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ចិនអ្នកឈ្នះនៅអាហ្វហ្កា នីស្ថា នដែរឬ? 
 

១.នេចកដីន្ដើម 
 

ក្រោយក្េលមានរេឹត្ដិោរណ៍ ររុមក្េរវររក្បើរបុរអគារពាណិជ្ជរមមេិេេក្ោរ ក្ៅទីររុងញូវ
យ៉រក្ៅសហរដ្ឋអាក្ម៉រិរ ោលេីថ្ងៃទី១១ ខែរញ្ញា ឆ្ាាំ២០០១រួចមរ សហរដ្ឋអាក្ម៉រិរ បានដ្ឹរនាំ
រមា្ាាំងសមព័នធមិត្ត ក្្វើសង្រ្គាមរបឆាំងនឹងរដ្ឋាេិបាលតាលីបង់ ខដ្លោរ់ទុរក្ោរ អូសាមា ា ប ៊ិនឡាដិ្ន 
ខត្អាក្ម៉រិរក្ៅមិនទាន់អាចសក្រមចដឹ្រនាំររប់ររងអាហវហ្កានីសាថាន ក្ដ្យសមា្ាបប់ាត្់អូសាមា ា ប ៊ិនឡា
ដិ្នមា្ារ់ ខត្ខបជាក្ចញអូសាមា ា ប ៊ិនឡាដិ្នជាក្រចើន។ បនទាប់េីអាក្ម៉ររិដ្រ់ទ័េជាមួយសមព័នធមិត្តរហូត្
ដ្ល់សម័យដ្ឹរនាំរបស់ក្ោរ ចូ ថ្បដិ្ន បានដ្រទ័េក្ចញ ចាំខណរេួរតាលីបង់បានទទួលក្ជារជ័្យ 
ជ្័យជ្ាំនះក្នះខដ្រមជ្ាឈដ្ឋានមួយចាំនួនយលថ់ា មូលក្ហតុ្ខដ្លររុមតាលបីង់ អាចវាយដ្ក្ណដើមោន់ោប់
របក្ទសអាហវហ្កានីសាថានបានយ ាងឆប់រហ័សរសបក្េលសហរដ្ឋអាក្ម៉រិរ សក្រមចដ្រទ័េក្ចញក្នះ រឺ
ក្ដ្យសារមហ្យរាសចិន ជាែនងបខងែរដ្៏រឹងមាាំរបស់ររុមសរមមរបយុទធក្នះ។1 

ក្ៅរនុងសង្រ្គាម ខដ្លបានអូសបន្ាយ អស់រយៈក្េល២០ឆ្ាាំ ក្ៅក្លើទឹរដ្ីអាហវហ្កានីសាថានបាន
បណ្ដាលឱាយខាត្បង់អាយុជ្ីវិត្មនុសាសយ ាងក្រចើន រួមមាន៖2 ទី១-រងទ័េអាក្ម៉រិរសា្ាប់ ២ ៤៤៨នរ់ 
(រិត្រត្ឹមខែក្មសា ឆ្ាាំ២០២១) និងចាំនួនក្មបញ្ជាោរជ្នជាត្ិអាក្ម៉រិរ សា្ាប់៣ ៨៤៦នរ់។ ទី២-
ទាហ្ន និងប៉ូលិសអាហវហ្កានីសាថានសា្ាប់៦៦ ០០០នរ់ ។ ទី៣-ចាំនួនរងទ័េសមពន័ធមិត្តណ្តូ្ សា្ាប់
១ ១៤៤នរ់។ ទី៤-េលរដ្ឋអាហវហ្កានីសាថាន៤៧ ២៤៥នរ់សា្ាប់។ ទី៥-ររុមតាលីបង់ និងររុម
របឆាំង សា្ាប ់ ៥១១៩១នរ់។ ទី៦-បុរគលិរររុមផ្តល់ជ្ាំនួយសា្ាប់ ចាំនួន ៤៤៤នរ់។ ទី៧-អនរសារ
េ័ត្៌មានសា្ាប់ចាំនួន៧២នរ់។  

 
២.តម្មៃអាយជុីវិតប្រជាជនអ្ន់ជាងេតវចិញ្ចងឹររេអ់ានម៉េរកិ ននះឬជាប្រជាធិរ
នតយយនិងេទិ្ធមនុេស? 
 

