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អ្នកតំណាងរាស្រ ត្ អាមេរកិងំទាេទារឱ្យបញ្ឈប់ករម វ្ ើបាបអ្តីតេស្រ ត្ ីបកស

ប្បឆំង 

 

របូឯកសារ៖ លោក អ ៊ីល ៀត លអងហ្គ  (Eliot Engel) ប្បធានគណៈកម្មា ធិការកិច្ចការបរលេសននរដ្ឋសភាជាតិសហ្រដ្ឋអាលេរកិ ថ្លែងកន ុងសនន ិស៊ីេ

សារព័ត៌ម្មនលៅវិមិ្មនរដ្ឋសភាកា ព៊ីនលៃេ៊ី១៥ ថ្ែក េភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧។ (របូលត AFP) 

 

 

មេ៉្ែ  គេឹម្ង | VOA Khmer, 22 ឧ្ភា 2019 
 
 

វ៉ា ស ៊ីនលោន — អ្នកតណំាងរាស្រ្ត្ ហរដ្ឋអាមេរកិគទំ្រជហំររប្់ទ្ក្ួងការបរមរ្ដដ្លម្នើ  ្ ឱំ្យកេព ជាមគរព
លរធិទ្បជាធបិមតយ្យពហ បកសពិតទ្ាកដ្បន្ទា ប់ពីមានការមធវើរ កខប កមេនញមលើអ្តតីេស្រនតីគណបកសទ្បឆងំតាេផ្លូ វ
ត លាការនិងការស្លល បា់ត់បងជ់ីវតិ្កេមជនមាន ក់។ 
 
ទ្បតកិេមមនេះមកើតម ើងមទ្កាយ្ពីមានអ្តីតេស្រនតីថ្នន ក់េូលដ្ឋឋ នននគណបកស្មស្រ រ្ េះជាតជិាង១០០ន្ទកទ់្តូវាន
ត លាការមកាេះមៅជាបនតបន្ទា បម់ៅស្លក្ួរពាក់ព័នធនឹងការ្ងសយ័្ថ្ន ានរមំលាភស្លលដ្កីារត លាការកពូំល
ដដ្លានរលំាយ្គណបកស្មស្រ រ្ េះជាតនិិងការស្លល ប់្ កេមជនម ម្ េះរិតយ រន៉ មពលជាបម់ៅកន ងកដនលងឃ ឃំងំ
រប្់ប៉ូលិ្មេតតកពំង់ចាេ។ 
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មលាក អ្ ីមលៀត មអ្ងហរល (Eliot Engel) ទ្បធានគណៈកមាម ធិការកិច្ចការបរមរ្ននរដ្ឋ្ ភាជាតិ្ ហរដ្ឋអាមេរកិ
ាន្រម្រស្លរមៅតាេរព័ំរធវីតធរឺប្់មលាកកាលពីនងៃច្័នាថ្ន៖ 
 
«េ្ មំានការមទ្កៀេទ្កជំាខ្ល ងំមដ្ឋយ្ស្លរដតេរណភាពគួរឱ្យ្ងសយ័្រប្់មលាករិតយ រន៉ ្មាជិកននគណបកស
ទ្បឆងំ។ មនេះរនំងជាការរមំលាភអ្ណំាច្ជាងមមីរៀតមៅកន ងយ្ រធន្ទការបស្រ ា្ បរប្់មលាកហ  ន ដ្នមលើ
អ្នកនមោាយ្ទ្បឆងំ។ ទ្បមរ្កេព ជាគួរដតបញ្ចបក់ារមធវើរ កខប កមេនញខ្ងដផ្នកនមោាយ្»។ 
 
