចញញឹមដក់គន     េហយក៏េធវករងរបនតេទ។    មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវេីឈង កមុខេធវករ    ែតអរមមណ៍
របស់នងកពុំងែតេហះេហរ............    េហះេហរេទរកភពអថ៌កបំងំមួយ    ែដលេខមេខមេខមេខមេទបែតរបប់មុន
េនះ។    មនិែមនជេរឿងៃចដនយេពកឬ    មនុសសបនីកេ់ផសងគន     មនៃថងកេំណ ត    ចៃំថងែតមួយដូចគន ?    

េនះេហយគឺេខមេខមេខមេខម!    នងេធវឲយរគប់គន     ែដលេធវករជមួយ    ចូលចុះនឹងនងយ៉ងរហ័ស    
រពមជមួយនឹងករបងហ ត់បេរងៀនឲយេចះេធវករងរ    ឆប់យល់    និងងយរបតិបតតិបនេទៀត។    អវី
ែដលរគប់គន     មិនអចនឹងេមលរលំងបនេនះ    េពលេនះេគនឹងេឃញចបស់េហយថ    េខមេខមេខមេខមជ
បុគគលិកទនំកទ់នំង    ពូែកករមតិណ?    

េដយសមតថភពផទ ល់ខលួន    េទពេកសលយ    ករយកចិតតទុកដក់    និងករខិតខែំណន ំ
បេរងៀនរបស់េខមេខមេខមេខម, , , , មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវបីនកល យជ    បុគគលិកទនំក់ទនំងមន ក់ថមីេទៀត    ែដលេធវករបនលអ    ជ
ទីរសឡញ់ចូលចិតត    និងបនទទួលករេជឿជក់ខពស់    ពីសណំក់អនករគប់រគង    កនុងរយៈេពលយ៉ង
ខលី។    គុណសមបតតិទងំេនះ    បូកផសជំមួយរូបសរមស់លអផូរផង់    សមតីវចរពិេរះ    និងកិរយិសុភព
ទនភ់លនរ់បស់នង,,,,    មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវហីកដូ់ចជរសមីជវីតិ    របស់របសុកេំលះៗ    េនកនុងរកុមហុ៊ន។    

មួយឆន បំនកនលងផុតេទ... ... ... ... កេំលះៗទងំឡយ    ែដលមកតមទក់ទងមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវ ី   ក៏ចប់េផតម
ដឹងខលួនថ    អស់សងឃមឹ    េនេពលេឃញេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទ    និងមណមណមណមណវ ីវ ីវ ីវបីេណត រគន     េទចូលរួមពិធីមងគលករ    
របស់បុគគលិកេនកនុងរកុមហុ៊នជមួយគន ។    េនកនុងេម៉ងេធវករ    មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវកី៏ចូលចិតតេហេខមថ                    
««««ម៉ក់ៗ » » » » ចែំណកេខមេខមេខមេខមកេ៏ហមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវយ៉ីងេពញៗមតថ់    ««««កូន»»»»ែដរ។    

««««េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេនះ    មនមត យលអែមន!» » » » បុគគលិកមន ក់    និយយេនកនុង    ពិធមីងគលករ។    
««««ឯងេទបែតដឹង!?...    េបគម នមត យេគជួយ    សម នថេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទហនឹង    អចែជងពួកេយងបន?    

េហុយ!    នឹកដល់េរឿងេនះ    គួរឲយរចែណនេគណស់។» » » » បុគគលិកមន កេ់ទៀត    និយយត។    
*** 
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«បងេខមេខមេខមេខម!    សុេំទសណ៎... ... ... ... បងេធវដូចេមតច    េទបេរបេពលែតមួយឆន  ំ   ក៏យកបវរកញញ
លដំប់ពីរបនទ ប់ពីបង    មកេធវជកូនរបសបន?» » » » ករុណករុណករុណករុណអនុរបធនរគប់រគងែផនកទីផសរ    របស់
រកុមហុ៊ន    េដរមកតុទនំកទ់នំង    េហយនិយយេលងេសចជមួយេខមេខមេខមេខម។    

««««មនបនេធវយ៉ងេម៉ច    េកមងៗរសឡញ់គន     ជេរឿងរបស់ពួកេគ    បងចស់េហយ    ឲយបង
េទរវរីវល់ជមួយេមតចនឹងេកត!?» » » » េខមេខមេខមេខមតប។    

««««មិនេជឿេទ... ... ... ... កូនរបុសបងឯង    មិនែមនជមនុសសពូែកទក់ទងឯណ    េបេរបៀបេធៀប
ជមួយកេំលះៗដៃទេទៀត    ែដលមកតមទក់ទងមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវ?ី    េសទរែតគម នផលូ វេទ    ែដលកូនបងឯង
អចទក់ទងនងបន    េបមិនែមនជសន ៃដរបស់    អនកទនំក់ទនំងដ៏ពូែក    ែដលេនជមួយនង    
តងំពីេម៉ង៨រពឹក    រហូតដល់េម៉ង៥លង ចដូចរូបបងេនះ។» » » » ករុណករុណករុណករុណនិយយេញ៉ះេខមេខមេខមេខម។    

««««បងរគន់ែតែណនឲំយេគសគ ល់គន ធមមតៗេទ    េនះមកពីកូនរបុសបងមនេសនហ៍មុខ    ដូច
មត យេគេនះអី(េសច)...    ចុះណណណណៃថងេនះ    គម នករងរេធវេទយ៉ងេម៉ច    បនជមកឆេឆបងទងំ
រពឹកយ៉ងេនះ?        

««««ក៏មកមនករេនះអី!    គឺ...    គឺថ...    េយងជបងបអូននឹងគន     មកជិត១០ឆន េំហយ    ចែំណកខញុ ំ
ឯេនះ    អយុេរជជិតដល់៤០េហយ    បងមិនគិតែណននំរណឲយខញុផំងេទអី?» » » » ករុណករុណករុណករុណេធវញឹមៗ    
េសនឲយេខមេខមេខមេខមជួយរកគូឲយ។    េខមេខមេខមេខមឈលកស់េំណ ច    លនសូ់រឃឹះៗតបេទវញិថ៖    

««««ឱ!    បអូនខញុ េំអយ... ... ... ... េរឿងេរចនែតខលួនឯងហនឹង!    រតូវរ ៉ូវនឹងពីណក៏មិនបនយូរ    មិនដឹងថនឹង
ែណនពីំណឲយសគ ល់េទៀតេទ!    េមលែតមន កចុ់ងេរកយេនះដឹងេហយ    រតូវរ ៉ូវគន មិនទន់ដល់បីែខ
ផង    ក៏ែចកផលូ វគន េដរមខ ងមន ក់េទេហយ។    បងមិនដឹងថ    នឹងេទរកនរណ    េនទីណេទៀតេទ    េប
បនែតបនតិចក៏ទស់ែទងគន យ៉ងេនះ។    បងឯេណះក៏រតូវមកជប់កមមជប់េពៀរេទៀត    ងកេទខង
រសីកខុ៏ស    ងកមកខងរបុសកម៏និរតូវ    េហុយ!    ពិបកែមន...។»»»»    

««««បងេអយ!    មនុសសពីរនក់    េបចូលគន មិនបន    េទះលអប៉ុណណ     ក៏េនជមួយគន មិនេកត                            
ែដរ។» » » » ករុណករុណករុណករុណតប។    

