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ម នោសាស្ត្រ  នៃ  ការត្ ៊ូជាតិ  

ទស្សនៈ នន ការតស្ ៊ូ 
 

ការតស្ ៊ូ ត្រឆាំង នងឹ អយុតតធិម,៍ អាំណាចផ្តត ច់ការ, អាណានគិមនយិម, ការកានក់ាប់
បរតទស្ មាន តោលវិធី ពីរយ៉ា ង៖ ហិងា នងិ អហងិា។ ជតត្មើស្ យក្ វិធ ីណាមួយ មក្
អនុវតត វា អាត្ស្័យ តៅតលើ បរបិទននបញ្ហា ។ ជតត្មើស្ វិធ ីតដ្ឋយភាន់ត្ចឡាំ វា ាំបតងកើត តទេ 
ផលវិបាក្៖ ការតរ ើរតិតតខ្ល ាំងតឡើង នន បញ្ហា  និង ការបាត់បង ់នន វិញ្ហា ណ នន ការត
ស្ ៊ូ។ អាត្ស្យ័តហតុតនោះ អនក្ដឹក្ ាំ នន ការតស្ ៊ូវ ត្តូវ តធេើ តោគវិនចិជ័យននបញ្ហា  តអាយបាន
ត្តឹមត្តូវ មុននងឹ យក្ វិធី ណាមួយ មក្ អនុវតត។ 
តគដឹងថា អាទិ នន មត សាស្តស្ត នន ការតស្ ៊ូ គឺ ក្លហពិតោធ1 ត្រឆាំងនឹង អាំតពើ អយតុតធិម៍
តដលគាំោមដល់តស្រភីាព។ ក្លហពិតោធ គឺ ជា ការក្តត្មើក្តៅ មយួក្តនលង,ការតងើបតឡើង
នន អនក្រងតត្ោោះ ឮលាន់រ ាំពងតហើយ រក្ា មិនតអាយ សាបស្៊ូនយតៅបាន។ ជា ត្រពលភាព2

 តដល ោា ន តោលបាំណង ដតណតើ ម អាំណាចោា នទីបញ្ច ប់ តហើយោា ន តណាា  ជាតោល
តៅ។ អាត្ស្យ័តហតុតនោះ ក្លហពិតោធ មនិតមនជាក្មាល ាំង តយធាឬ យទុធក្ៈ ; វា មិន
តមន ជា ក្ងទព័ មានការតរៀបចាំ ត្រដ្ឋបអ់ាវុធតដើមប ីយក្ក្មាល ាំងមក្តត្រើ ជា អាំណាច។ ប៉ាុតនត 
ក្មាល ាំងតនោះ មិនតចោះតស្បើយ និង មិនរ ាំសាយ តៅតតបនតត្រឆាំង ទាមទារ យ៉ា ងស្ក្មា។ ការ
ចតចស្, មានៈ, តស្ចក្តកីាល ហាន នន អនក្រងតត្ោោះ  ាំោន ឈរ ទស្តនតាំតជើ ង ឬ អងគុយ តៅមយួ 
ក្តនលង តត្ស្ក្តហើយ តត្ស្ក្តទៀត បតញ្ចញក្ាំហងឹនងិ ការឈឺចតិត មនិ តចោះ ចប់ តដល  ាំ
បតងកើត ជា ក្មាល ាំង ការតស្ ៊ូ មិនអាចទបទ់ល់ នងិមនិតអាយសាបស្៊ូនយ តៅបាន។ 
                                                      
1 កលហពិសោធ = កំហឹង ; emportement។ 
2 ប្បពលភាព = intensité de forces។ 
