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    សេរកីារ                                                                                                                          

 

ជាតិ និង្ មាតា មាន ខ្លឹមសារ តតមួយ សំរាប់ កូនតខ្ែរ សកើតជាតខ្ែរ រស់ជាតខ្ែរ ស ើមប ីជាតិ
សខ្មរា។ សតើ គំនិតសនេះ ជា គំនិត ប្រាក  ត រឫសេ ? 
សៅកេុង្ គំនិត សសេហាជាតិ ត ល ជា មសោសសចេ តោ ខ្ពស់ ល់កំរតិ នន  នជាតិ និមួ
យៗ ចំស េះ ប្ររជាជាតិ របស់ខ្លួន, សគ តតង្ សប្ររៀបស ៀប មាតា សៅនឹង្ ជាតិ ស ើមប ីស
តមែង្ សោយស ើញ នូវ េឹកចិតែសសេហាជាតិ។ សួរជាសំណួរថា សតើ សសចកែីសសេហាជាតិ
មានរូបភាពតបបណា ? ជា ពលិកមែ កេុង្ចិតែឆនទៈននបុគគលហា៊ា នសាល ប់ ស ើមប ីជាតិ ត ល
សគ េុកជា វិរបុរស, ជា អ្េកការ រជាតិ តាម លេធភាព ត លខ្លួនមាន, ជា ពលរ ឋ សចេះ
 ឹង្ និង្ អ្នុវតែ សេៀង្ប្ររយ័តេប្ររតយង្ នូវ សិេធិ និង្ ករណីយកិចេ ជា ពលរ ឋ តាមចាប់
ជា  រមាន។ សបើសយើង្យក កតាែ  ទងំ្បីសនេះ មក ពិចារណា សយើង្ស ើញ ថា សសចកែី
សសេហាជាត ិមាន សញ្ញា ណ បីយ៉ា ង្៖ ១. អ្វីត លសកើតពីចិតែ, ២. អ្វីត លប្រតូវស វើ, ៣.អ្វី
ត លប្រតូវសោរព។ សៅកេុង្ សញ្ញា ណ ទងំ្បីយ៉ា ង្សនេះ វាមានសោលគំនិត ំពីរយ៉ា ង្៖ ១.
ការស ឿ (la foi), ២. ការសង្ឃមឹ (l’espérance)។ ការស ឿ គឺ ស ឿ សលើ អ្វីមួយ ត ល 
សៅសប្រៅចិតែ គឺថា វតថុសៅសប្រៅសោេះ  វនចិតែសៅរក ំសនឿ សលើខ្លួន ; រឯី ការសង្ឃមឹ វិញ គឺ
មានសៅកេុង្ចិតែ ស ើយ សចញពីចិតែ ស ឿ សៅសលើ អ្វីមួយ ត ល សៅពី សប្រៅចិតែ។ រួមសសច
កែីមក សយើង្ោច និយយជាសសង្េបបានថា ការស ឿ គឺមាន កមាល ងំ្សប្រៅ ឆក់ទញចិតែ,
ចំតណក ការសង្ឃមឹ គឺ កមាល ងំ្កេុង្ចិតែ ឆក់យក អ្វីមួយ ត ល ចិតែ មាន សង្ឃមឹ ចំស េះ

ការស្នេហាជាតិ, ការស្ ឿ, ការនង្ឃមឹ 
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វា។ សបើសយើង្ យក សញ្ញា ណ ទងំ្សោេះ មក ដាក់សៅកេុង្ សសចកែីសសេហាជាតិ វិញ សតើ វា 
នឹង្មាន សារជាតិ តបបណា? 
