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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះគឺនិយយអំពីករជិះម៉ូតូឌុប ែដលរូបភពទី ១

េយងេឃញមនរសតីមនក់ែដលគត់េសលៀកពក់ដូចជអនកេធវករ គត់ពក់អវ គត់ពក់អវេខៀវៃដែវង
និងសំពត់ពណ៌សរតឹមជងគង់ជមួយនឹងែសបកេជងពណ៌េខម។
គត់សពយកបូបពណ៌សេនចំេហៀងសមខងសដរំ បស់គត់
េដយៃដរបស់គត់កន់កបូបេនះយ៉ ងជប់ ពីេរពះេដយសរែតគត់េដរេលឿន
ដូេចនះគត់មិនចង់ឲយកបូបែដលសពយេនេលសមខងសដរំ បស់គត់រអិលធលក់ចុះេទខងេរកមេទ។
អញច ឹងេយងេឃញនូវៃដខងេឆវង ៃដខងេឆវងរបស់គត់
មនពក់នឡិកេដយេរបសរមប់េមលេម៉ ង អញច ឹងគត់េដរបេណដរ សលឹងេមលនឡិកេនះបេណដរ
របែហលជគត់យឺត ឬក៏របែហលជគត់រជុលេម៉ ង ដូេចនះគត់រតូវេដរ គត់រតូវេដរយ៉ ងេលឿន
ឬក៏គត់េដរយ៉ ងរបញប់របញល់េដមបីេទដល់កែនលងឲយទន់េពលេវល អញច ឹងគត់េដរបេណដរ
សលឹងេមលបេណដរ សលឹងេមលេម៉ ងបេណដរ របែហលជគត់រវល់េនផទះ ឬក៏របែហលជគត់េគងរជុល
ដូេចនះេធវឲយគត់យឺត េធវឲយគត់យឺតកនុងករេទេធវករ ឬក៏យឺតកនុងករជួបជមួយនឹង
ជួបជមួយនឹងេភញៀវ។ េដយសរែតអនកេធវករគឺរតូវេគរពេពលេវល

ដូេចនះគត់រតូវរបញប់របញល់េដមបីកុំឲយហួសេពល ឬក៏េដមបីកុំឲយយឺត េដមបីកុំឲយេទដល់កែនលង
កែនលងេធវករ ឬក៏កែនលងែដលគត់ណត់ជួបេភញៀវយឺត។ អញច ឹងគត់រតូវេដរយ៉ ងេលឿន
និងរបញប់របញល់។
នឹងរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ េដយសរែតជិតដល់េម៉ ង គត់ក៏សេរមចចិតតរត់យ៉ងេលឿន
គត់ក៏សេរមចចិតតរត់យ៉ងេលឿន េដមបីឲយេទដល់កែនលងទន់េពលេវល។
អញច ឹងេដយសរែតេយងេឃញេនតមផលូវ មនឡនចំនួន ៣ ជួរ មិនអចេបកេទមុខបន

េដយសរែតមនករសទះចរចរណ៍ខលង
ំ េពក។ ជទូេទសទះចរចរណ៍ខលង
ំ គឺភគេរចនេនេពលរពឹក
េនេពលែដលមនុសសេចញពីផទះេទេធវករ និងេពលលងចជពិេសសគឺេនេពលែដលេម៉ ង ៥ ឬក៏ ៥
ិ
កនលះ ឬក៏ ៥ កនលះ េនេពលែដលមនុសសេចញពីកែនលងេធវកររតលប់េទផទះវញ
ក៏មនករកកសទះចរចរណ៍ផងែដរ។ អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ២

រសតីមនក់េនះគត់មិនអចេហឡនតក់សុីជិះបនេទ។ េដយសរែតរបសិនេបជិះឡនតក់សុី
េធវឲយគត់កន់ែតយឺត េដយសរែតឡនមិនអច មិនអចេបកេទមុខបន
េដយសរែតមនករសទះចរចរណ៍ខលង
ំ េពក
ដូេចនះគត់រតូវរត់េដមបីអចេទដល់កែនលងឲយទន់េពលេវល។
រូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ គត់រត់រហូតមកដល់កែនលងមួយ ែដលេយងេឃញកែនលងេនះ
េយងេឃញមនម៉ូតូជេរចនចតេនទីេនះ។ ែដលមន ែដលម៉ូតូទង
ំ អស់េនះគឺជម៉ូតូឌុប
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គឺជម៉ូតូឌុប។ ែដលម៉ូតូឌុបគឺឈរេនេរកមដំបូលែដលមនរបក់េកបឿង ឬក៏ស័ងកសី
េដយដំបូលេនះគឺសរមប់ករពរពនលឺៃថង ឬក៏ករពរេនេពលែដលមនេភលៀង

អញច ឹងេយងេឃញម៉ូតូឌុប បន ម៉ូតូឌុបគឺចតេនេរកមដំបូលេនះ េដយេយងេឃញមនបុរសមនក់
គត់គឺជ គត់គឺជម៉ូតូឌុប េដយម៉ូតូរបស់គត់េយងេឃញមនពណ៌ េយងេឃញមនពណ៌រកហម
េយងេឃញមនពណ៌រកហម និងម៉ូតូរបស់គត់មនកង់ចំនួន២។ កង់មុខ កង់ខងមុខ ១

កង់ខងេរកយ ១ និងេនខងមុខម៉ូតូគត់ក៏មនចេងកៀង ឬក៏េភលងសរមប់បំភលឺផូ វេនេពលយប់
ល
ងងឹត
ឬក៏េនេពលែដលមនេភលៀងខលង
ំ ពិបកេធវដំេណរ គត់អចេបកេភលងេនះជសញញ
ឬក៏គត់អចេបកេភលងេនះ េដមបីបំភលឺផូ វងយរសួ
ល
លេបកេនេពលែដលេមឃងងឹត

