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បទវិចារណកថា៖ ចិននៅកនងុបរបិទសម្ព័នធភាពត្រីភាគី AUKUS 
 

សម្ព័នធភាពត្រីភាគី AUKUS ដឹកនាំដោយ សហ ដឋអាដម្៉េ ិក អង់ដគេស នងិអូស្រសាតាលី។ សម្ពន័ធភាព AUKUS 
បានដលចដចញជា ូបរាងដ ើង កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្ាាំ២០២១ នងឹបានត្បកាសពីភាពជាថ្ដគសូនតិសុែ ដៅ
កនុងរាំបន់អាសុីបា ាសុីហវកិ។ សម្ពន័ធភាពត្រីភាគីបានអត្ងួនឱាយអនត ជារិចាប់អា ម្មណ៍ដនោះ គឺដោយសា  សហ ដឋ
អាដម្៉េ ិក និងអង់ដគេសបានយល់ត្ពម្ ដទេ បដចេកវិទាាទលរិនវាម្ុជទឹកដដើ ដោយថាម្ពលនុយដកេខអ៊ែ ដល់អូស្រសាតា
លខីដលនវាដនោះអាចដត្បើបានដល់២៥ឆ្ាាំ ដោយពុាំចាាំបាច់ចាក់សាាំង ឬម ាស៊ែរូ ដហើយជាទូដៅវាអាចសថិរដៅ
ដត្កាម្ទឹកបាន៣ខែ។ បកាសសម្ព័នធចាស់ខដលត្សដដៀងគ្្ាដនោះខដ  គឺកិចេសនេនសនតសិុែចរុភាគី ដៅថាQuad 
(មនដម្ដឹកនាំម្កពអីូស្រសាតាលី ឥណ្ឌា ជប៉េុន និងអាដម្ ិក និងបានបដងកើរដ ើងដៅឆ្ាាំ២០០៧ ដៅដត្ៅត្កបែណឌ
ថ្នកិចេត្បជុាំកាំពូលអាសា ានកនុងត្បដទសហវលីីពីន)  បានមនសកម្មភាពដ ើងវិញ នងឹមនជាំនួបគ្្ាដោយផាទាល់
ដលើកដាំបូង នថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្ាាំ២០២១ ដៅដសរវិមន ដដើម្ាបីដ្វើកា ពិភាកាាដលើបញ្ហាជាដត្ចើន  ួម្ទាំងសនតិ
សុែខដនសម្ុត្ទ កិចេសហត្បរិបរតិកា    វា ាក់សាាំងត្បឆាំងកូវីដ កដ៏ូចជាសាថានភាពដៅត្បដទសអាហវហ្គានីសាថាន ដៅ
កនុងកចិេត្បជុាំកាំពូលដលើកដាំបូងថ្ន «កិចេសនេនសនតសិុែ៤ត្បដទស»។ តាម្ដសចកតីខងេងកា ណ៍ ួម្ម្ួយ  បស់សម្ព័នធ
ភាពត្រីភាគី AUKUS ថា ភាពជាថ្ដគូងមីដនោះ មនដគ្លបាំណងកនុងកា  «ដលើកកម្ពស់សនតិសុែ និង វិបលុភាព» កនងុ
រាំបន។់ ដត្កាយម្ក ោឋាភិបាលទីត្កុងបា ា ីស បានដៅកិចេត្ពម្ដត្ពៀងដនោះថា“ជាកចិេត្ពម្ដត្ពៀងនាំទុកខ” ។  

សូម្ ំលឹកត្បវរតិសាស្រសតខដលបានដកើរដ ើងចាំននួ៣សាំខាន់ៗ ទ១ី.ដៅថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្ាាំ១៩៤០ អា
លេឺម្៉េង់ ជប៉េនុនិងអ៊ែ៊ីតាលី បានចោុះហរថដលខាដលើករកិាសញ្ញាត្រីភាគី ដៅកនុងទីត្កុងខប ឡាំង គឺបនទាបព់ីម្ួយឆ្ាាំថ្ន
