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Aung Myo Thant
I am Aung Myo Thant, previously lieutenant sergeant in charge
of the 45th naval industrial battalion at Mawrawadi Naval Base
Headquarters, Yebyu Township. I’m 35 years old, born in 1987,
and I am a Christian with four children. I married young and
joined the army at age 22. I already had a kind of career, cooking.
I earned about 160,000 Myanmar Kyat per month as a chef, not
bad. In my first year of the army I earned only 21,000 Myanmar
Kyat per month, which depressed me. To be honest, I was kind
of entrapped by the military. I do not want my children to trust
other people easily like I did. Let me tell you what happened.
There was a downturn and I lost my cooking job in 2008. I
came to Yangon on the promise of a new job in a handicrafts
business, but on the way I met a military recruiter who tried to
convince me to join. I talked to my wife about it and she said to
do as I pleased. I was a bit confused as being a soldier was not
what I really wanted or expected. The army was just looking for
new people, they had no love or interest in me in particular. I
felt hurt and lost. But I gave it a shot, had a medical check-up,
and passed. While undergoing the check-up, I left my wife in a
separate room. When I returned, she told me things were not
going well. I said to the officer there that I did not want to join
and be a soldier anymore. I was asked to come to another room.
The officer, I still remember his name, Sergeant Soe, told me
they had already paid a lot of money to recruit me and I could
not change my mind. Sergeant Soe kicked me in the stomach,
slapped my cheeks. I was really scared and my wife was out there
without me.
“What did I do wrong? All I said was I do not want to join.
Do not do this to me, I have a wife!” I cried.
Before this incident, although I did not want to join, I still
believed the army was fundamentally good.
In those days it was not easy to call back home via telephone, so it seemed like I had to give up and join, but it was unjust. I kept arguing with them and was pulled out by a man who
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turned out to be from the navy. He took me to a tea shop. I was
very scared that if I continued like this, I would get into more
serious trouble. The navy man told me that the navy rarely saw
combat and he would take me in. So I joined. I went back to my
wife, collected 20,000 Myanmar Kyat from her, as I did not know
if or when I would be paid by the navy, and attended training in
Phaung Gyi. I graduated from the military academy in December
2009.
At that time in 2008 and 2009 the army was in a period of
expansion. They were dragging everyone into the army. You did
not need to have any skills or abilities for they wanted only
quantity, not quality. In fact, the army is still like this. There is
only numbers, no quality. And there is definitely no status.
In 2009 I started my duties in Rakhine State. I was an office
clerk. We were often told there was a system for promotion:
three years to deputy sergeant, three years to sergeant, four
years to higher sergeant, etc. But that is not how it works in reality. It took me nine years to become deputy sergeant. There is
favoritism involved: the office of the commander-in-chief recommends and hands over their own men to higher positions. My
most recent post was for six months in the Hein Se office, Mawlamyine.
There were a few reasons why I left the military after the
coup. The first one is related to election fraud. As I was chief of
staff at the time, I administrated some soldiers’ votes during the
2020 elections. In the army we had advance votes and regular
votes. In my battalion, only ten people had legitimate reason to
do advance, or leave (outside constituency) votes. But two thirds
of the entire battalion were ordered from above to cast their
votes as ‘leave’ votes. That meant that I was the one who actually
cast all of those people’s votes! Then, this motherfucker Min
Aung Hlaing says that Mother Suu (Aung San Suu Kyi) stole votes
in the election ... Did he not steal himself, through people like
me!?
After the coup they formed this ‘election tribunal’ and I was
asked to go and re-examine votes from the township; I was ordered to re-inspect votes from the whole of Yebyu Township.
Now let’s do the math … there are ten battalions in one
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headquarters. There are four strategic departments and eight
headquarters. Let’s say there are on average only ten real ‘leave’
votes per battalion (but two thirds of every battalion were actually cast by a single chief of staff)—so how many fraudulent votes
would there be waiting to be uncovered? And I am only talking
about the navy. There is also the air force and army. The army
has more people, there are at least 15 to 16 troops in one battalion.
Another reason I finally left is that on 27 February I was assigned to Yangon for a short event and I was shocked at how
scared people were when they saw our military vehicles driving
through Pazundaung Township. I could really see fear in their
eyes. When they saw our navy uniforms—they called us military
dogs! I thought deeply about what we were doing: Was it wrong?
I realized the Myanmar military is a failed army. They tell you
lies. I started not doing my job well. I kept avoiding responsibility.
But I continued serving.
Then on 26 March 2021, in Myeik Town, I saw a protest take
place on the beach road. I was just inside a shop watching. The
protesters did not even have sticks, let alone any other weapons.
They were peaceful. The police fired smoke and sound bombs.
Ten more police then arrived and opened fire with guns, killing
four or five people. One dead protester looked about twelve
years old, the same age as my eldest daughter. I have been in
pain ever since that moment.
Back at work, I hatched a plan with my colleague, who I will
call Master Black, to leave the navy. But you know, the army prevents you from even using the mobile phone you bought and
paid for with your own sweat and blood. We only managed to
escape in October 2021. I had to leave my family to get out. But I
thought long and hard: if I stay and prioritize looking after my
family, I am not prioritizing the people as a whole. There is no
need for them to grieve if I die standing up for the people.
Master Black and I snuck out of our base via a forested path.
There were patrol cars often at night, so we dared not use the
main road. We went over a hill and down an old rubber trail.
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Master Black suffered; first he broke his shoe, then he walked
into a spiked branch that pierced his eye, suddenly blood splattered from it. The lower eyelid was ripped.
“Tie it with your shirt!” I said.
We finally arrived to Kanpauk Town in the morning. I had
about 30,000 Myanmar Kyat in my Wave money mobile account.
Our first plan was to go to Dawei, but when I tried to arrange a
ticket I was asked for my personal details, so we decided to continue walking through the forest instead. We went for so long.
We ended up deep inside a rubber plantation after going
through the Tanintharyi jungles, in an area where it is known a
tiger lives. We were seriously worried. It took three days to cross
that forest. During that time we did not even know what rice
was. Luckily, I found a connection with the People’s Soldiers, a
group welcoming people like us, and could tell them about our
situation. They took us in.
Leaving my family was very difficult, but I had contact with
my wife through the Telegram phone app. They were under
pressure after I left. They had to report to the headquarters
commander twice per day and were asked if they had any contact with me. Orders were given to shoot Master Black and I if
we were ever found. My wife asked for permission to visit relatives but the commander hesitated; he only wanted to release
her if and when my dead body was found. Inside the army, people also want to commit sexual harassment if a woman’s husband is gone. In the end my wife and kids were released, but
their journey out was also hard.
When this is all over, I will open a restaurant with my friend
Master Black. Rather than aim to make money, we will provide
delicious meals for people, providing rice and nutrients for daily
living. I will never return to the army. Currently I am building
houses for ex-soldiers to live in, I have some carpentry skills. I
have already completed one house for ten people and am currently working on a house with eight rooms for twenty people,
it’s about forty percent done.
While I am building houses now, if I am told to fight for the
revolution, I will immediately join the people and I will fight,
even if I go to my death.

