
អ្នកគឺជាវីរជនរបស់ខ្ញុំ៖
វិធីែដលកុមារអាច
្របឆាំងជាមួយកូ
វីដ១៩!
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«វីវជនរបស់ខ្ញុំ គឺជាអ្នក» ជាេសៀវេភៅ
ែដលសរេសរស្រមាប់កុមារទូទាំង
ពិភពេលោកែដលទទួលរងនូវផល
ប៉ះពាល់ពី ការរាតត្បាតសកលពី កូ
វីត១៩។ 
មនុស្សចាស់ ែដលជាឪពុកម្តាយ
េលោក្រគូ អ្នក្រគូ និងអ្នកែដលេមើលែថ
កុមារ គួរែតអានេសៀវេភៅេនះជាមួយ
កុមារ េហើយេយើងមិនែណនាំ ឱ្យកុមារ
អានេសៀវេភៅេនះេដោយខ្លួនឯងេឡើយ។
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ម្តាយរបស់ សារ៉ាគឺជាវីរនារីស្រមាប់សា
រ៉ា គាត់គឺជាម្តាយ និងអ្នកវិទ្យាសា្រស្ត
ែដលល្អ និងពូែកបំផុតស្រមាប់សារ៉ា។
ប៉ុែន្តសូម្បីែតគាត់ក៏មិនទាន់អាចរកវិធី
ព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩ េនះែដរ។
សារ៉ាសួរម្តាយនាងថា៖ «ម៉ាក!់ េតើកូ
វីដ១៩េនះ មានរូបរាងយ៉ាងេម៉ច?»
ម្តាយសារ៉ាតបថា៖ «កូវីដ១៩ ឬវីរុស
កូរ៉ូណាេនះមានរូបរាងតូចល្អិតណាស់
ែដលេយើងេមើលមិនេឃើញេទ! េហើយ
វាឆ្លងតាមរយៈការក្អក ឬកណ្ដាស់
ពីមនុស្សែដលឈឺ និងេពលែដល
ពួកេគប៉ះពាល់មនុស្សឬវត្ថុដៃទ។ ជា
ធម្មតា អ្នកជំងឺ េក្តៅខ្លួន ក្អក និងពិបាក
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ដកដេង្ហើម។»
សារ៉ាក៏សួរបន្តថា៖ «ឣ៊ីចឹង េយើង
មិនអាច្របឆាំងនឹងវាបានេទែមនេទ
េ្រពោះថាេយើងមិនអាចេមើលេឃើញវា?»
ម្តាយសារ៉ា៖ «េយើងអាច្របឆាំង
នឹងវាបាន េហតុេនះេហើយបានជា
ម៉ាក់្រតូវការពារកូន។ វីរុសេនះអាច
ជះឥទ្ធិពលដល់មនុស្សជាេ្រចើន េហើយ
ម្នាក់ៗសុទ្ធែតអាចចូលរួម្របឆាំងនឹង
វាបាន។ សូម្បីែតេក្មងៗដូចជាកូន
ក៏អាចជួយគ្នា្របឆាំងនឹងវាផងែដរ កូន
្រតូវែតមានសុវត្ថិភាពស្រមាប់េយើង
ទាំងអស់គ្នា ម៉ាក់្រតូវការឱ្យកូនេធ្វើជា
វីរនារីរបស់ម៉ាក!់»



4

យប់េនោះ សារ៉ាេគងមិនលក់េសោះ
នាងគិតថានាងមិនែមនជាវីរនារីអ្វី
េទ។ សារ៉ាមិនសប្បាយចិត្តេសោះ នាង
ចង់េទៅេរៀន ែតសាលា្រតូវបានបិទ។
នាងចង់ជួបមិត្តភក្តិរបស់នាង ែតការ
ជួបជុំគ្នាមិនែមនជាេរឿងែដលមាន
សុវត្ថិភាពេទ។ សារ៉ាពិតជាចង់ឱ្យវីរុស
កូរ៉ូណារលាយបាត់ េហើយឈប់យាយី
ពិភពេលោកេទៀត។
សារ៉ានិយាយខ្សឹបៗម្នាក់ឯងេដោយ
បិទែភ្នកេគងថា៖ «វីរជនែតង
មានសមត្ថភាពពិេសស េតើខ្ញុំមាន
សមត្ថភាពពិេសសអ្វីេទៅ?»
