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៣ 

េខតតេខតតេខតតេខតតបត់បត់បត់បត់ដបំងដបំងដបំងដបំង............    

វបិសសនិីវបិសសនិីវបិសសនិីវបិសសនិេីបកីែភនកេឡងីេនកនុងភពងងតឹ ឮែតសំេឡងទកឹេភលៀងរសក់ឈូឆរេនខងេរក។ ផគរ
លន់គរមមកអលឹៗដូចបសិចដ៏កចសហវ សមលុតកំែហងមនុសស ែដលេនឯេកកេណត ចកែណត ង
មន ក់ឯងឲយកន់ែតភ័យតក់សលុត។ សុបនិេនកនុងវយ័កុមរ ែដលេរឿងពតិបនបញច ប់េទយូររប់ឆន ំ
ណស់េហយី ែតេរពះអវេីទបីរតូវរឭំកនកឹដល់វរគប់េពលេវល? ៃដដ៏ែសនកក់េកត របស់េកមងរបុសេន
ែតដតិជប់កនុងអរមមណ៍មនិេចះសបសូនយ។ 

នងបនចកេចញពរីកុងភនេំពញតងំពអីយុ៩ឆន  ំេដមីបមីកែថរកសសុខភពេនទេីនះ។ េលក
អំ៊េពទយរបចខំលួនរបស់នងរបប់ថ រងកយរតូវទទលួករពយបលពីធមមជតបិរសុិទធ ែដលរកមនិបន
េទេនភនំេពញ។ សរធតុពុល សំេឡងរខំន ភពកកសទះ មនេរគះថន ក់ខល ងំណស់ចំេពះរងកយ
ែដលទន់េខសយ។ តងំពីៃថងេនះមក នងមនិែដលមនឱកសបនរតលប់េទទេីនះេទៀតេសះ។ 

េនះដប់បឆីន កំនលងេទេហយី... 

រងតូចេសតងីេងបីេរកកេចញពែីរគ េឈងៃដេទចុចេបកីេភលងីអំពូល េនេលីកបលដេំណកេធវី
ឲយពនលពឺណ៌សពងមន់ជះេចញមកលមមភលេឺពញកនុងបនទប់។ ៃដរសឡូនលូកយកដបែកវតូចមួយែដល
មនផទុកផក េរកៀមមួយទងេចញមក។ េជងីទងំពរីនរំងកយេដរីេទកន់មត់បងអួចធ ំេហយីរុញកញច ក់
េឡងីេទេលី... លំអងេភលៀងបចសចចូលមកប៉ះរងកយេកត ៗ េធវីឲយរពរឺងញប់ញ័រដល់ៃផទែសបក
ទងំមូល។ 

ែតមនិអេីទ... តំណក់េភលៀងេនកនុងេបះដូងរបស់នងរងរតជក់ជងេនះេទេទៀត ជតំណក់
េភលៀងែដលធល ក់បចសចរគប់េពលេវល រគប់រដូវកល េនកនុងពភិពមួយែដលរពឺរងហួសរបមណ    
ជពភិពែដលគម នពនល ឺគម នរសមី ឬសូមបែីតភពកក់េកត ែតបនតចិបនតួច។ 

សមតរីបស់េលកប៉អនកម៉ក់ ែដលលួចសត ប់ឮេដយៃចដនយកលពបុ៉ីនម នៃថងមុនេនះ េធវីឲយនង
រតូវសេរមចចតិតអវមីយង៉ មុននឹងគម នេពលេវលបនេធវតីមអវ ីែដលេបះដូងទមទរ។ កនុងេពលែដលចុះ
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ពបីនទប់េគងេដមីបេីទរកទកឹផកឹេនះ នងេឃញីប៉ម៉ក់េនមនិទន់ចូលសរមនតេនេឡយី នងិកំពុង
នយិយគន េដយសំេឡងមនិសូវលអបុ៉នម នេសះ។ 