275 | Aung Myo Thant

Aung Myo Thant | 276

ေအာင်မျိုးသန် ့
က�န်ေတာ်က ေအာင်မျိုးသန်ပါ။
ေရြဖူ�မို �နယ်၊ ေမာရဝတီေရတပ်
့
စခန်းဌာနချုပ်

အမှတ်

၄၅

ေရတပ်

စက်မ�လက်မ�တပ်က

စစ်ေရးစစ်ေထာက်တာဝန်ခံ ဒု-တပ်�ကပ် ြဖစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၇ ခု�စ
ှ ်မှာ
ေမွးေတာ့ အသက် ၃၅ �ှစ်ေပါ။့ ကေလး ၄ ေယာက် �ှိပါတယ်။
ခရစ်ယာန်တစ်ေယာက်ပါ။ က�န်ေတာ်က အသက် ၂၂ �ှစ်ကတည်းက
တပ်ထဝ
ဲ င်�ပီး ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်န ဲ ့အိမ်ေထာင်ကျခဲသ
ူ ါ။ က�န်ေတာ်က
့ ပ
အရင်က စားေသာက်ဆင
ုိ မ
် ှာ အေ�ကာ်ဆရာပါ။ ၁ လကို ၁၆၀,၀၀၀
ကျပ်

