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មន្ត រ្ ីយោធាអាយមរកិថា ច្បាប់កមព ុជាហាមមិ្ឲ្យមា្វត្រមា្កងទ័ពច្បិ្ 
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មន្ត្រីជា្ខ់្ពស់ន្ក្រសួងការពារក្រទេសអាទមររិព ុំបា្ទបាោះរងទ់ោលការទសនើស ុំឲ្យរមព ជាររក្ាយក្បារព់លរដ្ឋរមព ជា
អុំពីព័ត៌មា្ដដ្ល្ិយាយអុំពីរងេព័ទ ើងេឹរចិ្ទៅទលើេឹរដ្រីមព ជា ទ ោះរមព ជារដ្ិទសធ ទោយសុំអាងទលើចាររ់ុំពូល
ររស់រមព ជាថា មា្ការហាមក្បាមររី។ 
 
វ៉ាស ី្ទោ្ — ក្រមុមន្ត្រីរោឋ ភបិាលរមព ជាបា្រដ្ិទសធថា គ្មា ្មូលោឋ ្រងេព័ចិ្ ទៅទលើដដ្្ដ្ីរមព ជាដូ្ចការ
ផ្សពវផ្ាយររស់កាដសតអាទមររិ The Wall Street Journal ទេ ទោយសុំអាងទលើចាររ់ដ្ឋធមា្  ញ្ញរមព ជា។ ដតក្រុមមន្ត្រី
អាទមររិវញិបា្រញ្ជា រថ់ា ក្រសិ្ទរើចាររ់មព ជាហាមមិ្ឲ្យមា្វតរមា្រងេព័ររទេស ដូ្ទចនោះរមព ជាក្តូវព្យល់
ជាាធារណៈ ្ិងតមាា ភាពផ្ងដដ្រ។ 
 
មន្ត្រីជា្ខ់្ពស់ន្ក្រសួងការពារក្រទេសអាទមររិព ុំបា្ទបាោះរងទ់ោលការទសនើស ុំឲ្យរមព ជាររក្ាយក្បារព់លរដ្ឋរមព ជា
អុំពីព័ត៌មា្ដដ្ល្ិយាយអុំពីរងេព័ទ ើងេឹរចិ្ទៅទលើេឹរដ្រីមព ជា ទ ោះរមព ជារដ្ិទសធ ទោយសុំអាងទលើចាររ់ុំពូល
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ររស់រមព ជាថា មា្ការហាមក្បាមររ។ី 
 
ដលាងក្បារ ់VOA ទក្កាយទពលចូលរួមដលាងស ្ទររថាទៅរន ងទវេិកាការេូតន្ក្រទេសតុំរ្េ់ទ្ាទមគងគដដ្លទរៀរចុំទោយ
ម ឈមណឌ ល Meridian អ្ររជាតទិៅរដ្ឋធា្ីវ៉ាស ី្ទោ្កាលពីដខ្ម ្ ទោរឧរការរីដ្ឋមន្ត្រីការពារក្រទេស រ៉ា ្ដ្ល នក្ៃវ ឺ
(Randall Schriver) បា្ដលាងទៅម ្ទពលកាដសតអាទមររិដ្៏លបលីាញ The Wall Street Journal បា្ផ្សពវផ្ាយកាលពី
នលៃអាេិតយពីការច ោះហតថលខាសមាៃ តរ់វងចិ្្ិងរមព ជាអុំពីមូលោឋ ្រងេព័ចិ្ទលើដដ្្សម ក្េរមព ជាថា៖ 
 
«ខ្្ ុំសូមរញ្ជា រថ់ា ជាដ្ុំរូងរដ្ឋធមា្  ញ្ញរមព ជាហាមឃាតមូ់លោឋ ្ទយាធាររទេសរន ងក្រទេសរមព ជា ដូ្ទចនោះទរឿងទ្ោះជាទរឿង
ដដ្លទមដ្រឹន ុំទៅរមព ជាគទឺោរ ហ  ្ ដស្ ្ិងទមដ្រឹន ុំដ្នេទេៀតក្តូវព្យល់ពលរដ្ឋរមព ជា»។ 
 
