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សួសអ
ដី នកទំងអស់គន បទ ៃថងេនះេយងនឹងមនរបធនបទមួយ េដមបីេលកយកមកនិយយ
ែដលរបធនបទរបស់េយងេនកនុងៃថងេនះ គឺេយងនឹងនិយយអំពីេចរឆក់ េចរលួចកបូប បទ
អញច ឹងេយងនឹងនិយយអំពីេចរលួចកបូប អញច ឹងេយងមកេមលរូបភពទំងអស់គនែតមដង។

េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញថមនបុរសមនក់ គត់កំពុងែតឈរេនកនុងសថនីយរថេភលង បទ
បុរសេនះមនអយុរបែហលជ ២៥ ឆន ំ គត់ពក់អវពណ៌ផកឈូក ៃដខលី

េហយគត់េសលៀកេខេជងែវងពណ៌េខម បុរសេនះពក់ែសបកេជងប៉ តពណ៌ស
េហយៃដមខងរបស់គត់កំពុងែតរចត់េទកនុងេហេប៉ បទ ៃដមខងរបស់គត់រចត់េទកនុងេហេប៉
ឬក៏េយងអចេហមយ៉ ងេទៀតថ លូកេទកនុងេហេប៉ អញច ឹងៃដមខងេទៀតរបស់គត់
កំពុងែតឈរចុចទូរស័ពទ បទ គត់កំពុងែតេលងទូរស័ពទជមួយមិតតភកតិរបស់គត់

ដូចជគត់កំពុងែតេលងសរ ឬក៏គត់េលងឆតេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់េនកនុងេហវសប៊ុក

័
ឬក៏របព័នប
ធ ណ
ដ ញសងគមេផសងៗ េរពះថបចចុបបននេនះ មនុសសេយងភគេរចន ជពិេសសយុវវយ
គត់ចូលចិតតេលងឆតនិងេលងបណ
ដ ញសងគមជមួយមិតតភកតិរបស់គត់ខលង
ំ ណស់ ដូេចនះេហយ
េនេពលែដលគត់កំពុងែតឈរ ឬក៏មនេពលទំេនរបនតិចបនតួច គត់នង
ឹ យកទូរស័ពទរបស់គត់

េដមបីទំនក់ទំនងេទមិតតភកតិរបស់គត់ជក់ជពុំខន អញច ឹងដូចេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ
បុរសមនក់េនះ គត់កំពុងែតចុចទូរស័ពទរបស់គត់ េដមបីេលងជមួយនឹងមិតតភកតិរបស់គត់

េនែកបរបុរសមនក់េនះ េយងេឃញមនមនុសសពីរនក់េផសងេទៀត ែដលមួយេនះគឺជមនុសសរសី
ែដលេយងេឃញគត់ពក់អវៃដខលីនិងេសលៀកសំពត់ េហយមនសក់ែវង មនុសសរសីមនក់េនះ
គត់កំពុងែតឈរកន់កបូបមួយ បទ គត់ឈរេនែកបរបុរសេនះ េដមបីរង់ចរំ ថេភលងដូចគន
េហយេនចំេហៀងបុរសេនះមួយេទៀត គឺមនបុរសមនក់េផសងេទៀត ែដលពក់អវពណ៌េលឿងៃដខលី
បទ ពួកេគកំពុងែតឈរចំរថេភលងេនកនុងសថនីយរថេភលងមួយ

អញច ឹងជទូេទេនកនុងរបេទសនីមួយៗែតងែតមនសថនីយរថេភលង ក៏ប៉ុែនតេនកនុងរបេទសកមពុជ
សថនីយរថេភលងរបស់របេទសកមពុជ គឺពុំទន់ដំេណរកររសួលបួលេនេឡយេទ

ដូេចនះេនរបេទសកមពុជ ឬក៏របេទសែខមរ ពុំទន់មនសថនីយរថេភលងែដលជទីេពញនិយមេនះេទ
អញច ឹងរបជជនគត់អត់ចូលចិតតេធវដំេណរតមរថេភលងេនះេទ េដយសរែតវពិបក

េយងពុំទន់មនផលូវរថេភលងរគប់ទីកែនលង អញច ឹងេហយរបជជនចូលចិតតេធវដំេណរតមរថយនត
ឬក៏តមឡន តមម៉ូតូជេដម អញច ឹងមេធយបយេធវដំេណរតមរយៈរថេភលងេនះ

គឺេយងពុំសូវេធវដំេណរេនះេទ ប៉ុែនតករេធវដំេណរតមរថេភលងេពញនិយមេនកនុងរបេទសេផសងេទៀត
ដូចជរបេទសៃថ របេទសេវៀតណម របេទសម៉ េឡសុីជេដម អញច ឹងពួកេគមនសថនីយរថេភលង
េដមបីសរមប់ឲយរបជជនរបស់េគេធវដំេណរ។
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េនកនុងរូបភពទី ២ ចូលមកដល់រូបភពទី ២ េយងេឃញថ បនតិចេរកយមក

