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អនកវភិាគប្បច ាំត្ាំបនអ់ាស៊ុីរបស់ GMF ដោក Bonnie Glaser និង Andrew Small ដ្លើយសាំណួ្រ
សាំខាន់រួយចាំនួន អាំពីដោលដៅរបស់ចនិដៅអាហ្វហ្កា នីស្ថថ ន និងរដបៀបខែលការែកទព័របស់
អាដរ៉េរកិប៉េ៉ះពាល់ែល់ការប្បកួត្ប្បខែងរវាងទីប្កុងវា៉េស៊ុ ីនដោននិងទីប្កងុដប៉េកា ាំង។ 

មានការផ្៊ុ ៉ះដ ើងយ៉េ ងខាល ាំងននការទូត្ពីប្បដទសចិនដលើអាហ្វហ្កា នីស្ថថ នកន៊ុ ងរយៈដពល
ប៉េ៊ុន្មា នសប្តា ហ៍្ថ្ាីៗដន៉ះ។ ដត្ើ ដប៉េកា ាំងកាំព៊ុ ងសរលឹ ងរកអវី ដែើរបីសដប្រចប្តនដៅដពលដន៉ះ? 
Andrew Small: ប្បដទសចនិមានដោលដៅបន្្មន់ៗ ជាដប្ចើន។ ដគចង់ដ ើញរោា ភបិ្តលរួយ ដកើត្ដ ើង
ដៅអាហ្វហ្កា នីស្ថថ ន ខែលអាចពប្ងឹងែាំហ្ររបស់ែលួនទ ាំងកន៊ុងនិងដប្ៅប្បដទស។ ដន៉ះមាននយ័ថាោលី
បង់យ៉េ ងដហ្កចណាស់ផាល់នូវភាពប្បហ្កកប់្បខហ្លននរោា ភបិ្តល ខែលរួរបញ្ចូ លទ ាំងនដយប្តយ
និងដ្វើឱ្យមានភាពរងឹមាាំបាំផ៊ុត្ចាំដពា៉ះអាកបបកិរយិរបស់ពួកដគ។ ជាពិដសស ដៅដពលខែលមានការ
យកចតិ្ាទ៊ុកោក់ពីពួកដគ។ ទីប្កុងដប៉េកា ាំងរនិចងប់្តនរែា ខែលមានការោក់ទណ្ឌ ករាដៅកន៊ុងប្បដទស
ែិត្ខាងែលួនដទ ដហ្ើយក៏រនិចងប់្តនរោា ភបិ្តល ខែលនឹងផាល់នូវការបាំភានន់នការប្គបប់្គងទ ាំងប្ស៊ុង
សប្មាប់ខត្ដរឿង ខែលអាចឈានដៅរកែដមាល ៉ះែ៊ុ ាំវញិដៅចាំណ្៊ុ ចដប្កាយ។ បងអួចរវាងែ័យែាំន៉ះរបស់ោ
លីបង់និងការទទួលស្ថា ល់ខផនកការទូត្កជ៏ាកខនលងរួយ ខែលចិនអាចពឹងខផអកយ៉េ ងខាល ាំងដលើត្ប្រូវការ
ែ៏សាំខានប់ាំផ៊ុត្របស់ែលួនខែលថាោលីបង់មានទាំន្មកទ់ាំនងជារួយប្កុរដភរវករា្ លងខែន។ោរទសសនៈ
របស់ទីប្កុងដប៉េកា ាំង ខែលសាំដៅដលើប្កុរែនជាត្ិអ ៊ុយហ្ាួ  ខែលដតា ត្ដោលដៅប្បដទសចិនជាពិដសស
គណ្បកសអ៊ុ ីស្ថល រទួគសី្ថថ ន (TIP) និងប្កុរខែលអាចបងាអសថិរភាពែល់ប្បដទសែិត្ខាង និងខែលមាន
ស្ថរៈសាំខានច់ាំដពា៉ះប្បដទសចិនជាពិដសសប្កុរ Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP)។ ប្បដទសចិនកាំព៊ុង
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សប្របសប្រលួយ៉េ ងែិត្សនិទធជារួយប្ត៉េ គីស្ថថ ន ខែលែលួននឹងពឹងខផអកដលើការដ្វើែាំដណ្ើ រដៅកន៊ុងត្ាំបន់