«េយងីរតូវបញជូ នខលួនវបិសសនិ ី េដមីបេីរតៀមទទួលករវះកត់កនុងរយៈេពលបែីខេនះ មុននងឹគម ន
ឱកសេទៀត។ េបកីនលងផុតពីេពលេនះេទ រងកយរបស់កូននងឹមនិអចទប់ទល់ ជមួយករវះកត់
បនេទៀតេទ។» េលកប៉នយិយេឡងីេដយសេមលងតនតងឹ េនេពលជែជកគន េរឿងសល ប់រស់របស់
នង។ 

 «ែតបងកុេំភលចថ ករវះកត់មនផលូវរស់របដរំបសងគន  ជមួយនងឹេរគះថន ក់ែដលសំេដដល់
ជវីតិ!» អនកម៉ក់ជំទស់េដយសំេឡងញប់ញ័រ។ 

 «េបីមនិវះកត់ក៏រស់បនរតមឹែត២ឆន េំទៀត... េយងីពនយរជវីតិរបស់កូនបនែតបុ៉េណណះេទ!» 

«ែតខញុខំល ចខល ងំណស់...» ម៉ក់របប់ពីអរមមណ៍ខលួនឯងចំេពះេលកប៉។ 

«េយងីគម នផលូវេរជសីេរសីេទ... បងេពទយពិតជអចជួយជវីតិកូនេយងីបនរបកដណស់!» 

រគប់ពកយេពចន៍េនកនុងបទសនទន បននភំពភ័យខល ចចូលមកកនុងេបះដូង របស់អនកែដល
លួចសត ប់យ៉ងយតឺៗ។ នងមនិធល ប់គតិេសះថ នងឹមនេពលេវលេនេលីេលកេនះ រតមឹែតពរីឆន ំ
េទៀត េហយីមនិគតិថ ករវះកត់ែដលនងខល ចបំផុត កំពុងែតេកីតេឡងីពតិែមន។ 

តូចតន់ទមល ក់ខលួនចុះយតឺៗអងគុយែផអកជញជ ងំបនទប់ េជីងទងំពរីញ័ររញជួ យអស់កមល ងំលហតិៃលហ
រហូតមនិអចឈរេទៀតបន េនេពលនកឹដល់សមតពីភិកសគន  របស់ប៉ម៉ក់កលពីបុ៉នម នៃថងមុន។ 

គម ននរណដងឹេទថ ករវះកត់នងឹទទួលបនេជគជ័យឬក៏អត់។ េបចូីលបនទប់វះកត់េហយី
មនិអចរតលប់េចញមកវញិេទៀត ពតិជមនិបនជបួេកមងរបុសមន ក់េនះអស់មួយជវីតិេហយី។ េនទី
បំផុតក៏រតូវសល ប់យ៉ងកេណត ចកែណត ងែតមន ក់ឯង េដយគម នេគយ៉ងេនះឬ? ផលូវែតមយួែដលមនគឺ
រតូវរត់េចញពផីទះេដមីបេីទតមរកេគ។ ប៉ម៉ក់របែហលជេកតីទុកខមនិយូរេទ េរពះពួកគត់ក៏េនមន
បអូនរបុសមន ក់េទៀតទងំមូល។ អនកកនុងផទះរបែហលជមនេសចកតសុីខណស់ ែដលែលងមននងឲយ
អំពល់េទៀត េរពះេបេីនក៏សងែតបញហ េកត រកហយដល់ពួកេគដែដល។ េពលែដលេឃញីប៉ម៉ក់
មនេសចកតសុីខ េសីចសបបយ  របែលងេលងកអ កកអ យជមួយបអូនរបុស នងទទួលអរមមណ៍ថខលួន
ឯងហក់ដូចជកកសំណល់។ នងេសទរីែតមនិបនសគ ល់ពអីតថន័យរបស់ពកយថរគួសរ រងវង់ៃដឱប
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ដ៏ែសនកក់េកត  ករេចញេទេដរីេលងរពមគន ជលកខណៈរគួសរ មនប៉ម៉ក់េទទទួលនងិជូនេទ
សលេរៀន។ មនិថេនទេីនះ ឬទណីក៏វឯេកកេណត ចកែណត ងដូចែតគន  ជីវតិរតូវេគេបះបង់េចល
រហូតសពកឹសុអំស់េទេហយី... េបរីតូវកេណត ចកែណត ងខល ងំជងេនះដែដល... ក៏សំុេធវេីដមីបេីបះដូង
របស់ខលួនឯងមតងចុះ! 