កា ចាប់ដទដើម្សស្រ្គាម្ដោកដលើកទីពី ។ ដគ្លបាំណងបដងកើរសម្ព័នធត្រីភាគីដនោះគឺ ដដើម្ាបីកា ពា ត្បដទសសម្ព័នធម្ិរត 
ដហើយដនោះដគ្លបាំណង្ាំ ដដើម្ាបីរារាាំងសហ ដឋអាដម្៉េ ិក ម្ិនឱាយចូលកនងុជដម្ាោះដនោះ ពិដសសជាម្ួយជប៉េុនដៅរាំបន់
អាសុីបា ាសុីហវិក។ ដត្កាយម្កដទៀរក៏មនត្បដទសជាដត្ចើនបានចូលកនុងភាគីថ្នករិកាសញ្ញាដនោះ កនុងដនោះមន 
ហុងត្គី   ូម ានី សេូវា ាគី ប៊ែុលហ្កា ី យូដហ្គាស្ាាវី និងត្កូអាសុី។ ទ២ី.កាលពីឆ្ាាំ១៩៦២ វិបរតិម្ីសុីលគយុបា បាន ុញ
ឱាយពិភពដោកទាំងម្ូលសថរិដៅមរ់ដត្ជាោះថ្នសស្រ្គាម្នុយដកេខអ៊ែ ម្ដង ួចម្កដហើយ ជាដពលខដលអាដម្៉េ ិក និងសូ
ដវៀរគាំរាម្ដត្បើត្បាស់អាវុ្នុយដកេខអ៊ែ ោក់គ្្ាដៅវិញដៅម្ក ែណៈកា  រ់ត្បណ្ាំងអាវុ្មនទត្ម្ងដ់ចូគ្្ាដៅនឹង
អាដម្៉េ ិក និងសូដវៀរចាប់ដទដើម្ទេោុះដ ើងជាងមីដោយត្គ្ន់ខរវាបដូ ពីអាដម្៉េ ិក និងសូដវៀរ ម្កជាអាដម្៉េ ិក និងចនិន
ដពលបចេុបាបនន។ ត្រង់់ចាំណចុដនោះក៏ចងប់ញ្ជាក់់ខដ ថា ចិនែុសពីសហភាពសូដវៀរកាលពីម្នុ ចិនបចេុបាបននគិរ
ដសដឋកិចេ ដូដចនោះម្ិនដដើ តាម្គនេងចាស់ បស់សហភាពសូដវៀរដទ។ ទ៣ី.សាថានភាពខដលបារាាំែងឹអាដម្៉េ ិកនិង
អូស្រសាតាលីដៅដពលដនោះ ដបើត្កដ កដម្ើលកាលពីឆ្ាាំ១៩៦៦ដៅទីត្កងុភនាំដពញ សនុធ កថា បស់ដោកឧរតម្ដសនីយ៍ 
ឆល ដដឹហ្គាល  (Charles de Gaulle)  បានខងេងចាំដពាោះសស្រ្គាម្ដវៀរណ្ម្នដពលដនោះ គឺដោកបានដចាទ
សហ ដឋអាដម្៉េ ិកថាមនគាំនរិ “ឧម្រតភាពនិយម្”។ ដោកឧរតម្ដសនីយ៍ ឆល ដឹដហ្គាល ក៏បានត្បកាសថា “ដគ
ត្រូវឱាយត្បជាជននីម្ួយៗសដត្ម្ចនូវដជាគវាសន បស់ពួកដគដោយែេួនឯង”។  សកម្មភាព បស់អាដម្៉េ ិក បាន
កា្ាយជាត្បវរតិសាស្រសតត្ចាំខដល។ ចាំដពាោះសកម្មភាព បស់អាដម្៉េ ិកនដពលដនោះ គឺដគចម្និទុរពដីគថាសហ ដឋ
អាដម្៉េ ិកគិរខរែេួនឯង ខរម្និបានគរិពីសម្ព័នធម្រិត ដោយកាន់ខរជាក់ខសដងដទៀរដនោះដគបានដត្បៀបដ្ៀបពីកា 
ដបាោះបង់សម្ពន័ធម្រិតពីអរីរកាល ដូចជា ដវៀរណ្ម្ កម្ពុជា ថ្រវា ាន់ អាហវហ្កានីសាថាន បារាាំង ប៉េុខនតដោយសា បារាាំង
ជាខទនកដ៏សាំខាន់ បស់អឺ  ុបខដលអាដម្៉េ ិកដៅខរអាចទញត្បដោជន៍បានដទៀរ ដូដចនោះអាដម្៉េ ិកពាាោម្ច ចា 
