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Htin Shar
My name is Htin Shar. I am 26 years old and now that I am finally
out of the military, my aim is to spend my life peacefully with
my family and run a small business. In eleventh grade I took an
economics major at school and really enjoyed it. I admired my
economics teacher. In those days, I dreamed of applying to the
University of Economics and becoming a businessperson. But I
ended up stuck in the army instead, through an unfortunate sequence of events eight years ago.
Back when I finished school, I volunteered as a teacher with
local students at my hometown in Ayeyarwady Region. I was just
passing time until I turned 18 years old. I am Kayin and a Christian, but I am not a strong believer. I don’t mind going to monasteries and pagodas. Anyway, back then, a friend of my father
visited our town and learned what I was doing and that I had
finished the matriculation exam. He said he could give me a job
maintaining airplanes. It sounded interesting, but I didn’t really
understand the ramifications of accepting. I just went along with
him, and at one point I asked him about the details of the job. He
clicked his fingers. I didn’t get it. Then he told me I would be
shooting a gun. I would be a soldier. I was struck dumb in disbelief.
But I was already on the way to the recruiting unit. He was
my father’s friend.
At the recruiting unit there were four or five other new recruits. All we did for a while was eat, sleep and repeat. The other
guys said their families had been given reward money for joining the military, and that we were going to do military training
and learn how to shoot. I wasn’t sure about that— my father did
not get any money from his friend, and I still thought I wouldn’t
have to become a real soldier. I thought maybe I would have to
do the training only “on paper”, to convince the Pathein Basic
Military Unit I had done it, so I could then fix the airplanes. But
I was wrong.
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Even so, after basic training and everything, I did eventually
get a higher non-combat position, being in charge of the Coordination and Regulatory Committee at an air force base headquarters. I ran a lot of campaigns for soldiers and their families,
as well as for civilians. My committee did things like selling affordable meals at events, for example at hospitals during the
elections. Most of my work was trying to improve the public’s
perception of the military; we had to try and increase the people’s devotion to the military. Sometimes it was good but sometimes I felt extremely guilty.
Once, our superiors commanded us to go to a monastery to
offer meals to the monks. We were instructed to go there and
film the process, with the video to be submitted for the higherups to use. It went OK, but one of the monks did not look comfortable with my filming him, he just stared at me in this uneasy
way as I filmed him. He stopped eating his meal. I kept filming
him, for like 15 minutes. I felt so sad deep down. He obviously
did not want me to film him, but I had been ordered to.
Even before the coup I began to feel like my life was meaningless, giving all my energy to creating propaganda for the
Tatmadaw. Even offering these meals to the monks was just a
part of their scheme. During COVID-19, when we distributed
many affordable meals to the needy, all the military really
wanted were photographs. Sometimes I got told off for taking
poor photos of our desperate meal recipients. Worse than this is
that I had to prepare PowerPoint presentations and other propaganda, writing about how good the military is. I started feeling
less disappointed with my life and more furious at what I was
doing, and at the military.
Then the coup happened.
I was effectively a clerk, so I had no idea what had happened
on the actual day of the coup. We knew something was going on
only by the actions of other soldiers. At that time the phone lines
were cut off. We learned about the coup officially only a few
hours later at around 8AM. It was devastating. I felt like the
army were colonizers, and we the people, the colonized. Of
course, there were rumors since the 2020 elections (when many
soldiers did not even get to choose their votes) that the military
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was going to take power no matter what, but I thought that was
impossible. After the coup the army has run the line that the
power grab was in fact a constitutional transfer of power. It’s
obviously nonsense, but I know that given enough time, falsehoods can become truth.
I realized my side. My desire to leave the army and join the
people took form.
It was not easy to leave. One friend and I finally took the
chance on 3 July 2021. At that time COVID-19 mitigation regulations meant that no one was allowed to leave the air force base.
I literally searched the perimeter for holes in the fence to get
out—so carefully, because my bunkmates and other friends
could easily notice what I was doing. I had to watch my mouth
too. The rains were heavy, so I prepared well for the trip. One
time when we were off-duty and allowed to visit the market I
bought raincoats, shoes and a really good, big bag, then I had to
sequester it all away so my bunkmates didn’t suspect anything.
It was really difficult in such a small barracks.
The best day to leave would obviously be Saturday or Sunday, as the rollcall is on Monday, giving us a couple of days’ head
start. We got up early on Saturday morning and went through a
hole in the fence we identified earlier. The huge backpack was
fit to burst with all of our belongings. Once we were out, it didn’t
take long for us to be apprehended. A guard soldier saw us walking and called out, “Where are you going?”. We didn’t answer,
but we stuck our chins out and looked him up and down. He kept
staring at us but we went on our way.
Soon after, we came across motorcycle taxis who took us to
the highway. We went past an army checkpoint; they looked at
us intently, but they also didn’t stop us. We managed to get to
the bus station and caught a bus into Kayin State. The bus trip
itself was unexpected. We were taken in by an older woman. Her
heart was close to ours and she took care of us. She did not ask
us what we had done or where we were going. She told the army
soldiers at every single checkpoint that we were her family and
traveling with her. She was amazing. When we finally parted
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ways, she looked at us as the bus departed with such a worried
look.
When we left the bus, we slept one night in the forest and
met a Karen National Union soldier and a clerk participating in
the Civil Disobedience Movement. They took care of us and we
finally reached a liberated area, out of control of the army, and
full of people like us. Once we were there, we discovered that
one of our former soldier colleagues at the air force base had
also left and arrived earlier. It turned out that we were not the
first to abandon the army and choose the people from our base,
but we had no idea at the time.
Now I live simply and help the resistance by encouraging
soldiers to join with the people. It is very difficult, as many soldiers have a very basic education; even if they know their superiors in the army are bad, even if they sympathize with the wider
public, they cannot imagine what kind of job they would do outside the military with no education. They also think they are indebted to the military institution for taking them in and paying
their salary.
And then, many in the air force have scams going. They underreport the use of petrol and then sell it on. This is just one of
many scams that makes them a lot of money; not higher staff,
but regular staff at the air force. Some earn four to twenty lakh
per week just from cooking the books and stealing petrol. Some
of these people are illiterate. They will never leave as they could
never make such money outside the military. But if there was a
real fight, these craven opportunists would never actually hold
a gun for the army. They would just run.
I want the army and air force soldiers to follow in my footsteps. I want them to enjoy the love of the public, just as I do
now, rather than deserve and receive their hatred.
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တပ်က

