
ដំណឹងអាក្ររ់ 
(Bad News) 

 
ម ៉ោ ងជាង១១ព្រឹក  មរលម្មើរមន្េះមន្ទីរមរទ្យសុខដុម 
ករុំងតែដមំ ើ រការយ៉ោ ងម ញឹក។  មៅឯផ្លូ វចូល 
រ្យន្តសព្ ប់ម្ញៀវ  រ្យន្ត ៉ោ កែូយ៉ោូតាកូរ ៉ោូឡារ ៌ 
សមួយករុំងម េះរួយែព្មង់ម ព្ េះមៅទី្ច ំែ។  
មសទើរតែយន្មទន្ន់ន្់រលែ ់៉ោ សីុន្ព្សួលបួលផ្ង  ន់ា រ 
ខាងអ្នកមបើកបរ ន្រមបើកឃ្ា ងំម ើង មលចបុរសមួយ 
រូបហក់មចញរីកនុងរ្យន្តមកមព្ៅ  រួចមហើយអ្នក ទ្ 
ម េះក៏រែ់យ៉ោ ងរលេះរលងំសមំៅមៅរកជម តើ រយន្ត។  
មៅមលើជញ្ជ ងំខាងស្ត  ំជាប់នឹ្ង ែ់ន់ា រជម តើ រយន្ត 
 ន្រាយម ម្ េះតផ្នកសខំាន្់ៗនន្មន្ទីរមរទ្យន្ទងគនូំ្ស  

តផ្ន្ទី្បញ្ជ ក់រីជាន្់ន្ទងទី្កតន្លងតដលតផ្នកនី្មួយៗតាងំមៅ។  បុរសមងើយមុខ យកនដចងអុលមៅមលើគនូំ្សតផ្ន្ទី្ តាងំរីខាងមលើ 
បផុំ្ែ មហើយន់ញបងអូសព្ មនដចុេះមកមព្កាមយ៉ោ ងមលឿន្   ែ់ទ្មន្ទញ យ៉ោ ងរមងេញ  “សមរ េ្ េះប ទ ន្់!... សមរ េ្ េះប ទ ន្់!...” 
លុេះព្ មនដចុចប៉ោេះនឹ្ងអ្កសរ សមរ េ្ េះប ទ ន្ ់មៅមលើជញ្ជ ងំភ្លល ម  បុរសដកនដមចញរីជញ្ជ ងំមកចុចមលើសញ្ា ព្រួញចងអុលជា 
សញ្ា ម ើងមលើយ៉ោ ងរន្ថឺន្។  ព្ាន្់តែន់ា រជម តើ រយន្តរមបើកភ្លល ម   យម េះែបុលសរុំកចូលមៅខាងកនុងឥែបងអង់  មហើយយកនដ 
ចុចយ៉ោ ងធ្ងន្់មៅមលើគន្លឹេះមលខ៣។  មទន្បងអង់យូរ ព្បអ្បបួ់ន្ព្ជងុក៏មយង យមយើងម ើងវងឹមៅជាន្់ទី្បីនន្អាារមន្ទីរមរទ្យ។ 
មរលមចញរីជម តើ រយន្ត  ព្កមលកម ើញ យកងរកាសន្តទសុខ ន ក់ករុំងករតកបរម េះ  បុរសមយើងតព្សកសួរយ៉ោ ងរហ័ស៖ 
“សុមំន់ស!  មែើកតន្លងសមរ េ្ េះប ទ ន្់មៅខាងណា?” 
បុរសកនុងឯកសណាា ន្សន្តទសុខ មលើកនដចងអុលមៅខាងមវាង  មទ្ើបតែនឹ្ងហា ែ់តែមទន្ន់ន្់ ន្សតីមចញថាយ៉ោ ងមម៉ោចផ្ង  បុរសជា 
ម្ញៀវតព្សកថាអ្រគុ  មហើយតបរមុខមដើរផ្ងរែផ់្ងមៅតាមទ្ទសតដលអ្នកសន្តទសុខចងអុល។  បុរសមន្េះទ្នំ្ងជា ន្វយ័ជាងស្ម 
សទប ន្  ំ សមបុរមមម ព្សតអ្ម រាងខពស់ព្សលេះ  ទឹ្កមុខមគមរញមោយសភ្លរ្័យរន្ធែ់ែកស់លុែ។ ព្ប  ជាដប់ ទី្មព្កាយមក  
ជាមួយដមងហើមហែ់ដងហកន់្ទងមញើសមជាកខនងអាវ  បុរសព្សតអ្ម ន្មកដល់មុខបន្ទប់តដលអ្កសររ ៌ព្កហមមៅរីមលើន់ា រោក់ថា 
សមរ េ្ េះប ទ ន្ ់- Emgergency។  ន់ា របន្ទប់បទទ្ជទែ  ដឹងថាមទន្អាចចូលមៅខាងកនុង ន្មទ្  បុរសមយើងតបរព្  មកមព្កាយវ ទញ។  
មៅរីមុខមគគឺទី្កតន្លងរង់ចរំបស់ញាែទមទែតនន្អ្នកជងឺំតដលករុំងទ្ទួ្លការសមរ េ្ េះប ទ ន្់។  មៅទី្មន្េះ ន្មៅអី្ចនួំ្ន្ ព្ បីំន្ទង 
 ន្មនុ្សសបី ក់អ្ងេុយរួចជាមព្សច … រសតីចណំាស់ ន ក់ករុំងយខំសបឹខសួល មោយ ន្យុវជន្ ន កអ់្ងេុយតអ្បព្បកបមោយ 
ទឹ្កមុខមព្កៀមព្ក ំ   រលំងរីយុវជន្ចនួំ្ន្រីរមៅអី្   ន្រសតីមួយរូបកនុងវយ័ជាងនមៃ្ ន  ំ អ្ងេុយតបរមុខមៅរកន់ា របន្ទប់ សមរ េ្ េះប ទ ន្ ់
តែតកវត្នកលហមលហវដូចជាមនុ្សសភ្លងំ ែ់វ ទញ្ា   អាវ ងខាងមុខ ន្ព្បលក់្មតដលកកមៅមហើយព្បមែកព្បតាក។ 
បុរសច ូំល្មីព្កមលកម ើញ រ ីន ក់មន្េះមរលណា  ក៏សទុេះស្ទ ចូលមកជទែ មហើយបន្លឺយ៉ោ ងរហន្់  “អ្នក ងសុ្រកាត !  មគយ៉ោ ង 
មម៉ោចមៅមហើយ? មែើ ន្មរឿងអី្?” 
