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១- វាលសងផ់្ទះ 
ព្រឹកម៉៉ង៩ មៅមេើផ្លវូជាតិមេខ១ ចរីំមុខផ្ារព្តពី្កងុភ្នំមរញ រមេះឡានតូច-ធំមំើកវចីុះម ើង ព្ំមព្រៀត

នឹងសុីកល ូ រមេះកង់  រមេះមសះ និងរមេះមោ។មៅក្កះរថ្នេខ់ាងមកើតម ៀងខាងមរើងផ្ារ  ៉នេលីានមួយ៉ន

ំមតោ យព្ំក្ែេ៧០ម េេងឹ៣០ម។កនុងេវីាេមោះអ្នកមធវើការព្ំុសព្សី  បានព្ំញាយកាំ់ោសក់្រកក្សង ញាំ់

ដៃញាំ់មរើង។ខលះរកីចងអូរ ខលះំំក្ំកៃុំឥៃឋ ៃុំមំតងុ ខលះៃងេកឹរីេមនលសាំយកមកលាងព្កសួអាចម៍ផ្កា យលាយ

បាយអ្។េ។ មែើយមំើមយើងសមងាតមមើេយរូំនោិច  មយើងមុខជានឹងម ើញអ្នកមធវើការទំាងមោះ  ៉នមុខការខុស

ោន  មធវើមោយព្កមុៗមៅមព្កាមមមតព្មួតំួនោក់។  

កនុងព្កមុលាយមំតុង ព្សីព្ំុសមវៀតតមមធវើការលាយចព្មុះោន ។អ្នកទំាងអ្ស់ោន ក្ំកមញើសសព្សាក់ខំមធវើ

ការក្តមរៀងខលួន  ខលះរញ្ជូនថ្មោកធុ់ងវាេ់ ខលះចកូខាច់ ខលះលាយមំតុង ខលះក្រកេឹក ខលះេីបាវសុីម៉ង់ត ៍ខលះមេៀតរញ្ជូន

មំតងុយកមៅចាកឫ់សផ្ទះ។  

កនុងព្កមុមរៀំរញ្ជជ ំង ជាងកមំបារ  ក្ខមរមវៀតតម បានខំមរៀំឥៃឋោកត់ជាន់មេើោន ផ្ារភ្ជជ ំ់នឹងបាយអ្។បាន

មួយជាន់រីរជាន់ឥៃឋ មេមផ្ទៀងតព្មង់ក្ខែំោទ តឲ់្យព្តង ់ ព្ំយត័នកុឲំ្យមវៀច។មេខំសមអិតស អ៉ ងតស់។មៅចព្មុះនឹង

រួកជាងកមំបារ ៉នជាងម ើយកមមទាវ រំងអួច មកមេើកតមមលើង វាយចាងតងក្ខវងចុះម ើង មព្ំើកនូតងឹសទង់មម

ំញ្ឈរ មព្ំើក្កវសទង់មមើេមមមផ្ោកឲ្យមសម ើ។ 

កនុងព្កមុរកីំោល យឫស េេូីព្សីព្ំុស ក្ខមរមវៀតតម ចព្មុះោន បាន់រកីកាំ់ៃីំំក្ំកៃុំមំតុង ោស់

កព្៉េឥៃឋ។ខលះមេៀតមកើំ ៃីរញ្ជូនចាកឆ់្ងា យរីកក្នលងមធវើការ។  

ព្កមុេេូីមោះរាំ់អានោនតស់។មេមិនព្ំកាន់ថា  អ្នកមនះជាតមិនះ អ្នកមោះជាតមិោះម ើយ។មេនិយាយ

រកោន មោយមសាម ះសម ័ព្េ  មេចកំ្អ្ចអំ្ន់ោន មេង។មកមងៗមៅចាស់ៗ  រូមីង យាយតា។ឯចាស់ៗវិញ មៅមកមងៗ កមយួ

ឬមៅ ឬអាមឹងមៅតាមការរាំ់អានរំស់មេ។ព្កមុេេូី៉នចតិោព្សមៃៀងោន  េនំិតៃូចោន  រវីភ្ជរៃូចោន  ការងារៃូច

ោន  ចតិោៃូចោន ។មសចកោតីអញូក្តអររំស់កមមករ ន៉ ក់  កៃ៏ូចជាមសចកោតីអញូក្តអររំស់ព្កមុទំាងមូេក្ៃរ។មំើ ន៉ ក់បានេេួេ

ផ្េអាព្កកត់មួយ  អ្នកឯមេៀតមំើមិនយរូកឆ៏្ងំ់ ព្តវូេេេួផ្េអាព្កកម់ោះមិនខានក្ៃរ។  

មៅកនងុព្កមុមំតុង មីងមព្ំម៉នរាងសគមសាល ំង បានងាកមមើេម វងសាោ ំ មិនម ើញអ្នកតព្មួត កន៏ិយាយតិ

ចៗថា៖ 

- ខញុ ំខានមួយដថ្ាអាេតិយមនះ។ 

- មែតអុ្វីកៃ៏ូចមនះ? (សមមលងមួយសូរម ើង!) 

- អ្នកមិនៃឹងឬ? មៃើមះីបានការមធវើ ខញុ ំ ព្តវូំង់ខាតមួយដថ្ាឲ្យមៅមេត។ 

ោយមម៉ងក្ៃេជាអ្នកចកូខាច់  មព្កាយក្ៃេបានយកខនងដៃរតូមញើសថាា ស  ម លើយតំ៖  

- មិនក្មនក្តមីងឯងមេខាតមោះ ខញុ ំកព៏្តវូមេកាតព់្បាក់ នួ េអ្ស់រីរដថ្ាក្ៃរ។មេមចះព្ំកាន់ថា  ខញុ ំមៃើរឡាន

មធវើឲ្យក្ំកមកះឿងមព្ចើន... 
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- ព្បាក់ នួ េមួយដថ្ា១៨មរៀេ មែើយកាតម់ួយដថ្ាមៅមេៀត  បានអ្វីសុ(ីមីងមព្ំមថ្ារូ)។មយើងជារួករងកមម

ក្មន... 

- រិតក្មនមែើយ(មម៉ងម លើយ)។មយើងបានជាឫសសងគមក្ខមរ។មយើងព្តវូេេេួការធាន់ទំាងំ៉ុោម ន  មិនខុស

រីមំតងុឫសផ្ទះមយើងមធវើមនះមេក្ៃេព្តវូព្េេមាន់ផ្ទះសរវសារមរើ ...។ 

ករុំងក្តរក្រកក្ថ្លងេកុខព្បាំ់ោន ៃូចមនះ  ព្សាំ់ក្តសមមលងមួយខាល ំងលាន់ថា៖ 

- ខំមធវើការឲ្យក្មនក្េន ខជិេតស់េតិក្តរក្រក... ព្ំយត័នមិនមំើកេុយឲ្យដថ្ាមៅរអ៍ាេិតយមនះ។  

- ថ្កី្សែវមកមែើយមវុយីកនមយើង។ថ្មីនះជាក្ភ្នកព្ចមុះរំស់ហាង។ោតប់ានព្បាក់ក្ខមព្ចើនតស់  ហាង

ឲ្យឡានោតម់ួយមៃើរព្តួតការ (ោងមម៉ងបានខែឹំព្បាំ់កូនោត)់។ 

កនលះម៉៉ងមព្កាយ ថ្កី្សែវបានមំើកឡានមៅវិញ មម៉ងនិយាយត៖ 

- ព្បំាឆ្ងន ំមែើយ ខញុ ំមធវើការជាមួយហាងមនះ។ខញុ ំមៃើរឡានៃឹកឥៃឋ មកះឿង ម ើមៅករំង់ឆ្ងន ំង ករំង់ចាម តាក្ក

វ។ហាងបានចមំេញមព្ចើនតស់កនុងំ៉ុោម នឆ្ងន ំមនះ រីមៃើម៉នឡានក្តមួយមេ ឥ ូវ៉នព្បំាំី។មៅក្ក

រីមៃើមរិះក្តសុីកលូ ឥ ូវ៉នឡានតចូេអតស់ ឯចកំ្េកេេូីវញិ  ៃូចខញុ ំជាមៃើម មៅក្តខវះព្ចករាេ់

មរេ។កនុងររួកមរើង នួ េហាង ៉នក្តថ្កី្សែវមេក្ៃេបានព្ោន់មំើ៉នផ្ទះមៅ ៉នកនូឡានរិះ។

ហាងមនះេេេួម៉៉ការសង់ផ្ទះ សង់ំោទ យមព្ចើនកនុងំ៉ុោម នឆ្ងន ំមនះ។ 
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២. ថ្ងៃសម្រាក 
ព្រះអាេតិយមរេរតិដថ្ាព្តង់  មចាេចហំាយមតោ ៃចូមេៃុត  អ្នកមធវើការព្េំ់ោន អ្ស់ក ល៉ ំងមធវើការរមវុីយដៃរមវុី

យមរើង សនូ ររោងំលាន់ឮមុឹងៗ។មរេសព្៉ក់ដថ្ាព្តង់បានរព្ងកីមុខអ្នកមធវើការ។ព្កមុេូេីមសើចោក់ោន  យក

ព្ំោំ់ព្ំោរំស់ខលួន ៉នំងគ ី ចំកាំ់ ក្ំ៉េ ធុងេកឹ។េ។ មៅព្ំេេ់ឲ្យអ្នកយាមឃ្លល ំ ង រចួកម៏បាសៃីរីខលួន

យ៉ាងព្ំញាំ់ព្ំញាេ ់មៃើរសំមៅមៅេកីក្នលងមរៀងខលួន។ 

េេូីមៅផ្ទះរិត ជាងត៉នកតរ់ិះបានព្ត ំ់មៅសព្៉កដថ្ាព្តង់មៅផ្ទះអាតាម រួំ រុំព្ំរនធកូន។ឯចំក្េក

អ្នកោម នផ្ទះ ឬ៉នផ្ទះមៅឆ្ងា យមិនបានព្ត ំ់មៅេេីំមៅកនងុមរេសព្៉កមនះមេ។រួកថ្កីាំ៉ូរ៊ាេ់បានវិេព្ត ំ់

មៅផ្ទះក្តសរវៗខលួន។ 

កនុងររួកេេូីជាំ១់០០ោក ់ មេម ើញេេូី២០ោកប់ានមៅសព្៉កកនុងវាេមធវើការមែើយ៉នខលះរិតក្មន  

ក្តមិនបានព្ត ំ់មៅផ្ទះ បានថ្យមៅសព្៉កមៅសំយាំផ្ទះ ឬមព្កាមមលំ់ម ើមេើចមិញ្ច ើមថ្នេម់ព្តរំងមធវើការ

មៅវិញ។េេូីក្ៃេបានសព្៉កកនុងរំងមធវើការបានក្ំងក្ចកោន ជាព្កមុ។អ្នកសន ិេធសាន េ  ឬសាច់ញាតោិន បានរួម

បាយជាមួយោន ។មីងមព្ំមបានចេូវង់ជាមួយមម៉ង ោងព្ំុញកមយួព្សីោត់ និងេេូី ន៉ កម់េៀត។មេចេូមហូំោន ។

ន៉ ក់ៗ សុេធក្ត៉នកញ្ចំ់បាយ។មហូំមព្កៀមមព្កាះ ៉នកនូព្តពី្ំឡាក ់ កាោ មដព្  ំ ខទឹមដព្  ំ ព្ំែុកអ្ំំិេ។មេសុីតះិត

មតះៀតតស់។មេសុីមហូំ មេសុីបាយមព្ចើន។មេសុីឲ្យក្តធាន់មោះ  មព្ោះមហូំមេមិនក្មនបានផ្ោេឲ់្យមេ៉នសុខភ្ជរ

អាយកុ្វងមេ។មេសុីឲ្យក្តរស់សព្៉ំ់កាំ់ោសដ់ថ្ារមសៀេ ...ដថ្ាក្សអ កមេៀត...។សុីរេីំរលាំ រមែមរហាមមនះ

បានមធវើឲ្យមេអ្ស់ក ល៉ ំងឆ្ងំ់ ព្រមនិងំេោុ ះសាម រតឲី្យមេព្តិះរិះមោះេកុខមវេោរំស់មេ។េកខេៈសមះតោិដនការរស់

មៅជាមមកេំតស់ាម រតរីំស់មនុសែ។ម៉៉ល ះមែើយេេូីទំាងមោះ  ទំាងព្តវូទំាងខុស មចះក្តំំួេោន រក្រករក

មមធោបាយក្ព្ំការរស់មៅរំស់ខលួនឲ្យបានព្សួេ ឲ្យបានក្ អត។ 

មេបាយំមេោ ើរ មេរក្រកោន ំមេោ ើរ។មីងមព្ំមក្ំំេតិជាងមេ។ោតរ់ដំរមមើេមៅកនូព្ំុសោត់ក្ៃេ៉ន

