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រថយន្តភស្ហពណ៌ក្រហម  បាន្បរចូលទៅរនុងបរទិេណភូមិក្ រ្ឹះដ៏ស្តុរស្តមភមួយនា 
ស្ង្កា ត់ភនទំពញថមី។ ទៅពីមុខតួទ្ហដ្ឋា ន្ដទ៏ទំន្ើបធចំង្គងររង មាន្វាលទមម និ្ងសួ្ន្ 
ឱទាន្ដ៏ក្ស្ស់្ក្បណីត លមអទដ្ឋយរូន្ក្ស្ឹះក្បរបទដ្ឋយផ្កា ទស្តុបបុល (ក្ពលិតស្)  
និ្ងផ្កា លចំង់ររីរហង់លាយចក្មរឹះគ្នន  ទៅជុេំញិឧបររណ៍បាញ់ទររដដលរចនាទចញ 
ជារូបផ្កា ឧបបុលពណ៌មាស្ ក្ពួស្ស្រសស្រទររក្បាដំខែទ ើងទៅទលើអាកាស្។  
សុ្ភង្គកាត បញ្ជា យាន្ឱយលូន្ទលឿន្ទមៅ ទលើផ្ៅូ េទៅចទនាៅ ឹះសួ្ន្ផ្កា  ទ ព្ ឹះទៅទីចណំត 
រថយន្តដដលស្ថិតទៅចទំហៀងខាងស្ត សំន្ផ្ទឹះ។   បនាទ ប់មរនាររីយ៏ាក្ាចរចូលទៅ 
រនុងទ្ហដ្ឋា ន្  ឆ្ៅងកាត់ាមបន្ទប់ទទួលទភញៀេដដលបង្កហ ញទដ្ឋយឥតលារ់ទលៀម 
នូ្េភាពថាុ ទំថាើងរបស់្មាា ស់្ផ្ទឹះ ... រក្មាលក្ពំនិ្ងទក្្ឿងស្ង្កហ រ រមសុ្ទធដតធុន្សថៅ នា ំ
ចូលមរពីបរទទស្។  ទៅចទនាៅ ឹះទូរ Cabinet ដ៏ក្បណីតពីរដដលដ្ឋរ់ាងំេតថុ សិ្លបៈ 
លអៗ សចនទចញពីដរេចរសណដចងចងំពន្ៅឺទក្ោងក្ោយ  មាន្រូបចមាៅ រ់ទាញីទមម ល 
មួយ្ូ  រចនាទចញពីថមដរេពណ៌ស្ មាន្ដរេដភនរជា្ុជធមមជាតិពណ៌ទមម ទងំ 
ក្គ្នប់  ស្ដំញងបញទធិ្នំាប់មនុ្ស្ែទងំពួងដដលបាន្ចូលមរដល់។ 

នាងរញ្ជា ទដើររលឹះរលាងំបក្មរងន្រងទ ើងជទណតើ រទៅទលើ  ក្ស្ប់ដតមាន្ស្ទំលងមួយដក្ស្រទៅនាងពីទក្កាយ  “សុ្ភង្គកាត !  ទហតុអី 
សថៃទន្ឹះ រូន្្ប់ក្តលប់មរផ្ទឹះ?” 
នារទីរមងដបរក្បាណទៅររមាា ស់្ស្ទំលង ដដលជាង្គស្តីមួយរូបមាន្េយ័ក្បមាណជាងោរ់រណ្តត លមនុ្ស្ែ  ភ័ង្គរតក្ស្ស់្ក្ស្ទន្់ស្ៅូតបូត  
ដតទៅទពលគ្នត់បាន្ទ ើញមុខនាងក្រមុទំពលណ្ត រតីបារមភបាន្ទលចទ ើងយា៉ា ងចាស់្ទលើដផ្ទមុខង្គស្តីចណំ្តស់្ គ្នត់សួ្រយា៉ា ងរហ័ស្  
“ពុទទធ រូន្ ... ទន្ឹះរូន្មាន្ទរឿងអី ... ទម៉ាចរ៏ ... ទររមុខអាក្ររ់ទម៉ាៅឹះ...”    
សុ្ភង្គកាត ខកំ្បរងញញរម ទដើមបលួីងចិតតមាត យរុឱំយបារមភ  “អត់មាន្ទរឿងអីទទ មា៉ា រ”់  
ង្គស្តីចណំ្តស់្ខិតចូលជិតនាងក្រមុ ំ មុខកាន្់ដតស្ដមតងរតីក្ពួយ  “រូន្ទៅយរអាេន្រណ្តមរោរ់ បាន្ជាធរំលុងយា៉ា ងទន្ឹះ?” 
