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អត្ថបទរ ឿង “ម្សលិម្ញិ ថ្ងៃរ េះ ថ្ងៃស្អែក” 
 ិព ធរោយ គឹម្ ឌីណា 

- បងៗស្អឡាញ់ អូម្ទម្លា ករ់លខ ទម្លា កទី់តាំង! ឈុត្រេរ េះ លាបរ ើយធានា
អរេញពីខាងកនុង ស្តឹ្ម្ យៈរពល ៣ ថ្ងៃ!  

រ េះជាអាំរេង បអ់អនកលករ់េអ ឡាញ ស្ែលកាំពុងបងកូកស្បកាអតម្រ េអប ុក
រេក បអ់ខាួ ។ ខុ្ាំកទ៏ម្លា ករ់លខ  ិងទម្លា កទី់តាំង  េួកអូ៏អរ េអប កុរៅរម្ើលហាងរខា
អាវវញិម្តង។ រខាអាវម្ តូ្ស្អែ ត្ៗជារស្េើ  កាំពុងទាកស់្ននកខុ្ាំអរម្បើម្ណាអ់។ ខុ្ាំកអ៏រស្ម្េ
េិត្តទិញ ពីរស្រេះថ្ងៃអាទិត្យរ េះ ខុ្ាំស្តូ្វរៅរែើ រលងជាម្យួ ឹងម្តិ្តនកតិ បអ់ខុ្ាំេង។  

អូ! ខុ្ាំរនាេស្ែនាាំខាួ ! ខុ្ាំរ ម្ េះ ម្លលា អាយុ ២៨ ឆ្ន ាំ ជាអនកស្គបស់្គងស្េនករអវា
អតិ្ងិជ  រៅស្កុម្  ុ ឯកជ ម្យួ។ ស្គួស្អ  បអ់ខុ្ាំម្ល អម្លជិក ៤ នាក។់ ម្ល កប់ ខុ្ាំ ខុ្ាំ 
 ិងបងស្បុអខុ្ាំ។ ខុ្ាំ ិងបងស្បុអខុ្ាំ ម្ ិអូវប ជួបជុាំបយទឹកជាម្យួម្ល កប់ រនាេះរទ 
រោយស្អ ស្ត្រយើង វល់កា ងា  រ ើយជាពិរអអរពលលាៃ េៗ រយើងភាគរស្េើ រៅញុាំអី
ជាម្យួ ឹងម្តិ្តនកតិ ឬកអ៏នក មួ្កា ងា ជាម្យួ។ ែូរេនេះម្ល ក ិ់ងប  របើរទាេះម្ល កូ  កែូ៏េជា
គ្មម  កូ ស្ែ  ពីរស្រេះពួកខុ្ាំម្ ិអូវប រៅស្កប   ិងេាំណាយរពលជាម្យួ ឹងពួកគ្មត្។់ របើ
 ិយាយពីថ្ងៃេុងអបត  ៍វញិ ស្កប កាំពត្ គិ  ីម្យ ឬហាងអាហា ស្ែលរទើបរបើកងមីឯរណាេះ
រទ ស្ែលរស្បៀបែូេជាេទេះទី ២  បអ់ខុ្ាំ ពីរស្រេះរ េ្ើកា ពីេ ទែល់អុស្ក ខុ្ាំ ត្ទ់ាាំងកាយ  ិង
េិត្ត ែូរេនេះរាល់រពលេុងអបត  ៍ ខុ្ាំស្តូ្វរេេះ កអុខោកខ់ាួ តម្ យៈកា រែើ រលង ញុាំ
អាហា ឆ្ៃ ញ់ ឬស្បាកៗ រែើម្បជីាកា េតល់កាែូ ែល់ខាួ ឯងេង  ិងម្ល កម្លា ាំងេិត្តរ េ្ើកា ងា 
េង។  

រៅខចូអលាំស្  នារនន អមុ្ស្ទស្កប ខុ្ាំ ិងម្តិ្តនកតិម្យួស្កុម្ កាំពុងស្ត្ងត្ ូបរលងយា ង
អបាយ កីរាយ។ រម្ឃស្អេេះលែ រ ើយស្តូ្វ ឹងខុ្ាំផាត្មុ់្ខផាត្ម់្លត្ស់្អែ ត្ រអាៀករករ់ខា
អាវងមីៗេង រនាេះរ េ្ើឱ្យអស្ម្អ់ បអ់ខុ្ាំរេើងស្ត្ស្ែត្ស្ត្ម្តង។ រស្កាយពីងត្ ូប េួ ពួករយើងក៏
រៅខចូអលាំស្ វញិ។ អងគុយប ម្យួអ ទុេះ អនកលកក់រ៏លើកយកបយម្ហូបម្ក ស្ែលម្ល 
ែូេជារស្អៃ  បងាគ  ឆ្កាត ម្រស្ម្េខច ី តុ្ងយុាាំបងាគ  ម្កឹអាាំង។ ស្គ្ម ស់្ត្រឃើញម្ហូបភាា ម្ ពួកខុ្ាំក៏
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ស្បញបែួ់អបយ ខែៈអនកខាេះកលូ៏កថ្ែរៅចាបម់្កឹ ចាបក់ាត ម្ រ ើយោកេូ់លម្លត្ញុ់ាំ
យា ងឆ្ៃ ញ់។ ខុ្ាំ ិងម្តិ្តនកតិ បអ់ខុ្ាំរ ម្ េះរស្អភា កច៏ាកទឹ់កស្តី្រកាេះកុងេូលរៅកនុងកូ 
ចា ម្យួ រែើម្បសី្ជលកប់ងាគ ជាម្យួគ្មន  ពីរស្រេះថាអនកលកយ់កចា ម្កខេេះ រ ើយណាម្យួ
រយើងខជិលរៅរគឱ្យយកម្កស្ងម្េង។ រយើងទទួលទា អាហា ថ្ងៃស្ត្ងជ់ាម្យួគ្មន យា ង
 កីរាយ  ិងអនិទធស្អន លជាទីបាំេុត្។ រស្កាយទទួលទា រ ើយ ម្ល អនកលកទុ់រ  ជិេះម្ តូូ្ 
រ ើយស្ស្អកពរយនាយ។ រយើងករ៏ៅអនកលកម់្ក រែើម្បទិីញទុរ  ញុាំ។ ទុរ  កាំពត្
ឆ្ៃ ញ់ស្ម្ ! អុខា ស្ែលជាម្តិ្តនកតិស្បុអតាំងពីរ ៀ ម្ហាវទិាល័យជាម្យួខុ្ាំ វាញុាំទុរ  ម្ ិ
អអ់ រ ើយអល់រេើងរកក់ណាត ល ស្ស្អបស់្ត្ណា  ិរឃើញស្អត យរពកក ិ៏យាយ៖ 

