21.2

ขนาดตัดสําเร็จ 6.25 x 9.25 นิ้ว

350.7 x 251.95 mm.

ISSN 2518-5195

သိစပ်ြမင်� ံှ ့

Independent Journal of
Burmese Scholarship
Volume 1

August 2022
Chiang Mai, Thailand

Printed by Wanida Press

This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International License

From 1911 the Journal of the Burma Research Society (JBRS) covered virtually all subjects pertaining to Burma and functioned
as a serious publication for all enthusiasts—archaeologists, linguists, historians, epigraphers, ethnographers, art historians
and more, until it was shut down by the Myanmar military in
1980.In 2011 on the eve of what was to become a momentous
decade of social and political change in Myanmar, an organizing
committee of seven Burmese and three Western scholars met at
Yale University with a mission to reestablish the JBRS for Burmese scholars in the humanities and social sciences. The new Independent Journal of Burmese Scholarship (IJBS) was convened
with “independent” in its title to emphasize its total independence from any government agency or body in Burma or abroad.
The organizing committee soon added six members based in
Burma and began hosting thematic workshops and publishing
issues with funds raised by Yale University, the Open Society
Foundations, and the Luce Foundation. Our journal issues, like
our website, make every effort to be bilingual in both English
and Burmese. Our mission is to provide a forum for incisive publications that contribute to the knowledge of and in Myanmar,
with a preference for open access, accessibility and readability
over paywalls, esoteric prose and dense theorization. In order to
remain fully independent and publish more fully without fear or
favor, the IJBS moved its base of operations outside of Myanmar,
to the Regional Center for Social Science and Sustainable Development at Chiang Mai University, Thailand, after the 1 February
2021 military coup.
Issues are also published online in PDF and HTML format with
digital hyperlinks and footnotes.
Find us online at: https://ijbs.online

ြမန်မာ�ိင
ု င
် ၏
ံ လူမ�ေရး�ှင့် �ိင
ု င
် ေ
ံ ရး အေြပာင်းအလဲတွင် အေရးပါသည့်
ဆယ်စု�စ
ှ ်တစ်ခု၏အစြဖစ်ေသာ

၂၀၁၁

ခု�စ
ှ ်တွင်

အေမရိကန်

ြပည်ေထာင်စု�ိှ ေယးလ်တက�သိလ
ု ်တွင် ြမန်မာသုေတသီ ခုနစ်ဦး�ှင့်
ြမန်မာေ
့ ရးရာေလ့လာေနသည့်

အေနာက်တိုငး် သုေတသီ

သံးု ဦးတို ့

ပူးေပါင်း�ပီး တစ်ချိနက
်
ဂုဏသ
် တင်းေကျာ်ေဇာ်ခဲသ
ု င
် ံ
့ ည့် ြမန်မာ�ိင
သုေတသနအသင်းဂျာနယ် Journal of the Burma Research Society
ကဲသ
့ ေသာ
ုိ ့
သုေတသနဂျာနယ်မျိုးကို ြမန်မာ�ိင
ု င
် �
ံ င
ှ ့် ပတ်သက်သည့်
လူမ�ေရးသိပံ��င
ှ ့်

ဝိဇ�ာပညာရပ်များ

ေလ့လာမ�နယ်ပယ်အတွက်

ြပန်လည်တည်ေထာင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်

ဤသိစပ်ြမင်� ံှ ့

လွတ်လပ်ေသာ ြမန်မာသ
ု တသနဂျာနယ် Independent Journal of
့ ေ
Burmese

Scholarship

(IJBS)_ကို

သိစပ်ြမင်� ံှ ့ လွတ်လပ်ေသာ

ြမန်မာ့

တည်ေထာင်ခဲ�့ ကပါသည်။
သုေတသနဂျာနယ်

သည်

ြမန်မာ�ိင
ု င
် ံ သိမဟု
ု ့ တ် အြခား�ိင
ု င
် ံ တစ်�င
ို င
် မ
ံ ှ အစိုးရအဖွဲ�အစည်း
တစ်ခုခု၏ ထိမ်းချုပ်မ�ေအာက်တွင် �ှိမေနြခင်းကို အေလးထားသြဖင့်
“လွတ်လပ်ေသာ”

ဟူသည့်

ဝိေသသကိုဂျာနယ်၏အမည်တွင်

ထည်သ
့ င
ွ း် ေဖာ်ြပထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ဂျာနယ်ထတ
ု ်ေဝေရးေကာ်မတီသည်
အေြခစိုက်

အဖွဲ�ဝင်ေြခာက်ဦးကို

မ�ကာမီတွင်
ထပ်မံ

ေယးလ်တက�သိလ
ု ်၊ Open Society Foundation �ှင့်

ြမန်မာ�ိင
ု င
် ံ

ေပါင်းထည့ခ
် �ဲ့ ပီး

Luce Foundation တိမှ
ု ့ ရန်ပံုေငွြဖင့် ဘာသာရပ်အေ�ကာင်းအရာ
အလိုက်

အလုပ်�ု ံေဆွးေ�ွးပွဲများ

ကျင်းပကာ

သုေတသနစာတမ်း

များကို ဂျာနယ်အြဖစ် ထုတ်ေဝမ�များကို စတင်ခဲပ
့ ါသည်။
လွတ်လပ်ေသာ ြမန်မာသ
ု တသနဂျာနယ်�င
ှ ့် ဝဘ်ဆဒ
ုိ တ
် သည်
ို ့
့ ေ
ထုတ်ေဝမ�များကို
တင်ဆက်�င
ို ရ
် န်

အဂင်္လိပ်�င
ှ ့်

ြမန်မာဘာသာ

�ကိုးပမ်းသွားမည်ြဖစ်�ပီး

�ှစ်မျိုးစလံုးြဖင့်
အခေ�ကးေငွြဖင့်

ဖတ်��ရသည့် �ိင
ု င
် တ
ံ ကာမှ သုေတသနဂျာနယ်များကဲသ
့ ုိ ့ ခက်ခဲနက်န ဲ
ေသာ

စကားေြပအေရးအသားများ�ှင့်

�� ပ်ေထွးေသာ

သီအုရ
ိ ီ

တည်ေဆာက်မ�များကို အတတ်�င
ို ဆ
် းုံ ေ�ှာင်�ှားသွားမည် ြဖစ်�ပီး
ပညာရပ်နယ်ပယ်ြပင်ပမှ

စာဖတ်သမ
ူ ျား

လက်လှမ်းမီ�င
ို ေ
် သာ

အသိပညာအဝန်းအဝိုငး် တစ်ခုကို ဖန်တီးေပးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်း�ပီး
ေနာက်ပိုငး် တွင်

လွတ်လပ်ေသာ

ြမန်မာသ
ု တသနဂျာနယ်၏
့ ေ

လုပ်ငန်းေဆာင်တာများကို လံုြခံုမ��ိ�
ှ ိှ ေဆာင်ရွက်�င
ို ေ
် စရန်အတွက်
ထိင
ု း် �ိင
ု င
် ံ ချင်းမိုငတ
် က�သိလ
ု ်သုိ ေြပာင်
းေ���အေြခစိုက်ခဲပ
့
့ ါသည်။

Advisory Board:
Bo Bo Lansin
Ma Thida
James Scott
Michael Charney
Soe Myint Aung
Tun Myint
U Saw Tun

Issue Artwork:
Kuecool

About the Authors
The eighteen CDM participants who generously shared their
stories for this special issue come from a range of backgrounds
and are contextualized in the issue’s introduction. They face uncertain futures and at least one contributor has already passed
away since telling their tale. All CDM soldiers continue to be at
risk and the IJBS is very grateful for their contributions.
Helene Maria Kyed is senior researcher and head of the research unit, Peace and Violence at the Danish Institute for International Studies (DIIS) in Copenhagen and has been engaged in
a digital ethnography on defections in Myanmar since 2021. She
is an anthropologist by training and has done extensive ethnographic research on, as well as publishing on, security and justice related issues in Mozambique, Swaziland, and Myanmar, focusing on theoretical questions of violence, sovereignty and legal pluralism. From 2015 to 2021, Kyed coordinated a collaborative research project on Everyday Justice and Security in Myanmar (Everjust) and is currently engaged in a project on the climate-conflict nexus in the border regions of Myanmar. Helene
edited Everyday Justice in Myanmar: Informal Resolutions and State
Evasion in a Time of Contested Transition (2020, NIAS Press) and was
the co-editor of the second ever issue of IJBS, “Everyday Justice
in Myanmar” (2018).
Michael W. Charney is Professor of Asian and Military History
at both the Center for International Studies and Diplomacy and
the Department of History at SOAS, University of London. He has
worked on the history of Myanmar, and particularly Rakhine
State (Arakan), for thirty years and is the author of four monographs on the history of the country. He is also on the Board of
Directors of the INGO, Forces for Renewal for Southeast Asia.

Table of Contents
Introduction to the Special Issue:
Soldier Defections Since The 2021 Military Coup

1

အထူးထုတ်စာေစာင်၏ မိတ်ဆက်—၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ်

33

တပ်မေတာ်အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပိုငး် စစ်သည်များ၏
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာမ�များ

Helene Maria Kyed

The Rise of the Military in Myanmar and What Comes Next:
The Decline of a Military Machine?
ြမန်မာတပ်မေတာ်၏ တိုးတက်ေအာင်ြမင်လာမ�ေနာက်

96
113

ဘာဆက်ြဖစ်မည်လဲ—ဤစစ်ယ��ယား�ကီး၏ ကျဆံးု ခန်းဆီသုိ ့
ဦးတည်ေန�ပီလား

Michael W. Charney

The Memoirs
Moe Nyo

148
152

Nwe Oo

159
164

Yay Khal

171
176

မိုးညို

ေ�ွးဦး
ေရခဲ

3

Zwe Man
ဇွဲမာန်

4

184
188

Yin Le Le Htun
ယဉ််လလ
ဲ့ ထ
ဲ့ န
ွ း်

194
199

Hla Min Kyaw

207
212

Thuza Lwin

220
226

Aung Zaya

235
240

Cherry

247
253

Aung Ko Ko

262
266

Aung Myo Thant

271
276

Kaung Htet Aung

284
288

Moe Zet

294
298

Master Black

303
307

Htin Shar

313
318

Phyo Win Aung

326
333

Ye Yint Thwe

345
349

Htet Naing Aung

355
360

လှမင်းေကျာ်
သူဇာလွင ်

ေအာင်ေဇယျ
ချယ်ရီ

ေအာင်ကိုကုိ

ေအာင်မျိုးသန် ့

ေကာင်းထက်ေအာင်
မိုးဇက်

မာစတာ ဘလက်ခ်
ထင်�ှား

�ဖိုးဝင်းေအာင်
ရဲရင်ေ
့ သွး

ထက်�င
ို ေ
် အာင်

1 | Helene Maria Kyed

Introduction to the Special Issue:
Soldier Defections Since the 2021 Military Coup
Helene Maria Kyed
The main duty of the military is to protect the country but
in Myanmar, they kill the people and always try to rule the
country. I do not want to be hated by the people. That is why
I chose to stand on the people’s side. Killing the people is like
killing my family members. 1
- Ex-sergeant Yin Le Le Htun.
The above perspective from just one of an estimated 2,600-3,000
soldiers who have left the Myanmar military to join the “people’s side” and oppose the military coup of 1 February 2021. 2
Since the first killings of unarmed civilian protesters soon after
the coup, more and more soldiers have risked their lives and
those of their family members to join the Civil Disobedience
Movement (CDM), along with teachers, doctors, policemen and
others who refuse to work under military leadership. 3 These
CDM soldiers, who commonly identify as “people’s soldiers”
(pyithusitthar), are part of the broader revolution aimed at
This was spoken during an online debate featuring soldiers participating in
the CDM, organized by People’s Embrace, one of the two main CDM soldier
groups (Yin Le Le Htun, 2021).
2
While the exact number of CDM soldiers is unclear, support groups estimate
the total to have grown from around 300 soldiers in May 2021 to 800 in June
2021, 1,500-2,000 in October 2021 and then to a total of 2,600-3,000 in May
2022. These numbers reflect military personnel who purposefully joined the
CDM and who are now registered as CDM soldiers with the National Unity
Government (NUG) and does not include those who left the military without
registering with the NUG. For more on defection numbers after the coup, see
“‘Around 1,500’ soldiers”, 2021; Conrad & Bayer, 2021; People’s Embrace,
2021; “Roughly 800 soldiers”, 2021.
3
Police officers have also deserted and defected since the coup (Kyed & Nyan
Corridor, 2021).
1
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toppling military power and creating a new society in Myanmar.
They are not simply ‘deserters’ (tat pyay) 4 who have run away
from the military but are ‘defectors’ (pat pyaung lar thu) 5 who
have deliberately sided with the people against the institution
to which they spent years, in some cases most of their lives,
working for.
In this special issue, published in an entirely bilingual Burmese edition, Yin Le Le Htun and other defectors and spouses of
CDM soldiers tell their stories of why and how they left the military. They joined the People’s Soldiers, one of the two main
CDM soldier groups—along with People’s Embrace—which since
May 2021 have mobilized and aided new defectors through intensive online campaigns and material and logistical support. 6
Some of them were helped by these groups to flee to safety and
‘liberated areas’ under the control of ethnic armed organizations (EAOs). Their stories reveal deep moral disgust, shame, and
anger towards a military organization that is “killing its own
people” rather than protecting them. They left because they refused to enact and be complicit in the violent crackdowns, torture, and killings being inflicted on the public by the military’s
security forces after the coup. They also felt demoralized and
victimized by a military system saturated with internal abuses,
deprivations and brainwashing. This system has a long history
in Myanmar, but in the eyes of defectors, it has only worsened
after the coup. Anger towards a military leadership described as
unjust, corrupt, self-interested, lacking popular legitimacy, and
creating a split between soldiers and civilians, has catalyzed not
only desertions, but defections to the people’s side.
A common designation for deserters that translates to “military runaway”.
An uncommon translation of the English term: “a person who changes
sides”. It is more common for Burmese people to use the terms CDM soldier
or people’s soldier to describe defectors after the coup.
6
People’s Soldiers was established as a Facebook group on 16 May 2021 and
changed its name to People’s Goal in January 2022 to signal that it is run not
only by ex-soldiers, but also by civilian activists. People’s Embrace was
established on 17 May 2021 and became connected with the NUG. For more
on the formation and work of these groups, see Kyed & Ah Lynn, 2021.
4
5
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As reflected in this issue’s memoirs, post-coup defections in
Myanmar began largely as one-off individual departures from
disparate military sectors. But as some who left the military began to go public, declaring their identification with the CDM and
the people’s resistance, defection gradually developed into an
explicit revolutionary strategy. Supported by pro-democracy
activists and later by the NUG 7 and EAOs like the Karen National
Union (KNU), defection is now considered one of the three pillars of the Spring Revolution—a common term used for the people’s struggle against the military regime. Alongside civilian
protests and armed resistance, the defection pillar centers on
making the military collapse from within and from below, by
getting more and more soldiers and other security force personnel, such as police, to leave or engage in civil disobedience. 8 Military disintegration could enable the anti-coup resistance movement to guide Myanmar onto a genuinely federal democratic
path. 9 This prospect is supported by comparative research into
civil-military relations, which shows that military defections or
mutinies have historically been a key factor in the success of
revolutions and pro-democracy popular uprisings against authoritarian regimes. Marcos Degaut even goes so far as to argue

On 16 April 2021 the NUG declared itself the legitimate government of
Myanmar, formed by members of the Committee Representing Pyidaungsu
Hluttaw, which is comprised of National League for Democracy (NLD)
members elected to parliament in the 2020 general elections and prevented
from forming government, but lucky enough to avoid or escape immediate
military detention. NUG ministers are a mixture of NLD members and others
who represent ethnic minority groups and civilian activists. The NUG is
supposed to be advised by the National Unity Consultative Council, which has
members from EAOs, strike committees, labor unions and civil society
organizations (Thawnghmung, 2021; “Who’s Who”, 2021).
8
Civilian defection activist, personal communication, May 23, 2022. Also see
Tun Myint & Scott, 2021.
9
On the People’s Soldiers website, defection is key to winning the revolution
with the least amount of bloodshed: “Only when the national soldiers of
Myanmar stand for justice and join the people will this revolution have the
least blood spilled, and highest chance of victory” (People’s Solders, 2021).
7
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that defections of a regime’s armed forces are a necessary condition for pro-democratic regime transition. 10
It is impossible to predict the level of defection and internal
disobedience needed for military regime collapse using only existing theories and comparative studies. Contextual and historically specific factors matter greatly. In the case of Myanmar, the
effect of defections on reversing the coup would arguably depend on their interaction with wider developments in the civilian resistance, which since May 2021 has evolved from civilian
protests and strikes to encompass a government in exile—the
NUG—and growing armed resistance by anti-coup EAOs, People’s Defense Forces (PDFs), which are aligned with the NUG, and
Local Defense Forces (LDFs), across the country. 11 The historical
legacy of the Myanmar military is also important to consider in
any discussion of defection as a pillar in the revolution. As Michael Charney discusses in this journal issue, the Myanmar military is not simply an army, but is an organization that held central state power for 50 years (1962-2011), and which during 20112021 continued to employ a comprehensive ideological propaganda apparatus and exert significant political and economic
power, including exclusive control of key government ministries. It is also highly cohesive, keeping soldiers and officers (and
their families) socially, economically, and mentally tied to the
military.
At the time of writing in August 2022 the number of CDM
soldiers does not compare favorably with the estimated 300,000350,000 strong Myanmar military, 12 and the leadership of the

Degaut, 2019. Also see Anisin, 2020, and Nepstad, 2011.
PDFs were recognized by the NUG on 9 May 2021 and many allied with the
exile government, accepting NUG command and control, while some
remained independent; I refer to this remainder as LDFs. The estimated
number of PDFs and LDFs is 400, totaling around 100,000 members. Also see
Ye Myo Hein, 2022.
12
The number of combat-ready soldiers is approximately 100,000 (People’s
Goal activist, personal communication, May 23, 2022). On the approximate
size of the military as a whole, see Selth, 2021a, and Ye Myo Hein, 2021.
10
11
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military junta, the State Administrative Council (SAC), 13 has
shown no discernible sign of resignation or change of course
from their apparent unified intent on waging war against the
people at all costs. Nevertheless, the defections suggest that a
lack of schisms at the top is increasingly counterbalanced by internal splits and acts of defiance at the bottom of the military
hierarchy. Defection arguably constitutes a significant symbolic
blow to the military’s internal cohesion and legitimacy. 14 The
stringent tightening of strategies to prevent military troops
from defecting after the coup also suggests that the military
leadership views defections as a serious threat to maintaining
its power on the battlefield and to its appearance of unity. On
this threat, one of the most outspoken defectors, Nyi Thuta, expressed: “The generals’ worst nightmare is our greatest dream:
to see the people and the soldiers be united”. 15 This unity of people and soldiers has been strengthened by the CDM movement
and the support provided to the armed resistance movement by
some CDM soldiers, either by directly joining PDFs, by training
them or by providing intelligence based on their knowledge of
and connections with the military. 16 Such support bolsters the
armed resistance in an otherwise asymmetrical battlefield
where the military has superiority in airpower, armor and

The military adopted the term SAC to refer to its rule after the 1 February
2021 coup. The SAC has both military and civilian members. Most people in
Myanmar and commentators now use the term SAC when referring to the
military junta, rather than the term tatmadaw, which has often been used as
a vernacular term for the trident of armed forces, including the army, navy
and air force (Selth, 2021b). After the coup many no longer use the term
tatmadaw, as it literally means ‘royal armed force’, and the term ‘royal’ has
connotations of glory, status and honor. Many now prefer to use the basic
terms sit tat for military and sit thar for soldiers (anonymous revolutionaries,
personal communications, July 5, 2022). Also see Desmond, 2022.
14
Kyed & Ah Lynn, 2021.
15
Nyi Thuta, 2021b.
16
Anonymous CDM soldier, personal communication, October 1, 2021. On the
complex relationship between defections and the civilian armed resistance
see Kyed & Ah Lynn, 2021, pp. 53-60.
13
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artillery, but where it is increasingly “suffering from overstretch and low morale”. 17
The degree to which CDM soldiers have organized themselves and aligned with an anti-coup, pro-democracy opposition
to the military is unprecedented in Myanmar’s long history of
military rule. 18 While soldiers have deserted from the military
for decades, 19 this has never led to the development of organized
defector groups like we see today. These groups are an outcome
of the development of a historically large, broad, and incredibly
resilient revolutionary movement that, despite facing challenges regarding unity, spans across many ethnic, religious, geographical and class-based divisions prevalent in Myanmar society. 20 The CDM, as a large and highly popular movement spanning various public sectors, has constituted a significant exit option for soldiers, providing them with an avenue for joining the
people and for gaining moral relief and support.
Internet access and 4G telecommunications networks grew
widespread in Myanmar from 2014 on and have been crucial in
facilitating these CDM soldier groups to form, mobilize and support soldiers to escape from their service. 21 The CDM soldier
groups have made use of a plethora of social media platforms,
YouTube, Zoom, encrypted messaging apps, and the independent media to wage intelligent and pervasive campaigns both to
convince the public to welcome defectors and to compel in-service soldiers to change their perspective. These activities, alongside material and logistic support, could prove decisive in increasing the numbers of defections to a scale that challenges the
military’s overall integrity.
Ye Myo Hein & Myers, 2022. For more see Choudhury, 2021.
“Atrocious Myanmar”, 2021.
19
Sai Latt, 2016. Nakanishi reports 2,000-5,000 desertions per year during the
1960s, due to insufficient equipment and frequent salary arrears during counterinsurgency operations in border areas; desertions continued up to and during the
political crises in 1988 and 2007, but never resulted in large-scale mutinies or
schisms that significantly undermined military strength (2013).
20
Kyed, 2021; Thawnghmung & Khun Noah, 2021; Yamahata, 2022.
21
Civilian defection activist, personal communication, May 23, 2022.
17
18
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But rather than focusing intently on CDM soldier organizational strategy and quantitative benchmarks, this special journal issue explores qualitative questions of how and why soldiers
leave the military, what obstacles they face in doing so and how
defection interacts with the wider revolutionary movement. It
does so by relying on personal voices and reflections in the form
of eighteen memoirs ghost-written into narrative form from interviews with fifteen military personnel, and three military
spouses, who escaped the military between February and November 2021. 22
The interviews were conducted in late 2021 with associates
of the People’s Soldiers group who have decided to speak openly
about joining the CDM and who in one way or another are actively engaged in supporting the revolution, e.g., by mobilizing
more defectors, getting intelligence from military insiders,
providing material support for CDM soldier families, or actively
fighting the military in combat. In that way they differ from soldiers who have left the army quietly and whose voices we are
unfamiliar with. Reflecting a general pattern that CDM soldiers
have tended to be younger and of lower rank, those represented
in this issue are mostly between the age of 25 and 35, and ranked
below major. 23 Most of them belong to the Bama majority group,
reflecting the general composition of the Myanmar military, and
there is a mixture of defectors with and without a military family background. While most of the memoirs are based on interviews with defectors from the navy, air force, and Light Infantry
Battalions/Divisions, defectors since the coup have come from a
wide variety of sectors (information/public relations, military
equipment, combat units, weapons production, investigation
units, medical units, military academies etc.). This variety shows
that while defectors tend to be young and lower ranked,
The names in this issue’s memoirs are those the participants choose to be
identified by and may or may not be their real names.
23
See Kyed & Ah Lynn, 2021. Since that report was written at least three battalion commanders have joined the CDM. These higher-ranking defectors
have been linked to the Australian government’s granting of asylum to CDM
soldiers (Min Min, 2022).
22
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defection is a broad-based movement that cuts across army sectors and ethnic and family affiliations, which suggests that personal convictions and experiences play a significant role in motivating defection. This is reflected in the memoirs in this issue,
which provide powerful insights into the personal choices, sacrifices and rewards associated with defection by the soldiers
themselves and by their family members.
In the remainder of this introduction, I embed the personal
insights provided by the memoirs in this issue within a broader
analysis of defection motivations and obstacles, which is shaped
by a digital ethnography Ah Lynn and I conducted between May
2021 and June 2022.

Choices and Reasons
Moral disgust and feelings of anger and shame towards military
violence against civilians, and a refusal to engage in such violence or be complicit in it, was the most strongly articulated reason for defecting in the first months after the coup. It is therefore unsurprising that the first significant wave of defections
took place in the days and weeks after Armed Forces Day on 27
March 2021, which saw the highest number of civilian casualties
since the coup. The killings made soldiers feel sick, as vividly described in the memoirs by Master Black and Aung Zaya, two soldiers who were ordered to participate in violent crackdowns on
unarmed protesters. But this revulsion was also felt by those
who were in the barracks or doing office work and receiving the
news of the killings on social media or from friends and family
members. For Yin Le Le Htun and other defectors, the moral reason to escape from the military is lacking the will to “kill our
own people” and a sense that the supposed purpose of the military, e.g., to protect the people, has been betrayed.
Defection reflects a deep demoralization and embarrassment with the military organization. It is also conveyed as a personal reaction to the loss of self-esteem and worth as a soldier.
Central here is the divide between ‘the military’ and ‘the people’,
a gulf which has grown deeper and deeper as the military’s
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responses to pervasive civilian resistance have become more
and more brutal. This, I suggest, has shaped the motivation to
not simply leave, but to defect and deliberately join the ‘people’s
side’. To defect is here a way to become a ‘good citizen’ or ‘good
people’s soldier’, loved and respected by the people.
Several of the memoirs in this issue also emphasize how a
feeling of being hated by the people and fears of being socially
punished, looked down upon and discriminated against, have
formed part of the choice to defect. Cherry, the wife of a CDM
soldier, initially did not want her husband to defect out of fear
for her family’s security. She recounts in her memoir how awful
her husband felt, telling her that people were spitting on soldiers in uniform and viewing them as outcasts. She came to see
how her husband joining the CDM was actually a way to save
their children from being discriminated against and “cloistered
away from society”. 24
More explicit political motivations—in addition to the
moral concerns surrounding violence—have also informed some
soldiers’ choices to leave the military. This is expressed in disapproval of the unlawful seizure of power and ousting of the
elected government as well as in disbelief of the military leaderships’ allegations of electoral fraud, which it used to justify the
coup. CDM soldiers have given testimonies of how the military
instigated its own fraud, either by denying soldiers their right
to vote or by pressuring them to vote for the military-proxy Union Solidarity and Development Party (USDP), 25 as Master Black,
Hla Min Kyaw and Aung Myo Thant all explain in their memoirs.
The resentment people feel towards soldiers is evident in various forms of
non-violent social punishment. Many people boycott businesses owned by
soldiers and their families and refuse to sell products to them. Soldiers are
also mocked on social media, called cowards, military dogs and worse, and
when they meet people on the street they are often met with barely
concealed disgust (Dakkha, 2021).
25
The USDP was formed by ex-generals prior to the criticized 2010 elections,
which it won handily. The USDP suffered huge losses when the NLD began
participating in elections from the 2012 byelections onwards. The NLD won
the 2015 and 2020 national elections convincingly; both were judged by
independent observers to be largely free and fair.
24
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Although political motivations for defection exist among CDM
soldiers, particularly those who declare support for Aung San
Suu Kyi and the NLD, they also extend to a more generalized critique of the military leadership that is independent of party-political affiliation. Resentment and anger towards the leadership
for being corrupt, power crazy, and serving their own economic
interests at the expense of the people—and therefore at the expense of the military organization’s legitimacy itself—form part
of this critique. Defection here is a refusal to serve as a soldier
for the simple benefit of “the dictator, Min Aung Hlaing [who is]
only working for his own benefit and does not care about the
development of the country”, as Zwe Man accounts in this issue.
It becomes a way to escape an unjust and politically illegitimate
institution, irrespective of whether one supports a particular
political party.
Outspoken CDM soldier Captain Nyi Thuta, who was one of
the founders of the People’s Soldier group, describes defection
as based on a shared experience of violation and a collective
sense of victimhood with the people: “Defecting does not mean
you work for the other side or other parties. The main thing is
to oppose the military junta that does injustices”. 26 He added
elsewhere that “human rights violations are happening to soldiers. And … the people and the ethnic people are being violated
by the military. So we are all victims … this battle (is) a collective
struggle for all the victims to fight back … this struggle is not
only for the people but also for the soldiers and their wives who
are being oppressed by the military.” 27
The military’s internal oppression and inhumane treatment
of its own soldiers is also highlighted in this issue. This is embedded in a deeper critique of the military system that existed
prior to the coup, whereas the moral condemnation of violence
against civilians is primarily linked to military actions after the
coup. CDM soldiers provide accounts of internal abuses and violence meted out on the bodies of lower-ranking soldiers, and
26
27

In a Facebook post, since deleted (Nyi Thuta, 2021a).
ြပည်သပန်
ူ ့ းတိင
ု ၊် ၂၀၂၁c။

11 | Helene Maria Kyed

they speak about forced recruitment, restrictions on movement,
unjust promotions, and economic exploitation, like forced salary deductions to pay ‘shares’ in military-owned companies, and
the treatment of soldiers’ wives as slaves. Yay Khal explains that
he was even refused to visit his dying parents and withdraw his
savings to care for their health. Cherry, the wife of a CDM soldier, tells how she was forced to do ‘voluntary labor’ but was refused any financial assistance to pay for post-natal surgery that
cost more than a year of her husband’s salary. Defectors also
convey how the military leadership disregards the lives of the
soldiers, insults the injured and disabled, and refuses to hand
over the bodies of dead soldiers to their family members. Captain Zarni Aung said in a People’s Soldier talk show, “there are
no human rights and no humanitarianism in the army. The lives
of soldiers are not valued”. 28 Or as Moe Zet says in his memoir:
“They [the military leadership] don’t give a damn about us!” Defecting from this system can here be seen as an act of escaping
exploitation and inhumane treatment, often described retrospectively by defectors as a form of liberation and feeling free.
As evident in some of the memoirs in this issue, the rupture
caused by the coup and the possibility of becoming a CDM soldier provide a moment and space to opt out for those soldiers
who felt enslaved even prior to the coup.
Since the escalation of armed resistance from May 2021, it
appears that not only has internal exploitation increased within
the military, but so has the fatigue and fear felt by soldiers. The
military’s intensified fighting with resistance forces has shaped
the reasons for defecting and presented pragmatic choices related to combat fatigue and fear of death. 29 After the NUG’s declaration of a people’s defensive war on 7 September 2021, even
more PDFs and LDFs mushroomed across the country, including
in Bama majority areas where many Myanmar military recruits
are often from. The anti-coup resistance forces engage in armed
defense of civilians and attack military targets and personnel,
Democratic Voice of Burma, 2021a. Thank you to Ah Lynn for translation
assistance.
29
For more here see Kyed & Ah Lynn, 2021, pp. 53-60.
28
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sometimes in combined forces with EAOs, many of which also
protect CDM members—including soldiers. 30 The military has responded with extreme violent retaliation, including air strikes,
shelling and the arson of entire villages, some of which are also
the hometowns of soldiers, as Hla Min Kyaw notes in his memoir
in this issue. With so many fronts to fight on, the military’s combat units are stretched, and even though it has superior firepower to the PDFs, it has suffered significant casualties. 31 One
soldier, who escaped the military only very recently, explained
about the situation online: “the combat troops … are getting
tired of war because they have been so long on the front lines
(and) are no longer allowed to take rest”. He added that military
personnel who used to have office or training duties are being
forced into security duties in towns and cities, because all combat troops have been moved to the ‘jungle’ to fight: “since then,
all military personnel have become busy day and night without
getting rest. They cannot eat and sleep well. Also, many soldiers
have been killed in battle … the rest have become demotivated
and disappointed.” 32 Sergeant Min Thura added that “the junta
soldiers are emotionally demotivated because they do not know
what they are fighting for. Even if they die in battle no one will
have sympathy for them.” 33

For a comprehensive overview and analysis of the armed resistance to the
military, see Ye Myo Hein, 2022.
31
According to the NUG in August 2022, more than 18,000 soldiers from the
Myanmar military have been killed by EAOs and PDF/LDFs since the coup
(“Myanmar’s Civilian Government”, 2022). Anecdotal evidence and testimonies from defectors also suggest that the military is finding it hard to recruit (“Myanmar Military Struggling”, 2021). The military has made it compulsory for children of soldiers aged 15 and above to take military training,
as an effort to build up reserves (“Myanmar Regime Makes”, 2021). A BBC
article, based on various interviews with defectors, also notes that the military is increasingly hiring soldiers and militias to aid its troops (Attwood et
al., 2022). On pro-junta militias in just one part of the country, see Human
Rights Foundation of Monland, 2022.
32
ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုင၊် ၂၀၂၂a။
30

33

Ibid.
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These conditions within the military help to explain why an
increasing number of combat unit soldiers have defected during
2022, including three frontline battalion commanders. One of
the civilian activists who aids the People’s Soldier/Goal group
defines these latecomer defectors as part of a ‘third wave’ of defections. 34 Unlike the first wave of soldiers joining CDM, which
came shortly after the first killings of civilian protesters, and the
second wave, beginning with the escalated fighting against
PDFs, the third wave of defectors accounts for those who endured post-coup military atrocities for a year or more. While
moral concerns surrounding military violence cannot be excluded as motivations for these more recent defections, according to the same activist they tend to be driven primarily by combat fatigue and self-interest in the form of fears for their own
and their family’s safety. 35 A growing disbelief in the military’s
capacity to defeat or repress the armed resistance also seems to
influence the choice of third-wave defectors, as related by Corporal Aung, who escaped the military in mid-2022. Testifying to
having participated in killings and burnings of villages, he told
a BBC reporter: “If I thought the military would win in the long
term, I wouldn't have switched sides to the people”. He explained that soldiers do not dare to leave their base alone as they
are worried they will be killed by PDF members. “Wherever we
go, we can only go with a military column. No one can say that
we are dominating,” he said. 36
For third-wave defectors who join the CDM and possibly become active in the CDM soldier groups, moral and political reasons for leaving the military can develop retrospectively. Yet it
is significant to note that pragmatic factors like means of survival, personal/family security, and fear of defeat and of losing
future benefits form part of a complex interplay of reasons to
defect. 37 These factors equally inform the hard choices that
Civilian activist in People’s Goal, personal communication, May 23, 2022.
Ibid.
36
Attwood et al., 2022.
37
The coexistence and overlap of various defection motives is not particular
to Myanmar’s current situation (Albrecht, 2019, p. 305).
34
35
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soldiers and their families make when deciding to stay in or
leave from the military.

Sacrifices and Rewards
Defection involves extreme security risks and sacrifices that not
only affect the individual soldier who decides to leave, but also
his or her family. The memoirs in this issue show how family
relationships are crucial to both thwarting and motivating defections. They also affect how such decisions are negotiated.
Cherry explains in this issue how she at first tried to prevent her
husband from defecting, even though she was unhappy with life
in the military and supported the NLD. She worried about the
safety of her husband and the discrimination that his defection
would cause their four children to suffer in the military compound. It is easier for a single soldier to escape the military, but
even for singles, this can mean breaking one’s relationship to a
mother, father, brother, or intimate partner who remains
within or loyal to the military. CDM soldiers often cut contact
with family to protect them from being targeted and harassed
by the military (following the adage, “what they don’t know,
can’t hurt them”), as military officers often threaten CDM soldiers’ family members in their communities.
Different to Cherry is another female spouse, Nwe Oo, whose
experience shows that wives can be important to facilitating defections, and that they often continue their work after reaching
liberated areas, keeping in contact with spouses of in-service
soldiers. 38 Living outside the army barracks, Nwe Oo was able to
convince her fiancé to defect by sending him the news of military atrocities that he was barred from viewing within the barracks. From the outside, she was also able to better organize his
escape route. It also helped that she refused to marry him if he
People’s Soldiers also formed a Wives of People’s Soldiers Group in October
2021. This group is run by CDM soldier wives to help mobilize defections by
appealing to and contacting the wives of in-service soldiers. It also works as
a support group for families of defectors in the liberated areas (Kyed & Ah
Lynn, 2021, p. 45). Also see Min Ye Kyaw & Parry, 2022.
38
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did not leave. This was not without sacrifices—she had to give
up her job and disconnect from her own family to keep her new
husband safe. Soldiers must leave most if not all their personal
belongings behind when they escape, including their salary savings, and they face extreme security risks and financial costs on
their way to relative safety in liberated EAO areas that have
agreed to give CDM soldiers protection, such as those administrated by the KNU.
Military officers actively obstruct, smear and track down
defectors. In her memoir, Thuza Lwin, the wife of the first
known major to defect after the coup, who herself grew up in
the military barracks, painfully explains how the military disseminated pictures of her family with the message that her husband murders people, putting her and her two children in severe
danger. She was lucky to finally escape, shepherding her children across a conflict zone, and joining her husband in a KNU
area. Her sacrifices were high, but she does not regret them. Her
husband has incurred injuries in the revolutionary armed forces
and her son keeps asking if they are now poor because they live
in harder conditions outside the military compound. But she
feels proud of her husband and is happy to now be loved and
respected by the people. While she lives without security and
must occasionally flee from conflict, she claims to feel safer than
the in-service soldier spouses she is still in contact with and who
she encourages to leave.
The hard decisions and sacrifices that CDM soldiers and
their families face, both emotionally and in relation to practical
and material difficulties associated with leaving the military, are
undeniable, and not always surmountable. For many soldiers
who desire to escape the military, the risks are too great. As
noted by one sergeant from Chin state, the military has imposed
severe restrictions on leaving bases and the security of the family is crucial: “They do not dare to join the CDM (because they
fear that) their families will be detained … be beaten, tortured
or killed. It is (the military’s) way of controlling us”. He further
explained that many soldiers are unaware of how to leave and
where to go. He claims to know of three soldiers who committed
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suicide as an escape. To join the CDM, he explained, requires a
“fervent desire to oppose the military dictatorship … if they
have it, they will be ready to face any situation.” 39 Even for those
who are unhappy with their lives in the military, moral concerns
and internal oppression may not be sufficient to push them to
leave. They need assistance, encouragement, and assurances of
present and future rewards.
The CDM soldier groups have been impressive in trying to
meet such demands, appealing both to moral and pragmatic
concerns among soldiers. As this issue’s memoirs evidence,
these groups have actively aided soldiers to defect and find escape routes, while also providing them with material and logistical support—later including educational and health support—
as they reach more secure residences. 40 Importantly, they also
constitute organizations providing solidarity, offering soldiers
who escape from the military new identities and the possibility
of a formalized role as a participant in the revolution. This is
forged through various online activities, like postings on social
media sites and Zoom or Facebook video debates where defectors share their views of the personal rewards that leaving the
army yields. CDM soldier organizations also engage in weekly
dialogues with various pro-democracy actors on topics such as
military human rights violations, the oppression of soldiers
within and by the military, federal democracy, and transitional
justice, all topics that provide defectors with an opportunity to
contribute their expertise and carve out a space in the revolution, while simultaneously encouraging others to join the CDM.
To boost their efforts at supporting soldiers who leave the
military and encourage more to join their organizations, the
CDM soldier groups continuously lobby the NUG. They also rely
on EAOs’ willingness to welcome defectors. The KNU’s Brigade
Chinland Defense Force, 2021.
Support for CDM soldiers is funded by private donations which are
advertised online. On the People’s Soldiers website, one such request is
accompanied by the message: “Support Defections. Save Lives. The defections
movement is a non-violent strategy that will ensure that the Spring
Revolution will be won with least bloodshed” (People’s Soldiers, 2021).
39
40
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Five was the first to welcome CDM soldiers and it declared in
online statements that it would treat such soldiers humanely
and welcome them as part of the CDM and revolution. They have
provided them with security and livelihood support. 41 The Kachin Independence Organization and smaller EAOs like the Chin
Defense Force (CDF) have also aided defectors, although the KNU
is said to host the majority of CDM soldiers along the ThailandMyanmar border. 42 As evident in Thuza Lwin’s memoir, some defectors have also joined combined forces with the Karen National Liberation Army and the Cobra Column in fighting the
military.
In August 2021 the NUG made a commitment to support defections as part of its strategy to topple the military. It issued a
policy for ‘People’s Armed Forces and Police Forces’, signed by
its interim President, which promises to address in-service soldiers’ immediate security concerns and their longer-term worries by assuring them a position and role in a future federal democracy. This includes continuity of pensions and positions; assistance programs for food, shelter and family security; assurance that defectors will not be attacked by PDFs, and integration
into a (future) Federal Union Army and Police Force. 43 Since the
policy was announced, the People’s Embrace group has collaborated with the NUG’s Ministry of Defense to aid defectors and

Padoh Mann Mann, 2021. The KNU now has its own policy on defectors,
explained by foreign affairs spokesperson Padoh Saw Taw Nee on 17 July
2022: the KNU would treat defectors humanely, but also make sure that those
who had committed crimes would be put to trial before a court
(ြပည်သပန်
ူ ့ းတိင
ု ၊် ၂၀၂၂b).
41

42
43

People’s Goal activist, personal communication, May 23, 2022.
ြပည်သရင်
ူ ့ ခင
ွ ၊် ၂၀၂၁b။ Comparative scholarship on military defection has

shown that such initiatives by opposition movements like the NUG can play
a strong role in motivating soldiers to defect. This is especially the case if the
opposition can make military personnel trust and believe in the opposition’s
wider reform project or its alternative vision of social order. Perceived
reliable future integration into new post-regime structures is also significant.
See Anisin, 2020, pp. 138-142, and Morency-Laflamme, 2018.
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provide them with CDM registration codes, based on a vetting
system.
On 7 April 2022 the NUG also announced a nine-point reward system for soldiers who either destroy military supplies or
join the People’s Embrace with military supplies and vehicles.
Rewards range from USD 100,000 for destroying a tank to USD
500,000 for defecting with an aircraft. 44 While no one at the time
of writing in August 2022 has defected with such heavy materiel,
the reward system seeks to appeal to those soldiers who have
predominantly pragmatic concerns, including fear of losing military positions and benefits. The KNU and the CDF have previously had some success with rewards granted to lower-ranking
soldiers who defected with arms, grenades and bullets. 45 When
this happens photos of the defectors and the military gear are
shared on the CDM soldier groups’ social media platforms, accompanied by laudatory messages. 46
Members of CDM soldier groups have also achieved intensive international media exposure—from the New York Times to
Nikkei and Al Jazeera—and lobbied through less public channels
to bring attention to the importance of supporting defections.
Aided by the NUG, this has included lobbying for nations to
grant asylum to defectors. Australia has reportedly offered protection visas to an undisclosed number of military defectors
since January 2022. 47 According to leading members of the CDM
soldier groups, the news of Australian asylum, which they
“Myanmar’s Shadow Govt”, 2022.
In August 2021 the CDF announced that it would provide a five-million
Myanmar Kyat (at that time, USD 2,725) cash reward to those defecting with
vehicles or small arms and ammunition, and ten-million Myanmar Kyat for
those defecting with heavy artillery. On 1 October the CDF said that three
soldiers had joined them with arms and received their reward
(ြပည်သပန်
ူ ့ းတိင
ု ၊် ၂၀၂၁b).
44
45

46
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Barret, 2022. US-Burmese security expert Dr. Mie Mie Winn Byrd has also
encouraged other countries such as the USA to grant asylum to CDM soldiers,
arguing a third country incentive is important to defection strategies (“US
Expert says”, 2022).
47
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shared on their groups’ social media pages, encouraged hundreds of in-service soldiers to contact them over a few days. This
included those with higher ranks, a contingent which had rarely
contacted them before. 48
To mobilize soldiers on the frontline and among those who
have no imminent moral or political drive to leave, offerings of
material support, rewards, asylum, and promises of future positions by the NUG have undeniably boosted the defection strategy and provided it with an institutional anchoring. Yet, these
initiatives have so far proven insufficient by and of themselves
to dramatically escalate the number of soldiers escaping from
the military. These initiatives are challenged by resource constraints and marred by insecurity and uncertainty. Importantly,
they are also impeded by pervasive structural obstacles to defection that are deeply embedded in the military system and imaginary, which keep some military personnel loyal or so affixed
to the military that they have no desire to leave. In this special
issue’s memoirs, we get some important hints at who these military personnel are and how they think, and in Michael Charney’s contribution we also learn more about the historical roots
of military loyalty and imaginaries.

Structural Obstacles and Imaginaries
In a July 2022 People’s Soldier/Goal talk show, CDM soldier Captain Clock was asked which soldiers are choosing to remain in
the military and why. He replied that he believes 30 percent of
them stay because they fear for their security and the security
of their family, and that 70 percent stay because they either
crave power and resources, or because they are brainwashed
and uneducated, making them incapable of free, critical thinking. 49 While such numerical estimates are surely off the cuff, the
distinction Captain Clock makes is important for any understanding of how to overcome the diverse obstacles to a defection
48
49

“Australia’s Embrace”, 2022.
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strategy. Whereas the former group can be encouraged to defect
with safe escape routes and material support, the latter requires
addressing much deeper structural constraints, linked to economic incentives, ideology, and mentality. Yay Khal’s memoir in
this issue tells how lower-ranking soldiers are kept in the dark,
subject to military propaganda and restricted information,
which Htet Naing Aung asserts reproduces falsities such as “the
people are the enemies” and “the military is protector of the nation”. Some also feel they are indebted to the military or that
there is no life outside of it. Zwe Man and Htin Shar share in
their memoirs that military officers stay inside because of economic benefits, linked to the military’s ability to run a range of
illicit businesses. Some believe the coup will simply make them
richer and more powerful.
As evident in CDM soldier testimonies since early 2021 as
well as in the scholarship on the Myanmar military, the structural obstacles to defection are embedded in a pervasive insular
culture, an internal hierarchical system of patron-client relations, and a powerful ideological machinery. 50 The military has
decades of institutional experience in nurturing a strong esprit
de corps and in training its armed forces to stringently follow
orders and be loyal through a combination of fear mongering
and ideological propaganda that inculcates an imaginary of the
military as the guardian of nation and of Buddhism (see Charney
in this issue). Soldiers and officers are also tied to the military
through an internal system of rewards, promotions, and punishments, 51 and the military’s sway over the formal and informal
economy has, at least since the 1990s, allowed it to keep the officer corps in check. 52
Higher-ranking officers obviously stand to lose more than
lower-ranked soldiers, both economically and in status, if they
leave the army, and are perhaps more likely to deeply adhere to
For some of the most in-depth scholarly work on the Myanmar military see
Bünte, 2017; Callahan, 2003; Maung Aung Myoe, 2009; Nakanishi, 2013; Selth,
2002. See also Charney in this issue.
51
Nakanishi, 2013.
52
Bünte, 2017.
50
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the military’s ideological imaginary. Yet, according to CDM soldier narratives, the military system has also bred a belief among
some lower ranks that their daily economic survival is entirely
dependent on the military. 53 Not everyone has come to realize
what the interviewees in this journal issue have: that the military system is in fact much more economically exploitative and
abusive than it is beneficial for lower-ranked soldiers. CDM soldiers have explained that this standpoint persists among lowerranked soldiers due to their limited education, due to recruitment patterns centered on the most financially disadvantaged
citizens, and because of training techniques and propaganda
that restrict soldiers from thinking freely, thereby blinding
them to their own oppression. 54 A CDM soldier sergeant linked
low education and brainwashing to in-service soldiers’ continued enactment of violence: “the lower echelons are taking whatever orders … if the order is to kill, they kill. They do not think
if they do it, what effect it will have on them or the country.
(They) have less thinking ability. It is not their fault. Their original mentality is not like that (but) they were brainwashed and
separated from the people.” 55 Zaya Aung, whose memoir is included in this issue, similarly stated in a People’s Soldiers talk
show that brainwashing makes soldiers into robots who lack empathy and act inhumanely. 56
Lack of empathy for the people is likely reinforced through
what CDM soldier Nyi Thuta has described as a deliberate isolation of soldiers from the people, with many soldiers and their
families living isolated lives in army barracks, and with the military restricting social connections and information flows from
the outside. 57 The memoirs in this issue provide evidence that
this isolation has been incomplete after the coup, but it can still
53
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Kyed & Ah Lynn, 2021, pp. 71-75.
Democratic Voice of Burma, 2021a.
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From a People’s Soldiers talk program dated 26 December 2021 but
uploaded to YouTube in January 2022 (People’s Soldier from Burma, 2022).
57
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have a pervasive effect, as Aung Ko Ko’s memoir testifies to. He
claims that he desired to escape the military because he had
many social connections from his previous civilian life before
recruitment. His family members by contrast had no desire to
leave and disapproved of his decision, because they had only
lived within the military. He believes that they are ‘brainwashed’.
The separation between military and people is also nurtured
through pervasive military propaganda that represents people
who disregard or oppose military power as potential enemies
that pose an existential threat to the nation and Buddhism. Reliance on this kind of construction of internal enemies has a long
history in the Myanmar military’s ideology 58 and has been used
after the coup to justify violence against civilians. This has been
complemented by the labelling of the anti-coup resistance
movement, and the NUG, as terrorists bent on destabilizing the
country. “They don’t think of people as actual people”, Nwe Oo
claims in this issue, explaining that soldiers are not told that
PDFs were formed by people who were first attacked by the military, but instead instructed that PDFs are “terrorists who bomb
schools and markets and want to prevent the prosperity of the
country”. Defectors have testified to how this kind of propaganda is spread by the military regularly through social media
and instant messaging apps. 59 A selfie video on a soldier’s cell
phone found by a villager in Sagaing Region showed in-service
soldiers bragging about how they have killed and brutalized civilians, displaying how such propaganda runs deep within combat troops. 60
As Charney argues in this issue, the imaginary of the military as a rightful powerholder and protector of the Buddhist nation has been shattered across Myanmar since the coup, and
among some of the military’s own ranks, as defectors testify to.
Callahan, 2003.
Radio Free Asia, 2021. Also see Conrad & Bayer, 2021.
60
The video was provided to Radio Free Asia. In it, the soldiers also complain
about their lack of agency, saying they do not know their futures and are “like
driftwood” (Khin Maung Soe & Nayrein Kyaw, 2022).
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Obstacles nonetheless remain to changing this imaginary permanently, especially when it comes to counteracting the military’s pervasive internal propaganda machinery. CDM soldiers
and activists in the People’s Soldiers group have worked tirelessly on this front, exploiting the gaps in the military’s efforts
to control information flows and access to social media for inservice soldiers. In what they call psychological warfare to ‘open
hearts and minds’, they try to infiltrate social media pages that
soldiers use on platforms like Facebook, VK and TikTok with
content that contradicts military propaganda and ‘fake news’.
The content of the posts varies from appealing to the moral consciousness of the soldiers, their dignity, and fatigue from
fighting, to emphasizing the injustices and internal oppression
by the military. Through these efforts they try to prevent soldiers from believing the military’s news and justifications of
their crimes. The next step is building rapport and trust with inservice soldiers by communicating with them personally
through messaging apps, lending an ear to their concerns and
worries. Over time, the goal is to get them to decide to escape,
or at least to refrain from participating in atrocities, and then to
facilitate this. Several soldiers have left the military this way,
but it takes time, sometimes up to three months of continuous
communication, because it often involves substantially changing the beliefs and powerful imaginaries many in-service soldiers hold of the military. 61

Aspirations and Futures
Many CDM soldiers since the coup have described defection as
coming out of the darkness into the light, opening their eyes to
the injustices and manipulations of the generals, just as Ye Yint
Thwe affirms in this issue. 62 As more soldiers have joined the
These insights on the psychological warfare effort are based on interviews
with one civilian activist and from a group interview with several
representatives of a CDM soldier group in May 2022.
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CDM, left military bases and become part of the revolution, a
growing political consciousness and aspirations for alternative
futures have also evolved. This is evident in this issue’s memoirs
and in the frequent CDM soldier group online talk shows, which
feature thoughtful conversations about the revolution, federal
democracy, and justice. CDM soldiers have become some of the
harshest critics of the military junta, based on their embedded
personal experiences. Many are tirelessly working to get other
soldiers to join them or supporting those who already found
their way to the ‘liberated areas’.
Their dream of a better future for their country is strongly
attached to the success of the Spring Revolution, shown in this
issue’s memoirs. Aung Zaya aspires to a new society with “equality and freedom”, which he believes can only happen by rooting
out the military dictatorship. This involves, Htet Naing Aung believes, not just a reform of the current military, but a complete
destruction of it and the building of something new: a professional military that is formed and loved by the people, as interviewees Htin Shar and Phyo Win Aung also insist. 63 While few
defectors believe that the military leadership will withdraw or
give up their fight against the people, they hope that defections
can help the revolution to crumble the military from below and
from within by depopulating it and creating internal chaos and
defiance. Htet Naing Aung believes that the success of the revolution is not only about fighting the military on the battlefield,
but first and foremost about “destroying their spirit”. It is about
demasking the imaginary of the military as protector of the religion and nation, appealing to the humanity within each soldier, and capitalizing on what appears to be a growing fatigue
and disbelief in what they are fighting for.

What could possibly replace the Myanmar military is a topic of ongoing
debate, which so far has focused on building a federal army that adheres to
international human rights standards. It is also still unclear how CDM
soldiers would fit into a new army and the extent to which they wish to do so
varies in the current discussions. The topic was debated in a People’s Goal
talk show on 14 August 2022 (People’s Goal, 2022).
63
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The humanism and moral consciousness of soldiers who
have left the military are evident in the voices that form this
special issue. Their personal future plans may be modest, and
few imagine carrying a gun again, but their determination to be
part of creating a new society in Myanmar gives hope during extremely troubling times. Such testimonies also provide invaluable firsthand evidence of military atrocities and crimes against
humanity. 64 These will be extremely useful in Myanmar’s future
process of reckoning and in seeking justice for all in Myanmar
who courageously struggle for the end of military rule.
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တပ် မေတာ်မှစွန်ခ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာမ�များ 1
64
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စစ်တပ်ရဲ အဓိ
ု င
် က
ံ ိုကာကွယ်ဖို_ြဖစ်
့ ကတာဝန်က �ိင
့ ေပမဲ့

ြမန်မာ�ိင
ု င
် မ
ံ ှာေတာ့ သူတိုကြပည်
သေ
ူ တွကို သတ်ေန�ပီး
့
အ�မဲတမ်း�ိင
ု င
် က
ံ ိုအုပ်ချုပ်ဖိုပဲ့ စဥ်းစားေန�ကပါတယ်။
ြပည်သူေတွမုနး် တာကို

က�န်မ

မခံချင်ပါဘူး။

အဲဒ
့ ါေ�ကာငမ
့် လိ
ို ့ _ု ့ ြပည်သေ
ူ တွဖက်မှာရပ်တည်ဖို ့ က�န်မ
ေရွ းချယ်ခဲတ
ူ တွကို သတ်တာက က�န်မ
့ ာပါ။ ြပည်သေ
မိသားစုဝင်ေတွကိုသတ်သလိုပါပဲ။ 2
_

_(စာမျက်�ာှ

1

၂၅_မှာ

ဗမာစကားေြပာ

ကိုးကားချက်များ�ှိသည်။) ဤေနရာတွငေ
် ဖာ်ြပထားေသာ

(�ှငဤ
့် မိတ်ဆက်အတွငး် ပါဝင်ေသာအြခားဗမာစကားေြပာများ)

၏မူရင်းအား စာေရးသူမှထန
ိ း် သိမ်းထားခဲြ့ ခင်း မ�ှိသည်ကို သတိြပုပါ။ ထိေ�ကာင
ု့
့်
ဤမိတ်ဆက်အတွငး် �ှိ

အဂင်္လိပ်ဘာသာြပန်စာသားများသည်

တိုက်�ု ိက်�တ
� ်ြဖငဘ
့် ာသာြပန်ြခင်း�ှင့်

အဂင်္လိပ်စာတန်းထိးု များမှတဆင့်

ဆီေလျာ်ေအာင်ခနမ
် ့ ှနး် ြပန်ဆခ
ုိ ျက်များြဖစ်ပါသည်။
ေဖာ်ြပထားေသာ

ဗမာစကားေြပာများသည်

ထိေ�ကာင
ု့
့်

ဤေနရာတွင်

ထိအ
ု ဂင်္လိပ်စာသားများအား

ဆီေလျာ်ေအာင်ြပန်လည်ြပန်ဆထ
ုိ ားြခင်းများသာ ြဖစ်ပါသည်။
2

၎င်းသည် အဓိက CDM_စစ်သည်အဖွဲ� �ှစ်ဖဲ�ထ
ွ မ
ဲ ှတစ်ဖဲ�ွ ြဖစ်သည့် ြပည်သရင်
ူ ့ ခင
ွ ်

(People’s_Embrace)

အဖွဲ� မှဦးေဆာင်ကျင်းပသည့်

CDM

ြပုလုပ်ထားေသာ
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- တပ်�ကပ်�ကီးေဟာင်း ယဥ်လလ
ဲ့ ထ
ဲ့ န
ွ း် ။
အထက်ပါ�� �ေထာငသ
့် ည် “ြပည်သဖက်
ူ ့ ” ကိုပူးေပါင်းရန်�င
ှ ့် ၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ်
ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁_ရက်ေနအာဏာသိ
မ်းမ�ကိုဆနက
် ့ ျင်ရန် တပ်မေတာ်မှ
့
စွနခ
် ့ ွာလာခဲ့သည့် ခနမ
် ့ ှနး် ေချ ၂,၆၀၀ မှ ၃,၀၀၀ �ကား�ှိ စစ်သည်များထဲမှ
တစ်ဦး၏

�� �ေထာငြ့် ဖစ်ပါသည်။ 3
66

အာဏာသိမ်း�ပီး

မ�ကာမီမှာပင်

စစ်တပ်မှ လက်နက်မဲ့ဆ��ြပြပည်သမ
ူ ျားအား စတင်သတ်ြဖတ်ခဲသ
့ ည့်
အချိနမ
် ှစ�ပီး တစ်ေနထက်
တစ်ေနပိ့ ုပိုများ လာေသာ စစ်သည်များ�ှင့်
့
၎င်းတိ၏မိ
ု ့ သားစုဝင်များသည်
ရဲဝန်ထမ်းများ�ှင့်

ဆရာ/ဆရာမများ၊

အြခားသူများနည်းတူ

စစ်သည်များပါဝင်ထားသည့်

အွနလ
် ိုငး် မှတဆင့်

ဆရာဝန်များ၊
၎င်းတိ၏
ု့
ေဆွးေ�ွးပွဲတစ်ခု

တွငေ
် ြပာ�ကားခဲြ့ ခင်းြဖစ်ပါသည် (ယဥ်လလ
ဲ့ ထ
ဲ့ န
ွ း် ၊_၂၀၂၁)။
_CDM_ြပုလုပ်ထားေသာ

3

စစ်သည်များ၏အရည်အတွကအ
် တိအကျမှာ

�ှငး် လင်းမ�မ�ှိေသာ်လည်း ၎င်းတိုအားေထာက်
ပံေ
် ့ ှနး် ချက်များ
့
့ နေသာအဖွဲ�များမှခနမ
အရ ၂၀၂၁ ေမလတွင် စစ်သည်ဦးေရ ၃၀၀ မှသည် ၂၀၂၁ ဇွနလ
် တွင် ၈၀၀
အထိတိုးလာခဲ�့ ပီး၊ ၂၀၂၁ ေအာက်တိုဘာလတွင် ၁,၅၀၀-၂,၀၀၀ �ကား�ှိလာခဲက
့ ာ ၂၀၂၂
ခု�စ
ှ ်ေမလတွင် အားလံုးေပါင်း ၂,၆၀၀-၃,၀၀၀ အထိ�ိလ
ှ ာခဲပ
ု ေရအတွက်
့ ါသည်။ ထိအ

သည် CDM ကိရ
ု ည်ရွယ်ချက်�ိှ�ိှပါဝင်ခ�ဲ့ ပီး လက်�ိှတွင် အမျိုးသားညီည�တ်ေရးအစိုးရ
(NUG) ေအာက်တွင် CDM စစ်သားများအြဖစ်စာရင်းသွငး် ထားေသာသူများကိုသာ
ေရတွက်ထားြခင်းြဖစ်�ပီး

NUG_�ှင့်

တပ်မေတာ်မှထက
ွ ်ခွာသွားသူများကို
အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပိုငး် တပ်မေတာ်မှ

ချိတ်ဆက်စာရင်းေပးြခင်းမ�ှိဘဲ
ထည့သ
် င
ွ း် ေရတွက်ထားြခင်းမ�ှိပါ။
စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာခဲေ
့ သာ

စစ်သည်ဦးေရအေ�ကာင်း “‘Around 1,500’ soldiers”၊ ၂၀၂၁; Conrad & Bayer,
2021; ြပည်သရင်
ူ ့ ခင
ွ ် People’s Embrace၊ ၂၀၂၁; “Roughly 800 soldiers”၊ ၂၀၂၁၊
တိုကိ
့ ု�� �ပါ။
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အသက်ကိုစွနစ
် ့ ားကာ

အာဏာဖီဆန်ေရးလ�ပ်�ှားမ�

ပါဝင်ပူးေပါင်းလာခဲ�့ က

ပါသည်။ 4

“ြပည်သစစ်
ူ ့ သားများ”
စစ်သည်များသည်

(CDM)_တွင်
အများအားြဖင့်

67

အြဖစ်��နး် ဆိခ
ု ံရေလ့�ိေ
ှ သာ

တပ်မေတာ်အာဏာကို�ဖိုချ�ပီး

လူေဘာင်
အဖွဲ�အစည်းသစ်တစ်ရပ်ကို
့

ဖန်တီးတည်ေဆာက်ရန်
ေတာ်လှနေ
် ရး၏

တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် ြဖစ်ပါသည်။

ထိစ
ု စ်သည်များသည်
‘တပ်ေြပး’ 5

တပ်မေတာ်မှထက
ွ ်ေြပးလာခဲေ
့ သာ
�ှစ်ေပါင်းများစွာ၊

ဘဝတစ်ခုလံုးနီးပါး
ဆနက
် ့ ျင်�ပီး

CDM

ြမန်မာ�ိင
ု င
် တ
ံ ွင်

ရည်ရွယ်ထားေသာပိုမို�ကီးမားကျယ်ြပနသ
် ့ ည့်

၎င်းတို ့

ထို

များမဟုတ်�ကဘဲ

အချို �သမ
ူ ျားဆိုလ�င်

အလုပ်လုပ်ကိုငေ
် ပးခဲေ
့ သာ

ြပည်သမ
ူ ျား�ှင့်

၎င်းတိ၏
ု့
အဖွဲ�အစည်းကို

တမင်တကာပူးေပါင်းလာခဲေ
့ သာ

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာ ‘ဘက်ေြပာင်းလာသူ’ 6 များြဖစ်�ကပါသည်။
ဗမာဘာသာြပန်အပါအဝင်
ပံု�ပ
ိ ှ ် ထတ
ု ်ေဝေသာ

ဘာသာစကား�ှစ်မျိုးြဖင့်

ဤအထူးထုတ်စာေစာင်တွင်

မယဥ်လလ
ဲ့ ထ
ဲ့ န
ွ း်

အပါအဝင် အြခားေသာ တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူများ�ှင့်
စစ်သည်များ၏ဇနီးများသည်
4

၎င်းတိုအေနြဖင
့်
့

တပ်မေတာ်မှ

အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပိုငး် တွင် ရဲအရာ�ှိများလည်း စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းခဲ�့ ကပါသည်

(Kyed & Nyan Corridor, 2021)။
_စစ်တပ်မှစွနခ
် ့ ွာထွက်ေြပးသူများအား

5

ရည်��နး် ေလ့�ိသ
ှ ည့်

‘တပ်မှထက
ွ ်ေြပး

သူများ’ ဟုအဓိပ�ါယ်ရေသာ စကားလံုး။
_‘ဘက်ေြပာင်းေသာလူတစ်ဦး’

6

ဟုအဓိပ�ါယ်ရသည့်

အဂင်္လိပ်စာလံုး၏သမား�ိုးကျမဟုတ်ေသာ

defector

ဘာသာြပန်ဆမ
ုိ �။

ေနာက်ပိုငး် တပ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူများအား

ဟူေသာ

အာဏာသိမ်းမ�

ဗမာလူထအ
ု ေနြဖင့်

CDM

စစ်သား သိမဟု
ု ့ တ် ြပည်သစစ်
ူ ့ သား ဟူေသာ အေခါ်အေဝါ်ကိပ
ု ိမ
ု ိုအသံးု ြပု�ကပါသည်။
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အဘယ်ေ�ကာငထ
့် က
ွ ်ခွာလာခဲသ
ှ ့်
့ ည်�င
မည်သမည်
ုိ ့ ပံုထက
ွ ်ခွာလာခဲရ
့ သည်တိုကိ
့ ု

ေြပာြပထား�ကပါသည်။

၎င်းတိသည်
ု့
၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ် ေမလကတည်းက စတင်လ�ပ်�ှားခဲက
့ ာ
စစ်တပ်မှဘက်ေြပာင်းလာသူစစ်သည်အသစ်များအား
ြပင်းထန်ေသာအွနလ
် ိုငး် လ�ပ်�ှားမ�များမှ တဆငသ
့် ာမက ပစ�ညး် များ�ှင့်
ပိုေဆာင်
ဆက်သယ
ွ ်ေရးဆိင
ု ရ
် ာ
့

အေထာက်အပံမ
့ ျားကိုပါ

ကူညေ
ီ ထာက်ပံ့ေပးေနသည့် ြပည်သရင်
ူ ့ ခွငအ
် ဖွဲ� (People’s Embrace)
အပါအဝင် အဓိက CDM စစ်သည်အဖွဲ� �ှစ်ဖဲ�ထ
ွ မ
ဲ ှ တစ်ဖဲ�ွ ြဖစ်ေသာ
(People’s_Soldiers)

�ှငပ
့် ူးေပါင်းခဲ�့ ကပါ

၎င်းစစ်သည်များထဲမှအချို �အား

ထိအ
ု ဖွဲ�များမှ

ြပည်သစစ်
ူ ့ သားများအဖွဲ�
သည်။ 7
70

လံုြခံုေသာပုနး် ခိုရာေနရာများ သိမဟု
ု ့ တ် တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုင်
(EAO)_များ

အဖွဲ�အစည်း

၏ထိနး် ချုပ်မ�ေအာက်တွင�
် ိေ
ှ သာ

‘လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမများ’
သည်။

၎င်းတိ၏ဇာတ်
ု့
လမ်းများသည်

ကာကွယ်ရမည့အ
် စား
7

ထွက်ေြပး�ိင
ု ေ
် စရန်ကူညပ
ီ ံ့ပိုးေပးခဲပ
့ ါ
မိမိြပည်သမ
ူ ျားကို

“ကိုယြ့် ပည်သက
ူ ိုယ်ြပန်သတ်”

ေနသည့်

ြပည်သစစ်
ူ ့ သားအဖွဲ� (People’s Soldiers) အား ၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ် ေမလ ၁၆ ရက်ေနတွ
့ င်

Facebook

group

အေနြဖင့်

စတင်တည်ေထာင်ခ�ဲ့ ပီး

စစ်သားေဟာင်းများြဖငသ
့် ာမကဘဲ
စီမံခနခ
် ့ ွဲေနေ�ကာင်း

သေကင်္တြပရန်

(People’s

အြဖစ်

Goal)

ြပည်သရင်
ူ ့ ခွင်

(People’s

ရက်ေနတွ
် ည်ေထာင်ခ�ဲ့ ပီး
့ ငတ

၂၀၂၂

၎င်းအဖွဲ�အစည်းအား

အရပ်သားတက်�ကလ�ပ်�ှားသူများပါ
အဖွဲအ
� စည်း၏အမည်အားြပည်သပန်
ူ ့ းတိုင်
ခု�စ
ှ ်

Embrace)

ဇန်နဝါရီလတွငေ
် ြပာင်းလဲခပ
ဲ့ ါသည်။
အား

NUG

၂၀၂၁

ခု�စ
ှ ်

ေမလ

၁၇

�ှငခ
့် ျိတ်ဆက်ခပ
ဲ့ ါသည်။

၎င်းအဖွဲ�များ၏အချက်အလက်များကို ပိုမိုသ�
ိ ိှလိုပါက Kyed & Ah Lynn, 2021
ကို�� �ပါ။
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စစ်တပ်အဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ်အေပါ်
ကိုယ်ကျငတ
့် ရားဆိင
ု ရ
် ာရွ ံ�ှာမ�၊

နက်��ိငး် သည့်
အ�ှက်ရမ��င
ှ ့်

ေဖာ်ထတ
ု ်ြပသေပးခဲပ
့ ါသည်။

ေဒါသြဖစ်မ�များကို

အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပိုငး် တွင်

တပ်မေတာ်၏လံုြခံုေရးတပ်ဖဲ�ဝ
ွ င်များမှ
ကျူးလွနေ
် နေသာ

ြပည်သမ
ူ ျားအေပါ်

အ�ကမ်းဖက်�ဖိုခွဲမ�များ၊

သတ်ြဖတ်မ�များအား

အစပျိုးကာ

ေ�ှာင်လ�ဲလိုေသာေ�ကာင့်

�ှပ
ိ ်စက်မ�များ�ှင့်

�ကံရာပါများြဖစ်ြခင်းမှ
၎င်းစစ်သည်များအေနြဖင့်

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာလာခဲ�့ ကြခင်းြဖစ်ပါသည်။
ဖိ�ပ
ိှ ်အ�ိင
ု က
် ျငမ
့် �များ၊

တပ်တွငး်

ဆင်းရဲချို �တဲမ
့ �များ�ှင့်

(brainwash)

ဦးေ�ှာက်ကျင်းမ�များ

ြဖင့်

ြပည့�
် က
ှ ်ေနေသာ

စစ်တပ်ဖဲ�စ
ွ ည်းပံုစနစ်တစ်ခုေ�ကာင့်

ထိစ
ု စ်သည်များအေနြဖင့်

စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမ�များ�ှင့် မတရားြပုမူခံရြခင်းများခံစားခဲရ
့ ပါသည်။
ဤစနစ်သည် ြမန်မာ�ိင
ု င
် တ
ံ ွင် �ှညလ
် ျားေသာသမိုငး် တစ်ရပ်အေနြဖင့်
�ှိေနခဲေ
့ သာ်လည်း

ဘက်ေြပာင်းလာခဲေ
့ သာ

စစ်သည်များ၏အြမင်တွငမ
် ူ

၎င်းစနစ်သည်

အာဏာသိမ်းမ�

ေနာက်ပိုငး် တွငမ
် ှ

ပိုမိုဆးုိ ဝါးလာခဲပ
့ ါသည်။

အကျငပ
့် ျက်ြခစားမ�၊

မိမိအကျိုးစီးပွားကိုသာစိတ်ဝင်စားမ�

လူအများ�ကား

မတရားမ�၊
�ှင့်

ေရပန်းစားေသာတရားဝင်မ�ကင်းမဲြ့ ခင်းတိြဖင
ု ့ ့်

တပ်မေတာ်ေခါင်းေဆာင်ပိုငး် အေပါ်

ေဒါသထွက်မ�အားေဖာ်ြပ�က�ပီး

၎င်းသည်တပ်မေတာ်သားများ�ှင့်
ခွာ�ပဲမ�တစ်ခုကိုြဖစ်ေပါ်ေစသလို
တပ်မှထက
ွ ်ေြပး�ံုသက်သက်မဟုတ်ဘဲ

ြပည်သမ
ူ ျားအ�ကား
စစ်သည်များအေနြဖင့်
ြပည်သမ
ူ ျားဖက်သုိ ့

Helene Maria Kyed | 38

ဘက်ေြပာင်းလာမ�များအတွက်လည်း အေထာက်အကူတစ်ရပ်ြဖစ်ခဲပ
့ ါ
သည်။
ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ

ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းများထဲတွင်

ေဖာ်ြပထားသကဲသ
့ ုိ ့

အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပိုငး်

တပ်မှစွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းမ�အများစုသည်

မတူညေ
ီ သာ

_

စစ်တပ်ဌာနများမှ တစ်ဦးချင်းစီထက
ွ ်ခွာေသာ ပံုစံမျိုးြဖငစ
့် တင်ခဲြ့ ခင်း
ြဖစ်ပါသည်။

သိေသာ်
ု့

တပ်မေတာ်မှ

စွန ် ခွ့ ာလာသည့အ
် ချို �ေသာသူများသည်

ြပည်သလ
ူ ူထေ
ု �ှ �ေမာက်သုိ ့

_

ထွက်ေပါ်လာ�က�ပီး

၎င်းတိ၏ရပ်
ု့
တည်ချက်အား

ြပည်သလ
ူ ူထ၏
ု ခုခံေတာ်လှနမ
် �ြဖင့်
အခါ

�ှင့်

ကိုယ်စားြပုေဖာ်ြပလာ�ကေသာ

ဤတပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�သည်

ေတာ်လှနေ
် ရးဗျူဟာတစ်ရပ်အသွင်
ဒီမိုကေရစီအေရးလ�ပ်�ှားသူများ�ှင့်

CDM

�ှငး် လင်းေသာ

ေြပာင်းလဲသာွ းခဲ့ပါသည်။
ေနာက်ပိုငး် တွင်

အမျိုးသား

ညီည�တ်ေရးအစိုးရ_(NUG) 8_�ှင့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအ�ံုး (KNU)

8

၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ် ဧ�ပီလ ၁၆ ရက်ေနတွ
ု င
် ၏
ံ
့ င် NUG သည် ၎င်းကိုယ်၎င်း ြမန်မာ�ိင
NUG_အား_၂၀၂၀

တရားဝင်အစိုးရအြဖစ်ေ�ကညာခဲပ
့ ါသည်။
အေထွေထွေရွ းေကာက်ပဲတ
ွ ွင်
အစိုးရဖွဲ�ရန်တားြမစ်ြခင်းခံခဲရ
့ �ပီး

လ�တ်ေတာ်အတွက်အ�ိင
ု ရ
် ခဲေ
့ သာ်လည်း
ကံေကာင်းစွာပင်

တပ်မေတာ်၏

ချက်ချင်းဖမ်းဆီးထိနး် သိမ်းမ�မှေ�ှာင်လ�ဲ�င
ို ် သိမဟု
ု ့ တ် လွတ်ေြမာက်ခသ
ဲ့ ည့် NLD
ပါတီဝင်များပါဝင်ဖဲ�စ
ွ ည်းထားသည့်

ြပည်ေထာင်စလ
ု �တ်ေတာ်

ကိုယ်စားြပုေကာ်မတီဝင်များမှ ဖွဲ�စည်းခဲြ့ ခင်းြဖစ်ပါသည်။ NUG ၏ဝန်�ကီးများမှာ
NLD အဖွဲ�ဝင်များ၊ တိုငး် ရင်းသားလူနည်းစုများကိုကိုယ်စားြပုသည့် အြခားသူများ�ှင့်
အရပ်သားတက်�ကလ�ပ်�ှားသူများြဖင့် ဖွဲ�စည်းထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ NUG အား
တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�အစည်းများ၊ သပိတ်ေကာ်မတီများ၊ အလုပ်သမား
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တိ၏ေထာက်
ု့
ပံက
ီ �ေ�ကာင့် တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�သည်
့ ူညမ
လက်�ိအ
ှ ချိနတ
် ွင်

ေ�ွဦးေတာ်လှနေ
် ရး

(စစ်အစိုးရ၏အုပ်ချုပ်မ�ကိုဆနက
် ့ ျင်သည့_် လူထ၏
ု လ�ပ်�ှားမ�များ
အသံးု ြပုေလ့�ိေ
ှ သာအမည်) ၏

အဓိကမ�ိုင်သးုံ ခုထမ
ဲ ှ

တစ်ခုအြဖစ်သတ်မှတ်ြခင်းခံလာရပါသည်။

ြပည်သလ
ူ ူထ၏
ု

အတွက်

_

ဆ��ြပမ�များ�ှင့်

လက်နက်ကိုငေ
် တာ်လှနမ
် �များနည်းတူ

တပ်မေတာ်မှစွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းမ�မ�ိုင်သည်
_

စစ်သည်များ�ှင့်
ဝင်များကို

ရဲဝန်ထမ်းများကဲသ
့ ုိ ့

ပိုမိုများြပားေသာ

အြခားေသာလံုြခံုေရးတပ်ဖဲ�ွ

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာေစရန်

သိမဟု
ု ့ တ်

အာဏာဖီဆန်ြခင်းလ�ပ်�ှားမ�တွငပ
် ါဝင်လာေစရန်

ြပုလုပ်ြခင်းြဖင့်

တပ်မေတာ်အားအတွငး် ပိုငး် မှေန�ပီး
လာေစရန်ေဆာင်ရွက်ဖို ့

ေအာက်ေြခမှစတင်�ပိုလဲ
အဓိကအေလးေပးထားပါသည်။ 9
72

တပ်မေတာ်၏�ပိုကွဲမ�သည်
လ�ပ်�ှားမ�အား

အာဏာသိမ်းမ�ကိုဆနက
် ့ ျင်ေသာ
ြမန်မာ�ိင
ု င
် က
ံ ို

စစ်မှနေ
် သာ

ဖယ်ဒရယ်ဒမ
ီ ိုကေရစီလမ်းေ�ကာင်းေပါ်သိေရာက်
ု့
�ိလ
ှ ာ�ိင
ု ေ
် စရန်
လမ်း��နေ
် ပး�ိင
ု ပ
် ါသည်။ 10
73

သမဂ�များ�ှင့်

အရပ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများမှ

အဖွဲ�ဝင်များပါဝင်သည့်

အမျိုးသားညီည�တ်ေရးအတိင
ု ပ
် င်ခံေကာင်စီမှအ�ကံေပးရန်ြဖစ်ပါသည်
(Thawnghmung, 2021; “Who’s Who”, 2021)။
_တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းေရး

9

အရပ်သားတက်�ကလ�ပ်�ှားသူတစ်ဦး၊

ပုဂ�ိုလ်ေရးအရကိုယ်တိုငက
် ိုယ်ကျ ဆက်သယ
ွ ဆ
် က်ဆမ
ံ �၊ ေမလ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၂၂။ Tun
Myint & Scott, 2021 တွငလ
် ည်း�� � �ိင
ု ပ
် ါသည်။
10

ြပည်သစစ်
ူ ့ သား (People’s Soldiers) ၏ဝက်ဘဆ
် ဒ
ုိ စ
် ာမျက်�ာှ တွငေ
် ဖာ်ြပချက်အရ

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းြခင်းသည်ေတာ်လှနေ
် ရးအာေသွးေြမကျမ�အနည်း
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အာဏာ�ှငအ
် ုပ်ချုပ်ေရးများကိုဆနက
် ့ ျင်လ�ပ်�ှားခဲ�့ ကသည့်
ေတာ်လှနေရးများ�ှ
်
င့် လူသမ
ိ ျားေသာ ဒီမိုကေရစီအေရးအံု�ကမ�များ၏
သမိုငး် ေ�ကာင်းတစ်ေလ�ာက်
စွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းမ�များ

ေအာင်ြမင်မ�အတွက်

သိမဟု
ု ့ တ်

_

တပ်မေတာ်မှ

တပ်တွငး် ပုနက
် န်မ�များသည်

အဓိကအေရးပါေသာ_အချက်တစ်ချက်ြဖစ်ေ�ကာင်းေဖာ်ြပထားသည့်
တပ်မေတာ်�င
ှ _့် အရပ်သားဆက်ဆေ
ံ ရးအေပါ် ��င
ိ း် ယှဥ်_သုေတသနြပု
ထားမ�များမှ_ဤြဖစ်�င
ို ေ
် ချအလားအလာအေပါ်ေထာက်ခံေပးထားပါ
သည်။

Marcos_Degaut

ဆိလ
ု �င်

အာဏာ�ှငအ
် စိုးရတစ်ရပ်အား

ဒီမိုကေရစီအေရးလိုလားေသာ အစိုးရတစ်ရပ်အြဖစ်ေြပာင်းလဲရာတွင်
စစ်အစိုးရ၏

လက်နက်ကိုငတ
် ပ်များမှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�များသည်

မ�ှိမြဖစ်လိုအပ်သည်ဟုပင်ဆထ
ုိ ားပါသည်။ 11
74

စစ်အစိုးရ�ပိုလဲရန်အတွက်
တပ်တွငး် ပိုငး် အာဏာဖီဆန်မ�
�ှိထားေသာ

သီအုရ
ိ ီများ�ှင့်

အသံးု ြပု�ပီး

စွန ် ခွ့ ာထွက်ေြပးမ��င
ှ ့်
_

မည်မ�လိုအပ်သည်ကို

လက်�ိှ

��င
ိ း် ယှဥ်ေလ့လာထားမ�များကိုသာ

ခနမ
် ့ ှနး် တွက်ချက်ရန်

မြဖစ်�င
ို ေ
် ပ။

ေဒသတွငး် အေြခအေန�ှင့်

သမိုငး် အရအချို �ေသာ

အချက်အလက်များသည်

ဤေနရာတွငမ
် ျားစွာအေရးပါသည်။

ဆံးု ြဖငအ
့် �ိင
ု ယ
် ရ
ူ ာတွင်
စစ်သည်ေတွအေနနဲ ့
ပူးေပါင်းမှသာလ�င်

အဓိကေသာခ
့ ျက်ြဖစ်ပါသည်_တရားမ�တမ�အတွက်ရပ်တည်�ပီး
ဤအေရးေတာ်ပံုသည်

ေသွးေြမကျမ�

“ြမန်မာ�ိင
ု င
် ရ
ံ ဲ ့
ြပည်သမ
ူ ျား�ှင့်
အနည်းဆံးု �ှင့်

ေအာင်�င
ို ေ
် ချအများဆံးု �ှိမည်ြဖစ်ပါသည်” (ြပည်သစစ်
ူ ့ သားအဖွဲ� People’s Soldiers၊
၂၀၂၁)။
11

