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ដំណើរការនិពន្ធ “វីរបុរសរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នក”
ការនិពន្ធស�ៀវភៅនេះដោយក្រុមប្រឹ ក្សាពិគ្រោះយោបល់ នៃគណៈកម្មាធិ ការអចិ ន្ត្រៃយ៍អន្តរទីភ្នាក់ ងារស្តីអំ ពីការគាំទ្រផ្នែកសុខភាព
ផ្លូវចិ ត្តនិង ចិ ត្តសាស្រ្តសង្គមអនុវត្តក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទាន់ (IASC MHPSS RG)។ គម្រោងនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយអ្នកជំនាញល�ើ

ពិភពលោក តំ បន់ និង បណ្
ដា ប្រទេសនានាជាសមាជិកនៃ IASC MHPSS RG មួ យអន្លើដោយឪពុកម្ដាយ អ្នកថែទាំកុមារ គ្រូបង្រៀន
និងកុមារទាំង១០៤ប្រទេស។ ការស្ទង់មតិ ជាសកលត្រូវបានអនុវត្ត ជាភាសាអារ៉ាប់ អង់គ្លេស អ៊ី តាលី បារាំងនិងអេស្ប៉ាញដ�ើម្បីវាយ
តម្លៃ ពីសុ ខភាពផ្លូវចិ ត្តនិងតម្រូវការពីចិត្តសាស្រ្តសង្គមរបស់ កុមារក្នុងការផ្ទុះឡ�ើងជំងឺ COVID 19។ លទ្ធផលស្ទង់មតិ បានប្រើដ�ើម្បី

ស្ថាបនាជាគ្រោងប្រធានបទដែលបានល�ើកឡ�ើងក្នុងស�ៀវភៅនេះ។ ស�ៀវភៅបានចែករំលែកតាមរយៈការនិទានរ�ឿងដល់ កុមារនៅ

ក្នុងប្រទេសមួ យចំ នួនដែលរងផលប៉ ះពាល់ ដោយជំងឺ COVID 19។ មតិ យោបល់ ពីកុមារ ឪពុកម្តាយនិងអ្នកថែទាំកុមារត្រូវបានទទួលយក
ដ�ើម្បីបង្ហើយដំណ�ើររ�ឿង។

កុមារ ឪពុកម្តាយ អ្នកថែទាំកុមារនិងគ្រូបង្រៀនជាង ១.៧០០នាក់ មកពីជវុំ ញ
ិ ពិភពលោកបានចំ ណាយពេលចែករំលែកជាមួ យយ�ើង

ខ្ញុំពីរប�ៀប ដែលពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID 19។ យ�ើងខ្ ញុំសូ មថ្លែងអំ ណរគុ ណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំ ពោះកុមារ ឪពុក

ម្តាយអ្នកថែទាំនិងគ្រូបង្រៀនដែលបានបំ ពេញការស្ទង់មតិ ចំពោះដំណ�ើររ�ឿងនេះ។ នេះគឺ ជាដំណ�ើររ�ឿងដែលបង្កើតឡ�ើងដោយកុមារ

និទាននិងសម្រាប់ កុមារនៅ ជុវំ ញ
ិ ពិភពលោក។

IASC MHPSS RG សូមថ្លែងអំ ណរគុ ណ Helen Patuck បានសរសេរសាច់ រ�ឿងនិងតុបតែងលម្អ ដោយរូបភាពចំ ពោះស�ៀវភៅនេះ។
©IASC, 2020។ ផលិ តផលបោះពុម្ពនេះបានបោះពុម្ភផ្សាយក្រោមអាជ្ញាប័ ណ្ណ Creative Commons Attribution-NonCommer-

cial-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo) នៅក្រោម
លក្ខ ខណ្ឌនៃអាជ្ញាប័ ណ្ណនេះអ្នកអាចនឹងផលិ តឡ�ើងវិញ បកប្រែនិងសម្របសម្រួលវណ្ណកម្មនេះក្នុងគោលបំ ណងមិ នមែនពាណិជ្ជកម្ម

ជាលក្ខ ខ័ណ្ឌវណ្ណកម្មនេះបានដកស្រង់ត្រឹមត្រូវ។

សេចក្តីផ្តើម
“វីរបុ រសរបស់ ខ្ញុំគឺជាអ្នក”ជាស�ៀវភៅដែលបានសរសេរសម្រាប់ កុមារនៅជុវំ ញ
ិ ពិភពលោកដែលរងផលប៉ ះពាល់ ដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19។

ឪពុកម្តាយ អ្នកថែទាំកុមារឬគ្រូបង្រៀនគប្បីអាន“វីរបុ រសរបស់ ខ្ញុំគឺជាអ្នក”សម្រាប់ កុមារម្នាក់ ឬកុមារមួ យក្រុម។ យ�ើងខ្ញុំមិនបានល�ើកទឹកចិ ត្តចំពោះកុមារអាន

ស�ៀវភៅនេះដោយម្នាក់ ឯងដែលគ្មានការគាំទ្រពីឪពុកម្តាយ អ្នកថែទាំឬគ្រូបង្រៀនឡ�ើយ។ ការណែនាំបន្ថែមដែលមានឈ្មោះថា«សកម្មភាពសម្រាប់ វីរបុ រស»
(ដែលត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយនៅពេលក្រោយ) នឹងបានផ្តល់ នូវការគាំទ្រសម្រាប់ការដោះស្រាយប្រធានបទទាក់ ទងនឹង COVID-19ជួយកុមារឱ្យគ្រប់ គ្រងអារម្ម ណ៍និង
មនោសញ្ចេតនាក៏ ដូចជាសកម្មភាព បន្ថែមសម្រាប់ កុមារអនុវត្ត តាមលំ ណែនាំនៃស�ៀវភៅនេះ។