ោលីបង ់និងជារួយប្បដទសរ៊ុសស៊ុ  ី ខែលប្បដទសដន៉ះចងដ់្វើការដៅកន៊ុងការបទិផលូ វការទូត្។ ប៉េ៊ុខនាទីប្កុង
ដប៉េកា ាំងកម៏ានទាំន្មក់ទាំនងជារួយរហ្កអាំណាចដោកខាងលិចផងខែរ ខែលនឹងមានឥទធិពលយ៉េ ង
សាំខាន់ដៅដលើហិ្រញ្ាវត្ថ៊ុ របស់រោា ភិប្តលថ្ាី។ 

កប្រតិ្ថារពលការទូត្ដន៉ះទាំនងជាបនាផងខែរ។ ថ្វីដបើចនិនឹងប្បយ័ត្នប្បខយងអាំពីការចូលរួរ
ខផនកដសែាកចិចរបស់ែលួនដៅអាហ្វហ្កា នីស្ថថ ន ដហ្ើយនឹងបដញ្ជ ៀសឱ្យប្តនចាស់ពីទប្រង់ទ ាំងអស់ននការ
ចូលរួរខផនកសនាិស៊ុែក៏ដោយ ប៉េ៊ុខនាវាែឹងថាែលួនប្ត្ូវការតួ្ន្មទីនដយប្តយសករាជាងដៅទីដន្ម៉ះដែើរប ី
ធាន្មផលប្បដយែន៍របស់ែលួន។ ទីប្កុងដប៉េកា ាំងនឹងកាល យជាប្បដទស្ាំរួយដៅកន៊ុងប្បដទសអាហ្វហ្កា នី
ស្ថថ នជាងកាលពីប៉េ៊ុន្មា នទសវត្សរច៍៊ុងដប្កាយដន៉ះដបើដទ៉ះបជីាទីប្កងុដប៉េកា ាំងដៅខត្មានការប្បងុប្បយ័ត្ន
ក៏ដោយ។ តួ្ន្មទីដលចដធាល ដលើសលប់ គឺជាតួ្ន្មទីរួយ ខែលវាដពារដពញដៅដោយហ្កនិភយ័។ 
ដត្ើការែកអាដរ៉េរិក/ណាតូ្និងការវវិត្ាននសប្តា ហ៍្រ៊ុនមានន័យយ៉េ ងែូចដរាចចាំដពា៉ះទាំន្មក់ទាំនង
អាដរ៉េរិក-ចិន? ដត្ើមានសកាា ន៊ុពលសប្មាប់ទីប្កុងដប៉េកា ាំងនិងវា៉េស៊ុី នដោន ដែើរបីដ្វើការរួរោន កន៊ុ ង
ការដលើកករពស់ផលប្បដយែន៍រួរ ដែើរបីសថិ រភាពដៅអាហ្វហ្កា នីស្ថថ នខែរឬដទ? 
Bonnie Glaser៖ រែាប្តលនបែិន ចាស់ជាមានការប្ពួយប្តររភែល៉ះៗ អាំពីអន្មគត្ដោលនដយប្តយ
របស់ចិនដៅអាហ្វហ្កា នីស្ថថ ន។ វា៉េស៊ុ ីនដោននឹងស្ថវ គរនទី៍ប្កងុដប៉េកា ាំង ដោយដប្បើឥទធិពលរបស់ែលួន
ដែើរបដីលើកទឹកចិត្ាែល់ការបដងាើត្រោា ភបិ្តល រួរបញ្ចូ លនិងការពាររបបថ្ាីរនិឱ្យមានដភរវករ ប៉េ៊ុខនាកន៊ុង
ដពលជារួយោន ដន៉ះ វាទាំនងជាប្ពួយប្តររភអាំពីសិទធិរន៊ុសស ជាពិដសសការពាប្តលស្តសាីនិងក៊ុមារខែល
ទាំនងជាអាទិភាពទបសប្មាបច់ិន។ ដទ៉ះបីជាសហ្រែាអាដរ៉េរកិ និងចិនមានចាំណាប់អាររាណ៍្ដលើ   
សថិរភាពដៅអាហ្វហ្កា នីស្ថថ ន ដហ្ើយពួកដគប្តនរកាបណាា ញយូរអខងវង ដែើរបសីប្របសប្រលួដលើ
បញ្ញា ដន៉ះកា ី ក៏ប៉េ៊ុខនាអន្មគត្ននកិចចសហ្ប្បត្បិត្ាកិារគបឺ្សពិចប្សពិល ដោយស្ថរកប្រិត្ននការរនិ
