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របបលោក ហ ៊ុន សែន ល្បើ្ាែល់៊ុយកនលះោនដ៊ុោល រ ជួលែមាជិក្រឹទ្ធែភាអាលេរិក
ថ្នា ក់ទាបមាា ក់ ឲ្យជួយកេពុជា 

 

សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរកិ រីខាងគណបកសសាធារណៈ មៅរដ្ឋវ៉ាស ីនមោន មសេត (Washington State) មោក ដាហ្គ មេរ ចិសិន (Doug 
Erickson) (មវេង) ជួបមោក ហ្  ន សសន នាវមិានសនេិភារ កាលរីថ្ងៃទី្២២ សែេីនា ឆ្ន ាំ២០១៩។ រូបរីមហ្េសប  ក មោក ហ្ ិន សសន 

 
 

មដាយ េួង ណាមរ ៉ាត RFA 2019-04-06   
 
របបមោក ហ្  ន សសន ជួលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរកិមាន ក់ សដ្លមានឋានៈមសមើេភិបាលព្ស កេួយ នូវទឹ្កព្បាក់កនលះ
ោនដ្ ោល រកន ងេួយឆ្ន ាំ មដ្ើេបជួីយតស ូេតិឱ្យកេព ជា ព្សបមរលសដ្លសហ្រដ្ឋអាមេរកិមកោ លមោស របបមនះ េាំរី
ការរ ាំមោភសិទ្ធិេន សស និងបាំផ្លល ញព្បជាធិបមតយយធៃន់ធៃរ។ 
 
ទី្ភាន ក់ងារសាររ័ត៌មាន AP (ឬ Associated Press) ឱ្យដឹ្ងកាលរីថ្ងៃទី្៥ សែមេសា ក សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរកិ រីខាង
គណបកសសាធារណៈ មៅរដ្ឋវ៉ាស ីនមោន មសេត (Washington State) មោក ដាហ្គ មេរ ចិសិន (Doug Erickson) បាន
ច ះបញ្ជីោ ាំងែលួនជាភាន ក់ងារបរមទ្ស មដ្ើេបរិីមព្រះមោបល់ និងជាសកេមជនរត់ការតាំណាងឱ្យកេព ជា។ 
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មោក ដាហ្គ មេរ ចិសិន ស ីឈ្នួលការពាររបបមោក ហ្  ន សសន មនះកន ងនាេព្កុេហ្  នេួយរបស់មោកម ម្ ះ សែករេិ 
ព្ប ចិជឹះស៍ (PacRim Bridges) សដ្លគិតថ្ងល ៥០េ ៉ឺន (៥០០.០០០) ដ្ ោល រកន ងេួយឆ្ន ាំ ឬ ជាង ៤េ ៉ឺនដ្ ោល រ (៤១,៦៦៦ 
ដ្ ោល រ) កន ងេួយសែ រីរបបមោក ហ្  ន សសន មដ្ើេបកិីចចការរិមព្រះមោបល់មែសងៗ រួេោ ាំងការជួយចាត់សចង និង
សព្េបសព្េួលដ្ាំមណើ រទ្សសនកិចចរបស់គណៈព្បតិភូកេព ជា មៅទឹ្កដី្អាមេរកិែង។ 
 
មនះគ៉ឺជាមរឿងសដ្លេិនធាល ប់មកើតមានេួយ សដ្លសមាជិកព្រឹទ្ធិសភាថ្នរដ្ឋេួយ ឈ្រម ម្ ះតាំណាងឱ្យរដ្ឋបរមទ្សេួយ កន ង
ការតស ូេតិសបបមនះ។ ព្បភរដ្សដ្ល បានដ្កព្សង់ព្បសាសន៍មេធាវថី្នព្កុេព្បឹកាសីលធេ៌សមាជិកសភា េនកព្សី 
មជនីមហ្េើរ ស្សេឹះស៍ (Jennifer Strus) កមបើោេចាប់របស់រដ្ឋ សដីរីព្កេសីលធេ៌ថ្នេ ែងារសាធារណៈ គ៉ឺមោក ដាហ្គ 
មេរ ចិសិន េិនអាចមធេើដូ្មចនះបានមទ្ មដាយសារចាប់មនាះហាេ។ 
 
ព្បភរដ្សដ្ល ដ្កព្សង់ព្បសាសន៍ ព្បធានេងគការសងគេស ីវលិ មដ្េ៉ាូព្កាស ី ងេិនធីវន័ (Democracy 21) សដ្លរិនិតយមេើល
ការចាយវយល យកន ងសែនកនមោបាយ មោក ស្ហ្េិដ្ មវ ើថ្សសមេើរ (Fred Wertheimer) ក មរឿងមនះ ជាមរឿងដ៏្ចសេលកេួយ 
សដ្លព្បមទ្សេួយ ជួលសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់រដ្ឋ ថ្នព្បមទ្សេួយមែសងមទ្ៀត ឱ្យមធេើជាេនករត់ការឱ្យែលួនសបបមនះ។ 
 
