
ថ្លែងពីអ្នកស្រីលីសាវញិម្តង  គាត់ទៅបានអ្ងគុយ 
រកុំកទៅនឹងទជើងជទ ត្ើ រចេទ តិយ តម្កល់អ្ដ្ឋិធាតុ 
សាា មី្យទំសាកខ្សបឹខ្សួលដ្ល់ថ្លៃជិតស្តង់ទៅ 
ទ ើយ ទៅថ្តមិ្នទ ើញបានស្សាកស្សានត ិតត 
ទៅទ ើយ។  នាងអានីតាស្រមិំ្នបាន បានរចេត់ស្បូ  
ទោលគាត់បាតទ់ៅ  រល់ថ្តនាយទខ្វនិ ថ្ដ្លគាា ន 
ម្ទយោបាយទ ោះខ្ែួនរួចេ  ក៏ស្រទំៅអ្ងគុយកដំ្រចេម្តត យ 
យ៉ា ងទរៃៀម្សាៃ ត់ ដូ្ រូចេប ម្តែ ក់ទតាលាថ្ដ្លកពុំង 
ឈរចេោមុំ្ខ្ទលែ ងរា រចេវតត។ 
លលពីស្ពឹក ទោកស្រីលីសាបានទៅយនាគារចេយក 
កូនទសារចេម្កទបើករា រចេផ្ទោះគាត់ ទៅរង្កក ត់បឹងទកងកង។   
បនតិ ទស្លយម្ក កម្ាករចេ នួំនស្បានំាក់ថ្ដ្លវទិររបាន  
បញ្ជូ នម្កឱ្យជួយរម្តា តផ្ទោះ កោ៏ប់ទផ្តើម្បទំពញលរចេង្ករចេយ៉ា ងរស្សាក់រស្សា។ំ 
ទ្ែៀតទពលទនាោះ អ្នកស្រីក៏បានទៅផ្ារចេទិញទទយយរន ម្ហូបអាហារចេ ផ្កក ភ្ញី ទស្រោះម្តន 
ទ តនាទៅបងសុកូលទៅវតត ទដ្ើម្បឧីទទិរកុរលជូនដួ្ងវញិ្ញា ្កខ័នធរចេបរ់ទោករចេតនៈ 
វសិាលកនុងថ្លៃទនោះថ្តម្តង។  អ្នកស្រីលីសាលន់ស្រឹរតសារនាទទ  ថ្តទ យសាា មី្ជា 
ពុទធសារនិក ទទើបគាត់ទរចេៀប ទំស្រឿងរលក រចេបូជាតាម្ថ្បបស្ពោះពុទធសារនា ទដ្ើម្បឱី្យ 
ម្រគផ្លបានដ្ល់សាា មី្រោំញ់ ិតត។ 
ទស្លយលរចេរូស្តម្នតបងសុកូលស្រប់ស្បលរចេបានស្បតិបតតិរួចេ ទ ើយ  ទោកស្រីបាននា ំ
បុស្តរងំពីរចេយកផ្កក ថ្របទរចេឿងស្ររ់ៗបួនទផ្ើងទៅ ក់តាងំលម្ាតាម្ស្ជុងរងំបួនថ្ន 
ទ តិយទោករចេតនៈវសិាល ថ្ដ្លរថិតទៅខាងទ្ាងថ្ដ្ថ្នទ តិយទោកស្រីកុោប។ 
លរចេសាងរង់ទ តិយទនោះ រឺទយាើតាម្បណ្ត ទំោករចេតនៈវសិាល ... ទៅទពលគាត់ដឹ្ង 
ថាសាថ នភាពជងឺំរចេបរ់គាត់គាា នវយីិថ្កកុនបានទទ ទោករចេតនៈវសិាលបានោប់ថ្ដ្ 
ទោកស្រីលីសា ទរលអ្ងារចេរុឱំ្យឈប់បនតលរចេស្ទស្ទង់ជីវតិទោកទទៀត  “លីសា បង 
រុទំររ ... បងគាា នឱ្លរទម្ើលថ្លរអូំ្ននិងកូនៗទយើងទទ ... ទ ោះថ្លងបងទៅ 
ណ្ា៎  ... កុឱំ្យបងរចេងទុកខថ្បបទនោះតទៅទទៀត ...”  ទោកម្តនថ្កវថ្ភ្នករចេទវ ើរចេវាយ ទរល 
ខ្សបឹៗ  “កុោបកពុំងរចេង់ោបំង ... សាម្រិបឆ្ន ទំ ើយ ថ្ដ្លបងបានទបាោះបង់នាង ... 
លាម្ដ្ល់ទពលបងទៅជួបនាងទ ើយ...” 
ទោកស្រីលីសាង្កកមុ្ខ្ទៅម្តខ ង យខំ្សបឹខ្សួល។  ទោករចេតនៈវសិាលក៏ថ្បរចេទៅរចេក 
កូន បងម្តង  “ម្ងគល ជួយបា៉ា ផ្ង! ... ជួយទ ោះថ្លងបា៉ា ផ្ង! ... ទពលបា៉ា សាែ ប់ទៅ 
រូម្ឱ្យបា៉ា បានទៅទៅជិតម្តត យរចេបរ់កូន ... ទរោះជាមិ្នអា ស្ជកទស្លម្ដ្បូំលជា 
មួ្យគាន  ថ្តរុឱំ្យបា៉ា បានទៅថ្កបរចេកុោប ... ទដ្ើម្បបីា៉ា បានទម្ើលទ ើញនាងរាល់ថ្លៃ...” 
ទ យទោករចេតនៈវសិាលទទូ អ្ងារចេមិ្នឈប់  ទោកស្រីលីសានិងកូនៗក៏យល់ស្ពម្ 
ទយាើតាម្រំ្ ូ ម្ពរចេរចេបរ់គាត់។  ស្បម្ត្ថ្ត៤០នាទីទស្លយលរចេផ្កត  ់ម្ត៉ា រីុនស្ទស្ទង ់
ជីវតិ  ទោករចេតនៈវសិាលបានោោកទោកទៅ។ 
ទោកស្រីលីសាទលើកថ្ដ្អ្ថ្ងាលមុ្ខ្ទោករចេតនៈវសិាល ថ្ដ្លជារូចេបលត ក់បងកប ់
ទៅទលើជញ្ញជ ងំខាងមុ្ខ្ទ តិយ  “បងវសិាល  បងដឹ្ងទទ រចេតនៈម្ងគលជិតសាែ ប់ទ ើយ 
ឯថ្អ្៊ែនឌីក៏បាត់ដ្ំ្ ឹ ងរូនយឈងឹ មិ្នដឹ្ងថាសាែ បឬ់រចេរ់ ម្តនរុខ្ទុកខយ៉ា ងណ្ទទ! 