ជាតិ ជា សញ្ញា ណ អ្រូបិយ សទេះបី ខ្លួន មាន លកេណៈ អ្តិសស ឋ សំរាប់ ប្ររជាពលរ ឋ,
ោប្រស័យស តុសនេះ សគ ប្រតូវ សោយ រូបភាពមួយ សំរាប់ សំោល់ជាតិ ; រូបភាពសោេះ
គឺ ប្ររជាជាត ិត លមាន េឹក ី, ប្ររជាពលរ ឋ, អ្េក ឹកោ,ំ ភាសា, ប្ររនពណីយ និង្ 
ប្ររវតែិសាស្តសែ។ ការបង្ហា ញ រូបភាព តបបសនេះ គឺ សគ រែូរ លកេណៈ អ្រូបិយ សោយកាល យ
ជា លកេណៈសាមចា ប្រសួល សមើលស ើញ រូបភាព នន ជាតិ។ តត រូបភាព តបបសនេះ ក៍
ោចសចាេជា សំនួរថា សតើ សសចកែីសសេហាជាតិ គឺ ជា សសចកែីសសេហា វតថុធាតុ ទងំ្អ្ស់
ផែុំ  ជា ប្ររជាជាតិ ឬ ោច មាន សសចកែីសសេហាជាតិ សលើ ភាគខ្លេះៗ បាន ?  
សបើយក សារព័ន ជា លកេនែិកៈ ខានមិនបាន គឺ វា ជា េសសនៈ តឹង្តតង្ន័យ សប្រ េះសគ
េុក ជាត ិជា សាកលសររីៈ មិនោច តបង្តចក ជា ភាគបាន,  ូសចេេះ សបើ ខ្វេះ វតថុធាតុ 
ណាមួយ គឺ ជាតិ ោែ ន ខ្លឹមសារជាតិ សោេះស ើយ, សដាយស តុសនេះ សសចកែីសសេហាជាតិ 
គឺជា សសចកែីសសេហា ខ្លឹមសារជាតិ សោេះឯង្។ សគ ោច េុក េសសនៈ សនេះ ជា េសសនៈ 
បូរណនិយម (intégrisme) ត ល ពួកអ្េក ឹកោ ំរបប សិេធិអ្ំណាច ឬ សមសែនិយម 
យកវាមកសប្ររើ ជា សោលការណ៍ របស់ខ្លួន គឺថា ប្រសឡាញ់ជាតិ មិនតមន ប្រោន់តតសសាែ េះ
នឹង្ខ្លួនសោេះស ើយ គឺ ប្រតូវប្រសឡាញ់  ល់ ខ្លួន ជា ដាច់ខាត  ូចយ៉ា ង្ បសង្កើត  កយ បី
តាជាតិជា ោេិ។ តត មាន េសសនៈ រកីសាយន័យ មួយត រ គឺ ជាតិ ជា ប្ររជាពលរ ឋ  ិ
បសតយយ ត ល េុកជាវតថុធាតុ សមុដាឋ ន (primordial) សប្រ េះ ជា មាេ ស់ នន ចាប់
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ទងំ្ឡាយ នន ជាតិ ត លមាន នីតិរ ឋ។ េសសនៈ សនេះ ជា េសសនៈេំសនើប សចញអ្ំពី 
 ំសណើ រ នន ការលូតលាស់ នន បញ្ញា  នន មនុសសជាតិ ត លជា ឧេ័យ (émergence) 
នូវ អ្ំណាចចាប់ សលើ អ្ំណាចផ្តែ ច់ការ។ សៅកេុង្អ្តថរស នន េសសនៈ សនេះ ត លោំ
បសង្កើតបាន នូវ លេធិប្ររជា ិបសតយយ ត លជា របប ឹកោជំាតិ មាន សជាគ ័យ សលើ របប
 ឹកោ ំ ទងំ្អ្ស់ មានសៅកេុង្សលាក មក ល់ សពវនងៃ សនេះ។ សដាយស តុសនេះ អ្តថ
ន័យ នន សសចកែីសសេហាជាតិ គឺជា សសចកែីប្រសឡាញ់ នន ប្ររជាពលរ ឋ សលើខ្លួនឯង្ ត ល
មានចាប ់ជា អ្េកប្រគប់ប្រគង្។ សសចកែីសសេហា តបបសនេះ មិនេុកជា អ្តថសសេហា
