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សួសត ីេនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករេរចៀងខរ៉អូេខ 
អញច ឹងជទូេទខរ៉អូេខគឺជកែនលងមួយែដលេយងអចេទេរចៀងបន ជមួយនឹងមិតតភកត ិ
ឬក៏ជមួយនឹងរកុមរគួសរ េនេពលែដលេយងទំេនរ 
េហយខរ៉អូេខជទូេទគឺ[េយង]េរចៀងគិតជេម៉ង ឬក៏គិតជបទ កែនលងខលះគឺគិតេម៉ង 
អញច ឹងេពលខលះេយងអចេរចៀងមួយេម៉ងឬពីរេម៉ង េពលខលះេយងអចេរចៀងគិតជចំនួនបទ 
មួយបទ ឬក៏ពីរបទចេរមៀងជេដម។  
 
អញច ឹងេយងមកេមលកនុងរូបភពទងំអស់គន  េដយេនកនុងរូបភពទី ១ 
េយងេឃញមននរចំីនួនបួននក់ អញច ឹងមនុសសរសី ឬក៏េយងអចេហថនរ ីចំនួនបួននក់ 
ែដលេយងេឃញរប់ពីខងេឆវងៃដេទ គឺមននរមីន ក់ គត់កំពុង គត់ចងសក់ 
គត់ពក់អវពណ៌សវ យៃដខល ីេសលៀកេខពណ៌េខម េជងែវង 
េហយគត់កំពុងែតឈរនិយយអំពីករេរចៀងខរ៉អូេខ 
អញច ឹងបនន័យថគត់កំពុងែតបបួលនរចំីនួនបីនក់េផសងេទៀត 
េដមបីេទេរចៀងខរ៉អូេខជមួយគត់ េដយេនទល់មុខគត់េនះ េយងេឃញ 
េយងេឃញមននរចំីនួនបីនក់េផសងេទៀត ែដលឈរេនទល់មុខគត់ ែដលនរទីងំបីនក់េនះ 
គឺជមិតតភកតិរបស់គត់ ែដលេយងេឃញនរែីដលឈរេនខងមុខេគ គឺមនពក់អវពណ៌េលឿងៃដខល ី
េហយេសលៀកេខេជងែវងពណ៌ស សក់របស់គត់បួងេឡងេទេល ចំែណកឯនរមីន ក់ែដលឈរបនទ ប់ 
ឬក៏េនកណដ លេនះ គឺគត់ពក់អវពណ៌ស េហយេសលៀកសំពត់ពណ៌ស 
សក់របស់គត់គឺទមល ក់ចុះេរកម ចំែណកឯនរឈីរខងេរកយេគ គឺគត់មនសក់ខល ីពក់អវសៃដខល ី
និងមនេសលៀកសំពត់ពណ៌េខៀវ សំពត់របស់គត់គឺខល ីេហយនរមីន ក់េនះគឺគត់ពក់ែវន៉ត 
អញច ឹងបនន័យថគត់េមលមិនសូវចបស់េនះេទ ែភនករបស់គត់មិនសូវចបស់េនះេទ 
ែដលេយងេហថែភនកម៉ញូប អញច ឹងនរែីដលឈរខងេរកយេគគឺមនែភនកម៉ញូប 
ដូេចនះគត់រតូវពក់ែវន៉ត េដមបីជំនួយ េដមបីឲយបនេមលឲយបនចបស់។ 
ជធមមតរបសិនេបេយងេមលមិនសូវចបស់ េយងរតូវពក់ែវន៉តេដមបីជំនួយែភនក 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺមននរមីន ក់េនះ ែដលពក់អវពណ៌សវ យ 
គត់បនបបួលមិតតភកតិរបស់គត់ទងំបីនក់េផសងេទៀត េដមបីេទេរចៀងខរ៉អូេខជមួយគត់ 
េរពះថៃថងេនះគឺជៃថងខួបកំេណ តរបស់គត់ អញច ឹងេហយគត់ចង់េធវពិធីជប់េលៀង 
េដយបបួលមិតតភកតិរបស់គត់េទេរចៀងខរ៉អូេខ។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីពួកេគបបួលគន រចួេហយ 
ពួកេគក៏យល់រពមេទេរចៀងខរ៉អូេខជមួយនឹងគន  
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អញច ឹងពួកេគក៏បនេដរមកដល់េនផសរទំេនបមួយ 
អញច ឹងបនន័យថខរ៉អូេខែដលេគចង់េទេរចៀងេនះ គឺេនកនុងផសរទំេនប 
ជទូេទផសរទំេនបគឺមនេរចន បនន័យថគឺមនហងេរចន 
ែដលមនដូចជហងលក់សេមលៀកបំពក់ ហងលក់ចំណីអហរ ហងលក់មហូប 
និងហងលក់សមភ រៈជេរចនេផសងេទៀត េនកនុងេនះ េពលខលះគឺកនុងផសរទំេនប គឺមនេរងកុន 
ឬក៏េរងភពយនត ឬក៏កែនលងញុអំហរ ឬក៏កែនលងេរចៀងខរ៉អូេខជេដម អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
