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លៅឆ្ន ាំ១៩៦៧ អាស៊ា នបានលលចជារូបរាង លោយលពលលនាេះ
មានប្បលទសខតប្បាាំប ៉ុ លណាណ េះជាសមាជិក ខដលមានជាអាទិ៍ 
ឥណ្ឌូ លណ្ស៉ុី មា លេស៉ុី សិងហប៉ុរ ីហវីលីពីន និងថ្ង។ លបីពិនិតយ
លមីលពីលោលបាំណ្ងវញិ អាស៊ា ននាលពលលនាេះ គឺជាការ
រួបរួមោន  លដីមបលីឆលីយតបលៅនឹងឥទិធពលថ្នសង្គ្រា មប្តជាក់ ក៏
ដូចជាការកាត់បនាយផលប េះពាល់ជាក់ខសតង លចញពីការប្បកួត
ប្បខជងភូមិសង្គ្សតនលោបាយ រវាងប្បលទសមហាអាំណាច។ 
ជាសនសមឹៗ លទាេះមិនមានមហចិឆាលៅប្គប់ប្គង ឬឈ្លល នពាន
រដឋណាមួយ ក៏អាស៊ា ន បាននិងកាំព៉ុងកាល យជាតួឯកមួយោ ង
សាំខាន់លៅកន៉ុងប្កបខ័ណ្ឌ តាំបន់ និងអនតរជាតិ។ ខខសខភនកជា
លប្ចីន បាននិងកាំព៉ុងសមលឹងមកអាស៊ា ន លហីយកាន់ខតលប្ចីន
ខងមលទៀតកន៉ុងឆ្ន ាំ២០២២ លនេះ ខដលកមព៉ុជា ជាប្បធានអាស៊ា ន
បតូរលវន។ ជាធមមាលៅលពលខដលមានការលលចលធាល  ឬលេីង
ខពស់ប្តខដតកាន់ខតខពស់ គឺកាន់ខតប្បឈមជាមួយនឹងលភលៀង 
ខយល់។ល។ និោយមួយខបបលទៀត ការលោលខភនកសមលឹង
មកកាន់អាស៊ា នលនេះ អាចជាបញ្ហ ប្បឈមផង និងអាចជា
កាលាន៉ុវតតភាពផង។ លៅកន៉ុងដាំលណី្រជាងកនលេះសតវតសររ៍បស់
អាស៊ា នមកទល់នឹងបចច៉ុបបនន គឺខតងខតមានការញ៉ុ ាំញីលៅ
លោយបញ្ហ ប្បឈមប្បថ្ពណី្ និងមិនខមនប្បថ្ពណី្ ក៏ដូចជា
ការប្បកួតប្បខជងភូមិសង្គ្សតនលោបាយរវាងប្បលទសមហា
អាំណាច។ ការណ៍្លនេះ សូមក៉ុាំលមីល ឬមានអារមមណ៍្ទ៉ុទិដឋិនិយម

ជាមួយអាស៊ា ន ផា៉ុយលៅវញិគួរពិោរណាអាំពីទិដឋភាពសកល
ជារួម។ ងវីតបិតសង្គ្រា មលលាកលលីកទី១ សង្គ្រា មលលាកលលីក
ទី២ និងសង្គ្រា មប្តជាក់បានបិទបញ្ច ប់ក៏ពិតខមន ខតការ
ប្បខជងអាំណាចរវាងរដឋធាំៗ ខដលមានឥទធិពលលៅខតបនត 
លហីយជានិចចកាលខតងខតបងកពយ៉ុេះលភលៀង និងពយសនកមមជា
លរឿយៗមកលលីរដឋខដលជាអាំណាចកណាត ល និងរដឋតូច។ 
ខផែកលលីទិដឋភាពទាាំងលនេះ មជឈភាពអាស៊ា នហាក់ទទួលរង
ការគាំរាមកាំខហង។ ប្បសិនលបីដូលោន េះខមន លតីបញ្ហ អវីខលេះខដល
លកីតមាន និងកាំព៉ុងលធវីទ៉ុកខប៉ុកលមនញអាស៊ា ន? លតីកាត អវីខលេះ
ខដលនាាំឱ្យអាស៊ា នរកាសមគាីភាព និងមជឈភាពរបស់ខលួន? 
