Alexander Pulte:

Livingstons Legal podcasts ကေန ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒီေနန႔မွေတွာ့ ကို႔ၸဏီရဲ႕
တည္ေထွာ္္သူည္္ း္ဖစ္၊ ႔န္ေန္းဂာ္္ဒါဒိုက္တွူည္္ း္တဲာ့ Mark Livingston က
ထပ္႔ံူွေရွက္တာ္ဆက္ပါတယ္။ ႀကိဳဆိုပါတယ္ဖစ္၊ Mark ေရ။

Mark Livingston:

ေကဂ္းသ္တာ္ပါတယ္ဖစ္၊ Alexander ။

Alexander Pulte:

Mark ေရဖစ္၊ ဒီေနနေတွာ့ ႔န္႔ွမာ
ို ာ
္ ရ
ံ ဲ႕ အေထြေထြရာ္္မမီ္ ႔ိဳပ္မမံ႔နယ္ပယ္နနဲ ပတ္္က္ူနို
နည္္နည္္ ေ႔္ ႔န္္မဂာ္ပါတယ္။

ူွေရွက္ရာ္္မမီ္ ႔ိဳပ္မမံ္သေတြနနဲ

ပတ္္က္ူိုန

ဘယ္ူထ
ို ာ္ ႔ာ္ယသဆပါ္ူဲဖစ္၊

္သတိုနကိုေကွ

ဘယ္ူအ
ို ႀကံဉွဏ္ေတြ႔ဂွ္ ေပ္မဂာ္ပါ္ူဲ။
Mark Livingston:

ဟိုတ္ကဲာ့ဖစ္၊ ူက္ရမအေ မအေနကို ၾကည္ာ့႔ယ္ဆိုရာ္ အမိုအမဂန္ဟွ
ရာ္္မမီ္ ႔ိဳပ္မမံ႔ ပိဳူိုပ္ ိုန

အေကွာ္္ဆံို္အမဂန္အမါ္႔ယပါပဲ။

ူြန္မဲာ့တဲာ့မမး္အနည္္ာယ္႔မွ
တို္တက္႔႔ရမမဲာ့ပါဘသ္။

႔န္႔ွမိုာ္ာံ႔မွ

ကၽြန္ေတွ္တိုန ေ႔မဂွ္ူာ္ာ့ထွ္္ေူွက္

မန္န႔မန္္ေ မအွ္ ာ္ာ့

၂၀၁၂

ဒီ႔ိုကေရးီအ္ြာ္ကသ္ေ ပွာ္္ေရ္ကွူအကပီ္႔မွ

မိုမမး္ကေန

၂၀၁၄

တး္မဏေူွက္

မိုမမး္

တး္ဟိုန္ထို္

ြံ႕က ိဳ္တို္တက္႔ရမမဲာ့ေပ႔ယ္ာ့ ၂၀၁၅ ေရြ္ေကွက္ပြဲ႔တိုာ္႔ီ ပန္ူည္ေမမ္ေကြ္္ြွ္တွ
အဲဒီအမဂန္က

းူနို

အမိုအမဂန္အထ

ူက္ရမအန္အူ္ဒီအးို္ရူက္ထက္႔မွ

ကၽြန္ေတွ္တိုန ေ႔မဂွ္ူာ္ာ့ထွ္တဲာ့အေ မအေနကို ပန္႔ေရွက္ေ္္ပါဘသ္။
Mark Livingston:

ဒီူို း္ရတဲာ့အေၾကွာ္္ရာ္္

အ႔ဂိဳ္႔ဂိဳ္ရမေပ႔ယ္ာ့

ကၽြန္ေတွာ့အထာ္ေတွာ့ ေ ပွရရာ္

ူက္ရမအးို္ရဟွ အမို႔မ ပထ႔ဆံို္အႀက႔္ အွဏွရတွ း္ူနို အေတြ႕အႀကံိဳက
္ပ္႔ရမေ္္ဘသ္ဖစ္၊
မမး္ရမည္ူ႔ဂွ္