ពួកេគទងំអស់គន  គឺបនេដរមកដល់ផសរទំេនបមួយ ែដលេនកនុងផសរទំេនបេនះ គឺមនហង 
ឬក៏កែនលងេរចៀងខរ៉អូេខ អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងេនះ គឺេយង ពួកេគកំពុងែតេដរេទដល់មត់ទវ រ 
ឬក៏េខល ងទវ រៃនផសរទំេនប ែដលេយងេឃញេនេលជញជ ងំរបស់ផសរទំេនបេនះ 
េយងេឃញមនរូបតុកកតជ័រ ឬក៏េគេហថម៉នីកងំ ែដលដក់តងំសេមលៀកបំពក់សរមប់លក់ 
អញច ឹងេគដក់តងំសេមលៀកបំពក់េនេលតុកកតជ័រមួយ 
េដមបីឲយអតិថិជនេឃញសេមលៀកបំពក់ែដលេគតងំលក់េនះ អញច ឹងពួកេគចូលេទផសរទំេនប 
គឺពំុែមនចូលេទទិញសមភ រៈ ឬក៏ទិញសេមលៀកបំពក់េនះេទ បុ៉ែនតពួកេគចូលេទេដមបីេរចៀងខរ៉អូេខ 
ែដលេនកនុងផសរទំេនបេនះ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ នរែីដលពក់អវពណ៌សវ យ 
គត់េដរពីមុខ ឬក៏គត់េដរខងមុខេគ គត់ជអនកនផំលូវ ចំែណកឯនរពីក់អវពណ៌េលឿង 
គឺគត់េដរបនទ ប់ េហយនរែីដលេសលៀកសំពត់ពណ៌ស ពក់អវពណ៌ស គឺគត់េដរបនទ ប់េទៀត 
ចំែណកឯនរែីដលេសលៀកសំពត់ពណ៌េខៀវ េហយនិងអវពណ៌សៃដខល ីគឺគត់េដរខងេរកយេគ 
អញច ឹងពួកេគទងំបួននក់កំពុងែតេដរេទេរចៀងខរ៉អូេខេនកនុងផសរទំេនបមួយកែនលង 
ែដលផសរទំេនបេនះ គឺមនលក់ទងំសមភ រៈ មនលក់ទងំសេមលៀកបំពក់ ឬក៏េខអវ 
មនលក់ទងំចំណីអហរ និងមនកែនលងេផសងៗេទៀតជេរចន ដូចជេរងភពយនត េរងកុន 
និងកែនលងេរចៀងខរ៉អូេខជេដម។ 
 
បនទ ប់មកចូលដល់រូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីពួកេគចូលេទដល់កនុងផសរទំេនបេហយ ពួកេគបនេដរសំេដេទរកជេណដ រយនត 
អញច ឹងជទូេទផសរទំេនបគឺមនេរចនជន់ អញច ឹងេគែបងែចកជន់គន ថ 
របសិនេបផសរទំេនបមួយមនេរចនជន់ អញច ឹងេគអចែបងែចកថ ជន់ទីមួយគឺលក់ចំណីអហរ 
ជន់ទីមួយ ជន់ទីពីរលក់សេមលៀកបំពក់ ជន់ទីបីេគលក់ 
េគេបកជហងសរមប់ញុចំំណីអហរេផសងៗផងែដរ។  អញច ឹងេពលខលះហងេរចៀងខរ៉អូេខ 
គឺេនជន់េលបងអស់ ឬក៏េនជន់ទីបី ឬក៏ទីបួនជេដម ែដល[ជទូេទ] ដូចជេនកនុងរបេទសកមពុជ 
មនផសរទំេនបមួយចំនួនគឺេរងភពយនតនិងកែនលងកមសនតេផសងៗ គឺេនជន់ទីបី 
អញច ឹងគឺេនជន់ទីបី ដូេចនះពួកេគទងំបួននក់បនេដរមកដល់ជេណដ រយនត 
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េហយេគចុចបូ៊តុងេដមបីេឡងេទេល អញច ឹងេគចុចរគប់ចុច ឬក៏បូ៊តុងជេណដ រយនត េដមបីេឡងេទេល 
េទរកបនទប់ខរ៉អូេខ េដយនរពីក់អវសវ យគឺជអនកចុចបូ៊តុងជេណដ រយនត 
អញច ឹងពួកេគចង់ជិះជេណដ រយនតេឡងេទជន់ ែដលមនបនទប់ខរ៉អូេខែតមដង 
ពួកេគមិនេឡងតមជេណដ រេជងេនះេទ េរពះេពលខលះ[ជេណដ រ]ផសរទំេនបគឺខពស់ មនេរចនជន់ 
អញច ឹងរបសិនេបេគេឡងតមជេណដ រេជង គឺវអចេធវឲយេគេនឿយហត់បន 
ដូេចនះេហយេគេរបរបស់ជេណដ រយនតេដមបីេឡងេទេលែតមដង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីពួកេគជិះជេណដ រយនតមក 
ពួកេគក៏បនមកដល់ជន់មួយែដលមនបនទប់ខរ៉អូេខ អញច ឹងពួកេគសបបយរកីរយណស់ 
