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កាលពីេ្រពងនាយ មានដំេណើរេរឿង
មួយែដលបានេកើតេឡើងជាង 2.000
ឆ្នាំមុន។ ្របេទសេវៀតណាម េដើមេឡើយ
រស់េនៅជា្របេទសឯករាជ្យមួយ ែដល
េហៅថារាជវង្សហុង។ បន្ទាប់មក
្របេទសហាន់បានរួមគ្នា ជាមួយ
្របេទសចិន េហើយបានក្លាយេទៅជា
្របេទសដ៏ខ្លាំងក្លាេហើយវាយ្របហារ
យកេវៀតណាមមកកាន់កាប់។ េដោយ
គ្មានអំណាច្របេទសេវៀតណាម ្រតូវ
បានកាន់កាប់ េដោយ្របេទសហាន់។
អំឡុងេពលេនោះេវៀតណាម ្រតូវបាន
េគេហៅថាណាំេបៀត។ ្របេទសហាន់
បានកាន់កាប់និងែបងែចកណាំេបៀត
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េទៅជាតំបន់។ េ្រកោយមកហាន់បាន
ជាន់ឈ្លីេលើវប្បធម៌្របៃពណីរបស់ណាំ
េបៀត ។ េដោយបានដុតកំេទចេចោលស្គរ
្របៃពណីៃនណាំេបៀតែដលេធ្វើពីលង្ហិន
វត្ថុមានតៃម្លេនៅណាំេបៀត មានែស្នង
ដំរីនិងគុជខ្យង្រពមទាំង្រគាប់ធញ្ញជាតិ
្រតូវបានដេណ្ដើមយក។ ការរស់េនៅរបស់
្របជាជនកាន់ែត្រកី្រកនិងទុរគតេទៅៗ។
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េនៅេពលេនោះស៊ូឌីន ែដលបានមក ពី
តំបន់េថស៊ូេនៅក្នុង្របេទសហាន់បាន
្រគប់្រគង ចាអូជី ែដលជា តំបន់មួយ
ក្នុងចំេណោម តំបន់ទាំង3 ៃនណាំេបៀត
្របជាជនស្អប់ស៊ូឌីងេដោយសារេគ
ជាមនុស្សេកោងកាច និងេលោភលន់
ខ្លាំង។ អំឡុងេពលេនោះ្របជាជនេនៅ
តាម្រសុកទាំង 3 េធ្វើការបះេបោរជាហូ
ែហរ េ្រកោកឈរេឡើងេដោយសាមិនអាច
្រទាំេទៅនិងការជិះជាន់បាន ការេងើប
បះេបោរៃន ្របជាជនក្នុងតំបន់ចាអូជី
បានទទួលេជោគជ័យេហើយ្របជាជន
បានេនៅ្រគាប់ធុញ្ញជាតិែដលបាត់បង់
្រតឡប់មកវិញភាពេហើយបានរួចផុតពី
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ភាពេ្រសកឃ្លាន។ េជោគជ័យមានពិត
ែតមិនអាចបេណ្ដញជនជាតិហាន់ែដល
ខ្លាំងក្លាេនោះបានែដរ ស៊ូឌីង បានេ្របើ
កងកម្លាំងេយោធាជាេ្រចើនេដើម្បីរំខាន
អ្នក្របឆាំងនឹង េហើយេធ្វើទារុណកម្ម
ដល់ពួកេគ។
េនៅសម័យេនោះ តំបន់េមរីងហ្យន់ែដល
ជាអ្នកកាន់កាប់ដីជាេ្រចើនេឈ្មោះរ៉ាក់
ចាងរស់េនៅ ។ គាត់មានកូន្រសីេភ្លោះដ៏
្រសស់ស្អាតែដលមានេឈ្មោះថា ”ជឹង
ចាក”់ និង ”ជឹងនី” បងប្អូន្រសីជឹង
ទាំងពីរ មានេទពេកោសល្យែផ្នកវិជ្ជា
្របយុទ្ធ តាំងពីកុមារភាពមកេម្ល៉ះ។
ខិតខំេរៀនវិជ្ជា្របយុទ្ធែដលចិត្តចង់
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ស្តារយក្របេទស ខ្លួនែដល្របេទស
ហាន់បានដេណ្ដើមេទៅេនោះយកមកវិញ
។ េ្រកោយមកនាងក៍ធំេពញ្រកមុំដ៏