ទ តុអី្ស្រួសារចេទយើងជួបថ្តទរចេឿងអ្កុរលផ្ទួនៗគាន យ៉ា ងទនោះ?  ទបើរិនជាបងទៅរចេរ់ 
ទៅទ ើយ  ទតើទរចេឿងអាស្កក់ៗថ្បបទនោះ អា ទកើត ទំរោះពួកទយើងទទ?  បនតិ ទទៀតបង 
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ស្បពនធបង កូនស្បុរបង នឹងបានជួបជុមូំ្លគាន ទ ើយ ...  ុោះអូ្នវញិ ... ទម្ត បងទុក 
ឱ្យអូ្នទៅថ្តម្តន ក់ឯង? ឱ្យអូ្នោទំ ោះស្សាយបញ្ញហ ជីវតិរចេបរ់កូនរងំបីថ្តម្តន ក់ឯង? 
បងវសិាល ... បងស្បាប់អូ្នម្ក ទតើទនោះជាបាបកម្ារចេបរ់អូ្នថ្ម្នទទ?  ទតើជាក ុំរ 
រចេបរ់អូ្នថ្ដ្លលង់ស្រោញ់បង ដ្ទ ត្ើ ម្បងពីទោកស្រីកុោប ថ្ម្នទទ?” 
ទដ្ើម្បឱី្យយល់ទរចេឿងរា៉ា វទរនហាស្តីទល្រចេវាងទោករចេតនៈវសិាល ទោកស្រីកុោប 
និងទោកស្រីលីសា ារ់  ទយើងទតាងថ្តថ្បរចេស្តលប់ទស្លយ ទៅរម្័យលលពីជាង 
៤០ឆ្ន មុំ្នវញិ។ 

ង ើបងេញពីងផេះផ ់ 
(Rising from the Ashes) 

 
ថ្លៃ២០ ថ្ខ្ម្ករា ឆ្ន ១ំ៩៧៩ ... រចេតនៈវសិាលជាយុវជនកនុងវយ័២០ឆ្ន  ំ ម្តនរូចេបលយ 
សាគ ងំរគម្ ទរទើរចេខ្យល់បក់រចេល ំ ថ្តខ្ថំ្រចេកអី្វា៉ាន់រពីំងរទំរង រួចេម្ម្តនរទម្ែៀកបរំក ់
ោរ់ៗបី-បួនរស្ម្តប់, ផួ្យពីរចេ មុ្ងនី ុងមួ្យ, ឆ្ន ងំកពិំតករំវពីរចេ (មួ្យរស្ម្តប់  ំ
បាយឬបបរចេ មួ្យទទៀតរស្ម្តប់រែ), ោននិងសាែ បស្រថ្ដ្កមួ្យរូ (មួ្យរស្ម្តប់ខ្ែួន 
ឯងមួ្យទទៀតរស្ម្តប់ឪពុក), ប៊ែដុី្ងជ័រចេមួ្យរស្ម្តប់ ក់ទឹក, អ្ងករចេមួ្យកូនលង ់
រពំត់, ស្ប ុកមួ្យកូនបពំងប់ញរស,ី ដុ្ ូំងជាា បី-បួនដុ្,ំ ទដ្ើម្ទ កពីរចេបីកង់, និងរែឹក 
អ្ង្កក ញ់មួ្យរំ្ ុ ំ  ថ្ដ្លជាយនធានដ្៏ម្តនតថ្ម្ែបផុំ្ត។ 
រចេតនៈវសិាលទដ្ើរចេថ្អ្បពីទស្លយទោករចេតនៈផ្លគុ្ជាបិតា ទយាើដ្ទំ ើ្ រចេទរើម្ៗដូ្  
លត ម្ទលើផ្ែូ វជាតិទលខ្ស្បាមួំ្យ ោកទ ញពីតបំន់ភូ្មិ្ភ្នទំលៀបកនុងស្រុកស្ពោះទនស្តស្ពោះ 
ទខ្តតបាត់ដ្បំង១ តស្ម្ង់ទឆ្ព ោះទៅលន់ទីរួចេម្ទខ្តតទរៀម្រាប ទស្រោះឮថាទៅទីទនាោះម្តន 
កងទព័រចេទំ ោះលន់លប់ស្រួលបួលទ ើយ មិ្នដូ្ ទៅថ្ប៉ាកខាងបាត់ដ្បំងទនោះទទ លាីទបើ 
ទយធាអាវទមា រចេបរ់អ្ងគលរចេកម្ពុជាស្បជាយិបបទតយយបានបាកទ់ព័រចេត់បាតទជើងរស្រត 
លត់តាម្វាលថ្ស្រលលពីជាងដ្ប់ថ្លៃមុ្ន ថ្តម្តនរកយរចេអូ្ម្រចេអាម្ថា ពួករហានអាវ 
ទមា ទៅថ្ត្ាក់ ូលម្កកនុងភូ្មិ្ខ្ែោះទៅទពលយប់ លប់រម្តែ បអ់្នកស្រុកថ្ដ្លរល់ពី 
សាែ ប់លលពួកទរទៅលន់អ្ណំ្  ឬោប់ទកៀរចេស្បមូ្លស្បជាជនឱ្យជញ្ជូ នទរបៀងនិង 
ស្គាប់រចេទំរវទយាើដ្ទំ ើ្ រចេទ ើងភ្ន ុំោះភ្ន ំរទំៅទៅទិរស្ពំថ្ដ្នថ្ខ្ារចេ-ថ្លជាមួ្យពួកទរ។ 
លលពីពីរចេរបាត  ៍មុ្ន រចេតនៈវសិាលកពុំងថ្តលប់ដី្ថ្រចេកដី្ទលើកទនំប់ទ ើងកប់  ំក 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
១
 កាលន ោះស្រកុស្រោះរថិតនៅកនុងនេតតបាតដ់ំបង តតឥឡូវនៅកនុងនេតតប ា យមានជយ័។ 
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កនុងកង ល័តយុវជនឯ ុរំចេហាល  ស្សាប់ថ្តស្ពឹកមួ្យ គាា នរទំលងរចេគាងំ រ់ពល- 