 ងសុ្រកតហាក់ភ្លញ ក់ស្ម រែី  ទឹ្កមុខ ងតព្បមកជាសភ្លរញាប់ញ័ររន្ធែ់មតង   ង មោលមោយរអាក់រអួ្ល  “ហអូ  មលកវ ទមសស ... 
ខញុ  ំ... ខញុមំទន្ដឹងមទ្ ... មរលខញុ មំៅដល់ ម ើញាែ់ ... ាែ់មដកដួលមលើអ្តំបងតកវកនុងផ្ទេះ យមៅមហើយ ...  ាែ ់ន្របួស ... ្ម 
...្មមព្ចើន្ណាស់ ... ហូរមកអ្ែ់កប់ ... គួរឱ្យខាល ច ... ាែ់សន្លប់អ្ែ់ ដឹងខលួន្មទ្! ... ខញុខំលមៅឡាន្មរទ្យឱ្យមគ ាំែ ់
មកមន្ទីរមរទ្យមន្េះ ... មរលមកដល់ រួកមគ ាំែ់ចូលមៅកនុងបន្ទប់សមរ េ្ េះប ទ ន្់ ែ់ ... យូរណាស់មហើយ មទន្ ន្ដ ឹំងរី 
ាែ់មស្េះ ... មគឱ្យខញុ ជួំយបមំរញស ំុំតបបបទ្ខលេះឱ្យាែ់ ... តែមព្ៅរីម ម្ េះាែ់ សអីក៏ខញុមំទន្ដឹងតដរ...”  ន្ទយយមរៀបរាប់ដល់ 
ព្ែឹមមន្េះ ងក៏កប់ ទឹ្កមុខ ង ន្សភ្លរជូរចែ់សមមប ើមណាស់   ងម ង្ ក្័រកត ដកដមងហើមធ្ ំ  ហាក់ដូចជាខពំ្បឹងទ្ប់ចទែត 
កុឱំ្យយ។ំ  
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មទន្ឮ របីន្តវាចមទ្ៀែ   យវ ទមសសក៏មដើរមៅទ្ ល ក់ខលួន្អ្ងេុយមលើមៅអី្ 
មៅខាងស្ត នំដ ងសុ្រកាត  មោយទុ្កមៅអី្ទ្មំន្រមួយមៅចម ល េះមគន់ងំ 
រីរ។  បុរស្កមមើលមក រជីាញឹកញាប់   តែ ងមៅតែម ង្ កមុខ 
ស្ង ែ់មសងៀមដតដល។    រចង់មោលោកយខលេះមដើមបលួីងមលម ង 
ន្ទងក ល ចទែតខលួន្ឯងថា រែន្ៈមងេលព្បតហលជាមទន្អី្មទ្ តែ យន្ទយយ 
មទន្មចញ។  វ ទមសសចង់សួរសុ្រកាត ថាមែើ ងមៅជួបរែន្ៈមងេលមោយ 
រមបៀបណា?    ងន្ទយយថាម ើញរែន្ៈមងេលដួលសន្លប់មៅកនុងផ្ទេះ 
 យ ... មែើផ្ទេះ យឯណា? ឬផ្ទេះរបស់រែន្ៈមងេល?  មបើអ្ញ្ចឹ ងតមន្ មែើ 
 ងមៅផ្ទេះរបស់រែន្ៈមងេលមធ្ាើអ្ាីតដរ?  ចមងល់ចក់មព្សេះមរញខួរកាល 
ន្រៈមយើង  តែ  យមទន្ហា៊ា ន្មហើប ែ់សួរមួយ ៉ោ ែ់មស្េះ  មយ៉ោងមទ្ៀែ 
 យខលួន្ឯង ក៏ករុំងតែព្រួយ រមៃរីសុខទុ្កខរបស់រែន្ៈមងេលខាល ងំ 
ណាស់តដរ។  ព្ាន្់តែ ន្ទ្ទួ្លទូ្រស័រទ រីមៅហាា យព្កមុ ំដួង សមបែទត  

សុ្រកាត  ថារែន្ៈមងេល ន្របួសធ្ងន្់ ព្ែូវដឹកចូលបន្ទប់សមរ េ្ េះប ទ ន្់មៅមន្ទីរមរទ្យសុខដុម មហើយឱ្យ យព្សូែមកជាព្បញាប ់ 
វ ទមសសមសទើរ ែ់អ្ស់ព្រលឹង   យរែ់មចញរីការ ទយល័យយ៉ោ ងសមសលើែសសលក់  មបើកឡាន្ដូចមហាេះមកទី្មន្េះ ... សណំាងមហើយ 
តដលមទន្ព្ែូវប៉ោូលីសឃ្ែ់ចប់ឬផាករទន្័យរីបទ្មបើកបរហួសមលប ើន្ក ំែ់កនុងព្កងុ។   
វ ទមសសអ្ងេុយរែ់ព្ មនដខលួន្ឯងមតងមួយៗ មោយទឹ្កមុខមព្កៀមព្កនំ្ទងអារមម ៍ព្ចបូក 
ព្ចបល់  ... រមំរចម េះន់ា របន្ទបស់មរ េ្ េះប ទ ន្់ ខ ងក៏រមបើកម ើង មលចរូបរាងបុរស ន ក ់
កនុងឯកសណាា ន្ជាព្គូមរទ្យ ព្រមជាមួយនឹ្ងស ួំរ  “មែើអ្នកណាជាព្កុមព្គួស្រមលក  
តកវ រែន្ៈមងេល?” 
