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េនៅឯែដនដីវីរុស មាន្រគួសារដ៏គួរឱ្យ
ខ្លាចមួយរស់ េនៅេឈ្មោះថា េមេរោគកូរ៉ូ
ណា។
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នារដូវ្រតជាក់ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ មាន
េមេរោគថ្មីមួយបានចាប់កំេណើតក្នុង
្រគួសារេនះ។ ពួកេគបានដាក់េឈ្មោះវា
ថា កូរ៉ូណា ជាប់ស្អិត។
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េពលធំេឡើងកាលណា ជាប់ស្អិត
បានឮែតេរឿងអា្រកក់ៗដ៏គួរឱ្យខ្លាចអំពី
បុព្វបុរសខ្លួន។ វាក៏បានស្ដាប់ឮចាស់ៗ
េនៅក្នុង្រគួសារវានិយាយគ្នាអំពីជំងឺកាច
សាហាវដ៏គួរឱ្យខ្លាចេផ្សងៗ ែដលជាគូ
្របែជងរបស់ពួកេគផងែដរ...
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...ជំងឺផ្ដាសាយេអស៉្បាញឆ្នាំ១៩១៨។
គូ្របែជងមួយេនះ្រតូវបានេគស្គាល់
ថាជាជំងឺផ្ដាសាយរាតត្បាតដ៏សាហាវ
បំផុតេនៅឆ្នាំ១៩១៨ ែដលបានឆ្លង
និងឆក់យកជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់
េនៅក្នុងពិភពមនុស្ស។ គ្មានសមាជិក
ណាម្នាក់ក្នុង្រគួសារជាប់ស្អិត អាច
្របែជងយកឈ្នះេលើចំនួនអ្នកស្លាប់
េដោយសារជំងឺផ្ដាសាយរាតត្បាតេនះ
បានេឡើយ។
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រហូតដល់េពល ជាប់ស្អិត ចូល
មកដល់។ វាបានគិតថា វា្រតូវែតេធ្វើឱ្យ
មនុស្សទាំងអស់ភ័យខ្លាចចំេពោះ្រកុម
្រគួសារវាម្ដងេទៀត។ ”្រគួសាររបស់ខ្ញុំ
ធ្លាប់ែតល្បីេឈ្មោះខាងសម្លាប់ជីវិត
មនុស្ស។ ខ្ញុំ្រតូវ ែតេធ្វើឱ្យបាន! ខ្ញុំនឹង
ចម្លងមនុស្សរាប់លាននាក់ េហើយ
្រគួសារខ្ញុំនឹងមានេមោទនភាពចំេពោះខ្ញុំ
” ។
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ជាប់ស្អិត បានរត់េចញពីែដនដីវីរុស
េដោយមិន្របាប់នរណាទាំងអស់។ វា
បាននឹកេឃើញដល់េរឿងេជោគជ័យដ៏
អស្ចារ្យេនៅេពលវា្រតលប់មកផ្ទះវិញ
ែថមេទៀតផង។
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វាបានេធ្វើដំេណើរយ៉ាងែវងឆ្ងាយ េហើយ
ទីបំផុតវាក៏បានេទៅដល់េគោលេដៅ
គឺែដនដីសរីរាង្គ។ ែដនដីសរីរាង្គ
េពោរេពញេទៅេដោយសរីរាង្គជាេ្រចើន។
េមដឹកនាំេនៅទីេនោះគឺែភ្នក ៃដ ្រចមុះ
មាត់ និងេបះដូង េហើយតួនាទីសំខាន់
បំផុតរបស់ពួកេគ គឺ្រតូវការពារសួតដ៏
ទន់េខ្សោយ។
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ដំណឹងអំពីការមកដល់របស់ ជាប់ស្អិត
បានបង្កការភ័យខ្លាចេនៅែដនដី
សរីរាង្គ។ ពួកេគ្រសៃមដល់សំេឡង
េសើចលាន់រំពងដ៏គួរឱ្យខ្លាចតាម្រពំែដន
ៃនែដនដីសរីរាង្គ េហើយសរីរាង្គទាំងអស់
ភ័យេឡើងញ័រខ្លួន។
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”េរឿងេនះ នឹងក្លាយជាបញ្ហាធំមិនខាន
េទ! េតើេយើង្រតូវេធ្វើយ៉ាងណាេដើម្បី
ទប់ស្កាត់កុំឱ្យេមេរោគចូលមកក្នុងែដនដី
សរីរាង្គបាន?” ្រចមុះ បាននិយាយ
េដោយក្ដីភ័យខ្លាច។
