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ေျပာင္ရွည္ ။ ။ အခုအခ်ိန္ကစၿပီး သတင္းမ်ားကိုေၾကာျငာပါေတာ့မယ္ခင္ဗ်ာ။
&quot;သတင္းေခါင္းစဥ္ &quot;
&quot;သက္တမ္းအႏွစ္(၄၀) ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အာစီယံ ထိပ္သီး ညီလာခံႀကီးကို
အာစီယံေဒသတြင္းရွိ ထုိင္းႏုိင္ငံနဲ႔ကပ္လ်က္ မေလးရွားႏုိင္ငံကုိ ေက်ာ္ၿပီး စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ယမန္ေန႔က
ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးသြားၿပီ ျဖစ္ရာ ယေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္.. ျမန္မာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းသုိ႔
ေအာင္ျမင္စြာ ဆုိက္ေရာက္လာျခင္း..&quot;
လွ်ာရွည္ ။ ။ &quot;ဘယ္ႏွယ့္ကြာ .. ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္ လုပ္စမ္းပါ.. &quot;
ေျပာင္ရွည္ ။ ။ &quot;ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလုိင္း အာမခံ မရလုိ႔ သေဘၤာနဲ႔ အစည္းအေ၀း သြားတက္တာ ..။
..... သတင္းအစုံအလင္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
အာစီယံ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ၀ုိင္း၀န္း ဖိအားေပးမွာကုိ စုိးေသာေၾကာင့္၊ မသြားခင္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔ အသီးသီးမွ
ရဲေဘာ္မ်ားအား မိမိကုိယ္ေပၚတက္ ဖိေစျခင္း၊ မ်က္ႏွာမပူေစရေအာင္ မီးကသုိင္း႐ွဳျခင္း၊ စကားမွား မပါရေအာင္
၀စီပိတ္ အဓိဌာန္၀င္ျခင္း၊ မိမိစကား ေပါက္ေရာက္ေအာင္ လိပ္စားေသာ ေပါက္ေပါက္ ဆုပ္မ်ားအား အားရပါးရ
စားသြားျခင္း ...။&quot;
ဆက္ေၾကာ္ျငာ..
&quot;၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အစည္းအေ၀းအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပါတ္သက္သည္မ်ားကုိ အဖြဲ႔၀င္
ေခါင္းေဆာင္မ်ား နား၀င္ခ်ဳိေအာင္ ထူးမျခားနား သီးခ်င္းႀကီးကုိ ဆုိျပရာ စင္ကာပူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က
ျပန္၍ေဘာလည္ၿပီး ဂမ္ဘာရီႀကီးကုိ ထြက္ေစတုိင္းေတာ္ လုပ္လုိက္ေသာ္ ဂမ္ႀကီးခမွ်ာ ပတ္ပ်ဳိးမဆုိႏုိင္
ျဖစ္သြားရ၏။ ယင္းအစည္းအေ၀းသုိ႔ ၊ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ဟာသ လူရႊင္ေတာ္မ်ားပါ တက္ေရာက္ၿပီး၊ ဧည့္ခံ
ေဖ်ာ္ေျဖၾကပံုေလးကုိ ဆက္လက္ တင္ျပသြားပါ့မယ္ ခင္ဗ်ား..။ ပထမဦးစြာ အိမ္ရွင္ ႏုိင္ငံစင္ကာပူမွ နာမည္ႀကီး
လူရႊင္ေတာ္မွ ေဟာဒီလုိ စျပက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား ...
စင္ကာပူ ။ ။ &quot;အားလုံးမဂၤလာပါ က်ေနာ္တု႔ိႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ ရတဲ့အတြက္
အထူး ဂုဏ္ယူပါတယ္ ခင္ဗ်ား ..၊။ က်ေနာ္တု႔ိရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုကုိ သြားေရာက္ လည္ပတ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား ... ။ က်ေနာ္မ်ား သတင္းစာမွာ အေမရိကန္
သမတႀကီး မစၥတာဘြတ္(ရွ္) နဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၿပံဳးရႊင္စြာ ႏွစ္ေယာက္သား .. ႏွဳတ္ဆက္ေနတာကုိ
တခမ္းတနား ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္ ခင္ဗ်ား..။ ေသခ်ာၾကည့္ရင္ အရမ္းဂုဏ္ယူဖုိ႔ ေကာင္းပါတယ္ ခင္ဗ်။
သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ မွာ လူမ်ဳိးကြဲျပားေသာ္လည္း အမႊာပူးဆုိ ယုံပါတယ္ခင္ဗ်ား..။ ႏွစ္ေယာက္စလုံး
အေဖတူၾကလုိ႔ပါ ခင္ဗ်..။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား ...။ &quot;
(ပရိသတ္ႀကီးကလည္း ေတြးရင္း .. &quot;ေအာ္.. ေအာ္.. ေအာ္.. ေအာ္.. ေအာ္.. ေအာ္.. ေအာ္&quot; )
ေနာက္မေလးရွားႏုိင္ငံအလွည့္ ..၊ နာမည္ႀကီး လူရႊင္ေတာ္တေယာက္ တက္လာၿပီး ..