លហីយកមព៉ុជាកន៉ុងនាមរដឋជាសមាជិក និងជាប្បធានបតូ រលវន
របស់អាស៊ា ន ឆ្ន ាំ២០២២ បានចូលរួមអវីខលេះកន៉ុងការកសង
សហគមន៍លនេះ? 

បញ្ហា ប្បឈមសប្ាប់អាស៊ា ន   
ដូចបានលរៀបរាប់ខាងលលី អាស៊ា នបានឆលងកាត់ការលាំបាកជា
លប្ចីនរហូតមកទល់នឹងគប្មប់ខួប ៥៥ ឆ្ន ាំលនេះ។  លទាេះជា
ោ ងលនេះកតី អតាបទទសសនៈលនេះ នឹងលលីកមកបរហ ញប្តឹម
អាំេ៉ុងលពលប ៉ុនាម នឆ្ន ាំច៉ុងលប្កាយប ៉ុលណាណ េះ។ បញ្ហ លលចលធាល
នានា ខដលបងកជាការប្ពួយបារមភសប្មាប់ពិភពលលាកនារយៈ
លពលងមីៗលនេះ ដូចជាសង្គ្រា មអ៊ា៉ុយខប្កន-រ៉ុសសី ភាពានតឹង
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លៅឧបទវីបកូលរ   បញ្ហ សម៉ុប្ទចិនខាងតបូង ការវវិឌ្ឍឆលងប្ចក
សម៉ុប្ទលៅតាំបន់ខកបរអាស៊ា ន សា នភាពលៅមីោ ន់មា  ជាលដីម 
បានបងកប់នូវរលបៀបវារៈនលោបាយ ឬការប្បខជងភូមិសង្គ្សត
នលោបាយ ពិលសសលោយប្បលទសមានអាំណាច។ បញ្ហ ទាាំង
អស់លនេះ គឺជាវញិ្ា សដ៏លប្ោេះថ្នន ក់ កន៉ុងការលបងសមតាភាព 
និងសមគាីភាពអាស៊ា ន។ ជាការពិត ចាំលណាទបញ្ហ ខាងលលី
បានផតល់នូវសមាព ធដល់អាស៊ា ន ប ៉ុខនតការប្ពួយបារមភចាំលពាេះ
បញ្ហ ខាងលលីលនេះ ប្បខហលជាមិនបានរ ាំលលចអាំពីដាំលណី្រការ
សមាហរណ្កមម និងនិមាម បនកមមអាស៊ា នលនាេះលទ។ ជាកាត
សតាន៉ុម័តិ បញ្ហ ភូមិសង្គ្សតនលោបាយនឹងលៅខតបនតលង
បនាល ចអាស៊ា ន ក៏ប ៉ុខនតវាមិនខមនជាលរឿងងមីលទ ពីលប្ពាេះអាស៊ា ន
បានជួបបញ្ហ លនេះ ៥៥ឆ្ន ាំមកលហីយ លបីលទាេះបីមិនដូចោន
ទាាំងប្សុងកតី ក៏អាស៊ា នលមមមានភាពស៉ុ ាំ និងបទពិលសធន៍
ប្កាស់ខប្កល ក៏ដូចជាការយល់ចិតតរវាងោន  និងោន មួយកប្មិត។ 
មា ងវញិលទៀត សូមបខីតសហភាពអឺរ៉ុប ខដលជាទូលៅប្តូវបាន
ោត់ទ៉ុកថ្នជាអងាការតាំបន់លពញលលញ សមបូណ៍្លៅលោយ
បទោឋ នគតិយ៉ុតតោក់លប្សេះ ក៏គង់លៅមានការរលរា េះរលងាី។ 
លោយខេកសប្មាប់អាស៊ា ន លទាេះបីជាមានបញ្ហ ភូមិសង្គ្សត
នលោបាយ និងការបងកអសាិរភាពលោយប្បលទសមានអាំណាច
កតី អាស៊ា នមិនបានលបាេះបង់ឆនាៈកន៉ុងការលោេះប្សយបញ្ហ
ប្បឈមរួមលនាេះលេីយ។ ជាក់ខសតង លទាេះបីជាវបិតតិកូវដី១៩ 
