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េនះគឺជានាងតូចនីឡា។ េទោះបីជា នី
ឡាគឺជាេក្មង្រសីតូចម្នាក់ក៏េដោយ ែត
នាងមានថាមពលពិេសសមួយ គឺ
នាងអាចព្យាបាលសត្វែដលឈឺឱ្យជា
េឡើងវិញបាន។
េពលេនះ អ្នកជំងឺរបស់នាងគឺជាសត្វ
ខ្លាឃ្មុំដ៏គួរឱ្យ្រសឡាញ់មួយក្បាល។
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នីឡា សប្បាយចិត្តណាស់ េនៅេពល
ែដលនាងអាចជួយសត្វខ្លាឃ្មុំបាន។
ឥឡូវេនះវាអាចេដើរបានវិញេហើយ។
នាងនិយាយលាវា េដោយផ្តាំវាថា «កុំ
េភ្លចផឹកថ្នាំផងណ៎ា!»
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អូេទ!  េតើមានអ្វីេកើតេឡើងចំេពោះែស្បក
របស់នីឡា?
នាង្រតូវេធ្វើថ្នាំពិេសសម្យ៉ាងេដើម្បី
ព្យាបាលែស្បករបស់នាង។
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ប៉ុែន្តគ្មានសល់ស្លឹកេឈើស្រមាប់េធ្វើថ្នាំ
េទៀតេទ។ ស្លឹកេឈើទាំងេនោះ ្រតូវចូល
េទៅក្នុងៃ្រពេ្រជៅេទើបអាចរកបាន។
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េហតុេនះ នីឡាក៏េចញេទៅរកថ្នា!ំ
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គ្មានអ្វីអាចបញ្ឈប់នាងបានេទ។
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ទីបំផុត នាងក៏រកេឃើញស្លឹកថ្នាំ
ទាំងេនោះ!
 
នីឡា េបះវាដាក់ក្នុងថង់្រកណាត់របស់

នាង។
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េពលេនះ នាងេបះរួចរាល់េហើយ អាច
េទៅផ្ទះេដើម្បីេធ្វើថ្នាំស្រមាប់ព្យាបាល
ែស្បករបស់នាង។
ប៉ុែន្ត.....
«េអ!៎ េតើឯងេកើតអីែមនេទ សត្វស្វា?
េហតុអ្វីបានជាឯងេអះខ្លួនមិនឈប់
អ៊ីចឹង?
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អូ!៎ តាមពិតវាមានរបួសេទេតើ!
នីឡា បានយកស្លឹកថ្នាំរបស់នាងេទៅ
ព្យាបាលសត្វស្វា។
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នីឡា បាន្របាប់េទៅកាន់សត្វស្វា
ថា«ឯងកុំេអះវាេទៀត ដឹងេទ?»
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អស្ចារ្យែមន! បក្សីេអកូសេនោះស្អាត
ណាស់!
ប៉ុែន្ត េហតុអ្វីបានជាវាឈរេស្ងៀមអ៊ីចឹង?
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អូ!៎ តាមពិត វាឈឺេជើង។
ជាថ្មីម្តងេទៀត នីឡា បានេ្របើស្លឹកថ្នាំ
របស់នាងេដើម្បីព្យាបាលេជើងរបស់សត្វ
បក្សីេនោះ។ នាងបានបិទស្លឹកថ្នាំេនៅេលើ
េជើងរបស់វា។
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នីឡា និយាយេទៅកាន់បក្សីថា «ខ្ញុំេទៅ
សិនេហើយ ឯងស្រមាកចុះ បន្តិចេទៀត
េជើងរបស់ឯងនឹងជាសះេស្បើយ។»



