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លោក ហ ៊ុន សែន ជាលេដឹកនាំអាក្កក់បាំផ៊ុត លោយសាររំលោភែិទ្ធិេន៊ុែស និងក្បជាធិបលតយយ 

 
 

 លោក ថិត យ ៉ូហ៉ូ (Ted Yoho) តាំណាងរាស្តែរពីខាងគណបកសសាធារណរដឋក្បចាំរដឋហ្ល័ររីោ (Florida) និងជាក្បធានអន៊ុគណៈកម្មា ធិការកិច្ចការបរលទ្ែទ្ទួ្លបនទុកកិច្ចការ តាំបន់អាែ៊ុីប ែ៊ុីហ្ិក ច្៉ូលរួេ
កនុងកេាវធីិផាយទ្៉ូរទ្ែសន៍អាែ៊ុីលែរ ីកាលពីយបថ់្ថៃទី្៦ សែក៊ុេភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

 

ដោយ មួង ណាដ ៉េត 

សមាជិកសភាអាដម កិដោក ថិត យ៉េ៉ូហ៉ូ (Ted YOHO) ថា ដោក ហ ៊ុន សសន ជាដមដឹកន ាំអាក្កក់បាំផ៊ុត ដោយសា 
 ាំដោភសិទ្ធិមន៊ុសស និងក្បជាធិបដតយយ។ ដោកបញ្ជា ក់ថា ដដើមបោីក់សមាា ធឲ្យដមដឹកន ាំសបបដនេះ ឲ្យងាកមក ក
គនលងក្បជាធិបដតយយវញិ គឺមានសត ួមគ្នា ោក់សមាា ធ និងទ្ណ្ឌ កមម។ 

ដនេះជាបទ្សមាា សន៍ បស់ដោក មួង ណាដ ៉េត ននវទិ្យ៊ុអាស៊ុីដស  ីជាមួយដោក ថិត យ៉េ៉ូហ៉ូ  ជ៊ុ ាំវញិជាំហ  បស់សភា
អាដម កិ ដ៉ូចតដៅ៖ 

មួង ណាដ ៉េត៖ ជាដាំប៉ូងខ្៊ុ ាំបាទ្ ចង់ដឹងថាដតើដសចកដីដសាើចាប់ក្បជាធិបដតយយកមា៊ុជា សដលសភាអាដម កិ អន៊ុម័ត
កាលពីសខកកកោ ឆ្ា ាំ២០១៨ ប៉េ៊ុសនែ ក្ពឹទ្ធសភាមិនទានប់ានអន៊ុម័តដនេះ នឹងក្តូវដសាើជាថមីដៅដពលណា? 

ថតិ យ៉េ៉ូហ៉ូ៖ ដសចកដីដសាើចាបដ់នេះ នឹងក្តូវដសាើជាថមីដៅសបាដ ហ៍ដក្កាយដនេះ។ ចាប់សដីពីក្បជាធិបដតយយកមា៊ុជាដនេះ ក្តូវ
បានតាក់សតងដ ើង ដដើមបោីក់ទ្ណ្ឌ កមមដោក ហ ៊ុន សសន និង មន្តនែី បបដនេះ  ួមទា ាំងជនទា ាំងឡាយណា សដលបាន



ច៉ូលនដ កា៊ុងកា បាំផ្លល ញក្បជាធិបដតយយដៅកមា៊ុជា។ ខ្៊ុ ាំស៉ូម មលឹកថា ចាប់ដនេះធ្លល បប់ានអងគសភាទា ាំងម៉ូល បស់អាដម កិ 
អន៊ុម័តជាឯកចឆនទ ួចដហើយ កាលពីសភាអាណ្តែមិ៊ុន។ ដ៉ូដចាេះ ចាប់ដនេះក៏នឹងក្តូវសភាអន៊ុម័តជាឯកចឆនទដទ្ៀតសដ ។ 
មយ៉េងដទ្ៀត ដយើងមានសហភាគ ីបស់ដយើង ដៅខាងក្ពឹទ្ធសភា សដលនឹងយល់ក្ពមតាមសាំដណ្ើ ដនេះសដ ។ ដហើយ
ច៊ុងដក្កាយ ចាប់ដនេះនឹងច៉ូលជាធ មាន។ 