ဝင်တာမို ့ မဆိုးဘူးလို ့ ေြပာရမှာေပါ။့

တပ်ထဝ
ဲ င်ဝင်ချင်း

ပထမ�ှစ်မှာ ၁ လမှ ၂၁,၀၀၀ ပဲ ရေတာ့ စိတ်ပျက်တာေပါဗျာ။
ဝန်ခံရရင်
့
က�န်ေတာ်က တပ်မေတာ်ရဲ ေထာင်
ေချာက်ဆင်ခံခဲရ
့
့ တာပါ။ ဒါေ�ကာင့်
က�န်ေတာ်က
့ ေလးေတွကို က�န်ေတာ်လ
့ ိုမျိုး တြခားသူကို လွယ်လွယ်န ဲ ့
မယံု�ကည်�ကေစချင်ပါဘူး။ ဘာြဖစ်ခတ
ဲ့ ယ်ဆတ
ုိ ာ ေြပာြပပါမယ်
့ ။
၂၀၀၈ ခု�စ
ှ ်မှာ က�န်ေတာ် စားဖိုမ�းအလုပ်က ြပုတ်သာွ းခဲ့တယ်။
ဒီလိုန ဲ ့ လက်မ�လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ အလုပ်တစ်ခုရမယ်ဆ�ုိ ပီး ရန်ကုနက
် ို
ေရာက်လာခဲ့ရင်း

တပ်ထဝ
ဲ င်ဖို ့

မိနး် မြဖစ်သက
ူ ို
စီစဉ်ပါလိပဲ
ု့

တိုငပ
် င်ေတာ့
ေြပာတယ်။

စစ်သားြဖစ်ချင်ခတ
ဲ့ ာမျိုး၊

သူက

ေတွ�တာပဲ။

ေမ�ာ်လင်ထ
့ ားခဲတ
့ ာမျိုး
တကယ်ေတာ့

လိုချင်ေနခဲတ
့ ာပါ။

တကယ်ေစတနာ�ှိလို ၊့
_

ဒါနဲ ့

က�န်ေတာ်ေကာင်းသလို

က�န်ေတာ်က

နည်းနည်းေတွေဝေနခဲပ
့ ါတယ်။
တပ်သားသစ်ကိုပဲ

ဆွယ်တသ
ဲ့ န
ူ ဲ့

ေခါ်ချင်လို ့ မဟုတပ
် ါဘူး။

အရင်ကလည်း
မဟုတ်ေတာ့
တပ်က
က�န်ေတာ်တိုကိ
့ ု
ေမတ�ာတရား

277 | Aung Myo Thant

ေခါင်းပါးတယ်။ က�န်ေတာ် ေတာ်ေတာ်ခံစားရ�ပီး လမ်းေပျာက်သလို
ြဖစ်ခေ
ဲ့ ပမယ့် ေဆးစစ် ဘာညာလုပ်�ပီး ဝင်ြဖစ် သွားတယ်ဆပ
ုိ ါေတာ။့
ေဆးစစ်ေတာ့

က�န်ေတာ်မ
့ ိနး် မကို

ခဏထားခဲတ
့ ယ်။

က�န်ေတာ်ြပန်လာတဲအ
့ ချိနမ
် ှာ

အေြခအေနမေကာင်းဘူးလို ့
သူတအရာ�ှ
ို ့
ိကို

အိမ်ေထာင်သည်လိုငး် ခန်းမှာ

ေြပာတာနဲ ့

တပ်ထက
ဲ ို

စိတ်မပါေတာဘ
့ းူ လို ့

က�န်ေတာ်လည်း

မဝင်ချင်ေတာဘ
့ းူ ၊

ေြပာခဲတ
့ ယ်။

မိနး် မက
စစ်သားလုပ်ဖို ့

သူတိုက
့

က�န်ေတာ်က
့ ို

ေနာက်အခန်းတစ်ခုကို ေခါ်သွားပါတယ်။
အဲဒ
့ လ
ီ က်ေမာင်းအရစ်�ိှတတ
ဲ့ စ်ေယာက်ကို
က�န်ေတာ်မှတ်မိတယ်။ တပ်�ကပ်�ကီး စိုးေပါ။့ သူက မင်းအတွက် ငါတို ့
ေပးဆပ်ထားရတာ

အများ�ကီး၊

စိတ်ေြပာင်းလို ့ ဘယ်ရမလဲဆ�ုိ ပီး

ထိးု �ကေရာဗျ။ ပါးေတွ�ု ိက်၊ ဗိုက်ကိုထးို လုပ်�ကတာ။ လူက တအားကို
ေ�ကာက်သာွ းတာ။ မိနး် မက က�န်ေတာ်န
့ ားမှာေတာ့ မ�ှိဘးူ ။
“က�န်ေတာ် ဘာမှားလိလဲ
ု ့ ။ က�န်ေတာ် တပ်ထက
ဲ ို မဝင်ချင်ဘးူ လိပဲ
ု့
ေြပာတာေလ။