Degaut, 2019. Anisin, 2020 �ှင့် Nepstad, 2021 တွငလ
် ည်း�� � �ိင
ု ပ
် ါသည်။
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ြမန်မာ�ိင
ု ၏
် အေရးကိစ�တွငမ
် ူ အာဏာသိမ်းမ�ကို ေနာက်ြပန်လှညေ
့် စ
မည့အ
် ေပါ်
သည်

တပ်မေတာ်မှစွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းမ�များ၏သက်ေရာက်မ�
_

၂၀၂၁

ခု�စ
ှ ်ေမလမှစတင်�ပီး

ြပည်သလ
ူ ူထ၏
ု ဆ��ြပ

သပိတ်ေမှာက်မ�များမှတဆငတ
့် ိုးတက်ေြပာင်းလဲလာသည့်
အေဝးေရာက်အစိုးရတစ်ရပ်

(NUG)

အားဝန်းရံထား�ိင
ု မ
် ��င
ှ ့်

NUG_�ှင_့် တစ်တန်းထဲ�ိေ
ှ သာ

�ိင
ု င
် တ
ံ စ်ဝှမ်း
အာဏာသိမ်းမ�ကိုဆနက
် ့ ျင်ေနသည့်

တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုင်

အဖွဲ�အစည်းများ၊ ြပည်သကာကွ
ူ့
ယ်ေရးတပ်ဖဲ�မ
ွ ျား (PDFs) အပါအဝင်
ေဒသခံကာကွယ်ေရးတပ်ဖဲ�မ
ွ ျား

(LDFs)

၏

လက်နက်ကိုငေ
် တာ်လှန ်

ပိုမို�ကီးမားလာေသာ

တိုက်ခိုက်မ�များြဖစ်သည့်

ြပည်သလ
ူ ူထ၏
ု ခုခံတိုက်ခိုက်မ�များတွင�
် ိေ
ှ သာ ပိုမိုကျယ်ြပနသ
် ့ ည့တ
် ိုး
တက်မ�များ�ှင့်

၎င်းတို၏အြပန်
အလှနဆ
် က်ဆေ
ံ ရးများေပါ်တွင်
့

မူတည်�င
ို ပ
် ါသည်။ 12
75

ေတာ်လှနေ
် ရး၏

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�အား
အဓိကမ�ိုင်တစ်ရပ်အြဖစ်ေဆွးေ�ွးမ�တိုငး် တွင်

ြမန်မာတပ်မေတာ်၏သမိုငး် ေ�ကာင်းဆိင
ု ရ
် ာ
ထည့သ
် င
ွ း် စဥ်းစားရန်လုိအပ်ပါသည်။

အေမွအ�ှစ်ကိုလည်း

Michael_Charney

ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငေ
် ဆွးေ�ွးထားသည့အ
် တိုငး်
12

မှ

ြမန်မာတပ်မေတာ်

PDF များအား NUG မှ ၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ် ေမလ ၉ ရက်ေနတွ
် သိအမှတ်ြပုခဲ�့ ပီး
့ ငအ

အများအြပားမှာ

အေဝးေရာက်အစိုးရ�ှင့်

မိတ်ဖဲ�ွ ခဲက
့ ာ

NUG

၏

အမိန�
့်င
ှ ့်

အုပ်ချုပ်မ�ကိုလက်ခံခ�ဲ့ က�ပီး အချို � မှာ တစ်သးီ ပုဂ�လရပ်တည်ေသာအဖွဲ�များအြဖစ်
ဆက်လက်တည်�ိှခ�ဲ့ ကပါသည်_-_ထိက
ု ျန်�ိေ
ှ သာအဖွဲ�များအား

LDFs

များဟု

ရည်��နး် ပါသည်။ PDF �ှင့် LDF အဖွဲ�အေရအတွက်မှာ ခနမ
် ့ ှနး် ေချ ၄၀၀ �ှိ�ပီး
အဖွဲ�ဝင်စုစုေပါင်းမှာ ၁၀၀,၀၀၀ ဝန်းကျင်�ိှပါသည်။ Ye Myo Hein, 2022 တွငလ
် ည်း
�� � �ိင
ု ပ
် ါသည်။
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သည် သာမန်စစ်တပ်တစ်တပ်သာမဟုတ်ဘဲ တိုငး် ြပည်၏အာဏာကို
�ှစ်ေပါင်း

၅၀

�ကာ

(၁၉၆၂-၂၀၁၁)

ချုပ်ကိုငထ
် ားခဲသ
့ ည့်

အဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ်ြဖစ်သလို ၂၀၁၁-၂၀၂၁ ကာလအတွငး် တွငလ
် ည်း
ကျယ်ြပန�် ပီ
့ း

အေသးစိတ်ကျေသာ

အေတွးအေခါ်ဝါဒြဖနမ
့် �

ယ��ယားတစ်ရပ်အား ေတာက်ေလ�ာက်အသံးု ချခဲ�့ ပီး အေရးပါေသာ
အစိုးရဝန်�ကီးဌာနများအား

သီးသနထ
့် န
ိ း် ချုပ်ထားမ�အပါအဝင်

သိသာထင်�ှားေသာ

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရး�ှင့်

�သဇာအာဏာကိုအသံးု ချခဲေ
့ သာ
ထိအြပင်
ု့

စီးပွားေရး

အဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။

စစ်သည်များ�ှင့်

အရာ�ှိများ

(၎င်းတိ၏မိ
ု ့ သားစုများအပါအဝင်) ကို လူမ�ေရးအရ၊ စီးပွာေရးအရ�ှင့်
စိတ်ပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာအရ

စစ်တပ်အတွငး် တွငတ
် ုပ်ေ�ှာင်ထားေသာ

လွနစ
် ွာေပါင်းစည်းညီည�တ်မ��ိှသည့်

အဖွဲအ
� စည်းတစ်ရပ်လည်း

ြဖစ်ပါသည်။
ဤစာကိုေရးေနသည့်

၂၀၂၂

�သဂုတ်လတွင်

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�ပမာဏသည်
ခနမ
် ့ ှနး် အင်အားြဖစ်သည့်

စစ်သည်

ြမန်မာတပ်မေတာ်၏

၃၀၀,၀၀၀-၃၅၀,၀၀၀

�ှင့်

အြပုသေဘာေဆာင်စွာ��င
ိ း် ယှဥ်�င
ို ြ် ခင်းမ�ှိသလို 13
တပ်မေတာ်စစ်အစိုးရ၏

_တိုက်ပဲွဝင်�င
ို ေ
် သာ

13

နီးပါး�ှိေ�ကာင်း

အုပ်ချုပ်ေရးပိုငး် ြဖစ်ေသာ

စစ်သည်ဦးေရသည်ခနမ
် ့ ှနး် ေချအားြဖင့်

ယူဆထား�ကပါသည်

ပုဂ�ိုလ်ေရးအရကိုယ်တိုငက
် ိုယ်ကျ

(ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုင်

ဆက်သယ
ွ ်ဆက်ဆမ
ံ �၊

၁၀၀,၀၀၀

တက်�ကလ�ပ်�ှားသူ၊
ေမလ

၂၃၊

၂၀၂၂)။

တပ်မေတာ်တစ်ရပ်လံုး၏ ခနမ
် ့ ှနး် အင်အားအတွက် Selth, 2021a �ှင့် Ye Myo Hein,
2021 ကို�� �ပါ။
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(SAC) 14

�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီ
��တ်ထက
ွ ်မည့်

သိမဟု
ု ့ တ်

အေနြဖငလ
့် ည်း

လမ်းေ�ကာင်းေြပာင်းမည့်

မည်သည့သ
် ေကင်္တကိုမှ

ြပသထားြခင်းမ�ှိပါ။

ရရာနည်းလမ်းကိုအသံးု ြပု�ပီး

ြပည်သလ
ူ ူထအ
ု ေပါ်

စစ်ပဲဆ
ွ င်�ရ�ဲ န်

၎င်းတိအားလံ
ု့
ုးတစ်စုတစ်စည်းတည်း

ရည်ရွယ်ထားပံုရပါသည်။

မည်သပင်
ုိ ့ ဆုေ
ိ စကာမူ

ထိပ်ပိင
ု း် ေခါင်းေဆာင်များ

အ�ကား

တပ်မေတာ်၏

ဂိုဏး် ဃဏကွဲမ�မ�ှိြခင်းအား

အတွငး် ပိုငး် ကွဲ�ပဲလာမ��င
ှ ့်

_၂၀၂၁_ခု�စ
ှ ်

14

ေအာက်ေြခအဆင�
့် ိှ
အာဏာဖီဆန်လာမ�တိုမှ့

ေဖေဖာ်ဝါရီလအာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပိုငး်

တပ်မေတာ်သည်

၎င်း၏အုပ်ချုပ်မ�အား SAC အမည်ြဖငေ
့် ခါ်ေဝါ်အသံးု ြပုခဲပ
့ ါသည်။ SAC ထဲတွင်
စစ်ဖက်သာမက အရပ်ဖက်အဖွဲ�ဝင်များပါ ပါဝင်ပါသည်။ ြမန်မာ�ိင
ု င
် �
ံ ိလ
ှ ူအများစု�င
ှ ့်
ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ ေ�ကာင်းအစီရင်ခံတင်ြပေနသူအများစုသည်
ရည်��နး် ရာတွင်

�ကည်းတပ်၊

စစ်အစိုးရအား

ေရတပ်�င
ှ ့်

ေလတပ်အပါအဝင်

လက်နက်ကိုငတ
် ပ်သးုံ ခုလံုးအတွက်

ေဒသအေခါ်အေဝါ် ြဖစ်သည့်

ဟူေသာအမည်အစား

SAC_ဟူေသာအမည်ကုိအသံးု ြပု�ကပါသည်။

အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပိုငး် တွင်

လူေတာ်ေတာ်များများသည်

ေတာ်ဝင်လက်နက်ကိုငတ
် ပ်ဟုအဓိပ�ါယ်ရသည့်
အသံးု ြပု�ကြခင်းမ�ှိေတာပ
့ ါ၊
အေခါ်အေဝါ်တွင်

တပ်မေတာ်

တပ်မေတာ်

အဘယ်ေ�ကာငဆ
့် ေ
ုိ သာ်

ဟူေသာအမည်ကို
‘ေတာ်’

ကျက်သေရ၊

ဟူေသာ

အဆငအ
့် တန်း�ှင့်

ဂုဏသ
် က
ိ �ာအနက်အဓိပ�ါယ်များပါဝင်ေနေသာေ�ကာငြ့် ဖစ်ပါသည်။
လူအများစုအေနြဖင့်

အေြခခံအေခါ်အေဝါ်များြဖစ်သည့်

စစ်တပ်ကို

စစ်တပ်ဟုသာေခါ် �ကသလို စစ်သည်များကိလ
ု ည်း စစ်သား ဟုသာေခါ် �ကပါသည်
(အမည်မေဖာ်လိုေသာ ေတာ်လှနေ
် ရးသမားများ၊ ပုဂ�ိုလ်ေရးအရကိုယ်တင
ို က
် ိုယ်ကျ
ဆက်သယ
ွ ်ဆက်ဆမ
ံ �၊ ဇူလိုငလ
်
၅ ရက် ၂၀၂၂)။ Desmond, 2022 တွငလ
် ည်း
�� � �ိင
ု ပ
် ါသည်။
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တန်ြပန်ချိနည
် �ထ
ိ ားေပးေနေ�ကာင်း
စွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းလာမ�များမှ

��နး် ဆိေ
ု နပါသည်။

_

တပ်မေတာ်မှ

တပ်တွငး် ေပါင်းစည်းညီည�တ်မ��င
ှ ့်

စွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းမ�သည်
_

တရားဝင်ြဖစ်မ�တအေပါ်
ို ့

တပ်မေတာ်ကို

သိသာေသာ

သေကင်္တဆိင
ု ရ
် ာ

ထိးု �ှက်ချက်တစ်ခုြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။ 15
အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပိုငး် တပ်သားများအား

တပ်မေတာ်မှ

စွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းြခင်းမှကာကွယ်ရန်
_

စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများအားအလွနအ
် �ကူးတင်းကျပ်ထားမ�သည်
လည်း

တပ်မေတာ်ေခါင်းေဆာင်ပိုငး် သည်

စွန_် ့ ခွာဘက်ေြပာင်းမ�အား

တပ်မေတာ်မှ

စစ်ေြမြပင်တွင၎
် င်းတို၏�သဇာအာဏာကိ
ု
့

ဆုပ်ကိုငထ
် ား�ိင
ု ေ
် ရး�ှင့် ၎င်းတို၏စည်
းလံုးညီည�တ်ေသာပံုရိပ်အတွက်
့
�ကီးမားေသာ�ခိမ်းေြခာက်မ�တစ်ရပ်အြဖစ်
��နြ် ပေနပါသည်။

�� � ြမင်ေ�ကာင်း

ထိ�ု ခိမ်းေြခာက်မ��င
ှ စ
့် ပ်လျဥ်း၍

ြပတ်သားပွငလ
့် င်းမ�အ�ှိဆးုံ စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူတစ်ဦးြဖစ်သည့်
ကိုညသ
ီ တ
ု သည်

“စစ်ဗိုလ်ချုပ်ေတွရဲ ့ အဆိးု ဝါးဆံးု အိပ်မက်ဆးုိ က

က��်ပ
ု ်တေမ�ာ်
ို ့
မှနး် ထားတဲ့
အဲဒ
့ ါကေတာ့

အေကာင်းဆံးု အိပ်မက်ြဖစ်ပါတယ်_-

ြပည်သေ
ူ တွန ဲ ့

စစ်သားေတွစည်းလံုးသွားဖိပါ”
ု့

ဟုဆခ
ုိ ပ
ဲ့ ါသည်။ 16 CDM လ�ပ်�ှားမ��င
ှ ့် အချို �ေသာ CDM စစ်သည်များ၏
လက်နက်ကိုငေ
် တာ်လှနေ
် ရးအေပါ် အကူအညီေပးမ�များြဖစ်သည့် PDF
များြဖင့်
သိမဟု
ု ့ တ်

15
16

တိက
ု ်�ု ိက်ပူးေပါင်းြခင်း၊
တပ်မေတာ်အေ�ကာင်း

Kyed & Ah Lynn, 2021.
Nyi Thuta, 2021b.

၎င်းတိုကိ
့ ု

သင်တန်းေပးြခင်း

၎င်တိုသိ
ှ ားသည်များ�ှင့်
့ �ိထ
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၎င်းတိ၏အချိ
ု့
တ်အဆက်များမှတဆင့်
သတင်းအချက်အလက်ေပးြခင်းတိသည်
ု့
ြပည်သမ
ူ ျား�ှင့် စစ်သားများ
အ�ကားစည်းလံုးညီည�တ်မ�ကို

ေဆာင်ရွက်ေပး�ိင
ု ခ
် ပ
ဲ့ ါသည်။ 17

ပိုမိုအားေကာင်းလာေစရန်
ထိက
ု ဲသ
့ ေသာ
ုိ ့

အကူအညီေပးမ�များ

သည် ေဝဟင်မှပစ်ကူများ၊ သံချပ်ကာ�ှင့် လက်နက်�ကီးပစ်ကူတိုတွ
့ င်
ပိုမိုသာလွနေ
် သာ်လည်း_

“မ�ိင
ု ဝ
် န်ထမ်းေနရြခင်း�ှင_့် စိတ်ဓာတ်ကျ

ဆင်းေနမ�များ” ေ�ကာငပ
့် ိုမိုထခ
ိ ိုက်ခံစားလာေနရေသာ တပ်မေတာ်�င
ှ ့်
ရင်ဆင
ုိ တ
် ိုက်ခိုက်ရသည့်

ညီမ�မ�မ�ှိေသာစစ်ေြမြပင်တွင်

လက်နက်ကိုငခ
် ုခံတိုက်ခိုက်မ�အား ပိုမိုအားေကာင်းလာေစပါသည်။ 18
CDM_စစ်သားများ၏

အေရး�ကီးစွာပင်

၎င်းတိုကိ
် ည်း�ံုးစုစည်းခဲမ
ှ ့် အာဏာသိမ်းမ�ကိုမလိုလားေသာ
့ ုယ်တိုငစ
့ ��င
တပ်မေတာ်ကိုဆနက
် ့ ျင်သည့်

ဒီမိုကေရစီေရးလိုလားသူများ�ှင့်

တန်းတူြဖစ်ေစရန်ေဆာင်ရွက်�င
ို ခ
် ဲမ
့ �သည်

စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ခေ
ဲ့ သာ

ြမန်မာ�ိင
ု င
် ၏
ံ �ှညလ
် ျားလှသည့သ
် မိုငး် တစ်ေလ�ာက်တွင်
မ�ကံုစဖူးြဖစ်ရပ်တစ်ခုြဖစ်ခပ
ဲ့ ါသည်။ 19

တပ်မေတာ်မှ

82

စစ်သည်များထွက်ေြပးမ�သည်

�ှစ်ေပါင်းများစွာြဖစ်ပွားေနခဲေ
့ သာ

_အမည်မေဖာ်လိုေသာ CDM စစ်သည်တစ်ဦး၊ ပုဂ�ိုလ်ေရးအရကိုယ်တိုငက
် ိုယ်ကျ

17

ဆက်သယ
ွ ်ဆက်ဆမ
ံ �၊

ေအာက်တိုဘာလ

၁

ရက်

၂၀၂၁။

တပ်မေတာ်မှ

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�များ�ှင့် အရပ်သားလက်နက်ကိုငခ
် ုခံ ေတာ်လှနသ
် မ
ူ ျားအ�ကား
�� ပ်ေထွးေသာဆက်ဆေ
ံ ရးအေ�ကာင်းကို Kyed & Ah Lynn, 2021, စာမျက်�ာှ ၅၃-၆၀
တွင် �� �ပါ။
18
19

Ye Myo Hein & Myers, 2022. ပိုမိုသ�
ိ ိလ
ှ ိုပါက Choudhury, 2021 ကို�� �ပါ။
“Atrocious Myanmar”, 2021.
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ကိစ�ရပ်တစ်ခုြဖစ်ခေ
ဲ့ သာ်ြငားလည်း 20

၎င်းထွက်ေြပးမ�များသည်

83

က��်ပ
ု ်တိုယေန
ေတွ
့ ုိ ့
့
့ �ရသကဲသ

စနစ်တကျဖွဲ�စည်းထားေသာ

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းသူအဖွဲ�များ
ဖွဲ�စည်းလာ�ိင
ု သ
် ည့အ
် ေြခအေနအထိ

ြဖစ်ခဖ
ဲ့ ူးြခင်းမ�ှိပါ။

စည်းလံုးမ�ဆင
ုိ ရ
် ာစိနေ
် ခါ်မ�များလည်း�ှိသလို၊
ြမန်မာလ
ူ့
အဖွဲ�အစည်းအတွငး် �ှိေသာတိုငး် ရင်းသားလူမျိုးစုများ၊
့ ေဘာင်
ကိုးကွယ်သည့ဘ
် ာသာများ၊

ပထဝီဝင်ဆင
ုိ ရ
် ာ�ှင့်

လူတန်းစားအလ�ာအေြခြပုများအ�ကားြပန�် ကဲ
့ ေနသည့�် ကားကပင်
သမိုငး် ေ�ကာင်းတစ်ေလ�ာက်

�ကီးမားကျယ်ြပန�် ပီ
့ း

မယံု�ကည်�င
ို ေ
် လာက်ေအာင်ပင်

�ကံ�ကံခံ�င
ို သ
် ည့်

ေတာ်လှနေ
် ရးလ�ပ်�ှားမ�၏ရလဒ်အြဖစ်
ခဲြ့ ခင်းြဖစ်ပါသည်။ 21

ဤအဖွဲမ
� ျားေပါ်ေပါက်လာ

အမျိုးအမျိုးေသာ

84

အစိုးရဌာနဆိင
ု ရ
် ာများ

အ�ကားတွင် လူသမ
ိ ျားေရပန်းစားေသာ အာဏာဖီဆန်ေရးလ�ပ်�ှားမ�
သည်

စစ်သည်များအတွက်

ြပည်သမ
ူ ျား�ှငပ
့် ူးေပါင်းရန်သာမက

ကိုယ်ကျငတ
့် ရားဆိင
ု ရ
် ာ
_Sai_Latt,_2016.

20

စိတ်သက်သာရာရေစရန်�င
ှ ့်

၁၉၆၀_ခု�စ
ှ ်များ၌

�ှမ
ိ �
် င
ှ း် ေရးစစ်ဆင်ေရးများတွင်

နယ်စပ်ေဒသေသာင်းကျန်းမ�

ကိရိယာတန်ဆာပလာမလံုေလာက်မ��င
ှ ့်

မ�ကာခဏလစာေ�ကးကျန်မ�များေ�ကာင့် တစ်�စ
ှ ်လ�င် စစ်သည် ၂,၀၀၀-၅,၀၀၀
�ကားတပ်ေြပးမ��ိခ
ှ ေ
ဲ့ �ကာင်း Nakanishi မှတင်ြပထားပါသည်_-_တပ်ေြပးမ�များသည်
၁၉၈၈_ခု�စ
ှ ်�င
ှ ့်

၂၀၀၇_ခု�စ
ှ ်�င
ို င
် ေရးအ�ကပ်
ံ
အတည်းကာလများတွင်

ေတာက်ေလ�ာက်�ိှေနခဲေ
့ သာ်လည်း
သိသသ
ိ ာသာကျဆင်းေစသည့�် ကီးမားေသာ
ဂိုဏး် ဃဏကွဲြခင်းများမ�ှိခဲဖ
့ ူးပါ (၂၀၁၃)။

21

တပ်မေတာ်၏အင်အားကို
တပ်တွငး် ပုနက
် န်မ�များ

Kyed, 2021; Thawnghmung & Khun Noah, 2021; Yamahata, 2022.

သိမဟု
ု ့ တ်
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အေထာက်အပံရ
ို သ
် ည့လ
် မ်းေ�ကာင်းတစ်ခုအြဖစ်
့ �ှိ�င
သိသာထင်�ှားေသာ ထွက်ေပါက်တစ်ခုကိုလည်း ဖန်တီးေပးခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၄ ခု�စ
ှ ်မှစ�ပီး ြမန်မာ�ိင
ု င
် တ
ံ ွင် အင်တာနက်သးုံ စွဲ�င
ို မ
် ��င
ှ ့် 4G
တယ်လီကွနြ် မူနီေကး�ှငး် ကွနယ
် က်များ
CDM

၎င်းကွနယ
် က်များသည်
စုဖဲ�တ
ွ ည်ေထာင်ြခင်း၊
၎င်းတိ၏
ု့

85

စစ်သည်အဖွဲ�များအား

စတင်လ�ပ်�ှားြခင်း�ှင့်

စစ်သည်များအား

တာဝန်များမှလွတ်ေြမာက်ေစရန်ကူညေ
ီ ပးြခင်းတို ့

ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
သည်။ 22

ကျယ်ြပနစ
် ့ ွာတိုးပွားလာ�ပီး

CDM

အေထာက်အကူေပးရာ၌အလွနအ
် ေရးပါလာပါ
စစ်သည်အဖွဲ�များသည်

YouTube,

Zoom,

ကုတ်ဝှက်ထားေသာ စာတိုေပးပိြခင်
ု ့ းအက်ပ်များ�ှင့် အမှီအခိုကင်းေသာ
မီဒယ
ီ ာများအပါအဝင်

ဆိ�
ု ှယ်မီဒယ
ီ ာပလက်ေဖာင်းများစွာကို

အသံးု ြပုကာ ြပည်သလ
ူ ူထအ
ု ား တပ်မေတာ်မှစွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းလာ
_

သူများကို

�ကိုဆိရ
ု န်�င
ှ ့်

လက်�ိတ
ှ ာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ

စစ်သည်များအေနြဖငလ
့် ည်း ၎င်းတို၏��
့် ျားေြပာင်းလဲလာေစ
့ �ေထာငမ
ရန်လ�ံေဆာ်ဖို ့

သတင်းအချက်အလက်ဆင
ုိ ရ
် ာ

�ကီးမားကျယ်ြပနေ
် ့ သာလ�ပ်�ှားမ�များကို
ပစ�ညး် �ှင့်

ေဆာင်ရွက်ခဲ�့ ကပါသည်။

ပိေဆာင်
ု့
ဆက်သယ
ွ ်ေရးေထာက်ပံ့မ�များနည်းတူ

ထိလ
ု �ပ်�ှားမ�များသည် တပ်မေတာ်တစ်ရပ်လံုး၏ တည်တခ
ံ့ ိုင�် မဲမ�ကိုပါ
စိနေ
် ခါ်လာ�ိင
ု သ
် ည့အ
် ဆငထ
့် ိ

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�အေရအတွက်ကို

တိုးြမ�ငရ
့် ာတွင် အလွနအ
် ေရး�ကီးေ�ကာင်းသက်ေသြပ�ိင
ု ပ
် ါသည်။

_တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းေရး_အရပ်သားတက်�ကလ�ပ်�ှားသူ၊

22

ပုဂ�ိုလ်ေရးအရကိုယ်တိုငက
် ိုယ်ကျ ဆက်သယ
ွ ဆ
် က်ဆမ
ံ �၊ ေမလ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၂၂။
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ဤအထူးထုတ်စာေစာင်သည် CDM_စစ်သည်အဖွဲ�အစည်းများ၏
နည်းဗျူဟာများ�ှင့်

အေရအတွက်

စံ�န
� း် များအေပါ်

အဓိကအေလးေပးထားြခင်းအစား
အရည်အေသွးဆိင
ု ရ
် ာေမးခွနး် များြဖစ်သည့်
တပ်မေတာ်အား

စစ်သည်များအေနြဖင့်
အဘယ်ေ�ကာငစ
့် ွနခ
် ့ ွာ�ပီး၊

ထိက
ု သ
ဲ့ စွ
ုိ ့ နခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းရာတွင်

မည်ကသ
ဲ့ ေသာ
ုိ ့

အခက်အခဲများ�ကံုေတွ�ရသည်�င
ှ ့်

ဤဘက်ေြပာင်းစွနခ
် ့ ွာမ�သည်

ပိုမိုကျယ်ြပနေ
် ့ သာ

ေတာ်လှနေ
် ရးလ�ပ်�ှားမ��င
ှ ့်

မည်သမည်
ုိ ့ ပံုအြပန်အလှနအ
် ကျိုးသက်ေရာက်မ��ိသ
ှ ည်တကိ
ို ့ ု
အေလးေပးထားပါသည်။

ထိက
ု သ
ဲ့ အေလးေပးေဆာင်
ုိ ့
ရွက်ရာတွင်

ဤအထူးထုတ်စာေစာင်သည်

၂၀၂၁

ခု�စ
ှ ်

ေဖေဖာ်ဝါရီလ�ှင့်

�ိဝ
ု င်ဘာလ�ကားတွင် တပ်မေတာ်မှ ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်လာခဲေ
့ သာ
စစ်မ�ထမ်းတစ်ဆယ့်ငါးဦး

�ှင့်

စစ်မ�ထမ်းဇနီးသည်သးုံ ဦးတိအား
ု့

ေတွ�ဆေ
ုံ မးြမန်းထားြခင်းများကို အမည်အေဖာ်လိုသစ
ူ ာေရးသူတစ်ဦးမှ
ဇာတ်ေ�ကာင်းပံုစံအေနြဖင့်

ေရးသားထားသည့်

ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းတစ်ဆယ့်�ှစ်ခုမှ
တစ်သးီ ပုဂ�လေြပာဆိခ
ု ျက်များ�ှင့် ြပန်လည်ထင်ဟပ်မ�များအေပါ်တွင်
အမှီြပု�ပီးေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ 23
86

ဤေတွ�ဆေ
ုံ မးြမန်းြခင်းများသည် စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလိုသမ
ူ ျားကို
စတင်လ�ပ်�ှားေစြခင်း၊
_ဤကိုယ်ေတွ� ြဖစ်ရပ်များတွင်

23

တပ်မေတာ်အတွငး် �ှိ
အသံးု ြပုထားေသာ

အတွငး် လူများမှ
အမည်များမှာ

ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်သမ
ူ ျားမှ၎င်းတိကိ
ု ့ ု_ကိုယ်စားြပုရန်_ေရွ းချယ်ခသ
ဲ့ ည့အ
် မည်
များြဖစ်ကာ ထိအ
ု မည်များသည် ၎င်းတိ၏အမည်
ု့
အစစ်များြဖစ်ချင်မြှ ဖစ်ပါမည်။
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သတင်းအချက်အလက်များရယူြခင်း၊
CDM_စစ်သည်မိသားစုများအတွက်

�ုပ်ဝတ�ုပစ�ညး် ပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာ

အေထာက်အကူများပံ့ပိုးေပးြခင်း

သိမဟု
ု ့ တ်

တပ်မေတာ်အားြပန်လည်တိုက်ခိုက်ြခင်း

စသည်တိုတွ
့ င်

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနသည့် ြပည်သစစ်
ူ ့ သားအဖွဲ�၏ CDM ြပုလုပ်ရန်
အဘယ်ေ�ကာငေ
့် ရွ းချယ်ခဲေ
့ �ကာင်း

ပွငပ
့် ွငလ
့် င်းလင်းေြပာဆိရ
ု န်ဆးုံ

ြဖတ်ခေ
ဲ့ သာ

၂၀၂၁

မိတ်ဖက်များ�ှင့်

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ခု�စ
ှ ်ေ�ှာင်းပိုငး် တွင်

ထိန
ု ည်းအားြဖင့်

၎င်းတိသည်
ု့

က��်ပ
ု ်တို�ှ့ ငရ
့် င်း�ှးီ မ�မ�ှိေသာဇာတ်ေ�ကာင်းများြဖစ်သည့်
တပ်မေတာ်မှတိတ်တဆိတ်ထက
ွ ်ခွာသွားသူများ၏
ဇာတ်ေ�ကာင်းများ�ှင့်

ကွဲြပားမ��ိှပါသည်။

CDM_စစ်သည်များ၏ေယဘုယျပံုစံကိုြပန်လည်သးုံ သပ်�ကည့ပ
် ါက
၎င်းတိသည်
ု့

ငယ်ရွယ်ေလ့�ိ�ှ ပီး

ရာထူးလည်းငယ်ေလ့�ိသ
ှ ည်ကိုေတွ�ရကာ

ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွင်

ထည့သ
် င
ွ း် ေဖာ်ြပထားေသာ စစ်သည်များသည် အများအားြဖင့် အသက်
၂၅-၃၅ �ကားြဖစ်�က�ပီး အဆငမ
့် ှာလည်း ဗိုလ်မ�းေအာက်အဆငမ
့် ျားသာ
ြဖစ်�ကေလ့�ိှပါသည်။ 24

၎င်းတိုထဲ
့ မှအများစုသည်

87

ဗမာလူမျိုးစုမှြဖစ်�က�ပီး

_Kyed

24

&

Ah

Lynn,

၎င်းသည်

2021_ကို

CDM

အနည်းဆံးု တပ်ရင်းမ�းသံးု ဦးသည်
၎င်းရာထူးအဆငြ့် မင့်

ဤစာတမ်းေရး�ပီးေနာက်ပိုငး် တွင်
တွင်

ပါဝင်လာခဲ�့ ကပါသည်။

ဘက်ေြပာင်းလာသူများကို

စစ်သည်များအား�သစေတးလျအစိုးရမှ
ပါသည် (Min, 2022) ။

�� �ပါ။

ြမန်မာတပ်မေတာ်၏

ခိလ
ု �ံခွငေ
့် ပးြခင်း�ှင့်

CDM
ချိတ်ဆက်ေပးထား
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ေယဘုယျဖွဲ�စည်းပံုကို
သူများတွင်

ထင်ဟပ်ြပေနကာ

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာ

တပ်မေတာ်မိသားစုေနာက်ခံ�ိသ
ှ မ
ူ ျားေရာ

မ�ှိသမ
ူ ျားပါ

ပါဝင်ပါသည်။ ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းအများစုမှာ ေရတပ်၊ ေလတပ်�င
ှ ့်
ေြခြမန်တပ်ရင်း/တပ်မများမှ

တပ်သားများ�ှင့်

ေတွ�ဆေ
ုံ မးြမန်းမ�များေပါ်တွငအ
် ေြခခံေသာ်လည်း
အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပိုငး်

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာ

သူများထဲတွင်

ဌာနေပါင်းစံု

(သတင်းအချက်အလက်/အများြပည်သဆ
ူ က်ဆေရး၊
ံ
စစ်လက်နက်ပစ�ညး် တပ်ဆင်ေရး၊

တိုက်ခိုက်ေရးတပ်ဖဲ�မ
ွ ျား၊

ကာကွယ်ေရးပစ�ညး် ထုတ်စက်�ု ံမှစစ်မ�ထမ်းများ၊
ေဆးတပ်၊

စံုစမ်းစစ်ေဆးေရး၊
အစ�ှိသည်)

စစ်ဖက်သင်တန်းေကျာင်းများ

မှစစ်မ�ထမ်းများပါဝင်ပါသည်။

ထိက
ု သ
ဲ ့ ုိ ့

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာမ�ထတ
ဲ ွငလ
် ူမျိုးစံုပါဝင်ေနမ�သည်
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူများမှာ

ငယ်ရွယ်ေလ့�ိှ

ေသာ်လည်း ၎င်းလ�ပ်�ှားမ�သည် စစ်ဘက်ဆင
ုိ ရ
် ာဌာနများစွာအပါအဝင်
လူမျိုးစု�င
ှ ့်

မိသားစုဆင
ုိ ရ
် ာချိတ်ဆက်မ�အားလံုးတွငြ် ဖစ်ေပါ်ေနသည့်

ကျယ်ြပနေ
် ့ သာလ�ပ်�ှားမ�တစ်ရပ်ြဖစ်ေသာေ�ကာင့်
စွန ် ခွ့ ာထွက်ေြပးမ�ကို

တွနး် အားေပးရာတွင်

_

ကိုယ်ပိုငပ
် ုဂ�ိုလ်ေရးခံယူချက်�င
ှ ့်

အေတွ�အ�ကံုများသည်

အေရးပါေသာအခန်းက�မှပါဝင်ေနေ�ကာင်း
စစ်သည်များကိုယ်တိုင�
် င
ှ ့်

တပ်မေတာ်မှ

ေဖာ်ြပေနပါသည်။

၎င်းတိ၏မိ
ု ့ သားစုဝင်များ၏

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ��င
ှ သ
့် က်ဆင
ုိ ေ
် သာ

ကိုယ်ပိုငေ
် ရွ းချယ်မ�များ၊

စွနလ
် ့ �တ်မ�များ�ှင့်

ဆုလာဘ်များအေ�ကာင်း
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အေသးစိတ်အတွငး် အချက်အလက်များကို

ေဖာ်ြပထားြခင်းြဖင့်

ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်း
ထိအ
ု ချက်အား_ဤစာေစာင်ထတ
များတွင် ထင်ဟပ်ြပထားသည်ကိုေတွ�ရပါသည်။
၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ် ေမလ�ှင့် ၂၀၂၂ ခု�စ
ှ ် ဇွနလ
် �ကားတွင် Ah Lynn �ှင့်
က��်ပ
ု ်ေဆာင်ရွက်ခေ
ဲ့ သာ

ဒစ်ဂျစ်တယ်

လူမျိုး�ှငယ
့် ဥ်ေကျးမ�သ�ုပ်ခွဲြခင်းတစ်ရပ်မှ
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�အေပါ်
အတားအဆီးများအေပါ်

လ�မ်းမိုးထားသည့်
တွနး် အားေပးမ�များ�ှင့်

ပိုမိုကျယ်ြပနေ
် ့ သာခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ�မူေဘာင်

အတွငး် �ှိ ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းများမှ
ေဖာ်ြပထားသည့် ပုဂ�ိုလ်ေရးဆိင
ု ရ
် ာအြမင်များအား ဤမိတ်ဆက်၏
ကျန်�ိေ
ှ နေသာအပိုငး် တွင် ထည့သ
် င
ွ း် ထားပါသည်။

ေရွ းချယ်မ�များ�ှင ့် အေ�ကာင်းြပချက်များ
တပ်မေတာ်မှ

အရပ်သားများအေပါ်ကျူးလွနသ
် ည့်

အ�ကမ်းဖက်မ�များအေပါ်

ကိုယ်ကျငတ
့် ရားဆိင
ု ရ
် ာ

ရွ ံ�ှာမ��င
ှ ့်

တပ်မေတာ်အေပါ် ေဒါသထွက်မ�အပါအဝင် ထိအ
ု �ကမ်းဖက်မ�များတွင်
ပါဝင်ပတ်သက်လိုြခင်းမ�ှိမ�
မ�ှိမ�တိုသည်
့

သိမဟု
ု ့ တ်

�ကံရာပါြဖစ်လိုြခင်း

အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပိုငး် အေစာပိုငး် လများတွင်

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းရြခင်းအတွက် အခိုငမ
် ာ�ှငး် လင်းဆံးု
ြဖစ်ေသာ

အေ�ကာင်းြပချက်ြဖစ်ပါသည်။

ပထမဆံးု သိသာထင်�ှားေသာ
အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပိုငး်

ထိေ�ကာင
ု့
့်

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�လ�ိငး် သည်

အရပ်သားေသဆံးု မ�ဦးေရအြမငဆ
့် းုံ ြဖစ်ခဲ့

သည့် မတ်လ ၂၇ ရက် ၂၀၂၁ တပ်မေတာ်ေနအ�ပီ
း ရက်များ�ှင့်
့
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သီတင်းပတ်များအတွငး် ြဖစ်ေပါ် ခဲသ
့ ည်မှာ
အံ�့ သဖွယ်ေတာမ
့ ဟုတ်ေပ။

လက်နက်မဲ့ဆ��ြပသူများအေပါ်

အ�ကမ်းဖက်�ဖိုခွငး် မ�များအတွငး် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန်
အမိနေ
် ့ ပးြခင်းခံခဲရ
ှ ်ဦးြဖစ်သည့် မာစတာဘလက်�င
ှ ့်
့ သည့် စစ်သည်�စ
ကိုေအာင်ေဇယျ၏ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းများတွင် ကွက်ကွက်ကွငး် ကွငး်
ေဖာ်ြပထားသည့အ
် တိုငး် ထိသ
ု တ်ြဖတ်မ�များသည် စစ်သည်များအား
ရွ ံ�ှာစက်ဆပ
ု ်မ�များခံစားေစခဲရ
့ ပါသည်။
စစ်တန်းလျားများထဲ�ိှ

သိေသာ်
ု့

သိမဟု
ု ့ တ်

တပ်ထတ
ဲ ွင်

�ံုးပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာအလုပ်များေဆာင်ရွက်ေနေသာ
စစ်မ�ထမ်းများသည်လည်း
ဆိ�
ု ှယ်မီဒယ
ီ ာများ

ထိသ
ု တ်ြဖတ်မ�သတင်းများအား
သိမဟု
ု ့ တ်

မိတ်ေဆွများ�ှင့်

မိသားစုများထံမှရ�ှိခေ
ဲ့ သာေ�ကာင့်
ထိက
ု သ
ဲ့ ရွ
ုိ ့ ံ�ှာစက်ဆပ
ု ်မ�များကိုခံစားခဲရ
့ ပါသည်။

မယဥ်လလ
ဲ့ ထ
ဲ့ န
ွ း် �ှင့်

အြခားေသာ စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူများ၏ တပ်မေတာ်မှထက
ွ ်ခွာရန်
ကိုယ်ကျငတ
့် ရားဆိင
ု ရ
် ာအေ�ကာင်းြပချက်မှာ
“ကိုယ်ြ့ ပည်သက
ူ ိုြပန်သတ်”
တပ်မေတာ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှ
ြပည်သမ
ူ ျားကိုကာကွယ်ရန်)_ကို

လိုစိတ်မ�ှိြခင်း�ှင့်
သစ�ာေဖာက်မ�

(ဥပမာ_-

ခံစားခဲရ
့ ေသာေ�ကာငြ့် ဖစ်ပါသည်။

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�များသည်
တပ်တွငး် တွငြ် ဖစ်ပွားေနသည့န
် က်��ိငး် ေသာအကျငစ
့် ာရိတ�ပျက်ြပားမ�
�ှင့်

အ�ှက်ရမ�တိုကိ
့ ု

ထင်ဟပ်ြပသေနပါသည်။

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�သည်
မိမိကိုယ်ကို

စစ်သားတစ်ဦးအြဖစ်

တန်ဖိုးထားေလးစားမ�ကိုဆးုံ �� ံးရေသာ
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ပုဂ�ိုလ်ေရးတုနြ် ပန်
့ မ�တစ်ရပ်အြဖစ်လည်း
အဓိပ�ါယ်သက်ေရာက်ပါသည်။ ထိသ
ု ြဖစ်
ုိ ့ ရြခင်း၏ အဓိကဗဟိုချက်မှာ
ေနရာတကာြပန�
် ့ လျက်
ံှ ့
�ိှေသာ

အရပ်သားခုခံမ�များအေပါ်

တပ်မေတာ်၏တန်ြပန်မ�များမှာ

ပိုမိုရက်စက်လာသည်�င
ှ အ
့် မ�

တြဖည်းြဖည်းပိုမိုနက်��ိငး် လာေသာ ကွာဟချက်ြဖစ်သည့် ‘တပ်မေတာ်’
�ှင့် ‘ြပည်သ’ူ အ�ကားခွာ�ပဲလာမ�ေ�ကာငြ့် ဖစ်ပါသည်။ ဤအချက်သည်
တပ်မေတာ်သားေဟာင်းများအား တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာ�ံုသာမဟုတ်ဘဲ
ဘက်ေြပာင်း�ပီး

‘ြပည်သလ
ူ ူထ’ု

ဖက်သုိ ့

ေြပာင်ေြပာင်တင်းတင်းပူးေပါင်းလာေစရန်

လ�ံ�ေဆာ်မ�ကို

ပံုေဖာ်ေပးခဲ့သည်ဟု

ဤေနရာတွင်

က��်ပ
ု ်ထင်ပါသည်။

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းြခင်းသည်
သိမဟု
ု ့ တ်

‘�ိင
ု င
် သ
ံ ားေကာင်း’တစ်ဦး

‘ြပည်သစစ်
ူ ့ သားေကာင်း’

ြပည်သမ
ူ ျား၏ေလးစားမ�ခံရလာ�ိင
ု ေ
် စရန်

တစ်ဦးြဖစ်လာ�ပီး
နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်ပါ

သည်။
ြပည်သလ
ူ ူထ၏
ု မုနး် ြခင်းခံရ�ိင
ု မ
် �၊
�ှမ
ိ ်ချခံရကာ

လူမ�ေရးြပစ်ဒဏ်ခံရ�ိင
ု မ
် �၊

ခွဲြခားဆက်ဆခ
ံ ံရ�ိင
ု မ
် �တို ့

သည်

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းဖိေရွ
ု ့ းချယ်ရြခင်း၏
တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် ြဖစ်ခေ
ဲ့ �ကာင်း

ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ

ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းအချို �တွင်

အေလးေပးေြပာဆိထ
ု ားပါသည်။

CDM_စစ်သည်တစ်ဦး၏ဇနီးြဖစ်သူ
သူမမိသားစုလံုြခံုေရးကိုစိုးရိမ်ေသာေ�ကာင့်
အေစာပိုငး် တွင်

CDM_မလုပ်ေစချင်ခပ
ဲ့ ါ။

ယူနေ
ီ ဖာင်းဝတ်စစ်သားများအား

မချယ်ရီသည်
သူမ၏အမျိုးသားအား
သူမအမျိုးသားသည်

တံေတွးေထွးြခင်း�ှင့်

၎င်းတိအား
ု့
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အပယ်ခံများအြဖစ်�� � ြမင်ေန�ကြခင်းတိကိ
ု့ ု
၎င်းအေနြဖင့်

သူမအားြပန်ေြပာြပကာ

စက်ဆပ
ု ်မ�ကိုမည်မ�ခံစားခဲ့ရေ�ကာင်း

သူမ၏ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းထဲတွင်

ြပန်ေြပာင်းေြပာြပထားပါသည်။
CDM_လုပ်ြခင်းသည်

သူမအမျိုးသားအေနြဖင့်
၎င်းတိ၏ကေလးများအား
ု့

ခွဲ� ြခားဆက်ဆခ
ံ ံရြခင်း�ှင့်

“လူအဖွ
့ ဲ�အစည်းအတွငး် ကေန

ခွဲထတ
ု ်ထားရြခင်း”

မှကာကွယ်ရန်

နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်ေ�ကာင်း ေနာက်ပိုငး် တွငန
် ားလည်သေဘာေပါက်
လာခဲပ
့ ါသည်။ 25
88

အ�ကမ်းဖက်မ��င
ှ စ
့် ပ်လျဥ်းေသာကိုယ်ကျငတ
့် ရားဆိင
ု ရ
် ာ
စိုးရိမ်ေ�ကာငက
့် ျမ�များအြပင်

ပိုမိုြပတ်သား�ှငး် လင်းေသာ

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးလ�ံ�ေဆာ်မ�များသည်လည်း
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာရန်

အချို �ေသာစစ်သည်များ၏

ေရွ းချယ်မ�အေပါ်

၎င်းအချက်အား

လ�မ်းမိုးမ��ိခ
ှ ပ
ဲ့ ါသည်။

တရားမဝင်အာဏာသိမ်းမ��င
ှ ့်

ေရွ းေကာက်ခံအစိုးရအားြဖုတ်ချြခင်းတိအေပါ်
ု့
�ှစ်သက်သေဘာတူြခင်းမ�ှိမ�
25

အပါအဝင်

အာဏာသိမ်းမ�အတွက်

ြပည်သမ
ူ ျားမှ စစ်သားများအေပါ် နာကျည်းမုနး် တီးမ�များသည် အ�ကမ်းမဖက်ေသာ

လူမ�ေရးြပစ်ဒဏ်အမျိုးမျိုးေပးြခင်းတိုမှ့ တဆင့်
လူေပါင်းများစွာသည်

စစ်သားများ�ှင့်

သိသာစွာေတွ� ြမင်ရပါသည်။
၎င်းတိုမိ့ သားစုဝင်များပိုငဆ
် င
ုိ ေ
် သာ

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအားသပိတ်ေမှာက်�က�ပီး

စစ်သားများကို

ပစ�ညး် များ

ေရာင်းချရန် ြငင်းဆန်�ကပါသည်။ စစ်သားများသည် ဆိ�
ု ယ
ှ ်မဒ
ီ ယ
ီ ာေပါ်တွငလ
် ည်း
ေလှာင်ေြပာင်ြခင်းများခံရကာ

ငေ�ကာက်များ၊

ပိုမိုဆးုိ ဝါးသည့အ
် ေခါ်အေဝါ်များြဖင့်
လမ်းေပါ်တွငေ
် တွ�ေသာအခါ

သမုတခ
် ံရ�ပီး

စစ်ေခွးများစသည်တိုအြပင်
့
၎င်းတိအေနြဖင
ု့
့်

လူထ�
ု င
ှ ့်

လူထဆ
ု မ
ီ ှမေပါ် �ံုတမယ်ဖံုးကွယထ
် ားသည့်

ရွ ံ�ှာမ�မျိုး�ှင့် ရင်ဆင
ုိ ရ
် ေလ့�ိှပါသည် (Dakkha, 2021)။
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အေ�ကာင်းြပချက်အြဖစ်အသံးု ြပုခဲသ
့ ည့်
တပ်မေတာ်ေခါင်းေဆာင်ပိုငး် ၏

ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ဲလိမ်မ�

စွပ်စွဲချက်များအေပါ်

အယံုအ�ကည်မ�ှိမ�တိုမှ့ တဆင့်

ေဖာ်ြပေြပာဆိထ
ု ားပါသည်။

မာစတာဘလက်၊

လှမင်းေကျာ်�င
ှ ့်

ေအာင်မျိုးသနတ
် ့ မှ
ို ့

၎င်းတို၏ကိ
ုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းများတွင်
့

�ှငး် ြပခဲသ
် တိုငး် တပ်မေတာ်သည် စစ်သည်များ၏မဲေပးခွငအ
့် ား
့ ည့အ
ပယ်ဖျက်ြခင်း

သိမဟု
ု ့ တ်

တပ်မေတာ်အကျိုးေဆာင်ပါတီြဖစ်သည့်

ြပည်ေထာင်စု�ကံခိုငေရး�ှ
်
င ့်

ဖွံ� �ဖိုးေရးပါတီ

ကိုမဲေပးေစြခင်းြဖင့်

တပ်မေတာ်မှ၎င်းကိုယ်ပိုငမ
် ဲလိမ်မ�
CDM_စစ်သည်များမှ

မျိုးကိုစတင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေ�ကာင်း
သက်ေသခံချက်များေပးခဲ�့ ကပါသည်။

CDM_စစ်သည်များအ�ကား

အထူးသြဖင့် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်�င
ှ ့် NLD
အတိအလင်းေဖာ်ြပသူများအတွက်

(USDP) 26

အားေထာက်ခံမ�ကို

တပ်မေတာ်မှစွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်း
_

ရာတွင် �ိင
ု င
် ေရးလ�
ံ
ံ�ေဆာ်မ�များ�ှိေသာ်လည်း ၎င်းလ�ံ�ေဆာ်မ�များသည်
ပါတီ�င
ို င
် ေ
ံ ရး�ှငသ
့် က်ဆုင
ိ ြ် ခင်းမ�ှိဘဲ တပ်မေတာ်ေခါင်းေဆာင်ပိုငး် ကို
ေယဘုယျအားြဖငေ
့် ဝဖန်သည်အထိ
26

ကျယ်ြပနသ
် ့ ည်ကိုေတွ� ြမင်

USDP ပါတီသည် ၎င်းတိအဆင်
ု့
ေြပေြပအ�ိင
ု ရ
် ခဲသ
့် က်ခေ
ဲ့ သာ
့ ည့် ေဝဖန်မ�များြမငတ

၂၀၁၀

ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ တိုငမ
် ီတွင်

စစ်ဗိုလ်ချုပ်ေဟာင်းများမှ

တည်ေထာင်ခြဲ့ ခင်းြဖစ်ပါသည်။ USDP ပါတီသည် NLD ပါဝင်ေရွ းေကာက်ခံခသ
ဲ့ ည့်
၂၀၁၂ �ကားြဖတ်ေရွ းေကာက်ပဲက
ွ ာလမှစတင်�ပီး �ကီးမားေသာဆံးု �� ံးမ�များခံခဲရ
့ ပါ
သည်။ ၂၀၁၅ �ှင့် ၂၀၂၀ တိုငး် ြပည်အဆငေ
့် ရွ းေကာက်ပဲ�
ွ စ
ှ ်ခုစလံုးတွင် သိသာစွာပင်
NLD မှအ�ိင
ု ရ
် ခဲပ
ု ရွ းေကာက်ပဲ�
ွ စ
ှ ်ခုစလံုးအား အမှီအခိုကင်းေသာ
့ ါသည် - ထိေ
ေလ့လာေစာင�့် ကည့သ
် မ
ူ ျားမှ_အများအားြဖငလ
့် ွတ်လပ်�ပီးမ�တေသာ ေရွ းေကာက်ပဲွ
များအြဖစ် သတ်မတ
ှ ်ခပ
ဲ့ ါသည်။
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ရပါသည်။

ေခါင်းေဆာင်ပိုငး် ၏

အကျငပ
့် ျက်ြခစားမ�များ၊

အာဏာ�ူ းမ��င
ှ ့်

ြပည်သလ
ူ ူထက
ု ိုချနင်း�ပီး

၎င်းတိ၏အကျိ
ု့
ုးစီးပွားအတွက်သာ

ြပုမူေဆာင်ရွက်ေနမ�များအေပါ်
ေဒါသထွက်မ�တ_-_ထိ
ို ့
ေ�ကာင
ု့
့်

နာကျည်းမုနး် တီးမ��င
ှ ့်

တပ်မေတာ်၏အဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ်အေနြဖင့် တရားဝင်ြဖစ်မ�_-_သည်
၎င်းေဝဖန်မ�၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် ကိုြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။ ဤေနရာတွင်
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းရြခင်းမှာ
ဂ�ုမစိုက်ဘဲ

“�ိင
ု င
် တ
ံ ိုးတက်ဖိုအတွ
က်
့

သူအကျိ
ုးစီးပွားအတွက်ပဲ
့

လုပ်ေနတဲ့

အာဏာ�ှငမ
် င်းေအာင်လ�ိင”် ၏အကျိုးအတွက် စစ်သားတစ်ဦးအြဖစ်
တာဝန်မထမ်းလိုေသာေ�ကာငဟ
့် ု ဤစာတမ်းထဲတွင် ကိုသရ
ူ ဇွဲမာန်မှ
ေြပာဆိထ
ု ားပါသည်။

ဤကဲသ
့ စွ
ုိ ့ နခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းြခင်းသည်

မည်သည့�
် င
ို င
် ေ
ံ ရးပါတီကို

ေထာက်ခံသည်ြဖစ်ေစ

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးအရတရားဝင်မ�မ�ှိေသာ
လွတ်ေြမာက်ရန်

အဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ်မှ

နည်းလမ်းတစ်သယ
ွ ်

ြပည်သစစ်
ူ ့ သားအဖွဲ�ကိုစတင်

ြဖစ်လာပါသည်။
တည်ေထာင်ခဲသ
ူ ျား
့ မ

ထဲမှတစ်ဦးြဖစ်သည့်
ဗိုလ်�ကီးညီသတ
ု သည်

တရားမမ�တဘဲ

ပွငလ
့် င်းစွာေြပာဆိေ
ု လ့�ိသ
ှ ည့်
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�အား

ြပည်သလ
ူ ူထန
ု ည်းတူ
အားလံုးအတူတကွကျူးလွနြ် ခင်းခံရမ�

ထိပါးေစာ်ကားခံရမ��င
ှ ့်
အေတွ�အ�ကံုများမှ

အေြခခံေ�ကာင်း_-_“တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�ဆသ
ုိ ည်မှာ
သငအ
့် ေနြဖင့် တြခားဖက်အတွက် သိမဟု
ု ့ တ် တြခားပါတီအတွက်
အလုပ်လုပ်ေပးတယ်လမဆိ
ို ့ လ
ု ိုပါဘူး။
မတရားမ�များကိုကျူးလွနေ
် နတဲ့

အဓိကအေ�ကာင်းအရင်းက
အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကို
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ဆနက
် ့ ျင်ဖိုြဖစ်
့ ပါတယ်” ေဖာ်ြပခဲပ
့ ါသည်။ 27 ၎င်းမှ “စစ်သည်များအေပါ်
90

လူအခွ
့် ေရးချိုးေဖာက်မ�များြဖစ်ေန�ပီး
့ ငအ

ြပည်သလ
ူ ူထ�
ု င
ှ ့်

တိုငး် ရင်းသားလူနည်းစုများသည်တပ်မေတာ်၏
ထိပါးေစာ်ကားမ�များခံေနရပါတယ်။ ဒါေ�ကာငမ
့် ို ့က��်ပ
ု ်တအားလံ
ို ့
ုးဟာ
ခံရသူများြဖစ်�ပီး

ဤတိုက်ပဲွသည်

ခံရသူများအားလံုးအတူတကွ

ြပန်လည်တိုက်ခိုက်ရမည့တ
် ိုက်ပဲြွ ဖစ်ကာ
ြပည်သလ
ူ ူထ၏
ု
ခံေနရသည့်

တိုက်ပဲွသာမဟုတ်ဘဲ
စစ်သည်များ�ှင့်

ဤတိုက်ပဲသ
ွ ည်
တပ်မေတာ်၏ဖိ�ပ
ိှ ်ြခင်းကို

၎င်းတိ၏ဇနီ
ု့
းများ၏တိုက်ပဲွလည်း

ြဖစ်ပါတယ်” ဟုလည်းဆိခ
ု ပ
ဲ့ ါသည်။ 28
91

တပ်မေတာ်၏

မိမိစစ်သားများအေပါ်

တပ်တွငး် ဖိ�ပ
ိှ ်မ�များ�ှင့်

လူမဆန်စွာဆက်ဆမ
ံ �များကိုလည်း

ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွင ်

အေလးေပးေဖာ်ြပထားပါသည်။

၎င်းအချက်သည်

အာဏာသိမ်းမ�မြဖစ်ခင်ကတည်းက
ပိုမိုနက်��ိငး် ေသာ

�ှိခသ
ဲ့ ည့်

တပ်မေတာ်စနစ်၏

ေဝဖန်ဆန်းစစ်မ�ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ြခင်းြဖစ်ေသာ်လည်း

အရပ်သားများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�များ
ကိုယ်ကျငတ
့် ရားပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာ
ြဖစ်�ပီးေနာက်ပိုငး် _မှ

ကျူးလွနေ
် သာေ�ကာင့်

�� ံ �ချခံရြခင်းမှာမူ

အာဏာသိမ်းမ�

တပ်မေတာ်၏ေဆာင်ရွက်ချက်များ�ှင့်

အဓိကအားြဖငဆ
့် က်စပ်မ��ိပ
ှ ါသည်။

CDM_စစ်သည်များမှ

ရာထူးအဆငန
့် မ
ိ ့်ေသာစစ်သည်များအေပါ်
တပ်တွငး် အ�ိင
ု က
် ျငမ
့် �များ�ှင့်
27

တင်�ပီးေနာက်ပိုငး် ြပန်ဖျက်သာွ းခဲေ
ဲ ွငေ
် ဖာ်ြပထားခဲ့
့ သာ Facebook ပိုစ့် တစ်ခုထတ

ပါသည် (Nyi Thuta, 2021a)။
28

၎င်းတိကိ
ု့ ု

ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုင၊် ၂၀၂၁c။
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�ုပ်ပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာအရအ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်ရပ်များအေ�ကာင်း
ေဖာ်ြပေြပာဆိခ
ု �ဲ့ ကသလို

အတင်းအဓမ�လူသစ်စုေဆာင်းြခင်းများ၊

အသွားအလာကနသ
် ့ တ်ြခင်းများ၊

မ�တမ�မ�ှိေသာ

ရာထူးတိုးေပးြခင်းများ�ှင့် တပ်မေတာ်ပိုငက
် ုမ�ဏမ
ီ ျားတွင် ထည့ဝ
် င်ရန်
‘�ှယ်ယာ’ များအတွက် လစာထဲမှအတင်းအဓမ�ထတ
ု ်�တ
� ်ခံရြခင်း�ှင့်
စစ်သည်များ၏ဇနီးများအား

အေစခံများသဖွယ်ဆက်ဆြံ ခင်းကဲသ
့ ုိ ့

စီးပွားေရးအရေခါင်းပံုြဖတ်ြခင်းများအေ�ကာင်းကိုလည်းေြပာြပခဲ�့ က
ပါသည်။ ကိုေရခဲမှ ၎င်းသည် ၎င်း၏အလွနန
် ာမကျန်းြဖစ်ေနေသာ
မိဘများအားသွားေရာက်�ကည့�
် � �ရန်�င
ှ ့်

၎င်းစုထားေသာေငွများအား

၎င်းမိဘများ၏ကျန်းမာေရးအတွက်အသံးု ြပုလိုေသာေ�ကာင့်
ထုတ်လိုေ�ကာင်းခွငေ
့် တာင်းခဲြ့ ခင်းသည်ပင်လ�င်
CDM_စစ်သည်တစ်ဦး၏

ြငင်းဆန်ခံခရ
ဲ့ ေ�ကာင်းေြပာြပခဲပ
့ ါသည်။
ဇနီးြဖစ်သူ

မချယ်ရီသည်လည်း

ေစတနာဝ
့ န်ထမ်းလုပ်သားအေနြဖင့်
ေသာ်လည်း

သူမအမျိုးသား၏

သူမသည်

အလုပ်လုပ်ရန်ဖိအားေပးခံခဲရ
့
တစ်�စ
ှ ်စာလစာထက်များေသာ

မီးဖွား�ပီးခွဲစိတ်မ�အတွက်

မည်ကသ
ဲ့ ေသာ
ုိ ့

ေငွေ�ကးဆိင
ု ရ
် ာအေထာက်အပံ့ကိုမှ မရ�ှိခဲေ
့ �ကာင်း ေြပာြပပါသည်။
တပ်မေတာ်အတွငး် မှေခါင်းေဆာင်များအေနြဖင့်
စစ်သည်များ၏အသက်ကို
ဒဏ်ရာရစစ်သည်များ�ှင့်

ဂ�ုစိုက်အေလးထားြခင်းမ�ှိဘဲ
ဒုက�ိတြဖစ်သာွ းေသာ

စစ်သည်များအား

ေစာ်ကားေြပာဆိြု ခင်းများြပုလုပ်သလို
ကျဆံးု သွားေသာစစ်သားများ၏

�ုပ်ကလာပ်များကိုလည်း

၎င်းတိ၏မိ
ု ့ သားစုများထံြပန်လည်ေပးအပ်ရန် ြငင်းဆန်ေလ့�ိေ
ှ �ကာင်း
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တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူများမှ
ဗိုလ်�ကီးဇာနည်ေအာင်မှ

ေြပာြပပါသည်။

ြပည်သစစ်
ူ ့ သားစကားဝိုငး် တစ်ခုထတ
ဲ ွင်

“စစ်တပ်ထမ
ဲ ှာ_လူအခွ
့် ေရးဆိတ
ု ာမ�ှိသလို
့ ငအ
လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆုတ
ိ ာလည်းမ�ှိပါဘူး။
စစ်သည်ေတွရဲ ့

တန်ဖိုးထားြခင်းမ�ှိပါဘူး”

အသက်ကို

ဟုေြပာဆိခ
ု ပ
ဲ့ ါသည်။ 29

ထိနည်
ု ့ းတူ

92

“က�န်ေတာ်တိုအတွ
က်
့

၎င်း၏ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းထဲတွင်

[တပ်မေတာ်တွငး် မှေခါင်းေဆာင်များ]က

သူတို ့

ဘာမှကိုဂ�ုမစိုက်တာ!”

ဟုေြပာဆိခ
ု ပ
ဲ့ ါသည်။

ဤေနရာတွင်

တပ်မေတာ်မှစွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းြခင်းသည်
_

လူမဆန်စွာဆက်ဆခ
ံ ံရမ�တမှ
ို ့
တစ်ရပ်အေနြဖင့်

ကိုမိုးဇက်မှလည်း

ေခါင်းပံုြဖတ်မ��င
ှ ့်

လွတ်ေြမာက်ေအာင်ေဆာင်ရွက်မ�

ြမင်ရကာ

လွတ်လပ်မ�ကိုခံစားရမ�

လွတ်ေြမာက်ြခင်း�ှင့်
ပံုသ�ာန်တစ်ရပ်အေနြဖင့်

ဘက်ေြပာင်းလာသူများမှ ေနာက်ေ�ကာင်းြပန်ေဖာ်ြပေလ့�ိ�ှ ကပါသည်။
ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ
ေတွ� ြမင်�င
ို မ
် ည့အ
် တိုငး်

အချို �ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းများတွင်
အာဏာသိမ်းမ�ေ�ကာငြ့် ဖစ်ေပါ်လာသည့်

သေဘာထားကွဲြပားမ��င
ှ ့် CDM စစ်သည်တစ်ဦးြဖစ်လာ�ိင
ု ေ
် ချသည်
အာဏာသိမ်းမ�မတိုငမ
် ီကတည်းက
ထိစ
ု စ်သည်များအတွက်

က�န်များသဖွယ်ခံစားခဲရ
့ ေသာ
ထွက်ေပါက်အြဖစ်

အချိနတ
် ဒဂင်္�င
ှ ေ
့် နရာတစ်ေနရာကို ဖန်တီးေပး�ိင
ု ခ
် ဲ့ပါသည်။

29

Democratic Voice of Burma, 2021a. ဘာသာြပန်အကူအညီအတွက် Ah Lynn ကို

ေကျးဇူးတင်�ိှပါသည်။
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၂၀၂၁_ခု�စ
ှ ်ေမလကမှစတင်�ပီး

အ�ှိနြ် မ�င့်

လက်နက်ကိုငေ
် တာ်လှနမ
် �

လာကနည်းက

တပ်တွငး် ပိုငး်

ေခါင်းပံုြဖတ်အ�ိင
ု က
် ျငမ
့် �သာလ�င်မကဘဲ

စစ်သားများ၏

ပင်ပန်း�ွမ်းနယ်မ��င
ှ ့် ေ�ကာက်လနမ
် ့ �လည်း တိုးြမငလ
့် ာခဲပ
့ ံုေပါ်ပါသည်။
တပ်မေတာ်မှ

ေတာ်လှနေ
် ရးအင်အားစုများ�ှင့်

အ�ှိနြ် မ�ငလ
့် ိုက်ြခင်းသည်
အတွက်

တိုက်ခိုက်မ�အား

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းြခင်း

အေ�ကာင်းြပချက်များအေပါ်

သက်ေရာက်မ��ိခ
ှ ဲ့သလို

စစ်ပန်းလာမ��င
ှ ့်

အသက်ေသဆံးု ရမည်ကိုေ�ကာက်ရွံ � မ��င
ှ ့်

သက်ဆင
ုိ ေ
် သာ

လက်ေတွ�ကျသည့ေ
် ရွ းချယ်မ�များကို

ေပါ်လာေစခဲ့ပါသည်။ 30 ၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ် စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်ေန ့ NUG မှ
93

ြပည်သခု
ူ ့ ခံစစ်အား

ေ�ကညာ�ပီးေနာက်ပိုငး် တွင်

ြမန်မာတပ်မေတာ်တွငး် �ှိ စစ်သည်အများစု၏ဇာတိေဒသများြဖစ်သည့်
ဗမာလူမျိုးများအများစုေနထိင
ု �် ကေသာ

ေဒသများအပါအဝင်

ပိုမိုများြပားေသာ PDFs များ�ှင့် LDFs များသည် တိုငး် ြပည်တဝှမ်း
ကျယ်ြပနလ
် ့ �င်ြမန်စွာ
ဆနက
် ့ ျင်ေသာ

ေပါ်ေပါက်လာခဲပ
့ ါသည်။

အာဏာသိမ်းမ�ကို

လက်နက်ကိုငအ
် င်အားစုများသည်

တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�အစည်းများ
စစ်သည်များအပါအဝင်

CDM

တခါတရံတွင်

(၎င်းတိုထဲ
့ မှအများစုမှာ
လုပ်ထားသူများကိုလည်း

ကာကွယ်ေပးထား�ကပါသည်)
အရပ်သားြပည်သမ
ူ ျားအား
စစ်ဖက်ဆင
ုိ ရ
် ာပစ်မှတ်များ�ှင့်

30

�ှငပ
့် ူးေပါင်း�ပီး
လက်နက်ကိုငက
် ာကွယ်ေရး�ှင့်
စစ်မ�ထမ်းများကို

တိုက်ခိုက်ရာတွင်

ပိုမိုသ�
ိ ိလ
ှ ိုပါက Kyed & Ah Lynn, စာမျက်�ာှ ၅၃-၆၀ တွင�
် � �ပါ။
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ပါဝင်ေဆာင်ရွက်�ကပါသည်။ 31

ထိေ
ု ဆာင်ရွက်ချက်များကို

94

တပ်မေတာ်မှ

ေလေ�ကာင်းတိုက်ခိုက်မ�များ၊

လက်နက်�ကီးပစ်ြခင်းများ�ှင့်

တပ်မေတာ်တွငး် �ှိ

စစ်သည်များ၏ရွ ာများကိုပါ

ရွ ာလံုးက�တ်မီး�� ိ � ြခင်းများအပါအဝင်

အစွနး် ေရာက်အ�ကမ်းဖက်မ�များ�ှင့်

တုနြ် ပန်
ှ �ကာင်း
့ ေလ့�ိေ

ကိုလှမင်းေကျာ်မှ ၎င်း၏ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းထဲတွင် ဆိထ
ု ားပါသည်။
တပ်မေတာ်သည် တိုက်ပဲွဝင်ရန်စစ်မျက်�ာှ များစွာ �ှိေနေသာေ�ကာင့်
တိုက်ပဲွဝင်တပ်ဖဲ�မ
ွ ျားသည်ြပနက
် ့ ျဲေန�ပီး

၎င်းတိအေနြဖင
ု့
့်

လက်နက်ခဲယမ်းပိုမိုအသံးု ြပု�ိင
ု ေ
် သာ်လည်း
ကျဆံးု မ�များ

သိသသ
ိ ာသာထိခိုက်

ခံစားေနရပါသည်။ 32

မ�ကာေသးမီကာလကမှ

95

_တပ်မေတာ်အေပါ်လက်နက်ကိုငတ
် ိုက်ခိုက်မ�အေပါ်

31

ပိုမိုကျယ်ြပနေ
် ့ သာ

ြခံုငံသ
ု းုံ သပ်ချက်�င
ှ ့် ေလ့လာဆန်းစစ်ချက်အတွက် Ye Myo Hein, 2022 တွင�
် � �ပါ။
32

NUG မှ ၂၀၂၂ �သဂုတ်လတွငထ
် တ
ု ်ြပန်ချက်အရ အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပိုငး် တွင်

တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငတ
် ပ်ဖဲ�မ
ွ ျား�ှင့် PDF/LDF များေ�ကာင့် ြမန်မာတပ်မေတာ်မှ
စစ်သည်ေပါင်း

၁၈,၀၀၀

Government”၊

ေကျာ်ေသဆံးု ခဲပ
့ ါသည်

၂၀၂၂)။

(“Myanmar’s

Civilian

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူများ၏

ပါးစပ်ေြပာသက်ေသများ�ှင့်

ဝန်ခံချက်များအရ

တပ်မေတာ်အေနြဖင့်

တပ်သားသစ်စုေဆာင်းရန် ခက်ခဲေနေ�ကာင်း ေတွ� �ှိရပါသည် (“Myanmar Military
Struggling၊ ၂၀၂၁)။ တပ်မေတာ်မှ အရံတပ်များဖွဲ�စည်းထားရန်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်
အသက်

၁၅�ှစ�
် င
ှ အ
့် ထက်

စစ်သည်များ၏ကေလးများကို

စစ်သင်တန်းမတက်မေနရသတ်မှတ်ခပ
ဲ့ ါသည် (“Myanmar Regime Makes”၊ ၂၀၂၁)။
ဘက်ေြပာင်းလာေသာ စစ်သည်များအား ေမးြမန်းချက်များကို အေြခခံထားေသာ
BBC

ေဆာင်းပါးတစ်ပုဒထ
် တ
ဲ ွင်

ကူညေ
ီ ထာက်ပံရ
့ န်

ြမန်မာတပ်မေတာ်သည်

စစ်သားများ�ှင့်

၎င်း၏တပ်များကို

ြပည်သစစ်
ူ ့ တပ်ဖဲ�မ
ွ ျားကို

ပိုမိုငာှ းသံးု ေနရေ�ကာင်းေဖာ်ြပထားပါသည် (Attwood et al., 2022)။ �ိင
ု င
် ၏
ံ
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တပ်မေတာ်တွငး် မှလွတ်ေြမာက်လာသူ

စစ်သည်တစ်ဦးသည်

တပ်တွငး် အေြခအေနအား အွနလ
် ိုငး် ေပါ်တွင် ယခုလို�ှငး် ြပခဲပ
့ ါသည်
“တိုက်ပဲဝ
ွ င်စစ်သည်များမှာ

ေ�ှ �တန်းတွင်

အချိနက
် ာလ�ကာ�ှညစ
် ွာတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနရ�ပီး
ေနာက်တန်းြပန်အနားယူရန်ခွငမ
့် ြပုလို ့

စစ်ပဲက
ွ ို

ေတာ်ေတာ်ေလး

စိတ်ကုနေ
် န�ကပါ�ပီ”။ ၎င်းမှပင် တိုက်ပဲွဝင်စစ်သည်အားလံုးမှာ ‘ေတာ’
ထဲတွငတ
် ိုက်ပဲဝ
ွ င်ရန်ေ���ေြပာင်းခံထားရေသာေ�ကာင့်
သင်တန်းပိချမ�
ု ့ များသာလုပ်ေလ့�ိေ
ှ သာ

�ံုးအလုပ်�င
ှ ့်

စစ်သည်များသည်ပင်လ�င်

�မို �ငယ်များ�ှင့် �မို � �ကီးများတွင် လံုြခံုေရးတာဝန်များထမ်းေဆာင်ရန်
ဖိအားေပးခံေနရေ�ကာင်း
စစ်မ�ထမ်းအားလံုး
အလုပ်များလာပါတယ်။

ဆိခ
ု �ဲ့ ပီး_-_“အဲဒ
့ အ
ီ ချိနက
် တည်းကစ�ပီး
ေနေရာညပါ
့

အနားမရေတာဘ
့ ဲ

သူတအားလံ
ို ့
ုး

အိပ်ေကာင်းြခင်းမအိပ်ရ၊

စားေကာင်းြခင်းမစားရေတာပ
့ ါဘူး။

ထိအြပင်
ု့

စစ်သားအများအြပားသည်လည်း တိုက်ပဲမ
ွ ျားတွင် အသတ်ခံခဲရ
့ �ပီး…
ကျန်တဲသ
့ ေ
ူ တွလည်း စိတ်ဓာတ်ကျ�ပီး စိတ်ပျက်လာ�ကပါတယ်။” 33
96

တပ်�ကပ်�ကီးမင်းသူရမှလည်း “အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲစစ်
့ သားေတွက
သူတဘာအတွ
ို ့
က်

တိုက်ခိုက်ေနလဲဆတ
ုိ ာကို

စိတ်ပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာအရ

မသိလို ့

အားေလျ�ာေန�ကပါတယ်။

ဧရိယာတစ်ခုအတွငး် �ှိ စစ်အစိုးရလိုလားေသာ ြပည်သစစ်
ူ ့ များအေ�ကာင်း၊ Human
Rights Foundation of Monland၊ 2022 တွင�
် � �ပါ။
33

ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုင၊် ၂၀၂၂a။
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သူတတိ
ို ့ ုက်ပဲွမှာကျဆံးု ရင်ေတာင်မှ

မည်သမ
ူ ှ သတ
ူ အေပါ်
ို ့

ုိ ပ
ဲ့ ါသည်။
ကိုယ်ချင်းစာသနား�ကမှာမဟုတ်ဘးူ ” 34 ဟုဆခ
၂၀၂၂ ခု�စ
ှ ်အတွငး် တွင် ေ�ှ �တန်းစခန်းတပ်ရင်းမ�းသံးု ဦးအပါအဝင်
ပိုပိုများလာေသာ တိုက်ပဲွဝင်စစ်သည်များအေနြဖင့် အဘယ်ေ�ကာင့်
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာခဲ�့ ကသည်ကို
တပ်မေတာ်အတွငး် �ှိ ထိအ
ု ေြခအေနများမှ ကူည�
ီ ှငး် ြပေနပါသည်။
ြပည်သစစ်
ူ ့ သား�ှင့် ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုငအ
် ဖွဲ�များအား ကူညေ
ီ ပးေနသည့်
အရပ်သားတက်�ကလ�ပ်�ှားသူများထဲမှ

တစ်ဦးသည်

ေနာက်ပိုငး် မှဘက်ေြပာင်းလာသူများအား

ထိက
ု သ
ဲ ့ ုိ ့

ဘက်ေြပာင်းမ�

‘တတိယလ�ိငး် ’ ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် အြဖစ် သတ်မှတ်အနက်ဖွငထ
့် ားပါ
သည်။ 35 တပ်မေတာ်မှ အရပ်သားဆ��ြပသူများကိုပစ်သတ်ြခင်းများ
98

စတင်ခ�ဲ့ ပီးမ�ကာမီ

သိမဟု
ု ့ တ်

အ�ှိနြ် မ�ငလ
့် ာ�ပီးမ�ကာမီတွင်
ေသာ

သူများြဖစ်သည့်

ဘက်ေြပာင်းလာသူများ�ှင့်

PDF

များ�ှငတ
့် ိုက်ခိုက်မ�များ

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာခဲ့
ပထမလ�ိငး် �ှင့်
မတူဘဲ

ဒုတိယလ�ိငး် တွင်
တတိယလ�ိငး် တွင်

ဘက်ေြပာင်းလာခဲသ
ူ ျားသည်_တပ်မေတာ်၏ရက်စက်�ကမ်း�ကုတ်မ�
့ မ
များကို တစ်�စ
ှ ်သမဟု
ုိ ့ တ် ထိထ
ု က်ပို၍�ကံ�ကံခံလာခဲေ
့ သာသူများကို
ဆိလ
ု ိုပါသည်။

၎င်းလတ်တေလာမှဘက်ေြပာင်းလာသူများအတွက်

ဘက်ေြပာင်းလာရြခင်း၏

ေနာက်ကွယ်�ိတ
ှ ွနး် အားများတွင်

တပ်မေတာ်၏အ�ကမ်းဖက်မ��င
ှ သ
့် က်ဆင
ုိ ေ
် သာ
Ibid.
_ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုငအ
် ဖွဲ�အတွငး် �ှိ_အရပ်သားတက်�ကလ�ပ်�ှားသူ၊

34
35

ပုဂ�ိုလ်ေရးအရကိုယ်တိုငက
် ိုယ်ကျ ဆက်သယ
ွ ဆ
် က်ဆမ
ံ �၊ ေမလ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၂၂။
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ကိုယ်ကျငတ
့် ရားဆိင
ု ရ
် ာအေ�ကာင်းတရားများကို
လံုးဝဖယ်ထတ
ု ်ထား၍မရေသာ်လည်း အချို �ေသာ တက်�ကလ�ပ်�ှား
သူများ၏အြမင်အရ

၎င်းတိုဘက်
ေြပာင်းလာရြခင်းေနာက်ကွယ်မှ
့

တွနး် အားမှာ အေြခခံအားြဖင့် စစ်ပန်းလာမ��င
ှ ့် ၎င်းတိကိ
ု ့ ုယ်တိုင�
် င
ှ ့်
၎င်းတိ၏မိ
ု ့ သားစုများ၏လံုြခံုေရးအတွက်စိုးရိမ်ေသာ
ကိုယ်ပိုငအ
် ကျိုးစီးပွားအတွက်ေ�ကာင့်
် တာ်လှနေ
် ရးအား
ြဖစ်ေလ့�ိသ
ှ ည်ဟုဆပ
ုိ ါသည်။ 36လက်နက်ကိုငေ
99

အ�ိင
ု ယ
် ူရန် သိမဟု
ု ့ တ် ဖိ�ပ
ိှ ်ရန် တပ်မေတာ်၏စွမ်းေဆာင်ရည်အေပါ်
တြဖည်းြဖည်းပိုပိုတိုးလာေသာ

မယံု�ကည်မ�သည်လည်း

တတိယလ�ိငး် တွငဘ
် က်ေြပာင်းလာသူများ၏
ဘက်ေြပာင်းရန်ေရွ းချယ်မ�အေပါ် လ�မ်းမိုးမ��ိေ
ှ �ကာင်း တပ်မေတာ်မှ
၂၀၂၂ခု�စ
ှ ်လယ်ပိုငး် တွင်

ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်လာသူ

ဒုတပ်�ကပ်ေအာင်�င
ှ စ
့် ပ်လျဥ်း�ပီး သိ�ိရ
ှ ပါသည်။ သတ်ြဖတ်မ�များ�ှင့်
ေကျးရွ ာများအားမီး�� ိ � မ�များတွင်

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခဲေ
့ �ကာင်း

သက်ေသခံခဲ့�ပီးေနာက်တွင် ၎င်းမှ BBC သတင်းေထာက်တစ်ဦးအား
“တပ်မေတာ်ကေရ�ှညမ
် ှာအ�ိင
ု ရ
် မယ်လက�န်
ို ့
ေတာ်ယံု�ကည်ခဲ့ရင်
ြပည်သဖ
ူ က်ကို ဘက်ေြပာင်းလာခဲမ
့ ှာမဟုတ်ဘးူ ” ဟုေြပာခဲပ
့ ါသည်။
၎င်းမှပင်

စစ်သားများသည်

PDF

တပ်ဖဲ�ွဝင်များမှ

၎င်းတိုအား
့

သတ်ြဖတ်မည်ကိုစိုးရိမ်ေသာေ�ကာင့်

၎င်းတိအေနြဖင
ု့
့်

စခန်းမှတစ်ဦးတည်း

�ှငး် ြပခဲပ
့ ါသည်။

အြပင်မထွက်ရဲ�ကေ�ကာင်း

“က�န်ေတာ်တဘယ်
ို ့
သာွ းသွား စစ်ေ�ကာင်းပံုစံဖဲ�ွ �ပီးပဲ သွားလိရတယ်
ု့
။

36

Ibid.
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က�န်ေတာ်တိုက
့

ဘယ်သမ
ူ ှမေြပာ�ိင
ု ဘ
် းူ ”

