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គាត្់បានក្លើរក្ឡើងថា “របធាន្ិបត្ីសហរដ្ឋអាក្ម៉រិរនិយយថា អនរឈរជាមួយក្យើងក្ហើយក្យើងនឹង
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ើ ត្បចាំក្ពាះោររិះរន់ ក្ោរបាយ

ដ្ិន ថាជាោរសក្រមចចិត្តដ្៏រត្ឹមរត្ូវ ក្បើក្ទាះបីជាមានភាេរចបូររចបល់ ប៉ុខនតគា្ានក្េលក្វោណ្លែ

សរមាប់ោរដ្ររងទ័េក្ចញេីរបក្ទសអាហវហ្កានីសាថានក្ឡើយ។

បញ្ចប់សង្រ្គាមខដ្លបានេរងីរហួសេីក្គាលក្ៅដ្ាំបង
ូ របស់ែលួន។
រហូត្ដ្ល់ក្ៅ២ទសវត្ាសរ៍ក្ៅអាហវហ្ន
កា សា
ី ថានក្ទ

អាទិភាេរបស់អាក្ម៉រិរ

រឺោរបិទ

អាក្ម៉រិរគា្ានខផ្នោរក្្វើសង្រ្គាម

ក្ពាលក្ដ្ើមក្ឡើយក្ដ្ើមបា ីខត្សមា្ាប់ក្មដ្ឹរនាំររុមអាល់

ថ្រដ្ ខដ្លក្បើរោរវាយរបហ្រក្េរវរមមក្លើអាគារពាណិជ្ជរមមរង
ុន ររុងញូវញ៉រ និងដ្រ់ទណឌរមមក្លើ
ររុមតាលីបង់ខដ្លភាជាបទ
់ ន
ាំ រ់ទន
ាំ ងជាមួយររុមសរមមរបយុទធអាល់ថ្រដ្ប៉ុក្ណ្្ាះ។
លង់ែលួនរនង
ុ សង្រ្គាមក្នះ

ខត្អាក្ម៉រិរបាន

ក្ដ្យបានទមា្រ
ា ោ
់ រទទួលែុសរត្ូវេីរបធាន្ិបអាក្ម៉រិរមួយក្ហើយមួយ

ក្ទៀត្។ ក្ោរបាយដ្ិនជារបធាន្ិបត្ីអាក្មរិរទី៤ខដ្លទទួលបនទុរ ចាំក្ពាះសង្រ្គាមដ្៏ខវងបាំផ្ត្
ុ ក្ៅ
បរក្ទស ដ្ូក្ចនះក្ោរនឹងមិនទុរសង្រ្គាមរាាាំថ្រ៉ៃក្នះធា្ារក្់ ៅដ្ល់ថ្ដ្របធាន្ិបត្ីក្រោយក្ទៀត្ក្ទ។ ដ្ររង
ទ័េក្ៅក្េលណ្រ៏ដ្ច
ូ ខត្គា្ា អច
៊ី ង
ឹ ក្បើមន
ិ ដ្ររងទ័េក្ដ្ើមបា ីបទ
ិ បញ្ចប់សង្រ្គាមក្ៅក្េលក្នះ ក្ត្ើមានរូន
របុស-រូនរសីអាក្ម៉រិរោាំងប៉ន
ុ ន
ា្ ជ្ាំនន់ក្ទៀត្ខដ្លនឹងរត្ូវបញ្ជន
ូ ក្ៅក្្វើសង្រ្គាមក្ៅអាហវហ្ន
កា ីសាថាន

ែណៈមាចាស់របក្ទសមិនែិត្ែាំរបឹងខរបងក្ដ្ើមបា ីរបក្ទសែលន
ួ ឯងផ្ង។ ក្ោររបធាន្ិបត្ីបាយដ្ិនបាន
រិះរន់ក្ដ្យពារាយក្េចន៍មត្
ុ រសួចក្ៅោន់រដ្ឋេ
ា បា
ិ លអាហវហ្ន
កា ីសាថានថា “រងទ័េអាក្ម៉រិរមិនអាចនិង

មិនរួររបយុទធគាក្្ា ៅរនង
ុ សង្រ្គាមក្ហើយសា្ាបក្់ ៅរនង
ុ សង្រ្គាម ខដ្លរងរមា្ង
ាំា អាហវហ្កានីសាន
ថា មិនមាន

្នទៈរនុងោររបយុទធក្ដ្ើមបា ែ
ី ន
ួល ឯងខបបក្នះក្ទ”។ េួរតាលីបង់ខដ្លជារមា្ង
ាំា ទ័េថ្រេ មានបទេិក្សា្ន៍
ែពស់ខត្មានអាវុ្្ុនរសាល