សុ្រកាត ន្ទងវ ទមសសសទុេះមព្កាកករព្រមាន !  រួកមគ ញ់តខសត្នកម ព្ េះមៅមលើមុខមលក 
ព្គូមរទ្យមោយអាការៈខាា យខាល់ដូចាន   មសទើរតែមទន្ហា៊ា ន្ដកដមងហើមមទ្  ដប ទែចទែតទ្ន្ទឹងរង ់
ចសំ្ត ប់ការព្បកាសដ ឹំង។ 
មលកព្គូមរទ្យសមលឹងមុខបុរស រមួីយគូមន្េះរីមួយមៅមួយបន្តទចមទ្ើបមោលម ើង  “ខញុ ពំ្ែូវ  
ការជួបជាមួយញាែទរបស់អ្នកជងឺំ  មព្ោេះ ន្ការខលេះព្ែូវរទភ្លកា” 
វ ទមសសមលបទឹ្ក ែ់មួយកអឹក ្ន្បីជហំាន្មៅជទែមលកព្គមូរទ្យ  ឱ្ន្កាលចុេះបន្តទច  
មទ្ើបមងើបមុខព្សដី  “សូមជព្ បមលកព្គូមរទ្យ  ព្កុមញាែទរបស់មគសុទ្ធតែមៅ ង្ យ ...  
មរលប ទ ន្់ដូមចនេះន់ក់ទ្ងមទន្ន់ន្់មទ្ ... ខញុជំាមទែតដ៏ជទែសនទទ្ធបផុំ្ែរបស់រែន្ៈមងេល ...  ន្ការអី្ មលកអាចរទភ្លកាជាមួយខញុ ំន្” 
មលកព្គូមរទ្យទ្ ល ក់ស្ម  ទ្នំ្ងជាាម ន្ការមព្ជើសមរ ើស “មបើអ្ញ្ចឹ ង សូមអ្មញ្ជើញ មលកមកតាមខញុ ”ំ  រួចាែ់តបរកាយ  ដំមំ ើ រមចញ 
មៅតាមរមបៀងផ្លូ វនន្មន្ទីរមរទ្យ។ 
វ ទមសសមដើរព្បកទែមៅតាមរីមព្កាយមលកព្គូមរទ្យ  ឯ ងសុ្រកាត ក៏មដើរតាមមគរី មព្កាយព្ែុកៗមៅតដរ  មន់េះជាាម ន្ន្រណាមៅ 
 ងឱ្យរួមដមំ ើ រក៏មោយ។  ប៉ោុ ម ន្ ទី្មព្កាយមក  ដមំ ើ រយព្តារបស់អ្នកន់ងំបី ន្មកបញ្ឈប់មៅរីមុខបន្ទប់មួយ មៅមលើ 
ផាទ ងំន់ា រ ន្ស្ល កជាបន្ទេះមលហៈរ ៌ទឹ្ក សតដល ន្ចរអ្កសររ ៌មមម ថា  មលកមវជជ. មទ្រ អ្ន្ន្ត។  ម ម្ េះមន្េះ វ ទមសស 
ធ្លល ប់ ន្ឮលបថីា ជាព្គូមរទ្យមួយរូបដ៏ជ ំញ។ 
មលកមវជជប ឌទ ែមទ្រ អ្ន្ន្ត ន្ចណំាស់ព្បតហលជទែហុកសទប ន្ មំហើយ  សក់លាយអាចមខ៍ាល   សមបុរសព្ជេះ  ថាង សទូ្លយ  តកវ 
ត្នក្លឺមុែ។   ឌមលកខពស់លមម រាងធ្លែ់ដុេះកាលមោេះបន្តទច  តែដមំ ើ ររហ័សរហួសស្ាហាប់  មទន្ចញ់មកមងកមំលេះម ើយ។ 
មលកអ្ន្ន្តមួយលគន្លឹេះរុញន់ា រឱ្យមបើកចហំម ើង  មហើយលែនដជាសញ្ា អ្មញ្ជើញម្ញៀវន់ងំរីរឱ្យចូលមៅកនុងបន្ទប់មុន្។  មរល 
បុរស រមីយើងចូលផុ្ែរី ែ់ន់ា រ  មទ្ើបមលកមវជជប ឌទ ែចូលមៅតាមមព្កាយ មោយន់ញន់ា របទទ្ផ្ង។  មលកព្គូមរទ្យមដើរយ៉ោ ង 
មលឿន្បងហួសម្ញៀវសមំៅមៅែុការ ទយល័យតដលតបរមុខមៅរក ែ់ន់ា រមចញ-ចូល។  មៅមលើជញ្ជ ងំមព្កាយែុការ ទយល័យមន្េះ  ន្ 
រយួរសញ្ា ប័ព្ែមផ្សងរបស់មលកអ្ន្ន្តជាមព្ចើន្សន្លឹកតដលសុទ្ធតែោក់កនុងស៊ាុមយ៉ោ ងស្អ ែ។ 
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មលកអ្ន្ន្តលែនដចងអុលមៅមៅអី្ន់ងំរីរតដលតាងំមៅរីមុខែុការ ទយល័យ មោយព្សដីថា “សូមអ្មញ្ជើញអ្ងេុយ!”  មហើយមលក 
