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(က)
Dear ရဲ
ဘုရားသခင္ ခင္ဗ်ားနဲ႔အတူ အၿမဲရွိေနၿပီး အခက္အခဲမ်ဳိးစံု၊ အႏၲရာယ္မ်ဳိးစံုမွ လြတ္ေျမာက္ရန္
ဆုေတာင္းလုိက္ပါတယ္။
ခ်စ္စြာေသာ ... ရဲေရ ခင္ဗ်ားေမးတဲ့ ဗိုက္နာတာ ေပ်ာက္ၿပီလား ဆိုတဲ့ကိစၥ ေပ်ာက္ၿပီ။ ဒါေပမဲ့
နဲနဲနာေသးတယ္၊ ေကာင္းေကာင္း မေပ်ာက္ေသး ဘူး။ ဒါေပမဲ့ မစိုးရိမ္ပါနဲ႔။
ခင္ဗ်ားအတြက္ အၿမဲဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ သမီးလည္း ေနေကာင္းပါတယ္။
ခ်စ္စြာေသာ ... ရဲေရ ခင္ဗ်ားကို ဘာအစားအေသာက္မွ မပို႔ႏိုင္ပါ။ ေငြမရွိေတာ့ပါ။ တက်ပ္ေတာင္
မရွိေတာ့ပါ။ ငါ့အတြက္လည္း ဝယ္စားစရာေငြ မရွိပါ။
ခင္ဗ်ားေတာထဲမွာ ေနရတာ ဘာမွစားစရာ မရွိမွန္း ငါသိပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေငြမရွိလို႔ ဘာမွမပို႔ႏုိင္ပါ။
ခ်စ္စြာေသာ ... ရဲေရ ၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားဆိုတာ ေငြ ဘယ္ရွိပါ့မလဲ။ ခင္ဗ်ား သေဘာေပါက္မွာပါေနာ္၊
ဒါပါပဲ...
(ခ)
၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ။
ထုိစဥ္က ... က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ နယ္စပ္႐ုံးကုိ 'ေနာင္လံု' တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ မဲ့ေကာ့မိုင္သို႔ပင္
မေျပာင္းေရႊ႔ရေသး။ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ကိုေတာ့ 'ထီးခဲဖလွယ္' မွာပင္ ထားသည္။ ထီးခဲဖလွယ္က နယ္စပ္မ်ဥ္း၏
ျမန္မာျပည္ အတြင္းပိုင္းဘက္အျခမ္းတြင္ ရွိသည္။ KNU ဌာနခ်ဳပ္သည္လည္း ထီးခဲဖလွယ္တြင္ပင္ ရွိသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာဘိုျမသည္ ထုိစဥ္က ထီးခဲဖလွယ္တြင္ပင္ အၿမဲလိုလိုေနသည္။ က်ေနာ္တို႔က
ပိေတာက္ျမိဳင္စခန္း ဟုလည္း ကိုယ္ဘာသာ ျမန္မာလို အမည္သစ္ ေပးထားၾကေသးသည္။ ဒီေနရာတြင္
နယ္စပ္မ်ဥ္းက သိသိသာသာ စီးမျခားထား။ မာနယ္ပေလာ ကဲ့သို႔မဟုတ္။ မာနယ္ပေလာကား
နယ္စပ္မ်ဥ္းအျဖစ္ ေသာင္းရင္းျမစ္က တားထားသည္။ ရန္သူ႔ထုိးစစ္မ်ား ဆင္းခြဲလာသည့္အခါ ထီးခဲဖလွယ္
သည္ မာနယ္ပေလာကဲ့သို႔ နယ္စပ္မ်ဥ္း 'အဟန္႔' မခုိင္ခန္႔သျဖင့္ ေနာက္ေက်ာမလံု။ သတိထားရသည္။
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ေအးအတူ၊ ပူအတူ၊ ငတ္အတူ၊ ပ်က္အတူ၊ ရွိအတူ၊ မရွိအတူ၊
ဘဝခ်င္းထပ္၍ ယံုၾကည္မႈကို ထုဆစ္ၾကမည္။ ၿပီးေနာက္ ... အမ်ဳိးသားေသြးစည္းမႈကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ
တည္ေဆာက္ၾကမည္။ ဤသို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ မာနယ္ပေလာ က်ၿပီးေနာက္ပိုင္း
လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမအတြင္း ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၾကသည့္အထဲ၌ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္
လည္း ပါခဲ့သည္။ ကနဲေလး၊ စခန္းသစ္၊ ထီးခဖလွယ္။ ၿပီးေနာက္ ...။
စခန္းသစ္တြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အလယ္ပိုင္းတုိင္းစခန္းႏွင့္ ဗဟိုစည္း႐ုံးေရးဌာန ရွိသည္။
ဗဟုိက်န္းမာေရးဌာနခြဲလည္း ရွိသည္။ 'ေနာင္လံု' ကားစခန္း သစ္ႏွင့္ထီးခဲဖလွယ္အၾကား အလယ္ဆံုမွတ္အျဖစ္
တည္ရွိေနသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ရြာငယ္ေလး ျဖစ္ေသာ္လည္း တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ ေရးစနစ္ ရွိသျဖင့္
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ျပင္ပသို႔လည္း အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေနာင္လံုသည္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ စီမံခန္႔ခြဲရာ
ယႏၱရားအစိတ္အပိုင္းတခု အျဖစ္ ထိုစဥ္က ရွိခဲ့သည္။
(ဂ)
က်ေနာ္ 'ေနာင္လုံ' ႐ုံးေပၚသို႔ေရာက္သည္ႏွင့္ အားလံုးက ဝုိင္း၍ေမးၾကသည္။ စခန္းသစ္အေျခအေန
ဘယ္လိုလဲ။ သူတို႔ သိခ်င္ေနၾကသည္။ စခန္းသစ္၏ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူတို႔
သတင္းမရေတာ့။ မေန႔ ေန႔လယ္မွစ၍ ဆက္သြယ္ေရးစက္ ဆက္သြယ္မႈအားလံုး ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့ၿပီ။
အင္အားႀကီးမားစြာႏွင့္ ထုိးဝင္လာေသာ ရန္သူ႔စစ္ဆင္ေရး၏ေအာက္၌ စခန္းသစ္သည္ မည္မွ်အထိ
ခုခံဟန္႔တားထား ႏိုင္မည္နည္း။ ၿပီးလွ်င္ ... စခန္းသစ္သည္ ပထဝီအေနအထားအရ ရန္သူ႔ထိုးစစ္ကုိ
ခံစစ္ေသျဖင့္ ခုခံဟန္႔တားထားႏုိင္ရန္ အေျခအေနကမေပး။ ဤသည္ကို သိၾကသည္။ သို႔ေသာ္
ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လြတ္ေျမာက္ေဒသအတြင္းသို႔ အာဏာရွင္တို႔ကို မဝင္ေရာက္ေစခ်င္
ၾက။ တားဆီး၍ ထားလိုၾကေသးသည္။
"မေန႔ညေနက စခန္းသစ္က်တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဆုတ္ေပးလိုက္တာပါ။ DKBA လည္းပါေတာ့ ရန္သူက
ဝင္လာရဲတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ေတာ့ ရန္သူက က်ေနာ္တို႔ စခန္းကုန္းအေနာက္က ေတာင္ေက်ာ္ေတြေပၚကို
ေရာက္ေနၿပီ ခ်က္ခ်င္းေတာ့ မဆင္းလာဘူး။ ၆ဝ မမနဲ႔ပဲ လွမ္းထုတယ္။ ေစ်းတန္းေတာ့ မီးေလာင္သြားတယ္"
အိမ္ေထာင္သည္ မိသားစုမ်ား၏ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္၍ တေယာက္က ဝင္ေမးသည္။
"အိမ္ေထာင္သည္ မိသားစုေတြကိုေတာ့ မေန႔မနက္ထဲက က်ေနာ္တုိ႔ ကေလာေထာကို ေရႊ႔ထားလိုက္တယ္။
ကေလာေထာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထဲ မွာ။ KNU ကေရာ၊ABSDF ကေရာ မိသားစုေတြ အားလံုးပဲ။ စခန္းသစ္နားက
ဒုကၡသည္စခန္းက လူေတြလည္း 'ကေလာေထာ' ရြာထဲကိုပဲ စုျပံဳၿပီး ေျပာင္းကုန္ၾကတယ္။ DKBA လည္း
ပါလာေတာ့ အဲဒီမွာလည္း လံုျခံဳေရးက စိတ္မခ်ရဘူး"
က်ေနာ့္စကား ဆံုးသြားေတာ့ ... သူတုိ႔အားလံုး ၿငိမ္၍ ေတြးေနၾကသည္။ စခန္းသစ္ က်ဆံုးစဥ္ကေရာ၊
ပါရီက်ဆံုးခန္းကဲ့သို႔ပင္လား။ သူတို႔ ... ေတြးေကာင္း ေတြးေနၾကလိမ့္မည္။ ခဏေန KNU က
ကားလာလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔ ထီးခဲဖလွယ္ သြားၾကမယ္။ ခင္ဗ်ားလည္း လုိက္ခဲ့ေပါ့ဗ်ာ။ ဥကၠ႒နဲ႔လည္း
ေတြ႔လိုက္ေပါ့။ မနက္ျဖန္က်မွပဲ ကေလာေထာကို ျပန္တာေပါ့ဟု တေယာက္က ေျပာသည္။
(ဃ)
က်ေနာ္တို႔ 'ေနာင္လံု' ႐ုံးမွထြက္ေတာ့ ညေန ၃ နာရီခန္႔ရွိၿပီ။ ေနအပူခ်ိန္က မက်ေသး။ ကား၏
ေနာက္ခန္းကိုယ္ထည္ အတြင္း၌ကား ငွက္ေပ်ာခိုင္ မ်ား အျပည့္တင္ထားသည္။ ငွက္ေပ်ာခိုင္မ်ားေပၚ၌ ထုိင္၍
လုိက္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္ပြဲျဖစ္ေနသည့္ေနရာသို႔ သြားမည့္ကားေပၚ၌ ငွက္ေပ်ာခိုင္မ်ားကို တင္လာသည့္အတြက္
စိတ္ထဲ၌ အံ့ၾသေနမိသည္။ ဘာလုပ္ဖို႔လဲဗ်။ ဒါေတြက ဟူ၍ ငွက္ေပ်ာခိုင္မ်ားကို လက္ညိႇးထိုးျပရင္း
ေဘးမွတေယာက္ကို ေမးၾကည့္သည္။ အေပၚက ဖုံးလာတာေတြေလဟု သူကျပန္ေျပာမွ က်ေနာ္
သေဘာေပါက္ေတာ့သည္။ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ရွိသည္ႏွင့္ ကတၱရာခင္းလမ္း က ဆံုးသြားေတာ့သည္။
ကတၱရာခင္းလမ္းအဆံုး၌ ကရင္ဒုကၡသည္ ရြာငယ္ေလးတရြာရွိသည္။ ဒုကၡသည္အိမ္မ်ားက ေျမနီလမ္းကို
ဝဲယာႏွစ္ဖက္ ၫွပ္၍ စီတန္းၿပီး ေဆာက္ထားၾကသည္။ အိမ္ေျခကမူ သိပ္မမ်ားလွ။ ၃-၄ဝ ခန္႔သာ ရွိမည္။
အခ်ဳိ႔အိမ္မ်ားတြင္ လူမရွိေတာ့။ နယ္စပ္တြင္စစ္ပူ သျဖင့္ ေျပာင္းေျပးသြားၾကၿပီ ထင္သည္။ အိမ္တန္းရွည္မ်ား
အဆံုးတြင္ေတာ့ ထုိင္းနယ္ျခားေစာင့္ တပ္စခန္းတခုကို ေတြ႔ရသည္။ တပ္အင္အား တိုးခ်ထားသည္ကို မေတြ႔ရ။
ယခင္အခါမ်ားကဲ့သို႔ပင္။
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ထုိင္းနယ္ျခားေစာင့္ တပ္စခန္းကို လြန္သည္ႏွင့္ ကားလမ္းသည္ အင္းေတာႀကီးမ်ားအတြင္းသို႔ ဖ်က္၍
ဝင္သြားေတာ့သည္။ အင္းပင္ႀကီးမ်ားက ေပ ၁ဝဝ၊ ၁၅ဝ အထိ ျမင့္ၾကမည္။ အခ်ဳိ႔အပင္မ်ားသည္
ေယာက္်ားႀကီးမ်ား လက္ျဖင့္တဖက္ ဖက္လွ်င္ပင္ မွီမည္မထင္။ ခုတ္လွဲၿပီးသား သစ္လံုး မ်ားလည္း ရွိသည္။
လမ္းက သစ္ထုတ္လုပ္ေရးလမ္း ျဖစ္သျဖင့္ ၾကမ္းသည္။ ခ်ဳိင့္မ်ားက နက္သည္။ ကားက 'ထီးခဲဖလွယ္'
အတြင္းပိုင္းအထိ ေမာင္း၍မရ။ စမ္းေခ်ာင္းတခု၏ ေဘးတြင္ပင္ ရပ္လုိက္ရသည္။ က်ေနာ္တို႔ ကားေပၚမွဆင္းၿပီး
