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អាស៊ា នកងុសង់ស៊ាសុ និងឥទ្ធិពលមហាអំណាចកនងុតំបន់ 

ដោយ៖ ដោក អ ៊ុច ោង អនកសិកាស្រាវស្រាវនៃនាយកោា ៃសិកាអាស៊ុ៊ី អាហ្វ្រកិ ៃិងមជ្ឈមិបូព៌ា   
នៃវទិ្យាាា ៃទ្យំនាក់ទ្យំៃងអៃតរាតិនៃកមព៊ុា នៃរាជ្បណ្ឌិ តយសភាកមព៊ុា 

 

កមព៊ុាបាៃដ ៊ីរតួនាទ្យ៊ីាផ្លូវការកន៊ុងការ នកនាអំាា ៃសស្រាប់ឆ្ន ២ំ០២២ដៃេះ ៃងិាដ ៊ីកទ្យ៊ីប៊ីផ្ង 
ដ រ សស្រាប់ស្របធាៃបតូរដវៃរបស់កមព៊ុា ចាប់តងំព៊ីបាៃចូ ាសាជ្កិអាា ៃនាឆ្ន ១ំ៩៩៩។ 
ឆ្ន ២ំ០២២នៃស្របធាៃអាា ៃរបស់កមព៊ុានាដព ដៃេះ គដឺតត តដ ៊ីមូ បទ្យសំខាៃ់ «អាា ៃរមួគ្នន ដ្រ៊ី៖ 
ដោេះស្រាយបញ្ហា ស្របឈមទងំអស់គ្នន  ដ្៊ីយៃិមិតតសញ្ហា គឺ ស្រតបកឈូកគាឺទ្យស្រមង់កបាចច់ដមែររ តំាង 
ឱ្យភាពរ៊ុងដរឿង ៃងិភាពស៊ុមែ ៊ុមរមនានៃសៃតិភាពដ   ស្របដទ្យសសាជ្ិកអាា ៃទងំ១០ បាៃមែិតមែ ំ
បដងក៊ីតដ ៊ីង។ ពណ្៌ា ទងំប៊ីដៅដ ៊ីស្រសទប់របស់វា គឺបាៃមកព៊ីពណ្៌ា នៃទ្យង់ាតិកមព៊ុា ចំដណ្កពណ្៌ា ាស 
តំាងឱ្យពណ្៌ា  ៃិង ភាពចស្រមរេះនៃអាា ៃ។ «ារ រត៊ីសនូ របស់អាា ៃគឺ ភាពរបួរមួគ្នន  ាមគគ៊ីភាព 
ៃិងភាពស៊ុមែ ៊ុមរមនា! ចំដណ្ក ដគ្ន បណំ្ងសំខាៃ់គឺ រកាឱ្យបាៃៃូវមជ្ឈភាព ៃិងាមគគ៊ីភាព 
របស់អាា ៃ រមួគ្នន ដោេះស្រាយបញ្ហា ស្របឈម ធានាឱ្យបាៃៃូវវឌ្ឍៃភាពការងាររមួដ  ាៃស្រាប់ 
ៃិងដ ៊ីកកមពស់ការដតត តសំខាៃ់ដៅដ ៊ីមៃ៊ុសសាត»ិ។  ទ្យធផ្ រពំនងទ្យ៊ុករមួាៃ «ដសចកត៊ីដលលងការណ៍្រមួ 
ៃិងដសចកត៊ីដលលងការណ៍្របស់ស្របម៊ុមែ នកនាអំាា ៃ ការបៃតដផ្ៃការការងារ ៃងិដផ្ៃការសកមរភាព ស្រពមទងំ 
ការដរៀបចំស្រពនតតិការណ៍្ ៃងិសកមរភាពសំខាៃ់ៗទងំអស់។ កមព៊ុាបាៃដស្រតៀមមែលួៃរចួាដស្រសច ដពរដពញ 
ដៅដោយទ្យំៃ ួមែ៊ុសស្រតូវ ដ្៊ីយកមព៊ុាៃនងបំដពញតួនាទ្យ៊ីដៃេះដោយដាទ្យៃភាពបំផ្៊ុត» ដៃេះដោងតម 
ដសចកត៊ីស្របកាសរបស់ ឯកឧតតម ស្របាក់ ស៊ុមែ៊ុៃ រ ាមហ្វៃត៊ីស្រកសួងការបរដទ្យស ៃិងស្ស្របតិបតតិការអៃតរាត ិ
កមព៊ុា។ 

