
ករសមភ សរបស់េលកពូចន់រ ី

១៖អនកសមភ សេគេឈម ះថ នួន េរៀម  ២៖អនកែដលរតូវេគសមភ សេឈម ះថចន់ រ ី

១. បនជរមបសួរេលកពូ! 

២. បទៗ!  

១. ខញុំចង់សួរេឈម ះេលកពូេឈម ះអីែដរេលកពូ? 

២. ខញុំេឈម ះចន់រ។ី 

១. ចន់ រ ី 

២. េឈម ះសពវៃថងហនឹងែមន? 

១. អញច ឹងសពវៃថងហនឹងេលកពូេឈម ះថចន់ររីតូវេទ? 

២. បទ។ 

១. អញច ឹងេលកពូមនេឈម ះអីេផសងេហេរកេទ? 

២. អត់មនេទ។ 

១. អត់មនេទ។ 

២.       បទ 

១. អញច ឹងចង់សួរេលកពូថកលែដលេលកពូេនេកមងេតេលកពូអឺអឺេរៀនេន 

 សលណែដលេលកពូ? 

២. កលខញុំេនេកមងខញុំេរៀនេបចប់ពីេរៀនបឋមមកខញុំេរៀនដំបូងជមួយេលក ។ 

១. បទបទ! 



២. េលកសងឃេយង។ 

១. បទ! 

២. េរៀនខងកុដេលកដល់រសុកវមនសរងគ មេទសម័យេគេធវរដឋរបហរខញុំបនមកេរៀន 

 ភនំេពញេរៀនេនអឺបឋមសិកសទួលែសលង។ 

១. បទៗ! បឋមសិកស? 

២. ហនឹងេហយ! េហយេរកយមកក៏េឡងមកេរៀនរគប់សលែដរដល់សលបឹងេកង 

 កងសលដប់របំបីមីនេនរកុងភនំេពញហហ ៎។ 

១. បទៗពូ! អ៎ូ! កលហនឹងពូេនរកុងភនំេពញ? 

២. បទ! 

១. អ៎! 

២. ខញុំេទេរៀនេនរកុងភនំេពញហនឹង។ 

១. បទៗ! អញច ឹងពូែផនកភសេតពូមនេចះបុ៉នម នភសែដរ? 

២. ភសខញុំអត់ែដលបនធល ប់...និយយេទខញុំេរៀន េរៀនបនតិចណស់អត់បនេរចនដូចេគហ៎ 

េរពះែតេយងេកតមកសគ ល់ទំងសេរងគ មរហូត។ 

១. បទៗ! ចង់ដឹងថពូេរៀនភសែខមរ ឥឡូវភសែខមរពូេរៀន អចេចះឬក៏ចំបនដូចេមដចែដរ? 

២. ភសែខមរអច ខញុំេរៀនហនឹងខញុំេចះែតភសេយងនិងរបវតតិអីតិចតួចហនឹង។ 

១. បទៗ! េតពូេរៀនរេបៀបដូចជចងចំអឺដូចជឲយេយងយល់តមរេបៀបណេតេយង 

 េរៀ់នផទ ល់ខលួនឬក៏េរៀនគួរឬក៏េរៀនជមួយេលករគូ? 



២. ខញុំេរៀនពីសម័យហនឹងខញុំេរៀនគួរផង េរៀនជមួយរគូផង ពីសម័យហនឹងខញុំបនេរៀនមិនែមនែតមួយ 

 េពលេទគឺេរៀនរពឹកលង ច។ 

១. បទៗ! ពីរេពល? 

២. បទ! 

១. អញច ឹងពូមនសគ ល់មិតតភកតិេរចនអីេទកលហនឹង? 

២. កលហនឹងដូចសគ ល់េរចនែដរ បុ៉ែនដឥឡូវវេភលចអស់េហយ។ 

១. បទៗ! េភលចខលះ។ 

២. កលេនសិកសវមនេហយពួកម៉កមិនេចះអត់េទ។ 

១. បទេលកពូ! 

២. មិតតភកតិសគ ល់េរចនែតេយងែបកអស់រប់សិបឆន ំ អញច ឹងេហយមិនដឹងថអណសល ប់ 

អណរស់អស់េទណ៎។ 

១. អញច ឹងចង់ដឹងថពូសគ ល់មិតតភកតិជិតសនិតេហយមិតតភកដិជិតសនិទធពូបំផុតេឈម ះអីែដរ? 

