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បនាទា ប់ ើ្�ុបិន្តែ៍អាពកក់ននរបបសេមារពកហមបានបញ្ចប់សៅសេមករាឆ្្ន រំ1979 ពបសទ�កម្ុជាបានសែើរមកតាម 
មាគ៌្ែ៍ពកឡុកពកលាក់សឆ្្ុះសៅរកលទ្ធិពបជាធិបសតយ្យអ�់រយៈស្លជាសពចើនទ�វត្សររ៍លួចមក អន្តរកាលមលួយ 
ពតរូវបានសរៀបចរំសឡើ្ តាមរយៈកិច្ចព្មសព្ៀ្�ន្តិភា្ទើពករ្បារ ើ�ឆ្្ន រំ1991។ �ថាិតសពកាមកិច្ចគ្រំពាររប�់ 
អ្្គការ�ហពបជាជាតិ ពគប់គណបក្សនសយាបាយបាន�សពមចចិត្តរសរៀបចរំការសបាុះសឆ្្ន តជាតិជាសលើកែរំបូ្
សៅឆ្្ន រំ1993។មាពតា41ននរែឋាធមមានុញ្ញសែលបានអនុម័តសៅឆ្្ន រំសនាុះសែរបានពបកា�ទទលួលស្្គ ល់អរំ ើ្ស�រ ើភា្
ស្រ្័ត៌មានថាជាធាតុមលួយ�រំខាន់ ក្នុ្ការធានាបាននូវលិទ្ធិពបជាធិបសតយ្យសៅកម្ុជា។សហើយវាបានែរំសណើ រ 
ការ្ិតសមន។ស្រ្័ត៌មានជាភាស្សេមារ និ្អ្់សគ្�ជាសពចើនបានសកើតមានសៅសែើមទ�វត្សរឆ៍្្ន រំ1990។

ស្ថា នើយវ៍ទិ្ុយជាសពចើនបានសរៀបចរំសវទិការ�លួរសែ៉សដាលគ្្ន  សហើយស្រ្័ត៌មានពបឆ្រ្ំ ក៏ពតរូវបានបស្កេើតសឡើ្
ផ្សែរ។

ស�រ ើភា្ពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយសហើយមានឯករាជ្យ បានក្ាយជាចរំណុចែ៏�រំខាន់សៅក្នុ្ឆ្កនសយាបាយកម្ុជា។

បែុសន្តវាបានករំណត់សដាយបាតុភូត្ិបាកសដាុះពស្យសៅថា “Hun Sen System“ ឬមានន័យថា“ពប្័ន្ធពគប់
ពគ្រប�់ហុ៊នស�ន”សែលពតរូវបានសគយកស ម្ា ុះតាមបុរ�សែលបានសធ្ើជានាយករែឋាមង្ន្តើតារ្ំ ើ្ឆ្្ន រំ1985 មក 
សហើយបរ្ហា ៉ថាគ្មា ននរណ្មា្ន ក់អាចែកគ្ត់សច៉ ើ្តរំសណ្បានសឡើយ។

គ្ត់បានពបឆ្រ្ំ រាល់ករំសណទពម្់ទារ្ំ អ�់រាប់តារ្ំ ើ្  ការសធ្ើអន្តរកមមា ការតវាែទាមទារ និ្បានបស្កេើតឲ្យ 
មាន របបផ្្ត ច់ល្ើលបា៉ខា្អរំស ើ្្ុករលលួយសែលអរំណ្ចស�ែឋាកិច្ច និ្នសយាបាយពតរូវបានពបមូលផ្តុ រំសៅក្នុ
្កណ្កេ ប់នែរប�់មនុ�្សមលួយពករមតូចសដាយគ្មា នតម្ាភា្។ជាលទ្ធផលពករមឥ�្សរជននសយាបាយមលួយចរំនលួ
នសនុះជរំទា�់យាែ ្ដាច់អហរ្កេ រចរំសពាុះគរំនិតអ្នកស្រ្័ត៌មាន  សែលច្់ស�៊ើបអស្កេតអរំ ើ្កិច្ចការរប�់្លួកសគ។

សៅក្នុ្ការសបាុះសឆ្្ន តជាតិឆ្្ន រំ2013ជ័យជម្នុះគណបក្សពបជាជនកម្ុជារប�់សលាកហុ៊ន ស�ន ពតរូវបានសគ 
ជសជកគ្្ន យាែ ្ទូលរំទូលាយសៅតាមពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយឯករាជ្យ សហើយេ្លឹមស្រនន្័ត៌មានសនាុះបានបញជាូ នត
សៅែល់ពករមបាតុករធរំៗសៅតាមែ្ផ្ូវនានាននរាជធានើភ្នរំស្៉ និ្បានអូ�បន្ាយបន្តរហូតែល់ឆ្្ន រំ 2014។ 
សដាយស្រសតបានសរៀន�ូពតយាែ ្ចបា�់ អរំ ើ្សមសរៀនអតើតកាលគលួរឱ្យព្រួយបារម្ភ សនុះរដាឋា ភិបាល គ្មា នបរំណ្
ច្់ឱ្យវបិត្តិសបបសនុះសកើតសឡើ្ ស្រជាថមាើម្ត្សទៀតសឡើយ     សហើយច្់ឲ្យ�សម្្មិនល្អទារ្ំ ឡាយបិទសៅមុន
ការសបាុះសឆ្្ន តជាតិសែលនលឹ្សធ្ើសឡើ្ សៅសេកកកេដាឆ្្ន រំ2018។

សៅក្នុ្យុទ្ធស្ង្�ដាែ៏ស្មញ្ញ សៅជាមលួយសយើ្ ឬមលួយពបឆ្រ្ំ នលឹ្សយើ្  របបមលួយសនុះបាននលឹ្ករំ្ុ្ែរំសណើ រការ 
ហាមឃាត់ រារា រ្ំ  និ្គពមាមករំសហ្ែល់ពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយឯករាជ្យទារ្ំ អ�់សែលអាចបែិស�ធមិនព្មសធ្ើ
តាមបនាទា ត់សែលសគគូ�ឲ្យសែើរ។ក្នុ្ស្លជាមលួយគ្្ន សនុះសែរ គណបក្សពបឆ្រ្ំ ែ៏ធរំជា្សគក៏ពតរូវបានហាមឃា
ត់ មិនឲ្យសធ្ើនសយាបាយសត6សេបែុសណ្្ណ ុះសៅមុនស្លសបាុះសឆ្្ន តសែលនលឹ្ចូលមកែល់។

បច្ចុប្ន្នសនុះ ពបសទ�កម្ុជាករំ្ុ្�រសៅពត្់ផ្ូវបរំសបកមលួយសែលស�រ ើភា្ស្រ្័ត៌មាន នលឹ្ពតរូវសែើរតលួនាទើ
យាែ ្�រំខាន់ជាទើបរំផុត។ 

សតើអន្តរកាលពបជាធិបសតយ្យនលឹ្អាចបន្តមានជើវតិសៅកម្ុជាសទៀតសែរឬសទ  ឬក៏កម្ុជានលឹ្លិចសៅតាមរបប 
ផ្្ត ច់ការសហើយវលិសៅរកសៅរកអតើតកាល�ផឺសារសឡើ្ វ ិ៉ ? អ្ើសែលនលឹ្សរៀបរាប់បន្តសៅសទៀតសនុះគឺជាការ 
្ិនិត្យសមើលនូវរសបៀបផសាយ្័ត៌មាន និ្ែរំណលឹ ្សៅក្នុ្ពបសទ�កម្ុជា សដាយពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយឯករាជ្យ ស្ថា
ប័នសឃា�នា្័ត៌មានរប�់គណបក្សនសយាបាយ និ្អ្នកស្រ្័ត៌មានពបជា្លរែឋា។

ដានើស ែ៉ល បា�្តស្ដា ែ / Daniel Bastard
ពបធានការយិាល័យបាែ �ុើហ្កិ

ស�ចក្តើសផ្តើិម
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ការសបាុះសឆ្្ន តពករមពបលឹកសាឃុរំ�រ្កេ ត់សេមិថុនាឆ្្ន រំ2017បានបរ្ហា ៉ឲ្យឃ៉ែរំសណើ រសបាុះ្លួយយាែ ្សលឿនបរំផុត រប�់ 
គណបក្ស�សង្រ្្គ ុះជាតិ CNRP ជាគណបក្សពបឆ្រ្ំ ែ៍ខ្ារ្ំ ក្ាមលួយសែលបាន�្នុះសឆ្្ន ត46%។លទ្ធផលសបាុះសឆ្្ន ត
ែ៏ពបសកៀកពបសកើយសនុះគឺជាការគពមាមែល់អរំណ្ចរប�់់សលាកនាយករែឋាមង្ន្តើ ហុ៊ន ស�នមក ើ្គណបក្សពបជាជ
នកម្ុជាសែលបានពគប់ពគ្ពបសទ�ជាសពចើនទ�វត្សរម៍កសហើយសនាុះសពបៀបែូចជាពគ្ប់សបកផទាុុះ។ 

សលាកហុ៊ន ស�នសមើលសឃើ៉ អរំ ើ្បញ្ហា ពប�មសនុះសហើយែលឹ្ថាសលាកពតរូវសតទប់ស្កេ ត់វាតាមរយៈចរំណ្ត់ការតាម 
ពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយ។ ការ�សពមចចិត្តជាសពចើនពតរូវបានសគសរៀបចរំសឡើ្  សដាយមនុ�្សមលួយពករមសៅក្នុ្សេកកកេដា។
បនាទា ប់មកគណរែឋាមង្ន្តើបានសបើកអ្្គពបជុរំសៅសេ�ើហាសហើយតា្ ើ្ស្លសនាុះមកមានព ល្ឹត្តិការណ៍ជាសពចើនបាន
សកើត សឡើ្ យាែ ្ឆ្ប់រហ័�ជាទើបរំផុត។  ក្នុ្សេ�ើហា និ្សេកញ្្ញ ពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយស្រ្័ត៌មានពបមាណ 25
ស្ថា ប័នពតរូវបានបិទ ឬពតរូវផ្្អ ក�កមមាភា្ផសាយតាមរលកធាតុអាកា�។

១ - ការបិទពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយជាពបវត្តិស្ង្�្តសៅ�្្គមពបជាធិបសតយ្យកម្ុជា

សៅ�ន្និ�ិទស្រ្័ត៌មានននសវទិកាស�ែឋាកិច្ច្ិភ្សលាកអាស៊្នក្នុ្ទើពករ្ភ្នរំស្៉ កាល ើ្សេឧ�ភា ឆ្្ន រំ 2017
សលាក ហុ៊ន ស�ន បានវាយពបហារសៅសលើអ្នកយក្័ត៌មាន ើ្រនាក់  សដាយសចាទថាវទិ្ុយអា�ុើស�រ ើជា”វទិ្ុយពបឆ្រ្ំ
រដាឋា ភិបាល” និ្សចាទថាកាស�តឌលឹសេមបូឌាសែលើ“ ពបឆ្រ្ំ េ្ុ រំពគប់ស្ល” ។គ្ត់បានព្មានអ្នកស្រ្័ត៌មានណ្ 
សែលពបឆ្រ្ំ រដាឋា ភិបាល និ្រាយការណ៍្័ត៌មានមិនបាន“ពតលឹមពតរូវ”នលឹ្ចាត់ទុកថាជា“អ្នកបសពមើឲ្យបរសទ�”។ 
សដាយច្្អុលសៅកាន់អ្នកយក្័ត៌មាន ើ្រនាក់សែលបានចូលរលួមក្នុ្�ន្និ�ិទសនាុះសែរសលាកថា« ឥឡូវអ្នកទារ្ំ ើ្រ
សែលសធ្ើការឲ្យវទិ្ុយអា�ុើស�រ ើ  និ្កាស�តឌលឹសេមបូឌាសែលើឥឡូវពតរូវ�រស�រឲ្យបានពតលឹមពតរូវ” អ្នកពតរូវចារំសរឿ្សនុះ។
គ្ត់មិនសែល�ប់�្្សយ័សទថាស្រ្័ត៌មានទារ្ំ ើ្រសនុះជាបញ្ហា ចរំប្រប�់រដាឋា ភិបាលសនាុះសឡើយ។ 

 

មរណភា្រប�់កាស�តឌលឹសេមបូឌាសែលើ

បុគ្គលិកកាស�តឌលឹសេមបូឌាសែលើ CambodiaDaily សែលជា 
ស្រ្័ត៌មាន ភាស្អ្់សគ្�សែលមានវយ័ចរំណ្�់ជា្សគសៅ
កម្ុជាបានែលឹ្អរំ ើ្ការសបកធ្ាយឯកស្រសែលពតរូវបានសគសរៀបចរំ
សឡើ្ យាែ ្ពបរ្ពបយត័្នបរំផុតសៅសលើសគហទរំ្័រគ្រំពទរដាឋា ភិបាល 
FreshNews សៅនថងៃទើ4សេ�ើហាឆ្្ន រំ2017 ថានាយកដាឋា ន្ន្ធដា
របាន�សពមចចិត្តភ្ាមៗថាកាស�តមលួយសនុះបានជរំពាក់បរំណុល 
្ន្ធចរំនលួន6.3លានែុល្ា�ហរែឋាអាសមរកិ ឬពបមាណជា
5.3លានអឺុរូ។កាស�តមលួយសនុះពតរូវបានសគទុកស្លរហូតែល់នថងៃ
ទើ4សេកញ្្ញ សែើម្ើសដាុះពស្យសរឿ្ជរំពាក់បរំណុល្ន្ធ។
បែុនាមា ន�បា្ត ហ៍សពកាយមកសលាកហុ៊នស�នបានសថ្្ថាសបើ�ិនជា
”មិនព្មប្់្ន្ធជរំពាក់សនាុះសទ ពតរូវសតសរៀបចរំឥវាែ ន់សច៉សៅ” ។

ការ�សពមចចិត្តសនុះសធ្ើសឡើ្ គ្មា នភា្ចបា�់លា�់សហើយគ្មា ន 
នរណ្មា្ន ក់ែលឹ្ថាសតើសគគណនា្ន្ធសែលបានជរំពាក់សនាុះ
តាមរសបៀបណ្សឡើយ។សដាយសលើកសឡើ្ ថាតលួសលេបរំណុលសនាុះ
មិនពតរូវបានសធ្ើ�វនកមមាពតលឹមពតរូវសនាុះសទបនាទា ប់មកនិ្ន្ធនាយក
កាស�តសនុះគឺសលាកព�ើជ័រឌើ ឌើជុ្ Jodie DeJongeថាវាជាកា
រសធ្ើតាមអរំស ើ្ចិត្តនិ្មានសចតនានសយាបាយយាែ ្ចបា�់។ 
សលាកព�ើជ័រឌើ ឌើជុ្ Jodie DeJonge ថាវាជាការសធ្ើតាមអរំស ើ្ចិត្ត 
និ្មានសចតនានសយាបាយយាែ ្ចបា�់។

ការបង្រ្កេ បសលើពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយឯករាជ្យ ើ្
រែូវស ្្ត ែល់រែូវ�្លឹកស�ើពជរុះឆ្្ន រំ២០១៧ 

  
កាសែតឌឹខេមបូឌាខេលីបានបខ្កើតខ�ើ្ខៅឆ្នា 1ំ993 ជាឆ្នា នំនការខបាះខឆ្នា ត 
ខោយខែរខីលើកេំបូ្ កាសែតខនះបានអមេំខ�ើ រអន្តរកាលបបជាធិបខតយ្យ 

ជាមយួបបខេែកម្ពុជា
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សលាកព�ើថា“រដាឋា ភិបាលបានបស្កេើនការចាប់ករំហុ�សលើកាស�តឌលឹសេមបូឌាសែលើ និ្អ្នករាយការណ៍រប�់សយើ្ ក្នុ្
រយៈស្ល ើ្រ បើសេចុ្សពកាយសនុះ។ឥឡូវសនុះសយើ្ ករំ្ុ្ពប�មមុេជាមលួយវកិ័យប័ពតជាប់ បរំណុល្ន្ធយាែ ្សពចើនសត
សយើ្ សៅសតជរំនា�់ែសែល។សនុះមិនសមនជាបញ្ហា ជរំពាក់បរំណុល្ន្ធសនាុះសទ សតវាជាបញ្ហា ស�រ ើភា្ស្រ្័ត៌មាន”។
ការទារ្ន្ធសនុះពតរូវបានសគសមើលសឃើ៉ ថាសធ្ើសឡើ្ សែើម្ើគពមាមករំសហ្សលើស្រ្័ត៌មានែនទសទៀតសែលហ៊ានរាយការណ៍
អរំ ើ្បញ្ហា រប�់ពបសទ�មលួយសនុះ។

កាស�តសនុះបានសបាុះ្ុម្ផសាយសៅឆ្្ន រំ1993 ចរំស្លសែលកម្ុជាបានសរៀបចរំការសបាុះសឆ្្ន តជាសលើកែរំបូ្សែរសដាយមាន
ពាក្យសស្្កថា“All news without fear or favour ” រាល់្័ត៌មានមិនមានការភ័យខ្ាចនិ្ស្៉ចិត្ត”។ 
ជាសពចើនឆ្្ន រំកន្្មកសនុះកាស�តសនុះសៅសត�រសជើ្ជាស្ថា ប័នកាស�តឯករាជ្យ មលួយសដាយមិនពគ្ន់សតបានរុិះគន់សតរដាឋា
ភិបាល និ្គណបក្សកាន់អរំណ្ចសនាុះសទ សតកាស�តសនុះក៍បានរុិះគន់តរំណ្្គណបក្សពបឆ្រ្ំ សែរសៅស្លសែលរបា
យការណ៍ស�ើុបអស្កេតបានរកសឃើ៉ ថាពតរូវសតរៈិគន់។

បនាទា ប់ ើ្បានរាយការណ៍្័ត៌មាន និ្ការពារស�រ ើភា្ស្រ្័ត៌មានអ�់រយៈស្ល24ឆ្្ន រំមក កាស�តមលួយសនុះមិន
ពតរូវបានផ្តល់អជ្ាប័ណ្ណបន្ត សហើយបានសបាុះ្ុម្ផសាយព ល្ឹត្តិប័ពតសលេចុ្សពកាយសៅនថងៃទើ4 សេកញ្្ញ សែលនផទាខា្មុេ 
ទរំ្័រកាស�តសនុះចុុះផសាយ្័ត៌មានអរំ ើ្ការចាប់េ្ូនសមែលឹកនារំគណបក្សពបឆ្រ្ំ  សលាក កលឹម �ុខា។

 

 
ទរំ្័រខា្មុេននអតថាបទចុ្សពកាយរប�់កាស�តឌលឹសេមបូឌាសែលើមានចរំណ្សជើ្ថា:«ការធ្ាក់ចូលក្នុ្របបផ្្ត ច់ការទារ្ំ ព�រ្»។ 
ឥឡូវសនុះនផទាទរំ្័រខា្មុេរប�់វាសៅទសទស្្អ ត។
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េ.ការបិទវទិ្ុយអា�ុើស�រ ើ និ្ស្ថា នើយវ៍ទិ្ុយ FMក្នុ្ព�រក