សុ្ភង្គរតខបំន្តស្ន មញញរមទងំលបំារ  ខនិំ្យាយដបបរួស្រាយ  “មិតតរបស់្រូន្មាន រ់ មាន្ទក្គ្នឹះថ្នន រ់ចរាចរណ៍ ... រូន្បាន្ជួយជូន្ 
ទៅមន្ទីរទពទយ ... ទ្មាន្សុ្េតថិភាពទហើយ ... ដតអាេរូន្ក្បលារ់មមខៅឹះៗ  ទទើបស្ា មីទ្ឱយអាេទន្ឹះមររូន្ទដើមបោីរ់ពីទក្ៅ ... 
សុ្ទំទស្អនរមា៉ា រ់ ... រូន្ទទើបន្រងទចញមរពីទពទយ រូន្សុ្ទំៅងូតទររសិ្ន្ទហើយ!”  ទោលទស្ទើរមិន្ទន្ផុ់្តមាត់  នាងរញ្ជា ស្ទុឹះរត ់
ទ ើងជទណតើ រ ទ្ចទចញពីមាត យភាៅ ម  ទក្ោឹះខាៅ ចគ្នត់សួ្រនាទំក្ចើន្ទទៀត។ 
អនរក្សី្សុ្មនាទ រាមស្មៅរងទមើលរូន្ទដ្ឋយដរេដភនរក្ពួយបារមភ  គ្នត់ទជឿោរយនាងក្រមុដំតហាសិ្បភា្រយប៉ាុទណ្តណ ឹះ  រនុងចិតតគ្នត ់
ដរងចាស់្ថ្នមាន្ទរឿងទលើស្ពីអាីដដលគ្នត់បាន្ឮ ដតគ្នត់ទប់ចិតតមិន្ទ ើងជទណតើ រទៅាមទដញទដ្ឋលជរំតិសួ្រការណ៍នាងភាៅ មទទ  
ទក្ោឹះសុ្ភង្គកាត ជាមនុ្ស្ែមាន្ឹះ ឬទបើទៅាមដបបមិន្សូ្េពិទរាឹះ្ឺ រាលរ រង ាងំពីតូច  ចូលចិតតទដ្ឋឹះក្ស្យបញ្ជហ អាីៗទដ្ឋយខៅួន្ឯង 
ទបើនាងមិន្ក្ពមទធាើអាីមួយទហើយ ទទឹះជាបងខយំា៉ា ងណ្តរ៏ឥតក្បទយាជន្៍ ដតទបើនាងចង់ទធាើអាីមួយេញិ ទទឹះជាឃាត់យា៉ា ងណ្ត 
រ៏មិន្ជាប់ដដរ ... កាន្់ដតបងខណំ្តស់្  លទធផ្លមុខដតរ រតដតផ្ទុយបង្គញ្ជា ស្មិន្ខាន្។  មា៉ាងទទៀត សុ្ភង្គកាត ជាមនុ្ស្ែទខពើមមន្ទីរទពទយ 
បផុំ្ត ឱយដតបាន្ចូលទហើយ  ទពលទចញមរេញិ  ក្តូេរត់រររដន្ៅងងូតទររឱយបាន្្បប់ផុំ្ត។ 
ចូលដល់រនុងបន្ទប់ដទំណរនាងកាលណ្ត  សុ្ភង្គកាត ក្បញាប់ទដ្ឋឹះស្ទមៅៀរបោំរ់ទដើមបជីក្មឹះកាយ។ ទពលទ ើញស្ន មមមក្បលារ ់
ទលើអាេ នាងលាន្់មាត់ “ស្ណំ្តងទហើយ ដដលអនរមា៉ា រមិ់ន្បាន្ទ ើញអាេក្បលារ់មមទន្ឹះ  រុអីំគ្នត់ចាស់្ជាគ្នងំទបឹះដូង 
មិន្ខាន្!” 
ដបូំងនាងបក្មរងទបាឹះអាេទៅរនុងរង្គន្តរដ្ឋរ់ស្ទមៅៀរបោំរ់ក្បលារ់ ទដើមបទុីរឱយអនរបទក្មើយរទៅទបារស្មាអ ត  ក្ស្ប់ដតនាងទញ 
អាេយរមរកាន្់ពិនិ្តយទផ្អៀងផ្អងទលើសដេញិ ... នាងដរដទងហើមធ ំ ទធាើមុខក្ស្ទោន្ ... អាេទន្ឹះមាន្ក្បលារ់មមរបស់្អនរដដល  
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នាង្ិតទងំយបទ់ងំសថៃ ... វាបាន្ប៉ាឹះោល់យា៉ា ងជិតស្និទធន្រងរាងកាយរបស់្ទ្  បាន្ទងំរង  
នូ្េទររដភនររបស់្នាងរាប់រយតណំរ់  ដដលក្ស្រ់យា៉ា ងទខាៅ ចផ្ាចទំោឹះទ្ទទៀតផ្ង... ទតើ្ួរ 
លាងស្មាអ ត បទំភៅចស្ៅ រស្ន មទងំអស់្ទន្ឹះទចល ទហើយចត់ទុរថ្នគ្នម ន្ទរឿងអាីបាន្ទរើតទ ើង? 