ការបកប្រែ
ក្រុមពិគ្រោះយោបល់ នឹងសម្របសម្រួលការបកប្រែផលិ តផលបោះពុម្ពនេះជាភាសាអារ៉ាប់ ភាសាចិ នភាសាបារាំង
ភាសារុស្ស៊ីនិងភាសាអេស្ប៉ាញ។ សូមជួយទាក់ ទងនឹងក្រុមពិគ្រោះយោបល់ IASC អំ ពីសុ ខភាពផ្លូវចិ ត្តនិងចិ ត្តសាស្ត្រ
សង្គម (MHPSS) (mhpss.refgroup@gmail.com) សម្រាប់ ការសម្របសម្រួលបកប្រែជាភាសាដទៃទ�ៀត។ការ
បកប្រែបញ្ច ប់ដោយសុក្រឹ តនឹងត្រូវបានចុ ះផ្សាយនៅល�ើគេហទំព័រនៃក្រុមពិគ្រោះយោបល់ IASC ។
ប្រសិ នប�ើភាគី ណាមួ យបង្កើតការបកប្រែឬការកែសម្រួលវណ្ណកម្មនេះ សូមជួយកត់ សម្គាល់ ថា៖
•ភាគី ទាំងអស់ មិ នត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបន្ថែមឡូហ្គូរបស់ អ្នក (ឬឡូហ្គូទីភ្នាក់ ងារផ្តល់ មូ លនិធិ) ទៅក្នុងវណ្ណកម្មឡ�ើយ។

•ក្នុងករណីមានការកែសម្រួល (ឧទាហរណ៍ការផ្លាស់ ប្តូរខ្លឹ មសារឬរូបភាព) មិ នបានការអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់ឡូហ្គូ IASC។
ការប្រើប្រាស់វណ្ណកម្មដែលបានកែសម្រួលគឺ មិនមានន័យនឹងអង្គការ ផលិ តផលឬសេវាកម្ម ជាក់ លាក់ ដែលថា IASC
គាំទ្រនោះឡ�ើយ។
•ភាគី ទាំងអស់ គួ រតែផ្តល់ អាជ្ញាប័ ណ្ណដល់ ការបកប្រែឬឯកសារដែលខ្ លួនបានកែសម្រួលស្របនឹងអាជ្ញាប័ ណ្ណ Creative
Commons ឬប្រហាក់ ប្រហែល។ យ�ើងខ្ ញុំសំណូមពរអាជ្ញាប័ ណ្ណ CC BY-NC-SA 4.0 ឬ 3.0 ដែលត្រូវបានណែនាំ។
នេះគឺ ជាបញ្ជី នៃអាជ្ញាប័ ណ្ណប្រហាក់ ប្រហែលដូចខាងក្រោម៖ https://creativecommons.org/share-your-work/
licensing-considerations/compiverse-licenses
•ភាគី គួរតែបន្ថែមខ្លឹ មសារបដិសេធនូវការទទួលបន្ទុកទាំងនេះជាភាសានៃការបកប្រែ៖ “ការបកប្រែ/ការកែ
សម្រួលនេះមិ នត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដោយគណៈកម្មាធិ ការអចិ ន្ត្រៃយ៍អន្តរទីភ្នាក់ ងារ (IASC) ។ IASC មិ នទទួល
ខុសត្រូវចំ ពោះខ្លឹ មសារ ឬភាពត្រឹ មត្រូវនៃការបកប្រែ/ការកែសម្រួលនេះទេ។ ការបោះពុម្ពច្បាប់ ដ�ើមផ្សាយជា
ភាសាអង់គ្លេស“Inter-Agency Standing Committee. My Hero is You: How Kids Can Fight COVID-19!”
អាជ្ញាប័ ណ្ណ៖ CC BY-NC-SA 3.0 IGO ជាការបោះពុម្ពផ្សាយជាផ្លូវការនិងប្រកបដោយភាពជាចំ ណង។

ចំ ពោះសារ៉ា ម្ដាយគឺ ជាវីរបុ រស ព្រោះម្ដាយគឺ ជាអ្នកម្ដាយពូកែបំ ផុត
និងជាអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តល្អ បំ ផុតនៅល�ើពិភពលោក។ ប៉ុន្តែសូម្បីតែ

ម្តាយក៏ មិ នអាចរកវិធីព្យាបាលនូវជំងឺឆ្លងដោយវីរូសកូរ៉ូណាបានដែរ។
“ត�ើវរី រូ កូរ៉ូណាម�ើលទៅដូចអ្វី ?” សារ៉ាសួ រម្តាយរបស់ នាង។
“វីរូសកូរ៉ូណាឬ COVID-19គឺ តូចដល់ ថ្នាក់ យ�ើងមិ នអាចម�ើលឃ�ើញ
ដោយភ្នែកទទេ” ម្ដាយនាងឆ្លើយតប។ ប៉ុន្តែវីរូសនេះ នឹងរីករាល

ដាលនៅពេលដែលក្អ ក កណ្
តាស់ របស់ មនុស្សដែលឈឺ ហ�ើយនៅ

ពេលដែលពួកគេប៉ ះមនុស្សឬវត្ថុនៅជុវំ ញ
ិ យ�ើងណ៎ាសារ៉ា។ មនុស្ស

ដែលផ្ទុកជំងឺវរី ូសកូរ៉ូណាច្រើនតែមានបញ្ហាគ្រុនក្តៅនិងមានពេលខ្ លះ
ពិបាកដកដង្ហើមទ�ៀតផង” ។

“ដូច្នេះយ�ើងមិ នអាចប្រយុ ទ្ធប្រឆាំងនឹងវាបានទេព្រោះយ�ើងមិ នអាច
ម�ើលឃ�ើញវាមែនទេ?” សារ៉ាសួ រអ្នកម្ដាយ។

ម្តាយនិយាយថា “យ�ើងអាចប្រយុ ទ្ធប្រឆាំងនឹងវាបាន” ។ នោះជា

មូ លហេតុដែលម្តាយត្រូវការកូនមានសុវត្ថិភាពណ៎ាសារ៉ា។ វីរូស

នេះបណ្
ដា លផលប៉ ះពាល់ ដល់ មនុស្សជាច្រើន ហ�ើយមនុស្សគ្រប់
គ្នាអាចជួយទប់ ស្កា ត់ វាបាន។ កុមារគឺ ជាអ្នកដ៏ពិសេសហ�ើយដែល

អាចជួយយ�ើងទាំងអស់ គ្នាក្នុងការទប់ ស្កា ត់ នេះផង។ ពិសេសកូនត្រូវ
ទទួលបានសុវត្ថិភាពជាដំបូ ងសិ ន។ ម្តាយត្រូវការកូនធ្វើជាវីរបុ រស

