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សមាជិកសភាអាមេរិក មសនើច្បាបដ់ាក់ទណ្ឌ កេមេន្រ្តីរបបមោក ហ ៊ុ្ សស្ សាជាថ្ម ី

 

លោក ថិត យ ៉ូហ៉ូ (Ted YOHO) សមាជិកសភាអាលេរកិពីគណបកសសាធារណរដ្ឋ ជាតណំាងរាស្តសរប្បចរំដ្ឋ ហល័រដីា (Florida)។ Screenshot 
from Ted Yoho facebok 

 
 

លដាយ េួង ណាលរ  ត RFA 2019-01-31 
 
សមាជិកសភាអាលេរកិ បានលសនើច្បាប់ដាក់ទណឌ កេមេស្តនរីរបបលោក ហ ៊ុន សសន សាជាថមី លដាយបដ៉ូ រច្បណំងលជើងលសច្បកដី
លសនើច្បាបល់ ោះ ពីច្បាប់សរីពីប្បជាធិបលតយយកេព៊ុជាឆ្ន  ំ២០១៨ ឬ H.R. 5754 េកជាច្បាបស់ដីពីប្បជាធិបលតយយកេព៊ុជាឆ្ន  ំ
២០១៩ ឬ H.R 526 វញិ លដាយរកាទ៊ុកខ្លឹេសារលដ្ើេទងំប្ស៊ុង។ 
 
សមាជិកសភាេកពីខាងគណបកសកាន់អណំាច្ប គឺគណបកសសាធារណរដ្ឋ និង ជាតណំាងរាស្តសរប្បចរំដ្ឋ ហល័រដីា 
(Florida) លោក ថិត យ ៉ូហ៉ូ (Ted YOHO) ឲ្យអាស៊ុីលសរដី្ឹងតាេសារលអឡិច្បប្តូនិច្ប កាលពីថ្ថៃទី ២៩ សខ្ េករា ថា
លោករកីរាយ កន៊ុងការដាក់លសច្បកដីលសនើច្បាបល់នោះ សាជាថមី លដ្ើេបឲី្យសភាអាណតរថិមីលនោះ អន៊ុេ័ត។ លោកបនរថា ច្បាប់
លនោះមានសារសខំាន់ កន៊ុងការប្បឆ្ងំលៅនឹងរបបលោក ហ ៊ុន សសន សដ្លបផំ្លល ញប្បជាធិបលតយយ និង រលំោភ
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សិទធិេន៊ុសសលៅកេព៊ុជា។ 
 
លោកបញ្ជា កប់សនែេថា តាេរយៈច្បាបល់នោះ សហរដ្ឋអាលេរកិនឹងដាក់ទណឌ កេមសននកហិរញ្ញវតែ៊ុ  ច្បលំ ោះជនទងំឡាយ
ណា សដ្លបានប្បប្ពឹតរអលំពើដ្៏គួរឲ្យសអប់លខ្ពើេទងំលនោះ។ បសនែេលលើការបងកប្ទពយសេបតរិជនទងំលនោះ លោក ថិត យ ៉ូហ៉ូ 
ថាច្បាប់លនោះនឹងពប្ងឹងច្បាបរ់តឹតបតិការលធវើដ្លំណើ ររបស់អនកទងំល ោះ េកកានទឹ់កដ្អីាលេរកិ។ 
 
