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សួសដអីនកទងំអស់គន  បទ ៃថងេនះេយងនឹងមនរបធនបទមួយ េដមបីេលកយកមកនិយយ 
ែដលរបធនបទរបស់េយងេនកនុងៃថងេនះ គឺេយងនឹងនិយយអំពីេចរឆក់ េចរលួចកបូប បទ 
អញច ឹងេយងនឹងនិយយអំពីេចរលួចកបូប អញច ឹងេយងមកេមលរូបភពទងំអស់គន ែតមដង។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញថមនបុរសមន ក់ គត់កំពុងែតឈរេនកនុងសថ នីយរថេភលង បទ 
បុរសេនះមនអយុរបែហលជ ២៥ ឆន  ំគត់ពក់អវពណ៌ផក ឈូក ៃដខល ី
េហយគត់េសលៀកេខេជងែវងពណ៌េខម  បុរសេនះពក់ែសបកេជងប៉តពណ៌ស 
េហយៃដមខ ងរបស់គត់កំពុងែតរចត់េទកនុងេហេប៉ បទ ៃដមខ ងរបស់គត់រចត់េទកនុងេហេប៉ 
ឬក៏េយងអចេហមយ៉ងេទៀតថ លូកេទកនុងេហេប៉ អញច ឹងៃដមខ ងេទៀតរបស់គត់ 
កំពុងែតឈរចុចទូរស័ពទ បទ គត់កំពុងែតេលងទូរស័ពទជមួយមិតតភកតិរបស់គត់ 
ដូចជគត់កំពុងែតេលងសរ ឬក៏គត់េលងឆតេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់េនកនុងេហវសបុ៊ក 
ឬក៏របព័នធបណដ ញសងគមេផសងៗ េរពះថបចចុបបននេនះ មនុសសេយងភគេរចន ជពិេសសយុវវយ័ 
គត់ចូលចិតតេលងឆតនិងេលងបណដ ញសងគមជមួយមិតតភកតិរបស់គត់ខល ងំណស់ ដូេចនះេហយ 
េនេពលែដលគត់កំពុងែតឈរ ឬក៏មនេពលទំេនរបនតិចបនតួច គត់នឹងយកទូរស័ពទរបស់គត់ 
េដមបីទំនក់ទំនងេទមិតតភកតិរបស់គត់ជក់ជពំុខន អញច ឹងដូចេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ 
បុរសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតចុចទូរស័ពទរបស់គត់ េដមបីេលងជមួយនឹងមិតតភកតិរបស់គត់ 
េនែកបរបុរសមន ក់េនះ េយងេឃញមនមនុសសពីរនក់េផសងេទៀត ែដលមួយេនះគឺជមនុសសរសី 
ែដលេយងេឃញគត់ពក់អវៃដខលីនិងេសលៀកសំពត់ េហយមនសក់ែវង មនុសសរសីមន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតឈរកន់កបូបមួយ បទ គត់ឈរេនែកបរបុរសេនះ េដមបីរង់ចរំថេភលងដូចគន  
េហយេនចំេហៀងបុរសេនះមួយេទៀត គឺមនបុរសមន ក់េផសងេទៀត ែដលពក់អវពណ៌េលឿងៃដខល ី
បទ ពួកេគកំពុងែតឈរចរំថេភលងេនកនុងសថ នីយរថេភលងមួយ 
អញច ឹងជទូេទេនកនុងរបេទសនីមួយៗែតងែតមនសថ នីយរថេភលង ក៏បុ៉ែនតេនកនុងរបេទសកមពុជ 
សថ នីយរថេភលងរបស់របេទសកមពុជ គឺពំុទន់ដំេណ រកររសួលបួលេនេឡយេទ 
ដូេចនះេនរបេទសកមពុជ ឬក៏របេទសែខមរ ពំុទន់មនសថ នីយរថេភលងែដលជទីេពញនិយមេនះេទ 
អញច ឹងរបជជនគត់អត់ចូលចិតតេធវដំេណ រតមរថេភលងេនះេទ េដយសរែតវពិបក 
េយងពំុទន់មនផលូវរថេភលងរគប់ទីកែនលង អញច ឹងេហយរបជជនចូលចិតតេធវដំេណ រតមរថយនត 
ឬក៏តមឡន តមម៉ូតូជេដម អញច ឹងមេធយបយេធវដំេណ រតមរយៈរថេភលងេនះ 
គឺេយងពំុសូវេធវដំេណ រេនះេទ បុ៉ែនតករេធវដំេណ រតមរថេភលងេពញនិយមេនកនុងរបេទសេផសងេទៀត 
ដូចជរបេទសៃថ របេទសេវៀតណម របេទសម៉េឡសីុជេដម អញច ឹងពួកេគមនសថ នីយរថេភលង 
េដមបីសរមប់ឲយរបជជនរបស់េគេធវដំេណ រ។ 
