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Aung Ko Ko
My name is Private Aung Ko Ko, I am 29 years old and I escaped
the Meiktila Air Force Training Base in September 2021 to stand
with the people. Before joining the air force in July 2018I was a
driver, just taking people from place to place for cash. I joined
because my whole family is in the military; we are totally tied to
it. My older brother is a soldier and when I was young I always
respected and admired him for his neat and tidy uniform. Some
of my friends also joined the army before me, and I was jealous
of them … I remember in the past that people respected soldiers,
they always welcomed them warmly. To be honest, while my
family also pressured me to be a soldier, I was receptive. I envied
soldiers growing up and even later working as a driver and earning money, I still envied their status.
While many of my relatives are in the military, none are in
the air force, so I thought I would sign up for that. It was the
right choice because when I first joined, the air force was very
comfortable compared with the army. We didn’t even have to
line up or anything. I was happy and we never went to the front
line, we enjoyed our comradeship in the barracks. I mean there
were still disappointments, like not getting enough food sometimes or being cut off here and there, and there was discrimination, definitely no sense of mutual respect.
But it was better before the coup.
On the 1st of February 2021 we were ordered to wake up at
3:30AM and gather at the local football field. We were issued
firearms and told to stand by. We had no idea what was going
on. We only found out later that there had been a coup. Later in
February I heard about what the military was doing to peaceful
protesters. Firing weapons, arresting, bullying, killing. I felt disgusted. I wanted to leave immediately, but my mother was sick
and begged me not to; I was stuck.
My family is brainwashed.
I know this, and I can say this, because I am a bit more
knowledgeable than them. I have wider social connections than
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they have. I had a civilian life. My sister tells me not to talk about
politics and my older brother is still in the army. In the end, because of wrestling with these issues, I could only leave the air
force in September, eight months after I first decided to.
When I first decided to flee the Meiktila base, I aimed to escape with some weapons. In the end I encountered some problems, so I had to leave stuff like my bike and laptop at the barracks. I escaped with nothing and even needed to borrow
clothes. There were a lot of checks and a lot of pressure at that
time. Leaving in September was way riskier than leaving earlier,
but I had to risk it.
I reached Yangon and spent a whole week hiding there. I
only had about seven lakhs in cash. I was followed by agents of
the State Administration Council intelligence service at one
point in South Dagon; they had identified me, but luckily I managed to run and get to downtown where I hid in a dormitory.
They may have found me through my phone. I was using a MyTel
SIM card and I kept forgetting to use WiFi instead.
I left the air force without supporting any particular political party. In my opinion, there is only justice and injustice. Because of the army’s wickedness and injustice, I simply could not
participate. I had to leave. Another of my friends in the air force
also left, and I estimate about two thirds of my friends have the
same opinions as me, and some are even trying to leave. Some
were detained. Some are on the inside but still help me by feeding me some information.
Even the officers in the air force are tired. Many other people in the army are aware of the injustice of the coup and the
military’s activities yet remain silent. We soldiers know even
more than the public in some ways, about what goes on. But it is
like these silent soldiers are just incapable of any action at all.
I managed to escape Yangon and I am now in a liberated
area. I must help finish this revolution because I do not want
young people to be like me. When the revolution is finished, I
will do charity work. You know, Myanmar has more resources
than other countries, but our education system is inferior to
theirs. Our seniors put everything they can get into their
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pockets. Over in Thailand, soy milk is provided for children at
school so they can all grow well. I want my country to provide
the same.
I still have contacts in the air force and I am always trying
to get information from them and convince them to join us in
liberated areas. I will fight back as much as I can to defeat this
terrible system.

