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សមាជិកសភាអាមេរិក នឹងមសនើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌ កេមមោក ហ ៊ុន សសន និងេន្រនតីរបបមនេះជាថ្មី 
មៅសប្តា ហ៍មន្រោយ 

 

សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរកិពីខាងគណបកសសាធារណរដ្ឋ មោក ថិត យ ៉ូហ៉ូ (Ted YOHO)(រ៉ូបមវេង) ងិង សមាជិកសភា
ពីខាងគណបកសប្បជាធិបមតយយ គឺមោក អាឡែង ែ៉ូ វ ងិហសល (Alan LOWENTHAL)(រ៉ូបសាត ាំ)  មហេសប  ករបស់តាំណាងរាស្រសតទ ាំងពីររ៉ូប 

 
 

េួង ណាមរ  ត RFA 2019-01-16 
 
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរកិ ងឹងមសនើច្បាប់ដាក់ទណឌ កេមមោក ហ  ង ឡសង ងិងេស្រងតីរបបមងេះជាថមីមទៀត 
មៅសប្តត ហ៍មប្ោយមងេះ មដ្ើេបដីាក់សមាា ធឲ្យសាត រសិទធិេង សស ងិង ប្បជាធិបមតយយមែើងវញិ ឲ្យខាងឡតប្តង។ 
 
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរកិ មោក ថិត យ ៉ូហ៉ូ (Ted YOHO) ប្ប្តប់អាស ីមសរ ីឲ្យដ្ឹងោលពីថ្ថៃទី ១៥ ឡែ េករា 
ថាោរមសនើច្បាប់ សតីពីប្បជាធិបមតយយកេា ជា មែើងវញិមងេះ គឺមាងសារៈសាំខាង់ណាស់។ 
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មសច្បកតីមសនើច្បាប់សតីពីប្បជាធិបមតយយកេា ជា ឬ H.R.5754 មងេះប្តូវប្តងអង េ័តជាឯកច្បឆងទេតងរួច្បមៅមហើយ មដាយ
សមាជិកសភាទាំងពីរគណបកស ោលពីឡែ កកកដា ឆ្ន ាំ ២០១៨។ ប  ឡងត ប្ពឹទធសភាអាមេរកិ 
េិងមាងមពលមវោប្គប់ប្ាង់ មដ្ើេបអីង វតតច្បាបម់ងេះ ឲ្យទង់េ ងដាច្បឆ់្ន ាំម េះ។មោក ថិត យ ៉ូហ៉ូ (Ted YOHO) ថា 
មសច្បកតីមសនើច្បាប់សតីពីប្បជាធិបមតយយឡដ្លងឹងដាក់មសនើមៅរដ្ឋសភាមៅអាទិតយមប្ោយមងេះ គឺមដ្ើេបពីលរដ្ឋឡែមរ <<ច្បាប់
មងេះ គឺមដ្ើេបដីាក់ទណឌ កេមមោក ហ  ង ឡសង ងិង េស្រងតី រួេទ ាំងអនកពាក់ព័ងធដ្ថ្ទមទៀត ឡដ្លប្តងច្ប៉ូលថ្ដ្បាំផ្លា ញ
ប្បជាធិបមតយយមៅកេា ជា>>។ 
 
ែាឹេសារទ ាំងប្ស ងថ្ងមសច្បកតីមសនើច្បាប់ដ្ឡដ្លមងេះ មោក ថិត យ ៉ូហ៉ូ (Ted YOHO) បញ្ជា ក់ថា ងឹងរកាទ កដ្ឡដ្ល 
មដាយែាឹេសារមដ្ើេថ្ងច្បាប់មងេះ គឺដាក់ទណឌ កេមេស្រងតីរបបមោក ហ  ង ឡសង ទ ាំងឡាយណា ឡដ្លច្ប៉ូលថ្ដ្កន ងោរ
រ ាំមោភសិទធិេង សស ងិង បាំផ្លា ញប្បជាធិបមតយយធៃង់ធៃរមៅកេា ជា។ ទណឌ កេមទ ាំងម េះរួេមាពីរធាៗំ  គឺទីេួយ បិទ
ទិដាឋ ោរ មដាយេិងឲ្យេស្រងតី ងិង អនកពាក់ព័ងធទ ាំងម េះ ច្ប៉ូលទឹកដ្ីអាមេរកិ ងិងពីរ បងកកប្ទពយសេបតតិទ ាំងអស់របស់
េស្រងតី ងិង អនកពាក់ព័ងធទ ាំងម េះ។ 
 