េពលេនោះ្រសាប់ែតមានសំេឡង្រសទន់
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មួយេហៅេឈ្មោះសារ៉ាពីទីងងឹត។
សារ៉ាខ្សឹបសួរ៖ «អ្នកណាហ្នឹង?»
សំេឡងេនោះក៏សួរថា៖ «េតើអ្នក្រតូវការ
អ្វីេដើម្បីក្លាយជាវីរនារីបាន?»
«ខ្ញុំ្រតូវការវិធីមួយេដើម្បី្របាប់កុមារ
ទូទាំងពិភពេលោកពីវិធីែដលេគអាច
ការពារខ្លួនឯងបាន ដូេច្នះេគអាច
ការពារអ្នកដៃទេផ្សងេទៀតបាន។»
សំេឡងេនោះក៏សួរបន្ត៖ «ឣ៊ីចឹងេតើឯង
្រតូវការឱ្យខ្ញុំជួយអ្វ?ី»
«ខ្ញុំ្រតូវការរបស់ម្យ៉ាងេដើម្បីអាច
េហោះេហើរបាន និងរបស់ម្យ៉ាងេទៀត
ែដលមានសំេឡងខ្លាំងៗ»
រំេពចេនោះ ្រសាប់ែតមានរបស់អស្ចារ្យ
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មួយេហោះេទៅក្នុងពន្លឺ្រពះចន្ទ...វឹប...
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សារ៉ាសួរទាំងភ្ញាក់ថា៖ «ឯងជា
អ្នកណា?»
«ខ្ញុំេឈ្មោះ អារីអូ»
«ខ្ញុំមិនែដលស្គាល់ អារីអូណាេទ!»
«ខ្ញុំេនៅទីេនះយូរេហើយ ខ្ញុំមកពីក្នុងចិត្ត
របស់ឯង»
«មានឯង ឣ៊ីចឹងខ្ញុំអាច្របាប់កុមារ
េនៅក្នុងពិភពេលោកេនះពីវីរុសកូរ៉ូណា
បានេហើយ!» សារ៉ានិយាយ «ខ្ញុំក៏អាច
ក្លាយជាវីរនារីបានែដរ...ប៉ុែន្ត... េតើវា
មានសុវត្ថិភាពេទក្នុងការេធ្វើដំំេណើរ េបើ
មានវីរុសកូរ៉ូណាែបបេនះ?»
អារីអូតបថា៖ «េបើឯងមានខ្ញុំ គ្មានអ្វី
អាចយាយីឯងបានេទ!»
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សារ៉ាក៏ហក់េឡើងេលើខ្នងរបស់អារីអូ។
ពួកេគទាំងពីរក៏េហោះេចញពីបង្អួច
បន្ទប់េគងរបស់សារ៉ា េទៅក្នុងៃផ្ទេមឃ។
ពួកេគេហោះេទៅកាន់ផ្កាយ េហើយ
និយាយសួស្តីេទៅកាន់្រពះចន្ទ។
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េនៅេពល្រពះអាទិត្យរះ ពួកេគក៏បាន
សំចតេលើវាលខ្សាច់ជិតពីរ៉ាមីត។
កែន្លងេនោះមានេក្មងៗមួយ្រកុមតូច
កំពុងេលងជាមួយគ្នា ពួកេគេសើច
ក្អាកក្អាយ េហើយេលើកៃដបក់េទៅកាន់
សារ៉ា និងអារីអូ េហើយេក្មង្របុសម្នាក់
ក៏បាននិយាយថា៖ «សួស្តី ខ្ញុំេឈ្មោះ
សាឡឹម។ េតើឯងកំពុងេធ្វើអ្វីហ្នឹង?
សូមេទោសផងខ្ញុំមិនអាចេទៅជិតឯងេទ
េយើង្រតូវេនៅឱ្យឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងតិចមួយ
ែម៉្រត។»
សារ៉ាក៏ែ្រសកេទៅវិញថា៖ «្រតូវេហើយ
េនះជាេហតុផលែដលខ្ញុំមកទីេនះ។ ខ្ញុំ
េឈ្មោះសារ៉ា េហើយេនះអារីអូ។ េតើឯង
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ដឹងេទ េក្មងៗអាចជួយឱ្យអ្នកជិតខាង
មិត្តភក្តិ ឪពុកម្តាយ និងេលោកតា
េលោកយាយរបស់េគ មានសុវត្ថិភាព
ពីវីរុសកូរ៉ូណាបាន? េយើង្រតូវលាងៃដ
ជាមួយសាប៊ូ និងទឹក!»
