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រថយន្តឈ្នលួមកពខីេត្តរត្ន្គីរី 

 
ប្រសិន្ខ ើអ្នកស្រា ត់ត្ដងឹថា រថយន្តឈ្នួលដដលអ្នកបាន្ខ ើងជិិះ ជាឡាន្ដដលបាន្ដកឹវត្ថុ
េសុច្បា  ់ខត្ើអ្នកសខប្មច្បច្បតិ្តជិិះ ន្តខ ៀត្ ឬយ៉ា ងណា ? ខ ិះ ីជាអ្នកសខប្មច្បច្បតិ្តយ៉ា ងណា
កខ៏ោយ កវ៏ាយឺត្ខពលខ ើយ ខប្រិះអ្នកគ្មា ន្ឱ កាសនឹ្ងរតូរឡាន្ថាីខ ើយ...  
 
ររទេសកម្ពុជា  
ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១១  
 
កនុងអាំឡុងទេលទនេះេត័ម៌ានកនុងររទេសខតងផ្សេសផ្ាយេីស្ថថ នភាេររទេសកម្ពុជា និងររទេសថៃ រងទររេះ
ទោយស្ថរេឹកជាំននយ់៉ា ងធ្ងនធ់្ងរ។ េឹកទ្លៀងបានជនលិ់ចេីរកុងបាងកក និងទែតតជាទរចើនកនុងររទេសថៃ ទ ើយ
រនតជនម់្និទានរ់សក។ េីរកុងបាងកក រតូវបានអនកកាខសតោកទ់ ម្ េះឱ្យថា «េីរកងុបាវែាច»់។ រោា ្បិាល
កម្ពុជាបានសទរម្ចចិតតលុរទោលេិធី្រុណ្យអ ុ៊ុំេូក និងរខណ្ត តររេីរររោាំឆ្ន ាំ២០១១ ទោយទ តុផ្លចងរ់ខងវរ
ៃវកិាទរៀរចាំេិធី្រុណ្យជាតិររមាណ្ ២ខសន៥មុ្នឺដុលាល រ សរមារគ់ណ្ៈកមាម ធិ្ការទរៀរចាំរុណ្យជាតិទរៀរចាំេិធី្ 
យកទៅជយួ ជនរងទររេះទោយស្ថរេឹកជាំននវ់ញិ។ ទៅចុងខែតុលា ជាថៃងរុណ្យរគងរាជសម្បតតិររស់រេេះម្ហា
កសរត នទរាតតម្ សី មុ្នី និងរេេះរាជេិធី្ចទរម្ើនរេេះជនមសទម្តចរេេះវររាជរិតា នទរាតតម្ សី នុ។ សរមាររុ់គគលិក
ធ្ម្មតាអាចឈរស់រមាកបាន ៣ ថៃង។ កនុងឱ្កាសរុណ្យជាតិទនេះខដរ ែ្ុ ាំធ្លល រប់ានររលួមាត យររស់ែ្ុ ាំទៅទលង
ទែតតរតនគីរ ីជាេីខដលកូនរសីររស់រតប់ានផ្លល ស់ទៅទធ្វើការ តាាំងេីឆ្ន ាំ២០១០។ ទោយស្ថរចងជ់ួរកូនរសីទេក 
ទ ើយែកខានម្និបានទៅទលងរ៉ាុន្មម នដងទ ើយ មាត យររស់ែ្ុ ាំរ ាំអុកទាម្ទាទៅទលងយ៉ា ងខាល ាំង។ 
 
