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Yin Le Le Tun
I’m Yin Le Le Tun, 24 years old, Buddhist, and recently married.
I joined the military in 2016 when I was just 18. I had already lost
my parents by that time. My grandfather and two of my uncles
are soldiers. You could say I joined up because I am from a military family, not because I really wanted to. I resisted for a while,
but when the army was recruiting for clerks who would receive
a diploma in computing as part of their training, I acquiesced.
My grandmother was very happy with my decision. She
thought that it would be better for me if I was in the military
when she finally died, given I was an orphan and she was getting
old. But if I didn’t sign up, I think it would have also been fine
working in a factory and going to university. I like figures and
accounting, so I would have followed that career path if I went
to university as a civilian.
What can I say? Life had other plans for me.
I met my future husband when we were working in the same
office at the Yangon Division headquarters at Mayangone Township, near 8 Mile, two years ago. He was in the air force and I was
in the army. I worked as a sergeant clerk in the records department at the time, taking care of human resources-related things
like staff and soldier educational qualifications and military personnel numbers.
Life as a woman working for the army is a mixed bag. We
have some unique opportunities and perks compared to men,
but some things are harder, for example, it is more difficult for
women to receive leave to go outside the base. Then again, on
the other hand, we never have to go to the frontline and actually
kill people. This means many of the women in the service think
that what’s happening outside of the base is none of their business; they just focus on their daily lives within the walls.
As female military personnel we are not allowed to have
short hair. We are not allowed to wear shorts. We are prevented
from playing music at the barracks. Sometimes when a senior
female soldier gives an order to a subordinate male soldier, they
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simply ignore it. We are oppressed in general, but we also suffer
discrimination in the formal military hierarchy. We can only be
promoted to the level of captain, and no higher, unless you are
a medic, when you can reach colonel.
Sometimes there are schemes that make it look like women
can apply for officer training school, but if you apply you will
never be selected. I was told directly by a male officer: “We recruited you because we needed clerks in particular. Why should
we then turn a valuable clerk into an officer?” Clerks are also
discriminated against and bullied by soldiers in general. Soldiers
fear us because we are often educated and intelligent compared
to them. They are afraid that if clerks become officers, they will
outperform them, and make them look bad.
After the 1 February 2021 coup, my future husband and I
talked a lot about what was happening with the military. At the
beginning when people started changing their Facebook profile
pictures to express disapproval of the coup, two of my junior
clerks and I decided to change ours too. The internet was on and
off at the time. What happened was, they changed their own
profile pictures while I was asleep, before I had a chance to follow. They were chastised severely. Multiple people reprimanded
them. It was nasty.
Then, after a pregnant teacher was shot by the army in Yangon, one of my pregnant colleagues slipped away to join the Civil
Disobedience Movement (CDM); her sorrow was too much to
bear, although she did not know the shot woman personally. She
left very secretly and laid low. In those early days after the coup,
I myself was unsure about leaving or staying; I was conflicted. I
was worried about my family, there was only my grandmother
and my two younger sisters at the family home. But after the
atrocities started gaining momentum, when Mya Thwe Thwe
Khine and Nyi Nyi Aung Htet Naing were slaughtered, I knew I
did not want to be in the military anymore and had to leave no
matter what.
At the same time, my future husband was also becoming
more resolved. One day he turned to me and said directly: “This
is it. I am going to join the CDM. Will you come?” Of course, I said
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yes, and we planned and finally made our escape on 3 April 2021.
Then we got married.
Those weeks of being on the military base while the military
was shooting protesters were difficult. When Nyi Nyi Aung Htet
Naing was shot near Hledan junction, I showed the news to a colleague and friend. She said simply, “So be it—they were told not
to go onto the street”. Since then, I kept everything to myself
and confided only in my future husband. Soldiers were becoming pariahs and there were social punishment campaigns online.
I felt sick being associated with the military and was afraid of
being judged by association and even socially punished.
We were restricted to the base during that whole time, supposedly because of COVID-19. Once my future husband and I
made the commitment to flee the military, I considered the possibilities constantly. We decided to leave separately. He would
make his move while on overnight watch duty. As for me, I came
up with several ideas, and if all else failed, well, I would just
climb the fence and run.
The stress of planning our escapes was intense and I lost a
lot of sleep. At one point I even passed out. This turned out to be
a blessing in disguise—I asked for a day off because of my new
‘illness’ and was given a half-day. On days off, and as a woman,
there were a few particular ways to leave the base for short periods of time, if you were lucky. That morning I walked up to the
base gate confidently and said to the guard, “I am going to have
my make-up done”. The beauty salon was in sight of the gate,
but even so, the sergeant on duty did not allow me to leave. On
the name register of approved excursions, three others were going to have their make-up done later in the morning, so I waited
for them and joined their group; no worries. I went along with
them to do my ‘make-up’—as soon as we got to the salon, I made
an excuse and slipped away. I was free.
I darted through Mayangone to the rendezvous point where
my future husband would meet me when he could. I was so
scared for him, but he managed to give the guards the slip and
we were united, for the first time, as civilians. We made our way
to a safe place and along the way had to contend with several
checkpoints, but luckily, we were in a private car with a monk,
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so the military did not check the vehicle thoroughly. The monk
saved us. We heard of others caught trying to leave the military
being sentenced harshly—seven years in prison. If we were both
caught, my husband would be blamed for my actions also. The
officers would say, “It’s because of you that she left”.
After I made it out my dormitory roommates, some other
colleagues, and my whole intake group were reprimanded by
their superiors. The military also tried to smear me once I left:
they spread word across the system that I was pregnant, that I
was a drug addict, and they posted my personal information
online, including my home address. But they have not succeeded
in destroying my reputation and I am still in contact with soldiers. I joined the People’s Soldiers and People’s Embrace organizations and am advocating for people to leave the military.
It’s tough to convince people to leave, especially women in
a central Yangon base like ours, as they have a secure job, income and comfortable life; they only come to me online and
open up if they face a problem. Those still working for the military need to understand that their pleasant life is only temporary. In fact, they will be recognized as criminals in the eyes of
history. They must stop believing the military’s propaganda and
fake news. They need to recognize and feel the suffering of the
country’s people.
My husband and I look forward to some kind of better future
for Myanmar.
We do not want to hold guns.
We will open a little shop and start our lives again, from the
beginning, together.
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ကိုယ်ဝန်သည်လုပ်ေဖာ်ကိုငဖ
် က်

