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លោកស្ទីវ ឆាបុត ប្រាបល់ោកហ ុន សស្ន ឱ្យផ្លា ស្់បតូរល ើម្បីបល្ចៀស្ទណ្ឌ កម្ម្្ 

 

សមាជិកសភាលោក Steve Chabot នៃគណបកសសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Ohio ថ្លែងលៅឯសវនាការសាធារណៈមួយសតីអពីំ «ការធាែ ក់ច ុះរបស់
កមព ជា៖ លោលៃលោបាយលដ្ើមបោីទំ្រលរធិទ្បជាធិបលេយយ ៃិងសិរធិមៃ សស » លៅនលៃអង្គា រ រី១២ ថ្ែធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៧។ (លទ្សង លកខិណា/VOA) 

 
 

ថ្ម៉ែៃ គឹមលសង | VOA Khmer, 01 មិនា 2019 
 
លោកសទីវ ឆ្ប េ (Steve Chabot) អនកេណំាងរាស្តសតសហរដ្ឋអាលមរកិៃិងលោកអាឡងំ ឡូវៃឹសល (Alan Lowenthal) បាៃ
លសនើចាប់ពាណិជជកមមកមព ជាលដ្ើមបលីសើលរ ើពិៃិេយលមើលឋាៃៈអៃ លទ្ោុះពៃធគយ (GSP) ថ្ដ្លកមព ជាបាៃនារំៃិំញចូលមកកន ង
សហរដ្ឋអាលមរកិ។ 
 
វ៉ែស ីៃលោៃ — កណំេ់ៃិពៃធ៖ លោកសទីវ ឆ្ប េ (Steve Chabot) អនកេណំាងរាស្តសតសហរដ្ឋអាលមរកិៃិងលោកអាឡងំ 
ឡូវៃឹសល (Alan Lowenthal) បាៃលសនើចាប់ពាណិជជកមមកមព ជាលដ្ើមបលីសើលរ ើពិៃិេយលមើលឋាៃៈអៃ លទ្ោុះពៃធគយ (GSP) 
ថ្ដ្លកមព ជាបាៃនារំៃិំញចូលមកកន ងសហរដ្ឋអាលមរកិ។ លោកថ្ម៉ែៃ គឹមលសង នៃវអូីលអបាៃសមាា សលោកសទីវ ឆ្ប េ លៅ
វមិាៃរដ្ឋសភាកន ងរដ្ឋធាៃីវ៉ែស ីៃលោៃ។ ខាងលទ្កាមលៃុះជាែែឹមសារបរសមាា សទងំទ្ស ង៖ 
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VOA: លោកលរើបបាៃលសនើចាប់សតីពីពាណិជជកមមកមព ជា លដ្ើមបពិីៃិេយលមើលឋាៃៈអៃ លទ្ោុះពៃធរូលៅ (GSP) លោយសារថ្េ
ការធាែ ក់ច ុះនៃលរធទិ្បជាធិបលេយយលៅកមព ជា។ លេើបញ្ហា លៃុះសខំាៃ់ោ៉ែ ងណាថ្ដ្រ សទ្មាប់សហរដ្ឋអាលមរកិ ៃិងលហេ អវបីាៃ
ជាទ្េវូពិៃិេយលមើលGSP លៅលពលលៃុះ? 
 
សទីវ ឆ្ប េ៖ លោកហ  ៃ ថ្សៃ មិៃបាៃលធវើការង្គរទ្េឹមទ្េូវសទ្មាប់ពលរដ្ឋរបស់ែែួៃលរ។ ោេ់បាៃោក់គ កអនកសារព័េ៌មាៃ 
ៃិងរោំយគណបកសបកសទ្បឆ្ងំ។ ោេ់លធវើកិចចការជាលទ្ចើៃថ្ដ្លមិៃអាចររួលយកបាៃ។ ដូ្លចនុះលយើងពាោមោក់
សមាព ធលលើទ្បលរសលៃុះ ជាពិលសសលលើរូបោេ់លដ្ើមបឱី្យលធវើកិចចការទ្េឹមទ្េូវចលំពាុះពលរដ្ឋែែួៃឯង។ 
VOA: ទ្ពឹរធសភាក៏បាៃលសនើលឡើងៃូវចាប់ដូ្ចលៃុះថ្ដ្រ ដូ្លចនុះលេើលសចកតលីសនើចាប់ទងំពីរបលំពញឱ្យោន ោ៉ែ ងលម៉ែចថ្ដ្រ? 
 
