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Htet Naing Aung
I am twenty-nine years old. I chose to participate in the Civil Disobedience Movement (CDM) even though doing so led to the destruction of my wedding engagement. My girlfriend and I were
serious about each other and had a plan to marry, but when I
told her I wanted to leave the army and do CDM after the 2021
military coup, she begged me not to. She didn’t want me to go
far away, no matter about politics. I left anyway. I want the children I sire in the future to be proud that their father was a soldier who stood up for the truth. A month after I left the army,
my fiancé and I broke up.
My family is also upset that I joined CDM. My parents are
the ones who pushed me into the army. They forced me to take
the Defense Services Academy entrance exam when I was only
in tenth grade. They paid off the examiners so that I passed. But
I lied to my family and said I still failed. They were unhappy with
me, but we came to an understanding. I said I would join the
army after I finished my full education, and they should let me
stay in school and go to university first. And that’s exactly what
happened. I graduated with a degree in mathematics and immediately joined the army on November 14, 2012.
From 2013-2015 I worked with aircraft. I spent quite a bit of
time in Laukkaing Township. While I was there, I experienced
being shelled by artillery. It was devastating there. Laukkaing
Town was like a ruined city. I did not enjoy my work and felt like
I was only participating in evil. I decided to change my path so I
would not be working in a section of the army that actively killed
people.
I took a two-year training course in Ba Htoo and became a
computer clerk in an army office in Myitkyina Township. This
was a better job. I took home about 220,000 Myanmar Kyat per
month. I managed logistics and kept lists of food, fuel, utilities,
as well as compiling agricultural statistics. I went outside sometimes to photograph army tree-planting ceremonies and stuff
like that, sending the documentary evidence to my army
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superiors. I was doing this, at the rank of second-class sergeant,
when the coup happened.
As soon as my colleagues and I learned of the coup, we gossiped. There are some like-minded people in my division. We
agreed the country would become worse off, even possible worse
than before 1988. I had a bad feeling. I saw the video of the first
protester to die on the streets, Mya Thwe Thwe Khine, who was
shot in the head by a policeman with an Uzi. I registered for CDM
immediately in March, though I was still employed by the army.
I had to be strategic as I was in Myitkyina but had to get down to
Kayin State. I could be caught and in trouble. Luckily in April I
had an army flight planned to take me to Pyin Oo Lwin via Meiktila. I simply got off the plane in Meiktila and left the airport. I
was free.
While planning my escape I had made a lot of fake documents, travel documents etc. I worked in an office so this was no
problem. I could sit tight in Meiktila because of these documents. I had to wait for two weeks before I could get contact with
an organization to agree to help me and take me in. I got the
contact through another clerk I knew who left the military before me. I cut fake tickets that said I was going to Mandalay and
Pyin Oo Lwin towns, but I actually traveled overland to Mawlamyine Town. My documents and excuses worked at the checkpoints.
I also had help from a friendly guesthouse in Mawlamyine. I
saw that the owners kept a photo of Daw Aung San Suu Kyi on
their wall behind the counter. I have admired Daw Suu ever
since I was a student. I told the guesthouse owners the truth
about my mission. They kept me safe in their house when the
administrators came to the guesthouse to check the guests. They
helped me sneak out of the town and get to Kayin State. I was
careful and didn’t even use my phone until I made it there.
When I finally made contact with my family again, they
were so happy, but very concerned. My sister still calls me on
the phone and cries every time the military carries out atrocities. She is a teacher and would like to perform civil disobedience, but someone must look after our parents and the whole
family. She said that because I am a soldier, it is more effective
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for me to join the CDM than her, and she should keep working
to support them. She has always been so kind to me. I’m worried
my family will be targeted and harmed by the military. I left a
note for the army when I left. I threatened that if they touched
my family, I would do the same to their own family members
who live outside the barracks. But this was an empty threat.
Now I have had more time to reflect away from the army, I
see that at the top, the military is simply power crazy. The civilian government of the National League for Democracy was doing
well. I voted for real civilian parties in the elections. Under civilian administration, Myanmar’s transportation system had
started to improve, living standards were getting better and jobs
were more available and with better conditions. People like me
initially joined the army back before civilian politics because our
country had not yet benefited from these improvements. There
were few opportunities in those days.
The people I worked with in the military until recently do
know right from wrong. In the air force in particular, life is comfortable and they earn a lot of money. They can’t give up their
incomes. From Min Aung Hlaing down to the lowest ranks, there
is a mentality stopping soldiers from joining the people. They
are crazy about power. Some even told me directly that the coup
was good because the military would now prosper. They would
gain more income and power and status once again; the coup
would be good for their lives and careers.
In order to enact the coup, the army has treated the people
as the enemy and shot them in the head. There are laws in this
country but soldiers act as if there is no law. They spread disinformation in order to separate the soldiers from the people. For
example, generals told their subordinates to tell all personnel
that the water being offered to dehydrated soldiers at protests
was poisoned. This manufactured distrust makes it hard for soldiers to leave the army.
The military has too much control over its soldiers. I still try
to argue with some of my former air force colleagues about politics. They worry about their families; it is hard work to convince
them to flee. They only understand fear, so I tell them the
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window for joining the CDM is closing. After my experiences, I
have come to believe it would be better to destroy the military
completely, permanently, rather than try to reform it. When the
resistance movement finally attacks the military on the ground,
I want to have done good psychological warfare beforehand, and
capitalized on soldiers’ low morale and their fear.
If we fight them in the open without first destroying their
spirit, we will only fail.
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က�န်ေတာ်ရ
့ ဲ ့