«សូមេទស េលកប៉អនកម៉ក់... កូនសំុសងគុណេលកទងំពរីេនជតេិរកយចុះ!» 

វបិសសនិីេឈង កមុខចុះសមលងឹេមលីផក សងួតេនកនុងែកវ។ មុនេនះវធល ប់មនពណ៌សរសស់បំរពង 
កលនិរកអូបរបេហរីជប់ចតិត េធវឲីយអរមមណ៍អែណត តអណតូ ង ែដលេនះជតំណងឲយេបះដូងរបស់េកមង
របុសកនុងអតតីកល។ រសស់រសីឱបែកវេនះយ៉ងជប់កនុងេដមីរទូង ទមទរចំហយកក់េកត ពកីរចង
ច។ំ ែកវែភនកេខម យង់បទិចុះសនសមឹៗ េនកនុងភពសងប់សង ត់... េបះដូងេលតជចងវ ក់យ៉ងេខសយ
កមល ងំ។ 

េហយី... 

េនកនុងភពសងប់សង ត់េនះ ហក់ដូចជមនសំេឡងតរនតែីដលធល ប់សត ប់ អែណត តរតែសតមក
ពកីែនលងណមួយយ៉ងេលវីយៗ។ សំេឡងេនះេនលន់រងំកនុងករចងច.ំ.. ហក់ដូចជធល ប់បនឮពី
កែនលងណមយួ។ 

គកឺែនលងែដលេនឆង យែសនឆង យ... យូរែសនយូរ។ 

*** 

ផទះេឈពីណ៌សពរីជន់ េបះខលួនឈរេសងៀមយ៉ងកេណត ចកែណត ង កនុងភពងងតឹនងិសងប់សង ត់
កណត លររតកីល។ តណំក់េភលៀងសរមក់ទឹកចុះមកដូចេកមងយ។ំ ផក ពណ៌សេនកនុងថន លមុខផទះរតូវ
បំផល ញយ៉ងរគរំគពពីយុះេភលៀង។ គម នផក យមួយរគប់េនេលីេមឃេសះ សូមបែីតដួងចនទក៏រះយ៉ង
េខសយពនល។ឺ 

អភចិរិតអភចិរិតអភចិរិតអភចិរិតទេរមតខលួនចុះេលីេកអែីផអកែកបរមត់បងអួច េនេពលកររឭំកដល់ករចងចបំនបញច ប់ 
កំេលះសមលងឹេមលីវតថុែដលេនកនុងៃដរបស់ខលួនឯង... វជរបអប់តរនតេីឈឆីល ក់កបច់យ៉ងរសស់សអ ត។ 
សេមលងេភលងយ៉ងែផអមពិេរះឮេចញមកពខីងកនុង េនេពលេបកីគរមបែដលបិទរបអប់េនះ។ ទំនុក
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េភលងទន់ភលន់លនលង់លេនល ច បននរូំបេគឲយរតលប់េទកន់អនុសសវរយី ៍ កនុងអតតីកលយ៉ងញឹក        
ញប់។ 

កុមរែីដលេគជួបកនុងមនទរីេពទយកលពជីង១០ឆន មុំន... េពលេនះនងរបែហលជធំេពញរូប
េពញរងកល យជនររីកមុដ៏ំគួរឲយរសលញ់មនិខន។ េគទទលួដឹងបនថនងេនមនជវីតិេនេឡយី 
េរពះរបអប់តរនតេីនះបនខសបឹរបប់េបះដូងរបស់េគេរៀងរល់ៃថង អចមនេពលខលះ ែដលសំេឡងចុះ
េខសយែតសំេនៀងបទេភលងមិនែដលឈប់គងំមតងណេទ... 

