
Hơalơ\p gơh hơdoi jơhngơ\m 

pơgăn COVID- 19 thoi yơ!



Tơdrong chih pơcheh ‘’Bơngai nuih kơtang lăm ^nh j^ Bôl’’
Tơdrong chih hơmet hla bơar o\u yua đơ\ng Khu\l wang Bơtho tơ[ôh đơ\ng Hơnih jang gô lơ tơdrong jang gah jơhngơ\m pran kơ\l angok păng 
Tơgu\m Đon tơche\ng sah ho#i lăm tơdrong kăl de\i de\i  (IASC MHPSS RG) pơm.  Yư\ ăn gơh tơgu\m đơ\ng lu bơngai jang tơ jơ\p teh đak, 
tơring păng dôm teh đak j^ đei bơngai wang mơ\t jang đơ\ng IASC MHPSS RG, hơdoi hăm tơdrong wang mơ\t pơm đơ\ng me\ [ă, bơngai we\i 
rong hơalơ\p, bơngai bơtho păng hơalơ\p tơ 104 teh đak. M^nh tơdrong jet gia jơ\p teh đak hlôi gơh pơm hăm nơ\r Ả Rập, nơ\r Anh, nơ\r Ý, nơ\r 
Phalăng păng nơ\r Tây Ban Nha wă lơlăng jơhngơ\m pran lăm đon tơche\ng păng tơdrong ameh wă lăm đon tơche\ng sah ho#i đơ\ng hơalơ\p lăm 
amăng le\ch pơrang COVID – 19. Hơtuch tơdrong jet gia hlôi gơh yua io\k wă pơjing dôm tơm gơh roi lăm hla bơar o\u. Hla bơar hlôi gơh 
tơroi axong hăm tơdrong roi hơamon ăn kơ hơalơ\p tơ m^nh [ar teh đak mă đe\i [ơm yua kơ COVID-19. Nơ\r tơl tơwih đơ\ng hơalơ\p, me\ [ă 
păng bơngai wei rong đe hơalơ\p hlôi gơh yua io\k wă pơkeh tơdrong mă đei tơroi.

Hloh 1.700 hơalơ\p, me\ [ă, bơngai wei rong hơalơ\p păng bơngai bơtho đơ\ng jơ\p anih đei amăn jơ năr wă tơroi axong hăm lu nhôn gah 
tơdrong lu hăp tang găn hăm pơrang j^ COVID -19. Lu nhôn ap^nh bơnê lu hơalơ\p, lu me\ [ă, dôm nu bơngai wei rong hơalơ\p păng bơngai 
bơtho hlôi wang pơm  get gia păng tơgop lăm tơdrong tơroi o\u. O|u j^ m^nh tơdrong tơroi yua đơ\ng hơalơ\p tơroi păng axong ăn kơ hơalơ\p 
jơ\p teh đak.

IASC MHPSS RG ap^nh bơnê Helen Patuck hlôi chih pơm pơcheh păng pơm rup tơ[ôh ăn kơ hla bơar o\u.
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Roi tơ[ôh
‘’Bơngai nuih kơtang lăm ^nh j^ Bôl’’ j^ hla bơar gơh chih ăn kơ hơalơ\p tơ jơ\p teh đak oe\i [ơm yua pơrang COVID-19.
 
Me\ [ă, bơngai wei rong hơalơ\p tơdah bơngai bơtho kăl kơ đo\k ‘’Bơngai nuih kơtang lăm ^nh j^ Bôl’’ ăn kơ m^nh ‘nu hơalơ\p tơdah m^nh khu\l 
hơalơ\p. Lu nhôn ưh kơ ameh wă hơalơ\p đo\k hla bơar o\u m^nh adro# mă ưh kơ đei tơdrong tơgu\m đơ\ng me\ [ă, bơngai wei rong hơalơ\p tơdah 
bơngai bơtho. Bơtho tơ[ôh pơthim hăm anăn ‘’Pơvih đơ\ng dôm ‘nu bơngai nuih kơtang’’ (wă gơh pơm tơle\ch đơ\ng ro\ng) wă ba ăn dôm 
tơdrong tơgu\m wă kơ lang yaih dôm tơm đe\i [ơm truh COVID-19, tơgu\m hơalơ\p bơwei đon tơche\ng păng hr^ đơ\ng jơhngơ\m, ku\m thoi le\ 
dôm tơdrong pơvih tơgu\m wă kơ hơalơ\p pơm kiơ\ bơtho tơ[ôh đơ\ng hla bơar o\u.