មោក ថិត យ ៉ូហ៉ូ (Ted YOHO) ឡដ្លជាតាំណាងរាស្រសតពីខាងគណបកសោង់អាំណាច្ប សពេថ្ថៃ 
គឺគណបកសសាធារណៈរដ្ឋ រួេជាេួយតាំណាងរាស្រសតពីខាងគណបកសប្បឆ្ ាំង គឺគណបកសប្បជាធិបមតយយ គឺមោក 
អាឡែង ែ៉ូវ ងិហសល (Alan LOWENTHAL) ឡដ្លជាអនកផ្តួច្បមផ្តើេឲ្យមាងច្បាបម់ងេះ ស ទធឡតមាងស ទិដ្ឋិងិយេែាស់ ថា
ច្បាបម់ងេះងឹងប្តូវសភា ងិង ប្ពឹទធសភាអង េ័ត មដាយាម ងជាំទស់ ឬ អល់ឡអកអេីម េះមែើយ << ែ្ ាំសងឃេឹ 100% 
ថាច្បាប់មងេះងឹងប្តូវរដ្ឋសភាយល់ប្ពេជាឯកវទងទ។ ែ្ ាំសងឃេឹ ៩៨% ថាប្ពឹទធសភាងឹងយល់ប្សបតាេសាំមណើ មងេះឡដ្រ។ 
មប្ោយេកច្បាប់មងេះ ងឹងច្ប េះហតថមលខាប្បោសឲ្យច្ប៉ូលជាធរមាង។ ដ្៉ូមច្បនេះ ែ្ ាំរ ាំពឹងថា មៅ ៦ ឡែ ឬ េួយឆ្ន ាំ េ ងោរ
មប្តេះមឆ្ន តមប្ជើសមរ ើសប្បធា ធិបតីអាមេរកិ ច្បាបម់ងេះងឹងច្ប៉ូលជាធរមាង>>។ 
 
 
ោរមប្តេះមឆ្ន តមប្ជើសមរ ើសប្បធា ធិបតីសហរដ្ឋអាមេរកិ មធេើមែើងមៅឆ្ន ាំ ២០២០។ 
 
ប្សបមពលឡដ្លសមាជិកសភាអាមេរកិ េកពីខាងគណបកសទ ាំងពីរ កាំព ងដ្ តថ្ដ្ដ្ តមជើង កន ងោរមសនើច្បាប់
ដាក់ទណឌ កេមមោក ហ  ង ឡសង ងិង េស្រងតីរបបមងេះ សមាជិកប្ពឹទធសភាអាមេរកិ ពីទ ាំងពីរគណបកសឯមណាេះឡដ្រ 
ក៏កាំព ងរ៉ូតរេះ មសនើច្បាបដ់្កោរអង មប្ាេះពងធពីរបបមោក ហ  ង ឡសង មដ្ើេបដីាក់សមាា ធឲ្យរបបមងេះ សាត រសិទធិេង សស 



ងិង ប្បជាធិបមតយយមែើងវញិឡដ្រ។ 
 
សមាជិកប្ពឹទធសភាពីខាងគណបកសសាធារណៈរដ្ឋ មោក ថិត ប្គូស (Ted CRUZ) ងិងសមាជិកប្ពឹទធសភា េកពីខាង
គណបកសប្បជាធិបមតយយ មោក ប្គីស ឃ៉ូងស៍ (Chris COONS) ោលពីថ្ថៃទី៩ ឡែេករា ប្តងដាក់មសច្បកតីមសនើច្បាប់
េួយ សតីពីពាណិជាកេមកេា ជាឆ្ន ាំ២០១៩ មដ្ើេបឲី្យរដាឋ ភិប្តលសហរដ្ឋអាមេរកិពិចារណាមែើងវញិ មលើោរផ្តល់ោរ
អង មប្ាេះពងធទ៉ូមៅ (ឬ GSP) ដ្ល់របបមោក ហ  ង ឡសង។ ោរពិចារណាមែើងវញិមងេះ រួេមាង ោរដ្កទ ាំងប្ស ង 
ពយួរ ឬោត់បងថយោរផ្តល់ោរអង មប្ាេះពងធ ឡដ្លផ្តល់ដ្ល់កេា ជា មដាយសារឡតរបបមោក ហ  ង ឡសង រ ាំមោភសិទធិ
េង សស ងិងបាំផ្លា ញប្បជាធិបមតយយ។ 
 