អាស ីមសរ ីរាោេោក់ទ្ងេស្នេីនា ាំពាកយរបបមោក ហ្  ន សសន គ៉ឺមោក ថ្ែ ស ីផ្លន ជាមព្ចើនមលើក កាលរីថ្ងៃទី្៦ សែ
មេសា មដ្ើេបសី ាំការបាំភល៉ឺជ ាំវញិមរឿងមនះ ប៉ា សនេមោកេិនទ្ទួ្លទូ្រស័រទ។ 
 
មោះជាោ៉ា ងមនះកេី របបមោក ហ្  ន សសន បានទ្ទួ្លសាេ គេន៍មោក ដាហ្គ មេរ ចិសិន ោ៉ា ងហ្  ឹកហា ក់ មដាយមោក ហ្  ន 
សសន ផ្លទ ល់បានទ្ទួ្លបដិ្សណាឋ រកិចចមោក ដាហ្គ មេរ ចិសិន ជាែលូវការមៅវមិានសនេិភារ និងែាយោេព្បរ័នធមោសនា
របស់មោកោ៉ា ងស ះសាយ កន ងជាំនួបច ងមព្កាយរវងមោក និង សមាជិកព្រឹទ្ធសភាកន ក់រដ្ឋរូបមនះ កាលរីថ្ងៃទី្២២ សែ
េីនា កនលងមៅ។ 
 
មោក ដាហ្គ មេរ ចិសិន រងការរះិគន់ោ៉ា ងខាល ាំង កមានជាំហ្រែទ យមៅនឹងរដាឋ ភិបាលអាមេរកិ ចាំមពាះសាររបស់មោក 
សដ្លរ ាំព្ទ្ការមបាះមឆ្ន តមៅកេព ជា មព្ពាះព្កសួងការបរមទ្សអាមេរកិ បានមកោ លមោស និងចាត់ទ្ កក ការមបាះមឆ្ន ត 
កាលរីថ្ងៃទី្២៩ សែកកោដា ឆ្ន ាំ២០១៨ មដាយផ្លត់មចាលបកសព្បឆ្ ាំងមនាះ កសកលងកាល យ។ 
 
មោះបីរបបមោក ហ្  ន សសន េះអាងក េិនឱ្នកាលចាំមពាះបរមទ្ស រួេោ ាំងសហ្រដ្ឋអាមេរកិែង សដ្លកាំរ ងដាក់
សមាព ធខាល ាំងមលើរបបមនះ ឱ្យសាដ រសិទ្ធិេន សស និងព្បជាធិបមតយយម ើងវញិក៏មដាយ ក៏មោកមៅសតមវលៀតបញ្ជូ នេស្នេីរបប
មោក និងមោកែលួនឯង កន ងការសេះសសេងរកការចរចាជាេួយភាគីបរមទ្ស មដ្ើេបបីមញ្ច ៀសទ្ណឌ កេមមនះ។ 



 
មោះជាមោក ហ្  ន សសន ែិតែាំោ៉ា ងមនះកេី ក៏េស្នេីជាន់ែពស់គណបកសសមស្ងាគ ះជាតិ រម នជាំមនឿក កេព ជានឹងរួចែ តរី
ទ្ណឌ កេមេនេរជាតិមនាះសដ្រ ដ្រាបណាសាា នភារអាព្កក់បចច បបនន មៅសតដ្សដ្លសបបមនះមនាះ។ កូនព្សីចបងព្បធាន
គណបកសសមស្ងាគ ះជាតិមោក កឹេ ស ខា គ៉ឺកញ្ញា  កឹេ េមនាវទិ្ា ចាត់ទ្ កការជួលសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបមនះ ឱ្យជួយរត់ការ
ជួយរបបមោក ហ្  ន សសន កន ងសាា នភារសបបមនះ គ៉ឺជាមរឿងឥតព្បមោជន៍។ កញ្ញា  កឹេ េមនាវទិ្ា សរមសរមៅមលើគណនី
មហ្េសប  កកញ្ញា ក មោះជួលេនកព្រន់មបើជាងមនះ រហូ្តដ្ល់ ៥០ោនដ្ ោល រមៅមទ្ៀត ក៏េិនអាចជួយបសងេរ ឬសកសព្ប
មរលជាំហ្រសហ្រដ្ឋអាមេរកិ កន ងការការពារលទ្ធិព្បជាធិបមតយយមៅកេព ជាបានមនាះសដ្រ។ កញ្ញា បសនាេក ដ្ាំមណាះព្សាយ
មានសតេួយគត់ គ៉ឺទ្មាល ក់ការមចាទ្ព្បកាន់មលើមោក កឹេ ស ខា និងមបើកលាំហ្ព្បជាធិបមតយយ ដូ្ចសាម រតីថ្នកិចចព្រេមព្រៀង
សនេិភារទី្ព្កុងបា៉ា រសីម ើងវញិ។ 
 