មាណេសី្មៅរងអាេរសំ្ត់អស់្មួយក្ស្បរ់  រ៏ស្ទក្មចចិតតបត់អាេទនាឹះយា៉ា ងស្អ ត ដ្ឋរ់វាទៅរនុង 
ថង់បាៅ ស្ទីរមួយ ទហើយលារ់ទៅបាតថតទូរស្ទមៅៀរបោំរ់របស់្នាង។   
រួចរាល់ទហើយ នារកី្បញាប់ចូលទៅជក្មឹះកាយរនុងបន្ទប់ទររ។ 
... សុ្ភង្គកាត បាន្ផ្កៅ ស់្ស្ទមៅៀរបោំរ់និ្ងសិ្តស្រ់រួចទហើយ  ដតនាងទៅអងរុយស្រុំរ ទៅទល់ 
មុខរញ្ារ់ស្មាអ ង ស្មៅរងភៅរឹះៗទៅទលើេង់ភ័ង្គរតសន្នារមីាន រ់ដដលរពុំងដតស្មៅរង ភៅរឹះៗទមើលមរ 
នាងេញិទដ្ឋយដរេដភនរទក្រៀមក្រ ំជន្់ទជារទដ្ឋយទុរខក្ពួយ ... បបូរមាត់នាងរទក្មើរទ ើង វាច 
ខែ របៗរ៏លាន្់ទចញមរ “ដួង ស្មបតិតសុ្ភង្គកាត  ... ទន្ឹះ្ឺជារូបឯងដមន្ទទ?  ទហតុអីពីមួយសថៃទៅ 
មួយសថៃ  ឯងកាន្់ដតកាៅ យទៅជាមនុ្ស្ែទផ្ែង ដដលទយើងមិន្ធ្លៅ ប់ស្រ ល់? ទតើភាពរ រងមាកំាៅ ហាន្ 
របស់្ឯងបាត់ទៅណ្តអស់្ទហើយ?  ទហតុអីរ៏ទៅជាដបបទន្ឹះ?  ទហតុអី?  ទហតុអី?...”  មាន្ដតស្ណួំរ គ្នម ន្ចទមៅើយ។ 

 
នារទីដើរទៅទបើរថតតុរាលដទំណរ យរទស្ៀេទៅរណំត់ទហតុចស់្មួយទចញមរ នាង 
ផ្តួលខៅួន្ទៅទលើដក្្ ទលើរសដអដងអលក្របទស្ៀេទៅថនមៗ  ទររទន្ក្ាហូរមររ រមៗ  “ទលារា ... 
ទលារា … ពួរទយើង្ួរដតស្បាយចិតតដមន្ទទ?  ក្ររមហនុន្រតន្ៈស្មបតតិទងំមូលបាន្ធ្លៅ រ ់
មររនុងរណ្តត ប់សដក្្ួស្រទយើងទហើយ  ទហើយមនុ្ស្ែរនុងក្តរូលដរេ រតន្ៈដតមាន រ់្ត់ដដល 
មាន្ស្មតថភាពអាចក្ប្ងំន្រងទយើងបាន្ រជិ៏តដលងមាន្ជីេតិទលើទលារទន្ឹះដដរ ... 
ក្្ប់យា៉ា ងស្មាមបណំងរបស់្ទយើងទហើយ ... ប៉ាុដន្តទហតុអីាងំពី្ទក្មាងស្ងស្រររបស់្ 
ទៅបាន្ស្ទក្មច  ទស្ចរតីសុ្ខរបស់្ទៅរ៏បាត់បង់បន្តិចមតងៗទៅាមទនាឹះដដរ?”  នារទីលើរ 
ទស្ៀេទៅទៅឱបដ្ឋរ់ទលើក្ទូង  “ទហតុអីទពលទន្ឹះទៅទទួលអារមមណ៍ឈឺចប់ខាៅ ងំទម៉ាៅឹះ?   

