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ကိုမိုးေ၀ေရ... ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒီရက္ပိုင္း ျမန္မာ ေနရွင္နယ္လိဂ္ ပြဲစဥ္ေတြနဲ႔
မအားမလပ္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဒီေဆာင္းပါးေလး ဆက္မေရးျဖစ္ ခဲ့တာ ေတာ္ေတာ္ ၾကာသြား
ပါေပါ႕လား။ အခုေတာင္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အားလပ္ရက္ေလး ရတုန္းမွာ ရံုးက Laptop ေလး
အိမ္ယူၿပီး Homework အေနနဲ႔ ေရးျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ပရိသတ္ကို တစ္ခုခု
အေႂကြးတင္ ေနတယ္လို႔ ခံစား ေနရတာေၾကာင့္ အားလပ္ခ်ိန္ေလးကို အနားမယူဘဲ ေဆာင္းပါးေလး
တစ္ပုဒ္ အၿပီးသတ္ေအာင္ မနည္း ျဖစ္ညႇစ္ ေရးခဲ့ရတာပဲ ကိုမိုးေ၀ေရ ...
ကိုမိုးေ၀ေရ...
ကၽြန္ေတာ္ ေဆာင္းပါး အပိုင္း(၂)မွာ ဗီယန္က်င္းၿမိဳ႕ရဲ႕ ပထမေန႔ အေတြ႕အႀကံဳကို
ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ပါၿပီ။ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ အဖြဲ႕ေတြဟာ ပြဲဦးထြက္မွာ
အိမ္ရွင္လာအို ဆီက အႏိုင္ သံုးမွတ္မရ ခဲ့တာကို ပရိသတ္ေတြ သိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕ရဲ႕ ဗီယန္က်င္း ပထမေန႔ဟာ စိတ္ပန္း လူပန္းနဲ႔
ကုန္ဆံုး ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီညမွာ ကၽြန္ေတာ္လည္း သတင္းေတြ ရန္ကုန္ကို ျပန္ပို႔ရင္း
ညေတာ္ေတာ္ နက္သြားတဲ့ အတြက္ မနက္ပိုင္းမွာ ေနေတာ္ေတာ္ျမင့္မွ အိပ္ရာက
ႏိုးခဲ့ပါတယ္။ ေရမိုးခ်ဳိး၊ ကိုယ္လက္ သန္႔စင္ၿပီး ေန႔တစ္ေန႔တာ အစျပဳဖို႔
ျပင္ဆင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဗီယန္က်င္းရဲ႕ ရာသီဥတု ေၾကာင့္လား၊ အခန္းထဲက Air-com ေၾကာင့္လား
ေတာ့ မသိပါဘူး။ ေရေအးဒဏ္ကို မခံႏိုင္တာေၾကာင့္ ဗီယန္က်င္းမွာ ေနခဲ့ရတဲ့ ကာလ
တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေရေႏြး သက္သက္နဲ႔သာ ေရခ်ဳိးခဲ့ရပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ ေရမိုးခ်ဳိးၿပီး ေအာက္ဆင္းေတာ့ ဟိုတယ္မွာ မနက္စာ ေကၽြးတဲ့ အခ်ိန္ကို
ေက်ာ္လြန္ သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကိုယ့္ဘာသာ ေန႔လည္စာ မွာစားဖို႔ ျဖစ္လာပါတယ္။
ေကာင္တာက လာအို အမ်ဳိးသမီးေလး (သူ႕နာမည္ “ဂယ္”လို႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ သိရပါတယ္) ေပးတဲ့
Menu ထဲက အစားအစာ ေတြကို ေလ့လာ ၾကည့္တဲ့အခါ ဟိုတယ္စာေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံနဲ႔ ဘာမွ ထူးထူးျခားျခား ကြာျခားတာ မရွိတာေၾကာင့္ ထမင္းေက်ာ္ တစ္ပြဲပဲ
မွာစား ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းက လာအိုေငြ ကစ္ ၁၅၀၀၀ ဆိုတဲ့ အတြက္ ျမန္မာေငြနဲ႔
