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Yay Khal
My name is Maung Yay Khal. I’m a single Bama Buddhist. I joined
the army straight after matriculation in 2016 and went into the
Defense Services Technological Academy for three years before
deploying to some technical departments, then to Mandalay Palace. I finally left the military to stand with the public on 12 September 2021. I had been trying to leave since April, when four
people in my family died: my mother, grandmother, grandfather
and uncle. If the coup had never happened, I think they would
still be alive. This personal tragedy made me think hard about
what I was doing.
My mother was the first one to die. I remember her so well.
I used to help her in the gold mines in Yamethin Township when
I was young, in an area we call Moe Hti Moe Mi. My mother and
I spent a lot of time there looking for and finding some gold. At
first it was good, but once the Myanmar military got wind of the
gold, they started swooping in to tax us gold collectors. They
were very demanding, and if you didn’t pay, they would burn
down your hut. We used to run after digging trenches to hide
our stuff and removing the roof of our hut so it wouldn’t be targeted. You could say it was like removing a hat to show respect,
except for the opposite reason.
After my mom and I stopped prospecting, the locals in Yamethin were forced to work at a crony-owned company, the
“National Prosperity Company”. They were extorted there and
made to work double the hours for half the pay. But the locals
we knew had no choice. Then after a while, the army just confiscated the whole area and kicked the locals out. All the cronies
and army people then came to compete for the gold there, even
Thura Shwe Mann. In 2011-2012 there was a marching protest
from Shwe Taw to Yamethin, but no one knew about it in the
wider country. At that time as a kid, I thought these bad soldiers
were not the real deal. I thought that if I were a soldier, I would
not make trouble for the people and steal gold.

Yay Khal | 172

My mother always cared for me. She was hospitalized in December 2019 with liver cancer. She had successful surgery and
was discharged. She was put on medication on three-month prescriptions. Her health was going well, but after the breakout of
COVID-19, my family stopped sending her to the hospital. They
called a doctor to the home as much as they could. Then after
the February 2021 coup, when all the doctors joined the Civil
Disobedience Movement, it became harder to get treatment for
her. I don’t blame the doctors for that, though.
I was stationed at Mandalay Palace at this time, and my family home is also in Mandalay. My mother desperately wanted to
see me and was worried about the ramifications of the coup. I
managed to sneak out and see my mom for an hour. She was so
happy to see me. Her health rebounded, she started eating and
recovering. Even our neighbor said that my visit was like a “deity coming down to cure her”. Because of this I decided to request official leave from the army.
We are allowed forty-five days of leave per year. I asked for
ten days and showed my mother’s medical record as proof. The
clerk refused my application. I begged him to let me go to my
mother. I told them I needed to take care of her. But they did not
allow me. I was shattered, but I tried to rationalize it: I chose to
be a soldier. I do not own my life. When my mother’s health
started deteriorating again and I was in anguish.
Soon after having my leave rejected, I was on duty outside
in the city at night after the curfew had started. Late that night,
a major in a military car passed by our checkpoint and explained
he was going to Yangon because his mother was ill. He got permission to go all the way to Yangon for his mother, while I was
not allowed to take a trip of ten minutes across the city to see
my own mother on her death bed. I was so angry and bitter. This
was simple discrimination. Two weeks later my mother died. If I
had been given leave and could go to stay beside her, her health
may have improved, she might still be alive.
After my mother died, my grandmother died of old age.
Then, my grandfather died very quickly after. He was on medication, but suddenly stopped taking them. I think they both died
of heartbreak because they loved their daughter, my mother,
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very much. Just like that my cherished mother and grandparents were gone. Then at the same time, across town, my uncle
contracted COVID-19. He required oxygen and intensive care but
it was difficult to get him treatment. Just like that, he died.
People had said to me when I was 17, before I joined the
army and started my career, that “there is a life guarantee in the
military”. But the people I love are no longer alive, at least in
part because of the military, and there is no home for me to ever
return to. It’s true that I had savings from the military, but I
could not even access these to pay for my mother’s funeral. You
need to get the approval of four different clerks to withdraw any
savings. I asked for three lakhs, but they wouldn’t let me.
The fact that my own family suffered this much got me
thinking about how much the whole country has been suffering.
Our family was relatively OK compared to some poor families.
What did the coup do to them? What is military rule doing to
them? I know how bad the system is. I became disgusted with
my soldier’s life, with myself. Had I contributed to my mother’s
death? I was filled with the urge to leave the military.
The country is greatly dependent on soldiers. If most soldiers turn to the side of the public, there is no need for the revolution to shed any blood. There will be a flawless victory of the
people. The reason people join the military is for the country,
and for the people. Now is the time when the country needs its
people the most. The right thing for soldiers to do now is to stop
wearing the uniform and side with the public; this comes from
the same sense of duty to protect the people as joining the military in the first place.
I set a date to leave in September and planned it out with
the help of a revolutionary organization. I went into the city
from the base a few times in the weeks leading up to my escape,
pretending to do laundry. By going out and coming back, I set a
precedent for the relevant soldiers to trust me. When I finally
left I went straight to the shops and bought the things I would
need: a SIM card, power bank, and so on. Then I went to the Mandalay bus stop. I immediately recognized a military guy, a soldier
from one of the Border Guard Forces, boarding on my bus to
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Yangon. At that time, I was dressed well. I had to rethink my
plan.
I went into the toilets and got changed. I put on a worn-out
longyi and an old singlet. I took off my shoes too. I got on the
bus. Even after changing, when the soldier encountered me he
looked at me carefully. After two hours on the bus he asked me
directly if I was a soldier leaving for the Civil Disobedience
Movement. I had to tell so many lies to persuade him otherwise.
I tried to make him take pity on me. He later cleared his doubts
about me, treated me to a meal at a rest stop and bought me
slippers. With the soldier on the bus, we didn’t even have to stop
at all the checkpoints on the expressway. This deception helped
me a lot.
After reaching Yangon it took two more days to get to a liberated area. The whole time I was petrified I would run into
someone I knew. Many of my old colleagues in the military know
what they are doing is wrong, but they can’t manage to escape.
Some feel indebted to the institution that feeds them. Everyone
is kept in the dark about what is really happening in the country
and just believe what the State Administration Council spokesperson Zaw Min Tun says.
I stay in contact with many people still in the army. After
several protesters were murdered in cold blood by the military
at one particular massacre in Yangon in December, I checked
with them. None of my soldier colleagues admitted to knowing
anything about it. They only found out about it through me.
Soldiers must reconsider their priorities. Did they join the
army to protect the people? If so, they must leave the army, join
the people and be warmly welcomed.
And be quick about it. Open your eyes and ears.
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့