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មាត់បាននិយាយថា ”េតើេយើងេធ្វើ
យ៉ាងណាេទើបអាចរួចជីវិតពីសមរភូមិ
េនះ?! ពួកេយើង្រតូវែតការពារសួតឱ្យ
បាន េ្រពោះ នាងមិនអាចទប់ទល់នឹង
ការវាយ្របហារេនះបានេទ។”
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សំជាសាប៊ូលាងៃដ បាននិយាយថា ”កុំ
បារម្ភ! េមេរោគេនោះមិនអាចេធ្វើអ្វីេយើង
េទ!” ពួកេគទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់េផ្ដើម
េធ្វើការ។
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អានតូនី ជាទឹកអាល់កុល បាន្របាប់
េទៅៃដថា ”កុំប៉ះពាល់អ្វីទាំងអស!់ ឯង
្រតូវែតរក្សាអនាម័យខ្លួនឯងជានិច្ច។”
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សំ ជាសាប៊ូលាងៃដ ក៏បានបន្តថា ”
្រចមុះ! ឯង្រតូវែតកណ្ដាស់ដាក់្រកដាស
ជូតមាត់ជានិច្ច! ែបបេនះតំណក់
សារធាតុរាវតូចៗរបស់ឯងមិនខ្ទាត
េផ្ដសផ្ដាសេទ។”
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សាប៊ូ និងទឹកអាល់កុល បាន្របាប់េទៅ
មាត់ថា ”ឯង្រតូវផឹកទឹក និងញុាំបែន្ល
ែផ្លេឈើជា ្របចា!ំ”
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ៃដ មិនអាច្រទាំេនៅេស្ងៀមបានេទ។
ពួកេគេចះែតចង់ប៉ះេនះ ប៉ះេនោះ
មិនឈប់ ពិេសសចង់េឈោងេទៅឱប
មិត្តរបស់ពួកេគ។ ៃដទាំងពីរ បាន
និយាយថា ”ពួកេយើងមិនអាច្រទាំ
បានេទៀតេទ! ពួកេយើងពិបាកេធ្វើតាម
ណាស់!”
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អាល់កុល និងសាប៊ូលាងៃដ បាន
េកោះេហៅមិត្តជំនាញខាងសម្អាតឯេទៀត
មកែដរ។ ពួកេគទាំងអស់គ្នា បានេរៀបចំ
ឧបករណ៍េរៀងៗខ្លួន េដើម្បី្របុងេ្របៀប
ទប់ទល់។ ពួកេគ្រតូវបានបញ្ជាឱ្យបិទ
្រពំែដនទាំងអស់េដើម្បីរារាំងកុំឱ្យេមេរោគ
ចៃ្រងដ៏គួរឱ្យស្អប់ចូលមកក្នុងែដនដី
សរីរាង្គបាន។ ទឹកអាកុល បាននិយាយ
ថា ”ពួកេយើងមកដល់េហើយ េតោះ!
្របញាប់េឡើង!”
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េនៅេពលមកដល់្រពំែដន ពួកេគបាន
ជួបេមេរោគចែម្លករូបរាងអា្រកក់មួយ។
ជាប់ស្អិត បាននិយាយថា ” ថាេទៅ
េមើល េតើេយើងជាអ្នកណា?”
សាប៊ូ បានេពោលថា ”អ!ូ ឯងគឺជា
េមេរោគដ៏សាហាវែដលសរីរាង្គកំពុង
និយាយេនោះេហើយ!”
ជាប់ស្អិត បានតបថា ”គឺជំងឺសារស៍
ជំនាន់ទី២ ែតមួយគត!់”
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្រកុមសម្អាតទាំងអស់បាន្របយុទ្ធ
ជាមួយ ជាប់ស្អិត េដោយេ្របើអាវុធ
កម្ចាត់េមេរោគរបស់ខ្លួន។ ប៉ុែន្ដ ជាប់ស្អិត
ខ្លាំងពិបាកទប់ទល់ណាស់។ ្រកុម
សម្អាត ្រតូវបានជាប់អន្ទាក់ ប៉ុែន្ដពួកេគ
្រតូវេធ្វើយ៉ាងណាមិនឱ្យ ជាប់ស្អិត ឆ្លង
ចូលបានេឡើយ។ ពួកេគ្រតូវែតការពារ
សួត។
”ពួកេយើងគ្មានជេ្រមើសណាេ្រកៅពី
្រតូវ្របយុទ្ធជាមួយវាេទ” អាកុលបាន
និយាយ។
េនៅេពល ជាប់ស្អិត បានមកទំេលើៃដ
ទាំងពីរ វាក៏ចាប់េផ្ដើមេតោងេឡើង ប៉ុែន្ដ
វាមិនអាចេនៅទីេនោះបានយូរេទ។ ៃដ
