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Cherry
You can call me Cherry. I’m 29 years old, from Taunggyi originally, and married to a corporal who left the navy and joined the
Civil Disobedience Movement (CDM). We first met back in 2008
in Pyinmana. My future husband was keen on me and started
paying attention to me. I was only sixteen years old. We started
spending time together for about a week before my parents noticed and beat me. We eloped, married and that was that. Now
we have four kids together, aged thirteen, eight, five and three.
My husband’s father was in the military. He did not have a
good experience. He actually left the army himself. He told my
husband, “You don’t know about military life. I know about it.
Don’t join the army”. But my husband thought differently when
he encountered a recruiting team after we were married… It
looked like he was going to go through and become an infantry
soldier. My father-in-law and I both panicked and I begged the
recruiters not to put my husband in the army. One of the recruiters put me in contact with a navy clerk, who I paid a lot of money
to, and he made sure my husband went into the navy instead of
the army.
My man had a few different roles but was working with computers before he left and joined the CDM. First he was assigned
to Rakhine State, where I had my first three children, and then
to Mawlamyine Township, where I had my last. In total, I have
lived inside military compounds for thirteen years; nearly all the
time I have been married and almost half of my life. It can be
tough on the inside for dependents like me; you can’t follow
your dreams, you can only do some private business, like sewing.
There are a lot of military demands, like ‘volunteer’ work, shooting lessons, physical and security training. These only increased
after the military coup, with kids as young as thirteen being
forced to learn. I once said that if I wanted to undertake military
training, I would have joined the army myself. Action was taken
against me for that.
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Although the military is close-knit, people do not always
help you. When I had my first child, I had to undergo surgery
during the birth. It was expensive and cost more than my husband’s yearly salary. We couldn’t afford it, so the staff made my
newborn and I stay in the hospital for a week after the birth.
They barred me from leaving. Our battalion commander at that
time knew about the problem but only chastised us, telling my
husband and I that we should have saved up more money. Save
up over a year’s salary? Really?
I only got out in the end because another patient in the hospital had a miscarriage and kindly decided to pay our bill. Their
misfortune benefited us.
Life could be very busy in the compound, especially when
there was an important person visiting. The extra, unpaid work
I had to do included digging soil, cooking, that kind of thing. I
had to do a lot more of it after my husband got in trouble in 2015.
He was struggling in the navy and decided to go away without
leave. He went and worked on private boats for a whole year. At
the time my friends and I reached out to him and convinced him
to come back. We told him it would not be good for us and for
his children, that they would be looked down upon. In the end
he came back. There was no formal punishment applied to him,
but informally we were both assigned extra unpaid work. Sometimes we couldn’t take care of our children because we were
both busy with the extra work.
In the 2020 elections I wanted to vote for the National
League for Democracy (NLD), but my husband convinced me to
vote for the Union Solidarity and Development Party (USDP). He
said, “The USDP will lose anyway”. We were forced to rehearse
voting in the compound for literally weeks. We were told by our
superiors that we should vote USDP and definitely not NLD or
other parties, all of which were substituted with fruits. Watermelon was NLD, oranges were USDP, bananas were the Karen
party, etc.
“Don’t vote for watermelons or we will punish you,” they
said.
Of course, Aung San Suu Kyi won, and I was very happy.
Then the coup happened. I could not believe it.
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“How is this even possible when the NLD won such a landslide?” I asked my husband. He just said, “They can do it”. I
thought, this is over. It will be like 1988. But my mouth formed
the words, “They can’t do it again”.
Well, the military still hasn’t transferred power back to the
people, more than a year later. Some of the people in our battalion were happy about the coup. They said the military should be
in control for a thousand years. I argued with them.
