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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងនឹងនិយយអំពីករជិះយនតេហះ

អញច ឹងជទូេទករេធវដំេណររបស់មនុសសេយងមនក់ៗ េនរគប់របេទសទំងអស់
េយងែតងែតមនមេធយបយេធវដំេណរចំនួនបី ពីរ[...] បីរបេភទ

ែដលេយងេឃញមេធយបយេធវដំេណរទីមួយ គឺករេធវដំេណរតមផលូវេគក

អញច ឹងករេធវដំេណរតមផលូវេគកមនដូចជករេធវដំេណរតមផលូវថនល់ ករេធវដំេណរតមផលូវជតិ
និងករេធវដំេណរតមផលូវែដកជេដម អញច ឹងេគេហថករេធវដំេណរតមផលូវេគក

ចំែណកឯមួយេទៀតគឺករេធវដំេណរតមផលូវទឹក ែដលេយងេរបរបស់កប៉ ល់ េរបរបស់នវ
ឬក៏េរបរបស់ទូកជេដមេដមបីេធវដំេណរ អញច ឹងតមផលូវទឹកេយងេរបរបស់ទូក ឬក៏កប៉ ល់

ិ ជ េជឿនេលឿន
េយងេហថទូក អញច ឹងមួយេទៀតគឺករេធវដំេណរតមផលូវអកស េដយសរែតបេចចកវជ
ដូេចនះេយងអចេធវដំេណរតមផលូវអកសបន េដយេយងេរបរបស់ជយនតេហះ
អញច ឹងអនកខលះគត់េរបរបស់យនតេហះ េហយនិងអនកខលះេទៀតគត់េរប

គត់េធវដំេណរតមរយៈឧទធមភគចរក អញច ឹងវមនពីររបេភទេដមបីេធវដំេណរតមផលូវអកស
េដយេរបឧទធមភគចរក ឬក៏េរបរបស់យនតេហះ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ
គឺេយងនឹងនិយយអំពីករេធវដំេណរតមផលូវអកស គឺករេរបរបស់យនតេហះ

េដយេយងេមលមកកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនបុរសមនក់
គត់កំពុងែតេគងហលៃថងេនេលេពអុីមួយ អញច ឹងបុរសមនក់េនះ

ិ
គត់របែហលជអងគុយេនមត់សមុរទ ែដលវអចជៃថងវសសមកលរបស់
គត់

ិ
អញច ឹងបនន័យថគត់អត់េធវករេទ អញច ឹងៃថងវសសមកលរបស់
គត់ គឺគត់េដរមកេលងសមុរទ
ឬក៏គត់បនមកេលងនូវសមុរទ ឬក៏េនមត់សមុរទ េដយគត់អងគុយេនេលេពអុីេនេឆនរសមុរទ
៉
េដយអងគុយហលៃថង េហយពក់ែវនតេខ
ម អញច ឹងេយងេឃញគត់អងគុយេលេពអុី
 ចំនួនពីរ េហយគត់អងគុយែផអកេទេលបែងអកេពអុី
ែដលេពអុីរបស់គត់គឺមនេជង
បនន័យថគត់អងគុយទេរមតខលួនេទេលបែងអកៃនេពអុី

៉
េហយេជងទំងពីររបស់គត់ដក់េនេលេពអុី អញច ឹងគត់កំពុងែតេគង េដយពក់ែវនតេខ
ម
ឬក៏ពក់អវសៃដខលី និងេខេជងខលីពណ៌សែដរ

ែដលជសេមលៀកបំពក់សរមប់ករេធវដំេណរតមសមុរទ ឬក៏ករេធវដំេណរតមមត់សមុរទ
អញច ឹងគត់កន់ដូងមួយែផល គត់កន់ែផលដូង ែដលេយងេឃញេនកនុងែផលដូង

គឺមនេចះកបលរួចរល់េហយ បនន័យថេគកប់កបលែផលដូងរួចេហយ េដមបីដក់ញុទ
ំ ឹក

អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងែផលដូង េនកនុងែផលដូងែដលគត់កំពុងកន់ ែផលដូងមនពណ៌ៃបតងហនឹង
គឺគត់មនដក់បំពង់បឺតមួយ ឬក៏ទុេយមួយ
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េដយសរែតែផលដូងគឺេយងញុទ
ំ ឹកវ ដូេចនះេយងរតូវបឺតទឹកេចញពីកុ ងែផល
ន
ដូង ែដលជទូេទែផលដូងគឺ
ទឹករបស់វមនរសជតិៃរបបនតិច េហយនិងែផអម អញច ឹងបនន័យថៃរបែផអមៗ

វមនរសជតិៃរបបនតិច ប៉ុែនតែផលដូងគឺឆងញ់ េហយវអចេធវឲយេយងបត់េរសកទឹកបន
ជពិេសសេនេពលែដលេយងេទេលងមត់សមុរទ េនេពលែដលេយងញុែំ ផលដូង

គឺមនអរមមណ៍ថរសស់រសយ ែដលេយងេឃញែផលដូងគឺ េពលខលះគឺេយងអចញុស
ំ ច់បនផងែដរ
េដយេពលែដលែផលដូងខចី ដូងខចីគឺេយងញុទ
ំ ឹកផង បនទប់ពីញុទ
ំ ឹក េយងញុស
ំ ច់េទៀត
េដយេយងរគន់ែតពុះសំបកវេចញ េនះេយងអចញុស
ំ ច់បនេដយេរបសលបរព

េដយេរបសលបរព េដមបីេកសសច់វ អញច ឹងេយងអចេកសសច់ដូងញុប
ំ ន េនេពលែដលដូងខចី
េដយែតសំបករបស់វ គឺេយងអត់ញុេំ ទ បនន័យថសំបករបស់វគឺរ ឹង

េហយែផលដូងគឺមនលលដ៍េទៀត អញច ឹងលលដ៍វរ ឹងជងសំបក ដូេចនះេយងអត់ញុេំ ទ

េយងញុែំ តសច់ដូងពណ៌ស េយងញុែំ តសច់ដូងពណ៌សប៉ុេណណះ េដយសំបក សំបកដូង
និងលលដ៍ដូង លលដ៍ដូងគឺេយងអត់យកេទ គឺេយងេបះេចល អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ

គឺគត់កំពុងែតអងគុយញុែំ ផលដូង ឬក៏ញុទ
ំ ឹកដូង េដយអងគុយេលេពអុី េហយហលៃថងេនមត់សមុរទ
េដយេយងេឃញេនខងេរកយេពអុី េនខងេរកយេពអុីរបស់គត់ គឺជេដមដូងមួយេដម

អញច ឹងែផលដូងគឺជែផលរបស់េដមដូង ែដលេនខងេរកយគត់គឺជេដមដូង ែដលេដមដូងគឺមនធង
េយងេហថធង េយងអត់េហថែមកេទ េដយសរេដមដូងអត់មនែមក[េទ] ដូេចនះវមនធង
ធងរបស់វគឺែបកេចញជសលឹក អញច ឹងសលឹករបស់វគឺដុះេននឹងធង
េហយេយងេឃញមនែផលដូចជេរចនកំពុងែតេនេលេដម
អញច ឹងបនន័យថេនេពលែដលែផលដូងេនះលមម បនន័យថវចស់លម
ម សរមប់ញុ ំ
េគនឹងេឡងេបះែផលដូងេនះយកមកញុ ំ េដយែផលដូងគឺដុះ ែផលវជចេងកមៗេរចន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញបុរសមនក់េនះ