របស់ ម្តាយ”។

យប់ នោះសារ៉ាគេងនៅល�ើគ្រែហ�ើយគ្មានអារម្ម ណ៍ថាខ្ លួនយ�ើងជា

វីរបុ រសអ្វី ទាំងអស់ ។នាងមានអារម្ម ណ៍តូ ចចិ ត្ត។ នាងចង់ទៅសាលា

តែសាលានាងត្រូវបានបិ ទទ្វា រ។ នាងចង់ឃ�ើញមិ ត្ត ភក្តិរបស់ នាងប៉ុន្តែ
វាមិ នមានសុវត្ថិភាព។ សារ៉ាសង្ឃឹមថានឹងចង់បានវីរូសកូរ៉ូណាបញ្ឈប់

ការគំ រាមកំ ហែងដល់ ជីវភាពរបស់ នាងភ្លាមៗទៅ។

នាងបាននិយាយទៅកាន់ ខ្លួននាងក្នុងពេលនាងបិ ទភ្នែកគេងថា “វីរបុ រស

មានថាមពលខ្លា ំងអស្ចា រ្យ”។ “ត�ើខ្ញុំមានអ្វី ន៏ ?”

ភ្លាមនោះសម្លេ ងសុភាពរាបសាខ្សឹបហៅឈ្មោះនាងពីក្ នុងទីងងឹត។
“នរណានៅទីនោះ?” សារ៉ាបានខ្សឹបសួ រទៅវិញ។
“ត�ើអ្នកត្រូវការអ្វីដ�ើម្បីក្លា យជាវីរបុ រស?” សម្លេ ងសួ រនាង។
“ខ្ ញុំត្រូវការវិធីមួយដ�ើម្បីប្រាប់ ក្មេ ងៗទាំងអស់ នៅល�ើពិភពលោកត�ើ

ធ្វើដូចម្តេ ចដ�ើម្បីការពារខ្ លួនយ�ើងនិងអាចការពារអ្នកផ្សេងបានទ�ៀត”
សារ៉ានិយាយ។

“ដូច្នេះអ្នកចង់អោយ្យខ្ ញុំប្រែក្លា យទៅជាអ្វី មួ យ?” សម្លេ ងសួ រជាបន្ត។
“ខ្ ញុំត្រូវការអ្វី មួ យដែលអាចហោះហ�ើរ ... អ្វី មួ យដោយមានសម្លេ ង
ខ្ទ័ រខ្លា ំង ... និងសំ ខាន់ គឺអ្វីមួ យដែលអាចជួយកម្លាំងបាននោះ!”

មួ យរំពេចនោះ អ្វី មួ យដ៏អស្ចា រ្យបានធ្វើដំណ�ើរចេញទៅក្រោមពន្លឺ
ដួងចន្ទ ...

“ត�ើអ្នកជាអ្វី ?” សារ៉ាសួ រ។
“ខ្ញុំគឺជាអាហ្គី អូ។”
សារ៉ានិយាយ “ខ្ញុំពុំដែលជួបអាហ្គី អូណានោះទេ”។
អាហ្គី អូបាននិយាយថា “ខ្ ញុំនៅទីនេះតាំងពីមុនមកទេត�ើ។
ខ្ ញុំចេញពីបេះដូងរបស់ អ្នក” ។

“ប្រសិ នប�ើខ្ញុំមានអ្នក ខ្ញុំអាចប្រាប់ ដល់ កុមារទាំងអស់ នៅ

ល�ើពិភពលោកអំ ពីវរី ូសកូរ៉ណានេះហ�ើយ!” សារ៉ានិយាយ។
“ខ្ញុំអាចជាវីរបុ រសម្នាក់ ! តែចាំម�ើលម�ើល៍ អាហ្គី អូ ត�ើ

វាមានសុវត្ថិភាពទេប�ើយ�ើងធ្វើដំណ�ើរក្នុងគ្រាវីរូស
កូរ៉ូណានេះនៅជុវំ ញ
ិ យ�ើង?

អាហ្គី អូបាននិយាយថា “នឹងមានសុវត្ថិភាព ពេលណាដែល
មានខ្ ញុំណ៎ាសារ៉ា”។ “គ្មានអ្វី អាចធ្វើបាបអ្នកនៅពេលដែល

យ�ើងនៅជាមួ យគ្នា។”

ដូច្នេះ សារ៉ាបានលោតឡ�ើងល�ើខ្នងរបស់ អាហ្គី អូហ�ើយពួកគេបានហោះតាមបង្អួចបន្ទប់គេងរបស់ នាង

រហូ តទៅកាន់ ផ្ទៃមេឃ។ ពួកគេបានហោះឆ្ពោះទៅរកផ្កាយហ�ើយបានគ្រវីដៃជំរាបសួរព្រះច័ ន្ទទ�ៀតផង។

នៅពេលព្រះអាទិត្យរះ ពួកគេបានចុ ះចតនៅវាលខ្សាច់ ក្បែរ

ប្រាសាទពីរ៉ាមី ត កន្លែងដែលកុមារមួ យក្រុមកំ ពុងលេង។ កុមារ

ទាំងអស់ បានស្រែកហ៊ោសាទរនិងគ្រវីដៃជំរាបសួរសារ៉ានិង

អាហ្គី អូ។

“សូមស្វា គមន៍អ្នកដែលបានអញ្ជើញមកដល់ ទីនេះខ្ញុំជា

សាឡែម!” ក្មេ ងប្រុសម្នាក់ ស្រែកហ៊ោឡ�ើង។ “ត�ើអ្នកកំ ពុង

ធ្វើអ្វីនៅទីនោះ? សូមទោសយ�ើងមិ នអាចមកជិតបានទេ យ�ើង

ត្រូវតែនៅដាច់ ពីគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ ពីរម៉ែត្រ!”

“នោះហ�ើយជាមូ លហេតុដែលយ�ើងធ្វើដំណ�ើរមកទីនេះ!”