ម្ទធ្ោបាយខដលទយើងបានទរជើសទរ ើសទៅទែតតរតនគីរគឺី ជិេះរៃយនតរកុង ១៦៨ ខដលមានចាំណ្តទៅផ្ារសូរយិ
រកុង្នាំទេញ។ ទទាេះរីជា ម្តិតរមួ្ការងារបានខណ្ន្មាំឱ្យជិេះរៃយនតមា៉ា ក សុ្ថាំងយ៉ាុង ខដលនឹងចាំណាយទេលតិចកនុង
ការទធ្វើដាំទណ្ើ រទៅទែតតរតនគីរកីតី ខតកនុងចិតតររស់ែ្ុ ាំខតងមានេាំនុកចិតតទលើរៃយនតរកុងជាងរៃយនតឈនួល ម្៉ាោង
ទោយស្ថរមានមាត យវយ័ចាំណាស់រមួ្ដាំទណ្ើ រជាម្យួ ទ ើយសុែភាេរតម់្និសូវជាធ្ននឹ់ងដាំទណ្ើ រផ្លូវឆ្ង យផ្ង។ 
ទដើម្បទីធ្វើដាំទណ្ើ រតាម្រៃយនត រតរ់តូវទលរថាន ាំេុលឡានផ្ង រិតថាន ាំេុលឡានទៅទសៀតរតទចៀកផ្ង។ សរមារអ់នក
ម្និធ្លល រទ់ធ្វើដាំទណ្ើ រផ្លូវឆ្ង យ ្នាំទេញទៅទែតតរតនគីរ ី ររមាណ្ ៥៨៨ គីឡូខម្៉ារត េិតជាគរួឱ្យធុ្នរទានណ់ាស់ 
ទររេះរតូវអងគុយទៅទលើទៅអីដតូ៏ចលមម្ែលួន ទ ើយចទងអៀតម្យួខដលមានចុេះទលែោចទ់ោយខឡកេីរន ។ ខតយ៉ា ង
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ទហាចណាស់ រៃយនតរកុងឥឡូវមានរាំរកទ់អរកងេូ់រេសសនយ៍៉ា ងទហាចណាស់ ១៤ អីុង ខដលនឹងោកច់ទរម្ៀង 
ឬទរឿងភាេយនត ឬទរឿងកាំខរលងកនុងទេលទធ្វើដាំទណ្ើ រម្និទានដ់ល់ទរលទៅទដើម្បកីាំដរអារម្មណ៍្អនកដាំទណ្ើ រផ្ងខដរ។ 
ថតកុងឡានររស់ទយើង ទលើកទនេះ រតជ់ាទជើងៃមី ដូចទនេះ រតទ់រើកររយុឺតៗ ម្និ ួសេីទលបឿន ៤០ គីឡូខម្៉ារត
កនុងម្យួទមា៉ា ង ដូចជា ែិតរណ័្ណ ផ្សេវផ្ាយអររ់ ាំអាំេីសុវតថិភាេចរាចរណ៍្ ខដលបានរិតទៅមុ្ែរត ់ទេើរដាំទណ្ើ រផ្លូវ
ឆ្ង យកានខ់តសីុទមា៉ា ងខៃម្ទេៀត។ ទយើងចាំណាយទេលទវលាសរមារទ់ធ្វើដាំទណ្ើ រ តាាំងេីទមា៉ា ង ៧ និង ៣០ ន្មេី
រេឹក រ ូតដល់ទមា៉ា ង ៨ យរ ់ ទេើរទៅដល់ចាំណ្តរៃយនតទែតតរតនគីរ។ី ចាំណ្តទនេះសថិតទៅចមាង យររមាណ្ 
ម្យួ គីឡូខម្៉ារតេីផ្ទេះជួលររស់រអូនរសីែ្ុ ាំ ែុសេីចាំណ្តររស់រៃយនតរកុង១៦៨ទលើកមុ្នសថិតទៅ «ផ្ារបានលុង» 
ខដលទៅទកៀកផ្ទេះជាង។ រអូនរសី ររស់ែ្ុ ាំបានន្មាំម្តិត្ កតិន្មងេីរន្មកទ់េៀត ម្កេេួលទយើងដល់ចាំណ្ត។  
 
ទទាេះរីជាចាំណាយទេលអស់ជាង ១២ ទមា៉ា ងទៅទលើរៃយនតឈនួល ខតមាត យររស់ែ្ុ ាំហាកម់្និរងាា ញេីភាេចុក
រសេន ់ឬទនឿយ តអ់ស់កមាល ាំងទឡើយ ែ្ុ ាំដឹងថា ម្កេីរតរ់ ាំទ្ើរខដលបានទដើរទលងផ្លូវឆ្ង យម្តង ទររេះទោយស្ថរ 
រតឧ់សា ៍េុលឡាន ទេើររតខ់តងខតែកខានម្និបានទៅទដើរទលងទៅណាម្កណី្ជាម្យួនឹងទគ។  

