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សួសដ ីេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងនឹងនិយយអំពីករលងចន អញច ឹងឬក៏ករលងសមអ តចន 
ែដលជធមមត េរកយេពលែដលេយងញុអំហររចួ ឬក៏េរកយេពលែដលេយងញុបំយរចួ 
េយងែតងែតមនចនរបឡក់ ឬរបឡក់មហូបអហរេនេលចនរបស់េយង 
ឬក៏របឡក់បយេនេលចនរបស់េយង។ អញច ឹងេដមបីឲយមនអនម័យ 
េយងរតូវយកចនេនះេទលងសមអ ត មុនេពលែដលេយងយកវេទទុក 
េរពះថរបសិនេបេយងអត់លងសមអ តេទ ចនេនះនឹងកខវក់ 
េហយេនេពលែដលេយងេរបរបស់មដងេទៀត វនឹងមនេមេរគ អញច ឹងវអចេធវឲយេយងឈ ឺ
ឬក៏អចេធវឲយេមេរគចូលេទកនុងខលួនរបស់េយងបន េធវឲយខូចសុខភពរបស់េយង 
អញច ឹងេដមបីរកសអនម័យេនកនុងករហូបចុក េយងរតូវែតលងចនសមអ ត 
េយងរតូវែតលងសមអ តចនរបស់េយងជមុនសិន បនទ ប់ពីេយងញុអំហររចួ 
ឬក៏បនទ ប់ពីេយងញុបំយរចួ េហយេពលខលះគឺេយងលងសមអ តចន 
មុនេពលែដលេយងយកមកេរបរបស់ គឺេដយសរែតេពលខលះ េយង ចនរបស់េយងគឺទុកយូរ 
ទុកេចលយូរ អញច ឹងអចមនធូលីកន់ ឬក៏អចហុយធូលីេទេលចន 
អញច ឹងេធវឲយចនរបឡក់ផងែដរ។ អញច ឹងមុនេពលែដលេយងយកចនមកេរបរបស់បន 
េយងរតូវែតលងសមអ តវជមុនសិន េដមបីឲយអស់ដីឬក៏អស់ធូលី 
េហយចំេពះចនែដលេយងេរបរបស់រល់ៃថង មុននឹងេយងយកមកេរបរបស់ 
េយងរតូវជូតសមអ តវជមុនសិន 
 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករលងចនែដលេរបរបស់រចួ 
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញហងលក់គុយទវមួយកែនលង 
ែដលហងេនះគឺជតូបមួយែដលេនចិេញច មផលូវ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមនរសតីមន ក់ 
គត់កំពុងែតឈរេនកនុងតូបគុយទវរបស់គត់ ែដលេនកនុងេនះេយងេឃញមនឆន ងំគុយទវ 
មនចនគុយទវ គឺមនចនេគមជេរចន ែដលដក់េនខងសដ ៃំដរសតីមន ក់េនះ 
េហយមនេរគឿងផសំរសជតិជេរចនែដលេនែកបរចនេគមេនះ 
ែដលេនចំកណដ លគឺជឆន ងំគុយទវ អញច ឹងរសតីមន ក់េនះ គត់កំពុងែតៃដមខ ងកន់ែវក 
គត់កន់ែវកដួសគុយទវេចញពីទឹកឆន ងំសុ៊ប ែដលឆន ងំសុ៊បេនខងេរកមជប់នឹងរេទះរបស់គត់ 
គត់កំពុងែតដួសសរៃសម ីឬក៏សរៃសគុយទវែដលរសុសរចួេចញពីទឹកសុ៊ប 
េដមបីដក់ចូលេទកនុងចន អញច ឹងៃដខងេឆវងរបស់គត់គឺកំពុងែតកន់ចនេគមមយួ 
គត់កន់ចនេគមមួយេនកនុងៃដខងេឆវង េដមបីរតងយកមីែដលដួសេចញពីទឹកសុ៊បេនះ។ 
េនខងេរកម េនេលតុរបស់គត់ ឬក៏េនេលរេទះរបស់គត់ គឺមនចនេគមមួយេផសងេទៀត 
អញច ឹងបនន័យថហងមីរបស់គត់របែហលជឆង ញ់ ែដលមនេភញៀវចូលញុេំរចន 
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អញច ឹងគត់េធវេរចន គត់េធវមីេរចន ឬក៏គត់េធវមីទឹកសុ៊បេរចន េដមបីបេរមដល់អតិថិជនរបស់គត់ 
ែដលេយងេឃញរសតីមន ក់េនះគឺគត់ពក់អវពណ៌េខៀវៃដខល ីេដយៃដរបស់គត់មខ ងកន់ែវក 
និងៃដមខ ងរបស់គត់កន់ចនេដមបីដក់គុយទវ 
ែដលគុយទវរបស់គត់គឺជគុយទវែដលលក់េនចិេញច មផលូវ។ េហយេនែកបរធុងគុយទវរបស់គត់ 
គឺេយងេឃញមនធុងមយួេទៀត ឬក៏េយងេហថេប៉ត ឬក៏ធុង 
