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ភាពជាថ្ៃគូសន្ដិស៉ុខត្តីភាគី AUKUS  
និ្ងភាពចាំបាច់សត្ាប់ឯកភាពអាស៊ា ន្ 

បណ្ឌិ ត អ៊ា៉ុន្ ឃាង* 

 

* បណ្ឌិ ត អ៊ា៉ុន្ ឃាង គឺជាសស្រ្សា ចរ្យខននកវទិាសស្រ្សាន្លោបាយ លៅសកលវទិាល័យ Northern Illinois     
សហរ្ៃឋអាលេរ្កិ ន្ិងជាសាជិកត្កុេត្បឹកាភិបាលថ្ន្េជឈេណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន្៍កេព៉ុជា។ 

 

© រ្កាសិទធលោយ េអក | ខលឹេសរ្ថ្ន្អតថបទលន្េះគឺជាគាំនិ្តរ្បស់អនកនិ្ពន្ធផ្ទា ល់ និ្ងេិន្ឆល៉ុ េះបញ្ច ាំងអាំពីទសសន្ៈរ្បស់
េជឈេណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន្៍កេព៉ុជា។ 

 

កាលពីលៃីេខខកញ្ា កន្លងលៅ សហរ្ៃឋអាលេរ្កិ ចត្កភពអង់លគលស 
និ្ងអូស្រ្សដ លី បាន្ល វ្ីឱ្យត្បលទសជាលត្ចីន្ភាា ក់លនអីលជាេួយនឹ្ង
ការ្ត្បកាសបលងកីតភាពជាថ្ៃគូសន្ដិស៉ុខត្តីភាគី ខៃលត្តូវបាន្
លគលៅថាអកកឹស (AUKUS)។ កិចចត្ពេលត្ពៀងេួយលន្េះ 
សាំលៅលលីការ្លនារ្បលចចកវទិានានា កន៉ុងចាំលោេលនាេះរ្ួេាន្
បលចចកវទិាលោធាទាំលនី្បច៉ុងលត្កាយសហរ្ៃឋអាលេរ្កិ ជាក់
ខសាង គឺនាវាេ៉ុជទឹកបាំពាក់លោយថាេពលន្៉ុយលកលរ្ខអ៊ារ្ឱ្យ
ត្បលទសអូស្រ្សដលី តាេរ្យៈការ្នលិតជាជាំហាន្ៃាំបូងនូ្វនាវា
េ៉ុជទឹកបាំពាក់លោយថាេពលន្៉ុយលកលរ្ខអ៊ារ្ចាំន្ួន្៨ លត្គឿង។ 
ការ្ត្បកាសអាំពីការ្បលងកីតកិចចត្ពេលត្ពៀងសន្ដិស៉ុខត្តីភាគីអក
គឹសលន្េះ គឺជាការ្បង្ហា ញពីភូេិសស្រ្សដជាយ៉ុទធសស្រ្សាងមីរ្បស់
សហរ្ៃឋអាលេរ្កិលៃីេបីទប់ទល់នឹ្ងចិន្ លបីល េះបីេិន្ាន្ការ្
ត្បកាសជានលូវការ្ថាលន្េះជាយ៉ុទធសស្រ្សដលន្េះក៏លោយ។ 