មដើរមៅខាងមព្កាយែុ។  មព្កាយតដលម្ញៀវន់ងំរីរោកប់ងេុយរួចមហើយ  មលកព្គូមរទ្យក៏អ្ងេុយចុេះតដរ។ 
វ ទមសសន្ទងសុ្រកាត  ញ់តខសត្នកចងដឹ់ងមលើនផ្ទមុខមលកអ្ន្ន្តព្រមាន ។ មលកដុកទ្រ័ហាក់យល់ចទែតម្ញៀវន់ងំរីរមន្េះចាស់  ក៏ចប ់
មផ្តើមកទចចសន្ទ ចូលស្ច់ការភ្លល ម “ខញុ  ំព្គូមរទ្យមទ្រ អ្ន្ន្ត ...”  មោលបម តើ រ មលកហុចនដស្ត ាំែ់មករកវ ទមសសបម តើ រ។ 
វ ទមសសក៏លូកនដន់ងំរីរមៅចប់រលក់នដមលកមវជជប ឌទ ែបន្តទច តាមកទចចស្ា គមន្៍ាន នន្វបបធ្ម៌រួកបចចទមព្បមទ្ស មហើយព្បញាប ់
មធ្ាើការត  ខំលួន្តដរ  “ខញុ ំទ្ តសន្ វ ទមសស” 
មរលមលកអ្ន្ន្តតបរត្នកច ំ  ងសុ្រកាត រហ័សមលើកហែថព្ប ម  “ជព្ បសួសតិ៍  ងខញុ  ំដួង សមបែទតសុ្រកាត ” 
មលកមវជជប ឌទ ែមលើកនដសរំេះែបមក ងកញ្ា វ ទញ  មហើយមោលបន្ត “កនុងមរលឥ ូវមន្េះ ស្ថ ន្ភ្លររបស់មលកតកវ រែន្ៈ 
មងេល  រំុគួរឱ្យ រមៃណាស់ណាមទ្ ... មលក ន្រួចផុ្ែរីមព្ាេះថាន ក់កនុងព្ាមន្េះមហើយ...”   ន្ឮដល់ព្ែឹមមន្េះ  ម្ញៀវន់ងំរីរហាក ់
 ន្ធូ្រព្ទ្ូងបន្តទច  តែរួកមគមទន្ន់ន្់ ន្ព្ស្យទឹ្កមុខផ្ង  វាចមលកអ្ន្ន្តក៏លន្ប់ន្ត “មព្ាេះថាន ក់តដលមកើែម ើងកនុងន្ងមន្េះ  
អាចចែ់ទុ្កថាជាមរឿងប ទ ប់បន្សបំ៉ោុមណាណ េះ  មបើមព្បៀបមធ្ៀបនឹ្ងស្ថ ន្ភ្លរជងឺំតដលាែ់ករុំងវលងកាែ់។ 
“មលករែន្ៈមងេលធ្លល ប់ ន្សុឱំ្យរួកមយើងទុ្កមរឿងមន្េះជាការ ៍ស ង ែ់  តែខញុគំទែថាលមមដល់មរលតដលអ្នកជទែសនទទ្ធរបស់ាែ់ 
 ន្ដឹងរីការរទែ មដើមប ីន្ឱ្កាស មព្ែៀមលកខ ៈផ្លូ វចទែត ន្ទងអាចត្រកាាែ់ឱ្យ ន្លអផ្ង...”  មលកអ្ន្ន្តបងអង់សមតី  ាែ ់
ម ង្ កមមើលព្ មនដរបស់ាែ់តដលោក់បរញ្ជួ សចូលាន បន្តទច  មទ្ើបមងើបមុខសមលឹងបុរស រនី់ងំគូមោយតកវត្នកព្សងូែព្ស្ែ ់ 
“មលករែន្ៈមងេលករុំងរងនូ្វជងឺំមហារកីយ៉ោ ងធ្ងន្ធ់្ងរ មរលមវលតដលមៅសល់របស់ាែ់ ន្មទន្មព្ចើន្មទ្... ” 

សុ្រកាត ន្ទងវ ទមសសភ្លន្់ភ្លងំស្ម រែីដល់ថាន ក់ាងំអ្ណាត ែសតីអ្ាីមទន្មចញ  ទឹ្កមុខមគមសលក 
ស្ល ងំ  មបើកត្នកសមលឹង្័រកតមលកអ្ន្ន្តហាកម់ទន្ចង់មជឿនូ្វអ្ាីតដលមលក ន្ន្ទយយមចញ 
មកមុន្មន្េះ។  
មលកព្គូមរទ្យក៏មរៀបរាប់ជាបន្ត “មលករែន្ៈមងេល ន្ជងឺំមហារកីគល់មោេះមវៀន្ colon 
cancer តែជងឺំ ន្រាលោលបផំាល ញដល់សររីាងេខាងកនុងមផ្សងមទ្ៀែជារទមសសគឺម្លើម ... ជងឺំ 
