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វ៉ាស ៊ីនតោន — កណំត់និពនធ៖ កាលព៊ីថ្ងៃច័នទ សភាតណំាងរាស្រសតសហរដ្ឋអាតេរកិ បានអន េ័តតសចកត៊ីតសនើចាបស់ត៊ីព៊ីលទ្ធិ
ប្បជាធិបតតយ្យកេព ជា។ តសចកត៊ីតសនើចាបដ់ដ្លមានការគបំ្ទ្ទងំព៊ីរគណបកស នឹងដាកទ់្ណឌ កេមទិ្ដាឋ ការនិងបងកកប្ទ្ពយ
សេបតតតិលើេស្រនត៊ីរដាឋ ភបិាលកេព ជានិងប្កុេតោធា ដដ្លបានបផំ្លា ញលទ្ធិប្បជាធបិតតយ្យនិងរតំោភសិទ្ធិេន សសតៅកេព ជា។ 
តោក តងត យូ្ហូ អនកតណំាងរាស្រសត ដដ្លបានតសនើចាបត់នេះ បានផ្តល់សមាា សដ្ល់ VOA។ 
 
VOA៖ តៅរតសៀលតនេះសភាតណំាងរាស្រសតបានអន េត័ជាឯកចឆន័ទនូវតសចកត៊ីតសនើចាបស់ត៊ីព៊ីលទ្ធិប្បជាធិបតតយ្យកេព ជាដដ្ល
តោកបានតសនើត ើងកាលព៊ីដែេករា តតើកត៊ីសងឃេឹតលើអនាគតថ្នលទ្ធិប្បជាធិបតតយ្យតៅកេព ជាមានោ៉ា ងណាដដ្រ? 
 
Ted Yoho៖ តនេះ គឺជាជហំានេួយ្បង្ហា ញថាសហរដ្ឋអាតេរកិតជឿថាពលរដ្ឋកេព ជាគួរដតមានប្បជាធិបតតយ្យ។ វគជឺា
ជហំានេួយ្ត ព្ េះតៅទិ្សតៅប្តេឹប្តូវតដ្ើេប ៊ីដាកទ់្ណឌ កេមតលើេន សសដដ្លបដ្ិតសធេិនឱ្យពួកតគមានប្បជាធបិតតយ្យដដ្ល
រាបព់៊ីតោកហ  ន ដសនច េះតប្កាេរហូតដ្ល់ប្កេុឧតតេតសន៊ីយ៍្របស់គតដ់ដ្លជាអនករារាងំសិទ្ធិតសរ ៊ីភាពកន ងការនិោយ្
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សត៊ីតៅកន ងប្បតទ្សតនាេះនិងការតបាេះត ន្ តតដាយ្ប្តឹេប្តូវនិងតបើកចហំរ»។ 
 
VOA៖ តសចកត៊ីតសនើចាបត់នេះកប៏ានតប្េូវឱ្យដាកទ់្ណឌ កេមបងកកប្ទ្ពយសេបតតនិិងហាេឃាតទិ់្ដាឋ ការ ប៉ា ដនតទ្នទឹេគន តនេះដដ្រ
េស្រនត៊ីកេព ជាែិតែពំាោេបង្ហា ញព៊ីទិ្ដ្ឋភាពេួយ្តផ្សងព៊ីប្បតទ្សកេព ជា តដាយ្ែិតែជួំបជាេួយ្នឹងអនកតណំាងរាស្រសតែាេះ 
ដដ្លកន ងតនាេះមានតោកតណំាងរាស្រសតផ្ងដដ្រ។ ប៉ា ដនតការអន េត័ចាបត់នេះបានបង្ហា ញសតំ ងឮជាងតនាេះ។ ដូ្តចនេះតតើ
តោកមានសារអវ៊ីដ្ល់អនកទងំតនាេះតទ្? 
 