សាឡឹមញញឹមេហើយតបថា៖ «ពួក
េយើងដឹងេហើយ។ េពលេយើងឈឺ េយើង
ក្អកក្នុងែកងៃដរបស់េយើង។ េយើង
េលើកៃដបក់ ឬសំពះជំនួសឱ្យការ
ចាប់ៃដ។ េយើងព្យាយាមេនៅក្នុងផ្ទះ
ប៉ុែន្តទី្រកុងរបស់េយើងមានមនុស្ស
េ្រចើនណាស់ មិនែមន្រគប់គ្នាសុទ្ធែត
េនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់េទ។»
អារីអូក៏បែន្ថមថា៖ «្របែហលជា
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ខ្ញុំអាចជួយបាន។ ពួកេគមិនអាច
េមើលេឃើញវីរុសកូរ៉ូណាេទ ប៉ុែន្តពួកេគ
អាចេមើលេឃើញខ្ញុំ។ េឡើងមក!ប៉ុែន្ត
ឯង្រតូវអង្គុយម្ខាងម្នាក់ៃនស្លាបរបស់ខ្ញុំ
េ្រពោះវាមានចម្ងាយមួយែម៉្រតពីគ្នា។»
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អារីអូេហោះេទៅេលើេមឃ ជាមួយសា
ឡឹម និងសារ៉ាេលើស្លាបទាំងពីររបស់
វា។ វាេហោះកាន់ទី្រកុង េដោយសាឡឹម
ែ្រសក្របាប់េក្មងៗេនៅតាមផ្លូវថា៖ «សូម
េទៅ្របាប់ឪពុកម្តាយរបស់ឯងថា េយើង
មានសុវត្ថិភាពបំផុតេពលេនៅក្នុងផ្ទះ។
េយើងអាចែថរក្សាគ្នាបានល្អបំផុតេដោយ
េនៅក្នុងផ្ទះ។»
មនុស្សម្នា ភ្ញាក់េផ្អ់ើលនឹងអ្វីែដលេគ
បានេឃើញ។ ពួកេគយល់្រពមេហើយ
ចូលេទៅក្នុងផ្ទះរបស់េគ។
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អារីអូ បន្តេហោះេលើេមឃ ឯសាឡឹមក៏
បន្តែ្រសកេដោយក្តីរីករាយ។ អ្នកដំេណើរ
េលើយន្តេហោះបានេឃើញពួកេគេហោះ
េលើេមឃេដោយភ្ញាក់េផ្អើល។ «ពួកេគ
នឹង្រតូវបញ្ឈប់ការេធ្វើដំេណើរឆាប់ៗេនះ
េហើយ េ្រពោះែត្រគប់្របេទសកំពុងែត
បិទការេចញចូលតាម្រពំែដន េហើយ
ពួកេគគួរែតេនៅមួយកែន្លងជាមួយនឹង
មនុស្សជាទី្រសលាញ់របស់េគ។»
សារ៉ានិយាយថា៖ «មានេរឿងជាេ្រចើន
្រតូវផ្លាស់ប្តូរ េពលខ្លះខ្ញុំពិតជាភ័យខ្លាច
ណាស់!»
អារីអូក៏តបថា៖ «េពលែដលអ្វីៗ្រតូវ
ផ្លាស់ប្តូរ េធ្វើឱ្យេយើងមានអារម្មណ៍
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ភ័យខ្លាច និង្រចបូល្រចបល់ែបបេនះ
េហើយ។ េនៅេពលខ្ញុំខ្លាច ខ្ញុំព្យាយាម
ដកដេង្ហើមមួយៗេហើយែវងៗ» អារីអូក៏
សួរសាឡឹម និងសារ៉ាថា៖ «េតើឯងេធ្វើ
យ៉ាងណាេដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍េពលឯង
ខ្លាច?»
