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Phyo Win Aung
I’m Phyo Win Aung and this is the story of how I joined and left
the military, went protesting and ultimately came to a liberated
area out of control of the Myanmar army. I wasn’t in the military
for very long. I’m 23 years old, but when I joined up the clerks
recorded my age as 21. I only made it to the end of eighth grade
in my education.
I’ve wanted to be a chef since around fifth grade. Back during the school holidays as a kid I used to help in my friend’s
kitchen and work as a cook. I also waited tables and did dishes. I
finally dropped out of school because my parents’ economic situation was bad. I kept working in the food industry and became
a food fryer. Although in that job I definitely helped my family,
it was tricky to save any real money. I thought that if I could save
a bit, I could do further vocational study and improve my prospects. I was fortunate: when I asked my boss about it, they understood and helped me to go and study. But after leaving and
trying to study, I only lasted five days without a job…
Although I wanted to study, I happened to meet someone
from Myanmar Post and Telecommunications (MPT) who said
they could get me better paying work maintaining MPT infrastructure in Rakhine State. So, I left the food industry and forewent the training opportunity provided by my employer. I went
to Rakhine State and became a tower technician.
I would sometimes work late at the MPT office and occasionally fix towers with other staff in rural areas late at night. One
night our car came under attack. Two gunshots rang out
through the darkness. The first one seemed to miss but the second one hit the right side of the car. I was the one driving, so I
quickly turned off the headlights and increased speed. We got
away.
In Sittwe Town the next morning some members of the Arakan Army approached me at a local teashop.
“Was that your car last night?” they asked.
“Yes, I was working on the tower and it got late,” I replied.
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me.

