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យុត្តិធម៏ អន្តរជាត្ិ 
 

ឧប សៅ សង្ហា  គំន្ិត្ ២៣ មករា ២០២០ 

យុត្តិធម៏ អន្តរជាត្ ិ
ពាក្យ ដែល គេ ដែងដែ គលើក្ មក្ និយាយ ជា គ ឿយៗ គៅ គលើ 

ឆាក្ អនត  ជាែិ េឺ : ឧក្ក្ិែឋក្មម ក្រឆាាំងនឹង មនុស្សជាែិ, ស្ហ

េម អនត ជាែិ និង យុែត ិធម៏។ ជា កា ពិែ គៅ ចាំគពាោះ មុខ 

ែុលាកា  ក្ពហមទណ្ឌ  អនត  ជាែ ិ(ែ.ព.អ.) គៅ ទីក្ក្ងុឡាគអ ដែល 

មាន កា គលឿនគៅមុខ អស្ចា  យ ក្ន ុង វស័ិ្យ ចារ់ អនត  ជាែ ិនិង 

យុែត ិធម៏  វា នាំ ឱ្យ ពពួក្ ជនផ្តត ច់កា  ក្ាំគោល  ដមង  ុញោ គៅ 

ក្ន ុង ស្នត នចិែត មុន នឹង ក្រក្ពឹែត អាំគពើ គោគៅ ឬ ស្មាា រ់ គៅ 

គលើ ក្រជាជន ស្ល ែូក្ែង់។ ែូគចនោះ ែ.ព.អ. វា កាែគ់ៅ ជា ែាំរង 

ដែក្ មួយ ស្ថ ិែ គៅ ពី គលើ ក្ាល នន ពពួក្ ជនផ្តត ច់កា  គក្ពាោះ 

ន ៈជន ទាំងគនោះ េិែ ថា រទឧក្ក្ិែឋ ដែល ខល នួ បាន ក្រក្ពែឹត 

ឬ នឹង ក្រក្ពឹែត វា ចាស់្ ជា មិន អាច ទុក្ បានគទៀែ ជា អាំគពើ 

និទទណ្ឌ  ស្ាំោរ់ រាំគ ើ ផលក្រគយាជន៏ អាំណាច ផ្តត ច់កា   រស់្ ខល នួ។ 

ឧទហ ណ្៏ ជាក់្ដស្ត ង ដែល ន ៈជន ទាំងគនោះ បាន គ ើញ េឺ 

កា កាែ់គទស្ គលាក្ Laurent Gbagbo និង Milosevic ជា 

អែីែ អនក្ែឹក្នាំ ផ្តត ច់កា  នន ក្រគទស្ កូ្ែែីហវ   និង យូគគោ

ស្ចា វ ើ។ ដែ ក្ែវូ ែឹង ថា ជន ទាំង ពី   រូ គនោះ ក្ែវូ ែ.ព.អ. អាច 

នាំ យក្ មក្ កាែ់គទស្ បាន គក្ពាោះ ស្ុទធ ជា អនក្ែឹក្នាំ ទទួល 

រោជ័យ គៅ ចាំគពាោះ មុខ េូ ក្រយុទធ នគយាបាយ  រស់្ ខល នួ 

ដែល មាន កា គាំក្ទ ពី ស្ហេម អនត ជាែ។ិ រ ុដនត  មក្ ែល់ 

ស្ពវ នងៃ គនោះ គៅ មាន អនក្ែឹក្នាំ ផ្តត ច់កា  គក្ចើន គទៀែ គៅ 
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ឧប សៅ សង្ហា  គំន្ិត្ ២៣ មករា ២០២០ 

គលើ ពិភពគលាក្ ក្រក្ពឹែត អាំគពើ ោែក្មម ក្េរ់ ដររ យា ង គៅ 

គលើ ក្រជាជន  រស់្ ខល នួ គោយ គម ន ទទួល គទស្ អវ ី ទល់ ដែ 

គស្ចោះ គក្ពាោះ ពពួក្ ទាំងគនោះ ជា អនក្ឈ្ន ោះ គទោះរី គក្រើ 

មគធោបាយ ទុចា  ែិ គរស្ងកែ់ ក្រជាជន និង ពួក្ អនក្

ក្រឆាាំង អហិងា នឹង ខល នួ គែើមបី  ក្ា អាំណាច។ សួ្  ថា គៅក្ន ុង 

ក្ ណ្ី ែូគចនោះ គែើ គេ អាច ទុក្ បាន គទ ថា ែ.ព.អ. ជា យុត្តត ធិ

កា  ែុលាកា  មាន ទមៃន ់និង កា ចាែ់កា  ពី  យា ង ខុស្ គន  : 