២. ជិតសនិត េបចំេឈម ះខញុំក៏េភលចែដរ។ 

១. អត់អីេទេលកពូ។ 

២. បទ! 

១. អញច ឹងចង់ដឹងថេលកពូរសុកកំេណ តេកតេនឯណែដរេលកពូ? 

២. រសុកកំេនតខញុំេកតេនឧតតុង។ 

១.  េនរបេទសកមពុជ? 



២. េនរបេទសកមពុជ។ 

១. េខតតណពូ? 

២. េខតតកំពង់សពឺ។ 

១. បទៗ! អញច ឹងពូចំេទភូមិពូ? 

២. អត់ចំេទភូមិ។ 

១. បទៗេហយចុះរកុងពូ? 

២. េបេកតលឺតមមត យខញុំហនឹងគត់និយយែតដល់េពលដឹងកតីមកគឺេនទីរកុងភនំេពញ។ 

១. អ៎ូ! បទៗ! អញច ឹងធំដឹងកតីេនទីរកុងភំនេពញ? 

២. េរពះរគួសរខញុំគត់មនេធវករងររជករអញច ឹងេហយទីតំងអត់មនេនមួយកែនលងេទតិចេគ 

 ផល ស់េទេណះេទេណះអញច ឹងេទណស៎។ 

១. ផល ស់រហូត អញជ ឹងអត់ចំកែនលង? 

២. គម នេគលេដេនមួយកែនលង ែតេបចំកែនលងជងេគគឺេនទីរកុងភនំេពញហនឹងមដង។ 

១. េនទីរកុងភនំេពញបទ េហយអឺអញច ឹងចង់សួរពូថេនឆន ំេនះេតពូមនអយុបុ៉នម នេហយ? 

២. ឆន ំេនះេមលខញុំេកតេនឆន ំ១៩៦២មកដល់ឥឡូវ... 

១. ពូអយុបុ៉នម នឥឡូវ? ឥឡូវពូអយុបុ៉នម នែដរមនចំេទ? 

២. ដូចជ៥៥េហយេហហ៎? 

១. ពូឥឡូវអយុ៥៥ចុះកនុងេសៀវេភរគួសរពូដក់ហ៎បុ៉នម នដូចជអតតញញ ណប័ណណអីពូ? 



២. អតតញញ ណប័ណណេគអត់មនដក់អយុេយងេទេគដក់ែតឆន ំកំេនតែដលេយងេកតេនៃថងណ 

 ែខណឆន ំណអីែតបុ៉នហនឹងេទ។ 

១. េហយអយុពូដូចជ៥៥ែម៉នេទពូ? 

២. ហនឹងេហយ។ 

១. បទពូ។ 

២. េបេយងដកេទេឃញេហយដក២០១៧ដក១៩៦២មកេឃញេហយអយុ។ 

១. បទ! 

ពូរបែហលជ៥៥ឆន ំអញច ឹងអឺចង់ដឹងថេលកពូករេរៀបករពូេរៀបករេនេពលណែដរ?

 ពូចំៃថងែខឆន ំកំេនតែដរេទពូ ៃថងែខកំេនតែដលពូបនេរៀបករជមួយអីុ(មីង)? 

២. ដូចមិនចំេទយូរេហយ។ 

១. យូរេហយ? 

២. យូរេហយ អត់ចំ! រគន់ែតថកលពីេពលេរៀបអពហ៍ពិពហ៍ហនឹងដឹងថខញុំហនឹងមនអយុ 

របែហល២៧បុ៉ែនដកនុងឆន ំ េបមិន៨៦, ៨៧កលហនឹង។ 

១. ៨៦េទ៨៧? 

២. ហនឹងេហយ។ 

១. ចបស់េហយេលកពូ? 

២. ហនឹងេហយរបែហលជពីរឆន ំហនឹងឯង។ 

១. បទៗ! 

២. មិនេលសពីហនឹង េបមិន៨៦េទ៨៧។ 



១. បទអញច ឹងអឺពូអយុបុ៉នម នែដរ? េហយអី◌ុអយុបុ៉នម ន? 

២. ២៧។ 

១. ២៧!ចុះអីុ? ២២? គត់របប់ថ២២ែមនេហហ៎? េហយខញុំចង់ដឹងថេតពូមនទំនក់ទំនងជមួយ 

អីុតមរយៈណ តមរេបៀបណ? 

២. ខញុំែដលទក់ទងគន េនេធវករងរជមួយគន ។ 

១. បទៗ! 