មួង ណាដ ៉េត៖ តា ាំងពីសាំដណ្ើ ចាប់ដនេះ ក្តូវបានអន៊ុម័តដោយ ដឋសភាអាដម កិ កាលពីសខកកកោ ឆ្ា ាំ ២០១៨  បប
ដោក ហ ៊ុន សសន បានបនទនឥ់ យិាបថខលេះ ក៏ប៉េ៊ុសនែ ថមីៗដនេះ ដក្កាយមិនមានមន្តនែីបកសក្បឆ្ ាំង ស៊ុខចិតែស៊ុ ាំសិទ្ធិដធវើ
នដយាបាយដ ើងវញិ ដៅតាមកា ចង់បាន បស់ដោក ហ ៊ុន សសន ក្សាប់សតដោកគាំរាមដធវើបាបបកសក្បឆ្ ាំង កាន់សត
ខាល ាំងកាល ដ ើងសថមដទ្ៀត ដបើអនែ ជាតិ ហ នោក់ទ្ណ្ឌ កមម បបដនេះ។ សមដីដោក ហ ៊ុន សសន៖ «កា ោក់ចាំដ េះកមា៊ុជា 
មានតនមលដសមើនឹងសមាល ប់បកសក្បឆ្ ាំង។ កា សមាល ប់កមា៊ុជាតាម ៉ូបភាពណាមួយ មានតនមលដសមើនឹងសមាល ប់ក្កុមសដល
អាកឯងគ្ន ាំក្ទ្ឲ្យក្បឆ្ ាំងនឹង ោឋ ភិបាល ហ ៊ុន សសន។ ខ្៊ុ ាំមិនដលើកសលងឲ្យដទ្។ បានសតក្ជុលដលងគ្នា ដហើយ វាក្តូវសត
ដលងអ៊ុីចឹង! អាហាឹងសលបងមានដៅមានមក»។ ដតើដោកយល់ថា ចាប់ដនេះមានក្បសិទ្ធភាព ដលើ បបដោក ហ ៊ុន 
សសន សដ ឬដទ្? 

ថតិ យ៉េ៉ូហ៉ូ៖ បាទ្! ខ្៊ុ ាំយល់ថាមានក្បសិទ្ធភាព! សហគមន៍សខម យា៉េ ងដក្ចើនដលើសលប់ដៅសហ ដឋអាដម កិ ចង់បានឲ្យ
មានក្បជាធិបដតយយពិតក្បាកដដៅកមា៊ុជា។ ពួកគ្នត់ជាដក្ចើន បានមកជួបខ្៊ុ ាំដៅកសនលងដធវើកា  បស់ខ្៊ុ ាំ។ ពួកគ្នត់គ្ន ាំក្ទ្
ចាបដ់នេះ ដក្ េះគ្នត់ក្បាប់ដយើងខ្៊ុ ាំ ថាចាប់ោក់ទ្ណ្ឌ កមមដនេះ ពិតជាមានក្បសិទ្ធភាព អាចជួយឲ្យកមា៊ុជា សាដ  
សាា នកា ណ៍្អាក្កក់ដៅកមា៊ុជាបាន។ ដ៉ូចដោកដឹងក្សាប់ដហើយ កា ដបាេះដឆ្ា តកនលងដៅ គឺជាកា ដបាេះដឆ្ា ត
សកលងកាល យ និងគួ ឲ្យអាមា៉េ ស់ សដលដមដឹកន ាំផ្លដ ច់កា ដោក ហ ៊ុន សសន  មាល យសាំដ ងក្បឆ្ ាំង  ួចដហើយដ ៀបចាំ
កា ដបាេះដឆ្ា ត ដោយគ្នម នបកសក្បឆ្ ាំងសថមដទ្ៀត។ ដក្កាយដបាេះដឆ្ា ត ួច ដោក ហ ៊ុន សសន សប ជាបនទន់ឥ យិាបថ 
ចង់ដបើកចាំហដស ភីាពវញិខលេះ។ ប៉េ៊ុសនែ ជិតដល់ដបាេះដឆ្ា តដទ្ៀត គ្នតដ់ធវើដសដលដនេះដទ្ៀត។ ដោក ហ ៊ុន សសន 
កាន់អាំណាចតាាំងពីឆ្ា ាំ ១៩៨៥ ប៉េ៊ុសនែ ដបើដមើលកក្មិតជីវភាពក្បជាពល ដឋសខម វញិ ដៅសត កក្បាក់ចាំណ្៉ូ ល បានទាប
ជាងដគ ដៅដលើពិភពដោក។ ដនេះគឺដោយសា សតដោក ហ ៊ុន សសន គ្នត់ខវល់សតប៊ុគគល ហ ៊ុន សសន មិនខវល់ពី
ក្បជាពល ដឋសខម ទ្៉ូដៅដទ្។ ឥ ៉ូវគ្នត់កាល យជាក៉ូនជឹង បស់ចិនដទ្ៀត។ ឲ្យសតចិនឲ្យដធវើអវ ីគ្នត់ដធវើតាមហាឹង។ គួ ឲ្យ
អនិច្ចា ណាស់ ដ ឿងដនេះ! 