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សារ៉ាេឆ្លើយ៖ «ខ្ញុំព្យាយាមគិតដល់
មនុស្សែដលអាចែថរក្សាខ្ញុំ។»
សាឡឹមក៏តបថា៖ «ខ្ញុំគិតដល់េលោកតា
េលោកយាយរបស់ខ្ញុំ។ េយើងែតងែត
េទៅេលងពួកគាត់េពលចុងសប្តាហ៍ ខ្ញុំ
នឹកពួកគាត់ណាស់ ែតខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិន
គួរឱបពួកគាត់េទ េ្រពោះថាខ្ញុំអាចចម្លង
វីរុសកូរ៉ូណាឱ្យគាត់បាន។»
សារ៉ាក៏សួរថា៖ «ចុះឯងអាចទូរសព្ទេទៅ
ពួកគាត់បានេទ?»
សាឡឹមក៏េឆ្លើយថា៖ «ពួកគាត់ទូរសព្ទ
មករកេយើងេរៀងរាល់ៃថ្ង េហើយខ្ញុំ
ែតងែត្របាប់គាត់ពីេរឿងរ៉ាវនានា វាេធ្វើ
ឱ្យពួកេយើងមានអារម្មណ៍ធូរ្រសាល។»
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អារីអូេឆ្លើយថា៖ «ជាេរឿងធម្មតាេទ ែដល
េយើងនឹកដល់មនុស្សជាទី្រសលាញ់
របស់េយើង េពលែដលេយើងមិនអាច
ជួបពួកេគបានេនោះ។ េនះបង្ហាញថា
េយើងបារម្ភពីពួកេគ។ េតោះឥលូវេយើង
ចង់េទៅជួបវីរជនេផ្សងៗេទៀតេទ?»
សារ៉ា និងសាឡឹម៖ «េតោះេយើង!»
អារីអូ៖ «ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់េឈ្មោះសា
សា េគមានសមត្ថភាពពិេសសម្យ៉ាង។»
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ពួកេគក៏សំចតេលើដីក្នុងភូមិតូចមួយ។
េពលែដលេក្មង្រសីម្នាក់កំពុងេបះ
ផ្កា បានេឃើញ អារីអូ នាងក៏បាន
ែ្រសកេហៅ៖ «អារីអូ!» «េយើង្រតូវេនៅឱ្យ
ឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងតិចមួយែម៉្រត ឣ៊ីចឹងខ្ញុំ
នឹងឱបឯងតាមខ្យល់។ េតើឯងមកទីេនះ
េដើម្បីអ្វ?ី»
អារីអូតប៖ «សាសា ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា
ដូចបានឱបឯងែមនែទនឣ៊ីចឹង។ ពិតជា
ល្អែមនែដលេយើងអាចេ្របើពាក្យសម្តី
េដើម្បីបង្ហាញពីការនឹករឮក។ ខ្ញុំពិតជា
ចង់ឱ្យមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដឹងអំពីសមត្ថភាព
ពិេសសរបស់ឯងណាស!់»
សាសាក៏សួរ៖ «េតើអ្វីេទៅជាសមត្ថភាព
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ពិេសសរបស់ខ្ញុំេនោះ?»
អារីអូក៏តបថា៖ «តាំងពីសមាជិក
្រគួសារឯងម្នាក់ឈឺ ឯងែតងែតេនៅផ្ទះ
មិនែដលេចញេទៅណាេទ េ្រពោះឯង
មិនចង់ចម្លងវីរុសកូរ៉ូណាេទៅអ្នកដៃទ
េទៀត។»
សាសាក៏យល់្រសបថា៖ «អ!ូ គឺ
ពុករបស់ខ្ញុំ។ គាត់ស្រមាកេនៅក្នុង
បន្ទប់េគងរហូតដល់គាត់ជាពីជំងឺ
វិញ។»
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សាសាក៏បន្តថា៖ «ែតវាក៏មិនពិបាក
ប៉ុន្មានែដរ។ ពីដំបូងេនៅផ្ទះរហូត
ែបបេនះ េធ្វើឱ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចែម្លក
ែតឥលូវេនះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធម្មតា
វិញេហើយ។ េយើងនាំគ្នាេលងែល្បង
េធ្វើម្ហូប ដាំដំណាំ និងហូបបាយជុំគ្នា។
បង្របុសរបស់ខ្ញុំ និងខ្ញុំរាំជាមួយគ្នា
េទៀតផង។ េយើងេនៅែតអាចបន្ត
េរៀនសូ្រតបាន េដោយការអានេសៀវេភៅ
ពីេ្រពោះថា េពលខ្លះខ្ញុំពិតជានឹកសាលា
ណាស់។»
អារីអូតប៖ «វាពិតជាមិនងាយ្រសួល
េទ ប៉ុែន្តឯងបានរកវិធីេដើម្បីែកអផ្សុក
និងេលងសប្បាយជាមួយ្រគួសាររបស់
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ឯងេនៅផ្ទះ។ ឯងពិតជា ជាវីរនារីរបស់ខ្ញុំ
ែមន!»