ေြပာသွားတယ်။

သူတိုကျေတာ
့
့

ခွငသ
့် ာွ းတယ်။

အေမဖျား�ံုေလာက်န ဲ ့ ရန်ကုနထ
် ိ

ငါအေမကျေတာ
့
့

ေနာက်ဆးုံ အချိနပ
် ါ

ဆိတ
ု ာကို

ခွငမ
့် ေပးဘူးလိေြပာတယ်
ု့
။ ၅ မိနစ် ၁၀ မိနစ်ေတာင်မ�ကာတဲခ
့ ရီးကို
ငါကျ
့

ဘာလိမလ�
ု ့ တ်တာလဲလို ့ က�န်ေတာ်ေတွး�ပီး

စိတ်နာလိုက်တာ။
�ကာေတာ့

ဒါ

ခွဲြခားဆက်ဆတ
ံ ာပဲေလ။

အေမဆံးု တယ်။

အေမ့ေနာက်ဆးုံ အချိနက
် ို

စိတ်ဆးုိ လိုက်၊

ေနာက် ၂ ပတ်

က�န်ေတာ်သာ

သူေဘးမှ
ာ
့

ခွငရ
့် ခဲလ
့ ို ့

ေနခွငရ
့် ခဲရ
့ င်

အေမက

သက်သာလာ�ိင
ု တ
် ယ်။ အေမ �ှငခ
် ျင်�ှငသ
် ာွ းခဲမ
့ ှာ။
အေမဆံးု �ပီးေတာ့

အဘွားဆံးု တယ်။

အသက်�ကီးလို ့

လူ�ကီးေရာဂါ ေပါ။့ ေနာက် သိပ်မ�ကာဘူး။ အဘိးု ပါ ဆံးု သွားြပန်တယ်။
သူက

ေဆးေသာက်ေနရတာမှာ

ရပ်ပစ်လိုက်

တာ။

ေသတာထင်တာပဲ။

ေဆးကိုဆက်မေသာက်ဘးူ ဆိ�ု ပီး

အဘိးု နဲအဘွ
ားက
့

သူတက
ို ့

ရင်ကွဲနာကျ�ပီး

က�န်ေတာ်အ
့ ေမ၊

သိပ်ချစ်တာကိုး။

အဲဒ
့ လ
ီ ိုန ဲ ့

အဘိးု နဲအဘွ
ားပါ
့

ဆံးု သွားခဲတ
့ ာ။

သူတသမီ
ို ့ းကို

က�န်ေတာ်ချစ်ရတဲ့
�ပီးေတာ့

အေမေရာ၊
အဲဒ
့ အ
ီ ချိနမ
် ှာပဲ

တစ်�မို �လံုးက ကိုဗစ်ြဖစ်ေတာ့ ဦးေလးလည်း ကူးလာခဲတ
့ ယ်။ သူကိ
့ ု
အေရး�ကီးလူနာခန်းထဲထား�ပီး
ေဆးကုသမ�ရဖိက
ု့
ဆံးု သွားခဲတ
့ ယ်။

