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មួយច្ុំនួន

ររស្់ពលករដែលបៅបធាកា
ើ របៅប្របេស្នៃ

ែូច្ជា៖ បប្រោះថានក់ច្រាច្រណ្៍ បាញ់ ស្មាលរ់ ឬប្តូវបាន
ស្មាលរ់បៅបលើេូកបនសាេស្មប្េ

បប្រើប្បាស្់បញៀនថាន ុំ

ចាញ់ បបាកបៅដក និងបមខ្យល់ជាបែើម។ បដ្ឋយបោង
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បប្កាម
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ត ប្កស្ួង
ើ ណ្ត
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និងមានប្រស្ិេធភាព
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បទេងៗ។ បយង
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ត
ើខ្ល៊ឹមសារ នន
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