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ការជួលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្នា ក់ទាបអាមេរិករងការរិិះគន់ថ្ន ម ើេបបីំម ៉ោ ងរ័ត៌មាន
ឱ្យភានព់្រឡំ 

 

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

 
 

មដាយ េួង ណាមរ ៉ាត RFA 2019-04-09   
 
េភិបាលរងព្កុងឡូសវល េនកវភិាគ និងេន្តនេីបកសព្បឆ្ ាំងថា ការណ៍សដ្លរបបមោក ហ្  ន សសន ចាំណាយល យរាប់
សសនដ្ ោា រ ជួលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជនជាតអិាមេរកិកព្េិតថាន ក់រដ្ឋមាន ក់ គឺមដ្ើេបបីាំមបា៉ា ងរ័ត៌មាន ឱ្យភាន់ព្ចឡាំ េាំរី



សាា នភាររិតមៅព្ស កសែែរសតប៉ា មណាណ ោះ មព្រោះេនកនមោបាយអាមេរកិរូបមនាោះ គ្មែ នឥទ្ធិរលេេី មៅកព្េិតទ្ាំនាក់ទ្ាំនង
េនេរជាតិមនាោះមឡើយ។ 
 
រលរដ្ឋសែែរអាមេរកិ និងជាេភិបាលរងព្កុងឡូសវល រដ្ឋមា៉ា សាឈូមសត មោក នួន វសនា ភាា ក់ម្អើលសដ្លរបបមោក 
ហ្  ន សសន ចាំណាយល យកនាោះោនដ្ ោា រេួយឆ្ន ាំ មដ្ើេបជួីលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថាន ក់មព្កាេជាតិេួយរូប មៅរដ្ឋ
វ៉ាស ីនមោន (Washington State) គឺមោក ដាហ្គ មេរ ចិសិន (Doug Ericksen) សដ្លជាការចាយវយេិនចាំមណញ
ដ្ល់ជាតិសែែរមទ្ សតចាំមណញរបបមនោះ កន ងការបាំថ្ភារ័ត៌មាន េាំរីទ្ាំនាក់ទ្ាំនងរវងព្បមទ្សកេព ជា និង
សហ្រដ្ឋអាមេរកិ៖ «រដាឋ ភិបាលសែែរក៏បានចាំមណញ យកមរឿងមនោះជាការមោសនា មៅឱ្យព្បជារលរដ្ឋសែែរ គិតថា 
មានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាតិ របស់សហ្រដ្ឋអាមេរកិហ្នឹង សដ្លថាែាួនអាចទិ្ញបាន យកមៅបមព្េើមគ្មលជាំហ្ររបស់
ែាួនហ្នឹង»។ 
 
ក ាំថាមឡើយរលរដ្ឋទូ្មៅ សូេបសីតេន្តនេីជាន់ែពស់សាា ប័នរ័ត៌មាន សដ្លជាឧបករណ៍មោសនាឱ្យរបបមោក ហ្  ន សសន 
េួយចាំនួន រួេទ ាំងេន្តនេីនា ាំរកយ ថ្នគណបកសព្បជាជនកេព ជាមោក ស ែ ឥសាន្ង កម៏ោកយល់ែ ស េាំរីតួនាទី្
របស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាថាន ក់រដ្ឋ និងសមាជិកសភាថាន ក់ជាតិរបស់អាមេរកិមនោះសដ្រ៖ «សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរកិមៅ
ោេរដ្ឋ េិនថាតូចេិនថាធាំមទ្ គឺមានរីរនាក់ៗ ព្គប់រដ្ឋទ ាំងេស់ គឺសរ បេកគឺ ១០០នាក់។ ក៏ប៉ា សនេ មៅកន ងការ្ាយ
សដ្លមានលមេអៀងខាងនមោបាយ មគថា មោក ដាហ្គ មេរ ចិសិន សដ្លជាព្រឹទ្ធសមាជិកសភាព្បចា ាំរដ្ឋវ៉ាស ីនមោន 
ថា ឋានៈមសែើនឹងមៅហ្វេ យព្ស កមៅវញិ។ ែា ាំេិនយល់»។ 
 