រថេភលងមួយក៏បនមកដល់ អញច ឹងេនេពលែដលរថេភលងមកដល់ គឺែតងែតមនសំេឡងខលង
ំ ៗ បទ
រថេភលងេនរបេទសកមពុជ គឺអត់េលឿនេទ េលបឿនវគឺយឺត

ក៏ប៉ុែនតេនេពលែដលរថេភលងមកដល់សថនីយមដងៗ គឺមនសំេឡងលន់យ៉ងខលង
ំ
ែដលេធវឲយអនកេនទីេនះដឹងយ៉ ងចបស់ថ រថេភលងកំពុងែតមកដល់េហយ

អញច ឹងអនកដំេណរទំងអស់អចេរតៀមខលួននិងយកសមភរៈឬក៏អីវ៉នរ់ បស់េគេឡងរថេភលងបន
ដូចេនកនុងរូបភពេនះ េនេពលែដលរថេភលងមកដល់ ែតងែតមនឲយនូវសញញមួយ

េដមបីបញជក់របប់អនកដំេណរថ រថេភលងបនមកដល់េហយ អញច ឹងអនកដំេណរទំងអស់
រតូវែតេរតៀមខលួន េដមបីេឡងរថេភលងទំងអស់គន។ េយងេឃញរថេភលងេបកមក គឺទវររបស់រថេភលង
គឺបិទទំងអស់ េរពះថេគមិនអចេបកទវររថេភលងបនេទ របសិនេបកំពុងេធវដំេណរ
េរពះអចមនេរគះថនក់ដល់អនកដំេណរ អញច ឹងេយងេឃញអនកដំេណរ
ែដលេនេរករថេភលងទំងអស់ កំពុងែតឈរចំរថេភលង េដមបីឲយរថេភលងឈប់និងេបកទវរ
បុរសមនក់ែដលពក់អវពណ៌ផកឈូកេនះ គត់កំពុងែតឈរកន់ទូរស័ពទចុចដែដល
អញច ឹងបនន័យថគត់ចូលចិតតេលងទូរស័ពរទ បស់គត់េនេពលទំេនរខលង
ំ ណស់
េរពះថអំឡុងេពលែដលគត់ឈរចំរថេភលង គឺគត់ចុចទូរស័ពទេលងរហូត។
េនកនុងរូបភពទី ៣ ចូលដល់រូបភពទី ៣ េយងេឃញថ បនទប់ពីរថេភលងមកដល់េហយ
 ឈប់ រ ំេពចេនះ ទវររថេភលងក៏ចប់េបកេឡង េហយេនេពលែដលទវររថេភលងេបក
រថេភលងក៏ចប់េផដម
គឺអនកដំេណរទំងអស់ គឺេចៀសេចញពីទវររថេភលង អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺទវររថេភលង
គឺេបកេចញជចំេហៀង បនន័យថទវររថេភលងគឺមនពីរ បទ មនពីរ

ែដលេយងេឃញថមនទវរពីរេនកនុងរចកេចញមួយ អញច ឹងទវរទំងពីរេនះ គឺមិនេបកចូលកនុង
ឬក៏េចញេរកេទ ក៏ប៉ុែនតទវរទំងពីរគឺេបករុញេទេឆវងនិងរុញេទសដ ំ

េរពះថរបសិនេបេយងេបកចូលកនុងឬេចញេរក អចបណ
ដ លឲយប៉ះពល់ដល់អនកដំេណរ

អញច ឹងអចេធវឲយគត់មនេរគះថនក់ឬមនរបួសបន ដូេចនះេនេពលែដលេយងរុញេចញខងដូេចនះ
គឺមិនមនអីប៉ះពល់ដល់អនកដំេណរេនះេទ អញច ឹងេហយេទបទវររថេភលង
េគេធវឲយរុញេចញេទខងទំងអស់ែតមដង។ េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ អនកដំេណរទំងអស់

ែដលេនខងេរករថេភលង ែដលរង់ចច
ំ ូលេទកនុងរថេភលងេនះ គត់បនេចៀសេចញពីទវររថេភលង
ឬក៏េចៀសេចញពីផូ វេចញៃនរថេភល
ល
ង េរពះថេនេពលែដលរថេភលងឈប់

និងមនអនកដំេណរខលះេចញពីទវររថេភលង ដូេចនះអនកដំេណរែដលេនខងេរក
រតូវរង់ចឲ
ំ យអនកដំេណរែដលេចញ េចញពីរថេភលងឲយអស់ េទបេគអចចូលបន អញច ឹងេហយ
របសិនេបេគឈរេនខងមុខផលូវេដរ េធវឲយបំង ឬក៏េធវឲយសទះផលូវេគេចញមិនរួច
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អញច ឹងេធវឲយមនករយឺតយ៉ វដល់ករេធវដំេណរ ដូេចនះេដមបីឲយមនសុជីវធម៌ផង
និងេដមបីកុំឲយសទះផលូវដល់េគផង ពួកអនកដំេណរែដលេនខងេរក
រតូវែតេចៀសេចញពីផូ វែដលេគេដ
ល
រ។

