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 ដំណើរការនិពន្ធ“វីរបុរសរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នក”

ការនិពន្ធស�ៀវសៅសនះសោយក រ្ុមក រ្ឹ្សាពិសករះសោ្ល់ននគណៈ្ម្មា ធិការអចិន្តនរៃយ៍អនរៃរទីភ្នា ្់ងារ�រៃី អំពីការរំកទផ្ន្ា �រុខភ្ព

្្លូវចិតរៃនិង ចិតរៃសា្ត�រៃ�ង្គមអនរុវតរៃ ន្ា នុងការ�ស្តងា្គ ះ្ន្ទា ន់ (IASC MHPSS RG)។ គសកម្ងសនះកតរូវបានរំកទសោយអនា្ជំន្ញសលើ

ពិភពសោ្  តំ្ន់និង ្ណ្ដា ក្សទ�ន្ន្ជា�ម្ជិ្ នន IASC MHPSS RG មួយអសន្ើសោយឪពរុ្ម្ដា យ  អនា្ផែទាំ រ្ុម្រ  កគរូ្សកងៀន

និង រ្ុម្រទាំង១០៤ក្សទ�។ ការ�ទាង់មតិជា�្លកតរូវបានអនរុវតរៃជាភ្សាអារ៉ា ្់  អង់សគ្�  អរុីតាលី  បារំងនិងសអ�្ប៉ា ញស�ើម្ីវាយ

តនម្ពី�រុខភ្ព្្លូវចិតរៃនិងតកមរូវការពីចិតរៃសា្ត�រៃ�ង្គមរ្�់ រ្ុម្រ ន្ា នុងការ្ទានុះស�ើងជងឺំ COVID 19។  លទ្ធ្ល�ទាង់មតិបានសក្ើស�ើម្ី

សាថា ្ន្ជាសករងក្ធាន្ទផ�លបានសលើ្ស�ើង ន្ា នុងស�ៀវសៅសនះ។  ស�ៀវសៅបានផច្រផំល្តាមរយៈការនិទានសរឿង�ល់ រ្ុម្រសៅ

ន្ា នុងក្សទ�មួយចំនួនផ�លរង្ល ៉្ាះពាល់សោយជងឺំ COVID 19។ មតិសោ្ល់ពី រ្ុម្រ ឪពរុ្ម្រៃ យនិងអនា្ផែទាំ រ្ុម្រកតរូវបានទទួលយ្

ស�ើម្ី្សងហើយ�ំសណើរសរឿង។

រ្ុម្រ  ឪពរុ្ម្រៃ យ  អនា្ផែទាំ រ្ុម្រនិងកគរូ្សកងៀនជាង ១.៧០០ន្្់ ម្ពីជរុវំញិពិភពសោ្បានចំណ្យសពលផច្រផំល្ជាមួយសយើង  

ខ្នុំពីរស្ៀ្     ផ�លពួ្សគ្ំពរុងក្ឈមនរឹងជងឺំរតត្បត COVID 19។ សយើងខ្នុំ�រូមផែ្ងអំណរគរុណោ៉ា ងកជាលសករៅចំសពាះ រ្ុម្រ ឪពរុ្

ម្រៃ យអនា្ផែទាំនិង កគរូ្សកងៀនផ�លបាន្ំសពញការ�ទាង់មតិចំសពាះ�ំសណើរសរឿងសនះ។ សនះគឺជា�ំសណើរសរឿងផ�ល្សងកើតស�ើងសោយ រ្ុម្រ

និទាននិង�កម្្់ រ្ុម្រសៅ ជរុវំញិពិភពសោ្។

IASC MHPSS RG �រូមផែ្ងអំណរគរុណ Helen Patuck បាន�រស�រសាច់សរឿងនិងតរុ្ផតងលម្អសោយររ្ូ ភ្ពចំសពាះស�ៀវសៅសនះ។

©IASC, 2020។ ្លិត្លសបាះពរុម្ព សនះបានសបាះពរុម្ភ្សាយសកកាមអាជ្ា្័ណ្ណ  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) សៅសកកាម

ល ្្ខខណ្ឌ ននអាជ្ា្័ណ្ណ សនះអនា្អាចនរឹង្លិតស�ើងវញិ ្្ផក្និង�កម្�កមួលវណ្ណ ្មមាសនះ ន្ា នុងសរល្ំណងមិនផមនពាណិជ្ជ្មមា  

ជាល ្្ខខ័ណ្ឌ វណ្ណ ្មមាសនះបាន�្ក�ង់កតរឹមកតរូវ។ 



ការបកប្រ្រ
ក រ្ុមពិសករះសោ្ល់ នរឹង�កម្�កមួលការ្្ផក្្លិត្លសបាះពរុម្ព សនះជាភ្សាអារ៉ា ្់  ភ្សាចិន  ភ្សាបារំង  
ភ្សាររុ�្នុីនិងភ្សាសអ�្ប៉ា ញ។ �រូមជយួទា្់ទងនរឹងក រ្ុមពិសករះសោ្ល់ IASC អំពី�រុខភ្ព្្លូវចិតរៃនិងចិតរៃសា្ត�រៃ 
�ង្គម (MHPSS) (mhpss.refgroup@gmail.com) �កម្្់ការ�កម្�កមួល្្ផក្ជាភ្សា�នទសទៀត។  ការ
្្ផក្្ញ្ច្់សោយ�រុក រ្ឹតនរឹងកតរូវបានចរុះ្សាយសៅសលើសគហទំព័រននក រ្ុមពិសករះសោ្ល់ IASC ។ 
ក្�ិនស្ើភ្គីណ្មួយ្សងកើតការ្្ផក្ឬការផ្�កមួលវណ្ណ ្មមាសនះ �រូមជយួ្ត់�ម្្គ ល់ថា៖

•ភ្គីទាំងអ�់មិនកតរូវបានអនរុញ្ញា តឱ្យ្ផនថាម�លូហ្គ លូរ្�់អនា្ (ឬ�លូហ្គ លូទីភ្នា ្់ងារ្រៃល់មរូលនិធិ) សៅ ន្ា នុងវណ្ណ ្មមាស�ើយ។

• ន្ា នុង្រណីម្នការផ្�កមួល (ឧទាហរណ៍ការផ្្�់ រ្ៃ លូរខ្រឹមសារឬររ្ូ ភ្ព) មិនបានការអនរុញ្ញា តសក្ើកបា�់�លូហ្គ លូ IASC។ 
ការសក្ើកបា�់វណ្ណ ្មមាផ�លបានផ្�កមួលគឺមិនម្នន័យនរឹងអង្គការ  ្លិត្លឬស�វា្មមាជា្់ោ្់ផ�លថា IASC 
រំកទសន្ះស�ើយ។

