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Nwe Oo
I am Nwe Oo, 22 years old, and the man who is now my husband
was a soldier in Light Infantry Battalion 5, Light Infantry Division 66 before he joined the Civil Disobedience Movement
(CDM). In fact… I threatened that I wouldn’t marry him if he
didn’t join the CDM. But I will get into that later.
Some more about me: well, I never lived inside a military
compound like some wives of soldiers. I worked for a mobile
phone company as a supervisor. It was hard when the 1 February
military coup happened because I was on the outside, living in
the community, but my future husband was stuck inside a military compound. As a result we also received different kinds of
information about what was going on.
I saw all the shootings and the suppression of peaceful protesters firsthand. It was such a tragedy. It was not long ago that
we finally got democracy, even if it was only partial and the military was still involved. We had received so many investments
from foreign countries. I thought our country’s future was
bright and that the economy would develop. So many dreams
and expectations. There is no positive future under military
rule. Just look at what is happening now. Kids cannot even go to
school, more than a year after the coup. It is such a waste.
Only the corrupt elites benefit under military rule. There
are no opportunities for average people and low-ranked soldiers. If a soldier dies in battle, the army says they will support
their family, but they rarely do. Heaps of injured veteran amputees sell books and do other menial jobs to make ends meet.
There are so many you can’t even count them. Low-ranking soldiers are the ones sent to die on the battlefields, but the elites
above don’t even deign to pick up their dead bodies. They only
move the bodies of the civilians they shoot in the head, and then
only if it suits them.
Although I never lived in a military compound, I still know
a bit about what goes on in there. If you are the wife of a junior
soldier, you are instructed to do whatever the wives of seniors’
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ask of you. You are not allowed to wear better clothes or live
better than those wives. As a soldier’s wife, you are expected to
do everything you are told by those with power—and don’t even
think about receiving a salary. You are like a surprise gift, a fetus, that comes within a bought slave. Two for the price of one.
Before the coup I had high hopes that our army could become
like a standard army, with more benefits for average soldiers
and care for civilians. Now those are crushed like all else.
My future husband is a good man and I am proud of him. He
chose not to arrest and torture people. But even so, at the beginning of the coup, he had no idea what was going on in the streets
of the country. It took him a while to realize how bad the situation was. I had to really be patient with him. We talked a lot and
I managed to persuade him to leave the military. I told him how
nothing was certain anymore, how our lives and property were
no longer safe, how the SAC was doing whatever they wanted.
You save up from working, buy something today, but the next
day it might not be yours anymore according to the military’s
capricious force.
I quit my job a month before we left for the liberated areas.
My man and I quarreled a lot. I sent all the news of every massacre to him, constantly. I sent him all the videos of arguments,
arbitrary arrests, beatings and shootings. He stopped saying
nonsense eventually. He used to say, “Oh, it can’t be that bad”. I
spent a month preparing our route and liaising with organizations that help people escape military service. I didn’t tell my
family until I was far away and safe—then I disconnected from
them entirely, for their security. Until now the State Administration Council representatives have never visited my family.
Everything for our trip was organized and all my future husband had to do was leave the army. I told him I would marry him
and I had organized his whole path to the outside. I was worried
all the time, but he actually did it: he left. We avoided the military checkpoints, but it was still a difficult journey to the liberated areas. I freaked out every time I saw police or army personnel. By the time we got to safety, we only had the clothes on our
backs, nothing else. But our challenges were nothing compared
to the innocent people tortured and killed for protesting.
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My husband understood that he had been partly brainwashed. There is so much propaganda within the military. They
don’t think of people as actual people. They just see “obstructors” and “terrorists”. They are not told that People’s Defense
Forces (PDFs) were formed organically by people after they were
attacked by the military who had stolen power. They are told
PDFs are terrorists who bomb schools and markets and want to
prevent the country’s prosperity.
All people have humanity, even soldiers. They cannot harm
and kill without reason. But because they are brainwashed into
thinking pro-democracy civilians are subhuman, they shoot
without mercy. I am so proud my husband never went down the
road he was on within his division. If he was in the military doing
these things, I would be so ashamed of my life. I could not have
accepted him, needless to mention my family accepting him, I
simply could never have married him.
More girlfriends, wives and family members of soldiers
must talk to their loved ones in the military. They must explain
the facts and figures and the atrocities the army is still carrying
out. How innocent people, children and the elderly are being
harmed. Every benefit you think you get from being attached to
the military is nothing compared to the benefit of standing on
the side of the people. Your children will be forever outcasts if
they come from a military family. Think of your family and be
brave.
To all the wives of soldiers out there in particular, especially
those with young families, you must convince your soldier husbands to be protectors of their children. Every man wants to
protect their beloved family and property. Many are not leaving
the army because they fear for their loved ones’ futures. They
may think they cannot work outside. But this same motivation
should actually drive them to escape the military’s clutches.
Their children’s lives will be limited and they will grow up as
pariahs under a Myanmar that is military-ruled and the people
outside are miserable.
Wives must convince their husbands to leave the army for a
better future for their families.
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When all of this is over, I want to learn a foreign language,
travel and then join an NGO to assist displaced people in my
country. I want to work in a job where I can help those who are
suffering and benefit my community.
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့ းူ ။ က�န်မတိုလမ်
့ းခရီးအတွက် က�န်မ ၁
လေလာက်