២. េធវករេរងចរក េរងចរកេខច ដូនទវេយងហនឹង។ 

១. អ៎ូ! េនបត់ដំបងេយង? 

២. បទ! 

១. អ៎ូ! អញច ឹងអឺពូមនទំនក់ទំនងជមួយអីុហនឹងរយៈេពលបុ៉នម នបនេយង 

បនដល់ថន ក់សគ ល់គន  ឬមួយជិតដិតឬមួយក៏ដល់ថន ក់មនករេរៀបចំខង 

អឺដូចជករភជ ប់ករេរៀបអពហ៏ពិពហ៏? 

២. េលឿនែដរអត់ដល់មួយឆន ំផងរបែហងជបុ៉នម នែខ ពីរបីែខបុ៉ណណឹ ងឯង។ 

១. ពីរបីែខ េលឿន។ 

២. ហនឹងេហយរហ័ស! កលហនឹងវេរចនេពកកញឆ ក់ខញុំយកេទមុនេទគត់េលឿនជងេគ។ 

១. កលហនឹងពូមនសថ នភពពិបកអីេទេពលែដលតមរសលញ់អីុ 

មនឧបសគគេផសងេទៀតេទ? 

២. អត់មនឧបសគគអីររងំេទ។ 



១. េពលចិតតគត់េហយឲយពុកែម៉េទសដីដណតឹ ងបេណដ យ 

អញច ឹងតមគត់រយៈេពលបុ៉នម នេទបឈនដល់ ថន ក់េរៀបចំអពហ៏ពិពហ៏ពូ? 

២. បុ៉នម នៃថងបុ៉នម នែខហនឹងេហហ៎? 

១. បទៗបុ៉នម នៃថងអឺដូចជបុ៉នម នែខដូចជរហូតដល់ៃថងមួយមនអពហ៏ពិពហ៏រយៈេពលែដល 

ពូរសលញ់អីុមកដល់េពលេរៀបករចង់ដឹងថបុ៉នម នែខបុ៉នម នៃថងែដរ? 

២. ជិតកនលះឆន ំ ថកនលះឆន ំចុះ។ 

១. អឺរបំមួយែខ? 

២. របំមួយែខ។ 

១. របែហលកនលះឆន ំ។ អញជ ឹងខញុំបែងវរមកពី ចង់សួរពីបអូនរសី បងបអូនរបុសរសីពូមនបុ៉នម នអនក 

ែដរ? 

២. បេងកតេហហ៎? 

១. បទ បងបអូនបេងកត។ 

២. បងបអូនបេងកតមនែតមន ក់ តំងពីសម័យបុ៉លពតែបកគន មកសល់ពីរនក់េទមួយសមបុក។ 

១. សល់ពីរនក់េហយចឹងរបុសពូមន ក់ឯងនិងមន ក់នក់េទៀតរបុសែដរែមនេហហ៎? 

២. េទរសី។ 

១. អ៎ូ រសី! ចុះបអូនេហហ៎ពូ? 

២. បអូន។ 

១. បអូនរសី េហយនិងពូ? 

២. បអូនរសីេពេគេហយនិងខញុំ កណដ ល។ 



១. ពូកូនទីពូកូនទីបុ៉នម នពូកូនទីមួយឬក៏…? 

២. ខញុំ… 

១. កូនទីមួយេរពះគត់បអូន? 

២. អត់េទអឺេបនិយយបងបអូនទំងអស់េហហ៎? 

១. អត់េទនិយយ… 

២.  បងបអូនែដលសល់ហនឹងេហហ៎? 

១. អត់េទ បងបអូនទំងអស់មន២នក់។ 

២. បងបអូនេបទំងអស់កំុសល ប់វមន៧។ 

១. អ៎ូ ៧នក់! 

២. ហនឹងេហយ! 

១. ក៏បុ៉ែនដសល់ពីរ? 

២. សល់ែត២េទ។ 

១. អញច ឹងចង់ដឹងថេតពូកូនទីបុ៉នម នែដរ? 

២. ខញុំកូនទីបួន។ 

១. កូនទីបួន អញជ ឹងមនន័យថមនបងបីនក់។ 

២. ហនឹងេហយ! 