•ភ្គីទាំងអ�់គួរផត្រៃល់អាជ្ា្័ណ្ណ �ល់ការ្្ផក្ឬឯ្សារផ�លខ្លួនបានផ្�កមួលក�្នរឹងអាជ្ា្័ណ្ណ  Creative  
Commons ឬក្ហា្់ក្ផហល។ សយើងខ្នុំ�ំណរូ មពរអាជ្ា្័ណ្ណ  CC BY-NC-SA 4.0 ឬ 3.0 ផ�លកតរូវបានផណន្ំ។ 
សនះគឺជា្ញ្ជីននអាជ្ា្័ណ្ណ ក្ហា្់ក្ផហល�រូចខាងសកកាម៖ https://creativecommons.org/share-your-work/
licensing-considerations/compiverse-licenses

•ភ្គីគួរផត្ផនថាមខ្រឹមសារ្�ិស�ធនរូវការទទួល្នទានុ្ទាំងសនះជាភ្សាននការ្្ផក្៖ “ការ្្ផក្/ការផ្ 
�កមួលសនះមិនកតរូវបាន្សងកើតស�ើងសោយគណៈ្ម្មា ធិការអចិន្តនរៃយ៍អនរៃរទីភ្នា ្់ងារ (IASC) ។ IASC មិនទទួល
ខរុ�កតរូវចំសពាះខ្រឹមសារ ឬភ្ពកតរឹមកតរូវននការ្្ផក្/ការផ្�កមួលសនះសទ។ ការសបាះពរុម្ពច្ប្់ស�ើម្សាយជា
ភ្សាអង់សគ្�  “Inter-Agency Standing Committee. My Hero is You: How Kids Can Fight COVID-19!” 
អាជ្ា្័ណ្ណ ៖ CC BY-NC-SA 3.0 IGO ជាការសបាះពរុម្ព្សាយជា្្លូវការនិងក្្្សោយភ្ពជាចំណង។

សេចក្តីស្្ើម
“វរី រ្ុ រ�រ្�់ខ្នុំគឺជាអនា្”ជាស�ៀវសៅផ�លបាន�រស�រ�កម្្់ រ្ុម្រសៅជរុវំញិពិភពសោ្ផ�លរង្ល ៉្ាះពាល់សោយជងឺំរតត្បត COVID-19។
ឪពរុ្ម្រៃ យ  អនា្ផែទាំ រ្ុម្រឬកគរូ្សកងៀនគ្្ីអាន“វរី រ្ុ រ�រ្�់ខ្នុំគឺជាអនា្ ”�កម្្់ រ្ុម្រម្នា ្់ឬ រ្ុម្រមួយក រ្ុម។ សយើងខ្នុំមិនបានសលើ្ទរឹ្ចិតរៃចំសពាះ រ្ុម្រអាន
ស�ៀវសៅសនះសោយម្នា ្់ឯងផ�លរមា នការរំកទពីឪពរុ្ម្រៃ យ  អនា្ផែទាំឬកគរូ្សកងៀនស�ើយ។ ការផណន្ំ្ផនថាមផ�លម្នស ម្ា ះថា  «�្មមាភ្ព�កម្្់វរី រ្ុ រ�» 
(ផ�លកតរូវសបាះពរុម្ព្សាយសៅសពលសកកាយ) នរឹងបាន្រៃល់នរូវការរំកទ�កម្្់ការសោះកសាយក្ធាន្ទទា្់ទងនរឹង COVID-19ជួយ រ្ុម្រឱ្យកគ្់កគងអារមមាណ៍និង
មសន្�សញ្ចតន្្៏�រូចជា�្មមាភ្ព ្ផនថាម�កម្្់ រ្ុម្រអនរុវតរៃតាមលំផណន្ំននស�ៀវសៅសនះ។