សាឡឹមឆ្ងល់ថា៖ «ចុះឯងធ្លាប់េឈ្លោះ
ជាមួយ្រគួសារឯងេទ?»
«េពលខ្លះេយើងក៏េឈ្លោះគ្នាែដរ ប៉ុែន្ត
េយើង្រតូវេធ្វើចិត្តអត់ធ្មត់ ព្យាយាម
ែស្វងយល់និងអត់ឱនឱ្យគ្នា និង
ឆាប់និយាយសូមេទោស។ វាគឺជា
សមត្ថភាពពិេសសមួយ ពីេ្រពោះវា
អាចេធ្វើឱ្យខ្ញុំ និង្រគួសារមានអារម្មណ៍
្របេសើរេឡើង។ េពលខ្លះខ្ញុំក៏្រតូវការ
េពលេវលាផ្ទាល់ខ្លួនែដរ។ ខ្ញុំចូលចិត្ត
េ្រចៀង និងរាំែតម្នាក់ឯង។ េហើយ
េពលខ្លះ ខ្ញុំក៏ទូរសព្ទេទៅរកមិត្តភក្តិេដើម្បី
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និយាយេលង។» សាសាតប។
សារ៉ាក៏សួរបែន្ថម៖ «អារីអូ! ចុះអ្នក
េផ្សងេទៀតែដលេនៅឆ្ងាយពីផ្ទះ ឬមិន
មានផ្ទះេនោះ?»
«ពិតជាសំណួរល្អ! េតោះេយើងេទៅេមើល
បន្តេទៀត។» អារីអូេឆ្លើយ។
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ពួកេគក៏លា សាសា េហើយេហោះ
េចញេទៅម្តងេទៀត។
ខ្យល់ក៏ចាប់េផ្តើមេឡើងកេម្តៅ េពល
ពួកេគសំចតេលើេកោះែដលហ៊ុមព័ទ្ធ
េដោយសមុ្រទ។
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ពួកេគក៏េឃើញជំរំមួយែដលេពញេទៅ
េដោយមនុស្ស។ មានេក្មង្រសីម្នាក់
េឃើញពួកេគ េហើយបក់ៃដពីចម្ងាយ។
«សួស្តី អារីអ!ូ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់
ែដលបានជួបឯងម្តងេទៀត។ ខ្ញុំនិយាយ
ជាមួយឯងពីចម្ងាយ េ្រពោះថាេយើង
្រតូវរក្សាគម្លាតយ៉ាងេហោចណាស់មួយ
ែម៉្រតពីគ្នា។ ែតខ្ញុំក៏ចង់ស្គាល់មិត្តភក្តិ
របស់ឯងែដរ។ ខ្ញុំេឈ្មោះលីឡា»
«សួស្តី លីឡា។ ខ្ញុំេឈ្មោះសារ៉ា េហើយ
េនះគឺសាឡឹម ជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ។
េមើលេទៅ ឯងក៏កំពុងការពារខ្លួនឯងពី
វីរុសកូរ៉ូណាែដរែមនេទ? េតើឯងបាន
េធ្វើអ្វីខ្លះេទៀតេដើម្បីការពារខ្លួន?»
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លីឡាក៏ែ្រសកេទៅវិញថា៖ «េយើង
លាងៃដជាមួយសាប៊ូ និងទឹក។»
សាឡឹមបែន្ថមថា៖ «ចុះឯងមានក្អកក្នុង
ែកងៃដេទ?»