265 | Aung Ko Ko

Aung Ko Ko | 266

ေအာင်ကက
ို ို
က�န်ေတာ်န
ှ ်၊
့ ာမည်က ေအာင်ကိုကိုပါ။ အသက်က ၂၉ �ှစ်။ ၂၀၂၁ ခု�စ
စက်တင်ဘာမှာ

မိတ�ီလာေလေ�ကာင်းအတတ်သင်

ေလတပ်စခန်းကေန ထွက်ေြပးလာ�ပီး ခုေတာ့ ြပည်သလ
ူ ူထန
ု အတူ
ဲ့
ရပ်တည်ေနပါတယ်။
တပ်ထက
ဲ ို ၂၀၁၈ ခု�စ
ှ ်၊ ဇူလိုငမ
် ှာဝင်ခဲ�့ ပီး အဲဒ
့ မ
ီ တိုငခ
် င်ကေတာ့
လူေတွကို ဟိုကေန ဒီကိုလိုက်ပိေပးရတဲ
ု့
့ ကားေမာင်းသမားေပါ။့
တပ်ထဝ
ဲ င်ြဖစ်တာကေတာ့
တပ်ကဆိေ
ု တာ့

က�န်ေတာ်တ
့ စ်မိသားစုလံုးကလည်း

တပ်န ဲ ့

သိပ်ကိုနးီ စပ်ေနခဲတ
့ ာကိုး။

က�န်ေတာ်အ
့ စ်ကိုကလည်း စစ်သား။ က�န်ေတာ်ငယ်ငယ်ကဆို သူကိ
့ ု
တပ်ယူနေ
ီ ဖာင်း

ေသေသသပ်သပ်န ဲ

◌ေတွ
ဲ့ ခါတိုငး်
့ �တအ

သိပ်အားကျခဲရ
့ တာ။

သူကိ
့ ု

ေလးစားခဲတ
့ ာေပါ။့

တအားလည်း

က�န်ေတာ်သ
ူ ယ်ချင်းတချို � တပ်ထဝ
ဲ င်ေတာလ
့ င
့ ည်း မနာလိုြဖစ်မိတာပဲ။
က�န်ေတာ်မှတ်မိတာက အရင်ကဆို လူေတွက တပ်မေတာ်သားေတွကို
ေလးစား�ကတယ်၊

�ကိုဆိ�ု ကတယ်။

�ိုး�ိုးသားသားေြပာရရင်ေတာ့

က�န်ေတာ်မ
ဲ င်ဖို ့ ဖိအားေပးခဲတ
့ ိသားစုက က�န်ေတာ်က
့ ို တပ်ထဝ
့ ာပါ။
ဒါေပမဲ့

က�န်ေတာ်ကလည်း

စစ်သားေတွ

လက်ခံခဲပ
့ ါတယ်။

�ကီးပွားလာတာကို

ကားေမာင်းသမားအြဖစ်

အားကျတယ်။

အလုပ်လုပ်�ပီး

က�န်ေတာ်က
ေနာက်ပိုငး်

ဝင်ေငွေတွဘာေတွ

ရလာတာေတာင် အဲဒ
့ လ
ီ ိုအေနအထားကို သိပ်အားကျပါတယ်။
က�န်ေတာ်ေ
့ ဆွမျိုးသားချင်းေတွက
ေလတပ်မှာေတာ့

တပ်မေတာ်ထမ
ဲ ှာေပမယ့်

တစ်ေယာက်မှမ�ှိေသးဘူး။

အဲဒ
့ ါနဲပဲ့

267 | Aung Ko Ko

ထူးြခားကွဲြပားသွားေအာင် ေလတပ်ထဝ
ဲ င်မယ်လို ့ ဆံးု ြဖတ်လိုက်တာ
မှနသ
် ာွ းခဲ့တယ်ေြပာရမယ်။
ေလတပ်ဟာ

ဘာလိလဲ
ု ့ ဆေ
ုိ တာ့

�ကည်းတပ်ထက်

တန်းစီေစာင်တ
့ ာမျိုးေတွလည်း

အဲဒ
့ တ
ီ ုနး် က

ပိုအဆင်ေြပေနခဲတ
့ ာကိုး။

မ�ှိခဘ
ဲ့ းူ ေလ။

က�န်ေတာ်လည်း

ေပျာ်ေနခဲတ
ဲ့ ဘူး။
့ ာေပါ။့ ေ�ှ �တန်းလည်း ဘယ်တုနး် ကမှ မထွက်ခရ
ဘားတိုက်ထမ
ဲ ှာလည်း