တစ်ေယာက်က CDM ဝင်ဖို ့ တိတ်တိတ်ေလး ထွက်သာွ းခဲ့ပါတယ်။
အပစ်သတ်ခံလိုက်ရတဲ့

အမျိုးသမီးကို

လူချင်းမသိခေ
ဲ့ ပမယ့်

သူကိုယ်တိုင်

အဲဒ
့ အ
ီ ြဖစ်အပျက်�ကီးက

သူအတွ
က်
့

စိတ်ထခ
ိ ိုက်စရာ ြဖစ်သာွ းေတာ့ သူတိတ်တိတ်ေလးပဲထက
ွ ်သာွ းခဲ�့ ပီး
လူေ�ှ �လည်း

ထွက်မလာခဲပ
့ ါဘူး။

အာဏာသိမ်း�ပီး

အေစာပိုငး် ကာလေတွမှာ က�န်မကိုယ်တိုငလ
် ည်း ထွက်လာရမလား၊
ဆက်ေနရမလား

မသဲကွဲခဲ့ဘးူ ။

တစ်အမ
ိ ်လံုးမှာ

ညီမအငယ်�စ
ှ ်ေယာက်န ဲ ့

အဘွားပဲ�ိတ
ှ ဲ့

က�န်မမိသားစုအတွက်

စိုးရိမ်ခဲရ
် လာတဲအ
့ ခါ
့ ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ ရက်စက်မ�ေတွ ပို�ပီးအ�ှိနရ
ြမသွ�သ
ဲ �ွဲ ခိုငတ
် ို ့ ၊ ညီညေ
ီ အာင်ထက်�င
ို တ
် ို ့ အသတ်ခံရ�ပီးေနာက်ပိုငး်
က�န်မ

တပ်ထမ
ဲ ှာ

ဆက်မေနချင်ေတာဘ
့ ဲ

ဘာြဖစ်ြဖစ်

ရေအာင်ထက
ွ ်မယ်ဆတ
ုိ ာ ေသချာသွားပါတယ်။
အဲဒ
့ အ
ီ ချိနမ
် ှာပဲ က�န်မခင်ပွနး် ေလာင်းကလည်း ပိုပို�ပီး နားလည်
သေဘာေပါက်လာတယ်။ တစ်ရက်ကျေတာ့ သူက က�န်မကို “ေတာ်�ပီ
ငါ CDM လုပ်ေတာမ
် ည့ေ
် မးလာတာနဲ ့
့ ယ်၊ လိုက်မှာလား” လို ့ တည့တ
က�န်မလည်း