ဝန္ႀကီ္အ္း္ေတြကူည္္
ရပ္တည္ေနမဲတ
ာ့ ဲာ့

ဝန္ႀကီ္ေတြကိုယ္တာ
ို ္ကူည္္

အဒို္းြဲေနတဲာ့ ပည္္သနဝန္ထ႔္္ေတြနဲန

ဝန္ႀကီ္ဌွနေတြနနဲ

္ပ္အ္ွ္႔ကဂေ္္ဘသ္ဖစ္၊

အေတြ႕အႀကံိဳ္ပ္႔ရမေ္္ဘဲ

႔႔တနရ
ို ဲ႕

ဝန္ႀကီ္ဌွနအေၾကွာ္္အ ပာ္

အးို္ရရဲ႕

ူိုပ္ေဆွာ္ပိုေ
ံ တြကို ေူာ့ူွေနဆဲပဲ း္တယ္။

ဒါာ့အ ပာ္

တ မွ္ေ္ွ ေမမွာ္ာ့ေမမ္ေးတဲာ့အမဂက္ေတြ

ရမေပ႔ယ္ာ့

အဲဒီအေၾကွာ္္ကိုေတွာ့ ေနွက္႔မ ေ ပွၾကတွေပါာ့။
Mark Livingston:

ူိုပ္ေဆွာ္႔ေတြက

ကၽြန္ေတွ္တိုန ေ႔မဂွ္ူာ္ာ့ထွ္တဲအ
ာ့ တိုာ္္

႔ဟိုတ္ေပ႔ယ္ာ့

႔ဂွ္႔ၾကွမာ္ ၂၀၁၉ မိုမး
မ ္ းန္နဝါရီက းူိုန အးို္ရက ဒါကို ္တထွ္႔ပံိုရကပီ္
ူက္ရမ႔မွ
ူိုပ္ကိုာ္ူွတယ္။

ရာ္္မမီ္ ႔ိဳပ္မမံ႔ေ ္ကြက္အေပႈေဈးကြက္အေပၚ

အွ္္ြန္မြန္းိုက္

ေ ္ကြက္ ြံ႕က ိဳ္တို္တက္ေရ္ကို

ဦ္းွ္ေပ္ူိုပ္ကိုာ္ူွတွဟွ ေကွာ္္တဲာ့အမဂက္ပါပဲ။

ဒီူိုူိုပ္ကိုာ္ရွ႔မွ

မာ
ို ာ
္ ေ
ံ တွ္အတာ
ို ပ
္ ာ္မအ
ံ ပါအဝာ္ မိုာာ
္ ံာ့အႀကီ္အကဲေတြပါ ပါဝာ္ူွကပီ္ ႔န္႔ွမိုာ္ာံရ႕ဲ
ရာ္္မမီ္ ႔ိဳပ္မမံ႔ကႇဳပ္ႏွံမႈက႑

ြံ႕က ိဳ္တို္တက္ ိုနအတြက္

အရာ္ကထက္

အမ႔္္အနွ္တက္ေရွက္႔ေတြဖစ္၊ ပည္ပမရီ္ထြက္မြွ မာ္္ေတြကို
ပို႔ို ပိဳူိုပ္ူွပါတယ္။
Mark Livingston:

ဒါာ့အ ပာ္

ြဲ႕းည္္ပံိုဆိုာ္ရွအေ ပွာ္္အူဲေတြူည္္

ရမူွကပီ္

အဓက ပိဳ ပာ္ေ ပွာ္္ူဲ႔ေတြ ပိဳူိုပ္႔ယ္ာ့ဝန္ႀကီ္႔ဂိဳ္ေတြ - ဥပ႔ွ ဦ္ေ္ွာ္္ထြန္္ူို
ူသ႔ဂိဳ္ေပါာ့

ကႇဳပ္ႏွံမႈက႑အ္း္႔မွ

ပါဝာ္ေဆွာ္ရက
ြ ္ေးကပီ္ေတွာ့

ရာ္္မီမ္ ႔ိဳပ္မမံ႔ဆိုာ္ရွ
ဥကၠ႒ူည္္

ဝန္ႀကီ္အ ပာ္

း္ပါတယ္

္သဟွ

ပြာ္ာ့ပာ
ြ ္ူာ္္ူာ္္ေ ပွရရာ္ေတွာ့

ထိုတ္ေပ္မိုာ္ ိုန

ဒါဟွူည္္ ေကွာ္္ပါတယ္။

အမိုေတွာ့

႔န္႔ွာ့ရာ္္မမီ္ ႔ိဳပ္မမံ႔ေကွ္႔ရမာ္ရဲ႕

-

မြာ္ာ့ ပိဳ႔န္နေတြ ႔န္ ႔န္ဆန္ဆန္

-

္သနကို

္သက

တွဝန္ေပ္ထွ္ပါတယ္။

ဒါကို

အ႔မန္တကယ္

အေကွာ္အထည္ေ ွ္ေဆွာ္ရက
ြ ္႔ယ္ာ့္သ႔ဂိဳ္ပါပဲ။
ူွ႔ယ္ာ့မမး္ကဂရာ္ ေရြ္ေကွက္ပြဲကဂာ္္ပူ႔္ာ့႔ယ္ဖစ္၊