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ជាម្ួយបារាាំងម្ដងដហើយម្ដងដទៀរ ដដើម្ាបីបនាាបកាំហឹង បស់បារាាំង។ ដម្ដ ៀនទាំងដនោះដយើងម្ិនអាចឱបឬពងឹម្ហ្
អាំណ្ច ដោយម្និបានគរិទលត្បដោជន៍ជារិដនោះដទ។ បចេុបាបនននឹងអនគរ «ម្និខម្នពងឹប ដទសដដើម្ាបោីក់
ទណឌកម្មជារែិេនួដនោះដទ ខរពងឹប ដទសឱាយម្កដ្វើកា វនិដិោគ នងិបណ្ដោះបណ្ដាលដលើ្ នធានម្នសុាស»។ 

ជុាំវិញបញ្ហាដលើកា ដកើរដ ើង បស់សម្ពន័ធភាពត្រីភាគី  AUKUS ទ១ី.កា ខបកបាក់សម្ព័នធម្រិត ជាក់ខសដង 
បារាាំងបានដកាោះដៅឯកអគគ ដឋទូរ បសែ់េួនដៅអូស្រសាតាលី និងអាដម្៉េ ិកឱាយចលូត្សុកវិញដៅថ្ងៃទី១៨ កញ្ញា ឆ្ាាំ
២០២១។ ត្បម្ែុកា ទូរបារាាំងដោក ហាសង់អ៊ែ៊ីវ  ឺត្រីយ៉េង់ (Jean-Yves Le Drian) បានដត្បើពាកាយ្ៃន់ៗដលើអូ
ត្សាតលី និងអាដម្៉េ ិក ពិដសសគឺអាដម្៉េ ិក។ “ចិរតដវៀចដវ ” “កា ដម្ើល្យ” “ កា និោយភូរភ ” “ដយើងជាសម្ព័នធ
ម្ិរតនងឹគ្្ា ដហើយដៅដពលខដលដគមនសម្ព័នធម្ិរតម្ាក់ ដគម្ិនខដលដ្វើអាំដពើជាម្ួយសម្ព័នធម្ិរតតាម្ខបបដោ ដៅ
និងដោយម្ិនអាចទយទុកម្នុបាន ដបៀបដនោះដទ”។ ទី២.កិចេត្ពម្ដត្ពៀងសម្ព័នធម្រិត ខរដៅអាចដបាោះបងស់ម្ព័នធ
ម្ិរត។ រោួ ាងសស្រ្គាម្ដៅអាហវហ្កានីសាថានត្រូវបានចាប់ដទតើម្ដ ើង ដៅខែរុោ ឆ្ាាំ២០០១ ត្បមណ១ខែដត្កាយ
ដភ វកម្ម ថ្ងៃទី១១កញ្ញា ដៅញូវយ៉េក  ហូរដល់ខែឧសភាឆ្ាាំ២០១២ ដោកអូបាម ាបានដៅអាហវហ្កានីសាថាន 
ដដើម្ាបីចុោះកចិេត្ពម្ដត្ពៀងជាថ្ដគូយុទធសាស្រសតអាដម្៉េ ិក-អាហវហ្កានីសាថាន។ ចាំដពាោះកិចេត្ពម្ដត្ពៀងនដពលដនោះ ក៏មន
ខចងថា អាហវហ្កានីសាថានត្រូវបានចារប់ញ្េូលជាត្បដទសសម្ព័នធម្ិរតចម្ាបង បស់អាដម្៉េ ិក ដចូជាត្បដទសសម្ព័នធម្ិរត
ចម្ាបងៗដទាសងដទៀរខដ   ួម្មន អ៊ែ៊ីត្សាខអល ដអហាសីុប អូស្រសាតាលី ជប៉េនុ កូដ  ខាងរាបូង ថ្ង ហវ៊ែ៊ីលីពនី ជាដដើម្។ ខរដៅ
ដពលបចេុបាបននអាដម្៉េ ិក រ់ដចញពសីម្ពន័ធម្ិរតអាហវហ្កានីសាថាន។ ទី៣.បកាសសម្ព័នធងមីដនោះដ្វើឱាយអឺ  ុបោក់កា សងាស័យ 
ដរើគួ ដត្ជើសដ ីសចិនឬអាដម្៉េ ិក? អឺ  ុបបានចាប់ដទដើម្ជខជកថាដរើ  វាងអាដម្៉េ ិក និងចិន គួ ដ ីសយកខាងណ្? 