စိုးမိုးထား�ိင
ု တ
် ယ်လို ့

ဟု၎င်းမှဆက်လက်ေြပာ�ကားခဲပ
့ ါသည်။ 37
100

တတိယလ�ိငး် တွင် ဘက်ေြပာင်းလာခဲ့ေသာစစ်သားများအေနြဖင့်
CDM_စစ်သည်အဖွဲ�များတွင်

တစ်နည်းတစ်ဖံုပါဝင်လာ�ိင
ု ခ
် ပ
ဲ့ ါက

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းရသည့်

ကိုယ်ကျငတ
့် ရားဆိင
ု ရ
် ာ�ှင့်

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးဆိင
ု ရ
် ာ

အေ�ကာင်းြပချက်များအား

ေနာက်ေ�ကာင်းြပန်ဖန်တီး�ိင
ု ပ
် ါသည်။ သိေသာ်
ု့
အသက်�ှငသ
် န်ေရး၊
ကိုယ်တိုင/် မိသားစုလံုြခံုေရး�ှင့်

�� ံနမ
ိ ့်မည်ကိုေ�ကာက်ရွံ � ြခင်း�ှင့်

အနာဂတ်တွငရ
် �ှိလာ�ိင
ု သ
် ည့်

အကျိုးခံစားခွငမ
့် ျားဆံးု �� ံးမည်ကို

ေ�ကာက်ရွံ � ြခင်းစသည့လ
် က်ေတွ�ကျေသာ အေ�ကာင်းြပချက်များသည်
၎င်တတပ်
ို ့ မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းရသည့အ
် ေ�ကာင်းရင်းများအ
�ကား �� ပ်ေထွးသည့အ
် ြပန်အလှနအ
် ား�ပိုင်မ�၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် ကို
ြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။ 38
101

ထိအ
ု ချက်များသည်အြခားအချက်များနည်းတူ

စစ်သည်များ�ှင့်

၎င်းတိုမိ့ သားစုများအေနြဖင့်

တပ်မေတာ်အတွငး် ဆက်လက်ေနထိင
ု မ
် ည် သိမဟု
ု ့ တ် စွနခ
် ့ ွာမည်ကို
ဆံးု ြဖတ်ရာတွင်

ြပုလုပ်ေဆာင်ရွက်ရသည့ခ
် က်ခဲေသာ

ေရွ းချယ်မ�များကို ြပသေနပါသည်။

Attwood et al., 2022.
_အမျိုးမျိုးေသာ ဘက်ေြပာင်းေရးေစ့ေဆာ်မ�များ၏

37
38

၎င်းတိအ�ကားထပ်
ု့
ေနမ�သည်

အတူတကွယှဥ်တေ
ွဲ နမ��င
ှ ့်

လက်�ိှြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ ေြခအေနအတွကသ
် ာ�ှိသည်

မဟုတ်ပါ (Albrecht, 2019, p. 305)။

Helene Maria Kyed | 66

စွန်လ
� အ
် နစ်နာခံမ�များ�ှင ့် ဆုလာဘ်များ
့ တ
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းရာတွင် ထိသ
ု ေဆာင်
ုိ ့
ရွက်ရန်ဆးုံ ြဖတ်
ေသာ

စစ်သည်အေပါ်တွငသ
် ာမကဘဲ

သူ/သူမ၏မိသားစုအေပါ်ပါ

သက်ေရာက်မ��ိေ
ှ သာ �ကီးမားသည့လ
် ံုြခံုေရးဆိင
ု ရ
် ာ စွနစ
် ့ ားရမ�များ�ှင့်
စွနလ
် ့ �တ်ရမ�များပါဝင်ပါသည်။

ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ

ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းများမှ
တပ်မေတာ်မှစွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းြခင်းများအား
_

ကဖျက်ယဖျက်လုပ်ြခင်း�ှင့်

အားေပးလ�ံ�ေဆာ်ြခင်း�ှစ်ခုလံုးအတွက်

မိသားစုဆက်ဆေ
ံ ရးများသည်

မည်မ�အေရး�ကီးေ�ကာင်းေဖာ်ြပေနပါ

သည်။ ၎င်းဆက်ဆေရးများသည်
ံ
ထိဆ
ု းုံ ြဖတ်ချက်များချရန်မည်ကဲသ
့ ုိ ့

ည��
ိ င
ိ� း် �ကသည့အ
် ေပါ်တွငလ
် ည်း
မချယ်ရီသည်
မခဲ�
ှ ဲ
့ ိဘ

သူမအေနြဖင့်

NLD

သက်ေရာက်မ�များ�ှိပါသည်။
တပ်ထ�
ဲ ိှသမ
ူ ၏ဘဝအေပါ်ေပျာ်ရင
� မ
် �

ကိေထာက်
ု
ခံခဲေ
့ သာ်လည်း

အေစာပိုငး် တွင်

သူမ၏အမျိုးသားအား

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာမ�ြပုလုပ်ြခင်းမှ

ဟနတ
် ့ ားရန်�ကိုးစားခဲေ
့ �ကာင်း
ေြပာြပထားပါသည်။

ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွင်

သူမအေနြဖင့်

သူမအမျိုးသား၏

သူမအမျိုးသာ၏လံုြခံုေရး�ှင့်

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�ေ�ကာင့်

သူမ၏ကေလးေလးေယာက်အေနြဖင့် တပ်စခန်းအတွငး် ခံစားရမည့်
ခွဲ� ြခားဆက်ဆမ
ံ �များကို စိုးရိမ်ခဲပ
့ ါသည်။ လူလွတ်စစ်သည်များအတွက်
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာြခင်းသည်

ပိုမိုလွယ်ကူေသာ်လည်း

လူလွတ်များအတွက်ပင်လ�င်

ထိက
ု သ
ဲ့ ြပုလု
ုိ ့
ပ်ြခင်းသည်

တပ်မေတာ်အတွငး် တွင်

�ှိေနသည့်

သိမဟု
ု ့ တ်
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တပ်မေတာ်အေပါ်သစ�ာဆက်�ိေ
ှ နေသးသည့် ၎င်းတိ၏
ု ့ မိခင်၊ ဖခင်၊
ညီအစ်ကို

သိမဟု
ု ့ တ်

လက်တွဲေဖာ်တို�ှ့ င့်

ဆက်ဆေ
ံ ရးအား

ချိုးဖျက်ြခင်းဟူေသာအဓိပ�ါယ်သက်ေရာက်�င
ို ပ
် ါသည်။
တပ်မေတာ်မှအရာ�ှိများသည်

CDM

၎င်းတိပတ်
ု ့ ဝန်းကျင်�ိှ

စစ်သည်များ၏မိသားစုဝင်များအား
မ�ကာခဏ�ခိမ်းေြခာက်ေလ့�ိေ
ှ သာေ�ကာင့် CDM စစ်သည်များသည်
တပ်မေတာ်မှ၎င်းတိမိ
ု ့ သားစုများအား ေ�ှာက်ယှက်ြခင်းမှကာကွယ်ရန်
မ�ကာခဏဆိသ
ု လိုပင်

၎င်းတိမိ
ု ့ သားစုဝင်များ�ှင့်
(ဆိ�
ု ု ိးစကားတစ်ခုအရ

အဆက်အသွယ်ြဖတ်ရေလ့�ိပ
ှ ါသည်

“သူတမသိ
ို ့ တအ
ဲ့ ရာတစ်ခုက သူတိုကိ
ို ဘ
် းူ ”)။
့ ုနာကျင်ေအာင်မလုပ်�င
မချယ်ရီ�င
ှ ့်

ဆနက
် ့ ျင်ဖက်ြဖစ်သူ

တစ်ဦးြဖစ်သည့်

စစ်သည်ဇနီးသည်ေနာက်

မေ�ွဦး၏အေတွ�အ�ကံုများအရ

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�များအတွက်
ဇနီးသည်များ၏အခန်းက�သည်
၎င်းတိအေနြဖင
ု့
့်

ပံပ
့ ိုးေပးရာတွင်

မည်မ�အေရး�ကီးေ�ကာင်း�ှင့်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနဆဲြဖစ်ေသာ

စစ်သည်များ၏ဇနီးများ�ှငခ
့် ျိတ်ဆက်မ�ကိုထန
ိ း် သိမ်းထားြခင်းြဖင့်
လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမများသို ့

ေရာက်သာွ းသည့တ
် ိုငေ
် အာင်

၎င်းတိ၏တာဝန်
ု့
များအား

_ြပည်သစစ်
ူ ့ သားအဖွဲ�သည်

39

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်�ကပါသည်။ 39
102

ြပည်သစစ်
ူ ့ သားဇနီးများအဖွဲ�ကို

ေအာက်တိုဘာလတွငဖ
် ဲ�စ
ွ ည်းခဲပ
့ ါသည်။
CDM_စစ်သည်များ၏ဇနီးများမှစီမံခနခ
် ့ ွဲ�ပီး

၂၀၂၁ခု�စ
ှ ်
ထိအ
ု ဖွဲအ
� ား

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာရန်

ေဖျာင်းဖျြခင်း�ှင့် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆစ
ဲ စ်သည်များ၏ ဇနီးများကိုဆက်သယ
ွ ်�ပီး
စည်း�ံုးလ�ံ�ေဆာ်ရာတွငက
် ူညေ
ီ ပးပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ�သည် လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမတွင်
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စစ်တပ်၏အြပင်ဖက်တွငေ
် နထိင
ု ေ
် သာ

မေ�ွဦးသည်

သူမ၏ခင်ပွနး် ေလာင်းအား

၎င်းတိအေနြဖင
ု့
့်

စစ်တပ်စခန်းများထဲတွင�် ကည့�
် � �ရန်

ပိတ်ပင်ခံထားရသည့်

တပ်မေတာ်၏ရက်စက်�ကမ်း�ကုတ်မ�သတင်းများကို

ပိေပးြခင်
ု့
းြဖင့်

၎င်းအားတပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာေစရန်
သိမ်းသွငး် �ိင
ု ခ
် ပ
ဲ့ ါသည်။

အြပင်မှေန၍သူမသည်

သူမခင်ပွနး် ေလာင်းအတွက်
ပိုမိုေကာင်းမွနစ
် ွာ

လွတ်ေြမာက်ရန်လမ်းေ�ကာင်းအား

စီစဥ်ေပးထား�ိင
ု ခ
် ဲပ
့ ါသည်။

သူအေနြဖင
့်
့

တပ်မေတာ်မှမထွက်ခွာပါက သူမသည်သအားလက်
ူ့
မထပ်�င
ို ေ
် �ကာင်း
ေြပာခဲြ့ ခင်းသည်လည်း

သူအားတပ်
မေတာ်မှထက
ွ ်ခွာေစရန်
့

ပိုမိုတွနး် အားေပးခဲပ
့ ါသည်။
စွနလ
် ့ �တ်မ�များမပါဘဲ

ထိသ
ု ြပုလု
ုိ ့
ပ်�င
ို ခ
် ဲြ့ ခင်းမှာ
ြဖစ်�င
ို ခ
် မ
ဲ့ ည်မဟုတ်ပါ_-_သူမအေနြဖင့်

အလုပ်မှထက
ွ ်ခရ
ဲ့ �ပီး

သူမကိုယ်တိုင�
် င
ှ ့်

လက်ထပ်ထားခါစခင်ပွနး် တိ၏လံ
ု့
ုြခံုေရးအတွက်
အဆက်အသွယ်ြဖတ်ထားခဲရ
့ ပါသည်။

သူမ၏
သူမမိသားစု�င
ှ ့်

စစ်သည်များအေနြဖင့်

၎င်းတိတပ်
ု ့ မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာသည့အ
် ခါ
၎င်းတိ၏လစာစု
ု့
ေငွများအပါအဝင်
သိမဟု
ု ့ တ်

၎င်းတိ၏ပိ
ု ့ ုငဆ
် င
ုိ မ
် �အများစု
KNU

အားလံုးကိုထားခဲရ
့ ကာ

မှအုပ်ချုပ်သည့ေ
် နရာများကဲသ
့ ုိ ့

CDM

စစ်သည်များအား

အကာအကွယ်ေပးရန်သေဘာတူထားသည့်
�ှိေသာ

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူများ၏မိသားစုဝင်များအတွက်

ေထာက်ပံ့ေရးအဖွဲ�အြဖစ်လည်း ေဆာင်ရွက်ပါသည် (Kyed & Ah Lynn, 2021,
စာမျက်�ာှ ၄၅)။ Min Ye Kyaw & Parry, 2022 တွငလ
် ည်း�� � �ိင
ု ပ
် ါသည်။
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လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမသိသွ
ု ့ ားရာ လမ်းတေလ�ာက်တွင် ၎င်းတိုအေနြဖင
့်
့
�ကီးမားေသာ

လံုြခံုေရးဆိင
ု ရ
် ာအ��ရာယ်များ�ှင့်

ေငွေ�ကးကုနက
် ျမ�များကိုရင်ဆင
ုိ �် ကံုေတွ�ရပါသည်။
တပ်မေတာ်မှအရာ�ှိများသည်

ဘက်ေြပာင်းစွနခ
် ့ ွာသူများအား

ပိတ်ပင်တားြမစ်ြခင်း၊ သွားပုပ်ေလလွငစ
့် ွပ်စွဲြခင်း�ှင့် ေြခရာခံလိုက်ကာ
ဖမ်းဆီးြခင်းတိုကိ
့ ု

တက်တက်�က�ကလုပ်ေဆာင်�ကပါသည်။

အာဏာသိမ်း�ပီး

ေနာက်တပ်မေတာ်မှ

ပထမဆံးု စွနခ
် ့ ွာလာသူဗိုလ်�ကီးအြဖစ်လူသမ
ိ ျားသူ၏

ဇနီးြဖစ်ကာ

တပ်မေတာ်စစ်တန်းလျားတွင�် ကီးြပင်းလာခဲသ
ူ စ်ဦးလည်းြဖစ်သည့်
့ တ
မသူဇာလွင၏
်

ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းထဲတွင်

ထပ်မေတာ်မှ

သူမအမျိုးသားကလူများကိုသတ်ြဖတ်သည်ဟူေသာ
သတင်းစကားြဖင၎
့် င်းတိုမိ့ သားစု၏ဓာတ်ပံုများအား
ြဖနေ
် ့ ဝမ�ြပုလုပ်ကာ

သူမ�ှင့်

သူမ၏ကေလး�ှစ်ဦးအား

အ��ရာယ်�ကီးမားစွာကျေရာက်ေစခဲေ
့ �ကာင်း
နာကျင်စွာ�ှငး် ြပထားပါသည်။

သူမသည်ကံေကာင်းစွာပင်

ေနာက်ဆးုံ ၌လွတ်ေြမာက်ခ�ဲ့ ပီး

တိုက်ပဲမ
ွ ျားြဖစ်ေနေသာ

နယ်ေြမတစ်ေလ�ာက်သမ
ူ ၏ကေလးများကို ထိနး် ေကျာင်းခဲ့ကာ KNU
ထိနး် ချုပ်နယ်ေြမတွငသ
် မ
ူ ၏
ပါသည်။

သူမရဲ ့

သူမအေနြဖင့်

အမျိုးသား�ှငြ့် ပန်လည်ေပါင်းစည်းခဲ့
စွနလ
် ့ �တ်မ�များသည်�ကီးမားခဲ့ေသာ်လည်း

ေနာင်တရြခင်းမ�ှိပါ။

ေတာ်လှနေ
် ရးလက်နက်ကိုငတ
် ပ်အတွငး် တွင်
သူမ၏သားမှလည်း

သူမအမျိုးသားသည်
ဒဏ်ရာများရခဲ�့ ပီး

၎င်းတိုဆင်
့ းဆင်းရဲရဲေနရသည်မှာ

စစ်တပ်အြပင်တွငေ
် နထိင
ု တ
် ာေ�ကာငလ
့် ားဟု
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ခဏခဏေမးေနေ�ကာင်းလည်း
သူမသည်

ေြပာြပထားပါသည်။

သူမအမျိုးသားအတွက်ဂုဏယ
် ူ�ပီး

သိေသာ်
ု့

ယခုြပည်သလ
ူ ူထ၏
ု

ချစ်ခင်ေလးစားမ�ကို

ခံရေသာေ�ကာင့်

ေပျာ်ရင
� မ
် �ကိုခံစားရေ�ကာင်း

ေြပာြပထားပါသည်။

သူမအေနြဖင့်

လံုြခံုမ�မ�ှိဘေ
ဲ နထိင
ု ခ
် ဲ�့ ပီး

တိုက်ပဲမ
ွ ျားေ�ကာင့်

မ�ကာခဏထွက်ေြပးခဲရ
့ သည့်

ကာလများတွငပ
် င်လ�င်

သူမ�ှင့်

အဆက်အသွယ်�ိေ
ှ နေသးကာ

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာရန်

တွနး် အားေပးေနခဲေ
့ သာ

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆြဲ ဖစ်သည့်

စစ်သည်များ၏ဇနီးများထက်

လံုြခံုမ�ကိုခံစားခဲရ
့ ေ�ကာင်းေဖာ်ြပခဲပ
့ ါသည်။ CDM

စစ်သည်များ�ှင့်

၎င်းတိမိ
ု ့ သားစုဝင်များရင်ဆင
ုိ ေ
် ကျာ်ြဖတ်ရေသာ
တပ်မေတာ်မှထက
ွ ်ခွာြခင်း�ှင့်
စိတ်ပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာသာမက

ဆက်စပ်ေနသည့်
လက်ေတွ��ှင့်

�ုပ်ဝတ�ုပစ�ညး် ဆိင
ု ရ
် ာ

အခက်အခဲများ�ှင့် သက်ဆင
ုိ ေ
် သာ ခက်ခဲလှသည့ဆ
် းုံ ြဖတ်ချက်များ�ှင့်
စွနလ
် ့ �တ်မ�များသည်

ြငင်းဆန်�င
ို ဖ
် ွယ်မ�ှိသလို

အ�မဲတမ်းေကျာ်လ�ား�ိင
ု သ
် ည်ေတာ့ မဟုတ်ေပ။
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာချင်ေသာ

စစ်သည်များစွာအတွက်

၎င်းတိရင်
ု ့ ဆုင
ိ ရ
် မည့် အ��ရာယ်များမှာ အလွနတ
် ရာ�ကီးမားေနပါသည်။
ချင်းြပည်နယ်မှ တပ်�ကပ်တစ်ဦးဆိခ
ု သ
ဲ့ ည့အ
် တိုငး် တပ်မေတာ်သည်
စစ်သည်များ
များြပား�ကီးမားေသာ

တပ်စခန်းများမှထက
ွ ်ခွာရန်အတွက်
တားြမစ်ချက်များအား

မိသားစု၏လံုြခံုေရးအေပါ်

ထုတ်ြပန်ထားသလို

ကျေရာက်လာ�ိင
ု ေ
် သာ

အ��ရာယ်သည်

အေရး�ကီးပါသည် “သူတိုေတွ
CDM မလုပ်ရဲ�ကဘူး (ဘာလိလဲ
ု ့ ဆေ
ုိ တာ့
့
သူတေ�ကာက်
ို ့
တာက)

သူတရဲ
ို ့ မိ့ သားစုေတွထန
ိ း် သိမ်းခံရ…
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�ိုက်�က
ှ ်ခံရ၊ �ှပ
ိ ်စက်ခံရ သိမဟု
ု ့ တ် အသတ်ခံရ�ိင
ု လ
် ပါ။
ို ့
အဲဒ
့ ါက
(တပ်မေတာ်ရဲ) ့

က�န်ေတာ်တိုအေပါ်ထိ
နး် ချုပ်တန
ဲ့ ည်းလမ်းပါပဲ”
့

ဟု၎င်းမှေြပာခဲပ
့ ါသည်။ ၎င်းမှပင် ဆက်လက်�ပီး စစ်သည်အများစုမှာ
မည်သမည်
ုိ ့ ပံုထက
ွ ်ခွာ�ပီး

မည်သည့ေ
် နရာသို ့

သွားရမည်ကိုမသိ�ကေ�ကာင်း �ှငး် ြပပါသည်။ လွတ်လမ်းအေနြဖင့်
၎င်းတိကိ
ု ့ ုယ်၎င်းတိုအဆံ
းု စီရင်ခေ
ဲ့ သာ
့
၎င်းမှသေ
ိ �ကာင်းလည်း
“စစ်အာဏာ�ှငစ
် နစ်ကို
လိုအပ်�ပီး…

စစ်သည်သးုံ ဦးအား
CDM

ဆိပ
ု ါသည်။
ဆနက
် ့ ျင်ရန်

ထိစ
ု ိတ်ဆ���ိပ
ှ ါက

ြပုလုပ်ရန်

ထက်သန်ေသာစိတ်ဆ���ိဖ
ှ ို ့
မည်သည့အ
် ေြခအေနကိုမဆို

ရင်ဆင
ုိ �
် င
ို ပ
် ါလိမ့်မယ်”

ဟု၎င်းမှ�ှငး် ြပပါသည်။ 40
103

စစ်တပ်ထ�
ဲ ိှ၎င်းတိ၏ဘဝတွ
ု့
င်

မေပျာ်ရင
� ေ
် သာသူများအတွက်ပင်

ကိုယ်ကျငတ
့် ရားဆိင
ု ရ
် ာစိုးရိမ်မ�များ�ှင့်

တပ်တွငး် ဖိ�ပ
ိှ ်မ�များသည်

၎င်းတိအားတပ်
ု့
မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာေစရန်

လံုေလာက်ေသာ

တွနး် အားကိုေပး�ိင
ု ခ
် ျင်မှေပး�ိင
ု ပ
် ါလိမ့်မည်။

၎င်းတိုအေနြဖင
့်
့

အေထာက်အပံ့၊ အားေပးမ� �ှင့် အလားအလာ�ှိေသာ ပစ�ုပ�န�
် င
ှ ့်
အနာဂတ်တွငရ
် လာ�ိင
ု ေ
် သာ ဆုလာဘ်များ လိုအပ်ပါသည်။
CDM စစ်သည်အဖွဲ�များသည် ထိက
ု ဲသ
့ ေသာ
ုိ ့
လိုအပ်ချက်များကို
ြဖည့ဆ
် ည်းေပးရန်�ကိုးစားရာတွင်
စစ်သည်များအ�ကားတွင�
် ိေ
ှ သာ
လက်ေတွ�ဆင
ုိ ရ
် ာ
ဆွေ
ဲ ဆာင်မ��ိှေနပါသည်။

အထင်�ကီးစရာေကာင်းလှစွာပင်
ကိုယ်ကျငတ
့် ရားဆိင
ု ရ
် ာ�ှင့်

စိုးရိမ်ေ�ကာငက
့် ျမ�များအားလံုးအတွက်
ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ

ကိုယ်ေတွ� ြဖစ်ရပ်များမှသက်ေသြပထားသကဲသ
့ ုိ ့
40

Chinland Defense Force, 2021.

ထိအ
ု ဖွဲ�များသည်
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စစ်သည်များအား

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာေစရန်

ကူညေ
ီ ပးြခင်းများေဆာင်ရွက်ေနသလို

ထွက်ခွာ�ိင
ု မ
် ည့်

လမ်းေ�ကာင်းများ�ှာေပးကာ

တစ်ဖက်တွငလ
် ည်း

�ုပ်ဝတ�ုပစ�ညး် များ�ှင့်
ပံ့ပိုးမ�များေဆာင်ရွက်ေပး�ပီး
ပိုမိုလံုြခံုေသာ

သယ်ယူပိေဆာင်
ု့
ေရးဆိုငရ
် ာ
ေနာက်ပိုငး် ထိစ
ု စ်သည်များအေနြဖင့်

ေနရာများသိေ
ု ရာက်�ိေ
ှ သာအခါ

ပညာေရး�ှင့်

ကျန်းမာေရးအေထာက်အပံ့များပံ့ပိုးြခင်းကိုပါ
တက်�ကစွာေဆာင်ရွက်ေပးေနပါသည်။ 41အေရး�ကီးစွာပင်
104

စည်းလံုးညီည�တ်မ�ေပးေသာ

၎င်းတိသည်
ု့
အဖွဲ�အစည်းများကိုလည်းဖွဲ�စည်းထား�ပီး
တပ်မေတာ်မှလွတ်ေြမာက်လာေသာ

စစ်သည်များအား

အေထာက်အထားအသစ်များဖန်တီးေပးြခင်း�ှင့်
ေတာ်လှနေ
် ရးတွငပ
် ါဝင်သတ
ူ စ်ဦးအြဖစ် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားေသာ
ေနရာတစ်ခုတွင်

ပါဝင်�င
ို သ
် ည့်

အလားအလာတစ်ရပ်ကိုလည်း

ကမ်းလှမ်းြခင်းမျိုး�ှိပါသည်။

_CDM စစ်သည်များအတွကအ
် ေထာက်အပံမ
် ိုငး် မှေ�ကာ်ြငာမ�များမှ
့ ျားအား အွနလ

41

တဆင့်

ရ�ှိေသာ

ြပည်သစစ်
ူ ့ သား

တသီးပုဂ�လလ�ဒါန်းမ�များမှ
ဝက်ဘဆ
် ဒ
ုိ ေ
် ပါ်တွင်

ေအာက်ပါသတင်းစကားြဖင့်

ေထာက်ပံ့ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ထိက
ု သ
ဲ့ ေသာ
ုိ ့

ေတာင်းဆိမ
ု �တစ်ရပ်အား

တွဲဖက်ေဖာ်ြပထားပါသည်_-

“တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�များကိုေထာက်ပံ့ပါ။ အသက်များကိုကယ်တင်ပါ။
စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းြခင်းလ�ပ်�ှားမ�သည်

ေ�ွဦးေတာ်လှနေ
် ရးအား

ေသွးေြမကျမ�အနည်းဆံးု ြဖင့် အ�ိင
ု ရ
် ေစရန် အာမခံေပးမည့် အ�ကမ်းမဖက်ေသာ
နည်းဗျူဟာတစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်” (ြပည်သစစ်
ူ ့ သားအဖွဲ�၊ ၂၀၂၁)။
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ထိသ
ု ေဆာင်
ုိ ့
ရွက်ရာတွင်
ပိစ်
ု ့ များတင်ြခင်း�ှင့်

ဆိ�
ု ှယ်မီဒယ
ီ ာဝက်ဘဆ
် ဒ
ုိ မ
် ျားတွင်

Zoom

Facebook

သိမဟု
ု ့ တ်

ဘက်ေြပာင်းစွနခ
် ့ ွာလာသူများအေနြဖင့်

ေပါ်တွင်

တပ်မေတာ်ကို

စွန ် ခွ့ ာလာြခင်းမှရ�ှိလာေသာ

ကိုယ်ပိုငဆ
် ုလာဘ်များအေ�ကာင်း

၎င်းတိ၏အြမင်
ု့
များကို

မ�ေဝ�ကြခင်းစသည်တိုပါဝင်
သည့်
့

_

အမျိုးမျိုးေသာ
သည်။

အွနလ
် ိုငး် လ�ပ်�ှားမ�များမှတဆငေ
့် ဆာင်ရွက်ေလ့�ိပ
ှ ါ

တပ်မေတာ်အတွငး်

စစ်သည်များအား

လူအခွ
့် ေရးချိုးေဖာက်မ�များ၊
့ ငအ

တပ်တွငး် ဖိ�ပ
ိှ ်မ�၊

ဖယ်ဒရယ်ဒမ
ီ ိုကေရစီ�င
ှ ့်

အသွငက
် ူးေြပာင်းကာလအတွငး် တရားမ�တမ�
ဘက်ေြပာင်းလာသူများအေနြဖင့်
ထည့ဝ
် င်အသံးု ြပု�ိင
ု မ
် ည့်
ေတာ်လှနေ
် ရးထဲတွင်

၎င်းတိ၏က�မ်
ု့
းကျင်မ�များကို

အခွငအ
့် ေရးများ

ဖန်းတီးေပး�ိင
ု က
် ာ

ေနရာတစ်ခုဖန်တီးေပး�ိင
ု မ
် ည့်

အေ�ကာင်းအရာများကို

ေြပာဆိေ
ု ဆွးေ�ွး�ကသည့်

အပတ်စဥ်

CDM_စစ်သည်အဖွဲ�အစည်းများသည်

ေဆွးေ�ွးပွဲများကိုလည်း
အမျိုးမျိုးေသာ

အစ�ှိေသာ

ဒီမိုကေရစီေရးလိုလားေသာလ�ပ်�ှားသူများ�ှင့်

ပူးတွဲေဆာင်ရွက်ေလ့�ိက
ှ ာ တစ်ချိနတ
် ည်းမှာပင် အြခားသူများအား
CDM လုပ်လာေစရန် တိုက်တွနး် အားေပး�ကပါသည်။
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာေသာစစ်သည်များအား
ေထာက်ပံ့ရန်

၎င်းတို၏အားထု
တ်မ�ကိုြမ�ငတ
့် င်ရန်�င
ှ ့်
့

၎င်းတိအဖွ
ု ့ ဲ�အစည်း�ှင့် ပိုမိုပူးေပါင်းလာ�ကဖို ့ တိုက်တွနး် အားေပးရန်
CDM_စစ်သည်များသည်

NUG_အားအဆက်ြပတ်စည်း�ံုးလျက်�ိပ
ှ ါ

သည်။ ၎င်းတိသည်
ု့
တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�အစည်းများ၏
ဘက်ေြပာင်းလာသူများကို

�ကိုဆိလ
ု ိုမ�အေပါ်တွငလ
် ည်း
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မှီခို�ကပါသည်။ KNU တပ်မဟာ ၅ သည် CDM စစ်သည်များကို
�ကိုဆိခ
ု သ
ဲ့ ည့ပ
် ထမဆံးု ေသာ

အဖွဲ�အစည်းြဖစ်�ပီး

တပ်မေတာ်မှထက
ွ ်ခွာလာေသာ

၎င်းတိသည်
ု့

စစ်သည်များအား

ဂ�ုဏာထားဆက်ဆမ
ံ ည်ြဖစ်ကာ ၎င်းတိကိ
ု ့ ု CDM ေတာ်လှနေ
် ရး၏
တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် အြဖစ်�ကိုဆိမ
ု ည်ြဖစ်ေ�ကာင်း
အွနလ
် ိုငး် ေပါ်တွငေ
် �ကညာခဲပ
့ ါသည်။
စစ်သည်များအား

CDM

၎င်းတိုသည်
့

လံုြခံုေရး�ှငအ
့် သက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း

ေထာက်ပံ့မ�များ

KNU_သည်

ပံ့ပိုးေပးခဲပ
့ ါသည်။ 42
105

ထိင
ု း် ြမန်မာနယ်စပ်တစ်ေလ�ာက်တွင်
အများစုကို

စွန_် ခွ
့ ာဘက်ေြပာင်းလာသူ

လက်ခံေပးထားသည်ဟုဆ�ုိ ကေသာ်လည်း

ကချင်လွတ်လပ်ေရးအဖွဲ�ချုပ်

�ှင့်

အြခားေသာပိုမိုေသးငယ်သည့်

တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�အစည်းများြဖစ်သည့်
ချင်းကာကွယ်ေရးတပ်ဖဲ�ွ

(CDF)

ကဲသ
့ အဖွ
ုိ ့ ဲ�များသည်လည်း

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူမျာအား ကူညခ
ီ �ဲ့ ကပါသည်။ 43 မသူဇာလွင၏
်
106

ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းတွငေ
် တွ�ရသည့အ
် တိုငး်

အချို �ေသာ

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူများအေနြဖင့်
_ဖဒိမ
ု န်းမန်း၊

42

၂၀၂၁။

KNU

တွင်

၎င်းတိကိ
ု ့ ုယ်ပိုငမ
် ူဝါဒတစ်ရပ်�ိှ�ပီြဖစ်ေ�ကာင်း

ဘက်ေြပာင်းစွနခ
် ့ ွာလာသူများအတွက်
KNU

၏�ိင
ု င
် ြံ ခားေရး

ေြပာေရးဆိခ
ု ွင�
့် ိသ
ှ ူ ဖဒိေ
ု စာတာနီးမှ ၂၀၂၂ ခု�စ
ှ ် ဇူလိုငလ
် ၁၇ ရက်တင
ွ �
် ှငး် ြပခဲပ
့ ါသည်
- KNU သည် ဘက်ေြပာင်းလာသူများအား ဂ�ုဏာထားဆက်ဆမ
ံ ည်ြဖစ်ေသာ်လည်း
ြပစ်မ�ကျူးလွနခ
် ဲသ
ူ ျားအား တရားစွဲဆ�
ုိ င
ို ရ
် န်လည်း ေသချာေစရန်ေဆာင်ရွက်သာွ း
့ မ
ပါမည် (ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုင၊် ၂၀၂၂b)။
_ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုငတ
် က်�ကလ�ပ်�ှားသူ၊_ပုဂ�ိုလ်ေရးအရကိုယတ
် ိုငက
် ိုယ်ကျ

43

ဆက်သယ
ွ ်ဆက်ဆမ
ံ �၊ ေမလ ၂၃ ရက် ၂၀၂၂။
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တပ်မေတာ်ကိုြပန်လည်တိုက်ခိုက်ရာတွင်
ေြမာက်ေရးတပ်မေတာ်၊

ကရင်အမျိုးသားလွတ်
ေကာ်ဘရာစစ်ေ�ကာင်းတို�ှ့ င့်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေနေ�ကာင်းေတွ�ရပါသည်။
၂၀၂၁

ခု�စ
ှ ်

NUG

�သဂုတ်လတွင်

သည်

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းြခင်းအား၎င်း၏
တပ်မေတာ်ကို�ဖိုချရန်နည်းဗျူဟာ၏
ေထာက်ပံ့ရန်

တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် အြဖစ်
NUG

ကတိကဝတ်ြပုခဲပ
့ ါသည်။

သည်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆြဲ ဖစ်ေသာ
စစ်သည်များ၏လက်�ိ�
ှ ိေ
ှ နေသာလံုြခံုေရးဆိင
ု ရ
် ာစိုးရိမ်မ�များ�ှင့်
ေရ�ှညအ
် နာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်မ�များကို
အနာဂတ်ဖယ်ဒရယ်ဒမ
ီ ိုကေရစီစနစ်အတွငး်
အခန်းက�တစ်ခုေပးအပ်မည်ြဖစ်ေ�ကာင်းအာမခံြခင်းြဖငေ
့် ြဖ�ှငး်
ေပးရန်

ကတိြပုထားသည့်

၎င်းတိ၏ယာယီ
ု့
သမ�တမှလက်မှတ်ထးို ထားသည့်
“ြပည်သကာကွ
ူ့
ယ်ေရးတပ်ဖဲွ�များ�ှင့်
ချမှတ်ခပ
ဲ့ ါသည်။

မူဝါဒတစ်ရပ်ကို

ရဲတပ်ဖဲ�မ
ွ ျားအတွက်”

၎င်းမူဝါဒထဲတွင်

ရာထူးများအားဆက်လက်ထား�ှိေပးြခင်း၊
ေနရာထိင
ု ခ
် င်း�ှင၊့်
ေထာက်ပံ့ေပးမည့အ
် စီအစဥ်များ၊

ပင်စင်များ�ှင့်
အစားအေသာက်၊

မိသားစုလံုြခံုေရးအတွက်
ဘက်ေြပာင်းလာသူများအေနြဖင့်

PDF များ၏တိုက်ခိုက်မ�ကို ခံရမည်မဟုတ်ေ�ကာင်း အာမခံေပးမ��င
ှ ့်
(အနာဂတ်)

ဖယ်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုတပ်မေတာ်�င
ှ ့်

ရဲတပ်ဖဲ�ထ
ွ သ
ဲ ုိ ့
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ေပါင်းစည်းေပးြခင်းတိုပါဝင်
ပါသည်။ 44
့
107

ထိမ
ု ူဝါဒေ�ကညာ�ပီးေနာက်ပိုငး် တွင်

ြပည်သရင်
ူ ့ ခွငအ
် ဖွဲ�သည်

CDM_စစ်သည်များအတွက်

စစ်ေဆးမ�စနစ်ေပါ်အေြခခံကာ

CDM

မှတ်ပံုတင်ကတ်ထတ
ု ်ေပးြခင်းတိုအတွ
က်
့
NUG_၏ကာကွယ်ေရးဝန်�ကီးဌာန�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခဲပ
့ ါသည်။
၂၀၂၂_ခု�စ
ှ ်_ဧ�ပီလ_၇_ရက်ေနတွ
့ င်
ပစ�ညး် များကိုဖျက်ဆးီ ေသာ
ယာဥ်များ�ှငတ
့် ကွ

NUG_မှ

သိမဟု
ု ့ တ်

စစ်ဖက်ဆင
ုိ ရ
် ာ

စစ်ဖက်ဆင
ုိ ရ
် ာပစ�ညး် များ၊

ြပည်သရင်
ူ ့ ခွငအ
် ဖွဲ�ကိုလာေရာက်ပူးေပါင်းေသာ

စစ်သည်များအတွက်

အချက်ကိုးချက်ပါေသာ

ဆုေပးမ�စနစ်ကိုေ�ကညာခဲ့ပါသည်။

ဆုများတွင်

တငက
့် ားတစ်စီးကိုဖျက်ဆးီ ြခင်းအတွက်ဆေ
ု �ကးေငွ
၁၀၀,၀၀၀_မှ_ေလယာဥ်တစ်စီးကို

အေမရိကန်ေဒါ်လာ

_ြပည်သရင်
ူ ့ ခွင၊် _၂၀၂၁b။

44

NUG

ကဲသ
့ ေသာ
ုိ ့

အတိက
ု ်အခံလ�ပ်�ှားမ�များ၏

ထိက
ု ဲသ
့ ေသာေဆာင်
ုိ ့
ရွက်ချက်များသည်

စစ်သည်များအား

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းရန်တွနး် အားေပးရာတွင်
အေရးပါေသာအခန်းက�တွင�
် ိှေ�ကာင်း

စစ်တပ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�များအေပါ်

��င
ိ း် ယှဥ်သေ
ု တသနများမှေဖာ်ြပထားပါသည်။
အကယ်၍အတိက
ု ်အခံဖက်မှ
အတိုက်အခံတ၏
ို ့

၎င်းအချင်းအရာသည်

စစ်မ�ထမ်းများ၏ယံု�ကည်မ�ကိုရယူ�င
ို �် ပီး

ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေရး

စီမံကိနး် များတွငယ
် ံု�ကည်ေစရန်

သိမဟု
ု ့ တ် ၎င်းတို၏လူ
မ�ေရးဖွဲစ
� ည်းမ�ပံုစံအား ယံု�ကည်ေစရန် လုပ်ေဆာင်�င
ို ပ
် ါက
့
ပိုမိုြဖစ်�င
ို ပ
် ါသည်။

စစ်အာဏာ�ှငေ
် နာက်ပိင
ု း်

စိတ်ချရသည့ေ
် ပါင်းစည်းေပး�ိင
ု မ
် �အေပါ်

အနာဂတ်စနစ်သစ်များအတွငး်
ယံု�ကည်လာေစြခင်းသည်လည်း

သိသာေသာ သက်ေရာက်မ��ိှပါသည်။ Anisin, 2020, စာမျက်�ာှ ၁၃၈-၁၄၂ �ှင့်
Morency-Laflamme, 2018 တွင�
် � �ပါ။
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ဖျက်ဆးီ ြခင်းအတွက်ဆေ
ု �ကးေငွ
အထိအစားစားပါဝင်ပါသည်။ 45
108

အေမရိကန်ေဒါ်လာ

၅၀၀,၀၀၀

ဤစာကိုေရးေနသည့် ၂၀၂၂

ခု�စ
ှ ်

�သဂုတ်လ အထိ မည်သမ
ူ ှထက
ုိ သ
ဲ့ �ကီ
ုိ ့ းမားလှသည့် ပစ�ညး် များြဖင့်
တပ်မေတာ်မှထက
ွ ်ခွာလာခဲသ
့ ည်ကို
ထိဆ
ု ေ
ု ပးစနစ်သည်

မေတွ� �ှိရေသးေသာ်လည်း

တပ်မေတာ်မှ

ရာထူးေနရာများ�ှင့်

အကျိုးခံစားခွငမ
့် ျားဆံးု �� ံးမည်ကိုစိုးရိမ်ေသာ
လက်ေတွ�ဆန်ေသာစိုးရိမ်မ�များ�ှိသည့်
စစ်သည်များကိုဆေ
ွဲ ဆာင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
တိအေနြဖင
ု့
့်

လက်နက်၊

KNU

လက်ပစ်ဗံုး�ှင့်

�ှင့်

CDF

ကျည်ဆန်များြဖင့်

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာလာေသာ ရာထူးအဆငန
့် မ
ိ ့်ေသာစစ်သည်များအား
ဆုချီးြမ�ငြ့် ခင်းြဖင့်

ယခင်ကေအာင်ြမင်မ�တစ်ချို �

ရ�ှိခဖ
ဲ့ ူးပါသည်။ 46
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ထိက
ု သ
ဲ့ _ုိ ြဖစ်
့ ရပ်များြဖစ်ပါက
စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာေသာစစ်သည်များ�ှင့်
၎င်းတိယူ
ု ့ ေဆာင်လာေသာ

စစ်ဖက်သးုံ ပစ�ညး် များ၏ပံုများအား

ချီးကျူးဂုဏြ် ပုေသာ

သတင်းစကားများြဖငတ
့် ွဲဖက်ကာ

“Myanmar’s Shadow Govt”, 2022.
_၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ် �သဂုတ်လတွင် CDF

45
46

မှ

ေမာ်ေတာ်ယဥ်များ

သိမဟု
ု ့ တ်

လက်နက်ငယ်များ�ှင့် ကျည်များြဖင့် စွနခ
် ့ ာွ လာပါက ြမန်မာေငွကျပ် သိနး် ငါးဆယ်
(ထိအ
ု ချိနက
်
အေမရိကန်ေဒါ်လာ

၂,၇၂၅)

�ှင့် လက်နက်�ကီး�ှငစ
့် ွနခ
် ့ ွာလာပါက

ြမန်မာေငွကျပ်

သိနး် တစ်ရာချီးြမ�ငမ
့် ည်ြဖစ်ေ�ကာင်း

ေအာက်တိုဘာလ

၁_ရက်ေနတွ
့ င်

စစ်သည်သးုံ ဦးသည်

ေ�ကညာခဲပ
့ ါသည်။
လက်နက်များြဖင့်

၎င်းတိ�ှ
ု ့ ငလ
့် ာေရာက်ပူးေပါင်းခဲက
ု့
က် ဆုေငွများကိုလည်းချီးြမ�င�့် ပီးြဖစ်
့ ာ ၎င်းတိအတွ
ေ�ကာင်း CDF မှေြပာ�ကားခဲပ
ူ ့ းတိုင၊် ၂၀၂၁b)။
့ ါသည် (ြပည်သပန်
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CDM_စစ်သည်အဖွဲ�များတွင်

ဆိ�
ု ှယ်မီဒယ
ီ ာပလက်ေဖာင်းများေပါ် �ှိ
မ�ေဝ�ကေလ့�ိပ
ှ ါသည်။ 47
110

CDM စစ်သားအဖွဲ�ဝင်များသည် New York Times မှသည် Nikkei
�ှင့်

Al_Jazeera

အထိ

�ိင
ု င
် တ
ံ ကာမီဒယ
ီ ာ�ှင့်

ထိေတွ� ခွငမ
့် ျားစွာကိုလည်းရ�ှိခသ
ဲ့ ည့အ
် ြပင်
အများသံးု ချန်နယ်များမှတဆင့်

ပိုမိုလူသန
ိ ည်းေသာ

လည်းစည်း�ံုးေရးဆင်းလာကာ

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�များ၏အေရး�ကီးပံုအေပါ် လူထ၏
ု
အာ�ံုစိုက်မ�ကို

ယူေဆာင်လာခဲပ
့ ါသည်။

NUG_မှကူညေ
ီ ပးမ�များလည်းရ�ှိခ�ဲ့ ပီး

၎င်းထဲတွင်

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူများအား
အြခား�ိင
ု င
် မ
ံ ျားကို
�သစေတးလျ�ိင
ု င
် သ
ံ ည်

ခိုလ�ံခွငေ
့် ပးရန်

စည်း�ံုးြခင်းလည်းပါဝင်ပါသည်။
၂၀၂၂

ခု�စ
ှ ်

ဇန်နဝါရီလကတည်းက

ဖွငဟ
့် ေ�ကညာထားြခင်းမ�ှိေသာ

အေရအတွက်�ိှ

ဘက်ေြပာင်းလာသူများအား

ကာကွယ်ေရး

ဗီဇာများထုတ်ေပးခဲေ
့ �ကာင်းသိရပါသည်။ 48 CDM စစ်သည်အဖွဲ�များမှ
111

ဦးေဆာင်အဖွဲ�ဝင်များ၏အဆိအ
ု ရ

၎င်းတိုအဖွ
့ ဲ�များ၏

ဆိ�
ု ှယ်မီဒယ
ီ ာစာမျက်�ာှ များေပါ်တွငမ
် �ေဝထားေသာ

47

ြပည်သရင်
ူ ့ ခွင၊် ၂၀၂၁a။

48

Barret, 2022. အေမရိကန်-ဗမာ လံုြခံုေရးက�မ်းကျင်သူ ေဒါက်တာမီမဝ
ီ င်းဘတ်မှ

တတိယ�ိင
ု င
် မ
ံ က်လံုးသည်

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�ဆင
ုိ ရ
် ာ

နည်းဗျူဟာအတွက်အေရး�ကီးေ�ကာင်းဆိထ
ု ားကာ

အေမရိကန်�င
ို င
် က
ံ ဲသ
့ ုိ ့

အြခားေသာ�ိင
ု င
် မ
ံ ျားကိုလည်း CDM စစ်သည်များအား ခိုလ�ံခင
ွ မ
့် ျားကမ်းလှမ်းမ�ြပုရန်
တိုက်တွနး် ထားပါသည် (“US Expert says”, 2022)။
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�သစေတးလျ�ိင
ု င
် တ
ံ ွင်

ခိုလ�ံခွငေ
့် ပးမ�သတင်းသည်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆစ
ဲ စ်သည်ေပါင်းရာ�ှငခ
့် ျီအား
၎င်းတိထံ
ု ့ ရက်အနည်းငယ်အတွငး် ဆက်သယ
ွ ်လာေစရန် ဆွေ
ဲ ဆာင်�င
ို ခ
် ဲ့
ပါသည်။

ထိသ
ု မ
ူ ျားထဲတွင်

ပံုမှနအ
် ားြဖင၎
့် င်းတို ့

ထံဆက်သယ
ွ ်ေလ့မ�ှိေသာ ရာထူး�ကီးသူများပါပါဝင်ပါသည်။ 49
112

ေ�ှ �တန်းတွင�
် ိေ
ှ နေသာစစ်သည်များ�ှင့်
တပ်မေတာ်မှထက
ွ ်ခွာရန်မည်ကသ
ဲ့ ေသာ
ုိ ့
ကိုယ်ကျငတ
့် ရားပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာ
သိမဟု
ု ့ တ် �ိင
ု င
် ေ
ံ ရးဆိင
ု ရ
် ာလ�ံ�ေဆာ်မ�မှ မ�ှိေသာသူများအား NUG မှ
စည်း�ံုးရာတွင် �ုပ်ဝတ�ုပစ�ညး် များ၊ ဆုေ�ကးများ၊ ခိုလ�ံခွငမ
့် ျား�ှင့်
အနာဂတ်ရာထူးေနရာများအတွက်ကတိကဝတ်များ

ေပးြခင်းသည်

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းြခင်းနည်းဗျူဟာကိုြမ�ငတ
့် င်ေပး�ိင
ု ခ
် ဲသ
့ လို
ထိေ
ု ပးအပ်ကမ်းလှမ်းချက်များအားလံုးကို

အဖွဲ�အစည်း၏တရားဝင်ပံုစံြဖငေ
့် ပးအပ်�င
ို ခ
် ပ
ဲ့ ါသည်။ သိေသာ်
ု့
လည်း
ထိသ
ု �ကိ
ုိ ့ ုပမ်းေဆာင်ရွက်ချက်များသည်

လက်�ိအ
ှ ချိနအ
် ထိ

တပ်မေတာ်မှထက
ွ ်ခွာလာေသာ

စစ်သည်အေရအတွက်

သိသသ
ိ ာသာတိုးြမငလ
့် ာေစရန်
၎င်းတိချည်
ု့
းသီးသန ် ြဖင
့် ဆာင်ရွက်�င
ို ြ် ခင်း
့ ေ

မ�ှိေသးေ�ကာင်း

_

ြပသေနခဲပ
့ ါသည်။

ထိ�ု ကိုးပမ်းေဆာင်ရွက်ချက်များသည်

အကနအ
် ့ သတ်ြဖငသ
့် ာ�ှိေသာအရင်းြမစ်များေ�ကာင့်
စိနေ
် ခါ်မ�ခံေနရသလို

မလံုြခံုမ��င
ှ ့်

ေ�ှာငေ
့် �ှးဒုက�ေရာက်ေနရပါသည်။

မေသချာမေရရာမ�တိုေ�ကာင
့်
့
အေရး�ကီးသည်မှာ

၎င်း�ကိုးပမ်းေဆာင်ရွက်ချက်များသည် အချို �ေသာ စစ်မ�ထမ်းများအား
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“Australia’s Embrace”, 2022.
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တပ်မေတာ်အေပါ်သစ�ာ�ှိေစရန်

သိမဟု
ု ့ တ်

တပ်မေတာ်အေပါ်အလွနက
် ပ်တွယ်ေနေသာေ�ကာင့်
မ�ှိေစရန်ေဆာင်ရွက်ထားသည့်
၎င်းတိ၏��
ု ့ � ြမင်သတ်မှတ်ပံုထတ
ဲ ွင်

ထွက်ခွာလိုစိတ်

တပ်မေတာ်စနစ်အတွငး် �ှင့်
နက်��ိငး် စွာြမ�ုပ်�ထ
ံှ ားေသာ

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းြခင်းအတွက်

ြဖနက
် ့ ျက်ထားသည့်

ဖွဲ�စည်းပံုဆင
ုိ ရ
် ာအတားအဆီးများ၏
ေ�ှာငေ
့် �ှးေစြခင်းကိုလည်းခံေနရပါသည်။
ထိသ
ု မ
ူ ျားသည်

က��်ပ
ု ်တအေနြဖင
ို ့
့်

မည်သမ
ူ ျားြဖစ်ေ�ကာင်း�ှင့်

၎င်းတိသည်
ု့

မည်သမည်
ုိ ့ ပံုေတွးေခါ် �ကေ�ကာင်း အေရး�ကီးေသာ သဲလွနစ
် များကို
ဤအထူးထုတ်စာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ
ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းများထဲတွင် ေတွ�ရမည်ြဖစ်�ပီး Michael Charney
၏ ထည့ဝ
် င်ေရးသားထားမ�ထတ
ဲ င
ွ လ
် ည်း တပ်မေတာ်အေပါ်သစ�ာ�ှိမ�
�ှင့် တပ်မေတာ်မှ၎င်းတိုကိ
အဖွဲ�အစည်းအတွငး်
့ ုယ်၎င်းတို ့ လူေဘာင်
့
တွငမ
် ည်သမည်
ုိ ့ ပံု�� � ြမင်သတ်မှတ်ပံုတို ့

ြဖစ်တည်လာသည့်

သမိုငး် ေ�ကာင်းဆိင
ု ရ
် ာေနာက်ခံများအေ�ကာင်းက��်ပ
ု ်တိုေလ့
ု ပ
် ါ
့ လာ�ိင
သည်။

ဖွဲ�စည်းပံုဆင
ုိ ရ
် ာအတားအဆီးများ�ှင ့် သတ်မှတ�
် � � ြမင်ပံုများ
၂၀၂၂

ခု�စ
ှ ်

ဇူလိုငလ
် တွငက
် ျင်းပခဲေ
့ သာ

ြပည်သစစ်
ူ ့ သား/

ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုငစ
် ကားဝိုငး် တွင် CDM စစ်သည်တစ်ဦးြဖစ်သူ Captain
Clock

အား

မည်သည့စ
် စ်သည်များ

ဆက်လက်�ိှေနရန်ေရွ းချယ်�က�ပီး

သည်

တပ်မေတာ်ထတ
ဲ ွင်
အဘယ်ေ�ကာင့်

ထိသ
ု ေရွ
ုိ ့ းချယ်�ကေ�ကာင်း ေမးြမန်းခဲပ
့ ါသည်။ Captain Clock မှ
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၎င်းတာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆဲ စစ်မ�ထမ်းများထဲမှ ၃၀ ရာခိုင�
် န
� း် ေသာ
သူတသည်
ို ့
၎င်းတိလံ
ု ့ ုြခံုေရး�ှင့် ၎င်းတိုမိ့ သားစု၏လံုြခံုေရးအတွက်
စိုးရိမ်ေသာေ�ကာင့် ဆက်လက်ေနေန�ကြခင်းြဖစ်�ပီး ကျန်ေသာ ၇၀
ရာခိုင�
် န
� း် မှာ

�သဇာအာဏာ�ှငရ
့် ပိုငခ
် ွငမ
့် ျားကိုတပ်မက်ေသာေ�ကာင့်

သိမဟု
ု ့ တ် ၎င်းတိုအား
တပ်မေတာ်မှ ဦေ�ှာက်ကျင်း (brainwash)
့
ထား�ပီး ပညာမတတ်�ကေသာေ�ကာင့် ၎င်းတိအေနြဖင
ု့
လ
့် ွတ်လပ်�ပီး
ေဝဖန်ပိုငး် ြခား�ိင
ု ေ
် သာေတွးေခါ်မ�မျိုးေဆာင်ရွက်�င
ို ြ် ခင်းမ�ှိဘဲ
တပ်မေတာ်ထတ
ဲ ွင်

ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေန�ကသည်ဟု
ထိက
ု သ
ဲ့ ေသာ
ုိ ့

ယံု�ကည်ေ�ကာင်းဆိခ
ု ပ
ဲ့ ါသည်။ 50
113

ကိနး် ဂဏန်းဆိင
ု ရ
် ာခနမ
် ့ ှနး် ချက်များသည်
ြဖစ်ေသာ်လည်း

Captain_Clock

�ှငး် လင်းသည့အ
် ချက်တစ်ခုမှာ
နည်းဗျူဟာအတွက်

ြပုလုပ်ခဲေ
့ သာ

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းြခင်း

အမျိုးမျိုးေသာ

မည်သမည်
ုိ ့ ပံုေကျာ်လ�ားရမည်ကို

အတားအဆီးများအား
နားလည်ရန်အတွက်

အေရး�ကီးသည်ဆသ
ုိ ည့အ
် ချက်ြဖစ်ပါသည်။
ပထမတစ်စုသည်

လက်တန်းေြပာထားြခင်း

၎င်းအုပ်စု�စ
ှ ်စုထမ
ဲ ှ

လံုြခံုေသာလွတ်ေြမာက်�င
ို မ
် ည့လ
် မ်းေ�ကာင်း

sများ�ှင့် �ုပ်ဝတ�ုဆိင
ု ရ
် ာ အေထာက်အပံ့များေပး�ိင
ု ပ
် ါက ၎င်းတိုကိ
့ ု
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းရန်

တိုက်တွနး် အားေပး�ိင
ု မ
် ည်ြဖစ်

ေသာ်လည်း ဒုတိယတစ်ဖဲ�ွအတွက်မှာမူ စီးပွားေရးဆိင
ု ရ
် ာမက်လံုးများ၊
အေတွးအေခါ်များ�ှင့် စိတ်ေနသေဘာထားတိ�ှ
ု ့ င့် ချိတ်ဆက်ထားေသာ
ပိုမိုနက်��ိငး် သည့် ဖွဲ�စည်းပံုဆင
ုိ ရ
် ာ အတားအဆီးများကို ေြဖ�ှငး် ေပးရန်
လိုအပ်ပါသည်။
50

ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုင၊် ၂၀၂၂b။

ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ

ကိုေရခဲ၏
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ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းထဲတွင် ရာထူးအဆငန
့် မ
ိ ေ
့် သာ စစ်သည်များမှာ
တပ်မေတာ်မှအေမှာင်ချထားြခင်းကို

မည်သမည်
ုိ ့ ပံုခံေနရေ�ကာင်း၊

တပ်မေတာ်ဝါဒြဖနမ
် ့ �၏

သားေကာင်များြဖစ်ကာ

သတင်းအချက်အလက်များလည်း

ကနသ
် ့ တ်ထားခံရေ�ကာင်းေြပာြပ

ခဲ�့ ပီး ကိုထက်�င
ို ေ
် အာင်မှလည်း “ြပည်သလ
ူ ူထသ
ု ည်ရန်သြူ ဖစ်သည်”
�ှင့် “တပ်မေတာ်သည် တိုငး် ြပည်၏ ကာကွယ်သြူ ဖစ်သည်” အစ�ှိသည့်
မမှနက
် န်ေသာ

သတင်းအချက်အလက်များ

ထပ်ေလာင်းေြပာ�ကားခဲ့ပါသည်။
တပ်မေတာ်အေပါ်၎င်းတိုမှ့
ေနရြခင်း

ဖန်တီးေ�ကာင်း
အချို �သမ
ူ ျားသည်

ေကျးဇူးေ�ကးတင်ေနသည်ဟုခံစား

သိမဟု
ု ့ တ်

တပ်မေတာ်ြပင်ပတွင်

၎င်းတိအတွ
ု့
က်�ှငသ
် န်ရန်ဘဝမ�ှိဟု

ခံစားေန�ကရပါသည်။

တပ်မေတာ်အရာ�ှိများအေနြဖင့်

တပ်မေတာ်ထတ
ဲ ွင်

ဆက်လက်�ိှေန�ကသည်မှာ

စီးပွားေရးအကျိုးခံစားခွငမ
့် ျား၊

တပ်မေတာ်၏တရားမဝင်စီးပွားေရးအမျိုးမျိုးကို

လုပ်ကိုင�
် င
ို စ
် ွမ်း�ှင့်

ဆက်စပ်မ�
� ိှေ�ကာင်း

ကိုထင်�ှားတိုသည်
့

ကိုသရ
ူ ဇွဲမာန်�င
ှ ့်

၎င်းတိ၏ကိ
ု့
ုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းများထဲတွင် မ�ေဝေဖာ်ြပထားခဲ့ပါသည်။
အချို �စစ်မ�ထမ်းများဆိလ
ု �င်

အာဏာသိမ်းမ�သည်

၎င်းတိအား
ု့

ပိုမိုချမ်းသာလာေစရန် လုပ်ေပး�ိင
ု လ
် ိမ်မ
့ ည်ဟုယံု�ကည်�ကပါသည်။
၂၀၂၁_ခု�စ
ှ ်အေစာပိုငး် ကတည်းက
သက်ေသခံချက်များထဲတွငသ
် ာမက

CDM_စစ်သည်များ၏
ြမန်မာတပ်မေတာ်အေပါ်

သုေတသနြပုမ�များတွငေ
် တွ�ရသည့အ
် တိုငး်
တပ်မေတာ်မှစွန ်ခွ့ ာထွက်ေြပးရာတွင�
် ိှေသာ
_

အတားအဆီးများသည်

ြပန�
် ့ ေနေသာ
ံှ ့

ဖွဲ�စည်းပံုဆင
ုိ ရ
် ာ
ကျဉ်းေြမာင်းသည့်
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ယဥ်ေကျးမ�တစ်ခု၊

ဦးေဆာင်သ�
ူ င
ှ ေ
့် နာက်လိုက်ဆက်ဆေရးများ၏
ံ

အတွငး် ပိုငး် အဆင�့် ကီးငယ်စနစ်�င
ှ ့် ခိုငမ
် ာေသာအေတွးအေခါ်ဆိင
ု ရ
် ာ

ြမ�ုပ်�ထ
ံှ ားပါသည်။ 51

ယ��ယားတစ်ခုထတ
ဲ ွင်

114

ခိုငမ
် ာေသာရဲေဘာ်ရဲဘက်စိတ်ဓာတ်ကို

ပျိုးေထာင်ြခင်းအပါအဝင်

အမိနမ
် ့ ျားကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လိုက်နာေစြခင်း၊
အေ�ကာက်တရားများ�ိုက်သင
ွ း် ထားြခင်း�ှင့်

တပ်မေတာ်အား

တိုငး် ြပည်�င
ှ ့်

ဗုဒဘ
� ာသာ၏ကာကွယ်သအ
ူ ြဖစ်

သတ်မှတ်�� � ြမင်ပံုတစ်ရပ်အား

စွဲမက်ေအာင်သန
ွ သ
် င်ထားသည့်

အေတွးအေခါ်ဆိင
ု ရ
် ာဝါဒြဖနမ
် ့ �တကိ
ို ့ ု

ေပါင်းစည်းထားြခင်းမှတဆင့်

သစ�ာ�ှိေစမ�တကိ
ို ့ ု ေလ့ကျငေ
့် ပးြခင်းတို၌့ တပ်မေတာ်သည်ဆယ်စု�စ
ှ ်ချီ
အေတွ�အ�ကံု�ှိပါသည်

(ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ

Charney

တွင�
် � �ပါ)။ စစ်သည်များ�ှင့် အရာ�ှိများသည် တပ်တွငး် ဆုေပးမ�များ၊
ရာထူးတိုးေပးြခင်းများ�ှင့်

ြပစ်ဒဏ်ေပးြခင်းတိုမှ့ တဆင့်

တပ်မေတာ်�င
ှ တ
့် ုပ်ေ�ှာင်ချိတ်ဆက်ထားမ�များ�ှိေနကာ 52
115

တပ်မေတာ်၏တရားဝင်ေရာ

တရားမဝင်စီးပွားေရးများတွင်

ပါစိုးမိုးြခယ်လှယ်�င
ို မ
် �သည် အရာ�ှိအဖွဲ�များအား အနည်းဆံးု ၁၉၉၀
ခု�စ
ှ ်များကတည်းက ထိနး် ချုပ်ထား�ိင
ု ခ
် ဲပ
့ ါသည်။ 53
116

_ြမန်မာတပ်မေတာ်အေ�ကာင်း_အေသးစိတ်အြဖစ်ဆးုံ

51

သုေတသနြပုေဆာင်ရွက်ချက်အချို �ကို Bünte, 2017; Callahan, 2003; Maung Aung
Myoe, 2009; Nakanishi, 2013; Selth, 2002 တွင�
် � �ပါ။ ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ
Charney တွငလ
် ည်း�� � �ိင
ု ပ
် ါသည်။

52
53

Nakanishi, 2013.
Bünte, 2017.
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တပ်မေတာ်မှထက
ွ ်ခွာရာတွင်
အရာ�ှိများသည်

ရာထူးအဆငပ
့် ိုြမငေ
့် သာ

ရာထူးအဆငန
့် မ
ိ ့်ေသာ

စီးပွားေရးအရေရာ

ဂုဏပ
် ုဒအ
် ရပါ

စစ်သည်များ�ှငယ
့် ှဥ်လ�င်
ပိုမိုဆးုံ �� ံးစရာများ�ှိေန�ပီး

၎င်းတိသည်
ု့

တပ်မေတာ်၏

အေတွးအေခါ် ပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာသတ်မှတ်�� � ြမင်ပံုကို
ပိုမိုနက်��ိငး် စွာလိုက်နာ�ကသူများ

ြဖစ်ေကာင်းြဖစ်�င
ို ပ
် ါသည်။

ရာထူးအဆငန
့် မ
ိ ့်ေသာ

အချို �စစ်သည်များအေနြဖင့်

၎င်းတိ၏ေန
ု့
စဥ်
် ပ်တည်ေရးအတွက်
့ အသက်�ှငရ
တွငလ
် ံုးလံုးလျားလျားမှီခိုရန်
တပ်မေတာ်နည်းစနစ်မှ
စစ်သည်များ၏

လိအ
ု ပ်သည်ဟူေသာ

ယံု�ကည်မ�ကို
CDM

ဖန်တီးပျိုးေထာင်ထားခဲေ
့ �ကာင်း
ေြပာ�ကားချက်များအရ

ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ
သိ�ိထ
ှ ားသည့အ
် ရာတိုငး် ကို
မဟုတ်ပါ_-_တပ်မေတာ်စနစ်သည်
အတွက်

တပ်မေတာ်အေပါ်

သိရပါသည်။ 54
117

ေတွ�ဆေ
ုံ မးြမန်းခံခရ
ဲ့ သူများ
လူတိုငး် သိ�ိှလာ�ိင
ု ခ
် ဲသ
့ ည်သည်
ရာထူးအဆငန
့် မ
ိ ့်စစ်သည်များ

စီးပွားေရးအရအကျိုးြဖစ်ထန
ွ း် မ��င
ှ ယ
့် ှဥ်လ�င်

စီးပွားေရးအရအြမတ်ထတ
ု ်ြခင်း�ှင့်
အ�ိင
ု က
် ျငြ့် ခင်းတိသည်
ု့
များစွာသာလွနေ
် နပါသည်။
ပညာေရးချို �တမ
ဲ့ �များ၊

လူသစ်စုေဆာင်းရာတွင်

ေငွေ�ကးပိုငး် ချို �တမ
ဲ့ �အြဖစ်ဆးုံ �ိင
ု င
် သ
ံ ားများကို
စစ်သည်များအား
တိအပါအဝင်
ု့

စစ်သည်များ၏
ဗဟိုြပုြခင်း၊

�ှင့်

လွတ်လပ်စွာေတွးေခါ်မ�မှတားြမစ်ထားြခင်း
၎င်းတို၏ဖိ
ိှ ်မ�အတွငး်
့ �ပ

၎င်းတိုကိ
့ ု

ြပန်လည်ချည်ေ�ှာင်ထားသည့် ေလ့ကျငသ
့် င်�ကားေရးနည်းစနစ်များ�ှင့်
54

ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုင၊် ၂၀၂၁a။
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ဝါဒြဖနမ
် ့ �များေ�ကာင့်

ထိအ
ု ေြခအေနသည်

ရာထူးနိမ့်ေသာစစ်သည်များအ�ကားတွင်

ဆက်လက်�ိေ
ှ နေ�ကာင်း

CDM_စစ်သည်များမှ

�ှငး် ြပခဲပ
့ ါသည်။ 55
118

CDM_စစ်သည်တပ်�ကပ်�ကီးတစ်ဦးသည်

ပညာေရးနိမ့်ပါးမ��င
ှ ့်

(brainwash)

ဦးေ�ှာက်ကျင်း

ခံရမ�တိုသည်
့

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆစ
ဲ စ်သည်များ၏အ�ကမ်းဖက်မ�ကို
ဆက်လက်ကျငသ
့် းုံ ေနမ��င
ှ ့်

ချိတ်ဆက်မ��ိေ
ှ �ကာင်းဆိထ
ု ားပါသည်_-

“ရာထူးနိမ့်စစ်သည်ေတွက_ဘယ်လိုအမိနမ
် ့ ျိုးကိုပဲြဖစ်ြဖစ်နာခံေန�က
တယ်…

သူတကိ
ို ့ ုသတ်ဖို ့

သူတအဲ
ို ့ လ
့ ိုလုပ်ရင်

အမိနေ
် ့ ပးရင်

သူတအေပါ်
ို ့
နဲ ့

သူတိုသတ်
တယ်။
့
တိုငး် ြပည်အေပါ်

ဘယ်လိုမျိုးသက်ေရာက်မ�ေတွ �ှိလာမလဲဆတ
ုိ ာကို မစဥ်းစား�ကဘူး။
(သူတမှ
ို ့ ာ)

စဥ်းစားေတွးေခါ် �ိင
ု စ
် ွမ်းနည်း�ကတယ်။

အဲဒ
့ ါကသူတိုရဲ့ အမှ
့ ားေတာလ
့ ည်း

မဟုတ်ြပန်ဘးူ ။

သူတရဲ
ို ့ ့

မူလစိတ်ရင်းက အဲလ
့ ိုမျိုးမဟုတ်ဘးူ (ဒါေပမဲ့) သူတေတွ
ို ့ က brainwash
ခံရ�ပီး

ြပည်သလ
ူ ူထဆ
ု က
ီ ေန

ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ
တစ်ဦးြဖစ်သည့်

ခွဲထတ
ု ်ထားတာကိုခံခဲရ
့ တာ။” 56
ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းပိုင�
် ှငမ
် ျားထဲမှ

ကိုေဇယျေအာင်သည်

ြပည်သစစ်
ူ ့ သားစကားဝိုငး်

တစ်ခုထတ
ဲ ွင် အထက်ပါ�ှငဆ
့် င်တူေသာ အချက်တစ်ချက်ြဖစ်သည့်
ဦးေ�ှာက်ကျင်းမ�

55
56

brainwash

Kyed & Ah Lynn, စာမျက်�ာှ ၇၁-၇၅။

Democratic Voice of Burma, 2021a.
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ကိုယ်ချင်းစာတရားကင်းမဲ့�ပီး

လူမဆန်စွာြပုမူတတ်သည့်

စက်�ုပ်များအြဖစ် ေြပာင်းလဲသာွ းေစေ�ကာင်း ေြပာြပထားပါသည်။ 57
120

စစ်သားများအေနြဖင့်

ြပည်သမ
ူ ျားအေပါ်တွင်

ကိုယ်ချင်းစာတရားမ�ှိမ�သည်

CDM_စစ်သည်တစ်ဦး

ြဖစ်သည့က
် ိုညသ
ီ တ
ု မှေဖာ်ြပခဲသ
် တိုငး် စစ်သည်ေပါင်းများစွာ�ှင့်
့ ည့အ
၎င်းတိမိ
ု ့ သားစုဝင်များသည်

တပ်မေတာ်မှ

ြပင်ပ�ှိလူမ�ေရးချိတ်ဆက်မ�များ�ှင့်
စီးဆင်းမ�ကို

သတင်းအချက်အလက်

ကနသ
် ့ တ်ထားသည့်

ဘဝများအြဖစ်

သီးသနခ
် ့ ွဲထတ
ု ်ခံထားရေသာ

စစ်တန်းလျားများတွငေ
် နထိင
ု ေ
် န�ကကာ

တိုငး် သူြပည်သားများထံမှ

စစ်သားများအား

တမင်သက်သက်ခွဲထတ
ု ်ထားြခင်းေ�ကာင့်
သည်။ 58
121

ဤစာေစာင်ထ�
ဲ ိှ

ေဖာ်ြပထားချက်များအရ

ြဖစ်ေကာင်းြဖစ်�င
ို ပ
် ါ

ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းများထဲတွင်
ထိသ
ု းီ သနခ
် ့ ွဲထတ
ု ်ထားမ�သည်

အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပိုငး်

�ပီးြပည့စ
် ံုြခင်းမ�ှိေတာေ
့ သာ်လည်း

ကိုေအာင်ကိုကို၏ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းထဲတွငသ
် က်ေသခံထားသည့_်
အတိုငး်

၎င်းသည်

ကျယ်ြပနေ
် ့ သာ

သက်ေရာက်မ�တစ်ရပ်

အြဖစ်ဆက်လက်တည်�ိှေနပါ ေသးသည်။ ကိုေအာင်ကိုကိုမှ ၎င်းသည်
တပ်မေတာ်မှစုေဆာင်းြခင်းမခံရမီ
လူမ�ေရးချိတ်ဆက်မ�များ
57

အရပ်သားဘဝ၌
များစွာ�ှိခ�ဲ့ ပီး

ထိေ�ကာင
ု့
့်

၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ် ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်ရက်စွဲြဖင့် ကျင်းပခဲက
ှ ်
့ ာ YouTube ေပါ်တွင် ၂၀၂၂ ခု�စ

ဇန်နဝါရီလတွငတ
် င်ခဲေ
ူ ့ သားစကားဝိုငး် တစ်ခုမှ (People’s Soldiers
့ သာ ြပည်သစစ်
from Burma, 2022)။
58

ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုင၊် ၂၀၂၁c။
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တပ်မေတာ်မှထက
ွ ်ခွာလိုခေ
ဲ့ �ကာင်း
သူမိ့ သားစုဝင်များမှာ

သိေသာ်
ု့

တပ်မေတာ်ထတ
ဲ ွငသ
် ာေနခဲဖ
့ ူးေသာေ�ကာင့်

သူ�င
ှ ဆ
့် နက
် ့ ျင်ဖက်ြဖစ်ကာ
သူဆံ
့ းု ြဖတ်ချက်အား

ေြပာြပခဲပ
့ ါသည်။

တပ်မေတာ်မှထက
ွ ်ခွာလိုခဲြ့ ခင်းမ�ှိဘဲ
သေဘာမတူခေ
ဲ့ ပ။

ထိေ�ကာင
ု့
့်

သူမိသားစုဝင်များသည် ‘ေ�ှာက်ကျင်း brainwash’ ခံထားခဲရ
့ သည်ဟု
သူအေနြဖင
ယ
့် ံု�ကည်ေနခဲပ
့
့ ါသည်။
တပ်မေတာ်�င
ှ ့်

ြပည်သမ
ူ ျားကို

ခွဲြခားြခင်းအား

တပ်မေတာ်�သဇာအာဏာကိုအေလးမထားေသာ

သိမဟု
ု ့ တ်

ဆနက
် ့ ျင်ေသာ သူများသည် တိုငး် ြပည်�င
ှ ဗ
့် ုဒဘ
� ာသာ၏တည်�ိမ
ှ �ကို
�ခိမ်းေြခာက်လာ�ိင
ု ေ
် ချ�ှိသည့_် ရန်သမ
ူ ျားအြဖစ်သတ်မှတ်ကိုယ်စားြပု
သည့်

ကျယ်ြပနစ
် ့ ွာသက်ေရာက်မ��ိေ
ှ သာ

တပ်မေတာ်ဝါဒြဖနမ
် ့ �မှတဆငလ
့် ည်း
ြမန်မာတပ်မေတာ်၏

လုပ်ေဆာင်ေလ့�ိပ
ှ ါသည်။

အေတွးအေခါ်_ 59

ထဲတွင်

ထိက
ု သ
ဲ ့ ုိ ့

ြပည်တွငး် တွငရ
် န်သမ
ူ ျားဖန်တီးတည်ေဆာက်ထားမ�အေပါ်
မှီခိုြခင်းသည် �ှညလ
် ျားေသာ သမိုငး် တစ်ရပ်အေနြဖင့် �ှိခဲ�့ ပီး ၎င်းအား
အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပိုငး် တွင်

ြပည်သမ
ူ ျားအေပါ်

ကျူးလွနေ
် သာအ�ကမ်းဖက်မ�များအတွက်
ေလျာ်ကန်သငြ့် မတ်ေ�ကာင်း�ှငး် ချက်ထတ
ု ်ရာတွင် အသံးု ြပုခဲပ
့ ါသည်။
ထိအ
ု ချက်အား
အာဏာသိမ်းမ�ကိုဆနက
် ့ ျင်ေသာ
အ�ကမ်းဖက်များအြဖစ်

ပိုမိုတာသွားေစသည်မှာ
ခုခံေရးလ�ပ်�ှားမ��င
ှ ့်

NUG

အား

တံဆပ
ိ ်ကပ်သတ်မှတ်ြခင်းြဖစ်�ပီး

ထိအ
ု ချက်သည် တိုငး် ြပည်၏မတည်�ငိမ်မ�ကို ပိုမိုေသချာေစခဲ့ပါသည်။
59

Callahan, 2003.
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“(သူတိုက)
လူေတွကိုလူေတွလိုမထင်
ပါဘူး” ဟု ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွင်
့
့
မေ�ွဦးမှဆထ
ုိ ား�ပီး

PDF_များသည်

တပ်မေတာ်မှစတင်တိုက်ခိုက်ြခင်းကိုခံခဲ့ရေသာ

ြပည်သမ
ူ ျား�ှင့်

ဖွဲ�စည်းထားြခင်းြဖစ်ေ�ကာင်း စစ်သည်များအားေြပာြပထားြခင်းမ�ှိဘဲ
“၎င်းတိသည်
ု့

ေကျာင်းေတွ�င
ှ ့်

ေစျးေတွကို

ဗံုးခွဲ�ပီး

တိုငး် ြပည်သာယာဝေြပာမ�ကို တားဆီးချင်တဲ့ အ�ကမ်းဖက်သမားများ”
ဟုသာ

စစ်သည်များအေနြဖင့်

သိထား�ကေ�ကာင်း

၎င်းမှဆက်လက်�ှငး် ြပထားပါသည်။
တပ်မေတာ်မှစွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းလာသူများမှ

ထိက
ု သ
ဲ့ ေသာ
ုိ ့

_

ဝါဒြဖနမ
် ့ �မျိုးသည် တပ်မေတာ်မှ ဆိ�
ု ှယ်မီဒယ
ီ ာများ�ှင့် စာတိုပိုေသာ
့
အက်ပ်များမှတဆင့်

ပံုမှနြ် ဖနေ
် ့ ဝေလ့�ိေ
ှ �ကာင်း

သက်ေသခံထား�ကပါသည်။ 60
123

ခဲသ
့ ည့်

စစ်ကိုငး် တိုငး် မှရွာသားတစ်ဦး�ှာေတွ�

စစ်သည်တစ်ဦး၏ဖုနး် ထဲမှ

ဆယ်လ်ဖီဗီဒယ
ီ ိုတစ်ပုဒထ
် တ
ဲ ွင်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆစ
ဲ စ်သည်များမှ

၎င်းတိအေနြဖင
ု့
့်

အရပ်သားများအား

မည်သမည်
ုိ ့ ပံုသတ်ြဖတ်

အ�ကမ်းဖက်ခ�ဲ့ ပီးြဖစ်ေ�ကာင်း ေြပာဆိေ
ု နခဲသ
့ ည်ကို ြမင်ေတွ� ခဲရ
့ �ပီး
၎င်းအချက်သည်

အထက်တွငေ
် ဖာ်ြပခဲေ
့ သာ

ဝါဒြဖနမ
် ့ �မှာ

တိုက်ပဲဝ
ွ င်တပ်သားများအ�ကားမည်မ�နက်��ိငး် စွာစီးဝင်ေနသည်ကို
ြပသေနပါသည်။ 61
124

60

Radio Free Asia, 2021. Conrad & Bayer, 2021 တွငလ
် ည်း�� � �ိင
ု ပ
် ါသည်။

61

ဤဗီဒယ
ီ ိုအား Radio Free Asia ထံသေပးအပ်
ုိ ့
ခြဲ့ ခင်းြဖစ်ပါသည်။ ထိဗ
ု ီဒယ
ီ ထ
ို တ
ဲ ွင်

စစ်သည်များမှ ၎င်းတိအနာဂတ်
ု့
သည် မည်သြဖစ်
ုိ ့ မည်ကိုမသိေ�ကာင်း�ှင့် ၎င်းတိသည်
ု့
“ေရစီးရာေမျာေနသည့သ
် စ်လံုးသဖွယ”်

ြဖစ်ေနေ�ကာင်း
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ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွင်

Charney

မှဆထ
ုိ ားသည့အ
် တိုငး်

တပ်မေတာ်သည်သာလ�င်စစ်မှနေ
် သာ

အာဏာကိုငစ
် ွဲအုပ်ချုပ်သ�
ူ င
ှ ့်

ဗုဒဘ
� ာသာ�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အားကာကွယ်သဟ
ူ ူေသာ
�� � ြမင်သတ်မှတ်ချက်သည်
တိုငး် ြပည်တဝှမ်း�ှင့်

အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပိုငး် တွင်
၎င်းတိုကိ
် ပ်ဖဲ�ဝ
ွ င်များအ�ကားတွင်
့ ုယ်ပိုငတ

ပျက်စီးသွားခဲ�့ ပီြဖစ်ေ�ကာင်း
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူများမှလည်း
သက်ေသခံထားပါသည်။
ထာဝရေြပာင်းလဲရန်

သိေသာ်
ု့

ထိ�
ု � � ြမင်သတ်မှတ်ချက်အား

အထူးသြဖင့်

တပ်မေတာ်၏

ကျယ်ြပနစ
် ့ ွာသက်ေရာက်မ��ိေ
ှ သာ

တပ်တွငး် ပိုငး် ဝါဒြဖနမ
့် �

ယ��ယားအား

အတားအဆီးများမှာမူ

တန်ြပန်တိုက်ခိုက်ရန်

ကျန်�ိှေနဆဲြဖစ်ပါသည်။

ထိအ
ု ချင်းအရာ�ှငစ
့် ပ်လျဥ်း�ပီး

ြပည်သစစ်
ူ ့ သားအဖွဲ�ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ
စစ်သည်များ�ှင့်

CDM

တက်�ကလ�ပ်�ှားသူများသည်

တပ်မေတာ်၏သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမ�ကိုထန
ိ း် ချုပ်ြခင်း�ှင့်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆစ
ဲ စ်သည်များ၏
ဆိ�
ု ှယ်မီဒယ
ီ ာသံးု စွဲ�င
ို မ
် �တတွ
ို ့ င�
် ိေ
ှ သာ

ဟာကွက်များကို

အသံးု ချကာမနားမေနေဆာင်ရွက်ေန�ကပါသည်။ ၎င်းတိသည်
ု့
Facebook, _VK �ှင့် TikTok ကဲသ
့ ုိ ဆိ
ု ှယ်မီဒယ
ီ ာပလက်ေဖာင်းများေပါ်တွင်
့ �
စစ်သည်များအသံးု ြပုေသာ