ឬក៏េនេពលែដលមនេមឃេភលៀងខលង
ំ និងេយងេឃញម៉ូតូរបស់គត់ក៏មនកញច ប់ ២
ែដលកញច ក់គឺេរបសរមប់េមលេរកយ អញច ឹងកញច ក់គឺេរបសរមប់េមលេរកយ
និងេយងេឃញេនខងេរកយ និងខងេរកយែកបម៉ូតូរបស់គត់
េយងេឃញមនមួកករពរសុវតថិភពពណ៌េលឿង ១ ដក់េនខងេរកយេនះ។
មួកករពរសុវតថិភពគឺេយងពក់េនេលកបលរបស់េយង គឺករពរេនេពលែដលេយងដួល
វអចជួយករពរកបលរបស់េយងបន អញច ឹងជទូេទជិះម៉ូតូ េយងរតូវ ជិះម៉ូតូ

ម៉ូតូេយងរតូវមនកញច ក់សងខងែដលអចេមលផលូវខងេរកយបន និងរតូវពក់មួកសុវតថិភព

និងរតូវពក់មួកសុវតថិភព ឬក៏មួកករពរជនិចច េដមបី េដមបីជួយ ជួយករពរកបលរបស់េយង
េនេពលែដលេយងជួបនឹងេរគះថនក់ដួល ឬក៏េនេពលែដលមនឡនបុកពីេរកយេយង
ដូេចនះេនេពលែដលេយងដួល មួកករពរសុវតថិភពអចករពរកបលរបស់េយងបន
អចករពរកបលរបស់េយងបន និងមួកករពរ និងមួកករពរសុវតថិភព ក៏មនកញច ក់
ក៏មនកញច ក់ េរបសរមប់ករពរពនលឺៃថង និងកញច ក់េយងអច េនេពលែដលេយងេបកបរ

េយងអចបិទកញច ក់ ដូេចនះ ដូេចនះេយងអចករពរកុំឲយធូលីដីេហរមកប៉ះនឹងែភនកេយងបន

ឬក៏កុំឲយធូលីដីេហរមកចូលេនកនុងែភនករបស់េយងបន។ េដយសរែតេនេពលែដលេយងេបកបរ
របសិនេបមនមនធូលីដី ឬក៏សតវលិត
អ េហរមកបុកែភនករបស់េយង

ដូេចនះេធវឲយេយងអចជួបនឹងេរគះថនក់ ឬក៏េធវឲយេយងអចដួលម៉ូតូបន
េដយសរែតេនេពលែដលធូលីដី ឬក៏សតវេហរមកបុកនឹងែភនកេយង
អចេធវឲយេយងពិបកេបកែភនក និងពិបកេមលផលូវផងែដរ។
ដូេចនះមួកករពរសុវតថិភពគឺសំខន់សរមប់អនកេបកបរម៉ូតូ
និងកញច ក់ែដលេនសងខងម៉ូតូក៏សំខន់ែដរ។

ពីេរពះអចេមលពីេរកយេនេពលែដលមនម៉ូតូវ៉គន េនេពលែដលមនម៉ូតូ ឬក៏ឡនវ៉គន
េយងអចេចៀស េយងអចេចៀស និងអចករពរសុវតថិភពេយងផងែដរ។
និងអចករពរសុវតថិភពេយងែដរ។ អញច ឹងកញច ក់និងមួកករពរគឺសំខន់សរមប់អក
ន េបកបរម៉ូតូ
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អញច ឹងេយងេឃញបុរសែដលជម៉ូតូឌុបេនះ ែដលជអនក រត់មូត
៉ ូេនះ ែដលេយងេហថម៉ូតូឌុប
េយងេឃញគត់ឈរ េយងេឃញគត់ឈរែផអកេទនឹង

េយងេឃញគត់ឈរែផអកេទនឹងម៉ូតូរបស់គត់ េដយគត់ដក់េជងគងេលគន និងគត់ឈរឱបៃដ
កត់ឈរឱបៃដែផអកនឹងម៉ូតូរបស់គត់។ អញច ឹងេយងេឃញគត់ឈរ េនេពលែដល
េនេពលែដលេឃញរសតីមនក់េនះគត់េដរមកដល់ ម៉ូតូ គត់ពយយម

ម៉ូតូឌុបេនះពយយមសលឹងេមលេទរសតី នឹងេហរសតី េដមបី េដមបីជិះម៉ូតូរបស់គត់។

អញច ឹងជទូេទម៉ូតូឌុប េនេពលែដលេឃញេភញៀវ េនេពលែដលេឃញេភញៀវ ឬក៏មនុសសេដរឆលងកត់
េដយមនសពយកបូប អញច ឹងជទូេទគត់ែតងែតេហ

ពីេរពះគត់គិតថរបែហលជគត់រតូវករម៉ូតូ អញច ឹងរបែហលជគត់រតូវករម៉ូតូឌុប

េដមបីឌុបគត់ពីកែនលង កែនលងមួយេទកែនលងមួយែដលគត់ ែដលគត់ចង់េទ។ និងម៉ូតូឌុបអត់ៃថលេទ
និងម៉ូតូឌុបអត់ៃថលេទ។ និងេយងេឃញរសតី រសតីមនក់េនះ

េនេពលែដលគត់រត់មកដល់កែនលងែដលមនម៉ូតូឌុបេរចន គត់ក៏បនឈប់មួយសនទុះ និងគត់
និងគត់ដកដេងហមយ៉ ង យ៉ ងេលឿន េដយសរែតគត់ហត់េនេពលែដលគត់រត់

ជទូេទេនេពលែដលេយងរត់ េយងដកដេងហមយ៉ ងេលឿន េដយសរែតេយងហត់ខលង
ំ េពក
េដយសរែតេយងហត់ខលង
ំ េពក និងអចេធវឲយមនេញស
និងអចមនេញសេធវឲយទទឹកេខអវេយងផងែដរ។ េដយសរែតេនេពលែដលេយងរត់
េនេពលែដលេយងរត់ និងមនេញសហូរ និងមនេញសហូរ និងអចេធវឲយទទឹកអវរបស់េយង
ឬក៏មនេញសេនេលមុខរបស់េយង។ អញច ឹង េដយសរែតគត់រត់យ៉ងេលឿន ដូេចនះ េធវឲយ
ដូេចនះេធវ ដូេចនះេធវឲយគត់ហត់ និងមនេញស និងមនេញសហូរចុះមក
និងមនេញសហូរចុះមកផងែដរ េដយសរែតគត់រត់េលឿនេពក

