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សួសដ ីេនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករជិះម៉ូតូឌុប។ 
អញច ឹងជទូេទមេធយបយេធវដំេណ រគឺមនេរចន េនកនុងរបេទសកមពុជេយង 
េដយសរែតរបេទសកមពុជគឺជរបេទសមួយ ែដលកំពុងែតអភិវឌឍ អញច ឹងមេធយបយេធវដំេណ រ 
គឺេពលខលះរបជជន គឺអត់មនមេធយបយេធវដំេណ រផទ ល់ខលួនេនះេទ 
ដូចថ[...]គត់ចង់េទណមកណ អញច ឹងគត់ជិះឡន ឬក៏ជិះតក់សីុ ជិះឡនរកុង 
ឬក៏ជិះម៉ូតូឌុបជេដម។ អញច ឹងមេធយបយេធវដំេណ រមនដូចជឡន មនដូចជឡនរកុង 
មនដូចជម៉ូតូ មនដូចជកង់ មនដូចជរថេភលង និងមនដូចជម៉ូតូឌុប។ អញច ឹងេពលខលះ 
របសិនេបគត់រតូវេទណែដលជិតលមម មិនសូវឆង យេពក េហយគត់អត់មនឡន 
ឬក៏អត់មនម៉ូតូផទ ល់ខលួន គត់អចជិះម៉ូតូឌុបេទបន អញច ឹងម៉ូតូឌុប គឺេនតមផលូវ គឺមនេរចន 
េយងអចេឃញម៉ូតូឌុបេរចនេនតមផលូវេនកនុងរបេទសកមពុជ។ 
 
ែដលឥឡូវេនះ េយងមកេមលរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនរសតីមន ក់ ឬក៏នរមីន ក់ 
ែដលេមលេទវយ័គត់របែហលជៃមភរបឆំន  ំែដលរសតីមន ក់េនះ គត់ពក់ឯកសណឋ នជអនកេធវករ 
េដយេយងេឃញគត់ពក់អវៃដែវងពណ៌េខៀវ េហយេសលៀកសំពត់រតឹមជងគង់ 
េហយពណ៌េរៀងរបេផះបនតិច។ អញច ឹងរសតីមន ក់េនះគត់មនសក់រតឹមសម  ែដលគត់កត់សក់រតឹមសម  
េហយេនៃដខងសដ រំបស់គត់ េយងេឃញគត់មនយួរកបូបមួយពណ៌ស 
អញច ឹងគត់មនយួរកបូបធំមួយពណ៌ស ែដលគត់ដក់េនេលសម  េយងេឃញគត់ដក់េនេលសម  
ក៏បុ៉ែនតៃដសដ រំបស់គត់ គឺកន់កបូបគត់យ៉ងជប់ គឺគត់កន់កបូបគត់យ៉ងជប់ 
េដយគត់ខល ចកបូបគត់រជុះពីសម របស់គត់។ េរពះថរបសិនេប 
េបេទះជគត់សព យកបូបេនះេននឹងសម ក៏េដយ ក៏វអចនឹងរអិលធល ក់ែដរ របសិនវអត់ 
េបេយងអត់កន់វេនះេទ េរពះថេនេពលែដលេយងេដរ កបូបនឹងេយល 
អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់ទប់ ឬក៏អត់កន់វេទ កបូបអចធល ក់ពីសម របស់េយងបន 
ចំែណកឯៃដេឆវងរបស់នរមីន ក់េនះ គឺគត់ពក់នឡិកៃដ អញច ឹងនឡិក គត់ពក់េននឹងៃដ 
សរមប់េមលេម៉ង ែដលនឡិក ជទូេទ គឺមននឡិករបេភទជេលតេលខ េយងេហថ 
នឡិកអូតូម៉ទិច និងមួយេទៀតគឺជនឡិកមនរទនិច 
អញច ឹងេពលខលះេយងអចពក់ជនឡិកេលតេលខ ឬក៏ពក់ជនឡិកមនរទនិចជេដម។ 
អញច ឹងនឡិក េយងជទូេទ េយងពក់ៃដេឆវង េដមបីេមលេម៉ង។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
នរមីន ក់េនះគត់កំពុងែតេមលេម៉ងេនេលនឡិកៃដរបស់គត់ 
េដយគត់របែហលជរបញប់យ៉ងខល ងំ េដយេយងេឃញគត់េធវទឹកមុខរបញប់ 
េហយមនអរមមណ៍ថជិតដល់េម៉ង ឬក៏គត់ជិតដល់េម៉ងណត់អវីមួយ 
ឬក៏គត់ណត់ជួបជមួយមិតតភកត ិឬក៏ជួបជមួយនឹង ៃដគូករងររបស់គត់ 
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ក៏បុ៉ែនតេដយសរែតេកៀកេម៉ងេពក ដូេចនះេយងេឃញអកបបកិរយិរបស់គត់ 
ឬក៏កយវកិររបស់គត់មនលកខណៈរបញប់ េដយេយងេឃញគត់េដរបេណដ រ 
និងេមលនឡិកបេណដ រ េដយទឹកមុខរបញប់របញល់យ៉ងខល ងំ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ នរមីន ក់េនះ 
គត់របែហលជរស់េនកនុងទីរកុង េរពះថេយងេឃញមនឡនជេរចនេនតមផលូវ 
កំពុងែតេបកបរេនតមផលូវ ក៏បុ៉ែនតឡនទងំអស់េនះគឺមិនបនេទេលឿនេនះេទ 
គឺេទមុខអត់េលឿនេនះេទ េដយសរែតវសទះផលូវយ៉ងខល ងំ។ អញច ឹងេនេលចំេហៀងផលូវមខ ង 
េនេលចំេហៀងផលូវមខ ង េយងេឃញរសេមលរបស់នរមីន ក់េនះ េដយសរែតេយងេមលពីចមង យ 
ដូេចនះេយងេឃញរូបនរមីន ក់េនះគឺមនពណ៌េខម  អញច ឹងេយងេឃញគត់កំពុងែតសព យកបូប 
េហយរត់បេណដ រ អញច ឹងៃដគត់មខ ងគត់កន់កបូបសព យេននឹងសម  
េហយគត់កំពុងែតរត់បេណដ រេដយអករៈរបញប់ េរពះថគត់ជិះឡនអត់េកតេទ 
ឬក៏គត់ជិះរថយនត ឬក៏គត់ជិះតក់សីុអត់បន េរពះថសទះផលូវខល ងំេពក 
អញច ឹងឡនេទមុខអត់រចួេនះេទ អញច ឹងេដមបីឲយទន់េម៉ង េរពះគត់កំពុងែតរបញប់ 