បានបរែ ក់សកមមភាព និងទាំនាក់ទាំនងរវាងរដឋ និងរដឋ ក៏ប ៉ុខនត
ជាមួយនឹងមជឈភាពអាស៊ា ន អងាការតាំបន់លនេះកាន់ខតបនត
សមាហរណ្កមមខលួន លោយសលប្មចបានលោយលជាគជ័យ 
កិចចប្ពមព្រៀងភារជាដៃគូពេៃឋកិច្ច្គប់្រុងព្ជាយតំបន់ 
(RCEP)។ លៅកន៉ុងបរបិទលសដឋកិចចលនេះលទៀតលសត អាស៊ា ន 
គឺជាមជឈមណ្ឌ លលសដឋកិចចដ៏សាំខាន់ និងជាខដកឆក់ពាណិ្ជជ-
កមមោ ងទាក់ទាញ កន៉ុងឋានៈជាមហាអាំណាចលសដឋកិចចទី៣
លៅអាស៉ុ ី និងទី៥កន៉ុងពិភពលលាក ជាមួយនឹងផលិតផល
សរ៉ុបកន៉ុងតាំបន់ប្បមាណ្ ៣ ប្ទីលានដ៉ុលាល រ។ មកប្តឹមចាំណ្៉ុ ច
លនេះលយីងបានល ីញលហីយថ្ន អាស៊ា នមិនខមនជាអងាការ
តាំបន់ខដលរង់ោាំខតលោេះប្សយ ឬជាសា ប័នលដីមបីប្បឈម
អាំណាចោន លនាេះលទ លហីយរតឹខតមិនខមនជាកូនអ៉ុករបស់

មហាអាំណាចណាមួយលទ ប ៉ុខនតជានីតិប៉ុគាលលពញលលញ 
លសមីម៉ុខ លសមីសិទធិ និងឯករាជយ អន៉ុលលាមាមជាំពូកទី២ ថ្ន
ធមមន៉ុញ្ាអាស៊ា ន។ គួរឱ្យកត់សមាា ល់ផងខដរថ្ន លៅកន៉ុង 
លសចកតីប្បកាសរួមរបស់កិចចប្បជ៉ុាំរដឋមង្គ្នតីការបរលទសអាស៊ា ន
លល ីកទ ី៥៥  (Joint Communiqué) បានបរហ ញោ ង
ចាស់ថ្ន អាស៊ា នមិនខមនជាតាំបន់ខដលចង់បាន ឬចង់ឱ្យ
មានការប្បទូសរា យោន លនាេះលទ។ ាមរយៈលសចកតីប្បកាស
រួមខាងលលី អាស៊ា ន បាននិងកាំព៉ុងលបាេះជាំហាន ក៏ដូចជា
លប្បីប្បាស់លទធភាព លដីមបីជាំរ៉ុញទាំនាក់ទាំនងសនិទធសន ល និង
កិចចសហប្បតិបតតិការជាមួយរោឋ ភិបាលកន៉ុងតាំបន់ និងថ្ដគូ
ខាងលប្ៅទូទាាំងពិភពលលាក លដីមប ីរកាសនតិភាព សនតិស៉ុខ 
វបិ៉ុលភាព និងការអភិវឌ្ឍប្បលទសជាតិឱ្យសាិតលសារយូរអខងវង
លលីប្គប់វសិ័យ។ អាស៊ា ន គឺមានឯករាជយ មាច ស់ការ។ អាស៊ា ន 
មិនប្តូវការការលប្ជៀតខប្ជកកិចចការថ្ផាកន៉ុងលនាេះលទ លហីយ
ពិលសស មិនមានអនកណាខវល់ខាវ យពីស៉ុខ៉ុមាលភាព ស៉ុខ
សនតិភាព និងការអភិវឌ្ឍអាស៊ា នជាងអាស៊ា នខលួនឯងលនាេះ
លេីយ។ លសចកតីប្បកាសរួមខាងលលី បានបញ្ជ ក់ោ ងចាស់
ពីកិចចការ  ជាលប្ចីនខដលអាស៊ា នប្តូវគិតគូរលោយមិនចាំលពាេះ 
ដូចជា បនតលធវីការរួមោន កន៉ុងការប្បយ៉ុទធប្បឆ្ាំងជាំងឺកូវដី១៩ 
