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វត្តមានថ្នា កដ់ឹកន ាំជាន់ខ្ពសរ់បសអ់ាម ៉េរកិ  
និងការពង្ងីកខ្លួនយ៉េ ងម ឿនរបសច់និ មៅអាស  ី

 

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

 

 ដៅកនុងអំឡុងរដ្ឋបាលរបស់អត៊ីតស្របធានាធិបត៊ី Donal Trump អាា សៃ មិៃស្រតូវបាៃស្រដ្ឋអាដម៉េរិក 
យកចិតតទ្៊ុកោក់ដនាោះដទ្ គឺហាក់ដៅឆ្ងសយព៊ីអាដម៉េរិក ដោយរដ្ឋបាលដៃោះ ព៊ុំសូវដលើកតនមៃដ្ល់បណ្តសស្របដទ្សដៅ
តំបៃា់ សៃដស្រចើៃដនាោះដទ្ គឺគិតតតព៊ីផលស្របដោជៃ៍របស់ស្របាាតិខ្ៃួៃឯង (American First)។ តតរ្ូតជិត
ដ្ល់ចប់អាណ្តត ិរដ្ឋបាលដោក Trump ដទ្ើបចាប់ដផតើមយកចិតតទ្៊ុកោក់ ទំងការពស្រងឹងកម្សំងសមព័ៃធមិតត ៃិងវិស័
យសៃតិស៊ុខ្តំបៃ់ តដ្លខ្ណ្ៈស្របដទ្សមហាយកសសចិៃ បាៃពស្រង៊ីកខ្ៃួៃកាៃ់តតធំដឡើងៗ ៃិងស្រគបដ្ណ្ដបដ់សទើតត      
ទ្ូទំងអាា សៃដៅដ្ើយ។ រ្ូតមកដ្ល់រោឋសបាៃ ដោក Joe Biden ដទ្ើបបាៃចាប់ដផដើមដបើកតននកសមៃឹងដមើល    
អាា សៃ ាសំខាៃ់ ដោយការបដូរយ៊ុទ្ធាហ្វសត ដដ្ើមសប៊ីស្របមូលផដុំកម្សំងសមព័ៃធមិតតដឡើងវិញ ដដ្ើមសប៊ីទ្ប់ាកសត់ ការដកើៃ
ដឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិៃ។ រដ្ឋបាល ដោក Biden បាៃបញ្ជូៃថ្នសក់ដ្ឹកនាំកំពូលៗរបស់ខ្ៃួៃ មកបំដពញទ្សសសៃ