ិ
បនទប់ពីគត់បញច ប់ករវសសមកលរបស់
គត់េនមត់សមុរទេហយ អញច ឹងគត់បនជិះតក់សុី
េហយបនរបប់តក់សុីឲយេទរពលនយនតេហះ

ិ
អញច ឹងបនន័យថគត់បញច ប់វសសមកលរបស់
គត់េនឯមត់សមុរទ បនទប់មកគត់រតូវដល់េពល
ិ ឬក៏រតលប់េទផទះរបស់គត់វញ
ិ
រតលប់េទរសុកកំេណតរបស់គត់វញ

ដូេចនះគត់បនជិះតក់សុីមួយេរគឿង ែដលេយងេឃញតក់សុីេនះគឺមនពណ៌ផកឈូក
េហយេយងេឃញពណ៌ផកឈូក ែដលេយងេឃញតក់សុីេនះ គឺមនកង់ចំនួនបួន
េដយសរែតតក់សុីគឺជឡន អញច ឹងមនកង់ចំនួនបួន ប៉ុែនតេយងេមលពីចំេហៀង
[េយងេឃញ]កង់ែតពីរេទ េហយឡនគឺមនចេងកៀងសតុប ឬក៏សុ ប
ត េនខងមុខពីរនិងខងេរកយពីរ
សរមប់បំភលឺផូ វល អញច ឹងេនេពលែដលេយងេបកបរេពលយប់ េយងអចេបកេភលងបន
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េហយេនេពលែដលេយងេបកបរេពលៃថង គឺេយងមិនេបក មិនចំបច់េបកេភលងេនះេទ
ែដលឡនគឺមនកញច ក់ពីរផងែដរ សរមប់េមលខងេរកយ គឺខងេឆវងមួយ និងខងសដម
ំ ួយ
េហយេយងេឃញេនេលដំបូលឡនតក់សុីេនះ គឺមនេលកជដុំផលកមួយ
ែដលដក់េឈមះថតក់សុី អញច ឹងបនន័យថ េនេពលែដលគត់រត់តក់សុី

េនេពលែដលអត់មនេភញៀវ គត់អចេបកេភលងេនខងេលដុំដំបូលេនះបន េន
សរមប់ដុំេលដំបូលេនះបន ប៉ុែនតេនេពលែដលមនេភញៀវ គឺគត់បិទេភលងេចញ

អញច ឹងេនេពលែដលគត់បិទេភលង គឺេគអចដឹងថតកសុីេនះមនមនុសសជិះ អញច ឹងបុរសមនក់ហនឹង
គត់អងគុយខងេរកយ េហយអនកេបកបរអងគុយខងមុខ

េដយអនកេបកបរតក់សុីកំពុងែតសមលឹងេទខងមុខ េហយៃដរបស់គត់កំពុងែតកន់ចងកូតឡន

ិ
េដមបីបញជរថយនតេទរតង់ ចំែណកឯបុរសែដលគត់មនវសសមកលេនមត់
សមុរទអមបញ់ មិញ
៉
គឺគត់ពក់ែវនតេខ
ម ដែដល េហយគត់អងគុយេនខងេរកយ

េហយគត់បនរបប់េទអនកេបកបរតក់សុីថ គត់ចង់េទរពលនយនតេហះ

ិ
អញច ឹងគត់ចង់េទរពលនយនតេហះ េដយសរែតគត់ចប់វសសមកលរបស់
គត់
ិ
េហយគត់រតូវរតលប់េទផទះរបស់គត់វញ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ បនតិចេរកយមក
េរកយពីពួកគត់បនជិះបនតិចេរកយមក ឡនតក់សុីមួយេនះ

ក៏គត់បនមកដល់រពលនយនតេហះ អញច ឹងេនេពលែដលគត់ចូលមកដល់រពលនយនតេហះ
េយងេឃញគត់បនជិះកត់េខលងទវរមួយ េដយេយងេឃញគត់ជិះកត់េខលងទវរមួយ

គឺជេខលងទវរសរមប់អនកដំេណរែដលមកដល់ អញច ឹងេខលងទវរសរមប់អនកដំេណរែដលមកដល់
េយងេឃញមនរូបភពេនេលេខលងទវរេនះ េនេលេខលងទវរេនះ
គឺេយងេឃញមនរូបភពយនតេហះកំពុងែតចុះ េដយេយងេឃញ
អញច ឹងេនេពលែដលយនតេហះចុះ បនន័យថអនកដំេណរមកដល់ ដូេចនះបនទប់មួយេនះ
ឬក៏េខលងទវរមួយេនះ គឺសរមប់ឲយេយងរង់ចអ
ំ នកដំេណរ ឬក៏បងបអូន

ឬក៏សច់ញតិែដលេទបែតមកពីេរករបេទស ឬក៏មកពីកែនលងណមួយែដលជិះយនតេហះ
អញច ឹងេនេពលែដលេយងេទទទួលបងបអូន ឬក៏ចប
ំ ងបអូន េយងរតូវេទកែនលងអនកដំេណរមកដល់
ដូេចនះេនេពលែដលអនកដំេណរគត់េចញពីយនតេហះ គត់នង
ឹ េដរកត់មករចកេនះ

អញច ឹងេយងអចចំេនខងមុខរចកេនះ េដមបីរង់ចទ
ំ ទួលពួកគត់ ប៉ុែនតេដយសរែតបុរសមនក់េនះ
គត់រតូវេឡងយនតេហះេទរសុកកំេណត ដូេចនះគត់អត់ឈប់េនកែនលងែដលយនតេហះ
សរមប់អនកដំេណរមកដល់េនះេទ
អញច ឹងគត់អត់ចប
ំ ច់ឈប់េនកែនលងមត់ទវរអនកដំេណរមកដល់េទ
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គឺគត់ឆលងកត់េទកែនលងអនកដំេណរេចញដំេណរ
អញច ឹងេយងេឃញេនែកបរេខលងទវរអនកដំេណរមកដល់ េយងេឃញមនរូបភពយនតេហះមួយេទៀត
ែដលកំពុងែតេឡង េហះេឡង អញច ឹងបនន័យថកែនលងេនះ គឺជកែនលង

សរមប់ែដលអនកដំេណរេចញដំេណរ ដូេចនះគត់បនជិះហួសកែនលងែដលអនកដំេណរមកដល់
េដយបនតដំេណរេទកន់កែនលងែដលយនតេហះេហះេឡង។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ គឺេយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់មកដល់កែនលងែដលអនកដំេណររតូវេឡងយនតេហះេហយ
អញច ឹងគត់បនមកដល់កែនលងអនកដំេណររតូវេឡងយនតេហះរួចរល់េហយ
ដូេចនះគត់ក៏បនយកវ៉លិស េដមបីឲយេគេសកនេមល

អញច ឹងជធមមតេនេពលែដលេយងចូលដល់រពលនយនតេហះ គឺែតងែតមនកែនលងសនតិសុខមួយ
សរមប់រតួតពិនិតយនូវសមភរៈរបស់េយង ឬក៏កតប ឬក៏វ៉លិសរបស់េយង

