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េសច េផម ៖ កមសលធម៌ ជជ ជវីៈ រពត័ម៌ន 

 

េដមបពី ងឹងករអនុវត កមសីលធមក៌នុងវជិជ ជីវៈ រពត័ម៌ន េនកនុង បេទស

កមពុជឆន ២ំ០០៩ មជឈមណលកមពុជេដមបី បពន័ធផ ព្វផ យឯក ជយ បនផួចេផមនូវ

គំេ ងមយួែដលមនេឈម ះថ ករេលកកំពស់ឯក ជភពៃន បពន័ធផ ព្វផ យ     

េនកមពុជ េ កមករឧបតថមភមលូនិធិពីសហភពអឺរ ៉បុ។  

របយករណ៏មយួេនះ គឺជដំ កក់លទីមយួៃនគំេ ងទងំមលូ។  របយ 

ករណ៏េនះមនេគលបំណងកនុងករកំណតនូ់វបញវភិគ និងផល់នូវដំេ ះ យ

ចំេពះជំេរ សរបស់អនក រពត័ម៌នកមពុជទកទ់ងនឹង កមសីលធម ៌។ 
 
បញែដលទកទ់ងនង កមសលធមម៌ន៖ 

១-ព ងឹងកំរងផូវចបបសំ់ បផ់ល់េ យមននូវសកមមភព បពន័ធផ ព្វផ យ 
េ យេសរ ី ជពិេសសវទិយុ មរយៈករ កនូ់វេគលករណ៏ជរមួ និង 
កមចបប។់ 

២- េលកកំពស់ករយល់ដឹងដល់អនកកែសតកមពុជអំពីទំនលួខុស តវ និង 

ករអនុវតវជិជ ជីវៈ រពត័ម៌ន។ 

៣-បេងកតេឡងនូវ កមសីលធមជ៌ម ត នគំរមូយួសំ បអ់នក រពត័ម៌ន 

កមពុជ េដមបឆុីះបញច ងំពីវជិជ ជីវៈមយួែដលមនភពឯក ជយ កនុងករ យ 

ករណ៏ ពមទងំផល់ករេគរពដល់សិទធិរបស់អនក រពត័ម៌ន។  

េ យករកំណតប់ននូវបញ និងេ ចំបញរបស់វជិជ ជីវៈ រពត័ម៌ន  

មជឈមណលកមពុជេដមបី បពន័ធផ ព្វផ យឯក ជយ ចសំេរចបននូវបណំងរបស់ 

ខួនកនុងកមមវធិជីេ ចន េដមបបីំេពញចេនះ បេ ងែដល ងំបរយិកស បពន័ធ 

ផ ព្វផ យេនកមពុជ។ 
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ធ សកនងុករ វ ជវ 

កមអនក វ ជវរបស់មជឈមណលកមពុជេដមបី បពន័ធផ ព្វផ យឯក ជយ 
បនេធ្វបទសមភ សនច៏ំននួ៣៣អស់រយៈេពលបីែខ។ បទសមភ សនែ៏ដល កម 
ករងរេយងបនេធ្វជមយួនឹងអនក រពត័ម៌ន និពនធនយក ពណិជជករ ែផនក បពន័ធ 
ផ ព្វផ យ អនកសិក  និង គបណុះប លែផនក បពន័ធផ ព្វផ យ។ កមអនក 

វ ជវរបស់េយងមនិបនេធ្វករសទងម់តិេ យខួនឯងេទ េ ពះកនងមកអងគករ 
និង ថ បន័ជេ ចនបនេធ្វករសទងម់តិ និង េបះពុមពផ យនូវទិនននយ័ែដលទកទ់ង 
នឹង បពន័ធផ ព្វផ យេនះរចួេហយ។ 
            ករចុះសមភ សដល់កែនង       បែនថមករយល់ដឹងសីុជេ មេទេលទនិននយ័ 
សទងម់តិែដលមន ប។់ េហយករសមភ សេនះកប៏នផល់នូវរបូភព និងភព 

សមុគ ម ញៃនបញែដលេកតមនេឡង េ ពះអនកែដលេឆយសំណួរ ចផល់ 

េយបល់េលសពីករេឆយសំណួរេល ក ស អំពី រមមណ៍របស់ពកួេគផទ ល់ 

េលបញែដលេកតមនេឡងេនះ។ មយ៉ងវញិេទ តេគនឹងជបួ បទះនូវបញជេ ចន 

េលករេជ ទុកចិតអំពីចំេលយទងំ យ េនេពលេគេធ្វករសទងម់តិេល បធនបទ 

រេសបមយួចំននួដូចជបញអេំពពុករលួយ និង កមសីលធមរ៌បស់អនក រពត័ម៌ន 

។ អនកេឆយសំណួរ ចនឹងសថិតកនុងសំពធពីនិពនធនយក និងសហករេីនេពល 

េគេឆយសំណួរ។ ដូេចនះេហយករពឹងែផកេលសិថតិែតមយួមនិ ចផល់េ យ 

អនក វ ជវនូវរបូភពចបស់ ស់ៃន ថ នភពទងំទបយបនេទ។ 

បទសមភ សេនកនុងរបយករណ៏េនះ គឺ គនែ់តសំ បជ់ករបែនថមនូវ 

ទិនននយ័េផ ងៗែដលបន បមលូេ យអងគករ ថ បន័មយួចំននួកនុងឆន កំនងេទ 

ថមីៗេនះ។ទិនននយ័ទងំេនះមនិ តវបនផស់បូរេឡយ។ គបប់ទសមភ សនទ៏ងំអស់ 

តវបនេធ្វេឡងេនកែនងឯកជន។  

បភពែដល តវបនេ ជសេរ សសំ បេ់ធ្វករសមភ ស គសុឺទធសឹងែតជ 

អនក វ ជវ រ ឺ គបណុះប ល រពត័ម៌ន រអឺនក រពត័ម៌នែដលមន 

បទពិេ ធនម៍នសមតថភព ែដលជបគុគលមនិសូវជសថិតេ កមសំពធពីសហករ ី
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របស់ខួន។ បគុគលទងំេនះជធមម ែតងែតសេងកតអំពីទិដភពបរយិកសៃន បពន័ធ 

ផ ព្វផ យកនុង សក។  

េ យ រក ខងេលេនះេហយ េទបជយួ សំរលួកនុងករផល់លទធភព 

ដល់អនកេឆយសំណួរ ចេរ ប បនូ់វសំពធ និងបញទងំ យេនកនុងបរកិស 

បពន័ធផ ព្វផ យេនកមពុជេ យបន គប់ ជងេ ជយ។ ដូេចនះេហយេទបរបយ 

ករណ៏េនះ ចបំេពញបែនថមយ៉ងល បេសរ ដល់ចំននួទិនននយ័ែដលបន បមលូ 

មកជេ ចនរចួេ សចេនះ។   
បនទ បពី់េធ្វបទសមភ សន៏ កមរបស់េយងពិចរ េលេយបល់ ករ ពយ 

បរមភ និងបទពិេ ធនរ៏បស់អនក រពត័ម៌នទងំ យែដលបននិយយពនយល់។ 
េហយបទសមភ សនទ៏ងំេនះ តវបនដក សងែ់តចំនុច សំខន់ៗ ែតប៉េុ ះេដមប ី
យកមកចុះផ យ។  

កមករងររបស់េយងបនជបួ បទះ នូវបញមយួចនំនួេនេពលេធ្វ 

បទសមភ ស។ េពលខះ បភពែដលេយងបនសមភ សមនភពអល់ឯក េនេពល 

េយងជជីកសួរអំពីេរ ងែដលទកទ់ងនឹងបញនេយបយ និងអំេពពុករលួយ។ 

ចំែណកឯ បភពែដលមនិសូវជជបព់កព់ន័ធនឹងកែសត ទូរទស ន ៍ រ ឺ វទិយុកនុង សក 

េនះ ែតងែត ចេឆយនូវសំណួរែដលទកទ់ងនឹងនេយបយបនយ៉ងសីុជំេ ។  

េលសពីេនះអនក រពត័ម៌ន ែដល តវបនសួរអំពីកំរតិៃនករ ប ពឹតវជិជ  

ជីវៈរបស់ពកួេគ  អនកកែសតទងំអស់េនះសុទធសឹងែតបនអះ ងថខួនបនរក  

នូវកំរតិដខ៏ពស់មយួៃនវជិជ ជីវៈរបស់ខួន េហយពកួេគបនបេនទ សដល់អនក រ 

ពត័ម៌នដៃទេទ តែដលមនិេគរពវជិជ ជីវៈរបស់ខួន។ និនន ករៃនករេចទ បកន ់

ខួនឯងមនិ តវបនរកេឃញេទ េនកនុងរបយករណ៏ែដលែផកេលករសមភ ស 

ទងំ សងេនះ។  
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របកគំេហញ ៖ ពន័ធផ ពផ យែបប ជធបេតយយ? 

កនុងចំេ មមនុស ែដល តវេគបនសមភ សចំននួ៣៣នក ់ និង ករ ទ ប

សទងម់តិបរមិណចំននួ៥ ទទលួបនពីអងគករេផ ងៗមយួចំននួ និងអនកផល់ចំេលយ

ទងំេនះបនេលកេឡងពីកររកីចំេរ នរបស់សិទធិេសរភីព រពត័ម៌ន េនកនុង 

បេទសកមពុជ អំឡុង១០ឆន ចុំងេ កយេនះ េ យ រែតចំននួអនកកែសត តវបន

េគេធ្វឃត និងគំ មកំែហងមនករធកចុ់ះ មនិែតប៉េុ ះេទ បេទសកមពុជ ក់

ដូចជបនរក នូវចបប់ រពត័ម៌នដម៏នេសរភីព។ េនឆន ១ំ៩៩៧ែដលជឆន រំដ

ប រ អនកកែសតចំននួ៤នក់ តវបនេគសំ បេ់បេ ប បេធ បេទនឹងចំននួ ប់

១នកេ់នឆន ២ំ០០៣ និង១នកេ់នឆន  ំ២០០៨។  

ទនទឹមនឹងេនះែដរ កមអនកជំនញួ និងអនកនេយបយមយួចំននួេនកមពុជ 

បនចបេ់ផមេ ប បស់ចបប់ រពត័ម៌នឆន ១ំ៩៩៥ េដមបបីឹងនិងគំ មកំែហងដល់

អនកកែសត។ ទកទ់ងេទនឹងចបប់ រពត័ម៌ន ករ យករណ៏ រផឺល់ពត័ម៌នខុស 

គឺជបទឧ កិដ។  

           កនុងចំេ ម បពន័ធផ ព្វផ យដូចជកែសត 

ទស នវដី វទិយុ ទូរទស ន ៍និង អុីនធឺែណត អនកេឆយ

តបភគេ ចនចតទុ់កថវទិយុមនេសរភីពខងំបំផុត 

ជមយួនឹង ថ នីយវ៏ទិយុដូចជ វទិយុ សីុេសរ ី វទិយុសំ- 

េទបង បជធិបេតយយ និងវទិយុសំេលងសហរដ េមរកិ 

ែដលផ ព្វផ យពត័ម៌នរះិគន់ ជរ ភបិល។ 

កែសត បឈមមខុនឹងកររះិគនក់ំរតិខពស់ជងេគ េប មករសមភ សទងំ

យេនះមកពីមន បជជនកមពុជែដល ច នបន 

ចប់ រមមណ៍ នជមយួនឹងករយកចិតទុក កខ់ពស់ 

េទេលេរ ងនេយបយែដលជំរញុេ យពត័ម៌នេនកនុង

កែសត ទំនងជមនពត័ម៌ននេយបយេកគគុក។ 
អនករត់មំ៉ូតូកងប់ីេនកនុងទី កង

ភនេំពញកំពុង បព់ត័ម៌ន មវទិយុ 

បុរសមន កេ់នះកំពុងែស្វងរកពត៍ម៌ន

មតូបកែសតកនុងទី កងភនេំពញ 
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េហតុេនះេហយ ទូរទស ន ៍ និងវទិយុ េផតសំខនេ់លពត័ម៌នកំ ននិងយូរមងៗ 

គឺផ ព្វផ យពីេរ ងនេយបយ ។ 

េនេពលេធ្វករ វ ជវេនះេនេដមឆន ២ំ០០៩ អុីនធឺែណតបនកយជ

បធនបទៃនករពិភក  បនទ បពី់ កសួងពត័ម៌នបនបញជ េ យបិទវបិ យមន

របូ ស ភស មយួគឺវបិ យ ហូ៊ (reahu.net) ែដលជវបិ យបងញពីរបូ

គំនូររបអំប កនុង ងកយ កត។ េបេទះបី បពន័ធផ ព្វផ យអុីនធឺែណតេន

កមពុជេនមនទំហំតូចេនេឡយ និងេនមនកំរតិទប សំ បក់ែសតជភ

ប ងំនិងអងេ់គស យ៉ង កេ៏ យ េនមនេសរភីពកនុងករចុះផ យពត័ម៌ន

ែដលរេសប ពីមជឈមណលកមពុជេដមបី បពន័ធផ ព្វផ យឯក ជយ េហយមន

ករ ពយបរមភថករ កប់ញជ ពី ជរ  ភបិលេទេលអតថបទ ស ភស ច 

នឹងជះឥទធិពលេទេលអតថបទេរ ងនេយបយ។  

 

ករទទលួបនពត័ម៌ន 

អនក តវបនសមភ សមយួចំននួបននិយយថ មកទល់េពលេនះមនិទន់

មន កសួងមយួ មនម នីទំនកទ់ំនង រពត័ម៌នេទ េហយមនអងគករតិច

ស់ែដលផល់វគគសិក សំ ប់ ជីពជអនក ទំនកទ់ំនង ធរ ណៈេនះ ដូេចនះ

េហយករទទលួបនពត័ម៌នទកទ់ងនឹង ជរ ភបិល េនែតមនកំរតិសំ បអ់នក

កែសតេនកមពុជេនេឡយ។  

ម នីជេ ចនកំរនឹងេធ្វសននិសីទ រពត័ម៌ន ស់ និងមនទំេនររក

ពឹតករណ៏ែដលនឹង ចេកតេឡងែតេនកនុងចំេ មម នី ជរ ភបិលប៉េុ ះ 

។េនេពលសននិសីទ រពត័ម៌នេធ្វេឡងេ យអនកជំនញួអនកកែសត មយួចំននួបន

ទទលួថវកិេដមបចូីលរមួ។  

ដូេចនះម នី ជរ ភបិល តវេធ្វករសំេរចចិតេ យខួនឯងទកទ់ងេទនឹង

ពត័ម៌នែដលពកួេគផល់េទេ យអនកកែសត ជជងពឹងពកេ់ទេលចបបែ់ដល
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ែបងែចក បេភទពត័ម៌ន ជរ ភបិល។ េហយមជឈមណលកមពុជ េដមបី បពន័ធផ ព្វ

ផ យឯក ជយ ែតងែតជំរញុេ យ កសួងទងំទបយេរ បច ំ ដំេណ រករចបបសំ់ ប់

និយយជមយួអនកកែសតនិងជលួម នី រពត័ម៌ន។  

 

កែ់ខទប ភព ក នង សំណូក 

ករផល់សំណូកគឺជេរ ងធមម េន បេទសកមពុជ េបេទះបីជមនករ

រកីចំេរ នេនកនុងែផនកេផ ងៗៃន បពន័ធផ ព្វផ យកេ៏ យ។ េ យ រអនកកែសតជ

េ ចនទទលួបន បកែ់ខទបបំផុត បែហលជ៦ដុ រកនុងមយួេរ ងសំ បអ់នក

សរេសរេរ ងេ ក កបខណ ដូេចនះេហយអនកកែសតជេ ចនជេរ យៗ ែតងែត 

គំ មេដមបយីក បេយជនេ៍ យបងខំ រកឺសំ៏ណូមពរករតបសនងចំេពះករសរេសរ

ែបបវជិជមន រទឺទលួ បកេ់ដមបចូីលរមួសននិសីទកែសត។  

អនក តវេគសមភ សមយួចំននួបនកតសំ់គល់េឃញថ អនកកែសតទទួល

ករេគរពបនិចបនួចេនកមពុជ េ យ រ បជជនកមពុជជេ ចនចតទុ់ក

រពត័ម៌នេនកនុង ជីពថន កទ់ប។ មជឈមណលកមពុជេដមបី បពន័ធផ ព្វផ យ

ឯក ជយ បនជរំញុេ យ បពន័ធ្ផ ព្វផ យទងំ យគរួែតតំេទបង បកែ់ខដល់អនក

កែសត េដមបេីធ្វេ យវស័ិយេនះកយេទជ ជីពែដលទទលួបនករេគរពខពស់

សំ បវ់ណៈក ល ដូចេនកនុង បេទសអភវិឌ នផ៏ងែដរ។  

 

ទផ រឧន វឌ ន ៍ (មនទនម់នករអ វឌ េពញេលញែតកំពងុ 

ដំេណករ) 

ទីផ រ រពត័ម៌នេនកមពុជេនែតមនទំហំតូច និងមនិទនម់នករ

អភវិឌ េពញេលញជសញញ ៃនភព កី កេនកនុង បេទស។ បជជនកមពុជចំននួ៣៥

% ចរក បកច់ំណូលបន១ដុ រកនុងមយួៃថងេនកនុងឆន ២ំ០០៨ េប មសថិតិរបស់

ជរ ភបិល ដូចេនះេហយ បជពលរដកនុង សកមយួចំននួធំមនិ ចមន



             មជឈមណលកមពុជេដមបី បពន័ធផ ព្វផ យឯក ជយ 

 

7 
 

សមតថភពទិញកែសតេទ មននយ័ថអនកផ ព្វផ យពណិជជកមម េឃញផល

បេយជនត៍ិច ស់កនុងករចំ យលុយេទេលករផ ព្វផ យ។ មនែតករជួយ 

ឧបតថមភពីអនកនេយបយ គឺជជំេរ សមយួេដមបេីធ្វេ យកែសត ចរស់បន។ 

េទះបីជយ៉ង ករផ ព្វផ យពណិជជកមមេនកមពុជ បនអភវិឌ  

េនកនុងឆន ថំមីៗកនងមកេនះ។  គឺពីឆន  ំ២០០៦-២០០៧ ចំននួសរបុៃនករផ ព្វផ យ

ពណិជជកមមេល បពន័ធេបះពុមពផ យ និង ទូរទស នប៍នេកនេឡងរហូតដល់១៨% 

និងេកនេឡង ៦% ែថមេទ តេនឆន ២ំ០០៨ ។ ទំេនរចំេពះករផ ព្វផ យជជង

ទំនកទ់ំនងនេយបយ បែហលជនឹងេធ្វឲយអនក រពត័ម៌នមនេសរភីពកនុងករ

និយយពីវបិតនិេយបយ េបេទះជេពលេនះ បពន័ធផ ព្វផ យ តវែត យករណ៏

ដំណឹងវជិជមន អំពីមច ស់ពណិជជកមមកេ៏ យ ។ 

កនុងចំេ ម បពន័ធផ ព្វផ យទងំ យ វទិយុ និងទូរទស នជ៍ជេ មស

របស់ បជជនកមពុជ។ កនុងចំេ មអនកេឆយ

សំណួរ ២០០០នក ់ ែដលេធ្វករសទងម់តិេ យ

អងគករអនរជតិ IRI េនឆន  ំ២០០៨ មន៥១% 

បនអះ ងថវទិយុជ បភពចមបងៃនពត័ម៌ន 

េហយ៣៧% បននិយយថ ទូរទស ន ៍  មន

ែត១% ប៉េុ ះបននិយយថកែសត េហយ 

០,២% បននិយយថអុីនធឺែណតជ បភព

ពត័ម៌នសំខន។់ ប៉ែុនសំ បក់ែសតនិងអុីនធឺែណតភគេ ចន គឺស មប់ បជជន

កនុង កងែដលធូរធរប៉េុ ះ ។ 

ករេកនេឡងយ៉ងរហ័ស ៃនករផ ព្វផ យពណិជជកមមេនេល បពន័ធ

េបះពុមពផ យដូចជ កែសត និងទស នវដីជេដម មននយ័ថកែសត និង

ទស នវដី កំពុងែតរកីចំេរ ន ប៉ែុន បពន័ធផ ព្វផ យខងេបះពុមពបនេនេ កសេង្វ ន 

និង បនទទលួយកករឧបតថមភពីអនកនេយបយ ។ េនឆន  ំ២០០៧ ករចំ យេល

ជទូេទទូរទស នែ៍តងែតចកផ់ យពត័ម៌ន

កមមវធិីែចកអេំ យជូន បជពលរដ

ពសំី កម់ នីរ ភបិល 
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ករផ យពណិជជកមម មទូរទស នស៍របុគ ឺ ៤១៨,៤៦៤សពត េសមនឹងតៃម 

