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មុននិងក្រោយវត្តមានរបសក់ងទ័ពសហរដ្ឋអាក្ម៉េរកិ  
និងសម័ពនធមិត្ត ក្ៅអាហវហ្កា នីស្ថា ន 

 

ដោយ៖ ដោក អ ៊ុច ោង អនកសិកសាស្រាវស្រាវនៃនាយកោឋសៃសិកសាអាស៊ុ៊ី អាហ្វ្រិក ៃិងមជសឈមិបូព ស  
នៃវិទ្សាាថសៃទ្នំាក់ទំ្ៃងអៃតរាតិនៃកមពុា នៃរាជបណ្ឌិតសយសភាកមពុា 

 
 

សង្គ្រា មវាយដណ ត្ើ មកាន់កាប់ដឹកដីអាហ្វហ្កា នីស្ថា នណកើតណ ើងវញិ ពីសណំាក់ក្កុមតាលីបង់ 
ចាប់តាងំពី សហ្រដឋអាណម៉េរកិនិងក្កុមសមព័នធមិតតក្បកាសដកកងទព័ ក្ទង់ក្ាយធណំេញពីអាហ្វហ្កា នីស្ថា ន 
ដដលរហូ្តមកទល់ណពលណនេះ ក្កុមតាលីបង់បានខិតជិតដល់ក្កុងកាប ៊ុលណៅណហ្ើយ។ អវតតមានកងទព័
ណោកខាងលិេគឺហ្កក់បីដូេជាការណបើកផ្លូ វឱ្យក្កុមឧាា មតាលីបង់ ក្ត ប់េូលណៅកាន់អណំាេវញិ 
ណហ្ើយវានឹងអាេហ្៊ុេផ្លក្បណោជនដ៍ល់ក្កុមអាល់កកដាផ្ង។ ពួកអាល់កកដា ដដលក្តូវបានក្កុមតាលី
បង់ផ្តល់ជក្មកដ៏រងឹមា ំ ម៊ុនការវាយក្បហ្ករណេរវកមមណៅណលើទីក្កុងញូវយ៉េក និងវា៉េស៊ុីនណតានកាលពីកងៃទី
១១ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០០១ ដដលជាណដើមណហ្ត៊ុកនេំ្ ៊ុ េចាប់ណផ្តើម ដដលនឱំ្យសហ្រដឋអាណម៉េរកិ និងសមព័នធ
មិតតណោកខាងលិេ រកណៅរកសង្គ្រា មដ៏ធអំស់រយៈណពល២០ឆ្ន  ំ ណៅអាហ្វហ្កា នីស្ថា ន។ សូមរលឹំកថា 
សហ្រដឋអាណម៉េរកិនិងក្កុមសមព័នធមិតត បានចាប់ណផ្តើមដកកងទព័របស់ខលួន តាងំពីដខឧសភា ណៅតាមកិេច
ក្ពមណក្ពៀងជាមួយពួកតាលីបង ់ ដដលបានសនាថា នឹងមិនអន៊ុញ្ញា តឱ្យពួកណេរវនិយមណក្បើក្បាស់ទឹកដី
អាហ្វហ្កា នីស្ថា នណដើមបវីាយក្បហ្ករសហ្រដឋអាណម៉េរកិ។ ពួកតាលីបង់បានសនាផ្ងដដរថា នឹងេរចាសនតិ
ភាពជាមួយរដាឋ េិបាលអាហ្វហ្កា នីស្ថា ន។ 

ណតើណនេះជាការណបាេះបង់អាហ្វហ្កា នីស្ថា ន ឬណដាយស្ថរដតសហ្រដឋអាណម៉េរកិណជឿទ៊ុកេិតតក្កុមតាលីបង់ 
ឬជាការណធវសក្បដហ្សរបស់សហ្រដឋអាណម៉េរកិ?  

