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កាលេដើមេឡើយ មានស្ទឹងដ៏ថ្លាមួយ
ហូរកាត់ភូមិមួយែក្បរខ្ពង់រាប។ ស្ទឹង
េនះចិត្តល្អណាស់។ អ្នកភូមិែតង
អា្រស័យផលចិញ្ចឹមជីវិតពីវា។ ពួកេគ
ដាក់េឈ្មោះឱ្យថា ”ស្ទឹង្របៃព”។
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ស្ទឹង្របៃព មានមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធម្នាក់
គឺ ធីតា។ នាងជាកូន្រសីអ្នកេនសាទ
េហើយពូែកមុជទឹកណាស់។ រាល់ល្ងាច
ធីតា និងេក្មងៗក្នុងភូមិ ែតងមករក
ស្ទឹង្របៃព។ ”ហាហា សប្បាយណាស់!
” ”បានេហើយបងស្ទឹង! បានេហើយ!
ហាហា!”
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យូរៗេទៅ អ្នកភូមិក៏្របកបររបរជីកយក
ែរ៉។ ពួកេគែតងែតបង្ហូរសារធាតុែរ៉ក
ខ្វក់ និង សំរាមកាកសំណល់ េផ្សង
ៗចូលក្នុងស្ទឹង ឥតខ្វល់ល្អអា្រកក់
េឡើយ។
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រេសៀលមួយ ធីតា និងេក្មងៗ េទៅេលង
ជាមួយ ស្ទឹងដូចសព្វមួយដង។
ខណៈេក្មងៗកំពុងចុះ ក្នុងទឹក
ធីតា សេង្កតេឃើញថាមានអ្វីមួយ
ខុសពី្រប្រកតី។ ”យី! ទឹកស្ទឹងេនះ
ធុំក្លិនចែម្លកេម្ល៉ះ?” ”ចុះ្រតីេទៅណា
អស់េហើយ?” េក្មងៗលាន់មាត់
និយាយ។
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រំេពចេនោះេក្មងៗហាក់រមាស់ែស្បក។
ធីតា ក៏ស្ទុះេទៅរកពួកេគ។ ស្ទឹងក៏
និយាយេទៅកាន់នាង។ ”សួស្ដីេក្មងតូច!
ចុះេលងទឹកមក!” ”េទ! ឯងមិនែមន
ជាស្ទឹង្របៃពមិត្តខ្ញុំេទ? េតើឯងជាអ្វ?ី”
”ហាសៗហា! ែមនេហើយ េយើងែលង
ជាស្ទឹង្របៃពេទៀតេហើយ! េយើងនឹង
ចាប់ឯងទាំងអស!់ ហាស់ៗៗ”
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ថារួច ស្ទឹងក៏ែ្របពណ៌េទៅជាកករ្រកហម
ល្អក់។ វាេបោកបាចប្រមុងចាប់ធីតា
និងេក្មងៗ។ សំណាងល្អ ពួកេគេគច
េឡើងេលើ្រចាំងទាន់េពល។ អ្នកភូមិ
េផ្អើលឈូឆររត់មកជួយេក្មងៗ។ ពួកេគ
ខឹងណាស់ ក៏យកដុំថ្ម និងវត្ថុេផ្សងៗ
គប់សំេដៅទឹកស្ទឹងកំណាចេនោះ។
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ស្ទឹងតបតេដោយកេ្រញ្ជោកេបោក
ទឹកេទៅេលើមាត់្រចាំង េដោយពាំនាំ
កាកសំណល់សំរាម និងសារធាតុកខ្វក់
្របលាក់ផ្ទះពួកេគ។ មនុស្សម្នាភ័យ
រត់េគច្របសាច។
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ែស្អកេឡើង អ្នកភូមិគ្មានទឹកស្អាត
េ្របើ្របាស់េទៀតេទ។ ពួកេគក៏ចាប់េផ្ដើម
ឈ(ឺខ្លះេកើតកន្ទួលរមាស់ ខ្លះ្រគុន
ខ្លះេទៀតក្អួត និងរាករូសជាេដើម)។
េដោយេឃើញដូេច្នះ ធីតាគិតចង់ជួយ
ឱ្យ ស្ទឹង្របៃព្រតឡប់មករកសភាពេដើម
វិញ។



