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ស្ថា នទូតអូស្រ្ស្ថា ល ី
រាជធានីភ្នំពេញ 
 

ពេចក្ាីប្រកាេេត៌មាន 
 

ស្ថា នទូតអូស្រ្ស្ថា លេីពមាោ ធការតងំេិេ័រណ៍ររូថត 
ព ើម្បរីលំកឹ្ខួរ២០ឆ្ន  ំរន្ទា រ់េីការព ោះពឆ្ន តឆ្ន ១ំ៩៩៣ ពោយអាជ្ញា ធរអ ៊ុនតក្ ់

 

 

 ដ ើម្បីរលឹំកខួបអនុស្សាវរយ៍ីដលើកទី២០ ចាប់តំងពីការដ ោះដនោ តស្សភានោ ំ១៩៩៣ម្ក 
ស្ថា នទូតអូស្រ្ស្ថា លីមានកិតាិយស្សសូ្សម្បង្ហា ញជូននូវទស្សសនីយភាពមានដ ម្ ោះថា “អ ុនតក់ 
២០នោ ំបន្ទា ប់ និង ទស្សសនៈរបស់្សប្បដទស្សអូស្រ្ស្ថា លី” ។ ដនោះគឺជាការតំងពិព័រណ៍របូថតដ ល
ថត នកោុងដពលដ លអ ុនតក់ដៅកោុងប្បដទស្សកម្ពុុជា កោុងនដន្ទះ ោះពីដខកុម្ភៈ នោ ំ១៩៩២ រហូត
 ល់ដខកញ្ញា  នោ ំ១៩៩៣ ។  

 
ពិព័រណ៍ដ លមានដ ម្ ោះថា “អ ុនតក់២០នោ ំបន្ទា ប់ និង ទស្សសនៈរបស់្សប្បដទស្ស

អូស្រ្ស្ថា លី” នឹងដាក់បង្ហា ញជូនដៅជាន់ខាងដលើននដម្តដោស៍្ស (Meta House) ដដាយមាន
ដរៀបនំពិធីទទួលដ្ញៀវដៅដពលដបើកស្សដមាភ ធដៅដវលាដមា៉ោង ១៨០០ នថៃទី២៣ ដខឧស្សភា ដៅ
ជាន់ខាងដលើននដម្តដោស៍្សផងដ រ ។ ពិព័រណ៍ដនោះនឹងប្តូវបញ្ច ប់វញិដៅនថៃទី១៤ ដខមិ្ថុន្ទ ។ 
ពិព័រណ៍ដនោះបង្ហា ញដោយដ ើញអំពីលកខណៈពិដស្សស្សននស្ថោ ន ការង្ហររបស់្សអោកថតរបូ
អូស្រ្ស្ថា លី រមួ្មានដលាក Heide Smith, Tim Page and George Gittoes ។ 

 
តម្រយៈអ ុនតក់ ស្សហគម្ន៍អនារជាតិ នដធវើការជាមួ្យគ្នោ ជាមួ្យរាជរដាា ្ិ ល 

កម្ពុុជាដនពុ ោះដៅរកវថីិស្សនាិភាព និងបដងកើត នយ៉ោងដជាគជ័យនូវកិនចប្ពម្ដប្ពៀងទីប្កងុ ៉ោ រសី្ស។ 
របូភាពដ លដាក់តំងដៅកោុងពិព័រណ៍ដនោះ បង្ហា ញដោយដ ើញនូវទិ ាភាពដផសងៗគ្នោ ននដប
ស្សកកម្មរបស់្សអ ុនតក់ រមួ្មាន ការបណាុ ោះបណ្តា លម្ន្រនាីកម្ពុុជា ការជូន ំដណើ រការប្តលប់វញិ
របស់្សជនភាស្សខះួនកម្ពុុជាពីប្ពំដ ននថ និងការប្តតួពិនិតយពលរ ាកម្ពុុជាតំរង់ជួរដ ោះដនោ តប្បជា
ធិដបតយយមួ្យ ដ លជាដលើកទីមួ្យកោុងនកជីវតិរបស់្សពួកដគ ។  
 