កិចចដៅតំបៃ់អាស៊ុ៊ី ដស្រកាមរដបៀបវារៈតតមួយប៉េ៊ុដណ្្សោះ គឺ «ដកៀងគរកម្សងំសមពៃធមតិតដដ្ើមសប៊ីរាំងខ្ទប់ឥទ្ធពិលរបស់ចៃិ 
កនុងតំបៃ់» ។ កាលព៊ីតខ្កកកោ ឆ្នសំ២០២១ កៃៃងដៅ រដ្ឋបាលដោក Biden បាៃបញ្ជូៃរដ្ឋមហ្វៃត៊ីការពរាតិ 
ដោក L l o y d  Au s t i n  មកកាប់តំបៃ់ អាា សៃ គឺដៅកាៃ់ស្របដទ្សសិងហប៊ុរី ដវៀតណ្ម ៃិង្រ៊ីល៊ីព៊ីៃ ៃិង 
ថ្ម៊ីៗដៃោះ នថ្ៃទ្៊ី២២ តខ្ស៊ីហា ឆ្នស២ំ០២១ ដោកស្រស៊ី Ka ma l a  Ha r r i s  អៃ៊ុស្របធានាធិបត៊ីអាដម៉េរិក ដធរើដ្ំដណ្ើរ
ទ្សសសៃកិចច ដៅកាៃ់ស្របដទ្សតដ្លស្រដ្ឋអាដម៉េរិក ចាត់ទ្៊ុកថ្ាគៃៃឹោះដដ្ើមសប៊ីទ្ប់ទ្ល់ៃឹងការពស្រង៊ីកខ្ៃួៃកាៃ់តត
ដលឿៃ របស់ស្របដទ្សចិៃដៅកនុងតំបៃ់ គឺស្របដទ្សសិងហប៊ុរី ៃិងដវៀតណ្ម ដស្រកាយដពលស្របដទ្ស្រ៊ីល៊ីព៊ីៃបាៃ
ស្របកាសបតូរជំ្រ ដោយសដស្រមចដ្កយកមកវិញ លិខ្ិតបញ្ចបក់ិចចស្រពមដស្រពៀងសត៊ីព៊ីវតតមៃទ្័ពអាដមរិកដៅ្រ៊ីល៊ីព៊ីៃ 
កាលព៊ីតខ្ ក៊ុមភៈឆ្នសំ២០២០កៃៃងដៅ កនុងអំឡុងដពលដ្ំដណ្ើរទ្សសសៃកិចច របស់រដ្ឋមហ្វៃត៊ីការពរាតិ អាដម៉េរិក ដោក 
L l o y d  Au s t i n  ដៅ្រ៊ីល៊ីព៊ីៃ។ ចំតណ្កដោករដ្ឋមហ្វៃត៊ីការបរដទ្សអាដម៉េរិក An t o n y  B l i n k e n  
បាៃដផដើមបំដពញដ្ំដណ្ើរទ្សសសៃកិចចដៅឥណ្ឌស កាលព៊ីនថ្ៃអង្គសរ ទ្៊ី២៧ តខ្កកកោ។ ចំតណ្កឯអៃ៊ុរដ្ឋមហ្វៃត៊ីការ
បរដទ្ស We n d y  S h e r ma n  ក៏បាៃដៅជួបស្របម៊ុខ្ការទ្ូតចិៃដៅកនុងស្របដទ្សចិៃ ទ្៊ី២៥-២៦ តខ្កកកោ។ 

 ដ្ំដណ្ើរទ្សសសៃកិចចដៅតំបៃ់អាស៊ុ៊ីរបស់ថ្នសក់ដ្ឹកនំាាៃ់ខ្ពស់ របស់អាដម៉េរិក មកតំបៃ់អាស៊ុ៊ី ាការឆៃោុះ
បញ្សំង ព៊ីការបដងកើៃដលសបឿៃនៃកិចចស្ស្របតិបតតិការាមួយៃឹងស្របដទ្សដៅអាស៊ុ៊ីអាដគនយ៍ កនុងដោលដៅដដ្ើមសប៊ី
ទ្ប់ទ្លៃ់ឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិៃ កនុងតំបៃ់ឥណ្ឌូបា សស៊ុ៊ី្រិក ដស្រកាយព៊ីបាៃធា្សក់ច៊ុោះខា្សំង កនុងអាណ្តតរិដ្ឋបាល របស់
ដោក Trump តដ្លបាៃចាប់យកតំបៃម់ជសឈិមបូព សខា្សំងាងតំបៃអ់ាស៊ុ៊ីអាដគនយ៍។  
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ដស្រកាមការដ្ឹកនាំរបស់រដ្ឋបាល ដោក Joe Biden កំព៊ុងពសាោមាតសរទ្ំនាក់ទ្ំៃងលអាមួយបណ្តស
ស្របដទ្សនានា ដៅកនុងតំបៃ់អាស៊ុ៊ីដឡើងវិញ ដោយមៃដចតនាចង់ ធានាអោះអាងថ្អាដម៉េរិក មៃសមតថភាពផតល់
សថិរភាពដ្ល់តំបៃត់ដ្លចិៃកំព៊ុងពស្រង៊ីកឥទ្ធិពល កាៃ់តតខា្សំងដឡើងៗ ាក់តសតងគឺតំបៃអ់ាស៊ុ៊ីអាដគនយ៍ ៃិងាង
ដៃោះដៅដទ្ៀតគឺដសដ្ឋកិចចដៅតំបៃ់អាស៊ុ៊ី តដ្លអាចជួយឱសយស្របដទ្សចិៃ ៃឹងកា្សយាមហាអំណ្ចដសដ្ឋកិចចពិនព
ដោកនាដពលខាងម៊ុខ្។ 

