
អ្នកនិពន្ធ: ពពរុំ គន្ធធារ៉ូ 
អ្នកគុំនូរ: ចធាន់ ពិសី



នីតាជាសិស្សពូកែក្នែែវិទ្យាសាសស្ត។ 
ន�ានពលទ្ំននរ នាងចូលចិត្តន្វើសម្ារៈន្្សងៗ។
នាងនចះន្វើសតីវិស័យ។ 
នាងនចះន្វើអំពូលន្លើង្លលឺន�ាយពនលលឺសពះអាទ្ិត្យ។

១



ថ្ងៃមួយមានសំនេងលាន់ខលាំងន�ានលើ្នែំខាងនសរាយ្្ះ។ នីតាន�ើរន�ារែស្រ្ពសំនេង។
នាងែ៏ន�ើញនែមេងស្ររុសចកមលែមនែាែ់។ 

២



សួស្តី! នតើឯងែំពរុងន្វើអវី?នីតាសួរនែមេងស្ររុសចកមលែ។
ឮ�ូនចនែះ នែមេងស្ររុសននាះភ្ាែ់ន្អើលយ៉ាងខលាំង។
នេែ៏រត់ន�ាពួនន�ាពីនសរាយន�ើមន�ើ។ 
នេ ល្រនមើលនីតាពីនសរាយន�ើមន�ើ។

៣



ឯងឆា្រ់នចញមែ! នតើខ្ញំេួរឱ្យខលាចណាស់កមននទ្? 
នីតាសួរ្រន្តើរនសើច្រន្តើរ។
សំនេង «ទ្ីត! ទ្ីត!» នចញពីថ�រ្រស់នែមេងស្ររុសចកមលែ។ 
សំនេង «ទ្ីត! ទ្ីត!» រាន់កតឮញា្រ់ជាងមរុន។ 
នែមេងស្ររុសចកមលែែ៏នចញពីនសរាយន�ើមន�ើ។  

៤



នេនលើែថ�ន�ារែសពះអាទ្ិត្យ�ូចមរុន។
នីតាសួរ៖ នតើឯងែំពរុងន្វើអីហនែនឹង? 
សំនេង «ទ្ីត! ទ្ីត!» ែ៏បាត់សងៃាត់�នឹង។ 
មួយសន្ញះនេនិយាយ៖ ខ្ញំែំពរុងសសូ្រថាមពលពីសពះអាទ្ិត្យ។
អូ! នតើឯងមែពីណា? នីតាសួរទាំងភ្ាែ់ន្អើល។ 

៥



នែមេងស្ររុសចកមលែែ៏នរៀ្ររា្រ់៖ ខ្ញំមែពី្ពន្្សង។ យានរ្រស់ខ្ញំបានខូច 
និងបាត់�រុំថាមពល។ ខ្ញំសតូវរែ�រុំននាះឱ្យន�ើញ។
�រុំថាមពលអាចជួយឱ្យខ្ញំសតេ្រ់ន�ាវិញបាន។

៦



ខ្ញំននឹងជួយរែឯង។ នតើឯងន្មេាះអីវ? នីតាសួរ ។ នែមេងស្ររុសចកមលែសេវីែបាល។ 
ឯងគមេានន្មេាះនទ្ កមននទ្? ន្រើអីចនឹង ខ្ញំន�ាឯងថា «ផ្ាយថ្រតង»!
នែមេងស្ររុសញញនឹម នហើយងែ់ែបាល។ 

៧



ពួែនេនាំគនែាន�ើររែ�រុំថាមពលជាមួយគនែា។ តាំងពីថ្ងៃសតង់រហូត�ល់លងៃាច។ 
តាំងពីថ្ងៃទ្ីមួយ �ល់ថ្ងៃទ្ីសបាំ។ ្រ៉រុកន្ត ពួែនេរែមិនន�ើញនេើយ។ 

៨



ខ្ញំននឹែអនែែ្្ះខ្ញំណាស់។ ផ្ាយថ្រតងនិយាយទាំងទ្នឹែមរុខសសន�ាន។ ខលលួនរ្រស់នេ
ែ៏ចា្រ់ន្្តើមមានពនលលឺ្រន្តិចម្តងៗ។ នពលននះយ្រ់នហើយ ខ្ញំែ៏ជិតអស់ថាមពលក�រ។ 
ឯងសតេ្រ់ន�ា្្ះវិញន�ា។ ផ្ាយថ្រតងនិយាយ។

