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សួសដី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករជិះម៉ូតូឌុប។

អញច ឹងជទូេទមេធយបយេធវដំេណរគឺមនេរចន េនកនុងរបេទសកមពុជេយង

េដយសរែតរបេទសកមពុជគឺជរបេទសមួយ ែដលកំពុងែតអភិវឌឍ អញច ឹងមេធយបយេធវដំេណរ
គឺេពលខលះរបជជន គឺអត់មនមេធយបយេធវដេំ ណរផទល់ខួ នេនះេទ
ល
ដូចថ[...]គត់ចង់េទណមកណ អញច ឹងគត់ជិះឡន ឬក៏ជិះតក់សុី ជិះឡនរកុង

ឬក៏ជិះម៉ូតូឌុបជេដម។ អញច ឹងមេធយបយេធវដំេណរមនដូចជឡន មនដូចជឡនរកុង
មនដូចជម៉ូតូ មនដូចជកង់ មនដូចជរថេភលង និងមនដូចជម៉ូតូឌុប។ អញច ឹងេពលខលះ
របសិនេបគត់រតូវេទណែដលជិតលមម មិនសូវឆងយេពក េហយគត់អត់មនឡន

ឬក៏អត់មនម៉ូតូផទល់ខួ ន
ល គត់អចជិះម៉ូតូឌុបេទបន អញច ឹងម៉ូតូឌុប គឺេនតមផលូវ គឺមនេរចន
េយងអចេឃញម៉ូតូឌុបេរចនេនតមផលូវេនកនុងរបេទសកមពុជ។

ែដលឥឡូវេនះ េយងមកេមលរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនរសតីមនក់ ឬក៏នរ ីមនក់
័
ែដលេមលេទវយគត់
របែហលជៃមភរបំឆន ំ ែដលរសតីមនក់េនះ គត់ពក់ឯកសណ
ឋ នជអនកេធវករ
េដយេយងេឃញគត់ពក់អវៃដែវងពណ៌េខៀវ េហយេសលៀកសំពត់រតឹមជងគង់
េហយពណ៌េរៀងរបេផះបនតិច។ អញច ឹងរសតីមនក់េនះគត់មនសក់រតឹមសម ែដលគត់កត់សក់រតឹមសម
េហយេនៃដខងសដរំ បស់គត់ េយងេឃញគត់មនយួរកបូបមួយពណ៌ស
អញច ឹងគត់មនយួរកបូបធំមួយពណ៌ស ែដលគត់ដក់េនេលសម េយងេឃញគត់ដក់េនេលសម
ក៏ប៉ុែនតៃដសដរំ បស់គត់ គឺកន់កបូបគត់យ៉ងជប់ គឺគត់កន់កបូបគត់យ៉ងជប់
េដយគត់ខលចកបូបគត់រជុះពីសមរបស់គត់។ េរពះថរបសិនេប
េបេទះជគត់សពយកបូបេនះេននឹងសមក៏េដយ ក៏វអចនឹងរអិលធលក់ែដរ របសិនវអត់
េបេយងអត់កន់វេនះេទ េរពះថេនេពលែដលេយងេដរ កបូបនឹងេយល
អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់ទប់ ឬក៏អត់កន់វេទ កបូបអចធលក់ពីសមរបស់េយងបន
ចំែណកឯៃដេឆវងរបស់នរ ីមនក់េនះ គឺគត់ពក់នឡិកៃដ អញច ឹងនឡិក គត់ពក់េននឹងៃដ
សរមប់េមលេម៉ ង ែដលនឡិក ជទូេទ គឺមននឡិករបេភទជេលតេលខ េយងេហថ
នឡិកអូតូម៉ទិច និងមួយេទៀតគឺជនឡិកមនរទនិច
អញច ឹងេពលខលះេយងអចពក់ជនឡិកេលតេលខ ឬក៏ពក់ជនឡិកមនរទនិចជេដម។
អញច ឹងនឡិក េយងជទូេទ េយងពក់ៃដេឆវង េដមបីេមលេម៉ ង។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ
នរ ីមនក់េនះគត់កំពុងែតេមលេម៉ ងេនេលនឡិកៃដរបស់គត់

េដយគត់របែហលជរបញប់យ៉ងខលង
ំ េដយេយងេឃញគត់េធវទឹកមុខរបញប់
េហយមនអរមមណ៍ថជិតដល់េម៉ ង ឬក៏គត់ជិតដល់េម៉ ងណត់អីវមួយ

ឬក៏គត់ណត់ជួបជមួយមិតតភកតិ ឬក៏ជួបជមួយនឹង ៃដគូករងររបស់គត់
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ក៏ប៉ុែនតេដយសរែតេកៀកេម៉ ងេពក ដូេចនះេយងេឃញអកបបកិរ ិយរបស់គត់

ិ
ឬក៏កយវកររបស់
គត់មនលកខណៈរបញប់ េដយេយងេឃញគត់េដរបេណដរ
និងេមលនឡិកបេណដរ េដយទឹកមុខរបញប់របញល់យ៉ងខលង
ំ ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ នរ ីមនក់េនះ

គត់របែហលជរស់េនកនុងទីរកុង េរពះថេយងេឃញមនឡនជេរចនេនតមផលូវ
កំពុងែតេបកបរេនតមផលូវ ក៏ប៉ុែនតឡនទំងអស់េនះគឺមិនបនេទេលឿនេនះេទ

គឺេទមុខអត់េលឿនេនះេទ េដយសរែតវសទះផលូវយ៉ ងខលង
ំ ។ អញច ឹងេនេលចំេហៀងផលូវមខង

េនេលចំេហៀងផលូវមខង េយងេឃញរសេមលរបស់នរ ីមនក់េនះ េដយសរែតេយងេមលពីចមងយ
ដូេចនះេយងេឃញរូបនរ ីមនក់េនះគឺមនពណ៌េខម អញច ឹងេយងេឃញគត់កំពុងែតសពយកបូប
េហយរត់បេណដរ អញច ឹងៃដគត់មខងគត់កន់កបូបសពយេននឹងសម

េហយគត់កំពុងែតរត់បេណដរេដយអករៈរបញប់ េរពះថគត់ជិះឡនអត់េកតេទ
ឬក៏គត់ជិះរថយនត ឬក៏គត់ជិះតក់សុីអត់បន េរពះថសទះផលូវខលង
ំ េពក