ែដលបនេដរមកដល់បនទប់ខរ៉អូេខ ែដលេគចង់េរចៀងែតមដង 
អញច ឹងបនទប់ខរ៉អូេខគឺមនេរចនជេរមស 
បនន័យថេពលខលះេយងអចេរចៀងេនបនទប់ខរ៉អូេខជលកខណៈផទ ល់ខលួន 
បនន័យថេយងេរចៀងមនែតមិតតភកតិរបស់េយងនិងេយងែតបុ៉េណណ ះ 
គឺមិនមនអនកដៃទចូលរមួេនះេទ បុ៉ែនតអនកខលះេទៀតគត់ចង់មនសភពអូ៊អរ 
ដូេចនះគត់បនចូលេទបនទប់រមួ ែដលេនកនុងបនទប់េនះ គឺមនមនុសសជេរចន 
ែដលេរចៀងខរ៉អូេខជមួយគន  អញច ឹងរបសិនេបេយងយក[បនទប់] បនទប់េដយែឡក 
ឬក៏បនទប់ឯកជន គឺេយងេរចៀងែតគន ឯង ជមួយនឹងមិតតភកតិ ឬក៏រកុមរគួសរែតបុ៉េណណ ះ 
បុ៉ែនតរបសិនេបេយងយកបនទប់រមួ គឺេយងនឹងេរចៀងជមួយនឹងអនកដៃទ 
មនដូចជមនុសសេផសងៗែដលមិនែមនជមិតតភកតិរបស់េយង េហយេនកនុងរូបភពេនះ 
េយងេឃញថ នរទីងំបួននក់េនះ គត់បនយកបនទប់េដយខលួន បនន័យថបនទប់េនះ 
គឺគត់េរចៀងែតជមួយនឹងមិតតភកតិរបស់គត់ែតបុ៉េណណ ះ 
េដយពំុមនអនកដៃទណេផសងេទៀតចូលមកេរចៀងេឡយ េដយេយងេឃញេនកនុងបនទប់េនះ 
េយងេឃញមនសឡុងចំនួនពីរេដមបីអងគុយ អញច ឹងសឡុងចំនួនពីរ ពួកេគនឹងអងគុយេលសឡុង 
េហយេនចំកណដ លគឺមនតុចំនួនមួយ តុេនះគឺសរមប់ដក់ចំណីអហរ ឬក៏ដក់េភសជជៈេផសងៗ 
េហយេនេលតុេយងេឃញមនេសៀវេភមួយកបល គឺជេសៀវេភចេរមៀង 
អញច ឹងេយងអចេមលចំណងេជងបទចេរមៀងែដលេយងចង់េរចៀង េនកនុងេសៀវេភេនះបន 
េហយេនជប់ជញជ ងំៃនបនទប់េនះ េយងេឃញមនទូរទសសន៍ធំមួយ 
ទូរទសសន៍ធំេនះគឺេរបសរមប់ឲយេយងេមល េនេពលែដលេយងេរចៀងខរ៉អូេខ 
អញច ឹងទូរទសសន៍ធំគឺសរមប់បញច ងំវេីដអូ េហយេនខងេរកមទូរទសសន៍គឺមនកូនម៉េញ៉ 
ឬក៏ធុងបសសរមប់ចក់ចេរមៀង េហយនិងមនកបលេមរកូចំនួនពីរផងែដរ 
អញច ឹងមនកបលេមរកូចំនួនពីរេនេលធុងបសេនះផងែដរ។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ បនទ ប់ពីេគេរជសេរ សបនទប់ខរ៉អូេខរចួេហយ 
បនទ ប់មកពួកេគក៏បនកុមម៉ង់នូវចំណីអហរនិងេភសជជៈនន េដមបីញុេំនកនុងបនទប់េនះ 
អញច ឹងរូបភពទី ៥ េនះ េយងេឃញមនថសចំនួនពីរ មនថសចំនួនពីរ 
ែដលថសទីមួយេយងេឃញមនដក់េភសជជៈ ែដលេនកនុងេនះ េយងេឃញមនដូចជរស 
មនែកវទឹក មនទឹករកូចជេដម ែដលេយងេឃញមនទឹករកូចពណ៌ៃបតងេនកនុងែកវមួយ 
េហយមនដបធំៗចំនួនបួន ែដលដបេនះគឺជដបរស ក៏មនដបទឹករកូចផង 
េហយនិងដបេភសជជៈេផសងៗេទៀត ដូចជ Sprite Fanta កូកកូឡជេដម 
អញច ឹងពួកេគេហេភសជជៈទងំអស់ មនទងំរសេបៀរ មនទងំទឹករកូច េរពះេពលខលះអនកខលះ 
គត់អត់េចះញុរំសេបៀរេទ ដូេចនះគត់ញុទឹំករកូច េហយេនេលថសេនះ 
គឺេយងេឃញមនែកវចំនួនមួយចំនួន គឺបនន័យថពួកេគនឹងញុរំសេបៀរ ឬក៏ទឹករកូចទងំេនះ 
េដយចក់ចូលេទកនុងែកវ អញច ឹងពួកេគមិនញុទំងំដប ឬទងំកំបុ៉ងេនះេទ 
គឺេគចក់ចូលេទកនុងែកវេដមបីែចកគន ញុ ំចំែណកឯថសទីពីរ េយងេឃញមនចំណីអហរ 
ដូចជបយ ដូចជមហូប នំប៉វជេដម អញច ឹងេនកនុងេនះ េយងេឃញមនចនេគមមួយ 
ែដលកំពុងែតដក់បយ កំពុងែតេកដ ហុយៗ អញច ឹងបនន័យថបយេនះេទបែតឆអិន 