ដូេចនះគត់រតូវែតរត់ឲយេលឿនេទមុខ របសិនេបគត់ចឡំន គឺវអចយូរ អញច ឹងវអចយូរ 
អញច ឹងអចេធវឲយគត់ខកេម៉ងបន គត់អត់អចណត់ជួបេគបនទន់េពល 
អញច ឹងគត់រតូវែតរត់េនេលផលូវវញិ គត់អត់ជិះឡន ឬក៏អត់ជិះតក់សីុេនះេទ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ បនទ ប់ពីនរមីន ក់េនះ 
គត់រត់បនមួយសនទុះេរកយមក គត់ក៏មកដល់េរងមួយ អញច ឹងគត់ឈរេនខងមុខេរងមួយ 
េដយគត់ ៃដខងសដ រំបស់គត់ គត់សព យកបូប េហយៃដខងសដ រំបស់គត់ 
គឺទប់កបូបគត់យ៉ងជប់ េដយគត់កំពុងែតឈរេទកនុងសមលឹងេរងមួយ ែដលេនកនុងេរងេនះ 
េយងេឃញមនដំបូល បុ៉ែនតអត់មនជញជ ងំេនះេទ អញច ឹងេរងេនះគឺជេរងម៉ូតូឌុប 
េដយេយងេឃញមនម៉ូតូចំនួនពីរេរគឿងេនខងេរកមេរងេនះ េហយមនបុរសមន ក់ 
ែដលជមច ស់ម៉ូតូ កំពុងែតឈរែផអកម៉ូតូរបស់គត់ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះគត់ពក់អវៃដខល ី
េខេជងែវងពណ៌ស េហយគត់ ម៉ូតូរបស់គត់គឺមនពណ៌ទឹករកូច។ 
អញច ឹងម៉ូតូរបស់គត់គឺមនកង់ពីរ េហយមនមួកករពរេនេលេនះផងែដរ 
អញច ឹងគត់គឺជអនករត់ម៉ូតូឌុប េដយនរមីន ក់េនះគត់មនអករៈរបញប់ េដយសរែតសទះផលូវ 
ជិះឡនអត់េកត អញច ឹងគត់រត់ េនេពលែដលគត់រត់បនមួយែភលតមក 
គឺគត់បនមកដល់កែនលងម៉ូតូឌុបមួយែដលមនេរង មនដំបូលពណ៌ផក ឈូក េហយមនបុរសមន ក់ 
គត់កំពុងែតឈរែផអកម៉ូតូេដមបីរង់ចមំ៉ូយ ឬក៏រង់ចអំតិថិជនរបស់គត់។ អញច ឹងនរមីន ក់េនះ 
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គត់ក៏បនឈប់េនរតង់េរងេនះ េហយសមលឹងេទេមលម៉ូតូឌុប 
ែដលមនបុរសមន ក់េនះកំពុងែតឈរផងែដរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីមកដល់េរងកែនលងម៉ូតូឌុបរចួរល់េហយ នរមីន ក់េនះ 
គត់ក៏បនចូលេទនិយយជមួយនឹងបុរសែដលពក់អវសៃដខល ីែដលជមច ស់ម៉ូតូេនះ 
អញច ឹងរបែហលជគត់អចកំពុងែតនិយយអំពីករេធវដំេណ រេទកែនលងេផសងេទៀត 
ឬក៏អចនិយយអំពីៃថលឈនួលេធវដំេណ រ េរពះថបុរសមន ក់េនះគត់គឺជអនករត់ម៉ូតូឌុប 
អញច ឹងមុនេពលែដលេទណមកណ គឺេយង េនេពលែដលេយងចង់ជិះម៉ូតូឌុប 
េយងរតូវែតសួរមច ស់ម៉ូតូសិន ថេតគត់េទកែនលងេនះ គត់យកតៃមលបុ៉នម ន េដមបីេយងតៃថល។ 
អញច ឹងនរមីន ក់េនះគត់កំពុងែតតៃថល េដយេយងេឃញៃដសដ រំបស់គត់ 
គឺកន់កបូបយ៉ងជប់ដែដល ចំែណកៃដេឆវងកំពុងែតចងអុល អញច ឹងនរមីន ក់េនះ 
គត់និយយបេណដ រ គត់ចងអុលបេណដ រ បនន័យថគត់កំពុងែតរបប់ទិសេដែដលគត់ចង់េទ 
េទដល់មច ស់ម៉ូតូ។ អញច ឹងគត់ចង់ដឹងថ េតម៉ូតូឌុបេនះ ឬក៏មច ស់ម៉ូតូេនះ 
គត់សគ ល់ទីតងំេនះែដរឬេទ េហយពីកែនលងេនះេទដល់ទីតងំឬក៏េគលេដរបស់គត់ 
េតម៉ូតូឌុបេនះ គត់យកបុ៉នម ន គត់យកតៃមលបុ៉នម ន អញច ឹងនរមីន ក់េនះគត់ក៏បននិយយបេណដ រ 
ចងអុលបេណដ រ េធវកយវកិរបេណដ រ េទកន់បុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូ ចំែណកឯបុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូ 
គត់ឈរឱបៃដ អញច ឹងេយងេឃញគត់ឈរឱបៃដរបស់គត់ េហយគត់កំពុងែតេធវមុខសញជ ឹងគិត 
អញច ឹងគត់កំពុងែតគិត ថេតគត់គួរែតយកតៃមលបុ៉នម ន េដមបីស័កតិសមនឹងរបែវង ឬក៏ចមង យ 
ែដលគត់នឹងជិះេទេគលេដរបស់នរមីន ក់េនះ។ អញច ឹងគត់សដ ប់បេណដ រ គត់គិតបេណដ រ 
េដមបីយកតៃមលមួយែដលស័កតិសម មិនៃថលេពក េហយក៏មិនេថកេពកផងែដរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ បនទ ប់ពីនរមីន ក់េនះ 
គត់បនេរៀបរប់អំពីេគលេដែដលគត់រតូវេទរចួេហយ េរៀបរប់អំពីេគលេដែដលគត់រតូវេទ 
របប់េទដល់បុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូេនះរចួរល់េហយ បុរសមច ស់ម៉ូតូក៏បនគិតមួយសនទុះ 
បនទ ប់មកគត់ក៏បននិយយអំពីតៃមលែដលគត់នឹងយក េដមបីកនុងករេធវដំេណ រេទ អញច ឹងេពលេនះ 