៧០,៥ នដុ រសហរដ េមរកិ េបេ ប បេធ បេទនឹងករផ ព្វផ យពណិជជកមម

េល បពន័ធេបះពុមពផ យចំននួ ២៤,៩៣១សពត េសមនឹងតៃម ៦,២ នដុ រ 

(Indochina Citation) ។ 
 

ករសំឡតុ នង ករគំ មកំែហង 

ករសមភ សភគេ ចនបញជ កថ់ កមពុជ កដូ់ចជមន បពន័ធផ ព្វ ផ យ

ែដលមន បជធិបេតយយគរួសម ជមយួចបប់ រពត័ម៌នែដលមនេសរភីពកនុង

ក មតិមយួបងគួរ េបេ ប បេធ បេទនឹង បេទសដៃទេនតំបន់ សីុ េគនយ។៏ េបេទះ

បីជយ៉ង កេ៏ យករសំឡុតនិងគំ មកំែហងកនុងរបូភពជករគំ មេលរបូ ង

កយ ករសំ ប ់ ឬ ករគំ មបញឈបព់ីករងរ ករែកងបនំ ចេ់រ ងេ យ រ

លុយ ឬ ទំនកទ់ំនងនេយបយបនទប ់ ក តក់ររកីចំេរ នៃនេសរភីព រពត័ម៌ន

របស់ បពន័ធផ ព្វផ យេនកមពុជ។ 

មជឈមណលកមពុជេដមបី បពន័ធផ ព្វផ យឯក ជយ មនករ ពយបរមភអំពី

ចំននួអនក បែ់ដលមនិទនប់នេ ះ យេនេទបយ ដូចជករណីអនកកែសត

បឆងំ គឺេ ក ឃឹម សំបរូ េនកនុងអំឡុងេពលេបះេឆន តសកលកលពីែខកកក  

ឆន  ំ ២០០៨ ។ េ ក ឃឹម សំបរូ ែដលបនសរេសរអំពកីររបឹអសូដធីី អំេពពុក

រលួយ សំ បក់ែសត បឆងំ"មនសិករែខមរ" តវបនបញ់សំ បេ់នេលផូវអ៊រូអរ

មយួែកបរពហុកី នជតអិូ ពំិកជមយួនឹងកូន បសរបស់គត។់ េហតុករណ៏ 

េនះទំនងជមនេ កេមប៉លីូស ហុក ឡងឌី ែដលបន បេ់ទជអនកបញជ  

ពីេ កយខនងកនុងករសំ បេ់នះ េ យ រេ ក ឃឹម សំបរូ បនសរេសរពីករ

គំ មកំែហងរបស់ប៉លីូសេនកសីុណូ ពំែដន  ។ 

មកទល់នឹងែខឧសភ ឆន ២ំ០០៩ គម ននរ មន ក់ តវបនេគេចទ

បកនេ់ទ េបេទះបីជមនករជយួ េ ជមែ ជងពីករយិល័យសហពន័ធេសុបអេងកត
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របស់សហរដ េមរកិកេ៏ យ។ និទទណភពេនះបនកយជលំនមំយួេនកនុង

បេទសកមពុជ។ អនកកែសតចំននួ១២នក ់ តវបនេគសំ បច់ប់ ងំពីឆន  ំ

១៩៩២ ប៉ែុនគម នជនៃដដល់ មន ក់ តវបនផនទ េទសេទ មផូវចបបេ់ឡយ ។ 

 

ជជ ជវីៈ ឬ ជ នយម 

ជំេ ះ ពំែដនរ ង បេទសកមពុជ និង បេទសៃថេលបញ ប ទ ពះ

វ ិ រែដលេកតេឡងេនែខកកក  ឆន ២ំ០០៨ កនងមកេនះ បនបងញអំពីភព

េទរទនរ់បស់អនកកែសតេនេពលមនវបិត។ិ ទូរទស ន ៍ បពន័ធេបះពុមពកែសត 

បនផ យដណឹំងែដលបងញពីករគំ ទយ៉ងចបស់ចំេពះរ ភបិលកមពុជ និង 

គណបក បជជន។ េបេទះបីជ បពន័ធផ ព្វផ យទងំេនះគំ ទ ឬ បឆងំ

រ ភបិលពមីនុកេ៏ យ េនេពលេនះពកួេគមនេរ ង ប ទ ពះវ ិ រ ប ក់

បែហលគន ។ ចំែណកអនកកែសតកមពុជែដល យ ករណ៍ឲយ បពន័ធផ ព្វផ យ

បរេទសវញិ បនផ យេរ ងែដលមនអពយ កតិ និង មនករវភិគចបស់ ស់ជង

កែសតកនុង សក ។ 

អនកកែសតជេ ចនែដល តវបនសមភ សអះ ងថ ជតិនិយមគជឺ

គុណសមបតដិម៏នតៃម េហយ កមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈ តវបនេគទុក េ យែឡក កនុង

េពលជតិមនវបិតិែបបេនះ ។ 

មជឈមណលកមពុជេដមបី បពន័ធផ ព្វផ យឯក ជយ មនកង្វល់យ៉ងខងំ

ចំេពះទំេនររបស់អនកកែសតជេ ចនែដលសរេសរេរ ងមនភពលំេអ ង និង 

េពរេពញេ យជតិ សនន៍ិយម។ មជឈមណលេនះសូមជំរញុឲយអនកបណុះ 

ប លខង បពន័ធផ ព្វផ យ និងនិពនធនយកេផតសំខនេ់លពត័ម៌នែដលចបស់

ស់ និងមនិមនភពលំេអ ង គបក់លៈេទសៈ េបេទះបីជពកួេគមន រមមណ៍

ថបរូណភពទឹកដីកំពុងជបួវបិតិកេ៏ យ ។ 

ករ មមនឲយមនកររះគនេ់លអនុធែណត 
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ខណៈេពលសរេសររបយករណ៍េនះេនឆន ២ំ០០៩ បេទសកមពុជជ

បេទសចុងេ កយេគ ែដលជបួ បទះនឹងករ មមនិឲយមនកររះិគនេ់លអុីនធឺ 

ែណតែដលេកតេឡងទូទងំទ្វីប សីុ។ កររកីចំេរ ន

យ៉ងេល នរបស់អុីនធឺែណតេនតំបន់ សីុចប់ ងំ

ពីឆន ២ំ០០០មក បងញថអុីនធឺែណតជឧបករណ៏

សំ បអ់នកជំទស់ បឆងំរ ភបិល នឹង បតុករេដមបី
ែចកចយពត័ម៌ន ដូចជេន បេទសចិន ភមូ ៃថ 

េវ ត ម និង ម៉េឡសីុ ។ មជឈមណលកមពុជេដមបី
បពន័ធផ ព្វផ យឯក ជយ ពិតជមនករ ពយបរមភ 

េ កយេពល កសួងពត័ម៌នបនបញជ ឲយបិទវបិ យ reahu.net ែដលជវបិ យ 

បងញរបូរបអំប កនុង ងកយ កត។ ករបញជ ឲយបិទេនះេកតេឡង េបេទះ

បីជអ េ ប បស់អុីនធឺែណតទបេសមនឹង ០,៤៨ ភគរយ ឬ ៧០,០០០កនុង

ចំេ ម១៤ ននក។់ សរបុមក បងញថរបូភពអប ទងំេនះនឹងមនិេទដល់

ទស និកជនេ យបនទូលំទូ យេឡយ។ អ េ ប បស់អុីនធឺែណតរបស់

បេទសកមពុជទបជងេគេនកនុងតំបន់ សីុ ។ េហយ ករបញជ េ យបិទវបិ យ

ស ភសេនះ ពិតជ ចជះឥទធិពលដល់េរ ងនេយបយ ។ 

ចប់ ងំពី បេទសកមពុជមនទំនកទ់ំនងជិតសនិទធជមយួ បេទសចិន មក 

ែដល តវេគ គ ល់ថ តត យ៉ងតឹងរុងឹេល បពន័ធអុីនធឺែណត មរយៈ Great 

Firewall of China     មននយ័ថ បេទស ទងំ២េនះ នឹងសហករគន េទេលបញ 

ទកទ់ងនឹងពត័ម៌នវទិយ និង ទូរទស ន។៍ ភមូែដលរក ទំនកទ់ំនងជមយួ បេទស 

ចិន កប៏នបញជូ នម នីេទកន់ បេទសចិន េដមបចូីលរមួវគគបណុះប លខង បពន័ធ

បេចចកេទស និងករេ ប បស់ជំនញកររបស់ បេទសចិន េដមបេីធ្វករ យ ប រ

េទនិងវបិ យ បឆងំរ ភបិលរបស់ខួនេន បេទសណ័រេវស៉។ ចំែណក បេទស

េវ ត មវញិកប៏នទទលួយកជំនញករចិន េដមបបីេងកន បពន័ធ ករពរ Firewall 

ងអុនីធឺែណតមយួកនុងទី កង

ភនេំពញែដលមនអតថិិជនជ បច ំ
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របស់ខួនសំ បទ់ប់ ក តព់ត័ម៌ន ែដលរះិគនរ់ ភបិលផងែដរ ។  

 

អនុ សន ៍
មជឈមណលកមពុជេដមបី បពន័ធផ ព្វផ យឯក ជយ សូមផល់អនុ សន ៏

ខងេ កមេដមបែីកែ ប បពន័ធផ ព្វផ យេន បេទសកមពុជ៖ 

 

ចំេពះអនក កបមខុរបរែដលទកទ់ងនង ពន័ធផ ពផ យ 

១-េបកវគគបណុះប លជ បចដំល់អនក រពត័ម៌ន ពមទងំ តត 

ពិនិតយយ៉ងសកមមេលចំេណះដឹង និងករអនុវត កមសីលធមៃ៌នវជិជ ជីវៈ 

របស់ពកួេគេនេពលពកួេគចុះយកពត័ម៌ន។  

២-តំេឡង បកែ់ខដល់អនក រពត័ម៌ន ដល់កំរតិមយួែដលអនុញញ ត 

េ យេគមនជវីភពរស់េនសមរមយ ដូេចនះពកួេគនឹងមនិពងឹែផកេលករ

រក បកច់ំណូល មរយៈករចុះផ យពត័ម៌នែបបផ យពណិជជកមម 

ដល់បគុគល រ ឺ កម មយួ។  

៣-េធ្វករយ៉ងជិតសនិទធជមយួសមគម រពត័ម៌ន មជឈមណលបណុះ 

ប ល និង កលវទិយល័យេដមបី តតពនិិតយេមលដល់គុណភព និង

ភព តឹម តវៃនករ យករណ៏។ 

៤-បេងកត ថ បន័ករពរឯក ជយមយួេដមបជីយួ ដល់កែសត ទស នវ ដី 

និង ថ នភពៃនករផ ព្វផយយរបស់ ថ នយីេ៏ផ ងៗ ជមយួនិងករេធ្វ 

ទីផ រ មរយៈករបេងកនទំនុកចិតរ ង បពន័ធផ ព្វផ យ។  

 

 

រ បល 

១-លុបបំបតេ់ចលបទបញជ ៃនករ ម បម វបិ យ ស ភស 
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ដូចជវបិ យដច៏ំរងូចំ សមយួែដលមន េឈម ះថ ហូ៊ reahu.net 

េដមបកីរពរេសរភីព បពន័ធផ ព្វផ យ មរយៈអុីនធឺេណត កដូ៏ចជ 

ករេលកតំេកងនូវករបេងកនចនំនួវបិ យ ជភ ែខមរេនកនុង បពន័ធ 

អុីនធឺេណត។  

២-អនុមត័ចបបសី់ពីសិទធិទទលួបនពត័ម៌ន ែដលជលកខណៈៃនចបប ់

ជមលូ នមយួៃនលិទិធ បជធិបេតយយ េដមបផីល់េគលករណ៏ជ 

មលូ នមយួ ដល់ម នីរ ភបិលមនលទធភពបងញជូននូវឯក រ 

ែដលមនិ តវបនចតទុ់កថជករសំងតរ់បស់រ ភបិល។ 

៣-ម នីរ ភបិលគរួែតបងញពីឆនទៈ      និងកតព្វកិចចែដលក េនះគឺជ 

ចរតិលកខណៈៃនករក ង បជធិបេតយយ។ រ ភបិល តវនិយយេទ 

កនអ់នក រពត័ម៌ន និងផល់នូវដំណឹង ែដលមនិ តវបនចតទុ់កថ 

ជករសំងតរ់បស់រ ភបិលេនេ កមចបប់ បេទសកមពុជ។  

៤-លុបបំបតេ់ចលនូវចបបប់រ ិ េករ និងចបបផ់ ព្វផ យពត័ម៌នមនិពិត 

ពី កម ពហមទណកមពុជ េ យែកែ បេទស ពហមទណទងំេនះេ យេទ 

ជេទសរដបបេវណីវញិ។  

៥-លុបបំបតេ់ចលនូវម ១២ ៃនចបប់ រពត័ម៌នែដលែតងែតយក 

មកេ បខុសេ យរ ភបិល។ កនុងម ១២សំេ េលករ ម បម 

មនិេ យផ យពត័ម៌នែដលគំ មដល់សនិសុខជតិ និងអេសថរភព 

នេយបយែដលអតថនយ័េនះមនភពមនិចបស់ ស់។  

៦-បេងកតគណៈកមមករមយួែដល ពយ កិត និងមនតមភពមនតនួទី 

ផល់សិទធិេ យមនករបេងកតវទិយុ និងទូរទស នេ៍ទ មខន តអនរជតិ។ 

៧-ផល់ជូនធនធនបែនថមេទ តដល់ករេសុបអេងតរកឃតករសំ ប ់

អនកកែសតេនកនុង បេទសកមពុជ ែដលកនុងករណីឃតកមមទងំអស់ កនង 

មកមនិមនករណី មយួ តវបនេ ះ យេនេឡយេទ។ 
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៨- គប់ កសួងននរបស់រ ភបិលគរួែតែបងែចកចំែណកៃនថវកិ េដមប ី

ែតង ងំ បធនម នីពត័ម៌នែដលមនភរកចិច កនុងករនិយយជមយួ 

អនក រពត័ម៌ន។ 

 

សងគមសុ ល នងមច សជ់ំនយួ 

១-សូមអងគករេ ករ ភបិលទងំអស់ ចូលរមួសកមមភពផ ព្វផ យពី 

េសរភីព រពត័ម៌ន ែដលជធតុដច៏បំចម់យួៃនលិទធិ បជធិបេតយយ។    

២- បជុំជមយួរ ភបិលេដមបធីនេ យបននូវេសរភីព រពត័ម៌ន  

។ចូលរមួេសុបអេងកតឃតកមម និងករគំ មកំែហងចំេពះអនក រពត័ម៌ន 

និងរក េ យបននូវេសរភីពៃនចបប់ រពត័ម៌នដូចជ បកឈ់នួលរបស់

មច ស់ជំនយួ។ 

៣-ែស្វងរកករសហករគន  និងករទនំកទ់ំនងគន ជមយួ កមែដលជយួ  

តសូ៊មតិេ យ រភឺពជអនក រពត័ម៌ន តតពិនិតយយ៉ងេទ ងទតេ់ល 

េសចកីបរមភេហយនិងកមមវធិរីបស់ កមទងំេនះ។ 

៤-ចូលរមួទមទរេ យរ ភបិលលុបបំបតនូ់វចបប ់ និងម ែដល 

បនេលកមកបញជ កខ់ងេលេនះ។ 

៥-ចូលរមួជយួ ដឹកនកំនុងករបេងកតសមគមករពរអនក រពត័ម៌ន េដមប ី

ករពរនិងេលកកំពស់ដល់េសរភីព បពន័ធផ ព្វផ យេនកមពុជ។ 

 

ឯក រេយង 

របយករណ៏េនះគឺជរបយករណ៏សេងខប និងវភិគេលទិដភពបរយិ- 

កស បពន័ធផ ព្វផ យេន បេទសកមពុជប៉េុ ះ ែដលបេំពញបែនថមេលករសិក  

ដៃទេទ តកនងមក។ សំ បអ់នក វ ជវ ែដលមនបំណង វ ជវេ យ 

បនលិតលនជ់ងេនះេទេទ ត មជឈមណលកមពុជេដមបី បពន័ធផ ព្វផ យឯក ជយ 
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ផល់េយបល់េ យអនក ននូវឯក រសិក ខងេ កម៖ 
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អតថបទទងំេនះមនអតថបទមយួនិយយពី បេទសកមពុជ ឯក រចង កងទងំេនះ 

ផល់េ យអនក ននូវបរបិទដថ៏មីៃនតំបនម់យួែដល បេទសកមពុជសថិតេន  េហយក ៏

បងញេ យេយងបនេឃញពីអនគតរបស់ បេទសកមពុជ ែដលទកទ់ងនឹងករ 

តតពិនិតយេល បពន័ធ អុីនធឺេណត ។  

Balgos, Cecil, ed. Across the Border: Southeast Asian Chronicles. 
Bangkok: Shoutheast Asian Press Alliance, 2005 

អតថបទទងំអស់េនកនុងឯក រេនះ តវបនសរេសរេឡងេ យអនក 

រពត័ម៌នចំរះុេនកនុង SEAPA កនុងចេនះឆន  ំ ២០០២ និង២០០៤ ។ អតថបទ 

ទងំេនះរមួបញចូ លទងំ ន ៃដដល៏ បេសរែដល េរ ប បព់ីឥទធិពលរបស់ករផ ព្វ- 

ផ យ មវទិយុេនកមពុជ។ 

Mehta, Harish C. Cambodia Silenced: The Press Under Six Regimes. 
Bangkok: White Lotus   Press, 1997. 

            េ ក Mehta គឺជអនកសរេសរជីវ បវតិរបស់េ កហុ៊ន ែសន និង 

ទងន់េ តម រណឫទិធ។ េនកនុងេស វេភេនះកប៏នេរ ប បយ៉់ងសីុជំេ អពំី បវតិ 

ៃន បពន័ធផ ព្វផ យេន បេទសកមពុជ។ េទះបីេ ក Mehta មនទំនកទ់ំនង 
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ផទ ល់ខួនជមយួេ កនយករដម នី ហុ៊ន ែសន និង ទង ់ រណឫទិធ យ៉ង  

កេ៏ យ កេ៏ស វេភេនះេនែតរក បននូវអពយ កឹតយភព ពមទងំេកប 

យកអតថនយ័ទងំ សងៃនករកតប់នថយេសរភីព រពត័ម៌នែខមរនសមយ័ - 

និគមនិយមប ងំ។ េស វេភេនះ តវបនេបះពុមពេឡងេនឆន ១ំ៩៩៧។  

Mendel, Toby. Freedom of Information: A Comparative Legal Survey. 
New Delhi: UNESCO, 2003.  

េស វេភេនះពិនិតយពីចបបៃ់នេសរភីព រពត័ម៌ន ទូទងំពិភពេ ក 

េហយេទះបីជ បេទស កមពុជមនិ តវបនេលកមកនិយយកនុងេស វេភេនះ 

កេ៏ យ កេ៏ស វេភេនះបនឆុះបញច ងំនូវករងរជមលូ នយ៉ងលំអិតៃន 

ចបបសិ់ទធិទទលួពត័ម៌ននៃថងអនគត។   

មជឈមណលកមពុជេដមបី បពន័ធផ ព្វផ យឯក ជយ តសូ៊មតិកនុងករបេងកត 

នូវចបប់ បេភទេនះ ែដលនឹងទមទរេ យរ ភបិល ត ត ងនូវពត័ម៌ន 

ដល់អនក រពត័ម៌ន។ 

Puy Kea. Radio Profile in Cambodia, Reahoo Publishing, 2007.  

េ យមនករចូលរមួគំ ទពី Korad Adenauer Foundation, េស វេភ 

េនះផល់ឯក រលំអិតអំពី ថ នីយវ៍ទិយុ និងចបប់ បពន័ធផ ព្វផ យេនកមពុជ។  

 

របយករណ ៍

Southeast Asian Press Alliance. Reporting Free Expression Violations in 
Southeast Asia: 
A Manual, 2005.  

ឯក រេយងេនះលំអិតអំពីជំ ៊ ន បកបេ យសុវតថិភពៃនរបយករណ៏

រេំ ភសិទធិេសរភីព បពន័ធផ ព្វផ យ។  កនុងរបយករណ៏េនះកម៏នេរ ប បផ់ង 

ែដរនូវចបប់ រពត័ម៌នេន គប់ បេទសកនុង សីុ េគនយ ៍ ពមជមយួនឹងករសទង ់
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េមលអំពីភពអសកមម និង បសិទធិភពរបស់ចបបេ់នះ េន កនុង បេទសទងំេនះ។  

Journalism and Media Studies Centre at The University of Hong Kong, 

et al Southeast Asia Media Defence Litigation Conference, 2007.  

កលវទិយល័យហុងកុងបនចង កងនូវឯក រេយងែដលបនមកពីស

និនសីទសីពីចបប់ រពត័ម៌នកនុងឆន ២ំ០០៧។ េនកនុងឯក រេយងទងំេនះមន 

របយករណ៍មយួនិយយអំពី បេទសកមពុជ ែដលសរេសរេ យ េ ក Michael 

Fowler និយយអំពី បវតិចិបប់ រពត័ម៌នេន បេទសកមពុជ យ៉ងលំអិត 

ជពិេសសបនទ បពី់សមយ័អ៊នុ ក ់UNTAC។ 

LICADHO Reading Between the Lines: How Politics, Money and Fear 
Control Cambodia's Media, 2008.  

របយករណ៏របស់អងគករលីកដូ បនេផតេលកររេំ ភសិទធិមនុស  

ចំេពះអនក រពត័ម៌ន។ កនុងរបយករណ៍េនះ បមលូឯក រអំពីឃតកមមេល 

អនក រពត័ម៌ន ងំពីឆន ១ំ៩៩៤ ។  េហយកនុងរបយករណ៍េនះ កេ៏លកេឡង 

យ៉ងសេងខបអពំីចបប ់ និង បវតិ រពត័ម៌ន ដូចេនះេហយេទបឯក រេនះមន 

តំៃលសំ បអ់នក វ ជវអំពី បពន័ធផ ព្វផ យេនកមពុជ េដមបចីបេ់ផមនូវករ 

វ ជវដំបងូរបស់ខួន។  

Dietz, Bob and Shawn W. Crispin. Media Freedoms Stall as China Sets 

the Course (from Attacks on the Press, 2008). Committee to Protect 

Journalists (http://cpj.org/2009/02/media-freedom-china.php), 2008 

គណកមម ធិករេដមបកីរពរអនក រពត័ម៌ន បន ក់ ថ នភព រពត័-៌ 

មនកមពុជ េទកនុងបរបិទតំបនេ់ យេលកេឡងថ បេទសចិនបនរញុេ យ 

បេទសេន សីុ េគនយច៍កឆង យពីលទធិ បជធិបេតយយេហយបន ផួចេផមេ យ 

បពន័ធផ ព្វផ យមនសភពរតឹតបតិេ យបរកិសនេយបយ។ កនុងរបយករណ៍ 

េនះ ថ្វីតបតិែតពិនិតយែស្វងរកភពអសកមមយ៉ងដិតដល់កី ែត មនភពសុ កតឹេហយ 
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េទះជមនិសូវជេលកពី បេទសកមពុជយ៉ង កេ៏ យ ប៉ែុនេគលករណ៏ដគ៏រួ 

េ យេជ ជកម់យួែដលវភិគអំពី រ ពត័ម៌ន។  

Chhay, Sophal and Steven Pak. Safe Sex and the Media in Southeast 
Asia: Sex Without Substance, 2004, AIDS Society of the Philippines.  