េដយសរែតគត់រត់និងេបះជំហនែវងៗ េដមបីឲយដល់កែនលងរបស់គត់ទន់េពលេវល។
ប៉ុែនតេនេពលែដលគត់មកដល់ មកដល់កែនលងែដលមនម៉ូតូឌុប គត់ក៏បនឈប់សរមកមួយែភលត
និងសលឹងេទេមលម៉ូតូឌុប របែហលជគត់រតូវករម៉ូតូេនះ េដមបីឌុបគត់េទកែនលង
េទកែនលងេធវកររបស់គត់ ឬក៏កែនលងែដលគត់រតូវជួបេភញៀវរបស់គត់

និងគត់កន់កបូបែដលសពយចំេហៀងសមខងសដរំ បស់គត់យ៉ងជប់ ពីេរពះេនេពលរត់
កបូបេនះអចរអិលធលក់ចុះេទខងេរកមបន របសិនេបេយងមិនបនកន់វ។ អញច ឹងេយង
អញច ឹងេយងេឃញគត់កន់កបូបេនះយ៉ ងជប់
េបេទះបីជគត់សពយេនេលសមខងសដក
ំ ៏េដយ។ អញច ឹងគត់សលឹងេទេមលម៉ូតូឌុប។
បនទប់មករូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ គត់ក៏េដរេទនិយយជមួយនឹងអនកម៉ូតូឌុប េដយេយងេឃញ
េយងេឃញគត់កន់កបូបែដលដក់េនេល ែដលសពយេនចំេហៀងខងសដរំ បស់គត់។
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អញច ឹងគត់កន់កបូបេនះយ៉ ងជប់កុំឲយកបូបេនះរអិលធលក់ចុះ និងៃដខងេឆវងរបស់គត់
គត់កព
ំ ុងែតពយយម គត់កំពុងែតពយយមចងអុល

េដមបីរបប់ផូ វេទអន
ល
កម៉ូតូឌុបពីកែនលងែដលគត់ចង់េទ អញច ឹងគត់ពនយល់ គត់ពនយល់េទអនកម៉ូតូឌុប
េដមបីឲយ េដមបីឲយម៉ូតូឌុប ឌុបគត់េទកែនលងេនះបន។ អញច ឹងេយងេឃញបុរសែដលជិះម៉ូតូឌុប

េយងេឃញគត់ឈរឱបៃដ េយងេឃញគត់ឈរឱបៃដ និងគត់ពក់អវសៃដខលី គត់ពក់អវសៃដខលី
និងេខេជងែវងពណ៌ស អញច ឹងម៉ូតូឌុបកំពុងែតសដប់ កំពុងែតឈរសដប់រសតីមនក់េនះ
គត់ពយយមពនយល់ផូ វែដលគត់
ល
ចង់េទ។

បនទប់មកេទៀត រូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ េនេពលែដលរសតីេនះពយយម
ពយយមរបប់ផូ វេទកន់
ល
អនកម៉ូតូឌុប អនកម៉ូតូឌុបក៏ ក៏គត់យល់ េដយសរែតអនកម៉ូតូឌុប
គត់ជិះសឹងែត គត់ជិះសឹងែតរគប់ផូ វល ឬក៏គត់សគល់សឹងែតរគប់ផូ វល

ដូេចនះេនេពលែដលេភញៀវពនយល់របប់អំពីទីតង
ំ ឬក៏េលខផលូវ គត់អចដឹងកែនលងេនះយ៉ ងចបស់។

អញច ឹងេយងេឃញអនកម៉ូតូឌុបេនេពលែដលសដប់រសតី ពនយល់អំពីទីតង
ំ ែដលគត់រតូវេទ គត់ក៏បន
គត់ក៏បន គត់ក៏បនបញជក់ទីតង
ំ ជមួយនឹងរសតីេនះមដងេទៀត េដមបីឲយកន់ែតចបស់

ិ
ែដលេយងេឃញ ែដលេយងេឃញៃដខងសដរំ បស់គត់ ៃដខងសដរំ បស់គត់ពយយមេធវកយវករ
ិ េដមបីបងហញផលូវ េដមបីបញជក់ផូ វឲយកន់
េធវកយវករ
ល
ែតចបស់

េរកយេពលែដលរសតីមនក់េនះគត់ពយយម គត់ពយយមពនយល់របប់ផូ វេនះ។
ល

អញច ឹងេយងេឃញេនេពលែដលបុរសេនះកំពុងែត កំពុងែតបញជក់ផូ វេនះមដ
ល
ងេទៀត
េយងេឃញរសតីមនក់េនះគត់ គត់ គត់ញញឹម គត់ឈរេដយទឹកមុខញញឹម

េដយសរែតេនេពលែដលគត់របប់ផូ វល អនកម៉ូតូឌុបយល់ពីទីតង
ំ ែដលគត់រតូវេទ
ដូេចនះគត់ក៏សេរមចចិតតជិះម៉ូតូឌុប គត់ក៏សេរមចចិតតជិះម៉ូតូឌុប។

រូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ ម៉ូតូឌុបក៏បន ក៏បនេទយកមួកករពរសុវតថិភពរបស់គត់ពណ៌េលឿង
ពក់េនេលកបលរបស់គត់ និងគត់េបកកញច ក់េឡងេទេល

េដយសរែតគត់មិនទន់ជិះេនេលមូ៉តូ ដូេចនះគត់រតូវេបកកញច ក់
េដមបីនិយយជមួយនឹងរសតីមនក់េនះ អញច ឹងគត់ េរកយេពលែដលគត់ពក់មួកេហយ គត់រតូវកិប
គត់រតូវកិបមួកេនះ មនន័យថមួកករពរសុវតថិភព
េនេពលែដលេយងពក់ក៏មនែខសសរមប់កិបគនលឹះរបស់វផងែដរ។

