
លោកជំទាវ ជូ ប ៊ុនលេង បានអនុញ្ញា តឲ្យតំណាងស្ថា នទូតសហរដ្ឋអាមេរកិប្រចបំ្រះរាជាណាចប្កកេពុជា  
ចូលជរួសមំ ះសណំាលស្សែងយល់អំរីការប្រយុទធប្រឆងំអំមរីជញួដូ្រេនុសសមៅកេពុជា 

 
(ភ្នំមរញ) កាលរីប្រឹកថ្ងៃទី០៤ ស្ែតុលា ឆន ២ំ០១៦ មៅ
ស្ថលប្រជំុអគ្គមលខាធិការដ្ឋឋ នប្រយុទធប្រឆងំ អំមរីជួញ
ដូ្រេនុសស(គ្.ជ.រ.ជ) លោកជំទាវ ជូ   ប ៊ុនលេង 
រដ្ឋមលខាធិការប្កសងួេហាថ្ទៃ និងជាអនុប្រធានអចិថ្្នៃ
យ ៍ គ្.ជ.រ.ជ បានអនុញ្ញា តឲ្យតំណាង ស្ថា នទូតសហ
រដ្ឋអាមេរកិ ប្រចបំ្រះរាជាណាចប្កកេពុជា ចូលជរួ
សំម ះសំណាល រិភាកា និងផ្លា ស់រៃូររទរិមស្ថធន៍ 
ស្សែងយល់អំរីការ ប្រយុទធប្រឆងំអំមរីជញួដូ្រេនុសស
មៅកេពុជា។ 
 ជាកិចចចរ់មទៃីេ មលាកជំទាវ រដ្ឋមលខាធិការ
ប្កសងួេហាថ្ទៃ និងជា អនុប្រធានអចិថ្្នៃយ ៍ គ្.ជ.រ.ជ 
មានប្រស្ថសន៍ស្ថែ គ្េន៍យ៉ា ងកក់មតៃ  និងបានមធែីការ
ស្ នែំាួន និងសមាសភារស្ដ្លបានអម ជ្ ីញចូលរេួ
នមរលមនះ រនៃ រ់េកខាងតំណាងស្ថា នទូតសហរដ្ឋអា
មេរកិប្រចមំៅកេពុជា មធែីការស្ នែំាួន សមាសភារតួ
នទីភារកិចចទងស្ដ្រ។ មលាកជំទាវ មានប្រស្ថសន៍
ទាក់ទងមៅនឹងសកេមភារការងារចេបងៗ និងការងារ
ប្រចថំ្ងៃររស់  គ្ ៈកមាម ធិការជាតិប្រយុទធប្រឆងំអំមរី
ជញួដូ្រេនុសសរីថ្នន ក់ជាតិ រហូតដ្ល់ថ្នន ក់មប្កាេជាតិ។ 
មលាកជំទាវ បានរស្នាេមទៀតថ្ន ការប្រយុទធប្រឆងំអំមរី
ជញួដូ្រេនុសស េិនអាចមធែីស្តមាន ក់ឯងបានមទ ប្តូវទាេ 
ទារឲ្យមានការសហការគ្នន រីប្គ្រ់េជឈដ្ឋឋ ន ប្គ្រ់ទិសទី 
រីរណាៃ ប្កសួង ស្ថា រ័នពាក់រ័នធ អងគការថ្ដ្គូ្នន និង
មានការសហការគ្នន រវាងប្រមទស និងប្រមទសមៅកនុង
តំរន់ ក៏ដូ្ចជាមៅមលីសកលមលាក មដី្េបរីេួគ្នន រងាា រ 
ទរ់ស្ថា ត់នូវអំមរីជួញដូ្រេនុសស និងការមកងប្រវ ័្ ច ទាូវ

មភ្ទមលី្សៃី និងកុមារ។ មលាកជំទាវ មានប្រស្ថសន៍
មដ្ឋយសមងេរអំរីរចនសេព័នធររស់គ្ ៈកមាម ធិការជាតិ
ប្រយុទធប្រឆងំអំមរីជញួដូ្រេនុសស រីថ្នន ក់ជាតិដ្ល់ថ្នន ក់
មប្កាេជាតិរហូតដ្ល់េូលដ្ឋឋ ន និងប្កុេការងារទាងំប្បា ំ
េយួ ស្ដ្លបានចូលរេួសហការរីរណាៃ ប្កសួង ស្ថា រ័ន
ពាក់រ័នធេយួចំនួន មយងីមានមគ្នលនមយបាយជាតិ 
និងយុទធស្ថ្សៃ ថ្នការរងាា រទរ់ស្ថា ត់អំមរីជញួដូ្រេនុសស 
មៅកេពុជា។ 