សទីវ ឆ្ប េ៖ លយើងសងឃមឹថាខាងទ្ពឹរធសភាៃឹងលធវើការបថ្ៃែម លដ្ើមបឱី្យបាៃចាប់ដូ្ចោន លៃុះ។ លោកអេីេសមាជិក
ទ្ពឹរធសភា ចៃ មា៉ែ ក់លែៃ (John McCain)ធាែ ប់ជាអនកនាមំ ែកន ងបញ្ហា លៃុះជាយូរមកលហើយ។ ឥឡូវលៃុះលោក
សមាជិកទ្ពឹរធសភាលលេ ទ្គូស (Ted Cruz) ក៏ែិេែទំ្បឹងថ្ទ្បងលធវើកិចចការលៃុះថ្ដ្រ លដ្ើមបបីាៃលសចកតីលសនើចាប់ដូ្ចោន លៃុះ។ 
អីចឹងលហើយចាប់ទងំពីរលៃុះ ៃឹងដ្លំណើ រការលៅម ែបាៃឆ្ប់។ 
 
VOA: ដូ្លចនុះលេើពលរដ្ឋកមព ជាៃិងសហគមៃ៍ថ្ែមរអាលមរកិាងំអាចៃឹងរពឹំងថាៃឹងល ើញចាប់លៃុះលចញរួចលៅលពលណា លដ្ើមប ី
បញ្ជូ ៃលៅដ្ល់ការោិល័យនៃលសេវមិាៃ? 
 
សទីវ ឆ្ប េ៖ វជាការពិបាកកន ងការោក់លពលលវោកណំេ់ជាក់ោក់លលើលសចកត ីលសនើចាប់លៃុះ។ លយើងសងឃមឹថា ចាប់លៃុះ
ៃឹងលចញរួចកន ងលពលឆ្ប់ៗខាងម ែលៃុះ។ ប៉ែ ថ្ៃតលយើងក៏សងឃមឹថ្ដ្រថា ចាប់លៃុះៃឹងមិៃចូលជាធរមាៃលដ្ើមបដី្កហូេឋាៃៈ
អៃ លទ្ោុះពៃធលរ ពីលទ្ពាុះលយើងសងឃមឹថា លោកហ  ៃ ថ្សៃ ៃឹងលធវើការថ្កលមអសាែ ៃការណ៍ លោយអៃ ញ្ហា េឱ្យពលរដ្ឋ
លបាុះលឆ្ន េលទ្ជើសលរ ើសលមដឹ្កនារំបស់ែែួៃ។ មាៃគណបកសលទ្ចើៃជាងមួយជាប់លឆ្ន េ។ ការលបាុះលឆ្ន េកាលពីលលើកម ៃ គឺជា
ការលបាកទ្បាស់ទងំទ្ស ង។ អាសៃៈទងំអស់ធាែ ក់លៅគណបកសទ្បជាជៃកមព ជារបស់លោកហ  ៃ ថ្សៃ។ លៃុះជាលរឿងមួយ
មិៃអាចររួលយកបាៃលរ។ ពលរដ្ឋកមព ជាក៏ដឹ្ងពីបញ្ហា លៃុះថ្ដ្រ។ មៃ សសលៅលលើពិភពលោកបាៃដឹ្ងពីលរឿងលៃុះ។ ពលរដ្ឋ
កមព ជាសកតិសមៃឹងររួលបាៃអវថី្ដ្លលអជាងលពលលៃុះ។ 
 
 
VOA: លៅលពលថ្ដ្លបាៃដឹ្ងពីការលសនើចាប់ពាណិជជកមមកមព ជា មស្តៃតីកមព ជាបាៃលសនើឱ្យសហរដ្ឋអាលមរកិពិចារណាលឡើងវញិពី
ការចង់ដ្កឋាៃៈអៃ លទ្ោុះពៃធលៃុះ។ លេើលោកយល់ោ៉ែ ងណាថ្ដ្រ? 
 