ចូលដល់រូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ បនទប់ពីទវររថេភលងេបកេហយ េយងេឃញ

មនអនកដំេណរជេរចន មន[អនកដំេណរ]របុសរសីជេរចន គត់បនេដរេចញពីរថេភលង
ែដលឈប់េនះ អញច ឹងេយងេឃញថ អនកដំេណរែដលេនខងេរក
គត់មិនបនឈរេនខងមុខទវរៃនរថេភលងេនះេទ គឺគត់ឈរេទខងទំងអស់
ដូេចនះេហយេទបពុំមនឲយមនករសទះផលូវ ឬក៏បង
ំ ផលូវដល់អនកដំេណរែដលេនខងកនុងេនះេទ
អញច ឹងអនកដំេណរែដលេនខងកនុង គត់បនេចញពីរថេភលងតមសរមួលមដងមួយៗ

ដូេចនះេហយេទបេធវឲយចំណញ់ េពលេវលបនេរចន េយងេឃញមនអនកដំេណរជេរចន
ែដលគត់េធវដំេណរដល់េគលេដរបស់គត់េហយេចញពីរថេភលង

ក៏ប៉ុែនតមនអនកដំេណរមួយចំនួនេទៀត គត់ពុំបនេចញពីរថេភលងេនះេទ
េដយេហតុថគត់ពុំទន់ដល់េគលេដរបស់គត់ អញច ឹងករេចញពីរថេភលងគឺ
សរមប់ែតអនកដំេណរណ ែដលគត់ដល់េគលេដរបស់គត់ េទបគត់ចុះ អនកដំេណរណ

ែដលមិនទន់ដល់េគលេដ គឺគត់រតូវបនតដំេណរេទៀត េដយមិនបច់ចុះពីរថេភលងេនះេទ។
ចូលដល់រូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ បនទប់ពីអនកដំេណរែដលេនខងកនុង គត់េចញអស់េហយ បទ
អនកដំេណរែដលដល់េគលេដ គត់េចញពីកុ ងរថេភល
ន
ងអស់េហយ អនកដំេណរខងេរក
ែដលមនរសតីមនក់និងបុរសពីរនក់ ែដលបុរសមនក់ពក់អវផកឈូកេនះ

គត់ក៏បនចូលេទកនុងរថេភលងេនះមដង អញច ឹងគត់ចូលតមទវរែដលបនេបករួចេនះេទកនុងរថេភលង
េដយគត់េដរបេណដរ យកៃដរបស់គត់រចត់េទកនុងេហេប៉ដែដល បទ

អញច ឹងគត់េដរចូលេទកនុងរថេភលងតមសរមួល េដយពុំមនកររបញប់របញល់
ឬក៏ដេណដមគនចូលេនះេទ េរពះទវររថេភលងេបកេហយធំ អញច ឹងផលូវេដរទូលយ
ដូេចនះគត់ពុំចប
ំ ច់បេរញជ ៀតគនេនះេទ។

ចូលមកដល់រូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញថេនកនុងរថេភលងគឺមនមនុសសេរចន
ដូេចនះេកអីរថេភលងរតូវបនេគអងគុយអស់េហយ អញច ឹងអនកដំេណរែដលចូលេរកយ

ែដលអត់មនេកអីអងគុយគឺរតូវឈរ អញច ឹងេយងេឃញ រូបភពេនះ គឺមនមនុសសជេរចន

កំពុងែតឈរេនកនុងរថេភលង េដយពួកេគឈរជជួរៗ េហយៃដរបស់េគេតងេទនឹងរបរមួយ

អញច ឹងេនកនុងរថេភលងឬក៏េនកនុងឡនរកុងែតងែតមនរបរែដកមួយសរមប់ឲយអនកដំេណរេតង
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េរពះថេនេពលែដលពុំមនេកអីរគប់រគន់សរមប់ឲយអនកដំេណរអងគុយ

អនកដំេណរទំងអស់រតូវឈរ អញច ឹងេដមបីទប់លំនឹងអនកដំេណរឲយបននឹង កុំឲយដួល
ឬកុំឲយមនេរគះថនក់ប៉ះទងគិចេផសងៗ េនកនុងរថេភលង េគែតងែតដក់របរែដកមួយ

េដមបីឲយអនកដំេណរឈរេតងវ េរពះថេនេពលែដលេចញដំេណរ អនកដំេណរនឹងអចនឹងដួល
របសិនេបេគមិនេតង េដយែឡកេយងេឃញបុរសមនក់ែដលពក់អវពណ៌ផកឈូកេនះ
គត់កំពុងែតឈរេតងេទនឹងសសរេនកនុងរថេភលងមួយ ែដលេគដក់សរមប់ឲយអនកដំេណរឈរ
អញច ឹងគត់េទះបីជចូលេទដល់កុ ងរថេភល
ន
ងេហយក៏េដយ េយងេឃញថ
ៃដរបស់គត់េនែតចុចទូរស័ពទដែដល