២០ឆ្ន កំនលងណៅ កនក្ពឹតតិការ្៍ ណេរវកមមណលើទឹកដីសហ្រដឋអាណម៉េរកិ ពីសណំាក់ក្កុមអាល់កកដា 
កាលពីកងៃទី១១ ដខកញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០០១ ដដលជាណដើមណហ្ត៊ុកនេំ្ ៊ុ េចាប់ណផ្តើម ដដលនឱំ្យសហ្រដឋអាណម៉េរកិ 
និងសមព័នធមិតតណោកខាងលិេ រកណៅរកសង្គ្រា មដ៏ធអំស់រយៈណពល ២០ឆ្ន  ំណៅអាហ្វហ្កា នីស្ថា ន។ ណពល
ណនេះ ការដកកងទព័របស់សហ្រដឋអាណម៉េរកិ និងសមព័នធមិតត មិនាន់បានប៉េ៊ុនម នផ្ង ក្កុមតាលីបង់ ដដល
ក្តូវបានណគស្ថា ល់ថាជាក្កុមដដលផ្តល់ទីជក្មកដ៏រងឹមាឱំ្យក្កុមអាល់កកដា បានណបើកការវាយល៊ុកកន៊ុង
ក្ទង់ក្ាយធ ំដដលណសាើរដតអាេក្គប់ក្គងក្កុងកាប ៊ុលណៅណហ្ើយ។ 
 ណៅេណំ េះម៊ុខ ការដកទព័អាណម៉េរកិពីអាហ្វហ្កា នីស្ថា ន តាមរយៈរដឋមង្គ្នតីការបរណទសរបស់សហ្
ព័នធរ៊ុស ៊្ុ  ី បានសដំដងកតីបារមភ ពីណក្រេះថាន ក់របស់ក្កុមជីហ្កតរដឋអ៊ុ ីស្ថល ម ដដលកពំ៊ុងពក្ងីកដដនឥទធិពល
របស់ខលួនណៅភាគខាងណជើងអាហ្វហ្កា នីស្ថា ន។ ណក្ៅពីក្កុមជីហ្កត កងទព័រដាឋ េិបាលអាហ្វហ្កា នីស្ថា ន
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កពំ៊ុងរងការវាយក្បហ្ករផ្ងដដរពីក្កុមតាលីបង់ដដលបានបណងាើនការក្បយ៊ុទធដណ ត្ើ មយកក្សុក និងប៉េ៊ុសត
ក្តួតពិនិតយពីកងទព័រដាឋ េិបាលណៅភាគខាងណជើងក្បណទស។ 

ក្បណទសអង់ណគលស ណៅកងៃស៊ុក្ក ១៣សីហ្ក បានណេញម៊ុខរេិះគន់ថាការដកកងទព័អាណម៉េរកិណេញពី
អាហ្វហ្កា នីស្ថា ន គឺជាកហំ្៊ុសឆ្ាងមួយ។ ទនាឹមណនេះ ទីក្កុង ៊ុងដ៍ ក្ពមានផ្ងដដរថា ការវលិក្តលប់មក
វញិរបស់េលនឧាា មតាលីបង់ នឹងអាេណបើកផ្លូ វឱ្យមានការបណងាើតមូលដាឋ នសក្មាប់ពួកក្ជុលនិយម
ដដលជាការគរំាមកដំហ្ងេណំ េះពិេពណោក។ 
 បញ្ញា ណនេះមិនមានវាអវីដបលកណនេះណទ សក្មាប់ណរលនណោបាយការបរណទស របស់មហ្កអណំាេ 
គឺ“មិនមានមិតតដ៏ណស្ថម េះក្តង់ជាអមតៈ ឬ សក្តូវអេិកង្គ្នតយ៍ ណនេះណ ើយ ផ្លក្បណោជន៍ជាតិដតមួយគត់ 
ដដលជាណរលការ្៍ដ៏ក្តឹមក្តូវ និងក្តូវណធវើ” គឺផ្លក្បណោជន៍ជាយ៊ុទធស្ថង្គ្សតាងំនណោបាយ ណសដឋកិេច 
និងការទូត។ 
 ការដកកងទព័របស់សហ្រដឋអាណម៉េរកិ និងសមព័នធមិតត ណេញពីអាហ្វហ្កា នីស្ថា ន នណពលបេច៊ុបបនន
បានផ្តល់ឱ្កាសឱ្យក្កុមតាលីបង ់ បានវាយដណ ដ្ើ មកាន់កាប់បានទីក្កុងជាណក្េើន កន៊ុងរយៈណពលក្តឹមដត
មួយសបាដ ហ៍្ ណហ្ើយកមាល ងំតាលីបង់ បាននិងកពំ៊ុងដតបនតរ៊ុលណឆ្ព េះណៅកាន់កាប់រដឋធានីកាប ៊ុល ណដើមប ី
ឈានណៅក្គប់ក្គង មូលដាឋ នទព័ Bagram សាិតណៅេមាៃ យ ៥០គី ូដម៉េក្ត ពីទីក្កុងកាប ៊ុល ដដលជាទីតាងំ
យ៊ុទធស្ថង្គ្សត និងជាកដនលងផ្ាត់ផ្ាង់ស វ វ៊ុធដ៏សខំាន់របស់កងទព័បរណទស សក្មាប់ណធវើសង្គ្រា មក្បយ៊ុទធ
ក្បឆ្ងំនឹងពួកតាលីបង ់ អស់កាល២០ឆ្ន មំកណនេះ។ គឺណេញពីមូលដាឋ នទព័អាកាស Bagramណនេះណហ្ើយ 
ដដលកងទព័របស់អាណមរកិនិងអូតង់ដតងបញ្ជូ នយនតណហ្កេះេមបំងណៅវាយក្បហ្ករពួកតាលីបង់ និងណដើមប ី
ឈានណៅក្គប់ក្គងអណំាេាងំក្សុងណៅអាហ្វហ្កា នីស្ថា ន។ 