ការេិនយល់មនោះ មធេើឱ្យការ្សរេ្ាយរ័ត៌មាន រីព្បភររបបមោក ហ្  ន សសន បមងកើតឱ្យមានភារភាន់ព្ចឡាំ សដ្ល
អាចចាំមណញដ្ល់របបមោក ហ្  ន សសន កន ងការបមងកើតចិតេសាន្តសេនមោបាយ។ េនកវភិាគសងគេ និងនមោបាយ 
មោក គឹេ ស ែ ចាត់ទ្ កការព្បមវព្បវជួលេនកនមោបាយកព្េិតទប សដ្លគ្មែ នឥទ្ធិរលកន ងទ្ាំនាក់ទ្ាំនងេនេរជាតិ
សបបមនោះ ថាជាការបង្ហា ញេាំរី្ាូ វទល់ព្ចករបស់របបមោក ហ្  ន សសន សដ្លកាំរ ងរងសមាព ធកាន់សតខាា ាំង និង
កាន់សតែិតមកៀកមៅរកការផ្ដា ច់ការេន មព្គ្មោះរនធ្ ង៖ «ការមធេើសបបហ្នឹង គឺជាទ្ ចចរតិនមោបាយសមេប ើេណាស់ សដ្ល
េិនអាចទ្ទួ្លយកបានមទ្ រីមព្រោះមរឿងមនោះ គឺជាការចាយល យជាតិ ៥០េ ឺនដ្ ោា រមៅកន ងេួយឆ្ន ាំ មព្ចើនណាស់ កន ង
ែណៈមរលសដ្លព្បជារលរដ្ឋេតទ់ ាំងមភាើងមព្បើព្បាស់្ង េតទ់ ាំងទឹ្កមធេើសព្ស្ង ព្បជារលរដ្ឋមៅសតមានការ
លាំបាក ព្គប់សបបោ៉ា ងទ ាំងេស់ ក៏ប៉ា សនេ គ្មត់យកល យ ៥០េ ឺនដ្ ោា ររបស់ជាតិកន ងេួយឆ្ន ាំ មៅចាយ មដ្ើេបបីមព្េើ
គាំនិតេហិ្ចឆោនមោបាយរបស់គ្មត់ បាំភាន់ព្បជារាន្តសេឯង។ យកល យជាតិ មៅចាយមដ្ើេបបីាំភានព់្បជារាន្តសេឯង»។ 
 



របបមោក ហ្  ន សសន ជួលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថាន ក់រដ្ឋរបស់អាមេរកិ រីខាងគណបកសសាធារណៈ មៅរដ្ឋ
វ៉ាស ីនមោន មោក ដាហ្គ មេរ ចិសិន មដ្ើេបរិីមព្គ្មោះមោបល់ និងជាភាន ក់ង្ហរបញច ោះបញចូ លេួយរូប មដ្ើេបរីបប
ព្កុងភនាំមរញ។ 
 
មោក ដាហ្គ មេរ ចិសិន ស ីឈនួលឱ្យរបបមោក ហ្  ន សសន មនោះ កន ងនាេព្កុេហ្  នេួយរបស់មោកម ែ្ ោះ ស្ករេិ 
ព្ប ចិជឹោះស៍ (PacRim Bridges) សដ្លគិតថ្ងា ៥០េ ឺន (៥០០.០០០) ដ្ ោា រកន ងេួយឆ្ន ាំ ឬ ជាង ៤េ ឺនដ្ ោា រ (៤១.៦៦៦ 
ដ្ ោា រ) កន ងេួយសែ។ 
 
េន្តនេីនា ាំរកយគណបកសព្បជាជនកេព ជា គឺមោក ស ែ ឥសាន រីដ្ាំបូងព្បសកកថា របបមនោះ េិនបានជួលសមាជិក
ព្រឹទ្ធសភាអាមេរកិថាន ករ់ដ្ឋរូបមនោះមទ្ និងបានមចាទ្ព្បរ័នធ្ សរេ្ាយ សដ្ល្ាយមរឿងមនោះ ថាោបរណ៌អាព្កក់ឱ្យ
របបមោក ហ្  ន សសន។ មោក ស ែ ឥសាន បានសរមសរមៅកន ងព្បរ័នធ Telegram ោ៉ា ងែាីថា រ័ត៌មានមនោះ អាចជា
ការនិោយបនេ ោះបង្ហអ ប់ ចាំមរោះេេសីដ្លរក់រ័នធនឹងគណបកសព្បជាជនកេព ជា និងរាជរដាឋ ភិបាលកេព ជា។ 
 