ែដលធុងេនះសរមប់ដក់ចនែដលរបឡក់ 
អញច ឹងជទូេទករលក់គុយទវគឺេគអត់លងចនភល មៗេទ គឺលុះរតែតេគលក់ចប់ េទបេគលងចន 
េដយសរែតេភញៀវេរចននិងចនេរចន ដូេចនះេគលងអត់ទន់េនះេទ 
អញច ឹងអនកលក់រតូវទិញចនមកឲយេរចន េដមបីផគត់ផគង់េភញៀវ េដមបីដក់ឲយេភញៀវញុឲំយបនរគប់រគន់ 
ចំែណកឯចនែដលរបឡក់េគលងតមេរកយ។ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ 
េយងេឃញេនេលរេទះមីរបស់គត់ ឬក៏េនេលរេទះែដលលក់គុយទវរបស់គត់ 
េយងេឃញមនចនេគមជេរចនកំពុងែតតេរមៀបគរេលគន  
ចំែណកឯចនរបឡក់គឺេនកនុងធុងខងេរកម គឺក៏មនេរចនែដរ អញច ឹងរសតីមន ក់េនះ 
គត់គឺជអនកលក់គុយទវែដលឆង ញ់ គុយទវរបស់គត់គឺឆង ញ់ អញច ឹងមនេភញៀវញុគុំយទវគត់េរចន 
ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេនេលតុែដលេនែកបរធុងគុយទវ ឬក៏រេទះគុយទវរសតីមន ក់េនះ 
គឺេឃញមននរមីន ក់ ែដលគត់ពក់អវពណ៌របេផះៃដខល ីគត់មនសក់ែវង 
បុ៉ែនតគត់ទមល ក់សក់គត់ចុះ គត់កំពុងែតអងគុយញុគុំយទវ 
អញច ឹងេយងេឃញៃដរបស់គត់មខ ងកន់ចនមីេឡង ៃដមខ ងេទៀតកន់ចងកឹះចប់សរៃសមីេដមបីញុ ំ
អញច ឹងចនមីគត់កំពុងែតញុមំី ឬក៏ញុគុំយទវសុ៊ប ែដលគត់បនកុមម៉ង់ពីរសតីមន ក់េនះ 
េដយេយងេឃញេនេលតុរបស់គត់ គឺមនចនេរគឿងផសំរសជតិជេរចន ែដលមនដូចជេមទស 
មនដូចជអំបិល មនដូចជសករស មនដូចជបី៊េចងជេដម អញច ឹងេគដក់េរគឿងផសំេនេលតុ 
េដមបីឲយអតិថិជនរបស់េគផសំេរគឿងេទតមចិតតឬេទតមរសជតិែដលេគចូលចិតត 
ែដលេនកនុងរូបភពេនះ គឺរសតីមន ក់េនះ គត់កំពុងែតញុគុំយទវ ឬក៏មីទឹកសុ៊បែដលគត់បនកុមម៉ង់ 
អញច ឹងេយងេឃញថេទះបីជតូបរបស់គត់លក់េនតមចិេញច មផលូវ 
ក៏បុ៉ែនតគុយទវរបស់គត់គឺមនរសជតិឆង ញ់ 
ែដលេធវឲយអតិថិជនជេរចនមកទិញនូវគុយទវរបស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ គឺេយងេឃញមនេកមងរបុសមន ក់ េកមងរបុសេនះ 
គត់មនអយុរបែហល ១៥ ឆន  ំអញច ឹងគត់េនេកមងេទ ក៏បុ៉ែនតគត់រតូវបនេគជួលមកឲយលងចន 
អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់សីុឈនួលលងចន េយងេហថសីុឈនួលលងចន 
េដយគត់យករបក់ែខពីរសតីមច ស់ហងែដលលក់គុយទវ អញច ឹងគត់មកទីេនះ 
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េដមបីលងចនឲយរសតីមន ក់េនះ ែដលេយងេឃញគត់កំពុងែតរបមូលចនេចញពីេលតុ 
អញច ឹងេនេពលែដលអតិថិជនរបស់គត់ អតិថិជនរបស់រសតីអនកលក់ គត់ហូបរចួេហយ 
គត់ញុរំចួរល់េហយ អញច ឹងគត់ទុកចនេនេលតុ េដយគត់រគន់ែតបង់លុយេទឲយរសតីជអនកលក់ 
េហយគត់អចេទកែនលងេផសងេទៀតបន េដយគត់ពំុចបំច់យកចនេទទុកេនះេទ។ 
អញច ឹងេរកយេពលែដលេគញុេំហយ េគេឡងេចញ េកមងរបុសមន ក់ែដលជកមមករសីុឈនួលលងចន 
ឬក៏បុគគលិកលងចនេនះ គត់ក៏េដររបមូលចនពីេលតុ េដមបីដក់េទចូលេទកនុងធុងមួយ 
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់កន់ធុង ៃដមខ ងរបស់គត់គឺកន់ធុង 
ឯៃដមខ ងេទៀតរបស់គត់គឺយកចនរបមូលពីេលតុដក់ចូលេទកនុងធុង ែដលេយងេឃញ[...] 
