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សមាជិកសភាអាមេរកិ ផ្ត ាំមៅមោក ហ ៊ុន សសន ក៊ុាំចាំបាច់ឌឺឲ្យប្រញារ់រង្កកប្រព្យ

សេបត្ត ិ មប្រោះថ្ងៃម ោះ គង្់សត្េកដល់ 

 
(មវេង្) មោក យករដឋេន្តនត  ីហ ៊ុន សសន និង្ (ស្ដ ាំ) មោក ងិត្ យ ៉ូ ហ៉ូ  (Ted Yoho) ត្ាំណាង្រាន្តសត ពី្ខាង្គណរកសស្ធារណរដឋប្រចាំរដឋហ្ ល័ររដីា (Florida) និង្ជាប្រធាន

អន៊ុគណៈកមាា ធិការកិចចការររមរសររួលរនទ ុកកិចចការ ត្ាំរន់អាស៊ុបីា ស៊ុហីេ ិក។ 

 

មដាយ េួង្ ណាមរ៉េត្ 

2019-08-10 

ថ្មីៗន េះ ជ ជាតិអានេរកិម្នា ក់ ដែលជាអតីតនេធាវកីារពារកដនីោក ហ ៊ុ  ម្ន៉ា ដែត ត្តូវបា សារព័ត៌ម្ន  the Florida Daily ែកត្រងេ់តិ 
ច៊ុេះផ្សាយកា៊ុងទព័ំរេតិេិតតអាកអា  រេិះគ ត់ណំាងរាស្តរតរហរែឋអានេរកិ ដែលន្វើចាបដ់ាក់ទែឌ កេមេស្ត តីរបបនោក ហ ៊ុ  ដរ ។ នោក 
ត្គីរតូនហវ ើ ដប នរេះរ៍ (Christopher Beres) អេះអាង ការពារចណំាតក់ាររបបនោក ហ ៊ុ  ដរ  ដែលបស្តរា បបកសត្បឆងំ  ិងថា ចាប់
ដាក់ទែឌ កេម េស្ត តីរបបនោក ហ ៊ុ  ដរ  ន្វើន ើងនដាយរម្នជិករភាេួយត្កុេ ដែលម្ន នោសាគតិ គឺនរចកដីលនេអៀងនត្ពាេះរអបន់ោក 
ហ ៊ុ  ដរ  ដតប៉ា៊ុនណាណ េះ។ ប៉ា៊ុដ ត តណំាងរាស្តរតអានេរកិ ដែលនរាើចាបន់ េះថា ចាបន់ េះន្វើន ើង រេត្របតាេរភាពការែ៍ពិត នៅកេព៊ុជា  ិង 
តាេនោលការែ៍ត្រោញ់ត្បជា្ិបនតយយរបរ់អានេរកិ។ 

ន េះជាបទរម្នា រ រ៍បរ់នោក េួង ណានរ ៉ាត ជាេួយរម្នជិករភាអានេរកិនោក ថិ្ត យ៉ាូហូ ជ៊ុវំញិនរឿងន េះ ែូចតនៅ៖ 

េួង ណានរ ៉ាត៖ នោក Christopher Beres នោទថា ចាបដ់ាក់ទែឌ កេមេស្ត តីរបបនោក ហ ៊ុ  ដរ  ដែលនោកបា នរាើន ើង  ិងនទើបដតរភា
ជា ោ់បអ ៊ុេ័តរួចន េះ គឺន្វើខូចត្បនោជ យ៍៊ុទធសាស្តរតអានេរកិ។ នតើនោកយល់ត្របការនលើកន ើងន េះ ដែរឬនទ? 