និយម (narcissisme) សោេះស ើយ សប្រ េះ ជា សសចកែីប្រសឡាញ់ រួមោេ  សៅកេុង្
ប្ររសយ ន៍រួម ស ើមប ីកសាង្ នូវ អ្ោគត សាធារណ៍ (avenir commun) ត ល 
មាន ប្ររជាជាត ិជាមូលដាឋ ន នន សុខ្តមកមែ (harmonisation) របស់ ប្ររជាពលរ ឋ។
សយើង្ ោច  សនេិដាឋ នបានថា សសចកែីសសេហា តាម េសសនៈ តឹង្តតង្ន័យ គឺ ជា សសចកែី
សសេហាជាត ិជា វតថុវិស័យ (objectif) ឬ ការបង្េំ ស ើមប ីបំសរ ើ ប្ររសយ ន៍ ត ល មាន
នរណាមាេ ក់ ឬ ប្រកុមណាមួយ សគ សមលឹង្ ស ើញ នូវ សោលសៅ សំរាប់ ការ រ ឬ ទញ
យកបានប្ររសយ ន៍ ពី សសចកែីសសេហាសនេះ, សបើតាម េសសនៈ រកីសាយន័យ ឬ េំសនើប
វិញ ជា សសកែីសសេហាជាតិ បរសិុេធ មិនប្រាថាេ  ប្ររសយ ន៍ កេុង្ វតថុវិស័យ រកចំសណញ
ពី សសកែីសសេហាជាត ិសប្រ េះ ជា សសចកែីសសេហាជាតិ នន ប្ររជាពលរ ឋ សដាយប្ររជាពលរ ឋ 
និង្ ស ើមប ីប្ររជាពលរ ឋ សៅកេុង្ ការស ឿ  ល់ ភាពឧតែម នន មាតុភូមិ និង្ ការសង្ឃមឹ 
 ល់ ជាត ិជា  ប្រមក នន សនែិវាេ សំរាប់ ការរស់សៅ នន  ីវភាពរាល់នងៃ។ 



Page 4 sur 6 
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសសេហាជាតិ, ការស ឿ, ការសង្ឃមឹ ១១ ឧសាភា ២០១៦ 

១. ការស ឿ  ល ់ភាពឧតែម នន មាតភុមូ ិ: ជាេូសៅ រូបភាព សនេះ គឺជា គុណសមបតែិ 
នន ប្ររជាពលរ ឋ ត ល មាន សៅកេុង្ កំណប់ នន បញ្ញា ជាតិ និង្ ការរកិចំសរ ើន នន មនុសស
ជាតិ។  ូសចេេះ ការស ឿសនេះ ជា បឋម គឺ ការស ឿ សលើ សមតថភាពខ្លួនឯង្ ជា ប្ររជាពលរ ឋ 
មាន ស បញ្ញា  មាទំ ំ ត លោច បសចេញសោយស ើញ នូវ សមតថភាព និង្ សមតថ
កិចេ របស់ បុគគល មាេ ក់ៗ ស ើមប ី េេួលបនទុក នូវ ករណីយកិចេ របស់ខ្លួន ជា ពលរ ឋ។
សៅកេុង្របប លេធិប្ររជា ិបសតយយតំណាង្ វាមាន ការសប្រ ើសសរ ើស អ្េក ឹកោ ំ សដាយប្ររជា
ពលរ ឋមានការសចេះ ឹង្  ូសចេេះ ជា  សប្រមើស ស វើសសមាចោ (secréter) សចញពី ប្ររជា
ពលរ ឋ នូវ ពុ អ្េក ឹកោ ំសំរាប់  ឹកោជំាតិ មាន ោណតែិ, ផទុយសៅវិញ សបើ ប្ររជា
ពលរ ឋ ោែ ន ការសចេះ ឹង្ គឺ ចាស់ ជា មាន េុរ ន សឆលៀតយក ប្ររព័នធ សប្រ ើសសរ ើស សនេះ
ស ើមប ី  សណែើ ម អ្ំណាច : ការសប្រ ើសសរ ើស សដាយ សាកល ជា កមាល ងំ្ នន ចំនួន, តតសបើ
ចំនួនសោេះ ជា ចំនួន លៃង្ស់លល  និង្ ខាវ ក់ប្រាជាា  គឺ ោសំោយ  ំសណើ រននប្ររសេស ស ើ រ ស ព្ េះ