ចនេនកនុងរូបភពេនះគឺមនពណ៌ៃបតង ពណ៌ទឹករកូចជេរចន េហយគត់បនរបមូលមដងមួយៗ 
ដក់ចូលេទកនុងធុង ចំែណកឯេនេលតុេនសល់ចន ២ េទៀត គឺជចនពណ៌ៃបតង និងមនចងកឹះ 
ម៉គូៗ មួយគូៗ េនកនុងចននីមួយៗផងែដរ ែដលេនេលតុេនះ 
ក៏េយងេឃញមនេរគឿងផសំរសជតិជេរចនផងែដរ ែដលដក់េនេលតុ។ អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់របមូលចនពីេលតុ ែដលេភញៀវពិសឬក៏ញុគុំយទវរចួរល់។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់េដររបមូលចនពីេលតុគុយទវែដលេភញៀវញុរំចួរល់េហយ គត់ក៏បនយកធុងចំនួន ២ 
ែដលដក់ចនរបឡក់េនះមកដក់ែកបរខលួនគត់ េហយគត់អងគុយលងចន 
អញច ឹងជទូេទករលក់គុយទវែដលេនតមចិេញច មផលូវែបបេនះ 
គឺេយងអត់មនកែនលងលងចនរតឹមរតូវេនះេទ។ អញច ឹងគត់អចអងគុយេនតមចិេញច មផលូវ 
េដមបីលងចនផងែដរ ែដលអងគុយេនែកបររេទះគុយទវ ឬក៏េនេរកយរេទះគុយទវ 
េដមបីលងចន គឺគត់អត់មនបនទប់សរមប់លងចនេទ គឺគត់លងចនតមចិេញច មផលូវដូចគន  
ែដលកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ពក់អវពណ៌របេផះ េខេជងខលី 
អវរបស់គត់ៃដខលីែដរ គត់អងគុយេនេលកូនេកអីតូចមួយ ឬក៏កូនេជងម៉តូចមួយ ែដលគត់អងគុយ 
ដក់ៃដទងំពីររបស់គត់ដក់េទេលជងគង់ ឬក៏អងគុយេកដ បកបលជងគង់ 
េដយគត់សមលឹងេទេមលធុងចនរបឡក់ អញច ឹងេនែកបរខលួនគត់គឺមនធុងចនរបឡក់ចំនួន ២ 
ែដលេភញៀវបនញុគុំយទវរចួ ឬក៏ញុមំីទឹកសុ៊បរចួ េហយចនទងំអស់េនះគឺជចនរបឡក់ 
ែដលលក់[...]ដច់ទងំអស់ អញច ឹងគឺ ហងេនះគឺលក់ដច់ អញច ឹងគឺមនចនរបឡក់េរចន 
ែដលគត់រតូវលង អញច ឹងេនែកបរខលួនគត់គឺមនធុងចនរបឡក់ចំនួន ២ និងមនចនែដក 
ឬក៏កនធន់ចំនួន ២ ផងែដរ។ អញច ឹងគត់មនកនធន់ ២ គឺកនធន់មួយពណ៌េលឿង 
និងកនធន់មួយេទៀតពណ៌ៃបតងសរមប់លងចន 
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អញច ឹងគត់បនរបមូលចនមកដក់ែកបរខលួនគត់ទងំអស់េហយ 
បនទ ប់មកគត់ក៏ចប់េផដមអងគុយេដមបីលងចន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ េដមបីលងចនបន 
េយងរតូវែតេរបរបស់ទឹក អញច ឹងគត់ក៏បនេបកទឹកម៉សីុន េដមបីដក់ចូលចនែដកទងំ ២ 
ឬក៏កនធន់ទងំ ២ អញច ឹងកនធន់ពណ៌ៃបតង គត់កំពុងែតេបកទឹកដក់ ចំែណកឯកនធន់ពណ៌េលឿង 
គឺគត់បនេបកទឹកដក់េពញរចួេហយ អញច ឹងេដមបីលងចនឲយបនសអ ត 
េយងរតូវែតលងមដងជរមះ ២ ទឹក េដមបីឲយបនសអ ត េរពះេពលខលះចនរបឡក់ខល ងំ 
អញច ឹងេយងអត់អចលងមួយទឹកបនេទ េហយទឹកែដលេកមងរបុសេនះកំពុងែតេរបរបស់ 
គឺអចេចញមកពីរបភពទឹករដឋ បនន័យថគត់លក់េនកែនលងចិេញច មផលូវពិតែមន 
ក៏បុ៉ែនតែកបរេនះគឺមនរបភពទឹកម៉សីុន អញច ឹងគត់អចតទុេយ ឬក៏តទុេយេចញពីកែនលងរបភពទឹក 
ឬក៏ផទះអនកជិតខងែដលេនែកបរេនះ េដមបីេរបរបស់ទឹករបស់េគ 
េហយគត់រគន់ែតបង់ៃថលឈនួលទឹកែដលគត់េរបរបស់េនះ េទឲយមច ស់ផទះ 
ឬក៏េទឲយរដឋគឺជករេរសច អញច ឹងគត់អត់ចបំច់លំបក េដមបីយួរទឹកមកពីផទះ 
ឬក៏យួរទឹកតមរេទះមីរបស់គត់េនះេទ េដយគត់រគន់ែតបនតទឹកេចញពីផទះអនកជិតខងេនះ 
គឺជករេរសចែតមដងេដមបីេរបរបស់ទឹក។ អញច ឹងរូបភពេនះ េកមងរបុសេនះ 
គត់ក៏បនេបកទឹកម៉សីុន េដមបីដក់ចូលចនែដកទងំ ២ សរមប់េធវករលងចន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ គឺេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតចក់សបូ៊ចូលេទកនុងចនែដកពណ៌ៃបតង 
អញច ឹងេដយសរែតចនេនះគឺជចនគុយទវ និង[េដយសរែត]ចនេនះជចនម ី
ែដលរបឡក់េទេដយទឹកសុ៊បនិងខេគ ដូេចនះចនគុយទវ ឬក៏ចនម ីគឺភគេរចនគឺមនខល ញ់ 
អញច ឹងករលងជរមះេដយទឹកទេទគឺអត់សអ តេនះេទ អញច ឹងេយងរតូវេរបរបស់សបូ៊ផងែដរ 