ការបទិស្ថា នើយវ៍ទិ្ុយFMក្នុ្ព�រកជាសពចើនជាការអុះអា្ ើ្ការភ័យខ្ាច សែលវានល្ឹ មានការបង្រ្កេ បមកសលើពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយឯក
រាជ្យ។ពក�លួ្្័ត៌មានបានបញ្ជា ឲ្យស្ថា នើយវ៍ ើទ្ុយមជ្ឈមណ្ឌ ល្័ត៌មានង្�្តើកម្ុជានិ្វទិ្ុយមហានគរផ្្អ កការផសាយរប�់ េ្លួនសដា
យមិនបានព្មានជាមុនកាល ើ្នថងៃទើ២៣សេ�ើហា�រំអា្ថាវទិ្ុយទារ្ំ សនុះបានរ រំសលាភសលើលក្័ណននអជ្ាប័ណ្ណរប�់
្លួកសគ។ស្ថា នើយវ៍ទិ្ុយសផ្ស្សទៀតែូចជា វទិ្ុយករំ្្់ចាម វទិ្ុយអ្្គររដាឋា សេត្តស�ៀមរាប និ្វទិ្ុយ�សម្្ជាយសែនពតរូវបានបិទសៅនថងៃ
បនាទា ប់សដាយស្របានផសាយកមមាវធិើផសាយបន្ត�សម្្ជាភាស្សេមាររប�់វទិ្ុយអា�ុើស�រ ើ និ្វទិ្ុយ�សម្្�ហរែឋាអាសមរកិសែលគ្រំ
ពទថវកិាសដាយរដាឋា ភិបាល�ហរែឋាអាសមរកិ។ ពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយទារ្ំ អ�់សនុះ ក្ាយសៅជាសគ្លសៅសែលរដាឋា ភិបាលកម្ុជាពតរូវ
សធ្ើទុកបុក សម្ន៉តារ្ំ ើ្ឆ្្ន រំ2012មកសម្ុះ។

ជារលួមទារ្ំ ស្ថា នើយផ៍សាយបន្ត ើ្ស្ថា នើយធ៍រំៗសៅក្នុ្ព�រកចរំនលួន15ពតរូវបានបិទក្នុ្រយៈស្លសត ើ្រ បើ នថងៃបែុសណ្្ណ ុះ។  ស្ថា នើយវ៍ទិ្ុយ 
សផ្ស្សទៀតពតរូវបានបញ្ជា ឲ្យ�ប់ផសាយ្័ត៌មាននិ្តពមរូវឲ្យផសាយសតកមមាវធិើកមសាន្ត។បែុនាមា ននថងៃសពកាយមកចរំនលួនស្ថា នើយវ៍ទិ្ុយ
សែលបានបិទសកើនសឡើ្ រហូតែល់21ស្ថា នើយ។៍ ការ�សពមចចិត្តរប�់ពក�លួ្្័ត៌មានបិទ  ស្ថា នើយវ៍ទិ្ុយមហានគរគឺសដាយស្រ 
សតវទិ្ុយសនុះ្ុរំបានស�្នើ�ុរំអនុញ្្ញ ត្តផសាយបន្តកមមាវធិើខា្សព្បែុសន្តអ្នកពគប់ពគ្ស្ថា នើយវ៍ទិ្ុយសនុះបាន�លួរសែ៉សដាលសៅវ ើ៉  
សត្ុរំបានទទលួលលទ្ធផលសជាគជ័យសឡើយ។

មជ្ឈមណ្ឌ ល្័ត៌មានង្�្តើកម្ុជាWMCពតរូវបានប្្រំឲ្យ�ប់ចាក់ផសាយបន្តកមមាវធិើរប�់វទិ្ុយ�សម្្�ហរែឋាអាសមរកិVOA និ្វទិ្ុយ 
អា�ុើស�រ ើ សដាយបានសលើកសឡើ្ កាល ើ្សេ�ើហាថា ការចាក់ផសាយបន្តកមមាវ ើធើទារ្ំ សនាុះមិនសែលសចាទជាបញ្ហា អ្ើសឡើយ្ើមុន
មកសស្ុះ។សៅនថងៃទើ12សេកញ្្ញ  វទិ្ុយអា�ុើស�រ ើបានពបកា�ថាេ្លួននលឹ្បិទការយិាល័យទើពករ្ភ្នរំស្៉បនាទា ប់ ើ្បានសធ្ើពបតិបត្តិ 
ការអ�់រយៈស្ល20ឆ្្ន រំរលួចមក។ការបិទស្ថា ប័នសនុះសធ្ើឲ្យបុគ្គលិកពបមាណជា5០នាក់អត់មានការរ្រសធ្ើ។

 
 

សលាកមែម �ូណ្់ែូ មា្ច �់ស្ថា នើយវ៍ទិ្ុយឯករាជ្យ�រំបុកឃមាុ រំពបតាយពបតប់ជាមលួយនគរបាលក្នុ្អរំឡុ្ស្លសធ្ើបាតុកមមាសដាយ�ន្តិភា្ក្នុ្ឆ្្ន រំ 2014។
© TANG CHHIN SOTHY / AFP

ការចាប់េ្លួនមាទា �់ស្ថា នើយ ៍វទិ្ុយ
សលាកមែម �ូណ្់ែូកាល ើ្ពបារំឆ្្ន រំ
មុនបាននារំឱ្យមានការតវាែ ពទ្់ពទាយធរំ
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២ - ការយារយើ និ្សធ្ើទុកបុកសម្ន៉សលើអ្នកស្រ្័ត៌មាន

្័ត៌មានផសាយសច៉សដាយរដាឋា ភិបាលគឺមានភា្ចបា�់លា�់ សដាយនិយាយយាែ ្េ្ើថា“សតើអ្នកសៅជាមលួយសយើ្
ឬមលួយពបឆ្រ្ំ សយើ្ ? ” សហើយសនុះជាអ្ើសែលសកើតសឡើ្ ចរំសពាុះអ្នកសបើ�ិនជាអ្នកពបឆ្រ្ំ នលឹ្សយើ្ ។តាមរយៈការ
គពមាមករំសហ្ និ្បិទស្ថា ប័នផ្ស្្ផសាយអជ្ាធរបានប្កេរឲ្យមានបរយិាកា�ភ័យខ្ាចែល់អ្នកស្រ្័ត៌មាន
កម្ុជាសែរ។ការខ្ាចការ�្�លឹកសច៉សច៉មក ើ្ការរុិះគន់ខ្ារ្ំ ស្កសៅសលើអាជ្ាធរ បានែក់ជាប់យាែ ្ 
សពរៅសៅក្នុ្វប្ធម៌្័ត៌មាន។ 

ក. ការចាប់េ្លួននិ្ការសពបើអរំស្ើហល្ឹ សា

យាែ ្សហាចណ្�់មានអ្នកស្រ្័ត៌មាន14នាក់សហើយសែលពតរូវបាន�ម្ាប់សៅកម្ុជាចាប់តារ្ំ ើ្ឆ្្ន រំ1992មក។ 
សលាកបណ្ឌិ តសកម ឡើ អ្នកពស្វពជាវខា្ការអភិវឌ្ឍ�្្គមែ៍ល្ើលបា៉មា្ន ក់ពតរូវបានឃាតកបា៉់�ម្ាប់សៅ 
កណ្្ត លទើពករ្ភ្នរំស្៉កាល ើ្នថងៃទើ10 សេកកកេដាឆ្្ន រំ2016 គឺ2នថងៃបនាទា ប់ ើ្សលាកបានផ្តល់កិច្ច�មា្ភ �ន៍ឲ្យវទិ្ុយអា
�ុើស�រ ើ អរំ ើ្ការពគប់ពគ្មុេជរំនលួ៉រប�់ពគរួស្រសលាកហុ៊ន ស�ន។
ការ�ម្ាប់សលាកបណ្ឌិ តសកម ឡើ សធ្ើឲ្យពបជាជនកម្ុជា រូមទារ្ំ អ្នកស្រ្័ត៌មានជាសពចើននាក់ផ្�្ុតចិត្តយាែ ្
ខ្ារ្ំ ។មនទាិល�្្សយ័លាយឡរំ នលឹ្ក្តើបារម្ភជាសពចើនបានសកើនសឡើ្  គឺសៅស្លសែលជនជាប់សចាទជាខាមា ន់ការំសភ្ើ្
ពតរូវបានកាត់សទា�សៅក្នុ្ការជរំនុរំជពមុះមលួយែ៏គលួរសអាយអាមាែ �់ សដាយមានព្ុះរាជអាជ្ាសធ្ើការសចាទពបកាន់្ុរំ
មានភា្�ុើ�រ្្ក់គ្្ន  សហើយនិ្គ្មា នស្ក្សើសែលគលួរឲ្យសជឿទុកចិត្តបាន។

បបជាពលរេ្ឋកម្ពុជាមានការភ្ញា កខ់្អើលយ៉ា ្ខ្លា ំ្ ខៅខពលអនាកវភិ្គនខយបាយេល៏្លីបាញខោកប�ិ្តសកម �ីបតរូវបានបាញ់ែមាលា បខ់ៅ 
កណ្្ត លបករុ្ភនាខំពញឆ្នា 2ំ016។
© TANG CHHIN SOTHY / AFP
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11សេសពកាយមកសទៀតសៅសេមិថុនាឆ្្ន រំ2017 ផលិតករភា្យន្តឯកស្រជនជាតិអូង្ស្្ត លើ សលាកសជម រ ើក�ិុន James 
Ricketson ពតរូវបានអាជាងៃ ធរចាប់េ្លួនសដាយស្រសតថតវ ើសែអូននការសធ្ើយុទ្ធនាស�្្សឃា�នាសបាុះសឆ្្ន តពករមពបលឹកសាឃុរំ�រ្កេ ត់
រប�់គណបក្ស�សពរ្ុះជាតិសហើយមកទល់ស្លសនុះសលាកពតរូវបានឃុរំេ្លួន ើ្បទចារកមមាសែលអាចនលឹ្ជាប់្ន្ធនាគ្រ 10ឆ្្ន រំ។

កាល ើ្សែើមសេតុលា គឺមលួយសេបនាទា ប់ ើ្កាស�តឌលឹសេមបូឌាសែលើបានបិទ អតើតអ្នកកាស�ត ើ្រនាក់រប�់ស្រ្័ត៌មានសនុះ 
សលាកអូន ភា្ និ្សលាកហ្សមប៊រ ភើធឺរ Zsombor Peter ពតរូវបានតុលាការ�សពមចសចាទពបកាន់ ើ្បទ៉ុុះ៉្់តាមមាពតា 
494 និ្495 ននពកមព្ហមាទណ្ឌ សដាយស្រ្លួកសគបានចុុះយក្័ត៌មានអរំ ើ្យុទ្ធនាការសបាុះសឆ្្ន តឃុរំ�រ្កេ ត់សៅសេមិថុនាសដាយ
បាន�មា្ភ �អ្នកសបាុះសឆ្្ន តអរំ ើ្ការ�សពមចចិត្តសពជើ�សរ ើ�សបាុះឲ្យគណបក្សមលួយណ្សៅស្លសបាុះសឆ្្ន តខា្មុេ។
្លួកសគទារ្ំ ើ្រនាក់អាចពប�មនលឹ្មានសទា�ជាប់្ន្ធនាគ្ររយៈស្ល ើ្រឆ្្ន រំ។ 

បនាទា ប់ ើ្មានបណ្តលឹ ្សនុះរែឋាមង្ន្តើពក�លួ្្័ត៌មានសលាកសេៀវ កាញ្្ញ រទិ្ធ បានបសរ្ហា ុះរូបថតលិេិតឆ្្សែនរប�់សលាកហ្សមប៊រភើ
ធឺរ Zsombor Peter សៅសលើទរំ្័រសហ�្ប៊ុកFacebook និ្បានគរំរាមថាសលាក Zsombor Peter អាចនលឹ្មានសទា�សបើ�ិន
ជាបានសលមាើ�ចបាប់សបាុះសឆ្្ន ត។សបើសទាុះបើរូបថតលិេិតឆ្្សែនសនាុះពតរូវបានយកសច៉វ ិ៉ ្ើសហ�្ប៊ុកក៏សដាយ សតសនុះជាស្រ 
ព្មានបរ្ហា ៉ ើ្អរភិា្រប�់រដាឋា ភិបាលចរំសពាុះអ្នកស្រ្័ត៌មានឯករាជ្យ។ 

អ្នកស្រ្័ត៌មាន ើ្រនាក់សទៀតក៍បានធ្ាក់ក្នុ្ទលឹកសពរៅសែរសៅក្នុ្សេបនាទា ប់មក។ សលើកសនុះអតើតបុគ្គលិកវទិ្ុយអា�ុើសផ្នកស�រ ើ
ភាស្សេមារគឺសលាកអ៊លួន �និ និ្សលាកយា្ �ុធារនិសៅយា្ �ុជាសមតា្ត សែលពតរូវបានចាប់េ្លួនសៅនថងៃទើ14 សេវចិ្ិកា គឺសៅ្ើ
រនថងៃមុន�វនាការរប�់តុលាករំ្ូលសែលគ្រំពទរដាឋា ភិបាលកម្ុជាក្នុ្ការរ រំលាយគណបក្សពបឆ្រ្ំ ។ សលាកទារ្ំ ើ្រនាក់ពតរូវ
បានចាប់េ្លួនថា្យោយាមបស្កេើត�ទាើឌើយូ�ពមាប់សធ្ើ�កមមាភា្ស្រ្័ត៌មាន។

បនាទា ប់មក្លួកសគទារ្ំ ើ្រនាក់ពតរូវបានសចាទពបកាន់ ើ្បទសធ្ើចារកមមា តាមចបាប់ព្ហមាទណ្ឌ  សែលមានអតថាន័យធូររលុ្ថាបាន 
បស្កេើតបនទាប់ផសាយ្័ត៌មានពបគល់ឱ្យរែឋាបរសទ�នូវ្័ត៌មានជាអាទិសែលប្កេឱ្យមានការអន្តរាយែល់ការការពារជាតិ។អ្នកទារ្ំ
្ើរសែលបាន�ប់សធ្ើការឲ្យវទិ្ុយអា�ុើស�រ ើចាប់តារ្ំ ើ្ការយិាល័យវទិ្ុយមលួយសនុះបានបិទសនាុះអាចពប�មនលឹ្ការជាប់្ន្ធនាគ្រ
រយៈស្ល15ឆ្្ន រំ។ 
 
 

នគរបាលនារំេ្លួនអតើតបុគ្គលិកវទិ្ុយអា�ុើស�រ ើ
សលាក យា្ �ុធារនិ

(ខា្មុេមានអាវ្ណ៌សេៀវ)និ្
សលាក អ៊លួន �និ(សឆ្្)សៅ្ន្ធនាគ្រ

© Pha Lina / Phnom Penh Post

ពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយកម្ុជាបានតាមដានការកាត់ក្តើជនសែលពតរូវសចាទថាបានស្្ប់សលាកបណ្ឌិ តសកម ឡើយាែ ្�្អិត។
មនុ�្សមា្ន ជាសពចើនបានសៅវាថាជាការសមើលពស្លយុត្តិធម៌។ 
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េ.ការដាក់�ម្ាធ និ្ការមិនផ្តល់ប័ណ្ណស្រ្័ត៌មាន 
 
ការដាក់�ម្ាធតាមផ្ូវតុលាការមិនសមនជាវធិើស្ង្�្តសតមលួយ សែលពតរូវបានសគសពបើសែើម្ើឲ្យពតរួត្ិនិត្យសមើលេ្លួន 
ឯ្សនាុះសទជលួនកាលអាជ្ាធរកស៍ពបើវធិើស្ង្�ដាសស្មា គសពគ្កសែរ។បនាទា ប់្ ើបានចាបេ់្លួនសលាកអ៊លួន �និ និ្ សលាកសយៀ្ 
�ុធារនិរលួចមកសគហទរ្ំ រ័ស្រ្ត័ម៌ានចរំនលួន្ើរសែល�្នទិ និ្រដាឋា ភិបាលបានបសរ្ហា ុះរបូថតសដាយសចាទពបកានស់លាក 
អ៊លួន �និថាបានចូលរលួមថត និ្�រំសែ្ក្នុ្ការផលិតវ ើសែអូសរឿ្អា�អាភា�។សគហទរ្ំ រ័្ត័ម៌ានទារ្ំ សនុះថា្លួកសគ
ទទលួលបានរបូថតទារ្ំ សនាុះ ើ្នគរបាលសែលបានសឆកសឆរសៅក្នុ្កុរ្ំ ្ូយទរ័រប�ស់លាកអ៊លួន �និ។បនាទា ប់្ ើល្ចិកល
ែអ៏នស់នុះអ្នកស្រ្ត័ម៌ានកម្ុជាពបសហល1០០នាកប់ានចុុះហតថាសលខាសលើ៉ ត្តមិលួយ  ស�្នើ�ុរំឲ្យសដាុះសល្អ្នកទារ្ំ ើ្រ
សដាយអុះអា្ថា្លួកសគទារ្ំ ើ្រនាកស់នុះ គឺជាអ្នកយក្ត័ម៌ានគលួរឲ្យសគ្រ្រាបអ់ានសទ។

មានអ្នកស្រ្័ត៌មានជាសពចើនក៏ច្់ចុុះហតថាសលខាសលើ៉ត្តិសនាុះសែរបែុសន្ត្លួកសគបារម្ភខ្ាចសពក្ថាហតថាសលខាសនាុះ
អាចនលឹ្អាចសពបក្ាយសៅជាបញជា ើស ម្ា សែលអាជ្ាធរអាចនលឹ្វាយបកមកសលើ្លួកសគវ ិ៉ ។ចរំសណកឯអតើតអ្នកយក 
្័ត៌មានឲ្យវទិ្ុយអា�ុើស�រ ើមា្ន ក់សែលករំ្ុ្រ�់សៅក្នុ្ភា្ព្រួយបារម្ភអរំ ើ្�ុវតថាិភា្ផ្ទា ល់េ្លួនសែរសនាុះគឺសលាក
ស្ន ស�ល។ សលាកក៏ធ្ាប់បានបសពមើការរ្រឲ្យវទិ្ុយអា�ុើស�រ ើភាស្សេមារអ�់រយៈស្ល ើ្រឆ្្ន រំសែរ។
សលាកបញ្ជា ក់ថា” បនាទា ប់ ើ្ការយិាល័យពតរូវបានបិទពក�លួ្្័ត៌មានបានសផ្ើរស្រមលួយយាែ ្ចបា�់ថាពប�ិនសបើ
សយើ្ សៅសត ហ៊ានរាយការណ៍្័ត៌មានតសៅសទៀតសនាុះសយើ្ នលឹ្ពតរូវទទលួលេុ�ពតរូវតាមនើតិវធិើរប�់ពក�លួ្មហា
នផទាជាមិនខាន”។