ែដលពួកគត់នង
ិ េសកននិងរតួតពិនិតយេដយរបព័នក
ធ ុំពយូទ័រ ែដលគត់េរបរបស់េសកន
អញច ឹងគត់េសកនេមលេដមបីឲយដឹងថ េតេនកនុងវ៉លិស ឬក៏កុ ងកបូ
ន
ប

មនដក់របស់េរគះថនក់អីែវ ដរឬេទ េដយសរែតករជិះយនតេហះ គឺរតូវរបុងរបយ័តន
គឺមនកររបុងរបយ័តនខពស់ េរពះថករជិះយនតេហះគឺវមនេរគះថនក់
ដូេចនះេគមិនអនុញញតឲយយកវតថុេរគះថនក់េផសងៗេទតមខលួនេនះេទ

អញច ឹងេហយេនេពលែដលេយងចូលេទដល់រពលនយនតេហះ េយងរតូវរបគល់សមភរៈរបស់េយង
ដូចជកតប ដូចជវ៉លិសធំៗហនឹង ដក់េទេលកែនលងេសកន ឬក៏កែនលងរតួតពិនិតយរបស់សនតិសុខ
េដមបីឲយពួកគត់ពិនិតយថ េតកតបឬក៏វ៉លិសរបស់េយង មនវតថុែដលនំអចឲយមនេរគះថនក់
ឬក៏អចបងកឲយមនេរគះថនក់ែដរឬេទ អញច ឹងរបសិនេបមន េគនឹងឃត់ទុក
ិ
េគនឹងអត់ឲយវ៉លិសរបស់េយងមកវញេនះេទ
ប៉ុែនតរបសិនេបអត់មនេទ

េគអចអនុញញតឲយេយងយកេទបន អញច ឹងបុរសមនក់ហនឹង គត់កំពុងែតដក់វ៉លិសរបស់គត់
ែដលមនពណ៌ផកឈូក ឬក៏មនពណ៌ទឹករកូចហនឹង ដក់ចូលេទកនុងម៉ សុីនេសកនរបស់សនតិសុខ
េហយេយងេឃញសនតិសុខគត់កំពុងែតអងគុយេមលកនុងកុំពយូទ័ររបស់គត់

ថេតមនសមភរៈអវីខលះេនកនុងវ៉លិសរបស់គត់ េដយេយងេឃញសនតិសុខ

គត់េសលៀកពក់ឯកសណ
ឋ ន ជអនករតួតពិនិតយ េហយគត់មនពក់មួកមួយផងែដរ
ែដលពក់មួកមួយេនះ គឺមួករសេដៀងេទនឹងមួកប៉ូលិស េដយគត់អងគុយេទេមល
េដយគត់អងគុយេមលកុំពយូទ័រ ែដលេនជប់ម៉សុីនេសកនេនះ េដមបីឲយដឹងថ
េតវ៉លិសរបស់អនកដំេណរមនវតថុ ែដលមនេរគះថនក់ែដរឬេទ។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥

េយងេឃញបនទប់ពីគត់រតួតពិនិតយវ៉លិសរបស់គត់េហយ

បនន័យថវ៉លិសរបស់គត់ហនឹងគឺអត់មនវតថុែដលមនេរគះថនក់េទ ដូេចនះសនតិសុខ

ឬក៏អនករតួតពិនិតយ គត់អនុញញតឲយបុរសមនក់ហនឹង គត់បនតដំេណរមកខងមុខេទៀតបន
ដូេចនះបុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនបនតដំេណរ េដមបីមកតរមង់ជួរកនុងករែឆកសំបុរត
អញច ឹងេនេពលែដលេយងជិះយនតេហះ េយងរតូវករែឆកសំបុរតមដងេទៀតសិន

មុននឹងេយងអចេទបនតដំេណរេទខងមុខបន ដូេចនះេនេពលែដលេយងរតួតពិនិតយវ៉លិសេហយ
េយងរតូវមកតរមង់ជួរេដមបីែឆកសំបុរត អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៥ េនះ បុរសមនក់េនះ
គត់ក៏បនចូលមកតរមង់ជួរេនកនុងកែនលងែឆកសំបុរត េដយសរែតេដមបីរកសសណ
ដ ប់ធនប់
ដូេចនះេយងអត់អចចូលេទមុន ឬក៏បេរញជ ៀតគនេនះេទ អញច ឹងអនកណមកមុន
អនកេនះអចែឆកបនមុន េរពះមនមនុសសេរចន អញច ឹងមនមនុសសេរចន
ដូេចនះេដមបីរកសសណ
ដ ប់ធនប់េយងរតូវតរមង់ជួរគន ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៥
េយងេឃញមនមនុសសជេរចន មនរបុស មនរសី មនេកមង

កំពុងែតឈរតរមង់ជួរេដមបីែឆកសំបុរត េដយេយងេឃញទី ១ គឺមននរ ីមនក់

ែដលគត់កំពុងែតែឆកសំបុត ្រ េហយបនទប់មកគឺមនបុរសមនក់េទៀត គត់យួរវ៉លិស គត់ពក់អវធំ
អញច ឹងគត់ពក់អវធំជរេបៀបអនកេធវករ េហយគត់យួរវ៉លិសមួយ ប៉ុែនតបុរសមនក់េនះ

គឺមនកបលទំែពក អញច ឹងគត់មនទំែពកសក់ បនន័យថសក់របស់គត់អត់មនេទេនខងមុខ
មនែតេនខងេរកយ អញច ឹងេនេពលែដលសក់មនែតបនតិច េយងេហថកបលទំែពក
ឬក៏សក់ទំែពក ែដលខងេរកយបុរសែដលអត់សូវមនសក់ហនឹង គឺេយងេឃញមននរ ីមនក់េទៀត
៉
គត់កំពុងែតកន់វ៉លិសដ៏ធំរបស់គត់ េដយគត់ពក់ែវនតផងែដរ
អញច ឹងនរ ីមនក់ហនឹង
គត់េសលៀករប
៉ូ ពណ៌េលឿង រប
៉ូ ពណ៌េលឿង អញច ឹងបនន័យថរប
៉ូ គឺខុសពីអវ
េដយសរែតអវេយងរតូវេសលៀកជមួយសំពត់ ក៏ប៉ុែនតរប
៉ូ គឺែវងជងអវ
បនន័យថេយងរគន់ែតពក់វមកគឺវអចលុបដល់ជងគង់ែតមដង
អញច ឹងេយងអត់ចប
ំ ច់េសលៀកសំពត់ែថមមួយេទៀតេទ អញច ឹងនរ ីេនកនុងរូបភពទី ៥ េនះ
គត់កំពុងែតេសលៀករប
៉ូ ពណ៌េលឿង េហយកន់វ៉លិសធំមួយ

េនខងេរកយនរ ីែដលេសលៀករប
៉ូ ពណ៌េលឿងេនះ គឺេយងេឃញមនបុរសវយេកមងមនក់េទៀត

គត់កំពុងែតឈរកន់វ៉លិសរបស់គត់ែដរ េហយតរមង់ជួរេដមបីែឆកសំបុរត ឬក៏េដមបីែឆកសំបុរត
ិ
អញច ឹងបុរសែដលគត់េទបែតបញច ប់ករវសសមកល
គឺឈរេនេរកយេគ