សទីវ ឆ្ប េ៖ លយើងសងឃមឹថាការោក់រណឌ កមម ការដ្កហូេរិោឋ ការ ការដ្កហូេឋាៃៈអៃ លទ្ោុះពៃធ ពីទ្បលរសកមព ជាៃឹង
មិៃចូលជាធរមាៃលរ ពីលទ្ពាុះលយើងមិៃថ្មៃលធវើលដ្ើមបបីផំ្លែ ញពលរដ្ឋកមព ជាលរ គឺលយើងលធវើលៃុះលដ្ើមបជួីយពលរដ្ឋកមព ជា។ 
ឥឡូវលៃុះលោកហ  ៃ ថ្សៃមាៃអណំាចទងំទ្ស ង លហើយមិៃថ្ចករថំ្លកជាមួយៃឹងអនកណាទងំអស់។ លោកជានាយករដ្ឋ
មស្តៃតីថ្ដ្លកាៃ់អណំាចយូរជាងលគបផំ េលៅអាស ី។ ពលរដ្ឋមាៃសិរធិលទ្ជើសលរ ើសលមដឹ្កនាផំ្លទ ល់ែែួៃរបស់លគ សិរធិលសរភីាព
សារព័េ៌មាៃ សិរធិលសរភីាពកន ងការជួបទ្បជ ោំន  សិរធិលសរភីាពកន ងការទ្បកបម ែរបរោមចណំងចិេតរបស់ពួកលគ។ បចច បបៃន
លៃុះលៅលទ្កាមរបបលោកហ  ៃ ថ្សៃ ពួកលគអេ់មាៃលរ។ 

 

រូបឯកសារ៖ កមមករលរាងចទ្កលេរូបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមស្តៃតី ហ  ៃ ថ្សៃ លៅលែេតកណាត ល កាលពីនលៃរី៤ ថ្ែកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
 
 

VOA: លោកក៏បាៃោទំ្រលសចកតលីសនើចាប់សតីពីលរធិទ្បជាធិបលេយយលៅកមព ជា លេើលសចកតលីសនើចាប់លៃុះបាៃដ្ល់ដ្ណំាក់កាល
ណាលហើយ? 
 
សទីវ ឆ្ប េ៖ លយើងកពំ ងថ្េលធវើការង្គរពាក់ព័ៃធៃឹងលសចកតលីសនើចាប់លៃុះថ្ដ្រ។ លសចកតលីសនើចាប់ទងំពីរលៃុះ ស រធថ្េលអលហើយ
លយើងសងឃមឹថាៃឹងដ្លំណើ រការលៅម ែជាមួយៃឹងោន ។ លសចកតលីសនើចាប់លនាុះលផ្លត េលលើការោក់រណឌ កមមៃិងដ្កហូេ
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រិោឋ ការពីមស្តៃតីសនិរធៃឹងលោកហ  ៃ ថ្សៃែែុះ ថ្ដ្លមាៃល យកាក់ជាលទ្ចើៃ មាៃអណំាចជាលទ្ចើៃ។ ពួកលគមាៃអណំាចលទ្ចើៃ
រហូេដ្ល់លធវើបាបពលរដ្ឋពីលទ្ពាុះពលរដ្ឋោម ៃអណំាចលហើយមិៃមាៃវធីិរកចណូំលសទ្មាប់ពួកលគលរ។ អវីៗចូលលៅបកស
ពួកលោកហ  ៃ ថ្សៃ។ លៃុះជាលរឿងមិៃទ្េឹមទ្េូវលរ។ 
 
VOA: លសចកតលីសនើចាប់លៃុះបាៃផ េស ពលភាពលៅទ្ពឹរធសភាកាលពីអាណេតមិ ៃ លេើលោកមាៃវធីិោ៉ែ ងណាលដ្ើមបធីានាថា
ចាប់លៃុះៃឹងអាចអៃ ម័េយកលៅអៃ វេតបាៃលៅកន ងអាណេតលិៃុះ? 
 