ចំសពាះសារ៉ា  ម្ដា យគឺជាវរី រ្ុ រ� សកពាះម្ដា យគឺជាអនា្ម្ដា យពរូផ្ ្ ំ្រុត

និងជាអនា្វទិយាសា្ត�រៃល្អ្ំ្រុតសៅសលើពិភពសោ្។ ៉្ារុ ផនរៃ�រូម្ីផត 

ម្រៃ យ្៏មិនអាចរ្វធីិពយាបាលនរូវជងឺំឆ្ងសោយវរីរូ� រ្ូរ៉ារូណ្បានផ�រ។

“សតើវរីរូរ រ្ូ រ៉ារូណ្សមើលសៅ�រូចអី្?” សារ៉ា �ួរម្រៃ យរ្�់ន្ង។

“វរីរូ� រ្ូរ៉ារូណ្ឬ COVID-19គឺតរូច�ល់ថានា ្់សយើងមិនអាចសមើលស�ើញ

សោយផភនា្ទសទ” ម្ដា យន្ងសឆ្ើយត្។ ៉្ារុ ផនរៃវរីរូ�សនះ នរឹងរី្ រល 

ោលសៅសពលផ�ល ្្អ្  ្ណ្រៃ �់រ្�់មនរុ�្ផ�លឈឺសហើយសៅ 

សពលផ�លពួ្សគ ៉្ា ះមនរុ�្ឬវតថា នុសៅជរុវំញិសយើងណ្៎ាសារ៉ា ។ មនរុ�្

ផ�ល្ទានុ្ជងឺំវរីរូ� រ្ូរ៉ារូណ្សកចើនផតម្ន្ញ្ហ កគរុនស រ្ៃ និងម្នសពលខ្ះ

ពិបា្�្�សងហើមសទៀត្ង” ។

“�រូសចនាះសយើងមិនអាចក្យរុ ទ្ធក្ឆាំងនរឹងវាបានសទសកពាះសយើងមិនអាច

សមើលស�ើញវាផមនសទ?” សារ៉ា �ួរអនា្ម្ដា យ។

ម្រៃ យនិោយថា “សយើងអាចក្យរុ ទ្ធក្ឆាំងនរឹងវាបាន” ។ សន្ះជា

មរូលសហតរុផ�លម្រៃ យកតរូវការ រ្ូនម្ន�រុវតថាិភ្ពណ្៎ាសារ៉ា ។ វរីរូ�

សនះ្ណ្ដា ល្ល ៉្ាះពាល់�ល់មនរុ�្ជាសកចើន សហើយមនរុ�្កគ្់

រនា អាចជយួទ្់ សាក ត់វាបាន។ រ្ុម្រគឺជាអនា្�៏ពិស��សហើយផ�ល

អាចជយួសយើងទាំងអ�់រនា ន្ា នុងការទ្់សាក ត់សនះ្ង។ ពិស�� រ្ូនកតរូវ

ទទួលបាន�រុវតថាិភ្ពជា�ំ រ្ូង�ិន។ ម្រៃ យកតរូវការ រ្ូនសធ្ើជាវរី រ្ុ រ�

រ្�់ម្រៃ យ”។



យ្់សន្ះសារ៉ា សគងសៅសលើផកគសហើយរមា នអារមមាណ៍ថាខ្លួនសយើងជា

វរី រ្ុ រ�អី្ទាំងអ�់។  ន្ងម្នអារមមាណ៍តរូចចិតរៃ។ ន្ងចង់សៅសាោ

ផតសាោន្ងកតរូវបាន្ិទទ្ារ។ ន្ងចង់ស�ើញមិតរៃភ រ្ៃិ រ្�់ន្ង ៉្ារុ ផនរៃ

វាមិនម្ន�រុវតថាិភ្ព។ សារ៉ា �ង្រឹមថានរឹងចង់បានវរីរូ� រ្ូរ៉ារូណ្្ញ្ឈ្់

ការគំរម្ំផហង�ល់ជវីភ្ពរ្�់ន្ងភ្្មៗសៅ។

ន្ងបាននិោយសៅកាន់ខ្លួនន្ង ន្ា នុងសពលន្ង្ិទផភនា្សគងថា “វរី រ្ុ រ� 

ម្នថាមពលខ្ាំងអសា្ច រ្យ”។ “សតើខ្នុំម្នអី្ន៏ ?”

ភ្្មសន្ះ�សម្ង�រុភ្ពរ្សាខ្រឹ្សៅស ម្ា ះន្ងពី ន្ា នុងទីងងឹត។

“នរណ្សៅទីសន្ះ?” សារ៉ា បានខ្រឹ្�ួរសៅវញិ។

“សតើអនា្កតរូវការអី្ស�ើម្ីក្ាយជាវរី រ្ុ រ�?” �សម្ង�ួរន្ង។

“ខ្នុំកតរូវការវធីិមួយស�ើម្ីកបា្់ស ម្ាងៗទាំងអ�់សៅសលើពិភពសោ្សតើ

សធ្ើ�រូចសមរៃចស�ើម្ីការពារខ្លួនសយើងនិងអាចការពារអនា្ស្្ងបានសទៀត” 

សារ៉ា និោយ។

“�រូសចនាះអនា្ចង់ សអាយ្យខ្នុំផក្ក្ាយសៅជាអី្មួយ?” �សម្ង�ួរជា្នរៃ។

“ខ្នុំកតរូវការអី្មួយផ�លអាចសហាះសហើរ ... អី្មួយសោយម្ន�សម្ង 

ខទា័រខ្ាំង ... និង�ំខាន់គឺអី្មួយផ�លអាចជយួ្ម្្ំងបានសន្ះ!”

មួយរសំពចសន្ះ  អី្មួយ�៏អសា្ច រ្យបានសធ្ើ�ំសណើរសចញសៅសកកាមពនឺ្

�ួងចនទា ...



“សតើអនា្ជាអី្?” សារ៉ា �ួរ។

“ខ្នុំគឺជាអាហ្គីអរូ។”

សារ៉ា និោយ “ខ្នុំពរុំផ�លជួ្អាហ្គីអរូណ្សន្ះសទ”។

អាហ្គីអរូបាននិោយថា “ខ្នុំសៅទីសនះតាំងពីមរុនម្សទសតើ។  

ខ្នុំសចញពីស្ះ�រូងរ្�់អនា្” ។

“ក្�ិនស្ើខ្នុំម្នអនា្ ខ្នុំអាចកបា្់�ល់ រ្ុម្រទាំងអ�់សៅ 

សលើពិភពសោ្អំពីវរីរូ� រ្ូរ៉ាណ្សនះសហើយ!” សារ៉ា និោយ។ 

“ខ្នុំអាចជាវរី រ្ុ រ�ម្នា ្់! ផតចាំសមើលសមើល៍ អាហ្គីអរូ  សតើ

វាម្ន�រុវតថាិភ្ពសទស្ើសយើងសធ្ើ�ំសណើរ ន្ា នុងករវរីរូ� 

រ្ូរ៉ារូណ្សនះសៅជរុវំញិសយើង?

អាហ្គីអរូបាននិោយថា “នរឹងម្ន�រុវតថាិភ្ព សពលណ្ផ�ល 

ម្នខ្នុំណ្៎ាសារ៉ា ”។ “រមា នអី្អាចសធ្ើបា្អនា្សៅសពលផ�ល

សយើងសៅជាមួយរនា ។”



�រូសចនាះ សារ៉ា បានសោតស�ើងសលើខនាងរ្�់អាហ្គីអរូ សហើយពួ្សគបានសហាះតាម្ង្អលួច្នទា្់សគងរ្�់ន្ង 

រហរូតសៅកាន់ន្ទាសម�។ ពួ្សគបានសហាះសឆា្ព ះសៅរ្ផ្ក យសហើយបានកគវនី�ជំរ្�ួរកពះច័នទាសទៀត្ង។



សៅសពលកពះអាទិត្យរះ ពួ្សគបានចរុះចតសៅវាលខសាច់ផ្្រ 
កបាសាទពីរ៉ា មីត ្ផន្ងផ�ល រ្ុម្រមួយក រ្ុម្ំពរុងសលង។ រ្ុម្រ  
ទាំងអ�់បានផក�្សហាោ សាទរនិងកគវនី�ជំរ្�ួរសារ៉ា និង 

អាហ្គីអរូ។

“�រូមស្ាគមន៍អនា្ផ�លបានអសញ្ជើញម្�ល់ទីសនះខ្នុំជា  
សាផ�ម!” ស ម្ាងក រ្ុ�ម្នា ្់ផក�្សហាោ ស�ើង។ “សតើអនា្្ំពរុង 
សធ្ើអី្សៅទីសន្ះ? �រូមសទា�សយើងមិនអាចម្ជតិបានសទ  សយើង
កតរូវផតសៅោច់ពីរនា ោ៉ា ងសហាចណ្�់ពីរផម៉ា កត!”