បនតលធវ ីការតភាជ ប់លហោឋ រចនាសមព័នធ បនតគិតគូរ និងសហ-
ប្បតិបតតិការចាំលពាេះការអភិវឌ្ឍទីប្កុងថ្វឆ្ល ត ក៏ដូចជា សហ-
ប្បតិបតត ិការ លលីវសិ ័យអប់រ ាំ យ៉ុវជន  កីឡា  ស៉ុខាភិបាល 
ព័ត៌មាន ពលកមម បរសិា ន លសវាសធារណ្ៈ វបបធម៌ លយន
ឌ្័រ កសិកមម កិចចប្ពមលប្ពៀងពាណិ្ជជកមម សហប្បតិបតតិការ
ជាមួយថ្ដគូលប្ៅតាំបន់ សនតិស៉ុខប្បព័នធអ៉ុិនធឺណិ្ត ឧប្កិដឋកមម
ឆលងខដន -ល-  ខដលទាាំងលនេះបានោរកឹលៅកន៉ុងសសរសតមភ
ទាាំងបីរបស់ អាស៊ា ន គឺសសរសតមភនលោបាយ-សនតិស៉ុខ 
សសរសតមភលសដឋកិចច និងសសរសតមភសងាម-វបបធម៌។ ជារួម 
អាស៊ា នបានបលងកីតលេីងលដីមបីការពារ និងលលីកកមពស់
កាំលណី្នលោយសនត ិភាព និងលលីកកមពស់ស៉ុខ៉ុមាលភាព
របស់ប្បជាជនកន៉ុងតាំបន់ លដីមបីកាំលណី្នរួម។ អាស៊ា នលធវីការ
លោយក៉ុងសង់ស៉ុីស មូលមតិោន  ជាមួយនឹងការលោរពោន លៅ
វញិលៅមក ចាំលពាេះឯករាជយ អធិបលតយយ បូរណ្ភាពទឹកដី 
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សមភាព និងការមិនលប្ជៀតខប្ជកចូលកិចចការថ្ផាកន៉ុង លហីយ
លោលការណ៍្ទាាំងលនេះ មានខចងកន៉ុងធមមន៉ុញ្ាអាស៊ា ន កន៉ុង
សម រតីសមគាីភាពលដីមបីកាំលណី្នរួម និងលដីមបីព៉ុេះពារខហល
ឆលងកាត់ពយ៉ុេះលភលៀងថ្នភូមិសង្គ្សតនលោបាយ។  

ាគ៌ា អាស៊ា ន 
ការយល់ដឹងពីមាោ៌អាស៊ា នមានសរសាំខាន់ណាស់ ពិលសស
លោលការណ៍្ខដលលរៀបរាប់ខាងលលី ដូចជា ក៉ុងសង់ស៉ុីស 
ការលោរពោន លៅវញិលៅមកចាំលពាេះឯករាជយ អធិបលតយយ 
បូរណ្ភាពទឹកដី សមភាព និងការមិនលប្ជៀតខប្ជកចូលកិចច-
ការថ្ផាកន៉ុង ខដលជាលោលការណ៍្ប្គឹេះកន៉ុងធមមន៉ុញ្ាអាស៊ា ន។ 
អស់រយៈលពល ៥៥ឆ្ន ាំកនលងលៅ មាោ៌អាស៊ា ន បរហ ញនូវ
សរសាំខាន់របស់ខលួនកាន់ខតខាល ាំងលេីង។ អាស៊ា នខតងខត
ទទួលរងការលមីលរយ ក៏ដូចជាមិនប្តូវបានផតល់តថ្មលលោយ
តួអងាខាងលប្ៅ លោយសរលហត៉ុផលជាលប្ចីនខដលលហត៉ុផល
មួយកន៉ុងចាំលណាមលនាេះ គឺថ្នលៅម៉ុនបដិសនធិធមមន៉ុញ្ាអាស៊ា ន
ឆ្ន ាំ២០០៧ អាស៊ា នមិនទាន់មាននីតិប៉ុគាលភាពលនាេះលទ គឺ
ប្តឹមខតជាប្កុមថ្នប្បលទស ខដលលធវីការរួមោន ខបបធូររល៉ុង