អ្នកស្រ្័ត៌មានករំ្ុ្យក្័ត៌មានសៅក្នុ្�វនាការកាត់សទា�សមែលឹកនារំសេមារពកហមសលាកនលួន ជាសែលសគស្្គ ល់ថាជាប្ធរំទើ2
© TANG CHHIN SOTHY / AFP

បែូលើ�មិនឲ្យអ្នកកាស�តចូលស្ល
តុលាការករំ្ូលករំ្ុ្សធ្ើ�វនាការ
ហាមឃាត់គណបក្សពបឆ្រ្ំ សតមលួយ
គត់មិនឲ្យសធ្ើនសយាបាយ។
 © TANG CHHIN SOTHY / AFP
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អតើតអ្នកយក្័ត៌មានឲ្យវទិ្ុយអា�ុើស�រ ើ និ្កាស�តឌលឹសេមបូឌាសែលើពតរូវបានពក�លួ្្័ត៌មានបែិស�ធមិនផ្តល់ប័ណ្ណ
ស្រ្័ត៌មានសែើម្ើអាចសធ្ើការរ្រជា Freelancer ឲ្យពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយនានាបានសឡើយ។
អាពកក់ជា្សនុះសៅសទៀតសនាុះ�ន្តិ�ុេបានឃាត់េ្លួនជន�្្សយ័មា្ន ក់ថាបានបន្រំេ្លួនសធ្ើជាអ្នកស្រ្័ត៌មានមិនឱ្យចូល
សៅសក្របរសិវណតុលាការករំ្ូលកាល ើ្នថងៃទើ16 សេវចិ្ិកា ស្លសែលតុលាការករំ្ូលសធ្ើ�វនាការរ រំលាយគណបក្ស
�សង្រ្្គ ុះជាតិ។ អតើតបុគ្គលិកឲ្យកាស�តឌលឹសេមបូឌាសែលើ សឡ្ សឡន ពតរូវបានអជ្ាធរចាប់េ្លួនសៅទើធ្ាស្ធារណៈ
ខា្សព្តុលាការករំ្ូលសហើយពតរូវបានយកសៅឃុរំេ្លួនបសណ្្ត ុះអា�ន្នសដាយស្រសតនា្មិនមានប័ណ្ណស្រ្័ត៌មាន
�រំគ្ល់េ្លួន។
ស្ថា នការណ៍អាពកក់សនុះបានសធ្ើឱ្យមានការភ្ាក់សផ្អើលយាែ ្ខ្ារ្ំ ែល់អ្នកសែលគ្រំពទពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយ្័ត៌មានចពមរុះសៅ 
កម្ុជាសហើយវាបានសធ្ើឲ្យពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយែនទសទៀតមានការព្រួយបារម្ភជាខ្ារ្ំ សែរ។
 

៣ - ការពតរួត្ិនិត្យសមើលេ្លួនឯ្

រដាឋា ភិបាលមិនបានបស្្្ដានសទសៅស្លសែលពតរូវបានសគ�លួរអរំ ើ្រលកននការបិទពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយនាចុ្រែូវស ្្ត សនាុះ
។ជាការសឆ្ើយតបសៅនលឹ្�រំណលួ ររប�់ពករមពបលឹកសា�ិទិ្ធមនុ�្សរប�់អ្្គការ�ហពបជាជាតិ ពក�លួ្្័ត៌មានបាន�រស�រ 
ស្រជាស្រអក្សរបសរ្ហា ុះសលើសគហទរំ្័ររប�់េ្លួន  និ្សគហទរំ្័រទើភា្ន ក់រ្រស្រ្័ត៌មានជាតិថាការបិទពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយ
សនុះ”គឺជាការព្មានែល់ពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយទារ្ំ អ�់”សហើយថា“  គ្មា នលក្េណ្ឌ ណ្សែលអាជ្ាប័ណ្ណពតរូវបានែកហូត
សហើយនលឹ្ពតរូវផ្តល់ជូនជាថមាើសឡើ្ វ ិ៉ សឡើយ”។យាែ ្សហាចណ្�់សនាុះជាការសឆ្ើយតបមានន័យចបា�់លា�់។

ក. វទិ្ុយបារា រ្ំ អន្តរជាតិ RFI

រហូតមកែល់ស្លសនុះវទិ្ុយបារា រ្ំ អន្តរជាតិ  RFI   សែលជាវទិ្ុយពគប់
ពគ្សដាយរដាឋា ភិបាលបារា រ្ំ បានរលួចេ្លួនសៅមានជើវតិ បនាទា ប់ ើ្យុទ្ធ
នាការកសមទាចវទិ្ុយជាសពចើនសៅកម្ុជា។ វទិ្ុយបារា រ្ំ អន្តរជាតិគឺជាស្រ
្័ត៌មានបរសទ�មលួយចរំនលួនតូចសតបែុសណ្្ណ ុះសែលមិនពតរូវបានបិទ។

ការយិាល័យថមាើរប�់វទិ្ុយសនុះអាចសមើលសឃើ៉ ទើលានពបជាធិបសតយ្យ
បានយាែ ្ចបា�់  កាលសែលមានមនុ�្សរាប់ពាន់នាក់បានមក
ពបមូលផ្តុ រំគ្្ន តវាែ ពបឆ្រ្ំ នលឹ្លទ្ធផលសបាុះសឆ្្ន តជាតិ សៅឆ្្ន រំ2013។
សតបច្ចុប្ន្នសនុះគ្មា ននរណ្មា្ន ក់  មាន�ិទ្ធិសៅតវាែ សៅទើសនាុះបាន
សទៀតសឡើយ។

សទាុះជាយាែ ្សនុះក្តើអ្នកនារំពាក្យរដាឋា ភិបាលបានសថ្្ថាការបិទពប្័
ន្ធផ្ស្្ផសាយទារ្ំ សនុះឆ្ុុះបញ្ជា រ្ំ អរំ ើ្ការពាក់្័ន្ធ រប�់ពប្័ន្ធផ្ស្្
ផសាយបរសទ�ទារ្ំ សនាុះសែលអាចចូលរលួមផ្សរំគរំនិតគ្្ន  មានសគ្ល
បរំណ្សធ្ើបែិវតថាន៍្ណ៌ផ្តលួលរ រំលរំរដាឋា ភិបាល  តាមរយៈការតវាែ ពទ្់

ពទាយធរំសែលធ្ាប់បានសកើតមានសៅអតើត�ហភា្�ូសវៀត និ្្ិភ្អារាែប់សដាយដាក់ស ម្ា ុះតាម្ណ៌ឬ្ណ៌ផ្កេ ែូច
ជាបែិវត្ត្ណ៌ទលឹកពករូច្ណ៌ ផ្កេ �ូក និ្បែិវត្តផ្កេ ម្ិុះជាសែើមសែលវាបានទម្ាក់   សមែលឹកនារំជាសពចើននាក់សនាុះគ្មា ននរណ្
គិតថាវាអាចសធ្ើសៅរលួចសទ។

អ្នកសៅវទិ្ុយបារា រ្ំ អន្តរជាតិRFIថាការសែលមិនពតរូវបានសគសចាទថាបានចូលរលួមជាមលួយចលនាសធ្ើបែិវត្តន៍្ណ៌សនុះបាន 
ជលួយ�សង្រ្្គ ុះវទិ្ុយបារា រ្ំ អន្តរជាតិ RFI ភាស្សេមារឲ្យសៅរ�់រានមានជើវតិរហូតមកែល់�្្នថងៃ។
សបើសទាុះបើជាគណពគប់ពគ្ស្ថា នើយវ៍ទិ្ុយបារា រ្ំ អន្តរជាតិ RFI មិនច្់ឲ្យែកព�្់�ម្តើក៏សដាយចុុះសតសនុះជា�ញ្្ញ បរ្ហា ៉ 
អរំ ើ្ការព្រួយបារម្ភរប�់អ្នកស្រ្័ត៌មានជាសពចើនសៅក្នុ្រាជធានើភ្នរំស្៉។  ស្ថា នើយវ៍ទិ្ុយសនុះ្យោយាមរកសាបនាទា ត់រប�់
េ្លួនឲ្យបានល្អជាទើបរំផុត“ រាល់អតថាបទទារ្ំ អ�់ពតរូវបានសធ្ើសឡើ្ យាែ ្ល្អិតល្អន់ជាទើបរំផុតសែើម្ើសធ្ើឱ្យមានតុល្យភា្រវា្
ទ�្សនៈរប�់គណបក្សកាន់អរំណ្ចជាមលួយនលឹ្ទ�្សនៈរប�់អ្នកសែលពបឆ្រ្ំ ”។សនុះជាការសលើកសឡើ្ សៅមុនស្ល
តុលាការករំ្ូលរ រំលាយគណបក្សពបឆ្រ្ំ ។ការផលិត្័ត៌មានឲ្យតុល្យភា្សបបសនុះគឺកាន់សត្ិបាកសឡើ្ សៅក្នុ្ស្ថា ន
ភា្បច្ចុប្ន្នសនុះ។  វទិ្ុយបារា រ្ំ អន្តរជាតិRFIភាស្សេមារែលឹ្េ្លួនថា្ិតជាមាន�រំណ្្សែលមិនពតរូវបានបិទ សហើយគណ
ពគប់ពគ្រប�់េ្លួនថានលឹ្ពតរូវសតបស្កេើនការពបរ្ពបយត័្នឲ្យបានកាន់សតខ្ារ្ំ សឡើ្  សៅមុនការសបាុះសឆ្្ន តចូលមកែល់។
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េ.កាស�តភ្នរំស្៉បែុ�្តិ៍

កាស�តភ្នរំស្៉បែុ�្តិ៍ក៍មានការយល់សឃើ្  ព�សែៀ្គ្្ន សនុះ
សែរ។ស្រ្័ត៌មានការស�តបរសទ�មលួយសនុះក៏បានសគច
ផុត ើ្ការសបា��រំអាតសៅរែូវស ្្ត ឆ្្ន រំ2017។និ្ន្ធនាយ
កសលាក សក គលឹម �ុ្ក៏មានការពបរ្ពបយត័្នែូច�មភាគើ 
វទិ្ុយបារា រ្ំ អន្តរជាតិ  RFI  ភាស្សេមារសែរសៅស្លពតរូវបាន
�លួរអរំ ើ្បរយិាកា�ស�រ ើភា្ស្រ្័ត៌មានសៅកម្ុជាស្ល
បច្ចុប្ន្ន។
សលាកថាវាជាការគលួរឱ្យសស្កស្្ត យណ្�់សែលបានបាត់ 
ប្់ពប្័ន្ធ្្ផសាយឯករាជ្យ ើ្រគឺ កាស�តឌលឹសេមបូឌាសែលើ 
និ្វទិ្ុយអា�ុើស�រ ើ”។សលាកបសនថាមថា“ វាជាការបាត់ប្់ែ៏�ឺ
ចាប់�ពមាប់ពបជា្លរែឋា និ្�្្គមជាតិ។បែុសន្តេ្ុ រំគិតថាកា

ស�តឌលឹសេមបូឌាសែលើពតរូវបិទសដាយស្រសតមិនមានពបាក់ពគប់សែើម្ើប្់ការ្ិន័យ។សយើ្ អត់មានបញ្ហា សនុះសៅ
ភ្នរំស្៉បែុ�្តិ៍សទ»។

តាម្ិតសៅកាស�តសនុះហាក់ែូចជាមានការឧបតថាម្ភថវកិាបានល្អ។ កាស�តមលួយសនុះពតរូវបានបស្កេើតសឡើ្ សៅ
ឆ្្នុ រំ1992 សដាយសបាុះ្ុម្ផសាយសរៀ្រាល់2�បា្ត ហ៍ម្ត្ សហើយសពកាយមក សៅឆ្្ន រំ2008 វាពតរូវបានពគប់ពគ្ 
សដាយសលាក Ross Dunkley អតើតអ្នកកាស�តសជើ្ចា�់ជនជាតិអូង្ស្្ត លើសែលសបាុះ្ុម្ផសាយ្័ត៌មានសៅអា
�ុើអាសគ្នយ ៍និ្សដាយមានជរំនលួយ ើ្សលាក Bill Clough សែលជាមិត្តភ័ក្តិ សហើយជាមា្ច �់ពករមហុ៊នអភិវឌ្ឍន៍សពប្
កាតនិ្ឧ�មា័នTwinza។
តារ្ំ ើ្ស្លសនាុះមកកាស�តសនុះបានក្ាយសៅស្រ្័ត៌មានសបាុះ្ុម្ផសាយពបចារំនថងៃជាភាស្អ្់សគ្�និ្ភាស្
សេមារ។សលាក Ross Dunkleyថា”ភ្នរំស្៉បែុ�្តិ៍បាននារំមកនូវសករ ្ត ិ៍ែរំសណលចពមរុះមលួយ”។ សលាកបសនថាមថា”កាស�ត
សនុះពបកាន់ខាជា ប់ពកម�ើលធម៌និ្វជិាជា ជើវៈេ្�់សតព�បស្លជាមលួយគ្្ន សនុះសែរក៍មានវប្ធម៌អ្្គការសព្រដាឋា ភិបា
លលាយឡរំគ្្ន សែរ សហើយការគិតរប�់្លួកសគ្ិតជាេុ�គ្្ន ើ្អ្នកកាស�តែូចជាេ្លួនេ្ុ រំផ្ទា ល់ឆ្្យ”។

សនុះគឺជាចរំណុចសេសាយមលួយរប�់កាស�តឌលឹសេមបូឌាសែលើសដាយស្រសតកាស�តសនុះ្លឹ្សផ្អកហរិញ្ញវតថាុសលើ ស្ថា ប
និកអ្្គការជរំនលួយ្ិភ្សលាក�ពមាប់កម្ុជា / World World Assistance for Cambodia។ បែុសន្តរដាឋា ភិបាល
បានអនុម័តចបាប់�្តើ្ើ�មាគម និ្អ្្គការសព្រដាឋា ភិបាលក្នុ្ឆ្្ន រំ 2015 សែលពតរូវបានសគរុិះគន់ជាទូសៅថាវាេ្ុះ
ភា្ចបា�់លា�់ សែលជាលទ្ធផលគឺសៅស្លសែលអ្្គការណ្សធ្ើឲ្យអាជ្ាធរអាក់អន់ចិត្តស្លសនុះ្លួកសគអាច
ដាក់សទា�បានសបើ�ិនជាអជាងៃ ធរច្់។ 

គ. វទិ្ុយ�សម្្ពបជាធិបសតយ្យ(VOD)

មជ្ឈមណ្ឌ លកម្ុជា         �ពមាប់ពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយឯករាជ្យ
CCIM គឺជាអ្្គការសព្រដាឋា ភិបាលសែលសធ្ើពបតិបត្តិការ  
វទិ្ុយ�សម្្ពបជាធិបសតយ្យ Voice of Democracy(VOD) 
ក៍មានការព្រួយបារម្ភែូចគ្្ន សនុះផ្សែរ។វទិ្ុយសនុះបានបស្កេើ
តសឡើ្ ក្នុ្ឆ្្ន រំ2003មានសគ្លសៅសលើក�ទាលួយការយល់
ែលឹ្អរំ ើ្�ិទិ្ធមនុ�្សសែលទទលួលបាន ការឧបតថាម្ភថវកិាមលួយ
សផ្នកសដាយ�ហភា្អឺរ ែុប សហើយវទិ្ុយសនុះមានអ្នកស្្ត ប់ជិត 
8លាននាក់សែលភាគសពចើនសៅតាមទើជនបទ។

វទិ្ុយ�សម្្ពបជាធិបសតយ្យ(VOD)ក៏ជាវទិ្ុយសែលពតរូវបាន
បិទការផសាយតាមរលកធាតុអាកា�សៅក្នុ្សេ�ើហាសែរ 
សតវាសៅសតមានជើវតិជាទពម្់្័ត៌មានតាមសគហទរំ្័រ
VODHotNews និ្ទូរទ�្សន៍តាមអុើនធឺសណត។

បុគ្គលិករប�់មជ្ឈមណ្ឌ លកម្ុជា�ពមាប់ពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយឯករាជ្យ(CC IM)ក៏ព្រួយបារម្ភែូចជាមិត្តរលួមអាជើ្
សៅតាមពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយឯករាជ្យែនទសទៀតសែរ។
ពបធានសផ្នកពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយរប�់មជ្ឈមណ្ឌ លកម្ុជា�ពមាប់ពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយឯករាជ្យCCIM  សលាក ណុប  វ ើ 
បានឲ្យែលឹ្ថា”�ូម្ើសតសពកាយស្លសែលស្ថា នើយវទិ្ុយVODពតរូវបានបិទសហើយ ក៏សយើ្ ពតរូវសតមានការពបរ្ពបយត័្ន 
សែរ”។ សលាកបនកេថា“បនាទា ប់ ើ្ពក�លួ្្័ត៌មានបានលុបសចាលអាជ្ាប័ណ្ណស្ថា នើយវ៍ទិ្ុយចរំនលួន21    រលួចមកមា្ច �់វទិ្ុយ 
សផ្ស្សទៀតភាគសពចើនមានការភ័យខ្ាចជាខ្ារ្ំ ។ ជាលទ្ធផលមានមា្ច �់ស្ថា នើយវ៍ទិ្ុយជាសពចើនបាន�សពមចចិត្ត 
�ប់ផសាយកមមាវធិើរស�ើបៗសែើម្ើសជៀ�វា្�រំពាធ ើ្អាជ្ាធរ”។

© TANG CHHIN SOTHY / AFP

�ន្តិ�ុេបានវាយែរំអ្នកយក្័ត៌មាន 
�សម្្ពបជាធិបសតសយ្យ(VOD)សលាក 
ឡាយ ស្សមៀនឲ្យ�ន្ប់ស្លគ្ត់
ករំ្ុ្យក្័ត៌មានអរំ ើ្ការសធ្ើបាតុកមមា។
© Photo VOD / Daniel Bastard/RSF
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ពតរូវ្ិនិត្យសមើលេ្លួនឯ្ សបើមិនអុើចលឹ្សទពតរូវបិទទ្ាជាជសពមើ�ែ៏្ិបាកទទលួលយក។សហើយអាចនលឹ្ទទលួលរ្សពគ្ុះ
កាន់សតធងៃន់ជា្សនុះសៅសទៀត។សលាកណុប វ ើ បានបញ្ជា ក់ថា: «សទាុះបើជាសយើ្ ច្់រកសាជរំហរឲ្យមានវជិាជា ជើវៈ និ្ 
សប្តជ្ាចិត្តសលើការរ្រសដាយមិនមានការភ័យខ្ាចឬស្៉ចិត្តក៏សយើ្ សៅសតស្ទា ក់ស�ទាើរសលើពបធានបទរស�ើបៗមលួយ
ចរំនលួនសែរសដាយសហតុផលយាែ ្ស្មញ្ញ ើ្សពពាុះវាអាចនលឹ្នារំឱ្យសយើ្ មានសពគ្ុះថា្ន ក់ែល់រា្្គកាយ»។
សលាករ រំលលឹកថា”កន្្មកអ្នកយក្័ត៌មានរប�់សយើ្ មា្ន ក់ពតរូវបានពករម�ន្តិ�ុេវាយែរំឲ្យរ្របលួ��ន្ប់បាត់ 
ស្មា រតើ។ សពគ្ុះថា្ន ក់សនុះសធ្ើឱ្យសយើ្ ពតរូវគិត្ិចារណ្ឲ្យបាន ើ្រែ្“។ 

