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អាល់ដូ រំេភើបចិត្តណាស់ែដលបាន
ចូលរួមក្នុង្រកុមបាល់ទាត់នាគ
សម្លាញ់។ េគតាំងចិត្តថានឹងខំ្របឹង
ហ្វឹកហាត់ឱ្យក្លាយជាែខ្ស្របយុទ្ធដ៏
េឆ្នើមម្នាក់។ អាល់ដូ ក៏បានហាត់សមពី
រេបៀបអបអរស្រមាប់េពលទាត់បាល់
ចូលទីផងែដរ។



2

អាល់ដូ ហ្វឹកហាត់ជំនាញបេណ្ដើរបាល់
។
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េក្មងៗទាំងអស់ ក៏បានហ្វឹកហាត់
រេបៀបបេណ្ដើរបាល់ ទាត់បាល់បញ្ចូល
ទី និងបេច្ចកេទសេផ្សងៗេទៀតយ៉ាង
ស្វាហាប់។
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េពលេនះ ពួកេគកំពុងែតេរៀនដេណ្ដើម
បាល់។ អាល់ដូ គឺពូែកខាងជំនាញេនះ
បំផុត!
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ឥឡូវេនះ ដល់េពលចាត់តាំងតួនាទី
ដល់េក្មងៗស្រមាប់ការ្របកួតមិត្តភាព។
អាល់ដូ ្រតូវបានេ្រជើសេរើសជា...
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...ែខ្សការពារ!
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អុះ!
អាល់ដូ នឹងបង្ហាញ្រគូបង្វឹកថា ខ្លួនមាន
សមត្ថភាពេលងជាែខ្ស្របយុទ្ធ។ េគនឹង
ទាត់បាល់បញ្ចូលទីឲ្យបាន!
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ការ្របកួតចាប់េផ្តើម ។



9

អាល់ដូ ្រតូវែតដេណ្ដើមបាល់េនោះឱ្យ
បាន!
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េគដេណ្ដើមបាល់បានេហើយ!
”អាល់ដូ បញ្ជូនបាល់ឱ្យខ្ញុ!ំ” ណាសុី
ែ្រសក។
”ខ្ញុំេ្រតៀមេនៅទីេនះេហើយ!” ឌូឌី ក៏បាន
ែ្រសក។
”បញ្ជូនបាល់បន្តេទៅ អាល់ដ!ូ” ្រគូបង្វឹក
ែ្រសក។
ប៉ុែន្ត អាល់ដូ េនៅែតបន្តបេណ្ដើរបាល់
េទៅមុខេទៀត។
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រំេពចេនោះ...



12

គូ្របកួត បានបេណ្ដើរបាល់បកេទៅ
េ្រកោយយ៉ាងេលឿន . . . េហើយគ្មាន
ែខ្សការពារណាេនៅរារាំងពួកេគេឡើយ!
បន្ទាប់មក . . .
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ចូល...!
បាល់ចូលមួយ្រគាប់េហើយ។
”វាជាកំហុសរបស់ឯង!” ឌូឌី បេន្ទោស
អាល់ដូ។
”អាល់ដូ ឯងគួរែតចាំការពារេនៅ
ខាងេ្រកោយ!”

្រគូបង្វឹក មានទឹកមុខមិនសប្បាយចិត្ត
។
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តង់ទីពីរចាប់េផ្តើម។ េលើកេនះ អាល់ដូ
បិទមិនឱ្យគូ្របកួតទាត់បាល់បញ្ចូលទី
បានេដោយេជោគជ័យ ។
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ឥឡូវេនះ អាល់ដូ ដេណ្ដើមបាល់បាន
វិញេហើយ។ េគនឹងស្រមុកេទៅកាន់ទី
របស់គូ្របកួតវិញ ។ ប៉ុែន្តមិត្តរួម្រកុម
របស់េគ្រតូវបានគូ្របកួតបិទជិតអស់
គ្មានសល់ម្នាក់។ អាល់ដូ បញ្ជូនបាល់
បន្តឱ្យ ឌូឌី េដោយស្ទាក់េស្ទើរ ។
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”មិនអាចេទ” ឌូឌី ក៏បញ្ជូនបាល់េទៅ
អាល់ដូ វិញ។ អាល់ដូ បេណ្ដើរបាល់េគច
ផុតពីគូ្របកួត។ ែភ្នកទាំងពីររបស់េគស
ម្លឹងរកេមើលឱកាសេដើម្បីបញ្ជូនបាល់
កាត់ចូលក្នុង។
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ទទួលបាល!់ អាល់ដូ បញ្ជូនបាល់ឱ្យ
ណាសុី។ ណាសុី បញ្ជូនបន្តឱ្យ រ៉ាម៉ាន់។
រ៉ាម៉ាន់ ្រតូវគូ្របកួតបិទជាប់។ រ៉ាម៉ាន់
ទាត់បាល់ េហើយបាល់ក៏េទៅប៉ះេជើង
អាល់ដូ ។
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េតើ អាល់ដូ គួរេធ្វើដូចេម្ដច?
”ឆាប់េឡើង អាល់ដូ ! ទាត់បញ្ចូលទី
េទៅ!” ្រគូបង្វឹកែ្រសក។
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ចូល....!!!
អាល់ដូ រត់អបអរេជោគជ័យ។
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ការ្របកួតបញ្ចប់េដោយលទ្ធផល
េស្មើគ្នា។ េពលេនះ អាល់ដូ យល់ថា
អាចទាត់បាល់ចូលទីគូ្របកួតបាន
ទាមទារឱ្យសហការគ្នាជា្រកុម។
្រគប់តួនាទីក្នុងទីលាន សុទ្ធែតមាន
សារៈសំខាន់ដូចគ្នា។ ចំែណកកីឡាករ
ែខ្សការពារេនៅខាងេ្រកោយ ក៏អាច
ទាត់បាល់បញ្ចូលទី េហើយបង្អួត
កាយវិការអបអរបានដូចគ្នា។ េរឿងអ្វី
ែដលេធ្វើមិនបាន?
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មូលនិធិអាសុី  ឆ្នាំ២០១៩ ។ 
េសៀវេភៅេនះបេង្កើតេឡើងតាមរយៈ
សិក្ខាសាលាស្រមាប់បេង្កើតេសៀវេភៅ
ភាសាជាតិ ែដលេរៀបចំេឡើងេ្រកោម
កិច្ចសហការរវាងមូលនិធី Litara និង
មូលនិធិអាសុី ។ សិក្ខាសាលានិងការ
អភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈ រួមទាំងការែកស្រមួល
និងរចនាេសៀវេភៅេនះ េរៀបចំេឡើង
េដោយមូលនិធិ Litara  ។
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