ေအာက်စီဂျင်ေပးရမှေပမယ့်

သိပ်ခက်ခဲခဲ့တယ်။

အဲဒ
့ လ
ီ ိုန ဲ ့

သူလည်း
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က�န်ေတာ့် အသက် ၁၇ �ှစ်ေလာက်က လူေတွက ေြပာ�ကတယ်။
က�န်ေတာ်

တပ်ထမ
ဲ ဝင်ခင်

တပ်မေတာ်မှာက

အလုပ်စလုပ်မယ်ဆတ
ုိ ုနး် ကေပါ။့

ဘဝအာမခံချက်�ိတ
ှ ယ်တဲ။့

က�န်ေတာ်ချစ်တသ
ဲ့ ေ
ူ တွလည်း

ဆံးု ကုန�် ကပါ�ပီ။

ဒါေပမဲ့
အဲဒ
့ တ
ီ ပ်မေတာ်

ေ�ကာငပ
့် ဲ ြဖစ်ရတာေလ။ က�န်ေတာ်မ
့ ှာ ခုဆုိ ြပန်စရာအိမ်လည်း
မ�ှိေတာဘ
် ါတယ်။
့ းူ ။ တပ်မှာ က�န်ေတာ်ေငွစုထားတာ�ှိတာေတာ့ မှနပ
ဒါေပမဲ့

အေမ့အသုဘအတွက်ေပးဖိေတာင်
ု့

ထုတ်လိုမရခဲ
ပ
့
့ ါဘူး။

အဲဒ
့ စ
ီ ုေငွထတ
ု ်ဖို ့ စာေရး ၄ ေယာက်ရဲ ့ ေထာက်ခံစာလိုတယ်ေလ။
က�န်ေတာ်ေတာင်းတာက

၃

သိနး် ထဲပါ။

ဒါေတာင်

သူတက
ို ့

ခွငမ
့် ြပုခဲ�့ ကဘူး။
က�န်ေတာ်လ
့ ိုစစ်သားတစ်ေယာက်ရဲ ့ မိသားစုေတာင် ဒီေလာက်
ခံစားရရင် တစ်�င
ို င
် လ
ံ ံုးက တြခားမိသားစုေတွ ဘယ်ေလာက်များ
ဆင်းရဲဒက
ု �ေရာက်�ကမလဲလို ့ ေတွးမိတယ်။
တြခား�ွမ်းပါးတဲ့

မိသားစုေတွနစာရင်
ဲ့

အာဏာသိမ်းလိုက်ေတာ့

အဲဒ
့ ဘ
ီ ဝေတွ

က�န်ေတာ်မ
့ ိသားစုက

အဆင်ေြပေသးတယ်ေလ။
ဘာေတွြဖစ်သာွ းခဲ�့ ပီလဲ။

စစ်အုပ်ချုပ်ေရးက သူတကိ
ို ့ ု ဘာေတွလုပ်ေပးခဲလ
့ ဲ။ က�န်ေတာ် ဒီစနစ်
ဘယ်ေလာက်ဆးုိ ေ�ကာင်းကို
ကိုယ်က
့ ိုကိုယ်ေရာ
အေမ့အသုဘအတွက်

သိပ်သတ
ိ ာေပါ။့

စစ်သားဘဝကိုပါ
က�န်ေတာ်

က�န်ေတာ်ေလ

စိတ်နာရွ ံ�ှာလာခဲတ
့ ယ်။
ဘာများလုပ်ေပးခဲ�
ို လ
် ဲ။
့ င

က�န်ေတာ်မ
့ ှာ တပ်ကေနခွာဖိုပဲ့ စိတ်ထက်သန်ေနခဲေ
့ တာတ
့ ာ။
က�န်ေတာ်တို�ိ့ င
ု င
် အ
ံ ေရးဟာ