လိုက်မယ်လေြပာ�ပီ
ို ့
း

ထွက်မယ်လ
့ မ်းေ�ကာင်းကို
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အစီအစဉ်ချ�ပီးေတာ့ ဧ�ပီလ ၃ ရက်ေနမှ့ ာ ထွက်လာ�ိင
ု ခ
် ဲ�့ ကတယ်။
အဲဒ
့ ေ
ီ နာက်မှာ က�န်မတို လက်
ထပ်ခ�ဲ့ ကပါတယ်။
့
စစ်တပ်က

ဆ��ြပသူေတွကို

တပ်ထမ
ဲ ှာေနခဲရ
့ တာ

ပစ်သတ်ေနခဲ့တုနး် က

ေတာ်ေတာ်ေလးခက်ခဲခဲပ
့ ါတယ်။

ညီညေ
ီ အာင်ထက်�င
ို ်

လှညး် တန်းလမ်းဆံမ
ု ှာ

အပစ်ခံရတာကို

က�န်မရဲလု
် က်တစ်ေယာက်ကို
့ ပ်ေဖာ်ကိုငဖ

ြပလိုက်ေတာ့

“ေသပါေစ၊

ေြပာထားသားပဲ”

သူတကိ
ို ့ ု

အြပင်မထွက်ဖို ့

ေြပာပါတယ်။

အဲဒ
့ က
ီ တည်းက

ဘယ်သကိ
ူ ့ ုမှ

ဘာမှမေြပာြဖစ်ေတာဘ
့ းူ ။

အပယ်ခံေတွြဖစ်လာေန�ပီး
လုပ်လာ�ကပါတယ်။

လို ့

က�န်မအမျိုးသားကလွရ
ဲ င်

social

က�န်မက

သူက

စစ်သားေတွက

punishment

ေတွလည်း

စစ်တပ်နပတ်
ဲ ့ သက်ေနရတာကို

ရွ ံလာ�ပီးေတာ့ အဲဒ
့ ါေ�ကာင့် social punish လုပ်ခံရမှာကိုလည်း
ေ�ကာက်ခဲပ
့ ါတယ်။
အဲဒ
့ အ
ီ ချိန ် ေတာက်ေလ�ာက် ကိုဗစ်-၁၉ ေ�ကာငဆ
့် �ုိ ပီး က�န်မတိုကိ
့ ု
စခန်းအြပင်

ေပးမထွက်ခပ
ဲ့ ါဘူး။

ဆံးု ြဖတ်�ပီးေနာက်ပိုငး်
ေတာက်ေလ�ာက်
က�န်မနဲ ့

က�န်မတို ့ စစ်တပ်ကေနထွက်ဖို ့
ြဖစ်�င
ို ေ
် ချ�ှိတန
ဲ့ ည်းလမ်းေတွကို

စဉ်းစားပါေတာတ
့ ယ်။
သပ်သပ်စီထက
ွ ်မယ်။

က�န်မခင်ပွနး် ေလာင်းနဲ ့
သူက

သူရဲ့ ့

ညကင်းေစာငတ
့် ာဝန်ကျတဲအ
့ ချိန ် သူအစီ
့ အစဉ်ကို အေကာင်အထည်
ေဖာ်မယ်။

က�န်မထွက်ဖိအတွ
ု့
က်ကိုေတာ့

အစီအစဉ်တစ်ခုမက

ဆွထ
ဲ ားပါတယ်။ အဲဒ
့ ီ အစီအစဉ်ေတွ တစ်ခုမှအလုပ်မြဖစ်ရင်ေတာ့
ြခံစည်း�ိုးေကျာ်�ပီး ထွက်ေြပးမယ်အထိပါ စဉ်းစားထားခဲပ
့ ါတယ်။
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က�န်မတို ့