We were lucky in one sense, in that the battalion commander and other high-ranking people at the base in Mawlamyine at the time of the coup liked us. In February, soon after
the coup, my husband was sent to Yangon. I said to him, “Fine,
go to Yangon. But don’t do anything wrong”. He had to wear a
bulletproof vest while he was there. He rang me and said, “Darling, I feel awful. People are spitting on us when they see our
uniform. We are outcasts. The military should not shoot at protesters only holding signboards, but they are. I have to get out
of here”. At one point he was nearby when the military detonated a bomb. The situation was bad but I was scared. I objected
to any rash moves. I remembered when my husband left the military the first time and that action’s consequences.
“Remember we have four kids,” I told him, “don’t do anything stupid”. At that time quite a few soldiers were defecting.
It was big news. “I am going to go,” my husband told me. I told
him to wait again. “We don’t have any connections,” I implored
him. He stayed inside, but was deployed to Myeik briefly, and
saw three protesters killed there. He cried and then I cried when
he returned and told me about it.
Life was miserable then. My husband and I quarreled often
and he was put under watch. He rarely ate, saying the food was
the tears of the public. Then one day he left on patrol and disappeared. After a week he called me and told me he “had to go and
do something”. I was like, “OK…”—I mean I had no idea. The staff
in the military compound were questioning me more and more,
but my husband told me nothing, so I could tell them nothing. I
didn’t know if he had really left the navy or not. Finally, after a
month, colleagues confirmed to me that he had joined the CDM,
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based on inside information they heard from Nay Pyi Taw. I was
relieved. But even then, it took a while for him to get in contact
with me. Only then was I like, “phew”.
When my husband disappeared from our compound, a
bunch of others did too. Five other women and one man left.
People in the compound speculated that my husband had eloped
with one of these women. It suited me just fine! I told them, “If
he left me, I will just go to my home,” and thought it would be
good cover for escaping. There was a period of time when Nay
Pyi Taw knew he had joined CDM, and I knew, but the people in
the military compound did not know—but it didn’t last forever.
Once they found out, I talked to a lance corporal I was close to.
“If he really joined the CDM, you should follow him. Never
come back to Myanmar proper until there is peace,” he instructed me. He arranged for my departure from the compound,
but there was resistance from one officer in particular. He tried
to stop me from leaving. The lance corporal had to intervene
personally. He asked the officer, “Will you take responsibility for
the living and education of this woman and her four children?”
To which the officer replied, “I will not get such a headache for
these useless people”. The lance corporal said, “You have to let
them go then. They are in trouble. Let them go or demote me”.
Getting out physically was hardly a smooth process. They
refused to let my children and I leave by car. One officer sent us
off, then another, then we were put on a boat under supervision
of five sailors and soldiers. Another woman was coming with me;
her husband had also fled the navy. She told me, “Now I am outside, if I do the three-finger salute, these men might kill me”.
There was a storm while we were at sea. I said to one of the soldiers escorting us that if we fell overboard and had to ask for
help from civilians, they might not come to our aid, so unpopular had the military become. Now I look back and think I could
have been shot for such a comment.
We reached Yangon, I went to a friend’s house, then on to
my husband’s sister’s house in Pyay Town. We worked online to
set up all the connections, I gathered my children, and we set off
for the liberated areas out of control of the military. There were
so many checkpoints, but I lied constantly, and we arrived
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without too much trouble. I just kept telling my kids that we
could eat rice when we reached their father. I plied them with
snacks when they complained.
I’m much happier now we are free from the army. If we were
still there, our children would be cloistered away from society,
looked down upon and discriminated against. I try to stay positive and look forward to a better future.
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ဆက်သယ
ွ ်ခ�ဲ့ ပီး ြပန်လာဖို ့
့
နားချခဲပ
့ ါတယ်။

