
េសចក�ីែថ�ងករណ៍រមួ 

ករឃាត់ខ�ួននិងេ្របហងិ្សោយ៉ាងអ្រកក់េលសរព័ត៌មាននិងសកម�ជន 

េនតំបន់ភ�ំតេម៉ 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៩ ែខសីហ ឆា� ២ំ០២២ 

េយងខ�ុ ំ ជាអង�ករេលកកម�ស់េសរភីាពសរពត័ម៌ាន សិទ�ិមនុស្ស និងសង�មសីុវលិ ែដលមានរយនាម

ដូចខងេ្រកម សូមសែម�ងករេសកស� យយ៉ាងខ� ងំចំេពះករេ្រប្របាស់អំេពហិង្សោ ករឃាតខ់�ួនតម

ទំេនងចិត� និងករបំភតិបំភយ័អ�កសរពត័ម៌ានចំនួន៥នាកនិ់ងសកម�ជនចំនួន៤នាកក់លពីេពលថ�ីៗ

េនះពីសំណាកម់�ន�ីកងអង�រក្សនាយករដ�ម�ន�ីេនតំបនៃ់្រពភ�តំេម៉។ 

អ�កសរពត័ម៌ានចំនួន៥នាកម់កពីអង�ភាពសរពត័ម៌ានឯករជ្យ វអូីឌី(VOD)និងយុវជនែខ�រថាវរៈចំនួន៤

នាក្់រត�វបានឃាតខ់�ួនេដយអយុត�ិធមអ៌ស់រយៈេពល្របមាណ៧េម៉ាងកលពីៃថ�ទី១៦ ែខសីហ ឆា� ំ

២០២២។ អ�កទងំេនាះ្រត�វបានឃាតខ់�ួនេនក�ុងៃ្រពភ�តំេម៉កលពី្រពឹកៃថ�អង� រ េដយម�ន�ីកងអង�រក្ស

របស់នាយករដ�ម�ន�ី (BHQ) និងប��ូ នមកកនអ់ធិករដ� ននគរបាល្រស�កបាទី េខត�តែកវ។ 

អជា� ធរបាន្របាបអ់�កកែសត វអូីឌី ថាពួកេគមនិ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យថតរូប វេីដអូ ឬបេង� ះ្រដ�នេនភ�តំ

េម៉េទ េដយអះអងថារូបថតនិងវេីដអូទងំេនាះអច្រត�វបានេ្រប្របាស់េដម្បផី្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានមនិពិ

ត។ ករេចទ្របកនេ់នាះមនិសមេហតុផលេឡយ េហយេយងខ�ុ ំមនិអចទទួលយកកររតឹត្បតិតម

អំេពចិត�េលអ�កសរពត័ម៌ានេឡយ។ 

េយងខ�ុ ំកស៏ែម�ងករេសកស� យផងែដរចំេពះករេ្របអំណាចេដយខុសច្បាបរ់បស់អជា� ធរនិងករេ្រប
អំេពហិង្សោេលរូបរងកយេលអ�កសរពត័ម៌ាននិងសកម�ជន េហយេយងអំពវនាវឱ្យមានករេសុប

អេង�តេដយឥតលេម��ងេលេហតុករណ៍េនះ កដូ៏ចជាផ�នា� េទសចំេពះអជា� ធរណាែដល្រប្រពឹត�េល�ស

នឹងច្បាបនិ់ងផ�ល់យុត�ិធមស៌្រមាបជ់នរងេ្រគាះ។ 

អ�កថតវេីដអូរបស់វអូីឌីមា� ក្់រត�វបានម�ន�ីកងអង�រក្សទះកំេផ��ងេនេពលែដលគាតប់ដិេសធមនិ្របគល់ទូរ

សព�ែដលគាតេ់្របេដម្បថីតេនេពលែដលកងអង�រក្សសួរនាសំហកររីបស់គាត។់ 

េលក ហុី ឆាយ ជាអ�កថតវេីដអូរបស់ វអូីឌីនិងជនរងេ្រគាះេដយកងអង�រក្សទះកំេផ��ងបាននិយាយថា 

«ខ�ុ ំកំពុងេដរេទវត� [ក�ុងៃ្រពភ�តំេម៉] និងឮថាសហករ្ីរត�វឃាតខ់�ួន។ ខ�ុ ំក្៏រតលបេ់ទរកពកួគាតវ់ញិនិង