- អុខាឯងឈបរ់ ើយ! 
- អឺឈបរ់ ើយ! ោករ់ស្េើ ស្ជុល រេើងេងរ់េញម្កវញិ! 
- អីុេឹងរេេះយកអាស្កាប ា្ំរទៀត្ណាា៎ ! 
- ឯងស្អត យស្ម្ ? របើស្អត យយកញុាំរៅ! 
- ស្អត យស្ម្ រត្ើ ឯងែូេម្ ិទា ស់្នែត្េង! 
ត្បបរែតើ   ណា  ិកយ៏កទុរ   ស្ែលអុខាញុាំរៅអល់រកក់ណាត លយកម្កញុាំ

បរងហើយ យា ងអនិទធ ពីរស្រេះតាំងពីរ ៀ ជាម្យួគ្មន ម្កពួករយើងទាាំង ៤ នាកជ់ាម្តិ្តលែ រ ើយ
ប អីញុាំ កស៏្េក ាំស្លកគ្មន  រ ើយរយើងម្ ិរខពើម្គ្មន រទ។ រខពើម្អី របើពួករយើងអត្ម់្ល ជាំងឺ
រងាើម្េង! ខាា េអី ឹងនាង!  ិ ិ កា រែើ រលង បអ់រយើងបញ្ចបរ់ៅរោយភាពអបាយ
 កីរាយ  ិងជាអ ុអាវ យីម៍្យួស្ែលម្ ិអាេបាំរនាេេង។ រយើងកម៏្ល គរស្ម្លងរៅរែើ 
រលងប រទអរៅឆ្ន ាំរស្កាយជាម្យួគ្មន រទៀត្េង។ ស្គ្ម ស់្ត្គិត្ ក ៏ ាំរនើបរៅរ ើយ! រែើ 
រលងស្អុករគ ញុាំ បអ់ឆ្ៃ ញ់ៗ ទិញអីវា  រ់ស្ប ៗ! ១ ជាតិ្ម្ល ប នុាម  ែង! រ េ្ើកា  ត្អឹ់ង
ស្អា ប ់េុេះរៅខាា េ ិងកាំណាញ់អី ស្តឹ្ម្រ ឿងេតល់កតីអុខឱ្យខាួ ឯងរនាេះ! ម្ល ជីវតិ្ ស្តូ្វ អ់ឱ្យ
ម្ល  យ័!  

ខុ្ាំម្កែល់េទេះរៅរម្ល ងស្បស្ លជា ១០ យប!់ ស្គ្ម ស់្ត្ែល់េទេះភាា ម្ ខុ្ាំស្បញបរ់ៅ
យកែបទឹកពីកនុងទូទឹកកកយកម្កញុាំកែកឹ រស្រេះរស្អករពក រោយស្អ ម្កតម្េាូវម្ ិ
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ហា  ញុាំទឹករស្េើ  រស្រេះខជលិេុេះប ទបទឹ់ក។ ញុាំទឹកអល់ក ាេះែប ខុ្ាំក ៏កោកទឹ់ករៅកនុង
ទូទឹកកកវញិ ស្ស្អបស់្ត្បងស្បុអ បអ់ខុ្ាំរ ម្ េះ េិស្ត រេញពីប ទបទឹ់ក រ ើយ ិយាយម្ក
កា ខុ្់ាំ 

- កុាំទា អ់ាលោក ់បងេឹកអិ ! 
ខុ្ាំ ុេទឹករៅបងេិស្ត៖ 

- ថ្ងៃរ េះម្កេទេះរលឿ  នា៎! 
បងេិស្តេឹកទឹកស្ែលខុ្ាំ េួ រទើបត្ប។ 

- ថ្ងៃរ េះរាងឈសឺ្កពេះ រៅេឹកជាម្យួពួកម្ល កអត្ប់ យូ ! 
- អីុេឹងរត្ើប ែល់េទេះរលឿ ! 
- េុេះឯងរែើ រលងយូ រម្ អ? 

- រពលយបជិ់េះយឺត្ៗ ខាា េរស្គ្មេះថាន ក!់ 
- រេេះស្បយត័្នអីុេឹងលែរ ើយ! បងរៅរែកអិ រ ើយ!  
- េុេះម្ល កប់ អស្ម្ល តអអ់រ ើយ? 

- ពួកគ្មត្េូ់លប ទបត់ាំងពីរម្ល ង ៨ ក ាេះរម្ ាេះ!  
រនាើយត្ប ឹងខុ្ាំ េួ បងេិស្តករ៏េើងរៅប ទប ់បអ់គ្មត្វ់ញិ ឯខុ្ាំកេូ៏លរៅប ទប់

 បអ់ខុ្ាំវញិស្ែ ។ ស្គ្ម ស់្ត្ែល់ប ទបភ់ាា ម្ ខុ្ាំស្បញបទ់ម្លា កខ់ាួ រលើពូកស្នាត្ ម្ ិទា ខ់ចមុី្ជ
ទឹករទ រស្រេះ ត្រ់េើងថ្ម្ៃ រ ើយ! ខុ្ាំស្អវា យកទូ អពទពីកនុងកាបូប រែើម្បេុីេ ូបភាពស្ែល
ងត្ពីថ្ងៃយកម្ករម្ើល រ ើយកប៏រងាហ េះរៅរលើរ េអប ុក រៅតម្ទម្លា ប។់  
 ថ្ងៃរ េះ រស្កាយេបក់ា ស្បជុាំរៅកស្ ាងរ េ្ើកា  ខុ្ាំ ិងអនក មួ្កា ងា ករ៏ៅញុាំបយ
ហាងស្ែលរៅស្កប រនាេះ។ ម្យួតុ្អងគុយគ្មន ស្បស្ លជា ៥ នាក ់រ ៀងេរងែៀត្ប តិេ ស្ត្រយើង
េូលេិត្តញុាំជុាំគ្មន ស្បបរ េះ ពីរស្រេះប ជស្ជកគ្មន េង  ិងប ញុាំម្ហូប បអ់គ្មន រៅវញិរៅ
ម្កេង។ ៥ នាក ់៥មុ្ខឯរណាេះ! ែូេប រូ េរៅរ ើយ!   ិិ  រទាេះជាជស្ជកគ្មន ស្ម្  ស្ត្ពួក
ខុ្ាំកា ទូ់ អពទរៅ ឹងថ្ែរ ៀងខាួ  រ ើយរពលរនាេះខុ្ាំស្ស្អបស់្ត្លា ម់្លត្រ់ោយភ្ាករ់េែើល 
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រពលរឃើញពត័្ម៌្ល ម្យួស្ែល ិយាយពីកា េទុេះជាំងឺកូវែីរៅទីស្កុងវូហា  ស្បរទអេិ ។ 
ោលី អនក មួ្កា ងា ជាម្យួខុ្ាំ ិយាយ៖ 