នរមីន ក់េនះ គត់ក៏បនយល់រពមជមួយនឹងតៃមល េហយបុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូ 
គត់ក៏បនយល់រពមជូននរេីនះេទផងែដរ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៥ េនះ 
េយងេឃញពួកេគទងំពីរអនកគឺមនទឹកមុខសបបយរកីរយ េដយសរែតនរមីន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតរបញប់ េហយសទះផលូវ ដូេចនះគត់ជិះឡនអត់េកត អញច ឹងគត់ក៏បនមករកម៉ូតូឌុប 
េដមបីេទឲយបនេលឿន េរពះម៉ូតូឌុបតូច ម៉ូតូតូច អញច ឹងងយរសួលជិះជងឡន 
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េហយបុរសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតរង់ចអំតិថិជនេដមបីជិះម៉ូតូឌុបរបស់គត់ 
អញច ឹងេនេពលែដលអតិថិជនរបស់គត់មករកគត់ គត់សបបយរកីរយ េរពះថគត់ 
អចរកអតិថិជនបន ដូេចនះគត់នឹងបនលុយ ចំែណកឯនរមីន ក់េនះ គត់សបបយចិតត 
េដយសរែតគត់អចេទទន់េម៉ង គត់សងឃឹមថគត់េទទន់េម៉ង មិនខកណត់េនះេទ។ 
អញច ឹងពួកេគទងំពីរនក់ ែដលេនកនុងរូបភពទី ៥ េនះ គឺសបបយចិតតដូចគន  
េដយេយងេឃញទឹកមុខរបស់នរមីន ក់េនះកំពុងែតញញឹម អញច ឹងគត់ញញឹមេហយេសចសបបយ 
ចំែណកឯបុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូ គត់បនេលកៃដសដ េំឡង េដមបីជសញញ ថ 
គត់យល់រពមឌុបនរមីន ក់េនះេទកន់េគលេដរបស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីពួកេគយល់រពមគន ជិះេទកន់េគលេដេផសងមួយេទៀតេនកនុងតៃមលមួយេហយ 
បុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូ គត់ក៏បនពក់មកួករពរ ឬក៏មួកសុវតថិភព 
អញច ឹងេយងេឃញមួកគឺមនេរចនរបេភទ ែដលេយង មួកករពរកេមដ ៃថង 
និងមួយេទៀតគឺមួកករពរសុវតថិភព។ អញច ឹងមួកករពរសុវតថិភព 
គឺេយងពក់េនេពលែដលេយងជិះម៉ូតូ េដមបីករពរេរគះថន ក់េផសងៗែដលប៉ះពល់ដល់កបល។ 
អញច ឹងេពលខលះេយងអចជិះម៉ូតូេលឿន ឬក៏មិនរបុងរបយ័តនវអចដួល 
អញច ឹងវអចេធវឲយេយងប៉ះពល់ដល់កបលរបស់េយង ដូេចនះេហយេនេពលែដលេយងជិះម៉ូតូ 
េយងរតូវែតពក់មួកសុវតថិភព។ ែដលជក់ែសដងបុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូេនះ 
គត់បនពក់មួកសុវតថិភពរបស់គត់ពណ៌េលឿង េដយេយងេឃញមួកសុវតថិភព 
គឺមនកញច ក់មួយសរមប់បិទេបកផងែដរ េរពះេពលខលះដីហុយេពក េយងពិបកនឹងេមលផលូវ 
ដូេចនះេយងរគន់ែតបិទកញច ក់ អញច ឹងដីអត់ហុយចូលែភនកេយងេទ ដូេចនះ 
បុ៉ែនតេនេពលែដលផលូវរសឡះ អត់មនដី េយងអចេបកកញច ក់បន េដមបីឲយេមលកន់ែតចបស់។ 
អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ គត់ពក់មួកករពរខលួនឯងផង 
និងគត់េលកមួកករពរមួយេទៀតេទឲយនរមីន ក់េនះ 
េដយេយងេឃញៃដសដ រំបស់គត់កំពុងែតចងអុលេទកន់មួកករពរ ចំែណកៃដេឆវងរបស់គត់ 
គឺកន់មួកករពរេនះេលកេឡង េដមបីឲយេទនរមីន ក់េនះ 
ឬក៏គត់ែណនរំបប់ឲយនរមីន ក់េនះពក់មួកសុវតថិភព ឬក៏ពក់មួកករពរ េដមបីកំុឲយមនេរគះថន ក់ 
ឬក៏េដមបីបងក រកំុឲយមនេរគះថន ក់េផសងៗេនេពលែដលមនេរគះថន ក់ចរចរណ៍ 
ក៏បុ៉ែនតនរមីន ក់េនះ គត់បនេលកៃដេឡង េដយគត់ថមិនចង់ពក់ 
គត់អត់ចង់ពក់មួកករពរេនះេទ។ អញច ឹងគត់បនេលកៃដេឆវងរបស់គត់េឡង 
េហយគត់បនបិទែភនក និងនិយយរបប់េទបុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូថ 
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គត់អត់ចង់ពក់មួកករពរសុវតថិភពេនះេទ េដយសរែតគត់គិតថ ផលូវេនះគឺជិត 
និងគត់គិតថមិនមនេរគះថន ក់អវីេនះេទ ដូេចនះគត់អត់ចង់ពក់េទ ក៏បុ៉ែនតជទូេទ 
ករពក់មួកសុវតថិភព គឺែថរកសសុវតថិភពរបស់េយង េហយមិនខុសចបប់េទៀត 
ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបេយងជិះម៉ូតូ អត់ពក់មួកសុវតថិភពេនះេទ គឺវខុសនឹងចបប់ចរចរណ៍ 
