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សមាជិកសភាអាមេរកិ បញ្ជា ក់ជាថ្មីថា ទណ្ឌ កេមម ើេន្រ ត្ ីរបបម ក ហ ៊ុ្ សស្ 

គឺម ើេបីស្តត រប្បជាធិបមេយ្យ ្ិង សិទធិេ្៊ុសសសប្មាប់ទាំងអស់គ្នា  

 
សមាជិកសភាអាមេរកិម ក សទ ីវ សែប៊ុប្េ (Steve Chabot)(របូមែេង) ្ិងម ក អាសែ្ ែូវ ៉ិ្សស  (Alan Lowenthal)(របូស្តត ាំ)ជា

សហប្បធា្ប្កេុគ្នាំប្ទកេព ុជាមៅកន ុងរ ឋសភាអាមេរកិ (the Congressional Cambodia Caucus) 

 

េួង ណាមរ េ 

2019-08-11 

សមាជិកសភាអាមេរកិ ថ្លែងការណ៍រួេគ្នា  មៅសប្តា ហ៍ម េះ បញ្ជា ក់ជាលមីម ៀតថា  ណឌ កេមម ើេន្រ ាីរបបមោក ហ ៊ុ  ថ្ស  
គឺម ើេបសី្តា រប្បជាធិបមតយ្យ  ិង សិ ធិេ ៊ុសសសប្មាប់ទ ាំងអស់គ្នា ។ 

មោក អាថ្ែ  ែូវ៊ុ ិសស  (Alan Lowenthal) ពីខាងគណបកសប្បឆ ាំង  ិងមោក សទីវ ថ្ែប៊ុប្ត (Steve Chabot) ពីខាងគណបកសកា ់អាំណាច 
ផ្ា ់មសចកាីថ្លែងការណ៍ម េះ េកអាស៊ុីមសរតីាេស្តរមអែិចប្តូ ិក មោយ្សងកត់ធង ់ថា ប្បជាព រ ឋថ្មមរទ ាំងអស់ ប្តូវថ្ត
មា សិ ធិសមប្េចមជាគវាសនា អនាគត មោប្តយ្ប្ស៊ុកម សរបស់មែួ  មោយ្មែួ ឯង មហើយ្ការសមប្េចម េះ ប្តូវមធវើមែើងតាេរយ្ៈការ
មប្តេះមឆា ត េួយ្ថ្  មសរ ីប្តឹេប្តូវ  ិង យ្៊ុតាិធេ៌។ 

ជាអក៊ុស  ប្បជាព រ ឋថ្មមរ េិ   ួ ប្ត ការមប្តេះមឆា ត មោយ្មសរ ីប្តូវប្តូវ  ិង យ្៊ុតាិធេ ៌មនាេះម  មោយ្ស្តរ
កា មា៉ា ស៊ុី  ឹកនា ាំបកសកា ់អាំណាចថ្បបក៊ុេម៊ុ  ិសា ន របបមោក ហ ៊ុ  ថ្ស  ថ្  មា េន្រ ាីមស្តម េះសម័ប្គបកសម េះ មៅកា៊ុងជួរេន្រ ាីត៊ុោការជាតិ
ផ្ង ប្ត រួេគ្នា រមាែ យ្គណបកសសមន្រ រ្ េះជាតិ  ិង មរៀបចាំការមប្តេះមឆា តថ្កែងកាែ យ្េួយ្ ថ្  ផាតម់ោ បកសប្បឆ ាំងថ្តេួយ្គត់ 
ថ្  មា អាស ៈកា៊ុងរ ឋសភា។ 

តាំណាងរាន្រសាទ ាំងពីរ ប ាម ៀតថា ឧបសគរធាំបាំផ្៊ុត ថ្  ព រ ឋថ្មមរេិ អាចសមប្េចមជាគវាសនាមែួ  មោយ្មែួ ឯងប្ត ម េះ គឺមោយ្ស្តរ
ថ្តរមបៀប ឹកនា ាំថ្បបផាា ច់ការរបស់មោក ហ ៊ុ  ថ្ស  ថ្  ប ាប្កាញអាំណាច រហូតហ  បាំពា រ ឋធេម ៊ុញ្ញ ថ្  ជាចាបក់ាំពូ របស់កេព៊ុជា
ថ្លេម ៀតផ្ង។ 