ដូេចនះេហយេទបវេនេកដ ហុយៗ ចំែណកឯេនែកបរចនបយ គឺេយងេឃញមនចនមហូបចំនួនមួយ 
អញច ឹងបនន័យថមហូបេនះគឺទុកញុជំមួយនឹងបយ េហយេនែកបរេនះគឺមនចនសុ៊បចំនួនមួយ 
អញច ឹងេគកុមម៉ង់បយ កុមម៉ង់មហូប និងមនកុមម៉ង់ទឹកសុ៊បផងែដរេដមបីញុ ំេហយមហូបអហររបស់េគ 
ែដលេនេលថសេនះ គឺកំពុងែតេកដ  បនន័យថមនែផសងហុយេចញ អញច ឹងមហូបអហរទងំេនះ 
គឺេទបែតឆអិន ដូេចនះេហយេទបវហុយែផសង បនន័យថេកដ ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ បនទ ប់ពីពួកេគបនទទួលនូវេភសជជៈ 
ជមួយនឹងចំណីអហររចួរល់េហយ ពួកេគបនជដក់េភសជជៈ 
និងចំណីអហរទងំេនះេនេលតុមួយ ែដលេនចំកណដ លៃនបនទប់ 
េហយពួកេគក៏បនអងគុយេទេលសឡុងេរៀងៗខលួន អញច ឹងសឡុងចំនួនពីរ 
ដូេចនះគន េគមនចំនួនបួននក់ អញច ឹងពួកេគែបងែចកគន  សឡុងមួយគឺអងគុយមន ក់ 
េហយសឡុងមួយេទៀតគឺអងគុយចំនួនពីរនក់ អញច ឹងពួកេគែបងែចកគន ពីរនក់អងគុយសឡុងមួយ 
ពីរនក់អងគុយសឡុងមួយ ចំែណកឯចំណីអហររបស់ពួកេគគឺដក់េនេលតុ 
អញច ឹងេពលពួកេគេរចៀង ពួកេគអចញុបំេណដ រ េរចៀងបេណដ របន េនកនុងបនទប់ខរ៉អូេខរបស់េគ 
េដយេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ មននរពីីរនក់កំពុងែតអងគុយេមល 
ចំែណកឯនរមីន ក់ែដលពក់អវេលឿង គត់បនមកចុចបញជ េទេលទូរទសសន៍ 
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េដមបីកំណត់បទចេរមៀងែដលេគចង់េរចៀង េដយេយងេឃញៃដមខ ងគត់កន់េតេឡ 
ឬក៏របដប់បញជ  ចំែណកឯៃដមខ ងេទៀត គត់កំពុងែតកន់កបលេមរកូេដមបីេរចៀង 
អញច ឹងគត់សមលឹងេទេមលទូរទសសន៍ េហយគត់យកេតេឡ ឬក៏របដប់បញជ េនះ 
ចុចេទេលទូរទសសន៍េដមបីកំណត់បទចេរមៀង ចំែណកឯេនេលសឡុងវញិ េយងេឃញនរមីន ក់ 
ែដលពក់អវពណ៌សវ យៃដខល ីគត់កំពុងែតអងគុយ 
ែដលដក់េសៀវេភបទចេរមៀងេនេលេជងរបស់គត់ 
អញច ឹងគត់ដក់េសៀវេភបទចេរមៀងេនេលេជងរបស់គត់ 
េហយៃដមខ ងគត់កន់កបលេមរកូេដមបីេរចៀង អញច ឹងពួកេគកំពុងែតេរចៀងចេរមៀង 
ែដលពួកេគចូលចិតត េនកនុងបនទប់ខរ៉អូេខមួយេនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីពួកេគេរចៀងបនបុ៉នម នបទរចួរល់មក ពួកេគក៏បនេបកេសៀវេភចំណងេជងបទចេរមៀង 
េដមបីេរជសេរ សចេរមៀង អញច ឹងជទូេទេនកនុងបនទប់ខរ៉អូេខ 
គឺេយងែតងែតមននូវេសៀវេភមួយកបល េដមបីឲយេយងេរជសេរ សថ េយងចង់េរចៀងបទមួយណ 
ឬក៏េរចៀងបទរបស់អនកណ អញច ឹងេយងអចេបកេសៀវេភ 
ែដលេនកនុងបនទប់ែដលេគដក់ឲយរសប់េនះ េដមបីេរជសេរ សចំណងេជងបទចេរមៀង 
េហយេនេពលែដលេយងេរជសេរ សរចួ េយងរគន់ែតយករបដប់បញជ  
មកចុចតមេលខេរៀងេនកនុងេសៀវេភេនះ េនះេយងនឹងអចេរចៀងបទែដលេយងេពញចិតតបន 
ឧទហរណ៍ថរបសិនេបេយងេពញចិតតេរចៀងនូវបទទីេលខេរៀងទី ៦ អញច ឹងេយងរគន់ែតចុចេលខ 
៦ េទេលទូរទសសន៍ េដយេយងេរបរបដប់បញជ ចុចេលខ ៦ េទេលទូរទសសន៍ 
េនះទូរទសសន៍នឹងេចញ នឹងចក់នូវបទែដលេយងចង់េរចៀងេនះជក់មិនខន 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងេរជសេរ សរចួរល់ េយងអចេរចៀងបទែដលេយងចង់េរចៀងេនះបន 