TƠBLANG

Khu\l Wang bơtho wă hơmet ming tơdrong tơblang hla bơar o\u tơ nơ\r Ả Rập, nơ\r Trung, nơ\r 
Phalăng, nơ\r Nga păng nơ\r Tây Ban Nha. Ap^nh roi hăm Khu\l Wang bơtho tơ[ôh IASC gah 
jơhngơ\m pran Kơ\l angok păng Tơgu\m Đon tơche\ng sah ho#i (MHPSS) (mhpss.refgroup@gmail) 
wă hơdoi tơblang tơ dôm nơ\r noh nai. Đ^ đăng dôm tơdrong tơblang keh kong wă gơh tah tơ web 
đơ\ng khu\l wang bơtho tơ[ôh IASC. Tơdah dôm pah ameh pơjing m^nh tơdrong tơblang tơdah 
hơmet ming Tơdrong chih lăm hla bơar o\u, ap^nh đei lơlăng thoi o\u:

• Dôm pah ưh kơ gơh thim logo (tơdah logo đơ\ng anih tơgu\m ăn) lăm hla bơar.
• Lăm tơdrong hơmet ming (pơtih gia, tơplih lăm tơdrong chih tơdah chơph^n), ưh kơ gơh yua 
logo đơ\ng IASC. Tơdrong yua đơ\ng Tơdrong chih lăm hla bơar hlôi gơh hơmet ưh kơ lei la\i 
hăm tơdrong pơgơ\r, tơmam tơdah tơdrong pơm jang mă hlôi gơh IASC jo# drơ\ng. 
• Dôm pah kăl kơ ap^nh hla ar axong ăn kơ tơdrong tơblang tơdah hla ar hlôi gơh hơmet ming 
kiơ\ hla ar axong đơ\ng Creative Commons tơdah lei la\i thoi noh. Lu nhôn athei Hla ar CC BY-
NC-SA 4.0 tơdah 3.0. Anăn dôm hla ar axong lei la\i lăm link o\u:
https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compiverse-licenses
• Dôm pah kăl kơ thim tơdrong chih tu\k le# tơdrong ch^u pu\ thoi o\u hăm nơ\r lăm tơdrong 
tơblang: ‘’Tơdrong tơblang đei hơmet ming o\u ưh kơ pơm yua kơ Hơnih jang gô lơ tơdrong 
jang (IASC). IASC ưh kơ ch^u pu\ gah tơdrong chih tơdah tơdrong tro\ [lep đơ\ng tơdrong 
tơblang đei hơmet ming o\u. Tơm hmơm nơ\r My ‘‘Inter-Agency Standing Committee. My Hero 
is You: How Kids Can Fight COVID-19!’’ Hla ar axong ăn pơm: CC BY-NC-SA 3.0 IGO j^ ha 
bowar tơblang tơpă păng ba tơdrong athei pơm kiơ\ ’’.



Lăm măt Sara, me\ j^ m^nh ‘nu bơngai nuih kơtang yua kơ me\ j^ 
bơngai alơ\ng ro\ đ^ đăng păng j^ bơngai jang khoa ho\k rơgei đ^ 
đăng tơ dêh char o\u. Mă lei mă khan me\ ku\m oei tam mă chă 
[ôh tơdrong hơmet j^ yua đơ\ng pơrang corona pơm ăn.

‘’Pơrang corona lơlăng thoi yơ ă?’’ - Sara jet me\.

‘’Pơrang j^, tơdah oei đei krao j^ COVID-19, ie\ ioch tôch ai truh 
lu bơ\n ưh kơ gơh [ôh hăm măt hmă.’’, me\ tơl. ‘’Mă lei pơrang j^ 
o\u jing hơpoh kơplah bơngai hie\n, kơseh, păng kơplah lu hăp 
pel lăm rim ‘nu bơngai tơdah dôm tơmam ju\\m dăr lu hăp wa\i 
Sara. Dôm ‘nu bơngai mă đei j^ pơrang corona ling lang đei yuh 
păng hie\n păng đei dui jơhngơ\m tơnat dơ\ng kon ă.’’

‘’Lei lu bơ\n ưh kơ gơh tơblah hăm hăp yua kơ lu bơ\n ưh kơ [ôh 
pơrang j^, tro\ ưh me\?’’ - Sara jet me\.

‘’Lu bơ\n gơh ke\ jei hăp con ă.’’, me\ pơma. ‘’Anoh j^ yua kơ me\ 
kăl kơ kon gơh sơđơ\ng lie\m ko\u, Sara ă. Pơrang j^ o\u pơm 
pơrăm ăn kơ tôch lơ bơngai, păng bu bu ku\m gơh tơgu\m ba 
tang găn hăp. Hơalơ\p tôch g^t kăl păng gơh tơgu\m rim ‘nu 
bơngai tôch kơ lơ lăm tơdrong tơblah o\u. Adrol blu\ng a lu kon 
kăl kơ athei sơđơ\ng lie\m ko\u. Me\ kăl kơ kon jing bơngai nuih 
kơtang kơ me\.’’