“If night comes, you should sleep in the forest,” they warned

This experience was rattling. I couldn’t work in such conditions. I thought about what to do. In the end, I went back home,
and after some phone calls, one of my acquaintances said I could
come to the local Myanmar army battalion base and be recruited. That’s the winding story of how I ended up in the military.
I went to the base and was first asked to clear all the brush
and tall grass surrounding the perimeter with a machete. That
was hard work, but afterwards I was allowed to join up and everything was pretty good, at least for about a month, while I
stayed at that base. After that I went to Taungoo to take the medical exam and formally register. I filled out a bunch of forms, had
my fingerprints taken and joined a division. We then began
proper training.
We had a strict lifestyle, with dinner at 6:30PM, night study
until 9:30PM, and then we would be beaten if we did not make
the deadlines. We were forced to drink a huge amount of milk
every day and eat soup made with uncooked lentils. The training
went for another month, but after graduation, the battalion I
joined was not released for active duty. We were instead told to
train to join the parade for National Armed Forces Day. I was
ecstatic at the chance to participate in this, which I thought was
an elite and exclusive exercise.
However, we basically just had to march for days under the
hot sun of Nay Pyi Taw. Once I was told to walk to the parade
grounds, over three kilometers away, at 1:30AM in the morning.
Although I found it hard to take, there were also girls who would
come out and put flower garlands over us at rehearsal, which
filled me with joy. In the end, after nearly a month of practice,
and just before the big parade day, I contracted COVID-19. I had
to leave and stay at one of the training centers.
After I felt a bit better the center put me to doing manual
labor like moving logs. It was back-breaking work and I still have
pain from it. I was told I would have to train at the center for
another three years. The senior officers in the military are like
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the spirits in the plane between heaven and earth. They suck up
to those above them and oppress those below. They certainly do
not give a shit about the freshest recruits, that’s for sure.
None of us even had any idea there had even been a coup
when it happened. At that time we had to ask permission to use
Facebook.
I decided to leave the army on 15 February, two weeks after
the coup. Over the year I had become close with some of my seniors at the training center. I took a risk and told them I was going
to leave. I asked them, “Can you help me get out? If you can’t,
just put me in solitary confinement”. They are good people.
They said I was doing the right thing and agreed to help. It took
three days to plan everything out. My escape would be during a
night when I was on guard duty.
Every night guards would be on duty in two-hour shifts. On
my night of escape a deputy sergeant was on first watch, a sergeant on second, and a private on third. I was on fourth. When
it was my turn I woke up and started doing favors. I gave the
private a mosquito net and made him coffee that I spiked with
Burmeton (a kind of cold medicine that makes people drowsy). I
spent 5,000 Myanmar Kyat on a few bottles of army rum and
some snacks for the sergeants. Everyone got drunk and drowsy
and had fallen asleep one hour into my watch, perfectly according to plan. I could now move freely.
One of my seniors then snuck out and brought me a change
of clothes. I’m really grateful to the people on the inside who
helped me. Their circumstances prevent them from leaving the
army, but their hearts are good. I think around half of the people
in the army would like to leave. But there are many reasons that
prevent them from doing so.
My senior friend took me to the back of the base and I ran
across the army cemetery and got out. I ran down the main road
that goes to Bago and Phaung Gyi. As luck would have it, there
was a COVID-19 checkpoint full of police, even at this time in the
morning. I was worried because although friends had helped me
escape, there was still no way for me to bring my national ID
card, deep inside the base—and I left my army boots at the base,
so I did not have any shoes.
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I walked along the road. There was a long traffic jam leading
up to the checkpoint. I went straight up to the police and said I
was coming home from singing at a KTV bar. They told me to
call my mother to confirm the story. When I rang her, she played
along perfectly. She did not know I was leaving the army. Without any foreknowledge, my mom said all the right things and the
police let me through. This was the major hurdle that morning.
Three hours later, at about 4:30AM, I found a bamboo forest.
There, a few people were already out harvesting bamboo. It
was tricky as I only had the light of my phone and bare feet. I
called out to the harvesters and decided to trust them with my
story. They understood and helped me a lot. Thanks to them, I
managed to make it back to Yangon eventually, some three
weeks later. Once I was in the city I started protesting on the
streets with the crowds right away. I protested in Yangon as well
as Ayeyarwady Region. The protests were met with so much violence.
The situation was so bad that I decided to go back to my
home village. My mother still did not understand that I had left
the army for good. I didn’t want to get her in trouble, so I just
told her I was on leave. I borrowed a motorcycle and went to
protests in Magway, Min Bu, Salin and Ye Nan Chaung, then on
to Mandalay. I didn’t know anyone in Mandalay and even had to
sleep on the street at the beginning. But people were very welcoming. Just like the army takes in any random recruit, so the
protesters took in anyone willing.
I decided to head back to Yangon on my motorcycle and see
my sister, who lives in an outer township. I called my mother
and told her I was protesting. I asked her for money, even
though she lives hand to mouth. She sent me one lakh and said
she gained strength from my convictions.
On the expressway I dared not go through the Mile 115
checkpoint. There’s a way to get around it, but it involves going
off-road and crossing a flooded section. When I tried to cross the
water, I hit rocks and collided with other motorbikes and people
doing the same thing. It was messy. Some villagers helped me
pull my bike out, but it wouldn’t start. The local mechanic had
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to look at it. Luckily he fixed it the same day and I arrived in
Yangon late that night.
After arriving at my sister’s, I learned that some of my old
army colleagues had identified me from photographs of protests. This was the sword in my grave. They were preparing to
arrest me. I was always protesting very much in public, so it was
only a matter of time, I suppose. Because they knew about my
family, they came to my sister’s neighborhood, pretending to be
civilians and asking about me. But the people in that ward had a
lot of solidarity and lied to the army, saying they’d never seen
me before. I was bringing too much pressure to them, and to my
sister, so I had to move on.
I was low on cash but borrowed a little from a friend. I went
up to Taungoo, which I knew OK from my military days. I laid
low for a couple of weeks and did some odd jobs. The situation
was changing. I saw someone arrested in front of the place I was
staying just for watching a political video on Tik Tok. After that
I was asked to move on by my host. I thanked them for taking
care of me for a little while at least and moved on yet again. I
didn’t know where to go except back to my family home.
The bus fare was 25,000 Myanmar Kyat, but the train fare
was only 2,000, so I went with that. Unfortunately soon after departing Taungoo two of the carriages derailed, delaying the trip
substantially and encouraging travelers to mingle. I just wanted
to be left alone. As luck would have it, right next to me a soldier
was sitting. I bought him alcohol to get him drunk. I thought that
if I didn’t, he would try to ask me things, and come to suspect
me.
I arrived back to the area of my village during the daytime,
but it was too intense to go in. I waited until nightfall. Even in
my own home the coup forced me to sneak around like a scared
cat. I was tense and miserable. I just sat in my home, avoiding
people and potential military informants. I was looked after by
my mother for ten days like that. This was when I reached out
through social media on my little brother’s phone to the People’s Soldiers organization.
They sent me money to pay back my mother for her assistance to me since the coup (she had even taken out a loan) as
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well as money to cover my travel and living expenses. They
helped me a lot. I stood tall and went to Yangon and then on to
the liberated area. Since then I have worked tirelessly for this
organization, with all my strength, for the good of the people. I
want to say directly to the soldiers reading this: if you want to
get out, please contact us.
I hope the people can develop a professional military to
challenge the Myanmar army. I would serve in it. Otherwise, I
guess I will work towards becoming a chef, like I always wanted
to be.
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သွားယူ�ပီးေတာ့

ေလ�ာက်လ�ာေတွ

တရားဝင်

အများ�ကီးြဖည့၊်

က�န်ေတာ်လ
့ က်ေဗွကို ယူသာွ း�က�ပီး တပ်ခွဲကို ဝင်ေရာက်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒ
့ ေ
ီ နာက်မှာ

တကယ့်ေလ့ကျငေ
့် ရးအစစ်

စခဲပ
့ ါတယ်။
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က�န်ေတာ်တိုမှ့ ာ ေတာ်ေတာ်တင်း�ကပ်တဲ့ ေနထိင
ု န
် ည်းပံုစံ �ှိတယ်။
ညစာကို ၆ နာရီခွဲမှာ စားရ�ပီး ၉ နာရီခွဲအထိ စာေလ့လာရပါတယ်။
က�န်ေတာ်တို ့