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េនកនុងរូបភពទី ២ ចូលមកដល់រូបភពទី ២ េយងេឃញថ បនតិចេរកយមក 
រថេភលងមួយក៏បនមកដល់ អញច ឹងេនេពលែដលរថេភលងមកដល់ គឺែតងែតមនសំេឡងខល ងំៗ បទ 
រថេភលងេនរបេទសកមពុជ គឺអត់េលឿនេទ េលបឿនវគឺយឺត 
ក៏បុ៉ែនតេនេពលែដលរថេភលងមកដល់សថ នីយមដងៗ គឺមនសំេឡងលន់យ៉ងខល ងំ 
ែដលេធវឲយអនកេនទីេនះដឹងយ៉ងចបស់ថ រថេភលងកំពុងែតមកដល់េហយ 
អញច ឹងអនកដំេណ រទងំអស់អចេរតៀមខលួននិងយកសមភ រៈឬក៏អីវ៉ន់របស់េគេឡងរថេភលងបន 
ដូចេនកនុងរូបភពេនះ េនេពលែដលរថេភលងមកដល់ ែតងែតមនឲយនូវសញញ មួយ 
េដមបីបញជ ក់របប់អនកដំេណ រថ រថេភលងបនមកដល់េហយ អញច ឹងអនកដំេណ រទងំអស់ 
រតូវែតេរតៀមខលួន េដមបីេឡងរថេភលងទងំអស់គន ។ េយងេឃញរថេភលងេបកមក គឺទវ ររបស់រថេភលង 
គឺបិទទងំអស់ េរពះថេគមិនអចេបកទវ ររថេភលងបនេទ របសិនេបកំពុងេធវដំេណ រ 
េរពះអចមនេរគះថន ក់ដល់អនកដំេណ រ អញច ឹងេយងេឃញអនកដំេណ រ 
ែដលេនេរករថេភលងទងំអស់ កំពុងែតឈរចរំថេភលង េដមបីឲយរថេភលងឈប់និងេបកទវ រ 
បុរសមន ក់ែដលពក់អវពណ៌ផក ឈូកេនះ គត់កំពុងែតឈរកន់ទូរស័ពទចុចដែដល 
អញច ឹងបនន័យថគត់ចូលចិតតេលងទូរស័ពទរបស់គត់េនេពលទំេនរខល ងំណស់ 
េរពះថអំឡុងេពលែដលគត់ឈរចរំថេភលង គឺគត់ចុចទូរស័ពទេលងរហូត។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ៣ ចូលដល់រូបភពទី ៣ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីរថេភលងមកដល់េហយ 
រថេភលងក៏ចប់េផដមឈប់ រេំពចេនះ ទវ ររថេភលងក៏ចប់េបកេឡង េហយេនេពលែដលទវ ររថេភលងេបក 
គឺអនកដំេណ រទងំអស់ គឺេចៀសេចញពីទវ ររថេភលង អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺទវ ររថេភលង 
គឺេបកេចញជចំេហៀង បនន័យថទវ ររថេភលងគឺមនពីរ បទ មនពីរ 
ែដលេយងេឃញថមនទវ រពីរេនកនុងរចកេចញមួយ អញច ឹងទវ រទងំពីរេនះ គឺមិនេបកចូលកនុង 
ឬក៏េចញេរកេទ ក៏បុ៉ែនតទវ រទងំពីរគឺេបករុញេទេឆវងនិងរុញេទសដ  ំ
េរពះថរបសិនេបេយងេបកចូលកនុងឬេចញេរក អចបណដ លឲយប៉ះពល់ដល់អនកដំេណ រ 
អញច ឹងអចេធវឲយគត់មនេរគះថន ក់ឬមនរបួសបន ដូេចនះេនេពលែដលេយងរុញេចញខងដូេចនះ 
គឺមិនមនអីប៉ះពល់ដល់អនកដំេណ រេនះេទ អញច ឹងេហយេទបទវ ររថេភលង 
េគេធវឲយរុញេចញេទខងទងំអស់ែតមដង។ េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ អនកដំេណ រទងំអស់ 
ែដលេនខងេរករថេភលង ែដលរង់ចចូំលេទកនុងរថេភលងេនះ គត់បនេចៀសេចញពីទវ ររថេភលង 
ឬក៏េចៀសេចញពីផលូវេចញៃនរថេភលង េរពះថេនេពលែដលរថេភលងឈប់ 
និងមនអនកដំេណ រខលះេចញពីទវ ររថេភលង ដូេចនះអនកដំេណ រែដលេនខងេរក 
រតូវរង់ចឲំយអនកដំេណ រែដលេចញ េចញពីរថេភលងឲយអស់ េទបេគអចចូលបន អញច ឹងេហយ 
របសិនេបេគឈរេនខងមុខផលូវេដរ េធវឲយបងំ ឬក៏េធវឲយសទះផលូវេគេចញមិនរចួ 