Ted Yoho៖ តយ្ើងមានសារដ្ដដ្ល ដដ្លតយ្ើងបានបញ្ជា កជ់ាងម៊ីប្បាបដ់្ល់ឯកអគគរាជទូ្តកេព ជាកាលព៊ីជនួំបតលើកេ ននិង
អនកដ្ថ្ទ្តទ្ៀតដដ្លបានេកជួបតយ្ើង តនាេះគថឺាតយ្ើងនឹងឈរតៅខាងសិទ្ធិតសរ ៊ីភាពដដ្លតនេះគជឺាអវ៊ីដដ្លកេព ជាបាន
និោយ្ថាែាួននឹងតគរពោេតហើយ្តយ្ើងឱ្យពួកតគតធវើោេហនឹង។ សរ បទងំតយ្ើងនិងសហភាពអឺរ ៉ា បគតឺយ្ើងមាន
ពាណិជាកេម៦៥ភាគរយ្ជាេួយ្នឹងកេព ជា។ តយ្ើងចងប់នតការង្ហរតនេះតហើយ្តយ្ើងកច៏ងឱ់្យកេព ជាបនតអន វតតោេការសនា
របស់ពួកតគផ្ងដដ្រ។ ជាពិតសសគឺតោកហ  ន ដសន ដដ្លប្តូវតរៀបចកំារតបាេះត ន្ តតដាយ្តសរ ៊ីនិងយ្ តតធិេ។៌ ការតបាេះត ន្ ត
កាលព៊ីតលើកេ នេិនបានប្តេឹប្តូវតទ្។ 
 
VOA៖ កាលព៊ីតលើកេ នតសចកត៊ីតសនើចាបត់នេះដដ្លមានតលែHR5754 ក៏ប្តូវសភាតណំាងរាស្រសតអន េត័ដដ្រប៉ា ដនត
ខាងប្ពឹទ្ធសភាេិនបានយ្កេកពិភាកាតទ្។ ដូ្តចនេះតតើតោកប្តូវតធវើោ៉ា ងណាតដ្ើេប ៊ីធានាថាតសចកត៊ីតសនើចាប់តលើកតនេះអាច
នឹងប្តូវអន េត័បាន? 
 
Ted Yoho៖ តយ្ើងបានអស់តពលតវោ សប្មាបពិ់ភាកាតសចកត៊ីតសនើចាប់តនាេះ។ ឥ ូវតយ្ើងមានតសចកត៊ីតសនើចាបេួ់យ្ដដ្ល
តសនើត ើងតដាយ្ប្ពឹទ្ធសភាតហើយ្វជាចាបល់អ។ តោកនឹងត ើញថាសភាជាតអិណតតតិនេះនឹងអន េត័ចាប់តនេះ។  
 
VOA៖ ពលរដ្ឋដែមរអាតេរកិាងំនឹងតធវើបាត កេមេួយ្តៅខាងេ ែវមិានសភាជាតតិៅថ្ងៃព ធតនេះ។ តតើតោកយ្ល់ថាពួកតគគួរ
ដតតធវើោ៉ា ងតេ៉ាចតទ្ៀតតដ្ើេប ៊ីជរំ ញដ្តំណើ រការអន េត័ចាប់? 
 
Ted Yoho៖ ែ្ គំតិថាតនេះគឺជាអវ៊ីដដ្លពួកតគប្តូវសដេតងេតរិបស់ពួកតគតហើយ្ជាពិតសសតេដ្ឹកនាកំេព ជាគួរដតអន ញ្ជា តឱ្យ
ពលរដ្ឋកេព ជាដ្ថ្ទ្តទ្ៀតសដេតងេតដិដ្រ។ សហគេនដ៍ែមរតៅតប្ៅប្បតទ្សមានធណំាស់ដដ្លេិនដេនមានដតតៅសហរដ្ឋ
អាតេរកិតទ្គឺមានតៅកូរ ៉ាខាងតបូង អង់តគាស អាលាឺេ៉ាង់ តហើយ្ពលរដ្ឋទងំតនេះចងប់ានសិទ្ធិនិងតសរ ៊ីភាពដដ្លតនេះគឺជា
សិទ្ធិេូលដាឋ ន ដដ្លពួកតគចងប់ាន។ ពួកតគចងប់ានសិទ្ធិសវ័យ្សតប្េចនិងមានប្បព័នធេួយ្ដដ្លការពារសិទ្ធិប គគល។ 
 
VOA៖ តតើតោកសងឃេឹថាតសចកត៊ីតសនើចាប់តនេះនឹងប្តូវបញ្ាូ នតៅប្ពឹទ្ធសភាតពលណាដដ្រ? 
 



