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Thuza Lwin
I’m Thuza Lwin, 38 years old. I was never a soldier myself, but
my brother is and my father was, and I married a soldier too. I
am from Mawlamyine Township and my husband is from Taikkyi, Ahpyauk. My father’s military career was under the Mawlamyine South-East Military Command, so I grew up in the barracks. My dad fought bravely for the army at Three Pagodas
Pass, etc. He was badly injured, broken, and left the military
when he was no longer useful to them. He became bitter and
cynical about the army and did not want to even hear the word
soldier anymore—it didn’t matter that his son, my brother, was
a military officer.
After I grew up I moved around a little bit, including studying in Yangon, before meeting my husband, who was a military
captain at the time. When we married in 2011, my father stopped
talking to me. He died soon after without even meeting my husband—he had a saying late in his life, “If you want to become
poor slowly, let your son become a soldier. If you want to become
poor quickly, let your daughter marry a soldier”. Dad’s pathway
through the military defined his life and his bitter death. I respected him but had to disregard his opinion of my future husband.
I created my own path and walked on it.
My husband is a good man. He was injured during combat in
Rakhine State and had steel plates put inside his legs. They are
not strong anymore. After the operation, when he realized he
would be in pain for the rest of his life, he asked for permission
to retire from the army, but he was denied. Instead, he grinned
and bore it, rising to the rank of major. We have an infant daughter and nine-year-old son and most recently were living at the
Kalaw battalion.
Living in the barracks can be tough, but since I grew up in
military compounds I’m used to it. There is constant bullying
within the military hierarchy. For example, if a soldier is genuinely sick and requires rest, their superiors will still physically
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force them to work. I saw this kind of thing all the time. My recent life up until the 1 February 2021 coup was better than most
though, because of my husband’s high rank.
Now, living life outside the army at a time of revolution, my
son has forgotten even how to use chopsticks. He asked me recently if we had become poor, because of our new difficult living
conditions. I tried to explain how we are taking back the power
and remedying injustice. I comforted my son and told him he is
not poor because he can still attend school. Still, it’s not easy.
Since the 1 February 2021 the coup, I have grown so mad.
Everyone knew the National League for Democracy won the
election, it was overwhelming, everywhere you looked you saw
red, the party’s color. How could the generals do this? The army
eats what the people provide. It is funded by the public to protect the public. The army cannot just insult the people, kill them,
treat them as an enemy. It is unacceptable. I don’t understand
how some in the military used the coup as an opportunity to
steal from the people.
I will always remember the morning of the coup. My husband looked at me and said with gravity, “Something that
should not happen has happened”. He was assigned to a security
program the following day, managing street protests. We talked
and decided that I should leave the barracks. So, on 3 February,
I took the children and went to my home village to lay low. My
husband continued his work and we kept texting on the phone.
After a week he called me: “This week was OK, but next week I
will be given the order from above to tell my troops to shoot and
crack down with force. I cannot do that”.
My husband left the army on 10 February 10, came to us on
11 February, and then he disappeared on 12 February. I didn’t
hear from him for over two months until 22 April when his escape was made public in the media. It was hard. He had been
keeping quiet about where he was and what he was doing for our
safety. But once his departure was confirmed within the army,
he knew we were at risk and had to join him. It was so good to
hear his voice. I really thought he was dead.
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I found out that he was the very first soldier to leave the
army and was the only major to do so for a long time; until now
only three majors have joined the revolution. He was the 2021
pioneer who first reached the liberated areas that would later