េដយងយរសួលបំផុត អញច ឹងបនន័យថងយរសួល គឺេយងមិនចបំច់េទរកអនកណេផសង 
ឬក៏មិនបច់េទពឹងអនកបេរម េដមបីឲយជួយបដូរេនះេទ េយងរគន់ែតេរបរបដប់បញជ  ឬក៏េតេឡ 
ចុចេលខេរៀងនូវបទចេរមៀង ែដលេយងេពញចិតតេនះ វជករេរសចែតមដង។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ បនទ ប់ពីេគបនេរជសេរ សបទចេរមៀងរចួរល់េហយ 
េយងេឃញនរមីន ក់ែដលពក់អវពណ៌េលឿង គត់កំពុងែតឈរេរចៀង អញច ឹងពួកេគ 
ពួកេគកំពុងែតេរចៀងេនកនុងបនទប់ខរ៉អូេខ េដយនរបីីមន កេ់ផសងេទៀតកំពុងែតអងគុយេមល 
និងញុចំំណីអហរ ចំែណកឯនរែីដលពក់អវពណ៌េលឿង គត់ឈរេនែកបរទូរទសសន៍ 
េដយៃដមខ ងរបស់គត់កន់កបលេមរកូ េហយៃដមខ ងេទៀតរបស់គត់ គឺេលកៃដេឡង 
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េដមបីេធវកយវកិរ អញច ឹងគត់កំពុងែតឈរេរចៀងនូវបទចេរមៀង 
ែដលគត់បនេរជសេរ សអមបញ់មិញ េដយេយងេឃញេនកនុងទូរទសសន៍ 
គឺមនអកសរចេរមៀងជេរចន ែដលេយងេហថខរ៉អូេខ អញច ឹងនរពីីរនក់ 
ែដលអងគុយេនសឡុងមួយេនះ គត់កំពុងែតអងគុយបេណដ រ ញុចំំណីអហរ 
និងញុេំភសជជៈបេណដ រ េដយែភនករបស់ពួកេគកំពុងែតសមលឹងមកទូរទសសន៍ េដមបីេមលរូបភព 
ឬក៏េមលវេីដអូចេរមៀង ចំែណកឯនរពីក់អវពណ៌សវ យ នរែីដលពក់អវពណ៌សវ យ 
គត់កំពុងែតកន់ែកវេភសជជៈញុដូំចគន  េហយគត់ក៏កំពុងែតេមលមិតតភកតិរបស់គត់េរចៀងដូចគន  
ដូចេទនឹងនរ[ីែដល]ពីរនក់េនះែដរ េហយចំែណកឯេសៀវេភែដលចំណងេជងបទចេរមៀង 
ពួកេគបនទុកេនេលតុ អញច ឹងបនទ ប់ពីេគេរជសេរ សរចួ េគទុកេសៀវេភេនេលតុេដមបីឲយអនកដៃទ 
អចយកេសៀវេភេនះេដមបីេរជសេរ សបទចេរមៀងេរចៀងផងែដរ 
អញច ឹងេយងេឃញថេនកនុងរូបភពេនះ គឺពួកេគកំពុងែតេរចៀងបេណដ រ ញុចំំណីអហរបេណដ រ 
និងញុេំភសជជៈបេណដ រ េដយេយងេឃញេភសជជៈេនេលតុរបស់ពួកេគចំនួនមួយថស 
េហយនិងចំណីអហរេនេលតុរបស់េគចំនួនមួយថសេផសងេទៀត អញច ឹងពួកេគញុបំេណដ រ 
និងេរចៀងបេណដ រយ៉ងសបបយរកីរយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតចូលដល់រូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីពួកេគេរចៀងបនបនតិចេរកយមក ពួកេគទងំអស់គន បនកុមម៉ង់នូវនំេខក 
ឬក៏នំខួបកំេណ តចំនួនមួយមក េរពះថៃថងេនះគឺជៃថងខួបកំេណ តរបស់មិតតភកតិេគ 
ដូេចនះេហយេទបពួកេគមកេរចៀងខរ៉អូេខ េហយេគបនកុមម៉ង់េហនូវនំខួបកំេណ តចំនួនមួយ 
ែដលេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថមនអនកបេរមមន ក់ គត់បនកន់នំខួបកំេណ តមួយ 
េដរចូលមកខងកនុង េដយេនកនុង េនេលនំខួបកំេណ តេនះ គឺមនេទៀនចំនួនពីរេដម 
ែដលេទៀនេនះគឺជេលខ េយងេឃញេលខ ២៣ អញច ឹងបនន័យថ 
ៃថងេនះគឺជខួបកំេណ តគរមប់ខួបអយុ ២៣ ឆន  ំរបស់មិតតភកតិរបស់េគែដលមនពក់អវពណ៌សវ យ 
អញច ឹងេយងេឃញនរពីក់អវេលឿងេនះ គត់កំពុងែតឈរកន់កបលេមរកូ 