េហយជទូេទគឺេយងែតងែតលងចនជមួយនឹងសបូ៊ េទះវអត់ជប់ខល ញ់ក៏េដយ 
េរពះថសបូ៊អចកត់បនថយេមេរគែដលេនជប់នឹងចនេនះបនយ៉ងេរចន 
េហយសបូ៊អចេធវឲយេយងងយរសួលកនុងករលងជរមះចនឲយបនសអ តេទៀតផង 
េរពះរបសិនេបេយងអត់លយនឹងសបូ៊េទ ករលងចនរបស់េយងគឺពិបក េហយអត់សអ តេនះេទ 
អញច ឹងេមេរគេនេតងជប់នឹងចនដែដល ដូេចនះេដមបីឲយសអ តនិងអស់េមេរគ 
េយងរតូវេរបរបស់សបូ៊េដមបីលងចន ែដលជក់ែសដងេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតចក់ទឹកសបូ៊ចូលេទកនុងចនែដករបស់គត់ 
អញច ឹងសបូ៊លងចនេយងអចេរបរបស់បនជសបូ៊ទឹកឬក៏សបូ៊េមសផងែដរ ែដលេពលខលះ 
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របសិនេបេយងអត់មនសបូ៊ទឹក េយងអចេរបរបស់សបូ៊េមស េដមបីលងចនរបស់េយងផងែដរ 
បុ៉ែនតរបសិនេបេយងេរបរបស់សបូ៊ទឹក គឺវងយរសួលកនុងករលងជង 
េដយសរែតសបូ៊ទឹកគឺងយរលយេនកនុងទឹកនិងមនពពុះេរចន។  
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់បនលយទឹកសបូ៊ចូលេទកនុងចនែដកពណ៌ៃបតងរចួរល់េហយ គត់ក៏បនយកេអបុ៉ង 
ឬក៏របដប់ដុសចន យកមកដុសចនរបស់គត់ េដយគត់រជលក់េអបុ៉ងេនះចូលេទកនុងទឹកសបូ៊ 
បនទ ប់មកគត់យកមកដុសចន េដយដក់ចនេនេលជងគង់របស់គត់ 
អញច ឹងគត់ដក់ចនពណ៌រកហមមួយ ចនេគម ឬក៏ចនដក់ទឹកសមលពណ៌រកហម ដក់េនេលជងគង់ 
បនទ ប់មកគត់យកេអបុ៉ងឬក៏របដប់លងចនមកដុសខងកនុងចនរបស់គត់ 
េដយគត់រជលក់េអបុ៉ងឬក៏របដប់លងចនេនះ ចូលេទកនុងទឹកសបូ៊ឬក៏យកមកដុស 
អញច ឹងគត់ខំរបឹងដុសយ៉ងខល ងំ េដយដុសចនេនះជរងវង់ 
េដយគត់យកៃដគត់ដុសជរងវង់មូលេនកនុងចនេនះ េដមបីដុសសមអ តជតិខល ញ់េនកនុងចន 
អញច ឹងេយងេឃញេនែកបរគត់ គឺមនធុងចំនួន ២ ែដលកំពុងែតដក់ចនរបឡក់ 
េហយគត់បនដុសចនេនះមដងមួយៗ េដមបីសមអ តវឲយបនសអ ត 
េរពះថគត់សីុឈនួលលងចនេគ អញច ឹងគត់ទទួលរបក់ែខ 
ដូេចនះគត់រតូវែតេធវករឲយេគឲយបនសអ ត និងឲយបនលអ 
េដមបីឲយមច ស់ហងមនករទំនុកចិតតេទេលគត់ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺគត់កំពុងែតដុសចនេដយយកចិតតទុកដក់បំផុត។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់ដុស 
ខំរបឹងដុសសមអ តមួយសនទុះ េរកយមកេយងេឃញចនរបស់គត់េនែតរបឡក់ដែដល 
អញច ឹងបនន័យថចនេនះគឺរបឡក់ខល ងំ គឺរបឡក់ខល ញ់ ឬក៏របឡក់ជតិទឹកសុ៊ប ឬក៏ជតិខេរចន 
ដូេចនះវពិបកនឹងករដុសសមអ តខល ងំណស់ អញច ឹងគត់រតូវែតេធវករដុសសមអ តមដងេទៀត 
ែដលេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់ដុសបនតិចេរកយមក គត់េលកចនេឡងេមល 
ថេតចនេនះសអ តេហយឬេន អញច ឹងរបសិនេបចនអត់ទន់សអ ត គត់ដុសបែនថមេទៀត 
បុ៉ែនតេបចនសអ តេហយ គត់នឹងយកចនេនះេទលងជរមះេដមបីយកេទទុក 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់យកៃដេឆវងរបស់គត់កន់ចនេឡង 
េហយគត់េលកចនេឡងេល អញច ឹងចនែដលគត់កំពុងែតដុសអមបញ់មិញេនះ គត់េលកេឡងេល 
េហយពិនិតយ អញច ឹងែភនករបស់គត់េមលយ៉ងយកចិតតទុកដក់េទកនុងចនេនះ 
ថេតចនេនះបត់អស់សន មរបឡក់េហយឬេន ឬក៏លងជរមះបនសអ តេហយឬេន 
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អញច ឹងគត់ក៏បនេលកចនេនះេឡងេមលយ៉ងយកចិតតទុកដក់បំផុត េហយៃដមខ ងេទៀតរបស់គត់ 
គឺជៃដសដ  ំែដលគត់កំពុងែតកន់េអបុ៉ងសរមប់លងចន 
អញច ឹងរបសិនេបចនេនះអត់ទន់សអ តលអេទ គត់យកេអបុ៉ងែដលេនៃដខងសដ េំនះ 
ដុសចនបែនថមេទៀត។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ េកមងរបុសេនះ 
គត់ពិនិតយេមលថេតចនេនះគត់លងបនសអ តេហយឬេន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីេកមងរបុសេនះគត់បនពិនិតយេមលចនមួយសនទុះ 