 និយាយឲ្យេ្ើ ការសពបើអរំស ើ្ហិ្ សា ការបិទស្ថា ប័នស្រ្័ត៌មាន និ្ការបរំភិតបរំភ័យ្ិតជាសធ្ើឲ្យរដាឋា ភិបាល 
កម្ុជាទទលួលបានសជាគជ័យេ្ុះសមនក្នុ្សគ្លសៅបរំបិទមាត់មិតិរុិះគន់ទារ្ំ អ�់សែើម្ើធានាថាេ្លួននលឹ្�្នុះ
ការសបាុះសឆ្្ន តជាតិខា្មុេសនុះ។ចរំសណកអ្ើសែលសៅស���ល់សទៀតគឺពតរូវ្លឹ្សលើពប្័ន្ធសឃា�នាសែល
ផ្ស្្ផសាយ្័ត៌មានតាមបរ្្គ ប់ និ្អ្នកស្រ្័ត៌មានសែលសចុះស្្ត ប់បញ្ជា ។
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មានតលួសលេពគប់ពគ្ន់សែលបរ្ហា ៉្ើគណបក្សកាន់អរំណ្ចសកា្ត បកា្ត ប់ពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយយាែ ្សណននែ។
ពករមហុ៊នផ្ស្្ផសាយធរំបរំផុតទារ្ំ បលួនសៅកម្ុជា មានែូចជាពករមហុ៊នរ ែូយាែ ល់ពគរប ពករមហុ៊នហ្្សមា� ពករមហុ៊ន 
រប�់សលាកព�ើហុ៊ន មាែ ណ្ សែលជាកូនព�ើរប�់សលាកហុ៊ន ស�ន និ្ពករមហុ៊នរប�់សលាកស�្ ប៊ុនសវន 
ឬអាចារ សអ សែលស្ថា ប័នទារ្ំ សនុះបានពគប់ែណ្ត ប់សលើស្ធារណជនជិត85%។ នាយកពបតិបត្តិពករមហុ៊នទារ្ំ
សនុះគឺ�ុទ្ធសតជា�មាជិករដាឋា ភិបាល ឬក៏ជាទើពបលឹកសាផ្ទា ល់រប�់រដាឋា ភិបាល។   ពករមហុ៊នសែលែលឹកនារំសដាយសលាក
ព�ើហុ៊នមាែ ណ្កូនព�ើច្្រប�់សលាកនាយករែឋាមង្ន្តើ ហុ៊ន ស�ន គឺជាអាណ្ចពកមលួយសែលមានភាគហុ៊នសៅ
ពគប់ស្ថា ប័នផ្ស្្ផសាយទារ្ំ អ�់។

ែូចគ្្ន សនុះសែរក៏មានពករមហុ៊នពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយសែលពគប់ពគ្សដាយសលាកស្យ �ុរំពបធានព ល្ឹទ្ធ�ភា និ្ជា
អនុពបធានគណបក្សពបជាជនកម្ុជាសែរ។  ពករមសនុះពគប់ពគ្ស្ថា នើយទូ៍រទ�្សន៍ 2និ្មានស្ថា នើយវ៍ទិ្ុយជាសពចើន
សផ្ស្សទៀត និ្ជាមា្ច �់ពករមហុ៊នកាស�តរ�មាើកម្ុជាជាកាស�តនារំមុេសគមលួយសៅកម្ុជា។

ពបជា្លរែឋាកម្ុជាពបមាណ1០%អានកាស�តសបាុះ្ុម្ផសាយជាភាស្សេមារ និ្មានមាតិុកា្័ត៌មានភាគសពចើន  
គ្រំពទរដាឋា ភិបាលកម្ុជា។កាស�ត្នមុេសគក្នុ្ចរំសណ្មស្ថា ប័នបលួនមានអ្នកអា ើ្រនាក់ចរំសណ្មអ្នកអានបើ 
នាក់។  ជាធមមាជាតិកាស�តទារ្ំ សនាុះពតរូវបានពគប់ពគ្សដាយអ្នកគ្រំពទរដាឋា ភិបាល។

រ ើឯកាស�តសែលមានសគនិយមអានសពចើនជា្សគបរំផុតគឺកាស�តសកាុះ�ន្តិភា្។ កាស�តមលួយសនុះទាក់ទា៉អ្នក
អានសដាយស្រសតមានមាតិកា្័ត៌មានអរំ ើ្សរឿ្សពគ្ុះថា្ន ក់ែ៏រន្ធត់និ្�កមមាភា្ព្ហមាទណ្ឌ នានា។ សែើម្ើអាចសៅ
សកៀកជាមលួយពបភ្បានអ្នកយក្័ត៌មានឲ្យកាស�តសនុះភាគសពចើនគឺជាមង្ន្តើរប�់ពក�លួ្មហានផទា។
ការអនុញ្្ញ ត្តឲ្យសធ្ើែូចសនុះមិនសចាទជាបញ្ហា ធរំែុរំអ្ើសឡើយ។
 
 
១- ពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយសធ្ើតាមបរ្្គ ប់

            ក. ការពបមូលផ្តុ រំកាន់កាប់ និ្ទរំនាក់ទន្នសយាបាយ

ទូរទ�្សន៍គឺជាពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយែ៏ស្៉និយមបរំផុតមលួយសៅកម្ុជាសែលមានទ�្សនិកជន9 6 % ។តាមការបាែ ន់
ស្មា នសដាយរលួមបញជាូ លននទូរទ�្សន៍សត4បែុសណ្្ណ ុះគឺមានអ្នកទ�្សនារហូតសៅែល់8០%សៅទូទារ្ំ ពបសទ�។
ស្ថា នើយទូ៍រទ�្សន៍ទារ្ំ សនុះពតរូវបានពគប់ពគ្សដាយ�មាជិក   ឬទើពបលឹកសារដាឋា ភិបាល។�មាជិកនិ្ទើពបលឹកសា
រដាឋា ភិបាលពគប់ពគ្ទូរទ�្សន៍ចរំនលួន8ក្នុ្ចរំសណ្ម1០ស្ថា នើយស៍ែល្នមុេសគសៅកម្ុជា។

សដាយស្រសតមានអ្នកទ�្សនាសពចើន    ការពបមូលផ្តុ រំកាន់កាប់សែលពាក់្័ន្ធជាមលួយរដាឋា ភិបាល យាែ ្សពចើនមិន  
បានទុកចសន្ាុះឱ្យពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយចពមរុះសឡើយ។   មាតិកា្័ត៌មានរប�់ទូរទ�្សន៍ទារ្ំ សនុះផ្ស្្ផសាយ្័ត៌មាន
អរំ ើ្្ិធើការនានា �ុនទារកថារប�់សលាកនាយករែឋាមង្ន្តើ និ្សជៀ�មិនរលួច ើ្ផសាយក ល្ួន្្យលួហយាពតារប�់សយាធា
សឡើយ។តារា្័ត៌មានតាមកញ្ចក់ទូរទ�្សន៍CNC ក្នុ្ចរំសណ្មបណ្្ត ៉ទូរទ�្សន៍ទារ្ំ សនុះគឺជាពបធាន�ហភា្ 
�ហ្័ន្ធអ្នកកាស�តកម្ុជា និ្ជាអនុរែឋាសលខាធិការពក�លួ្មហានផទាផ្។

ទូរទ�្សន៍CNCគឺជារប�់សលាកគិតសមែ្ អ្នកជរំនលួ៉មាន�ញ្ជា តិអូង្ស្្ត លើ និ្�ញ្ជា តិសេមារសហើយគឺជាពបធាន 
�ភាពាណិជជាកមមាកម្ុជាតារ្ំ ើ្ឆ្្ន រំ2០០7មកសែរ។  សៅក្នុ្បនទាប់ពបជុរំពករមហុ៊នរ ែូយាែ ល់ពគរបសែលជាពករមហុ៊ន
ជរំនលួ៉រប�់សលាកពតរូវបានតារ្ំ លរំអរសដាយរូបថតែ៏ធរំ�សម្ើមននពករមពគរួស្ររប�់សលាកនាយករែឋាមង្ន្តើហុ៊ន 
ស�ន ។សដាយស្រភា្ជិត�្និទ្ធរប�់គ្ត់ជាមលួយនលឹ្របបែលឹកនារំ�្្នថងៃសនុះអជ្ាប័ណ្ណរប�់ទូរទ�្សន៍ CNC ថា
េ្លួនមានសប�កកមមា”ជលួយរដាឋា ភិបាលផ្ស្្ផសាយអរំ ើ្ការរ ើកចសពមើន និ្ការអភិវឌ្ឍន៍រប�់ជាតិ”។សលាកគិត សមែ្ 
មិនលាក់បារ្ំ ថាសលាកមានសេ្សព�ឡាយជាមលួយសលាកជរំទាវ ប៊ុន រាែ នើពបធានកាកបាទពកហមកម្ុជាសែលជា 
ភរយិារប�់សលាកនាយករែឋាមង្ន្តើហុ៊ន ស�នសនាុះសឡើយ។

ពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយពគប់ពគ្
សដាយរដាឋា ភិបាល 
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សលាកព�ើ ប៊ុន រាែ នើគឺជាមា្ច �់ស្ថា នើយទូ៍រទ�្សន៍បែុ�្តិ៍បាយន័ែ៏ធរំជា្សគបរំផុត    សៅកម្ុជាសទាុះបើជាបច្ចុប្ន្នសនុះ
កូនព�ើរប�់សលាកហុ៊នស�ន សលាកព�ើហុ៊ន មាែ ណ្ជាអ្នកទទលួលេុ�ពតរូវនិ្សផ្តើមសធ្ើទរំសនើបកមមាវាក៏សដាយចុុះ។
Bayon Media មានស្ថា នើយទូ៍រទ�្សន៍ចរំនលួនបើសែលក្នុ្សនាុះបណ្្ត ៉្័ត៌មានទារ្ំ អ�់រាប់តារ្ំ ើ្ស្ថា នើយវ៍ទិ្ុយ
និ្កាស�តជាសពចើនសទៀតសឡើ្ សៅពតរូវសតសលើកតសមកេើ្ឪ្ុករប�់សលាកព�ើ។

�ថាិតក្នុ្ទិែឋាភា្ពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយសបបសនុះ ការបែុនបែ្ច្់បស្កេើតស្ថា នើយទូ៍រទ�្សន៍ឯករាជ្យ ហាក់ែូចជាមាន 
សជាគជ័យតិចតលួចណ្�់។

េ. Sun TV ស្ថា នើយទូ៍រទ�្សន៍ឯករាជ្យសែលមិនចាប់ករំសណើ ត

បនាទា ប់ ើ្ការសបាុះសឆ្្ន តសពជើ�សរ ើ�តរំណ្្រាង្�្តឆ្្ន រំ2013   និ្មានការតវាែ ពទ្់ពទាយធរំ    ពបឆ្រ្ំ  នលឹ្ជ័យជម្នុះ
សែលពតរូវសគបានសចាទថាវាបានមកសដាយការបន្រំរប�់គណបក្សពបជាជនសនាុះ។ គណបក្សពបជាជន និ្គណ
បក្សពបឆ្រ្ំ បានបស្កេើតកិច្ចព្មសព្ៀ្មលួយសែើម្ើបញ្ចប់វបិត្តិសនុះ  សហើយ្នសៅបស្កេើតស្ថា នើយទូ៍រទ�្សន៍ឯក
រាជ្យមលួយបែុសន្តវាអាព�័យសលើគណបក្សពបឆ្រ្ំ ជាអ្នកបស្កេើតវាសឡើ្ ។     គសពមា្សនុះពតរូវបានបស្កេើតសឡើ្ សៅឆ្្ន រំ
2014  នលឹ្មានស ម្ា ុះថា Sun TV សែើម្ើធានាឲ្យ មានការចាប់ករំសណើ តថមាើ�ពមាប់ពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយឯករាជ្យសៅ 
កម្ុជា។បែុសន្តបើឆ្្ន រំបានកន្្ផុតសៅសហើយ សែលគសពមា្សនុះមិនបានែរំសណើ រការទាល់សតសស្ុះ។

តាម្ិតគសពមា្សនុះមិនសមនពគ្ន់សតការច្់ស្កល្្បែុសណ្្ណ ុះសទ។ ពករមហុ៊នមលួយមានស ម្ា ុះថា  Cambodia
Independent Media(CIM) ពតរូវបានបស្កេើតសឡើ្ សែើម្ើសរៀបចរំែរំសណើ រការស្ថា នើយទូ៍រទ�្សន៍សនុះ ថវកិារពតរូវ
បាននរអរ្្គ �ែើក៏ពតរូវបាន យកសៅទិ៉សៅភាគខា្សជើ្ននរាជធានើភ្នរំស្៉ �ពមាប់សធ្ើជាទើស្្ន ក់ការកណ្្ត ល 
សដាយមាន�ទាូឌើសយា និ្ឧបករណ៍បញជាូ ន្័ត៌មាន រប�់ SunTV។ពក�លួ្្័ត៌មានសថមទារ្ំ បានសច៉អាជ្ាប័ណ្ណ 
ឲ្យតាមការ�នយោរប�់គណបក្សកាន់អរំណ្ចសថមសទៀតផ្។បែុសនដាសពកាយមកអ្ើទារ្ំ អ�់សៅជាប់ពទលឹ្ពតលឹមសផ្នក
រែឋាបាល។

នាយកពបតិបត្តិពករមហុ៊នCIM សលាកព�ើគុណ លរំអ្ថាៈ”សយើ្ បានរ្់ចារំការអនុញ្្ញ តស្្�្់ ើ្អាជ្ាធរ
េណ្ឌ អ�់ស្លជាសពចើនសេ។សយើ្ បានដាក់ពាក្យស�្នើ�ុរំស្្�្់អគ្រ និ្�ទាូឌើសយាសៅស្លាពករ្សទៀតសត
អត់មានការសឆ្ើយតបមកវ ិ៉ សទ។សយើ្ សធ្ើតាមចបាប់ទារ្ំ អ�់សហើយ។មង្ន្តើទទលួលបនទាុកសលើឯកស្រសនុះ្ិតជាសធ្ើ
ឱ្យសយើ្ រ្់ចារំចបា�់ណ្�់។សៅស្លសយើ្ �លួរ្លួកសគថាសតើឯកស្រែរំសណើ រការែល់ណ្សហើយ ្លួកសគសឆ្ើយថា
មិនទាន់រលួចរាល់សៅសឡើយសទ។សតើសយើ្ អាចសធ្ើបានអ្ើសទៀត?”។

សលាកហុ៊ន ស�ន(កណ្្ត ល)
អបអរអាពាហ៍្ិពាហ៍កូនព�ើរប�់សលាក

សលាកព�ើហុ៊ន មាែ ណ្(សឆ្្)
រលួមជាមលួយភរយិាសលាកព�ើប៊ុន រាែ នើ(ស្្ត រំ)

ក្នុ្ឆ្្ន រំ1999។
រយៈស្លជា្20ឆ្្ន រំមកសនុះពគរួស្ររប�់
សលាកនាយករែឋាមង្ន្តើបានែលឹកនារំពប្័ន្ធ 
ផ្ស្្ផសាយសែលមិនអនុញ្្ញ តឱ្យមាន 
ចសន្ាុះ�ពមាប់្័ត៌មានចពមរុះសឡើយ។

© AFP

© TANG CHHIN SOTHY / AFPv
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© TANG CHHIN SOTHY / AFP
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ទារ្ំ សនុះមិនពគ្ន់សតជាបញ្ហា សែលគសពមា្ទូរទ�្សន៍ព្ុះអាទិត្យបានជលួបពបទុះសនាុះសទ។ស្្មើរប�់សលាកព�ើ
គុណ លរំអ្   សែលជាអតើតពបធានគសពមា្សនុះពតរូវបានអជ្ារធរចាប់េ្លួនកាល ើ្សេ�ើហាឆ្្ន រំ2015ជុរំវ ិ៉ ការ
បសរ្ហា ុះវ ើសែអូសៅសលើទរំ្័រសហ�្ប៊ុកFacecbook អរំ ើ្កិច្ចព្មសព្ៀ្ព្រំសែនកម្ុជា-សវៀតណ្មសែលមានករំហុ�
អក្រាវរិុទ្ធ ើ្ការបកសពប( ើ្អតថាបទសែើម)។   បនាទា ប់ ើ្ពតរូវបានតុលាការសចាទពបកាន់ ើ្បទ”៉ុុះ៉្់” និ្បទសក្្
បន្រំឯកស្រស្ធារណគ្ត់ពតរូវបានកាត់សទា�ឲ្យជាប់្ន្ធធនាគ្រ7ឆ្្ន រំ។    សនុះគឺជាបញ្ហា បែុះទ្្គិចធងៃន់ធងៃរមលួយ  
សទៀតមក�ពមាប់ការពបលឹ្បស្កេើតស្ថា នើយទូរទ�្សន៍ព្ុះអាទិត្យ Sun TV។

កាល ើ្សេសមស្ ឆ្្ន រំ2016  អាជ្ាធរសៅសេត្តជាប់រាជធានើភ្នរំស្៉បានបែិស�ធ   �រំសណើ រ�ុរំរប�់ពករមហុ៊នCIM 
សែើម្ើដាក់ឧបករណ៍បញជាូ ន្័ត៌មានសៅសលើែើសែលេ្លួនបានទិ៉។ ពករមអាជ្ាធរបាននិយាយថាពគរួស្រមលួយចរំនលួន
បានដាក់៉ត្តិសៅតុលាការឲ្យរារា រំ្ ពាក្យស�្នើ�ុរំសនាុះ សពកាមសហតុផលថារលកវទិ្ុយផសាយសច៉ ើ្ឧបករណ៍បញជាូ ន
្័ត៌មានសនាុះអាចនលឹ្អាចប្កេរឲ្យមានសពគ្ុះថា្ន ក់បាន។  សពកាយមកតរំណ្្ពគរួស្រមលួយចរំនលួនបានទទលួលស្្គ ល់
ថាអាជ្ាធរមូលដាឋា នជាអ្នកសរៀបចរំ៉ត្តិសនាុះសទ។