មសចកាីថ្លែងការណ៍ ថ្   បថ្ ែេថា ចាបស់ាីពីប្បជាធិបមតយ្យកេព៊ុជា ឆា ាំ ២០១៩ គឺជាកិចចមិតមាំប្បឹងថ្ប្បងេួយ្ ម ើេបមីធវើឲ្យោ៉ា ង
ណាោក់េន្រ ាីរបបមោក ហ ៊ុ  ថ្ស  រួេទ ាំងមោក ហ ៊ុ  ថ្ស  ផ្ងឲ្យ  ួ ម៊ុសប្តូវ ចាំមពាេះការរ ាំមោភសិ ធិេ ៊ុសស  ិង 
បាំផាែ ញប្បជាធិបមតយ្យមៅកេព៊ុជា។ 

មោក អាថ្ែ  ែូវ៊ុ ិសស  (Alan Lowenthal)  ិង មោក សទីវ ថ្ែប៊ុប្ត (Steve Chabot) ថ្  ជាសហប្បធា ប្កុេគ្ន ាំប្ កេព៊ុជា 
មៅកា៊ុងរ ឋសភាអាមេរកិ (the Congressional Cambodia Caucus)  ិង ជាអាកច៊ុេះហតែម ខាគ្នាំប្  មសចកាីមសាើចាប់
សាីពីប្បជាធិបមតយ្យកេព៊ុជាឆា ាំ ២០១៩ ឬ H.R 526 ផ្ងមនាេះ បថ្ ែេថា មគ្ន បាំណង ៏្យ្ប្សួ យ្ ់បាំផ្៊ុត របស់ចាបម់ េះ 
គឺម ើេបបី្បមោជ ៍របស់ប្បជាព រ ឋថ្មមរ ូមៅ ប្គប់ ិនាា ការ មោប្តយ្ េិ ថាបកសណាមនាេះមែើយ្។ អវីថ្  ជាមសចកាីប្ប្តថាា មៅកា៊ុងចាបម់ េះ 
គឺចងម់ ើញប្បម សកេព៊ុជា ្កមៅរកប្បព័ ធប្បជាធិបមតយ្យមសរពីហ៊ុបកស  ូចមា ថ្ចងកា៊ុងកិចចប្ពេមប្ពៀងស ាិភាព ីប្កុងប្ត៉ា រសី  ិង 
រ ឋធេម ៊ុញ្ញកេព៊ុជា។ 

មសចកាីថ្លែងការណ៍ មធវើមែើងក៏ម ើេបមីែែើយ្តបមៅ ឹងជ ជាតិអាមេរកិមាា ក់ ថ្  ជាអតីតមេធាវកីារពារកដីមោក ហ ៊ុ  មា៉ា ថ្ណត គឺមោក 
ប្គីសាូមហវ ើ ថ្ប មរេះស៍ (Christopher Beres) ថ្  លមីៗម េះ ប្ត រេិះគ ់តាំណាងរាន្រសាសហរ ឋអាមេរកិ ថ្  មធវើចាបោ់ក ់ណឌ កេមេន្រ ាីរបបមោក 
ហ ៊ុ  ថ្ស ។ មោក ប្គីសាូមហវ ើ ថ្ប មរេះស៍ (Christopher Beres) អេះអាង ការពារចាំណាត់ការរបបមោក ហ ៊ុ  ថ្ស  ថ្  បន្រ ក្ បបកសប្បឆ ាំង  ិង
ថាចាបោ់ក់ ណឌ កេមេន្រ ាីរបបមោក ហ ៊ុ  ថ្ស  មធវើមែើងមោយ្សមាជិកសភាេួយ្ប្កុេ ថ្  មា មទស្តគតិ គឺមសចកដី មេអៀងមប្ពាេះសអប់
មោក ហ ៊ុ  ថ្ស  ថ្តប៉ា៊ុមណាណ េះ។ ជាងម េះមៅម ៀត មោកថា ចាប់ម េះមធវើឲ្យមូចប្បមោជ យ៍្៊ុ ធស្តន្រសាអាមេរកិ។ 