រដ្ឋឋ ភាិលកេព ជាានមបើកការបស្រ ា្ បទ្រង់ទ្ាយ្ធមំលើអ្នកដដ្លហ នរេិះគនក់ារដ្កឹន្ទជំាង៣០ឆន រំប្់មលាកន្ទយ្ក
រដ្ឋេស្រនតីហ  ន ដ្នមដ្ឋយ្ានរលំាយ្គណបកស្មស្រ រ្ េះជាតដិដ្លជាគណបកសទ្បឆងំដ្ធ៏បំផំ្ តេួយ្កាលពីច្ ង
ឆន ២ំ០១៧ មហើយ្ានហេឃតេ់ស្រនតីគណបកសមនេះច្នួំន១១៨ន្ទក់េិនឱ្យមធវើនមោាយ្រយ្ៈមពល៥ឆន ។ំ 
អ្នកស្លរព័ត៌មានឯករាជយនិងអ្ងរការ្ងរេ  ្ ីវលិេួយ្ច្នួំនានរងការមធវើរ កខប កមេនញមដ្ឋយ្មានស្លរព័ត៌មាន
ឯករាជយេលេះានបិរាវ រឬបតូ រមាច ្់ទ្គប់ទ្គងនិងទ្តូវហេេិនឱ្យផ្ាយ្មលើរលកធាត អាកា្វរិយ FM មហើយ្ថ្នន ក់ដ្ឹកន្ទ ំ
អ្ងរការ្ងរេ  ្ ីវលិ្ខំ្ន់ៗេួយ្ច្នួំនានរតច់ាកមច្ញមទ្ៅទ្បមរ្។ 
 
កាលពី្ាត ហ៍េ ន ទ្ក្ួងការបរមរ្្ហរដ្ឋអាមេរកិាន្ដេតងការរខំ្នច្ិតត«ោ៉ងខ្ល ងំ »ច្មំពាេះេរណភាពនន
មលាករិតយ រន៉ មហើយ្ានម្នើឱ្យមានការម  ្ ើបអ្មងាតឯករាជយ។ ទ្ក្ួងការបរមរ្ក៏ាន្ដេតងការទ្ពយួ្ារេភពី
ដ្មំណើ រការត លាការទ្បឆងំនឹងអ្តីតេស្រនតីបកសទ្បឆងំផ្ងដដ្រនិង  ្ឱំ្យមលើកដលងបទ្មាេនមោាយ្ទ្ពេាងំ
មដ្ឋេះដលងអ្នកមា្នមោាយ្។ 
 
អ្នកន្ទពំាកយទ្ក្ួងការបរមរ្គឺអ្នកទ្្ីMorgan Ortagus ានបញ្ជា កប់ដនែេមៅកន ងម្ច្កតដីងលងការណ៍ថ្ន៖ 
 
«មយ្ើងក៏ររូច្ឱ្យរដ្ឋឋ ភាិលកេព ជាគទំ្រលរធិទ្បជាធបិមតយ្យពហ បកសពិតទ្ាកដ្និងធាន្ទថ្ន្កេមភាពនិង
ច្ាប់រប្់េលួនទ្្បតាេកាពវកិច្ច្ ិរធិេន ្សរប្់កេព ជាមទ្កាេច្ាបអ់្នតរជាត»ិ។ 



 

អនកប្ស៊ីMorgan Ortagusអនកនាំពាកយប្កសួងការបរលេសលៅកន ុងសនន ិស៊ីេសារព័ត៌ម្មនលៅឯប្កសួងការបរលេសកា ព៊ីនលៃេ៊ី១៧ ថ្ែលេសា ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

(របូលត AP) 

 

មលាកអាឡងំ  ូវនឹ្ល អ្នកតណំាងរាស្រ្តទ្បចាេំណឌ ល៤៧ននរដ្ឋកាលីហវញ៉ដដ្លេកពីខ្ងគណបកសទ្បជាធបិមតយ្យ
ានបញ្ជា កទ់្ាបវ់អូី្មអ្តាេស្លរមអ្ ិកទ្តូនិកដដ្រថ្ន៖ 
 