Măng ‘noh Sara [^ch tơ giơng păng mơn [ôh kơdih ko\u ưh kơ nhen 
thoi m^nh ‘nu bơngai nuih kơtang hơyơ hloi. Hăp mơn [ôh ưh kơ 
hiôk dêh. Hăp ameh năm tơ trưng băt dang yơ mă lei hnam trưng 
tang amăng bơih. Hăp hơpơi tơ[ơ\p lu bôl tôch dêh mă lei lơloh ưh kơ 
sơđơ\ng. Sara lăp hơpơi pơrang corona o\u pơdơh tơhli arih sa kơdih 
ko\u dang ei hloi.

‘’Bơngai nuih kơtang ling lang đe\i tơdrong pran kơtang’’, hăp pơma 
hăm kơdih kơplah tep măt wă mơ\t lăm tep. ‘’&nh đei kiơ yơh?’’

Hl^ch hlăch đei m^nh nơ\r pơma mơmơnh krao anăn hăp đơ\ng lăm 
măng mu.

‘’Bu anoh?’’ - Sara pơma mơmơnh tơwih.
‘’Bôl kăl dôm tơdrong kiơ wă kơ jing bơngai nuih kơtang, Sara?’’ - 
Nơ\r pơma jet hăp.

‘’&nh kăl kơ đei m^nh tơdrong hơyơ anoh wă pơma dơnuh hăm đ^ 
đăng lu bôl hơalơ\p tơ jơ\p teh đak tơdrong bơwei kơdih ko\u păng thoi 
noh lu bôl anoh ku\m gơh bơwei đ^ đăng rim ‘nu bơngai ju\m dăr kơdih 
ko\u.’’ - Sara pơma.

‘’Lei bôl ameh ^nh tơplih jing kiơ?’’ - Nơ\r pơma jet pơdoi.

‘’&nh kăl kơ tơmam kiơ anoh gơh păr… tơmam kiơ hăm nơ\\r pơma re 
jơwa… păng g^t kăl j^ gơh tơgu\m jơhngơ\m ‘noh?’’

Lăp hrơ hrei, m^nh tơmam kiơ anoh mơsêh le\ch ala hơdah măt khe\i…



‘’Bôl j^ kiơ ‘noh? ’’ - Sara kơdrăt jet.

‘’&nh j^ Ario.’’

‘’&nh tam mă đei tơ[ơ\p bôl Ario hơyơ hloi.’’ - Sara pơma.

‘’A je#, ^nh ling lang oei tơ o\u đơ\ng adrol.’’ - Ario pơma. - 
‘’&nh năm đơ\ng jơhngơ\m bôl.’’ 

‘’Lei mưh ^nh đei bôl… je# ^nh gơh pơma axong ăn kơ lu 
bôl hơalơ\p tơ jơ\p teh đak gah pơrang corona bơih!’’ - Sara 
ôr re rơ\n. - ‘’&nh gơh pơm m^nh ‘nu bơngai nuih kơtang 
bơih! Mă lei gô amơ\i, Ario, lei hăm đei sơđơ\ng ưh mưh 
ba năm tơ trong kơplah ju\m dăr jơ\p jang j^ pơrang 
corona?’’

‘’ Jing sơđơ\ng lăp kơplah đei ^nh, Sara ah.’’ - Ario pơlung. 
- ‘’Ưh kơ đei kiơ gơh pơrăm bôl kơplah ba hơdoi băl.’’



Thoi noh  j^ Sara pơplo\ng pu\ tơ kơ du\ Ario păng [ar ‘nu bôl hơdoi băl păr hlôi kơ amăng amo\k anih tep Sara, 
mơ\t lăm ple\nh să sot. Bre hăp păr truh tơ dôm sơnglo\ng păng hơwơi ti kơkuh  hloi kơ măt khei.



Kơplah măt ‘năr le\ch, bre hăp jur tơ m^nh char glă alơ\ng 
hơiă tơtil dôm anih kim tư\ thap, anih m^nh khu\l hơalơ\p 
oei pơngôi. Lu hơalơ\p jreo hiôk chơt păng hơwơi ti 
kơkuh kơ Sara păng Ario.

‘’Kơkuh kơ lu bôl truh tơ o\u, ^nh j^ Salem!’’ - M^nh lăm 
dôm ‘nu alơ\p dro\nglo pơma re. - ‘’Lu bôl oei pơm kiơ 
tơ kơpal anoh? ‘’Pă jo# hơ, lu nhôn ưh kơ gơh năm je#, lu 
bơ\n kăl kơ athei ataih băl [ar met!’’