កនុងរបយករណ៏េនះពិនិតយអំពីវធិីែដល ចចូលេទជិតករផ ព្វផ យ 

បញផូវេភទ េ យបនេលកេឡងថអនក រពត័ម៌នមនិសូវជបន យករណ៏ 

បកបេ យ បសិទធិភពអំពីបញផូវេភទេទ។ កនុងរបយករណ៍េនះបនពនយល់ពី 

បញជំងឺេអដស៍ និងបញផូវេភទជបរបិទមយួកនុងតំបន។់  

Javis, Helen, and Peter Arfanis, et al. Publishing in Cambodia. Center 

for Khmer Studies, 2006.  

Javis និងArfanis បងញយ៉ងលំអិតអំពី បវតិករេបះពុមពេន បេទសកមពុជ។

េហយកនុងរបយករណ៏េនះ កប៏នពនយល់អំពីដំ កក់លេផ ងៗែដលនេំ យ 

ករេបះពុមព តវបន កក់ំហឹតេ យចបប។់ បេទសកមពុជបនបងញេ យ 

េឃញនូវសហគមនៃ៍នអនកេបះពុមពដតូ៏ចមយួ កនុងនយ័ែដលថ បពន័ធផ ព្វផ យ 

េនកមពុជេនែតមនិទនម់នករអភវិឌ  េហយធនធនដូចជ េស វេភននជ 

ភ ែខមរេនខ្វះខតេនេឡយ។  
 

វ ៈ ទករៃន ពន័ធផ ពផ យេន េទសកមពុជ  

កនុង បវតិ ស បេទសកមពុជទងំមលូ បពន័ធផ ព្វផ យរបស់ខួនកំរនឹង 

មនភពឯក ជយ េហយែថមទងំជឧបករណ៍េឃសនដល់របបនីមយួៗជបន 

បនទ ប។់ េនមនុឆន ១ំ៩៩៥ ែដលចបប់ រពត័ម៌នបន តវអនុមត័ បពន័ធផ ព្វផ យ 

េនកមពុជមនសភពតិះេដ លគន  េហយមយ៉ងេទ ត ថ នីយ ៍ ឬកែនងេបះពុមព 

ផ យមយួចំននួសុទធសឹងែតជកមមសិទធិរបស់បគុគលេនកនុងរ ភបិល។  

កររេំ ភេសរភីពៃន បពន័ធផ ព្វផ យ ចបេ់ផមេឡងេនកនុងសមយ័ 
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និគមនយិមប ងំ ប៉ែុន តវបនរតឹបនឹងេនសមយ័សងគម សនិយមរបស់ 

សេមចឳនេ តម សីហនុ កនុងទស វត ទី៦០ េ កយមកេនកនុងសមយ័េសន 

បមខុលន ់ នល់ ចបព់ីឆន ១ំ៩៦៩ ដល់ឆន ១ំ៩៧៥ រចួបនទ បម់កេទ ត េនកនុង 

សមយ័ែខមរ កហមពកួនិយមផចក់រេម៉ កនុងចេនះឆន ១ំ៩៧៥ ដល់ឆន  ំ១៩៧៩ និង

េ កយេគគឺកនុងសមយ័រ ភបិលែដល ទ ទងេ់ យ បេទសេវ ត ម ចបព់ី 

ឆន ១ំ៩៨០ ដល់ឆន ១ំ៩៩១។  

េនេពលេធ្វករេ ប បេធ បកនុងសមយ័កលកនងមកខងេលេនះ ជមយួ 

នឹង ថ នភពបចចុបបននៃន បពន័ធផ ព្វផ យ មជឈមណលកមពុជេដមបី បពន័ធផ ព្វ- 

ផ យឯក ជយទទលួ គ ល់ថមនភពរកីចំេរ ននិងមនករផស់បូរ ចប់ ងំពី 

ឆន ១ំ៩៩៣មក កប៏៉ែុនពកួេយងេនែតទទូចេ យអនក រពត័ម៌នទងំ យបន 

េធ្វេសរកីមមចបប់ រពត័ម៌ន និងេលកកំពស់េ យបននូវកំរតិវជិជ ជីវៈរបស់ខួន 

េ យខពស់ជងមនុបនេទេទ ត។  

 

រ ងឆន ១ំ៩២០ ដល់ ឆន ១ំ៩៥៣ នគិមបនេលកតំេកងករផ ព្វផ យ 

នូវសិលបៈ នងិអក រ ស            

េគសេងកតេឃញថ រពត័ម៌នេនសមយ័ និគម តវបនេលក 

តំេកងផ ព្វផ យនូវសិលបៈនិងអក រ ស ប៉ែុនករផ ព្វផ យែដលទកទ់ង 

នឹងនេយបយពុំសូវជមនេទ។ កមពុជសុរយិ តវបនេបះពុមពផ យេ យ 

វទិយ ថ នពុទធ សនណិតឈនមខុេគេនឆន ១ំ៩២០ េដមបចីបេ់ផមេឡងវញិ 

នូវវបបធមរ៌បស់ បេទសកមពុជ។ េហយ ពឹតិប័ តេនះ តវបនអនុញញ តេបះពុមព 

ផ យេ យ ជញ ធរប ងំជបនបនទ បម់កេ យគម នកររខំនេឡយ។  

បនទ បពី់កែសតជភ ែខមរេលកដំបងូ ែដលមនេឈម ះថ នគរវត 

មន បជ បិយកនុងចំេ ម បជពលរដែខមរេ យបនេបះពុមពចំននួ ៥០០០ 

ចបបេ់រ ង ល់ៃថង កែសតេនះបនកយេទជកែសតជតិនិយម និងរកចប ់
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កំហុសរដបលប ងំ។ េហយេនកនុងកែសតេនះកម៏នអតថបទមយួចំននួ បឆងំ 

នឹង បជជតិេវ ត មែដរ។ រ បលប ងំបនបិទកែសតេនះេន ឆន ១ំ៩៤២ 

េនេពលែដលដឹងថនិពនធនយកៃនកែសតេនះ ចូលរមួដឹកនចំលន បឆងំ 

ប ងំ។  

កនុងខណៈេពលេនះែដរ ជញ ធរប ងំកេ៏នែត តតពនិិតយយ៉ងតឹងរងឹ 

ដល់វទិយុ  រមួបញចូ លទងំវទិយុរបស់រ ភបិលេពលគឺវទិយុជតិែខមរ។ បពន័ធផ ព្វ 

ផ យ មរលកធតុ កសជទូេទមនិសូវជជតិនិយម ឬ បឆងំនឹងប ងំ 

េនះេទ កនុងកំឡុងេពលេនះកប៏៉ែុនអតថបទេបះពុមពផ យេទែដលជេគលេ  

របស់ ជញ ធរ។  

សឺុន ង៉ុកថញ់ ែដលជអតតីនិពនធនយករបស់កែសតនគរវត េហយ 

េ កយមកេទ តេនះ ជនយករដម នីៃន បេទសកមពុជបន តឡបព់ីនិរេទស 

ខួនមកពីជប៉នុកនុងឆន ១ំ៩៤២ េដមបចីបេ់ផមបេងកតកែសតមយួេទ ត េឈម ះែខមរ 

េ កក។ បនទ បពី់ និគមប ងំនិងជប៉នុ បេទសកមពុជបនទទលួឯក ជយមនិ 

េពញេលញកនុងឆន ១ំ៩៥៣ េហយេ កយមកទទលួឯក ជយបរបិរូណ៍េនឆន ១ំ៩៥៤។ 

 

រ ងឆន ១ំ៩៥៣ដល់ឆន ១ំ៩៧០វបបធមរ៌បស់សេមចសីហនុ                                

កនុងកំឡុងេពលបនទ បពី់បនទទលួឯក ជយ ទផី រ បពន័ធផ ព្វផ យេន 

បេទសកមពុជបនដុះជពនក ែដលយ៉ងេ ច ស់កម៏នកែសត បចៃំថងចំននួ 

១៣ និងទស នវដី បចែំខចនំនួ២ែដរ។  

យ៉ង មញិ កនុងចេនះទស វត ទី៥០ និងទី៦០េនះ េទះបីជមន 

កររកីចំេរ ននូវចំននួយ៉ង កេ៏ យ កម៏នករ កក់ំរតិជេ ចន និងករបិទ 

ដល់ ថ បន័ ឬ មចុះផ យអតថបទ ែដលទកទ់ងនងឹនេយបយ។ េប ម 

បញញ វន័មយួចំននួបនេ យដងឹថ កររតឹតបតិនូវបរកិសនេយបយប លមក 

ពីសេមចនេ តមសីហនុបនេ ប បស់ បពន័ធផ ព្វផ យ សំ បប់េំរ េ យរបប 
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ផទ ល់ ពះកយរបស់ ពះអងគ េពលគឺរបបសងគម សនិយម។  

បនទ បពី់មនករចប់ កគុ់កអនក រពត័ម៌នមយួចំននួែដលកនុងេនះ 

មនអនកកែសត២របូ គឺ ឡុត ឆយ និងេខ វ សំផន ែដលេ កយមកជប ់

ទកទ់ងនឹងែខមរ កហម បពន័ធផ ព្វផ យបន កប់នទុកខួនឯងចំេពះអតថបទមយួចំ 

ននួ។  

េ យសេមចសីហនុ បនកំនតនូ់វេគលនេយបយេ ក បេទសយ៉ង 

មុងឺម៉តជ់ បេទសមនិចូលបក សមពន័ធកនុងកឡុំងឆន ១ំ៩៦០ ពីេ ពះ ពះអងគខច 

បេទសធកចូ់លកនុងស ងគ ម ម បេទសជតិខង។អនកកែសត បរេទសមយួចំននួ 

កនុង បេទសកមពុជបនជបួនឹងកររេំ ភបំពនសិទធិ។ កនុងឆន ១ំ៩៦៥ ពះអងគបន 

មឃតអ់នកកែសតេ កខងលិចទងំអស់ េទះបីជករ ម បមេនះមនិសូវ 

ជបនអនុវតេពញេលញយ៉ង កេ៏ យ។ េនកនុងចំេ មអនកកែសតទងំេនះ 

េគេឃញមន Bernard Krisher ែដលជអនកកែសត News week ក៏ តវបនេចទ 

បកនថ់បន បមថដល់ ពះម ក តីយនី កនុងអតថបទរបស់េ កែដរ។  

កនុងឆន ១ំ៩៦៦ ទូរទស នជ៍តិកមពុជបនចបេ់ផមផ យេ កមករ តត 

ពិនិតយយ៉ងតឹងរងឹពីសំ ករ់ ភបិល។  

 

រ ងឆន ១ំ៩៧០ ដល់ឆន ១ំ៩៧៥ របបទ ៊ ន លន ់នល់ 

រដ ប ររបស់េ កលន ់នល់ ទំ កស់េមច ពះសីហនុកនុងឆន  ំ១៩៧០ 

បងញនូវសញញ ណមយួៃនករកតប់នថយយ៉ងគំហុក ៃនេសរភីព រពត័ម៌ន 

េ យមនករចប់ កគុ់កអនកកែសតជេ ចន។ កនុងអតថបទកែសតេកះសនិភព 

នគរធំ និងែខមរឯក ជយសុទធែត តវបនដកនូវពកយថ រដ ប រែតកនុងរយៈេពល 

មយួៃថង េហយបន តវបងខិតបងខំេ យសរេសរនូវ វចិរណកថែដលគំ ទដល់ លន ់

នល់ ។   យ៉ង មញិេទះបីជមន រពត័ម៌នជេ ចនគំ ទេ កលន ់ នល់ 

ក៏ កសួងពត័ម៌នេនែតចបេ់ផម តត ពិនិតយយ៉ងរតឹតបតិចំេពះកែសត បចៃំថង 
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កនុងេនះមនទងំកែសតេកះសនិភពែដលជកែសត បចៃំថងដធ៏ំមយួផងែដរ។ 

កែសតេកះសនិភពបន បឆងំនឹងកររតឹតបតិទងំេនះ េ យេបះពុមពនូវកែសត 

ែដលមន ក សសទេទរ។ 

កនុងចបប់ រពត័ម៌នថមីរបស់ បេទសកមពុជនឆន ១ំ៩៧២ មមនិេ យ 

មនករចុះផ យអតថបទ ែដលបំផញដល់េករេឈម ះរបស់បគុគល មយួ 

េដមបបីិទបងំនូវេរ ងជេ ចនទកទ់ងនឹងអំេពពុករលួយ។ េប មបញញ វន័នសមយ័ 

េនះរបប លន ់ នល់ ជរបបមយួែដល តតបតេ យជំងពុឺករលួយ េហយមន 

កែសតខះសរេសរេ យចំហអំពីេរ ងេនះ។  

វទិយុ និងទូរទស នេ៍នែតបន តតពិនិតយយ៉ងតឹងរងឹពីសំ ករ់ ភបិល 

េ យមន ថ នីយម៍យួចំននួ គប់ គងផទ ល់ពី កសួងពត័ម៌ន។ កនុងឆន ១ំ៩៧២ 

វទិយុជតិកមពុជមនិបនបេងកតនូវកមមវធិីថមីៗេទ គឺ គនែ់តបនចក់ រេឡងវញិ 

នូវចំេរ ង និងេ ខ ននិយយចស់ពីមនុមក េ ពះខចបះ៉ពល់ដល់ចបប់ រ- 

ពត័ម៌នថមី។  

 

រ ងឆន ១ំ៩៧៥ ដល់ឆន ១ំ៩៧៩ របបែខមរ កហម 

អនក រពត័ម៌នេសទរែតទងំអស់ តវបនសំ បេ់ កមរបបកុមមុយនីស 

ែខមរ កហម េហយភមេនះ បពន័ធផ ព្វផ យកយជឧបករណ៍េឃសននេយ- 

បយ។ ទស នវដីយុវជន នងិយុវនរបីដិវតន ៏និងទស នវដី ទងប់ដិវតន ៏េបះពុមព 

ផ យកំ ពយបដិវតន ៏និងនេយបយកុមមុយនីសដល់អនក នេកមងៗ។  

អនក រពត័ម៌នបរេទស តវបន មឃត ់ េលកែលងែតកនុងករណី 

មយួចំននួ។ អនកថតរបូបរេទសមន ក់ តវបនបញជ េ យសំ បេ់ចលេ យ ប៉ុល 

ពត េ យពុំ ទនប់នដឹងពីមលូេហតុរហូតដល់សព្វៃថងេនះ។  

ែខមរ កហមបនេកងចំេណញពអីនុភពផ ព្វផ យឆង យរបស់វទិយុជតិេនខ

ណៈេពលែដល បជជនជេ ចនមនិ ច ន រសឺរេសរបន។ វទិយុជតិបនផ យ 
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ពីនេយបយរបស់បក កុមមុយនីស និងចំេរ ងរបស់កសិករែដលពនិចពនងទី់ជនបទ 

េ យគំនិតបដវិតន។៏  

យ៉ង មញិរបប បល័យពូជ សនេ៍នះ បនសំ បអ់នកេចះអក រ 

ែដលមនចំេណះដឹងកនុងករ យករណ៍ េហយ បពន័ធផ ព្វផ យ មវទិយុជ 

ញឹកញបែ់តងែតមនករកតផ់ចេ់ យបញបេចចកេទស។  

 

រ ងឆន ១ំ៩៧៩ ដល់ឆន ១ំ៩៩២ បេទសកមពុជសិថតេ កមឥទធពិលរបស់ 

បេទសេវ ត ម 

កងទព័េវ ត មបនដេណ មកនក់បប់នទី កងភនេំពញ េនឆន  ំ១៩៧៩ 

េហយវទិយុ និងទូរទស ន ៍ភមៗេនះសថិតេ កមករ គប់ គងពីរ ភបិលកុមមុយនីស 

ថមីេនះ។ រ ភបិលបនចបេ់ផមទីភន កង់រយកពត័ម៌នរដ េ យមនេឈម ះថ 

រពត័ម៌នកមពុជ (SPK)។  

កែសតេឃសននេយបយរបស់គណបក  របស់រ ភបិលែដល 

បនេបះពុមព ៥០០០០ចបប ់ បចែំខ តវបនែចកចយេ យឥតគិតៃថ។ ករ 

បេងកតនូវទស នវដី ជសញញ ណមយួៃនករេងបេឡងវញិៃនវជិជ ជីវៈ រពត័ម៌ន 

បនទ បពី់របបែខមរ កហមបនបផំញនូវវជិជ ជីវៈេនះ។ 

កមពុជេនែតបទិជិតពីពិភពខងេ ក េនេ កមករ គប់ គងកុមមុយនីស 

អនក រពត័ម៌នបរេទសជធមម ែតងែត តវបន មឃត។់ អនក រពត័ម៌ន 

បរេទសមយួចនំនួពឹងែផកេលអនកយកករណ៏របស់ខួន េនទី កងបងកក និង 

ហុងកុង។ រ ភបិលកប៏ន មមនិេ យផ យពណិជជកមម ពីេ ពះទេង្វទងំេនះ 

គឺជទំរងៃ់នមលូធននិយម ប៉ែុនេ កយមក ហុ៊ន ែសន បនលបប់ំបតនូ់វករ 

មឃតេ់នះកនុងឆន ១ំ៩៨៧ ។ 

រ ងឆន ១ំ៩៩២ ដល់ឆន ១ំ៩៩៨ UNTAC បនបនធូបនថយនូវករចបមយក 

បពន័ធផ ព្វផ យ 
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វទិយុUNTAC នយំកនូវ បពន័ធផ ព្វផ យេសរមីយួមកដល់ បេទសកមពុជ។ 

វទិយុេនះចបេ់ផមផ យេនឆន ១ំ៩៩២ កនុងេគលបំណងចងេ់ យ បជជនែខមរ 

បន បនូ់វបទយកករណ៍អពំីករេបះេឆន ត និងសិទធិមនុស អងគករសហ បជ- 

ជតិបនែចកជូន បជជននូវវទិយុជិត៤០០០០០េ គ ង។  រពត័ម៌នេបះពុមព 

េនែតេ កមករ គប់ គងរបស់រ ភបិលេ យកែសត េនែតេបះពុមពផ យ 

អតថបទគំ ទ គណបក កនអ់ំ ច។ 

           សមគមអនកកែសតែខមរ តវបនបេងកតេឡងេនឆន ១ំ៩៩៣ បនទ បពី់ 

UNTAC ចកេចញពីកមពុជ។ សមគមេនះគឺជសមគមដបំងូែដលជយួ តសូ៊មតិ 

េដមបសិីទធិេសរភីព រពត័មន ពមទងំ បឆងំដល់កររេំ ភបំពនេលអនក- 

កែសត។ សមគមេនះបនរះិគនដ់ល់គណបក បជជន និងកែសតែដលគំ ទ 

បក កនអ់ំ ចេនះ រហូតទីបញចបស់មគមេនះបនបិទទ្វ រ។  

កនុងឆន ១ំ៩៩៥ចបប់ រពត័ម៌ន តវបនេបះពុមពផ យេ យមនិខ្វល់ ពី 

ករ ពយបរមភរបស់មច ស់ជំនយួអំពីចបប់ កេ់ទសឧ កិដពីបទផ ព្វផ យពត័ម៌ន 

បងខូចេករេឈម ះ។  

អនក រពត័ម៌នមយួចំននួ តវបនសំ បក់នុងរយៈេពលេនះ។ កនុងឆន  ំ

១៩៩៤ គឺជឆន ដំ៏ កករ់បស់អនក រពត័ម៌ន គឺមនអនក រពត័ម៌នចំននួ៣របូ 

តវបនសំ ប។់ កនុងឆន ១ំ៩៩៦ និង ១៩៩៧ អនក រពត័ម៌ន៥នកេ់ទ ត តវ 

បនសំ ប ់ េ យកនុងេនះមនអនក រពត័ម៌ន៤នក់ តវបន បក់នុងករេបក 

គបែ់បកេនមខុរដសភនឆន ១ំ៩៩៧។  

ងំពីឆំន ១៩៩២ រហូតមកដល់ឥឡូវេនះអនក រពត័ម៌នចនំនួ ១២របូ 

េហយែដល តវបន សំ បេ់ យពុំទនែ់ស្វងរកឃតករេឃញេនេឡយ។ 

ថ នីយទូ៍រទស ន ៍ និងវទិយុកប៏នជបួ បទះនឹងកររេំ ភបំពន និងជំេ ះ 

នេយបយផងែដរកនុងកំឡុងេពលេនះ។ កនុងឆន ១ំ៩៩៧ េពលែដលមនជំេ ះ 

ប ប់ វធុេនទី កងភនេំពញ កងកំ ំង ប ប់ វធុរបស់គណបក បជជនបន 
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ដេណ ម គប់ គង ថ នីយទូ៏រទស នែ៍ដលគំ ទគណបក ហ៊្វុនសីុនបុិច។ េហយ 

ថ នីយផ៏ ព្វផ យេផ ងៗ ែដល បឆងំនឹងរ ភបិល តវបនទទលួរងករ ពមន 

និង បឈមមខុនឹងករបិទ។ 

 