Ted Yoho៖ តៅខាងប្ពឹទ្ធសភាពួកតគកពំ ងដ្តំណើ រការតហើយ្។ មានសមាជិកប្ពឹទ្ធសភាជាតប្ចើនរូបកពំ ងដតតធវើកិចចការតនេះ
តហើយ្ប៉ា ដនតែ្ េំនិអាចប្បាប់ត ម្ េះអស់តៅត ើយ្តទ្។ ែ្ គំិតថាតោកសមាជកិប្ពឹទ្ធសភាCory Gardner មានចាបត់នេះ។ 
មានសកេមភាពតប្ចើនណាស់តៅខាងប្ពឹទ្ធសភា។ ែ្ អំាចប្បាបត់ោកតៅតពលតប្កាយ្ប៉ា ដនតឥ ូវតនេះែ្ េំនិអាចប្បាបត់ោក
បានតៅត ើយ្តទ្។ 
 
VOA៖ សណួំរច ងតប្កាយ្។ តេដ្កឹនាបំ្កុេប្ប្ងំគឺតោកសេ រងស ៊ី បានសតប្េចវលិប្ត បត់ៅ ប្បតទ្សកេព ជាវញិកន ង
តពល្ប់ៗតនេះតហើយ្ គបឺ្បដហលជាតៅកន ងដែកញ្ជា  តហើយ្មានអនកតណំាងរាស្រសតសហភាពអឺរ ៉ា បែាេះបានសនាថានឹងអេ
ដ្តំណើ រតោកតៅប្បតទ្សកេព ជា។ ដូ្តចនេះសមាជកិសភាសហរដ្ឋអាតេរកិែាេះដូ្ចជារូបតោកគួរដតតដ្ើរតួនាទ្៊ីោ៉ា ង
តេ៉ាចែាេះដដ្រ។ តតើប្តូវោេដានសតងកតការណ៍តទ្? 
 
Ted Yoho៖ ែ្ នឹំងគបំ្ទ្តោកតហើយ្ជូនពរតោកឱ្យមានសណំាងលអ។ តបើនិោយ្វលិប្ត បេ់កតរឿងតដ្ើេវញិគតឺនេះឯងជា
អវ៊ីដដ្លតោកហ  ន ដសនបានតធវើ គគឺតប់ានដាកគ់ណបកសប្ប្ងំឱ្យតៅតប្ៅចាប ់តដាយ្សារដតពួកតគឈនេះអាសនៈ
កាន់ដតតប្ចើនតហើយ្គតដូ់្ចជាេនិប្សួលកន ងចតិត។ អ៊ីចងឹតហើយ្គតច់ាបត់គដាកព់នធនាគរ ែាេះតដាេះដលងេកវញិ តហើយ្ែាេះ
ប្តូវហាេឃាតេ់ិនឱ្យតធវើនតោបាយ្រយ្ៈតពល៥ ន្ ។ំ ដូ្តចនេះសប្មាបត់ោកសេ រងស ៊ីដដ្លហា នតចញេ ែដូ្តចនេះគពិឺតជា
សកេមភាពកាា ហានណាស់។ តនេះគឺជាសកេមភាពកាា ហានខាា ងំណាស់តហើយ្ែ្ សូំេគបំ្ទ្គត។់ 
 
VOA៖ តតើតោកនឹងពិចារណាអេដ្តំណើ រតោកតៅដដ្រតទ្? 
 
Ted Yoho៖ ែ្ េំិនអាចតៅទ្៊ីតនាេះជាេួយ្គតប់ានតទ្ប៉ា ដនតនឹងចូលរួេោេសាម រត៊ី។ 
 
VOA៖ សូេអរគ ណតោកតណំាងរាស្រសតដដ្លផ្តល់បទ្សមាា សនដ៍្ល់ VOA។ 
 
Ted Yoho៖ បាទ្សូេជប្មាបោ! 
 