សៅរក ម នែរាយ។  ូសចេេះ ការស ឿ សៅសលើ វតថុ, គំនិត, អ្ង្គការ, គណបកសនសយបាយ,
បុគគលណាមួយកែ ីវា ជា កមាល ងំ្ ប្រសូបចិតែ អ្េក នេ សោយ ស ឿសលើខ្លួន។ គុណភាព នន
ការស ឿ វា សថិតសៅប្រតង្ ់ថា អ្េកស ឿ និង្ អ្េកសោយសគស ឿ វា មាន ធាតុតតមួយ ស ើយ
មាន សោលសៅ តតមួយ, ជា ឧទ រណ៍៖ ធាតុតតមួយ គឺ ប្ររជាជាតិរួម, សោលសៅតត
មួយ គ ឺប្ររសយ ន៍ជាតិ។ អ្េកសោយសគស ឿ និង្ អ្េកស ឿ ជា សររីៈ តតមួយ មាន  ីវិតតត
មួយ គ ឺសាល ប់-រស់ ប្ររសកាេះោេ  តាម សង្ាើម នន ប្ររជាជាតិ,  ូសចេេះ ការមាន សមាែ នសៅវិញ
សៅមក រវាង្ អ្េកទងំ្ពីរ គឺ ជា គុណភាព នន  ំសណើ រ មែតា នន ប្ររជាជាតិ មានសុខ្ ុម
ត ល តតង្តត តសវង្ រកជានិចេ នូវ អ្វី ត ល ជា  ំសណើ រលអ របស់ខ្លួន ត លខ្លួនមាន។ ការ
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តសវង្រក សនេះឯង្ គឺ ជា មគគនកមែ (ការសរ ើសសប្រមាងំ្) យក សោលវិ ីណា ត ល លអជាង្
សគ កេុង្ចំសណាម សោលវិ ី លអៗ ទងំ្ឡាយ ត ល ខ្លួនយល់ ឹង្  ូចោេ នឹង្ លេធិប្ររជា ិ
បសតយយ ព ុបកស មាន អ្េកសបាេះស េ្ ត ស វើការសប្រ ើសសរ ើស គណបកសនសយបាយ ណា
មួយត លខ្លួនេុកជា វរបកស សំរាប់  ឹកោជំាតិ មាន ោណតែិ។  
២. ការសង្ឃមឹ  ល ់ជាតិ :  ូចបាន ំរាបខាង្សលើរួចស ើយ ថា ការសង្ឃមឹ ជា កមាល ងំ្
ត លមានសៅកេុង្បញ្ញា   ូសចេេះ កមាល ងំ្សនេះ មិនតមនជាកមាល ងំ្អ្កមែ គឺមានន័យថា មិនប្រតឹម
តតមានសៅកេុង្ចិតែសោេះស ើយ គឺ ប្រតូវតត អ្នុវតែ វា តាម បញ្ញា  គឺមានន័យថា ជា កមាល ងំ្
សកមែ ត ល ស វើសោយ កមាល ងំ្សនេះ សចញពីចិតែ កាល យ ជា កមាល ងំ្អ្ំណាចបញ្ញា  របស់
ប្ររជាពលរ ឋ ស ើមប ីស វើ សមិេធិកមែ នូវ អ្វី ត លខ្លួន ចង្ប់ាន៖ អ្េកណា មានកមាល ងំ្ចិតែ 
ជា កមាល ងំ្អ្ំណាចបញ្ញា  សំរាប់ តសវង្រកអ្វីមួយ ត ល ខ្លួនមានសង្ឃមឹ តតង្ េេួលបាន 
 ូចសសចកែីប្រាថាេ ។ អ្ំណាចបញ្ញា  តតង្តត រស់សៅតកបរ ជានិចេ នឹង្ ភាពចាបំាច់ របស់ 
ប្ររជាពលរ ឋ សប្រ េះ ការខ្វេះ របស់ចាបំាច់ ជា ំសណើ រ ឈានសៅរក ការចង្ប់ាន,  ូសចេេះ
ការសង្ឃមឹ ឬ ការចង្ប់ាន ជា កមាល ងំ្ចិតែ សកមែពិត ត លមិនោចរលត់បាន សោេះស ើយ
សប្រ េះអ្េកប្រតូវការ របស់ចាបំាច់ តតង្តត មានសង្ឃមឹ ស ើយ តសវង្រក ឬ អ្នុវតែ ការចង្ ់