ទ៊ុកចតិ្ាោន ដៅវញិដៅរក។ ខថ្លងជារួយរែារស្តនាីការបរដទសអាដរ៉េរកិដោក Antony Blinken ដៅនថ្ៃទី
១៧ ខែសីហ្ក រែារស្តនាីការបរដទសចិនដោកវា៉េងយីប្តនទទូចថាសហ្រែាអាដរ៉េរកិរិនគួររ ាំពឹងថានឹង
មានការោ ាំប្ទនិងកិចចសហ្ប្បត្បិត្ាកិារពីប្បដទសចិនដ ើយ ែណ្ៈខែលែលួនកាំព៊ុងចត្់វធិានការដែើរប ី
“រារា ាំងនិងបស្តរា បចិនដោយដចត្ន្ម ខែលនឹងដ្វើឱ្យប៉េ៉ះពាល់ែល់សិទធិនិងផលប្បដយែន៍ប្សបចាប់
របស់ចិន” ។ 



3 
 

ប្បសិនដបើរោា ភិប្តល ខែលែឹកន្ម ាំដោយោលីបងប់្ត្ូវបដងាើត្ដ ើងរក ខែលអាចបងខ ាំឱ្យមានភាពប្សប
ចាបអ់នារជាតិ្ដត្ើអនករ ាំពឹងថានឹងមានែាំហ្កនអវីែល៉ះពីប្បដទសចិន? 
Andrew Small៖ ប្បសិនដបើទីប្កងុដប៉េកា ាំង្លងកាត្់ែាំណាកក់ាលដន៉ះជារួយរោា ភិប្តលែកឹន្ម ាំដោយ  
ោលីបង ់ ខែលហ្កក់ែូចជាដ្វើនិងនិយយអវីខែលប្ត្ឹរប្ត្ូវ វាដស្ើរខត្នឹងមាន្នៈ្កន៊ុងការោ ាំប្ទដោយ
មានការោ ាំប្ទខផនកដសែាកចិចភាល រៗ។ ដន៉ះនឹងរនិមានអវីអាចដប្បៀបប្តនពីចមាៃ យដៅនឹងកប្រតិ្នន
ែាំនួយខែលរោា ភិប្តលរ៊ុនទទួលប្តនពីបសចិរប្បដទសដទ ប៉េ៊ុខនាហិ្រញ្ាបបទនត្ល់និងគដប្មាងដសែា
កិចចត្ចិតួ្ចែល៉ះអាចទទួលប្តនដោយអាំដណាយរបស់ចិន។ ដប៉េកា ាំងនឹងចងប់រា ញពីអាររាណ៍្ថា ការ 
វនិិដយគ្ាំជាងដន៉ះ គអឺាចដ្វើដៅប្តន ប្បសិនដបើលកខែណ្ឌ ជាកោ់កប់្ត្ូវប្តនបាំដពញ។ វាប្ត្ូវប្តន     
ផាល់ការធាន្មរួចដៅដហ្ើយ ដោយពួកោលីបងថ់ា ពួកដគនឹងរិនអន៊ុញ្ញា ត្ឱ្យមានការវាយប្បហ្ករ
ដចញពីទឹកែីអាហ្វហ្កា នីស្ថថ នដ ើយ ដហ្ើយពួកដគនឹងចត្ទ់៊ុក ស៊ុីនជាាំងថាជាកិចចការនផក្ន៊ុងរបស់       
ចិន។ ប៉េ៊ុខនាទីប្កងុដប៉េកា ាំងប្តនទទួលការបកប្ស្ថយពីការសនាទ ាំងដន៉ះអស់រយៈដពលពីរទសវត្សរ ៍
រកដហ្ើយ ដហ្ើយវាដៅខត្រិនប្សបោន ជារួយលទធផល។ TIP ប្បខហ្លជារិនសូវដលចដធាល ដៅអាហ្វ
ហ្កា នីស្ថថ នជាងដៅស៊ុីរដីទ ប៉េ៊ុខនាដៅខត្មានសមាែកិននប្កុរដៅទីដន្ម៉ះ ប្បយ៊ុទធប្បឆ ាំងនឹងការោ ាំប្ទ
ប្កុរ ោលីបង ់ខែលពួកដគប្តនដបាជាា ចិត្ាដស្ថា ៉ះប្ត្ង ់ដហ្ើយប្ករុយ៊ុទធែនអ ៊ុយហ្ាួ រ ប្ត្ូវប្តនផាល់ែប្រក
ស៊ុវត្ថិភាពដៅកន៊ុងទឹកែ ី ខែលប្គបប់្គងដោយោលីបងជ់ាដប្ចើនឆន ាំរកដហ្ើយ។ ទីប្កុងដប៉េកា ាំងនឹងចង់