‘’Anoh j^ tơm tơdrong nhi năm truh tơ o\u!’’  - Sara tơl 
tơwih. -‘’&nh j^ Sara o\u j^ Ario. Lu bôl hăm băt hơalơ\p 
lu bơ\n gơh bơwei ăn kơ rông [ôt, bôl buo\l, me\ [ă păng 
[ok yă lu bơ\n gơh sơđơ\ng lie\m ko\u klaih đơ\ng pơrang 
corona? Đ^ đăng dôm tơdrong lu bơ\n kăl kơ pơm j^…’’

‘’Ôp ti mă rơgoh hăm xi [o\ng păng đak!’’ - Salem pơma 
păng lek [ơ\r hie\k. - ‘’Lu nhôn băt tơdrong anoh Sara. 
Kơplah lu nhôn đei bơlo\, lu nhôn ku\m băt j^ athei hie\n 
tơ lăm tơkong ti kơdih ko\u, păng lu nhôn hơwơi ti hăm 
rim ‘nu tơplih ăn kơ rôp ti, mă lei kơpho# lu nhôn bơngai 
tôch kơ lơ, ưh kơ s^ bu bu ku\m oei lăm hnam ôh’’.

‘’Hưm, hơbo\ ^nh gơh tơgu\m tơdrong o\u.’’ - Ario akhan. - 
‘’Hăp ưh kơ gơh [ôh pơrang corona, mă lei…lu hăp 
gơh [ôh ^nh mă! Athei pơplo\ng tơ o\u, păng hơoei tơ 
[ar pah pơnăr ^nh - pơnăr ^nh ataih băl to\xe\t như\k [ar 
met wa\i!’’



Ario păr to\k tơ ple\ng kơjung hơdoi 
Salem păng Sara oei hơoei m^nh anu 
m^nh pah pơnăr. Hăp păr juang jơ\p kơ 
kơpho#, păr păng hơri re jơva tơ kơpal. 
Salem je# ôr mă rơ\n hăm lu hơalơ\p oei 
pơngôi tơ dôm trong năm tơ kơpho#:

‘’Lu bôl ơi, jah bro\k tơ hnam be\ păng 
pơma akhan hăm u\nh hnam lu bôl j^ lu 
bơ\n jing sơđơ\\ng lie\m ko\u hloh mưh oei 
lăm hnam hơ. Lu bơ\n gơh bơwei dihbăl  
alơ\ng như\k kơplah đ^ đăng lu bơ\n oei 
tơ hnam lu bôl ă!’’

Rim ‘nu bơngai tôch hl^ch hlăch hăm 
tơdrong đei pơdah măt [ôh. Lu hăp 
chơt hiôk hơwơi ti kơkuh tơwih păng 
bro\k hloi tơ hnam.



Ario păr dơ\ng tơ kơpal [iơ\. 
Salem ôr lăm tơdrong ană 
hal tôch dêh. {ôh tơdrong 
noh, lu tơmoi tơ lăm m^nh 
gre păr ku\m tôch hl^ch 
hlăch.

‘’Rim ‘nu bơngai athei 
pơdơh tơdrong nơnăm đe\ch, 
to\xe\t như\k j^ dang ei.’’ - 
Salem akhan. - ‘’Dôm teh 
đak oei tang amăng adral 
sơlam, lu bơ\n kăl kơ oei 
dơnơ\ng tơ anih lu bơ\n oei 
arih, hơdoi hăm lu bơngai 
lu bơ\n ‘mêm kơeng đe\ch.’’

‘’Hơbo\ thoi le\ tôch lơ 
tơdrong hlôi tơplih yơh.’’ 
- Sara akhan. - ‘’Pho\ lăp 
^nh mơn [ôh hli tơrơ gah 
tơdrong anoh.’’

‘’Kơplah rim tơdrong tơplih, lu bơ\n mơn [ôh hli tơrơ păng hơwơ\l dơ\ng j^ tơdrong hmă 
đe\ch Sara ă.’’ - Ario pơlung bôl. - ‘’Kơplah ^nh mơn [ôh hli tơrơ, ^nh ling lang dui 
jơhngơ\m mă hiơ\ đang kơ anoh tơ le\ch m^nh bơpôi u\nh!’’

Pơma đang bơih, Ario tơhlu tơle\ch m^nh pôm u\nh tih! 

‘’Lu bôl juăt pơm kiơ wă pơdơh kơplah mơn [ôh hli tơrơ?’’ - 
Ario jet lu hơalơ\p.



‘’&nh ling lang ameh tơche\ng gah bu anoh pơm kơ ^nh mơn [ôh sơđơ\ng.’’ 
- Sara tơl.

