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Zwe Man
I am Thura Zwe Man. I served in a battalion that was under Light
Industry Division (LID) 66. However, when I joined up I wanted
to join LID 77. I was traded to LID 66 against my will. Let me tell
you about that. But first, a little more about me. I had an unusual
upbringing. I lived abroad until I was twenty-three years old. I
always loved war and guns, gunfights. I was dying to join the
military and be a soldier that is respected and loved by the country’s people. It has been my dream since I was just a boy.
I was living abroad until 2016, when I was twenty-three
years old, when I came back to Myanmar on a pilgrimage. During
that trip I witnessed a military parade in Bago. The people were
cheering and giving awards to the soldiers. It was great. As soon
as I saw this, I decided to stay in Myanmar and enlist in the army.
So, I went to LID 77 to enlist, with the help of an agent. I gave the
agent my phone, motorcycle and necklace. He said he would return them after basic training. But then LID 77 sold me to LID 66
in Taungoo. I found out that I was trafficked for thirteen lakhs.
They do this in the military. I never got my belongings back from
the agent, who disappeared.
I finished basic training in 2017. A week after I finished
training, I was sent to Laukkaing District in Northern Shan State.
I was there for over two years. When I got back to base, I had
been put on the list of “hard-working soldiers”. I made a name
for myself. Two weeks later, I was promoted to corporal. I went
to sniper training, which took four months, then I went through
psychological warfare and legal training. After the trainings,
and six months after being promoted, I was assigned to Pyin Oo
Lwin to provide security for the Defense Services Academy graduation ceremonies. That took another two months. Now we’re
up to 2019, early 2020.
I was sent to Rakhine State. I fought on the front for four
months. This is where I really distinguished myself. While my
unit was trying to capture an outpost, I saw one of our men get
hit and fall. I ran to save him and pulled him out. He turned out

Zwe Man | 185

to be the most high-ranking officer in our battalion. He had been
hit in the legs; I was also injured while extracting him. I was
given a medal by a commander of the Regional Operation Command, who informed central command. I was immediately promoted to sergeant.
I was then deployed to the battalion headquarters on the
major’s security detail. From that point on, I worked security for
him. It was my last post before the coup. When the first coup
took place, I did nothing; in fact my whole unit did nothing. We
just went about our normal work. I had no idea soldiers were
doing anything bad at all. We lived in a bubble. The beatings and
deaths were hidden from us.
I first found out about the horrors when talking to my girlfriend on the phone. She related to me many of the things that
were happening on the streets. Peaceful protesters were being
beaten. In one case later, the army ran down and killed them in
a truck. I felt awful. I had experienced some terrible things in
Laukkaing, in Rakhine State and even in Pyin Oo Lwin. There is
oppression, discrimination and breaches of human rights within
the military. But my worst experience has been coming to terms
with the coup.
My girlfriend directly asked me to leave to the military. I
started preparations. I started listening to the broadcasts from
People’s Soldiers, who provided guidelines and instructions for
travel arrangements, food and living expenses for people who
escape military service. It’s not easy for the average soldier, who
cannot leave their compound. It was even harder for me given
my proximity to a high-ranking officer. I was not even allowed
to go the shop just across the street from where I slept. But I got
away finally, on September 21, 2021.
I kept telling my senior that I had a medical appointment
due. It took a while, but finally he granted me a morning off—
but only if I came straight back after the check-up. I seized the
opportunity. I left with my motorcycle, leaving my gun, gloves,
everything. I picked up my girlfriend and we were gone. I
headed to my brother’s place, who was active in the revolution,
and we stayed there lying low for a month. I connected with
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People’s Soldiers. They told us what to do. Because I had my own
bike, we simply got on and rode for four days to reach the liberated area. I lied again and again at all the military checkpoints.
Sometimes it rained from 7AM to 6PM. Sometimes the sun was
baking down. We just kept going, we couldn’t hang around.
When we finally got to our destination, it was an amazing feeling.
Apart from my motorcycle, I left everything behind. I had
eighteen lakhs in the bank. I had another two motorcycles. Some
jewelry. My life insurance from the military would be about five
lakhs by now. All gone. But it does not matter. I joined the military because I wanted to work for and be loved by the people. I
left the military for the same reasons. I can find money later.
Now, I am free from serving dictatorship, and only serve the
people.
Many people in the military support it blindly; they will
never leave it, no matter its bad reputation. These are the ones
doing businesses within the military, making money off the top.
For many of them, when they joined the army, they had nothing,
so money is everything. After years of corruption, for example,
manning checkpoints and taking bribes from illegal logging
trucks—it can be as much as 200,000 Myanmar Kyat per vehicle—
they have enough cash to buy houses and farms, which they
could never have dreamed of in a civilian life. Others are afraid
for their families if they abandon their service. Some hope for
change from within.
But the military simply will not reform. The dictator, Min
Aung Hlaing, is only working for his own benefit, and does not
care about the development of the country. Under his rule, the
army neglects the people; they do not care who lives or dies.
While generals’ families visit foreign countries and enjoy their
lives peacefully, soldiers are dying and being maimed, and the
people are suffering. The dictator will not give up. He has paid
off his successors to retire so he can continue his rule.
OK, so, the dictator will not give up: civilians should not give
up either. We must keep fighting. We have to be patient. Nothing
is impossible.
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့ ို လူ�ကီးနားမှာ အနီးကပ်ေနရသူအတွက်
ေတာ့

