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Master Black
Call me Master Black. I’m thirty years old. I was in the army for
five years and before that I was a private taxi driver. I want to
tell all of you, the people, and particularly everyone in the army,
to not be discouraged. Take care of yourself until the time is
right. Many of us are waiting for you to join us, away from the
military.
You may think it will be bad for your family, for your children, if you leave the barracks. Yes, you can be imprisoned or
prosecuted. But you can leave if you really try. Always remember, the military is not telling you the truth. Do your own research, think for yourself: What is right, and what is wrong? Do
not be enslaved.
I myself could make it out only with the help of a friend. We
had to plan very carefully. And my family is still in the military,
both my father and my brother. I left without consulting them;
it’s better that way, because they are less likely to be punished
by the military. What they don’t know can’t hurt them. I still talk
to my brother sometimes on Facebook, and he says none of the
family has suffered from my decision yet.
Only now do I know what is right and wrong. After the coup
I was drafted from the 45th Naval Industrial Battalion, where I
mostly did office work, into the Rapid Attack Force in Dawei,
which was set up to attack and detain protesters. For two
months I was deployed against protesters. Sometimes we would
hear the protests gathering steam and then deploy from the barracks; sometimes informants would give us information about
planned or ongoing protests and we would head out.
When we crushed protests, we brought sticks, slingshots, rifles and shotguns with real bullets. I witnessed civilians beaten
by my army and police colleagues many times, beaten with iron
rods and bamboo sticks, and many other crimes. I was ordered
to attack protesters, but I avoided it. I stayed close to our vehicles away from the violence and said I would act as car security.
In the end, I was reprimanded for disobeying orders and sent
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back to my old job. During this busy time of attacking protesters,
many of the army and police were admitted to hospital, as they
became weak from a lack of sleep and poor diets.
I struggled at this time of reckoning. My family has long
been a military family and I have liked soldiers since I was
young. I thought the army protects the country and the people.
I thought everyone liked soldiers. When I joined up, my father
was offered a lot of money as compensation by the military, but
he didn’t take it. You know the army pays the family of recruits
by age. If you join and have an eighth-grade education, your
family gets eight lakh, ninth grade, nine lakh. But I wanted to
join the army for other reasons. My father said to the officer who
offered him money for me, “Do what you want, Mr. Officer” and
walked away.
After crushing the protests and being reprimanded, I came
to understand right from wrong. I left the battalion base with a
friend in October and walked all night. There were road checkpoints but we disguised ourselves as workers and made it
through. I copped an eye injury and my shoes were destroyed
from all the forest hiking. When we finally got to a road and on
a truck, we were helped along by the driver. He said to us, “Just
call me ‘captain’. We can pretend you are part of my road construction team”. It worked. We made it to Kayin State. I was so
nervous as I did not even have my national registration card.
Now I am safe, I think back to before the coup and after. Real
news in the army has been totally blacked out since the coup.
We had to watch the military news instead, broadcast every
night. We could only watch Skynet. Our phones, and even our
families’ phones, were monitored. Our superiors still take and
hold soldiers’ registration cards. Before the coup I respected the
military generals. Now I know they are simply liars. They even
set up fake accounts on social media and spread propaganda
that way too.
They do it because they know they took power by force.
They cannot win the people’s votes so they try to manipulate the
people’s minds. The military party lost the 2020 election badly,
even though the military cheated; I saw people vote twice. I was
pressured to change my vote and so were so many others. If I
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could have voted freely, it would have been for the National
League for Democracy. They had good governance and rules and
regulations. When they were in power, they did not prioritize
authority for its own sake. That’s what I like.
Before the coup, people were not beaten like they are now.
Both civilians and military recruits. The military had to ease up
and back down because they were afraid soldiers might support
the alternative civilian authority. There was some accountability. Everything could be posted online freely and then the government would sue people later. But since the coup, it has been
completely brutal. Everyone is beaten and worse.
This is wrong.
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ီ ားဆရာက “ငါကိ
မင်းတို ့ ငါရဲ့ ့
့ ု ဆရာလိုေခါ်၊
့
လမ်းေဆာက်လုပ်ေရးအလုပ်သမားအဖွဲ�ထက
ဲ လူေတွလို ့
ထားလိရတယ်
ု့
”

လို ့ က�န်ေတာ်တိုကိ
့ ု

ဟန်ေဆာင်

ေြပာခဲ့ပါတယ်။

အဲဒ
့ လ
ီ ိုန ဲ ့

က�န်ေတာ်တို ကရင်
ြပည်နယ်အထိ ေရာက်လာခဲပ
့
့ ါတယ်။ က�န်ေတာ်ဆုိ
စိတ်ေတွ အရမ်းလ�ပ်�ှားေနခဲလ
့ ို မှ
့ တ်ပံုတင်ေတာင် ပါမလာခဲဘ
့ းူ ။
အခု က�န်ေတာ်လံုြခံုသွားပါ�ပီ။ အာဏာမသိမ်းခင်ကနဲ ့ သိမ်း�ပီး
ေနာက်ပိုငး် အေ�ကာင်းေတွကို