become home to many ex-soldiers. After saying goodbye to us
on 12 February, he traveled far and directly walked up to soldiers at war with the Myanmar military and said, “I am from this
battalion, I’m a major, and I seek asylum here because I cannot
accept the military coup”. He wasn’t trusted at first. They
watched him constantly.
After 22 April the State Administration Council (SAC) disseminated pictures of our family everywhere, with the caption
“This is the major’s family who murder people”. We were in danger. I gathered my children and took the bus towards the liberated areas where my husband was waiting for us. People were
suspicious of us and I had to lie constantly along the way. I told
one military man that my husband drove trucks in the jungle
because he could tell we were a military family.
Once we got far enough, we were met by people with guns
that my husband had arranged to guide us to our final destination. At that time shelling started. I felt like it was never going
to end. Our chaperones told me not to be afraid and I told my
children the same. But to be truthful, I was really scared. In my
previous life in the army, these men were considered rebels. I
was being protected, but I felt like I had been arrested by ‘rebels’.
We had to go five or six hours through the conflict zone. Whenever SAC soldiers were close, we had to run. At the end of all
that, my husband was not even at the camp we were delivered
to. He was on active operations in the jungle.
My kids and I still don’t see my husband much. He is always
leading combat brigades against the SAC. They have a saying in
the army that he often quotes to me when he visits: “In the army,
you will be apart from your husband, whether he is alive or
dead”. Now he is a people’s soldier, this truth remains the same.
But it is much better now he does not wear the Myanmar military uniform. Now my soul is clean and we are loved by the people, even if we are apart. I never show him my tears.
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Our life was not very secure in Kayin State throughout 2021.
We had to run from fighting, in the Karen National Liberation
Army’s (KNLA’s) Brigade One area, and again when the fighting
broke out near our place in Lay Kay Kaw. Things got better for
us once People’s Soldiers and People’s Embrace and other organizations started supporting the families of soldiers who left the
army. But not better for my husband, he still lives like a guerilla
fighter.
He actually hurt himself during combat recently. He fell into
a ditch and did something to his legs again. They are not broken,
but his mobility is bad. He has become thin and weak. The KNLA
says they still need him, so he still fights and strategizes with
the revolutionary forces. Our kids feel sad when they see other
families with fathers who are at home and taking care of them,
playing with them. I comfort myself by thinking, “He is fighting
for all the people, and not for his own self-interest”. Recently, I
asked my husband if he regretted giving up his status and leaving the army. He replied: “Why would I? The kids on the streets
are giving up their lives”. I am very proud of him. He never seeks
the spotlight. He only has integrity.
As for me, I try to live peacefully, look after my children and
give handicraft and sewing training sessions to anyone who is
interested. Everyone respects us because of my husband’s revolutionary activities, even people high in the Karen National Union. I help distribute aid from the people and plan for further
arrivals of soldiers who leave the security forces.
I tell people still in the army to leave as it won’t be easy in
the future. Many on the inside are depressed. Some tell me that
the army has spread rumors that they planted mines outside the
bases, to prevent escapes. They tell me my life is actually more
secure than theirs; they feel like pariahs, like prisoners.
I have lost contact with my brother, who is an officer. I don’t
know where he is. I don’t think he will join the people. He prefers the way of the generals: eating good food off a gold plate in
an air-conditioned room, while all around low-ranking soldiers
are hungry, hungry until they give their lives in combat and are
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left to rot in the dirt. Ground troops get nothing in the army; it
is a scam.
We all look forward to a better future after military rule is
over.
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အေဖ