វតថុេនះ ជរបស់តំណងែដលេកមងរសីកនុងករចងច ំ បនរបគល់ជូនេគមុននឹងែបកគន  រហូត
ដល់ៃថងេនះក៏េនែតតមរកមច ស់ពតិរបកដមនិេឃញី។ េគចង់ជួបនងខល ងំណស់ េរពះដឹងចបស់ថ
នងពតិជរតូវឯេកកេណត ចកែណត ងែតមន ក់ឯងមិនខន។ េរចនីឆន មំកេនះេទះបជីពយយមតមរក 
ែតរតលប់ជគម នតរមុយអវេីសះ។ កនុងរគេនះេរពះអវេីទបីេធវឲីយទងំនងនងិេគ មនិបនសួរនគំន       
សូមបែីតេឈម ះេរៀងៗខលួន។ របែហលជេពលេវលទងំេនះ ផតល់េសចកតីសុខដល់ពួកេគខល ងំណស់ 
េទបីេភលចនកឹដល់េរឿងេផសងៗេទៀត។ 

មច ស់មុខមុតថល  េដៀងែភនកសមលងឹេមលីវងំននមត់បងអួច លំអងេភលៀងជះសចចូលមកប៉ះទងគចិ
បងអួចកញច ក់េឡងីរសអប់ េនខងេរកងងតឹសលុប។ មុននងឹបនផទះេនះមកមិនែមនជេរឿងងយៗេនះ
េទ មច ស់េដមីរបស់ផទះេនះពីមុនរសលញ់នងិហួងែហងផទះមួយខនងេនះខល ងំណស់ ែតេសចកតពីយយម
រមួនងឹករតងំចតិតខពស់ េទបីនងដក់ចតិតនងិសេរមចលក់ឲយេគ អនកែដលគិតថនងឹេមលីែថវយ៉ងលអ 
មុននងឹផល ស់េទេនកែនលងថមែីកបរមត់សមុរទជមួយនងឹរគួសររបស់កូនរសី។ អនកកំេលះរសលញ់ផទះ
មួយខនងេនះខល ងំណស់និងមនករពក់ព័នធេដយមេនសេញចតនយ៉ងរជលេរជ។ 

បួនឆន មំកេនះេគេរបីជវីតិរស់េនែតមន ក់ឯង... 

មតរបស់េគេនះ រស់េនជមួយរគួសរថមេីនកណត លរកុង កនុងភូមរិគឹះដ៏ធដូំចវងំេសតច។ 
សរមប់ខលួនេគផទ ល់េមលីែថជវីតិខលួនឯង េដយមរតកែដលេលកយយែបងែចកឲយ េចរបុសទងំពីរ
មន ក់ពក់កណត លមុននឹងគត់លចកេលកេនះេទ។ របក់មរតកេនះេរចីន... េរចនីរហូតេដយេន
េសងៀមៗយ៉ងសបបយេពញមួយជវីតិ មនិចបំច់េទេធវកីរឬរបងឹែរបងេធវអីវណីស់ណេទ។ 