សារ៉ាបានឆ្លើយតប។ “ខ្ញុំជាសារ៉ាហ�ើយនេះគឺ ជាអាហ្គី អូ។ ត�ើ

អ្នកដឹងទេថា ពួកកុមារយ�ើងអាចរក្សាអ្នកជិតខាង មិ ត្ត ភក្តិ ឪពុក

ម្តាយនិងជីដូនជីតាមានសុវត្ថិភាពពីវរី ូសកូរូ៉ងណានេះបានទេ? អ្វី
ដែលយ�ើងទាំងអស់ គ្នាត្រូវការធ្វើនោះគឺ …”

“លាងដៃជាមួ យសាប៊ូ និងទឹក!”សាឡែមនិយាយទាំងស្នាម

ញញឹម។ “យ�ើងដឹងហ�ើយណ៎ាសារ៉ា។ ប្រសិ នប�ើយ�ើងផ្ទុកនូវជំងឺ

យ�ើងក៏ ដឹងថាក្អ កចូ លកែងដៃរបស់ យ�ើងដែរនិងយ�ើងគ្រវីដៃ

ជំរាបសួរគ្នាជំនួសការចាប់ ដៃគ្នា។ យ�ើងព្យាយាមនៅខាងក្នុង

ផ្ទះ ប៉ុន្តែយ�ើងរស់ នៅក្នុងទីក្រុងដែលមានមនុស្សរស់ នៅច្រើន
កុះករ មិ នមែននរណាក៏ នៅក្នុងផ្ទះឯណា។”

អាហ្គី អូបាននិយាយថា “ហ៊ឺ ! ប្រហែលជាខ្ញុំអាចជួយរ�ឿងនោះ

បាន។ ពួកគេមិ នអាចម�ើលឃ�ើញវីរូសកូរ៉ូណានេះទេ ប៉ុន្តែ ...

ពួកគេអាចម�ើលឃ�ើញខ្ ញុំណ៎ា! លោតឡ�ើងមកទីនេះសូមអង្គុយ
ល�ើស្លាបទាំងសងខាងរបស់ ខ្ញុំ -នៅដាច់ ពីគ្នាយ៉ាងហោចណាស់
ពីរម៉ែត្រ!”

អាហ្គី អូបានហោះឡ�ើងទៅល�ើអាកាសវេហា
ជាមួ យសាឡែមនិងសារ៉ាល�ើស្លាបទាំងពីរ

របស់ គាត់ ។គាត់ បានហោះហ�ើរល�ើទីក្រុង
ហោះបណ្ដ ើរច្រៀងបណ្ដ ើរ។ សាឡែម

ស្រែកហ៊ោយ៉ាង ខ្ញៀវខ្ញា រជាមួ យកុមារកំ ពុង

ប្រឡែងលេង នៅតាមដងវិថីក្រុង៖

“មិ ត្ត ទាំងឡាយអ�ើយ ចូ រទៅប្រាប់ ក្រុមគ្រួសារ

របស់ អ្នកថាពួកយ�ើងនឹងមានសុវត្ថិភាពនៅ

ពេលដែលស្នាក់ នៅខាងក្នុងផ្ទះណ៎ា! យ�ើង 

អាចថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកបានល្អ បំ ផុត
ដោយស្នាក់ នៅផ្ទះ!”

មនុស្សទាំងអស់ គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាង

ខ្លា ំងចំ ពោះអ្វីដែលពួកគេបានឃ�ើញ។ ពួកគេ
គ្រវីដៃសួរគ្នារួចក៏ វិលត្រឡប់ ទៅផ្ទះពួកគេ
វិញ។

អាហ្គី អូបានហោះកាន់ តែខ្ព ស់ឡ�ើងៗ។

សាឡែមស្រែកហ៊ោដោយអំ ណរ។ បាន

ឃ�ើញទិដ្ឋភាពផ្ទាល់ ភ្នែកនៅទីនោះដោយ
អ្នកដំណ�ើរនៃយន្តហោះបានហោះកាត់

ពពកម�ើលទៅឃ�ើញគួ រឱ្យស្ញប់ ស្ញែង។
សាឡែមបាននិយាយថា “អ្នកទាំងអស់ គ្នា

នឹងត្រូវឈប់ ធ្វើដំណ�ើរឆាប់ ៗយ៉ាងហោច

ណាស់ ចាប់ តាំងពីពេលឥឡូវនេះ។

ប្រទេសនានា គេកំ ពុងបិ ទព្រំប្រទល់

ហ�ើយយ�ើងទាំងអស់ គួ រតែស្ថិតនៅនឹង

កន្លែងជាមួ យអ្នកដែលយ�ើងស្រឡាញ់។”

សារ៉ាបាននិយាយថា “អ្វី ៗជាច្រើនបាន

ផ្លាស់ ប្តូរហ�ើយ។ ពេលខ្ លះខ្ ញុំមានអារម្ម ណ៍

ដូចភ័ យខ្លា ចនឹងវាណាស់ ។”

ពេលអ្វី ៗបានផ្លាស់ ប្ដូរយ�ើងមានអារម្ម ណ៍ថាគួ រអោយភ័ យខ្លា ចនិងភាព

ច្របូកច្របល់ ក�ើតឡ�ើងជាការធម្ម តាណ៎ាសារ៉ា។” អាហ្គី អូនិយាយ

“នៅពេលខ្ ញុំមានអារម្ម ណ៍ភ័ យខ្លា ចខ្ ញុំដកដង្ហើមចូ លយឺ តៗ ហ�ើយដក
ដង្ហើមចេញអណ្
ដា តភ្លើង! ”

និយាយរួច អាហ្គី អូបានផ្លុំចេញអណ្
ដា តភ្លើងដ៏ធំសម្បើមមួ យ!
“ត�ើអ្នករាល់ គ្នាច្រើនធ្វើយ៉ាងម៉េ ចនៅពេលដែល

មានអារម្ម ណ៍ភ័ យខ្លា ច?” អាហ្គី អូបានសួ រពួកគេ។

សារ៉ាឆ្លើយតប “ខ្ញុំចូលចិ ត្តគិតអំ ពីនរណាម្នាក់ ដែលធ្វើឱ្យខ្ ញុំមានអារម្ម ណ៍

សុវត្ថិភាព។”

