
េ្រោះែែ អ្នក 
 
“មីចៃ្ង! មីែង៉ែងេ ោះ េចោះែែសុីេដកៗ គ្មា េចោះេ្វើអ្ីេេ។ មីចៃ្ងឧែបាែ មីពូជេោក! តាំងពីែង៉ែងមកេៅជាមួយអ្ញ នាងឯងគ្មា 
ែដលចេ្មើ ដល់អ្ញេេ ឥឡូវអ្ញ្គ្ម ់ែែនាាំ្រេោជ ៍មកឲបយ្គួសារេ ើយ មីែង៉ែងេ្លើមកយកេេៀែ។ េម៉ែចចងក់ារររមី នឹង
េម៉ែលោះ?” 
 
សាាែ់រ តិច ពេូ្កៀែចូលេៅកនុងផ្ទោះបាយ ទាំងមុខ្ក មងាំងេ្កាយពីបា ្សាស្ែឹមែែមួយ្សុេីសាោះ មិ ្សវឹងេេ ែែោ៉ាងណាក ៏័
អាចឲបយ្េូងគ្មែ់មា កាំេៅ ឹងដុែរេ្ឋោះរញ្ហាឲបយេកើែេឡើងបា ែដរ។  
្កាាំង!!!! 
សាារ់េ ើយ! គ្មែ់េៅយកឆ្នាំង ចា ែដកមកគ្មរ់េពញផ្ទោះ។ មីងស ូ គ្មែ់េចោះេិញចា ែដកមក េរើមិ អ្្ចឹងេេ្បាកដជាែរកេខទច
មិ ខា េេ។ េមើលេៅមុខមីងស វិូញ គ្មែ់េៅឈរោ៉ាងមាាំ ដូចដុាំសិលា មិ ស្មក់េឹកែ្នក េ ើយក មិ មា ញ័រែ្ែុ ដូចកូ ចារ
្ែូវេឹកេ្លៀងែដរ ែែេយើងអាចដឹងោគ្មែ់កាំពុងរ ទែ់ចិែត េ ើយសលុែខាាាំងណាស់ េ្រោះមុខគ្មែ់េឡើង្ក ម ឈររាំងកូ ្សីគ្មែ់។ 
គ្មែ់ែរេៅរតីគ្មែ់វិញេោយសេមលងោច់ៗោ៖ 
 
“បា៉ាវាហ្អា! កូ េយើងេរៀ ដលោ់នក់េី ១១េ ើយ។ កុាំឲបយវាឈរ់េរៀ អ្ី! កុាំឲបយវាេៅការជាមួយអាយូកូងបាែផ្បារដូចអាសុវែថិអ្ី។ វាជា
កូ អ្នកមា ែម  ែែវាមិ អាចផ្តល់សុ្មងគលដលេ់ខេរេេ។ អាេម េរៀ ជិែចរ់េ ើយ!” 
 
“យីេអ្ើ! ចុោះរាល់ៃង នឹងនាងឯងជាអ្នករកលុយែម ? ឲបយវាេរៀ បា ្រេោជ ៍អ្ី េរើវាេ្វើ្សីរេ្មើរតីដែដល នឹង! ហ្អា! អ្ញគ្មា 
សមែថភាពឲបយវាេរៀ ែេេវុ៉ី! មីេខេរ! ្បារ់អ្ញេមា៉ា! នាងឯងចង់េ្វើ្រព ធេសដឋី ឬ ក េៅសុអី្ែ់សុីឃ្លា  ឲបយែម៉ែឳេវេនា? ហ្អា! មីកូ 
អ្កែតញូ!” ពូេ្កៀែ ិោយរេ ត្ើរ វិការដូចេដើរសាំេៅេៅរក េមែដលយាំេៅេ្កាយខនងមីងស ូ ទាំងចងអុលសាំេៅេមរេ ត្ើរ ដូចេគ
ចងអុលគ្មនេៅតមផ្បារេផ្បាអ្្ចឹង។ 
 
“ពុកេ ងើយ! ខ្ុាំសុាំេរៀ ែផ្ងណាពុកណា ខ្ុាំអ្ែ់ចង់ជា ់ោ ពុក  ឹងែម៉ែ េោយេ្វើជា្រព ធសុវែតិេេ។ ខ្ុាំស បា...” 
“ស បាអ្ី?” ពូេ្កៀែគាំ កកាែ់ “ស បាអ្ីហ្អា? នាងឯងអាចេ្វើអ្បីា ែម េេ?” 
“េខេរ  ឹង ខ្ុាំអាចលក់ដូរអ្រី តិចរ តួចយកលុយមកផ្គែ់ផ្គងវ់ាបា េេេែើ។ ពុកវាឯងេុកចិែតចុោះ” មីងស  ូិោយកាែ់េមែដលេរៀរ ឹង
េឆលើយ។ 
“ឆឺស! រកសុី? ហ្អហ្អហ្អ” គ្មែ់េអា មុខសាំេៅេៅមីងស ូ ែដលេៅខាំសែមតងេឹកមុខ ឹង្ឹងចាំេរោះខាា្កោសេនាោះដែដល... 