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អញច ឹងេធវឲយមនករយឺតយ៉វដល់ករេធវដំេណ រ ដូេចនះេដមបីឲយមនសុជីវធម៌ផង 
និងេដមបីកំុឲយសទះផលូវដល់េគផង ពួកអនកដំេណ រែដលេនខងេរក 
រតូវែតេចៀសេចញពីផលូវែដលេគេដរ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ បនទ ប់ពីទវ ររថេភលងេបកេហយ េយងេឃញ 
មនអនកដំេណ រជេរចន មន[អនកដំេណ រ]របុសរសីជេរចន គត់បនេដរេចញពីរថេភលង 
ែដលឈប់េនះ អញច ឹងេយងេឃញថ អនកដំេណ រែដលេនខងេរក 
គត់មិនបនឈរេនខងមុខទវ រៃនរថេភលងេនះេទ គឺគត់ឈរេទខងទងំអស់ 
ដូេចនះេហយេទបពំុមនឲយមនករសទះផលូវ ឬក៏បងំផលូវដល់អនកដំេណ រែដលេនខងកនុងេនះេទ 
អញច ឹងអនកដំេណ រែដលេនខងកនុង គត់បនេចញពីរថេភលងតមសរមួលមដងមួយៗ 
ដូេចនះេហយេទបេធវឲយចំណញ់េពលេវលបនេរចន េយងេឃញមនអនកដំេណ រជេរចន 
ែដលគត់េធវដំេណ រដល់េគលេដរបស់គត់េហយេចញពីរថេភលង 
ក៏បុ៉ែនតមនអនកដំេណ រមួយចំនួនេទៀត គត់ពំុបនេចញពីរថេភលងេនះេទ 
េដយេហតុថគត់ពំុទន់ដល់េគលេដរបស់គត់ អញច ឹងករេចញពីរថេភលងគឺ 
សរមប់ែតអនកដំេណ រណ ែដលគត់ដល់េគលេដរបស់គត់ េទបគត់ចុះ អនកដំេណ រណ 
ែដលមិនទន់ដល់េគលេដ គឺគត់រតូវបនតដំេណ រេទៀត េដយមិនបច់ចុះពីរថេភលងេនះេទ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ បនទ ប់ពីអនកដំេណ រែដលេនខងកនុង គត់េចញអស់េហយ បទ 
អនកដំេណ រែដលដល់េគលេដ គត់េចញពីកនុងរថេភលងអស់េហយ អនកដំេណ រខងេរក 
ែដលមនរសតីមន ក់និងបុរសពីរនក់ ែដលបុរសមន ក់ពក់អវផក ឈូកេនះ 
គត់ក៏បនចូលេទកនុងរថេភលងេនះមដង អញច ឹងគត់ចូលតមទវ រែដលបនេបករចួេនះេទកនុងរថេភលង 
េដយគត់េដរបេណដ រ យកៃដរបស់គត់រចត់េទកនុងេហេប៉ដែដល បទ 
អញច ឹងគត់េដរចូលេទកនុងរថេភលងតមសរមួល េដយពំុមនកររបញប់របញល់ 
ឬក៏ដេណដ មគន ចូលេនះេទ េរពះទវ ររថេភលងេបកេហយធំ អញច ឹងផលូវេដរទូលយ 
ដូេចនះគត់ពំុចបំច់បេរញជ ៀតគន េនះេទ។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញថេនកនុងរថេភលងគឺមនមនុសសេរចន 
ដូេចនះេកអីរថេភលងរតូវបនេគអងគុយអស់េហយ អញច ឹងអនកដំេណ រែដលចូលេរកយ 
ែដលអត់មនេកអីអងគុយគឺរតូវឈរ អញច ឹងេយងេឃញ រូបភពេនះ គឺមនមនុសសជេរចន 
កំពុងែតឈរេនកនុងរថេភលង េដយពួកេគឈរជជួរៗ េហយៃដរបស់េគេតងេទនឹងរបរមួយ 
អញច ឹងេនកនុងរថេភលងឬក៏េនកនុងឡនរកុងែតងែតមនរបរែដកមួយសរមប់ឲយអនកដំេណ រេតង 
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េរពះថេនេពលែដលពំុមនេកអីរគប់រគន់សរមប់ឲយអនកដំេណ រអងគុយ 
អនកដំេណ រទងំអស់រតូវឈរ អញច ឹងេដមបីទប់លំនឹងអនកដំេណ រឲយបននឹង កំុឲយដួល 
ឬកំុឲយមនេរគះថន ក់ប៉ះទងគិចេផសងៗ េនកនុងរថេភលង េគែតងែតដក់របរែដកមួយ 
េដមបីឲយអនកដំេណ រឈរេតងវ េរពះថេនេពលែដលេចញដំេណ រ អនកដំេណ រនឹងអចនឹងដួល 
របសិនេបេគមិនេតង េដយែឡកេយងេឃញបុរសមន ក់ែដលពក់អវពណ៌ផក ឈូកេនះ 
គត់កំពុងែតឈរេតងេទនឹងសសរេនកនុងរថេភលងមួយ ែដលេគដក់សរមប់ឲយអនកដំេណ រឈរ 