ទហតុអីជីេតិទៅដបរជាទទទស្អ ត ដលងមាន្អាីជាទីស្ងឃ រមទទៀត?  ទលារា  សូ្មទលារាក្បាប់ទៅផ្ង  ទតើទៅក្តូេរស់្ទៅរទបៀប 
ណ្តទទើបលអ  ... ទតើទៅក្តូេទធាើយា៉ា ងណ្តទទើបចិតតទៅឈបឈ់ឺ ... ទតើទធាើយា៉ា ងណ្តទទើបទៅអាចបទំភៅចទ្បាន្?!...” 
រនុងខណៈទនាឹះ  រូបភាពបុរស្ចណំ្តស់្មាន រ់រាងស្រមទស្តើង  មុខរាងក្ជរងបន្តិច បាន្ផុ្ស្ទ ើងរនុងមទនារមមណ៍នាងក្រមុ ំ ... សុ្ភង្គកាត  
បាន្េលិក្តលប់ទៅជារុមារអីាយុដប់បី ន្ េំញិ ... នាងរត់ទៅបន្ទប់សិ្រាក្បចកំ្្ួស្រ  សដមាខ ងក្្េេីតថុអាីមា៉ាង “ទលារា!  ទលារា 
ទមើលទន្ឹះដន្ែ៎  ោន្រង្កា ន្់សិ្ស្ែពូដរ្ណិតស្ង្គស្តក្បចកំ្បទទស្!”   
ទលារាបិទទស្ៀេទៅទៅទលើតុ ទញទមាៅ រ់ដេ ៉ាន្ាឱយមរទទើរទលើចុងក្ចមុឹះ  ទក្ោឹះគ្នត់ទងើបមុខស្មៅរងមរសុ្ភង្គកាត ទដ្ឋយទក្បើដរេ 
ដភនរទទទ គ្នត់ក្តូេការជនួំ្យពីដេ ៉ាន្ាដតរនុងទពលអាន្ឬស្រទស្រប៉ាុទណ្តណ ឹះ។ ទលារាបទញ្ាញស្ន មញញរមទដ្ឋយទស្ចរតីក្ស្លាញ់ 
និ្ងទមាទន្ៈ  សុ្ភង្គកាត រត់ទៅឱបទលារាពីខាងទក្កាយទៅអីដដលទលាររពុំងអងរុយ នាងទលើរោន្រង្កា ន្់ទៅដ្ឋរ់ពីមុខជីា  
ទលារារ៏ចប់យរទៅពិនិ្តយទមើល  “ាអាចទយដរងាងំពីដបូំងទម៉ាៅឹះ  ថ្នោន្រង្កា ន្់ទន្ឹះជារបស់្អាក្ា!” 
សុ្ភង្គកាត ឱបរជីា ផ្អរបថ្នព ល់នាងទៅទលើទរស្បុរស្ចណំ្តស់្  “ទលារាចទំមើលចុឹះ ទៅអនា្ត  អាក្ាន្រងយរោន្រង្កា ន្ ់
ោណិជាររពូដរមរជូន្ទលារាមិន្ខាន្!” 
ជីាអដងអលសដទៅក្សី្  “ាទជឿ  ថ្នអាក្ាមុខដតទធាើបាន្!” 
សុ្ភង្គកាត ឱន្ទថើបថ្នព ល់ខាងទឆ្ាងរបស់្ជីា ... នាងរ៏បាន្វាស្ដភនរទៅទលើទស្ៀេទៅទៅទលើតុ  “ទស្ៀេទៅអីហនរង ទលារា?” 
“ទស្ៀេទៅរណំត់ទហតុ ...” 
“ទស្ៀេទៅរណំត់ទហតុ?  ទលារាស្រទស្ររណំត់ទហតុរាល់សថៃដមន្ទទ?  ឱយអាក្ា សុ្ទំមើលផ្ង ទលារា?” 



 

Love & Loss 

                                                                       3                                       b ‘uncan; suRksirI 
 

ទលារាក្្េរីាល  “ឥ ូេទន្ឹះ ទមើលមិន្ទន្់បាន្ទទ!” 
“ទម៉ាចអញ្ារ ង ទលារា?  ទលារាមាន្ស្រទស្រពីអាក្ាទទ?” 