ករចេឱ្យ ូលជួរចេទ ញទៅទយាើលរចេពីស្ពលឹម្អុ្រចេដូ្ រពាដ្ង ... លុោះថ្លៃរចេោះ ារ់ យុវជន 
ស្រីស្បុរថ្ដ្លម្តនវយ័ស្របាលនឹងរចេតនៈវសិាល បាននាគំាន លន់កនតូឬលថ្ម្ល ទៅ 
ឈរចេតស្ម្ងជួ់រចេទៅមុ្ខ្ទរាងបាយ  រចេង់ោទំបើករចេបបជាបបរចេរាវមួ្យថ្វក មុ្ននឹងទ ញ 
ទៅបទំពញលរចេង្ករចេដូ្ ថ្ដ្លធាែ ប់ទយាើរពាលល ... លុោះោមួំ្យស្របក់ទៅ ទទើបដឹ្ង 
ថាទរាងបាយគាា ន ុងទៅ ទម្ើលទៅខ្ទោះទតាន តក៏រៃួតទទទគាា នបបរចេ ពួកទម្កង ល័ត 
ថ្ដ្លធាែ ប់ទម្ើលលរចេខុ្រស្តូវថ្ស្រកទវ ើរវា៉ារ ក៏បាត់មុ្ខ្អ្រ់ ... ពួកយុវជនកង ល័ត 
ក៏បថំ្បកជួរចេទ យរា័យស្បវតតិ ថ្តមិ្នបានោកទ ញទៅណ្ឆ្ៃ យពីមុ្ខ្ទរាងបាយទទ 
ទ ោះថ្តនាគំាន ទដ្ើរចេពរក់ពពូន សាករួរចេពត៌ម្តនពីអាលរចេៈ ថ្ម្ែកពីគាន ទ យអ្សារចេ 
ឥតលរចេ  ទស្រោះគាា ននរចេណ្ដឹ្ងទរចេឿងជាងនរចេណ្ទ ើយ។  ថ្លៃរចេោះកម្ពរ់ ុងដូ្ង 
ក៏ម្តនបុរចេរោរ់ម្តន កជិ់ោះកង់ម្កដ្ល់មុ្ខ្ទរាងបាយ គាត់ថ្ស្រក ូងៗទ យរទំនៀង 
យ៉ា ងរចេដឺ្នថា “វុយឺពួកអាវា៉ា  មី្ង្ក៉ា !  អ្ញឮទរថាយួន ូលស្រុកទ ើយ!  ភ្នទំពញថ្បក 
ទ ើយ!  ឆ្បទ់ៅរចេកជួបថ្ម្៉ាជួបឪ ទៅស្រុកទៅទទរវញិទៅ!  មិ្នបា ់ទៅទរចេរាោទំបើក 
រចេបបអី្ទទ!  ពួកទម្ៗទររចេតអ់្រ់ទ ើយ!...”  ទរលទរទើរចេមិ្នរន់ផុ្តម្តត ់ បុរចេរទនាោះក ៏
ធាក់កង់ទៅមុ្ខ្បាត។់ 
ស្កុម្យុវជនរម្ែឹងមុ្ខ្គាន ទ យភាន់ភាងំអ្រ់មួ្យខ្្ៈ ក៏ថ្បក ាូងទស្រងស្រត ... 
ខ្ែោះរចេត់ទៅទរាងដ្ទំ្កយកទខាអាវ ... ខ្ែោះ ូលកនុងទរាងបាយទរចេ ើកលយរចេកម្ហូប ... ខ្ែោះ 
រចេត់ ូល ម្តក រចេថ្កបរចេៗទនាោះដ្កដ្ ូំង ល ់អ្ទំៅ ... រចេតនៈវសិាលដ្កដ្ ូំងជាា បានជាង 
ដ្ប់ទម្ើម្ នាយទ ោះអាវទវ ខ្ចបដ់្ ូំងជាបទងា  ទលើកទូលទលើកាល ទ ើយរូចេតរចេោះទយាើ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ដ្ទំ ើ្ រចេទៅរចេកស្រួសារចេ។  ទៅតាម្ផ្ែូ វថ្ដ្លវសិាលបាន្ែងលត់ ម្ត្ពទយើងបាន 
ទ ើញម្នុរសទដ្ើរចេរងំ ាូងរងំហាា យបនតកនទុយគាន   ខ្ែោះទូល ខ្ែោះថ្រចេក ខ្ែោះអូ្ររចេទទោះឬ 
ទកៀវទតាន ត ទយាើដ្ទំ ើ្ រចេស្ោរទិរទៅរចេបរ់នាយ។  លុោះវសិាលទៅដ្ល់ភូ្មិ្ភ្នទំលៀប 
ស្បជាជនលាីឬអ្នក១៧ទម្សា (ថ្ដ្លជាម្នុរសស្តូវកងទព័ថ្ខ្ារចេស្ក ម្បទ ត្ ញទ ញ 
ពីទីស្កុងភ្នទំពញលលពីថ្លៃ១៧ ថ្ខ្ទម្សា ឆ្ន ១ំ៩៧៥ ឱ្យម្ករចេរ់ទៅតាម្ទីជន 
បទនានា) បានោកទ ញពីភូ្មិ្ទរទើរចេអ្រ់ទៅទ ើយ ទៅរល់ថ្តពួកអ្នកមូ្ល ឋ ន 
ោរ់ ថ្ដ្លជាម្តច រ់ស្រុកភូ្មិ្ បានស្បមូ្លគាន បទងកើតជាកងរា័យស្តា្យម្លរចេររចេ 



mrN³esñha 

 4 

ភូ្មិ្និងម្នុរសថ្ដ្លទៅរល់ពីសាែ ប់ទស្រោះជាទវោអ្នតរចេលលគាា ន ាប់គាា នរចេដ្ឋបាល 
ណ្ស្រប់ស្រងទៅទ ើយទទ។  កងរា័យស្តា្រងំទនោះម្តនបុរចេរោរ់ទកាងស្បម្ត្ 
ជាដ្ប់នាក ់ម្តនថ្តលបិំតពូទៅជាអាវុយ រថិតទៅទស្លម្កិ ចបញ្ញជ លរចេរចេបរ់ស្ពឹរធ ោរចេយ 
មួ្យរូចេបថ្ដ្លជាស្រូទពទយបុរា្ថ្ខ្ារចេ។ យប់ៗទ ើង កងរា័យស្តា្បានបថំ្បក 
គាន ទៅយម្តាម្ស្ កទ ញ ូលភូ្មិ្ រឺស្គាន់ថ្តោឃំ្ែ ថំ្ស្កង រហានអាវទមា ស្តលប ់