អាយ៥ុឆ្ងន ំ  មែើយក្ៃេោតោ់កឲ់្យវាមៃកមៅមំៀតមោះ។ោតយ់កព្ក៉ំកម់ៃញរុយឲ្យវាមោងៗ  ំោទ ំ់មកោត់បាន

និយាយ៖ 

- មធវើការែតត់ស់ មញើសជាេឹក បានសុីមិនក្ អត បានព្រឹកខវះលាា ច េិេធអ្ំំិេព្ំែុករាេក់្តដថ្ា ៉ន

ក ល៉ ំងឯតមធវើការ។ 

- ព្បាកៃមែើយ...! (មម៉ងំក្នែម...)។ 

- ព្សុកមយើងឯករារយ សនោិភ្ជរមែើយ េរួក្តមយើងបានរស់ព្សួេ  េរួក្តមយើងសុីក្ អត  េរួក្តមយើងបានធូ

រ។ ( ន៉ កប់ានំនោ...)។ 

- ោម ននរតសាគ េ់េកុខមយើងជាងមយើងមេ  ៉នក្តព្កមុមយើងមេក្ៃេអាចមោះេកុខមយើង។ខលួនេរឹីងខលួន។

មយើងជាេេូីមិនខុសរីសតវមោមោះមេ។មេចញិ្ច មឹមយើងឲ្យព្ោនក់្តរស់មៃើមះីមេមព្ំើដថ្ាក្សអ កមេៀត ...។ 

(មម៉ងបាននិយាយ)។ 
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- ចុះអ្នកែីុឯង បានមធវើេេូីំ៉ុោម នឆ្ងន ំមែើយៗ ៉នសេ់កាកខ់លះមេ? (មីងមព្ំមបានសួរមៅេេូី ន៉ ក់

មេៀតក្ៃេបាយជាមួយ មែើយក្ៃេ៉ន៉ឌ៉ំ សករ់ញួអ្ងាគ ៃី)។ 

- ខញុ ំមធវើេេូីជាងមួយឆ្ងន ំមែើយ។ំ៉ុោម នក្ខមុនមនះ ខញុ ំបានចេូមធវើេេូីមៅមំៀតវតោភ្នំ មធវើផ្ទះំុេយរិរ័រេ៍។ 

- មធវើព្សួេឬមេមៅេីមោះ? 

- ព្សួេមិនមកើតមេ! សុីមិនព្ោន់ៃូចក្តោន អ្ុីចឹង! 

- ចុះមែតអុ្វីបានជា ំ់រីេីមោះ? 

- ខញុ ំមៅសួរកនូខញុ ំ ឺមៅបាត់ៃំេឹង មែើយព្ត ំ់មកវិញ មេ ំ់យកេេូីមេៀត។ខញុ ំក្តេមតាេអ្ស៤់ -

៥ដថ្ាមេើំ នឹងសូមមធវើការបានមៅហាងមនះ...។ោងព្ំុញ កមយួព្សីមីងមព្ំមបានមផ្ទៀងសាោ ំ ់ មែើយក៏

សួរមោយ ាេ់ថា៖ 

- មៅព្េំ់កក្នលងមធវើការេេូីសុីៃូចោន ឬ?រស់មៅៃូចោន ឬ? 

- មិនៃូចោន មេ។ (ោងមម៉ងម លើយ)។េេូីព្តាវ៊សូុីបានមួយដថ្ា១២មរៀេមៅមខតោមព្ត។មៅេពី្កុងសុ១ី៥

មរៀេ ឬ១៨មរៀេតាមមភ្េព្ំុសព្ស ី តាមចាស់មកមង។េេូីហាងកស៏ុីមិនៃូចោន ក្ៃរ។ៃូចរួកមយើងមនះ 

៉នសុីតាងំរី១៤មរៀេ មៅ២២មរៀេ តាមអាយមុកមងចាស់  និងតាមមធវើការយរូឆ្ងំ់។មៅកក្នលងំូមៃី  

េេូី៉នសុីៃេ់មៅ៣០មរៀេមួយដថ្ា។ 

េេូីមសទ ើរព្េំ់រូំ បានសុីកាមរម៊ និងនំំញ្ចុកមរឿ។ម៉៉ល ះមែើយ មព្កាយរីមំើក “ព្បាក់ នួ េោច់មោះ” មនះ 

េេូីក្តងក្តតអញូព្បាំ់ោន ។មីងមព្ំមបានថ្ារូព្បាំ់មម៉ង និងែីុ៖ 

- ខញុ ំអាេតិយមនះរោំកន់ំំញ្ចុ ក២០មរៀេ ចកឹកាមរម៊៥មរៀេ។ខញុ ំខំអ្តស់ំដចតស់ក្តអ្ស់ក ល៉ ំងមរក មធវើការ

អ្ស់ក ល៉ ំងមរកព្ទំាសុំផ្ងមិនបាន...។ 

ែីុបានំក្នែម៖ 

- មិនក្មនក្តមីង ន៉ កឯ់ងមេរោំក់មោះ មធវើការដម៉ាៗមញើសជាេឹក  មយើងព្េំ់ោន រវេ់ក្តឲ្យមៅចកឹកាមរម៊  

មីងេកន់ំំញ្ចុក។ 

មិនព្សំមយាំេ់មនះ មម៉ងបានំំភ្លឺ៖ 

- មនឿយរតិសាល ំ់មិនសុីខលះ បានក ល៉ ំងឯតមធវើការ... ចកឹ និងមីងនំំញ្ចុកមោះកម៏ិនម ើញចមំេញ

ឯតមព្ចើនក្ៃរ ម ើញក្តរស់មៅព្តោំព្តៃួសៃូចមយើងអ្ុីចឹង  មែើយខំមព្កាកសលតាងំរី៉ន់រងាវ ៃង

ក្រកកំ់សាម  ក្រកយកមកឲ្យមយើងំនោក ល៉ ំង ...។មយើងខវះមុខ ខវះមព្កាយសុីមិនក្ អត េមឺករីមយើងបាន

ព្បាក់ នួ េដថ្លតិចមរក...។ហាងបានដេយកចមំេញរីមយើងជាងោកក់តោ េ។ៃឹងមេ  ហាងេញិរី

មយើង១០មរៀេ យកមៅេកឲ់្យរារការជាងដមៃមរៀេ។មរឿងរកីឫសផ្ទះមនះ  ជាកក់្សោងតស់ ហាងម៉៉

ឲ្យមយើង១ក្ម៉តេូំ ក្ត១០មរៀេ មែើយយកមៅេកឲ់្យរារការ២២មរៀេ។ម ើញមេ  មយើងមធវើការ៨ម៉៉ង

មួយដថ្ា មេឲ្យមយើងក្តដថ្ល នួ េំួនម៉៉ងមេ ...។ 

ែីុបានសាោ ំ់ ំ់ព្ំក្កក។ោតក់្ំររេំឹកមម៉ងថា៖ 



 

 

ររឿង សឹ៊មអ្នកបរឡាន                                                                                               និពនធរោយ រោក អឹ្មថ៊ក 
 

ររឿង សឹ៊មអ្នកបរឡាន                                           - 6 -       និពនធរោយ រោក អឹ្មថ៊ក 

- ដថ្ាមនុំងមម៉ងឯងបានព្បាំ់មយើងថា មៅមេងសុឹមេកូនំងឯងសួររីការរស់មៅព្សុកោោដថ្ាត

មយើងមៅបាន...។ 

- មំើមីង មំើំងែីុឯងេមំនរ មយើងមៅយំ់មនះ...។ 
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៤- រាម្រីថ្ងៃសៅរ ៍
យំ់ក្ខោចង់ងឹតចាកក់្ភ្នកមិនធលះុមៅខាងមព្ត។កនុងផ្ទះមតៀមមួយក្ៃេ៉នេំែំ៥ក្ម៉តំមតោ យ  ៣ក្ម៉ត

េេងឹ ចមងាៀងមព្ំងកាតតចូមួយបានំំភ្លមឺិនសូវចាស ់ មនុសែំួនោកអ់្ងគុយៃំកង់មេើក្ព្េឫសែី។មនុសែមោះេឺ

មីងមព្ំម មម៉ង ែីុ និងសុឹម។សុឹមជា ច៉ ស់ផ្ទះ ោតជ់ាអ្នកំរឡាន។សុឹមបានសាគ េ់មម៉ងកាេមៅមំើកឡានឲ្យ

ហាង មែើយកាេមោះមម៉ងមធវើេេូីតាមឡាន។រិតក្មនក្តសុឹមមចញមកំរឡានរារការ  អ្នកទំាងរីរមៅក្តមៅមក

រកោន  រាំ់អានោន យ៉ាងរតិសន ិេធ។ 

ផ្ទះសុឹមោម នត ុេ ូមតអ្ីអ្វីមេ មព្តរីក្ព្េឫសែីក្ៃេអ្នកទំាងំួនបានអ្ងគុយៃំកង់មេើ និងក្ព្េមៃកមួយមេៀត។

មៅមេើមធនើររញ្ជជ ំងមុខ  មេម ើញ៉នមសៀវមៅអ្ធិំាយរៃឋធមមនុញ្ញ  េមំនៀមេលំាំ ់ និងចាំ់ក្ខមរ ព្ំវតោអិាចារយ

ក្ែមមចៀវ កាក្សតសាមេគ ីព្ំជារនព្ំជាជាតិក្ខមរ ក្ខមរថ្មមីៅមុខ ចងជាបាចម់រៀំ៉នសតោ ំ់ធ្នន ំ់យ៉ាងេអ។សុឹម

ជាអ្នកចង់មចះៃឹង ចង់ៃឹងមមើេមព្ចើន។ 

យំ់មនះមេព្ំរុោំន ផ្កឹក្ត។អ្នកទំាងំួនបានរក្រកោន សួររីមនះ  រីមោះ សុខេកុខយរូំនោិចមក មម៉ងបានមផ្ោើម

ថា៖ 

- មធវើការព្សួេមេសុឹម? 

- មិនសូវជារិបាកមេ ក្តតងឹព្េងូតស់... 

- ឯងបានព្បាក់ក្ខមព្ចើន... 

- មព្ចើនមិនមកើត។ខវះរាេក់្ខ។ព្ំរនធខញុ ំ មៅក្ព្សរញួអ្ងារបាត់មែើយ មៃើមះីយកមករយួេំ់។មំើកឡាន

ព្តវូមចញមៅមុន  ព្ត ំ់មកមព្កាយមេ។ខញុ ំខាន ញធុ់ញនឹងរតូោនមរើងព្សីៗ។ 

- មៅហាវ យសុឹមឯងព្សីឬ? 

- មៅក្ត ាេម់េៀតមម៉ងឯង។មៅហាវ យខញុ ំោតម់ៃើរមេងយំ់  ំឹងមសាន  បាកប៉ំាយ មែើយព្រេឹមម ើងខញុ ំ

ព្តវូរតូោនមរើងទំាងអ្ស់។ 

- សាគ េ់មែើយំឹងមសាន មោះ ក្តអាបាកប៉ំាយវាសអ ីក្ៃរ?  