េរពះគត់កំពុងែតជក់ចិតតនង
ឹ េលងជមួយនឹងមិតតភកតិរបស់គត់េនកនុងទូរស័ពទ

ិ
ដូេចនះេហយគត់ពុំបនទុកទូរស័ពទគត់េនកនុងេហេប៉វញេនះេទ
គឺគត់ឈរកន់

េដមបីចុចទូរស័ពទដែដល។ េនេខរបស់បុរសេនះ េយងេឃញមនកបូបលុយមួយ
ែដលដក់េនេហេប៉េរកយ ែដលកបូបលុយេនះ គឺពុំបនដក់ឲយស៊ប់
ឬក៏ដក់ឲយចូលេរជេទកនុងេហេប៉េនះេទ គឺគត់ដក់េនេលៀនេចញេរក
អញច ឹងកបូបលុយរបស់គត់ គឺេលៀនេចញមកខងេរក

ែដលេយងអចេមលេឃញកបូបលុយរបស់គត់ចបស់បន។
រូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ គឺេយងេឃញេហេប៉របស់បុរសេនះ េហេប៉េរកយ បទ
េហេប៉េរកយរបស់បុរសេនះ មនកបូបលុយមួយ អញច ឹង រូបភពេនះ
គឺគត់ដក់កបូបលុយេនកនុងេហេប៉េរកយរបស់គត់ ប៉ុែនតកបូបលុយេនះ

ពុំបនចូលេរជេទកនុងេហេប៉េនះេទ គឺកបូបលុយរបស់គត់ គឺេលៀនេចញមកេរក បទ
េលៀនេចញមកេរកបនតិច ែដលេធវឲយេយងេមលេឃញកបូបលុយរបស់គត់ចបស់ណស់
កបូបលុយរបស់គត់គឺមនពណ៌េលឿង។
ចូលដល់រូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថ មនៃដមួយ បទ [ៃដជអនក]
ជៃដរបស់អនកដៃទេនះេទ បនលូកយក[...]កបូបេចញពីេហេប៉របស់គត់

េដយបុរសមនក់េនះពុំបនដឹងេនះេទ អញច ឹងករលូកយកសមភរៈរបស់អនកដៃទ
េដយមិនមនករអនុញញតពីអនកដៃទ េគេហថលួច អញច ឹងបនន័យថ មនមនុសសមនក់េទៀត
កំពុងែតលួចកបូបរបស់បុរសមនក់េនះ េដយបុរសមនក់េនះពុំបនដឹងខលួនថ

មនេគយកកបូបលុយរបស់គត់េនះេទ អញច ឹងអនកែដលលួចេយងេហថេចរ ដូេចនះេហយ
របសិនេបេយងេទយករបស់េគ ឬក៏សមភរៈអនកដៃទ ឬក៏រទពយសមបតតិអនកដៃទ េដយមចស់របស់េនះ
មិនបនអនុញញតេទ គឺេយងេហអនកែដលយកេនះេហថេចរ ែដលេចរគឺលួចរបស់អនកដៃទ
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អញច ឹងមនមនុសសមនក់កំពុងែតលួចកបូបរបស់បុរសមនក់េនះ ពីកុ ងេហេប
ន
៉ របស់បុរសមនក់េនះ
េដយសរែតបុរសមនក់េនះ គត់រវល់ែតចុចទូរស័ពទេលងជមួយមិតតភកតិ

ដូេចនះគត់ពុំបនចប់អរមមណ៍ថ មននរណមនក់កំពុងែតយកកបូបលុយរបស់គត់េនះេទ។
េនកនុងរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ បនតិចេរកយមក

រថេភលងក៏មកដល់េគលេដទីពីរ អញច ឹងជទូេទផលូវរថេភលងនីមួយៗ គឺមនសថនីយរថេភលងជេរចន

បទ សថនីយរថេភលងជេរចន ដូចថេនេពលែដលេទដល់េគលេដមួយ គឺមនសថនីយរថេភលងមួយ
ដូេចនះរគប់សថនីយទំងអស់រថេភលងរតូវែតឈប់ អញច ឹងេពលេនដល់សថនីយមួយៗ
រថេភលងរតូវែតឈប់ េដមបីដក់អនកដំេណរចុះ និងឲយអនកដំេណរេផសងេទៀតេឡង
អញច ឹងេហយេនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ រថេភលងេនះបនមកដល់េគលេដទីពីរ