លីឡាែ្រសកសួរថា៖ «េតើឯងអាចជួយ
បង្ហាញឱ្យខ្ញុំេមើលបន្តិចេទ?» សាឡឹមក៏
េធ្វើកាយវិការបង្ហាញ។
លីឡាបន្ត៖ «ពួកេយើងកំពុងតាំងចិត្ត
ស្ងប់ និងក្លាហាន ប៉ុែន្តខ្ញុំកំពុងបារម្ភ
ពីេរឿងមួយ។ ខ្ញុំឮថាមានមនុស្សម្នាក់
ស្លាប់ េតើជាការពិតេទ ែដលមនុស្សអាច
ស្លាប់េដោយសារឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណា?»
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អារីអូ ដកដេង្ហើមធំេហើយអង្គុយចុះ។
«ពិតែមនេហើយ! វាពិតជាចែម្លក
ណាស់។ អ្នកខ្លះមិនមានអារម្មណ៍ឈឺ
អ្វីេសោះ ប៉ុែន្តអ្នកខ្លះឈឺខ្លាំង េហើយ
អាចស្លាប់េទៀតផង។ អ្នកែដលមានជំងឺ
្របចាំកាយ្រសាប់ អាចនឹងឈឺធ្ងន់។»
«េពលែដលឯងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច
សូមឯងគិតដល់កែន្លងមួយែដលឯង
អាចមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាព។ េតោះ
នាំគ្នាសាកគិតជាមួយគ្នា!»
អ្នកទាំងអស់គ្នានាំគ្នាេធ្វើតាម អារីអូ។
អារីអូបានឱ្យពួកេគបិទែភ្នក េហើយ
្រសៃមពីកែន្លងមួយែដលអាចឱ្យពួកេគ
មានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាព។
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«ចូរេផ្តោតអារម្មណ៍េលើេពលមួយែដល
េយើងមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាព។» អារី
អូ្របាប់ពួកេគឱ្យគិតពី អារម្មណ៍មួយ
េពលែដលពួកេគេនៅទីកែន្លងសុវត្ថិភាព
េនោះ ក្លិនេនៅកែន្លងែដលមានសុវត្ថិភាព
េនោះ និងមនុស្សែដលេគចង់និយាយ
ជាមួយក្នុងបរិយាកាសេនោះ។
«េពលែដលេយើងភ័យខ្លាច េយើង
អាច្រសៃមនិងគិតពីកែន្លងែដលមាន
សុវត្ថិភាព។» «េនះគឺជា សមត្ថភាព
ពិេសសរបស់េយើង។ េហើយពួកេយើង
អាច្របាប់េរឿងេនះេទៅមិត្តភក្តិ និង
្រកុម្រគួសាររបស់េយើង។ ឯង្រតូវចាំ
ថា ខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយនិងបារម្ភពីឯង េហើយ
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មនុស្សជាេ្រចើនេទៀតក៏កំពុងគិតពីឯង
ដូចគ្នា»
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លីឡាក៏និយាយថា៖ «េយើងសុទ្ធែត
ខ្វល់ខ្វាយពីគ្នា។»
«្រតូវេហើយ លីឡា!» អារីអូនិយាយ។
«េយើងសុទ្ធែតអាចបារម្ភ និងខ្វល់ខ្វាយ
ពីគ្នា មិនថាេយើងេនៅទីណាេទ។» «លី
ឡា េតើឯងចង់ចូលរួមការេធ្វើដំេណើរេទៅ
កែន្លងចុងេ្រកោយជាមួយេយើងេទ?»
លីឡាក៏េទៅជាមួយមិត្តភក្តិថ្មីរបស់
នាង។
ពួកេគេហោះេទៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ េបើ
េទោះបីជាមិនមានអ្នកណានិយាយអ្វី លី
ឡាក៏អាចដឹងថា មិត្តភក្តិថ្មីរបស់នាង
សុទ្ធែត្រសលាញ់ និងបារម្ភពីនាង។
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អារីអូចុះសំចតេនៅក្នុង្រកុងតូចមួយ
ែដលមានេក្មងៗកំពុងេលងែក្បរទេន្ល។
េក្មងក៏បក់ៃដ េហើយែ្រសកដំណាលគ្នា
ថា ៖ «អារីអ!ូ»
«សួស្តី គីម។»
«េនះគឺមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ។ ពួកេគធ្លាប់
េកើតជំងឺកូរ៉ូណា េហើយពួកេគក៏បាន
ជាសះេស្បើយែដរ។ »
សាឡឹមសួរថា៖ «េតើវាមានសភាព
យ៉ាងណាែដរ?»
