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មានកូនកណ្ដូបេសះក្បាលធំេឈ្មោះទីង
ទីង។ វារស់េនៅេលើវាលេស្មៅៃបតងខ្ចី។
ទីងទីងែតងរត់េលងជាមួយមិត្តរបស់វា
និងសត្វេផ្សងេទៀតរាល់ៃថ្ង។
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ៃថ្ងមួយភូមិរបស់ពួកេគែ្របេទៅជាស្ងាត់
សំេឡងរីករាយ។ អ្នកភូមិជាេ្រចើននាក់
មានជំងឺេផ្សងៗ។ សត្វទាំងអស់កំពុង
បារម្ភពីេរឿងេនះ។ ែតទីងទីងមិនខ្វល់
អ្វីេឡើយ វាគិតែតពីសប្បាយនឹងការរត់
េលង។
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្រពឹកមួយ ទីងទីងេហើរេទៅេលង
ជាមួយមិត្តវាដូចរាល់ដង។ ែតេពល
េទៅដល់ វាមិនេឃើញសត្វទាំងេនោះ
េសោះ។ វាខំែស្វងរក្រគប់កែន្លងេនៅែត
រកមិនេឃើញ។ វាក៏េហើរេទៅផ្ទះវិញ
ទាំងអស់សង្ឃឹម។
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េនៅតាមផ្លូវវាេឃើញច្រងិតកំពុងដាក់ថ្នាំ
ឱ្យដំណាំឆាប់បានែផ្ល រួចក៏េបោះកំប៉ុងថ្នាំ
ែដលសល់ចូលក្នុងទឹកែក្បរេនោះ។



5

ជាេ្រចើនៃថ្ងេ្រកោយមក ទីងទីងេនៅែត
ខំែស្វងរកមិត្តរបស់េគ។ រំេពចេនោះវា
បានជួបនឹងច្រងិត។ ទីងទីង៖ ”សួស្ដី
សម្លាញ់ េតើឯងេកើតអីហ្នឹង?” ច្រងិត
េឆ្លើយទាំងេហៀរទឹកមាត់៖ ”ខ្ញុំកំពុង
ឈឺេពោះផងឈឺក្បាលផង េហើយ
ចង់ក្អួតេទៀត។ ឥឡូវខ្ញុំទន់ៃដទន់េជើង
េដើរមិនចង់រួចេទ។”
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ទីងទីង៖ ”្របែហលជាឯងពុលចំណី
េហើយ។ េតោះ! ខ្ញុំនាំឯងេទៅេពទ្យ។”
ពួកេគបានេដើរដល់្របឡាយទឹកមួយ
ែតមិនអាចឆ្លងបានេឡើយ។
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េពលេនោះទីងទីងបានយកែមកេឈើមក
ដាក់េធ្វើជាស្ពាន េហើយឱ្យច្រងិតេដើរេទៅ
មុន។ ភា្លមេនោះច្រងិតបានរអិលេជើង
ធ្លាក់ រួចែ្រសក៖ ”ជួយផង! ជួយផង! ខ្ញុំ
ធ្លាក់ចូលទឹកឥឡូវេហើយ។”
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ទីងទីង េឃើញច្រងិតេតោងេឈើ
េយោលេទៅេយោលមក។ វា្របុងេទៅជួយ
ច្រងិត។ ច្រងិតែ្រសក៖ ”ឈប់សិន!