ែដលតរមូវឲយរថេភលងេនះឈប់ េហយេបកទវរឲយអនកដំេណរេនខងកនុងេចញ
និងអនកដំេណរេនខងេរកចូល។

ចូលមកដល់រូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ

បនទប់ពីរថេភលងមកដល់េគលេដទីពីរេហយ រថេភលងេនះក៏បនឈប់ េហយរថេភលងបនេបកទវរ
េដយទវររបស់រថេភលងេនះេបកេចញេឆវងសដដ
ំ ូចមុនែដរ េហយមនអនកដំេណរជេរចន មនរបុស
មនរសី េដរេចញពីកុ ងរថេភល
ន
ងេនះ អញច ឹងេយងេឃញថ

មនអនកដំេណរេចញពីទវរទំងពីរេនះែតមដង េដយេយងេឃញមនបុរសពក់អវផកឈូក
័ ២៥ ឆនេំ នះ ក៏បនេចញពីរថេភលងេនះផងែដរ
ែដលមនវយ

េពលេនះគត់េដរេដយយកៃដទំងពីរែរជងេហេប៉ បនន័យថយកៃដទំងពីរ
លូកេទកនុងេហេប៉សងខងរបស់គត់ េហយគត់បនេដរេចញមកេរក
េដយពុំបនចប់អរមមណ៍អវីទង
ំ អស់ ដូេចនះគត់ពុំទន់ដឹងថ
មនមនុសសលួចកបូបរបស់គត់េនះេទ។
ចូលមកដល់រូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់បនេចញពីកុ ងរថេភល
ន
ងេហយ បុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនេដរមកកន់សថនីយរថេភលង

អញច ឹងបនទប់ពីេចញពីកែនលងរថេភលង ឬក៏េចញពីរថេភលង គឺេយងរតូវេដរចូលេទកនុងសថនីយរថេភលង
េរពះថ មុននឹងអចជិះរថេភលងបន េយងរតូវែតទិញសំបុរតេនកនុងសថនីយ េហយមុននឹងអច
េនេពលែដលេយងចុះពីេលរថេភលង េយងក៏រតូវេដរកត់សថនីយ េដមបីេទខងេរកផងែដរ

អញច ឹងសថនីយរថេភលងនីមួយៗ ែតងែតមននូវជេណដរ ឬក៏ករចុះេទខងេរកម ឬក៏េឡងខងេល
េទតមផលូវរថេភលងរបស់េគថេតេគេនទបឬេនខពស់ អញច ឹងរូបភពេនះ
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គឺផូ វរថេភល
ល
ងរបស់េគគឺេនខពស់ ឬក៏អចេយងេហថ រថេភលងអកស អញច ឹងគឺរត់េលផូ វខព
ល ស់
ដូេចនះគឺរតូវេឡងជេណដរ ក៏ប៉ុែនតេដយសរែតបុរសមនក់េនះចុះពីេលរថេភលង

ិ អញច ឹងបុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនជិះរថេភលង
ដូេចនះេហយគត់រតូវចុះមកខងេរកមវញ
ជិះជេណដរយនត េដមបីចុះមកខងេរកមចូលេទកនុងសថនីយ បទ េយងេឃញថ

ជេណដរយនតមួយេនះ គឺមនមនុសសចំនួនរបំនក់ ែដលកំពុងែតជិះជេណដរយនតេនះ
េដយេនខងមុខបុរសេនះ គឺមនមនុសសពីរនក់ ែដលខង េន
មនុសសែដលេនខងមុខជប់នឹងបុរសេនះ គត់កំពុងែតឈរចុចទូរស័ពទ

េហយនរ ីែដលេនខងេរកយបុរសេនះ គត់កំពុងែតជិះជេណដរយនតែដរ
េដយៃដទំងពីររបស់គត់កំពុងែតកន់កបូបមួយ អញច ឹងបុរសមនក់េនះ
គត់កំពុងែតឈរេនកណ
ដ ល េដយៃដរបស់គត់កន់នង
ឹ បងកន់ៃដជេណដរ បទ
េហយៃដមខងេទៀតែរជងេហេប៉ េដយគត់ដក់ៃដកនុងេហេប៉

េហយឈរបេណដរសមលឹងេមលេទេឆវងសដប
ំ េណដរេនកនុងសថនីយ

េរពះថេពលខលះេយងអចចប់អរមមណ៍េទនឹងទិដឋភពេនកនុងសថនីយ

ែដលមនរូបភពែបលកៗជេរចន។ ជេណដរយនត េយងេឃញថ ជេណដរយនតគឺជជេណដរ
ែដលេយងពុំចប
ំ ច់េឡងជន់កជ
ំ េណដរេនះេទ េដយេយងរគន់ែតឈរមួយកែនលង
េពលេនះជេណដរយនតនង
ឹ នំេយងឲយេទខងេលឬក៏ខងេរកមបន
េដយេយងពុំចប
ំ ច់ចំណយកមលង
ំ េនះេទ េហយជេណដរយនតគឺមនលកខណៈទំេនប
ដូេចនះេហយមនែតេនកនុងផសរទំេនប ឬក៏េនកនុងសថនីយរថេភលងទំេនបែតប៉ុេណណះេទបមន
ដូេចនះេនកនុងសថនីយរថេភលងរបស់របេទសកមពុជគឺពុំទន់មនជេណដរយនតែបបេនះេនះេទ
ក៏ប៉ុែនតេនកនុងផសរទំេនប ឬក៏កែនលងរកុមហ៊ុនេផសងៗ គឺែតងែតមនជេណដរយនតជនិចច