- កុាំរៅប ម្ភរស្េើ រពក រៅឆ្ៃ យពីរយើងណាអ់ វាម្ ិអីរទ! 
- ស្ម្ រ ើយ! គិត្រស្េើ រពក ប ម្ភរស្េើ រពក រៅជារ្អតអរ ើយឈរឺៅវញិរទ!  
អុនបី ត្បរៅោលី ។ ខុ្ាំកង៏កក់ាលយល់ស្អប រ ើយកេុ៏េអូអពត័្ម៌្ល រនាេះ 

 េួទុកទូ អពទរៅរលើតុ្ រ ើយ ិយាយរៅពួករគ៖ 

- ស្ ា៎!  ិយាយអីុេឹងស្អែករ េះរៅរម្ើលកុ អត្!់ រេញរ ឿងងមីរទៀត្រ ើយណាា៎ ! 
- ឯងថារៅទិញរខាអាវ េុេះរេើង ៥០%ណាា៎ ! (អុន)ី  

- ឥេូវអីុរេេះ រម្ើលកុ រ ើយ ចាាំរៅទិញរខាអាវ! (ោលី ) 

- អរូខ! (ម្តិ្តពី នាករ់ទៀត្រនាើយស្ពម្គ្មន ) 
ស្ពឹករេើង ខុ្ាំរស្កាករម្ល ងស្បស្ លជា ១០ ស្ពឹក ពីរស្រេះជាថ្ងៃរស្អ ។៍ ខុ្ាំមុ្ជទឹក 

រ ៀបេាំខាួ  េួរាល់ កេុ៏េះម្ករស្កាម្ រឃើញម្ល កក់ាំពុងស្ត្រ េ្ើម្ហូប។ ម្ល កស់្បញបអួ់ ខុ្ាំ៖ 

- យី! កូ រៅណា នឹង អត្ញុ់ាំបយអិ រទ ម្ល កខ់ាំរ េ្ើម្ហូបរេើងរស្េើ ! 
- រៅរែើ រលងជាម្យួម្តិ្តនកតិ អត្ប់ បយេទេះរទម្ល ក!់ 
- កូ រ េះបយរស្ៅ  ូត្ កនុងខាួ អត្ម់្ល ជីវជាតិ្អីរទ!  
- ម្ល កថ់ាស្ត្កូ  េុេះបងេិស្តរនាេះ! 
- ពី នាកឯ់ង ម្យួែាំប ិងប ួ! 
ខុ្ាំរអើេ រ ើយរែើ រៅស្កប ម្ល ក ់ េួឱ្បគ្មត្។់ 
- ចាាំស្អែក ចាាំបយេទេះជុាំគ្មន ម្ល ក!់  

ថាេប ់ខុ្ាំកស៏្បញបរ់េញរៅ រស្រេះខាា េម្ល ករ់ទអនា។  
ខុ្ាំប តជីវភាពថ្ ជីវតិ្ បអ់ខុ្ាំប យា ង កីរាយ   ូត្ែល់ម្ល កា េទុេះជាំងឺកូវែី-១៩ 

រៅននាំរពញ រ ើយអេីៗ កប៏ ផាា អ់បតូ ។ ខុ្ាំស្តូ្វឆ្ា អ់រពលរៅរ េ្ើកា រៅស្កុម្  ុ  ររលគឺ
រ េ្ើកា រៅេទេះ ២ ថ្ងៃ រ ើយរៅស្កុម្  ុ  ៣ ថ្ងៃ ពីរស្រេះរគកាត្ប់ ថយេាំ ួ ម្ ុអសរៅរ េ្ើ
កា  រែើម្បទីបស់្អក ត្ហ់ា ិនយ័ថ្ កា  កីរាលោលថ្ ជាំងឺកូវែី-១៩។  ខុ្ាំស្តូ្វរកម់្ល អ លាង
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ថ្ែឱ្យប ញឹកញប ់រ ើយ កាគម្លា ត្។ រពលបយ ខុ្ាំរៅស្ត្ពី នាកោ់លី  រោយស្អ ស្ត្
ម្តិ្តបីនាករ់ទៀត្ ស្តូ្វរ េ្ើកា ពីេទេះ។ រពលបយជាម្យួោលី  នឹង កពួ៏កខុ្ាំោកស់្អា បស្រក
ណាត ល រ ើយរយើងស្តូ្វបញ់តុ្ បញ់រៅអី  ិងបញ់ថ្ែជាម្យួទឹកអាល់កុលអិ  រែើម្បី
ធានាអុវត្ថភិាព។ ពីណាពីែីម្ក រយើងម្ ិធាា បស់្បយត័្នអីុេឹងរពករនាេះរទ ស្ត្រ េ្ើរម្ េ របើ
រយើងម្ ិអស្ម្ប ម្ ិស្បយត័្ន អីុេឹងម្ល ស្ត្ស្បឈម្ ឹងកា នាង។  
 រៅរពលលាៃ េ រស្កាយេបក់ា ងា  ខុ្ាំស្តូ្វរៅេទេះ ររលគឺម្ ិប ជិេះរែើ រលង េូល
ញុាំអីជាម្យួម្តិ្តវទិាល័យ ឬម្តិ្ត មួ្កា ងា ែូេមុ្ រទ។ ររលរគកខ៏ាា េនាង ខុ្ាំកខ៏ាា េនាង។ 
រពលខាេះរយើងខចបអី់យករៅញុាំរៅេទេះ ឬកុម្ម ងត់ម្រអបឱ្យរគែឹកម្កេទេះ។ ខុ្ាំបយេទេះ
ជាម្យួម្ល កប់ ប រស្េើ ជាងមុ្ ។ ខុ្ាំអរងកត្រឃើញថាម្ល កប់ ខុ្ាំចាអ់រស្េើ រ ើយរត្ើ! ពី
មុ្ រម្ េខុ្ាំម្ ិែឹង ឬកខុ្៏ាំម្ ិស្ែលម្ល រពលស្កប ពួកគ្មត្?់ ម្ល កប់ រម្ើលរៅអបាយេិត្ត
ស្ែលខុ្ាំរៅបយេទេះជាម្យួពួកគ្មត្ ់ស្ត្គ្មត្រ់ៅស្ត្ អ រូ ឿងបងេិស្ត។ ម្ល ករ់លើករេើង៖ 