ေတွ�ေတာင်
ဆံးု သွားပါတယ်။
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Thuza Lwin | 228

စစ်သားတစ်ေယာက်က
လိုတယ်ဆရ
ုိ င်ေတာင်မှ

တကယ်ကိုဖျားေနလို ့
အထက်အရာ�ှိက

အနားယူဖို ့

ကိုယ်ထလ
ိ က်ေရာက်

ဖိအားေပး�ပီး အလုပ်လုပ်ခိုငး် ပါတယ်။ အဲဒ
့ လ
ီ ိုမျိုးအြဖစ်အပျက်ေတွ
အ�မဲတမ်းေတွ�ေနရတယ်။

အမျိုးသားက

ရာထူး�ကီးေတာ့

က�န်မရဲေနာက်
ပိုငး် ဘဝက သူများေတွထက်စာရင် ပိုေကာင်းခဲ့ပါတယ်။
့
အခုေတာ်လှနေ
် ရးကာလမှာ
က�န်မသားက

တပ်အြပင်ဘက်မှာေနရေတာ့

တူဘယ်လိုသးုံ ရမလဲဆတ
ုိ ာေတာင်

ေမ့သာွ း�ပီ။

က�န်မသားက တစ်ေလာကပဲ က�န်မကို ေမးခဲေ
့ သးတယ်။ က�န်မတို ့
ဆင်းရဲသာွ းလိလားတဲ
ု့
။့ စစ်တပ်အြပင်ဘက်က က�န်မတိေနထိ
ု့
င
ု ရ
် တဲ့
အေြခအေနေတွေ�ကာငေ
့် ပါေလ။
့
စစ်တပ်ဆက
ီ ေန

ြပန်ယူ�င
ို ဖ
် ိုနဲ့ ့

က�န်မတိက
ု့
မတရားမ�ကို

အာဏာကို
ပေပျာက်ေအာင်

�ကိုးစားေန�ကတာဆိုတာ က�န်မ သူကိ
့ ု�ှငး် ြပခဲ့ပါတယ်။ က�န်မက
သားကို သူေကျာင်းတက်ေန�ိင
ု ေ
် သးတဲအ
့ တွက် မဆင်းရဲေသးဘူးလို ့
ေြပာလိုက်ပါတယ်။
ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်ေန ့ အာဏာသိမ်းကတည်းကေန�ပီး က�န်မ
တြဖည်းြဖည်း
�ိင
ု သ
် ာွ းတာကို

စိတ်ပိုတိုလာတယ်။
အကုနသ
် ပ
ိ ါတယ်။

ဘယ်ေနရာ�ကည့လ
် ိုက်�ကည့လ
် ိုက်
ဗိုလ်ချုပ်ေတွက

ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ှာ
ေတာ်ေတာ်ေလး

ဘယ်လိုေတာင်လုပ်�င
ို ရ
် တာလဲ။

စစ်တပ်ဆတ
ုိ ာ

ြပည်သက
ူ ိုကာကွယ်ဖို ့

ြပည်သက
ူ ေထာက်ပံ့ေပးထားတာ။
ေစာ်ကား၊

သိသာခဲ�့ ပီး၊

ပါတီအေရာင်အနီေတွချည်းပဲ။

ြပည်သေ
ူ က�းတာစားေနရတာ၊
ေစာ်ကားချင်တိုငး်
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မှတ်မိေနမှာပါ။

က�န်မအမျိုးသား

ေလးေလးပင်ပင်န ဲ ့

ေြပာခဲတ
့ ယ်

ြဖစ်သာွ း�ပီ”

ဆိ�ု ပီးေတာ။့

က�န်မကို�ကည့�် ပီး

“မြဖစ်သငတ
့် ာတစ်ခုခုေတာ့
ေနာက်ရက်ကျေတာ့

လမ်းေပါ်ဆ��ြပတာေတွကို စီမံခနခ
် ့ ွဲဖို ့ လံုြခံုေရးအစီအ စဉ်တစ်ခုမှာ
တာဝန်ချထားေပးခံရတယ်။ က�န်မတိတိ
ု ့ ုငပ
် င်ခဲ�့ က�ပီး က�န်မအေနနဲ ့
စစ်တပ်လိုငး် ခန်းကေန