ដូេចនះរបសិនេបបូ៉លិសេឃញ បូ៉លិសអចផកពិន័យេយងបន។ អញច ឹងេយងអចខតបង់របក់ 
េដយសរែតបូ៉លិសផកពិន័យ េដយសរែតេយងមិនអច មិនបនពក់មួកសុវតថិភព 
េហយេយងអចមនេរគះថន ក់ផងែដរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីនរមីន ក់េនះ 
គត់បននិយយជមួយនឹងបុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូេហយ ពួកេគទងំពីរនក់ក៏បនេឡងេលម៉ូតូ 
េដមបីជិះេទកន់េគលេដរបស់េគ េដយេយងេឃញបុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូ គត់អងគុយខងមុខ 
េហយគត់កំពុងែតកន់ចងកូតម៉ូតូ េដយគត់ពក់អវពណ៌សៃដខល ីេខសេជងែវង 
និងគត់មនពក់មួកសុវតថិភពពណ៌េលឿងមួយ ែដលេយងេឃញគត់កំពុងែតបិទកញច ក់ 
អញច ឹងមួកសុវតថិភពរបស់គត់ គឺមនកញច ក់ ដូេចនះេនេពលែដលគត់ជិះ គត់អត់ចង់ឲយខយល់ 
ឬក៏ដីហុយចូលែភនករបស់គត់េទ អញច ឹងគត់អចបិទកញច ក់បន។ េដយកញច ក់គឺជកញច ក់ថល  
ដូេចនះគត់អចេមលេឃញឆលុះពីកនុងមួកេទេរកបន អញច ឹងវអត់មនបងំ ឬក៏អត់មនប៉ះពល់េទ 
អញច ឹងគត់អចេមលបន។ េហយេយងេឃញម៉ូតូរបស់គត់ 
គឺមនកញច ក់សរមប់េមលេរកយផងែដរ ែដលេនែកបរចងកូតម៉ូតូ។ អញច ឹងកញច ក់សុវតថិភព 
េយងេហថកញច ក់សុវតថិភព គឺជកញច ក់ែដលអចឲយេយងេមលេរកយបន 
អញច ឹងេយងអត់ចបំច់ងកេទ េនេពលែដលេយងចង់វ៉ ឬក៏ចង់បត់េផសងៗ 
េយងអត់ចបំច់ងកេរកយេទ េយងរគន់ែតេមលេទតមកញច ក់ េនះេយងអចនឹង 
េយងអចេមលេឃញអវីែដលេនខងេរកយម៉ូតូរបស់េយងបន។ េហយេនខងមុខម៉ូតូ 
គឺមនចេងកៀងមួយ អញច ឹងជទូេទម៉ូតូែតងែតមនចេងកៀងមួយសរមប់បំភលឺផលូវ 
ែដលេយងអចជិះបំភលឺផលូវេនេពលែដលេពលយប់ ឬក៏េពលែដលមនេភលៀងខល ងំ 
ឬក៏េពលែដលមនដីហុយខល ងំ អញច ឹងេយងអចេបកេភលង េដមបីបំភលឺផលូវ ដូេចនះរគប់ម៉ូតូទងំអស់ 
គឺែតងែតមនេភលង េដមបីបំភលឺផលូវេនខងមុខ និងេនខងេរកយ 
េដមបីឲយអនកែដលជិះពីេរកយេយងេមលេឃញេយង។ េហយម៉ូតូជទូេទគឺមនកង់ពីរ 
គឺអត់ដូចឡនេទ ឡនគឺមនកង់បួន ចំែណកម៉ូតូគឺមនកង់ែតពីរែតបុ៉េណណ ះ 
អញច ឹងេយងេឃញបុរសែដលជម៉ូតូឌុបេនះ ឬក៏ជអនករត់ម៉ូតូឌុប គត់ជិះខងមុខ 
រឯីរសតីែដលមនវយ័របែហល ២៥ ឆន េំនះ គត់ជិះខងេរកយ ក៏បុ៉ែនតគត់ជិះពក់េឆៀង 
ឬក៏ជិះចំេហៀង។ អញច ឹងេយងេឃញគត់អងគុយេដយដក់េជងទងំពីររបស់គត់មកមខ ង 
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អញច ឹងបនន័យថគត់អត់ជិះរចកគវេទ ែដលមនុសសរបុស េគជិះ ពីេរកយគឺេគជិះរចកគវ 
ចំែណកមនុសសរសី េដយសរែតគត់េសលៀកសំពត់ ដូេចនះគត់ជិះរចកគវដូចមនុសសរបុសអត់េកតេទ 
អញច ឹងគត់ជិះចំេហៀង េដយគត់អងគុយេលែកបម៉ូតូ ក៏បុ៉ែនតេជងគត់ទងំពីរដក់មកមខ ង។ 
េដយេយងេឃញជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ គឺនរមីន ក់េនះគត់អងគុយ 
េហយដក់កបូបរបស់គត់ គត់អត់សព យេទៀតេទ គឺគត់ដក់កបូបធំរបស់គត់ 
េនេលេភល របស់គត់ េដយៃដទងំពីររបស់គត់កំពុងែតកន់កបូបគត់យ៉ងជប់ េដយខល ចរជុះ 
ឬក៏េដយខល ចធល ក់ េហយែភនករបស់គត់គឺសមលឹងេទខងមុខ 
អញច ឹងគត់សមលឹងេទកន់េគលេដរបស់គត់ េដមបីរបប់ផលូវេទដល់មច ស់ម៉ូតូថ 
េតរតូវជិះតមផលូវណខលះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថម៉ូតូក៏បនជិះេនតមផលូវ 
ែដលេយងេឃញមនឡនជេរចន អញច ឹងមនឡនជេរចនកំពុងែតេធវដំេណ រេនតមផលូវ 
បុ៉ែនតេដយសរែតៃថងេនះ គឺជៃថងេធវករ ដូេចនះមនមនុសសេរចនជិះេធវដំេណ រេនតមផលូវ 
អញច ឹងវេធវឲយឡនសទះ ឬក៏េបកបរយឺតៗ មិនអចេទេលឿនបនេនះេទ។ ដូេចនះម៉ូតូ 
េនេពលែដលេយងជិះម៉ូតូ គឺអចមនផលូវរសឡះ ងយរសួលជិះ 
េដយសរែតម៉ូតូគឺមនរងតូចជងឡន អញច ឹងម៉ូតូអចចក់តមរបេឡះតូចៗបន 
ឬក៏ែរជតមរបេឡះតូចៗ។ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៨ េនះ 
េយងេឃញបុរសែដលជម៉ូតូឌុប ជមច ស់ម៉ូតូេនះ គត់បនឌុបនរមីន ក់េនះ េដយជិះយ៉ងេលឿន 