«ខម្៉ា តអ់ត ់?» ែ្ុ ាំសួររតរ់ញ្ជា ក.់.. 
«អតទ់េ ! ររនខ់តរយួជងគងរ់នតិច !» រតទ់ឆលើយទោយរទចេញស្ថន ម្ញញឹម្តរសាំណួ្រម្យួទនេះ។ 

 
ន្មថៃងរន្មទ រ ់ ទយើងបានទៅទដើរទលងផ្ារបានលុង ទដើម្បរីសស់រសួរអាហារទេលរេឹក ទ ើយេិញម្ាូរទដើម្បចីាំអិន
ទោយែលួនឯង និងររស់រររទររើរបាស់ម្យួចាំនួន។ រអូនរសីររស់ែ្ុ ាំបានទដើរតួន្មេីទធ្វើជា អនកន្មាំផ្លូវ ទ ើយបាន
រងាា ញ «ផ្ារជនជាតិ» ខដលមានជនជាតិភាគតិចជាទរចើនម្កររមូ្លផ្តុ ាំរន លករ់ខនលកនុងផ្ារបានលុង និងកខនលង
លកស់្ថចស់តវថរេ...។ រអូនរសីររស់ែ្ុ ាំបានរញ្ជា កថ់ា អាចរកេិញស្ថចស់តវថរេបានទៅទេលលាង ច។ ទយើងបាន
េេលួទានអាហារថៃងរតងទ់ៅផ្ទេះ មុ្នទេលទធ្វើដាំទណ្ើ រទៅទលង «រឹងយកសទឡាម្»។ មានមាត យទៅណាម្កណា
ជាម្យួ គឺរសួលខររ នឹងឯង ម្និបាចែ់វល់េីទរឿងម្ាូរញាំខាងទរៅម្និរតូវចិតតទេ។ រតេ់េួលទធ្វើម្ាូរជូនកូន
ទោយេឹកមុ្ែរកញាំរកញូវ ខតម្និខម្នមាននយ័ថា រត ់តទ់នឿយនឹងទធ្វើម្ាូរទន្មេះទេ ទររេះមុ្ែរតខ់តរ៉ាុណ្ណឹ ង
ឯង។ ទយើងបានទដើរទលងជិតម្យួជុាំ រឹងយកសទឡាម្ ទ ើយរចេរទ់ោយការេសសន្មអនកសទូចរតី និងទេសភាេថៃង
អសតងគតន្ម «រឹងកខនសង»។ 
 