សាឡែមបាននិយាយថា “ខ្ ញុំក៏គិ តពីមនុស្សទាំងអស់ ដែលជួយខ្ ញុំមាន

អារម្ម ណ៍សុវត្ថិភាពដែរ ដូចជាជីដូនជីតារបស់ ខ្ញុំ។ ខ្ញុំនឹកជីដូនជីតា។ ខ្ញុំមិន

អាចឱបជីដូនជីតាបានទេពីព្រោះធ្វ ើដូច្នោះអាចនឹងចម្ល ងវីរូសកូរ៉ូណា

អោយជីដូនជីតា។ ធម្ម តាខ្ ញុំច្រើនជួបជីដូនជីតារ�ៀងរាល់ ចុ ងសប្តា ហ៍ ប៉ុន្តែ

ពេលនេះមិ នបានឡ�ើយ ព្រោះខ្ ញុំត្រូវការពារជីដូនជីតាឱ្យមានសុវត្ថិភាព។
“អ្នកអាចទូរស័ ព្ទទៅរកជីដូនជីតាបានទេ?” សារ៉ាបានសួ រមិ ត្ត របស់ នាង។
“អ្ហូ៎បាន!” សាឡែមឆ្លើយតប។ “ជីដូនជីតាទូរស័ ព្ទមករកខ្ ញុំរាល់ ថ្ងៃ ហ�ើយ

ខ្ញុំនិយាយអំ ពីអ្វីៗដែលយ�ើងកំ ពុងធ្វើនៅឯផ្ទះ។ការងារនោះធ្វើអោយខ្ញុំ

មានអារម្ម ណ៍ធូ រស្បើយ ហ�ើយក៏ ធ្វើអោយជីដូនជីតាមានអារម្ម ណ៍
ធូ រស្បើយដែរ” ។

អាហ្គី អូនិយាយថា “នឹកមនុស្សដែលយ�ើងស្រឡាញ់មិនអាចជួបភ្លាមបាន

វាជារ�ឿងធម្ម តាទេ”។ ការងារនោះបង្ហា ញថាយ�ើងយកចិ ត្តទុកដាក់ ដល់

ពួកគាត់ ខ្លា ំងប៉ុ ណ្
ណាហ�ើយ។ តែប�ើជប
ួ នូវវីរបុ រសអាចធ្វើអោយអ្នកមាន
អារម្ម ណ៍ធូ រស្បើយជាងមុ នទេ?

“បាទច៎ាមាន!”សារ៉ានិងសាឡែមស្រែកឡ�ើង។
“អស្ចា រ្យណាស់ មិ ត្ត របស់ ខ្ ញុំឈ្មោះសាសាមានថាមពលខ្លា ំង ពិសេស

ណាស់ ” អាហ្គី អូនិយាយ។ “តោះយ�ើងទៅជាមួ យគ្នា!”

ដូច្នេះហ�ើយពួកគេបានចុ ះចតនៅភូ មិតូ ចមួ យ។ ក្មេ ងស្រីម្នាក់ កំ ពុងបេះ
ផ្កាក្នុងសួ ន។ នៅពេលនាងបានឃ�ើញអាហ្គី អូនិងកុមារអង្គុយនៅល�ើ
ស្លាបរបស់ គាត់ នាងក៏ ផ្ទុះសំ ណ�ើច។

“អាហ្គី អូ!” នាងស្រែកហ៊ោ។ យ�ើងត្រូវនៅដាច់ ពីគ្នាយ៉ាងហោច

ណាស់ ពីរម៉ែត្រ ដូច្នេះខ្ញុំនឹងជូនអ្នកនូវការស្រវាឱបខ្យល់ ណ៎ា! ត�ើអ្នក

ទាំងអស់ គ្នាកំ ពុងធ្វើអ្វីនៅទីនេះ?”

“ខ្ ញុំមានអារម្ម ណ៍ថានឹងបានឱបអ្នកនៅពេលអ្នកប្រាប់ ខ្ ញុំណ៎ាសាសា”

អាហ្គី អូឆ្លើយតប។ “ខ្ញុំចូលចិ ត្តរប�ៀបដែលយ�ើងអាចប្រើពាក្យដ�ើម្បី
បង្ហា ញនិងសកម្មភាពយ�ើងយកចិ ត្តទុកដាក់ ដល់ គ្នាផងដែរ។ ខ្ញុំចង់

អោយមិ ត្ត ភក្តិខ្ ញុំស្វែ ងយល់ អំ ពីថាមពលខ្លា ំងអស្ចា រ្យរបស់ អ្នកទ�ៀត

ណ៎ា។

“ត�ើអ្វីទៅជាថាមពលខ្លា ំងអស្ចា រ្យរបស់ ខ្ញុំ?”សាសាសួ រ។
“គឺ នៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់ នៅក្នុងគ្រួសារអ្នកឈឺ អ្នកស្នាក់

នៅផ្ទះភ្លាម មិ នធ្វើដំណ�ើរចេញទៅណាដ�ើម្បីទប់ ស្កា ត់ ការឆ្ល ងរាល
ដាលវីរូសកូរ៉ូណាដល់ អ្នកដទៃ” អាហ្គី អូឆ្លើយតប។

“អ�ើ គឺ ឪពុកខ្ ញុំកំពុងមានជំងឺ។ ឪពុកនៅតែក្នុងបន្ទប់គេងរបស់ គាត់
រហូ តដល់ គាត់ បានជាសះស្បើយ។” សាសាតបវិញ។

ប៉ុន្តែតាមម�ើលទៅវាមិ នអាក្រក់ ទេ! យ�ើងលេងល្បែង ថែសួ ន

ច្បារ ចំ អិនម្ហូបអាហារនិងញុាំអាហារជាមួ យគ្នា។ បងប្អូនខ្ញុំនិងខ្ញុំ
លេងល្បែងប៉ ះម្រាមជ�ើងនិងរាំ។ យ�ើងអានស�ៀវភៅហ�ើយខ្ ញុំ

អាចបន្តការសិ ក្សាព្រោះពេលខ្ លះខ្ញុំនឹកសាលារ�ៀនណាស់ ។ នៅ
ផ្ទះដំបូ ងមានអារម្ម ណ៍ចម្លែកប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាមានអារម្ម ណ៍ជា

ធម្ម តាហ�ើយ។

អាហ្គី អូបាននិយាយថា “វាមិ នមែនពេលណាក៏ ងាយស្រួលនោះ
ទេណា៎សាសា។ អ្នកកំ ពុងរកវិធីដ�ើម្បីអោយមានភាពសប្បាយ

រីករាយនិងចុ ះសម្រុងជាមួ យមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ អ្នកនៅ

ឯផ្ទះ។ការងារនោះដែលធ្វើអោយអ្នកជាវីរបុ រសរបស់ ខ្ ញុំណ៎ា!”