គឺគត់បនែរជឡន ពីេឆវងមកសដ  ំពីសដ មំកេឆវង គឺគត់េគចឡន េហយរកផលូវរសឡះ 
េដមបីជិះឲយបនេលឿន េរពះនរមីន ក់េនះ គឺគត់កំពុងែតរបញប់ ដូេចនះេហយបុរសមន ក់េនះ 
គត់រតូវែតជិះ ែរជផង វ៉ផង េធវយ៉ងណ េលឿន តមែដលអចេធវេទបន។ 
អញច ឹងគត់របឹងែរបងជិះឲយបនេលឿន េដមបីកំុឲយខកេម៉ង ឬក៏ខកណត់របស់នរ ី
ែដលជអតិថិជនរបស់គត់ េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់បនែរជឡន េទេឆវងផង 
េទសដ ផំង េដមបីរកផលូវរសឡះ េដមបីជិះេទខងមុខឲយបនេលឿន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញ 
េនេពលែដលគត់ជិះែរជឡនបនបនតិចេរកយមក នរមីន ក់េនះ គត់ក៏បនចងអុល 
របប់េទបុរសមន ក់េនះថ េគលេដរបស់គត់គឺេនខងមុខ 
ដូេចនះគត់ចង់ឲយបុរសមន ក់េនះែអបេទេឆវង ឬក៏ែអបេទសដ  ំេដមបីឲយគត់ចុះ។ 
អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ បុរសែដលជម៉ូតូឌុបេនះ គត់បនកំពុងែតអងគុយ 
កន់ចងកូតម៉ូតូ េហយបញជ ម៉ូតូរបស់គត់េទមុខយ៉ងេលឿន ចំែណកឯនរមីន ក់េនះ 
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គត់ក៏បនេលកៃដេឆវងគត់េឡង អញច ឹងគត់េលកៃដេឆវងរបស់គត់េឡង េហយចងអុលេទខងមុខ 
េដយចងអុលរបប់េទមច ស់ម៉ូតូ េដមបីរបប់ថ គត់មកដល់េគលេដេហយ 
ដូេចនះឲយមច ស់ម៉ូតូគត់រកកែនលងឈប់ េដមបីឲយនរមីន ក់េនះគត់ចុះ េរពះគត់បនមកដល់េគលេដ 
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺនរមីន ក់េនះ គត់បនេលកៃដេឆវងចងអុលេទខងមុខ 
ចំែណកៃដសដ រំបស់គត់ គឺគត់េនែតកន់កបូបរបស់គត់ែដលេនេលេភល យ៉ងជប់ 
េរពះគត់ខល ចរជុះកបូប េដយសរែតកបូបរបស់គត់ជកបូបធំ 
អញច ឹងគត់អត់បនសព យេនេលសម េទ េនេពលែដលគត់ជិះម៉ូតូ ដូេចនះគត់រតូវដក់េលេភល  
េហយៃដរបស់គត់រតូវែតកន់កបូបេនះឲយជប់ របសិនេបកន់អត់ជប់េទ 
កបូបេនះអចនឹងរអិលធល ក់ ដូេចនះរទពយសមបតតិរបស់គត់ មនដូចជលុយ 
មនដូចជទូរស័ពទេផសងៗ គឺអចនឹងបត់បង់ េនេពលែដលកបូបេនះរជុះពីេលខលួនរបស់គត់ 
ឬក៏រជុះពីេលម៉ូតូ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ 
បនទ ប់ពីទទួលបនកររបប់ពីនរមីន ក់េនះេហយ បុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូឌុប 
គត់ក៏បនែអបេទេឆវង អញច ឹងគត់ក៏បនជិះម៉ូតូែអបេទេឆវង ែអបេទរកចិេញច មថនល់ 
អញច ឹងអមបញ់មិញគឺគត់ជិះេនកណដ លថនល់ េដយសរែតគត់របញប់ ដូេចនះគត់ជិះែរជចុះ 
ែរជេឡង វ៉ឡនផង េហយេនកណដ លថនល់ អញច ឹងេនេពលែដលជិតមកដល់េគលេដ 
នរមីន ក់េនះគត់ក៏បនចងអុលរបប់េទបុរសមន ក់េនះថ ឲយឈប់េនេគលេដខងមុខ 
េដយែអបេឆវង អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បនែអបមកខងេឆវង [រក] មករកចិេញច មថនល់ 
េដមបីឈប់ េរពះេយងអត់អចឈប់ម៉ូតូេនកណដ លថនល់បនេនះេទ 
េរពះវអចេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់បន េរពះេនេពលែដលេយងឈប់េនកណដ លថនល់ 
វអចេធវឲយឡន ឬក៏ម៉ូតូេផសងេទៀត [មក] េបកមកបុកពីេរកយ 
ដូេចនះវអចេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់ អញច ឹងេនេពលែដលេយងចង់ឈប់ េយងរតូវែតសីុញូ៉េឆវង 
ឬក៏សីុញូ៉សដ  ំេហយែអបមកេឆវង ឬក៏ែអបេទសដ តំមែដលេយងចង់ឈប់ េរពះថេពលខលះេយងរតូវ 
េគលេដរបស់េយង គឺេនខងេឆវងៃដ េហយេពលខលះេគលេដគឺេនខងសដ ៃំដ 
ដូេចនះេនេពលែដលេយងចង់ឈប់ ឬក៏ែអបេទេឆវង ឬក៏ែអបេទសដ  ំេយងរតូវវយសីុញូ៉ 
ឬក៏េយងេបកេភលងសីុញូ៉ េដមបីឲយអនកដៃទដឹងថ េយងចង់ឈប់។ អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺគត់បនែអបមកេឆវង េដយសរែតនរមីន ក់េនះ គត់ឲយបុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូ ែអបមកេឆវង 