ဝါဒြဖန်ချိ
့ ေရးအတွက်

က�န်ေတာ်ဘ
့ ဝအတွက်

က�န်ေတာ်

စိတ်ပျက်လာတာေပါ။့ ေနာက် ကိုယက
့် ိုယ်ကိုယ်ေရာ၊ တပ်ကိုေရာ
ေဒါသထွက်လာတယ်။
အဲဒ
့ လ
ီ ိုန ဲ အာဏာသိ
မ်းသွားတယ်။
့
အာဏာသိမ်းတဲေ
့ နမှ့ ာ
�ံုးပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာေတွပဲ
တြခားရဲေဘာ်ေတွရဲ ့

က�န်ေတာ်တိုစာေရးေတွ
အဖို ့
့
လုပ်ေနရေတာ့

ဘာမှမသိခရ
ဲ့ ဘူး။

လ�ပ်�ှားမ�ေတွကို�ကည်�့ ပီးေတာပ
့ ဲ

တစ်ခုခုထးူ ြခားတယ်လို ့ သိခတ
ဲ့ ယ်။ အဲဒ
့ အ
ီ ချိနမ
် ှာ ဖုနး် လိုငး် ေတွလည်း
ြပတ်သာွ းခဲ့တယ်။ မနက် ၈ နာရီေလာက်ကျေတာမ
့ ှ အာဏာသိမ်းသွား
�ပီလို ့ သိလက
ို ်ရတာ။ ဆိးု ဆိးု ဝါးဝါးပါပဲ။ အဲဒ
့ အ
ီ ချိနမ
် ှာ တိုငး် ြပည်ဟာ
နယ်ချဲ�လက်ေအာက်ကို ကျေရာက်သာွ းသလိမ
ု ျိုး ခံစားရတယ်။ ၂၀၂၀
ေရွ းေကာက်ပဲက
ွ ာလမှာတုနး် ကေတာ့ (စစ်သည်အများစုက မဲေတာင်
ကိုယဘ
့် ာသာေရွ း�ပီး_မေပးခဲရ
့ ပါဘူး)