- អាែនងឹកៃ៏ូចជាំឹងមសាន ក្ៃរ មៅមំៀតកក្នលងចាកស់ំរាមមៃំ៉ូ។អាមសាន  និងអាកប៉ំាយមោះ វា៉នកលិន

ៃូចក្តអាសរំាមមៃំ៉ូអ្ីចងឹ។ក្តនឹកម ើញមរឿងអ្ស់មនះ  ចង់ក្ត ំ់មធវើការ ខញុ ំ ធុញព្ទាន់តស់នឹងរូត

ោនមរើងអ្ស់មោះ។ 

ែីុ និងមីងមព្ំមបានសាោ ំ់មមើេមុខសុឹមមិនោកក់្ភ្នក។មម៉ងម ើញសុឹមតចូចតិោខាន ញ់ៃូចមនះ បានក្ព្ំមរឿង

៖ 

-  ំ់និយាយរីរាព្តដីថ្ាមៅរ ៍ ំឹងមសាន  ឬបាកប៉ំាញមៅ មយើងមកយំ់ដថ្ាមៅរម៍នះ៉នំំេងធំចង់

ឲ្យសុឹមឯង ក្ៃេជាអ្នកមមើេមសៀវមៅ កាក្សតមព្ចើន រនយេ់មយើងអ្ំរីការរស់មៅដនេេូីមៅ  ព្ំមេស

ោោកនុងមលាក។មតើកមមករព្សុកមេមវេោៃូចមយើងក្ៃរឬ ? មតើមេេញិមនុសែមព្ំើខួំៃូចមយើងក្ៃរឬ? 
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- ខញុ ំមិនសូវៃឹងមព្ៅព្រះមេមរឿងព្ំមេសមេ។ក្តខញុ ំបានសួរមេឯង មមើេកាក្សតបានៃឹងខលះ។ខញុ ំនិយាយ

កាត់ៗ បានខលះ ក្តមំើំងំអូនបានឮៃំេឹងក្ំលក រយួក្កតព្មង់ផ្ង។  

ៃេ់ព្តមឹមនះ សុឹមបាន ំ់ក្ព្កំក្តលាងំំរង់ក រចួោតច់ាំ់និយាយត៖ 

- សកេមលាកសរវដថ្ា ក្ចកជារីរក្ផ្នក៖  ក្ផ្នកសងគម និងចព្ករតោនិិយម។មៅក្ផ្នកសងគមនិយម  មំើមយើង

មរឿមសចកោកី្ថ្លងការេ៍រំស់អ្នកនមយាបាយចតំនៗមៅេវីំអាសុី  មយើងមុខជាព្ជាំ់បានថា មៅ

ព្ំមេសមោះការកសាងមសៃឋកចិចបានចមព្មើនរែ័ស។កមមករ  េេូីបានមធវើជា ច៉ ស់ដនការងាររំស់ខលួន 

៉នស៉េម ៉នសែររីរយួៃឹកោំរួកកមមករេូេី ឲ្យមចះតស៊ូេេ់នឹងធមមជាតិ ំមងាើនផ្េមៃើមះីក្ក

ក្ព្ំ និងមេើកតមមាើងការរស់មៅឲ្យបានខពស់សុចរតិយតុោធិម៌។មៅក្ផ្នកចព្ករតោិវិញ  ការរស់មៅព្ំជារន

៉នមព្ចើនជាន់ខុសោនតស់។អ្នកត៉នសុីៗមិនអ្ស ់រតឹក្ត៉នម ើង មែើយអ្នករមែមរហាមរតឹក្ត

រមែមរហាមមៅ។មៅព្ំមេសអាមមរិច សរវដថ្ាព្ំជារនជាង៤លានោកោ់ម នការមធវើមែើយរស់មៅ

យ៉ាងមវេោ។ក្តមោយការទាមទារៃ៏អ្ង់អាចរំស់កមមករមៅព្ំមេសចព្ករតោិធំៗ  បារំាង អ្ង់មេលស 

អាមមរិច កមមករ៉នសិេធផិ្ោុំោន ជាស៉េម ជាសែរីរ មរសីតតំងឲ្យមៅតវ៊ាទាមទារព្បាក់ នួ េឲ្យ

បានសុីព្េំ់ព្ោន ់ និង៉នកព្មិតម៉៉ងមធវើការ កុឲំ្យែួសរី៤៨ម៉៉ងមួយអាេតិយ។ៃូចមនះបានជាមយើង

បានៃំេឹងរាេ់ក្ខ រាេអ់ាេតិយថា មៅព្ំមេសចព្ករតោធំិៗទំាងមោះ  កមមករ៉នអ្នកមំើកឡាន ជាង

តមាញទំាងោន ់ ទំាងមុឺន ទំាងក្សនោកប់ានមធវើកូៃកមម បាតកុមមទាមទារព្បាក់ នួ េឲ្យបានសុីព្េំ់

ព្ោន់។ 

មីងមព្ំមបានសួរកាត់៖ 

- ព្សុកមយើងរួកេេូី  រួកជាងមធវើស៉េមបានមេ?មនុសែសេ់មព្ចើនតស់សរវដថ្ា។ 

- ព្សុកមយើងឯករារយ ព្ំជាធិំមតយយព្តវូក្ត៉នអ្ំតចផ្ោុំោន មធវើស៉េមបាន។ក្តមៅក្ំកក្ខញកោន

តស់។មំើចង់ក្កក្ព្ំការរស់មៅ  មធវើជា ច៉ ស់ការងាររំស់មយើង  ទាេ់ក្តមយើងំមងាើតស៉េមវជិាជ រី

វៈ។ 

- មំើៃូចមនះ ព្តវូមធវើៃូចមមោច? មីងមព្ំមសួរ។ 

- រួំ រមួសាមេគរីវាងោន មយើងយ៉ាងរិតសន ិេធ មៃើមះីមរៀនសូព្តមៃើមះីព្ំមូេផ្ោុំោន ជាសែរីរ ជាស៉េម..។ 

- មរៀនមមោចបាន មំើមធវើការអ្ស់ក ល៉ ំងរតិងាំ់ដម៉ា មែើយអាយជុាង៤០មែើយ។មីងមព្ំមបានព្ំក្កក។  

- មិនជាអ្វីមេ ព្ំរនធខញុ ំ មេើំ ក្តចាំ់មរៀន ក ខ ក្ៃរ។ព្តវូម លៀតមរៀនមរេសព្៉កដថ្ា សព្៉កយំ ់ អ្កែរ

មួយតួ រីរត។ួសួរមម៉ង សួរំងែីុ។មំើមយើងរោយាមមិនែួសរី៦ក្ខមេ មយើងមមើេកាក្សតបាន។  

មម៉ងបានសងាតោ់កយសុឹម៖ 

- ព្សុកមយើងមថ្ាើន ទាេ់ក្តរួកមយើងមថ្ាើន  ទាេ់ក្តរួកមយើងព្ំឹងក្ព្ំងការរស់មៅខលួនមយើង។មយើងព្តូវខំ

មរៀន។ 
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និយាយៃេ់ព្តង់មនះ ោ ិកាផ្ទះថ្មធំមុខបានេូង១១ម៉ូង ែីុមកះមម៉ងព្បាំ់ថាេមមមែើយ។មម៉ងកន៏ិយាយត

៖ 

- យំ់មព្ៅមែើយ មយើងេមមលាសុឹម ចំាដថ្ាតេមំនរមកមេៀត។ែីុព្តវូការខចីមសៀវមៅសុឹមខលះមេ ? 

- ខញុ ំចង់មមើេព្ំវតោអិាចារយក្ែមមចៀវ។ 

- យកចុះ ក្តកុឲំ្យបាត់  មព្ោះព្កតស់។សូមអ្មញ្ជ ើញមករក្រកោន ក្េងោន មេៀត  ដថ្ាមព្កាយព្ំរនធខញុ ំមុខជា

ព្ត ំ់មករីក្ព្សវិញ។ 
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៥- ចំាសោក 
- សុឹមឥ ូវមិនសូវមនឿយែតម់េ។ម៉៉ងរិត៨បានមកៃេ់។រូសនបាននិយាយមៅកាន់សុឹម មព្កាយ

ក្ៃេសុឹមបានចតរមេះឡានមៅមំៀតឡានោត់ មែើយមៃើរមកអ្ងគុយជាមួយោត់។  

- ចំាមិនយ៉ាំ់ចុះ សុឹមម លើយ រាេដ់ថ្ាមចញរីផ្ទះម៉៉ង៦  មៅៃេ់ផ្ទះមលាកម៉៉ង៦កនលះ រនូកនូមលាកមៅ

មរៀន រចួព្ត ំ់មករនូមលាកមកមធវើការ។ 

- កនូមលាកមៅមរៀនសាលាត? 

- មរៀនសាលាបារំាងមំៀតវតោភ្នំ។ 

- ខញុ ំ៉នកនូមួយក្ៃរ វាព្ំ ងជាំ់សញ្ជញ ំ័ព្ត ក្តព្ំ ងចេូវេិោេយ័ធ្នល ក។់ឥ ូវមិនៃឹងឲ្យមៅមរៀន

ឯតមេ។ព្បាក់ក្ខមិនព្េំ់ព្ោន់មសាះ។មីងឯងចងការេុយមេចាយរាេ់ក្តក្ខ រិបាកតស់...។ 

- ខញុ ំកអ៏្ីចងឹក្ៃរ។ខវះព្រឹក ខវះលាា ច។ឲ្យព្ំរនធមៅក្ព្សេកអ់្ងារព្ោន់នឹងេំ់។ 

- រូសងឃឹមមេើមឆ្ងន តតស់សរវដថ្ា។រាេដ់ថ្ាអាេិតយ រូេញិមឆ្ងន ត៣សនលឹក ក្តវាមិនៃេ់មោងមសាះ។ឲ្យក្ត

ព្តវូចែុំកសិំមុឺន រូមុខជាសង់ផ្ទះ មែើយឲ្យកនូមៅមរៀនសាលា នួ េមេៀត...។ 

- ខញុ ំ ំ់ចាំ់មឆ្ងន តផ្ែងសំតងជាងមួយឆ្ងន ំមែើយ។អ្ស់ជាងរីរឆ្ងន ំ ខញុ ំបានព្ំព្រឹតោមេងមឆ្ងន តរាេ់

អាេតិយ ក្តវាមិនក្ៃេមំៀតមួយមេខមសាះ។មួយក្ខៗចាយមៅមឆ្ងន តរិត១០០មរៀេ។រញ្ជជ ំងខទមខញុ ំ

មរញមៅមោយសនលឹកមឆ្ងន តជាតិ ...។ 

- ចកំ្េករូមិនក្ៃេព្តវូមសាះក្មន ក្តមីងឯងៃូចជាមែងជាងរូ មេព្តវូបានរីរមេើកមួយោន់ៗមរៀេ។

មែតមុនះមែើយបានជារូមិនទាន់អ្ស់សងឃឹម រូេះងមេងមេៀត...។ 

- ខញុ ំសះថ្ ំ់មេងមែើយ។ខញុ ំសនែេំុយមោះយកមៅមព្ំើការមផ្ែងវញិ។មួយក្ខរិត១០០មរៀេ។ 

- មយើងមិនចេូធលុងោន មេ។រូមៅក្តមេងមឆ្ងន តជានិចច។មមើេ  មតើឯងសនែេំកុៃូចមមោចមកើត មំើខវះព្ចករាេ់

ក្តក្ខៃូចមនះ។ 

- ខញុ ំចាយេុយមោះេញិមសៀវមៅេអៗ យកមកមរៀន  ខញុ ំជាវកាក្សតមមើេ...។ 

- មរៀនមខាម ចអ្ី ចតំស់សុឹមឯងមែើយ។វាអ្ស់បានមធវើមលាកអ្នកនឹងមេមែើយ ធុនមយើងមនះ។ 

- ខញុ ំោម នចង់មធវើមលាក-អ្នកមេ។ខញុ ំចង់ក្តមចះមៃើមះីមឆ្ងព ះមៅរកផ្លវូយតុោធិម៌ក្តំ៉ុមតោ ះ។ខញុ ំចង់មចះមៃើមះី

ការោរសិេធមិសរភី្ជរខញុ ំ  កុឲំ្យមេំំោន។ខញុ ំចង់មចះមៃើមះីរយួរព្ងឹង និងរព្ងកីអ្រោព្កឹតភ្ជរ ឯករារយ 

ព្ំជាធិំមតយយព្ំមេសមយើង...។ 

- ទាវាមិនក្ៃេម ើងរានមេសុឹមមអ្ើយ មរឿរូចុះ។រូមំើកឡានតាងំរីរោំន់បារំាងមក មិនក្ៃេម ើញអ្នក

មំើកឡានត ាួតៃូចសុឹមឯងមេ េតិមមើេកាក្សត េតិមរៀនមោះមេ ... ឯងកុចំង់មចះមរក មព្ោះអ្នកមចះ

មិនព្សួេមេ។ 

- មែតអុ្វីកៃ៏ូចមោះ? 



 

 

ររឿង សឹ៊មអ្នកបរឡាន                                                                                               និពនធរោយ រោក អឹ្មថ៊ក 
 

ររឿង សឹ៊មអ្នកបរឡាន                                           - 11 -       និពនធរោយ រោក អឹ្មថ៊ក 

- ក្តមចះវារមំះកាច។់អាចារយក្ែម -មចៀវ វេ័ឌ កមោយសារចមំេះមេមតើ។ឯងមិនចំាមេ  បារំាងនិរមេស

មៅមកាះព្តឡាច មចាេ អងឹមៅមកាះកតោ េសមុព្េ ... 

- មោះជាន់មៃើម មយើងចេុំះបារំាង ...។ 

- ចុះឥ ូវ ោម នេុកឬ? ចាងហាវ ងកាក្សតមព្ចើនតស់ សុេធក្តមចះអ្ធិំាយមកាះកាយក្ៃរ ...។អ្វី! រូ

មិនចំាបាច់និយាយក្វងមេ ឯងៃឹងព្សាំ់មែើយ។ 

- រូថាឲ្យអ្ស់មៅមមើេ។ 

- មតើមៅេកុំ៉ុោម នក្ខ  ន៉ ក់ៗ? ឯងចំាមេ? 