က႔႓ွေပႈေဈးကြက္အေပၚက

ဘယ္မိုာ္႔မွ႔ဆို ေရြ္ေကွက္ပက
ြဲ ဂာ္္ပတဲာ့အမါ ႔တည္ကာ႔္႔ေတြ ႀကံိဳရတတ္ပါတယ္။
ဒီေတွာ့

အေ မအေန

အနည္္ာယ္ေမမ္ေကြ္္ြွ္႔မွကိုေတွာ့

ႀကိဳတာ္ေ႔မဂွ္ူာ္ာ့ထွ္ရပါူ႔္ာ့႔ယ္။

အမိုဆို

္က္ဆိုာ္ရွအးို္ရဌွနက္သေတြက

မာ
ို ႔
္ ွတဲာ့

ဝန္ႀကီ္ဌွနေတြနနဲ
အဆို ပိဳူလွေတြကို

ူက္မံေနကပီ း္ူနို ဒီမမး္ ၂၀၁၉ မိုမး
မ န
္ ဲန အနည္္ဆံို္ ၂၀၂၀ အေးွပိုာ္္ကွူဟွ
မမး္ေပါာ္္႔ဂွ္းြွအတြာ္္ ႔န္႔ွအးို္ရထံ

အဆို ပိဳူလွေတြနနဲ

ူိုပ္ပိုာ္မာ
ြ ္ာ့ေတြ

တာ္ ပေူမဂွက္ထွ္ နို အေကွာ္္ဆံို္အမဂန္ပဲ း္ပါတယ္။
Mark Livingston:

ဒီေတွာ့

မာ္ ဂွ္႔မွ

ူွ႔ယ္ာ့မမး္နနဲ ေရြ္ေကွက္ပြဲကွူအတြာ္္နဲန

အးို္ရ္း္ူက္ထက္႔မွပါ

းီ႔ံကန္္ေတြ

ဒီမမး္႔မွ

အ ႔ာ္ရမတယ္ဆိုရာ္ေတွာ့

မြာ္ာ့ ပိဳ႔န္နရယသ ိုန

အေကွာ္အထည္ေ ွ္ ေဆွာ္ရက
ြ ္ နို
အမိုပဲ

႔န္႔ွအးို္ရနဲန

ဆက္္ယ
ြ ္ေဆွာ္ရက
ြ ္ နို တိုက္တြန္္ူိုပါတယ္။
Alexander Pulte:

းတ္ဝာ္းွ္းရွပါပဲ။
ူသ႔ေရ္နဲန

ူြန္မဲာ့တဲာ့မမး္အနည္္ာယ္က

ူသနအမြာာ့အ
္ ေရ္ ပ

နွေတြက

္္္ွ္ွ

မာ
ို ္ာံအတြာ္္႔မွ

း္ပွြ ္ေနတဲာ့

ရာ္္မမီ္ ႔ိဳပ္မမံ႔အမါ္႔ယအေပႈေဈးကြက္အေပၚ
အကဂိဳ္္က္ေရွက္႔ရမမဲာ့ကပီ္

မာ
ို ာ
္ တ
ံ ကွအ္ာ
ို ္္ အဝာ
ို ္္ ကူည္္ ႔န္႔ွမိုာ္ာံနနဲ
တိုံနဆိုာ္္႔ေတြူည္္

ရမေနမဲာ့ပါတယ္။

ဒီ ပ

ဆက္္ြယ္ေဆွာ္ရက
ြ ္ နို
နွေတြနနဲ

ရာ္္မမီ္ ႔ိဳပ္မမံ႔ေတြနဲန

ဘယ္ူိုပတ္္က္ေနတယ္ူနို ယသဆပါ္ူဲ။
Mark Livingston:

ဟိုတ္ကဲာ့ဖစ္၊

ရာ္္မမီ္ ႔ိဳပ္မမံ္သေတြ ႔န္႔ွမိုာ္ာံ႔ွမ

ကၽြန္ေတွ္နွ္ူည္ေပ္မိုာ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတွ္အမိုေ ပွေနတဲာ့

ရာ္္မမီ္ ႔ိဳပ္မမံ႔

အဲဒီ း္ပဂက္မဲာ့တဲာ့

႔ူိုပ္မဂာ္တွ

း္ရပ္ေတြဟွ

-

း္ရပ္ေတြဆိုတွ ရန္မိုာ္ ပည္နယ္က အေရ္အမာ္္ေတြဖစ္၊

ဒိုဟာ္းဂွနဲန ရမိုာ္ ပည္နယ္အေနွက္ပိုာ္္ကို တရွ္႔ဝာ္ ဝာ္ေရွက္ူွတဲာ့ ္သေတြနဲန

အးို္ရတဲာ့

တံိုန ပန္႔ေတြဖစ္၊

္တာ္္ူြတ္ူပ္မာ
ြ ာ့မ
္ ဂိဳပ္မဂယ္႔နဲန

ဒိုက္တွ္တာ္္ေထွက္မမး္ေယွက္ကို ပး္ဒဏ္ေပ္ မာ္္းတဲာ့
ူသ႕အမြာာ့အ
္ ေရ္ ပ

နွေတြ

-

ဒီ း္ရပ္ေတြဟွ

ူသ႔ေရ္နဲန

ဒီမိုာ္ာံရဲ႕

းီ္ပြွ္ေရ္နဲန

ရာ္္မမီ္ ႔ိဳပ္မမံ႔ေတြအေပႈေဈးကြက္အေပၚ ႀကီ္႔ွ္တဲာ့ အကဂိဳ္္က္ေရွက္႔ေတြ ရမေနပါတယ္။
Mark Livingston:

ေးွေးွက ကၽြန္ေတွ္ေ ပွမဲာ့တဲာ့ ဝန္ႀကီ္အ္း္ ဦ္ေ္ွာ္္ထြန္္နဲန အ မွ္္သေတြဟွ
ကၽြန္ေတွ္ကိုယ္တိုာ္ အွ္ေပ္ေထွက္မံူိုတဲာ့ နည္္ူ႔္္နဲန ဒါကို းတာ္ေ ရမာ္ေနပါကပီ။
ဒီကးၥရပ္ေတြ႔မွ

အေ ပွာ္္အူဲ ႔ာ္မိုာ္ ိုန

နည္္ူ႔္္ကေတွာ့ ႔န္႔ွမိုာ္ာံကို ပန္ူည္ပတ္ဆနတ
ို ွ

ဒါ႔မ႔ဟိုတ္

းီ္ပြွ္ေရ္က ေနွက္ဆိုတ္တွဟွ

႔န္႔ွမိုာ္ာံရ႕ဲ
ဒီကးၥရပ္ေတြ႔မွ

အေ ပွာ္္အူဲကို ေတြ႕ ႔ာ္မိုာ္႔ယ္ာ့ နည္္ူ႔္္ေတွာ့ ႔ဟိုတ္ပါဘသ္။ ဒီ႔မွ ႔ၾကွမာ္က
း္ပဂက္မဲာ့တဲာ့ ကးၥရပ္ေတြနနဲ ပတ္္က္ကပီ္ ေကဂနပ္႔႔ရမဘသ္ဆိုရာ္ေတွာ့ ႔န္႔ွမိုာ္ာံရ႕ဲ
ူက္ရမအေ မအေနဟွ

မမး္ေပါာ္္ ၄၀ ၾကွ

ပး္ပယ္မံထွ္ရတွ

အထသ္္ ာ္ာ့

းီ္ပြွ္ေရ္ပတ္ဆိုနမံထွ္ရတွကေန အမို႔မ ူြတ္ေ ႔ွက္ူွဒံိုပဲ ရမေ္္တွကိုေတွာ့
္ထွ္ရပါ႔ယ္။