&quot;အားလုံး မဂၤလာပါ..။ က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ မၾကာမွီ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပပါေတာ့မယ္ ခင္ဗ်ာ..။
အမ်ားနဲ႔မတူ တမူထူးၿပီး ဟန္းဖုန္းကေန လြယ္လင့္တကူ မဲေပးႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားပါတယ္ ခင္ဗ်ား ..။ ဟန္းဖုံး
Key ေလးေတြကုိ ႏွိပ္ၿပီး ေပး႐ံုပါပဲ ခင္ဗ်ာ။ လက္ရွိအာဏာရ ပါတီကုိ မဲေပးခ်င္ရင္ေတာ့ .. ျဖင့္ .. BP ဆုိၿပီး
ႏွိပ္လုိက္ၿပီး Send လုပ္လုိက္ပါ ခင္ဗ်ား။ အတုိက္အခံ ပါတီအတြက္ ဆုိရင္ေတာ့ ဟန္းဖုန္း Key ###
256789945678 **** ကုိလြယ္လင့္တကူ အလြတ္က်က္ၿပီး Send အစား Delete ကီးကုိ ႏွိပ္လုိက္႐ံုပါပဲ
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ခင္ဗ်ာ ...။ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား.. ။ &quot;
ျမန္မာျပည္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႀကီးက သေဘာက်ၿပီး .. &quot; ငါတုိ႔ဆီမွာလည္း ျပည္သူေတြ သက္သာေအာင္
ဒီလုိလုပ္ၿပီးပဲ မဲေပးခုိင္းမယ္&quot; ဆုိကာ သေဘာေတြ႔ေနေလရဲ႕ ..။ ႏုိင္ငံျခားေရး ဌာနက
လူႀကီးေတြကလည္း ..၊ အသဲအသန္ လုိက္မွတ္ေနေလရဲ႕ဗ်ာ..။
ေဟာဒီတခါ အလွည့္က်တာကေတာ့ ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံက နာမည္ႀကီး လူရႊင္ေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား ..။
&quot;အားလုံး ရႊင္လန္းၾကပါေစ..။ က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ ကြ်န္းေတြ အရမ္းေပါမ်ားပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ..။
အရင္သမၼတ ႐ုပ္ရွင္မင္းသားႀကီးကုိ လက္ရွိ သမၼတက ေအးေအးေဆးေဆး ႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ႏုိင္ရန္အတြက္
ဘယ္ကြ်န္းပုိ႔ၿပီး ႐ိုက္ခုိင္းရင္ ေကာင္းမလဲလုိ႔ အထူးတလည္၊ အေရးယူ စဥ္းစားေနၾကပါတယ္ ခင္ဗ်။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား ...။&quot;
ျမန္မာျပည္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း ေကာင္းလုိက္တဲ့ အစီအစဥ္ ဒါမ်ဳိးလုပ္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ခုိင္းရင္
ေကာင္းမယ္တဲ့ဗ်ာ..။
ဒီတခါအလွည့္ က်တာကေတာ့ အင္ဒုိးနီးရွားႏိုင္ငံ အလွည့္ပါ ခင္ဗ်ား။ နာမည္ႀကီး ဟာသလူရႊင္ေတာ္
တက္လာၿပီး ..