စမ္းေခ်ာင္းကို ျဖတ္၍ကူးၾကသည္။ ေႏြဦးရာသီ ျဖစ္၍ ေရကသိပ္မနက္၊ ဒူးဆစ္ခန္႔သာ ရွိသည္။
ဝါးရြက္ေျခာက္မ်ားက ေခ်ာင္းငယ္အတြင္း ေမ်ာ၍ေနသည္။ စမ္းေခ်ာင္း၏ တဖက္တြင္မူ ဝါး႐ုံ အုပ္အုပ္မ်ားႏွင့္
ပိေတာက္ပင္ႀကီးမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ အင္ပင္မ်ားကိုမူ မေတြ႔ရေတာ့။
ပိေတာက္ပင္ႀကီးတပင္ေဘး၌ KNU မွ ရဲေဘာ္ေလးႏွစ္ေယာက္ ကင္းေစာင့္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
နယ္စပ္မ်ဥ္းက သိသိသာသာ စီးျခားထား ျခင္းမရွိသျဖင့္ ေနာက္ေက်ာဘက္တြင္လည္း ကင္းခ်ထားေလဟန္
တူသည္။ ရင္ခြဲဘားတုိက္ႀကီး ႏွစ္ခုအနားသို႔ ေရာက္လာသည္။ ဘားတုိက္ အတြင္း၌ကား မည္သူမွ်မရွိ။
တိတ္ဆိတ္၍ေနသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္လခန္႔ကပင္ ဤေနရာ၌ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏
ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ၾကေသးသည္။ ဤေနရာ၌ပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လည္ပင္းေၾကာႀကီးမ်ား
ေထာင္ေအာင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဤေနရာ၌ပင္ လက္သီး လက္ေမာင္းတန္း၍ ျငင္းခုန္ခဲ့ၾကသည္။
ဤေနရာ၌ပင္ က်ေနာ္တို႔ သစၥာအဓိ႒ာန္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ယခုေတာ့ ... ဤေနရာ၏ ဆိတ္ၿငိမ္မႈက
သားေကာင္ကုိ ေခ်ာင္းေျမာင္းေနသည့္ က်ားရဲတေကာင္၏ ၿငိမ္သက္မႈမ်ဳိး ျဖစ္၍ေနေလၿပီ။
က်ေနာ္တို႔ ဌာနခ်ဳပ္က ျဖတ္ကူးခဲ့ေသာ စမ္းေခ်ာင္း၏ အၫွာဘက္တြင္ ရွိသည္။ အေဆာက္အဦးမ်ားက
အားလံုး ေဆာက္၍မၿပီးေသး။ အစည္း အေဝးခန္းမႏွင့္ တြဲ၍ထားသည့္ ဥကၠ႒ ႐ုံးခန္း၊ စားရိပ္သာႏွင့္
လူေနဘားတုိက္ တလံုးသာ ေဆာက္ရေသးသည္။ ေဆးခန္းႏွင့္ သင္တန္းခန္းမ ေဆာက္ရန္အတြက္
ပံုထားသည့္ သစ္ပံုမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ ရန္သူ႔ထိုးစစ္ဆင္လာသျဖင့္ မေဆာက္ဘဲ ရပ္ထားဟန္ရွိသည္။
အေဆာက္အဦ ၃ ခု စလံုး က စမ္းေခ်ာင္းငယ္၏ ေဘးတြင္ပင္ ကပ္၍ေမးတင္ၿပီး ေဆာက္ထားၾကသည္။
စားရိပ္သာ၏ ေဘးေျမကြက္လပ္ရွိ စိုက္ခင္းမွ ခရမ္းတို႔က သီး၍ပင္ေနၿပီ။ အရြက္စား မုန္လာပြင့္အဝါႏွင့္
ကိုက္လန္ရြက္တို႔မွာလည္း သန္လွသည္။
က်ေနာ့္ကိုျမင္ေတာ့ ဥကၠ႒က စခန္းသစ္အေျခအေန ဘယ္လိုလဲဟု ဆီး၍ေမးသည္။ က်ေနာ္က
ေနာင္လံု႐ုံးမွာ ေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း ဥကၠ႒ကို ျပန္၍ရွင္းျပရသည္။ ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးရွိ ရဲေဘာ္မ်ား က်ေနာ္တုိ႔အနားသို႔
စုျပံဳေရာက္လာၾကသည္။ သူတုိ႔လည္း စခန္းသစ္အေျခအေနကို သိခ်င္ေန ၾကသည္။ အခ်ဳိ႔ရဲေဘာ္မ်ား၏
