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េនៅក្នុងភូមិមួយែក្បរមាត់ទេន្ល
មាន្រគួសារជាេ្រចើនរស់េនៅយ៉ាង
កុះករ។ បូរ៉ា ជាេក្មង្របុសម្នាក់ក្នុង
្រគួសារមួយេនៅភូមិេនះ។ េពលទំេនរ
េគែតងេចញេទៅជួយឪពុកម្តាយដឹក
ឥវ៉ាន់េដើម្បីយកមកលក់។
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្រពឹកមួយេពលកំពុងែតជិះទូក
ដូចសព្វដង បូរ៉ាក៏បានជួបកូនេផ្សោត
តូចមួយឋែដលជាប់សំណាញ់មង
របួសែហលេទៅណាមិនរួច។ េដោយ
ក្តីអាណិត បូរ៉ាក៏បានជួយកូនេផ្សោត
េនោះ។ ”កុំខ្លាចណ៎ា! ខ្ញុំនឹងជួយឯង។
”
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រាល់ៃថ្ងបូរ៉ា ែតងែតមកផ្តល់ចំណី និង
ែថទាំកូនេផ្សោត។ េគ្រសឡាញ់កូន
េផ្សោតខ្លាំងណាស់។
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ែតៃថ្ងមួយ េនៅេពលែដលបូរ៉ាមករកកូន
េផ្សោតដូចរាល់ដង កូនេផ្សោតក៏បាត់ខ្លួន
េធ្វើឱ្យបូរ៉ាខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង។
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បូរ៉ាែតងែតមកអង្គុយេលងែក្បរ
្រចាំងទេន្លជាេរៀងរាល់ៃថ្ង សង្ឃឹមថា
ៃថ្ងណាមួយនឹងបានជួបកូនេផ្សោតេនោះ
េទៀត។ រហូតដល់ៃថ្ងមួយ ក្តីសង្ឃឹម
របស់េគក៏ក្លាយជាការពិតែមន េធ្វើឱ្យ
បូរ៉ាេ្រតកអរយ៉ាងខ្លាំង។
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កូនេផ្សោត មកេលើកេនះហាក់ដូចជាចង់
នាំ បូរ៉ាេទៅកែន្លងមួយ ែតដូចជាមាន
បញ្ហា។ កូនេផ្សោតក៏្រជមុជេទៅក្នុងទឹក
រួចេងើបមកវិញជាមួយដុំម្យ៉ាង េធ្វើសញ្ញា
ឱ្យបូរ៉ាេលប េហើយហក់េតោងខ្លួន ។
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បូរ៉ាេលបដុំេនោះ េហើយេលោតចូលក្នុង
ទឹក។ េគក៏លាន់មាត់ ”អស្ចារ្យណាស់!
ខ្ញុំអាចដកដេង្ហើមក្នុងទឹកបាន។”
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បន្ទាប់មកពួកេគក៏បានែហលរហូតដល់
ពិភពេផ្សោត ែដលមានេផ្សោតជាេ្រចើន
េចញមកស្វាគមន៍។ ឯេមហ្វូង ក៏បាន
្របគល់ែកវពិេសសម្យ៉ាងមកឱ្យបូរ៉ា
វា្របែហលជាអាចជួយេដោះ្រសាយ
បញ្ហាណាមួយបាន។ បូរ៉ាបានសួរថា៖
”េតើមានបញ្ហាអ្វ?ី”
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កូនេផ្សោតបានបង្ហាញបូរ៉ាពីអ្វីែដល
បានេកើតេឡើង។ ទិដ្ឋភាពែដលធ្លាប់ែត
្រសស់ស្អាត ក៏បានែ្របក្លាយជាល្អក់
េខ្ទចខ្ទី ។
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កូនេផ្សោតបានែហលនាំបូរ៉ាេទៅ
ខាងេលើ។ ៃផ្ទទេន្លមានក្លិនស្អុយ
និងេពោរេពញេដោយសំរាម។ ”េតោះ
ឆាប់េឡើងពួកេយើង េគចេចញពីទីេនះ!”