 ស្របសិៃដបើដយើងដៅមិៃទៃ់ដនៃច ឃ្្សថ្ «សតវតសសរ៍ទ្៊ី២១ាសតវតសសរ៍អាស៊ុ៊ី» ដនាោះដយើងពិតាៃឹងគិត
ដៅដ្ល់ ថ្ដ្ត៊ុអរ៊ីបាៃាស្ដ្ឋអាដម៉េរិក សដស្រមចកដ្កងទ័្ពដចញព៊ីអា្រហាកសៃ៊ីាថសៃ បៃថយភាពតាៃតឹងដៅ
មជសឈិមបូព ស។ 

សូមរំលឹកថ្ ដបើដោងតាមទ្សសសៃៈស្រពឹតតិការណ្៍ពិនពដោក របស់វិទ្សយុបារាំងអៃតរាតិ សតវតសសរ៍ទ្៊ី២១
ាសតវសតវតសសរ៍អាស៊ុ៊ី ឬ Th e  As i a n  C e n t u r y  គឺាឃ្្សមួយដដ្ើមសប៊ីសមគសល់ដ្ល់ការពសាករណ្៍ព៊ី ឥទ្ធិ
ពលស្រគប់ដ្ណ្ដប់នៃអំណ្ចៃដោបាយ ៃិងវបសបធម៌អាស៊ុ៊ី ដៅសតវតសសរ៍ទ្៊ី២១ ដោយដគសៃមតតាមៃិនានសការស្របា
ាហ្វសត ៃិងដសដ្ឋកិចច នាដពលអនាគត។ ដោលគំៃិតដៃោះស្រសដដ្ៀងដៅៃឹងលកខណ្ៈនៃសតវតសសរ៍ទ្៊ី១៨របស់មហា
អំណ្ចចស្រកនពបារំាង សតវតសសរ៍ទ្៊ី១៩ របស់មហាអំណ្ចចស្រកនពអង់ដគៃស ៃិងសតវតសសរ៍ទ្៊ី២០ តដ្លាសត
វតសសរ៍របស់ស្រដ្ឋអាដមរិក។ ដទោះាោ សងណ្ ដបើដមើលតាមស្របវតតិាហ្វសដរាប់ពៃ់ឆ្នស ំ ដពលគឺតំាងព៊ីឆ្នសទំ្៊ី១ ដ្ល់
ឆ្នសទំ្៊ី១៨០០ អាស៊ុ៊ីតតងតតាតំបៃ់នៃអំណ្ចដសដ្ឋកិចច ៃិងៃដោបាយការទ្ូត ដស្រពោះថ្ចិៃ ៃិងឥណ្ឌស ា
ស្របដទ្សតដ្លមៃទ្ំ្ដំសដ្ឋកិចចធំបំផ៊ុតតាំងព៊ីដដ្ើមដរៀងមក ដលើកតលងតតដៅអំឡុងទ្សវតសសរ៍ទ្៊ី១៨តដ្លដសដ្ឋ
កិចចបសចិមស្របថ្ដទ្សដកើៃដឡើងាងដគដស្រកាយបដ្ិវតតៃ៍ឧសសា្កមម។ 

តផអកដលើរបាយការណ្៍ដចញផសាយដោយ ធនាោរអនិវឌសឍៃ៍អាស៊ុ៊ី (ADB) ៃិងធនាោរពិនពដោក 
ស្របាជៃអាស៊ុ៊ីចំៃួៃ៣ពៃ់ោៃនាក់ អាចបដងកើៃកស្រមិតជ៊ីវភាពរបស់ខ្ៃួៃស្របហាក់ស្របត្លដៅៃឹងស្របាជៃអឺរ ៊ុប 
នាដពលបចចុបសបៃន ស្រសបដពលតដ្លតំបៃ់អាស៊ុ៊ីអាចៃឹងមៃទ្ំ្ំដសដ្ឋកិចចាងពក់កណ្តសលនៃដសដ្ឋកិចចសកល 
ដៅពក់កណ្តសលសតវតសសរ៍ទ្៊ី២១។ 