“សន្ះសហើយជាមរូលសហតរុផ�លសយើងសធ្ើ�ំសណើរម្ទីសនះ!”
សារ៉ា បានសឆ្ើយត្។  “ខ្នុំជាសារ៉ា សហើយសនះគឺជាអាហ្គីអរូ។ សតើ  
អនា្�ឹងសទថា ពួ្ រ្ុម្រសយើងអាចរ្សាអនា្ជតិខាង មិតរៃភ រ្ៃិ  ឪពរុ្
ម្រៃ យនិងជី�រូនជតីាម្ន�រុវតថាិភ្ពពីវរីរូ� រ្ូររូ៉ាងណ្សនះបានសទ? អី្
ផ�លសយើងទាំងអ�់រនា កតរូវការសធ្ើសន្ះគឺ…”

“ោងន�ជាមួយសា ោ្រូ និងទរឹ្!”សាផ�មនិោយទាំងសានា ម 
ញញរឹម។ “សយើង�ឹងសហើយណ្៎ាសារ៉ា ។ ក្�ិនស្ើសយើង្ទានុ្នរូវជងឺំ  
សយើង្៏�ឹងថា ្្អ្ចរូលផ្ងន�រ្�់សយើងផ�រនិងសយើងកគវនី� 
ជំរ្�ួររនា ជនួំ�ការចា្់ន�រនា ។  សយើងពយាោមសៅខាង ន្ា នុង
្ទាះ ៉្ារុ ផនរៃសយើងរ�់សៅ ន្ា នុងទីក រ្ុងផ�លម្នមនរុ�្រ�់សៅសកចើន 

រ្ុះ្រ មិនផមននរណ្្៏សៅ ន្ា នុង្ទាះឯណ្។”

អាហ្គីអរូបាននិោយថា “ហរុឺ ! ក្ផហលជាខ្នុំអាចជយួសរឿងសន្ះ 

បាន។ ពួ្សគមិនអាចសមើលស�ើញវរីរូ� រ្ូរ៉ារូណ្សនះសទ  ៉្ារុ ផនរៃ ... 

ពួ្សគអាចសមើលស�ើញខ្នុំណ្៎ា! សោតស�ើងម្ទីសនះ�រូមអង្គនុយ

សលើស្ា្ទាំង�ងខាងរ្�់ខ្នុំ -សៅោច់ពីរនា ោ៉ា ងសហាចណ្�់

ពីរផម៉ា កត!”



អាហ្គីអរូបានសហាះស�ើងសៅសលើអាកា�សវហា
ជាមួយសាផ�មនិងសារ៉ា សលើស្ា្ទាំងពីរ
រ្�់រត់។  រត់បានសហាះសហើរសលើទីក រ្ុង  
សហាះ្សណដា ើរសកចៀង្សណដា ើរ។ សាផ�ម 
ផក�្សហាោ ោ៉ា ង សខ្ៀវខ្ារជាមួយ រ្ុម្រ្ំពរុង
ក្ផ�ងសលង សៅតាម�ងវែីិក រ្ុង៖

“មិតរៃទាំងឡាយសអើយ  ចរូរសៅកបា្់ក រ្ុមកគួសារ
រ្�់អនា្ថាពួ្សយើងនរឹងម្ន�រុវតថាិភ្ពសៅ
សពលផ�លសានា ្់សៅខាង ន្ា នុង្ទាះណ្៎ា! សយើង    
អាចផែរ្សារនា សៅវញិសៅម្បានល្អ្ំ្រុត 
សោយសានា ្់សៅ្ទាះ!”

មនរុ�្ទាំងអ�់រនា ម្នការភ្្្់ស្្អើលោ៉ា ង 
ខ្ាំងចំសពាះអី្ផ�លពួ្សគបានស�ើញ។ ពួ្សគ  
កគវនី��ួររនា រចួ្៏វលិកត�្់សៅ្ទាះពួ្សគ
វញិ។



សារ៉ា បាននិោយថា “អី្ៗជាសកចើនបាន 

ផ្្�់ រ្ៃ លូរសហើយ។ សពលខ្ះខ្នុំម្នអារមមាណ៍

�រូចភ័យខ្ាចនរឹងវាណ្�់។”

សពលអី្ៗបានផ្្�់ ដ្ា លូរសយើងម្នអារមមាណ៍ថាគួរសអាយភ័យខ្ាចនិងភ្ព

កច រ្ូ្កច្ល់ស្ើតស�ើងជាការធមមាតាណ្៎ាសារ៉ា ។” អាហ្គីអរូ និោយ

“សៅសពលខ្នុំម្នអារមមាណ៍ភ័យខ្ាចខ្នុំ�្�សងហើមចរូលយឺតៗ សហើយ�្ 

�សងហើម សចញអណ្ដា តសភ្ើង! ”

និោយរចួ អាហ្គីអរូបាន្្នុសំចញអណ្ដា តសភ្ើង�៏ធំ�សម្ើមមួយ!

“សតើអនា្រល់រនា សកចើនសធ្ើោ៉ា ងសម៉ាចសៅសពលផ�ល 

ម្នអារមមាណ៍ភ័យខ្ាច?”  អាហ្គីអរូបាន�ួរពួ្សគ។

អាហ្គីអរូបានសហាះកាន់ផតខ្ព�់ស�ើងៗ។  

សាផ�មផក�្សហាោ សោយអំណរ។ បាន

ស�ើញទិ�្ឋភ្ពផ្ទា ល់ផភនា្សៅទីសន្ះសោយ

អនា្�ំសណើរននយនរៃសហាះបានសហាះកាត់ 

ពព្សមើលសៅស�ើញគួរឱ្យ�្្់ផ�្ង។

សាផ�មបាននិោយថា “អនា្ទាំងអ�់រនា

នរឹងកតរូវឈ្់សធ្ើ�ំសណើរឆា្់ៗោ៉ា ងសហាច 

ណ្�់ចា្់តាំងពីសពលឥ�លូវសនះ។ 

ក្សទ�ន្ន្ សគ្ំពរុង្ិទកពំក្ទល់ 

សហើយសយើងទាំងអ�់គួរផត�ថាិតសៅនរឹង 

្ផន្ងជាមួយអនា្ផ�លសយើងក�ឡាញ់។”