អញច ឹងឡនេទមុខអត់រច
ួ េនះេទ អញច ឹងេដមបីឲយទន់េម៉ ង េរពះគត់កំពុងែតរបញប់
ដូេចនះគត់រតូវែតរត់ឲយេលឿនេទមុខ របសិនេបគត់ចឡ
ំ ន គឺវអចយូរ អញច ឹងវអចយូរ
អញច ឹងអចេធវឲយគត់ខកេម៉ ងបន គត់អត់អចណត់ជួបេគបនទន់េពល

ិ គត់អត់ជិះឡន ឬក៏អត់ជិះតក់សុីេនះេទ។
អញច ឹងគត់រតូវែតរត់េនេលផូ វវ
ល ញ
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ បនទប់ពីនរ ីមនក់េនះ

គត់រត់បនមួយសនទុះេរកយមក គត់កម
៏ កដល់េរងមួយ អញច ឹងគត់ឈរេនខងមុខេរងមួយ
េដយគត់ ៃដខងសដរំ បស់គត់ គត់សពយកបូប េហយៃដខងសដរំ បស់គត់

គឺទប់កបូបគត់យ៉ងជប់ េដយគត់កំពុងែតឈរេទកនុងសមលឹងេរងមួយ ែដលេនកនុងេរងេនះ
េយងេឃញមនដំបូល ប៉ុែនតអត់មនជញជង
ំ េនះេទ អញច ឹងេរងេនះគឺជេរងម៉ូតូឌុប

េដយេយងេឃញមនម៉ូតូចំនួនពីរេរគឿងេនខងេរកមេរងេនះ េហយមនបុរសមនក់
ែដលជមចស់មូត
៉ ូ កំពុងែតឈរែផអកម៉ូតូរបស់គត់ អញច ឹងបុរសមនក់េនះគត់ពក់អវៃដខលី
េខេជងែវងពណ៌ស េហយគត់ ម៉ូតូរបស់គត់គឺមនពណ៌ទឹករកូច។

អញច ឹងម៉ូតូរបស់គត់គឺមនកង់ពីរ េហយមនមួកករពរេនេលេនះផងែដរ
អញច ឹងគត់គឺជអនករត់មូ៉តូឌុប េដយនរ ីមនក់េនះគត់មនអករៈរបញប់ េដយសរែតសទះផលូវ
ជិះឡនអត់េកត អញច ឹងគត់រត់ េនេពលែដលគត់រត់បនមួយែភលតមក

គឺគត់បនមកដល់កែនលងម៉ូតូឌុបមួយែដលមនេរង មនដំបូលពណ៌ផកឈូក េហយមនបុរសមនក់
គត់កំពុងែតឈរែផអកម៉ូតូេដមបីរង់ចម
ំ ូ៉យ ឬក៏រង់ចអ
ំ តិថិជនរបស់គត់។ អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ
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គត់ក៏បនឈប់េនរតង់េរងេនះ េហយសមលឹងេទេមលម៉ូតូឌុប
ែដលមនបុរសមនក់េនះកំពុងែតឈរផងែដរ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ
បនទប់ពីមកដល់េរងកែនលងម៉ូតូឌុបរួចរល់េហយ នរ ីមនក់េនះ

គត់ក៏បនចូលេទនិយយជមួយនឹងបុរសែដលពក់អវសៃដខលី ែដលជមចស់មូត
៉ ូេនះ
អញច ឹងរបែហលជគត់អចកំពុងែតនិយយអំពីករេធវដំេណរេទកែនលងេផសងេទៀត

ឬក៏អចនិយយអំពីៃថលឈួលេធវ
ន
ដំេណរ េរពះថបុរសមនក់េនះគត់គឺជអនករត់មូ៉តូឌុប
អញច ឹងមុនេពលែដលេទណមកណ គឺេយង េនេពលែដលេយងចង់ជិះម៉ូតូឌុប

េយងរតូវែតសួរមចស់មូត
៉ ូសិន ថេតគត់េទកែនលងេនះ គត់យកតៃមលប៉ុនមន េដមបីេយងតៃថល។
អញច ឹងនរ ីមនក់េនះគត់កំពុងែតតៃថល េដយេយងេឃញៃដសដរំ បស់គត់
គឺកន់កបូបយ៉ ងជប់ដែដល ចំែណកៃដេឆវងកំពុងែតចងអុល អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ

គត់និយយបេណដរ គត់ចងអុលបេណដរ បនន័យថគត់កំពុងែតរបប់ទិសេដែដលគត់ចង់េទ
េទដល់មចស់មូត
៉ ូ។ អញច ឹងគត់ចង់ដឹងថ េតមូ៉តូឌុបេនះ ឬក៏មចស់មូត
៉ ូេនះ

គត់សគល់ទីតង
ំ េនះែដរឬេទ េហយពីកែនលងេនះេទដល់ទីតង
ំ ឬក៏េគលេដរបស់គត់
េតមូ៉តូឌុបេនះ គត់យកប៉ុនមន គត់យកតៃមលប៉ុនមន អញច ឹងនរ ីមនក់េនះគត់ក៏បននិយយបេណដរ

ិ
ចងអុលបេណដរ េធវកយវករបេណ
ដ រ េទកន់បុរសែដលជមចស់មូត
៉ ូ ចំែណកឯបុរសែដលជមចស់មូត
៉ ូ
គត់ឈរឱបៃដ អញច ឹងេយងេឃញគត់ឈរឱបៃដរបស់គត់ េហយគត់កំពុងែតេធវមុខសញជ ឹងគិត
អញច ឹងគត់កំពុងែតគិត ថេតគត់គួរែតយកតៃមលប៉ុនមន េដមបីសក
័ តិសមនឹងរបែវង ឬក៏ចមងយ
ែដលគត់នឹងជិះេទេគលេដរបស់នរ ីមនក់េនះ។ អញច ឹងគត់សដប់បេណដរ គត់គិតបេណដរ
េដមបីយកតៃមលមួយែដលស័កតិសម មិនៃថលេពក េហយក៏មិនេថកេពកផងែដរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ បនទប់ពីនរ ីមនក់េនះ

គត់បនេរៀបរប់អំពីេគលេដែដលគត់រតូវេទរួចេហយ េរៀបរប់អំពីេគលេដែដលគត់រតូវេទ
របប់េទដល់បុរសែដលជមចស់មូត
៉ ូេនះរួចរល់េហយ បុរសមចស់មូ៉តូក៏បនគិតមួយសនទុះ