ြပန်စဉ်းစားြဖစ်ပါတယ်။

အာဏာ

သိမ်း�ပီးကတည်းက သတင်းအမှနေ
် တွက တပ်မေတာ်ထမ
ဲ ှာ လံုးဝ
အေမှာင်ချထားခံခဲရ
့ အ
ီ စား စစ်တပ်က ညတိုငး် လ�ငတ
့် ဲ ့
့ ပါတယ်။ အဲဒ
သတင်းေတွကို

�ကည့ခ
် ရ
ဲ့ �ပီး

စကိုငး် နက်(Skynet)

ပဲ
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�ကည့ခ
် ွင�
့် ိခ
ှ ဲ့တယ်။

က�န်ေတာ်တိုဖု့ နး် ေတွတင်မကဘဲ

မိသားစုဝင်ေတွရဲ ့ ဖုနး် ေတွပါ ေစာင�့် ကည့ခ
် ံခဲရ
့ တယ်။ က�န်ေတာ်တိုရဲ့ ့
အရာ�ှိေတွက

စစ်သားေတွရဲ ့

မှတ်ပံုတင်ကတ်ေတွကို

သိမ်းထား�ကတယ်။

ယူ�ပီး

အာဏာမသိမ်းခင်က

စစ်တပ်ထက
ဲ ဗိုလ်ချုပ်ေတွကို က�န်ေတာ် ေလးစားခဲေ
့ ပမယ့် အခုေတာ့
သူတိုက
့

လူလိမ်ေတွပဲဆတ
ုိ ာ

လူမ�ကွနယ
် က်ေပါ်မှာ

က�န်ေတာ်သသ
ိ ာွ းပါ�ပီ။

အေကာငတ
့် ုေတွဖွင�့် ပီး

ဝါဒြဖနတ
် ့ ာကိုလည်း

အဲဒ
့ လ
ီ ိုပဲ လိမ်ညာလုပ်ေန�ကပါတယ်။
သူတို ့

အဲဒ
့ လ
ီ ိုလုပ်ရတာက

မတရားယူထားတယ်ဆုတ
ိ ာ

ဒီအာဏာကို

သိေနလိပါပဲ
ု့ ။

သူတက
ို ့

သူတို ့
မဲေတွန ဲ ့

အ�ိင
ု မ
် ရ�ိင
ု တ
် ဲအ
့ ခါ လူေတွရဲစိ့ တ်ကို လှညစ
့် ား�ကေတာတ
့ ာပါပဲ။ ၂၀၂၀
ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ှာ

စစ်တပ်ရဲပါတီ
က
့

မဲခိုးခဲေ
့ ပမယ့်

ခွက်ခွက်လန်

�� ံးခဲတ
် နတာကို က�န်ေတာ် ေတွ� ခဲပ
့ ယ်။ လူေတွ မဲ ၂ ခါ ထည့ေ
့ ါတယ်။
က�န်ေတာ်ရ
း
့ ဲမဲ့ ကိုေြပာင်းဖိုလည်
့

ဖိအားေပးခံခရ
ဲ့ �ပီး

တြခားလူ

ေတာ်ေတာ်များများလည်း က�န်ေတာ်လ
့ ိုပဲ ခံခဲရ
့ ပါတယ်။ က�န်ေတာ်သာ
လွတ်လွတ်လပ်လပ်

မဲေပးခွငရ
့် ခဲ့မယ်ဆရ
ုိ င်

အမျိုးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ�ချုပ်ကို
အုပ်ချုပ်ေရးနဲ ့

မဲေပးခဲမ
့ ှာပါ။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းေတွ

သူတိုမှ့ ာ

�ှိခပ
ဲ့ ါတယ်။

သူတမှ
ို ့ ာ

အာဏာ�ှိစဉ်က အာဏာကို ဦးစားမေပးခဲဘ
့ ါကို က�န်ေတာ်က
့ းူ ။ အဲဒ
သေဘာကျတာ။
အာဏာသိမ်းမ�မတိုငခ
် င်က

လူေတွ

အ�ိုက်ခံ�ကရတာမျိုး

မ�ှိခပ
ဲ့ ါဘူး။

တပ်သားေတွေရာေပါ။့

စစ်တပ်အေနနဲ ့

အခုလိုမျိုး
ြပည်သေ
ူ တွေရာ၊
က�န်ေတာ်တိုက
့
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တြခားအရပ်သားအုပ်ချုပ်ေရးကို
အေလ�ာေ
့ ပးခဲရ
့ ပါတယ်။
အားလံုးကို

ေထာက်ခံမှာစိုးတဲအ
့ တွက်

အရင်ကဆို

အွနလ
် ိုငး် ေပါ်တင်�င
ို �် ပီး

တရားစွဲ�င
ို ခ
် ဲ့ပါတယ်။
�ကမ်းတမ်းလာခဲတ
့ ယ်။

ဒါေပမဲ့

တာဝန်ခံမ�တချို �

�ှိခဲတ
့ ယ်။

အစိုးရကေန

လူေတွကို

အာဏာသိမ်း�ပီးကတည်းက

လူတိုငး်

အ�ိုက်ခံေနရ�ပီး

ဆိးု တာေတွလည်း ခံစားေန�ကရပါတယ်။
အဲဒ
့ လ
ီ ုပ်ရပ်ေတွက ေတာ်ေတာ်မှားတယ်။

လံုးဝ

အဲဒ
့ ထ
ီ က်