ဒီလိုမျိုး

မလုပ်ပါနဲ။့

က�န်ေတာ်မ
့ ှာ

မိနး် မလည်း

�ှိတယ်ေလ” လိုပဲ့ ြပန်ေြပာ�ပီး ငိမ
ု ိတယ်။ ဒါမျိုး မြဖစ်ခင်တုနး် က
တပ်ထသ
ဲ ာ မဝင်ချင်တာ၊ တပ်ဟာ ေကာင်းတယ်လပဲ
ို ့ အေြခခံအားြဖင့်
နားလည်ထားတာ။
အဲဒ
့ အ
ီ ချိနက
်
က�န်ေတာ်တက
ို ့
ဖုနး် ေတွဘာေတွလည်း သိပ်�ပီး
မဆက်သယ
ွ ်တတ်ေသးဘူး။

ဒါနဲပဲ့

တပ်ထဝ
ဲ င်မယ်လို ့

လက်ေလ�ာလ
က�န်ေတာ်
့ ိုက်မိတာ။ မတရားေတာ့ မတရားဘူးေပါဗျာ။
့
ဆက်�ပီး

အေြခအတင်

ေရတပ်ကတစ်ေယာက်က

က�န်ေတာ်တကိ
ို ့ ု

ြငင်းခုနရ
် န်ြဖစ်ေနခဲတ
့ ုနး်
လက်ဖက်ရည်ဆင
ုိ က
် ို

Aung Myo Thant | 278

ေခါ်ထုတ်သာွ းတယ်။

က�န်ေတာ်

ဆက်လုပ်ေနရင်

အ��ရာယ်က

ေရတပ်ကဆရာကလည်း
ဘာညာဆိ�ု ပီးေြပာေတာ့

ေ�ကာက်သာွ းတာက

ဒီလိုသာ

အရမ်း�ကီးလာမယ်ေပါ။့

ေရတပ်မှာဆို
ေရတပ်ထေ
ဲ တာ့

စစ်မတိုက်ရဘူး
ဝင်လိုက်မယ်ဆ�ုိ ပီး

ြဖစ်ခဲတ
့ ာ။ ေရတပ်က ဘယ်ေတာ့ ဘာေပးမလဲ မသိတာနဲ ့ မိနး် မဆီက
ေငွ ၂၀,၀၀၀ ေတာင်းခဲလ
ှ ် ဒီဇင်ဘာလမှာ
့ ိုက်တယ်။ ဒီလိုန ဲ ့ ၂၀၀၉ ခု�စ
ေဖာင်�ကီးကေန သင်တန်းဆင်းခဲတ
့ ယ်။
တကယ်ေတာ့

၂၀၀၈-၂၀၀၉

တပ်သားစုေဆာင်းေရးကာလေတွေပါ။့

ခု�စ
ှ ်ေတွက
လူတင
ို း် ကို

တပ်ထဲ

ဆွသ
ဲ င
ွ း် ေနတဲ့ အချိနေ
် လ။ ဘာအရည်အချင်း၊ ဘာအတတ်ပညာမှ
�ှိစရာမလိုဘးူ ။

အင်အား�ှိရင်�ပီးေရာ

စုေဆာင်းေနခဲတ
့ ာ။

တပ်မေတာ်ဟာ ခုထလ
ိ ည်း ဒီအတိုငး် ပဲေလ။ အေရအတွက်ပဲ�ိှတယ်။
ဘာအရည်အချင်းမှ၊ ဘာအဆင်မ
့ ှကို မ�ှိတာ။
၂၀၀၉ ခု�စ
ှ ်မှာ ရခိုငြ် ပည်နယ်မှာ တာဝန်စထမ်းေဆာင်ခဲတ
့ ာ။
�ံုးစာေရးေပါ။့ ရာထူးတိုးေပးတဲစ
့ နစ် �ှိတယ်လေတာ
ို ့
့ ေြပာတယ်။ ၃
�ှစ်�ကာရင် ဒု-တပ်�ကပ်၊ ေနာက် ၃ �ှစ်ထပ်�ကာရင် တပ်�ကပ်၊ ေနာက်
၄ �ှစ်ဆုိ အုပ်ခွဲတပ်�ကပ်�ကီး အဲဒ
့ လ
ီ ိုမျိုးေပါ။့ တကယ်တမ်းေတာ့
အဲဒ
့ လ
ီ ိုလည်း မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ က�န်ေတာ်ဆုိ ဒု-တပ်�ကပ်ြဖစ်ဖို ့ ၉
�ှစ်ေတာင်