 ចាប់តងំព៊ីកមព៊ុាចូ កាៃ់តំដណ្ងាស្របធាៃអាា ៃនាឆ្ន ២ំ០២២ បៃតដវៃព៊ីស្របដទ្យសស្រប រយដណ្ 
មក បញ្ហា ក៊ុងសង់ស ៊ុសរបស់សាជ្ិកអាា ៃ ដចេះដតដក៊ីតាៃាបៃតបនាា ប់  ូចា៖ កចិចស្របជ្៊ុចំដងអៀត 
រ ាមហ្វៃត៊ីការបរដទ្យសអាា ៃ  AMM Retreat) ដ  ដស្រគ្នងដរៀបចំដ្រ៊ីដៅនលៃទ្យ៊ី ១៨-១៩ ដមែមករា ឆ្ន ២ំ០២២ 
ដៅដមែតតដសៀមរាប ស្រតូវបាៃដ ៊ីកដៅ នលៃទ្យ៊ី១៦-១៧ ដមែក៊ុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២២វញិ ដោយកងរេះក៊ុងសង់ស ៊ុស។ 
កិចចស្របជ្៊ុកំំពូ ពិដសសអាា ៃ-អាដម៉េរកិ ដ  ដស្រគ្នងៃនងដ្រ៊ីដ ៊ីងដៅនលៃទ្យ៊ី២៨-២៩ ដមែម៊ីនា ឆ្ន ២ំ០២២ 
ដៃេះក៏ស្រតូវបាៃដ ៊ីកដព ផ្ងដ រ ដោយដ្ត៊ុផ្ ថា «ស្រ ាអាដម៉េរកិ ធាល ប់បាៃស្របកាសកណំ្ត់យកនលៃទ្យ៊ី 
២៨-២៩ ម៊ីនា ដ ៊ីមប៊ីដរៀបចំកិចចស្របជ្៊ុដំៃេះ ដ  បចច៊ុបបៃនាៃស្របដទ្យសឥណ្ឌូ ដៃស៊ុ៊ីគឺាស្របដទ្យសសស្រមបសស្រម ួ 
ទ្យំនាក់ទ្យៃំងន គូសៃានារវាងអាា ៃ ៃិងស្រ ាអាដម៉េរកិ។ បនាា ប់ព៊ីកា បរដិចេទ្យស្រតូវបាៃដសន៊ីដ ៊ីង សស្រាប់
កិចចស្របជ្៊ុកំំពូ ដៃេះ ឥណ្ឌូ ដៃស៊ុ៊ីបាៃមែិតមែំអស់ព៊ីសមតាភាពកន៊ុងការសស្រមបសស្រមួ  ដ ៊ីមប៊ីដសរងរក កា  បរដិចេទ្យ 
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មួយដ  អាចទ្យទ្យួ យកបាៃដោយថាន ក់ នកនាទំងំអស់ ប៉េ៊ុដៃតគួរឱ្យដាកាត យ កា បរដិចេទ្យ ដ  បាៃ 
ដសន៊ីដ ៊ីង គឺមិៃសមស្រសបសស្រាប់ថាន ក់ នកនាអំាា ៃដោយារភាពាប់រវ ់ដស្រច៊ីៃរបស់ថាន ក់ នកនា។ំ ដ្ត៊ុ
ដៃេះដ្៊ីយ ភាគ៊ីទងំសងខាង អាា ៃៃិងស្រ ាអាដម៉េរកិ បាៃសដស្រមចដ ៊ីកដព កិចចស្របជ្៊ុកំំពូ ដៃេះ 
ដ្៊ីយៃិងបៃតដ្រ៊ីការដ ៊ីមប៊ីដសរងរកកា បរដិចេទ្យ ដ  សមស្រសបសស្រាប់ភាគ៊ីទងំសងខាង» ដៃេះដប៊ីដោង 
តម អនកនាពំកយរបស់ស្រកសួងការបរដទ្យសកមព៊ុា។  