ဆိ�
ု ှယ်မီဒယ
ီ ာစာမျက်�ာှ များအား

တပ်မေတာ်မှဝါဒြဖနမ
် ့ �များ�ှင့် ‘သတင်းအတု’ များကို ဆနက
် ့ ျင်ေသာ
၎င်းတို၏အကူ
အညီမဲ့မူကိုလည်း ညည်းညူထား�ကပါသည် (Khin Maung Soe &
့
Nayrein Kyaw, 2022)။
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အေ�ကာင်းအရာများ�ှင့် ထိးု ေဖာက်ဝင်ေရာက်ကာ စိတ်ဓာတ်ဆင
ုိ ရ
် ာ
‘စိတ်�လ
ှ ံုးသားများကိုဖွငရ
့် န်’

စစ်ဆင်ေရးဟုေခါ်ေသာ
စစ်ဆင်ေရးတစ်ရပ်အြဖစ်ေဆာင်ရွက်ေန

�ကပါသည်။

၎င်းတိအသံ
ု့
းု ြပုေသာအေ�ကာင်းအရာများတွင်
ကိုယ်ကျငတ
့် ရားပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာ

စစ်သည်များအား

အသိဝင်လာေစရန်

၎င်းတိ၏ဂု
ု ့ ဏသ
် က
ိ �ာ�ှင့်

စစ်ပန်းမ�

ေဖျာင်းဖျြခင်း၊
စသည်တမှ
ို ့ သည်

တပ်မေတာ်၏တရားမမ�တမ�များ�ှင့်

တပ်တွငး် ပိုငး် ဖိ�ပ
ိှ ်မ�များကို

အေလးေပးထားသည့်

ပိစ်
ု ့ များအထိပါဝင်ပါသည်။

ထိက
ု သ
ဲ့ လ�
ုိ ့ ပ်�ှားေဆာင်ရွက်မ�များမှတဆင့်
စစ်သည်များအား

တပ်မေတာ်မှြဖနေ
် ့ ဝသည့်

၎င်းတိ၏ရာဇဝတ်
ု့
မ�များအတွက်

သတင်းများ�ှင့်

အေ�ကာင်းြပချက်များကို

ယံု�ကည်လာြခင်းမှတားဆီးရန်

�ကိုးစား�ကပါသည်။

ေနာက်တစ်ဆငအ
့် ေနြဖင့်

စာပိသည့
ု့
အ
် က်ပ်များမှတဆင့်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆြဲ ဖစ်ေသာ
၎င်းတိ၏ေသာကများ�ှ
ု့
င ့်
နားလည်မ��င
ှ ့်

၎င်းတိသည်
ု့

စစ်သည်များ�ှင့်

ဆက်သယ
ွ ်ကာ

စိုးရိမ်မ�များကိုနားေထာင်ေပးြခင်းြဖင့်

ယံု�ကည်မ�တည်ေဆာက်ြခင်း

ြဖစ်ပါသည်။

ထိသ
ု ေဆာင်
ုိ ့
ရွက်ရြခင်း၏ ေရ�ှညရ
် ည်ရွယ်ချက်မှာ ၎င်းတိုအေနြဖင
့်
့
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာရန်

ဆံးု ြဖတ်လာေစြခင်း

အနည်းဆံးု အေနြဖင့်

သိမဟု
ု ့ တ်

တပ်မေတာ်မှကျူးလွနေ
် နသည့်

ရက်စက်�ကမ်း�ကုတ်မ�များတွင်

ပါဝင်မ�မှေ�ှာင်ကျင်ေစကာ

ေနာက်ပိုငး် တွငတ
် ပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းရာ၌
ပံ့ပိုးေပး�ိင
ု ရ
် န်ြဖစ်ပါသည်။ ထိန
ု ည်းြဖင့် စစ်သည်အများအြပားသည်
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာခဲ�့ က�ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း

ထိသ
ု ေဆာင်
ုိ ့
ရွက်ရာတွင်
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စစ်သည်အများအြပားမှ

တပ်မေတာ်အေပါ်တွင�
် ိှသည့်

ယံု�ကည်မ�များ�ှင့်

ခိုငမ
် ာသည့သ
် တ်မှတ်�� � ြမင်ပံုများအား

သိသသ
ိ ာသာေြပာင်းလဲရြခင်းမျိုးပါဝင်ေသာေ�ကာင့်
အချိနသ
် းုံ လထိတိုငအ
် ဆက်မြပတ်

တခါတရံတွင်

ဆက်သယ
ွ ်မ�လုပ်ရသည်အထိ

အချိနယ
် ူရပါသည်။ 62
125

ရည်မှန်းချက်များ�ှင ့် အနာဂတ်များ
ကိုရဲရငေ
့် သွးမှ ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငအ
် ခိုငအ
် မာအတည်ြပုထားသကဲသ
့ ုိ ့
CDM_စစ်သည်အများစုသည်

အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပိုငး်
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းြခင်းအား
မတရားမ�များ�ှင့်

စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ၏

လိမ်လည်လည
ှ ဖ
့် ျားမ�များကို�ှငး် လင်းစွာေတွ�

ြမင်လာေစ�ပီး အေမှာင်ထမ
ဲ ှ အလင်းထဲသုိ ့ ဝင်ေရာက်လာသည့အ
် သွင်
ေဖာ်ြပခဲ�့ ကပါသည်။ 63 ပိုပိုများလာေသာ စစ်သည်များအေနြဖင့် CDM
126

လုပ်လာ�ကကာ

တပ်မေတာ်စခန်းများမှစွ�နခ
် ွာ�ပီး

ဤေတာ်လှနေ
် ရး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် ြဖစ်လာသည်�င
ှ အ
့် မ�
ပိုမိုတိုးတက်လာေသာ �ိင
ု င
် ေ
ံ ရးဆိင
ု ရ
် ာ အသိတရား�ှင့် မတူညေ
ီ သာ
အနာဂတ်များအတွက်

ရည်မှနး် ချက်များသည်လည်း

တိုးတက်ေြပာင်းလဲလာပါသည်။

ထိအ
ု ချက်သည်

_စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ေရး�ကိုးစားေဆာင်ရွက်ချက်များ�ှငသ
့် က်ဆင
ုိ ေ
် သာ

62

အေသးစိတ်အချက်အလက်များသည်

၂၀၂၂_ခု�စ
ှ ်

ေမလတွငေ
် ဆာင်ရွကခ
် ေ
ဲ့ သာ

အရပ်သားတက်�ကလ�ပ်�ှားသူတစ်ဦးအားေမးြမန်းချက်များ�ှင့် CDM စစ်သည်အဖွဲ�
တစ်ဖဲ၏
ွ� ကိုယ်စားြပုသူများအား
သည်။
63

ြပည်သရင်
ူ ့ ခွင၊် ၂၀၂၁c။

အုပ်စုဖဲ�ေ
ွ မးြမန်းထားချက်များမှ

အေြခခံထားပါ
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ဤစာေစာင်တွငပ
် ါဝင်ေသာ
ေတာ်လှနေ
် ရးအေ�ကာင်း၊

ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းများ�ှင့်
ဖယ်ဒရယ်ဒမ
ီ ိုကေရစီအေ�ကာင်း�ှင့်

တရားမ�တမ�အေ�ကာင်းများအေပါ်_ေသချာစွာစဥ်းစားေတွးေခါ်ထား
CDM_စစ်သည်များ၏

ေသာစကားဝိုငး် များပါဝင်သည့်
မ�ကာခဏကျင်းပေလ့�ိှေသာ

အွနလ
် ိုငး် ေဆွးေ�ွးပွဲများမှ
CDM_စစ်သည်များသည်

သက်ေသထူေနပါသည်။

၎င်းတိ၏နက်
ု့
��ိငး် ေသာကိုယ်ပိုငအ
် ေတွ�အ�ကံုများအေပါ်တွငအ
် ေြခခံ
ကာ

စစ်အာဏာ�ှငအ
် ေပါ်ခက်ထန်ြပတ်သားစွာေဝဖန်�ကသူများထဲမှ

တချို � ြဖစ်လာ�ကပါသည်။
အြခားေသာစစ်သည်များ၎င်းတိ�ှ
ု ့ င ့်
သိမဟု
ု ့ တ်

၎င်းတိထဲ
ု ့ မှအများစုသည်
လာေရာက်ပူးေပါင်းလာေစရန်

‘လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမများ’သို ့ ေရာက်�ိေ
ှ န�ပီးြဖစ်ေသာ

စစ်သည်များအား

ေထာက်ပံ့ရန်

မနားမေနလ�ပ်�ှားေဆာင်ရွက်ေန�ကပါသည်။
၎င်းတိအိ
ု ့ ပ်မက်ြဖစ်သည့်

၎င်းတိတိ
ု ့ ုငး် ြပည်အတွက်

ပိုမိုေကာင်းမွနေ
် သာအနာဂတ်သည် ေ�ွဦးေတာ်လှနေ
် ရး၏ေအာင်ြမင်မ�
�ှင့်

ခိုငမ
် ာစွာချိတ်ဆက်လျက်�ိှေ�ကာင်း

ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းများတွငေ
် ဖာ်ြပထားပါသည်။
“သာတူညမ
ီ �မ��င
ှ _့် လွတ်လပ်မ�”
အဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ်ကိုေမ�ာ်လငက
့် ာ

ဤစာေစာင်ထ�
ဲ ိှ
ကိုေအာင်ေဇယျမှ
�ှိေသာလူေဘာင်
့

ထိရ
ု လဒ်အားစစ်အာဏာ�ှငက
် ို

အြမစ်ကေနေြမလှန�
် င
ို မ
် ှသာလ�င်ရ�ှိ�င
ို မ
် ည်ဟု
၎င်းမှယံု�ကည်ထားပါသည်။

ထိသ
ု ေဆာင်
ုိ ့
ရွက်ရာတွင်

ကိုထက်�င
ို ေ
် အာင်မှ ယံု�ကည်ထားသည့အ
် တိုငး် လက်�ိတ
ှ ပ်မေတာ်ကို
ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေရးေဆာင်ရွက်ြခင်းသာလ�င်မဟုတ်ဘဲ
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လံုးဝ�ဖိုဖျက်ပစ်ကာ

အသစ်မှြပန်စရန်လိုအပ်�ပီး_-_ကိုထင်�ှား�ှင့်

ကို�ဖိုးဝင်းေအာင်မှ

ဆိသ
ု ည့အ
် တိုငး်

ြပည်သမ
ူ ျားမှတည်ေဆာက်ေပးထား�ပီး
အဆငအ
့် တန်း�ှိ

ချစ်ခင်ေလးစားသည့်
တပ်မေတာ်သစ်တစ်ရပ်ကို

ြပန်လည်တည်ေဆာက်ရန်လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 64
127

တပ်မေတာ်မှစွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းလာသူတချို � မှာ
_

တပ်မေတာ်သည်

ြပည်သမ
ူ ျားကို တိုက်ခိုက်ေနြခင်းအား ေနာက်ဆတ
ု ်မည် သိမဟု
ု ့ တ်
အ�� ံးေပးမည်ဟုယံု�ကည်ေနေသာ်လည်း
တပ်မေတာ်မှစွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းမ�များသည်

တပ်မေတာ်ကို

_

ေအာက်ေြခ၊ အတွငး် မှေန၍ လူအင်အားနည်းေစကာ၊ တပ်တွငး် ပိုငး်
ကစဥ်က
့ လျားြဖစ်မ�များ�ှင့်

အာဏာဖီဆန်ြခင်းများြဖစ်ေစကာ

�ပိုကျပျက်စီးေစြခင်းြဖင့်

ေတာ်လှနေရးကိ
်
ု

အေထာက်အကူြပု�ိင
ု ရ
် န်ေမ�ာ်လငထ
့် ား�ကပါသည်။
ေတာ်လှနေ
် ရးအ�ိင
ု ရ
် ရန်_တပ်မေတာ်ကိုစစ်ေြမြပင်တွငသ
် ာတိုက်ခိုက်
64

_ြမန်မာတပ်မေတာ်အား

မည်သည့အ
် ရာမှ

ေဆာင်ရွက်ေနဆဲြဖစ်ေသာ
၎င်းေဆွးေ�ွးမ�အားလက်�ိတ
ှ င
ွ ်
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ချင်းစီ�ိှ လူသားချင်းစာနာမ�ကို ေဖာ်ထတ
ု ်ေစကာ၊ တိုးပွားလာေသာ
ပင်ပန်းမ��င
ှ ့်

၎င်းတိုမည်
် တွက်
့ သည့အ

တိုက်ခိုက်ေနရသည့အ
် ေပါ်

ယံု�ကည်မ�မ�ှိေတာြ့ ခင်းတိုကိ
့ ု အသံးု ချြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာလာခဲေ
့ သာ
လူသားချင်းစာနာမ��င
ှ ့်

ကိုယ်ကျငတ
့် ရားဆိင
ု ရ
် ာ

ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ
ေနပါသည်။

စစ်သည်များတွင�
် ိသ
ှ ည့်
အသိ�ိမ
ှ �တသည်
ို ့

ေြပာဆိထ
ု ားချက်များထဲတွငေ
် ပါ်လွင်

၎င်းတို၏ကိ
ုယ်ပိုငအ
် နာဂတ်အစီအစဥ်များသည်
့

ေသးငယ်ေကာင်းေသးငယ်�င
ို �် ပီး

၎င်းတိထဲ
ု ့ မှ

ေသနတ်ကိုြပန်လည်ကိုငေ
် ဆာင်လိုသည့်

အများစုသည်

ဆ��မ�ှိေတာေ
့ သာ်လည်း

ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ တွက်
လူေဘာင်
အဖွဲ�အစည်းသစ်တစ်ရပ်ကိုတည်ေဆာက်ရာတွင်
့

�ပ်�ထ
၎င်းတိ၏ြမ
ု့
ံှ ားမ�သည်

ဤကဲသ
့ ုိ ့

စိတ်မချမ်းသာဖွယ်ေကာင်းေသာအချိနတ
် ွင်
ေပးေနပါသည်။

ထိက
ု သ
ဲ့ ေသာ
ုိ ့

အလွနတ
် ရာ
ေမ�ာ်လငခ
့် ျက်တစ်ခု

သက်ေသခံေြပာဆိခ
ု ျက်များသည်

တပ်မေတာ်၏�ကမ်း�ကုတ်မ�များ�ှင့်

လူသားမျိုး�ွယ်အေပါ်

ကျူးလွနသ
် ည့်

တန်ဖိုးမြဖတ်�င
ို ေ
် သာ

ရာဇဝတ်မ�များအတွက်

95 | Helene Maria Kyed

ကိုယ်ေတွ�သက်ေသများကို
ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ နာဂတ်၏
�ှင့်

ေပးအပ်ေနပါသည်။ 65

ြပန်လည်တွက်ချက်ဆန်းစစ်ြခင်းလုပ်ငန်းစဥ်

ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ တွငး် �ှိ

အဆံးု သတ်ရန်

၎င်းတိသည်
ု့

128

စစ်အာဏာ�ှငအ
် ုပ်ချုပ်ေရးအား

သတ�ိ�ိှစွာပါဝင်တိုက်ပဲဝ
ွ င်ေနသူ

အားလံုးအတွက်

တရားမ�တမ�ကို�ှာေဖွရာတွင် အလွနအ
် သံးု ဝင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

_၂၀၂၂

65

ခု�စ
ှ ်မှ

တင်ြပချက်တစ်ခုထတ
ဲ ွင်

ဘက်ေြပာင်းလာသူများ�ှင့်

ေတာ်လှနေ
် ရးကိုေထာက်ခေ
ံ သာ

တပ်တွငး် သတင်းေပးများ၏

သက်ေသများေပါ်တွင်

တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် အေြခခံကာ တပ်မေတာ်အတွငး် �ှိ အချို �ေသာသူများအား Fortify
Rights မှ စစ်ရာဇဝတ်မ�များ�ှင့် လူမျိုးတုနး် သတ်ြဖတ်မ�များြဖင့် စွပ်စွဲထားပါသည်။
၎င်းတိသည်
ု့

၂၀၁၆

ခု�စ
ှ ်

�ှင့်

�ိုဟင်ဂျာလူမျိုးများအေပါ်ကျူးလွနခ
် သ
ဲ့ ည့်

၂၀၁၇

ခု�စ
ှ ်များတွင်

တပ်မေတာ်မှ

ရက်စက်�ကမ်း�ကုတ်မ�များ၏

သက်ေသများကိုလည်း ေဖာ်ထတ
ု ်ထားပါသည် (Fortify Rights, 2022)။ Zaw Ye
Thwe, 2022 တွငလ
် ည်း�� � �ိင
ု ပ
် ါသည်။

Michael W. Charney | 96

The Rise of the Military in Myanmar and What
Comes Next: The Decline of a Military Machine?
Michael W. Charney
Like many other post-colonial societies, post-independence Myanmar has had a military with an extra-defense role in society
that far outweighs the normative position a military might hold
in the West or, since World War II, in much of East Asia. Foreign
historians and political scientists have long explained the rise
and continuing strength of the military in Myanmar in ways that
reflected the understandings of their times and global perspectives. The military was a nationalist force against the Japanese
towards the end of the Second World War, a revolutionary force
against the interference of the United States in the early Cold
War, an example of a typically self-serving, military dictatorship
that pushed aside civilian governments throughout the Global
South in the 1950s, 1960s, and 1970s, a nationalist force stamping out the vestiges of colonialism, largely accepted by the general population by the 1980s, and then an unpopular military
junta seeking to hold back the post-Cold War democratic wave
that briefly swept Southeast Asia in the late 1980s, 1990s and
early 2000s. In the author’s own history of the country, written
in 2008 and published in 2009, he described the military’s efforts
at constitutional reform as a phase of “perpetual delay”. 1
Nevertheless, in 2008 a new constitution was promulgated,
in 2010 elections were held, and in 2011 a transitional government was put into office, albeit with heavy constitutional provisions maintaining overall military control. Many scholars again
revised their views of the country and some praised the military
as a reforming force, within limits. 2 Aung San Suu Kyi and the
National League for Democracy (NLD) decided to contest the
2012 by-elections and join in the new, military-validating
1
2

Charney, 2009.
See, for example, Maung Aung Myoe, 2014.
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system. After a sweeping result for the NLD (and thus Aung San
Suu Kyi) in the November 2020 general elections, the military
launched a coup on 1 February 2021, which led to a civil disobedience campaign beginning on 4 February. The military formed
the State Administration Council to run the country, while soldiers were sent through towns and villages and resistance and
counter-resistance morphed into civil war. Scholars, journalists,
and others have stayed in step and tried to once again portray
the military in a new way, looking at these events as the result
of an institutional crisis in which the military feared that the
NLD had the momentum to remove the existing constitutional
checks to civilian power. 3 Such a development might possibly
allow for key members of the military to be punished for their
many past crimes.
Most of the views discussed above have come from foreign
or expatriate scholarship because most of the scholars living
within the country have had very few opportunities to conduct
research openly on the military, and the ten-year window in
which military control was supposed to be a ‘lighter touch’ was
foregone by the late 2010s when the NLD and its leader Aung San
Suu Kyi were intent on controlling the media and suppressing
journalists and others critical of both the civilian government
and the military. As a result of the many dated and often partisan takes on the Myanmar military, combined with the lack of
access to the institution, and a sustained effort by the military
to present itself, unrealistically, as a bearer of precolonial royal
and military traditions, the military is poorly understood, by
scholars as well as by the general public, both national and international. The military is most often depicted as either being
stronger than it is or weaker than it is. These mistaken impressions have led to many of the failures today to end military rule
in Myanmar, as well as to the international community’s failures
to coax the military to change its ways.
One of the remaining obstacles to overcoming the influential, but dated, characterizations of the military is the challenge
3

For example, see Thant Myint-U, 2021.

Michael W. Charney | 98

of doing primary research on the institution. Existing research
is elite-centered, focused on the perspectives and recollections
of the higher echelons of the military officer corps, often
through conversations after they have left their command. They
represent a different social milieu than much of the everyday
soldiery who are under very close control or observation by
their commanders. And their separation from the rest of society
means that what the general population feels is no guide at all
to how the everyday soldier feels or behaves. One of the unique
opportunities of the present special issue of this journal is that
interviews with deserting soldiers offers us at least some insights into how some soldiers view their role and that of the military in Myanmar’s society and governance. Of course, this only
represents that tiny slice of the military that has chosen to serve
no longer and as a result, this can only be one part of a larger
picture. Nevertheless, it is a beginning. In the short overview below, the author discusses some key aspects of Myanmar’s military history to attempt to put the institution’s position in contemporary Myanmar into a wider context.

How the Military Came to Control the Country
The military’s exhibitions, such as parades around the statues of
renowned Bama conquerors from the past, and the institution’s
own official history, widely promulgated, would have the country believe that they are heirs to the precolonial armies and rulers of the past. However, the Myanmar military has nothing to
do with these precolonial armies. The constitutional position of
the military relative to civilian power and the laws which have
backed the security excesses of the military since 1962 are
rooted in the example of the colonial military developed under
British rule. The British decision in 1928 to ban Bama military
service in favor of ethnic minorities (the ‘martial races’) meant
the independence-era military was plagued by bias. Bama nationalist parties in the 1930s organized their own paramilitary
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tats (armies) in response, although they remained unarmed. 4
Under Japanese tutelage, independence leader Aung San organized a group of thakins, the Thirty Comrades, into the core of a
new Burma Independence Army that would swell as the Japanese pushed out the British in 1942, creating such a large force
that it came to concern the Japanese. They demobilized it and
formed the smaller Burma Defense Army (BDA). When the Japanese insisted on mobilizing the BDA for their own war effort, the
BDA rebelled and sided with the invading Allies. The military, as
historian Tharaphi Than observes, was enormously popular at
that time and included female soldiers in its ranks. 5
The assassination of Aung San, the achievement of independence in 1948, and the outbreak of civil war soon after would
set the template for the modern Myanmar military. Military
leadership was given to a senior Karen officer named SmithDun. With the outbreak of ethnic insurgencies from 1949, SmithDun’s ethnicity became a political issue, and when fired, Ne Win
took his place as commander of the military. 6 Ne Win collected
a group of officers around him who would go on to dominate the
military for decades. As historian Maung Bo Bo has shown, these
officers were interlinked through family connections and intellectual networks that favored a stronger, authoritarian form of
government in the country, waging a struggle through politics
and the media against the liberal press and intellectuals. 7 At the
same time, the military was developing fiscal autonomy through
control of certain resources as well as a strongly autonomous
command hierarchy that made it a threat to the elected, civilian
leadership of the country. 8
General Ne Win’s legacy is that of initiating a half century of
overt military control over the country. In the context of civil
war and an election crisis, Ne Win first took over control from
Prime Minister U Nu to run a military caretaker government,
This development is examined by Callahan (2003).
Tharaphi Than, 2021a.
6
Topich & Leitich, 2013, p. 79.
7
Maung Bo Bo, 2019.
8
Callahan, 2003.
4
5
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ultimately from 1958-1960, in which major military officers
were appointed parallel to ministers throughout the bureaucracy to introduce supposed military efficiency. However, the
political crisis abated, the economy recovered, and elections
were held again, leading to the victory of a resurgent U Nu. But
not for long. In 1962, Ne Win and the military took complete control and arrested the sitting civilian leaders, who were duly
elected. He declared a revolutionary government, created a cadre party, restricted civil liberties, took the economy to the left
with the “Burmese Way to Socialism”, drafted a new constitution, and created a new ‘civilian’ government with a one-party
state, which he led as head of the Burma Socialist Programme
Party (BSPP), leaving the military with a few of his key officers
in powerful positions. 9 The economy soured, protests erupted in
1988, Aung San Suu Kyi and others, including U Nu once more,
came to the fore, and Ne Win resigned, leading to the collapse of
the government. Although rumored to continue to be running
the country behind the scenes, Ne Win and his family were ultimately brushed aside a decade later. 10
The military intervened in September 1988, with the justification of reestablishing law and order and preparing for elections to determine the future government of the country. They
set up military tribunals at various levels of administration
known as State Law and Order Restoration Councils (SLORCs),
including one SLORC to rule them all, while former anti-government protesters organized new political parties, such as the
NLD. The military also organized a front party and very soon began to arrest opponents. Nevertheless, two years later, the NLD
swept to victory in the election. The military quickly annulled
the results, fired upon protesters, and threw the country into
disarray, feeding further fuel to the ongoing civil war. The military ruled the country under the national SLORC until adopting
the less intimidating title of State Peace and Development Council in 1997.
9

Topich & Leitich, 2013, p. 86.
Charney, 2009.
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From 1988 the military had opened parts of the economy to
foreign investors on terms that enriched the top generals and
many military families. In the early 1990s, however, international boycotts hurt the economic image of the country, and the
generals were faced with the problem of finding a way to win
the civil war, ensure they were not punished for their atrocities
by a potential future non-military government, and make their
fortunes foolproof from scrutiny. Negotiations with EAOs led to
a pause to the civil war, on the whole. 11 A constitution-writing
process produced a constitution that ensured that the military
were immune from prosecutions for past crimes. Constitutional
provisions that ensured a military veto and that certain powers
were kept by the military meant that if any future government
tried to challenge the hidden hands of the military leadership in
the economy it could be terminated. All seemed to go well under
the leadership of the first prime minister in the new system, former general Thein Sein, and, even after Aung San Suu Kyi became de facto leader a few years later, she attempted to demonstrate to the military that she was no threat to them.
The 2015-2020 NLD government garnered international
criticism and condemnation for its stance on the military’s attacks against the Rohingya population in September 2017, and
for many other reasons. But the domestic popularity of Aung
San Suu Kyi helped the NLD to sweep the November 2020 general
elections, worrying military leader General Min Aung Hlaing
that the constitutional safeguards would be removed and generals both past and present would be vulnerable to a power grab
by elected, civilian politicians, and eventually face prosecution
for corruption and war crimes. Min Aung Hlaing contested the
result, but negotiations between the military and NLD failed,
and in February 2021, the military launched its coup. They arrested and later prosecuted the civilian NLD leaders on corruption and other charges and have promised a new ‘election’ in the
future. Faced with widespread public discontent in the form of
a civil disobedience campaign, the military employed mass
11

Ibid.
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violence, leading to an extension of civil war in the country. It is
this new civil war that the defectors whose interviews are included in this special issue fled from.

The Military Imaginary 12
Myanmar’s military generals function in the context of a national imaginary that most citizens are obligated to pay lip service to, even if they do not actually accept this imaginary in private. This is common in any organized society. When those who
have power look at the world and their place in it, they frame it
in different imaginaries. Although the Western construction of
knowledge purports that there is one world, the one we see, the
real one, and anything else is a fantasy, everyone really sees the
world in two ways simultaneously, which shape their interactions with other people daily.
First, there is the mundane way that actors see their daily
life as people, their biological functions, their physical needs,
their individual survival, which we can call their “mundane reality”, and then there is the larger, social fiction that shapes the
way we all view the world around us. For example, when you or
I look at a street in Bangkok or Oxford, we see restaurants with
food, stores with clothes, hundreds of people: men, women, children, young, old, and so on. We think about our salaries, what
time to take our prescription medicines, whether we owe taxes,
who we date, marry, when we will retire. This is the world of
ourselves. It is our realm of personal, intimate human interactions: this is our “mundane reality”.
Second, there is also what Charles Taylor calls our “social
imaginary”. This is the socially organized, institutional view we
have of the world and how we fit in with others: “the ways people imagine their social existence, how they fit together with
others, how things go on between them and their fellows, the
expectations that are normally met, and the deeper normative
Parts of this section were first delivered in a conference presentation (Charney, 2021).
12
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notions and images that underlie these expectations”. 13 This is
just as much part of our personal reality and we simultaneously
walk both the mundane reality and the social imaginary. Their
overlap requires constant negotiation to survive in daily life. 14
That same person is both a human and a doctor, a human and a
student, a human and a general, but normally they must decide
which identity, their ‘personal self’ or their ‘social self’ will
structure how they act at any given moment.
The highly peculiar and unique interaction that results
from these choices eventually synchronizes into a perception of
the world operating according to its own logic. The mind has
unconsciously shaped through a million small negotiations how
that person views the world. The present author refers to this
result as a ‘mindscape’. Put the same people through the same
experiences, with the same roles, and a group of mindscapes
may be very similar, but at some level each is unique. The key is
that every individual mind produces a view of the world that
combines personal needs with social roles in way that seems
‘right’ and makes sense. In this way, the generals can fill their
pockets with the nation’s resources and yet still see themselves
as true defenders of the nation. Yes, they have built up personal
fortunes at the expense of many others, but they see themselves
as the protectors of their country.
The royal imaginary of the precolonial period probably operated in very similar ways. Sanctified by court ritual and Brahman priests, etched into the royal histories and temple iconography as well as the mythologies behind royal paraphernalia,
the royal imaginary posited the king as the protector of the
sasana (the Buddhist religion) on earth as was Indra in the heavens. But men were not born kings, even if they were born heirs,
and princely rivalry, subterfuge, usurpation, and outright civil
wars demonstrated that those who became monarchs were also
Taylor, 2004, p. 23.
Benedict Anderson’s popular ideas of imagined communities (2006) could
be confused with what the author is talking about here. To be clear, the
author is not talking of an imagined, impersonal, meta-group or national
collective.
13
14
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men (or, sometimes, women). So long as nothing overtly challenged the royal imaginary in which the king ruled according to
the Dharma, kept harmony and prosperity in the land and the
sangha, and had victory in war, he or she could feel secure. 15 Unfortunately, Aung San Suu Kyi’s realpolitik approach of praising
the generals and the military, thus reinforcing the claims of
their imaginary, helped to further legitimate it. 16 In fact, the
2017-2021 period may have seen, for the first time since 1962,
widespread popular acceptance in the lowlands of some of the
chief claims of the military imaginary as legitimate, at least regarding the protection of the ‘Buddhist homeland’ from the
threat of those presented in the country as being aggressively
anti-Buddhist (Muslims). When the military moved against Rohingya civilians in August 2017, killing and raping tens of thousands, and driving 800,000 as refugees across the border into
Bangladesh, they were defended by Aung San Suu Kyi and her
government. The State Counsellor even traveled to defend the
military’s actions before the International Court of Justice. 17
In the precolonial royal imaginary, the administrators who
were sent out to the outlying provinces understood how little
currency that imaginary had with the local populace. In such
places spectacular violence, whether rape, murder, or torture,
was delivered on a regular basis to achieve the court’s goals, including resource extraction. 18 This local, “invisible” violence
conducted by everyday administrators has been paralleled in independent Myanmar by the actions of local military officers,
particularly in ethnic minority areas. This explains how the Rohingya in Rakhine State, prior to August 2017, had already lived
for decades in conditions that met the criteria for genocide. 19
It was also possible in the precolonial period for the royal
imaginary to crack at the center. A major military defeat, failed
crops, pestilence and the like, reminded kings that they were
This is discussed in Charney, 2022.
Eimer, 2013.
17
“Aung San Suu Kyi”, 2019.
18
Charney, 2020.
19
Maung Zarni & Cowley, 2014.
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not ruling in the clouds. In a similar way, for today’s generals,
their imaginary became increasingly threatened by the impending change of government after the November 2020 elections.
They were unable to forestall the inevitable, leading to the
events from 1 February 2022—a constitutional coup followed by
a civil disobedience campaign and then a harsh crackdown, and
a civil war on entirely new fronts. These have certainly revealed
cracks in the military’s imaginary. Critics both domestic and
abroad have maintained that they do not countenance, cannot
countenance, and will not countenance, anything the generals
do. In threatening the military’s imaginary, these critics, in the
view of the military, are a threat to their protection of the nation
and are therefore ‘terrorists’. This has led to numerous extreme
displays of spectacular violence designed to deter further dissent, including the hanging of two prominent critics, Ko Jimmy
and Ko Phyo Zeya Thaw, in July 2022. 20

Military Fragility
The application of mass violence during military rule in Myanmar fits the pattern of other fragile states that have undertaken
spectacular displays of violence. As open challenges threaten
the military’s imaginary, this shakes the foundations of military
confidence and forces it to face the very real possibility that it
can be toppled. There have been only a few incidents in which
this imaginary has been realistically shaken: the U Thant funeral
riots in 1974, the collapse of the BSPP government in 1988, the
Saffron Revolution in 2007, and the violence from 1 February
2021 to the present. In such circumstances, the military has relied upon spectacular displays of violence to scare the population back into submission. This is an indication of military weakness, not of strength.
But why should the military feel weak and take popular opposition as a genuine threat? After all, it has the military hardware, the impression of numbers, organization, and a tight
20

“Myanmar Junta”, 2022.
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hierarchy, not to mention experience and training in waging
war. Much of the insecurity has to do with how the military’s
strength was undermined by generals since active civil war with
the EAOs receded, and particularly since the transition to democracy began. Before 1988, military strength was around
186,000 people, but it expanded in the two decades after 1988 to
200,000. The size of the military today is a closely guarded secret. It has been estimated to be between 300,000 and 350,000
soldiers by some and, at some point, the military may have
hoped to swell numbers to 500,000 to 600,000. But the number
of combat soldiers today is probably far lower, perhaps around
100,000 men and women, although paramilitary units of the national police force could add tens of thousands to this number. 21
Military secrecy is often maintained for security reasons in
nation states. A larger-than-life army is intimidating to foreign
and domestic enemies alike. The appearance of having the ability to strike anywhere, anytime, and to hold multiple fronts with
ease, is aimed at keeping ethnic armed organizations divided
and quiet. Potential foreign interventions are dissuaded. To foreign investors and those invested in other ways in Myanmar, the
army’s implied size assures stability and, where challenged, victory over the long term.
Another reason is likely the hydra-headed way in which the
generals pursue their private wealth. The upper levels of military expenditure are likely to have been tapped for private gain.
Some, like Ne Win, used Japanese aid and other public resources
for his private estate even while he publicly condemned corruption on the part of subordinates. A large army is expensive. Inflating the size of the army payroll, the cost of the equipment
necessary to arm them, or supplies to feed them, is common
practice in officer corps in many countries historically and today. Nevertheless, the lack of sub-‘line item’ transparency and
the continued control of the military in Myanmar made it difficult to do anything other than conjecture until leaks of the military budget and procurement files after the 2021 coup revealed
21

Selth, 2022.
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the prominent role of military families as suppliers to the military. 22 There are many other areas of military collusion in parts
of the economy and in conflict zones where the military is deployed to maintain central control, including jade and ruby mining and the gems trade. 23
The political theory behind kingship in predominantly
Theravada Buddhist polities is relevant here, as the ruler historically drew their legitimacy to rule from the belief in, and
demonstration of, their superior store of merit. 24 This superior
store is reflected in different ways. In precolonial Burmese history, when the kingdom was often also a conquest state that oriented itself towards raiding and conquering, a ruler with merit
therefore had a large and powerful army—the more merit, the
larger the army. A weak or declining army would indicate the
opposite, a poor store of merit for the ruler, and therefore their
dwindling legitimacy. 25 Preventing anyone from perceiving the
true size of the army, in yesteryears or today, is in the ruler’s or
rulers’ best interests.
This is particularly true today if the People’s Defense Forces
(PDFs) grow in size. PDFs arose spontaneously but were partially
organized on 5 May 2021 by the National Unity Government
(NUG) as a federal army to oppose the military. Currently, PDFs
number about 60,000 soldiers. Should this grow larger and
faster, the trajectory of increase would clearly demonstrate that
PDFs could overtake the military in numbers. This would be
proof in a predominantly Theravada Buddhist society that the
NUG were rapidly demonstrating a superior store of merit that
demonstrated their own legitimacy to rule. This of course is hindered if the military continues to convince the public that it is
larger than it really is. One of the most glaring indications of this
practice is that the military relies on mobilizing militias and police paramilitary forces to maintain order across the country.
Another is the way in which it relies on particularly experienced
McPherson, et al., 2021.
Agence France-Presse, 2021.
24
Walton, 2017, p. 68. See also Grabowsky, 2007.
25
Charney, 2003.
22
23
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divisions, shifting them from one end of the country to another
to conduct special operations. Yet another indication is the mass
of desertions, revealing an army bleeding soldiers as fast as it
can deploy them. These defectors indicate that the army is very
fragile indeed.
Political scientist Tun Myint has argued that popular sentiment has already seen through the military’s imaginary. Rather
than being the focal point of Burmese unhappiness or seen as an
institution to be reformed, or possibly even forgiven, many Burmese have come to view the military in unemotional terms as
something that is no longer relevant to the country and its future. They no longer see it as something to fear. As Tun Myint
explains: “If a person, an institution, or a thing is conceived as
falling into the (junzaja) category, Burmese no longer treat that
person or thing as something to like or to hate; the junzaja is to
be disregarded and ignored as worthless. People seek to erase it
from their memory. A junzaja entity possesses no attribute that
is respectable; no ethical or moral properties; no value to the
natural or human world.” 26 This is a very different perspective
than the mere dislike of the military in past decades. Clearly, it
will be increasingly difficult for the military to attempt to cow
the population through spectacular violence, if the Burmese
have indeed moved beyond fear.

Conclusion
One of the current trends in academia that speaks a great deal
to some of the issues I have discussed above, or at least their underlying causes, is the move to decolonize knowledge, that is to
say, the structures of knowledge that have been established by
the West that ignore or suppress modes of interpretation from
non-western sources. 27 It has largely been foreign, white, interpretations of Myanmar’s military and its behavior that have
(mis)portrayed it in so many ways and so often made erroneous
Tun Myint, 2022.
For the case of Burma, see Tharaphi Than, 2021b, and Chu May Paing &
Than Toe Aung, 2021.
26
27
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predictions. The present author, who normally identifies as a
white male, is conscious that being from the West and educated
in the West has shaped his perspective. But arguably, some of
the thinking behind the need to decolonize knowledge was
formed as much within the Western laboratory as against it. In
much of the author’s own work that has been drawn on for the
present article, it was indigenous perspectives, authors, and actors who were examined for how they viewed their world and
their place in it. In this way, meeting some of the goals of decolonizing knowledge about the military has been attempted here.
It is the case though, that a full accounting of the history of
the military, its decline, and its fall from power will not be possible until the last phase has taken place. Only then can the generals, hopefully imprisoned, be interrogated (before they too are
executed in the same way as Ko Jimmy and Ko Phyo Zeya Thaw),
military rank and file be free to reveal openly the daily functioning of the military from within, and documents may be published outlining everything from the true size of the military to
the size of the generals’ fortunes. Then, the military imaginary
will genuinely be shattered and revealed to be artificial even to
the generals and supporters who might still otherwise cling to
the image of a rightful power dispossessed.
The main point to underline here is that if military control
is to be unraveled, which is now the avowed goal of many the
country’s civilians, this goal can only be achieved if the military,
including how and why it acts and reacts the way it does, is better understood. Too often no effort is made in this regard, with
continuingly unfortunate results. Just as the United States relied
upon a psychologist for insights to predict how the dictator
Adolf Hitler would behave as he faced undeniable defeat, understanding how the Myanmar military and the generals who lead
it view the world, and their place in it, is of the utmost importance to understanding what they will do next and then
again, what they will do after that. However partisan this observation may appear, scholarship on the military, whether it admits it or not, is always partisan to a certain extent.
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ခု�စ
ှ ်တွင်
အခန်း

အသွငက
် ူးေြပာင်းေရးအစိုးရတစ်ရပ်အား
က�သို ့

အများအြပားသည်

ပိေဆာင်
ု့
ခဲပ
့ ါသည်။
ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ ေပါ်

ထပ်မံေြပာင်းလဲခ�ဲ့ ကြပန်�ပီး

အုပ်ချုပ်ေရး

ထိေ�ကာင
ု့
့်
၎င်းတိ၏
ု့

တချို �သည်

ပညာ�ှင်

�� ြမင်မ�များကို
တပ်မေတာ်အား

ကနသ
် ့ တ်ချက်များ�ှိေသာ်လည်း ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေနေသာ အင်အား
စုတစ်ရပ်အြဖစ် �� ြမင်ခဲ�့ ကပါသည်။ 3 ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည် �ှင့်
_

အမျိုးသား

(NLD)

ဒီမိုကေရစီအဖွဲ�ချုပ်

သည်လည်း

၂၀၁၂

�ကားြဖတ်ေရွ းေကာက်ပဲွတွင် ပါဝင်ယဉ်
ှ �ပိုင် ရန် ဆံးု ြဖတ်ခ�ဲ့ က�ပီး
တပ်မေတာ်မှအတည်ြပုထားသည့်

စနစ်သစ်ထသ
ဲ ုိ ့ ဝင်ေရာက်လာ

ခဲ�့ ကပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့�
် စ
ှ ် အေထွေထွေရွ းေကာက်ပဲွ တွင် NLD
(၎င်းတိ၏ေခါင်
ု့
းေဆာင် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်) မှ အြပတ် အသတ်
အ�ိင
ု ရ
် �ပီးေနာက်

တပ်မေတာ်မှ

၂၀၂၁

ခု�စ
ှ ်

ေဖေဖာ်ဝါရီလ

၁

ရက်ေနတွ
့ င် အာဏာသိမ်းမ�တစ်ရပ် ေဆာင်ရွက်ခဲ�့ ပီး ၎င်းမှတစ်ဆင့်
ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ ရက်ေနတွ
့ င် အာဏာဖီဆန်ြခင်း လ�ပ်�ှားမ�တစ်ရပ်
စတင်ခပ
ဲ့ ါသည်။ တပ်မေတာ်မှ �ိင
ု င
် က
ံ ိုအုပ်ချုပ်ရန် �ိင
ု င
် ေ
ံ တာ် စီမံ
အုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီကို ဖွဲ�စည်းခဲ�့ ပီး တစ်ချိနတ
် ည်းမှာပင် စစ်သားများ
အား �မို � ရွ ာများအတွငး် ေစလ�တ်ခဲေ
့ သာေ�ကာင့် ခုခံမ�တိုက်ခိုက်မ�များ
�ှင့်

တန်ြပန်ခုခံတိုက်ခိုက်မ�များသည်

ကူးေြပာင်းသွားခဲပ
့ ါသည်။

ြပည်တွငး် စစ်တစ်ရပ်အသွင်

ပညာ�ှငမ
် ျား၊

သတင်းေထာက်များ�ှင့်

တြခားသူများသည် ဤြဖစ်ရပ်များကို ဖွဲ�စည်းပံုအေြခခံဥပေဒထဲတွင်
လက်�ိှ �ှိေနေသာ သတ်မှတ်ချက်များအား အရပ်သားအာဏာအြဖစ်
အြပည့အ
် ဝေြပာင်းလဲရန် NLD အေနြဖင့် အ�ှိနရ
် လာသည့အ
် ေပါ်
3

ဥပမာ Maung Aung Myoe, 2014 ကို��ပါ။
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တပ်မေတာ်မှ စိုးရိမ်လာခဲသ
ု ရ
် ာ အကျပ်အတည်း
့ ည့် အဖွဲ�အစည်းဆိင
များ၏ရလဒ်အြဖစ်

�� ြမင်ကာ

၎င်းတိုသည်
့

အေြခအေနကို

အဆက်မြပတ် ေစာင�့် ကည်ခ
့ �ဲ့ ပီး တပ်မေတာ်အား တြခားနည်းလမ်း
ု ဲသ
့ ုိ ့
အသစ်တစ်ရပ်ြဖင့် ပံုေဖာ်ရန် �ကိုးပမ်းခဲ�့ ကြပန်ပါသည်။ 4 ထိက
_

တိုးတက်ေြပာင်းလဲ လာမ�သည် တပ်မေတာ်၏ အဓိကအဖွဲ�ဝင်များအား
၎င်းတိအတိ
ု့
တ်တွင် ကျူးလွနခ
် သ
ဲ့ ည့် များစွာေသာ ရာဇဝတ်မ�များ
အတွက် အြပစ်ေပးခံရ�ိင
ု ေ
် စရန် လမ်းေ�ကာင်းပွငသ
့် ာွ းေစ�ိင
ု ပ
် ါသည်။
က��်ပ
ု ်တို အထက်
တွင် ေဆွးေ�ွးခဲေ
့် ျားသည် ြပည်ပ
့
့ သာ �� ေထာငမ
သိမဟု
ု ့ တ် တိုငး် တစ်ပါးသုေတသနများမှ လာြခင်းြဖစ်�ပီး ထိသ
ု ုိ ့ ြဖစ်ရ
ြခင်းမှာ ြပည်တွငး် တွင် အေြခစိုက်ေသာ ပညာ�ှငအ
် များစုအေနြဖင့်
တပ်မေတာ်အေပါ်တွင်

ပွငလ
့် င်းစွာ

သုေတသနြပုလုပ်ရန်

အခွင့်

အလမ်းများ လွနစ
် ွာ �ှားပါးခဲေ
့ သာေ�ကာင်ြ့ ဖစ်ကာ တပ်မေတာ်၏
ထိနး် ချုပ်မ� ‘ေလျာန
ှ ်တာကာလသည်လ�င်ပင်
့ ည်း’ သွားရမည့် ဆယ်�စ
၂၀၁၀

NLD

ြပည့�
် စ
ှ ်များေ�ှာင်းပိုငး်

�ှင့်

၎င်းတိုေခါင်
းေဆာင်
့

ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်တို၏
အရပ်သားအစိုးရကိေရာ၊
ု
တပ်မေတာ်
့
ကိုပါ

ေဝဖန်သည့်

မီဒယ
ီ ာများ၊

သတင်းေထာက်များ�ှင့်

တြခား

မည်သကိ
ူ ့ ုမဆို ထိနး် ချုပ်လိုေသာ ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် အစားထိးု ခံခရ
ဲ့
ပါသည်။ ေခတ်ေနာက်ကျေန�ပီး ဘက်လိုက်မ�များ မ�ကာခဏပါဝင်
ေနေသာ ြမန်မာစစ်တပ်အေပါ် �� ြမင်မ�များ�ှင့် အဖွဲ�အစည်းအတွငး်
ထဲသုိ ့ လက်လှမ်းမီြခင်းမ�ှိမ�
၎င်းတို ့

သည်

စစ်ဘက်ဆင
ုိ ရ
် ာ�ိုးရာဓေလ့
4

အပါအဝင်

တပ်မေတာ်ကိုယ်တိုငမ
် ှ

ကိုလိုနေ
ီ ခတ်မတိုငမ
် ီ
များကို

ဥပမာ Thant Myint-U, 2021 ကို �� ပါ။

ကျငသ
့် းုံ ေသာ

ဘုရင်စနစ်�င
ှ ့်
အဖွဲ�အစည်း
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တစ်ရပ်အြဖစ်

လက်ေတွ�မကျစွာ

ပံုဖမ်းတင်ြပရန်

အဆက်မြပတ်

�ကိုးစားမ�တိုေ�ကာင
့် ြမန်မာတပ်မေတာ် သည် ြပည်တွငး် �ှင့် ြပည်ပ�ှိ
့
ပညာ�ှငမ
် ျားအတွက်သာမက
နားလည်မ�လွဲခံေနရေသာ
တပ်မေတာ်သည်

သာမန်

လူထထ
ု တ
ဲ ွငပ
် ါ

အဖွဲ�အစည်း

အများအားြဖင့်

တစ်ရပ်

ဆိးု ဝါးစွာ

ြဖစ်ပါသည်။

၎င်းပင်ကိုယ်

အင်အားထက်

သာလွနသ
် ည် သိမဟု
ု ့ တ် ေလျာန
့ ည်းသည်ဟု ပံုေဖာ်ခံ ရေလ့ �ှိပါသည်။
ထိက
ု သ
ဲ့ ုိ ့ မှားယွငး် ေသာယူဆချက်များသည် ယေန ့ ြဖစ်ပျက်ေနေသာ
ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ တွငး် စစ်အုပ်ချုပ်မ�ကို အဆံးု သတ်ရန် ကျ�� ံးမ�များစွာကို
ဦးတည်လာေစခဲသ
့ လို

�ိင
ု င
် တ
ံ ကာအသိင
ု း် အဝိုငး်

ြမန်မာစစ်တပ်အား

အေနြဖင့်

၎င်းတိ၏နည်
ု့
းစနစ်များကို

ေြပာင်းလဲဖို ့

တွနး် အားေပးရာတွင် မေအာင်ြမင်မ�များကိုလည်း ဦးတည်လာေစခဲပ
့ ါ
သည်။
လ�မ်းမိုးမ��ကီးမားေသာ်လည်း
တပ်မေတာ်

အေပါ်

ေခတ်ေနာက်ကျေနသည့်

သ�ုပ်ေဖာ်ယူဆချက်များကို

ြမန်မာ

ေကျာ်လ�ားရန်

ကျန်�ိေ
ှ နေသးသည့် အတားအဆီးတစ်ရပ်မှာ တပ်မေတာ်အေ�ကာင်း
အေြခခံသေ
ု တသနတစ်ရပ်

ေဆာင်ရွက်�င
ို ေ
် ရး

လက်�ိေ
ှ ဆာင်ရွက်ထား�ပီးေသာ
ေခါင်းေဆာင်များကိုသာ
အရာ�ှိများ၏

အေလးေပးထားကာ
၎င်းအရာ�ှိများ

သုေတသနများသည်

ဗဟိုြပုထားြခင်းြဖစ်�ပီး၊

�� ြမင်မ�များ�ှင့်

ြဖစ်ပါသည်။
ထိပ်ပိုငး် စစ်တပ်

ြပန်လည်ေြပာဆိမ
ု �များ

ထိသ
ု ေ
ု တသနများသည်

ထိပ်ပိုငး်
ေပါ်တွင်

တစ်ခါတစ်ရံ

တွင်

မိမိတ၏တပ်
ို ့
မှ

ထွက်ခွာလာ�ပီးေနာက်ပိုငး် မှ

ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိခ
ု မ
ဲ့ �များမှတစ်ဆင့်

ေလ့လာထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။

၎င်းပုဂ�ိုလ်များသည် ေနစဉ်
ု့
ိများ၏ အနီးကပ်ထန
ိ း် ချုပ်
့ ၎င်းတိ၏အရာ�ှ
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မ��င
ှ ့် ေစာင�့် ကည့မ
် �ကိုခံေနရေသာ သာမန်စစ်သားများ၏ လူမ�ေရး
အေြခအေန�ှင့် မတူညေ
ီ သာ လူမ�ေရးအေြခအေနတစ်ရပ်ကို ကိုယ်စား
ြပုပါသည်။ ၎င်းစစ်သားများ၏ သာမန်လူထမ
ု ှ လံုးဝခွဲြခားထားခံရ
ြခင်းသည်

သာမန်လူထခ
ု ံစားရသည့်

အေ�ကာင်းအရာများ�ှင့်

၎င်းစစ်သားများ ခံစားရသည့် သိမဟု
ု ့ တ် ေဆာင်ရွက်သည့် အရာများ
အ�ကား

မည်ကသ
ဲ့ ေသာ
ုိ ့

မဟုတ်ေ�ကာင်း

��င
ိ း် ယှဉ်မ�မျိုးမှ

ေဖာ်ြပေနပါသည်။

ေဆာင်ရွက်�င
ို မ
် ည်

ဤအထူးထုတစ
် ာေစာင်၏

ထူးြခားေသာ အခွငအ
့် ေရးများထဲမှ တစ်ခုမှာ စစ်တပ်မှစွနခ
် ့ ွာလာေသာ
စစ်သည်များ�ှင့်

ေမးြမန်းခန်းများမှတစ်ဆင့်

တချို �စစ်သားများ

အေနြဖင့် မိမိတ၏
ို ့ ရာထူးတာဝန်ကို မည်ကဲသ
့ ��
ုိ ့ ြမင်သည်�င
ှ ့် ြမန်မာ့
လူအဖွဲ�အစည်းအတွငး် �ှင့် တိုငး် ြပည်အုပ်ချုပ်ေရးအတွငး် �ှိ စစ်တပ်၏
အခန်းက�အေပါ်

မည်သမည်
ုိ ့ ပံုေတွးေခါ် �ကသည့အ
် ေ�ကာင်း

အသိအြမင်တချို �ကို က��်ပ
ု ်တိုထံ
ု ြ် ခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအသိ
့ ေဝမ��ိင
အြမင်များသည် တာဝန်ဆက်မထမ်းေဆာင်ေတာရ
့ န် ေရွ းချယ်ခဲသ
့ ည့်
တပ်မေတာ်အတွငး် �ှိ လူဦးေရအနည်းငယ်ကိုသာ ကိုယ်စားြပုေသာ
ေ�ကာင့် ပိုမို�ကီးမားေသာ အေြခအေနတစ်ရပ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် သာ
ြဖစ်ပါသည်။

မည်သပင်
ုိ ့ ဆေ
ုိ စကာမူ

ဤသို ့

ေဆာင်ရွက်�င
ို ြ် ခင်း

သည်ပင်လ�င် စတင်မ�တစ်ရပ် ြဖစ်ပါသည်။ ေအာက်တွငေ
် ဖာ်ြပထား
ေသာ

အတိုချုပ်

သံးု သပ်ချက်ထတ
ဲ ွင်

စာေရးသူသည်

လက်�ိှ

ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ တွငး် �ှိ တပ်မေတာ်၏ အခန်းက�အား ပိုမိုကျယ်ြပန ် ့
ေသာ

အေြခအေနတစ်ရပ်ထတ
ဲ ွင်

ထည့သ
် င
ွ း် ရန်

�ကိုးစားသည့်

အေနြဖင့် တပ်မေတာ်သမိုငး် ေ�ကာင်း၏ အေရးပါေသာ က�တချို �ကို
ေဆွးေ�ွးထားပါသည်။
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တပ် မေတာ်အေနြဖင ့် ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ ေပါ် ထိန်းချုပ် မ�ကို မည်ကသ
ဲ ့ ုိ ့
ရယူ�င
ို ခ
် ့သ
ဲ နည်း
သမိုငး် တွင် ေကျာ်�ကားခဲေ
ို သ
် ူ ဗမာ�ှငဘ
် ရ
ု င်များ၏
့ သာ ေအာင်�င
�ုပ်ထမ
ု ျားပတ်ပတ်လည်တွင်

ကျင်းပေလ့�ိှေသာ

စစ်ေရးြပ

အခန်းအနားများကဲသ
့ ုိ ့တပ်မေတာ်၏ သ�ုပ်ြပပွဲများ�ှင့် တပ်မေတာ်၏
ကိုယ်ပိုငတ
် ရားဝင်သမိုငး် ေ�ကာင်းတိုအား
့

ကျယ်ကျယ်ြပနြ် ပန
့ ့်

ချီးေြမ�ာက် ေ�ကာ်ြငာမ�သည် ြမန်မာတစ်�င
ို င
် လ
ံ ံုးအား ၎င်းတိသည်
ု့
ကိုလိုနေ
ီ ခတ်မတိုငမ
် ီက

စစ်တပ်များ�ှင့်

အုပ်ချုပ်သမ
ူ ျား၏

အေမွဆက်ခံသမ
ူ ျိုးဆက်များအြဖစ် ယံု�ကည်ေစခဲပ
ု့
့ ါသည်။ သိေသာ်
ြမန်မာတပ်မေတာ်သည်

ကိုလိုနေ
ီ ခတ်မတိုငမ
် ီက

ထိစ
ု စ်တပ်များ�ှင့်

လံုးလံုးလျားလျားမှ သက်ဆင
ုိ မ
် �မ�ှိပါ။ ၁၉၆၂ ခု�စ
ှ ် ကတည်းက
ဖွဲ�စည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရ
တပ်မေတာ်၏အခန်းက��ှင့်

အရပ်သားအာဏာ�ှင�
့် င
ိ� း် စာလ�င်
ဥပေဒများမှ

ေကျာေထာက်ေနာက်ခံ

ြပုထားေပးခဲေ
ု့
ကာကွယ်ေရးတာဝန်ဆင
ုိ ရ
် ာ သာလွန ်
့ သာ ၎င်းတိ၏
ပိုကဲမ�များသည် �ဗိတိသ�အုပ်ချုပ်မ�ေအာက်တွင် ဖွဲ�စည်းခဲေ
့ သာ ကိုလိုန ီ
စစ်တပ်ကို နမူနာယူ ဖွဲ�စည်းထားြခင်းသာ ြဖစ်ပါသည်။ တိုငး် ရင်းသား
လူနည်းစုများ (‘စစ်တပ်လူမျိုးစုများ’၊ ‘martial races’) ကို အခွငအ
့် ေရး
ပိုေပးရန် �ဗိတိသ�တိုသည်
၁၉၂၈ တွင် ဗမာလူမျိုးများအား စစ်တပ်ထဲ
့
တွင်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်းမှ

လွတ်လပ်ေရးရ�ပီးေခတ်�ိှ

တားြမစ်ရန်ဆးုံ ြဖတ်ခဲြ့ ခင်းသည်

စစ်တပ်သည်

ဘက်လိုက်မ�များ�ှင့်

ြပည့�
် က
ှ ် ေနခဲသ
ု င
ို ပ
် ါသည်။ ၎င်းအား တုနြ် ပန်
် ေနြဖင့်
့ ည်ဟု ဆိ�
့ သည့အ
၁၉၃၀

ြပည့�
် စ
ှ ်များတွင်

ဗမာအမျိုးသားေရးပါတီများသည်
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၎င်းတိကိ
ု ့ ုယ်ပိုင်

(စစ်တပ်များ)

စင်�ပိုင်တပ်များ

တည်ေထာင်ခဲ့

�ကေသာ်လည်း ၎င်းတိုတွ
့ င် လက်နက်များ တပ်ဆင်ထားြခင်း မ�ှိခဲပ
့ ါ။ 5
_

ဂျပန်တ၏
ို ့

ေလ့ကျငသ
့် င်�ကားမ�ေအာက်တွင်

ေခါင်းေဆာင်

လွတ်လပ်ေရး

ကိုေအာင်ဆန်းသည်

ဗမာလွတ်လပ်ေရး

တပ်မေတာ်သစ်၏ အချက် အချာအေနြဖင့် သခင်တချို � ြဖစ်သည့်
ရဲေဘာ်သးုံ ကျိပ်ကို
ခု�စ
ှ ်ဂျပန်များမှ

စုစည်းခဲက
့ ာ

၎င်းစစ်တပ်သည်

�ဗိတိသ�တိအား
ု့

တိုက်ထတ
ု ်ခဲ့

၁၉၄၂
ချိနတ
် ွင်

အင်အား�ကီးမားလာခဲ�့ ပီး ဂျပန်တိအေနြဖင
ု့
့် စိုးရိမ်ပူပန်လာ သည်အထိ
အင်အား အဆမတန်�ကီးမားလာခဲပ
ု့
့် ဂျပန်တသည်
ို ့
့ ါသည်။ ထိေ�ကာင
ထိတ
ု ပ်အားဖျက်သမ
ိ ်း�ပီး

ပိုမိုေသးငယ်ေသာစစ်တပ်ြဖစ်သည့်

ဗမာြပည်ကာကွယ်ေရးတပ်မေတာ် (Burma Defense Army – BDA) ကို
ြပန်လည်

ဖွဲ�စည်းေပးခဲ့ပါသည်။

၎င်းတိအကျိ
ု့
ုးစီးပွားအတွက်
BDA မှ
_

အသံးု ချရန်

ြပန်လည်ပုနက
် န်ခဲ�့ ပီး

BDA

ဂျပန်များအေနြဖင့်

အား

�ကိုးပမ်းခဲသ
် ခါတွင်
့ ည့အ

ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနသည့်

မဟာမိတ်များ�ှင့်

ပူးေပါင်းခဲပ
့ ါသည်။

သမိုငး် ပညာ�ှင်

ေဒါ်သရဖီသန်း၏

ေလ့လာေတွ� �ှိချက်အရ

၎င်းတပ်မေတာ်သည်

လွနစ
် ွာ ေရပန်းစားလူ�ကိုက်များခဲ�့ ပီး ၎င်းတို၏
ရာထူးအဆငမ
့် ျား
့
ထဲတွင် အမျိုးသမီးများပါ ပါဝင်ခပ
ဲ့ ါသည်။ 6
_

ဗိုလ်ချုပ်ေအာင်ဆန်း၏
လွတ်လပ်ေရးရခဲမ
ှ ့်
့ ��င

လုပ်�ကံခံရမ�၊

၁၉၄၈

သိပ်မ�ကာမီအချိနတ
် ွင်

ခု�စ
ှ ်တွင်
ြပည်တွငး် စစ်

ေပါ်ေပါက်လာမ�တိုသည်
မျက်ေမှာက်ေခတ်ြမန်မာတပ်မေတာ်အတွက်
့
5
6

ဤတိုးတက်မအ
� ား Callahan (2003) မှစူးစမ်းေလ့လာမ�ြပုခဲပ
့ ါသည်။

Tharaphi Than, 2021a.
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ပံုစံခွက်တစ်ခုကို ချမှတ်ေပးခဲပ
့ ါသည်။ တပ်မေတာ်၏ ေခါင်းေဆာင်
ရာထူးအား ကရင်လူမျိုး အ�ကီးတန်းအရာ�ှိတစ်ဦးြဖစ်သူ စမစ်သဒ
် နွ း်
ကို ေပးအပ်ထားခဲ�့ ပီး ၁၉၄၉ ခု�စ
ှ ် လက်နက်ကိုငေ
် တာ်လှနမ
် �များ
ေပါ်ေပါက်လာသည့အ
် ချိနတ
် ွင်

စမစ်သဒ
် နွ း် ၏

ကရင်လူမျိုး

ြဖစ်ေနမ�သည် �ိင
ု င
် ေ
ံ ရးြပဿနာတစ်ရပ်ြဖစ်လာခဲက
့ ာ ၎င်းတာဝန်မှ
ရပ်စဲခံလိုက်ရချိနတ
် ွင်

တပ်မေတာ်၏

ဗိုလ်ချုပ်�ကီးေနဝင်းမှ

အ�ကီးအကဲအြဖစ်

ေနရာယူခပ
ဲ့ ါသည်။ 7

ထိေနာက်
ု့

_

ဗိုလ်ချုပ်�ကီးေနဝင်းသည် တပ်မေတာ်ကို ဆယ်စု�စ
ှ ်ချီ စိုးမိုးချုပ်ကိုင်
သွား�ကမည့် ၎င်း�ှငန
့် းီ စပ်ေသာ အရာ�ှိတချို �ကို စုစည်းခဲပ
့ ါသည်။
ထိအ
ု ရာ�ှိများအား မိသားစုအချိတ်အဆက်များ�ှင့် တိုငး် ြပည်အတွငး်
တွင် သန်မာ�ပီး အာဏာ�ှငဆ
် န်ေသာ အစိုးရပံုစံတစ်ရပ်ကို လိုလားခဲ့
သည့် အတတ်ပညာ�ှင် ကွနယ
် က်များမှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက် တာဝန်
ေပးခဲြ့ ခင်းြဖစ်�ပီး ၎င်းတိုသည်
လွတ်လပ်ေသာ သတင်းမီဒယ
ီ ာများ�ှင့်
့
အတတ်ပညာ�ှငမ
် ျား အေပါ် �ိင
ု င
် ေ
ံ ရး�ှင့် မီဒယ
ီ ာမှတစ်ဆင့် ဆနက
် ့ ျင်
တိုက်ခိုက်ခ�ဲ့ ကေ�ကာင်း သမိုငး် ပညာ�ှငတ
် စ်ဦးြဖစ်သူ ေမာင်ဘဘ
ုိ ုမ
ိ ှ
ေဖာ်ြပခဲပ
့ ါသည်။ 8
_

တစ်ချိနတ
် ည်းမှာပင်

တပ်မေတာ်အေနြဖင့်

တချို �ေသာ ရင်းြမစ်များကို ထိနး် ချုပ်မ�ရယူကာ ဘဏ�ာေရးဆိင
ု ရ
် ာ
ကိုယ်ပိုငအ
် ုပ်ချုပ်မ�တစ်ရပ်ကို

ဖန်တီးေနခဲ�့ ပီး

တစ်ဖက်မှာလည်း

တိုငး် ြပည်၏ ေရွ းေကာက်ခံ အရပ်သားအစိုးရကို �ခိမ်းေြခာက်�င
ို သ
် ည့်
ကိုယ်ပိုငအ
် ုပ်ချုပ်ခွင�
့် ိေ
ှ သာ

ခိုငမ
် ာေတာငတ
့် င်းသည့်

အဆငဆ
့် င ့်

ဦးစီးကွပ်ကဲမ�တစ်ရပ်ကိုလည်း တည်ေဆာက်ေနခဲ့ပါသည်။ 9
_

7
8
9

Topich & Leitich, 2013, စာမျက်�ာှ ၇၉။
Maung Bo Bo, 2019.
Callahan, 2003.
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ဗိုလ်ချုပ်�ကီးေနဝင်းချန်ရစ်ခဲေ
့ သာ
တစ်ဝက်

�ကာ

အေမွအ�ှစ်သည်

တိုငး် ြပည်အေပါ်

ရာစု�စ
ှ ်

သိသာထင်�ှားေသာ

စစ်တပ်၏ချုပ်ကိုငမ
် �ကို စတင်ခဲြ့ ခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။ ြပည်တွငး် စစ်�င
ှ ့်
ေရွ းေကာက်ပဲွ

အ�ကပ်

အတည်းအေြခအေနများေ�ကာင့်

ဗိုလ်ချုပ်�ကီးေနဝင်းသည် ဝန်�ကီးချုပ်

ဦး�ုထမ
ံ ှ ပထမဆံးု အ�ကိမ်

အာဏာရယူခ�ဲ့ ပီး အိမ်ေစာငအ
့် စိုးရတစ်ရပ် ကို ဖွဲ�စည်းအုပ်ချုပ်ခက
ဲ့ ာ
၎င်းအစိုးရသည် ြမန်မာ�ိင
ု င
် က
ံ ို ၁၉၅၈ ခု�စ
ှ ်မှ ၁၉၆၀ ြပည့�
် စ
ှ ်အထိ
အုပ်ချုပ်ခပ
ဲ့ ါသည်။

ထိက
ု ာလအတွငး် တွင်

တပ်မေတာ်၏

စွမ်းေဆာင်ရည်အား မိတ်ဆက်ရန်ဟုဆက
ုိ ာ ဌာနဆိင
ု ရ
် ာများအားလံုး၌
ဝန်�ကီးများ�ှင့် အ�ပိုင် စစ်ဖက်အရာ�ှိများကို ခနအ
် ့ ပ်ထား�ှိခပ
ဲ့ ါသည်။
သိေသာ်
ု့
�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးအ�ကပ်အတည်းများ ေလျာန
့ ည်းသွား�ပီး စီးပွားေရး
ြပန်လည်ဦးေမာလ
့ ာေသာေ�ကာင့်
ကျင်းပခဲက
့ ာ

ဦး�ု၏

ဦးတည်ေစခဲ့ပါသည်။

ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျား
တစ်ေကျာြ့ ပန်

သိေသာ်
ု့

ြပန်လည်
အ�ိင
ု ရ
် �ှိမ�ကို

၎င်းအ�ိင
ု ရ
် �ှိခမ
ဲ့ �သည်

�ကာ�ကာမခံလိုက်ပါ။ ၁၉၆၂ ခု�စ
ှ ်တွင် ဦးေနဝင်း�ှင့် တပ်မေတာ်မှ
အြပည်အဝ ထိနး် ချုပ်မ�ရယူခက
ဲ့ ာ ထိအ
ု ချိနက
် သငြ့် မတ်စွာ ေရွ းေကာက်
ခံ�ပီး ရာထူးရယူထားခဲေ
့ သာ အရပ်သားေခါင်းေဆာင်များကို ဖမ်းဆီး
ခဲပ
် ရးအစိုးရတစ်ရပ် ေ�ကညာခဲ�့ ပီး
့ ါသည်။ ဦးေနဝင်းသည် ေတာ်လှနေ
အထူးပါတီတစ်ရပ်ထေ
ူ ထာင်ကာ လူထလ
ု ွတလ
် ပ်ခွငက
့် ို တားြမစ်ခဲ�့ ပီး
‘ဗမာ့

ဆိ�
ု ှယ်လစ်လမ်းစဉ်’

အမည်ြဖင့်

�ိင
ု င
် ၏
ံ စီးပွားေရးကို

လက်ဝဲဖက် သို ့ ယူေဆာင်သာွ းခဲပ
့ ါသည်။ ဆက်လက်၍ ဖွဲ�စည်းပံု
အေြခခံဥပေဒသစ် တစ်ရပ်ကို ေရးဆွ�ဲ ပီး တပ်မေတာ်မှထက
ွ ်ခွာကာ
ြမန်မာဆ
ုိ ှယ်လစ်
့ �

လမ်းစဉ်ပါတီ

(မဆလ)

အမည်�ိှ

ပါတီကို
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၎င်းဦးေဆာင်ထေ
ူ ထာင်၍ တစ်ပါတီစနစ်ြဖင့် အရပ်သားအစိုးရသစ်ကို
ဖန်တီးခဲ�့ ပီး

တပ်မေတာ်

အတွငး် �ှိ

အေရးပါေသာေနရာများတွင်

၎င်းအားထားရေသာ အရာ�ှိ အချို �ကို တာဝန်ေပးအပ်ခဲပ
့ ါသည်။ 10
165

စီးပွားေရးခ�တ်ြခံုကျခဲ�့ ပီး ၁၉၈၈ တွင် ဆ��ြပမ�များ ေပါ်ထွက်လာခဲက
့ ာ
ဦး�ုအပါအဝင်

ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်�င
ှ ့်

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးေ�ှ �မျက်�ာှ စာ
�ုတ်ထက
ွ ်ခဲ့ကာ

တြခားသူများသည်

သို ့ ြပန်လည်ေရာက်�ိှလာခဲ�့ ပီး

အစိုးရ

�ပိုလဲမ�

၎င်းမိသားစုဝင်များသည်

ြဖစ်ပွားခဲပ
့ ါသည်။
�ိင
ု င
် အ
ံ ား

ဦးေနဝင်း
ဦးေနဝင်း�ှင့်

ေနာက်ကွယ်မှ

ဆက်လက်ထန
ိ း် ချုပ်လည်ပတ်ေနခဲ့သည်ဟု

ေကာလဟာလများ

�ကားရေသာ်လည်း ဆယ်စု�စ
ှ ်တစ်စုအ�ကာတွင် ၎င်းတိသည်
ု့
ေဘးသို ့
တွနး် ပိခံ
ု ့ လိုက်ရပါသည်။ 11
_

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးြပန်လည်တည်ေဆာက်ရန်�င
ှ ့် �ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်၏
အနာဂတ်အစိုးရကို

အဆံးု အြဖတ်ေပး�ိင
ု မ
် ည့်

ေရွ းေကာက်ပဲွ

ကျင်းပ�ိင
ု ် ေရးအတွက် ြပင်ဆင်ရန်ဟူေသာ အေ�ကာင်းြပချက်ြဖင့်
၁၉၈၈

ခု�စ
ှ ်

စက်တင်ဘာလတွင်

�ကားဝင်စွက်ဖက်ခပ
ဲ့ ါသည်။
ဆ��ြပသူများမှ
ခဲခ
် ွင်
့ ျိနတ

ဆနက
် ့ ျင်ခဲသ
့ ည့်

NLD ကဲသ
့ ုိ ့ �ိင
ု င
် ေ
ံ ရးပါတီအသစ်များ
_

တပ်မေတာ်မှ

တည်ေဆာက်ေရးေကာင်စီများ
စစ်ခံုအဖွဲ�များကို

ယခင်အစိုးရအား

တပ်မေတာ်မှ

�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်
(နဝတ)

ဟု

အုပ်ချုပ်ေရးအဆငဆ
့် ငတ
့် ွင်

ဖွဲ�စည်းေန

�ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ�
အမည်�ိှ

သည့်

ဖွဲ�စည်းထား�ှိခ�ဲ့ ပီး

၎င်းတိအားလံ
ု့
ုးကို အုပ်ချုပ်ရန် ဗဟိုနဝတအဖွဲ�ကို ဖွဲ�စည်းခဲ့ပါသည်။
10
11

Topich & Leitch, 2013, စာမျက်�ာှ ၈၆။
Charney, 2009.