ម្កវញិ នឹងបានស្បលរអារននឱ្យអ្នកកនុងភូ្មិ្ម្តនឱ្លរ រចេត់ ូលពួនកនុងថ្ស្ព 
ទរ ពីលរចេលប់រម្តែ ប់ឬោប់ទកៀរចេជាទឈែើយ។ 
ោៃ  ថ្ដ្លរចេតនៈវសិាលបានទៅដ្ល់ភូ្មិ្ នាយរួរចេទររចេកស្រួសារចេមិ្ន រន់ទ ើញទទ 
ថ្តក៏ស្តូវទរោត់ឱ្យទៅជួយយម្ភូ្មិ្មួ្យយប់ថ្ដ្រចេ។  លុោះថ្រាកទ ើងនាយទយើងទដ្ើរចេ 
ទរុើបរួរចេទរទទៀត ទទើបដឹ្ងថាស្រួសារចេនាយថ្ដ្លទដ្ើម្ទ ើយរចេរ់ទៅកនុងភូ្មិ្ភ្នទំលៀប 
ទនោះ បានស្តូវអ្ងគលរចេបញ្ជូ នឱ្យទៅទៅជរំចេថំ្កថ្ស្បឯទជើងភ្នសំ្ទទយង ទនំងជាសាែ ប ់
អ្រ់ទ ើយ។  រចេតនៈវសិាលក៏ស្រូតទៅស្សាវស្ជាវរាវរចេកសា ់ញាតិឯ ជរំចេថំ្កថ្ស្បថ្ដ្ល 
រថិតទៅកនុងភូ្មិ្មួ្យទទៀតឥតបងាង់។ 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ជរំចេទំៅជាប់នឹងទជើងភ្នសំ្ទទយង ស្បមូ្លផ្តុ ទំ យទរាងថ្វងៗស្បក់របូវ ឬរែឹកទតាន ត 
ភារទស្ ើនគាា នជញ្ញជ ងំទទ ... រឺទីទនោះ ទ ើយថ្ដ្លទរថ្តងទៅថា ‹‹រុកឥតជញ្ញជ ងំ›› 
រស្ម្តប់ ក់អ្នក១៧ទម្សាថ្ដ្លខ្ាោះរម្តថភាពថ្កថ្ស្បខ្ែួនតាម្ទគាលនទយបាយ 
ម្ហាទោតទផ្កែ ោះរចេបរ់អ្ងគលរចេកម្ពុជាស្បជាយិបបទតយយ និងអ្នកមូ្ល ឋ នថ្ដ្លម្តន 
ម្នុរសកនុងស្រួសារចេរចេត ូ់លកនុងថ្ស្ពកបត់នឹងអ្ងគលរចេ។ បរចេទិវ្ទី ុឃំ្ងំថ្ដ្លគាា ន 
ជញ្ញជ ងំគាា នរចេបងទនោះ ម្តនរភាពសាៃ ត់ស្ជងរួំរចេឱ្យ រទងារពន់ទពក ... រចេតនៈវសិាល 
ទដ្ើរចេ ុោះទដ្ើរចេទ ើង ទអ្ើតទងៃ កតាម្ទរាងនានាថ្ដ្លស្តូវទរទបាោះបង់ ទរោះជានាយគាា ន 
រងឃមឹ្ថាអា រចេកម្នុរសកនុងស្រសួារចេណ្ម្តន ក់ទ ើញក៏ទ យ ... ស្សាប់ថ្តនាយបាន 
ឮរូរចេរទំលងលៃូ រចេទលាើយៗ ... នាយទយើងក៏រចេត់រទំៅទៅទរាងមួ្យថ្ដ្លទៅឆ្ៃ យ 
  ់ពីទរ និងម្តនជញ្ញជ ងំបិទបាងំជិត។ 
រចេតនៈវសិាលរទុោះ ូលទៅដ្ល់កនុងទរាងថ្ដ្លម្តនថ្តពនែឺស្រលៗទ ើញម្តនស្រទម្តល 
ម្នុរសទដ្ករចេដូ្ករចេថ្្ល  គាា នរណ្ត ប់ធាន ប់ ... កែិនរាុយទ្ាោះឆ្ា បបានភាយ ូល 
ស្ មុ្ោះម្ត្ពទយើងទរទើរចេលប់ដ្ទងហើម្ ... នាយបស្ម្ងុថ្បរចេខ្ែួនរចេត់ទ ញទៅទ ើយ ស្សាប់ 
ថ្តឮរទំលងខ្ាវៗញ័រចេៗ ទៅទងា ោះនាយ  “វសិាល? ... វសិាល រឺកូនថ្ម្នថ្ដ្រចេទទ?” 
រចេតនៈវសិាលថ្បរចេមុ្ខ្ទៅរចេកស្រទម្តលមួ្យថ្ដ្លខ្សំ្បទវស្បវាទស្លកអ្ងគុយ។ នាយរទុោះ 
 ូលទៅជិត ថ្ស្រកទ យរចេនធត់  “ទោកបា៉ា !  ទោកបា៉ា ថ្ម្នទទ?”   
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ឪពុកនិងកូនស្រវាោប់ថ្ដ្គាន ។  រចេតនៈវសិាលមិ្នរួរចេនាអំ្ាីទស្ ើនទទ នាយោប់ទលើក 
ឪពុកឱ្យទស្លកទ ើង “ទោកបា៉ា !  ទោកបា៉ា ទដ្ើរចេរួចេ ទទ?  ទយើងស្តូវទ ញពីទីទនោះ!...”  
ទោករចេតនៈផ្លគុ្ថ្ដ្លម្តនរូចេបលយរគម្កសំ្ពឹង ថ្តម្តនទរោះយរំពីងដូ្ ស្ររតីម្តន 
រភ្៌ទវោស្រប់ថ្ខ្ ងក់កាលផ្ៃក់ៗ ខ្ទំបាោះជហំានទស្ទតទស្រតតស្ម្ង់ម្តតរ់ា រចេទរាង។  
ស្សាប់ថ្តម្តនរទំលងថ្ស្រកទ ើងស្ពម្គាន ៖ 
“ទោកទអ្ើយទោក ជួយខ្ញុផំ្ង!...”   
“បង!  បងកុទំៅទោលខ្ញុ !ំ យកខ្ញុទំៅជាមួ្យផ្ង!”     
“ឱ្យខ្ញុរុំទំៅជាមួ្យថ្ដ្រចេ!...”   
“ជួយផ្ង!  ជួយផ្ងខ្ញុ !ំ...” 