ចបប់ រពត័ម៌ន៖ េសរភពែតេល ក សែតមនភពផចក់រ 

េនេពលអនវុត  

ចបប់ រពត័ម៌នបនអនុមត័េនឆន ១ំ៩៩៥ េ កមសំពធពីមច ស់ជំនួយ 

អនរជតិ េដមបជីំនសួចបប់ រពត័ម៌នចស់ែដលេពរេពញេទេ យលទិធសងគម 

និយមនទសវត ឆន  ំ ១៩៨០សមយ័រដកមពុជ។  េទះបីជចបបេ់នះមនលកខណៈ

េសរ ី េបេ ប បេធ បេទនឹងចបបរ់បស់ បេទសេន សីុ េគនយ ៍ ប៉ែុនេនេពល

អនុវតន ៏ ម នីរ ភបិលែតងែតមនិេអេពអំពីអតថនយ័ៃនចបបេ់នះេទ ឬកេ៏ បពកយ

មយួចំននួមនិចបស់ ស់េដមបេីធ្វអន គមនដ៍ល់អនកែដល បឆងំ។  

ចបប់ រពត័ម៌នកម៏នផងែដរនូវេសចកីែណនមំយួចំននួែដលមនិចបស់

ស់ ដូចជ មមនិេ យមនករេបះពុមពផ យពត័ម៌នមនិពិត ែដលបងប់

ដល់ ថ បន័ជតិ និងបះ៉ពល់ដល់ បៃពណីទំេន មទំ បល់របស់សងគម ដូចជ

ពកយេជរ បមថ។  

អនក រពត័ម៌ន េនែតជបប់ទឧ កិដពីបទផ ព្វផ យពត័ម៌នមនិពិត 

និងពត័ម៌នេជរ បមថ េនកនុងម ៦៣ ៃន កម ពហមទណរបស់ UNTAC ។ 

មនុឆន ២ំ០០៦បទេលមសទងំ យេនះ ច បឈមមខុនឹងករជបព់នធនគរ 

ប៉ែុនម េនះ តវបនេធ្វវេិ ធនកមមេ យ គនែ់តពិនយ័ជ បកប់៉េុ ះ។ 

មជឈមណលកមពុជេដមបី បពន័ធផ ព្វផ យឯក ជយទទូចេ យរ ភបិលលុបបំបត់

េចលទងំ សងពី កម ពហមទណេ យអនុញញ តេ យចបបេ់នះេន តឹមបទេលមស

រដបបេវណី េដមបី គប់ គងនូវជំេ ះទកទ់ងនឹងេរ ងេជរ បមថ។  

មជឈមណលកមពុជេដមបី បពន័ធផ ព្វផ យឯក ជយ ក៏ ពយបរមភផងែដរ 
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ចំេពះអវតមននូវចបបសី់ពីករផល់សិទធិកនុងករផ ព្វផ យ េ ពះកនងមកជ 

ញឹកញយករផល់សិទធិផ ព្វផ យ ជករសំេរចចិត មែត កសួងពត័ម៌ន។ 

លទធផលទងំេនះ មកពី បេទសកមពុជមនចនំនួអនកមនិេចះអក រខពស់េទបេធ្វេ យ

បជជនភគេ ចនពឹងែផកទងំ សងេទេលទូរទស ន ៍ និងវទិយុេ យ េហតុេនះ

េហយេទបរ ភបិលកនអ់ំ ចរក យ៉ងរងឹម ំ នូវករ គប់ គង បពន័ធផ ព្វផ យ

មវទិយុនិងទូរទស ន។៍ មយ៉ងេទ តចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៩៥មក រ ភបិលបនសនយ

ថនឹងអនុមត័ចបបផ់ល់សិទធិកនុងករផ ព្វផ យ។ 

មជឈមណលកមពុជេដមបី បពន័ធផ ព្វផ យឯក ជយ សូមសរេសរដល់ 

ករអនុមត័នូវចបបសិ់ទធិទទលួពត័ម៌ន េដមបធីនេ យអនក រពត័ម៌នទទួល

បនពត័ម៌នពីរ ភបិលែតកនុងរយៈេពលកនងមក មករអនុវតជកែ់សងែតង

ែតមនិ តវបនេអេពពីសំ កម់ នីរ ភបិល។ ករទទលួបនពត័ម៌នពីរ ភបិល

គឺ តវបន គប់ គងយ៉ងតឹងរងឹ ដូចជករ មមនិេ យអនក រពត័ម៌នចូល

រដសភេបគម នករអនុញញ ត និងករ មមនិេ យម នីរ ភបិលនិយយពី
េរ ងពុករលួយ។ 

 

អនកកែសត៖  

ឃុត សុខេឃ ន ៖ មណលពត័ម៌ន សីកមពុជ 

បនទ បពី់េរ នចបភ់ អងេ់គសេន កលវទិយល័យេប ល បយ េ ក

ឃុត សុខ េឃ ន បនសម័ គេធ្វជអនកកែសតេនមណលពត័ម៌ន សីកមពុជ ឬវទិយុ

េអហ្វេអម១០២ ជកែនងេ កទទលួបនករបណុះប លខងែផនក រពត័ម៌ន 

។ េនឆន ២ំ០០៦ េនេពលេរ នបញចបវ់គគបណុះប លេនះ គតប់នកយេទជ

អនកកែសតេពញសិទធិេន ថ នីយវទិយុ១០២ ែដលមនជំនញខង យករណ៏ពត័-៌

មនពីនេយបយ។ គត់ តវបនទទលួ គ ល់ បនទ បពី់ យករណ៍អំពបីញេក

គគុកទកទ់ងនឹងករបេណញេចញសមជិកគណបក ហ៊្វុនសិុនបុិចពីជរួ ជរ ភ-ិ
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បលេនឆន ២ំ០០៦ ។ សព្វៃថងេនះគតជ់អនកផលិតកមមវធិីករពិត    ជកមមវធិីវទិយុដ៏

មន បជ បិយសីអំពី តុ ករែខមរ កហមែដល តវបនចកផ់ យ ងំពឆីន ២ំ០០៦ 

ទកទ់ងនិងដំេណ រករកតក់ីែខមរ កហម។ េនឆន  ំ ២០០៧ គតទ់ទលួបនករ

បណុះប លអំពីករកតេ់ទសែខមរ កហមេនកឹបអនកកែសតកមពុជ េហយេ កយ

មកទទលួបនជយ័ ភេីលខ៣ េនកនុងករ បកតួសរេសរអតថបទពីែខមរ កហមែដល

េរ បចំេ យកឹប ។េ កយមកគតប់នេធ្វដំេណ រេទេរ នេនទី កងម៉ណិូច ទី កង

នូេរម៉បឺក និងែបរ៊ ងំេន បេទស លឺមង៉ ់ អស់រយៈេពល៣ែខ បនទ បពី់ចំ យ

េពលេរ នចបប់ រពត័ម៌នេនសកលវទិយល័យេច កមមយួ េនទី កងភនេំពញ ។ 

ថមីៗេនះគត់ តវបនេគេ ជសេរ សេទចូលរមួករ បជុំពីបំ ស់បូរបរយិកស ែដល

េរ បចំេ យអងគករសហ បជជតិរយៈេពល ១៥ៃថង េនទី កង ផូសនិន បេទស

ប៉ឡូូញ។  

 

ករអធបិបយ ៖ អនកកែសតែដលមន កមសីលធម ៌

"អនកកែសតជមនុស ែដលសរេសរនូវអ្វីែដលេគេឃញ ប៉ែុនពកួេគ តវែត

សថិតេ កមចបបរ់បស់ បេទសមយួ។ ខញុ ំមនិដឹងថេតេរ ងរបស់ខញុ ំ ចទទលួករ

បឈមមខុខពស់ប៉ុ េទ ដូេចនះេហយេទបខញុ ំពយយមេធ្វេ យ មនតុលយភព ម

រយៈករសមភ ស គប់ បភព។ េបសិនជ មនភពលំេអ ង េនះ នឹងមនករ

បថុយ បថនដល់អនកកែសត ។  

អ៉្វីែដលេធ្វេ យបនទ បតំៃលរបស់អនកកែសត គឺករេកង បវញ័ច លុយពអីនក

ដៃទែដលេធ្វេ យអនកកែសតបតប់ងក់ិតយិស ។ ពកួេគគរួមនវជិជ ជីវៈ តឹម តវ 

និងមនិ តវទទលួយកសំណូកេឡយ។ អនកកែសត តវ យករណ៏អ្វីែដលមនតុលយ-

ភព តឹម តវ និងករពិត ែតមនិែមនជករចករ់កុេឡយ។ េនេពលែដលខញុ ំេទ ម

េខតេធ្វករ ខញុ ំមនិមនករលំបកដូចអនកកែសតដៃទេឡយ។ ខញុ ំមនវធិីរបស់ខញុ ំកនុង

ករេធ្វករងរ និងនិយយជមយួ បជជន ។ ខញុ ំែតង បបគ់តថ់ ខញុ ំគឺជអនកនំ រ
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របស់ពកួគត ់ េតគតច់ងន់ិយយពីអ្វី ដូេចនះអ្វីកេ៏ យែដលពកួគតច់ងន់ិយយ នឹង

េទដល់ តេច ករបស់មនុស ប់ ននក ់។" 

 

ែមន៉ គមឹេសង, សំេទបងសហរដ េមរកិ 

ចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៩៧ ដល់ ឆន ១ំ៩៩៨ េ កែមន៉ គឹមេសង បនេរ ន រ

ពត័ម៌ន ទំនកទ់ំនងអនរជតិ និង រគមនគមន ៍ េនទី កងប៉រសី បេទស

ប ងំ។ េ កយេពល តឡបម់កភនេំពញវញិ េ កេធ្វករេ យកែសតរសមីកមពុជពី
ឆន ១ំ៩៩៨ ដល់ ឆន ១ំ៩៩៩ េហយបនទ បម់កេធ្វករេ យទីភន កង់រ រពត័ម៌ន

ប ងំ (AFP) រហូតដល់ឆន ២ំ០០២។ 

បនទ បម់កេទ តគតេ់ធ្វករជម នីទំនកទ់ំនងអស់រយៈេពល៤ឆន  ំ េនអងគ

ករសហ បជជតិៃនកមមវធិអីភវិឌ ន ៍(UNDP) រហូតដល់គតទ់ទលួបនករងរេន
៉ សីុនេ នឌសីុី ជអនក យករណ៏ពត័ម៌នេ យវទិយុសំេលងសហរដ េមរកិ 

ភ អងេ់គសVOA។  

 

ករអធបិបយ៖ ករគំ ម នងិករ ង តេ់សង មេនកនុង បពន័ធផ ព្វផ យ 

េត បពន័ធផ ព្វផ យមយួ េនកមពុជ ែដលអនកមន រមមណ៍ថមន
េសរភីពជងេគ?  

" ស័យេទ េបេទះបីជ រពត័ម៌នេនកមពុជមនេសរភីពកេ៏ យ 

(េបេ ប បេធ បេទនឹងតំបនេ់ផ ងៗ) េនតំបន់ សីុ េគនយក៍េ៏ យ កេ៏នមន

េសរភីពតិចេនេឡយេនកនុងទូរទស នេ៍ យ រែតមនករ ម បមៃនកររះិ

គន ់ ។ ជទូេទ បពន័ធេបះពុមព កម៏នសិទធិេសរភីពែដរ ប៉ែុន េនមនកំរតិ ពី
េ ពះមនុស មនអំ ចមយួចំននួមនិចងេ់ យេគរះិគនេ់នកនុងកែសត េហយអនក

កែសត ច តវេគ កេ់ទស។  

ថ នីយវ៏ទិយុមយួចំននួមនេសរភីព ប៉ែុនមនែតសំ បសំ់េលងសហរដ
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េមរកិ វទិយុ សីុេសរ ី វទិយុប ងំអនរជតែិដលមនេសរភីពយ៉ងេពញេលញ ។ 

ថ នីយវ៏ទិយុមយួចំននួក៏ តវទទលួេភងេខ វពី ជរ ភបិលែដល ច រមឺនិ ច

ផល់ ជញ បណ័ ស័យថេតវទិយុេនះ នឹងបំេរ  ជរ ភបិលរអឺត ់។"  

មករសេងកតរបស់េ ក េត ថ នភព រពត័ម៌នេនកមពុជ ងំពីអតីត
កលរហូតមកដល់ឥឡូវមនកររកីចំេរ នែដររេឺទ?  

"កររកីចំេរ នគឺេឆព ះេទមខុ ប៉ែុន េដរយ៉ងសន មឹៗមនិេល នដូចែដល

េយងចងប់នេឡយ ជនួកល សឹងែតេដរថយេ កយេទវញិ ។ បនទ បពី់ឆន ១ំ៩៩៣

មក មនករគំ ម និងករសំ ប ់ ប៉ែុនមនុស ែដលមនបញជមយួអនក រ

ពត័ម៌នេ ប បស់តុ ករេដមបកីតេ់ទសអនកកែសតចំេពះអ្វីែដលេគសរេសរ។ 

េទះបីជយ៉ង េនះ គនេ់បជងករសំ បអ់នកកែសត ដូេចនះេហយ មខញុ ំ

យល់េនះមនិទនម់នេសរភីពទងំ សងេទ។ េបសិនជេយងគំ ទគណបក

នេយបយ មយួ និងយក បេយជនព៍ីករ យ ប រគណបក ដៃទេទ តេនះ

មនិែមនជវជិជ ជីវៈេទ ។"  

េត បកែ់ខសព្វៃថងេនះ ចេធ្វេ យអនកកែសតជេ ចនឯក ជយពីករ
លំេអ ងែដរឬេទ?  

"េបសិនជេយងនិយយអំពទីីផ រ កែសតរសមីកមពុជ េកះសនិភព និង 

កមពុជថមី បនផល់ បកែ់ខមយួដស៏មរមយសំ បអ់នកកែសតេដមបផីគតផ់គងជី់វភពរបស់

ពកួគតេ់ យបន គប់ គន។់ ជករពិត ស់អនកកែសត មនិ ចកយជអនក

មនបនេឡយ ។  

េបសិនជេយងយកក បកែ់ខជែម៉ ត ស់ភពឯក ជ ឬភពមនិឯក ជ

វញិ ខញុ ំមនិឯកភពទងំ សងេនះេទ ពីេ ពះមនអនកកែសតមយួចំននួែដលេធ្វករ

េ យកែសតតូច ចគិតថ េបេទះបីជគតទ់ទលួបន បកែ់ខេ ចនប៉នុម នក៏

េ យ កព៏កួគតេ់នែតទំ បគ់ំ មកំែហងេគយកលុយដែដល ។"  

េតអនកកែសតែខមរមនភពងយ សលកនុងកររកករងរែដររេឺទ? េហតុអ្វី?  
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"សំ បអ់ន្កកែសតេដមបទីទលួបនករងរ សូមកុំ កេទបកេមលេទ 

េលករសរេសរកែសតេពក មនករងរជេ ចនទកទ់ងនឹង រគមនគមន ៍ និង

ទំនកទ់ំនង ធរណៈ។ មនអងគករជេ ចនែដល តវករពកួេយង ប៉ែុនជទូ

េទអនកកែសតែតងេធ្វករងរ២ រ ឺ៣។"  

េនេពលអនកេធ្វជអនកកែសតេនទីេនះ េតអនកមនករងរែតមយួឬយ៉ង
? េតែផនក ែដលអនកេ ចនសរេសរអំពី?  

"េនេពលខញុ ំមនករងរមយួ ខញុ ំេធ្វករងរមយួេនះេ យល។ ខញុ ំភគេ ចន

សរេសរអំពីនេយបយ អងគករេ ករ ភបិល អងគករអនរជតិ។ េហយេនេពលខញុ ំ

េធ្វករេ យទីភន កង់រ រពត័ម៌នប ងំ ខញុ ំសរេសរេរ ង គបយ៉់ងែដលជទីទក់

ទញរបស់អនក នអនរជត ិ។"  

េតអនកធបទ់ទលួករគំ មកំែហងែដរឬេទ?  
"មនិែដលេទ។ ខញុ ំែតង បកនវ់ជិជ ជីវៈ ដូេចនះ ខញុ ំែតងមនសុវតថភិព។"  

េតអនកមនដំបនូម នអ្វីសំ បអ់នកកែសតកមពុជែដល ចទទលួករគំ ម
កំែហងពីករ យករណ៍របស់េគ?  

"ជទូេទមនុស ែដលគំ មេយងេ ចនែតខចេយង េនះបងញពីសកមម-

ភពដទ៏ន់ ជយរបស់េគ េ យករជលួេគេ យសំ បអ់នកកែសតេនះ េ យ

រែតពកួេគមនិ ៊ នេ ប បស់ បពន័ធតុ ករេដមបី កេ់ទសេយងចំេពះអ្វីែដល

េយងនិយយពីពកួេគេនកនុងកែសត ។"  

 

ជូឌីស ខក មកពមី វទិយល័យហុងកុង 

េ ក សីខកចបេ់ផម ជីពអនកកែសតកនុង ថ នីយរ៍បស់រ ភបិល កនុង

តំបន ់ Radio Hong Kong េនឆន ១ំ៩៨០ បនទ បព់ីបនបញចបក់ំរតិអនុបណិតែផនក

ករសិក ពី សីុ។ េ យ រែតគតច់ងេ់ធ្វករេ យមនភពទូលំទូ យ ជុំវញិ

សីុ េនឆន ១ំ៩៨១ គតក់យជអនក វ ជវេន Asia Week ជទស នវដីែដល
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មនមលូ នេនហុងកុង គបដណបត់ំបនទ់ងំមលូ។ គតក់ក៏យេទជនិពនធ

នយកកូពី  រចូមកេធ្វជនយិកចតក់រទូេទ។ គតច់ងេ់ធ្វជអនកកែសតេនេពល

េនះ  េហយបនទ បពី់េធ្វករបនយ៉ងល កនុងករេធ្វដំេណ រ យករណ៍២ ទិតយេទ

បេទស សីលងក រ េនឆន ១ំ៩៨៤ គត់ តវបនេគែតង ងំេនបងកក ឆន ១ំ៩៨៥ 

េដមបី យករណ៍ពីតំបនឥ់ណូចិន។ េនេពលេនះ មនករលំបក ស់សំ ប់

ជតិ សនែ៍ដលមនិសថិតេនកនុង បុកសូេវ ត េដមបចូីលេទកន់ បេទសេវ ត ម 

កមពុជ និង វ េហយមនែតជនជតែិខមរប៉េុ ះែដលគត់ ចទំនកទ់ំនងបន 

គឺ កមអនកតសូ៊ែដលរស់េនទី កងបងកក និងជនេភ សខួន បព់នន់កែ់ដលរស់

េនជំរុ ំ ពំែដនៃថ ។ គត់ តវរងច់រំហូតដល់េដមឆន ១ំ៩៨៦ មនុេពលទទលួបន

វ ី រេទទី កងភនេំពញ។ គតប់នេធ្វដំេណ រជមយួអនកកែសតេ កខងលិចមយួ

កមធំ េដមបី យករណ៍ពីករ បជុំរបស់ម នកីរបរេទសតំបនឥ់ណូចិន។    បនទ បពី់ 

យករណ៍េនទី កងភនេំពញអស់រយៈេពល៣េទ៤ឆន មំក គតក់យេទជអនកេឆយ

ឆងរបស់ Asia Weekបនទ បម់កជនិពនធនយកធំទទលួខុស តវខងករ យករណ៍

េន បេទសចិន និង តំបនឥ់ណូចិន។ គតប់នចកេចញពី បេទសកមពុជេន

ឆន ១ំ៩៩០ េដមបកីយជ គបេ ង ន រពត័ម៌នេន ម វទិយល័យ Hong Kong 

Baptist រហូតមកដល់េពលឥឡូវេនះ។េហយគតប់ន តឡបម់កកមពុជ ២ េទ៣

ដង េដមបេីធ្វករេលគំេ ងករ វ ជវ សេងកតពីកររកីចំេរ នៃន បពន័ធផ ព្វផ យ 

េនះជករេធ្វដំេណ រែដលែវងបំផុតេនឆន ១ំ៩៩៤ និង ២០០៥។  

 

ករអធបិបយ ៖ កររកីចំេរ នខង បពន័ធផ ព្វផ យែផនកេបះពុមព 

" បជជនកមពុជមនិែដល គ ល់េសរភីព រពត័ម៌នេទ េនមនុឆន  ំ

១៩៩១ មនែត បជជនកមពុជែដលរស់េនេ ក បេទសប៉េុ ះ ប៉ែុនពកួេគបន

គ ល់ កនុងអឡុំងេពលករេបះេឆន តេលកដំបងូេនឆន ១ំ៩៩៣។ "ខញុ ំបនេធ្វទស ន

កិចចេទកនទ់ី ន កក់រកែសត និងកែនងចកផ់ យជេ ចនេនឆន ១ំ៩៩៤ េហយ
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បគុគលិករបស់េគមនបទពិេ ធន៍ គប់ បេភទ បពន័ធផ ព្វផ យសីហនុឆន ១ំ៩៦០ 

បពន័ធផ ព្វផ យ ធរណរដែខមរ ឆន ១ំ៩៧០ បពន័ធផ ព្វផ យែបបសូេវ ត 

ឆន ១ំ៩៨០ កដូ៏ចជអនកែដល តឡបម់កពី បេទសេផ ងៗែដរ កម៏នអនកចូលរមួែដល

ធបេ់ធ្វករជមយួ UNTAC ែដរ ។" 

"អនកកែសតទងំេនះពិតជមុងឺម៉ត ់ និងមនសមតថភព េហយអនក

កែសតជេ ចនបនចូលរមួវគគសិក បណុះប ល ែដលផល់េ យ UNESCO និង 

កមេផ ងេទ ត។ េទះបីជយ៉ង  េសរភីព រពត័ម៌នែដលមនភព ចេងង

ចង៉ង ែតងែត បថុយនឹងករេធ្វេ យអនកដៃទអនច់ិត េហយ ជីពេនះបនកយ

េទជករងរដេ៏ គះថន កម់យួ េ យ រែតនេយបយជូរចតេ់នេពលេនះ។"  

"បញដធ៏ំមយួសំ ប់ បពន័ធផ ព្វផ យែដលកំពុងែតរកីលូត ស់គឺករ

ខ្វះខតទីផ រេន បេទសកមពុជ។ ជនជតិែខមរជេ ចនមន ថ នភព កី កលំបក

មនិ ចទិញកែសត ដូេចនះេហយេទបមច ស់ពណិជជកមម មនិេឃញ បេយជនក៍នុងករ

ទិញករផ យេល បពន័ធផ ព្វផ យ ដូេចនះេហយេទបករឧបតថមភពីអនកនេយបយ 

ែដលជវធិីែតមយួគតេ់ដមបរីស់បន។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ កលែដលនេយ-