Michael W. Charney | 124

တပ်မေတာ်အေနြဖင့်

ေ�ှ �ေဆာင်ပါတီတစ်ခုကိုလည်း

ဖွဲ�စည်းခဲ�့ ပီး

များမ�ကာမီအချိနအ
် တွငး် �ပိုင်ဖက်များကို စတင်ဖမ်းဆီးမ�များ ြပုလုပ်
လာခဲပ
ုိ ့ ဆေ
ုိ စကာမူ �ှစ်�စ
ှ ်�ကာေသာအခါ NLD မှ
့ ါသည်။ မည်သပင်
_

ေရွ းေကာက်ပဲတ
ွ ွင် အြပတ်အသတ် အ�ိင
ု ရ
် �ှိခပ
ဲ့ ါသည်။ တပ်မေတာ်မှ
လ�င်ြမန်စွာပင် ထိရ
ု လဒ်ကို ပယ်ဖျက်ခ�ဲ့ ပီး ဆ��ြပသူများကို ပစ်ခတ်ခဲ့
ကာ �ိင
ု င
် တ
ံ စ်�င
ို င
် လ
ံ ံုးအား ကစဥ်က
ု ့ �့ ပီး
့ လျားအေြခအေနသို ့ တွနး် ပိခဲ
ထိအ
ု ချိနက
် ြဖစ်ပွားေနခဲေ
် ပးခဲ့
့ သာ ြပည်တွငး် စစ်မီးကို ေလာင်စာြဖည့ေ
ပါသည်။ ၁၉၉၇ တွင် ပိုမိုေပျာေ
ု င
် ေ
ံ တာ်
့ ြပာင်းေသာ အမည်ြဖစ်သည့် �ိင
ေအးချမ်းသာယာေရး�ှင့်

ဖွံ� �ဖိုးေရးေကာင်စီဟူေသာ

အမည်ကို

မယူခင်အထိ တပ်မေတာ်သည် �ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အား နဝတအမည်ေအာက်
တွင် ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၈၈ ခု�စ
ှ ်မှစတင်�ပီး တပ်မေတာ်အေနြဖင့် ထိပ်ပိုငး် စစ်ဗိုလ်ချုပ်
များ�ှင့်

၎င်းတိ၏
ု့

တပ်မိသားစုဝင်များစွာကို

စည်းမျဥ်းသတ်မှတ်ချက်များြဖင့်

ချမ်းသာေစ�ိင
ု မ
် ည့်

တိုငး် ြပည်

စီးပွားေရး၏

တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် ကို ြပည်ပရင်း�ှးီ ြမ�ုပ်�မ
ံှ �များထံသုိ ့ ဖွငေ
့် ပးခဲပ
့ ါသည်။
သိေသာ်
ု့
၁၉၉၀ ြပည့�
် စ
ှ ်မှစတင်�ပီး �ိင
ု င
် တ
ံ ကာမှ ပိတ်ဆမ�
ုိ ့ များေ�ကာင့်
တိုငး် ြပည်၏ စီးပွားေရးပံုရိပ်ကို ထိခိုက်ေစခဲက
့ ာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ
အေနြဖငလ
့် ည်း ြပဿနာအသစ်များြဖစ်သည့် ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေန
ဆဲြဖစ်ေသာ

ြပည်တွငး် စစ်ကို

အ�ိင
ု ရ
် ရန်

နည်းလမ်း�ှာေဖွဖို ့

လိုအပ်လာြခင်း၊ အနာဂတ်တွင် စစ်တပ်မဟုတ် ေသာ အစိုးရတစ်ရပ်မှ
၎င်းတိုကျူးလွ
နထ
် ားေသာ
့
ြပစ်ဒဏ်ခံေပး�ိင
ု ြ် ခင်းမ�ှိမ�

ရက်စက်

�ကမ်း�ကုတ်မ�များအတွက်

ေသချာေစရန်�င
ှ ့်

၎င်းတိ၏
ု့

�ကယ်ဝမ�များအား စိစစ်ခံရြခင်းများမှ အြပည်အ
့ ဝ ကာကွယ်ရန်တိုကိ
့ ု
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ကိုငတ
် ွယ်ေဆာင်ရွက်ဖို ့ နည်းလမ်း�ှာေဖွရန်
တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငမ
် ျား�ှင့်

လိုအပ်လာခဲပ
့ ါသည်။

ေဆွးေ�ွး

ည��
ိ င
ိ� း် မ�များသည်

ြပည်တွငး် စစ်ကို ေယဘုယျအားြဖင့် အဆံးု သတ်ေပး ခဲပ
့ ါသည်။ 12
_

ဖွဲ�စည်းပံုအေြခခံဥပေဒေရးဆွသ
ဲ ည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုမှ တပ်မေတာ်
အေနြဖင့်

အတိတ်ကကျူးလွနခ
် ဲ့သည့်

တရားစွဲဆမ
ုိ �ခံရြခင်းမှ

ရာဇဝတ်မ�များ

ကင်းလွတ်ေစရန်

အတွက်

ေသချာေစသည့်

ဖွဲ�စည်းပံုအေြခခံဥပေဒသစ်တစ်ရပ် ဖန်တီးေပးခဲပ
့ ါသည်။ တပ်မေတာ်
အတွက်

ဗီတိုအာဏာသံးု ခွင�
့် င
ှ ့်

တပ်မေတာ်မှ

ကိုငစ
် ွဲထား�ိင
ု ေ
် စရန်

တချို �ေသာ

အာဏာများကို

ေသချာေစခဲေ
့ သာ

ဖွဲ�စည်းပံု

အေြခခံဥပေဒပါြပဌာန်းချက်များသည် အနာဂတ်တွင် တက်လာမည့်
မည်သည့အ
် စိုးရမဆို

ြမန်မာ�ိင
ု င
် စ
ံ ီးပွားေရးထဲတွင�
် ိေ
ှ နေသာ

တပ်မေတာ်မှ ဦးေဆာင်သည့် လ�ို � ဝှက်�ကိုးကိုငမ
် �များကို စိနေ
် ခါ်ရန်
�ကိုးပမ်းပါက

ြဖုတ်ချခံမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း

ရည်��နး် ေနခဲပ
့ ါသည်။

စနစ်သစ်အတွငး် ပထမဆံးု ဝန်�ကီးချုပ်ြဖစ်သည့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ေဟာင်း
ဦးသိနး် စိန ်

ဦးေဆာင်သည့်

�ှစ်အနည်းငယ်အ�ကာတွင်
မဟုတ်ေသာ
အရာအားလံုး

အစိုးရသစ်ေအာက်တွငသ
် ာမက

ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်မှ

တရားဝင်

ေခါင်ေဆာင်ြဖစ်လာခဲသ
် ချိနထ
် တ
ိ ိုငေ
် အာင်
့ ည့အ
အဆင်ေြပေနသေယာင်�ိခ
ှ ဲ�့ ပီး

သူမအေနြဖင့်

တပ်မေတာ်အား သူမသည် ၎င်းတိုအတွ
က် �ခိမ်းေြခာက်မ�တစ်ရပ်
့
မဟုတ်ေ�ကာင်း သက်ေသြပရန် �ကိုးစားခဲပ
့ ါသည်။
၂၀၁၅-၂၀၂၀ ကာလတွင် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်ဦးေဆာင်သည့်
NLD အစိုးရအေနြဖင့် တပ်မေတာ်မှ ၂၀၁၇ ခု�စ
ှ ် စက်တင်ဘာလတွင်
12

Ibid.
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�ိုဟင်ဂျာလူထအ
ု ား တိုက်ခိုက်မ�အေပါ် ၎င်းတိ၏
ု့
ရပ်တည်ချက်�င
ှ ့်
တြခားေသာ

အေ�ကာင်းရင်းများစွာေ�ကာင့်

�ိင
ု င
် တ
ံ ကာမှ

ေဝဖန်မ�များ�ှင့် �� ံ �ချမ�များခံခဲရ
ု့
ြပည်တွငး် တွင် သူမ၏
့ ပါသည်။ သိေသာ်
NLD

ထင်ေပါ်ေကျာ်�ကားမ�သည်

ပါတီအား

၂၀၂၀

အေထွေထွ

ေရွ းေကာက်ပဲတ
ွ ွင် အြပတ်အသတ် အ�ိင
ု ရ
် ေစခဲ�့ ပီး ထိရ
ု လဒ်ေ�ကာင့်
ဗိုလ်ချုပ်မ�း�ကီးမင်းေအာင်လ�ိငအ
် ေနြဖင့်

ဖွဲ�စည်းပံုအေြခခံဥပေဒပါ

အကာအကွယ်များ ဖယ်�ှားြခင်းခံရကာ အတိတ်ကေရာ လက်�ိတ
ှ ွငပ
် ါ
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့်

ဗိုလ်ချုပ်များအေနြဖင့်

အရပ်သားေခါင်းေဆာင်များ၏
ခံလာရ�ိင
ု �် ပီး

ေရွ းေကာက်ခံ

�သဇာအာဏာသိမ်းယူမ�ဒဏ်ကို

ေနာက်ဆးုံ တွင်

အကျငပ
့် ျက်ြခစားမ�များ�ှင့်

စစ်ရာဇဝတ်မ�များအတွက် တရားစွဲဆခ
ုိ ံရမည်ကို စိုးရိမ်လာခဲပ
့ ါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မ�း�ကီးမင်းေအာင်လ�ိငသ
် ည်

ေရွ းေကာက်ပဲရ
ွ လဒ်များအား

မဟုတ်မှနေ�ကာင်
်
း ခုခံေြပာဆိခ
ု ဲေ
့ သာ်လည်း
အ�ကား

ည��
ိ င
ိ� း် ေဆွးေ�ွးမ�

တပ်မေတာ်�င
ှ ့် NLD

မေအာင်ြမင်ခဲဘ
့ ဲ

၂၀၂၁

ခု�စ
ှ ်

ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် တပ်မေတာ်မှ အာဏာသိမ်းမ�ကို စတင်ခဲ့ပါသည်။
NLD

အရပ်သားေခါင်းေဆာင်များအား

အကျငပ
့် ျက်ြခစားမ�

အပါအဝင်

ဖမ်းဆီးခဲက
့ ာ

တြခားေသာအမ�များြဖင့်

တရားစွဲဆခ
ုိ �ဲ့ ပီး အနာဂတ်တွင် ‘ေရွ းေကာက်ပဲွ’ အသစ် ြပန်လည်
ကျင်းပေပးမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း

ကတိြပုခဲပ
့ ါသည်။

လူထ၏
ု

မေကျနပ်မ�အား အာဏာဖီဆန်ေရး လ�ပ်�ှားမ�ြဖင့် ကျယ်ကျယ်ြပနြ် ပန
့ ့်
ရင်ဆင
ုိ လ
် ာရေသာအခါ တပ်မေတာ်အေနြဖင့် အစုလိုက်အြပံုလိုက်
အ�ကမ်းဖက်မ�ကို ကျငသ
့် းုံ ခဲေ
ု င
် အ
ံ တွငး် ြဖစ်ပွားေနေသာ
့ သာေ�ကာင့် �ိင
ြပည်တွငး် စစ်ကို ပိုမို�ကီးမားလာေစခဲ့ပါသည်။ ဤအထူးစာေစာင်ထဲ
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တွင်

ပါဝင်ေသာ

တပ်မေတာ်မှ

ေမးြမန်းမ�များသည်

စွနခ
် ့ ွာလာခဲသ
ူ ျား�ှင့်
့ မ

၎င်းြပည်တွငး် စစ်အတွငး်

ေတွ�ဆေ
ုံ မးြမန်းထားချက်များ

ြဖစ်ပါသည်။

တပ် မေတာ်မှလအဖွ
ူ ့ ဲအ
� စည်းထဲတင
ွ �
် ိှေသာ၎င်းတိ၏အခန်
ု့
းက�
ကိသ
ု တ်မှတ�
် � ြမင်ပံု 13
168

ဗိုလ်ချုပ်�ကီးများသည်

ြပည်သအ
ူ များစုအေနြဖင့်

မိမိကိုယ်ပိုင်

ပုဂ�လိက

လက်မခံသည့တ
် ိုငေအာင်
်

��တ်အားြဖင့်

အြမင်တွင်

အများအ�ကားတွင်

လက်ခံြပရန်တာဝန်�ိသ
ှ ည့်

ဝိေသသလက�ဏာအေပါ်

အေြခခံ�ပီး

တိုငး် ြပည်၏

ြပုမူေဆာင်ရွက်ေလ့

�ှိ�ကပါသည်။ ၎င်းအချက်သည် စည်းစနစ်တကျ ဖွဲ�စည်းထားေသာ
လူေဘာင်
အဖွဲ�အစည်းတိုငး် တွင်
့
ြဖစ်ပါသည်။

ြဖစ်ေလ့�ိေ
ှ သာ

�သဇာအာဏာ�ှိေသာသူများ

သည်

အရာတစ်ခု
ကမ�ာ�ကီး�ှင့်

ထိက
ု မ�ာ�ကီးထဲတွင�
် ိေ
ှ သာ ၎င်းတိ၏
ု ့ အခန်းက�အား �ကည့�
် � ရာတွင်
တြခားသူများ�ှင့်

မတူညေ
ီ သာ

ပံုေဖာ်ေလ့�ိ�ှ ကပါသည်။
ဖွဲ�စည်းတည်ေဆာက်ပံု၏
ကမ�ာ�ကီးတစ်ခုသာလ�င်

သတ်မှတ်ချက်မူေဘာင်များြဖင့်
အေနာက်တိုငး် ပံုစံအသိပညာများ

အဆိအ
ု ရ

က��်ပ
ု ်တြမင်
ို ့ ေတွ�ေနရေသာ

စစ်မှနေ
် သာ

ကျန်သည့တ
် ြခားအရာတိုငး် သည်
ြဖစ်သည်ဟုဆေ
ုိ သာ်လည်း

13

ကမ�ာ�ကီးြဖစ်ကာ
စိတ်ကူးယဉ်မ�များသာ

လူတိုငး် သည်

ကမ�ာ�ကီးအား

ဤက�၏ အချို �အစိတ်အပိုငး် များအား ညီလာခံတင်ြပချက်တစ်ခုတွင် ပထမဆံးု

ေဖာ်ြပခဲပ
့ ါသည် (Charney, 2021)။
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နည်းလမ်း�ှစ်မျိုးြဖင့် တစ်�ပိုင်နက်တည်း �ကည့�
် � ေလ့�ိ�ှ ပီး ၎င်းအချက်
သည် က��်ပ
ု ်တို ့ တြခားသူများ�ှင့် နိစ� ဆက်ဆရ
ံ ာတွင် လ�မ်းမိုးမ�
�ှိပါသည်။
ပထမဦးစွာ

လူပုဂ�ိုလ်များအေနြဖင့်

သူလိုငါလို

သာမန်နည်းလမ်းြဖင့် �� ြမင်သည့် ၎င်းတိ၏
ု့
ေနစဉ်ဘဝ၊
၎င်းတိ၏
ု့
့
ဇီဝေဗဒဆိင
ု ရ
် ာ လုပ်ေဆာင်ချက်များ၊ ၎င်းတိ၏
ု ့ �ုပ်ဝတ�ုပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာ
လိုအပ်ချက်များ၊

၎င်းတိ၏
ု့

အသက်�ှငရ
် ပ်တည်မ�များ�ှိ�ပီး

တစ်ဦးချင်းဆိင
ု ရ
် ာ

၎င်းတိကိ
ု့ ု

“သူလိုငါလို_သာမန်ြဖစ်ေသာြဖစ်တည်မ�ဘဝ”

က��်ပ
ု ်တအေနြဖင
ို ့
့်
ဟု

ေခါ်ဆိ�
ု င
ို �် ပီး

တစ်ဖက်တွငမ
် ူ က��်ပ
ု ်တိုပတ်
့ ဝန်းကျင်�ိှ ကမ�ာ�ကီးအေပါ် �� ြမင်ပံုကို
ပံုေဖာ်ေပးသည့် ပိုမို�ကီးမားသည့် လူမ�ေရးဇာတ်ေ�ကာင်း တစ်ရပ်
�ှိပါသည်။ ဥပမာ သငအ
့် ေနြဖင့် ဘန်ေကာက် သိမဟု
ု ့ တ် ေအာက်စ်ဖိုဒ့် မှ
လမ်းတစ်လမ်းကို�ကည့ပ
် ါက
စားေသာက်ဆင
ုိ မ
် ျား၊

အစားအစများေရာင်းေသာ
အဝတ်အထည်များ

ေရာင်းေသာ

အထည်ဆင
ုိ မ
် ျား၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ကေလးများ၊ လူငယ်များ၊
လူ�ကီးများ

ပါဝင်သည့ရ
် ာ

ြမင်�င
ို ပ
် ါသည်။
ဆရာဝန်မှ

ချီေသာလူများ

က��်ပ
ု ်တရ�ှ
ို ့ ိေသာ

လုပ်ခလစာများအေ�ကာင်း၊

��န�် ကားထားေသာေဆးများကို

ေသာက်ရမည်အ
့ ေ�ကာင်း၊

အစ�ှိသည်တိုကိ
့ ု
မည်သည့အ
် ချိနတ
် ွင်

အခွနေ
် ဆာင်ရန်အေ�ကးကျန်ေနြခင်း

�ှိမ�ှိအေ�ကာင်း၊ က��်ပ
ု ်တို ့ မည်သ�
ူ င
ှ ခ
့် ျိနး် ေတွ�သည် လက်ထပ်မည်
ဆိသ
ု ည့အ
် ေ�ကာင်း၊

က��်ပ
ု ်တို ့

အနားယူမည့အ
် ေ�ကာင်းတိကိ
ု့ ု
က��်ပ
ု ်တ၏ကိ
ို ့
ုယ်ပိုငက
် မ�ာ၊

မည်သည့အ
် သက်အရွ ယ်တွင်

စဉ်းစား�ကပါသည်။

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာက�၊

၎င်းတိသည်
ု့
ရင်း�ှးီ ေသာ
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လူသားအချင်းချင်းအ�ကား

အြပန်အလှနဆ
် က်ဆမ
ံ �များြဖစ်�ပီး

ထိေ�ကာင်
ု့
ု့
က��်ပ
ု ်တို၏
“သူလိုငါလိုသာမန်ြဖစ်ေသာ
့ ၎င်းတိသည်
့
ြဖစ်တည်မ�ဘဝ” ြဖစ်ပါသည်။
ဒုတိယအေနြဖင့်

Charles_Taylor_မှ

“လူအဖွ
့ ဲ�အစည်းထဲတွင်

�ှိေသာ က��်ပ
ု ်တ၏အခန်
ို ့
းက�ကို သတ်မှတ် �� ြမင်ပံု (social imaginary)”

ဟုေခါ်ေသာ

အပိုငး် လည်း

�ှိပါသည်။

ဤအပိုငး် သည်

ကမ�ာ�ကီး�ှင့် တြခားသူများအ�ကား က��်ပ
ု ်တအေနြဖင
ို ့
့် မည်သမည်
ုိ ့ ပံု
ဝင်ဆမ
ံ့ ��ိသ
ှ ည်အ
့ ြမင်အေပါ်
စည်းစနစ်များမှ

က��်ပ
ု ်တ၏
ို ့

လ�မ်းမိုးထားသည့်

လူေဘာင်
အဖွဲ�အစည်း�ှင့်
့
ြဖစ်ပါသည်_-_

�� ြမင်ချက်

“လူများအေနြဖငမ
့် ိမိတို၏
့

လူမ�ေရးဆိင
ု ရ
် ာြဖစ်တည်မ�အေပါ်

စိတ်ကူးပံုေဖာ်သည့န
် ည်းလမ်းများ၊

၎င်းတိအေနြဖင်
ု့
့

အ�ကား

မည်သမည်
ုိ ့ ပံုဝင်ဆမ
ံ့ ��ိြှ ခင်း၊

အေပါင်းအသင်းများအ�ကား
အားြဖင့်

၎င်းတိ�ှ
ု ့ င ့်

၎င်းတိ၏
ု့

မည်သမည်
ုိ ့ ပံုြဖစ်ပျက်ေနြခင်း၊

ြဖည့ဆ
် ည်းမ�ခံရေသာ

ပံုမှန ်

ေမ�ာ်လငခ
့် ျက်များ�ှင့်

၎င်းေမ�ာ်လငခ
့် ျက်များကိုအေြခခံသည့်
စံသတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်

တြခားသူများ

ပိုမိုေလးနက်မ��ိေ
ှ သာ

ပံုေဖာ်မ�များ။” 14
_

ဤအပိုငး် သည်

က��်ပ
ု ်တို၏ကိ
ုယ်ပိုငြ် ဖစ်တည်မ�ဘဝအပိုငး် �ှင့်
့

တန်းတူညမ
ီ �

အေရးပါ�ပီး
ြဖစ်တည်မ�ဘဝ�ှင့်
အခန်းက�ကို

က��်ပ
ု ်တသည်
ို ့

သူလိုငါလိုသာမန်ြဖစ်ေသာ

လူအဖွ
် ိှေသာ
့ ဲ�အစည်းထဲတွင�
သတ်မှတ�
် � ြမင်ပံု

တစ်�ပိုင်နက်တည်း

တည်�ိေ
ှ န�ကပါသည်။

က��်ပ
ု ်တို၏
့
�ှစ်ခုစလံုးထဲတွင်
၎င်းတို�ှ့ စ်ခု၏

တစ်ခုအေပါ်တစ်ခု ေရာယှက်ေနမ�ေ�ကာင့် က��်ပ
ု ်တေန
ို ့ စဉ်ဘဝတွ
င်
့
14

Taylor, 2004, စာမျက်�ာှ ၂၃။
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�ှငသ
် န်ရန်

အချိနြ် ပည့ည
် ��
ိ င
ိ� း် ေနဖို ့

၎င်းတို�ှ့ စ်ခုအ�ကား

ှ ့် ဆရာဝန်တစ်ေယာက်၊
လိုအပ်ေစပါသည်။ 15 လူသားတစ်ေယာက်�င
_

လူသားတစ်ေယာက်�င
ှ _့် ေကျာင်းသားတစ်ေယာက်၊
လူသားတစ်ေယာက်�င
ှ ့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်တစ်ေယာက်တိုသည်
လူတစ်ဦး
့
တည်းသာလ�င်ြဖစ်ေသာ်လည်း
မည်သည့က
် ိုယ်ပိုငလ
် က�ဏာ

၎င်းတိအေနြဖင
ု့
့်
‘ပုဂ�ိုလ်ေရးအတ�’

မိမိ၏
သိမဟု
ု ့ တ်

‘လူမ�ေရးအတ�’ ကို အသံးု ြပုမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း ဆံးု ြဖတ်ရမည်ြဖစ်ကာ
ထိဆ
ု းုံ ြဖတ်ချက်သည်
၎င်းတိအေနြဖင
ု့
့်

သတ်မှတ်ထားသည့အ
် ချိနက
် ာလတွင်
မည်သမည်
ုိ ့ ပံုြပုမူေဆာင်ရွက်မည်ဆသ
ုိ ည့အ
် ေပါ်

သက်ေရာက်မ��ိပ
ှ ါမည်။
ထိေ
ု ရွ းချယ်မ�များမှြဖစ်ေပါ်လာသည့်
အြပန်အလှနဆ
် က်ဆမ
ံ �များသည်
လည်ပတ်ေနေသာ
တြဖည်းြဖည်းချင်း
ကမ�ာ�ကီးကို

၎င်း၏ကိုယ်ပိုငယ
် ုတ�ိေဗဒအရ

ကမ�ာ�ကီး၏
ြဖစ်ေပါ်လာေစပါသည်။

မည်သမည်
ုိ ့ ပံု�� � ြမင်ြခင်းအား

သန်း�ှငခ
့် ျီေသာ

ေသးငယ်သည့်

ထူးြခားဆန်းသစ်ေသာ
�� ေထာငတ
့် စ်ခုအသွင်
လူပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးမှ
ထိပ
ု ုဂ�ိုလ်၏မသိစိတ်မှ
ည��
ိ င
ိ� း် ေဆွးေ�ွးမ�များ

ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ပံုေဖာ်ေပးပါသည်။ စာေရးသူမှ ၎င်းရလဒ်အား

15

ဤေနရာတွင် စာေရးသူေြပာဆိလ
ု ိုေသာ အေ�ကာင်းအရာအား Benedict

Anderson ၏ လူသမ
ိ ျားေသာအေတွးအေခါ်များြဖစ်သည့် စိတ်ကူးပံုေဖာ်ထားေသာ
လူအသိ
င
ု း် အဝိင
ု း် များ (၂၀၀၆) �ှင့် လွဲမှား�ိင
ု ပ
် ါသည်။ �ှငး် လင်းေစရန်မှာ
့
စာေရးသူသည် စိတ်ကူးပံုေဖာ်ထားေသာ အစုအဖွဲ�၊ ပုဂ�ိုလ်စက
ွဲ င်းေသာအစုအဖွဲ�၊
အုပ်စုများကိုဖဲစ
�ွ ည်းထားေသာ အစုအဖွဲ� သိမဟု
ု ့ တ် �ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အဆငအ
့် စုအဖွဲ�ကို
ဆိလ
ု ိုြခင်း မဟုတ်ပါ။
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“စိတ်ြမင်ကွငး် တစ်ခု_-_mindscape”
လူတချို �အား

အြဖစ်

ရည်��နး် ပါသည်။

တူညေ
ီ သာအခန်းက�များတွင်

တူညေ
ီ သာအေတွ�အ�ကံုများ

ေနရာယူေစ�ပီး

ခံစားေတွ� �ကံုေစပါက

၎င်းတိ၏
ု့

ီ �များ�ှိသည်ကို ေတွ�ရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း
စိတ်ြမင်ကွငး် များတွင် တူညမ
_

အချို �ေသာအဆငမ
့် ျားတွငမ
် ူ

တစ်ေယာက်ချင်းစီသည်

ကွဲြပားမ��ိှသည်ကို ေတွ� ြမင်ရပါမည်။ ထိသ
ု _ုိ ြဖစ်
့ ရြခင်း၏ အဓိကေသာ့
ချက်မှာ

လူပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးချင်းစီတိုငး် ၏

လိုအပ်ချက်များ�ှင့်

ကိုယ်ပိုငတ
် စ်သးီ ပုဂ�လ

လူမ�ေရးအခန်းက�များကို

ပူးေပါင်းကာ

၎င်းပုဂ�ိုလ်၏အြမင်တွင် မှနက
် န်�ပီး အဓိပ�ာယ်�ိှသည်ဟုထင်ရသည့်
ကမ�ာ�ကီးအေပါ် �� ေထာငတ
့် စ်ခု ဖန်တီးေပးေသာေ�ကာငြ့် ဖစ်ပါသည်။
ထိန
ု ည်းြဖင့်
အသံးု ချကာ

စစ်ဗိုလခ
် ျုပ်များသည်
ရလာေသာ�ကယ်ဝမ�များကို

ထည့ေ
် န�ကေသာ်လည်း

တိုငး် ြပည်၏ရင်းြမစ်များကို
၎င်းတို၏အိ
တ်ကပ်ထသ
ဲ ုိ ့
့

၎င်းတိသည်
ု့
သာလ�င်

တိုငး် ြပည်အတွက်

စစ်မှနေ
် သာကာကွယ်သမ
ူ ျားဟု အထင်ေရာက်ေန�ကြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
လူေပါင်းများစွာကို

ချနင်း�ပီး

ဖန်တီးတည်ေဆာက်ခဲ�့ ကသည်
၎င်းတိကိ
ု ့ ုယ်၎င်းတိုမူ့

၎င်းတိအတွ
ု့
က်
ဆိုသည်မှာ

�ကယ်ဝမ�များ

မှနက
် န်ေသာ်လည်း

တိုငး် ြပည်၏ကာကွယ်သမ
ူ ျားအြဖစ်

�� ြမင်ေန�ကပါသည်။
ကိုလိုနေ
ီ ခတ်မတိုငမ
် ီ
၎င်းတိ၏အခန်
ု့
းက�ကို

ေတာ်ဝင်မင်းမျိုးမင်း�ွယ်များေခတ်က
သတ်မှတ်��ြမင်ပံုများသည်လည်း

ယခု�င
ှ ့်

များစွာဆင်တူသည့ပ
် ံုစံများြဖင့် လည်ပတ်ခဲြ့ ခင်း ြဖစ်ေကာင်းြဖစ်�င
ို ပ
် ါ
သည်။

ေတာ်ဝင်ဓေလ့ထးံု တမ်းများ�ှင့်

သိဒတ
ိ� င်အတည်ြပုေပးမ�၊

ရဟန်းများ၏

ေတာ်ဝင်သမိုငး် ေ�ကာင်းများအတွငး် �ှင့်
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ဘုနး် ေတာ်�ကီးေကျာင်းများ�ှိ

သ�ုပ်ေဖာ်ပံုများတွငသ
် ာမက

ေတာ်ဝင်အသံးု အေဆာင်များေနာက်ကွယ်�ိှ
နက်��ိငး် စွာ

ဒ�ာရီများတွငပ
် ါ

မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်

အခန်းက�ကို

ေတာ်ဝင်မျိုး�ွယ်များ၏

သတ်မှတ�
် � ြမင်ပံုများေ�ကာင့်

သိ�ကားမင်းသည်

နတ်ြပည်တွင် သာသနာ (ဗုဒဘ
� ာသာ) ကို ကာကွယ်သြူ ဖစ်သကဲသ
့ ုိ ့
�ှငဘ
် ရ
ု င်သည်လည်း

လူြပည်
တွင်
့

သာသနာကိုကာကွယ်သအ
ူ ြဖစ်

သတ်မှတ်ထားခံခရ
ဲ့ ပါသည်။
ထီးနန်းဆက်ခံသအ
ူ ြဖစ်

တစ်စံုတစ်ေယာက်သည်

ေမွးဖွားလာသည့တ
် ိုငေ
် အာင်၊

မည်သမ
ူ ှ

ဘုရင်အြဖစ်ေမွးဖွားလာသည်မဟုတ်ဘဲ ေတာ်ဝင်မျိုး�ွယ်များအ�ကား
ယှဉ်�ပိုင်မ�၊

ပရိယာယ်ဆင်ြခင်းများ၊

မတရားသိမ်းပိုက်ြခင်း�ှင့်

ြပည်တွငး် စစ်များြဖစ်ပွားရသည်အထိြဖစ်ြခင်းတိသည်
ု့
ဘုရင်ြဖစ်လာေသာသူများမှာ

တစ်ချိနက
်

လူသာမန်အမျိုးသားများ

(တစ်ခါတစ်ရံတွင် အမျိုးသမီးများ)သာြဖစ်ေ�ကာင်း ေဖာ်ြပေနပါသည်။
�ှငဘ
် ရ
ု င်မှ

တရားဓမ��င
ှ အ
့် ညီအုပ်ချုပ်�ပီး၊

ရဟန်း�ှငလ
် ူအေပါင်းအား

�ငိမ်းချမ်းေစ၊

နယ်ေြမအတွငး် �ှင့်
သာယာဝေြပာေစကာ၊

စစ်ပဲမ
ွ ျားတွင် ေအာင်ပဲခ
ွ ံေနသမ�ကာလပတ်လံုး ေတာ်ဝင်မျိုး�ွယ်များမှ
သတ်မှတ်ထားသည့်

၎င်းတို၏အခန်
းက�အေပါ်
့

�ကီး�ကီးမားမား

စိနေ
် ခါ်မ� တစ်စံုတစ်ရာမ�ှိပါက �ှငဘ
် ရ
ု င်/ဘုရင်မအေနြဖင့် လံုြခံုမ�ကို
ခံစားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 16
_

ကံမေကာင်းအေ�ကာင်းမလှစွာပင်

ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်၏ စစ်ဗိုလ်ချုပ်�ကီးများ�ှင့် တပ်မေတာ်အား
ချီးြမ�ငေ
့် ြမ�ာက်စားထားသည့်
ချဉ်းကပ်မ�သည်
16

လက်ေတွ�ဆန်ေသာ

တပ်မေတာ်�င
ှ ့်

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရး

စစ်ဗိုလ်ချုပ်�ကီးများမှ

ဤအေ�ကာင်းအရာအား Charney, 2022 ထဲတွင် ေဆွးေ�ွးထားပါသည်။
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သတ်မှတ်��ြမင်ထားသည့်

အားေပးချီးေြမ�ာက်ေနသကဲသ
့ ြဖစ်
ုိ ့ ခဲ့ကာ
ပိုမိုအတည်အြဖစ်

၎င်းတို၏အခန်
းက�အား
့
၎င်းသတ်မှတ်��ြမင်မ�ကို

မှတ်ယူသတ်မှတ်�င
ို ေ
် စရန် ပံ့ပိုးေပးခဲပ
့ ါသည်။ 17
172

အကျိုးဆက်အေနြဖင့် ၂၀၁၇ ခု�စ
ှ ်မှ ၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ်ကာလသည် ၁၉၆၂
ခု�စ
ှ ်ေနာက်ပိုငး် တွင်

ပထအဆံးု အ�ကိမ်အြဖစ်

တပ်မေတာ်မှ

သတ်မှတ်��ြမင်ထားသည့် အခန်းက�အတွငး် �ှိ တချို �ေသာအေရး
ပါသည့်

ယူဆချက်များအနည်းဆံးု အေနြဖင့်

ဗုဒဘ
� ာသာကို

ြပင်းထန်စွာဆနက
် ့ ျင်ေနေသာ (မူဆလင်များ)ဟု တိုငး် ြပည်အတွငး် တွင်
ပံုေဖာ်ခံခရ
ဲ့ ေသာသူများ၏ �ခိမ်းေြခာက်မ�မှ ‘ဗုဒဘ
� ာသာအမိေြမ’ ကို
ကာကွယ်ေရး�ှင့် စပ်လျဉ်းေသာအချက်များကို ြမန်မာ�ိင
ု င
် ေ
ံ အာက်ပိုငး်
ေဒသများတွင် ကျယ်ြပနစ
် ့ ွာ လက်ခံလာခဲ�့ ကြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇
ခု�စ
ှ ်

�သဂုတ်လတွင်

တပ်မေတာ်မှ

အရပ်သား�ိုဟင်ဂျာများကို

ဆနက
် ့ ျင်လ�ပ်�ှားခဲသ
် ူေပါင်းေသာင်းချီသတ်ြဖတ်မုဒန
ိ း် ကျငခ
့် ံရ�ပီး
့ ည့လ
လူဦးေရ ၈၀၀,၀၀၀ အား ဒုက�သည်များအြဖစ် ဘဂင်္လားေဒ�
ှ င
ို င
် သ
ံ ုိ ့
့ ်�
ထွက်ေြပးေစခဲသ
် ာလတွင် တပ်မေတာ်သည် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု
့ ည့က
�ကည်�င
ှ ့်

သူမအစိုးရ၏

အကာအကွယ်ေပးမ�ကို

ခံခရ
ဲ့ ပါသည်။

�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အတိုငပ
် င်ခံပုဂ�ိုလ်သည် တပ်မေတာ်၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များ
ကိုအကာအကွယ်ေပးရန်အြပည်ြပည်ဆင
ုိ ရ
် ာတရား�ံုးေ�ှ ေ
� မှာက်သပင်
ုိ ့
သွားေရာက်ခပ
ဲ့ ါသည်။ 18
_

ကိုလိုနေ
ီ ခတ်မတိုငမ
် ီ
မိမိတအခန်
ို ့
းက�အား

17
18

Eimer, 2013.
“Aung San Suu Kyi”, 2019.

ေတာ်ဝင်မျိုး�ွယ်များ၏
�� ြမင်သတ်မှတ်ချက်�င
ှ ့်

စပ်လျဉ်း၍
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အစွနအ
် ဖျားအရပ်ေဒသများတို ့ ပိေဆာင်
ု့
ခံခဲရ
ူ ျား
့ ေသာ အုပ်ချုပ်သမ
သည် ထိအ
ု ရပ်မှေဒသခံများအေနြဖင့် ထိ�
ု � ြမင်သတ်မှတ်ချက်အေပါ်
အေလးထားမ� လွနစ
် ွာနည်းပါးခဲသ
့ ည်ကို နားလည်သေဘာေပါက်ခဲပ
့ ါ
သည်။

ထိက
ု သ
ဲ့ ေသာေနရာများတွ
ုိ ့
င်

ထုတ်ယူြခင်းအပါအဝင်

ေဒသတွငး် ရင်းြမစ်များ

ေတာ်ဝင်နန်းေတာ်၏

ရည်ရွယ်ချက်များ

�ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ေစရန် မုဒန
ိ း် ကျငြ့် ခင်း၊ သတ်ြဖတ်ြခင်း သိမဟု
ု ့ တ်
�ှပ
ိ ်စက်ြခင်း

စသည့�် ကီးမားေသာ

ပံုမှနေ
် ဆာင်ရွက်ခ�ဲ့ ကပါသည်။ 19

ထိက
ု သ
ဲ့ ုိ ့ �ှငဘ
် ရ
ု င်များေခတ်တွင်

_

အုပ်ချုပ်သမ
ူ ျားမှ
(မြမင်ရေသာ)

အ�ကမ်းဖက်မ�များကို

ေဒသခံများအေပါ်

အ�ကမ်းဖက်မ�များသည်

ြမန်မာ�ိင
ု င
် တ
ံ ွင်
ေဒသများ၌

အထူးသြဖင့်

ကျူးလွနခ
် �ဲ့ ကသည့်
လက်�ိှလွတ်လပ်ေရးရ�ပီး

တိုငး် ရင်းသားလူနည်းစုများ၏

တပ်မေတာ်အရာ�ှိများမှ

ကျူးလွနေ
် နသည့်

ေဆာင်ရွက်ချက်များ�ှင့် တူညေ
ီ နပါသည်။ ၎င်းအချက်သည် ၂၀၁၇
ခု�စ
ှ ်

�သဂုတ်လမတိုငမ
် ီကတည်းက

�ိုဟင်ဂျာလူမျိုးများအေနြဖင့်
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်
ဆယ်စု�စ
ှ ်များစွာ

ရခိုငြ် ပည်နယ်�ိှ

လူမျိုးတံုးသတ်ြဖတ်မ�ဆုင
ိ ရ
် ာ

ကိုက်ညေ
ီ သာ

အေြခအေနများအတွငး်

ေနထိင
ု �
် ှငသ
် န်ခဲ့ရ�ပီးြဖစ်ေ�ကာင်း

�ှငး် ြပေနပါ

သည်။ 20
_

ကိုလိုနေ
ီ ခတ်မတိုငမ
် ီ ေတာ်ဝင်မျိုး�ွယ်များ၏ မိမိတအခန်
ို ့
းက�
ကို �� ြမင်သတ်မှတ်မ�အား ဗဟိုချက်မှေန၍ ကွဲအက်ေစရန်မှာလည်း
ြဖစ်�င
ို ေ
် သာအရာတစ်ခု

19
20

Charney, 2020.
Maung Zarni & Cowley, 2014.

ြဖစ်ခပ
ဲ့ ါသည်။

�ကီးမားေသာ
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စစ်မက်ဆင
ုိ ရ
် ာ�� ံးနိမ့်မ�တစ်ရပ်၊ ေကာက်ပဲသးီ �ှမ
ံ ျား မြဖစ်ထန
ွ း် ြခင်း၊
ကပ်ေရာဂါများ

စသည်တသည်
ို ့

အားလံုး၏အထက်တွင်

၎င်းတိ၏
ု့

ြဖစ်ခပ
ဲ့ ါသည်။

စစ်ဗိုလ်ချုပ်များအတွက်

ေရွ းေကာက်ပဲအ
ွ �ပီး

၎င်းတိသည်
ု့

ေနထိင
ု အ
် ုပ်စိုးေနြခင်းမဟုတ်ေ�ကာင်း

သတိေပးေနသည့အ
် ချက်များ
ယေနေခတ်
့

�ှငဘ
် ရ
ု င်များအား

ထိနည်
ု ့ းတူစွာပင်
၂၀၂၀

ြပည့�
် စ
ှ ်

အစိုးရအေြပာင်းအလဲြဖစ်လာမည့အ
် ချိနတ
် ွင်

လူေဘာင်
အဖွဲ�အစည်းအတွငး် �ှိေသာ
့

အခန်းက�အား

�� ြမင်သတ်မှတ်မ�သည် အ�ကီးအကျယ် �ခိမ်းေြခာက်ခံလာခဲရ
့ ပါသည်။
၎င်းတိအေနြဖင
ု့
့်

ေ�ှာင်လ�ဲမရဘဲ

ြဖစ်လာမည့ြ် ဖစ်ရပ်များကို

ဟနတ
် ့ ား�ိင
ု ခ
် ြဲ့ ခင်းမ�ှိဘဲ ၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန ့
ဖွဲ�စည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရ အာဏာသိမ်းမ�မှသည် အာဏာဖီဆန်ေရး
လ�ပ်�ှားမ�များ၊ ၎င်းလ�ပ်�ှားမ�များအား �ကမ်းတမ်းစွာ �ဖိုခွငး် ြခင်း�ှင့်
စစ်မျက်�ာှ သစ်များတွင်

ြပည်တွငး် စစ်ြဖစ်ပွားြခင်းတို ့

ြဖစ်ေပါ်လာခဲ့ပါသည်။

၎င်းြဖစ်ရပ်များသည်

တပ်မေတာ်၏

�� ြမင်သတ်မှတ်မ�အတွငး် အက်ေ�ကာင်းများ�ှိေနေ�ကာင်း �ှငး် လင်းစွာ
ေဖာ်ြပခဲပ
့ ါသည်။ ြပည်တွငး် ြပည်ပမှ ေဝဖန်ေရးသမားများအေနြဖင့်
၎င်းတိသည်
ု့
စစ်ဗိုလ်ချုပ်များေဆာင်ရွက်သည့် မည်သည့အ
် ရာကိုမဆို
လက်ခံမည်မဟုတ်ေ�ကာင်း၊

လက်ခံ�င
ို မ
် ည်မဟုတ်ေ�ကာင်း�ှင့်

လက်ခံလာလိမ့်မည်မဟုတ်ေ�ကာင်း_ဆက်လက်ခံယူထားခဲ�့ ကပါသည်။
တပ်မေတာ်၏အြမင်တွင်
�ခိမ်းေြခာက်ေနေသာ

၎င်းတိ၏
ု့

သတ်မှတ်��ြမင်မ�အား

ဤေဝဖန်ေရးသမားများမှာ

၎င်းတိ၏
ု့

တိုငး် ြပည်ကို ကာကွယ်ရာတွင် �ခိမ်းေြခာက်မ�တစ်ရပ်ြဖစ်လာေန�ပီး
ထိေ�ကာင
ု့
့်

တပ်မေတာ်၏အြမင်တွင်

‘အ�ကမ်းဖက်သမားများ’
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ြဖစ်လာခဲ�့ ကပါသည်။ ၎င်းအချက်ေ�ကာင့် အာဏာဖီဆန်ပုနက
် န်မ�များ
ဆက်လက်ေပါ်ေပါက်လာြခင်းအား
ထင်�ှားေသာ

ဟနတ
် ့ ားရန်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်

ေဝဖန်ေရးသမား�ှစဦ
် းြဖစ်သည့်

ကို�ဖိုးေဇယျာေသာ်အား

၂၀၂၂_ခု�စ
ှ ်

�ကိုးေပးကွပ်မျက်ြခင်းအပါအဝင်
အ�ကမ်းဖက်မ�များကို

ကိုဂျင်မီ�င
ှ ့်
ဇူလိုငလ
် တွင်

များြပားလှေသာ

တပ်မေတာ်မှ

�ကီးမားသည့်

ကျူးလွနြ် ပခဲပ
့ ါသည်။ 21
_

တပ် မေတာ်၏ ကျိုးပျက်�ပိုလဲလယ
ွ မ
် �
ြမန်မာ�ိင
ု င
် တ
ံ ွင်

တပ်မေတာ်မှအုပ်ချုပ်ခဲေ
့ သာကာလအတွငး် တွင်

အစုလိုက်အြပံုလိုက်
တြခားေသာ

အ�ကမ်းဖက်မ�ကို

အသံးု ြပုခဲြ့ ခင်းသည်

ခိုငမ
် ာမ�မ�ှိသည့�
် င
ို င
် မ
ံ ျားမှ

ေဆာင်ရွက်ေလ့�ိှသာ

အ�ကမ်းဖက်မ�များကို

အ�ကီးအကျယ်အသံးု ချသည့်

ဆင်တူေနပါသည်။
တပ်မေတာ်၏
၎င်းတိသည်
ု့

ပွငလ
့် င်းြမင်သာေသာ

�� ြမင်သတ်မှတ်မ�ကို

အမှနတ
် ကယ်ပင်
ရင်ဆင
ုိ ရ
် ေစရန်
လက်ေတွ�ကျကျ

မိမိကိုယ်ကိုယ်ယံု�ကည်မ�

တုနလ
် �ပ်ေစ�ပီး

ြဖုတ်ချခံရ�ိင
ု သ
် ည့်
ဖိအားေပးေနပါသည်။

စိနေ
် ခါ်မ�များသည်

�ခိမ်းေြခာက်လာသည်�င
ှ အ
့် မ�

တပ်မေတာ်၏

အေြခခံအုတ်ြမစ်များကို

ပံုစံခွက်�င
ှ ့်

တပ်မေတာ်မှာ
အလားအလာ�ှိမ�ကို

ဤ�� ြမင်သတ်မှတ်ချက်ကို

လ�ပ်ခတ်ေစခဲေ
့ သာြဖစ်ရပ်

အနည်းငယ်သာ

�ှိခဖ
ဲ့ ူးပါသည် - ၁၉၇၄ ခု�စ
ှ ် ဦးသနအ
် ့ သုဘတွင် ြဖစ်ပွားခဲေ
့ သာ
အဓိက�ုဏး် များ၊ ၁၉၈၈ ခု�စ
ှ ်တွင် ြမန်မာဆ
ုိ ှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ
့ �
21

“ြမန်မာစစ်အစိုးရ”, 2022.
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အစိုးရ �ပိုလဲမ�၊ ၂၀၀၇ ခု�စ
ှ ် ေရ�ဝါေရာင်ေတာ်လှနေရး�ှ
်
င့် ၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ်
ေဖေဖာ်ဝါရီလ

၁_ရက်ေနမှ့ သည်

ယေနအထိ
ြဖစ်ပွားေနေသာ
့

အ�ကမ်းဖက်မ�များ ြဖစ်ပါသည်။ ထိက
ု သ
ဲ့ ေသာ
ုိ ့
အေြခအေနများတွင်
တပ်မေတာ်သည် အ�ကမ်းဖက်မ�များကို အ�ကီးအကျယ်အသံးု ချကာ
ြပည်သလ
ူ ူထအ
ု ား အညံခ
့ ံအ�� ံးေပးေစရန် လုပ်ေဆာင်ခဲေ
ှ ါသည်။
့ လ့�ိပ
၎င်းသည် တပ်မေတာ်၏အားသာချက်မဟုတ်ဘဲ အားနည်းချက်သာ
လ�င်ြဖစ်ေ�ကာင်းြပသေနသည့် လက�ဏာတစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။
သိေသာ်
ု့

တပ်မေတာ်အေနြဖင့်

အဘယ်ေ�ကာင့်

အားနည်းသည်ဟုခံစားသင�့် ပီး ေရပန်းစားလာေသာ အတိုက်အခံများ
အား

စစ်မှနေ
် သာ�ခိမ်းေြခာက်မ�တစ်ရပ်အြဖစ်

သတ်မှတ်သငသ
့် နည်း။

ေြပာရလ�င်

အဘယ်ေ�ကာင့်

တပ်မေတာ်သည်သာလ�င်

စစ်ဖက်သးုံ လက်နက်ပစ�ညး် ကိရိယာများ၊ လူသအ
ူ င်အား၊ ဖွဲ�စည်းမ��င
ှ ့်
တင်း�ကပ်ေသာ အဆငဆ
့် ငအ
့် မိနန
် ့ ာခံမ��ိသ
ှ ည့အ
် ြပင် စစ်မက်ဆင်� �ဲ
ြခင်းအတွက်

လိုအပ်ေသာအေတွ�အ�ကံု�ှင့်

မဟုတ်ပါလား။

တပ်မေတာ်၏

ေလ့ကျငမ
့် ��ိှထားသည်

ယံု�ကည်မ�နည်းြခင်း

အေ�ကာင်း

ရင်းအများစုမှာ___တပ်မေတာ်�င
ှ _့် __တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုင_် အဖွဲ�
အစည်းများအ�ကား

ြဖစ်ပွားခဲသ
့ ည့်

ေလျာန
် ချိနမ
် ှစ�ပီး
့ ည်းသွားသည့အ
ကူးေြပာင်းသည့က
် ာလ
အင်အားသည်

ြပည်တွငး် စစ်အ�ှိန ်

အထူးသြဖင့်

စတင်ခဲ့သည့အ
် ချိနတ
် ွင်

စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ၏

ဒီမိုကေရစီစနစ်သုိ ့
တပ်မေတာ်၏

ေ�ှာက်ယှက်ဟနတ
် ့ ားြခင်းကို

ခံခရ
ဲ့ ေသာေ�ကာငြ့် ဖစ်ပါသည်။__ြပည်တွငး် စစ်ြဖစ်ပွားေနခဲေ
့ သာကာလ
တွင် တပ်မေတာ်၏တရားဝင်အင်အားမှာ ၁၈၆,၀၀၀ ြဖစ်�ပီး ၁၉၈၈
ခု�စ
ှ ်ေနာက်ပိုငး်

ဆယ်စု�စ
ှ ်�စ
ှ ်ခုအ�ကာတွင်

၎င်းအင်အားသည်
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၂၀၀,၀၀၀

အထိ

တိုးလာခဲပ
့ ါသည်။

တပ်မေတာ်၏အင်အားမှာမူ

ယေနေခတ်
့

အနီးကပ်ထန
ိ း် သိမ်းထားေသာ

လ�ို � ဝှက်ချက်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ အင်အား ၃၀၀,၀၀ မှ ၃၅၀,၀၀၀ �ကား
�ှိသည်ဟု

တချို �အေနြဖင့်

ခနမ
် ့ ှနး် ခဲ�့ က�ပီး

တပ်မေတာ်အေနြဖင့်

အင်အား ၅၀၀,၀၀၀ မှ ၆၀၀,၀၀၀ အထိ တိုးပွားလာရန် တစ်ချိနက
်
ေမ�ာ်လငခ
့် ေ
ဲ့ ကာင်း

ေမ�ာ်လငခ
့် �
ဲ့ င
ို ပ
် ါသည်။

သိေသာ်
ု့

လက်�ိှ

တိုက်ပဲဝ
ွ င်စစ်သည်များ၏ အေရအတွက်မှာမူ လွနစ
် ွာေလျာန
့ ည်းေန�ပီး
ခနမ
် ့ ှနး် ေချ ၁၀၀,၀၀၀ ဝန်းကျင် အမျိုးသား�ှင့် အမျိုးသမီးစစ်သည်များ
�ှိ�င
ို ေ
် သာ်လည်း �ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်ရဲတပ်ဖဲ�ွ မှ အရံတပ်များထည့ေ
် ပါင်းပါက
အင်အား ေသာင်းချီပိုများလာ�ိင
ု ပ
် ါသည်။ 22
_

�ိင
ု င
် မ
ံ ျားတွက်

စစ်ေရးလ�ို � ဝှက်ချက်များအား

အေ�ကာင်းြပချက်များြဖင့်

ထိနး် သိမ်းထားေလ့�ိပ
ှ ါသည်။

တကယ်လက်ေတွ� �ှိသည်ထက်
စစ်တပ်သည်

လံုြခံုေရး

�ကီးမားသည်ဟုထင်ရေသာ

ြပည်တွငး် ြပည်ပရန်စွယ်များအားလံုးအတွက်

ေ�ကာက်လနစ
် ့ ိုးရိမ်ဖွယ်

ြဖစ်ပါသည်။

မည်သည့ေ
် နရာကိုမဆို

အချိနမ
် ေရွ း

တိုက်ခိုက်�င
ို �် ပီး၊

စစ်မျက်�ာှ ြပင်အများအြပားကို

အလွယ်တကူ

ထိနး် ထား�ိင
ု ေ
် သာစွမ်းရည်�ိှသည်ဟု

ထင်ရမ�သည်

တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�အစည်းများကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း
မ�ှိေစဘဲ

�ငိမ်သက်ေနေစပါသည်။

ြပည်ပမှဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ�များကိုလည်း

ြဖစ်လာ�ိင
ု ေ
် ချ�ှိေသာ
မေဆာင်ရွက်လာေစရန်

ေဖျာင်းဖျထိနး် သိမ်းထား�ိင
ု ပ
် ါသည်။ ြပည်ပမှ ရင်း�ှးီ ြမ�ပ်�သ
ံှ မ
ူ ျား�ှင့်
ြမန်မာ�ိင
ု င
် တ
ံ ွင် တြခားနည်းလမ်းများြဖင့် ရင်း�ှးီ ြမ�ပ်�သ
ံှ မ
ူ ျားအတွက်

22

Selth, 2022.

139 | Michael W. Charney

တပ်မေတာ်၏အင်အားသည် တည်�ငိမ်ေရးကို ထိနး် သိမ်းထား�ိင
ု မ
် ��င
ှ ့်
စိနေ
် ခါ်မ�များ�ှိလာခဲလ
် ွင် အ�ိင
ု ရ
် �ိင
ု သ
် ည်ဟူေသာ
့ �င်လည်း ေရ�ှညတ
ယူဆချက်ကို သွယ်ဝိုက်��နး် ဆိေ
ု နပါသည်။
တြခားြဖစ်�င
ို ေ
် ချ�ှိေသာ
စစ်ဗိုလ်ချုပ်များအေနြဖင့်
နည်းလမ်းေပါင်းစံုြဖင့်
တပ်မေတာ်အတွငး်

အေ�ကာင်းြပချက်တစ်ခုမှာ
၎င်းတိ၏
ု့

�ကယ်ဝချမ်းသာမ�များအား

လိုက်စားေသာေ�ကာငြ့် ဖစ်�င
ို ပ
် ါသည်။
အဆငြ့် မင့်

စစ်ဖက်အသံးု စရိတ်များအား

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာအကျိုးအြမတ်အတွက် �ကားြဖတ်ထတ
ု ်ယူထား�ိင
ု ်
ေချ�ှိပါသည်။ ဦးေနဝင်းကဲသ
့ ုိ ့ အချို �ေသာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်�ကီးများသည်
လက်ေအာက်ငယ်သားများ၏
လူသ�
ိ ှင�် ကား

အကျငပ
့် ျက်ြခစားမ�အေပါ်

�� ံ �ချခဲေ
့ သာ်လည်း

အကူအညီများ�ှင့်

၎င်းကိုယ်တိုငမ
် ှာမူ

တြခားေသာ

တစ်ကိုယ်ေရအကျိုးအတွက်
တပ်မေတာ်တစ်ရပ်အတွက်

ဂျပန်�င
ို င
် မ
ံ ှ

ြပည်သပ
ူ ိုငရ
် င်းြမစ်များကို

အသံးု ြပုခဲပ
့ ါသည်။
ကုနက
် ျစရိတ်သည်

�ကီးမားေသာ
ြမငမ
့် ားပါသည်။

စစ်တပ်အတွငး် လစာရ စစ်မ�ထမ်းများ၏အေရအတွက်၊ ၎င်းတိအား
ု့
တပ်ဆင်ေပးရမည့လ
် က်နက်များအတွက်
ရိက�ာအတွက်

ကုနက
် ျစရိတ်

ေထာက်ပံ့ေရးပစ�ညး် များအား

ပိုမိုတင်ြပြခင်းသည်

သမိုငး် တစ်ေလ�ာက်ေရာ

သိမဟု
ု ့ တ်
�ှိသည်ထက်

ယေနေခတ်
တွငပ
် ါ
့

�ိင
ု င
် အ
ံ များအြပား�ှိ တပ်မေတာ်အရာ�ှိများ၏ လုပ်ေလ့လုပ်ထ�ှိေသာ
အေလ့အကျငမ
့် ျားပင်ြဖစ်ပါသည်။_မည်သပင်
ုိ ့ ဆေ
ုိ စကာမူတပ်မေတာ်မှ
ဝယ်ယူသည့်
ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ ား

ပစ�ညး် များအတွက်
တပ်မေတာ်မှ

ပွငလ
့် င်းြမင်သာမ�မ�ှိြခင်း�ှင့်

အစဉ်အဆက်

ထိနး် ချုပ်ထားမ�

တိေ�ကာင
ု့
့် တပ်မေတာ်အတွငး် မိသားစုများသည် တပ်မေတာ်အတွက်
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စစ်ဖက်ဆင
ုိ ရ
် ာပစ�ညး် များ တင်သင
ွ း် ေပးသူများ ြဖစ်ေနေ�ကာင်း ၂၀၂၁
အာဏာသိမ်းမ��ပီးေနာက်တွင် ေပါ်ထွက်လာေသာ ြမန်မာတပ်မေတာ်၏
ဘ�ာေရး�ှင့် စာရင်းဇယားများမှ ေဖာ်ထတ
ု ်လိုက်သည့အ
် ချိနအ
် ထိ
တပ်မေတာ်၏ အသံးု စရိတ်များအား မှနး် ဆ�ံုမှလွဲ�ပီး တြခားဘာမ�
မေဆာင်ရွက်�င
ို ခ
် ပ
ဲ့ ါ။ 23_တပ်မေတာ်မှ_ပူေပါင်းလိမ်လည်ေဆာင်ရွက်
_

ေနေသာ

တြခားအစိတ်အပိုငး် များြဖစ်သည့်

စီးပွားေရးနယ်ပယ်တချို � �ှင့်
ေကျာက်စိမ်း�ှင့်

ပဋိပက�ြဖစ်ေနေသာ

နယ်ေြမများ�ှိ

ပတ�ြမားတူးေဖာ်ြခင်းအပါအဝင်

တြခားေသာ

ေကျာက်မျက်ရတနာ ကုနသ
် ယ
ွ ်ေရးလုပ်ငန်းများ၌ ဗဟိုထန
ိ း် ချုပ်မ�ကို
ထိနး် သိမ်းထားရန် စစ်တပ်အား ေစလ�တ်ထားရပါသည်။ 24
_

�ိင
ု င
် က
ံ ိုအုပ်စိုးသူအေနြဖင့်
ဘုနး် တန်ခိုးကုသလ
ုိ ်ကံအား
တစ်ဆင့်

၎င်း၏

၎င်းတိ၏
ု့
ယံု�ကည်မ��င
ှ ့်

အုပ်စိုးပိုငခ
် ွငအ
့် ား

သာလွနေ
် သာ
သ�ုပ်ေဖာ်ြပသြခင်းမှ
သတ်မှတ်ြပဌာန်းြခင်း

ြဖစ်ေသာေ�ကာင့် ေထရဝါဒ ဗုဒဘ
� ာသာဝင်များ �ကီးစိုးေနထိင
ု ေ
် သာ
လူအဖွ
့ ဲ�အစည်းအတွငး် �ှိ

ဘုရင်ြဖစ်မ�ေနာက်ကွယ်မှ

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရး

သီအုရ
ိ ီသည် ဤေနရာတွင် သက်ဆင
ုိ မ
် ��ိပ
ှ ါသည်။ 25 ထိသ
ု ာလွနေ
် သာ
_

ဘုနး် တန်ခိုးကုသလ
ုိ ်ကံ�ိှမ�အား

နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးြဖင့်

ထုတ်ေဖာ်ြပသခဲေ
ှ ါသည်။ ကိုလိုနေ
ီ ခတ်မတိုငမ
် ီ ဗမာြပည်သမိုငး်
့ လ့�ိပ
တွင် တိုငး် ြပည်သည် မ�ကာခဏဆိုသလို တိုက်ခိုက်သမ
ိ ်းပိုက်မ�များ
ေဆာင်ရွက်ရန်အားသန်သည့်
တစ်ရပ်ြဖစ်ခဲ့�ပီး

သိမ်းပိုက်စိုးမိုးလိုေသာ

ထိေ�ကာင
ု့
့်

တိုငး် ြပည်

ဘုနး် တန်ခိုး�ကီးမားေသာ

McPherson, et al., 2021.
Agence France-Presse, 2021.
25
Walton, 2017, စာမျက်�ာှ ၆၈။ Grabowsky, 2007 တွငလ
် ည်း �� �င
ို ပ
် ါသည်။
23
24
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အုပ်စိုးသူတစ်ဦးတွင် �ကီးမားေတာငတ
့် င်းေသာ တပ်မေတာ်တစ်ရပ်
�ှိခ�ဲ့ ပီး

ဘုနး် တန်ခိုး�ကီးေလေလ

-

ပိုမို�ကီးမားေလေလ

ြဖစ်ပါသည်။

ပိုငဆ
် င
ုိ ေ
် သာစစ်တပ်သည်
အားနည်းေသာ

သိမဟု
ု ့ တ်

အကျဖက်သုိ ့ ဦးတည်ေနေသာ စစ်တပ်မှာ ဆနက
် ့ ျင်ဖက်ြဖစ်ေသာ
အုပ်စိုးသူ၏

ဘုနး် တန်ခိုးနိမ့်ပါးမ�ကို

ရည်��နး် ကာ

ထိေ�ကာင
ု့
့်

၎င်းအုပ်စိုးသူ၏ အုပ်စိုးပိုငခ
် ွငမ
့် ှာ ဆုတ်ယုတ်ေလျာပ
့ ါးလာပါသည်။ 26
_

တပ်မေတာ်၏အရွ ယ်အစား

အင်အားအစစ်အမှနက
် ို

တြခားသူများ

သိ�ိမ
ှ �မှ ကာကွယ်ြခင်းသည် ယခင်အချိနက
် ေရာ ယေနေခတ်
တွငပ
် ါ
့
အုပ်စိုးသူ/များ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် အေကာင်းဆံုးြဖစ်ပါသည်။
တပ်မေတာ်ကို ဆနက
် ့ ျင်ရန် �ုတ်တရက် ထ�ကလာခဲ�့ ပီး ၂၀၂၁
ေမလ

၅_ရက်ေနတွ
့ င်

အမျိုးသားညီည�တ်ေရးအစိုးရ

(NUG)

မှ

ဖယ်ဒရယ်တပ်မေတာ်အေနြဖင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် စုစည်းေပးခဲ့ေသာ
ြပည်သကာကွ
ူ့
ယေရးတပ်
်
များ_(PDF များ) အေနြဖင့် အင်အား�ကီးမား
လာပါက

အထက်တွငေ
် ဖာ်ြပခဲေ
့ သာအချက်သည်

ပိုမိုမှနက
် န်ေနမည်ြဖစ်ပါသည်။
စစ်သည်ဦးေရ

၆၀,၀၀၀

ထိအ
ု င်အားသည်

ယေနအချိ
နတ
် ွင်
့

လက်�ိအ
ှ ချိနတ
် ွင် PDF များသည်
နီးပါး

�ှိေနပါသည်။

လ�င်ြမန်စွာ

အကယ်၍

ပိုမို�ကီးမားလာပါက

ထိအ
ု င်အား�ကီးမားလာမ�လမ်းေ�ကာင်းသည်

PDF

များအေနြဖင့်

တပ်မေတာ်အား လူဦးေရအားြဖင့် အသာစီးရ�ိင
ု ေ
် �ကာင်း ထင်�ှားစွာ
ေဖာ်ြပေနပါသည်။

၎င်းအချက်သည်

�ကီးစိုးေနထိင
ု ေ
် သာ
၎င်းတို၏သာလွ
နေ
် သာ
့
26

Charney, 2003.

ေထရဝါဒဗုဒဘ
� ာသာဝင်များ

လူအဖွ
့ ဲ�အစည်းအတွငး် တွင်
ဘုနး် တန်ခိုးကို

NUG_သည်

အဆက်မြပတ်ြပသေန�ပီး
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ထိေ�ကာင
ု့
့် ၎င်းတိသည်
ု့
တရားဝင်အုပ်စိုးခွင�
့် ိေ
ှ �ကာင်း ေဖာ်ြပေနသည့်
သက်ေသတစ်ရပ်

ြဖစ်လာပါလိမ့်မည်။

ြပည်သလ
ူ ူထအ
ု ား

သိေသာ်
ု့

၎င်းတို၏အင်
အားမှာ
့

တပ်မေတာ်မှ

တကယ်�ိှသည်ထက်

ပိုမို�ကီးမားေ�ကာင်း ယံု�ကည်လာေစရန် သိမ်းသွငး် �ိင
ု ပ
် ါက ထိက
ု သ
ဲ ့ ုိ ့
သက်ေသြပ�ိင
ု ရ
် န်

ေ�ှာငေ
့် �ှးသွားမည်

ြဖစ်ပါသည်။

ထိသ
ု ုိ ့

သိမ်းသွငး် ေနမ�ကို လုပ်ေဆာင်ေနေ�ကာင်း ထင်�ှားစွာ��နြ် ပေနသည့်
အချက်မှာ

�ိင
ု င
် တ
ံ စ်ဝှမ်း

ြပည်သစစ်
ူ ့ များ�ှင့်

တည်�ငိမ်ေအးချမ်းေရးအတွက်

အရံရဲတပ်ဖဲ�မ
ွ ျားကို

တပ်မေတာ်၏မှီခိုေနမ�

ြဖစ်ပါသည်။

စု�ု ံးလ�ပ်�ှားေစြခင်းအေပါ်
တပ်မေတာ်မှမှီခိုေနေသာ

တြခားနည်းလမ်းတစ်ရပ်မှာ အေတွ�အ�ကံုများေသာ တပ်မများအား
�ိင
ု င
် ၏
ံ

တစ်ေနရာမှ

တြခားတစ်ေနရာသို ့ အထူးစစ်ဆင်ေရးများ

ေဆာင်ရွက်ေစရန် ေ���ေြပာင်းြခင်းြဖစ်ပါသည်။ သိေသာ်
ု့
တြခားေသာ
��နြ် ပချက်တစ်ခုမှာ

တပ်ေြပးမ�အေရအတွက်သည်

တပ်မေတာ်မှ

စစ်သည်များအား တပ်ြဖန�
့်င
ို သ
် ည့အ
် �ှိနအ
် တိုငး် တစ်ဖက်တွငလ
် ည်း
စစ်သည်များကို ဆံးု �� ံးေနေ�ကာင်း ထုတ်ေဖာ်ြပသေနပါသည်။ ထိက
ု သ
ဲ ့ ုိ ့
တပ်မှ စွနခ
် ့ ွာထွက်ေြပးမ�များသည် တပ်မေတာ်မှာ အမှနတ
် ကယ်ပင်
ကျိုးပျက်�ပိုလဲလွယ်ေ�ကာင်း ��နြ် ပေနပါသည်။
လက်�ိေ
ှ ရပန်းစားေနေသာ

အေတွးအေခါ်များသည်

တပ်မေတာ်၏ �� ြမင်သတ်မှတ်ချက်ကို ေဖာက်ထင
ွ း် ြမင်�ပီးြဖစ်ေ�ကာင်း
�ိင
ု င
် ေရးသိ
ံ
ပံ�ပညာ�ှင် ဦးထွနး် ြမငက
့်
ဆိပ
ု ါသည်။ ဗမာြပည်သလ
ူ ူထု
စိတ်မေပျာ်ရင
� ရ
် မ�၏

ဗဟိုချက်အြဖစ်

သိမဟု
ု ့ တ်

ြပန်လည်တည်ေဆာက်ရန် လိုအပ်သည့် အဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ်အြဖစ်
သိမဟု
ု ့ တ် ခွငလ
့် �တ်ေပးခံရ�ိင
ု ေ
် ချ�ှိသည့် အဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ်အြဖစ်
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�� ြမင်ခံရြခင်းအစား ဗမာြပည်သလ
ူ ူထအ
ု များစုသည် တပ်မေတာ်အား
လက်�ိတ
ှ ိုငး် ြပည်�င
ှ ေ
့် ရာ

တိုငး် ြပည်၏အနာဂတ်�င
ှ ပ
့် ါ

လံုးလံုး

လျားလျား သက်ဆင
ုိ မ
် �မ�ှိေတာေ
့ သာအရာအြဖစ် ပုဂ�ိုလ်ေရးမပါေသာ
ေဖာ်ြပချက်များြဖင့်
တပ်မေတာ်အား
မ�ှိေတာပ
့ ါ။

�� ြမင်လာ�ကပါသည်။

ြပည်သလ
ူ ူထမ
ု ှ

ေ�ကာက်စရာဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ်အြဖစ်
ဦးထွနး် ြမင့်

အဖွဲ�အစည်းတစ်ခု

�ှငး် ြပသကဲသ
့ ုိ ့

သိမဟု
ု ့ တ်

အမျိုးအစားထဲသုိ ့ ထည့သ
် င
ွ း်

“လူတစ်ဦး၊

-

အရာတစ်ခုသည်
သတ်မှတ်ခံရပါက

�� ြမင်ြခင်း
(ရွ ံစရာ)

ဗမာလူမျိုးများ

အေနြဖင့် ထိလ
ု ူပုဂ�ိုလ် သိမဟု
ု ့ တ် အရာအား �ကိုက်�စ
ှ ်သက်သည်
သိမဟု
ု ့ တ်

မုနး် သည်ဟူ၍

ရွ ံစရာဆိုသည်မှာ

သတ်မှတ်ဆက်ဆြံ ခင်းမ�ှိေတာဘ
့ ဲ

တန်ဖိုးမ�ှိေတာဘ
့ ဲ

ဥေပက�ာြပုခံရကာ

အပယ်ခံသေဘာမျိုး ြဖစ်သာွ းပါသည်။ လူများအေနြဖင့် ထိအ
ု ရာအား
၎င်းတိ၏မှ
ု ့ တ်ဉာဏ်မှ

ေဖျာက်ဖျက်ရန်

ရွ ံစရာေကာင်းေသာအရာတစ်ခုသည်
မည်သည့အ
် ရည်အချင်းမှ
လူကျင
့် တ်ဆင
ုိ ရ
် ာ
့ ဝ
မ�ှိသလို

�ကိုးစား�ကပါသည်။
ေလးစားဖွယ်ေကာင်းေသာ

ပိုငဆ
် င
ုိ ြ် ခင်းမ�ှိ

သိမဟု
ု ့ တ်

သဘာဝေလာက

မည်ကဲသ
့ ေသာ
ုိ ့

-

ကိုယ်ကျငတ
့် ရားဆိင
ု ရ
် ာတန်ဖိုးများ

သိမဟု
ု ့ တ်

လူေလာကအတွ
က်လည်း
့

မည်ကသ
ဲ့ ေသာတန်
ုိ ့
ဖိုးမှ မ�ှိပါ။” 27 ဤကဲသ
့ ုိ ��
့ ြမင်ချက်သည် �ပီးခဲေ
့ သာ
ဆယ်စု�စ
ှ ်များတွင�
် ိခ
ှ ဲ့သည့် တပ်မေတာ်ကို မ�ှစ်သက်�ု ံသာြဖစ်ခဲေ
့ သာ
�� ြမင်ချက်�င
ှ ့်

များစွာကွဲြပားေသာ

ဗမာလူထအ
ု ေနြဖင့်
ေကျာ်လွနသ
် ာွ း�ပီဆပ
ုိ ါက
27

Tun Myint, 2022.

�� ြမင်ချက်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

အေ�ကာက်တရားကို

အမှနတ
် ကယ်ပင်

တပ်မေတာ်အေနြဖင့်

လူထအ
ု ား
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�ကီးမားေသာအ�ကမ်းဖက်မ�များမှတစ်ဆင့်

ေ�ကာက်လနေ
် ့ စရန်

�ကိုးစားရာတွင် များစွာ ပိုမိုခက်ခဲမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း သိသာပါသည်။

နိဂံုး
က��်ပ
ု ် အထက်တွငေ
် ဆွးေ�ွးခဲေ
ု ့ တ် အနည်းဆံးု
့ သာကိစ�ရပ်များ သိမဟု
ထိက
ု ိစ�ရပ်များြဖစ်ရြခင်း၏ အေ�ကာင်းရင်းခံများအေပါ် အသားေပး
မီးေမာင်းထိးု ြပေပးထားသည့် ပညာေရးေလာကထဲတွင် ေရပန်းစားေန
ေသာ

အေ�ကာင်းအရာများထဲမှတစ်ခုမှာ

ကိုလိုနေ
ီ ခတ်လ�မ်းမိုးမ�ကို

အသိပညာများအေပါ်

ဖယ်�ှားရန်ြဖစ်�ပီး

ဆိလ
ု သ
ို ည်မှာ

အေနာက်တိုငး် မဟုတ်ေသာရင်းြမစ်များ၏အဓိပ�ာယ်ဖွငဆ
့် ခ
ုိ ျက်များကို
လျစ်လျူ��

သိမဟု
ု ့ တ်

ဖိ�ပ
ိှ ်ထားသည့်

အေနာက်တိုငး် မှတည်ေထာင်ထားေသာ ဖွဲ�စည်းတည်ေဆာက်ပံုများ�ှင့်
အသိပညာများထံမှ ေ���ေြပာင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။ 28 ြမန်မာတပ်မေတာ်�င
ှ ့်
_

၎င်းတို၏အြပုအမူ
များအား အဓိပ�ာယ်ဖွငဆ
့် ခ
ုိ ျက်များထဲမှ အများစုမှာ
့
တပ်မေတာ်အား
မ�ကာခဏဆိသ
ု လို
တိုငး် တစ်ပါးသား၊

နည်းလမ်းများစွာြဖင့်

(မှားယွငး် စွာ)

မှားယွငး် ေသာခနမ
် ့ ှနး် ချက်များ
လူြဖူများ၏

ပံုေဖာ်ခဲ�့ ပီး

ြပုလုပ်ခဲသ
့ ည့်

အဓိပ�ာယ်ဖွငဆ
့် ခ
ုိ ျက်များသာ

ြဖစ်ပါသည်။ ပံုမှနအ
် ားြဖင့် မိမိကိုယ်ကို လူြဖူအမျိုးသားတစ်ဦးအြဖစ်
သတ်မှတ်ကိုယ်စားြပုသည့်

စာေရးသူသည်

အေနာက်တိုငး် မှလူတစ်ဦးြဖစ်ေနမ��င
ှ ့်

28

၎င်းအေနြဖင့်
အေနာက်တိုငး် တွင်

ဗမာြပည်၏အေ�ကာင်းအရာအတွက် Tharaphi Than, 2021b �ှင့် Chu May Paing

& Than Toe Aung, 2021 ကို �� ပါ။
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ပညာသင်�ကားခဲရ
ို ့ ာ
့ မ�တမှ
�ှိေ�ကာင်း

၎င်း၏�� ေထာငမ
့် ျားေပါ်တွင်

သတိြပုမိပါသည်။

ကိုလိုနေ
ီ ခတ်လ�မ်းမိုးမ�အား

သိရာတွ
ု့
င်

လ�မ်းမိုးမ�

အသိပညာများအေပါ်

ဖယ်�ှားရန်လိုအပ်မ�၏ေနာက်ကွယ်မှ

ေတွးေခါ်မ�တချို �သည်

အေနာက်တိုငး် ကိုဆနက
် ့ ျင်သည့်

ပညာ�ှငရ
် ပ်ဝန်းတွငသ
် ာမက အေနာက်တိုငး် ပညာ�ှငရ
် ပ်ဝန်းတွငမ
် ှာပါ
ြဖစ်တည်လာခဲြ့ ခင်းြဖစ်ပါသည်။
အသံးု ြပုထားေသာ
အများစုသည်

ဤေဆာင်းပါးအတွက်

စာေရးသူ၏

ကိုယ်ပိုငေ
် ဆာင်ရွက်ချက်

ေဒသခံလူထမ
ု ျား၊

နယ်ခံစာေရးဆရာများ�ှင့်

ေဒသတွငး် လ�ပ်�ှားေဆာင်ရွက်သမ
ူ ျား၏

�� ေထာငမ
့် ျား၊

၎င်းတိအေနြဖင
ု့
့်

�� ြမင်သည်�င
ှ ့်

ကမ�ာ�ကီးအား

ထိက
ု မ�ာ�ကီးထဲတွင�
် ိေ
ှ သာ

မည်သမည်
ုိ ့ ပံု

၎င်းတို၏အခန်
းက�ကို
့

မည်ကဲသ
့ ုိ ့

�� ြမင်သည်ကို စူးစမ်းေလ့လာမ�များမှ အေြခခံထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။
ထိန
ု ည်းလမ်းြဖင့်

ဤေဆာင်းပါးထဲတွင်

အသိပညာဗဟုသတ
ု

တချို �အေပါ်

တပ်မေတာ်အေ�ကာင်း
ကိုလိုနေ
ီ ခတ်လ�မ်းမိုးမ�အား

ဖယ်ဖျက်ရန် �ကိုးစားထားပါသည်။
သိေသာ်
ု့
လည်း

တပ်မေတာ်၏သမိုငး် ေ�ကာင်း

အြပည်အဝကို

ြပန်လည်မှတ်တမ်းတင်ြခင်း၊ ၎င်း၏ အားေလျာဆ
ု ်ယုတ်လာြခင်း�ှင့်
့ တ
တပ်မေတာ်မှ�သဇာအာဏာကို
ေနာက်ဆးုံ အဆငက
့် ို
ထိအ
ု ချိနမ
် ှသာလ�င်
စစ်ေဆးေမးြမန်း�ိင
ု �် ပီး

လက်လ�တ်ဆးုံ �� ံးရြခင်းသည်

မေဆာင်ရွက်�င
ို မ
် ချင်း

ြဖစ်�င
ို မ
် ည်မဟုတ်ပါ။

စစ်ဗိုလ်ချုပ်�ကီးများအား
(၎င်းတိလည်
ု့
း

အကျဉ်းချ၊
ကိုဂျင်မီ�င
ှ ့်

ကို�ဖိုးေဇယျာေသာ်တလိ
ို ့ ု ကွပ်မျက်ြခင်းမခံရမီ)၊ တပ်မေတာ်အတွငး် �ှိ
မည်သည့အ
် ဆငမ
့် ဆို

တပ်မေတာ်အတွငး်

ြဖစ်ပျက်ေနေသာ
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ေနစဉ်လု
ပ်ငန်းေဆာင်တာများအေ�ကာင်း လွတ်လပ်စွာ မ�ေဝ�ိင
ု က
် ာ
့
် ှသည် စစ်ဗိုလ်ချုပ်�ကီးများ၏
တပ်မေတာ်၏ အရွ ယ်အစားအစစ်အမှနမ
_

�ကယ်ဝမ�ပမာဏအစစ်အမှနအ
် ထိ
စာရွ က်စာတမ်းများအား

ေရးသားေဖာ်ြပထားေသာ

ထုတ်ေဝ�ိင
ု မ
် ည်ြဖစ်ပါသည်။

ထိအ
ု ချိနမ
် ှ

သာလ�င် တပ်မေတာ်၏ �� ြမင်သတ်မှတ်မ�သည် အမှနတ
် ကယ်ပင်
အစိတ်စိတ်အမ �ာမ �ာကွဲသာွ းမည်ြဖစ်ကာ
�သဇာအာဏာကို

စစ်မှနမ
် �တေသာ

သိမ်းယူခံလိုက်ရသည်ဟူေသာ

အေတွးကို

တစ်နည်းတစ်ဖံု တွယ်ကပ်ေနဦးမည့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်�ကီးများ�ှင့် ၎င်းတိ၏
ု့
ေထာက်ခံသမ
ူ ျားအတွက်ပင်လ�င်

၎င်းစိတ်ကူးပံုေဖာ်မ�သည်

အတုအေယာင်ြဖစ်ေ�ကာင်း ေပါ်ေပါက်လာပါလိမ့်မည်။
ဤေနရာတွင် အဓိကအေလးေပးရမည့အ
် ချက်မှာ တပ်မေတာ်�င
ှ ့်
၎င်း၏ေဆာင်ရွက်ချက်များ၊ တန်ြပန်ေဆာင်ရွက်ချက်များ�ှင့် ၎င်းတို ့
အဘယ်ေ�ကာင့်

တစ်စံုတစ်ခုအား

ေဆာင်ရွက်သည်ကို

ပိုမိုနားလည်မှသာလ�င် တိုငး် သူြပည်သားအများအြပားမှ အတိအလင်း
ေ�ကညာထားေသာ

ရည်မှနး် ချက်ြဖစ်သည့်

တပ်မေတာ်၏ထိနး် ချုပ်မ�အား

ပျက်ြပားေစမည်ဟူေသာ

ရည်မှနး် ချက်ဆသ
ီ ုိ ့ ေအာင်ြမင်စွာ ေလ�ာက်လှမ်း�ိင
ု မ
် ည်ြဖစ်ပါသည်။
အများေသာအားြဖင့်

ထိအ
ု ပိင
ု း် �ှငပ
့် တ်သက်�ပီး

မြပုလုပ်�ကေသာေ�ကာင့်

အားထုတ်မ�

အေ�ကာင်းမလှေသာရလဒ်များအား

ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေစပါသည်။ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုမှ အာဏာ�ှင်
အေဒါဖ့် ဟစ်တလာအေနြဖင့်
ရင်ဆင
ုိ ရ
် ချိနတ
် ွင်

ေ�ှာင်လ�ဲမရေသာ

မည်ကသ
ဲ့ ြပုမူ
ုိ ့ မည်ကို

စိတ်ပညာ�ှငတ
် စ်ဦးအေပါ်တွင်

အ�� ံး�ှင့်
ခနမ
် ့ ှနး် ရန်

မှီခိုအားထားခဲသ
့ ုိ ့
့ ကဲသ
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ြမန်မာတပ်မေတာ်�င
ှ ့်

တပ်မေတာ်အား

စစ်ဗိုလ်ချုပ်�ကီးများအေနြဖင့်

ဦးေဆာင်ေနေသာ

ကမ�ာ�ကီးကို

မည်သမည်
ုိ ့ ပံု

�� ြမင်သည်�င
ှ ့် ထိက
ု မ�ာထဲ�ိှ ၎င်းတို၏အခန်
းက�ကို မည်သမည်
ုိ ့ ပံု
့
�� ြမင်သည်တကိ
ို ့ ု နားလည်သေဘာေပါက်ြခင်းသည် ၎င်းတိအေနြဖင
ု့
့်
ဘာလုပ်မည်�င
ှ ့်

အဲဒ
့ ေ
ီ နာက်တွင်

သိ�ိန
ှ ားလည်ရန်အတွက်

ဘာဆက်လုပ်မည်ကို
အေရးအ�ကီးဆံးု ြဖစ်ပါသည်။

ဤထင်ြမင်ယူဆချက်သည် မည်မ�ဘက်လိုက်မ��ိှသည်ဟု ထင်ရသည်
ြဖစ်ပါေစ တပ်မေတာ်အေပါ် သုေတသနြပုလုပ်ချက်များအားလံုးသည်
ဝန်ခံသည်ြဖစ်ေစ၊ ဝန်မခံသည်ြဖစ်ေစ အ�မဲတမ်းအတိုငး် အတာတစ်ခု
အထိ ဘက်လိုက်မ��ိပ
ှ ါသည်။
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Moe Nyo
I was ranked second warrant officer when I left the army on 16
November 2021. I’m 46 years old. Although I joined up and definitely lived a military life, I’m actually a rocker. I grew up in the
rock age. Zaw Win Htut, Lay Phyu and Harry Lynn are my heroes.
I also love Axl Rose from Guns ‘n’ Roses.
When I think about it, I didn’t join the army for any real reason. My father was in the air force, so it was easy. My mother
was also a military nurse. When she died my dad said I should
join soon, so I wouldn’t get depressed. He told me he wanted me
to stay grounded.
That was around 1996 and there weren’t many jobs around.
I was kind of interested in the London Cigarette Factory, though.
My friends started working there making cigarettes and cigars.
It was considered one of the top factories to work for, with nice
uniforms and good salaries. If I had not listened to my father’s
advice, I guess I would have joined that factory and lived a different life.
Before I left the army, I had a comfortable salary of 240,000
Myanmar Kyat per month. I was an office manager with a lot of
responsibility. I had to liaise a lot between departments and regions. My senior officer was a major. Life was not always easy
but I guess I was a good officer, and I was insulated from many
abuses. I was awarded the military service award after twentyone years of service.
Still, some bad things went down on the inside. I’ll relay just
one incident, because it is fresh in my mind. After the coup,
some soldiers from my unit went to Magway Town to join in suppressing protesters, under the arrangement of the air force base
there. One night after their work on the streets was done, one of
the soldiers got drunk and there was an altercation. This guy apparently was well known for being a loudmouth and insulting
people when he drank booze.
Well, this time the officer in charge tied him up and beat
him—the officer beat him on his own at first, then he ordered
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other soldiers to beat him too. They rolled a wooden pin down
the soldier’s shins. Then they urinated on this guy. In the end
they tortured him to death. I know all of this because I read the
case file. The worst part about it is that the chief commander of
the air force, General Maung Maung Kyaw, ruled that the torture
and death were unrelated to military service. Do you know what
that means? It means this murdered soldier’s family does not get
a pension. After being tortured, pissed on, and killed by his own
fellow soldiers—and for what? For getting drunk and hurling insults? This guy had a wife and children!
I only got access to this case file by accident. I photographed
it for myself and later supplied it to People’s Embrace, an organization helping people leave the military. This particular case
helped me get the courage to speak out. Soldiers were shooting
protesters on the Magway streets during the day, then killing
each other in the base at night. It is injustice. These are evil acts.
Day by day, so many people are dying. As an older man, I just
couldn’t take it anymore. The shame grew to be too much for
me.
It’s a different military now to the past. When my father was
a soldier, they could be proud of wearing the uniform, of defending our community. I myself felt proud serving my country. I felt
important. But now in 2021, this has all withered away. The military should protect the lives and property of the people. When
I saw videos of soldiers shooting innocent people in the head, I
was too horrified. I talked to my father about my feelings.
He actually agreed with the coup. Ridiculous.
These joke charges against Daw Aung San Suu Kyi, that she
engaged in corruption, are clearly baseless. This woman sacrificed for her country for over thirty years. She is old. Why would
she prioritize money and riches? But my father disagreed. I
talked straight to him on the phone. I said, “I cannot give my life
for these animals. Soldiers eat food provided by the people, so
we should stand by the people”. I made plans to leave the military without my father’s blessing.
And without him knowing, I used him as my excuse to get
out. I told my commander that my father was very sick, that I
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had dreamed about him and I was worried. He granted me ten
days of leave to go and check on him. I never went back to my
dad—I just left immediately. It was tricky as normal public
transport was interrupted, but I had friends who helped me, and
People’s Soldiers supported me financially. To get from my base
to the liberated areas, I caught every kind of transport. Buses,
motorbikes, private cars. It took over twenty-four hours.
I only made it out because I am a single guy. I can’t imagine
doing it with a wife and kids. Now I am free, I just want to have
long hair, a beard, and tattoos. One Axl Rose tattoo and a Daw
Aung San Suu Kyi tattoo. When I got to the Civil Disobedience
Movement areas, the first thing I did was download all my favorite metal songs: Metallica, Guns ‘n’ Roses and AC/DC.
When the revolution is over I want to roam all over Myanmar like a monk listening to my music. For the first time in a
long time, I feel like I have freedom.
Now I live in a liberated area, I have no need to lie. Deep
inside, I always hated that I had to lie.