ប៉ុែនតេដយសរែតគត់រង់ចយ
ំ ូរ អញច ឹងេដមបីកុំឲយធុញ េរពះេពលខលះេនេពលែដលេយងរង់ចយ
ំ ូរ
គឺវេធវឲយេយងធុញ អញច ឹងបុរសមនក់ហនឹង េដមបីកុំឲយធុញ គត់ក៏បនសដប់កស
គត់យកកសពីកុ ងេហេប
ន
៉ របស់គត់ េហយយកដក់ចូលេទកនុងរតេចៀក
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េដមបីសដប់បទចេរមៀងកំដរអរមមណ៍ អញច ឹងេដយសរែតមនុសសេរចន េនកនុងករតរមង់ជួរ
ដូេចនះគត់រតូវចំណយេពលយូរ េដមបីរង់ចេំ នកនុងជួរ អញច ឹងេហយេដមបីកុំឲយគត់អផសុក
ឬក៏កុំឲយធុញ គត់យកកសេដមបីសដប់បទចេរមៀង

េដយេយងេឃញគត់កំពុងែតកន់វ៉លិសពណ៌ទឹករកូចរបស់គត់ឈរតរមង់ជួរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី [១៦] េនកនុងរូបភពទី [១៦] េយងេឃញ បនទប់ពីគត់[កំពុង]

ឈររង់ចអ
ំ ស់រយៈេពលដល់យូរមក ដូេចនះមនុសសែដលេនខងមុខគត់ ក៏បនេឆកអុីនអស់
និងរតួតពិនិតយសំបុរតអស់េហយ ដូេចនះក៏ដល់េវនបុរសមនក់ហនឹង

ិ
អញច ឹងបុរសែដលេទបែតបញច ប់វសសមកល
គត់ក៏មកដល់កែនលងែឆកសំបុរត
ែដលេយងេឃញេនកែនលងែឆកសំបុរត គឺមនមនុសសមនក់េទៀត បុរសមនក់កំពុងែតឈរេនទីេនះ
អញច ឹងគត់ពក់ឯកសណ
ឋ នជអនកែឆកសំបុរត េហយេនខងមុខគត់ គឺមនកុំពយូទ័រមួយ

គត់មនកុំពយូទ័រមួយ អញច ឹងគត់េនកនុងបញជ រែឆកសំបុរត េហយគត់បនតរមូវឲយបុរសមនក់ហនឹង
ដក់ថលឹងវ៉លិសរបស់គត់េនេលជញជ ីង អញច ឹងជទូេទករេធវដំេណរេនតមយនតេហះ
គឺេយងែតងែតមនករកំណត់ៃនគីឡូ ឬក៏កំណត់ៃនទមងនស
់ មភរៈែដលយកតមខលួន

ែដលេគអចកំណត់ដូចជវ៉លិសែដលធំៗ អញច ឹងវ៉លិសធំៗ គឺេគអត់អចដក់េនតមខលួនបនេទ
គឺបនន័យថេគទុកេនកែនលងគូទយនតេហះ បនន័យថេយងរតូវ រគន់ែតថលឹងេហយ

េគនឹងមនភនក់ងរយកវ៉លិសរបស់េយងេទទុកកនុងយនតេហះ ដូេចនះវ៉លិសធំៗ គឺកែនលងខលះ
េនេពលែដលេយងេទជិតៗ ឬក៏េទទីឆងយ គឺេគអចកំណត់ទមងន់របស់វ៉លិសរបស់េយង

ដូចជយនតេហះខលះ រកុមហ៊ុនអកសចរណ៍ ឬក៏រកុមហ៊ុនយនតេហះខលះ េគកំណត់វ៉លិសគឺរតឹម ៣០
គីឡូរកម អញច ឹងរបសិនេបេយងដក់េលស ៣០ គីឡូរកម គឺេគអត់ឲយេយងដក់េទេទ

បនន័យថេពលខលះេគអចដក់ឲយេយងដកអីវ៉ន់របស់េយងេចញ ឬក៏ដកេខអវរបស់េយងេចញខលះ
េដមបីឲយេនសល់រតឹម ៣០ គីឡូ ប៉ុែនតេពលខលះេទៀតេគពិន័យជរបក់

េដយេគអចពិន័យជរបក់េយងេទតមចំនួនទមងន់ែដលេយងបនេលស អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ
គឺបុរសមនក់ហនឹង គត់បនដក់វ៉លិសធំរបស់គត់ហនឹងេទថលឹងជញជ ីង

ក៏ប៉ុែនតវ៉លិសរបស់គត់គឺទមងន់អត់ដល់ ៣០ គីឡូរកមេទ បនន័យថេយងេឃញេនកនុងេនះ
គឺទមងនវ
់ ៉ លិសរបស់គត់គឺ ២៦ គីឡូរកម ដូេចនះគត់អត់បនតរមូវ អនករតួតពិនិតយហនឹង

គត់អត់តរមូវឲយបុរសមនក់ហនឹង គត់យកអីវ៉ន់ ឬក៏យកេខអវរបស់គត់េចញខលះពីកុ ងវ
ន ៉ លិសេទ
េហយមួយេទៀតសរមប់វ៉លិសែដលេយងយកតមខលួន

បនន័យថេពលខលះេយងរគន់ែតមនកតបតូចៗសរមប់ដក់សមភរៈ
ដូេចនះេយងអចដក់តមខលួន ឬក៏យកជប់ខួ នបនេពលេឡ
ល
ងយនតេហះ អញច ឹងេពលខលះសមភរៈតូចៗ
ក៏េគរតូវថលឹងទមងន់ែដរ បនន័យថវ៉លិសែដលអច ឬក៏កតបែដលអចយកតមខលួនបន
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េពលខលះេគកំណត់ទមងន់រតឹម ១០ គីឡូ ឬក៏ ៧ គីឡូជេដម អញច ឹងេនេពលែដលេលសចំនួន
េគឲយេយងដកេចញ ប៉ុែនតរបសិនេប េពលខលះេគអចនឹងឲយេយងផកពិន័យជរបក់ជេដម
ដូេចនះមុននឹងេយងអចេឡងយនតេហះបន េយងរតូវែតថលឹងសមភរៈរបស់េយងជមុនសិន
បនទប់មកេយងរតូវរតួតពិនិតយសំបុរត។
ែដលេនកនុងរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ បុរសមនក់េនះ គត់ក៏បន
ឹ វ៉លិសរបស់គត់េហយ គឺមនភនក់ងរេគដឹកជញជូ នវ៉លិសរតូវដក់េទកនុងយនតេហះ
បនទប់ពីគត់ថលង
បនទប់មកបុរសមនក់ហនឹង គត់កំពុងែតឈរនិយយជមួយនឹងអនកែឆកសំបុត ្រ អញច ឹងេនេពល
មុនេពលែដលេយងអចចូលេទកនុងជិះយនតេហះបន េយងរតូវមកយកសំបុរតយនតេហះ

មកេនកែនលងបញជ រែឆកសំបុរតសិន េដយេយងបន េពលខលះេនេពលែដលេយងជិះយនតេហះ
គឺេយងទិញសំបុរតយនតេហះតមរយៈរកុមហ៊ុនអកសចរណ៍
ក៏ប៉ុែនតេនេពលែដលេយងទិញសំបុរតេនរកុមហ៊ុនអកសចរណ៍