သတ်မှတ်ရက်အမီမ�ပီးရင်

က�န်ေတာ်တိုကိ
့ ု

ေနတိ
့ ုငး်

အ�ိုက်ခံရတယ်။

�ွား�ိအများ�ကီ
ု့
းေသာက်ခိုငး် �ပီး

မကျက်ေသးတဲ့ ပဲေတွန ဲ ့ ချက်ထားတဲဟ
့ င်းကိုလည်း စားခိုငး် ပါတယ်။
သင်တန်းက ေနာက်ထပ ၁ လ �ကာခဲ�့ ပီး သင်တန်း�ပီးချိနမ
် ှာေတာ့
က�န်ေတာ်တိုရဲ့ တပ်
့ ရင်းက

ြပန်မလ�တ်ခဘ
ဲ့ ဲ

စစ်ေရးြပပွဲအတွက်

တပ်မေတာ်ေန ့

ေလ့ကျငခ
့် ိုငး် ခဲပ
့ ါတယ်။

အဲဒ
့ လ
ီ ိုပါရမယ်ဆတ
ုိ ာသိေတာ့
ဒါမျိုးလုပ်ရတာကလည်း

က�န်ေတာ်

ေတာ်ေတာ်ေပျာ်ခဲ့တယ်။

ထိပ်တန်း၊

လူတိုငး် မပါဝင်�င
ို တ
် ဲ့

ေလ့ကျငခ
့် န်းမျိုးလို ထင်
ခတ
ဲ့ ာကိုး။
့
ဒါေပမဲ့လည်း

က�န်ေတာ်တိုလု
ဲ့ တာကေတာ့
့ ပ်ခရ

အ�ကမ်းဖျဉ်းေြပာရရင်
ရက်ေပါင်းများစွာ
က�န်ေတာ်က
့ ို၃

ေနြပည်ေတာ်ရဲ ့

ချီတက်ြပခဲရ
့ တာပါပဲ။
ကီလိုမီတာေဝးတဲ့

လမ်းေလ�ာက်သာွ းဖို ့
ခံရခက်ေပမယ့်လည်း

ေနပူပူေအာက်မှာ
မနက်၁

နာရီခွဲမှာ

စစ်ေရးြပရမယ့်ေနရာကို

အေြပာခံရဖူးပါတယ်။

အဲဒ
့ ါေ�ကာင့်

အစမ်းေလ့ကျငခ
့် န်းမှာ

မိနး် ကေလးငယ်ငယ်ေလးေတွ ထွက်လာ�ပီး ပန်းကံုးစွပ်ေပးတာမျိုး
�ကံုရေတာ့ က�န်ေတာ် ပီတိြဖစ်ခပ
ဲ့ ါတယ်။ ေနာက်ဆးုံ ကျ ၁ လနီးပါး
ေလ့ကျင�့် ပီး စစ်ေရးြပအခမ်းအနားမတိုငခ
် င်ေလးတင်မှာပဲ က�န်ေတာ်
ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံခဲရ
ဲ့ �ပီး ေလ့ကျငေရးစခန်
့်
းေတွထက
ဲ
့ လို ့ ထွက်ခရ
တစ်ခုမှာ ေနခဲရ
့ ပါတယ်။
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က�န်ေတာ်သက်သာလာတဲအ
့ ခါမှာ
သစ်တံုးေ���တာလိုမျိုး

အဲဒ
့ စ
ီ ခန်းက

အလုပ်�ကမ်းေတွ

က�န်ေတာ်က
့ ို

လုပ်ခိုငး် ပါတယ်။

အဲဒ
့ အ
ီ လုပ်ေတွက ခါးကျိုးေလာက်ေအာင် ပင်ပန်း�ပီး အခုချိနအ
် ထိ
နာေနတုနး် ပါပဲ။

က�န်ေတာ်က
့ ို

အဲဒ
့ စ
ီ ခန်းမှာ

ေလ့ကျငရ
့် ဦးမယ်လို ့ ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။

ေနာက်ထပ် ၃ �ှစ်

စစ်တပ်ထက
ဲ အရာ�ှိေတွက

အထက်ကိုဖား�ပီး ေအာက်ကိုဖိ�ကတယ်။ က�န်ေတာ်ေြပာ�ိင
ု တ
် ာတစ်ခု
ကေတာ့

အခုမှ

စုေဆာင်းခံထားရတဲလ
့ ူသစ်ေတွကို

ေစာက်ဂ�ုကိုမစိုက်တာကေတာ့

အေသအချာပါပဲ။

အာဏာသိမ်းတုနး် က

ြဖစ်လြဖစ်
ို ့ သာွ းမှနး် ေတာင်

က�န်ေတာ်တိုတစ်
့ ေယာက်မှ

မသိလိုက်ဘးူ ။

ေဖ့စ်ဘတ
ွ ်သးုံ ဖိုကိ
့ ု

က�န်ေတာ်တို ခွ
့ ငြ့် ပုချက်ေတာင်းရပါတယ်။
က�န်ေတာ် စစ်တပ်ကေန စွနခ
် ့ ွာဖို ့ အာဏာသိမ်း�ပီး ၂ ပတ်အ�ကာ
ေဖေဖာ်ဝါရီ