ရဲေဘာ်ရဲဘက်စိတ်ပဲ

စိတ်ပျက်စရာဆိတ
ု ာကေတာ့
လံုလံုေလာက်ေလာက်

�ှိ�ကတယ်။

�ှိတာပါပဲ။
မရဘူး။

ဒါေပမဲ့

အစားအစာေတွလည်း
လခကို

ဟိုဟာြဖတ်၊

ဒီဟာြဖတ်တာေတွလည်း ခံရတယ်။ ခွဲြခားဆက်ဆခ
ံ ံရတာလည်း
�ှိတာေပါ။့

ေသချာတာကေတာ့

အြပန်အလှနေ
် လးစားမ�ဆတ
ုိ ာ

မ�ှိပါဘူး။
ဒါေပမဲ့လည်း

အာဏာမသိမ်းခင်ကအေြခအေနကေတာ့

ပိုေကာင်းတာ အမှနပ
် ဲ။
၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ်၊ ေဖေဖါ်ဝါရီလ ၁ ရက်မှာေတာ့ က�န်ေတာ်တိုကိ
့ ု မနက်
၃

နာရီခွဲကတည်းက

လူစုခိုငး် ထားတယ်။

အိပ်ယာကထခိုငး် �ပီး

ေဘာလံုးကွငး် ထဲမှာ

လက်နက်ေတွလည်း

ထုတ်ေပး�ပီး

အဆင်သင်အ
့ ေနအထားနဲ ့ ေနခိုငး် ထားတယ်။ ဘာေတွြဖစ်ေနလည်း
ဆိတ
ု ာ

မေတွးတတ်�ကဘူး။

အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ဆတ
ုိ ာ
ကုနေ
် လာက်မှာေတာ့

ေတာ်ေတာ်ေလး�ကာမှပဲ

သိ�ကရတယ်။

�ငိမ်းချမ်းစွာ

ဘယ်လိုေြဖ�ှငး် တယ်ဆုတ
ိ ာေတွ

ေဖေဖာ်ဝါရီလ

ဆ��ြပ�ကသူေတွကို

�ကားလာရတယ်။

ပစ်ခတ်တယ်၊

ဖမ်းဆီးတယ်၊ �ှပ
ိ ်စက်အ�ိင
ု က
် ျင့် သတ်ြဖတ်တယ်ဗျာ။ က�န်ေတာ်
စိတ်ပျက်သာွ း�ပီး

အဲဒ
့ က
ီ တည်းက

ထွကခ
် ျင်ခေ
ဲ့ ပမယ့်

အေမက

Aung Ko Ko | 268

ေနမေကာင်းြဖစ်ေနတယ်။

က�န်ေတာ်က
့ ို

မလုပ်ပါနဲလိ
့ ု့

ေတာင်းပန်တာနဲပဲ့ က�န်ေတာ်လည်း ကပ်ကျန်ေနခဲေ
့ တာတ
့ ယ်။
က�န်ေတာ်မ
့ ိသားစုက ဦးေ�ှာက်ေဆးခံထားရတာေလ။
က�န်ေတာ်ခုလိုေြပာ�ိင
ု တ
် ာက
နည်းနည်းေလး

သူတထက်
ို ့
စာရင်

ဗဟုသတ
ု ပို�ိှတယ်ေလ။

ေနာက်

လူမ�ဆက်ဆေ
ံ ရးအဝန်းအဝိုငး် လည်း
က�န်ေတာ်က
�ှိတယ်ေလ။

က�န်ေတာ်က
သူတထက်
ို ့

ပိုကျယ်ြပန်တာေပါ
။့
့

ကားေမာင်းခဲဖ
့ ူးေတာ့
အစ်ကိုက

အြပင်လူေတွရဲဘဝမျိ
ုး
့
တပ်ထမ
ဲ ှာ�ှိေနေသးတာမို ့

က�န်ေတာ်ည
ီ ကေတာ့ �ိင
ု င
် ေ
ံ ရးေတွ မေြပာေစချင်ဘးူ ။ အဲဒ
့ လ
ီ ိုေတွ
့ မ
�ုနး် ကန်ေနရတာနဲပဲ့ ထွက်မယ်လဆံ
ို ့ းု ြဖတ်�ပီး ေနာက် ၈ လ အ�ကာမှာမှ
တကယ်ထက
ွ ်လာြဖစ်ခဲ့တယ်။
အရင်ဆးုံ မိတ�ီလာအေြခစိုက်စခန်းကေန ထွက်ဖိုဆံ
့ းု ြဖတ်တုနး် က
လက်နက်ကို