ទោយស្ថរនឹកទ ើញសម្តរីរស់អនកដាំទណ្ើ រដថេ ម្តិត្ កតិ និងរអូនរសីរបារថ់ា ជនួកាលរៃយនតរកុងចាំណាយទេល
តាាំងេីរេឹករេលឹម្រ ូត ដល់ទមា៉ា ងជាង ១០ យរ ់ទេើរដល់ទរលទៅ ែ្ុ ាំកស៏ទរម្ចចិតតរតូរទជើងរៃយនតរតឡរម់្ក
្នាំទេញវញិ។ ទរកាយេីបានេេួលទលែេូរស័េទ ០១២-៩២##៩០ ជាទលែររស់រកុម្  ុនម្យួកនុងទែតត  េីរអូន
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រសីររស់ែ្ុ ាំ ែ្ុ ាំបានេូរស័េទទៅកកក់ខនលងចាំនួនេីរ ម្យួថៃងមុ្នទេលទចញដាំទណ្ើ រ។ អនកេេួលេូរស័េទបានរញ្ជា កថ់ា 
រៃយនតសុ្ថាំយ៉ាុង ររទ្េ ១២ ទៅអី  នឹងទចញដាំទណ្ើ រេីទែតតរតនគីរ ី ទៅ្នាំទេញ ទវលាទមា៉ា ង ររមាណ្ ៥.៣០ 
ន្មេី រេឹក។ ដល់ថៃងទចញដាំទណ្ើ រ ែ្ុ ាំបានេូរស័េទទៅរញ្ជា កេី់ទមា៉ា ងទចញដាំទណ្ើ រតាាំងេីរេឹកទមា៉ា ងររមាណ្ ៥.១៥ 
ន្មេី ខរកងទលា អនកទរើករររកផ្ទេះែ្ុ ាំស្ថន កម់្និទ ើញ ខតរតូវអនកេេលួេូរស័េទេនោទេលដល់ទមា៉ា ង ៦.០០ រេឹក
វញិ។ ែ្ុ ាំរងោ់ាំរ ូតដល់ទមា៉ា ង ៦.០០ រេឹក កប៏ានេេលួទលែេូរស័េទម្យួមានទលែ ០៩៧-២៩៦##៩៥ បាន
ស្ថកសួរែ្ុ ាំរកេីតាាំងខដលែ្ុ ាំកាំេុងរងោ់ាំ។ អនកេូរសេ័ទម្ក បានរបារថ់ា ស្ថគ ល់កខនលងណាតទ់ ើយ រនតិចទេៀតនឹង
ទៅដល់។ ែ្ុ ាំរងោ់ាំបាត់ៗ  រ ូតដល់ ួសទមា៉ា ង ៦.៣០ ន្មេី។ ែ្ុ ាំសទរម្ចចិតតជិេះម្៉ាូតូឌុរ ទៅចាំណ្តឡាន ទដើម្បី
ទឡើងឡានរកុងរតឡរម់្ក្នាំទេញវញិ។ កាំេុងស្ថកសួរតថម្លម្៉ាូតូឌុរម្យួ ទលែេូរស័េទដខដល បានរងាា ញទៅទលើ
ទអរកងេូ់រស័េទែ្ុ ាំ តាម្េិតែ្ុ ាំម្និចងេ់េលួទេ ខតរអូនរសីែ្ុ ាំជាអនកេេលួតរជាំនួស ទ ើយបានរងាា ញផ្លូវរ ូតដល់ 
ទលចរៃយនតមា៉ា ក សុ្ថាំងយ៉ាុង ទៅមុ្ែភាល ម្ៗ ហាកដូ់ចជា ទគជរ។់ អនកទរើករររៃយនតចុេះេីទលើឡាន ទ ើយទដើរម្ក
យរួអីវ៉ា នរ់រស់ែ្ុ ាំោកទ់លើឡានររស់រត ់ ទោយម្និមានការរករស្ថយអីវម្យួមា៉ា តទ់ស្ថេះ។ ទយើងបានទឡើងឡាន
ទាាំង ួសចិតត ទ ើយទេលទរើកររម្និទានប់ានរ៉ាុន្មម នខម្៉ារតផ្ង រៃយនតរស្ថរខ់តធ្លល យធុ្ងហាគ ស់មា៉ា សីុនរតជាក។់ 
អនកទរើកររឡាន ខដលមានសម្បុរទមម រនតិច មាឌមាាំ បានដឹកអនកដាំទណ្ើ រកនុងឡានទៅឈរស់រមាកទៅទភាជនីយ
ោន នម្យួទដើម្បេីេលួទានអាហារទេលរេឹក ទ ើយេុកទេលឱ្យរតប់ានទៅផ្ាេុយទយ៉ា ធុ្ងហាគ ស់ផ្ង។ េរមាាំ
ឡានទចញដាំទណ្ើ រ រេនិចន្មឡិកាបានរងាា ញថា ទមា៉ា ង ៨.០០ រេឹកទៅទ ើយ... 
 

«ថៃងទនេះមានអារម្មណ៍្ថាសយតាាំងេីរេឹក មង ! ទចញឡានរនតិចែូចទនេះ រនតិចែូចទន្មេះ អាឡូវសូម្បខីត
ម្៉ាូយកកេី់រកខនលងទ ើយ ករិ៏េេូរស័េទទេៀត !» អនកទរើករររអ ូរទាាំ ទរកាយទេលេេលួអនកដាំទណ្ើ រទឡើងវញិ... 
 