គឺេយងអត់ទន់បនសំបុរតជិះយនតេហះេទ អញច ឹងគឺេយងរតូវមកយកសំបុរតេនកែនលង
េនកែនលងរពលនយនតេហះ ដូេចនះេនេពលែដលេយងមកដល់កែនលងបញជ រែឆកសំបុរត
គឺេយងអចបងហញទិននន័យែដលេយងបនទិញសំបុរតយនតេហះពីរកុមហ៊ុនេទសចរណ៍
ឬក៏រកុមហ៊ុនអកសចរណ៍េហយបងហញេទអនករតួតពិនិតយសំបុរត
ដូេចនះគត់នង
ឹ អចេចញសំបុរតយនតេហះឲយេយងបន អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ

គឺអនករតួតពិនិតយសំបុរត គត់កំពុងែតសួរេទកន់បុរសេនះ ថេតគត់រតូវករេកអីអងគុយែបបណ
េរពះករជិះយនតេហះ គឺជទូេទអនកលក់សំបុរត ឬក៏អនកែឆកសំបុរត

មុននឹងេគេចញសំបុរតយនតេហះឲយេយង គឺេយង គឺែតងែតសួរេយងថ
េតចង់អងគុយេកអីរបេភទណ ឬក៏កែនលងណ េរពះេពលខលះយនតេហះខលះធំ គឺមនកែនលងអងគុយបី
បនន័យថអងគុយមត់ផូ វល អងគុយកណ
ដ ល ឬក៏អងគុយជប់មត់បងអួច ដូេចនះេនកនុងរូបភពេនះ
គត់កំពុងែតសួរបុរសមនក់េនះ[ថេត]ចូលចិតតអងគុយេកអីមត់ផូ វល ឬក៏ជប់បងអួច
អញច ឹងរបសិនេបេយងចង់អងគុយមត់បងអួចេដមបីេមលេទសភព

េយងអចរបប់េទអនករតួតពិនិតយសំបុរតថេយងចង់អងគុយជិតមត់បងអួច
ដូេចនះេគនឹងេរៀបចំេកអីជិតមត់បងអួចឲយេយងអងគុយ

ក៏ប៉ុែនតេបសិនេបេយងអត់ចូលចិតតអងគុយចិតតមត់បងអួច េយងរបប់ថអងគុយចិតតផូ លវ
េនះអនករតួតពិនិតយសំបុរតនឹងអចឲយេយងអងគុយនូវចិតតផូ វបន
ល

ដូេចនះេនេពលែដលេយងចង់អងគុយេកអីមួយណ េយងរគន់ែតរបប់េទអនកលក់សំបុរត
គឺជករេរសច។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញ

បនទប់ពីគត់េរជសេរ សសំបុរតរួចរល់េហយ អញច ឹងបនទប់ពីគត់េរជសេរ សសំបុរតរួចរល់េហយ
គត់ក៏បនទទួលសំបុរតពីអនកែឆក ឬក៏រតួតពិនិតយសំបុរតេនះ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ
េយងេឃញសំបុរតយនតេហះរបស់គត់ គឺជសំបុរតមួយែដលេទកន់របេទសសវីស
អញច ឹងបនន័យថគត់កំពុងែតេទកន់របេទស[សវីស] ែដលេទកន់ទីរកុងស៊ូរ ិច
អញច ឹងជធមមតេនកនុងសំបុរតយនតេហះ គឺែតងែតរបប់អំពីេគលេដែដលេយងរតូវេទ
េហយនិងេលខេកអីែដលេយងអងគុយ េដយសរែតេកអីយនតេហះគឺមនេលខ

អញច ឹងេយងអត់អចអងគុយេផដសផដសបនេទ ដូេចនះេនេពលែដលេយងទទួលសំបុរតយនតេហះ
េយងរតូវពិនិតយេមលេលខសំបុរតរបស់េយង ថេតេយងរតូវអងគុយេកអីេលខប៉ុនមន
ដូេចនះេនេពលែដលេយងេឡងេទេលយនតេហះ

េយងអចបងហញសំបុរតេទកន់អនកបេរមករេនកនុងយនតេហះ

ដូេចនះេគនឹងនំេយងេទកន់េកអីែដលេយងរតូវអងគុយ ែដលេនកនុងរូបភពទី ៨
គឺគត់បនទទួលសំបុរតរបស់គត់ែដលមនេលខេកអី គឺេលខ ៣៧ A
េហយទីរកុងរបស់គត់ែដលរតូវេទគឺទីរកុងស៊ូរ ិចៃនរបេទស[សវីស]។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់ទទួលបនសំបុរតេហយ អញច ឹងគត់រតូវេទកែនលងែដលរតូវេឡងយនតេហះ
អញច ឹងេនេពលែដលគត់រតូវេទកែនលងែដលរតូវេឡងយនតេហះ
គឺមុននឹងេពលែដលគត់ចូលេទកែនលងេនះ
គឺរតូវឆលងកត់កររតួតពិនិតយេលខួ នរបណរបស់
ល
គត់សិន

ដូេចនះអមបញ់ មិញគឺេគរតួតពិនិតយេទេលវ៉លិសរបស់គត់
អញច ឹងេនេពលែដលេគរតួតពិនិតយវ៉លិសរបស់គត់េហយ

ិ
គឺេគយកវ៉លិសរបស់គត់េទទុកកនុងយនតេហះ ចំែណកឯគត់វញ

គឺេគរតូវរតួតពិនិតយសមភរៈេនេលខួ នរបណរបស់
ល
គត់ េដមបីឲយចបស់ថ
គត់មិនមនរបស់អីែវ ដលមនេរគះថនក់ េដមបីដក់េនេលយនតេហះេទ

អញច ឹងេពលេយងជិះយនតេហះ គឺេគអត់អចឲយេយងយកកំបិត ឬក៏កៃរនត ឬក៏ឧបករណ៍មុតរសួច
ឬក៏អវុធេផសងៗតមខលួនេទ អញច ឹងេយងអត់អចយកឧបករណ៍

ែដលបងកឲយមនេរគះថនក់តមខលួនេទ ដូេចនះេគរតូវពិនិតយេដយរបព័នធ [scanner] មដងេទៀត

អញច ឹងេគេសកនសមភរៈរបស់គត់មដងេទៀត ដូេចនះគត់រតូវេដះែខសរកវត់ គត់រតូវយកកបូបលុយ
ទូរស័ពទរបស់គត់ េហយនិងកសសដប់ចេរមៀងរបស់គត់ែដលគត់សដប់អមបញ់ មិញ
ដក់ចូលេទកនុងរបអប់មួយ អញច ឹងដក់ចូលេទកនុងរបអប់មួយ េហយេគយករបអប់េនះ
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ដក់មកកនុងម៉ សុីនេសកន េដមបីរតួតពិនិតយេមលថេតមនរបស់េរគះថនក់ែដរឬេទ

អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៩ គឺមននរ ីមនក់ គត់កំពុងែតអងគុយេដមបីរតួតពិនិតយ

គត់កំពុងែតអងគុយសមលឹងេទេមលកុំពយូទ័ររបស់គត់ ថេតអនកដំេណរមនរបស់េរគះថនក់ែដរឬេទ
េនេពលែដលគត់ដក់តមខលួនេឡងជិះយនតេហះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០