- មំើៃូចមនះ ចង់ឲ្យកនូរូឯងមរៀនមចះមធវើអ្វ ី? ចំាបាច់េតិព្រួយរីោម នសាលាឲ្យវាមរៀនមធវើអ្វ ី? 

ព្តង់ោកយសរួមនះ រូសនក្ំំទាេ់មែើយកក៏្ំរមមើេមុខសុឹម សួរតំមកវញិ៖ 

- មមើេឯង បានមរៀនអ្វីខលះ? ឯងមមើេកាក្សតអ្វីខលះ? 

- ខញុ  ំ រីមៃើមជាវកាក្សតសាមេគី ព្ំជារន ក្ខមរថ្មមីៅមុខ។ំោទ ំ់មកខញុ ំជាវកាក្សតព្ំជាជាត ិ ព្ំជាធិំមត

យយ។មលាកខញុ ំឲ្យកាក្សតសងគមរាស្តសោ នយិមខញុ ំមមើេ ឥ ូវខញុ ំ មមើេ "វតោភ្នំ"។ 

- សុឹមឯងហ៊ានមមើេកាក្សតព្ំជាជាត ិ ព្ំជាធិំមតយយ ព្ំជារនផ្ង មៅព្សុកក្ព្សចំការ ឮមេថា មេ

ហាមមិនឲ្យមមើេកាក្សតអ្ស់មោះមេ។មេមៅស គ៉ េ់អ្នកមមើេ  សុឹមឯងព្ំយត័ន...។ 

- ខញុ ំ ព្ោន់ក្តឮ ក្តខញុ ំមិនទាន់ម ើញនរតហាមមោងមសាះ មព្តរីរូឯងំំភ្យ័ខញុ ំមនះ កនុងការមធវើអ្វ ីក៏មោយ 

មយើងព្តវូរិនិតយែមត់ចង់ មិនព្តវូភ្យ័ព្រេួោម នចងុមៃើមមេ។  

- មយើងព្តវូសួរជាមុន  មតើកាក្សតទំាងមោះ នរតឲ្យចាំ់មចញ ក្ព្កងរារការឬ? មំើៃូចមនះ អ្នកមៃើរ

ំំភ្យ័មិនឲ្យមមើេ ៉នរូសនជាមៃើម េសឺុេធជាអ្នកំំផ្កល ញចាំ់ មសរភី្ជរ សិេធពិ្ំជារនក្ខមរមរញេី។ 

- កុមំចះមរក។រូោស់រេំឹកមៅ  ក្ំរជាមចាេថា រូរមំលាភ្មសរភី្ជរ សិេធមិៅវិញ។សុឹមឯងព្ំយ័តន កុមំកអង

កាអ ងមរក...។ 

- រូសនៗ។មំើកឡានមក។សមមលងមួយបានមចញរីមនទីរមធវើការ។ 

រូសនរតច់េូមៅកនុងឡាន ំមញ្េះ៉៉សុីន មំើកឡានោតម់ៅក្អ្ំមរើងរមេោ ើរ ំោទ ំ់មកឡាន៉៉កអាមមរិក

ក្វងបានេូនមចញមៅមព្ត...។ 
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៦- ម្ររកឹថ្ងៃអាទិត្យ 
- ម៉៉ងំ៉ុោម នមែើយ? មកចំាខញុ ំយរូមែើយឬ? មម៉ងបានសួរមៅសុឹមក្ៃេករុំងក្ត រមមើេ៉៉សុីនំូមៃ ី

មៅព្តង់ផ្លវូក្ំេែែុិក និងផ្លវូសុីសុវតែិ។ 

- មកមួយព្សំកម់ែើយ។ម៉៉ង៨ជាងកនលះមែើយ។ព្រឹកមនះមម ព្សេំជាំ់។  

- ខញុ ំមិនយតឺមេ មំើៃូចមោះ តស់មយើង មៅផ្ទះមីងមព្ំម។ 

- ផ្ទះោតម់ៅឆ្ងា យរីេីមនះឬ? 

- មៅឆ្ងា យក្ៃរ។មៅកក្នលងោតម់ធវើការឯមតះ។អាេតិយមុនោតម់ៅខាងេិច៉៉សុីនមនះច ា៉ យព្ំក្ែេ

២០០ក្ម៉ត ជាមួយនឹងេេូីរមេះមភ្លើងចាកៃ់ី។ព្កងុមយើងព្តវូតុំ ក្តងកាយេេេួរនំរមេស  មកមមើេ

ំុេយ ម៉៉ល ះមែើយ មីងមព្ំម និងព្កមុោតក់ព៏្តវូក្ំកោន មចញរីេីមនះ ...។មេហ ើយ កុមំមើេ៉៉សុីនយូរ

មរក មយើងព្តវូឆ្ងំ់មៅ  កុឲំ្យមីងមព្ំមេនទឹងមមើេផ្លវូ...។ 

ថាមែើយមម៉ង និងសុឹមបានម ើងកង់មួយ ន៉ ក ់ រិះតាមផ្លវូក្ំេែែុិកមៅឯមរើង  ដមៃោេមីព្កាយមកោត់

បានចេូមៅកនុងភ្មូិមួយ ៉នផ្ទះរីរខនងធំៗ សង់មិនទាន់មែើយ។មម៉ងបានោំសុឹមមៃើរសំមៅមៅររួកខទមេូេ ី

មែើយចងអុេព្បាំ់សុឹមថា៖ 

- សុឹម មនះផ្ទះមីងមព្ំម។ម ើញោត់មេ ករុំងក្តមរៀន...។ 

មម៉ង និងសុឹមបានមៅៃេ់ផ្ទះមីងមព្ំម។មេបានសួរសុខេកុខោន រួចមែើយ មីងមព្ំមអ្មញ្ជ ើញមភ្ញៀវឲ្យចូេមៅ

កនុងខទមោតក់្ៃេចុះក្តកនូក្ព្េតចូមួយ។ក្ព្េមនះជាកក្នលងមៃករំស់មីងមព្ំម  ោងព្ំុញ និងអាព្បារញកនូតចូោត់។

ក្ព្េមនះជាកក្នលងេេេួមភ្ញៀវ  មែើយមៅមរេមភ្ញៀវមចញ  ក្ព្េមនះកក៏ាល យមៅជាកក្នលងបាយមេៀត។មៅមព្កាមក្ព្េ៉ន

ឆ្ងន ំងៃី ោងព្ក  លាយ ំចព្មុះនឹងចានមព្េើមំីំួន។មីងមព្ំមបានមៅោងព្ំុញឲ្យយកអាព្បារញមកឲ្យោត ់

មែើយំងាគ ំ់ឲ្យរកថាន ោំករ់ូនមម៉ង និងសុឹម។ំោទ ំ់មកោតន់ិយាយ៖ 

- សាម នក្តមិនអ្មញ្ជ ើញមក ខញុ ំចំាមមើេផ្លវូតាងំរីព្រឹក...។ 

- មិនមកឯតបាន ខញុ ំនឹកមីងតស់។សុឹមបានតំ។មីងមរៀនមចះមព្ចើនមែើយ មមើេមៅក្ំំឧសាែ៍...

។ 

- មិនទាន់មចះមេ មេើំ ក្តមរៀនៃេ់ំំក្ំក។តាងំរីខញុ ំសាោ ំ់អ្នកនិយាយយំ់ដថ្ាមៅរ៍មក ខញុ ំបានម លៀតមរៀន

ជាំ់។ោងព្ំុញកមយួខញុ ំ មមើេមសៀវមៅោច់ខលះ វាបានមរៀនៃេ់ថាន ក់េ៣ីមៅព្សុកខញុ ំ។រាេយ់ំ់វាបានោក់

ចាំ់ឲ្យខញុ.ំ.. ខញុ ំមរៀនមៅមេៀត។ 

- មយើងមៃើរផ្លវូព្តវូមែើយ។មម៉ងបានំក្នែម។  

- វញិ្ជញ េខញុ ំ វាមិនមូេកនុងការមរៀនសូព្តមសាះ។វាមព្ំះក្ំកក្ខញកមួយរយររូំក។មីងមព្ំមបានក្ថ្លងេុកខ។

ខញុ ំ រិបាកជាំ ់ព្រួយជាំ់ រិបាកកាយ មោយខញុ ំមិនសូវជារិបាកចតិោមោយមិនៃឹងជាមៅមៅឯតព្បាកៃ 

ៃេ់អ្ស់ការមធវើមៅេមីនះ។ 

- មីងោម នំងំអូនមេឬ មៅភ្នមំរញ? សុឹមបានសួរ។ 
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- ៉នក្ៃរ ក្តឯងព្កមិនហ៊ានមៅមំៀតមេម ើយ។អាព្បារញមកើតមកបានរិតមួយខួំ  ំោីខញុ ំ ព្តវូព្ោំ់សាល ំ់

មៅឱកាសក្ៃេបារំាងមៅរ័េធភ្មូិៃុតផ្ទះអ្ស់រីរខនង។អាកូនំងខញុ ំបាន១៨ឆ្ងន  ំ មរេមោះភ្យ័មរក  រត់

បាតម់ៅ មិនៃឹងជាសាល ំ់ឬរស់មេ។ខញុ ំមចញរីភ្មូិកមំេើតរតិំួនឆ្ងន ំមែើយ... រិបាកតស់មៅក្ព្ស

មោះ...។ 

- មកភ្នមំរញមីងមៅឯត? 

- ខញុ ំមៅសុី នួ េមេកនុងព្េសួារ។ខញុ ំំមព្មើមេ យកក្តបាយចញិ្ចមឹអាព្បារញខញុ ំ  កាេមោះវា៉នអាយុជាង

មួយខួំ។ 

- មីងមចញមកមធវើេេូីហាងយរូមែើយ ? 

- ចាស៎ ជាង៦ក្ខមែើយ។តាងំរីមីកមយួខញុ ំមនះ វាមកមៅជាមួយ។មីមនះ ក្ម៉ឪវាសាល ំ់មចាេអ្ស់មៅ រកអ្វី

មរៀនោម ន បានជាវារតម់កមៅជាមួយខញុ ំ។វាមេើំ ក្តបានអាយ១ុ៣ឆ្ងន ំ ...។រិបាកតស់ឯងព្កមោះ។ោម ន

នរតមមើេម ើញម ើយ។ឥ ូវខញុ ំ មៅក្តសមះកខលួនំ៉ុេោ ងឹមេ។ដថ្ាត មឺធវើការមិនមកើត  មុខជាោច់

មោះមែើយ។មិនៃឹងជារកសុីអ្វ ីឲ្យបានសេ់េកុោកន់ឹងមេម ើយ  មធវើការមញើសជាេឹក មៅក្តខវះជានិចច។

មួយមរៀេមព្ចៀកជាមួយរយចមំរៀក  មៅក្តខវះមេៀត។ព្បាក់មំើកដថ្ាមៅរម៍ិនក្ៃេសេ់ៃេ់អ្ងាគ រមេ។

េនំិញសរវព្េំ់ម ើងដថ្ល...។មំើមចះក្តយ៉ាំ់មៅៗៃូចមនះ មតើយ៉ាងតមៅ។តអាេតិមីព្ំញមិនទាន់

ៃេ់អាយផុ្ង កខ៏ំមកកាំ់រញ្ជូនៃីនឹងមេ។ 

- ៉នក្តមយើងមេក្ៃេមចះសាគ េ់េកុខមវេោព្កមុមយើង។សុឹមបានកាត់។  

- ៉នអ្នកមចះ អ្នកធំ អ្នក៉នខលះក្ៃរកាន់មរើងមយើង។មម៉ងបានំក្នែម។ 

- ៉នអ្នកមចះ អ្នកធំ អ្នក៉នខលះក្ៃរ ក្តចនំួនតចិតចួតស់។សុឹមបានព្ំក្កក។សំខាន់េមឺយើងព្តូវរឹង

មេើកក ល៉ ំងមយើង ៃូចជាមៅកនងុកក្នលងមធវើការមនះក្ៃេ៉នេូេីជាំ់១០០ោក់ មយើងព្តវូចាតត់ាំង

ំងាហ ត់ំ មព្ងៀនោន ឲ្យមចះមរៀនសូព្ត ឲ្យមចះមមើេកាក្សត។មៅព្សុកព្ំជាធិំមតយយរិតព្បាកៃ  កនុងហាង

ៃូចជាមយើងមនះ  សុេធក្ត៉នស៉េម ឬសែររីការោរព្កមុអ្នកមធវើការ មែើយៃឹកោំអ្នកមធវើការឲ្យមចះ

