
 

 

ការរឭំកស្នា ដៃ 
កុុំស្មម នបងភ្ភលច គឺជាការរ ុំឭកដល់ភាពមិនរទុឌភ្រោមរបស់របជាជនកមពុជា។ 

 ស្នា បនិក 
អនកដកឹនុំ នងិថត៖ ចន ពីរ  ូហ្ុ ី
ផលិតករ៖ ចន ពីរ  ូហ្ុ,ី ភ្អនរឌូ ផូប 
របធានផលិតកមម៖ ឆុំង យុ, ភ្របត ប ីស័រ, ចូណាថាន ភ្ឌលហ្គគ តូ 
អនកពនិតិយភ្ផទៀងផ្ទទ ត់៖ ដានីញ  ល លីផលវូដ, ភ្្ហគក រ យ, មាត រពីនហ្ុងី 
ផលិតកររង នងិរបធានដកឹនុំរស្មវរជាវ៖ លីនដា ស្មផ្ទន 
អនកនពិនធបទភ្ភលង៖ សកុត ស្មា ហវដ 
ផលិតកមម៖ ហ្គមូនី រពីមីធីវនឺត ភ្ភីលសីុធី 
ជុំនយួបញនែមភ្លីញផនកផលិតភ្ដាយ៖ មជឈមណ្ឌ លឯកស្មរកមពុជា 
 

អនកចភ្រមៀង៖ 
រស ់ភ្សរសុីោធ  

សម្រាប់ព័ត៌ានបន្នាម សមូទាក់ទងម្រកុមររៀបចំបញ្ច ងំន្សែភាពយនត 
មីន ស្មណាស់៖ ០១០ ៨៤៨ ៤៤៤ 
សុភ័្កា ភាណា៖ ០៩២ ២៣៤ ៧០៧ 
ោវ ស្មរៈមុនិនទ៖ ០១២ ៦៦១ ១៣៣ 



 

កនុងអុំឡុងទសវត្រ៦៍០ នងិភ្ដីមទសវត្រ៧៍០ ភ្ៅភ្ពលញដលស្រគ មកនុងរបភ្ទស
ភ្រៀតណាមបានគុំរមកុំញហងភ្ៅតាមរពុំញដន ត្នាីញបបថមីបានភ្លចភ្ច ជារូបរង
ភ្ឡងីកនុងរបភ្ទសកមពុជាញដលចមលងភ្ច ពីត្នាី រ  ក់ ភ្អន រ  ូល មកពបីសចិមរបភ្ទស 
ភ្ដាយមានឫសគលន់នទរមង់ត្នាីភ្ដីមរបសខ់្លួន បភ្ងកីតជាត្នាីមយួញបបថមីខុ្សព ី 
ត្នាីដនទ។ 

ត្នាីករញខ្មរបានបភ្ងកតីត្នាមីួយញបបភ្នេះ ភ្ច ពកីបួនខ្នន តដ៏សុំខ្នន់ននត្នាីរ  ក ់   
ភ្ផ្ងៗរបសអ់ាភ្មរកិ អង់ភ្គលស និងបារ ុំង ភ្ដាយដាក់បញ្ចូ លសុំភ្ឡង នងិចរវ ក់
ត្នាីរបនពណី្ញខ្មរញតមយួគត់របសខ់្លួន។ សុំភ្ឡងដ៏ពិភ្រេះរបសអ់នកចភ្រមៀង្សាីញដល
លបភី្ ម្ េះបានកាល យជាចុំណុ្ចោក់ោ  ភ្ហយីភ្ធវីឲ្យត្នាីនចនរបឌិតមយួភ្នេះទទលួ
បានការភ្ព និយមយ ងខ្នល ុំងពីសុំណាកស់្មធារណ្ជន។ 

ប ុញនាភ្ៅភ្ពលញដលសងគមញខ្មរ ជាពិភ្សសត្នាីករវយ័ភ្កមងទទួលយកវបបធម៌បសចមិ
របភ្ទស ភ្ហយីបានវវិឌឍនខ៍្លួនភ្រកាមឥទធពិលននវបបធម៌ភ្នេះ របភ្ទសកមពុជាគឺបាន
ធាល ក់កនុងភនក់ភ្ភលីងស្រគ មយ ងឆប់រហ័ស។ ខ្នងនិនន ការភ្ឆវងនិយម សភ្មាចរពេះ
នភ្រតាម សីហនុ បានចូលរមួជាមួយនងឺញខ្មររកហម ភ្ហយីបានបរងួបបរងមួរបជា
ជនតាមជនបទឲ្យរបយុទធរបឆុំងនឹងរដាា ភិបាលញដលបានបភ្ណ្ា  រពេះអងគភ្ច ពី
តុំញណ្ង។ ចុំញណ្កនិនន ការស្មា ុំនយិមឯភ្ណ្េះវ ិ កងកមាល ុំងភ្យធាកមពុជាបានបងក
ស្រគ មញដលមានយុទធនការទមាល ក់រាប់ញបកកនុងរទង់រោយធុំភ្ៅតាមទជីនបទ។ 
ទីបញ្ចប ់ បនទ ប់ពីបានទទួលជ័យជមនេះភ្លីស្រគ ម ញខ្មររកហមបានកុំណ្ត់ទិសភ្ៅ
កភ្មទចវបបធម៌ញខ្មរ។ 

 

 

 

 

 