14

អូ!៎ កូនឈ្លូសេនះក៏្រតូវការជំនួយែដរ។
វាជាប់អន្ទាក់វល្លិ៍េហើយ។ នីឡា ្របាប់វា
ថា «េនៅឱ្យេស្ងៀម! បន្តិចេទៀតឯងនឹង
មានេសរីភាពេហើយ!»
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ជួយកូនឈ្លូសរួច នីឡាគិត«ខ្ញុំគួរែតកា
ត់វល្លិ៍េនះេចោល េដើម្បីកុំឱ្យពួកវាទាក់
សត្វេផ្សងៗេទៀត»
្រសាប់ែតពលេនោះ...
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...អូ!៎ េមើលចុះ កូនឈ្លុសេមើលេទៅ
ឃ្លានេហើយ វាសុីស្លឹកថ្នាំរបស់នីឡា។
នីឡា ក៏បេណ្ដោយឱ្យកូនឈ្លូសសុីស្លឹក
ទាំងេនោះ។ ប៉ុែន្ដ នាងក៏្រតូវ្រតឡប់េទៅ
េបះស្លឹកេនោះែថមេទៀតែដរ។
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ស្វាេឃើញនាងេដើរចូលេទៅក្នុងៃ្រព
េ្រជៅវិញ វាក៏សួរ ៖ «េហតុអ្វីបានជាឯង
្រតឡប់មកវិញ?»
នីឡាេឆ្លើយថា «ខ្ញុំ្រតូវការស្លឹកថ្នាំបែន្ថម

េដើម្បីព្យាបាលែស្បករបស់ខ្ញុំ។»
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បក្សីេអកូសសួរនីឡាថា «េតើឯងឈឺអ?ី
ខ្ញុំេមើលេទៅែស្បករបស់ឯងគ្មានេកើតអី
េទ»
នីឡា េមើលេទៅៃដរបស់នាង េហើយ
និយាយ«ហុឹម� ឯងនិយាយ
្រតូវេហើយ»
នីឡា ែលងមានកន្ទួល្រកហមេនៅេលើ

ែស្បករបស់នាងេទៀតេហើយ។
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ស្វានិយាយថា «ែមនេហើយ! ្របែហល
វាជាសះេស្បើយេដោយសារែតឯងបាន
ជួយពួកេយើង» 
នីឡា េសើចេហើយនិយាយថា 
«...្របែហលជាខ្ញុំ្រគាន់ែត្រតូវការ
ខ្យល់បរិសុទ្ធេនៅខាងេ្រកៅ េហើយនិង
ការហាត់្របាណខ្លះ»



20

ប៉ុែន្តនីឡាេនៅែត្រតូវការស្លឹកេឈើេដើម្បី
េធ្វើថ្នាំទុកេនៅេពលេ្រកោយេទៀត។
ស្វាក៏និយាយេឡើងមកថា«ឯងបាន
ជួយពួកេយើង។ េពលេនះ ខ្ញុំនឹង
េទៅជាមួយឯង េហើយជួយេបះស្លឹកថ្នាំ
ជាមួយគ្នា»
េហើយពួកេគទាំងពីរក៏េដើរចូលេទៅក្នុង
ៃ្រពេ្រជៅ។
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អង្គការមូលនិធិអាសុី ២០១៩
េសៀវេភៅេនះ្រតូវបានបេង្កើតេឡើង
តាមរយ:សិក្ខាសាលាមួយស្រមាប់
ការបេង្កើតេសៀវេភៅជាេ្រចើនេទៅតាម
ភាសាក្នុងតំបន់ ែដល្រតូវបេង្កើតេឡើង
ក្នុងកិច្ចសហ្របតិបត្តិការរវាងមូលនិធិ
លីថារ៉ា អង្គការមូលនិធិអាសុីនិង
ISI Padang Panjang េនៅភាគ
ខាងលិច សូម៉ា្រតា។ សិក្ខាសាលា
និង ការអភិវឌ្ឍជំនាញ រួមទាំងការ
ែកស្រមួល និងការរចនា េសៀវេភៅេនះ
្រតូវបានេធ្វើេឡើងេដោយអង្គការ មូលនិធិ
លីថារ៉ា។
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