၁၅

မှာ

ေလ့ကျငေရးစခန်
့်
းက
ရင်း�ှးီ လာခဲ�့ ပီး

ဆံးု ြဖတ်ခပ
ဲ့ ါတယ်။
တချို �ေသာ

က�န်ေတာ်

ဒီကာလအတွငး် မှာ

က�န်ေတာ်ရ
့ ဲ ့

စီနယ
ီ ာေတွန ဲ ့

ထွက်ေတာမ
ိ ာကို
့ ယ်ဆုတ

စွနစ
် ့ ား�ပီး

ေြပာြပခဲတ
ီ ပး�ိင
ု မ
်
့ ယ်။ သူတိုကိ
့ ု “က�န်ေတာ် အြပင်ေရာက်ဖို ့ ကူညေ
လား။ မကူညေ
ီ ပး�ိင
ု ရ
် င် က�န်ေတာ်က
် ့ ချုပ်ေဆာင်ထသ
ဲ ာ
့ ို သီးသနအ
ထည့လ
် ိုက်ဗျာ”

လို ့

က�န်ေတာ်ေြပာလိုက်တယ်။

လူေကာင်းသူေကာင်းေတွပါ။

သူတက
ို ့

အခုလိုလုပ်တာကမှနေ
် �ကာင်းနဲ ့
ေြပာ�ကတယ်။
က�န်ေတာ်

က�န်ေတာ်

က�န်ေတာ်က
့ ို

အားလံုးစီစဉ်ဖိုအတွ
က်
့

သူတိုေတွ
့ က
ကူညမ
ီ ယ်လို ့

အချိန

၃_ရက်�ကာ�ပီး

ထွက်ေြပးတဲလ
့ မ်းေ�ကာင်းကို

ညပိုငး်

ကင်းေစာငတ
့် ာဝန်ကျတဲ့

ညတစ်ညမှာ

လုပ်ြဖစ်ခပ
ဲ့ ါတယ်။
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ကင်းေစာငေ
့် တွက

ညတိုငး်

တာဝန်ကျပါတယ်။

တစ်လှညက
့် ို

က�န်ေတာ်

၂_နာရီ�ကာ

ထွက်ေြပးမယ့်ညမှာ

ပထမကင်းေစာငအ
့် လှညက
့် ျတာက ဒုတပ်�ကပ်၊ ဒုတိယအလှညက
့်
တပ်�ကပ်�ပီးေတာ့ တတိယမှာ တပ်သားတစ်ေယာက်၊ က�န်ေတာ်က
စတုတ�ေြမာက်ပါ။

က�န်ေတာ်အ
့် ျေတာ့
့ လှညက

က�န်ေတာ်

အိပ်ယာကထ�ပီး သူတိုအလိ
ုကျ လိုက်လုပ်ေပးပါတယ်။ တပ်သားကို
့
ြခင်ေထာင်ေထာင်ေပး�ပီး ဘာမီတွန ် (အေအးပတ်ရင် ေသာက်ေလ့�ိတ
ှ ဲ့
အိပ်ချင်ေစတဲေ
့ ဆးတစ်မျိုး)

ထည့ထ
် ားတဲ့

ေကာ်ဖီတစ်ခွက်

ေဖျာ်ေပး�ပီး တပ်�ကပ်ေတွအတွက်ကျ က�န်ေတာ် ၅၀၀၀ ကျပ် သံးု �ပီး
အာမီရမ်ပုလင်းနည်းနည်းနဲ ့

မုနေ
် ့ တွ

စီစဉ်ထားတဲအ
့ တိုငး်

ဝယ်ေပးလိုက်တယ်။

အတိအကျပဲ

က�န်ေတာ်

ကင်းေစာငလ
့် ှညက
့် ျတဲအ
့ ချိန ် ၁ နာရီအတွငး် မှာ လူတိုငး် အရက်မူး�ပီး
အိပ်ငက
ို ်ကုန�် ကပါတယ်။ အခုလိုဆရ
ုိ င် က�န်ေတာ် လွတ်လွတ်လပ်လပ်
လ�ပ်�ှားလိရသွ
ု ့ ား�ပီ။
က�န်ေတာ်ရ
ီ ာတစ်ေယာက်က ခိုးထွက်�ပီး က�န်ေတာ်လဲဖို ့
့ ဲစီ့ နယ
အဝတ်ေတွ

ယူလာေပးတယ်။

က�န်ေတာ်က
့ ို

အထဲမှာတုနး် က

ကူညေ
ီ ပးခဲ့တလ
ဲ့ ူေတွအားလံုးကို အရမ်းေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတရဲ
ို ့ ့
အေြခအေနေတွက

သူတကိ
ို ့ ု

တားဆီးထားေနေပမယ့်လည်း

တပ်ထက
ဲ ေနထွက်ဖို ့

သူတမှ
ို ့ ာ

စိတ်ေကာင်း�ှလံုးေကာင်း

�ှိ�ကတယ်။ က�န်ေတာ်အ
ဲ
လူတစ်ဝက်ေလာက်က
့ ထင် စစ်တပ်ထက
ထွက်ချင်�ကတယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ တကယ်ထက
ွ ်လာဖိုေတာ
့
့
တားဆီးထားေနတဲ့
က�န်ေတာ်ရ
ီ ာက
့ ဲစီ့ နယ