 យកសននកទ ំក់ទនំង ថ្នការយិាល័យតណំាងរាស្តសររបស់លោក ថិត យ ៉ូហ៉ូ គឺលោក ថ្ប្ប អិន ខាវ៊ុនិនី (Brian 
Kaveney) បានឲ្យអាស៊ុីលសរដី្ឹងកាលពីថ្ថៃទី២៩ សខ្េករាសដ្រថា តាេពិតច្បាប ់H.R 526 លនោះប្តូវបានលសនើលឡើង តាងំពី
ថ្ថៃទី១១ សខ្េករា ឆ្ន ២ំ០១៩ េកលេល ោះ។ ប ៊ុសនរ ការជ៉ូនដ្ណឹំងអពីំការទទួលច្ប៊ុោះបញ្ាី ច្បាប់លនោះ តាេនីតិវធិនីល៉ូ វការរបស់
លសមៀនរដ្ឋសភា ប្តូវការលពលលវោសេប្សបេួយ ទប្មាអំាច្បប្បកាសជានល៉ូ វការបាន លទើបដ្ណឹំងលនោះ ដ្ឹងជានល៉ូ វការលៅ
លប្កាយថ្ថៃទី១៥ សខ្េករា។ 
លសច្បកដីលសនើច្បាបស់ដីពីប្បជាធិបលតយយកេព៊ុជាលនោះ សភាអាលេរកិអន៊ុេ័តជាឯកច្បឆនទេដងរួច្បលៅលហើយកាលពីអាណតរិេ៊ុន 
កាលពីសខ្កកកដា ឆ្ន  ំ២០១៨។ ប ៊ុសនរ ប្ពឹទធសភាអាលេរកិលៅលពលល ោះ េិនមានលពលលវោប្គប់ប្ាន់ លដ្ើេបអីន៊ុេ័ត
ច្បាបល់នោះ ឲ្យទនេ់៊ុនដាច្បឆ់្ន លំ ោះ។ 
 
ខ្លឹេសារទងំប្ស៊ុងថ្នលសច្បកដីលសនើច្បាបល់នោះ គឺដាកទ់ណឌ កេមលោក ហ ៊ុន សសន និង េស្តនរីរបបលោក និងជនឯលទៀត 
សដ្លច្ប៉ូលថ្ដ្កន៊ុងការរលំោភសិទធិេន៊ុសស និង បផំ្លល ញប្បជាធិបលតយយធៃន់ធៃរលៅកេព៊ុជា។ ទណឌ កេមទងំល ោះ រួេមានពីរ
ធំៗ  គឺទីេួយ បិទទិដាឋ ការ លដាយេិនឲ្យេស្តនរី និង អនក ក់ព័នធទងំល ោះ ច្ប៉ូលទឹកដ្អីាលេរកិ និងពីរ បងកកប្ទពយសេបតរិ
ទងំអស់របស់េស្តនរី និង អនក ក់ព័នធទងំល ោះ។ 
 
លោក ថិត យ ៉ូហ៉ូ បញ្ជា ក់បសនែេថា ច្បាប់លនោះ លធវើលឡើងលដ្ើេបជួីយប្បជាពលរដ្ឋកេព៊ុជា កន៊ុងការតស ៉ូ និង ទេទរលដ្ើេប ី
ឲ្យមានប្បជាធិបលតយយពិតប្បាកដ្លៅកេព៊ុជា។ ដ្៉ូលច្បនោះលហើយលទើបសមាជិកសភាអាលេរកិ លធវើច្បាបដ់ាក់ទណឌ កេមលលើ
របបលោក ហ ៊ុន សសន លដ្ើេបបីនែយអណំាច្បផ្លដ ច្ប់ការសពវថ្ថៃ។ 
 
ប្សបលពលសដ្លខាងសភាអាលេរកិ កពំ៊ុងរកច្បណំាតក់ារដាក់ទណឌ កេមលលើរបបលោក ហ ៊ុន សសន ឲ្យបានឆ្ប់ 
សមាជិកប្ពឹទធសភាអាលេរកិឯលណាោះ ក៏កពំ៊ុងសសវងរកការដាក់ទណឌ កេមបសនែេសដ្រ។ 
 
សមាជិកប្ពឹទធសភាពីខាងគណបកសសាធារណរដ្ឋ លោក ថិត ប្គូស (Ted CRUZ) និងសមាជិកប្ពឹទធសភា េកពីខាង