ឈប់សិន! កុំមក្របយ័ត្នធ្លាក់ចូលទឹក
ទាំងអស់គ្នា។”
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ច្រងិតបន្តេទៀតថា៖ ” ឯងេមើលណ!៎
សត្វកែង្កបេនៅខាងេ្រកោម កំពុង
ហាមាត់ចាំ្រតបាក់េយើង!” េដោយខ្លាច
ច្រងិតធ្លាក់ ទីងទីង បានរត់េទៅជួយ។
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្រសាប់ែតែមកេឈើេនោះបានធ្លាក់។
កណ្ដូបេសះនិងច្រងិតក៏ធ្លាក់ចូល
្របឡាយទឹកេនោះេទៅ។ ភ្លាមេនោះកែង្កប
បានេលោតមកជិតពួកេគ។ វា្របុងនឹង
្រតបាក់ច្រងិត។ ច្រងិតក៏េលោតេទៅឱប
កទីងទីងជាប់។
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ទីងទីងែ្រសក៖ ”ឈប់សិនបង! េតើ
បងេភ្លចខ្ញុំេហើយឬ? ខ្ញុំទីងទីង ជាមិត្ត
របស់បងេនោះអ!ី” កែង្កបគិតបន្ដិច រួច
និយាយ៖ ”អ!ូ ខ្ញុំនឹកេឃើញេហើយ។
េហតុអ្វីបានឯងធ្លាក់ចូល្របឡាយ
េនះ?” ទីងទីងតប៖ ”េដោយសារខ្ញុំជូន
ច្រងិតេទៅេពទ្យ េ្រពោះវាពុលចំណី។”
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កែង្កបឮដូចេនោះក៏និយាយ៖ ”ខ្ញុំ
សុំេទៅផង! ឯងេមើលែន៎ ែស្បក
របស់ខ្ញុំកំពុងែតមានជំងឺ មិនដឹង
ថាបណ្ដាលមកពីអ្វីេទ។” ច្រងិត
េឆ្លើយកាត់៖ ”្របែហលេដោយសារ
ថ្នាំពុលែដលខ្ញុំេចោលៃថ្ងមុនេហើយ។”
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ទីងទីង៖ ”ែមនេហើយ ឯងឈឺក៏េដោយ
សារថ្នាំេនោះ។ បងកែង្កបឈឺក៏េដោយ
សារទឹកកខ្វក់ និងជាតិពុលេនះែដរ។
េតោះេយើងេទៅេពទ្យទាំងអស់គ្នា!”
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េ្រកោយេពលជាសះេស្បើយ ពួកេគបាន
្របាប់សត្វទាំងអស់ឱ្យឈប់េ្របើថ្នាំគីមី
េលើដំណាំ។ ពួកេគនាំគ្នា្របមូលសំរាម
និងកាកសំណល់ពុលេចញពីទឹកឱ្យ
អស់។
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ចាប់ពីេពលេនោះមកភូមិរបស់ពួកេគ
ែលងមានបញ្ហាតេទៅេទៀត។ ហ្វូងកែង្ក
ក្របែឡងគ្នាយ៉ាងរីករាយេនៅក្នុងទឹក។
ចំែណកកណ្ដូបេសះក្បាលធំរត់េលង
េលើវាលេស្មៅ ដ៏្រសស់បំ្រពងជាមួយមិត្ត
របស់វា។
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អង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិ (CI)
កំពុងេធ្វើការជាមួយសហគមន៍
ក្នុងតំបន់ និងសាលាបឋមសិក្សា
ក្នុងេខត្តេពោធិ៍សាត់ែដលជាប់នឹង
បឹងទេន្លសាប និងទេន្លេពោធិ៍សាត់
េដើម្បីេលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងេលើ
បញ្ហាបរិស្ថាន ដូចជា ការ្រគប់្រគង
កាកសំណល់ ការេ្របើ្របាស់ថ្នាំ
កំចាត់សត្វល្អិត ការការពារសត្វៃ្រព
និងការអប់រំែផ្នកបរិស្ថាន េដើម្បីឱ្យ
សហគមន៍អាចែថរក្សា និងេ្របើ្របាស់
ធនធានទឹកដ៏មានតៃម្លទាំងេនះ។
ស្រមាប់ព័ត៌មាន
បែន្ថមសូមចូលេទៅកាន់៖ https://
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www.conservation.org/
projects/Pages/tonle-sap-
lake-conserving-cambodia-
fish-factory-mekong.aspx
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