េហយេហឲយអនកបេរមចូលមកខងកនុង ចំែណកឯនរពីីរនក់េផសងេទៀត េយងេឃញថ 
រូបភពគត់គឺដូចជភញ ក់េផអលយ៉ងខល ងំ េដយសរែតេឃញមននំខួបកំេណ ត 
ចូលមកកនុងបនទប់របស់គត់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺពួកេគេហនំខួបកំេណ ត 
េដមបីមកអបអរសទរៃថងខួបកំេណ តរបស់មិតតភកតិរបស់េគ េដយគរមប់ខួបអយុ ២៣ ឆន ។ំ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីអនកបេរមយកនំខួបកំេណ តចូលមកដល់កនុងបនទប់ខរ៉អូេខេហយ 
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អញច ឹងនរែីដលពក់អវពណ៌សៃដខល ីសំពត់ខលីពណ៌ស គត់បនយកនំេនះពីអនកបេរមមកកន់ 
រចួេហយគត់ក៏បនេលកេទែកបរនឹងនរែីដលពក់អវពណ៌សវ យេនះ 
អញច ឹងជទូេទេយងរតូវផលុពំនលត់េទៀត េរពះថអមបញ់មិញនំខួបកំេណ តយកមក 
គឺមនដុតេទៀនចំនួនពីរ អញច ឹងមច ស់ខួបកំេណ តរតូវែតេធវករផសង ឬក៏ប៉ង អញច ឹងគត់អចប៉ង 
ឬក៏ផសងនូវបំណងរបថន មួយចំនួន េដមបីឲយកល យជករពិត បនទ ប់មកគត់រតូវផលុ ំេទៀនពនលត់ 
េដមបីជករបញច ប់ េហយកត់នំែចកគន  អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ 
នរែីដលពក់អវពណ៌សវ យ គត់ផលុ ំពនលត់េទៀន 
អញច ឹងបនន័យថគត់បនផសងបំណងរបថន រចួរល់េហយ ដូេចនះគត់ក៏ផលុ ំពនលត់េទៀន 
េដយេយងេឃញមិតតភកតិរបស់គត់ពីរនក់េផសងេទៀតកំពុងែតឈរទះៃដេដមបីអបអរសទរ 
អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលមច ស់ខួបកំេណ តផលុ ំពនលត់េទៀន េយងែដលជេភញៀវ ឬក៏អនកចូលរមួ 
រតូវែតទះៃដអបអរសទរ នូវៃថងខួបកំេណ តរបស់េគ អញច ឹងៃថងេនះគឺជៃថងខួបកំេណ តអយុ ២៣ 
ឆន រំបស់នរមីន ក់ែដលពក់អវពណ៌សវ យ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីពួកេគបនផលុ ំេទៀនពនលត់រចួរល់េហយ មិតតភកតិទងំបីនក់របស់នរពីក់អវពណ៌សវ យ 
បនសំណូមពរឲយនរពីក់អវពណ៌សវ យេឡងេរចៀងចេរមៀងចំនួនមួយបទ 
អញច ឹងពួកេគបនសំណូមពរឲយនរែីដលពក់អវពណ៌សវ យេឡងេរចៀង 
ដូេចនះេហយនរែីដលពក់អវពណ៌សវ យ ក៏បនេឡងេរចៀងចេរមៀងមួយបទ 
េដមបីតមសំណូមពររបស់មិតតភកតិរបស់េគ េដយេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ 
នរែីដលពក់អវពណ៌សវ យេនះ គត់កំពុងែតឈរេនខងមុខទូរទសសន៍ 
េហយគត់ក៏បនកន់កបលេមរកូេនៃដមខ ងរបស់គត់ េដយគត់កន់បេណដ រ េរចៀងបេណដ រ 
និងេមលេទដល់ទូរទសសន៍បេណដ រ ចំែណកឯមិតតភកតបីិនក់ដៃទេទៀត 
គឺគត់កំពុងែតអងគុយេនេលសឡុង េដយេយងេឃញមននរមីន ក់ ែដលេសលៀកសំពត់ស 
និងអវពណ៌ស គត់កំពុងែតញុនំំេខក ឬក៏នំខួបកំេណ ត 
ែដលនរពីក់អវពណ៌សវ យបនកត់អមបញ់មិញ ចំែណកឯនរែីដលេសលៀកសំពត់ពណ៌េខៀវ 
គឺគត់កំពុងែតញុបំយ េហយចំែណកឯនរែីដលេសលៀកេខពណ៌ស គឺគត់កំពុងែតញុេំភសជជៈ 
អញច ឹងគត់កំពុងែតកន់ដបេភសជជៈេដមបីញុ ំេហយៃដមខ ងរបស់គត់កន់កបលេមរកូ 
េហយៃដមខ ងគត់កន់ដបេភសជជៈ អញច ឹងគត់អងគុយេមលនូវនរែីដលពក់អវសវ យ 