អញច ឹងគត់េទះបីជចូលេទដល់កនុងរថេភលងេហយក៏េដយ េយងេឃញថ 
ៃដរបស់គត់េនែតចុចទូរស័ពទដែដល 
េរពះគត់កំពុងែតជក់ចិតតនឹងេលងជមួយនឹងមិតតភកតិរបស់គត់េនកនុងទូរស័ពទ 
ដូេចនះេហយគត់ពំុបនទុកទូរស័ពទគត់េនកនុងេហេប៉វញិេនះេទ គឺគត់ឈរកន់ 
េដមបីចុចទូរស័ពទដែដល។ េនេខរបស់បុរសេនះ េយងេឃញមនកបូបលុយមួយ 
ែដលដក់េនេហេប៉េរកយ ែដលកបូបលុយេនះ គឺពំុបនដក់ឲយស៊ប់ 
ឬក៏ដក់ឲយចូលេរជេទកនុងេហេប៉េនះេទ គឺគត់ដក់េនេលៀនេចញេរក 
អញច ឹងកបូបលុយរបស់គត់ គឺេលៀនេចញមកខងេរក 
ែដលេយងអចេមលេឃញកបូបលុយរបស់គត់ចបស់បន។ 
 
រូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ គឺេយងេឃញេហេប៉របស់បុរសេនះ េហេប៉េរកយ បទ 
េហេប៉េរកយរបស់បុរសេនះ មនកបូបលុយមួយ អញច ឹង រូបភពេនះ 
គឺគត់ដក់កបូបលុយេនកនុងេហេប៉េរកយរបស់គត់ បុ៉ែនតកបូបលុយេនះ 
ពំុបនចូលេរជេទកនុងេហេប៉េនះេទ គឺកបូបលុយរបស់គត់ គឺេលៀនេចញមកេរក បទ 
េលៀនេចញមកេរកបនតិច ែដលេធវឲយេយងេមលេឃញកបូបលុយរបស់គត់ចបស់ណស់ 
កបូបលុយរបស់គត់គឺមនពណ៌េលឿង។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថ មនៃដមួយ បទ [ៃដជអនក] 
ជៃដរបស់អនកដៃទេនះេទ បនលូកយក[...]កបូបេចញពីេហេប៉របស់គត់ 
េដយបុរសមន ក់េនះពំុបនដឹងេនះេទ អញច ឹងករលូកយកសមភ រៈរបស់អនកដៃទ 
េដយមិនមនករអនុញញ តពីអនកដៃទ េគេហថលួច អញច ឹងបនន័យថ មនមនុសសមន ក់េទៀត 
កំពុងែតលួចកបូបរបស់បុរសមន ក់េនះ េដយបុរសមន ក់េនះពំុបនដឹងខលួនថ 
មនេគយកកបូបលុយរបស់គត់េនះេទ អញច ឹងអនកែដលលួចេយងេហថេចរ ដូេចនះេហយ 
របសិនេបេយងេទយករបស់េគ ឬក៏សមភ រៈអនកដៃទ ឬក៏រទពយសមបតតិអនកដៃទ េដយមច ស់របស់េនះ 
មិនបនអនុញញ តេទ គឺេយងេហអនកែដលយកេនះេហថេចរ ែដលេចរគឺលួចរបស់អនកដៃទ 
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អញច ឹងមនមនុសសមន ក់កំពុងែតលួចកបូបរបស់បុរសមន ក់េនះ ពីកនុងេហេប៉របស់បុរសមន ក់េនះ 
េដយសរែតបុរសមន ក់េនះ គត់រវល់ែតចុចទូរស័ពទេលងជមួយមិតតភកត ិ
ដូេចនះគត់ពំុបនចប់អរមមណ៍ថ មននរណមន ក់កំពុងែតយកកបូបលុយរបស់គត់េនះេទ។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ បនតិចេរកយមក 
រថេភលងក៏មកដល់េគលេដទីពីរ អញច ឹងជទូេទផលូវរថេភលងនីមួយៗ គឺមនសថ នីយរថេភលងជេរចន 
បទ សថ នីយរថេភលងជេរចន ដូចថេនេពលែដលេទដល់េគលេដមួយ គឺមនសថ នីយរថេភលងមួយ 
ដូេចនះរគប់សថ នីយទងំអស់រថេភលងរតូវែតឈប់ អញច ឹងេពលេនដល់សថ នីយមួយៗ 
រថេភលងរតូវែតឈប់ េដមបីដក់អនកដំេណ រចុះ និងឲយអនកដំេណ រេផសងេទៀតេឡង 
អញច ឹងេហយេនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ រថេភលងេនះបនមកដល់េគលេដទីពីរ 
ែដលតរមវូឲយរថេភលងេនះឈប់ េហយេបកទវ រឲយអនកដំេណ រេនខងកនុងេចញ 