ពីេរពះេនេពលែដលេយងជិះម៉ូតូេលឿន របសិនេបេយងជិះម៉ូតូេលឿន និងេយងអត់បនកិបនូវែខស
និងែខសគនលឹះរបស់មួកករពរេនះេទ។ អចេធវឲយមួកករពរេនះេបុងរបូតធលក់ចុះេទខងេរកមបន
និងេនេពលែដលដួល អចេធវឲយមួកេនះេបុងេចញពីកបលរបស់េយង
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ិ
និងអចេធវឲយេយងមនេរគះថនក់រហូតដល់ជីវតផងែដរ។
និងជទូេទ
របសិនេបេយងអត់ពក់មួកសុវតថិភព ប៉ូលិសនឹងផកពិន័យេយងផងែដរ។
នឹងរបសិនេបអត់មនកញច ប់មូត
៉ ូ ប៉ូលិសក៏អចផកពិន័យេយងផងែដរ។
េដយសរែតេយងមិនបនេគរពចបប់ មិនបនពក់មួកសុវតថិភពេនេពលែដលេបកបរ
ឬក៏មូត
៉ ូអត់មនកញច ក់សរមប់េមលេរកយ។ ជទូេទម៉ូតូគឺេយងេរបមួកករពរសុវតថិភពនិងកញច ក់
របសិនេបឡន ជទូេទេនេពលែដលេយងេបកឡន េយងរតូវពក់ែខសរកវត់ករពរ
ករពរសុវតថិភពេយង។ អញច ឹងេនេពលែដលេយងបុកជមួយនឹងអវីមួយ ែខសរកវត់េនះអច
អចជួយេយងបន អញច ឹងឡន

អញច ឹងជទូេទេយងជិះឡនេយងរតូវពក់ែខសរកវត់េនចំេហៀងខលួនរបស់េយង
និងេនេពលែដលេយងជិះម៉ូតូេយងរតូវពក់ ពក់មួកករពរ
ឬក៏មួកករពរសុវតថិភពជមួយនឹងកញច ក់មូត
៉ ូទង
ំ សងខង
េដមបីងយរសួលកនុងករេមលខងេរកយ េនេពលែដលេយងេបកម៉ូតូេនតមផលូវ

អញច ឹងបុរសែដលជអនកម៉ូតូឌុបេនះ គត់បនយកមួកករពរមួយេទៀត េដមបីឲយរសតីមនក់េនះពក់
េដមបីឲយរសតីរបស់ េដមបីឲយរសតីមនក់េនះពក់ េដមបីករពរ េដមបីករពរកបលរបស់គត់
េបេទះបីជគត់គឺជអនកជិះេនខងេរកយក៏េដយ ប៉ុែនតគត់រតូវពក់មួកករពរដូចជ
ដូចជអនកឌុបែដរ េដយសរែត ដូចជអនកេបកម៉ូតូែដរ។ េដយសរែត

េបេទះបីជេយងជិះេនខងេរកយ របសិនេបេយងដួលក៏អចមនេរគះថនក់ផងែដរ

ដូេចនះអនកជិះេនខងមុខ អនកជិះ និងអនកជិះេនខងេរកយរតូវពក់មួកសុវតថិភពដូចគន
ប៉ុែនតរសតីមនក់េនះ ហក់បីដូចជមិនរតូវករពក់មួកសុវតថិភពេនះេទ េដយសរែតគត់របញប់
េដមបី េដយសរែតគត់របញប់ និងរបែហលជគត់អត់ចូលចិតតមួកករពរសុវតថិភព
ពីេរពះេពលខលះេនេពលែដលេយងពក់មួកសុវតថភ
ិ ព អចេធវឲយសក់េយងអត់សអត
េដយសរែតសក់េយងរបេសម េដយសរែតសក់េយងរបេសម អញច ឹងេនេពលែដលេយងចងសក់
ឬក៏េនេពលែដលេយងេធវមូត
៉ សក់ ជទូេទេនេពលែដលេយងពក់មួក អចេធវឲយសក់េយងខូចបន
អញច ឹងអចេធវឲយសក់េយងខូចបន អញច ឹងអនកខលះគត់អត់ចូលចិតតពក់មួកេទ
េដយសរែតគត់អត់ចង់ឲយសក់គត់ខូច ខូចម៉ូតែដលគត់េធវ ឬក៏េដយសរែតគត់អត់ចូលចិតត
អត់ចូលចិតតមួកសុវតថិភព
ពីេរពះេនេពលែដលពក់អចេធវឲយគត់មនេញសេនេលកបលរបស់គត់
និងអចេធវឲយគត់រមស់កបលផងែដរ។ អញច ឹងបនជរសតីេនះគត់អត់ចង់ពក់មួកេនះ
ឬក៏របែហលជគត់ដល់េម៉ ង អញច ឹងគត់មិនចំបច់ពក់មួកករពរសុវតថិភពេនះេទ

ឬក៏គត់គិតថគត់រគន់ែតអនកជិះេនខងេរកយ អញច ឹងក៏មិនចំបច់ពក់មួកសុវតថិភពេនះែដរ។
េបេទះបីជអនកម៉ូតូឌុបពយយមពនយល់របប់ េដមបីឲយរសតីេនះពក់មួកករពរសុវតថិភព
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ប៉ុែនតគត់េនែតបដិេសធមិនពក់មួកសុវតថិភពេនះ បនទប់មកម៉ូតូឌុបក៏គត់ ក៏គត់មិន ក៏គត់ឈប់
ក៏គត់េធវតមរសតីមនក់េនះ ក៏គត់េធវតមរសតីមនក់េនះ

ពីេរពះគត់ពយយមរបប់ឲយរសតីមនក់េនះពក់មួក ប៉ុែនតរសតីមនក់េនះអត់សដប់គត់
ដូេចនះគត់ក៏េធវតមអវីែដលរសតីមនក់េនះចង់បន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ រសតីមនក់េនះក៏េឡងជិះម៉ូតូេនខងេរកយ

អញច ឹងមនន័យថអនកឌុបគឺជិះេនខងមុខ អនក អនកឌុបជិះេនខងមុខ អនក អនកឌុបគឺជិះេនខងមុខ
និងអនកែដលជិះគឺ និងអនកែដលជិះគឺជិះេនខងេរកយ អនកែដល អនកែដលជិះខង

អនកែដលជិះគឺជិះេនខងេរកយ អញច ឹងអនកឌុបជិះេនខងមុខ អនកជិះខងេរកយមនមនក់

អនកឌុបមនមនក់ អញច ឹងរសតីមនក់េនះេយងេឃញគត់ជិះចំេហៀង ជិះចំេហៀង និងេដយសរែតគត់
េដយសរែតគត់េសលៀកសំពត់ ដូេចនះគត់ពិបកជិះរចកេកៀវ។ ជិះរចកេកៀវមនន័យថ