េរកយមកគត់េឃញថចនែដលគត់កំពុងលងេនះគឺអត់ទន់សអ តេទ 
អញច ឹងេនមនសន មរបឡក់ជេរចនែដលេនកនុងចនេនះ ែដលវមនជប់នូវខល ញ់ 
ឬក៏ជប់នូវចំណីអហរកកសំណល់េផសងៗេនកនុងចន អញច ឹងេធវឲយចនអត់ទន់សអ ត 
ដូេចនះគត់ក៏ខំរបឹងដុសមដងេទៀត។ េដយេនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់បនយកចនមកេកៀបនឹងជងគង់របស់គត់ គត់យកចនេគមេនះមកេកៀបនឹងជងគង់ 
រចួេហយដក់ទឹកសបូ៊ចូលេទកនុងចនេគមេនះ េដយគត់ដក់ទឹកសបូ៊ចូលកនុងចនេគម 
េហយគត់យករបដប់លងចនរបស់គត់មកដុសចូលេទកនុងចនយ៉ងខល ងំ 
មដងេនះគឺគត់ដុសខល ងំៗជងមុន េដមបីឲយអស់សន មរបឡក់ អញច ឹងេយងេឃញគត់េធវ 
ទឹកមុខរបស់គត់គឺរបឹង េដយគត់េញញេធមញ និងែភនករបស់គត់សមលឹងេទកនុងចន 
េដយៃដរបស់គត់កំពុងែតដុសចនេនះយ៉ងខល ងំ គឺគត់ដុសខល ងំៗ េដមបីឲយអស់សន មរបឡក់ 
និងេដមបីឲយសអ ត អញច ឹងរបសិនេបេយងលងចនអត់សអ តេទ 
េនេពលែដលមច ស់ហងគត់យកចនេនះេទេរបរបស់ គឺគត់េរបរបស់អត់បនេទ 
េដយសរែតចនរបឡក់ អញច ឹងមច ស់ហងនឹងសដីបេនទ សរបសិនេបគត់លងអត់សអ ត 
ដូេចនះគត់រតូវេធវយ៉ងណឲយចនែដលគត់លងគឺសអ តទងំអស់ 
អញច ឹងគត់នឹងទទួលបនករសរេសរពីមច ស់ហងថគត់េធវករេដយយកចិតតទុកដក់ 
បុ៉ែនតរបសិនេបចនអត់សអ ត គត់នឹងទទួលករសដីបេនទ ស 
េហយេភញៀវក៏អត់ចូលហងរបស់គត់េទៀតែដរ េដយសរែតហងរបស់គត់គម នអនម័យ 
ដូេចនះេហយេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់រតូវែតដុសចនឲយបនខល ងំៗ និងឲយបនសអ ត 
េដមបីឲយចនទងំអស់មនអនម័យ និងមច ស់ហងសរេសរគត់ថគត់េធវករបនលអ 
េហយនិងមនេភញៀវចូលមកហងគត់បែនថមេទៀត។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញេរកយពីគត់ដុសខល ងំៗ 
ដុសចនេនះខល ងំៗមដងេទៀតេហយ អញច ឹងគត់ដុសចនេនះេឡងវញិមដងេទៀតេដយខល ងំជងមុន 
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េដយគត់េរបកមល ងំខល ងំជងមុន េហយគត់បនដុសមួយសនទុះ 
េរកយមកគត់ក៏បនេលកចនេនះពិនិតយេមលមដងេទៀត អញច ឹងគត់យកៃដេឆវងរបស់គត់កន់ចន 
េហយេលកេឡង េហយែភនករបស់គត់សមលឹងេទេមលចន េហយពិនិតយ 
អញច ឹងេលកេនះគត់មនទឹកមុខញញឹម េដយសរែតចនេនះគឺភល ឺ
បនន័យថគត់ដុសអស់សន មរបឡក់េហយ អញច ឹងេយងេឃញចនរបស់គត់គឺមនពនលឺែចងចងំ 
បនន័យថពនលឺែចងចងំ បនន័យថអស់សន មរបឡក់ និងមនទឹកតិចៗែដលរសក់ចុះមក 
េដយសរែតគត់លងនឹងទឹកសបូ៊ ដូេចនះចននឹងេសម េហយមនទឹករសក់ចុះមកជក់ជពំុខន 
បុ៉ែនតអវីែដលសំខន់គឺចនរបស់គត់ គត់បនដុសសអ តេហយ 
អញច ឹងគត់អងគុយពិនិតយេមលចនរបស់គត់ េដយយកៃដេឆវងេលកចនេនះេឡងេល 
េហយៃដសដ កំន់េអបុ៉ងេដមបីដុសសមអ តចន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់បនលងសមអ តចនេគមពណ៌រកហមេនះសអ តរចួរល់េហយ 
អញច ឹងគត់ដុសអស់ជតិខល ញ់និងសន មរបឡក់នន ែដលជប់េនេលចនរចួរល់េហយ 
គត់ក៏បនយកចនេគមេនះមករជលក់នឹងទឹកសអ ត អញច ឹងទឹកែដលេនចនែដក 
ឬក៏កនធន់ពណ៌េលឿង គឺអត់មនដក់ទឹកសបូ៊េនះេទ េដយទឹកេនះគឺជទឹកសរមប់ជរមះចន 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់លងនឹងទឹកសបូ៊រចួរល់េហយ ដុសចននឹងទឹកសបូ៊រចួរល់េហយ 
គត់ក៏បនយកចនេគមែដលគត់លងរចួរល់េនះមកជរមះនឹងទឹកសអ ត 
ែដលេនចនែដកពណ៌េលឿង អញច ឹងគត់បនយកចនគត់រជលក់ចូលេទកនុងចនែដកពណ៌េលឿង 
រចួេហយក៏គត់ដុសសមអ តមដងេទៀត អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់ដុសសមអ តមដងេទៀតេទ 
របសិនេបេយងរគន់ែតរជលក់វចូលេទកនុងទឹក គឺវអត់សអ តជតិសបូ៊េទ 