“ត�ើអ្នកធ្លាប់ ឈ្លោះប្រកែកជាមួ យអ្នកណាក្នុងក្រុមគ្រួសារទេ?”
សាឡែមសួ រ។

សាសាបានឆ្លើយតបថា “មានពេលខ្ លះយ�ើងក៏ មានការប្រកែកគ្នា

ដែរ។” យ�ើងត្រូវតែមានការអត់ ធ្ម ត់ យោគយល់ និងតែងនិយាយ

ពាក្យសុំ ទោសគ្នា។នោះទ�ើបពិតជាថាមពលខ្លា ំងអស្ចា រ្យព្រោះវា
នឹងធ្វើអោយខ្ លួនយ�ើងនិងអ្នកផ្សេងទ�ៀតមានអារម្ម ណ៍ធូ រស្រាល។
ខ្ ញុំក៏ត្រូវការពេលវេលានៅតែម្នាក់ ឯងដែរ។ ខ្ញុំចូលចិ ត្តរាំនិងច្រៀង
ដោយខ្ លួនឯង! ពេលខ្ លះខ្ញុំអាចទូរស័ ព្ទទៅរកមិ ត្ត ភក្តិទ�ៀត ... ”
“ប៉ុន្តែអាហ្គី អូត�ើមានអ្វីក�ើតឡ�ើងចំ ពោះមនុស្សដែលនៅ

ឆ្ងា យឬអត់ មានផ្ទះនៅ?” សារ៉ាសួ រ។

អាហ្គី អូឆ្លើយថា“នោះគឺ ជាសំ ណួរដ៏ល្អប្រពៃមួ យ។ ចូ រយ�ើងនឹង

ធ្វើដំណ�ើរទៅហ�ើយស្វែងយល់ ម�ើលត�ើពួកគេដូចម្ដេ ចណ៎ា។”

មិ ត្ត តូចទាំងបី នាក់ លាសាសា ហ�ើយបន្តដំណ�ើរទៅមុ ខទ�ៀត។

បរិយាកាសកាន់ តែកក់ក្តៅនៅពេលពួកគេចុ ះចតល�ើកោះដែល
ព័ទ្ធជវុំ ញ
ិ ដោយសមុទ្រធំ ធេង។

ទីនោះពួកគេបានឃ�ើញជំរម
ំ ួ យដែលមានមនុស្សកុះករ។
ក្មេ ងស្រីម្នាក់ បានឃ�ើញពួកគេហ�ើយគ្រវីដៃពីចម្ងាយ។
“សួ ស្តី អាហ្គី អូ ខ្ញុំរករា
ី យណាស់ ដែលបានជួបអ្នកឡ�ើងវិញ!”

នាងស្រែកហ៊ោឡ�ើង។ យ�ើងកំ ពុងព្យាយាមនៅដាច់ ពីគ្នាយ៉ាង
ហោចណាស់ ពីរម៉ែត្រ ដូច្នេះខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួ យអ្នកពីទីនេះ!
ខ្ ញុំឈ្មោះឡៃឡា។

សារ៉ាតបវិញ “សួ ស្ដីឡៃឡា! ខ្ ញុំឈ្មោះសារ៉ានិងនេះគឺ ជាសាឡែម”។
“ហាក់ ដូចជាអ្នកកំ ពុងការពារខ្ លួនចំ ពោះការឆ្ល ងវីរូសកូរ៉ូណា។

អ្នកនៅធ្វើអ្វីទ�ៀតទេ?

យ�ើងលាងដៃជាមួ យសាប៊ូ និងទឹក! ឡៃឡាបានឆ្លើយតបទៅវិញ។
“ពេលក្អ កត�ើអ្នកមានយកកែងដៃរបស់ អ្នកបិ ទមាត់ ឬទេ?”
សាឡែមសួ រ។

“ត�ើអ្នកអាចបង្ហា ញយ�ើងពីរប�ៀបនោះបានទេ?”ឡៃឡា

និយាយ។ ហ�ើយសាឡែមក៏ បានបង្ហា ញរប�ៀបអោយពួកគេ។
“យ�ើងទាំងអស់ គ្នាព្យាយាមធ្វើអោយមានភាពក្លា ហាន ប៉ុន្តែខ្ញុំ
មានការព្រួយបារម្ភ អំ ពីអ្វីមួ យ”ឡៃឡានិយាយ។ “ត�ើខ្ញុំអាច

និយាយជាមួ យអ្នកបានទេ? ខ្ញុំឮគេនិយាយថាមានអ្នកខ្ លះឈឺ ហ�ើ

យស្លាប់ ធ្វើអោយខ្ញុំភ័យខ្លា ចណាស់ ។ ត�ើពិតជាមានមនុស្ស

ស្លាប់ ដោយសារជំងឺវរី ូសកូរ៉ូណាដែរឬទេ?”

អាហ្គី អូដកដង្ហើមធំ ហ�ើយអង្គុយចុ ះដោយគូថរបស់ គាត់ ដ៏ធំសម្បើម។

អាហ្គី អូនិយាយថា “មែនហ�ើយវីរបុ រសតូ ចៗ វាចម្លែកណាស់ មែនទេ។”
អ្នកខ្ លះមិ នឃ�ើញមានជំងឺអ្វីទេ ប៉ុន្តែអ្នកខ្ លះអាចមានជំងឺយ៉ាងធ្ង ន់ហ�ើយ

អ្នកខ្ លះអាចស្លាប់ ។ នោះហ�ើយជាមូ លហេតុដែលយ�ើងទាំងអស់ គ្នាត្រូវ
ប្រុងប្រយ័ ត្ន ជាពិសេសចំ ពោះមនុស្សចាស់ អ្នកដែលមានផ្ទុកជំងឺដទៃ

ទ�ៀត នឹងមានជំងឺធ្ងន់ជាងប្រសិ នប�ើឆ្លងវីរូសកូរ៉ូណា។ ពេលដែលយ�ើង
មានអារម្ម ណ៍ភ័ យខ្លា ច ឬមិ នមានសុវត្ថិភាព យ�ើងអាចស្រមៃនូវកន្លែង

មានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងចិ ត្តរបស់ ខ្ លួន យ�ើងនឹងមានអារម្ម ណ៍ល្អ ជាង។ ត�ើ
អ្នកទាំងអស់ ចង់សាកល្បងជាមួ យខ្ ញុំទេ?”