အပါယူဖို ့

ေတွးခဲတ
့ ာ။

ြပဿနာေတွေပါ်လာတာနဲပဲ့
လက်ပ်ေတာပ
့ ်ေလးရယ်ကို

ေနာက်ေတာ့

က�န်ေတာ်စ
့ က်ဘးီ ေလးရယ်၊
ဘားတိုက်မှာပဲ

ထားခဲလ
ို ်ရတယ်။
့ က

ဘာဆိဘ
ု ာမှမပါဘဲ ထွက်လာခဲရ
့ တာ။ ေနာက်ဆးုံ အဝတ်အစားေတာင်
ငှားဝတ်ခရ
ဲ့ တာ။

အဲဒ
့ တ
ီ ုနး် က

ဖိအားေတွေရာ

တအားများခဲ့တာေပါ။့

စက်တင်ဘာမှာထွက်တာက

ေစာင်�့ ကည်တ
့ ာေတွေရာ၊
တကယ်ေတာ့

အေစာပိုငး် မှာထွက်တာနဲစာရင်
့

ပိုအ��ရာယ်များတယ်။ ဒါေပမဲ့ ဘယ်တတ်�င
ို မ
် လဲ လုပ်ေတာမ
့ ယ်ေပါ။့
ရန်ကုနက
် ိုေရာက်လာခဲ�့ ပီး

၁

ပတ်လံုး

အဲဒမ
ီ ာှ ပဲ

ပုနး် ေအာင်းေနခဲတ
ဲ ှာ ကေငွ ၇ သိနး် ပဲ �ှိေနတာ။ တစ်ခါ
့ ယ်။ လက်ထမ
ေတာင်ဒဂံုမှာ

စစ်ေကာင်စီေထာက်လှမ်းေရးေတွက

လိုက်တာကို

269 | Aung Ko Ko

ခံလိုက်ရေသးတယ်။
ကံေကာင်းလို ့

က�န်ေတာ်က
့ ို

တပ်ေြပးမှနး်

လွတ်သာွ း�ပီး

သိသာွ းလိေလ။
ု့

�မို �ထက
ဲ အေဆာင်တစ်ခုမှာ

ခိုလိုက်�င
ို တ
် ယ်။ က�န်ေတာ်က မိုငတ
် ဲလ်သးုံ ေတာ့ ဖုနး် ကေနတစ်ဆင့်
ေြခရာခံ�င
ို သ
် ာွ းတယ် ထင်တာပဲ။ ေနာက်�ပီး ဝိုငဖ
် ိုငသ
် းုံ ဖို ေမ
့ ့သာွ းတာ။
က�န်ေတာ်