စစ်သားေတွအေပါ်မှာ

အများ�ကီးမူတည်ေနပါတယ်။ စစ်သားအများစုကသာ ြပည်သဘက်
ူ့
ကို
ေြပာင်းလာရင်

ြပည်သေ
ူ တွ

ေသွးေြမကျစရာမလိုဘးူ ။
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အထိအခိုက်အနာအဆာကင်းမဲ့စွာနဲ ့
က�န်ေတာ်တို ့

ေအာင်ပဲရ
ွ သွားလိမ့်မယ်။

တပ်မေတာ်ထဝ
ဲ င်ခဲ့တယ်ဆတ
ုိ ာ

�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်န ဲ ့

ြပည်သအ
ူ တွက်ဆ�ုိ ပီး ဝင်လာခဲတ
် ှာ တစ်�င
ို င
် လ
ံ ံုးက
့ ာ။ အခုအချိနမ
က�န်ေတာ်တိုကိ
် လ။ ဒါေပမဲ့ တပ်မေတာ်ဟာ
့ ု လိုအပ်ေနတဲ့ အချိနေ
တာဝန်ေကျ�ိင
ု င
် သ
ံ ားေတွရဲ ့
ြပည်သဘက်
ူ့
ကိုမရပ်ရင်၊

အလုပ်ကို

လုပ်မေနဘူး။

ြပည်သဘက်
ူ့
ကိုမေပးဆပ်ရင်

ဒီ�င
ို င
် မ
ံ ှာ

ဒီယူနေ
ီ ဖာင်း�ကီးဝတ်�ပီး ဘာလုပ်ေနရေတာမ
့ ှာလဲ။ က�န်ေတာ်တိုဟာ
့
�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်န ဲ ့ ြပည်သက
ူ ို ကာကွယ်ရမယ်ေလ။ က�န်ေတာ်တိုအေနနဲ
့
့
ြပည်သကိ
ူ့ ု

ကာကွယ်ေစာငေ
့် �ှာက်ရမယ်ဆတ
ုိ စ
ဲ့ ိတ်န ဲ ့

CDM

လုပ်ခတ
ဲ့ ာပါ။
က�န်ေတာ်က

စက်တင်ဘာမှာ

ထွက်ဖိလု
ု ့ ပ်ထားတယ်။

ေတာ်လှနေ
် ရးအဖွဲ� တစ်ဖဲ�က
ွ ေနတစ်ဆင့် ြပင်ဆင်ချိတ်ဆက်�ပီးေတာ့
ထွက်လာဖို ့ ရက်တစ်ရက် သတ်မှတ်လိုက်တယ်ေပါ။့ က�န်ေတာ်က
တကယ်မသွားခင်

အြပင်ထက
ွ ်ြပတယ်။

အေစာငတ
့် ပ်သားေတွ
ရက်ကျေတာ့

�ပီးရင်

ယံုေအာင်လိုေပါ
့ ။့

ြပန်လာတယ်။

တကယ်ထက
ွ ်မယ့်

ဒိဘ
ု သ
ီ ာွ းအပ်ဦးမယ်ဆ�ုိ ပီး

ထွက်လာခဲတ
့ ာ။

ထွက်လာ�ပီးတာနဲ ့ ဖုနး် ကတ်အသစ်တ၊ို ့ ပါဝါဘနတ
် ့ ို ့ လိုတာေလးေတွ
လိုက်ဝယ်တာေပါ။့
ေရာက်တယ်။

�ပီးေတာမ
့ ှ

မ��ေလးဘတ်စ်ကားဂိတ်ကို

ြဖစ်ချင်ေတာ့

က�န်ေတာ်စီးမယ့်ကားမှာ

နယ်ြခားေစာငတ
့် ပ်က တပ်သားတစ်ေယာက် ပါလာတယ်။ အစက
က�န်ေတာ်က

ဝတ်စားြပင်ဆင်ထားတာေပါ။့

တပ်သားလည်းပါတယ်ဆေ
ုိ ရာ အကုနြ် ပန်ေြပာင်းရတာ။

အဲဒ
့ လ
ီ ို
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အိမ်သာထဲသာွ း�ပီး