ឪពុកនិងកូនថ្បរចេទស្លយ ទ ើញស្រទម្តលបី-បួនស្បឹងស្បទវស្បវាទស្លកពីកស្ម្តល 
យរចេ្ី ... ខ្ែោះទស្លកបានថ្តបនតិ ក៏ដួ្លទដ្កទៅវញិ ខ្ែោះស្បឹងរទុោះទស្លកឈរចេ ថ្តមិ្ន  
អា ទបជ់ ំរចេបានក៏ ក់បងគុយ ុោះ   ទលើកថ្តថ្ដ្បក់ទបាយ   ថ្ស្រកដ្ទង្កហ យអ្ងារចេរុ ំ 
លរចេជួយរទស្រង្កគ ោះ។ 
រចេតនៈវសិាលដឹ្ងថានាយគាា នរម្តថភាពជួយម្នុរសរងំអ្រ់ទនាោះទទ ក៏ស្បញាប ់
ស្គា ៍បិតាទ ញពីជរំចេថំ្កថ្ស្ប  ូលទៅកនុងភូ្មិ្ថ្ស្កងរចេកអ្នកណ្ម្កជួយពួកទរបាន។  
ប៉ាុថ្នតស្គាន់ថ្តទ ញទៅដ្ល់ភូ្មិ្ស្ទទយង ក៏បានទ ើញរភាព ោ ល រឺអ្នកស្រុក 
កពុំងថ្តទផ្ាើលទឆ្ទោស្បមូ្លកូនទៅរចេត់ទភ្ៀរខ្ែួន ទស្រោះឮថាពួករហានអ្ងគលរចេ 
បាន ូលម្កដ្ល់ភូ្មិ្ស្ទទោកថ្ដ្លទៅជាប់ទនាោះទ ើយ ទ ើយមុ្ខ្ថ្ត ូលម្ក 
ដ្ល់ភូ្មិ្ស្ទទយងទនោះថ្ដ្រចេមិ្នខានទទ។  
រចេតនៈវសិាលដឹ្ងថានាយមិ្នអា ស្គា ៍ឪពុករចេត់ទ ញពីភូ្មិ្ឱ្យបានរន់មុ្នថ្លៃលិ  
ទទ នាយក៏អូ្របិតា ូលទៅស្ជកពួនកនុង ម្តក រចេទ កមួ្យ។ ទោករចេតនៈផ្លគុ្ 
 ក់លយ ុោះទៅទលើដី្ ថ្ផ្ាកខ្នងទលើទដ្ើម្ទ កមួ្យរុម្ព ដ្កដ្ទងហើម្ដ្ងហក់រឹងមិ្ន 
ដ្ល់គាន   ទឹកថ្ភ្នក ូរចេទ ៀរចេលត់ថាព ល់ផ្តទ ើយទមា ពពឹក ទ យសារចេមិ្នបានលុប 
ោងរម្តា តម្កជាយូរចេថ្លៃទ ើយ។   
រចេតនៈវសិាល ក់បងគុយស្ ទហាងទៅពីមុ្ខ្ឪពុក ទ ោះបទងា ថ្ដ្លសាព យទលើខ្នង  
 ក់ម្កដី្  ទ ើយវាោ  “ទោកបា៉ា !  ទោកបា៉ា ឃ្ែ នទទ?  កូនម្តនដ្ ូំងដុ្តពីរចេបីដុ្ ំ
ថ្ដ្រចេ ទោកបា៉ា ពិសារិនទៅណ្ា៎ !”  នាយស្សាយបទងា  យកដ្ ូំងដុ្តមួ្យដុ្ ំ  ុ  
ទៅឱ្យបិតា។  ទោករចេតនៈផ្លគុ្ទទួលយកដ្ ូំងទៅ 
លន់ ទ យថ្ដ្ញ័រចេទទស្ទើក រួចេ ស្សាប់ថ្តទោកថ្ស្រក 
ស្ទទហាយដូំ្ ទកាង ថ្តរទំលងយទំនាោះម្តនរភាព 
អាទណ្ អាយម្ពន់ទពកណ្រ់  ទយាើឱ្យរចេតនៈវសិាល 
យតំាម្ថ្ដ្រចេ។ 
រាស្តីទនាោះ ទៅកនុង ម្តក រចេទ ក ទស្លម្ទម្ ងងឹតរែុប  
ទោករចេតនៈផ្លគុ្បានខ្សបឹទរចេៀបរាប់ស្បាប ់
កូនស្បុរពីលរចេបាត់បង់ជីវតិជាបនតបនាទ ប ់
រចេបរ់ម្តតាបិតា ភ្រចេយិ និងបុស្តាបុស្តី នួំន 
ពីរចេនាក់ទទៀត ទ យសារចេជងឺំស្រនុោញ់ ទ ើម្  
រាកមួ្ល និងអ្តអ់ាហារចេ។  បុស្តីម្តន ក់ថ្ដ្ល 
ជាបាូនបនាទ ប់ពីរចេតនៈវសិាល ឮថាស្តូវអ្ងគលរចេ 
បងខឱំ្យទរចេៀបលរចេ លុោះនាងមិ្នស្ពម្ទ ើយលួ រចេត់ទ ញពីជរំចេកំង ល័ត ស្តូវទរោប់យក  
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ម្កកសាង ទ ើយស្តូវទរឱ្យទៅទរចេៀនរូស្តលត់ដ្ ំ ស្បថ្ លជាសាែ ប់ថ្ដ្រចេទ ើយ។ 
រូចេបទោករចេតនៈផ្លគុ្ស្តូវអ្ងគលរចេោត់ឱ្យទយាើជាអ្នកវាយលា ទៅភ្នសំ្ទទយងទនោះឯង។  
អ្នកវាយលាស្តូវទរោត់ទុកជាម្នុរសម្តនរណំ្ងជាងទរកនុង ទំណ្ម្អ្នកថ្ដ្លរចេរ់
ទៅកនុងជរំចេថំ្កថ្ស្ប។  ទ យទ តុទររិតថា អ្នកវាយបថំ្បកលាស្តូវបទញ្ចញកម្តែ ងំទយាើលរចេ 
យៃន់ជាងទរ  ទទើបអ្ងគលរចេម្តន ិតតទម្តាត ផ្តល់រចេបបបបរចេរាងខាបជ់ាងទរបនតិ  ទនំងជា 
ទ តុទនោះទ ើយទទើបទោកផ្លគុ្ទៅរង់ជីវតិបានយូរចេជាងម្នុរសដ្ថ្ទកនុងស្រួសារចេ
ប៉ាុថ្នតលលពីកនែោះថ្ខ្មុ្ន ទោកធាែ ក់ខ្ែួនឈឺទយាើលរចេថ្លងបាន ទរបញ្ជូ នឱ្យទៅទដ្ក 
ទពទយរឺទៅកនុងទរាងអ្នកជងឺំថ្ដ្លរចេតនៈវសិាលបានទៅទ ើញទនាោះឯង។  ទោក ូល 
ទដ្កទពទយទនាោះបានស្បម្ត្ជាដ្ប់ថ្លៃ ស្សាប់ថ្តស្ពឹកមួ្យម្តនឮរនូរចេលទំភ្ែើង ោន់ 