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តៅក្នងុ ក្រណី អាំណាចផ្តត ច់ការ តដល ត្រត្ពតឹតិ អាំតពើ នត្ពនផស ត្គប់តបបយ៉ា ង ដល់ ត្រជាជន 
គឺ ជា តដក្តក្ោះត្លើង ដុត តអាយឈោះ ត្រជាក្ាំហងឹ  ាំតអាយ អនក្រងតត្ោោះ មាន ក្លហពិតោធ 
ជា ក្មាល ាំង ធមាា នុរ៊ូប នន ការតស្ ៊ូជាតិ មាន តោលតៅ ចាស្ល់ាស្់ គ ឺ ការត្រឆាំង
តប តដើមប ីទាមទារ ស្ទិធិតស្រភីាព ជា ពលរដា។ ក្មាល ាំង តស្ ៊ូជាតិ តបបតនោះអាចតក្ើតមាន
បាន លុោះត្ា តតមាន អនក្ដឹក្ ាំ មាន តទពតកាស្លប តចោះ នចន ន៊ូវក្លហពិតោធ នន ត្រជា
ជន តអាយ កាល យជា ក្មាល ាំងតរៀបចាំ មាន អងគការ តស្ ៊ូ មាន តោលការណ៍ មាន តោលតៅ
មាន ត្ក្មុ អនក្ដឹក្ ាំ មាន តមដឹក្ ាំ តដល ជា មគគុតទស្បង្ហា ញ ន៊ូវ វិធី តដល ត្តូវយក្
មក្ អនុវតត ឲ បាន ថនួលាមនងឹ តហតុបញ្ហា ។ ចាំត ោះ តមដឹក្ ាំ តបើ តត្ជើស្យក្ វិធាន វិស្មាា
មាត្ត (mesure disproportionnelle) នងឹ តហតបុញ្ហា  ជា ក្ាំហសុ្, តបើ យល់ត ើញ
ត្សាល (sous-estimé) ជា អស្មតថភាព ប៉ាុតនតតបើ ស្ទងធ់ាតុត្តូវ (bon dosage) ជា 
គុណស្មបតត។ិ គណុស្មបតតិរបស្់ អនក្ដឹក្ ាំ ជាអាវុធ ស្ាំោប់ ការតស្ ៊ូ ន៊ូវ3 ជា ជត្មង 
រតតិកាល4 ស្ាំោប់ អនក្តស្ ៊ូ ដ៊ូចជា ត្លើង នងិ ពនលឺ។ 
ការតស្ ៊ូជាត ិជា អាទ ិជា ក្ចិចការ ននទកឹ្ចតិត 
តត្ ោះ ជា ការត្រយទុធោន  នន មត ស្រៈ5 នឹង ក្មាល ាំងអាវុធ គឺ ថា រវាង យតុតធិម៍ត្រឆាំងនងឹ 
អាំណាចផ្តត ចក់ារ ឬ រវាង ត្រលានចាប់ (espace de la lois) ត្រឆាំងនឹង ត្រវក្មា 
ឬ អនក្ត្រជាធិតតយយ ត្រឆាំងនងឹ អនក្ត្រជាហងិសក្។៍ មាា ង ជា តាំណាង ក្មាល ាំង ននត្រជាធបិ
តី (démocratie) តចញពី ឆនទៈ ត្រជាជន តធេើការតស្ ៊ូ តដើមបតី្រតយជនទ៍៊ូតៅ, មាា ងមួយ
តទៀត ជា ក្មាល ាំង នន លទធិផ្តត ច់ការ តចញពី បគុគលផ្តត ចក់ារ តត្រើអាំណាច តដើមប ី តស្េងរក្ 

                                                      
3 នូវ សប្បើកន ុងន័យ «សហើយនឹង» វចនានុប្កម េសមេចេងឃ ជួន ណាត។  
