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បទសម្ភា សន ៍VOA៖ លោកអាឡាំង ឡូវឹនសលខាំជាំរុញច្បាប់ដាក់ទណ្ឌ កម្មកម្ពុជា 

 

រូបឯកសារ៖ សមាជិកសភាលោក Alan Lowenthal នៃគណបកសប្បជាធិបលេយ្យមកពីរដ្ឋ California ថ្លែងលៅនលៃទី១២ ថ្ែធនូ  ឆ្ន ាំ២០១៧ អាគារ 
Rayburn កនុងវមិាៃ Capitol កនុងរដ្ឋធាៃីវ៉ា សីុៃលោៃ។ (លប្សង លកខិណា/VOA) 

 
 

ថ្ម៉ាៃ គឹមលសង | VOA Khmer, 30 មករា 2019 
 
វ៉ា សីុៃលោៃ — កាំណេ់ៃិពៃធ៖ អ្នកេាំណាងរាស្តសរសហរដ្ឋអាលមរកិែិេែាំជាំរុញលសចករីប្ាង«ចាប់សរីពីលទធិប្បជាធិបលេយ្យ
លៅកមពុជា »ឱ្យបាៃអ្ៃុម័េឆ្ប់លដ្ើមបដីាក់ទណឌ កមមមស្តៃរីរដាឋ ភិបាលកមពុជាថ្ដ្លរ ាំលោភសិទធិមៃុសសៃិងបាំផ្លែ ញលទធិ
ប្បជាធិបលេយ្យ។ 
ប្កុមអ្នកេាំណាងរាស្តសរែិេែាំចងភាា ប់បញ្ហា សិទធិមៃុសសៃិងលទធិប្បជាធិបលេយ្យជាមួយ្ៃឹងាណិជាកមមរវងសហរដ្ឋអាលមរកិ
ៃិងកមពុជា។ លោក ថ្ម៉ាៃ គឹមលសងនៃវអូី្លអ្បាៃសមាា សលោកអាឡាំង ឡូវៃឹសល អ្នកេាំណាងរាស្តសរប្បច ាំរដ្ឋកាលីហវញ៉ា
ៃិងជាអ្នកថ្ដ្លចូលរួមគា ាំប្ទចាប់លៃេះ៖ 
 