ផូ្ងៗ ឮរនូរចេទជើងរចេត់និងរទំលងម្នុរសថ្ស្រករចេទញ៉ា រចេញា៉ា   ឮរទំលងពួកកង 
ឈែបថ្ស្រកររំាម្និងបនាែ  ថា ‹‹ឆ្ប់ ូលជួរចេ!  ទៅស្ទីកទស្ទើកដ្ល់ណ្ តិ ថាទៅមិ្ន 
រន់ទរ បានថ្ដ្យួនវោះទរោះញាត់ទមា !  ទៅ! ទៅ!  ឆ្ប់ទ ើង!...›› រួចេ ទល មុ្ខ្ 
កងឈែបម្តន កទ់អ្ើតទៅម្តត់រា រចេទរាងម្នទីរចេទពទយ ថ្ស្រកថា  ‹‹អ្នកណ្ទដ្ើរចេរួចេ  ឆ្ប់ទ ញ 
ម្កទស្ៅ!››  ម្នុរសបី-បួននាក់កទ៏ស្លកទដ្ើរចេទ ញទៅជាមួ្យឈែបទនាោះបាត់។ 
លុោះសាៃ ត់រទំលងម្នុរសអ្រ់ទៅ ម្នទីរចេទពទយក៏ស្តូវទរទបាោះបងរ់ងំស្រុង ថ្លងម្តន 
អ្នកយករចេបបទឹកបបរចេ យកថាន អំា ម្ទ៍នាយ ម្កថ្ កទទៀត ... អ្នកជងឺំថ្ដ្លទៅម្តន 
ជីវតិក៏ទដ្កអ្ត់ទឹកអ្ត់អាហារចេ សាត ប់ឮថ្តរទំលងលទំភ្ែើងយោំន់កឌិលៗពី ម្តៃ យ 
ដូ្ ផ្គរចេ។  លុោះពីរចេថ្លៃទស្លយម្ក ទទើបម្តនអ្នកមូ្ល ឋ នពីរចេ-បីនាក់ម្កទអ្ើតទម្ើលម្នទីរចេ 
ទពទយ ម្កថ្រងអ្នកសាែ ប់យកទៅកប់ ទ ើយជួយយកទឹក យកបបរចេម្កឱ្យអ្នកជងឺំ 
បានមួ្យថ្លៃអ្តមួ់្យថ្លៃ ... ស្បថ្ លទររិតថា អ្នកជងឺំអ្រ់ទនោះរង់ថ្តសាែ ប់ដ្ថ្ដ្ល 
ទទើបគាា ននរចេណ្នឹកនានាពួំកទរទ ញពីទរាងម្នទីរចេទពទយទនាោះទ ើយ។  
រល់ថ្លៃរចេោះស្បម្ត្ជាទម្ត៉ា ង៨ឬ៩ស្ពឹក  ទទើបរចេតនៈវសិាលស្គា ៍ឪពុកទ ញពីរុម្ព 
ទ ក ម្កលបទម្ើលរភាពលរចេ្៍ទៅកនុងភូ្មិ្។  លលពីយប់មិ្ញម្តនរភាពរៃប់  
សាៃ ត់ណ្រ់  ពួកទយធារចេបរ់អ្ងគលរចេទនំងជាមិ្នបាន ូលម្កដ្ល់ភូ្មិ្ទនោះទទ។   
រចេតនៈវសិាលបានរុទំយបល់ឪពុកថា  ពួកទររួរចេទៅសាន ក់ទៅភូ្មិ្ភ្នទំលៀបវញិទស្រោះ  
ទីទនាោះដូ្ ជាម្តនរុវតថិភាពជាងទរ  ទស្រោះទៅជិតលនល់ជាតិ ម្តនកងរា័យស្តា្ 
ម្តនម្នុរសរចេរ់ទៅទស្ ើនជាងទៅភូ្មិ្ស្ទទយងទនោះ  ទ ើយជាពិទររម្តនតានូ ឬ 
ពុកនូ ថ្ដ្លជាស្រូថ្ខ្ារចេលបទីងា ោះ និងជាទម្ភូ្មិ្លាីដ្៏ងែ រថ្វផ្ង  ទនំងជាអា ជួយ 
ពោបាលជងឺំទោកបាន។  ទោករចេតនៈផ្លគុ្បានយល់ស្ពម្តាម្កូន។ 
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ទៅតាម្ផ្ែូ វរចេទទោះថ្ដ្លទរទយាើដ្ទំ ើ្ រចេទៅទនាោះ ម្តនរចេបរ់ទស្បើស្បារ់ទផ្សងៗថ្ដ្លជន 
ទភ្ៀរខ្ែួនបានទបាោះបង់ទោល។ ទោករចេតនៈផ្លគុ្បានបង្កគ ប់ឱ្យកូនទរចេ ើរយក 
ម្កតាម្ខ្ែួនជា ូរចេថ្  ម្តនតាងំពីទខាអាវនិងមុ្ងផួ្យោរ់ៗ ស្ពម្រងំទបា៉ា ត ោន 
ឆ្ន ងំសាែ បស្រប៊ែដុី្ងទឹក ថ្ដ្លម្តនរូចេបរាងោរ់កខ្ាកឬ់កពិំតករំវថ្តទៅលាអា ទស្បើ 
លរចេបាន។ រចេតនៈវសិាលស្តូវរចេកដ្ងថ្រចេកមួ្យនិងទបា វលែិ៍ ងរចេបរ់អ្រ់រងំទនាោះ 
ទដ្ើម្បថី្រចេកទៅតាម្ខ្ែួន។  ទ យទោកផ្លគុ្មិ្នរូវម្តនកម្តែ ងំ ស្តូវទដ្ើរចេឈប់ៗ  
ដ្ល់ទពលស្ពលប់ទទើបឪពុក-កូនរងំពីរចេអាតាា បាន ូលទៅដ្ល់ជាយភូ្មិ្ភ្នទំលៀប។  
ពួកទរស្តូវរស្ម្តកមួ្យយប់ទស្លម្ទដ្ើម្ទឈើជាមួ្យកងរា័យស្តា្មួ្យស្កុម្តូ  
ថ្ដ្លម្តននាទីយម្ទៅ ុងភូ្មិ្។  លុោះស្ពឹកទ ើង វសិាលក៏នាឪំពុកទៅជួបតានូ។ 
ទោកស្រូថ្ខ្ារចេ ិតតលា ក៏ពិនិតយជងឺំនិងផ្សថំាន ឱំ្យទោករចេតនៈផ្លគុ្យកទៅ ផឹំ្ក 
ទ យពំុរិតថ្លែពោបាលឬស្ទនិបស្ទនាប់អ្ាីទ ើយ។ 
ជាលនូ រចេនឹងរម្តន ិតតដ្៏លាស្បថ្ពទនោះ  រចេតនៈវសិាលបានបទញ្ចញកម្តែ ងំថ្រចេកទឹក រចេក 
អុ្រ ខ្ទំយាើលរចេបទស្ម្ើស្រួសារចេទោកស្រូទម្ភូ្មិ្អ្ត់រថំ្  ទពលយប់ក៏ទ្ែៀតទៅជួយយម្ 