ជាងរងរមា្ង
ាាំ រដ្ឋេ
ា បា
ិ លអាហវហ្កានីសាថានខដ្លទទួលបានោរបណដតះប

ណ្ដាលរាប់ឆេ
្ាាំ ីក្យធាអាក្ម៉រិរ ជាមួយនឹងោរបាំពារ់អាវុ្្ន់្ៃន់ ខត្បានបរាជ្័យក្ៅរនង
ុ សង្រ្គាមក្នះ

។ ក្ោរបាយដ្ិនបាននិយយថា "ក្យើងផ្តល់ឱាយេួរក្រនូវឱោសក្ដ្ើមបា រ
ី ាំណត្់អនរត្របក្ទសរបស់

េួរក្រ។ ក្យើងមិនអាចផ្តល់ឱាយេួរក្រនូវ្នទៈរនង
ុ ោររបយុទក្ធ ដ្ើមបា ីអនរត្ក្នះក្ទ"។ ក្ោរបាយដ្ិន
ទទួលសាគាល់ថា សាថានោរណ៍ក្ៅអាហវហ្ន
កា សា
ី ថានបានខរបរបួលក្លឿនជាងោររំេឹងទុរ។ ក្ោរបាយដ្ិ
នបាននិយយថា ក្បសររមមរបស់អាក្ម៉រិរក្ៅអាហវហ្ន
កា ីសាថាន មិនខដ្លរត្ូវបានក្រសនមត្់ថាជាោរ
រសាងរបក្ទសក្ឡើងវិញក្ឡើយ។7 ចាំក្ពាះថ្ផ្ទរង
នុ អាក្ម៉រិរវិញ រណបរាសសាធារណរដ្ឋ និងសារេ័ត្៌មាន
អេិររាសនិយមបានដ្រ់ក្

្ាះោរដ្ួលរលាំររុងោបុលថា

«ថ្សហគនរបស់ថ្បដ្ិន»

ខដ្លជាោរក្របៀប

ក្្ៀបោរដ្ួលរលាំររុងថ្សហគន បនទប
ា ់េីអាក្ម៉ររ
ិ ដ្រែលន
ួ ក្ចញេីសង្រ្គាមក្ៅឥណឌូចិនោលេីឆ្ាាំ ១៩៧៥
។

7

អុន សុែឡា៖ ចុះផ្ាាយថ្ងៃទី១៧ ខែសីហ្ ឆ្ាាំ២០២១ “ក្ោរបាយដ្ិនក្្លើយត្បយាងណ្ចាំក្ពាះោររិះរន់ក្លើភាេវឹរវរក្ៅអាហវហ្គា

នីសាថាន?” វាក្យ, https://vayofm.com/news/detail/111921-317.html (accessed August 17, 2021 at 3:04pm)

ដោយ៖ ផាញ់ សាដ ឿន
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៣.២.ប្រនទ្េចិន
បនទប
ា េ
់ ីររុមតាលីបង់ បានោន់ោប់របក្ទសអាហវហ្កានីសាថានទាាំងរសុង បណ្ដាទូត្ និងេលរដ្ឋ
របក្ទសក្ោរខាងលិច

រត្ូវបានដ្រក្ចញេីររុងោបុល

ក្ហើយក្ៅក្សសសល់សាថានទូត្ខត្ប៉ុន្ាន

ប៉ុក្ណ្្ាះ រនុងក្នះរឺមានសាថានទូត្របក្ទសចិនខដ្លក្ៅខត្បនតរច
ិ ស
ច ហរបត្ិបត្តោ
ិ រ។ មុនវាយឈនះរង
ទ័េរដ្ឋេ
ា បា
ិ លអាហវហ្កានីសាថានចូលោន់ោប់ររុងោបុល ក្ៅថ្ងៃទី១៥សីហ្ ក្ពាលរឺោលេីថ្ងៃទី២៨
ររកដ្ ក្មដ្ឹរនាំតាលីបង់ ក្ោរ Mullah Abdul Ghani Baradar បានជ្ួបជាមួយក្ោរ វាាង យី រដ្ឋ
មង្រនតីោរបរក្ទសចិន ក្ៅររុងធានជ្ីង របក្ទសចិនខដ្លប្ហញ
ា េីទន
ាំ រ់ទន
ាំ ងដ្៏លែរវាងភារីទាាំងេីរ។
រនង
ុ ជ្ាំនប
ួ េិភារាាក្នះ ក្ោរ វាាង យី បានក្លើរក្ឡើងថា ររុមតាលីបង់រឺជាក្យធា និងរមា្ង
ាំា
នក្យបាយដ្៏សាំខាន់មួយរនង
ុ របក្ទសអាហវហ្កានីសាថានក្ហើយក្ោររំេឹងថា ររុមតាលីបង់នង
ឹ ក្ដ្ើរត្ួនទី
ដ្៏សាំខាន់រង
ុន ដ្ាំក្ណើរោរសនតភា
ិ េ ផ្ាសះផ្ាារជាត្ិ និងោររសាងរបក្ទសក្ឡើងវិញ។ ក្បើតាមអនរនាំពារាយ
ររសួងោរបរក្ទសចិន ក្ោររសី Hua Chunying ខងលងថា ររុងក្ប៉ោាំងក្គារេសិទធិក្សរីភាេរបស់របជា
ជ្នអាហវហ្កានីសាថានក្ដ្ើមបា រ
ី ាំណត្់ក្ជារវាសនរបស់ែលួន