បនទប់មកគត់ក៏បននិយយអំពីតៃមលែដលគត់នឹងយក េដមបីកុ ងករេធវ
ន
ដំេណរេទ អញច ឹងេពលេនះ
នរ ីមនក់េនះ គត់កប
៏ នយល់រពមជមួយនឹងតៃមល េហយបុរសែដលជមចស់មូត
៉ ូ
គត់ក៏បនយល់រពមជូននរ ីេនះេទផងែដរ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៥ េនះ

េយងេឃញពួកេគទំងពីរអនកគឺមនទឹកមុខសបបយរ ីករយ េដយសរែតនរ ីមនក់េនះ

គត់កំពុងែតរបញប់ េហយសទះផលូវ ដូេចនះគត់ជិះឡនអត់េកត អញច ឹងគត់ក៏បនមករកម៉ូតូឌុប
េដមបីេទឲយបនេលឿន េរពះម៉ូតូឌុបតូច ម៉ូតូតូច អញច ឹងងយរសួលជិះជងឡន
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េហយបុរសមនក់េនះ គត់កំពុងែតរង់ចអ
ំ តិថិជនេដមបីជិះម៉ូតូឌុបរបស់គត់

អញច ឹងេនេពលែដលអតិថិជនរបស់គត់មករកគត់ គត់សបបយរ ីករយ េរពះថគត់

អចរកអតិថិជនបន ដូេចនះគត់នឹងបនលុយ ចំែណកឯនរ ីមនក់េនះ គត់សបបយចិតត
េដយសរែតគត់អចេទទន់េម៉ ង គត់សងឃឹមថគត់េទទន់េម៉ ង មិនខកណត់េនះេទ។
អញច ឹងពួកេគទំងពីរនក់ ែដលេនកនុងរូបភពទី ៥ េនះ គឺសបបយចិតតដូចគន

េដយេយងេឃញទឹកមុខរបស់នរ ីមនក់េនះកំពុងែតញញឹម អញច ឹងគត់ញញឹមេហយេសចសបបយ
ចំែណកឯបុរសែដលជមចស់មូត
៉ ូ គត់បនេលកៃដសដេំ ឡង េដមបីជសញញថ
គត់យល់រពមឌុបនរ ីមនក់េនះេទកន់េគលេដរបស់គត់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញថ

បនទប់ពីពួកេគយល់រពមគនជិះេទកន់េគលេដេផសងមួយេទៀតេនកនុងតៃមលមួយេហយ
បុរសែដលជមចស់មូត
៉ ូ គត់ក៏បនពក់មក
ួ ករពរ ឬក៏មួកសុវតថិភព

អញច ឹងេយងេឃញមួកគឺមនេរចនរបេភទ ែដលេយង មួកករពរកេមដៃថង
និងមួយេទៀតគឺមួកករពរសុវតថិភព។ អញច ឹងមួកករពរសុវតថិភព

គឺេយងពក់េនេពលែដលេយងជិះម៉ូតូ េដមបីករពរេរគះថនក់េផសងៗែដលប៉ះពល់ដល់កបល។
អញច ឹងេពលខលះេយងអចជិះម៉ូតូេលឿន ឬក៏មិនរបុងរបយ័តនវអចដួល

អញច ឹងវអចេធវឲយេយងប៉ះពល់ដល់កបលរបស់េយង ដូេចនះេហយេនេពលែដលេយងជិះម៉ូតូ
េយងរតូវែតពក់មួកសុវតថិភព។ ែដលជក់ែសដងបុរសែដលជមចស់មូត
៉ ូេនះ
គត់បនពក់មួកសុវតថិភពរបស់គត់ពណ៌េលឿង េដយេយងេឃញមួកសុវតថិភព
គឺមនកញច ក់មួយសរមប់បិទេបកផងែដរ េរពះេពលខលះដីហុយេពក េយងពិបកនឹងេមលផលូវ
ដូេចនះេយងរគន់ែតបិទកញច ក់ អញច ឹងដីអត់ហុយចូលែភនកេយងេទ ដូេចនះ

ប៉ុែនតេនេពលែដលផលូវរសឡះ អត់មនដី េយងអចេបកកញច ក់បន េដមបីឲយេមលកន់ែតចបស់។
អញច ឹងបុរសមនក់េនះ គត់ពក់មួកករពរខលួនឯងផង

និងគត់េលកមួកករពរមួយេទៀតេទឲយនរ ីមនក់េនះ
េដយេយងេឃញៃដសដរំ បស់គត់កំពុងែតចងអុលេទកន់មួកករពរ ចំែណកៃដេឆវងរបស់គត់
គឺកន់មួកករពរេនះេលកេឡង េដមបីឲយេទនរ ីមនក់េនះ

ឬក៏គត់ែណនំរបប់ឲយនរ ីមនក់េនះពក់មួកសុវតថិភព ឬក៏ពក់មួកករពរ េដមបីកុំឲយមនេរគះថនក់
ឬក៏េដមបីបងករកុំឲយមនេរគះថនក់េផសងៗេនេពលែដលមនេរគះថនក់ចរចរណ៍
ក៏ប៉ុែនតនរ ីមនក់េនះ គត់បនេលកៃដេឡង េដយគត់ថមិនចង់ពក់
គត់អត់ចង់ពក់មួកករពរេនះេទ។ អញច ឹងគត់បនេលកៃដេឆវងរបស់គត់េឡង
េហយគត់បនបិទែភនក និងនិយយរបប់េទបុរសែដលជមចស់មូត
៉ ូថ
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គត់អត់ចង់ពក់មួកករពរសុវតថិភពេនះេទ េដយសរែតគត់គិតថ ផលូវេនះគឺជិត
និងគត់គិតថមិនមនេរគះថនក់អីេវ នះេទ ដូេចនះគត់អត់ចង់ពក់េទ ក៏ប៉ុែនតជទូេទ
ករពក់មួកសុវតថិភព គឺែថរកសសុវតថិភពរបស់េយង េហយមិនខុសចបប់េទៀត