 
1 សុែុម៖ ចុះផ្ាាយថ្ងៃទី១៧ ខែសីហ្ ឆ្ាាំ២០២១ “វិភារៈក្ត្ើោរឈរក្ជ្ើងរបស់រងទ័េអាក្ម៉រិររយៈក្េល២០ឆ្ាាំក្ៅអាហវហ្គានីសាថាន
ក្ដ្ើមាបីជ្ួយេរងឹងក្យធា ឬក្ដ្ើមាបីលួច្នធាន្មមជាត្ិ?“  Propertyarea, https://www.propertyarea.asia/archives/79717 
(accessed August 17, 2021 at 4:50pm) 
2 សារាយSN៖ ចុះផ្ាាយថ្ងៃទី១៧ ខែសីហ្ ឆ្ាាំ២០២១ “ក្ត្ើសហរដ្ឋអាក្ម៉រិរ ក្្វើសង្រ្គាម រយៈក្េល២០ឆ្ាាំ ក្ៅអាហវហ្គានីសាថាន ទទួល
បានអវីែលះមរវិញ?” CEN, https://www.cen.com.kh/archives/375034.html (accessed August 17, 2021 at 4:36pm) 

https://www.propertyarea.asia/archives/79717
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 អាក្ម៉រិរក្បាះបង់ក្ោលអនរបរខរបក្ៅអាហវហ្កានីសាថានខបរជាជ្ក្មលៀសសត្វសនុែ អាក្ម៉រិរឱាយ
ត្ថ្មលក្លើសត្វជាងជ្នសុីវិល3។ រសបក្េលខដ្លសុនែក្យធាអាក្ម៉រិរ រាំេុងរតូ្វបានជ្ក្មលៀសក្ចញេី
រេោនយនតក្ហ្ះទីររុង ោប ុល អនរបរខរបជាជ្នជាតិ្អាហវហ្កានីសាថានមួយចាំនួនខដ្លជួ្យរងរម្ាាាំង
អាក្ម៉រិរនិងអងគោរណ្តូ្ អសរ់យៈក្េល២០ឆ្ាាំ រាំេុងរបឈមមុែនឹងោរក្ វ្ើទុរខបុរក្មនញេីសាំណ្រ់
ររុមតាលីបង់។ បុរសអាហវហ្កានីសាថានមា្ារ់ក្ ្ាះOmar រាំេុងជាប់ក្ៅរនុងទីររុង ោប លុ ជាមួយរបេនធ
និងរូនៗរបស់គាត្់។ គាត្់បានបក្រមើោរជាអនរបរខរបសម័យសង្រ្គាមឱាយសហរដ្ឋអាក្ម៉រិរនងិរងរម្ាាាំង
សមព័នធមិត្តអស់រយៈក្េល៥ឆ្ាាំ ប៉ុខនតឥឡូវក្នះគាត្់និយយថា សហរដ្ឋអាក្ម៉រិរបានទុរគាត្់ក្ោល។ 
គាត្់បានក្លើរក្ឡើងថា “របធាន្ិបតី្សហរដ្ឋអាក្ម៉រិរនិយយថា អនរឈរជាមួយក្យើងក្ហើយក្យើងនឹង
ឈរជាមួយអនរ។ ខត្ឥឡូវ ក្ត្ើេួរក្រក្ៅឯណ្?”។4 ក្នះមិនទាន់និយយេីេលរដ្ឋអាហវហ្កានីសាថាន
សុែចិត្តក្តាងរង់យនតក្ហ្ះអាក្ម៉រិរឱាយខត្បានក្ចញេីរបក្ទសខត្រតូ្វបានធ្ាារ់សា្ាប់មតងមួយៗ។5 

 
៣.ចិននិងអានម៉េរកិនៅអាហ្វហ្កា នីស្ថា ន 

៣.១.េហ្រែឋអានម៉េរកិ 
មានមត្ិែលះអាចយល់ថា អាក្ម៉រិរមានទាំនរ់ទាំនងខត្ជាមួយរបជា្ិបក្ត្យាយ ខត្ោលេីអត្ីត្

ោលេួរតាលីបង់ រ៏ធា្ាប់បានបក្រមើោរឱាយអាក្ម៉រិរខដ្រ ក្ៅរនងុសង្រ្គាមរបឆាំងសូក្វៀត្។ រនងុសង្រ្គាមអា
ហវហ្កានីសាថាន១៩៧៩-១៩៨៩ ររុមតាលីបង ់ និងររុមរបស ់ អូសាមា ា ប ៊ិនឡាដិ្ន  ក្េលក្នះសថិត្ជា
ខផ្នរមួយថ្នរងឧទាទាមមូោហីុឌីនខដ្លបានទទួលោរជ្ួយក្រជាមខរជ្ង េីសាំណ្រ់សហរដ្ឋអាក្ម៉រិរតាម
រយៈទីភ្ាារ់្រោររិចចCIA ក្ដ្ើមាបីរបយុទធត្ទល់នឹងរងទ័េសកូ្វៀត្។6  