អឺ  ុបក៏កាំពុងពិចា ណ្ទងខដ  អាំពីកា បដងកើរកម្ាាំងទ័ពពិដសសម្ួយ សត្មប់ែេួនឯង ខដលមនកម្ាាំងទហ្ន 
៥០០០នក់ ដចញត្បរិបរតិកា  កាាសនតិភាព។ ទ៤ី.បញ្ហាកូដ  ខាងដជើងចាំដពាោះសហ ដឋអាដម្៉េ ិក ខរដលើកដ ើងជា
បញ្ហា “កា  រ់ត្បណ្ាំងអាវុ្នុយដកេខអ៊ែ ” ប៉េុខនតសហ ដឋអាដម្៉េ ិក អង់ដគេស យល់ត្ពម្ដទេ បដចេកវិទាាទលិរនវាម្ជុ
ទឹកដដើ ដោយថាម្ពលនុយដកេខអ៊ែ ឱាយដៅអូស្រសាតាលី។ ទ៥ី.សម្ព័នធម្ិរតងមីត្រីភាគីដនោះ បានដ្វើឱាយអាសា ានឈឺកាាល
បា ម្ភទងខដ  ដត្ពាោះដៅកនុងសនធិសញ្ញាត្កងុបាងកកឆ្ាាំ១៩៩៥ អាសា ានបានដបតជាញាដ្វើឱាយអាសុីអាដគនយ៍ជារាំបនគ់ាំ ូ 
គ្មានអាវុ្នុយដកេខអ៊ែ ។ ទី៦. កា ោក់ទណឌកម្មដៅវិញដៅម្ក អនកខដលទទួល ងនូវទលប៉េោះពាល់គឺត្បជាជន 
រួោ ាង អង់ដគេសចលូ ួម្ជាសម្ពន័ធភាពត្រីភាគី AUKUS និងជាពិដសសអង់ដគេស បានដត្បើត្បាស់នវាឆ្េងការ់   ស
ម្ុត្ទចិនខាងរាបូង នងិបានដ្វើសម្យុទធជាម្ួយសម្ព័នធម្រិតដៅខកាបថ្រវា ាន់។ ជាដហរុខដលនាំឱាយចនិបានបងខាំចិរត
ហ្ម្ោរ់កា នាំចូលសាច់ដគ្អង់ដគេសជាងមីម្តងដទៀរដោយសាំអាងដហរុទលថា មនជាំងឺដលើសរវដគ្។ 
 ដបើតាម្ចាាបអ់នត ជារិវិញចាំដពាោះសម្ពន័ធត្រីភាគី AUKUS និង Quad មនភាពត្សដដៀងគ្្ាដត្ចើន។  ចាំដពាោះ
កិចេសនេនសនតិសែុចរុភាគី(Quad) និងបកាសសម្ព័នធត្រីភាគី AUKUS មនសកម្មភាពនិងដគ្លដៅដូចគ្្ាត្រង់ 
ជាសម្ព័នធម្រិតយុទធសាស្រសត គ្មាន ចនសម្ព័នធ គ្មានសនធិសញ្ញា ួម្ គ្មានករិកាសញ្ញាកា ពា ទេូវកា  និងគ្មានទបីញ្ជា
កា ោឋាន ដូចជាអងគកា អរូង់ដទ ជាក់ខសដងអងគកា ណ្រូ (NATO) ដៅមត្តា៥ បានខចងថា “កា វាយត្បហ្ 
ត្បោប់អាវុ្ត្បឆាំងនឹងត្បដទសម្ួយ ឬ ដត្ចើនជាងកនុងចាំដណ្ម្ត្បដទសទាំងអស់ដៅអឺ  ុប ឬ ដៅអាដម្៉េ ិកខាង
ដជើង នឹងត្រូវបានដគចារ់ទកុថាជាកា វាយត្បហ្ ម្ួយត្បឆាំងត្បដទសទាំងអស់ដនោះ”។  ត្រង់ចាំណចុដនោះ ទី១.ដបើ
មនបញ្ហាដកើរដ ើងខម្ន «ងវីដបើសម្ព័នធត្រីភាគី AUKUS ម្ិនដចូអងគកា ណ្រូដៅមត្តា៥ ខរកនុងចាំដណ្ម្