4 រតេ ិកាល=សៅសពលោប្តី (au moment de la nuit)។ 
5 មសនាេរៈ= ចិតេខ្ពេ់។ 
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ត្រតយជន៍ឯក្ជន ក្នងុ តោលបាំណង រក្ាអាំណាច ឬ ដតណតើ ម អាំណាច។ អាំណាច ទាាំង
ពីរ តនោះ មនិអាច រួមរស្់ ជា មួយោន  បាន ដ្ឋចខ់្ត ; ាមធមាជាតិ វាបដិតស្ធោន តៅវិញតៅ
មក្ តដ្ឋយខ្លនួឯង តត្ ោះ វា មាន ធាតុ ផទយុោន  ត្ស្ឡោះ។ ត្គប់ ការប៉ានុប៉ាង រក្ រស្់តៅ
ជាមយួោន  ជា អាំតពើ ត្រឆាំងនងឹ ត្រជាធិបត ី និង ស្ុ្និចជយ័។ ការពិតសាធ មានតត្ចើននត្ក្
តលង មានតៅក្នងុ ត្រវតតសិាស្តស្ត ននមនុស្សជាតិ បង្ហា ញ ន៊ូវ បាោជ័យ នន ស្ហការ តបប
តនោះ។ តហើយ ោល់តលើក្, ត្រជាអាំណាច តតងតត ទទលួ រងតត្ោោះ ជានចិច តៅចាំត ោះមុខ្
លបចិក្ល របស្អ់នក្ផ្តត ចក់ារតត្ ោះ ស្មស្តនយិម6 តតងតត មានតោលតៅ បតងកើន ឫទធិ
អាំណាច ជា អតិបរមា ទាាំង ត្រពលភាព នងិ វិបលុក្មា7 ដបតិ អនក្ផ្តត ច់ការ ោា ន ស្ីលនិចជយ័ 
(sens moral) ស្ាំោប់ រក្ ត្រតយជន៍ជាតិ នងិ ត្រជាពលរដា។ ការរួបរួម ឬ ត្រឆាំង
 ត្តូវ តត្ជើស្ តអាយ ដ្ឋច់ត្សាច់ ាាំងពី តដើមដាំប៊ូង ដ្ឋក្់ ក្នុងតផនការ ក្លយទុធ  ក្នងុ ការតស្ ៊ូ
ជាត ិតត្ ោះជ័យជាំ តនោះ អាត្ស្័យ តៅ តលើ ជតត្មើស្ ត្តឹមត្តូវ តនោះឯង ដបតិ ជនផ្តត ចក់ារ តតង
តត យក្ ក្លយុទធ នន ការរួបរួម តៅតត្កាម ការដឹក្ ាំរបស្ខ់្លនួ ស្ាំោប់ តធេើតអាយ ក្មាល ាំង ត
ស្ ៊ូជាត ិធាល ក្អ់ន់ថយ តដ្ឋយមនិដឹងខ្លួន,ទត្មាាំដឹងថាជាលបចិជា ការហសួ្តពលតៅតហើយ។   
ការតស្ ៊ូជាត ិក្ជ៍ា ក្ចិចការ នន ចាប ់
តត្ ោះ ចាំណង ់នន ទកឹ្ចតិត ត្តូវ មាន ចាប់ ជា នយិតក្រ, ពុាំត ោះ វា អាចនងឹ ាំឲមាន
អ ធិបតតយយ តដល អាចទុក្ជា ស្ត្តូវនងឹ ការតស្ ៊ូជាតិ។ ចាប់ ស្ាំោប់ត្គប់តត្ោងការតស្ ៊ូ
ជាត ិមាន ឋា នុត្ក្ម គឺ ស្ិទធមិនសុ្ស, ចាបជ់ាត ិនិង ចាប់អនតរជាតិ។ តស្រភីាពជា
ធាតុ នន ស្ិទធមិនុស្ស តដល មនុស្សតលាក្ តត្រើ ស្ាំោប់ រស្់ តៅក្នងុ សារលភាព 