៩



ន�ាយ្រ់ននាះ នីតានេងមិនលែ់នសាះ។ នាងនមើលរូ្រផ្ាយតូចៗ្រិទ្នលើជញ្ាំង។ 
នាងេិតពីពនលលឺន�ានលើខលលួនផ្ាយថ្រតង។ អូ! ខ្ញំននឹែន�ើញនមនរៀនននាះនហើយ។ 
�រុំថាមពលននឹងមានពនលលឺន�ានពលយ្រ់។

១០



កសអែនេើង នីតាបានយែអវីក�លនាងេិត សបា្រ់ផ្ាយថ្រតង។
ពួែនេែ៏្រន្តរែ�រុំថាមពលរហូត�ល់យ្រ់។ 

១១

ទ្ី្រំ្រុត ពួែនយើងរែន�ើញនហើយ។ 
ផ្ាយថ្រតងកសសែ។

ននាះេលឺពនលលឺថ្រតងជះនចញពីចននលាះន�ើមន�ើ។ 
នីតាកសសែទាំងស្របាយចិត្ត។



លានហើយនីតា! ែរុមារី�៏រលាហាន និងឆលាតថវ។ សង្នឹមថាថ្ងៃណាមួយ 
ឯងននឹងន�ានលង្ពរ្រស់ខ្ញំ។ 
ខ្ញំននឹង្រនង្ើតយានមួយ។ ខ្ញំននឹងនហាះន�ា ជួ្រឯងថ្ងៃ
ណាមួយមិនខាន។ នីតានលើែថ�សេវីលាទាំងនសែៀមសែំ។ 
 

១២



នរឿង ផ្ាយថ្រតង

សមធាជិិកពករមហធាក់កធាសន៖ សពរុំ េន្ារ៉ូ ( អ្នកនិពន្ធ )   ចាន់ ពិស ី( វិចិព្រករ)   សូ ្រ៊រុនេញង  (អ្នករចនធា)
រចនធាប្លង់ចរងកពកធាយក�ធាយ៖ អ៊រុង គានមសា 
សូមថ្្លងអុំណរគរណជធាពិកសសដល់ ហ៊រយ រ្រនធា កសឿម កក្ក�ធា ជូ ជីនិ្រ ហួ្រ សរជធាតធា និងពករមកធារងធារ CamAnt Technology ចុំក�ធាះកធារជួយគធាុំព្រដល់កម្មវិធីហធាក់កធាសនកសៀវក�ធាកអឡិចព្រូនិចកតធាះ
អធាន! ថដលបធានកធវើកឡើងក្ននុង្រីពករងភ្នុំកពញ កធាលពីថ្ងៃ្រី ១៩ ថែ មិនធា ឆ្នធាុំ ២០១៧។
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អធាជ្ធាប័ណ្ណ ដូចខធាងកពកធាម៖

កសចក្តីថ្្លងអុំណរគរណ - អ្នកព្រូវសរកសរពីពបភពឯកសធារឲយបធានសមពសប បង្ធាញពី្រុំណរភ្ជធាប់ក�ធាកធាន់អធាជ្ធាប័ណ្ណ និងបញ្ជធាក់ពីកធារផ្លធាស់ប្តចូរែ្លលឹមសធារ ពបសិនកបើមធាន។ អ្នកអធាចកធវើថបបកនះ 
តធាមវិធីណធាក៏បធានថដលសមពសប ប៉រថន្តពរុំមធានន័យថធា អ្នក្្តល់អធាជ្ធាប័ណ្ណគធាុំព្រដល់អ្នក ឬដល់កធារកពបើពបធាស់របស់អ្នកកនធាះក្រ។

មិនថមនលក្ខណៈ�ធាណិជ្ជកម្ម - អ្នកមិនអធាចកពបើពបធាស់ឯកសធារកនះ សពមធាប់កគធាលបុំណង�ធាណិជ្ជកម្មកឡើយ។
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