ပိုေတာင်ခက်ေသးတယ်။

လှမ်းြမင်ေနရတဲ့

က�န်ေတာ်ဆုိ

အိပ်တေ
ဲ့ နရာကေန

ဆိင
ု ေ
် လးဆီသာွ းဖိုကိ
့ ုေတာင်

ခွငြ့် ပုမခံခဲရ
့ ဘူး။

ဒါေပမဲ့ ၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ် စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်မှာ ထွက်လာ�ိင
ု ခ
် ဲပ
့ ါတယ်။
က�န်ေတာ်က လူ�ကီးကို ေဆးခန်းြပန်ြပရမယ့်ရက်ေရာက်�ပီလို ့
ေြပာခဲတ
့ ယ်။ ခဏေလးပဲရမယ်၊ မနက်တစ်ပိုငး် ပဲသာွ း၊ ေဆးခန်းက
�ပီးတာနဲ သူ
့် ပးလိုက်တာ။ က�န်ေတာ် လည်း
့ ဆီ
့ ြပန်လာခဲဆ
့ �ုိ ပီး သွားခွငေ
အခွငအ
့် ေရးကို လက်လွတ်မခံေတာဘ
ု က
် ယ်ေတွ၊ ေသနတ်ေတွ
့ းူ ။ ဆိင
အားလံုးကို

ထားခဲလ
့ ိုက်တယ်။

သွားေခါ် �ပီး

အတူထက
ွ ်လာခဲလ
့ ိုက်တာ

တက်�ကေနတဲ့

က�န်ေတာ်ေ
့ ကာင်မေလးကို
ေပါ။့

ေတာ်လှနေ
် ရးမှာ

က�န်ေတာ်ည
ီ စ်ေယာက် ဆီသာွ း�ပီး
့ တ

အဲဒ
့ မ
ီ ှာ

၁

လေလာက် တိတ်တိတ်ေလး ခိုေနလိက
ု ်တယ်။ ြပည်သစစ်
ူ ့ သားအဖွဲ� နဲ ့
ချိတ်ဆက်တယ်။
က�န်ေတာ်က

သူတိုက
့

ေြပာြပေပးတယ်။

ကိုယ်ဆ
့ င
ုိ က
် ယ်ကိုယ်ပဲေမာင်းလာ

ရက်ေလာက်�ကာေတာမ
့ ှ
လမ်းက

ဘာေတွလုပ်ဆ�ုိ ပီး

လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမကို

စစ်ေဆးေရးဂိတ်ေတွမှာေတာ့

ခဲတ
့ ာ။

၄

ေရာက်တယ်။

အလိမ်အညာေတွချည်း

ေြပာခဲရ
့ တ
ီ ုနး် က မိုးကလည်း မနက် ၇ နာရီကေန ည ၆
့ တာေပါ။့ အဲဒ
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နာရီေလာက်ထက
ိ ို ရွ ာေနခဲတ
့ ာ။ တစ်ခါတေလကျေတာလ
့ ည်း ေနက
အရမ်းပူတယ်။

က�န်ေတာ်တက
ို ့

ဘယ်နားမှာမှ

ေတာက်ေလ�ာက်သာွ းခဲ�့ ကတယ်။

မနားဘဲ

ေနာက်ဆးုံ ေရာက်ရမယ့်

ေနရာလည်းေရာက်ေရာ အံဩ
့ စရာချည်းပဲ။
က�န်ေတာ်ဆ
ိ က
် ယ်ကလွဲ�ပီး
့ ုင

ကျန်တာ

ဘာမှမယူခရ
ဲ့ ဘူး။

ဘဏ်ထမ
ဲ ှာ ၁၈ သိနး် �ှိတယ်။ ေနာက်ထပ် ဆိင
ု က
် ယ် ၂ စီးနဲ ့
လက်ဝတ်လက်စားတချို �ေရာ
အသက်အာမခံကလည်း

�ှိေသးတယ်။

ခုဆုိ

၅

တပ်ရဲ ့

သိနး် ေလာက်

�ှိေန�ပီ။

အားလံုးသွား�ပီေပါ။့ က�န်ေတာ် တပ်မေတာ်ထဝ
ဲ င်တာက လူေတွကို
အကာအကွယ်

ေပးချင်တယ်။

လူထရ
ု ဲ ့

ချစ်ခင်ေလးစားတာကို

ခံချင်တယ်။ က�န်ေတာ် တပ်ထက
ဲ ထွက်လာရတာလည်း အဲဒ
့ စ
ီ ိတ်၊
အဲဒ
့ ရ
ီ ည်ရွယ်ချက် ေ�ကာငပ
့် ါပဲ။ ေငွက ေနာက်ေတာ့ �ှာရင်ရမှာပါ။ ခုဆုိ
က�န်ေတာ်