(simplicité)។ តស្រភីាព មិនតមន ជា ការត្រយទុធ ត្រឆាំង តដើមប ីដតណតើ ម ពនីរណា ត ោះ
                                                      
6 េមេេនិយម = Totalitaire។ 
7 វវ បបុលកមម= Extension។ 
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តឡើយ តត្ ោះ វា មាន តៅក្នុង ធាតុ នន មនុស្ស តដល មនុស្សខ្លួនឯង ត្តូវតត ការ រ តដ្ឋយ
ត្រក្ត់ត្រជា។ ដ៊ូតចនោះ ការការ រ តស្រភីាព តដល ទទលួ ន៊ូវ និតត្ោោះ ពសី្ាំណាក្់អាជាា ធរ 
មិនតមន ជា ការតងើប ឬ បោះតបារ ត្រឆាំងនងឹ ចាប់រដា ត ោះតឡើយផទយុ តៅវិញ គឹ ជា ការ
បងាាំ តអាយ អាជាា ធរ តោរព ចាប់រដា តអាយបាន ត្តមឹត្តូវ តត្ ោះ ចាប់ត្រឆាំងនងឹ ត្រជា
ពលរដា ពុាំមាន តៅក្នងុ នតីិរដា, តត វា ជាចាប់ នន រដាត្រវក្មាតដល ជា ឧត្ក្ដិាក្មា ត្រឆាំង
នឹង មនសុ្សជាតិ។ តៅចាំត ោះមខុ្ អាំតពើតនោះ មាន ចាប់ អនតរជាតិ ស្ាំោបក់ារ រ អនក្រង
តត្ោោះ នងិ តលុាការ អនតរជាតិ ស្ាំោប់ វិនចិជ័យតទាស្ ដល ់ ជន តដលបានត្រត្ពតឹត បទ
ឧត្ក្ដិា តនោះ។ 
ការតស្ ៊ូជាត ិត្តូវការ តស្ចក្តកីាល ហាន 
តត មនិតមន ស្ទុធជា តស្ចក្តីកាល ហាន តងើបតឡើងកានអ់ាវុធ ត្រឆាំងនងឹ អាំណាចផ្តត ចក់ារ ត ោះ
តឡើយ។ តស្ចក្តីកាល ហាន មិនតមន ជា ការអាំ វ វ តអាយ មាន ក្ុរបក្មា, ការស្ងស្ឹក្, ការ
កាបស់្មាល ប់ តត្ ោះ វាផទយុនងឹ តោលការណ៍ នន ត្រជាធិបតី។ តស្ចក្តកីាល ហាន គថឺា មនិ
ទទលួសាគ ល់ និង មនិយល់ត្ពម តធេើស្ហការ ជាមួយ អាំណាចផ្តត ចក់ារ ; តស្ចក្តី
កាល ហាន គឺ តត្រើ ស្ិទធិ ជា ពលរដា មនិសាត បប់ង្ហគ ប់ ត្ក្តិយត្ក្ម8 តដល រដាអាំណាចផ្តត ច់ការ យក្
វាមក្ អនុវតត ស្ាំោប់ ោបស្ងកត់ ត្រជាជន ; តស្ចក្តីកាល ហាន មនិតមន ស្ាំោប ់ តស្េងរក្ ស្
ក្តតតជ (bravoure) ក្នុងស្ក្មាភាពហងិា តត ជា ការតត្រើត្រជាា  ត្ស្ប ចាប ់ និង ត្ស្ប 
ស្ីលធម ៍គឺ ថា ជា ស្ក្មាភាព នន ស្ីលគនធ (bonne conduite) របស្់ អនក្តស្ ៊ូ តដល 