ដរើលថាដត្ើដន៉ះអាចប្ត្ូវប្តនដគល៊ុបដចល ជាលទធផលននត្ប្រូវការកន៊ុងសរ័យសស្តរា រ សប្មាប់ពួកោ
លីបង ់ ដែើរបបី្គបប់្គងកងកមាល ាំងប្បយ៊ុទធរបស់ពួកដគទ ាំងអស់ ឬប្បសិនដបើការការពារដន៉ះដៅខត្បនា 
ដៅដពលពួកដគកាន់អាំណាច។ ប្បដទសចិនែងឹថាបណាា ញទាំន្មក់ទាំនងរវាង TIP និងទ ាំងោលីបង ់
និង អាល់នកោ រិនលៃងជ់ាងពួកដគកាលពីទសវត្សរឆ៍ន ាំ១៩៩០ ដៅដពលខែលចលន្មអ៊ុសី្ថល រតួ្កគី
ស្ថថ នខាងដកើត្គជឺាអនកសាំខែងពីខាងដប្ៅ។ 

សាំនួរែខែលដន៉ះ អន៊ុវត្ាចាំដពា៉ះការធាន្មសនាិស៊ុែរបស់ោលីបង់។ ដប៉េកា ាំងពីរ៊ុនគតិ្ថា ែលួន
មានការធាន្មដៅោរបណាា ដែត្ា ខែលោលីបង់ប្គប់ប្គង ប៉េ៊ុខនាដៅខត្មានការវាយប្បហ្ករដលើករាករ
ចិន។ ប្បដទសចិនរិនមានដហ្ត្៊ុផលប្គបប់្ោន់កន៊ុងការគតិ្ថា ោលីបងប់្គប់ប្គងអាហ្វហ្កា នីស្ថថ នប្តន
តល ស់បាូ រប្បដទស ខែលមានសស្តរា រជាដប្ចើនទសវត្សររ៍កជាកខនលងខែលពួកដគអាចដ្វើអាែីវករាប្បកប
ដោយតស៊ុកភាព។ ការវនិិដយគរបស់ពួកដគដៅខត្អាចប្ត្ូវប្តនគាំរារកាំខហ្ង ដោយការត្អូញខត្អរ
កន៊ុងត្ាំបន់របស់ប្ករុែីហ្កែ ភាន ក់ររដស៊ុើបការណ៍្បរដទសកាាំដភលើងសប្មាប់ែួលការខបងខចកបកសពួក
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និងកោា ដផសងៗជាដប្ចើនដទៀត្ ដទ៉ះបីដៅកន៊ុងកាលៈដទសៈ ខែលប្កុរោលីបង់ភាគដប្ចើនអាចរកាស
ណាា បធ់ាន បក់៏ដោយ។ ការវាយប្បហ្ករន្មដពលថ្ាីៗ ដន៉ះ ដៅកន៊ុងប្បដទសប្ត៉េ គសី្ថថ នប្តនប្ត្រឹខត្ពប្ងីក
ការប្ពួយប្តររភប៉េ៊ុដណាណ ៉ះ។ ចាំដពា៉ះការវនិិដយគ្ាំ ៗ ខែលនឹងផាល់ផលចាំដណ្ញរកវញិបន្្មប់ពីដប្ចើន
ឆន ាំពួកដគក៏ចងម់ានទាំន៊ុកចិត្ាថារោា ភបិ្តលោលីបង់មានសថិរភាពប្គប់ប្ោន ់ដែើរបទីទួលប្តនការភាន ល់
រយៈដពលខវងទ ាំងដន៉ះ។ ែូដចន៉ះ ដៅដលើការដរៀបរាប់ទ ាំងបគី ឺ បញ្ញា ែនជាត្អិ ៊ុយហ្ាួ  បញ្ញា សនាិស៊ុែ 
និងបញ្ញា សថិរភាពនដយប្តយចិននឹងចង់ទ៊ុកដពលដវោរបស់ែលួនរ៊ុនដពលខែលវាមានទាំន៊ុកចិត្ាប្គប់
ប្ោន់សប្មាបស់ហ្ប្ោសរែា្ ាៗំ  កន៊ុងការឈានដៅរកភាព្ៃន់្ ៃរដលើអវីក៏ដោយយល់ប្ពរដលើប្កោស។ 
ដត្ើចិនមានអាំណាចខបបណាដលើោលីបង?់ ដត្ើោលីបងច់ងប់្តនអវីពីែនជាតិ្ចិន? 
