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គុណេម្បត្ត ិនៃម្ហាបុរេជាត្ិ

សេរ ីការ

ិ
ម្ហាបុរសជាត្ិជាស្រើៃ សោកបាៃបូ ជាជី វត្សោកសំ
រាប់ជាត្ិ
របស់សោក កនុងការត្សូ ជួ ៃតាម្កម្លំងកាយ ជួ ៃតាម្បញ្ញា
ខ្ត្កម្លំងទ ំងពីរសៃេះ សោកស្បើវា

សៅកនុងគុណធម្៏ជាៃិរច។

គុណសម្បត្ត ិរបស់សោក គឺ សោក ម្ៃជំសៃឿ ៃិង សត្យ សៅស ើ
កុស ខ្ែ ជាថាម្ព

នៃសសរកត ីកាលហាៃរបស់សោក។ សទេះបី

សោកមវ េះកម្លំងកាយ មវ េះម្សធោបាយជាសម្ារៈកត ី ខ្ត្សោក ស្បើ
បញ្ញា្បឈរម្ុមឥត្ត្ក់សលុត្

ត្ទ ់ៃឹងអំសពើហិងាកបត្់ជាត្ិ

ខ្ែ ជាអំសពើរន្ងបំផ្លលញជាត្ិ។ ម្ហាបុរសជាត្ិ ម្ិៃខ្ែ ភូ ត្
កុហក្បជាព រែឋ សែើម្បី សបាយយក្បសោជៃ៏ សហត្ុសៃេះឯង
បាៃជា សោកស្រើៃជា

បុគគ គ្មែៃសម្បត្ត ិ សហើយម្ិៃខ្ម្ៃជា

ពាណិជជគិត្ខ្ត្រករំសណញ ស្ពាេះសបេះែូ ង នៃសកម្ែ ភាពរបស់
សោក គឺការសសគង្ហគេះជាត្ិ ៃិងអន កទៃ់សមាយ ខ្ែ សោក ទុក
សកម្ែ ភាពសៃេះជា ធម្៏ នៃៃរជៃ ត្បិត្ម្ៃុសសសោក ម្ៃ
កខ ណសម្បត្ត ិ របស់រ ូបធាត្ុពីរោ៉ាងសំខាៃ់ គឺ៖ មល ួៃជាម្ចស់
នៃមល ួៃឯង ៃិង សម្តាតធម្៏រំសពាេះអន កែនទ។ ម្ហាបុរសជាត្ិ
ខ្ត្ងខ្ត្ ផ ិត្ ៃូ វកិត្តិយស ៃិង សកត សត្ជ

(bravoure)

ជាអន ក

សសន ហាជាត្ិ ហាៃស្លលប់សែើម្បី ្បជាជាត្ិ។ កនុងសកម្ែ ភាព នៃ
ការពារជាត្ិ

្ត្ូវម្ៃកម្លំងកាយពិត្ ខ្ត្កម្លំងសៃេះ

ែឹកនំសដាយកម្លំងរិត្ត្បកបសដាយគុណធម្៏។
ឧប សៅ សង្ហា

គុណសម្បត្ត ិនៃម្ហាបុរសខ្មែ រ

្ត្ូវ

កម្លំងរិត្ត
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សៃេះឯង ខ្ែ នំសោយអន កសសន ហាជាត្ិ ម្ិៃខ្ែ ម្ៃ គំៃិត្
រុេះចាញ់សៅរំសពាេះម្ុម ស្ត្ូវជាត្ិ រត្់សគរមល ួៃ ខ្សវ ងរកសុម
ផ្លា ់មល ួៃ។ ភាពែ៏មពង់មពស់សៃេះឯង ខ្ែ ជា ត្នម្ល ស្លម្ៃយ (valeur
commune)

រស់

នៃម្ហាបុរសជាត្ិ៖ ស្លលប់សែើម្បីបំស រ ើជាត្ិ ្បសសើរជាង

សំរាប់

បំផ្លលញជាត្ិ

ឬ ជាម្ៃុសសកំស្លក។

ម្រណភាព

ិ ជ ឈុត្ វុទធី សុទធជាគំរ ូ នៃគុណសម្បត្ត ិ នៃ
សោក ខ្កម្ ឡី ជា វជា
ម្ហាបុរសជាត្ិ កនុងរំសោម្ នៃម្ហាបុរសជាត្ិ ម្ៃសៅកនុង
្បវត្ត ិស្លគសត ជាត្ិខ្មែ រសយើង សំរាប់កូៃខ្មែ រ នបរចុបបៃន កា សៃេះ
ៃិងជំនៃ់ស្កាយ។ ខ្មែ រសយើង ្ត្ូវម្ៃសត្ិសម្បជញ្ា ៈថា សៅ
ម្ៃ អន កសសន ហាជាត្ិៃឹងស្លលប់ សំរាប់ការពារជាត្ិសៅនងៃ ម្ុមជា
ពុំខាៃ សៅកនុងបរ ិបទ្ស ុកខ្មែ រសពវ នងៃ សៃេះ។ ព ិកម្ែ សៃេះជា
ត្នម្ល

នៃការត្សូ របស់កូៃខ្មែ រ សែើម្បីឯករាជយជាត្ិ សសរ ើភាព

ៃិង

ទធ ិ្បជាធិបសត្យយសសរ ើ។ ខ្មែ រសយើង ្ត្ូវឈប់ម្ៃ ទុកខស្លត

យស្កាយ ស្ពាេះសរេះខ្ត្នំគ្មនអងគុយ្សសកាក
ធម្ែ ិក

(en vain)