ក៏ប៉ុែនតរបសិនេបេយងជិះម៉ូតូ អត់ពក់មួកសុវតថិភពេនះេទ គឺវខុសនឹងចបប់ចរចរណ៍
ដូេចនះរបសិនេបប៉ូលិសេឃញ ប៉ូលិសអចផកពិន័យេយងបន។ អញច ឹងេយងអចខតបង់របក់
េដយសរែតប៉ូលិសផកពិន័យ េដយសរែតេយងមិនអច មិនបនពក់មួកសុវតថិភព
េហយេយងអចមនេរគះថនក់ផងែដរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ បនទប់ពីនរ ីមនក់េនះ

គត់បននិយយជមួយនឹងបុរសែដលជមចស់មូត
៉ ូេហយ ពួកេគទំងពីរនក់ក៏បនេឡងេលមូត
៉ ូ

េដមបីជិះេទកន់េគលេដរបស់េគ េដយេយងេឃញបុរសែដលជមចស់មូត
៉ ូ គត់អងគុយខងមុខ
េហយគត់កំពុងែតកន់ចងកូតម៉ូតូ េដយគត់ពក់អវពណ៌សៃដខលី េខសេជងែវង

និងគត់មនពក់មួកសុវតថិភពពណ៌េលឿងមួយ ែដលេយងេឃញគត់កំពុងែតបិទកញច ក់

អញច ឹងមួកសុវតថិភពរបស់គត់ គឺមនកញច ក់ ដូេចនះេនេពលែដលគត់ជិះ គត់អត់ចង់ឲយខយល់
ឬក៏ដីហុយចូលែភនករបស់គត់េទ អញច ឹងគត់អចបិទកញច ក់បន។ េដយកញច ក់គឺជកញច ក់ថល

ដូេចនះគត់អចេមលេឃញឆលុះពីកុ ងមួ
ន កេទេរកបន អញច ឹងវអត់មនបំង ឬក៏អត់មនប៉ះពល់េទ
អញច ឹងគត់អចេមលបន។ េហយេយងេឃញម៉ូតូរបស់គត់

គឺមនកញច ក់សរមប់េមលេរកយផងែដរ ែដលេនែកបរចងកូតម៉ូតូ។ អញច ឹងកញច ក់សុវតថិភព
េយងេហថកញច ក់សុវតថិភព គឺជកញច ក់ែដលអចឲយេយងេមលេរកយបន
អញច ឹងេយងអត់ចប
ំ ច់ងកេទ េនេពលែដលេយងចង់វ៉ ឬក៏ចង់បត់េផសងៗ

េយងអត់ចប
ំ ច់ងកេរកយេទ េយងរគន់ែតេមលេទតមកញច ក់ េនះេយងអចនឹង
េយងអចេមលេឃញអវីែដលេនខងេរកយម៉ូតូរបស់េយងបន។ េហយេនខងមុខម៉ូតូ
គឺមនចេងកៀងមួយ អញច ឹងជទូេទម៉ូតូែតងែតមនចេងកៀងមួយសរមប់បំភលឺផូ លវ

ែដលេយងអចជិះបំភលឺផូ វេនេពលែដលេពលយប់
ល
ឬក៏េពលែដលមនេភលៀងខលង
ំ

ឬក៏េពលែដលមនដីហុយខលង
ំ អញច ឹងេយងអចេបកេភលង េដមបីបំភលឺផូ វល ដូេចនះរគប់មូត
៉ ូទង
ំ អស់
គឺែតងែតមនេភលង េដមបីបំភលឺផូ វេនខងមុ
ល
ខ និងេនខងេរកយ

េដមបីឲយអនកែដលជិះពីេរកយេយងេមលេឃញេយង។ េហយម៉ូតូជទូេទគឺមនកង់ពីរ
គឺអត់ដូចឡនេទ ឡនគឺមនកង់បួន ចំែណកម៉ូតូគឺមនកង់ែតពីរែតប៉ុេណណះ

អញច ឹងេយងេឃញបុរសែដលជម៉ូតូឌុបេនះ ឬក៏ជអនករត់មូ៉តូឌុប គត់ជិះខងមុខ

័
រ ីឯរសតីែដលមនវយរបែហល
២៥ ឆនេំ នះ គត់ជិះខងេរកយ ក៏ប៉ុែនតគត់ជិះពក់េឆៀង

ឬក៏ជិះចំេហៀង។ អញច ឹងេយងេឃញគត់អងគុយេដយដក់េជងទំងពីររបស់គត់មកមខង
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អញច ឹងបនន័យថគត់អត់ជិះរចកគវេទ ែដលមនុសសរបុស េគជិះ ពីេរកយគឺេគជិះរចកគវ

ចំែណកមនុសសរសី េដយសរែតគត់េសលៀកសំពត់ ដូេចនះគត់ជិះរចកគវដូចមនុសសរបុសអត់េកតេទ
អញច ឹងគត់ជិះចំេហៀង េដយគត់អងគុយេលែកបម៉ូតូ ក៏ប៉ុែនតេជងគត់ទង
ំ ពីរដក់មកមខង។
េដយេយងេឃញជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ គឺនរ ីមនក់េនះគត់អងគុយ

េហយដក់កបូបរបស់គត់ គត់អត់សពយេទៀតេទ គឺគត់ដក់កបូបធំរបស់គត់
េនេលេភលរបស់គត់ េដយៃដទំងពីររបស់គត់កំពុងែតកន់កបូបគត់យ៉ងជប់ េដយខលចរជុះ
ឬក៏េដយខលចធលក់ េហយែភនករបស់គត់គឺសមលឹងេទខងមុខ
អញច ឹងគត់សមលឹងេទកន់េគលេដរបស់គត់ េដមបីរបប់ផូ វេទដល់
ល
មចស់មូ៉តូថ
េតរតូវជិះតមផលូវណខលះ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថម៉ូតូក៏បនជិះេនតមផលូវ

ែដលេយងេឃញមនឡនជេរចន អញច ឹងមនឡនជេរចនកំពុងែតេធវដំេណរេនតមផលូវ
ប៉ុែនតេដយសរែតៃថងេនះ គឺជៃថងេធវករ ដូេចនះមនមនុសសេរចនជិះេធវដំេណរេនតមផលូវ
អញច ឹងវេធវឲយឡនសទះ ឬក៏េបកបរយឺតៗ មិនអចេទេលឿនបនេនះេទ។ ដូេចនះម៉ូតូ
េនេពលែដលេយងជិះម៉ូតូ គឺអចមនផលូវរសឡះ ងយរសួលជិះ