ឈរេរចៀងខរ៉អូេខ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញេនេលតុ 
េនេលតុគឺចំណីអហររបស់ពួកេគចំនួនពីរថសគឺេនដែដល បនន័យថេគញុមំិនទន់អស់េនះេទ 
បុ៉ែនតេនេលេនះគឺែថមមននំខួបកំេណ តចំនួនមួយេទៀតផងែដរ 
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អញច ឹងនំខួបកំេណ តែដលេគផលុ ំអមបញ់មិញ គឺេគកត់ែចកគន ញុ ំ
ដូេចនះេហយេយងេឃញនំខួបកំេណ តេនេលតុេនះ មិនមនរងមូលេទៀតេទ 
គឺមនរូបរងអស់មួយដំុ បនន័យថេគដកេចញអស់មួយដំុ ដូេចនះេហយេយងេឃញមនរូបកញឆត 
ឬក៏ឆក ឆកអស់មួយដំុ េរពះថនរែីដលពក់អវពណ៌សវ យ គត់បនកត់នំមួយដំុ 
េហយែបងែចកេចញជបីសរមប់មិតតភកតរិបស់េគទងំបីនក់។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញថ េនកនុងខរ៉អូេខមួយចំនួន 
េនេពលែដលេយងេរចៀងគឺអត់មនអនកបេរមេនកនុងបនទប់េនះេទ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងចង់េហ order ឬក៏ចង់េហមហូបបែនថម ឬក៏កុមម៉ង់មហូបបែនថម 
ឬក៏កុមម៉ង់េភសជជៈបែនថម អញច ឹងេយងអចមនបូ៊តុងមួយសរមប់ចុចេហអនកបេរម 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ បនទប់របស់ពួកេគអត់មនអនកបេរមេនខងកនុងេនះេទ 
ដូេចនះគឺេគមនរគប់ចុច ឬក៏បូ៊តុងមួយ េដមបីចុចេហអនកបេរមឲយមក 
អញច ឹងេយងេឃញពួកេគកំពុងែតចុចបូ៊តុងេដមបីេហអនកបេរម េដយបូ៊តុងេហអនកបេរមេនះ 
គឺេនេលតុ េហយបូ៊តុងេនះគឺមនរងរជុង ែដលមនដំុមូលមួយេនចំកណដ លេនខងេល 
េដយដំុមូលេនះមនពណ៌ទឹករកូច អញច ឹងេនែកបរបូ៊តុងេនះគឺមនែកវទឹករកូចមួយែកវ 
អញច ឹងបនន័យថដំុចុចេហអនកបេរមេនះ ឬក៏បូ៊តុងចុចេហអនកបេរម 
គឺេនេលតុចំកណដ លរបស់ពួកេគែតមដង អញច ឹងេនេពលែដលពួកេគរតូវករអនកបេរម 
ឬក៏រតូវករេហមហូបបែនថម ឬក៏រតូវករេហេភសជជៈបែនថម 
ពួកេគពំុចបំច់េទេហអនកបេរមេនខងេរកេនះេទ េដយេគរគន់ែតចុចបូ៊តុង 
ឬក៏ចុចរគប់ចុចេហអនកបេរម េនះអនកបេរមនឹងចូលមកេដយខលួនឯងែតមដង 
េរពះេនេពលែដលេយងចុចបូ៊តុង ឬក៏រគប់ចុចេនះ គឺនឹងមនសំេឡងមួយេរទ៍េទខងេរក 
ែដលឮដល់អនកបេរម ដូេចនះអនកបេរមនឹងដឹងថ េយងរតូវករអវីជក់ជពំុខន 
អញច ឹងេនេពលែដលអនកបេរមឮ េគនឹងចូលមកសួរេយង េដមបីឲយចបស់ថ េតេយងចង់បនអវី។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីេគចុចរគប់ចុចេហអនកបេរមរចួរល់េហយ េពលេនះអនកបេរមក៏មកដល់ 
បនទ ប់មកេគបនសួរេទកន់អនកទងំបួន ឬក៏នរទីងំបួនអនកេនះថរតូវករអវីបែនថម 
អញច ឹងពួកេគទងំបួននក់បនេហេភសជជៈបែនថម ដូេចនះេហយេនកនុងរូបភពទី ១៣ េនះ 
គឺេយងេឃញអនកបេរម គត់កន់េភសជជៈចំនួនមួយថសចូល 
អញច ឹងគត់កន់េភសជជៈចំនួនមួយថសែថមេទៀតចូល េដយេយងេឃញេនកនុងថស 
ែដលអនកបេរមកំពុងែតកន់េនះ គឺមនដបចំនួនបី និងមនែកវទឹករកូចចំនួនមួយ 
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អញច ឹងគត់បនេហបែនថម េរពះថគត់មិនទន់ចង់េទរតលប់េទផទះេទ 