រៃយនតទរើកររយ៉ា ងទលឿនកាតេី់ររជុាំជន ទ ើយរនតដាំទណ្ើ រទៅមុ្ែតាម្ផ្លូវលាំរកាលទៅស ូ  រ ូតដល់ផ្លូវរលាក់
 ុយរេុរ... ទធ្វើដាំទណ្ើ រររមាណ្ជិត ម្យួទមា៉ា ង រៃយនតបានរចឈរទ់ៅរតងច់ាំនុចផ្លូវរាំខរកម្យួ។ រុរសមាន ក់
ទសលៀករកទ់យធ្លបានឱ្យមូ្ត ៍ ដល់អនកទរើករររៃយនតសុ្ថាំងយ៉ាុង ឱ្យររចុេះទៅកនុងថរេតាម្ដងផ្លូវតូចម្យួ។ ចូល
ទៅកនុងម្និយូររ៉ាុន្មម ន អនកទរើកររបានរចឈររ់ៃយនត។ 
 

«ចុេះរតថ់ដរតទ់ជើងសិន...» អនកទរើកររររកាសរបារអ់នកដាំទណ្ើ រ... 
 
ទេលអនកដាំទណ្ើ រចុេះអស់េីរៃយនត អនកទរើកររបានទសើទរ ើអីវ៉ា នរ់រស់អនកដាំទណ្ើ រចុេះទរកាម្ ទ ើយទរើកតរម្ងទ់ៅរក 
រៃយនតថចនតូចម្យួ ខដលបានដឹកទឈើទរង ចាំននួ ៤ រនទេះ (េេឹងររខ ល ១.៣ ខម្៉ារត និងរទណាត យ ររមាណ្ 
២.៤ ខម្៉ារត) ទចញេីកនុងថរេ ម្កេមាល កចុ់េះខកបរទន្មេះ ទ ើយទររើទកមងៗខដលមានអាយុររមាណ្ជាង ២០ឆ្ន ាំ រនួ
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របាាំន្មក ់ ឱ្យជយួ ទលើកទឈើទរង ២ រនទេះស ករចេូ លទៅខាងទរកាម្ទៅអីអងគុយ។ រគររ់ន ខដលបានទ ើញទ តុ
ការណ៍្ជាកខ់សតងខររទនេះ អតម់ានរនលឺវោរអីម្យួមា៉ា ត ់ រមួ្ទាាំងែ្ុ ាំខដលកាំេុងខតធ្លល កទ់ៃលើម្កតុក ទ ើយគិតថា ែុស
ធ្ងនណ់ាស់ទលើកទនេះ ខដលសទរម្ចចិតតទរជើសទរ ើសរៃយនតសុ្ថាំងយុងរតឡរម់្កេីទែតតរតនគីរ។ី 
 

«ម្យួរនទេះរ៉ាុន្មម នទឈើ នឹង !?» រុរសមាន កស់្ថកសួរទៅកានអ់នកទរើករររៃយនតថចន... 
«៥០០ ដុលាល  ! ចងប់ានរ៉ាុន្មម នកប៏ានខដរ !» អនកទរើកររទសលៀកទខាទយធ្លខដលេាំនងជាទម្ដឹកន្មាំទឆលើយ 

ទរកាយរញ្ជា ទកមងៗឱ្យទលើកទឈើោកទ់លើឡាន... 
 

អនកដាំទណ្ើ ររតូវបានអទចា ើញឱ្យទឡើងឡានតាម្ទៅអីទរៀងែលួនវញិ ទរកាយទេលទឈើទរៀរលាករ់ចួ។ រុរសមាន ក់
អងគុយទៅបាាំងខាងមុ្ែ ខដលខតងខតៃតរូរទេសភាេតាម្ផ្លូវរ ូតម្និោច ់ បាតម់ាតដូ់ចទគ ចុក ទទាេះរីតាម្ផ្លូវ
ទេសភាេស្ថអ តយ៉ា ងណា កម៏្និទ ើញរតយ់កកាទម្៉ារា៉ា ឌីជីៃលររស់រតម់្កៃតទេៀតខដរ។ តាម្េិត រតគ់រួខត
ៃតសកម្មភាេទគដឹកទឈើទចញេីថរេ ទ ើយស កចូលឡាន វគរួឱ្យោរអ់ារម្មណ៍្ និងជនួកាលអាចលកប់ាន
លុយផ្ង។ ទរើសិនជាហា នៃត េិតជារតូវទគដក ូតកាទម្៉ារា៉ា ម្និខាន។  
 