ထွက်ဖိစီ
ု ့ စဉ်ရတာနဲ ့

အိပ်ေရးေတွ

ဖိအားေတွအရမ်းများ�ပီး

ေတာ်ေတာ်ပျက်သာွ းခဲပ
့ ါတယ်။

တစ်ရက်ကဆို

မူးပါလဲတယ်။ အဲဒ
့ ီ မူးလဲတာကပဲ �ုပ်ဖျက်ဖို ့ အစီစဉ်ေကာင်းတစ်ခု
ြဖစ်လာပါတယ်။ က�န်မရဲ ့ “ကျန်းမာေရး” ြပဿနာအသစ်ေ�ကာင့်
ခွငတ
့် စ်ရက်ေပးဖို ့

ေတာင်းတာမှာ၊

ေနတစ်
့ ပိုငး်

ခွငရ
့် ခဲပ
့ ါတယ်။

အဲဒ
့ လ
ီ ိုအားလပ်ရက် ေတွမှာ အမျိုးသမီးေတွအေနနဲ ့ ကံေကာင်းရင်
စခန်းကေန

ခဏခဏ

ထွက်လရတဲ
ို ့ ့

နည်းလမ်းေတွ�ိပ
ှ ါတယ်။

အဲဒ
့ မ
ီ နက်မှာ က�န်မက စခန်းဂိတ်ကိုသာွ း�ပီး ဂိတ်ေစာငေ
့် နတဲသ
့ က
ူ ို
“က�န်မမိတ်ကပ်သာွ းြပင်

ဦးမယ်”

အလှြပင်ဆင
ုိ က
်

လို ့

ေြပာလိုက်တယ်။

ဂိတ်ကေန�ကည့ရ
် င်

အကွာအေဝးမှာ�ှိေနေပမယ့်

ြမင်ရတဲ့

ဂိတ်ေစာငတ
့် ပ်�ကပ်�ကီးက

က�န်မကို

ေပးမသွားပါဘူး။ အဲဒ
့ ေ
ီ နက
ွ ်ဖိခွ
ု ့ ငတ
့် င်ထားတဲ့ စာရင်းထဲမှာ
့ အြပင်ထက
မိတ်ကပ်သာွ းြပင်ဖို ့ တြခား ၃ ေယာက်လည်း �ှိေနတာမိလိ
ု ့ ု ့ က�န်မ
သူတကိ
ို ့ ုေစာင�့် ပီး အတူထက
ွ ်လာလိုက်�ပီးေတာ့ အလှြပင်ဆင
ုိ ေ
် ရာက်
တာနဲ ့

အေ�ကာင်းြပချက်တစ်ခုေပး�ပီး

အသာေလး

ထွက်ခလ
ဲ့ ိုက်ပါတယ်။ အဲဒ
့ လ
ီ ိုန ဲ က�န်
မလွတ်လပ်သာွ းပါတယ်။
့
မရမ်းကုနး် ကိုြဖတ်�ပီး
ချိနး် ထားတဲေ
့ နရာကို

က�န်မအမျိုးသားေလာင်းနဲေတွ
့ � ဖို ့
သွားတယ်။

အရမ်းစိုးရိမ်ေနခဲေ
့ ပမယ့် သူလည်း

သူအတွ
က်
့

အေစာငေ
့် တွကို လှညဖ
့် ျား�ပီး

ထွက်လာ�ိင
ု ခ
် ပ
ဲ့ ါတယ်။

ေနာက်ဆးုံ ေတာ့

အရပ်သားေတွအြဖစ်န ဲ ့

ြပန်ဆ�
ုံ င
ို ခ
် ပ
ဲ့ ါတယ်။

က�န်မတိုသွ
ု ခ
် �ဲ့ ပီး
့ ား�ိင
ေကျာ်ြဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။

က�န်မ

က�န်မတိ�ှ
ု ့ စ်ေယာက်
လံုြခံုတဲေ
့ နရာကို

စစ်ေဆးေရးပွိုငတ
့် ချို �ကိုလည်း
ဒါေပမဲ့

ကံေကာင်းချင်ေတာ့

က�န်မတို ့

Yin Le Le Tun | 205

ကားထဲမှာ

ဘုနး် �ကီးတစ်ပါးပါလာတာနဲ ့

စစ်တပ်က

ကားကို

အရမ်း�ကီးစစ်ေဆးတာမျိုး မလုပ်ခဲပ
ု့ ု
့ ါဘူး။ ဘုနး် �ကီးက က�န်မတိကိ
ကယ်ခတ
ဲ့ ာပါ။ တချို �ေတွ စစ်တပ်ကေန ထွက်ေြပးဖို�ကံ
့ တာ မိ�ပီး
ေထာင်