&quot;ဒီလုိ စကားလက္ေဆာင္ ပါးလုိက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား..။ အာဏာရွင္ ဆူဟာတုိ ေထာင္နန္းစံရၿပီလုိ႔ လာမဲ့
သကၠရာဇ္ (၂၁၀၀) တြင္ အင္ဒုိနီးရွား ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကေန ေၾကညာေပးပါ့မယ္ ခင္ဗ်ား ..။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
ခင္ဗ်ား..။ &quot;
ျမန္မာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း သေဘာက်ၿပီး ..၊ ဒုိ႔လည္း ျမန္မာ့အသံကုိ ဒီလုိ ေၾကာ္ျငာခုိင္းမယ္ေဟ့ .. ။
ေနာက္တဖန္ အလွည့္က်တာ ကေတာ့ ထုိင္းႏုိ္င္ငံက နာမည္ႀကီးလူရႊင္ေတာ္ အလွည့္ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား...။
လူရႊင္ေတာ္ တက္လာၿပီး လူႀကီးမင္းမ်ား ခင္ဗ်ာ..၊ က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ အာဏာသိမ္းတာဟာ စစ္တပ္က
သိမ္းတာ မဟုတ္ပါဘူး ခင္ဗ်..။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သက္ဆင္ လန္ဒန္ကျပန္ၿပီး ေဘာလုံးပြဲသြင္းရင္ အဆင္ေျပေအာင္
ကြင္းလုံၿခံဳေရး ယူေပးတာပါ ခင္ဗ်ာ ..၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား... ။ &quot;
ျမန္မာျပည္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း သေဘာက်ၿပီး .. &quot; အင္း .. ဟုတ္သားပဲ ဒို႔လည္း ျပည္သူေတြ
ေဘာကန္လုိ႔ရေအာင္ ကြင္းကုိ လုံၿခံဳေရးမ်ားမ်ား ယူေပးရမယ္..။ &quot;
&quot;ဒီတခါေတာ့ ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံက နာမည္ႀကီး လူရႊင္ေတာ္ တက္လာၿပီး ..
&quot;က်ေနာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံ ထြက္သမွ်ေရနံ ေနာင္ကုန္သြားရင္ ဒုကၡမေရာက္ရေအာင္ .. ဘုရင္မင္းျမတ္က
ျပည္သူေတြကုိ အခုကတည္းက ဘဲဥမ်ားမ်ား စားခုိင္းေနပါတယ္ ခင္ဗ်ား..။ ေရပုံးထဲကုိ အီးပန္းထည့္ၿပီး
ေရနံလုပ္တဲ့ နည္းကုိ အခု စမ္းသပ္တာ ေအာင္ျမင္ေနပါၿပီ ခင္ဗ်ာ..&quot;
ျမန္မာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း .. &quot; ဟ..၊ ေကာင္းလုိက္တဲ့နည္းကြာ ဘဲဥ အထြက္တုိးေရး .. ဒုိ႔အေရးေဟ့..
&quot;
ေနာက္ထပ္ အလွည့္က်တဲ့ လူရႊင္ေတာ္ကေတာ့ လာအုိႏုိင္ငံက နာမည္ႀကီး လူရႊင္ေတာ္ပါ။
&quot;မဂၤလာပါ လူႀကီးမင္းတုိ႔ ခင္ဗ်ာ..၊ က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ဆင္ျဖဴေတာ္ေတြ အရမ္းေပါပါတယ္ ခင္ဗ်။
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ဒါေပမဲ့ တုိင္းျပည္က မခ်မ္းသာပါဘူး ခင္ဗ်ာ။ အခု ေရႊႀတိဂံေဒသကုိ ဆင္ေစာင့္ထိမ္းေရး အထူးတပ္ဖြဲ႔ေတြ
ေစလႊတ္ထားပါတယ္ ခင္ဗ်ား..။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဆင္ျဖဴေတာ္ေတြ မင္းဓမၼကုန္းကုိ ေခ်ာဆြဲခံရမွာ
စုိးလုိ႔ပါခင္ဗ်ား... ေက်းဇူးတင္ပါတယ္.. &quot;
ျမန္မာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေဘာက်ၿပီး &quot; .. ေၾသာ္.. သူတုိ႔မွာလည္း မင္းဓမၼကုန္းဆုိတာ ရွိတာကုိး..၊
ငါသြားလည္ဦးမယ္ .. &quot;
ေဟာ.. ဒီတခါ အလွည့္က်တာကေတာ့ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံက ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား ..။
လူရႊင္ေတာ္ႀကီးက ခန္႔ျငားစြာနဲ႔ တက္လာၿပီး..