េដយសរែតម៉ូតូគឺមនរងតូចជងឡន អញច ឹងម៉ូតូអចចក់តមរបេឡះតូចៗបន
ឬក៏ែរជតមរបេឡះតូចៗ។ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៨ េនះ

េយងេឃញបុរសែដលជម៉ូតូឌុប ជមចស់មូត
៉ ូេនះ គត់បនឌុបនរ ីមនក់េនះ េដយជិះយ៉ ងេលឿន
គឺគត់បនែរជឡន ពីេឆវងមកសដ ំ ពីសដម
ំ កេឆវង គឺគត់េគចឡន េហយរកផលូវរសឡះ

េដមបីជិះឲយបនេលឿន េរពះនរ ីមនក់េនះ គឺគត់កំពុងែតរបញប់ ដូេចនះេហយបុរសមនក់េនះ
គត់រតូវែតជិះ ែរជផង វ៉ផង េធវយ៉ងណ េលឿន តមែដលអចេធវេទបន។

អញច ឹងគត់របឹងែរបងជិះឲយបនេលឿន េដមបីកុំឲយខកេម៉ ង ឬក៏ខកណត់របស់នរ ី

ែដលជអតិថិជនរបស់គត់ េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់បនែរជឡន េទេឆវងផង
េទសដផ
ំ ង េដមបីរកផលូវរសឡះ េដមបីជិះេទខងមុខឲយបនេលឿន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញ

េនេពលែដលគត់ជិះែរជឡនបនបនតិចេរកយមក នរ ីមនក់េនះ គត់ក៏បនចងអុល
របប់េទបុរសមនក់េនះថ េគលេដរបស់គត់គឺេនខងមុខ

ដូេចនះគត់ចង់ឲយបុរសមនក់េនះែអបេទេឆវង ឬក៏ែអបេទសដ ំ េដមបីឲយគត់ចុះ។
អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ បុរសែដលជម៉ូតូឌុបេនះ គត់បនកំពុងែតអងគុយ
កន់ចងកូតម៉ូតូ េហយបញជម៉ូតូរបស់គត់េទមុខយ៉ ងេលឿន ចំែណកឯនរ ីមនក់េនះ
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គត់ក៏បនេលកៃដេឆវងគត់េឡង អញច ឹងគត់េលកៃដេឆវងរបស់គត់េឡង េហយចងអុលេទខងមុខ
េដយចងអុលរបប់េទមចស់មូ៉តូ េដមបីរបប់ថ គត់មកដល់េគលេដេហយ

ដូេចនះឲយមចស់មូត
៉ ូគត់រកកែនលងឈប់ េដមបីឲយនរ ីមនក់េនះគត់ចុះ េរពះគត់បនមកដល់េគលេដ
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺនរ ីមនក់េនះ គត់បនេលកៃដេឆវងចងអុលេទខងមុខ
ចំែណកៃដសដរំ បស់គត់ គឺគត់េនែតកន់កបូបរបស់គត់ែដលេនេលេភលយ៉ ងជប់
េរពះគត់ខលចរជុះកបូប េដយសរែតកបូបរបស់គត់ជកបូបធំ

អញច ឹងគត់អត់បនសពយេនេលសមេទ េនេពលែដលគត់ជិះម៉ូតូ ដូេចនះគត់រតូវដក់េលេភល
េហយៃដរបស់គត់រតូវែតកន់កបូបេនះឲយជប់ របសិនេបកន់អត់ជប់េទ
កបូបេនះអចនឹងរអិលធលក់ ដូេចនះរទពយសមបតតិរបស់គត់ មនដូចជលុយ
មនដូចជទូរស័ពេទ ផសងៗ គឺអចនឹងបត់បង់ េនេពលែដលកបូបេនះរជុះពីេលខួ នរបស់
ល
គត់
ឬក៏រជុះពីេលមូត
៉ ូ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០

បនទប់ពីទទួលបនកររបប់ពីនរ ីមនក់េនះេហយ បុរសែដលជមចស់មូ៉តូឌុប

គត់ក៏បនែអបេទេឆវង អញច ឹងគត់ក៏បនជិះម៉ូតូែអបេទេឆវង ែអបេទរកចិេញច មថនល់

អញច ឹងអមបញ់ មិញគឺគត់ជិះេនកណ
ដ លថនល់ េដយសរែតគត់របញប់ ដូេចនះគត់ជិះែរជចុះ
ែរជេឡង វ៉ឡនផង េហយេនកណ
ដ លថនល់ អញច ឹងេនេពលែដលជិតមកដល់េគលេដ
នរ ីមនក់េនះគត់ក៏បនចងអុលរបប់េទបុរសមនក់េនះថ ឲយឈប់េនេគលេដខងមុខ

េដយែអបេឆវង អញច ឹងបុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនែអបមកខងេឆវង [រក] មករកចិេញច មថនល់
េដមបីឈប់ េរពះេយងអត់អចឈប់មូត
៉ ូេនកណ
ដ លថនល់បនេនះេទ
េរពះវអចេធវឲយេយងមនេរគះថនក់បន េរពះេនេពលែដលេយងឈប់េនកណ
ដ លថនល់
វអចេធវឲយឡន ឬក៏មូត
៉ ូេផសងេទៀត [មក] េបកមកបុកពីេរកយ
ដូេចនះវអចេធវឲយេយងមនេរគះថនក់ អញច ឹងេនេពលែដលេយងចង់ឈប់ េយងរតូវែតសុីញូ ៉េឆវង

ឬក៏សុីញូ ៉សដ ំ េហយែអបមកេឆវង ឬក៏ែអបេទសដត
ំ មែដលេយងចង់ឈប់ េរពះថេពលខលះេយងរតូវ
េគលេដរបស់េយង គឺេនខងេឆវងៃដ េហយេពលខលះេគលេដគឺេនខងសដៃំ ដ

ដូេចនះេនេពលែដលេយងចង់ឈប់ ឬក៏ែអបេទេឆវង ឬក៏ែអបេទសដ ំ េយងរតូវវយសុីញូ ៉

ឬក៏េយងេបកេភលងសុីញូ ៉ េដមបីឲយអនកដៃទដឹងថ េយងចង់ឈប់។ អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ
គឺគត់បនែអបមកេឆវង េដយសរែតនរ ីមនក់េនះ គត់ឲយបុរសែដលជមចស់មូត
៉ ូ ែអបមកេឆវង
េរពះថេគលេដរបស់គត់គឺេនខងេឆវង។ អញច ឹងបុរសមនក់េនះ
គត់ក៏បនឈប់មូត
៉ ូេនខងេឆវងៃដ េនេលចិេញច មថនល់ខងេឆវង