က�န်မတိုက
့

က�န်မတိအတွ
ု့
က်ေရာ၊
က�န်မတို ့

သူ

ကေလးေတွအတွက်ပါ

အထင်ေသးခံရမယ်လို ့

သူြပန်လာခဲ့ပါတယ်။

အဲဒ
့ လ
ီ ိုလုပ်လိုက်တာက

တရားဝင်

အလုပ်ပိုခိုငး် ခံခဲရ
့ ပါတယ်။

ေြပာတာနဲ ့

ဘာြပစ်ဒဏ်မှ

တရားမဝင်ြပစ်ဒဏ်အေနနဲ ့

မေကာင်းေ�ကာင်းနဲ ့
ေနာက်ဆးုံ မှာ
မကျခံခဲ့ရေပမယ့်

က�န်မတို�ှ့ စ်ေယာက်စလံုး
တစ်ခါတေလ

အလုပ်များလွနး် လို ့

ကိုယ်က
့ ေလးကိုယ်ေတာင် ဂ�ုမစိုက်�င
ို ခ
် ဲဘ
့ းူ ။
၂၀၂၀ ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ှာ က�န်မ National League for Democracy
(NDL) ကို မဲေပးချင်ခဲေ
် �န်မအမျိုးသားက Union Solidarity
့ ပမယ့က
and Development Party (USDP) ကိုပဲ မဲေပးဖို ့ ေြပာပါတယ်။ သူက
“USDP က ဘယ်လိုေနေန �� ံးမှာပဲ” လို ့ ေြပာခဲပ
ဲ ှာ
့ ါတယ်။ မဲ�ု ံထမ
က�န်မတို သီ
ဲ ့ �ပီး အစမ်းေလ့ကျငခ
့် ရ
ဲ့ ပါတယ်။ က�န်မတိုကိ
့ တင်းပတ်နချီ
့ ု
အထက်အရာ�ှိေတွက
လံုးဝမဲမေပးဘဲ

NLD

USDP

ဒါမှမဟုတ်
ကို

မဲေပးဖို ့

တြခားပါတီေတွကို
ေြပာခဲ�့ ပီးေတာ့

အဲဒ
့ ပ
ီ ါတီေတွအကုနလ
် ံုးကို အသီးေတွန ဲ ့ ကိုယ်စားြပုေြပာခဲ့ပါတယ်။
ဥပမာ_-_NLD က ဖရဲသးီ ၊ USDP က လိေမ�ာ်သးီ ၊ ကရင်ပါတီက
ငှက်ေပျာသီး စသြဖငေ
့် ပါ။့
“ဖရဲသးီ ကို မဲမေပးနဲ ့ ေပးရင် ငါတို ့ မင်းတိကိ
ု ့ ု အြပစ်ေပးမယ်” လို ့
သူတိုက
့ ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။
ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်�င
ို သ
် ာွ းေတာ_့ က�န်မအရမ်းေပျာ်ခပ
ဲ့ ါတယ်။
ေနာက်ကျေတာ့

အာဏာသိမ်းတာ

ြဖစ်သာွ းပါတယ်။

က�န်မ
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မယံု�င
ို ခ
် ဘ
ဲ့ းူ ။ “NLD က ဒီေလာက်အြပတ်အသတ်�င
ို ခ
် ဲတ
့ ာကို ဒီလိုမျိုး
ဘယ်လိုြဖစ်ရတာလဲ”

ဆိ�ု ပီး

“သူတလု
ို ့ ပ်�င
ို တ
် ယ်ေလ”

က�န်မအမျိုးသားကေတာ့
ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။

ြဖစ်ခဲရ
့ ပါတယ်။

က�န်မထင်လိုက်တာ

ကလိုမျိုး

အားလံုး�ပီး�ပီေပါ။့

ြပန်ြဖစ်ေတာမ
့ ယ်လို ့

“သူတဒီ
ို ့ လိုထပ်လုပ်လမရဘူ
ို ့
း”

လိပဲ
ု့

လို ့

၁၉၈၈

ထင်လိုက်ေပမယ့်
က�န်မေြပာခဲပ
့ ါတယ်။

ဒါေပမဲ့လည်း အခု ၁ �ှစ်ေကျာ်�ကာတာေတာင် စစ်တပ်က ြပည်သက
ူ ို
အာဏာြပန်မလ�ဲေပးေသးပါဘူး။

က�န်မတိုတပ်
့ ရင်းထဲက

လူတချို �ကေတာ့ အာဏာသိမ်းတာကို ေပျာ်ခ�ဲ့ ကပါတယ်။ သူတိုက
့
စစ်တပ်က �ှစ် ၁၀၀၀ ေလာက် အာဏာယူထားသငတ
့် ယ်ဆ�ုိ ပီးေြပာလို ့
က�န်မနဲ အြငင်
းအခံုေတွ ြဖစ်ခပ
ဲ့ ါေသးတယ်။
့
က�န်မတို ့