វអូី្លអ្៖ លោកសមាជិករដ្ឋសភាលលេ យូ្ហូ បាៃដាក់លសនើចាប់សរីពីប្បជាធិបលេយ្យកមពុជាជាលមលីឡើងវញិ លហើយ្លោកបាៃ
ចូលរួមគា ាំប្ទចាប់លៃេះថ្ដ្រ។ លេើចាប់លមីលៃេះៃឹងមាៃបាំណងដាក់ទណឌ កមមអ្វែី ែេះថ្ដ្រដ្ល់របបរបស់លោក ហ ុៃ ថ្សៃ? 
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ឡូវៃឹសល៖ មាៃកិចចការពីរ កិចចការទីមួយ្ ែ្ុ ាំគិេថាជាទូលៅ «ចាប់សរីពីប្បជាធិបលេយ្យកមពុជា » មាៃការដាក់ទណឌ កមមដូ្ច
គាន ថ្ដ្លលយ្ើងមាៃពីលពលមុៃមក ប៉ាុថ្ៃរមិៃបាៃឆ្ែងផុេប្ពឹទធសភាលទ។ លោកលៅច ាំបាៃលទថា លយ្ើងបាៃអ្ៃុម័េលៅ
សភាេាំណាងរាស្តសរ បាៃបញ្ាូ ៃលៅប្ពឹទធសភាថ្ដ្លកនុងចាប់ល េះគឺមាៃការរបឹអូ្សប្ទពយសមបេរៃិិង
ការដាក់ទណឌ កមមទិដាឋ ការលលើជៃណាថ្ដ្លប្េូវកាំណេ់ថាបាៃចូលរួមបាំផ្លែ ញលទធិប្បជាធិបលេយ្យ។ ដូ្លចនេះែ្ុ ាំគិេ
ថាលសចករលីសនើចាប់លៃេះគឺដូ្ចគាន ៃឹងចាប់មុៃ។ ប៉ាុថ្ៃរអ្វីថ្ដ្លខាងសភាេាំណាងរាស្តសរចប់អារមមណ៍ លហើយ្ការយិាល័យ្របស់
ែ្ុ ាំកាំពុងថ្េពិៃិេយលមើលគឺពិភាកាជាមួយ្ៃឹងលោកសមាជិកប្ពឹទធសភាប្គូស អ្ាំពីលសចករីលសនើចាប់ាណិជាកមមកមពុជាឆ្ន ាំ
២០១៩។ លយ្ើងៃឹងពិៃិេយលមើលថាលេើខាងប្ពឹទធសភាចង់ឱ្យលធវើកិចចការលៃេះជាមួយ្គាន លហើយ្លរៀបចាំលសចករលីសនើសុាំមួយ្លៅកនុង
សភាេាំណាងរាស្តសរថ្ដ្រ។ កិចចការលៃេះអាប្ស័យ្លលើលោកសមាជិកប្ពឹទធសភាលលេ ប្គូសលទ។ លៅលពលថ្ដ្លលោកសួរែ្ុ ាំថា
លេើមាៃអ្វីថ្ប្បប្បួលលទ? លយ្ើងគិេថាការផ្លែ ស់បរូរប ា ប់ថ្ដ្លលយ្ើងចង់បាៃគឺឋាៃៈអ្ៃុលប្គាេះពៃធាណិជាកមមថ្ដ្លកមពុជា
កាំពុងទទួលបាៃៃិងចង់ចងភាា ប់វលៅៃឹងបញ្ហា រ ាំលោភសិទធិមៃុសស ការរ ាំលោភលដាយ្មិៃមាៃការលបាេះលឆ្ន េលដាយ្លសរៃិីង
ប្េឹមប្េូវ ៃិងប្បជាធិបលេយ្យ។ 
 
ដូ្លចនេះអ្វីថ្ដ្លលយ្ើងគិេគឺជាំហាៃប ា ប់ប្េូវអ្ៃុម័េលសចករីលសនើចាប់សរីពីលទធិប្បជាធិបលេយ្យលៅកមពុជាសិៃ។ 
វអូី្លអ្៖ ដូ្ចលោកបាៃបញ្ហា ក់លហើយ្ថា លសចករលីសនើចាប់លៃេះបាៃអ្ស់សុពលភាពលៅប្េឹមប្ពឹទធសភាកាលពីឆ្ន ាំមុៃ។ លេើលៅ
លលើកលៃេះលោកៃឹងប្េវូលធវើយា៉ា ងលម៉ាចលដ្ើមបឱី្យវបាៃកាែ យ្ជាចាប់? 
 