ក្ៅក្េលក្រក្របៀបក្្ៀបរេឹត្តោិរណ៍ក្ៅអាហវហ្កានីសាថានសរមាប់មនុសាសជាក្រចើនយល់ថា 
ទិដ្ឋភាេទាាំងក្នះ ដ្ូចគា្ាក្ៅនឹងោរោរក្ចញរបស់អាក្ម៉រិរ េីទីររុងសាយហគនរបក្ទសក្វៀត្ណ្មរនងុ
ឆ្ាាំ១៩៧៥ និងនឹរក្ ើញដ្ល់រេឹត្តិោរណ៍ថ្ងៃទី១៧ ខែក្មសា ឆ្ាាំ១៩៧៥ ជាក្េលខដ្លរងទ័េខែមរ

 
3 RT “‘US saved dogs over Afghan lives’: Washington accused of valuing animals over civilians, after soldiers 
evacuate K-9s”, August 16, 2021, https://www.rt.com/usa/532197-us-saved-dogs-over-afghan/ (accessed August 16, 
2021 at 8:39pm) 
4  Sok Sovann៖ ចុះផ្ាាយថ្ងៃទី១៧ ខែសីហ្ ឆ្ាាំ២០២១ “ែាំជ្ួយរាប់ឆ្ាាំ ទីបាំផ្ុត្អាក្ម៉រិរ ក្បាះបង់ក្ោលអនរបរខរបក្ៅអាហវហ្គានីសាថាន 
ខបរជាជ្ក្មលៀសសត្វសុនែ” រមពុជាងមី, https://www.kampucheathmey.com/global-news/181993/ (accessed August 17, 2021 
at 11:49am) 
5 Rt “‘Human remains’ found inside landing gear of C-17 jet leaving Kabul as shock video appears to show body 
clamped by wheel well door”, August 17, 2021, https://www.rt.com/news/532251-human-remains-afghanistan-
plane/ (accessed August 17, 2021 at 1:03pm) 
6 ក្ហង ឧត្តម៖ ចុះផ្ាាយថ្ងៃទី១៦ ខែសីហ្ ឆ្ាាំ២០២១ “អាហវហ្កានីសាថាន៖ ដ្ាំក្ណើរក្ដ្ើមក្រឿងថ្នសង្រ្គាម២០ឆ្ាាំរបស់អាក្មរិរទល់នឹងតា
លីបង់” វិទាយុបារាាំង, www.rfi.fr/km/រមមវិ្ីក្ផ្ាសងក្ទៀត្/រេឹត្តោិរណ៍អនតរជាត្ិរបោាំថ្ងៃ/20210816-អាហវហ្កានីសាថាន៖-ដ្ាំក្ណើរក្ដ្ើមក្រឿងថ្ន
សង្រ្គាម២០ឆ្ាាំរបស់អាក្មរិរទល់នឹងតាលីបង ់(accessed August 16, 2021 at 11:49pm) 

https://www.rt.com/usa/532197-us-saved-dogs-over-afghan/
https://www.rt.com/usa/532197-us-saved-dogs-over-afghan/
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ររហម បានចូលោន់ោប់ររុងេនាំក្េញ និង នក្ៅដ្ល់ោរសមា្ាប់រ គ្ាលេលរដ្ឋខែមរ អស់រាប់ោន
នរ់ មុនមានោររំក្ដ្ះថ្ងៃទី៧ មររា ឆ្ាាំ១៩៧៩។  