«ន្ទយ្ករដ្ឋេស្រនតីហ  ន ដ្ននិងរបបរប្់គតប់នតមទ្បើកណាត ប់នដ្ដដ្កផ្តត ច្ក់ារនិងរមំលាភ្ិរធិម្រភីាពពលរដ្ឋកេព ជា។ 
មយ្ើងេិនទ្តូវភលមីភលើតាេមរ។ មយ្ើងេិនទ្តូវឱ្យពួកមគរខំ្នានមរ។ មាេះបជីាគតនិ់ោយ្អ្វីកម៏ដ្ឋយ្ កទ៏្ពឹតតិការណ៍
ន្ទមពលងមីៗ មនេះប ា្ ញោ៉ងច្ា្់ថ្ន គតគ់ម នមច្តន្ទឱ្យមានរបបទ្បជាធិបមតយ្យពហ បកសមៅកេព ជាមរ។ មច្តន្ទដតេួយ្
គតរ់ប្់គតគ់ឺបនតកានអ់្ណំាច្និងទ្គប់ទ្គង»។ 
 
មលាក ូវនឹ្ល ថ្នរដ្ឋ្ ភា្ហរដ្ឋអាមេរកិនឹងចាតក់ារឱ្យានមលឿនមលើករណីទ្បមរ្កេព ជា។ 
 
មលាកានបដនែេមរៀតថ្ន៖ 
 
«រដ្ឋ្ ភារប្់្ហរដ្ឋអាមេរកិទ្តូវដតចាត់វធិានការមៅេ េឱ្យានឆប់រហ័្និងមានមគលមៅមទ្បើទ្ា្់ឥរធិពល
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ាងំទ្  ្ងរប្់រដ្ឋឋ ភាិល្ហរដ្ឋអាមេរកិទ្បឆងំនឹងមលាកហ  ន ដ្នមៅេ នមពលគតប់ផំ្តល ញាងំទ្  ្ងនូវលរធភាពន្ទ ំ
យ្កទ្បមរ្កេព ជាេកកានល់រធិទ្បជាធបិមតយ្យវញិ»។ 

 

របូឯកសារ៖ សម្មជិកសភាលោក Alan Lowenthal ននគណបកសប្បជាធិបលតយ្យេកព៊ីរដ្ឋ California ថ្លែងលៅឯសិនការសាធារណៈេួយ្របស់អន 

គណៈកេាការេេួ បនទ ុកតាំបន់អាស ៊ីប៉ា ស ៊ីហ្វ ិកននគណៈកេាការការបរលេស។ (លប្សង  កខ ិណា/VOA) 

 

្មាជកិរដ្ឋ្ ភា្ហរដ្ឋអាមេរកិដដ្លេកាងំពីរគណបកសានម្នើម្ច្កតមី្នើច្ាបច់្នួំនពីរគឺ«ច្ាប់្ តីពីលរធិ
ទ្បជាធិបមតយ្យកេព ជា » និង«ច្ាប់្ តីពីពាណិជាកេមកេព ជា » មដ្ើេបដី្ឋករ់ណឌ កេមម្ដ្ឋកិច្ចនិងបងាកទ្រពយ្េបតតេិស្រនតី
េួយ្ច្នួំនននរដ្ឋឋ ភិាលកេព ជានិងជនាងំឡយ្ណាដដ្លចូ្លរួេរមំលាភ្ិរធិេន ្សនិងលរធិទ្បជាធិបមតយ្យ។ រឯី
្មាជកិទ្ពឹរធ្ ភា្ហរដ្ឋអាមេរកិដដ្លតណំាងឱ្យគណបកសាងំពីរដដ្រក៏ានម្នើម ើងនូវ«ច្ាប់្តីពីពាណិជាកេម
កេព ជា » មដ្ើេបមី ើ្មរ ើឋានៈអ្ន មទ្គេះពនធរូមៅ (GSP) ដដ្លកេព ជាន្ទរំនិំញេួយ្ច្នួំនចូ្ល្ហរដ្ឋអាមេរកិមដ្ឋយ្
រួច្ពនធ។ 
 
រហូតេកដ្ល់មពលមនេះ ម្ច្កតមី្នើ«ច្ាប់្ តីពីលរធិទ្បជាធបិមតយ្យកេព ជា »ទ្តូវានគណៈកមាម ធកិារកិច្ចការបរមរ្
អ្ន េ័តរួច្រាល់មហើយ្កាលពីមដ្ើេដេមេស្លនិងរង់ចាដំត្ភាមពញអ្ងរអ្ន េត័ប៉ មណាណ េះេ ននឹងបញ្ាូ នបនតមៅ
ទ្ពឹរធ្ ភា។ 
 