စာရွ က်စာတမ်းေတွန ဲ ဆင်
ေြခေတွက အလုပ်ြဖစ်ခဲပ
့
့ ါတယ်။
က�န်ေတာ်

ေမာ်လ�မိုင်က

ေဖာ်ေရွ တဲ့

တည်းခိုခန်းတစ်ခုကေနလည်း အကူအညီေတွရခဲပ
် ှငက
်
့ ါတယ်။ ပိုင�
ေကာင်တာေနာက်မှာ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်ရဲပံ့ ုကို ထားထားတာကို
က�န်ေတာ်ေတွ� ခဲတ
့ ယ်။

က�န်ေတာ်

ေကျာင်းသားဘဝကတည်းက

ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်ကို ေလးစားခဲတ
် ှငေ
် တွကို
့ ာပါ။ တည်းခိုခန်းပိုင�
က�န်ေတာ်ရ
့ ဲ ့ အစီအစဉ်ကို ေြပာြပလိုက်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ေရးမ�းေတွ
သူတရဲ
ို ့ တည်
းခိုခန်းကို လာစစ်တဲအ
့ ခါမှာ က�န်ေတာ်က
ို ့ မ်ထမ
ဲ ှာ
့
့ ို သူတအိ
ဖွက်ထားေပးခဲပ
့ ါတယ်။

�မို �ထက
ဲ ေနထွက်�ပီး

ကရင်ြပည်နယ်ထက
ဲ ိုသာွ းဖိလည်
ု့
း

သူတကပဲ
ို ့

ကူညေ
ီ ပးခဲပ
့ ါတယ်။

က�န်ေတာ် အဲဒ
့ က
ီ ိုေရာက်တအ
ဲ့ ထိ ဂ�ုစိုက်�ပီး ဖုနး် ေတာင်မသံးု ခဲပ
့ ါဘူး။
က�န်ေတာ်မ
့ ခါမှာ
့ ိသားစုန ဲ ့ အဆက်အသွယ်ြပန်ရတဲအ
ေတာ်ေတာ်ေလးဝမ်းသာခဲ့ေပမယ့်
စိုးရိမ်ေနခဲပ
့ ါတယ်။
တစ်ခုလုပ်တိုငး်
ငိပ
ု ါတယ်။

သူက

က�န်ေတာ်အ
့ တွက်

စစ်တပ်က
က�န်ေတာ်ည
ီ က
့ မ
ဆရာမပါ၊

က�န်ေတာ်တိုမိ့ သားစုန ဲ ့

သူတက
ို ့

ရက်စက်ယုတ်မာတာေတွ
က�န်ေတာ်က
့ ို

သူလည်း

မိဘေတွကို

CDM

ဖုနး် ေခါ် �ပီး
လုပ်ချင်ေပမယ့်

တစ်ေယာက်ကေတာ့
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ေစာငေ
့် �ှာက်ဖို ့

လိတ
ု ယ်ေလ။

သူက

က�န်ေတာ်က

စစ်သားြဖစ်ေနတဲအ
့ တွက် သူထက်
က�န်ေတာ် CDM လုပ်တာက ပို�ပီး
့
အကျိုးသက်ေရာက်မ��ိလ
ှ ို ့

သူကေတာ့

အလုပ်ဆက်လုပ်ေနသငတ
့် ယ်လို ့
က�န်ေတာ်အ
့ ေပါ်

မိသားစုကိုေထာက်ပံ့ဖို ့

ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။

အ�မဲေကာင်းခဲပ
့ ါတယ်။

အ��ရာယ်ေပးမှာ

မိသားစုကို

က�န်ေတာ်

သူက
စစ်တပ်က

စိုးရိမ်ခရ
ဲ့ ပါတယ်။

က�န်ေတာ်ထက
ွ ်လာတုနး် က စာတစ်ေစာင် ချန်ထားေပးခဲ�့ ပီး စာထဲမှာ
က�န်ေတာ်မ
ိ င်
့ ိသားစုကိုထရ