សៅស្លពករមហុ៊នCIMច្់បស្កេើនមូលធនសដាយដាក់លក់ភាគហុ៊នរប�់េ្លួនសលើផសារហុ៊នសនាុះ  គណៈកមមាការ
ពគប់ពគ្ផសារហុ៊នបានចាត់វធិានការយាែ ្តលឹ្រុ ល្ឹ បរំផុតសធ្ើឲ្យការបែុនបែ្សនាុះមិនអាច�សពមចសៅបានសឡើយ។
ជាគរំនិតែរំបូ្គឺរកពបាក់ឲ្យបាន ើ្ចសន្ាុះ1០លានសៅ2០លានែុល្ារ�ហរែឋាអាសមរកិ   សែើម្ើដាក់ែរំសណើ រការ
ស្ថា នើយទូ៍រទ�្សន៍ព្ុះអាទិត្យ Sun TV បែុសន្តរហូតមកទល់ស្លសនុះពករមហុ៊នCIM មានពបាក់មិនែល់5ស�ន 
ែុល្ារ�ហរែឋាអាសមរកិផ្។

សនុះគឺជាតលួសលេផទាុយគ្្ន ែ៏សពចើនបរំផុតសបើសពបៀបសធៀបនលឹ្ទលឹកពបាក់យាែ ្តិចក៏3០លានែុល្ារ�ហរែឋាអាសមរកិសែរ 
សែលរដាឋា ភិបាលបាននរអរ្្គ �សែើម្ើែរំសណើ រការស្ថា នើយទូ៍រទ�្សន៍ថមាើមលួយសែលពគប់ពគ្ជាផ្ូវការសដាយ ពក�លួ្
មហានផទាផ្ទា ល់សែលមាន្ិធើ�សមា្ភ ធយាែ ្គសពគើកគសពគ្សៅនថងៃទើ២៨សេកញ្្ញ ។ទូរទ�្សន៍ថមាើសនុះមានស ម្ា ុះថា 
Nice TV សហើយមានបុគ្គលិក3០០នាក់សធ្ើការសៅក្នុ្អគ្រករំ្�់៧ជាន់ថមាើមលួយសៅពក�លួ្មហានផទាសដាយមាន
អាជ្ាប័ណ្ណករំណត់សប�កកមមារប�់េ្លួនថា “រាយការណ៍អរំ ើ្បញ្ហា �ន្តិ�ុេ�្្គម និ្ពបតិបត្តិការរប�់នគរបា
លជាតិ”សហើយនិ្”សលើក�រស�ើរសគ្លនសយាបាយរដាឋា ភិបាល និ្�កមមាភា្្ព ល្ឹ្ការអនុវត្តចបាប់”។

នណ្ក៍មិនអាចមិន�្្សយ័អរំ ើ្ឥទ្ធិ្លប្ប្អូនជើែូនមលួយរប�់កម្ុជា       គឺពបសទ�ចិនបានសែរសដាយស្រសត 
Nice TV បានទទលួលមូលនិធិ្ើពករមហុ៊ន Fujian Zhongya Culture and Media។ សនុះមិនពគ្ន់សតជាគរំរូនន
�កមមាភា្រប�់សលាក�ុើជើន ើ្្សៅទើពករ្សបែការ្ំ  សែលពតរូវបានយកគរំរូតាមសដាយរដាឋា ភិបាលរប�់សលាកនាយ
ករែឋាមង្ន្តើហុ៊ន ស�នសនាុះសទ។

 

ទូរទ�្សន៍គឺជាពបភ្្័ត៌មានែ៏
�រំខាន់មលួយ�ពមាប់ពបជាជន
កម្ុជាជាសពចើន។
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២ -FRESH NEWS �សម្្រប�់មាទា �់េ្លួន

ក. ភា្ន ក់រ្រ្័ត៌មានយកគរំរូតាមចិន 

អ្នកពស្វពជាវ និ្ជាអ្នកនិ្ន្ធស�ៀវសៅសែលមានចរំណ្សជើ្ថា“Hun Sen’s Cambodia” ឬសពបជាភាស្សេមារ
ថាពបសទ�កម្ុជារប�់ហុ៊នស�ន គឺ សលាកSebastian Strangio ថារដាឋា ភិបាលកម្ុជាមានទើភា្ន ក់រ្រ្័ត៌មានជា
តិអាកាសបែ AKP ជាយូរណ្�់មកសហើយ សែលជាទើភា្ន ក់រ្រ្័ត៌មានរប�់រដាឋា ភិបាល ឬជាទើភា្ន ក់រ្រសឃា�នា 
្ើសពពាុះវាមានេ្លឹមស្រ្័ត៌មានគលួរឲ្យធុ៉ពទាន់ សស្ុះកសពកាុះ និ្រ ល្ឹ ែូចគល់ស�ើ។ស្រ្័ត៌មានអាកាសបែ AKP 
សត្សតសៅសលាកហុ៊ន ស�នសដាយសគ្រម្យរ្ររប�់គ្ត់ថា�សម្តចអគ្គមហាស�នាបតើសតសជាហុ៊ន ស�នជានិច្ច 
មានន័យថា»ស�្តចការពារែ៏ឧតដាុ្្គឧតដាម និ្ជាអ្នកចមបារ្ំ ែ៏ខ្ារ្ំ ករំ្ូល»។បែុសន្តមិនមាននរណ្មកយកចិត្តទុក
ដាក់នលឹ្ពាក្យហលួ��ម័យរប�់A K P សនុះសទៀតសទ។ែូសច្នុះសហើយជសពមើ�សែើរឲ្យទាន់�ម័យកាលឌើជើថលពតរូវសត
បស្កេើតសឡើ្ ។

 

ែូចសនុះសហើយបានជាស្រ្័ត៌មាន FreshNews ដាក់ឲ្យែរំសណើ រការសៅឆ្្ន រំ2012  កាល ើ្ែរំបូ្សឡើយែរំសណើ រ
ការសៅសលើបណ្្ត ៉�្្គមសហ�្ប៊ុក Facebook បនាទា ប់មកបានវវិឌ្ឍន៍េ្លួនសៅជាសគហទរំ្័រ  អមសដាយសប�ក
កមមាលបា៉ល្ើជាសពចើន។សលាក Strangio សលើកសឡើ្ ថា Fresh News គឺជា AKPសែលមានការរ ើកចសពមើនសផ្នក
បសចទាកវទិយោសៅ�ម័យឌើជើថល។ សបើសយា្តាមសលាកStrangioថារដាឋា ភិបាលចាត់ទុកFreshNewsជាការផសារ 
ភាជា ប់េ្លួនរប�់រដាឋា ភិបាលផ្ទា ល់សៅកាន់�ម័យកាលឌើជើថល។បទបញ្ជា  សគ្លនសយាបាយនានា ធ្ាក់តាម 
សេ្សបសណ្្ត យ ើ្សលាកហុ៊ន ស�នសៅកាន់ទើ�្តើការគណៈរែឋាមង្ន្តើ រហូតទាល់សតវាក្ាយសៅជាមាតិកា្័ត៌មាន 
រប�់ស្រ្័ត៌មាន FreshNews។

ភាគសពចើនសគហទរំ្័រសនុះសត្ផសាយគរំនិតសយាបល់ ឬលិេិតមិត្តអ្នកអានសផ្ើរសៅនិ្ន្ធនាយកសែលមិត្តអ្នកអាន 
មិនបរ្ហា ៉អត្ត�ញ្្ញ ណទារ្ំ សនុះសត្បរ្ហា ៉ទ�្សនៈរុិះគន់គណបក្សពបឆ្រ្ំ  ឬមលួយពបឆ្រ្ំ នលឹ្ការ�មគរំនិត
ជាមលួយបរសទ�មានបរំណ្ផដាលួលរ រំលរំរដាឋា ភិបាល។
ជាទូសៅសគ�ស្កេតសឃើ៉ មតិសយាបល់រប�់សលាកហុ៊ន ស�ន និ្រប�់មង្ន្តើគណបក្សពបជាជនបសញ្ច៉សៅសលើ 
FreshNews ជាមុន�ិនសទើបសឃើ៉ សថ្្សច៉ផ្ទា ល់សៅស្លសពកាយ។

សហតុការណ៍បា៉់�ម្ាប់មនុ�្សសៅឡា�សវហាកេ �( L a s V e g a s ) �ហរែឋាអាសមរកិកាល ើ្សេតុលាជា 
ឧទាហរណ៍ពស្ប់។ សៅស្លសនាុះសៅសលើសគហទរំ្័រ FreshNews មានការសថ្្ស្រចូលរលួមមរណទុក្ជាមលួយជ
នរ្សពគ្ុះ      បែុសន្តសឆ្ៀតបសនថាមមតិ�្អប់សេ្ើមសឆ្ើយតបឌឺែ្សៅនលឹ្ការពបកា� រប�់ស្ថា នទូត�ហរែឋាអាសមរកិមុន
សហតុការណ៍សៅឡា�សវហាកេ �សែលបានហាម្លរែឋាេ្ូនសៅកម្ុជាឲ្យពបយត័្នពបសយ្ចរំសពាុះ�ុវតថាិភា្ក្នុ្ការ 
សធ្ើែរំសណើ រសៅក្នុ្ពបសទ�កម្ុជា។បើនថងៃបនាទា ប់មក សលាកហុ៊ន ស�ន សថ្្ស្រែូចគ្្ន សបុះបិតសៅនលឹ្អ្ើសែល

-FreshNews បានសច៉ផសាយ។

សលាកនាយករែឋាមង្ន្តើហុ៊នស�ន(ស្្ត រំ) 
ទទលួល�មភាគើចិនសលាកLi Keqiang 
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ការអនុវត្តសនុះបានរ រំលលឹកសៅែល់ អ្នកអតាថា ធិបបាយ្័ត៌មានតាមអុើនធឺសណត រប�់បក្សកុមមាុយនិ�្តចិនWumaodang
សែលពតរូវបានសគជលួលឲ្យបសរ្ហា ុះស្រគ្រំពទរដាឋា ភិបាលចិនសៅសលើអុើនធឺសណត។សយា្តាមអ្នកឯកសទ��ិកសាតរំបន់
អា�ុើអាសគ្នយ ៍សលាក Carl Thayer ថា”វាជាសរឿ្�មសហតុផលសែល្លួកសគ្ិភាកសាជាមលួយពបសទ�ចិន សហើយសថមទារ្ំ  
បានទទលួលយកជរំនលួយសទៀតសនាុះ។្លួកសគពតរូវការការបណ្តុ ុះបណ្្ត ល ែរំបូនាមា ន ការសណនារំ និ្ពបលឹកសាសយាបល់ល្ៗអ »។ 
រចនាបថសគហទរំ្័រស្រ្័ត៌មានFreshNewsបានរ រំលលឹកអរំ ើ្លទ្ធផលននការេរំពបលឹ្សពប្រប�់ទើភា្ន ក់រ្រ្័ត៌មានចិន�ុើន
ហលួរ Xinhua សែើម្ើសធ្ើទរំសនើបកមមាមាតិកា្័ត៌មាន និ្រចនាបថ រប�់េ្លួនែូចគ្្ន សែរ។សលាកThayerនិយាយថាមានការ 
�្្សយ័តិចតលួចសទសែលថា” ស្រ្័ត៌មានFresh Newsពតរូវបានបស្កេើតសឡើ្ សដាយរដាឋា ភិបាលឲ្យសមើលសៅែូចជាស្រ្័ត៌
មានឯករាជ្យភា្មលួយសែើម្ើវាយពបហារសលើគូពបសជ្នសយាបាយ ’’។

រូបមន្តសនុះសទាុះតិច ឬសពចើនែូចគ្្ន រាល់នថងៃសមនក្តើ សតវាទា៉ចរំណ្ប់អារមមាណ៍អរំ ើ្បញ្ហា សៅពបសទ�ែនទសែើម្ើបរ្្អ ប់កិត្តិ
យ�អ្នកណ្សែលច្់សធ្ើការផ្្�់ប្តូរសៅកម្ុជាសដាយវាយពបហារសលើពគប់ទពម្់ននការពបឆ្រ្ំ សែលគពមាមករំសហ្ែល់
ស�ថារភា្សៅកម្ុជា សហើយរុិះគន់�ហរែឋាអាសមរកិថាជាសមសក្ា្ននបែិវត្ត្ណ៌សែល្យោយាមច្់ផ្តលួលរលរំរដាឋា ភិបាល 
និ្ប្កេរឲ្យមានភា្វ លឹកវរសទៀតផ្។ 

របាយការណ៍មលួយ�្តើ្ើការបរំផទាុុះពគ្ប់សបកអត្តឃាតសៅពបសទ�អាហហ្ា្គ នើស្ថា ន    បរ្ហា ៉្ើភា្ផទាុយគ្្ន     ននរបាយការណ៍
មលួយសែលថា“ វនិិសយាគិន�លឹ្ហាបូរ ើទទលួលបានផលពបសយាជន៍ ើ្�ន្តិភា្ និ្ស�ថារភា្រប�់ពបសទ�កម្ុជា”។អតថាបទមលួយ
សទៀតដាក់ចរំណ្សជើ្ថា” ជនរ្សពគ្ុះសដាយពគ្ប់សបកគើមើរប�់�ហរែឋាអាសមរកិ1 9 នាក់“ អមសដាយ�រំណលួ ររប�់សលាក
ហុ៊នស�ន�លួរថា“សតើអាសមរកិបានគិតអរំ ើ្�ិទ្ធិមនុ�្ស និ្លទ្ធិពបជាធិបសតយ្យសែរឬសទស្លទម្ាក់ពគ្ប់សបក
មកសលើកម្ុជាសនាុះ?”

សបើសទាុះបើជាអ្នកពគប់ពគ្សគហទរំ្័រសនុះបានបែិស�ធជាយូរមកសហើយថាមិនបាន  ជាប់ពាក់្័ន្ធជាមលួយនិ្រដាឋា ភិបាល  ឬ 
គណបក្សកាន់អរំណ្ចក្តើ យុទ្ធស្ង្�្តសនុះគឺសពគ្កពគ្តណ្�់ជា្ិស��សៅស្លសែលFreshNews មិន�ូវ 
េ្ល់ខ្ាយអរំ ើ្ពកម�ើលធម៌ស្រ្័ត៌មាន សហើយជាបសណ្តើ រៗសធ្ើឲ្យេ្លួនឯ្ក្ាយសៅជាសរា្ចពកផលិត្័ត៌មានសក្្ក្ាយ
ែ៍ធរំបរំផុតរប�់កម្ុជា។

ការផ្តល់ព្ុះកិត្តិយ�ែល់អតើត
ព្ុះមហាក្សពតព្ុះបាទ 

នសរាត្តម�ើហនុ ក្នុ្សេតុលាឆ្្ន រំ 2017 
ផ្តល់ឱកា�មលួយសទៀតឲ្យFresh News 

សលើក�រស�ើររដាឋា ភិបាល
© TANG CHHIN SOTHY / AFP 
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េ. សរា្ចពកផលិត្័ត៌មានសក្្ក្ាយ

ជាឧទាហរណ៍បនាទា ប់ ើ្គណបក្សពបឆ្រ្ំ ែ៏ធរំបរំផុតពតរូវបានហាមឃាត់ ើ្ឆ្កនសយាបាយកម្ុជា កាល ើ្ពាក់ 
កណ្្ត លសេវចិ្ិកាកន្្សៅតរំណ្្�ហភា្អឺរ ែុប បាន�សម្ត្ក្តើព្រួយបារម្ភអរំ ើ្អនាគតននលទ្ធិពបជាធិបសតយ្យ 
សៅកម្ុជា បែុសន្តសបរជាស្រ្័ត៌មាន Fresh News បានផសាយសផ្ស្សៅវ ិ៉ សដាយថា  «កម្ុជាករំ្ុ្សត្ព ល្្ឹ ទរំនាក់
ទរំន្រប�់េ្លួនជាមលួយ�ហភា្អឺរ ែុប»។

ស្រ្័ត៌មានFreshNewsសនុះសហើយ គឺជាអ្នកសែលបានទម្ាយសរឿ្សែលនារំឲ្យមានការសចាទពបកាន់ សមែលឹកនារំ 
រប�់គណបក្សពបឆ្រ្ំ សលាកកលឹម �ុខា ើ្បទចារកមមា សហើយសលាកពតរូវបានចាប់េ្លួនសៅយប់ នថងៃទើ3 សេកញ្្ញ  
និ្បានជាប់្ន្ធធនាគ្រតារ្ំ ើ្ស្លសនាុះមក។ស្រ្័ត៌មានFresh Newsបានផសាយផ្ទា ល់ ើ្ការចាប់េ្លួនសលាក
កលឹម �ុខា សៅសលើសគហទរំ្័រេ្លួនថាផសាយ«ផ្្ត ច់មុេ»។

សៅក្នុ្រយៈស្លសនាុះសែរ      Fresh News    បានចុុះផសាយសរឿ្មលួយសទៀតសចាទពបកាន់្លរែឋា អាសមរកិការ្ំ មា្ន ក់
ស ម្ា ុះGe o ffrey Cainថាធ្ាប់សធ្ើជាសមែលឹកនារំសរៀបចរំសផនផ្តលួលរ រំលរំ អតើតពបធានាធិបតើកូសរ ែខា្ត្ូ្សលាកព�ើ 
Park Geun-hye”។សតតាម្ិត Geoffrey Cain ជាអ្នកយក្័ត៌មានពបចារំទើពករ្ស�អ៊ូល សែលបានធ្ាប់បានញារំុ
អាហារ ស្ លលាងៃ ចមលួយស្លសៅក្នុ្សភាជនើយដាឋា នមលួយជាមលួយកូនព�ើរប�់សលាកកលឹម �ុខា សែលបច្ចុប្ន្នសនុះ
នា្ករំ្ុ្សតរ�់សៅនិរសទ�េ្លួន សហើយពតរូវជាមិត្តភ័ក្តិរប�់សលាក Geoffrey Cain។  រូបថតគណនើសហ�្ប៊ុក 
Facebook រប�់សលាក Geoffrey Cain អមសដាយអតថាបទមលួយសរៀបរាប់ថា”មនុ�្សមា្ន ក់សនុះពតរូវបានសពបើពបា�់
សដាយពបសទ�មហាអរំណ្ចសែើម្ើសរៀបចរំយុទ្ធស្ង្�្តជលួយគណបក្សពបឆ្រ្ំ     ឱ្យផ្តលួលរ រំលរំរដាឋា ភិបាលសែលែលឹកនារំ
សដាយសលាកនាយករែឋាមង្ន្តើហុ៊ន ស�ន”។  សទាុះបើជាមិនពបាប់ក៏សយើ្ អាចែលឹ្សែរថាសលាក Geoffrey Cain មិន
មានគសពមា្មកសល្ពបសទ�កម្ុជាសៅស្លខា្មុេសនុះសទ។