ដកទូរសព�េដម្បថីតទុកជាឯកសរ ្រសបែ់តមានអង�រក្សមា� កេ់ដរមករកខ�ុ ំ និង្របាបខ់�ុ ំកំុឱ្យថតេហយគាត់
ចងយ់កទូរសព�ពីខ�ុ ំប៉ុែន�ខ�ុ ំមនិឱ្យ។ គាតក់ទ៏ះកំេផ��ងខ�ុ ំនិងឆកយ់កទូរសព�ពីៃដខ�ុ ំ»។ 

េលក ហុ៊ន វណ� ៈ សកម�ជនែខ�រថាវរៈក្៏រត�វបានម�ន�ីអង�រក្សវយម�ងេហយម�ងេទៀតខណៈពួកេគរុញ

គាតេ់ឡងរថយន�ក�ុងអំឡុងេពលឃាតខ់�ួន។ 

េលក ហុ៊ន វណ� ៈ បាននិយាយេ្រកយេពលេលក្រត�វេដះែលងថា៖ «ខ�ុ ំបដិេសធមនិេឡងរថយន�
េហយគាតប់ានដល់មុខខ�ុបីំៃដនិងេលតទតក់្បាលខ�ុ ំ»។ 

 

 

 

 

 

អជា� ធរបានអះអងកលពីៃថ�ទី១៦ ែខសីហ ថា អ�កទងំ៩នាកប់ានចូលេទក�ុងតំបនហ់មឃាតក់�ុង

ៃ្រពភ�តំេម៉ (ជាទីតងំែដលមានករឈូសឆាយនិងកបបំ់ផា� ញៃ្រពេឈ្របមាណ១ភាគ៤ៃនទំហដីំ

សរុបកលពីេដមែខ)។ ប៉ុែន�ក�ុងរយៈេពលប៉ុនា� នសបា� ហ៍េនះ អ�កសរពត័ម៌ាននិងអ�កេផ្សងេទៀតអច

រយករណ៍ ថតរូប និងថតវេីដអូេដយេសរអំីពីករកបបំ់ផា� ញៃ្រពេឈ ករដេំដមេឈេឡងវញិ និង

ករអភវិឌ្ឍេផ្សងៗេទៀតេនក�ុងតំបនេ់នះ។ កររតឹត្បតិទងំេនះេកតេឡងភា� មៗតមទំេនងចិត�និង

រេំលភេលេសរភីាពសរពត័ម៌ាន។ 

រូបថតេចញពីវឌីីអបូេង� ះេដយែខ�រថាវរៈកលពីៃថ�ទី១៦ ែខសីហ ឆា� ២ំ០២២ បង� ញ

សកម�ភាពម�ន�កីងអង�រក្សក�ុងសេម��កបំពកសីុ់វលិឃាត្់រក�មអ�កសរពត័ម៌ានវអីូឌីនងិ

សកម�ជនែដលរមួមានេលក ហុ៊ន វណ� ៈ ផងែដរ 
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េលសពីេនះ អ�កកែសតទងំ៥នាកនិ់ងសកម�ជនែខ�រថាវរៈ៤នាករ់មួមានេលក ហុ៊ន វ

ណ� ៈ អ�ក្រសី េឈឿន ដរ៉វ ី ក��  ែឆម ្រសីគា និងក��  សុគន� តុល ្រត�វបានេដះែលងកលពីល� ច

ៃថ�អង� របនា� បពី់អជា� ធរត្រម�វឱ្យពួកេគផ�ិមេមៃដេល «កិច�សន្យោ»។ កិច�សន្យោេនាះបានសរេសរថា អ�ក

សរពត័ម៌ានបានបេង� ះ្រដ�នេដយគា� នករអនុ�� តពីអជា� ធរេបេទះបីជាមនិមានច្បាបណ់ាែចងពីករ

ហមមនិឱ្យបេង� ះ្រដ�នេនតំបនេ់នាះកេ៏ដយ។ េយងចតទុ់កទេង�េនះថាជាករបង�ិតបង�ំ ករយាយី និង

ករបំភតិបំភយ័។ 

សិទ�ិរបស់អ�កកែសតឯករជ្យក�ុងកររយករណ៍ពត័ម៌ានេដយេសរេីនក�ុង្របេទសកម�ុជា្រត�វែតមាន

ករករពរជាពិេសសេនេពលរយករណ៍អំពីប�� ផល្របេយាជនស៍ធារណៈដូចជាករកបបំ់ផា� ញ

ៃ្រពេឈេនភ�តំេម៉អស់ជាេ្រចនហិកតនាេពលថ�ីៗេនះ។ ច្បាបស់�ីពីសរពត័ម៌ានឆា� ១ំ៩៩៥ របស់កម�ុ
ជាែដលេនធរមានេនេឡយ បានហម្របាមចំេពះករ្រត�តពិនិត្យមុនេបាះពុម�ផ្សោយ ដូចេហតុករណ៍