ဒီေတွာ့ ႔န္႔ွမာ
ို ာ
္ း
ံ ္ီ ပြွ္ေရ္ကေန ေနွက္ဆိုတတ
္ ွ

ပန္ူည္ပး္ပယ္ထွ္႔မွ႔ဂိဳ္ဟွ

-

ဘွကို႔မ

ေ ပွာ္္ူဲေပ္႔မွ

-

႔ဟိုတ္ဘသ္ူနပ
ို ဲ

ထာ္ပါတယ္။ ဒီူို ပး္ပယ္မူ
ဲာ့ နပ
ို ဲ ဒီအေ မအေန႔ဂိဳ္ကို ဆိုက္ေရွက္မတ
ဲာ့ ွပါပဲ။
Mark Livingston:

႔န္႔ွမိုာ္ာံ႔မွ

အ ပိဳ္ေဘွေဆွာ္တဲာ့ ေ ပွာ္္ူဲ႔႔ဂိဳ္ ေပႈေဈးကြက္အေပၚေပါက္ေးမဂာ္ရာ္

ူိုပ္ာန္္ေဆွာ္ရက
ြ ပ
္ ါ။ ရာ္္မမီ္ ႔ိဳပ္မမံ႔ ပိုူိုပ္ပါ။ ူသ႔ေရ္ ပ
ူသ႔ေရ္ ပ

နွေတြရ႕ဲ

ဆက္းပ္ေနပါတယ္။
တာ္္႔ွ႔ေတြ

ထံို္းံအတိုာ္္ပဲ
ူသေန႔ဘဝ

း္ေတွာ့တွပဲ။

ကၽြန္ေတွ္ေ မဲာ့္ူိုပဲ
ရူဒ္အ း္

ူးွဝာ္ောြ

ူြန္မဲာ့တဲာ့

းီ္ပြွ္ေရ္နဲန

နည္္ူွကပီဆိုရာ္

းီ္ပြွ္ေရ္ ြံ႕က ိဳ္တို္တက္႔ကို ေူမဂွာ့မဂရာ္

ပို႔ိုဆို္ရြွ္ူွ႔မွ း္ကပီ္

႔န္႔ွအးို္ရဟွ

အွ္္ြန္မြန္းိုက္

္သတိုနေနွက္ကြယ္႔မွ

န႔္ာ့ကဂကပီ္

ဒီေတွာ့

ဒီူသ႔ေရ္တာ္္႔ွ႔ေတြဟွ

-

နွအ႔ဂွ္းိုဟွ -

ပထ႔ေ႔္မြန္္႔မွ

႔ဂွ္႔ၾကွ႔ီမမး္ေတြ႔မွ ေမမ္ေကြ္မဲာ့ မာ္္ရဲ႕
ကဂန္မိုာ္ာံေတြနနဲ

အဆက္အ္ြယ္ရေအွာ္

ႀကိဳ္ပ႔္္ေဆွာ္ရက
ြ ္ေနပါတယ္။

ရာ္္မမီ္ ႔ိုပ္မမံ႔

ကာ္္႔ဲာ့ မာ္္ကို ႔န္႔ွမိုာ္ာံဟွ မံးွ္ေနရပါတယ္။ ႔န္႔ွမာ
ို ာ
္ ႔
ံ ွမ အကဂိဳ္မံးွ္မြာ္ာ့ရမကပီ္
ဝာ္ေရွက္ေ ပွဆိုမြာာ့ဖစ္၊္ ူလ႔္္႔ို္မြာ္ာ့ ရမဂာ္တယ္ဆိုရာ္ေတွာ့ ရာ္္မမီ္ ႔ိဳပ္မမံမာ့႔
ဲ ယ္ဆိုရာ္
က႔႓ွာ့တ မွ္ေနရွေတြူိုပဲ ဒီ႔မွူည္္ အးို္ရဟွ ရာ္္မမီ္ ႔ိဳပ္မမံ္သေတြ ေ ပွဆိုတွကို
နွ္ေထွာ္ပါတယ္။
Mark Livingston:

ဒီေတွာ့

ူိုပ္ာန္္ ေဆွာ္ရက
ြ ္ မာ္္

႔န္႔ွမိုာ္ာံ႔မွ ႔န္႔ွမိုာ္ာ႔
ံ ွမ
ူသ႔ေရ္ ပ

-

ဩးွရမေးမိုာ္ကပီ္

ရာ္္မမီ္ ႔ိဳပ္မမံ မာ္္ဟွ

-

းီပွြ ္ေရ္ ြံ႕က ိဳ္တို္တက္႔က္ွ

နွအ႔ဂွ္အ ပွ္ကို ေ ရမာ္္ေပ္မိုာ္႔မွ း္တယ္။

းီပွြ ္ေရ္ ြံ႕က ိဳ္တို္တက္႔႔ရမူနို အက႔ဲ အ႔ဂွ္ဆံို္ဒိုကုေရွက္ရတဲာ့္သေတြကေတွာ့ ဒီ႔မွ