တစ်မျိုးေတာ့

ကံေကာင်းခဲပ
့ ါတယ်။

အာဏာသိမ်းတဲအ
့ ချိနမ
် ှာ ေမာ်လ�မိုင်ကတပ်ရင်းမှာ�ှိတဲ့ တပ်ရင်းမ�းနဲ ့
တြခားအရာ�ှိေတွက

က�န်မတိကိ
ု့ ု

သေဘာကျခဲ့�ကပါတယ်။

အာဏာသိမ်း�ပီး မ�ကာခင် ေဖေဖာ်ဝါရီလထဲမှာပဲ က�န်မအမျိုးသားကို
ရန်ကုနက
် ို

ပိလိ
ု ့ ုက်�ကတယ်။

က�န်မကေတာ့

“ဟုတ်�ပီ။

ရန်ကုနက
် ိုေတာသ
့ ာွ း၊ ဘာမှအမှားမလုပ်မိေစနဲ”့ လို ့ ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။
အဲဒ
့ မ
ီ ှာ သူတာဝန်ကျတုနး် က ကျည်ကာအက�ျ ဝတ်ခဲရ
့ တယ်။ သူ
က�န်မကိုဖုနး် ဆက်ေတာ့ “မိနး် မေရ၊ ငါ စိတ်ထေ
ဲ နလိုမေကာင်
းဘူး။
့
ငါတိယူ
ု ့ နေ
ီ ဖာင်းကို

လူေတွြမင်တိုငး်

တံေတွး

ေထွးေန�ကတယ်။

ငါတိုက
ု း် ဘုတ်ပဲကိုငထ
် ားတဲ့
့ အပယ်ခံေတွြဖစ်ေန�ပီ။ စစ်တပ်က ဆိင
ဆ��ြပသူေတွကို
ဒီကေနထွက်ဖိလိ
ု ့ ုတယ်”

မပစ်သငေ
့် ပမယ့်
လို ့

ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။

ပစ်ေန�ပီ။

ငါ

က�န်မအမျိုးသား
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အဲဒ
့ မ
ီ ှာ�ှိေနတုနး် တစ်ရက် စစ်တပ်က ဗံုးတစ်လံုးခွဲလိုက်တအ
ဲ့ ချိန ်
အဲဒ
့ န
ီ ားမှာ သူ�ိေ
ှ နခဲပ
့ ါတယ်။ အေြခအေနေတွကဆိးု �ပီး က�န်မလည်း
ေ�ကာက်လနေ
် ့ နခဲပ
့ ါတယ်။
အရင်က

က�န်မ

ဘာမှအေလာတ�ကီးမလုပ်ဘဲ

က�န်မအမျိုးသား

တပ်ထက
ဲ ထွက်သာွ းတာကို

အမှတ်ရလိုက်ပါတယ်။
“က�န်မတိုမှ့ ာ

ကေလး

၄

ေယာက်�ိတ
ှ ာ

မှတ်ထားပါ။

ဘာမှေပါက်ကရေလ�ာက်မလုပ်န”ဲ ့ လို ့ က�န်မ သူကိ
့ ု ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။
အဲဒ
့ အ
ီ ချိနမ
် ှာ

စစ်သားေတာ်ေတာ်များများ

ထွက်ေြပးေန�က�ပီး
“ငါလည်း

အဲဒ
့ သ
ီ တင်းက

ထွက်မယ်”

တပ်ထက
ဲ

ေတာ်ေတာ်�ကီးခဲပ
့ ါတယ်။

လို ့ က�န်မအမျိုးသားက

ေြပာခဲ့ပါတယ်။

က�န်မက သူကိ
့် ိုနဲ့ ့ “က�န်မတိုမှ့ ာ ဘာအချိတ်အဆက်မှ မ�ှိဘးူ ”
့ ုေစာငဖ
ဆိ�ု ပီး သူကိ
ဲ ှာ ဆက်ေနခဲတ
့ ု နားချခဲပ
့ ါတယ်။ သူ တပ်ထမ
့ ယ်။ �မိတ်ကို
ခဏလ�တ်ခံခဲရ
့ မ
ီ ှာ ဆ��ြပသူ ၃ ေယာက် အသတ်ခံခရ
ဲ့ တာကို
့ �ပီး အဲဒ
ြမင်ခဲပ
ို ရ
ဲ့ �ပီး ြပန်လာတဲအ
့ ချိန ် က�န်မကိုေြပာြပတဲအ
့ ခါမှာ
့ ါတယ်။ သူငခ
က�န်မလည်း ငိခ
ု ပ
ဲ့ ါတယ်။
အဲဒ
့ တ
ီ ုနး် က
က�န်မနဲ ့