កន៉ុងរ្យៈលពលជាងបួន្ទសវតសរ្ច៍៉ុងលត្កាយលន្េះ ចិន្ទទួលបាន្
ការ្លូតលាស់លសៃឋកិចចោ ងខ្ល ាំង ខៃលេិន្ធាល ប់ាន្ពីេ៉ុន្េក 
ខៃលអន្៉ុញ្ា តឱ្យចិន្ចប់លនាីេាន្ឥទធិពល លលីត្បព័ន្ធអន្ារ្ជាតិ
លត្កាយសស្រ្ង្ហា េត្តជាក់ ខៃលត្តូវបាន្ៃឹកនាាំលោយសហរ្ៃឋ
អាលេរ្កិ លហយីខៃលចិន្ និ្ងត្បលទសតតិយលលាកជាលត្ចីន្
យល់ថា ជាត្បព័ន្ធេជឈបសចិេលលាកបលងកីតល ងីលត្កាេបាវចនា 
«អវីៗខៃលលអសត្ាប់បសចិេលលាក គឺលអសត្ាប់ពិភពលលាក
 ាំងេូល» លោយេិន្គិតគូរ្ៃល់ពហ៉ុភាពថ្ន្ត្បវតដិសស្រ្សដ 
វបប្េ៌ និ្ងកត្េិតថ្ន្ការ្អភិវឌ្ឍលសៃឋកិចច។ លៅកន៉ុងទសវតសរ្ ៍
ទីេួយថ្ន្សតវតសរ្ទី៍២១លន្េះ ចិន្ បាន្ចប់លនដីេនដល់គាំរ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍្េួយខៃលជាំនួ្ស ឱ្យត្បព័ន្ធអន្ារ្ជាតិពិភពលលាក
ខៃលៃឹកនាាំលោយសហរ្ៃឋអាលេរ្កិ។ គាំនិ្តនដួចលនដីេនលូ វេួយ
ខខសត្កវាត់េួយ (BRI) រ្បស់ចិន្ គឺជាគលត្ាងេួយលៅកន៉ុង
ចាំលោេគលត្ាងអភិវឌ្ឍន៍្ៃ៏លលចលធាល បាំន៉ុត លៅលលីឆ្ក
លសៃឋកិចចន្លោបាយអន្ដរ្ជាតិកន៉ុងសតវតសរ្ល៍ន្េះ ខៃលលផ្ទដ ត
លលីកេមវ ិ្ ីសកលថ្ន្ការ្វនិិ្លោគលលីលហោឋ រ្ចនាសេព័ន្ធ និ្ង
ពាណិ្ជជកេម លហយីខៃលាន្វសិលភាពត្គបៃណ្ដ ប់លលីពហ៉ុ
ទវីប។ វាគឺជាគលត្ាងៃ៏សាំខ្ន់្បាំន៉ុតថ្ន្គាំរ្ូអភិវឌ្ឍន៍្ងមីរ្បស់
ចិន្។ ចិន្បាន្ និ្ងកាំព៉ុងលត្បីត្បាស់អាំោចលសៃឋកិចចរ្បស់ខលួន្ 
លៃីេបីសដ រ្េ៉ុខាត់រ្បស់ខលួន្ល ីងវញិលៅលលីឆ្ក   អន្ដរ្ជាតិ 
ខៃលកន្លងេកត្តូវបាន្ញាំញីលោយបសចិេត្បលទស ខៃលចិន្
លៅថា «សតវតសរ្ថ៍្ន្ភាពអាា ស់ (Century of Humiliation)»។ 
ការ្ េ រ្ទឹកៃីរ្បស់ចិន្បាន្រ្េួបញ្ចូ ល ាំងខៃន្ទឹកេួយខននក
ោ ង ា្ំលៅសេ៉ុត្ទចិន្ខ្ងតបូង ខៃលចិន្ចត់ទ៉ុកជាខៃន្ទឹក
ៃីត្បវតដិសស្រ្សដរ្បស់ខលួន្។ 