បយកនែ់តគម នភពេ បះឆ ទីផ រកនែ់តរកីចំេរ ន ករេបះពុមពែដលមនវជិជ ជីវៈ

ជេ ចនកនែ់តេកនេឡង េហយពកួេគកនែ់ត ចទកទ់ញករផ យពណិជជកមម

េដមបជីយួ ខួនេគបន។"  

“ ជេរ ងដគ៏រួឲយរកី យ ស់ ែដលសេមងខងគណបក បឆងំេនមន

កនុង បពន័ធផ ព្វផ យទងំកនុងកែសត បឆងំ និងេនកនុង ថ នីយវ៏ទិយុមយួចំននួែដល

មនកររះិគនរ់ ភបិល ។" 

“ចំណុចេខ យបំផុតរបស់ បពន័ធផ ព្វផ យេនកមពុជ គឺដំណឹងផ យ ម

ទូរទស នែ៍ដលេយងេ ថដំណឹងពិធីករ ែដលទកទ់ងនឹងសកមមភព បចៃំថង

របស់អនកដឹកន។ំេនះមនិែមនជដំណឹងែដលគរួចុះផ យេទ ដូេចនះេហយ ជរ -

ភបិលគរួែតបនធូបនថយនូវមតកិពត័ម៌នែបបេនះ ។” 
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“គុណវបិតមិយួេទ តស មបអ់នកកែសតេនកមពុជគឺថ៖ បេទសកមពុជមនករេដរ

យឺតជង បេទស សីុដៃទេទ តខងែផនកបេចចកវទិយ ប៉ែុន កជ៏ផល បេយជន៍

មយួែផនក េ យ រែត បពន័ធផ ព្វផ យែបប បៃពណីទងំេនះមនិរងេ គះពីករ

បកតួ បែជងៃន បពន័ធអុីនធឺែណតដូចែដលមនេនកនុង បេទសអភវិឌ នម៍យួចំនួន

េឡយ ។” 

 

េ ក េខ វ កូ  ថ បនិក រពត័ម៌នេដមអំពលិ 

គតច់បេ់ផមេធ្វជអនកកែសតឆន ១ំ៩៨៨ េនទស នវដីកមពុជែដលជ

ទស នវដីេឃសនរបស់រ ភបិលេនេពលេនះ។ ទស នវដីេនះ យករណ៏

គបយ៉់ងអំពសីកមមភពរបស់រ ភបិល និង ទំនកទ់ំនងករទូតជមយួ បេទស

កុមមុយនីសដៃទេទ ត។ ពីឆន ១ំ៩៩១ ដល់ឆន ១ំ៩៩៣ គតជ់អនកបកែ បឲយ UNTAC 

។ បនទ បពី់ឆន ១ំ៩៩៣ គតក់យជអនកកែសតឲយ SPK ែដលេគ គ ល់ថទីភន កង់រ

រពត័ម៌នកមពុជ (AKP) មកទល់សព្វៃថងេនះ ។ ករ យករណ៍របស់គតេ់ ចន

េផតេលបញសងគម វបបធម ៌និងនេយបយ ។ 

េនឆន ១ំ៩៩៥ គតប់នបិទថន កភ់ អងេ់គសរបស់គត ់ េ យ រគត់

បនយកអតថបទដំណឹងរបស់កែសតភនេំពញប៉ស៍ុជភ អងេ់គសមកបេ ង ន

សិស  ។ អតថបទេនះមនចំណងេជងថ ជរ ភបិលបនបំផញៃ ពេឈ។ ពី
ឆន ១ំ៩៩៥ ដល់ ឆន ១ំ៩៩៧ អតថបទនិពនធចំននួ២០ សរេសរឲយកែសតរសមីកមពុជ ។ 

អតថបទទងំេនះនិយយអំពីបញសងគម នេយបយ និងេយបល់ចំៗរបស់គតអ់ំពី

ថ នភពរបស់ បេទសកមពុជនេពលេនះ ។ 

េនឆន  ំ ១៩៩៥ គតេ់ធ្វជអនកបកែ ប និង អនកកែសតឲយទស នវដី បជ 

បិយែដល ថ បនេ យេ ក បជញ សីុម ែដលជអតីតអនកកែសត (AKP)។ គត់

យករណ៍អំពជីីវតិរស់េនរបស់ ភពយនែខមរឲយទស នវដីេនះ។ ពីចុងឆន  ំ

១៩៩៧ ដល់ឆន ២ំ០០២ គតប់ន យករណ៏ឲយកែសតចិន South China 
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Morning Post និង ឲយវទិយុសេមងសហរដ េមរកិជភ អងេ់គស ។ 

េនឆន ២ំ០០៥ េ ក ឆលស៍ េរ ៉ ែដលជអតីតឯកអគគរដទូតរបស់

សហរដ េមរកិ បចេំនកមពុជ បនអេញជ ញេ កេទទស នកិចចេនសហរដ 

េមរកិរយៈេពល ៣០ ៃថង េនទីេនះគតប់នចូលរមួវគគបណុះប លខង

រពត័ម៌នេសុបអេងកត ។ ពីឆន ២ំ០០២ ដល់ឆន ២ំ០០៨ គតេ់ធ្វករឲយទភីន ក ់ងរ

រពត័ម៌ន ឡឺមង៉ ់ (DPA) ។ េនៃថងទី១៩ ែខធនូ ២០០៦ គតប់នបេងកត

កែសតេដមអំពិល េហយសព្វៃថងសរេសរេសចកីអធិបបយពីនេយបយ ។ 

 

ករអធបិបយ ៖ ផលវបិកៃនករ យករណ៍េនកមពុជ 

“អ្វីែដលអនកកែសតដូចខញុ ំចងប់នពីមនុ គឺេធ្វេមច៉េ យ ចសំភស

សំខនប់ន ។ េបសិនជេគអនុញញ តវញិ កដូ់ចជករ បទនពី ពះ ។" 

“ប៉ែុនអនកកែសតមយួចំននួមនិសូវមន ជីពេ ះ ពកួេគទូរស័ពទេ

មនុស មន កែ់ដលពកួេគ ចសរេសរ េដមបទីរយកលុយ ។" 

“ខញុ ំធបប់នទទលួនូវករគំ មកំែហង បម់និអស់ពី កមៃនមនុស  មយួ

ចំននួែដលគិតពីផល បេយជនរ៍បស់េគជជងករអភវិឌ របស់ បេទស ។ េយង តវ

ករករែកទ មងព់ិត បកដ មនិែមន គនែ់តនិយយែតមតេ់នះេទ ។" 

“អនកកែសតកមពុជ បឈមមខុនឹងផលវបិកមយួចំននួ ទីមយួគឺ បកែ់ខ

ទប ទពីីរគឺករពិចរ េនទប ។ ទងំេនះទប់ ក តម់និឲយពកួេគមនភពឯក ជ 

។ ចំណុចេខ យេនះគឺថ ពកួេគចូលចិតេ ប បស់ មនុេពលសរេសរ ។ 

ងយ សលេធ្វឲយពកួេគេឈះ បែកកគន  ។ ចំណុចេខ យគឺថកែសតកនុងតំបន់

េ ចនែត គប់ គងេ យគណបក នេយបយ ។" 

“អនកកែសតភគេ ចនជអនកជតិនិយម ខញុ ំសូមសរេសរេ យេ ម ះចំេពះ

ករេសន ជតរិបស់ពកួេគ ពីេ ពះេបេទះបីជពកួេគមកពីកែសតេផ ងៗគន  កន់

កបេ់ យគណបក នេយយបយេផ ងៗគន កេ៏ យ កព៏កួេគេបះពុមពនូវមតិក



             មជឈមណលកមពុជេដមបី បពន័ធផ ព្វផ យឯក ជយ 

 

34 
 

បងញនូវករេសន ជតិេនៃថងែតមយួែដរ ។” 

 

េ ក ែបន៉ សមទិធ ិ(ែបន៉ េផង) នពិនធនយកកែសតរសមីកមពុជ 

េនឆន  ំ ១៩៨១ េ កសមទិធិេធ្វករជអនកកែសតេ យកែសតេឈម ះថ

ភនេំពញ ជកែសតដំបងូែដលេបះពុមពមយួដងកនុងមយួសបហ៍េ កយពីរបបែខមរ

កហមដលួរលំេទ។ 

កែសតេនះេនកនុងករ តត របស់បក បជជនបដិវតនក៏មពុជ ឥឡូវេនះ

តវបនេគ គ ល់ថគណបក បជជនកមពុជ ។ 

ពីឆន ១ំ៩៨៦ ដល់ឆន ១ំ៩៨៨ គតប់នសិក ែផនកវទិយ សនេយបយ

េន បេទសេវ ត ម ។ បនទ បពី់ តទបបម់ក បេទសកមពុជេនឆន ១ំ៩៨៨ វញិ គត់

តវបនេគែតង ងំជនិពនធនយកឲយកែសតភនេំពញ ។ 

ពីឆន ១ំ៩៩៣ ដល់ឆន ២ំ០០៩ គតេ់ធ្វជនិពនធនយកឲយកែសតរសមី
កមពុជេ កមេឈម ះថែបន៉ េផង ។ គតន់ិយយថពមីនុអនកកែសតកមពុជមន

ទមបេ់ ប បស់េឈម ះេផ ងេនកនុងអតថបទរបស់ពកួេគ េ យ រែតភពភយ័

ខចករេធ្វបប ។ គតប់នអះ ងថគតច់ងច់បេ់ផមេឈម ះពិត ប៉ែុនេឈម ះែបន៉ 

េផង តវបនអនក ន គ ល់ គបគ់ន េទេហយ ។ 

ករអធបិបយ៖ កររកីចំេរ នកនុង បពន័ធេឃសន 

“សព្វៃថងេនះ ថ នភព បពន័ធផ ព្វផ យគឺ គនេ់បជងពីមនុ ពីេ ពះេយង

មនទមបល់ជងមនុ េហយ បជជនេចះេ ប បស់មេធយបយេដមបេី ះ យ

បញ។ េហយគំនិតែដលថេធ្វអនកកែសត តវជបគុ់កកែ៏លងមនែដរ ។” 

"ឥឡូវេបកែសតរបស់ខញុ ំ មនេរ ងទកទ់ងនឹងបញសងគម និង េរ ងពុក

រលួយ សឹងែតលក់ ច់ ល់ៃថង។ េហយទស នៈរបស់ បជជនកមពុជជេ ចននក់

បនផស់បូរេជ នេល នជងមនុ។ ពកួេគចប់ រមមណ៍េទនឹងករេបះេឆន តេ ជស
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េរ ស បធនធបិតីេនសហរដ េមរកិ និង វបិតិេសដកិចចពិភពេ ក ។" 

“កលពីមនុអនកកែសត គនែ់តជ ចរយ និងអនកនិពនធែដល

ស ញ់ចូលចិតករសរេសរប៉េុ ះ ពកួេគអតម់នទទលួបនករបណុះប ល

ដូចអនកកែសតឥឡូវេឡយ។ េបសិនជេយងគិតជសង់ រនេពល បចចុបបននេនះ 

កនុងករ ស់វជិជ ជីវៈរបស់ពកួេគេនេពលមនុ េយង ចនិយយថពកួេគសឹងែត

មនិមនវជិជ ជីវៈ គប់ គនទ់ល់ែតេ ះនេពលេនះ ។ 

“េដមបឲីយអនកកែសតេច សផុតពីបញេនកនុងជីវតិ ដំបងូពកួគត់ តវែតមន

ភពកន នកនុងជីវតិ េហយេបសិនជពកួគតស់រេសរេរ ងែដលបះ៉ពល់ដល់

អំ ចរបស់អនក មន ក ់ ពកួគត់ តវែតេមលេឡងវញិ ពិនិតយឲយបនេ ចន

ដងេហយសរេសរ មងេទ ត។  

 

េ ក បជញ សីុម នពិនធនយក ទស នវដី បជ បយី 

សព្វៃថងេ កជ បធននិពនធនយករបស់ទស នវដី បជ បិយ ែដលមន

បជ បិយភពជងេគេនកមពុជ ។ េ ក បជ សីុម ចបេ់ផម ជីពជអនកកែសត

ឲយ SPK ជភន កង់រកែសតរបស់ ជរ ភបិល ែដលឥឡូវេគ គ ល់ថ AKP ។ 

រហូតដល់ឆន ១ំ៩៩៣ គតប់នចកេចញព ីSPK េហយបនកយជនិពនធនយករង

េនកែសតរសមីកមពុជ ែដលសព្វៃថងេនះជកែសតនមំខុេគេន បេទសកមពុជ ។ 

 

េនេពលែដលគតច់បេ់ផមេធ្វករឲយរសមីកមពុជ គត់ តវបនេគបញជូ នេទ

កន់ បេទសៃថជមយួអនកេធ្វករជនជតិកមពុជ២៦ នកេ់ផ ងេទ ត េហយ តវ

ទទលួខុស តវកនុងករេបះពុមពកែសតរសមីកមពុជេនទីេនះ។ កែសតរសមីកមពុជ តវ

បនបញជូ នមកកនក់មពុជ មយនេ ះមកពី បេទសៃថ ។ 

េនអំឡុងឆន ១ំ៩៨៨ េគបញជូ នគតឲ់យេទចូលរមួវគគកែសត៣ែខ េន

វទិយ ថ នអនរជតិមយួ េនទី កងប៊ុ េបស៉ បេទសហុង គ ី។ េនឆន ២ំ០០២ គត់
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បេងកតកឹបអនកកែសតកមពុជជមយួេ កែបន៉សមទិធិ េ ក ជសមបតិ េ កែក 

មនុថិត នឹង េ កសយ សុភព េហយសព្វៃថងេនះគតគ់ឺជេលខធិកររបស់កឹប ។ 

គតប់ននិយយថ ជីវតិរបស់គតែ់បងែចកដំ កក់លពីរធំៗ ទីមយួគឺេធ្វជអនក

កែសតេនេ កមរបបកុមមុយនីស និងទីពរីជនិពនធនយកែដលមនសិទធិេសរភីព 

េនកនុងទីផ រ បពន័ធផ ព្វផ យធំទូ យជងមនុ ។ 

 

ករអធបិបយ ៖ េសរភីព រពត័ម៌នចេំពះទស នៈកនុងតំបន ់

“ជទូេទកនុងអតីតកលអនកកែសតមនិេទេរ ន េដមបកីយជអនកកែសត

េនះេទ។ ជមយួនឹងបទពិេ ធនន៍ិងករចូលរមួរបស់ខញុ ំេនកនុងវគគសិក ខីៗ ខញុ ំបន

កយជអនកកែសត ។” 

“ខញុ ំគិតថ ទស នវដីេនកមពុជមនេសរភីពជង បពន័ធផ ព្វផ យដៃទ 

េទ ត េ ពះេយង ចនិយយអ្វីែដលេយងចងន់ិយយ។ សិទធេិសរភីពៃនករ

បេញចញមតិេនះ គឺជែផផក ៃន បជធិបេតយយ ។” 

“ខញុ ំបន នរបយករណ៏េធ្វេ យអនកកែសតគម ន ពំែដន ែដលចតទុ់ក

កមពុជកនុងចំ តថ់ន កទី់១២៦ កនុងចំេ ម១៧៣ បេទសទកទ់ងនឹងេសរភីព

រពត័ម៌ន។ េយងមនករធកចុ់ះ ប៉ែុនេនតំបន់ សីុ េគនយ ៍ េយងបនជប់

ចំ តថ់ន កេ់លខ ៣ បនទ បពី់ៃថេលខ ២ និង ឥណូេនសីុេលខ១ ។” 

“ខញុ ំសេងកតេឃញថជទូេទ បពន័ធផ ព្វផ យេនកមពុជ មនសិទធិេសរ ី ភព 

េទះបីជមនករ ម បមកររះិគន ់ ឬបញមយួចំននួរ ង ជរ ភបិល និង

បពន័ធផ ព្វផ យយ៉ង កី ។ េទះបីជយ៉ង កេ៏ យេសរភីពែដលបនផល់ 

ឲយេនះគឺមនិទន់ គប់ គនេ់នេឡយេទ។ ថ នីយទូ៏រទស នជ៍េ ចន តវបនេគ គប់

គង េហយ ថ នីយទូ៏រទស នខួ៍នឯងផទ ល់ មនិបនបំេពញទំនលួខុស តវកនុងករ

ផ ព្វផ យពត័ម៌នេឡយ ។ ភគេ ចនពត័ម៌នែដលេគផ យ មទូរទស ន ៍ េ ចន

ែតទកទ់ងនឹងករកំ ន ។” 
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“ផលវបិកែដល បពន័ធផ ព្វផ យេនកមពុជកំពុង បឈមមខុ គឺ លទធភព

ទទលួយកពត័ម៌នពី ជរ ភបិលេនមនក មតិ េហយមនករទប់ ក តរ់បស់

ជញ ធរកមពុជ េនេពលអនកកែសតចង់ យករណ៏ពីបញ មយួ។ កឹបអនក

កែសតកំពុងទមទរនូវករពនយល់យ៉ងលមតិថ េតអនកកែសត ចទទលួបន

ពត័ម៌នពី ជរ ភបិលកនុងក មតិ ? អនកកែសតទងំអស់ ពិតជយល់ដឹងអំពី
ពកយថ សនិសុខជតិ ។” 

“ចំណុចខងំរបស់ បពន័ធផ ព្វផ យសព្វៃថងេនះ គឺអនកកែសតជេ ចន

បកនវ់ជិជ ជីវៈជងមនុ េ យមនបរ្ភព ករដក សងស់ម ី ករពិពណ៌ននិងករ

េ ប បេធ ប តមឹ តវ។ វគគបណុះប លខីៗបែនថមេទ ត តវបនផល់ដល់អនក

កែសតជេរ ង ល់ឆន ។ំ មនិ តឹមែតប៉េុ ះេទ េសរភីព បពន័ធផ ព្វផ យ ឬករ

បេញចញមតិ តវបនផស់បូរេ យនេយបយេនកនុង បេទស ។ រ ភបិលកប៏ន

េធ្វករែកទ មងល់ៗជេ ចន ។” 

“យ៉ង មញិ ចំណុចេខ យគឺ ថ នភពជីវភពរស់េនរបស់អនកកែសត 

។ ទីផ រពត័ម៌នេនតូចេនេឡយ។ បកែ់ខទបបនេធ្វឲយអនកកែសតទទលួ

សំណូកេដមបផីគតផ់គង់ កពះ គ រេគ។មនិែតប៉េុ ះ អតិផរ  េនកនុង បេទសេធ្វ
ឲយជីវតិរស់េនរបស់អនកកែសតកនែ់តមនភពយ៉បយឺុ់នដូចអនកដៃទ ឬជងអនក

ដៃទេទេទ ត។ ទនទឹមនឹងេនះសេមងរបស់កែសត បឆងំកនែ់តេខ យេទៗ មនិ

ដូចកនុងអំឡុងេពលពីឆន ១ំ៩៩៤ ដល់ ១៩៩៧ េទ។” 

 

េ កមម៉ សូណងដូ់ បធនវទិយុសំបកុឃមុ ំFM 105 MHz 

បនទ បពី់រស់េនកនុង បេទសប ងំអស់មយួរយៈ េ យ បកបមខុរបរជ

ឌីេច េ កមម៉ សូណងដូ់ មកកន់ បេទសកមពុជ េហយបនទ បម់កបេងកត ថ នីយ៏

វទិយុសំបកុឃមុេំនឆន ១ំ៩៩៦ គតប់នអះ ងថវទិយុសំបកុឃមុ ំជវទិយុមយួកនុងចំេ ម

វទិយុែដលមន បជ បិយភពបំផុតេនកនុង បេទសកមពុជ ែដលមនអនក បេ់ឡង
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ដល់ បមណជ ១០០០ នក ់កនុងេពលេវ មយួ កនុងមយួៃថងៗ។ គតប់នេ វទិយុ

របស់គតថ់ជ ថ នីយវ៏ទិយុេសន ជតិ ែដលេធ្វឲយេ កមម៉ សូណងដូ់ កនែ់តមន

បញ កនែ់តមន បជ បិយ ។ េនឆន ១ំ៩៩៨ ថ នីយវ៏ទិយុរបស់គតេ់សទរែតដលួ

រលំ ប៉ែុនេ យ រែតករបរចិច កពីអនក ប ់  វទិយុេនះ ចផ យមងេទ ត ។ គត់

បនជបក់នុងពនធនគរពីរដង ។ េលកទីមយួ គត់ តវបនេគេចទ បកនថ់បន

ញុះញងប់ងកឲយមនកូដកមម បឆងំៃថេនភនេំពញ ឆន ២ំ០០៣ េនេពល ថ នទូតៃថ

តវបនបំផញេ យបតុករកមពុជ ។ េនឆន ២ំ០០៥ គត់ តវបន កេ់ទសឲយ

ជបឃំុ់ឃងំពីបទផ យពត័ម៌នមនិពិតអំពកីរសមភ សជមយួសកមមជនែដលរះិគន់

សនធិសញញ ពំែដនថមីជមយួ បេទសេវ ត ម ។ េហយ ថ នីយវ៏ទិយុរបស់េ កបន

លកេ់ម៉ងផ យេទឲយអងគករេ ករ ភបិលជេ ចន ែដលបនផ ព្វផ យពីករងរ

របស់េគ េហយបនលកេ់ទឲយកមមវធិីផ យពត័ម៌នែដលមនករឧបតថមភេ យ

រ ភបិល េមរកិដូចជ វទិយុ សីុេសរ ីនិងសេមងសហរដ េមរកិ ។ 

 

ករអធបិបយ ៖ បពន័ធផ ព្វផ យជលកខណៈ សុនខឃេំមល ឬ សុនខឆកួត 

“េសរភីព បពន័ធផ ព្វផ យ ស័យេទនឹងមនុស ល់គន ែដលផល់តៃម

ដល់ បពន័ធផ ព្វផ យ។ េបសិនជអនកចងឮ់ពត័ម៌នសីុជេ ម អនក តវករ បពន័ធ

ផ ព្វផ យេដមបី បបអ់នក ។”  