មទេះជាោ៉ា ងម េះកាី តាំណាងរាន្រសាអាមេរកិ ថ្  មសាើចាបម់ េះថា ចាបម់ េះមធវើមែើង សេប្សបតាេសភាពការណ៍ពិត មៅកេព៊ុជា  ិង តាេ
មគ្ន ការណ៍ប្សោញ់ប្បជាធិបមតយ្យរបស់អាមេរកិ  ិង ព រ ឋថ្មមរថ្   ិយ្េប្បជាធិបមតយ្យ។ 

ចាបោ់ក់ ណឌ កេមមោក ហ ៊ុ  ថ្ស   ិងេន្រ ាីរបបមោក ថ្  មា ម ម្ េះថា ចាបប់្បជាធិបមតយ្យកេព៊ុជា ឆា ាំ២០១៩ ឬ H.R ៥២៦ 
ប្ត រ ាំកិ ផ្៊ុតពីន រ ឋសភា មៅប្ពឹ ធសភាអាមេរកិ មពា គឺភាែ េៗ មប្កាយ្ ប្តូវប្ត អ ៊ុេត័រួច កា ពីនលង ី១៦ ថ្មកកកោ។  ីតិវធីិបនាទ ប់ 
គឺគណៈកមាម ធិការប្ពឹ ធសភាម េះ  ឹងោកច់ាបម់ េះ មៅកា៊ុងរមបៀបវារៈ ម ើេបមីប្តេះមឆា តមៅកប្េិតគណៈកមាម ធិការម េះសិ  េ៊ុ  ឹងបញ្ចូ  ប ា
មៅសភាមពញអងររបស់ប្ពឹ ធសភា ម ើេបអី ៊ុេ័ត។ 

ចាប់ម េះ  ឹងោក់ ណឌ កេមមោក ហ ៊ុ  ថ្ស   ិងេន្រ ាីជា ់មពស់កា៊ុងជួររបបសពវនលង  ិងេន្រ ាីមោធា ឬកងស ាិស៊ុម ថ្  ប្ត ចូ ន កា៊ុងការ
រ ាំមោភសិ ធិេ ៊ុសស  ិងបាំផាែ ញប្បជាធិបមតយ្យធង ់ធងរមៅកេព៊ុជាមនាេះ។  ណឌ កេមទ ាំងមនាេះ រួេមា បងកកប្ ពយសេបតាិ  ិង
បិ  ិោឋ ការេន្រ ាីទ ាំងមនាេះ មោយ្េិ ឲ្យជា ់ ឹក ីអាមេរកិ។ 

ភាែ េៗមប្កាយ្សភាអាមេរកិអ ៊ុេ័តចាប់ម េះ មោក ហ ៊ុ  ថ្ស  ឌឺឱ្យអាមេរកិប្បញាប់បងកកប្ ពយសេបតាិគ្នត់  ិង ប្កុេប្គួស្តរគ្នត់ឱ្យប្ត ឆប់ 
តាេថ្  អាចមធវើមៅប្ត  មោយ្េិ ោ ាំប្តច់ ោ ាំយូ្រតមៅម ៀតមនាេះម ។ ភាែ េមនាេះថ្ រ សមាជិកសភាអាមេរកិ ថ្  ជាអាកមសាើចាប់ម េះ 
គឺមោក លិត យ្៉ាូហូ (Ted Yoho) ផាា ាំមៅមោក ហ ៊ុ  ថ្ស  ក៊ុ ាំោ ាំប្តច់ឌឺឲ្យប្បញាបប់ងកកប្ ពយសេបតាិ មប្ពាេះនលងមនាេះ គងថ់្តេក
  ់ជាក់ជាេិ ខា ៕ 

 