ထွက်သာွ းသငတ
့် ယ်လို ့ ဆံးု ြဖတ်ခဲပ
့ ါတယ်။

အဲဒ
့ ါနဲ ့

၃

ေဖေဖာ်ဝါရီ

ရက်ေရာက်ေတာ့

ကေလးေတွကိုေခါ် �ပီး

လူမသိေအာင်ေနဖို ့

က�န်မရဲဇာတိ
ရွာကို
့

ြပန်လာခဲတ
့ ယ်။

က�န်မအမျိုးသားက

သူအလု
ပ်သဆ
ူ က်လုပ်ေနခဲ�့ ပီး
့

အဲဒ
့ အ
ီ ေတာအတွငး် မှာလည်း

က�န်မတို ့

ဆက်ေြပာေနခဲပ
့ ါတယ်။
ဖုနး် ဆက်လာတယ်

စကားေတွ

တစ်ပတ်�ကာေတာ့
“ဒီတစ်ပတ်ကေတာ့

ေနာက်တစ်ပတ်ကျရင်ေတာ့

သူ

က�န်မဆီ

အဆင်ေြပပါတယ်။

အထက်ကေန�ပီး

ကိုယ်ေ
့ အာက်က

တပ်သားေတွကို ဆ��ြပသူေတွကို ပစ်မိနေ
် ့ ပးဖို ့ ေြပာလာလိမ့်မယ်၊
ကိုယ်တိုင် အဲဒ
့ လ
ီ ိုေတာမ
ို ဘ
် းူ ” ဆိ�ု ပီး ေြပာခဲပ
့ လုပ်�င
့ ါတယ်။
က�န်မအမျိုးသားက စစ်တပ်ကေန ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၀ ရက်ေနမှ့ ာ
ထွက်လာခဲတ
ု့
၁၁ ရက်ေနမှ့ ာ ေရာက်လာခဲ�့ ပီး၁၂
့ ယ်။ က�န်မတိဆီ
ရက်ေနမှ့ ာ ြပန်ထက
ွ ်သာွ းြပန်တယ်။ က�န်မ သူဆီ
့ က ၂ လေလာက်
ဘာမှမ�ကားခဲရ
့ ဘူး။

၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ်၊ ဧ�ပီလ၂၂

တပ်ထက
ဲ လွတ်ေြမာက်မ�က

ေရာက်ေတာ့

မီဒယ
ီ ာမှာပါလာ�ပီး

သူရဲ့ ့

အကုနသ
် သ
ိ ာွ း
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ပါတယ်။

အဲဒ
့ တ
ီ ုနး် က

သူဘယ်မှာ�ှိ�ပီး
အတွက်

ေတာ်ေတာ်ေလး

ခက်ခဲခဲပ
့ ါတယ်။

ဘာေတွလုပ်ေနခဲလ
ုိ ာကို
့ ဲဆတ

က�န်မတိုလံ
့ ုြခံုေရး

သူမေြပာြပခဲ့ပါဘူး။

စစ်တပ်ထမ
ဲ ှာ

ဒါေပမဲ့

သူထက
ွ ်သာွ းတာကို

အတည်ြပုလိုက်တာနဲ ့ က�န်မတို ့ အ��ရာယ်�ိေ
ှ န�ပီး

သူဆီ
ု ့ ုလာ�ပီဆတ
ုိ ာကို သူသေဘာေပါက်သာွ းခဲပ
့ သာွ းေပါင်းဖိလိ
့ ါတယ်။
သူအသံ
�ကားရတာ
့

က�န်မ

ေတာ်ေတာ်ေလး

စိတ်သက်သာရာရသွားခဲ့ပါတယ်။ သူေသသွား�ပီလို ထင်
ေနခဲတ
့
့ ာေလ။
သူက စစ်တပ်ကေနထွက်လာတဲ့ ပထမဆံးု စစ်သားြဖစ်�ပီးေတာ့
ဒီကာလအတွငး် မှာ ဒီလိုလုပ်တဲ့ တစ်ဦးတည်းေသာဗိုလ်မ�းဆိတ
ု ာကို
သိလိုက်ရပါတယ်။

အခုထေ
ိ တာ့

ေတာ်လှနေ
် ရးနဲပူ့ းေပါင်းလာတဲ့

ဗိုလ်မ�းက စုစေ
ု ပါင်း၃ ေယာက်ပဲ �ှိပါေသးတယ်။ CDM လုပ်တဲ့
စစ်သားများစွာရဲ အိ
့ မ်ြဖစ်လာမယ့် လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမေတွကို သူက
၂၀၂၁ မှာ ပထမဆံးု ေရာက်ခဲတ
ဲ့ ပ
ူ ါ။ က�န်မတိုကိ
့ သ
့ ု ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၂
ရက်ေနမှ့ ာ