ែដលបានេកតេឡងេនៃថ�ទី១៦ែខសីហេនេពលែដលអជា� ធរបាន្របាបអ់�កកែសតថាពួកេគមនិ្រត�វ

បានអនុ�� តឱ្យថតរូបឬថតវេីដអូេនក�ុងតំបនេ់នាះេឡយេដយគា� នករអនុមត័ជាមុនេឡយ និងេន

េពលែដលម�ន�ីអង�រក្សរបឹអូសយកឧបករណ៍របស់ពួកេគរមួមានទូរសព� កេមរ៉ និង្រដ�នជាេដម។ 

ដូចគា� េនះែដរ អ�កសរពត័ម៌ាននិងសកម�ជន មានសិទ�ិក�ុងករចង្រកងឯកសរនិង្រត�តពិនិត្យេដយេសរ ី
អំពីករបំផ�ិចបំផា� ញបរសិ� ននិងកររេំលភសិទ�ិ និងបេ��ញមតិជាសធារណៈែដលជាសិទ�ិ្រត�វបាន

ករពរេដយរដ�ធម�នុ�� របស់កម�ុជានិងច្បាបស់�ីពីសិទ�ិមនុស្សអន�រជាតិ។ 

េយងឈរេដយសមគ�ីភាពជាមយួសហកររីបស់េយងែដលេធ�ករេនក�ុង្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយឯករជ្យនិង

ជាអ�កករពរសិទ�ិមនុស្ស្របឆាងំនឹងអំេពហិង្សោែដល្រប្រពឹត�េដយអជា� ធរ ករឃាតខ់�ួនតមទំេនងចិត� 

ករយាយី និងករបំភតិបំភយ័។ េយងខ�ុ ំសូមេស�សំុេដយទទូចដល់អជា� ធរជាតិឱ្យេគារពច្បាបស់�ីពីរបប

សរពត័ម៌ាន រដ�ធម�នុ��  ្រពមទងំច្បាបជ់ាតិ និងអន�រជាតិទងំអស់ែដលធានាសិទ�ិេសរភីាពៃនករ

បេ��ញមតិ និងសិទ�ិរបស់អ�កសរពត័ម៌ាននិងអ�កករពរសិទ�ិមនុស្សទងំអស់ក�ុងករចង្រកងឯកសរ

និងផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈនូវសកម�ភាពរបស់រដ�និងបេ្រមសង�ម។ 

សវតរ 

អំេពហិង្សោនិងករឃាតខ់�ួនអ�កកែសតវអូីឌី៥នាកនិ់ងសកម�ជនែខ�រថាវរៈចំនួន៤នាកក់លពីៃថ�ទី១៦ 

ែខសីហ ឆា� ២ំ០២២ បានេកតេឡងែតប៉ុនា� នៃថ�ប៉ុេណា� ះបនា� បពី់ៃ្រពភ�តំេម៉រងករកបបំ់ផា� ញអស់ជា

េ្រចនហិកតេដយបានបាតប់ងៃ់្រពេឈ្របមាណ៥០០ហិកតេលៃផ�ដី្របមាណ២០០០ហិកតក�ុងរយៈ



េពល្របែហលមយួសបា� ហ៍។ សេម�ចនាយករដ�ម�ន�ី ហុ៊ន ែសន ប�� ឱ្យដេំដមេឈវញិេនៃថ�ទី៧ ែខ

សីហ េដយលុបេចលសម្បទនែដលរដ� ភបិាលរបស់េលកផ�ល់ឱ្យពណិជ�ករមយួចំនួនរមួមាន

ឧកញ៉ា េឡង ណាវ៉្រតនិងឧកញ៉ា ឃុន េសៀ។ ករលុបេចលេនះបានេធ�េឡងបនា� បពី់អត�បទរបស់ វ ី
អូឌី រមួជាមយួនឹងរូបថតនិងវេីដអូថតេដយ្រដ�នអំពីករកបបំ់ផា� ញៃ្រពេឈយ៉ាងឆាបរ់ហ័ស។ អត�បទ