ប ៉ុលណាណ េះ។ លោយសរខតសា នភាពលនេះលហយី លទីបបានជាលគ
លពបប្ជាយថ្ន អាស៊ា នបានប្តឹមខតមាត់ ឬជាលវទិកាសប្មាប់
ជខជកោន ខតប ៉ុលណាណ េះ។ ជាបនតបនាា ប់ អាស៊ា នបានខប្បកាល យ
ខលួនបនតិចមតងៗ ជាអងាការតាំបន់ខដលមាននីតិប៉ុគាលភាព 
លហីយទទួលបានការោប់អារមមណ៍្ លធវីជាថ្ដគូជាមួយរដឋ
នានា។ ការណ៍្លនេះបរហ ញថ្ន អាស៊ា នលោរពោន លៅវញិលៅ
មក។ អាស៊ា នយល់ថ្នលបីមានការោប់បងខាំ ឬលប្ជៀតខប្ជក
លនាេះ អាស៊ា ននឹងមិនគង់វងសលេីយ លហីយក៉ុងសង់ស៉ុីសលៅ
ខតបនតជាសនូលកន៉ុងការសលប្មចចិតត។ ការលធវីខបបលនេះអាចមាន
ន័យថ្ន ប្គប់រដឋជាសមាជិកអាស៊ា នគឺលសមីភាព និងលសមីសិទធិ 
មិនមានប្បលទសតូច ឬធាំ រដឋមួយមានសាំលេងមួយដូចោន  និង
មានតថ្មលលសមីោន ។ លៅកន៉ុងបរបិទអាស៊ា ន ការណ៍្លនេះអាច
លចៀសវាងការខបងខចករវាងប្បលទសប្ក-មាន ឬតូច-ធាំលៅ
កន៉ុងតាំបន់។ លៅកន៉ុងការខងរកាមជឈភាពរបស់ខលួន អាស៊ា ន
មិនចង់លៅដឹកម៉ុខនរណាលនាេះលទ លហីយអាស៊ា នក៏មិនលៅ
ហាមឃាត់នរណា ឬលៅប្បឈមម៉ុខជាមួយរដឋ ឬប្កុមណា

មួយលេយី។ និោយមួយខបបលទៀត អាស៊ា នមានយនតការ
លធវីការមួយខដលសាំលៅលលីស៉ុទិដឋិនិយម កាំលណី្នរួម និង
សហប្បតិបតតិការ។ ចាំលពាេះមជឈភាពអាស៊ា ន អាចមានការ
បកប្សយថ្នអាស៊ា ន គឺជាការផដល់តថ្មលឱ្យអាស៊ា ន និង
លោលការណ៍្បទោឋ នគតិយ៉ុតតអាស៊ា ន។ កន៉ុងន័យលនេះ លដីមបី
លោរពមជឈភាពអាស៊ា ន រដឋជាថ្ដគូ ឬរដឋខដលមានបាំណ្ងលធវី
សហប្បតិបតតិការជាមួយអាស៊ា ន គួរក៉ុាំមានបាំណ្ងបាំខបកបាំបាក់
អាស៊ា ន ខណ្ៈរដឋជាសមាជិកអាស៊ា ន ក៏គួរមានការប្បុង
ប្បយត័ន ចាំលពាេះកិចចសហប្បតិបតតិការកន៉ុងប្កបខ័ណ្ឌ ទាាំងឡាយ
ណា ខដលមានលកខណ្ៈប្បកួតប្បខជង ឬប្បឈមម៉ុខ ខដល
នឹងនាាំឱ្យអាស៊ា នមានការខបកបាក់ ឬផ៉ុយប្សួយ។ ជាឧទាហរណ៍្ 
អាស៊ា នមិនបានដឹកនាាំប្គប់យនតការលនាេះលទ ប ៉ុខនតកាំលណី្នរមួ 
និងសហប្បតិបតតិការកន៉ុងលោលលៅពប្ងឹង និងពប្ងីកសមតា-
ភាព សមគាីភាព និងភាពធន់ គឺមានភាពោាំបាច់ លហយីអាស៊ា ន
បាននិងកាំព៉ុងលធវីសហប្បតិបតតិការកន៉ុងប្កបខ័ណ្ឌ អន៉ុតាំបន់ជា