្រសស់ស្អាតនិងៃថ្លថ្នូរែដលទទួលការ
្រសឡាញ់និងក្តីសង្ឃឹមពីមនុស្សជា
េ្រចើន។
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បុរសវ័យេក្មងេឈ្មោះធីសាក រស់េនៅ
តំបន់ជូជីេអនែដលេនៅជាប់និងតំបន់
ែម៉លរីងហ្យន់។ ធីសាក គឺជាកូន្របុស
របស់េមបញ្ជាការមួយេហើយមាន្របាជ្ញា
និងជំនាញក្នុងវិជ្ជា្របយុទ្ធ ។ មិនយូ
ប៉ុន្មានធីសាក់ក៍បានជួបនិងបងប្អូន
្រតកូលជឹងេហើយ េហើយមានចិត្តគំនិត
ដូចគ្នាេទៅនឹងជឹងចាក់ែដលជាបង្រសី
។ ជឹងចាក់និង ធីសាកបាន្រសលាញ់
និងេរៀបការជាមួយគ្នារ។ ពួកេគគិតពីរ
េរឿងយក្របេទសជាតិមកវិញធំជាងការ
គិតពីេរឿងេស្នហា ពួកេគបាន្របមូល
ផ្តុំគ្នាមនុស្សម្នារេហើយបានេ្រគោងទុកនូវ
ការបះេបោរដ៏ធំមួយ។ េដោយការខិតខំ
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បញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ពួកេគ្របជាជនក៍
ក្លាយជាធ្លុងមួយ។ ប៉ុែន្តែផនការបះេបោរ
េនះ្រតូវបានែបកការដល់ស៊ូឌីង។ ស៊ូ
ឌីង បានចាប់ េហើយេធ្វើទារុណកម្មធី
សាក់ យ៉ាងេឃោេឃៅ ។ គំរាម្របជាជ
នណាំេបៀតថានឹងសំលាប់ធីសាក់េបើ
មិនបញ្ឈប់សកម្មភាព្របឆាំង។ ប៉ុែន្ត
្របជាជនេនៅ ណាំេបៀតមិនបានក្លាចរ
អាពីការគំរាមេនោះេឡើយ។ ទីបំផុត
ធីសាក ្រតូវសម្លាប់យ៉ាងេឃោរេឃៅ។
———————— ជឹងចាក់និង
ជឹងនី ទទួលអារម្មណ៍តក់ស្លុតយ៉ាង
ខ្លាំង េនៅេពលឮថា�ធីសាក់� បាន
ស្លាប់។ជឹងនីបានែ្រសកយ៉ាងខ្លាំង
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បង្រស,ី ពួកេយើង្រតូវែតសងសឹក!
ពិតជាមិនអាច្រទាំតេទៅេទៀតេទ! ” ជឹង
ចាក់ បាននិយាយទាំងទឹកែភ្នកនឹង
ក្តុកក្តួល។ ”េតោះ ្រតូវេធ្វើែផនការែដល
េ្រគោងជាមួយធីសាកឱ្យបានសេ្រមច។
្រតូវេដញស្រតូវេចញពី្របេទសេយើង
េទើបវិញ្ញាណរបស់េលោកប្តីេនៅឋានសួគ៌
ស្ងប់ចិត្ត។!”
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ជំនួសឱ្យ ធីសាកជឹងចាក់បានក្លាយជា
េមដឹកនាំៃន្របជាជនណាំេបៀត។ ជឹង
ចាក់បានបញ្ចុះបញ្ចូល្របជាជនែដល
ភ័យខ្លាច។ ្របជាជន រំជួលចិត្ត និង
បានចូលរួមកម្លាំងម្តងេទៀតេហើយ
កងកម្លាំងបានរីកធំនិងធំជាងមុន។
េរចនែដល្រតូវបានេគេហៅថា ”្រស្តីដ៏
េឆ្នើម” េនៅក្នុងទី្រកុងជិតេនោះក៍បានមក
ចូលរួមផងែដរ។ េនៅទីបំផុតបន្ទាប់ពី
ការេរៀបចំទាំងរួចេ្រសចដល់េពលេ្រតៀម
េចញេធ្វើស្រង្គាម, ទាហានម្នាក់បានេទៅ
សួរជឹងចាក់។ ”េមទ័ព, ធីសាក់ បាន
ស្លាប់េទៅេហើយ េតើេយើងទាំងអស់គ្នាគួរ
េចញេដោយឈុតកាន់ទុក្ខែមនេទ?”