Note
On 12 March 2022, the body of Moe Nyo was found in the Moei River
which ran past the village he was then hiding in. Locals said that on 11
March he had appeared unhappy. He did not eat the whole day and told
people who enquired that he felt unwell. Later in the day, someone noticed his slippers and accessories by the riverside. Moe Nyo rarely
washed in the river, let alone on his own. Some people searched for him
but came back empty handed. Only the next day, after praying to the
spirits of the river, did they find his dead body, its mouth and nose filled
with sand. Although they attempted to resuscitate him and sent his
body to the hospital, Moe Nyo was pronounced dead on arrival. Moe
Nyo is remembered in his adoptive hiding place as a kind person with
a wide white smile, well admired by those in the local community as
well as by other CDM soldiers.
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မိုးညို
က�န်ေတာ်န
ု င်ဘာလ (၁၆)
့ ာမည် မိုးညိုပါ။ က�န်ေတာ် စစ်တပ်ကေန �ိဝ
ရက် ၂၀၂၁ က ထွက်လာတဲအ
့ ချိနမ
် ှာ ရာထူးက ဒုအရာခံဗိုလ်ပါ။
အသက်ကေတာ့

၄၆
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တကယ်တမ်း
က�န်ေတာ်က
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စစ်တပ်ထက
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့ ှာ အေ�ကာင်းြပချက်မယ်မယ်ရရ
မ�ှိဘးူ ဗျ။

က�န်ေတာ်အ
့ ေဖကလည်း

က�န်ေတာ်အ
့ တွက်

လွယ်ခတ
ဲ့ ာေပါ။့

ေလတပ်ကဆိေ
ု တာ့
က�န်ေတာ်အ
့ ေမကလည်း

စစ်သန
ူ ာြပုတစ်ေယာက်ေလ။

အေမဆံးု သွားေတာ့

က�န်ေတာ်စိတ်ဓာတ်မကျေအာင်

တပ်ထဝ
ဲ င်သငတ
့် ယ်လို ့ ေြပာခဲပ
့ ါ

တယ်။

သူက

က�န်ေတာ်စ
့ ိတ်ကို

အေဖက

အေတွးမများေစချင်ဘဲ

အေြခတကျ�ှိေစချင်တယ်လို ေြပာခဲ
ပ
့
့ ါတယ်။
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့ တ
ီ ုနး် က ၁၉၉၆ ပတ်ဝန်းကျင်ဆေ
ုိ တာ့ ဘာအလုပ်မှလည်း
မယ်မယ်ရရ

မ�ှိခပ
ဲ့ ါဘူး။

လန်ဒန်စီးကရက်စက်�ု ံမှာလုပ်ဖိုေတာ
့
့

က�န်ေတာ်စိတ်ဝင်စားခဲပ
ူ ယ်ချင်းေတွ အဲဒ
့ မ
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ထိပ်ပိုငး် စက်�ု ံေတွထမ
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းတဲ့
့
ယူနေ
ီ ဖာင်းသနသ
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လစာေကာင်းေကာင်းလည်း
အေဖ့စကား

ေပးတယ်ဆေ
ုိ တာ။့

နားမေထာင်ခဲဘ
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က�န်ေတာ်စစ်တပ်က
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ဝင်�ု ိက်�ပီးေတာ့ တြခားစစ်သားေတွကိုပါ ဝင်�ု ိက်ဖို အမိ
နေ
် ့ ပးပါတယ်။
့
အဲဒ
့ တ
ီ ပ်သားရဲ ညိ
့ ု �သကျီးေပါ်ကို သစ်သားတံုးနဲ ့ လှိမ့်တယ်။ သူအေပါ်
့
ကျင်ငယ်စွန�် ကတယ်
။
့

�ပီးေတာ့

သူကိ
့ ု

ေသတဲအ
့ ထိ

�ှပ
ိ ်စက်လိုက်�ကပါတယ်။

က�န်ေတာ်

အဲဒ
့ ါေတွအကုနသ
် ေ
ိ နတာ

အမ�တွဲကို ဖတ်လိုက်ရလိပါ။
ု့
အဆိးု ဆံးု က ကာကွယ်ေရးဦးစီးချုပ်
(ေလ)

ဗိုလ်ချုပ်�ကီးေမာင်ေမာင်ေကျာ်က

�ှပ
ိ ်စက်ခံရတာနဲ ့

ေသသွားတာက စစ်တပ်တာဝန်န ဲ ့ မဆိင
ု ပ
် ါဘူးလို ့ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒ
့ ါက ဘာကိုဆလ
ုိ ိုလဲသလ
ိ ား။ အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ သူရဲ့ မိသားစုက
ဘာပင်စင်လစာမှမရဘူးလို ့
�ှပ
ိ ်စက်ခံ၊

ဆိလ
ု တ
ို ာပါ။

ကျင်ငယ်အစွနခ
် ့ ံ၊

သူရဲ့ ေဘာ်ရဲဘက်ေတွရဲ ့

အသတ်ခံရတာ

ဘာအတွက်လဲ။

အရက်မူး�ပီး ေလ�ာက်ဆလ
ဲ လား။
ို ့
သူမှ့ ာလည်း မိနး် မနဲ ကေလးေတွ
နဗျ။
ဲ့
့
က�န်ေတာ်

အဲဒ
့ အ
ီ မ�တွဲကို

ကိုယ်တိုငသ
် းုံ လိုရေအာင်
့
စစ်တပ်ထက
ဲ ေန

မေတာ်တဆ

�ကည့ခ
် ွငရ
့် ခဲတ
့ ာပါ။

ဓာတ်ပံု�ု ိက်ထားခဲ�့ ပီး

လူေတွထက
ွ ်လာ�ိင
ု ေ
် အာင်

ေနာက်ပိုငး် မှာ
ကူညေ
ီ ပးေနတဲ့

ြပည်သရင်
ူ ့ ခွငအ
် ဖွဲ�ကို ေပးခဲပ
့ အ
ီ မ�တွဲကပဲ က�န်ေတာ်က
့ ါတယ်။ အဲဒ
့ ို
ထုတ်ေြပာရဲဖိုသတ
� ိရေအာင်
့
ေနခင်
့ းဖက်ဆုိ

ကူညေ
ီ ပးခဲတ
့ ာပါ။

မေကွးကလမ်းမေတွေပါ်မှာ

စစ်သားေတွက

ဆ��ြပသမားေတွကို

ပစ်သတ်�ပီး ညဆိရ
ု င် စခန်းမှာ အချင်းချင်း ြပန်သတ်�ကတယ်။ ဒါက
မတရားမ�ပဲ၊ ရက်စက်ယုတ်မာတဲအ
့ ြပုအမူေတွပဲ။ တစ်ရက်�ပီးတစ်ရက်
_

လူေတွ

_

ပိုပိုေသလာ�ကတယ်။

က�န်ေတာ်အ
့ ေနနဲ ့

အသက်�ကီးလာ�ပီြဖစ်တဲ့

ထပ်�ပီး

ေလတပ်ထမ
ဲ ှာေနရတာေ�ကာင့်

မသည်းခံ�င
ို ေ
် တာဘ
့ းူ ။
ရလာတဲ့

အ�ှက်တရားက

က�န်ေတာ်စ
ဲ ှာ မခံ�င
ို ေ
် လာက်ေအာင်ကို ေလးလံလာပါတယ်။
့ ိတ်ထမ
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အခုစစ်တပ်က အရင်ကနဲ ့ မတူေတာဘ
့ းူ ။ က�န်ေတာ်အ
့ ေဖတို ့
စစ်သားေခတ်တုနး် ကဆိုရင်
ဂုဏယ
် ူ�င
ို �် ကတယ်ဗျ။

သူတယူ
ို ့ နေ
ီ ဖာင်းဝတ်ရတာကို
က�န်ေတာ်တိုရဲ့ ့

ကာကွယ်တဲအ
့ တွက်ေပါဗျာ။
့

လူအသိ
က
ု ်အဝန်းကို
့

က�န်ေတာ်ကိုယ်တိုငလ
် ည်း

တိုငး် ြပည်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရတဲအ
့ တွက်

ဂုဏယ
် ူခဲရ
့ ပါတယ်။

ကိုယ်က
့ ိုယ်ကိုယ်အေရးပါတယ်လို ့ ခံစားခဲရ
့ တယ်။
ေရာက်တအ
ဲ့ ခါမှာ
စစ်တပ်က

အဲဒ
့ ါေတွအကုန ်

၂၀၂၁

ေရစုနေ
် မျာသွားေတာတ
့ ာပဲ။

ြပည်သေ
ူ တွရဲ ့ အသက်အုးိ အိမ်ကို

စစ်သားေတွြပည်သေ
ူ တွကို

ဒါေပမဲ့

ကာကွယ်သငတ
့် ာ။

ေခါင်းချိနပ
် စ်ေနတဲ့

ဗီဒယ
ီ ိုေတွ

က�န်ေတာ်�ကည့မ
် ိေတာ့ ေတာ်ေတာ်ေလး တုနလ
် �ပ်သာွ းခဲရ
့ ပါတယ်။
က�န်ေတာ်အ
့ ေဖကို

က�န်ေတာ်

ေြပာြပြဖစ်ခဲ့တယ်။

ဘယ်လိုခံစားေနရလဲဆတ
ုိ ာကို

သူကေတာ့

အာဏာသိမ်းတာကို

သေဘာတူတယ်တဗ
ဲ့ ျာ၊ ဘယ်ေလာက်ေတာင်အဓိပ�ာယ်မ�ှိလိုက်သလဲ။
_

စစ်တပ်ရဲ ့
စွပ်စွဲထားတဲ့

_

ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်အေပါ်
လာဘ်စားမ�ေတွက

လုပ်�ကံဖန်တီး�ပီး

အေြခအြမစ်လံုးဝမ�ှိဘးူ ဗျ။

ဒီအမျိုးသမီးက သူရဲ့ တိ
့ ုငး် ြပည်အတွက် �ှစ်ေပါင်း ၃၀ ေကျာ်�ကာ
စေတးခဲတ
့ ာ။

သူက

ေငွေ�ကးဥစ�ာေနာက်ကို

အသက်�ကီးလှေန�ပီ၊
လိုက်မှာလဲ။

ဒါေပမဲ့

ဘာလိများ
ု့

က�န်ေတာ်အ
့ ေဖက

သေဘာမတူဘးူ ဗျ။ က�န်ေတာ် သူကိ
် ည့ပ
် ဲေြပာခဲလ
့ ု တည့တ
့ ိုက်တယ်။
“က�န်ေတာ်
မေပး�ိင
ု ဘ
် းူ ။

ဒီလို

တိရ စ�ာန်ေတွအတွက်
စစ်သားေတွက

က�န်ေတာ်အ
့ သက်ကို

ြပည်သေ
ူ က�းတဲထ
့ မင်းကို

စားေနရတာေ�ကာင့် ြပည်သေ
ူ တွနအတူ
ဲ့
ရပ်တည်သငတ
့် ယ်” ဆိ�ု ပီး။
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အဲဒ
့ ါေ�ကာင့်

အေဖ့ရဲေထာက်
ခံမ�မပါဘဲ
့

က�န်ေတာ်

ေလတပ်ကေနထွက်ခွာဖို အစီ
အစဉ်ေတွ ဆွခ
ဲ ပ
ဲ့ ါတယ်။
့
�ပီးေတာ့

က�န်ေတာ်

အေ�ကာင်းြပချက်အေနနဲ ့

သူကိ
့ ု

အသံးု ချခဲတ
့ ာ

တပ်ထက
ဲ ထွက်ဖို ့
သူ

မသိခဘ
ဲ့ းူ ။

က�န်ေတာ်ရ
အရာ�ှိကို အေဖ အရမ်းဖျားေန�ပီး သူကိ
့ ဲအထက်
့
့ ုလည်း
အိပ်မက်မက်လို ့ က�န်ေတာ် အရမ်းစိုးရိမ်ေနတယ်လိုေြပာေတာ
့
့ သူက
အေဖ့ကိုသာွ း�ပီး

�ကည့�
် � ေစာငေ
့် �ှာက်ဖိုခွ့ င၁
့် ၀

ရက်ေပးခဲ့ပါတယ်။

က�န်ေတာ် အေဖဆ
့ ြီ ပန်မသွားခဲဘ
့ ဲ တန်းထွက်လာခဲလ
့ ိုက်တယ်။ ပံုမှန ်
အများသံးု

ခရီးသွားလမ်းေ�ကာင်းေတွက

အရင်လိုမျိုး

အလုပ်မလုပ်ေတာ့ ခက်ခဲခဲေ
ီ လ
ဲ့ ူေတွ�ိခ
ှ ဲ�့ ပီး
့ ပမယ့် က�န်ေတာ်က
့ ို ကူညတ
ြပည်သစစ်
ူ ့ သားအဖွဲ�ကလည်း

က�န်ေတာ်က
့ ို

ေငွေ�ကးအေထာက်

အပံ့ေတွ ေပးခဲပ
့ ါတယ်။ က�န်ေတာ်တ
့ ပ်ရင်းကေန လွတ်ေြမာက်နယ်
__

ေြမအထိေရာက်ဖို ့

လက်လှမ်းမီသမ�

လမ်းေ�ကာင်းေတွကို
ဆိင
ု က
် ယ်ေတွ၊

သံးု ြပုခဲပ
့ ါတယ်။
စင်းလံုးငှားကားေတွ

သယ်ယူပိုေဆာင်
ေရး
့
ဘတ်စ်ကားေတွ၊
အကုနလ
် ှညစ
့် ီးခဲရ
့ �ပီး

အားလံုးေပါင်း ၂၄ နာရီေကျာ် �ကာခဲပ
့ ါတယ်။
က�န်ေတာ်က

တစ်ကိုယ်ရည်သမားမိုလိ
် ာ�ိင
ု ခ
် ဲတ
့ ု ့ ထွကလ
့ ာပါ။

မိနး် မတို ့ ကေလးတိ�ှ
ု ့ ိရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မေတွးဝံ့ဘးူ ။ အခု
က�န်ေတာ်လွတ်လပ်�ပီဆေ
ုိ တာ့ ဆံပင်�ှညထ
် ား၊ မုတ်ဆတ
ိ ်ေမွးထား�ပီး
တက်တူးေတွထးို ချင်တယ်။ Axl Rose နဲ ့ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်ပံု
တက်တူးထိးု ချင်တယ်။ CDM ေတွ ေနတဲေနရာေရာက်
့
ေတာ့ က�န်ေတာ်
ပထမဆံးု လုပ်ြဖစ်တာက က�န်ေတာ်အ
့ �ကိုက်ဆးုံ Metallica ၊ Guns ‘n’
_
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Roses ၊ AC/DC တိရဲ
ု ့ မက်
တယ်သခ
ီ ျင်းေတွ အကုနေ
် ဒါင်းလုတ်ဆတ
ွဲ ာပါ
့
_ _

_

ပဲ။
ေတာ်လှနေ
် ရး�ပီးသွားတဲအ
့ ခါ က�န်ေတာ်�ကိုက်တသ
ဲ့ ခ
ီ ျင်းေတွကို
နားေထာင်ရင်း

ြမန်မာတစ်�င
ို င
် လ
ံ ံုးကို

ဘုနး် �ကီးတစ်ပါးလို

လှညပ
့် တ်သာွ းေနချင်တယ်။ အချိနေ
် တာ်ေတာ်�ကီး�ကာမှ ပထမဆံးု
အ�ကိမ်

က�န်ေတာ်မ
့ ှာ

လွတ်လပ်မ��ိသ
ှ လို

ခံစားရပါတယ်။

ဒီလွတ်ေြမာက်နယ်ေြမမှာေနရတာ က�န်ေတာ် ဘာမှလိမ်စရာမလိုဘးူ ။
က�န်ေတာ်စ
ဲ ှာေတာ့
့ ိတ်ထမ

က�န်ေတာ်လိမ်ေြပာခဲရ
့ တာေတွကို

ဘယ်တုနး် ကမှ သေဘာမကျခဲပ
့ ါဘူး။

မှတခ
် ျက်
၂၀၂၂ မတ်လ ၁၂ ရက်ေနတွ
့ င် ကိုမိုးညို၏ �ုပ်အေလာင်းကို ၎င်းပုနး် ခို
ေနထိင
ု ေ
် နရာေကျးရွ ာအနီး�ှိ ေသာင်ရင်းြမစ်ထတ
ဲ ွင် �ှာေဖွေတွ� �ှိခဲပ
့ ါ
သည်။ မတ်လ ၁၁ ရက်ေနတွ
့ င် ကိုမိုးညိုမှာ စိတ်လက်မ�ကည်သာပံုေပါ်
ေနခဲသ
့ ည်။

တစ်ေနကုန ်

ေမးြမန်းသူများကိုလည်း
ထိေ
ု နေ�ှ
့ ာင်းပိုငး် ၌

ဘာမှမစားသြဖင့်

သူေနထိင
ု ် မေကာင်းဟုသာ

သူဖိ့ နပ်�င
ှ ့်

ေြပာသည်။

အသံးု အေဆာင်ပစ�ညး် များမှာ

ြမစ်ကမ်းနံေဘးတွင�
် ိေ
ှ နေ�ကာင်း
သတိထားမိခပ
ဲ့ ါသည်။

စိုးရိမ်ေသာေ�ကာင့်

တစ်စံုတစ်ေယာက်က
ကိုမိုးညိုမှာ

ေရဆင်းချိုးေလ့မ�ှိသေလာက်ပင်ြဖစ်�ပီး

ြမစ်ထတ
ဲ ွင ်
တစ်ဦးတည်းဆင်းချိုးဖို ့

ဆိလ
ု �င် ပို၍ပင်မြဖစ်�င
ို ပ
် ါ။ မိတ်ေဆွတချို �က သူကိ
့ ု ချက်ချင်းပင်
�ှာေဖွခ�ဲ့ ကေသာ်လည်း မေတွ� ခဲဘ
့် တ်များထံ
့ ဲ ေနာက်ေန ့ ြမစ်ေစာငန
ဆုေတာင်း�ပီးမှသာလ�င်

သူအေလာင်
းကို
့

�ှာေဖွေတွ� �ှိခဲ�့ က�ပီး
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ေတွ� �ှိချိန၌
် ပါးစပ်�င
ှ ့် �ှာေခါင်းထဲတွင် သဲများြပည့ေ
် နခဲပ
့ ါသည်။ သူကိ
့ ု
ေ�ှးဦးသူနာြပုနည်းြဖင့်
ပိေဆာင်
ု့
ခဲေ
့ သာ်လည်း
ြဖစ်ေ�ကာင်း

ေဆး�ံုမှ

ြဖူစင်ေသာအြပံုး�ှင့်
ေအာင်းခဲရ
့ ာ

ေနရာမှ

ကယ်ဆယ်ရန်�ကိုးစားခဲက
့ ာ
ေဆး�ံုေရာက်�ိခ
ှ ျိနတ
် ွင်
အတည်ြပုေပးခဲပ
့ ါသည်။

ေဆး�ံုသုိ ့

ေသဆံးု သွား�ပီ
ကိုမိုးညိုအား

�ကင်နာတတ်သတ
ူ စ်ဦးအြဖစ်

သူနားခိုပုနး်

အမှတ်တရ�ှိေန�ကပါသည်။

လူအများေလးစားြခင်းခံရေသာ ပုဂ�ိုလ်တစ်ဦး ြဖစ်ခပ
ဲ့ ါသည်။

သူသည်
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Nwe Oo
I am Nwe Oo, 22 years old, and the man who is now my husband
was a soldier in Light Infantry Battalion 5, Light Infantry Division 66 before he joined the Civil Disobedience Movement
(CDM). In fact… I threatened that I wouldn’t marry him if he
didn’t join the CDM. But I will get into that later.
Some more about me: well, I never lived inside a military
compound like some wives of soldiers. I worked for a mobile
phone company as a supervisor. It was hard when the 1 February
military coup happened because I was on the outside, living in
the community, but my future husband was stuck inside a military compound. As a result we also received different kinds of
information about what was going on.
I saw all the shootings and the suppression of peaceful protesters firsthand. It was such a tragedy. It was not long ago that
we finally got democracy, even if it was only partial and the military was still involved. We had received so many investments
from foreign countries. I thought our country’s future was
bright and that the economy would develop. So many dreams
and expectations. There is no positive future under military
rule. Just look at what is happening now. Kids cannot even go to
school, more than a year after the coup. It is such a waste.
Only the corrupt elites benefit under military rule. There
are no opportunities for average people and low-ranked soldiers. If a soldier dies in battle, the army says they will support
their family, but they rarely do. Heaps of injured veteran amputees sell books and do other menial jobs to make ends meet.
There are so many you can’t even count them. Low-ranking soldiers are the ones sent to die on the battlefields, but the elites
above don’t even deign to pick up their dead bodies. They only
move the bodies of the civilians they shoot in the head, and then
only if it suits them.
Although I never lived in a military compound, I still know
a bit about what goes on in there. If you are the wife of a junior
soldier, you are instructed to do whatever the wives of seniors’
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ask of you. You are not allowed to wear better clothes or live
better than those wives. As a soldier’s wife, you are expected to
do everything you are told by those with power—and don’t even
think about receiving a salary. You are like a surprise gift, a fetus, that comes within a bought slave. Two for the price of one.
Before the coup I had high hopes that our army could become
like a standard army, with more benefits for average soldiers
and care for civilians. Now those are crushed like all else.
My future husband is a good man and I am proud of him. He
chose not to arrest and torture people. But even so, at the beginning of the coup, he had no idea what was going on in the streets
of the country. It took him a while to realize how bad the situation was. I had to really be patient with him. We talked a lot and
I managed to persuade him to leave the military. I told him how
nothing was certain anymore, how our lives and property were
no longer safe, how the SAC was doing whatever they wanted.
You save up from working, buy something today, but the next
day it might not be yours anymore according to the military’s
capricious force.
I quit my job a month before we left for the liberated areas.
My man and I quarreled a lot. I sent all the news of every massacre to him, constantly. I sent him all the videos of arguments,
arbitrary arrests, beatings and shootings. He stopped saying
nonsense eventually. He used to say, “Oh, it can’t be that bad”. I
spent a month preparing our route and liaising with organizations that help people escape military service. I didn’t tell my
family until I was far away and safe—then I disconnected from
them entirely, for their security. Until now the State Administration Council representatives have never visited my family.
Everything for our trip was organized and all my future husband had to do was leave the army. I told him I would marry him
and I had organized his whole path to the outside. I was worried
all the time, but he actually did it: he left. We avoided the military checkpoints, but it was still a difficult journey to the liberated areas. I freaked out every time I saw police or army personnel. By the time we got to safety, we only had the clothes on our
backs, nothing else. But our challenges were nothing compared
to the innocent people tortured and killed for protesting.
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My husband understood that he had been partly brainwashed. There is so much propaganda within the military. They
don’t think of people as actual people. They just see “obstructors” and “terrorists”. They are not told that People’s Defense
Forces (PDFs) were formed organically by people after they were
attacked by the military who had stolen power. They are told
PDFs are terrorists who bomb schools and markets and want to
prevent the country’s prosperity.
All people have humanity, even soldiers. They cannot harm
and kill without reason. But because they are brainwashed into
thinking pro-democracy civilians are subhuman, they shoot
without mercy. I am so proud my husband never went down the
road he was on within his division. If he was in the military doing
these things, I would be so ashamed of my life. I could not have
accepted him, needless to mention my family accepting him, I
simply could never have married him.
More girlfriends, wives and family members of soldiers
must talk to their loved ones in the military. They must explain
the facts and figures and the atrocities the army is still carrying
out. How innocent people, children and the elderly are being
harmed. Every benefit you think you get from being attached to
the military is nothing compared to the benefit of standing on
the side of the people. Your children will be forever outcasts if
they come from a military family. Think of your family and be
brave.
To all the wives of soldiers out there in particular, especially
those with young families, you must convince your soldier husbands to be protectors of their children. Every man wants to
protect their beloved family and property. Many are not leaving
the army because they fear for their loved ones’ futures. They
may think they cannot work outside. But this same motivation
should actually drive them to escape the military’s clutches.
Their children’s lives will be limited and they will grow up as
pariahs under a Myanmar that is military-ruled and the people
outside are miserable.
Wives must convince their husbands to leave the army for a
better future for their families.
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When all of this is over, I want to learn a foreign language,
travel and then join an NGO to assist displaced people in my
country. I want to work in a job where I can help those who are
suffering and benefit my community.
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ေ�ွဦး
က�န်မနာမည် ေ�ွဦးပါ။ က�န်မရဲ ့ ခင်ပွနး် ေလာင်းက CDM မဝင်ခင်
တပ်မ ၆၆၊ ေြခြမန်တပ်ရင်း ၅ မှာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲပ
့ ါတယ်။
က�န်မဆို သူ CDM မလုပ်ရင် သူကိ
ို ဘ
် းူ လိေတာင်
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့ ု လက်မထပ်�င
�ခိမ်းေြခာက်ခေ
ဲ့ သးတယ်။ အဲဒ
့ အ
ီ ေ�ကာင်း ေနာက်ပိုငး် မှေြပာပါမယ်။
က�န်မအေ�ကာင်းေြပာရရင်
ဇနီးေတွလိုမျိုး

က�န်မက

စစ်တပ်ထမ
ဲ ှာ

တြခားစစ်သားေတွရဲ ့

လံုးဝလိုက်မေနဖူးဘူး။

က�န်မက

ဖုနး် ကုမ�ဏတ
ီ စ်ခုမှာ �ကီး�ကပ်ေရးမ�း အေနနဲ ့ အလုပ်လုပ်ခပ
ဲ့ ါတယ်။
ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက် အာဏာသိမ်းမ�ြဖစ်တအ
ဲ့ ချိနမ
် ှာ က�န်မက အြပင်က
ြပည်သေ
ူ တွ�ကားမှာေနေန�ပီး
စစ်တပ်စခန်းထဲမှာ

က�န်မအမျိုးသားြဖစ်လာမယ်သ
့ က
ူ

ပိတ်မိေနခဲေ
့ တာ့

က�န်မတိအတွ
ု့
က်

ခက်ခဲခပ
ဲ့ ါတယ်။ က�န်မတိရတဲ
ု ့ ့ သတင်းအချက်အလက်ေတွကလည်း
မတူခဘ
ဲ့ းူ ။
က�န်မက ဆ��ြပသူေတွကို ပစ်သတ်တာေတွန ဲ ့ ဖိ�ပ
ိှ ်တာေတွကို
ကိုယ်တိုငြ် မင်ေတွ� ခဲပ
့ ါတယ်။
စိတ်မေကာင်းစရာချည်းပါပဲ။

အဲဒ
့ အ
ီ ြဖစ်အပျက်ေတွအကုနလ
် ံုးက
က�န်မတို ့

ဘာမှေတာင်မ�ကာေသးဘူး။

အဲဒ
့ ီ

စစ်တပ်ကပါဝင်ပတ်သက်ေနေသးတဲ့
ဒီမိုကေရစီပါ။
အများ�ကီး

က�န်မတို ့

ရခဲတ
့ ယ်။

စီးပွားေရးတိုးတက်
ေမ�ာ်လငခ
့် ျက်ေတွ

ြပည်ပ�ိင
ု င
် ေ
ံ တွက

ဒီမိုကေရစီရခဲတ
့ ာ
ဒီမက
ို ေရစီေတာင်မှ
အရပ်သားတစ်ပိုငး်
ရင်း�ှးီ ြမ�ုပ်�မ
ံှ �ေတွ

က�န်မတိ�ိ
ု့င
ု င
် ရ
ံ ဲအနာဂတ်
က
့

ေတာက်ပ�ပီး

လာမယ်လို ့ ထင်ထားခဲတ
့ ာပါ။

အိပ်မက်ေတွ၊

အများ�ကီးနဲေပါ
့ ။့

ဒီစစ်တပ်ရဲအု
့ ပ်ချုပ်မ�
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ေအာက်မှာဆိရ
ု င် ဘယ်လိုနည်းနဲမှ့ ေကာင်းတဲအ
့ နာဂတ်�ိှမလာ�ိင
ု ဘ
် းူ ။
အခုပဲ�ကည့ေ
် လ

ဘာေတွြဖစ်ေန�ပီလဲ

တစ်�စ
ှ ်ေကျာ်�ကာတာေတာင်မှ

ဆိတ
ု ာ။

အာဏာသိမ်း�ပီး

ကေလးေတွ

ေကျာင်းြပန်

မတက်�င
ို �် ကေသးဘူး။ အကုနအ
် လကားြဖစ်ကုနတ
် ာ။
အာဏာသိမ်းမ�ေအာက်မှာဆိလ
ု ည်း စစ်တပ်က ထိပ်ပိုငး် လူေတွပဲ
အကျိုး�ှိတာ။
အတွက်

သာမန်လူတန်းစားေတွန ဲ ့

ရာထူးနိမ်တ
ဲ့ စ်သားေတွ
့ စ

ဘာေကာင်းကျိုးမှမ�ှိဘးူ ။

တိုက်ပဲမ
ွ ှာကျရင်
ေြပာေပမယ့်

စစ်တပ်က

သူမိ့ သားစုကို

တကယ်လုပ်တာက

ဒုက�ိတစစ်ြပန်ေတွမှ

အများ�ကီး။

များလွနး် လို ့

ေအာက်ေြခစစ်သားေတွကသာ
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ေနရတာေတွ

စစ်သားတစ်ေယာက်

လုပ်လိုက်န ဲ ့ ဝမ်းစာ�ှာ

ေရေတာင်ေရ�ိင
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် ယ်မထင်ဘးူ ။
စစ်ေြမြပင်မှာေသဖို ့
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အေလာင်းြပန်ေကာက်ဖိုေတာင်
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းကိုလည်း လိုအပ်မှသာ ေ��� �ကတာ။
့
က�န်မက

စစ်တပ်ထဲ

အဲဒ
့ ထ
ီ မ
ဲ ှာဘာေတွ
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အနည်းအကျဉ်းသိ

ပါတယ်။ ကိုယ်က ရာထူးနိမ့်စစ်သားတစ်ေယာက်ရဲ ့ ဇနီးြဖစ်ေနရင်
ရာထူး�ကီးအရာ�ှိဇနီးခိုငး် သမ�
အမျိုးသမီးေတွထက်
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ဇနီးအေနနဲ ့
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ဲ

အာဏာ�ှိတဲလ
့ ူေတွခိုငး် တာအကုန ်
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ဘာလစာမှမရဘဲ
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အဆစ်ပါသလိုမျိုးေပါ။့
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ေနာက်ေနမှ့ ာ ကိုယ်ဥ
့ စ�ာ ြဖစ်ချင်မှ ြဖစ်ေတာမ
့ ှာေလ။
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လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမေတွဆမ
ီ သွားခင်

က�န်မ

၁

လ�ကို�ပီး

အလုပ်ထက
ွ ်ခပ
ဲ့ ါတယ်။ က�န်မတို ခဏခဏ
စကားများခဲ�့ ကတယ်။
့
စစ်တပ်က လူသတ်သမ�သတင်းေတွအကုနလ
် ံုး က�န်မ သူဆီ
့
ေတာက်ေလ�ာက်ပိခဲ
ု့ပ
့ ါတယ်။

ေအာ်ဟစ်ဆဆ
ဲ ေ
ုိ နတာေတွ၊

အ�ကမ်းပတမ်း ဖမ်းဆီးတာေတွ၊ �ိုက်�က
ှ ်တာေတွ၊ ပစ်ခတ်တာေတွ
အဲဒ
့ လ
ီ ို ဗီဒယ
ီ ိုေတွအကုန ် သူဆီ
့ ေ
ီ လာက်�ကီးေတာ့
့ ပိုခဲ့ ပ
့ ါတယ်။ “အဲဒ
မဆိးု �ိင
ု ် ပါဘူး” ဆိ�ု ပီး သူေြပာေလ့�ိတ
ှ ယ်။ အခုေတာ့ အဲလ
့ ိုအဓိပ�ာယ်
မ�ှိတာေတွမေြပာေတာဘ
့ းူ ။ က�န်မတိုလမ်
့ းခရီးအတွက် က�န်မ ၁
လေလာက်

အချိနယ
် ူ

ြပင်ဆင်ခဲ�့ ပီးေတာ့

ထွက်လရေအာင်
ို ့

စစ်တပ်ထက
ဲ လူေတွ

ကူညေ
ီ ပးတဲအ
့ ဖွဲ�အစည်းေတွန ဲ ့

ချိတ်ဆက်လုပ်ေဆာင်ခဲပ
့ ါတယ်။
လံုြခံုမ��ိတ
ှ ဲအ
့ ချိနအ
် ထိ

က�န်မေဝးရာေနရာကိုေရာက်�ပီး

က�န်မမိသားစုကို

အဲဒ
့ ေ
ီ နာက်ပိုငး် ကစ�ပီး

သူတို ့

လံုးဝအဆက်အသွယ်

ြဖတ်ခတ
ဲ့ ယ်။

မေြပာြပခဲပ
့ ါဘူး။

လံုြခံုေရးအတွက်ပဲ

သူတိုနဲ့ ့

အခုအချိနအ
် ထိေတာ့

စစ်ေကာင်စီက က�န်မရဲမိ့ သားစုဆီ မလာေသးပါဘူး။
က�န်မတို ့ ခရီးစဉ်အတွက် လိုတာအကုနလ
် ံုး စီစဉ်ထား�ပီးေတာ့
က�န်မ

ခင်ပွနး် ေလာင်းလုပ်ဖိလိ
ု ့ ုအပ်တာက

တပ်ထက
ဲ ေန

ထွက်လာဖိပါပဲ
ု ့ ။ က�န်မက သူကိ
့ ု က�န်မလက်ထပ်မှာြဖစ်ေ�ကာင်းနဲ ့
သူအတွ
က်
့

အြပင်မှာ

ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။

က�န်မ

သူထက
ွ ်လာခဲပ
့ ါတယ်။
ေ�ှာင်ခေ
ဲ့ ပမယ့်

လမ်းေ�ကာင်းတစ်ခုလံုး
အဲဒ
့ တ
ီ စ်ချိနလ
် ံုး

စီစဉ်�ပီး�ပီဆတ
ုိ ာ
စိုးရိမ်ေနခဲေ
့ ပမယ့်

က�န်မတို ့ စစ်တပ်စစ်ေဆးေရးဂိတ်ေတွကို

လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမေရာက်ဖို ့

လမ်းခရီးကေတာ့

�ကမ်းတမ်းခဲ�့ ပီး ရဲ ဒါမှမဟုတ် စစ်သားြမင်တိုငး် ကို ေ�ကာက်လနေ
် ့ နခဲ့
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ရပါတယ်။

လံုြခံုတဲေ
့ နရာေရာက်ေတာ့

က�န်မတိေကျာေပါ်မှ
ု့
ာ

အဝတ်အစားကလွဲရင် ဘာမှမပါလာေတာဘ
့ းူ ။ ဒါေပမဲ့ က�န်မတိုရဲ့ ့
အခက်အခဲေတွက

ဆ��ြပလို ့

အ�ှပ
ိ ်စက်ခံ၊

အသတ်ခံရတဲ့

အြပစ်မဲ့သေ
ူ တွနယှ
ဲ ့ ဉ်ရင် ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။
က�န်မအမျိုးသားက သူလှညစ
့် ားခံထားရေ�ကာင်း (brainwashed)
လုပ်ခံထားရေ�ကာင်း
ဝါဒြဖနတ
် ့ ာေတွ

သေဘာေပါက်သာွ းခဲပ
့ ါတယ်။

အများ�ကီးပဲ။

“ေ�ှာင်ယ
့ ှက်ဖျက်ဆးီ သူေတွ”၊

လူေတွကို

စစ်တပ်ထမ
ဲ ှာ

လူေတွလမထင်
ို ့
ပါဘူး။

“အ�ကမ်းဖက်သမားေတွ”

လိပဲ
ု့

ြမင်�ကတာ။ စစ်တပ်ထက
ဲ လူေတွက PDF ေတွဟာ အာဏာလုထားတဲ့
စစ်တပ်က တိုက်ခိုက်တာခံခဲရ
့ ူေတွဆက
ီ ေန ေပါ်ေပါက်လာတယ်
့ တဲလ
လို ့ မသိထား�ကဘဲ ေကျာင်းေတွ၊ ေစျးေတွကို ဗံုးခွဲ�ပီး တိုငး် ြပည်
သာယာဝေြပာေရးကို

အဟနအ
် ့ တားြဖစ်ေစတဲ့

အ�ကမ်းဖက်သမား

ေတွလိုပဲ့ သိထား�ကတာပါ။ လူတိုငး် မှာ လူသားချင်းစာနာစိတ်ဆတ
ုိ ာ
�ှိပါတယ်။

စစ်သားေတွမှာေတာင်မှ

အေ�ကာင်းြပချက်မ�ှိဘဲ

ဒါမျိုးစိတ်�ိတ
ှ ယ်။

အ��ရာယ်ြပုတာမျိုး၊

သတ်တာမျိုး

မလုပ်ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီလိုလားတဲ့ ြပည်သေ
ူ တွက လူေတွ
မဟုတ်ဘးူ လို ့

သူတေခါင်
ို ့
းထဲ

�ိုက်သင
ွ း် ခံထားရတာေ�ကာင့်

ဘာည�ာတာမ�မှမ�ှိဘဲ ပစ်သတ်�ကတာ။ က�န်မအမျိုးသားအေနနဲ ့ သူ
တပ်မ ၆၆ ထဲမှာ�ှိေနတုနး် ကလမ်းအတိုငး် သူဘဝကိ
ု မေလ�ာက်ခဲ့တာ
့
က�န်မ

အရမ်းဝမ်းသာမိတယ်။

သူသာ

စစ်တပ်ထမ
ဲ ှာ

ေန�ပီး

အခုေြပာခဲသ
ုိ င် က�န်မ ကိုယ်ဘ
့ ဝကိုယ်
့ လိုမျိုးေတွ လုပ်ေနခဲမ
့ ယ်ဆရ
အရမ်းအ�ှက်ရမိေနေတာမ
့ ှာ။ က�န်မ သူကိ
့ ု လက်ခံခဲမ
့ ိမှာမဟုတ်သလို
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က�န်မအိမ်က လက်ခံဖိဆိ
ု ့ ု ေြပာစရာေတာင်မလိုဘးူ ။ က�န်မ သူကိ
့ ု
ဘယ်ေတာမ
ဲ့ ိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
့ ှ လက်ထပ်ခမ
စစ်တပ်ထမ
ဲ ှာ�ှိေနတဲ့

ကိုယ်ချစ်ရတဲသ
့ ေ
ူ တွကို

သူတိုရဲ့ ့

ချစ်သရ
ူ ည်းစားေတွ၊

ဇနီးမယားေတွန ဲ ့

မိသားစုဝင်ေတွက

စကားေြပာရပါမယ်။

စစ်တပ်က

ကျုးလွနေ
် နေသးတဲ့

အ�ကမ်းဖက်မ�ေတွရဲ ့

အချက်အလက်ေတွ၊

ကိနး် ဂဏန်းေတွကို

�ှငး် ြပရပါမယ်။

အြပစ်မ့တ
ဲ ဲလ
့ ူေတွ၊

သက်�ကီးရွ ယ်အုေ
ိ တွက
ဆိတ
ု ာကို

ဘယ်လိုမျိုး

ကေလးေတွန ဲ ့
အ��ရာယ်ြပုခံေနရတယ်

�ှငး် ြပဖိလိ
ု ့ ုပါတယ်။

စစ်တပ်မှာေနလိရမယ်
ု့
့

ြပည်သဖ
ူ က်ကို

ရပ်တည်လိုက်လရလာမယ်
ို ့
့

အကျိုးအြမတ်က
အကျိုးအြမတ်န ဲ ့
ကိုယ်က
့ ေလးေတွက

ယှဉ်လိုက်ရင်

ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။

စစ်တပ်မိသားစုကလာတာဆိရ
ု င်

အ�မဲတမ်း

အပယ်ခံြဖစ်ေနေတာမ
့ ိသားစုအတွက်ေတွး�ပီး သတ�ိ�ိ�ှ ကပါ။
့ ှာ။ ကိုယ်မ
စစ်သားေတွရဲ ့ ဇနီးေတွအားလံုး၊ အထူးသြဖင့် ကေလးငယ်�ိတ
ှ ဲ့
မိသားစုေတွကိုေြပာချင်ပါတယ်။

ကိုယ်ရ
့ ဲ ့

ခင်ပွနး် စစ်သားကို

ကိုယ်က
့ ေလးေတွကို ကာကွယ်ေပး�ိင
ု မ
် ယ်သ
့ ြူ ဖစ်ေအာင် နားချ�ကပါ။
လူတိုငး် က

ကိုယမ
့် ိသားစုန ဲ ့

ကာကွယ်ချင်�ကတာချည်းပါပဲ။
မထွက်�ကဘူးဆိတ
ု ာ
စိုးရိမ်လပါ။
ို ့

ကိုယ်ပ
့ ိုငဆ
် င
ုိ မ
် �ေတွကို
အများစုက

စစ်တပ်ကေန

သူတချစ်
ို ့ ရတဲသ
့ ေ
ူ တွရဲ ့

အနာဂတ်အတွက်

သူတအေနနဲ
ို ့
့

ထင်ေကာင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။

အြပင်မှာ
ဒါေပမဲ့

အလုပ်လုပ်လိုမရဘူ
းလို ့
့
အဲဒ
့ အ
ီ ေတွးကပဲ

သူတိုကိ
့ ု

စစ်တပ်လက်ထက
ဲ ေန လွတ်ေြမာက်ချင်ေအာင် တွနး် အားေပးေနသင့်
ပါတယ်။

သူတရဲ
ို ့ ကေလးေတွ
ဘဝက
့

အကနအ
် ့ သတ်ေတွန ဲ ့
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�ကီးြပင်းရ�ပီးေတာ့
အပယ်ခံေတွအေနနဲ ့

စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့

ြမန်မာ�ိင
ု င
် မ
ံ ှာ

�ကီးြပင်းလာရ�ပီး

သူတဟာ
ို ့

အြပင်ကလူေတွကလည်း

သနားစရာဘဝနဲ �ှ
် န်�ကရပါလိမ့်မယ်။
့ ငသ
စစ်သားေတွရဲဇနီ
် ာဖို ့
့ းေတွက မိသားစုအနာဂတ် ပို�ပီးေကာင်းမွနလ
အတွက် ကိုယရ
့် ဲခင်
ဲ ေနထွက်ဖို ့ နားချသငပ
့် ါတယ်။
့ ပွနး် ကို စစ်တပ်ထက
ဒါေတွအားလံုး�ပီးသွားရင်

က�န်မ

�ိင
ု င
် ြံ ခားဘာသာစကားတစ်ခု

ေလ့လာချင်တယ်။ ခရီးေတွသာွ း�ပီး NGO တစ်ခုမှာ ဝင်�ပီးေတာ့
ေနရပ်စွနခ
် ့ ွာလာရတဲ့

ြပည်သေ
ူ တွကို

နာကျင်ခံစားေနရတဲလ
့ ူေတွကို

အကူအညီေပးချင်ပါတယ်။

ကူညေ
ီ ပး�ပီး

ကိုယ်ရ
့ ဲလူ
ု း်
့ မ�အသိင

အဝိုငး် ကို အကျိုးြဖစ်ေစမယ်အ
့ လုပ်မျိုး က�န်မလုပ်ချင်ပါတယ်။
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Yay Khal
My name is Maung Yay Khal. I’m a single Bama Buddhist. I joined
the army straight after matriculation in 2016 and went into the
Defense Services Technological Academy for three years before
deploying to some technical departments, then to Mandalay Palace. I finally left the military to stand with the public on 12 September 2021. I had been trying to leave since April, when four
people in my family died: my mother, grandmother, grandfather
and uncle. If the coup had never happened, I think they would
still be alive. This personal tragedy made me think hard about
what I was doing.
My mother was the first one to die. I remember her so well.
I used to help her in the gold mines in Yamethin Township when
I was young, in an area we call Moe Hti Moe Mi. My mother and
I spent a lot of time there looking for and finding some gold. At
first it was good, but once the Myanmar military got wind of the
gold, they started swooping in to tax us gold collectors. They
were very demanding, and if you didn’t pay, they would burn
down your hut. We used to run after digging trenches to hide
our stuff and removing the roof of our hut so it wouldn’t be targeted. You could say it was like removing a hat to show respect,
except for the opposite reason.
After my mom and I stopped prospecting, the locals in Yamethin were forced to work at a crony-owned company, the
“National Prosperity Company”. They were extorted there and
made to work double the hours for half the pay. But the locals
we knew had no choice. Then after a while, the army just confiscated the whole area and kicked the locals out. All the cronies
and army people then came to compete for the gold there, even
Thura Shwe Mann. In 2011-2012 there was a marching protest
from Shwe Taw to Yamethin, but no one knew about it in the
wider country. At that time as a kid, I thought these bad soldiers
were not the real deal. I thought that if I were a soldier, I would
not make trouble for the people and steal gold.
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My mother always cared for me. She was hospitalized in December 2019 with liver cancer. She had successful surgery and
was discharged. She was put on medication on three-month prescriptions. Her health was going well, but after the breakout of
COVID-19, my family stopped sending her to the hospital. They
called a doctor to the home as much as they could. Then after
the February 2021 coup, when all the doctors joined the Civil
Disobedience Movement, it became harder to get treatment for
her. I don’t blame the doctors for that, though.
I was stationed at Mandalay Palace at this time, and my family home is also in Mandalay. My mother desperately wanted to
see me and was worried about the ramifications of the coup. I
managed to sneak out and see my mom for an hour. She was so
happy to see me. Her health rebounded, she started eating and
recovering. Even our neighbor said that my visit was like a “deity coming down to cure her”. Because of this I decided to request official leave from the army.
We are allowed forty-five days of leave per year. I asked for
ten days and showed my mother’s medical record as proof. The
clerk refused my application. I begged him to let me go to my
mother. I told them I needed to take care of her. But they did not
allow me. I was shattered, but I tried to rationalize it: I chose to
be a soldier. I do not own my life. When my mother’s health
started deteriorating again and I was in anguish.
Soon after having my leave rejected, I was on duty outside
in the city at night after the curfew had started. Late that night,
a major in a military car passed by our checkpoint and explained
he was going to Yangon because his mother was ill. He got permission to go all the way to Yangon for his mother, while I was
not allowed to take a trip of ten minutes across the city to see
my own mother on her death bed. I was so angry and bitter. This
was simple discrimination. Two weeks later my mother died. If I
had been given leave and could go to stay beside her, her health
may have improved, she might still be alive.
After my mother died, my grandmother died of old age.
Then, my grandfather died very quickly after. He was on medication, but suddenly stopped taking them. I think they both died
of heartbreak because they loved their daughter, my mother,
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very much. Just like that my cherished mother and grandparents were gone. Then at the same time, across town, my uncle
contracted COVID-19. He required oxygen and intensive care but
it was difficult to get him treatment. Just like that, he died.
People had said to me when I was 17, before I joined the
army and started my career, that “there is a life guarantee in the
military”. But the people I love are no longer alive, at least in
part because of the military, and there is no home for me to ever
return to. It’s true that I had savings from the military, but I
could not even access these to pay for my mother’s funeral. You
need to get the approval of four different clerks to withdraw any
savings. I asked for three lakhs, but they wouldn’t let me.
The fact that my own family suffered this much got me
thinking about how much the whole country has been suffering.
Our family was relatively OK compared to some poor families.
What did the coup do to them? What is military rule doing to
them? I know how bad the system is. I became disgusted with
my soldier’s life, with myself. Had I contributed to my mother’s
death? I was filled with the urge to leave the military.
The country is greatly dependent on soldiers. If most soldiers turn to the side of the public, there is no need for the revolution to shed any blood. There will be a flawless victory of the
people. The reason people join the military is for the country,
and for the people. Now is the time when the country needs its
people the most. The right thing for soldiers to do now is to stop
wearing the uniform and side with the public; this comes from
the same sense of duty to protect the people as joining the military in the first place.
I set a date to leave in September and planned it out with
the help of a revolutionary organization. I went into the city
from the base a few times in the weeks leading up to my escape,
pretending to do laundry. By going out and coming back, I set a
precedent for the relevant soldiers to trust me. When I finally
left I went straight to the shops and bought the things I would
need: a SIM card, power bank, and so on. Then I went to the Mandalay bus stop. I immediately recognized a military guy, a soldier
from one of the Border Guard Forces, boarding on my bus to
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Yangon. At that time, I was dressed well. I had to rethink my
plan.
I went into the toilets and got changed. I put on a worn-out
longyi and an old singlet. I took off my shoes too. I got on the
bus. Even after changing, when the soldier encountered me he
looked at me carefully. After two hours on the bus he asked me
directly if I was a soldier leaving for the Civil Disobedience
Movement. I had to tell so many lies to persuade him otherwise.
I tried to make him take pity on me. He later cleared his doubts
about me, treated me to a meal at a rest stop and bought me
slippers. With the soldier on the bus, we didn’t even have to stop
at all the checkpoints on the expressway. This deception helped
me a lot.
After reaching Yangon it took two more days to get to a liberated area. The whole time I was petrified I would run into
someone I knew. Many of my old colleagues in the military know
what they are doing is wrong, but they can’t manage to escape.
Some feel indebted to the institution that feeds them. Everyone
is kept in the dark about what is really happening in the country
and just believe what the State Administration Council spokesperson Zaw Min Tun says.
I stay in contact with many people still in the army. After
several protesters were murdered in cold blood by the military
at one particular massacre in Yangon in December, I checked
with them. None of my soldier colleagues admitted to knowing
anything about it. They only found out about it through me.
Soldiers must reconsider their priorities. Did they join the
army to protect the people? If so, they must leave the army, join
the people and be warmly welcomed.
And be quick about it. Open your eyes and ears.

175 | Yay Khal

Yay Khal | 176

ေရခဲ
က�န်ေတာ်န
� ာသာဗမာလူမျိုး၊ လူပျိုပါ။၂၀၁၆
့ ာမည် ေမာင်ေရခဲပါ။ ဗုဒဘ
ခု�စ
ှ ်မှာ

၁၀_တန်းေအာင်�ပီးေတာ့

တပ်ထဝ
ဲ င်ခပ
ဲ့ ါတယ်။

တပ်မေတာ်နည်းပညာတက�သိလ
ု ်မှာ

၃_�ှစ်တက်ခဲ့�ပီး

နည်းပညာဌာနတချို � မှာ

လုပ်ခရ
ဲ့ ာက

ေနာက်ေတာ့

မ��ေလးနန်းတွငး် ထဲကို

ေရာက်လာခဲပ
့ ါတယ်။

၂၀၂၁_ခု�စ
ှ ်

စက်တင်ဘာလ

၁၂_ရက်မှာေတာ့

ြပည်သန
ူ အတူ
ဲ့
ရပ်တည်ဖို ့

တပ်ထက
ဲ ေန ထွက်လာခဲပ
့ ါတယ်။ တကယ်ေတာ့ ဧ�ပီလကတည်းက
CDM လုပ်ဖို ့ ေတွးခဲေ
့ အ
ီ ချိနမ
် ှာ အေမရယ်၊ အဘွားရယ်၊
့ ပမယ့် အဲဒ
အဘိးု နဲ ဦးေလးရယ်
ဆံးု တယ်။ အဲဒေ
ီ တာ့ ၄ လ အတွငး် မှာ မိသားစုဝင်
့
၄_ေယာက်

ဆံးု �� ံးခဲရ
့ တယ်။

ြဖစ်ခဲရ
့ တာေလ။

အဲဒလ
ီ ို

သူတအသက်
ို ့
�ှင�
် င
ို ေ
် သးရဲနဲ့ ့
ကိုယ်ေရးကိုယ်တာကိစ�ေတွန ဲ ့

�� ပ်ေထွးေနေတာ့ ၉ လပိုငး် မှ CDM လုပ်ြဖစ်ခတ
ဲ့ ာ။
အေမက အရင်ဆးုံ ေသသွားခဲတ
့ ယ်။ က�န်ေတာ်က အေမ့ကို
ေသချာကိုမှတ်မိေနတာ။ က�န်ေတာ်တိုငယ်
့ ငယ်က ရမည်းသင်း�မို �နယ်
___

___

ထဲက မိုးထိမိုးမိလေခါ်တဲ
ို ့
ေ
့ နရာ ကေရ�တွငး် မှာလုပ်�ကေတာ့ အေမ့ကို
ကူညခ
ီ ရ
ဲ့ တာ။ အေမနဲ က�န်
ေတာ် အချိနေ
် တွအ�ကာ�ကီး ေရ�ကို အတူတူ
့
�ှာခဲ�့ ကတယ်။ အစပိုငး် ေတာ့ လုပ်ရတာေကာင်းပါတယ်။ ေနာက်ေတာ့
တပ်က

ေရ�တွငး် ေတွဆီ

ေရ��ှာတဲသ
့ ေ
ူ တွဆက
ီ

ေရာက်လာတယ်။
အခွနသ
် ေဘာ

က�န်ေတာ်တိုလိ
့ ု

လိုက်ေကာက်တယ်။

သိပ်အေတာင်း�ကမ်းတယ်။ မေပးရင် အဲဒ
့ လ
ီ ူရဲတဲ
့ ကို မီး�� ိ �ပစ်တာပဲ။
က�န်ေတာ်တိုဆိ
့ ု

ကတုတ်ကျင်းေလးေတွတူးထား�ပီး

�ှာေတွ�တဲ့

177 | Yay Khal

ေရ�ေတွကို

ဖွက်ထား၊

ြမ�ုပ်ထားရတယ်။

တဲေခါင်မိုးေတွကိုလည်း

ြဖုတ်ထားရတယ်။ သူတိုမရိ
့ ပ်မိေအာင်ေပါ။့ လူလူချင်း ဦးထုပ်ခ�တ်�ပီး
အေလးြပုေပးေနရတယ်။ ေလးစားလိေတာ
ု့
့ မဟုတ်ဘးူ ။
အေမနဲ ့

က�န်ေတာ်

ေရ��ှာတာရပ်လိုက်ရ�ပီးေနာက်ပိုငး် မှာ

ရမည်းသင်းမှာ�ှိတဲ့ ေဒသခံေတွက အမျိုးသား�ကီးပွားတိုးတက်ေရး
ကုမ�ဏဆ
ီ တ
ုိ ဲ့ ခ�ိုနပ
ီ ိုငက
် ုမ�ဏတ
ီ စ်ခုမှာလုပ်ဖို ့ ဖိအားေပးခံခရ
ဲ့ တယ်။
ေခါင်းပံုြဖတ်တာေပါ။့
လုပ်ခကျေတာ့

အလုပ်ချိနက
်

တစ်ဝက်ေလာက်ပဲ

�ှစ်ဆေလာက်လုပ်ရ�ပီး
ရေတာတ
့ ယ်။

ဒါေပမဲ့

ေဒသခံေတွအတွက်ေတာ့ ဘာမှေရွ းစရာမှမ�ှိတာ။ သိပ်မ�ကာပါဘူး။
တပ်မေတာ်က

အဲဒေ
ီ နရာ�ကီးတစ်ခုလံုးကို

သိမ်းလိုက်�ပီး

ေဒသခံေတွကို ေမာင်းထုတ်လိုက်တယ်။ �ှိသမ�ခ�ိုနေ
ီ တွန ဲ ့ တပ်က
အရာ�ှိ�ကီးေတွက

အဲဒ
့ ေ
ီ နရာကို

လုပ်�ကတာေပါ။့

သူရဦးေရ�မန်းတိလည်
ု့
းပါတယ်။

မှာတုနး် က

ေရ�ေတာကေန

ဆ��ြပတာေတွ
သိပ်မသိခဲ�့ ကပါဘူး။

ေရာက်လာ�ပီး

ရမည်းသင်းထိ

ြဖစ်ခေ
ဲ့ သးတယ်။

အ�ပိုင်အဆိင
ု ်
၂၀၁၁-၁၂

လမ်းေလ�ာက်ချီတက်
တြခားကလူေတွေတာ့

အဲဒ
့ တ
ီ ုနး် ကတည်းက

ဒီေကာင်ေတွဟာ

တကယ့်စစ်သားေတွ မဟုတ်ဘးူ ။ ငါသာ စစ်သားြဖစ်ရင် လူထက
ု ိုေတာ့
ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘးူ ၊ ေရ�လည်းမခိုးဘူးလို ေတွ
းခဲတ
့
့ ာပဲ။
အေမက က�န်ေတာ်က
့ ို သိပ်ဂ�ုစိုက်တယ်။ ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာမှာ
အသည်းကင်ဆာလိသိ
ု ့ ရ�ပီး

ေဆး�ံုတက်ရတယ်။

ခွဲစိတ်ကုသတာေအာင်ြမင်လို ့ ေဆး�ံုက ဆင်းခဲရ
့ တယ်။ ေဆးကေတာ့
၃လ

တစ်ခါ

ကိုဗစ်ြဖစ်လာေတာ့

သွငး် ရတယ်။

ေကာင်းေကာင်းမွနမ
် ွနပ
် ါပဲ။

က�န်ေတာ်တိုမိ့ သားစုကလည်း

အေမ့ကို

Yay Khal | 178

ေဆး�ံုေခါ်မသွားြဖစ်ေတာဘ
့ းူ ။ ေနာက်၂၀၂၁ မှာ အာဏာသိမ်း�ပီးေတာ့
ေဆး�ံုေတွမှာလည်း

ဆရာဝန်ေတွက

မ�ှိေတာဘ
့ းူ ။

CDM

လုပ်�ကတာကိုး။ အေမ့ကို မြပ�ိင
ု ေ
် တာဘ
့ းူ ။ ဆရာဝန်ေတွကိုေတာ့
က�န်ေတာ် အြပစ်မေြပာချင်ပါဘူး။
အဲဒ
့ အ
ီ ချိနမ
် ှာ က�န်ေတာ်တာဝန်ကျတာက မ��ေလးနန်းတွငး် ထဲမှာ၊
မိသားစုအမ
ိ ်ကလည်း

မ��ေလးမှာပဲ။

သိပ်ေတွ�ချင်ေနခဲတ
့ ာ။

ေနာက်

အေမက

က�န်ေတာ်က
့ ို

အာဏာသိမ်း�ပီးြဖစ်လာတာေတွ

ကိုလည်း သူက စိတ်ပူတာေပါ။့ က�န်ေတာ် ၁ နာရီေလာက်ပဲ ခိုးထွက်�ပီး
အေမ့ကို

သွားေတွ� ခဲ့တုနး် ကဆို

ေနလည်းြပန်ေကာင်းလာတယ်။

သူက

အစားလည်း

ေဆးလည်း

ပံုမှနြ် ပန်ေသာက်လာတယ်။

ကေတာင်

ေြပာတယ်။

ဆင်းကုလိုက်သလိုပဲတဲ။့

သိပ်ကိုဝမ်းသာေနခဲ့တာ။
ြပန်စားတယ်။

ပတ်ဝန်းကျင်ကလူေတွ

သူသားြပန်
လာတာ
့

သိ�ကားမင်း

အဲဒ
့ ါေ�ကာင့်

က�န်ေတာ်က

ြပန်ချင်တယ်ဆ�ုိ ပီး စနစ်တကျနဲ ခွ
့် င်တယ်။
့ ငတ
က�န်ေတာ်တိုက
ှ ်မှာ ၄၅ ရက် ခွငယ
့် ူလိုရတယ်
။ ဒီေတာ့
့ တစ်�စ
့
အထက်အရာ�ှိကို

အေမ့ရဲေဆးကု
သမ�စာရွ က်စာတမ်းေတွြပ�ပီး
့

ခွငတ
့် င်တယ်။ ေနာက်ဆုးံ အချိနမ
် ိုလိ
့ ု ့ ြပန်ပါရေစေပါ။့ အေမ့နားမှာ
သွားြပုစုချင်လပါလိ
ို ့
ေြပာတယ်
ု့
။

ဒါေပမဲ့

ခွငမ
့် ေပးခဲဘ
့ းူ ။

က�န်ေတာ်လည်း စိတ်ထမ
ဲ ေကာင်းေပမယ့် ငါက စစ်သားဆိုေတာ့
ငါဘဝ
့

ငါမပိုငဘ
် းူ

ဆိ�ု ပီး

ေနခဲတ
့ ာ။

ေနာက်ပိုငး်

ြပန်�ပီးေဖာက်သာွ းတာပဲ။
က�န်ေတာ် အရမ်းကို စိတ်ထခ
ိ ိုက် ေဒါသြဖစ်ရတယ်။

အေမက

179 | Yay Khal

ခွငတ
့် င်တာအြငင်းခံရ�ပီး သိပ်မ�ကာခင်မှာ က�န်ေတာ် တာဝန်န ဲ ့
တပ်အြပင်ကို

သွားရတယ်။

ကာဖျုးချိန ်

ညဘက်�ကီးေပါ။့

ညနက်ပိုငး် မှာ က�န်ေတာ်တအေစာင
ို ့
ဂ
့် ိတ်ကိုြဖတ်တက
ဲ့ ားထဲက ဗိုလ်မ�း
တစ်ေယာက်က

သူအေမေနမေကာင်
းလို ့ ရန်ကုနက
် ိုသာွ းမယ်ဆ�ုိ ပီး
့

ေြပာသွားတယ်။

သူတိုကျေတာ
့
့

ခွငသ
့် ာွ းတယ်။

အေမဖျား�ံုေလာက်န ဲ ့ ရန်ကုနထ
် ိ

ငါအေမကျေတာ
့
့

ေနာက်ဆးုံ အချိနပ
် ါ

ဆိတ
ု ာကို

ခွငမ
့် ေပးဘူးလိေြပာတယ်
ု့
။ ၅ မိနစ် ၁၀ မိနစ်ေတာင်မ�ကာတဲခ
့ ရီးကို
ငါကျ
့

ဘာလိမလ�
ု ့ တ်တာလဲလို ့ က�န်ေတာ်ေတွး�ပီး

စိတ်နာလိုက်တာ။
�ကာေတာ့

ဒါ

ခွဲြခားဆက်ဆတ
ံ ာပဲေလ။

အေမဆံးု တယ်။

အေမ့ေနာက်ဆးုံ အချိနက
် ို

စိတ်ဆးုိ လိုက်၊

ေနာက် ၂ ပတ်

က�န်ေတာ်သာ

သူေဘးမှ
ာ
့

ခွငရ
့် ခဲလ
့ ို ့

ေနခွငရ
့် ခဲရ
့ င်

အေမက

သက်သာလာ�ိင
ု တ
် ယ်။ အေမ �ှငခ
် ျင်�ှငသ
် ာွ းခဲမ
့ ှာ။
အေမဆံးု �ပီးေတာ့

အဘွားဆံးု တယ်။

အသက်�ကီးလို ့

လူ�ကီးေရာဂါ ေပါ။့ ေနာက် သိပ်မ�ကာဘူး။ အဘိးု ပါ ဆံးု သွားြပန်တယ်။
သူက

ေဆးေသာက်ေနရတာမှာ

ရပ်ပစ်လိုက်

တာ။

ေသတာထင်တာပဲ။

ေဆးကိုဆက်မေသာက်ဘးူ ဆိ�ု ပီး

အဘိးု နဲအဘွ
ားက
့

သူတက
ို ့

ရင်ကွဲနာကျ�ပီး

က�န်ေတာ်အ
့ ေမ၊

သိပ်ချစ်တာကိုး။

အဲဒ
့ လ
ီ ိုန ဲ ့

အဘိးု နဲအဘွ
ားပါ
့

ဆံးု သွားခဲတ
့ ာ။

သူတသမီ
ို ့ းကို

က�န်ေတာ်ချစ်ရတဲ့
�ပီးေတာ့

အေမေရာ၊
အဲဒ
့ အ
ီ ချိနမ
် ှာပဲ

တစ်�မို �လံုးက ကိုဗစ်ြဖစ်ေတာ့ ဦးေလးလည်း ကူးလာခဲတ
့ ယ်။ သူကိ
့ ု
အေရး�ကီးလူနာခန်းထဲထား�ပီး
ေဆးကုသမ�ရဖိက
ု့
ဆံးု သွားခဲတ
့ ယ်။

ေအာက်စီဂျင်ေပးရမှေပမယ့်

သိပ်ခက်ခဲခဲ့တယ်။

အဲဒ
့ လ
ီ ိုန ဲ ့

သူလည်း
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က�န်ေတာ့် အသက် ၁၇ �ှစ်ေလာက်က လူေတွက ေြပာ�ကတယ်။
က�န်ေတာ်

တပ်ထမ
ဲ ဝင်ခင်

တပ်မေတာ်မှာက

အလုပ်စလုပ်မယ်ဆတ
ုိ ုနး် ကေပါ။့

ဘဝအာမခံချက်�ိတ
ှ ယ်တဲ။့

က�န်ေတာ်ချစ်တသ
ဲ့ ေ
ူ တွလည်း

ဆံးု ကုန�် ကပါ�ပီ။

ဒါေပမဲ့
အဲဒ
့ တ
ီ ပ်မေတာ်

ေ�ကာငပ
့် ဲ ြဖစ်ရတာေလ။ က�န်ေတာ်မ
့ ှာ ခုဆုိ ြပန်စရာအိမ်လည်း
မ�ှိေတာဘ
် ါတယ်။
့ းူ ။ တပ်မှာ က�န်ေတာ်ေငွစုထားတာ�ှိတာေတာ့ မှနပ
ဒါေပမဲ့

အေမ့အသုဘအတွက်ေပးဖိေတာင်
ု့

ထုတ်လိုမရခဲ
ပ
့
့ ါဘူး။

အဲဒ
့ စ
ီ ုေငွထတ
ု ်ဖို ့ စာေရး ၄ ေယာက်ရဲ ့ ေထာက်ခံစာလိုတယ်ေလ။
က�န်ေတာ်ေတာင်းတာက

၃

သိနး် ထဲပါ။

ဒါေတာင်

သူတက
ို ့

ခွငမ
့် ြပုခဲ�့ ကဘူး။
က�န်ေတာ်လ
့ ိုစစ်သားတစ်ေယာက်ရဲ ့ မိသားစုေတာင် ဒီေလာက်
ခံစားရရင် တစ်�င
ို င
် လ
ံ ံုးက တြခားမိသားစုေတွ ဘယ်ေလာက်များ
ဆင်းရဲဒက
ု �ေရာက်�ကမလဲလို ့ ေတွးမိတယ်။
တြခား�ွမ်းပါးတဲ့

မိသားစုေတွနစာရင်
ဲ့

အာဏာသိမ်းလိုက်ေတာ့

အဲဒ
့ ဘ
ီ ဝေတွ

က�န်ေတာ်မ
့ ိသားစုက

အဆင်ေြပေသးတယ်ေလ။
ဘာေတွြဖစ်သာွ းခဲ�့ ပီလဲ။

စစ်အုပ်ချုပ်ေရးက သူတကိ
ို ့ ု ဘာေတွလုပ်ေပးခဲလ
့ ဲ။ က�န်ေတာ် ဒီစနစ်
ဘယ်ေလာက်ဆးုိ ေ�ကာင်းကို
ကိုယ်က
့ ိုကိုယ်ေရာ
အေမ့အသုဘအတွက်

သိပ်သတ
ိ ာေပါ။့

စစ်သားဘဝကိုပါ
က�န်ေတာ်

က�န်ေတာ်ေလ

စိတ်နာရွ ံ�ှာလာခဲတ
့ ယ်။
ဘာများလုပ်ေပးခဲ�
ို လ
် ဲ။
့ င

က�န်ေတာ်မ
့ ှာ တပ်ကေနခွာဖိုပဲ့ စိတ်ထက်သန်ေနခဲေ
့ တာတ
့ ာ။
က�န်ေတာ်တို�ိ့ င
ု င
် အ
ံ ေရးဟာ

စစ်သားေတွအေပါ်မှာ

အများ�ကီးမူတည်ေနပါတယ်။ စစ်သားအများစုကသာ ြပည်သဘက်
ူ့
ကို
ေြပာင်းလာရင်

ြပည်သေ
ူ တွ

ေသွးေြမကျစရာမလိုဘးူ ။
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အထိအခိုက်အနာအဆာကင်းမဲ့စွာနဲ ့
က�န်ေတာ်တို ့

ေအာင်ပဲရ
ွ သွားလိမ့်မယ်။

တပ်မေတာ်ထဝ
ဲ င်ခဲ့တယ်ဆတ
ုိ ာ

�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်န ဲ ့

ြပည်သအ
ူ တွက်ဆ�ုိ ပီး ဝင်လာခဲတ
် ှာ တစ်�င
ို င
် လ
ံ ံုးက
့ ာ။ အခုအချိနမ
က�န်ေတာ်တိုကိ
် လ။ ဒါေပမဲ့ တပ်မေတာ်ဟာ
့ ု လိုအပ်ေနတဲ့ အချိနေ
တာဝန်ေကျ�ိင
ု င
် သ
ံ ားေတွရဲ ့
ြပည်သဘက်
ူ့
ကိုမရပ်ရင်၊

အလုပ်ကို

လုပ်မေနဘူး။

ြပည်သဘက်
ူ့
ကိုမေပးဆပ်ရင်

ဒီ�င
ို င
် မ
ံ ှာ

ဒီယူနေ
ီ ဖာင်း�ကီးဝတ်�ပီး ဘာလုပ်ေနရေတာမ
့ ှာလဲ။ က�န်ေတာ်တိုဟာ
့
�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်န ဲ ့ ြပည်သက
ူ ို ကာကွယ်ရမယ်ေလ။ က�န်ေတာ်တိုအေနနဲ
့
့
ြပည်သကိ
ူ့ ု

ကာကွယ်ေစာငေ
့် �ှာက်ရမယ်ဆတ
ုိ စ
ဲ့ ိတ်န ဲ ့

CDM

လုပ်ခတ
ဲ့ ာပါ။
က�န်ေတာ်က

စက်တင်ဘာမှာ

ထွက်ဖိလု
ု ့ ပ်ထားတယ်။

ေတာ်လှနေ
် ရးအဖွဲ� တစ်ဖဲ�က
ွ ေနတစ်ဆင့် ြပင်ဆင်ချိတ်ဆက်�ပီးေတာ့
ထွက်လာဖို ့ ရက်တစ်ရက် သတ်မှတ်လိုက်တယ်ေပါ။့ က�န်ေတာ်က
တကယ်မသွားခင်

အြပင်ထက
ွ ်ြပတယ်။

အေစာငတ
့် ပ်သားေတွ
ရက်ကျေတာ့

�ပီးရင်

ယံုေအာင်လိုေပါ
့ ။့

ြပန်လာတယ်။

တကယ်ထက
ွ ်မယ့်

ဒိဘ
ု သ
ီ ာွ းအပ်ဦးမယ်ဆ�ုိ ပီး

ထွက်လာခဲတ
့ ာ။

ထွက်လာ�ပီးတာနဲ ့ ဖုနး် ကတ်အသစ်တ၊ို ့ ပါဝါဘနတ
် ့ ို ့ လိုတာေလးေတွ
လိုက်ဝယ်တာေပါ။့
ေရာက်တယ်။

�ပီးေတာမ
့ ှ

မ��ေလးဘတ်စ်ကားဂိတ်ကို

ြဖစ်ချင်ေတာ့

က�န်ေတာ်စီးမယ့်ကားမှာ

နယ်ြခားေစာငတ
့် ပ်က တပ်သားတစ်ေယာက် ပါလာတယ်။ အစက
က�န်ေတာ်က

ဝတ်စားြပင်ဆင်ထားတာေပါ။့

တပ်သားလည်းပါတယ်ဆေ
ုိ ရာ အကုနြ် ပန်ေြပာင်းရတာ။

အဲဒ
့ လ
ီ ို
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အိမ်သာထဲသာွ း�ပီး

အဝတ်အစား

လဲလိုက်တယ်။

ေရလဲပုဆးုိ ေလး၊ တီ�ှပ်အ�ွမ်းေလး ေြပာင်းဝတ်၊ �ှူးဖိနပ်�ကီးလည်း
ခ�တ်လိုက်�ပီး

ဘတ်စ်ကားေပါ်

အဲဒ
့ စ
ီ စ်သားကလည်း

လိုက်ခဲလ
့ ိုက်တယ်။

က�န်ေတာ်က
့ ို

သတိထားမိ�ပီး

ေသချာ�ကည့ေ
် နတယ်။ ကားေပါ်မှာ ၂ နာရီေလာက်လည်း စီးမိေရာ
သူက

က�န်ေတာ်က
့ ို

CDM

မင်း

စစ်သားလားလို ့

ေမးတာနဲ ့

က�န်ေတာ်လည်း သူကိ
် ာေြပာ�ပီး သနားေအာင်လုပ်တယ်။
့ ု အကုနည
ေနာက်ေတာ့ သူက ယံုသာွ း�ပီး ထမင်း ဝယ်ေက�းတယ်။ ကားရပ်ေတာ့

ေြခည�ပ်ဖိနပ်ေတာင်

ဝယ်ေပးလိုက်ေသးတယ်။

ကားေပါ်ပါလာေတာ့

စစ်ေဆးေရးဂိတ်ေတွမှာ

မရပ်ေပးရေတာဘ
့ းူ ။

လွတ်လာခဲတ
့ ာေပါ။့

သူ
သိပ်ေတာင်

သူက

အေတာ်က
့ ို

အကူအညီရခဲ့ ပါတယ်။
ရန်ကုနက
် ိုေရာက်�ပီးေနာက်

၂

ရက်

ထပ်သာွ းေတာ့

လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမကို

ေရာက်လာခဲတ
့ ယ်။

လမ်းမှာ

ကိုယ်က
့ ိုသတ
ိ သ
ဲ့ န
ူ တိ
ဲ ့ ုးမှာကို

စိုးရိမ်ေနခဲတ
့ ာေပါ။့

တပ်ထမ
ဲ ှာ

က�န်ေတာ်နသိ
ဲ ့ တသ
ဲ့ ူ

အေတာ်များများကေတာ့

တပ်ကလုပ်တာေတွ

မှားေ�ကာင်း သိ�ကပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ သူတက
ို ့ �ုနး် မထွက�
် င
ို �် ကဘူး။
တချို �ကလည်း

သူတကိ
ို ့ ုေက�းထားတဲ့

အေ�ကးေတွ�ိေ
ှ နတယ်လို ့

ယူဆ�ကတယ်။

စစ်ေကာင်စီေြပာေရးဆိခ
ု ွင�
့် ိသ
ှ ူ

တပ်မေတာ်�ကီးရဲ ့
လူတိုငး် လိုလိုကေတာ့

ေဇာ်မင်းထွနး် ေြပာတာကိုပဲ

ယံုေန�ကတာေပါ။့ သတင်းအေမှာင်ချခံထားရတာကိုး။
က�န်ေတာ်က

တပ်ထက
ဲ သူ

ေတာ်ေတာ်များများနဲ ့

အဆက်အသွယ်�ိေ
ှ နေသးတယ်။ �ပီးခဲတ
် ှာ
့ ဲ့ ဒီဇင်ဘာလက ရန်ကုနမ
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ဆ��ြပတဲသ
့ ေ
ူ တွအများ�ကီးကို
ြဖစ်�ပီးတဲေ
့ နာက်မှာ

ေသွးေအးေအးနဲ ့ သတ်ပစ်တာေတွ
သူတိုကိ
့ ု

ဘယ်စစ်သားသူငယ်ချင်းတစ်ေယာက်မှ

ေမး�ကည့ြ် ဖစ်တယ်။
အဲဒ
့ အ
ီ ေ�ကာင်းကို

သိမေန�ကဘူး။ က�န်ေတာ်ေြပာြပမှ သူတက
ို ့ သိသာွ း�ကတာ။
စစ်သားေတွအေနနဲ ့
ြပန်စဉ်းစား�ကေစချင်တယ်။
ကာကွယ်ေပးဖိလား။
ု့

သူတဦးစားေပးရမယ့
ို ့
်ဟာေတွကို
သူတတပ်
ို ့ ထဝ
ဲ င်တာဟာ

ဘာအတွက်လဲေပါ။့

လူထက
ု ို

တကယ်အကာအကွယ်

ေပးချင်ရင်ေတာ့ တပ်ကေနထွက်မှပဲ ရမယ်။ လူထန
ု ဲ ့ ပူးေပါင်း�ကပါ။
ေ�ွးေထွးစွာ �ကိုဆိေ
ု နပါတယ်။
ြမန်ြမန်ေလး လုပ်�ကပါ။ မျက်စိကိုဖွင၊့် နားကိုစွငထ
့် ား�ကပါ။
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Zwe Man
I am Thura Zwe Man. I served in a battalion that was under Light
Industry Division (LID) 66. However, when I joined up I wanted
to join LID 77. I was traded to LID 66 against my will. Let me tell
you about that. But first, a little more about me. I had an unusual
upbringing. I lived abroad until I was twenty-three years old. I
always loved war and guns, gunfights. I was dying to join the
military and be a soldier that is respected and loved by the country’s people. It has been my dream since I was just a boy.
I was living abroad until 2016, when I was twenty-three
years old, when I came back to Myanmar on a pilgrimage. During
that trip I witnessed a military parade in Bago. The people were
cheering and giving awards to the soldiers. It was great. As soon
as I saw this, I decided to stay in Myanmar and enlist in the army.
So, I went to LID 77 to enlist, with the help of an agent. I gave the
agent my phone, motorcycle and necklace. He said he would return them after basic training. But then LID 77 sold me to LID 66
in Taungoo. I found out that I was trafficked for thirteen lakhs.
They do this in the military. I never got my belongings back from
the agent, who disappeared.
I finished basic training in 2017. A week after I finished
training, I was sent to Laukkaing District in Northern Shan State.
I was there for over two years. When I got back to base, I had
been put on the list of “hard-working soldiers”. I made a name
for myself. Two weeks later, I was promoted to corporal. I went
to sniper training, which took four months, then I went through
psychological warfare and legal training. After the trainings,
and six months after being promoted, I was assigned to Pyin Oo
Lwin to provide security for the Defense Services Academy graduation ceremonies. That took another two months. Now we’re
up to 2019, early 2020.
I was sent to Rakhine State. I fought on the front for four
months. This is where I really distinguished myself. While my
unit was trying to capture an outpost, I saw one of our men get
hit and fall. I ran to save him and pulled him out. He turned out
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to be the most high-ranking officer in our battalion. He had been
hit in the legs; I was also injured while extracting him. I was
given a medal by a commander of the Regional Operation Command, who informed central command. I was immediately promoted to sergeant.
I was then deployed to the battalion headquarters on the
major’s security detail. From that point on, I worked security for
him. It was my last post before the coup. When the first coup
took place, I did nothing; in fact my whole unit did nothing. We
just went about our normal work. I had no idea soldiers were
doing anything bad at all. We lived in a bubble. The beatings and
deaths were hidden from us.
I first found out about the horrors when talking to my girlfriend on the phone. She related to me many of the things that
were happening on the streets. Peaceful protesters were being
beaten. In one case later, the army ran down and killed them in
a truck. I felt awful. I had experienced some terrible things in
Laukkaing, in Rakhine State and even in Pyin Oo Lwin. There is
oppression, discrimination and breaches of human rights within
the military. But my worst experience has been coming to terms
with the coup.
My girlfriend directly asked me to leave to the military. I
started preparations. I started listening to the broadcasts from
People’s Soldiers, who provided guidelines and instructions for
travel arrangements, food and living expenses for people who
escape military service. It’s not easy for the average soldier, who
cannot leave their compound. It was even harder for me given
my proximity to a high-ranking officer. I was not even allowed
to go the shop just across the street from where I slept. But I got
away finally, on September 21, 2021.
I kept telling my senior that I had a medical appointment
due. It took a while, but finally he granted me a morning off—
but only if I came straight back after the check-up. I seized the
opportunity. I left with my motorcycle, leaving my gun, gloves,
everything. I picked up my girlfriend and we were gone. I
headed to my brother’s place, who was active in the revolution,
and we stayed there lying low for a month. I connected with
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People’s Soldiers. They told us what to do. Because I had my own
bike, we simply got on and rode for four days to reach the liberated area. I lied again and again at all the military checkpoints.
Sometimes it rained from 7AM to 6PM. Sometimes the sun was
baking down. We just kept going, we couldn’t hang around.
When we finally got to our destination, it was an amazing feeling.
Apart from my motorcycle, I left everything behind. I had
eighteen lakhs in the bank. I had another two motorcycles. Some
jewelry. My life insurance from the military would be about five
lakhs by now. All gone. But it does not matter. I joined the military because I wanted to work for and be loved by the people. I
left the military for the same reasons. I can find money later.
Now, I am free from serving dictatorship, and only serve the
people.
Many people in the military support it blindly; they will
never leave it, no matter its bad reputation. These are the ones
doing businesses within the military, making money off the top.
For many of them, when they joined the army, they had nothing,
so money is everything. After years of corruption, for example,
manning checkpoints and taking bribes from illegal logging
trucks—it can be as much as 200,000 Myanmar Kyat per vehicle—
they have enough cash to buy houses and farms, which they
could never have dreamed of in a civilian life. Others are afraid
for their families if they abandon their service. Some hope for
change from within.
But the military simply will not reform. The dictator, Min
Aung Hlaing, is only working for his own benefit, and does not
care about the development of the country. Under his rule, the
army neglects the people; they do not care who lives or dies.
While generals’ families visit foreign countries and enjoy their
lives peacefully, soldiers are dying and being maimed, and the
people are suffering. The dictator will not give up. He has paid
off his successors to retire so he can continue his rule.
OK, so, the dictator will not give up: civilians should not give
up either. We must keep fighting. We have to be patient. Nothing
is impossible.
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Yin Le Le Tun
I’m Yin Le Le Tun, 24 years old, Buddhist, and recently married.
I joined the military in 2016 when I was just 18. I had already lost
my parents by that time. My grandfather and two of my uncles
are soldiers. You could say I joined up because I am from a military family, not because I really wanted to. I resisted for a while,
but when the army was recruiting for clerks who would receive
a diploma in computing as part of their training, I acquiesced.
My grandmother was very happy with my decision. She
thought that it would be better for me if I was in the military
when she finally died, given I was an orphan and she was getting
old. But if I didn’t sign up, I think it would have also been fine
working in a factory and going to university. I like figures and
accounting, so I would have followed that career path if I went
to university as a civilian.
What can I say? Life had other plans for me.
I met my future husband when we were working in the same
office at the Yangon Division headquarters at Mayangone Township, near 8 Mile, two years ago. He was in the air force and I was
in the army. I worked as a sergeant clerk in the records department at the time, taking care of human resources-related things
like staff and soldier educational qualifications and military personnel numbers.
Life as a woman working for the army is a mixed bag. We
have some unique opportunities and perks compared to men,
but some things are harder, for example, it is more difficult for
women to receive leave to go outside the base. Then again, on
the other hand, we never have to go to the frontline and actually
kill people. This means many of the women in the service think
that what’s happening outside of the base is none of their business; they just focus on their daily lives within the walls.
As female military personnel we are not allowed to have
short hair. We are not allowed to wear shorts. We are prevented
from playing music at the barracks. Sometimes when a senior
female soldier gives an order to a subordinate male soldier, they
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simply ignore it. We are oppressed in general, but we also suffer
discrimination in the formal military hierarchy. We can only be
promoted to the level of captain, and no higher, unless you are
a medic, when you can reach colonel.
Sometimes there are schemes that make it look like women
can apply for officer training school, but if you apply you will
never be selected. I was told directly by a male officer: “We recruited you because we needed clerks in particular. Why should
we then turn a valuable clerk into an officer?” Clerks are also
discriminated against and bullied by soldiers in general. Soldiers
fear us because we are often educated and intelligent compared
to them. They are afraid that if clerks become officers, they will
outperform them, and make them look bad.
After the 1 February 2021 coup, my future husband and I
talked a lot about what was happening with the military. At the
beginning when people started changing their Facebook profile
pictures to express disapproval of the coup, two of my junior
clerks and I decided to change ours too. The internet was on and
off at the time. What happened was, they changed their own
profile pictures while I was asleep, before I had a chance to follow. They were chastised severely. Multiple people reprimanded
them. It was nasty.
Then, after a pregnant teacher was shot by the army in Yangon, one of my pregnant colleagues slipped away to join the Civil
Disobedience Movement (CDM); her sorrow was too much to
bear, although she did not know the shot woman personally. She
left very secretly and laid low. In those early days after the coup,
I myself was unsure about leaving or staying; I was conflicted. I
was worried about my family, there was only my grandmother
and my two younger sisters at the family home. But after the
atrocities started gaining momentum, when Mya Thwe Thwe
Khine and Nyi Nyi Aung Htet Naing were slaughtered, I knew I
did not want to be in the military anymore and had to leave no
matter what.
At the same time, my future husband was also becoming
more resolved. One day he turned to me and said directly: “This
is it. I am going to join the CDM. Will you come?” Of course, I said
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yes, and we planned and finally made our escape on 3 April 2021.
Then we got married.
Those weeks of being on the military base while the military
was shooting protesters were difficult. When Nyi Nyi Aung Htet
Naing was shot near Hledan junction, I showed the news to a colleague and friend. She said simply, “So be it—they were told not
to go onto the street”. Since then, I kept everything to myself
and confided only in my future husband. Soldiers were becoming pariahs and there were social punishment campaigns online.
I felt sick being associated with the military and was afraid of
being judged by association and even socially punished.
We were restricted to the base during that whole time, supposedly because of COVID-19. Once my future husband and I
made the commitment to flee the military, I considered the possibilities constantly. We decided to leave separately. He would
make his move while on overnight watch duty. As for me, I came
up with several ideas, and if all else failed, well, I would just
climb the fence and run.
The stress of planning our escapes was intense and I lost a
lot of sleep. At one point I even passed out. This turned out to be
a blessing in disguise—I asked for a day off because of my new
‘illness’ and was given a half-day. On days off, and as a woman,
there were a few particular ways to leave the base for short periods of time, if you were lucky. That morning I walked up to the
base gate confidently and said to the guard, “I am going to have
my make-up done”. The beauty salon was in sight of the gate,
but even so, the sergeant on duty did not allow me to leave. On
the name register of approved excursions, three others were going to have their make-up done later in the morning, so I waited
for them and joined their group; no worries. I went along with
them to do my ‘make-up’—as soon as we got to the salon, I made
an excuse and slipped away. I was free.
I darted through Mayangone to the rendezvous point where
my future husband would meet me when he could. I was so
scared for him, but he managed to give the guards the slip and
we were united, for the first time, as civilians. We made our way
to a safe place and along the way had to contend with several
checkpoints, but luckily, we were in a private car with a monk,
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so the military did not check the vehicle thoroughly. The monk
saved us. We heard of others caught trying to leave the military
being sentenced harshly—seven years in prison. If we were both
caught, my husband would be blamed for my actions also. The
officers would say, “It’s because of you that she left”.
After I made it out my dormitory roommates, some other
colleagues, and my whole intake group were reprimanded by
their superiors. The military also tried to smear me once I left:
they spread word across the system that I was pregnant, that I
was a drug addict, and they posted my personal information
online, including my home address. But they have not succeeded
in destroying my reputation and I am still in contact with soldiers. I joined the People’s Soldiers and People’s Embrace organizations and am advocating for people to leave the military.
It’s tough to convince people to leave, especially women in
a central Yangon base like ours, as they have a secure job, income and comfortable life; they only come to me online and
open up if they face a problem. Those still working for the military need to understand that their pleasant life is only temporary. In fact, they will be recognized as criminals in the eyes of
history. They must stop believing the military’s propaganda and
fake news. They need to recognize and feel the suffering of the
country’s people.
My husband and I look forward to some kind of better future
for Myanmar.
We do not want to hold guns.
We will open a little shop and start our lives again, from the
beginning, together.
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ဲ ှာ�ှိေနတာက
ဒါေပမဲ့