មួយ ស្ាំោរ់ អនក្ចាញ់ និង មួយគទៀែ ស្ាំោរ់ អនក្គឈ្ន ោះ។ ែូគចាន ោះ 

ឯង ដែល នាំគអាយ ពពួក្ អនក្ែឹក្នាំ ផ្តត ច់កា  ក្កាញ មិន ចង់ 

ចុោះ ពី អាំណាច គក្ពាោះ ខ្លា ច គេ នាំ យក្  រូខល នួ គៅ កាែ់គទស្ 

គៅ ែ.ព.អ. ។ 

កា វនិិចជ ័យ គៅ គលើ ពួក្ អនក្ចាញ់ ទាំងគនោះ េឺ ឈ្  គៅ គលើ 

ស្ីលធម៏ គក្ពាោះ ពួក្ ខល នួ បាន ក្រក្ពឹែត អាំគពើ អស្ីលធម៏, ែូច

យា ង ពួក្ ឥស្ស ជន ណាស្ុ ី ក្ែវូ បាន ែុលាកា  គៅ ទីក្ក្ងុ 

Nuremberg កាែ់គទស្ ពី រទ ឧក្ក្ិែឋក្មម ក្រឆាាំង នឹង 

មនុស្សជាែិ។ ដែ ក្រែិមែិ (paradoxe) េឺ ថា ស្ហ ែឋ អាគម កិ្ 

មិន បាន អនុម័ែ ក្ែិកាស្ញ្ញា  គៅ ទីក្ក្ងុ  មូ គៅ ឆាន ាំ ១៩៩៨ 

ដែល រគងក ើែ ែ.ព.អ.។ កា ណ្៏ គនោះ វា នាំ គអាយ ពួក្ អនក្រង្អា រ់ 

ែល់ អាគម កិ្ ថា អនក្ខ្លា ាំង ែូច អាគម កិ្ គទោះរី ជា មគ

ក្រគទស្ ក្រជាធិរគែយយ ក្៏ ចង់  ក្ា អធិរគែយយភាព  រស់្ 

ខល នួ គៅ ក្ន ុង វសិ្័យ យុែត ិធម ៏គក្ពាោះ វា ជា ចា ែិ ឯគកា  រស់្ 

ស្ហ ែឋ អាគម កិ្ ត្តាំង ពី ក្ាំគណ្ើែ មក្។ ដែ ស្ហ ែឋ អាគម កិ្ 
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ឧប សៅ សង្ហា  គំន្ិត្ ២៣ មករា ២០២០ 

គេ មាន ក្រព័នធ  យុែត ិធម៏  រស់្ ដែល អាច កា ពា  ក្រជាជន 

អាគម កិាាំង ក្រក្រ គៅ គោយ យុែត ិធម៏ ពិែក្បាក្ែ ែូគចនោះ អា

គម កិ្ មិន ចាាំបាច់ យក្ ក្រគទស្  រស្់ គេ គៅ ោក្់ គៅ គក្កាម 

យុត្តត ធិកា  ែុលាកា  គៅ គក្ៅ ក្រគទស្ ណាមួយ  មួទាំង ែ.ព.

អ.។ ក្ែូវ ែឹង ដែ  ថា ន ណា មាន ក្់ គៅ គលើ គលាក្ គនោះ គរើ ជួរ

ក្រទោះ នឹង អយុែត ិធម៏ ជាមួយ ស្ហ ែឋ អាគម កិ្ អាច មាន ស្ិទធិ 

គពញគលញ រត ឹង គៅ ែុលាកា  អាគម កិាាំង គអាយ  ក្ ខុស្ក្ែូវ 

គអាយ។ 

គរើ អនក្ឈ្ន ោះ និង អនក្ខ្លា ាំង អាច គេច ផុែ បាន ពី ែ.ព.អ. សួ្  

ថា គែើ ក្រជាជន  ងគក្គោះ និង ទុនគខាយ អាច ពឹង គលើ អវ ី 

គែើមបី គអាយ គេ ជួយ  ក្ យុែត ិធម៏ គអាយ ខល នួ ? គយើង គ ើញ ថា 

គៅ ក្ន ុង ក្ ណ្ី ដខម   មាន ក្ក្មុ ដខម   ឬ រ គទស្ ក្ត ី គេ នាំ គន  

រត ឹង  ររ ែឹក្នាំ គៅ ភន ាំគពញ ពី រទ ក្រឆាាំង នឹង ស្ិទធិ មនុស្ស 

គៅ ែ.ព.អ., សួ្  ថា មក្ ែល់ ស្ពវនងៃ គែើ វា មាន លទធផល ែល់ 

ណា គហើយ គក្ៅ ដែ គក្រើ ស្ាំែី ថា ជិែ បាន ស្ាំគ ចគហើយ គែើមបី 

រាំគព អា មមណ្៏ ដខម   គអាយ គៅ ក្ន ុង កា  ង់ចាាំ អក្មម។ គែើ ពួក្ 

ទាំង គនោះ ជា អនក្គបាក្ ឬ ជា អនក្ក្ស្ឡាញ់ ក្រជាពល ែឋដខម   ? 

ក្ែវូ ដខម   ែឹក្ ថា គបាក្ និង ក្ស្ឡាញ់ វា មាន ន័យ ែូច គន  គរើ 

ដខម   មិន ជួយ ខល នួឯង គោយ ខល នួឯង៕         