េនកនុងរបេទសកមពុជគឺមនជេណដរយនតជេរចនដក់េនកនុងសថប័ន ឬក៏ដក់េនកនុងកែនលងេធវករ
ក៏ដូចជផសរទំេនបេផសងៗផងែដរ។

ចូលដល់រូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ បនទប់ពីបុរសមនក់េនះគត់ជិះជេណដរយនតរច
ួ េហយ
គត់ក៏បនេដររតូវតរមូវេដរចូលសថនីយ ក៏ប៉ុែនតមុននឹងគត់អចេដរចូលសថនីយរថេភលងបន
គឺគត់រតូវែតមនសំបុត ្រ អញច ឹងគត់េដរមកដល់កែនលងមួយ គឺជកែនលងពិនិតយសំបុរត បទ
កែនលងរតួតពិនិតយសំបុរត ដូេចនះគឺេយងេឃញមនថ មនផលូវេដរ[ចំនួន]ជេរចន ែដលមនរបង

ឬក៏របំងទវរ មិនអនុញញតឲយមនុសសេដរឆលងកត់បនេដយេសរ ីេនះេទ អញច ឹងរបំងពណ៌ទឹករកូច
គឺបង
ំ ផលូវជិតែតមដង អញច ឹងបនន័យថ ទល់ែតេយងដក់សំបុរតចូល ឬក៏ដក់កតចូល

េហយម៉ សុីនសគល់េទបរបំងេនះេបកទវរឲយមនុសសេដរកត់បន អញច ឹងេយងេឃញថ
បុរសមនក់េនះ បនមកេដរមកដល់ខងមុខរបំងេនះ េហយរបំងេនះ
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ពុំទន់បនេបកផលូវឲយបុរសេនះេដរេនះេទ អញច ឹងបុរសេនះចំបច់រតូវែតដក់សំបុរត ឬក៏កត
ចូលេទកនុងម៉ សុីន េដមបីឲយម៉ សុីនេបកផលូវឲយ។

ចូលមកដល់រូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ បុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនងកមកខងេរកយ
េដមបីយកកបូបរបស់គត់ អញច ឹងបនន័យថសំបុរតរបស់គត់ ឬក៏កតរបស់គត់
គឺទុកេនកនុងកបូបលុយរបស់គត់ ដូេចនះេហយគត់ក៏បនងកមកខងេរកយ

េហយយកៃដមួយមខងរបស់គត់លូកមកេហេប៉ខងេរកយ េដមបីដកយកកបូបលុយ
េរពះជទូេទមនុសសរបុសែតងែតទុកសមភរៈតូចៗេផសងៗ ដូចជកតបុគគលិក
ដូចជអតតសញញណប័ណណ ដូចជលុយ ដូចជសំបុរតេផសងៗេនកនុងកបូបលុយរបស់គត់

េដមបីឲយមនសណ
ដ ប់ធនប់ េរពះថរបសិនេបេយងទុកេនកនុងេហេប៉ ឬក៏ទុកេនកែនលងេផសងេទៀត
វអចនឹងេធវឲយេយងវេងវងបត់ េយងមិនងយរសួលរកេនះេទ

ិ ដូចបុរសេនះ
ក៏ប៉ុែនតរបសិនេបេយងទុកេនកនុងកបូបលុយ គឺេយងនឹងងយរសួលយកមកវញ
គត់បនទុកសំបុរតរថេភលង ឬក៏កតរបស់គត់េនកនុងេហេប៉ ឬក៏េនកនុងកបូបលុយ

ែដលដក់េនកនុងេហេប៉េរកយ អញច ឹងេនេពលែដលគត់រតូវករ គត់រគន់ែតងកេទខងេរកយ
េហយយកៃដលូកកបូបលុយេនះជករេរសច។

ចូលដល់រូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ បុរសេនះបនភញក់េផអលយ៉ ងខលង
ំ
េរពះេនេពលែដលគត់លូកេទកនុងេហេប៉ខងេរកយរបស់គត់

គឺគត់ពុំបនេឃញកបូបលុយេនះេទ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ បុរសេនះ
គត់បនេបកែភនកធំៗ បទ េបកែភនកធំៗ ែភនកទំងពីររបស់គត់ េបកយ៉ ងធំ

េហយគត់បនហមត់េឡង បទ ជទូេទេនេពលែដលមនុសសេយងភ័យ ឬក៏មនករភញក់េផអល
េយងែតងែតេបកែភនកនិងហមត់ធំៗ េរពះថេយងមនអរមមណ៍ថភ័យ អញច ឹងបុរសមនក់េនះ
គត់មនអរមមណ៍ថភញក់េផអលនិងភ័យយ៉ ងខលង
ំ