គណបកសប្បជាធិបលតយយ លោក ប្គីស ឃ៉ូនស៍ (Chris COONS) កាលពីថ្ថៃទី៩ សខ្េករា បានដាក់លសច្បកដីលសនើច្បាប់
េួយ សរីពី ណិជាកេមកេព៊ុជាឆ្ន ២ំ០១៩ លដ្ើេបឲី្យរដាឋ ភិបាលសហរដ្ឋអាលេរកិពិចរណាលឡើងវញិ លលើការនដល់ការ
អន៊ុលប្ាោះពនធទ៉ូលៅ (ឬ GSP) ដ្ល់របបលោក ហ ៊ុន សសន។ ការពិចរណាលឡើងវញិលនោះ រួេមាន ការដ្កទងំប្ស៊ុង 
ពយួរ ឬកាត់បនែយការនដល់ការអន៊ុលប្ាោះពនធ សដ្លនដល់ដ្ល់កេព៊ុជា លដាយសារសតរបបលោក ហ ៊ុន សសន រលំោភសិទធិ
េន៊ុសស និងបផំ្លល ញប្បជាធិបលតយយ។ 
 
អាស៊ុីលសរ ីេិនទន់អាច្បស៊ុបំ្បតិកេមពីេស្តនរី  ំកយរបបលោក ហ ៊ុន សសន បានលៅលឡើយលទលៅលពលលនោះ។ ប ៊ុសនរ េស្តនរី
  ំកយរបបលនោះមាន ក់ គឺលោក ថ្ន ស៊ុីផ្លន ធាល ប់អោះអាងថា កេព៊ុជាេិនសាល ប់លទ លទោះមានទណឌ កេមអវីក៏លដាយ។ លោក
ថា ទណឌ កេមណាេួយេកលលើកេព៊ុជា ាម នប្បលយាជន៍លទ លប្ ោះអាលេរកិបានសតថា។ េយ ងលទៀតលោកអោះអាងថា 
កេព៊ុជាធាល ប់ភលកសរសជាតទិណឌ កេមជ៊ុទិំសប្គប់ប្ាន់លហើយ ទងំទណឌ កេមការទ៉ូត និងលសដ្ឋកិច្បច និងលពលលនោះ កេព៊ុជា
អាច្បស ៉ូប្ទនឹំងទណឌ កេមណាេួយពីសហគេន៍អនររជាតិបាន លដាយេិនប្តូវឱនកាលច្បលំ ោះបរលទសល ោះលឡើយ។ 
 
លប្កាយពីការមាល យគណបកសសលស្ត រ្ ោះជាតិ និង លរៀបច្បកំារលបាោះលឆ្ន តលដាយផ្លត់លចល របបលោក ហ ៊ុន សសន រង
ទណឌ កេមពីអនររជាតិ ក៏ប ៊ុសនរលោក ហ ៊ុន សសន លចទគណបកសសលស្ត រ្ ោះជាតិថាជាលេ លំភលើង លៅកន៊ុងការ
ដាក់ទណឌ កេមលលើរបបលនោះ។ ជាការល្លើយតប ប្បធានសរីទីគណបកស សលស្ត រ្ ោះជាត ិលោក សេ រងស៊ុ  ីថាលោក ហ ៊ុន 
សសន លៅវញិលទ សដ្ល កំេព៊ុជាលៅរកលប្ាោះថាន កល់នោះ។ សថលងលៅេ៊ុខ្អនកាបំ្ទគណបកស សលស្ត រ្ ោះជាតិ លៅអាលេរកិ 
កាលពីលពលថមីៗ លនោះ លោក សេ រងស៊ុ  ីថា លោក ហ ៊ុន សសន ជាេន៊ុសសឧតាត៖ «ហ ៊ុន សសន ចប់ឲ្យប្បជារាស្តសរសខ្មរ 
រងលប្ាោះជនួំសាត់ លដាយសារាត់ េន៊ុសសសដ្ល េំកន៉ូវលប្ាោះថាន ក់សប្មាប់អនកដ្ថ្ទ លគលៅថាេន៊ុសសច្បថ្ប្ង។ លបើ
បងបអ៉ូនរងលប្ាោះឈឺចប់ លដាយសារទណឌ កេមអនររជាតិលនោះ គឺលដាយសារ ហ ៊ុន សសន។ ហ ៊ុន សសន ឯងលធវើបាបអនក
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