တပ်အြပင်မှာေနတဲ့

သူတမိ
ို ့ သားစုဝင်ေတွကိုလည်း သူတလု
ို ့ ပ်တအ
ဲ့ တိုငး် ြပန်လုပ်မယ်လို ့
�ခိမ်းေြခာက်ေရးထားခဲပ
့ �ီ ခိမ်းေြခာက်မ�က
့ ါတယ်။ တကယ်ေတာ့ အဲဒ
ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။
က�န်ေတာ် အခု စစ်တပ်ထက
ဲ ေနထွက်လာ�ပီးေတာ့ အြပင်ကေန
ြပန်�ပီး ဆန်းစစ်�ကည့�
် င
ို ပ
် ါ�ပီ။ စစ်တပ်ထမ
ဲ ှာ�ှိတဲ့ အေပါ်ကလူေတွက
အာဏာ�ူ းေတွပါပဲ။
အရပ်သားအစိုးရက
က�န်ေတာ်

National

League

အဆင်ေြပေနခဲတ
့ ာပါ။

အဲဒ
့ လ
ီ မ
ို ျိုး

စစ်မှနတ
် ဲ့

မဲေပးခဲတ
့ ာပါ။

for

Democracy

ေရွ းေကာက်ပဲွေတွမှာ

အရပ်သားပါတီေတွကိုပဲ

အရပ်သားအုပ်ချုပ်ေရးေအာက်မှာ

ပိေဆာင်
ု့
ဆက်သယ
ွ ်ေရးေတွလည်း

တိုးတက်လာတယ်၊

ေနထိင
ု မ
် �အဆငအ
့် တန်းေတွလည်း

ြမငတ
့် က်လာ�ပီး

အလုပ်အကိုငအ
် ခွငအ
့် လမ်းေတွန ဲ ့ အလုပ်ခွငအ
် ေနအထားေတွလည်း
ပို�ပီး တိုးတက်လာခဲပ
့ ါတယ်။ က�န်ေတာ်တိုလိ
့ ုလူမျိုးေတွ အရင်က
စစ်တပ်ထဝ
ဲ င်ခတ
ဲ့ ယ်ဆုတ
ိ ာ အဲဒ
့ အ
ီ ချိနတ
် ုနး် က က�န်ေတာ်တို�ိ့ င
ု င
် က
ံ
အဲဒ
့ လ
ီ ိုမျိုး တိုးတက်မ�ေတွကေန အကျိုးရလဒ် မခံစားခဲရ
ု့
့ ေသးလိပါ။
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အဲဒ
့ အ
ီ ချိနေ
် တွတုနး် က

အခွငအ
့် လမ်းေတွက

ေတာ်ေတာ်ေလး

နည်းပါးခဲပ
့ ါတယ်။
က�န်ေတာ်

အခုချိနအ
် ထိ

အတူတူအလုပ်လုပ်ခဲတ
့ ဲ့

စစ်တပ်ထက
ဲ လူေတွက အမှားနဲအမှ
် ိုသ�ိ ကေပမယ့် အထူးသြဖင့်
့ နက
ေလတပ်မှာေနရတာက သက်ေတာငသ
့် က်သာ�ှိ�ပီး ပိုက်ဆအ
ံ များ�ကီး
ရ�ကပါတယ်။

သူတရဲ
ို ့ ့

ဝင်ေငွေတွကို

အဆံးု �� ံးမခံ�င
ို �် ကဘူး။

မင်းေအာင်လ�ိငက
် ေန အနိမ့်ဆးုံ ရာထူးအထိ ြပည်သေ
ူ တွန ဲ ့ ပူးေပါင်းဖို ့
သူတကိ
ို ့ ု

တားဆီးေနတဲစ
့ ိတ်ဓာတ်တစ်ခု

အာဏာ�ူ း�ကပါတယ်။

တချို �ဆရ
ုိ င်

�ှိေနပါတယ်။

အခုဆုိ

စစ်တပ်က

သာယာဝေြပာလာေတာမ
့ ှာမို ့ အာဏာသိမ်းတာက
က�န်ေတာ်က
့ ူေတွေတာင်
့ ိုေြပာတဲလ
ပိုက်ဆလ
ံ ည်း