မိသားစုမ်ားက စခန္းသစ္တြင္ ရွိေနၾကသည္။ မိသားစုအတြက္ စုိးရိမ္ၾကေပလိမ့္မည္။ သူတုိ႔ထဲ၌
ရဲေဘာ္တေယာက္ ကုိ ရွာၾကည့္သည္။ မေတြ႔။ ေမးၾကည့္သည့္အခါ ကင္းသြားေစာင့္ေနသည္ဟု ေျပာသည္။
သူ႔ကုိ သူ႔ဇနီးေပးလုိက္ေသာ စာေပးရန္ရွိသည္။ ေနလံုး ႀကီးက ထီးခဲဖလွယ္၏ အေနာက္ဘက္ရွိ
ခုႏွစ္ေထြေတာင္တန္းႀကီးႏွင့္ ကြယ္သြားေလၿပီ။ ေလအေသာ့တြင္ ဝါးရြက္မ်ားက ဖ်တ္ဖ်တ္လူးေနၾက သည္။
မေမွာင္ခင္ ထမင္းစားလုိက္ၾကရင္ ေကာင္းမယ္ဟု ဥကၠ႒က သတိေပး၍ က်ေနာ္တို႔ အားလံုး
စားရိပ္သာဆီသို႔ ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထမင္းစားရင္း ဥကၠ႒က ထီးခဲဖလွယ္၏ အေျခအေနကို ေျပာျပေနသည္။
ထီးခဲဖလွယ္၏ အေရွ႔ေျမာက္ဘက္ ဥယ်ာဥ္ၿခံတြင္ ရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းတေၾကာင္း ေရာက္ေနသည္မွာ ၃ ရက္ခန္႔
ရွိၿပီ။ ဥယ်ာဥ္ၿခံက ထီးခဲဖလွယ္ႏွင့္ ကိုက္ ၃ဝဝဝ ခန္႔သာ ေဝးမည္ဟုထင္သည္။ ရန္သူသည္ ၃ ရက္လံုးလံုး
ၿငိမ္ေန သည္။ လႈပ္ရွားမႈ မရွိ။ စခန္းသစ္ဘက္မွ ဆင္းလာမည့္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ေစာင့္ေနသည္လားဟု
ခန္႔မွန္းရသည္။ စခန္းသစ္က်သြားၿပီဆိုေတာ့ စခန္းသစ္ဘက္မွ ရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းမ်ား ထီးခဲဖလွယ္ဘက္သို႔
ထုိးလာႏုိင္သည္။ ဒီေန႔ည ဒါမွမဟုတ္ မနက္ျဖန္။ ခရမ္းသီးျပဳတ္တို႔စရာက လတ္ဆတ္၍လားမသိ ခ်ဳိေနသည္။
'ကင္း' ခ်ိန္းၿပီး ျပန္လာသည့္ ရဲေဘာ္ေလးက က်ေနာ့္နားတြင္ ဝင္ထုိင္ၿပီး က်ေနာ့္အတြက္ စာပါတယ္ဆိုဟု
ေမးသည္။၊ က်ေနာ္ထုတ္ေပးလိုက္သည့္ စာကို ေဖာက္ၾကည့္ၿပီး ကရင္လိုေရးထားတယ္ဟု သူ႔ဘာသာ
ေရရြတ္လုိက္သည္။ သူကားကရင္စာ မဖတ္တတ္။ သူ႔ဇနီးသည္က ကရင္လို ေရးလိုက္သည္။
က်ေနာ္တို႔အားလံုး သူ႔စာအေပၚ စိတ္ဝင္စားသြားၾကသည္။ သူကား အနားတြင္ရွိေသာ ကရင္ရဲေဘာ္ေလး
တဦးကုိ ေခၚ၍ စာဖတ္ခိုင္းေနသည္။ ကရင္ရဲေဘာ္ေလး ဖတ္ျပေနသည့္ စာကို က်ေနာ္တုိ႔အားလံုး အလိုလုိ
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နားစြင့္ေနမိၾက သည္။
Dear ရဲ
'-----------------'
'------------------'
'ခင္ဗ်ား ေတာထဲမွာ ေနတာ ဘာမွ စားစရာမရွိမွန္း ငါသိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေငြမရွိလို႔ ဘာမွ မပို႔ႏုိင္ပါ'
'ခ်စ္စြာေသာ ရဲ ေရ ... ေတာ္လွန္ေရးသမားဆိုတာ ေငြဘယ္ရွိမလဲ ။ ခင္ဗ်ားသေဘာေပါက္မွာပါေနာ္ ...'
စာကား ဆံုးသြားၿပီ။ ကာယကံရွင္ ရဲေဘာ္၏ရင္တြင္မူ မည္သို႔ျဖစ္မည္မသိ။ က်ေနာ္႔ရင္ထဲတြင္မူ
လႈပ္ရွား၍ေနသည္။ ၾကည္ႏူးသည္လား။ ေက်နပ္ မိသည္လား။ မခြဲျခားတတ္။

4/4