ររទៅមុ្ែបានររមាណ្ ៣០០ ខម្៉ារត រៃយនតដឹកទឈើកធ៏្លល យរាំេងហាគ ស់មា៉ា សីុនរតជាកជ់ាទលើកេីេីរ។ ជួនជាផ្លូវ
ដី ុយផ្ង ទេើររតូវរងចាំចិតតទរើកកចេក ់ទោយទរជើសទរ ើស ស ូ  ុយស្ថល រ ់ររទសើរជាង  រស់្ថល រ។់ ទៅតាម្ដងផ្លូវ
រតឡរម់្ក្នាំទេញវញិ មានកខនលងរតួតេិនិតយជាទរចើនកខនលង ខតរៃយនតដឹកទឈើម្យួទនេះ ទៅខតរនតដាំទណ្ើ រទៅ
មុ្ែយ៉ា ងទលឿន ទ ើយយ៉ា ងមានសុវតថិភាេ ទោយររនខ់ត ុចរបាក ់ ១០០០០ ទរៀល ទៅដល់ម្ន្តនតីមាន កក់នុង
ចាំទណាម្ភាន កង់ាររតួតេិនិតយរគរក់ខនលង។ អនកទរើកររបានទាញរបាកម់ានទាាំងលុយដុលាល រ និងលុយទរៀលម្យួដុាំ 
ោកទ់ៅមុ្ែរៃយនត ទដើម្បងីាយ ូតជូនរ៉ាូលីសចរាចរណ៍្ទៅតាម្ផ្លូវ និងកខនលងរតួតេិនិតយកនុងទែតតសទឹងខរតង និង
ទែតតរកទចេះ។  
 

«៣០... ទាវ  ៣រនទេះ !» អនកទរើករររញ្ជា ក ់ទៅទេល ុចរបាកច់ាំនួន ៣០ ដុលាល រស រដាទៅឱ្យរុរសមាន ក ់
ខដលបាន ទដើរទចញេី ទគ ោា នម្យួ រជកទរកាម្ស្ថល កម្នទីររណ្តុ េះកូនទឈើ ន្មទែតតរកទចេះ។ 
 
ន្តសតីអនកដាំទណ្ើ រមាន កប់ានរបារអ់នកទរើកររឱ្យ ឈរទ់ៅម្តុ ាំស្ថលាទរៀនម្យួន្មេីរមួ្ទែតត ទររេះរតប់ានម្កដល់
ទរលទៅររស់រតន់្មទែតតរកទចេះទ ើយ ខតរតូវអនកទរើករររដិទសធ្នថ៍ា ម្និអាចឈរប់ានទេ។ អនកទរើករររក
កខនលងគរួសម្ទ ើញថា អតសូ់វមានម្នុសស ទេើរសទរម្ចចិតតឈរ ់ ទ ើយោកអ់នកដាំទណ្ើ រន្តសតីទន្មេះចុេះ ទ ើយ
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េេលួលុយេីអនកដាំទណ្ើ រ។ ម្និរបារក់ដឹ៏ងថា អនកទរើកររខាល ចទគទ ើញទឈើខដលលាកទ់ៅទរកាម្ទៅអី ទ ើយ
រគរកាំណាតទ់ៅស ូេីទលើ។  
 

«ទយើងឈរប់ាយទៅណា !?» អនកដាំទណ្ើ រមាន កទ់ផ្តើម្សួរ ទ ើយមាន កទ់េៀតកប៏ានោរទ់ផ្តើម្រអ ូទរឿងទ វ
បាយថៃងរតង.់.. ខតអនកទរើកររម្និបានទឆលើយតរទេ ផ្ទុយទៅវញិរតឹខតរខនថម្ទលបឿន។ 
 
ម្កដល់ផ្លូវរាំខរកម្យួកនុងទែតតកាំេងោ់ម្ អនកទរើកររបានរចឈររ់ៃយនត ទ ើយបានខណ្ន្មាំឱ្យអនកដាំទណ្ើ រទៅ
េេលួទានអាហារថៃងរតង ់ ទៅកនុងទភាជនីយោា នម្យួខកងទន្មេះ។ ទភាជនីយោា នខដលអនកទរើកររបានចងអុល
របារម់ានោកត់ាាំងរូររសីអរសរទឈើេីរអងគ កម្ពស់ជិត ៥ ខម្៉ារត ឈរសាំេេះស្ថវ គម្នទ៍្ៀ្វទៅេីមុ្ែរចកចូលទភាជ
នីយោា ន ខដលបានរងាា ញេីភាេសម្បូរណ៍្ធ្នធ្លនទឈើររណិ្តៗររស់មាេ ស់ហាងម្យួទនេះ។  
 

«ែ្ុ ាំយកឡានទៅលាងរនតិច ទររេះរសទម្៉ាករសមា៉ា កអីចឹង េិបាកចូលរកុងណាស់ !» អនកទរើកររងាក
ម្កនិយយេទនលឿនែ្ុ ាំឱ្យឆ្រោ់កទចញេីកនុងរៃយនត... 
 