រទំពចទនាឹះ ទលារក្សី្សុ្មនាទ បាន្ទដើរចូលមររនុងបន្ទប់  គ្នត់ញញរមទពលទ ើញ  
ជីានិ្ងទៅមួយ្ូទន្ឹះរពុំងស្និទធស្ន លគ្នន ទបឹះមិន្ដ្ឋច់  “ទលារបា៉ា  អទញ្ាើញទៅពិស្បាយ ... សុ្ភង្គកាត ទៅផ្កៅ ស់្ស្ពំត់អាេទៅរូន្  
ន្រងអាលទៅញុាបំាយ” 
ទលារាដ្ឋរ់ោន្រង្កា ន្់ដដលកាន្់ទៅរនុងសដមាខ ងទៅទលើតុ  គ្នត់ចប់យរទស្ៀេទៅរណំត់ទហតុទុរដ្ឋរ់រនុងថតតុទរៀបរយទហើយ 
ទទើបគ្នត់ទក្ការឈរទ ើង។  សុ្ភង្គកាត យរសដមាខ ងឱបចទងាឹះជីា  បទណតើ រគ្នន ទចញពីបន្ទប់សិ្រា។ 
ស្ក្មាប់សុ្ភង្គកាត  ទលារា្ឺជីាផ្ងនិ្ងជាតណំ្តងឪពុរផ្ង  ទក្ោឹះឪពុរនាងបាន្រងទក្គ្នឹះថ្នន រ់ចរាចរណ៍ស្ៅ ប់ទចលនាងទៅ 
ាងំពីនាងអាយុក្បាបីំ ន្ ។ំ ទទឹះជាកាលឪពុរនាងទៅមាន្ជីេតិ រ៏សុ្ភង្គកាត ក្ស្លាញ់និ្ងទគ្នរពទលារាយា៉ា ងទលើស្លប់  ្ឺជីា 
និ្ងទៅក្សី្មួយ្ូទន្ឹះទក្បៀបបាន្ទររនិ្ងក្តី មាន្្និំ្តនិ្ងចរតិលរខណៈ ក្បហារ់ក្បដហលគ្នន ខាៅ ងំណ្តស់្។  ទលារាជាោណិជាររ  
សុ្ភង្គកាត រ៏មាន្ចណូំលចិតតទលើមុខរបរទន្ឹះដដរ។ ទលារាបាន្បទក្ងៀន្ទៅក្សី្ឱយទចឹះរាប់លុយនិ្ងទចឹះ្ិត ទលខាងំពីនាងមិន្ 
ទន្់ដល់អាយុចូលទរៀន្ទៅស្លាផ្ង។  ទ ើញនាងជាទរមងមៅ ស្សេនិ្ងមាន្ទទពទកាស្លយខាងទលខន្ពន្តដបបទន្ឹះ ទលារា 
ដតងដរដទងហើមធទំក្ោឹះទបើទក្បៀបទៅន្រងមុនី្ឧតតមជាបងក្បរស្នាង  សុ្ភង្គកាត មាន្្ុណស្មបតតិស្រតិស្មជាអនរទទួលស្នងបន្តទេន្ 
មុខរបរក្្ួស្រជាងមុនី្ឧតតម ៃ្ យទស្ទើរទៅមិន្ឮ។   មុនី្ឧតតមចូលចិតតដតខាង្ូស្វាស្ និ្ងចង់កាៅ យខៅួន្ជាស្ថ បតយររាងំពីរុមារ 
ប៉ាុដន្តជាអរុស្ល ទ្ជារូន្ក្បរស្ទទលនិ្ងជារូន្ចបងផ្ង ដូទចនឹះទ្មាន្រតពារិចាជាអនា្តក្បមុខក្ររមហនុន្ក្បចកំ្្ួស្រ ទទើបទ្ 
ក្តូេបងខចិំតតទរៀន្យរជនំាញខាងទស្ដារិចានិ្ងោណិជារមម  ទងំដូចទ្អូស្បញស្ែបីង្គញ្ជា ស្ចុង។ 
ទលារាដតងទោលថ្ន ទបើសុ្ភង្គកាត ទរើតមរជារូន្ក្បរស្មិន្ដរងជាក្បទស្ើរយា៉ា ងណ្តទទ  ដតធីារ៏ដតងលួងទលាមជីាថ្នរុឱំយទលារ 
អស់្ស្ងឃ រម  នាងបាន្ស្ន្ាថ្នន្រងខទំរៀន្ទធាើជាោណិជាររក្សី្ដ៏លប ី  មិន្ឱយជីាខរបណំងទ ើយ។ ដតអនិ្ចា   សុ្បិន្សុ្ភង្គកាត  
មិន្ទន្់កាៅ យជាការពិតផ្ង  ជីាជាទីក្ស្លាញ់របស់្នាងរ៏បាន្ដចរស្ថ ន្ទៅ ទពលនាងទទើបចូលដល់េយ័១៦ ន្ បំ៉ាុទណ្តណ ឹះ។  