លប្ចីនផងខដរ ខដលមានដូចជាយនតការ Ayeyawady-Chao 
Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy 
(ACMECS), Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-
Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), 
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) 
និង Singapore-Johor-Riau (SIJORI) Growth Triangle 
ជាលដីម ខដលទាាំងអស់លនេះ គឺមានខចងកន៉ុងលសចកតីប្បកាសរមួ 
របស់កិចចប្បជ៉ុាំរដឋមង្គ្នតីការបរលទសអាស៊ា នលលីកទី៥៥ ប្តង់
វាកយខណ្ឌ  ២៥ និង២៦។ អាស៊ា នមកទល់លពលលនេះបានលប្បី
លពលជាង៥ទសសវតសរក៍ន៉ុងការលធវីសមាហរណ្កមម និងអភិវឌ្ឍ
តាំបន់។ អាស៊ា ននឹងប្តូវបនតដាំលណី្រជាសមូហភាពរបស់ខលួន ជា
ពិលសសលដីមបបីលងកីតចកខ៉ុវសិ័យ សប្មាប់កិចចសហប្បតិបតតិការ
កាន់ខតជិតសនិទធ លដីមបីលចៀសវាងឥទធិពលបាំខបកបាំបាក់ពីខាង
លប្ៅ។ កន៉ុងន័យលនេះ ទសសនវសិ័យអាស៊ា នសតីពីឥណ្ឌូ បា ស៉ុីហវកិ 
ប្តូវបានបលងកីតលេីងលដីមបីបរហ ញមជឈភាព និងអពាប្កឹត
អាស៊ា ន សាំលៅលធវីោ ងណាលធវីឱ្យតាំបន់ឥណ្ឌូ បា ស៉ុីហវកិ ប្បកប
លោយសហប្បតិបតតិការ មិនខមនជាទីាាំងប្បកួតប្បខជងោន
លនាេះលទ ប ៉ុ ខនតជាតាំបន់ខដលមានការសនានា និងកិចចសហ-
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ប្បតិបតតិការ ជាតាំបន់មានសនតិភាព ការអភិវឌ្ឍ និងវបិ៉ុលភាព
សប្មាប់ទាាំងអស់ោន ។ ទាាំងអស់លនេះ គឺអន៉ុលលាមាមបទោឋ ន
គតិយ៉ុតតខដលមានប្សប់លៅកន៉ុងតាំបន់ កន៉ុងការរកាមជឈភាព
អាស៊ា ន ពិលសសគឺមាោ៌អាស៊ា ន។ ដូលចនេះពហ៉ុភាគីនិយម
ទាាំងឡាយណាខដលមានលកខណ្ៈតទល់ ឬប្បឈមម៉ុខ គបបី
ប្តូវមានការប្បុងប្បយត័ន។ អវី ខដលសាំខាន់លនាេះ លសចកតីប្បកាស
សតីពីតាំបន់សនតិភាព លសរភីាព និងអពាប្កឹត ខដលបានច៉ុេះ
ហតាលលខាលោយរដឋមង្គ្នតីការបរលទសអាស៊ា ន ឆ្ន ាំ១៩៧១ 
បានបរហ ញសម រតីសនតិភាពនិយម ពិលសសលលីកកមពស់ និង
លលីកតលមកីងសម រតីសមគាីភាពអាស៊ា ន។  

កមពុជា និងអាស៊ា ន 
មកទល់ឆ្ន ាំ២០២២លនេះ កមព៉ុជាលៅបនតជាសមាជិកកូនលៅ