ថិ្ត យ៉ាូហូ៖ អតោ់ល់ដតនសាេះ!  រណាក៏នដាយ ឱ្យដតតាេដា សាវតាររបរ់នោក ត្គីរតូនហវ ើ ដប នរ ៉ាេះរ៍ (Christopher Beres)  ឹងែឹងភាា េថា 
ោត់ជា រណា បា ជាររនររអតថបទោតំ្ទអនំពើរនំោភរិទធិេ ៊ុរស  ិងត្បជា្ិបនតយយ្ង ់្ ងររបរ់របបនោក ហ ៊ុ  ដរ  ដបបន េះ។ 



េួង ណានរ ៉ាត៖ ជាការពិតណារ់នោក Christopher Beres ធាា ប់ន្វើជានេធាវឱី្យនោក ហ ៊ុ  ម្ន៉ា ដែត ដែលជាកូ ត្បុរចបងរបរ់នោក ហ ៊ុ  
ដរ ។ នដាយសារដតោត់កា ់នជើងរបបនោក ហ ៊ុ  ដរ  ន េះឯងនហើយ នទើបនោកថា រម្នជិករភាអានេរកិ េិ បា អន ជ្ើញនោកឱ្យេក
ន្វើរកខីកេមការពាររបបនោក ហ ៊ុ  ដរ  កា៊ុងរវនាការរបរ់គែៈកម្នម ្ិការកិចចការបរនទររបរ់រែឋរភា េ៊ុ  ឹងអ ៊ុេត័ចាប់ន េះ។ នតើ
នោកតបោ៉ា ងនេ៉ាចដែរ ចនំពាេះនរឿងន េះ? 

ថិ្ត យ៉ាូហូ៖ នតើគែៈកម្នម ្ិការកិចចការបរនទររបរ់រភា ម្ន នរឿងអវដីែលត្តូវទ៊ុកចិតតនោក Christopher Beres ឱ្យេកន្វើរកខីកេមកា៊ុងនរឿង
ន េះននាេះ? ោត់េិ ដេ ជាអាកជនំាញដផ្សាកកិចចការបរនទរននាេះន ើយ។ ោត់ត្ោ ់ដតជានេធាវេួីយរូប ដែលការពារេស្ត តីរបបនោក ហ ៊ុ  ដរ  
ដែលរនំោភរិទធិេ ៊ុរសដតប៉ា៊ុនណាណ េះ។ ែូនចាេះ ខ្៊ុ េិំ ោតទ់៊ុកោត់ជាអាកជនំាញអវីននាេះន ើយ។ 

េួង ណានរ ៉ាត៖ នោេះោតេិ់ ដេ ជាអាកជនំាញ នរឿងរិទធិេ ៊ុរស  ិងត្បជា្ិបនតយយកពិ៏តដេ  ដតោត់អេះអាងថា ការោប់ខាួ នោក កឹេ រ៊ុខា 
 ិងរម្នា យគែបកសរនស្តររ េះជាតិ គឺជានរឿងត្តឹេត្តូវ។ នតើនោកយល់ោ៉ា ងនេ៉ាចដែរនរឿងន េះ? 