 មានប្បដទស្សប្បមាណជាង៤០  ននូលរមួ្នំដណកជាកងទ័ព ម្ន្រនាីសីុ្សវលិ ឬនគរ ល
 ល់អ ុនតក់ដ លមានដបស្សកកម្មជួយនំ្ទម្កនូវស្សនាិភាព និងដស្សារភាព ល់ប្បដទស្សកម្ពុុជា
តម្រយៈការឃ្ះ ដំម្ើលបទឈប់ ញ់គ្នោ  និងការបញ្ឈប់ជំនួយកងទ័ពពីខាងដប្ៅ ដរៀបនំការ
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ដ ោះដនោ តស្សភា និងដធវើការជាមួ្យគណបកសនដយ យដផសងៗគ្នោ ដ ើម្បបី្គប់ប្គងកម្ពុុជារហូត
 ល់ដពលដ ោះដនោ ត ។ ដ ោះជាអ ុនតក់ពំុសំ្សដរន ននូវរាល់ដគ្នលបំណងរបស់្សខះួន ប៉ោុដនាការ
ដ ោះដនោ តដៅនថៃទី២៣ ល់នថៃទី២៨ ដខឧស្សភា នោ ំ១៩៩៣ គឺជានិមិ្តាស្សញ្ញា មួ្យបន្ទា ប់ពីរយៈ
ដពលជាង២៥នោ ំននស្សន្រង្ហា ម្សីុ្សវលិ ។ ពលរ ាកម្ពុុជា៩០%ដ លមានសិ្សទធ  ននុោះដ ម្ ោះដនោះ
ដនោ ត និង នដៅដ ោះដនោ តដៅនថៃដ ោះដនោ ត ។ 
 
 ប្បដទស្សអូស្រ្ស្ថា លី  ននូលរមួ្យ៉ោងស្សកម្មជាមួ្យោជាញ ធរអ ុនតក់ ដដាយ ននូលរមួ្
នំដណកជាកងទ័ព នគរ លស្សហព័នធ ម្ន្រនាីម្កពីគណៈកម្មការដ ោះដនោ តអុស្រ្ស្ថា លី ម្ន្រនាីសិ្សទធ
ម្នុស្សស ។ ប្បធានអងាភាពកងទ័ពអ ុនតក់គឺ ឧតាម្ដស្សនីយ៍ឯកអូស្រ្ស្ថា លី នន ស្ថន់ ឺសុ្សន និង
មានម្ន្រនាីដយធាអូស្រ្ស្ថា លីប្បមាណជាង ១.២១៥ន្ទក់  នបំដរ ើការង្ហរកោុងប្បដទស្សកម្ពុុជាន្ទ
ស្សម័្យអ ុនតក់ ។ ការនូលរមួ្របស់្សប្បដទស្សអូស្រ្ស្ថា លីជាមួ្យអ ុនតក់  នដធវើដោយប្បដទស្ស
អូស្រ្ស្ថា លីមានតួន្ទទីនំ្ទមុ្ខដគកោុងតំដណើ រការស្សនាិភាព ដហើយដនោះជាឧ ហរណ៍មួ្យននការ 
ដបាជាញ និតារយៈដពលយូរអដងវងរបស់្សអូស្រ្ស្ថា លីកោុងការអ្ិវឌ្ឍន៍ប្បដទស្សកម្ពុុជា ។ ដហើយការ 
ដបាជាញ និតាដនោះ នបនារហូតម្ក ល់ស្សពវនថៃតម្ទំរង់កម្មវធីិស្សហប្បតិបតាិការអ្ិវឌ្ឍន៍របស់្ស
អូស្រ្ស្ថា លី  ូនជា កិនចស្សហប្បតិបតាិការដ លមានជាបនាបន្ទា ប់កោុងវស័ិ្សយអនុវតានាប់ ស្សនាិសុ្សខ 
និងការពារជាតិ និងកិនចស្សនាន្ទជាន់ខពុស់្សរវាងរដាា ្ិ ល និងរដាា ្ិ លរបស់្សដយើង និងកិនច
ស្សហប្បតិបតាិការកោុងដវទិកាថាោ ក់តំបន់ ។  
 
 អោកស្ថរពណ៌មាន ប្តូវ នអដញ្ជ ើញដោយនូលរមួ្កោុងពិធីស្សដមាភ ធដនោះ ។  

 

សំរាបព់តម៌ានបន្នែមសមូទាកទ់ងៈ លោក ព វ ពគោ ច (Dave Gordge)  

លេខាធកិារទ១ី និងជាអនបុ្រធានលបសកកមម 
ស្ថែ នទតូអសូ្រ្ស្ថា េី ភ្នលំពញ 

ទរូសព័ទលេខៈ ០២៣ ២១៣ ៤៧០ លេខបនា ៥០២ 
ថ្ងៃទ២ី២  ន្ខឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៣ 

 