ဘဝက

သူန ဲ ့

အရမ်းစိတ်ဆင်းရဲစရာေကာင်းပါတယ်။
မ�ကာခဏရန်ြဖစ်ခ�ဲ့ ပီး

ေစာင�့် ကည့ေ
် နခဲ�့ ကပါတယ်။
ဒီအစားအေသာက်ေတွက
ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။

သူ

အစားလည်း

ြပည်သေ
ူ တွရဲ ့

တစ်ရက်ေတာ့

သူကိ
့ ုလည်း
သိပ်မစားေတာဘ
့ ဲ
မျက်ရည်ေတွလို ့

ကင်းလှညထ
့် က
ွ ်ရင်း

သူေပျာက်သာွ းပါတယ်။ ၁ ပတ်�ကာေတာ့ သူ က�န်မဆီကို ဖုနး် ဆက်�ပီး
“သူ

တစ်ခုခုသာွ းလုပ်ဖိုလိ
့ ုတယ်”

လို ့ ေြပာပါတယ်။

က�န်မက

သူဘာလုပ်မယ်ဆတ
ုိ ာ မသိခေ
ဲ့ ပမယ့် “ဟုတ်�ပီ” လိပဲ
ု ့ ေြပာခဲတ
့ ယ်။
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တပ်ထက
ဲ

ဝန်ထမ်းေတွက

ေမးခွနး် ေတွ

ပိုပိုေမးလာခဲေ
့ ပမယ့်

က�န်မအမျိုးသားက က�န်မကို ဘာမှမေြပာြပထားခဲေ
့ တာ့ က�န်မလည်း
သူတကိ
ို ့ ု

ဘာမှမေြပာြပ�ိင
ု ခ
် ဲဘ
့ းူ ။

သူအေနနဲ
့
့

ေရတပ်ကေန

တကယ်ထက
ွ ်သာွ း�ပီလားဆိတ
ု ာလည်း မသိခပ
ဲ့ ါဘူး။ ေနာက်ဆးုံ ၁
လေလာက်

�ကာတဲအ
့ ချိနမ
် ှာ

လုပ်ေဖာ်ကိုငဖ
် က်ေတွက

သူတို ့

ေနြပည်ေတာ်က�ကားတဲသ
့ တင်းေတွအရ သူ CDM လုပ်သာွ း�ပီလို ့
အတည်ြပုေပးခဲပ
့ ါတယ်။

က�န်မ

စိတ်သက်သာသွားေပမယ့်

အဲဒ
့ ေ
ီ နာက်ပိုငး် ေတာင်မှ

က�န်မကို

သူဆက်သယ
ွ ်ဖို ့

အချိနေ
် တာ်ေတာ်�ကာခဲပ
့ ါတယ်။

သူဆက်သယ
ွ ်လာမှပဲ

အလံုး�ကီး

ကျသွားေတာတ
့ ယ်။
က�န်မအမျိုးသား

တပ်ထက
ဲ ေပျာက်သာွ းတဲအ
့ ချိနမ
် ှာ

တြခားသူေတွေတာ်ေတာ်များများလည်း

ေပျာက်သာွ းခဲ့ပါတယ်။

အမျိုးသမီး ၅ ေယာက်န ဲ ့ အမျိုးသား ၁ ေယာက် ထွက်သာွ းခဲေ
့ တာ့
တပ်ထက
ဲ လူေတွက
ေယာက်ထက
ဲ

က�န်မအမျိုးသားနဲ ့
တစ်ေယာက်န ဲ ့

အဲဒ
့ အ
ီ မျိုးသမီး

၅

ခိုးရာလိုက်ေြပးတယ်လို ့

ေကာက်ချက်ချခဲ�့ ကပါတယ်။ အဲဒ
့ အ
ီ ေြခအေနက က�န်မအတွက်ေတာ့
ကွက်တိြဖစ်ခလ
ဲ့ ို ့ ထွကေ
် ြပးဖိအတွ
ု့
က် အခွငေ
့် ကာင်းပဲလို ့ ယူဆ�ပီး
က�န်မက