រនុងចទំណ្តមេតថុស្ណំពាចិតតដដលទលារាបាន្បន្ែល់ទុរឱយនាង ្ឺទស្ៀេទៅរណំត់ទហតុដដលនាងបាន្ទ ើញដតមតង្ត់រនុង 
សថៃនាងទទួលោន្រង្កា ន្ជ់័យលាភីជាសិ្ស្ែទឆ្នើមដផ្នរ្ណិតេទិាក្បចកំ្បទទស្ទនាឹះឯង។   
រណំត់ទហតុក្តូេបាន្ស្រទស្រទដ្ឋយសដទលារារុស្លផ្កទ ល់ ទរៀបរាប់អពីំ 
ក្បេតតិក្្ួស្រនិ្ងការ ទធាើជនួំ្ញរបស់្ក្ររមហនុន្ស្មបតតោិណិជា។  ប៉ាុដន្តទរឿងរា៉ា េ 
ដដលទធាើឱយសុ្ភង្គកាត ភាញ រទ់ផ្អើលនិ្ងទកាត បយរការយរចិតតទុរដ្ឋររ់បស់្នាង 
ទងំក្សុ្ង  ្ឺក្បេតតិជូរចត់របស់្ទលារាទួត ដួង ស្មបតតិ  ដដលទរើតទ ើង 
ាងំពីជាង៧០ ន្ មុំន្។   
កាលទនាឹះទលារាទួត ដួង ស្មបតតិជារទំលាឹះមួយរូប រពុំងទក្តៀមខៅួន្ទៅ 
បន្តការសិ្រាទៅក្បទទស្បារាងំ  ប៉ាុដន្តជាអរុស្ល ស្ង្គង្ករ មទលារទលើរទីពីរ 
បាន្ផ្ទុឹះទ ើងយា៉ា ងស្ទនាធ ស្ទៅធ  ... ទដ្ឋយការទចញទៅសិ្រាទៅបរទទស្រ៏ 
ក្តូេខរខាន្ ទលារាទួតដួងស្មបតិតនិ្ងមិតតជិតស្និទធាងំពីរុមារភាពទមម ឹះ ដរេ រតន្ៈ បាន្រួម្និំ្តរួម ភា្ហនុន្គ្នន ទបើរហាងលរ់ 
ទក្្ឿងឧបទភា្បរទិភា្តូចមួយទៅភនទំពញ  រនុងទពលដដលោណិជាររភា្ទក្ចើន្ ជាពិទស្ស្អនរររសីុ្ជាជន្ជាតិបរទទស្ទៅ 
រមពុជា បាន្បិទហាងលរ់ដូរទស្ទើរអស់្ ទេចបទងាចដ្ឋរ់ទមផ្កយទចញពីក្សុ្រដខមរ។  ស្ង្គង្ករ មបារាងំ

 -

ជប៉ាុន្ និ្ងជទមាៅ ឹះដខមរទស្ៀម រនុង 
អ ុំងស្ង្គង្ករ មទលារទលើរទីពីរ ពំុបាន្ទធាើឱយហាងរតន្ៈស្មបតិតដួលរលទំទ ដបរជាទធាើឱយការររសីុ្កាន្់ដតររីលូតលាស់្  ទក្ោឹះទទឹះ 
ជាចាំងគ្នន ដល់ណ្ត មនុ្ស្ែទៅដតក្តូេការបរទិភា្អាហារទដ្ឋយខាន្មិន្បាន្។ ទងំបារាងំ ទងំជប៉ាុន្ ទងំដខមរចប់ាងំពីលដំ្ឋប់ 
អភិជន្រហូតដល់រាង្គស្ត រសំ្ត់ក្រក្រី បាន្រាប់អាន្ហាងរតន្ៈស្មបតិតជាមិតត  អនរខៅឹះគ្នកំ្ទ អនរខៅឹះអងារ សុ្រុំឱំយហាងទន្ឹះបិទទា រ  
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ដូចហាងដសទ។  រទំលាឹះស្មបតតិនិ្ងរទំលាឹះរតន្ៈ 
ដតងញញរមដថៅងអណំរ្ុណដល់អតិថិជន្ក្្ប់ 
រូប  ទហើយក្បកាស្ោរយស្ន្ាថ្នទលើរដលងដត 
ហាងក្តូេយន្តទហាឹះទមាៅ រ់ក្គ្នបដ់បរមរច ំ ពំុ 
ទនាឹះទទ  ទទឹះជាទៅស្ល់ដតអងារមួយរបំ៉ាុង រ៏ 