មន្េះ ភ្លគមព្ចើន្គឺមកើែ ន្ចមំោេះមនុ្សសតដល ន្អាយុចប់រីហាសទប ន្ មំ ើងមៅ ... វាជា 
មរឿងអ្កុសលណាស់តដលមលករែន្ៈមងេលព្ែូវមករងជងឺំអ្្រ័ាមន្េះន់ងំមកមងវយ័... មបើអាច 
តាមោន្ដឹងតាងំរីដបូំង ជងឺំមន្េះព្បតហលជាអាចរយ លឱ្យសេះមសប ើយ ន្ ប៉ោុតន្តទ្ព្ តំែ 
មលករែន្ៈមងេលចូលខលួន្មករទន្ទែយសុខភ្លរមៅមន្ទីរមរទ្យមន្េះ  សភ្លរជងឺំរបស់ាែ់ ន្ 
្ន្ចូលដល់ដណំាក់ កាលចុងមព្កាយមៅមហើយ ... ឱ្កាសមជាគជ័យនន្ការរយ ល ន្ 
សតួចមសតើងបផុំ្ែ គឺមទន្ដល់ព្ ភំ្លគរយផ្ងមទ្ មព្ោេះសររីាងេខាងកនុងរបស់ាែ់ ន្ទ្ទួ្លរង 
នូ្វការបផំាល ញយ៉ោ ងធ្ងន្់ធ្ងររីការរាែែាែនន្មកាសទកាមហារកី...”   

ដល់ព្ែឹមមន្េះ  វ ទមសសព្ស្ប់តែសួរកាែ់សមតីមលកព្គូមរទ្យ “សុមំន់ស មលកមវជជ ប ឌទ ែ ...  
មែើរែន្ៈមងេល មគ ន្ដឹងមរឿងមន្េះតាងំរីមរលណាមកតដរ?” 
មលកអ្ន្ន្តបញ្ជ មៅមលើ ៉ោ សីុន្ករំយុទ្រ័បន្តទច មទ្ើបមវលើយែប  “មលករែន្ៈមងេល ន្ 
ចូលមករទន្ទែយសុខភ្លរដបូំងមៅន្ងទី្២ តខមទ្ុ  ... គឺមទ្ើបតែជាងមួយតខមុន្មន្េះឯង ...  
មោយមលកចប់អារមម ៍ថា សុខភ្លរមលក ន្ការចុេះមខាយ មចេះតែមហវហែ់  អ្ស់ 
ក ល ងំជាញឹកញាប់ ... រួកមយើងក៏ ន្មធ្ាើការរទន្ទែយវ ទភ្លគយ៉ោ ងលអទែលអន្់បផុំ្ែ មទ្ើបផ្តល់ 
លទ្ធផ្លដល់ាែ់កនុងរយៈមរលបីន្ងមព្កាយមក គឺន្ងទី្៥ តខ មទ្ុ  ... មលករែន្ៈមងេល 
 ន្ទ្ទួ្លយកដ ឹំងអាព្កក់មោយអារមម ៍នឹ្ងន្រ ... កាលម េះ ាែ់មៅសល់មរល 
ព្បតហលជាបីមៅបួន្តខ ... មបើាែ់ព្រមទ្ទួ្លយកការរយ ល យ៉ោ ងមហាចណាស់ ក៏ 
ព្បតហលជាអាចរន្យរជីវ ទែាែ ់ន្ប៉ោុ ម ន្តខជាបតន្ថមមទ្ៀែតដរ  ប៉ោុតន្តាែ់បដទមសធ្មទន្ 
ព្រមទ្ទួ្លការរយ លមទ្ ព្រមន់ងំសុឱំ្យរួកមយើងលក់ស្ថ ន្ភ្លរជងឺំរបស់ាែ់ជាការ ៍ 
ស ង ែ់មទ្ៀែផ្ង ... រួកមយើងមាររសទទ្ធទន្ទងការសមព្មចចទែតរបស់អ្នកជងឺំ មទ្ើបមធ្ាើតាមស ូំមររាែ់រហូែមក។ 
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“តែឥ ូវមន្េះ សុខភ្លរាែ់ចុេះព្ទ្ុឌមព្ន់មខាល ងំណាស់  មលឿន្ជាងការតដលខញុ ំន្គទែទុ្ក  ... អាចបណាត លមករីការសព្ ក 
ន្ទងហូបចុកមទន្ ន្ដទែដល់ ... មលករែន្ៈមងេលតលង ន្លទ្ធភ្លរមមើលត្ន់ខំលួន្ឯង ន្មទ្ៀែមហើយ  មលកព្ែូវការ ន្អ្នក 
មមើលត្រកា មដើមបសីព្ លការល ំកន្ទងបមញ្ច ៀសនូ្វមព្ាេះថាន ក់មផ្សងៗ តដលអាចមកើែ ន្ ដូចជាមរឿងកនុងន្ងមន្េះជាមដើម ... 