««««េឃញេទ,    ដូចបអូនថអីុចឹង    េបេនជមួយគន មិនបន    ក៏ជេរឿងរបស់មនុសសពីរនក់    ឬេប
េនជមួយគន េកត    ក៏ជេរឿងរបស់េគទងំពីរ។    ចេំពះមនុសសទី៣    ែដលេដរតួជេមអេណត ក    ឬេម
កនធ យ    េទះជនរណក៏េដយ    ក៏មិនសខំន់ែដរ    េរពះេរឿងេសនហជេរឿងរបស់េបះដូងពីរ                            
លអអរកក់យ៉ងណ    គឺអរស័យេលេគទងំពីរេហយ។    លអេហយែដលបអូនមកនិយយេរឿងេនះ    ចំ
ៃថងែដលេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទ    េចញេទេធវករេនខងេរក។    េបមិនអីុចឹង ែបបរតូវម៉សសេចញមតងេហយ!!!» » » » 
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េខមេខមេខមេខមនិយយេហយ    ញក់ែភនកញញឹមដក់ករុណករុណករុណករុណ។    ករុណករុណករុណករុណអងគុយដកដេងហមធមួំយសនទុះ    េទប
និយយថ៖    

««««អីុចឹងែមនហន៎ !...» » » » ថរួច    េគក៏េដរេធវេលវយៗ    ចូលកនុងករយិល័យ។    េខមេខមេខមេខមបនរតឹមែត                            
ញញឹមរគវកីបលពីេរកយ។ 

    
សរមប់េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទ,    មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវជីនរែីដលសអ តទងំរពម។    រគប់េពលែដលេឃញមុខនង    

កេំលះទទួលអរមមណ៍ថ    រសស់ថល រកីរយ    ែតេនេពលបត់មុខនង    ខលួនេគក៏ចប់េផតម
រេសះរេសះ    ហក់គម នអរមមណ៍េនកនុងខលួន។    រគប់េពលែដលបនេនជិតៗនង    គម នអវីែដល    
េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទគិតមិនេចញេទ    េលកែលងែតេរឿង    ែដលរតូវនិយយជមួយនង។    បញហ ែតមួយែដល
រខំនចតិតេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទ    េនេពលែដលេគគិតដល់មណមណមណមណវ ីវ ីវ ីវ ី   គឺ    ««««ជេរឿងពិតឬែដលេគនគំន ថ    េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទបន
មណមណមណមណវ ីវ ីវ ីវជីសងសរ    េរពះមនមត យជួយចត់ករឲយរគប់យ៉ង    េហយករែដលមណមណមណមណវ ីវ ីវ ីវមីកទក់ទង
នឹងេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេនះ    កេ៏រពះនងខល ចចតិតេខមេខមេខមេខមប៉ុេណណ ះ។»»»»    

ៃថងេនះនរៈសងហ រ    បនរបមូលអស់នូវ    េសចកតីកល ហនែដលមន    សរេសររកដសតូចមួយ    
ដក់េនកនុងថង់អវរបស់េគថ    ««««មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវ!ី    ខញុបំនឮរគប់ៗគន និយយថ    ករែដលវ ីវ ីវ ីវមីកេធវលអជមួយ
ខញុ  ំ   កេ៏រពះែតវ ីវ ីវ ីវខីល ចចតិតម៉កខ់ញុបំ៉ុេណណ ះ    ែមនេទ?»»»»។    

លុះេពលេចញពីេធវករ    េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេដរេចញពីករយិល័យរពមគន ជមួយមត យ    រួមនឹង     
មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវផីង។    កេំលះគិតេនកនុងចិតតថ    េគនឹងរបប់មត យ    ឲយមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវជួីយេទេរ សទិញេខអវឲយ    
េហយឲយមត យេគអេញជញេទផទះមុន។    ប៉ុែនតមិនទន់បននិយយអវីផង    មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវេីឃញរកដសេន
កនុងថងអ់វរបស់េខមរនិទ    េទបនិយយេលងនឹងកេំលះថ៖    

««««រកដសអីេនះ    បងរនិទរនិទរនិទរនិទ?»»»»    
េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទភញ ក់េរពត    ែបកេញសេជគថង ស    េរពះខល ចមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវដីឹង។    េគតបេដយសេំឡង            

ញ័រៗថ៖    
««««េទ!...គម ន...    អីេទ...»»»»    
មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវកីនែ់តសងសយ័េឡង    កដ៏េណត មយករកដស    ពីកនុងថងអ់វេនះមក៖    
««««េនះជេលខទូរស័ពទ    របស់រសីេសនហ៍ែមនេទ?» » » » មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវនិីយយឡកឲយ    រួចក៏េបករកដស

េនះេមល។    េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទឈរនឹងថកល់    ែបកេញសេជគខលួន    ៃដញ័រទេរទក    មិនដឹងគួរេធវយ៉ងណ។    
ចែំណកេខមេខមេខមេខមេដរហួសេទមុខ    មុនបនតិចេទេហយ។    
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««««បងរនិទរនិទរនិទរនិទ!?...    បងគិតែបបេនះ    ែមនេទ?» » » » មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវសួីរេឡង    េនេពលបនអនេសចកតីកនុង
រកដសចប។់    ែកវែភនកនងសមលឹងចែំភនកេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទឥតរពិច។    នយកេំលះសង ត់េសងៀមមួយរសបក់    ក៏
តបទងំរដករ់ដុបថ៖    

««««សុេំទសវ ីវ ីវ ីវ!ី...    ឲយខញុសុំេំទស...    ខញុ .ំ..»»»»    
««««ហឹុះ!...    ហឹុះ!!!...» » » » មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវេីសចរសស់    ទងំសមលឹងមកេមលេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទ    ««««ខញុបំនគិតមកេហយ

ថ    រតូវែតមនេរឿងេនកនុងចតិតបងមនិខន...»»»»    
េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទនឹកែបលកចិតត    ែតក៏នឹកអរេឡងវញិែដរ    េពលេឃញមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវេីសច។    ែខសែភនកេគ

បញជ ករ់បបរ់សីថ    េគេនមនិទនយ់ល់េនេឡយ។    មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវេីទបនិយយត៖    
««««បងរនិទរនិទរនិទរនិទ!    បងដឹងេទថ    ខញុសំណំងណស់    ែដលបនមកេធវករ    េនកនុងរកុមហុ៊នេនះ។    

សណំងែដលបនម៉ក់បង    ជអនកបងហ ត់បងហ ញ។    សណំងែដលម៉ក់    ែណនខំញុឲំយសគ ល់បង    
េហយសណំង    ែដលបងរបប់ថ    រសឡញ់ខញុ។ំ    ខញុមំនចរតិមួយ    ែដលមិនទន់របប់បង    េហយ
បងក៏េនពុំទន់ដឹង...    េនះគឺ    ខញុជំមនុសសែដលមិនចូលចិតត    េដរយកចិតតអនកដៃទ។    េបខញុមំិនចង់
រប់អនជមួយអនកណ    ខញុកំ៏មិនចបំច់េធវលអជមួយអនកេនះែដរ។    េហយខញុកំ៏មិនចូលចិតតេធវលអ
េលមនុសសមន ក់    េដមបផីគ ប់ចិតតមនុសសមន ក់េទៀតេនះេឡយ។    ចង់ដឹងេទថ?...    េហតុអី    ខញុមំកចប់
ចិតតរសឡញ់បង?    គឺមិនែមនមកពីបង    មនែភនកមុតសមតីែផអម    ពូែកនិយយលួងេលម    មុខមត់
រសស់សងហ     ឬេរពះបងមនរថយនតជះិេនះេទ។    ែតេរពះបងជកូនរបស់ម៉ក់    េទបេធវឲយបងមន
គុណធម៌    និងមនតេសនហ៍    ែដលកប់េរជ    ដូចម៉ក់បងែដរ។    មិនែមនេរពះខញុ  ំ   រតូវេធវលអជមួយម៉ក់
បងេទ    ែតេរពះេសចកតីេសនហ៍    ភពគួរឲយរសឡញ់    ភពកក់េកត របស់បងនិងរគួសរ។    មនុសស
េយងែតងចង់រស់េន    ជមួយមនុសសែដលេនែកបរគន េហយ    បនសបបយចិតត    អចនិយយគន
បនេដយេសម ះរតង់អស់ពីចិតត    េហយជមនុសសែដលចង់េមលែថរកសខលួនេដយពិតៗ។    សរមប់
ខញុ  ំ   បងគឺជមន ក់េនះេហយ។    មយង៉េទៀត    ខញុកំ៏មិនចបំច់ភ័យខល ចថ    បងនឹងមនអនកថមីចកេចល
ខញុ ែំដរ    េរពះថវីេបមុខបងមនេសនហ៍ែមន    ែតបងមិនសូវេចះទក់ទងរសីៗ    ឬពូែកយកចិតតេគដូច
អនកម៉កេ់នះេទ។» » » » មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវេីសចតចិៗ    េហយនិយយត    ««««េទ!    រតឡបេ់ទផទះ    ម៉កប់ងកពុំងឈរច ំ
ឯេណះ!»»»»។    