ហាងរតន្ៈស្មបតិតទៅដតទបើរទា រដដរ។ 

ទក្កាយស្ង្គង្ករ មទលារបាន្បញ្ាប់ទៅ  ហាងរតន្ៈស្មបតិតកាន្់ដតចទក្មើន្ដុឹះដ្ឋលរហូតដល់កាៅ យជាក្ររមហនុន្រតន្ៈស្មបតិត  ទទួល 
លរ់ទចញនិ្ងទិញចូលទក្្ឿងឧបទភា្បរទិភា្ជាទក្ចើន្ក្បទភទ មាន្ជាអាទិ៍អងារ ទោត ស្ដណត រ ក្តីទងៀត ក្តីទឆ្អើរ ក្បហុរ ទររក្តី 
ដដលជាផ្លិតផ្លរនុងក្សុ្រ និ្ងផ្លិតផ្លនាចូំលមរពីក្បទទស្ជិតខាងនិ្ងក្បទទស្ ចិន្ ជប៉ាុន្ រួមមាន្មហូបដ្ឋរ់រនុងដរេឬរបំ៉ាុង 
បដន្ៅ និ្ងដផ្ៅទឈើក្ស្ស់្ ទក្រៀមទផ្ែងៗដដលអនរក្សុ្រដខមរនិ្យមរាប់អាន្ និ្ងទក្្ឿងទភស្ជាៈនាចូំលពីអឺរ ៉ាុប។ 
មុខជនួំ្ញរពុំងដតការរ់ប  មិតតភាពក្ស្ប់ដតក្បឹះ្  ្ឺរទំលាឹះមាា ស់្ក្ររមហនុន្ទងំពីរអាាម ចបចិ់តតទស្នហាទលើង្គស្តីដតមាន រ់!  
 ទដ្ឋយទហតុថ្នរទំលាឹះរតន្ៈជាមនុ្ស្ែទជើងទឆ្ើតសដរហ័ស្ រ៏ឆ្រឱ់កាស្ដទណតើ មនាងទនាឹះបាន្ទៅទរៀបការបាត់។  មិន្ ក្តរមដតទចឹះ 
ក្បក្ពរតតអទំពើលូរទថៅើមមិតតរនុងទរឿងទស្នហាទទ នាយដរេ រតន្ៈបាន្ទក្បើរល លបចិទលបក្តបារ់យរក្ររមហនុន្រតន្ៈស្មបតិតជារមមសិ្ទធ 
ផ្កត ច់មុខដតមាន រឯ់ងទទៀត។ 
 
 
 
 
 
 
 
រទំលាឹះដួង ស្មបតតិក្ទនំ្រងរតីឈឺចប់ន្រងអទំពើមិតតក្ទរស្តមិតតទន្ឹះមិន្បាន្រ៏និ្រទទស្ខៅួន្ រស្តដ់តលទាលរហូតដល់ក្សុ្រសប៉ាលិន្។  
ទពលភាញ រ់ស្ម រតី  ដហលឆ្ៅងរួចផុ្តអពីំស្មុក្ទទុរខទស្រ ទលារស្មបតតិបាន្ាងំចិតតទបតជាញ រស្ងជីេតិថមី។  ទលារបាន្ទរៀបការនិ្ង 
ចប់ទផ្តើមមុខរបរជនួំ្ញទ ើងេញិ ... ខិតខបំណតុ ឹះបណ្តត លបុក្ាដតមួយ (្ឺទលារា ដួង ដរេរុស្ល ជាជីារបស់្សុ្ភង្គកាត ) ឱយ 
ខិតខហំាររហាត់ខាងដផ្នរជនួំ្ញឱយជនំាញ ទដើមបរីស្ងទររ តិ៍ទមម ឹះក្្ួស្រនិ្ងមាន្ឱកាស្ទៅទស្ើទរ ើរតីររយុតតិធម៌និ្ងទមទរមរ 
េញិនូ្េតសមៅទដើមទុន្និ្ងរមាៅ ងំទញើស្មមរបស់្ទលារស្មបតតិ ដដលមាន្ចដំណរទស្មើភា្ហនុន្ោររ់ណ្តត លសន្ក្ររមហនុន្រតន្ៈ 
ស្មបតិត។ ប៉ាុដន្តការពាយាមរបស់្មនុ្ស្ែ មិន្ដូចការ្ូស្វាស្របស់្វាស្នា ... មុខជនួំ្ញថមី របស់្ទលារស្មបតិតបាន្ក្បក្ពរតតទៅ 
យា៉ា ងយឺតៗ ផ្ទុយក្ស្លឹះពីក្ររមហនុន្រតន្ៈស្មបតិតដដលធ្លៅ ប់លបទីមម ឹះក្ស្ប់ រ៏កាន្់ដតររីចទក្មើន្រុងទរឿងលបលីាញណ្តស់្ទៅ 