‘’ &nh ku\m lei, ^nh tơche\ng truh đ^ đăng lu bu tơgu\m ^nh mơn [ôh sơđơ\
ng, thoi le\ [ok yă ^nh anoh.’’ - Salem akhan. - ‘’&nh rơngươ\ kơ [ok yă. &nh 
ưh kơ gơh kuăr [ok yă yua kơ thoi noh đei gơh hơpoh pơrang corona ăn 
kơ [ok yă. Tuch luch m^nh amăng gie\ng lu nhôn juăt kơ tơ[ơ\p [ok yă, 
mă lei dang ei je# ưh kơ gơh yua kơ lu nhôn athei bơwei ăn kơ [ok yă  
sơđơ\ng lie\m ko\u. ’’

‘’Bôl hăm gơh krao điên thoa\i ăn kơ [ok yă ưh?’’ - Sara jet bôl hăp.
‘’Ô, đei ơh!’’ - Salem akhan. - ‘’{ok yă krao ăn kơ ^nh rim năr păng ^nh roi 
ăn kơ [ok yă rim tơdrong mă lu nhôn oei pơm tơ hnam. 

Tơdrong anoh pơm ăn kơ ^nh hiôk [iơ\ păng ku\m pơm [ok yă mơn [ôh 
sơđơ\ng lăm jơhngơ\m.’’

‘’{lo\k kơ bơngai mă ako\u kơdih amêm kơeng mă ưh kơ gơh tơ[ơ\p muh 
măt hloi j^ tơdrong hmă đe\ch.’’ - Ario akhan. - ‘’Tơdrong anoh wă khan lu 
bơ\n hiơ\k bơngơ\t kơ rim ‘nu bơngai tôch dang yơ. Dang ei mă tơ[ơ\p dôm 
anu bơngai nuih kơtang noh nai hăm đei pơm ăn kơ lu bôl mơn [ôh hiôk 
[iơ\ ưh? ’’

‘’Đei ơh, ap^nh be\!’’ - Đ^ Sara păng Salem ôr hơdoi hloi.

‘’Alơ\ng dêh, bôl Sasha ^nh đei m^nh tơdrong mơsêh tôch hl^ch chrơp hơ.’’ 
- Ario akhan. - ‘’Lu bơ\n năm hơdoi be\!’’



Thoi noh lu hăp păr jruh tơ teh păng jur m^nh pơlei ie\. M^nh ‘nu 
adruh alơ\p oei phe\ pơkao lăm pơgar. Kơplah [ôh Ario hơdoi hăm 
[re bôl alơ\p hơoei [ar pah pơnăr, adruh alơ\p lek hie\k.

‘’Ario!’’ - Adruh alơ\p ôr hloi. - ‘’Lu bơ\n athei ataih băl to\ xe\t như\k 
[ar met, thoi noh ^nh wă apah gah noh m^nh pôm kuăr kial hơ! 
Lu bôl oei pơm kiơ tơ o\u anoh?’’

‘’Sasha ah, ^nh gơh mơn đei kuăr kơplah bôl pơma hăm ^nh lơloh 
wa\i.’’ - Ario tơl. - ‘’&nh amêm tơdrong mă lu bơ\n yua nơ\r pơma 
păng tơdrong pơvih wă tơ[ôh tơdrong hiơ\k bơngơ\t dihbăl. &nh 
ameh lu bôl ^nh chơchă gah tơdrong mơsêh pran kơtang đơ\ng 
bôl dơ\ng wa\i.’’

‘’ Mơsêh pran kơtang ^nh j^ kiơ?’’ - Sasha ameh băt.

‘’J^ kơplah lăm u\nh hnam bôl đei bơngai bơlo\, păng bôl oei tơ 
hnam hloi đe\ch, ưh kơ le\ch tơ anguaih wă kơ weh wer hơpoh 
pơrang j^ corona ăn kơ bơngai nai anoh.’’ - Ario pơma akhan.

‘’Ah, j^ [ă ^nh oei bơlo\. {ă oei lăm anih tep kơdih ko\u truh 
kơplah [ă klaih kơ j^ hloi.’’ - Sasha tơl tơwih.



‘’Mă lei tơdrong anoh ưh kơ kơne# dêh! Lu nhôn pơngôi hơdoi, 
wei lăng pơgar păng pai sa hơdoi păng so\ng sa hơdoi băl. Lu 
anho\ng păng ^nh pơngôi pel hơnglo\u jơ\ng đang kơ anoh hơdoi 
băl suang. Lu nhôn đo\k hla bơar păng oei ho\k [ai ling lang 
yua kơ pho\ lăp ^nh mơn [ôh rơnguơ\ hnam trưng lăm ho\k dêh. 
Blu\ng a tơdrong oei tơ hnam pơm kơ ^nh nhen pha pha, mă lei 
dang ei je# mơn [ôh hmă bơih.’’

‘’ Ưh kơ s^ dang yơ ku\m [ônh lơloh, Sasha yơh.’’ - Ario pơma 
akhan. - ‘’Bôl oei chơchă tơdrong wă pơngôi păng ngôi gơh 
hăm dôm ‘nu bơngai amêm kơeng kơ bôl tơ hnam. Tơdrong 
anoh pơm ăn kơ bôl jing bơngai nuih kơtang lăm ^nh wa\i!’’