េរពះថេគលេដរបស់គត់គឺេនខងេឆវង។ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនឈប់ម៉ូតូេនខងេឆវងៃដ េនេលចិេញច មថនល់ខងេឆវង 
េហយគត់ក៏បនទមល ក់េជងមខ ងរបស់គត់ដក់េទេលដី េរពះថេដយសរែតម៉ូតូមនកង់ពីរ 
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ដូេចនះវអត់អចទប់លំនឹងជប់េនះេទ អញច ឹងេដមបីឲយម៉ូតូនឹង េយងរតូវដក់េជងមខ ងរបស់េយង 
ជន់េទេលដី ឬក៏ដក់េជងទងំសងខងជន់េទេលដី េនេពលែដលេយងឈប់ម៉ូតូ 
េរពះរបសិនេបេយងអត់ដក់េទ វអចនឹងដួល េដយសរែតម៉ូតូមនកង់ពីរ 
អញច ឹងវអត់អចទប់លំនឹងជប់េនះេទ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីនរ ីបុរសមន ក់េនះ 
គត់បនឈប់ម៉ូតូរចួរល់េហយ អញច ឹងនរមីន ក់េនះ គត់ក៏បនហក់ចុះពីេលម៉ូតូភល មៗផងែដរ។ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញបុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូ 
គត់បនរបែលងៃដចងកូតទងំពីរៃនម៉ូតូរបស់គត់ េដយគត់ដក់ៃដមខ ងេនេលែកបខងេរកយ 
េហយេជងមខ ងរបស់គត់ គឺទមល ក់ចុះមកដី េដមបីទប់ម៉ូតូកំុឲយដួល។ ចំែណកឯនរមីន ក់េនះ 
គឺគត់បនេលតេចញពីេលែកបម៉ូតូ េដយគត់េលតចុះមកខងេរកម 
អញច ឹងេយងេឃញៃដទងំពីររបស់គត់ គឺកន់កបូបយ៉ងជប់ េហយេជងទងំពីររបស់គត់ 
គឺេលតចុះមកេរកម[មក]ជន់នឹងដី េដយគត់េលតេចញពីម៉ូតូ 
េដយសរែតម៉ូតូខពស់ជងគត់បនតិច ដូេចនះេជងគត់អត់ដល់ដីេទ អញច ឹងេដមបីចុះពីេលម៉ូតូបន 
គត់មនែតេលតេចញពីម៉ូតូ េដយេយងេឃញបុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូ 
គត់ក៏បនងកេមលនរេីនះផងែដរ េដយសរែតគត់ខល ចនរមីន ក់េនះ គត់េលតចុះ េហយដួល 
ឬក៏មនេរគះថន ក់ ដូេចនះគត់េបកកញច ក់គត់ 
េហយអងគុយេមលនរមីន ក់េនះេនេពលែដលគត់ចុះពីម៉ូតូរបស់គត់ េរពះគត់ខល ចេនេពលែដល 
របសិនេបនរមីន ក់េនះ គត់ចុះេហយដួល អញច ឹងគត់អចរត់េទជួយនរមីន ក់េនះបន 
ឬក៏គត់ខល ចថ េពលែដលគត់ចុះពីម៉ូតូេទ អចមនឡន ឬក៏មនម៉ូតូ ែដលជិះខងេរកយមកប៉ះ 
ឬក៏មក[េកៀក?]គត់ ដូេចនះអចេធវឲយនរមីន ក់េនះមនេរគះថន ក់។ អញច ឹងេហយគឺ 
េទបេនេពលែដលនរមីន ក់េនះគត់ចុះពីម៉ូតូ បុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូ 
គត់បនតមេមលនរមីន ក់េនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីនរមីន ក់េនះ 
គត់ចុះពីេលម៉ូតូេហយ គត់ក៏បនលូកៃដចូលេទកនុងកបូបធំរបស់គត់ 
អញច ឹងគត់យកកបូបធំរបស់គត់មកសព យេនេលៃដសដ វំញិដែដល 
អញច ឹងគត់បនសព យេនេលសម សដ  ំេហយយកៃដសដ គំត់ទប់កបូប ចំែណកៃដេឆវងរបស់គត់ 
គឺគត់កំពុងែតយកកបូបលុយ លូកយកកបូបលុយេចញពីកបូបធំរបស់គត់ 
េដយេយងេឃញកបូបលុយរបស់គត់ គឺមនពណ៌ទឹករកូច អញច ឹងេនេពលែដលមកដល់េគលេដ 
ជទូេទ េយងែតងែតឲយលុយេទដល់អនករត់ម៉ូតូឌុប ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១២ េនះ 
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គឺនរមីន ក់េនះ គត់កំពុងែតដកយកកបូបលុយេចញពីកបូបធំ េដមបីឲយលុយេទកន់ម៉ូតូឌុប 
េដយម៉ូតូឌុបគត់អងគុយេនេលម៉ូតូគត់ធមមត េហយកបលរបស់គត់គឺពក់មួកសុវតថិភព 
ករពរសុវតថិភព អញច ឹងគត់អងគុយចយំកលុយពីអតិថិជន ែដលជនរមីន ក់េនះ 
េដយគត់យកតៃមលេទតមអវីែដលគត់បននិយយគន េនេពលមុន 
េនេពលែដលគត់េឡងជិះម៉ូតូ។ ដូេចនះេហយេនេពលែដលមកដល់េគលេដ នរមីន ក់េនះ 
គត់ក៏បនដកយកកបូបលុយរបស់គត់េចញពីកបូបធំ 
េដមបីឲយលុយេទកន់បុរសែដលជម៉ូតូឌុបេនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់ដកយកកបូបលុយមួយេហយ 
អញច ឹងគត់ក៏បនយកលុយេចញពីកបូបលុយរបស់គត់ 
េហយហុចេទឲយបុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូឌុបេនះ អញច ឹងេយងេឃញៃដេឆវងរបស់នរមីន ក់េនះ 