တြက္ရင္ ၁၈၀၀ က်ပ္ ပတ္၀န္းက်င္သာ ရွိၿပီး သင့္ေတာ္ တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္
ခ်က္ျပဳတ္ ထားတာကလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး သပ္ရပ္ ေကာင္းမြန္တာေၾကာင့္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာ
ထမင္းတစ္နပ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
စားေသာက္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ ကိုေအာင္ျမင့္ေက (ယူႏိုက္တက္ ဂ်ာနယ္) အျပင္သြားရာကေန
ျပန္ေရာက္ လာတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားမယ့္ ခရီးစဥ္ အတြက္ အစီအစဥ္ ဆြဲရပါတယ္။
အဲဒီေန႔မွာ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီး အသင္းရဲ႕ ပြဲစဥ္ ရွိေနတာေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ အားကစား
ကြင္းကို သြားရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မီဒီယာ ေတြကို ေပးထားတဲ့ ကားက ေရွ႕က
သြားႏွင့္ေနၿပီ ျဖစ္လို႔ ကိုယ့္အစီအစဥ္ နဲ႔ကိုယ္ ကားငွား ရပါတယ္။ ဟိုတယ္က
၀န္ထမ္းေလးရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေတာင္းေအ့စ္ ပံုစံ ကားေလး တစ္စီး ရခဲ့ၿပီး အသံုးျပဳခက
ေန႔တစ္၀က္ အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၀ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ ေစ်းႀကီးတယ္ ဆိုေပမယ့္
ဗီယန္က်င္းမွာ အငွားကား ရွားပါးတာကို ယမန္ေန႔ ကတည္းက သိခဲ့တာေၾကာင့္ သိပ္ၿပီး
ေၾကးမမ်ား ႏိုင္ဘဲ စီးခဲ့ရပါတယ္။ ေဘာလံုးပြဲ စတင္ခ်ိန္က ၃ နာရီလို႔ ထင္ထားခဲ့တဲ့
အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ဟာ မီဒီယာ စင္တာကို ၀င္ၿပီး ေအးေအးေဆးေဆး
စနည္းနာဖို႔ စီစဥ္ ခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ မီဒီယာ စင္တာက ရုပ္သံကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့
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ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီး ပြဲစဥ္ဟာ ပထမပိုင္း ေတာင္ ၿပီးေတာ့မွာ ျဖစ္လို႔ ကမန္းကတန္း
ေျပးခဲ့ၾကရ ျပန္ပါတယ္။
ကိုမိုးေ၀ေရ ...
ဗီယန္က်င္း အမ်ဳိးသား တကၠသိုလ္ဟာ ၿမိဳ႕စြန္ ေလာက္မွာ တည္ရွိေနတာေၾကာင့္ ကားကို ၁၀
မိနစ္ေလာက္ ေမာင္းႏွင္ ခဲ့ရပါတယ္။ လာအို လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ဟာ ကားကို
အျမန္ေမာင္းတာ၊ လုေမာင္းတာ၊ ၿပိဳင္ေမာင္းတာမ်ဳိး မလုပ္ၾကဘဲ ပံုမွန္ အေန အထားပဲ
ေအးေအးေဆးေဆး ေမာင္းၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းမွာ လူျဖတ္ကူးရင္လည္း မီးပိြဳင့္ရွိရွိ
မရွိရွိ၊ မ်ဥ္းၾကား ရွိရွိ မရွိရွိ ကားကို ရပ္ေပးၿပီး လူကို ဦးစားေပး ကူးေစပါတယ္။
လူတစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးၾကား ရိုေသ ေလးစားမႈ အျပည့္အ၀ ရွိတဲ့ အဓိပၸါယ္ပါ။ ကေလး သူငယ္
ေတြေတာင္ လူႀကီး အေဖာ္ မပါဘဲ လမ္းျဖတ္ကူး ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လံုျခံဳ စိတ္ခ် ရပါတယ္။
ဗီယန္က်င္းၿမိဳ႕က တကၠသိုလ္ အားကစားကြင္း ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္က
စလင္းကြင္း ေလာက္ပဲ ရွိတာကို ေတြ႕ရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အံ့ၾသ မိၾကပါေသးတယ္။ ကြင္း
ေလးဘက္ ေလးတန္ ေပါင္းမွ ပြဲၾကည့္စင္ ႏွစ္ျခမ္းသာ ရွိၿပီး အထူးတန္း တစ္ျခမ္း မွာပဲ
အမိုး ရွိပါတယ္။ ဗြီအိုင္ပီ ေနရာ ကြက္ကြက္ေလး ေလာက္ပဲ ထိုင္ခံုရွိၿပီး က်န္တဲ့
ပရိသတ္ ေတြကေတာ့ ကြန္ကရစ္ ေလွကားထစ္ေတြမွာ ထိုင္ၾကည့္ ၾကရပါတယ္။ Wifi စနစ္ လည္း
မရွိတာေၾကာင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳလို႔ မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ထူးျခားခ်က္က Volenteer
လူငယ္ အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ကို Cheerleader အေနနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲတိုင္းမွာ အားေပး ေစတာပါပဲ။
ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ႏွစ္သင္းလံုးရဲ႕ အလံေတြကို ေ၀ွ႕ယမ္းကာ တစ္ညီတညာတည္း ေအာ္ဟစ္
အားေပးေန ၾကပါတယ္။

ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီး အသင္းဟာ အဲဒီေန႔မွာ ထိုင္းအသင္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီပြဲဟာ ေန႔လည္ ၁ နာရီ ကတည္းက စတင္ခဲ့တာ ျဖစ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာက္တဲ့
အခ်ိန္မွာ ပထမပိုင္း ၿပီးေနပါၿပီ။ ျမန္မာ အသင္းဟာ ထိုင္းဘက္ကို တစ္ဂိုး
သြင္းထားတာေၾကာင့္ ျမန္မာ ပရိသတ္ေတြ တက္တက္ၾကြၾကြ ျဖစ္ေနၾက တာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒီပြဲကို ျမန္မာ အမ်ဳိးသား ေဘာလံုး အသင္းလည္း လာေရာက္ အားေပးခဲ့ၾကၿပီး ေဘာလံုး
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နဲ႔အတူ လိုက္ပါလာတဲ့ ေလ့လာသူေတြ၊ ဧည့္သည္ေတြ ကိုလည္း စံုစံုညီညီ
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ေတြ႕ရပါတယ္။ လာအိုေရာက္ ျမန္မာ လူမ်ဳိး အဖြဲ႕ကလည္း ဒီပြဲကို အားတက္သေရာ
လာေရာက္အားေပး ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္ကိုေတာ့ ဗီအိုင္ပီ ပြဲၾကည့္စင္မွာ
ေတြ႕ရၿပီး ထိုင္းေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဘက္ကေတာ့ လူမရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
မၾကာခင္ ဒုတိယပိုင္း ျပန္စေတာ့ ျမန္မာ အသင္းကို ပရိသတ္ေတြ တခဲနက္ အားေပးေနစဥ္ မွာပဲ
ရုတ္တရက္ ထိုင္းဘက္က တစ္ဂိုး ျပန္ရသြားပါတယ္။ သေရ ျဖစ္သြားေတာ့ ပြဲက အႀကိတ္အနယ္
ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သူတျပန္ ကိုယ္တျပန္ ထိုးေဖာက္ ေနၾကတာေၾကာင့္ ၾကည့္ေကာင္းခဲ့ ပါတယ္။
ျမန္မာ အသင္းက အႏိုင္ဂိုး တစ္ဂိုး သြင္းလိုက္ခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာ ပရိသတ္ရဲ႕
ၾသဘာသံေတြ စီကနဲ ထြက္လာပါတယ္။ ျမန္မာတို႔ ထိုင္းကို အႏိုင္ရဖို႔ အခြင့္အေရး ရလို႔
ပရိသတ္ေတြ ေက်နပ္၀မ္းေျမာက္ ေနၾကပါတယ္။ ပြဲခ်ိန္ကလည္း တျဖည္းျဖည္း ကုန္ဆံုးလာၿပီး
ေနာက္ဆံုးမွာ မိနစ္ ၉၀ ျပည့္သြားေတာ့ နာက်င္ အခ်ိန္ပို ၆ မိနစ္ ေပးခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ရင္ထဲမွာ ရင္ခုန္သံေတြ ျမန္ေနခဲ့ၾကၿပီး ပြဲၿပီး ခရာမႈတ္သံကို
ေမွ်ာ္လင့္တႀကီး ေစာင့္စား ေနၾကပါတယ္။ အခ်ိန္ေတြကလည္း တစ္မိနစ္ၿပီး တစ္မိနစ္
ကုန္ဆံုးလာရင္း ေနာက္ဆံုးမွာ ပြဲၿပီးဖို႔ တစ္မိနစ္ သာသာေလာက္ သာ လိုေတာ့တဲ့
အေနအထား ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ထိုင္းဘက္က ျမန္မာဘက္ကုိ တိုက္စစ္ဆင္ရင္း ျမန္မာ
ဂိုးဧရိယာ ထဲမွာ လူခ်င္းအပူး ရုတ္တရက္ ဒိုင္လူႀကီးဆီက ၀ီစီသံ ရႊီကနဲ ထြက္လာပါတယ္။
ျမန္မာ ပရိသတ္ေတြ စိုးရိမ္တႀကီး ေအာ္ဟစ္ေနၾကစဥ္ မွပဲ ဒိုင္လူႀကီးက ထိုင္းဘက္ကို
ပယ္နယ္တီ ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပယ္နယ္တီကို ထိုင္း ကစားသမားက အမွားအယြင္းမရွိ
သြင္းယူလိုက္ေတာ့ ျမန္မာေတြ ေခါင္းငိုက္စိုက္ ၾကသြားရ ရွာပါတယ္။

အားလံုးရဲ႕ ရင္ထဲမွာ ဒါဟာ ျမန္မာ အသင္းဆီက ရမွတ္ေတြကို မတရား လုယူ ခံလိုက္ရသလို
ခံစားေန ၾကရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္က ကိုယ္တိုင္ ကြင္းထဲဆင္းၿပီး
ကစားသမား ေတြကို ႏွစ္သိမ့္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ထိုင္းနည္းျပက ျမန္မာ နည္းျပကို
ႏႈတ္ဆက္ဖို႔ လာေနတာေၾကာင့္ ဦးေဇာ္ေဇာ္က ႏႈတ္ဆက္ဖို႔ ပခံုး လွမ္းကိုင္ ခဲ့ပါတယ္။
ဒါကို ဟိုက ဘယ္လို ထင္သြားလဲေတာ့ မသိ။ ဦးေဇာ္ေဇာ္ရဲ႕ လက္ကို ပုတ္ခ်ၿပီး ရန္လိုတဲ့
အျပဳအမူနဲ႔ တံု႔ျပန္တာေၾကာင့္ ႏွစ္ဘက္ အားကစား အဖြဲ႕ေတြ ရုတ္ရုတ္သဲသဲ တြန္းၾက
ဆြဲၾက ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ ဦးေဇာ္ေဇာ္နဲ႔ လံုျခံဳေရး အဖြဲ႕ေတြ ၀င္ၿပီး ျဖန္ေျဖ
ေပးေတာ့မွ အားလံုး ျပန္လည္ ၿငိမ္သက္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအရွိန္ေၾကာင့္ သတင္းစာ
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ရွင္းလင္းပြဲ လုပ္တဲ့ Press Room ထဲမွာပါ မီဒီယာ ဒါရိုက္တာ ဦးစိုးမိုးနဲ႔
ထိုင္းနည္းျပတို႔ ကေတာက္ကဆ ထပ္ျဖစ္ၾကပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ထိုင္းနည္းျပက
မီဒီယာေတြကို အဂၤလိပ္လို မရွင္းလင္း ေတာ့ဘဲ သူတို႔ လူမ်ဳိးသာ နားလည္မယ့္
ထိုင္းစကား သံုးၿပီး ရွင္းသြား ခဲ့ပါတယ္။

ကိုမိုးေ၀ေရ...
ဒီလိုနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး ပြဲမွာ ကိုယ့္လက္ထဲက ထမင္းလုပ္ ပုတ္ခ် ခံခဲ့ရတဲ့
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ အသင္းဟာ ေနာက္တစ္ေန႔ စကၤာပူနဲ႔ အမ်ဳိးသား ပြဲမွာလည္း
ကံမေကာင္း ခဲ့ျပန္ပါဘူး။ ဒီပြဲကို ေခ်ာင္အႏူေဗာင္း ဆိုတဲ့ ကြင္းမွာ က်င္းပခဲ့တာ
ျဖစ္ပါတယ္။ အႏူေဗာင္း ကြင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တည္းခိုတဲ့ ေနရာနဲ႔ ကိုက္ ၁၀၀ ေလာက္သာ
ကြာေ၀းတဲ့ ေနရာမွာ တည္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆီက ေအာင္ဆန္း အားကစားကြင္းလို
ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာ တည္ရွိတဲ့ ကြင္းျဖစ္ၿပီး ကြင္းရဲ႕ အျပင္အဆင္နဲ႔ ခန္႔ညားမႈ ကေတာ့
လာအိုနဲ႔ပြဲ ကစားတဲ့ ဗဟို အားကစား ကြင္းႀကီးကို မမွီပါဘူး။ အထူးတန္းမွာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ မီဒီယာ သမားေတြ ထိုင္ဖို႔အတြက္ ထိုင္ခံု တစ္တန္း သတ္မွတ္ ေပးထားၿပီး
Volenteer လူငယ္ ေလးေတြက လုိအပ္သမွ် ကူညီ ေပးခဲ့ၾက ပါတယ္။
ပြဲမစခင္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ စင္ကာပူးကို အသားစီးနဲ႔ ကစားႏိုင္မယ္လို႔
ယူဆခဲ့ၾကၿပီး ဂိုးအနည္း အမ်ားကိုပဲ ၾကည့္ရမယ္ လို႔ေတာင္ ေနာက္ေျပာင္
ခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္း ကစားေတာ့ စင္ကာပူ ဘက္က ေစာေစာစီးစီး ႏွစ္ဂိုး
သြင္းသြားခဲ့ တာေၾကာင့္ ျမန္မာ အသင္း ဖိအား ၀င္သြားၿပီး ရုန္းကန္ ေနခဲ့ရတာကို
ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပထမပိုင္း အၿပီးမွာ ပြဲမစခင္က ေပ်ာ္ရႊင္ ေနာက္ေျပာင္
ေနခဲ့ၾကတဲ့ ျမန္မာ အဖြဲ႕ေတြ အားလံူး တိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္ ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒုတိယပိုင္း
ျပန္စေတာ့ ျမန္မာဘက္က ေခ်ပဂိုး ျပန္ရမလား ရယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တႀကီး ေစာင့္စား
ခဲ့ၾကေပမယ့္ မိနစ္ ၈၀ ေက်ာ္တဲ့အထိ ဘာမွ မထူးျခား ခဲ့ပါဘူး။ ပြဲၿပီး ခါနီးမွ
စိုးမင္းဦးက ေခ်ပဂိုး တစ္ဂိုး ျပန္သြင္း ခဲ့ေပမယ့္ အခ်ိန္ မမွီေတာ့ဘဲ အရံႈးနဲ႔သာ
လွည့္ျပန္ ခဲ့ရပါတယ္။ ပြဲအၿပီးမွာ ႏွစ္ဘက္ နည္းျပ ေတြနဲ႔ မီဒီယာ ေတြရဲ႕ ေတြ႕ဆံု
ေမးျမန္းမႈ ေတြအတြက္ သီးသန္႔ အခန္း မေပးဘဲ ကြင္းေရွ႕ ျမက္ခင္းေလး ေပၚမွာ
လုပ္ခဲ့ရတာကိုလည္း ထူးထူးျခားျခား ေတြ႕ရပါတယ္။
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ဒီလိုနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဗီယန္က်င္း ေန႔ေတြဟာ ပထမ ၃ ရက္ အတြင္း ႏိုင္ပြဲ တစ္ပြဲမွ
မရခဲ့ၾက ေသးတာေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ မျဖစ္ခဲ့တာေတာ့ အမွန္ဘဲ ကိုမိုးေ၀ေရ။
အားလံုးလည္း စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္နဲ႔ တိုက္ပြဲမွာ ရံႈးထားတဲ့ စစ္တပ္ႀကီး တစ္ခုလို
ျဖစ္ေနခဲ့ ပါတယ္။ အားလံုးလည္း အရင္လို စုစုစည္းစည္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ပံုစံ
မေတြ႕ရဘဲ ကိုယ့္အုပ္စု ေလးေတြနဲ႔ ကိုယ္ပဲ လမ္းေၾကာင္းရွာ ထြက္ေနၾက တာကို
ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔အတြက္ လာအိုဘီယာ နဲ႔သာ အခ်ိန္ျဖဳန္း ခဲ့ရတဲ့ ေန႔ေတြ
ပါပဲဗ်ာ။

5/5