ការោរក ល៉ ំងរំស់ខលួន...។រាេជ់ាង រាេេ់េូី សុេធក្តបានមមើេកាក្សតមចះៃឹងមរឿងនមយាបាយកនុង

ព្សុក និងមព្តព្សុក...។ 

- ព្ករតិងាំ់ ៉តរ់តិសាល ំ់  ៉នេុយ៉នមរេឯតេញិកាក្សតមមើេ។មីងមព្ំមបានព្ំក្កក។ 

- មំើ ន៉ ក់ៗ សម ័ព្េចតិោសនែពំ្បាក់កាក់មួយអាេិតយ ចេូេញិកាក្សតកនុងកក្នលងមយើងមនះ  មយើងអាចេិញ

កាក្សតមួយដថ្ាៗ បានរីរសនលឹក  មែើយមៅសេ់េញិមសៀវមៅក្ចកោន មមើេ  ឬរយួអ្នក ឺថាា តខ់លះមេៀត

ផ្ង...។ 

- មយើងករុំងក្តេតិក្ៃរ  មរឿងមនះ។មម៉ងបានតំ។ឥ ូវជាង និងេេូីចេូចតិោនិយាយរីការរស់មៅ  រី

ស៉េមតស.់..។មំើសុឹមឯងចង់សាគ េ់រួកមយើងក្ព្ំខុសរីមៃើមយ៉ាងត សូមមកមេងដថ្ាមធវើការ 

មរេមនះកាន់ក្តដថ្ាមែើយ មយើងេមមលាមីងមព្ំម។ 
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សុឹមបានមចាេក្ភ្នកមមើេោ ិកាដៃ ោតម់លាជាភ្ជញ កល់ាន់៉ត់ថា  "យី ម៉៉ងរិត១១មែើយ ដថ្ាមែើយ ត

ស់មយើងមៅមម៉ង! ដថ្ាមព្កាយសឹមរួំ មេៀត ក្តសូមមីងំនោការមរៀនសូព្តមៅមេៀត។ព្សុកមយើងចមព្មើន  ទាេ់ក្តមីង 

ទាេ់ក្តមយើងទំាងអ្ស់ោន ៉នផ្ទះ ៉នសមមលៀកំំោកព់្េំ់ព្ោន់ម ើង" ។ 

 

 

  



 

 

ររឿង សឹ៊មអ្នកបរឡាន                                                                                               និពនធរោយ រោក អឹ្មថ៊ក 
 

ររឿង សឹ៊មអ្នកបរឡាន                                           - 15 -       និពនធរោយ រោក អឹ្មថ៊ក 

៧- ចំាសោក 
"រតព់្សួេមេ ឡានរូ" សុឹមបានសួររូសន មព្កាយក្ៃេរូសនចុះរីឡានមកអ្ងគុយមំៀត។ 

- ក្អ្មក្េងនិយាយ។ 

- ខញុ ំមៅក្តអាែែីំកញ្ជច សៃ់ក្ៃេ។ៃុះរេូៗរាេ់មរេ មៅក្តឮ៉៉សុីនមេៀត ក្ំំមឡាកមែើយមមើេ

មៅ។ 

-  ំ់និយាយរីឡានមៅ។ដថ្ាមនុសុឹមឯងបានព្បាំ់ខញុ ំ រីការមរៀនសូព្ត ក្តមលាកព្តវូមចញមៅមព្ត  

មយើងកប៏ានក្ំកោន មៅ។មមើេ៉នៃំេឹងអ្វីក្ំលក ព្បាំ់រូផ្ង។រូក្េងព្តវូមឆ្ងន តមសាះក្តមោង។ 

- ៉នៃំេឹងេអជាេសីងឃឹមតស ់ថ្មីៗ មនះ។សរវដថ្ាមនះ សកេមលាកមយើង៉នរីរក្ផ្នកធំៗ  ក្ផ្នកកុមំុយ

នីសបានសុខចតិោមោររំញ្ចសលីាក្ៃេ៉នមោេសំខាន់ៗៃូចតមៅមនះ៖ 

1- មោររអ្ធិំមតយយភ្ជរ និងេកឹៃីមៅវិញមៅមក។ 

2- មិនរកុរានោន មៅវិញមៅមក។ 

3- មិនមព្រៀតក្ព្រកចេូកនុងកចិចការខាងកនុងព្ំមេសតមួយ។  

4- រព្ងកីការទាក់េងនឹងព្សុកោោតាមមោេការេ៍មសម ើមុខោន  មែើយមោយបានអ្នុមលាមមៅតាម

ផ្េព្ំមយារន៍មរៀងៗខលួន។ 

5- រស់មៅរតិខាងោន តាមសនោិវិធី។ 

ឯក្ផ្នកចព្ករតោអិាមមរកិកាំងជាមម  មិនព្រមមោររសីេព្បំាមនះមេ។មៅចមោល ះក្ផ្នករីរធំៗមនះ  ៉នព្ំមេស

អ្រោព្កឹត ឥតឌ  ភ្ូ៉ ... សុខចតិោមោររសីេព្បំាមនះ...។ 

- មមោចកស៏ុឹមឯងនិយាយៃូចមនះ? ខញុ ំឮយរូមែើយថា អាមមរកិមករយួក្ខមរ។មមើេសុឹមឯងៃឹងអ្វីក្ំលក

ខុសរីរូៃឹង...។ 

- រូេតិក្តផ្ែងសំតងចង់ព្តវូមឆ្ងន តបានក្តអ្ីចឹង  មិនព្រមតាមោនសាែ នការេ៍ព្សុកមសាះ។ 

- កុនំិយាយរីមឆ្ងន តមេៀត។រូមញៀនមេងមឆ្ងន តៃូចមេងមំៀអ្ីចឹង  មមើេសុឹមឯងព្បាំ់រូឲ្យៃឹងចាស់រី

នមយាបាយក្ខមរមយើងសរវដថ្ា។ 

- ព្ំជារនក្ខមរមំោជាញ មៃើរតាម៉ោ៌នមយាបាយអ្រោព្កឹត ក្តរួកចព្ករតោមិេមិនេកុឲ្យមយើងមៃើរព្សួេមៅ

សុខមេ។រូមិនបានឮមេឬ ថ្មីៗ មនះ ព្ំមេសែវីេីរីនក្ៃេជាស៉រិកវង់ មស អា ត ូបានអ្ូសទាញក្ខមរ

មយើងឲ្យចេូដៃជាមួយមេ។  

- សអ ីមៅ មស អា តូ មោះ។រូមិនសូវៃឹង ព្បាំ់រូឲ្យអ្ស់សងែ័យមមើេ។ 

- មស អា តូ ជាអ្ងគការការោរអាសុកី្ំ៉កអាមេនយក៍្ៃេរួកអាមមរិក  បារំាង អ្ង់មេលស ំងាំមងាើតម ើង។

មេបានកាោ ំ់ដៃែវីេីរីនមៅក្កះរៗមយើងមនះ។ចំមោះមស  អា តូ មនះ អ្នកនមយាបាយអ្រោព្កឹតចំត

នៗបានព្ំឆំ្ងងមរញេ ី មែើយបានមចាេមស អា តជូាអ្ងគការសស្តងាគ ម ំំផ្កល ញកចិចព្រមមព្រៀងសឺក្េវ



 

 

ររឿង សឹ៊មអ្នកបរឡាន                                                                                               និពនធរោយ រោក អឹ្មថ៊ក 
 

ររឿង សឹ៊មអ្នកបរឡាន                                           - 16 -       និពនធរោយ រោក អឹ្មថ៊ក 

ក្ៃេបានោំសនោិភ្ជរមកឲ្យព្ំមេសឥេឌូ ចនិ។ថ្មីៗមនះមេៀត រួកវង់មស អា តបូានំមញ្ចញចងាូមមធវើសម

យេុធមៅព្ំមេសដថ្ បាងកក មៃើមះីេរំាមព្ំមេសអ្រោព្កឹត។ 

- រូមិនៃឹងអ្ីចងឹមសាះ រូសាម នក្តមេរយួមយើងមោយមសាម ះព្តង់។  

- រនំួយអាមមរចិរយួក្តអ្នក៉នធំមេ។រូមិនៃឹងឬ ? មែើយឥ ូវ មសទ ើរព្េំ់កាក្សតបានោកម់មម ះវាថា 

“អាោំង” “អាោំង” “អារិក”។ 

- អាោងំខូចតស់មតើ។រូសនលាន់៉ត។់មំើៃូចមនះ មយើងព្តវូមធវើៃូចមមោច? 

- មយើងព្តវូមំោជាញ សាមេគោីន យ៉ាងរតិសន ិេធជាមួយរោឋ ភ្ិបាេ  ជាមួយរៃឋសភ្ជ ការោរអ្ធិំមតយយភ្ជរ

មយើងឲ្យែមតច់ត។់៉នក្តធម៌សាមេគរីវាងព្ំជារនមយើងព្េំ់ជាន់ថាន កម់េក្ៃេអាចឲ្យមយើងមៅជាអ្

រោព្កឹតបាន។ 

- រូសនៗ សមមលងមួយបានមៅ។ 

រូសនសទុ ះរត ់មែើយងាកមកនិយាយមៅកាន់សុឹមថា  “មលាកមចញមៅមព្ត  ដថ្ាមព្កាយនិយាយោន មេៀត ” ។ 
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៨- ស ើរសលង 

សុឹមមំើកឡានផ្តុរីរំងមនទីរមធវើការ កស៏ួរមៅមលាកោត់ថា៖ 

- “មតរេេុអ្មញ្ជ ើញមៅផ្ទះ  ឬមៅខាងត?” ។ 

- មម ព្ស ះេអលាា ចមនះ មយើងមៃើរមមើេភ្នមំរញមោង។ំតម់ៅេ ីូក្ម៉តមេខ៦ សុឹម។ 

សុឹមមំើកឡានកាតម់ុខំុសោ ៍ក្ខែេួសមៅតាមផ្លវូ៉ត់េមនល ៃេ់េ ីូមេខ៦ រតិហាងំិតព្សាំតម់កវិញ។

មកៃេ់ផ្លវូប៉ាឆ្ងបារំាង សុឹមំតម់កខាងេិចំរកងុរ័េធមចតយិរូំ រីរ  រចួកម៏ំើកតាមផ្លវូមព្កាយមរេយធំ  សំមៅមក

តះងូចេូមៅកនុងកក្នលងរិរ័រេ៍អ្នោរជាត។ិៃេ់កក្នលងមរាងសតវវតោភ្នំ  សុឹមមំើកតចិៗមែើយសួរមៅមលាក៖  

- អ្មញ្ជ ើញមៅខាងតមេៀតទាន? 

- មំើកមេងតចិៗំតច់ុះម ើងកនុងេមីនះសិន។ខញុ ំចំារួំ មេ។  

សុឹមមំើកមកៃេ់ខាងេិចវតោភ្នំំ តម់ៅឯខាងេិច តាមថ្នេខ់ាងមរើងកក្នលងបារំាងក្ែេេឹក ោតក់ប៏ាន

សួរមលាក៖ 

- មតរេេុ៉នម ើញអ្វីក្ំលកឬមេ  កាេំុេយរិរ័រេ៍អ្នោរជាតិ? 

- ោម នម ើញអ្វីជាចំក្ ក មព្តរីការព្ំ ងមរសីរូំ ព្សីៗមេ។ 

- មតរេេុយេ់ម ើញៃូចមមោច  អ្ំរីមរឿងមរសីរូំ មនះ? 