Andrew Small៖ ប្បដទសចិនមានរបស់ែល៉ះខែលប្ត្ូវផាល់ែូន។ ដៅដពលខែលពួកដគសថិត្ដៅកន៊ុង
អាំណាចច៊ុងដប្កាយ ោលីបង់ចងប់្តនការោ ាំប្ទខផនកដសែាកិចចពីប្បដទសចនិ និងការការពារែល៉ះពីការ
ោកទ់ណ្ឌ ករាដៅប្កុរប្បកឹាសនាិស៊ុែអងាការសហ្ប្បជាជាត្ិ។ កោា ទ ាំងដន្ម៉ះរិនប្តនតល ស់បាូ រដទ       
ថ្វីត្បតិ្ខត្ ទីប្កុងដប៉េកា ាំងមាន្នធានកាន់ខត្ដប្ចើនកន៊ុងការោក់ពប្រយនិងមានភាពរយប្សួលកន៊ុង
ការគាំរារកាំខហ្ងសិទធិដវតូ្របស់ែលួនជាងវាដៅច៊ុងសហ្សសវត្សរក៍៏ដោយ។ ដៅកន៊ុងបរបិទ ខែលោលី
បង់ែងឹថាពួកដគនឹងរិនទទួលប្តនការោ ាំប្ទ ខផនកដសែាកិចចពិត្ប្ប្តកែពីប្បដទសដោកខាងលិចដន្ម៉ះ
ដទយ៉េ ងដហ្កចណាស់ដបើោា នលកខែណ្ឌ ពួកដគនឹងរិនអាចទទួលយកប្តនដទ ប្បដទសចនិគជឺាកខនលង
រួយកន៊ុងចាំដណារកខនលងខែលពួកដគអាចរកដៅរក។ ទីប្កងុដប៉េកា ាំងប្តនផាល់ប្ប្តកនិ់ងអាវ៊ុ្ែល់ពួក
ោលីបងដ់ៅដពលខែលពួកដគកាំព៊ុងនិរដទសែលួន ដហ្ើយប្តនដ្វើការវនិិដយគកន៊ុងអាំ ៊ុងដពលច៊ុង
ដប្កាយននការប្គប់ប្គងរបស់ពួកដគែូដចន៉ះមានសាំណ្ល់ននស៊ុ្នៈ្។ ោលីបង់ប្ោន់ខត្ប្ត្ូវការដរើល
ការការពារខផនកការទូត្ ខែលចិនផាល់ឱ្យប្ត៉េ គសី្ថថ ននិងការសនាដសែាកចិច ខែលទីប្កុងដប៉េកា ាំងប្តនដ្វើ
ដៅកន៊ុងប្បដទសែតិ្ខាង ដែើរបដីរើលថាដត្ើមានអវីអាចផាល់ែូន។ ប្បដទសចិនអាចផាល់ការបញ្ច៊ុ ៉ះបញ្ចូ ល
ទ ាំងដន៉ះែល់រោា ភបិ្តល ខែលទាំនងជាសថិត្កន៊ុងស្ថថ នភាពលាំប្តកទ ាំងខផនកដសែាកិចចនិងការទូត្។ 

ទីប្កងុដប៉េកា ាំងកម៏ានទាំន្មក់ទាំនងរបស់ែលួនជារួយប្ត៉េ គសី្ថថ នដែើរបពឹីងខផអកដលើ។ ត្កាវជិាជ ខែល
និយយថាចិនអាចឱ្យប្ត៉េ គីស្ថថ នដ្វើអវោីរខែលែលួនចងប់្តន ដហ្ើយថាប្ត៉េ គសី្ថថ នអាចឱ្យោលីបង់ដ្វើអវី
ោរខែលែលួនចងប់្តនចនិអាចឱ្យោលីបងដ់្វើអវោីរខែលែលួនចង់ប្តនគឺរនិពិត្ដទ។ បទពិដស្ថ្ន៍
ខែលទីប្កុងដប៉េកា ាំងទទួលប្តនកន៊ុងរយៈដពលរួយទសវត្សរច៍៊ុងដប្កាយ ជាពិដសសជារួយកិចចចរចរ