ជា សារជាតិ ននមនុស្សតលាក្។ ដ៊ូតចនោះ បដិវតតនិ៍ ហិងា តដល បក្សក្ុមាយុនសិ្ត តតងតត យក្
មក្ អនុវតត មនិតមនទកុ្ជា តស្ចក្តីកាល ហាន ត ោះតឡើយ។ បដិវតតនិ៍ ហិងា ជា រ៊ូបភាព  នន អ
                                                      
8 មិនសាេ ប់បង្ហា ប់ ប្កិតយប្កម8 = désobéissance civique។  
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 រយធម៍ (barbarie) តដលពួក្ អនក្ត្រវក្មាតៅក្នងុ ពិ្ ពតលាក្ ក្ាំពងុ យក្មក្ អនុវតត ដ៍
នត្ពនផស បាំផុត ក្នុង បចចរុបននកាលតនោះ។ 
ការតស្ ៊ូជាត ិជា ក្រណីយក្ចិច នន ត្រជាពលរដា  
តៅតពលតដល ត្រជាជាតិ ត្តូវ ទ័ព បរតទស្ ឈ្លល ន ន ទកឹ្ដី ពលរដា មាន ក្់ៗ ត្តូវ មាន
ក្រណីយក្ិចចការ រ ប៊ូរណភាពទកឹ្ដី និង អធបិតតយយជាតិ។ ក្រណីយក្ិចច តនោះត្គប់ត្គង 
តដ្ឋយ ចាប់ ក្ាំតណនទ៊ូតៅ តដើមប ីតធេើ ស្ស្តង្ហគ ម មហាជន តដល ជា ស្ស្តង្ហគ មរ ាំតដ្ឋោះទឹក្ដី 
នឹង ការ រ អធិបតតយយជាតិ។ ស្ស្តង្ហគ មមហាជន ពឹក្តផែក្ តៅតលើ ក្មាល ាំង ក្ងទព័ជាត ិ
តដលជា ក្មាល ាំងជួរមខុ្ តត្កាមការដឹក្ ាំ នន រដ្ឋា ្បិាល តដើមប ីវាយតបជាប ទ ន់ ត្រឆាំងនងឹ 
ស្ត្តូវជាត ិ ត្គប់ទកី្តនលង និង ត្គប់តពលតវលា។ ស្ស្តង្ហគ មមហាជន ត្តូវចាំបាចម់ាន ការោាំ
ត្ទ ពីស្ាំណាក្់ ត្រជាពលរដា តដលជា ក្មាល ាំងជាតិ ទកុ្ ជា ត្គិោះ នន ត្រជាជាតិ តដលមាន ក្ង
ទ័ពជាត ិជា ក្ាំតពង។ តៅក្នុង មហាជន មាន ក្មាក្រ, ក្ស្ិក្រ, អនក្រដាការ, យុវជន អនក្តចោះ
ដឹង និង ស្ហធមាកិ្ (clergé) ច៊ូលរួម ការ រជាតិ ត្រក្បតដ្ឋយ ជាតសិ្សរញ្ហា ណ 
(conscience née) តៅក្នងុ ការណីក្ិចចជា ពលរដាមានការទទលួខ្សុ្ត្តូវ។  ដការ 
ទាាំងតនោះតហើយ ត្តូវតធេើ ស្ក្មាភាព  ជានចិចជាកាលតហើយតទៀងទាត់ ាម លទធភាព ជា ពល
ក្មា តរៀងៗខ្លនួ តៅ ក្នងុ ស្ស្តង្ហគ មមហាជន។មហាជន ជាក្មាល ាំង ជិវពល ោយតពញត្រតទស្ 