សូមរលឹំកថា បនា ប់ពីកងទព័អាណម៉េរកិ និងសមព័នធមិតតដកខលួនណេញអស់ពីមូលដាឋ ន Bagram កង
ទព័អាហ្វហ្កា នីស្ថា នជាអនកការ រ និងណក្បើមូលដាឋ នទព័ Bagram ណដើមបកី្បយ៊ុទធក្បឆ្ងំនឹងក្កុមណេរវនិយ
ម។ កងទព័អាហ្វហ្កា នីស្ថា នណក្បើក្បាស់មូលដាឋ ន Bagram ជាេំ្ ៊ុ េគនលឹេះសខំាន់ ណដើមបធីានសនតិស៊ុខឱ្យ
តបំន់ជ៊ុវំញិរដឋធានីកាប ូល និងណដើមបដីាក់សមាព ធណលើពួកតាលីបង់។ 

ណនេះណបើណយើងក្កណ កណៅណមើលកាលពីណជៀង៤៥ឆ្ន មំ៊ុន កនក្ពឹតតិការ្៍ដដលធាល ប់បានណកើតណ ើងរួេ
មកណហ្ើយ ណៅក្បណទសកមព៊ុជា និងណៅក្បណទសណវៀតណាមភាគខាងតបូង កាលពីអ ំ៊ុងឆ្ន ១ំ៩៧៥ គឺមិន
ខ៊ុសប៉េ៊ុនម នពីបញ្ញា ណៅអាហ្វហ្កា នីស្ថា ន នណពលណនេះណទ។   

ឆ្ន ១ំ៩៧៥ ណក្កាយពីសហ្រដឋអាណម៉េរកិក្បកាសដកកងទព័ណេញពីសង្គ្រា មណៅឥ ឌ្ូ េិន។ ទីក្កុង
េនណំពញក្តូវបានក្គប់ក្គងណដាយដខមរក្កហ្ម ណៅកងៃទី១៧ ដខណមស្ថ ឆ្ន ១ំ៩៧៥ របបស្ថធារ្រដឋដខមរ
របស់ណសនក្បម៊ុខ លន ់នល់ និងក្ទង់ស៊ុីស៊ុវតាិ សិរមិតៈ ដដលសហ្រដឋអាណម៉េរកិរកំ្ទ ក្តូវបានផ្តួលរលំជំា
ស្ថា ពរ។ ទីក្កុងកសហ្ាន ក្គប់ក្គងណដាយរដាឋ េិបាលស្ថធារ្រដឋណវៀតណាមខាងតបូង ដដលរកំ្ទណដាយ
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សហ្រដឋអាណម៉េរកិ ក៏ក្តូវបានធាល ក់ណក្កាមការក្គប់ក្គងរបស់ណវៀតណាមខាងណជើង ណៅកងៃទី៣០ ដខណមស្ថ ឆ្ន ំ
១៩៧៥។ ឆ្ន ១ំ៩៧៥ ណក្កាយក្បកាសដកខលួនណេញ សហ្រដឋអាណម៉េរកិ មិនអាេជួយអវីដល់រដាឋ េិបាលស
មព័នធមិតតរបស់ខលួនណ ើយ ណក្ៅពីបន្ល់ទ៊ុកកងកមាល ងំទព័បនតិេបនតួេ ណដើមបកីារ រមង្គ្នតី និងប៊ុគាលិកស្ថា ន
ទូតដតប៉េ៊ុណណាណ េះ។ 

