
 

 

 
 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 

េងគមេ វីិលេមូអពំាវនាវឲ្យត លាការទម្លែ ក្់ការសោទប្រកាន់ទងំឡាយ 

ប្រឆងំនឹងអនក្សារពត័៌ម្លន 

ថ្ងៃទី ២២ ខែ ធ្នូ  ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
យ ើងែ្ញ ាំខែលជាសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មាន្កម្ពញជា អ្ងគការសារព័ត៌មាន្ និ្ងអ្ងគការម្ិន្ខម្ន្រដ្ឋា ភិបាល

ជាត ិ និ្ងអ្ន្តរជាតិែូចខែលមាន្រា នាម្ខាងយរកាម្ យសនើសញ ាំឱ្យតញលាការទមាា ក់យោលបទយោទយៅយលើអ្តតី
អ្នកសារព័ត៌មាន្វទិយញអាសញីយសរពីីរនាកគ់ឺយលាក អ្ ៊ួន្ ឈិន្ និ្ង យលាក យាង សញធារនិ្ទ យៅយាង សញជាយម្ត្តត  
និ្ងយសនើយៅរាជរដ្ឋា ភិបាលឱ្យោត់វធិាន្ការជាក់លាក់យែើម្បបីញ្ចប់ជាបនាទ ន្់នូ្វការវា ែាំ ឃាត់ែា៊ួន្ ការគរមាម្
កាំខែង បាំភិតបាំភ័  និ្ងការយរ ើសយអ្ើងយលើអ្នកសារព័ត៌មាន្ឯករាជយ។  

អ្តីតអ្នកសារព័ត៌មាន្អាសញីយសរគីឺ យលាក អ្ ៊ួន្ ឈិន្ និ្ងយលាក យាង សញធារនិ្ទ (យៅ យាង សញជាយម្ត្តត ) 
រតូវបាន្យោទរបកាន្ពី់បទ «របគល់ឱ្យរែាបរយទសនូ្វព័ត៌មាន្ជាអាទិ៍ ខែលអាចយធ្វើឱ្យអ្ន្តរា ការការពារ
ជាត»ិ ត្តម្មារត្ត ៤៤៥ ថ្ន្រកម្រពែមទណ្ឌ ថ្ន្រពះរាជាណាចរកកម្ពញជា និ្ង យរកា ម្ករតូវបាន្យោទរបកាន្់
បខន្ែម្យទៀតពីបទ «ផលិត និ្ងកាន្់កាប់រូបភាពអាសអាភាស» ត្តម្មារត្ត ៣៩ ថ្ន្ចាប់សដីពី ការបង្ក្រា ប
អ្ាំយពើជ៊ួញែូរម្ន្ញសសនិ្ងអ្ាំយពើយធ្វើអាជីវកម្មផាូ វយភទ។ អ្នកទ ាំងពីររតូវបាន្ោប់ែា៊ួន្ និ្ងឃញ ាំែា៊ួន្យា៉ា ងអ្ ញតតិធ្ម្៌
អ្ស់រ ៈយពលជាងរបា ាំប៊ួន្ខែ ោប់ពីយៅថ្ងៃទី១៤ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ យទើបរតូវបាន្យដ្ឋះខលងឱ្យយៅយរៅឃញ ាំ
បយណាដ ះអាសន្ន និ្ង រតូវបាន្ដ្ឋក់ឱ្យសែិតយៅយរកាម្ការរតួតពិនិ្តយរបស់តញលាការកាលពីថ្ងៃទី២១ ខែសីហា 
ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