ទោររ្រថា ស.រ.អា្ិយាយទ្ោះមិ្ដម្មា្្យ័ថា រោិះគ្ច់ិ្ ចុំទពាោះការពក្ងឹងេុំនរេ់ុ្ំ ងរន ងតុំរ្ទ់េ។ 
 
«ខ្្ ុំគតិថា ក្រវតរាិន្តសរលាីៗទ្ោះគឺថា ចិ្អាចកាា យជាអនរ ញ្ារយ់រផ្លក្រទយា ្ពី៍ការអភិវឌ្ឍគទក្មាងទ្ោះរន ងេុំនរ់
េុ្ំ ងជាឯរ ្ ទហើយខ្្ ុំគិតថា រមព ជា្ឹងមា្ភាពឆ្លា តនវរន ងការរ្រដ្ុំទណើ រការទោយក្រុងក្រយ័តនចុំទពាោះទរឿងទ្ោះ»។ 
 
ទោរមិ្បា្រញ្ជា រល់មអតិទនោះដដ្រ រេ់ង្ឹងការ ញ្ារយ់រផ្លក្រទយា ្ទ៍្ោះ ដតទរើោមក្រុមអនរវភិាគមួយចុ្ំ ួ្
ធាា រប់ា្អោះអាងពីអនទ ររ់ុំណ លររស់ចិ្ទៅរន ងក្រទេសខ្ាោះ  ុំងទៅអាស ី ្ិងអាន្តហវិរផ្ងដដ្រ ដដ្លបា្ ុំពាររ់ុំណ ល
ចិ្យា៉ា ងទក្ចើ្ទហើយក្តូវទផ្ទរការក្គរ់ក្គងតុំរ្ស់ុំខា្ខ់្ាោះដដ្លមា្ធ្ធា្ននដូ្ចជា ទសដ្ឋរចិច ឬដរ ៉ានក្ពទ ើរន ង
ក្រទេសឲ្យចិ្ កា្ក់ារឬ់វ ិ្ ិទយាគទពលគ្មា ្ល យសងរុំណ លចិ្។ 
 
ក្រទេសចិ្ដដ្លជាមាច ស់ ុ្ំ ួយធុំរងអស់្ិងជាអនរវ ិ្ ិទយាគធុំជាងទគរងអស់ទៅរមព ជាទៅឆ្លន ុំលាីៗ ទ្ោះ បា្រតឹចុំណងរចិច
សហក្រតិរតរកិារជាមួយរមព ជាឈា្ដ្ល់េុំនរេ់ុ្ំ ងខ្ពស់រុំផ្ តទហើយបា្កាា យជានដ្គូយ េធាន្តសរ ទោយមា្រចិចសហ
ក្រតរិតរកិារក្គរក់្ ុងទក្ជាយ ឬក្គរ់វស័ិយ ដដ្លហារដូ់្ចជាក្រដ ង នោះសហរដ្ឋអាទមររិទហើយ ឥេធិពលចិ្ទ្ោះទធវើឲ្យ
មា្ររបីារមភសក្មារស់ហរដ្ឋអាទមររិ ្ិងសមព័្ ធមិតររន ងតុំរ្ទ់លើរញ្ជា ទសដ្ឋរចិច ពាណិ ារមា ស្រិស ខ្ ្ិងឥេធិពលទផ្សង
ទេៀត។ 
 
ោមរបាយការណ៍មួយររស់កាដសត The Wall Street Journal បា្រយការណ៍មរថា ក្រទេសចិ្បា្ច ោះហតថទលខាទលើ
រិចចក្ពមទក្ពៀងជាសមាៃ តមួ់យទដ្ើមបអី  ្ញាតឲ្យរងេព័ររស់ខ្ាួ្ទក្រើក្បាស់មូលោឋ ្េព័ទ ើងេឹររមព ជាទៅ ិតចិ្  ខ្ណៈ
ដដ្លរោឋ ភិបាលេីក្រងុទរ៉ាកា ុំងដ្ុំទណើ រការរទងកើ្សមតថភាពទយាធាខ្ាួ្រន ងការពិ្ិតយទមើលពីឥេធិពលទយាធាទៅ  ុំវញិ
ពិភពទោរ។ ទ្ោះទរើោមការអោះអាងររស់មន្ត្រីអាទមរកិា ុំងមាន រ់្ ិងអនរពារព័់្ធខ្ាោះទេៀតដដ្លទធវើរិចចការទរឿងទ្ោះ ដតមិ្
បា្ក្បារទ់ឈាា ោះ។ 