9

ធីតា ចូលេទៅជិតស្ទឹង ដងយកសំរាម
េចញថ្នមៗ។ រំេពចេនោះ ស្ទឹងេលចមុខ
្របាប់នាងថា ”តាំងពីខ្លួនខ្ញុំកខ្វក់
ពិេសសសារធាតុរាវម្យ៉ាងហូរចូលមក
េធ្វើឱ្យខ្ញុំពិបាក្រទាំណាស់។ ប៉ុែន្តខ្ញុំមិន
អាចទប់ស្កាត់វាបានេទ ។” ថារួច វាក៏
ចាប់ែ្របខុសធម្មតាវិញ។ ធីតា ក៏េគច
េចញពីទីេនោះ។
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នាង្រតឡប់មកអំពាវនាវឱ្យអ្នកភូមិ
ជួយេលើកទំនប់េដើម្បីទប់ក្បាលស្ទឹង។
នាងសេ្រមចេធ្វើវាែតម្នាក់ឯង េ្រពោះ
្រគប់គ្នាគិតថាគំនិតេនះមិនអាចេទៅរួច។
ស្ទឹងកំណាចតាមរំខាននាង។ េក្មងៗ
ក៏្របមូលគ្នាជួយ េទើបអ្នកភូមិរូតរះមក
ជួយែដរ។
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ពួកេគបានកាប់េដើមឫស្សីមកេធ្វើជា
ក្បូនយ៉ាងរឹងមាំទប់កម្លាំងទឹកស្ទឹង។
ស្ទឹងមួេម៉ៅយ៉ាងខ្លាំងេ្រពោះមិនអាចេធ្វើអ្វី
អ្នកភូមិបាន។ ទីបំផុតទំនប់ក្បាលស្ទឹង
ក៏សង់រួចរាល់េដោយេជោគជ័យ។
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ធីតា ្រកេឡកេឃើញ្របភពបង្ហូរសារធាតុ
ែរ៉កខ្វក់ចូលក្នុងស្ទឹង។ ”កែន្លងេនោះ
េហើយ! េយើង្រតូវែតមុជេទៅទប់្របព័ន្ធ
បង្ហូរេនោះ។” ”កុំអ!ី វាេ្រគោះថ្នាក់
ណាស់។”



13

មិនបង្អង់យូរ ធីតាក៏មុជទឹកេទៅបិទវា
ែតម្នាក់ឯង។ ប៉ុែន្តកម្លាំងនាងមិនអាច
ទប់បានយូរេទ។ ស្ទឹងក៏ស្ទុះងាកមក
រំខាននាង។ ធីតាក៏នឹកេឃើញវិធីមួយ។
”ឆាប់េបើកទំនប់បង្ហូរទឹកេចញេទៅ!
ឆាប់េឡើង!” ”េទធីតា ឯងនឹងមាន
េ្រគោះថ្នាក!់” ”ឆាប់េឡើង េយើងគ្មាន
េពលេទៀតេទ!”
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អ្នកភូមិក៏េបើកទំនប់។ ទឹកក៏ហូរយ៉ាង
គំហុក កួចនាំទាំងធីតា និងសារធាតុ
កខ្វក់េទៅមួយរំេពច។ អ្នកភូមិែ្រសក
េឆោេឡោ និងខំរកមេធ្យោបាយជួយ
ធីតា។ ប៉ុែន្តទឹកស្ទឹងបានកួចពន្លិចនាង
បាត់េទៅេហើយ។ ឪពុកម្ដាយនាង និង
្រគប់គ្នាយំ និងអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំង។
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មួយសន្ទុះេ្រកោយមក ទឹកស្ទឹងក៏ផុស
េឡើង។ ស្ទឹង្របៃពបាន្រតកងធីតា
មកដាក់េលើេគោក។ ្រគប់គ្នាក៏ជួយេធ្វើ
ចលនាឱ្យនាង។ នាងនិយាយខ្សាវៗ៖
”ស្ទឹង្របៃព! ឯងដឹងខ្លួនវិញេហើយ។”
្រគប់គ្នាេ្រតកអរណាស់ េហើយែ្រសក
្រពមគ្នាថា៖ ”ធីតាដឹងខ្លួនវិញេហើយៗ!
ជេយោ!”
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តាំងពីៃថ្ងេនោះមក ស្ទឹង្របៃពក៏ែ្របមក
ល្អដូចេដើមវិញ។ អ្នកភូមិែលងេធ្វើឱ្យ
វាកខ្វក់េទៀតេហើយ។ ្រគប់គ្នាក៏រស់េនៅ
យ៉ាងសុខសាន្តតេរៀងេទៅ។
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អង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិ (CI)
កំពុងេធ្វើការជាមួយសហគមន៍
ក្នុងតំបន់ និងសាលាេលើទឹក េលើ
បឹងទេន្លសាប និងេលើទេន្លេពោធិ៍សាត់
េដើម្បីេលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពី
បញ្ហាបរិស្ថានដូចជា ការ្រគប់្រគង
កាកសំណល់ ការេ្របើ្របាស់ថ្នាំ
កំចាត់សត្វល្អិត ការការពារសត្វៃ្រព
និងការអប់រំែផ្នកបរិស្ថាន េដើម្បីឱ្យ
សហគមន៍អាចែថរក្សា និងេ្របើ្របាស់
ធនធានទឹកដ៏មានតៃម្លទាំងេនះ។
ស្រមាប់ព័ត៌មាន
បែន្ថមសូមចូលេទៅកាន់៖ https://
www.conservation.org/
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projects/Pages/tonle-sap-
lake-conserving-cambodia-
fish-factory-mekong.aspx
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