តងំពីៃថងេនះមក    េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទកនែ់តរសឡញ់មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវេីទវេឡង។    េគេបតជញ ចតិតថ    មុនអយុ២៥
ឆន  ំ   េគនឹងឲយមត យ    េទចូលសតីដណតឹ ងនងឲយបន។    នយរបឹងែរបងេធវករងរ    និងសនសរំបក់
យ៉ងអស់ពីសមតថភព។    េរកពីេធវករេនរកុមហុ៊ន    េគេនេធវករេរកបែនថមេទៀត។    េគេធវជអនក
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រត់ករឯកសរផង    េធវជឈមួញកណត លលក់ផទះឬដីផង    និងេធវករងរេផសងៗេទៀតរគប់កែនលង
ែដលមនមនុសសឲយេធវ    េហយែដលេគេជឿជក់ថ    ខលួនឯងអចេធវបន។    េពលេគកពុំងេធវករ    
ចរនតគនិំតរបស់េគ    ែតងនឹកេទដល់សមតី    របស់មិតតសមល ញ់េគមន ក់    ែដលបនរបប់េគថ    ««««េបចង់
បនកូនរសីេទល    របស់សនងករប៉ូលីសចូលនិវតតន៍    ដូចមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវេីនះ    ឯងរតូវេរតៀមទងំឋនៈ
រគួសរនិងលុយកក់ឲយបនេរចន    េដមបឲីយស័កតិសមនឹងមុខមត់របស់េគ។    គន គិតថលុយបងគ ប់
កររបស់មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវ ី   មនិទបជង២០០០ដុលល េទ!»»»»។    សមតេីនះបនេធវឲយេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទ    រតូវខេំធវករខងេរក    
បែនថមេរចនេឡងៗ។    

*** 
 

««««ឥឡូវេនះ    បងរនិទរនិទរនិទរនិទេនផទះមិនសូវជប់េសះ    ម៉ក់!?» » » » មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវនឹីកឆងល់ជមួយនឹងេខមេខមេខមេខមេន
រពឹកៃថងេសរមួ៍យ    ខណៈែដលេគទងំពីរ    កពុំងេទសួរសុខទុកខេលករបសិទធិរបសិទធិរបសិទធិរបសិទធិ    ឪពុករបស់មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវ ី
េនមនទីរេពទយ។    

««««កូនរនិទរនិទរនិទរនិទជមនុសសម៉ត់ចត់កនុងករងរ    េហយេនេកមងកមល ងំម ំ   េទបេលករបធនទុកចិតតក៏
បញជូ នេគ    ឲយេទទក់ទងករងរខងេរក    ជមួយអតិថិជនថមីបែនថមមួយរពឹកេនះេទៀត។» » » » េខមេខមេខមេខម
តបមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវ។ី    

««««កូនយល់!    ែតអនកដៃទេទៀត    ក៏េគេនេធវបនឲយគេគក    គត់ែបរជចូលចិតតសម័រគខលួនេទ    
មុនេគរហូត។    េធវករេរចនអត់ឈប់សរមកែបបេនះ    មិនដឹងជគត់ចង់បនលុយ    យកេទេធវអី
ហន៎ ... ... ... ... ម៉ក!់?»»»»    មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវរីអូ៊តចិៗ។    

««««កូនអត់ដឹងេទ?...    េគធល ប់របប់ម៉ក់ថ    េគនឹងខេំធវករសនសរំបក់    ទុកេរៀបករជមួយកូន
េនះអី!»»»»    

««««នរណរបប់គត់ថ    ខញុ ចំង់េរៀបករជមួយគត់!?» » » » ធីតេសភរកហមមុខ    និយយ
េដយេអៀនេរបៀន។    េខមេខមេខមេខមដងឹថនងេអៀន    ករ៏បញបដូ់រេរឿងនិយយ៖    

««««េតះ!    េលឿនេឡង    ប៉កូនែបបចេំយងេហយ!»»»»    
អនកទងំពីររបញប់បេងកនចងវ ក់េជងេដរ។    មកដល់មនទីរេពទយ    ពួកេគក៏េដរសេំដបនទប់    

ែដលេលករបសិទធិរបសិទធិរបសិទធិរបសិទធិេដកសរមកពយបល។    ៃចដនយមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវរីកេឡកេឃញមិតតចស់មន ក់    ែដលធល ប់
េរៀនជមួយគន     កពុំងអងគុយេលរេទះរុញ    នងកេ៏ដរសេំដេទេគ    េដយរបបេ់ទេខមេខមេខមេខមថ៖    
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««««ម៉ក់េទេមលប៉មុនចុះ!    ខញុ េំទជួបមិតតចស់មួយែភលត។    បនតិចេទៀត    ខញុ នឹំងេទតម                            
េរកយ។» » » » េខមេខមេខមេខមញញឹមតប    េហយេដរេទរក    បនទបអ់នកជមងមឺន កឯ់ង។    

««««ជរមបសួរេលកបង!» » » » េលករបសិទធិរបសិទធិរបសិទធិរបសិទធិ    ែដលកពុំងេដកែផអកនឹងកបលែរគ    អនកែសត    
េពលរកេឡកេឃញេខមេខមេខមេខមចូលមក    កទុ៏កកែសតចុះេហយញញឹមតបមកវញិ៖    

««««ជរមបសួរអនក!    យ៉ងេមច៉េហយ...    ចុះឯណកូនរសីខញុ  ំ   និងកូនរបុសអនក?»»»»    
««««កូនរសីេលកបង    ជប់និយយជមួយមិតត    េនខងេរក។    ឯកូនរបុសខញុ  ំ   ជប់វរល់ករងរ

បនតិចបនតួច    មនិបនមកេទ។»»»»    េខមេខមេខមេខមតប។    
««««អហ៎ !    ែរកងៃថងេនះជៃថងេសរ ៍   មិនែមនឬ?    ចុះេគមិនបនសរមកេទឬអី?» » » » ប៉របស់មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវ ី

សួរត។    
««««តមធមមតក៏បនសរមក    ែតៃថងេនះេលករបធន    បបួលេទជួបអតិថិជនថមី    េទបខក

ខនមនិបនមក។»»»»    
««««អ៎ូ!    លអៗ ...    េកមងៗសបបយនឹងេធវករងរែបបេនះ    ជកររបេសរខល ងំណស់។    េបយ៉ង

េនះមិនយូរេទ    នឹងឆប់មនឆប់បនេហយ។» » » » អតីតសនងករប៉ូលីសសរេសរ។    េខមេខមេខមេខមញញឹមបនតិច
កត៏បេទវញិ៖    

««««េនយូរេទៀតណស់េលកបង    េរឿងមនេរឿងបនេនះ!    និយយអីុចឹង    បងរសីគត់
អេញជញេទណ    បនជមនិេឃញមក?»»»»    