‘’Bôl hăm đei layơ tơhil hăm dôm ‘nu bơngai lăm hnam bôl 
ưh?’’ - Salem jet.

‘’Pho\ lăp lu nhôn ku\m tơhil dihbăl.’’ - Sasha tơl.
‘’Lu nhôn athei ke\ chơ\n, băt gơh hlôh păng athei pơma nơ\r 
pơtruh pă jo# hre\nh [iơ\ wa\i. Anoh tơpă jing mơsêh pran 
kơtang, yua kơ hăp gơh pơm ăn kơdih ko\u lu bơ\n păng đ^ đăng 
bơngai noh nai mơn [ôh hiôk [iơ\. &nh ku\m kăl to\xe\t jơ năr oei 
m^nh adro#. &nh ameh suang păng hơri m^nh adro#! Păng pho\ lăp 
^nh gơh krao điên thoa\i ăn kơ bôl buo\l dơ\ng…’’

‘’Mă lei, Ario o\u, hăm dôm ‘nu bơngai mă oei ataih kơ u\nh 
hnam tơdah ưh kơ đei hnam oei j^ liơ?’’ - Sara ameh băt.

‘’M^nh nơ\r jet tôch gơh wa\i, Sara.’’ - Ario angơ angưl kơ kâl. 
‘’Lu bơ\n jah hơdoi băl năm păng chă lơlăng thoi yơ hơ.’’



Păng thoi noh pêng anu hơalơ\p pơma nơ\r tơklah băl kơ Sasha đang kơ 
anoh oei năm dơ\ng. Kial dơhlu jing tơto\ [iơ\ kơplah lu hăp jur tơ m^nh 
bo\l đak dơs^ ju\m dăr j^ đak dơs^ blưch blach.



Tơ noh, lu hăp [ôh m^nh anih pơgar hăm tôch lơ bơngai. M^nh 
‘nu adruh alơ\p [ôh lu hăp păng kơkuơch ti đơ\ng ataih. 

‘’ Kơkuh kơ Ario, tơ[ơ\p bôl hiôk dêh!’’ - Adruh alơ\p ôr hloi. 
‘’Lu nhôn oei adrin ataih băl to\xe\t như\k [ar met, yua kơ thoi  
noh ^nh wă pơma hăm bôl đơ\ng o\u. Mă lei ^nh ameh pơm juăt 
hăm lu bôl bôl! &nh anăn j^ Leila.’’ 

‘’Kơkuh kơ Leila! &nh j^ Sara păng o\u j^ Salem.’’ - Sara ôr mă 
rơ\n tơl tơwih. - ‘’Hơbo\ bôl oei bơwei kơdih ko\u klaih đơ\ng 
pơrang corona. Bôl hăm đei pơm kiơ noh nai dơ\ng ưh?’’

‘’Lu nhôn ôp ti hăm xi [o\ng păng đak!’’ - Leila pơma mă rơ\n 
wă tơl nơ\r.

‘’Bôl hăm đei yua tơkong ti đơ\p [ơ\r kơplah hie\n ưh le\i?’’ -
Salem jet.

‘’Tơ[ôh ăn kơ lu nhôn hăm gơh ưh?’’ - Leila tơl tơwih. Păng 
thoi noh j^ Salem bơtho tơ[ôh ăn kơ rim ‘nu bơngai.

‘’Lu nhôn oei adrin jing pơ\n nuih, mă lei đei tơdrong o\u pơm 
kơ ^nh hiơ\k bơngơ\t.’’ - Leila pơma. - ‘’&nh pơma hăm lu bôl 
hăm gơh ưh? ^nh đei kơtơ\ng đei bơngai j^ bơlo\ đang kơ anoh 
lôch păng tơdrong anoh pơm kơ ^nh tôch kơ hli. Hăm tơpă j^ 
bơngai gơh lôch yua kơ pơrang corona ưh?’’



Ario tơhôih păng hơoei hăm pơto\u tih hăp.

‘’Tơdrong anoh tro\ bơih, lu bơngai nuih kơtang ie\ ioch ah, 
hl^ch chrơp hăm tro\ ưh?’’ - Ario pơma. - ‘’M^nh [ar ‘nu 
bơngai ưh kơ [ôh j^ bơlo\ kiơ, mă lei m^nh [ar ‘nu bơngai j^ 
bơlo\ tôch kơ dêh păng m^nh [ar ‘nu gơh lôch. Anoh j^ yua kơ 
liơ đ^ đăng lu bơ\n athei pơalơ\ng hăm dôm ‘nu bơngai alo\ kră 
păng dôm ‘nu bơngai hlôi j^ dôm tơdrong j^ noh nai, yua kơ lu 
hăp đei gơh j^ dêh hloh mưh đe\i [ơm pơrang corona. Kơplah 
lu bơ\n mơn [ôh hiơ\k bơngơ\t tơdah ưh kơ sơđơ\ng, mưh lu bơ\n 
đei gơh tơche\ng [ôh m^nh anih sơđơ\ng lăm đon tơche\ng bơ\n, 
lu bơ\n jing mơn [ôh dă [iơ\ wa\i. Lu bôl hăm ameh hơdoi ^nh 
pơlong lăng tơdrong o\u ưh?’’