�ကာသွားတယ်။

စစ်ရာထူးချုပ်ခန်�ံ့ ု းကေန�ပီး

သက်ဆင
ုိ ရ
် ာလူေတွကိုပဲ ရာထူးေတွ တိုးေပးေန�ကတာ။ က�န်ေတာ့်
ေနာက်ဆးုံ တာဝန်၊ �ံုးအုပ်ဘဝကို ေမာ်လ�မိုင်က ဟိနး် ဆဲေဒသ�ံုးမှာ ၆
လ လုပ်ခဲတ
့ ယ်။

279 | Aung Myo Thant

အာဏာသိမ်း�ပီးေတာ့ တပ်ကေန ထွက်ခရ
ဲ့ တာအေ�ကာင်းေတွ
�ှိတာေပါ။့

မဲစာရင်းအမှားဆိတ
ု ာက

က�န်ေတာ်က

�ံုးအုပ်ဆေ
ုိ တာ့

တချို �စစ်သားေတွရဲ ့

မဲေတွကို

ပထမဆံးု အေ�ကာင်းေပါ။့
၂၀၂၀

ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ှာ

ကိုငတ
် ွယ်ခဲ့ရတယ်။

တပ်မှာက

�ကိုတင်မဲေရာ ပံုမှနမ
် ဲပါ �ှိတယ်ေလ။ က�န်ေတာ်တတပ်
ို ့ ရင်းမှာဆိရ
ု င်
ခွငမ
့် အ
ဲ့ င်အားက ၁၀ ေယာက်�ိတ
ှ ာ �ကိုတင်မဲထက
ဲ ို ထည်ခ
့ ိုငး် တယ်။
ဒါေပမဲ့

အထက်က��န�် ကားလာတာက

�ကိုတင်မဲ

ေပးခိုငး် �ပီး

ခွငမ
့် ဲ့မဲေတွအတွက်

ကျန်လူကိုပဲ

တပ်ရင်းရဲ ့ သံးု ပံု�စ
ှ ်ပံုကို
ပံုမှနေ
် ပးခိုငး် တာ။

က�န်ေတာ်ကိုယ်တိုငက
် ပဲ

အဲဒ
့ မ
ီ ှာ

မဲေပးေပးခဲရ
့ တာ။

က�န်ေတာ်က
့ လ
ီ ို လုပ်ခိုငး် ခဲတ
်
့ ို အဲဒ
့ ာ။ ဒီ မအလ မင်းေအာင်လ�ိငက
အေမစုက မဲခိုးပါတယ်လို ့ ေြပာေသးတယ်ဗျာ။ အဲဒ
့ ါဆိရ
ု င် သူကေရာ
မဲမခိုးလိလား။
ု့

အာဏာလည်း

ေရွ းေကာက်ပဲစ
ွ ိစစ်ေရးေကာ်မ�ှင်
ဘယ်သေ
ူ တွ

မဲစာရင်းမှာ

က�န်ေတာ်က
့ ိုဆုိ

သိမ်း�ပီးေရာ

ြပန်ဖဲ�တ
ွ ယ်။

က�န်ေတာ်တိုကိ
့ ု

အပိုပါေနလဲလို ့

စိစစ်ခိုငး် တယ်။

ေရြဖူ�မို �နယ်တစ်�မို �နယ်လံုးကဟာကို

စိစစ်ခိုငး် တယ်။ ပ�မ်းမ� တွက်�ကည်ရ
့ ေအာင်။ ဌာနချုပ်တစ်ခုမှာ တပ်
၁၀ တပ် �ှိတယ်။ ေရတပ်မှာဆို ဌာနချုပ်က ၈ ခု၊ ဗျူဟာတပ်က ၄ ခု။
အဲဒ
့ ီ ၁၂ ခုမှာ တပ်တစ်တပ်ကို ခွငမ
့် ဲ့ ၁၀ ေယာက်နပဲ
ဲ ့ တွက်ဦး၊
မဲခိုးတဲအ
့ ေရအတွက်က