មួង ណាដ ៉េត៖ ដោក ហ ៊ុន សសន  ងកា  េិះគនថ់ា ហ នដផគើនោក់សហគមន៍អនែ ជាតិ ដោយសា សតអាងចិនដនេះឯង។ 
មិនសតប៉េ៊ុដណាណ េះ ដោកហ ន ហ៉ូតដល់គាំរាមសហភាពអឺ ៉េ៊ុប ថា មានសតកា ច ច្ចដទ្ដទ្ើបលអ ដក្ េះដបើហ នដកកា 
អន៊ុដក្គ្នេះពនធ អាកសដលសាល បគ់បឺកសក្បឆ្ ាំង។ សមដីដោក ហ ៊ុន សសន៖ «ដបើចង់ឲ្យពួកក្បឆ្ ាំង អាហាឹងកាត់ដៅ! ដបើចង់
ឲ្យពួកក្បឆ្ ាំង ស់ អាហាឹងក៊ុ ាំដធវើ។ មកជសជកគ្នា  ពិភាកាគ្នា  សកលមអសភាពកា ណ៍្ជាមួយគ្នា  បនែដៅម៊ុខជាមួយគ្នា »។ 



ដក្កាយសា គាំរាមដនេះភាល ម ដោកថានឹងដសាើចាបោ់ក់ទ្ណ្ឌ កមមដោក ហ ៊ុន សសន និងមន្តនែី បបដនេះភាល មសដ ។ ដតើដធវើ
ដ៉ូដចាេះ ដោកមិនបា មាថា នឹង តឹសតដធវើឲ្យដោក ហ ៊ុន សសន ដ េះដ៊ុ ាំកាន់សតខាល ាំងដទ្ឬ? 

ថតិ យ៉េ៉ូហ៉ូ៖ គ្នម នអវីចសមលកដទ្ ដបើគ្នត់ដ េះដ៊ុ ាំកាន់សតខាល ាំងដនេះ។ ប៉េ៊ុសនែ ដ ឿងសាំខាន់ គឺដោក ហ ៊ុន សសន បានគាំរាមកាំសហង
ដល់សិទ្ធិដស ភីាពពល ដឋសខម  ដហើយអាំណាចសដលគ្នត់មានសពវនថៃ ក៏បានដោយសា សតអាំណាចដយាធ្ល ផ្លដ ច់កា  
បលន់ នទៈរាន្តសែសខម  និងបន្តងាក បសាំដ ងក្បឆ្ ាំងឥតក្សាកក្សានែ។ ពល ដឋសខម ទ្៉ូដៅ មិនគ្ន ាំក្ទ្ បបដនេះដទ្។ ដោក ហ ៊ុន 
សសន អាចក្ពដហើន ហ នគាំរាមសហភាពអឺ ៉េ៊ុប។ ប៉េ៊ុសនែ គ្នត់ក្តូវច្ច ាំថា ទា ាំងសហភាពអឺ ៉េ៊ុប និងសហ ដឋអាដម កិ គឺជា
ទី្ផា ដ៏ធាំ បស់កមា៊ុជា។ ដតើគ្នត់ហ នឲ្យបាត់បងទី់្ផា ទា ាំងដនេះសដ ឬដទ្? គ្នតស់ាម នថា ចិនអាចជួយសាែ  បញ្ជា
ដសដឋកិចាកមា៊ុជាបាន ដបើអត់ទី្ផា ធាំដនេះនអា ? ខ្៊ុ ាំថាសា  បស់ដោក ហ ៊ុន សសន មិនចាំដណ្ញអវី ទ្ល់សតដសាេះដល់
កមា៊ុជា។ 

