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  សេរកីារ                                                                                                                          

ម្ហាបុរសជាតិ្ជាស្រើៃ សោកបាៃបូជាជីវតិ្សោកសំរាប់ជាតិ្

របស់សោក កន ុងការត្ស ូ  ជួៃតាម្កម្ល ំងកាយ ជួៃតាម្បញ្ញា  

ខ្ត្កម្ល ំងទងំពីរសៃេះ សោកស្បើវា សៅកន ុងគុណធម៏្ជាៃិរច។ 

គុណសម្បត្ត ិរបស់សោក គឺ សោក ម្ៃជំសៃឿ ៃិង សត្យ សៅស ើ

កុស ខ្ែ ជាថាម្ព  នៃសសរកត ីកាល ហាៃរបស់សោក។ សទេះបី 

សោកមវេះកម្ល ំងកាយ មវេះម្សធោបាយជាសម្ា រៈកត ី ខ្ត្សោក ស្បើ

បញ្ញា ្បឈរម្ុមឥត្ត្ក់សល ុត្ ត្ទ ់ៃឹងអំសពើហិងាកបត្់ជាត្ិ

ខ្ែ ជាអំសពើរន្ងបំផ្លល ញជាតិ្។ ម្ហាបុរសជាតិ្ មិ្ៃខ្ែ ភូត្

កុហក្បជាព រែឋ សែើម្បី សបាយយក្បសោជៃ៏ សហតុ្សៃេះឯង

បាៃជា សោកស្រើៃជា បុគគ គ្មែ ៃសម្បត្ត ិ សហើយមិ្ៃខ្ម្ៃជា

ពាណិជជគិត្ខ្ត្រករំសណញ ស្ពាេះសបេះែូង នៃសកម្ែភាពរបស់

សោក គឺការសសគង្ហគ េះជាត្ិ ៃិងអនកទៃ់សមាយ ខ្ែ សោក ទុក

សកម្ែភាពសៃេះជា ធម៏្ នៃៃរជៃ ត្បិត្ម្ៃុសសសោក ម្ៃ 

 កខណសម្បត្ត ិ របស់របូធាត្ុពីរោ៉ា ងសំខាៃ់ គឺ៖ មល ៃួជាម្ច ស់ 

នៃមល ៃួឯង ៃិង សម្តាត ធម្រ៏ំសពាេះអនកែនទ។ ម្ហាបុរសជាតិ្ 

ខ្ត្ងខ្ត្ ផ ិត្ ៃូវកិត្ត ិយស ៃិង សកតសត្ជ (bravoure) ជាអនក

សសនហាជាត្ិ ហា ៃស្លល ប់សែើម្បី ្បជាជាត្ិ។ កន ុងសកម្ែភាព នៃ

ការពារជាត្ ិ ្ត្វូម្ៃកម្ល ំងកាយពិត្ ខ្ត្កម្ល ំងសៃេះ ្ត្វូ

ែឹកនំសដាយកម្ល ំងរិត្ត្បកបសដាយគុណធម្៏។ កម្ល ំងរិត្ត

គុណេម្បត្ត ិនៃម្ហាបុរេជាត្ិ 
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សៃេះឯង ខ្ែ នំសោយអនកសសនហាជាត្ិ ម្ិៃខ្ែ ម្ៃ គំៃិត្