ဘယ်ေလာက်ြဖစ်ေန�ပီလဲ။

ဒါ

ေရတပ်ပဲ

�ှိေသးတယ်။ ေလတပ်တို ့ �ကည်းတပ်တို ့ မပါေသးဘူး။ �ကည်းတပ်ဆုိ
ပိုဆးုိ တယ်။ အင်အားအများဆံးု အင်အားစုေလ။ �ကည်းတပ်မှာက
ခွငမ
့် ဲ့ဆတ
ုိ ာ

တပ်ရင်းတစ်ရင်းကို

အနည်းဆံးု

�ှိတာေလ။ သူတအတွ
ို ့
က် မဲေတွ ခိုးထည်ခ
့ ဲတ
့ ာပဲ။

၁၅-၁၆

ေယာက်
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တပ်ကထွက်ခရ
ဲ့ တဲအ
့ ေ�ကာင်းရင်း ေနာက်တစ်ခုကေတာ့ ေဖေဖာ်ဝါရီ
၂၇

ရက်မှာ

ရန်ကုနက
် ို

ပုဇွနေ
် တာင်�မို �နယ်ကို
ြပည်သေ
ူ တွက

�ပိုင်ပဲတ
ွ စ်ခုအတွက်

စေရာက်တဲအ
့ ချိနမ
် ှာ

စစ်ကားကိုြမင်ရင်

သွားရတယ်။

ဘာစေတွ�လဲဆေ
ုိ တာ့
တအားေ�ကာက်ေနတာ။

သူတရဲ
ို ့ မျက်
ဲ ှာ အေ�ကာက်တရားေတွပဲ ေတွ�ေနရတယ်။
့ လံုးေတွထမ
က�န်ေတာ်တိုရဲ့ ့

ေရတပ်ယူနေ
ီ ဖာင်းကိုြမင်ေတာ့

စစ်ေခွးေတွလို ့

ေြပာ�ကတယ်။
က�န်ေတာ်တို လု
့ ုပ်ရပ်ဟာ မှားေနပါလားလို အေတွ
းေတွ
့ ပ်ေနတဲလ
့
နက်လာခဲတ
့ ယ်။
ကျဆံးု ေန�ပီလို ့

ဘာေတွ

မှားေနလဲေပါ။့

သေဘာေပါက်လိုက်တယ်။

တပ်မေတာ်ဟာ
အလိမအ
် ညာေတွပဲ

ေြပာေနခဲတ
့ ယ်။ က�န်ေတာ် အလုပ်ကို ေကာင်းေကာင်းမလုပ်ေတာဘ
့ းူ ။
တာဝန်ေပးတာေတွကို တတ်�င
ို သ
် ေလာက် ေ�ှာင်ခဲတ
့ ယ်။
ဒါေပမဲ့ အလုပ်ကေတာ့ မထွက်ေသးဘူးေပါ။့
ေနာက်ေတာ့ ၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ်၊ မတ်လ ၂၆ ရက်ေနက
�မိတ်ကို
့
စစ်ေရးြပအတွက်ေရာက်သာွ းေတာ့

ကမ်းနားလမ်းဘက်မှာ

ဆ��ြပေနတာကို ေတွ�ရတယ်။ က�န်ေတာ်က ဆိင
ု တ
် စ်ဆင
ုိ မ
် ှာထိင
ု �် ပီး
�ကည်ေ
့ နမိတယ်။ သူတက
ို ့
ေအးေအးချမ်းချမ်းပဲ ဆ��ြပေန�ကတာ။
တုတ်တစ်ေချာင်းေတာင်

မပါ�ကပါဘူး။

ရဲကေရာက်လာ�ပီး

စပစ်တယ်။

တေအာင်ေ
့ နေတာ့

မီးခိုးဗံုး
ရဲ

၁၀

အဲဒ
့ အ
ီ ချိနမ
် ှာ
အသံဗံုး

ေယာက်တန်းတစ်ဖဲ�ွ

ပစ်တယ်။

ေရာက်လာ�ပီး

တဒုနး် ဒုနး် နဲ ့ ပိတ်ပစ်လိုက်တာ လူ ၄-၅ ေယာက် ေသသွားေရာ။
ကျသွားတဲက
့ ေလးက က�န်ေတာ်သ
့ မီး အ�ကီးမအရွ ယ်၊ ၁၁ �ှစ်-၁၂
�ှစ်ေလာက်ေလးဗျာ။ အဲဒ
့ က
ီ တည်းက အသည်းနာခဲ့တာ။
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အလုပ်ထြဲ ပန်ေရာက်ေတာ့
မာစတာဘလက်ခ်