វាក៏មិនដបលកពីអវីពីសង្គ្រា មណៅឧបទវីបកូណរ ៉េ ណៅឆ្ន ១ំ៩៤៩ សហ្ភាពសូណវៀត និងសហ្រដឋអាណម៉េរកិ 
បានក្ពមណក្ពៀងរន ដកកងទព័ណរៀងៗខលួនណេញពីកូណរ ៉េ ណដាយបន្ល់ទ៊ុកនូវក្បណទសពីរ ដដលមានកណំ ើ្ ត
ណេញពីស្ថេ់ឈាមកនជាតិស្ថសន៍ដតមួយ ដតស ឹំងណមើលរន កន៊ុងភាពជាសក្តូវ ។ កប៏៉េ៊ុដនត ណក្កាយពីសហ្
រដឋអាណម៉េរកិដកកងទព័ណេញណៅ កូណរ ៉េខាងតបូងមានកងទព័មិនដល់ ១០ម៊ុឺននក់ផ្ង ណហ្ើយកងទព័ណនេះ
ណទៀតណស្ថត ក៏មិនសូវមានការហ្វឹកហ្វឺនខពស់ ណហ្ើយភាគណក្េើនមានបទពិណស្ថធន៍ខាងណបសកកមមរកាសនតិ
ស៊ុខ និងសណាត ប់ធាន ប់កន៊ុងក្សុក ជាជាងបទពិណស្ថធន៍ខាងក្បយ៊ុទធ។ ផ្ា៊ុយពីសហ្រដឋអាណម៉េរកិ សហ្ភាព
សូណវៀតបានដកងយណេញពីកូណរ ៉េ ណដាយបន្ល់ទ៊ុកនូវកងទព័   កូណរ ៉េខាងណជើងេនួំន ១៣ម៊ុឺន ៥ ន់នក់ 
ដដលទទួលបានការហ្វឹកហ្វឺន និងបទពិណស្ថធន៍ខពស់ ក្ពមាងំប ំក់ណៅណដាយណក្គឿងស វ វ៊ុធទណំនើបៗ 
រួមមាន រងណក្កាេះ កាណំេលើងធ ំនិងក្បព័នធកាកំ្ជួេទណំនើបៗ។       សហ្ភាពសូណវៀតក៏បានរកាទ៊ុកផ្ងដដរនូវ
ជនំញការណោធាឱ្យណៅជួយកងទព័កូណរ ៉េខាងណជើង។ ពិណសសជាងណនេះណៅណទៀត បានបន្ល់ទ៊ុកនូវ ស
ង្គ្រា មណៅឧបទវីបកូណរ ៉េរហូ្តមកទល់ណពលណនេះ។  

ដតណបើក្កណ កណៅណមើលពីបញ្ញា  សង្គ្រា មរវាងបក្ក៊ុមម៊ុយនិសតេិន ដដលដឹកនណំដាយណោក ណ ៉េ  
ណសទ៊ុង (Mao Tsé-Toung) និងស្ថធារ្រដឋេិនដដលណពលណនេះសាិតណៅណកាេះកតវា៉េន់ ដដលដឹកនណំដាយ 
ចាង កកណេៀក គឺមិនខ៊ុសពីស្ថា នភាពរបស់អាហ្វហ្កា នីស្ថា ននណពលណនេះណនេះណទ។ ណៅអ ំ៊ុងសង្គ្រា ម
ណោកណលើកទី២ ណោក ចាង កកណេៀក ដដលជាណមដឹកនកំ្កុមស្ថធារ្រដឋេិន បានទទួលបានជនួំយពី
អាណម៉េរកិ និងមានេនួំនកងទព័ោ៉េងណក្េើន ប៉េ៊ុដនតជាកងទព័ដដលទន់ណខាយ ណដាយស្ថរណមទព័របស់ក្កុម
ណនេះ ក្តូវបានដតងតាងំនិងដណំ ើងឋានៈតាមរយៈបកខពួកនិយម ណដាយមិនខវល់ពីសមតាភាព នឱំ្យណកើត
មានអណំពើព៊ុករលួយ សណពញណៅកន៊ុងជួរកងទព័។ ណមទព័ភាគណក្េើននរំន បណំបា៉េងេនួំនកូនាហ្កន ក្ពម
ាងំណឆ្លៀតកាត់របបាហ្កន ណដាយទ៊ុកឱ្យកូនាហ្កន ណៅតាមសមរេូមិខវេះណសបៀង និងខវេះណក្គឿងស វ វ៊ុ
ធ។ 