លម្ជាមួ្យកងរា័យស្តា្ផ្ង។   ឯអាលរចេៈជងឺំរចេបរ់ទោករចេតនៈផ្លគុ្ក៏បាន 
ស្បទរើរចេទ ើងថ្ដ្រចេ បនាទ ប់ពីរចេងលរចេ ុោះរាកអ្រ់បី-បួនថ្លៃ  ទរោះទោកថ្ដ្លយដូំ្ កូន 
រង  បានស្រកទ ើម្ជាល ំបរ់ចេ ូតរល់ថ្តរូចេបលយសាគ ងំរគម្។  ថ្លៃមួ្យគាត់បាន 
ពិភាកានឹងបុស្តាថាស្តូវរចេកផ្ែូ វទ ញពីភូ្មិ្ទដ្ើម្បរីចេកកថ្នែងម្តនរុវតថិភាពជាងទនោះ 
ទស្រោះឮថ្តរកយបទងាើលថាពួករហានអ្ងគលរចេនឹង ូលម្កអាករចេ ឬ នឹងទផ្កែ ងស្គាប ់
លទំភ្ែើងយ ូំលភូ្មិ្  ដូ្ទ នោះទ ើយទទើបទពលយប់ទរថ្តងហាម្មិ្នឱ្យម្តនដុ្តទភ្ែើងទទ  
រចេ ូតដ្ល់អ្នកខ្ែោះខាែ  មិ្នរងំហា៊ែ នជក់បារចេទីៅទស្ៅផ្ទោះផ្ង។  
ទោកផ្លគុ្បានយកលបិំតវោះ ទងកោះទខា រញយក ិទញ្ច ៀនម្តរ តំបូងទពស្ជ 
មួ្យស្គាប់យទំ ញម្កបង្កហ ញកូន  ទ ើយទរលទ យទឹកថ្ភ្នករចេលីងរចេទោង  “ទនោះជា 
 ិទញ្ច ៀនអារ ៍ពិរ ៍ទករចេតាងំពីទោកតារចេតនៈ ... ទោកបានស្បរល់ឱ្យម្ត៉ា កកូ់ន 
បរំក់ឱ្យបា៉ា កនុងថ្លៃទរចេៀបលរចេ ... បា៉ា បានរចេកាវាទុក នឹកថានឹងអា ឱ្យបនតទៅកូនទៅ 
ជនំាន់ទស្លយ ... ថ្តទពលទនោះទយើងស្តូវថ្តរិតពីផ្ែូ វរចេរ់រិន បា៉ា នឹងយក ិទញ្ច ៀន 
ទនោះទៅជូនស្បពនធពុកនូ ជាររុ្ថ្ដ្លពុកនូរទស្រង្កគ ោះជីវតិបា៉ា  និងរុថំ្ កទរបៀង 
អាហារចេគាត់ខ្ែោះ ស្គាន់នឹងបានទយាើដ្ទំ ើ្ រចេទៅមុ្ខ្!” 
ទស្លយទពលទទួល ិទញ្ច ៀន យយស្បពនធតានូ បានស្បរល់ឱ្យទោករចេតនៈផ្លគុ្  
វញិនូវអ្ងករចេស្បាកំបំ៉ាុង និងស្ប ុកមួ្យកូនបពំងប់ញរស។ី   ប៉ាុទ ណ្ោះោត់ទុកថាគាត់ ិតត 
លាណ្រ់ទៅទ ើយ  ទស្រោះទពលទនាោះ ទរោះជាទរទៅោត់ទុកថាម្តរទពស្ជជារចេបរ់ 
ម្តនតថ្ម្ែ  ប៉ាុថ្នតទរបៀងអាហារចេម្តនតថ្ម្ែទលើរលប់ជាងអ្ាីៗរងំអ្រ់។   
ដូ្ទ នោះទ ើយ ទទើបថ្លៃទនោះទោករចេតនៈផ្លគុ្យកកូនទឈើមួ្យទដ្ើម្ទយាើជាទថាន ល 
ទ លនាខំ្ែួននិងកូនស្បុរទយាើដ្ទំ ើ្ រចេទលើផ្ែូ វជាតិទលខ្៦ តស្ម្ង់ទឆ្ព ោះទៅស្កុងទរៀម្ 
រាប។ កនុងទពលថ្ដ្លឪពុកកូនរងំពីរចេកពុំងថ្តទដ្ើរចេទរើម្ៗ  ស្សាប់ថ្តម្តនោនលមំ្៉ាញុង 
បីម្តនផ្ទុកទពញទ យរហានរក់ទខាអាវលរី បរចេស្ោរនឹងដ្ទំ ើ្ រចេឪពុក-កូនរងំ 
ពីរចេទៅ។ រហានកនុងោនខាងទដ្ើម្ទររក់មួ្កកនតឹប ថ្តកនុងោនពីរចេខាងទស្លយ 
រក់មួ្កស្កទោម្ៗ។ ទៅពីទស្លយោនទព័ ម្តនរចេលយនតថ្វនពីរចេទស្រឿងទបើកតាម្ 
ទៅថ្ដ្រចេ។  ទោករចេតនៈផ្លគុ្ង្កកម្កខ្សបឹស្បាប់កូន  “ទព័កនុងោនពីរចេខាងទស្លយ 
ជាទព័យួន!...”  រួចេ គាត់ដ្កដ្ទងហើម្យ ំស្រវកីាល  “ ឺុ ... មិ្នរួរចេទសាោះ ថ្ខ្ារចេរម្តែ ប់ថ្ខ្ារចេ 
រល់ថ្តទរ ូលស្រុក...”  ទឹកថ្ភ្នកពីរចេតំ្ ក់ក៏ស្រក់ោកភ្័ស្រលត ថ្នបុរចេរថ្ដ្លទទើបម្តន  
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វយ័ជាង៤០ឆ្ន  ំ ថ្តម្តនរូចេបលយស្ទុឌទស្រម្ដូ្ ម្នុរសជរាអាយុ៧០-៨០ឆ្ន មិំ្នដូ្រចេ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ទបើគាា នទរ ទយើងមុ្ខ្ថ្តមិ្នរល់ជីវតិទទ! ... លលពីមុ្នទនោះបី-បួនថ្ខ្ បា៉ា បានឮ 
ពួកកងឈែបវាអួ្តទកាងលា ងថាទៅវាយយួន ទៅរចេទំ ោះថ្ស្ពនររចេ ... ឥ ូវទម្ើល ុោះ ... 
នរចេណ្រចេទំ ោះនរចេណ្?  រចេបបរាីក៏ទឃ្រចេទៅថ្ស្ពថ្ផ្សរចេទបៀបទនោះ មិ្នថ្ដ្លទ ើញ មិ្ន 
ថ្ដ្លឮទទ លប់រម្តែ ប់ជនជាតិឯងឱ្យទ ើង ង់រយ!  ទតើម្តនកម្តែ ងំឯណ្ទៅវាយ 
ទរ  ទបើរូម្បថី្តលរចេររចេខ្ែួនឯងកមិ៏្នបានផ្ង?” 