្រមរបចចុបាបននវិញបនទាប់េីអាក្ម៉ររិដ្រទ័េក្ចញក្ដ្យក្ ល្ើយត្បចាំក្ពាះោររិះរន់ ក្ោរបាយ
ដ្ិន ថាជាោរសក្រមចចិត្តដ៏្រតឹ្មរតូ្វ ក្បើក្ទាះបីជាមានភាេរចបូររចបល់ ប៉ុខនតគា្ានក្េលក្វោណ្លែ
សរមាបោ់រដ្ររងទ័េក្ចញេីរបក្ទសអាហវហ្កានីសាថានក្ឡើយ។ អាទិភាេរបស់អាក្ម៉រិរ រឺោរបិទ
បញ្ចប់សង្រ្គាមខដ្លបានេរងីរហួសេីក្គាលក្ៅដ្ាំបូងរបស់ែលួន។ អាក្ម៉រិរគា្ានខផ្នោរក្្វើសង្រ្គាម
រហូត្ដ្ល់ក្ៅ២ទសវត្ាសរក៍្ៅអាហវហ្កានីសាថានក្ទ ក្ពាលក្ដ្ើមក្ឡើយក្ដ្ើមាបីខត្សមា្ាប់ក្មដឹ្រនាំររុមអាល់
ថ្រដ្ ខដ្លក្បើរោរវាយរបហ្រក្េរវរមមក្លើអាគារពាណិជ្ជរមមរនងុររុងញូវញ៉រ និងដ្រ់ទណឌរមមក្លើ
ររុមតាលបីង់ខដ្លភាជាបទ់ាំនរ់ទាំនងជាមួយររុមសរមមរបយុទធអាល់ថ្រដ្ប៉ុក្ណ្្ាះ។ ខត្អាក្ម៉រិរបាន
លង់ែលួនរនងុសង្រ្គាមក្នះ ក្ដ្យបានទមា្ារោ់រទទួលែុសរត្ូវេីរបធាន្ិបអាក្ម៉រិរមួយក្ហើយមួយ
ក្ទៀត្។ ក្ោរបាយដ្ិនជារបធាន្ិបតី្អាក្មរិរទី៤ខដ្លទទួលបនទុរ ចាំក្ពាះសង្រ្គាមដ៏្ខវងបាំផុ្ត្ក្ៅ
បរក្ទស ដ្ូក្ចនះក្ោរនឹងមិនទុរសង្រ្គាមរា ាាំថ្រ៉ៃក្នះធា្ារក់្ៅដ្ល់ថ្ដ្របធាន្ិបតី្ក្រោយក្ទៀត្ក្ទ។ ដ្ររង
ទ័េក្ៅក្េលណ្រ៏ដូ្ចខត្គ្ាា អ ៊ីចឹងក្បើមិនដ្ររងទ័េក្ដ្ើមាបីបិទបញ្ចប់សង្រ្គាមក្ៅក្េលក្នះ ក្ត្ើមានរូន
របុស-រូនរសីអាក្ម៉រិរោាំងបុ៉ន្ានជ្ាំនន់ក្ទៀត្ខដ្លនឹងរតូ្វបញ្ជនូក្ៅក្្វើសង្រ្គាមក្ៅអាហវហ្កានីសាថាន  
ែណៈមាចាស់របក្ទសមិនែិត្ែាំរបឹងខរបងក្ដ្ើមាបីរបក្ទសែលនួឯងផ្ង។ ក្ោររបធាន្ិបតី្បាយដិ្នបាន
រិះរន់ក្ដ្យពារាយក្េចន៍មុត្រសួចក្ៅោន់រដ្ឋាេិបាលអាហវហ្កានីសាថានថា “រងទ័េអាក្ម៉រិរមិនអាចនិង
មិនរួររបយុទធគា្ាក្ៅរនងុសង្រ្គាមក្ហើយសា្ាបក់្ៅរនងុសង្រ្គាម ខដ្លរងរម្ាាាំងអាហវហ្កានីសាថានមិនមាន 
្នទៈរនុងោររបយុទធក្ដ្ើមាបីែលនួឯងខបបក្នះក្ទ”។ េួរតាលីបង់ខដ្លជារម្ាាាំងទ័េថ្រេ មានបទេិក្សា្ន៍
ែពស់ខត្មានអាវុ្្ុនរសាល ជាងរងរម្ាាាំងរដ្ឋាេិបាលអាហវហ្កានីសាថានខដ្លទទួលបានោរបណដតះប
ណ្ដាលរាប់ឆ្ាាំេីក្យធាអាក្ម៉រិរ ជាមួយនឹងោរបាំពារ់អាវុ្្ន់្ៃន់ ខត្បានបរាជ័្យក្ៅរនងុសង្រ្គាមក្នះ
។ ក្ោរបាយដិ្នបាននិយយថា "ក្យើងផ្តល់ឱាយេួរក្រនូវឱោសក្ដ្ើមាបីរាំណត្់អនរត្របក្ទសរបស់
េួរក្រ។ ក្យើងមិនអាចផ្តល់ឱាយេួរក្រនូវ្នទៈរនងុោររបយុទធក្ដ្ើមាបីអនរត្ក្នះក្ទ"។ ក្ោរបាយដ្ិន
ទទួលសាគាល់ថា សាថានោរណ៍ក្ៅអាហវហ្កានីសាថានបានខរបរបួលក្លឿនជាងោររំេឹងទុរ។ ក្ោរបាយដិ្
នបាននិយយថា ក្បសររមមរបស់អាក្ម៉រិរក្ៅអាហវហ្កានីសាថាន មិនខដ្លរតូ្វបានក្រសនមត្់ថាជាោរ
រសាងរបក្ទសក្ឡើងវិញក្ឡើយ។7 ចាំក្ពាះថ្ផ្ទរនងុអាក្ម៉រិរវិញ រណបរាសសាធារណរដ្ឋ និងសារេ័ត្៌មាន
អេិររាសនិយមបានដ្រ់ក្ ្ាះោរដួ្លរលាំររុងោប ុលថា «ថ្សហគនរបស់ថ្បដិ្ន» ខដ្លជាោរក្របៀប
ក្្ៀបោរដួ្លរលាំររុងថ្សហគន បនទាប់េីអាក្ម៉ររិដ្រែលនួក្ចញេីសង្រ្គាមក្ៅឥណឌូចិនោលេីឆ្ាាំ ១៩៧៥
។ 