ទទៀត។  កាន្់ដតអរុស្ល ក្បទទស្បាន្ទរើតរលយុ្េ ររេរធៃន្ធ់ៃរ   ក្្ួស្រទលារស្មបតតិក្តូេរត់ទ្ចទចញពីស្ង្គង្ករ មកាប់ស្មាៅ ប ់
គ្នន រនុងក្សុ្រដខមរ  ទហើយទភៀស្ខៅួន្ទៅរស់្ទៅឯក្បទទស្អូង្គស្ត លី។  ទលារស្មបតតិក្តូេស្ៅ ប់ទៅក្សុ្រទ្ ទងំសុ្បិន្មិន្បាន្កាៅ យ 
ជាការពិត។ 
ទលារដួង ដរេរុស្លចង់ស្ទក្មចបណំងក្បាថ្នន របស់្ឪពុរណ្តស់្  ទទើបទៅទពលគ្នត់មាន្ជទំន្ឿចាស់្ថ្នក្សុ្ររទំណើ តមាន្ 
ស្ន្តិភាពក្សួ្លបួលទហើយ ទលាររ៏េលិក្តលប់មរទបាឹះទុន្ររសីុ្ទៅក្សុ្រដខមរ ទីបផុំ្តរ៏ក្បមូលរូន្ទៅមររស់្ទៅរមពុជានិ្ងបទងាើត 
ក្ររមហនុន្ស្មបតតិោណិជាទ ើង។ ្ួរអនិ្ចា  ឱកាស្ស្ងស្ររទមទរបណុំល មិន្ទន្់មរដល់ផ្ង  ទលារារុស្លរ៏អនិ្ចារមម 
ទៅបាត់មាន រ់ទទៀត។ 
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ទពលបាន្អាន្រណំត់ទហតុជាទលើរដបូំង សុ្ភង្គកាត ហូរទររដភនររហាមទដ្ឋយរតីឈ ឺ ចប់និ្ងទភៅើងរហំរងទពញដណន្ឱរា។  នាងរ ៏
មាន្ចមៃល់ខាៅ ងំណ្តស់្ដដរ ថ្នទហតុអាីនាងមិន្ដដលឮទលារានិ្យាយរពំញរអពីំក្បេតតិដរ៏សំ្ត់របស់្ទលារាទួតស្មបតិត និ្ងពី 
្នុំ្ំដ៏ទក្ៅចទំោឹះពួរក្តរូលមាា ស់្ក្ររមហនុន្រតន្ៈស្មបតិត ដល់មតងណ្តទស្ឹះ? ទៅទីបផុំ្ត នាងរ៏ស្ន្និដ្ឋា ន្ថ្ន ក្បដហលមរពី 
ទលារាគ្នម ន្ទនុំ្រចិតតថ្នអាចស្ទក្មចបណំងបាន្ ទក្ោឹះរតន្ៈស្មបតិតជាក្ររមហនុន្ធ ំមាន្រមាៅ ងំនិ្ងទដើមទុន្រ រងមា ំ ដបរមរក្្ួស្រ 
នាងេញិ  ទលារាមាន្សុ្ខភាពមិន្សូ្េលអ ឪពុរនាងរ៏ស្ៅ បប់ាត់  បងក្បរស្នាងទៅេយ័ទរមងទហើយគ្នម ន្ចណូំលចិតតទលើមុខរបរ 
ជួញដូរទន្ឹះទទៀត ទតើ មាន្ស្ងឃ រមអីទៅក្បរួតក្បដជងស្ងស្ររន្រងទ្ទរើត? 
ទក្កាយទពលបាន្អាន្ដរងពីក្បេតតិជូរចត់ពីរណំត់ទហតុទហើយ  សុ្ភង្គកាត មិន្អាចទៅទស្ៃៀមទធាើមិន្ដរងមិន្ឮទទៀតបាន្ទ ើយ! 
ក្បដហលទន្ឹះជាក្បស្ន ឬទបស្ររមមពិទស្ស្ ដដលទលារាបាន្ទុរឱយនាងជាអនរទដ្ឋឹះក្ស្យឬបទំពញបន្ត!  ដូទចនឹះទហើយ ទទើបាងំ 
ពីអាយុ១៦ ន្ មំរ  ក្រមុរូំបលអចិតតដដរបាន្ទបតជាញ ថ្នក្តូេស្ទក្មចយុទធនាការស្ង ស្ររន្រងពួរក្ររមក្្ួស្រមាា ស់្ក្ររមហនុន្រតន្ៈស្មបតិត 
ឱយបាន្ ...។ 
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