បុរចេរោរ់ទកាងរងំពីរចេកពុំងថ្តទយាើដ្ទំ ើ្ រចេស្ទុយៗ  ស្សាប់ថ្តម្តនរចេលយនតថ្វនព្៌  
រមួ្យ រាងដូ្ ជាោនទពទយ ទបើកលត់វងឹទៅ  ទ ើយស្សាប់ថ្តឈប់ង៉ាក់ បរចេលយ 
ទស្លយវតឺម្កឈប់ថ្កបរចេអ្នកទលាើរចេទជើង។ បុរចេរម្តន ក់រកឯ់ករណ្ឋ នទយធាព្៌លរី 
ថ្តឥតម្តនរកមួ់្កទទ បានទអ្ើតកាលទ ញម្កទស្ៅបងាួ  ថ្ស្រករួរចេទ យរទំនៀង 
ស្ពោំៗ ថ្បបអ្នកកម្ពុជាទស្លម្ថា  “បងនិងបាូនរងំពីរចេស្តូវទៅទរៀម្រាបថ្ដ្រចេទទ?” 
ទោករចេតនៈផ្លគុ្ទ្ែើយថា “បាទា៎!”    
បុរចេរទនាោះញញឹម្  “ស្រួលទ ើយ!  ពួកខ្ញុ សំ្តូវស្តលប់ទៅទរៀម្រាបស្សាប់  បងនិង 
បាូនទ ើងោនម្ក!” 
ឪពុកនិងកូនឈរចេភាងំអ្រ់មួ្យខ្្ៈ ទស្រោះមិ្ន ង់ទជឿថាម្តនរណំ្ងដ្ល់ម្ែុ ឹង 
រល់ថ្តបុរចេរទនាោះ រួរចេម្តងទទៀតថា  “ទៅទទ?” 
ទទើបទោករចេតនៈផ្លគុ្ភាញ ក់ខ្ែួន  ថ្ស្រកតបថា  “បាទា៎ទៅ! ... បាទា៎ទៅ!” 
បុរចេរទនាោះក៏ ុោះម្កជួយទបើករា រចេខាងទស្លយឱ្យឪពុកនិងកូនទ ើងោន។ ទស្លយ 
ទពលរចេតនៈវសិាល ក់រម្បុករម្បតិតរងំប៉ាុនាា នទៅទលើបាតោន ទ ើយឪពុកនិង 
កូនបានអ្ងគុយ ុោះស្រួលបួល ទទើបបុរចេរទនាោះវលិទៅទ ើងអ្ងគុយទៅខាងមុ្ខ្ទនទឹម្ 
នឹងអ្នកទបើកបរចេវញិ។  
រចេលយនតទ ញដ្ទំ ើ្ រចេទៅ  ... បុរចេរទៅខាងមុ្ខ្ បានង្កកម្ករតីសារងរួរចេនាអំ្នក 
ទៅខាងទស្លយមិ្ន  ់  ទ ើយក៏បានស្បាប់ពីខ្ែួនឯងផ្ងថ្ដ្រចេ ថាគាត់ទងា ោះ ថា  ់វា៉ា  
អាយុ៣៨ឆ្ន  ំ ម្តនមុ្ខ្រចេបរចេជាស្រទូពទយទៅស្កុងលន់លឺ ថ្តស្តូវជាប់‹‹ភារចេកិ ច››ម្កតាម្ 
កងទព័ថ្ដ្ល ូលម្ក ‹‹វាយរចេទំ ោះស្បជាជនទៅកនុងស្បទទរកម្ពុជាអ្ពីំរចេបបស្បល័យ 
ពូជសារន›៍›។ 
ទៅដ្ល់ស្កុងទរៀម្រាប ទោកថា ់ វា៉ាបាននាទំោករចេតនៈផ្លគុ្ទៅជួបស្រូទពទយ 
ជាជាតិទវៀតណ្ម្ម្តន ក់ថ្ដ្លស្បោលំរចេកនុងម្នទីរចេទពទយខាងថ្ផ្នកជនរីុវលិ។ ទស្លយ 
លរចេពិនិតយជងឺំស្រូទពទយរូចេបទនាោះបានផ្តល់ឱ្រលឱ្យទោករចេតនៈផ្លគុ្រស្ម្តប់ទលប 
រចេយៈទពលមួ្យរបាត  ៍ ទ ើយថាទបើទោកទៅមិ្នរន់ស្រួលកនុងលយ ឱ្យស្តលប់ម្ក 
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ពិនិតយជងឺំនិងទបើកថាន ទំទៀត។  កនុងសាលរចេង់ោពិំនិតយជងឺំជនរីុវលិ ម្តនជនទភ្ៀរ 
ខ្ែួនថ្ខ្ារចេទកាងោរ់ស្បុរស្រីទៅរចេង់ោឱំ្យរចេទង្កករចេងួយ ម្តន ក់ៗម្តនរូចេបរាងសាគ ងំរគម្ 
ទឹកមុ្ខ្ទស្កៀម្ស្ក ំ អ្នកខ្ែោះអ្ងគុយមិ្នរងំជាប់ផ្ង។  ជារណំ្ងលា ថ្ដ្លទោក 
ផ្លគុ្ម្តនទោកថា ់ វា៉ាជាម្រគុ ទទទរក៍  ទទើបមិ្នពិបាករចេងោ់តំាម្ទលខ្ទរចេៀងយូរចេ 
ដូ្ ទរឯទទៀត  ទ ើយទនំងជាទបើកបានថាន ទំស្ ើនជាងទរទទៀតផ្ង។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
បនាទ ប់ម្កទោក ថា ់ វា៉ាបានរុឱំ្យអ្នកទបើករចេលយនតជូនឪពុកនិងកូនរងំពីរចេអាតាា ទៅ 
 ក់ទៅម្តត់រទឹងទរៀម្រាប ថ្ដ្លម្តនជនទភ្ៀរខ្ែួនម្កតាងំទីសាន ក់ទៅមូ្លមី្រចេកក 
កុញស្សាប់។ មុ្នទពលថ្បកគាន  ទោករចេតនៈផ្លគុ្និងរចេតនៈវសិាលបានរពំោះ 
អ្រចេរុ្ទោកថា ់ វា៉ា  និងអ្នកបរចេរចេលយនតជាជនជាតិទវៀតណ្ម្ថ្ដ្លអ្ត់ទ ោះថ្ខ្ារចេ 
មួ្យម្ត៉ា ត់ទសាោះ ទ ោះថ្តញញឹម្ឱ្នកាលរនំាប់ផ្ៃក់ៗរងវញិ ទ្ែើយថា ‹‹ហា! ហា!›› 
ឯទោកថា ់ វា៉ាញញឹម្ ទ ើយទលើកថ្ដ្រពំោះតបវញិ  “កុបំា ់រិតរុ្ស្រ័យអី្!  
ខ្ញុ រំចេកីរាយណ្រ់ទស្រោះបានជួយរស្ម្តលទុកខលបំាករចេបរ់បងបាូនរួចេម្ដូ្នតាខ្ែោះ  រូម្ 
បងនិងបាូនបានស្បកបថ្តនឹងទរ កតីរុខ្!” 
 