ថិ្ត យ៉ាូហូ៖ ខ្៊ុគួំរដតរួរនៅោតវ់ញិ ថា នតើកេព៊ុជានត្កាេការែឹកនារំបរ់នោក ហ ៊ុ  ដរ  ម្ន ត្បជា្ិបនតយយ តាេកិចចត្ពេនត្ពៀងរ តិភាព
ទីត្កុងបា៉ា ររី នហើយឬនៅ? នតើោត់ែឹងថា រពវថ្ថ្ងត្បជា្ិបនតយយ នៅកេព៊ុជា គឺត្ោ ់ដតជាត្រនម្នលដតប៉ា៊ុនណាណ េះ? ោតម់្ន យកដភាកនេើលនទ 
ដែលកា៊ុងរបបន េះ ត្បជាពលរែឋដខមរ រងការគរំាេកដំហងឥតត្សាកត្សា ត តណំាងរាស្តរតបកសត្បឆងំ ត្តូវនគវាយែតំ្ចធំាក់ ោបេ់ស្ត តីបកសត្បឆងំ
ដាកព់ ធនាោរ បិទត្បព័ ធផ្សសពវផ្សាយឯករាជយ បនែដ ញអងរការរងរេរ៊ុីវលិ  ិង រម្នា យគែបកសរនស្តររ េះជាតិ? ការបពំា អរ់ោងំន េះ 
នកើតម្ន ន ើងជាក់ដរដងនៅកេព៊ុជា ោត់ម្ន នេើលន ើញនទ? នតើោត់នជឿថា ការនបាេះនឆា ត េួយអាចត្បត្ពឹតតនៅនដាយនររ ីត្តឹេត្តូវ  ិង
យ៊ុតតិ្េ៌ រួចដែរឬនទ កា៊ុងសាថ  ភាពដបបន េះ? ររ៊ុបនរចកដីេក នោក Christopher Beres ន្វើន េះ គឺត្ោ ់ដតការពាររបបនសាម កនត្ោគេួយ
ដតប៉ា៊ុនណាណ េះ។ ខ្៊ុ េិំ ែឹងថា ោតប់ា ត្បាក់ប៉ា៊ុនាម   ពីការត្បឹងដត្បងការពាររបបនោក ហ ៊ុ  ដរ  ដបបន េះននាេះនទ។ ប៉ា៊ុដ ត ខ្៊ុ នំជឿជាកថ់ា ោត់
រកល៊ុយបា  នដាយន្វើោ៉ា ងែូនចាេះ។ ចនំពាេះខ្៊ុ វំញិ ខ្៊ុ នំ្វើែូចោត់េិ នកើតនទ។ 

េួង ណានរ ៉ាត៖ នត្កាយចាបដ់ាក់ទែឌ កេមរបបនោក ហ ៊ុ  ដរ  ត្តូវបា ប ជ្ូ  ែល់ថ្ែត្ពឹទធរភា នោក ហ ៊ុ  ដរ  អ ទេះសាឱ្យអានេរកិ
ត្បញាប់ បងាកត្ទពយរេបតតិោត់  ិង ត្កុេត្គួសារោត់ឱ្យបា ឆប់ តាេដែលអាចន្វើនៅបា  នដាយេិ ោបំាច់ ោយូំរតនៅនទៀតនទ។ នតើការ
អ ទេះសារបរ់នោក ហ ៊ុ  ដរ  បរា ញពីការេិ ខាា ចទែឌ កេម ឬ នដាយសារដតនោកកពំ៊ុងត្ពួយបារេាខាា ងំកា៊ុងនរឿងន េះ? 

ថិ្ត យ៉ាូហូ៖ នោក ហ ៊ុ  ដរ  េិ ោបំាចអ់ ទេះសាខាា ងំនពកនទ។ នយើង ឹងប តែនំែើ រការ ីតិវ ិ្ ីចាបន់ េះ នៅត្ពឹទធរភា  ិងត្បធានា្ិបតី 
នែើេបចី៊ុេះហតថនលខាត្បការឱ្យនត្បើត្បារ់ជាផ្សាូ វការ។ នពលននាេះត្ទពយរេបតតោិងំប៉ា៊ុនាម   របរ់នោក ហ ៊ុ  ដរ  ត្កុេត្គួសារ  ិងេស្ត តីរបរ់ោត់ 
 ឹងត្តូវបងាក។ នយើងេិ ន្វើអវីតាេដខសញាក់  ិងការ ឹកន ើញរបរ់នោក ហ ៊ុ  ដរ  ននាេះនទ។ ត្ោ ់ដតោថំា េិ ដេ ម្ន ដតរហរែឋអានេរកិ
នទ ដែលឈឺឆអ លនរឿងដខមរន េះ រហភាពអឺរ ៉ា៊ុបក៏រកន ើញការត្បត្ពឹតតិេិ ត្តឹេត្តូវរបរ់របបនោក ហ ៊ុ  ដរ ដែរ គឺខ៊ុរតាងំការនរៀបចំ
នបាេះនឆា តដកាងកាា យេកនេា៉ាេះ។ នយើងែឹងនទៀតថា នោក ហ ៊ុ  ដរ  ត្តូវរ ៉ាូវោា ខាា ងំជាេួយចិ ។ ត្គួសារត្តកូលហ ៊ុ   ិងេស្ត តីត្ោក់ៗរបបន េះ 
ម្ន ត្បាក់វាល់ោ ែ៊ុោា រ រ៊ុទធដតជានរែឋីអរ់នៅនហើយ ប៉ា៊ុដ តរាស្តរតដខមរទូនៅឯនណាេះវញិ នៅដតត្កីត្ក  ិងរកត្បាក់ចែូំលបា តិចជាងនគ 
នៅនលើពិភពនោក។ 