ែុក! ែុក! ែុក! 
“ែ ក! អាេ្កៀ ! អ្ឺ េ្កៀ ! េតោះ! ្គរ់គ្មនេ ើយេវុ៉ីយ! េលឿ េឡើងគ្មនេយើងកាំពុងចាាំវុ៉ី!” 
ឮដូេចនោះ ពូេ្កៀ ដកខលួ េចញពីមីងស ូ  ិង នាងេម មកវិញ េោយ ិោយសងកែ់្ង ់ោ៖ 
 
“សាំណាងេ ើយពួកឯង! លអ! េយើងចាាំតេមើល (េេ)េែើ ោពួកមីបា តមាែ់ មិ បា សាច់ការដូចពួកនាងឯងេ្វើអ្បីា ខលោះ។ អ្ញ
េៅលីសុីម៉ែងែ៍ឲបយេគ េ ើយបា លុយេមា៉ា (មក) កុាំសងបឃឹមវារេរោះដលៃ់ដពួកមីេខេោះអ្ស់ឯងេ ោះឲបយេសាោះ។ អ្ញេៅេ ើយ!” 
ពូេ្កៀ េដើរសាំេៅទារផ្ទោះ េោយទែ់ចា កបា សាំែញងឬេធិេចសាាដ អ្គែិររស់ខលួ  េ ើយក រលាយបាែ់រូរេៅជាមួយ្កុមផ្ឹក្រចាាំ
្ូមិបាែ់េៅ។  
 
មីងស ូេមាាក់ខលួ  ដ ្ង ់េោយកងវល់  ិងរញ្ហាជីវិែដ េ្ចើ េនាោះេៅេលើែ្គរនារ រួចងកេៅេមើលកូ គ្មែ់្លឺោះៗ េោយកតី អា ិែ ួស
ចិែត  ិងវាសនាែដលមកជួរអ្ម ុសបសែររ នឹង។ គ្មែ់េមើលកូ គ្មែ់េោយកតីេមតា  ិងអា ិែ រួចក េោោះែលងេឹកែ្នកឲបយ ូរេ្សាច
្សរអ្ស់ៃផ្ទមុខដ ្ ក មររស់គ្មែ់ ែដលខាំលាក់េុកមកេនាោះ ហ្អក់មិ ចង់រ បសល់េឹកសមុ្េកងវល់េ ោះពី្េូងររសគ់្មែ់ដូេចានោះែដរ។  
“ឳពុកឯង គិែខុសេ ើយ! ែម៉ែកូ េយើងមា ៃដពីរេជើងពីរ នឹងេគែដរ! កូ ្ែូវេគ្មរពឳពុកកូ កុាំឲបយ្រកា ់េមើលងយគ្មែ់ឲបយេសាោះ ែែ
ក កុាំេបាោះរង់ការពបាោមេ ោះែដរ។ េពលេ ោះែម៉ែ  ឹងេបាោះេុ េៅេលើការសិកបាររស់ឯង សងបឃឹមោឯង ឹងេរៀ សូ្ែេចោះដឹង ឹងេគ 
េចោះរកសុីខលួ ឯង មា ការងរខអង់ខអស់ េពលែដលឯងេឡើង្ែែដែដល់េីខពស់េ ើយ ឯង ឹងរកេឃើញការងរ  ឹងសាាមីអ្នាគែ 
ររស់ឯងេៅេីខពស់េនាោះែដរ។ ែម៉ែមិ ចងឲ់បយឯងេដើរជា ់ោ ែម៉ែេៅេពលេ ោះេេ។ ែម៉ែេៅែែ្សឡាញ់  ិងឲបយកិែតិយសឳឯង ែែមិ 
ែម បា  ័យោែម៉ែរស់េោយគ្មា គ្មែ់មិ បា េនាោះេេ។ េ្រោះែម៉ែ ឹងចាំនាយេពលរក់កណាាលជីវិែែម៉ែេ ោះ េលើកកូ ឲបយេឡើង្េ ាំ
សុ្មងគលឲបយបា  មិ ែម ្េ ាំេឹក្បាក់អ្ងាមេៅេពលេ ោះេនាោះេេ។”  
“ែម៉ែ...” េម ិោយទាំងអ្ួលេដើមក 
“េ ា្ើយ! យរ់ណាស់េ ើយ! កូ ឯងេៅរកេដកពួ េៅ េមា៉ាង ៣េេៀរ្លឺេ ើយេម។ រ តិចេេៀែ ែម៉ែគិែេៅផ្ទោះអ្ុាំ្សីឯង េរោះរែ ល
យកេៅលក់ជាមួយគ្មែ់។” 
“ចា៎ាែម៉ែ!” េមេដើរចូលេៅកនុងរ ទរ់ េោយេុកឲបយមីងស ូ េៅែែឯង េរៀរចាំេបាសជូែ កាំេេចកាំេកីាំ ឹងរតីគ្មែ់ ែដលមា ចា ឆ្នាំងរាយ
រសេពញដេីនាោះ ឲបយបា េរៀររយ រួចគ្មែ់កា ់កេ្ញើ្ាំមួយេចញ ពីផ្ទោះេៅយករែ លពីរង្សីគ្មែ់ពី្ពលឹម្សាងៗេនាោះេៅ.... 
 

េរឿងេ ោះជាែផ្នកមួយៃ ជីវិែពិែររសស់្រសតីមានក់! 
េរៀរេរៀងេោយ ឌីោ៉ា 
១៩ េមសា ២០១១ 

 
 