 

របូឯកសារ៖ ឧទ្ធម្ភា គចក្ក ្ិងនាវចមបាំងចិ្ចូលរមួកន ុងពិធីរំឭកែួបលោធាចិ្លៅថ្លៃទ្ី២៣ ថ្ែលមសា ឆ្ន ាំ២០០៩ លៅលែតរ Shandong 

ក្បលទ្សចិ្។ 

 

កាដសត The Wall Street Journal ដដ្លទចញផ្ាយទៅនលៃអាេិតយបា្រយការណ៍រដ្ថមថា រិចចក្ពមទក្ពៀងសមាៃ ត់
ទនោះបា្ច ោះហតថទលខាកាលពី្ិ ឃរដូ្វរ្ាងទៅ ដតភាគ ី ុំងពីរមិ្ ្ប់ា្រទញ្ចញឲ្យដ្ងឹជាាធារណៈទៅទ ើយ
ទេ។ រចិចក្ពមទក្ពៀងទនោះគ ឺរមព ជាផ្រល់ឲ្យភាគចីិ្ ្ូវសិេធិផ្តរ ច់ម ខ្ ទធវើជាមូលោឋ ្ ហា្ទ ើងេឹរចិ្ មួយដផ្នរទៅ ូង
សម ក្េដខ្ារគឺ រម ្ិងទៅ តិក្ពោ្យ្រទហាោះធុំមួយដដ្លរាងទោយចិ្។ ទគគ្មា ្ទឃើញការរញ្ជា រពី់ព័តម៌ា្លមអតិ
ទេ ដតទរើោមកាដសត The Wall Street Journal បា្រញ្ជា រ់ថា រចិចក្ពមទក្ពៀងជាទសចររកី្ពាងដដ្លមន្ត្រីអាទមររិដ្ដដ្ល
ទនោះបា្ទឃើញគឺ ្ឹងអ  ្ញាតឲ្យចិ្ ទក្រើជាមូលោឋ ្ទយាធារយ:ទពល៣០ឆ្លន ុំ ោរេ់ព័ ោរទ់ក្គឿងសពាវ វ ធ រដ្ាង
ចតនវជាទដ្ើម។ 
 
រោឋ ភិបាលក្រុងវ៉ាស ី្ទោ្ ្ិងរមព ជាបា្ផ្តា ស់ររូ រលិខិ្តជាផ្ាូ វការអុំពីទរឿងទ្ោះ ទោយភាគរីមព ជា ្ិងមន្ត្រីររស់ខ្ាួ្
រដ្ិទសធព័ត៌មា្អុំពីមូលោឋ ្ទយាធាទ ើងេឹរចិ្ទៅរន ងក្រទេសរមព ជាទ្ោះ ទក្កាយពីសហរដ្ឋអាទមររិ បា្ទោេជា
សុំណួរ ្ិងរង្ហា ញពីររបីារមភ។ ទមដ្រឹន ុំរុំពូលៗ ្ិងមន្ត្រីទយាធារុំពូលៗរមព ជារដ្ិទសធជាាធារណៈអុំពីររបីារមភររស់
អាទមររិ ទោយរញ្ជា រថ់ារមព ជាជារដ្ឋឯររ យ អធរិទតយយ ទហើយចារ់ រុំពូលររស់ក្រទេសគឺចាររ់ដ្ឋធមា្  ញ្ញររស់ខ្ាួ្
មិ្អ  ្ញាតឲ្យមា្មូលោឋ ្ទយាធាររទេសទៅទលើេឹរដ្ខី្ាួ្ទ ើយ។ 
 
កាដសត The Wall Street Journal បា្រយការណ៍ដដ្រថា ក្រសិ្ទរើចិ្មា្មូលោឋ ្េព័ទ ើងេឹរទៅរន ង ូងសម ក្េ
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ក្រទេសរមព ជា ទនោះចិ្្ឹងមា្ឥេធិពលខាា ុំងទ ើងចុំទពាោះរញ្ជា ទសដ្ឋរិចច ្ិងមា្ទក្រៀរទលើដដ្្សម ក្េចិ្ខាងតបូងដដ្ល
រុំព ងមា្វវិេជាមួយក្រទេសមួយចុ្ំ ួ្រន ងតុំរ្អ់ាា ្។ 
 