េរពះថកបូបលុយរបស់គត់មិនេនកនុងេហេប៉របស់គត់េទៀតេទ
អញច ឹងេហយគត់បនេបកែភនកធំៗ និងហមត់ធំៗផងែដរ។

ចូលដល់រូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ បនទប់ពីបុរសេនះដឹងថ

កបូបលុយរបស់គត់រតូវបនេគលួច ឬក៏កបូបលុយរបស់គត់រតូវបនបត់
ិ ួ នគត់
អញច ឹងេហយគត់ក៏បនពយយមងកេមលជុំវញខល

េដមបីរកេមលថេតនរណលួចកបូបរបស់គត់ ក៏ប៉ុែនតេយងេឃញថេនកនុងរូបភពេនះ
គឺមនមនុសសជេរចនកំពុងែតេដរេទេដរមកេនកនុងសថនីយរថេភលង
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េដយគត់ពុំអចដឹងថនរណេនះេទ អញច ឹងេហយបុរសមនក់េនះ
គត់ក៏មនអរមមណ៍ថេសកសដយ និងមនអរមមណ៍ថភ័យយ៉ ងខលង
ំ
េរពះថកបូបលុយរបស់គត់រតូវបនបត់ គត់បនពយយមែសវងរកមនុសស

ែដលលួចកបូបលុយរបស់គត់ ប៉ុែនតគត់ពុំដឹងថនរណេនះេទ េដយរូបភពេនះ គឺេយងេឃញថ
មនមនុសសជេរចនេនកនុងសថនីយរថេភលង េដយមនុសសនីមួយៗ គឺសុទធែតគត់មិនែដលសគល់
េហយបនន័យថេចរក៏បនរត់បត់េទេហយ

េរពះថេនេពលែដលេគលូកយកកបូបលុយរបស់គត់េហយ េចរែតងែតរត់ អញច ឹងេដមបី េចររត់
េរពះថកុំឲយេយងចប់បន ជទូេទករលួចេគ គឺជទេងវខុសចបប់ ដូេចនះរបសិនេបេគចប់បន
គឺរតូវមនេទសជប់ពនធនគរ អញច ឹងេហយ េនេពលែដលលួចបន េចរក៏ែតងែតរត់

ិ
េហយប៉ូលិសក៏រតូវែតតមចប់េចរមកវញែដរ។
ប៉ុែនតេនកនុងរូបភពេនះ បុរសមនក់េនះ
គត់បនពយយមរកេចរែដលលួចកបូប ប៉ុែនតរកមិនេឃញេនះេទ

េដយសរែតេចររត់បត់េទេហយ េហយេនទីកែនលងែដល េនសថនីយរថេភលងេនះ
គឺមនមនុសសជេរចន ែដលេនកនុងេនះ

ដូេចនះគឺពិបកនឹងរកេឃញថនរណជអនកលួចកបូបលុយរបស់គត់ណស់។
ចូលមកដល់រូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់បត់កបូបលុយេហយ
គត់មិនអចេដរឆលងរបំងែដលេទមខងេទៀតេនះេទ េរពះថម៉ សុីនមិនេបកទវរឲយគត់េដរ
ិ បទ អញច ឹងេនេពលែដលគត់ដឹងថ
អញច ឹងេហយគត់បនេដររតលប់េរកយមកវញ

គត់បត់កបូបលុយ គត់មិនបនេធវខុស ឬក៏រគលង ឬក៏កនលងទវររបំងែដលេនផលូវេដរេនះេទ

ិ យរបស់សថនីយរថេភលង អញច ឹងេគអចនឹងចប់គត់បន
េរពះថករេធវែបបេនះ គឺខុសេទនឹងវន័
ដូេចនះគត់បនេដរថយេរកយ េរពះថគត់ របសិនេបគត់មិនរតលប់េរកយេទ
អនកដំេណរេផសងេទៀត គឺនង
ឹ សទះ រំងសទះ េដយសរែតគត់េគមិនអចេទមុខបន
េរពះថគត់មិនអចឆលងេទបន អញច ឹងបុរសមនក់េនះ រតូវែតេដរេចញពីកែនលងរចកចូលេនះ
េដមបីអនកដំេណរេផសងេទៀត ែដលមនសំបុរត ឬក៏មនកត េគេដរឆលងកត់ផូ វេនះ។
ល
ចូលដល់រូបភពទី ១៧ េនកនុងរូបភពទី ១៧ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់បត់កបូបេហយ
គត់បនលូកកនុងេហេប៉របស់គត់ េហេប៉ចំេហៀង េដមបីយកទូរស័ពទ