Đ^ đăng đei drơ\ng, păng yua kơ thoi noh Ario athei lu hơalơ\p 
tep măt păng tơche\ng lăng m^nh anih mă lu hăp mơn [ôh 
sơđơ\ng.

‘’Athei ako\m lăm m^nh tơdrong tơdah m^nh amăng jơ năr 
kơplah lu bôl mơn [ôh sơđơ\ng. ‘’ - Ario pơma.

Đơ\ng ro\ng anoh, hăp jet lu hơalơ\p gah dôm tơdrong lu hăp 
[ôh, mơn [ôh păng [âu tơ anih sơđơ\ng kơdih ko\u. Hăp jet lei 
hăm đei bu anoh phara [iơ\ mă lu hơalơ\p ameh hơwơn truh tơ 
anih sơđơ\ng lu hăp ưh păng rim ‘nu wă pơma dơnuh tơdrong 
kiơ hăm dihbăl.

‘’Lu bôl hăm gơh truh tơ anih sơđơ\ng  mă kơplah lu bôl mơn 
[ôh sơangon tơdah hli’’ - Ario pơma. - ‘’Anoh j^ mơsêh pran 
kơtang đơ\ng lu bôl, păng lu bôl gơh axong ăn hăm bôl buo\l 
păng u\nh hnam kơdih ko\u. Athei [lo\k m^nh tơdrong ^nh hiơ\k 
bơngơ\t kơ lu bôl, păng lơ bơngai ku\m thoi noh mơ\n. Tơdrong 
anoh wă tơgu\m tôch lơ.’’



Leila pơma: ‘’Lu bơ\n gơh hiơ\k bơngơ\t dihbăl.’’

‘’Tro\ bơih, Leila.’’ - Ario pơma. - ‘’Lu bơ\n gơh hiơ\k bơngơ\t dih băl mă lu bơ\n tơ anih hơyơ. Bôl hăm ameh wang hơdoi trong năm tuch luch lu nhôn ưh?’’

Leila drơ\ng wang năm hơdoi hăm Ario păng lu bơngai bôl anao hăp. Sara tôch hiôk kơplah Leila wang mơ\t hơdoi hăm lu hăp yua kơ hăp băt pho\ lăp bôl buo\l kăl 
kơ tơgu\m dihbăl. Lu hăp hreh păr, ưh kơ pơma hăm băl nơ\r hơyơ, mă lei Leila băt kơ lu bôl anao tôch kơ hiơ\k bơngơ\t kơ hăp.



Dôm to\ kông tuyêt rai [ôh rơđah păng Ario jruh tơ m^nh 
th^ tra#n ie\. M^nh [ar ‘nu bôl hơalơ\p oei pơngôi cheng đak 
krong.

‘’Ario ơi!’’ - M^nh lăm kơso# lu bôl krao rơ\n, hơwơi ti hăm 
hăp.

‘’Kơkuh kơ Kim.’’ - Ario pơma. - ‘’Lu bôl ơi, ^nh ameh lu bôl 
tơ[ơ\p lu bôl ^nh mă ưh kơ pu\n đei [ơm pơrang corona păng 
hlôi klaih kơ j^.’’

‘’Kơplah đei [ơm j^ jing thoi yơ hă lu bôl?’’ - Salem jet.

‘’&nh hie\n păng pho\ lăp yuh kơjung. &nh tôch kơ lap păng 
ưh kơ ameh pơngôi lăm dôm năr.’’ - Kim akhan. - ‘’ Mă lei 
^nh tep lơ păng u\nh hnam hlôi wei rong ^nh. M^nh [ar ‘nu 
me\ [ă păng [ok yă lu nhôn hlôi năm tơ hnam pơgang. Y tă 
păng [ak si tôch gơh hăm lu hăp păng lu bơngai rông [ôt lu 
nhôn hlôi tơgu\m lu nhôn tơ hnam. Đơ\ng ro\ng m^nh [ar 
gie\ng, lu nhôn hlôi lie\m ko\u.’’