និងអនកដំេណ រេនខងេរកចូល។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីរថេភលងមកដល់េគលេដទីពីរេហយ រថេភលងេនះក៏បនឈប់ េហយរថេភលងបនេបកទវ រ 
េដយទវ ររបស់រថេភលងេនះេបកេចញេឆវងសដ ដូំចមុនែដរ េហយមនអនកដំេណ រជេរចន មនរបុស 
មនរសី េដរេចញពីកនុងរថេភលងេនះ អញច ឹងេយងេឃញថ 
មនអនកដំេណ រេចញពីទវ រទងំពីរេនះែតមដង េដយេយងេឃញមនបុរសពក់អវផក ឈូក 
ែដលមនវយ័ ២៥ ឆន េំនះ ក៏បនេចញពីរថេភលងេនះផងែដរ 
េពលេនះគត់េដរេដយយកៃដទងំពីរែរជងេហេប៉ បនន័យថយកៃដទងំពីរ 
លូកេទកនុងេហេប៉សងខងរបស់គត់ េហយគត់បនេដរេចញមកេរក 
េដយពំុបនចប់អរមមណ៍អវីទងំអស់ ដូេចនះគត់ពំុទន់ដឹងថ 
មនមនុសសលួចកបូបរបស់គត់េនះេទ។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់បនេចញពីកនុងរថេភលងេហយ បុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បនេដរមកកន់សថ នីយរថេភលង 
អញច ឹងបនទ ប់ពីេចញពីកែនលងរថេភលង ឬក៏េចញពីរថេភលង គឺេយងរតូវេដរចូលេទកនុងសថ នីយរថេភលង 
េរពះថ មុននឹងអចជិះរថេភលងបន េយងរតូវែតទិញសំបុរតេនកនុងសថ នីយ េហយមុននឹងអច 
េនេពលែដលេយងចុះពីេលរថេភលង េយងក៏រតូវេដរកត់សថ នីយ េដមបីេទខងេរកផងែដរ 
អញច ឹងសថ នីយរថេភលងនីមួយៗ ែតងែតមននូវជេណដ រ ឬក៏ករចុះេទខងេរកម ឬក៏េឡងខងេល 
េទតមផលូវរថេភលងរបស់េគថេតេគេនទបឬេនខពស់ អញច ឹងរូបភពេនះ 
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គឺផលូវរថេភលងរបស់េគគឺេនខពស់ ឬក៏អចេយងេហថ រថេភលងអកស អញច ឹងគឺរត់េលផលូវខពស់ 
ដូេចនះគឺរតូវេឡងជេណដ រ ក៏បុ៉ែនតេដយសរែតបុរសមន ក់េនះចុះពីេលរថេភលង 
ដូេចនះេហយគត់រតូវចុះមកខងេរកមវញិ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បនជិះរថេភលង 
ជិះជេណដ រយនត េដមបីចុះមកខងេរកមចូលេទកនុងសថ នីយ បទ េយងេឃញថ 
ជេណដ រយនតមួយេនះ គឺមនមនុសសចំនួនរបនំក់ ែដលកំពុងែតជិះជេណដ រយនតេនះ 
េដយេនខងមុខបុរសេនះ គឺមនមនុសសពីរនក់ ែដលខង េន 
មនុសសែដលេនខងមុខជប់នឹងបុរសេនះ គត់កំពុងែតឈរចុចទូរស័ពទ 
េហយនរែីដលេនខងេរកយបុរសេនះ គត់កំពុងែតជិះជេណដ រយនតែដរ 
េដយៃដទងំពីររបស់គត់កំពុងែតកន់កបូបមួយ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតឈរេនកណដ ល េដយៃដរបស់គត់កន់នឹងបងក ន់ៃដជេណដ រ បទ 
េហយៃដមខ ងេទៀតែរជងេហេប៉ េដយគត់ដក់ៃដកនុងេហេប៉ 
េហយឈរបេណដ រសមលឹងេមលេទេឆវងសដ បំេណដ រេនកនុងសថ នីយ 
េរពះថេពលខលះេយងអចចប់អរមមណ៍េទនឹងទិដឋភពេនកនុងសថ នីយ 
ែដលមនរូបភពែបលកៗជេរចន។ ជេណដ រយនត េយងេឃញថ ជេណដ រយនតគឺជជេណដ រ 
ែដលេយងពំុចបំច់េឡងជន់កជំេណដ រេនះេទ េដយេយងរគន់ែតឈរមួយកែនលង 
េពលេនះជេណដ រយនតនឹងនេំយងឲយេទខងេលឬក៏ខងេរកមបន 
េដយេយងពំុចបំច់ចំណយកមល ងំេនះេទ េហយជេណដ រយនតគឺមនលកខណៈទំេនប 
ដូេចនះេហយមនែតេនកនុងផសរទំេនប ឬក៏េនកនុងសថ នីយរថេភលងទំេនបែតបុ៉េណណ ះេទបមន 