က�န်မ

ပိုေကာင်းမယ်လို ့

သူက

တပ်ထမ
ဲ ဝင်ြဖစ်ခရ
ဲ့ င်လည်း

စက်�ု ံတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်�ပီး တက�သိလ
ု ်ဆက်တက်ြဖစ်ခဲလ
့ ိမ့်မယ်
ထင်တာပဲ။ က�န်မက ကိနး် ဂဏန်းေတွန ဲ ့ စာရင်းအင်းတွက်ချက်ရတာ
ကို

သေဘာကျေတာ့

တက�သိလ
ု ်ကေန

အရပ်သားအေနနဲ ့

ေကျာင်း�ပီးခဲ့မယ်ဆရ
ုိ င် အဲဒ
့ အ
ီ လုပ်အကိုငမ
် ျိုးကို ေရွ းချယ်ြဖစ်လိမ့်
မယ်ထင်တယ်။
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ဒါေပမဲ့

ေလာကဓံက

က�န်မအတွက်

တြခားအစီအစဉ်ေတွ

�ှိေနခဲပ
့ ါတယ်။
က�န်မအမျိုးသားနဲ ့ လွနခ
် တ
ဲ့ ၂ဲ့ �ှစ်၊ �ှစ်မိုငန
် ားက မရမ်းကုနး်
ရန်ကုနတ
် ိုငး် စစ်ဌာနချုပ်မှာ အလုပ်အတူတူလုပ်ရင်း ေတွ� ခဲ�့ ကတာပါ။
သူက

ေလတပ်ကြဖစ်�ပီးေတာ့

အဲဒ
့ တ
ီ ုနး် က

မှတ်တမ်းဌာနခွဲမှာ

အလုပ်လုပ်ခ�ဲ့ ပီးေတာ့

က�န်မက

�ကည်းတပ်ကပါ။

က�န်မက

တပ်�ကပ်အေနနဲ ့

တပ်ထက
ဲ

ပညာအရည်အချင်းစာရင်း၊

စစ်အင်အားစာရင်းတိလိ
ု ့ ုမျိုး
လူစွ့ မ်းအားအရင်းအြမစ်နဆိ
ဲ့ င
ု တ
် အ
ဲ့ လုပ်ေတွ လုပ်ခရ
ဲ့ ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတစ်ေယာက်အေနနဲ ့ စစ်တပ်အတွက် အလုပ်လုပ်ေပး
ရတာက

အတက်အကျေရာေနတာပါ။

ယှဉ်ရင်အမျိုးသမီးေတွက

အမျိုးသားစစ်သည်ေတွန ဲ ့

အခွငအ
့် ေရးေတွန ဲ ့

ဦးစားေပးတာေတွ

ပိုရေနေပမယ့် တချို �အပိုငး် ေတွကျေတာ့ ပို�ပီးခက်ခဲပါတယ်။ ဥပမာ စခန်းအြပင်ဖက်ကိုသာွ းဖို ့

ခွငတ
့် င်တာမျိုးဆိရ
ု င်

အမျိုးသမီးေတွ

အတွက်က ခွငက
့် ျဖို ပိ
့ ုခက်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ တစ်ဖက်မှာကျေတာလ
့ ည်း
က�န်မတိုေတွ
့ က

ေ�ှ �တန်းကိုသာွ း�ပီး

လူသတ်ရတာမျိုး

လံုးဝလုပ်စရာမလိုပါဘူး။ အဲဒ
့ ါေ�ကာငမ
့် လိ
ို ့ ု ့ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနတဲ့
အမျိုးသမီးစစ်သည်ေတွက သူတိုရဲ့ ့ စခန်းထဲက ဘဝေလးေပါ်မှာပဲ
အာ�ံုစိုက်ေန�ပီး စခန်းအြပင်ဘက်မှာ ြဖစ်ပျက်ေနတာေတွက သူတိုနဲ့ ့
မဆိင
ု ဘ
် းူ လို ထင်
�ကတာပါ။
့
အမျိုးသမီးစစ်သည်ေတွအေနနဲ ့ က�န်မတိဟာ
ု့
ဆံပင်တိုထားခွင၊့်
အတိုအြပတ်ေတွ

ဝတ်ခွငမ
့် �ှိပါဘူး။

အေဆာင်မှာ

သီချင်းဖွငဖ
့် ိ ု ့

ကိုလည်း တားြမစ်ထားပါတယ်။ တစ်ခါတေလ အမျိုးသမီးအရာ�ှိက
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အမျိုးသားစစ်သည်ကို

အမိနေ
် ့ ပးတဲအ
့ ခါ

လစ်လျူ�� ခံရတာမျိုးေတွလည်း

�ှိပါတယ်။

မလိက
ု ်နာဘဲ
ေယဘုယျအားြဖင့်

က�န်မတိုက
ိှ ်ခံရပါတယ်။ အဲဒ
့ ါအြပင်ကို စစ်တပ်ထဲ တရားဝင်
့ ဖိ�ပ
ရာထူးတက်တာမျိုးေတွမှာလည်း

ခွဲြခားဆက်ဆတ
ံ ာမျိုးေတွ

ခံရပါေသးတယ်။ အမျိုးသမီးစစ်သည်ေတွက ေဆးတပ်ကမဟုတ်ရင်
ဗိုလ်�ကီးရာထူးအထိဘဲ

တက်�င
ို �် ပီး

ေဆးတပ်ကဆိရ
ု င်ေတာ့

ဗိုလ်မ�း�ကီးရာထူးအထိ တက်�င
ို ပ
် ါတယ်။
တစ်ခါတေလ

အမျိုးသမီးစစ်သည်ေတွအတွက်

အရာ�ှိေလ�ာက်လရတဲ
ို ့ ပ
့ ံုစံ
တကယ်ေလ�ာက်ရင်

အစီအစဉ်ေတွ

ဘယ်ေတာမ
့ ှမရပါဘူး။

ဘာလိအရာ�ှ
ု့
ိေြဖခိုငး် မှာလဲ”
ခွဲြခားဆက်ဆခ
ံ ံရ�ပီး

လို ့

ေြပာဖူးတယ်။

များေသာအားြဖင့်

အ�ိင
ု က
် ျငတ
့် ာကို

က�န်မကိုဆရ
ုိ င်

“စာေရးလိုလို ့ နင်တကိ
ို ့ ုေခါ်တာ

အမျိုးသားအရာ�ှိတစ်ေယာက်က

စာေရးေတွကို

အရာ�ှိြဖစ်လာရင်

စာေရးေတွက

စစ်သည်အရာ�ှိေတွရဲ ့

ခံရေလ့�ိပ
ှ ါတယ်။

စစ်သည်အရာ�ှိေတွနယှ
ဲ ့ ဉ်ရင်
အရာ�ှိေတွက

�ှိတတ်ေပမယ့်

စာေရးေတွက

ပညာပိုတတ်ေလ့�ိတ
ှ အ
ဲ့ တွက်
ေ�ကာက်�ကပါတယ်။

သူတထက်
ို ့
သာသွား�ပီး

စာေရးေတွ

သူတကိ
ို ့ ုညတ
ံ့ ယ်လို ့

ြမင်ခံရမှာ ေ�ကာက်�ကပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်ေန ့
အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပိုငး်

က�န်မအမျိုးသားနဲ ့

စစ်တပ်ထမ
ဲ ှာ

ဘာေတွြဖစ်ပျက်ေနလဲဆတ
ုိ ာေတွကို ေြပာြဖစ်ခဲပ
့ ါတယ်။ အစပိုငး် မှာ
လူေတွက

ေဖ့စ်ဘတ
ု ်ခ်

ပ�ိုဖိုငး် ေြပာင်း�ကေတာ့ ဂျူနီယာညီမ

၂

ေယာက်ရယ်၊ က�န်မရယ်က လိုက်ေြပာင်းဖို ့ ဆံးု ြဖတ်ခ�ဲ့ ကပါတယ်။
အင်တာနက်က

အဲဒ
့ အ
ီ ချိနတ
် ုနး် က

လာလိုက်ြပတ်လိုက်နမိ
ဲ့ ု့
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က�န်မအိပ်ေပျာ်ေနတုနး်
က�န်မလိုက်ေြပာင်းဖို ့

သူတ�ှ
ို ့ စ်ေယာက်

ပ�ိုဖိုငး် ေြပာင်း�ပီးချိန ်

အချိနမ
် ရလိုက်ဘးူ ။

အဲဒ
့ လ
ီ ိုေြပာင်းလိုက်

တဲအ
့ တွက် သူတို ့ ေတာ်ေတာ်ေလး အဆူခံခဲရ
့ ပါတယ်။ လူတိုငး် က
ေခါ်ဆူေနတာ ေတာ်ေတာ်ေလး စိတ်ညစ်ဖိုေကာင်
းတယ်။
့
ေနာက်ကျေတာ့ ရန်ကုနမ
် ှာ
ပစ်သတ်ခံရေတာ့

က�န်မတိရဲ
ု့ ့

ကိုယ်ဝန်သည်ဆရာမတစ်ေယာက်
ကိုယ်ဝန်သည်လုပ်ေဖာ်ကိုငဖ
် က်

တစ်ေယာက်က CDM ဝင်ဖို ့ တိတ်တိတ်ေလး ထွက်သာွ းခဲ့ပါတယ်။
အပစ်သတ်ခံလိုက်ရတဲ့

အမျိုးသမီးကို

လူချင်းမသိခေ
ဲ့ ပမယ့်

သူကိုယ်တိုင်

အဲဒ
့ အ
ီ ြဖစ်အပျက်�ကီးက

သူအတွ
က်
့

စိတ်ထခ
ိ ိုက်စရာ ြဖစ်သာွ းေတာ့ သူတိတ်တိတ်ေလးပဲထက
ွ ်သာွ းခဲ�့ ပီး
လူေ�ှ �လည်း

ထွက်မလာခဲပ
့ ါဘူး။

အာဏာသိမ်း�ပီး

အေစာပိုငး် ကာလေတွမှာ က�န်မကိုယ်တိုငလ
် ည်း ထွက်လာရမလား၊
ဆက်ေနရမလား

မသဲကွဲခဲ့ဘးူ ။

တစ်အမ
ိ ်လံုးမှာ

ညီမအငယ်�စ
ှ ်ေယာက်န ဲ ့

အဘွားပဲ�ိတ
ှ ဲ့

က�န်မမိသားစုအတွက်

စိုးရိမ်ခဲရ
် လာတဲအ
့ ခါ
့ ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ ရက်စက်မ�ေတွ ပို�ပီးအ�ှိနရ
ြမသွ�သ
ဲ �ွဲ ခိုငတ
် ို ့ ၊ ညီညေ
ီ အာင်ထက်�င
ို တ
် ို ့ အသတ်ခံရ�ပီးေနာက်ပိုငး်
က�န်မ

တပ်ထမ
ဲ ှာ

ဆက်မေနချင်ေတာဘ
့ ဲ

ဘာြဖစ်ြဖစ်

ရေအာင်ထက
ွ ်မယ်ဆတ
ုိ ာ ေသချာသွားပါတယ်။
အဲဒ
့ အ
ီ ချိနမ
် ှာပဲ က�န်မခင်ပွနး် ေလာင်းကလည်း ပိုပို�ပီး နားလည်
သေဘာေပါက်လာတယ်။ တစ်ရက်ကျေတာ့ သူက က�န်မကို “ေတာ်�ပီ
ငါ CDM လုပ်ေတာမ
် ည့ေ
် မးလာတာနဲ ့
့ ယ်၊ လိုက်မှာလား” လို ့ တည့တ
က�န်မလည်း

လိုက်မယ်လေြပာ�ပီ
ို ့
း

ထွက်မယ်လ
့ မ်းေ�ကာင်းကို
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အစီအစဉ်ချ�ပီးေတာ့ ဧ�ပီလ ၃ ရက်ေနမှ့ ာ ထွက်လာ�ိင
ု ခ
် ဲ�့ ကတယ်။
အဲဒ
့ ေ
ီ နာက်မှာ က�န်မတို လက်
ထပ်ခ�ဲ့ ကပါတယ်။
့
စစ်တပ်က

ဆ��ြပသူေတွကို

တပ်ထမ
ဲ ှာေနခဲရ
့ တာ

ပစ်သတ်ေနခဲ့တုနး် က

ေတာ်ေတာ်ေလးခက်ခဲခဲပ
့ ါတယ်။

ညီညေ
ီ အာင်ထက်�င
ို ်

လှညး် တန်းလမ်းဆံမ
ု ှာ

အပစ်ခံရတာကို

က�န်မရဲလု
် က်တစ်ေယာက်ကို
့ ပ်ေဖာ်ကိုငဖ

ြပလိုက်ေတာ့

“ေသပါေစ၊

ေြပာထားသားပဲ”

သူတကိ
ို ့ ု

အြပင်မထွက်ဖို ့

ေြပာပါတယ်။

အဲဒ
့ က
ီ တည်းက

ဘယ်သကိ
ူ ့ ုမှ

ဘာမှမေြပာြဖစ်ေတာဘ
့ းူ ။

အပယ်ခံေတွြဖစ်လာေန�ပီး
လုပ်လာ�ကပါတယ်။

လို ့

က�န်မအမျိုးသားကလွရ
ဲ င်

social

က�န်မက

သူက

စစ်သားေတွက

punishment

ေတွလည်း

စစ်တပ်နပတ်
ဲ ့ သက်ေနရတာကို

ရွ ံလာ�ပီးေတာ့ အဲဒ
့ ါေ�ကာင့် social punish လုပ်ခံရမှာကိုလည်း
ေ�ကာက်ခဲပ
့ ါတယ်။
အဲဒ
့ အ
ီ ချိန ် ေတာက်ေလ�ာက် ကိုဗစ်-၁၉ ေ�ကာငဆ
့် �ုိ ပီး က�န်မတိုကိ
့ ု
စခန်းအြပင်

ေပးမထွက်ခပ
ဲ့ ါဘူး။

ဆံးု ြဖတ်�ပီးေနာက်ပိုငး်
ေတာက်ေလ�ာက်
က�န်မနဲ ့

က�န်မတို ့ စစ်တပ်ကေနထွက်ဖို ့
ြဖစ်�င
ို ေ
် ချ�ှိတန
ဲ့ ည်းလမ်းေတွကို

စဉ်းစားပါေတာတ
့ ယ်။
သပ်သပ်စီထက
ွ ်မယ်။

က�န်မခင်ပွနး် ေလာင်းနဲ ့
သူက

သူရဲ့ ့

ညကင်းေစာငတ
့် ာဝန်ကျတဲအ
့ ချိန ် သူအစီ
့ အစဉ်ကို အေကာင်အထည်
ေဖာ်မယ်။

က�န်မထွက်ဖိအတွ
ု့
က်ကိုေတာ့

အစီအစဉ်တစ်ခုမက

ဆွထ
ဲ ားပါတယ်။ အဲဒ
့ ီ အစီအစဉ်ေတွ တစ်ခုမှအလုပ်မြဖစ်ရင်ေတာ့
ြခံစည်း�ိုးေကျာ်�ပီး ထွက်ေြပးမယ်အထိပါ စဉ်းစားထားခဲပ
့ ါတယ်။
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က�န်မတို ့

ထွက်ဖိစီ
ု ့ စဉ်ရတာနဲ ့

အိပ်ေရးေတွ

ဖိအားေတွအရမ်းများ�ပီး

ေတာ်ေတာ်ပျက်သာွ းခဲပ
့ ါတယ်။

တစ်ရက်ကဆို

မူးပါလဲတယ်။ အဲဒ
့ ီ မူးလဲတာကပဲ �ုပ်ဖျက်ဖို ့ အစီစဉ်ေကာင်းတစ်ခု
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ခွငတ
့် စ်ရက်ေပးဖို ့

ေတာင်းတာမှာ၊

ေနတစ်
့ ပိုငး်

ခွငရ
့် ခဲပ
့ ါတယ်။

အဲဒ
့ လ
ီ ိုအားလပ်ရက် ေတွမှာ အမျိုးသမီးေတွအေနနဲ ့ ကံေကာင်းရင်
စခန်းကေန

ခဏခဏ

ထွက်လရတဲ
ို ့ ့

နည်းလမ်းေတွ�ိပ
ှ ါတယ်။

အဲဒ
့ မ
ီ နက်မှာ က�န်မက စခန်းဂိတ်ကိုသာွ း�ပီး ဂိတ်ေစာငေ
့် နတဲသ
့ က
ူ ို
“က�န်မမိတ်ကပ်သာွ းြပင်

ဦးမယ်”

အလှြပင်ဆင
ုိ က
်

လို ့

ေြပာလိုက်တယ်။

ဂိတ်ကေန�ကည့ရ
် င်

အကွာအေဝးမှာ�ှိေနေပမယ့်

ြမင်ရတဲ့

ဂိတ်ေစာငတ
့် ပ်�ကပ်�ကီးက

က�န်မကို

ေပးမသွားပါဘူး။ အဲဒ
့ ေ
ီ နက
ွ ်ဖိခွ
ု ့ ငတ
့် င်ထားတဲ့ စာရင်းထဲမှာ
့ အြပင်ထက
မိတ်ကပ်သာွ းြပင်ဖို ့ တြခား ၃ ေယာက်လည်း �ှိေနတာမိလိ
ု ့ ု ့ က�န်မ
သူတကိ
ို ့ ုေစာင�့် ပီး အတူထက
ွ ်လာလိုက်�ပီးေတာ့ အလှြပင်ဆင
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် ရာက်
တာနဲ ့

အေ�ကာင်းြပချက်တစ်ခုေပး�ပီး

အသာေလး

ထွက်ခလ
ဲ့ ိုက်ပါတယ်။ အဲဒ
့ လ
ီ ိုန ဲ က�န်
မလွတ်လပ်သာွ းပါတယ်။
့
မရမ်းကုနး် ကိုြဖတ်�ပီး
ချိနး် ထားတဲေ
့ နရာကို

က�န်မအမျိုးသားေလာင်းနဲေတွ
့ � ဖို ့
သွားတယ်။

အရမ်းစိုးရိမ်ေနခဲေ
့ ပမယ့် သူလည်း

သူအတွ
က်
့

အေစာငေ
့် တွကို လှညဖ
့် ျား�ပီး

ထွက်လာ�ိင
ု ခ
် ပ
ဲ့ ါတယ်။

ေနာက်ဆးုံ ေတာ့

အရပ်သားေတွအြဖစ်န ဲ ့

ြပန်ဆ�
ုံ င
ို ခ
် ပ
ဲ့ ါတယ်။

က�န်မတိုသွ
ု ခ
် �ဲ့ ပီး
့ ား�ိင
ေကျာ်ြဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။

က�န်မ

က�န်မတိ�ှ
ု ့ စ်ေယာက်
လံုြခံုတဲေ
့ နရာကို

စစ်ေဆးေရးပွိုငတ
့် ချို �ကိုလည်း
ဒါေပမဲ့

ကံေကာင်းချင်ေတာ့

က�န်မတို ့
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ကားထဲမှာ

ဘုနး် �ကီးတစ်ပါးပါလာတာနဲ ့

စစ်တပ်က

ကားကို

အရမ်း�ကီးစစ်ေဆးတာမျိုး မလုပ်ခဲပ
ု့ ု
့ ါဘူး။ ဘုနး် �ကီးက က�န်မတိကိ
ကယ်ခတ
ဲ့ ာပါ။ တချို �ေတွ စစ်တပ်ကေန ထွက်ေြပးဖို�ကံ
့ တာ မိ�ပီး
ေထာင်

၇

�ှစ်လိုမျိုး

ြပစ်ဒဏ်�ကီးေတွ

က�န်မတိ�ကားရပါတယ်
ု့
။

ေပးခံရတယ်ဆတ
ုိ ာေတွ

က�န်မတိသာ
ု့

အဖမ်းခံခရ
ဲ့ ရင်

က�န်မအမျိုးသားကိုပဲ သူတက
ို ့
၂ ေယာက်စာ အြပစ်ပံုချ�ကမှာပါ။
သူတက
ို ့ “သူထက
ွ ်သာွ းတာ မင်းေ�ကာင”့် လို ေြပာ�ကမှ
ာ။
့
က�န်မအြပင်ေရာက်လာ�ိင
ု ခ
် ေ
ဲ့ တာ့
လုပ်ေဖာ်ကိုငဖ
် က်ေတွန ဲ ့
အဆူခံရပါတယ်။

က�န်မရဲ ့

က�န်မတို ့

စစ်တပ်က

အခန်းေဖာ်၊

အပတ်စဉ်တစ်ဖဲ�လ
ွ ံုး

က�န်မကို

နာမည်ဖျက်ဖိလည်
ု့
း

�ကိုးစားခဲပ
ှ နခဲတ
့ ါတယ်။ က�န်မ ကိုယ်ဝန်�ိေ
့ ယ်၊ ေဆးစွဲေနခဲတ
့ ယ်
ဆိတ
ု ာမျိုး

မဟုတ်တမ်းတရားေတွ

သတင်းြဖန�် ပီ
့ း

က�န်မရဲ ့

အိမ်လိပ်စာအပါအဝင်

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာအချက်အလက်ေတွ

ကိုလည်း

တင်ခပ
ဲ့ ါတယ်။

အွနလ
် ိုငး် ေပါ်

သူတို ့

က�န်မကို

နာမည်ဖျက်တာ မေအာင်ြမင်ခပ
ဲ့ ါဘူး။ က�န်မ တြခားစစ်သားေတွန ဲ ့
အဆက်အသွယ်

�ှိေနတုနး် ပဲ။

က�န်မ

ြပည်သရင်
ူ ့ ခွငအ
် ဖွဲ�ေတွမှာ

အခု

ဝင်ေရာက်�ပီး

ြပည်သစစ်
ူ ့ သားနဲ ့
တြခား

စစ်သားေတွထက
ွ ်လာ�ိင
ု ဖ
် ို စည်
း�ံုးလ�ံ�ေဆာ်မ�ေတွ လုပ်ေနပါတယ်။
့
လူေတွကို စစ်တပ်ကထွက်လာေအာင် စည်း�ံုးရတာ ခက်ပါတယ်။
အထူးသြဖင့်

က�န်မလိုမျိုး

ပံုမှနအ
် လုပ်ေလး�ှိေန�ပီး၊

ရန်ကုနတ
် ိုငး် စစ်ဌာနချုပ်မှာ

လစာေလးနဲ ့

သက်ေတာငသ
့် က်သာ

ြဖစ်ေနတဲ့ ဘဝမျိုးေတွဆရ
ုိ င် သူတိုမှ့ ာ ြပဿနာတစ်ခုခုြဖစ်မှသာလ�င်
က�န်မဆီကို

အွနလ
် ိုငး် ကေန

လာေြပာ�ကတယ်။

စစ်တပ်အတွက်
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အလုပ်လုပ်ေပးေနေသးတဲလ
့ ူေတွ

နားလည်ဖိလိ
ု ့ ုတာက

သာယာေနတဲဘ
့ ဝဆိတ
ု ာ

သူတိုက
့

ြဖစ်လာ�ကမှာ။
ယံုေနတာ

ခဏပါပဲ။

စစ်တပ်ရဲဝါဒြဖန
တ
် ့ ာေတွန ဲ ့
့

ရပ်လိုက်သင�့် ပီ။

တိုငး် ြပည်က

အခု

သမိုငး် တရားခံေတွ
သတင်းမှားေတွကို
ြပည်သေ
ူ တွခံစားေနရ

တာေတွကို သေဘာေပါက်နားလည်ဖို ့ လိုေန�ပီ။ က�န်မအမျိုးသားနဲ ့
က�န်မကေတာ့

ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ တွက်

ပို�ပီးေကာင်းလာမယ့်

အနာဂတ်တစ်ခုခုကို ေမ�ာ်လငေ
့် နပါတယ်။
က�န်မတို ေသနတ်
ြပန်မကိုငခ
် ျင်ေတာဘ
့
့ းူ ။
က�န်မတိုဘဝေတွ
ကို
့

အစကေန

ဆိင
ု ေ
် သးေသးေလး အတူတူဖွငခ
့် ျင်ပါတယ်။

ြပန်စဖိအတွ
ု့
က်
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Hla Min Kyaw
I’m Hla Min Kyaw from the Yaw region. I’m a single guy and I
have been in the army for thirteen years; I’m just shy of thirty
years old. Back when I finished tenth grade, I was casting about
for work, and there wasn’t much going on in my area then. I
would have liked to attend an engineering school and work in
that field, which is a real passion of mine. But opportunities
were scarce, so I sat, and easily passed, the entrance exam for
the military’s computer science and technology stream.
Over thirteen years of service, I have had several roles. I
most recently became a sergeant at the Ayeyarwady Naval Base.
I did alright there, my salary was about 240,000 Myanmar Kyat
per month, but of course the army deducted 10,000 for “insurance”, which went straight to the Union of Myanmar Economics
Holding Limited. Sometimes they would even take more than
that, based on their own logic. Directly before becoming sergeant I worked in shipbuilding. Whenever a navy ship docked,
we had to work on maintenance and repairs. We got so busy that
we only had one meal per day. I was proud to be part of that
maintenance crew. I followed the rules and was diligent. But I
had an accident and hurt my head, requiring surgery. After that,
the hospital ordered my seniors to restrict me to lighter duties,
like working on propaganda and with military records.
I left my position and joined the side of the people in September 2021. There were so many reasons I decided to do so. One
reason is the atrocities committed against peaceful protesters
after the February military coup. I was secretly using social media, so I saw it all. I could not accept these events; they were
pounding in my head in every day. You wouldn’t believe it, but
soon after the coup the head bureaucrat in charge of all the departments at the naval base organized an event where he tried
to explain how the military’s shooting killings of young female
protesters Mya Thwe Thwe Khine and Kyal Zin weren’t a problem. He said that all the social media attention the deaths were
getting was just from people hyping the deaths to try and get
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more followers for their accounts. But I knew these were clearly
atrocities.
The other reason I left was because of the electoral fraud
narrative that Min Aung Hlaing used to justify the coup. I know
that is nonsense and hypocritical. I voted in the 2010 and 2015
elections while in the military. In 2010 my battalion commander
gave us a speech before going to the voting booths. He told us
explicitly to vote for the party “closest to the military” (I.e., the
Union Solidarity and Development Party [USDP]). He used the
idiom, “if something slips, it may still fall into your pocket”,
meaning that even though some authority was finally being devolved to civilians under the new constitution, by voting for the
military we could minimize the losses. At that time I was just a
kid, so I did what he said and voted for the USDP. Was that not
intimidation? Is that not electoral fraud?
Then in 2015, I followed the National League for Democracy
(NLD) campaign closely, posting stickers up and uploading pictures online. My Facebook account was so pro-NLD it was actually reported by someone in the military and got taken down.
The NLD accorded with my values and I knew they wanted to
improve our country and grow its prosperity. I could vote freely
in 2015 and I voted for the NLD with pleasure.
I did not get the chance to vote in the 2020 elections. The
military voted for me. I was denied my right to vote. It worked
like this: there are advance votes, which can be arranged for
people who are not present on the base at election day. In our
battalion we had over a hundred people. But on the day, only
fifteen of us were allowed to vote. People like the chief of staff,
seniors. The rest of us were all prepared to vote, ready and eager, but we were told that advance votes had already been cast
for us. Is that not electoral fraud? We were disenfranchised by
the army, which is terrified of the people’s will.
For these reasons I became resolute and contacted a family
member, who put me in contact with someone from a People’s
Defense Force, who then connected me with people in liberated
areas. I could not really trust those soldiers around me at the
base. Because of the organization of different groups on duty, it
was hard to know if anyone else had left the base since the coup.
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There was propaganda spreading from the military saying that
some deserters had been caught, arrested and interrogated. I
don’t know if there was a grain of truth to it or not.
I was certainly worried what would happen to me and my
family once I left. I was anxious about whether the public would
accept me, a soldier who had been in the army for thirteen years.
During this time, when I was planning to leave but had not arrange everything yet, the army attacked my small home village
in Yaw. They killed eighteen civilians and set most homes on
fire. The young and the old were brutally massacred. I was in
tears; this was unbearable. How can anyone accept these atrocities? Any person with even a shred of humanity would reject
them.
I didn’t have much money on hand, but in September the
group People’s Soldiers sent me some funds and helped me plan
my escape. To exit the naval base, I had to go across a creek that
bordered it. This was the first obstacle, I thought about it a lot: I
just need to cross this river, and then I will face whatever difficulties there are on the outside. I was happy to take the risk because I had come to realize I would rather give my life for the
people than work for the benefit of an unjust organization. I
swore an oath at that time. I would never kill or torture anyone
in my life. By making this oath, I hoped that fortune would favor
me to escape successfully.
I managed to discreetly arrange for the hire a small boat. I
waited by the creek one night when it was raining. The whole
area was restricted, a military zone, I didn’t know if the boat
would come. After forty-five minutes, I saw the boat and its pilot
coming around the bend through the rain. I exhaled. He took me
on wordlessly and delivered me to the other side of the creek.
Then it was time for a taxi. It didn’t take too long to find one;
once I was inside, I changed out of my saturated clothes. I told
the driver to take me to a nearby small town.
Once I made it, I had breakfast and found a safe place to
bunk. I withdrew some money using the Wave app and took out
my phone’s SIM card. Then I continued my journey in a hired
car; it was me, the driver and his wife. They were sympathetic
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and helped me with everything. There were a lot of checkpoints
around and I only had a student card as identification, but every
time we passed one the driver covered for me. He even told the
soldiers that my bag was his wife’s bag, so they never thought to
check it. Right in front of us soldiers were cutting open cargo
boxes and bags from other vehicles.
When I reached a liberated area I met others who share my
belief that we should work together to fight against injustice and
the State Administration Council. We should not serve under
people who stole power immorally.
I’m here to help the revolution. That is my first priority. I
will even give up my life. When the revolution is successful, I will
serve my country as a civilian. There are so many regions in Myanmar without proper education, social programs, and
healthcare. Places where there is not even proper electricity. So
many villages have suffered from the military. When the people
rule Myanmar, I will go to these places and set up mental wellness and economic development programs. I will do my best.
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ေြဖခဲ�့ ပီး အလွယ်တကူပဲ ေအာင်ြမင်ခပ
ဲ့ ါတယ်။
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခတ
ဲ့ ဲ့ ၁၃ �ှစ်တာ အေတာအတွငး် မှာ က�န်ေတာ်
တာဝန်အမျိုးမျိုး

ယူခဖ
ဲ့ ူးပါတယ်။

ေနာက်ဆးုံ ကေတာ့

ဧရာဝတီေရတပ်အေြခစိုက်စခန်းမှာ
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခတ
ဲ့ ာပါ။
အဆင်ေြပခဲတ
့ ယ်။

တပ်�ကပ်အြဖစ်

က�န်ေတာ်

က�န်ေတာ်လ
့ စာက

အဲဒ
့ မ
ီ ှာ

ေတာ်ေတာ်ေလး

တစ်လ ၂၄၀,၀၀၀ ကျပ်

ရေပမယ့် တပ်က “အာမခံ” အေနနဲ ့ ၁၀,၀၀၀ ကျပ် ��တ်�ပီး အဲဒ
့ ါက
ဦးပိုငထ
် က
ဲ ို

တိုက်�ု ိက်ေရာက်တဲ့

သူတရဲ
ို ့ တွ
့ က်ချက်ပံုေတွေပါ်
�ှိပါေသးတယ်။

ပိုက်ဆေ
ံ ပါဗျာ။
့
မူတည်�ပီး

တစ်ခါတေလ
ပိုယူတာေတာင်

တပ်�ကပ်မြဖစ်ခင်က

သေဘင်္ာေဆာက်လုပ်ေရးမှာ

က�န်ေတာ်

အလုပ်လုပ်ခဲပ
့ ါတယ်။

ေရတပ်က

သေဘင်္ာတစ်စီးဆိက
ု ်�ပီဆတ
ုိ ာနဲ_က�န်
ေတာ်တို ထိ
့
့ နး် သိမ်းြပုြပင်ေရးေတွ
_

လုပ်ခရ
ဲ့ ပါတယ်။

အဲဒ
့ လ
ီ ိုမျိုးအချိနေ
် တွဆုိ

အလုပ်များလွနး် လို ့
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တစ်ေနလံ
့ ြီ ပုြပင်ထန
ိ း် သိမ်းေရး
့ ုးမှ ထမင်းတစ်နပ်ပဲ စားရတယ်။ အဲဒ
အဖွဲ� ရဲ ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် ြဖစ်ခရ
ဲ့ တာကို က�န်ေတာ် ဂုဏယ
် ူခတ
ဲ့ ယ်။
က�န်ေတာ်

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းေတွကို

လိုက်နာခဲ�့ ပီး၊

ဝိရိယစိုက်�ပီးလုပ်ခေ
ဲ့ ပမယ့်မေတာ်တဆမ�တစ်ခုြဖစ်�ပီးေတာ့
ေခါင်းထိ�ပီး ခွဲစိတ်မ�တစ်ခု လုပ်ခရ
ဲ့ ပါတယ်။ အဲဒ
့ ေ
ီ နာက်ပိုငး် မှာေတာ့
ေဆး�ံုက

က�န်ေတာ်က
့ ို

စစ်တပ်မှတ်တမ်းေတွလိုမျိုး
စီနယ
ီ ာေတွကို

ဝါဒြဖနတ
့် အ
ဲ့ လုပ်ေတွန ဲ ့

သက်သာတဲ့

��န�် ကားခဲပ
့ ါတယ်။

အလုပ်ေတွကိုသာေပးဖို ့
က�န်ေတာ်ေ
့ နရာကေန

ထွက်ခွာခဲ�့ ပီး ြပည်သေ
ူ တွဖက်ကို ပူးေပါင်းခဲတ
့ ာ စက်တင်ဘာလမှာပါ။
အဲဒ
့ လ
ီ ိုလုပ်ဖိဆံ
ု ့ းု ြဖတ်ရတဲအ
့ ေ�ကာင်းရင်း
အဲဒ
့ အ
ီ ေ�ကာင်းြပချက်ေတွထက
ဲ
ေနာက်ပိုငး်

အများ�ကီး�ှိပါတယ်။

တစ်ခုကေတာ့

အာဏာသိမ်း�ပီး

�ငိမ်းချမ်းစွာဆ��ြပသူေတွအေပါ်

ကျူးလွနခ
် ဲတ
့ ဲ့

ရက်စက်ယုတ်မာမ�ေတွေ�ကာင့်
ဆိ�
ု ှယ်မီဒယ
ီ ာကို

ြဖစ်ပါတယ်။

က�န်ေတာ်က

ခိုးသံးု ေနခဲေ
့ တာ့

အဲဒ
့ အ
ီ ြဖစ်အပျက်ေတွကို

အကုနြ် မင်ခဲ့ရ�ပီး

လက်မခံ�င
ို ခ
် ဘ
ဲ့ းူ ။

ေနတိ
့ ုငး်

က�န်ေတာ်ေ
့ ါကိုပဲ ေတွးေနမိခဲတ
့ ခါင်းထဲမှာ အဲဒ
့ ယ်။ က�န်ေတာ်ေြပာရင်
ယံုချင်စရာေတာင်

မ�ှိဘးူ ။

ဌာနအားလံုးအတွက်

အာဏာသိမ်း�ပီး

သိပ်မ�ကာခင်မှာပဲ

တာဝန်�ိတ
ှ ေ
ဲ့ ခါင်းေဆာင်က

ြမသွ�သ
ဲ �ွဲ ခိုငတ
် ို၊ ့

�ကယ်စင်တိုလိ
့ ု ဆ��ြပတဲ့ မိနး် ကေလးငယ်ေတွ အပစ်သတ်ခံရတာက
ဘာလို ့

ြပဿနာ

မဟုတ်ရသလဲဆုတ
ိ ာ

�ှငး် ြပဖို ့

ေရတပ်အေြခစိုက်စခန်းမှာ ပွဲတစ်ခုလုပ်ခပ
ဲ့ ါတယ်။ လူေသမ�ေတွအေပါ်
ဆိ�
ု ှယ်မီဒယ
ီ ာေတွက

စိတ်ဝင်စားမ�

ြမငတ
့် က်ေနတာမိုလိ
့ ု့

Hla Min Kyaw | 214

လူေတွအေနနဲ ့ အဲဒ
့ ေ
ီ သမ�ေသခင်းေတွကို သူတို ့ အေကာငေ
့် တွမှာ follower များလာေအာင် လိုက်ဖွေနတာေ�ကာင်လ
ပ
့ ို ေြပာခဲ
့
့ ါတယ်။
ဒါေပမဲ့

အဲဒ
့ ါေတွက

ရက်စက်ယုတ်မာမ�ေတွပဲဆတ
ုိ ာကို

က�န်ေတာ်ကေတာ့ �ှငး် �ှငး် လင်းလင်း သိေနခဲပ
့ ါတယ်။
က�န်ေတာ်ထက
ွ ်လာရတဲ့
ကေတာ့

ေနာက်ထပ်အေ�ကာင်းြပချက်တစ်ခု

အာဏာသိမ်းမ�အတွက်

အေ�ကာင်းြပချင်လို ့

ဇာတ်လမ်းဆင်ထားတဲ့ ေရွ းေကာက်ပဲွ မဲမသမာမ�ေ�ကာငပ
့် ါ။ အဲဒ
့ ါက
အဓိပ�ာယ်မ�ှိဘဲ

အေရြခံု

ဇာတ်လမ်းတစ်ခုပဲဆတ
ုိ ာ

က�န်ေတာ်သပ
ိ ါတယ်။ ၂၀၁၀ နဲ ့ ၂၀၁၅ ေရွ းေကာက်ပဲေ
ွ တွမှာတုနး် က
က�န်ေတာ်

တပ်ထက
ဲ ေန

က�န်ေတာ်တို ့

မဲေပးဖူး

ပါတယ်။

မဲ�ု ံထမ
ဲ ဝင်ခင်

မိနခ
် ့ ွနး် တစ်ခုေြပာခဲပ
့ ါတယ်။

၂၀၁၀ မှာတုနး် က

က�န်ေတာ်တိုရဲ့ တပ်
့ ရင်းမ�းက
သူက

“စစ်တပ်နအနီ
ဲ ့ းစပ်ဆးုံ ပါတီ”

က�န်ေတာ်တိုကိ
့ ု

(ြပည်ေထာင်စု�ကံ့ခိုငေ
် ရး�ှင့်

ဖွံ� �ဖိုးေရးပါတီကို ဆိလ
ု ိုပါသည်)_ကို မဲေပးဖို ့ အတိအလင်းေြပာခဲတ
့ ာ
ပါ။

သူက

သံးု ခဲပ
့ ါတယ်။

“ဖိတ်ချင်းဖိတ်

ကိုယ်အ
့ တ
ိ ်ထဖ
ဲ ိတ်” ဆိတ
ု စ
ဲ့ ကားပံုကို

ဆိလ
ု ိုချင်တာက

ဥပေဒအသစ်ေ�ကာင့်

က�န်ေတာ်တိုရဲ့ ့ ဖွဲ�စည်းပံုအေြခခံ

အာဏာတချို �ကို

လ�ဲေပးရမှာြဖစ်ေပမယ့်

စစ်တပ်ကိုမဲေပးမယ်ဆရ
ုိ င်

ဆံးု �� ံးမ�အနည်းဆံးု ြဖစ်ေအာင်
အဲဒ
့ အ
ီ ချိနတ
် ုနး် က

ြပည်သလ
ူ က်ထဲ

လုပ်�င
ို မ
် ယ်လို ့

က�န်ေတာ်က

ဆိလ
ု ိုတာပါ။

ကေလးပဲ�ိေ
ှ သးေတာ့

သူေြပာတဲအ
့ တိုငး် USDP ကို မဲထည့ခ
် ဲ့ပါတယ်။ အဲဒ
့ ါ �ခိမ်းေြခာက်တာ
မဟုတ်ဘးူ လား။ အဲဒ
့ ါ ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ဲလိမ်တာ မဟုတ်ဘးူ လား။
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�ပီးေတာ့ ၂၀၁၅ မှာ က�န်ေတာ် အမျိုးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ�ချုပ်ရဲ ့
မဲဆယ
ွ ်ပဲေ
ွ တွကို

အနီးကပ်ေစာင�့် ကည့ခ
် �ဲ့ ပီး

စတစ်ကာေတွ၊

ပံုေတွ

NLD

အရမ်းကို

တင်ခပ
ဲ့ ါတယ်။

ဖက်

အွနလ
် င
ို း် ေပါ်မှာ

က�န်ေတာ်အ
့်
့ ေကာငက

ေရာက်လွနး် ေတာ့

စစ်တပ်ထက
ဲ

တစ်ေယာက်ေယာက်က တိုငလ
် ိုက်တာ ြဖုတ်ချခံလိုက်ရပါတယ်။ NLD
နဲ ့ က�န်ေတာ်
�ိင
ု င
် က
ံ ို

တန်ဖိုးထားတဲအ
့ ရာေတွချင်းတူည�ီ ပီး

ပိုတိုးတက်�ပီး

သူတအေနနဲ
ို ့
့

သာယာဝေြပာေအာင်လုပ်ချင်တယ်ဆတ
ုိ ာ

က�န်ေတာ်သခ
ိ ပ
ဲ့ ါတယ်။ က�န်ေတာ် ၂၀၁၅ မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်
မဲေပးခွငရ
့် ခဲ့တအ
ဲ့ ချိန ် NLD အတွက် ေပျာ်ေပျာ်ရင
� ရ
် င
� ပ
် ဲ မဲေပးခဲပ
့ ါတယ်။
က�န်ေတာ် ၂၀၂၀ မှာ ဘာလိမဲ
ု ့ မေပး�ိင
ု ခ
် သ
ဲ့ လဲဆေ
ုိ တာ့ စစ်တပ်က
က�န်ေတာ်အ
့ တွက်
အခွငအ
့် ေရး

မဲထည့ခ
် ဲလ
ို ့
့ ပါ။

ဆံးု �� ံးခဲရ
့ ပါတယ်။

ေရွ းေကာက်ပဲေ
ွ နမှ့ ာ

က�န်ေတာ်ရ
့ ဲ ့

မဲေပးပိုငခ
် ွင့်

အလုပ်လုပ်ပံုက

ဒီလိုပါ။

စခန်းမှာမ�ှိ�င
ို တ
် သ
ဲ့ ေ
ူ တွအတွက်

စီစဉ်ထားေပးတဲ�့ ကိုတင်မဲ ဆိတ
ု ာ �ှိတယ်။ က�န်ေတာ်တိုတပ်
့ ရင်းမှာ
လူ ၁၀၀ ေကျာ် �ှိေပမယ့် အဲဒ
့ ေ
ီ နမှ့ ာ က�န်ေတာ်တိုထဲ
့ က ၁၅ ေယာက်ပဲ
မဲေပးခွင�
့် ိခ
ှ ဲ့တယ်။

စစ်ဦးစီးချုပ်လိုမျိုး

စီနယ
ီ ာေတွပါပဲ။

က�န်ေတာ်တိုအားလံ
ုး မဲေပးဖို ့ အဆင်သင့် ြပင်ထားခဲ�့ ကေပ မယ့်
့
က�န်ေတာ်တိုအတွ
က်
့
ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။

�ကိုတင်မဲေတွ
အဲဒ
့ ါက

ြပည်သေ
ူ တွရဲဆ��
့ ကိုေ�ကာက်တဲ့
ဖယ်ထတ
ု ်ထားခဲပ
့ ါတယ်။
က�န်ေတာ်

မဲလိမ်တာမဟုတ်ဘးူ လား။
စစ်တပ်က

က�န်ေတာ်တိုကိ
့ ု

အဲဒ
့ အ
ီ ေ�ကာင်းြပချက်ေတွေ�ကာင့်

ြပတ်ြပတ်သားသား

ြပည်သကာကွ
ူ့
ယ်ေရးတပ်

ထည့�် ပီးသွား�ပီဆ�ုိ ပီး

PDF

ြမင်လာခဲ�့ ပီး
က

က�န်ေတာ်က
့ ို

တစ်ေယာက်ေယာက်န ဲ ့

Hla Min Kyaw | 216

အဆက်အသွယ်လုပ်ေပး�ိင
ု မ
် ယ့်
ဆက်သယ
ွ ်ခဲ့ပါတယ်။

မိသားစုဝင်တစ်ေယာက်ကို

အဲဒ
့ လ
ီ ူကေနတစ်ဆင့်

လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမကလူေတွန ဲ ့
က�န်ေတာ်န
့ ားက

ချိတ်ဆက်ေပးခဲပ
့ ါတယ်။

စစ်သားေတွကို

တာဝန်ခွဲေပးတဲအ
့ ခါမှာ

ယံုလိုမရခဲ
ပ
့
့ ါဘူး။

မတူတအ
ဲ့ ဖွဲ�ေတွကို

အာဏာသိမ်း�ပီးကတည်းက
ဘယ်သက
ူ

က�န်ေတာ်က
့ ို

စုထားေပးတာေ�ကာင့်

ဘယ်သက
ူ

အြပင်ေရာက်�ပီး�ပီ၊

မေရာက်ေသးဘူးဆိတ
ု ာသိဖို ့

ခက်ခဲခဲပ
့ ါတယ်။

စစ်တပ်ကေနလည်း တပ်ေြပးေတွကိုဖမ်းမိ�ပီး စစ်ေဆးေနတယ်ဆုတ
ိ ဲ့
ဝါဒြဖနသ
် ့ တင်းေတွကိုလည်း

�ကားခဲရ
့ ပါတယ်။

အမှနတ
် ရားဘယ်ေလာက်ပါလဲဆတ
ုိ ာကိုေတာ့

အဲဒ
့ ါေတွထမ
ဲ ှာ
က�န်ေတာ်မသိဘးူ ။

က�န်ေတာ်ထက
ွ ်လိုက်ရင်

က�န်ေတာ်န ဲ ့

က�န်ေတာ်မ
့ ိသားစုအေပါ်

ဘာေတွြဖစ်လာ�ိင
ု တ
် ယ်

ဆိတ
ု ာကိုေတာ့

ေတွးပူမိခတ
ဲ့ ာအမှနပ
် ါပဲ။

စစ်တပ်ထမ
ဲ ှာ

၁၃

�ှစ်

ေနခဲဖ
့ ူးတဲ့

စစ်သားတစ်ေယာက်ကို

ြပည်သေ
ူ တွက လက်ခံ�င
ို မ
် လား ဆိတ
ု ာကိုလည်း စိုးရိမ်မိခပ
ဲ့ ါတယ်။
အဲဒ
့ အ
ီ ချိနမ
် ှာ

က�န်ေတာ်ထက
ွ ်ဖို ့

အစီအစဉ်ဆွေ
ဲ နေပမယ့်

ဘာမှ

ေရေရရာရာမြပင်ဆင်ရေသးခင်မှာ_ေယာမှာ�ှိတဲ့ က�န်ေတာ်ဇ
့ ာတိရွာကို
_

စစ်တပ်က

တိုက်ခိုက်ခဲပ
့ ါတယ်။

သူတအရပ်
ို ့
သား

၁၈

ေယာက်ကိုသတ်�ပီး အိမ်အများစုကို မီး�� ိ � ခဲတ
့ ယ်။ လူ�ကီးေတွေရာ၊
လူငယ်ေတွေရာ

ရက်ရက်စက်စက်

မခံရပ်�င
ို ေ
် အာင်ြဖစ်�ပီး
ရက်စက်ယုတ်မာမ�ေတွကို

က�န်ေတာ်

အသတ်ခံခရ
ဲ့ ပါတယ်။
ငိခ
ု ဲရ
့ တယ်။

ဘယ်လိုလူမျိုးက

လံုးဝ

အဲဒ
့ လ
ီ ိုမျိုး

လက်ခံ�င
ို တ
် ာလဲ။

လူသားချင်း စာနာစိတ်ကေလးနည်းနည်း�ှိေနတဲ့ လူမျိုးေတာင် အဲဒ
့ လ
ီ ို
အြပုအမူေတွကို လက်ခံမှာမဟုတ်ဘးူ ။
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က�န်ေတာ်လ
ဲ ှာ
့ က်ထမ

ပိုက်ဆအ
ံ များ�ကီးမ�ှိခေ
ဲ့ ပမယ့်

က�န်ေတာ်ထက
ွ ်ေြပးတာကိုကူညဖ
ီ ိအတွ
ု့
က်

စက်တင်ဘာလမှာ

ြပည်သစစ်
ူ ့ သားအဖွဲ�က ပိုက်ဆပ
ံ ိေပးခဲ
ု့
ပ
့ ါတယ်။ ေရတပ်စခန်းကေန
ထွက်ဖို ့ စခန်းနဲစည်
ု ့ ုပါတယ်။
့ းြခားထားတဲ့ ေချာင်းတစ်ခုကို ြဖတ်ဖိလိ
က�န်ေတာ်

အများ�ကီးေတွးခဲတ
့ ယ်။

အဲဒ
့ ါ�ပီးရင်

ငါ

အြပင်မှာ

ငါရင်ဆင
ုိ မ
် ယ်ဆ�ုိ ပီးေတာ။့

ဒီြမစ်ကိုြဖတ်ဖိုပဲ့ လိုတာ၊
ဘာအခက်အခဲပဲလာလာ

က�န်ေတာ်အ
့ ေနနဲ ့

အဖွဲ�အစည်းတစ်ခုရဲအကျိ
ုးအတွက်
့

မတရားတဲ့

အလုပ်လုပ်ေပးမယ်အ
့ စား

က�န်ေတာ်အလုပ်လုပ်ေပးေနတဲ့

ြပည်သေ
ူ တွအတွက်

အသက်ေပး�ိင
ု တ
် ယ်ဆုတ
ိ ာကို သိလိုက်ရတဲ့ အတွက် အဲဒ
့ အ
ီ ��ရာယ်ကို
ရင်ဆင
ုိ ရ
် ဲခပ
ဲ့ ါတယ်။ အဲဒ
့ အ
ီ ချိနမ
် ှာ က�န်ေတာ်ဘ
ူ ့ ုမှ
့ ဝမှာ ဘယ်သကိ
သတ်ြဖတ်ြခင်း
သစ�ာဆိခ
ု ပ
ဲ့ ါတယ်။

ဒါမှမဟုတ်

�ှပ
ိ ်စက်ြခင်းမလုပ်ပါဘူးလို ့

အဲဒ
့ လ
ီ ိုသစ�ာဆိုခ�ဲ့ ပီး

သစ�ာမှနရ
် င်

က�န်ေတာ်

ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင် လွတ်ေြမာက်�င
ို ဖ
် ို ေမ�ာ်
လင ခ
့် ပ
ဲ့ ါတယ်။
့
ေလှ အေသးေလးတစ်စင်းကို ငှားဖို က�န်
ေတာ် တိတ်တိတ်ေလး စီ
့
စဉ်�ိင
ု ခ
် �ဲ့ ပီး
ခဲပ
့ ါတယ်။

မိုးရွ ာေနတဲည
့ တစ်ညမှာ
အဲဒ
့ ဧ
ီ ရိယာတစ်ခုလံုးက

ကမ်းနားကေန

ေစာငေ
့် န

စစ်တပ်နယ်ေြမြဖစ်တဲအ
့ တွက်

ကနသ
် ့ တ်ထားတာမို ့ ေလှက လာ၊ မလာ က�န်ေတာ်မသိခဲဘ
့ းူ ။၄၅
မိနစ်ေလာက်
အေကွ�ေလးကေန

ေစာင�့် ပီးသွားေတာ့
ေပါ်လာတာကို

ေလှန ဲ ့

ေလှသ�ူ ကီးက

မိုးေရေတွ�ကားထဲကေန

ေတွ� ခဲရ
့ ချိနမ
် ှပဲ အသက် �ှူ�ိင
ု ေ
် တာတ
့ တဲအ
့ ယ်။ သူက က�န်ေတာ်က
့ ို
ဘာမှမေြပာဘဲ

ြမစ်ရဲတစ်
့ ဖက်ကမ်းကို

ေခါ်သွားေပးခဲပ
့ ါတယ်။

အဲဒ
့ ါ�ပီးေတာ့

တက�စီ�ှာရမယ်အ
့ ချိန ်

ေရာက်လာပါတယ်။
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သိပ်မ�ှာလိုက်ရပါဘူး။
အဝတ်ေတွကို

ကားထဲေရာက်တာနဲ ့
လဲ�ပီး

က�န်ေတာ်စ
� နတဲ့
့ ိုရဲေ

ကားဆရာကို

အနီးနားက

�မို �ငယ်တစ်ခုဆက
ီ ိုေမာင်းဖို ေြပာလိ
ုက်ပါတယ်။
့
အဲဒ
့ �ီ မို �ကိုေရာက်ေတာ့

မနက်စာစား�ပီး

အိပ်လရ�ိ
ို ့ င
ု မ
် ယ့်

လံုြခံုတဲေ
့ နရာတစ်ခုကို ေတွ� ခဲတ
့ ယ်။ က�န်ေတာ် Wave app ကို သံးု �ပီး
ပိုက်ဆန
ံ ည်းနည်းထုတ်�ပီးေတာ့
ထုတ်ထားလိုက်ပါတယ်။
က�န်ေတာ်

က�န်ေတာ်ဆ
့ င်းမ်ကဒ်ကို

အဲဒ
့ ေ
ီ နာက်မှာေတာ့

ခရီးဆက်ပါတယ်။

ကားတစ်စီးငှား�ပီး

ကားထဲမှာက

က�န်ေတာ်ရယ်၊

ကားဆရာနဲ သူ
့ အမျိ
့ ုးသမီး ရယ်ပါတယ်။ သူတိုက
့ ကိုယ်ချင်းစာေပး�ပီး
က�န်ေတာ်က
ီ ပးခဲပ
့ ို အများ�ကီး ကူညေ
့ ါတယ်။ စစ်ေဆးေရးဂိတ်ေတွ
အများ�ကီး�ှိေပမယ့်

က�န်ေတာ်မ
ု ို ့
့ ှာြပစရာဆိလ

ေကျာင်းသားကတ်ပဲ�ိေ
ှ တာ့ ကားဆရာက က�န်ေတာ်က
့ ို အေခါက်တိုငး်
ကူညေ
ီ ပးခဲပ
ိ ်ကိုေတာင် သူအမျိ
့ ါတယ်။ က�န်ေတာ်အ
့ တ
့ ုးသမီးအိတ်လို ့
ေြပာေပးခဲလ
့ ို ့

ဘယ်သမ
ူ ှ

က�န်ေတာ်တိုေ�ှ
့ � မှာပဲ
ကုနေ
် သတ�ာေတွန ဲ ့

အဲဒ
့ အ
ီ တ
ိ ်ကို

စစ်သားေတွက
အိတ်ေတွကို

ဖွငမ
့် စစ်ခဲပ
့ ါဘူး။
တြခားကားေတွက

ဖွငေ
့် ဖာက်စစ်ေဆးေနတာ

ေတွ� ခဲရ
့ ပါတယ်။
လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမကိုေရာက်တအ
ဲ့ ခါမှာေတာ့
ယံု�ကည်ချက်ြခင်းတူတဲလ
့ ူေတွကို
ဒီမတရားမ�ေတွန ဲ ့

ေတွ� ခဲရ
့ �ပီး

စကစကို

က�န်ေတာ်န ဲ ့
က�န်ေတာ်တို ့
တိုက်ခိုက်ဖို ့

အတူတူအလုပ်လုပ်သငတ
့် ယ်လို ့ ေြပာခဲပ
ူ တွဆက
ီ
့ ါတယ်။ ြပည်သေ
အာဏာကို
တာဝန်မထမ်းသငပ
့် ါဘူး။

မတရားခိုးယူသာွ းတဲလ
့ ူေတွေအာက်မှာ
က�န်ေတာ်

အခုေတာ်လှနေရးအတွ
်
က်
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ကူညဖ
ီ ို�ှ့ ိေနပါတယ်။

အဲဒ
့ ါက

က�န်ေတာ်ရ
့ ဲ ့ ပထမဦးစားေပးပါ။

က�န်ေတာ်အ
�
့် ိပ
ှ ါတယ်။ ေတာ်လှနေ
် ရး
့ သက်ကိုေတာင် ေပးဖိုအသင
့
ေအာင်ြမင်သာွ းရင်

က�န်ေတာ်

အရပ်သားတစ်ေယာက်အေနနဲပဲ့

�ိင
ု င
် တ
ံ့ ာဝန်ဆက်ထမ်းမှာပါ။ ြမန်မာ�ိင
ု င
် မ
ံ ှာ ပညာေရး၊ လူမ�ေရးနဲ ့
ကျန်းမာေရး

ေကာင်းေကာင်းမွနမ
် ွနမ
် �ှိတေ
ဲ့ နရာေတွ

လ�ပ်စစ်မီးေတာင်မ�ှိတေ
ဲ့ နရာေတွ

�ှိပါတယ်။

အများ�ကီးပါ။
စစ်တပ်ေ�ကာင့်

ရွ ာေပါင်းများစွာ ခံစားခဲရ
့ �ပီးပါ�ပီ။
ြပည်သေ
ူ တွအာဏာြပန်ရတဲအ
့ ခါ က�န်ေတာ် အဲဒ
့ လ
ီ ိုေနရာေတွဆီ
သွား�ပီး

စိတ်ကျန်းမာေရး

အသိေပးအစီအစ

စဉ်ေတွန ဲ ့

စီးပွားေရးတိုးတက်ဖို ့ အစီအစ စဉ်ေတွ စ�ပီးလုပ်ပါမယ်။ က�န်ေတာ်
အေကာင်းဆံုး �ကိုးစားသွားမှာပါ။
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Thuza Lwin
I’m Thuza Lwin, 38 years old. I was never a soldier myself, but
my brother is and my father was, and I married a soldier too. I
am from Mawlamyine Township and my husband is from Taikkyi, Ahpyauk. My father’s military career was under the Mawlamyine South-East Military Command, so I grew up in the barracks. My dad fought bravely for the army at Three Pagodas
Pass, etc. He was badly injured, broken, and left the military
when he was no longer useful to them. He became bitter and
cynical about the army and did not want to even hear the word
soldier anymore—it didn’t matter that his son, my brother, was
a military officer.
After I grew up I moved around a little bit, including studying in Yangon, before meeting my husband, who was a military
captain at the time. When we married in 2011, my father stopped
talking to me. He died soon after without even meeting my husband—he had a saying late in his life, “If you want to become
poor slowly, let your son become a soldier. If you want to become
poor quickly, let your daughter marry a soldier”. Dad’s pathway
through the military defined his life and his bitter death. I respected him but had to disregard his opinion of my future husband.
I created my own path and walked on it.
My husband is a good man. He was injured during combat in
Rakhine State and had steel plates put inside his legs. They are
not strong anymore. After the operation, when he realized he
would be in pain for the rest of his life, he asked for permission
to retire from the army, but he was denied. Instead, he grinned
and bore it, rising to the rank of major. We have an infant daughter and nine-year-old son and most recently were living at the
Kalaw battalion.
Living in the barracks can be tough, but since I grew up in
military compounds I’m used to it. There is constant bullying
within the military hierarchy. For example, if a soldier is genuinely sick and requires rest, their superiors will still physically
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force them to work. I saw this kind of thing all the time. My recent life up until the 1 February 2021 coup was better than most
though, because of my husband’s high rank.
Now, living life outside the army at a time of revolution, my
son has forgotten even how to use chopsticks. He asked me recently if we had become poor, because of our new difficult living
conditions. I tried to explain how we are taking back the power
and remedying injustice. I comforted my son and told him he is
not poor because he can still attend school. Still, it’s not easy.
Since the 1 February 2021 the coup, I have grown so mad.
Everyone knew the National League for Democracy won the
election, it was overwhelming, everywhere you looked you saw
red, the party’s color. How could the generals do this? The army
eats what the people provide. It is funded by the public to protect the public. The army cannot just insult the people, kill them,
treat them as an enemy. It is unacceptable. I don’t understand
how some in the military used the coup as an opportunity to
steal from the people.
I will always remember the morning of the coup. My husband looked at me and said with gravity, “Something that
should not happen has happened”. He was assigned to a security
program the following day, managing street protests. We talked
and decided that I should leave the barracks. So, on 3 February,
I took the children and went to my home village to lay low. My
husband continued his work and we kept texting on the phone.
After a week he called me: “This week was OK, but next week I
will be given the order from above to tell my troops to shoot and
crack down with force. I cannot do that”.
My husband left the army on 10 February 10, came to us on
11 February, and then he disappeared on 12 February. I didn’t
hear from him for over two months until 22 April when his escape was made public in the media. It was hard. He had been
keeping quiet about where he was and what he was doing for our
safety. But once his departure was confirmed within the army,
he knew we were at risk and had to join him. It was so good to
hear his voice. I really thought he was dead.
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I found out that he was the very first soldier to leave the
army and was the only major to do so for a long time; until now
only three majors have joined the revolution. He was the 2021
pioneer who first reached the liberated areas that would later
become home to many ex-soldiers. After saying goodbye to us
on 12 February, he traveled far and directly walked up to soldiers at war with the Myanmar military and said, “I am from this
battalion, I’m a major, and I seek asylum here because I cannot
accept the military coup”. He wasn’t trusted at first. They
watched him constantly.
After 22 April the State Administration Council (SAC) disseminated pictures of our family everywhere, with the caption
“This is the major’s family who murder people”. We were in danger. I gathered my children and took the bus towards the liberated areas where my husband was waiting for us. People were
suspicious of us and I had to lie constantly along the way. I told
one military man that my husband drove trucks in the jungle
because he could tell we were a military family.
Once we got far enough, we were met by people with guns
that my husband had arranged to guide us to our final destination. At that time shelling started. I felt like it was never going
to end. Our chaperones told me not to be afraid and I told my
children the same. But to be truthful, I was really scared. In my
previous life in the army, these men were considered rebels. I
was being protected, but I felt like I had been arrested by ‘rebels’.
We had to go five or six hours through the conflict zone. Whenever SAC soldiers were close, we had to run. At the end of all
that, my husband was not even at the camp we were delivered
to. He was on active operations in the jungle.
My kids and I still don’t see my husband much. He is always
leading combat brigades against the SAC. They have a saying in
the army that he often quotes to me when he visits: “In the army,
you will be apart from your husband, whether he is alive or
dead”. Now he is a people’s soldier, this truth remains the same.
But it is much better now he does not wear the Myanmar military uniform. Now my soul is clean and we are loved by the people, even if we are apart. I never show him my tears.
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Our life was not very secure in Kayin State throughout 2021.
We had to run from fighting, in the Karen National Liberation
Army’s (KNLA’s) Brigade One area, and again when the fighting
broke out near our place in Lay Kay Kaw. Things got better for
us once People’s Soldiers and People’s Embrace and other organizations started supporting the families of soldiers who left the
army. But not better for my husband, he still lives like a guerilla
fighter.
He actually hurt himself during combat recently. He fell into
a ditch and did something to his legs again. They are not broken,
but his mobility is bad. He has become thin and weak. The KNLA
says they still need him, so he still fights and strategizes with
the revolutionary forces. Our kids feel sad when they see other
families with fathers who are at home and taking care of them,
playing with them. I comfort myself by thinking, “He is fighting
for all the people, and not for his own self-interest”. Recently, I
asked my husband if he regretted giving up his status and leaving the army. He replied: “Why would I? The kids on the streets
are giving up their lives”. I am very proud of him. He never seeks
the spotlight. He only has integrity.
As for me, I try to live peacefully, look after my children and
give handicraft and sewing training sessions to anyone who is
interested. Everyone respects us because of my husband’s revolutionary activities, even people high in the Karen National Union. I help distribute aid from the people and plan for further
arrivals of soldiers who leave the security forces.
I tell people still in the army to leave as it won’t be easy in
the future. Many on the inside are depressed. Some tell me that
the army has spread rumors that they planted mines outside the
bases, to prevent escapes. They tell me my life is actually more
secure than theirs; they feel like pariahs, like prisoners.
I have lost contact with my brother, who is an officer. I don’t
know where he is. I don’t think he will join the people. He prefers the way of the generals: eating good food off a gold plate in
an air-conditioned room, while all around low-ranking soldiers
are hungry, hungry until they give their lives in combat and are
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left to rot in the dirt. Ground troops get nothing in the army; it
is a scam.
We all look forward to a better future after military rule is
over.
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သူဇာလွင ်
က�န်မနာမည်က သူဇာလွငလ
် ေခါ်
ို ့ �ပီး က�န်မအသက်က ၃၈ �ှစ်ပါ။
က�န်မကိုယ်တိုငက
် ေတာ့
စစ်သားတစ်ေယာက်န ဲ ့

စစ်သားမဟုတ်ေပမယ့်
အိမ်ေထာင်ကျခဲပ
့ ါတယ်။

က�န်မက

ေမာ်လ�မိုင်ဇာတိြဖစ်�ပီး

အမျိုးသားကေတာ့

အေဖျာက်�မို �၊

တိုက်�ကီး�မို �နယ်ကပါ။

က�န်မအေဖကလည်း

တပ်ထက
ဲ ပါ။

ေမာ်လ�မိုင်အေ�ှ �ေတာင်တိုငး် စစ်ဌာနချုပ်ကဆိေ
ု တာ့
ငယ်ငယ်တုနး် က

စစ်တပ်ထမ
ဲ ှာ

က�န်မလည်း

�ကီးြပင်းလာတာပါ။

ဘုရားသံးု ဆူဂိတ်လိုတိုက်ပဲေ
ွ တွမှာ က�န်မအေဖက စစ်တပ်အတွက်
သတ�ိ�ိှ�ိှ

တိုက်ပဲဝ
ွ င်ခဲ့ပါတယ်။

ကျိုးပဲ့�ပီး

အေဖက

စစ်တပ်အတွက်

ဆိးု ဆိးု ဝါးဝါးဒဏ်ရာရ၊

အသံးု မဝင်ေတာတ
ဲ့ ခါမှာ
့ အ

သူထက
ွ ်ခဲပ
့ ေ
ီ နာက်ပိုငး် သူက စစ်တပ်နပတ်
ဲ ့ သက်လာရင်
့ ါတယ်။ အဲဒ
ခါးခါးသီးသီး

မုနး် တီးနာကျည်းသွားခဲ�့ ပီး

စစ်သားဆိုတစ
ဲ့ ကားလံုးကိုေတာင်မှ မ�ကားချင်ေတာပ
့ ါဘူး။ ဒါေပမဲ့
သူထင်သလိုမြဖစ်ခဘ
ဲ့ ဲ

သူသား၊
့

က�န်မအစ်ကိုက

စစ်တပ်အရာ�ှိတစ်ေယာက် ြဖစ်လာပါတယ်။
က�န်မ �ကီးလာေတာ့ က�န်မအမျိုးသားနဲမေတွ
�ခင် ရန်ကုနမ
် ှာ
့
ပညာသင်တာအပါအဝင်
နည်းနည်းြဖစ်ခပ
ဲ့ ါတယ်။

ေနရာအေ���အေြပာင်း
အဲဒ
့ အ
ီ ချိနတ
် ုနး် က

သူက

စစ်တပ်ထက
ဲ

ဗိုလ်�ကီးပါ။ က�န်မတို ၂၀၁၁
မှာ လက်ထပ်�ကေတာ့ အေဖက က�န်မကို
့
စကားမေြပာေတာပ
့ ါဘူး။
မေတွ�လိုက်ရဘဲ

က�န်မအမျိုးသားကို

သိပ်မ�ကာခင်မှာ

အေဖ

ေတွ�ေတာင်
ဆံးု သွားပါတယ်။
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သူေနာက်ပိုငး် မှာ

ေြပာေနကျစကားတစ်ခု

ြဖည်းြဖည်းချင်း

ဆင်းရဲချင်ရင်

ြမန်ြမန်ဆင်းရဲချင်ရင်ေတာ့
ဆိတ
ု ာပါ။

�ှိပါတယ်။

သားကို

သမီးကို

“မင်း

စစ်သားလုပ်ခိုငး် �ပီး

စစ်သားနဲေပးစားလိ
ုက်ပါ”
့

အေဖရ
့ ဲစစ်
့ သားဘဝတစ်ေလ�ာက်က

သူရဲ့ ဘဝနဲ
့
့

သူရဲ့ ခါးသီ
းတဲေ
့ သဆံးု မ�ကို အဓိပ�ာယ်ဖွငေ
့် ပးခဲပ
့
့ ါတယ်။ က�န်မ အေဖ့ကို
ေလးစားခဲေ
့ ပမယ့်

က�န်မအနာဂတ်အမျိုးသားအေပါ်ထားခဲတ
့ ဲ့

သူရဲ့ အြမင်
ကိုေတာ့ အေရးမထားခဲပ
့
့ ါဘူး။
က�န်မကိုယ်ပိုငလ
် မ်းေဖာက်ခဲ�့ ပီး

ကိုယ်ေဖာက်တဲလ
့ မ်းေပါ်

ကိုယ်ေလ�ာက်ခပ
ဲ့ ါတယ်။
က�န်မအမျိုးသားက လူေကာင်းတစ်ေယာက်ပါ။ ရခိုငြ် ပည်နယ်က
တိုက်ပဲွတစ်ခုမှာ

သူဒဏ်ရာရခဲ�့ ပီး

ေြခေထာက်ေတွထမ
ဲ ှာ

စတီးေချာင်းထည့ထ
် ားရပါတယ်။

ေြခေထာက်ေတွက

ေကာင်းေကာင်းမသန်ေတာဘ
့ းူ ေပါ။့

ခွဲစိတ်မ��ပီးသွားေတာ့

သူ

တစ်သက်လံုး ေြခေထာက်မသန်ေတာဘ
ု ာ သိလိုက်တဲအ
့ ချိနမ
် ှာ
့ းူ ဆိတ
အ�ငိမ်းစားယူဖိုတင်
့ ေပမယ့်

အြငင်းခံရတယ်။

အဲဒ
့ ါကို

သူလက်ခံခရ
ဲ့ �ပီးေနာက်ပိုငး် ဗိုလ်မ�းအဆင်အ
့ ထိ သူရာထူးတက်သာွ း
ပါတယ်။

က�န်မတိုမှ့ ာ

အသက်၉

ေမွးကင်းစ

�ှစ်အရွ ယ်

သမီးေလးတစ်ေယာက်ရယ်၊

သားတစ်ေယာက်ရယ်�ိ�ှ ပီးေတာ့

လတ်တေလာေနခဲတ
့ ာက ကေလာတပ်ရင်းမှာပါ။
စစ်တပ်လိုငး် ခန်းေတွမှာေနရတာက ခက်ခဲ�င
ို ေ
် ပမယ့် က�န်မက
စစ်တပ်စခန်းေတွထမ
ဲ ှာ �ကီးလာခဲတ
့ ူဆေ
ုိ တာ့ အကျငြ့် ဖစ်ေနပါ�ပီ။
့ ဲလ
စစ်တပ်ထမ
ဲ ှာ
အ�ိင
ု က
် ျငတ
့် ာမျိုး

ရာထူး�ကီးတဲလ
့ ူက

ရာထူးငယ်တလ
ဲ့ ူကို

အ�မဲတမ်းြဖစ်ေနေလ့�ိပ
ှ ါတယ်။

ဥပမာ_-
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စစ်သားတစ်ေယာက်က
လိုတယ်ဆရ
ုိ င်ေတာင်မှ

တကယ်ကိုဖျားေနလို ့
အထက်အရာ�ှိက

အနားယူဖို ့

ကိုယ်ထလ
ိ က်ေရာက်

ဖိအားေပး�ပီး အလုပ်လုပ်ခိုငး် ပါတယ်။ အဲဒ
့ လ
ီ ိုမျိုးအြဖစ်အပျက်ေတွ
အ�မဲတမ်းေတွ�ေနရတယ်။

အမျိုးသားက

ရာထူး�ကီးေတာ့

က�န်မရဲေနာက်
ပိုငး် ဘဝက သူများေတွထက်စာရင် ပိုေကာင်းခဲ့ပါတယ်။
့
အခုေတာ်လှနေ
် ရးကာလမှာ
က�န်မသားက

တပ်အြပင်ဘက်မှာေနရေတာ့

တူဘယ်လိုသးုံ ရမလဲဆတ
ုိ ာေတာင်

ေမ့သာွ း�ပီ။

က�န်မသားက တစ်ေလာကပဲ က�န်မကို ေမးခဲေ
့ သးတယ်။ က�န်မတို ့
ဆင်းရဲသာွ းလိလားတဲ
ု့
။့ စစ်တပ်အြပင်ဘက်က က�န်မတိေနထိ
ု့
င
ု ရ
် တဲ့
အေြခအေနေတွေ�ကာငေ
့် ပါေလ။
့
စစ်တပ်ဆက
ီ ေန

ြပန်ယူ�င
ို ဖ
် ိုနဲ့ ့

က�န်မတိက
ု့
မတရားမ�ကို

အာဏာကို
ပေပျာက်ေအာင်

�ကိုးစားေန�ကတာဆိုတာ က�န်မ သူကိ
့ ု�ှငး် ြပခဲ့ပါတယ်။ က�န်မက
သားကို သူေကျာင်းတက်ေန�ိင
ု ေ
် သးတဲအ
့ တွက် မဆင်းရဲေသးဘူးလို ့
ေြပာလိုက်ပါတယ်။
ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်ေန ့ အာဏာသိမ်းကတည်းကေန�ပီး က�န်မ
တြဖည်းြဖည်း
�ိင
ု သ
် ာွ းတာကို

စိတ်ပိုတိုလာတယ်။
အကုနသ
် ပ
ိ ါတယ်။

ဘယ်ေနရာ�ကည့လ
် ိုက်�ကည့လ
် ိုက်
ဗိုလ်ချုပ်ေတွက

ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ှာ
ေတာ်ေတာ်ေလး

ဘယ်လိုေတာင်လုပ်�င
ို ရ
် တာလဲ။

စစ်တပ်ဆတ
ုိ ာ

ြပည်သက
ူ ိုကာကွယ်ဖို ့

ြပည်သက
ူ ေထာက်ပံ့ေပးထားတာ။
ေစာ်ကား၊

သိသာခဲ�့ ပီး၊

ပါတီအေရာင်အနီေတွချည်းပဲ။

ြပည်သေ
ူ က�းတာစားေနရတာ၊
ေစာ်ကားချင်တိုငး်

NLD

စစ်တပ်က

သတ်ချင်တိုငး်

သတ်�ပီး

ြပည်သက
ူ ို
ရန်သလ
ူ ို

ဆက်ဆလ
ံ မရဘူ
ို ့
း။ ဒါကို လက်ခံ�င
ို စ
် ရာအေ�ကာင်း လံုးဝမ�ှိဘးူ ။
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စစ်တပ်ထက
ဲ လူတချို �က

အာဏာသိမ်းတာကို

အခွငအ
့် ေရးယူ�ပီး

ြပည်သေ
ူ တွဆက
ီ ခိုး�ိင
ု �် ကတာကို ဘယ်လိုမှနားမလည်�င
ို ဘ
် းူ ။
အဲဒ
့ ီ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက် မနက်ခင်းကို က�န်မ အ�မဲတမ်း
မှတ်မိေနမှာပါ။

က�န်မအမျိုးသား

ေလးေလးပင်ပင်န ဲ ့

ေြပာခဲတ
့ ယ်

ြဖစ်သာွ း�ပီ”

ဆိ�ု ပီးေတာ။့

က�န်မကို�ကည့�် ပီး

“မြဖစ်သငတ
့် ာတစ်ခုခုေတာ့
ေနာက်ရက်ကျေတာ့

လမ်းေပါ်ဆ��ြပတာေတွကို စီမံခနခ
် ့ ွဲဖို ့ လံုြခံုေရးအစီအ စဉ်တစ်ခုမှာ
တာဝန်ချထားေပးခံရတယ်။ က�န်မတိတိ
ု ့ ုငပ
် င်ခဲ�့ က�ပီး က�န်မအေနနဲ ့
စစ်တပ်လိုငး် ခန်းကေန

ထွက်သာွ းသငတ
့် ယ်လို ့ ဆံးု ြဖတ်ခဲပ
့ ါတယ်။

အဲဒ
့ ါနဲ ့

၃

ေဖေဖာ်ဝါရီ

ရက်ေရာက်ေတာ့

ကေလးေတွကိုေခါ် �ပီး

လူမသိေအာင်ေနဖို ့

က�န်မရဲဇာတိ
ရွာကို
့

ြပန်လာခဲတ
့ ယ်။

က�န်မအမျိုးသားက

သူအလု
ပ်သဆ
ူ က်လုပ်ေနခဲ�့ ပီး
့

အဲဒ
့ အ
ီ ေတာအတွငး် မှာလည်း

က�န်မတို ့

ဆက်ေြပာေနခဲပ
့ ါတယ်။
ဖုနး် ဆက်လာတယ်

စကားေတွ

တစ်ပတ်�ကာေတာ့
“ဒီတစ်ပတ်ကေတာ့

ေနာက်တစ်ပတ်ကျရင်ေတာ့

သူ

က�န်မဆီ

အဆင်ေြပပါတယ်။

အထက်ကေန�ပီး

ကိုယ်ေ
့ အာက်က

တပ်သားေတွကို ဆ��ြပသူေတွကို ပစ်မိနေ
် ့ ပးဖို ့ ေြပာလာလိမ့်မယ်၊
ကိုယ်တိုင် အဲဒ
့ လ
ီ ိုေတာမ
ို ဘ
် းူ ” ဆိ�ု ပီး ေြပာခဲပ
့ လုပ်�င
့ ါတယ်။
က�န်မအမျိုးသားက စစ်တပ်ကေန ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၀ ရက်ေနမှ့ ာ
ထွက်လာခဲတ
ု့
၁၁ ရက်ေနမှ့ ာ ေရာက်လာခဲ�့ ပီး၁၂
့ ယ်။ က�န်မတိဆီ
ရက်ေနမှ့ ာ ြပန်ထက
ွ ်သာွ းြပန်တယ်။ က�န်မ သူဆီ
့ က ၂ လေလာက်
ဘာမှမ�ကားခဲရ
့ ဘူး။

၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ်၊ ဧ�ပီလ၂၂

တပ်ထက
ဲ လွတ်ေြမာက်မ�က

ေရာက်ေတာ့

မီဒယ
ီ ာမှာပါလာ�ပီး

သူရဲ့ ့

အကုနသ
် သ
ိ ာွ း
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ပါတယ်။

အဲဒ
့ တ
ီ ုနး် က

သူဘယ်မှာ�ှိ�ပီး
အတွက်

ေတာ်ေတာ်ေလး

ခက်ခဲခဲပ
့ ါတယ်။

ဘာေတွလုပ်ေနခဲလ
ုိ ာကို
့ ဲဆတ

က�န်မတိုလံ
့ ုြခံုေရး

သူမေြပာြပခဲ့ပါဘူး။

စစ်တပ်ထမ
ဲ ှာ

ဒါေပမဲ့

သူထက
ွ ်သာွ းတာကို

အတည်ြပုလိုက်တာနဲ ့ က�န်မတို ့ အ��ရာယ်�ိေ
ှ န�ပီး

သူဆီ
ု ့ ုလာ�ပီဆတ
ုိ ာကို သူသေဘာေပါက်သာွ းခဲပ
့ သာွ းေပါင်းဖိလိ
့ ါတယ်။
သူအသံ
�ကားရတာ
့