បាន សោេះ ជា អ្ននែរ និង្ អ្បរសិយសាន លុេះបានសសប្រមច សប្រ េះ របស់ចាបំាច់ វា ជា
សរឿង្  ីវិត ឬ សរឿង្ ជាតិ។ 
រួមសសចកែីមក សបើ មាន ការសង្ឃមឹ តត អ្ង្គុយ ស កចាវំា សោយសកើតមកខ្លួនឯង្  ូចតខ្ែរ
សយើង្ ោោំេ  រង្ច់ា ំ ប្រពេះបាេ មែឹក កេុង្ េុកេប្រពួយខាង្ផលូវចិតែ (tribulation) គឺចាស់ជា
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ការរង្ចាសំោេះ វា ជា ការសង្ឃមឹ កេុង្ការអ្ស់សង្ឃមឹតតប៉ាុសណាណ េះ។ សបើ មាន ការស ឿ តត
ស ឿសៅសលើអ្វីមួយ ត ល មិនសចញមកពី អ្តែៈបញ្ញា  គឺ ជា ការស ឿ ោែ នការពិចារណា ; 
ស តុ ូសចេេះ គឺ ោែ ន សសចកែីសសេហាបានសោេះសេ សប្រ េះសសចកែីសសេហាជាតិ វា មានធាតុ 
ជាបញ្ញា , មិនតមន ប្រោន់តត ដាបំង្កប់ កេុង្ េឹកចិតែ ; វា សកើតមានស ើង្ ពី ការប្រតិេះរេិះ ការ
ពិចារណា ពិសាែ រ មិនតមន ជា ឧបបាតិក (né de lui-même) កេុង្ ភាពនច នយ សំរាប់ 
លបតិសដាេះខ្លួន ឬ កែុលគំនិត សប្រមបនឹង្ កាលៈសេសៈ អ្វីមួយ សោេះស ើយ។ 
យ៉ា ង្សនេះ ការសសេហាជាតិ, ការស ឿសលើជាតិ, ការសង្ឃមឹ ល់ជាតិ វាជា សារព័នសណឋិ ត 
កេុង្ សាែ រត ីមាន បញ្ញា សកាែ  របស់ ប្ររជាពលរ ឋ ត ល ជា ប្ររភព ឋាមពល ជា សងរ
ចីរកាល រុញ ំសណើ រ នន ប្ររជាជាតិ សោយ ស ើ រ សៅរក សោលសៅ នន ការរកីចំសរ ើន ត ល
ជា មសោមយិេធ សនទិ ធិ ក (pouvoir de la volonté visible) មាន សសប្រមក និង្
េំោក់ចិតែ នន មនុសសជាតិ។ សារព័ន សនេះឯង្ ជាសសចកែីប្រតូវការចាបំាច់ របស់ ប្ររជាជាតិ
និមួយៗ ត លតប្រមូវ សោយ ប្ររជាពលរ ឋ មានចិតែរ ំួល ប្ររកបសដាយ សមាែ នភាព នន 
ការសសេហាជាតិ,ការស ឿ និង្ ការសង្ឃមឹ ជា បញ្ញា ,  ជា ការពិចារណា ស ើមប ីជា កមាល ងំ្
ពភឹល សំរាប់ ស វើអ្ភិវឌ្ឍន៍សង្គមជាតិ ត លេុក មនុសសសលាក ជា ខ្លឹមសារ នន នរសង្គម 
កេុង្ បចេុរបនេសម័យ ក៍ ូចកេុង្ អ្បរសម័យ សលើ ប្រកឡាប្ររឹងពី សនេះ។ នរសង្គមលអ ជា
 ប្រមក  ៍ប្ររនព សំរាប់ មនុសសសលាក បី ូចប្ររជាជាតិ ជា ផទេះសំតបង្  ៍សុខ្ សំរាប់ប្ររជា
ពលរ ឋ អ្មាល ូច មាតា ជា សសចកែីសសេហា សំរាប់កូន។  ូសចេេះ ការសប្ររៀបស ៀប មាតា
សៅនឹង្ជាត ិគឺ ជា មសោសសចេ តោ នន សសចកែីសសេហា បរសិុេធ និង្ ឧតែមបំផុត របស់
ប្ររជាពលរ ឋ ចំស េះ ជាតិ និង្ កូន ចំស េះ មាតា៕   