တပ်မေတာ်က

အာဏာကိုယူမှာပဲလို ့ �ကားခဲဖ
့ ူးေပမယ့် ေကာလာဟလပဲြဖစ်မှာပါလို ့
ထင်ခတ
ဲ့ ယ်။

အာဏာသိမ်း�ပီးေတာလ
့ ည်း

အာဏာထိနး် တာပါ၊

တပ်မေတာ်ဟာ

ဖွဲ�စည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရပါလို ့ မ�ိငး် သွငး် ြပန်

တယ်။ အမှားကိုေြပာရင်းနဲ အဲ
့ အ
ီ မှားက အမှနလ
် ိုြဖစ်သာွ းခဲ့တာ။
့ ဒ
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အဲဒ
့ ါေ�ကာင့် က�န်ေတာ်မ
ူ ူထဘ
ု က်
့ ှာ တပ်ကထွက်�ပီး ြပည်သလ
ရပ်တည်ချင်တစ
ဲ့ ိတ်ေတွ ပိုြဖစ်ခတ
ဲ့ ယ်။
ထွက်ခရ
ဲ့ တာေတာ့

မလွယ်ဘးူ ဗျ။

သူငယ်ချင်းတစ်ေယာက်န ဲ ့

က�န်ေတာ်က ၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ်၊ ဇူလိုငလ
်
၃ ရက်ေနမှ့ ာ ထွက်ခတ
ဲ့ ာ။
အဲဒ
့ အ
ီ ချိနက
် ကိုဗစ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ ေလတပ်အေြခစိုက်စခန်း
ကေန

ဘယ်သမ
ူ ှ

မထွက်ခွာရလို ့

ဘယ်အေပါက်ကထွက်ရင်
လိုက်�ကည်ထ
့ ားတယ်။

ေြပာထားတာ။

အဆင်ေြပမလဲဆတ
ုိ ာကို

ေနာက်

ကိုယအ
့် ခန်းေဖာ်သင
ူ ယ်ချင်းေတွန ဲ ့

တြခားတပ်မိသားစုေတွ မရိပ်မိေအာင် လုပ်ရတယ်။ ��တ်လံုရတယ်။
မိုးတွငး် ဘက်လည်းြဖစ်ေတာ့ အစစအရာရာ ေသချာြပင်ဆင်ခဲရ
့ တယ်။
တပ်ြပင်ထက
ွ ်လမရခဲ
ို ့
ေ
့ ပမယ့်
ေကျာပိုးအိတ်၊

တာဝန်အရ

မိုးကာအက�ျ၊

�ကိုဝယ်ထားခဲရ
့ တယ်။

လိုတာသွားဝယ်ရတုနး်

ဖိနပ်တိုကိ
့ ု

အခန်းေဖာ်ေတွ

တိတ်တိတ်ေလး
ရိပ်မိမှာစိုးတာေပါ။့

ေနရတဲဘ
့ ားတိုက်အခန်းေလးကေသးေတာ့

ြပင်ဆင်ရတာ

ခက်ခဲပါတယ်။
ထွက်မယ်ဆုိ

စေန၊

တနဂင်္ေ�ွက

ပို�ပီး

အချိနရ
် တယ်။

အေကာင်းဆံုးေပါ။့ တနလင်္ာေနဆိ
ုိ တာ့ ေပျာက်သာွ းရင်
့ ု တန်းစီရက်ဆေ
တန်းသိမယ်။ စေနေနမနက်
အေစာ�ကီးမှာ အေစာပိုငး် က �ကည်ထ
့ ားတဲ့
့
မလွယ်ေပါက်ကေန