មួង ណាដ ៉េត៖ ដោក ហ ៊ុន សសន អួតអាងថា  បបដោកដពលដនេះ កាំព៊ុងដក្តៀមខលួនទ្ប់ទ្ល់សាា នកា ណ៍្អាក្កក់ នន
កា ោក់ទ្ណ្ឌ កមមទា ាំងដនេះដហើយ។ ដោក ហ ៊ុន សសន អេះអាងថា កាំព៊ុងសកទ្ក្មង់ដសដឋកិចា ដដើមបទី្ប់ទ្ល់បញ្ជា ដនេះ។ 
ដតើដោកយល់ថា  បបដោក ហ ៊ុន សសន ពិតជាបានដក្តៀមខលួន ដដើមបទី្ប់ទ្ល់សាា នភាពអាក្កក់ដនេះ ដៅ ួចឬដទ្? 

ថតិ យ៉េ៉ូហ៉ូ៖ ដៅមិន ួចដទ្! ដោក ហ ៊ុន សសន អេះអាងថា  បបដនេះដក្តៀមខលួនទ្ប់ទ្ល់សាា នកា ណ៍្អាក្កក់។ 
ក្បវតែិសាន្តសែច្ច ទ្៊ុក ួចដៅដហើយ ថាដតើន ណាសដលដធវើឲ្យសាា នកា ណ៍្ដនេះអាក្កក់? គឺដោក ហ ៊ុន សសន ខលួនឯង។ 
ដោក ហ ៊ុន សសន ជាដមដឹកន ាំអាក្កក់បាំផ៊ុត។ ដក្កាមកា ដឹកន ាំ បស់ដោក ហ ៊ុន សសន គឺមានសតបន្តងាក បសាំដ ង
ក្បឆ្ ាំង។ យកលអ ដោក ហ ៊ុន សសន ក្តូវសតសាែ  សាា នកា ណ៍្អាក្កក់ដនេះដ ើងវញិ ដោយដ ៀបចាំឲ្យមានកា ដបាេះដឆ្ា ត
មួយ ដោយដស  ីក្តឹមក្តូវ និង យ៊ុតែិធម៌។ ដោក ហ ៊ុន សសន ក្តូវកាល ហន ហ នដបើកចាំហឲ្យពល ដឋសខម ទ្៉ូដៅ មានសិទ្ធិ
ដពញដលញ កា៊ុងកា ដក្ជើសដ ើសដមដឹកន ាំ សដលខលួនដពញចិតែ។ មិនសមនបងខាំឲ្យដគដបាេះដឆ្ា តឲ្យគ្នត់ ដ៉ូច ដបៀបគ្នត់ដធវើ
ដនេះដទ្។ 

មួង ណាដ ៉េត៖ ប៉េ៊ុនម នសខច៊ុងដក្កាយដនេះ ដ លគដឺក្កាយដពលមានសមាា ធពីអនែ ជាតិ ដោក ហ ៊ុន សសន ហក់ដ៉ូចជា
បនទន់ឥ យិាបថខលេះ ដ៉ូចជាដោេះសលងអាកដទាសនដយាបាយ សកមមជនដីធលី បងាគ ប់ឲ្យត៊ុោកា ក្បញាប់ពដនលឿនដ ឿងកែី 
ដលើដមដឹកន ាំសហជីពកមមក  និងបានសនយផដល់សិទ្ធិដស ភីាព ដល់អងគកា សងគមស៊ុីវលិ ដហើយច៊ុងដក្កាយដនេះដទ្ៀត 
គ្នត់ដធវើចាបក់្បញាប់មួយ ដោយអេះអាងថា ដដើមបផីដល់សិទ្ធិដធវើនដយាបាយ ដល់មន្តនែីបកសក្បឆ្ ាំង។ ដតើដោកយល់ថា 
ដោក ហ ៊ុន សសន ដធវើប៉េ៊ុណ្ណឹ ងលមមក្គប់ក្គ្នន់ ដហើយឬដៅ? 