- បងេិស្តកូ ឯង រៅេឹកែល់យប់ៗ  ម្ល កខ់ាា េស្ត្ថ្ងៃណាម្យួនាាំកូវែីេូលេទេះរទ!  
- ស្ម្ រ ើយ ប ម្ល កអុ់ទធស្ត្ចាអ់ៗ រ ើយម្ល ជាំងឺស្បចាាំកាយរទៀត្! របើនាងស្ម្  

អងឃមឹ្តិ្េណាអ់!  
ខុ្ាំឮស្បបរ េះ កអ៏ាែិត្ម្ល កប់  ស្ែលស្តូ្វប ម្ភ ឹងអុខភាព បអ់ខាួ រាល់ថ្ងៃ រោយ 

ស្អ ស្ត្បងេិស្តរៅស្ត្ម្ ិរចាលទម្លា បរ់ែើ រលងេឹកអីុែល់យប់ៗ រស្អេះ! ខុ្ាំកខ៏ាំលួងម្ល ក់
ប ៖ 

- ម្ ិអីរទម្ល កប់ ! អាំខា ម់្ល កប់ ស្ងអុខភាព ញុាំអាហា អម្បូ ជីវជាតិ្  ិងស្ងទាាំ
អុខភាពេាូវេិត្ត! រ ឿងបងេិស្ត ចាាំកូ ស្អក ិយាយជាម្យួពួកគ្មត្!់  

- កូ រ េះជិត្កា រ ើយ រៅម្ ិស្កេ តិ្រែើ រលងេឹកអីុោេយ់ប ់នងឹរស្អេះ!  
ម្ល ក ិ់យាយទាាំងតឹ្ងេិត្ត។ ខុ្ាំឯរែេះកតឹ៏្ងេិត្តរៅតម្គ្មត្ស់្ែ  ពីរស្រេះអកម្មភាព

 បអ់បងេិស្ត រ េ្ើឱ្យខុ្ាំប ម្ភថារបើគ្មត្ន់ាងកូវែី គ្មត្ក់ស៏្បឈម្ ពីរស្រេះគ្មត្េឹ់កស្ស្អរស្េើ 
តាំងពីរែើម្ រ ើយជាពិរអអគឺអនកេទេះខុ្ាំទាាំងមូ្លគ្មម  អនកណាម្ល អុវត្ថភិាពរទ របើបង
េិស្តអត្គិ់ត្ស្គួស្អ រស្អេះអីុេឹង។ តុ្េឹកអីុជួបជុាំ វាអបាយស្ម្ រ ើយ ស្ត្របើម្ល អី
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រថាា េះរធាា យ ស្បឈម្ជាងរគគឺម្ល កប់ ខុ្ាំស្ត្ម្តង! កូវែី-១៩ វាម្ល រ ើអរអើងម្ ុអសពីរពល
ណាា៎ ! វា កេាូវម្ក ករយើងម្ ិរឃើញរទ របើរយើងម្ ិរៅ កវារនាេះ!  

េូលម្កែល់កនុងប ទប ់ ខុ្ាំកែ៏កែរងហើម្ ា្ំ ស្បេះខាួ រែករលើពូក រ ើយយកទូ អពទម្ក
រម្ើល ររលគឺម្ ិស្ម្ រម្ើលរខាអាវ រម្ើលរេ ឬកស្ ាងរែើ រលងែូេមុ្ រទ ស្ត្ខុ្ាំរម្ើល
ពត័្ម៌្ល ទាកទ់ង ឹងកា វវិត្តងិមីៗ បអ់ស្កអួងអុខានបិល ឬ ោា នបិលអាំពីជាំងឺកូវែី-១៩។ 
កា ចាកវ់ា កស់្អាំងគឺជាជរស្ម្ើអលែរ ើយ ស្ត្អាំខា គឺ់កា អ ុវត្ត ៣ កុាំ ៣ កា រ ! ស្ត្
កា ែ៍រ េះអរស្ម្េរៅមុ្ខប  អាស្អ័យរលើពល ែាម្លន ក់ៗ េូល មួ្ស្បកបរោយស្អម  តី្
ទទួលខុអស្តូ្វ! េុេះរបើែូេបងស្បុអខុ្ាំ រែើ រលងេឹកអីុ ជួបជុាំម្តិ្តនកតិ អត្រ់ម្ើលកាលៈរទ-

អៈអីុេឹង រត្ើម្ល ស្គូបអាចា យណាម្កព យល់គ្មត្ស់្អត បរ់នាេះ របើអូម្បអីាយុជីវតិ្អនកេទេះ 
ម្ ិអាំខា ែ់ល់ស្កវស្ស្អគ្មត្េ់ង នឹង! ខុ្ាំប  unfollow រេករខាអាវ ស្អបករជើង កាបូប 
ស្ែលខុ្ាំធាា បខ់ជេះខាជ យលុយរៅទិញ។ ជាំ ួអម្កវញិ ខុ្ាំប បតូ ម្ក follow រេកស្ែលលក់
បស្ ាស្េារឈើអុវត្ថភិាព រែើម្បកុីម្ម ងទិ់ញញុាំ ពីរស្រេះរៅរពលរ េះអុខភាពស្ែលប ម្កពី
កា ទទួលទា អាហា ម្ល ជីវជាតិ្គឺអាំខា ប់ាំេុត្! ខុ្ាំរនាេស្បប ់ ស្បកស់្ខខុ្ាំស្តូ្វប កាត្់
អអ់ ៤០% រោយស្អ ស្ត្េលប េះរល់ថ្ ជាំងឺកូវែី-១៩ ម្ករលើស្កុម្  ុ ស្ែលខុ្ាំរ េ្ើកា ។ 
ខុ្ាំលាករ់ ឿងរ េះ ឹងម្ល កប់  រស្រេះខាា េគ្មត្ពិ់បកេិត្ត។ ខុ្ាំប យកលុយអ សាំរៅរែើ 
រលងរៅស្អុករស្ៅ ម្កចាយបរណាត េះអាអ នអិ  ទស្ម្លាំស្គបយ់ា ងវលិម្ក កភាពលែ
ស្បរអើ វញិ។ អាំណាងរ ើយស្ែលខុ្ាំម្ ិទា អ់រស្ម្េេិត្តទិញេទេះបង ់ ាំរលាេះ កុាំអីវែ័ឌ ក ឹង
បាំែុលម្ ិខា ។ គិត្ៗរៅ កូវែី-១៩ វារេើងរអ   ី ូត្ រ ើយវាគ្មម  ស្អគ ល់ថាអនកណា
ជាអនកណារទ ឱ្យស្ត្ស្បស្ អ  ិងរម្ើលងាយវា ែឹងស្ត្ម្ល ហា ិនយ័ម្ ិខា !  