၇

�ှစ်လိုမျိုး

ြပစ်ဒဏ်�ကီးေတွ

က�န်မတိ�ကားရပါတယ်
ု့
။

ေပးခံရတယ်ဆတ
ုိ ာေတွ

က�န်မတိသာ
ု့

အဖမ်းခံခရ
ဲ့ ရင်

က�န်မအမျိုးသားကိုပဲ သူတက
ို ့
၂ ေယာက်စာ အြပစ်ပံုချ�ကမှာပါ။
သူတက
ို ့ “သူထက
ွ ်သာွ းတာ မင်းေ�ကာင”့် လို ေြပာ�ကမှ
ာ။
့
က�န်မအြပင်ေရာက်လာ�ိင
ု ခ
် ေ
ဲ့ တာ့
လုပ်ေဖာ်ကိုငဖ
် က်ေတွန ဲ ့
အဆူခံရပါတယ်။

က�န်မရဲ ့

က�န်မတို ့

စစ်တပ်က

အခန်းေဖာ်၊

အပတ်စဉ်တစ်ဖဲ�လ
ွ ံုး

က�န်မကို

နာမည်ဖျက်ဖိလည်
ု့
း

�ကိုးစားခဲပ
ှ နခဲတ
့ ါတယ်။ က�န်မ ကိုယ်ဝန်�ိေ
့ ယ်၊ ေဆးစွဲေနခဲတ
့ ယ်
ဆိတ
ု ာမျိုး

မဟုတ်တမ်းတရားေတွ

သတင်းြဖန�် ပီ
့ း

က�န်မရဲ ့

အိမ်လိပ်စာအပါအဝင်

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာအချက်အလက်ေတွ

ကိုလည်း

တင်ခပ
ဲ့ ါတယ်။

အွနလ
် ိုငး် ေပါ်

သူတို ့

က�န်မကို

နာမည်ဖျက်တာ မေအာင်ြမင်ခပ
ဲ့ ါဘူး။ က�န်မ တြခားစစ်သားေတွန ဲ ့
အဆက်အသွယ်

�ှိေနတုနး် ပဲ။

က�န်မ

ြပည်သရင်
ူ ့ ခွငအ
် ဖွဲ�ေတွမှာ

အခု

ဝင်ေရာက်�ပီး

ြပည်သစစ်
ူ ့ သားနဲ ့
တြခား

စစ်သားေတွထက
ွ ်လာ�ိင
ု ဖ
် ို စည်
း�ံုးလ�ံ�ေဆာ်မ�ေတွ လုပ်ေနပါတယ်။
့
လူေတွကို စစ်တပ်ကထွက်လာေအာင် စည်း�ံုးရတာ ခက်ပါတယ်။
အထူးသြဖင့်

က�န်မလိုမျိုး

ပံုမှနအ
် လုပ်ေလး�ှိေန�ပီး၊

ရန်ကုနတ
် ိုငး် စစ်ဌာနချုပ်မှာ

လစာေလးနဲ ့

သက်ေတာငသ
့် က်သာ

ြဖစ်ေနတဲ့ ဘဝမျိုးေတွဆရ
ုိ င် သူတိုမှ့ ာ ြပဿနာတစ်ခုခုြဖစ်မှသာလ�င်
က�န်မဆီကို

အွနလ
် ိုငး် ကေန

လာေြပာ�ကတယ်။

စစ်တပ်အတွက်
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အလုပ်လုပ်ေပးေနေသးတဲလ
့ ူေတွ

နားလည်ဖိလိ
ု ့ ုတာက

သာယာေနတဲဘ
့ ဝဆိတ
ု ာ

သူတိုက
့

ြဖစ်လာ�ကမှာ။
ယံုေနတာ

ခဏပါပဲ။

စစ်တပ်ရဲဝါဒြဖန
တ
် ့ ာေတွန ဲ ့
့

ရပ်လိုက်သင�့် ပီ။

တိုငး် ြပည်က

အခု

သမိုငး် တရားခံေတွ
သတင်းမှားေတွကို
ြပည်သေ
ူ တွခံစားေနရ

တာေတွကို သေဘာေပါက်နားလည်ဖို ့ လိုေန�ပီ။ က�န်မအမျိုးသားနဲ ့
က�န်မကေတာ့

ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ တွက်

ပို�ပီးေကာင်းလာမယ့်
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