အချိနယ
် ူ

ြပင်ဆင်ခဲ�့ ပီးေတာ့

ထွက်လရေအာင်
ို ့

စစ်တပ်ထက
ဲ လူေတွ

ကူညေ
ီ ပးတဲအ
့ ဖွဲ�အစည်းေတွန ဲ ့

ချိတ်ဆက်လုပ်ေဆာင်ခဲပ
့ ါတယ်။
လံုြခံုမ��ိတ
ှ ဲအ
့ ချိနအ
် ထိ

က�န်မေဝးရာေနရာကိုေရာက်�ပီး

က�န်မမိသားစုကို

အဲဒ
့ ေ
ီ နာက်ပိုငး် ကစ�ပီး

သူတို ့

လံုးဝအဆက်အသွယ်

ြဖတ်ခတ
ဲ့ ယ်။

မေြပာြပခဲပ
့ ါဘူး။

လံုြခံုေရးအတွက်ပဲ

သူတိုနဲ့ ့

အခုအချိနအ
် ထိေတာ့

စစ်ေကာင်စီက က�န်မရဲမိ့ သားစုဆီ မလာေသးပါဘူး။
က�န်မတို ့ ခရီးစဉ်အတွက် လိုတာအကုနလ
် ံုး စီစဉ်ထား�ပီးေတာ့
က�န်မ

ခင်ပွနး် ေလာင်းလုပ်ဖိလိ
ု ့ ုအပ်တာက

တပ်ထက
ဲ ေန

ထွက်လာဖိပါပဲ
ု ့ ။ က�န်မက သူကိ
့ ု က�န်မလက်ထပ်မှာြဖစ်ေ�ကာင်းနဲ ့
သူအတွ
က်
့

အြပင်မှာ

ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။

က�န်မ

သူထက
ွ ်လာခဲပ
့ ါတယ်။
ေ�ှာင်ခေ
ဲ့ ပမယ့်

လမ်းေ�ကာင်းတစ်ခုလံုး
အဲဒ
့ တ
ီ စ်ချိနလ
် ံုး

စီစဉ်�ပီး�ပီဆတ
ုိ ာ
စိုးရိမ်ေနခဲေ
့ ပမယ့်

က�န်မတို ့ စစ်တပ်စစ်ေဆးေရးဂိတ်ေတွကို

လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမေရာက်ဖို ့

လမ်းခရီးကေတာ့

�ကမ်းတမ်းခဲ�့ ပီး ရဲ ဒါမှမဟုတ် စစ်သားြမင်တိုငး် ကို ေ�ကာက်လနေ
် ့ နခဲ့
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ရပါတယ်။

လံုြခံုတဲေ
့ နရာေရာက်ေတာ့

က�န်မတိေကျာေပါ်မှ
ု့
ာ

အဝတ်အစားကလွဲရင် ဘာမှမပါလာေတာဘ
့ းူ ။ ဒါေပမဲ့ က�န်မတိုရဲ့ ့
အခက်အခဲေတွက

ဆ��ြပလို ့

အ�ှပ
ိ ်စက်ခံ၊

အသတ်ခံရတဲ့

အြပစ်မဲ့သေ
ူ တွနယှ
ဲ ့ ဉ်ရင် ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။
က�န်မအမျိုးသားက သူလှညစ
့် ားခံထားရေ�ကာင်း (brainwashed)
လုပ်ခံထားရေ�ကာင်း
ဝါဒြဖနတ
် ့ ာေတွ