េួង ណានរ ៉ាត៖ ប៉ា៊ុដ តការដាកទ់ែឌ កេមេស្ត តីរបបនោក ហ ៊ុ  ដរ   ឹងរតឹដតន្វើឱ្យកេព៊ុជាឯនកាពីរហគេ អ៍ តរជាតិ  ិងន្វើឱ្យរបបន េះ រយ ឹង
ពឹងចិ នែើេបជួីយ ដែលអាចខាងខាតត្បនោជ អ៍ានេរកិ ែូចនោក ត្គីរតូនហវ ើ ដប នរ ៉ាេះរ៍ ថានទអ៊ុីចឹង? 

ថិ្ត យ៉ាូហូ៖ នយើងែឹងថា ចិ បា សាងរង់េូលដាឋ  ទព័នជើងទឹកនៅកេព៊ុជា នោេះបីកេព៊ុជាត្បដកកោ៉ា ងណាកតី។ ភរត៊ុតាងន ើញជាក់ដរតងតាេ
ត្បព័ ធផ្កា យរែប ដែលបរា ញរូបភាពោងំន េះ។ ោម  រអីចដេាកនទ នត្ពាេះចិ ន្វើដតអ៊ុីចឹងឯង េិ ដេ នៅដតដខមរនទ នៅឯណាក៏អ៊ុីចឹងដែរ។ 
នោក ត្គីរតូនហវើដប នរ ៉ាេះរ៍ ថា ចាបន់ េះ រ៊ុញត្ោ កេព៊ុជា ឱ្យធាា កចូ់លកា៊ុងកណាដ ប់ថ្ែចិ  ដែលន្វើឱ្យខូចត្បនោជ ៍អានេរកិចនំែញចិ ។ ការ



នលើកន ើងដបបន េះ េិ ត្តឹេត្តូវនទ! គឺនោក ហ ៊ុ  ដរ  ខាួ ឯងនទ ដែលនត្ជើរនរ ើរនៅរែបចិ ។ អវដីែលនោក ត្គីរត៊ុនហវើ  ដប នរ ៉ាេះរ៍ េិ 
យល់ននាេះ គឺចិ កពំ៊ុងត្តួតត្តានោក ហ ៊ុ  ដរ  នៅនហើយ។ រូេក៊ុនំភាចថា នោក ហ ៊ុ  ដរ  ជាអតីតកម្នម ភិបាលជា ់ខពរ់ដខមរត្កហេ។ អវី
ដែលនោក ហ ៊ុ  ដរ  កពំ៊ុងន្វើន េះ គឺេិ ខ៊ុរពីពួក ប៉ា៊ុល ពត នទ គឺន្វើទ៊ុកខប៊ុកនេាញ  ិងបស្តរា បត្បជាពលរែឋខាួ ឯង ដែលហ  ត្បឆងំ ឹង
ការែឹកនាេិំ ត្តឹេត្តូវរបរ់ខាួ ។ ខ្៊ុរំ៊ុរួំរនៅវញិថា នតើឱ្យអានេរកិប តន្វើពាែិជជកេមជាេួយកេព៊ុជាោ៉ា ងនេ៉ាច នបើរបបនោក ហ ៊ុ  ដរ  រថិត
កា៊ុងសាថ  ភាពដបបន េះ? នបើថាចាបន់ េះ ោម  បា ការអវី នហត៊ុអវីោត់ោបំាចខ់វល់នេា៉ាេះ? ោដំតនេើលនៅ  ឹងែឹងនហើយ! គងម់្ន ថ្ថ្ងោតែឹ់ងខាួ 
ជាេិ ខា ន ើយ! 