ពត័ម៌ានេផ្សងេទៀតនិងរូបភាពថតេដយ្រដ�នៃនករឈូសឆាយបានេធ�ឱ្យសធារណជនផ�ុះកំហឹងេន

េលបណា� ញសង�មជំុវញិករកបបំ់ផា� ញៃ្រពេឈេនាះ។ 

អ�កសរពត័ម៌ានវអូីឌី៥នាកែ់ដល្រត�វបានឃាតខ់�ួនកលពីៃថ�អង� រ េពលេនាះកំពុងតមដនបន�អំពី

ស� នករណ៍េនទីេនាះ ែដលក�ុងេនាះរមួមានទងំករសមា� ស ថតរូប និងថតវេីដអូេដយេ្រប្រដ�ន

ជាេដម។ 

សកម�ជនែខ�រថាវរៈ្រត�វបានឃាតខ់�ួន បនា� បពី់សមាជិកមា� ករ់បស់ខ�ួនកំពុងផ្សោយផា� ល់តមេហ�សប៊ុកពីភ�ំ

តេម៉ េហយ្រក�មសកម�ជនេនះកប៏ានដកញ់ត�ិអំពីៃ្រពភ�តំេម៉េទមន�ីរកសិកម�រុក� ្របមាញ់និងេនសទ

េខត�តែកវផងែដរ។ មានករបាយករណ៍ថា អជា� ធរបានចបេ់ផ�មេបាះបេង� លេនតំបនដី់ៃ្រពនេនាះ 

េដយេធ�ឱ្យអ�កភូមមិានករេងឿងឆ�ល់និងជំរុញឱ្យ្រក�មសកម�ជនែខ�រថាវរៈចុះេទេមល។ 

 

សេម�ច ហុ៊ន ែសន បាន្របកសកលពីល� ចៃថ�អង� រថា ឥលូវេនះ កងអង�រក្សរបស់គាតទ់ទួលខុស្រត�វ

ក�ុងករយកេឈែដលបានកបរ់ចួេចញ េរៀបចំដី និងដេំដមេឈេឡងវញិេនភ�តំេម៉ បនា� បពី់រដ� ភបិា

លរបស់េលកកលពីមុនបានអនុ�� តឱ្យ្រក�មហុ៊នឯកជនអភវិឌ្ឍនិងឈូសឆាយែផ�កខ�ះៃនៃ្រពេឈភ�ំ

តេម៉។ នាយករដ�ម�ន�ីកប៏ានែណនាឱំ្យ្រកសួងកសិកម�េរៀបចំភ�តំេម៉េឡងវញិជាតំបនៃ់្រពករពរ។ 

 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន�មសូមទកទ់ង៖ 

• េលក អិុត សូេធឿត នាយក្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយៃនមជ្ឈមណ� លកម�ុជាេដម្ប្ីរបពន័�ផ្សព�ផ្សោយឯករជ្យ 

(CCIM) េលខមានបណា� ញ Signal េលខ (+៨៥៥) ១២៨១៩៥៤៥ (ភាសែខ�រនិងអងេ់គ�ស) 

• អ�ក្រសី េឈឿន ដរ៉វ ីសមាជិកែខ�រថាវៈ Signal េលខ (+៨៥៥) ១២ ២០៩ ៣១១ (ភាសែខ�រ) 

• េលក ណុប វ ីនាយក្របតិបត�ិសមាគមសម�ន័�អ�កសរពត័ម៌ានកម�ុជា (CamboJa) េលខមានបណា�

ញSignal េលខ(+៨៥៥) ១២៥១៩២៦១ (ភាសែខ�រនិងអងេ់គ�ស) 



• េលក អំ សំអត នាយកទទួលបន�ុកកិច�ករទូេទៃនអង�ករលីកដូ េលខមានបណា� ញ Signal (+

៨៥៥) ១០៣២៧៧៧០ (ភាសែខ�រ) 

• អ�កនាង ណាលី ពីឡូក នាយិកទទួលបន�ុកកិច�ករេ្រកតំបនៃ់នអង�ករលីកដូ  េលខមានបណា� ញ

Signal (+៨៥៥) ១២២១៤៤៥៤ (ភាសអងេ់គ�ស) 

• េលក ដនីែញល បាស� ត នាយក្របចតំំបនអ់សីុប៉ាសីុហ�ិកៃនអង�ករអ�កកែសតគា� ន

្រពំែដន តមអីុែមល dbastard@rsf.org (ភាសអងេ់គ�ស) 

 

េសចក�ែីថ�ងករណ៍េនះ ចូលរមួគា្ំរទេដយ៖ 

1. អង�ករអកសិ់នេអដកម�ុជា 

2. វទិ្យោស� នតសូ៊មតិនិងេគាលនេយាបាយ 

3. អង�ករ្រក�មករងរេដម្បេីដះ្រសយទំនាស់ (ក.ដ.ទ.) 