 ដៃេះាភាពរអាក់រអ ួមួយនៃ ំដណ្៊ី រការាស្របធាៃបតូរដវៃរបស់កមព៊ុា។ ដត៊ីដៃេះាដចតនារបស់ 
រ ាាសាជ្ិករបស់អាា ៃមយួចំៃួៃឬដស្រកាមឥទ្យធិព របស់មហាអំាច? 

 សូមរ ំនកថា កា ព៊ីអត៊ីតកា  ាពិដសសដៅចដនាល េះទ្យសវតសរទ៍្យ៊ី៦០ៃិងទ្យសវតសរទ៍្យ៊ី៧០ បាត   
ស្របដទ្យសដៅអាស៊ុ៊ីអាដគនយ ៍ ដតងដតចាត់ទ្យ៊ុកចិៃក៊ុមរ៊ុយៃិសត ាស្របដទ្យសដ  ដស្រគ្នេះថាន ក់្បំផំ្៊ុត។ ាពិដសស 
ដៅឆ្ន ១ំ៩៧៩ បាត ស្របដទ្យសដៅ អាស៊ុ៊ីអាដគនយ ៍ភាគដស្រច៊ីៃ នាគំ្នន ចាត់ទ្យ៊ុកស្របដទ្យសចៃិថា ាស្របដទ្យសដ   
ាៃភាពដស្រគ្នេះថាន ក់បំផ្៊ុត ដផ្នកដោធា គឺដៅដព ដ   កងទ័្យពចិៃបាៃវាយស្របហារដៅដ ៊ីស្របដទ្យស 
ដវៀតាម (ដវៀតាមខាងដជ្៊ីង)  ដោយដ្ត៊ុថា ដវៀតាម បាៃវាយចូ មកផ្តួ រ ំំរបបដមែររស្រក្ម 
ដ  កំព៊ុងស្រគប់ស្រគងស្របដទ្យសកមព៊ុា ៃិងបាៃបៃតស្រគប់ស្រគងស្របដទ្យសកមព៊ុា។ 