ែ្ុ ាំអាចសននិោា នបានថា រៃយនតទន្មេះកាំេុងខតេមាល កទ់ឈើទៅកខនលងណាម្យួទ ើយ ទររេះទៅខកងទភាជនីយោ៍ា ន 
មានកខនលងលាងរៃយនតម្យួខដរ ខតម្និទ ើញរៃយនតទន្មេះររសាំទៅទៅចាំណ្តរងោ់ាំទេ ខររជាររទចញទៅផ្លូវតូច
ទផ្សងវញិ។ ទយើងរងោ់ាំជិត ៤៥ ន្មេី ទេើររៃយនតម្កវញិ ទាាំងស្ថន ម្ដីរក ម្ជារដ់ខដល។ ទេលទឡើងដល់
ឡានភាល ម្ ទយើងអាចដឹងថា ទឈើរតូវបានេមាល កចុ់េះអស់ទៅទ ើយ ទររេះទៅទរកាម្ទៅអី ទៅសល់ខតកាំណាត់
ទៅស ូរគរទឈើរ៉ាុទណាណ េះ។ ររបានររមាណ្ ១៥០ ខម្៉ារតេីទភាជនីយោា ន មានកខនលងរតួតេិនិតយម្យួយ៉ា ងតឹង
ខតង។ 
 

«ទចេះេមាល កទ់ឈើទាន ់! កុាំអីវវី ៉ារទ ើយ !» អនកដាំទណ្ើ រមាន ករ់ទនលើវោរ... 
«ម្និបាច់្ យ័ទេរង... ឱ្យខតឆលងផុ្តទែតតរកទចេះ... ម្កដល់េីទនេះ... ទរឿងោរច់ងអី នឹង... ធ្លន្ម... ទម្ៗ

ទគនិយយរន អស់ទ ើយ... េីមុ្នម្និបាចរ់ងលុ់យតាម្ផ្លូវទេ ! ររនខ់តរងឱ់្យទម្ថរេ គឺរស្ថច.់.. ខតឥឡូវរតូវរង ់
តាម្ផ្លូវរ ូត...» អនកទរើករររញ្ជា ករ់ខនថម្... 
 
ទេលម្កដល់កខនលងរតួតេិនិតយ រៃយនតកឈ៏រឱ់្យម្ន្តនតីរតួតេិនិតយទដើរទម្ើលជុាំវញិម្យួសនទុេះតូច ែុសេីទលើកមុ្នៗ 
ខដលរៃយនតម្និបានឈរ.់.. 
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«មានដឹកទឈើអីអត ់!? រង ់ម្យួមុ្នឺម្ក !» ន្មយរ៉ាូលីសចរាចរណ៍្មាន កស់្ថកសួរទៅកានអ់នកទរើកររ... 
«ធ្លល យេុយទយ៉ា ហាគ ស់  ុយចងង់ារទ់ ើយ អាេួកមា៉ា កហាអ ...» អនកទរើករររទឆលើយតរ ខតម្និបាន ុច

លុយឱ្យរ៉ាូលីសចរាចរណ៍្ដូចមុ្នៗទេៀតទេ... 
 