သူတကိ
ို ့ ု

“သူ

က�န်မကို

ထားသွား�ပီ။

က�န်မ

အိမ်ပဲြပန်ချင်ေတာတ
့ ယ်” လို ့ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။ သူ CDM ဝင်သာွ းတာကို
ေနြပည်ေတာ်ဘက်န ဲ ့ က�န်မပဲသတ
ိ ဲ့ အချိနက
် ာလတစ်ခု �ှိခပ
ဲ့ ါတယ်။
အဲဒ
့ တ
ီ ုနး် က
မခံခပ
ဲ့ ါဘူး။

တပ်ထက
ဲ လူေတွ

မသိခေ
ဲ့ ပမယ့်

သူတိုသိ
့ သာွ းေတာ့

ဒုတပ်�ကပ်တစ်ေယာက်န ဲ စကားေြပာြဖစ်
ခပ
ဲ့ ါတယ်။
့

အ�ကာ�ကီးေတာ့
က�န်မနဲခင်
့ မင်တဲ့
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“သူ တကယ် CDM ဝင်သာွ းတာဆိရ
ု င် နင်လည်း သူေနာက်
့
လိုက်သာွ းသငတ
့် ယ်။

ြမန်မာမှာ

�ငိမ်းချမ်းေရး

မရမချင်း

လံုးဝြပန်မလာနဲ”့ လို ့ သူက က�န်မကို အ�ကံေပးခဲ�့ ပီး တပ်ထက
ဲ ေန
က�န်မထွက်ဖိအတွ
ု့
က်

စီစဉ်ေပးခဲပ
့ ါတယ်။

ဒါေပမဲ့

အရာ�ှိတစ်ေယာက်က သေဘာမကျခဲလ
ို ့
့ ို ့ က�န်မထွက်လမရေအာင်
�ကိုးစားတာနဲ ့ အဲဒ
့ ဒ
ီ တ
ု ပ်�ကပ်ကိုယ်တိုင် �ကားဝင်ေြဖ�ှငး် ခဲရ
့ ပါတယ်။
အဲဒ
့ အ
ီ ရာ�ှိကို သူက “ဒီအမျိုးသမီးနဲ ့ သူကေလး
၄ ေယာက်ရဲ ့
့
စားဝတ်ေနေရးနဲ ့
ေမးခဲပ
့ ါတယ်။

ပညာေရးကို
အဲဒ
့ ါကို

ခင်ဗျားတာဝန်ယူမှာလား”

အဲဒ
့ အ
ီ ရာ�ှိက

လို ့

ဒီလိုအသံးု မဝင်တလ
ဲ့ ူေတွ

အတွက် ေခါင်းကိုက်ခံမေနဘူး” လို ့ ြပန်ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။ ဒုတပ်�ကပ်က
“ခင်ဗျား

သူတကိ
ို ့ ု

ေပးသွားရမယ်။

သူတဒု
ို ့ က�ေရာက်ေနတာ၊

သူတကိ
ို ့ ုေပးသွားရင်သာွ း၊ မသွားရင် က�န်ေတာ်က
့ ို ရာထူးချလိုက်” လို ့
ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။
တပ်အြပင်ကို ထွက်တာက ေတာ်ေတာ်ေလးခက်ခဲခဲ�့ ပီး သူတက
ို ့
က�န်မနဲ ့