បនទ ប់ពីញខ្មររកហមរតួតរតារបភ្ទសកមពុជាភ្ៅនថៃទ១ី៧ ញខ្ភ្មស្ម ឆន ុំ១៩៧៥ 
ញខ្មររកហម បានចាប់ភ្ផាីមលុបបុំបាត់ភ្ចាលសញ្ញា ណ្ននឥទធិពលរបសប់សចមិ
របភ្ទស នងិភាពោន់សម័យោុំងអស។់ បញ្ាវនា សិលបករ នងិត្នាកីរ រតូវ
បានភ្ៅជាមុខ្សញ្ញា ជាកល់ក់ និងរតូវកមាច ត់ភ្ចាលជារបព័នធ។ ដូភ្ចនេះភ្ហយី
អុំភ្ពីរបលយ័ពូជស្មសន៍មួយ កនុងចុំភ្ណាមអុំភ្ពីដ៏ភ្ោរភ្ៅបុំផុតកនុងរបវតា ិ 
ស្ម្សាមនុស្ជាតិក៏បានចាប់ភ្ផាីមភ្ឡងីភ្ដាយញខ្មររកហមញដលបានសមាល ប់
របជាជនរបមាណ្ពីរលននក់ភ្សមីនងឹមយួភាគបនួននរបជាជនកមពុជាោុំង   
មួល។ 

កុុំស្មម នបងភ្ភលច៖ ញខ្មរបាតប់ងត់្នារី  ក ់ជកីកកាយនូវលកខណ្ៈធាតុផ្ុំរបសត់្នាី
ញខ្មរញដលបានញរបកាល យភ្ៅជាត្នាី រ  ក់ ភ្អន រ  ូល ភ្ហយីបានរកីចុំភ្រនីភ្ឆព េះភ្ៅ
មុខ្ ប ុញនាភ្សទីរញតរតូវបានបុំផលចិបុំផ្ទល  ភ្ចាលោុំងរសុងភ្ៅកនុងរបបរបលយ័ពូជ
ស្មសន៍ញខ្មររកហម។ ញខ្្ភាពយនាឯកស្មរភ្នេះបានផាលគ់ុំភ្ហ ីថមីសាីពី
របភ្ទសមួយ ញដលធាល ប់ញតឮពីស្រគ ម នអិុំភ្ពីរបលយ័ពូជស្មសន៍។ 

ញខ្្ភាពយនាភ្នេះ គឺជាពិធីរបារពធអបអរអុំពីសិលបៈត្នាីដ៏អស្មច រយមកពីរបភ្ទស
កមពុជា និងញសវងយលអ់ុំពសី្មរៈសុំខ្នន់របសសិ់លបៈត្នាីមកភ្លីសងគមពីអតីត
កាល និងបចចុបបនន។ 

ចន ពីរ  ូហ្ុ ី២០១៤

 

 

 

សមូជូន 
ការបញ្ច ងំន្សែភាពយនតឯកស្នរ 

 

 
 

 

 

ន្សែរបាត់បង់តន្តនតីរក៉ ់

ថតភ្ដាយ ចន ពីរ  ូហ្ុ ី
ទីតងំបញ្ច ងំ*  

ភ្ខ្តាបាតដ់ុំបង នថៃពុធ ទី២១ ញខ្ធនូ ឆន ុំ២០១៦ ភ្ខ្តាសទឹងញរតង នថៃអរគ រ ទី៣ ញខ្មករ ឆន ុំ២០១៧
ភ្ខ្តាភ្សៀមរប នថៃភ្ៅរ ៍ទី២៤ ញខ្ធនូ ឆន ុំ២០១៦ ភ្ខ្តាកណាា ល នថៃអាទិតយ ទី៨ ញខ្មករ ឆន ុំ២០១៧
ភ្ខ្តារតនគិរ ីនថៃពុធ ទី២៨ ញខ្ធនូ ឆន ុំ២០១៦ ភ្ខ្តាកុំពត និងញកប នថៃអរគ រ ទី១០ ញខ្មករ ឆន ុំ២០១៧
ភ្ខ្តាមណ្ឌ លគិរ ីនថៃសុរក ទី៣០ ញខ្ធនូ ឆន ុំ២០១៦

 

ភ្រកាយពីការបញ្ញច ុំងរចួនឹងមានកមមវធីិ សុំណួ្រ-ចភ្មលីយផ្ទទ លជ់ាមយួ 
អនកដឹកនុំភ្រឿង និងផលិតករ ចន ពីរ  ហូ្ុ ីនិងផលិតកររង និងរបធានដឹកនុំរស្មវរជាវ បណ្ឌិ ត លីនដា ស្មផ្ទន 

* និងភ្រៀងរលន់ថៃសុរកភ្ៅភ្មា ង ១០:០០ រពឹក (ចាបពី់នថៃជូនដុំណឹ្ងភ្នេះតភ្ៅ) 
ភ្ៅ វចិិរតស្មលសិលបៈសហសមយ័របសវ់ទិ្ស្មែ នសលកឹរតឹននមជឈមណ្ឌ លឯកស្មរកមពុជា 
វទិ្ស្មែ នជាតិអបរ់ ុំ ផលូវ២៦៨ ញកងនឹងមហ្គវថីិរពេះនភ្រតាម (ខ្នងលិចវមិានឯករជយ) 

ស្នច់ររឿងសរងេប 
 

មជឈមណ្ឌ លឯកស្មរកមពុជា 
ភ្រកាមជុំនួយឧបតែមភរបស់ស្មែ នទូតសហរដាអាភ្មរកិរបចាុំភ្ៅកមពុជា

 


