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មូលហេតុនៃបញ្ហា ចិៃៃិងអូស្រ្តា លី 
 

នៅឆ្ន ាំ ២០១៧ អូស្ត្រា លី បាននោទទីក្រុងន ៉េកាំងថា បានលូរដៃចូលនក្រៀតជ្ក្រររិចចករននោបាយ 
អូស្ត្រា ល។ី នៅឆ្ន ាំ២០១៨ ក្ នទសអូស្ត្រា លីគជឺាក្ នទសមុននគ ជ្ៃលបានហាមឃាត់ករនាំចូលក្ ព័នធ5-G 
រ ស់ក្រុមហ ុនចនិ Huawei នក្កមនហតុផលករពារសនាិសុខជាតិ នហយីនៅឆ្ន ាំ ២០២០ននេះ អូស្ត្រា លី បាន 
គាំក្ទរនុងករនសុី អនងេតជ្សែងររក្ ភពនៃីមដនរាំងរូឺវៃី-១៩ ជ្ៃលបានផ្ុេះន ងីនៅទីក្រុងវូហាន។1   ញ្ហា ទាំនរ់
ទាំនងចិននងិអូស្ត្រា លីកន់ជ្តវវិៃដគមឺាន៧ចាំណុចសាំខាន់ៗ៖  

១.អូស្ត្រា លី ៃិនសធមិននក្  ីណ្តា ញទូរស័ព្ 5G រ ស់ចិន សាំណុាំ នរឿង ក្រុមហ ុនHuawei។ រនលងមរ 
សហរៃឋអានម៉េររិធ្លល  ់បានហាមឃាត់ក្រុមហ ុនHuawei មិនឱ្យនៃញដលលរិចចសនារដ្ឋឋ ភិបាលនដ្ឋយររជ្តករ
ភ័យខាល ចចាំនពាេះោររមម។ តាមចា ់រ ស់ក្ នទសចិនក្រុមហ ុនននក្តូវសហករជាមួយនសវារមមនសុី ករណ៍ 
សមាា ត់។ នពលននេះជ្ៃលចិនន្លីយត ថា "នបាេះ ងន់ោលករនរសីនអីងមននគមវជិាា និងផាល ់រោិកសក្ រួត
ក្ ជ្រងនដ្ឋយយុតាិធម៌សក្មា ់ក្រុមហ ុនចិន" ។2  

២.ករឆ្ ់អាំពាវនវរ ស់អូស្ត្រា លី នៃីមបឲី្យមានករនសុី អនងេតឯររារយនលីក្ ភពរាំងឺរូវៃីនៅទីក្រងុ 
វូហាន ក្ នទសចិន3  

៣. ចិនបានហាមក្គ ធុ់ញ្ញជាតិអូស្ត្រា លីចូលនៅចិន។ រដ្ឋឋ ភិបាលក្រុងន ៉េកាំងបានហាមឃាត់ករៃឹរ
រញ្ាូ នក្សូវរ ពីីក្រុមហ ុននាំនចញក្គ ់ធញ្ញជាតិមានមូលដ្ឋឋ ននៅអូស្ត្រា លីន ម្ េះ Emerald Grain ជ្ៃល
ក្គ ់ក្គងនដ្ឋយក្រុមហ ុន Sumitomo Corp រ ស់ក្ នទសរ ៉េុន។ អូស្ត្រា លីបាន ញ្ឈ ់ករនាំនចញ ងេងលមនៅ
កន់ទីផារក្ នទសចនិ ន្ ់ពីទីក្រងុន ៉េកាំងដ្ឋរ់នចញនូវករក្តួតពិនិតយអាហារសមុក្ទលមីជ្ៃលរមួមានករក្តួត
ពិនិតយររដ្ឋនជ្រ ៉េនិងនោហធ្លតុ។ ក្ នទសចិនបាន ញ្ហា ឱ្យនរាងមា៉េ សុនីរ ាសឈ ់ទិញករផគត់ផគង់រ ស់
អូស្ត្រា លីឬក្ ឈមនឹងហានភិ័យដនពនធគយចាំនួន៤០ ភាគរយ។ ក្ នទសចិនគឺជាអនរទិញរ ាសអូស្ត្រា លីធាំ
ជាងនគជ្ៃលពាណិរារមមមានតដមលក្ ជ្ហល ៩០០ ោនៃុោល រអូស្ត្រា លី (៦៣៧ ោនៃុោល រ) រនុងរាំ ុងឆ្ន ាំដ្ឋាំ 
២០១៨/១៩ ។ ក្តឹមឆ្ន ាំ២០២០ អូស្ត្រា លីគឺជាអនរផគត់ផគង់ក្សូវរ ធីាំជាងនគៃល់ក្ នទសចិននដ្ឋយនាំនចញ
ក្ ជ្ហល ១,៥ ពាន់ោនៃុោល រនៅ ២ ពាន់ោនៃុោល រអូស្ត្រា លីរនុងមួយឆ្ន ាំជ្ៃលនក្ចីនជាងករនាំនចញជាងពារ់
រណ្តា ល។4 
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៤.ចិនហាមឃាត់ធយូងលមអូស្ត្រា លីនៅចិន នៅនៃីមឆ្ន ាំ២០២០រយៈនពល៦ជ្ខ ធយូងលម នាំនចញនៅក្ នទស
ចិន មានតដមល ជាង ៧ពាន់ោនៃុោល រ ចាំជ្ណរ ជ្រ ៉េជ្ៃរអូស្ត្រា លី លរ់នៅក្ នទសចនិ រ៏បាននរនីន ងី ៃល់ចាំននួ 
៤៣ពាន់ោនៃុោល រ ជ្ៃលអូស្ត្រា លីជាក្ នទសផគតផ់គង់ធយូងលមធាំជាងនគសក្មា ់នរាងចក្រផលិតអគគិសនីចិន។5 