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មិនែមនេទ! េយើង្រតូវពាក់អាវសឹក
របស់េយើង! ការយក្របេទសជាតិ
មកគឺជាេរឿងចំបង។ េតោះបង្ហាញឱ្យ
ទ័ពស្រតូវេឃើញពីអំណាចរបស់េយើង!
” ជឹងចាក់បាននិយាយ—————
——— ជឹងចាក់បានេដោះសំេលៀក
បំពាក់ កាន់ទុក្ខនិងផ្លាស់ប្តូរេទៅជាអាវ
សឹក ជឹងនីបានេឡើងេទៅខ្នងដំរីជាមួយ
បង្រសីែដលេនៅពីខាងមុខេគ។
សេម្លង បូ ... បូ ... បូ ... បូបូ បាន
បន្លឺេឡើង ្រគប់ទិសទី។ វាគឺជាសញ្ញា
វាយ្របហាររបស់កងទ័ពណាំេបៀត។
បងប្អូន្រសីជឹងបានវាយ្របហារ
្របាសាទ ឡីឡាវ ែដលជាទីតាំងស៊ូឌីង
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េដោយភាពក្លាហាន ។ ្របាសាទ្រតូវបាន
កេម្ទចភ្លាមៗ————————
- បងប្អូន្រសីជឹងនិង្របជាជនបានរក
េឃើញេឡើងវិញនូវ្របសាទចំនួន 65
ែដលដេណ្ដើមយកេទៅ ្រតឡប់មកវិញ
ក្នុងមួយប៉្រពិចែភ្នក។ ទាហានរបស់
្របេទសហាន់េចោល្រគប់យ៉ាងេហើយ
រត់យកែតខ្លួនយ៉ាង្របញាប់។ ស៊ូ
ឌីង ែដលភិតភ័យេទៅនិងទាហាន
េវៀតណាមនិងបងប្អូន្រតកូលជឹងបាន
កាត់សក់ែក្លងបន្លំខ្លួនេធ្វើជាទាសករ
េហើយរត់េគចខ្លួនេទៅ្របេទសខ្លួនវិញ។
ការបះេបោររបស់បងប្អូន្រសីជឹងគឺ
ទទួលបានេជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំង។
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ណាំេបៀតបានសុខសន្តិភាពេ្រកោយពី
ការ្រគប់្រគងរបស់្របេទសហាន់
។ មនុស្សម្នារបានអបអរសាទរ
ជាខ្លាំងេហើយបានេលើក ជឹងចាក់
ជា្រពះមហាក្ស្រត។ ជឹងចាក់បាន
សាងសង់រាជវាំងមួយេឈ្មោះ�កូរ៉ា
យ� េដើម្បីកសាងភាពអស្ចារ្យរបស់
្របេទសនិង ្រគប់្រគង្របជាជនឱ្យ
បានល្អ។ ជឹងនី បានបណ្ដុះបណ្ដាល
ពួកឧត្តមេសនីយ៍និងទាហាន េហើយ
បានការពារ្របេទសខ្លាំងក្លាផងែដរ។
������������
�����������.
្របជាជនរស់េនៅេដោយសុភមង្គលក្នុង
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ការេធ្វើកសិកម្មេដោយសុខសន្តិភាព។
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ប៉ុែន្តសន្តិភាពមិនមានរយៈេពលយូរ
េទ។
េស្តចក្វាងមូេចៃន្របេទសហាន់បាន
េហៅការបះេបោររបស់បងប្អូន្រសីជឹង
ថាជាការបះេបោរដ៏អស្ចារ្យេហើយបាន
េរៀបចំេបសកកម្ម្រទង់្រទាយធំមួយ។
គាត់បានបញ្ជូនកងទ័ពដ៏ធំមួយេទៅភាគ
ខាងត្បូងៃនទី្រកុងជាមួយឧត្តមេសនីយ៍
ម៉ាវ៉ុន។� វាគឺជាកងទ័ពដ៏មានឥទ្ធិពល
ខ្លាំងរាប់រយដងេបើេធៀបេទៅនិងចំនួន
សរុបៃនកងទ័ពរបស់្របេទសណាំ
េបៀត។
្របជាជនណាំេបៀត មានេសចក្តី
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ក្លាហានប៉ុែន្តពួកេគមិនអាចកម្ចាត់
កងទ័ពហាន់ែដលមានអំណាចេយោធា