ផស៉ះផាអាហ្វហ្កា នីស្ថថ នប្តនដ្វើឱ្យវាែងឹកាន់ខត្ចាស់អាំពីខែនកាំណ្ត្ត្់ល់ែលួន និងខែនកាំណ្ត្ន់នអវី
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ខែលប្ត៉េ គីស្ថថ នមាន្នៈ្និងអាចផាល់ែូន។ ប៉េ៊ុខនាោា នអវីខែលគួរឱ្យ្ៃល់ដ ើយខែលថាដន៉ះនឹងកាល យ
ជារយៈដពលរួយខែលទីប្កុងដប៉េកា ាំងរ ាំពឹងថារិត្ាភកាបិ្ត៉េ គសី្ថថ នរបស់ែលួននឹងែិត្ែាំ ដែើរបធីាន្មថា
ចលន្មសករាប្បយ៊ុទធអ៊ុសី្ថល រខែលពួកដគប្តនដ្វើជាមាច ស់ផ៉្ះនិងោ ាំប្ទអាំពីអវ ី ខែលចិនខត្ងខត្ដ្វើការ
បប្រងុទ៊ុកយ៉េ ងចាស់ រនិប៉េ៉ះពាល់យ៉េ ង្ៃន់្ៃរែល់ផលប្បដយែន៍ចនិដទ ឥ ូវដន៉ះវាប្តនដ ើងកាន់
អាំណាចដហ្ើយ។ 
ដយើងប្តនដ ើញរិនប្ត្រឹខត្ការទូត្ប៉េ៊ុដណាណ ៉ះដទប៉េ៊ុខនាខថ្រទ ាំងមានការដោសន្មែាំរ៊ុញពីទីប្កុងដប៉េកា ាំង
ដទៀត្ផង។ ដត្ើនិទនកថាអវីខែលវាចង់ដ ើញដលចដចញរក? 
Bonnie Glaser៖ មា៉េ ស៊ុីនដោសន្មរបស់ប្បដទសចិនប្តននិងកាំព៊ុងនិយយដរឿងរា៉េ វអាំពីការែកទព័
អាដរ៉េរកិដចញពីអាហ្វហ្កា នីស្ថថ នយ៉េ ងឆប់រហ័្ស ដែើរបជីាភសា៊ុោងថាសហ្រែាអាដរ៉េរកិគជឺាសរពន័ធរតិ្ា
ខែលរិនគួរទ៊ុកចិត្ានិងជាអាំណាចធាល កច់៊ុ៉ះ។ ការែកថ្យយ៉េ ងឆប់រហ័្សរបស់ដយធាអាដរ៉េរកិពីអា
ហ្វហ្កា នីស្ថថ នប្ត្ូវប្តនបរា ញថាជាសញ្ញា ទីបនីនការធាល កច់៊ុ៉ះននរបបតា ច់ការរបស់អាដរ៉េរកិ បន្្មប់ពី
វបិត្ាិដសែាកិចចពិភពដោកនិងែាំងឺរាត្ត្ាត្ Covid-19 ។ រោា ភបិ្តលទីប្កុងដប៉េកា ាំងក៏ប្តនដ្លៀត្ឱ្កាស
ដែើរបបីរអ ក់ការដ្វើអនារាគរន៍ដយធារបស់សហ្រែាអាដរ៉េរកិដៅដប្ៅប្បដទស ដោយស៊ុីនហួ្ជាទីភាន ក់
ររព័ត្៌មានផលូ វការរបស់ប្បដទសចិនដោយដៅវាថាជា “ប្បដទសន្ម ាំដចញនូវភាពចោចល្ាំបាំផ៊ុត្
របស់ពិភពដោក”។ អវត្ាមានពីប្បព័នធផសពវផាយចិន គជឺាការដលើកដ ើងអាំពីការពិត្ ខែលថាកន៊ុង
ករណី្អាហ្វហ្កា នីស្ថថ ន ចនិទទួលប្តនអត្ថប្បដយែន៍ពីវត្ាមានដយធាអាដរ៉េរកិ/ណាតូ្ ខែលផាល់នូវ