កាលពីនលៃច្ទ អនរន ុំពារយាថ ្េូតសហរដ្ឋអាទមររិទៅរមព ជា អនរក្សី Emily V Zeeberg បា្ទផ្្ើារទអ ិចក្តូ្ ិរមរ
កា្ ់VOA ទោយរង្ហា ញពីការក្ពួយបារមភ «អុំពីវតរមា្ទយាធាររទេសទៅរន ងេឹរដ្ីរមព ជាទោយថា វអាច «គុំរមរុំដហង
ដ្ល់េុំនរ់េុ្ំ ង ្ិងភាពជារណ្តរ លររស់រមព ជារន ងនមជាក្រទេសរន ងអាា ្»។ 
 
ាថ ្េូតអាទមររិរុំព ងោមោ្ព័តម៌ា្ោមរណ្តរ ញផ្សពវផ្ាយននដដ្លថាមា្រិចចក្ពមទក្ពៀងសមាៃ ត់អុំពីសមព័្ធភាព
ទយាធារវងក្រទេសរមព ជា្ិងក្រទេសចិ្ ទ្ោះទោយអុំពាវនវដ្ល់ក្រទេសរមព ជាឲ្យមា្តមាា ភាពទពញទលញអុំពីរចិច
ក្ពមទក្ពៀងទយាធាណ្តមួយជាមួយក្រទេសចិ្។ 
 
អនរក្សី Emily V Zeeberg បា្សរទសរាររន ង្័យទដ្ើមដូ្ទចនោះថា៖ «ទយើងសូមអុំពាវនវដ្ល់អនរដ្ឹរន ុំរមព ជាឲ្យទគ្មរពការ
ទររជ្ាទៅរន ងរដ្ឋធមា្  ញ្ញររស់ខ្ាួ្ចុំទពាោះម ខ្ក្រជា ្ររស់ខ្ាួ្រន ងការទគ្មរព្ទយាបាយការររទេសឯររ យ ការពារ
ឯររ យភាព្ិងអធរិទតយយភាពររស់ខ្ាួ្សក្មារក់្រជា ្ ុំន្ទ់ក្កាយ»។ 
 
ទ ោះជាយា៉ា ងណ្តរ៏ទោយ  ុំងមន្ត្រីជា្់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតរិមព ជា មន្ត្រីរោឋ ភិបាលរមព ជាទផ្សងទេៀត ជាពិទសស
ទោរនយររដ្ឋមន្ត្រី ហ  ្ ដស្ បា្រដ្ិទសធ ោចខ់ាតចុំទពាោះព័តម៌ា្អុំពីវតរមា្មូលោឋ ្រងេព័ចិ្ទោយអោះអាង
ថា៖ 
 
ទោរនយររដ្ឋមន្ត្រី ហ  ្ ដស្ ទៅនលៃច្ទទ្ោះបា្អោះអាងថា «គ្មា ្ទរឿងដររទនោះទរើតទ ើងទេ»។ 
 
ទោរ ហ  ្ ដស្ ក្តូវក្សងស់មរីទោយារព័តម៌ា្ Fresh News ថា «ទ្ោះជាព័តម៌ា្ក្រឌ្ិតដ្អ៏ាក្រររ់ុំផ្ តក្រឆ្ល ុំងជាមួយ
រមព ជា»។ ទោរនយររដ្ឋមន្ត្រីដខ្ារបា្រ ុំឭរទ ើងវញិថា វតរមា្ន្មូលោឋ ្ទយាធាររទេសទៅរមព ជា្ឹងក្រឆ្ល ុំង្ឹងរដ្ឋ
ធមា្  ញ្ញររស់ក្រទេស។ 
 