ស្គួស្អ ខុ្ាំ  ិងម្ ុអសទាាំងអអ់រៅរលើពិនពរលាកស្តូ្វស្ត្រ ៀ  អ់រៅកនុងទម្លា បង់មី ឬ
 ិយាយយា ងខាថីារ ៀ  អ់ជាម្យួ ឹងជាំងឺកូវែី-១៩ របើរទាេះជារយើងម្ល វា កស់្អាំងរ ើយក៏
រោយ។ អូម្បសី្ត្បងស្បុអ បអ់ខុ្ាំស្ែលស្តូ្វរ ៀបកា រៅស្ខរស្កាយ កប៏តូ ម្កស្តឹ្ម្ជាស្អ 
វញិអិ ស្ែ  រោយស្អ ស្ត្កូវែីេទុេះខាា ាំងរពក។ ចាអ់ទុាំទាាំងអងខាងអស្ម្េថាស្អ   ិង
េុេះអាំបុស្ត្អារ ៍ពិរ ៍អិ  រ ើយចាាំរពលកូវែីអៃប ់ រទើបរ ៀបកា តម្រស្កាយ។ បង
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ស្បុអខុ្ាំរៅជាអ  រោយស្អ គ្មត្ថ់ារបើកា គឺអអ់លុយរស្េើ ជាងស្អ  ស្ត្ខាងបងថ្ងាខុ្ាំម្ ិ
អបាយេិត្តប ុនាម  រទ ពីរស្រេះកា រ ៀបកា គឺជាថ្ងៃស្ែលអាំខា ប់ាំេុត្អស្ម្លបជី់វតិ្ បអ់
ម្ ុអសស្អី រ ើយអាំខា រ់ពលរ ៀបកា គឺប ស្ត្ងខាួ ស្អែ ត្ជាងរពលណាៗទាាំងអអ់រៅ
កនុងឆ្កជីវតិ្! ស្ត្គ្មត្ក់គ៏្មម  ជរស្ម្ើអែូេគ្មន  រ េ្ើរម្ េរបើទាំរ ៀម្ទម្លា បស់្បថ្ពែីពីែូ ពីតម្
ម្ក កឃ៏ាត្ភ់ាពស្ស្បស្បួលកនុងកា  អ់រៅ ជីវភាព ទាំរ ៀម្ទម្លា បស់្បថ្ពែី ស្ែលបងករេើង
រោយកូវែីម្ ិប ស្ែ ! របើម្ ិអស្ម្បតម្វា ម្ល ស្ត្ស្បឈម្ ឹងកា នាង! កូវែីវាម្ ិរេេះ
អស្ម្បខាួ  វាម្ ិរេេះខាា េ វាម្ ិរេេះស្ស្កងេិត្តម្ ុអសណារទ!  

រទាេះជិត្ែល់រពលស្អ រ ើយករ៏ោយ កប៏ងស្បុអខុ្ាំរៅប តកា រែើ រលងេឹកអីុ
ោេយ់បែ់ស្ែល! ខុ្ាំ ឹកអាែិត្អានាគត្បងថ្ងាខុ្ាំរត្ើ! ស្ត្ម្ ិែឹងរ េ្ើរម្ េរទ របើគ្មត្់
ស្អឡាញ់បងខុ្ាំ គ្មត្ម់្ល ស្ត្ស្តូ្វទទួលយកគុែវបិត្តមិ្យួរ េះ បអ់បងស្បុអខុ្ាំ! ស្ត្របើខុ្ាំ
វញិណា គឺប ងរជៀអស្ត្ម្តង បតី ឬអងា េ តិ្បងស្បុអខុ្ាំ! ម្ ុអសម្លន កស់្ែលម្ ិគិត្អូម្បី
អាយុជីវតិ្ស្គួស្អ េង រត្ើរៅ ាំពឹងអីប ?  