យយាងត្តម្បទដ្ឋា ន្បន្ទញកថ្ន្ការបរា ញភសតញត្តងែូចមាន្ខចងយៅកនញងមារត្ត៣៨ថ្ន្រែាធ្ម្មន្ញញ្ញ ការ
របកាសសាលរកម្ោត់រយបៀបកាលពីថ្ងៃទី៣ ខែតញលា ឆ្ន ាំ២០១៩ បរា ញឱ្យយឃើញថាតញលាការគ្មម ន្ភសតញត្តង
រគប់រគ្មន្ក់នញងការដ្ឋក់បន្ទញកយ ើ ។ ែូយចនះការរបកាសយបើកការយសញើបអ្យងាតយ ើងវញិខបបយន្ះយធ្វើឱ្យប៉ាះពាល់
យា៉ា ងខាា ាំងែល់សិទធិទទ៊ួលបាន្ការជាំន្ញ ាំជរម្ះយដ្ឋ  ញតតិធ្ម្៌របស់អ្នកទ ាំងពីរ ។  

យ ើងែ្ញ ាំសងឃមឹ្ថា ទ ាំងសវនាការថ្ងៃទី២៣ ខែ ធ្នូ  យែើម្បជីាំន្ញ ាំជរម្ះពីបទ «ផលិត និ្ង កាន្់កាប់រូបភាព
អាសអាភាស» ទ ាំងសវនាការថ្ងៃទី២០ ខែ ម្ករាខាងម្ញែយន្ះរបស់សាលាឧទធរណ៍្យែើម្បជីាំន្ញ ាំជរម្ះពីបទ «របគល់
ឱ្យរែាបរយទសនូ្វព័ត៌មាន្ជាអាទិ៍ ខែលអាចយធ្វើឱ្យអ្ន្តរា ការការពារជាតិ» នឹ្ងផដល់ ញតដិធ្ម្៌ និ្ងយសរភីាព
យពញយលញែល់អ្នកទ ាំងពីរយ ើងវញិ។  

បខន្ែម្យលើយន្ះ តញលាការគបបបីញ្ឈប់ផងខែរនូ្វចាំណាត់ការផាូ វចាប់របឆ្ ាំងអ្តីតអ្នកសារព័ត៌មាន្ 
ឌឹ យែម្បូឌា យែលី គយឺលាក អូ្ន្ ភាព និ្ង យលាក Peter Zsombor ខែលរងការយោទរបកាន្់ពីបទ «ញញ ះញង់ 

 



 

 

ឱ្យរបរពឹតតបទឧរកិែា» ត្តម្មារត្ត៤៩៤ និ្ង៤៩៥ ថ្ន្រកម្រពែមទណ្ឌ  កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា យដ្ឋ សារ
អ្នកទ ាំងពីរបាន្ចញះសមាា សន្៍ពលរែាកនញងឃញ ាំបា៉ា យត រសញកអូ្រយា៉ា ដ្ឋវ យែតតរតន្គិរ ីអ្ាំពីការយបាះយឆ្ន តរកុម្របឹកា
ឃញ ាំ-សរា ត ់ ែណ្ៈព៊ួកគ្មត់កាំពញងបយរម្ើការររយៅកាខសត ឌឹ យែម្បូឌា យែលី ម្ញន្យពលកាខសតយន្ះរតូវបងខាំ
ចិតតបិទទវ រយដ្ឋ សារបញ្ហា ពន្ធដ្ឋរ។ យ ើងែ្ញ ាំ ល់ថា ការយកាះយៅអ្នកទ ាំងពីរឱ្យចូលសវនាការយៅថ្ងៃទី២៥ 
ខែធ្នូខាងម្ញែជាការគាំរាម្កាំខែង និ្ងបាំភិតបាំភ័ អ្នកសារព័ត៌មាន្ឯករាជយយផសងយទៀត។  

ទន្ទឹម្នឹ្ងយន្ះ កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ សាលាែាំបូងយែតតម្ណ្ឌ លគិរបីាន្យចញែីកាយកាះ
យៅអ្នកសារព័ត៌មាន្មាន ក់យ ម្ ះ សាត ោន្់បញរត ភាន ក់ររកាខសតរសមីកម្ពញជា និ្ងទូរទសសន្៍អ្បសរារបោ ាំយែតត
យន្ះឱ្យចូលបាំភាឺយៅថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ  យរកាម្បទយោទ «បរហិារយករ តិ៍ជាសាធារណ្ៈ និ្ងញញ ះញង់ឱ្យរបរពឹតតបទ
ឧរកិែាជាអាទិ៍» ត្តម្បណ្ដឹ ងរបស់ម្ង្ក្ន្តីយយាធាមាន ក់យ ម្ ះ សញផាត សិរវីញទធី មាន្ឋាន្ន្តរស័កតិពាក់ស័កិត ៥ ជា
នា ទហាន្យៅយែតតម្ណ្ឌ លគិរ។ី 