ក្ហើយរដ្ឋេ
ា បា
ិ លចិនសងាឃម
ឹ ថា

នឹងខងររាា

ទាំនរ់ទន
ាំ ងដ្៏លែជាមួយអាហវហ្កានីសាថាន។ ចាំខណរររុមតាលីបង់វញ
ិ រ៏បានបញ្ជរ
ា រ
់ ីតសងាឃម
ឹ
រនង
ុ ោរ
បក្ងកត្
ើ ទាំនរ់ទន
ាំ ងលែជាមួយចិនផ្ងខដ្រ និងខសវងររោរចូលរួមរបស់ចិន រនុងោររសាង និងអេិវឌាឍ
របក្ទសអាហវហ្កានីសាថាន។8 ក្ៅថ្ងៃទ១
ី ៦ ខែសីហ្ ឆ្២
ាំា ០២១ រដ្ឋមង្រនតីររសួងោរបរក្ទសចិនក្ោរ
Wang Yi បានរបាប់រដ្ឋមង្រនតីររសួងោរបរក្ទសអាក្ម៉រិរក្ោរ Antony Blinken ថា ោរដ្ររងទ័េ
អាក្ម៉រិរក្ចញេីរបក្ទសអាហវហ្កានីសាថានយាងឆប់រហ័សខបបក្នះមានផ្លអវិជ្មា
ជ ន្ៃន់្ៃរ ប៉ុខនតក្ោរ
បានសនាាក្្វើោរជាមួយរដ្ឋេ
ា បា
ិ លររុងវាាសុីនក្តានក្ដ្ើមបា ីជ្រាំ ញ
ុ ក្សថរភាេរនង
ុ របក្ទស។ ក្ោរបានមាន
របសាសន៍ថា «សាថានភាេសនតស
ិ ុែ និងរិចចែត្
ិ ែាំរបឹងខរបងរបស់ក្យើងក្ដ្ើមបា ន
ី ាំេលរដ្ឋអាក្ម៉រិរ និងេល

រដ្ឋចន
ិ ក្ៅោន់ទីសុវត្ថិភាេ

ោរក្របើរបាស់រមា្ាាំងទ័េ

និងក្យធាក្ដ្ើមបា ីក្ដ្ះរសាយបញ្ហានង
ឹ រគាន់ខត្

បក្ងកន
ើ េួរក្រ។ ក្មក្រៀនក្នះសមនឹងទទួលបាននូវផ្លមរវិញដ្៏្ន
ៃ ់្រៃ ប៉ខុ នតសហរដ្ឋអាក្ម៉ររ
ិ មិនអាច

ខសវងររោរទប់សាកាត្់ និងក្រៀបសងកត្់ចន
ិ ក្ហើយបាំផ្ញ
ា្ សិទធិ និងផ្លរបក្យជ្ន៍រសបចាាប់របស់ចន
ិ
បានក្ឡើយ ក្ហើយមាាាងវិញក្ទៀត្ ក្សចរតីសងាឃឹមសរមាប់រិចចសហរបត្ិបត្តោ
ិ ររបស់ចន
ិ »។9 សារក្នះ