 

 
7 អ ុន សុែឡា៖ ចុះផ្ាាយថ្ងៃទី១៧ ខែសីហ្ ឆ្ាាំ២០២១ “ក្ោរបាយដ្ិនក្្លើយត្បយ ាងណ្ចាំក្ពាះោររិះរន់ក្លើភាេវឹរវរក្ៅអាហវហ្គា
នីសាថាន?” វាក្យ, https://vayofm.com/news/detail/111921-317.html (accessed August 17, 2021 at 3:04pm) 
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៣.២.ប្រនទ្េចិន 
បនទាប់េីររុមតាលីបង់ បានោន់ោប់របក្ទសអាហវហ្កានីសាថានទាាំងរសុង បណ្ដាទូត្ និងេលរដ្ឋ

របក្ទសក្ោរខាងលិច រត្ូវបានដ្រក្ចញេីររុងោប ុល ក្ហើយក្ៅក្សសសលស់ាថានទូត្ខត្ប៉ុន្ាន
ប៉ុក្ណ្្ាះ រនុងក្នះរឺមានសាថានទូត្របក្ទសចិនខដ្លក្ៅខត្បនតរិចចសហរបតិ្បត្តោិរ។ មុនវាយឈនះរង
ទ័េរដ្ឋាេិបាលអាហវហ្កានីសាថានចូលោន់ោប់ររុងោប ុល ក្ៅថ្ងៃទី១៥សីហ្ ក្ពាលរឺោលេថី្ងៃទី២៨ 
ររកដ្ ក្មដ្ឹរនាំតាលីបង់ ក្ោរ Mullah Abdul Ghani Baradar បានជួ្បជាមួយក្ោរ វា ាង យី រដ្ឋ
មង្រនតីោរបរក្ទសចិន ក្ៅររុងធានជី្ង របក្ទសចិនខដ្លប ហ្ាញេីទាំនរ់ទាំនងដ្៏លែរវាងភារីទាាំងេីរ។ 
រនងុជ្ាំនួបេិភារាាក្នះ ក្ោរ វា ាង យី បានក្លើរក្ឡើងថា ររុមតាលីបង់រឺជាក្យធា និងរម្ាាាំង
នក្យបាយដ្៏សាំខាន់មួយរនងុរបក្ទសអាហវហ្កានីសាថានក្ហើយក្ោររំេឹងថា ររុមតាលីបង់នឹងក្ដ្ើរតួ្នទី
ដ្៏សាំខានរ់នងុដ្ាំក្ណើរោរសនតភិាេ ផ្ាសះផ្ាារជាតិ្ និងោររសាងរបក្ទសក្ឡើងវិញ។ ក្បើតាមអនរនាំពារាយ
ររសួងោរបរក្ទសចិន ក្ោររស ីHua Chunying ខងលងថា ររុងក្ប៉ោាំងក្គារេសិទធិក្សរីភាេរបស់របជា
ជ្នអាហវហ្កានីសាថានក្ដ្ើមាបីរាំណត្់ក្ជារវាសនរបស់ែលួន ក្ហើយរដ្ឋាេិបាលចិនសងាឃឹមថា នឹងខងររាា
ទាំនរ់ទាំនងដ្៏លែជាមួយអាហវហ្កានីសាថាន។ ចាំខណរររុមតាលីបង់វិញរ៏បានបញ្ជារ់រតីសងាឃឹម រនងុោរ
បក្ងកើត្ទាំនរ់ទាំនងលែជាមួយចិនផ្ងខដ្រ និងខសវងររោរចូលរួមរបស់ចិន រនុងោររសាង និងអេិវឌាឍ
របក្ទសអាហវហ្កានីសាថាន។8 ក្ៅថ្ងៃទី១៦ ខែសហី្ ឆ្ាាំ២០២១ រដ្ឋមង្រនតីររសួងោរបរក្ទសចិនក្ោរ 
Wang Yi បានរបាប់រដ្ឋមង្រនតីររសួងោរបរក្ទសអាក្ម៉រិរក្ោរ Antony Blinken ថា ោរដ្ររងទ័េ
អាក្ម៉រិរក្ចញេីរបក្ទសអាហវហ្កានីសាថានយ ាងឆប់រហ័សខបបក្នះមានផ្លអវិជ្ជមាន ៃ្ន់្ៃរ ប៉ុខនតក្ោរ
បានសនាាក្ វ្ើោរជាមួយរដ្ឋាេិបាលររុងវា ាសុីនក្តានក្ដ្ើមាបីជ្ាំរុញក្សថរភាេរនងុរបក្ទស។ ក្ោរបានមាន