အာဏာ�ှငက
် ို

အလုပ်အေက�းြပုစရာ

မလိုေတာဘ
့ းူ ။

လွတ်လပ်သာွ း�ပီ။ ြပည်သလ
ူ ူထက
ု ိုပဲ အလုပ်အေက�းြပု�ိင
ု ေ
် တာမ
့ ယ်။
တပ်ထက
ဲ
အေတာ်များများကေတာ့ မျက်ကန်းေထာက်ခံေန�က
တာပဲ။

တပ်အေနနဲ ့ ဘယ်ေလာက်

ထွက်လာမယ့်သေ
ူ တွ

မဟုတ်�ကဘူး။

စီးပွား�ှာေန�ကတဲသ
့ ေ
ူ တွအတွက်
ြဖစ်ေနတာ။
ခုကျေတာ့

အများစုက
ဘာမဆို

များလွနး် တာကိုး။
သစ်ကားေတွ

နာမည်ပျက်ေနေန
စစ်တပ်ကို

သူတက
ို ့
အမှီြပု�ပီး

ေငွရဖိက
ု့

အေရးအ�ကီးဆံးု

တပ်ထမ
ဲ ဝင်ခင်က

ဘာမှမပိုငဆ
် င
ုိ ခ
် ဘ
ဲ့ ဲ

ပိုငေ
် န�က�ပီေလ။

အဂတိလိုက်စားမ�ေတွက

ဥပမာ_-_သစ်ကားေတွကေန
သူတလမ်
ို ့ းေ�ကာင်းကြဖတ်ရင်

စီးပွား�ှာတာ။
တစ်စီးကို

၂

သိနး် ေလာက်ထိ ရေနတာဆိေ
ု တာ့ တစ်ေန ့၇ စီး ၈ စီးေလာက်ြဖတ်ရင်
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သူတမိ
ို ့ သားစုအတွက်
တပ်ြပင်ပ

အလ�ံအပယ်သးုံ လိရေနတာမိ
ု့
ု ့ ဘယ်ေတာမ
့ ှ

အရပ်သားဘဝကို

မိသားစု�ိှတဲသ
့ ေ
ူ တွကျေတာ့
အ�ကပ်ကိုငမ
် ှာ၊

ခံယူမှာမဟုတ်ဘးူ ။

တပ်ထမ
ဲ ှာ

သူတိုထွ
့ က်လာရင်

မိသားစုေတွကို

စိုးရိမ်�ကတယ်။

တချို �ကလည်း

�ှပ
ိ ်စက်မှာ

တပ်ထက
ဲ ေနပဲ အေြပာင်းအလဲလုပ်မယ်လို ေတွ
း�ကတယ်။
့
ဒါေပမဲ့ တပ်က ဘယ်လိုမှ ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အာဏာ�ှင်

မင်းေအာင်လ�ိငဟ
် ာ

အလုပ်လုပ်ေနတာေလ။

သူအကျိ
ုးစီးပွားအတွက်ပဲ
့

�ိင
ု င
် တ
ံ ိုးတက်ဖိုကိ
့ ု

ဂ�ုမှမစိုက်ဘ။ဲ

သူလက်
ထက်မှာ တပ်မေတာ်ဟာ လူထက
ု ို လျစ်လျူ�� တယ်။ လူထက
ု
့
ေသေသ�ှင�
် ှင် သူအကျိ
ုးစီးပွားပဲ �ကည့ေ
် တာတ
့
့ ာ။ ဗိုလ်ချုပ်ေတွရဲ ့
မိသားစုေတွက

�ိင
ု င
် ရ
ံ ပ်ြခားမှာသွားလည်ေနချိန၊်

သူတိုဘဝကိ
ု
့

ေအးေအးချမ်းချမ်းနဲ ့

ေပျာ်ရင
� ေ
် နချိနမ
် ှာ

စစ်သားေတွကေတာ့

ေသေပးေနရတယ်။

ကိုယ်လက်အဂင်္ ါ

စွနေ
် ့ ပးေနရတယ်။

လူထက
ု လည်း

ခံစားေနရတယ်။

လက်ေလ�ာမ
့ ှာမဟုတ်ဘးူ ။
သူေနရာဆက်
ခံရမယ့်
့

သူ

အာဏာ�ှငက
်

ဘယ်ေတာမ
့ ှ

ဆက်အုပ်ချုပ်�င
ို ေ
် အာင်လို ့

လက်ေအာက်ကလူကိုေတာင်

ေငွေပး�ပီး

အနားယူခိုငး် ေနတာ။
အာဏာ�ှငေ
် တွဟာ ဘယ်ေတာမ
့ ှ အေလ�ာေ
့ ပးမှာ မဟုတ်ဘးူ
ဆိေ
ု တာ့

ြပည်သလ
ူ ူထက
ု လည်း

တိုက်ပဲဝ
ွ င်�ကရမယ်။

အေလ�ာမ
့ ေပးရဘူး။

က�န်ေတာ်တိုက
့

မြဖစ်�င
ို ဘ
် းူ ဆိတ
ု ာ မ�ှိဘးူ ေလ။

ဆက်�ပီး

စိတ်�ှညရ
် မှာေပါ။့