គត់រតូវជិះដក់េជងមខងេនខងេឆវង ដក់េជងមខងេនខងសដ ំ ដក់េជងមខងេនខងសដ ំ
គត់អត់អចជិះដក់េជងជប់គនដូច ដូចេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះបនេទ។ េដយសរែត

ប៉ុែនតេដយសរែតគត់េសលៀកសំពត់ ដូេចនះគត់ពិបកនឹងជិះរចកេកៀវ អញច ឹងគត់រតូវករជិះចំេហៀង
និងបនទប់មកេយងេឃញកបូបរបស់គត់គឺដក់េនេល េនេលេភលរបស់គត់
អញច ឹងគត់េដះកបូបរបស់គត់េចញពីសមែដលគត់សពយេនេលសមខងសដរំ បស់គត់
គត់ក៏បនេដះកបូបេនះយកមកដក់េនេលេភលរបស់គត់ និងៃដទំង ២
របស់គត់កន់កបូបេនះយ៉ ងជប់។ អញច ឹងជទូេទមនុសសរសី

ភគេរចនេនេពលែដលគត់េសលៀកសំពត់ គឺគត់ជិះចំេហៀង។ ប៉ុែនតមនុសសរបុស គឺជទូេទ គឺជិះ
គឺជិះរចកេកៀវ េដយសរែតមនុសសរបុសគត់េសលៀកេខ គត់េសលៀកេខ និងជទូេទជិះរចកេកៀវ
គឺសុវតថិភពជងជិះចំេហៀង េនេពលែដលេយងជិះចំេហៀង របសិនេបេយងមិនបនកន់មូត
៉ ូ

ឬក៏មិនបនកន់អនកេបកម៉ូតូឲយជប់េទ េនេពលែដលម៉ូតូឈប់ ឬក៏ចប់រហវង
ំ អចេធវឲយគត់ដួល
េបកកបលេទខងេរកយបន របសិនេបគត់មិនបនកន់មូត
៉ ូេនះជប់េទ
អញច ឹងរសីៗភគេរចនគត់ចូលចិតតជិះចំេហៀង េពលែដលគត់

ជពិេសសេនេពលែដលគត់េសលៀកសំពត់ ប៉ុែនតរបុសៗគឺគត់ជិះរចកេកៀវ គត់ជិះរចកេកៀវ
និងេយងេឃញអនកេបកម៉ូតូឌុប េនេពលែដល[េយង] េនេពលែដលគត់េបកម៉ូតូ

គត់បិទកញច ក់មួកករពររបស់គត់ េដមបីករពរកុំឲយធូលីដី ឬក៏ពនលឺៃថង ប៉ះរតូវមុខ
ឬក៏ប៉ះរតូវែភនករបស់គត់ និងម៉ូតូរបស់គត់ក៏មនកញច ក់ ២ សងខង
េរបសរមប់េមលេរកយផងែដរ។ អញច ឹងេយងេឃញគត់េបកម៉ូតូយ៉ងេលឿន
េយងេឃញគត់េបកម៉ូតូយ៉ងេលឿន េដមបីអចេទដល់
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េដមបីអចេទដល់ទីតង
ំ ែដលរសតីេនះចង់េទឲយទន់េពលេវល
អញច ឹងេដមបីេបកឲយេទដល់ទន់េពលេវល។
រូបភពទី ៨ េដយសរែតសទះចរចរណ៍ខលង
ំ េពក ដូេចនះគត់រតូវរបេរជៀត គត់រតូវជិះរបេរជៀត

ឬក៏គត់រតូវជិះេរជឡន គត់រតូវជិះេរជឡន មនន័យថ គត់រតូវជិះ គត់រតូវជិះកត់ឡននីមួយៗ
គត់ជិះកត់ឡននីមួយៗែដលេយងេហថជិះេរជ េដមបីអចេទដល់ទីតង
ំ ទន់េពលេវល

េដយេយង េដយសរែតម៉ូតូរបស់គត់តូច និងងយរសួលកនុងករ ងយរសួលកនុងកររបេរជៀត
ដូេចនះជទូេទេនេពលែដលសទះចរចរណ៍ ម៉ូតូគឺអចរបេរជៀតេចញបនមុនេគ

ប៉ុែនតឡនជទូេទេនេពលែដលសទះចរចរណ៍មិនអចេបកេទមុខបនេលឿនេទ។
េដយសរែតឡនគឺមនរងធំ និងកង់ឡនមនចំនួន ៤

ិ ប៉ុែនតមូ៉តូវញគឺ
ិ
ដូេចនះេរៀងពិបកបនតិចេនេពលែដលសទះចរចរណ៍ ប៉ុែនតមូ៉តូវញ
ងយរសួល
អញច ឹងម៉ូតូគឺងយរសួល អញច ឹងេយងេឃញម៉ូតូរបស់គត់គឺគត់េបកេលឿន គត់េបកេលឿន
គត់េរជឡន គត់េរជឡន និងេយងេឃញគត់េបកកត់ឡន
េដមបីអចេទដល់កែនលងែដលរសតីេនះចង់េទឲយទន់េពលេវល អញច ឹងេយងេឃញគត់េបកេលឿន
ប៉ុែនតគត់មនពក់មួកករពរសុវតថិភពេនេលកបលរបស់គត់។ ដូេចនះមិន ដូេចនះរបសិនេបគត់ដួល
ឬមនបញហអវី ក៏គត់អច ក៏គត់មិនអច ក៏គត់អច ក៏គត់មិនអចមនរបួសធងន់ធងរេឡយ
ជពិេសសគឺកបលគត់ េដយសរែតគត់មនមួកករពរ ករពរសុវតថិភព
និងេបេទះបីជេបកេលឿន គឺមិន ធូលីដី ឬក៏សតវលិត
អ មួយចំនួន

មិនអចេហរប៉ះែភនករបស់គត់បនេទ េដយសរែតមួករបស់គត់គឺបិទកញច ក់
ដូេចនះគត់អចេមលផលូវបនយ៉ ងងយរសួល អញច ឹងេយងេឃញម៉ូតូគត់េបក េបករបេរជៀត