ថតិ យ៉េ៉ូហ៉ូ៖ អតក់្គប់ក្គ្នន់ដទ្! ដោក ហ ៊ុន សសន ដធវើអវីតាមសតអាំដពើចិតែគ្នត់ ដោយសា សតអាំណាចផ្លដ ច់កា ។ អវីសដល
ដោក ហ ៊ុន សសន កាំព៊ុងដធវើដនេះ គឺក្គ្នន់សតជាបនលាំសភាក ដដើមបដីគចផ៊ុតពីទ្ណ្ឌ កមមអនែ ជាតិប៉េ៊ុដណាណ េះ។ ដនេះជាសញ្ជា ណ្



បញ្ជា ក់ថា សមាា ធអនែ ជាតិ ពិតជាមានក្បសិទ្ធភាពដលើ បបដនេះ សដលបងខាំចិតែឲ្យដោក ហ ៊ុន សសន ដោេះសលងមន្តនែី
បកសក្បឆ្ ាំងខលេះ  ួចដហើយក្បកាសដធវើដ៉ូចជាចិតែលអ ចង់ដបើកចាំហដស ភីាពសា ព័ត៌មានឯករាជយជាដដើម។ សតតាមធ្លត៊ុ
ពិត ន ណាក៏សាគ ល់ច តិដោក ហ ៊ុន សសន សដ ។ ក៊ុ ាំសាម នឲ្យដសាេះ ថាសភាអាដម កិ លៃង់ដជឿតាមលបចិដោក ហ ៊ុន 
សសនដនេះ។ សភាអាដម កិ សដលម៉ូលមាតគ់្នា ទា ាំងពី គណ្បកស នឹងដៅសតោក់សមាា ធដោក ហ ៊ុន សសន  ហ៉ូតដល់
 បបដនេះ អន៊ុញ្ជា តឲ្យមានកា ដបាេះដឆ្ា តមួយ ដោយដស  ីក្តឹមក្តូវ និង យ៊ុតែិធម៌ ឲ្យខាងសតបាន។ ដយើងនឹងដធវើ
យា៉េ ងណា ឲ្យ បបដនេះ ឈប់ដធវើទ្៊ុកខប៊ុកដមាញសាំដ ងបកសក្បឆ្ ាំង និងឈប់ ាំដោភសិទ្ធិមន៊ុសសតដៅដទ្ៀត។ 

មួង ណាដ ៉េត៖ ដនេះជាសាំណួ្ ច៊ុងដក្កាយ ដតើដោកមានស៊ុទិ្ដឋិនិយមប៉េ៊ុនណា ថាដសចកដីដសាើចាប់ សដលដោកដក្គ្នង
ោក់ដសាើដៅសបាដ ហ៍ដក្កាយដនេះ នឹងច៉ូលជាធ មានឆ្ប់ប៉េ៊ុនណា? 

ថតិ យ៉េ៉ូហ៉ូ៖ ខ្៊ុ ាំសងឃមឹ ហ៉ូតដល់ ១០០% ថាដសចកដីដសាើចាប់ដនេះ នឹងក្តូវ ដឋសភាទា ាំងម៉ូលអន៊ុម័ត។ ខ្៊ុ ាំសងឃមឹ
 ហ៉ូតដល់ ៩៨% ថាក្ពឹទ្ធសភានឹងអន៊ុម័តចាប់ដនេះសដ ។ ខ្៊ុ ាំដជឿជាក់ថា ចាប់ដនេះនឹងច៉ូលជាធ មាន ដៅចដនល េះពី ៦
សខ ដៅមួយឆ្ា ាំ ដៅម៊ុនកា ដបាេះដឆ្ា តដក្ជើសដ ើសក្បធ្លនធិបតីអាដម កិនដពលខាងម៊ុខដនេះ។ 

មួង ណាដ ៉េត៖ ខ្៊ុ ាំស៉ូមអ គ៊ុណ្ដោក ថិត យ៉េ៉ូហ៉ូ (Ted YOHO) យា៉េ ងក្ជាលដក្ៅ សដលបានផែល់ឱកាស ឲ្យខ្៊ុ ាំបាន
សមាា សជ៊ុ ាំវញិដ ឿងដនេះ។ 

ថតិ យ៉េ៉ូហ៉ូ៖ ស៉ូមអ គ៊ុណ្ដោក ណាដ ៉េត សដ  និងស៉ូមដផ្ើដសចកដីនឹក លឹកដៅពល ដឋសខម ទា ាំងអស់ផង! 
 