សទីវ ឆ្ប េ៖ វពិបាកកន ងការរ ញចាប់ឆ្ែងកាេ់ទ្ពឹរធសភា លោយសារថ្េបរបញ្ហជ នផទកន ងរបស់ទ្ពឹរធសភា។ លៅកន ងសភា
េណំាងរាស្តសតគឺលយើងទ្េូវការថ្េសលំឡងភាគលទ្ចើៃោច់ខាេ។ លៅទ្ពឹរធសភាគឺទ្េូវការសលំឡង៦០កន ងចលំណាម១០០។ លៃុះ
ជាការពិបាកសលទ្មចបាៃ។ ែ្ សំងឃមឹថា ទ្ពឹរធសភាៃឹងមាៃលពលទ្គប់ទ្ោៃ់លដ្ើមបលីធវើកិចចការលៃុះ។ លៃុះគឺជាចាប់ថ្ដ្លមាៃ
ការោទំ្រពីគណបកសទងំពីរ។ កាលពីទ្ពឹកមិញែ្ បំាៃលៅការោិល័យរបស់លោកអាឡងំ ឡូវៃឹសល លដ្ើមបជួីបេណំាង
សហគមៃ៍ថ្ែមរ។ ដូ្លចនុះលយើងលធវើការជាមួយោន ។ អនកេណំាងរាស្តសតកទ្មលធវើការជាមួយោន លោយគណបកសទងំពីរណាស់ 
ប៉ែ ថ្ៃតសទ្មាប់បញ្ហា លៃុះគឺលយើងលធវើការរួមោន ។ 
 
VOA: កណាត ប់នដ្ចិៃលៅកមព ជាកាៃ់ថ្េេឹងលឡើងៗ ថ្ដ្លលកើេលឡើងលោយលធវើឱ្យលរធិទ្បជាធិបលេយយធាែ ក់ច ុះ ដូ្ចថ្ដ្លលោក
បាៃបញ្ហជ ក់ម ៃលៃុះបៃតិច។ ដូ្លចនុះលទ្ៅពីលសចកតលីសនើចាប់ទងំពីរលេើគួរថ្េលធវើកិចចការអវលីរៀេ លដ្ើមបរីប់សាក េ់ការធាែ ក់ច ុះនៃលរធិ
ទ្បជាធិបលេយយ? 
 
សទីវ ឆ្ប េ៖ លៅលពលថ្ដ្លពលរដ្ឋកមព ជាសឡឹំងលមើលកិចចការលៃុះ ៃិងសឡឹំងលមើលការណ៍ថ្ដ្លលោកហ  ៃ ថ្សៃ 
អូសទញទ្បលរសកមព ជាកាៃ់ថ្េលកៀកៃឹងទ្បលរសចិៃ ទ្បឆ្ងំៃឹងសហភាពអឺរ ៉ែ ប ៃិងសហរដ្ឋអាលមរកិ គឺពួកលគទ្េូវសួរែ្
លួៃឯងថា លេើពួកលគលពញចិេតៃឹងមាៃលសរភីាពោមថ្បបចិៃលប៉ែកាងំ ឬក៏លសរភីាពោមថ្បបសហរដ្ឋអាលមរកិ ៃិង
សហភាពអឺរ ៉ែ ប។ ែ្ គិំេថា វជាលរឿងចាស់ណាស់ថាលៅរីលៃុះ គឺពួកលគមាៃការរកីចលទ្មើៃជាង។ ប៉ែ ថ្ៃតលោកហ  ៃ ថ្សៃ 
ទញកមព ជាលៅរកចិៃ លហើយែ្ គិំេថា វជាលរឿងលទ្ោុះថាន ក់ណាស់ថ្ដ្លមិៃលអលរសទ្មាប់ពលរដ្ឋកមព ជា។ 
 
VOA: ប៉ែ ថ្ៃតលេើសហរដ្ឋអាលមរកិទ្ពយួបារមាពីឥរធិពលរបស់ទ្បលរសចិៃ ៃិងការលទ្បើទ្បាស់ឥរធិពលមកលលើកមព ជាលរ? 
 
សទីវ ឆ្ប េ៖ លយើងមាៃការទ្ពយួបារមាពីលរឿងលៃុះ។ លយើងដឹ្ងថា ការសាងសង់មូលោឋ ៃលោធាលជើងរឹករបស់ចិៃលៅ
កមព ជា។ ពួកលគពាោមលកងចលំណញពីសាែ ៃភាពលៃុះ លដ្ើមបផីលទ្បលោជៃ៍ចិៃ ៃិងខាេផលទ្បលោជៃ៍ពលរដ្ឋកមព ជា។ 
ែ្ សំងឃមឹថា លរឿងលៃុះមិៃបៃតលៅម ែលរៀេលរ។ ែ្ សំងឃមឹថា ទ្បលរសកមព ជាៃឹងលដ្ើរោមផែូវទ្បជាធិបលេយយៃិងសិរធិ
លសរភីាព៕ 