រៃយនតបានទរើកររទៅមុ្ែយ៉ា ងទលឿនដខដល... េីរាំផុ្តទយើងបានម្កដល់្នាំទេញរតឹម្ទមា៉ា ង ៤.០០ លាង ច។ អនក
ដាំទណ្ើ ររតូវចុេះទៅចាំណ្តមុ្ែរាជាយសម័នយនកម្ពុជា ទ ើយរតូវរងរ់បាក ់ ៥០.០០០ ទរៀល ជាថៃលតរសនងទសវ 
ដឹកជចាូ នរ ័សទានចិ់តត ទ ើយរ ាំទ្ើរញរញ័់រ៕ 
 
ែ្ុ ាំទៅខតម្និអស់ចិតតទស្ថេះចាំទរេះទ តុការណ៍្ដឹកទឈើែុសចារជ់ាកខ់សតងទេកខររទនេះ។ ររនខ់តម្កដល់ផ្ទេះ
ភាល ម្ ែ្ុ ាំបានេូរស័េទហាម្រអូនរសីែ្ុ ាំកុាំឱ្យជិេះរៃយនតឈនួលតាម្ទលែ ០១២-៩២##៩០ ម្ក្នាំទេញឱ្យទស្ថេះ... ខតអវី
ខដលែ្ុ ាំបានឮេីន្មងវញិ គឺន្មងកប៏ានដឹងថា រៃយនតររទ្េទន្មេះខតងខតដឹកទឈើម្និសូវខានទេ រាល់ទេល
រតឡរេី់ ទែតតរតនគីរ ីចូល្នាំទេញ... ទរើរ ាំឭកទឡើងវញិ... ែ្ុ ាំគរួខតទឡើងម្៉ាូតូឌុរទៅចាំណ្តឡានរកុង ទេលរៃយនត
ម្និទានរ់ងាា ញែលួនទេល ួសទមា៉ា ង ៦.៣០ ន្មេីរេឹក... ែ្ុ ាំគរួខតរតូរឡានៃមី ទេលរៃយនតយកទៅររេុយទយ៉ា
ហាគ ស... ែ្ុ ាំគរួខតោរអ់ារម្មណ៍្ដឹងថា រៃយនតឈនួលទន្មេះម្និសូវរសួលតាាំងេីដាំរូងទររេះ មានកាំេិចទឈើជាទរចើន
ជារទ់ៅទរកាម្ទៅអី ទ ើយមានផ្ាខដករសរៃយនត និងរទារទ់ៅអីអងគុយយ៉ា ងចខម្លក... រៃយនតទរើកទលឿនឥត
រងអងទ់រកាយទេលបានលាកដឹ់កទឈើទចញេីថរេ ចុេះទរើសិនជា រ៉ាូលីសបានដឹង ទ ើយគាំរាម្ឱ្យឈរ ់ ខតអនកទរើក
ររអាចឈរត់ាម្រញ្ជា រ៉ាូលីសទេ ន ? ទេលបានដឹងថា រៃយនតមានដឹកទឈើែុសចារ ់ ែ្ុ ាំចងទ់ផ្្ើស្ថររបារ់
រ៉ាូលីស និងវោរទលើខ វសរ ុក របារស់្ថធ្លរណ្ជន េីទលែរៃយនតខដលបានដឹកទឈើែុសចារ.់.. ខតនឹកដល់
សុវតថិភាេ កម៏្និហា ន ខតវជាេទងវើរតឹម្រតូវអត ់ ? អនកទរើកររខតងខតទៅរ៉ាូលីសយម្រតួតេិនិតយតាម្ដងផ្លូវថា 
«េកួមា៉ា ក !!!»រគររ់ន  ទតើេួកទគមានេាំន្មកេ់ាំនងអី នឹងរន  ? ទតើរកយសាំដីដរ៏កអឺតររស់អនកទរើកររខដលនិយយ
ថា មានទម្ថរេជួយ សរមួ្លការដឹកទឈើជារកយេិតឬយ៉ា ងណា ? ែ្ុ ាំហា នសននិោា នរតឹម្ទរឿងម្យួថា អនកទរើកររ
រៃយនតសុ្ថាំងយ៉ាុង េិតជាបានេេលួការអនុញ្ជា តេីរកុម្  ុនទដើម្បដឹីកទឈើ ទររេះមុ្នទេលររទចញេី ទែតតរតនគីរ ី
រៃយនតបានរតឡរទ់ៅកានរ់កុម្  ុន ទដើម្បយីកកាំណាតទ់ៅស ូទមម េុករគរទឈើ... ទ ើយរៃយនតររស់រកុម្  ុន
ដខដលទនេះ  នឹងរនតដឹកទឈើខដលទៅសល់ទេៀត...  
 

កាំណ្តទ់ តុទកមងលងង ់
 