သေဘာေပါက်သာွ းခဲပ
့ ါတယ်။

အများ�ကီးပဲ။

“ေ�ှာင်ယ
့ ှက်ဖျက်ဆးီ သူေတွ”၊

လူေတွကို

စစ်တပ်ထမ
ဲ ှာ

လူေတွလမထင်
ို ့
ပါဘူး။

“အ�ကမ်းဖက်သမားေတွ”

လိပဲ
ု့

ြမင်�ကတာ။ စစ်တပ်ထက
ဲ လူေတွက PDF ေတွဟာ အာဏာလုထားတဲ့
စစ်တပ်က တိုက်ခိုက်တာခံခဲရ
့ ူေတွဆက
ီ ေန ေပါ်ေပါက်လာတယ်
့ တဲလ
လို ့ မသိထား�ကဘဲ ေကျာင်းေတွ၊ ေစျးေတွကို ဗံုးခွဲ�ပီး တိုငး် ြပည်
သာယာဝေြပာေရးကို

အဟနအ
် ့ တားြဖစ်ေစတဲ့

အ�ကမ်းဖက်သမား

ေတွလိုပဲ့ သိထား�ကတာပါ။ လူတိုငး် မှာ လူသားချင်းစာနာစိတ်ဆတ
ုိ ာ
�ှိပါတယ်။

စစ်သားေတွမှာေတာင်မှ

အေ�ကာင်းြပချက်မ�ှိဘဲ

ဒါမျိုးစိတ်�ိတ
ှ ယ်။

အ��ရာယ်ြပုတာမျိုး၊

သတ်တာမျိုး

မလုပ်ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီလိုလားတဲ့ ြပည်သေ
ူ တွက လူေတွ
မဟုတ်ဘးူ လို ့

သူတေခါင်
ို ့
းထဲ

�ိုက်သင
ွ း် ခံထားရတာေ�ကာင့်

ဘာည�ာတာမ�မှမ�ှိဘဲ ပစ်သတ်�ကတာ။ က�န်မအမျိုးသားအေနနဲ ့ သူ
တပ်မ ၆၆ ထဲမှာ�ှိေနတုနး် ကလမ်းအတိုငး် သူဘဝကိ
ု မေလ�ာက်ခဲ့တာ
့
က�န်မ

အရမ်းဝမ်းသာမိတယ်။

သူသာ

စစ်တပ်ထမ
ဲ ှာ

ေန�ပီး

အခုေြပာခဲသ
ုိ င် က�န်မ ကိုယ်ဘ
့ ဝကိုယ်
့ လိုမျိုးေတွ လုပ်ေနခဲမ
့ ယ်ဆရ
အရမ်းအ�ှက်ရမိေနေတာမ
့ ှာ။ က�န်မ သူကိ
့ ု လက်ခံခဲမ
့ ိမှာမဟုတ်သလို
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က�န်မအိမ်က လက်ခံဖိဆိ
ု ့ ု ေြပာစရာေတာင်မလိုဘးူ ။ က�န်မ သူကိ
့ ု
ဘယ်ေတာမ
ဲ့ ိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
့ ှ လက်ထပ်ခမ
စစ်တပ်ထမ
ဲ ှာ�ှိေနတဲ့