“ជករពិត ស់ឥឡូវេនះ ថ នភព បពន័ធផ ព្វផ យ គឺ បេសរជងមនុ 

ប៉ែុនេនកមពុជេបេយងសរេសរេរ ងែដលបះ៉ពល់ដល់ចំណុចេខ យរបស់អនកមន

អំ ច ពកួេគមនសិទធិ កគុ់កេយង ។” 

“ខញុ ំគំ ទសេមចហុ៊ន ែសន សព្វៃថងេនះេ យ រែតគតប់នជ មញករ

អភវិឌ េនកនុង បេទស ប៉ែុនបញសងគមកក៏នែ់តដុន ប ។ គត់ បែហលជ តវខំ

បឹងេធ្វករបែនថមេទ ត េដមបេី ះ យបញសងគមេនកនុង បេទសផងែដរ ។” 

“ខញុ ំរកី យនឹងករ បកតួ បែជងរបស់វទិយុ។ កល វទិយុកនែ់តបេងកត
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េឡងេ ចន កនែ់តល បេសរ ។ ដូេចនះេហយខញុ ំគិតថវធិីលមយួ េដមបជីំរញុឲយមន

ឯក ជភពេនះគឺ េធ្វឲយ ថ នីយវ៏ទិយុទងំេនះជរបស់ឯកជន ។”  

 

ឯកឧតម ប៊តុ បវូតុ អគគនយកែផនកពត័ម៌ននងិករផ ព្វផ យៃន កសួងពត័ម៌ន 

ពីឆន ១ំ៩៨០ ដល់១៩៨៣ គតេ់ធ្វជអនក យករណ៏េ យកែសតSPK ។ 

ជទូេទគត់ យករណ៏ពីនេយបយ និងជំនញួេនកនុង បេទស។ េនឆន ១ំ៩៨៥ 

គតក់យេទជអនកអធិបបយដំណឹងកនុង បេទសេ យSPK។ េនឆន ១ំ៩៨៧ រ - 

ភបិលបនតំេឡងតំែណងគតេ់ធ្វជអនុ បធនដំណឹងរបស់SPK។ េនឆន ១ំ៩៨៩ 

គតប់នកយេទជនយករងេនSPK ែដលេពលេនះកប៏នេបះពុមពទស នវដី
មយួេឈម ះថកមពុជែដលជករេឃសនរបស់រ ភបិលកនអ់ំ ចេនេពលេនះ 

េហយបនេបះពុមពផ យជបភី  គឺភ អងេ់គស ប ងំ និងែខមរ ។  

សព្វៃថងេនះ ទំនលួខុស តវរបស់គតេ់ន កសួងពត័ម៌នគឺ តតពិនិតយ

បពន័ធផ ព្វផ យេដមបជីំរញុករផ យេ យមនករពិត តឹម តវ ។  

 

ករអធបិបយ ៖ ករ កច់បបេ់ល បពន័ធផ ព្វផ យ 

“ចបប់ រពត័ម៌នរបស់េយង គឺ គនេ់បជងអនកដៃទេ យ រែត ទប់

ក តព់ត័ម៌នែដលបះ៉ពល់ដល់េសថរភពសងគម និង ទប់ ក តម់តិកែដល

អសីលធម ៌។” 

ខញុ ំគិតអំពីករ កច់បបេ់លអុីនធឺែណតេនកមពុជ គឺ គនេ់បជង បេទសជិត

ខងរបស់េយង ។ បេទសកមពុជមនទូរទស នែ៍ខ កបជង ១០០ ប៉ស៍ុ ែដលមនិ

ទទលួនូវករ ម បមកររះិគនទ់ល់ែតេ ះ េ យ រេយងមនិ តតពិនិតយ ។ 

បេទសរបស់េយង តវករេសថរភព នឹងករេរ បចំឲយបន តឹម តវ ជ 

ពិេសសគឺចបប់ រពត័ម៌ន ែដល តវបេងកតេ យអនកជំនញករពីរ ភបិល 

និងអងគករេ ករ ភបិល។ កែសតេន បេទសកមពុជក មនឹងរក បកច់ំេណញ
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បន ស់ មនែតពីរបីប៉េុ ះែដល ចេធ្វបន ។ កែសតទងំេនះមនិបន

េបះពុមពជេទ ងទតេ់ឡយ ។ ប៉ែុនខញុ ំគិតថពកួេគនឹងមនករ បកតួ បែជងមយួ 

ជមយួនឹង បពន័ធអុីនធឺែណតែដលជ បពន័ធផ ព្វផ យថមីមយួស មបយុ់វជនជំនន់

េ កយ ។ 

"ចបបប់រ ិ រេករ ៍តវបនផស់បូរ ប៉ែុនចបបសី់ពីករផល់ពត័ម៌នខុស េន

ែតជបទឧ កិដ េហយអនកកែសត តវែតេគរព ជីពរបស់ខួនេដមបេីច ស ងនូវករ

េចទ បកន ់។" 

“ដំបនូម នរបស់ខញុ ំស មបអ់នកកែសតេដមបកីរពរខួន គឺថពកួេគ តវែត

ែស្វងយល់ពចីបប់ រ ពត័ម៌នបែនថមេទ ត កដូ៏ចជ តវយល់ដឹងពីវជិជ ជីវៈរបស់ខួន 

េ យ រែតជទូេទចបបគ់ឺជអនទ កែ់ដលទមទរឲយេយងេគរព និងយល់ដឹង ។" 

 

េ ក មស គមីសួន បធនមជឈមណលបណុះប លពត័ម៌ន 

ទទលួបនសញញ ប័ តជ េវជជបណិតមនចំ ប់ រមមណ៍ខងពត័ម៌ន ។ 

គតក់យេទជ បធនមជឈមណលបណុះប ល រពត័ម៌ន េន កសួង

ពត័ម៌នចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៦ ។ គតទ់ទលួខុស តវខងេរ បចំកមមវធិីសិក េទេល
បពន័ធេបះពុមព ទូរទស ន ៍ វទិយុ និង បពន័ធផ ព្វផ យថមី ។ នយក នរបស់េ ក 

បនផល់វគគបណុះប លបនួដងរចួមកេហយពីឆន  ំ២០០៦ ដល់ ២០០៩ េហយ

គតប់នអេញជ ញអនកកែសតពី មេខតមកចូលរមួ។ វគគបណុះប លេនះ តវបន

ឧបតថមភេ យយូនីសកូ និង វទិយ ថ ន សីុប៉សីុហ្វិកៃនករអភវិឌ ករផ យ ។ 

 

ករអធបិបយ ៖ ផលវបិកកនុងករបណុះប លខង បពន័ធផ ព្វផ យ 

“េយងមនិមន គ គប់ គនស់ មបប់ណុះប លេទេហយេយងពិត ជ

ខ្វះខតនូវអនក បឹក ខងែផនក រពត័ម៌នសព្វៃថងេនះ។ េយងកម៏នគំេ ងេដមបី
ទំនកទ់ំនង រពត័ម៌នេនេ ក បេទសេដមបសីហករគន  ។” 
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េ ក េម ន ឈន រទិធ អនកបណុះប លខង រពត័ម៌ន 

េ កយពីបនទទលួករបណុះប លខងែផនក រពត័ម៌នពUីNTAC 

េ ក រទិធ បនចបេ់ផម ជីពជអនកកែសតភនេំពញប៉ស៍ុេនឆន ១ំ៩៩២ ។ គត់

បនេរ នកែសតេន បេទសៃថ វ ហ្វីលីពនី សុ៊យែអដ និង សហរដ េមរកិ ។ 

បនទ បពី់ចកេចញពីកែសតភនេំពញប៉ស៍ុ េ ក រទិធេធ្វករជអនកបណុះប ល

រពត័ម៌នឲយអងគករអនរជតិេឈម ះ Internews ែដលបណុះប លអនក រ

ពត័ម៌ន ប៉ែុន Internews បនឈបដ់ំេណ រករេនកមពុជ ងំពីឆន ២ំ០០៨ ។ គត់

លបខីងករ យករណ៍ពីបញសុខភព សងគម ទកទ់ងនឹងជំមងេឺអដជ៍េដម ។ 

 

ករអធបិបយ ៖ អតីតកល នងិ បចចុបបននកល 

“កលពីអតីតកល អនកកែសតមនករលំបកកនុងករេធ្វករ ស់ 

ពីេ ពះអុីនធឺែណតមនិទនម់នករេ ប បស់េនេឡយ។ គនែ់តរកពត័ម៌ន

ទកទ់ងនឹង បវតិបនិចបនួចកព៏ិបកែដរមនុេពលេយង តវសមភ សនអ៏នក មន ក ់ ។ 

េហយអ្វីែដលពបិកេនះគឺករសំុសមភ សនេ៏គ ។” 

“េទះបីេ កយករេបះេឆន ត បជធិបេតយយឆន ១ំ៩៩៣ កមពុជេនែតទទលួ

ឥទធិពលពីករយិធិបេតយយយ៉ងខងំ ដូេចនះេហយម នីមន នៈខពស់មយួចំននួ គឺ
មនិងយ សលសំុសមភ សនេ៏ឡយ ។ ពកួេគមនិគិតថេនះជទំនលួខុស តវរបស់េគ

កនុងករនិយយជមយួអនកកែសតេទ ។ ពកួេគែបរជគិតថ ជជេ មសផទ ល់ខួន

េទវញិ ថេត តវនិយយ ឬ មនិនិយយជមយួេយង ។” 

“េពលេនះេយងមនចបប់ រពត័ម៌នមយួ ែដលអនកកែសត តវទទលួ

ករេឆយតបពមី នីរ ភបិលអំឡុងេពល៣០ ៃថង ប៉ែុនចបបេ់នះមនិបន កេ់ទស 

ឬ មនចេនះខ្វះខត តងច់ំណុចថ ម នរី ភបិលមនសិទធមិនិបចេ់ឆយតប ។” 

“បញមយួេទ តគឺវបបធមៃ៌ននិទណភព។ ជនៃដដល់មនិ តវបនេគចប់
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ខួនេ កយពសីមបអ់នកកែសត ដូេចនះេហយ េធ្វឲយអនកកែសតកមពុជទងំអស់មន

ករខ្វល់ខ្វ យយ៉ងខងំេ យ រែតវបបធមៃ៌ននិទណភពេនកមពុជ ។” 

សព្វៃថងេនះ រពត័ម៌នមនភព បេសរជងមនុ េ យ រម នី ជករជ

េ ចនបនចបេ់ផមសហករជមយួអនកកែសត ។ េហយភពងយ សលមយួេទ ត

គឺ បពន័ធអុីនធឺែណតបនស មលកិចចករងរ និង ជីវតិរស់េនរបស់េយង ។  

ករអភវិឌ ែដលខញុ ំសេងកតេឃញមកទល់សព្វៃថងេនះ គឺករយល់ដឹងពី
បជធិបេតយយ និងេសរភីព រពត័ម៌នកនុងចំេ មម នរី ភបិលកមពុជមនករ

េកនេឡង។ ចំណុចទីពីរគកឺរសហកររបស់េយងជមយួនឹងម នីកក៏នែ់ត បេសរ

េ យ រែត បភពរបស់េយងចបេ់ផមេជ ទុកចិត និង េ យ រអនកកែសត

ទងំ យកនែ់តេគរពវជិជ ជីវៈរបស់ខួន ដូចជសរេសរគម នភពលំេអ ង និងេគរព

កមសីលធម ៌។ 

 

ករអធបិបយ ៖ ករគំ មកែំហងេទកនអ់នកកែសត 

"មនអនកកែសតជេ ចនមកពី បពន័ធផ ព្វផ យេផ ងៗ ទទលួបនករ

គំ មកំែហងជេ ចន។ ឧទហរណ៍អនកកែសតមន កម់កពីកមមវធិីវទិយុមយួ យករណ៍

ពីរបយករណ៍របស់អងគករេ ករ ភបិលមយួ អំពីករកបៃ់ ពេឈខុសចបប ់ ម

ករពិតជអនកកែសតពកួេយង តវេជ ជកេ់លរបយករណ៍ ប៉ែុន តវែតអះ ង មង

េទ តេដមបកីរពិត ។ " 

"េយង តវែតេធ្វករងរេ យមនវជិជ ជីវៈ តឹម តវ េហយមនុេពល យ

ករណ៍ពីពត័ម៌នរេសបែដលជះឥទធិពលដល់សុវតថិភពរបស់េយង េយង តវែតេមល

ថេតដំណឹងេនះនឹងយកជីវតិេយងរអឺត?់" 

"េបសិនជេរ ងេនះជះឥទធិពលដល់សុវតថិភព បែហលជេយង តវ

លះបង់  ឬេបសិនជ មន រសំខន ់ េយងគរួផល់ េ យដល់ រពត័ម៌ន

អនរជតិ។ មយ៉ងេទ ត េបសិនជកែសត៥េបះពុមពផ យេរ ងែតមយួដូចគន កនុង
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េពលែតមយួ េនះ នឹងកតប់នថយករ បថុយ បថនចំេពះ អនកកែសត។ "  

 

អ៊ងុ ចនសុ់ភ, កែសតកបំដូស្វ័រ នងិ វទិយុប ងំអនរជត ិ

កញញ សុភ យករណ៍េ យកែសតកំបដូស្វ័រ ជកែសតភ ប ងំេន

កមពុជ េហយជអនកកែសតេ យវទិយុប ងំអនរជតិ សុភេរ នភ ប ងំេន

សកលវទិយល័យភនេំពញ េហយបនទ បពី់េរ នភ អងេ់គសបនល សុភេរ ន រ

ពត័ម៌នអស់រយៈេពល ២ឆន  ំេនសកលវទិយល័យ។  

គតេ់ ចន យករណ៍ពីដំណឹងសងគម និងនេយបយ ។ េនឆន ២ំ០០៧ 

គតទ់ទលួបនករបណុះប ល រពត័ម៌នេន បេទសៃថអស់រយៈេពលមយួឆន  ំ

មរយៈកមមវធិី រពត័ម៌នមយួរបស់មលូនិធិ Indochina Media Memorial ។ 

េនឆន ២ំ០០៨ គត់ តវបនផល់រង្វ នខ់ងករងរកនុង រពត័ម៌នេសុបអេងកតេន

កនុងកមមវធិីែដលេរ បចំេ យទូត េមរកិ និង កឹបអនកកែសតកមពុជ។  

 

ករអធបិបយ ៖ សី កនុងករងររបស់មនុស បស  

"ខញុ ំ តវបនេគេរ សេអុងេនេពល យករណ៏េលេរ ងនេយបយ េ យ

ទងំអនកកែសត បសៗ និង ជញ ធរកមពុជ។ ពកួេគនិយយថ ខញុ ំគរួ យករពីករ

កំ ន និងដណឹំងសងគមែដលសមរមយសំ ប់ សី ប៉ែុនមនិែមនដំណឹងនេយបយេទ 

។" 

ខញុ ំយល់េឃញថមនកររកីចំេរ នខងែផនកេសរភីព រពត័ម៌ន។ 

អនកកែសតឥឡូវ ចទទលួ បតិកមម ឬដំណឹងបនពីម នី ជករ។ ពកួេគ ចផល់

ពត័ម៌នខះៗែដលេយង តវករ េហយ ៊ នេឆយសំណួររបស់េយងជអ្វីែដលេគមនិ

ធបេ់ធ្វពីមនុជពិេសស៣េទ៤ ឆន មំនុ ។  

ខញុ ំេឃញអនកកែសតមយួចំននួទទលួយកសំណូក េ យ រពកួេគ តវករ

ផគតផ់គង់ គ ររបស់េគ។ វទិយ ថ ន បពន័ធផ ព្វផ យមយួចនំនួគរួែតផល់ បកែ់ខដ៏
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សមរមយមយួសំ បអ់នកកែសត ដូេចនះពកួេគ ចសរេសរពត័ម៌នែដលមនតុលយភព 

និងមនអពយ កឹត។  

 

សយ សុភព, ទូរទស ន ៍CTN 

េ ក សយ សុភព េធ្វជអនក យករណ៍ពត័ម៌នេ យទូរទស ន ៍CTN 

ចប់ ងំពីឆន  ំ២០០៤ មកេមះ៉។ ពីមនុេ កេធ្វជអនកកែសតេ យទីភន កង់រ រ

ពត័ម៌ន Kyodo របស់ជប៉នុជភ អងេ់គស។ គត់ តវបនេគ គ ល់ពីទស នៈ

ចំៗរបស់គត ់េហយមនុស ជេ ចននិយយថ គតែ់តងេធ្វករ យករណ៏គំ ទ ជ

រ ភបិលែខមរ ។  

ថមីៗេនះេ កសុភព ជអនកផ ះផ រ ង ពះអងគមច ស់ នេ តម រណរទិធ និង 

នយករដម ន ីហុ៊ន ែសន េនឆន ២ំ០០៨ ែដលេធ្វេ យមនករជែជកែវកែញកកនុង

ចំេ មអនកកែសតថ េតពកួេគគរួចូលរមួកនុង ពឹតិករណ៍នេយបយែបប ។  

 

ករអធបិបយ៖ 

ចំេពះខញុ ំមនិខ្វ យខ្វល់ចំេពះអនកដៃទេគថយ៉ងេមច៉េនះេទ ពកីរគំ ទ

របស់ខញុ ំចំេពះ ជរ ភបិល ប៉ែុនខញុ ំគិតអំពី បេទសរបស់ខញុ ំេហយខញុ ំចងជ់យួ បេទស

េ យកនែ់តមនករអភវិឌ ែថមេទ ត ។  

េនកនុងជំេ ះេរ ង ពះវ ិ រ ខញុ ំពយយម យករណ៏េ យអស់ពី
សមតថភពេហយខញុ ំមនេមទន ភពេធ្វជែខមរ ។  

េបសិនជអនកកែសតទទលួលុយពីសននិសីទកែសត ឬករ បជុំេនះ ពួក

េគមនិខុសេទ។ អនកកែសត ចយកលុយេនះ បសិនេប កមទងំេនះសម័ គចិត

នឹងេ យគម នករបងខិតបងខំ។ មនិជបញអ្វីេទ ពីេ ពះអនកកែសតទងំេនះមនិ

គំ មអនកដៃទេដមបយីក បក។់ 

េទះបីជនរ និយយពីេគលករណ៏េនះកេ៏ យ មនែតនយក 
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រដម នីហុ៊ន ែសនេទ ែដល ចេធ្វេ យ បេទសកមពុជមនករផស់បូរ ។ េនេពល

ខញុ ំេឃញអនកដឹកនលំ ខញុ ំសរេសរអនកដឹកនេំនះ។  

 

សិុន សុផត ប៉សុេលខ៥ 

េ ក សិុន សុផតបនេធ្វជអនកកែសតេយធេ យវទិយុរដអស់រយៈ

េពលេ ចនឆន ពំីឆន ១ំ៩៧៩ដល់ ១៩៩៣ េហយលបខីងករ យករណ៍អំពសី ងគ ម

រ ង ជរ ភបិល និងែខមរ កហម។ សព្វៃថងេនះគតជ់អនក គប់ គងេនប៉សុេលខ 

៥ េហយែតងផល់នូវវេីដអទូកទ់ងនឹងេយធេទេ យទូរទស នដ៍ៃទ ឬអនកែដល

ចងប់ន។ េនប៉សុេលខ៥ មតិកែដលរេសប តវ តតពិនិតយេមលេ យេ ក សិុន 

សុផត មនុេពលចកផ់ យ េ យេ កបនអះ ងថដំណឹង ទិភពគឺ ដំណឹង

ទកទ់ងេទនឹងកងេយធពលេខមរភមូនិទ។ េ ក សុផត ធបចូ់លរមួករបណុះ

ប លេន បេទស សឹងបរុ ីនិង បេទស េវ ត ម េហយធបប់េ ង នកែសត

េ យ េ ក េខ វ កញញ រទិធ ពីមនុ។  

 

ករអធបិបយ៖ ករ យករណ៍កនុងស ងគ ម 

អនកកែសតមយួចំននួ តវេគេ ថ អនកកែសតេជង ៦ ពីេ ពះពកួេគមនិ

េទយកដំណឹងេទ។ មពិតពកួេគែបរជេទអងគុយេនកនុងករយិល័យ េហយ

សរេសរេរ ងេទវញិ។ អនកកែសតគរួសរេសរពត័ម៌នេ យសីុជេ ម េហយពកួេគ

គរួែតបេងកតមតិជមយួ បភពរបស់េគ មនិែមនេធ្វជស តវេនះេទ។  

រពត័ម៌នសព្វៃថងេនះ គឺមនសិទធិេសរភីពពីេ ពះកែសតឥទបូវ ចរះិ

គន់ ជរ ភបិលបន។ ឥទបូវ បពន័ធផ ព្វផ យកម៏នភពក នកនុងករសរេសរ

េរ ងទូទងំ បេទស។ េទះជយ៉ង អនកកែសតគរួទទលួខុស តវចំេពះអ្វីែដល

េគសរេសរ រ ឺនិយយ។  

ឯក ហុង េអហ្វេអម ១០២ 
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បនទ បពី់ទទលួបនបរញិញ ប័ តែផនកទីផ រមកពីវទិយ ថ នជតិ គប់ គង 

បចចុបបននជសកលវទិយល័យជតិ គប់ គង និងសញញ ប័ តកែសតមកពីសកល

វទិយល័យភមូនិទភនេំពញមក ឯក ហុង សម័ គចិតេធ្វជអនកកែសតេ យមណល

ពត័ម៌ន សីកមពុជ ១០២។  

េនឆន ២ំ០០៦គតក់យេទជអនកផលិតកមមវធិីផ យេឈម ះថ ជតិ សី 

ែដលេផតេលសុខភពបនពូជរបស់ សី ។ ថមីៗេនះគតេ់ធ្វករេលកមមវធិឯីក រវទិយុ 

េឈម ះថករកនែ់តយល់ចបស់ពីធនគរពិភពេ ក េភទនិងករអភវិឌ ។  

 