ထွက်ခတ
ဲ့ ာပဲ။

စုေဆာင်းထားတဲဟ
့ ာေတွ

အားလံုးပါတဲ့ ေကျာပိုးအိတ်အ�ကီး�ကီးနဲ ့ ထွက်ခတ
ဲ့ ာ။ ထွက်လာတဲ့
အချိန ်

အေပါက်ေစာင်တ
့ စ်ေယာက်န ဲ ့

“ဘယ်တုနး် ”

တဲ။့

က�န်ေတာ်တလည်
ို ့
း

သွားေတွ�ေတာ့

သူက

ဘာေြပာရမှနး် မသိေတာ့
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အေ�ှ �ကို

ေမးေငါြပလိ
ုက်တယ်။
့

သူက

ေ�ကာင်ေတာင်ေတာင်

�ကည်ေ
့ နတာနဲ က�န်
ေတာ်တလည်
ို ့
း ခပ်တည်တည်ပဲ ထွက်ခဲတ
့
့ ယ်။
ေနာက်ေတာ့

ဆိင
ု က
် ယ်ကယ်ရီန ဲ ့

ထွက်ခတ
ဲ့ ာေပါ။့

တပ်က

သူတိုကလည်
း
့

အေဝးေြပးလမ်းဘက်

လံုြခံုေရးဂိတ်ကိုြဖတ်ရတုနး် ကေတာ့

ေသချာ�ကည်ေ
့ နတာပဲ။

က�န်ေတာ်တိုကလည်
း
့

ခပ်တည်တည်နပဲ
ဲ ့ ဆက်သာွ းလိုက်တယ်။ သူတက
ို ့ မရပ်ခိုငး် လိုက်ဘးူ ။
ေနာက်ေတာ့

ဘတ်စ်ကားဂိတ်ကိုေရာက်�ပီး

ကရင်ြပည်နယ်ကို

ထွက်လာခဲတ
့ ယ်။ ကားလမ်းခရီးတစ်ေလ�ာက်မှာေတွ�ရတဲ့ ဂိတ်ေတွ၊
အခက်အခဲေတွကို

ကားေပါ်မှာေတွ�တဲ့

ဒိင
ု ခ
် ံေြဖ�ှငး် ေပးတယ်။

သူနက
ဲ့

အန်တီ�ကီးတစ်ေယာက်က

�ှလံုးသားချင်း

ရင်း�ှးီ တယ်လို ့

ခံစားရတယ်။ က�န်ေတာ်တို ့ ဘာလုပ်ခလ
ဲ့ ဲ၊ ဘယ်သာွ းမှာလဲဆတ
ုိ ာ
မေမးေပမယ့် သူသေ
ိ နတဲပ
့ ံုပဲ။ ဂိတ်ေတွမှာ စစ်သားေတွက ေမးတဲအ
့ ခါ
သူက ဒိင
ု ခ
် ံေြဖ�ှငး် တယ်။ က�န်မတိုမိ့ သားစုေတွပါလို ့ ေြပာေပးတယ်။
အံဩ
့ စရာေကာင်းတယ်။ က�န်ေတာ်တို ကားေပါ်က
ဆင်းတဲအ
့ ခါလည်း
့
သူက စိတ်မချတဲပ
့ ံုန ဲ �ကည်
ေ
့ နခဲေ
့
့ သးတာ။
ေရာက်တေ
ဲ ့ နက
့ က�န်ေတာ်တိုကိ
့ ု လာ�ကိုတဲ့ Karen National Union

က

စစ်သားတစ်ေယာက်ရယ်၊

CDM

တပ်�ကပ်�ကီးစာေရး

တစ်ေယာက်ရယ်န ဲ ့ ေတာထဲမှာပဲ ညအိပ်လိုက်�ကတယ်။ ေနာက်ေတာ့
လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမကို ေရာက်သာွ းခဲတ
က
့ ယ်။ တပ်မေတာ်ရဲလက်
့
လွတ်ေြမာက်ခ�ဲ့ ပီ။
ေရာက်သာွ းေတာ့