ឬក៏េបកវ៉ឡន េបកវ៉ឡន អញច ឹងេយងេឃញគត់េបកយ៉ ងេលឿន និងរសតីែដលជិះពីេរកយេនះ
េដយសរែតគត់អត់មនពក់មួកសុវតថិភព និងេដយសរម៉ូតូេបកេលឿនផង
ដូេចនះេយងេឃញសក់របស់គត់េបុងេដយសរែតមនខយល់ េដយសរែតខយល់ ដូេចនះេធវឲយគត់
េធវឲយសក់របស់គត់េបុង។ អញច ឹងេយងេឃញរសតីមនក់េនះគត់អងគុយចំេហៀងេនពីេរកយ
និងដក់កបូបសពយ និងដក់កបូបរបស់គត់េនេលេភលរបស់គត់

និងគត់កន់កបូបេនះយ៉ ងជប់េនេពលែដលគត់ជិះម៉ូតូ អញច ឹងេយងេឃញម៉ូតូឌុបេនះ
គឺពយយមេបករបេរជៀត េបករបេរជៀត

ឬក៏វ៉ឡនេដមបីអចឆប់េទដល់េគលេដឲយទន់េពលេវល។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ េនេពលែដលជិតដល់កែនលងែដលរតូវឈប់
រសតីមនក់េនះក៏បនចងអុលរបប់េទម៉ូតូឌុប េដមបីឲយឈប់ចំកែនលងែដលគត់ចង់ឲយឈប់
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ែដលឈប់ចំកែនលង ែដលគត់ចង់ឈប់ េដយេយងេឃញគត់ជិះចំេហៀង
និងដក់កបូបគត់េនេលេភលរបស់គត់ គត់កន់កបូបេនះេនកនុងៃដខងសដរំ បស់គត់

និងៃដខងេឆវងគឺគត់ចងអុលរបប់មូ៉តូឌុប េដមបីឲយឈប់ចំកែនលងរបស់គត់ អញច ឹងេយងេឃញ
េយងេឃញម៉ូតូឌុបេបកយ៉ ងេលឿន វ៉ឡន វ៉ឡន ឬក៏របេរជៀតជមួយនឹងឡន

េនទីបំផុតគត់ក៏អចមកដល់ គត់ក៏អចមកដល់ទីតង
ំ ែដលេភញៀវរបស់គត់រតូវករឈប់
ទីតង
ំ ែដលេភញៀវរបស់គត់ចង់ឈប់ អញច ឹងរសតីមនក់េនះគឺគត់ចងអុលរបប់ េនកែនលងែដលគត់ចង់
េនកែនលងែដលគត់ចង់ឈប់របប់េទអនកម៉ូតូឌុប។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនេពលែដល
េនេពលែដលរសតីមនក់េនះចងអុលេទកែនលងែដលគត់រតូវឈប់ ម៉ូតូក៏បនឈប់

បនទប់មកគត់ក៏ទមលក់េជងមខង គត់ក៏ទមលក់េជងមខង េដមបីទប់ទមងន់មូ៉តូកុំឲយដួល
េដមបីទប់ទមងន់មូ៉តូកុំឲយដួល ពីេរពះេដយសរែតរសតីមនក់េនះគត់អងគុយចំេហៀង
ដូេចនះអចងយរសួលេផអៀង អចងយរសួលេផអៀង និងអចងយរសួលដួលបន។

ដូេចនះេនេពលែដលឈប់មូត
៉ ូ េយងរតូវទមលក់េជងេដមបីទប់លំនឹងម៉ូតូេនះឲយេននឹង
េដមបីទប់លំនឹងម៉ូតូឲយេននឹង អញច ឹងេនេពលែដលម៉ូតូេនះឈប់
រសតីមនក់េនះគត់មិនទន់ចុះេនេឡយេទ ពីេរពះគត់រង់ចឲ
ំ យម៉ូតូេនះឈប់រសួលបួលសិន
ឈប់រសួលបួលសិន និង ដូេចនះគត់អចចុះេដយសុវតថិភព ដូេចនះគត់អចចុះេដយសុវតថិភព
អញច ឹងេរកយេពលែដលម៉ូតូឌុបេនះបនឈប់ ឬក៏មកដល់ទីតង
ំ ែដលរសតីេនះ គត់ ែដលរសតីេនះ
គត់ ែដលរសតីេនះបនរបប់គត់ឲយឌុបមកទីេនះ ដូេចនះគត់ក៏បនឈប់មូត
៉ ូ

និងទមលក់េជងមខងេដមបីទប់ទមងន់មូ៉តូកុំឲយដួល និងរសតីមនក់េនះ េរកយេពលែដលេឃញម៉ូតូឈប់
គត់ក៏េរៀបចំចុះពីេល ចុះពីេលែកបម៉ូតូ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ រសតីមនក់េនះគត់ក៏បនចុះពីេលែកបម៉ូតូ

េដយសរែតគត់ជិះចំេហៀង ដូេចនះេនេពលែដលគត់ចុះគឺងយរសួល គត់រគន់ែតទមលក់េជង
និងអចចុះមកខងេរកមបនេដយសុវតថិភព។
អញច ឹងេរកយេពលែដលរសតីមនក់េនះគត់ចុះពីេលមូត
៉ ូ
ម៉ូតូឌុបក៏បនឈប់េដមបីចឲ
ំ យរសតីមនក់េនះឲយលុយគត់ ឲយលុយគត់
អញច ឹងេយងេឃញគត់ទមលក់េជងមខងទប់មូ៉តូ

និងៃដរបស់គត់មខងេទៀតបនកន់នូវែកបខងេរកយ េនេពលែដលកន់ែកបខងេរកយ
េនេពលែដលរសតីេនះគត់ចុះ អញច ឹងគត់កន់ និងងកខលួនេដមបីេមលរសតីេនះចុះពីមូ៉តូ
និងេដមបីរង់ចរំ សតីេនះឲយលុយគត់ និងគត់ េនេពលែដលគត់ឈប់មូត
៉ ូ

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 — MOTORCYCLE TAXI (VANNA)