េយងេឃញបនទប់ពីគត់រតួតពិនិតយសមភរៈរបស់គត់ែដលដក់តមខលួនរួចេហយ

អញច ឹងគឺគត់អត់មនសមភរៈអវីែដលមនេរគះថនក់េនេពលែដលគត់ជិះយនតេហះេនះេទ

ដូេចនះសនតិសុខែដលរតួតពិនិតយសមភរៈ គត់អចអនុញញតឲយបុរសេនះបនតដំេណរេទៀតបន
អញច ឹងមុនេពលែដលេយងអចេឡងជិះយនតេហះបន េយងរតូវែតមកពិនិតយប៉ សព័រសិន

េដយសរែតបុរសមនក់ហនឹង គត់រតូវេចញេរករបេទស ដូេចនះេដមបីេចញេរករបេទសបន
េយងរតូវមនប៉ សព័រ ឬក៏លិខិតឆលងែដន អញច ឹងភសែខមរ េយងេហថ លិខិតឆលងែដន
េដយសរែតេយងឆលងរបេទស ដូេចនះេយងរតូវែតមនលិខិតឆលងែដនមួយ
េដមបីអនុញញតឲយេយងឆលងែដន របសិនេបេយងឆលងរបេទសមួយេទកន់របេទសមួយ
អត់មនលិខិតឆលងែដនេទ េនះេយងេហថករឆលងែដនខុសចបប់ ដូេចនះប៉ូលិសអចចប់េយងបន
អញច ឹងេដមបីឲយមនករឆលងែដនរសបចបប់ គឺេយងរតូវែតមនលិខិតឆលងែដន និងមនទិដឋករ
ែដលមនសុពលភព អញច ឹងេយងរតូវសុំទិដឋករែដលមនសុពលភពពីអជញធរសធរណៈ
េដមបីអចេធវករឆលងែដនបន ដូេចនះេនកនុងរពលនយនតេហះ េនេពលែដលេយង

មុននឹងេយងេឡងជិះយនតេហះ គឺេគនឹងេធវកររតួតពិនិតយនូវលិខិតឆលងែដនរបស់េយង
ថេតលិខិតឆលងែដនរបស់េយងគឺនូវសុពលភពែដរឬេទ អញច ឹងេយងេឃញរូបភពទី ១០ េនះ
គឺបុរសមនក់េនះ គត់បនហុចលិខិតឆលងែដនរបស់គត់ រួមជមួយនឹងសំបុរតយនតេហះ
េទឲយបុគគលិកមនក់ែដលេនកនុងទូ ឬក៏េនកនុងបនទប់រតួតពិនិតយ អញច ឹងបុគគលិកមនក់េនះ

គត់េសលៀកពក់ឯកសណ
ឋ នជអនករតួតពិនិតយលិខិតឆលងែដន ែដលេយងេឃញគត់ពក់អវធំ
ពណ៌របេផះ េហយមនរកវត់កពណ៌េលឿងផងែដរ អញច ឹងគត់កំពុងែតឈរេនកនុងបនទប់មួយ
ែដលេយងេឃញបនទប់េនះគឺជបនទប់កញច ក់ អញច ឹងគត់អចេមលេឃញអនកដំេណរបន
េហយេនខងេរកយខនងរបស់គត់ គឺមនកុំពយូទ័រមួយេរគឿង គឺមនកុំពយូទ័រមួយេរគឿង
អញច ឹងគត់េរបកុំពយូទ័រេដមបីរតួតពិនិតយលិខិតឆលងែដនថេតលិខិតឆលងែដនេនះ
មនសុពលភពែដរឬេទ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញ

បនទប់ពីគត់រតួតពិនិតយសំបុរតយនតេហះេហយ និងលិខិតឆលងែដនរួចេហយ

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.

KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — TAKING AN AIRPLANE (SAKANAN)

ដូេចនះអត់ទន់ដល់េពលែដលគត់រតូវេឡងយនតេហះេទ េដយសរែតេម៉ ងេនសល់ េនសល់េម៉ ង
អញច ឹងគត់ក៏បនេដរចូលេទកនុងផសរ េនកនុងផសរែដលេនកនុងរពលនយនតេហះេនះ

េរពះជទូេទផសរែដលេនកនុងរពលនយនតេហះ គឺមនលក់នូវទំនិញេថកៗ ែដលអត់មនពនធ
េដយសរែតវអត់មនពនធ ដូេចនះគឺទំនិញេនះទំងអស់េនះេថកៗ

ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញមនផលកបញចុ ះតៃមលជេរចនេទេលមុខទំនិញ
ែដលេយងេឃញគត់កំពុងែតេដរេមលេនកនុងផសរែដលេនកនុងរពលនយនតេហះ

េហយេយងេឃញេនកនុងផសរគឺមនលក់សមភរៈជេរចន េនកនុងផសរេនះគឺមនលក់សមភរៈជេរចន
ដូចជរស ដូចជទឹកអប់ ឬក៏នំេផសងៗែដលេយងអចរកទិញបន

ប៉ុែនតេយងេឃញេនេរកយខនងរបស់គត់ គឺមនទំនិញមួយចំនួន គឺបញចុ ះតៃមលជពិេសសផងែដរ
អញច ឹងេពលខលះ ទំនិញខលះ េនេពលែដលេគចង់ឲយលក់ដច់េរចន

េនេពលែដលេគចង់ឲយលក់ដច់េរចន េគអចេធវករបញចុ ះតៃមលផងែដរ

េដមបីឲយអតិថិជនគិតថវេថក អញច ឹងទំនិញែដលបញចុ ះតៃមលគឺេថក ដូេចនះអតិថិជនចូលចិតតទិញ
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះគឺគត់កំពុងែតេដរផសរេនកនុងរពលនយនតេហះ

ែដលមនលក់ទំនិញេថកៗ េរពះែតទំនិញអត់មនបង់ពនធ េហយមនទំនិញខលះ
គឺកំពុងែតបញចុ ះតៃមលផងែដរ អញច ឹងេគបញចុ ះតៃមល េដមបីតៃមលកន់ែតទប
េនះឲយមនអតិថិជនទិញកន់ែតេរចន។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២
គឺេយងនិយយអំពីតរងែដលសរមប់ឲយយនតេហះេចញដំេណរ អញច ឹងមនតរងមួយ

សរមប់េជងយនតេហះេចញដំេណររគប់េជងយនតេហះទំងអស់ ែដលេយងេឃញេនកនុងតរងេនះ
គឺមនទង់ជតិ មនទង់ជតិរបស់របេទសនីមួយៗ េហយមនេឈមះទីរកុង

ែដលេយងេឃញេនេលេគ ទីរកុងេលេគជទីរកុងស៊ូរ ិចរបស់របេទស[សវីស]
អញច ឹងទីរកុងស៊ូរ ិចនឹងេចញដំេណរេនេម៉ ង ១៣:៤៥ នទី បនន័យថេម៉ ង ១ រេសៀល ៤៥ នទី
អញច ឹងយនតេហះនឹងេចញដំេណរេនេម៉ ង ១:៤៥ នទីរេសៀល ចំែណកឯេនទី ២
គឺជទីរកុងែប៊រលីន ែដលេយង ភសែខមរេយងេហថទីរកុងែប៊កឡំង
េយងេហថទីរកុងែប៊កឡំងេនរបេទសអលលឺម៉ង់ អញច ឹងរបេទសអលលឺម៉ង់គឺ
ទីរកុងធំរបស់េគគឺទីរកុងែប៊កឡំង ែដលេគនឹងរតូវេចញដំេណរេនេម៉ ង ១:៥០
បនន័យថយឺតជងយនតេហះែដលេចញដំេណរេទទីរកុងស៊ូរ ិច របេទស[សវីស] ចំនួន ៥ នទី
េហយេជងេហះេហរែដលរតូវេទទីរកុងែប៊កឡំងៃនរបេទសអលលឺម៉ង់ គឺ