ទោរ ហ  ្ ដស្ បា្គូសរញ្ជា រថ់ា រមព ជាមិ្ដដ្លបា្ទធវើការពិភារាណ្តមួយជាមួយក្រទេសចិ្ អុំពីការោរមូ់ល
ោឋ ្រងេព័ចិ្ ទៅរន ងមូលោឋ ្រងេព័ទ ើងេឹររមព ជាទនោះទេ។ ជាងទ្ោះទៅទេៀតទោររ៏បា្េេូចឲ្យ រម់ា្ការទក្រើ
ក្បាស់ «ព័តម៌ា្ដរាងរ្ាុំអុំពីវតរមា្រងេព័ចិ្ ទលើេឹរដ្ីរមព ជា» ទដ្ើមបកី្រឆ្ល ុំង្ឹងរមព ជា។ 



 

របូឯកសារ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត រ្  ីហ  ្  ថ្ស្ អាំឡុងពិធីអបអរែួប៦៨ឆ្ន ាំ ថ្្គណបកសក្បជាជ្កមព ុជា លៅលកាោះលពក្ជ រាជធា្ភី្ន ាំលពញ 

កាលពីថ្លៃទ្២ី៨ ថ្ែមលិ នា ឆ្ន ាំ២០១៩។ (អូ្ លេងប៉រ/VOA) 

 

ទ ោះជាយា៉ា ងណ្តរ៏ទោយ ក្រសួងការររទេសចិ្វញិមិ្បា្រដ្ិទសធថា មា្ ឬមិ្មា្រិចចក្ពមទក្ពៀងសមាៃ តស់រីពី
មូលោឋ ្ទយាធាទ ើងេឹរចិ្ទៅក្រទេសរមព ជាទេ ទោយក្គ្ម្់ដតរញ្ជា រថ់ា ចិ្មា្រចិចសហក្រតរិតរិការេូលុំេូោយ
ជាមួយ្ឹងរោឋ ភិបាលរមព ជា ទហើយអវីៗទធវើទ ើងទោយទរើរចុំហ។ 
 
ទោរ Geng Shuang អនរន ុំពារយក្រសួងការររទេសចិ្ បា្ទៃាើយពង្ហវ ងសុំណួរ អនរារព័ត៌មា្កាលពីនលៃច្ទ អុំពី
វតរមា្ទយាធាទ ើងេឹរចិ្ ្ិងរចិចក្ពមទក្ពៀងសមាៃ តន់្ក្រទេស ុំងពីរថា៖ 
 
«ោមខ្្ ុំដ្ឹង គភឺាគរីមព ជាបា្រដ្ិទសធទរឿងទ្ោះ។ រន ងនមជាក្រទេស ិតខាងលអជា ក្រនពណី ក្រទេសចិ្្ិងរមព ជាមា្
រិចចសហក្រតរិតរកិារក្គរវ់ស័ិយ។ រចិចសហ ក្រតិរតរកិារររស់ទយើងគទឺរើរចុំហរ មា្តមាា ភាព ទសាើភាព្ិងផ្រល់ផ្ល
ក្រទយា ្ ៍ទៅវញិទៅមរ។ ទយើងសងឃមឹថា ទរឿងទ្ោះមិ្ក្តូវបា្ទគររក្ាយហួសទហត ទពរទេ»។ 
 
ទៅទពលដដ្លអនរារព័តម៌ា្សួររដ្ថមចុៗំ ថា ទតើចិ្ រ៏រដ្ិទសធដូ្ចរមព ជាដដ្រទេ ទោរ Geng Shuang ទៃាើយដ្ដដ្លថា 
«ទយើងសងឃមឹថា ភាគពីារព័់្ធ្ ឹងមិ្ ររក្ាយហួសទហត ពីរចិចសហក្រតរិតរិការធមាោរវងចិ្្ិងរមព ជាទេ»។ 
 
ដលាងក្បារ ់VOA ទៅទក្កាយពីទោរចូលរួមដលាងស ្ទររថារន ងរមាវធិរីចិចការអាា ្ចុំទពាោះអាទមររិ ្ិងរិចចការអាទមររិ
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ចុំទពាោះអាា ្ទៅឯរដ្ឋសភាកាលពីនលៃអង្ហគ រ ទោរ ទលត យូហូ (Ted Yoho) សមា រិរដ្ឋសភាន្គណររសាធារណរដ្ឋ
មរពីរដ្ឋ Florida ដដ្លបា្ទសនើចារា់រ រលេធិក្រជាធិរទតយយរមព ជា ទៅថា H.R 526 ទដ្ើមបោីរេ់ណឌ រមាទលើមន្ត្រីរមព ជា
ដដ្លពារ់ព័្ធ្ ឹងការរុំផ្តា ញក្រជាធិរទតយយ ្ិងសិេធិម  ្សសទនោះ បា្រញ្ជា រពី់ការមិ្ ទពញចិតរររស់ទោរចុំទពាោះ
ព័តម៌ា្អុំពីវតរមា្ទយាធាចិ្ ទៅរមព ជា។ 
 