រ្ូតមកទ្យ ់សពរនលៃដៃេះ បាត ស្របដទ្យសសាជ្ិកទងំ១០របស់អាា ៃ ាៃទ្យំនាក់ទ្យំៃង អ
ាមួយចិៃ។ មិៃដតប៉េ៊ុដាណ េះ អាា ៃដលមទងំគ្នសំ្រទ្យចិៃ ៃិងទ្យទ្យួ ាគ  ់ដគ្ន ការណ៍្ស្របដទ្យសចិៃដតមួយ 
ដៅដ ៊ីឆ្កអៃតរាតិដទ្យៀតផ្ង។ ដៃេះគឺដោយារ តងំព៊ីដ ៊ីមទ្យសវតសរទ៍្យ៊ី៩០មក ចិៃបាៃៃនងកំព៊ុងបៃតជ្ំរ៊ុញ 
ៃដោបាយការទូ្យតដស ាកិចច វបប្ម៌ា ៃិងៃដោបាយ ៏ប៊ុិៃស្របសប់របស់មែលួៃ ចូ មកតំបៃ់អាស៊ុ៊ីអាដគនយ។៍ 
ចិៃដស្រប៊ីអំាចទ្យៃ់ (The soft power) ៃិងអៃ៊ុវតតៃដោបាយ«ឈនេះឈនេះ» កន៊ុងដគ្ន ដៅពស្រង៊ីកឥទ្យធិព  
របស់មែលួៃដៅកន៊ុងតំបៃ់អាស៊ុ៊ីអាដគនយ។៍ តមរយៈៃដោបាយអំាចទ្យៃ់ដៃេះ ចិៃក៏បាៃពស្រង៊ីកឥទ្យធិព 
វបប្ម៌ារបស់មែលួៃដៅដ ៊ីភូមិភាគអាស៊ុ៊ីអាដគនយផ៍្ងដ រ។ ដមែសរភាពយៃតចិៃ ស ិបៈដ្រ៊ីមាូបអាហារចិៃ ៃិង
ផ្ ិតផ្ ឧបដភាគបរដិភាគ ដ  ផ្ ិតដៅស្របដទ្យសចៃិ  made in China) កំព៊ុងជ្ួយដ្រ៊ីឱ្យដករ ត ិ៍ដ រ្ េះ
របស់ចិៃ  ប៊ីស៊ុេះាយដពញទូ្យទងំតំបៃ់អាស៊ុ៊ីអាដគនយ។៍ 

សូមរ ំនកថា ចាប់តងំព៊ីឆ្ន ១ំ៩៩១ ថាន ក់ នកនានំៃបាត ស្របដទ្យសកន៊ុងតំបៃ់ អាា ៃ ៃិងចិៃ 
បាៃបដងក៊ីតទ្យំនាក់ទ្យំៃង សៃានាាផ្លូវការ ដ្៊ីយរ្ូតមកទ្យ ់ដព ដៃេះ ភាគ៊ីទងំព៊ីរ បាៃឯកភាពគ្នន  
បដងក៊ីតដៅា «ភាពាន គូយ៊ុទ្យធាហ្វសត ស្រគប់ស្រជ្រងដស្រាយ» ដោយការទ្យទ្យ ួាគ  ់ថា ទ្យំនាក់ទ្យំៃងអាា ៃ-
ចិៃ គឺសាតិកន៊ុង ចំដាមទ្យំនាក់ទ្យៃំងដ  ស្របកបដោយថាមវៃតបំផ្៊ុត ាៃារៈសខំាៃ់ ៃិងផ្ត ់ផ្  
ស្របដោជ្ៃ៍ឱ្យគ្នន ដៅវញិដៅមក ៃិងបាៃរមួចំដណ្ក  ់ការដលរកាសៃតិភាព សាិរភាព អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃងិ 
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វបិ៊ុ ភាព ដៅកន៊ុងតបំៃ់ ដោយមែិតមែំរកាសាិរភាពកន៊ុងតបំៃ់ ជ្ំរ៊ុញការតភាា ប់គ្នន  ពស្រងនងកចិចស្ស្របតិបតតកិារ 
ដផ្នកដស ាកិចចៃងិពណិ្ជ្ាកមរ ៃិងបដងក៊ីៃទ្យំនាក់ទ្យៃំងដ ៊ីវស័ិយវបប្ម៌ា។ ទ្យំនាក់ទ្យំៃង អាា ៃ-ចិៃ 
ស្របកបដោយភាពរស់រដវ ៊ីក ៃិង្ំបផំ្៊ុតកន៊ុងកិចចស្ស្របតបិតតិការកន៊ុងតំបៃ់អាស៊ុ៊ី-បាស៊ុ៊ី្រកិ ដ្៊ីយបាៃនា ំ
មកៃូវផ្ ស្របដោជ្ៃ៍  ៏្ំដ្ង ជូ្ៃ  ់ស្របាជ្ៃាង ២០០០ ោៃនាក់ នៃស្របដទ្យសចៃំៃួ១១ កន៊ុងតំបៃ់។ 