េ្រចើនែដលមានបំពាក់េដោយអាវុធល្អៗ
ផងែដរ។
កំលាំងចាប់េផ្ដើម្រសុតចុះបន្តិចម្តងៗ
មនុស្សនិងទាហានជាេ្រចើននាក់បាន
បាត់បង់ជីវិត។————————
បងប្អូន្រសីទាំ◌ំងពីរសំេរចចិត្តដកថយ
េដោយមិនអាចតទល់ពីការវាយ្របហារ
ដ៏ខ្លាំងក្លារបស់្របេទសហាន់បាន។
បន្ទាប់មកបាននាំទាហានេទៅលាក់ខ្លួន
េនៅក្នុងៃ្រពភាគខាងេជើងែដលេនៅឆ្ងាយ
ពីតំបន់េមលីង។ អស់រយៈេពលជាង
មួយឆ្នាំមកម៉ាវ៉ុនបានបន្ដព្យាយាម
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ក្នុងការេដញតាមបងប្អូន្រសី្រតកូល
ជឹង ។ ្របជាជនេនៅណាំេបៀត្រតូវ
បានវាយ្របហារឥតឈប់ឈរេដោយ
កងទ័ពហាន់េហើយបានរងការខូចខាត
យ៉ាងខ្លាំង។ េមបញ្ជាការចាញ់េនៅក្នុង
ស្រង្គាមបាននាំទាហានរបស់ពួកេគ
្រតឡប់េទៅ្រសុកកំេណើតវិញ។
េគបានេបោះបង់ការេងើបបះេបោរ។—
———————- បងប្អូន្រសីជឹង
មិនបានលះបង់ ក្នុងការតបតនឹង
កងកម្លាំងស្រតូវេឡើយ។
ថ្វីេបើកងទ័ពមានកង្វះក៏េដោយក៏េនៅែត
បន្ត្របយុទ្ធយ៉ាងស្វិតស្វាញ្របឆាំងនឹង
កងកម្លាំងស្រតូវ។
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កងទ័ពហាន់វាយ្របហាររឹតែតខ្លាំងក្លា
េឡើង
ទីបំផុតដំរីរបស់បងប្អូន្រសីជឹងបានដួល
រេហើយបានងាប់។
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កំលាំងរបស់ទាហានបានដួលរល,ំ
ទីបំផុតបងប្អូន្រសីជឹងបានចាញ់ការ
្របយុទ្ធ។ បងប្អូន្រសីជឹងបានឈរ
េនៅមុខទេន្លជាមួយគ្នា។ ”បង្រស,ី េតើ
េពលេនះពួកេយើង្រតូវេធ្វើែបបណា?
្របជាជនជាេ្រចើន កំពុងរងេ្រគោះ។
េមើលមិនេឃើញផ្តូវេចញេឡើយ ជឹងនី
និយាយទាំងទឹកែភ្នក។ កុំយំ េពលេនះ
ពួកេយើងមិនអាចេធ្វើអ្វីបានេទៀតេទ!
ែតក៍មិន្រតូវេអោយស្រតូវចាប់បាន
េនោះែដរ! មិន្រតូវេធ្វើជាទាសកររបស់
ពួកេឡើយ ជឹងចាក បានចាប់ៃដ
របស់ប្អូនេហើយបាននិយាយដូេច្នះ
ជឹងនីបានងក់ក្បាលេនៅេពលនាង
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េមើលេទៅបង្រសីនាង។————
———— បងប្អូន្រសីជឹងទាំងពី
បានចាប់ៃដគ្នាេហើយបានទំលាក់
ខ្លួនេទៅក្នុងទេន្ល។ វាជាការបញ្ចប់ដ៏
េ្រកៀម្រកំៃនអ្នក ទាំងពីរ។ ចាប់តាំងពី
េពលេនោះមកេវៀតណាមស្ថិតេនៅ
េ្រកោមការ្រគប់្រគងរបស់ចិនអស់
រយៈេពលជាយូរមកេហើយ។ ប៉ុែន្ត
្របជាជនេវៀតណាមែតងែតមានភាព
មុះមុតៃនអារម្មណ៍បងប្អូន្រសីជឹង
េនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកេគ។ ពួកេគបាន
ក្លាយជាវីរបុរសជនជាតិភាគតិចដ៏គួរ
ឱ្យេគោរពរបស់េវៀតណាម។ បងប្អូន
្រសីជឹងបានបង្ហាញក្ដី្រសឡាញ់ៃន
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្របេទសនិងកម្លាំងរបស់្រស្តីតាមរយៈ
ជីវិតក្លាហានរបស់ពួកេគ។ េនៅទី្រកុង