��တ်ဆက်�ပီးေတာ့

အေဝး�ကီးကို

သူ

ခရီးထွက်သာွ းခဲပ
် ပ်ဖဲ�ေ
ွ တွဆက
ီ ို
့ ါတယ်။ တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငတ
တိုက်�ု ိက်သာွ း�ပီး “က�န်ေတာ်က ဒီတပ်ရင်းကဗိုလ်မ�းပါ။ က�န်ေတာ်
အာဏာသိမ်းတာကို

လက်မခံ�င
ို လ
် ို ့

ဒီမှာခိုလ�ံပါရေစ”

လို ့

သွားေြပာခဲ့ပါတယ်။ အစပိုငး် ေတာ့ သူကိ
့ ု မယံုခဲ့�ကဘူး။ အ�မဲတမ်း
ေစာင�့် ကည့ေ
် နခဲ�့ ကပါတယ်။
ဧ�ပီ ၂၂ ေနာက်ပိုငး် မှာ “လူသတ်တဲ့ ဗိုလ်မ�းရဲမိ့ သားစုပါ” ဆိ�ု ပီး
စစ်ေကာင်စီက

က�န်မတိမိ
ု ့ သားစုရဲပံ့ ုေတွကို

ြဖနေ
် ့ ဝခဲပ
့ ါတယ်။

က�န်မတိအတွ
ု့
က်

ကေလးေတွကိုေခါ် �ပီး

ေနရာတကာ

အ��ရာယ်�ိေ
ှ နတာေ�ကာင့်
က�န်မအမျိုးသားေစာငေ
့် နတဲ့
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လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမကိုသာွ းဖို ့

ဘတ်စ်ကားေပါ်

တက်ခဲပ
့ ါတယ်။

က�န်မတိုကိ
ဲ့ �ပီး က�န်မ
့ ု တစ်လမ်းလံုး သံသယေတွန ဲ ့ အေမးြမန်းခံခရ
ေတာက်ေလ�ာက်လိမ်ခရ
ဲ့ ပါတယ်။

တပ်သားတစ်ေယာက်က

က�န်မတိုကိ
့ ု

ရိပ်စားမိသာွ းတာေ�ကာင့်

စစ်တပ်မိသားစုမှနး်

က�န်မအမျိုးသားက

ေတာထဲမှာ

ကုနက
် ားေမာင်းတာြဖစ်ေ�ကာင်း

ေြပာြပခဲရ
့ ပါတယ်။
က�န်မတို ့ ေတာ်ေတာ်ေဝးေဝးေရာက်တအ
ဲ့ ခါ က�န်မအမျိုးသား
စီစဉ်ထားေပးတဲ့ လက်နက်ကိုငအ
် �ကီးအကဲေတွန ဲ ့ ေတွ� ခဲရ
့ ပါတယ်။
အဲဒ
့ အ
ီ ချိနမ
် ှာပဲ
ဘယ်ေတာမ
့ ှ

ဗံုးသီးေတွ

ေတာက်ေလ�ာက်အ�ကဲခံခဲ့ရတာက

မ�ပီးေတာမ
့ လို

က�န်မကိုေရာ

ခံစားခဲရ
့ ပါတယ်။

ကေလးေတွကိုပါ

စစ်သားေတွက

မေ�ကာက်ဖိုေြပာခဲ
့
့ပါတယ်။

အမှနအ
် တိုငး် ေြပာရရင်ေတာ့ က�န် မေတာ်ေတာ်ေ�ကာက်ေနခဲတ
့ ာ။
က�န်မရဲစစ်
ဲ
့ တပ်ထက

ဘဝမှာတုနး် က

ဒီလူေတွကို

သူပုနအ
် ြဖစ်

သတ်မှတ်ထားခဲတ
ို ့ ကာကွယ်ထားေပးေပယ့်
့ ာပါ။ က�န်မကို သူတက
က�န်မစိတ်ထမ
ဲ ှာ
ခံလိုက်ရ�ပီလပဲ
ို ့
ဧရိယာထဲကေန