««««អ៎ូ!    ៃថងេនះកូនរបុសនិងកូនរបសេទករេគ    េហយក៏បនយកេកមងមកេផញនឹងយយវ។    ខញុ ំ
បនរបប់េគឲយយកមកមនទីរេពទយែដរ    ែតេគរបប់ថ    េកមងវធុថំន  ំ   េហយរពឹសណស់    ខល ចរខំនខញុ ំ
េទបេគមិនមក    ក៏េនចេំមលេចៗឯផទះេទ។    ចុះអនកវញិ    មិនគិតចង់បនេចបនអី    នឹងេគខលះេទ
ឬ?    េកមងៗកស៏គ ល់គន     បនជងមួយឆន េំហយែដរ។    ចអំងក ល់េទៀត    បនចូលមកសួរន?ំ»»»»    

««««ច៎ស!    កពុំងសនសលុំយកក់    ទុកថនឹងចូលសតីេហយ។    ឯកូនរបុសខញុ  ំ   ក៏េចះែតចង់ចូលមក
ឆប់ៗែដរ    ែតខល ចឋនៈខងខញុមំិនសមនឹងេលកបង    េទបេគខិតខេំធវករ    មិនមនៃថងេសរៃ៍ថង
អទិតយដូេចនះ។    កូនរនិទរនិទរនិទរនិទថ    េទះយ៉ងណក៏រតូវសងឋនៈរគួសរ    ឲយស័កតិសមនឹងេលកបងសិន
ែដរ។» » » » ឪពុករបស់មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវញីញឹម    េហយនិយយ៖    

««««ផទះខញុ រំគន់ែតជផទះសនងករចូលនិវតតន៍តូចតចធមមតប៉ុេណណ ះ    មិនែមនអនកធមំនមុខ
មត់មកពីណេនះេទ។    អេរឿងមុខេរឿងមត់េនះ    ខញុមំិនខវល់េទ,    ពិធីមងគលករតូចឬធមំិនសខំន់
េឡយ    ែតអវីែដលរតូវគតិេនះ    គឺសមតថភពរបស់េគេទវញិេត!    ចេំពះរបក់បងគ ប់ៃថលទឹកេដះទឹក
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អីេនះ    ខញុមំិនយកេទ    ខញុ រំតូវករែតកូនរបសែដលមនសមតថភព    េហយេចះេគរពរសឡញ់    និង
េចះេមលែថរកសកូនរសីរបស់ខញុបំនរហូតេទ    ករ៏គបរ់គនណ់ស់េទេហយ។» » » »     

េសងៀមមួយរសបក់    េលករបសិទធិរបសិទធិរបសិទធិរបសិទធិបនធូ រដេងហមបនតិច    កនិ៏យយត៖    
«ខលួនខញុកំន់ែតចស់េទេហយ មិនដឹងថបនេនេឃញកូនយូរប៉ុណណ េទៀតេទ។ ែតយ៉ង

ណកច៏ងេ់ឃញកូនមនរគួសរែដលលអ និងមនអនកេមលែថសិនែដរ។» 
«េមច៉កេ៏លកបងនិយយដូេចនះ ខញុ េំឃញេលកបងេនរងឹមលំអណស់។»  
ឪពុកមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវេីសចតចិៗ េហយនិយយតប៖ 
«ប៉ុេណណះ បងគម នេទមទំអីំេទ។ េបគិតដល់ពីមុន មិនថែតរគប់ែបក រគប់កេំភលងក៏

ឆលងកត់មកអស់ែដរ ។រតូវរគប់រតូវេផល ង ឈមដបខលួន ក៏េនរត់បនធមមត។ ែតឥឡូវេនះ មូស
ខបំតឺឈមអស់ែតបនតិច កក៏ល យជរគុនជឈ ឺរហូតរតូវមកេដកេពទយេទៀត។» 

អនកទងំពីរនិយយគន បនតេទេទៀតបនបនតិច មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវកី៏ចូលមក។ ៃថងេនះអនកទងំបី
និយយគន ពីេនះពីេនះេរចនេរឿងណស់ រួមទងំេរឿងេរៀបចពិំធីបុណយខួបកេំណ ត េនកនុងរយៈ
េពលពីរអទិតយខងមុខេទៀត។ 

*** 
 

ៃថងសុរក ៃថងទី០៨ធនូ   ខណៈែដលកពុំងេរៀបនឹងេចញពីេធវករេពលរពឹក   ករុណករុណករុណករុណេដរមក
រកេខមរនិទដល់តុេធវករ េដមបបីបួលេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេទជួបអតិថិជន េនេខតតេសៀមរបជមួយគន ។ 
ករុណករុណករុណករុណនឹងរបគល់តែំណងអនុរបធនរគប់រគងែផនកទីផសរ និងភគរយរបក់ចេំណញយ៉ងេរចន 
ដល់េខមរនិទ េបកលណេគេធវករងរេនះបនសេរមច។ 

េនេពលរសស់រសូបអហរៃថងរតង់ េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទក៏និយយេរឿងេនះរបប់មត យ និងមណមណមណមណវ ីវ ីវ ីវ។ី 
េពលសត បដ់ងឹេរឿង េខមេខមេខមេខមកសួ៏រ៖ 

«ចុះកូនេទប៉ុនម នៃថង?» 
«កម៏និទនច់បស់ដូចគន ម៉ក!់ គអឺរស័យេលខងេនះេទ។» 
មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវបីងអនទ់ពំរបយបនតិច កនិ៏យយតេទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទ៖ 
«បងរតូវរតឡបម់កវញិឲយទនៃ់ថងអទិតយណ៎!» 
េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេលកទឹកផកឹបនតិច រួចនិយយទងំចេិញច មរជួញរទងឆ់ងល់៖ 
«ៃថងអទិតយឬ? មនេរឿងអីែមនេទ?» 
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«ច៎ស!... សុមំកឲយទនណ៎់!» 
«បងនឹងពយយម។» 
េរកយពីអហរៃថងរតង់េហយ េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទក៏របញប់រតឡប់េទផទះ េរៀបចេំខអវ និងសណំុំ

ឯកសរមួយចនួំន មុននឹងចូលមករកុមហុ៊នវញិ េហយបនតេចញដេំណ រ។ 
«បអូនណណណណ េម៉ចៗកុនំកូំនបង រកែវលេណះរកែវលេណះណ៎!» េខមេខមេខមេខមនិយយផត េំផញនឹង

ករុណករុណករុណករុណ ែបបេលងលយែមន។ 
«កុរំពួយបង! េទជមួយខញុ េំហយ កុបំចប់រមភអី េដកែតពីភយ័េទ!» 
«េនហ៊ននិយយេលងេទៀត! អត់ដឹងខលួនេទ ថបងបរមភេរពះ េទជមួយបអូនេនះ

េហយ?!...» ករុណករុណករុណករុណេសចរសស់ងកមក មុននឹងេឡងឡនេចញេទ។ 
*** 
 

ៃថងអទិតយ មណមណមណមណវ ីវ ីវ ីវមីកផទះេខមេខមេខមេខម តងំពីរពឹករពលឹម េដយមនរបស់របរជេរចន សរមប់
េរតៀមចអិំនអហរ និងេធវនំខួបកេំណ ត។ េខមេខមេខមេខមេចញមកទទួលរបស់ទងំេនះពីមណមណមណមណវ ីវ ីវ ីវ ី រពម
ជមួយវចយ៉ងទនភ់លន៖់ 

«កូនវ ីវ ីវ ីវ!ី កូនដូចជេរតៀមរបស់េរចនដល់េហយេនៀក?» 
នរនថបនលឹវចញញឹមរសស់៖ 
«ច៎ស! កូនថនឹងេរតៀមរបស់ញុឲំយបនេរចន ទុកសរមប់មិតតភកតិ ទងំមិតតេនកនុង    

រកុមហុ៊ន និងមិតតចស់ៗែដលធល ប់េរៀនជមួយគន  ែដលពួកេគនឹងមកេនៃថងេនះ។ កូនបនេហ
េភញៀវមកេរចនណស់! ម៉កម់និថអីេទ?» 