សថិរភាពត្ចិតួ្ច។ 

ោររយៈការដលើកករពស់ការនិទនកថាដន៉ះទីប្កុងដប៉េកា ាំងសងឃរឹថានឹងប្ស្ថយរន្ិលសងសយ័
ដៅកន៊ុងរែាធានីននសរព័នធរតិ្ារបស់សហ្រែាអាដរ៉េរកិថា វាអាចពឹងខផអកដលើការផាល់ការការពារែល់ពួក
ដគកន៊ុងវបិត្ាិដោយដ្វើឱ្យបណាា ញសរព័នធរិត្ាអាដរ៉េរកិដៅអឺរ ៉េ៊ុបនិងអាស៊ុីច៊ុ៉ះដែាយ។ ោររយៈការ
ប្បកានខ់ាជ ប់នូវដោលនដយប្តយរិនដប្ែៀត្ខប្ែករបស់ប្បដទសចិនដៅកន៊ុងប្បដទសែនទ ចនិពាយរ
ដ្វើឱ្យមានភាពែ៊ុសខបលកពីដោលនដយប្តយការបរដទសរបស់ែលួនពីសហ្រែាអាដរ៉េរកិនិងណាតូ្ និង
ដែើរបដីលើកករពស់រ៊ុែមាត្រ់បស់ចិនដៅទូទ ាំងពិភពដោក។ ដៅកន៊ុងដសចកាីខថ្លងការណ៍្ផលូ វការរបស់
ែលួនទីប្កុងដប៉េកា ាំងកាំព៊ុងផាល់ស្ថរផ្៊ុយោន ែល៉ះថាសហ្រែាអាដរ៉េរកិនិងសរពន័ធរិត្ារិនគួរកាត្ប់នថយនិងរត្់
ដៅទីដន្ម៉ះដទ ផ្៊ុយដៅវញិគួរខត្ចត្់វធិានការដែើរបធីាន្មសនាិស៊ុែនិងសថិរភាពដៅអាហ្វហ្កា នីស្ថថ ន។ 
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ចាំដពា៉ះបញ្ញា ដន៉ះ មានភាពោនតឹ្ងជាបនាពីប្បដទសចិនដលើ “ ដកា៉ះនត្វា៉េ ន់” ។ ដត្ើ ដន៉ះគួរឱ្យ
ទ៊ុកចិត្ាដទ? ដត្ើមានប្បតិ្ករាអវី ចាំដពា៉ះភាគីនត្វា៉េ ន់និងពីសរព័នធរិត្ាអាដរ៉េរិកដៅអាស៊ុី? 
Bonnie Glaser៖ ការដតា ត្អាររាណ៍្ពិដសសរួយននការដោសន្មនិងព័ត្៌មានរិនពិត្របស់ចិនប្ត្វូ
ប្តនដគដតា ត្ដលើនត្វា៉េនដ់ោយប្ពមានថា ដកា៉ះដន៉ះអាចប្ត្ូវប្តនដគដប្ត៉ះបង់ដចលកន៊ុងករណី្មាន
ែដមាល ៉ះជារួយចិនែូចសហ្រែាអាដរ៉េរកិប្តនដប្ត៉ះបងអ់ាហ្វហ្កា នីស្ថថ នខែរ។ កាខសត្ Global Times 
ខែលជាកាខសត្ជាត្និិយរប្តនពាករណ៍្ថាកន៊ុងករណី្មានសស្តរា រដៅប្ចកសរ៊ុប្ទការការពាររបស់
នត្វា៉េន់នឹង“ ែួលរលាំកន៊ុងរយៈដពលប៉េ៊ុន្មា នដមា៉េ ងដហ្ើយដយធាអាដរ៉េរកិនឹងរនិរកែួយដទ” ។ ទីប្កុងដប៉េ
កា ាំងរិនអាចដចៀសផ៊ុត្ពីការលបួង ដែើរបទីញយកភាពវកឹវរដៅអាហ្វហ្កា នីស្ថថ នដែើរបពីាយរកាត្់