១. បទែតឥឡូវគត់សល ប់តំងពីជំនន់ហនឹងមកសល់ែតពីរនក់ 

ឥឡូវពូអឺ...ែបកពីគត់េហយសល់ ឥឡូវសល់ពូមន ក់ឯង។ 



(របពនធ)៖ ពួកគត់សល ប់េដយសរែតេគវយេចលនិងអត់បយ។ 

១. អ៎ូ េវទនែមនែទន! ែតឥឡូវហនឹងវេម៉ចបចនុបបននវដូចពូរកអត់េឃញេទ? 

២. អត់! 

១. អត់េឃញេសះ? 

(របពនធ)៖ នឹកែដរ ែតគត់នឹក េពលណនឹកគត់ទឹកែភនក។ 

១. បទៗ! េហយេអយែតនឹកេរឿងហនឹងពូមនអរមមណ៏ថចង់នឹករសក់ទឹកែភនក។ 

(របពនធ)៖ គត់និយយែលងរចួ។ 

១. សំុេទសពូ! 

(របពនធ)៖ គត់នឹកេឃញបងបអូន។ 

១.  បទៗ! ហនឹងេហយគត់អត់ចង់… 

(របពនធ)៖ គត់អួលេដមក និយយែលងេចញ។ 

១. អឺមនេទៀតចង់សួរថ អឺពូមនចំ...សំុេទស! អត់អីេទពូ ពូតំងចិតតតិច។ 

(របពនធ)៖ គត់និយយេរឿងហនឹងគត់នឹកេឃញ បងគត់េគយកវយេចល។ 

១. បទៗ! 

(របពនធ)៖ ប៉គត់េគជំនន់ទមល ក់រដធរបហរែបករហូត។ 

១. បទៗ! 

(របពនធ)៖ ដល់េពលមដ យបុ៉ល ពតសមល ប់េចលទំងអស់ េនមន ក់ឯងដល់េពលមន២នក់បងបអូន 

េពលរគប់េផល ងេតងបងបអូន ដឹកៃដបងបអូនរត់ហហ ៎។ 



១. បទ! 

(របពនធ)៖ សុខចិតតេលកបអូនបីេទឆលងរបលយ 

១. បទ បទ! 

(របពនធ)៖ ច៎! ឆលងរបលយេហយ ងកមកយកអងករ រគប់េផល ងចំពក់កណដ លែបកគន បេណដ យ។ 

១. អ៎ូ! 

(របពនធ)៖ ច៎ ែបកបអូនរសីមកទល់ឥឡូវ។ 

១. ែបកបក់កមសត់ែមនែទន និយយេទ។ 

(របពនធ)៖ អញជ ឹងេទក៏គត់និយយអត់រចួ។ 

១.  អត់រចួ បទ! ខញុំយល់អរមមណ៍គត់ែដរ។ 

(របពនធ)៖ ច៎! រល់ៃថងនឹកបអូនណស់ នឹកបអូន នឹកមដ យ គត់នឹកទំងអស់។ គត់ថេនែតបអូនរសីមួយ 

េបសិនជបនជួបបអូនរសី គត់មិនដឹងអរយ៉ងណ េបសិនេនដល់ឥឡូវែសជងេហយ។ 

១. បទៗអីុ! 

(របពនធ)៖ េពលហនឹងែបករគប់េផល ង េយងមិនដឹងថសល ប់ឬរស់ 

េហយគត់េនចំថមនុសសរសីមន ក់ដឹក ៃដបអូនគត់រត់អញជ ឹងហហ ៎។ 

១. បទៗ! 

(របពនធ)៖ ចុះេបវេផល ងពក់កណដ លេហយ។ 

១.  បទ! 

(របពនធ)៖ េយងដឹងវសល ប់ឬរស់ េយងក៏វមិនដឹងេយងសល ប់រស់។ 



១. បទ! 

(របពនធ)៖ ច៎! 

១. តមេមលេទវអឺ ជីវរបវតតិគត់វែបកចឹង បងបអូនគត់េរចនចឹងវែបកេទអស់បេណដ យ 

អញជ ឹងមនន័យថេលកពូេនសល់ែតបអូនរបុសមន ក់ឥឡូវគត់ែបកេទេទៀត… 

(របពនធ)៖ រសី 

១. អ៎ូ បអូនរសី រសីេព។ បទៗពូ! ចង់សួរពូ… 

(របពនធ)៖ សល ប់ហនឹងេគយកេទកប់មិនែតឯង និយយមួយរេណដ មិនេចះតិចនក់។ 

១. អ៎ូ បទ! 

(របពនធ)៖ សល ប់កនុងេពទយ មិនទន់មដ យផង េគរុកំេនទលយកេទបត់ 

១. អ៎ូ! 