- ចមំោះខញុ ំ ខញុ ំ ព្ោន់ក្តសំាយក្ភ្នកមោយបានម ើញរូំ ព្សីមកព្ំ ង។សុឹមឯង៉នបានមកមមើេមេ។

មេមសល ៀកមខាងតូេឹក  ំមញ្ចញេេ់មៅល ខច ី។ 

- ខញុ ំបាេោម នេុយមមើេមេ ខញុ ំបាេព្ំថ្យុចាយព្បំាមរៀេ េញិរូំ ថ្តមៅឲ្យព្ំរនធខញុ ំបាេមមើេ។ព្ំរនធខញុ ំ

បាេវាថា មកាតក្តមេហ៊ានមៅក្ំរព្ំ ងក្ៃរ  វាមិនចេូចតិោមេរមំៀំមនះ។វាមិនចង់ទំាងហ៊ានមមើេរូំ

ថ្តផ្ង។ខញុ ំបាេរនយេ់វាថាព្សុកមេសុីវិេ័យ ព្តវូោកអ់ាវនី ុងំមញ្ចញសាច់  ព្តវូតុំ ក្តងព្ំ ង

តាមមសៀម អាមមរចិ។វាថា  វាមៃើរតាមមេមិនទាន់មេ។ 

- ចកំ្េកអ្នកផ្ទះខញុ ំ  ៃូចជាផ្ទយុរីព្ំរនធសុឹមឯង។មេចេូចតិោព្ំរុោំន និយាយរីការព្ំ ងតស់។មេថា

ោងមនះសមព្តង់មនះ មេថាោងមោះទាស់ព្តង់មោះ។មេថាោងមនះខនងកំរិស  មេថាោងមោះំមញ្ចញ

មៅល ែួសមែតុ មែើយំនោិចមេថា មចះថាឯមចះ ំនោិចមេថា ឯចុះ។ 

- កាក្សត “៉តភុ្មូិ” កប៏ានចុះសំំុព្តជាមព្ចើនរីមរឿងព្ំ ងរូំ មនះក្ៃរ។មយាំេ់ខលះមធវើមនះព្តូវ 

មយាំេ់ខលះមេៀតថាមិនព្តូវមេ ោំឲ្យខូចព្ំដរេីំុរាេអ្ស់មែើយ។ 

- ខញុ ំមិនបានមមើេកាក្សតក្ខមរមេ ោកយក្ខមរថ្មីៗ រិបាកតស់។ខញុ ំជាវកាក្សតបារំាង មមើេវានិយាយរីមរាះ

ជាង។ 

- ចមំោះការព្ំ ងរូំ មនះ ខញុ ំបាេបានសួរមីង ន៉ ក។់ោតម់មម ះមព្ំម។ោតម់ៅមករកព្ំរនធខញុ ំញឹក។ោត់

ជាេេូីសង់ផ្ទះ។ោត់៉ នមយាំេ់រតឹក្តក្ំលកមៅមេៀត។ោតថ់ាមៅព្សុកមយើង  មេមព្ចើនក្តមេើកព្សីកនុង



 

 

ររឿង សឹ៊មអ្នកបរឡាន                                                                                               និពនធរោយ រោក អឹ្មថ៊ក 
 

ររឿង សឹ៊មអ្នកបរឡាន                                           - 18 -       និពនធរោយ រោក អឹ្មថ៊ក 

មរេ៉នេុយ មធវើរូំ រកាឲ្យេអ មែើយសុខចតិោចាយេុយទំាងមុឺន  ទំាងក្សនឲ្យ។ឯព្តង់ចមំោះព្សី

ក្ខមរជាងលានោក់ ៃូចព្កមុោតក់្ៃេខំមធវើការសង់ថ្នេ់ មធវើក្ព្ស កាេក្ំកមញើស មេមិនព្រមសរមសើរ

មសាះ មេរតឹក្តំំមភ្លចមៅវិញ។ោតប់ាននិយាយថា  េរួតស់ក្តមេេតិឲ្យព្បាក ់នួ េោតស់ុីព្េំ់ព្ោន់  

សង់មនទីរមរេយ សង់សាលាមរៀនឲ្យកនូោតម់រៀនផ្ង។ 

- ព្បាំ់ោត់ផ្ងថា កុមំ ើញៃំររីុះ ចង់រុះតាមៃំរី មំើោតច់ង់េអ មែតអុ្វីកោ៏តម់ិនខំមធវើំ ុេយរីជាតិមុនឲ្យ

មព្ចើនមៅ។កមមផ្េរីជាតមិុនមេក្ៃេឲ្យោតម់តាកយ៉ាកមោះ។  

- ព្ំរនធខញុ ំបាេវាថាមិនក្មនមករីកមមផ្េមេ តាងំរីវាមចះអ្កែរមមើេកាក្សតមក វាយេ់ថាេកុខមវេោ

រំស់ក្ខមរមយើង េឺំ តោ េមករីរួកអាតនិេមនិយមរិះជាន់មយើង។ 

ៃេ់ព្តង់មនះ ឡានមួយឲ្យសមមលងរីតៗរីខាងមព្កាយ។មលាកងាកមមើេមៅ  ម ើញអាអ្កូ្មេមួយមមម រ

សិេ។មលាកំងាគ ំ់ឲ្យសុឹម ំ់ឡាន មែើយមលាកចុះមៅៃី។មលាកព្បាំ់សុឹមថា៖ 

- សុឹមឯងំរឡានមៅផ្ទះចុះ ព្បាំ់ព្ំរនធខញុ ំថាកុំចំាបាយខញុ ំលាា ចមនះ។សុឹមំរឡានមកផ្ទះយកមៅចតោក់

ព្សួេំួេ រចួកម៏ ើងមៅមេើផ្ទះរព្៉ំព្ំរនធមលាក។ 

ោរោីក់៉ សព្ំកំមោយំមោោ ងមរព្រទំាងព្ោំ់ មុនមិនសំាយបានសួរំញ្ជជ ក់សុឹម៖ 

- មលាកសុឹមឯងអ្មញ្ជ ើញមៅត? 

- បាេ ខញុ ំមិនៃឹងមេ។ 

- សុឹមឯងកុលំាក ់មលាកមៅត? 

- មលាកព្ោន់ក្តមព្ំើខញុ ំបាេមករព្៉ំថាមលាកមិនមករិសាបាយមេលាា ចមនះ។ 

- អ្ញៃឹងមែើយ។មំើមិនមៅមីេកឹេអក ់មុនជាមៅមីេេួតារូង។េង់ក្តសាគ េ់ដៃមេដថ្ាតមួយ។ 
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៩- សៅមនុ 
សុឹមមំើកឡានមចញផ្តុរីរំងមនទីរមធវើការ សួរ៖ 

- មតរេេុអ្មញ្ជ ើញមៅត? 

- ំតម់ៅអាដថ្សាន ខញុ ំ ព្តវូមៅរួំមេ។មលាកបានំងាគ ំ់។ 

សុឹមំរសំមៅមៅអាដថ្សាន ៃេ់មុខមរាងកនុមព្េឿងកកុ ំ់។មុននឹងចុះ មលាកបានមមើេម៉៉ងរួច

ំងាគ ំ់៖ 

- សុឹមឯងមៅេេេួកនូខញុ ំសិនចុះ ៃេ់ម៉៉ង១១កនលះ ព្តវូព្ត ំ់មកេេេួខញុ ំវិញ 

- ព្ំបាេទាន...។ 

ម លើយរួច សុឹមបានំរឡានមៅសាលាមរៀនបារំាងខាងេិចវតោភ្ន ំេេេួកនូមលាករនូមៅផ្ទះរចួជាមព្សច  ក៏

បានំរឡានព្ត ំ់មកៃេ់អាដថ្សានវញិរិតម៉៉ង១១កនលះ។សុឹមមចាេក្ភ្នកមៅកនុងហាងអាដថ្សាន ម ើញ

មៅហាវ យោតអ់្ងគុយជាមួយមលាកំីោកម់េៀតៃេ់ម៉៉ង១១កនលះ  សុឹមមចាេក្ភ្នកមៅមោងមេៀត ម ើញមិតោមលាក

ច៉ ស់ក្ថ្មមួយៃូសមេៀត អ្ផ្ែកុមរកតស់ ៃេ់មរេព្ំរនធចំាបាយផ្ង សុឹមបានចុះរីឡានមៃើរមៅមំៀតចនិេក់

េកឹកក  មមើេរូំ កនុក្ៃេំិេមៅរញ្ជជ ំងមព្េឿងកកុ។សាក្រន៊ក្ព្សកម ើងសុឹមមៅដថ្សាន  ម ើញអ្នកំមព្មើចាក់ឲ្យ

មលាកមួយៃូសមេៀត មែើយអ្នកម ើងតទំុាងំួនរក្រកោន យ៉ាងរកីរាយ។ម ើញៃូចមនះ  សុឹមលាន់៉ត់៉ ន ក់ឯងថា 

“មិនក្មនក្តមោងមនះមេ មម៉ចកម៏ម៉ចចុះ អ្ញមៅមុនមែើយ...” ។ 

រចួរីរអ្៊ូមនះសុឹមកម៏ ើងឡាន ំមញ្េះមរាេ៍៉៉សុនីយ៉ាងខាល ំងឲ្យមលាកឮ ក្តមលាកមិនឮ សុឹមកោ៏កម់េខ

មំើកឡានមកផ្ទះមុន។ចតរមេះឡានកនុងមរាងព្សួេំួេរួច  សុឹមករ៏ិះកង់កញ្ជច សម់កផ្ទះោត។់ៃេ់ម៉៉ងមួយរិត

កនលះ សុឹមបានមសល ៀកោករ់ិះកង់មៅផ្ទះមលាក រនូកនូមលាកមៅសាលាមរៀន មែើយកព៏្ត ំ់មកចំាមលាកវិញ។

ករុំងក្តរតូឡាន ព្សាំ់ក្តឮសមមលងមលាកមករីមេើផ្ទះក្ព្សកមៅថា៖ 

- សុឹមម ើងមកមេើ។ 

សុឹមបានរតម់ ើងមៅមេើផ្ទះ រចួសួរ៖ 

- ៉នការអ្វីមៅខញុ ំបាេទាន? 

- មែតអុ្វីកម៏ំើកឡានមចាេខញុ ំ រីដថ្ាព្តង់មនះ? មលាកបាននិយាយមមើេមុខសុឹមមោយខឹង។ 

- ខញុ ំបាេចំាមតរេេុៃេ់ម៉៉ង១២ សាក្រន៊ក្ព្សកបានខញុ ំបាេមចញឡានមក...។ 

- សុឹមឯងមធវើការមព្សចក្តចតិោសុឹមឯងឬ? មលាកបានកាតញ់រ័៉ត់។ 

- បាេមេ មតរេេុឲ្យខញុ ំបាេចំាព្តមឹក្តម៉៉ង១១កនលះ។ខញុ ំបាេចំារែូតៃេ់ម៉៉ង១២ យរូមេើសកនលះម៉៉ង

រីមតរេេុំងាគ ំ់ ខញុ ំបាេសាម នក្តមតរេេុមិនអ្មញ្ជ ើញមករិសាបាយផ្ទះ។ 

- ម ើញខញុ ំរាំ់អានសុឹមឯងមមើេងាយខញុ ំតស់។មលាកបានំមោទ ស។ 
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- ខញុ ំបាេមមើេងាយមតរេុេឯត? ខញុ ំបាេខំយកចតិោេកុោកក់្ថ្ទំាឡានមតរេុេ  មែើយខំផ្កគ ំ់រនូកូន

មតរេេុ រនូមលាកព្សី មៅមរៀន មៅផ្ារ...។ 

- កុរំក្រកជាមួយអាមនុសែតចូតាចមោះ។មំើវាមិនសាោ ំ់មកាតខាល ចមៅហាវ យោយមេ  ផ្កល ស់វាមៅ មៃញវា

មចាេមៅ។ខវះអ្ីមនុសែំរឡាន។មលាកព្សីក្ៃេមៅក្កះរមោះបានអារកាត់។ 

ឮមលាកព្សីម ើងសមមលងៃូចមនះ មលាកព្ំុសក ៏ំ់និយាយ។មលាកចុះមកៃីម ើងឡាន។សុឹមក៏បានំរ

ឡានសំមៅមៅមនទីរមធវើការ។ 

ចេូកនុងរំងមនទីរមធវើការ សុឹមបានចតឡានេកុព្សួេំួេមែើយ កច៏ុះរីឡានមៃើរសំមៅមៅេេ់ម ើ 

ក្ៃេរូសនបានអ្ងគុយមៅេមីោះ។រូសនបានម ើញក៏សួរ៖ 

- ៉នៃំេឹងអ្វីក្ំលកមេៀតមេសុឹម? 

- បាេ៉នមព្ចើនតស ់មែើយរិមសសដថ្ាមនះេមឺរឿងផ្កទ េ់ខលួនខញុ ំនឹងមលាក។ 

- មរឿងៃូចមមោចមៅ? 

- មរឿងមលាកចង់ផ្កល ស់ខញុ ំមចាេ។ 

- មព្ោះអ្វី? 

- មព្ោះខញុ ំបានមំើកឡានមចាេមលាករីដថ្ាព្តង់មនះ។មលាកឲ្យខញុ ំចំាមលាកមៅមុខដថ្សាន សនោព្តឹម

ម៉៉ង១១កនលះ។ខញុ ំចំាៃេ់សាក្រន៊ក្ព្សក ក្តមលាកមិនេតិខញុ ំចំាមលាកមសាះ មលាកនិងមិតោមលាកមចះក្ត

ក្ថ្មមួយៃូស មែើយមួយៃូសមេៀត ...។ខញុ ំឃ្លល នបាយមរកព្ទំាមិនបាន កម៏ំើកឡានមៅមុនមៅ...។ 

- មមោចអ្ីចងឹសុឹម ឯងមេងធំតស់មតើ ហ៊ានមំើកឡានមចាេមៅហាវ យ។រូសនំមោទ ស។ 

- មយើងមធវើការ៉នម៉៉ង ៉នមរេរូ។មយើង៉នភ្ជរៈរនូមកមនទីរមធវើការ មែើយនឹងមធវើការកនុងរារការជា

ការចំ់ មិនក្មនមំើកព្បាក់ក្ខខវះព្រឹកលាា ច មំើកឡានរនូមេសុីផ្កឹៃូចមនះមេ ...។ 

- ឥ ូវមលាកេតិៃូចមមោច? 