ដូេចនះេនកនុងសថ នីយរថេភលងរបស់របេទសកមពុជគឺពំុទន់មនជេណដ រយនតែបបេនះេនះេទ 
ក៏បុ៉ែនតេនកនុងផសរទំេនប ឬក៏កែនលងរកុមហុ៊នេផសងៗ គឺែតងែតមនជេណដ រយនតជនិចច 
េនកនុងរបេទសកមពុជគឺមនជេណដ រយនតជេរចនដក់េនកនុងសថ ប័ន ឬក៏ដក់េនកនុងកែនលងេធវករ 
ក៏ដូចជផសរទំេនបេផសងៗផងែដរ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ បនទ ប់ពីបុរសមន ក់េនះគត់ជិះជេណដ រយនតរចួេហយ 
គត់ក៏បនេដររតូវតរមូវេដរចូលសថ នីយ ក៏បុ៉ែនតមុននឹងគត់អចេដរចូលសថ នីយរថេភលងបន 
គឺគត់រតូវែតមនសំបុតរ្ អញច ឹងគត់េដរមកដល់កែនលងមួយ គឺជកែនលងពិនិតយសំបុរត បទ 
កែនលងរតួតពិនិតយសំបុរត ដូេចនះគឺេយងេឃញមនថ មនផលូវេដរ[ចំនួន]ជេរចន ែដលមនរបង 
ឬក៏របងំទវ រ មិនអនុញញ តឲយមនុសសេដរឆលងកត់បនេដយេសរេីនះេទ អញច ឹងរបងំពណ៌ទឹករកូច 
គឺបងំផលូវជិតែតមដង អញច ឹងបនន័យថ ទល់ែតេយងដក់សំបុរតចូល ឬក៏ដក់កតចូល 
េហយម៉សីុនសគ ល់េទបរបងំេនះេបកទវ រឲយមនុសសេដរកត់បន អញច ឹងេយងេឃញថ 
បុរសមន ក់េនះ បនមកេដរមកដល់ខងមុខរបងំេនះ េហយរបងំេនះ 
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ពំុទន់បនេបកផលូវឲយបុរសេនះេដរេនះេទ អញច ឹងបុរសេនះចបំច់រតូវែតដក់សំបុរត ឬក៏កត 
ចូលេទកនុងម៉សីុន េដមបីឲយម៉សីុនេបកផលូវឲយ។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ បុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បនងកមកខងេរកយ 
េដមបីយកកបូបរបស់គត់ អញច ឹងបនន័យថសំបុរតរបស់គត់ ឬក៏កតរបស់គត់ 
គឺទុកេនកនុងកបូបលុយរបស់គត់ ដូេចនះេហយគត់ក៏បនងកមកខងេរកយ 
េហយយកៃដមួយមខ ងរបស់គត់លូកមកេហេប៉ខងេរកយ េដមបីដកយកកបូបលុយ 
េរពះជទូេទមនុសសរបុសែតងែតទុកសមភ រៈតូចៗេផសងៗ ដូចជកតបុគគលិក 
ដូចជអតតសញញ ណប័ណណ ដូចជលុយ ដូចជសំបុរតេផសងៗេនកនុងកបូបលុយរបស់គត់ 
េដមបីឲយមនសណដ ប់ធន ប់ េរពះថរបសិនេបេយងទុកេនកនុងេហេប៉ ឬក៏ទុកេនកែនលងេផសងេទៀត 
វអចនឹងេធវឲយេយងវេងវងបត់ េយងមិនងយរសួលរកេនះេទ 
ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបេយងទុកេនកនុងកបូបលុយ គឺេយងនឹងងយរសួលយកមកវញិ ដូចបុរសេនះ 
គត់បនទុកសំបុរតរថេភលង ឬក៏កតរបស់គត់េនកនុងេហេប៉ ឬក៏េនកនុងកបូបលុយ 
ែដលដក់េនកនុងេហេប៉េរកយ អញច ឹងេនេពលែដលគត់រតូវករ គត់រគន់ែតងកេទខងេរកយ 
េហយយកៃដលូកកបូបលុយេនះជករេរសច។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ បុរសេនះបនភញ ក់េផអលយ៉ងខល ងំ 
េរពះេនេពលែដលគត់លូកេទកនុងេហេប៉ខងេរកយរបស់គត់ 
គឺគត់ពំុបនេឃញកបូបលុយេនះេទ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ បុរសេនះ 
គត់បនេបកែភនកធំៗ បទ េបកែភនកធំៗ ែភនកទងំពីររបស់គត់ េបកយ៉ងធំ 
េហយគត់បនហមត់េឡង បទ ជទូេទេនេពលែដលមនុសសេយងភ័យ ឬក៏មនករភញ ក់េផអល 