បានប្ហញ
ា ៖ ទី១.រាំហុសខដ្លដ្ឹរនាំក្ដ្យអាក្ម៉រិរ ទី២.អាក្ម៉រិរមិនបានរិត្េីសនតិសភាេ ទី៣.
អាក្ម៉រិរក្របើរបាស់រមា្ាាំងក្យធាក្ដ្ើមាបីក្ដ្ះរសាយបញ្ហា ទី៤ោរបរាជ្័យរបស់អាក្ម៉រិរ។ ក្បើតាមក្គាល
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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)
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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-202108-16/ (accessed August 17, 2021 at 1:24pm)
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នក្យបាយចិនជាមួយតាលីបង់វិញ រឺរសបគា្ក្ា ដ្យរបោន់យរក្គាលនក្យបាយមិនក្រជ្ៀត្ខរជ្រចូល
រិចោ
ច រអនរដ្ថ្ទ ជាងនរូ នឹងោរមិនក្រជ្ៀត្ខរជ្រចូលរិចោ
ច ររបស់ែន
ួល ខដ្រ។10
៤.ចិនអ្នកឈ្នះនៅអាហ្វហ្កានីស្ថានដែរឬនទ្?
សារេ័ត្៌មានបានចុះផ្ាាយអមជាមួយរូបងត្មួយសនលរ
ឹ ខដ្លផ្ាាយោលេីថ្ងៃទី១៤ សីហ្ ឆ្ាាំ
២០២១ ក្ដ្យរបេ័នផ្
ធ សា េវផ្ាាយរដ្ឋរបស់ចិន បានប្ហញ
ា េីក្ោរ វាង
ា យី(Wang Yi) រដ្ឋមង្រនតីររសួង
ោរបរក្ទសចិន ឈររបក្រៀរសា្ាជាមួយមង្រនតីជាន់ែពស់ ថ្នររុមសរមមរបយុទធតាលីបង់។ ែ្បា
ាំុ ទមាន
រាំនត្
ិ មួយរជ្ុងត្ូចចាំនន
ួ ៩ចាំណចរវាងចិននិងអាក្ម៉រិរក្ៅអាហវហ្កានីសាថានក្ៅក្េលក្នះមាន៖
១.អាក្ម៉រិរជាន់ដ្នរបវត្តិសាង្រសតក្ៅក្វៀត្ណ្មនិងរមពុជា ក្ហើយរ៏ជាក្មក្រៀនងមីថ្នបញ្ហាអាក្ម៉រិរ
ក្ដ្យសារោរដ្រទ័េក្ចញក្លឿនក្េរនិងក្ដ្យបនាសល់ទិននភាេមិនលែថ្នោរបាត្់បង់អាយុជ្ីវិត្
អាក្ម៉រិរក្្វើសង្រ្គាមក្ៅក្លើទឹរដ្ីរបក្ទសដ្ថ្ទក្ហើយសមព័នធអាក្ម៉រិរដ្រទ័េ

២.

ជាេិក្សសអងគោរណ្ត្ូ

ក្ដ្យសល់ខត្អាក្ម៉រិរ ៣.ត្ថ្មលអាយុជ្វី ត្
ិ របជាជ្នអន់ជាងសត្វចញ្
ិ ង
ឹច របស់អាក្ម៉ររ
ិ ក្ហើយេិេេក្ោរ
មានោររស្រចិត្តនិងមិនមានភាេររ់ក្្ដាជាមួយអាក្ម៉រិរ
ទទួលែុសរត្ូវក្ដ្យរត្់យររួចែលន
ួ

៤.អាក្ម៉រិរក្ទាះបីជាមានរាំហុសរ៏មិន

មិនែវល់េីលទធផ្លសង្រ្គាមខដ្លប៉ះពាល់ដ្ល់អាយុជ្ីវិត្មនុសាស

ខដ្លអាក្ម៉រិររត្់ក្ចញេីរបក្ទសខដ្លែលួនដ្ឹរនាំ “ក្េលមានទុររខ ត្់ក្ោលគា្ា” ៥. អាចនឹងមានចលន
សាសន៍អ៊ីសា្ាមរជ្ុលឬររុមក្េវររមម ក្ហើយចិនមានោររបុងរបយ័ត្នងមីក្លើចលនអ៊ីសា្ាមរជ្ុលនិយម ៦.
ោរដ្រទ័េអាក្ម៉រិរជាសញ្ញាណងមីរត្ូវបខងវរទិសក្ៅក្ៅររចិន

ចាំខណរចិននឹងែិត្ែាំររាាឱាយមាន

ក្សថរភាេសនតិសភាេក្ៅជាប់រេាំខដ្នរបស់ែលួន ក្ហើយចិននឹងឱាយថ្ត្វាន
ា ក្់ មើលអាហវហ្ន
ាក សា
ី ន
ាថ ជាក្មក្រៀន
៧.អាក្ម៉រិរក្ចញខត្អាក្ម៉រិរក្ៅក្រជ្ៀត្ខរជ្ររិចចោរថ្ផ្ទរនុងនិងដ្រ់ទណឌរមមក្បើមិនយល់រសបតាម
អាក្ម៉រិរឬបងកររបារ់បរមុងរបស់រដ្ឋេ
ា បា
ិ លអាហវហ្កានីសាថាន