៥.ៃាំន ងីពនធនាំក្រចូលក្ នទសចិន៖ ក្ នទសចិនបាន នងេនីគាំន ដ្ឋរ់ក្ នទសអូក្រា លីនដ្ឋយ
ក្ កសពីករៃាំន ងីពនធោស់ដៃនលីក្រអូក្រា លនីាំចូលចិន។ នៅដលាទ២ី៨ វចិឆិក ឆ្ន ាំ២០២០ ពនធនលីករនាំ
ក្រអូក្រា លីចូលចិននងឹក្តូវៃាំន ងីរនុងចននល េះ ១០៧,១% និង ២១២,១% សក្មា ៃ់ ជ្ៃលមានចាំណុេះ ២លី
ក្ត ននេះន ីជ្ផែរតាមនសចរាីក្ កសព័ត៌មានរ ស់ក្រសួងពាណិរារមមចិន។6  ចិនជាទីផារធាំជាងនគសក្មា ់ករនាំ
ចូលក្ររ ស់ក្ នទសអូស្ត្រា លី នដ្ឋយរនុងននេះតដមលលរ់សរុ កលពឆី្ន ាំនៅមានចាំនួនក្ មាណជាង៧៩០ោន
ៃុោល រអានម៉េររិ ឬនសមីក្ មាណ៣៧%ដនទផីារទាំងមូល នហយីក្ នទសបារាាំងឈររនុងលាំដ្ឋ ់ទី២ ជ្ៃលនសមី
ក្ មាណ២៧%ដនទីផាររ ស់ចនិ។7 

៦.អូស្ត្រា លីបានទមទរករសុាំនទសជាផលូវករណ៍មួយពីក្ នទសចនិ  ន្ ់ពចីិនបានអាំពាវនវររ
យុតាិធម៌ ពីអូស្ត្រា លី នដ្ឋយអេះអាងថា ទហានអូស្ត្រា លី បានសមាល  ់ពលរៃឋ និងអនរនទសអាហាគ នរីា ន នដ្ឋយ
នក្ ីវធិីោ៉េ ងដក្ពដផៃនដ្ឋយយរកាំ ិតអាររនរមង ជ្ៃលចិនោតទុ់រថាននេះ គឺជាឧក្រៃិឋរមមសស្ត្រគ ម នហយីថាទីក្រុង
ន ៉េកាំងគួរជ្ត“ ខាម ស់នអៀនទាំងក្សុង” ចាំនពាេះករជ្ចររ ាំជ្លររូ ភាព “គួរសែ ់នខពីម” នងិករផៃពែផាយព័ត៌មានមិន
ពិត។ មា៉េងវញិនទៀតកលពីនៃមីជ្ខវចិឆិក ឆ្ន ាំ២០២០ មានរបាយករណ៍មួយររន ញី "ព័ត៌មានគរួឲ្យទុរចិតា" 
ជ្ៃល រា ញថាទហានអូស្ត្រា លីចាំននួ២៥ នរ់បានជា ់ពារព់័នធនងឹករសមាល  ់រនសុីវលិ និងអនរនទស 
អាហែហាគ នីរា នចាំនួន៣៩ នរ់ រនុងចននល េះឆ្ន ាំ២០០៩ នងិ២០១៣។8 នហយីតាមព័ត៌មានមួយនទៀតគឺកជ្សត 
The Guardian រ ស់អូស្ត្រា លី បាន រា ញរូ លតមួយសនលឹររ ស់ទហានពិនសសអូស្ត្រា លីជ្ៃលនគនោទ
ក្ កន់ថា រាំពុងផរឹក្រន ៀរ នដ្ឋយនក្ ីនរីងរ ស់ទហានតាលី ង់ជ្ៃលបានរល  ់ នៅរនុងបារម៍ួយនៅក្ នទស
អាហែហាគ នីរា ន។ ទហានរូ ននេះក្តូវបាននគអេះអាងថារាំពុងសាិតនៅរនុងរួរនោធ្លនៅន យី។ ឈុតននេះបាន
នរីតន ងីនៅឯបារ Fat Lady’s Arms ជ្ៃលជាហាងនក្ៅផលូវករជ្ៃលបាន នងេីតន ងីនៅរនុងមូលដ្ឋឋ នពិនសស
រ ស់អូស្ត្រា លីនៅ Tarin Kowt រនុងឆ្ន ាំ ២០០៩។9 