ឡូវៃឹសល៖ លយ្ើងប្េូវលធវើកិចចការលៃេះឱ្យបាៃឆ្ប់លៅសភាេាំណាងរាស្តសរ។ លោកច ាំបាៃលទអ្វីថ្ដ្លបាៃលកើេមាៃលឡើងគឺែ្ុ ាំ
បាៃលធវើការជាមួយ្ៃឹងលោក លអ្ដ្ រ ៉ាយ្ ប្បធាៃគណៈកមាម ធិការរហូេដ្ល់នលៃចុងលប្កាយ្លដ្ើមបឱី្យលសចករលីសនើចាប់លៃេះ
ឆ្ែងផុេសភារបស់លយ្ើង។ លយ្ើងបាៃលធវើកិចចការលៃេះលដាយ្លជាគជ័យ្។ លបើសិៃជាលយ្ើងចង់ឱ្យប្ពឹទធសភាលយ្ើងយ្កចិេរ
ទុកដាក់លលើបញ្ហា លៃេះគឺលយ្ើងប្េូវផរល់លពលលវោឱ្យពួកលគលរៀបចាំចាប់របស់លគមួយ្ថ្ដ្រ។ អី្ចឹងលហើយ្បាៃជាែ្ុ ាំសបាយ្
រកីរាយ្ណាស់ថ្ដ្លលោកយូ្ហូ បាៃលសនើចាប់លៃេះលឡើងបាៃរហ័ស។ លយ្ើងៃឹងលធវើការជាមួយ្គាេ់ ប៉ាុថ្ៃរលយ្ើងចង់ឱ្យ
ចាប់លៃេះឆ្ែងផុេសភាេាំណាងរាស្តសរបាៃឆ្ប់រហ័ស លដាយ្មិៃរង់ច ាំ រហូេដ្ល់នលៃចុងលប្កាយ្លទ។ លៃេះគឺជាអ្វីថ្ដ្លបាៃ
លកើេមាៃលឡើងកាលពីលលើកមុៃ។ ឆ្ន ាំមុៃលយ្ើងបាៃអ្ៃុម័េចាប់លៃេះលៅ ទីចុងលប្កាយ្លហើយ្ខាងប្ពឹទធសភាក៏មាៃកិចចការ
លធវើលប្ចើៃ។ ដូ្លចនេះឆ្ន ាំលៃេះលយ្ើងៃឹងលធវើការជាមួយ្ខាងប្ពឹទធសភាឱ្យបាៃឆ្ប់។ 
 
វអូី្លអ្៖ លបើៃិយាយ្ដ្ល់លោក លអ្ដ្ រ ៉ាយ្ ែ្ុ ាំលៅច ាំបាៃថាកនុងលពលលធវើសវ ការលៅកនុងគណៈកមាម ធិការកិចចការបរលទស គឺ
លោក លអ្ដ្ រ ៉ាយ្ បាៃបង្ហា ញល ម្ េះមស្តៃរីរដាឋ ភិបាលមួយ្ចាំៃួៃថ្ដ្លគួរថ្េប្េវូដាក់ទណឌ កមម។ លេើលោកយ្ល់យា៉ា ងលម៉ាច
ថ្ដ្រពីបញ្ាី ល េះ? លេើគួរថ្េពប្ងីកបថ្ៃែមលទៀេលទ? 
 
ឡូវៃឹសល៖ ជាបឋមគឺលយ្ើងប្បថ្ហលជាអាច ប៉ាុថ្ៃរកិចចការសាំខាៃ់ល េះគឺប្េូវឱ្យចាប់លៃេះលចញរួចសិៃ។ ប ា ប់មកលយ្ើង



បង្ហា ញបញ្ាី លហើយ្លោកប្បធា ធិបេីគឺជាសលប្មចលលើបញ្ាី ល ម្ េះោមការលសនើសុាំរបស់លយ្ើង។ កាលពីលលើកមុៃ
លយ្ើងមាៃចាប់លអលហើយ្ប៉ាុថ្ៃរលយ្ើងសលប្មចមិៃបាៃទាៃ់លពល។ 
 
វអូី្លអ្៖ លេើលោកយ្ល់យា៉ា ងណាថ្ដ្រពីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្បធា ធិបេីប្ោ ាំកនុងការទាំ ក់ទាំៃងជាមួយ្ៃឹងប្បលទសកមពុជា? 
 