(របពនធ)៖ េហយេគតមរកគត់ យកគត់វយេចលេទៀត ែតមនរបធនេគមួយ យុវជនេគជួយ

 សំុេនជមួយបនរស់ែតឯង។ 

១. បទៗពូ! សំុេទស! ចង់សួរពូមនេនចំៃថងែខឆន ំកំេនតរបស់ឪពុកមត យរបស់ពូេទពូ? 

២. អត់ចំេទ។ 

១. បទអយុគត់បុ៉នម នក៏អត់ដឹងែដរពូហន៎? 

២. អត់ អត់ដឹង។ 

(របពនធ)៖ គត់ចំេឈម ះឪពុកមត យបេងកតគត់ គត់ចំេឈម ះ។ 

១. បទៗ! 



(របពនធ)៖ េឈម ះឪពុកគត់ហនឹង េស សុខន។ 

១. េស សុខន ឪពុកគត់ ចុះមត យពូ? 

(របពនធ)៖ មត យគត់េឈម ះហុង សលី។ 

១. ហុង សលី បទ បុ៉ែនដឆន ំកំេណ តគត់ពិបកចំតិច? 

(របពនធ)៖ អត់ចំេទ។ 

១. បទេរពះវយូរេហយ វយូរេហយ។ ចុះ…. 

(របពនធ)៖ គត់ទហនអូនេអយ មិនេនរស់។ 

១. អ៎ូ! ជំនន់ទហនអញច ឹងមនន៍យថទហនហនឹងវេពញ... 

(របពនធ)៖ គត់សក័ករបំេទៀតហហ៎  េធវេម៉ចេគទុក។ 

១. អត់ទុកបនេទេរពះថទហនវចំបច់េទសធងន់បំផុតសម័យណុង។ 

(របពនធ)៖ ដក់អម៉រនីេទ ដឹងយកេទចក់េចលេនណ។ 

១. បទៗ! 

(របពនធ)៖ បត់រហូត! គត់រសៃម៉េឃញេគ... 

២. ែមនទហនេទអូនេអយកនុងរកសួងករងរេយងសពធៃថងហនឹងគត់េនកនុងរកសួងមហៃផទ។ 

១. មហៃផទ!  

២. ហនឹងេហយ! 

១. បទអហនឹងក៏ទក់ទងដូចជ... 

២. វដូចែតគន  កន់អវធុដូចគន ។ 



១. បទ។បទជសរតូវទី១របស់ពួកែខមររកហមហនឹងគឺទហនហនឹងឯង េយធ 

អញជ ឹងមនន័យថេប បតូរសថ នភពដូចជ  េធវជមនុសសធមមតៃថងហនឹងដូចជពូអត់ 

អត់ដល់េគសមល ប់េទែមនេទពូ? 

(របពនធ)៖ បត់ខលួនបេណដ យ មិនដឹងេគសមល ប់មិនសមល ប់េគេហេឡងអម៉រនី េឡងទំងអស់គន ។ 

១. េមេគេហេឡងទំងអស់។ 

(របពនធ)៖ ច៎! 

១. េហយេបសម័យហនឹង េប... 

២. មិនែមនេទពីសម័យហនឹងងខញុំេនដឹងកតីេហយខញុំេនចំហហ៎ ។ 

១. បទៗ! 

២. សម័យទមល ក់រដឋរបហរហនឹងេគបដូរប៉ខញុំដកេចញពីអឺេខតតកំពង់សពឺ ហនឹងេអយេទកន់េនេខតត 

រកេចះរសុកឆលូង។ 

១. បទៗ េគបតូគត់េទវញិេទ។ 

២. ដល់ែតេពលហនឹងខញុំេនចំ។ 

១. បទៗ! 

២. េពលហនឹងេហយែដលេយងសរងគ មជមួយនិងេវៀតណមខងេជងពួកេធមញេខម ហហ៎  

១. បទៗ! 

២. ខញុំមិនដឹងខងេជងខងតបូងេទេរពះដឹងែតថេធមញេខម វេចះែតមនកររកំរកុះៗអញច ឹង 

 េទដល់ែតេគេធវរដឋរបហរទមល ក់សេមតចហនឹងបនមកដល់សម័យសធរណរដឋលន់នល់គត់



នេធវរដឋរបហរហនឹងគត់ក៏បត់ខលួនេទេនេខតតរកេចះ រសុកឆលូងមុននឹងគត់េនហនឹងគត់េអយអឺ 

កលហនឹង គត់េអយមត យខញុំនំកូនមកេរៀនេនភនំេពញវញិ មក។ 

១. បទៗ!  