៧.ចា ់លមី អនុញ្ហញ តឱ្យអូស្ត្រា លីលុ នោលរិចចក្ពមនក្ពៀងគនក្មាងផលូវមួយជ្ខៃក្រវាត់មួយរ ស់ចិន។ នៅ
ជ្ខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ចា ល់មីមួយក្តូវបានអនុមត័នដ្ឋយសភាអូស្ត្រា លីនដ្ឋយចា ់ននេះអនុញ្ហញ តឱ្យរៃឋមស្ត្នាីក្រសួង
ករ រនទស ញ្ឈ ់រិចចក្ពមនក្ពៀងជ្ៃលបានចុេះហតានលខារវាងរដ្ឋឋ ភិបាល រនទស និងរៃឋចាំនួន៨ រ ស់អូស្ត្រា លី 
និងជាមួយរា  ន័មួយចាំនួនៃូចជាអាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន និងររលវទិាល័យ។ រដ្ឋឋ ភិបាលរ ស់ Morrison នឹង
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អាចរារា ាំង ឬកត់ នាយករចូលរមួរ ស់ រនទសនៅរនុងវសិ័យមួយចាំនួនៃូចជា នហដ្ឋឋ រចនសមព័នធ រិចចសហ
ក្ តិ តាិករពាណិរារមម នទសចរណ៍ សហក្ ត ិតាិករវ បធម៌ វទិារស្ត្សា សុខាភិបាល និងករអ ់រ ាំនដ្ឋយរា ់
 ញ្ចូ លទាំងដៃគូររលវទិាល័យផងជ្ៃរ។ នគលនៅៃាំ ូងទាំនងជារិចចក្ពមនក្ពៀងជ្ៃលរដ្ឋឋ ភិបាលដនរៃឋ 
Victoria បានចុេះហតានលខានៅឆ្ន ាំ ២០១៨ នៃីមបចូីលរមួរនុងករររងនហដ្ឋឋ រចនសមព័នធដនគនក្មាងផលូវមួយជ្ខៃ
ក្រវាត់មួយរ ស់ចនិ (BRI)។10 

នទេះ ីជាអូស្ត្រា លីនិងចិនមាន ញ្ហា ទាំនរ់ទាំនងរ៏នដ្ឋយ ៉េុជ្នាជ្ផនរពាណិរារមមរវាងក្ នទសទាំងៃាំនណីរ
ករ តួោ៉េ ងៃូចជានៅឆ្ន ាំ២០១៨ អូស្ត្រា លីបានហាមឃាត់ករនាំចូលក្ ពន័ធ5-G រ ស់ក្រុមហ ុនចនិ Huawei ជ្ត
ទាំនរ់ទាំនងពាណិរារមមនៅជ្ត នានក្ពាេះជ្តចនិគជឺាដៃគូពាណិរារមមៃ៏សាំខាន់ ាំផុតរ ស់អូស្ត្រា លីនដ្ឋយករនាំ
នចញផលិតផលរសរិមមសរុ មានចាំនួនក្ ជ្ហល ១៦ ពាន់ោនៃុោល រអូស្ត្រា លី (១១,៣ ពាន់ោនៃុោល រ) រនុង
រយៈនពល ២០១៨-១៩។ នទេះ ីជានវាហារន្លីយ្លងមិនក្តូវគន គន   ៉េុជ្នាក្ នទសទាំងពីនៅជ្តនធែីរិចចសហក្ តិ តាិ
ករទីផារនៅវញិនៅមរជាោាំបាញ់អាំ ុងនពលរូវៃី-១៩។ 
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