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ទាំងពីរ បានែ្រសកថា ”អានតូនី ពួក
េយើង្រតូវការឯង!”
អានតូនី បានបាញ់េ្រសោចទឹក
អាល់កុល៧០% េចញពីេលើក្បាល
របស់វា។
”សំ ខ្ញុំ្រតូវការឯងជួយ!” អាល់កុល
ែ្រសក។
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សាប៊ូលាងៃដ ក៏្របញាប់្របញាល់
ទប់ទល់េដោយេ្របើពពុះសម្លាប់េមេរោគ
ដ៏ខ្លាំងក្លាេចញពីរាងកាយរអិលរបស់
ខ្លួន។ ជាប់ស្អិត បានដកថយ។ ខ្លួនវា
្រតូវេសើមេជោកេដោយអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លា
របស់េភ្លើងធំបំផ្លាញេមេរោគ។ វាដួល
េទៅេ្រកោយ ចុះេខ្សោយកម្លាំង េហើយក៏
បរាជ័យ។ វាបានព្យាយាមែស្វងរក
ែដនដីេផ្សងេទៀតេដើម្បីលុកលុយ។
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ជាប់ស្អិត បានរត់េចញពីែដនដីសរីរាង្គ
ទាំងទឹកែភ្នក។ ភ្នាក់ងារ្រតួតពិនិត្យ
ែស្បក ែដលជានគរបាលែដនដីសរីរាង្គ
បានឃាត់ខ្លួនវា េហើយបេណ្ដញេចញ
ពី្រចកទ្វារ្រសទាប់ែស្បកេ្រកៅរបស់
ពួកេគ។ ជាប់ស្អិត បានបាក់ទឹកចិត្ត
យ៉ាងខ្លាំង។ វាក៏ចាប់េផ្ដើមេធ្វើដំេណើរ
្រតលប់េទៅផ្ទះវិញយ៉ាងគួរឱ្យអាណិត។
្រគួសាររបស់វាបានមកទទួលវាេនៅ
េខ្លោងទ្វារ េហើយបាននិយាយជាមួយ
វាថា ”ជាប់ស្អិត! ពួកេយើងមិនអាចយក
ឈ្នះពួកសរីរាង្គបានេទ។ ពួកេយើង្រតូវ
េនៅក្នុងែដនដីវីរុសរបស់ពួកេយើងវិញ។
ពួកសរីរាង្គែតងែតរិះរកវិធីេដើម្បីកម្ចាត់
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ពួកេយើង។”
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ពួកសរីរាង្គេនៅែដនដីសរីរាង្គ ក៏បាន
រស់េនៅស្អាត  និងសប្បាយរីករាយ
ចំែណកឯសួតក៏បន្ដរស់េនៅយ៉ាង
សុខសាន្តចាប់តាំងពីេពលេនោះមក។
សរីរាង្គទាំងអស់ បាននិយាយ្រពមគ្នា
ថា ”សូមកុំេភ្លចលាងៃដរបស់អ្នក និង
រក្សាអនាម័យជានិច្ច!”



Brought to you by

Let’s Read is an initiative of The Asia Foundation’s Books
for Asia program that fosters young readers in Asia and

the Pacific.
booksforasia.org

To read more books like this and get further information
about this book, visit letsreadasia.org.

24

Original Story
Clingy the Virus, Author: Jelena Angela M.
Fagutao. Illustrator: Yoj Dominic Borbon, Daniel
Maverick Angelo Borbon. Released under CC
BY-NC 4.0.

This work is a modified version of the original
story. © The Asia Foundation, 2020. Some rights
reserved. Released under CC BY-NC 4.0.

For full terms of use and attribution,
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Contributing translators: Somey Chheang and
Chou Chinith

http://www.booksforasia.org
https://www.letsreadasia.org
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