 “សភ្លរព្សួចព្ស្វនន្ជងឺំ ន្មធ្ាើឱ្យប៉ោេះោល់យ៉ោ ងខាល ងំដល់ព្បរ័ន្ធរាងកាយ  គឺាែ់អាចនឹ្ងធុ្អំាហារ មទន្ចង់បរ ទមភ្លគ ... ព្បរ័ន្ធ 
្មរែ់ចុេះមខាយ មធ្ាើឱ្យសោំធ្្មចុេះន់បន្ទង ន្មរលខលេះអាច ន្ការខាេះ្មឬខាេះអុ្កសីុតហសន្មៅចទញ្ចឹ មខួរកាល 
បណាត លឱ្យ ន្ការវ ទលមុខឬ ែ់ស្ម រែី ... មហើយការចុេះមខាយនន្ព្បរ័ន្ធផ្លទែ្មព្កហមអាចមធ្ាើឱ្យ ន្បញ្ហ ្មព្ក

 -

កក  
មបើ ន្ការោច់ហូរ្ម ជារទមសសគឺការហូរ្មមៅកនុងសររីាងេខាងកនុង អាចបងកផ្លអាព្កក់ដល់ាែ់មព្ចើន្ណាស់...”  
ន្ទយយដល់ព្ែឹមមន្េះ មលកអ្ន្ន្តក៏ចប់មផ្តើមស្រុបមសចកតី  “ខញុគំទែថា ព្កុមញាែទរបស់ាែ់គួរ ន្សទទ្ធទដឹងរីមរឿងន់ងំអ្ស់មន្េះ ... 
ខញុសូំមសតមតងនូ្វការមស្កស្ត យចមំោេះស្ថ ន្ភ្លរមលករែន្ៈមងេល ... ខញុ ំន្ឱ្យមគបញ្ជូ ន្ាែ់ មៅស្ន ក់មៅបន្ទប់រទមសសមហើយ 
គឺបន្ទប់៤២៦ ... មលកន្ទង ងអាចចូលមៅសួរសុខទុ្កខាែ់ ន្  តែាែ់អាចករុំងសថទែកនុងសភ្លរទ្ន្់មខាយមៅម ើយ ... មបើអ្នក 
ន់ងំរីរឬព្កុមញាែទរបស់មលករែន្ៈមងេល ន្ការចង់រទភ្លកាអ្រីំបញ្ហ មផ្សងៗ ន់ក់ទ្ងដល់អាការជងឺំរបស់ាែ់គឺអាចន់ក់ទ្ង 
មកខញុ ំន្ព្គប់មរល”  មោលចប់ មលកព្គូមរទ្យក៏មព្កាកករម ើង ជាសញ្ា ថាកទចចរទភ្លកា ន្ចូលដល់ទី្បញ្ចប់មហើយ។   
វ ទមសសន្ទងសុ្រកាត មព្កាកករម ើងតដរ។  មលកអ្ន្ន្តមដើរមចញរីមព្កាយែុមកមបើកន់ា រជូន្ដមំ ើ រម្ញៀវ។  មុន្នឹ្ងតបរព្  ចក 
មចញរីបន្ទប់ ន្រៈន្ទង រមីយើង ន្មលើកនដសរំេះល ន្ទងត្លងវាចអ្រគុ ដល់មលកមវជជប ឌទ ែផ្ងតដរ។  ប ទ បម់ករួកមគក ៏
បម តើ រាន ព្ែសង ម ើងមៅជាន្់ទី្បួន្នន្អាារមន្ទីរមរទ្យ។ 
បន្ទប់៤២៦ គឺជាបន្ទប់មួយកនុងចមំណាមបន្ទប់រទមសស VIP ដនទ្មទ្ៀែនន្មន្ទីរមរទ្យសុខដុម  គឺ ន្បោំក់មៅមោយឧបករ ៍ 
រយ លដ៏ទ្មំន្ើបបផុំ្ែន្ទងមព្គឿងស ហ្ រមឹដ៏ព្ប ីែមទន្ចញ់បន្ទប់សណាា ារផាក យព្ មំ ើយ។  មរលវ ទមសសន្ទងសុ្រកាត មបើកន់ា រ 
ចូលដល់កនុងបន្ទប់   រវីយ័មកមង ន ក់ ន្មុខ ែ់ព្សស់បស់  សថទែកនុងឯកសណាា ន្គទលនុ្បោា យទកា ន្មចញមកទ្ទួ្លរាក់ន់ក់    

“ជព្ បសួសតិ៍!  អ្មញ្ជើញមកសួរសុខទុ្កខមលករែន្ៈមងេល តមន្មទ្?  
មលកមទ្ើបតែមគងលក់អ្មាញមទញមន្េះឯង ...មលក ន្ទ្ទួ្លថាន បំ ំែ ់
ការកឺចប់ន្ទងថាន រំ ង ប់អារមម ៍ មដើមបឱី្យមលកសព្ កឱ្យ ន្មព្ចើន្ 
ព្បតហលជាមួយរយៈមរលតព្កលមទ្ៀែមទ្ើបមលកអាចភ្លញ ក់ដឹងខលួន្ ... 
មបើមលកអ្នកន់ងំរីរចង់មៅកដំរាែ់  សូមអ្មញ្ជើញតាមសព្មួល ចា៎ ...” 