ចាំ្ពេះបាទ

ម្កជួ យជាត្ិ អស់ស្រើៃសត្វត្សរ ួរម្កសហើយ។ ម្ហា

បុរសខ្មែ រ សោកសុមរិត្តស្លលប់ សែើម្បីសៅសបើកទវរការត្សូ ជាត្ិ
ែូ សរន េះខ្មែ រសយើង កុំនំគ្មនឈរសោបនែសៅម្ត្់ទវរសម្ើ

ែំសណើរ

រហ័ស នៃការ្ទ ុឌស្ទម្ជាត្ិមល ួៃ ស្ពាេះសបើជាត្ិស្លលប់ ជាត្ិស្លស
ៃ៏ខ្មែ រសយើង ក៏ៃឹងរោយសនេះខ្ែរ។

កុំនំគ្មនយ ់ស ើញថារបប

ហុៃ ខ្សៃ ្គ្មៃ់សបើជាង របប ប៉ាុ

ពត្ សហើយ កុំនំគ្មន្រឡំ

ថា សៃត ិភាពសពវ នងៃ ជា សៃត ិភាព សំរាប់្បជាព រែឋ ខ្មែ រ ស្ពាេះ
យ ់ ខ្បបសៃេះ គឺខ្មែ រសយើងរាស់រស់ជាម្ុំ នៃជៃោោៃិគម្
យួ ៃជាៃិរច។ រកសុម សំរាប់ខ្ត្ោតាែ សំរាប់ខ្ត្្គួ ស្លរ ជាសភាវ
ឧប សៅ សង្ហា

គុណសម្បត្ត ិនៃម្ហាបុរសខ្មែ រ
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គត្ិធម្ែ តា របស់សត្វ សោក ខ្ត្សុមខ្បបសៃេះ គ្មែៃគង់វង់ បាៃ
យូរសនេះសឡើយ ស្ពាេះជាសសរកត ីសុមអត្ថ ទត្ថ បុគគ

ខ្ែ វាផទុយពី

ធម្ែ ជាត្ិ នៃម្ៃុសសសោក ខ្ែ ជាអន កបសងក ើត្ោរយបូ រ ើ។ ែូ សរន េះ
សុមខ្បបសៃេះ ខ្ែ

ម្ហាបុរសខ្មែ រ ្គប់ជំនៃ់ សោក ម្ិៃយក

ម្ក្បត្ិបត្ត ិ ស្ពាេះវាជាអំសពើអកុស

ៃិងកុទិែឋិ សំរាប់ម្ៃុសស

ជាត្ិៃិង្បជាជាត្ិ ជាពិសសស សៅសព ខ្ែ ជាត្ិ កំពុងម្ៃ
ិ បាត្ (ោសៃន )។ គំៃិត្សសន ហាជាត្ិរបស់ម្ហាបុរសខ្មែ រ ខ្ែ
វៃិ
ិ សំរាប់ជាត្ិ ម្ិៃបញ្ច ប់ ស្កាយពី ឈាបៃកិរច
បាៃបូ ជាជី វត្
ិ វាជាែំោក់ការងែ ីនៃ វតា
ិ ថ រកម្ែ នៃកម្លំង
សនេះសឡើយ ផទុយសៅវញ
គំៃិត្សសន ហាជាត្ិ គ្មែៃខ្ែៃ សំរាប់ឃាត្់ឃាំង បាៃសនេះសឡើយ។
សគោរ

ុំឃាត្់កាយអន កសសន ហាជាត្ិបាៃ ខ្ត្សគពុំោរ

ុំ

ឃាំងគំៃិត្ របស់គ្មត្់បាៃសនេះសទ សហើយគ្មែៃសព សវោោ
ោរ ុបបំបាត្់ ៃូ វគំៃិត្សនេះ សោយស្លបសូ ៃយសៅបាៃខ្ែរ។
ិ
ការបូ ជាជី វត្សំ
រាប់ជាត្ិជា អំសពើគង្ហកៃ

(action audacieuse)

កាលយជា្ព ឹងជាត្ិ រស់សៅផត ិត្ជាប់កនុងអៃៃត កា
អៃៃត គុណ

សំរាប់្បជាជាត្ិ។

ោត្ែ ័ៃ ៃិងកម្លំងសន ូ

វាខ្្ប

ខ្ែ ជា

្ព ឹងជាត្ិសៃេះឯងខ្ែ ជា

របស់ជាត្ិ ខ្ែ បៃ្ុេះគំៃិត្ នៃសសរកត ី

សសន ហាជាត្ិែ ់កូៃខ្មែ រ បៃត ពីជំនៃ់ម្ួយ សៅជំនៃ់ម្ួយសទៀត្
ខ្ែ ជា ម្ូ

ស្លថបន នៃ្បជាជាត្ិ។ ែូ សរន េះ ្បសទស គ្មែៃម្ហា

បុរសជាត្ិ គឺ ជា្បសទស គ្មែៃ្ព ឹងជាត្ិ ជា្បជាជាត្ិ គ្មែៃ
បែិស រ ើរៈ (anticorps) សំរាប់ការពារ កាយ ៃិង គំៃិត្ជាត្ិ។

ឧប សៅ សង្ហា

គុណសម្បត្ត ិនៃម្ហាបុរសខ្មែ រ

២២ កកត ដា ២០១៦