ឡូវៃឹសល៖ ែ្ុ ាំសងឃមឹថា ពួកលគៃឹងដ្ាំលឡើងឋាៃៈនៃសិទធិមៃុសស លទធិប្បជាធិបលេយ្យ ការលបាេះលឆ្ន េលដាយ្លសរៃិីងយុ្េរិធម៌
ជាអាទិភាពែពស់។ ែ្ុ ាំសលងេេល ើញថា រដ្ឋបាលលោកប្ោ ាំលផ្លរ េចាំណាប់អារមមណ៍ខាែ ាំងលលើការអ្ភិវឌ្ឍៃ៍លសដ្ឋកិចចៃិងទាំ ក់
ទាំៃងលសដ្ឋកិចច ។ លបើលទាេះបីកិចចការលៃេះសាំខាៃ់ គឺលយ្ើងចង់ល ើញលគចងភាា ប់វលៅៃឹងបញ្ហា សិទធិមៃុសស ប្បជាធិបលេយ្យ 
ការលបាេះលឆ្ន េលដាយ្លសរៃិីងប្េឹមប្េូវ។ លយ្ើងគា ាំប្ទការលធវើាណិជាកមមលហើយ្ប៉ាុថ្ៃរពួកលគក៏ប្េូវអ្ៃុវេរឱ្យបាៃោមមូលដាឋ ៃ
នៃសិទធិមៃុសស លទធិប្បជាធិបលេយ្យ លហើយ្កមពុជាមិៃទាៃ់លធវើបាៃលទ។ អី្ចឹងលហើយ្បាៃជារដាឋ ភិបាលលៃេះប្េូវលផ្លរ េលលើ
កិចចការលៃេះឱ្យបាៃលប្ចើៃជាងបចចុបបៃន។ លបើកមពុជាមិៃលគារពោមលទគឺលយ្ើងមិៃប្េូវផរល់ឋាៃៈអ្ៃុលប្គាេះពៃធលទ។ 
 
វអូី្លអ្៖ លេើសហរដ្ឋអាលមរកិលៅមាៃឥទធិពលប៉ាុណាា លទៀេលលើកមពុជាលដាយ្សារថ្េចិៃមាៃឥទធិពលកាៃ់ថ្េធាំលឡើងៗលលើកមពុជា។ 
លេើសហរដ្ឋអាលមរកិប្ពយួ្បារមាលទ? 
 
ឡូវៃឹសល៖ ជាការពិេលៃេះជាការគួរឱ្យប្ពួយ្បារមា។ ប៉ាុថ្ៃរប្បជាពលរដ្ឋកមពុជាចង់មាៃទាំ ក់ទាំៃងជិេសនិទធជាមួយ្ៃឹង
សហរដ្ឋអាលមរកិ។ ពលរដ្ឋចង់បាៃអី្ចឹងពីលប្ាេះពួកលគយ្ល់ថាលយ្ើងេាំណាងឱ្យលសរភីាពៃិងលទធិប្បជាធិបលេយ្យ។ ពួកលគ
ចង់បាៃសងគមមូលធៃៃិយ្មមួយ្ថ្ដ្លការារមៃុសសប្គប់គាន  ជាជាងសងគមកុមមុយ្ៃីសរថ្ដ្លបិទសិទធិលសរភីាពទា ាំងប្សុង។ 
លៃេះជាចាំណុចខាែ ាំងថ្ដ្លសហរដ្ឋអាលមរកិមាៃ។ លយ្ើងដឹ្ងថារដាឋ ភិបាលកមពុជាចង់ប្េូវទា ាំងសហរដ្ឋអាលមរកិៃិងចិៃប៉ាុថ្ៃរលគ
ក៏ប្េូវការារសិទធិពលរដ្ឋៃិងលទធិប្បជាធិបលេយ្យលបើសិៃជាចង់លធវើជាំៃួញជាមួយ្ៃឹងសហរដ្ឋអាលមរកិ។ ចិៃៃឹងមិៃសុាំឱ្យ
កមពុជាលគារពសិទធិមៃុសសឬលទធិប្បជាធិបលេយ្យលទ។ 
 
វអូី្លអ្៖ សូមអ្រគុណលោកសមាជិករដ្ឋសភា ថ្ដ្លផរល់បទសមាា សដ្ល់វអូី្លអ្។ 
 
ឡូវៃឹសល៖ សូមអ្រគុណ៕ 
 