ူသ႔ဂွ္းို း္တဲာ့ ေကဂ္ူက္ေဒ္ေတြ႔မွ ေနထိုာ္ၾကတဲ္
ာ့ ေ
သ တြပဲ

း္ကပီ္

ဆက္ူက္ဒိုကုေရွက္ေနၾကရဦ္႔မွပါ။
အဓကူ႔္္ပ႔္္ဆက္္ြယ္ေရ္အေဆွက္အအံိုေတြနနဲ

အ မွ္ရာ္္မမီ္ ႔ိဳပ္မမံ႔ေတြကို

႔ူိုပ္ၾကူနို

အဆာ္ာ့႔ ႔ာ္ာ့မိုာ္တဲာ့အတြက္

ူယ္ယွးိုက္ပဂိဳ္႔းတွေတြကို

အ္က္ေ႔ြ္ဝ႔္္ေကဂွာ္္နဲန

ူသေန႔ဘဝ

႔ ႔ာ္ာ့႔ွ္တွ

ရာ္္မမီ္ ႔ိဳပ္မမံ္သေတြ ေနွက္ဆိုတ္္ွြ ္႔ယ္ဆို

ဒီူသေတြပါပဲ။

ဒီေတွာ့

အဓကနး္နွ႔ယ္ာ့္သေတြကေတွာ့

ဒီမိုာ္ာံရဲ႕ မဂိဳ႕ာဲာ့္သေတြ း္ကပီ္ေတွာ့ ္သတိုန ဒီူို း္ ိုန ႔ထိုကပ
္ ါဘသ္။
Alexander Pulte:

ေထွက္ ပ္ြွ္တဲာ့အမဂက္ေတြက တကယ္ေကွာ္္ပါတယ္။ ေကဂ္းသ္တာ္ပါတယ္။

Mark Livingston:

ေ႔္ ႔န္တဲာ့အတြက္ ေကဂ္းသ္တာ္ပါတယ္။ ေနွက္ဆို္ံ ပတ္ေ ပွမဂာ္တွကေတွာ့
အမိုူို

ေ႔္မြန္္ေတြ ေ ၾကွ္မြာ္ာ့ရတွ

တး္မိုမိုူိုပ္ေပ္မိုာ္တွ း္ူိုန

ကၽြန္ေတွ္ဝ႔္္္ွပါတယ္။ ႔န္႔ွာ့အးို္ရ္ွ႔က
အကဂိဳ္္က္ဆိုာ္္သေတြဖစ္၊ အထသ္္ ာ္ာ့ ႔ၾကွမာ္က

မာ
ို ာ
္ ံ မွ္က
႔န္႔ွမိုာ္ာံကို ေရွက္ူွတဲာ့

မာ
ို ာ
္ ံ မွ္ကိုန္
္ ည္႔ဂွ္အ္ာ္္နဲန ႔န္႔ွမိုာ္ာံကို က႔္္ူမ႔္္႔ ပိဳူိုပ္ူွတဲာ့ အမဂိဳ႕ေ္ွ
အေနွက္မိုာ္ာအ
ံ းို္ရ႔ဂွ္ကပါ ဒီ ပ
ဝ႔္္ေ ႔ွက္႔ပါတယ္။
ြံ႕က ိဳ္တို္တက္႔က္ွ

နွကို အေူ္ထွ္ေ ရမာ္္ူွူနို အထသ္ပဲ

ူိုပ္ာန္္ေဆွာ္ရက
ြ ္ မာ္္ဖစ္၊

ရာ္္မမီ္ ႔ိဳပ္မမံ မာ္္နဲန

အေ ပွာ္္အူဲ း္ေး႔မွ း္ူိုန

ဆက္ူက္ အွ္ေပ္ေဆွာ္ရက
ြ ္ နက
ို အေရ္ႀကီ္တယ္ူနို ႔ာ္ပါတယ္။