ការ្លកីន្ល ងីថ្ន្អាំោចរ្បស់ចិន្ និ្ងការ្លលីកកេពស់លសៃឋកិចច
ន្លោបាយសកលងមីរ្បស់ខលួន្ បាន្ល វ្ីឱ្យសហរ្ៃឋអាលេរ្កិាន្
ការ្ត្ពួយបារ្េភោ ងខ្ល ាំង។ កន៉ុងការ្យល់ល ញីរ្បស់អាលេរ្កិ 
ការ្ត្តួតត្តារ្បស់ចិន្លៅកន៉ុងសេ៉ុត្ទចិន្ខ្ងតបូង ត្បសិន្លបី
េិន្ាន្វធិាន្ការ្លទ នឹ្ងល វ្ីឱ្យប េះពាល់ៃល់សន្ដិស៉ុខ និ្ងនល
ត្បលោជន៍្លសៃឋកិចចរ្បស់អាលេរ្កិ និ្ងសេព័ន្ធេិតដរ្បស់ខលួន្លៅ
កន៉ុងតាំបន់្ និ្ងអាចលលីសពីលន្េះ។ គួរ្កត់សាា ល់នងខៃរ្ថា 
លត្ៅពីជានលូវនាវាចរ្ៃ៏សាំខ្ន់្ សេ៉ុត្ទចិន្ខ្ងតបូង គឺជាជត្ងុក
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្ន្ធាន្្េមជាតិាន្តថ្េលៃ៏លត្ចីន្សន្ធឹកសនាធ ប់ ៃូចជា ឧសម័ន្
្េមជាតិ លត្បងកាត និ្ងេចឆជាតិជាលៃីេ។ លៅកន៉ុងត្កខសខភនក
រ្បស់សហរ្ៃឋអាលេរ្កិ និ្ងសេព័ន្ធេិតដ ការ្ត្តួតត្តារ្បស់ចិន្
លលីសេ៉ុត្ទចិន្ខ្ងតបូង នឹ្ងអន្៉ុញ្ា តឱ្យចិន្អាចពត្ងីក និ្ង
ពត្ងឹងអាំោចលោធា និ្ងលសៃឋកិចចរ្បស់ខលួន្កាន់្ខតខ្ល ាំងល ងី 
ខងេលទៀត។ 

លៃីេបីទប់ទល់នឹ្ងឥទធិពលរ្បស់ចិន្ ប ៉ុនាម ន្ឆ្ន ាំច៉ុងលត្កាយលន្េះ 
សហរ្ៃឋអាលេរ្កិបាន្ត្បឹងខត្បងពត្ងឹងសេព័ន្ធភាពលទវភាគីរ្បស់
ខលួន្ខៃលាន្ត្សប់ជាេួយត្បលទសជាលត្ចីន្ លៅកន៉ុងតាំបន់្
អាស៉ុី-បា ស៉ុីហវិក និ្ងបលងកីតសេព័ន្ធភាពពហ៉ុភាគីងមីៗលៅកន៉ុង
តាំបន់្ាន្ៃូចជាកិចចសន្ានាសន្ដិស៉ុខចត៉ុភាគី ខៃលាន្
សហរ្ៃឋអាលេរ្កិ អូស្រ្សដ លី ជប ៉ុន្ និ្ងឥោឌ  ជាសាជិក និ្ង
ងមីៗលន្េះ គឺអកគឹស។ កិចចសន្ានាសន្ដិស៉ុខចត៉ុភាគីលន្េះ ត្បខហល
ជាេិន្អាចបលត្េីឱ្យទិសលៅយ៉ុទធសស្រ្សដរ្បស់អាលេរ្កិ កន៉ុង
ការ្ទប់ទល់នឹ្ងអាំោចរ្បស់ចិន្ ឱ្យបាន្លពញលលញលនាេះលទ 
លោយសរ្ខតវាាន្លោលបាំណ្ងទូលាំទូលាយ និ្ងថ្ៃគូ 
សហការ្លត្ចីន្។ លហត៉ុៃូចលន្េះ សហរ្ៃឋអាលេរ្កិត្តូវការ្កិចច
ត្ពេលត្ពៀងេួយខៃលាន្លកខណ្ៈតូចខតខលឹេ ៃូចជា អកគឹស។ 
លោយសរ្ភាពតាន្តឹងកន៉ុងទាំនាក់ទាំន្ងរ្វាងចិន្ និ្ងអូស្រ្សដ លី 
នាលពលងមីៗលន្េះលលីត្បភពថ្ន្វរី្៉ុសកូរ្  ូោងមី បញ្ា ពាណិ្ជជកេម 
និ្ងសិទធិេន្៉ុសស និ្ងកតាា ទីតាាំងភូេិសស្រ្សដជាយ៉ុទធសស្រ្សារ្បស់
អូស្រ្សដ លី ក៏ៃូចជាទសសន្ៈយល់ល ញីៃូចោន លៅលលីពិភពលលាក
រ្បស់សហរ្ៃឋអាលេរ្កិ និ្ងអូស្រ្សដ លី ជាលកខណ្ៈ្េមជាតិ អូ-
ស្រ្សា លីគឺជាថ្ៃគូរ្បស់សហរ្ៃឋអាលេរ្កិ កន៉ុងការ្បលងកីតកិចចត្ពេ
លត្ពៀង អកគឹស ខៃលាន្លកខណ្ៈតូចខតខលឹេលន្េះ។ 