េហយគត់កប
៏ នទមលក់េជងមខងរបស់គត់ដក់េទេលដី េរពះថេដយសរែតម៉ូតូមនកង់ពីរ
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ដូេចនះវអត់អចទប់លំនឹងជប់េនះេទ អញច ឹងេដមបីឲយម៉ូតូនឹង េយងរតូវដក់េជងមខងរបស់េយង
ជន់េទេលដី ឬក៏ដក់េជងទំងសងខងជន់េទេលដី េនេពលែដលេយងឈប់មូត
៉ ូ
េរពះរបសិនេបេយងអត់ដក់េទ វអចនឹងដួល េដយសរែតម៉ូតូមនកង់ពីរ
អញច ឹងវអត់អចទប់លំនឹងជប់េនះេទ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ បនទប់ពីនរ ី បុរសមនក់េនះ

គត់បនឈប់មូត
៉ ូរច
ួ រល់េហយ អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ គត់ក៏បនហក់ចុះពីេលមូត
៉ ូភលមៗផងែដរ។
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញបុរសែដលជមចស់មូត
៉ ូ

គត់បនរបែលងៃដចងកូតទំងពីរៃនម៉ូតូរបស់គត់ េដយគត់ដក់ៃដមខងេនេលែកបខងេរកយ
េហយេជងមខងរបស់គត់ គឺទមលក់ចុះមកដី េដមបីទប់មូ៉តូកុំឲយដួល។ ចំែណកឯនរ ីមនក់េនះ
គឺគត់បនេលតេចញពីេលែកបម៉ូតូ េដយគត់េលតចុះមកខងេរកម

អញច ឹងេយងេឃញៃដទំងពីររបស់គត់ គឺកន់កបូបយ៉ ងជប់ េហយេជងទំងពីររបស់គត់
គឺេលតចុះមកេរកម[មក]ជន់នឹងដី េដយគត់េលតេចញពីមូត
៉ ូ

េដយសរែតម៉ូតូខពស់ជងគត់បនតិច ដូេចនះេជងគត់អត់ដល់ដីេទ អញច ឹងេដមបីចុះពីេលមូ៉តូបន
គត់មនែតេលតេចញពីមូត
៉ ូ េដយេយងេឃញបុរសែដលជមចស់មូត
៉ ូ
គត់ក៏បនងកេមលនរ ីេនះផងែដរ េដយសរែតគត់ខលចនរ ីមនក់េនះ គត់េលតចុះ េហយដួល
ឬក៏មនេរគះថនក់ ដូេចនះគត់េបកកញច ក់គត់
េហយអងគុយេមលនរ ីមនក់េនះេនេពលែដលគត់ចុះពីមូ៉តូរបស់គត់ េរពះគត់ខលចេនេពលែដល
របសិនេបនរ ីមនក់េនះ គត់ចុះេហយដួល អញច ឹងគត់អចរត់េទជួយនរ ីមនក់េនះបន

ឬក៏គត់ខលចថ េពលែដលគត់ចុះពីមូត
៉ ូេទ អចមនឡន ឬក៏មនម៉ូតូ ែដលជិះខងេរកយមកប៉ះ
ឬក៏មក[េកៀក?]គត់ ដូេចនះអចេធវឲយនរ ីមនក់េនះមនេរគះថនក់។ អញច ឹងេហយគឺ
េទបេនេពលែដលនរ ីមនក់េនះគត់ចុះពីមូត
៉ ូ បុរសែដលជមចស់មូត
៉ ូ
គត់បនតមេមលនរ ីមនក់េនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញថ បនទប់ពីនរ ីមនក់េនះ
គត់ចុះពីេលមូត
៉ ូេហយ គត់ក៏បនលូកៃដចូលេទកនុងកបូបធំរបស់គត់
ិ
អញច ឹងគត់យកកបូបធំរបស់គត់មកសពយេនេលៃដសដវំ ញដែដល

អញច ឹងគត់បនសពយេនេលសមសដ ំ េហយយកៃដសដគ
ំ ត់ទប់កបូប ចំែណកៃដេឆវងរបស់គត់
គឺគត់កំពុងែតយកកបូបលុយ លូកយកកបូបលុយេចញពីកបូបធំរបស់គត់
េដយេយងេឃញកបូបលុយរបស់គត់ គឺមនពណ៌ទឹករកូច អញច ឹងេនេពលែដលមកដល់េគលេដ
ជទូេទ េយងែតងែតឲយលុយេទដល់អនករត់មូ៉តូឌុប ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១២ េនះ
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គឺនរ ីមនក់េនះ គត់កំពុងែតដកយកកបូបលុយេចញពីកបូបធំ េដមបីឲយលុយេទកន់មូ៉តូឌុប
េដយម៉ូតូឌុបគត់អងគុយេនេលមូ៉តូគត់ធមមត េហយកបលរបស់គត់គឺពក់មួកសុវតថិភព
ករពរសុវតថិភព អញច ឹងគត់អងគុយចំយកលុយពីអតិថិជន ែដលជនរ ីមនក់េនះ
េដយគត់យកតៃមលេទតមអវីែដលគត់បននិយយគនេនេពលមុន

េនេពលែដលគត់េឡងជិះម៉ូតូ។ ដូេចនះេហយេនេពលែដលមកដល់េគលេដ នរ ីមនក់េនះ
គត់ក៏បនដកយកកបូបលុយរបស់គត់េចញពីកបូបធំ
េដមបីឲយលុយេទកន់បុរសែដលជម៉ូតូឌុបេនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ
បនទប់ពីគត់ដកយកកបូបលុយមួយេហយ