អញច ឹងសបូ៊នឹងកន់ជប់េននឹងចន ែដលេធវឲយវមនធំុកលិនសបូ៊ 
និងេយងអត់អចយកេទដួសអហរញុបំនេទ េដយសររបសិនេបមនជតិសបូ៊េនកនុងចន 
េហយេយងញុអំហរែដលេនកនុងចនែដលមនជតិសបូ៊ គឺវេធវឲយេយងឈបឺន 
គឺវេធវឲយេយងខូចសុខភព េដយសរែតសបូ៊គឺអចេធវឲយប៉ះពល់ដល់សុខភពេយង 
របសិនេបេយងលងអត់សអ ត អញច ឹងេនេពលែដលេយងជរមះចន 
េយងរតូវែតដុសវឲយបនសអ តមដងេទៀត េដមបីឲយចនេនះអស់ជតិសបូ៊និងអស់កលិនសបូ៊េចញ 
េហយអចយកេទេរបរបស់មដងេទៀតបន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់រជលក់ចនែដលលងនឹងទឹកសបូ៊រចួរល់េហយ 
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គត់ក៏រជលក់ចនគត់ចូលេទកនុងចនែដកពណ៌េលឿង េដមបីជរមះជតិសបូ៊េនះេចញ 
អញច ឹងគត់ជរមះបេណដ រ គត់ដុសចនេនះបេណដ រ គត់ដុសេឡងវញិបេណដ រ េដមបីឲយអស់ជតិសបូ៊ 
អញច ឹងដំបូងគត់លងជមួយនឹងសបូ៊ េដមបីឲយអស់ជតិខល ញ់ 
បនទ ប់មកគត់យកចនែដលរជះជតិខល ញ់េនះេទរជលក់នឹងទឹកសអ ត ែដលអត់មនសបូ៊ 
េដមបីលងជរមះជតិសបូ៊េចញ អញច ឹងបនទ ប់ពីគត់បនលងជរមះជតិសបូ៊េហយ 
េយងេឃញចនេនះ គឺគត់កំពុងែតកន់ចនមួយែដលភលឺសអ ត 
អញច ឹងបនន័យថចនែដលគត់កំពុងលងគឺសអ តអស់េហយ បនន័យថសអ ត 
អត់មនសន មរបឡក់ េហយក៏អត់មនសន ម អត់មនកលិនសបូ៊េទៀតែដរ 
គឺគត់ដុសបនយ៉ងសអ តលអែមនែទន អញច ឹងរូបភពេនះគឺគត់លងជរមះចនបនសអ ត។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ គឺ បនទ ប់ពីេកមងរបុសេនះលងចនបនសអ តេហយ 
គត់ក៏បនយកចនែដលលងរចួរល់េនះេទគរទុកេនេលរេទះ 
េដមបីឲយរសតីអនកលក់យកចនេនះេទេរបរបស់បនតេទៀត អញច ឹងគត់លងមដងមួយៗ 
ពីចនរបឡក់ែដលេនកនុងធុង ែដលេយងេឃញែកបររេទះលក់មីេនះ គឺេយងេឃញមនធុងមួយ 
សរមប់ដក់ចនរបឡក់ េហយេនេលរេទះលក់ម ីគឺមនចនសអ ត 
ែដលេកមងរបុសេនះបនលងរចួរល់េហយដក់េទេលេនះ ែដលេយងេឃញមនចនពណ៌រកហម 
ពណ៌ៃបតងជេដម ែដលេកមងរបុសេនះេទបែតលងរចួគឺចនពណ៌រកហម 
អញច ឹងគត់ដក់ចនពណ៌រកហមេទេលេគ េដមបីឲយរសតីមន ក់េនះគត់យកេទេរបរបស់ 
ចំែណកឯេនែកបរធុងរេទះគឺេយងេឃញមនកូនធុងមួយ ឬក៏កូនេប៉តមួយ 
សរមប់ដក់ចនរបឡក់ែដលេនែកបរេនះ អញច ឹងេកមងរបុសេនះ 
េរកយពីគត់លងចនរកហមេហយ គត់រតូវយកចនេផសងៗេទៀតេទលងដូចគន  
អញច ឹងគត់រតូវលងទងំអស់ ចំេពះចនែដលរបឡក់ ឬក៏ចនឆន ងំែដលរបឡក់ 
គត់រតូវលងេចញទងំអស់ អញច ឹងគត់លងមដងមួយៗេដមបីសមអ តចនែដលរបឡក់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ េកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់មិនរតឹមលងែតចនេនះេទ េដយសរែតហងេនះគឺជហងលក់ម ី
អញច ឹងសមភ រៈែដលរបឡក់គឺមនដូចជែកវ មនដូចជសល បរព មនដូចជសម មនដូចជចងកឹះ 
និងមនដូចជឆន ងំជេដម គឺរតូវ គត់រតូវលងសមអ តេចញទងំអស់ 
អញច ឹងរល់សមភ រៈណែដលរបឡក់ គឺមច ស់ហងគឺែតងែតឲយេកមងរបុសេនះរបមូលយកេទលង 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៣ េនះ គឺជសមភ រៈែដលរបឡក់ទងំអស់ 
ែដលេកមងរបុសេនះបនលងេហយសអ ត អញច ឹងគត់បនលងយ៉ងសអ ត មនដូចជចនសំែប៉ត 
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ចនសំែប៉តែដលេយងេរបសរមប់ដក់មីឆ ឬក៏បយឆសរមប់ញុ ំែដលមនចនេគម 
ចនេគមគឺជចនែដលេយងសរមប់ដក់ទឹកសុ៊ប ឬក៏មីទឹកសុ៊បសរមប់ញុ ំ
អញច ឹងេនេពលែដលេយងចង់ញុសុ៊ំប េយងេរបរបស់ចនេគម េនេពលែដលេយងចង់ញុបំយឆ 
គឺេយងេរបរបស់ចនសំែប៉ត េហយេយងេឃញមនែកវពណ៌ៃបតងមួយ 
ែដលកូនែកវពណ៌ៃបតងគឺសរមប់ដក់ទឹកឲយអតិថិជនញុ ំ
អញច ឹងេនេពលែដលអតិថិជនចូលេទកនុងហងរបស់គត់ គត់េរបកូនែកវ 