ហូជីមិញ្របេទសេវៀតណាមមានផ្លូវ
មួយេហៅថា�ហាយបាជឹង�ែដល
េគោរពដល់បងប្អូន្រសីជឹង។ .សូម្បីែត
េពលេនះកូនេចៅៃន្របេទសេវៀតណាម
កំពុងែតធំេឡើងជាមួយគំរូដ៍មុតមាំរបស់
បងប្អូន្រសីទាំងពីរ។
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រហូតមកទល់េពលេនះអ្នកវិទ្យាសា
ស្ដ្របានរុករកចំេណះដឹង,ុ្របាជ្ញានិង
បេច្ចកវិទ្យាទំេនើបែតមិនអាចរកេឃើញ
ភពេផ្សងែដលមនុស្សរស់េនៅបាន
ដូច�ភពែផនដី�េឡើយ។ែតមនុស្ស
ទាំងេនោះមិនបានឈប់រកភពេផ្សង
ែដលមានជីវិតរស់េនៅដូចេទៅនិង
ភពែផនដីនុះេឡើយ។ គ្មាននណា,និង
គ្មានក្បួនណាែដលអាចរាប់ផ្កាយ
ជាេ្រចើនៃនភពនិមួយៗេឡើយ។ែតភព
ែដលមនុស្សរស់េនៅបានគឺភពែផនដី
ែតមួយគត,់ អស្ចារ្យបំផុត
ពិតណាស់អារម្មណ៍រំជួលចិត្តនូវ
េពលែដលបានដឹងនិង។ពិេសស
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េនៅេពលបានេធ្វើការជាមួយនារី្របេទស
េផ្សងៗេនៅជុំវិញពិភពេលោកែដល
មក្របេទសកូរ៉រឹតែតទទួលអារម្មណ៍
រំជួលចិត្តបំផុត។ភពែផនដីែតមួយ
េទោះេយើងជាជនជាតិណាក្តីែត
ជា�្រគួសារែផនដី�។ ្រគួសារ្រតូវ
ទុកចិត្តគ្នា,ពឹងែផ្អកេលើគ្នា,និងជួយគ្នា
េទៅវិញេទៅមក។ ្រគួសារគឺេអោបមុនេគ,
េសើចដាក់មុនេគ,និងលះបង់េអោយ
មុនេគ។ ្រគួសារគឺរួមទុកជាមួយ
គ្នា,ជំនះការលំបាកជាមួយគ្នា,្រតូវ
េដើរេទៅជាមួយគ្នា។
ខ្ញុំេកោតសរេសើរដល់អស់អ្នកែដល
បានសរេសរស្នាៃដដ៏អស្ចារ្យតាមរយៈ
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ការងារេសៀវេភៅកុមារ”រួមទាំងគ្នា រួម
ទាំងអស់គ្នា”។េដោយសារែតអ្នកចូលរួម
ទាំងអស់េនោះសុទ្ធែត្រតូវចិញ្ចឹម បីបាច់
កូន,្រតូវេធ្វើកិច្ចការផ្ទះ,េមើលែថបេ្រមើ
រមនុស្សចាស់ក្នុងផ្ទះ,និងេធ្វើការងារ
ជាេដើមេទោះបីជាមានការេនឿយហត់
យ៉ាងណាក្តីក៏បានបញ្ចប់កាងារបាន
េជោគជយ័។ពិតជាមិនងាយ្រសួល
េឡើយសំរាប់ការសរេសរជាភាសាកូេរ៉
សំរាប់អ្នកមិនទាន់ច្បាស់េទៅនិងភាសារ
េនៅេឡើយ។ យ៉ាងណាក្តីការសរេសរ
បង្កប់ឥទ្ធិពលែដលមិនអាចេ្របៀបេទៅ
និងការនិយាយរាប់រយដង។ ឥទ្ធិពល
បង្ហាញេអោយេឃើញច្បាស់េនៅចិត្តគំនិត
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ឥទ្ធិពលៃនសមាសសភាពក្នុងការ
្របា្រស័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដ៍ៃទ
ឥទ្ធិពលក្នុងការអប់រំកូនេអោយបាន
ល្អ មានឥទ្ធិពលទាំងអស់េនះ ខ្ញុំសូម
ជំរុញឱ្យគេ្រមោងេនះេកើតមានេឡើង
រឹតែតេ្រចើន,ែដលផ្តល់េមោទនភាពនិង
ក្តីសង្ឃឹមដល់្រស្តីចំណាក្រសុកជាេ្រចើន
និង្រគួសាររបស់ពួកេគ។ អ្នកនិពន្ធ,ណូ
ក្យ៉ងសុីល
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