&quot;ခမာနီ လူသတ္ေခါင္းေဆာင္ ပုိေပါ့ရဲ႕ ၀ိညဥ္ အခ်ဳပ္ခန္းကုိ ေဖာက္ေျပးသြားရာ အခုျမန္မာျပည္
ေနျပည္ေတာ္ စစ္႐ံုးခ်ဳပ္ အစည္းအေ၀း ခန္းမေဆာင္ကုိ ေရာက္ေနတယ္လုိ႔ ခုိင္လုံတဲ့ နတ္သတင္းဌာနကေန
သတင္းရရွိပါတယ္ ခင္ဗ်ား..။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ..။&quot;
ျမန္မာျပည္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က .. &quot;ေၾသာ္ .. ဒင္းေၾကာင့္ကုိး.. လူဆုိး&quot;
ေဟာ.. တဖန္ အလွည့္က်တာကေတာ့ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမွ နာမည္ႀကီး လူရႊင္ေတာ္က တက္လာၿပီး သကာလ
&quot;အားလုံး ေလးစားပါတယ္ ခင္ဗ်ား .... က်ေနာ္မ်ား ဗီယက္နမ္ခေမာက္ ျမန္မာျပည္ အိတ္စပုိ႔ လုပ္မယ့္
အစီစဥ္ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ..။ အင္စိန္ေထာင္ အပုိ႔ခံရမွာ စုိးလုိ႔ပါ...။ &quot;
ျမန္မာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က &quot; ဒါေလးမ်ား.. ဇီးကုန္း မွာေတာင္ ရတာပဲေလ..၊ &quot;
အခုတဖန္ အလွည့္က်တာကေတာ့ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံ ဂ်ပန္က ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား နာမည္ႀကီး ဂ်ပန္လူရႊင္ေတာ္
တက္လာၿပီး ...
&quot;အားလုံးက်န္းမာပါေစ ..၊ အမွန္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဂ်ပန္သတင္းေထာက္ နာဂါအိဟာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက
နာမည္ႀကီး နင္ဂ်ာ ေက်ာင္းဆင္းပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာက ျမန္မာျပည္မွာ ကုိယ္ေပ်ာက္သင္တန္း
သြားတက္တာ အခုမွ အမွန္ ကုိယ္ေပ်ာက္သြားေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ား ..၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ... ။&quot;
ဒီတခါ ဧည့္သည္ေတာ္ ေတာင္ကုိးရီးယား ႏုိင္ငံအလွည့္ ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ..။ နာမည္ႀကီး လူရႊင္ေတာ္
တက္လာၿပီး ...
က်ေနာ္တုိ႔ ကုိးရီးယားလူမ်ဳိးေတြဟာ ခ်ဥ္ဖတ္ကုိ အရမ္းႀကိဳက္တဲ့အတြက္ ေဒ၀ူးကုမၸဏီကေနၿပီး ျမန္မာျပည္နဲ႔
ဖက္စပ္ခ်ဥ္ဖတ္ ထုတ္လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား..။ အဲဒီ ခ်ဥ္ဖတ္ကုိေတာ့ ျမန္မာျပည္က ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား
သေဘာတူညီခ်က္အရ (နအဖ) ခ်ဥ္ဖတ္ Made in Myanmar ဆုိၿပီး မၾကာမွီ ျဖန္႔ခ်ီေတာ့မွာ
ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ..၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား.. &quot;
ျမန္မာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ &quot; အေတာ္ စားေကာင္းမွာပဲေဟ့ ..၊ ႀကိဳမွာထားၾက ၾကားလား .. &quot;
ေဟာ .. မိတ္ေဆြႀကီး တ႐ုတ္ တက္လာပါၿပီ..။ နာမည္ႀကီးလူရႊင္ေတာ္က ဒီလို ေျပာသြားပါတယ္ ခင္ဗ်ာ..။
&quot;၂၀၀၈-ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ အိုလံပစ္မွာ ျမန္မာေသနတ္ပစ္ အဖြဲ႕ကို ပယ္လိုက္ပါတယ္။ ညႇပ္ဖိနပ္စီး
ပစ္လို႔ပါခင္ဗ်ား...။ &quot;
ျမန္မာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္..။ ။ &quot; ဘယ္လို ပစ္ပစ္ေလ..၊ မွန္ဖို႔ အဓိက မဟုတ္လားကြဲ႕.. ခက္ပါေပ့ေတာ့..။
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&quot;
အခု အလွည့္က်တာကေတာ့ ...၊ အိႏၵိယပါခင္ဗ်ား...။
&quot;က်ေနာ္တို႔ လူမ်ဳိးေတြေနာ္.. စကားေျပာရင္ ေခါင္းေလး ခါ ခါ ၿပီးေတာ့ ေျပာတတ္တယ္ မွတ္တာ..၊
န-အ-ဖ လည္း ေျပာတာပါပဲ ခင္ဗ်ား..... ။
ျမန္မာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ။ ။ &quot;အဲ .. ဟုတ္သားပဲ..၊ ဘာေမးေမး.. ေခါင္းခါ ေျပာရမယ္လို႔ မွာလိုက္တာပဲ...