េដមបីឲយអតិថិជនដួសទឹកញុ ំេហយេយងេឃញមនកបិំត និងមនសមផងែដរ 
េដមបីឲយសរមប់ញុអំហរ េយងេឃញមនចងកឹះមួយគូ េយងេឃញមនែវកមួយសរមប់ដួសបយ 
េយងេឃញមនឆន ងំសុ៊ប ឆន ងំសុ៊បគឺជឆន ងំែដលមនរូបរងេរជ អញច ឹងវខពស់ខងៗ 
េហយវមនេរជ វមនរូបរងវេរជចូលេទខងេរកម េដមបីដក់ទឹកសុ៊បឲយបនេរចន 
អញច ឹងឆន ងំសុ៊បនិងឆន ងំខទះគឺមនរងខុសគន បនតិច េដយសរឆន ងំខទះគឺវមនរងសំែប៉ត 
េហយេកងបនតិចែតបុ៉េណណ ះ េដមបីសរមប់ឆមី ឬក៏ឆបយ ឬក៏ឆបែនល េហយនិងេចៀនសច់ 
អញច ឹងវអត់មនផតេទកនុងេរជដូចឆន ងំទឹកសុ៊បេទ បុ៉ែនតឆន ងំទឹកសុ៊បគឺេគេធវឲយរងេរជបនតិច 
េដមបីដក់ទឹកសុ៊បបនេរចន។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៣ េនះគឺជ ែតជសមភ រៈផទះបយ 
សមភ រៈផទះបយែដលសរមប់ឲយេកមងរបុសមន ក់េនះគត់លងសមអ តេចញ 
េរកយេពលែដលអនកលក់គត់េរបរបស់េហយរបឡក់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញ បនទ ប់ពីេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់លងសមអ តចនរបស់គត់រចួរល់េហយ អញច ឹងគត់លងសមអ តចនេនះរចួរល់េហយ 
គត់ក៏បនចក់ទឹកែដលគត់លងរចួេនះេចញចូលេទកនុងទឹកលូ 
អញច ឹងគត់អត់រតូវចក់ពសវលពសកលេទេលថនល់េនះេទ 
េដយសរែតរបសិនេបគត់យកទឹកកខវក់ ែដលគត់លងចនរចួរល់េនះ 
គត់ចក់ពសវលពសកលេទេលថនល់ អញច ឹងអចេធវឲយថនល់េនះេសម 
េហយេនេពលែដលថនល់េសម គឺវេធវឲយគរគិច ពិបកកនុងករេធវដំេណ រ 
េហយេពលខលះរបសិនេបមនឡនម៉ូតូ គត់ជិះមកកិនេលទឹកែដលខទ តេទេលថនល់េនះ 
អចេធវឲយខទ តទឹករបឡក់េទដល់អនកដៃទបន េដយសរែតេពលខលះថនល់គឺមនដី 
អញច ឹងរបសិនេបមនដី ដីប៉ះទឹក នឹងេទជភក់ អញច ឹងេនេពលែដលមនម៉ូតូ ឬក៏ឡនជិះកិន 
វនឹងខទ តរបឡក់េទអនកដំេណ រេផសងៗេទៀត េហយមយ៉ងវញិេទៀតរបសិនេបេយងចក់ទឹកសបូ៊ 
ឬក៏ចក់ទឹកលងចនេទេលថនល់ វេធវឲយថនល់េនះរអិល អញច ឹងរបសិនេបេយងជិះម៉ូតូកត់ 
ឬក៏ជិះកង់កត់ទឹករអិល គឺអចេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់បន េដយេយងអចរអិលដួលកង់ 
ឬក៏រអិលម៉ូតូដួល េហយអចេធវឲយមនេរគះថន ក់ មនរបួសេផសងៗ ឬក៏អចបត់បង់ជីវតិផងែដរ។ 
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ដូេចនះេដមបីរកសសុវតថិភពឲយអតិថិជន ក៏ដូចជរកសសុវតថិភពឲយអនកេធវដំេណ រេផសងៗ 
គឺេយងអត់រតូវលងចនេហយជះចូលេទកនុងថនល់េនះេទ។ អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១៤ 
េកមងរបុសមន ក់េនះ បនទ ប់ពីគត់លងចនរចួរល់េហយ 
េយងេឃញគត់េលកចនែដកពណ៌េលឿងរបស់គត់ចក់ចូលេទកនុងលូ 
អញច ឹងគត់ចក់ទឹកែដលេនកនុងចនែដកទងំអស់ចូលេទកនុងលូមួយ គត់ចក់ចូលេទកនុងលូ 
គឺគត់អត់ចក់េទេលថនល់េនះេទ េរពះេដមបីកំុឲយថនល់គរគិច អញច ឹងគត់ចក់ចូលេទកនុងលូ 
ដូេចនះលូនឹងមនរបព័នធលូហូរនចូំលេទកែនលងសដុកទឹកគរគិច ឬក៏សដុកទឹកកខវក់ទុក 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់ចក់ចូលកនុងលូ ទឹកេនះនឹងហូរចូលេទកែនលងសដុកទឹកកខវក់ 
ែដលេយងេឃញេនែកបរេកមងរបុសេនះ គឺមនធុងចនមួយ 
ែដលចនេនះគឺជចនលងរចួរល់េហយ អញច ឹងចនែដលគត់បនលងរចួរល់េហយ 
គត់គរទុកេនកនុងធុងេនះ េហយគត់យកទឹកមកចក់ចូលេទកនុងលូ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ គឺេយងេឃញថ បនទ ប់ពីេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់លងសមអ តចនទងំអស់រចួរល់េហយ គត់ក៏បនេលកចនែដលបនលងរចួ 
មកដក់េនេលធុងរេទះម ីឬក៏រេទះទឹកសុ៊ប អញច ឹងគត់បនេលកចនទងំអស់េនះ 
មកដក់េលធុងរេទះម ីេដមបីឲយរសតីអនកលក់េនះយកចនេនះេទេរបរបស់បនតេទៀត 
េដយេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់បនេលចនចំនួនបួនមកដក់េលធុងរេទះម ី
េដយមនចនខងេរកមេគគឺពណ៌រកហម ចនពីរេនកណដ លគឺពណ៌ៃបតង 
និងចនមួយេលេគគឺពណ៌រកហមដូចគន  អញច ឹងគត់េលកចនេនះេដយៃដពីរ េរពះថគត់េនតូច 
អញច ឹងចនេរចនគត់អត់អចេលកេដយៃដមខ ងបនេទ េរពះរបសិនេបគត់េលកេដយៃដមខ ង 
ចនេនះអចនឹងធល ក់ែបក ឬក៏អចធល ក់េចញពីៃដរបស់គត់ េធវឲយចនេនះធល ក់ែបក 
អញច ឹងរបសិនេបធល ក់ែបក េថែករបស់គត់នឹងសដីបេនទ ស ឬក៏បេណដ ញគត់េចញពីករងរ 
អញច ឹងគត់អត់រតូវេធវឲយចនែបកេនះេទ 
ដូេចនះគត់រតូវែតេលកចនេនះេដយរបុងរបយ័តនជទីបំផុត។ អញច ឹងេនកនុងករេធវករងរ 
េយងរតូវែតេធវករេដយរបុងរបយ័តន េដយករយកចិតតទុកដក់ េយងមិនរតូវេធវសរបែហសេនះេទ 
េរពះរបសិនេបេយងេធវសរបែហសេយងអចនឹងរតូវមត់ 
ឬក៏េធវសរបែហសេយងអចនឹងរតូវេថែកសដឲីយ ជក់ែសដងេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គឺគត់េធវកររបស់គត់យ៉ងយកចិតតទុកដក់ េដយគត់លងសមអ តចនបនយ៉ងសអ តលអ 
េហយចនរបស់គត់នីមួយៗ គត់រតួតយ៉ងមនសណដ ប់ធន ប់ 
េដមបីយកមកឲយរសតីែដលជអនកលក់គត់េរបរបស់បនតេទៀត។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េយងេឃញថ េកមងរបុសមន ក់េនះ 
បនទ ប់ពីគត់យកចនែដលលងរចួេទឲយរសតីែដលជអនកលក់មីេនះរចួរល់េហយ 
គត់ក៏បនមកអងគុយេដមបីលងចនដៃទេទៀត អញច ឹងគត់បនលងចនេផសងៗេទៀតែដលរបឡក់ 
េរពះថមីេនះគឺអត់ទន់ឈប់លក់េទ គឺគត់េនែតលក់បនត 
េហយអតិថិជនរបស់គត់េនែតបនតចូលដែដល ដូេចនះគត់េនែតបនតលងចនែដលរបឡក់ 
អញច ឹងគត់េដររបមូលពីតុណែដលអតិថិជនញុរំចួរល់ គត់េដររបមូលចនពីេលតុេនះ 
េហយមកលងបនតេទៀត ែដលេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ គត់កំពុងែតអងគុយ 
េហយេកៀបចនរបស់គត់ែដលរបឡក់េទនឹងជងគង់េដមបីលង 
ក៏បុ៉ែនតគត់បនគិតេទដល់ម៉សីុនលងចនមួយ អញច ឹងគត់គិតថករលងចនេដយៃដគឺវហត់ 
និងេរបកមល ងំបនតិច េហយេពលខលះគឺេយងលងអត់បនសអ តេនះេទ 
ដូេចនះេហយគត់ក៏បនគិតេទដល់ម៉សីុនលងចន 
គត់គិតថរបសិនេបមនម៉សីុនលងចនគឺងយរសួល គឺេយងរគន់ែតដក់ចនចូលេទកនុងម៉សីុន 
េនះម៉សីុននឹងលងសមអ តចនរបស់គត់បនយ៉ងសអ តែតមដង 
ែដលគត់ពំុចបំច់រតូវេរបកមល ងំេដមបីដុសចនរបស់គត់ចុះេឡងៗ េហយនិងជរមះពីរ 
បីទឹកេនះេទ េរពះវេធវឲយគត់អស់កមល ងំនិងហត់ អញច ឹងេដយសរែតគត់ជេកមង 
អញច ឹងគត់អត់សូវមនកមល ងំេរចន ដូេចនះគត់ែតងែតគិតេទដល់ម៉សីុន 
េដមបីឲយមនបងកភពងយរសួលដល់គត់កនុងករេធវករ។ មយ៉ងវញិេទៀត 
ជទូេទេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺេយងអត់ឲយេរបរបស់េកមង េដមបីេធវករធងន់ធងរេនះេទ 
អញច ឹងរបសិនេបមនករេរបរបស់កមល ងំពលកមមេកមងគឺជេរឿងខុសចបប់ 
ដូេចនះេយងអត់េរបរបស់េកមងេដមបីេធវករងរធងន់ធងរេនះេទ។ បុ៉ែនតេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺគត់រគន់ែតមកលងចន ដូេចនះវមិនែមនជករងរធងន់ធងរេនះេទ អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់មកលងចនេនេពលទំេនរ ឬក៏េពលលង ច បញច ប់ពីករសិកស បនទ ប់ពីករសិកសរបស់គត់ 
គត់រគន់ែតមករកលុយ ឬក៏គត់រគន់ែតមករកលុយេដមបីចិញច ឹមជីវតិ 
េដយករលងចនតមរេទះគុយទវែតបុ៉េណណ ះ អញច ឹងករងរេនះមិន[មន] 
មិនែមនជករងរែដលខុសចបប់េនះេទ េហយគត់គឺជេកមងមន ក់ែដលលអ 
ែដលគត់េចះរកលុយេដយខលួនឯង 
េដយគត់មិនយកេពលេវលេទេដរេលងេផដសផដ សជមួយនឹងមិតតភកតិ 
ែតគត់យកេពលេវលទំេនររបស់គត់ េដមបីមករកលុយផគត់ផគង់រគួសររបស់គត់ 
ក៏ដូចជផគត់ផគង់ករសិកសរបស់គត់ផងែដរ។ 


