
អ្នកនិពន្ធ: មុត សុម៉ាលី
អ្នកគំនូរ: អ៊ុង គាមមសា



រាល់យប់បក្សីយក្មួយតែងតែចុះចាប់សែ្វល្អិែធ�ើ្វជាចំណសី។បក្សីយក្ធ�ាះមានមាឌ�ំប៉ុន
ធមជ្រូក។វាមានចំពុះ�ំធ�ើយជសួចដរូចត្លែលំតពង។ត្នែកវា�ំៗប៉ុនពងមាន់មានពណ៌ជក�ម
ដរូចធ្លែើង។សលែាបរបស់វាតែងៗធ�ើយធ�ាះបានយ៉ាងធលឿន។

១



ពួកសែ្វល្អិែទាំងឡាយជពួយបារម្ភខលែាំងណាស់។ពួកធេក៏្ំនុំគនែា។
ររនអិយាយមុន៖ធយើងេួរសរូនដុំដសីេប់វា។
កណ្តូបនអិយាយកាែ់៖ធយើងេួរតែដុែធ្លែើងធដើម្សីបធណ្ញវាែិញ។
ឃ្មំបធ្ចេញធយាបល់ម្តង៖ធេ!ខ្មំេអិែថាវាអាចនឹងធេះតជស។

២



គ្ានសែ្វល្អិែណារកធឃើញមធ�យោបាយល្ធសាះ។មួយសន្មះធជកាយមកមានចជងអិែញសីមួយ
កបាលវារធចញពសីធមជករូ។វារកធឃើញេំនអិែមួយ។ចជងអិែនអិយាយ៖ខ្មំមានេំនអិែមួយធដើម្សី
ធដញបក្សីធ�ាះ។

៣



វាបន្ត៖បក្សីធ�ាះ�ំដរូធចនែះធយើងេួរតែបធងកើែអ្វសីមួយតដល�ំជាងវា។
ចជងអិែញសីអ�អិបបាយ៖្រូមអិធយើងមានគនែាធជចើនណាស់សុេ្ធតែមានសំធេងឮខលែាំង។
វានអិយាយបន្ត៖ដរូធចនែះធយើងេួរ្្តមំគនែាធ�្វើជាែែ្មចតមលែក�ំមួយ។ប�្ាប់មកធយើងបធ្ចេញសតជមក
ឱយដរូចយក្ដ៏កំណាច។

៤



សែ្វល្អិែទាំងអស់យល់ជសបតាមចជងអិែ។ធពលជពលប់ចជងអិែធអាយសែ្វល្អិែទាំងអស់ធតាង
គនែាជារាងធមជករូដ៏�ំមួយ។សែ្វល្អិែតដលមានមាឌ�ំនអិងសំធេងខលែាំង្្តមំគនែាធ�ាេរូេធមជករូ។សែ្វ
ល្អិែតដលមានមាឌែរូចៗ្្តមំគនែាធ�ាមាែ់ធមជករូ។

៥



៦

បក្សីយក្ធ�ើរមកឆាបធមជករូយក្។
វាធ�ើរតេ្វលចុះតេ្វលធេើង្ុំែិញធមជករូយក្។
ធពលធ�ាះពួកសែ្វល្អិែ្អិែ្័យណាស់។
ពួកវាក៏�ាំគនែាធ�ើរធចញធរៀងៗខលែលួន។បក្សីយក្
ក៏ចាប់សែ្វល្អិែមួយចំនួនសុសីជាអា�ារ។



យប់ប�្ាប់ពួកសែ្វល្អិែក៏្្តមំគនែាម្តងធេៀែ។ធពលធនះពួកធេ�ាំគនែាបធ្ចេញសំធេង។
ប៉ុតន្តពួកធេមអិនបានបធ្ចេញសំធេងកនែមងធពលដំណាលគនែាធេ។បក្សីយក្ក៏ធ�ើរបុកសំធ�ា
ធមជករូធ�ាះ។សែ្វល្អិែក៏រធបះធចញពសីគនែា។ពួកធេមួយចំនួនក៏ធលែាក់ចុះធ�ើយមានរបួស។