။&quot;
ဒီတခါေတာ့ ေရႊႏုိင္ငံ ျမန္မာအလွည့္ပါ ခင္ဗ်ား..၊
ဘာမွ နာမည္မရွိ၊ အာခပ္ေခ်ာင္ေခ်ာင္ ေျပာင္လွ်ာရွည္ဇာတ္က လွ်ာရွည္နဲ႔ ေျပာင္ရွည္ အလွည့္ေပါ့ခင္ဗ်ာ..၊
စင္ေပၚ မတက္ခင္ကတည္းက ျမန္မာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆုိသူကုိ ဖင္ဘူးေတာင္း ေထာင္ၿပီး ကန္ေတာ့လုိက္၊
ေတြ႕သမွ် အရာရွိ သံအမတ္ႀကီးေတြကုိ ကန္ေတာ့လုိက္၊ အာစီယံႏုိင္င ံေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ကန္ေတာ့လုိက္နဲ႔
ပရိသတ္ၾကီးကလဲ တအံ့တၾသေပါ့ဗ်ာ ...။
ျမန္မာလူမ်ဳိး တယ္ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕တာပဲ ၾကည့္စမ္းဘာညာေပါ့..၊ တြတ္တီးတြတ္တာ ေျပာေနၾကေလရဲ႕
..။ လူရႊင္ေတာ္ ႏွစ္ေယာက္ ကန္ေတာ့ၿပီးမွ စင္ေပၚကုိ လက္အုပ္ကေလး ခ်ီၿပီးတက္သြား..။ ဇာတ္စင္ကုိ
ကန္ေတာ့ ..၊ ေၾသာ္..ကန္ေတာ့နည္း အေတာ္ စုံသြားတယ္ဗ်ာ..၊ မုိက္က႐ိုဖုန္းကုိလည္း ကန္ေတာ့
လုိက္ေသးတယ္..၊ ၿပီးမွ..
&quot;အရမ္း.. အရမ္း.. ေလးစားရပါေသာ လူႀကီးမင္းမ်ား ခင္ဗ်ား..၊ က်ေနာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ
အရမ္း ယဥ္ေက်းပါတယ္..။ သူတို႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမွဳကို က်ေနာ္တို႔ လူထုတရပ္လံုးက အသိအမွတ္ျပဳ၊ ေက်းဇူး
တု႔ံျပန္ေသာအားျဖင့္ ဒီႏွစ္ စက္တင္ဘာ (၂၆) ရက္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေသြးလွဴရွင္မ်ားေန႔ အျဖစ္
သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ား... &quot;
ႏိုင္ငံတကာ သမတမ်ား အကုန္ ျပန္ၾကြသြားေလေတာ့သတည္း။
အဲဒီမွာ မင္းသားေလးက ပရိသတ္ႀကီးကုိ...
&quot; Hay everyone.. !, I want to sing a song ... yo !!... yo !!.. &quot;
သူက ဘိုမေတြနဲ႔ပဲ ပလူးေနက်ဆိုေတာ့ ဗမာသီခ်င္း မဆိုဘူးဗ်..။ ဘိုသီခ်င္းပဲ ဆိုတာေလ..၊
ဘယ္ကမွန္း မသိတဲ့ ဘိုမတစ္ေယာက္နဲ႔ ... ေဟာသလို တြဲဆိုပါေလေရာ .. ဗ်ာ..။
မင္းသားၿဖိဳးေတဇ ။ ။ &quot; Woohoo, yeehoo
Woohoo, yeehoo
Woohoo, yeehoo
Woohoo, yeehoo &quot;
ဧည့္သည္ေတာ္ဘိုမ ။ ။ &quot; If I could escape
I would, but first of all let me say
I must apologize for acting, stank and treating you this way
Cause I've been acting like sour milk all on the floor
It's your fault you didn't shut the refrigerator
Maybe that's the reason I've been acting so cold
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If I could escape (escape)
And re-create a place that's my own world(own world)
And I could be your favorite girl
Forever, perfectly together
And tell me boy, now wouldn't that be sweet?