ប៉ា សនេមព្កាយេក មោកព្រេទ្ទួ្លសាគ ល់ថា របបមនោះ រិតជាបានជួលេន្តនេីអាមេរកិរូបមនោះសេន មហ្ើយគ្មែ នេេីែ ស
ទស់មនាោះសដ្រ។ មោក ស ែ ឥសាន ថាការមេើលម ើញសតកាំហ្ សរដាឋ ភិបាល ប៉ា សនេ េិនមេើលម ើញកាំហ្ ស
គណបកសព្បឆ្ ាំង សដ្លជួលព្កុេហ្  នបរមទ្សេួយសដ្រ គឺេិនយ តេិធេ៌មទ្៖ «ែា ាំយល់ថា ការរឹងរកប់រមទ្សណាក៏
មដាយ ឱ្យសតការររ្លព្បមោជន៍របស់ព្បមទ្សកេព ជា និង ព្បជាជន ជាងេាំមរើសដ្លមៅរឹងបរមទ្ស ឱ្យបាំផ្ដា ញ
្លព្បមោជន៍ជាតិកេព ជា និងព្បជាជនកេព ជា។ មយើងរឹងរក់រមបៀបជួលក៏បានសដ្រ។ ច ោះមបើបកសព្បឆ្ ាំង រួកឧទា េ
មព្ៅចាប់ មៅជួលរាប់សិបេ ឺនដ្ ោា រ ជួលជនជាតអិាមេរកិា ាំងណាមនាោះ មដ្ើេបមីធេើស្នការ្ាួលរ ាំលាំរដាឋ ភិបាល ឬ 
បាំផ្ដា ញ្លព្បមោជន៍កេព ជា សូេឱ្យមោកចាប់អារេែណ៍មរឿងហ្នឹង្ង»។ 
 
គណបកសសមន្តង្ហគ ោះជាតិ កាលរីឆ្ន ាំ២០១៨ បានជួលព្កុេហ្  នសដ្លមានេូលដាឋ នមៅអាមេរកិេួយម ែ្ ោះ 
មប ើលិនរ ៉ាូសិន (BerlinRosen) នូវទឹ្កព្បាក់ ២៥០,០០០ ដ្ ោា រ សដ្លមៅកន ងកិចចសនា បានសចងថាមដ្ើេបមីធេើជាភាន ក់ង្ហរ
ស្នកទ្ាំនាក់ទ្ាំនងសាធារណៈ និងព្បឹកាមោបល់ស្នកទ្ាំនាក់ទ្ាំនងសាធារណៈ និង សកេែភារនមោបាយ ប៉ា សនេ 
េិនសេនជួយកិចចការបញច ោះបញចូ លណាេួយមនាោះមទ្។មទោះជាោ៉ា ងមនោះកេី ព្បាក់សដ្លគណបកសព្បឆ្ ាំង យកេកមព្បើ
សព្មាប់ជួលព្កុេហ្  នឯកជនមៅអាមេរកិមនោះ គឺជាព្បាក់បានរីការបរចិាច គ េិនសេនជាងវកិាជាតិដូ្ចេេីសដ្លរបប
មោក ហ្  ន សសន ចាយវយមនាោះមទ្។ េន ព្បធានគណបកសសមន្តង្ហគ ោះជាតិ េនកព្សី េូរ ស ែហួ្រ បដ្ិមសធការ
មចាទ្ព្បកាន់របស់មោក ស ែ ឥសាន សដ្លមចាទ្ថា គណបកសមនោះជួលព្កុេហ្  នឯកជន មដ្ើេប ី្ េិលរ ាំលាំរដាឋ ភិបាល៖ 



«េត់ទល់សតមសាោះ! ែា ាំសូេបដ្ិមសធជាដាច់េហ្ង្ហក រ! ព្កុេហ្  នសដ្លមយើងែា ាំបានមៅជួលមនាោះ េតម់ានមធេើមសវ 
មៅថាឡប់ប  ី(lobby) (បញច ោះបញចូ ល) ចូលកន ងរដាឋ ភិបាលអាមេរកិមនាោះមទ្។ េតជ់ាដាច់ខាត។ មយើងែា ាំជួលកន ងមរឿង
មសវជួយបមចចកមទ្ស កន ងការមធេើឱ្យមានគ ណភារ ដាក់មធេើវមីដ្េូ និង្សរេ្ាយរ័តម៌ានប៉ា មណាណ ោះ»។ 
 
មទោះបីរបបមោក ហ្  ន សសន េោះអាងថា េិនឱ្នកាលចាំមរោះបរមទ្ស រួេទ ាំងសហ្រដ្ឋអាមេរកិ្ង សដ្លកាំរ ងដាក់
សមាព ធខាា ាំងមលើរបបមនោះ ឱ្យសាា រសិទ្ធិេន សស និងព្បជាធិបមតយយមឡើងវញិក៏មដាយ ក៏មោកមៅសតមវាៀតបញជូ នេន្តនេី
របបមោក និងមោកែាួនឯង កន ងការសេោះសសេងរកការចរចាជាេួយភាគីបរមទ្ស មដ្ើេបបីមញច ៀសទ្ណឌ កេែមនោះ។ 
ជាេួយគ្មន ្ងសដ្រ របបមោក ហ្  ន សសន ក៏បានព្បមវព្បវជួលេន្តនេីបរមទ្ស កន ងសាា នភារសដ្លកាំរ ងរងសមាព ធមនោះ។ 
 