គីមេឆ្លើយ៖ «ខ្ញុំធ្លាប់ក្អក និងេក្តៅខ្លួន
ខ្លះ។ េពលេនោះ ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍
អស់កម្លាំង េហើយមិនចង់េធ្វើអ្វីទាំងអស់
ប៉ុន្មានៃថ្ងេនោះ។ ប៉ុែន្តខ្ញុំបានេគង
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និងស្រមាកេ្រចើន។ ្រគួសាររបស់ខ្ញុំ
ជាអ្នកេមើលែថខ្ញុំ។ ឪពុកម្តាយ និង
េលោកតាេលោកយាយរបស់ពួកេយើង
ខ្លះក៏្រតូវេទៅមន្ទីរេពទ្យ។ េពទ្យ និង
គិលានុបដ្ឋាក ចិត្តល្អេមើលែថនិង
ព្យាបាលពួកគាត់។ អ្នកភូមិរបស់េយើង
ក៏បានជួយេមើលែថេយើងេនៅឯផ្ទះ។
ប៉ុន្មានសប្តាហ៍េ្រកោយមក ពួកេយើងក៏
ជាសះេស្បើយ។ »
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េក្មងម្នាក់េទៀតក៏និយាយថា ៖ «ខ្ញុំជា
មិត្តភក្តិរបស់គីម។ េទោះបីជាគីមធ្លាប់
ឆ្លងជំងឺកូរ៉ូណាក៏េដោយ ក៏ពួកេយើង
េនៅែតជាមិត្តភក្តិ េបើេទោះបីជាេយើងមិន
អាចជួបគ្នាក៏េដោយ ក៏ខ្ញុំេនៅែតបារម្ភពី
គីម។ េយើងសប្បាយចិត្តណាស់ែដល
េយើងអាចេលងជាមួយគ្នាម្តងេទៀត
បាន។»
«ជាមិត្តភក្តិ អ្វីែដលេយើងអាចេធ្វើបាន
េនោះគឺ ការការពារគ្នាេទៅវិញេទៅមក។ 
េបើេទោះបីជា េយើង្រតូវេនៅឆ្ងាយពីគ្នា
មួយរយៈក៏េដោយ។»
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លីឡាបែន្ថមថា៖ «េយើងអាចេធ្វើេរឿង
ទាំងេនះស្រមាប់គ្នា។»
«ៃថ្ងណាមួយ េយើងនឹងអាចេលង
ជាមួយគ្នាម្តងេទៀត និង្រតឡប់េទៅ
សាលាវិញដូចធម្មតា។» សាឡឹម
បែន្ថម។
យប់កាន់ែតេ្រជៅ សារ៉ា និងមិត្តភក្តិ
ក៏្រតូវលាគ្នា្រតឡប់េទៅផ្ទះេរៀងខ្លួន។
ពួកេគសន្យាថា ពួកេគនឹងមិនបំេភ្លច
ការេធ្វើដំេណើរផ្សង្រពងមួយេនះេទ។
សារ៉ា មិនសប្បាយចិត្តែដលពួកេគ្រតូវ
ែបកគ្នាមួយរយៈេពលេនោះេទ ប៉ុែន្តនាង
ចងចាំអ្វីែដល គីមបាននិយាយ។ «េបើ
េទោះបីជាេយើងមិនអាចជួបគ្នា េនោះមិន
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មានន័យថា េយើងនឹងឈប់្រសលាញ់
និងបារម្ភពីគ្នាេនោះេទ។»
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អារីអូ បានជូនពួកេក្មងៗេទៅផ្ទះរបស់
ពួកេគវិញ េហើយចាំដល់សារ៉ាេគងលក់
េទើបេគចាកេចញ។
សារ៉ា សួរ អារីអូថា៖ «េតើេយើងអាច
េដើរេលងម្តងេទៀតេនៅៃថ្ងែស្អកេទ?»