ករអធបិបយ៖ ករគំ មកែំហងនងិទំនលួខុស តវកនុងែផនក រពត័ម៌ន 

ថ នីយវ៍ទិយុភគេ ចនមនិសូវមនតុលយភពេទ េហយសឹងែតទងំអស់សុទធ

សឹងេផតេទេលកររកសីុ និងមនទំនកទ់ំនងនេយបយ ។  

ថ នីយវ៍ទិយុភគេ ចនកម៏និ ៊ នផ យពត័ម៌នរេសប ឬដំណឹងែដលបះ៉

ពល់ ជរ ភបិលែដរ។ េបសិនមនុស មន កច់ង់ យករណ៍ពីេរ ងរេសប 

មយួដូចជ អំេពពុករលួយេនះពកួេគ តវែតចបស់ ស់អំពីអ្វីែដលពកួេគ

សរេសរ ។ ជងេនះេទេទ តពកួេគ តវែតមនតុលយភពេ យពយយមយកដំណឹង

ពី គប់ បភពទងំអស់ ។  

ខញុ ំមនិែដលទទលួករគំ មកំែហងពីខង េឡយ ពីេ ពះខញុ ំែតងែត

ពយយមេធ្វេ យេរ ងខញុ ំចបស់ ស់ និងមនតុលយភព ។  

ករគំ មកំែហងគឺជផលវបិកដធ៏ំមយួ ែដលេធ្វេ យអនកកែសតមនិ ច

សរេសរេរ ងពិត បកដបន។  

េបសិនជ ជរ ភបិលពិតជមនសុឆនទៈែមន ពកួេគគរួែតពិចរ នូវ

ចំនុចែដលរេសបទងំ យែដលអនកកែសតសរេសរ េហយេធ្វករផស់បូរនូវចំនុច

េដមបេី យបនសមរមយ ។  

ករ ម បមកររះិគនច់ំេពះខួនឯងគឺមនិែតងែត កកេ់នះេទ។ ជនួ
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កល លចំេពះអនកកែសតែដលខ្វ យខ្វល់ពី យុជីវតិរបស់ខួន និង បេទសជតិ 

ដូេចនះេហយពកួេគគរួែតរក លំនឹងេ យបនល ។  

ម នី ជរ ភបិលជ បភពែដលពិបកទកទ់ងបំផុត ជពិេសសចំេពះ

េរ ងរេសប។  

 

ងនួ េស ៉ ត ់កែសតរសមីកមពុជ 

េ ក េស ៉ ត ់ ចបេ់ផមេធ្វជអនកបកែ បេ យកែសតរសមីកមពុជ េហយ

បនទ បពី់ទស នកិចចេន បេទសជប៉នុ េដមបេីទេមល ថ នភព បពន័ធផ ព្វផ យេនទី
េនះ កនុងឆន ១ំ៩៨៨ េ កបនកយេទជអនកកែសតេ យកែសតេនះ។  

គតល់បលីបញខង យករណ៍េលករេបះេឆន ត េហយ តវបនបញជូ នេទ

បេទស លឺមង៉េ់រ នពីវគគសិក ទកទ់ងនឹងករេបះេឆន ត។ គត់ យករណ៏េល
ករេបះេឆន ត បធនធិបតរីបស់សហរដ េមរកិកនុងឆន ២ំ០០៤ េ យរសមីកមពុជ។  

េ ក េស ៉ ត ់ ទទលួបនបរញិញ ប័ តអនុបណិតមកពីម វទិយល័យេន

បេទសហ្វីលីពនីេឈម ះថ Ateneo de Manila កនុង ឆន  ំ២០០៩ េហយកយេទជ

និពនធនយកេ យរសមីកមពុជ។  

ករអធបិបយ ៖ ករ តតពិនតិយខួនឯង 

ថ នភព បពន័ធផ ព្វផ យេន បេទសកមពុជសព្វៃថងេនះ គឺមនភព

បេសរជងមនុ េហយមនិមនករគំ មកំែហងមកេល យុជីវតិដូចពីមនុេទ។ 

លកខខណៃនករ យករណ៏វញិ កម៏នករ បេសរដូចគន ែដរ េ យ រែតអនក

កែសត ចសំុសមភ សនទ៏កទ់ងម នីធំៗ និងអនកនេយបយមយួចំននួ។េទះបីជ

យ៉ង កេ៏ យ អនកកែសតេនមនករលំបកកនុងករែស្វងរកឯក រផូវករ

ពី ជរ ភបិល។ េហយករខ្វះខតខងឯក រទងំេនះមនឥទធិពលមនិលេទ

េលករ យករណ៍ពត័ម៌នេសុបអេងកតរបស់អនកកែសត េ យ រែតពកួេគមនិ

ចរកទិនននយ័ តឹម តវ និងភសុ ង គប់ គនម់កអះ ង។  
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ជទូេទេគនយិយថ ករែដលមនករ ម បមខួនឯងមនិេ យរះិគន ់

េធ្វេ យអនកកែសតបតប់ងស់ង់ រវជិជ ជីវៈ ។ ប៉ែុនខញុ ំគិតថេនកមពុជ ករែដល

មនករ ម បមខួនឯងមនិេ យរះិគន ់ គឺមនិែមនសុទធែតខុសេនះេទ។ េយងគួរ

គិតពី ថ នភពផទ ល់ខួនវញិ។ ករសំេរចចិតែតងែតពិបកជនិចច្ ជពិេសសេន

េពលេយងពយយមរក លំនឹងរ ងវជិជ ជីវៈ និងជីវតិរបស់េយង។  

ករ ម បមខួនឯងមនិេ យរះិគនគ់ឺមនិគរួេ យទទលួយកេទេនេពល

មនុស មន កេ់ធ្វេឡងេដមបជី បេយជនផ៍ទ ល់ខួន។ េន បេទសកមពុជករ ម បម

ខួនឯងមនិេ យរះិគនែ់តងែតេកតេឡង ចំេពះអនកកែសតែដល តវទកទ់ងជមយួ

ម នីប៉លីូស ឬទ ន។  

ករ យករណ៏ពីវបិតិននគមឺនកររកីចំេរ នជងមនុ។ យ៉ង  មញិ 

អនកកែសតជេ ចនេនែតមនភពភយ័ខច នឹងករ យករណ៍ពីេរ ងមនិលរបស់

អនក មន កេ់ យ រក បីគឺ៖ ទមីយួអនកកែសតមនិ ចទទលួបនឯក រ

ផូវករបន ទ២ី អនកកែសតក៏ តវែថរក យុជីវតិរបស់េគែដរ ទី៣ ទកទ់ង

នឹងចំេណះដឹងរបស់អនកកែសតេទេល ជីពរបស់េគ។  

អនកកែសត តវែតេគរពករេសនសំុរបស់ បភពរបស់េគ េប បភពេនះសំុ

មនិេ យបេញចញអតសញញ ណរបស់ពកួេគ។ ប៉ែុនេនេពលអនកកែសត ពយយមេធ្វ
ដូចេនះ អនកកែសតផទ ល់ ច តវភតូភរកុហកេ យ បភពទងំេនះែដរ។ ដូចេនះ

េហយអនកកែសត តវ តតពិនិតយេឡងវញិនូវពត័ម៌នែដលផល់េ យ បភពទងំ

េនះ។ ប៉ែុនករែដលមនិបេញចញអតសញញ ណរបស់ បភពគរួែតជជំេរ សចុង

េ កយ។  

េបេ ប បេធ បជមយួ បេទស សីុ េគនយវ៍ញិ បេទសកមពុជមនេសរ-ី

ភព រពត័ម៌នជងេគ ជពិេសសេនេពលចបបប់រ ិ រេករ តវេគដកេទវញិ។ 

ប៉ែុនេនមនចបបម់យួេផ ងេទ តែដលទកទ់ងនឹងករផល់ដំណឹងខុស។ ម

ទស នៈរបស់ខញុ ំចបបទ់ងំអស់ែដលទកទ់ងនឹងករ កគុ់កអនកកែសតគរួែតលុប
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េចល ។  

អនកកែសតមនិគរួ យករណណ៏ពីអ្វីែដលែផកេល រមមណ៍របស់េគេទ។ 

េបេទះជេគខឹងជមយួនរ កេ៏ យ កព៏កួេគមនិគរួេធ្វេ យេរ ងតូចកយេទជ

េរ ងធំ េធ្វេ យបះ៉ពល់េករេឈម ះរបស់អនកដៃទ។  

េយបល់របស់ខញុ ំចំេពះយុវជនជំននេ់ កយជអនកកែសតគឺថ ទី១អនក

កែសត តវេ ប បស់អំ ច រពត័ម៌នែដលេគមនមកេធ្វអំេពល។ ពកួេគ តវ

បេងកតទំនុកចិតជមយួទស នកិជន។ ទី២អនកកែសតគរួពយយម យករណ៍ឲយសីុ

ជេ មេលបញនន េហយយកដំណឹងពអីនកែដលមនសេមងេទដល់អនកមនិមន

សំេទបង ឬអនកែដលមនិមនសំេទបងេទដល់អនកមនសំេទបង។ទី៣ អនកកែសតគួរ

ទទលួបននូវករបណុះប លេ យបនេ ចន។ ទី៤ ពកួេគ តវពយយមសំរប

ខួនេទ មបរយិកសេផ ងៗេ យបន េហយទី៥ ពកួេគគរួែតមនចំេណះដឹង

េ យបនេ ចនអំពីចបប ់ តតពិនិតយមងេហយមងេទ ត េលដំណឹងរបស់េគរចួគិតពី
ផលវបិករបស់េរ ងេនះ។  

 

ករបណុះប លែផនក រពត័ម៌នេនែតមនកងះខត ប៉ែុនមន 

កររកចំេរនសង មៗ  

ករបណុះប លែផនក រពត័ម៌នេនកមពុជ េនែតមនកង្វះខត ចប់

ងំពីេដមទសវត ឆន ៩ំ០ េ យមកដល់សព្វៃថងេនះមន តឹមែត កលវទិយល័យ

មយួប៉េុ ះែដលផល់នូវវគគសិក ែផនក រពត័ម៌នេនះ។ េបេទះបីជកនងមក

សហគមនអ៍នរជតិ បនផល់ជំនយួឧបតថមភដល់វគគសិក ជេ ចន យ៉ង កេ៏ យ 

កក៏របណុះប លកំរតិឧតមសិក ែផនក រពត័ម៌នេនែត តវករបែនថម េដមបី
ព ងឹងនូវ កមសីលធមច៌ំេពះវស័ិយ រពត័ម៌នេនះ។ 

             មជឈមណលកមពុជេដមបី បពន័ធផ ព្វផ យឯក ជយ បនឧបតថមភគំ ទកនុង

ករបេងកតេឡងនូវសមគមគពំរ រពត័ម៌ន េ យករបេងកតនូវ កមសីលធម៌
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ជរមួមយួ។ បញ កមសីលធមេ៌នះកនុងបទសមភ សនជ៍មយួអនក រពត័ម៌ននិងអនក

ែដលេធ្វករជបទ់កទ់ងនឹងវជិជ ជីវៈមយួចំននួកនងមក គឺជេសចកីកង្វល់មយួ

របស់ពកួេគ។  

ករអបរ់វំស័ិយ រពត័ម៌នមនដំេណ រករសន មឹៗ េនកមពុជេ កម 

ករឧបតថមភភគេ ចនពីសហគមនផ៍ល់ជំនយួអនរជតិ។ េដប៉តឺមង៉់ បពន័ធផ ព្វផ យ 

និង រគមនគមន ៍ ែដលសថិតេនកនុង កលវទិយល័យភមូនិទភនេំពញ គឺជកែនង

ែតមយួគត ់ េនកនុង បេទសែដលផល់នូវបរញិញ ប័ តែផនក បពន័ធផ ព្វផ យ។ ចំែណក

ឯអងគករ នងិ កលវទិយល័យដៃទេទ ត កម៏នបំណងេឈងចបយ់កនូវករ 

បណុះប លែផនក រពត័ម៌នែដលេពរេពញេទេ យសកនុពលភពទផី រ

មយួេនះ  ប៉ែុនពកួេគខ្វះខតនូវធនធន និងជំនយួ េ ពះបចចុបបននេនះមច ស់ជំនយួ

យកចិតទុក កក់នុងករជយួ េទេលវស័ិយេផ ងេទ តដូចជ វស័ិយសុខភបិល និង

វស័ិយកសិកមម។ 

               កែសតមយួមនេឈម ះថ ែឃមបូ ញស៏ បនផស់បូរេទជមជឈ 

មណលបេ ង នែផនក បពន័ធផ ព្វផ យ េ យេផតជពិេសសេទេលករបង្វឹក 

បងតម់ នី រពត័ម៌ន។ េនះគឺជករចូលរមួមយួយ៉ងចំបងកនុងករបណុះប ល

ម នី រពត័ម៌នែដលកំពុងែតមនតំរវូករពីមជឈ នេផ ងៗ ជពិេសសចំេពះ

អនកកែសតែដលែតងែតតូញែតអំពីកង្វះខតអនកផល់ពត័ម៌នពីភគីរ ភបិល។   

យ៉ង មញិ េបេយង មកិចចសមភ សនជ៏មយួភគី ជរ ភបិល 

បនេ យដឹងថខង កសួងមយួចំននួមនគំេ ងបណុះប ល និងបេងកតេ យ

មនម នី រពត័ម៌ន បចំ កសួងនីមយួៗ។  

មជឈមណលបណុះប លវជិជ ជីវៈ រពត័ម៌ន េនកនុង កសួងពត័ម៌ន

កំពុងែតេធ្វករបង្វឹកបងតវ់ជិជ ជីវៈជំនញដល់ម នីរបស់ខួន ែដលេធ្វករេន ម

ថ នីយវ៍ទិយុ និងទូរទស នេ៍ន មេខត។  

វបិតិេសដកិចចពិភពេ ក បនប លេ យអនកផល់ជំនយួកតប់នថយ 
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របឺញឈបនូ់វករផល់ជំនយួ ដល់វស័ិយ បពន័ធផ ព្វផ យែដលមនទំហំតូចរបស់កមពុជ 

េនះេបេយងេទ ម បភពមយួចំននួ។ អនកផល់ជំនយួមននិនន ករេផតេលករ

ផល់ជំនយួេទេលវស័ិយធំៗ ដូចជវស័ិយកសិកមម េនេពលែដលពកួេគ តវែត

ពិចរ យ៉ងលិតលនជ់ងមនុេលករេ ប បស់កពច បថ់វកិជំនយួរបស់ពកួេគ។  

ចំែណកឯមជឈមណលដៃទេទ ត តវបងខំចតិកនុងករពឹងែផកេលមលូនិធិ
ផទ ល់ខួន េ យកររកនូវអនកសម័ គចិត និងរក បកច់ំណូលពីករបេ ង នផទ ល់ខួន។  

វទិយ ថ នកមពុជស មបក់រសិក ែផនក រពត័ម៌នែដលបន ចបេ់ផមេឡងេន

ឆន ២ំ០០៨ បនទ បពី់អងគករInternews ែដលជអងគករេដម បនបញចបគ់ំេ ងេន 

កមពុជរហូតមកដល់េពលឥឡូវ វទិយ ថ នកមពុជស មបក់រសិក ែផនក រពត័ម៌ន 

េនពុំទនែ់ស្វងរកអនកផល់ជំនយួចំបងេនេឡយេទ។ េហយេគលករណ៏កនុងករ

ផល់ជំនយួដល់វស័ិយអបរ់ ំ រពត័ម៌នេនះកប៏ន តវផស់បូរែដរ។ មច ស់ជំនយួ

បនបូរពីករជយួ ឧបតថមភគំ ទដល់វគគសរេសរពត័ម៌នមលូ ន េទករជយួ ដល់

វគសរេសរពត័ម៌នជំនញ។ 

េ យមនករខ្វះជំនយួ កមមវធិីសិក ជេ ចនៃនមជឈមណលបណុះ 

ប ល រពត័ម៌នមយួចំននួបនសំេរចចតិយកៃថឈនួលបេ ង ន បញេនះ 

បនេធ្វេ យអនកកែសតមយួចំននួែដលរក បកប់ន តឹមែត៦ដុ រ កនុងមយួ 

េរ ងមនិមនលទធភពសិក បន។  

កឹបអនកកែសតកមពុជគឺជមជឈមណលទីមយួែដលចបេ់ផមយកៃថឈនួល

កនុងវគគសិក ។េហយេដប៉តឺមង៉់ បពន័ធផ ព្វផ យ និង រគមនគមន ៍ កម៏នគំេ ង

ផល់នូវថន កសិ់ក ឯកជនេពលយបដ់ល់អនក រពត័ម៌ន និងសិស ទូេទែដរ។ 

េទះបីជយ៉ងេនះកេ៏ យ ទិដភពទូេទៃនករអបរ់ែំផនក រពត័ម៌នេន

កមពុជកំពុងែតចបេ់ផមនូវកររកីដុះ លដធ៏ំ។ ែឃមបូ ញស៏ និង វទិយ ថ នកមពុជ

ស មបក់រសិក ែផនក រពត័ម៌នកំពុងែតអភវិឌ នខួ៍ន ពីវគគសិក ខីៗេ យេទ

ជវគគសិក វជិជ ជីវៈ រពត័ម៌នថន កឧ់តម ខណៈេពលែដលេដប៉តឺមង៉់ បពន័ធ
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ផ ព្វផ យ និង រគមនគមនម៍នគំេ ងផល់វគគសិក ថន កឧ់តមដល់ែផនកម នី
រពត័ម៌ន។  

មយ៉ងវញិេទ ត អនក រពត័ម៌នកមពុជេនែតមនិទនប់ ងបប ងមគន ជ

កមែតមយួេនេឡយេទ។ សព្វៃថងេនះមនសមគមអនក រពត័ម៌នចំននួ១៨ 

ែដលជចំននួដេ៏ ចនេលសពីចនំនួសមគម រពត័ម៌នេន បេទសដៃទេទ តេន

កនុងទ្វីប សីុ។ សមគមែដលមន ទង់ ទយធំជងេគមនពីរ គឺកឹបអនកកែសត

កមពុជ និងសមគមកមពុជករពរអនកកែសត។ សមគមទងំពីរេនះមនសកមមភព 

ជេ ចនកនុងករបណុះប ល និងករពរអនកកែសតកមពុជ។ ចំននួដេ៏ ចនៃន

សមគម រពត័ម៌នទងំេនះេធ្វេ យមនករ លំបកសំ បអ់នកកែសតកមពុជ 

កនុងករទកទ់ងជមយួគន ទូទងំ បេទស កដូ៏ចជកនុងតំបនេ់នះេបេយងេទ ម

បទសមភ សន។៏  

សមគម រពត័ទ៌ងំពីរសុទធសឹងែតមនកមមវធិី ប ក់ បែហល កនុងករ

គពំរអនកកែសតែដល បឈមមខុនឹងករគំ មកំែហង ឬ ករបឹងផត្ល់។ េ កពី
េសចកីែថងករជ ធរណៈ ទមទរសិទធិេសរភីពរបស់អនក រពត័ម៌ន កឹបអនក

កែសតកមពុជកប៏នផល់ផងែដរនូវករ បឹក ផូវចបប ់ ដល់អនកកែសតែដលទទួល

រងពកយបណឹង។  

ករែស្វងរកករសំរបសំរលួមនុេពលត ងំគន េនតុ ករ ជវធិី ស

មយួដ៏ បសិទធភិពរបស់កឹបអនកកែសតកមពុជ េដមបេី ះែលងអនកកែសតែដល

តវេគបឹងេចទ បកនេ់ យេចញពីគុកជមនុសិន មនុនឹង បឈមមខុនឹងករសំេរច

ល កម។ កឹបអនកកែសតកមពុជបនេ បវធិីេនះ យ៉ងមន បសិទធិភពកនុងករ

េ ះែលងេ ក  ំ សិទធិ ែដលជនិពនធនយកៃនកែសត បឆងំមនសិករែខមរ 

ែដល តវបនេចទ បកនថ់បនេបះពុមព នូវឃមយួ បឆងំនឹងេ ករដម នី    

េ  ហុំង។ េហយកនុងឆន ២ំ០០៧ កឹបកប៏នផល់នូវករសំរបសំរលួមយួដល់

ពកយបណឹងេចទ បកនេ់ទេល កមអនកកែសតមយួ កម ែដលេចទពីបទគំ ម
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កំែហង ចំេរ ង ៉ ង សីណូ េ យេ ប បស់វេីដអូ ស ភសេទផ ព្វផ យ

។េ យមន តឹមែតសមគម អនកថតរបូែតមយួេនកនុង បេទសអនកថតរបូ រពត័ម៌ន 

មនធនធនបនិចបនួចកនុងករែស្វងរក នងិទទលួករករពរខណៈេពលែដលពកួ

េគ តវបំេពញ នូវកិចចករេ គះថន កម់យួចំននួដូចអនកសរេសរអតថបទកែសតែដរ។  

ចំេពះអនកកែសតេន មេខត ពិតជ តវករករបណុះប លជេ ចន 

ខណៈែដល បកច់ំណូលពីវជិជ ជីវៈរបស់ពកួេគមនមនិដល់៤០ដុ កនុងមយួែខផង

។  

មយ៉ងវញិេទ តអនក រពត័ម៌ន គរួទទលួករេលកកំពស់ជីវភពរស់េន 

បេងកន បកែ់ខ និងបេងកនគុណភពវគគសិក េនះ េបេយង មបទសមភ សន ៏

ជេ ចន។  

 