“သူပုနေ
် တွ”

ငါကေတာ့

ေတွးမိေနခဲပ
့ ါတယ်။
၅

နာရီ၊

စစ်ေကာင်စီတပ်သားေတွန ဲ ့
ေြပးခဲ�့ ကရပါတယ်။

၆

ရဲ ့

ဖမ်းထားတာ

တိုက်ပဲေ
ွ တွြဖစ်ေနတဲ့

နာရီေလာက်

ြဖတ်သာွ းခဲ့ရတယ်။

နီးတဲေ
့ နရာေတွဆုလ
ိ ို�ှ့ ိရင်

က�န်မတို ့

အဲဒ
့ ါေတွအကုနလ
် ံုးေကျာ်ြဖတ်�ပီးသွားေတာ့

က�န်မတိုကိ
ု့တ
ဲ့ ခန်းမှာ က�န်မအမျိုးသားက �ှိမေနပါဘူး။ သူက
့ ု ပိခဲ
့ စ
ေတာထဲမှာ စစ်ဆင်ေရးတစ်ခု သွားလုပ်ေနတာပါ။
ကေလးေတွန ဲ ့

က�န်မက

သိပ်�ပီးေတွ�ရေလ့မ�ှိပါဘူး။

က�န်မအမျိုးသားကို
သူက

အခုချိနထ
် ိ
အ�မဲလိုလို
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စစ်ေကာင်စီနတိ
ဲ ့ ုက်ပဲဝ
ွ င်တဲ့ တပ်ေတွကို ဦးေဆာင်ေနေလ့ �ှိပါတယ်။
သူ

ခဏေလးြပန်လာခဲတ
့ ုနး် က

စစ်တပ်ထက
ဲ ေြပာေနကျ

က�န်မကိုေြပာသွားဖူးတဲ့

စကားတစ်ခု�ိတ
ှ ယ်

“စစ်တပ်ထမ
ဲ ှာဆိရ
ု င်

မင်းရဲအမျိ
် ှင် မင်းနဲခွ့ ဲရလိမ့်မယ်” ဆိ�ု ပီး။ အခု
့ ုးသားက ေသေသ၊ �ှင�
သူက

ြပည်သစစ်
ူ ့ သားတစ်ေယာက်ြဖစ်ေန�ပီဆေ
ုိ ပမယ့လ
် ည်း

အဲဒ
့ စ
ီ ကားကေတာ့

မှနေ
် နတုနး် ပါပဲ။

ဒါေပမဲ့

အခုေတာ့

ြမန်မာစစ်တပ်ယူနေ
ီ ဖာင်းဝတ်ထားရတာမဟုတ်တာမို ့
အရင်ကထက်စာရင်

အများ�ကီး

ပိုေကာင်းသွားပါ�ပီ။

က�န်မတိအတူ
ု့
မ�ှိရင်ေတာင် က�န်မတိစိ
ု ့ တ်က သန�
် ့ ှငး် �ကည်လင်�ပီး
လူေတွက က�န်မတိုကိ
့ ု ချစ်�ကပါတယ်။ က�န်မ သူေ�ှ
့ � မှာ ဘယ်ေတာမ
့ ှ
မငိပ
ု ါဘူး။
၂၀၂၁ ေတာက်ေလ�ာက် ကရင်ြပည်နယ်မှာ က�န်မတိရဲ
ု ့ ဘဝက
့
KNLA

မတည်�ငိမ်ခဲ့ဘးူ ။
တိုက်ပဲေ
ွ တွကေန
ေလးေက့ေကာ်က

တပ်မဟာ-၁

နယ်ေြမမှာ�ှိတဲ့

ထွက်ေြပးခဲရ
့ ပါတယ်။

အဲဒ
့ ါ�ပီးေတာ့

က�န်မတိေနရာနားမှ
ု့
ာ

တိုက်ပဲေ
ွ တွ

စြဖစ်တာနဲ ့

ထပ်ေြပးရြပန်ပါတယ်။ ြပည်သစစ်
ူ ့ သားအဖွဲ� နဲ ့ ြပည်သရင်
ူ ့ ခွငအ
် ဖွဲ�က
က�န်မတိုနဲ့ ့