ជាជាំ នួយ ដល់ ក្ងទ័ពជាតិ ត្គបក់ាលៈតទស្ៈ តៅ ត្គប់ ទកី្តនលង តដល មាន វតតមានខ្ា ាំង
ជាត,ិ ដ៊ូតចនោះ មហាជន ត្តូវទទលួ ការហេកឹ្ហេនឺ ខ្ងតផនក្តយធា  នងិ តធេើ វុធការ នន ស្ីល
ធម9៍ ត្គប់ត្ោន់ តៅក្នងុ អងគការ ចត់ាាំង ត្តមឹត្តូវ ស្ាំោប់ត្គប់ត្គង តដើមប ី តអាយ ស្ក្ក្មា
ភាព មាន ត្រស្ិទធភិាព តៅ ក្នងុ យទុធសាស្តស្ត និង ក្លយុទធ ទ៊ូតៅ ននតផនការ នន ការតស្ ៊ូ។ 
                                                      
9 សធវ ើ វុធការ នន េីលធម៍9 = réarmement morale។ 
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ជួនកាល ត្រតទស្ រងការទស្ត ទ ន ត្តូវការជាំ នួយ  ពីត្រតទស្ ជា មតិតតដើមប ី ការ រខ្លនួ 
តត្ ោះ អនក្ឈ្លល ន ន មាន មតធោបាយ ជា អាវធុយុទធ្ ័ណឌ  តត្ចើនស្តមបើម។ តស្ចក្តីត្តូវ
ការ តនោះ ជា ជាំ នួយ ធមាា នរុ៊ូប តត្ ោះជាការស្តស្តង្ហគ ោះ ត្រតទស្ រងតត្ោោះ តដល តធេើការ
តស្ ៊ូ រ ាំតដ្ឋោះជាតិ។ ផទុយតៅវិញ ជាំ នយួ តដល អនក្ឈ្លល ន នទទួល ជា ជាំ នយួ អស្ីលធម៍
តត្ ោះ ជា មតធោបាយ ស្ាំោប់ គង្ហគ នច៊ូល ត្រតទស្ ដនទ តដ្ឋយ ពោបាទ តដើមបកីាន់កាប់ រក្
 ត្រតយជន៍ ទចុចរតិ។ 
បត្ងញួតស្ចក្តមីក្ ក្រណីយក្ចិច ជា ភាវៈ អាត្ស្យ័តហតុ (raison d’être) នន ត្រជា
ពលរដា តដល ជារ៊ូបភាពពតិ របស្ខ់្លនួ។ តគ តមើលត ើញ អតថភាព ននត្រជាពលរដា ាម
ក្រណីយក្ិចច របស្់ ពលរដា តនោះឯង។មួយវិញតទៀត ក្រណីយក្ចិច ជា ការស្ាំតដង មត ស្
តញ្ច ត  តដ្ឋយកាយ តដ្ឋយវាច ច៊ូលរមួ តដ្ឋោះត្សាយ ក្ិចចការ សាធារណៈ ឬ ស្តស្តង្ហគ ោះជាត ិ
ក្នុងឋានៈជា ត្រជាពលរដាធិបតតយយ (peuple souverain)។ គុណស្មបតតិ ឧតតមធាំ
បាំផតុ នន ពលរដា ឋិត តៅតលើ ភាតក្មា ស្ក្មា នងិ ថាមវន័ត តដលខ្លនួ ទទួលបនទកុ្ តដ្ឋយ 
អចតិតក្ៈ (assumer volontairement) ជា និរនត តដល មានតចង តៅ ក្នងុ
ស្ិទធ ិរបស្់ ពលរដាមាន ក្់ៗ។    
             

តតើ ការតស្ ៊ូជាត ិ ជា ស្ត្តូវនងឹ ស្នតភិាព ត ោះឫ ? 