យរៅពីករណី្ខាងយលើ បទយោទរបឆ្ ាំងអ្នកបកខរបឱ្យសារព័ត៌មាន្រញសសញ  ីគឺយលាក រា៉ា ត់ រតនម្ញនី្  ខែល
ជាយម្ែឹកនា ាំសែជីពម្៊ួ រូប ក៏បងាការគាំរាម្កាំខែងែល់យសរភីាពកនញងការបាំយពញការរររា ការណ៍្
ព័ត៌មាន្ពិតជូន្សាធារណ្ជន្ផងខែរ យដ្ឋ សារខតយលាកបាន្ជ៊ួ អ្នកសារព័ត៌មាន្បរយទសកនញងការផលិត
វយីែអូ្ឯកសារសដីពីការជ៊ួញែូរផាូ វយភទយៅកម្ពញជា។ យលាក រា៉ាត់ រតនម្ញនី្ រតូវបាន្សាលាែាំបូងរាជធានី្ភនាំយពញ 
ផដនាទ យទសឱ្យជាប់ពន្ធនាគ្មរ ២ឆ្ន ាំ ពីបទ «ញញ ះញង់ឱ្យមាន្ការយរ ើសយអ្ើង» និ្ងតរម្ូវឱ្យយលាកបង់សាំណ្ង
ែល់យែើម្បណ្ដឹ ងរែាបបយវណី្ចាំន្៊ួន្៧០លាន្យរៀល យសមើនឹ្ងជិត ២ម្ញឺន្ែញលាា រអាយម្រកិ។ យរកា ម្ក កាលពីពាក់
កណាដ លខែវចិឆិកា សាលាឧទធរណ៍្បាន្សយរម្ចតម្ាល់សាលរកម្ផដនាទ យទសយន្ះទញកជាបាន្ការែខែល 
បនាទ បពី់យបើកសវនាការយដ្ឋ គ្មម ន្វតតមាន្យែើម្បណ្ដឹ ង និ្ងអ្នកពាក់ព័ន្ធយផសងយទៀត។ យ ើងែ្ញ ាំ ល់ថាការ
សយរម្ចរបស់តញលាការយលើករណី្ យលាក រា៉ាត់ រតនម្ញនី្  គឺជាការសយរម្ចែ៏អ្ ញតតិធ្ម្៌។  

រែូតម្កែល់យពលយន្ះ អ្នកសារព័ត៌មាន្ឯករាជយម្៊ួ ចាំន្៊ួន្យៅខតបន្តរបឈម្នឹ្ងការយរ ើសយអ្ើង  
ត្តម្រ ៈការម្ិន្ទទ៊ួលបាន្ប័ណ្ណអ្នកសារព័ត៌មាន្ជាយែើម្។ ជាម្៊ួ គ្មន យន្ះ មាន្អ្នកសារព័ត៌មាន្ែាះយទៀត
យៅខតទទ៊ួលរងនូ្វការយធ្វើទញកខបញកយម្នញពីសាែ ប័ន្របស់ព៊ួកយគ យដ្ឋ សារខតការពាយាម្យគ្មរពយគ្មល
ការណ៍្ឯករាជយភាពខែលជាយគ្មលការណ៍្ចម្បងរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន្ ខែលយពលែាះផទញ ពីការបរគ ប់
បញ្ហា របស់មាច ស់សាែ ប័ន្។  