គត់ក៏បនេបកមួកសុវតថិភព មនន័យថគត់េបកកញច ក់របស់មួកសុវតថិភព េដមបីងយរសួល
េដមបីងយរសួលេមលរសតីមនក់េនះចុះពីេលមូ៉តូ ឬក៏េដមបីងយរសួលេមលលុយ
េនេពលែដលរសតីមនក់េនះគត់ហុចលុយឲយគត់។ និង
និងេយងអចេបកកញច ក់មួកករពរសុវតថិភពេនេពលែដលេយងឈប់
អញច ឹងេយងអចឲយខយល់ចូលេទកនុងមួករបស់េយង អញច ឹងកុំឲយមនេញស កុំឲយ កុំឲយហប់ ឬក៏
កុំឲយហប់ និងកុំឲយមនេញស ពីេរពះេនេពលែដលេយងពក់មួកករពរសុវតថិភព

េពលខលះមនអរមមណ៍ថកបលរបស់េយងហប់ េដយសរែតអត់មនខយល់ចូលេទខងកនុង
ដូេចនះអចេធវឲយេយងែបកេញស និងអចរមស់កបលបន េធវឲយេយងែបកេញស

និងអចរមស់កបលបន ដូេចនះគត់អចេបកកញច ក់េដមបីឲយខយល់ចូលេទខងកនុង

េដមបីឲយខយល់ចូលេទខងកនុង ឲយ េដមបីកុំឲយហប់ ឬក៏េដមបីកុំឲយ េដមបីកុំឲយមនេញស
កុំឲយមនេញសកបល។

អញច ឹងបនតមកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ េរកយេពលែដលរសតីមនក់េនះគត់ចុះពីេលមូត
៉ ូ
រសតីមនក់េនះគត់ក៏បនងកខលួន និងដកកបូបលុយេចញពីកបូបសពយចំេហៀង
េនសមខងសដរំ បស់គត់ េដមបីឲយលុយេទម៉ូតូឌុប

អញច ឹងេយងេឃញគត់សពយកបូបពណ៌សេនចំេហៀងសមខងសដរំ បស់គត់
និងៃដរបស់គត់កន់កបូបេនះយ៉ ងជប់ កុំឲយរអិលធលក់ចុះមកខងេរកម
និងៃដខងេឆវងបនលូកយកកបូបលុយ េដមបីដកលុយឲយម៉ូតូឌុប

និងអនកម៉ូតូឌុបក៏កំពុងែតអងគុយរង់ចល
ំ ុយរបស់រសតីមនក់េនះផងែដរ។

េដយសរែតគត់គឺជអនកម៉ូតូឌុប គត់រតូវ េនេពលែដលគត់ឌុបេភញៀវពីកែនលងមួយេទកែនលងមួយ
គត់នឹងបនលុយពីេភញៀវ ពីេរពះេដយសរែតគត់គឺជម៉ូតូឌុប គត់គឺជអនកម៉ូតូឌុប
គត់រតូវឌុបេភញៀវពីកែនលងមួយេទកែនលងមួយ េទតមេភញៀវ គត់

េទតមចិតតេភញៀវែដលគត់ចង់េទកែនលងណ ែដលពួកគត់ចង់េទ និងដូេចនះេយងេឃញអនកម៉ូតូ
េយងេឃញម៉ូតូឌុបេនះគត់កំពុងែតអងគុយ គត់កំពុងែតអងគុយរង់ច ំ គត់កំពុងែតអងគុយរង់ច ំ
រសតីែដលគត់ដកកបូបេចញពីកបូបសពយចំេហៀងរបស់គត់ េដមបីបន េដមបីច ំ
េដមបីបនលុយពីរសតីមនក់េនះ។
រូបភពទី ១៣ េរកយេពលគត់ដកកបូបលុយពីកបូបសពយចំេហៀងពណ៌ស
េនចំេហៀងសមខងសដរំ បស់គត់
រសតីមនក់េនះក៏បនហូតលុយេចញពីកុ ងកបូ
ន
បលុយរបស់គត់េចញមកខងេរក េដមបីឲយម៉ូតូឌុប
េដយអរស័យេទេលតៃមល គឺអរស័យេទេលកែនលងជិត ឬក៏កែនលងឆងយ
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របសិនេបកែនលងជិតអចរតឹម ៥ ពន់េរៀល របសិនេបកែនលងឆងយអច ១ មុឺនេរៀល ឬក៏ ២

មុឺនេរៀល។ អញច ឹងជទូេទតៃមលគឺេទតមកែនលងែដលជិត ឬក៏ឆងយ អញច ឹងេទតមកែនលងជិត
ឬក៏ឆងយ អញច ឹងេយងេឃញរសតីមនក់េនះបនហុចលុយឲយេទម៉ូតូឌុប អញច ឹងម៉ូតូឌុបក៏បន
ក៏បនលៃដ យក ក៏បនលៃដ និងទទួល និងទទួលលុយពីរសតីមនក់េនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ េដយសរែតលុយរបស់គត់
េដយសរែតលុយរបស់គត់ េរចនជងតៃមលែដលគត់ េរចនជងតៃមលែដលគត់ទរ
ិ
ដូេចនះគត់ក៏បនអប់លុយឲយេទរសតីមនក់េនះវញ។
មនន័យថរបែហលជគត់
គត់ទរៃថលរបែហលជ ៥ ពន់។

អញច ឹងេយងអត់ដឹងថេនកនុងរូបភពេនះគត់ជិះពីកែនលងណដល់កែនលងណេទ។

អញច ឹងេយងរគន់ែតសមនថរបែហលជគត់ របែហលជគត់គិត របែហលជគត់យកលុយ ៥ ពន់
៥ ពន់ ដូេចនះ រសតីមនក់េនះរបែហលជឲយ រសតីមនក់េនះ គត់អត់មនលុយរយ របែហលជគត់ឲយ
របែហលជគត់ឲយ ១ មុឺនេរៀល ឬក៏ ឬក៏លុយដុំ

ិ
ដូេចនះបុរសមនក់េនះគត់ក៏បនអប់លុយឲយរសតីមនក់េនះវញ

ិ អញច ឹងរសតីមនក់េនះក៏បនលៃដនិងទទួលលុយអប់
គត់ក៏បនអប់លុយឲយរសតីមនក់េនះវញ
ពីមូ៉តូឌុបេនះ ពីមូ៉តូឌុបេនះ។ អញច ឹងេយងេឃញម៉ូតូឌុបគឺកន់លុយេនកនុងៃដមខង
ិ
ៃដមខងេទៀតគឺអប់លុយឲយរសតីមនក់េនះវញ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ ម៉ូតូឌុបក៏បនេបក