က�န်ေတာ်တိုလိ
့ ုလူမျိုးေတွချည်းပဲ။
က�န်ေတာတိုေ�ှ
့ �က

အစ်ကိုတစ်ေယာက်

ေလတပ်ကေန အေစာကတည်းက ထွက်သာွ းခဲ့တာ သိလိုက်ရတယ်။
က�န်ေတာ်တိုက
့ ပထမဆံးု ထွက်လာသူေတွ မဟုတ်ဘးူ ေပါ။့ ဒါေပမဲ့
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ထွက်လာတုနး် ကေတာ့ အဲဒ
့ လ
ီ ို အရင်ထက
ွ ်သာွ းတဲ့ စီနယ
ီ ာ�ှိေနခဲမ
့ ှနး်
မသိခဲပ
့ ါဘူး။
ခုေတာ့

�ိုး�ိုး�ှငး် �ှငး် ေလးပဲေန�ပီး

လူထန
ု ပူ
ဲ ့ းေပါင်းဖို ့

စစ်သည်ေတွကို

ကူလုပ်ေပးေနပါတယ်။

သူတအတွ
ို ့
က်

ခက်တယ်ေလ။ စစ်သည်အများစုက အေြခခံပညာပဲ�ိတ
ှ ာ။ သူတိုရဲ့ ့
အထက်အရာ�ှိေတွက
လူထေ
ု တွကိုလည်း

ဆိးု တယ်ဆတ
ုိ ာကို
စာနာေပမယ့်

သိေနေပမယ့်
တပ်အြပင်ဘက်မှာ

ဘာပညာမှမ�ှိဘဲ ဘာအလုပ်လုပ်ရမလဲဆတ
ုိ ာ မေတွးတတ်�ကဘူး။
ေနာက်�ပီး

တပ်မေတာ်�ကီးကပဲ

သူတိုကိ
့ ုေစာင်ေ
့ �ှာက်ေနတာ၊

လစာေတွေပးေနတာမို တပ်
ကို အေ�ကးတင်ေနတယ်လို ေတွ
းေနတာ။
့
့
�ပီးေတာ့

ေလတပ်ထက
ဲ

အများစုမှာ

�ှိေန�ကတယ်ေလ။

ေလယာဉ်ဆီအသံးု ေတွကိုြပ�ပီး

ေရာင်းစား�ကတယ်။

အဲဒ
့ လ
ီ ို

ဝင်ေငွအများ�ကီးေကာင်းတယ်ေလ။
ပံုမှနရ
် ာထူးေလာက်နကိ
ဲ့ ု

�ိုက်စားလုပ်တာလည်း

အဲဒ
့ ေ
ီ လာက်

ဆီခိုးထုတ်�င
ို တ
် ာက
ရာထူးအ�ကီး�ကီးမဟုတ်ဘန
ဲ ဲ့
ဝင်ေနတာကိုး။

သူတက
ို ့

ပျံသန်းချိနခ
် ိုး�ပီး ဆီေရာင်းစား�ပီးေတာင် ၁ ပတ်ကို ၄ သိနး် ကေန သိနး်
၂၀

ေလာက်ထိ

ဝင်ေငွ�ိ�ှ ကတယ်။

စာေတာင်မတတ်�ကဘူးေလ။

တချို �က

တပ်အြပင်ဘက်ေရာက်ရင်

အဲဒ
့ ေ
ီ လာက်ဝင်ေငွမျိုး ဘယ်လရ
ို မှာလဲ။ ဒါေပမဲ့ တကယ်တ
့ ကယ်
တိုက်ပဲေ
ွ တွြဖစ်ရင်ေတာ့ တပ်မေတာ်�ကီးအတွက် လက်နက်ကိုင�် ပီး
တိုက်ေပးမှာမဟုတ်ဘးူ ။
ထွက်ေြပး�ကမှာပဲ။

သူတက
ို ့

လုပ်စားေတွဆေ
ုိ တာ့
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က�န်ေတာ်ကေတာ့ ေလတပ်န ဲ ့ တပ်မေတာ်ထက
ဲ စစ်သည်ေတွကို
က�န်ေတာ်လ
့ ိုမျိုးပဲ

လုပ်ေစချင်တယ်။

ေမတ�ာကို ခံစားေစချင်တယ်။

ြပည်သလ
ူ ူထရ
ု ဲအမု
့ နး် ထက်