ដតើឃ្្ស សតវតសសរ៍អាស៊ុ៊ី មៃស្របនពដដ្ើមព៊ីណ្? ដៅឆ្នស១ំ៩២៤ ដោក Ka r l  Ha u s h o f e r  ឧតតម
ដសៃ៊ីយ៍ ាហ្វាតសចារសយ នូមិាហ្វសតវិទ្ូ ៃិងអនកៃដោបាយអាឡឺម៉េង់ បាៃដស្របើពកសយ “យ៊ុគសម័យបា សស៊ុ៊ី្រិក ឬ 
P a c i f i c  a g e ” ដោយបាៃដមើលដ ើញព៊ីការរីកចដស្រមើៃលូតោស់របស់ស្របដទ្សជប៉េ៊ុៃ ចិៃៃិងឥណ្ឌស។ 
ោត់បាៃស្របដមើលដ ើញអំព៊ីការដកើៃដឡើងនៃតំបៃ់បា សស៊ុ៊ី្រិក ដស្រកាយយ៊ុគសម័យរអាតៃងទ់្ិករបស់អាដមរិក ៃិង
យ៊ុគសម័យដមឌ៊ីតទ្រា សដណ្របស់អឺរ ៊ុប។ 

ាការពិត ឃ្្ស សតវតសសរ៍អាស៊ុ៊ី ស្រតូវបាៃដគដលើកដឡើងមកៃិោយ តាំងព៊ីដៅពក់កណ្តសលទ្សវតសសរ៍ឆ្នសំ
១៩៨០។ វាាអំឡុងដពលនៃការស្របជ៊ុំរវាងដមដ្ឹកនាំាធារណ្រដ្ឋស្របាមៃិតចិៃ ដោក De n g  
X i a o p i n g  ៃិងនាយករដ្ឋមហ្វៃត៊ីឥណ្ឌស Ra j i v  Ga n d h i ។ ក៏ប៉េ៊ុតៃត កាលដនាោះ ដោក De n g  
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X i a o p i n g  បាៃដលើកដឡើងថ្៖ “កនុងប៉េ៊ុនាមសៃឆ្នសថំ្ម៊ៗី ដៃោះ មៃដគបាៃៃិោយថ្ សតវតសសរប៍នាទសប់ាសតវតសសរ៍
អាស៊ុ៊ី ៃិងបា សស៊ុ៊ី្រកិ ដ្ើយស្របសៃិដបើវាៃឹងដកើតដឡើងតមៃ ខ្្ុំមៃិយលស់្រសបៃងឹទ្សសសៃៈដៃោះដទ្”។ 

ដៅតំបៃ់អាស៊ុ៊ីបចចុបសបៃន កំដណ្ើៃស្របាជៃស្រតូវបាៃដគរំពឹងថ្ៃឹងបៃតដកើៃដឡើងបតៃថមដទ្ៀត ោ សងដហាច
ណ្ស់ដៅពក់កណ្តសលសតវតសសរ៍ទ្៊ី២១ ដទោះប៊ីាអស្រតាកំដណ្ើៃមៃការធា្សក់ច៊ុោះ ចាប់តាំងព៊ីច៊ុងសតវតសសរ៍ទ្៊ី២០ក៏
ដោយ។ បចចុបសបៃន អាស៊ុ៊ីមៃស្របាជៃចំៃួៃាង ៤ពៃ់ោៃនាក់។ ស្របាជៃអាស៊ុ៊ីៃឹងអាចមៃចំៃួៃដស្រចើៃាង 
៥ពៃ់ោៃនាក់ ដៅឆ្នសំ២០៥០។ កនុងដពលាមួយោនសដៃោះ ចំៃួៃស្របាជៃអាដម៉េរិកខាងដជើង ៃិងអឺរ ៊ុបដស្របៀបដធៀប
ាមួយស្របាជៃសរ៊ុបដលើពិនពដោក ស្រតូវបាៃដគរំពឹងថ្ៃឹងធា្សក់ច៊ុោះខា្សំងដៅនថ្ៃខាងម៊ុខ្។ 