របសាសន៍ថា «សាថានភាេសនតសិុែ និងរិចចែតិ្ែាំរបឹងខរបងរបស់ក្យើងក្ដ្ើមាបីនាំេលរដ្ឋអាក្ម៉រិរ និងេល
រដ្ឋចិនក្ៅោន់ទីសុវត្ថិភាេ ោរក្របើរបាស់រមា្ាាំងទ័េ និងក្យធាក្ដ្ើមាបីក្ដ្ះរសាយបញ្ហានឹងរគាន់ខត្
បក្ងកើនេួរក្រ។ ក្មក្រៀនក្នះសមនឹងទទួលបាននូវផ្លមរវិញដ៏្ ៃ្ន់ ៃ្រ បុ៉ខនតសហរដ្ឋអាក្ម៉ររិមិនអាច
ខសវងររោរទប់សាកាត្់ និងក្រៀបសងកត្ចិ់ន ក្ហើយបាំផ្្ាញសិទធិ និងផ្លរបក្យជ្នរ៍សបចាាបរ់បស់ចិន
បានក្ឡើយ ក្ហើយមាា ាងវិញក្ទៀត្ ក្សចរតីសងាឃឹមសរមាប់រិចចសហរបតិ្បត្តោិររបស់ចិន»។9 សារក្នះ
បានប ហ្ាញ៖ ទី១.រាំហុសខដ្លដ្ឹរនាំក្ដ្យអាក្ម៉រិរ ទី២.អាក្ម៉រិរមិនបានរិត្េីសនតិសភាេ ទី៣.
អាក្ម៉រិរក្របើរបាស់រមា្ាាំងក្យធាក្ដ្ើមាបីក្ដ្ះរសាយបញ្ហា ទី៤ោរបរាជ្័យរបស់អាក្ម៉រិរ។ ក្បើតាមក្គាល

 
8 Eric Cheung and Ben Westcott, “Chinese officials and Taliban meet in Tianjin as US exits Afghanistan”, CNN, July 
29, 2021, https://edition.cnn.com/2021/07/29/china/china-taliban-tianjin-afghanistan-intl-hnk/index.html (accessed 
August 17, 2021 at 2:39pm) 
9 Reuters “China's foreign minister slams 'hurried' U.S. withdrawal from Afghanistan”, August 17, 2021, 
https://www.reuters.com/world/us-secretary-state-discussed-afghanistan-with-top-chinese-russian-diplomats-2021-
08-16/ (accessed August 17, 2021 at 1:24pm)  

https://edition.cnn.com/2021/07/29/china/china-taliban-tianjin-afghanistan-intl-hnk/index.html
https://www.reuters.com/world/us-secretary-state-discussed-afghanistan-with-top-chinese-russian-diplomats-2021-08-16/
https://www.reuters.com/world/us-secretary-state-discussed-afghanistan-with-top-chinese-russian-diplomats-2021-08-16/
https://www.reuters.com/world/us-secretary-state-discussed-afghanistan-with-top-chinese-russian-diplomats-2021-08-16/
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នក្យបាយចិនជាមួយតាលីបង់វិញ រឺរសបគា្ាក្ដ្យរបោន់យរក្គាលនក្យបាយមិនក្រជ្ៀត្ខរជ្រចូល
រិចចោរអនរដ្ថ្ទ ជាងនរូនឹងោរមិនក្រជ្ៀត្ខរជ្រចូលរិចចោររបស់ែលនួខដ្រ។10 

 
៤.ចិនអ្នកឈ្នះនៅអាហ្វហ្កា នីស្ថា នដែរឬនទ្? 