វ ទមសសងក់កាល  “ ទ្ា៎ ខញុចំង់មៅកដំរមគបន្តទច” 
 រគីទលនុ្បោា យទការូបព្សស់ក៏ញញឹមបន្លឺ   “មបើអ្ញ្ចឹ ង  ងខញុសុំមំចញ 
មៅមព្ៅសទន្មហើយ ... មបើ ន្ការអី្ សូមមលកចុចក តឹ ងមៅមលើកាល 
តព្គនុ្េះចុេះ  រួកខញុ នឹំ្ងមក ដល់ភ្លល ម ...”   ងចងអុលមៅប៊ាូែុងរ ៌សមួយ 
តដលមៅមលើ ជញ្ជ ងំជាប់នឹ្ងកាលតព្គអ្នកជងឺំ។ 

វ ទមសសងក់កាលមតងមទ្ៀែ  “ ទ្ា៎ អ្រគុ អ្នក ង ... សូមអ្មញ្ជើញចុេះ” 
 ងគទលនុ្បោា យទកាកប៏ងាទលកាយម េះជហំាន្មៅមបើកន់ា រមចញមព្ៅ  
មោយមទន្ម្លចបទទ្ន់ា របន្ទប់យ៉ោ ងជទែដូចមដើមវ ទញ។ 
ឥ ូវមន្េះ កនុងបន្ទប់មៅសល់តែបុរស រមួីយគូករុំងករព្ទឹ្ងដូចរូប 
ច ល ក់ ទឹ្កមុខព្បកបមោយទុ្កខមស្ក ត្នកព្កហមរលីងរមលង សមលឹង 
ឥែព្រទចមៅមលើរូបអ្នកជងឺំតដលករុំងមគលក់ឥែកមព្មើកមៅមលើតព្គ។ 
ន្ង ន្  ំច់រសមីចងំ ចស្ចចូលតាមកញ្ចកប់ងអួចមកបំ្ លឺបន្ទប់ន់ងំ 
មូលយ៉ោ ងព្សទ្ន្់ ... បុរសរងមព្ាេះមករី្ូមទវាលសបូវ  ឥ ូវមន្េះមគតលង 
 ន្មុខ ែ់ព្បលក់ព្បលូសមោយមលហទែដូចមុន្មទ្ៀែមហើយ  តែតបរ 
ជា ន្នសបរ ៌សរុជុំថំាង ស ន្ទង ន្ បង់បទទ្របួសែូចៗរីរមៅមលើថាព ល់ 
តកបរគុមពព្ែមចៀកខាងស្ត ។ំ ព្  របស់មគសថទែមៅមព្កាមកព្ ល្ួយជាសរំែ់រ ៌សតដលដ ត ប់រីចុងមជើងមកដល់ព្ែឹមព្ទ្ងូ។   
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មគោក់អាវនដខលី កមូលរ ៌មខៀវខចីជាឯកសណាា ន្អ្នកជងឺំ ... នដស្ត បំែ់ោកគ់ងមលើ ព្ទ្ូង មលើខនងនដមវាងតដលោក់ស តូ កតាម 
ដងខលួន្  ន្មោែមជុលបន្តជាមួយនឹ្ងតខសបម ត ងមសរ ៉ោូម ... ែ ំក់មសរ ៉ោូមករុំងទ្ ល ក់ខលួន្ែក់ៗ  មហើយហូរសន្សមឹៗ ចូលមៅកនុងរាង 
កាយអ្នកជងឺំ។ មគហាក់មគងលក់យ៉ោ ងស៊ាប់ណាស់មៅមហើយ  ដមងហើមព្ស្លៗមសមើៗ  នផ្ទមុខតដល ន្សភ្លរមសលកស្ល ងំ ហាក់ ន្ 
ភ្លរសងប់សងួែបន្តទចផ្ង មធ្ាើឱ្យ អ្នកតដលករុំងតែសមលឹងមគ ន្មសចកតីកតុកកតួលកនុងចទែតឥែឧប ។  

ប ទ ប់រីករមសងៀមមោយកតីភ្លល ងំ្លឹកអ្ស់មរលជាយូរ  វ ទមសសព្ស្ប់តែភ្លញ ក់ នឹ្ក 
ម ើញដល់ រតីដលករតកបរកាយ  មគតបររក ងមហើយបន្លឺែទចៗ  “អ្នក ង 
សុ្រកាត  សូមអ្មញ្ជើញអ្ងេុយ” មគលនដចងអុលមៅមៅអី្ស្ ុងតដលមៅស្ត  ំ
នដតព្គអ្នកជងឺំ។ 
 ងសុ្រកាត ហាក់ដូចមទ្ើបភ្លញ កស់្ម រែីរីការយល់សបតិ៍   ងដកតខសត្នករីរងាង់មុខ 
រែន្ៈមងេល មកសមលឹងមុខវ ទមសសបន្តទច មទ្ើប្កមចញមៅសមលឹងបងអួចវ ទញ  ែ ់
 ងបន្លឺវាចយ៉ោ ងមខាយ  “មទន្អី្មទ្ ... ខញុគំទែថាព្ែលប់មៅវ ទញមហើយ ... ន្ងមន្េះ 
មលកមទន្ ច់ ព្ែលប់មៅព្កមុហ៊ាុន្វ ទញមទ្  សូមមៅកដំរមទែតរបស់មលកឱ្យលអចុេះ” 
មោលចប់  ងតបរមមើលមៅរែន្ៈមងេលមតងមទ្ៀែ មហើយបព្មងុ តបរខលួន្មដើរមចញ 
តែ ព្ែូវវ ទមសសព្សដីឃ្ែ់  “អ្នក ងសុ្រកាត   អ្នក ង ន្ទឹ្កមុខមទន្លអមទ្ ... 