ကိုယရ
့် ဲေဘာ်တစ်ေယာက်ြဖစ်တဲ့
ဆိတ
ု တ
ဲ့ စ်ေယာက်နပဲ
ဲ့

အေြခအေနေပးရင်

တပ်က

သိတအ
ဲ့ တိုငး် ပဲေလ၊

တိုငပ
် င်တယ်။

ထွက်�ကမယ်ေပါ။့

တပ်မေတာ်�ကီးက

ဒါေပမဲ့

ကိုယေ
့် ခ�းနည်းစာ၊

ကိုယေ
့် သွးနဲရင်
့ း�ပီး ဝယ်ထားရတဲ့ ဖုနး် ကိုေတာင် ကိုယ်စိတ်တိုငး် ကျမှ
သံးု ခွငမ
့် ေပးခဲတ
့ ာ။

၂၀၂၁

ခု�စ
ှ ်

ေအာက်တိုဘာလကျမှ

ထွက်လာ�ိင
ု ခ
် တ
ဲ့ ယ်။ က�န်ေတာ့် မိသားစုကိုလည်း ထားခဲလ
့ ိုက်တယ်။
မိသားစုကိုငေ
ဲ့ နရင် ြပည်သက
ူ ို ဦးစားေပးလိရမှ
ု ့ ာ မဟုတ်ဘးူ ေလ။
မိသားစုကိုလည်း

ေြပာထားတယ်။

က�န်ေတာ်ေသရင်ေတာင်

ဝမ်းနည်းပူေဆွးစရာ မလိုဘးူ လိ။ု ့
မာစတာဘလက်ခ်န ဲ ့
ထွက်လာခဲတ
့ ာ။

က�န်ေတာ်က

ညတိုငး်

ေတာလမ်းအတိုငး်

လှညက
့် င်းပတ်ေနတဲက
့ ားေတွ�ိေ
ှ တာ့

လမ်းမ�ကီးေတွကို သံးု လိုမရဘူ
းေလ။ ေတာင်ကုနး် တစ်ခုကို တက်ခဲ�့ ပီး
့
လ�ိုထဲြပန်ဆင်း၊

ရာဘာေတာအုပ်ေဟာင်းတစ်ခုအတိုငး်

ထွက်လာခဲရ
့ တာ။
ရတယ်။

မာစတာဘလက်ခ်ကေတာ့

ဖိနပ်က

ြပတ်သာွ း�ပီး

ေအာက်မျက်ခွံကို

ေတာ်ေတာ်ခံလိုက်

သစ်ကိုငး် တစ်ခုန ဲ ့

ဆူးကိုငး် �ှသာွ းတယ်။

တိုးချိနမ
် ှာ
ေသွးေတွ

ပန်းထွက်လာတာေပါ။့
“�ှပ်အက�ျနဲ ့ စည်းထားလိုက်” လို ့ က�န်ေတာ် က ေြပာတယ်။
မိုးလင်းေတာ့ ကန်ေပါက်ကို ေရာက်သာွ း�ကတယ်။ က�န်ေတာ့် Wave
money အေကာင်ထ
ဲ ှာ ြမန်မာေငွ (၃၀,၀၀၀) ကျပ်ပဲ �ှိေနခဲ့တယ်။
့ မ
က�န်ေတာ်တို ့

ပထမမှနး် ထားတာက

လက်မှတ်ဝယ်ဖိလု
ု ့ ပ်ေတာ့

ထားဝယ်ကို

အေထာက်အထားေတွ

သွားဖိုပဲ့ ။

ေတာင်းတာနဲပဲ့
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ေတာလမ်းကေန

လမ်းေလ�ာက်သာွ းေတာဖ
့ ို ့

ဆံးု ြဖတ်ခရ
ဲ့ တာ။

အ�ကာ�ကီးကို ေလ�ာက်ရတာေပါ။့ တနသင်္ာရီ�ကိုးဝိုငး် ကို ြဖတ်�ပီးေတာ့
ရာဘာစိုက်ခင်း�ှည�် ကီးကို