េយងែតងែតេបកែភនកនិងហមត់ធំៗ េរពះថេយងមនអរមមណ៍ថភ័យ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ 
គត់មនអរមមណ៍ថភញ ក់េផអលនិងភ័យយ៉ងខល ងំ 
េរពះថកបូបលុយរបស់គត់មិនេនកនុងេហេប៉របស់គត់េទៀតេទ 
អញច ឹងេហយគត់បនេបកែភនកធំៗ និងហមត់ធំៗផងែដរ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ បនទ ប់ពីបុរសេនះដឹងថ 
កបូបលុយរបស់គត់រតូវបនេគលួច ឬក៏កបូបលុយរបស់គត់រតូវបនបត់ 
អញច ឹងេហយគត់ក៏បនពយយមងកេមលជំុវញិខលួនគត់ 
េដមបីរកេមលថេតនរណលួចកបូបរបស់គត់ ក៏បុ៉ែនតេយងេឃញថេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺមនមនុសសជេរចនកំពុងែតេដរេទេដរមកេនកនុងសថ នីយរថេភលង 
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េដយគត់ពំុអចដឹងថនរណេនះេទ អញច ឹងេហយបុរសមន ក់េនះ 
គត់ក៏មនអរមមណ៍ថេសកសដ យ និងមនអរមមណ៍ថភ័យយ៉ងខល ងំ 
េរពះថកបូបលុយរបស់គត់រតូវបនបត់ គត់បនពយយមែសវងរកមនុសស 
ែដលលួចកបូបលុយរបស់គត់ បុ៉ែនតគត់ពំុដឹងថនរណេនះេទ េដយរូបភពេនះ គឺេយងេឃញថ 
មនមនុសសជេរចនេនកនុងសថ នីយរថេភលង េដយមនុសសនីមួយៗ គឺសុទធែតគត់មិនែដលសគ ល់ 
េហយបនន័យថេចរក៏បនរត់បត់េទេហយ 
េរពះថេនេពលែដលេគលូកយកកបូបលុយរបស់គត់េហយ េចរែតងែតរត់ អញច ឹងេដមបី េចររត់ 
េរពះថកំុឲយេយងចប់បន ជទូេទករលួចេគ គឺជទេងវខុសចបប់ ដូេចនះរបសិនេបេគចប់បន 
គឺរតូវមនេទសជប់ពនធនគរ អញច ឹងេហយ េនេពលែដលលួចបន េចរក៏ែតងែតរត់ 
េហយបូ៉លិសក៏រតូវែតតមចប់េចរមកវញិែដរ។ បុ៉ែនតេនកនុងរូបភពេនះ បុរសមន កេ់នះ 
គត់បនពយយមរកេចរែដលលួចកបូប បុ៉ែនតរកមិនេឃញេនះេទ 
េដយសរែតេចររត់បត់េទេហយ េហយេនទីកែនលងែដល េនសថ នីយរថេភលងេនះ 
គឺមនមនុសសជេរចន ែដលេនកនុងេនះ 
ដូេចនះគឺពិបកនឹងរកេឃញថនរណជអនកលួចកបូបលុយរបស់គត់ណស់។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់បត់កបូបលុយេហយ 
គត់មិនអចេដរឆលងរបងំែដលេទមខ ងេទៀតេនះេទ េរពះថម៉សីុនមិនេបកទវ រឲយគត់េដរ 
អញច ឹងេហយគត់បនេដររតលប់េរកយមកវញិ បទ អញច ឹងេនេពលែដលគត់ដឹងថ 
គត់បត់កបូបលុយ គត់មិនបនេធវខុស ឬក៏រគលង ឬក៏កនលងទវ ររបងំែដលេនផលូវេដរេនះេទ 
េរពះថករេធវែបបេនះ គឺខុសេទនឹងវន័ិយរបស់សថ នីយរថេភលង អញច ឹងេគអចនឹងចប់គត់បន 
ដូេចនះគត់បនេដរថយេរកយ េរពះថគត់ របសិនេបគត់មិនរតលប់េរកយេទ 
អនកដំេណ រេផសងេទៀត គឺនឹងសទះ រងំសទះ េដយសរែតគត់េគមិនអចេទមុខបន 
េរពះថគត់មិនអចឆលងេទបន អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ រតូវែតេដរេចញពីកែនលងរចកចូលេនះ 
េដមបីអនកដំេណ រេផសងេទៀត ែដលមនសំបុរត ឬក៏មនកត េគេដរឆលងកត់ផលូវេនះ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ១៧ េនកនុងរូបភពទី ១៧ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់បត់កបូបេហយ 