របស់អាស៊ា ន។ ការលធវីសមាហរណ្កមមតាំបន់ គឺមានសរ-
ប្បលោជន៍ និងសរសាំខាន់ណាស ់ខដលប្បម៉ុខរាជរោឋ ភិបាល
ខតងពនយល់ជាលរឿយៗលលីកាត  ៤ោ ង គឺ (១) លោលការណ៍្
មិនលប្ជៀតខប្ជកកិចចការថ្ផាកន៉ុង (២) លោលការណ៍្ក៉ុងសង់ស៉ុីស 
និងសម រតីសហគមន៍ លសមីសិទធិ លសមីភាពមិនថ្នប្បលទសតូច 
ឬធាំ (៣) ពប្ងឹង និងពប្ងីកលសដឋកិចចាមរយៈការលធវីសមា-
ហរណ្កមមតាំបន់ និង (៤) ពប្ងឹង និងពប្ងីកកិចចសហ-
ប្បតិបតតិការរបស់កមព៉ុជា។ កន៉ុងភាពជាប្បធានអាស៊ា នរបស់
កមព៉ុជា កិចចប្បជ៉ុាំរដឋមង្គ្នតីការបរលទសលលីកទី៥៥ កនលងលៅ បាន
បរហ ញអាំពីភាពោាំបាច់កន៉ុងការរកាមជឈភាពអាស៊ា ន ពិលសស 
គឺភាពធន់ លដីមបីលឆលីយតបនឹងពយសនកមមថ្នបញ្ហ មួយចាំនួន 
ដូចជា សង្គ្រា មអ៊ា៉ុយខប្កន-រ៉ុសសី ភាពានតឹងលៅឧបទវីបកូលរ   
បញ្ហ សម៉ុប្ទចិនខាងតបូង ការវវិឌ្ឍឆលងប្ចកសម៉ុប្ទលៅតាំបន់
ខកបរអាស៊ា ន សា នភាពលៅមីោ ន់មា ជាលដីម។ ការលចញ
លសចកតីប្បកាសរមួ បរហ ញោ ងចាស់ពីតប្មូវការមជឈមណ្ឌ ល
ថ្នសមគាីភាពរវាងបណាដ រដឋ។ កន៉ុងលនាេះ កមព៉ុជាបានលដីរតួនាទី
សប្មបសប្មួលោ ងសាំខាន់ លដីមបឱី្យរដឋមានជលមាល េះអាចចរោ 
ពិភាកា និងអងា៉ុយជាមួយោន បាន។ កាត ប្បវតតិសង្គ្សតបាន
បរហ ញោ ងចាស់ថ្ន ការប្បកួតប្បខជងយកោញ់-ឈនេះ និង

ការបងកជាអសាិរភាព ឬសង្គ្រា ម មិនបាននាាំមកនូវស៉ុខ៉ុមាល-
ភាព ការអភិវឌ្ឍ និងវបិ៉ុលភាពលនាេះលទ។ ជាមួយោន លនេះ កមព៉ុជាក៏
មានចាំខណ្កចូលរមួកន៉ុងការបលងកីតទសសនវសិ័យអាស៊ា ន សតីពី
ឥណ្ឌូ បា ស៉ុីហវិក លដីមបីសាំលោគយ៉ុទធសង្គ្សតឥណ្ឌូ បា ស៉ុីហវកិ
នានាឱ្យមកជាយនតការរួមមួយខដលមានតមាល ភាព លដីមបីជា
លទធផលខផលផ្ទក សប្មាប់អាស៊ា នទាាំងមូល ខដលមិនខមនជា
និនាន ការកាន់លជីង ឬប្បឈមម៉ុខជាមួយថ្ដគូណាមួយលេយី។ 
អាស៊ា នបានលធវីការសាំលោគទាាំងអស់នូវរាល់គាំនិតផដួចលផដីម
លៅកន៉ុងតាំបន់ជាលប្ចីនរួមមាន «ខខសប្កវាត់ និងផលូ វ (BRI)»  
«លោលនលោបាយលធវីសកមមភាពទិសខាងលកីត (Act East 
Policy)» «លោលនលោបាយសមលឹងមកទិសខាងតបូង (The 