ပိုဝင်လာ�ပီး

သူတရဲ
ို ့ ဘဝေတွ
နဲ ့
့

အလုပ်အကိုငအ
် တွက်

ပို�ပီး

ေကာင်းတယ်လို ့

�ှိပါတယ်။

အာဏာလည်း

သူတက
ို ့

သူတအေနနဲ
ို ့
့

ြပန်ရလာေတာမ
့ ှာမို ့
အာဏာသိမ်းတာက

ေကာင်းတယ်လို ေြပာ�ကပါတယ်
။
့
အာဏာသိမ်းမ�ကို

အတည်ြဖစ်ဖို ့ စစ်တပ်က

ရန်သလ
ူ ိုဆက်ဆ�ံ ပီး

ေခါင်းကိုပစ်ပါတယ်။

ဥပေဒေတွ�ိှေနေပမယ့်
ြပုမူေန�ကပါတယ်။

ြပည်သေ
ူ တွကို

စစ်သားေတွက
စစ်သားေတွန ဲ ့

ဒီ�င
ို င
် မ
ံ ှာ

ဘာဥပေဒမှမ�ှိသလို

ြပည်သေ
ူ တွကို

ေသွးခွဲဖို ့

သတင်းအမှားေတွ လ�င�့် ကတယ်။ ဥပမာ - ဗိုလ်ချုပ်ေတွက သူတရဲ
ို ့ ့
လက်ေအာက်ငယ်သားေတွကေနတစ်ဆငဆ
့် ��ြပသူေတွက
စစ်သားေတွအတွက်
အဆိပ်ခတ်ထားတယ်လို ့

ေရငတ်ရင်ေသာက်ဖိုေပးတဲ
ေ
့ ရက
့
တပ်သားအားလံုးကို

ေြပာခိုငး် ပါတယ်။
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အဲဒ
့ လ
ီ ိုမျိုး သတင်းအမှားေတွ လ�ငထ
့် ားတာေတွက စစ်သားေတွကို
စစ်တပ်ထက
ဲ ေန ထွက်လာဖိအတွ
ု့
က် ခက်ခဲေစပါတယ်။
စစ်တပ်က

သူစစ်
့ သားေတွအေပါ်မှာ

ထိနး် ချုပ်မ�

အများ�ကီး�ှိေနပါတယ်။ �ိင
ု င
် ေ
ံ ရးအေ�ကာင်း က�န်ေတာ်ေ
့ လတပ်က
လုပ်ေဖာ်ကိုငဖ
် က်ေဟာင်းေတွန ဲ ့ အခုအချိနထ
် ိ ြငင်းခုနေ
် နရတုနး် ပါပဲ။
သူတက
ို ့
သူတမိ
ို ့ သားစုေတွအတွက် စိုးရိမ်ေတာ့ တပ်ထက
ဲ ထွက်ဖို ့
ေဖျာင်းဖျရတာခက်တဲ့

အလုပ်တစ်ခုပါ။

သူတက
ို ့

အေ�ကာက်တရားကိုပဲ နားလည်ေတာ့ က�န်ေတာ်က CDM ကိုဝင်ဖို ့
တံခါးကပိတ်ေတာမ
့ ယ်လို ့
အ�ကံုေတွအရ

စစ်တပ်ကို

လံုးဝဖျက်သမ
ိ ်းပစ်တာက
ပါတယ်။

ေြပာရပါတယ်။

က�န်ေတာ်ရ
�
့ ဲအေတွ
့

ြပန်လည်ြပုြပင်ဖဲ�စ
ွ ည်းမယ့်အစား

ပိုေကာင်းမယ်လို ့

ေတာ်လှနေ
် ရးတပ်ဖဲ�ေ
ွ တွ

က�န်ေတာ်ယံု�ကည်

စစ်တပ်ကို

ေြမြပင်မှာ

တကယ်တိုက်ခိုက်�ကတဲအ
့ ခါ မတိုက်ခင် စစ်သားေတွရဲ ့ နိမ့်ပါးတဲ့
ကျငဝ
့် တ်စိတ်ဓာတ်န ဲ ့ သူတရဲ
ို ့ အေ�ကာက်
တရားကို အသံးု ချ�ိင
ု ေ
် အာင်
့
စိတ်ဓာတ်ပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာ

စစ်ဆင်ေရးေကာင်းတစ်ခု

�ကို�ပီး

ဆင်�ထ
�ဲ ားချင်ပါတယ်။
သူတရဲ
ို ့ စိ့ တ်ဓာတ်ေတွကို အရင်မဖျက်ဆးီ ဘဲ ထိပ်တိုက်ရင်ဆင
ုိ ရ
် င်
က�န်ေတာ်တို ��
့ ံးပါလိမ့်မယ်။