ကေလးေတွကို

အရာ�ှိတစ်ေယာက်က
ေရတပ်သား

၅

ေလှတစ်စင်းေပါ်

ကားနဲ ့

က�န်မတိကိ
ု့ ု
ေယာက်ရဲ ့

အြပင်ပိခဲ
ု ့ �့ ပီး

စစ်သားနဲ ့

ေစာင�့် ကည့မ
် �ေအာက်မှာ�ှိတဲ့

တင်ေပးခဲပ
့ ါတယ်။

အမျိုးသမီးတစ်ေယာက်လည်း

ေပးမသွားခဲပ
့ ါဘူး။

ေလှေပါ်

ေနာက်ထပ်
ေရာက်လာခဲပ
့ ါတယ်။

သူအမျိ
့ ုးသားလည်း ေရတပ်ကေန ထွက်ေြပးသွားခဲတ
့ ာပါ။ သူက
က�န်မကို

“က�န်မ

အခု

အြပင်ေရာက်�ပီဆေ
ုိ ပမယ့်

က�န်မ

လက်သးုံ ေချာင်းေထာင်ရင် သူတို ့ က�န်မကို သတ်ချင်သတ်�င
ို တ
် ယ်”
လို ့ ေြပာတယ်။ က�န်မတို ့ ပင်လယ်ထေ
ဲ ရာက်ေနတုနး် မုနတ
် ိုငး် နဲ ့

261 | Cherry

�ကံုရေသးတယ်။ က�န်မက စစ်သားတစ်ေယာက်ကို က�န်မတိုအေနနဲ
့
့
အခုေန ေလှေမှာက်လို�ှ့ ိရင် ဘယ်ြပည်သမ
ူ ှ လာကူမှာမဟုတ်ဘးူ လို ့
ေြပာခဲ�့ ပီး စစ်တပ်က ဘယ်ေလာက်ေတာင် နာမည်ပျက်ေန�ပီဆုတ
ိ ာကို
ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။

အခုြပန်ေတွး�ကည့ေ
် တာ့

အဲဒ
့ တ
ီ ုနး် က

အဲဒ
့ လ
ီ ိုေြပာလိုက်တာ အခနမ
် ့ သငရ
့် င် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရ�ိင
ု ပ
် ါတယ်။
က�န်မတို ့ ရန်ကုနေ
် ရာက်ေတာ့
အိမ်ကိုသာွ း�ပီး

က�န်မသူငယ်ချင်းတစ်ေယာက်

အဲဒ
့ က
ီ ေနတစ်ဆင့်

ြပည်က

က�န်မအမျိုးသားရဲ ့

အစ်မအိမ်ကို သွားခဲပ
့ ါတယ်။ အချိတ်အဆက်ေတွရဖို ့ လိုငး် ေပါ်ကေန
အလုပ်လုပ်ခ�ဲ့ ပီးေတာ့ ကေလးေတွကိုေခါ်_�ပီး စစ်တပ်ထန
ိ း် ချုပ်မ�မ�ှိတဲ့
လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမေတွဆက
ီ ို

ထွက်လာခဲပ
့ ါတယ်။

စစ်ေဆးေရးဂိတ်ေတွ အများ�ကီး�ှိေပမယ့် က�န်မ ေတာက်ေလ�ာက်
လိမ်ေြပာခဲ�့ ပီး

ပန်းတိုငက
် ို

ေချာေချာေမွ�ေမွ�

က�န်မကေလးေတွကို

ေရာက်ခဲ့ပါတယ်။

သူတိုအေဖဆီ
ေရာက်ရင်
့

ထမင်းစားလိုရ�ပီ
ို ့ ကျတိုငး်
့ ြဖစ်ေ�ကာင်း ေချာေ
့ မာေ
့ ြပာခဲ့ရ�ပီး သူတဂျီ
မုနေ
် ့ တွေက�းခဲရ
့ ပါတယ်။
အခု

က�န်မတို ့ စစ်တပ်ထက
ဲ ေန

လွတ်လာ�ပီမို ့ အများ�ကီး

ပိုစိတ်ချမ်းသာပါတယ်။ က�န်မတိုသာ
အဲဒ
့ မ
ီ ှာ ဆက်ေနေနခဲ့ဦးမယ်
့
ဆိရ
ု င် က�န်မကေလးေတွလည်း လူအသိ
င
ု း် အဝိုငး် ကေန ဖယ်ကျဉ်ခံရ၊
့
အထင်အြမင်ေသးခံရ�ပီး
အေကာင်းဖက်က

ခွဲြခားဆက်ဆခ
ံ ံရမှာပါပဲ။

ြပုမူေနထိင
ု �် ပီးေတာ့

ေစာငေ
့် မ�ာ်ေနပါတယ်။

က�န်မ

အခု

ပိုေကာင်းတဲအ
့ နာဂတ်ကို