មលាកប៉ ន មៅរ ីអ្គរមលខ្ធកិារននគណបកស្មស្រ រ្ េះជាតមិទ្ៅទ្បមរ្ានចាតរ់ កថ្នជហំររួេគន រវាងទ្ក្ួង
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ការបរមរ្្ហរដ្ឋអាមេរកិនិងគណៈកមាម ធកិារកិច្ចការទ្បមរ្ននរដ្ឋ្ ភាជាតដិដ្លទ្គបទ់្គងមដ្ឋយ្គណបកស
ទ្បជាធិបមតយ្យគជឺាដ្ណឹំងលអេួយ្មហើយ្មលាករពឹំងថ្ននឹងមានការមច្ញម្ច្កតដីងលងការណ៍ប ា្ ញជហំរ
ជាបនតបន្ទា បម់រៀតមដ្ើេបមីលើករឹកច្ិតតដ្ល់អ្នកត  ្ូមដ្ើេបលីរធិទ្បជាធិបមតយ្យមៅកន ងទ្បមរ្កេព ជា។ 
 
មលាកានបដនែេថ្ន៖ 
 
«អី្ច្ឹងមានន័យ្ថ្នអ្វីាងំអ្្់ដដ្លហ  ន ដ្នកពំ ងដតមធវើ ការបផំ្តល ញលរធិទ្បជាធិបមតយ្យ ក៏ដូ្ច្ជាការបស្រ ា្ បឬក៏
កមេចច្រច្ន្ទ្េព័នធរប្់គណបកស្មស្រ រ្ េះជាតមិៅកេព ជាតាេរយ្ៈការមទ្បើទ្បព័នធត លាការនមោាយ្ ជា
ឧាយ្កល ជាឧបករណ៍នមោាយ្កន ងការកមេចច្គណបកស្មស្រ រ្ េះជាតដិដ្លជាគណបកសទ្បជាធិបមតយ្យមហើយ្
មានការរ កច្ិតតពីទ្បជាពលរដ្ឋដតេួយ្កន ងទ្បមរ្កេព ជាមនេះគទឺ្តូវានបកអាទ្កាតនិងេិនររួលានការគទំ្រពី
្ហគេនអ៍្នតរជាតមិហើយ្ជាបនតបន្ទា បម់នេះេ្ ំ្ ងឃេឹថ្ននឹងមានម្ច្កតទី្បកា្មថ្នា លមា្ខ្ល ងំបដនែេមរៀត»។ 
 
ច្ណំាតក់ារដ្រ៏ាលដ្ឋលរប្់ត លាការកេព ជាកា៏នមធវើឱ្យអ្នករាយ្ការណ៍ពិម្្រប្់អ្ងរការ្ហទ្បជាជាតរិរួល
បនា ក្ិរធិេន ្សមៅកេព ជា្ដេតងការទ្ពួយ្ារេភផ្ងដដ្រ។ 
 
មលាកប៉ ន មៅរកី៏ានម្នើឱ្យពលរដ្ឋកេព ជាដដ្លមៅមទ្ៅទ្បមរ្និងកន ងទ្បមរ្មទ្តៀេេលួនររួលស្លវ គេនម៍លាក្េ 
រងស  ីទ្បធាន្តីរីគណបកសដដ្លមានគមទ្មាងវលិទ្ត បម់ៅទ្បមរ្កេព ជាវញិមៅឆន ២ំ០១៩មនេះមដ្ើេបបីញ្ចបក់ាររ្់
មៅនិរមរ្េលួនមទ្ៅទ្បមរ្មហើយ្ជួយ្ស្លត រលរធិទ្បជាធិបមតយ្យនិងរបក់ ឱំ្យទ្បមរ្កេព ជាធាល កម់ៅមទ្កាេឥរធិពល
ាងំទ្  ្ងរប្់េហអ្ណំាច្ច្ិន៕ 
 