រគួសរដ៏ែសនកក់េកត  រតូវរលំរលយកលព១ី០ឆន មុំន ជេហតុផលរបស់មនុសសចស់ែដល
េកមងៗដូចេគមនិយល់។ េលកប៉បននបំអូនរបុសេភល ះ េទចប់េផតមីជវីតិថមេីនរបេទសជបុ៉ន ែដលជ
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របេទសកំេណីតរបស់រសីកំណន់ថមរីបស់គត់េនះឯង។ ចំែណកអនកម៉ក់ ក៏ឃងំរូបេគទុកឲយេនជ
មួយគន កនុងរបេទសែខមរ។ ចប់តងំពៃីថងេនះ ក៏មនិែដលបនទក់ទង ឬជួបគន េទៀតេសះ សង ត់េរចៀប
ដូចសល ប់េចលគន  ដូចមនុសសមិនធល ប់រសលញ់ មនិធល ប់មនទនំក់ទំនងនឹងគន ពមុីន។ េនចបំន
ចបស់ថ េនេពលេនះេគនងិបអូនរបុសេភល ះ កំពុងេរតៀមខលួនរបលងចូលមធយមសិកសទុតយិភូមេិនកនុង
សលែដលលអបំផុតេនរសុកែខមរ េហយីកតសុីបនិដ៏រសស់ផូរផង់ ក៏រលយបត់អស់េដយសន ៃដរបស់
អនកផតល់កំេណីតឲយ។ 

មុននងឹែបកគន ៃថងេនះ េគបនសំុអងវរករសនយមួយពបីអូនរបុស េរពះេជឿជក់េលីេបះដូង
ែដលអចទំនក់ទំនងគន បន។ 

«ឯងអចសនយអវមីួយនងឹេយងីបនេទអភិអភិអភិអភិេទពេទពេទពេទព?» 

«បនេត ីគឯឺងជបងរបុសរបស់េយងីេនះអ!ី» អភេិទពសមលងឹរបសពវែភនកនឹងេគ... អនកែដល
មនមុខមត់ដូចគន េបះបិទ េដយែខសែភនកយ៉ងរបកដរបជ។ 

«េមលីែថរកសមនុសសែដលេយងីរសលញ់ឲយលអេសមនីងឹខយល់ដេងហមី េបៃីថងណមួយឯងជួបនង 
ពក់ចេិញច ៀនេនះឲយនង នងិ... រតូវរសលញ់នងេសមជីវីតិ។» 

កំេលះបននយិយេរឿងរ៉វ អំពកុីមរេីនកនុងអតតីកលឲយបអូនរបុសសត ប់។ ករពតិេគចង់
របគល់របស់មនតៃមលជូននងេដយខលួនឯង េរពះេនះគជឺចេិញច ៀនេពរជរបស់ជដូីន ចណំងៃដៃន       
េសចកតេីសនហដ៏ធំេធងរបស់េលកត។ ែតមនរបផនូលអរកក់មួយរបប់ថ េគអចនងឹគម នជវីតិេដមីបី
រង់ចដំល់ៃថងេនះេទ។ 

«េយងីអចដងឹេដយរេបៀបណ ថនងគជឺេកមងរសីមន ក់េនះ?» អភេិទពហមត់សួរទងំ
ឆងល់។ 

«បដហិរយិន៍ងឹេធវីតួនទេីនះេដយខលួនឯង... ៃថងមួយេពលដល់កំណត់ ឯងនឹងទទួលដឹង
េដយេបះដូង។» មនិដងឹេសះ ថអវេីធវឲីយេគរបប់បអូនរបុសែបបេនះ... 

តងំពៃីថងេនះ មកដល់ៃថងេនះ គឺ១០ឆន េំហយី។ 

េគទទួលអរមមណ៍ដឹង... េហយីអរមមណ៍េនះក៏កន់ែតចបស់េឡងីរគប់េពល។ អវមីយង៉កំពុង
ែតេធវដីេំណីរមកដល់... អវមីយង៉ែដលទនទងឹរង់ចេំដយជវីតិ រហូតខយល់ដេងហមីចុងេរកយ។ 
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សំេឡងខសបឹរបស់ចងវ ក់េបះដូង រតូវបញចូ នេទតមវេយេទកន់នរណមន ក់ ែដលេនឆង យ
ែសនឆង យ... នរណមន ក់ែដលឮសំេឡងតរនតេីនះដូចគន ។ 

«ខញុ រំង់ចនំងយូរមកេហយី... យូរែសនយូរ។» 

*** 

 