အေ�ကာင်းြပချက်အများ�ကီး
က�န်ေတာ်က
့ ို

�ှိေန�ကတယ်။

စခန်းကိုြပန်ေခါ်လာ�ပီးေနာက်

339 | Phyo Win Aung

က�န်ေတာ်

စစ်သခ�ျုင်းကို

က�န်ေတာ်

ပဲခူးနဲ ့

ြဖတ်ေြပး�ပီး

လွတ်ေြမာက်ခဲ့ပါတယ်။

ေဖာင်�ကီးကိုသာွ းတဲ့

ေြပးဆင်းသွားခဲပ
့ ါတယ်။

ကံဆးုိ တယ်ပဲ

မနက်ခင်းအေစာ�ကီးမှာေတာင်
စစ်ေဆးတဲဂ
့ ိတ်တစ်ခု

လမ်းမေပါ်ကို

ေြပာရမလား။

ရဲေတွအြပည့န
် ဲ့

�ှိေနပါတယ်။

အဲဒ
့ လ
ီ ို
ကိုဗစ်-၁၉

က�န်ေတာ်မ
့ ိတ်ေဆွေတွက

လွတ်ေြမာက်ဖို ့ ကူညခ
ီ ေ
ဲ့ ပမယ့် စခန်းရဲအတွ
ငး် ပိုငး် ထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့
့
က�န်ေတာ်မ
့ ှတ်ပံုတင်ကို

ယူလာဖို ့

မြဖစ်�င
ို ခ
် ဲတ
့ ာရယ်၊

က�န်ေတာ်စ
့ စ်ဖိနပ်ေတွကို

စခန်းမှာ

ခ�တ်ထားခဲေ
့ တာ့

ေြခဗလာြဖစ်ေနခဲတ
့ ာရယ်ေ�ကာင့်

က�န်ေတာ်

ေတာ်ေတာ်ေလး

စိုးရိမ်ေနခဲပ
့ ါတယ်။
လမ်းမအတိုငး် က�န်ေတာ် ေလ�ာက်ခတ
ဲ့ ယ်။ စစ်ေဆးေရးဂိတ်မှာ
ကားတန်း�ကီးတစ်ခု
တန်းသွားလိုက်�ပီး

�ှိေနတယ်။
KTV

ဘားမှာ

က�န်ေတာ်က
သီချင်းဆိ�ု ပီး

ေြပာလိုက်ပါတယ်။

သူတိုက
့

က�န်ေတာ်ေြပာတာကို

အတည်ြပုဖိေြပာလိ
ု့
ု့

အချိနမ
် ှာ
က�န်ေတာ်

အေမက

ဘာမှ�ကိုမသိဘန
ဲ ေတာင်
ဲ့

ြပန်လာတာလို ့

က�န်ေတာ်အ
့ ေမကိုေခါ် �ပီး

အလိုက်အထိက
ု ်
စစ်တပ်ကေန

ရဲေတွဆက
ီ ို

ဖုနး် ဆက်လိုက်တဲ့

လိုက်ေြပာေပးခဲ့ပါတယ်။
ထွက်လာတယ်ဆတ
ုိ ာ

အေမက

က�န်ေတာ်က
့ ိုေပးသွားေအာင်

ေြပာဖိလိ
ု ့ ုတာေတွ

ရဲေတွ
အတိအကျ

ေြပာေပးခဲပ
့ မ
ီ နက်မှာ အဓိကအခက်အခဲကေတာ့ အဲဒ
့ ါပါပဲ။
့ ါတယ်။ အဲဒ
၃_နာရီေလာက်�ကာ�ပီး

မနက်

၄_နာရီခွဲေလာက်

အချိနက
် ျေတာ့ က�န်ေတာ် ဝါးေတာတစ်ခုကို ေတွ�ပါတယ်။

ေရာက်တဲ့
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အဲဒ
့ အ
ီ ချိန�် ကီးမှာ
က�န်ေတာ်ဖ
့ ုနး် က

လူတချို �က

မီးရယ်၊

က�န်ေတာ်အ
့ တွက်

ေြခဗလာရယ်ကလွဲရင်

ခက်ခဲခဲပ
့ ါတယ်။

က�န်ေတာ်အ
့ ြဖစ်အပျက်ကိုေြပာ�ပီး
က�န်ေတာ်

၃

ပတ်

ယံု�ကည်လိုက်ဖို ့

သူတို ့

အများ�ကီး

သူတေကျးဇူ
ို ့
းေ�ကာငပ
့် ဲ

ဘာမှမ�ှိေတာ့

မ�စ်ချိုးေနတဲလ
့ ူေတွကို

သူတိုကိ
့ ု

ဆံးု ြဖတ်လိုက်ပါတယ်။

နားလည်ေပးခဲ�့ ပီး

မ�စ်ချိုးေန�ကပါ�ပီ။

က�န်ေတာ်က
့ ို

ကူညေ
ီ ပးခဲ�့ ကတယ်။
ဝန်းကျင်ေလာက်�ကာတဲအ
့ ခါ

က�န်ေတာ် ရန်ကုနက
် ို ြပန်လာ�ိင
ု ခ
် ပ
ဲ့ ါတယ်။ က�န်ေတာ် �မို �ေပါ်ကို
ြပန်ေရာက်လာတဲအ
့ ခါမှာ လူအုပ်�ကီးနဲ ့ အတူတူ လမ်းေပါ်ထွက်�ပီး
ဆ��စြပေတာတ
် ှာေရာ၊ ဧရာဝတီတိုငး် မှာပါ
့ ာပါပဲ။ က�န်ေတာ် ရန်ကုနမ
ဆ��ြပခဲပ
့ ါတယ်။