កិចចត្ពេលត្ពៀងអកគឹសាន្នលប េះពាល់ទូលាំទូលាយសត្ាប់
អាស៊ា ន្។ ទីេួយ លោយោម ន្េន្ាិលសងសយ័ កិចចត្ពេលត្ពៀង
អកគឹសលន្េះ អាចនឹ្ងបងកជាអសថិរ្ភាពតាំបន់្លៅកន៉ុងតាំបន់្អាស៉ុី

 
1 សូេលេីល “The Australia-U.S. Ministerial Consultations Joint Statement: An Unbreakable Alliance for Peace and Prosperity,” 

<https://www.foreignminister.gov.au/minister/marise-payne/media-release/australia-us-ministerial-consultations-joint-
statement-unbreakable-alliance-peace-and-prosperity.> 

បា ស៉ុីហវកិ។ ខណ្ៈលពលខៃលអូស្រ្សដ លីយល់ល ញីថាអកគឹស 
គឺជាកិចចត្ពេលត្ពៀងការ្ពារ្ខលួន្ ត្បលទសៃថ្ទលទៀត ជាក់ខសដង
រ្េួាន្ចិន្ និ្ងឥណ្ឌូ លណ្ស៉ុីជាលៃីេ អាចនឹ្ងចត់ទ៉ុកកិចចត្ពេ
លត្ពៀងអកគឹស ថាជាសេព័ន្ធភាពខៃលាន្លកខណ្ៈ ឈ្លល ន្ពាន្
ត្បឆ្ាំងនឹ្ងត្បលទសខលួន្។ ត្បវតដិសស្រ្សដជារ្េួបាន្បង្ហា ញលោយ
លសកនាៃកេមថា សកេមភាពការ្ពារ្ខលួន្ថ្ន្ត្បលទសេួយ អាច
ត្តូវបាន្ត្បលទសលនសងលទៀតចត់ទ៉ុកថាជា ឥរ្ោិបងឈ្លល ន្ពាន្ 
ខៃលជាលកខខណ្ឌ អាចបងកឱ្យាន្ការ្ត្បោាំងត្បខជងសពាវ វ៉ុ្ 
និ្ងអាចឈ្លន្លៅៃល់ការ្នា៉ុេះជលាល េះត្បោប់អាវ៉ុ្ជាលៃីេ។ 
លហត៉ុៃូលចនេះ អកគឹស ជេះឥទធិពលោ ងខ្ល ាំងលលីសន្ដិស៉ុខ និ្ង
សថិរ្ភាពរ្បស់អាស៊ា ន្ ជាពិលសស លៅលពលខៃលទីតាាំងភូេិ- 
សស្រ្សារ្បស់អាស៊ា ន្សិថតលៅចាំចាំណ្៉ុ ចសនូល ថ្ន្ការ្ត្បកួត
ត្បខជងរ្វាងចិន្-អាលេរ្កិ។ 