យ ើងែ្ញ ាំកត់សមាគ ល់យឃើញថា មាន្ជាំហាន្វជិាមាន្ម្៊ួ ចាំន្៊ួន្ខែលរាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្យធ្វើនាយពលងមីៗ
យន្ះ ែូចជាការផដល់អាជ្ាប័ណ្ណែល់វទិយញសាំយ ងសែរែាអាយម្រកិ និ្ងការអ្ន្ញញ្ហញ តឱ្យសាែ ប័ន្យន្ះអាចជ៊ួល
យមា៉ា ងផា ពីវទិយញកនញងរសញកចាំន្៊ួន្ពីរយែើម្បផីា បន្តកម្មវធិ្ីព័ត៌មាន្របស់ែា៊ួន្ ជាំន្៊ួបពិភាការវាងរែាម្ង្ក្ន្តី
រកស៊ួងព័ត៌មាន្ជាម្៊ួ តាំណាងវទិយញអាសញីយសរ ី រពម្ទ ាំងការសយរម្ចផដល់អាជ្ាប័ណ្ណកាលពីថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ហញ  
ឆ្ន ាំ២០១៩ែល់សម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មាន្កម្ពញជា «យែម្បូោ» ខែលជាបណាដ ញអ្នកសារព័ត៌មាន្ឯករាជយ។  

យលាក ថ្ម្៉ា ទិតយថារា៉ា  នា ករបតិបតតិថ្ន្យែម្បូោ បាន្ខងាងថា យែើម្បយីធ្វើឱ្យសាែ ន្ភាពយសរភីាពសារ
ព័ត៌មាន្្ន្យៅរកភាពលអរបយសើរយ ើងវញិ ពាកយបណ្តឹ ងទ ាំងឡា  និ្ងសកម្មភាពយធ្វើទញកខបញកយម្នញយលើ
អ្នកសារព័ត៌មាន្គ៊ួររតូវបាន្បញ្ឈប់ជាបនាទ ន្់។   



 

 

យលាក ថារា៉ា  ខងាងថា៖ «ករណី្របឆ្ ាំងនឹ្ងយលាក យាង សញធារនិ្ទ និ្ងយលាក អ្ ៊ួន្ ឈិន្ យលាក អូ្ន្ 
ភាព និ្ងករណី្ខែលយទើបរតូវបាន្ដ្ឋក់បតឹងរបឆ្ ាំងអ្នកសារព័ត៌មាន្ងមីៗយន្ះ គ៊ួរខតរតូវបាន្ទមាា ក់យោល។ 
អាជ្ាប័ណ្ណវទិយញ ខែលរតូវបាន្ែក គ៊ួរខតរតូវបាន្របគល់ជូន្ម្ករកុម្ែ ញន្វទិយញទ ាំងយនាះយ ើងវញិ»។  

យ ើងែ្ញ ាំក៏ទទូចយៅសាែ ប័ន្រាជរដ្ឋា ភិបាលឱ្យទទ៊ួល កសាំយណ្ើ ខាងយលើ យែើ ដ្ឋក់យចញនូ្វចាំណាត់
ការជាវជិាមាន្ឱ្យបាន្ជាក់លាក ់យែើម្បធីានាពីលាំែថ្ន្យសរភីាពសារព័ត៌មាន្ លាំែយសរភីាពបយញ្ចញម្តិ 
និ្ង ការអ្ន្ញវតតការររយដ្ឋ យសររីបស់អ្នកសារព័ត៌មាន្៕ 

     ---ចប-់--       
 
អងគការ សាា រ័ន ថ្ែលគបំ្ទសៅសលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួសនេះម្លនែូចខាងសប្កាម៖ 
១) សម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មាន្កម្ពញជា (យែម្បូោ)   
២) ម្ជឈម្ណ្ឌ លសិទធិម្ន្ញសសកម្ពញជា 
៣) ម្ជឈម្ណ្ឌ លកម្ពញជាយែើម្បរីបព័ន្ធផសពវផា ឯករាជយ    
 
 
 
 
 
សរមាបព់ត័ម៌ាន្បខន្ែម្សូម្ទកទ់ង៖ 
យលាក ថ្ម្៉ា ទិតយថារា៉ា  នា ករបតិបតតិថ្ន្យែម្បូោ 
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