សស្រមប់កំដណ្ើៃដសដ្ឋកិចច អស្រតាកំដណ្ើៃដសដ្ឋកិចចរំពឹងទ្៊ុករបស់ចិៃ ៃិងស្របដទ្សជិតខាងអាស៊ុ៊ីដផសសង
ដទ្ៀត ៃឹងបដងកើតលកខខ្ណ្ឌសមស្រសបដផសសងៗ ដដ្ើមសប៊ីអៃ៊ុញញសតឱសយដសដ្ឋកិចចរបស់ខ្ៃួៃកាៃ់តតខ្ិតជិត តាមទៃ់បណ្តស
ស្របដទ្សបសចិមដោក។ អំណ្ចដសដ្ឋកិចចាស្របនពោ សងចមសបងសស្រមប់អំណ្ចដោធា។ កនុងរយៈដពល៣០ឆ្នសំ
ខាងម៊ុខ្ ដគអាចរំពឹងដ្ល់កំដណ្ើៃស្របាក់ចំណ្ូលរបស់ស្របាជៃអាស៊ុ៊ីមនសក់ៗ តួោ សងស្របាជៃចិៃ ឥណ្ឌស ឥណ្ឌូដៃ
ស៊ុ៊ី ្រ៊ីល៊ីព៊ីៃ ដវៀតណ្ម ៃិងម សដឡស៊ុ៊ី តដ្លាស្រក៊ុមស្របដទ្សមៃស្របាជៃដស្រចើៃ។ ាការពិត ដទោះាកស្រមិត
ជ៊ីវភាពរបស់ស្របាជៃអាស៊ុ៊ីមិៃអាចតាមទៃ់កស្រមិតជ៊ីវភាពស្របាជៃអឺរ ៊ុប ក៏ទ្ំ្ំដសដ្ឋកិចចអាស៊ុ៊ីស្រតូវដគរំពឹងថ្
អាចជិតាងពក់កណ្តសលនៃដសដ្ឋកិចចសកល។ ាក់តសដង អំឡុងសហ្វង្គសមស្រតាក់ ដសដ្ឋកិចចអឺរ ៊ុប ៃិងអាដមរិក 
ខាងដជើងបូកបញ្ចូលោនសជិតពក់កណ្តសលនៃដសដ្ឋកិចចសកល នាអំឡុងដពលដនាោះ។ 

កនុងវិស័យដផសសងៗ រួមមៃ ការដកើៃដឡើងវិស័យបដចចកវិទ្សា ្ិរញ្ញវតថុ ៃិងវបសបធម៌អាស៊ុ៊ីាដដ្ើម ក៏ស្រតូវបាៃ
ដគសិកសាថ្អាចឥទ្ធិពលោ សងខា្សំងដលើមៃ៊ុសសសជំនាៃ់ដស្រកាយៗរបស់ពិនពដោក។ 

មួយវិញដទ្ៀតដស្រកាមរដ្ឋបាលរបស់ដោក Trump ក៏បាៃបដងកើតយ៊ុទ្ធាហ្វសត “ឥណ្ឌូបា សស៊ុ៊ី្រិក-Indo-

Pacific” ដឡើង គឺដដ្ើមសប៊ី ទ្ប់ទ្ល់ៃឹងការពស្រង៊ីកឥទ្ធិពលរបស់ចិៃដៅកនុងតំបៃ ់ ដ្ើយយ៊ុទ្ធាហ្វសតទ្ប់ទ្លៃ់ឹងឥទ្ធិ
ពលរបស់ចិៃដៃោះ ស្រតូវដគដរៀបចដំធរើដឡើង តាមរយៈការរួមកម្សំងោនស រវាងស្របដទ្សចំៃួៃ ៤ គឺ អាដមរិក ជប៉េ៊ុៃ 
អូហ្វាតសល៊ី ៃិងឥណ្ឌស បដងកើតដៅាបកសសសមព័ៃធស្របឆ្ំងចិៃ ដៅកនុងតំបៃ់ “ឥណ្ឌូបា សស៊ុ៊ី្រិក” ដដ្ើមសប៊ីស្របកួតស្របតជងៃឹង
គដស្រមង BRI របស់ចិៃ។ 