ក៏េគេចញដំេណររតឹមរតូវផងែដរ បនន័យថអត់មនយឺតយ៉ វ ឬក៏អត់មនពនយរេពលេនះេទ
អញច ឹងទីរកុងស៊ូរ ិចៃនរបេទស[សវីស] ជមួយនឹងទីរកុងែប៊កឡំងៃនរបេទសអលលឺម៉ង់
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គឺរបេទសទំងពីរ គឺេនតំបន់អឺរប
៉ុ ដូចគន អញច ឹងបនន័យថេជងេហះេហររបស់េគ គឺេនែកបរៗគន
បនន័យថេគេចញដំេណរែកបរៗគន េដយសរែតេគេនតំបន់អឺរប
៉ុ ដូចគន

ក៏ប៉ុែនតេនកនុងតរងេជងេហះេហរ ចុងេរកយេគគឺជ[របេទស] ទីរកុងេប៉ជីង េប៉ជីង ឬក៏េប៉កង
ំ
ែដលជទីរកុងរបស់របេទសចិន អញច ឹងរបេទសចិនគឺជរបេទសដ៏ធំមួយែដលេនកនុងតំបន់អសុី
ែដលជរបេទសធំជងេគ ឬក៏ធំមួយ េនកនុងតំបន់អសុី

ែដលេយងេឃញេជងេហះេហររបស់របេទសចិន គឺេនេម៉ ង ១:៥៥ នទី ឬក៏េម៉ ង ១៣:៥៥ នទី
ក៏ប៉ុែនតេជងេហះេហររបស់ចិន គឺរតូវបនពនយរេពល

របែហលជេដយសរែតមនបញហអកសធតុ ឬក៏របែហលជមនបញហយនតេហះ

ដូេចនះេគរតូវពនយរេពល េដមបីរតួតពិនិតយបញហបេចចកេទសជមុនសិន មុននឹងករេធវដំេណរ

េរពះេដមបីេចៀសវងនូវេរគះថនក់េផសងៗេកតេឡងេនេពលេធវដំេណរ ដូេចនះេគរតូវរបុងរបយ័តន
េដយរតួតពិនិតយកនុងករេធវ មុននឹងករេហះេហរ

ដូេចនះេជងេហះេហរេទទីរកុងេប៉កង
ំ ៃនរបេទសចិន គឺរតូវបនពនយរេពល
េដយសរកតតមួយចំនួន ដូចជកតតអកសធតុ ឬក៏បញហបេចចកេទសជេដម។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញ បនទប់មក បុរសមនក់េនះ
គត់ក៏បនេឡងមកដល់យនតេហះ អញច ឹងគត់បនេឡងមកដល់យនតេហះ
េហយគត់ក៏បនអងគុយនូវកែនលងេកអីអងគុយរបស់គត់
េដយសរែតគត់បនឲយសំបុរតយនតេហះរបស់គត់

េទកន់បុគគលិកែដលបេរមករេនកនុងយនតេហះ ដូេចនះគត់ងយរសួលកនុងកររកេកអីរបស់គត់
េរពះេលខេកអីរបស់គត់គឺបុគគលិកេនកនុងបេរមករេនកនុងយនតេហះ គឺគត់សគល់

ដូេចនះគត់នប
ំ ុរសមនក់េនះមកអងគុយេនេកអីរបស់គត់ េដយគត់អងគុយេនេកអីជប់មត់បងអួច
អញច ឹងគត់បនទិញេកអីេនជប់មត់បងអួចេដមបីអងគុយ

អញច ឹងេនេពលែដលគត់អងគុយេនេលយនតេហះ គត់បនពក់ែខសរកវត់សុវតថិភព
ជទូេទេនេពលែដលេយងជិះយនតេហះ េយងរតូវពក់ែខសរកវត់សុវតថិភព

េរៀងរល់េពលេធវដំេណរ គឺទង
ំ េពលេឡងយនតេហះ និងេពលែដលយនតេហះចុះចត
គឺេយងរតូវពក់ែខសរកវត់សុវតថិភពជនិចច េដមបីរកសសុវតថិភពរបស់េយង
េនេពលែដលយនតេហះេហះេឡង និងេនេពលែដលយនតេហះេហះចុះ

ិ
ដូេចនះេយងេឃញបុរសមនក់េនះ គឺគត់កំពុងែតដក់ែខសរកវត់សុវតថិភពរបស់គត់[េន]ជុំវញចេងក
ះ
េរពះេដមបីគត់ចង់រកសសុវតថិភពរបស់គត់
កុំឲយគត់មនេរគះថនក់េនេពលែដលយនតេហះេឡងេល ឬក៏យនតេហះចុះចត។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤

េយងេឃញយនតេហះកំពុងែតេហះេឡងេចញពីរពលនយនតេហះ
េដយសរែតទីរកុងែដលគត់មកទសសន គឺជទីរកុងមួយែដលមនេទសភព ឬក៏អកសធតុល អ
ដូេចនះេយងេឃញមនរពះអទិតយកំពុងែតរះ និងមនៃផទេមឃរសឡះ
េហយមនពពកសបនតិចបនតួចេនេលេមឃ អញច ឹងគឺៃផទេមឃរសឡះ ដូេចនះយនតេហះេហះេឡង
េទកន់ទីរកុងស៊ូរ ិចៃនរបេទស[សវីស]

េដយេយងេឃញយនតេហះគឺែតងែតរត់េហះេនតមផលូវរបស់យនតេហះ

ដូេចនះេនេពលែដលវរត់ដល់េលបឿនកំណត់ វនឹងេហះេឡង េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ
គឺយនតេហះកំពុងែតេហះេឡងេទេលេចញពីរពលនយនតេហះ េដមបីេឆពះេទេលអកស
អញច ឹងេយងេឃញអមសងខងផលូវយនតេហះ េយងេឃញមនរុកខជតិតូចធំជេរចន

េដយសរែតៃថងេនះគឺអកសធតុរសឡះលអ ដូេចនះគឺេយងអចេមលេឃញរុកខជតិពណ៌ៃបតង
និងៃផទេមឃរសឡះ េហយរពះអទិតយបេញច ញរសមី ឬក៏ពនលឺមកេលែផនដីផងែដរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញថ

េនេពលែដលយនតេហះកំពុងែតេធវដំេណរ គឺែតងែតមនករបេរមេភសជជៈ ឬក៏ចំណីអហរ
ឬក៏អហរសរមន់េនេលយនតេហះផងែដរ េដយេនកនុងរូបភពេនះ បុរសមនក់េនះ

គត់បនយកទឹករកូច បនន័យថគត់ទទួលបនទឹករកូចពីអនកបេរមេនេលយនតេហះ
ចំនួនមួយកំប៉ុង េហយេគក៏បនមនែកវមួយសរមប់ឲយគត់ផងែដរ អញច ឹងបុរសមនក់ហនឹង