- មលាកព្សីថា ខញុ ំជាមនុសែតូចតាច មែើយព្បាំ់មលាកឲ្យផ្កល ស់ខញុ ំមចាេ។ 

- សុឹមឯងព្តវូមៅសុំមទាសមលាកមៅ...។ 

- ខញុ ំ៉នមទាសឯតសុ ំ ខញុ ំមធវើតាមចាំ ់ មំើមលាកមរៀនមចះចាំ់មែើយមិនមោររចាំ់ មុខក្តមយើងតចូ

តាចទំាងអ្ស់មវេោជានិចច។ដថ្ាមនះមវនខញុ ំ  ដថ្ាក្សអ កមវនរូ ដថ្ាមព្កាយមវនអ្នកមំើកឡានទំាងអ្ស់ោន ...។ 

- ឱនោកព់្ោំ់ មងើំ វាសា កសុឹម។រូសនេោូម ន។ឯងព្តវូេតិៃេ់កនូព្ំរនធផ្ង...។ 

- ខញុ ំេតិៃេ់កនូព្ំរនធមែើយ បានជាខញុ ំការោរកព្មិតម៉៉ងមធវើការឲ្យព្តឹមព្តូវតាមចាំ់ កុឲំ្យ៉នការ

រមំលាភ្ព្េំ់ោេៃីូចមនះ... មៃើមះីខញុ ំអាចក្ថ្ទំាវាឲ្យបានសុខ មរៀនព្សួេ...។ 

- រង៉ន់កុរំេ់នឹងថ្មសុមឹ។រូសនបានព្ំមៅក្ថ្ម។ឯងសាោ ំ់រូ។រូមំើកឡានយូរមែើយ ៉នមៅហាវ យ

បារំាងក្ខមរ។រូមិនក្ៃេហ៊ានេេងឹមោងតម ើយ មលាកមព្ំើមថ្មើរ៉៉ន រូមធវើភ្ជល ម។មៅហាវ យរូចូេចិតោជា
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និចច ព្រួយចតិោកាត់សាញ រូោកអ់ារីក្ែ អាករំង់ព្តាមំួយក្កវរចួខលួនមព្សច។កុមំចះមរក  កុពំ្បារញមរកសុឹ

ម ព្ំយត័នមចាេព្ំរនធកូន...។ 

- រូជាន់ចាស់។ខញុ ំសម័យថ្ម ីកនុងព្សុកឯករារយ ព្ំជាធិំមតយយ ខញុ ំ ព្តវូក្តខ ំ ព្តវូក្តៃឹងមៃើមះីការងារ មសរី

ភ្ជរ សិេធរិំស់មយើងរាេោ់ន ។  

- មកមងៗឥ ូវចមចសតស់។អាកនូខញុ ំក៏រងឹតស់ក្ៃរ។មួយដថ្ាៗ  ឮក្តវារនយេ់ក្ម៉វា ំងព្សីវាថា អាមម

រចិខូចតស់ ចង់យកក្ខមរជាចេុំះវាៃូចជាបារំាងអ្ីចឹង  ខញុ ំមររសោ ីវា សួរថាៃឹងរីតមក។វាថាមករីវា

មមើេកាក្សតនងគ័េរាេដ់ថ្ាអ្ងាគ រ និងសុព្ក។ 

- ក្ខមរឥ ូវមព្កាកមែើយ។កុរំំាងរា  េំ់មិនជាំ់មេ។បារំាងធ្នល កេ់ឹកមែើយ រូមិនម ើញមេឬ? 

- សុឹមឯងព្តវូេតិក្មនក្េន។សូមមទាសមលាកមៅ។កុហ៊ំានំព្មះនឹងមលាក...។ 

- ខញុ ំសូមក្តយតុោធិម៌ សូមក្តមធវើការព្តមឹម៉៉ងំ៉ុមតោ ះជាការចំ់។ 

-  ំ់និយាយសុឹម។មយើងសាោ ំ់ោន មិនបានមេ។ 

រូសនបានំញ្ចំ ់រចួោតម់ព្កាកមៃើរសំមៅមៅឡានោត់។  
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១០- អស់ការស្វើ 
មំើកំិេៗ ចន័ទកនលង អ្ងាគ រមកៃេ.់..។អាេតិយចាស់មន អាេតិយថ្មរីះ។មួយក្ខ  រីរក្ខ... ព្បំាមួយក្ខកនលង

ផ្តុមៅ ែវូងេេូីបានេរូវាសមេើៃីវាេនូវេនំូរមផ្ែងៗ។ៃីព្កមែង  ព្កែូងព្តវូបានចាករ់ាំមសម ើព្ំកំមោយផ្លវូ

ព្កឡាតចូៗខាវ តក់្ខវងរ័េធរុំវញិសួនចារ  ក្ៃេ៉នផ្កា ព្កែម ស រកីព្សស់ញញមឹ។ផ្ទះរីរខនង  រីរជាន់ធំសមមះើម

លាំរេ៌ថ្មកី្ចស បានផ្សុព្តក្ៃតេនទឹមោន ។ផ្ទះទាំតចូរីរខនងមេៀត បានអ្មជាំរវិារផ្ង។ 

អ្នកៃំមេើរមៅមកមេើផ្លវូជាតមិេខមួយ  កាតច់មំុខផ្ទះមនះ ៉នអ្នករិះឡាន អ្នកមៃើរមរើង អ្នករិះកង់ អ្នករិះ

សុឹកល ូសុេធក្តបានលាន់៉តព់្េំ់ោន ថា “មធវើរែ័សក្មន ភ្មូិមនះបានចជំាសមមះើម ច៉ ស់មេរកសុីអ្វ ីែន៎ មេបានេុយរី

ត មព្ចើនមម៉លះ។ 

អ្នកៃំមេើរខលះបានរក្រកម លើយព្ោវៗ ខលះថាផ្ទះអាមមរិច ខលះថាផ្ទះបារំាង ខលះថាផ្ទះអ្ុងប៉ាង... ខលះថាផ្ទះរៃឋម

ស្តនោី ខលះថាផ្ទះរារការ ខលះថាផ្ទះសំតក ់ខលះថាផ្ទះមៅហាវ យមខតោ។ 

ផ្ទះៃ៏ធំសមមះើមមនះ មព្តរីោំមសចកោមីងឿង ាេៃ់េ់អ្នកៃំមេើរ បានោំកោពី្រួយសំាយមៅមេើមនុសែំី

រួកមព្ចើនជាងមេ។ 

មៅក្កេេេួម៉៉ការមធវើការបានញញមឹជាំ់។ោតម់ធវើំ ញ្ជ េីតិេុយកាកេ់ូទាត់ព្តូវម វង  សាោ ំ ម ើញមៅ

ចមំេញរតិមួយលានមរៀេមេៀត។  

ច៉ ស់ផ្ទះបានរិះឡាន៉៉កអាអ្ូក្ំ៉េមចញ ចេូភ្មូិ មុខរកីជាំ ់ មមើេមេឯងក្ំំព្តង់ចង់ំងាហ ញព្បាំ់

អ្នករតិខាងថា ខលួនមនះមែើយជាអ្នកមកមៅកនងុមហាផ្ទះេមំនើំសមមះើមកនុងអាេិតយមព្កាយ។ 

ឯចកំ្េកេេូី មេបានខវេ់នឹងំញ្ជហ ផ្កទ េ់ខលួនរំស់មេក្ៃរ។ផ្ទះសង់រិតរួច ការកក៏ាន់ក្ត៉នសោួ ចមសោ ើង 

ចនំួនេេូីកម៏ចះក្តថ្យចុះជាេោំំ់។រាេដ់ថ្ាកនលងមៅ  េេូីមព្ចើនោកព់្តវូំញ្ឈំក់្េងឲ្យមធវើការ។វាេសង់ផ្ទះ

ក្ៃេ៉នេេូីមីរមៃរោស ព្ំញាំ់ដៃ ញាំ់មរើងរស់រមវីក កាេព្បំាមួយក្ខមុនបានក្ព្ំសាែ នភ្ជរសាា ត ់ េកុេេូី

មិនៃេ១់០ោកផ់្ង។មីងមព្ំម ោងព្ំុញ ែីុ មម៉ង និងេេូីំីោកម់េៀតបាន៉នការមធវើមៅម ើយ។េេូីក្ៃេមៅ

សោួ ចមសោ ើង ោម នរក្រកអ្វីមព្តរីកោពី្រួយអ្តក់ារមធវើមេ។មៅរតិមរេក្ំកោន មៅរកផ្លវូរស់មផ្ែងៗមេៀត  មម៉ងបានមៅ

សុឹមមកបាយដថ្ាព្តង់ជាមួយ។មៅមរេរួំ ោន មព្កាយមនះ  មេោម ននិយាយអ្វីមព្តរីំញ្ជហ ផ្កទ េ់ព្កុមម ើយ មម៉ងបាន

មផ្ោើមនិយាយ៖ 

- អាេតិយមព្កាយអ្ស់ការមធវើមៅេមីនះ។ហាងព្ំេេ់ផ្ទះមៅ ច៉ ស់។មយើងអ្ស់៉នចាំ់មចញចូេមេៀត

មែើយ។ 

- ខញុ ំទាេ់ព្ចកមែើយ មិនៃឹងជាមៅមធវើឯតមេៀតមេ។មីងមព្ំមតអញូ។ 

- ឯចកំ្េកខញុ ំ ខញុ ំ ព្ត ំ់មៅភ្មូិបាតៃ់ឹងវិញ មៅមមើេកូន ព្ំរនធចូេឆ្ងន ំថ្មមីនះ។ៃេ់ក្ខរិសាខ ខញុ ំមធវើក្ព្ស

វញិ។ែីុបានព្បាំ់។ 

- ោម នហាងឯងមេរកេេូីមេឬ? រូរយួមយើងផ្ង។ (ោងព្ំុញបានសួរ) 



 

 

ររឿង សឹ៊មអ្នកបរឡាន                                                                                               និពនធរោយ រោក អឹ្មថ៊ក 
 

ររឿង សឹ៊មអ្នកបរឡាន                                           - 23 -       និពនធរោយ រោក អឹ្មថ៊ក 

- ៉នក្ៃរ។សុឹមបានម លើយ។កាេរីដថ្ាព្រែសះត៍មុន អាំអូនខញុ ំវាសម ័ព្េចតិោមៅសូមមធវើក្ផ្កំរង់មសាម។មេ

បានម លើយព្បាំ់វាថា មេមិនយកទំាងអ្ស់ោន មេ មែើយមេថាចំាក្ខមព្កាយបានមេឲ្យៃំេឹង  មព្ោះឥ ូវ

មិនទាន់៉ន៉៉សុីនមកៃេ.់..។អាំអូនខញុ ំវាថា វាមិនសងឃឹមបានមៅករំង់មសាមមេ មព្ោះមនុសែមព្ចើន

តស់ មេបានមៅព្តសុេកាេមៅរករស់មៅកំរង់មសាម  ឯមមហាងក្ំំមិនចង់មមើេមុខមយើងផ្

ង។ 

- មមើេំងសុឹមឯង៉នៃឹងមេ មតើព្សុកមេមនុសែអ្តក់ារមធវើ មោះព្សាយៃូចមមោច? 