៨.ក្ៅអាហវហ្កានីសាថានក្បើមិនមានឯរ

ភាេជាត្ិនិងក្រើត្មានសង្រ្គាមសុីវិលក្រចើនឆ្ាាំក្ទៀត្ ៩. អាក្ម៉រិរក្ៅខត្យល់ថាែលួនក្ជារជ្័យ ខត្អនរ
បរាជ្័យរឺរដ្ឋាបាលអាហវហ្កានីសាថានក្នះក្ទ នឹងេលរដ្ឋែលួនក្នះក្ទ ក្ហើយេលរដ្ឋអាហវហ្កានីសាថាននឹង
ឈឺោប់ក្េលបានឮសមដីរបស់របធាន្ិបត្ីចអា
ូ ក្ម៉រិរ ក្ោរ ថ្បដ្ិន (Joe Biden) ថា ក្បសររមមក្យើង
មិនខមនរសាងរបក្ទសជាត្ិក្ឡើយ។
៥.េននិដ្ឋឋន
ចាំក្ពាះក្គាលនក្យបាយោរបរក្ទសរបស់ចិន រឺទាំនរ់ទាំនងខាងអនរឈនះ ដ្ូក្ចនះក្ទាះខាងណ្
ដ្ឹរនាំរបក្ទសរ៏ក្ដ្យ។ ចាំក្ពាះអាហវហ្កានីសាថានខដ្លចិនជារបក្ទសជាប់រេាំខដ្នរបស់ែលួនរឺចិនរត្ូវោរ

10

សុែ ក្វង

ង៖ ចុះផ្ាាយថ្ងៃទី១៧ ខែសីហ្ ឆ្ាាំ២០២១ “តាលីបង់ចូលោន់ោប់អណ្
ាំ
ចក្ៅអាហវហ្គានីសាថាន ែណៈរបធាន្ិបត្ី

និងអនរោរទូត្បានក្េៀសែលន
ួ ” េនាំក្េញប៉ុស,តិ៍ https://www.postkhmer.com/international/2021-08-17-1018-221730.html
(accessed August 17, 2021 at 4:01pm)
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សនតិសុែភាេជាអាទិភាេ។
ដ្ល់ចិនរត្ង់សរត្ូវរបស់ែលួន

ចាំក្ពាះោរោរ់ក្ចញរបស់អាក្ម៉រិរក្ៅអាហវហ្កានីសាថាន
ខរបក្ៅជាក្ៅឆងាយវិញខត្ប៉ុក្ណ្្ាះ

សាង្រសតជាមួយអាក្ម៉រិររឺក្ៅដ្ខដ្រ។

ជាោរហុចផ្ល

ចាំខណរោររបរួត្របខជ្ងជាយុទធ

ក្េលក្នះអាក្ម៉រិរបានបនថយោររិត្ក្លើក្េវររមមខត្មររិត្ក្លើស

រត្ូវយុទសា
ធ ង្រសតជាមួយចិន។ ចិនបានទទួលផ្លខាងនក្យបាយោរបរក្ទសខដ្លេិេេក្ោរមានោរ
រិះរន់ រសេន់ចិត្ត និងមិនមានភាេររ់ក្្ដាជាមួយអាក្ម៉ររ
ិ ខត្ចិនរិត្សនតិភាេជាជាងរិត្ក្លើសង្រ្គាម។
ជាលទធផ្លថ្នោរទាំនរ់ទាំនងរវាងអាហវហ្កានីសាថាននិងអាក្ម៉រិរ

រឺអាក្ម៉ររ
ិ បាន

នក្ជ្ើងចូលយរ

របក្យជ្ន៍តាមោរក្ោទនិងពារ់ផ្ា្រសិទិម
ធ នុសសា ខត្ក្េលោរក្ចញក្ដ្យគា្ានទាំនួលែុសរត្ូវ ក្ហើយ
េលរដ្ឋអាហវហ្កានីសាថានជាអនរទទួលរងទុរខក្វទន។

រាំណត្់សមាគល
ា ៖
់

ទសាសនៈខដ្លបានប្ហាញក្ៅរនុងអត្ថបទក្នះ

ជាទសាសនៈផ្ទាលែ
់ លួនរបស់អនរនិេនធវាមិន្លះុ

បញ្ចាាំងេីជ្ាំហរផ្លូវោររបស់វិទាាសាថានសិរាាចិនថ្នរាជ្បណឌិត្ាយសភារមពុជាក្ទ។
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