អ្នកទាំងអស់ យល់ ព្រម អាហ្គី អូបានស្នើសុំ អោយកុមារទាំងអស់ គ្នាបិ ទ
ភ្នែកនិងស្រមៃម�ើលកន្លែងណាមួ យដែលពួកគេមានអារម្ម ណ៍ថា
សុវត្ថិភាព។

អាហ្គី អូនិយាយថា “ផ្តោ តអារម្ម ណ៍នូវពេលវេលាដែលមានអារម្ម ណ៍

សុវត្ថិភាព” ។

បន្ទាប់ មកគាត់ បានសួ រក្មេ ងៗពីអ្វីដែលពួកគេម�ើលឃ�ើញ មានអារម្ម ណ៍

និងមានធុំ ក្លិននៅក្នុងកន្លែងសុវត្ថិភាពរបស់ ខ្ លួន។ គាត់ បានសួ របន្តទ�ៀតថា
ត�ើមាននរណាពិសេសដែលក្មេ ងៗចង់អញ្ជើញទៅកន្លែងសុវត្ថិភាព

របស់ ពួកគេទេនិងអ្នករាល់ គ្នាអាចនឹងនិយាយរ�ឿងអ្វី ជាមួ យគ្នាបាន។
“អ្នកទាំងអស់ អាចទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពពេលណាដែលអ្នកមាន

អារម្ម ណ៍សោកសៅឬភ័ យខ្លា ច”។ អាហ្គី អូនិយាយ។ “នោះគឺ ថាមពល
ខ្លា ំងអស្ចា រ្យរបស់ អ្នកហ�ើយអ្នកអាចចែករំលែកវាជាមួ យមិ ត្ត ភក្តិនិង

ក្រុមគ្រួសាររបស់ អ្នក។ ចូ រចងចាំថា ខ្ញុំយកចិ ត្តទុកដាក់ ចំ ពោះអ្នកហ�ើយ
មានមនុស្សជាច្រើនក៏ ដូច្នោះដែរ។ វានឹងអាចជួយបានច្រើនដែរ”។

ឡៃឡានិយាយថា “យ�ើងទាំងអស់ គ្នាអាចម�ើលថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមក។”
អាហ្គី អូថា “ត្រូវហ�ើយឡៃឡា។ យ�ើងអាចថែរក្សាគ្នាបានទោះយ�ើងនៅទីណាក៏ដោយ។ ត�ើអ្នកចង់រម
ួ ដំណ�ើរចុ ងក្រោយរបស់ យ�ើងទេ?
ឡៃឡាសម្រេចចិ ត្តធ្វើដំណ�ើរជាមួ យអាហ្គី អូនិងមិ ត្ត ភក្តិថ្មីរបស់ នាង។ សារ៉ារីករាយណាស់ ពេលដែលឃ�ើញឡៃឡាចូ លរួម ព្រោះនាងដឹងថាមិ ត្ត ភក្តិត្រូវការគាំទ្រគ្នា
ទៅវិញទៅមក។ ពួកគេបានហោះហ�ើរដោយស្ងា ត់ ស្ងៀមឥតចេញស្ដី ប៉ុន្តែឡៃឡាដឹងថាមិ ត្ត ភក្តិថ្មីរបស់ នាងយកចិ ត្តទុកដាក់ យ៉ាងខ្លា ំងចំ ពោះនាង។

កំ ពូលភ្នំព្រិលលេចធ្លោឡ�ើងលឹ មៗហ�ើយអាហ្គី អូបានចុ ះចត

នៅទីក្រុងតូ ចមួ យ។ ក្មេ ងៗកំ ពុងលេងក្បែរដងជ្រោះ។

“អាហ្គី អូអ�ើយ!” ម្នាក់ ក្នុងចំ ណោមក្មេ ងៗស្រែកហ៊ោគ្រវីដៃ
ជាមួ យគាត់ ។

អាហ្គី អូបាននិយាយថា “សួ ស្តីលោកគី ម។ ខ្ញុំចង់អោយអ្នក

ទាំងអស់ គ្នាជួបមិ ត្ត ភក្តិរបស់ ខ្ ញុំដែលមានផ្ទុកជំងឹវរី ូសកូរ៉ូណា

និងបានជាសះស្បើយហ�ើយ។”

“ពេលផ្ទុកជំងឺត�ើវាដូចម្ដេ ចទៅ?” សាឡែមសួ រ។
“ខ្ ញុំក្អកនិងមានពេលគ្រុនក្ដៅ។ ខ្ញុំហត់ ខ្លា ំងណាស់ ហ�ើយមិ ន

ចង់លេងអ្វី សោះអស់ ពីរបី ថ្ងៃ។” គី មនិយាយ។ “ប៉ុន្តែខ្ញុំបាន
គេងច្រើនហ�ើយក្រុមគ្រួសាររបស់ ខ្ញុំបានម�ើលថែរក្សាខ្ញុំ។

ឪពុកម្តាយនិងជីដូនជីតាត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យ។ គិ លានុបដ្ឋា យិ កា

និងគ្រូពេទ្យមានចិ ត្តល្អណាស់ ចំ ពោះពួកគេនិងមនុស្សនៅក្នុង
សហគមន៍ក៏បានជួយយ�ើងខ្ ញុំនៅឯផ្ទះ។ បន្ទាប់ ពីពីរបី សប្តា ហ៍
យ�ើងនឹងជាសះស្បើយវិញ។”

ក្មេ ងតូ ចម្នាក់ និយាយ “ខ្ញុំជាមិ ត្ត របស់ គី ម។ គី មបានឆ្ល ងវីរូសកូរ៉ូណាមិ នអាចរារាំងបាននូវយ�ើងជាមិ ត្ត នឹងគ្នា
ទេ -ទោះបី ខ្ញុំមិនអាចជួបគាត់ ក៏ ដោយ។ ជានិច្ចកាលខ្ ញុំតែងយកចិ ត្តទុកដាក់ ដល់ គាត់ ហ�ើយយ�ើងសែន
សប្បាយចិ ត្តដែល អាចលេងជាមួ យគ្នាឡ�ើងវិញ!”