တြခားစစ်တပ်ထက
ဲ ထွက်လာတဲ့

ကူညေ
ီ နတာမိလိ
ု့ ု့

အေြခအေနေတွက

က�န်မအမျိုးသားအတွက်ကေတာ့

မိသားစုေတွကို

ပိုေတာေ
့ ကာင်းလာေပမယ့်

အဆင်မေြပေသးပါဘူး။

သူက

ေြပာက်ကျားတိုက်ခိုက်ေရးသမားတစ်ေယာက်လို ေနေနရတုနး် ပါပဲ။
လတ်တေလာတိုက်ပဲတ
ွ စ်ခုမှာလည်း

ဒဏ်ရာရခဲေ
့ သးတယ်။

ေြမာင်းထဲြပုတ်ကျ�ပီး

သူေြခေထာက်
့

တစ်ခုခုြဖစ်သာွ းပါတယ်။

ကျိုးေတာမ
့ ကျိုးေပမယ့်

လမ်းေကာင်းေကာင်းေလ�ာက်မရေတာဘ
့ းူ ။
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သူက

ပိနလ
် ာ�ပီး

KNLA

အားနည်းလာေနတယ်။

က

က�န်မအမျိုးသားကို သူတို ့ လိုအပ်ေနေသးတယ်လို ့ ေြပာပါတယ်။
အဲဒ
့ ါေ�ကာငမ
့် လိ
ို ့ ု ့ သူက အခုချိနအ
် ထိ ေတာ်လှနေ
် ရးတပ်ေတွနအတူ
ဲ့
တိုက်ပဲဝ
ွ င်�ပီး ဗျူဟာေတွချတုနး် ပါပဲ။ တြခားကေလးေတွရဲအေဖေတွ
့
က အိမ်မှာ�ှိေန�က�ပီး သူတကိ
ို ့ ု ဂ�ုစိုက်တာ၊ အတူကစား�ကတာေတွ
ကို

ေတွ�တဲအ
့ ခါ

“သူက

က�န်မတိုရဲ့ ကေလးေတွ
က
့

ဝမ်းနည်း�ကပါတယ်။

ြပည်သအ
ူ ားလံုးအတွက်

သူရဲ့ အကျိ
ုးစီးပွားအတွက်
့

တိုက်ခိုက်ေနတာ၊

မဟုတ်ဘးူ ”လို ့ က�န်မ ကိုယ်ဟ
့ ာကိုယ်

ေြဖရပါတယ်။
သိပ်မ�ကာေသးခင်က က�န်မအမျိုးသားကို တပ်ထက
ဲ ေနထွက်�ပီး
သူရာထူ
းကို စွနလ
် ့ �တ်လိုက်ရတာ ေနာင်တရလားလိေမးေတာ
ု့
့
့ သူက
“ဘာလိေနာင်
ု့
တရရမှာလဲ။