ទាំងមសច្បកតីមសនើច្បាប់របស់សមាជិកសភា ងិង សមាជិកប្ពឹទធសភាអាមេរកិ គឺមាងមាលមៅឡតេួយដ្៉ូច្បាន  គឺច្បង់ឲ្យ
របបមោក ហ  ង ឡសង សាត រសិទធិេង សស ងិង ប្បជាធិបមតយយមែើងវញិឲ្យខាងឡតប្តង។ 
 
មោក ថិត យ ៉ូហ៉ូ (Ted YOHO) បញ្ជា ក់ថា មសច្បកតីមសនើច្បាប់មងេះ មធេើមែើងមដ្ើេបមីវាើយតប មៅតាេសាំណ៉ូ េពររបស់
អនកងិយេប្បជាធិបមតយយ ជាពិមសសពលរដ្ឋឡែមរ ឡដ្លរងភាពអយ តតិធេ៌ មប្ោេរបបដ្ឹក ាំផ្លត ច្ប់ោររបស់មោក ហ  ង 
ឡសង <<សហគេង៍ឡែមរយ ងមប្ច្បើងមលើសល បមៅសហរដ្ឋអាមេរកិ ច្បង់ឲ្យមាងប្បជាធិបមតយយពិតប្ប្តកដ្មៅកេា ជា។ 
ពួកាត់ជាមប្ច្បើង ប្តងេកជួបែ្ ាំមៅកឡងាងមធេើោរ។ ពួកាត់ា ាំប្ទច្បាប់មងេះ មប្ពាេះាត់មជឿជាក់ថា ច្បាប់
ដាក់ទណឌ កេមមងេះ ពិតជាអាច្បជួយកេា ជា សាត រេ ែមាត់មែើងវញិប្តង។ ដ្៉ូច្បមោកដ្ឹងប្សាប់មហើយ ោរមប្តេះមឆ្ន ត
កងាងមៅ គឺជាមប្តេះមឆ្ន តឡកាងោា យ ងិង គួរឲ្យអាមា ស់ ឡដ្លមេដ្ឹក ាំផ្លត ច្ប់ោរមោក ហ  ង ឡសង រមាា យសាំមែង
ប្បឆ្ ាំង រួច្បមហើយមរៀបច្បាំមប្តេះមឆ្ន ត មដាយាម ងបកសប្បឆ្ ាំង។ មប្ោយមប្តេះមឆ្ន តរួច្ប  មោក ហ  ង ឡសង ឡបរ
ជាបងទង់ឥរយិបទ ច្បងម់បើកច្បាំហរមសរភីាពវញិែាេះ។ ប  ឡងត ជិតដ្ល់មប្តេះមឆ្ន តមទៀត ាត់មធេើដ្ឡដ្លមទៀត។ មោក ហ  ង 
ឡសង ោង់អាំណាច្បតាាំងពីឆ្ន ាំ ១៩៨៥ ប  ឡងត មបើមេើលកប្េិតជីវភាពប្បជាពលរដ្ឋឡែមរវញិ មៅឡតរកប្ប្តក់ច្បាំណ៉ូ ល
ប្តងទបជាងមគ កន ងច្បាំមណាេពលរដ្ឋប្ប្តក់ច្បាំណ៉ូ លទបមៅមលើពិភពមោក។ មងេះគឺមដាយសារឡតមោក ហ  ង ឡសង 
ាត់ែេល់ឡតប គគល ហ  ង ឡសង េិងែេល់ពីប្បជាពលរដ្ឋឡែមរទ៉ូមៅមទ។ ឥែ៉ូវាត់ោា យជាក៉ូងជឹងរបស់ច្បិងមទៀត។ ឲ្យ
ឡតច្បិងឲ្យមធេើអេី ាត់មធេើតាេហនឹង។ គួរឲ្យអងិចាា ណាស់!>>។ 
 
ប្សបមពលឡដ្លសហគេង៍អងតរជាតិ កាំព ងរ៉ូតរេះដាក់ទណឌ កេមរបបមោក ហ  ង ឡសង មោក ហ  ង ឡសង ងិង 
េស្រងតីរបបមងេះ អួតអាងថា កេា ជាេិងសាា ប់មទ មទេះមាងទណឌ កេមមងេះក៏មដាយ។ េស្រងតី ាំពាកយរបបមោក ហ  ង ឡសង 
គឺមោក ថ្ផ្ ស ីផ្លង ប្បតិកេមមៅងឹងច្បាបដ់ាក់ទណឌ កេមមងេះ ថាទណឌ កេមណាេួយេកមលើកេា ជា ាម ងប្បមយជង៍មទ 



