ស្ថានទូតអូស្រ្ស្ថាលី
រាជធានីភ្នំពេញ



ពេចក្ាីប្រកាេេត៌មាន
ការដាក្់ត ំងេិេណ៌រង្ហាញអំេីស្ថនដៃ
ការង្ហររ ួមគ្ននដនប្ក្ុមអនក្ររាណវតាវិទាក្មពជា និង អូស្រ្ស្ថាលី
ជាឧទាហរណ៍មួយនៃការពង្រីកទំនាក់ទំៃររវារង្រជាជៃ ៃិរ ង្រជាជៃនៃង្រទទស
កមពុជា ៃិរ អូស្រ្តាលី ទៅនងៃអង្គារ ទី ៩ ខែកកកដា ទៃេះ មាៃការដាក់តំរពិពណ៌មួយទៅតរ
មៃទីរជាតិ រាជធាៃីភ្ំនទពញ ទ ើមបីរង្គាញជូៃៃូវវតថុរុ រាណខ លរកទ ើញកនុរទពលស្រតវង្ជាវរុករ

កទៅភ្ូមិសូភ្ី ទែតារនាទយមាៃជ័ យ កនុរឆ្នំ២០០៩ ៃិរ ២០១០ ទដាយង្កុមរុរាណវតថុវ ិទា
កមពុជា ៃិរ អូស្រ្តាលី ។
ពិពណ៌ខ លមាៃចំណរទជើរថា “ទ ើមកំទណើតនៃអាណាចង្ក អតីតរុទរង្រវតាិកមពុជាាៈ

សំណល់រុរាណវតថុនៃភ្ូមិសូភ្ី” ង្តូវបាៃង្រកាសទរើកទដាយ ឯកឧតាម ហម
៊ឹ ឆែម រ ឋមន្រៃាី
ង្កសួរវរបធម៌ ៃិ រ វ ិចិង្តសិលបាៈ។ ការដាក់តំរពិពណ៌ទៃេះ ទដាយមាៃការគំង្ទពីធនាគរ
ANZ Royal ៃិរ ង្កុមង្រឹកាស្រតវង្ជាវអូស្រ្តាលីនៃរដាឋភ្ិបាលអូស្រ្តាលី ទហើយពិពណ៌ទៃេះៃឹរ
រញ្ចរ់ទៅចុរខែកញ្ញា ឆ្នំ២០១៣ ។
ទោកជំទាវ អាលីេន បារ ូេ៍ (Alison Burrows) ឯកអគ្ារាជទូតអូស្រ្តាលីង្រចំកមពុជា

បាៃមាៃង្រតសៃ៍កុរពិ
ន
ធីទរើកថា

“ភ្ូមិសូភ្ីបាៃផ្ាល់ទអាយទយើរៃូវការយល់ ឹរអំពីជីវ ិត

ៃិរការតារ់ទៅកនុរយុគ្សម័យខ កទៅកមពុជាខ លជាមូលដាឋៃនាំទអាយមាៃការតរសរ់
អរារ ៃិរតំណារទអាយទមាទៃភាព ៃិរភាពទាក់ទាញររស់ង្រទទស លបីលាញមួយទៃេះ”។
កំណាយទីតំររុរាណវតថុទៃេះ ង្តូវបាៃ ឹកនាំទដាយ Dr. Dougald O’Reilly ខ លមក

ពីតកលវ ិទាល័យជាតិអូស្រ្តាលី Dr. Louise Shewan មកពី តកលវ ិទាល័យមូណាស៍នៃ

ង្រទទសអូស្រ្តាលី ៃិរ ទោក ទវឿៃ វុទីធ មកពីង្កសួរវរបធម៌ ៃិរវ ិចិ ង្តសិលបាៈ នៃង្រទទសកមពុ
ជា ។ ការដាក់តំរពិពណ៌គ្ូ សរញ្ញ
ា ក់ទអាយទ ើញៃូវង្រនពណីនៃការរញ្ុច េះតកសព ៃិរវតថុ
វរបធម៌ នៃទីតំរយុគ្សម័យខ កកនុរភ្ូមិសូភ្ី (ឆ្នំ៣០០ គ្.ស) ខ លផ្ាល់ទអាយទ ើញៃូវរទ
ពិទតធៃ៍ អតចរយមួ យកនុរជី វ ិតមៃុ សសសម័យទនាេះមុ ៃទពលករទកើតនៃអាណាចង្កអរារ។
ទោក Dougald O’Reilly ខ លជាតថរៃិកនៃអរាការឃ្ាទំ មើលរិតិកភ្ណឌផ្រទនាេះ