ស្រ្័ត៌មាន Fresh News សនុះសទៀតសហើយ សែលបានផសាយឯកស្រសបកធ្ាយរប�់នាយកដាឋា ន្ន្ធដារសៅសេ
�ើហាសធ្ើឲ្យកាស�តឌលឹសេមបូឌាសែលើ បានែលឹ្េ្លួនអរំ ើ្ការទារឲ្យប្់ពបាក់្ន្ធសែលេ្លួនបានជរំពាក់ែ៏សពចើនមហមិា 
សហើយពតរូវប្្រំចិត្តបិទទ្ារសៅសេបនាទា ប់។  ថមាើៗសនុះស្រ្័ត៌មាន  FreshNews   សនុះសែរក៏បានស�្នើឲ្យសធ្ើវសិស្ធន
កមមាចបាប់សបាុះសឆ្្ន តសែើម្ើ សចកចាយអា�នៈរប�់�មាជិក�ភារប�់គណបក្សពបឆ្រ្ំ      សែលពតរូវបានហាម
ឃាត់ ើ្ឆ្កនសយាបាយកម្ុជា។   ្ើរ�បា្ត ហ៍សពកាយមកវសិស្ធនកមមាចបាប់សនុះពតរូវបានសគដាក់ជូនសៅគណៈរែឋា
មង្ន្តើសហើយពតរូវបានអនុម័តសដាយតរំណ្្រាង្�្តរប�់គណបក្សកាន់អរំណ្ចសៅ�ភាជាតិសតម្ត្។

សដាយស្រសតមានអ្នកចូលសមើលជា្2លាននាក់ស្រ្័ត៌មាន FreshNews បច្ចុប្ន្នសនុះមានវត្តមាន យាែ ្
�រំខាន់ក្នុ្វ�ិ័យ្័ត៌មានឌើជើថល។ សៅក្នុ្អរំឡុ្ស្លននការសបាុះសឆ្្ន តសពជើ�សរ ើ�តរំណ្្រាង្�្តកន្្មក
គណបក្សពបឆ្រ្ំ បានសធ្ើយុទ្ធនាការតាមអុើនធឺសណតយាែ ្�កមមាជា្ិស�� សៅសលើបណ្្ត ៉�្្គមសហ�្ប៊ុក 
Facebook សហើយ FreshNews ក៏ពតរូវបានបស្កេើតសឡើ្ សែរ សែើ ម្ើជាការសឆ្ើយតបសៅនលឹ្ការសកើនសឡើ្ យាែ ្ 
រហ័�ននអុើនធឺសណតសៅកម្ុជា។

បនាទា ប់ ើ្បានពគប់ពគ្សលើពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយ និ្បិទ�សម្្ស្រ្័ត៌មានឯករាជ្យរលួចរាល់សហើយ �្្នថងៃ
សនុះរដាឋា ភិបាលកម្ុជាមានសតពតរូវចុកមាត់អិុនធឺសណតមលួយសទៀតសទសែើម្ើបរំស្៉ការពគប់ពគ្ការផ្ស្្
ផសាយស្រ្័ត៌មាន និ្ែរំណលឹ ្នានាសៅមុនការសបាុះសឆ្្ន តមកែល់ ឲ្យសមើលសៅមានសបបបទបន្តិច។ 

 3 

Capture Daniel Bastard / RSF

FreshNews ផ្ស្្ផសាយ
�ុនទារកថារប�់សលាកនាយក 

រែឋាមង្ន្តើហុ៊នស�ន
រាល់យប់រាល់នថងៃ។

សគហទរំ្័រសនុះក៏មានរូបថត
”ផ្្ត ច់មុេ”ននការចាប់េ្លួនសមែលឹក

នារំគណបក្សពបឆ្រ្ំ
សលាកកលឹម �ុខា(ស្្ត រំ)សែរ ។
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៣- អិុនធឺសណតជាសគ្លសៅថមាើសែលពតរូវពគប់ពគ្
 
     ក.ការវលិមកវ ិ៉ ននចបាប់ឧពកិែឋាកមមាតាមអុើនធឺសណត

      ចរំណុចែ៍គលួរឱ្យចាប់អារមមាណ៍ថមាើបរំផុតរប�់ស្រ្័ត៌មាន FreshNews គឺការសែលបានបសរ្ហា ុះ្័ត៌
មានមលួយសៅសលើទរំ្័រសហ�្ប៊ុក Facecbook រប�់េ្លួនកាល ើ្នថងៃទើ27សេវចិ្ិកាផសាយ្័ត៌មានថា
សលាកហុ៊នស�នពតរូវបានសគលលួចសធ្ើឃាត។   បែុនាមា នសមាែ ្សពកាយមក្័ត៌មានសនុះក៏ពតរូវបានសគ
ែកសច៉វ ិ៉  រលួចសហើយនាយកពបតិបត្តិស្រ្័ត៌មាន FreshNewsបានអុះអា្ថាមានពករមសចារ
អុើនធឺសណត ឬHackerសែលមានទើតារ្ំ សៅ�ហរែឋាអាសមរកិនិ្ពបសទ�កាណ្ដាបានចូលមក
វាយពបហារ ឬHackedទរំ្័សហ�្ប៊ុក Facebook រប�់FreshNews។

សលាកហុ៊ន ស�នបានបសរ្ហា ុះស្រសៅសលើទរំ្័រសហ�្ប៊ុក Facebook រប�់េ្លួនបែិស�ធសរឿ្សនុះ
សដាយថា្័ត៌មានសនាុះពតរូវបានសគពបឌិតសឡើ្ មានបរំណ្អាពកក់ប្កេចលាចលេណៈសែលអ្នក
នារំពាក្យរដាឋា ភិបាលសលាកនផ  �ុើផ្នបានយកឧប្ត្តិសហតុសនុះអរំពា វនាវឱ្យសធ្ើការអនុម័តចបាប់
ឧពកិែឋាកមមាតាមអុើនធឺសណត។

ចបាប់ឧពកិែឋាកមមាតាមអុើនធឺរណិតពតរូវបានផ្ស្្ផសាយជាសពចើនសលើកមកសហើយសៅកម្ុជាតារ្ំ ើ្
ឆ្្ន រំ2014 បែុសន្តរដាឋា ភិបាលមិនទាន់បានសធ្ើបទបរ្ហា ៉សៅរែឋា�ភាជាតិសៅសឡើយសទសដាយស្រសត
មានការតិសទៀនអរំ ើ្ការរ រំសលាភសៅសលើស�រ ើភា្ននការបសញ្ច៉មតិសៅសលើអុើនធឺសណត។

បញ្ហា គឺសៅពត្់ថាមានមាពតាមលួយចរំនលួនននចបាប់សនុះសែល  នលឹ្អាចដាក់សទា�ព្ហមាទណ្ឌ ែល់អ្នកនិ្ន្ធ   ឬអ្នក
ផសាយ្័ត៌មានណ្សែល”ពបមាថ ឬប្្ូច”រដាឋា ភិបាលឬតរំណ្្រដាឋា ភិបាល ឬេ្លឹមស្រសែលករំណត់អរំ ើ្ស្មគ្គើ
ភា្នសយាបាយ។ បនាទា ប់ ើ្មានការលលួចចូលសៅ បន្រំផសាយ្័ត៌មាន សលើស្រ្័ត៌មានFresh News ថមាើៗសនុះរលួច
មកវាទរំន្ជាសធ្ើឲ្យគណៈរែឋាមង្ន្តើ នលឹ្ពតរូវពតរួត្ិនិត្យសមើលស�ចក្តើពពា្ចបាប់សនុះស្រជាថមាើម្ត្សទៀត។

ការទទលួលបាន្័ត៌មានឯករាជ្យពតរូវបានពគប់ពគ្យាែ ្តលឹ្រុ ល្ឹ ស្លបាតុកមមាពតរូវបានសគអនុញ្្ញ តឲ្យសធ្ើ
©TANG CHHIN SOTHY / AFP 

ជា ល៉ឹកញាប់FreshNewsផសាយសរឿ្
ចចាមអារាែ មគ្មា នមូលដាឋា នសៅសលើ
បណ្ដា ៉�្្គមែូចជាសៅសេវចិ្ិកាឆ្្ន រំ 
2017ថាសលាកនាយករែឋាមង្ន្តើ
បានស្្ប់ជាសែើម។

©TANG CHHIN SOTHY / AFP 
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េ. អុើនធឺសណតមសធយោបាយផ្ស្្ផសាយ្័ត៌មាន�ម័យថមាើ

ការស�្្រក្័ត៌មានតាមអុើនធឺសណតបានសកើនសឡើ្ ក្នុ្រយៈស្លបែុនាមា នឆ្្ន រំចុ្សពកាយសនុះសៅកម្ុជា។    ពប្័ន្ធ
ផ្ស្្ផសាយសែលបានបិទកាល ើ្សេ�ើហាសៅសតអាចបន្ត�កមមាភា្ផសាយរប�់េ្លួន     សៅសលើអុើនធឺសណតបាន។
កាល ើ្នថងៃទើ២៥សេតុលាស្រ្័ត៌មានឌលឹសេមបូឌាសែលើ Cambodia Daily សែលបានស្្ប់សហើយសនាុះពស្ប់សតមក
ពបកា�ថាេ្លួនរ�់សឡើ្ វ ិ៉ សហើយនលឹ្ផ្ស្្ផសាយ្័ត័មានសតសលើអុើនធឺសណតបែុសណ្្ណ ុះ និ្មិនរកពបាក់ចរំណូល
សែលមានមូលដាឋា នសៅបរសទ�។រហូតមកទល់នលឹ្ស្លសនុះមាតិកា្័ត៌មានរប�់ស្រ្័ត៌មានសនុះសៅមាន
កពមិតសៅសឡើយបែុសន្តសធ្ើការផសាយ្័ត៌មាន�ស្្បពបចារំ�បា្ត ហ៍និ្”ព្លឹត្តិការណ៍�រំខាន់នានាសែលសកើតសឡើ្ ”។

ចរំសណកឯពបជា្លរែឋាកម្ុជាជាសពចើនក៍បានផ្្�់ប្តូរសៅស្្ត ប់វទិ្ុយ�សម្្ពបជាធិបសតសយ្យ VOD វទិ្ុយអា�ុើស�រ ើ និ
្វទិ្ុយ�សម្្�ហរែឋាអាសមរកិVOAសៅតាមអុើនធឺសណតវ ិ៉ ម្ត្។ស្រ្័ត៌មាន�សម្្ពបជាធិបសតយ្យវអូិឌើ VOD

-Hot News មានអ្នកតាមដានឬ Follow តាមបណ្្ត ៉�្្គមសហ�្ប៊ុក Facebookពបមាណជា៨ស�ននាក់ និ
្ពបមាណជា2មឺុននាក់សទៀតសៅសលើសគហទរំ្័រក្នុ្មលួយនថងៃៗ។
ចរំសណកឯទរំ្័រសហ�្ប៊ុកFacebookរប�់វទិ្ុយអា�ុើស�រ ើវ ិ៉ មានអ្នកតាមដានចរំនលួន 4,7 លាននាក់ េណៈវទិ្ុយ
�សម្្�ហរែឋាអាសមរកិVOAមានអ្នកតាមដានចរំនលួន 5,8លាននាក់ សធ្ើឱ្យ្លួកសគក្ាយជាទរំ្័រសហ�្ប៊ុក
Facebookសែលអ្នកទ�្សនាសពចើនជា្សគបរំផុតសៅពបសទ�កម្ុជា។

ព�បស្លសែលបសច្ចកវទិយោបណ្ដា ៉�្្គមរ ើកចសពមើនខ្ារ្ំ សឡើ្  សហើយពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយសបបពបន្ណើ សៅនលឹ្ 
ថកេល់ ឯចរំនលួនអ្នកស្រ្័ត៌មានពបជា្លរែឋាចាប់សផ្តើមរាយការណ៍អរំ ើ្បញ្ហា នានាបែុះពាល់�ហគមន៍រប�់្លួកសគ
ជា្ិស��សៅតាមទើតរំបន់ជនបទ។

ក្នុ្ចរំសណ្មអ្នកស្រ្័ត៌មានពបជា្លរែឋាក៍មានព្ុះសតជព្ុះគុណ លលួន ស្វាែតផ្សែរ។  ព្ុះ�្្ឃសែលមាន 
ព្ុះជនមា៣៨ព្ុះវ�សាអ្្គសនុះបានថតឯកស្រអរំ ើ្ការបសណ្ត ៉ពបជា្លរែឋាសច៉ទារ្ំ ប្្រំ្ើលរំសៅដាឋា នរប�់្លួក
សគ។ សដាយសការ�ក់និ្ស�្ៀក�្្់ជើ្រ្ណ៌សលមាៀត ព្ុះអ្្គសត្យកទូរ�័្ទា Smart Phone តាមព្ុះកាយ
សៅពគប់ទើកសន្្ជានិច្ច។ព្ុះអ្្គមានសថរែើការថា”បញ្ហា រប�់ពបសទ�កម្ុជាគឺការពគប់ពគ្រប�់គណបក្សកាន់
អរំណ្ចសលើអ្ើៗ ទារ្ំ អ�់រាប់ចាប់តារ្ំ ើ្ លុយកាក់ តុលាការ និ្វត្តអារាមនានា”។

 

សែើម្ើជលួយគ្រំពទែល់ស្ថា នការណ៍កពមមានសនុះ មជ្ឈមណ្ឌ លកម្ុជាសែើម្ើពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយឯករាជ្យ CCIMសរៀបចរំ 
វគ្គបណ្តុ ុះបណ្្ត ល�ពមាប់អ្នកស្រ្័ត៌មាន្លរែឋាសដាយមានការគ្រំពទ ើ្អ្្គការយូសណ�កេូ UNESCO ជាសរៀ្ 
រាល់ឆ្្ន រំ។នាយកកមមាវធិើផ្ស្្ផសាយមជ្ឈមណ្ឌ លកម្ុជាសែើម្ើពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយឯករាជ្យCCIM សលាកណុប វ ើ
មានពបស្�ន៍ថា” ពបជា្លរែឋាអាចក្ាយសៅជាអ្នកស្រ្័ត៌មានែ៏ល្អមា្ន ក់សហើយការចូលរលួមតិចតលួចរប�់្លួក
សគនលឹ្មានឥទ្ធិ្លយាែ ្ធរំែល់�្្គមជាតិឲ្យទទលួលបាន្័ត៌មាន និ្ចូលរលួមសលើក�ទាលួយស�រ ើភា្ស្រ្័ត៌មាន 
និ្ស�រ ើភា្បសញ្ច៉មតិ” ។

ព្ុះសតជព្ុះគុណ លលួន ស្វាែត
©Witness
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សៅក្នុ្វគ្គបណ្តុ ុះបណ្្ត លមលួយសនុះសែរ ពគរូបសព្ៀនអនុវទិយោល័យមា្ន ក់សលាកជា្ ចរំសរ ើនបានសរៀបរាប់ពបាប់អរំ ើ្សពគ្ុះ
ថា្ន ក់សែលអ្នកស្រ្័ត៌មានពបជា្លរែឋាអាចពតរូវពប�មនលឹ្អ្ើេ្ុះ។ គ្ត់ច្់សៅយក្័ត៌មានអរំ ើ្ជសម្ាុះែើធ្ើសៅភូមិ 
មលួយសក្រផទាុះគ្ត់។”េ្ុ រំបានសៅសមើលជសម្ាុះសនាុះសហើយបានស្ក�លួរអ្នកភូមិ និ្អាជ្ាធរ។”េ្ុ រំបានថតរូបនិ្�រស�រ 
សរឿ្្ិតទារ្ំ អ�់ថាសតើមានអ្ើសកើតសឡើ្  សកើតសៅកសន្្ណ្ សៅស្លណ្ សដាយរសបៀបណ្ និ្មូលសហតុអ្ើតាម
ក្លួនសែលេ្ុ រំបានសរៀន។         បនាទា ប់មកេ្ុ រំបានបសរ្ហា ុះរូបថត និ្្័ត៌មានទារ្ំ អ�់សៅសលើសហ�្ប៊ុក Facebook”។ 

មិនបានបែុនាមា នផ្ពស្ប់សតនាយកស្លារប�់សលាកជា្ ចរំសរ ើនសែលពតរូវបានស្្គ ល់ថាមានភា្�្និទ្ធស្្ន លជាមលួយ 
គណបក្សកាន់អរំណ្ចបានសៅគ្ត់ឲ្យសៅជលួប។សលាកបសនថាមថា”គណនើសហ�្ប៊ុកFacebookរប�់េ្ុ រំសត្សតពតរូវ
បានថា្ន ក់សលើពតរួត្ិនិត្យសមើលយាែ ្ហមាត់ចត់”។“នាយកស្លាបាន�លួរសែ៉សដាលេ្ុ រំ ព្មទារ្ំ គពមាមថានលឹ្្្យលួរការ
រ្រប�់េ្ុ រំពប�ិនសបើេ្ុ រំសៅសតបន្តរាយការណ៍តសៅសទៀត”។

អ្នកស្រ្័ត៌មានពបជា្លរែឋាមិនតិចសទបានជលួបពបទុះបញ្ហា ព�សែៀ្ៗគ្្ន សនុះសែរ។ការដាក់�ម្ាធ និ្យាយើករំ្ុ្
សតមានការសកើនសឡើ្ មកសលើ្លួកសគ។សទាុះជាយាែ ្សនុះក្តើក៍្លួកសគករំ្ុ្សតស�្្រកការទទលួលស្្គ ល់ ើ្ស្ថា ប័ន្័ត៌មាន
សែលមានវជិាជា ជើវៈ និ្ ើ្�រំណ្ក់អាជ្ាធរសែើម្ើឱ្យ្លួកសគអាចចុុះយក្័ត៌មានបានរ្យព�រួល។

ការសលចសឡើ្ ននបសច្ចកវទិយោអុើនធឺសណតបានក្ាយជាមសធយោបាយមលួយក្នុ្ការផ្ស្្ផសាយ្័ត៌មានសធ្ើឲ្យមានពបសជ្
យាែ ្្ិតពបាកែែល់ការពគប់ពគ្ និ្ពតរួត្ិនិត្យ្័ត៌មានសបបពបន្ណើ សែលធ្ាប់បានអនុវត្តន៍កន្្។ជាឧទាហរ
ណ៍កាល ើ្ឆ្្ន រំមុនបណ្្ត ៉�្្គមសផ្ស្ៗជា្ិស��សហ�្ប៊ុកFacebookបានវាែដាច់ទូរទ�្សន៍សហើយបានក្ាយសៅ
ជាពបភ្ផ្តល់្័ត៌មាន្នមុេសគែល់ពបជា្លរែឋាកម្ុជា។�្្នថងៃសនុះពបជា្លរែឋាកម្ុជាទទលួល្័ត៌មានជាចម្
្ ើ្បណ្្ត ៉�្្គម3០%ទល់នលឹ្29% ើ្ទូរទ�្សន៍។ តាមការ�ទា្់មតិថមាើៗសនុះបានបរ្ហា ៉ឲ្យសឃើ៉ ថាពបជា្លរែឋា
កម្ុជាពបមាណ4០%សពបើ Facebook សែើម្ើទទលួល្័ត៌មាន សហើយមានសត27%បែុសណ្្ណ ុះសែលសមើលទូរទ�្សន៍សែើម្ើ
ទទលួល្័ត៌មាន។