សូមរំលឹ្ផងតដ្រថ្ ដបើដោងតាមទ្សសសៃៈស្រពឹតតិការណ្៍ពិនពដោក របស់វិទ្សយុបារាំងអៃតរាតិ យ៊ុទ្ធ
ាហ្វសត “ឥណ្ឌូបា សស៊ុ៊ី្រិក” ដបើគិតដៅតាមទ្៊ីតាំងនូមិាហ្វសតស៊ុទ្ធាធ គឺមិៃមៃអរ៊ីខ្៊ុសតបៃកោនសព៊ី “អាស៊ុ៊ីបា សស៊ុ៊ី
្រិក” ដនាោះដទ្ ក៏ប៉េ៊ុតៃត កនុងដពលាមួយោនស “ឥណ្ឌូបា សស៊ុ៊ី្រិក” ក៏មិៃតមៃស្រោៃ់តតាដ មសោះថ្ម៊ី តដ្លដគដស្របើជំៃួស 
“អាស៊ុ៊ីបា សស៊ុ៊ី្រិក” ដនាោះតដ្រ។ ការណ្៍តដ្លដគនាំោនសដស្របើពកសយ “ឥណ្ឌូបា សស៊ុ៊ី្រិក” ជំៃួសឱសយ "អាស៊ុ៊ីបា សស៊ុ៊ី្រិក" ដៅ
កនុងដពលបចចុបសបៃនដៃោះ គមឺៃអតថៃ័យខាងនូមិាហ្វសតៃដោបាយ តដ្លគូសបញជសក់ព៊ីការផ្្សស់បតូរ ឬដ្ំដណ្ើរវិវឌសឍ
នៃយ៊ុទ្ធាហ្វសតរបស់ស្របដទ្សមហាអំណ្ច ដៅកនុងតំបៃ់ដៃោះ។ ដ្ំដណ្ើរវិវឌសឍនៃយ៊ុទ្ធាហ្វសតព៊ី “អាស៊ុ៊ីបា សស៊ុ៊ី្រិក” 
ដៅ “ឥណ្ឌូបា សស៊ុ៊ី្រិក” គឺដផ្តសតដៅដលើចំណ្ុចសំខាៃច់ំៃួៃព៊ីរ។ 
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ទ្៊ីមួយ គឺការបដងកើៃចំណ្ប់អារមមណ្៍កាៃ់តតសំខាៃដ់ៅដលើឥណ្ឌស ៃិងមហាសម៊ុស្រទ្ឥណ្ឌស តដ្លស្រតូវបាៃ
ដគដមើលដ ើញថ្ ាតំបៃដ៏់្សំខាៃ់ ៃិងដ៏្មៃសកាតសៃ៊ុពល ទំងខាងតផនកដសដ្ឋកិចច ៃិងខាងតផនកសៃតិស៊ុខ្។ 

ឥណ្ឌស ដស្រៅព៊ីាស្របដទ្សតដ្លមៃស្របាជៃដស្រចើៃាងដគលំោប់ទ្៊ីព៊ីរបនាទសបព់៊ីចិៃ កា៏ស្របដទ្សតដ្ល
មៃដសដ្ឋកិចចរីកលូតោស់ោ សងដលឿៃផងតដ្រ ដៅកនុងដពលបចចុបសបៃនដៃោះ។ អនកដសដ្ឋកិចចាទ្ូដៅបាៃនាំោនសដធរើការ
ពសាករថ្ ដៅឆ្នស២ំ០៣០ខាងម៊ុខ្ដៃោះ ឥណ្ឌសៃឹងស្របតជងឈ្នោះស្រដ្ឋអាដមរិក កា្សយាមហាអំណ្ចដសដ្ឋកិចច
ពិនពដោកលំោប់ទ្៊ីព៊ីរ ដៅព៊ីដស្រកាយចិៃ តដ្លៃឹងកា្សយាមហាអំណ្ចដសដ្ឋកិចចពិនពដោកលំោប់ទ្៊ីមួយ។ 