“ពេលខ្ លះអ្វីដែលសំ ខាន់ បំផុតដែលយ�ើងអាចធ្វើបានក្នុងនាមជាមិ ត្ត គឺការពារគ្នា” អាហ្គី អូនិយាយ។ “ទោះបី
ត្រូវឃ្លាតឆ្ងា យពីគ្នាក្នុងមួ យរយៈកាលក៏ ដោយ”។

ឡៃឡានិយាយថា “យ�ើងអាចធ្វើការងារទាំងនេះសម្រាប់ គ្នាទៅវិញទៅមក។”
សាឡែមនិយាយ “នៅថ្ងៃណាមួ យយ�ើងនឹងអាចសប្បាយលេងឡ�ើងវិញ ហ�ើយត្រឡប់ ទៅសាលារ�ៀនដូចដែលយ�ើងធ្លាប់ ធ្វើតាំងពីមុនមក។”
ដល់ ពេលដែលត្រូវត្រឡប់ ទៅផ្ទះវិញ ហ�ើយក៏ ដល់ ពេលដែលសារ៉ានិយាយលាមិ ត្ត ភក្តិថ្មីរបស់ នាង។ អ្នកទាំងអស់ សន្យាជាមួ យគ្នាថា នឹងមិ នអាចបំ ភ្លេចដំណ�ើរ

ផ្សងព្រេងដ៏រករា
ី យនេះទេ។

សារ៉ាមានអារម្ម ណ៍ក្រៀមក្រំណាស់ ព្រោះ មិ នបានជួបគ្នាមួ យរយៈកាល។ ប៉ុន្តែនាងមានអារម្ម ណ៍ធូ រស្រាលជាងពេលដែល នឹកឃ�ើញនូវអ្វីដែលមិ ត្ត គីមបាន

និយាយ។ ដោយសារតែអ្នកមិ នអាចជួបអ្នករាល់ គ្នាវាមិ នមានន័យថាអ្នកឈប់ ស្រឡាញ់គេទេ។

អាហ្គី អូ ជូនក្មេ ងៗទាំងអស់ ត្រឡប់ ទៅផ្ទះហ�ើយ
រង់ចាំសារ៉ាដេកលង់លក់ ទ�ើបគាត់ ចាកចេញ។

“ថ្ងៃស្អែកត�ើយ�ើងអាចនឹងផ្សងព្រេងដូចថ្ងៃនេះ
បានទ�ៀតទេ? សារ៉ាសួ រ។

“អត់ ទេសារ៉ា ដល់ ពេលដែលអ្នកត្រូវនៅជាមួ យ

នឹងគ្រួសាររបស់ អ្នក” ។ អាហ្គី អូឆ្លើយតប។

“ចូ រចាំរ�ឿងរបស់ យ�ើង។ អ្នកអាចរក្សាមនុស្ស

ដែលអ្នកស្រឡាញ់អោយមានសុវត្ថិភាពដោយ
ការលាងដៃអោយស្អា តនិងស្នាក់ នៅក្នុងផ្ទះ។

ខ្ញុំមិនអាចណានៅឆ្ងា យអ្នកទេ។ ជានិច្ចកាល

អ្នកអាចនៅក្បែរខ្ ញុំពេលអ្នកគិ តដល់់ កន្លែង

ដែលអ្នកស្នាក់ នៅសុវត្ថិភាព។”

នាងបានខ្សឹបប្រាប់ ថា “អ្នកជាវីរបុ រសរបស់ ខ្ញុំ។
សារ៉ាអ�ើយ អ្នកក៏ ជាវីរៈបុ រសរបស់ ខ្ ញុំផងដែរ។
អ្នកក៏ ជាវីរបុ រសសំ រាប់អ្នកទាំងអស់ ដែល
ស្រឡាញ់អ្នក” ។ អាហ្គី អូឆ្លើយតប។

សារ៉ាបានគេងលង់លក់ ហ�ើយនៅពេលនាងភ្ញាក់ពី

ដំណេកគឺ នៅថ្ងៃស្អែក អាហ្គី អូបានចាកចេញផុតពីទីនោះ។

ដូច្នេះនាងបានទៅរកកន្លែងស្នាក់ នៅសុវត្ថិភាពរបស់ នាង
ភ្លាមដ�ើម្បីនិយាយជាមួ យមិ ត្តនោះ បន្ទាប់ មកគេគូ អ្វីៗ

គ្រប់ យ៉ាងដែលពួកគេបានឃ�ើញនិងបានរ�ៀនក្នុងដំណ�ើរ

ផ្សងព្រេងរបស់ ពួកគេ។ នាងយករូបគំ នូររត់ ទៅរកម្តាយ

រ�ៀបរាប់ រ�ឿងរ៉ាវជូនអ្នកម្ដាយស្ដាប់ ។

“ម្ដាយអ�ើយ! យ�ើងអាចជួយអ្នករាល់ គ្នាមានសុវត្ថិភាព
ណ៎ា”។ នាងនិយាយ។ “ក្នុងដំណ�ើរផ្សងព្រេងកូនបាន

ជួបវីរបុ រសជាច្រើន!”

“ត្រូវហ�ើយសារ៉ា!” ម្តាយនិយាយ។ មានវីរបុ រសជាច្រើន
ដែលកំ ពុងរក្សាអ្នករាល់ គ្នាមានសុវត្ថិភាពផុតពីវរី ូស

កូរ៉ូណា ដូចជាវេជ្ជបណ្ឌិតនិងគិ លានុបដ្ឋា យិ កាដ៏អស្ចា រ្យ
នេះ។ ប៉ុន្តែកូននឹងរំលឹកម្ដាយជារ�ៀងរាល់ ថ្ងៃថា យ�ើង

អាចក្លា យជាវីរបុ រសនិងវីរបុ រសធំ បំផុតរបស់ ម្ដាយគឺ ជា

កូននេះណ៎ា។”