အဲဒ
့ ဆ
ီ ��ြပမ�ေတွအကုနလ
် ံုး

အ�ကမ်းဖက်မေ
� တွ

အများ�ကီး �ကံုေတွ� ခဲရ
့ ပါတယ်။
အေြခအေနေတွက အရမ်းဆိးု လာေတာ့ က�န်ေတာ်ဇာတိရွာကို
ြပန်ဖို ့

ဆံးု ြဖတ်ခပ
ဲ့ ါတယ်။

က�န်ေတာ်အ
့ ေမက

က�န်ေတာ်

စစ်တပ်ကေနထွက်လာတာ ေကာင်းဖိဆိ
ု့ တ
ု ာကို နားမလည်ေသးပါဘူး။
က�န်ေတာ် သူကိ
့် လာတာလိ
ဲ့
ုပဲ့
့ ု ြပဿနာမတက်ေစချင်တာေ�ကာင့် ခွငန
ေြပာထားခဲ့တယ်။ က�န်ေတာ် ဆိင
ု က
် ယ်တစ်စီးငှား�ပီး မေကွး၊ မင်းဘူး၊
စလင်းနဲ ့

ေရနံေချာင်းက

ဆ��ြပမ�ေတွမှာ

ပါဝင်ခ�ဲ့ ပီးေနာက်ပိုငး်

မ��ေလးကို ေရာက်လာခဲ့ပါတယ်။ က�န်ေတာ် မ��ေလးမှာ သိတဲလ
့ ူ
ဘယ်သမ
ူ ှမ�ှိေတာ့ အစပိုငး် မှာဆိရ
ု င် လမ်းေပါ်မှာ အိပ်ခရ
ဲ့ ပါတယ်။
ဒါေပမဲ့

လူေတွက

�ကိုဆိခ
ု �ဲ့ ကပါတယ်။

လူစုေဆာင်းသလိုပဲ

ဆ��ြပသူေတွလည်း

ေခါ်သွငး် ခဲ�့ ကပါတယ်။

စစ်တပ်မှာ

ေတွ�သမ�

ဆ��ြပချင်သတ
ူ ိုငး် ကို
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က�န်ေတာ်

ဆိင
ု က
် ယ်န ဲ ့

ရန်ကုန�် မို � စွနတ
် စ်ခုမှာေနတဲ့

က�န်ေတာ်အ
ို ်ပါတယ်။ က�န်ေတာ်အ
့ စ်မဆီသာွ းဖို ့ ဆံးု ြဖတ်လက
့ ေမကို
ဖုနး် ဆက်�ပီး က�န်ေတာ်ဆ��ြပေနေ�ကာင်း ေြပာြပခဲပ
့ ါတယ်။ အေမက
တစ်ေနလု
့ ပ်မှ

တစ်ေနစားရေပမယ့
်လည်း
့

က�န်ေတာ်

အေမ့ဆီ

ပိုက်ဆေ
ံ တာင်းခဲပ
ု့
�့ ပီး
့ ါတယ်။ အေမ က�န်ေတာ်ဆ
့ ီ ၁ သိနး် ပိလာခဲ
က�န်ေတာ်ခ
့ ံယူချက်ေတွက

သူအတွ
က်
့

အားြဖစ်ေစခဲတ
့ ယ်လို ့

က�န်ေတာ်က
့ ို ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။
အေဝးေြပးလမ်းမေပါ်မှာ�ှိတဲ

၁၁၅

က�န်ေတာ်

မြဖတ်ရဲခဘ
ဲ့ းူ ။

ြဖတ်လမ်းက

လမ်းမေပါက်တေ
ဲ့ နရာနဲ ့

ြဖတ်သာွ းရပါတယ်။
ဆိင
ု က
် ယ်န ဲ ့

က�န်ေတာ်

ေကျာက်တံုးနဲ ့

ေရထဲြဖတ်ေနတဲလ
့ ူေတွန ဲ ့

မိုင်

စစ်ေဆးေရးဂိတ်ကို

ြဖတ်လမ်းတစ်ခုေတာ�
ှ ပမယ့်
့ ိေ
ေရြမုပ်ေနတဲေ
့ နရာကေန

ေရထဲကေန

ြဖတ်တအ
ဲ့ ချိနမ
် ှာ

ေဆာငမ
့် ိ�ပီး

က�န်ေတာ်လ
့ ိုပဲ

တိုက်မိခဲပ
့ ါတယ်။

ဗ�ုတ်သက
ု �ပါပဲ။

ရွ ာသားတချို �က က�န်ေတာ်ဆ
ုိ က
် ယ်ကို ကူ�ပီး ဆွထ
ဲ တ
ု ်ေပး�ကေပမယ့်
့ င
ဆိင
ု က
် ယ်က

စက်မ�ိးု ေတာပ
့ ါဘူး။

ေဒသခံစက်ဆရာက

�ကည့ေ
် ပးခဲပ
့ ါတယ်။
ကံေကာင်းလိအဲ
ု့ ဒ
့ ည
ီ မှာပဲက�န်ေတာ်ရန်ကုနက
် ိုေရာက်ခဲပ
့ ါတယ်။
က�န်ေတာ်အ
့ စ်မဆီေရာက်�ပီးေနာက်