េខមេខមេខមេខមរគវកីបលញញឹមតប៖ 
«កូនឆកួត! ម៉ក់មនេទថអី។ ម៉ក់ក៏ចូលចិតតមនុសសេរចនដូចគន  មិតតរបស់កូនក៏ដូចជមិតត

របស់ម៉ក់ែដរ ជពិេសសអនកេនរកុមហុ៊ន។ ចុះប៉និងម៉ក់កូនេនះ េម៉ចៗៃថងេនះ កុឲំយបត់មុខ
ពួកគតណ៎់!» 

«ច៎ស!... ែតរពឹកេនះគតម់និទនអ់េញជញមកេទ។ គត់បនរបប់ថ រពឹកេនះមនណត់
ជមួយមិតតភកតិ ដូេចនះពួកគត់ក៏អេញជញេទតមណត់សិន លុះេពលរេសៀលេទបពួកគត់
អេញជញមកទីេនះ។» 

េខមេខមេខមេខមចបេ់លកថងេ់មស និងសុ៊តទេមល េហយឧទនេឡង៖ 
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«អហូ ៎!... េមសនិងពងទមនេរចនណស់េត! កូនរបុងនឹងេធវអីខលះេទ?» 
«កូននឹងេធវនំេខកបីដុធំំៗ  អធជំងេគសរមប់ម៉ក់ អពីរធបំនទ ប់សរមប់បងរនិទរនិទរនិទរនិទនិងខញុ ។ំ... 

និយយដល់បងរនិទរនិទរនិទរនិទ គត់មនបនទូរស័ពទមកម់៉ក់េទ? យប់មិញេនះ ខញុ ទូំរស័ពទេទរកគត់ែដរ   
ែតែបរជេរកតបំនេ់សវរហូត។» 

េខមេខមេខមេខមលយេមសបេណត រនិយយបេណត រ៖ 
«យប់មិញេគក៏បនទូរស័ពទមកម៉ក់ែដរ េគរបប់ថករងរនឹងបញចប់េនរពឹកេនះ េហយ

េគនឹងរួសរនម់កភនេំពញវញិែតមតង របែហលជយបេ់ទបមកដល់។» 
«ចុះគតម់និបននិយយេរឿងខួបកេំណ តេទឬម៉ក?់» 
«អតេ់ទ! កូនរនិទរនិទរនិទរនិទែបបហតេ់នឿយនឹងករងរ េនឯេណះខល ងំេពកេហយ េទបេគេភលច។» 
«មនុសសអីឆកួតនឹងករងរហួសេហតុ សូមបែីតៃថងកេំណ តខលួនឯងក៏ចមំិនបន! ចែំនកម៉ក់

កច៏តិតលអនឹងគតេ់ទៀត!» 
«េណហ យចុះ! េទះយ៉ងណក៏េទេធវករេទេធវងរែដរ របេសរជងេគេទផលូ វេផសង។ មក

ជួយគន េរតៀមេរៀបចអំហរវញិលអជង តចិមនិទនល់ង ចេនះេទ។» 
អនកទងំពីរក៏មូលៃដគន  េរៀបចចំត់ែចងេរគឿងរបដប់េផសងៗ េទតមតរមូវករេនកនុង

ឱកសបុណយខួបកេំណ តលង ចេនះ។ 
េនកនុងេពលជមួយគន េនះ េនឯេខតតេសៀមរបឯេណះ េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទនិងករុណករុណករុណករុណកពុំងេរតៀម

ខលួនចរច ជមួយអតថិជិនជេលកចុងេរកយ េដមបចុីះហតថេលខេលកចិចសនយវនិិេយគ។ 
«រនិទរនិទរនិទរនិទ! េរតៀមខលួនេហយែមនេទៃថងេនះ? កុេំភលចបិទទូរស័ពទណ៎! ពូបនឮមកថ េលក

នយកធខំងេគេនះ មិនចូលចិតតឲយមនសេំឡងអវីមករខំន កនុងេពលជែជកេរឿងករងរេទ។» 
ករុណករុណករុណករុណដស់េតឿនេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទ។ យុវកេំលះេលកទូរស័ពទមកបទិ េហយញញឹមតបេទវញិ៖ 

«បទ េលកពូ!» 
«កុេំហពូថ េលកពូេនមុខអនកដៃទឮេទ? េហបន េពលេនែតពីរនក់ និងេពលេន

ចេំពះមុខម៉កឯ់ងប៉ុេណណ ះ យល់េទ!?» 
េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេសចរសស់៖ 
«យល់េហយេលកពូ! េលកពូខល ចេគថ េលកពូចស់ែមនេទ?» 
«េនហ៊នមកសួរេទៀត! េទ!... េទេធវករេយងត តចិមនិទនេ់ម៉ង!!!» 
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ករុណករុណករុណករុណេដញគរមមេខមរនិទ េពលនរៈនិយយរតូវចណុំច។ បនទ ប់មកអនកទងំពីរ ក៏ចូល
េទ កនុងសណឋ គរ ែដលជទីកែនលងណតជួ់បចរចករងរ។ 

ចែំណកេនខងផទះឯេណះវញិ េខមេខមេខមេខមនិងមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវបីនេរតៀមអវីៗរគប់ែបបយ៉ង ជិតរួច
រល់េហយ េនសល់ែតដុតនេំខក និងរចនលអំេលនបំ៉ុេណណ ះ។ 

«ម៉កឆ់ល កន់េំខករបស់ខញុ ចុំះ ទុកឲយខញុឆំល កន់រំបស់ម៉ក ់និងបងរនិទរនិទរនិទរនិទ។» 
េខមេខមេខមេខមញញឹម ហុចនទំងំពីរ ឲយេទមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវ៖ី 
«កប៏ន...» 
េពលទទួលន ំមណមណមណមណវ ីវ ីវ ីវេីធវមុខែបលក េហយសេងកតេមលទឹកមុខេខមេខមេខមេខម េដយយកចិតតទុកដក់

៖ 
«ម៉ក់! េម៉ចក៏ទឹកមុខសល ងំេមល៉ះ មិនែមនហត់េពកឬ? ម៉ក់េទសរមកចុះ! ទុកឲយកូនេធវ

ខលួនឯងកប៏ន។» 
េខមេខមេខមេខមរគវកីបលញញឹម៖ 
«ម៉កម់និអីេទ! ែភនកកូនេមលរចឡេំទដងឹ?...» 
ភល មេនះរសប់ែត មនឈមហូរេចញ ពីរចមុះេខមេខមេខមេខមយ៉ងគគក់ េហយនងក៏ដួលរពូស

សនលប់ឈឹង។ មណវសីទុះេទឱបេខមេខមេខមេខមជប់ មុននឹងនងរលដួំលេទេលឥដឋ។ េទះបីជមណមណមណមណវ ីវ ីវ ីវខីំ
េធវចលនឲយនងយ៉ងណក៏េដយ ក៏េខមេខមេខមេខមេនែតបត់សតិដែដល។ មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវភី័យេឆលឆល  ចប់យក
ទូរស័ពទេហេទឪពុកនង៖ 

«េលកប៉! ប៉េនឯណហនឹង?» 
«អ៎ូ! កូនវ ីវ ីវ ីវហីអ៎ ... ប៉កូនកពុំងេបកឡន កូនមនេរឿងអី?» 
សេំឡងពីែខសមខ ង ជមត យមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវ។ី េពលឮមត យទទួលបនទូរស័ពទេហយ នួននង