សនុះមិនសមនជាសរឿ្តូចតាចសឡើយ ។    សបើតាមការ�ទា្់មតិសដាយពករមហុ៊ន Shaviv Strategy and Campaigns 
សែលជាពករមហុ៊នពបលឹកសានសយាបាយរប�់អុើពស្សអល   បានរកសឃើ៉ ចរំណុចេុ�គ្្ន យាែ ្ធរំរវា្ពករមមនុ�្ស្ើរពករម
ពាក់្័ន្ធនលឹ្ទរំសនារកាននរសបាុះសឆ្្ន តសែលមាន5 2 % ននអ្នកទទលួល្័ត៌មាន ើ្ទូរទ�្សន៍ថា្លួកសគសពគ្្នលឹ្សបាុះសឆ្្ន ត
ឱ្យគណបក្សកាន់អរំណ្ចសៅក្នុ្ការសបាុះសឆ្្ន តជាតិសលើកសពកាយសហើយ28%ថា្លួកសគនលឹ្សបាុះសឆ្្ន តឱ្យគណបក្សប ្
រឆ្រ្ំ ។ចរំសណកក្នុ្ចរំសណ្មអ្នកសែលទទលួល្័ត៌មាន ើ្សហ�្ប៊ុកFacebookគឺជាសរឿ្ផទាុយសៅវ ិ៉ សដាយស្រមាន
៥៦%ថា្លួកសគនលឹ្សបាុះសឆ្្ន តឱ្យគណបក្សពបឆ្រ្ំ សហើយមានសត20%បែុសណ្្ណ ុះសែលថានលឹ្សបាុះសឆ្្ន តឱ្យគណបក្សប ្
រជាជនកម្ុជា។

ភា្ផទាុយគ្្ន សនុះមានលក្ណៈព�សែៀ្គ្្ន សៅស្ល្លួកសគពតរូវបាន�លួរថាសតើគណបក្សមលួយណ្ អាចអនុវត្តចបាប់និ្
សថរកសា�ណ្្ត ប់ធា្ន ប់បានល្អជា្សគសនាុះគឺ 57% ននអ្នកសមើលទូរទ�្សន៍បានសពជើ�សរ ើ�យកគណបក្សកាន់ អរំណ្ច 
សហើយ33%បានសពជើ�សរ ើ�យកគណបក្សពបឆ្រ្ំ ។សៅក្នុ្ចរំសណ្មអ្នកសពបើបណ្្ត ៉�្្គមសហ�្ប៊ុក
Facebookវ ិ៉ 57%បានសពជើ�សរ ើ�គណបក្សពបឆ្រ្ំ សហើយមានសត32%បែុសណ្្ណ ុះសែលបានសពជើ�សរ ើ�
គណបក្សរប�់សលាកហុ៊នស�ន។
សរឿ្ព�សែៀ្គ្្ន សនុះសែរស្លសែលពតរូវបាន�លួរអរំ ើ្�មតថាភា្ក្នុ្ការបស្កេើតការរ្រអ្នកទទលួល្័ត៌មាន ើ្ទូរទ�្សន៍
6០%យល់ថាគណបក្សកាន់អរំណ្ចអាចសធ្ើបានល្អជា្សបើសពបៀបសធៀបនលឹ្35%សែលគិតថាគណបក្សពបឆ្រ្ំ
អាចសធ្ើបានល្អជា្សនាុះ។សៅក្នុ្ចរំសណ្មអ្នកទទលួល្័ត៌មាន ើ្អុើនធឺសណតវ ិ៉ 6០%បានសពជើ�យកគណបក្ស
ពបឆ្រ្ំ សហើយមានសត33%សពជើ�យកគណបក្សពបជាជនកម្ុជា។

�ិក្ាស្លាមលួយសរៀបចរំសដាយមជ្ឈមណ្ឌ លកម្ុជា�ពមាប់ពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយឯករាជ្យសធ្ើឲ្យអ្នកស្រ្័ត៌មានអាជើ្ និ្អ្នកស្រ្័ត៌មានពបជា
្លរែឋាបានជលួបគ្្ន
© Daniel Bastard / RSF

អអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអ
អអអអអអអអអអអអអអអអអ អអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអ
អអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអ
អអអអអអអអអអអអអ អអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអ
អអអអអអអអអអ
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តលួរសលេទារ្ំ សនុះអាចទា៉យកមកសធ្ើជាសមសរៀនបាន្ើរ។សមសរៀនទើមលួយមាែ �ុើនពប្័ន្ធសឃា�នាផ្ស្្ផសា
យរប�់ សលាកហុ៊ន ស�នគឺ្ិតជាមានពប�ិទ្ធភា្ពបាកែសមន។
សមសរៀនទើ្ើរបច្ចុប្ន្នសនុះបណ្្ត ៉�្្គមសហ�្ប៊ុក Facebook គឺជាអ្នកទទលួលេុ�ពតរូវធរំមលួយសហើយក្ាយ
ជាមសធយោបាយផ្ស្្ផសាយែរំណលឹ ្និ្្័ត៌មាន្នមុេសគសៅកម្ុជា។បែុសន្តការ�សពមចចិត្តរប�់ពករមហុ៊ន
សែលមានមូលដាឋា នសៅរែឋាកាលើហ្័រនើញាែ �ហរែឋាអាសមរកិថមាើៗសនុះអរំ ើ្ការផ្ស្្ផសាយ្័ត៌មានអាចនលឹ្សធ្ើឲ្យ
បែុះពាល់ែល់�្្គម និ្អនាគតពបជាធិបសតយ្យរប�់កម្ុជាយាែ ្ខ្ារ្ំ ។
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គ. តលួនាទើ�្នូលរប�់បណ្្ត ៉�្្គមសហ�្ប៊ុក Facebook

សបើសយា្តាមការ�ិកសាមលួយសធ្ើសឡើ្ សដាយពករមហុ៊នទរំនាក់ទរំន្ស្ធារណៈអន្តរជាតិ  ស ម្ា ុះថា
Burson-Marsteller បានឱ្យែលឹ្ថា្ុរំសមនមានសត អ្នកស្រ្័ត៌មានពបជា្លរែឋាសទ 
សែលចូលចិត្តសពបើសហ�្ប៊ុកFacebookសៅកម្ុជា�ូម្ើសតទរំ្័រសហ�្ប៊ុក Facebook រប�់សលាក 
នាយករែឋាមង្ន្តើហុ៊ន ស�នមានអ្នកតាមដានឬ Followerពបមាណជា9លាននាក់សធ្ើឲ្យសលាកក្ាយ
ជាសមែលឹកនារំលរំដាប់ទើ8សែលមានអ្នកតាមដានFollowសពចើនជា្សគបរំផុតក្នុ្្ិភ្សលាក។អមសដា
យរូបថតស�លហ្ើជាមលួយនិ្ស្រនសយាបាយយាែ ្សវៀ្នវផ្សនាុះការបសរ្ហា ុះស្ររប�់សលាកម្ត្
ៗពតរូវបានសគចុចLike រហូតែល់58លានLike សធ្ើឱ្យសលាក�រសៅលរំដាប់ទើ3តាម ើ្
សពកាយពបធានាធិបតើ�ហរែឋាអាសមរកិសលាក Donald Trump និ្ពបធានាធិបតើរប�់ពបសទ�

ឥណ្្ឌ សលាក NarendraModi។
សៅស្លសែលអ្នក�រស�រប្ុកករំ្ុ្សតសធ្ើការផ្ស្្ផសាយែរំណលឹ ្ និ្្័ត៌មាននានាឲ្យមានភា្រ�់រវ លឹកសៅ�្្គម
កម្ុជាសនាុះ្លួកសគសបរជាពតរូវរ្់ចារំការ�សនា្ត �ពបណើ ្ើវធិានការសធ្ើសឡើ្ សដាយពករមហុ៊នសហ�្ប៊ុក Facebook 
សៅវ ិ៉ ។អ្នក�រស�រប្ុកមា្ន ក់កញ្្ញ  Catherine Harry សែលបានកស្្េ្លួនឲ្យក្ាយសៅជាតារាសហ�្ប៊ុក-Facebookសៅកម្ុជាតាមរយៈការផលិតវ ើសែអូអរំ ើ្ពបធានបទសែលពបន្ណើ សៅមានការពបកាន់សៅសឡើយក្នុ្ប ្
រសទ�រប�់នា្។វ ើសែអូែរំបូ្រប�់នា្សែលសតធ្ាប់មានអ្នកទ�្សនាជាមធ្យម ើ្100,000viewsរហូតែល់សៅ 
200,000views។ 
្លួកសគសៅអាចបន្ត�កមមាភា្បានរហូតែល់ចុ្សេតុលារហូតទាល់សតពករមហុ៊នសហ�្ប៊ុកFacebookបានដាក់
បញ្ចូ លពបសទ�កម្ុជាសៅក្នុ្ពបសទ�ទារ្ំ ៦�ពមាប់ស្កល្្បស្កេើតការករំណត់NewsFeedឬ្័ត៌មាន�រំខាន់
ៗទទលួលបាន ើ្មិត្តភក្តិនិ្ពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយនានា។ែូចសនុះវាមានន័យថា្លួកសគពតរូវសតប្់ពបាក់សែើម្ើអាចសធ្ើឱ្
យ្័ត៌មានរប�់្លួកសគពតរូវបានបរ្ហា ៉ែល់ អ្នកសមើល។មាតិកា្័ត៌មានសផ្ស្ៗសទៀតពតរូវបានលាក់ទុកសៅកសន្្
មលួយសែលមិន�រំខាន់មលួយសែលមាន�ញ្្ញ ការំពជរួចសៅថាExploreFeed។ផលបែុះពាល់គឺ្័ត៌មានរប�់អ្នកស្រ
្័ត៌មានពបជា្លរែឋាមិនរ្យនលឹ្ពតរូវរកសឃើ៉ សឡើយ។វ ើសែអូែរំបូ្សែលកញ្្ញ Katherineសែលបានបសរ្ហា ុះបនាទា
ប់ ើ្ការសកសពបសនុះមានអ្នកទ�្សនាពតលឹមសត2,០០០នាក់សៅក្នុ្រយៈស្ល1សមាែ ្ែរំបូ្សែល ើ្មុនមកធ្ាប់មានអ្ន
កទ�្សនាពបមាណ12,000នាក់។កញ្្ញ ថា”្លួកសគអាចកសមទាចសយើ្ ែូចសនុះឯ្ពប�ិនសបើ្លួកសគច្់សធ្ើ“។

ចរំសណកឯអតើតសមែលឹកនារំគណបក្សពបឆ្រ្ំ សលាក�មរ្្ុសើសែលរ�់សៅនិរសទ�េ្លួនសគច ើ្ការជាប់្ន្ធនាគ្រមាន 
អ្នកFollowមិនតិចសែរសនាុះក៍បានស្្គ ល់ការធ្ាក់ចុុះ25%សែរតារ្ំ ើ្ពករមហុ៊នFacebookស្កល្្កមមាវធិើ Ex-ploreFeedសនុះ។      សលាកថាគ្ត់មិនមានលុយសៅទិ៉ Follower ើ្Click farms ែូចជានែគូពបសជ្រប�់ 
សលាកគឺសលាកហុ៊នស�នសឡើយសែលគ្ត់បានសចាទថាបានទិ៉Like ើ្Click Farms។
ការ�សពមចចិត្តសកសពបសនុះជុះឥទ្ធិ្លសៅែល់ ពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយឯករាជ្យ    សែលសៅស���ល់មលួយចរំនលួនឲ្យរ្
សពគ្ុះមហន្តរាយបាន។

ជាក់ស�្ត្ទរំ្័រសហ�្ប៊ុករប�់ស្រ្័ត៌មានភ្នរំស្៉បែុ�្តិ៍ភាស្សេមារបាត់ប្់អ្នកអាន 45% ភ្ាមៗសតម្ត្សហើយ
ការស�្្រក្័ត៌មាននានាបានធ្ាក់ចុុះ34%។ វ�ិ័យស្រ្័ត៌មានតាមអុើនធឺសណតសលើកសឡើ្ ថាវធិើសតមយោែ្ គ
ត់សែើម្ើទា៉អ្នកអានមកវ ិ៉ គឺពតរូវសតប្់លុយ�ពមាប់បសរ្ហា ុះ្័ត៌មាននើមលួយៗ មានន័យថាអ្នកណ្ហ៊ានចាយ
លុយសពចើនជា្សគសនាុះនលឹ្មានអ្នកអានសពចើនជា្។សបើ�ូម្ើសតកាស�តសែលមានអាយុជា្ 25ឆ្្ន រំសច៉ផសាយ 
្័ត៌មានពបចារំនថងៃ ើ្រភាស្សនុះរ្ផលបែុះពាល់សដាយស្រពករមហុ៊នសហ�្ប៊ុកFacebook សែរសនាុះមានន័យថា  
អ្នកស្រ្័ត៌មានពបជា្លរែឋាក៍នលឹ្ពតរូវវនិា�សែរសហើយក្តើ�្្ឃលឹមវលិសៅរកស្រ្័ត៌មានចពមរុះសៅក្នុ្ពបសទ�
កម្ុជានលឹ្រលត់សៅតាមការ�សពមចចិត្តសនាុះសែរ។ែូសច្នុះពតរូវសតមានការត�៊ូសែើម្ើឱ្យមានស�រ ើភា្ផ្តល់្័ត៌មាន
សឡើ្ វ ិ៉  សទាុះបើជា�ថាិតសៅក្នុ្តនម្ណ្ក៏សដាយ។
 a 
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�ពមាប់រាជរដាឋា ភិបាលកម្ុជា
•  អាជ្ាធរពតរូវសដាុះសល្អ្នកស្រ្័ត៌មាន សលាកអ៊លួន �និ សលាកយា្ �ុធារនិ និ្ផលិតករភា្យន្ត 

ឯកស្រជនជាតិអូង្ស្្ត លើ សលាកសជម រ ើក�ិុន James Ricketson សែលករំ្ុ្ជាប់សត្ន្ធធនាគ្រយាែ ្អ
យុត្តិធម៌សនាុះឲ្យមានស�រ ើភា្សឡើ្ វ ិ៉  សហើយពតរូវសតទម្ាក់បទសចាទសលើសលាកអូន ភា្និ្ សលាកហ្សមប៊រ 
ភើធ័រ Zsombor Peter។

•  អាជ្ាធរពតរូវអនុញ្្ញ តឱ្ពកាស�តឌលឹសេមបូឌាសែលើ និ្្័ន្ធផ្ស្្ផសាយសែលបានបិទមិន�មសហតុផល តារ្ំ
្ើសេ�ើហាឆ្្ន រំ2017ឲ្យបន្តសធ្ើពបតិបត្តិការសឡើ្ វ ិ៉ ។

•  បទឧពកិែឋាហល្ឹ សាពបឆ្រ្ំ សលើអ្នកស្រ្័ត៌មានពតរូវសតសលើកយកមកស�ើុបអស្កេតនិ្កាត់សទា�ជាពប្័ន្ធ្ន
សៅរកការផ្តនាទា សទា�អ្នកទទលួលេុ�ពតរូវសដាយតុលាការសែលឯករាជ្យសែើម្ើ្ ព្លឹ្នើតិរែឋាសែើម្ើ បញ្ចប់និទ
ណ្ឌ ភា្ចរំសពាុះឧពកិែឋាកមមាពបឆ្រ្ំ នលឹ្អ្នកស្រ្័ត៌មាន។

•  អាជ្ាធរពតរូវសតធានាការសគ្រ្ស�រ ើភា្ស្រ្័ត៌មាន និ្ស�រ ើភា្ក្នុ្ការផ្ស្្ផសាយែរំណលឹ ្ព្មទារ្ំ អរំឡុ
្ស្លសបាុះសឆ្្ន តជាតិសៅសេកកកេដាឆ្្ន រំ2018។

• អាជ្ាធរពតរូវធានាឲ្យមានស�រ ើភា្ស្រ្័ត៌មានសែលពតរូវសត្ព ល្ឹ្សៅក្នុ្ចបាប់�្តើ្ើរបបស្រ្័ត៌មាន    
ឆ្្ន រំ១៩៩៥សែើម្ើឱ្យអ្នកស្្័ត៌មានមានស�រ ើភា្បរំស្៉ការរ្រសដាយគ្មា នឧប�គ្គពគប់ស្លរលួមទារ្ំ     
ស្លចុុះយក្័ត៌មានអរំ ើ្�កមមាភា្រប�់រដាឋា ភិបាល និ្ស�វា�ន្តិ�ុេ។

•  ចបាប់�្តើ្ើរបបស្រ្័ត៌មានឆ្្ន រំ1995ពតរូវសតសធ្ើវសិស្ធនកមមាសែើម្ើឱ្យព�បតាមបទដាឋា នអន្តរជាតិ�្តើ្ើស�រ ើភា
្ននការបសញ្ច៉មតិ និ្ស�រ ើភា្ស្រ្័ត៌មាន។ជា្ិស��ពត្់មាពតា12ននចបាប់សនុះសែលហាមឃាត់ការ
ផ្ស្្ផសាយរបាយការណ៍សែលអាចបែុះពាល់ ែល់�ន្តិ�ុេជាតិនិ្ស�ថារភា្នសយាបាយសែលអនុញ្្ញ តឱ្យបិ
ទស្ថា ប័នស្រ្័ត៌មានសនាុះសដាយ្ុរំចារំបាច់ ែើការតុលាការសនាុះពតរូវសតលុបសចាល។

•  អាជ្ាធរពតរូវសតអនុម័តការចុុះបញជា ើឲ្យបានពតលឹមពតរូវសែើម្ើករំណត់ការពគប់ពគ្ផ្្ត ច់មុេសលើពប្័ន្ធផ្ស
្្ផសាយ។មាពតា1 7 ននចបាប់�្តើ្ើរបបស្រ្័ត៌មានមិនមានពប�ិទ្ធិភា្សទសពកាមសហតុផលថាវាមិន 
បញ្ជា ក់ ើ្ពបសភទពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយសែលពាក់្័ន្ធឬកពមិតសែលពតរូវបានសគចាត់ទុកថាជាមា្ច �់ពប្័ន្ធ 
ផ្ស្្ផសាយ(មូលធនភាគហុ៊ន �ិទ្ធិសបាុះសឆ្្ន តជាសែើម)។