មោក ហ្  ន សសន កាំរ ងែិតែា្ំ ាល់តថ្េាែពស់ ដ្ល់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាព្បចា ាំរដ្ឋ សដ្លមានឋានៈព្តឹេមៅហ្វេ យព្ស ក
េួយរូបមនោះ ព្សបមរលសដ្លមោកចាត់ទ្ កេន្តនេីព្បតិភូសហ្ភារេឺរ ៉ា ប សដ្លច ោះមៅព្ស កសែែរ កាលរីសែេីនា មដ្ើេបជីា
ស្នកេួយថ្ននីតិវធិីរយួរការេន មព្គ្មោះរនធ EBA ថាជាេន្តនេីតូចោច េិនសេនឹងមោកជួប។ 
 
មោក ហ្  ន សសន រងការរោិះគនថ់ា ចាំណាយងវកិាែជោះខាជ យ និងឥតព្បមោជន៍ ព្សបមរលមោក ដាហ្គ មេរ កិសិន 
ព្តឹេសតជា ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថាន ក់រដ្ឋ (State Senator) េួយរូប សដ្លគ្មែ នតួនាទី្េេីកន ងកិចចការទ្ាំនាក់ទ្ាំនងេនេរជាតិ 
រវងព្បមទ្សកេព ជា និងសហ្រដ្ឋអាមេរកិទល់សតមសាោះ។ មោកេិនសេនសមាជិកសភាថាន ក់ជាតិ (US senator) មទ្។ 
 
រដ្ឋនីេួយៗ មានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថាន ក់រដ្ឋ តិចឬមព្ចើន មៅោេរបាយព្បជាជន។ ព្គ្មន់សតរដ្ឋវ៉ាស ីនមោន មសេតេួយ 
សដ្លមោករស់មៅ មានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថាន ករ់ដ្ឋ ៤៩ នាក់ សដ្លមាន ក់តាំណាងឱ្យព្ស កេួយ។ ជារួេសមាជិក
ព្រឹទ្ធសភាថាន ករ់ដ្ឋមាន ក់ តាំណាងរលរដ្ឋព្បមាណជាង ១សសននាក់ ប៉ា មណាណ ោះ កន ងរដ្ឋមនាោះ។ ចាំសណកឯសមាជិក
ព្រឹទ្ធសភាថាន កជ់ាតិ (US Senator) ឯមណាោះវញិ មទ្ើបមានតួនាទី្តាំណាងឱ្យរដ្ឋនីេួយៗ មៅកព្េិតជាតិ គឺព្តូវមធេើការ
មៅវមិានរដ្ឋសភា មៅរដ្ឋធានីវ៉ាស ីនមោន។ រដ្ឋនីេួយៗមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភារីររូបប៉ា មណាណ ោះ មដ្ើេបតីាំណាងមៅថាន ក់
ជាតិមនាោះ។ ព្រឹទ្ធសភាជាតរិបស់អាមេរកិ មានសមាជិកទ ាំងេស់ ១០០នាក់ តាំណាងឱ្យរដ្ឋទ ាំង ៥០ មៅទូ្ទ ាំង
សហ្រដ្ឋអាមេរកិ។ មោក ដាហ្គ មេរ កិសិន េិនសាិតកន ងចាំមណាេេនកទ ាំង ១០០ នាក់មនាោះមទ្ មព្រោះមោកមានឋានៈ
ព្តឹេសតជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថាន ក់មព្កាេជាតិប៉ា មណាណ ោះ។ តួនាទី្មោក ដាហ្គ មេរ កិសិន គឺព្បហ្វក់ព្បសហ្លតួនាទី្
តាំណាងសង្ហក ត់ ឬ State Representative បនេិចបនេួចប៉ា មណាណ ោះ។ មបើមព្បៀបមធៀបមោក ដាហ្គ មេរ កិសិន មៅនឹង
រលរដ្ឋសែែរអាមេរកិ សដ្លជាបជ់ាតាំណាងសង្ហក តេួ់យ មៅទី្ព្កុងឡូសវល រដ្ឋមា៉ា សាឈូមសត មោក េ ាំ រា៉ា ឌី មនាោះ គឺ
រួកគ្មត់ មានឋានៈកព្េិតព្បហ្វក់ព្បសហ្លគ្មន  សដ្លគ្មែ នតួនាទី្កព្េិតទ្ាំនាក់ទ្ាំនងេនេរជាតិ េេីមនាោះមឡើយ៕ 
 