(sweet escape)
If I could be sweet (be sweet)
I know I've been a real bad girl(bad girl)
I didn't mean for you to get hurt
What'so-ever, we can make it better
And tell me boy, Now wouldn't that be sweet?
Sweet escape &quot;
မင္းသားၿဖိဳးေတဇ ။ ။ &quot; Woohoo, yeehoo .... &quot; (ဆိုင္းဆရာေျပာင္ရွည္က မင္းသားေလးကို
အဲဒါပဲ ဆိုတတ္ေအာင္ .. သင္ေပးထားလားေတာ့ မသိ)
ဧည့္သည္ေတာ္ဘိုမ ။ ။ &quot;I wanna get away
မင္းသားၿဖိဳးေတဇ ။ ။ &quot; Woohoo, yeehoo ... &quot;
ဧည့္သည္ေတာ္ဘိုမ ။ ။ &quot; I wanna get away .... I wanna get away ... &quot;
Woohoo, yeehoo
I wanna get away
Woohoo, yeehoo
(I wanna get away, to our sweet escape)
ဧည့္သည္ေတာ္ဘိုမ ။ ။ &quot; I wanna get away
You melt me down
I'm at my lowest boiling point
Come help me out
I need to get me out of this joint
Come on, let's bounce
Counting on you to turn me around
Instead of clowning around let's look for some common ground
So baby, times get a little crazy
I've been getting a little lazy
Waiting for you to come save me
I can see that you're angry
By the way that you treat me
Hopefully you don't leave me
Want to take you with me
If I could escape (escape)
And re-create a place that's my own world(own world)
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And I could be your favorite girl
Forever, perfectly together
Tell me boy, now wouldn't that be sweet?
Sweet escape
If I could be sweet (be sweet)
I know I've been a real bad girl (bad girl)
I didn't mean for you to get hurt
What'so ever, we can make it better
Tell me boy, now wouldn't that be sweet?
Sweet escape .... &quot;
တခါတစ္ခါေတာ့ အေဖ မင္းသားႀကီး ကိုေတဇကလည္း တခ်က္တခ်က္ ၀င္ေဖါက္လိုက္ေသးသဗ်...။
မင္းသားႀကီးေတဇ ။ ။ &quot; Woohoo, yeehoo
Woohoo, yeehoo
Woohoo, yeehoo
If I could escape
Woohoo, yeehoo ... &quot;
ဧည့္သည္ေတာ္ဘိုမ ။ ။ &quot; If I could escape
Cause I've been acting like sour milk all on the floor
It's your fault you didn't shut the refrigerator
Maybe that's the reason I've been acting so cold
If I could escape (escape)
And re-create a place that's my own world(own world)
And I could be your favorite girl
Forever, perfectly together
Tell me boy, now wouldn't that be sweet?
If I could be sweet (be sweet)
I know I've been a real bad girl (bad girl)
I didn't mean for you to get hurt
What'so ever, we can make it better
Tell me boy, now wouldn't that be sweet?
Sweet escape .... &quot;
မင္းသားၿဖိဳးေတဇ ။ ။ &quot;Woohoo, yeehoo
Woohoo, yeehoo
Woohoo, yeehoo
Woohoo, yeehoo .... &quot;
အေဖ့ဟာမွန္းမသိ သားဟာမွန္းမသိေတာ့ပါဘူး ပရိသတ္ႀကီးရယ္..။ မင္းသမီးေတြနဲ႔ တြဲကေနလုိက္တာ
ဘာေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီလဲ မသိေတာ့ဘူးခင္ဗ်..။ ေအာက္ကဆင္သေရရွိ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားကလည္း
အားက်တယ္ထင္ပ..၊ ဖင္တရြရြေပါ့ဗ်ာ..။
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ပရိတ္သတ္မ်ား စိတ္၀င္စားရင္ေတာ့ သီခ်င္းအလိုက္ကေလး ဒီမွာ ရယူႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ။
ကိုေျပာင္ရွည္ ေရးသားတင္ဆက္သည္။
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