េនកនុងបនទប់អងគុយេលង ៃនជន់ទពីរីរបស់តផួទះទងំមូល សមជិកេនកនុងរគួសរកំពុងអងគុយ
ជួបជុគំន  មនទងំេលកប៉ អនកម៉ក់ និងបអូនរបុស។ េនះជររតៃីថងេសរ ៍ ែដលរគប់គន អចេមលី
ទូរទសសន៍បនមនិថដល់យប់េរជេថមរីណេទ េរពះៃថងែសអកេនះគម ននរណរតូវេចញេទេធវកីរ ឬេទ
សលេរៀនេឡយី។ 

វបិសសនិីេដរីចូលេទខងកនុង អងគុយេលីេកអថីន ក់ៃដធមំួយ។ តមពិតេនះ េនកនុងបនទប់េដក
របស់នងក៏មនទូរទសសន៍ខន តធផំទ ល់ខលួនមួយែដរ... ែដលយប់េនះនងចុះមកអងគុយេមលីជមួយរកុម
រគួសរេនះ ក៏រគន់ែតចង់េរបេីពលេវល ែដលេនសល់ជមួយគន បុ៉េណណ ះ មុននងឹចកេចញេទ... មនិ
ដងឹថនងឹបនវលិរតលប់មកវញិឬក៏អត់។ 

«េអ... េហតុអេីនមនិទន់ចូលេគងេទៀត កូននី?» អនកជមត យេហបីមត់សួរ េនេពលេឃញី
កូនរកមុចំបងចុះមកពីជន់េលី។ 

«ច៎ះ! កូនេនមនិទន់ងងុយេទ។» នងរកមុតំបតិចៗ របងឹសងកត់ចិតតេលបករឈចឺប់ទុក 
ទកឹែភនកកំពុងជន់េជរេចញមក... េនេពលគតិថតេទេនះ នងឹែលងបនេឃញីអនកទងំអស់គន េទៀត
េហយី។  

«ៃថងែសអកេនះពួកេយងីនងឹេទេលងសមុរទ កូនអចេនជមួយចន់ចន់ចន់ចន់បន េតែីមនេទ?» 

េលកអមរអមរអមរអមរបតីបតីបតីបតងីកមកសួរបុរត។ី រគប់េពលែដលេចញេទកំសនតេនខងេរកផទះ កូនរសីចបង
មន ក់េនះេសទរីែតមនិអចេទជមួយបនរល់េលីក េរពះមនសុខភពរងកយែដលមនិអំេណយផល
។ េទះបជីដងឹថខុសែតក៏មិនអចេដះរសយអវបីន េរកអលួីងេលមេដយករទញិរបស់េផញតីៃមល  
ខពស់យកមកឲយ។ 
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«តមពតិ... ពួកេយងីក៏ចង់នកូំនេទជមួយែដរ... ែត...» 

«កូនយល់េហយីេលកប៉... ណមួយអកសធតុេនខងេរក ក៏មនិលអដូចេនឯផទះែដរ។» 

«បងនទីន់េខសយណស់ េលកប៉ខល ចបងឯងសល ប់!» 

ភពេកមងខច ី េធវឲីយកុមរតូចនយិយេចញមកេដយមនិបនគតិ។ មនិដងឹេទថ សមតេីនះមន
ឥទធពិលបំផល ញផលូវចតិតរបស់បងរសីខល ងំយ៉ងណ។ 

«េម៉ចក៏នយិយអុចីងឹ    កូនរនិទរនិទរនិទរនិទ?» េលកអមរបតីបេនទ សកូនរបុសេព ែដលេរបៀបដូចដុមំសដុំ
េពរជេនកនុងផទះ។ 

«ខញុសំុំេទសបងន!ី» 

«មនិអេីទ!» តូចតន់ញញឹមលួងេលមបអូនរបុស។ 

«កូនញុថំន រំចួេហយីែមនេទ?» 

«ច៎ះ! េលកប៉។» 

«លអេហយី... េដមីបឲីយរងកយរបស់កូនបនរងឹម ំមុននងឹទទួលករវះកត់...» 