េួង ណានរ ៉ាត៖ ច៊ុេះការឌឺរបរ់នោក ហ ៊ុ  ដរ  ឱ្យត្បញាបដ់ាក់ទែឌ កេមននាេះ នតើម្ន  ័យថា ទែឌ កេម ឹងោម  ត្បរិទធភាពែូចោតអ់េះអាង ឬ
ោ៉ា ងនេ៉ាច? 

ថិ្ត យ៉ាូហូ៖ ការែ៍ដែលនោក ហ ៊ុ  ដរ  កា ់ដតនផ្សរើ ខាា ងំ គឺលអនៅវញិនទ នត្ពាេះនយើងន ើញរបបនោក ហ ៊ុ  ដរ  កពំ៊ុងរងរម្នព ្ខាា ងំ
នហើយ នទើបោតអ់ ទេះសាែូនចាេះ។ េួយរយៈច៊ុងនត្កាយន េះ របបន េះត្បឹងត្បនវត្បវា រកអាកជួយការពាររបបន េះោ៉ា ងរនេប ើេ ដែលេិ ធាា ប់ម្ន 
ពីេ៊ុ េកននាេះនទ។ របបន េះបា ោយល៊ុយោ៉ា ងរ ធឹក នែើេបជួីលេ ៊ុរស ឱ្យតរ ូេតិ នែើេបកីារពាររបបន េះ។ នយើងន ើញោងំឯកអគររាជទូត
កេព៊ុជាត្បោរំហរែឋអានេរកិ  ិងរម្នជិកត្ពឹទធរភាត្បោរំែឋវា៉ារ៊ុី នតា  នរតត េួយរូប រ៊ុទធដតត្បឹងការពាររបបន េះ។ នហត៊ុអវីបា របបនោក 
ហ ៊ុ  ដរ  ចណំាយល៊ុយោ៉ា ងរ ធឹក នែើេបជួីយការពាររបបន េះ? នបើនោក ហ ៊ុ  ដរ  អួតអាងថា អតខ់វល់ នហត៊ុអវីោបំាច់ចណំាយល៊ុយ 
ជួលេ ៊ុរសឱ្យជួយបិទបាងំទនងវើខ៊ុរឆ្រងរបរ់ខាួ ដបបន េះ? ខ្៊ុថំានោក ហ ៊ុ  ដរ  កពំ៊ុងត្ពួយបារេាខាា ងំនរឿងន េះ។ ោត់េិ ដេ  េិ ែឹងថា 
របបោត់  ឹងរងផ្សលវបិាកខាា ងំ នដាយសារចាបន់ េះននាេះនទ។ នបើរហរែឋអានេរកិ  ិងរហភាពអឺរ ៉ា៊ុប ផ្កដ ចទ់នំាក់ទ ំងពាែិជជកេមជាេួយ
កេព៊ុជា គឺនោក ហ ៊ុ  ដរ  នៅរល់ដតចិ ប៉ា៊ុនណាណ េះ។ នបើពាែិជជកេមកេព៊ុជា ពឹងដតត្បនទរចិ េួយ នតើរងឃេឹអី? ោដំតនេើលនៅ  ឹងែឹង
នហើយ! 

េួង ណានរ ៉ាត៖ បាទ! រូេអរគ៊ុែនោក ថិ្ត យ៉ាូហូ ដែលបា ចណំាយនពល ឱ្យខ្៊ុរំម្នា រជ៊ុវំញិនរឿងន េះ! 

ថិ្ត យ៉ាូហូ៖ បាទ! រូេអរគ៊ុែ! 

 