របញបនិ់យយត េដយសេំឡងញ័រសអកសអ ៖ 
«ម៉ក់េនឯណហនឹង? េពលេនះម៉ក់បងរនិទរនិទរនិទរនិទមិនដឹងយ៉ងេម៉ចេទ គត់ដួលបត់សម រត ី

េហយែថមទងំមនឈមហូរេចញពីរចមុះ េរចនេទៀតផង!» 
មត យមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវេីបកែភនកសលឺ ភញ កេ់ផអលេដយរនធតច់តិត៖ 
«ែមនហ៎?... ពយយមេធវចលនគត់ឲយរសួល  ម៉ក់េទជិតដល់េហយ!» ម៉ក់មណមណមណមណវ ីវ ីវ ីវដីក់

ទូរស័ពទចុះ េហយនិយយេដយសលន់ េទកន់សវ មី «ប៉វេបកឲយេលឿនៗេទ ម៉ក់កូនរនិទរនិទរនិទរនិទខយល់
ដួលសនលប ់មនិដងឹថយ៉ងេមច៉េទេហយេទ េនឯផទះឯេណះ!!!» 
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«មនេរឿងអីុចឹងផង!!!???» េលករបសិទធិរបសិទធិរបសិទធិរបសិទធិឧទន េហយរបញប់បែនថមេលបឿនរថយនតឲយ
កនែ់តេលឿនេឡង។ 

មិនដល់របនំទីផង ប៉របស់មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវកី៏េបកឡនមកដល់។ «មិនដល់របនំទី» អចជ
េពលដ៏េលឿនបផុំត ែតសរមប់មណមណមណមណវ ីវ ីវ ីវ ី វជរយៈេពលរង់ចដំ៏យូរបផុំត។ ចុះពីេលឡនកល
ណ ប៉ម៉ក់រសស់រសី ក៏របញប់សទុះសទ រត់មកេមលេខមេខមេខមេខម េហយក៏ជួយគន េលកនងដក់ឡន 
បញជូ នេទមនទីរេពទយ។ មណមណមណមណវ ីវ ីវ ីវ ីរបញប់បិទេភលងបិទទឹក និងេរៀបចបំិទបងអួចទវ រ មុននឹងេចញេទ
មនទីរេពទយ។ 

េពលេទដល់មនទីរេពទយ តូចតន់ពយយមចុចទូរស័ពទេទរកេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទ ជេរចនេលកេរចន
សរ ប៉ុែនតបនរតឹមែតឮសេំឡងេឆលយតបដែដលៗមកថ «សូមអភ័យេទស ទូរស័ពទែដលេលក
អនកកពុំងេហ មិនអចទក់ទងបនេទេនេពលេនះ សូមពយយមមតងេទៀតេនេពលេរកយ...»។ 
បនទ ប់មក មណមណមណមណវ ីវ ីវ ីវកី៏ចុចទូរស័ពទ េទរកបងរបុសរបស់េខមេខមេខមេខមវញិ ែដលគត់ជសច់ញតិែតមន ក់
គតែ់ដលមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវសីគ ល់េលខទូរស័ពទ។  

េនេពលបនទទួលដណឹំងភល ម បងរបុសែតមួយរបស់េខមេខមេខមេខម ែដលរស់េនរកុងរពះសីហនុ 
បនរបញប់របញល់ទិញសបុំរតយនតេហះ េឡងមកភនេំពញជបនទ ន់។ លុះមកដល់ភនេំពញ 
គត់ក៏ទក់ទងរបប់ដណឹំង ដល់សច់ញតិបងបអូន ខងប៉របស់េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទបែនថមេទៀត។ ខណៈ
េពលជមួយគន េនះ មិតតភកតិរបស់មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវ ី ក៏មកដល់ផទះេខមេខមេខមេខមអស់េទេហយែដរ។ ែតេពលមិន
េឃញមននរណេនផទះ េរកពីទវ រចក់េសជប់ ពួកេគក៏ទូរស័ពទេទសួរមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវ។ី េពលបន
ទទួលដណឹំង ពួកេគក៏នគំន មកមនទីរេពទយ។ ចេំពះមិតតភកតិែដលេនកែនលងេធវករ ក៏នគំន ទូរស័ពទ
របបម់តិតភកតដិៃទេទៀត តងំពីអនករគបរ់គង រហូតដល់សនតិសុខ។ 

េម៉ង៥លង ច មនមនុសសមកមនទីរេពទយ យ៉ងេរចនកុះករ េដមបមីកេមលអករៈរបស់            
េខមេខមេខមេខម និងផតល់កមល ងំចិតតដល់នង។ បងរបុសរបស់េខមេខមេខមេខម រក់ទក់ជមួយមិតតភកតិរគប់ៗគន េដយ
កយវកិរនឹងធងឹ។ ែតទងំអស់គន កស៏េងកតេឃញ មនទឹកថល ៗដក់ជប់កនុងរបឡង់ែភនករបស់គត់
ែដរ គឺរបុងែតហូរធល ក់មករគប់េពលទងំអស់។ េសតឯសេំឡងេទៀតក៏ញ័រៗ សអកសអ  ពិបកនឹង
សត ប់បនតិច ែតលមមនឹងយល់បន។ មនសណួំរមួយែដលនរណៗក៏ឆងល់ និងេចទសួរគន េទវញិ
េទមកគឺ ««««េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទ    េនឯណ?»»»»    ។ រគប់ៗគន  មិនថែតមណមណមណមណវ ីវ ីវ ីវេីទ បនពយយមទក់ទងេទរកនរៈ 
ជេរចនេលកេរចនសរ ប៉ុែនតេនែតមនិអចទនំកទ់នំងបនដែដល។ 
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េម៉ង៧យប់ រគូេពទយបនេចញមកសួររកបងបអូនជិតសនិទធ របស់េខមេខមេខមេខម។ ដបូំងបងរបុស
របស់នងចូលេទែតមន ក់ឯង បនតិចមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវកី៏ចូលេទជមួយ។ េខមេខមេខមេខមញញឹមេពលេឃញមុខបង
របុស   និងមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវ។ី អនកទងំពីរអងគុយបនទ បខលួន េនែកបរែរគ។ ៃដបួនចបៃ់ដខងេឆវងរបស់េខមេខមេខមេខម
, រតេចៀកបួនេផទៀងសត បព់កយរគបម៉់តរ់បស់នង៖ 

«កូនរនិទរនិទរនិទរនិទេនមិនទន់មកេទ? េបេគមកសូមកូនយកកដូៃថងកេំណ ត េនេលកបលែរគរបស់
ម៉កឲ់យេគផង។ កដូរបស់កូនកទុ៏កេនែកបរៗគន េនះែដរ ម៉ក់បនសរេសរេឈម ះបិទេនេលេនះ
រសប់េហយ។ អរគុណែដលបងមក(េខមេខមេខមេខមែបរែភនកេទរកបងរបុស បនទ ប់ពីនិយយជមួយ                    
មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវចីប)់ ៃថងរបស់បអូនបនមកដល់េហយ... បងយល់េហយែមនេទ?» 