 
មនសុ្សតលាក្ មាន ធមាជាតិ បី យ៉ា ង, គឺ៖ ត្ស្ឡាញ់ ស្នតភិាព, បារមភ អាំពី អាតាស្ុវតថិភាព  
និង ចាំណងរ់បួរួម រស្់តៅ ក្នងុ អារយស្ងគម។ ធមាជាតិ ទាាំង បីយ៉ា ង តនោះឯង ជាជីវិត
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ត្រតបិតត ិ(vie pratique) របស្់ តួអងគមនសុ្ស (être) តដល ជា តួអងគ មនុស្ស 
ស្ងគម (être social)។ មួយវិញតទៀត តអួងគមនសុ្ស ត្តូវការ ស្ាំតដងមត ស្តញ្ច ត តដ្ឋយ
កាយ តដ្ឋយវាច ជា តស្រជីន។ តៅតពលតដល តស្រភីាព ទទលួការគាំោមក្ាំតហងពី អាំណាច 
តបប ណាមយួ ក្៍តដ្ឋយ, តពលត ោះ ស្មា នន ធមាជាតិ ត្តូវ រលាយតដ្ឋយខ្លនួឯង តដល ាំ
តអាយ ស្ងគមមនុស្ស ធាល ក្់តៅក្នងុ ការវឹក្វរ តដល ពកួ្អនក្ផ្តត ចក់ារតគ បតងកើតតអាយ មានតដើមប ី
យក្មក្ តធេើជា តលស្ ដតណតើ មអាំណាច ឬ តត្រើ អាំណាច ស្ាំោប់ ពត្ងងឹ អាំណាច របស្់តគ តៅ
ក្នុង ស្ណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ មួយតបប តដល តគតក្លងតឈ្លា ោះ ថា ស្នតភិាព ក្នងុត ោះ តគ ក្ាំ
ទិចតចល ទាាំងអស្់ ន៊ូវ ត្គប់រ៊ូបភាព នន តស្រភីាព។ ស្នតភិាព តក្លងកាល យ វា ផទយុពី ស្នតិភាព 
ធមាជាត ិ តត្ ោះ ស្នតិភាពតក្លងកាល យ ជា ឧបក្រណ៍ របស្់ អាំណាចផ្តត ចក់ារ។ ស្នតិ
ភាព តនោះ ជា ឪទោន បសុ្ា (ផ្តក ត្គប់យ៉ា ង) ស្ាំោប់ បទិបាាំង ទកុ្ាតវទ របស្់ ត្រជាជន តៅ
ក្នុង និវារណប៊ូរ ីចាំត ោះ អនក្ត្ក្ីត្ក្ (cité interdite aux pauvres) របស្់ អនក្
ដឹក្ ាំ នងិ ឧក្ញ្ហា    ាំោន  រស្ ់ជា ក្តុមពី ជា ឃាតក្រ ជា តចររលន់ដីចាំការ និទទណឌ ។ ផទុយតៅ
វិញ ស្នតិភាពធមាជាត ិជា ស្នតភិាព ត្រដ្ឋប់អាវធុ តដ្ឋយក្មាល ាំង ត្រជាពលរដា ស្ាំោប់ ការ រ 
ស្ិទធិតស្រភីាព របស្ព់លរដា តៅក្នងុត្រតទស្ មាននីតិរដា។ ពិតត្ាក្ដណាស្់ ថា ស្នតភិាព វា 
ពិតជា ផទយុនងឹ អាំតពើហិងា ប៉ាុតនត ស្នតិភាព ក្ម៍ិន តបាោះតចល ការតស្ ៊ូ ាមត្គប ់
មតធោបាយ ត្រឆាំងនងឹ ស្ត្តូវជាត ិនិងអាំណាចផ្តត ច់ការ។ ស្នតភិាព នន ការតស្ ៊ូ ពុាំតមន ជា 
លក្ាខ្ណឌ  នន ត្រជាធបិតី (démocratie) និង តស្រភីាព ត ោះតទ គឺ វា ជា សារជាតិ នន 
តទេ ក្ាត តនោះ តតមតង តដលទុក្ ជា បដិស្ររីៈ (anticorps) ស្ាំោប់ បង្ហក  ឬ ការ រ ទបទ់ល់