មប្ពាេះអាមេរកិប្តងឡតថា។ េយ ងមទៀតមោកអេះអាង ថាកេា ជាធាា ប់ភាកសរសជាតិទណឌ កេមជ ាំទិសប្គប់ប្ាង់មហើយ 
ទ ាំងទណឌ កេមោរទ៉ូត ងិង មសដ្ឋកិច្បា ងិង មពលមងេះកេា ជាអាច្បស ៉ូប្ទ ាំងឹងទណឌ កេមណាេួយពី
សហគេង៍អងតរជាតិប្តង មដាយេិងប្តូវឱងកាលច្បាំមពាេះបរមទសម េះមែើយ << ប្តទ! 
េិងឡដ្លមាងប្បសិទធភាពសអីផ្ង! មងេះមបើតាេមយើងមឃើញ ពីមប្ពាេះអាមេរោិ ាំង ឡតងឡតកបត់ង៉ូវោរសងយរបស់ែាួង 
មដាយមយើងមាងប្បវតតិសាស្រសត ដ្៏ជ៉ូរច្បត់ជាេួយសហរដ្ឋអាមេរកិ ឡដ្លរត់មចាលមយើងកន ងឆ្ន ាំ ១៩៧៥។ 
រហ៉ូតេកដ្ល់មពលមងេះ មយើងមៅេិងទង់មឃើញអាំពីស វងទៈរបស់អាមេរកិ កន ងោរទទួលសាគ ល់សិទធិសេ័យសមប្េច្ប
របស់កេា ជាឡដ្រ>>។ 
 
មោក ថ្ផ្ ស ីផ្លង អេះអាងបឡងថេមទៀតថា ោរេិងសាត រសិទធិេង សស ងិង ប្បជាធិបមតយយតាេសមាា ធអងតរជាតិមងេះ 
គឺកេា ជាមធេើតាេសាំណ៉ូ េពរពលរដ្ឋឡែមរ ឡដ្លមប្តេះមឆ្ន តឲ្យគណបកសប្បជាជងកេា ជា។ 
 
មទេះបីេស្រងតីរបបមោក ហ  ង ឡសង ងិង មោក ហ  ង ឡសង ផ្លទ ល់អេះអាងថាកេា ជាកាំព ងមប្តៀេែាួងទប់ទល់ងឹងោរ
ដាក់ទណឌ កេមណាេួយ មដាយេិងច្ប េះញ េប្ពេមធេើតាេសាំណ៉ូ េពររបស់សហគេង៍អងតរជាតិ មរឿងសាត រសិទធិេង សស 
ងិង ប្បជាធិបមតយយមងេះមែើងវញិក៏មដាយ េជឈដាឋ ងទ៉ូមៅឡដ្លឈឺឆ្អ លអាំពីកេា ជា ថាជមប្េើសមផ្គើង
ដាក់សមាា ធអងតរជាតិមងេះ េិងអាច្បជួយអេីប្តងដ្ល់កេា ជាម េះមែើយ។ 
 
កន ងសាថ ងភាពឡបបមងេះ ទ ាំងអនកវភិាគ អនកឃ្ា ាំមេើលកិច្បាោរសងគេ េស្រងតីសិទធិេង សស ងិងេស្រងតីអងគោរសងគេស ីវលិ 
ស ទធឡតយល់មឃើញថា ដ្ាំមណាេះប្សាយឡដ្លសេប្សប មដ្ើេបមីធេើឲ្យមសដ្ឋកិច្បាកេា ជារងឹមាាំ គឺសាា រសិទធិេង សស ងិង
ប្បជាធិបមតយយមែើងវញិ មដ្ើេបបីម ា្ ៀសទណឌ កេមទ ាំងមងេះ មហើយមបើមាងទណឌ កេមឡេង មោក ហ  ង ឡសង 
គឺជាអនកទទួលែ សប្តូវ ច្បាំមពាេះេ ែប្បវតតិសាស្រសត ថ្ងោរដ្ឹក ាំប្បមទសមងេះ ឲ្យរងទណឌ កេមឡដ្លអាច្បមច្បៀសវាងប្តង
ឡបបមងេះ៕ 
 