ក៏ប៉េ៊ុដៃត ដទេះប៊ីាទ្យំនាក់ទ្យំៃងរវាងចិៃ ៃងិអាា ៃាៃ កខណ្ៈកាៃ់ដតស្របដស៊ីរព៊ីមួយឆ្ន ដំៅមួយឆ្ន  ំ
ក៏ដោយ ក៏តងំព៊ីដ ៊ីម ំបូងមក ថាន ក់ នកអាា ៃដតងដតស្របកាៃ់ោ៉េ ងខាា ប់មែាួៃ ៃូវដគ្ន ការណ៍្មយួចបាចស់ 
ដនាេះគ ឺ ដ្រ៊ីោ៉េ ងាក៊ុឱំ្យអាស៊ុ៊ីអាដគនយស៍ាិតដៅដស្រកាមឥទ្យធពិ តត ច់ម៊ុមែរបស់ចិៃបាៃ (ដព ដៃេះគឺ តត ច់ម៊ុមែ 
របស់មហាអំាចាមយួ កន៊ុងចំដាមចិៃ ៃិងអាដម៉េរកិ)។ ការណ៍្ដៃេះគមឺិៃដមៃនច ៃយដ ៊ីយ។ ចូរក៊ុំ
ដភលចថា ដគ្ន ដៅសំខាៃ់ាងដគមួយនៃការបដងក៊ីតសាគមស្របាាតអិាស៊ុ៊ីអាដគនយដ៍ ៊ីងដៅឆ្ន ១ំ៩៦៧ គឺ
ដ ៊ីមប៊ីបស្រងួបបស្រងួមគ្នន  ដ ៊ីមប៊ីទ្យប់ទ្យ ់ៃនងដស្រគ្នេះថាន ក់ព៊ីសំាក់របបក៊ុមរ៊ុយៃសិត។ 

នាដព បចច៊ុបបៃនដៃេះ ថាន ក់ នកនាចំិៃដតងដតដ ៊ីកដ ៊ីងថា ចិៃចង់បាៃដតសៃតិភាពៃិងសារិភាពដៅ
កន៊ុងតំបៃ់។ ក៏ប៉េ៊ុដៃត កាយវកិាររបស់ទ្យ៊ីស្រករងដប៉េកាងំ មិៃទៃ់ដសតងឱ្យដ ៊ីញចបាចស់ដៅដ ៊ីយដទ្យថា ចិៃ
ាស្របដទ្យសមហាអាំច ដ  ៃិយមអំាចទ្យៃ់ (The soft power)។ ាក់ដសតង ម្ចិេតរបស់ទ្យ៊ីស្រករង
ដប៉េកាងំ ដៅកន៊ុងតំបៃ់សម៊ុស្រទ្យចិៃខាងតបូង ដៅដតបៃតបងកឱ្យាៃភាពតៃតនងដក៊ីតដ ៊ីងាដរឿយៗ។ ភាព
តៃតនងដចេះដតបៃតដក៊ីតដ ៊ីងរវាងចិៃ ៃិងបាត ស្របដទ្យសអាា ៃមួយចំៃួៃ ាអាទ្យិ៍ាមួយ ដវៀតាម 
្រ៊ី ៊ីព៊ីៃ ា៉េ ដ ស៊ុ៊ី ៃិងស្រពរយដណ្។ 