នឹង ក្មាល ាំងណា តដលច៊ូលមក្ ក្ាំទចិ ខ្លនួ។ តហតដុ៊ូតចនោះ ការតស្ ៊ូ ត្រឆាំងនងឹ ស្ត្តូវជាតិត្គប់
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រ៊ូបភាព មនិអាចទកុ្ ជា ស្ត្តូវនងឹ ស្នតិភាព បានត ោះតឡើយ តត្ ោះ វា ជា ក្មាល ាំង
ស្េ័យត្ាណ របស្់ ស្នតភិាព។  

តស្ចក្តសី្ននដិ្ឋា ន 

 
តៅក្នងុ មត សាស្តស្ត នន ការបង្ហក  និង ការ រ ជាត ិ តនោះតហើយ តដល អនក្តស្នហាជាតិមាន 
តស្ចក្តីត្ស្ឡាញ ់មាតុ្ ៊ូម ិនិង ហា ន ប៊ូជា ជីវិត តដើមប ី ជាតិរស្់ ក្នងុ ការតស្ ៊ូត្រឆាំងនឹង 
ស្ត្តូវជាតិ។ ការតស្ ៊ូ មិនតមន ជា បដិវតតន៍ តតជា ចតមលើយ ស្ត្មបនឹងបញ្ហា ជាតិ តដល 
តត្មូវ តអាយ ត្រជាពលរដា តងើបតឡើងតស្ ៊ូ តតប៉ាុតណាណ ោះ។ ដ៊ូតចនោះ ការតស្ ៊ូជា ត្រតិក្មា តទល់
នឹង ស្ត្តូវជាត ិាម អាវុធស្កឹ្ផង ឬ ជា ស្ក្ក្មាភាព អចិនស្តនតយ៍ នន ការបង្ហក  ន៊ូវ ស្នតិ
ភាព ាម ស្នតិវិធផីង។ អាវុធស្កឹ្ នងិចាប ់ជា តខ្ល រួមនងឹក្មាល ាំង អបោជ័យ របស្់ ត្រជា
ជាត ិតដើមប ីតធេើស្មទិធិក្មា ន៊ូវ ស្នតភិាព ក្នងុ ម យុតតធិម៍ និង តស្ចក្តីតស្នហានន មនុស្សជា
តិ។ ដ៊ូតចនោះ ការតស្ ៊ូ ជា ខ្លមឹសារជាតិ នងិ ខ្លឹមសារមនុស្សជាតិ តត្ ោះ ការតស្ ៊ូ ជា ស្ក្ក្មា
ភាព ការ រជាតិ នងិ តស្ចក្តីនថលថន៊ូរ នន មនុស្សតលាក្។ 
ស្ួរថា តតើ ត្រជាពលរដាតខ្ារ ក្ាំពងុ រស្់តៅ មាន សាា រតីជាតិ តបបណា តៅចាំត ោះមខុ្តត្ោោះ
ថាន ក្ជ់ាត ិ  បចចរុបននកាល តនោះ ? តតើ ត្រជាជាតិតខ្ារ ជា ជិណណកាយ (កាយចស្់)
តលង មាន ស្មតថចតិត (vigueur) ស្ាំោប់ ការ រខ្លួន ? តតើ យុវជនតខ្ារ តបាោះបងត់ចល
ន៊ូវ តស្ចក្តីស្ងឃមឹ  កាល តស្ចក្តីស្ងឃមឹ តនោះ ជា ត្ក្ពុាំបុាភ  នន ជីវិតយុវភាព របស្់ខ្លនួ ? 
ត្ស្តណាោះ ត្ស្ុក្តខ្ារ ! តតើ ត្រតយគតនោះ ជា ត្រផន៊ូល ន៊ូវ មរណភាព ននត្រជាជាតិតខ្ារ ? តខ្ារ
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តយើង មានស្ាំណួរ តត្ចើនតមលោះណាស្់ តត ចតមលើយ នងឹ ស្ាំណួរ វាមាន តចិបាំផតុ។ តតតទាោះប ី
តិចឬតត្ចើន វា ចាំបាច់ ត្តូវ មាន ការតស្ ៊ូជាតិ តតមយួ តដើមប ីជាតិរស្់៕៚ 