៧



សែ្វល្អិែមួយចំនួនកាន់តែ្័យខលែាច។សែ្វល្អិែមួយចំនួនធេៀែរួញរា
មអិនចង់ចរូលរួមធេៀែធេ។ចជងអិែញសីខំ្ំរុញេឹកចអិែ្ត៖បងប្តូនទាំងអស់គនែា!
ធបើធយើងមអិនែស៊រូធយើងនឹងដាច់ពរូ្ជាមអិនខាន។សរូមបងប្តូនកុំរួញរា។

៨



ចជងអិែញសីបន្ត៖បងប្តូនជែរូែចាំស្តាប់សញ្ារបស់ខ្មំ។ខ្មំនឹងតជសក«ធជចច!  ធជចច!  ធជចច!»
ចំនួន៣ដង។ប�្ាប់មកបងប្តូនជែរូែចាប់ធ្្តើមតជសកកនែមងធពលដំណាលគនែា។

៩



យប់ប�្ាប់បក្សីយក្ក៏ធ�ើរមកកនែមង្រូមអិម្តងធេៀែ។បក្សីយក្ក៏ធឃើញ
ធមជករូដ៏�ំធ�ាកតនលែងដតដល។វាដឹងថាេសីធ�ាះេឺជាបណ្មំសែ្វល្អិែ។
វាក៏ធ�ើរសំធ�ាធ�ាធមជករូដ៏�ំធ�ាះ។

១០



ចជងអិែញសីបានជបាប់សញ្ា៖ធជចច!  ធជចច!  ធជចច!
ពួកសែ្វល្អិែក៏បធ្ចេញសតជមកដរូចយក្ដ៏កំណាចមួយ៖
"េរូងៗ!ងរូងៗ!�ុឺៗ!�ុឹមៗ!"
"េរូងៗ!ងរូងៗ!�ុឹៗ!�ុឹមៗ!"

១១



បក្សីយក្ជសឡាំងកាំង។
វាថលែង់នឹងសំធេងខលែាំងៗធនះធពញជែធចៀក។
វាក៏ធ�ាះធចញបាែ់ធ�ា។

១២ចាប់ពសីរថងៃធ�ាះមកពួកសែ្វល្អិែរស់ធ�ាយ៉ាងសុខសាន្ត។



ធរឿងធមជករូយក្

សមាជិិកកកុមហាក់កាសន៖ មុែសុម៉ាលសី( អ្នកនិពន្ធ )   អ៊ុងគាធមសា ( វិចិកតករ)ធសងសុសីែេមង(អ្នករចនា)
រចនាប្លង់ចុងមកកាយម�ាយ៖ អ៊ុងគាធមសា
សូមថ្្លងអំណរគុណជាពិមសសដល់ ហ៊ុយ រតនា មសឿម កក្ក�ា ជូ ជីនិត ហួត សុជាតា និងកកុមការងារ CamAnt Technology ចំម�ាះការជួយគាំក្រដល់កម្មវិធីហាក់កាសនមសៀវម�ាមអឡិចកតូនិចមតាះ
អាន! ថដលបានមធវើមឡើងក្ននុង្រីកកុងភ្នំមពញ កាលពីថ្ងៃ្រី ១៩ ថែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៧។
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អាជ្ាប័ណ្ណ ដូចខាងមកកាម៖

មសចក្តីថ្្លងអំណរគុណ - អ្នកកតូវសរមសរពីកបភពឯកសារឲយបានសមកសប បង្ាញពីតំណរភ្ជាប់ម�ាកាន់អាជ្ាប័ណ្ណ និងបញ្ជាក់ពីការផ្លាស់ប្តចូរែ្លលឹមសារ កបសិនមបើមាន។ អ្នកអាចមធវើថបបមនះ 
តាមវិធីណាក៏បានថដលសមកសប ប៉ុថន្តពុំមានន័យថា អ្នក្្តល់អាជ្ាប័ណ្ណគាំក្រដល់អ្នក ឬដល់ការមកបើកបាស់របស់អ្នកមនាះម្រ។

មិនថមនលក្ខណៈ�ាណិជ្ជកម្ម - អ្នកមិនអាចមកបើកបាស់ឯកសារមនះ សកមាប់មគាលបំណង�ាណិជ្ជកម្មមឡើយ។
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