‘’ &nh j^ bôl Kim.’’ - M^nh lăm lu hơalơ\p pơma.
‘’Tơdrong Kim đei [ơm j^ pơrang corona ưh kơ gơh pơgăn tơdrong lu bơ\n j^ bôl - mă khan ^nh ưh 
kơ gơh tơ[ơ\p bôl anoh. &nh ling lang hiơ\k bơngơ\t kơ bôl anoh păng lu nhôn hiôk kơplah gơh ngôi 
hơdoi băl!’’

‘’Pho\ lăp tơdrong g^t kăl đ^ đăng lu bơ\n gơh pơm hăm anăn bôl buo\l j^ bơwei dihbăl.’’ - Ario pơma. 
- ‘’Mă khan kơplah tơdrong anoh wă khan j^ ataih băl m^nh jơ năr’’.



‘’Lu bơ\n gơh pơm dôm tơdrong o\u ăn băl.’’ - Leila pơma.

‘’M^nh năr hơyơ anoh, đ^ đăng lu bơ\n jing gơh hiôk chơt pơngôi păng wih tơ trưng ho\k thoi le\ lu bơ\n đei pơm adrol sơ\ ki.’’ - Salem pơma.

Tro\ kơ wih bro\k tơ hnam păng ku\m tro\ kơplah Sara wă pơma nơ\r tơklah hăm lu bôl anao hăp. Đ^ đăng pơkă hơdoi băl j^ wă ưh kơ layơ hiơt tơdrong năm chă 
lơlăng mơnơh o\u.

Sara mơn [ôh sơangon yua kơ lu bôl băt ưh kơ gơh tơ[ơ\p lăm m^nh jơ năr. Mă lei hăp mơn hiôk [iơ\ kơplah [lo\k dôm tơdrong mă bơngai bôl Kim hlôi pơma.
Yua kơ bôl ưh kơ gơh tơ[ơ\p rim ‘nu, tơdrong anoh ưh kơ s^ j^ bôl pơdơh amêm kơeng kơ lu hăp.



Ario ba đ^ đăng lu hơalơ\p bro\k tơ hnam, 
păng gô Sara tep amơ\i le\ch năm.

‘’Dơning lu bơ\n hơdoi băl năm chă lơlăng 
thoi le\ năr o\u hăm gơh ưh?’’ - Sara jet.

‘’Ưh, Sara ah, dang ei j^ tro\ kơ bôl oei hăm 
u\nh hnam kơdih.’’ - Ario tơl. - ’’Athei [lo\k 
tơdrong lu bơ\n. Bôl gơh bơwei dôm ‘nu 
bơngai mă bôl amêm kơeng sơđơ\ng hăm 
tơdrong ôp ti mă rơgoh păng oei lăm hnam. 
&nh wă ưh kơ la yơ achăng bôl. Bôl ling lang 
gơh năm hơdai ^nh kơplah bôl tơche\ng tơ 
anih ôn hre\p sơđơ\ng kơdih ko\u.’’

‘’Bôl j^ bơngai nuih kơtang lăm ^nh.’’ - Adruh 
alơ\p mơmơnh.

‘’Bôl ku\m j^ bơngai nuih kơtang lăm ^nh, 
Sara ơi. Bôl j^ bơngai nuih kơtang hăm đ^ 
đăng bơngai bu amêm kơeng kơ bôl.’’ - Ario 
tơl tơwih.



Sara tep hiơt hloi păng kơplah hăp iung tep 
lăm năr đơ\ng ro\ng, Ario hlôi năm bơih. Thoi 
noh, hăp chơchă anih ôn hre\p sơđơ\ng kơ kơdih 
ko\u wă pơma dơnuh hăm bôl anoh, đơ\ng 
ro\ng anoh bre hăp hơdoi băl tơweh đ^ đăng rim 
tơdrong mă bre hăp hlôi [ôh păng ho\k lăm 
đơ\ng tơdrong năm chă lơlăng kơdih. Hăp 
kơdo\u tơ me\ hăm dôm hla ar mă hlôi tơweh 
wă roi ăn kơ me\ mơ\ng.

‘’Me\ ơi, lu bơ\n gơh tơgu\m rim ‘nu gơh sơđơ\ng 
me\ wa\i.’’ - Hăp pơma. - ‘’Lăm tơdrong năm chă 
lơlăng, kon hlôi tơ[ơ\p lơ bơngai nuih kơtang!’’

‘’Ô, tro\ bơih wa\i, Sara!’’ - Me\ akhan. - ‘’Đei lơ 
bơngai nuih kơtang oei bơwei ăn kơ rim ‘nu 
sơđơ\ng klaih đơ\ng pơrang corona, thoi le\ y 
[ak si alơ\ng ro\ o\u. Mă lei kon đei tơ[lo\k me\ 
rim năr, đ^ đăng lu bơ\n gơh jing bơngai nuih 
kơtang, păng bơngai nuih kơtang đ^ đăng anoh 
j^ kon wa\i.’’