គត់បនលូកកនុងេហេប៉របស់គត់ េហេប៉ចំេហៀង េដមបីយកទូរស័ពទ 
អញច ឹងគត់ទុកកបូបលុយេនកនុងេហេប៉ខងេរកយ បទ េហយទូរស័ពទេនកនុងេហេប៉ចំេហៀង 
អញច ឹងជទូេទេខរបស់មនុសសរបុស គឺមនេហេប៉ជទូេទចំនួនបី ែដលេហេប៉េឆវងមួយ 
េហេប៉សដ មំួយ និងេហេប៉េរកយមួយ អញច ឹងេហេប៉េឆវងសដ  ំគឺេយងទុកដក់ 
ជទូេទេយងេរបរបស់សរមប់ដក់ទូរស័ពទនិងលុយបនតិចបនតួច ចំែណកេហេប៉េរកយ 
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គឺេយងែតងែតដក់នូវកបូបលុយ ដូចបុរសមន ក់េនះ 
គត់បនទុកទូរស័ពទគត់េនកនុងេហេប៉ចំេហៀង េហយកបូបលុយេនកនុងេហេប៉េរកយ 
ដូេចនះេនេពលែដលេគលូកយក ឬក៏លួចយកកបូបលុយរបស់គត់ពីកនុងេហេប៉េរកយ 
គត់ពំុបនបត់ទូរស័ពទេនះេទ េរពះទូរស័ពទរបស់គត់ដក់េនកនុងេហេប៉ចំេហៀង 
អញច ឹងគត់បនដកយកទូរស័ពទេចញពីេហេប៉ចំេហៀងមកចុច 
េយងេឃញថអករៈរបស់គត់ចុចទូរស័ពទគឺមនលកខណៈភ័យ 
េរពះមនែបកេញសជេរចនេចញពីទឹកមុខរបស់គត់ អញច ឹងមុខរបស់គត់គឺបនែបកេញស 
េដយសរែតគត់តក់សលុតេនេពលែដលគត់បត់បង់កបូបលុយរបស់គត់ 
េរពះថកបូបលុយរបស់កត់មនលុយ និងមនសមភ រៈេផសងៗេទៀត ដូចជអតតសញញ ណប័ណណ 
កតបុគគលិក កតរកុមហុ៊នជេដម អញច ឹងេហយេទបេធវឲយគត់មនអរមមណ៍ថសដ យនិងភ័យ 
ែបកេញសជេរចនេនេលមុខ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត េនកនុងរូបភពទី ១៨ េនកនុងរូបភពទី ១៨ បុរសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនទូរស័ពទេទរកមិតតភកតិរបស់គត់ អញច ឹងគត់បនទញទូរស័ពទេចញពីេហេប៉ 
មដងេនះគត់ពំុបនចុចទូរស័ពទេលងបណដ ញ[...]សងគម ឬក៏េហវសបុ៊ក 
ឬក៏ឆតេទមិតតភកតិរបស់គត់េទៀតេនះេទ បុ៉ែនតគត់បនយកទូរស័ពទមក 
េដមបីនិយយេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់ គត់បនទូរស័ពទេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់ 
េហយេរៀបរប់អំពីេរឿងរ៉វែដលេចរលួចកបូបលុយរបស់គត់ េដយគត់េរៀបរប់បេណដ រ 
េធវកយវកិរបេណដ រ អញច ឹងគត់បនេលកៃដេឡង េហយគត់បននិយយ ហមត់និយយ 
េដយពិពណ៌នេទេលអវីែដលបនេកតេឡងចំេពះគត់ ដូចជគត់ឈរចុចទូរស័ពទេនកនុងរថេភលង 
េពលេនះមនេចរមួយ គត់ក៏បនលូកចូលកនុងេហេប៉េរកយរបស់គត់ 
េដមបីដកយកកបូបរបស់គត់េចញពីេហេប៉ អញច ឹងេនេពលែដលេចរដកេចញ 
ដកកបូបេចញពីេហេប៉គត់ពំុបនដឹងខលួនេនះេទ ដូេចនះេហយេទបេធវឲយគត់បត់កបូបលុយ 
អញច ឹងគត់បនខលេទរបប់មិតតភកតិរបស់គត់ថគត់បនបត់កបូបលុយ 
េហយេដមបីឲយមិតតភកតិរបស់គត់មកជួយគត់ េដមបីទិញសំបុរតរថេភលងថមី េដមបីអច 
ឲយគត់បនតដំេណ រេទខងមុខេទៀត អញច ឹងលុះរតែតគត់មនសំបុរតរថេភលងថមី 
េទបគត់អចេដរឆលងកត់ផលូវេដរែដលមនរបងំេនះបន ដូេចនះេហយគត់ខលេទមិតតភកតិរបស់គត់ 
េដមបីែសវងរកជំនួយ ឲយមិតតភកតិរបស់គត់ទិញសំបុរតរថេភលងមួយឲយគត់ 
េដមបីឆលងកត់របងំម៉សីុនរបងំផលូវេនះ េដមបីឲយគត់េធវដំេណ រេទមុខេទៀតបន។ 