មហាសម៊ុស្រទ្ឥណ្ឌសវិញក៏ាតំបៃយ់៊ុទ្ធាហ្វសតដ៏្សំខាៃ់មួយផងតដ្រ។ ដស្រៅព៊ីាតំបៃត់ដ្លសមសបូរធៃធាៃ
ធមមាតិ មហាសម៊ុស្រទ្ឥណ្ឌសមៃទ្៊ីតាំងាយ៊ុទ្ធាហ្វសតដ្៏សំខាៃ់មួយ ដោយសថិតដៅាចំណ្ុចកណ្តសល ភាជសប់
តំបៃយ់៊ុទ្ធាហ្វសតធំៗទំងប៊ី គអឺឺរ ៊ុប មជសឈិមបូព ស ៃិងអាស៊ុ៊ី, ាលំ្សម៊ុស្រទ្ដ្៏សំខាៃ់ សស្រមបក់ារដ្ឹកជញ្ជូៃតាមស
ម៊ុស្រទ្ តដ្លាសរនស មនៃដសដ្ឋកិចចពិនពដោក ដ្ើយាពិដសស មហាសម៊ុស្រទ្ឥណ្ឌស គឺាស្រចកឆៃងកាត់តដ្ល
មិៃអាចដចៀសរួច កនុងការដ្ឹកជញ្ជូៃធៃធាៃធមមាតិ (ាពិដសសដស្របង) ព៊ីអាហ្វ្រិក ៃិងមជសឈិមបូព ស មកកាៃ់
ស្របដទ្សឥណ្ឌស ៃិងចិៃ។ 

ចំណ្ុចសំខាៃ់ទ្៊ីព៊ីរ នៃយ៊ុទ្ធាហ្វសត “ឥណ្ឌូបា សស៊ុ៊ី្រិក” គឺការទ្ប់ទ្ល់ៃឹងការពស្រង៊ីកឥទ្ធិពលចិៃដៅកនុង
តំបៃ់ ដ្ើយយ៊ុទ្ធាហ្វសតទ្ប់ទ្លៃ់ឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិៃដៃោះស្រតូវដគដរៀបចំដធរើដឡើង តាមរយៈការរួមកម្សំងោនស រវាង
ស្របដទ្សចំៃួៃ ៤ គឺ អាដមរិក ជប៉េ៊ុៃ អូហ្វាតសល៊ី ៃិងឥណ្ឌស បដងកើតដៅាបកសសសមព័ៃធស្របឆ្ំងចិៃ ដៅកនុងតំបៃ់ “ឥណ្ឌូ
បា សស៊ុ៊ី្រកិ”។ ដ្ត៊ុដ្ូដចនោះដ្ើយបាៃាដគសដងកតដ ើញថ្ ាទ្ូដៅ ស្របដទ្សទំង ៤ដៃោះដ្ើយ តដ្លតតងតតដស្របើ
ពកសយ “ឥណ្ឌូបា សស៊ុ៊ី្រិក” ញឹកញាប់ាងដគ ដៅកនុងរយៈដពលប៉េ៊ុនាមសៃឆ្នសំច៊ុងដស្រកាយដៃោះ។ 