က�န်ေတာ်ရ
ဲ
့ ဲ ့ တပ်ထက

လုပ်ေဖာ်ကိုငဖ
် က်တချို �က က�န်ေတာ်မ
့ ံုေတွကေန
့ ျက်�ာှ ကို ဆ��ြပတဲပ
�ှာေတွ�သာွ းခဲ�့ ပီဆတ
ုိ ာကို သိလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒ
့ ါက က�န်ေတာ်က
့ ို
လံုးဝ�ိုက်ချလိုက်သလိုပါပဲ။
ြပင်ဆင်ေနခဲ�့ ကတာ။

သူတက
ို ့

က�န်ေတာ်က

က�န်ေတာ်က
့ ိုဖမ်းဖို ့

လူြမင်သြူ မင်ေနရာေတွမှာပဲ

ဆ��ြပေနခဲေ
အဖမ်းခံရမယ်လို ့ ထင်ရတာေပါ။့
့ တာ့ အေ�ှးနဲအြမန်
့
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ဘာလိလဲ
ု ့ ဆေ
ုိ တာ့

သူတက
ို ့

က�န်ေတာ်မ
့ ိသားစုအေ�ကာင်းလည်း

သိတယ်။ က�န်ေတာ်အ
့ စ်မအိမ်နားကို အရပ်သားပံုစံဟန်ေဆာင်လာ�ပီး
က�န်ေတာ်အ
့ ေ�ကာင်းေတွ

ေမး�ကေပမယ့်

အဲဒ
့ ရ
ီ ပ်ကွက်ထက
ဲ လူေတွက

စည်းလံုး�ကတယ်။

တစ်ခါမှမြမင်ဖူးဘူးလို ့ စစ်တပ်ကို
က�န်ေတာ်က

လိမ်�ပီး

သူတိုအတွ
က်ေရာ၊
့

က�န်ေတာ်က
့ ို

ေြပာလိုက်�ကတယ်။

က�န်ေတာ်အ
့ စ်မအတွက်ပါ

ဖိအားေတွြဖစ်လာေစေနတာမိုလိ
ု ေ��� ခဲရ
့ ု တြခားေနရာကိ
့
့ ပါတယ်။
က�န်ေတာ်

ပိုက်ဆက
ံ ုနက
် ာနီးြဖစ်လာေတာ့

သူငယ်ချင်း

တစ်ေယာက်ဆက
ီ ေန နည်းနည်းေချးလိုက်ရ�ပီး တပ်ထမ
ဲ ှာ�ှိေနတုနး် က
အဆင်ေြပတယ်လို သိ
ူ ို သွားခဲပ
့ ထားခဲတ
့ ဲ့ ေတာင်ငက
့ ါတယ်။ က�န်ေတာ်
၂

ပတ်ေလာက်

ဝင်လုပ်ခဲပ
့ ါတယ်။

သိသ
ု သ
ုိ ပ
ိ ်သပ
ိ ်ေန�ပီး
အေြခအေနေတွက

က�န်ေတာ်ေနေနတဲေ
့ နရာရဲေ�ှ
့ � မှာ
�ကည့မ
် ိလို ့

ရရာအလုပ်ေတွ
ေြပာင်းလဲေနခဲတ
့ ယ်။

TikTok_ေပါ်က

အဖမ်းခံခရ
ဲ့ တာကို

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးဗွီဒယ
ီ ို

မျက်ြမင်ေတွ� ခဲပ
့ ါတယ်။

အဲဒ
့ ေ
ီ နာက်မှာေတာ့ အိမ်�ှငက
် က�န်ေတာ်က
ု့
့ ို တြခားသွားဖိေြပာတာနဲ
့
က�န်ေတာ်က
် ေတာအတွငး် ကူညေ
ီ စာငေ
့် �ှာက်ေပးခဲတ
့ ို အခုအချိနအ
့ ဲ့
အတွက်

ေကျးဇူးတင်ေ�ကာင်းေြပာ�ပီး

ေနရာထပ်ေ��� ခဲရ
့ ပါတယ်။

က�န်ေတာ်
အိမ်ကိုြပန်ဖိုကလွ
ဲ�ပီး
့

တြခားဘယ်ကိုသာွ းရမလဲ မစဉ်းစားတတ်ခပ
ဲ့ ါဘူး။
ဘတ်စ်ကားခက ၂၅,၀၀၀ ကျပ် ဒါေပမဲ့ ရထားနဲသွ
့ ားရင် ၂,၀၀၀
ကျပ်ပဲကျမှာမို ့ က�န်ေတာ်