សារ៉ា សឆ្ើយត្ “ខ្នុំចរូលចិតរៃគិតអំពីនរណ្ម្នា ្់ផ�លសធ្ើឱ្យខ្នុំម្នអារមមាណ៍

�រុវតថាិភ្ព។”

សាផ�មបាននិោយថា “ខ្នុំ្៏គិតពីមនរុ�្ទាំងអ�់ផ�លជយួខ្នុំម្ន

អារមមាណ៍�រុវតថាិភ្ពផ�រ �រូចជាជ�ីរូនជតីារ្�់ខ្នុំ។  ខ្នុំនរឹ្ជ�ីរូនជតីា។ ខ្នុំមិន

អាចឱ្ជ�ីរូនជតីាបានសទពីសកពាះសធ្ើ�រូសចានា ះអាចនរឹងចម្ងវរីរូ� រ្ូរ៉ារូណ្ 

សអាយជី�រូនជតីា។ ធមមាតាខ្នុំសកចើនជួ្ ជ�ីរូនជតីាសរៀងរល់ចរុង�បារៃ ហ៍ ៉្ារុ ផនរៃ 

សពលសនះមិនបានស�ើយ សកពាះខ្នុំកតរូវការពារជី�រូនជតីាឱ្យម្ន�រុវតថាិភ្ព។

“អនា្អាចទរូរ�័ពទាសៅរ្ជ�ីរូនជតីាបានសទ?” សារ៉ា បាន�ួរមិតរៃរ្�់ន្ង។

“អហ លូ៎ា បាន!” សាផ�មសឆ្ើយត្។ “ជ�ីរូនជតីាទរូរ�័ពទាម្រ្ខ្នុំរល់នែងៃ សហើយ

ខ្នុំនិោយអំពីអី្ៗផ�លសយើង្ំពរុងសធ្ើសៅឯ្ទាះ។   ការងារសន្ះសធ្ើសអាយខ្នុំ

ម្នអារមមាណ៍ធរូរស�្ើយ សហើយ្៏សធ្ើសអាយជី�រូនជីតាម្នអារមមាណ៍

ធរូរស�្ើយផ�រ” ។

អាហ្គីអរូ និោយថា “នរឹ្មនរុ�្ផ�លសយើងក�ឡាញ់មិនអាចជួ្ ភ្្មបាន

វាជាសរឿងធមមាតាសទ”។ ការងារសន្ះ្ងាហ ញថាសយើងយ្ចិតរៃទរុ្ោ្់�ល់ 

ពួ្រត់ខ្ាំង ៉្ារុណ្្ណ សហើយ។ ផតស្ើជួ្ នរូវវរី រ្ុ រ�អាចសធ្ើសអាយអនា្ម្ន

អារមមាណ៍ធរូរស�្ើយជាងមរុនសទ?

“បាទចា៎ាម្ន!”សារ៉ា និងសាផ�មផក�្ស�ើង។ 

“អសា្ច រ្យណ្�់ មិតរៃរ្�់ខ្នុំស ម្ា ះសាសាម្នថាមពលខំ្ាង ពិស��

ណ្�់” អាហ្គីអរូ និោយ។ “សតាះសយើងសៅជាមួយរនា !”



�រូសចនាះសហើយពួ្សគបានចរុះចតសៅភរូមិតរូចមួយ។ ស ម្ាងក�ីម្នា ្់្ំពរុងស្ះ

ផ្ក ន្ា នុង�ួន។ សៅសពលន្ងបានស�ើញអាហ្គីអរូ និង រ្ុម្រអង្គនុយសៅសលើ

ស្ា្រ្�់រត់ន្ង្៏្ទានុះ�ំសណើច។

“អាហ្គីអរូ !” ន្ងផក�្សហាោ ។ សយើងកតរូវសៅោច់ពីរនា ោ៉ា ងសហាច 

ណ្�់ពីរផម៉ា កត �រូសចនាះខ្នុំនរឹងជរូនអនា្នរូវការក�វាឱ្ខ្យល់ណ្៎ា! សតើអនា្

ទាំងអ�់រនា ្ំពរុងសធ្ើអី្សៅទីសនះ?”

“ខ្នុំម្នអារមមាណ៍ថានរឹងបានឱ្អនា្សៅសពលអនា្កបា្់ខ្នុំណ្៎ាសាសា”  

អាហ្គីអរូ សឆ្ើយត្។ “ខ្នុំចរូលចិតរៃរស្ៀ្ផ�លសយើងអាចសក្ើពា្្យស�ើម្ី

្ងាហ ញនិង�្មមាភ្ពសយើងយ្ចិតរៃទរុ្ោ្់�ល់រនា ្ងផ�រ។ ខ្នុំចង់

សអាយមិតរៃភ រ្ៃិ ខ្នុំផ�្ងយល់អំពីថាមពលខ្ាំងអសា្ច រ្យរ្�់អនា្សទៀត

ណ្៎ា។

“សតើអី្សៅជាថាមពលខំ្ាងអសា្ច រ្យរ្�់ខ្នុំ?”សាសា�ួរ។

“គឺសៅសពលផ�លម្ននរណ្ម្នា ្់សៅ ន្ា នុងកគួសារអនា្ឈឺ អនា្សានា ្់ 

សៅ្ទាះភ្្ម មិនសធ្ើ�ំសណើរសចញសៅណ្ស�ើម្ីទ្់សាក ត់ការឆ្ងរល 

ោលវរីរូ� រ្ូរ៉ារូណ្�ល់អនា្�នទ” អាហ្គីអរូ សឆ្ើយត្។

“សអើ  គឺឪពរុ្ខ្នុំ្ំពរុងម្នជងឺំ។ ឪពរុ្សៅផត ន្ា នុង្នទា្់សគងរ្�់រត់

រហរូត�ល់រត់បានជា�ះស�្ើយ។ ” សាសាត្ វញិ។



៉្ារុ ផនរៃតាមសមើលសៅវាមិនអាក្្់សទ! សយើងសលងផល្ង ផែ�ួន 

ច្បរ ចំអិនមហ លូ្អាហារនិងញនុ ំអាហារជាមួយរនា ។ ្ង ្្អ លូនខ្នុំនិងខ្នុំ

សលងផល្ង ៉្ា ះកម្មសជើងនិងរំ។ សយើងអានស�ៀវសៅសហើយខ្នុំ  

អាច្នរៃការ�ិ្សាសកពាះសពលខ្ះខ្នុំនរឹ្សាោសរៀនណ្�់។ សៅ  

្ទាះ�ំ រ្ូងម្នអារមមាណ៍ចផម្្ ៉្ារុ ផនរៃឥ�លូវសនះវាម្នអារមមាណ៍ជា 

ធមមាតាសហើយ។

អាហ្គីអរូបាននិោយថា “វាមិនផមនសពលណ្្៏ងាយក�ួលសន្ះ

សទណ្៎ាសាសា។ អនា្្ំពរុងរ្វធីិស�ើម្ីសអាយម្នភ្ព�្្បយ

រី្ រយនិងចរុះ�កមរុងជាមួយមនរុ�្ជាទីក�ឡាញ់រ្�់អនា្សៅ

ឯ្ទាះ។ការងារសន្ះផ�លសធ្ើសអាយអនា្ជាវរី រ្ុ រ�រ្�់ខ្នុំណ្៎ា!”