ដូេចនះគត់ចង់ញុអីំបនតេទៀតជមួយមិតតភកត ិអញច ឹងគត់បនេហេភសជជៈបែនថម 
អញច ឹងនរទីងំបួននក់េនះ េរកយេពលែដលេឃញអនកបេរមគត់កន់េភសជជៈចូលមកដល់ 
ពួកេគទងំបួននក់គឺមនអរមមណ៍េរតកអរយ៉ងខល ងំ 
េដយសរែតរបែហលជពួកេគបនញុេំភសជជៈេនកនុងបនទប់េនះអស់េហយ 
ដូេចនះពួកេគរតូវករេភសជជៈបែនថម 
អញច ឹងេរកយេពលែដលអនកបេរមគត់កន់េភសជជៈចូលមកដល់កនុងបនទប់របស់គត់េហយ 
អនកទងំបនួនក់គត់បនេរតកអរជខល ងំ េរពះថគត់អចេនបនតេទៀតរហូតដល់េភសជជៈគត់អស់ 
អញច ឹងគត់នឹងេនបនតេនកនុងបនទប់េនះរហូតដល់គត់ញុេំភសជជៈអស់។  
 
បនទ ប់មករូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ បនទ ប់ពីពួកេគេរចៀងអស់ចិតតេហយ 
ពួកេគក៏បនបញច ប់ករេរចៀង អញច ឹងពួកេគបញច ប់ករេរចៀង 
េហយពួកេគក៏បនេដរេចញពីកនុងបនទប់ខរ៉អូេខេនះ េដយពួកេគបនេដរេចញ 
ែតពួកេគមិនយកអីវ៉ន់េចញេទេនះេទ អញច ឹងបនន័យថថសេភសជជៈ និងថសចំណីអហរ 
គឺេនកនុងេនះទងំអស់ ក៏បុ៉ែនតចំេពះេភសជជៈនិងចំណីអហរ គឺពួកេគញុអំស់េហយ 
បនន័យថពួកេគញុមំិនមនសល់អវីេទៀតេនះេទ គឺេនសល់ែតដប និងេនសល់ែតចនែតបុ៉េណណ ះ 
ចំែណកឯចំណីអហរ ដូចជបយ ដូចជសុ៊ប គឺពួកេគញុអំស់េហយ 
េហយេនេលតុេនះគឺេយងេឃញមននំេខកចំនួនកនលះដំុ 
អញច ឹងបនន័យថេគញុនំំេខកអស់ពក់កណដ ល ចំែណកេនសល់ពក់កណដ លេទៀត 
គឺេគទុកេនកនុងេន េនេលតុ េដយេគមិនបនយកនំេខកេនះេទផទះេនះេទ 
អញច ឹងពួកេគបញច ប់ករេរចៀងរបស់ពួកេគ េហយេដរេចញពីកនុងបនទប់ខរ៉អូេខ េដមបីរតលប់េទផទះ 
េដយេយងេឃញនរពីក់អវសវ យ គត់ជអនកេដរខងមុខ នរពីក់អវេលឿង គត់េដរបនទ ប់ 
បនទ ប់មកនរពីក់អវពណ៌ស សំពត់ពណ៌ស េដរេនេលខេរៀងទីបី 
ចំែណកឯនរែីដលពក់អវពណ៌ស សំពត់ពណ៌េខៀវ និងមនពក់ែវន៉ត គឺគត់េដរេរកយេគ 
ឬក៏េដរេនេលខេរៀងទីបួន អញច ឹងពួកេគបនេដរេចញពីបនទប់ខរ៉អូេខ 
េដយទឹកចិតតសបបយរកីរយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ គឺជរូបភពែដលនិយយអំពីករលគន  
អញច ឹងបនទ ប់ពីពួកេគបញច ប់ករេរចៀងខរ៉អូេខេនកនុងបនទប់ខរ៉អូេខរចួរល់េហយ 
ពួកេគក៏បនេដរេចញពីផសរទំេនបេនះ អញច ឹងពួកេគបនេដរេចញពីផសរទំេនប 
េហយេនខងមុខផសរទំេនបពួកេគក៏បនេលកៃដលគន  េដមបីេទផទះេរៀងៗខលួន 
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អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ ពួកេគបនែបកផលូវគន ជបួន បនន័យថនរពីក់អវពណ៌េលឿង 
គត់េដរមកខងេឆវង នរពីក់អវពណ៌សវយ គត់េដរេទខងសដ  ំេហយនរែីដលពក់អវពណ៌ស 
សំពត់ស គត់េដរេទខងមុខ ចំែណកឯនរពីក់អវពណ៌ស សំពត់េខៀវ គឺគត់េនឈរេនេឡយ 
េហយគត់មិនទន់េដរេទ បុ៉ែនតពួកេគទងំអស់គន គឺេដរបេណដ រ និងងកេរកយបេណដ រ 
េហយេលកៃដលគន េទវញិេទមក េដមបីជសញញ ថពួកេគរតលប់េទផទះវញិេហយ 
បនទ ប់ពីពួកេគមកេរចៀងខរ៉អូេខេនកនុងៃថងខួបកំេណ តរបស់មិតតភកតិរបស់េគ 
ែដលមិតតភកតិរបស់េគខួបកំេណ តគរមប់ខួបអយុ ២៣ ឆន ។ំ 