បាៃមាៃង្រតសៃ៍ថា

“មាៃការយល់ ឹរតិចតួចណាស់អំពីង្រទទសកមពុជានាមុៃសម័យ
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អរារ ទហើយការស្រតវង្ជាវខររទៃេះពិតជាមាៃតរាៈសំខាៃ់ណាស់” “ខតគ្ួរទអាយទតកតាយ
ខ លទីតំរមួយចំៃួៃធំកុរភ្ូ
ន
មិសូភ្ី ង្តូវបាៃទគ្លួចជី កគស់កាយទៅកនុរឆ្នំ២០០៣ ទហើយ

ទយើរង្តូវខតទធវើការយរជិតសនិទជា
ធ មួយង្កសួរវរបធម៌ ៃិ រវ ិចិង្តសិលបាៈ ទ ើ មបីទលើកសទយ
ួ ៃិ រ
អភ្ិរកសរិតិកភ្ណឌ មាៃតរាៈសំខាៃ់ទាំរទៃេះ”។

ពិពណ៌ទៃេះបាៃរង្គាញយរពិតារអំ ពីការស្រតវង្ជាវរហូតមក ល់រចចុរបៃន

ការពិៃិតយទង្គរឆ្អឹរ

ការវ ិភាគ្ជាតិគ្ីមីនៃទធេញមៃុសស

រួមមាៃ

ៃិ រការរង្គាញៃូ វការរញ្ុច េះសព

ស្រសស់តអតទដាយមាៃការតុរខតរៃូវខកវ ៍កង្ម ៃិរតបូរអង្គកំ វតថុរុ រាណៃិ រទង្គ្ឿរអលរាការ
ខ លទធវើអំពីខ កៃិរទសរាមិក។ ទោក Shewan អនកជំនាញវ ិភាគ្ជាតិគ្ីមីនៃគ្ំ ទរារទៃេះ បាៃ
មាៃង្រតសៃ៍ថា

“ទិៃនៃ័យខ លង្រមូលបាៃមកពីទង្គរឆ្អឹរតកសពអាចទធវើទអាយង្កុម

ការង្គរបាៃយល់អំពីចលនានៃមៃុសសសម័យរុទរង្រវតាិ ទដាយតរទធេញខ ល ុេះទ
ពីកុមារភាពអាចជួយការពារជាតិគ្ីមី

ើរកាល

ខ លផ្ាល់ពត៌មាៃអំពីររ ិតថៃនៃការរស់ទៅររស់

រុគ្ាលមួយកនុរជីវ ិតតំរូរររស់ពួកទគ្”។
មៃទីរពិទតធៃ៍តរធាតុខ កនៃតរមៃទីរជាតិ ខ ល ឹកនាំទដាយទោក ហួត សំណារ
បាៃជួសជុលទ

ើរវ ិញយរលអិតលអៃ់ៃូវកាំរិតតន លំខពរ ង្កវ ិល ៃិរ ករទជើ រករន

ទង្គ្ឿរចៃឆ្នំរខ លង្រមូលបាៃមកពីទីតំរអភ្ិរកស ទហើយង្តូវបាៃតាទ

ៃិរ

ើរវ ិញទដាយសមា

ជិកនៃមៃទីរពិទតធៃ៍អភ្ិរកសទសរាមិ កនៃតកលវ ិទាល័យវ ិចិ ង្តសិលបាៈង្រទទសកមពុជា ខ ល
ឹកនាំទដាយទោក ទទព សុខា។

ង្កុមការង្គរទៃេះមិៃង្តឹមខតចរ់អារមេណ៍ទៅទលើអនកស្រសុកសម័យមុៃទៅភ្ូមិសូភ្ី
រុទណាណេះទទ ខតខងមទាំរបាៃរទរកើតគ្ំទរារមួយខ លមាៃទ្េេះថា “ទរេះ ូរ៥០០” ខ លពា
បាលកុមារខ លមាៃជំរឺទរេះ ូរទៅតំរៃ់ទនាេះទដាយមិៃគ្ិតនងា ។ កុមារចំៃួៃ៥០០នាក់ទៅ
ភ្ូមិសូភ្ីង្តូវបាៃពាបាលទដាយទវជារណិ ឌ តអូ ស្រ្តាលី ៃិរកមពុជា ៃិ រៃិសសិត ។
សំ រាប់ពត៌មានបន្នែមសូមទាក់ទងៈ
ទោក ពៃវ ពគោច (Dave Gordge) អនកនាំពាកយនៃតថៃទូតអូស្រ្តាលី
ង្រចំរាជធាៃីភ្ំនទពញ
Email: dave.gordge@dfat.gov.au
ទូរស័ពទទលែាៈ ០២៣ ២១៣ ៤៧០ ទលែរៃាាៈ ៥០២
នងៃទី១០ ខែ កកកដា ឆ្នំ ២០១៣
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