សារេ័ត្៌មានបានចុះផ្ាាយអមជាមួយរូបងត្មួយសនលរឹខដ្លផ្ាាយោលេីថ្ងៃទី១៤ សីហ្ ឆ្ាាំ
២០២១ ក្ដ្យរបេ័នធផ្ាសេវផ្ាាយរដ្ឋរបស់ចិន បានប ហ្ាញេីក្ោរ វា ាង យី(Wang Yi) រដ្ឋមង្រនតីររសួង
ោរបរក្ទសចិន ឈររបក្រៀរសា្ាជាមួយមង្រនតីជាន់ែពស់ ថ្នររុមសរមមរបយុទធតាលីបង់។ ែុ្ាំបាទមាន
រាំនិត្មួយរជុ្ងតូ្ចចាំនួន៩ចាំណ ចរវាងចិននិងអាក្ម៉រិរក្ៅអាហវហ្កានីសាថានក្ៅក្េលក្នះមាន៖  

១.អាក្ម៉រិរជាន់ដ្នរបវត្តិសាង្រសតក្ៅក្វៀត្ណ្មនិងរមពុជា ក្ហើយរ៏ជាក្មក្រៀនងមីថ្នបញ្ហាអាក្ម៉រិរ
ក្ដ្យសារោរដ្រទ័េក្ចញក្លឿនក្េរនិងក្ដ្យបនាសល់ទិននភាេមិនលែថ្នោរបាត្់បង់អាយុជ្ីវិត្ ២.
អាក្ម៉រិរក្្វើសង្រ្គាមក្ៅក្លើទឹរដ្ីរបក្ទសដ្ថ្ទក្ហើយសមព័នធអាក្ម៉រិរដ្រទ័េ ជាេិក្សសអងគោរណ្ត្ូ 
ក្ដ្យសល់ខត្អាក្ម៉រិរ ៣.ត្ថ្មលអាយុជី្វិត្របជាជ្នអន់ជាងសត្វចិញ្ចងឹរបសអ់ាក្ម៉រិរ ក្ហើយេិេេក្ោរ
មានោររស្រចិត្តនិងមិនមានភាេររ់ក្្ដាជាមួយអាក្ម៉រិរ ៤.អាក្ម៉រិរក្ទាះបីជាមានរាំហុសរ៏មិន
ទទួលែុសរត្ូវក្ដ្យរត់្យររួចែលនួ មិនែវល់េីលទធផ្លសង្រ្គាមខដ្លប៉ះពាល់ដ្ល់អាយជុ្ីវិត្មនុសាស
ខដ្លអាក្ម៉រិររត្់ក្ចញេីរបក្ទសខដ្លែលួនដ្ឹរនាំ “ក្េលមានទរុខរត់្ក្ោលគ្ាា” ៥. អាចនឹងមានចលន
សាសន៍អ ៊ីសា្ាមរជ្ុលឬររុមក្េវររមម ក្ហើយចិនមានោររបុងរបយ័ត្នងមីក្លើចលនអ ៊ីសា្ាមរជ្លុនិយម ៦.
ោរដ្រទ័េអាក្ម៉រិរជាសញ្ញាណងមីរត្ូវបខងវរទិសក្ៅក្ៅររចិន ចាំខណរចិននឹងែិត្ែាំររាាឱាយមាន
ក្សថរភាេសនតិសភាេក្ៅជាប់រេាំខដ្នរបស់ែលួន ក្ហើយចិននឹងឱាយថ្ត្វា ាន់ក្មើលអាហវហ្កានីសាថានជាក្មក្រៀន 
៧.អាក្ម៉រិរក្ចញខត្អាក្ម៉រិរក្ៅក្រជ្ៀត្ខរជ្ររិចចោរថ្ផ្ទរនុងនិងដ្រ់ទណឌរមមក្បើមិនយល់រសបតាម
អាក្ម៉រិរឬបងកររបារ់បរមុងរបសរ់ដ្ឋាេិបាលអាហវហ្កានីសាថាន ៨.ក្ៅអាហវហ្កានីសាថានក្បើមិនមានឯរ
ភាេជាតិ្និងក្រើត្មានសង្រ្គាមសុីវិលក្រចើនឆ្ាាំក្ទៀត្ ៩. អាក្ម៉រិរក្ៅខត្យល់ថាែលួនក្ជារជ្យ័ ខត្អនរ
បរាជ័្យរឺរដ្ឋាបាលអាហវហ្កានីសាថានក្នះក្ទ នឹងេលរដ្ឋែលួនក្នះក្ទ ក្ហើយេលរដ្ឋអាហវហ្កានីសាថាននឹង
ឈឺោប់ក្េលបានឮសមដីរបស់របធាន្ិបត្ីចអូាក្ម៉រិរ ក្ោរ ថ្បដ្ិន (Joe Biden) ថា ក្បសររមមក្យើង
មិនខមនរសាងរបក្ទសជាតិ្ក្ឡើយ។ 