New Southern Policy)» -ល- លដីមបឱី្យអាស៊ា នទទួលផល
ប្បលោជន៍ ក៏ដូចជា លដីមបធីានាមជឈភាពខលួនប្សបាមមាោ៌
អាស៊ា ន។ 

លប្កាមភាពជាប្បធានអាស៊ា នរបស់កមព៉ុជា ក៏ដូចជាកន៉ុងសម រតី
មជឈភាពអាស៊ា ន និងមាោ៌អាស៊ា ន លទាេះបីមានឧបសគា
ោ ងណាក៏លោយ ក៏អងាការតាំបន់មួយលនេះ បាននិងកាំព៉ុង
លបាេះជាំហានលៅម៉ុខ។ លៅកន៉ុងកិចចប្បជ៉ុាំរដឋមង្គ្នតីអាស៊ា នលលីកទី
៥៥ លគល ីញមានការបនត និងប្បាប្ស័យទាក់ទង រវាងកូលរ  
ទាាំងពីរ ខដលជាជាំហានដ៏សាំខាន់មួយលឆ្ព េះលៅរកការកសង
ទាំន៉ុកចិតត។ មួយវញិលទៀត បញ្ហ សម៉ុប្ទចិនខាងតបូង ក៏មាន
ការវវិឌ្ឍមួយចាំនួន ដូចជាការបនតចរោលលីប្កមប្បតិបតតិសប្មាប់
ភាគីជលមាល េះសម៉ុប្ទចិនខាងតបូង (COC) ខដលឆល៉ុេះបញ្ច ាំងពី
ឆនាៈ និងការលបតជាា ចិតតដ៏ម៉ុតមាាំរបស់រដឋជាសមាជិកអាស៊ា នកន៉ុង
ការសប្មបសប្មួល និងរដឋជាភាគីជលមាល េះ កន៉ុងការរកាសាិរភាព 
ប្គប់ប្គងតាំបន់លោយសនតិវធីិ និងធានាថ្នដាំលណាេះប្សយ
ជលមាល េះ គឺខផែកលលីចាប់អនតរជាតិ ខដលមានជាអាទិ៍ UNCLOS។ 
លបីពិនិតយលលីបញ្ហ មីោ ន់មា វញិ ងវីតបតិមិនទាន់មានការវវិឌ្ឍ
គួរឱ្យកត់សមាា ល់ោ ងណាកតី លប្បសិតពិលសសរបស់អាស៊ា ន
សប្មាប់បញ្ហ មីោ ន់មា  បានបលងកីត និងខិតខាំកន៉ុងការអន៉ុញ្ា ត
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ឱ្យមានប្កបខ័ណ្ឌ សប្មាប់ដាំលណី្រការចរោ និងជាំនួយមន៉ុសស-
ធម៌ ខដលទាាំងអស់លនេះ គឺជាស៉ុទិដឋិនិយមមួយសប្មាប់អនាគត 
លោយអភិប្កមប្បាកដនិយម និងជាក់ខសតងមួយ គួរទទួលយក 
និងទទួលសា ល់។ លយីងអាចសួរជាសាំណួ្រប្តលប់មកវញិថ្ន 
មកទល់លពលលនេះលប្ៅពីអាស៊ា ន លតីមានរដឋ និងអងាការណា
ខលេះ អាចខកខប្បសា នការណ៍្លៅមីោ ន់មា បាន?  

សរ៉ុបលសចកតីមក ប្បការខដលយល់ថ្នអាស៊ា នជាសា ប័នមិន
ប្បាកដប្បជា ឬជាសា ប័នមិនមានអាំណាច គឺមានន័យថ្ន មិន
យល់អាំពីប៉ុពវលហត៉ុថ្នការបលងកីតអាស៊ា នលនាេះលទ។ អាស៊ា នមិន
ចង់លៅប្តួតប្ាខាល ាំងកាល ោក់នរណាលទ ប ៉ុ ខនតអាស៊ា នមាន
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