គត់បនហុចលុយមួយសនលឹកេទឲយបុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូ ឬក៏ែដលជអនករត់ម៉ូតូឌុប 
េដយគត់ឲយបេណដ រ និយយបេណដ រ។ បុ៉ែនតេដយសរែតលុយេនះគឺជលុយជប់ 
អញច ឹងគត់អត់មនលុយរយ េដយសរែតនរមីន ក់េនះ គត់អត់មនលុយរយ 
ដូេចនះគត់ក៏បនហុចលុយមួយសនលឹកេទឲយបុរសមន ក់ែដលជអនករត់ម៉ូតូឌុបេនះ 
េដយគត់ហុចបេណដ រ និងនិយយេទកន់បុរសមន ក់េនះបេណដ រថេនះជលុយៃថលឈនួលម៉ូតូឌុប 
អញច ឹងបុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូ គត់ក៏បនងកមករកនរមីន ក់េនះ េដយសមលឹងមុខនរមីន ក់េនះ 
េហយសមលឹងបេណដ រ ៃដរបស់គត់ទទួលយកលុយបេណដ រពីនរមីន ក់េនះ។ 
អញច ឹងេនេពលែដលបំេពញករងរចប់ អតិថិជនរតូវែតឲយលុយេទដល់អនករត់ម៉ូតូឌុប 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងជិះម៉ូតូ េនេពលែដលដល់េគលេដ េយងរតូវែតឲយលុយអនករត់ម៉ូតូឌុប 
េដយសរែតអនករត់ម៉ូតូឌុប គឺគត់រត់ឌុបេយង េដមបីរកលុយ ឬក៏េដមបីរករបក់។ 
អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១៣ េនះ នរមីន ក់េនះគត់ក៏បនឲយលុយេទកន់អនករត់ម៉ូតូឌុប 
បនទ ប់ពីគត់មកដល់េគលេដរបស់គត់េហយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េដយសរែតនរមីន ក់េនះ 
គត់អត់មនលុយរយ ដូេចនះនរមីន ក់េនះ គត់ក៏បនឲយលុយជប់េទឲយបុរស 
ែដលជមច ស់ម៉ូតូឌុប។ អញច ឹងេដយសរែតតៃមលលុយេនះ 
គឺវេរចនជងអវីែដលបុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូឌុបរតូវយក 
អញច ឹងគត់រតូវអប់លុយេទឲយនរមីន ក់េនះវញិ។ ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ១៤ 
េនះ គឺេនេពលែដលបុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូេនះ គត់បនទទួលយកលុយពីនរមីន ក់ 
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ែដលជអតិថិជនរបស់គត់េហយ អញច ឹងគត់ក៏បនយកកក់ ឬក៏េសន មកអប់ឲយនរមីន ក់េនះវញិ 
េដយសរែតវ នរមីន ក់េនះ គត់ឲយលុយេទេលសចំនួន ឬក៏េលសតៃមលៃនករជិះម៉ូតឌុប។ 
ដូេចនះរបសិនេបេយងអត់លុយរយ េយងឲយលុយជប់េទេគ 
េហយលុយរបស់េយងគឺេរចនជងតៃមលៃនអវីែដលេយងបនទិញ ឬក៏តៃមលៃនម៉ូតូឌុប 
ែដលេយងបននិយយគន  អញច ឹងអនកលក់ ឬក៏មច ស់ម៉ូតូ គត់ែតងែតអប់លុយមកឲយេយងវញិ 
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺបនទ ប់ពីបុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូឌុប 
គត់បនទទួលយកលុយពីនរមីន ក់េនះេហយ គត់ក៏បនយកលុយមួយចំនួន ឬក៏កក់មួយចំនួន 
អប់រតលប់ឲយនរមីន ក់េនះវញិ េដយេយងេឃញគត់កន់លុយេនៃដេឆវង 
េហយៃដសដ គំត់ទមល ក់កក់េទឲយនរមីន ក់េនះ។ អញច ឹងនរមីន ក់េនះ 
គត់ក៏បនេលកៃដរបស់គត់ទទួលយករបក់អប់មកពីបុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូវញិផងែដរ 
េដយេយងេឃញគត់េលកៃដេឆវង េដមបីទទួលយករបក់អប់។ អញច ឹងពួកេគទងំពីរអនក 
ក៏បនឲយលុយគន េទវញិេទមក េដយមខ ងឲយលុយ មខ ងេទៀតទទួលយករបក់អប់។ 
អញច ឹងលុយែដលេយងអប់មកពីលុយធំ លុយជប់ អញច ឹងេនេពលែដលេយងទិញទំនិញេផសងៗ 
េដយេយងឲយលុយធំ ឬក៏លុយជប់េទ េហយេគមនរបក់រយរតលប់មកវញិ 
េយងេហថលុយអប់។ អញច ឹងនរមីន ក់េនះ េនកនុងរូបភពទី ១៤ គឺគត់កំពុងែតទទួលលុយអប់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីបនទទួលលុយ 
និងរបគល់លុយឲយគន រចួរល់អស់េហយ អញច ឹងបុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូ 
គត់បនបត់ម៉ូតូរបស់គត់រតលប់េរកយ អញច ឹងគត់បនបត់ម៉ូតូរតលប់េរកយ េដមបីេទរកទីតងំ 
ឬក៏េគលេដរបស់គត់វញិ េដយេយងេឃញអមបញ់មិញ គឺគត់ចតេនខងេឆវង ឬក៏គត់ចតេន 
គត់ឈប់េនចិេញច មថនល់មខ ង អញច ឹងរបសិនេបគត់រតលប់េរកយេនកែនលងដែដល 