សមតរីបស់មតសង ត់េទវញិ េនេពលនយិយមកដល់របេយគេនះ េទះបជីមនិែមនេលីកទី
មួយែដលកូនរសីរតូវរបថុយនងឹេរគះថន ក់ ែតមនិថជេលីកទបុ៉ីនម នក៏េដយ អនកជមត យេនែតមនិ
អចេធវចីតិតបនរសួលដែដល។ 

«ែមនេហយី! កូនរតូវករអវឬីេទ ប៉នងឹទញិមកេផញ?ី» 

«អត់េទ... េលកប៉ក៏ដឹងថ របស់េផញរីបស់កូនមនេពញបនទប់េទេហយី!» តរុណីរគវកីបល
បដេិសធយតឺៗ។ 

«េបីដូេចនះេទេលីកេនះ ប៉នងឹរកេមលីកែនលងសរមកលំែហទុកឲយកូនឲយេហយី េដមីបេីរកយ
េពលវះកត់នងឹបនេទសរមកេនទេីនះ។» 
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េនះអចជវធិមីួយេទៀត ែដលអនកមនគុណលមមនងឹេធវបីនេដមីបកូីនរសី។ េបវីបិសសនិីជសះ
េសបយី គត់នងឹនកូំនរសីមន ក់េនះេទេដរីេលងឲយរគប់ទកីែនលង េទជមួយគន ទងំផទះ... េរពះេសទរីែត
២២ឆន កំនលងមកេនះ សឹងែតមនិធល ប់េទណមកណជមួយគន  ឲយមនលកខណៈជរគួសរេសះ។ 

«អមឺមម... កូនសំុខលួនសិនណ ទទួលអរមមណ៍ថចង់ងងុយេគងខលះៗេហយី។» 

វបិសសនិីេរកកេឡងី េហយីនយិយលអនកេនកនុងរគួសរ េនេពលមនអករៈទន់រតបកែភនក
ខល ងំេហយី។ ៃថងែសអកេនះនងនងឹរតូវេនយ៉ងកេណត ចកែណត ង ជមួយបងចញិច ឹមនងិអនកបេរមេីន
កនុងផទះ។ ជវីតិនងែតងែតែបបេនះរហូត រតូវេគេបះបង់េចលរហូតសុេំទេហយី... េតេីពលណេទបី
ករតូចចតិតែលងមនសរមប់នងេទៀត? េពលណេទីបភពកេណត ចកែណត ង អចរលយបត់ពជីវីតិ
នងបន? 

«ម៉ក់នងឹជូនកូនេទេគង។» េលករសីវសិខវសិខវសិខវសិខកេរមីកខលួនេរកកេឡងី ែតក៏រតូវអងគុយចុះវញិ
េនេពលកូនរសីនយិយេឡងីមកមុន។ 

«មនិបច់េទម៉ក់ កូនេមីលែថខលួនឯងបន។» រសស់រសីញញឹមតចិៗ សមលងឹេមលីសមជកិេន
កនុងរគួសរខលួនឯងមតងេទៀត ជេលីកចុងេរកយ។ 

កូនសបបយចតិតខល ងំណស់ ែដលបនេកីតមកជសមជិកេនកនុងរគួសរេនះ... សបបយចតិត
ខល ងំពតិែមនែដលកូនរតូវឃល តេទ។ មនិែមនមនិរសលញ់អនកទងំអស់គន  ែត... កូនសំុេពលេវល
ែដលេនសល់បនតចិបនតួចេនះ េធវតីមករទមទររបស់េបះដូងខលះ េដីមបៃីថងខងមុខេបីរតូវអស់ខយល់
ដកដេងហមីពតិែមន ក៏សំុឲយកូនបនសគ ល់ និងយល់ន័យ របស់ពកយថ«េសនហ» បនមតង។ 

សូមកុឲំយកូនសល ប់... េដយរបសចកេសចកតេីសនហេឡយី។ 

*** 

 

សូមរង់ចអំនវគគបនត! 