ប ុនាម  ថ្ងៃរស្កាយម្ក បងស្បុអ បអ់ខុ្ាំកច៏ាបរ់េតើម្ម្ល អាកា ផាត ស្អយ  ិងឈកឺតិ្េ
តួ្េ។ គ្មត្ស់្បញបរ់ េ្ើរត្អត  ័អរោយខាួ ឯង រ ើយកស៏្ស្អបស់្ត្គ្មត្វ់ជិជម្ល កូវែី-១៩។ 
រែើម្បឱី្យកា ស់្ត្េាអ់ គ្មត្ក់រ៏ៅរ េ្ើរត្អត PCR ម្យួត្ងរ់ទៀត្! លទធេលបញ្ជជ កេ់ាអ់ថា
គ្មត្ពិ់ត្ជាម្ល វជិជម្ល កូវែី-១៩ស្ម្ ។ អេសី្ែលខុ្ាំខាា េកប៏ ម្កែល់! ស្គួស្អ  បអ់ខុ្ាំទាាំង
អអ់ស្តូ្វរ េ្ើរត្អតកូវែី-១៩។ ជាអាំណាងលែ រត្អតរលើកទី ១  បអ់រយើងគឺលទធេល
អវជិជម្ល ! រយើងអ រកក់ណាត ល រ ើយរៅប ម្ភរកក់ណាត ល ពីរស្រេះរយើងស្តូ្វរ េ្ើរត្អត
រលើកទី ២ ម្តងរទៀត្  ិងរ េ្ើេតត េីអ័ក កនុង យៈរពល ១៤ ថ្ងៃ រែើម្បឱី្យស្បកែថារយើងម្ ិ
ប នាងពីបងស្បុអ។ ខុ្ាំប ម្ភពីអុខភាពប ម្ល ក ់បអ់ខុ្ាំខាា ាំងណាអ់។ ខុ្ាំខាំលួងរលាម្គ្មត្ ់
រ ើយរ េ្ើម្ហូបជូ ពួកគ្មត្ ់ រោយ កាអនាម្យ័បាំេុត្។ ពួករយើងរៅេទេះជុាំគ្មន  ែូរេនេះរយើង
រកម់្ល អ រពលស្តូ្វេុេះម្ករស្កាម្ ឬរ េ្ើម្ហូប។ េាំររេះម្ហូបអាហា វញិ គឺអាំណាងស្ែលរយើង
អាេកុម្ម ងត់ម្រអប រពលខាេះ ុមឺ្ កម្ ូតូ្លកប់ស្ ាម្ហូប ជិេះេូលម្កលកក់នុងបុ សី្ែលរយើង អ់
រៅ។ ខុ្ាំស្គ្ម ស់្ត្ស្ស្អកស្បបអ់នកលកថ់ាយកអីខាេះ រ ើយរគកោ៏ករ់លើរៅអីមុ្ខេទេះ ឯខុ្ាំក៏
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ោកលុ់យមុ្ខេទេះ។ អេីស្ែលរេញ ិងេូលអុទធស្ត្ស្តូ្វបញ់អាល់កុលអម្លា បរ់ម្ររាគទាាំងអ
អ់។ ថ្ងៃខាេះម្ ិម្ល បស្ ាស្ែលម្ល កប់ េងពិ់ស្អ រយើងកពឹ៏ងអនកជិត្ខាងណាស្ែលរគរៅ
េា ឱ្យជួញទិញឱ្យ។ អនកជិត្ខាងខុ្ាំលែណាអ់ រគម្ ិរ ើអរអើងអនកេទេះខុ្ាំស្ែលម្ល 
អម្លជិករកើត្កូវែីរទ។ ររលគឺរគជួយ ទិញ ូវអេសី្ែលរយើងស្តូ្វកា ! គិត្ៗរៅ រពល
លាំបក រ ើយប ជួបម្ ុអសអបបុ អ រយើងម្ល កា កករ់ៅត រស្េើ  រ ើយរយើង ឹងេងចាាំ
ទឹកេិត្តរ េះ! រយើងជូ ព   ិងស្បថាន ឱ្យពួករគរជៀអឆ្ៃ យពីកូវែី! ស្ត្របើពួករគរៅស្ត្ជួប 
រយើង ឹងជួយ ពួករគវញិ! កូវែីវាអាស្កករ់ ើយ ែូរេនេះម្ ុអសស្តូ្វម្ល ទឹកេិត្ត  ិងរេេះជួយ 
គ្មន រៅវញិរៅម្ក! រ ម្េរបើកៗ រយើងកប៏ រ េ្ើរត្អតរលើកទី ២ រ ើយលទធេលគឺអវជិជម្ល ! 
រយើងអបាយេិត្តខាា ាំងណាអ់ ឯបងស្បុអស្ែលកាំពុងពាបលរៅរពទយកអ៏ ស្ែ  រពលឮ
ថាពួករយើងម្ ិអី! ខុ្ាំអងឃមឹ្ថាបងស្បុអខុ្ាំរេេះគិត្ពីស្គួស្អ ជាងមុ្  រ ើយរពលម្កេទេះ
វញិ គ្មត្ ឹ់ងឈបរ់ែើ រលងេឹកអីុនាាំជាំងឺេូលេទេះរទៀត្!  

រស្កាយេបេ់តត េអ័ីក ខុ្ាំកស៏្តូ្វស្ត្េបរ់ៅរ េ្ើកា តម្កាលវភិាគស្ែលស្កុម្  ុ 
ប កាំែត្!់ រ ឿងរា វ បអ់បងស្បុអខុ្ាំ រ េ្ើឱ្យខុ្ាំកា ស់្ត្ម្ល កា ស្បុងស្បយត័្នជាងម្ុ ឆ្ៃ យ
ណាអ់។ ខុ្ាំចាបរ់េតើម្រេេះរស្កាកពីស្ពឹករ េ្ើបយទឹកអស្ម្លបស់្គួស្អ  រ ើយខុ្ាំយកបយម្ហូប
ម្ករ េ្ើកា  ពីរស្រេះស្លងហា   ូបអីរៅរស្ៅែូេមុ្ រ ើយ របើ ូបក ូ៏បទាាំងស្ននករៅកញ្ជ ឹ
ងក ឬក ូ៏បរ ើយរេេះស្ត្ប ម្ភថាខាា េនាង។  ិ ិ យី! របើរេេះខាា េអីុេឹងតាំងពីរែើម្ ស្បប
អល់លុយរស្េើ រ ើយ! ស្ត្ប អី ឹងខាា េ របើកាល នឹងគ្មម  កូវែីេង នឹង! ស្បយត័្នរពក អូ
ម្បសី្ត្ទឹកេឹក កខុ្៏ាំស្តូ្វោកពី់េទេះម្កម្យួថ្ងៃ ២ លីស្ត្ស្ែ  ពីរស្រេះ្ុងេរស្ម្លេះទឹក រស្បើគ្មន រស្េើ  
រេេះស្ត្ខាា េរៅ! អូម្បបី ទបទឹ់ក ស្បោបក់ាេទឹ់ក គឺអុទធស្ត្ស្តូ្វខុ្ាំបញ់អាល់កុលទាាំងអអ់
មុ្   ិងរស្កាយរពលរស្បើ រែើម្បបីងាក  រ ឿងនាង  ិងម្ ិេងឱ់្យអនករស្បើរស្កាយស្ែលរនាេបញ់
អាល់កុលម្ល ហា ិនយ័។ “ស្គបគ់្មន  ឹងគ្មម  អុវត្ថភិាពរនាេះរទ ស្បអិ របើគ្មម  អនកណាម្លន ក់
ម្ល អុវត្ថភិាពៗ” រ េះគឺជាឃាា ស្ែលខុ្ាំយកម្កប្ងាក បភាពអាតម  ិយម្ កនុងកាលៈរទអៈ
ថ្ កា  កីរាលោលជាំងឺកូវែី-១៩។ ប ទបស់្បជុាំ ស្ែលធាា បស់្ត្ម្ល ម្ ុអសស្កប  ១០ នាក់
រាល់កា ស្បជុាំម្តងៗ ស្តូ្វកាត្ម់្កអល់ស្តឹ្ម្ ៤ នាក ់រ ើយអល់ប ុនាម  គឺស្បជុាំតម្ Zoom។ 
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វារាងពិបក រស្រេះរពលខាេះអីុ ្ឺែិត្យឺត្ ស្បជុាំៗោេប់ត្ ់ រ ើយស្អត បម់្ ិេាអ់កម៏្ល  
ស្ត្រយើងស្គបគ់្មន គ្មម  ជរស្ម្ើអ។ កា រ េ្ើកា ងា កនុងអម្យ័កូវែី ម្ ិស្ម្ ប  យ័ថារ េ្ើ
កា ងា ប លែ េបអ់ពេស្គបរ់ៅតម្កាលកាំែត្ ់ រៅថាជាបុគគលិកលែ  ិងម្ល ទាំ ួល
ខុអស្តូ្វរនាេះរទ ស្ត្ចាាំបេស់្តូ្វរកម់្ល អ  កាគម្លា ត្ស្ងម្រទៀត្េង។ រគកម៏្ល ស្គសួ្អ  
រយើងកម៏្ល ស្គួស្អ ! រយើងស្អឡាញ់ស្គួស្អ រយើង រគកស៏្អឡាញ់ស្គួស្អ រគ! រយើងកស៏្តូ្វ
ស្បុងស្បយត័្ន! រគកស៏្តូ្វស្បុងស្បយត័្ន! រ ៀងរាល់រពលម្កែល់េទេះ ខុ្ាំស្តូ្វបញ់អាល់កុល
ស្អបករជើង បញ់រខាអាវ រ ើយកស៏្បញបេូ់លប ទប ់ េួរោេះរខាអាវរេញយករៅស្តាំទឹក
ោកស់្អប ូ  េួ ងច់ាាំពី ១៥ រៅ ៣០ នាទីរទើបមុ្ជទឹក។ រោយស្អ េទេះខុ្ាំម្ល ប ទបទឹ់កស្ត្
ពី  គឺម្យួរៅកនុងប ទបម់្ល កប់   ិងម្យួរទៀត្រៅខាងរស្កាម្ ស្ែលខុ្ាំរស្បើ មួ្ ឹងបងស្បុអ 
ែូរេនេះខុ្ាំស្ត្ងបញ់ថ្ែ ឹងអាល់កុល មុ្ រពលខុ្ាំចាបក់ា ទ់ាេ    ិងកាល  ូប រី ។ បងគ វ់ញិ ខុ្ាំ
ស្តូ្វស្ត្បញ់អាល់កុ  មុ្   ិងរស្កាយរពលរស្បើស្បអ់ែូេគ្មន ។ ខុ្ាំម្ល អម្លភ  ៈប ទបទឹ់ក
រេសងពីបងស្បុអខុ្ាំតាំងពីស្អប ូែុអខាួ  ស្អប ូកកអ់ក ់ស្អប លូាងថ្ែ  េូម្លាងមុ្ខ េតិល
ទឹកជារែើម្ ពីរស្រេះវាជួយ កាត្ប់ ថយហា ិនយ័ថ្ កា នាង។ ខុ្ាំស្លងហា  ញុាំបយជាម្យួ
ម្ល កប់ រទៀត្រ ើយ រោយស្អ ខុ្ាំខាួ ឯងរេេះស្ត្ខាា េថាខុ្ាំរេញរៅរស្ៅរ េ្ើកា រ ើយ ជួប
ម្ ុអសរៅខាងរស្ៅ រទាេះស្បយត័្នយា ងណា កខុ្៏ាំរៅស្ត្ខាា េថាខាួ អាេនាងជាំងឺរ េះជា
យថារ តុ្ ែូរេនេះរែើម្បអុីខភាពម្ល កប់  ខុ្ាំករ៏ស្បើស្បអ់ចា ស្អា បស្រផាទ ល់ខាួ  ម្ល ស្អប ូ
លាងចា   ិងប ងុលាងចា រោយស្េក រែើម្បកីាត្ប់ ថយហា ិនយ័ថ្ កា នាង។ អូ! អូម្បី
ស្ត្ស្កវទឹកវញិ កអ៏នកេទេះខុ្ាំ ករស្បើរេសងគ្មន ស្ែ !  ុឹម្... កា ជួបជុាំស្ែលពីមុ្ ស្ែលរយើងម្ល 
ឱ្កាអ ស្ត្ម្ ិរេេះស្អវា រ ើយស្ស្អបស់្ត្រពលស្លងម្ល ឱ្កាអ ខែៈេិត្តេងប់  ក៏
ស្ស្អបក់ាលៈរទអៈម្ ិអាំរណាយេល!  