នកងៃទី១៥ ដខសីហ្ក ណក្កាយណពលពួកតាលីបង់ បានវាយដណ ដ្ើ មកាន់កាប់ទីក្កុង Jalalabad រួេ
ណហ្ើយ ពួកណគក៏បានបនដបណងាើនណលបឿនោ៉េងណលឿន ណឆ្ព េះណៅកាន់កាប់រដឋធានីកាប ូល ក្បណទសអាហ្វហ្កា នី
ស្ថា ន ណហ្ើយបានឈានណៅក្គប់ក្គងទីក្កុងកាប ៊ុល និងបានកាន់កាប់តបំន់ជាណក្េើន រួមាងំអតីតអាកាស
ោនដាឋ នសហ្រដឋអាណមរកិ ណៅ Bagram និងេូលណៅកាន់វមិានរដាឋ េិបាល ណក្កាយណពលណោក Ashraf 
Ghani ក្បធានធិបតីអាហ្វហ្កា នីស្ថា ន បានណេៀសខលួន ណេញពីក្បណទស។ 
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ណក្កាយផ្តួលរលំរំដាឋ េិបាលក្កុងកាប ៊ុល ណមដឹកនកំ្កុមក្បដាប់អាវ៊ុធណនេះ នឹងក្បកាសដាក់ណឈាម េះ
ក្បណទសអាហ្កា នីស្ថា នបេច៊ុបបនន ណៅជាអ៊ុិស្ថល មណអមីណរ ៉េតអាហ្វហ្កា នីស្ថា ន កន៊ុងណពលដ៏ឆ្ប់ៗ។ 

 
ជាសរ៊ុបមក ការផ្តួលរលំ ំរដាឋ េិបាលក្កុងកាប ៊ុល ពីសណំាក់ក្កុមតាលីបង់ នណពលណនេះ  បរា ញ

ថាការរកីេណក្មើនកនេលនស្ថសនអ៊ុីស្ថល មក្ជុលនិយម កាន់ដតខាល ងំណ ើងៗ បានណធវើឱ្យពិេពណោក
ាងំមូលមានការក្ពួយបារមម្ ៍ ។ ោ៉េងណាមិញ ក្កុមតាលីបង់គឺមានភាពលបលីបញ ពីភាពណោរណៅ
និងការអន៊ុវតតន៍អ៊ុ ីស្ថល មតាមដបបអ៊ុីស្ថល មក្ជុលនិយម អស់រយៈណពលក្បាឆំ្ន កំន៊ុងអ ំ៊ុងណក្កាមការក្គប់ក្គង
របស់ពួកណគ រហូ្តដល់ក្តូវបានផ្ដួលរលំ ំ ណដាយមានការណធវើអនតរាគមន៍ ដដលដឹកនណំដាយសហ្រដឋអាណមរ ិ
កកន៊ុងឆ្ន ២ំ០០១។ 

ដូណេនេះការដកខលួនរបស់សហ្រដឋអាណម៉េរកិ និងក្កុមសមព័នធមិតត នណពលណនេះនឹងអាេបងាហ្កនិេ័យ 
ដល់ក្បជាពលរដឋអាហ្វហ្កា នីស្ថា បនិោយណដាយដ ក និងជារួមដល់ក្បជាជាតិាងំមូល។ ណក្ េះថាណបើ
ពិនិតយណមើលពី បញ្ញា សិទធិមន៊ុស្ណៅអាហ្វហ្កា នីស្ថា ន៖ ក្កុមតាលីបង់ កាលអតីតកាល គឺហ្កមោត់ង្គ្សតី
មិនឱ្យទទួលបានការអប់រ ំ ក្បក្ពឹតតអណំពើណ ើរណៅ បង្គ្រា បក្កុមជនជាតិភាគតិេដូេជា Shiite Hazara និង
បានបផំ្លល ញរូបេមាល ក់ក្ពេះព៊ុទធប៊ុរា្ ស្ថងអពីំងម ធបំផំ្៊ុត និងមានតដមលមហ្កស្ថលណៅ Bamiyan។ មួយ
វញិណទៀត ណបើអាហ្វហ្កា នីស្ថា នក្តូវក្ត ប់ណៅសាិតណក្កាមការក្គប់ក្គង របស់ក្កុមតាលីបង់វញិ នឹងអាេ
កាល យជាជក្មករបស់ពួកក្ជុលនិយម អាេជាកដនលងជក្មករបស់ក្កុម អាល់កកដា និង IS ដដលបងាមហ្នត
រាយដល់មន៊ុស្ជាតិាងំមូល៕ 
 