«ខ្្ ុំគតិថា រា រអាា ្ ុំងមូល្ិងក្រទេសននក្តូវដតក្ពួយបារមភអុំពីរញ្ជា មូលោឋ ្ ទយាធាទ ើងេឹរចិ្ទៅរមព ជា។ 
មរងទេៀតទរឿងទ្ោះគឺជា ទរឿងដូ្ចជារលលបចិទបារក្បាស់ដដ្លចិ្រុំព ងទធវើ ទហើយជាទរឿងន ុំភាពអារឱ់្ដ្ល់ក្រជា ្
ចិ្»។ 
 
ទោរ ទលត យូហូ បា្រញ្ជា រថ់ា ចិ្ ដតងទោេក្រកា្ស់ហរដ្ឋអាទមររិពីសរមាភាពររទរឿងចិ្ទៅសម ក្េចិ្ខាងតបូង 
ដដ្លរងកឲ្យរញ្ជា ទ្ោះទរើតទ ើង។ ដតទោរ ព្យល់ថាសហរដ្ឋអាទមររិមិ្បា្ររទរឿងចិ្ទេ ទហើយវតរមា្រងេព័
អាទមររិទៅរន ងតុំរ្គ់ឺ មា្ជាយូរមរទហើយ។ 
 
«ទយើងបា្ទធវើរិចចការទ្ោះយា៉ា ងចាស់ោស់ោ ុំងពីសន្តង្ហគ មទោរទលើរេី២មរទមា៉ាោះ។ អវដីដ្លផ្តា ស់ររូ រគអឺាររបរិរយិា
រ ុំទោភរុំពា្ររស់ចិ្។ ទោរអនរដ្ងឹទេទៅទពលចិ្ក្រដ ងទរឿងដដ្្អធរិទតយយន្ក្រទេសននដូ្ចជា ក្ពុយទណ 
ហវីលីពី្ ឬក្រទេសឯទេៀតដូ្ចជា ទវៀតណ្តម គឺថា ចិ្ មិ្ទគ្មរពចារអ់្ររជាត ិឬសវនការត ោការ ឬការសទក្មចររស់
ត ោការអ្ររជាតទិេ។ ចិ្បា្ន ុំមរ្ូវភាពអាមា៉ា សដ្ល់ក្រទេសខ្ាួ្ ទហើយទធវើឲ្យទគមា្េុ្ំ  រចិតរតចិជាងម ្ទៅ
ទលើចិ្ »។ 
 
ទោររប៏ា្រញ្ជា ររ់ដ្ថមថា៖ 
 
«មរងទេៀត ទគ្មលរុំណងររស់ទយើងគឺ មិ្ ដម្មិ្េេួលាគ ល់ទជាគ ័យររស់ចិ្ ទេ ដតទនោះគឺជាអវដីដ្លពិភពទោរក្តូវ
អរអរាេរ ដតរម៏ិ្ក្តូវទធវើឲ្យអ្ររយដ្ល់ក្រទេសដ្នេដដ្រ»។ 
 
ក្រព័្ធផ្សពវផ្ាយរន ងក្ស រររស់ោឋ ភិបាលរមព ជា្ិងអនរទធវើអោថ ធិរាយមួយចុ្ំ ួ្បា្រោិះគ្រ់ោឋ ភបិាលេីក្រងុវ៉ាស ី្ទោ្
ចុៗំ ថា បា្ក្រឌ្តិទរឿងមូលោឋ ្រងេព័ទ ើង េឹរចិ្ ទៅសម ក្េរមដដ្លទៅ ិតទកាោះក្តល់ររស់រមព ជា ទហើយសថិត
ទក្កាមការក្គរ់ក្គងររស់ទវៀតណ្តមទពលទ្ោះ៕ 
 