ខុ្ាំរេេះស្ត្ប តទម្លា បស់្បបគ ាងងមីៗរ េះ   ូត្ែល់ខុ្ាំម្ល អា ម្មែ៍សុ្អាំ ឹងវា! ស្ត្ម្ល 
អា ម្មែ៍ម្យួស្ែលខុ្ាំពិបក ឹងស្ទាាំ គឺភាពអេសុក  ិង្ុញស្ទា !់ ខុ្ាំេងរ់ែើ រលង! ខុ្ាំេងរ់ៅ
រស្ៅស្អូបយកប យិាកាអលែៗ   ិងខយល់ស្ត្ជាក់ៗ ! ស្ទាាំម្ ិប  ខុ្ាំកស៏្ឈត្រៅម្តិ្ត បអ់ខុ្ាំ
រែើម្បរីយើងរៅរែើ រលងស្បបលកខែៈពិក ិក រោយរយើងយកអាហា ពីេទេះរៅ រ ើយ
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រយើងស្បយត័្នស្គបគ់្មន រៅ រនាេះរយើង ឹងអាេរៅរែើ រលងប រ ើយ។ ម្តិ្តនកតិខុ្ាំស្ែលរ្អត
អែល់កស្ម្តិ្ ៩ ែូេគ្មន  នឹងកអ៏រស្ម្េថារយើង ឹងរៅរែើ រលងជាម្យួគ្មន  រស្រេះរយើង
ទុកេិត្តគ្មន  រ ើយណាម្យួរយើងអុទធស្ត្ចាកវ់ា កស់្អាំង េួស្គបគ់្មន រទៀត្ ម្ា ងកស្ ាងរយើង
រៅ នឹងគឺគិ  ីម្យ ស្ែលម្ល ខយល់អាកាអប អុិទធ រ ើយម្ ិខាា េអនកណាម្កជិត្ពួករយើង
ប រនាេះរទ។ រយើងរែើ រលងរោយអបាយ កីរាយ របើរទាេះជារយើងរោេះម្ល អស្ត្រពល
ញុាំបយ  ិងរពលងត្ ូប រ ើយស្តូ្វបញ់អាល់កុលជាញឹកញប ់ ជាពិរអអបញ់បត្
ស្អបករជើង ិងរខាអាវរៅរពលេូលឡា ករ៏ោយ កពួ៏ករយើងម្ ិស្អញ។ រ េះរគរៅថា
រែើ រលងស្បកបរោយទាំ ួលខុអស្តូ្វ!  