အဝတ်အစား

လဲလိုက်တယ်။

ေရလဲပုဆးုိ ေလး၊ တီ�ှပ်အ�ွမ်းေလး ေြပာင်းဝတ်၊ �ှူးဖိနပ်�ကီးလည်း
ခ�တ်လိုက်�ပီး

ဘတ်စ်ကားေပါ်

အဲဒ
့ စ
ီ စ်သားကလည်း

လိုက်ခဲလ
့ ိုက်တယ်။

က�န်ေတာ်က
့ ို

သတိထားမိ�ပီး

ေသချာ�ကည့ေ
် နတယ်။ ကားေပါ်မှာ ၂ နာရီေလာက်လည်း စီးမိေရာ
သူက

က�န်ေတာ်က
့ ို

CDM

မင်း

စစ်သားလားလို ့

ေမးတာနဲ ့

က�န်ေတာ်လည်း သူကိ
် ာေြပာ�ပီး သနားေအာင်လုပ်တယ်။
့ ု အကုနည
ေနာက်ေတာ့ သူက ယံုသာွ း�ပီး ထမင်း ဝယ်ေက�းတယ်။ ကားရပ်ေတာ့

ေြခည�ပ်ဖိနပ်ေတာင်

ဝယ်ေပးလိုက်ေသးတယ်။

ကားေပါ်ပါလာေတာ့

စစ်ေဆးေရးဂိတ်ေတွမှာ

မရပ်ေပးရေတာဘ
့ းူ ။

လွတ်လာခဲတ
့ ာေပါ။့

သူ
သိပ်ေတာင်

သူက

အေတာ်က
့ ို

အကူအညီရခဲ့ ပါတယ်။
ရန်ကုနက
် ိုေရာက်�ပီးေနာက်

၂

ရက်

ထပ်သာွ းေတာ့

လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမကို

ေရာက်လာခဲတ
့ ယ်။

လမ်းမှာ

ကိုယ်က
့ ိုသတ
ိ သ
ဲ့ န
ူ တိ
ဲ ့ ုးမှာကို

စိုးရိမ်ေနခဲတ
့ ာေပါ။့

တပ်ထမ
ဲ ှာ

က�န်ေတာ်နသိ
ဲ ့ တသ
ဲ့ ူ

အေတာ်များများကေတာ့

တပ်ကလုပ်တာေတွ

မှားေ�ကာင်း သိ�ကပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ သူတက
ို ့ �ုနး် မထွက�
် င
ို �် ကဘူး။
တချို �ကလည်း

သူတကိ
ို ့ ုေက�းထားတဲ့

အေ�ကးေတွ�ိေ
ှ နတယ်လို ့

ယူဆ�ကတယ်။

စစ်ေကာင်စီေြပာေရးဆိခ
ု ွင�
့် ိသ
ှ ူ

တပ်မေတာ်�ကီးရဲ ့
လူတိုငး် လိုလိုကေတာ့

ေဇာ်မင်းထွနး် ေြပာတာကိုပဲ

ယံုေန�ကတာေပါ။့ သတင်းအေမှာင်ချခံထားရတာကိုး။
က�န်ေတာ်က

တပ်ထက
ဲ သူ

ေတာ်ေတာ်များများနဲ ့

အဆက်အသွယ်�ိေ
ှ နေသးတယ်။ �ပီးခဲတ
် ှာ
့ ဲ့ ဒီဇင်ဘာလက ရန်ကုနမ
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ဆ��ြပတဲသ
့ ေ
ူ တွအများ�ကီးကို
ြဖစ်�ပီးတဲေ
့ နာက်မှာ

ေသွးေအးေအးနဲ ့ သတ်ပစ်တာေတွ
သူတိုကိ
့ ု

ဘယ်စစ်သားသူငယ်ချင်းတစ်ေယာက်မှ

ေမး�ကည့ြ် ဖစ်တယ်။
အဲဒ
့ အ
ီ ေ�ကာင်းကို

သိမေန�ကဘူး။ က�န်ေတာ်ေြပာြပမှ သူတက
ို ့ သိသာွ း�ကတာ။
စစ်သားေတွအေနနဲ ့
ြပန်စဉ်းစား�ကေစချင်တယ်။
ကာကွယ်ေပးဖိလား။
ု့

သူတဦးစားေပးရမယ့
ို ့
်ဟာေတွကို
သူတတပ်
ို ့ ထဝ
ဲ င်တာဟာ

ဘာအတွက်လဲေပါ။့

လူထက
ု ို

တကယ်အကာအကွယ်

ေပးချင်ရင်ေတာ့ တပ်ကေနထွက်မှပဲ ရမယ်။ လူထန
ု ဲ ့ ပူးေပါင်း�ကပါ။
ေ�ွးေထွးစွာ �ကိုဆိေ
ု နပါတယ်။
ြမန်ြမန်ေလး လုပ်�ကပါ။ မျက်စိကိုဖွင၊့် နားကိုစွငထ
့် ား�ကပါ။