“សតើអនា្ធ្ា្់ស្្ះក្ផ្្ជាមួយអនា្ណ្ ន្ា នុងក រ្ុមកគួសារសទ?” 

សាផ�ម�ួរ។

សាសាបានសឆ្ើយត្ថា “ម្នសពលខ្ះសយើង្៏ម្នការក្ផ្្រនា

ផ�រ។” សយើងកតរូវផតម្នការអត់ធមាត់ សោគយល់និងផតងនិោយ

ពា្្យ�រុំសទា�រនា ។  សន្ះសទើ្ពិតជាថាមពលខំ្ាងអសា្ច រ្យសកពាះវា

នរឹងសធ្ើសអាយខ្លួនសយើងនិងអនា្ស្្ងសទៀតម្នអារមមាណ៍ធរូរកសាល។ 

ខ្នុំ្៏កតរូវការសពលសវោសៅផតម្នា ្់ឯងផ�រ។ ខ្នុំចរូលចិតរៃរំនិងសកចៀង

សោយខ្លួនឯង! សពលខ្ះខ្នុំអាចទរូរ�័ពទាសៅរ្មិតរៃភ រ្ៃិសទៀត ... ”

“ ៉្ារុ ផនរៃអាហ្គីអរូ សតើម្នអី្ស្ើតស�ើងចំសពាះមនរុ�្ផ�លសៅ

ឆាងៃ យឬអត់ម្ន្ទាះសៅ?” សារ៉ា �ួរ។

អាហ្គីអរូ សឆ្ើយថា   “សន្ះគឺជា�ំណួរ�៏ល្អក្នពមួយ។ ចរូរសយើងនរឹង 

សធ្ើ�ំសណើរសៅសហើយផ�្ងយល់សមើលសតើពួ្សគ�រូចសមដាចណ្៎ា។”



មិតរៃតរូចទាំង្ីន្្់ោសាសា សហើយ្នរៃ�ំសណើរសៅមរុខសទៀត។ 

្រោិកា�កាន់ផត្្់ស រ្ៃ សៅសពលពួ្សគចរុះចតសលើសកាះផ�ល

ព័ទ្ធជរុវំញិសោយ�មរុកទធំសធង។



ទីសន្ះពួ្សគបានស�ើញជរំមួំយផ�លម្នមនរុ�្ រ្ុះ្រ។

ស ម្ាងក�ីម្នា ្់បានស�ើញពួ្សគសហើយកគវនី�ពីចម្ងៃ យ។

“�ួ�រៃីអាហ្គីអរូ  ខ្នុំរី្ រយណ្�់ផ�លបានជួ្អនា្ស�ើងវញិ!” 

ន្ងផក�្សហាោ ស�ើង។ សយើង្ំពរុងពយាោមសៅោច់ពីរនា ោ៉ា ង

សហាចណ្�់ពីរផម៉ា កត �រូសចនាះខ្នុំនរឹងនិោយជាមួយអនា្ពីទីសនះ! 

ខ្នុំស ម្ា ះន�ឡា។

សារ៉ា ត្វញិ “�ួ�ដាីន�ឡា! ខ្នុំស ម្ា ះសារ៉ា និងសនះគឺជាសាផ�ម”។

“ហា្់�រូចជាអនា្្ំពរុងការពារខ្លួនចំសពាះការឆ្ងវរីរូ� រ្ូរ៉ារូណ្។  

អនា្សៅសធ្ើ អី្សទៀតសទ? 

សយើងោងន�ជាមួយសា ោ្រូ និងទរឹ្! ន�ឡាបានសឆ្ើយត្សៅវញិ។

“សពល ្្អ្សតើអនា្ម្នយ្ផ្ងន�រ្�់អនា្្ិទម្ត់ឬសទ?” 

សាផ�ម�ួរ។

“សតើអនា្អាច្ងាហ ញសយើងពីរស្ៀ្សន្ះបានសទ?”ន�ឡា 

និោយ។ សហើយសាផ�ម្៏បាន្ងាហ ញរស្ៀ្សអាយពួ្សគ។

“សយើងទាំងអ�់រនា ពយាោមសធ្ើសអាយម្នភ្ពក្ាហាន ៉្ារុ ផនរៃខ្នុំ

ម្ន ការកពយួបារម្ភ អំពីអី្មួយ”ន�ឡានិោយ។ “សតើខ្នុំអាច

និោយជាមួយអនា្បានសទ? ខ្នុំឮសគនិោយថាម្នអនា្ខ្ះឈឺ សហើ

យស្ា្់សធ្ើសអាយខ្នុំភ័យខ្ាចណ្�់។ សតើពិតជាម្ន មនរុ�្

ស្ា្់សោយសារជំងឺវរីរូ� រ្ូរ៉ារូណ្ផ�រឬសទ?” 



អាហ្គីអរូ�្�សងហើមធំសហើយអង្គនុយចរុះសោយគរូែរ្�់រត់�៏ធំ�សម្ើម។ 

អាហ្គីអរូ និោយថា “ផមនសហើយវរី រ្ុ រ�តរូចៗ វាចផម្្ណ្�់ផមនសទ។” 

អនា្ខ្ះមិនស�ើញម្នជងឺំអី្សទ ៉្ារុ ផនរៃអនា្ខ្ះអាចម្នជងឺំោ៉ា ងធងៃន់សហើយ

អនា្ខ្ះអាចស្ា្់។ សន្ះសហើយជាមរូលសហតរុផ�លសយើងទាំងអ�់រនា កតរូវ

ក រ្ុងក្យ័តនា ជាពិស��ចំសពាះមនរុ�្ចា�់ អនា្ផ�លម្ន្ទានុ្ជងឺំ�នទ

សទៀត នរឹងម្នជងឺំធងៃន់ជាងក្�ិនស្ើឆ្ងវរីរូ� រ្ូរ៉ារូណ្។ សពលផ�លសយើង 

ម្នអារមមាណ៍ភ័យខ្ាច ឬមិនម្ន�រុវតថាិភ្ព សយើងអាចក�នមនរូវ្ផន្ង

ម្ន�រុវតថាិភ្ពសៅ ន្ា នុងចិតរៃរ្�់ខ្លួន សយើងនរឹងម្នអារមមាណ៍ល្អជាង។ សតើ

អនា្ទាំងអ�់ចង់សា្ល្ងជាមួយខ្នុំសទ?”