ម្កពីរែើ រលងម្ ិប ប ុនាម  ថ្ងៃ កស្ ាងស្ែលខុ្ាំរៅរែើ រលង នឹង ខាង ែាស្បកាអ
ថាម្ល អនកេទុក កូវែីរៅរលងស្ែ  ែូរេនេះរបើម្ល បងបែូ ណាប រៅ អូម្តម្ោ អាកា 
 បអ់ខាួ   ិងោកខ់ាួ ោេរ់ោយស្េកឱ្យប  ១៤ ថ្ងៃ។ ស្គ្ម ស់្ត្រឃើញអីុេឹងភាា ម្ ខុ្ាំកគិ៏ត្
កនុងេិត្ត “អបាយ ១ ថ្ងៃ ឃុាំខាួ  ១៤ ថ្ងៃរទៀត្រ ើយអញ!”។ របើរទាេះជាខុ្ាំែឹងថាខុ្ាំម្ ិអូវ
ម្ល ហា ិនយ័ខពអ់ករ៏ោយ ស្ត្រ ឿងរា វ បអ់បងស្បុអខុ្ាំ រៅែិត្ជាប ឹ់ងេិត្តខុ្ាំ រ ើយខុ្ាំក៏
ម្ ិេងន់ាាំទុកខែល់អនកេទេះ  ិងអនករៅកស្ ាងរ េ្ើកា  ែូរេនេះខុ្ាំកអ៏រស្ម្េរៅកនុងប ទប ់យៈ
រពល ១៤ ថ្ងៃ រ ើយបយទឹកគឺម្ល ស្ត្ពឹងរលើម្ល ក ់១៤ ថ្ងៃរ េះអិ េុេះ! ខុ្ាំរេេះស្ត្គិត្ របើ
ខុ្ាំរៅរលងស្អុករគ រពលកូវែីស្ស្អកស្ស្អ ត រត្ើវា ឹងពិបកែូេរពលរ េះឬអត្?់ ទាាំងកា 
ស្អន ករ់ៅ កា  ូបេុករៅេទេះ អនាម្យ័ម្យួេបរ់ ើយ រៅស្ត្ម្ល េិត្តនយ័ខាេះៗ េុេះទស្ម្លាំ
រៅរែើ រលងស្អុករគរទៀត្? រគ ឹងខេល់ពីអុវត្ថភិាពអនករទអេ  ែូេម្លត យឪពុកខុ្ាំរ េ្ើ
េាំររេះខុ្ាំឬកអ៏ត្ ់នា៎!  

យបរ់ េះជាយបេុ់ងរស្កាយថ្ កា រ េ្ើេតត េអ័ីក បអ់ខុ្ាំរ ើយ ខុ្ាំរម្ើល ូបងត្ចាអ់ 
រស្កាយពីអា រអៀវរៅ េួ។ ខុ្ាំ ឹកែល់រពលរវលាពីមុ្  ស្ែលខុ្ាំគិត្ថាម្ ុអសរលើស្េ ែី មួ្
ទាាំងខុ្ាំគឺម្ល អាំណាងខាា ាំងណាអ់ រ ើយម្ល ឱ្កាអរស្េើ រទៀត្ ស្ត្ម្ ុអសស្ប ជារម្ើល ាំ
លង។ អូម្បសី្ត្កា ជួបជុាំស្គួស្អ  ស្ែលជារពលរវលាែម៏្ល ត្ថ្ម្ាបាំេុត្ កខុ្៏ាំរម្ើល ាំលង
រចាលអអ់រាបឆ់្ន ាំ! ែល់រពលម្ល េិត្តេងជួ់បជុាំ កស៏្ស្អបស់្ត្ម្ ិអាេអនិទធស្អន លែូេមុ្ !  



អត្ថបទរ ឿង  ម្សិលម្ញិ ថ្ងៃរ េះ ថ្ងៃស្អែក រោយ គមឹ្ ឌណីា  
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រៅអាំេុងរពលកូវែី ខុ្ាំចាបរ់េតើម្រឃើញពីត្ថ្ម្ាថ្ អុខភាព។ ខុ្ាំស្បថាន ម្ ិស្តឹ្ម្ស្ត្
រឃើញស្គួស្អ ទាាំងមូ្លម្ល អុខភាពលែរទ ស្ត្េងរ់ឃើញម្ ុអសទូទាាំងពិនពរលាកម្ល 
អុខភាពលែ  អ់រៅស្បកបរោយកតីស្អឡាញ់ រេេះជួយ គ្មន ។  

 ឹម្...ជីវតិ្ កីរាយកាលពីម្សលិម្ញិ រទាេះជាលែយា ងណាករ៏ៅស្ត្ម្ ិអាេស្ត្េប់
រៅវញិប ! ថ្ងៃរ េះ អ់រៅជាម្យួកូវែី េុេះថ្ងៃស្អែក ម្ល អែីម្ករទៀត្? 

ជីវតិ្រៅថ្ងៃអនាគត្ រទាេះជាេងឱ់្យលែយា ងណា ករ៏ៅស្ត្ជារ ឿងស្ែលរយើងម្ ិអាេ
កាំែត្ប់  រ ើយស្អម  ម្ ិស្តូ្វ!  

ស្ត្ជីវតិ្រៅថ្ងៃរ េះ គឺជាឱ្កាអ ស្ែលរយើងស្តូ្វស្ត្ស្ង កា ទទួលយកកា ពិត្ រ ើយ
រ ៀ  អ់រៅជាម្យួវារោយភាពកាា ហា   ិងជម្នេះរាល់ឧបអគគស្ែលម្ល រៅកនុងថ្ងៃរ េះ!  

ថ្ងៃរ េះម្ល វត្តម្ល ថ្ ជាំងឺកូវែី-១៩ រ ើយរយើងម្ ិែឹងថាថ្ងៃស្អែក ឹងម្ល ជាំងឺអេី
រទៀត្ស្ែលស្អហាវែូេវា ឬស្អហាវជាងវារនាេះរទ ស្ត្អេសី្ែលអាំខា រ់ៅរពលរ េះគឺ... 

អាំរេងចាករ់ស្អ ទាេ  េូលម្ក រ ើយខុ្ាំកែឹ៏ងរ ើយថាជាអនកណា គឺបងេិស្តស្ែល
រទើបម្កពីរែើ រលង... 

ខុ្ាំោេអ់អ់កា គិត្ រ ើយប ស្តឹ្ម្ស្ត្ែកែរងហើម្ ា្ំ គិត្កនុងេិត្ត៖ 

- កូវែីគួ ឱ្យខាា េស្ម្  ស្ត្អេសី្ែល តឹ្ស្ត្គួ ឱ្យខាា េ គឺទម្លា បអ់ាស្កក ់បអ់ម្ ុអស
ស្ែលរៅស្ត្ប ត ែស្ែលៗ   ូត្ែល់េតល់េលវបិត្តរិេសងៗគ្មន ែល់ម្ ុអសែូេគ្មន
រៅរពលខាងម្ុខ! ម្សលិម្ញិ ខុអពីថ្ងៃរ េះ េុេះថ្ងៃស្អែកវញិ?  