 
 េតិមលាក Ben Jamin Skinner (Visiting 
Scholar) មលាកបានសំស្ដ្ងការអរអរស្ថទរចំមពាះចំ
ណាត់ថ្នន ក់ទាក់ទងការជញួដូ្រេនុសសមៅកេពុជា ស្ដ្ល
បានទទលួនូវលទធទលលអប្រមសីរ មរីមប្រៀរមធៀរមៅនឹង
មៅកនុងតំរន់េយួចំននួ។ វាជាការចបំាច់ណាស់កនុងការ
សហការគ្នន  មដី្េបទីរ់ស្ថា ត់អំមរីជញួដូ្រេនុសស និងការ
រមំលាភ្រំពានទាូវមភ្ទមលី្សៃី និងកុមាររ៉ាុស្នៃមយងីសមងាត 
ម ញីថ្ន ការជញួដូ្រេនុសសមានការងយចុះជាលំដ្ឋរ់
គ្រួឲ្យកត់សមាគ ល់។ មដ្ឋយស្ែកមៅប្រមទសកេពុជាវញិ
បានទទលួចំណាត់ថ្នន ក់មលែរីរ ថ្នការវាយតថ្េារីសហ
រដ្ឋអាមេរកិ ស្តវាេិនទាន់បានលអមៅមែយីមយងីចង់បាន
ចំណាត់ថ្នន ក់មលែេយួ។ មលាក Ben Jamin Skinner 
បានមានេតិទាក់ទងមៅនឹងការជញួដូ្រេនុសស ឲ្យមាន
ការចូលរេួរីរណាៃ វស័ិយឯកជន អនកជំនញួ អនកមធែី
អាជីវកេមមទសងៗ ប្តូវមធែីការទាក់ទាញមដី្េបឲី្យរួកគ្នត់
ចូលរេួចំស្ ក កនុងការប្រយុទធប្រឆងំអំមរីជញួដូ្រ
េនុសស រីមប្ពាះវស័ិយឯកជន អនកមធែីអាជីវកេម អនក
ជំនញួ គឺ្ជាស្ទនកេយួយ៉ា ងសំខាន់កនុងការចូលរេួគ្នបំ្ទ
មដី្េបមីធែីការរងាា រ ទរ់ស្ថា ត់ នូវអំមរីជញួដូ្រេនុសស ការ



រមំលាភ្រំពានទាូវមភ្ទមលី្សៃី និងកុមារ ការមកងប្រវ ័្ ច
កមាា ងំរលកេមជាមដី្េ។ មលាក Ben Jamin Skinner 
មានេតិទាក់ទងមៅនឹងការមបាះមឆន ត មប្ជីសមរសីប្រធា 
នធិរតីសហរដ្ឋអាមេរកិ  នមរលខាងេុែមនះ ប្រសិន 
មរីមលាកប្សី ហុឡីារ ីគ្ានីតុន ថ្នគ្ ៈរកសប្រជាធិរមត
យយជារ់មឆន តជាប្រធានធិរតី មលាកប្សីនឹងមផ្លៃ តសំខាន់
មៅមលីការងារប្រយុទធប្រឆងំអំមរីជញួដូ្រេនុសស ជាការ 
ងារអទិភារ និងជារិមសសប្រមទសកេពុជា មលាកប្សី
ធាា រ់បានេកមធែីទសសនៈកិចចរចួេកមហយី មហយីមលាក
ប្សីធាា រ់បានជរួជាេយួជនរងមប្គ្នះ មដ្ឋយអំមរីជញួដូ្រ
េនុសសទងស្ដ្រ។ ចុងរ ច្ រ់មលាក Ben Jamin 
Skinner បានសួរសំនរួថ្ន មតីរាជរដ្ឋឋ ភិ្បាលកេពុជាមាន
មគ្នលរំ ង មផ្លៃ តមៅមលវីស័ិយឯកជន អនកវនិិមយគ្ 
អនកជំនញួ េកចូលរេួសហការកនុងការងារ ទរ់ស្ថា ត់ ការ
ប្រយុទធប្រឆងំអំមរីជញួដូ្រេនុសស ស្ដ្រមទ? 
 លោកជំទាវ ជូ ប ៊ុនលេង មានប្រស្ថសន៍
ទាក់ទងមៅនឹងការមបាះមឆន ត មប្ជីសមរសីប្រធានធិរតី
សហរដ្ឋអាមេរកិ មរីមលាកប្សី ហុឡីារ ី គ្ានីតុន ជារ់ជា
ប្រធានធិរតី ែំុ្មានការសរាយរកីរាយជាខាា ងំ េិនស្េន 
ែំុ្ជា្សៃីដូ្ចគ្នន មទស្តវាជាការពាក់រ័នធមៅនឹងេនុសសជាតិ។ 
មលាកជំទាវ មានប្រស្ថសន៍ម ា្ីយតរនឹងសំនរួររស់
មលាក Ben Jamin Skinner ថ្នរាជរដ្ឋឋ ភិ្បាលកេពុជា
មផ្លៃ តសំខាន់មៅមលីការជញួដូ្រេនុសស ស្ដ្លមានការ
ចូលរេួសហការរីរណាៃ ប្កសួង ស្ថា រ័ន និងវស័ិយឯក
ជនកនុងការជយួមប្ជាេស្ប្ជង គ្នបំ្ទកនុងការរងាា រទរ់ស្ថា ត់
អំមរីជញួដូ្រេនុសស។ រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាលកេពុជាបានមចញអនុ 
ប្កឹតយ សៃីរីការប្គ្រ់ប្គ្ងេ ឌ លកំស្ថនៃ សប្មារ់េនុសស
ចស់ គឺ្េិនប្តូវបានអនុញ្ញា តិឲ្យយុវវយ័អាយុមប្កាេដ្រ់
ប្បារីំឆន ចូំលមែយី មហយីបានមធែីកិចចសនាជាេួយ
សណាឋ គ្នរ ទៃះសំណាក់ កាឹរកំស្ថនៃ ខារា៉ា អូមែ មា៉ា សា-
មកាសជរ់ និងកស្នាងកំស្ថនៃននេយួចំននួមទៀត មៅកនុង 
ប្រះរាជាណាចប្កកេពុជា េិនអនុញ្ញា តិ ឬរងារ់ លួចលាក់
មសវាទាូវមភ្ទ អំមរីមរសាចរមលី្ សៃី និងកុមារមៅកនុង
មនះមែយី មហយីបានប្រគ្ល់ភារកិចចទាងំអស់មនះឲ្យ 
ប្កសួងមទសចរ ៍ជាអនកប្គ្រ់ប្គ្ង មនះគឺ្ជាការចូលរេួ

រីវស័ិយឯកជន។ មលាកជំទាវ បានរនៃថ្នការទរ់ស្ថា ត់
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