ကိုယ်ချစ်ရတဲသ
့ ေ
ူ တွကို

သူတိုရဲ့ ့

ချစ်သရ
ူ ည်းစားေတွ၊

ဇနီးမယားေတွန ဲ ့

မိသားစုဝင်ေတွက

စကားေြပာရပါမယ်။

စစ်တပ်က

ကျုးလွနေ
် နေသးတဲ့

အ�ကမ်းဖက်မ�ေတွရဲ ့

အချက်အလက်ေတွ၊

ကိနး် ဂဏန်းေတွကို

�ှငး် ြပရပါမယ်။

အြပစ်မ့တ
ဲ ဲလ
့ ူေတွ၊

သက်�ကီးရွ ယ်အုေ
ိ တွက
ဆိတ
ု ာကို

ဘယ်လိုမျိုး

ကေလးေတွန ဲ ့
အ��ရာယ်ြပုခံေနရတယ်

�ှငး် ြပဖိလိ
ု ့ ုပါတယ်။

စစ်တပ်မှာေနလိရမယ်
ု့
့

ြပည်သဖ
ူ က်ကို

ရပ်တည်လိုက်လရလာမယ်
ို ့
့

အကျိုးအြမတ်က
အကျိုးအြမတ်န ဲ ့
ကိုယ်က
့ ေလးေတွက

ယှဉ်လိုက်ရင်

ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။

စစ်တပ်မိသားစုကလာတာဆိရ
ု င်

အ�မဲတမ်း

အပယ်ခံြဖစ်ေနေတာမ
့ ိသားစုအတွက်ေတွး�ပီး သတ�ိ�ိ�ှ ကပါ။
့ ှာ။ ကိုယ်မ
စစ်သားေတွရဲ ့ ဇနီးေတွအားလံုး၊ အထူးသြဖင့် ကေလးငယ်�ိတ
ှ ဲ့
မိသားစုေတွကိုေြပာချင်ပါတယ်။

ကိုယ်ရ
့ ဲ ့

ခင်ပွနး် စစ်သားကို

ကိုယ်က
့ ေလးေတွကို ကာကွယ်ေပး�ိင
ု မ
် ယ်သ
့ ြူ ဖစ်ေအာင် နားချ�ကပါ။
လူတိုငး် က

ကိုယမ
့် ိသားစုန ဲ ့

ကာကွယ်ချင်�ကတာချည်းပါပဲ။
မထွက်�ကဘူးဆိတ
ု ာ
စိုးရိမ်လပါ။
ို ့

ကိုယ်ပ
့ ိုငဆ
် င
ုိ မ
် �ေတွကို
အများစုက

စစ်တပ်ကေန

သူတချစ်
ို ့ ရတဲသ
့ ေ
ူ တွရဲ ့

အနာဂတ်အတွက်

သူတအေနနဲ
ို ့
့

ထင်ေကာင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။

အြပင်မှာ
ဒါေပမဲ့

အလုပ်လုပ်လိုမရဘူ
းလို ့
့
အဲဒ
့ အ
ီ ေတွးကပဲ

သူတိုကိ
့ ု

စစ်တပ်လက်ထက
ဲ ေန လွတ်ေြမာက်ချင်ေအာင် တွနး် အားေပးေနသင့်
ပါတယ်။

သူတရဲ
ို ့ ကေလးေတွ
ဘဝက
့

အကနအ
် ့ သတ်ေတွန ဲ ့
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�ကီးြပင်းရ�ပီးေတာ့
အပယ်ခံေတွအေနနဲ ့

စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့

ြမန်မာ�ိင
ု င
် မ
ံ ှာ

�ကီးြပင်းလာရ�ပီး

သူတဟာ
ို ့

အြပင်ကလူေတွကလည်း

သနားစရာဘဝနဲ �ှ
် န်�ကရပါလိမ့်မယ်။
့ ငသ
စစ်သားေတွရဲဇနီ
် ာဖို ့
့ းေတွက မိသားစုအနာဂတ် ပို�ပီးေကာင်းမွနလ
အတွက် ကိုယရ
့် ဲခင်
ဲ ေနထွက်ဖို ့ နားချသငပ
့် ါတယ်။
့ ပွနး် ကို စစ်တပ်ထက
ဒါေတွအားလံုး�ပီးသွားရင်

က�န်မ

�ိင
ု င
် ြံ ခားဘာသာစကားတစ်ခု

ေလ့လာချင်တယ်။ ခရီးေတွသာွ း�ပီး NGO တစ်ခုမှာ ဝင်�ပီးေတာ့
ေနရပ်စွနခ
် ့ ွာလာရတဲ့

ြပည်သေ
ူ တွကို

နာကျင်ခံစားေနရတဲလ
့ ူေတွကို

အကူအညီေပးချင်ပါတယ်။

ကူညေ
ီ ပး�ပီး

ကိုယ်ရ
့ ဲလူ
ု း်
့ မ�အသိင

အဝိုငး် ကို အကျိုးြဖစ်ေစမယ်အ
့ လုပ်မျိုး က�န်မလုပ်ချင်ပါတယ်။