ရထားစီးြပန်ခတ
ဲ့ ယ်။

ကံဆးုိ ချင်ေတာ့

ေတာင်ငက
ူ ထွက်�ပီး မ�ကာဘူး။ ရထားတွဲ�စ
ှ ်တွဲ လမ်းေချာ်သာွ းေတာ့
ခရီးစဉ်က

လိုတာထက်

ပို�ကာသွား�ပီး

ခရီးသွားေတွ�ကား
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အလာပသလာပ

ေြပာလာ�ကဖို ့ လုပ်ေပးသလို

ြဖစ်သာွ းပါတယ်။

က�န်ေတာ်က ဒီတိုငး် တစ်ေယာက်တည်း ေအးေဆးေနချင်တာပါ။
ကံဆးုိ ချင်ြပန်ေတာ့

က�န်ေတာ်ေ
ု ေ
် နတာက
့ ဘးမှာထိင

စစ်သားြဖစ်ေနတာနဲ ့

က�န်ေတာ်က
့ ို

သံသယဝင်လာမှာစိုးလို ့

ေမးခွနး် ေတွ

သူကိ
့ ု

စေမးလာ�ပီး

အရက်ဝယ်ေပး�ပီး

မူးေအာင်တိုက်လိုက်ပါတယ်။
က�န်ေတာ်ရ
့ ွ ာနားကို

ေနခင်
့ းပိုငး် မှာ

ြပန်ေရာက်လာခဲေ
့ ပမယ့်

ဒီတိုငး် ဝင်သာွ းဖိက
ု့
ေတာ်ေတာ်ေလးခက်လို ့ ညေမှာင်တအ
ဲ့ ချိနအ
် ထ
◌ိေစာငခ
့် ပ
ဲ့ ါတယ်။ အာဏာသိမ်းမ�က ကိုယ်အ
့ မ
ိ ်ကိုယ်ြပန်တာေတာင်
ခိုးစားတဲေ
့ �ကာင်လို

ခိုးေ�ကာင်ခိုးဝှက်လုပ်ရေအာင်

က�န်ေတာ်

လုပ်ခပ
ဲ့ ါတယ်။

အိမ်မှာပဲထင
ို ေ
် နခဲ�့ ပီး

လူေတွေရာ၊

စစ်တပ်သတင်းေပးြဖစ်�င
ို တ
် လ
ဲ့ ူေတွနေရာပါ
ဲ့

ေဝးေဝးေနခဲပ
့ ါတယ်။

အေမက

က�န်ေတာ်က
့ ို

ဖွက်ထားခဲရ
့ ပါတယ်။
က�န်ေတာ်

၁၀

ရက်�ကာေအာင်

အဲဒ
့ အ
ီ ချိနမ
် ှာပဲ

ြပည်သစစ်
ူ ့ သား

အဲဒ
့ လ
ီ ိုမျိုး

က�န်ေတာ်ည
ီ လးဖုနး် နဲ ့
့ ေ

(People’s_Soldiers)

အဖွဲ�ကို

ဆက်သယ
ွ ်ခဲ့ပါတယ်။
သူတိုက
့် �ှာက်ဖို ့ ကုနထ
် ားတဲပ
့ ိုက်ဆံ
့ အေမ က�န်ေတာ်က
့ ို ေစာငေ
အေမက

ပိုက်ဆပ
ံ ါေချးထားခဲရ
့ ပါတယ်

က�န်ေတာ်အ
့ တွက်

ခရီးစရိတ်န ဲ ့

ကို

ြပန်ေပးဖိရယ်
ု့ ၊

ေနထိင
ု စ
် ရိတ်အတွက်ရယ်ကို

ပိေပးခဲ
ု့
ပ
ီ ပးခဲ့တယ်။
့ ါတယ်။ သူတို ့ က�န်ေတာ်က
့ ို အများ�ကီး ကူညေ
က�န်ေတာ် ရန်ကုနက
် ိုြပန်သာွ းခဲ�့ ပီး အဲဒ
့ က
ီ ေန လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမကို
သွားခဲပ
့ ါတယ်။
ဒီအဖွဲ�အတွက်

အဲဒ
့ အ
ီ ချိနက
် ေနစ�ပီး
က�န်ေတာ်

ြပည်သေ
ူ တွေကာင်းစားဖို ့

အားကုနသ
် းုံ �ပီး

မနားမေန
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အလုပ်လုပ်ေပးခဲပ
့ ါတယ်။ ဒါကိုဖတ်ေနတဲ့ စစ်သားေတွကို က�န်ေတာ်
တိုက်�ု ိက်ေြပာချင်တာ�ှိပါတယ်။

တကယ်လို ့

တပ်ထက
ဲ

ထွက်လာချင်တယ်ဆရ
ုိ င် က�န်ေတာ်တိုကိ
ွ ်ပါ။
့ ု ဆက်သယ
ြမန်မာစစ်တပ်ကို စိနေ
် ခါ် ဖို ့ အဆငအ
့် တန်း�ှိတဲ့ စစ်တပ်တစ်ခုကို
ြပည်သေ
ူ တွ

တည်ေထာင်�င
ို ဖ
် ို ့

က�န်ေတာ်ေမ�ာ်လငပ
့် ါတယ်။

အဲဒ
့ လ
ီ ိုစစ်တပ်မျိုးမှာ က�န်ေတာ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မှာပါ။
အဲဒ
့ လ
ီ ိုမှမဟုတ်ရင်

က�န်ေတာ်

အရင်ကြဖစ်ချင်ခဲသ
့ လိုမျိုး

စားဖိုမ�းတစ်ေယာက်ြဖစ်လာဖို က�န်
ေတာ် ဆက်�ကိုးစားသွားပါမယ်။
့