សចញ់តែិតមន កគ់តរ់បស់េខមេខមេខមេខម ងកក់បលរសកទឹ់កែភនកធល កេ់លៃដនង៖ 
«បងយល់!... ែតបងមនិគតិេសះថ វេលឿនដល់ថន កេ់នះ?» 
េខមេខមេខមេខមញញឹមសងួតទងំទឹកែភនក ងកេទរកមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវ៖ី 
«ម៉ក់សឹងែតេភលច... រកីរយៃថងកេំណ ត... កូនវ ីវ ីវ ីវ!ី    ម៉ក់សុេំផញ... រកីរយៃថងកេំណ ត... កូន        

រនិទរនិទរនិទរនិទផង...» 
េខមេខមេខមេខមបិទែភនកសនសមឹៗ ជមួយសន មញញឹម, បងរបុសនងនិងមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវរីជួំលចិតត រសក់ទឹក

ែភនកេរចកៗ ដូចេភលៀងធល ក់។ ឪពុកមរបស់េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទខេំលបទឹកមត់ បបំត់អករសទះអួលកនុង
បពំងក់ េហយេពលពកយជូនពរបអូនរសី េចញពីជេរមចតិតយ៉ងអួលអក៖់ 

«រកីរយៃថងខួបកេំណ ត... េខមេខមេខមេខម!» 
មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវេីកត បៃដេខមេខមេខមេខមយ៉ងែណន េហយេពលពកយជូនពរទងំខសកឹខសួល៖ 
«រកីរយៃថងកេំណ តម៉ក!់...» 
េនះអចជពកយចុងេរកយ ែដលេខមេខមេខមេខមបនឮ មុននឹងៃដរបស់នងរបូតេចញ ពីៃដរបស់

បងរបុសនិងមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវ។ី បងរបុសេខមេខមេខមេខមដឹងចបស់ណស់ ថនងគម នផលូ វនឹងរស់េទ ែតគត់បនសុំ
ឲយរគូេពទយ ពយយមេធវយ៉ងណបញចូ លខយល់អុកសីុែហសនសរមប់នង េដមបឲីយនងមនដេងហម
រស់រហូតដល់េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទរតឡប់មកទន់។ រគូេពទយក៏រួសរន់ ដក់េរគឿងជនួំយខយល់ដេងហមឲយនង 
រហូតេបះដូងនងអចេដរបន ដូចរបរកតវីញិ។ 

េម៉ង៨ និង៣០នទី ខណៈែដលរគប់គន រសក់ទឹកែភនកអណិតេខមេខមេខមេខម ទូរស័ពទរបស់មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវ ី
កល៏នេ់ឡង៖ 

«បងរនិទរនិទរនិទរនិទទូរស័ពទមក!» 
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េឆមរសស់ែរសកេឡង មុខនងែរបជញញឹម ទងំទឹកែភនកដមជប់ថព ល់។ រគប់គន ងក
មកចសំត បន់ង េដយយកចតិតទុកដក ់េសទរែតេភលចដកដេងហម៖ 

«អឡូ!...» 
នងចុចទទួល េហយបនឮសេំឡងរបស់េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទ យ៉ងចបស់រកែឡត ពីចុងែខសមខ ងេទៀត 

េដយទឹកសមត ីបងកបភ់ពរកីរយជទីបផុំត៖ 
«អូនវ ីវ ីវ ីវ!ី បងេធវបនេហយ! បងេធវបនសេរមចេហយ!!! េហយបងនឹងកល យជអនុរបធន

រគបរ់គង ែផនកទីផសររបចរំកុមហុ៊នេយង។» 
មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវែីរបទឹកមុខ ទឹកែភនកនងរសកប៉់ត់ៗ  មនិដងឹចបេ់ផតមនិយយពីរតមឹណ៖ 
«បងរនិទរនិទរនិទរនិទ!... បងមកដល់ណេហយ?... បង!?... បងរបញប់មកមនទីរេពទយជបនទ ន់ណ៎... 

ម៉កក់ពុំងរងច់បំងេនទីេនះ...» 
េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទចប់េផតមសេំឡងកងួ រ ែតចិតតមួយក៏េនគិតថ មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវេីលងេសចនឹងខលួន េទបតប

មកវញិែបបធមមតថ៖ 
«អូនវ ីវ ីវ ីវ.ី.. កពុំងេលងេសច នឹងបងែមនេទ?» 
«កមួយរនិទរនិទរនិទរនិទ! កមួយេនឯណ ជតិមកដល់េហយេន? ម៉កក់មួយកពុំងចណ៎ំ!» 
បងរបុសេខមនិយយជនួំសវញិ េរពះមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវរីជួំលចិតតេពក នងអួលែណនេពញេដម

រទូង មិនដឹងតបេទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទវញិយ៉ងណ?... េពលបនឮសេំឡងអ៊រំបុស េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទក៏ចបស់កនុងចិតត 
ថពិតជមនេរឿងេកតេឡងែមន៖ 

«បទេលកអ៊!ំ ជិតដល់ភនេំពញេហយ... បនតិចេទៀតខញុ នឹំងេទដល់។... េលកពូ េបក     
េលឿនៗេឡង ម៉កខ់ញុឈំេឺនមនទីរេពទយ។» 

េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទដក់ទូរស័ពទចុះ េហយរបញប់េតឿនករុណករុណករុណករុណ ឲយបែនថមេលបឿន។ មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវពីយយម
ទូរស័ពទរតឡប់េទវញិែដរ ែតមិនចូល។ មន ក់ៗនគំន បរមភពីេខមេខមេខមេខមផង និងខវ យខវល់ពីេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទផង 
មិនដឹងថ េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទមនេរឿងអីេកតេឡងឬអត់។ អនកខលះ ក៏នគំន ជែជកពីេនះពីេនះ  េដមបបីនលប់
បរយិកសឲយបនធូររសលេឡង។ យប់កន់ែតេរជ េភញៀវែដលមកេមលអករៈេខមេខមេខមេខម ក៏សុលំ
េទផទះ មតងមន ក់ៗ។ មណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវកី៏របប់ឲយមត យ រតឡប់េទផទះមុន។ េភញៀវចុងេរកយែដលលេទផទះគ ឺ
េលកនយករកុមហុ៊ន េពលេនះេម៉ងជិត១១យប់េទេហយ។ មុននឹងេទ គត់ក៏នឹកេឃញថ 
េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេទជមួយករុណករុណករុណករុណ េទបរបប់ឲយមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវ ី ទូរស័ពទេទេលខករុណករុណករុណករុណមតង ប៉ុែនតេនែតមិនអច
ទកទ់ងបនដូចគន ។  
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កនលះេម៉ងេរកយមក េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទរត់មកកនុងមនទីរេពទយតមរកមត យ ក៏បនជួបមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវនិីងអ៊ ំ
របស់េគ កពុំងអងគុយេលេកអីខងមុខបនទប់មួយ។ េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទឈប់រទឹងេនចេំពះមុខអនកទងំពីរ។ 
អនកកេំលះ ដកដេងហមញប់េសអកហត់គឃូរ ែភនករកហម េហយមនដក់ទឹកថល េពញរបឡង់។ 
សេំឡងញ័រៗរបស់េគ ករ៏សតេ់ចញមក៖ 

«ចុះម៉ក!់... ម៉កេ់នណ?...» 
មណមណមណមណវ ីវ ីវ ីវសីឡឹំងមុខឪពុកម... បុរសជបងរបុសេខម ក៏េងបឈរេឡង េហយទះសម កមួយ 

តចិៗ ជមួយនឹងសមតេីសមៗ៖ 
«ម៉កក់មួយកពុំងរងច់កំមួយេនកនុងបនទប.់.. កមួយចូលេទរកេគចុះ!» 
េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទចូលេទកនុងបនទប់ េឃញមត យេដកសតូកសតឹង ដក់ខយល់អុកសីុែហសនជប់។ កេំលះ

ចប់េផតមរសលខលួនេសងក លុតជងគង់រពូស ចប់ៃដមត យមកឱបេថប រពមជមួយទឹកែភនក។       
េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទរកេឡកេឃញកដូបីកញចប់ ដក់េនេលតុែកបរេនះ។ េលកញចប់នីមួយៗ មនេសចកត ី       
ខុសៗគន ថ  «រកីរយៃថងកេំណ តកូនរនិទរនិទរនិទរនិទ!», «រកីរយៃថងកេំណ តកូនវ ីវ ីវ ីវ!ី», និងមួយកញចប់េទៀត     
សរេសរេដយប៉របស់េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទថ «ៃថងេនះៃថង១០ធនូ  រកីរយៃថងកេំណ តេខមេខមេខមេខម!»។ 

េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទយរំកបមុខេលែរគ... មួយរសបក់មក េគក៏េងបមុខេឡង េដយៃដេនចប់កន់ៃដ
មត យជប។់ នរៈសមលងឹេមលមុខមត យ េហយេពលពកយេចញ េដយសេំឡងអួលអក៖់ 

«រកីរយៃថងកេំណ តម៉ក!់» 
េជឿេទ... ថទឹកមុខរបស់េខមេខមេខមេខម ែដលញញឹមជប់រហូតេនះ កន់ែតេមលកន់ែតេឃញថ 

នងកពុំងមនេសចកតីសុខខល ងំណស់។ បនទ ប់ពីេនះបនបនតិច ម៉សីុនវស់សទង់ចងវ ក់េបះដូង 
កឲ៏យសញញ ថ េបះដូងរបស់េខមេខមេខមេខមឈបេ់លតេហយ។ 

ជករពិតរគប់ៗគន  ទងំេខមេខមេខមេខម បងរបុសរបស់នង នយករកុមហុ៊ន និងេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទ សុទធែត
ដឹងថ នងធល ប់េទឲយេពទយពិនិតយ េហយេរកយពីេធវេរគវនិិចឆ័យរួចរល់ បនបងហ ញថ នង
មនជមងឺមហរកីរគប់ឈមធងន់ធងរ។ ែតេដយសរកររកសសុខភព និងេដយសរនងជ
មនុសសែដលមនេសចកតីរសឡញ់ ចេំពះរគប់អវីៗែដលេនជុវំញិខលួននង េទបេធវឲយរយៈេពល
កនលងមក៧ឆន េំហយ ែដលជមងឺរបស់នង មិនបនបេញចញេរគសញញ អវីេសះ។ គឺេទបែតៃថងេនះ 
ៃថងែដលេរគដ៏កចសហវ ចប់េផតមឲយេរគសញញ  េហយក៏ជៃថងែដលមចចុរជេនះ ឆក់យកជីវតិ
នងេទជមួយផង។ 
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កដូ៣កញចប ់ែដលមណមណមណមណវ ីវ ីវ ីវយីកមកពីផទះេខមេខមេខមេខម េហយយកមកទុកេលតុែកបរនង កនុងរយៈ
ចុងេរកយេនះ  កដូ២ជរបស់ែដលេខមេខមេខមេខមេរតៀមទុក សរមប់េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទ និងមណវ ីមណវ ីមណវ ីមណវ ីកនុងៃថងកេំណ ត
ៃថងេនះ។ ចែំណកកដូមួយកញចប់េទៀត ជកដូដបូំងបផុំត ែដលេខមេខមេខមេខមបនទទួលពីប៉របស់      
េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទ តងំពីជង២០ឆន មុំនេមល៉ះ។ េនកនុងកញចប់អេំណយទងំ៣ សុទធសឹងជនឡិកៃដ រួម
នឹងខលឹមសរ ែដលសរេសរេដយៃដមច ស់អេំណយ។ កនុងរកដសសតូចៗ ែដលបត់ភជ ប់នឹង
នឡិកទងំេនះ មនេសចកតថី៖ 

 «ផតល់េពលេវលដល់មនុសសែដលេយងរសឡញ់ េដយមិនទមទរេពលេវលៃនេសច
កតរីសឡញ់ពីអនកេនះវញិ, េហយជកររបេសរ របសិនណេយងអច េធវអវីែដលេយងចង់េធវេន
ៃថងេនះ េដមបេីចៀសវងេនៃថងែសអក ែដលេយងគម នឱកសនឹងេធវ»។ 

េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទសណំងលអ ែដលបនេនជមួយមត យ កនុងនទីចុងេរកយ មុនេពលែដលមត យ
អស់េពលេវល ែដលនឹងរតូវផតល់សរមប់េគេទៀត។ «េតេពលេវលរបស់េយង ទុកសរមប់អនក
ណ? គម ននរណមន ក់ដឹងថ េយងមនេពលេវលសល់តិច ឬេរចនប៉ុណណ េឡយ ប៉ុែនតកូននឹង
េរបេពលេវលែដលកូនមន ផតល់េសចកតីសុខសរមប់ខលួនឯង និងរគប់ៗគន ែដលេនជុវំញិ េដយ
សន មញញឹម និងភពកក់េកត  ដូចែដលម៉ក់ធល ប់ផតល់ឲយរគប់ៗគន រហូតមក...»។ េសចកតីខងេល
េនះ េខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទនឹងសរេសរ េហយអនេរៀងរល់ៃថង១០ធនូ  េដមបជីអេំនយរឭំកខួបមត យ ែដលបន
េកត និងសល ប ់កនុងៃថងែតមួយ។ 

ចង់ដឹងថ ៣ទពំ័រដបូំងរបស់េសៀវេភកណំត់េហតុ ែដលេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទេខមរនិទបនទទួលជកដូកនុង
ឱកសៃថងខួបកេំណ ត គរមប២់០ឆន  ំសរេសរយ៉ងេមច៉ខលះ? 

ទពំរ័ទី១ 
«េនេពលែដលមនុសសេយងបនជួបអវី ដូចេសចកតីែដលធល ប់ប៉ងរបថន  េសទរេពញមួយ

ជីវតិេហយេនះ េយងនឹងេកតមនថមពលពិេសសមួយ រួមនឹងេសចកតីកល ហនហ៊នេធវនូវអវី
ែដលេយងមិនធល ប់គិតេសះថ ខលួនឯងអចេធវបន។ ដូចេនកនុងៃថងេនះ េខមេខមេខមេខមកពុំងេរៀបករ
ជមួយបងែមនេទ?... េនេពលមនអូន បងនឹងសូ៊រទរំល់ទុកខលបំកនន េហយលះបង់កមល ងំ
កយចិតត េញសឈម និងសតិបញញ  េដមបកីសងរគួសរេយង ឲយមនពនលឺសុភមងគលចងំ
ចែិញចងចញិច ចជនិចច។» 

ទពំរ័ទី២ 
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«េសចកតីរេំភបរកីរយបផុំតរបស់អូន គឺេនៃថងែដលបងសុអូំនេរៀបករ។ េហយេបសួរថ 
មនេរឿងអវី ែដលេធវឲយអូនរេំភបរកីរយ ជងេនះេទេទៀតេនះ? អូនក៏សុេំឆលយថ ករែដលមន
រគួសររបកបេដយសុភមងគល បនទទួលទនអហររួមតុជមួយគន រល់ៃថង េហយបនពឹង
អរស័យេលអេំពលអ របស់មនុសសែដលខលួនរសឡញ់ េនះគឺជេសចកតីរេំភបមួយេទៀតែដលេធវឲយ
អូនមនេសចកតសុីខ េហយវមនិែមនេកតេឡងេដយសររទពយសមបតតិ មសេពរជ ឬមុខមត់េន
កនុងសងគមេឡយ។» 

ទពំរ័ទី៣ 
«ពួកេយងធល ប់គិតថ េសចកតីរសឡញ់របស់ពួកេយង គឺធេំធងេលសអវីៗទងំអស់, ែត  

េសចកតីរសឡញ់េនះ បនកល យជរបស់តូចតចភល មៗ េនេពលែដលពួកេយងដឹងថ េយង
រសឡញ់កូនប៉ុណណ ?...» 

 
សរេសរចប់,ៃថងទី២៨ ឧសភ ២០០៨ 

 