ិ ឬក៏បនេបកេចញេដមបីរកេភញៀវជិះបនត េដមបីរកេភញៀវេទៀត
ក៏បនេបកេចញរតលប់េទកែនលងវញ
និងេយងេឃញេរកយេពលគត់េបកេចញ
េយងេឃញគត់បនទមលក់កញច ក់េនេពលែដលគត់េបកម៉ូតូ

ិ
េនេពលែដលគត់េបកម៉ូតូេចញពីកែនលងេនះ េដមបីរកេភញៀវបនតេទៀត ឬក៏រតលប់េទកែនលងគត់វញ
ិ
អញច ឹងគត់បិទកញច ក់ និងជិះយ៉ ងេលឿនរតលប់េទវញ

និងរសតម
ី ន ក់េនះគត់ក៏បនមកដល់កែនលងយ៉ ង េដយសុវតថិភព
បនទប់មកគត់ក៏បនសលឹងេមលេម៉ ង ឬក៏គត់បនេមលេម៉ ងមដងេទៀត
េដមបីឲយចបស់ថេតគត់បនមកដល់ទន់េពល េតគត់បនមកដល់ទន់េពល ឬក៏យឺត
ិ រសតីមនក់េនះគត់ក៏បនេដរេទមុខ
អញច ឹងេរកយេពលែដលម៉ូតូឌុបបនរតលប់េទវញ
និងេមលេម៉ ងរបស់គត់មដងេទៀត
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បនទប់មកគត់ក៏ បនទប់មកគត់ក៏បនមកដល់ហងកេហវមួយេនកនុងរូបភពទី ១៥

េនកនុងរូបភពទី ១៦ អញច ឹងរូបភពទី ១៦ រសតីមនក់េនះក៏បនមកដល់ហងកេហវមួយ
េដមបីជួបជមួយនឹងេភញៀវរបស់គត់ ឬក៏េដមបីជួបជមួយនឹងពួកម៉ ករបស់គត់។
ប៉ុែនតរបែហលជគត់ជួបជមួយនឹងេភញៀវរបស់គត់េរចនជង
េដយសរែតគត់េសលៀកពក់េមលេទឯកសណ
ឋ នជអនកេធវករ។

អញច ឹងរបែហលជគត់មនកររបជុំ ឬក៏ណត់ជួបជមួយេភញៀវរបស់គត់អំពីករងរេនហងកេហវ។
េដយេយងេឃញគត់េដរចូល គត់េដរចូល តមទវរ តមទវរចូលមកខងកនុង
េដមបីជួបេភញៀវរបស់គត់ េដយេយងេឃញមនបុរសមនក់េនខងកនុង

េដយគត់កំពុងែតអងគុយញុក
ំ េហវ េដយេយងេឃញេនេលតុរបស់គត់ មនកេហវ ១ ែពង
និងគត់អងគុយេនេលេកអី ែដលបុរសមនក់េនះពក់អវពណ៌ពងមន់

ែដលេយងមនពណ៌សលយនឹងពណ៌េលឿងែដលេយងេហថពណ៌ពងមន់

និងេខេជងែវងពណ៌ស គត់ពក់អវពណ៌ពងមន់ៃដខលី េខេជងែវងពណ៌ស េរកយពីគត់
េរកយពីគត់អងគុយចំរសតីមនក់េនះ គត់បនញុក
ំ េហវ គត់បនញុក
ំ េហវ

េដមបីអងគុយចំរសតីមនក់េនះ េដមបីជែជកគនអំពីករងរ េដមបីជែជកគនអំពីករងររបស់ពួកគត់
និងេនេពលែដលរសតីមនក់េនះ [...] គត់េដរតម គត់េដរចូល គត់េដរចូលតមទវរ
គត់េដរចូលតមទវររបស់ហងកេហវេនះចូលមកខងកនុង

េដយេយងេឃញមនគំនូរជេរចនពយរេនេល
ជញជង
ំ េនខងកនុង បនទប់មកគត់ បនទប់មក
ួ
គត់ក៏បនេដរចូលេទខងកនុង និងគត់បនជួបជមួយនឹងេភញៀវរបស់គត់

ែដលកំពុងែតអងគុយរង់ចគ
ំ ត់។ បនទប់មកេទៀតគត់ក៏បនេលកៃដេដមបីនិយយសួសតីេទកន់
េទកន់េភញៀវរបស់គត់ និងេភញៀវរបស់គត់ែដលជបុរសែដលពក់អវពណ៌ពងមន់ៃដខលីេនះ
គត់ក៏បនេលកៃដទំងពីរ េដយទឹកមុខសបបយរ ីករយ និងេរតកអរ
េដយបនជួបជមួយនឹងរសតីមនក់េនះ របែហលជពួកគត់ទង
ំ ពីរ គឺជ
គឺជៃដគូេធវករជមួយគនយ៉ ងលអ ដូេចនះពួកគត់បនណត់គនេនហងកេហវេនះ
េដមបីជែជកគនអំពីករងររបស់គត់ និងរសតីមនក់េនះគត់ក៏បនមកដល់កែនលងទន់េពលេវល
និងជួបជមួយនឹងេភញៀវរបស់គត់ និងជួបជមួយនឹងេភញៀវរបស់គត់ េដយមិនបន
េដយមិនបនខកខន េដយមិនបនខក េដយមិនបនខកខន ពីេរពះរបសិនេបគត់មកយឺត
គត់នឹងខកខនជួបជមួយេភញៀវរបស់គត់ េដយសរែត េនេពលែដលេភញៀវរបស់គត់រង់ចយ
ំ ូរ
េភញៀវរបស់គត់នឹងអចចកេចញពីហងេនះ េដយសរែត
របែហលជគត់នឹងមនករងរែដលរតូវេធវផង ដូេចនះគត់មិនអចអងគុយរង់ចយ
ំ ូរបនេទ

អញច ឹងរសតីមនក់េនះគត់បនមកដល់ទន់េពលេវល និងបនជួបជមួយនឹងេភញៀវរបស់គត់
េដមបីជែជកគនអំពីករងរេនហងកេហវមួយ។
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