សមជិកសម្ព័នធត្រីភាគី ដៅខរជាសមជកិ បសណ់្រូ»។ ដូដចនោះដហរុទលទាំងដនោះ ដទើបចិនបា ម្ភខា្ាាំងថ្នសស្រ្គាម្
ត្រជាក់ងមី និងកា  រ់ត្បណ្ាំាងអាវុ្នុយដកេខអ៊ែ  ខដលប៉េោះពាល់ដោយផាទាល់និងត្បដោលដលស់នតិសែុត្បដទសចិ
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ន។ ទី២.ត្បដទសជាសម្ព័នធនឹង ងឥទធិពលថ្នកា ត្បកួរត្បខជង បស់ម្ហ្អាំណ្ច។ ទី៣.ជាកា បនតពត្ងឹង
អាំណ្ចដោធាខដនទឹក បស់អាដម្៉េ ិក ទី៤.កា អូសទញសម្ព័នធម្ិរត និងបដងកើរសម្ព័នធភាពដដើម្ាបីទប់ទល់ឥទធិល
ពល បស់ចនិ។ 

 ដូដចនោះដរើម្ហ្អាំណ្ចដត្បើវិ្ីដដើម្ាបីដាំដណ្ោះត្សាយខបបណ្? ដដើម្ាបីដាំដណ្ោះត្សាយខាងដលើដ ើញថា
ចិននងិអាដម្៉េ ិកបានអនុវរតន៍នដពលកនេងម្កដ ើញថា ទី១.កនុងអរីរកាល ដពលចិនមនបញ្ហាជាម្ួយសហ ដឋ
អាដម្៉េ ិក ចិនដៅ កសហភាពសូដវៀរ ដពលបចេុបាបននចិនមនបញ្ហាជាម្ួយអាដម្៉េ ិកដទៀរ ចនិដៅខរ ក ុសាសីុ ចាំខណក
ឯ ុសាសីុក៏ដូចគ្្ា ដពលមនបញ្ហាជាម្ួយអឺ  ុប និងអាដម្៉េ ិកក៏ែិរដៅ កចិនខដ ។ ទី២.កា ោក់ទណឌកម្មដោយផាទាល់
ដៅវិញដៅម្ក និងកា ោក់ទណឌកម្មដលើសម្ព័នធម្រិត ទី៣.កា ច ចា កា ទូរ និងកា ច ចា ដោយត្បដោល និង
ផាទាល់ វាងថា្ាក់ដឹកនាំទាំងពី ។ ជុាំវិញដាំដណ្ោះត្សាយបចេុបាបននអាចយល់បានថា ទី១.ចាំដពាោះអូស្រស្ាាលដីបើយល់ថា
នវាអាដម្៉េ ិកលអ គួ ទិញទាំងពី  ឬផា្ាស់បដូ ថ្នកា ទិញ។ ម្ាា ាងដទៀរ ដពលទុរកិចេសនាាជាម្ួយបារាាំង អាចឈប់
ទិញបាន ជាជាងដ្វើឱាយបរាជ័យជាម្ួយសម្ព័នធភាព ទាំងម្ិនទន់រតាាំងជាម្ួយចនិទង។ ទី២.សម្ព័នធម្ិរតអាដម្៉េ ិក 
ដដើម្ាបីដសដឋកិចេនងិសនតសិុែជារិ បស់ែេនួ ក៏គួ ដ ៀនតាម្អាដម្៉េ ិកខដ  ដពាលគឺអាដម្៉េ ិកបានជាំ ុញឱាយមនកា  កសុី
ជាម្ួយចិនបខនថម្ដទៀរ ដទោះជាមនទាំនក់ទាំនងលអក់កក ជាម្ួយចិនក៏ដោយ ត្សបដពលខដលសកម្មភាពជាក់
ខសដង សហ ដឋអាដម្៉េ ិកជាំ ុញឱាយសម្ព័នធម្រិតត្បខជងនិងបនាាបឥទធិលពលចនិ។ ទ៣ី.ចនិចង់ឈនោះដលើសម្ព័នធម្រិតត្រី