ឬមបើរំុម េះមទ្ ចខំញុ ជូំន្អ្នក ង ព្ែលប់មៅវ ទញ” 
 រទុី្ចដមំ ើ រ  អារមម ៍ ងរមំជើបរជួំល  តែខមំោលបន្លប់  “មទន្អី្មទ្  ខញុអំាចមៅ  

មោយខលួន្ឯង ន្ ... អ្រគុ មលកមហើយ  មលកក៏ ន្ទឹ្កមុខមទន្លអជាងប៉ោុ ម ន្ តដរ ...មលកមៅមមើលការខុសព្ែូវទី្មន្េះមហើយ” 
វ ទមសសមៅតែមទន្អ្ស់ចទែ  មគមលើកនដចងអុល  “អាវអ្នក ងព្បលក់សុទ្ធតែ្ម ... មបើអ្នក ងមទន្ព្បកាន្់មទ្ សូមយកអាវមព្ៅ 
របស់ខញុ មំន្េះោក់រីមលើមៅ  មដើមបកុីឱំ្យមគយល់ព្ចលឬំសងសយ័ថា អ្នក ងមទ្ើបនឹ្ងមករីព្បព្រឹែតឃ្ែកមមមៅឯណា ...”  បុរសមោល 
ផ្ង ព្សវាមោេះអាវមព្ៅតដលចហំព្ទ្ូងព្ស្ប់ ហុចព្បគល់មៅឱ្យ ងមៅ ហាា យព្កមុផំ្ង។ 
សុ្រកាត លូកនដមកទ្ទួ្លយកអាវតដលកាែ់មដរមចញរីព្កណាែ់មដនឹ្មរ ៌សរីហែថបុរសព្បធ្លន្តផ្នកផ្សរាផ្ាយន្ទងទី្ផ្ារនន្ 
ព្កុមហ៊ាុន្ ង។   រចីង់ញញឹមត្លងអ្ ំរគុ ដល់ការយកចទែតទុ្កោក់របស់អ្នកកមំលេះ  ប៉ោុតន្តស្ច់ដុមំលើនផ្ទមុខ ង ន្សពឹក 
ាងំអ្ស់មៅមហើយ   ងញញឹមមទន្មចញ  អាចព្ែឹមតែវាចខសបឹៗថា  “សុ ំអ្រគុ មលកមព្ចើន្ ... ខញុលំសទន្មហើយ”  មោលចប ់
 ងចកមចញរីបន្ទប់អ្នកជងឺំយ៉ោ ងមលឿន្។ 
មទន្តមន្ ងមទន្ចង់មៅជទែរែន្ៈមងេលមទ្  ងចង់មៅមមើលត្ន់មំគខាល ងំណាស់ ...  ងចង់រង់ចដំល់មរលមគភ្លញ ក់ដឹងខលួន្ម ើង 
មដើមប ីងអាចបរ ទយយព្ ប់មគអ្រីំចទែតរបស់ ង តែ ងក៏មទន្ដឹងថាព្ែូវព្បែទបែតទខលួន្តបបណា កនុងឋាន្ៈជាអ្ាីមៅចមំោេះមុខបុរស 
ន់ងំរីរម េះ ... វ ទមសសមុខតែចង់ដឹងថា មហែុអី្ ង ន្ជួបន្ទងជួយរែន្ៈមងេល ... មែើ ងគួរបកព្ស្យព្ ប់មគថាដូចមមតច? 
ព្សស់ព្សី ន្អារមម ៍ថាអ្ស់ក ល ងំ កឺចបច់ងក់អួែ ...  ងចង់តព្សកយណំាស់!   ចង់ទ្ ល យភ្លរត ន្សទេះតដលកកមៅកនុង 
ព្ទ្ូង ... មលើមលកមន្េះ មែើ ន្អ្នកណាយល់ចទែត ងមទ្? 
សុ្រកាត ចុេះមៅជាន្់មព្កាម ដល់កតន្លងទ្ទួ្លម្ញៀវន្ទងផ្តល់រែ៌ ន្របស់មន្ទីរមរទ្យ  ងសុឱំ្យមគយករ្យន្តមកឱ្យ ងវ ទញ។   ង 
 ន្ម េះបង់យន្ជនំ្ទេះមចលមៅខាងមព្កាយមន្ទីរមរទ្យ មោយព្ាន្់តែហុចកូន្មស្រឡាន្ឱ្យមៅ យកងសន្តទសុខ ន ក់ មព្ោេះ 
 ងព្បញាប់ព្បញាល់រែ់សស្ល ក់សសលន្់មៅតាមរមទ្េះតដលព្កុមសមរ េ្ េះករុំងរុញ រូបកាយសតូកសតឹងរបស់រែន្ៈមងេលចូលមៅកនុង 
ជម តើ រយន្ត។ 
រង់ចពំ្បតហលដប់ ទី្ រ្យន្តរបស់ ងក៏ព្ែូវ ន្មគ មំកដល់។  មព្កាយមរលត្លងអ្ ំរគុ  ន្ទងឱ្យព្ ក់រ ា្ ន្់ដល់អ្នក  ំ
យន្ជនំ្ទេះមកព្បគល់ឱ្យ ង សុ្រកាត ចូលកនុងរ្យន្ត មបើកមចញវងឹមៅ។ 
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