ដៅកន៊ុងបរបិទ្យនៃភាពតៃតនងដបបដៃេះដ្៊ីយ ដ  អាា ៃបាៃដប៊ីកទ្យទ្យួ ស្រ ាអាដម៉េរកិ 
តមរយៈ ជ្ំៃួបកំពូ អាា ៃ-អាដម៉េរកិ ដ  បាៃដក៊ីតដ ៊ីងតងំព៊ីឆ្ន ២ំ០០៩ដរៀងមក។ ការមែិតចូ ជ្ិតគ្នន
រវាងស្រ ាអាដម៉េរកិៃិងអាា ៃ បាៃដ្រ៊ីឱ្យដក៊ីតាៃភាព អក់កករ   ់ទ្យំនាក់ទ្យំៃងរវាង ចិៃៃិងអាា ៃ 
ព៊ីដស្រពេះថា វាដប៊ីក ទ្យធភាពឱ្យអាដម៉េរកិបដងក៊ីៃវតតាៃ ៃងិអំាចរបស់មែលួៃ ដៅកន៊ុងតំបៃ់អាស៊ុ៊ីអាដគនយ ៍
គឺដ ៊ីមប៊ីកាត់បៃាយឥទ្យធិ  ៃងិអំាចរបស់ចិៃដៅកន៊ុងតំបៃ់ ពិដសសគមឺិៃចង់ឱ្យអាា ៃ សាតិដៅដស្រកាម 
មហាអំាចតត ច់ម៊ុមែាមយួ។ 

ាក់ដសតង ស្រ ាអាដម៉េរកិ បាៃបងាា ញព៊ីតួនាទ្យ៊ី ៏ចាបំាច់របស់មែលួៃ កន៊ុងតំបៃ់អាស៊ុ៊ីអាដគនយ ៍ដៅកន៊ុង
 ំដាេះស្រាយនៃជ្ដាល េះ ដៅទ្យ៊ីស្របជ្៊ុដំកាេះ ParacelៃិងSprately ដៅសម៊ុស្រទ្យចៃិខាងតបូងាដ ៊ីម ដ្៊ីយ 
រ្ូតមកទ្យ ់ដព ដៃេះ វតតាៃរបស់អាដម៉េរកិដៅកន៊ុងដវទ្យិកាអាា ៃ បាៃបាត  ឱ្យាៃការបាក់ដបកគ្នន  
រវាងរ ាាសាជ្ិកអាា ៃ ដ  ាៃទ្យំដនារដៅរកអាដម៉េរកិ ៃងិរ ាសាជ្ិកអាា ៃដ  ាៃទ្យំដនារដៅ
រកស្របដទ្យសចិៃ ដប៊ីដទេះប៊ីស្របដទ្យសទងំដនាេះបាៃ ៃិោយថាមៃិដស្រជ្៊ីសយកខាងាក៏ដោយ។ 
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 សស្រាប់កមព៊ុាដ  ាស្របដទ្យសកូៃដៅរបស់អាា ៃ ៃិងាមតិតដ ៊ីសព៊ីដ កដលបរបស់ចិៃ ផ្ងដទ្យៀត 
ដនាេះ ដទេះប៊ីចង់ឬមិៃចង់ ដៅកន៊ុងស្រកដសដភនករបស់រ ាាសាជ្ិកអាា ៃដផ្សងដទ្យៀត ដ  ាៃ ទ្យំដនារ 
ដៅរកស្រ ាអាដម៉េរកិ ពិតាាៃភាព ំបាកាស់ កន៊ុងការសដស្រមចចិតតាមួយកមព៊ុា។ ការដសរងរក 
ក៊ុងសង់ស ៊ុសសស្រាប់កមព៊ុា កន៊ុងឆ្ន សំ្របធាៃអាា ៃបតូរដវៃ២០២២ដៃេះ ដ  កំព៊ុងដតស្របឈម ដោយ 
ការស្របកួតស្របដជ្ងដផ្នកភូមិាហ្វសតៃដោបាយរបស់មហាអាំច ៃិងបញ្ហា សៃតិស៊ុមែមិៃដមៃស្របនពណ្៊ី  (ការ 
រ ៊ីករា ោ នៃវ ៊ីរ៊ុសកូវ ៊ី -១៩) នាដព ដៃេះ គពឺិតាៃនងពិបាក្ៃដៅទ្យទ្យួ បាៃ ទ្យធផ្ តមការ 
ដស្រគ្នងទ្យ៊ុក៕ 