 
៥.េននិដ្ឋឋ ន 

ចាំក្ពាះក្គាលនក្យបាយោរបរក្ទសរបស់ចិន រឺទាំនរ់ទាំនងខាងអនរឈនះ ដ្ូក្ចនះក្ទាះខាងណ្
ដឹ្រនាំរបក្ទសរ៏ក្ដ្យ។ ចាំក្ពាះអាហវហ្កានីសាថានខដ្លចិនជារបក្ទសជាប់រេាំខដ្នរបស់ែលួនរឺចិនរតូ្វោរ

 
10 សុែ ក្វង ង៖ ចុះផ្ាាយថ្ងៃទី១៧ ខែសីហ្ ឆ្ាាំ២០២១ “តាលីបង់ចូលោន់ោប់អាំណ្ចក្ៅអាហវហ្គានីសាថាន ែណៈរបធាន្ិបត្ី 
និងអនរោរទូត្បានក្េៀសែលនួ” េនាំក្េញប៉ុសតិ៍, https://www.postkhmer.com/international/2021-08-17-1018-221730.html 
(accessed August 17, 2021 at 4:01pm) 

https://www.postkhmer.com/international/2021-08-17-1018-221730.html
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សនតិសុែភាេជាអាទិភាេ។ ចាំក្ពាះោរោរ់ក្ចញរបស់អាក្ម៉រិរក្ៅអាហវហ្កានីសាថាន ជាោរហុចផ្ល
ដ្ល់ចិនរត្ង់សរត្ូវរបស់ែលួន ខរបក្ៅជាក្ៅឆងាយវិញខត្បុ៉ក្ណ្្ាះ ចាំខណរោររបរួត្របខជ្ងជាយុទធ
សាង្រសតជាមួយអាក្ម៉រិររឺក្ៅដ្ខដ្រ។ ក្េលក្នះអាក្ម៉រិរបានបនថយោររិត្ក្លើក្េវររមមខត្មររិត្ក្លើស
រតូ្វយុទធសាង្រសតជាមួយចិន។ ចិនបានទទួលផ្លខាងនក្យបាយោរបរក្ទសខដ្លេិេេក្ោរមានោរ
រិះរន់ រ សេន់ចិត្ត និងមិនមានភាេររ់ក្្ដាជាមួយអាក្ម៉រិរ ខត្ចិនរិត្សនតិភាេជាជាងរិត្ក្លើសង្រ្គាម។ 
ជាលទធផ្លថ្នោរទាំនរ់ទាំនងរវាងអាហវហ្កានីសាថាននិងអាក្ម៉រិរ រឺអាក្ម៉រិរបាន នក្ជ្ើងចូលយរ
របក្យជ្ន៍តាមោរក្ោទនិងពារ់ផ្្ារសទិធិមនុសាស ខត្ក្េលោរក្ចញក្ដ្យគ្ាានទាំនួលែុសរត្ូវ ក្ហើយ
េលរដ្ឋអាហវហ្កានីសាថានជាអនរទទួលរងទុរខក្វទន។ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

រាំណត្ស់មាគាល៖់ ទសាសនៈខដ្លបានប្ហាញក្ៅរនុងអត្ថបទក្នះ ជាទសាសនៈផ្ទាលែ់លួនរបសអ់នរនេិនធវាមនិ្លះុ
បញ្ចាាំងេីជ្ាំហរផ្លូវោររបស់វិទាាសាថានសិរាាចិនថ្នរាជ្បណឌិត្ាយសភារមពុជាក្ទ។ 

 
 
 
 
 