“ឥណ្ឌូបា សស៊ុ៊ី្រិក”ដៃោះ ស្រតូវបាៃស្រដ្ឋអាដមរិកកំណ្តា់យ៊ុទ្ធាហ្វសតាផៃូវការ កាលព៊ីតខ្វិចឆិកា ឆ្នសំ
២០១៧កៃៃងដៅ តាមរយៈស៊ុៃទរកថ្របស់ដោកដ្ូណ្ល់ ស្រតាំ ដៅោណ្ង ស្របដទ្សដវៀតណ្ម កនុងឱកាស
ជំៃួបកំពូលនៃដវទិ្កាស្ស្របតិបតតិការដសដ្ឋកិចចអាស៊ុ៊ីបា សស៊ុ៊ី្រិក ដៅកាត់ថ្ AP E C។ ដៅដពលដនាោះ ដោកដូ្
ណ្ល់ ស្រតាំ បាៃដៅយ៊ុទ្ធាហ្វសតថ្ម៊ីដៃោះថ្ាយ៊ុទ្ធាហ្វសត “ឥណ្ឌូបា សស៊ុ៊ី្រិកដសរីៃិងដបើកចំ្” (F r e e  a n d  
Op e n  I n d o -P a c i f i c )។  

យ៊ុទ្ធាហ្វសត “ឥណ្ឌូបា សស៊ុ៊ី្រិក” ដៃោះ ក៏ស្រតូវបាៃបារាំងកំណ្ត់ាផៃូវការ ោក់ចូលដៅកនុងៃដោបាយ
ការពរាតិរបស់ខ្ៃួៃតដ្រ កាលព៊ីតខ្មិថ្៊ុនា ឆ្នស២ំ០១៨កៃៃងដៅ។ សស្រមប់បារាំង តំបៃ់ឥណ្ឌូបា សស៊ុ៊ី្រិករឹតតតមៃ
ារៈសំខាៃ់ដៅដទ្ៀត ដោយារថ្ បារាំង ថ្រ៊ីដ្សបិតតតមៃទ្៊ីតាំងសថិតដៅអឺរ ៊ុប ក៏ប៉េ៊ុតៃត មៃតដ្ៃដ្៊ីាដស្រចើៃ តដ្ល
ាដកាោះ ឬស្របជ៊ុំដកាោះ ទំងដៅកនុងមហាសម៊ុស្រទ្ឥណ្ឌស ៃិងមហាសម៊ុស្រទ្បា សស៊ុ៊ី្រិក។ បារាំង គឺាស្របដទ្សតដ្លមៃ
តំបៃដ់សដ្ឋកិចចផ្តសច់ម៊ុខ្ោតសៃធឹងដលើនផទសម៊ុស្រទ្ដស្រចើៃាងដគលំោប់ទ្៊ីមួយដៅដលើពិនពដោក ដ្ើយកនុង
ចំដណ្មតំបៃ់ដសដ្ឋកិចចផ្តសច់ម៊ុខ្របស់បារាំងទំងាង ៩ោៃគ៊ីឡូតម៉េស្រតស្រកឡា មៃរ្ូតដ្ល់ដៅាង ៩០% 
សថិតដៅកនុងតំបៃឥ់ណ្ឌូបា សស៊ុ៊ី្រិក។ 
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ដ្ូដចនោះវតតមៃរបស់ថ្នសក់ដ្ឹកនាំាៃ់ខ្ពស់របស់ស្រដ្ឋអាដម៉េរិកដៅតំបៃ់អាស៊ុ៊ី ពិដសសដៅតំបៃ់អាា សៃ 
នាដពលដៃោះ គឺស្រដ្ឋអាដម៉េរិក ពសាោមទ្បា់កសត់ការដកើៃដឡើងោ សងខា្សំង នៃឥទ្ធិពលរបស់ស្របដទ្សចិៃកនុងតំបៃ ់
ក៏ដ្ូចាដកៀងគរស្របដទ្សាសមព័ៃធមិតត តដ្លស្រដ្ឋអាដម៉េរិក ចាត់ទ្៊ុកថ្ាស្របដទ្សគៃៃឹោះ ដដ្ើមសប៊ីរួមោនស ទ្ប់ទ្ល់ៃឹង
ការពស្រង៊ីកខ្ៃួៃកាៃ់តតដលឿៃ របស់ស្របដទ្សចិៃដៅកនងុតំបៃ់អាស៊ុ៊ី ដដ្ើមសប៊ី ៃដៅកា្សយា មហាអំណ្ចដសដ្ឋកិចច
ពិនពដោកនាដពលខាងម៊ុខ្៕ 

 