រុេះចាញ់សៅរំសពាេះមុ្ម ស្ត្វូជាតិ្ រត្ស់គរមល ៃួ ខ្សវ ងរកសុម

ផ្លា  ់មល ៃួ។ ភាពែ៏មពង់មពស់សៃេះឯង ខ្ែ ជា ត្នម្លស្លម្ៃយ (valeur 

commune) នៃម្ហាបុរសជាត្ិ៖ ស្លល ប់សែើម្បីបំសរ ើជាត្ិ ្បសសើរជាង

រស ់ សំរាប់ បំផ្លល ញជាតិ្ ឬ ជាម្ៃុសសកំស្លក។ ម្រណភាព

សោក ខ្កម្ ឡី ជា  វជិាជ ឈុត្ វុទធ ី សុទធជាគំរ ូនៃគុណសម្បត្ត ិ នៃ

ម្ហាបុរសជាតិ្ កន ុងរំសោម្ នៃម្ហាបុរសជាតិ្ ម្ៃសៅកន ុង

្បវត្ត ិស្លគសតជាតិ្ខ្មែ រសយើង សំរាប់កូៃខ្មែ រ នបរច ុបបៃនកា សៃេះ 

ៃិងជំនៃ់ស្កាយ។ ខ្មែ រសយើង ្ត្វូម្ៃសត្ិសម្បជញ្ា ៈថា សៅ

ម្ៃ អនកសសនហាជាត្ិៃឹងស្លល ប់ សំរាប់ការពារជាត្ិសៅនងៃម្ុមជា

ពុំខាៃ សៅកន ុងបរបិទ្សកុខ្មែ រសពវនងៃសៃេះ។ ព ិកម្ែសៃេះជា

ត្នម្ល នៃការត្ស ូ របស់កូៃខ្មែ រ សែើម្បីឯករាជយជាត្ិ សសរ ើភាព 

ៃិង  ទធិ្បជាធិបសត្យយសសរ ើ។ ខ្មែ រសយើង ្ត្វូឈប់ម្ៃ ទុកខស្លត

យស្កាយ ស្ពាេះសរេះខ្ត្នំគ្មន អងគ ុយ្សសកាក (en vain) ចាំ្ពេះបាទ

ធម្ែ ិក ម្កជួយជាតិ្ អស់ស្រើៃសត្វត្សររួម្កសហើយ។ ម្ហា

បុរសខ្មែ រ សោកសុមរិត្តស្លល ប់ សែើម្បីសៅសបើកទវ រការត្ស ូជាត្ ិ

ែូសរនេះខ្មែ រសយើង កុំនំគ្មន ឈរសោបនែសៅម្ត្់ទវ រសម្ើ  ែំសណើរ

រហ័ស នៃការ្ទឌុស្ទម្ជាត្ិមល ៃួ ស្ពាេះសបើជាត្ិស្លល ប់ ជាត្ិស្លស

ៃ៏ខ្មែ រសយើង ក៏ៃឹងរោយសនេះខ្ែរ។ កុំនំគ្មន យ ់ស ើញថារបប 

ហ ុៃ ខ្សៃ ្គ្មៃ់សបើជាង របប ប៉ាុ  ពត្ សហើយ កុំនំគ្មន ្រឡំ

ថា សៃត ិភាពសពវនងៃ ជា សៃត ិភាព សំរាប់្បជាព រែឋខ្មែ រ ស្ពាេះ

យ ់ខ្បបសៃេះ គឺខ្មែ រសយើងរាសរ់ស់ជាមំុ្ នៃជៃោោៃិគម្

យួៃជាៃិរច។ រកសុម សំរាប់ខ្ត្ោតាែ  សំរាប់ខ្ត្្គួស្លរ ជាសភាវ
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គតិ្ធម្ែតា របស់សត្វសោក ខ្ត្សុមខ្បបសៃេះ គ្មែ ៃគង់វង់ បាៃ

យូរសនេះសឡើយ ស្ពាេះជាសសរកត ីសុមអត្ថទត្ថបុគគ  ខ្ែ វាផទ ុយពី

ធម្ែជាត្ ិ នៃម្ៃុសសសោក ខ្ែ ជាអនកបសងក ើត្ោរយបូរ ើ។ ែូសរនេះ

សុមខ្បបសៃេះ ខ្ែ  ម្ហាបុរសខ្មែ រ ្គប់ជំនៃ់ សោក ម្ិៃយក

ម្ក្បត្ិបត្ត ិ ស្ពាេះវាជាអំសពើអកុស  ៃិងកុទិែឋ ិ សំរាប់ម្ៃុសស

ជាត្ៃិិង្បជាជាត្ិ ជាពិសសស សៅសព ខ្ែ ជាតិ្ កំពុងម្ៃ

 វៃិិបាត្ (ោសៃន )។ គំៃិត្សសនហាជាត្ិរបស់ម្ហាបុរសខ្មែ រ ខ្ែ 

បាៃបូជាជីវតិ្ សំរាប់ជាត្ិ ម្ិៃបញ្ចប់ ស្កាយពី ឈាបៃកិរច

សនេះសឡើយ ផទ ុយសៅវញិ វាជាែំោក់ការងែីនៃ វតិាថ រកម្ែនៃកម្ល ំង

គំៃិត្សសនហាជាត្ិ គ្មែ ៃខ្ែៃ សំរាប់ឃាត្់ឃាំង បាៃសនេះសឡើយ។

សគោរ  ុំឃាត់្កាយអនកសសនហាជាត្ិបាៃ ខ្ត្សគពុំោរ  ុំ

ឃាំងគំៃិត្ របស់គ្មត់្បាៃសនេះសទ សហើយគ្មែ ៃសព សវោោ 

ោរ ុបបំបាត្់ ៃូវគំៃិត្សនេះ សោយស្លបសូៃយសៅបាៃខ្ែរ។ 

ការបូជាជីវតិ្សំរាប់ជាតិ្ជា អំសពើគង្ហក ៃ (action audacieuse) វាខ្្ប

កាល យជា្ព ឹងជាត្ិ រស់សៅផតិត្ជាប់កន ុងអៃៃតកា  ខ្ែ ជា 

អៃៃតគុណ សំរាប់្បជាជាត្ិ។ ្ព ឹងជាត្ិសៃេះឯងខ្ែ ជា

ោត្ែ ័ៃ ៃិងកម្ល ំងសន  ូ របស់ជាត្ិ ខ្ែ បៃុ្េះគំៃិត្ នៃសសរកត ី

សសនហាជាត្ិែ ់កូៃខ្មែ រ បៃតពីជំនៃ់មួ្យ សៅជំនៃ់មួ្យសទៀត្

ខ្ែ ជា មូ្ ស្លថ បន នៃ្បជាជាត្ិ។ ែូសរនេះ ្បសទស គ្មែ ៃម្ហា

បុរសជាតិ្ គឺ ជា្បសទស គ្មែ ៃ្ព ឹងជាត្ិ ជា្បជាជាត្ិ គ្មែ ៃ 

បែិសរ ើរៈ (anticorps) សំរាប់ការពារ កាយ ៃិង គំៃិត្ជាតិ្។       