បនថយទាំន៊ុកចិត្ារបស់ប្បជាែននត្វា៉េនដ់ៅកន៊ុងស្ថថ បន័ស្ថធារណ្ៈរបស់ពួកដគ។ រែាប្តលប ែីិនប្តន
ប្ចនដចលយ៉េ ងឆប់រហ័្សនូវភាពប្សដែៀងោនណារួយរវាងអាហ្វហ្កា នីស្ថថ ននិងនត្វា៉េន់ដហ្ើយវាប្តន
ផាល់ការធាន្មែល់ទីប្កុងនត្ប៊ុ ិថាការដបាជាា ចិត្ារបស់អាដរ៉េរកិចាំដពា៉ះនត្ប៊ុ ិដៅខត្រងឹមា ាំ។ 

គណ្បកសជាត្និិយរ (KMT) ខែលជាគណ្បកសប្បឆ ាំងឈានរ៊ុែដគដៅកន៊ុងដកា៉ះនត្វា៉េន់ប្តន
រ៉ិះគនគ់ណ្បកសកាំព៊ុងអភវិឌ្ឍន៍ប្បជា្ិបដត្យយខែលកាំព៊ុងកាន់អាំណាចដោយរាប់បញ្ចូ លសហ្រែា
អាដរ៉េរកិខាល ាំងដពកខែលដៅទីបញ្ចប់អាចបរា ញថារិនគួរទ៊ុកចិត្ាប្តន។ ប្ករុ KMT ខែលនឹងប្ត្ូវ
ប្បឈររ៊ុែដៅខែដប្កាយកន៊ុងការដប្ត៉ះដឆន ត្សប្មាបក់ារដ្វើជាប្បធានគណ្បកស ខែលអាចជាដវទិកា
ដែើរបកីាល យជាដបកខែន KMT កន៊ុងការដប្ត៉ះដឆន ត្ប្បធាន្ម្បិត្ីខែរករា ឆន ាំ២០២៤ កាំព៊ុងខសវងរកបញ្ច៊ុ ៉ះ
បញ្ចូ លអនកដប្ត៉ះដឆន ត្ថាវ ិ្ ីលអបាំផ៊ុត្ដែើរបកីារពារដកា៉ះនត្វា៉េនគ់ឺដែើរបសី្ថា រដ ើងវញិ។ គណ្បកសកាន់
អាំណាចនិងខកលរអទាំន្មកទ់ាំនងជារួយទីប្កងុដប៉េកា ាំង។ 

ប្បធាន្ម្បិត្ីនត្វា៉េន់ដោកប្សី Tsai Ing-wen និងន្មយករែារស្តនាី Su Tseng-chang ប្តន
ពាយរដ្វើឱ្យស្ថធារណ្ែនដែឿជាក់អាំពីភាពរងឹមាាំននចាំណ្ងរិត្ាភាពអាដរ៉េរកិ-នត្វា៉េន់ ប្សបដពល
ជារួយោន ដន៉ះខែរប្តនសងាត្់្ៃន់ថានត្វា៉េនប់្ត្ូវខត្ពឹងខផអកដលើែលួនឯងនិងដប្ត្ៀរែលួនការពារែលួន ប្បសិន
ដបើប្ត្ូវប្តនវាយប្បហ្ករ។ សរព័នធរតិ្ាអាដរ៉េរកិភាគដប្ចើនដៅដសៃៀរអាំពីផលប៉េ៉ះពាល់ណារួយននការែក
កងទព័អាដរ៉េរកិនិងណាតូ្ដចញពីអាហ្វហ្កា នីស្ថថ នដែើរបសីនាិស៊ុែរបស់ពួកដគ ដទ៉ះបីជាការចកដចញ
ែ៏រដញ៉េ រនញ៉េដន៉ះប្តនបងាឱ្យមានការែខែកខវកខញកដៅកន៊ុងរោា ភបិ្តលនិងគណ្បកសនដយប្តយរួយ
ចាំនួន ថាដត្ើច ាំប្តចប់្ត្ូវពឹងខផអកដលើសរត្ថភាពែនជាត្ិដែើរត្ដៅដទៀត្ខែរឬអត្់ ៕ 
 