ទីពីរ្ គឺជាលទធភាពថ្ន្ការ្ងយច៉ុេះថ្ន្សរ្ៈសាំខ្ន់្រ្បស់ 
អាស៊ា ន្កន៉ុងនាេជានិ្ាម បនិ្កថ្ន្សន្ដិស៉ុខតាំបន្់។ លសចកដី
ខងលងការ្ណ៍្អកគឹសបាន្អេះអាងសរ្ល ងីវញិ អាំពីការ្លបដជាា
ចិតដ រ្បស់សហរ្ៃឋអាលេរ្កិ និ្ងអូស្រ្សដ លីលៅលលី «អាស៉ុី
អាលគនយ៍េជឈភាពរ្បស់អាស៊ា ន្ និ្ងនិ្ាម បន្កេមអាស៊ា ន្»។1 
ជាក់ខសដង ការ្សាៃ ត់ខៃលឈ្លន្លៅៃល់ការ្ត្បកាសពីការ្
បលងកីតសេព័ន្ធភាពអកគឹសលន្េះ បង្ហា ញពីភាពនា៉ុយលៅវញិ។ 
លៃីេបីលចៀសវាងពីការ្ផ្ទត់លចលថ្ន្អាស៊ា ន្ វា េ រ្ឱ្យ
ត្បលទសជាសាជិកអាស៊ា ន្បង្ហា ញពីការ្រ្បួរ្េួ កន៉ុងការ្លោេះ
ត្សយ ជាេួយត្បលទសេហាអាំោចខ្ងលត្ៅ។ ត្បតិកេម
ខៃលាន្លកខណ្ៈលនសងោន  និ្ងខបកខខាកោន កន្លងលៅងមីៗលន្េះ 
ចាំលពាេះកិចចត្ពេលត្ពៀង អកគឹសេិន្បង្ហា ញពីនលលអលទ ចាំលពាេះ
ការ្ជាំរ្៉ុញឯកភាពរ្បស់អាស៊ា ន្។ ខណ្ៈលពលខៃលា ល ស៉ុី 
និ្ងឥណ្ឌូ លណ្ស៉ុីបាន្បង្ហា ញពីការ្េិន្លពញចិតដ ចាំលពាេះអកគឹស 
សិងាប៉ុរ្ ីនិ្ងហវលីីភីន្បាន្បង្ហា ញពីការ្ោាំត្ទលលីសេព័ន្ធភាពេួយ



          វ  ៉ុល៣, លលខ១៣, ថ្ងៃទី១២ ខខត៉ុលា ឆ្ន ាំ២០២១ 
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លន្េះ។ ងវីតបតិខត លវៀត-ោេរ្កាភាពលសៃៀេសៃ ត់ លោយសរ្
ខ្ល ចប េះពាល់ទាំនាក់ទាំន្ងជាេួយចាំលពាេះចិន្ លវៀតោេបាន្ 
សវ គេន៍្កិចចត្ពេលត្ពៀងលន្េះលោយសៃ ត់លសៃៀេ។  