«មិនបានេទ ឥលូវេនះឯង្រតូវេនៅជា
មួយ្រគួសាររបស់ឯង។ សូមចងចាំ
េរឿងរ៉ាវរបស់េយើង។ េយើងអាចការពារ
មនុស្សជាទី្រសលាញ់ េដោយការ
លាងៃដឱ្យស្អាត និងេនៅផ្ទះ។ ខ្ញុំនឹង
មិនេទៅណាេទ។ ឯងនឹងេឃើញខ្ញុំ
េពលែដលឯងគិតដល់ ទីកែន្លងែដល
សុវត្ថិភាពរបស់ឯង។»
សារ៉ា ខ្សឹប្របាប់ អារីអូ ថា៖ «ឯងជា
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វីរបុរសរបស់ខ្ញុំ។»
«សារ៉ា ឯងក៏ជាវីរនារីរបស់ខ្ញុំ និងរបស់
មនុស្សែដល្រសលាញ់ឯងដូចគ្នា។»
អារីអូ តប។
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សារ៉ា ក៏េគងលក់។ េពលែដលនាងភ្ញាក់
េឡើងៃថ្ងបន្ទាប់ អារីអូ មិនេនៅទីេនោះ
េទ។ នាងបានេទៅរក អារីអូ េនៅកែន្លង
សុវត្ថិភាព ដូចែដលេគបាននិយាយ
គ្នា។ បន្ទាប់មកេគក៏គូរអ្វីទាំងអស់
ែដលេគបានដឹងពីដំេណើរផ្សងេ្រពង
របស់េគ។
សារ៉ា រត់េទៅរកម្តាយរបស់េគ េហើយ
្របាប់គាត់ពីអ្វីៗទាំងអស់។
«ម៉ាក!់ េយើង្រគប់ៗគ្នាសុទ្ធែតអាចជួយ
អ្នកជុំវិញខ្លួនេយើងឱ្យមានសុវត្ថិភាព
ទាំងអស!់» «ខ្ញុំបានជួបវីរបុរស និង
វីរនារីជាេ្រចើន!»
«្រតូវណាស់ កូនសម្លាញ!់» «វីរជន
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េផ្សងៗេទៀត ែដលមានដូចជា្រគូេពទ្យ
និង គិលានុបដ្ឋាក សុទ្ធែតកំពុង
ជួយការពារឱ្យេយើងទាំងអស់គ្នាមាន
សុវត្ថិភាព ពីវីរុសកូរ៉ូណា។ កូនក៏បាន
រំឮកម៉ាក់ថា េយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធែត
ជា វីរជន។ េហើយសារ៉ា ជាវីរនារីធំបំផុត
របស់ម៉ាក!់»
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The making of ”My Hero is
You” This book was a project
developed by the Inter-
Agency Standing Committee
Reference Group on Mental
Health and Psychosocial
Support in Emergency
Settings (IASC MHPSS RG).
The project was supported
by global, regional and
country based experts from
Member Agencies of the
IASC MHPSS RG, in addition
to parents, caregivers,
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teachers and children in 104
countries.

A global survey was
distributed in Arabic,
English, Italian, French
and Spanish to assess
children’s mental health and
psychosocial needs during
the COVID-19 outbreak.
A framework of topics to
be addressed through the
story was developed using
the survey results. The
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book was shared through
storytelling to children in
several countries affected by
COVID-19.

Feedback from children,
parents and caregivers was
then used to review and
update the story. Over 1,700
children, parents, caregivers
and teachers from around
the world took the time to
share with us how they were
coping with the COVID-19
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pandemic.

A big thank you to these
children, their parents,
caregivers and teachers
for completing our surveys
and influencing this story.
This is a story developed for
and by children around the
world. This IASC MHPSS RG
acknowledge Helen Patuck
for writing the story script
and illustrating this book.
©IASC, 2020.
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This publication was
published under the
Creative
Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike
3.0 IGO license (CC BY-
NC-SA 3.0 IGO; https://
creativecommons.org/
licenses/by-nc-sa/3.0/igo).
Under the terms of this
licence, you may reproduce,
translate and adapt this
Work for non-commercial
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purposes, provided the
Work is appropriately cited.

Note for translations: This
translation/adaptation
was not created by the
Inter-Agency Standing
Committee (IASC). The
IASC is not responsible for
the content or accuracy
of this translation. The
original English edition
”Inter-Agency Standing
Committee. My Hero is You:
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How Kids Can Fight COVID-
19! Licence: CC BY-NC-SA
3.0 IGO shall be the binding
and authentic edition.
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