လမ်းေပါ်က

ကေလးေတွေတာင်

သူတရဲ
ို ့ ဘဝေတွ
ကို စွနလ
် ့ �တ်ေန�ကတာ” လို ့ ြပန်ေြဖပါတယ်။ က�န်မ
့
သူအတွ
က်
့

အရမ်းဂုဏယ
် ူပါတယ်။

ထင်ေပါ်ေကျာ်�ကားမ�ကိုမ�ှာဘဲန ဲ ့

သူက

ဘယ်ေတာမ
့ ှ

သီလသမာဓိြပည့ဝ
် တဲသ
့ ူ

တစ်ေယာက်ပါ။
က�န်မကေတာ့

�ငိမ်း�ငိမ်းချမ်းချမ်းေနဖို ့

�ကိုးစား�ပီး

ကေလးေတွကို ေစာငေ
့် �ှာက်ရင်း လက်မ�ပညာနဲ ့ စက်ချုပ်ပညာကို
စိတ်ဝင်စားတဲလ
့ ူေတွကို ပညာသင်ေပးေနပါတယ်။ က�န်မအမျိုးသားရဲ ့
ေတာ်လှနေ
် ရးအတွက် လုပ်ေဆာင်မ�ေတွေ�ကာင့် က�န်မတိုကိ
့ ု KNU က
လူ�ကီးေတွအပါအဝင် အားလံုးေလးစား�ကပါတယ်။ ြပည်သေ
ူ တွဆက
ီ
အေထာက်အပံ့ေတွကို ြဖနေ
် ့ ဝတဲေ
့ နရာမှာ က�န်မက ကူညေ
ီ ပး�ပီးေတာ့
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စစ်တပ်ကေန

ထွက်ခွာလာတဲ့

ေနာက်ထပ်စစ်သားအသစ်ေတွ

ေရာက်လာရင် ေနဖိထိ
ု့ င
ု ဖ
် ို စီ
့ စဉ်ေပးေနပါတယ်။
စစ်တပ်ထမ
ဲ ှာ

အခုချိနထ
် �
ိ ိေ
ှ နေသးတဲလ
့ ူေတွကို

က�န်မေြပာချင်ပါတယ်။

အနာဂတ်က

တပ်ထက
ဲ လူေတာ်ေတာ်များများ

ထွက်ဖို ့

လွယ်ကူမှာမဟုတ်ပါဘူး။
စိတ်ဓာတ်ကျေန�ကတယ်။

တပ်ထက
ဲ ထွက်ေြပးတာေတွကို

တားဆီးဖို ့

တပ်ရင်းအြပင်ဖက်မှာ

စစ်တပ်က

မိုငး် ေတွေထာင်ထားတယ်ဆ�ုိ ပီး

သတင်းလိုက်ြဖနေ
် ့ နတယ်လို ့

တချို �က

က�န်မကိုေြပာပါတယ်။

က�န်မဘဝက သူတိုဘဝထက်
ပိုလံုြခံု�ပီး သူတိုက
့
့ အပယ်ခံေတွလို၊
ေထာင်သားေတွလို ခံစားေနရတယ်ဆ�ုိ ပီး က�န်မကိုေြပာ�ကတယ်။
အခုဆရ
ုိ င်

အရာ�ှိြဖစ်ေန�ပီြဖစ်တဲ့

အဆက်အသွယ်ြပတ်သာွ းပါတယ်။
မသိသလို

ြပည်သဘ
ူ က်ကို

က�န်မအစ်ကိုန ဲ ့

သူဘယ်မှာ�ှိမှနး် လည်း

ေပါင်းလာမယ်လလည်
ို ့
း

စစ်ဗိုလ်ချုပ်ေတွရဲနည်
့ းလမ်းကို

သူက

က�န်မ

မထင်မိဘးူ ။

ပိုသေဘာကျတယ်။

ပတ်ပတ်လည်က ရာထူးနိမ်စ
ွ တွမှာ
့ စ်သားေတွ ငတ်ြပတ်�ပီး တိုက်ပဲေ
အသက်ေပးရင်း

စစ်ေြမြပင်မှာပဲ

ထားခဲခ
့ ချိနမ
် ှာ
့ ံေနရတဲအ
အစားအေသာက်ေကာင်းေတွကို

ပုပ်ပွေသဆံးု ဖို ့
အဲယားကွနး် ခန်းထဲထင
ို �် ပီး

ေရ�ပန်းကန်န ဲ ့

ထိင
ု စ
် ားေန�ိင
ု �် က

သူေတွေပါ။့ စစ်တပ်ထမ
ဲ ှာ ေြမြပင်ကတပ်သားေတွက ဘာမှမရပါဘူး။
အကုနလ
် ံုး အလိမ်အညာေတွချည်းပါပဲ။
စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မ� ချုပ်�ငိမ်း�ပီး ပိုေကာင်းလာမယ့် အနာဂတ်ကို
က�န်မတိအားလံ
ု့
ုး ေမ�ာ်လငေ
့် နပါတယ်။