មោក ហ្  ន សសន កាំរ ងែិតែាំែដល់តថ្េលែពស់ ដ្ល់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាព្បចា ាំរដ្ឋ សដ្លមានឋានៈព្តឹេមៅហាេ យព្ស កេួយរូប
មនះ ព្សបមរលសដ្លមោកចាត់ទ្ កេស្នេីព្បតិភូសហ្ភារេ៉ឺរ ៉ា ប សដ្លច ះមៅព្ស កសែមរ កាលរីសែេីនា មដ្ើេបជីាសែនកេួយថ្ន
នីតិវធីិរយួរការេន មព្រះរនធ EBA កជាេស្នេីតូចោច េិនសេនឹងមោកជួប។ 
 
ការចាំណាយល យរាប់សិបេ ៉ឺនដ្ ោល រ មដ្ើេបជួីលេស្នេី រូបមនះ មោក ហ្  ន សសន រងការរះិគន់ក ចាំណាយងវកិាែជះខាជ យ 
និងឥតព្បមោជន៍ ព្សបមរលមោក ដាហ្គ មេរ កិសិន ព្តឹេសតជា ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកន ក់រដ្ឋ (State Senator) េួយរូប 
សដ្លរម នតួនាទី្េេីកន ងកិចចការទ្ាំនាក់ទ្ាំនងេនេរជាតិរវងព្បមទ្សកេព ជា និងសហ្រដ្ឋអាមេរកិោល់សតមសាះ។ មោកេិនសេន
សមាជិកសភាកន ក់ជាតិមទ្ (US senator)។ រដ្ឋនីេួយៗ មានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកន ក់រដ្ឋ តិចឬមព្ចើន មៅោេរបាយព្បជាជន
។ ព្រន់សតរដ្ឋវ៉ាស ីនមោន មសេតេួយ សដ្លមោករស់មៅ មានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកន ក់រដ្ឋ ៤៩ នាក់ សដ្លមាន ក់តាំណាងឱ្យ
ព្ស កេួយ។ ជារួេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកន ក់រដ្ឋមាន ក់ តាំណាងរលរដ្ឋព្បមាណជាង ១សសននាក់ប៉ា មណាណ ះ កន ងរដ្ឋមនាះ។ 
ចាំសណកឯសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកន ក់ជាតិ (US Senator) ឯមណាះវញិ មទ្ើបមានតួនាទី្តាំណាងឲ្យរដ្ឋនីេួយៗ មៅកព្េិតជាតិ 
គ៉ឺព្តូវមធេើការមៅវមិានរដ្ឋសភា មៅរដ្ឋធានីវ៉ាស ីនមោន។ រដ្ឋនីេួយៗមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភា សតរីរូបប៉ា មណាណ ះ មដ្ើេបតីាំណាង
មៅកន ក់ជាតិមនាះ។ ព្រឹទ្ធសភាជាតិរបស់អាមេរកិ មានសមាជិកោ ាំងេស់ ១០០ នាក់ តាំណាងឲ្យរដ្ឋោ ាំង ៥០ មៅទូ្ោ ាំង
សហ្រដ្ឋអាមេរកិ។  មោក ដាហ្គ មេរ កិសិន េិនសាិតកន ងចាំមណាេេនកោ ាំង ១០០ នាក់មនាះមទ្។ តួនាទី្មោក ដាហ្គ 
មេរ កិសិន គ៉ឺព្បហាក់ព្បសហ្លតួនាទី្តាំណាងសងាោ ត់ ឬ State Representative បនេិចបនេួចប៉ា មណាណ ះ។ មបើមព្បៀបមធៀបមោក 
ដាហ្គ មេរ កិសិន មៅនឹងរលរដ្ឋសែមរអាមេរកិ សដ្លជាប់ជាតាំណាងសងាោ ត់េួយ មៅទី្ព្កុង ូសវល រដ្ឋមា៉ា សាឈូ្មសត មោក 
េ ាំ រា៉ា ឌី មនាះ គ៉ឺរួករត់ មានឋានៈកព្េិតព្បហាក់ព្បសហ្លរន  សដ្លរម នតួនាទី្កព្េិតទ្ាំនាក់ទ្ាំនងេនេរជាតិមនាះម ើយ៕ 
 