4. អង�ករអភវិឌ្ឍនសំ៍េលងសហគមន ៍

5. សមាគមកម�ុជាករពរអ�កកែសត 

6. មជ្ឈមណ� លសិទ�ិមនុស្សកម�ុជា 

7. មជ្ឈមណ� លកម�ុជាេដម្ប្ីរបពន័�ផ្សព�ផ្សោយឯករជ្យ 

8. សមាគមសម�ន័�សហគមនក៍សិករកម�ុជា 

9. សម�ន័�ភាពករពរសិទ�ិមនុស្សកម�ុជា  (CHRAC) 

10. សមាគមករពរសិទ�ិមនុស្សនិងអភវិឌ្ឍនេ៍នកម�ុជា (អដហុក) 

11. វទិ្យោស� ន្របជាធិបេតយ្យកម�ុជា 

12. សមាគមសម�ន័�អ�កសរពត័ម៌ានកម�ុជា (េខមបូច) 

13. សម�ន័�ែខ�រជំេរឿននិងករពរសិទ�ិមនុស្ស (លីកដូ) 

14. សមាគមបណា� ញយុវជនកម�ុជា 

15. មជ្ឈមណ� លសម�ន័�ភាពករងរនិងសិទ�ិមនុស្ស (សង្់រតល់) 

16. គណៈកមា� ធិករេដម្បកីរេបាះេឆា� តេដយេសរនិីងយុត�ិធមេ៌នកម�ុជា (ខុមែ�ហ�ល) 

17. មជ្ឈមណ� លអបរ់ចំ្បាបស់្រមាបស់ហគមន (ម.អ.ច.ស.) 

18. អង�ករេយនឌរ័និងអភវិឌ្ឍនេ៍ដម្បកីម�ុជា (GADC) 

19. សម�ន័�អ�កសរពត័ម៌ានអន�រជាតិ (IFJ) 

mailto:dbastard@rsf.org


20. ក�ិបអ�កសរពត័ម៌ានបរេទសៃនកម�ុជា (OPCC) 

21. អង�ករអ�កកែសតគា� ន្រពំែដន 

22. អង�ករសមាគមធាងេត� ត 

23. អង�ករតមា� ភាពអន�រជាតិកម�ុជា 

24. អង�ករ្រទ្រទងភូ់ម ិ

25. កម�វធីិអភវិឌ្ឍនធ៍នធានយុវជន  

26. សហគមនដី៍ធ�ី ១៩៧ (េកះកុង) 

27. សហគមនដី៍ធ�ីអណ�ូ ង្រតែបក (ស� យេរៀង) 

28. សហគមនដី៍ធ�ីជីខេ្រកម (េកះកុង) 

29. សហគមនជ៍នជាតិភាគតិចគួយ (្រពះវហិរ) 

30. សហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិចឃុំ្របេមរុេខត�្រពះវហិរ  

31. សហគមនម៍ានជយ័ (ស� យេរៀង) 

32. សហគមនភ៍�េំ្រកម (េសៀមរប) 

33. សហគមនៃ៍្រពេឈេព្រជចង� រល�េឆត (កំពងឆ់ា� ងំ) 

34. សហគមនដី៍ធ�ីៃ្រពពយ (កំពត) 

35. សហគមនស៍មគ�ីេចកមាស (ស� យេរៀង) 

36. សហគមនស៍មគ�ីរមាសែហក (ស� យេរៀង) 

37. សហគមនស៍មគ�ីសែង�ពីរមានរទិ�ិ (្រពះវហិរ) 

38. សហគមនែ៍្រស្របាងំ (ត្ូបងឃ�ុ ំ) 

39. សហគមនធ៍នធានៃ្រពេឈស�ឹងខ្សោចស់ (កំពងឆ់ា� ងំ) 

40. សហគមន្៍រតពងំេជា (កំពងស់�ឺ) 