ြဖတ်ခရ
ဲ့ တယ်။

နာမည်�ကီးတဲေ
့ နရာေပါ။့

အရမ်းစိုးရိမ်ခရ
ဲ့ တဲ့

ေတာအုပ်ကိုြဖတ်ဖို ့ ၃
ထမင်းဆိတ
ု ာ

ရက်ေတာင်

ဘာမှနး် ကို

ြပည်သစစ်
ူ ့ သားအဖွဲ� နဲ ့

ချိတ်လို ့

ကျားေတွ�ိှတယ်လို ့
အချိနေ
် ပါဗျာ။
့

�ကာခဲတ
့ ယ်။

အဲဒ
့ က
ီ ာလမှာ

မသိခဘ
ဲ့ းူ ။

ေနာက်ေတာ့

ရသွားတယ်။

က�န်ေတာ်တို ့

အေ�ကာင်းေတွကို ေြပာြပေတာ့ သူတက
ို ့ လှမ်းေခါ်လိုက်ေတာတ
့ ာပဲ။
မိသားစုကို ထားခဲရ
့ တာ မလွယ်ေပမယ့် က�န်ေတာ်မ
့ ိနး် မနဲေတာ
့
့
တယ်လီဂရမ်ကေန

အဆက်အသွယ်ရေန�ပီ။

ဖိအားေတွေပးခံထားရတာေလ။

က�န်ေတာ်

သူတိုကိ
့ ုလည်း
ထွက်သာွ း�ပီးေတာ့

ဌာနချုပ်ကို တစ်ေန ၂့ �ကိမ် သတင်းေပး�ပီး ေန�ကရတယ်။ က�န်ေတာ်န ဲ ့
အဆက်အသွယ် �ှိလားဘာလား ေမးတာလည်း ခံရတာေပါ။့ သူတက
ို ့
က�န်ေတာ်တို ့ ၂ ေယာက်ကို ေတွ�တေ
ဲ့ နရာမှာ ပစ်သတ်ဖို ့ ပစ်မိနေတာင်
့်
ေပးထား�ပီး�ပီ။
တင်ြပေတာ့

က�န်ေတာ်မ
့ ိနး် မက
တပ်ရင်းမ�းက

က�န်ေတာ်အ
့ ေလာင်းကိုရမှ
တပ်မှာကလည်း

ေဆွမျိုးေတွဆြီ ပန်မယ်လို ့

တွနဆု
် ့ တ်ေနေသးတယ်။
သူကိ
့ ု

သူတိုက
့

ေပးသွားမယ်သ
့ ေဘာမျိုးေပါ။့

ေယာက်ျားမ�ှိေတာတ
့ ဲ့

မိနး် မတစ်ေယာက်ကို

ေစာ်ကားချင်�ကတယ်။ ေနာက်ဆးုံ ေတာ့ မိနး် မနဲ ့ ကေလးေတွလည်း
ထွက်လာလိရသွ
ု ့ ားခဲပ
့ ါတယ်။
အားလံုး�ပီးသွားရင် က�န်ေတာ်ည
ု ်
့ ီ မာစတာဘလက်ခ်န ဲ ့ ထမင်းဆိင
ဖွငမ
့် ယ်။

စီးပွားြဖစ်ဖိုထက်
့

�မိန�် မိနယ
် ှက်ယှက်

လူေတွကို

စား�ိင
ု ေ
် အာင်

တစ်ခဏတာမှာ

သူတို ့

ြဖည်ဆ
့ ည်းေပးချင်တယ်။
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တပ်ကိုေတာ့

ဘယ်ေတာမ
့ ှ

လက်သမားအလုပ်လည်း
စစ်သားေဟာင်းေတွေနဖို ့

ြပန်မသွားေတာဘ
့ းူ ။

က�န်ေတာ်က

လုပ်တတ်ေတာ့

အခု

အိမ်ေဆာက်ေပးေနတယ်။

လူ

၁၀

ေယာက်စာ ေနအိမ်တစ်လံုး ေဆာက်ေပး�ပီးသွား�ပီ။ လူ ၂၀ စာ ၈ ခန်းတွဲ
အိမ်တစ်လံုး စေဆာက်ေပးေနတယ်။ ၄၀ ရာခိုင�
် န
� း် ေလာက်ေတာ့
�ပီးေန�ပီ။
အခု

အိမ်ေဆာက်ေပးေနတယ်ဆေ
ုိ ပမယ့်

ေတာ်လှနေ
် ရးမှာ

တိုက်ပဲဝ
ွ င်ဖို ့ ေြပာလာရင် အသက်ပဲေသေသ ြပည်သေ
ူ တွအတွက်
တိုက်ပဲဝ
ွ င်ေပးသွားမယ်။