អញច ឹងគត់ក៏បនយកលុយេចញពីកបូបលុយរបស់គត់
េហយហុចេទឲយបុរសែដលជមចស់មូ៉តូឌុបេនះ អញច ឹងេយងេឃញៃដេឆវងរបស់នរ ីមនក់េនះ
គត់បនហុចលុយមួយសនលឹកេទឲយបុរសែដលជមចស់មូត
៉ ូ ឬក៏ែដលជអនករត់មូ៉តូឌុប
េដយគត់ឲយបេណដរ និយយបេណដរ។ ប៉ុែនតេដយសរែតលុយេនះគឺជលុយជប់
អញច ឹងគត់អត់មនលុយរយ េដយសរែតនរ ីមនក់េនះ គត់អត់មនលុយរយ
ដូេចនះគត់ក៏បនហុចលុយមួយសនលឹកេទឲយបុរសមនក់ែដលជអនករត់មូ៉តូឌុបេនះ

េដយគត់ហុចបេណដរ និងនិយយេទកន់បុរសមនក់េនះបេណដរថេនះជលុយៃថលឈួលម៉
ន
ូតូឌុប
អញច ឹងបុរសែដលជមចស់មូត
៉ ូ គត់ក៏បនងកមករកនរ ីមនក់េនះ េដយសមលឹងមុខនរ ីមនក់េនះ
េហយសមលឹងបេណដរ ៃដរបស់គត់ទទួលយកលុយបេណដរពីនរ ីមនក់េនះ។

អញច ឹងេនេពលែដលបំេពញករងរចប់ អតិថិជនរតូវែតឲយលុយេទដល់អនករត់មូ៉តូឌុប

អញច ឹងេនេពលែដលេយងជិះម៉ូតូ េនេពលែដលដល់េគលេដ េយងរតូវែតឲយលុយអនករត់មូ៉តូឌុប
េដយសរែតអនករត់មូ៉តូឌុប គឺគត់រត់ឌុបេយង េដមបីរកលុយ ឬក៏េដមបីរករបក់។

អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១៣ េនះ នរ ីមនក់េនះគត់ក៏បនឲយលុយេទកន់អនករត់មូ៉តូឌុប
បនទប់ពីគត់មកដល់េគលេដរបស់គត់េហយ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េដយសរែតនរ ីមនក់េនះ
គត់អត់មនលុយរយ ដូេចនះនរ ីមនក់េនះ គត់ក៏បនឲយលុយជប់េទឲយបុរស
ែដលជមចស់មូ៉តូឌុប។ អញច ឹងេដយសរែតតៃមលលុយេនះ
គឺវេរចនជងអវីែដលបុរសែដលជមចស់មូ៉តូឌុបរតូវយក

ិ
អញច ឹងគត់រតូវអប់លុយេទឲយនរ ីមនក់េនះវញ។
ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ១៤
េនះ គឺេនេពលែដលបុរសែដលជមចស់មូត
៉ ូេនះ គត់បនទទួលយកលុយពីនរ ីមនក់
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ិ
ែដលជអតិថិជនរបស់គត់េហយ អញច ឹងគត់ក៏បនយកកក់ ឬក៏េសន មកអប់ឲយនរ ីមនក់េនះវញ
េដយសរែតវ នរ ីមនក់េនះ គត់ឲយលុយេទេលសចំនួន ឬក៏េលសតៃមលៃនករជិះម៉ូតឌុប។
ដូេចនះរបសិនេបេយងអត់លុយរយ េយងឲយលុយជប់េទេគ
េហយលុយរបស់េយងគឺេរចនជងតៃមលៃនអវីែដលេយងបនទិញ ឬក៏តៃមលៃនម៉ូតូឌុប

ិ
ែដលេយងបននិយយគន អញច ឹងអនកលក់ ឬក៏មចស់មូត
៉ ូ គត់ែតងែតអប់លុយមកឲយេយងវញ
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺបនទប់ពីបុរសែដលជមចស់មូ៉តូឌុប

គត់បនទទួលយកលុយពីនរ ីមនក់េនះេហយ គត់ក៏បនយកលុយមួយចំនួន ឬក៏កក់មួយចំនួន
ិ េដយេយងេឃញគត់កន់លុយេនៃដេឆវង
អប់រតលប់ឲយនរ ីមនក់េនះវញ
េហយៃដសដគ
ំ ត់ទមលក់កក់េទឲយនរ ីមនក់េនះ។ អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ

ិ
គត់ក៏បនេលកៃដរបស់គត់ទទួលយករបក់អប់មកពីបុរសែដលជមចស់មូ៉តូវញផងែដរ
េដយេយងេឃញគត់េលកៃដេឆវង េដមបីទទួលយករបក់អប់។ អញច ឹងពួកេគទំងពីរអនក
ិ
ក៏បនឲយលុយគនេទវញេទមក
េដយមខងឲយលុយ មខងេទៀតទទួលយករបក់អប់។

អញច ឹងលុយែដលេយងអប់មកពីលុយធំ លុយជប់ អញច ឹងេនេពលែដលេយងទិញទំនិញេផសងៗ
ិ
េដយេយងឲយលុយធំ ឬក៏លុយជប់េទ េហយេគមនរបក់រយរតលប់មកវញ

េយងេហថលុយអប់។ អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ េនកនុងរូបភពទី ១៤ គឺគត់កំពុងែតទទួលលុយអប់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញថ បនទប់ពីបនទទួលលុយ
និងរបគល់លុយឲយគនរួចរល់អស់េហយ អញច ឹងបុរសែដលជមចស់មូត
៉ ូ

គត់បនបត់មូត
៉ ូរបស់គត់រតលប់េរកយ អញច ឹងគត់បនបត់មូត
៉ ូរតលប់េរកយ េដមបីេទរកទីតង
ំ

ិ េដយេយងេឃញអមបញ់ មិញ គឺគត់ចតេនខងេឆវង ឬក៏គត់ចតេន
ឬក៏េគលេដរបស់គត់វញ
គត់ឈប់េនចិេញច មថនល់មខង អញច ឹងរបសិនេបគត់រតលប់េរកយេនកែនលងដែដល

គឺបនន័យថគត់ជិះបរញចសផលូវ អញច ឹងអត់រតឹមរតូវេនះេទ ដូេចនះគត់រតូវែតជិះឆលងផលូវ

េដមបីមកចិេញច មថនល់មខងេទៀត េដមបីេទជិះរតលប់េរកយ។ េដយសរែតជទូេទរបេទសនីមួយៗ
ករេធវចរចរណ៍ ែតងែតរបកន់េឆវង ឬក៏របកន់សដ ំ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរបេទសកមពុជ

គឺជជិះរបកន់សដ ំ អញច ឹងេយងអត់អចជិះខងេឆវងៃដបនេនះេទ របសិនេបេយងជិះខងេឆវងៃដ
ិ
គឺខុសនឹងចបប់ចរចរណ៍ មយ៉ ងវញេទៀត
របសិនេបេយងជិះេឆវងៃដវអចមនេរគះថនក់

េដយសរែតេយងជិះបរញចសផលូវ អញច ឹងេយងរតូវជិះខងសដៃំ ដជនិចចេនកនុងរបេទសកមពុជ។
ចំែណកេនកនុងរូបភពេនះ របែហលជេនរបេទសៃថ

េរពះថរបេទសៃថគឺជរបេទសែដលរបកន់េឆវង អញច ឹងេនេពលែដលេធវចរចរណ៍
គឺេគជិះេបកបរេនខងេឆវងៃដ។ ែដលជក់ែសដងេយងេឃញរូបភពទី ១៥ េនះ

គឺបុរសែដលជមចស់មូត
៉ ូេនះ គត់បនជិះមកខងេឆវងៃដ គត់បនេបកម៉ូតូរបស់គត់
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ិ
បត់មកខងេឆវងៃដេដមបីជិះរតលប់េរកយេទវញ។
ចំែណកឯនរ ីមនក់េនះ គត់
េនេពលែដលគត់ឲយលុយេទដល់មូ៉តូឌុបរួចរល់េហយ គត់បនេមលនឡិករបស់គត់មដងេទៀត
េដយគត់េដរបេណដរ និងេមលនឡិកបេណដរ េហយេលកេនះ គឺគត់មនទឹកមុខញញឹម

េដយគត់មនទឹកមុខញញឹម េដយគត់គិតថ គត់មកទន់េម៉ ង ឬក៏គត់ទន់េម៉ ងណត់។
េដយេយងេឃញៃដរបស់គត់កំពុងែតេលកេឡង ៃដេឆវងរបស់គត់េលកេឡងេដមបីេមលនឡិក
េហយៃដសដរំ បស់គត់គឺទប់កបូបធំរបស់គត់ែដលសពយេននឹងសម។
អញច ឹងគត់េមលនឡិកបេណដរ គត់ញញឹមបេណដរ េដយសរែតគត់អត់យឺតេម៉ ងេនះេទ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់ចុះពីេលមូត
៉ ូេហយ
គត់ក៏បនេដរសំេដមករកហងកេហវមួយ េដយេនកនុងេនះេយងេឃញមិតតភកតិរបស់គត់មនក់

កំពុងែតអងគុយេនកនុងហងកេហវេនះ។ អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ គត់ក៏បនេដរចូលមកតមេខលងទវរ
ឬក៏តមមត់ទវរហង េដយេយងេឃញេនែកបរមត់ទវរេនះ គឺមនរូបថតពយរជេរច
ន
ួ

ែដលរូបថតទំងេនះ អចជរូបគំនូរ ឬជរូបថត ែដលេគដក់តង
ំ លមអេនកនុងហងកេហវរបស់េគ។
អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ គត់បនេដរចូលតមទវរ េហយគត់េដរមកដល់ គត់េលកៃដមខងេឡង
េដមបីេហមិតតភកតិរបស់គត់ អញច ឹងគត់េលកៃដេឆវងរបស់គត់េឡង
រ ីឯៃដសដគ
ំ ឺគត់េនែតទប់កបូបែដលសពយេននឹងសម។
ចំែណកឯេយងេឃញមនបុរសមនក់ែដលកំពុងអងគុយេនេលេកអី [េនេលនឹង]តុ

េនកនុងហងកេហវេនះផងែដរ េដយបុរសមនក់េនះ គត់ពក់អវៃដខលីពណ៌េលឿង
 ែវងពណ៌ស េហយេនេលតុរបស់គត់គឺមនែកវកេហវចំនួនមួយ
េសលៀកេខេជង
អញច ឹងបនន័យថគត់ណត់ជមួយនឹងនរ ីមនក់េនះ េដមបីមកញុក
ំ េហវេនកនុងហងកេហវ

េដមបីនិយយគនអំពីករងរ ឬក៏អំពីករសិកសេផសងៗ អញច ឹងនរ ីមនក់េនះគត់ក៏បនមកដល់
ិ
េហយពួកេគទំងពីរនក់ ក៏បនេលកៃដេឡង េដមបីជសញញេហគនេទវញេទមក។

េដយេយងេឃញបុរសែដលជអនកអងគុយេនកនុងហងកេហវេនះ គឺគត់េលកៃដទំងពីរេឡង
េហយគត់ញញឹម បនន័យថគត់សបបយរ ីករយ េដយសរែតគត់េឃញនរ ីមនក់េនះ
ែដលជមិតតភកតិរបស់គត់ មកទន់ករណត់។ េហយេនែកបរតុរបស់បុរសមនក់េនះ
េយងេឃញមនតុកេហវចំនន
ួ មួយេទៀត អញច ឹងបនន័យថ ហងកេហវេនះគឺមនតុេរចន
ែដលដក់េនែកបរៗគន េដយេយងេឃញមនតុចំនួនមួយេទៀតែដលេនែកបរេនះ
េហយមនែកវកេហវេនេលតុេនះផងែដរ។ អញច ឹងពួកេគទំងពីរអនកមកហងកេហវ េដមបីញុក
ំ េហវ
ជែជកគនអំពីេរឿងករសិកស អំពីករងរផងែដរ េដយេយងេឃញពួកេគគឺមកទន់េម៉ ង បនន័យថ
ពួកេគអត់មកយឺតជងេម៉ ងណត់េនះេទ។ អញច ឹងពួកេគណត់គនេម៉ ងប៉ុនមន
ពួកេគមកេម៉ ងប៉ុនេនះ អញច ឹងអត់មននរណមនក់យឺតេនះេទេទះបីជសទះផលូវក៏េដយ
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អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ េដយសរែតសទះផលូវខលង
ំ េពក េហយគត់ខលចមកខកករណត់ ឬក៏ខលចមកយឺត
ដូេចនះគត់ក៏សេរមចចិតតរត់ និងជិះម៉ូតូឌុប េដមបីមកហងកេហវ ជួបនឹងមិតតភកតិរបស់គត់
េដមបីកុំឲយយឺតេម៉ ង។
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