ေလတပ်ကထွက်ခတ
ဲ့ ာက

ဘယ်�င
ို င
် ေ
ံ ရးပါတီကို

ေထာက်ခံအားေပးလိမဟု
ု ့ တ်ပါဘူး။ က�န်ေတာ် နားလည်တာက ဓမ�န ဲ ့
အဓမ�ပါပဲ။
ဘယ်လိုမှ

တပ်မေတာ်က

ယုတ်မာ�ပီး

ဆက်မပါ�ိင
ု ေ
် တာတ
့ ာ။

မတရားလို ့ က�န်ေတာ်

က�န်ေတာ်

ထွက်မှကိုြဖစ်မှာ။

သူငယ်ချင်းတချို �လည်း ထွက်ခ�ဲ့ က�ပီ။ က�န်ေတာ့် သူငယ်ချင်းေတွရဲ ့
သံးု ပံု�စ
ှ ်ပံုက က�န်ေတာ်လ
ိ ယ်။
့ ိုပဲ ေတွးေန�ကတာ က�န်ေတာ်သတ
တချို �လည်း ထွက်ေြပးဖိ�ကံ
ု ့ �ကတယ်။ တချို � အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်။
တချို �ကေတာ့ အထဲမှာကျန်ေနေသးတုနး် ပဲ။ ဒါေပမဲ့ က�န်ေတာ်က
့ ို
သတင်းတချို � ေပး�ကတယ်။
ေလတပ်အရာ�ှိေတွေတာင်
အာဏာသိမ်းတာဟာ

ပင်ပန်းေန�က�ပီ။

တပ်ထမ
ဲ ှာ

မတရားမှနး် သတိထားမိ�ကေပမယ့်

��တ်ဆတ
ိ ်ေန�ကတာေတာ့ �ှိပါတယ်။ ဘာေတွြဖစ်ေနတယ်ဆုတ
ိ ာကို
အြပင်လူေတွထက်
ပိုသတ
ိ ယ်ဆုရ
ိ မှာေပါ။့

က�န်ေတာ်တိုလိ
့ ု
ေြပာရရင်

တပ်ထက
ဲ လူေတွက

အဲဒ
့ �
ီ တ
� ်ဆတ
ိ ်ေန�ကသူေတွဟာ

ဘာဆိဘ
ု ာမှလုပ်လမရတာမျိ
ို ့
ုးြဖစ်မယ်။
ေနာက်ဆးုံ ေတာ့ က�န်ေတာ် ရန်ကုနက
်
ထွက်လာ�ိင
ု ခ
် ဲ�့ ပီး ခုဆုိ
လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမကို

ေရာက်ေနပါ�ပီ။

လူငယ်ေတွကို

က�န်ေတာ်တိုလိ
် ရးကို
့ ုမျိုး မြဖစ်ေစချင်လို ့ က�န်ေတာ် ဒီေတာ်လှနေ
ပါမှြဖစ်မယ်။ ေတာ်လှနေ
် ရး�ပီးသွားရင်ေတာ့ ပရဟိတအလုပ်ေတွပဲ
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လုပ်ေတာမ
့ ယ်။

သိတအ
ဲ့ တိုငး် ပဲေလ

တြခား�ိင
ု င
် ေ
ံ တွထက်

သယံဇာတေတွအများ�ကီး

ပညာေရးကျေတာ့

သူတေတွ
ို ့ ထက်

က�န်ေတာ်ေ
့ �ှ �ကလူေတွက
ထည်သ
့ ာွ း�ကတာပဲေလ။
�ိတိ
ု ့ ုက်ေတာ့

က�န်ေတာ်တို�ိ့ င
ု င
် က
ံ
နိမ့်ပါးေနတယ်။

သူတိုအိ
် ပ်ထက
ဲ ို
့ တက
ထိင
ု း် �ိင
ု င
် မ
ံ ှာဆို

ပို�ိသ
ှ ေလာက်
အကုနသ
် မ
ိ ်းကျံုး

မူ�ကိုကေလးေတွကိုပဲ

သူတေတွ
ို ့

ထွားကျိုင်း�ကတယ်။

က�န်ေတာ်တို�ိ့ င
ု င
် မ
ံ ှာလည်း အဲဒ
့ လ
ီ ိုမျိုးေတွ ြဖစ်ေစချင်တာေပါ။့
တပ်မှာ

က�န်ေတာ်အ
့ ဆက်အသွယ်ေတွ

�ှိပါေသးတယ်။

သူတဆီ
ို ့ က သတင်းအချက်အလက်ေတွကို ယူတယ်။ ေနာက် သူတိုကိ
့ ု
ထွက်လာ�ပီး
တိုက်တွနး် ပါတယ်။

လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမထဲ
ဒီဆးုိ ရွ ားတဲ့

လုပ်�င
ို သ
် မ� လုပ်သာွ းပါမယ်။

စနစ်�ကီး

လာပူးေပါင်းဖို ့
ကျ�� ံးသွားေအာင်