សាំណួ្រ្ច៉ុងលត្កាយលនាេះគឺថា លតីអវីលៅខៃលត្តូវល វ្ី? អាស៊ា ន្
គួរ្ខតាន្កិចចសន្ានារ្េួោន លោយឥតលាក់លលៀេលៅលលីនល
វបិាកនានាខៃលលកីតលចញពីការ្លកីន្ល ីងថ្ន្ឥទធិពលរ្បស់
ចិន្ និ្ងតួនាទីរ្បស់ចិន្កន៉ុងសន្ដិភាពតាំបន់្ និ្ងការ្អភិវឌ្ឍ
លសៃឋកិចចតាំបន់្។ អាស៊ា ន្គួរ្បង្ហា ញពីជាំហរ្រ្េួ ខៃលលកីតលចញ
ពីកិចចសន្ានារ្បស់ខលួន្ឱ្យចិន្បាន្យល់។ វាេិន្ាន្នលលអ 
លហីយអាចនឹ្ងាន្លត្ោេះថាន ក់សត្ាប់សាជិកអាស៊ា ន្ោ
េួយ ខៃលោាំត្ទការ្យល់ល ញីរ្បសអ់ាលេរ្កិ និ្ងគាំនិ្តរ្បស់
សេព័ន្ធេិតដលៅលលីចិន្ ថាជាតួអងាខៃលត្បកបលោយការ្គាំរាេ
កាំខហង និ្ងេិន្ាន្ភាពទទួលខ៉ុសត្តូវ។ ល េះបីោ ងោក៏
លោយ ចិន្េិន្ៃូចអតីតសហភាពសូលវៀតលនាេះលទ។ ចប់តាាំងពី
ការ្ល វ្ីកាំខណ្ទត្េង់រ្បស់ខលួន្លៅច៉ុងទសសវតសរ្១៍៩៧០ ចិន្
េិន្ខៃលទាល ក់វា ាំងន្ន្ខៃក លៃីេបផី្ទដ ច់ខលួន្ពីពិភពលលាកលនាេះ
លទ។ កន៉ុងនាេជាត្បលទសេហាអាំោច ចិន្េិន្ចង់ឱ្យលគលេីល
ល ញីថាខលួន្ជាអនកសេល៉ុតគាំរាេកាំខហងលគ លហយីក៏េិន្អត់ឱ្ន្

ៃល់អនកៃថ្ទខៃលសេល៉ុតគាំរាេកាំខហងខលួន្លនាេះខៃរ្។ លហត៉ុ
ៃូលចនេះ ការ្លៃីរ្តាេទសសន្ៈអាលេរ្កិ និ្ងសេព័ន្ធេិតារ្បស់
អាលេរ្កិលៅលលីចិន្ លោយេិន្បាន្ពិចរ្ោ ន្ឹងត្បង៉ុយ
ត្បថាន្ខៃលអាចល វ្ីឱ្យអាស៊ា ន្កាល យជា «លរ្ឿងលត្ៅឆ្ក» ថ្ន្
ការ្ប ៉ុន្ប ងរ្បស់អាលេរ្កិកន៉ុងការ្ខាប់ឥទធិពលចិន្។ 

កន៉ុងការ្វភិាគច៉ុងលត្កាយ អាស៊ា ន្គួរ្ខតបលងកីន្កិចចខិតខាំត្បឹង
ខត្បងរ្បស់ខលួន្លទវៃងលៃីេបីសលត្េចន្ិោេសកេមភាព លៅ     
សេ៉ុត្ទចិន្ខ្ងតបូងលោយឈរ្លលីលោលការ្ណ៍្ឈនេះ-ឈនេះ។ 
កន៉ុងនាេជាត្បលទសេួយខៃលាន្ទាំនាក់ទាំន្ងជិតសនិទធ ជាេួយ
ចិន្ លហយីេិន្ាន្ជលាល េះខៃន្ទឹកលៅកន៉ុងសេ៉ុត្ទចិន្ខ្ងតបូង 
កេព៉ុជាគួរ្ខតលត្បីតួនាទីរ្បស់ខលួន្កន៉ុងនាេជាត្បធាន្អាស៊ា ន្ 
លៅឆ្ន ាំ២០២២ លៃីេបីសលត្េចឱ្យបាន្នូ្វនិ្ោេសកេមភាព
ខៃលាន្លកខណ្ៈឈនេះ-ឈនេះ លៅលលីបញ្ា សេ៉ុត្ទចិន្ខ្ង
តបូង។ ការ្ធានាឱ្យបាន្លទធនលខបបលន្េះ ពិតជានឹ្ងកាល យ
ជាេូលោឋ ន្ថ្ន្ការ្កសងទាំន្៉ុកចិតាេួយ ខៃលអាចត្តួសត្តាយ
នលូ វសត្ាប់តាំបន់្អាស៉ុីបា ស៉ុីហវិក ខៃលត្បកបកិចចសហការ្ 
វបិ៉ុលភាព និ្ងសន្ាិភាព។
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