•  ចបាប់�្តើ្ើឧពកិែឋាកមមាតាមអុើនធឺសណតសែលបានស�្នើសឡើ្  ពតរូវសតសធ្ើករំសណទពម្់ទារ្ំ ព�រ្សែើម្ើកុរំឲ្យវា     បរំ
ពានសលើការអនុវត្តភា្ព�បចបាប់ននស�រ ើភា្បសញ្ច៉មតិ និ្ស�រ ើភា្ស្រ្័ត៌មាន។ជា្ិស��សៅត ្
រ្់មាពតាសែលថាវាប្កេឱ្យមានអ�ន្តិ�ុេ អស�ថារភា្ និ្ប្កេសពគ្ុះថា្ន ក់ែល់ ស្មគ្គើភា្នសយាបាយ 
ឬប្្ូចកិត្តិយ�រដាឋា ភិបាលឬអ្នកតរំណ្្រដាឋា ភិបាល �ថាិតក្នុ្ករណើ មលួយសែលគ្មា ន និយមន័យចបា
�់លា�់សែលផទាុយ ើ្បទដាឋា នអន្តរជាតិ�្តើអរំ ើ្ស�រ ើភា្បសញ្ច៉មតិ។រលួមទារ្ំ មាពតា1 9 ននកតិកា�ញ្្ញ  
អន្តរជាតិ�្តើ្ើ�ិទ្ធិ្លរែឋា និ្�ិទ្ធិនសយាបាយសែលកម្ុជាជាហតថាសលេើ។

•  អាជ្ាធរពតរូវបញ្ចប់ និ្អនុម័តចបាប់�្តើអរំ ើ្�ិទ្ធិទទលួល្័ត៌មានសែលបានពពា្សដាយពតរូវសតសពបើបទ 
ដាឋា នអន្តរជាតិ និ្អនុវត្តឲ្យបានល្អបរំផុតជាមូលដាឋា ន។     សដាយស្រសត�ិទ្ធិទទលួលបាន្័ត៌មានសែលពគប់ពគ
្សដាយរែឋាមានស្រៈ�រំខាន់�ពមាប់�្្គមសបើកចរំហ និ្មានតម្ាភា្ចបាប់សនុះពតរូវសត អនុម័តបនាទា ប់ ើ្ពតរូវ
បានអនុសលាមតាមបទដាឋា នអន្តរជាតិសែលពាក់្័ន្ធ។ សលើ� ើ្សនុះសទៀតបនាទា ប់ ្ើមានការអនុម័តសហើយ អា
ជ្ាធរពតរូវធានាថា�ិទ្ធិសនុះថាអាចពតរូវបានអនុវត្ត យាែ ្ស្៉សល៉ និ្សដាយស�រ ើ សែល មានន័យថាភា្ន ក់រ្
ររដាឋា ភិបាលពតរូវសតសធ្ើ�កមមាភា្ សដាយតម្ា ភា្ទារ្ំ ព�រ្ សហើយមិនពតរូវរារា រ្ំ  ការស�្នើ�ុរំ្ើស្ធារណជន 
ឬអ្នកស្រ្័ត៌មានសឡើយ។

•  អាជ្ាធរពតរូវសតបស្កេើតពប្័ន្ធថមាើមលួយសែើម្ើជរំនលួ�បទប្ញ្ញត្តិបច្ចុប្ន្នពត្់មាពតា7 ននចបាប់�្តើ្ើរបបស្រ្័ត៌
មានសែលរដាឋា ភិបាលករំណត់ពកម�ើលធម៌វជិាជា ជើវៈសែលពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយពតរូវសគ្រ្តាម។
ពប្័ន្ធថមាើសនុះអាចពាក់្័ន្ធនលឹ្ការបស្កេើតស្ថា ប័ននិយត័កមមាពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយឯករាជ្យមលួយសែលក្នុ្សនាុះអ្នក
ស្រ្័ត៌មាន អ្នកផ្ស្្ផសាយ និ្អ្នកសបាុះ្ុម្ផសាយមានតរំណ្្ស�មាើគ្្ន ។    ការទទលួលេុ�ពតរូវអាចរាប់
បញ្ចូ លទារ្ំ ការវាយតនម្�រំសណើ �ុរំអាជ្ាប័ណ្ណពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយការសច៉អាជ្ាប័ណ្ណែល់ពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយ 
ការសច៉ប័ណ្ណស្រ្័ត៌មាន និ្ការពគប់ពគ្សលើការ្្យលួរ ឬការែកហូតយកប័ណ្ណស្រ្័ត៌មានមកវ ិ៉ សដា
យពក�លួ្្័ត៌មាន។ស្ថា ប័នបញ្ញត្តិករពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយឯករាជ្យសនុះក៏អាចទទលួលេុ�ពតរូវបស្កេើតពកម�ើល
ធម៌រប�់ពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយតាមរយៈការដាក់្ិន័សលើការរ រំសលាភចបាប់ និ្បញ្ហា សែលពាក់្័ន្ធសផ្ស្សទៀត។

អនុ�ា�ន៍ 
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•  អាជ្ាធរពតរូវសតចាត់វធិានការជាក់ស�្ត្សែើម្ើធានាឱ្យមានការសគ្រ្ ចរំសពាុះកតិកា�ញ្្ញ អន្តរជាតិ�្តើ្ើ
�ិទ្ធិ្លរែឋា និ្�ិទ្ធិនសយាបាយសែលពតរូវបានចុុះហតថាសលខា និ្ផ្តល់�ចា្ច ប័នសដាយពបសទ�កម្ុជា  
ជា្ិស�� មាពតា19 ននកិច្ចព្មសព្ៀ្សនុះ។

•  អាជ្ាធរពតរូវសតអនុញ្្ញ តឱ្យអ្នករាយការណ៍្ិស��រប�់      អ្្គការ�ហពបជាជាតិទទលួលបនទាុកសផ្នក�ិទ្ធិ      
មនុ�្សសៅកម្ុជាបរំស្៉មុេរ្ររប�់េ្លួនឱ្យបាន�មរម្យ ជា្ិស��ពតរូវផ្តល់ជូននូវរាល់�រំសណើ �ុរំ រប�់
គ្ត់មកសធ្ើទ�្សនកិច្ចសៅកម្ុជា។

•  អាជ្ាធរពតរូវអនុវត្តតាមអនុស្�ន៍នានា ែូចជាអនុស្�ន៍សលេ 118.105 118.20 119.23 119.24 និ្ 
119.26) សែលបានទទលួលសដាយកម្ុជាជាសផ្នកមលួយននែរំសណើ រការពតរួត្ិនិត្យជាស្កលរប�់ពករមពបលឹកសា 
�ិទ្ធិមនុ�្សននអ្្គការ�ហពបជាជាតិ សហើយពតរូវវសិស្ធនកមមាពកមព្ហមាទណ្ឌ រប�់ពបសទ� ជា្ិស�� 
បទឧពកិែឋា�្តើ្ើ បទបរហិារសករ ្ត ិ៍  ការសជរពបមាថ និ្ការ ែ៉ុ ុះ៉្់ សែើម្ើកុរំឲ្យវាអាចយកមកសពបើសែើម្ើរ លឹត 
បន្តលឹ្ស�រ ើភាក្នុ្ការបសញ្ច៉មតិ សហើយនលឹ្ស�រ ើភា្ស្រ្័ត៌មាន ឲ្យអនុសលាមសៅតាមបទដាឋា នស�រ ើភា្
បសញជា៉មតិអន្តរជាតិ។

�ពមាប់ពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយកម្ុជា
•  មា្ច �់ស្រ្័ត៌មាន អ្នកសបាុះ្ុម្ផសាយ និ្អ្នកផ្ស្្ផសាយទារ្ំ អ�់ ពតរូវេិតេរំសលើក�ទាលួយការអនុវត្តស�រ ើភា

្ស្រ្័ត៌មានបសនថាមសទៀតសដាយពតរូវសគ្រ្ពកម�ើលធម៌អ្នកស្រ្័ត៌មានរប�់កម្ុជាសែលបានអនុម័ត
សៅក្នុ្�ន្និ�ិទអ្នកស្រ្័ត៌មានកម្ុជាឆ្្ន រំ2 0 0 9 ។ស�ចក្តើសណនារំនានាផ្តល់ឱ្យអ្នកស្រ្័ត៌មានមិនពតរូវ
បរំពានសលើពកម�ើលធម៌សនុះសឡើយ។

•  មា្ច �់ស្រ្័ត៌មាន អ្នកសបាុះ្ុម្ផសាយ និ្អ្នកផ្ស្្ផសាយពតរូវសតបរ្ហា ៉ស្មគ្គើភា្រលួមគ្្ន សៅស្លសែល 
រ្ការវាយពបហារ។សៅចុ្បញ្ចប់សនុះ្លួកសគពតរូវបស្កេើតនើតិវធិើ�ុវតថាិភា្ រលួមមានទារ្ំ វធិានការបនាទា ន់ 
និ្ផ្តល់ជរំនលួយែល់ រា្កាយ សផ្នកសវជជាស្ង្�្ត និ្សផ្នកចបាប់ែល់អ្នកស្រ្័ត៌មានសែលរ្ការវាយ 
ពបហារ។

�ពមាប់នែគូរអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរប�់កម្ុជា

អ្្គការ�ហពបជាជាតិ
•  អ្្គកាអ្នកការស�តគ្មា នព្រំសែន RSF �ូមផ្តល់អនុស្�ន៍ឱ្យអនុម័តសលើស�ចក្តើ�សពមចចិត្តមលួយសៅ

�ម័យពបជុរំសលើកសពកាយរប�់ពករមពបលឹកសា�ិទ្ធិមនុ�្សអ្្គការ�ហពបជាជាតិសែលស�្នើ�ុរំការយិាល័យ 
ឧត្តម�្ន្ការអ្្គការ�ហពបជាជាតិ ទទលួលបនទាុក�ិទិ្ធមនុ�្ស ឱ្យបស្កេើតរបាយការណ៍�្តើ្ើស្ថា នភា្�ិទ្ធិ 
មនុ�្សរលួមទារ្ំ ស�រ ើភា្ស្រ្័ត៌មានសៅក្នុ្ពបសទ�កម្ុជា។

�ហភា្អឺរ ែុប
•  គណៈកមមាការអឺរ ែុប និ្ស�វាកមមាកិច្ចការសព្ពបសទ�នន�ហភា្អឺរ ែុប(EEAS)គលួរសតសគ្រ្តាមស�ចក្តើ 

�សពមចអនុម័តរប�់�ភាអឺរ ែុបសៅនថងៃទើ19 សេតុលាឆ្្ន រំ 2017 សែលអរំពាវនាវឲ្យច្ពក្បញជា ើស ម្ា ុះ
បុគ្គលទារ្ំ ឡាយណ្ចូលរលួមរ រំសលាភបរំពាន�ិទ្ធិមនុ�្ស យាែ ្ធងៃន់ធងៃរក្នុ្រយៈស្លថមាើៗសនុះសៅកម្ុជា     
សហើយពតរូវបែិស�ធមិនផ្តល់ទិែឋាការ និ្ប្កេកពទ្្យ�ម្ត្តិរប�់្លួកសគ។

•  គណៈកមមាការអឺរ ែុប និ្ស�វាកមមាកិច្ចការសព្ពបសទ�នន�ហភា្អឺរ ែុប(EEAS) គលួរសតផ្្អ កកិច្ចព្មសព្ៀ្ 
» Everything but Arms” “ទរំនិ៉នារំសច៉ ើ្កម្ុជាសលើកសល្សតអាវុធ”�ពមាប់ការនារំចូលទរំនិ៉សៅ 
លក់សៅ�ហភា្អឺរ ែុបសដាយមិនជាប់កាត្្កិច្ចប្់្ន្ធ ើ្កម្ុជាសច៉ រហូតទាល់សតរដាឋា ភិបាលចាត់វធិាន
ការជាក់លាក់សែើម្ើធានាស�រ ើភា្ស្រ្័ត៌មាន។

•  គណៈកមមាការ�ហគមន៍អឺុរ ែុបគលួរសត�ពមប�ពមរួល�កមមាភា្ទារ្ំ សនុះជាមលួយនែគូពាណិជជាកមមា �រំខាន់ៗ
សទៀតរប�់ពបសទ�កម្ុជាមានែូចជាពបសទ�កាណ្ដា ពបសទ�ជបែុន និ្�ហរែឋាអាសមរកិជាសែើម។

�ពមាប់�ហរែឋាអាសមរកិ
• រដាឋា ភិបាល�ហរែឋាអាសមរកិជា្ិស��គឺពក�លួ្ការបរសទ�អាសមរកិ   គលួរសតសគ្រ្តាមការអរំពាវនាវរប�់    
  គណៈកមាមា ធិការកិច្ចការបរសទ�សែើម្ើច្ពក្បញជា ើស ម្ា ុះបុគ្គល និ្ពករមហុ៊នសែលគលួរសតជាសគ្លសៅពតរូវ    
  ដាក់ទណ្ឌ កមមាសផ្នកហរិញ្ញវតថាុ និ្ការសធ្ើែរំសណើ ររប�់្លួកសគ។

•  រដាឋា ភិបាល�ហរែឋាអាសមរកិគលួរសតដាក់បញជាូ លជនជាតិកម្ុជាណ្សែលបានជាប់ពាក់្័ន្ធសៅក្នុ្បញជា ើ
ស ម្ា ុះជនជាតិសែលពតរូវតាមដានសហើយគលួរដាក់ពបសទ�កម្ុជាសៅក្នុ្បញជា ើពបសទ�ពាក់្័ន្ធ�កមមាភា្ 
Global Magnitsky Act លុុះពតាសតការសធ្ើឱ្យពបស�ើរសឡើ្ វ ិ៉ សៅក្នុ្សគ្លនសយាបាយរប�់កម្ុជាសលើ
ពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយ។ពក�លួ្ការបរសទ��ហរែឋាអាសមរកិ និ្ការយិាល័យពគប់ពគ្ពទ្្យ�ម្ត្តិបរសទ� 
(OFAC) រប�់ពក�លួ្រតនាគ្រអាសមរកិគលួរសតប្កេកពទ្្យ�ម្ត្តិបុគ្គលនិ្ពករមហុ៊នកម្ុជាសែលពាក់្័ន្ធ
នានា និ្ហាមឃាត់្លរែឋាអាសមរកិមិនឱ្យរក�ុើជាមលួយ្លួកសគ។
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• រ ដាឋា ភិបាល�ហរែឋាអាសមរកិគលួរសតែកពបសទ�កម្ុជាសច៉្ើបញជា ើពបសទ�ទទលួលបានការអនុសពគ្ុះ្ន្ធ
សហើយ ពតរូវ�ពមប�ពមរួល�កមមាភា្សនុះជាមលួយនែគូ ពាណិជជាកមមា�រំខាន់ៗសផ្ស្សទៀតរប�់កម្ុជា 
ែូចជា ពបសទ�កាណ្ដា �ហភា្អឺរ ែុប និ្ពបសទ�ជបែុនជាសែើម។

•  រដាឋា ភិបាល�ហរែឋាអាសមរកិគលួរសតផ្្អ កជរំនលួយសែលេ្លួនបានផ្តល់សៅរដាឋា ភិបាលកម្ុជា សលើកសល្សតជរំនលួយ
ែល់កមមាវធិើ្ព ល្ឹ្លទ្ធិពបជាធិបសតយ្យរប�់�្្គម�ុើវលិ។

ពបសទ�ជបែុន
•   ទើភា្ន ក់រ្រ�ហពបតិបត្តិការអន្តរជាតិជបែុន JICA គលួរសតវាយតនម្សឡើ្ វ ិ៉ កមមាវធិើជរំនលួយហរិញ្ញវតថាុនិ្

ភ�្តុភាររប�់េ្លួន�ពមាប់ពបសទ�កម្ុជាែរាបណ្រដាឋា ភិបាលសៅសតបន្តបង្រ្កេ បសលើស�រ ើភា្ស្រ្័ត៌
មាន។ការសផទារមូលនិធិ ពបាក់កម្ចើ និ្ជរំនលួយបសច្ចកសទ�ែល់រដាឋា ភិបាលកម្ុជាគលួរសតសធ្ើការវាយតនម្សឡើ្
វ ិ៉  ព�បតាមសគ្លបរំណ្រប�់(JICA)សែលសធ្ើសឡើ្ សែើម្ើសលើក�ទាលួយសផ្នកទូរគមនាគមន៍ និ្្ព ល្ឹ្ 
�មតថាភា្អភិបាលកិច្ចសនាុះ។

�មាគមអាស៊្ន 
•  �មាជិកនន�មាគមពបជាជាតិអា�ុើអាសគ្នយ ៍សៅកាត់ថាអាស៊្ន    និ្គណៈកមាមា ធិការអចិនង្ន្តយ៍

អាស៊្នគលួររ រំលលឹកពបសទ�កម្ុជាអរំ ើ្កាត្្កិច្ចរប�់េ្លួន ជា្ិស��កាត្្កិច្ចរប�់កម្ុជា�្តើអរំ ើ្ស�ច
ក្តើពបកា�អរំ ើ្�ិទ្ធិមនុ�្សររប�់អាស៊្នសែលបានចុុះហតថាសលខា និ្អនុម័តសដាយពបសទ�ជា�មា
ជិកសៅរាជធានើភ្នរំស្៉ក្នុ្ឆ្្ន រំ 2012ពត្់មាពតា 12 សែលសច្ថា: «មនុ�្សពគប់រូបមាន�ិទ្ធិស�្្រក 
្័ត៌មាន ទទលួល្័ត៌មាន និ្សចកចាយ្័ត៌មាន សទាុះបើជាសធ្ើសឡើ្ សដាយផ្ទា ល់មាត់ សដាយ�រស�រ ឬ 
តាមរយៈជសពមើ�រប�់បុគ្គលសនាុះ »។

�ពមាប់បណ្្ត ៉អុើនធឺសណត

ពករមហុ៊នសហ�្ប៊ុក Facebook គលួរែកសច៉មមាវធិើ ExploreFeed សែលបានស្កល្្សលើពបសទ�ទារ្ំ 6 រលួម
ទារ្ំ កម្ុជាផ្សដាយស្រសតវាទម្ាក់ពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយ្័ត៌មានឯករាជ្យសៅកាន់ទើតារ្ំ មលួយសែលមិនមានអ្នក
ចូលសមើល។ជាក់ស�្ត្ស្លសនុះពករមហុ៊នFacebookមានអរំណ្ចសធ្ើឲ្យពប្័ន្ធផ្ស្្ផសាយឯករាជ្យសៅកម្ុជា
មានជើវតិឬស្្ប់បានសនាុះ ែូចសនុះពករមហុ៊នសហ�្ប៊ុក Facebook គលួរសតសធ្ើការស្កល្្រប�់េ្លួនពបកប
សដាយ តម្ាភា្ និ្មានទរំនលួលេុ�ពតរូវ។
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