ភាគីដនោះ លោុះត្តាខរសម្ព័នធ បស់ចិន ឹងមាំ ដសដឋកចិេខា្ាាំងពរិត្បាកដ។ ចិនម្ិនត្រូវឱាយត្បដទសសម្ពន័ធម្ិរតកា្ាយជា
ត្សីល្កាទី២ដទ។ ដពលខដលសម្ព័នធម្រិតចនិខា្ាាំងនឹងដ្វើឱាយនដោបាយកា ប ដទស បស់សម្ព័នធភាពចិនខា្ាាំង 
សម្ិទធិទលដនោះកន៏ឹងដ្វើឱាយនដោបាយកា ប ដទសចិន ឹងមាំ។ ទី៤.អាដម្៉េ ិកម្និគួ យករាំបន់ឥណឌូបា ាសុីហវិកដដើ 
តាម្គត្ម្ូម្ជាឈឹម្បូពា ាដទ។ ទ៥ី.ម្ហ្អាំណ្ចទាំងព ីត្រូវគិរដល់សនតសិុែពភិពដោក។ 

ជា ួម្កិចេសនេនសនតិសែុចរុភាគី Quad និងសម្ពន័ធភាពត្រីភាគី AUKUS ជាកា ចិញ្េឹម្ថ្ បខនថម្ឱាយខត្សក
ោក់ចិនម្ិនឱាយដដកលក់ ដហើយក៏ជាសខត្ម្កកា ទរូខដលបខនថម្បញ្ហាដល់ចនិ។ ចាំណុចថ្នកា ដកើរដ ើងថ្នបកាស
សម្ព័នធងមី បស់អាដម្៉េ ិក ទី១.បានដដណ្ើម្ទទីាា  បស់បារាាំងខដលអាដម្៉េ ិកអាចលក់នវានុយខកេខអ៊ែ  នងិអាចរភាជាប់
លក់ប ិកាខាដោធាដទាសងដទៀរ។ ទី២.កា កដកើរបកាសសម្ព័នធម្រិតងមីជាកា បដងកើរបខនថម្ទេូវបនទាប់ពីQuad។ ទី៣.ជា
កា ត្បខជងជាម្ួយចិននងិបខនថម្ឧបសគគដល់ចិន។    ទី៤.កិចេត្ពម្ដត្ពៀងដនោះគឺជាថ្ដគូកា ពា ជារិដ៏្ាំបាំទរុកនុង
ចាំដណ្ម្កចិេត្ពម្ដត្ពៀងដទាសងដទៀរ ដហើយអនគរនឹងមនសមជិកដទាសងដទៀរចលូ ួម្។ ទី៥. ចិននងិ ុសាសីុមន
កា ែិរជិរគ្្ាបខនថម្ ដហើយដៅកនុងរាំបន់នឹងបនតមនកា ត្បកួរត្បខជងឥទធពលគ្្ា។ ទី៦.កា សដត្ម្ចចិរតជា
ឯកដតាភាគីខដលអាដម្៉េ ិកដដើ ទេុយពីពហុភាគីនិយម្ និងដ្វើឱាយសម្ព័នធអាដម្៉េ ិកខលងទុកចរិតដចូម្ុន។ ទី៧.កា ភាជាប់
ែេួនម្ករាំបន់ឥណឌូបា ាសុីហវ៊ែ៊ិក បស់អាដម្៉េ ិកនងិសម្ពន័ធម្ិរតកនុងដហរុទល ដលើកកម្ពស់សនតិសុែ វិបុលភាព ដស ីភាព
នវាច   ដូចជា បញ្ហាថ្រវា ាន់ សម្ុត្ទចនិខាងរាបូង ជាដដើម្ដនោះនឹងដ្វើឱាយកចិេសនេនសនតិសែុចរុភាគ(ីQuad)ស
ម្ព័នធម្រិតត្រីភាគី AUKUS មនចលនសកម្ម  ួម្ទាំងកា ដលើកដ ើងជាត្បធានបទបនតយកម្កជខជកខវកខញក៕ 