េនេពលែដលគត់កំពុងែតជិះ គត់បនចក់ទឹករកូចចូលេទកនុងែកវេដមបីញុ ំ េហយគត់ជិះបេណដរ
គត់ដក់កសសដប់រតេចៀកគត់បេណដរ េដយសរែតករេធវដ
 ំេណរតមផលូវឆងយ
អញច ឹងេដមបីកុំឲយធុញថប់ ឬក៏កុំឲយអផសុក គត់បនសដប់ចេរមៀងបេណដរ

និងអងគុយញុទ
ំ ឹករកូចបេណដរ េដយគត់សដប់ចេរមៀង េដមបីកុំឲយរ ំខន[ដល់]អនកដៃទ
គឺគត់រតូវករេរបកសសដប់រតេចៀក អញច ឹងគត់េរបកសសដប់រតេចៀក

េដមបីដក់ចូលរតេចៀករបស់គត់ អញច ឹងគត់អត់សដប់រ ំខនដល់អនកដៃទេទ
បនន័យថចេរមៀងទំងអស់គឺឮែតគត់មនក់ឯងែតប៉ុេណណះ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ

គឺគត់បនទទួលទឹករកូចេនេពលែដលអនកបេរមយនតេហះគត់បនផដល់អហរសរមន់ដល់េភញៀវ
េហយគត់អងគុយសដប់កស េដមបីកុំឲយគត់អផសុក ឬក៏កុំឲយគត់ធុញ
ិ
េនេពលែដលគត់ជិះយនតេហះេទកន់ផទះរបស់គត់វញ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ រូបភពទី ១៦ គឺេយងេឃញថ បនទប់ពីគត់ជិះអស់ជេរចនេម៉ ងមក
យនតេហះក៏បនមកដល់ទីរកុងស៊ូរ ិចៃនរបេទស[សវីស] ក៏ប៉ុែនតខុសគនអំពីរបេទសអមបញ់ មិញ
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េដយសរែតទីរកុងស៊ូរ ិចៃនរបេទស[សវីស]គឺរតជក់

ិ
ដូេចនះេយងេឃញរពលនយនតេហះគឺសុទធែតទឹកកក បនន័យថេនជុំវញគឺ
មនភនំទឹកកកជេរចន
អញច ឹងគឺបនន័យថែខរងេនកនុងរបេទស[សវីស] ដូេចនះវេធវឲយធលក់ទឹកកក

ិ
ែដលេយងេឃញេទសភពជុំវញគឺ
េយងអត់េឃញមនេដមេឈពណ៌ៃបតងេទ
អញច ឹងអត់មនេដមេឈពណ៌ៃបតងេទ េនេពលែដលធលក់ទឹកកក ដូេចនះធមមជតិទង
ំ អស់គឺរុ ំព័ទធ

ំ ទឹកកក បនន័យថកេមទចទឹកកកែដលធលក់មកពីេល បនន័យថរតជក់េពក
ឬក៏រគបេទេដយផទង
ដូេចនះវនឹងេធវឲយកកនូវទឹកេផសងៗ ឬក៏កេមទចកមទីេផសងៗ អញច ឹងេយងេឃញេនទីេនះ
គឺសុទធែតមនភនំែដលរគបដណដប់េទេដយទឹកកក
េហយនិងេទសភពេនតមសងខងផលូវយនតេហះ គឺក៏សុទធែតទឹកកកែដរ
គឺអត់មនរុកខជតិពណ៌ៃបតងេនះេទ

អញច ឹងយនតេហះក៏បនមកដល់រពលនយនតេហះៃនរបេទស[សវីស]ៃនទីរកុងស៊ូរ ិច
អញច ឹងយនតេហះក៏បនចុះចតមកេរកម។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៧ រូបភពទី ១៧ េនេពលែដលយនតេហះចុះចតេហយ បុរសមនក់េនះ
េនេពលែដលគត់េចញពីយនតេហះ អញច ឹងគត់ក៏បនចំ មកចំយកវ៉លិសរបស់គត់
េដយគត់ដក់េនកនុងយនតេហះ ដូេចនះេនេពលែដលេយងចុះពីយនតេហះ

េយងអត់ចប
ំ ច់យកវ៉លិសរបស់េយង ឬក៏ចយ
ំ កវ៉លិសរបស់េយងេចញពីយនតេហះេនះេទ
េយងរគន់ែតមកកែនលងរតួតពិនិតយសំបុរតឲយេគរតួតពិនិតយលិខិតឆលងែដន
បនទប់មកេយងេទកែនលងមួយេទៀត េដមបីចយ
ំ កវ៉លិសេយងែតមដង

េដយមនភនក់ងររបស់បុគគលិកែដលបេរមករេនរពលនយនតេហះ
េគនឹងមនករដឹកជញជូ នវ៉លិសរបស់េយងេចញពីយនតេហះ

ិ
ិ
ំវញ
េហយេយងយកមកដក់េនេលម៉សុីនមួយ ជម៉ សុីនែដលវលជុ
ដូេចនះេគនឹងដក់វ៉លិសរបស់អនកដំេណរទំងអស់េលម៉សុីនេនះ

េហយឲយអនកដំេណរទំងអស់ឈរែកបរម៉ សុីន េនេពលែដលេគេឃញវ៉លិសរបស់ខួ នេគ
ល
ិ
េគនឹងចប់យកមិនខន ដូេចនះបុរសមនក់ហនឹង គត់កំពុងែតឈរេនែកបរម៉ សុីនវល
ឬក៏ម៉សុីនសរមប់ដក់វ៉លិស េដមបីឈររង់ចវ
ំ ៉ លិសពណ៌ទឹករកូចរបស់គត់

អញច ឹងេនេពលែដលគត់អត់េឃញវ៉លិសរបស់គត់ គឺគត់អត់យកេផដសផដសេនះេទ
េរពះេនេពលែដលគត់យកេផដសផដស វអចេធវឲយអនកដៃទបត់បង់វ៉លិសបន

ដូេចនះគត់រង់ចែំ តវ៉លិសរបស់គត់ែតប៉ុេណណះ េដយវ៉លិសរបស់គត់គម
ឺ នពណ៌ទឹករកូច
ដូេចនះគត់អត់យកវ៉លិសែដលពណ៌ស ឬក៏ពណ៌របេផះែដលរត់កត់គត់េនះេទ

អញច ឹងគត់ឈររង់ចរំ ហូតដល់វ៉លិសទឹករកូចរបស់គត់មកដល់ អញច ឹងបុរសមនក់ហនឹង
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គត់េសលៀកេខសេជងែវង ពក់អវេខៀវៃដខលី េហយគត់ឈរែរជងេហេប៉
េដយដក់ៃដរបស់គត់ចូលេទកនុងេហេប៉េខរបស់គត់

ែដលគត់ឈររង់ចវ
ំ ៉ លិសរបស់គត់មកដល់ ដូេចនះេនេពលែដលវ៉លិសគត់មកដល់

ិ
គត់នង
ឹ យកវ៉លិសរបស់គត់ េហយេចញពីរពលនយនតេហះ េដមបីេទផទះរបស់គត់វញ
ិ
បនទប់ពីគត់េធវក
 រវសសមកល
ឬក៏ឈប់សរមកលំែហេនកនុងមត់សមុរទ
ិ
ដូេចនះេនេពលែដលគត់បញច ប់វសសមកលរបស់
គត់

ិ
គត់ក៏បនេធវដំេណរតមយនតេហះមកកន់ទីរកុងស៊ូរ ិចៃនរបេទស[សវីស]វញ។
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