បូរ៉ាែ្រសក។
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ែតេនៅេពលែដលពួកេគេ្រតៀមនឹង
េគចខ្លួន េគក៏េឃើញហ្វូងេផ្សោតែហល
សំេដៅមករកពួកេគ។ ទូកេនសាទដ៏ធំ
ពីរកំពុងអូសសំណាញ់សំេដៅមករក
ហ្វូងេផ្សោត។
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សំណាញ់បានអូស្រកេសោបជាប់ទាំង
បូរ៉ា និងហ្វូងេផ្សោតជាេ្រចើន។ បូរ៉ា
មិនដឹងេធ្វើយ៉ាងណាេឡើយ។ េគក៏
្រសាប់ែតទាញយកដុំែកវែដលេមេផ្សោត
ឱ្យ មក្រគវី។ ពន្លឺដ៏ខ្លាំងអស្ចារ្យបានជះ
េឡើង បណ្ដាលឱ្យធ្លាយសំណាញ់។
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េបើកែភ្នកមកវិញ បូរ៉ាេឃើញខ្លួនឯងេនៅ
មាត់្រចាំង ែដលមានមនុស្សេផ្អើលឈូ
ឆរឈរេមើលពន្លឺេនៅេលើអាកាសជះ
េចញពីដុំែកវ ។
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អ្នកភូមិទាំងមូលបានជួយគ្នា្របមូល
សំរាមេចញពីទេន្ល។ ពួកេគឈប់បង្ហូរ
កាកសំណល់េ្របង និងសារធាតុគីមី
ចូលេទៅក្នុងទឹកេទៀតេហើយ។
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បន្ទាប់ពីៃថ្ងេនោះមក បូរ៉ាក៏បានេទៅ
្រចាំងទេន្លចាំមិត្តេផ្សោតរបស់េគ ែតេគ
មិនបានេឃើញកូនេផ្សោតេទៀតេទតាំងពី
ៃថ្ងែដលពួកេគរត់េគចពីសំណាញ់
របស់អ្នកេនសាទ។ េតើពួកេគេទៅណា
អស់េហើយ?
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មួយរយៈេ្រកោយមក េនៅេពលែដលបូរ៉ា
េចញេទៅជួយឪពុកម្តាយដូចសព្វដង
េគក៏េឃើញហ្វូងេផ្សោតេលោតសំេដៅ
មករកខ្លួន ែដលេធ្វើឱ្យេគេ្រតកអរជា
ពន់េពក។ ”ខ្ញុំនឹកឯងខ្លាំងណាស់ កូន
េផ្សោត។”
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ចាប់ពីេពលេនោះមក អ្នកភូមិនាំគ្នាែថទាំ
ទេន្ល ក៏ដូចជា ហ្វូងេផ្សោតឱ្យគង់វង្ស។
េភ្ញៀវេទសចរជាេ្រចើន បានមកទស្សនា
ហ្វូងេផ្សោតេនៅទីេនះ។ ឯជីវភាពអ្នកភូមិ
ក៏ែ្របមុខមាត់ថ្មី និងរស់េនៅសុខសាន្ត
តេរៀងេទៅ។
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អង្គការមូលនិធិសកលស្រមាប់
អភិរក្សធនធានធម្មជាតិ (WWF)
កំពុងេធ្វើការក្នុង្របេទសកម្ពុជា
េដើម្បីការពារសត្វេផ្សោតេនៅតាម
ដង ទេន្លេមគង្គ។ ស្រមាប់ព័ត៌មាន
បែន្ថមសូមចូលេទៅ កាន់៖ http://
cambodia.panda.org/.

រដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងសហការជាមួយ
អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វៃ្រព (Wildlife
Alliance) េដើម្បីសេ្រង្គោះសត្វៃ្រព
ទូទាំង្របេទស។ ស្រមាប់ព័ត៌មាន
បែន្ថម សូមចូលេទៅកាន់៖ https://
www.wildlifealliance.org/
tag/wildlife-rapid-rescue-
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