អញច ឹងគត់ទុកកបូបលុយេនកនុងេហេប៉ខងេរកយ បទ េហយទូរស័ពទេនកនុងេហេប៉ចំេហៀង
អញច ឹងជទូេទេខរបស់មនុសសរបុស គឺមនេហេប៉ជទូេទចំនួនបី ែដលេហេប៉េឆវងមួយ
េហេប៉សដម
ំ ួយ និងេហេប៉េរកយមួយ អញច ឹងេហេប៉េឆវងសដ ំ គឺេយងទុកដក់
ជទូេទេយងេរបរបស់សរមប់ដក់ទូរស័ពទនិងលុយបនតិចបនតួច ចំែណកេហេប៉េរកយ
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គឺេយងែតងែតដក់នូវកបូបលុយ ដូចបុរសមនក់េនះ
គត់បនទុកទូរស័ពទគត់េនកនុងេហេប៉ចំេហៀង េហយកបូបលុយេនកនុងេហេប៉េរកយ
ដូេចនះេនេពលែដលេគលូកយក ឬក៏លួចយកកបូបលុយរបស់គត់ពីកុ ងេហេប
ន
៉ េរកយ
គត់ពុំបនបត់ទូរស័ពទេនះេទ េរពះទូរស័ពរទ បស់គត់ដក់េនកនុងេហេប៉ចំេហៀង
អញច ឹងគត់បនដកយកទូរស័ពទេចញពីេហេប៉ចំេហៀងមកចុច

េយងេឃញថអករៈរបស់គត់ចុចទូរស័ពទគឺមនលកខណៈភ័យ
េរពះមនែបកេញសជេរចនេចញពីទឹកមុខរបស់គត់ អញច ឹងមុខរបស់គត់គឺបនែបកេញស
េដយសរែតគត់តក់សុ តេនេពលែដលគត់
ល
បត់បង់កបូបលុយរបស់គត់

េរពះថកបូបលុយរបស់កត់មនលុយ និងមនសមភរៈេផសងៗេទៀត ដូចជអតតសញញណប័ណណ
កតបុគគលិក កតរកុមហ៊ុនជេដម អញច ឹងេហយេទបេធវឲយគត់មនអរមមណ៍ថសដយនិងភ័យ
ែបកេញសជេរចនេនេលមុខ។
បនទប់មកេទៀត េនកនុងរូបភពទី ១៨ េនកនុងរូបភពទី ១៨ បុរសមនក់េនះ

គត់ក៏បនទូរស័ពទេទរកមិតតភកតិរបស់គត់ អញច ឹងគត់បនទញទូរស័ពទេចញពីេហេប៉
មដងេនះគត់ពុំបនចុចទូរស័ពេទ លងបណ
ដ ញ[...]សងគម ឬក៏េហវសប៊ុក
ឬក៏ឆតេទមិតតភកតិរបស់គត់េទៀតេនះេទ ប៉ុែនតគត់បនយកទូរស័ពទមក
េដមបីនិយយេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់ គត់បនទូរស័ពទេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់
េហយេរៀបរប់អំពីេរឿងរ៉ វែដលេចរលួចកបូបលុយរបស់គត់ េដយគត់េរៀបរប់បេណដរ

ិ
េធវកយវករបេណ
ដ រ អញច ឹងគត់បនេលកៃដេឡង េហយគត់បននិយយ ហមត់និយយ
េដយពិពណ៌នេទេលអីែវ ដលបនេកតេឡងចំេពះគត់ ដូចជគត់ឈរចុចទូរស័ពទេនកនុងរថេភលង
េពលេនះមនេចរមួយ គត់ក៏បនលូកចូលកនុងេហេប៉េរកយរបស់គត់

េដមបីដកយកកបូបរបស់គត់េចញពីេហេប៉ អញច ឹងេនេពលែដលេចរដកេចញ
ដកកបូបេចញពីេហេប៉គត់ពុំបនដឹងខលួនេនះេទ ដូេចនះេហយេទបេធវឲយគត់បត់កបូបលុយ
អញច ឹងគត់បនខលេទរបប់មិតតភកតិរបស់គត់ថគត់បនបត់កបូបលុយ

េហយេដមបីឲយមិតតភកតិរបស់គត់មកជួយគត់ េដមបីទិញសំបុរតរថេភលងថមី េដមបីអច
ឲយគត់បនតដំេណរេទខងមុខេទៀត អញច ឹងលុះរតែតគត់មនសំបុរតរថេភលងថមី

េទបគត់អចេដរឆលងកត់ផូ វេដ
ល រែដលមនរបំងេនះបន ដូេចនះេហយគត់ខលេទមិតតភកតិរបស់គត់
េដមបីែសវងរកជំនួយ ឲយមិតតភកតិរបស់គត់ទិញសំបុរតរថេភលងមួយឲយគត់

េដមបីឆលងកត់របំងម៉ សុីនរបំងផលូវេនះ េដមបីឲយគត់េធវដំេណរេទមុខេទៀតបន។

Copyright © 2016 www.aakanee.com — This document and the corresponding illustration and recording are
provided under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