គឺបនន័យថគត់ជិះបរញច សផលូវ អញច ឹងអត់រតឹមរតូវេនះេទ ដូេចនះគត់រតូវែតជិះឆលងផលូវ 
េដមបីមកចិេញច មថនល់មខ ងេទៀត េដមបីេទជិះរតលប់េរកយ។ េដយសរែតជទូេទរបេទសនីមួយៗ 
ករេធវចរចរណ៍ ែតងែតរបកន់េឆវង ឬក៏របកន់សដ  ំែដលជក់ែសដងេនកនុងរបេទសកមពុជ 
គឺជជិះរបកន់សដ  ំអញច ឹងេយងអត់អចជិះខងេឆវងៃដបនេនះេទ របសិនេបេយងជិះខងេឆវងៃដ 
គឺខុសនឹងចបប់ចរចរណ៍ មយ៉ងវញិេទៀត របសិនេបេយងជិះេឆវងៃដវអចមនេរគះថន ក់ 
េដយសរែតេយងជិះបរញច សផលូវ អញច ឹងេយងរតូវជិះខងសដ ៃំដជនិចចេនកនុងរបេទសកមពុជ។ 
ចំែណកេនកនុងរូបភពេនះ របែហលជេនរបេទសៃថ 
េរពះថរបេទសៃថគឺជរបេទសែដលរបកន់េឆវង អញច ឹងេនេពលែដលេធវចរចរណ៍ 
គឺេគជិះេបកបរេនខងេឆវងៃដ។ ែដលជក់ែសដងេយងេឃញរូបភពទី ១៥ េនះ 
គឺបុរសែដលជមច ស់ម៉ូតូេនះ គត់បនជិះមកខងេឆវងៃដ គត់បនេបកម៉ូតូរបស់គត់ 
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បត់មកខងេឆវងៃដេដមបីជិះរតលប់េរកយេទវញិ។ ចំែណកឯនរមីន ក់េនះ គត់ 
េនេពលែដលគត់ឲយលុយេទដល់ម៉ូតូឌុបរចួរល់េហយ គត់បនេមលនឡិករបស់គត់មដងេទៀត 
េដយគត់េដរបេណដ រ និងេមលនឡិកបេណដ រ េហយេលកេនះ គឺគត់មនទឹកមុខញញឹម 
េដយគត់មនទឹកមុខញញឹម េដយគត់គិតថ គត់មកទន់េម៉ង ឬក៏គត់ទន់េម៉ងណត់។ 
េដយេយងេឃញៃដរបស់គត់កំពុងែតេលកេឡង ៃដេឆវងរបស់គត់េលកេឡងេដមបីេមលនឡិក 
េហយៃដសដ រំបស់គត់គឺទប់កបូបធំរបស់គត់ែដលសព យេននឹងសម ។ 
អញច ឹងគត់េមលនឡិកបេណដ រ គត់ញញឹមបេណដ រ េដយសរែតគត់អត់យឺតេម៉ងេនះេទ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់ចុះពីេលម៉ូតូេហយ 
គត់ក៏បនេដរសំេដមករកហងកេហវមួយ េដយេនកនុងេនះេយងេឃញមិតតភកតិរបស់គត់មន ក់ 
កំពុងែតអងគុយេនកនុងហងកេហវេនះ។ អញច ឹងនរមីន ក់េនះ គត់ក៏បនេដរចូលមកតមេខល ងទវ រ 
ឬក៏តមមត់ទវ រហង េដយេយងេឃញេនែកបរមត់ទវ រេនះ គឺមនរូបថតពយួរជេរចន 
ែដលរូបថតទងំេនះ អចជរូបគំនូរ ឬជរូបថត ែដលេគដក់តងំលមអេនកនុងហងកេហវរបស់េគ។ 
អញច ឹងនរមីន ក់េនះ គត់បនេដរចូលតមទវ រ េហយគត់េដរមកដល់ គត់េលកៃដមខ ងេឡង 
េដមបីេហមិតតភកតិរបស់គត់ អញច ឹងគត់េលកៃដេឆវងរបស់គត់េឡង 
រឯីៃដសដ គឺំគត់េនែតទប់កបូបែដលសព យេននឹងសម ។ 
ចំែណកឯេយងេឃញមនបុរសមន ក់ែដលកំពុងអងគុយេនេលេកអី [េនេលនឹង]តុ 
េនកនុងហងកេហវេនះផងែដរ េដយបុរសមន ក់េនះ គត់ពក់អវៃដខលីពណ៌េលឿង 
េសលៀកេខេជងែវងពណ៌ស េហយេនេលតុរបស់គត់គឺមនែកវកេហវចំនួនមួយ 
អញច ឹងបនន័យថគត់ណត់ជមួយនឹងនរមីន ក់េនះ េដមបីមកញុកំេហវេនកនុងហងកេហវ 
េដមបីនិយយគន អំពីករងរ ឬក៏អំពីករសិកសេផសងៗ អញច ឹងនរមីន ក់េនះគត់ក៏បនមកដល់ 
េហយពួកេគទងំពីរនក់ ក៏បនេលកៃដេឡង េដមបីជសញញ េហគន េទវញិេទមក។ 
េដយេយងេឃញបុរសែដលជអនកអងគុយេនកនុងហងកេហវេនះ គឺគត់េលកៃដទងំពីរេឡង 
េហយគត់ញញឹម បនន័យថគត់សបបយរកីរយ េដយសរែតគត់េឃញនរមីន ក់េនះ 
ែដលជមិតតភកតិរបស់គត់ មកទន់ករណត់។ េហយេនែកបរតុរបស់បុរសមន ក់េនះ 
េយងេឃញមនតុកេហវចំនួនមួយេទៀត អញច ឹងបនន័យថ ហងកេហវេនះគឺមនតុេរចន 
ែដលដក់េនែកបរៗគន  េដយេយងេឃញមនតុចំនួនមួយេទៀតែដលេនែកបរេនះ 
េហយមនែកវកេហវេនេលតុេនះផងែដរ។ អញច ឹងពួកេគទងំពីរអនកមកហងកេហវ េដមបីញុកំេហវ 
ជែជកគន អំពីេរឿងករសិកស អំពីករងរផងែដរ េដយេយងេឃញពួកេគគឺមកទន់េម៉ង បនន័យថ 
ពួកេគអត់មកយឺតជងេម៉ងណត់េនះេទ។ អញច ឹងពួកេគណត់គន េម៉ងបុ៉នម ន 
ពួកេគមកេម៉ងបុ៉នេនះ អញច ឹងអត់មននរណមន ក់យឺតេនះេទេទះបីជសទះផលូវក៏េដយ 
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អញច ឹងនរមីន ក់េនះ េដយសរែតសទះផលូវខល ងំេពក េហយគត់ខល ចមកខកករណត់ ឬក៏ខល ចមកយឺត 
ដូេចនះគត់ក៏សេរមចចិតតរត់ និងជិះម៉ូតូឌុប េដមបីមកហងកេហវ ជួបនឹងមិតតភកតិរបស់គត់ 
េដមបីកំុឲយយឺតេម៉ង។ 