អនា្ទាំងអ�់យល់កពម   អាហ្គីអរូបានស�នា ើ�រុំសអាយ រ្ុម្រទាំងអ�់រនា ្ិទ

ផភនា្និងក�នមសមើល្ផន្ងណ្មួយផ�លពួ្សគម្នអារមមាណ៍ថា

�រុវតថាិភ្ព។

អាហ្គីអរូ និោយថា “សផ្រៃ តអារមមាណ៍នរូវសពលសវោផ�លម្នអារមមាណ៍

�រុវតថាិភ្ព” ។

្ន្ទា ្់ម្រត់បាន�ួរស ម្ាងៗពីអី្ផ�លពួ្សគសមើលស�ើញ ម្នអារមមាណ៍

និងម្នធរុំ្ិ្នសៅ ន្ា នុង្ផន្ង�រុវតថាិភ្ពរ្�់ខ្លួន។ រត់បាន�ួរ្នរៃសទៀតថា 

សតើម្ននរណ្ពិស��ផ�លស ម្ាងៗចង់អសញ្ជើញសៅ្ផន្ង�រុវតថាិភ្ព

រ្�់ពួ្សគសទនិងអនា្រល់រនា អាចនរឹងនិោយសរឿងអី្ជាមួយរនា បាន។

“អនា្ទាំងអ�់អាចសៅ្ផន្ងម្ន�រុវតថាិភ្ពសពលណ្ផ�លអនា្ម្ន

អារមមាណ៍សសា្សៅឬភ័យខ្ាច”។ អាហ្គីអរូ និោយ។ “សន្ះគឺថាមពល

ខ្ាំងអសា្ច រ្យរ្�់អនា្សហើយអនា្អាចផច្រផំល្វាជាមួយមិតរៃភ រ្ៃិ និង

ក រ្ុមកគួសាររ្�់អនា្។ ចរូរចងចាំថា ខ្នុំយ្ចិតរៃទរុ្ោ្់ចំសពាះអនា្សហើយ

ម្នមនរុ�្ជាសកចើន្៏�រូសចានា ះផ�រ។ វានរឹងអាចជយួបានសកចើនផ�រ”។



ន�ឡានិោយថា “សយើងទាំងអ�់រនា អាចសមើលផែរ្សារនា សៅវញិសៅម្។”

អាហ្គីអរូថា “កតរូវសហើយន�ឡា។ សយើងអាចផែរ្សារនា បានសទាះសយើងសៅទីណ្្៏សោយ។ សតើអនា្ចង់រមួ�ំសណើរចរុងសកកាយរ្�់សយើងសទ?

ន�ឡា�សកមចចិតរៃសធ្ើ�ំសណើរជាមួយអាហ្គីអរូ និងមិតរៃភ រ្ៃិែមាីរ្�់ន្ង។ សារ៉ា រី្ រយណ្�់ សពលផ�លស�ើញន�ឡាចរូលរមួ សកពាះន្ង�ឹងថាមិតរៃភ រ្ៃិ កតរូវការរំកទរនា

សៅវញិសៅម្។ ពួ្សគបានសហាះសហើរសោយសាងៃ ត់ស�ងៃៀមឥតសចញ�ដាី   ៉្ារុ ផនរៃន�ឡា�ឹងថាមិតរៃភ រ្ៃិែមាីរ្�់ន្ងយ្ចិតរៃទរុ្ោ្់ោ៉ា ងខំ្ាងចំសពាះន្ង។



្ំពរូលភនាំកពិលសលចសធ្ាស�ើងលរឹមៗសហើយអាហ្គីអរូបានចរុះចត

សៅទីក រ្ុងតរូចមួយ។ ស ម្ាងៗ្ំពរុងសលងផ្្រ�ងសកជាះ។

“អាហ្គីអរូ សអើយ!” ម្នា ្់ ន្ា នុងចំសណ្មស ម្ាងៗផក�្សហាោ កគវនី�

ជាមួយរត់។

អាហ្គីអរូបាននិោយថា “�ួ�រៃីសោ្គីម។ ខ្នុំចង់សអាយអនា្ 

ទាំងអ�់រនា ជួ្មិតរៃភ រ្ៃិ រ្�់ខ្នុំផ�លម្ន្ទានុ្ជងឹំវរីរូ� រ្ូរ៉ារូណ្ 

និងបានជា�ះស�្ើយសហើយ។”

“សពល្ទានុ្ជងឺំសតើវា�រូចសមដាចសៅ?” សាផ�ម�ួរ។

“ខ្នុំ ្្អ្និងម្នសពលកគរុនស ដ្ា ។ ខ្នុំហត់ខ្ាំងណ្�់សហើយមិន 

ចង់សលងអី្សសាះអ�់ពីរ្ីនែងៃ។” គីមនិោយ។ “ ៉្ារុ ផនរៃខ្នុំបាន

សគងសកចើនសហើយក រ្ុមកគួសាររ្�់ខ្នុំបានសមើលផែរ្សាខ្នុំ។ 

ឪពរុ្ម្រៃ យនិងជី�រូនជតីាកតរូវសៅមនទាីរសពទ្យ។ គិោនរុ្ោ្ឋ យិកា

និងកគរូសពទ្យម្នចិតរៃល្អណ្�់ចំសពាះពួ្សគនិងមនរុ�្សៅ ន្ា នុង

�ហគមន៍្៏បានជយួសយើងខ្នុំសៅឯ្ទាះ។ ្ន្ទា ្់ពីពីរ្ី�បារៃ ហ៍

សយើងនរឹងជា�ះស�្ើយវញិ។”



ស ម្ាងតរូចម្នា ្់និោយ “ខ្នុំជាមិតរៃរ្�់គីម។ គីមបានឆ្ងវរីរូ� រ្ូរ៉ារូណ្មិនអាចររំងបាននរូវសយើងជាមិតរៃនរឹងរនា

សទ -សទាះ្ីខ្នុំមិនអាចជួ្ រត់្៏សោយ។ ជានិច្ចកាលខ្នុំផតងយ្ចិតរៃទរុ្ោ្់�ល់រត់សហើយសយើងផ�ន

�្្បយចិតរៃផ�ល អាចសលងជាមួយរនា ស�ើងវញិ!”