កបឹអនកកែសតកមពុជ 

កឹបអនកកែសតកមពុជ តវបនបេងកតេឡងេនែខសី  ឆន ២ំ០០០ បនទ ប់

ពីមនករពិភក រយៈ េពលយូររ ងអនក រពត័ម៌នមកពី ថ បន័ជតិ នងិអនរជតិ 

និង និពនធនយក ពមទងំមច ស់ ថ បន័ រពត័ម៌ននន េដមបបីេងកតសមគម

រពត័ម៌នមយួែដលឯក ជយពីនេយបយ។  

េបេយង មេ ក បធនកបឹ កឹបេនះបេងកតេឡងបនទ បពី់សមគម 

រពត័ម៌នចនំនួពីរ មនុករផទុះ វធុឆន ១ំ៩៩៧។ សមគមទងំពីេនះគឺសមគម

អនក រពត័ម៌នែខមរ Khmer Journalists Association និងសមពន័ធ អនក រពត័ម៌ន

កមពុជ the League of Cambodian Journalist ែដលពីមនុទទលួឥទិធពល

នេយបយយ៉ងេជគជ។ំ  

   សមជិកៃនកឹបែដលជអនកកែសតមកពី បភពេផ ងៗគន  ដូចជកែសត

គំ ទ និង បឆងំរ ភបិល កែសតជភ ែខមរ នងិបរេទស នងិទីភន កង់រ

រពត័ម៌នេផ ងៗ។សមជិក តវមនបទពិេ ធនក៏នុងវស័ិយពត័ម៌ន យ៉ងេ ច 
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ស់ចំននួពរីឆន ំ ពមទងំជបគុគលេន ថ បន័ពត័ម៌ន មយួ។  

កឹបមនសកមមភពបីធំៗដូចជ ករេបះពុមពផ យេសចកី បកស 

ពត័ម៌ន បឆងំនឹងកររេំ ភសិទធិ រពត័ម៌ន បេងកតវគគសិក រពត័ម៌ន េដមបី
ព ងឹងវជិជ ជីវៈ និងបេងកតេ យមនេឡងនូវករជបួជុំគន រ ងអនកកែសតកនុង សក

េដមបបីេងកនេ យមនករសហករគន ។  

យ៉ង មញិកឹបបនទទលួរងនូវកររះិគនព់ីសំ កស់មគម រពត័-៌

មនដៃទេទ តថបន បែម បមលូយកជំនយួែផនក រពត័ម៌នពីអនកផល់ជំនួយ

អនរជតិេផ ងៗ។  

េ កែបន៉ សមទិធិ ែដលជនិពនធនយករបស់កែសត បចៃំថងកនុង សក

មយួបនកយជ បធនៃនកបឹេនះ ងំពីកឹបចបដ់ំេណ រករេនឆន  ំ២០០០ េមះ៉។  

 

មជឈមណលបណុះប លវជិជ ជវីៈ រពត័ម៌ន 

ចបេ់ផមេឡងេនឆន ២ំ០០៣ មជឈមណលបណុះប លវជិជ ជីវៈ រ-

ពត័ម៌នបនបណុះប លអនក រពត័ម៌ន េលបេចចកេទសកនុងករយកពត័ម៌ន 

និង កមសីលធម។៌ មជឈមណលេនះបនបណុះប លអនក រពត័ម៌នែដលេន

មប េខតនន េហយមនិមនលទធភពកនុងទទលួបននូវ ធនធន រពត័ម៌ន

េនកនុងទី កង េនះេប មសំដីរបស់េ ក មស គឹមសួន ែដលជ បធនៃន

មជឈមណលេនះ។  

កសួងពត័ម៌នចតែ់ចង និង គប់ គងមជឈមណលេនះ។ បនទ បពី់វទិយ-

ថ ន រគមនគមនក៍មពុជ Cambodia Communication Institute បនបូរ

ទី ងំមកកន់ កលវទិយល័យភមូនិទភនេំពញ េនកនុងឆន ២ំ០០៣េ កមជំនយួពី 

Korad Adenauer Foundation កសួងពត័ម៌នបនផស់បូរទី ងំ វទិយ ថ ន រ

គមនគមនក៍មពុជ េ យេទជមជឈមណលបណុះប លវជិជ ជីវៈ រពត័ម៌ន។ 

សិកខ មយួចំននួែដលេផតេល កមសីលធមអ៌នក រពត័ម៌ន និង
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េគលេ កនុងករផ ព្វផ យ បន ប ពឹតេឡងេ កមជំនយួពីអងគករ UNESCO។ 

េប មេ ក គឹមសួន ថវគគសិក បណុះប លេ យអនក រពត័ម៌ន ច

ែស្វងរកវធិីរស់ នេ យខួនឯង េ យមនិចបំចព់ឹង េលករគំ ទពីអនកនេយបយ 

េទះបីជយ៉ង មជឈមណលេនះែដល គប់ គងេ យរ ភបិលពយយម

សំរបសំរលួរកនូវជំហរមយួ។  

              កនុងឆន ២ំ០០៦ មជឈមណលេនះ សហករជមយួ Asia Pacific Institute 

for Broadcasting Development (AIBD) កនុងករបណុះប លផលិតករកនុង

កមមវធិីវទិយុ។  

 

កលវទិយល័យភមូនិទភនេំពញៈ េដប៉តមឺង៉់ បពន័ធផ ព្វផ យ នងិ រគមនគមន ៍

េដប៉តឺមង៉់ បពន័ធផ ព្វផ យ និង រគមនគមន ៍ គឺជ េលកដំបងូ

េគែតមយួគតែ់ដល ផល់នូវថន កសិ់ក បរញិញ ប័ តែផនក រពត័ម៌នេនកនុង បេទស

កមពុជ។ ថន កសិ់ក ចំននួ៤ឆន េំន េនះមនេគលបំណងបណុះប ល

និស តិេ យមន ជីពចំរះុទូេទកនុងវស័ិយ រពត័ម៌ន។  

សិថតេនកនុង កលវទិយល័យភមូនិទភនេំពញ េដប៉តឺមង៉់ បពន័ធផ ព្វផ យ 

និង រគមនគមនេ៍នះ បនចបេ់ផមដំេណ រករេឡងេនឆន ២ំ០០១ បនទ បពី់

រ ភបិលកមពុជ និង កលវទិយល័យទទលួ គ ល់នូវកង្វះខត បណុះ

ប លែផនក រពត័ម៌នសំ បអ់នក រពត័ម៌នកមពុជ េនះេបេយង មវបិ យ

របស់ កលវទិយល័យ។  

ចប់ ងំពីបេងកតេដប៉តឺមង៉់ បពន័ធផ ព្វផ យ និង រគមនគមនប៍ន

បណុះប លនិសិ តចំននួ២០នកេ់រ ង ល់ឆន  ំ េ យ ចចូលបំេរ កនុង ថ បន័

រពត័ម៌នេផ ងៗ កដូ៏ចជនសិិ តមយួចំននួបនបនករសិក េនបរេទស េនះេប
េយង ម Caroline Schidt-Gross ែដលជសហនយិកៃនេដប៉េតមង៉េ់នះ។  

យ៉ង មញិ េដប៉តឺមង៉េ់នះមនធនធនកំណតក់នុងករេ ជសេរ ស 
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និស តិចំននួ៣០របូែតប៉េុ ះជេរ ង ល់ឆន ំ មរយៈករ បលង។ ចំននួ៣០នក់

េនះមនិ គប់ គន ់ កនុងករ បយុទធ បឆងំនឹងបញ កមសីលធមេ៌នកនុង បេទស

កមពុជេឡយ។  

េទះបីជយ៉ងេដប៉តឺមង៉់ បពន័ធផ ព្វផ យ និង រគមនគមនេ៍នះបន

ទកទ់ញចំ ប់ រមមណ៍ពីអនកផល់ជំនយួអនរជតិមយួចំននួដូចជ Korad 

Adenauer Foundation, Ateneo de Manila University in the Philippines, 

និងOhio University in the US។ 

  

ែឃមបូ ញស៍ 

ែឃមបូ ញស៏ េកតេចញពកីែសត បចសំបហ៍ជពីរភ  េពលគឺ
ភ អងេ់គស និងភ ែខមរ េហយចបេ់ផម ងំពីឆន ២ំ០០៣ ប៉ែុនេនឆន ២ំ០០៨ 

កែសតមយួេនះបនផស់បូរេទជមជឈមណលបណុះប ល រពត័ម៌នែដល

េផតសំខនេ់ទេលករបណុះប លម នី រពត័ម៌ន។ 

មជឈមណលែឃមបូ ញស៏ េនះគឺជមជឈមណលែដលែស្វងរក បក់

ចំណូល ប៉ែុនផល់នូវវគគសិក េ យឥតគិតៃថដល់អនក រពត័ម៌ន និងម នពីត័ម៌ន

របស់រ ភបិល។ 

ករបណុះប លម នី រពត័ម៌ន គឺជកររមួចំែនកយ៉ងសំខនដ់ល់

ទីផ រ រពត័ម៌នេនកមពុជ។ េសទរែត គបម់នទីរ កសួងទងំអស់របស់រ ភបិល

មនិមនម នី ធរណៈែផនកពត័ម៌នេទ ែដលជមលូេហតុមយួបេងកតករសមុគ ម ញ

សំ បអ់នកកែសត កនុងករែស្វងរកពត័ម៌នជទូេទពី បភពរ ភបិល។  

បធនមជឈមណលេនះ បននិយយថវគគសិក ម នី រពត័ម៌ន កប៏ន

បញចូ លផងែដរនូវេមេរ នមលូ ន គឹះៃន រពត័ម៌ន។ េហយេ កកប៏ននិយយ

ថេបម នី រពត័មនមនិយល់ពី រពត័ម៌នេនះេទ ពកួេគនឹងមនិ ចនិយយ

ជមយួអនក រពត័ម៌នបនេឡយ។ េ ក ឆយ សុផល ែដលជអនកយកពត័ម៌ន
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េ យទីភន កង់រ Reuters បនចបេ់ផមេធ្វជ បធនរបស់ែឃមបូ ញស៏ ងំពី
ឆន ២ំ០០៣។ េ កសុផល មនគំេ ងែ បកយមជឈមណលេនះេ យេទជ

ម វទិយល័យមយួ ពមទងំផល់នូវករសិក ថន កអ់នុបណិតផងែដរ។  

 

េយបល់របស់េ ក ឆយ សុផល 

េសរភីព រពត័ម៌នគឺេយងែបងែចកជពីរ ទីមយួគឺេសរភីពែផនកេបះពុមព 

ទីពីរេសរភីព មរលកធតុ កស។ េហយេសរភីព មករេបះពុមពមនេ ចន

ហសួពីករ ម ន ងំពីមនុរហូតមកដល់ឥឡូវកអ៏ញច ឹងែដរ កប៏៉ែុនេទះបីយ៉ង

កេ៏ យ ក៏ តវបនកំណតេ់ យចបប ់េហយចបបេ់ធ្វេ យេយងមនករតបតិេតប ត 

ឧទហរណ៏ចបបទ់កទ់ងនឹងពត័ម៌នមនិពិត។  

ទីពីរគឺទកទ់ងជមយួនឹងសនសុិខជតិ េយងកំពុងែតសំុេ យរ ភបិល

បញជ កេ់ យបនចបស់ថ េតរ ភបិលកណំតព់ត័ម៌នែបប េទែដលទកទ់ង

នឹងសនិសុខជតិ? 

ចំនុចទីបី បពន័ធតុ ករមនិឯក ជយកេ៏ធ្វេ យអនកកែសតមនករ 

លំបកែដរ។ ជនួកលេពលអនកកែសតសរេសរេរ ងរេសបខងំេពកេទេធ្វេ យ

មនករបឹងផល់គន រ ងអនកមនអំ ចនិងអនកកែសត េហយកល េបមនករ

បឹងផល់គន រ ងអនកកែសត នងិអនកមនអំ ចមនិែដលមនេពល អនកកែសត

ឈនះេទ ជពិេសសទកទ់ងនងឹេរ ងធំៗ។ 

ចំែណកឯេរ ងផ ព្វផ យ មរលកធតុ កសវញិ េសរភីពមនខះែដរ 

េបេយងនិយយពីវទិយុែដលផ យពីខងេ កមក ែដលមនអនក គប់ គង េនបរេទស 

េគេឃញថមនេសរភីព គប់ គនែ់ដរ េហយរ ភបិលកផ៏ល់ឱកសេ យវទិយុ

កនុង សកមយួចនំនួលកេ់ម៉ងផ យេទេ យវទិយុទងំេនះែដរ គឺេយងសេងកតេឃញ

ថមនេសរភីពខះែដរ ប៉ែុនវទិយុ ឬទូរទស នក៍នុង សកខួនឯងហនឹងមនិ ៊ នផលិត

េរ ងេ យខួនឯងេទ េ ពះគតខ់ចករបឹងផល់។  
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េហយមយ៉ងវញិេទ ត ភគេ ចនមច ស់ទូរទស នម៍យួចំននួគតជ់អនកជំនួញ

ភគេ ចនគតេ់បក ថ នីយទូ៍រទស នទ៍ងំេនះសំ បែ់តផ ព្វផ យនូវផលិតផល

របស់ខួនែតប៉េុ ះ។អញច ឹងែផនកពត័ម៌នជេរ ងបនទ បប់ន ែំតប៉េុ ះ ដូេចនះេហយ

ពត័ម៌នខះគត់ កប់នទុកខួនឯង។ 

 

សមគមអនកថតរបូកមពុជ 

សមគមអនកថតរបូកមពុជ គឺជសមគមមយួ បមលូផុំទងំអនកថតរបូ 

ជីពនិងមនិ ជីពេដមបេីធ្វពិធី ងំពិពណ៌័របូថតកនុងពិធីបណុយជតិេផ ងៗ។  

បនទ បពី់សមគមេនះ ចបេ់ផមដំេណ រករេនែខសី  ឆន ២ំ០០៨ 

សមគមេនះបនេរ បចំនូវករ ងំពិពណ៌័ចំននួពីរេលកធំៗ េនៃថងបណុយឯក ជយ

ជតិ និងៃថងជយ័ជំនះ ៧មក ។  

េ កយឹម សំែអល ែដលជ បធនៃនសមគមេនះ គឺជអនកថតរបូរបស់ 

ពះម ក ត េហយបនរក ទុកនូវឯក ររបូថតជេ ចនពនស់នឹក េនះេប ម

េ កេខ វ កូ  េលខសមគម។ 

សមគមអនកថតរបូមយួេនះកម៏នគំេ ង ងំពិពណ៌័របូថតមយួចំននួែដល

ទកទ់ងនឹងពិធបីណុយ ចូលឆន ំ បៃពណីែខមរ។ 

សមគមេនះមនគំេ ងបេងកតនូវសិកខ  ទកទ់ងនឹងវជិជ ជីវៈជអនក

ថតរបូេដមបេីលកកំពស់ករយល់ដឹងែផនកថតរបូេនកនុង បេទសកមពុជ េនះេប ម

ប សនរ៍បស់េ កេខ វ កូ ។ ប៉ែុនេ កមនិបនបញជ កេ់ យដឹងពីករ

េលកទឹកចិត និងករបេងកតេ យអនកថតរបូ ជីព បម់នកំរតិខពស់ជងមនុេនះ

េទ។  

កមរបស់េ កមនសមជិក២០របូ បប់ញចូ លទងំអនកថតរបូ ជីព និង

មនិែមន ជីពេនះេប មសំដីរបស់េ កេខ វ កូ ។  

យ៉ង មញិ េ កពីចំននួសមជិកតិច និងទំហំេនមនកណំត ់សមគម
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េនះកជ៏បួ បទះនូវបញកង្វះខតធនធន ដូចសមគម រពត័ម៌នដៃទេទ តែដរ 

ពមទងំបញមយួេទ ត គឺករទកទ់ញេ យមន បជ បិយភពពីសំ ក់

អនកថតរបូទងំ យ។  េ កេខ វ កូ  បនបែនថមេទ តថ េដមបជីំនះេ យបន

នូវករខ្វះខតធនធន និងករបណុះប លអនកថតរបូ សមគមមនគេំ ងនឹង

េបកជវទិយ ថ នថតរបូមយួនៃថងអនគត។  

 

សមគមកមពុជករពរអនកកែសត 

សមគមេនះអះ ងថជសមគមែដលមនសមជិកចំននួ៦០នក ់ ែដល

មកពី ថ បន័ រពត័ម៌នចនំនួ៣០េផ ងៗគន  ។ 

សមគមកមពុជករពរអនកកែសតអះ ងថ ជសមគម រពត័ម៌នមយួ

ែដលសំបរូេទេ យអនកកែសតែដលេធ្វករេ យ ថ បន័ រពត័ម៌នបរេទស

េនកនុង បេទសកមពុជ។  

េ កអ៊ ុ រនិ ែដលជអនកយកពត័ម៌នេនវទិយុ សីុេសរ ីដកឹនសំមគម

េនះជមយួនឹង បធន កម បឹក ភបិលចំននួ បបំនួរបូេផ ងៗេទ ត។ សមគមេនះ

គឺជសមជិកៃនសហពន័ធអនក រពត័ម៌នអនរជតិ IFJ និងSoutheast Asian 

Press Alliance (SEAPA)។  

ចប់ ងំពីករបេងកតេនឆន ២ំ០០០ សមគមេនះបនេរ បចំេ យមន

ករជបួជុំគន េនៃថងេសរភីព រពត័ម៌ន នងិបេងកតវគគសិក សីពីករយកពត័ម៌ន

ជំនញជេ ចនសំ បអ់នកកែសត។ កលពីឆន មំនុសមគមេនះបនេធ្វសិកខ

ទកទ់ងនឹងករយកពត័ម៌នែផនកេអដស៍ និងករែថទសុំខភពចំននួ១០េលក។  

សមគមេនះអះ ងថជសមគមែដលទទលួយកអនក រពត័ម៌នែដល

េគរពនូវ កមសីលធម ៌គឺអនក រពត័ម៌នែដលមនិផ ព្វផ យពត័ម៌នមនិពិត។  

វទិយ ថ នកមពុជស មបក់រសិក ែផនក រពត័ម៌ន(CIMS)  

គឺជអងគករកនុង សកមយួែដលេកតេឡងបនទ បព់ីអងគករ Internews ែដល
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ជអងគករេ ករ ភបិលអនរជតិមយួបនបញចបគ់ំេ ងរបស់ខួនេនកមពុជកនុងឆន ំ

២០០៨។  

វទិយ ថ នេនះ មនវគគសិក បី ែដលកនុងវគគនីមយួៗមនរយៈេពល៣ 

សបហ៍ ែដលដឹកនេំ យ េ ក េម ន ឈន រទិធ ែដលជអតីតអនកយក

ពត័ម៌នេនករែសតភនេំពញប៉សុ Phnom Penh Post។ 

កនុងវគគសិក ទងំេនះវទិយ ថ ន កេ៏ផតេលករបណុះប លែផនក បពន័ធ

អុីនធឺេណត ែដលជករចបេ់ផមមយួេដមបបីំពកប់ំបន៉េ យ មនករេ ប បស់

បពន័ធអុីនធឺេណតពីសំ កអ់នក រពត័ម៌ន។ េ កពីេនះសមគមកម៏នបំណង

េផតេទេលករយកពត័ម៌នេទេលជំនញនមីយួៗដូចជករយកពត័ម៌នេលករ

ែថទសុំខភព និងបញបរ ិ ថ ន។  

េ ក រទិធបនអះ ងថអនកផល់ជំនយួអនរជតិបនកតប់នថយ បកជ់ំ

នយួរបស់ខួនេ យមលូេហតុមកពីបញវបិតេិសដកិចចពិភពេ ក។ េ យបញ

េនះេហយ េទបេធ្វេ យអងគករ រពត័ម៌នជអងគករែដលទទលួរងផលបះ៉ពល់

មនុេគ។ េ កបនបែនថមថមច ស់ជំនយួមយួចំននួេផតេទេលករផល់ជំនយួេល
ែផនកែថទសុំខភព និងបរ ិ ថ ន ។ 

 

មលូនធិអិនក រពត័ម៌នឯក ជយ 

មលូនិធិអនក រពត័ម៌នឯក ជយ្ផួចេផមេឡង េ យ កមនិពនធនយកៃន

កែសត New York Times និងអតីតអនុ បធនទស នវដី Time កនុងឆន ១ំ៩៩១ ។ 

មលូនិធិអនក រពត័ម៌នឯក ជយមនសកមមភពជេ ចនកនុងករតសូ៊មតិ និងបណុះ

ប លដល់អនកកែសតកនុងតបំន់ សីុ េគនយ ៍និង អឺរ ៉បុខងេកត។  

ចបព់ីឆន ២ំ០០១ ដល់ ឆន ២ំ០០៤ មលូនិធិអនក រពត័ម៌នឯក ជយបន

ជយួឧបតថមភ១៣សិកខ  ែដលមនរយៈេពល៣ែខ ែដលេធ្វេទបងជភ

អងេ់គសដល់អនកកែសតែខមរ វ ភមូ និងេវ ត មចំននួ២០០នក។់ បនទ បម់ក



             មជឈមណលកមពុជេដមបី បពន័ធផ ព្វផ យឯក ជយ 

 

61 
 

កនុងឆន ២ំ០០៤ មលូនិធិអនក រពត័ម៌នឯក ជយយកចតិទុក កជ់ចបំងេទេល
បេទសេវ ត ម និង កមពុជ។ កនងមកមលូនិធិអនក រពត័ម៌នឯក ជយបន

េបកវគគសិក ករយកពត័ម៌នជំនញែផនកេអដស៍ បរ ិ ថ ន និង កីែខមរ កហម។  

មលូនិធិអនក រពត័ម៌នឯក ជយមនផលលំបកយ៉ងខងំ កនុងករបណុះ-

ប លអនក រពត័ម៌នេ យអនុវតនេ៏ទ មចបប ់ និង កមសីលធមរ៌បស់អនក-

រពត័ម៌ន ខណៈេពលែដលករលំបករបស់រ ភបិលដធ៏ំគឺ ករែតង ងំអនកនំ

ពកយ ែដលមនករបណុះប ល តឹម តវេនមនទីរ កសួងនន េនះេបេយង ម

ករេលកេទបងរបស់តំ ងមលូនិធិអនក រពត័ម៌នឯក ជយ។ 

(ចប)់ 
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