សុឹមមមើេោ ិកាដៃោត ់រចួនិយាយ៖ 

- មយើង៉នមរេខលីតស់។ខញុ ំ ព្តវូមចញរីមនះម៉៉ងមួយ មៃើមះីមៅេេេួមលាកខញុ .ំ..។មេហ ើយ ខញុ ំសូម

និយាយកាត់ៗ ំនោិចចុះ។មៅព្ំមេសមេ  េេូីកមមករសុេធក្ត៉នស៉េម  សែររី។សែររីជាអ្ងគ

ការរំស់អ្នកេកក់ ល៉ ំងៃូចមយើង។សែររី៉នភ្ជរៈសំខាន់ព្ំមូេផ្ោុំព្កមុេេូីកមមករមៃើមះីការោរ

ព្កមុខលួនៃូចជាទាមទារឲ្យបានព្បាក់ នួ េព្េំ់ព្ោន ់ និងតវ៊ាឲ្យ៉នការមធវើព្េំ់ោន  មែើយកុឲំ្យហាង

រមំលាភ្ឲ្យមធវើការែួសមរេកព្មិត។មំើកមមករតោម នការមធវើ  កមមករមោះព្តវូមៅមសន ើសែរីរ  ឬ៉ន

ស៉េមឲ្យចញិ្ច មឹខលួនំមតោ ះអាសនន មែើយនឹងមៅតវ៊ារារការឲ្យរកការឲ្យមធវើទាេ់ក្តបាន។ឯចំក្េក

មៅព្សុកមយើង មិនទាន់៉នសែររីមនះមែើយ បានជាមយើងមៅក្ំកក្ខញកោន  មែើយមព្សចក្តមេមព្ំើ

ញកញ់បីានតាមចតិោ។មោយខវះអ្ងគការមនះមែើយ  បានជាមយើងអ្ក្េោ តអ្េោូ ង មិនៃឹងមៅេតីព្បាកៃ 

ៃេ់មេមៃញមយើងអាេតិយមព្កាយ ...។ 

- មំើៃូចមនះ សែររីសំខាន់តស់។សមមលងមួយបានំញ្ជជ ក់។ 

- វាជាមថ្លើមមំះៃូងរំស់អ្នកមធវើការរាេ់រូំ មៃើមះីឲ្យ៉នសិេធតិវ៊ាកុឲំ្យ៉នការអ្ត់ឃ្លល ន កុឲំ្យមេរិះជាន់

បានតាមចតិោ។ 

- ព្េំ់សែររី៉នមោេំំេងៃូចោន ឬ? មម៉ងបានសួរំញ្ជជ ក់។ 

- មៅព្សុកខលះមោយេំ់មិនបាននឹងក ល៉ ំងព្ំជារន អ្នកកាន់អ្ំតចបានចាតត់ាំងសែរីរ ឬស៉េម

រំស់មេ មៃើមះីមេព្សួេកាោ ំ់ព្ំជារនឲ្យមៅកនងុស៊ងមេមេៀត មៅព្ំមេសបារំាងរួកោយេុនបារំាង

បានចាតត់ាងំសែររីមួយ រីរ មៃើមះីឲ្យសែររីមនះ ព្ំឆំ្ងងនឹងសែរីរ ឬស៉េមព្ំជារនរិត

ព្បាកៃ។មែតមុនះមែើយបានជាមយើងឮជាញឹកថា  ៉នសែររីខលះមិនព្រមរយួតវ៊ាឲ្យព្ំជារនសុី

ក្ អតមេ ផ្ទយុមៅវិញ មេោកក់ែុំសមៅមេើេូេី ...។ 

- មំើៃូចមនះមយើងព្តវូព្ំយ័តន មិនព្សួេមេ។មម៉ងលាន់៉ត់។ 

- ៃេ់ម៉៉ងមែើយ។សុឹមបាននិយាយត។ខញុ ំេមមមៅ...។សូមមីង ំងែីុ និងមម៉ងឲ្យៃំេឹងខញុ ំផ្ង មំើេង់

ក្តមៅឯតកម៏ោយ។ខញុ ំលាមែើយ។ 

ថារួច សុឹមកស្តោោ កក់ង់កញ្ជច សោ់តរ់ិះខម ឺតសំមៅមៅផ្ទះមលាក ...។ 
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១១- ភ្ញា ករ់លឹក 
ដថ្ារមសៀេម៉៉ងជាងំី រូសនមំើកឡានមៅៃេ់មនទីរមធវើការ... ម ើញសុឹមករុំងក្តមមើេមសៀវមៅអ្ងគុយ

មេើអាសុីំ កញ្ជច សោ់ត។់រូសនចតឡានព្សួេំួេមែើយ  រចួកម៏ៃើរសំមៅមៅសុឹម  សួរថា៖ 

- សុឹមរកម់រឿងតស់ដថ្ាមនះ មិនឮសូរឡានខញុ ំមេឬ? សុខសំាយជាមេ។ 

សុឹមឮសមមលងកង៏ាកមមើេ ំិេមសៀវមៅមែើយម លើយតំ៖  

- ចុះរូសុខសំាយជាមេ? មៅតបាត់ជាងមួយអាេិតយ? ខញុ ំសាម នក្តមិនក្មនរូមំើកឡានមនះ បានជាខញុ ំ

មិនសូវេតិ។ 

- មលាករឹងរូឲ្យរនូំងំអូនមលាកមៅមេងក្កំ...។ 

- មម៉ចសំាយមេ មៅមេងក្កំ។សុឹមបានសួរ។បានកាោ ម ព្តសីមុព្េយកមកមផ្ញើខញុ ំខលះមេ...។ 

- មិនបានមេសុឹមមអ្ើយ ឯងមិនសូវ៉នេុយមោះ។មេើកមនះយ៉ាំ់តស់ ឡានខូច ំូមសំាងមិនសូវ

ព្សួេមសាះ។មោ៉ងមេៀតមព្ំើវក់វកី្តមោងមែើយ  ំនោិចក្កំ ំនោិចេកឹ ូ។ខញុ ំមៅជាំ់នឹងឡាន ោម នហ៊ាន

ឲ្យអ្នកតកាន់រួសមេ ម៉៉ល ះមែើយសុឹមឯង ព្ោន់ក្តមភ្លចកក្នែងមួយមៅរូតខលួន កម៏ព្ំើឯងមៅយកក្ៃ

រ។ 

- ក្ព្កងបានរងាវ ន់ខលះក្ៃរ...។សុឹមបានំញ្ជជ ក់។ 

- ឲ្យក្ៃរក្តតចិតស់។ព្ោន់ក្តផ្កឹកម ោ៉ មព្េឿងកនុង  មិនចង់ព្េំ់ផ្ង។រូព្តវូចាយេុយផ្កទ េ់ខលួនអ្ស់៥០

មរៀេមេៀត។មោ៉ងមេៀត អាេតិយមុនមនះ មៅផ្ទះ៉នធុរៈ។មីងឯងមេមិនព្សួេ មចះក្តចកុមោះ។រូមៅ

ក្កំមេើកមនះ ទំាងមេើសទាេ់មេ កុឲំ្យក្តមលាក  កុអំ្ីមិនមៅមេ...។ចុះសុឹមឯងវញិ មលាកសុឹមឯង៉ន

ថាអ្វីមេៀតមេ? 

- មលាកោម នថាអ្វីមេ។ព្ោន់ក្តមលាកមិនសន ិេធសាន េៃូចមរេមុនមេៀត។ 

- សុឹមឯងសូមមទាសមលាកមៅ។ 

- ខញុ ំរព្៉ំមព្ចើនមេើកមែើយថា ខញុ ំមិនសូមមេ មព្ោះខញុ ំោម នខុស។ 

- សុឹមឯងមៅក្តរងឹៃក្ៃេ។ 

- ខញុ ំការោរសិេធមិសរភី្ជររំស់មយើងព្េំ់ោន ។ 

- មលាកមិនផ្កល ស់សុឹមឯងមេឬ មមើេមៅ? 

- ព្តង់ផ្កល ស់ខញុ ំមិនៃឹងមសាះ មែើយខញុ ំកម៏ិនក្ៃេនិយាយរីមរឿងមនះផ្ង។ក្តតាមខញុ ំសមងាតម ើញតាំងរី

មព្កាយដថ្ាក្ៃេខញុ ំមំើកឡានមៅមុនមោះ មលាកមិនបានរមំលាភ្មេើខញុ ំ មេៀតមេ។ខញុ ំ ំ់រតូឡានផ្កទ េ់

ខលួនមលាកមេៀតមែើយ។មោងមួយកាេមេក្ៃេខញុ ំរនូកូនមលាក ឬមៅេេេួកនូមលាករីសាលាមរៀន 

មែើយដថ្ាសព្៉កអាេិតយ  ខញុ ំបានមៅផ្ទះជាមួយកនូព្ំរនធខញុ ំ ព្សួេជាងមេើកមុន។ឥ ូវខញុ ំ៉នឱកាស

ក្ថ្ទំាព្េសួារខញុ ំមព្ចើន មែើយមិនសូវែតម់នឿយវក់វៃីូចមុនមេៀតមេ  មលាកព្សីកក៏្ព្ំនិយាយមករកខញុ ំ 

រឹងខញុ ំមោយសមោីព្សួេ ក្េងោកយធំៗៃូចមុនមេៀតមែើយ។ 
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- រូខំក្តរយួព្រួយ រយួភ្យ័សាម នក្តព្ត ំ់រីក្កំមកវញិមនះ  ខានម ើញមុខឯងមែើយ។ឯងព្ត ំ់ជា

ព្ោន់មំើមៅវិញ។មនុសែឥ ូវក្ព្ំមព្ចើនតស់។ជាន់មៃើម រមំៀំសុឹមឯងមនះ មិនព្ោន់ក្តផ្កល ស់ ឬ

មៃញមចាេមេ ព្ំក្ែេជាព្តវូ ំុខលះផ្ងមមើេមៅ។រូសរមសើរមលាកសុឹមឯងតស់  ក្ៃេ៉នចតិោេអ

ៃូចមនះ មិនងាយរកមេ មៅហាវ យរមំៀំមនះ...។ 

- ចុះរូឯង ចង់បានមៅហាវ យោយរមំៀំមនះមេ? 

- មម៉ចមិនចង?់ 

- មំើៃូចមនះ ព្តវូខំផ្កល ស់រមំៀំចាស់មចាេ េពឺ្តវូខំមរៀនអានមសៀវមៅ អានកាក្សតៃូចខញុ ំអ្ីចឹង មែើយ

ក្តចង់ៃេ់មយើងមចះៃឹងៃូចោន មៅ  មយើងហ៊ានរកខុសព្តូវ មែើយមនុសែធ្នល ំ់រមំលាភ្រិះជាន់មយើង ក៏

ក្ំរជាចតិោេអវិញ...។ 

- ក្មន សុឹមឯងនិយាយចជំាព្តវូ។ក្ត៉នអ្នកំរឡានតិចតស់ ក្ៃេ៉នេនំិត ក្ៃេមមើេម ើញៃូច

សុឹមឯង។សុឹមឯង៉នៃឹងមេ រួកអាមសៀង រួកអាក្យ៉ម រួករីរោកម់ោះវាចង់មញាសជាងរូមៅមេៀត។

វាេតិក្តមេងមំៀ េតិក្តផ្កឹ ...។មំើវារួំ រូ វាេតិក្តំំួេរូចេូមតៀមចនិោកម់ួយក្កវសិន។មែើយអា

មែងវញិ រិបាករកមេខោកត់ស់។មព្កាមរូកឡានវា ៉នមួយៃំជានិចច អាមោះោម នេតិអ្វីមព្តរី

ឱំៃំព្សាមេ មរេចំាមលាក...។ 

- ោន មិនទាន់យេ់។មែតៃុូចមនះ មយើងព្តវូក្តខំក្កក្ព្ំខលួនមយើងសិន។មព្កាយក្ៃេមយើងភ្ជញ ក់រេឹក  ក្ក

ក្ព្ំៃុសខាតេ់នំិតមយើងបានមែើយ មយើងព្តវូរយួអ្នកៃដេមេៀត។ជាៃំំូងមនះ  រូព្តវូខំមរៀនមមើេ

មសៀវមៅ មំើខវះខញុ ំឲ្យខច ីខលះ។កុេំកុមរេមចាេេមេ ជាងេមំនរ មរៀនសូព្តមៅ។ 

- ចុះសុឹមឯងមមើេមសៀវមៅអ្ីដថ្ាមនះ ករ៏កម់ិនឮឡានរូ...។ 

- ខញុ ំមមើេេមំនៀមេ ល៉ ំ ់ និងចាំ់ក្ខមរ។រូព្តវូការមមើេ ខញុ ំឲ្យខច ី មព្ោះខញុ ំ៉នយកមសៀវមៅព្ំវតោិអាចារយ

ក្ែមមចៀវ មកជាមួយក្ៃរដថ្ាមនះ។  

ថាមែើយ សុឹមបានែុចមសៀវមៅឲ្យរូសន។រូសនយកមៅមមើេ។សុឹមមៃើរឆ្ងា យរីរូសនមៅអ្ងគុយមេើេេ់

ម ើ។រូសនមមើេរកស់លុ ង ព្ំក្ែេបានមួយសនលឹកមលាកលាន់៉ត់ថា៖ “ំតោ ំអាចារយក្ែមមចៀវ ចជំាព្តូវ” រចួ

ោតន់ិយាយមៅកាន់សុឹម៖ "ដថ្ាមព្កាយឲ្យរូខចីមសៀវមៅមមើេមេៀត ...៕ 

 

 

 