២. េហយចំគត់មកតមេរកយអញច ឹងហហ៎ ។ 

១. បទ! ពូខញុំចង់សួរពូមួយថ េតពូមនេនចំជីដូនជីតពូគត់េនអយុបុ៉នម នកលពីជំនន់ 

ហនឹងពូ? 

២. មិនចំេទ។ 

១. បទ 

២. ពុកមត យមិនចំផងទរមំជីដូនជីតេទៀត។ 

១. ចុះកែនលងែដលពួកគត់េកតពូមនចំេទពូ? ដូចជរសុកកំេណ តគត់? 

២. រសុកកំេនតគត់កលហនឹង ខញុំដឹងកតីមកខញុំលឺយយតខញុំនិយយកត់េនខង ខងហនឹងមិនដឹង 

េខតតកណត ល ឬក៏េខតតអីេទ េនែរពកដូង។ 

១. ែរពកដូង។ 

២. ែរពកដូង េរតយសល េយងេនខងសអ ងហនឹងហហ៎ ។ 

១. បទៗ!អហនឹងរសុកឬមួយក៏...? 

២. អហនឹងដូចជភូមិឃំុេទអី ភូមិែរពកដូង ែរពកដូង េរតយសល ។ 

១. បទអហនឹងេនេខតតណ េនេខតតណអហនឹង? 

២. អហនឹងដូចេខតតកណត ល។ 

១. េខតតកណត ល។ 



២. េនេរតយខងេកតទេនល។ 

១. េកតទេនល បទ! រកុងណពូមនេនចំេទពូ? រកុងភនំេពញ?  

២. េខតតកណត ល រកុងភំនេពញេហហ៎? 

១. បទ! 

២. ពីសម័យហនឹងមិនដឹងថរកុងណេខតតណ? 

១. េរពះវយូរេហយជំនន់ហនឹង ។ 

២. ខញុំមិនដឹង េរពះសម័យហនឹង.. 

១. គត់ខូចអស់េហយ។ 

១. េនរបេទសកមពុជ? 

២. េនរបេទសខកមពុជេយង របេទសែខមរក៏បន។ 

១. កមមរហូតបទ។ 

(របពនធ)៖ េរពះអីកមមេនមុខ។ 

១. កមមរហូតមតងកមពុជ! ចង់សួរពូថេតពូមនដឹងអវីេផសងេទៀតេទពីរកុមរគួសររបស់ពូ។ 

២. េបនិយយពីដឹងេរចន។ 

១. បទ! ពូអចសេងខបបនេទ? ដូចជេរឿងរកុមរគួសរបស់ពូពីមុនមកអំពីរកុមរគួសរ ពីមុនមក 

រកុមរគួសរដូចជឪពុកមត យរស់េនជមួយគន ពីមុនមក? 

២. ដូចអត់មនអីផងរគួសរខញុំរស់េនរសួលដល់េពលសម័យសរងគ ម េយងេម៉ចរសួល។ 

១. កលពូេនហនឹងមនជីវភពេម៉ចែដរ? ដូចជជីវភពរបស់ពូេនះយ៉ងេម៉ចែដរ? ធូរធរ? 



២. មនសអី ជីវភពខញុំធូរធរពីសម័យហនឹងអត់មនអីលំបកផង។ 

១. បទៗ! អញច ឹងមនន័យថពួកគត់គឺេនកនុងរបេទសកមពុជេយងទំងអស់ែមនេទពូ? 

២. េនរបេទសកមពុជ 

១. គិតថមនរស់េនឯបរេទសអីេទ? 

២. អត់េទ អត់មនេទ! 

១. បទៗ! េតពួកគត់រស់េនេខតតណពូេនជួបជំុរគួសរពូ? 

២. េនរកុងភំនេពញ។ 

១. អ៎ូ! េនរកុងភនំេពញ េតពួកគត់ធល ប់រស់េនេរករបេទសេទពូ? 

២. អត់េទ! 

១. អត់េទ។ 

២. អត់ែដលមនរស់េនេរករបេទសេទ។ 

១. ឥឡូវខញុំសូមបញច ប់រតឹមហនឹង។ អរគុណពូេរចន ែដលបនេរៀបរប់ឲយខញុំដឹងទំងអស់ពីជីវ របវតតិ

របស់ពូ។ 