“សពលខ្ះអី្ផ�ល�ំខាន់្ំ្រុតផ�លសយើងអាចសធ្ើបាន ន្ា នុងន្មជាមិតរៃគឺការពាររនា ” អាហ្គីអរូ និោយ។ “សទាះ្ី

កតរូវឃ្្តឆាងៃ យពីរនា ន្ា នុងមួយរយៈកាល្៏សោយ”។



ន�ឡានិោយថា “សយើងអាចសធ្ើការងារទាំងសនះ�កម្្់រនា សៅវញិសៅម្។”

សាផ�មនិោយ “សៅនែងៃណ្មួយសយើងនរឹងអាច�្្បយសលងស�ើងវញិ សហើយកត�្់សៅសាោសរៀន�រូចផ�លសយើងធ្ា្់សធ្ើតាំងពីមរុនម្។”

�ល់សពលផ�លកតរូវកត�្់សៅ្ទាះវញិ សហើយ្៏�ល់សពលផ�លសារ៉ា និោយោមិតរៃភ រ្ៃិែមាីរ្�់ន្ង។ អនា្ទាំងអ�់�នយាជាមួយរនា ថា នរឹងមិនអាច្ំសភ្ច�ំសណើរ

្្ងសកពង�៏រី្ រយសនះសទ។

សារ៉ា ម្នអារមមាណ៍សក្ៀមក្ំណ្�់សកពាះ មិនបានជួ្ រនា មួយរយៈកាល។ ៉្ារុ ផនរៃន្ងម្នអារមមាណ៍ធរូរកសាលជាងសពលផ�ល នរឹ្ស�ើញនរូវអី្ផ�លមិតរៃគីមបាន

និោយ។ សោយសារផតអនា្មិនអាចជួ្ អនា្រល់រនា វាមិនម្នន័យថាអនា្ឈ្់ក�ឡាញ់សគសទ។



អាហ្គីអរូ  ជរូនស ម្ាងៗទាំងអ�់កត�្់សៅ្ទាះសហើយ 

រង់ចាំសារ៉ា ស�្លង់ល្់សទើ្រត់ចា្សចញ។

“នែងៃផ�្អ្សតើសយើងអាចនរឹង្្ងសកពង�រូចនែងៃសនះ

បានសទៀតសទ? សារ៉ា �ួរ។

“អត់សទសារ៉ា  �ល់សពលផ�លអនា្កតរូវសៅជាមួយ

នរឹងកគួសាររ្�់អនា្” ។  អាហ្គីអរូ សឆ្ើយត្។ 

“ចរូរចាំសរឿងរ្�់សយើង។ អនា្អាចរ្សាមនរុ�្

ផ�លអនា្ក�ឡាញ់សអាយម្ន�រុវតថាិភ្ពសោយ

ការោងន�សអាយសា្អ តនិងសានា ្់សៅ ន្ា នុង្ទាះ។ 

ខ្នុំមិនអាចណ្សៅឆាងៃ យអនា្សទ។ ជានិច្ចកាល

អនា្អាចសៅផ្្រខ្នុំសពលអនា្គិត�ល់់្ផន្ង 

ផ�លអនា្សានា ្់សៅ�រុវតថាិភ្ព។”

ន្ងបានខ្រឹ្កបា្់ថា “អនា្ជាវរី រ្ុ រ�រ្�់ខ្នុំ។

សារ៉ា សអើយ អនា្្៏ជាវរីៈ រ្ុ រ�រ្�់ខ្នុំ្ងផ�រ។ 

អនា្្៏ជាវរី រ្ុ រ��ំរ្់អនា្ទាំងអ�់ផ�ល

ក�ឡាញ់អនា្” ។ អាហ្គីអរូ សឆ្ើយត្។



សារ៉ា បានសគងលង់ល្់សហើយសៅសពលន្ងភ្្្់ពី

�ំសណ្គឺសៅនែងៃផ�្អ្ អាហ្គីអរូបានចា្សចញ្រុតពីទីសន្ះ។ 

�រូសចនាះន្ងបានសៅរ្្ផន្ងសានា ្់សៅ�រុវតថាិភ្ពរ្�់ន្ង

ភ្្មស�ើម្ីនិោយជាមួយមិតរៃសន្ះ ្ន្ទា ្់ម្សគគរូអី្ៗ 

កគ្់ោ៉ា ងផ�លពួ្សគបានស�ើញនិងបានសរៀន ន្ា នុង�ំសណើរ

្្ងសកពងរ្�់ពួ្សគ។ ន្ងយ្ររ្ូ គំនរូររត់សៅរ្ម្រៃ យ 

សរៀ្រ្់សរឿងរ៉ា វជរូនអនា្ម្ដា យសាដា ្់។

“ម្ដា យសអើយ! សយើងអាចជយួអនា្រល់រនា ម្ន�រុវតថាិភ្ព

ណ្៎ា”។ ន្ងនិោយ។ “ ន្ា នុង�ំសណើរ្្ងសកពង រ្ូនបាន

ជួ្វរី រ្ុ រ�ជាសកចើន!”

“កតរូវសហើយសារ៉ា !” ម្រៃ យនិោយ។ ម្នវរី រ្ុ រ�ជាសកចើន

ផ�ល្ំពរុងរ្សាអនា្រល់រនា ម្ន�រុវតថាិភ្ព្រុតពីវរីរូ�

រ្ូរ៉ារូណ្ �រូចជាសវជ្្ជ ណ្ឌ ិ តនិងគិោនរុ្ោ្ឋ យិកា�៏អសា្ច រ្យ

សនះ។ ៉្ារុ ផនរៃ រ្ូននរឹងរលំរឹ្ម្ដា យជាសរៀងរល់នែងៃថា សយើង

អាចក្ាយជាវរី រ្ុ រ�និងវរី រ្ុ រ�ធំ្ំ្រុតរ្�់ម្ដា យគឺជា

រ្ូនសនះណ្៎ា។”