က�န်မ

ေတာ်ေတာ်ေလး

စိတ်သက်သာရာရသွားခဲ့ပါတယ်။ သူေသသွား�ပီလို ထင်
ေနခဲတ
့
့ ာေလ။
သူက စစ်တပ်ကေနထွက်လာတဲ့ ပထမဆံးု စစ်သားြဖစ်�ပီးေတာ့
ဒီကာလအတွငး် မှာ ဒီလိုလုပ်တဲ့ တစ်ဦးတည်းေသာဗိုလ်မ�းဆိတ
ု ာကို
သိလိုက်ရပါတယ်။

အခုထေ
ိ တာ့

ေတာ်လှနေ
် ရးနဲပူ့ းေပါင်းလာတဲ့

ဗိုလ်မ�းက စုစေ
ု ပါင်း၃ ေယာက်ပဲ �ှိပါေသးတယ်။ CDM လုပ်တဲ့
စစ်သားများစွာရဲ အိ
့ မ်ြဖစ်လာမယ့် လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမေတွကို သူက
၂၀၂၁ မှာ ပထမဆံးု ေရာက်ခဲတ
ဲ့ ပ
ူ ါ။ က�န်မတိုကိ
့ သ
့ ု ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၂
ရက်ေနမှ့ ာ

��တ်ဆက်�ပီးေတာ့

အေဝး�ကီးကို

သူ

ခရီးထွက်သာွ းခဲပ
် ပ်ဖဲ�ေ
ွ တွဆက
ီ ို
့ ါတယ်။ တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငတ
တိုက်�ု ိက်သာွ း�ပီး “က�န်ေတာ်က ဒီတပ်ရင်းကဗိုလ်မ�းပါ။ က�န်ေတာ်
အာဏာသိမ်းတာကို

လက်မခံ�င
ို လ
် ို ့

ဒီမှာခိုလ�ံပါရေစ”

လို ့

သွားေြပာခဲ့ပါတယ်။ အစပိုငး် ေတာ့ သူကိ
့ ု မယံုခဲ့�ကဘူး။ အ�မဲတမ်း
ေစာင�့် ကည့ေ
် နခဲ�့ ကပါတယ်။
ဧ�ပီ ၂၂ ေနာက်ပိုငး် မှာ “လူသတ်တဲ့ ဗိုလ်မ�းရဲမိ့ သားစုပါ” ဆိ�ု ပီး
စစ်ေကာင်စီက

က�န်မတိမိ
ု ့ သားစုရဲပံ့ ုေတွကို

ြဖနေ
် ့ ဝခဲပ
့ ါတယ်။

က�န်မတိအတွ
ု့
က်

ကေလးေတွကိုေခါ် �ပီး

ေနရာတကာ

အ��ရာယ်�ိေ
ှ နတာေ�ကာင့်
က�န်မအမျိုးသားေစာငေ
့် နတဲ့
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လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမကိုသာွ းဖို ့

ဘတ်စ်ကားေပါ်

တက်ခဲပ
့ ါတယ်။

က�န်မတိုကိ
ဲ့ �ပီး က�န်မ
့ ု တစ်လမ်းလံုး သံသယေတွန ဲ ့ အေမးြမန်းခံခရ
ေတာက်ေလ�ာက်လိမ်ခရ
ဲ့ ပါတယ်။

တပ်သားတစ်ေယာက်က

က�န်မတိုကိ
့ ု

ရိပ်စားမိသာွ းတာေ�ကာင့်

စစ်တပ်မိသားစုမှနး်

က�န်မအမျိုးသားက

ေတာထဲမှာ

ကုနက
် ားေမာင်းတာြဖစ်ေ�ကာင်း

ေြပာြပခဲရ
့ ပါတယ်။
က�န်မတို ့ ေတာ်ေတာ်ေဝးေဝးေရာက်တအ
ဲ့ ခါ က�န်မအမျိုးသား
စီစဉ်ထားေပးတဲ့ လက်နက်ကိုငအ
် �ကီးအကဲေတွန ဲ ့ ေတွ� ခဲရ
့ ပါတယ်။
အဲဒ
့ အ
ီ ချိနမ
် ှာပဲ
ဘယ်ေတာမ
့ ှ

ဗံုးသီးေတွ

ေတာက်ေလ�ာက်အ�ကဲခံခဲ့ရတာက

မ�ပီးေတာမ
့ လို

က�န်မကိုေရာ

ခံစားခဲရ
့ ပါတယ်။

ကေလးေတွကိုပါ

စစ်သားေတွက

မေ�ကာက်ဖိုေြပာခဲ
့
့ပါတယ်။

အမှနအ
် တိုငး် ေြပာရရင်ေတာ့ က�န် မေတာ်ေတာ်ေ�ကာက်ေနခဲတ
့ ာ။
က�န်မရဲစစ်
ဲ
့ တပ်ထက

ဘဝမှာတုနး် က

ဒီလူေတွကို

သူပုနအ
် ြဖစ်

သတ်မှတ်ထားခဲတ
ို ့ ကာကွယ်ထားေပးေပယ့်
့ ာပါ။ က�န်မကို သူတက
က�န်မစိတ်ထမ
ဲ ှာ
ခံလိုက်ရ�ပီလပဲ
ို ့
ဧရိယာထဲကေန

“သူပုနေ
် တွ”

ငါကေတာ့

ေတွးမိေနခဲပ
့ ါတယ်။
၅

နာရီ၊

စစ်ေကာင်စီတပ်သားေတွန ဲ ့
ေြပးခဲ�့ ကရပါတယ်။

၆

ရဲ ့

ဖမ်းထားတာ

တိုက်ပဲေ
ွ တွြဖစ်ေနတဲ့

နာရီေလာက်

ြဖတ်သာွ းခဲ့ရတယ်။

နီးတဲေ
့ နရာေတွဆုလ
ိ ို�ှ့ ိရင်

က�န်မတို ့

အဲဒ
့ ါေတွအကုနလ
် ံုးေကျာ်ြဖတ်�ပီးသွားေတာ့

က�န်မတိုကိ
ု့တ
ဲ့ ခန်းမှာ က�န်မအမျိုးသားက �ှိမေနပါဘူး။ သူက
့ ု ပိခဲ
့ စ
ေတာထဲမှာ စစ်ဆင်ေရးတစ်ခု သွားလုပ်ေနတာပါ။
ကေလးေတွန ဲ ့

က�န်မက

သိပ်�ပီးေတွ�ရေလ့မ�ှိပါဘူး။

က�န်မအမျိုးသားကို
သူက

အခုချိနထ
် ိ
အ�မဲလိုလို
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စစ်ေကာင်စီနတိ
ဲ ့ ုက်ပဲဝ
ွ င်တဲ့ တပ်ေတွကို ဦးေဆာင်ေနေလ့ �ှိပါတယ်။
သူ

ခဏေလးြပန်လာခဲတ
့ ုနး် က

စစ်တပ်ထက
ဲ ေြပာေနကျ

က�န်မကိုေြပာသွားဖူးတဲ့

စကားတစ်ခု�ိတ
ှ ယ်

“စစ်တပ်ထမ
ဲ ှာဆိရ
ု င်

မင်းရဲအမျိ
် ှင် မင်းနဲခွ့ ဲရလိမ့်မယ်” ဆိ�ု ပီး။ အခု
့ ုးသားက ေသေသ၊ �ှင�
သူက

ြပည်သစစ်
ူ ့ သားတစ်ေယာက်ြဖစ်ေန�ပီဆေ
ုိ ပမယ့လ
် ည်း

အဲဒ
့ စ
ီ ကားကေတာ့

မှနေ
် နတုနး် ပါပဲ။

ဒါေပမဲ့

အခုေတာ့

ြမန်မာစစ်တပ်ယူနေ
ီ ဖာင်းဝတ်ထားရတာမဟုတ်တာမို ့
အရင်ကထက်စာရင်

အများ�ကီး

ပိုေကာင်းသွားပါ�ပီ။

က�န်မတိအတူ
ု့
မ�ှိရင်ေတာင် က�န်မတိစိ
ု ့ တ်က သန�
် ့ ှငး် �ကည်လင်�ပီး
လူေတွက က�န်မတိုကိ
့ ု ချစ်�ကပါတယ်။ က�န်မ သူေ�ှ
့ � မှာ ဘယ်ေတာမ
့ ှ
မငိပ
ု ါဘူး။
၂၀၂၁ ေတာက်ေလ�ာက် ကရင်ြပည်နယ်မှာ က�န်မတိရဲ
ု ့ ဘဝက
့
KNLA

မတည်�ငိမ်ခဲ့ဘးူ ။
တိုက်ပဲေ
ွ တွကေန
ေလးေက့ေကာ်က

တပ်မဟာ-၁

နယ်ေြမမှာ�ှိတဲ့

ထွက်ေြပးခဲရ
့ ပါတယ်။

အဲဒ
့ ါ�ပီးေတာ့

က�န်မတိေနရာနားမှ
ု့
ာ

တိုက်ပဲေ
ွ တွ

စြဖစ်တာနဲ ့

ထပ်ေြပးရြပန်ပါတယ်။ ြပည်သစစ်
ူ ့ သားအဖွဲ� နဲ ့ ြပည်သရင်
ူ ့ ခွငအ
် ဖွဲ�က
က�န်မတိုနဲ့ ့

တြခားစစ်တပ်ထက
ဲ ထွက်လာတဲ့

ကူညေ
ီ နတာမိလိ
ု့ ု့

အေြခအေနေတွက

က�န်မအမျိုးသားအတွက်ကေတာ့

မိသားစုေတွကို

ပိုေတာေ
့ ကာင်းလာေပမယ့်

အဆင်မေြပေသးပါဘူး။

သူက

ေြပာက်ကျားတိုက်ခိုက်ေရးသမားတစ်ေယာက်လို ေနေနရတုနး် ပါပဲ။
လတ်တေလာတိုက်ပဲတ
ွ စ်ခုမှာလည်း

ဒဏ်ရာရခဲေ
့ သးတယ်။

ေြမာင်းထဲြပုတ်ကျ�ပီး

သူေြခေထာက်
့

တစ်ခုခုြဖစ်သာွ းပါတယ်။

ကျိုးေတာမ
့ ကျိုးေပမယ့်

လမ်းေကာင်းေကာင်းေလ�ာက်မရေတာဘ
့ းူ ။
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သူက

ပိနလ
် ာ�ပီး

KNLA

အားနည်းလာေနတယ်။

က

က�န်မအမျိုးသားကို သူတို ့ လိုအပ်ေနေသးတယ်လို ့ ေြပာပါတယ်။
အဲဒ
့ ါေ�ကာငမ
့် လိ
ို ့ ု ့ သူက အခုချိနအ
် ထိ ေတာ်လှနေ
် ရးတပ်ေတွနအတူ
ဲ့
တိုက်ပဲဝ
ွ င်�ပီး ဗျူဟာေတွချတုနး် ပါပဲ။ တြခားကေလးေတွရဲအေဖေတွ
့
က အိမ်မှာ�ှိေန�က�ပီး သူတကိ
ို ့ ု ဂ�ုစိုက်တာ၊ အတူကစား�ကတာေတွ
ကို

ေတွ�တဲအ
့ ခါ

“သူက

က�န်မတိုရဲ့ ကေလးေတွ
က
့

ဝမ်းနည်း�ကပါတယ်။

ြပည်သအ
ူ ားလံုးအတွက်

သူရဲ့ အကျိ
ုးစီးပွားအတွက်
့

တိုက်ခိုက်ေနတာ၊

မဟုတ်ဘးူ ”လို ့ က�န်မ ကိုယ်ဟ
့ ာကိုယ်

ေြဖရပါတယ်။
သိပ်မ�ကာေသးခင်က က�န်မအမျိုးသားကို တပ်ထက
ဲ ေနထွက်�ပီး
သူရာထူ
းကို စွနလ
် ့ �တ်လိုက်ရတာ ေနာင်တရလားလိေမးေတာ
ု့
့
့ သူက
“ဘာလိေနာင်
ု့
တရရမှာလဲ။

လမ်းေပါ်က

ကေလးေတွေတာင်

သူတရဲ
ို ့ ဘဝေတွ
ကို စွနလ
် ့ �တ်ေန�ကတာ” လို ့ ြပန်ေြဖပါတယ်။ က�န်မ
့
သူအတွ
က်
့

အရမ်းဂုဏယ
် ူပါတယ်။

ထင်ေပါ်ေကျာ်�ကားမ�ကိုမ�ှာဘဲန ဲ ့

သူက

ဘယ်ေတာမ
့ ှ

သီလသမာဓိြပည့ဝ
် တဲသ
့ ူ

တစ်ေယာက်ပါ။
က�န်မကေတာ့

�ငိမ်း�ငိမ်းချမ်းချမ်းေနဖို ့

�ကိုးစား�ပီး

ကေလးေတွကို ေစာငေ
့် �ှာက်ရင်း လက်မ�ပညာနဲ ့ စက်ချုပ်ပညာကို
စိတ်ဝင်စားတဲလ
့ ူေတွကို ပညာသင်ေပးေနပါတယ်။ က�န်မအမျိုးသားရဲ ့
ေတာ်လှနေ
် ရးအတွက် လုပ်ေဆာင်မ�ေတွေ�ကာင့် က�န်မတိုကိ
့ ု KNU က
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Aung Zaya
I left the military quite soon after the coup, in March 2021. I was
a clerk doing office work at the air force archives in Yangon,
ranked sergeant. I was in the military nearly eight years, all told.
But to be honest, I really hated it. From the very beginning, I
couldn’t stand being around the green color of all the army uniforms.
I had a job before I signed up. I finished tenth grade and
went to work at a factory, which was well known for its industrial action. I got involved. In fact, I was a leader in organizing
strikes and fighting for better labor conditions. We struggled to
make a difference and even did hunger strikes. It wasn’t easy.
My mother was very worried about me. She was trying to find a
way to get me out of that situation, where I put myself at risk.
My mom made acquaintances with the wife of a commanding officer in the air force while she was visiting a branch of the
military academy on an uposatha day. The wife explained to my
mom that her husband, who was a colonel at that time, needed
to secure a certain number of fresh recruits for the military in
order to receive his next promotion.
The civilian parliament had recently made a decision that
benefited us workers, but the factory owner and the Ministry of
Labor were not complying with it. My mother convinced me that
my industrial action was not going to end well. I listened to my
mother and joined up with the air force, leaving the factory and
its problems behind. I was twenty years old. You could say that
I was too naïve to see things through to the end.
I did basic training at the Phaung Gyi Training Camp for four
and a half months. Then I went to Meiktila and continued training, this time as a Radar Operator. After six months of that, I
went to Hmawbi, Yangon Region, and the colonel general who
first recruited me gave me my first real assignment. My mother
had gotten involved again, you see. She told the colonel that I
wanted to take the matriculation exam. I had actually failed that
exam just before I went to work at the factory. Although I like
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reading, at that time I was just reading what I liked, not the
books I needed to pass the exam.
Because of my mother and this colonel, I was assigned to the
Mingaladon Air Defense Control Center for my first assignment.
It was very comfortable and I was lucky to be assigned there. It
had a huge library. As soon as I arrived, I even received the stipend for soldiers with dependent families. I studied hard and
took the matriculation exam, passing with a distinction in history. The chief commander of the air force presented me with
an award in Taungoo, and I received a separate award from the
Yangon Region commander. They gave me real gold as a prize at
yet another award ceremony in Nay Pyi Taw. I really enjoyed
working at that base. But others saw it as a dead-end job.
My superiors started suggesting that I should move on from
the control center. They said that other positions in the air force
allow you to earn money on the side, for example, by taking jet
fuel and oil procured for the air force and illegally selling it on
the market. Some commanders do this and then split the profits
with their subordinates. But I simply was not interested in that.
I talked to my family about it and they also did not like it. The
way I saw it, if I needed extra money, I could take on someone
else’s honest work during my free time.
I decided to apply for a clerk position. I was accepted for
training in 2016 and it took eighteen months. When I started, I
was a deputy sergeant, and when I finished, I had become a sergeant. I was posted back to Mingaladon, but this time to the staff
of the headquarters, where I was in charge of a committee that
issued rice, oil, and so on. We would sell eggs and that kind of
thing to the people. We had to take photos of our activities for
propaganda purposes. I hated this particular job.
In the course of my work I learned that one of the clerks at
the Yangon archives wanted to leave. He told me that his job involved working with army clerks, rather than those from the air
force, and he just couldn’t handle it anymore. It’s not easy for
people from the air force to work with those from the army.
There’s a big cultural difference. In the air force, many people
are skilled laborers, they have a trade, and there is less bullying
and discrimination from seniors to juniors. There are more

237 | Aung Zaya

people dissatisfied with the 2021 military coup in the air force
than in the army.
Things are changing though. The army now has more influence over the air force and navy. New air force recruits train
alongside army recruits, whereas they used to have separate
training. Long before the coup, when Senior General Min Aung
Hlaing first became commander-in-chief, he tried to put the air
force further under army control, but General Myat Hein
blocked him, even though the commander-in-chief of the armed
forces technically has power over the air force and navy chiefs.
Previous generals Than Shwe and Ne Win arranged this by consolidating army control over the air force—they knew that elsewhere in the world, sometimes the air force does not follow the
army. I heard that in Venezuela once, when the national army
tried to perform a coup, the air force disagreed and dropped
bombs on them.
Our air force had its own assault squadron until General Ne
Win demobilized it. Since then, the air force, has always been
comparably poorly armed. There was another attempted coup
in Myanmar before Ne Win’s caretaker government, which was
thwarted because an air force sergeant who learned of the plot
shared it with his sister, who passed the information on to thenMinister Kyaw Nyein. The civilian government deployed a police
squadron to the government buildings. The army was actually
already marching over to the buildings to enact the coup. When
they heard the police had been deployed however, they retreated. You could say the army later took over the air force for
what they had done.
After the coup, even I, an air force clerk, was ordered to put
on police clothes and go out onto the street to face protesters.
The army was increasingly killing people in those early months.
I felt sick to my stomach. Whenever I phoned home, my family
would be crying. I started preparing to leave on 17 March and
finally joined the side of the people and escaped on 3 April. I
managed to escape with the help of a younger friend who left
the air force before me. At this time, the National Unity
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Government had not even been formed. There was no assistance
for people like us.
My girlfriend, who has become my wife, faced more difficulties leaving than me. Families of servicemen are forced to live
on military bases, and this is by design, so they can be controlled. In my department, the superiors don’t really notice
much if a man goes missing for a little while; but if their wife or
girlfriend is gone, they search immediately. It took two weeks
for my love to escape. We ate our last breakfast at 8 Mile and fled
Yangon. It wasn’t too hard from that point on, back then the
military and police were focused on searching people returning
to the city rather than leaving.
I just want things to return to normal after the revolution
succeeds. I hope time will make everything alright. I am doing
everything I can to help the revolution. I gather information
from insiders within the military and report it to people here. I
don’t want to kill anyone, but if it comes to that, I will. This military dictatorship has spread like a cancer for years and it must
be rooted out, or we will end up like North Korea. The military
treats its soldiers and the public like slaves.
I can say this because of my experiences. In my work in Yangon Region, I helped host many top commanders, giving me the
chance to listen to their conversations and hear their thoughts.
The army does not know its place. It tries to be involved in everything. This attitude is what has led the country into ruin.
I did not like how Daw Aung San Suu Kyi approached civilmilitary relations softly. These guys cannot be dealt with that
way. Only by using their own methods can the people be free.
This revolution must succeed. Only if we succeed can we
achieve equality and freedom.
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့ ဲေဝယူ�ကတာမျိုးေလ။ က�န်ေတာ်က
အဲဒ
့ လ
ီ ိုမျိုး ဝါသနာမပါဘူး။ အိမ်ကလည်း မ�ကိုက်ဘးူ ။ ပိုက်ဆလ
ံ ိုရင်
အားလပ်ချိနမ
် ှာ တြခားတပ်သားရဲ ဂျူတီ
ေစာင�့် ပီး ပိုက်ဆ�
ံ ှာတယ်။
့
က�န်ေတာ်က စာေရးသင်တန်းတက်ဖိေလ�ာက်
ု့
ေတာ့ ရသွား�ပီး
၂၀၁၆

ခု�စ
ှ ်မှာ

၁၈

ဒုတပ်�ကပ်ရာထူးနဲ ့

တက်ရတယ်။

သွားတက်တုနး် က

ေကျာင်းဆင်းေတာ့

ေကျာင်းဆင်းတယ်။
ေြပာင်းသွားတယ်။

လ�ကာ

မဂင်္လာဒံက
ု ိုပဲ
ဌာနချုပ်မှာ

တပ်�ကပ်�ကီးနဲ ့

ြပန်ကျေပမယ့်
တာဝန်ကျ�ပီး

ဌာနကေတာ့

စည်းေကာ်ဆတ
ုိ ဲ ့

ဆန်ေရာင်း၊ ဆီေရာင်း၊ �ကက်ဥေရာင်း�ပီး အဲဒ
့ ဟ
ီ ာေတွကို ဓာတ်ပံု�ု ိက်၊
ဝါဒြဖနရ
် ့ တဲ့ အလုပ်ေပါ။့ က�န်ေတာ်က အဲဒ
့ လ
ီ ိုလုပ်ရတာကို မုနး် တယ်။
အဲဒ
့ မ
ီ ှာ

ရန်ကုန ်

ေမာ်ကွနး် တိုက်မှာလုပ်ေနတဲတ
့ စ်ေယာက်က

အလုပ်လုပ်ရတာ အဆင်မေြပလို ့ လူချင်းလဲေပးပါဆိ�ု ပီးေြပာေတာ့
အဲဒ
့ က
ီ ို

ေြပာင်းရတယ်။

က�န်ေတာ်တေလတပ်
ို ့
ကလူေတွက

�ကည်းတပ်တို ့ ဘာတိနဲ
ု ့ ့ အတူလုပ်ရရင် အဆင်မေြပဘူး။ ဌာနတွငး်
ယဉ်ေကျးမ�ပံုစံ

မတူ�ကလိ။ု ့

အထက်ေအာက်ခွဲြခားဆက်ဆမ
ံ �

သိပ်မ�ှိဘးူ ။

ေလတပ်မှာက
ေလတပ်မှာ

ပညာသည်ေတွ များတာကိုး။ ဒီ ၂၀၂၁ အာဏာသိမ်းတာကို မ�ကိုက်တ၊ဲ့
မေကျနပ်တဲသ
့ က
ူ �ကည်းတပ်ထက် ေလတပ်ထမ
ဲ ှာ ပိုများတယ်။
အခု သင်တန်းပံုစံေတွလည်း ေြပာင်းလာတယ်။ ေနာက်ပိုငး် ဝင်တဲ့
ေလတပ်သားေတွက

�ကည်းတပ်သားေတွန ဲ ့

သင်တန်းအတူ
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တွဲသင်ရတယ်။

အရင်ကလူေတွဆုိ

ဗိုလ်ချုပ်�ကီးမင်းေအာင်လ�ိင်

သီးသနသ
် ့ င်ရတာ။

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချုပ်ြဖစ်လာေတာ့

ေလေ�ကာင်းရန်ကာကွယ်ေရးဌာနကို
ေလတပ်ကို

�ကည်းတပ်ကိုေြပာင်း�ပီး

ထိနး် ချုပ်ဖိုလု
့ ပ်တယ်။

ဗိုလ်ချုပ်�ကီးြမတ်ဟိနး် က

လက်မခံခလ
ဲ့ ။ို ့
ဗိုလ်ချုပ်မ�း�ကီးသန်းေရ�၊ ဗိုလ်ချုပ်ေနဝင်းတိကတည်
ု့
းက �ကည်းကို
ေရနဲ ့

ေလအေပါ်မှာ

ချုပ်ထားခဲတ
့ ာပဲ။

တကယ်ေတာ့

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချုပ် (�ကည်း) က ကာချုပ်ေရနဲ ့ ကာချုပ်ေလရဲ ့
အထက်မှာ�ှိတယ်လို ့

လုပ်ထားေပမယ့်

�ကည်းတပ်ကေြပာတိုငး်

ေလတပ်ဟာ

လုပ်ချင်မှလုပ်တတ်တာမျိုးေတွ

ကမ�ာမှာ�ှိတယ်ဆတ
ုိ ာ သူတသိ
ို ့ တယ်ေလ။ ၁၉၅၆မှာ ဗင်နဇ
ီ ွဲလားမှာ
အာဏာသိမ်းတယ်။

�ကည်းတပ်က

သိမ်းတာကို

ေလတပ်ကေန

တန်ြပန်ဗံုးသွား�ကဲတယ်တ။ဲ့
က�န်ေတာ်တိုေလတပ်
မှာလည်း
့
�ှိတယ်။

အဲဒ
့ ါကို

ေလတပ်ဆရ
ုိ င်

အရင်က

တိုက်ခိုက်ေရးအဖွဲ�

ဗိုလ်ချုပ်ေနဝင်းက
ဘယ်ေတာမ
့ ှ

တပ်ဆင်မေပးခဲဘ
့ းူ ။

ဖျက်သမ
ိ ်းပစ်ခတ
ဲ့ ာ။

လက်နက်ေကာင်းေကာင်း

ြမန်မာြပည်မှာလည်း

အိမ်ေစာငအ
့် စိုးရမတိုငခ
် င်က

မေအာင်ြမင်တဲ့

ဦးေနဝင်းရဲ ့
အာဏာသိမ်းပွဲ

�ှိခတ
ဲ့ ယ်။ ြပည်ထေ
ဲ ရးဝန်�ကီး ဦးေကျာ်�ငိမ်း လက်ထက် ၁၉၅၆ ခု�စ
ှ ်မှာ
�ကည်းတပ်က

အာဏာသိမ်းဖို ့

ဘယ်လိုပျက်သာွ းလဲဆေ
ုိ တာ့
ေလတပ်က

�ကံတာေပါ။့

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချုပ်န ဲ ့ အေနနီးတဲ့

တပ်�ကပ်�ကီးတစ်ေယာက်က

အဲဒ
့ သ
ီ တင်းကိုသ�ိ ပီး

သူအစ်
့် ိုက်မိတယ်။ သူအစ်
ဲ ရးဝန်�ကီး
့ မကို ြပန်ရင်ဖွငလ
့ မက ြပည်ထေ
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ဦးေကျာ်�ငိမ်းနဲ ့

သူငယ်ချင်းဆိေ
ု တာ့

သတင်းြပန်ေပးလိုက်တယ်။

အဲဒ
့ မ
ီ ှာ ြမန်မာ�ိင
ု င
် ရ
ံ ဲတပ်ဖဲ�က
ွ
အကုနလ
် က်နက်အြပည့န
် ဲ ့ အစိုးရ�ံုးကို
ေနရာယူထားေပးတာ။

အဲဒ
့ အ
ီ ချိနမ
် ှာ

တက်လာ�ပီဆေ
ုိ ပမယ့်

�ကည်းတပ်က

သတင်း�ကိုေပါက်တာကို

သိသာွ းလို ့

ေနာက်ြပန်ဆုတ်သာွ းတာ။ အဲဒ
့ က
ီ တည်းက �ကည်းတပ်က ေလတပ်ကို
အေပါ် စီးယူခတ
ဲ့ ာပဲ။
အာဏာသိမ်း�ပီးေတာ့ က�န်ေတာ်လ
့ ို ေရတပ်က စာေရးအလုပ်
လုပ်ရတဲသ
့ က
ူ ိုေတာင်
ဆ��ြပသူေတွကို

ရဲဝတ်စံု

ရင်ဆင
ုိ ခ
် ိုငး် လာတယ်။

သတ်တာေတွ

လူေတွကို

က�န်ေတာ်လည်း

ရွ ာကအိမ်ကို

ငိ�ု ကီးချက်မေတွ

လမ်းေပါ်က

တပ်ကလည်း

များလာ�ပီ။

ေနလိကိ
ု ့ ုမေကာင်းေတာဘ
့ းူ ။
သူတက
ို ့

ဝတ်ခိုငး် �ပီး

ဖုနး် ဆက်ေတာလ
့ ည်း

ြဖစ်�ကတယ်။

က�န်ေတာ်

တပ်ထက
ဲ ထွက်ဖိက၃
ု့
လပိုငး် ၁၇ ရက် ကတည်းက ြပင်ခေ
ဲ့ ပမယ့်
တကယ်ထက
ွ ်ခတ
ဲ့ ာေတာ့ ၄ လပိုငး် ၃ ရက်ေနမှ့ ထွက်လာြဖစ်တာ။
က�န်ေတာ်ေ
့ �ှ � မှာ ထွက်သာွ းတဲ့ ေလတပ်က ညီေလးတစ်ေယာက်န ဲ ့
ချိတ်ဆက်�ပီး လာခဲတ
့ တ
ီ ုနး် က National Unity Government
့ ာ။ အဲဒ
ေတာင်

မ�ှိေသးဘူး။

က�န်ေတာ်တိုလိ
့ ုလူေတွအတွက်

ဘာအေထာက်အကူမှ မရေသးတဲအ
့ ချိနေ
် ပါ။့
က�န်ေတာ်ခ
့ ျစ်သ၊ူ
ထွက်ရတာ

အခုေတာ့

ခက်ခဲတာေပါ။့

တမင်ေနခိုငး် ထားတာက
တပ်တွငး် အရာ�ှိေတွကလည်း

အမျိုးသမီးက

တပ်မှာ
အဲဒ
့ လ
ီ ို

က�န်ေတာ်ထ
့ က်

မိသားစုဝင်ေတွကို

တပ်ထဲ

ထိနး် ချုပ်ထားချင်လေလ။
ို ့
ေယာက်ျားေလးတစ်ေယာက်ကို

မေတွ�ေတာရ
့ င် သိပ်ဂ�ုမထားမိေပမယ့် သူတိုရဲ့ ့ အမျိုးသမီးလိုမျိုးက
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ေပျာက်သာွ း�ပီဆရ
ုိ င်ေတာ့ ချက်ချင်းသတိထားမိ�ပီး �ှာ�ကတာေ�ကာင့်
က�န်ေတာ်အ
့် င်း ၂ ပတ်ေလာက်
့ မျိုးသမီးက ထွက်မရတာနဲ သူ
့ ကိ
့ ုေစာငရ
အချိနယ
် ူသာွ းတာ။

က�န်ေတာ်က

မနက်ပိုငး်

၈

မိုငမ
် ှာ

ထမင်းထွက်စားရင်း ရန်ကုနက
် ထွက်လာခဲတ
့ အ
ီ ချိနက
် �မို �ထဲ
့ ာပါ။ အဲဒ
ြပန်အဝင်ကိုသာ ေသချာစစ်တာမို ့ အထွက်မှာ သိပ်အခက်အခဲမ�ှိဘဲ
ထွက်ခဲလ
ို တ
် ယ်။
့ ိုက်�င
ေတာ်လှနေ
် ရး

ေအာင်ြမင်သာွ းရင်

ြပန်ေရာက်ေစချင်တာပဲ

�ှိတယ်။

ပံုမှနအ
် ေြခအေနကို

အချိနတ
် န်ရင်ေတာ့

သူဘာသာ
့

အဆင်ေြပသွားမယ်လို ေမ�ာ်
လငတ
့် ယ်။ ေတာ်လှနေ
် ရးအတွက်ကေတာ့
့
တတ်�င
ို သ
် ေလာက်

အကုနလ
် ုပ်မယ်။

သတင်းေပးချင်တသ
ဲ့ ဆ
ူ က
ီ

လက်�ိမ
ှ ှာေတာ့

တပ်ထက
ဲ

သတင်းအချက်အလက်ေတွကို

စုေဆာင်း�ပီး တာဝန်�ိသ
ှ ေ
ူ တွဆီ ပိုေပးတယ်
။ အမှနအ
် တိုငး် ေြပာရရင်
့
လူသတ်ရတဲအ
့ လုပ်ကို
လိုအပ်လာရင်

မလုပ်ချင်ေပမယ့်

လုပ်သငလ
့် ုပ်ရမယ်။

ေနာက်ဆးုံ အဆင့်

�ှစ်ေပါင်းများစွာ

အြမစ်စွဲ�ပီး

ကင်ဆာလိုြဖစ်ေနတဲ့ စစ်အာဏာ�ှငစ
် နစ်ဆးုိ ကို အြမစ်ြဖတ်မှရမယ်။
မဟုတ်ရင် ေြမာက်ကိုရီးယားလိုြဖစ်မှာ။ သူတက
ို ့
ြပည်သေ
ူ တွေရာ၊
တပ်ထက
ဲ ရဲေဘာ်ေတွကိုပါ သူတကိ
ို ့ ု အလုပ်အေက�းြပုေနတဲ့ က�န်လို
သေဘာထား�ကတာ။
ဒီလိုေြပာ�ိင
ု တ
် ာက
ရန်ကုနတ
် ိုငး် မှာ

အလုပ်ေ�ကာင့်

က�န်ေတာ်အ
့ ေတွ�အ�ကံုအရပါ။
ေရာက်သာွ းေတာ့

တပ်ချုပ်က

ခဏခဏလာတယ်။ လူ�ကီးဧည့ခ
် ံဆ�ုိ ပီး ေတာက်ေလ�ာက်ဧည့ခ
် ံရေတာ့
သူတအေတွ
ို ့
းအြမင်ေတွကို ေလ့လာနားေထာင်ခွငရ
့် ခဲတ
့ ယ်။ တပ်ဟာ
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သူေနရာသူ
မသိဘးူ ။ သူအလု
ပ် သူ မလုပ်ဘးူ ။ ေနရာတကာမှာ
့
့
ပါချင်တယ်။ အဲဒ
့ လ
ီ ိုလုပ်လို တိ
့ ုငး် ြပည်က ပျက်စီးသွားတာပဲ။
ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်က
မ�ကိုက်တာ။
အစတည်းက

စစ်တပ်ကို

ဒီေကာင်ေတွက
ြမင်တယ်။

သူနည်
့ းနဲပဲ့

ေချာေ
့ ပါင်းတာကို

ေချာေ
ု့
းဆိတ
ု ာ
့ ပါင်းလိမရဘူ
သူကိ
့ ုြပန်ချမှ

ြပည်သေ
ူ တွ

လွတ်လပ်မှာ။
ဒီေတာ်လှနေ
် ရး ေအာင်မှြဖစ်မှာ။ ေအာင်မှသာ တန်းတူညမ
ီ �မ�န ဲ ့
လွတ်လပ်မ�ေတွကိုရမှာ။
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Cherry
You can call me Cherry. I’m 29 years old, from Taunggyi originally, and married to a corporal who left the navy and joined the
Civil Disobedience Movement (CDM). We first met back in 2008
in Pyinmana. My future husband was keen on me and started
paying attention to me. I was only sixteen years old. We started
spending time together for about a week before my parents noticed and beat me. We eloped, married and that was that. Now
we have four kids together, aged thirteen, eight, five and three.
My husband’s father was in the military. He did not have a
good experience. He actually left the army himself. He told my
husband, “You don’t know about military life. I know about it.
Don’t join the army”. But my husband thought differently when
he encountered a recruiting team after we were married… It
looked like he was going to go through and become an infantry
soldier. My father-in-law and I both panicked and I begged the
recruiters not to put my husband in the army. One of the recruiters put me in contact with a navy clerk, who I paid a lot of money
to, and he made sure my husband went into the navy instead of
the army.
My man had a few different roles but was working with computers before he left and joined the CDM. First he was assigned
to Rakhine State, where I had my first three children, and then
to Mawlamyine Township, where I had my last. In total, I have
lived inside military compounds for thirteen years; nearly all the
time I have been married and almost half of my life. It can be
tough on the inside for dependents like me; you can’t follow
your dreams, you can only do some private business, like sewing.
There are a lot of military demands, like ‘volunteer’ work, shooting lessons, physical and security training. These only increased
after the military coup, with kids as young as thirteen being
forced to learn. I once said that if I wanted to undertake military
training, I would have joined the army myself. Action was taken
against me for that.
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Although the military is close-knit, people do not always
help you. When I had my first child, I had to undergo surgery
during the birth. It was expensive and cost more than my husband’s yearly salary. We couldn’t afford it, so the staff made my
newborn and I stay in the hospital for a week after the birth.
They barred me from leaving. Our battalion commander at that
time knew about the problem but only chastised us, telling my
husband and I that we should have saved up more money. Save
up over a year’s salary? Really?
I only got out in the end because another patient in the hospital had a miscarriage and kindly decided to pay our bill. Their
misfortune benefited us.
Life could be very busy in the compound, especially when
there was an important person visiting. The extra, unpaid work
I had to do included digging soil, cooking, that kind of thing. I
had to do a lot more of it after my husband got in trouble in 2015.
He was struggling in the navy and decided to go away without
leave. He went and worked on private boats for a whole year. At
the time my friends and I reached out to him and convinced him
to come back. We told him it would not be good for us and for
his children, that they would be looked down upon. In the end
he came back. There was no formal punishment applied to him,
but informally we were both assigned extra unpaid work. Sometimes we couldn’t take care of our children because we were
both busy with the extra work.
In the 2020 elections I wanted to vote for the National
League for Democracy (NLD), but my husband convinced me to
vote for the Union Solidarity and Development Party (USDP). He
said, “The USDP will lose anyway”. We were forced to rehearse
voting in the compound for literally weeks. We were told by our
superiors that we should vote USDP and definitely not NLD or
other parties, all of which were substituted with fruits. Watermelon was NLD, oranges were USDP, bananas were the Karen
party, etc.
“Don’t vote for watermelons or we will punish you,” they
said.
Of course, Aung San Suu Kyi won, and I was very happy.
Then the coup happened. I could not believe it.
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“How is this even possible when the NLD won such a landslide?” I asked my husband. He just said, “They can do it”. I
thought, this is over. It will be like 1988. But my mouth formed
the words, “They can’t do it again”.
Well, the military still hasn’t transferred power back to the
people, more than a year later. Some of the people in our battalion were happy about the coup. They said the military should be
in control for a thousand years. I argued with them.
We were lucky in one sense, in that the battalion commander and other high-ranking people at the base in Mawlamyine at the time of the coup liked us. In February, soon after
the coup, my husband was sent to Yangon. I said to him, “Fine,
go to Yangon. But don’t do anything wrong”. He had to wear a
bulletproof vest while he was there. He rang me and said, “Darling, I feel awful. People are spitting on us when they see our
uniform. We are outcasts. The military should not shoot at protesters only holding signboards, but they are. I have to get out
of here”. At one point he was nearby when the military detonated a bomb. The situation was bad but I was scared. I objected
to any rash moves. I remembered when my husband left the military the first time and that action’s consequences.
“Remember we have four kids,” I told him, “don’t do anything stupid”. At that time quite a few soldiers were defecting.
It was big news. “I am going to go,” my husband told me. I told
him to wait again. “We don’t have any connections,” I implored
him. He stayed inside, but was deployed to Myeik briefly, and
saw three protesters killed there. He cried and then I cried when
he returned and told me about it.
Life was miserable then. My husband and I quarreled often
and he was put under watch. He rarely ate, saying the food was
the tears of the public. Then one day he left on patrol and disappeared. After a week he called me and told me he “had to go and
do something”. I was like, “OK…”—I mean I had no idea. The staff
in the military compound were questioning me more and more,
but my husband told me nothing, so I could tell them nothing. I
didn’t know if he had really left the navy or not. Finally, after a
month, colleagues confirmed to me that he had joined the CDM,
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based on inside information they heard from Nay Pyi Taw. I was
relieved. But even then, it took a while for him to get in contact
with me. Only then was I like, “phew”.
When my husband disappeared from our compound, a
bunch of others did too. Five other women and one man left.
People in the compound speculated that my husband had eloped
with one of these women. It suited me just fine! I told them, “If
he left me, I will just go to my home,” and thought it would be
good cover for escaping. There was a period of time when Nay
Pyi Taw knew he had joined CDM, and I knew, but the people in
the military compound did not know—but it didn’t last forever.
Once they found out, I talked to a lance corporal I was close to.
“If he really joined the CDM, you should follow him. Never
come back to Myanmar proper until there is peace,” he instructed me. He arranged for my departure from the compound,
but there was resistance from one officer in particular. He tried
to stop me from leaving. The lance corporal had to intervene
personally. He asked the officer, “Will you take responsibility for
the living and education of this woman and her four children?”
To which the officer replied, “I will not get such a headache for
these useless people”. The lance corporal said, “You have to let
them go then. They are in trouble. Let them go or demote me”.
Getting out physically was hardly a smooth process. They
refused to let my children and I leave by car. One officer sent us
off, then another, then we were put on a boat under supervision
of five sailors and soldiers. Another woman was coming with me;
her husband had also fled the navy. She told me, “Now I am outside, if I do the three-finger salute, these men might kill me”.
There was a storm while we were at sea. I said to one of the soldiers escorting us that if we fell overboard and had to ask for
help from civilians, they might not come to our aid, so unpopular had the military become. Now I look back and think I could
have been shot for such a comment.
We reached Yangon, I went to a friend’s house, then on to
my husband’s sister’s house in Pyay Town. We worked online to
set up all the connections, I gathered my children, and we set off
for the liberated areas out of control of the military. There were
so many checkpoints, but I lied constantly, and we arrived
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without too much trouble. I just kept telling my kids that we
could eat rice when we reached their father. I plied them with
snacks when they complained.
I’m much happier now we are free from the army. If we were
still there, our children would be cloistered away from society,
looked down upon and discriminated against. I try to stay positive and look forward to a better future.
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့ တ
ီ ုနး် က
့ ါတယ်။ အဲဒ
က�န်မသူငယ်ချင်းေတွန ဲ ့ က�န်မ သူဆီ
ဆက်သယ
ွ ်ခ�ဲ့ ပီး ြပန်လာဖို ့
့
နားချခဲပ
့ ါတယ်။

က�န်မတိုက
့

က�န်မတိအတွ
ု့
က်ေရာ၊
က�န်မတို ့

သူ

ကေလးေတွအတွက်ပါ

အထင်ေသးခံရမယ်လို ့

သူြပန်လာခဲ့ပါတယ်။

အဲဒ
့ လ
ီ ိုလုပ်လိုက်တာက

တရားဝင်

အလုပ်ပိုခိုငး် ခံခဲရ
့ ပါတယ်။

ေြပာတာနဲ ့

ဘာြပစ်ဒဏ်မှ

တရားမဝင်ြပစ်ဒဏ်အေနနဲ ့

မေကာင်းေ�ကာင်းနဲ ့
ေနာက်ဆးုံ မှာ
မကျခံခဲ့ရေပမယ့်

က�န်မတို�ှ့ စ်ေယာက်စလံုး
တစ်ခါတေလ

အလုပ်များလွနး် လို ့

ကိုယ်က
့ ေလးကိုယ်ေတာင် ဂ�ုမစိုက်�င
ို ခ
် ဲဘ
့ းူ ။
၂၀၂၀ ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ှာ က�န်မ National League for Democracy
(NDL) ကို မဲေပးချင်ခဲေ
် �န်မအမျိုးသားက Union Solidarity
့ ပမယ့က
and Development Party (USDP) ကိုပဲ မဲေပးဖို ့ ေြပာပါတယ်။ သူက
“USDP က ဘယ်လိုေနေန �� ံးမှာပဲ” လို ့ ေြပာခဲပ
ဲ ှာ
့ ါတယ်။ မဲ�ု ံထမ
က�န်မတို သီ
ဲ ့ �ပီး အစမ်းေလ့ကျငခ
့် ရ
ဲ့ ပါတယ်။ က�န်မတိုကိ
့ တင်းပတ်နချီ
့ ု
အထက်အရာ�ှိေတွက
လံုးဝမဲမေပးဘဲ

NLD

USDP

ဒါမှမဟုတ်
ကို

မဲေပးဖို ့

တြခားပါတီေတွကို
ေြပာခဲ�့ ပီးေတာ့

အဲဒ
့ ပ
ီ ါတီေတွအကုနလ
် ံုးကို အသီးေတွန ဲ ့ ကိုယ်စားြပုေြပာခဲ့ပါတယ်။
ဥပမာ_-_NLD က ဖရဲသးီ ၊ USDP က လိေမ�ာ်သးီ ၊ ကရင်ပါတီက
ငှက်ေပျာသီး စသြဖငေ
့် ပါ။့
“ဖရဲသးီ ကို မဲမေပးနဲ ့ ေပးရင် ငါတို ့ မင်းတိကိ
ု ့ ု အြပစ်ေပးမယ်” လို ့
သူတိုက
့ ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။
ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်�င
ို သ
် ာွ းေတာ_့ က�န်မအရမ်းေပျာ်ခပ
ဲ့ ါတယ်။
ေနာက်ကျေတာ့

အာဏာသိမ်းတာ

ြဖစ်သာွ းပါတယ်။

က�န်မ
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မယံု�င
ို ခ
် ဘ
ဲ့ းူ ။ “NLD က ဒီေလာက်အြပတ်အသတ်�င
ို ခ
် ဲတ
့ ာကို ဒီလိုမျိုး
ဘယ်လိုြဖစ်ရတာလဲ”

ဆိ�ု ပီး

“သူတလု
ို ့ ပ်�င
ို တ
် ယ်ေလ”

က�န်မအမျိုးသားကေတာ့
ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။

ြဖစ်ခဲရ
့ ပါတယ်။

က�န်မထင်လိုက်တာ

ကလိုမျိုး

အားလံုး�ပီး�ပီေပါ။့

ြပန်ြဖစ်ေတာမ
့ ယ်လို ့

“သူတဒီ
ို ့ လိုထပ်လုပ်လမရဘူ
ို ့
း”

လိပဲ
ု့

လို ့

၁၉၈၈

ထင်လိုက်ေပမယ့်
က�န်မေြပာခဲပ
့ ါတယ်။

ဒါေပမဲ့လည်း အခု ၁ �ှစ်ေကျာ်�ကာတာေတာင် စစ်တပ်က ြပည်သက
ူ ို
အာဏာြပန်မလ�ဲေပးေသးပါဘူး။

က�န်မတိုတပ်
့ ရင်းထဲက

လူတချို �ကေတာ့ အာဏာသိမ်းတာကို ေပျာ်ခ�ဲ့ ကပါတယ်။ သူတိုက
့
စစ်တပ်က �ှစ် ၁၀၀၀ ေလာက် အာဏာယူထားသငတ
့် ယ်ဆ�ုိ ပီးေြပာလို ့
က�န်မနဲ အြငင်
းအခံုေတွ ြဖစ်ခပ
ဲ့ ါေသးတယ်။
့
က�န်မတို ့

တစ်မျိုးေတာ့

ကံေကာင်းခဲပ
့ ါတယ်။

အာဏာသိမ်းတဲအ
့ ချိနမ
် ှာ ေမာ်လ�မိုင်ကတပ်ရင်းမှာ�ှိတဲ့ တပ်ရင်းမ�းနဲ ့
တြခားအရာ�ှိေတွက

က�န်မတိကိ
ု့ ု

သေဘာကျခဲ့�ကပါတယ်။

အာဏာသိမ်း�ပီး မ�ကာခင် ေဖေဖာ်ဝါရီလထဲမှာပဲ က�န်မအမျိုးသားကို
ရန်ကုနက
် ို

ပိလိ
ု ့ ုက်�ကတယ်။

က�န်မကေတာ့

“ဟုတ်�ပီ။

ရန်ကုနက
် ိုေတာသ
့ ာွ း၊ ဘာမှအမှားမလုပ်မိေစနဲ”့ လို ့ ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။
အဲဒ
့ မ
ီ ှာ သူတာဝန်ကျတုနး် က ကျည်ကာအက�ျ ဝတ်ခဲရ
့ တယ်။ သူ
က�န်မကိုဖုနး် ဆက်ေတာ့ “မိနး် မေရ၊ ငါ စိတ်ထေ
ဲ နလိုမေကာင်
းဘူး။
့
ငါတိယူ
ု ့ နေ
ီ ဖာင်းကို

လူေတွြမင်တိုငး်

တံေတွး

ေထွးေန�ကတယ်။

ငါတိုက
ု း် ဘုတ်ပဲကိုငထ
် ားတဲ့
့ အပယ်ခံေတွြဖစ်ေန�ပီ။ စစ်တပ်က ဆိင
ဆ��ြပသူေတွကို
ဒီကေနထွက်ဖိလိ
ု ့ ုတယ်”

မပစ်သငေ
့် ပမယ့်
လို ့

ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။

ပစ်ေန�ပီ။

ငါ

က�န်မအမျိုးသား

Cherry | 258

အဲဒ
့ မ
ီ ှာ�ှိေနတုနး် တစ်ရက် စစ်တပ်က ဗံုးတစ်လံုးခွဲလိုက်တအ
ဲ့ ချိန ်
အဲဒ
့ န
ီ ားမှာ သူ�ိေ
ှ နခဲပ
့ ါတယ်။ အေြခအေနေတွကဆိးု �ပီး က�န်မလည်း
ေ�ကာက်လနေ
် ့ နခဲပ
့ ါတယ်။
အရင်က

က�န်မ

ဘာမှအေလာတ�ကီးမလုပ်ဘဲ

က�န်မအမျိုးသား

တပ်ထက
ဲ ထွက်သာွ းတာကို

အမှတ်ရလိုက်ပါတယ်။
“က�န်မတိုမှ့ ာ

ကေလး

၄

ေယာက်�ိတ
ှ ာ

မှတ်ထားပါ။

ဘာမှေပါက်ကရေလ�ာက်မလုပ်န”ဲ ့ လို ့ က�န်မ သူကိ
့ ု ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။
အဲဒ
့ အ
ီ ချိနမ
် ှာ

စစ်သားေတာ်ေတာ်များများ

ထွက်ေြပးေန�က�ပီး
“ငါလည်း

အဲဒ
့ သ
ီ တင်းက

ထွက်မယ်”

တပ်ထက
ဲ

ေတာ်ေတာ်�ကီးခဲပ
့ ါတယ်။

လို ့ က�န်မအမျိုးသားက

ေြပာခဲ့ပါတယ်။

က�န်မက သူကိ
့် ိုနဲ့ ့ “က�န်မတိုမှ့ ာ ဘာအချိတ်အဆက်မှ မ�ှိဘးူ ”
့ ုေစာငဖ
ဆိ�ု ပီး သူကိ
ဲ ှာ ဆက်ေနခဲတ
့ ု နားချခဲပ
့ ါတယ်။ သူ တပ်ထမ
့ ယ်။ �မိတ်ကို
ခဏလ�တ်ခံခဲရ
့ မ
ီ ှာ ဆ��ြပသူ ၃ ေယာက် အသတ်ခံခရ
ဲ့ တာကို
့ �ပီး အဲဒ
ြမင်ခဲပ
ို ရ
ဲ့ �ပီး ြပန်လာတဲအ
့ ချိန ် က�န်မကိုေြပာြပတဲအ
့ ခါမှာ
့ ါတယ်။ သူငခ
က�န်မလည်း ငိခ
ု ပ
ဲ့ ါတယ်။
အဲဒ
့ တ
ီ ုနး် က
က�န်မနဲ ့

ဘဝက

သူန ဲ ့

အရမ်းစိတ်ဆင်းရဲစရာေကာင်းပါတယ်။
မ�ကာခဏရန်ြဖစ်ခ�ဲ့ ပီး

ေစာင�့် ကည့ေ
် နခဲ�့ ကပါတယ်။
ဒီအစားအေသာက်ေတွက
ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။

သူ

အစားလည်း

ြပည်သေ
ူ တွရဲ ့

တစ်ရက်ေတာ့

သူကိ
့ ုလည်း
သိပ်မစားေတာဘ
့ ဲ
မျက်ရည်ေတွလို ့

ကင်းလှညထ
့် က
ွ ်ရင်း

သူေပျာက်သာွ းပါတယ်။ ၁ ပတ်�ကာေတာ့ သူ က�န်မဆီကို ဖုနး် ဆက်�ပီး
“သူ

တစ်ခုခုသာွ းလုပ်ဖိုလိ
့ ုတယ်”

လို ့ ေြပာပါတယ်။

က�န်မက

သူဘာလုပ်မယ်ဆတ
ုိ ာ မသိခေ
ဲ့ ပမယ့် “ဟုတ်�ပီ” လိပဲ
ု ့ ေြပာခဲတ
့ ယ်။
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တပ်ထက
ဲ

ဝန်ထမ်းေတွက

ေမးခွနး် ေတွ

ပိုပိုေမးလာခဲေ
့ ပမယ့်

က�န်မအမျိုးသားက က�န်မကို ဘာမှမေြပာြပထားခဲေ
့ တာ့ က�န်မလည်း
သူတကိ
ို ့ ု

ဘာမှမေြပာြပ�ိင
ု ခ
် ဲဘ
့ းူ ။

သူအေနနဲ
့
့

ေရတပ်ကေန

တကယ်ထက
ွ ်သာွ း�ပီလားဆိတ
ု ာလည်း မသိခပ
ဲ့ ါဘူး။ ေနာက်ဆးုံ ၁
လေလာက်

�ကာတဲအ
့ ချိနမ
် ှာ

လုပ်ေဖာ်ကိုငဖ
် က်ေတွက

သူတို ့

ေနြပည်ေတာ်က�ကားတဲသ
့ တင်းေတွအရ သူ CDM လုပ်သာွ း�ပီလို ့
အတည်ြပုေပးခဲပ
့ ါတယ်။

က�န်မ

စိတ်သက်သာသွားေပမယ့်

အဲဒ
့ ေ
ီ နာက်ပိုငး် ေတာင်မှ

က�န်မကို

သူဆက်သယ
ွ ်ဖို ့

အချိနေ
် တာ်ေတာ်�ကာခဲပ
့ ါတယ်။

သူဆက်သယ
ွ ်လာမှပဲ

အလံုး�ကီး

ကျသွားေတာတ
့ ယ်။
က�န်မအမျိုးသား

တပ်ထက
ဲ ေပျာက်သာွ းတဲအ
့ ချိနမ
် ှာ

တြခားသူေတွေတာ်ေတာ်များများလည်း

ေပျာက်သာွ းခဲ့ပါတယ်။

အမျိုးသမီး ၅ ေယာက်န ဲ ့ အမျိုးသား ၁ ေယာက် ထွက်သာွ းခဲေ
့ တာ့
တပ်ထက
ဲ လူေတွက
ေယာက်ထက
ဲ

က�န်မအမျိုးသားနဲ ့
တစ်ေယာက်န ဲ ့

အဲဒ
့ အ
ီ မျိုးသမီး

၅

ခိုးရာလိုက်ေြပးတယ်လို ့

ေကာက်ချက်ချခဲ�့ ကပါတယ်။ အဲဒ
့ အ
ီ ေြခအေနက က�န်မအတွက်ေတာ့
ကွက်တိြဖစ်ခလ
ဲ့ ို ့ ထွကေ
် ြပးဖိအတွ
ု့
က် အခွငေ
့် ကာင်းပဲလို ့ ယူဆ�ပီး
က�န်မက

သူတကိ
ို ့ ု

“သူ

က�န်မကို

ထားသွား�ပီ။

က�န်မ

အိမ်ပဲြပန်ချင်ေတာတ
့ ယ်” လို ့ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။ သူ CDM ဝင်သာွ းတာကို
ေနြပည်ေတာ်ဘက်န ဲ ့ က�န်မပဲသတ
ိ ဲ့ အချိနက
် ာလတစ်ခု �ှိခပ
ဲ့ ါတယ်။
အဲဒ
့ တ
ီ ုနး် က
မခံခပ
ဲ့ ါဘူး။

တပ်ထက
ဲ လူေတွ

မသိခေ
ဲ့ ပမယ့်

သူတိုသိ
့ သာွ းေတာ့

ဒုတပ်�ကပ်တစ်ေယာက်န ဲ စကားေြပာြဖစ်
ခပ
ဲ့ ါတယ်။
့

အ�ကာ�ကီးေတာ့
က�န်မနဲခင်
့ မင်တဲ့
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“သူ တကယ် CDM ဝင်သာွ းတာဆိရ
ု င် နင်လည်း သူေနာက်
့
လိုက်သာွ းသငတ
့် ယ်။

ြမန်မာမှာ

�ငိမ်းချမ်းေရး

မရမချင်း

လံုးဝြပန်မလာနဲ”့ လို ့ သူက က�န်မကို အ�ကံေပးခဲ�့ ပီး တပ်ထက
ဲ ေန
က�န်မထွက်ဖိအတွ
ု့
က်

စီစဉ်ေပးခဲပ
့ ါတယ်။

ဒါေပမဲ့

အရာ�ှိတစ်ေယာက်က သေဘာမကျခဲလ
ို ့
့ ို ့ က�န်မထွက်လမရေအာင်
�ကိုးစားတာနဲ ့ အဲဒ
့ ဒ
ီ တ
ု ပ်�ကပ်ကိုယ်တိုင် �ကားဝင်ေြဖ�ှငး် ခဲရ
့ ပါတယ်။
အဲဒ
့ အ
ီ ရာ�ှိကို သူက “ဒီအမျိုးသမီးနဲ ့ သူကေလး
၄ ေယာက်ရဲ ့
့
စားဝတ်ေနေရးနဲ ့
ေမးခဲပ
့ ါတယ်။

ပညာေရးကို
အဲဒ
့ ါကို

ခင်ဗျားတာဝန်ယူမှာလား”

အဲဒ
့ အ
ီ ရာ�ှိက

လို ့

ဒီလိုအသံးု မဝင်တလ
ဲ့ ူေတွ

အတွက် ေခါင်းကိုက်ခံမေနဘူး” လို ့ ြပန်ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။ ဒုတပ်�ကပ်က
“ခင်ဗျား

သူတကိ
ို ့ ု

ေပးသွားရမယ်။

သူတဒု
ို ့ က�ေရာက်ေနတာ၊

သူတကိ
ို ့ ုေပးသွားရင်သာွ း၊ မသွားရင် က�န်ေတာ်က
့ ို ရာထူးချလိုက်” လို ့
ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။
တပ်အြပင်ကို ထွက်တာက ေတာ်ေတာ်ေလးခက်ခဲခဲ�့ ပီး သူတက
ို ့
က�န်မနဲ ့

ကေလးေတွကို

အရာ�ှိတစ်ေယာက်က
ေရတပ်သား

၅

ေလှတစ်စင်းေပါ်

ကားနဲ ့

က�န်မတိကိ
ု့ ု
ေယာက်ရဲ ့

အြပင်ပိခဲ
ု ့ �့ ပီး

စစ်သားနဲ ့

ေစာင�့် ကည့မ
် �ေအာက်မှာ�ှိတဲ့

တင်ေပးခဲပ
့ ါတယ်။

အမျိုးသမီးတစ်ေယာက်လည်း

ေပးမသွားခဲပ
့ ါဘူး။

ေလှေပါ်

ေနာက်ထပ်
ေရာက်လာခဲပ
့ ါတယ်။

သူအမျိ
့ ုးသားလည်း ေရတပ်ကေန ထွက်ေြပးသွားခဲတ
့ ာပါ။ သူက
က�န်မကို

“က�န်မ

အခု

အြပင်ေရာက်�ပီဆေ
ုိ ပမယ့်

က�န်မ

လက်သးုံ ေချာင်းေထာင်ရင် သူတို ့ က�န်မကို သတ်ချင်သတ်�င
ို တ
် ယ်”
လို ့ ေြပာတယ်။ က�န်မတို ့ ပင်လယ်ထေ
ဲ ရာက်ေနတုနး် မုနတ
် ိုငး် နဲ ့
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�ကံုရေသးတယ်။ က�န်မက စစ်သားတစ်ေယာက်ကို က�န်မတိုအေနနဲ
့
့
အခုေန ေလှေမှာက်လို�ှ့ ိရင် ဘယ်ြပည်သမ
ူ ှ လာကူမှာမဟုတ်ဘးူ လို ့
ေြပာခဲ�့ ပီး စစ်တပ်က ဘယ်ေလာက်ေတာင် နာမည်ပျက်ေန�ပီဆုတ
ိ ာကို
ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။

အခုြပန်ေတွး�ကည့ေ
် တာ့

အဲဒ
့ တ
ီ ုနး် က

အဲဒ
့ လ
ီ ိုေြပာလိုက်တာ အခနမ
် ့ သငရ
့် င် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရ�ိင
ု ပ
် ါတယ်။
က�န်မတို ့ ရန်ကုနေ
် ရာက်ေတာ့
အိမ်ကိုသာွ း�ပီး

က�န်မသူငယ်ချင်းတစ်ေယာက်

အဲဒ
့ က
ီ ေနတစ်ဆင့်

ြပည်က

က�န်မအမျိုးသားရဲ ့

အစ်မအိမ်ကို သွားခဲပ
့ ါတယ်။ အချိတ်အဆက်ေတွရဖို ့ လိုငး် ေပါ်ကေန
အလုပ်လုပ်ခ�ဲ့ ပီးေတာ့ ကေလးေတွကိုေခါ်_�ပီး စစ်တပ်ထန
ိ း် ချုပ်မ�မ�ှိတဲ့
လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမေတွဆက
ီ ို

ထွက်လာခဲပ
့ ါတယ်။

စစ်ေဆးေရးဂိတ်ေတွ အများ�ကီး�ှိေပမယ့် က�န်မ ေတာက်ေလ�ာက်
လိမ်ေြပာခဲ�့ ပီး

ပန်းတိုငက
် ို

ေချာေချာေမွ�ေမွ�

က�န်မကေလးေတွကို

ေရာက်ခဲ့ပါတယ်။

သူတိုအေဖဆီ
ေရာက်ရင်
့

ထမင်းစားလိုရ�ပီ
ို ့ ကျတိုငး်
့ ြဖစ်ေ�ကာင်း ေချာေ
့ မာေ
့ ြပာခဲ့ရ�ပီး သူတဂျီ
မုနေ
် ့ တွေက�းခဲရ
့ ပါတယ်။
အခု

က�န်မတို ့ စစ်တပ်ထက
ဲ ေန

လွတ်လာ�ပီမို ့ အများ�ကီး

ပိုစိတ်ချမ်းသာပါတယ်။ က�န်မတိုသာ
အဲဒ
့ မ
ီ ှာ ဆက်ေနေနခဲ့ဦးမယ်
့
ဆိရ
ု င် က�န်မကေလးေတွလည်း လူအသိ
င
ု း် အဝိုငး် ကေန ဖယ်ကျဉ်ခံရ၊
့
အထင်အြမင်ေသးခံရ�ပီး
အေကာင်းဖက်က

ခွဲြခားဆက်ဆခ
ံ ံရမှာပါပဲ။

ြပုမူေနထိင
ု �် ပီးေတာ့

ေစာငေ
့် မ�ာ်ေနပါတယ်။

က�န်မ

အခု

ပိုေကာင်းတဲအ
့ နာဂတ်ကို
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Aung Ko Ko
My name is Private Aung Ko Ko, I am 29 years old and I escaped
the Meiktila Air Force Training Base in September 2021 to stand
with the people. Before joining the air force in July 2018I was a
driver, just taking people from place to place for cash. I joined
because my whole family is in the military; we are totally tied to
it. My older brother is a soldier and when I was young I always
respected and admired him for his neat and tidy uniform. Some
of my friends also joined the army before me, and I was jealous
of them … I remember in the past that people respected soldiers,
they always welcomed them warmly. To be honest, while my
family also pressured me to be a soldier, I was receptive. I envied
soldiers growing up and even later working as a driver and earning money, I still envied their status.
While many of my relatives are in the military, none are in
the air force, so I thought I would sign up for that. It was the
right choice because when I first joined, the air force was very
comfortable compared with the army. We didn’t even have to
line up or anything. I was happy and we never went to the front
line, we enjoyed our comradeship in the barracks. I mean there
were still disappointments, like not getting enough food sometimes or being cut off here and there, and there was discrimination, definitely no sense of mutual respect.
But it was better before the coup.
On the 1st of February 2021 we were ordered to wake up at
3:30AM and gather at the local football field. We were issued
firearms and told to stand by. We had no idea what was going
on. We only found out later that there had been a coup. Later in
February I heard about what the military was doing to peaceful
protesters. Firing weapons, arresting, bullying, killing. I felt disgusted. I wanted to leave immediately, but my mother was sick
and begged me not to; I was stuck.
My family is brainwashed.
I know this, and I can say this, because I am a bit more
knowledgeable than them. I have wider social connections than
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they have. I had a civilian life. My sister tells me not to talk about
politics and my older brother is still in the army. In the end, because of wrestling with these issues, I could only leave the air
force in September, eight months after I first decided to.
When I first decided to flee the Meiktila base, I aimed to escape with some weapons. In the end I encountered some problems, so I had to leave stuff like my bike and laptop at the barracks. I escaped with nothing and even needed to borrow
clothes. There were a lot of checks and a lot of pressure at that
time. Leaving in September was way riskier than leaving earlier,
but I had to risk it.
I reached Yangon and spent a whole week hiding there. I
only had about seven lakhs in cash. I was followed by agents of
the State Administration Council intelligence service at one
point in South Dagon; they had identified me, but luckily I managed to run and get to downtown where I hid in a dormitory.
They may have found me through my phone. I was using a MyTel
SIM card and I kept forgetting to use WiFi instead.
I left the air force without supporting any particular political party. In my opinion, there is only justice and injustice. Because of the army’s wickedness and injustice, I simply could not
participate. I had to leave. Another of my friends in the air force
also left, and I estimate about two thirds of my friends have the
same opinions as me, and some are even trying to leave. Some
were detained. Some are on the inside but still help me by feeding me some information.
Even the officers in the air force are tired. Many other people in the army are aware of the injustice of the coup and the
military’s activities yet remain silent. We soldiers know even
more than the public in some ways, about what goes on. But it is
like these silent soldiers are just incapable of any action at all.
I managed to escape Yangon and I am now in a liberated
area. I must help finish this revolution because I do not want
young people to be like me. When the revolution is finished, I
will do charity work. You know, Myanmar has more resources
than other countries, but our education system is inferior to
theirs. Our seniors put everything they can get into their
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pockets. Over in Thailand, soy milk is provided for children at
school so they can all grow well. I want my country to provide
the same.
I still have contacts in the air force and I am always trying
to get information from them and convince them to join us in
liberated areas. I will fight back as much as I can to defeat this
terrible system.
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ေအာင်ကက
ို ို
က�န်ေတာ်န
ှ ်၊
့ ာမည်က ေအာင်ကိုကိုပါ။ အသက်က ၂၉ �ှစ်။ ၂၀၂၁ ခု�စ
စက်တင်ဘာမှာ

မိတ�ီလာေလေ�ကာင်းအတတ်သင်

ေလတပ်စခန်းကေန ထွက်ေြပးလာ�ပီး ခုေတာ့ ြပည်သလ
ူ ူထန
ု အတူ
ဲ့
ရပ်တည်ေနပါတယ်။
တပ်ထက
ဲ ို ၂၀၁၈ ခု�စ
ှ ်၊ ဇူလိုငမ
် ှာဝင်ခဲ�့ ပီး အဲဒ
့ မ
ီ တိုငခ
် င်ကေတာ့
လူေတွကို ဟိုကေန ဒီကိုလိုက်ပိေပးရတဲ
ု့
့ ကားေမာင်းသမားေပါ။့
တပ်ထဝ
ဲ င်ြဖစ်တာကေတာ့
တပ်ကဆိေ
ု တာ့

က�န်ေတာ်တ
့ စ်မိသားစုလံုးကလည်း

တပ်န ဲ ့

သိပ်ကိုနးီ စပ်ေနခဲတ
့ ာကိုး။

က�န်ေတာ်အ
့ စ်ကိုကလည်း စစ်သား။ က�န်ေတာ်ငယ်ငယ်ကဆို သူကိ
့ ု
တပ်ယူနေ
ီ ဖာင်း

ေသေသသပ်သပ်န ဲ

◌ေတွ
ဲ့ ခါတိုငး်
့ �တအ

သိပ်အားကျခဲရ
့ တာ။

သူကိ
့ ု

ေလးစားခဲတ
့ ာေပါ။့

တအားလည်း

က�န်ေတာ်သ
ူ ယ်ချင်းတချို � တပ်ထဝ
ဲ င်ေတာလ
့ င
့ ည်း မနာလိုြဖစ်မိတာပဲ။
က�န်ေတာ်မှတ်မိတာက အရင်ကဆို လူေတွက တပ်မေတာ်သားေတွကို
ေလးစား�ကတယ်၊

�ကိုဆိ�ု ကတယ်။

�ိုး�ိုးသားသားေြပာရရင်ေတာ့

က�န်ေတာ်မ
ဲ င်ဖို ့ ဖိအားေပးခဲတ
့ ိသားစုက က�န်ေတာ်က
့ ို တပ်ထဝ
့ ာပါ။
ဒါေပမဲ့

က�န်ေတာ်ကလည်း

စစ်သားေတွ

လက်ခံခဲပ
့ ါတယ်။

�ကီးပွားလာတာကို

ကားေမာင်းသမားအြဖစ်

အားကျတယ်။

အလုပ်လုပ်�ပီး

က�န်ေတာ်က
ေနာက်ပိုငး်

ဝင်ေငွေတွဘာေတွ

ရလာတာေတာင် အဲဒ
့ လ
ီ ိုအေနအထားကို သိပ်အားကျပါတယ်။
က�န်ေတာ်ေ
့ ဆွမျိုးသားချင်းေတွက
ေလတပ်မှာေတာ့

တပ်မေတာ်ထမ
ဲ ှာေပမယ့်

တစ်ေယာက်မှမ�ှိေသးဘူး။

အဲဒ
့ ါနဲပဲ့
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ထူးြခားကွဲြပားသွားေအာင် ေလတပ်ထဝ
ဲ င်မယ်လို ့ ဆံးု ြဖတ်လိုက်တာ
မှနသ
် ာွ းခဲ့တယ်ေြပာရမယ်။
ေလတပ်ဟာ

ဘာလိလဲ
ု ့ ဆေ
ုိ တာ့

�ကည်းတပ်ထက်

တန်းစီေစာင်တ
့ ာမျိုးေတွလည်း

အဲဒ
့ တ
ီ ုနး် က

ပိုအဆင်ေြပေနခဲတ
့ ာကိုး။

မ�ှိခဘ
ဲ့ းူ ေလ။

က�န်ေတာ်လည်း

ေပျာ်ေနခဲတ
ဲ့ ဘူး။
့ ာေပါ။့ ေ�ှ �တန်းလည်း ဘယ်တုနး် ကမှ မထွက်ခရ
ဘားတိုက်ထမ
ဲ ှာလည်း

ရဲေဘာ်ရဲဘက်စိတ်ပဲ

စိတ်ပျက်စရာဆိတ
ု ာကေတာ့
လံုလံုေလာက်ေလာက်

�ှိ�ကတယ်။

�ှိတာပါပဲ။
မရဘူး။

ဒါေပမဲ့

အစားအစာေတွလည်း
လခကို

ဟိုဟာြဖတ်၊

ဒီဟာြဖတ်တာေတွလည်း ခံရတယ်။ ခွဲြခားဆက်ဆခ
ံ ံရတာလည်း
�ှိတာေပါ။့

ေသချာတာကေတာ့

အြပန်အလှနေ
် လးစားမ�ဆတ
ုိ ာ

မ�ှိပါဘူး။
ဒါေပမဲ့လည်း

အာဏာမသိမ်းခင်ကအေြခအေနကေတာ့

ပိုေကာင်းတာ အမှနပ
် ဲ။
၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ်၊ ေဖေဖါ်ဝါရီလ ၁ ရက်မှာေတာ့ က�န်ေတာ်တိုကိ
့ ု မနက်
၃

နာရီခွဲကတည်းက

လူစုခိုငး် ထားတယ်။

အိပ်ယာကထခိုငး် �ပီး

ေဘာလံုးကွငး် ထဲမှာ

လက်နက်ေတွလည်း

ထုတ်ေပး�ပီး

အဆင်သင်အ
့ ေနအထားနဲ ့ ေနခိုငး် ထားတယ်။ ဘာေတွြဖစ်ေနလည်း
ဆိတ
ု ာ

မေတွးတတ်�ကဘူး။

အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ဆတ
ုိ ာ
ကုနေ
် လာက်မှာေတာ့

ေတာ်ေတာ်ေလး�ကာမှပဲ

သိ�ကရတယ်။

�ငိမ်းချမ်းစွာ

ဘယ်လိုေြဖ�ှငး် တယ်ဆုတ
ိ ာေတွ

ေဖေဖာ်ဝါရီလ

ဆ��ြပ�ကသူေတွကို

�ကားလာရတယ်။

ပစ်ခတ်တယ်၊

ဖမ်းဆီးတယ်၊ �ှပ
ိ ်စက်အ�ိင
ု က
် ျင့် သတ်ြဖတ်တယ်ဗျာ။ က�န်ေတာ်
စိတ်ပျက်သာွ း�ပီး

အဲဒ
့ က
ီ တည်းက

ထွကခ
် ျင်ခေ
ဲ့ ပမယ့်

အေမက
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ေနမေကာင်းြဖစ်ေနတယ်။

က�န်ေတာ်က
့ ို

မလုပ်ပါနဲလိ
့ ု့

ေတာင်းပန်တာနဲပဲ့ က�န်ေတာ်လည်း ကပ်ကျန်ေနခဲေ
့ တာတ
့ ယ်။
က�န်ေတာ်မ
့ ိသားစုက ဦးေ�ှာက်ေဆးခံထားရတာေလ။
က�န်ေတာ်ခုလိုေြပာ�ိင
ု တ
် ာက
နည်းနည်းေလး

သူတထက်
ို ့
စာရင်

ဗဟုသတ
ု ပို�ိှတယ်ေလ။

ေနာက်

လူမ�ဆက်ဆေ
ံ ရးအဝန်းအဝိုငး် လည်း
က�န်ေတာ်က
�ှိတယ်ေလ။

က�န်ေတာ်က
သူတထက်
ို ့

ပိုကျယ်ြပန်တာေပါ
။့
့

ကားေမာင်းခဲဖ
့ ူးေတာ့
အစ်ကိုက

အြပင်လူေတွရဲဘဝမျိ
ုး
့
တပ်ထမ
ဲ ှာ�ှိေနေသးတာမို ့

က�န်ေတာ်ည
ီ ကေတာ့ �ိင
ု င
် ေ
ံ ရးေတွ မေြပာေစချင်ဘးူ ။ အဲဒ
့ လ
ီ ိုေတွ
့ မ
�ုနး် ကန်ေနရတာနဲပဲ့ ထွက်မယ်လဆံ
ို ့ းု ြဖတ်�ပီး ေနာက် ၈ လ အ�ကာမှာမှ
တကယ်ထက
ွ ်လာြဖစ်ခဲ့တယ်။
အရင်ဆးုံ မိတ�ီလာအေြခစိုက်စခန်းကေန ထွက်ဖိုဆံ
့ းု ြဖတ်တုနး် က
လက်နက်ကို

အပါယူဖို ့

ေတွးခဲတ
့ ာ။

ြပဿနာေတွေပါ်လာတာနဲပဲ့
လက်ပ်ေတာပ
့ ်ေလးရယ်ကို

ေနာက်ေတာ့

က�န်ေတာ်စ
့ က်ဘးီ ေလးရယ်၊
ဘားတိုက်မှာပဲ

ထားခဲလ
ို ်ရတယ်။
့ က

ဘာဆိဘ
ု ာမှမပါဘဲ ထွက်လာခဲရ
့ တာ။ ေနာက်ဆးုံ အဝတ်အစားေတာင်
ငှားဝတ်ခရ
ဲ့ တာ။

အဲဒ
့ တ
ီ ုနး် က

ဖိအားေတွေရာ

တအားများခဲ့တာေပါ။့

စက်တင်ဘာမှာထွက်တာက

ေစာင်�့ ကည်တ
့ ာေတွေရာ၊
တကယ်ေတာ့

အေစာပိုငး် မှာထွက်တာနဲစာရင်
့

ပိုအ��ရာယ်များတယ်။ ဒါေပမဲ့ ဘယ်တတ်�င
ို မ
် လဲ လုပ်ေတာမ
့ ယ်ေပါ။့
ရန်ကုနက
် ိုေရာက်လာခဲ�့ ပီး

၁

ပတ်လံုး

အဲဒမ
ီ ာှ ပဲ

ပုနး် ေအာင်းေနခဲတ
ဲ ှာ ကေငွ ၇ သိနး် ပဲ �ှိေနတာ။ တစ်ခါ
့ ယ်။ လက်ထမ
ေတာင်ဒဂံုမှာ

စစ်ေကာင်စီေထာက်လှမ်းေရးေတွက

လိုက်တာကို
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ခံလိုက်ရေသးတယ်။
ကံေကာင်းလို ့

က�န်ေတာ်က
့ ို

တပ်ေြပးမှနး်

လွတ်သာွ း�ပီး

သိသာွ းလိေလ။
ု့

�မို �ထက
ဲ အေဆာင်တစ်ခုမှာ

ခိုလိုက်�င
ို တ
် ယ်။ က�န်ေတာ်က မိုငတ
် ဲလ်သးုံ ေတာ့ ဖုနး် ကေနတစ်ဆင့်
ေြခရာခံ�င
ို သ
် ာွ းတယ် ထင်တာပဲ။ ေနာက်�ပီး ဝိုငဖ
် ိုငသ
် းုံ ဖို ေမ
့ ့သာွ းတာ။
က�န်ေတာ်

ေလတပ်ကထွက်ခတ
ဲ့ ာက

ဘယ်�င
ို င
် ေ
ံ ရးပါတီကို

ေထာက်ခံအားေပးလိမဟု
ု ့ တ်ပါဘူး။ က�န်ေတာ် နားလည်တာက ဓမ�န ဲ ့
အဓမ�ပါပဲ။
ဘယ်လိုမှ

တပ်မေတာ်က

ယုတ်မာ�ပီး

ဆက်မပါ�ိင
ု ေ
် တာတ
့ ာ။

မတရားလို ့ က�န်ေတာ်

က�န်ေတာ်

ထွက်မှကိုြဖစ်မှာ။

သူငယ်ချင်းတချို �လည်း ထွက်ခ�ဲ့ က�ပီ။ က�န်ေတာ့် သူငယ်ချင်းေတွရဲ ့
သံးု ပံု�စ
ှ ်ပံုက က�န်ေတာ်လ
ိ ယ်။
့ ိုပဲ ေတွးေန�ကတာ က�န်ေတာ်သတ
တချို �လည်း ထွက်ေြပးဖိ�ကံ
ု ့ �ကတယ်။ တချို � အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်။
တချို �ကေတာ့ အထဲမှာကျန်ေနေသးတုနး် ပဲ။ ဒါေပမဲ့ က�န်ေတာ်က
့ ို
သတင်းတချို � ေပး�ကတယ်။
ေလတပ်အရာ�ှိေတွေတာင်
အာဏာသိမ်းတာဟာ

ပင်ပန်းေန�က�ပီ။

တပ်ထမ
ဲ ှာ

မတရားမှနး် သတိထားမိ�ကေပမယ့်

��တ်ဆတ
ိ ်ေန�ကတာေတာ့ �ှိပါတယ်။ ဘာေတွြဖစ်ေနတယ်ဆုတ
ိ ာကို
အြပင်လူေတွထက်
ပိုသတ
ိ ယ်ဆုရ
ိ မှာေပါ။့

က�န်ေတာ်တိုလိ
့ ု
ေြပာရရင်

တပ်ထက
ဲ လူေတွက

အဲဒ
့ �
ီ တ
� ်ဆတ
ိ ်ေန�ကသူေတွဟာ

ဘာဆိဘ
ု ာမှလုပ်လမရတာမျိ
ို ့
ုးြဖစ်မယ်။
ေနာက်ဆးုံ ေတာ့ က�န်ေတာ် ရန်ကုနက
်
ထွက်လာ�ိင
ု ခ
် ဲ�့ ပီး ခုဆုိ
လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမကို

ေရာက်ေနပါ�ပီ။

လူငယ်ေတွကို

က�န်ေတာ်တိုလိ
် ရးကို
့ ုမျိုး မြဖစ်ေစချင်လို ့ က�န်ေတာ် ဒီေတာ်လှနေ
ပါမှြဖစ်မယ်။ ေတာ်လှနေ
် ရး�ပီးသွားရင်ေတာ့ ပရဟိတအလုပ်ေတွပဲ
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လုပ်ေတာမ
့ ယ်။

သိတအ
ဲ့ တိုငး် ပဲေလ

တြခား�ိင
ု င
် ေ
ံ တွထက်

သယံဇာတေတွအများ�ကီး

ပညာေရးကျေတာ့

သူတေတွ
ို ့ ထက်

က�န်ေတာ်ေ
့ �ှ �ကလူေတွက
ထည်သ
့ ာွ း�ကတာပဲေလ။
�ိတိ
ု ့ ုက်ေတာ့

က�န်ေတာ်တို�ိ့ င
ု င
် က
ံ
နိမ့်ပါးေနတယ်။

သူတိုအိ
် ပ်ထက
ဲ ို
့ တက
ထိင
ု း် �ိင
ု င
် မ
ံ ှာဆို

ပို�ိသ
ှ ေလာက်
အကုနသ
် မ
ိ ်းကျံုး

မူ�ကိုကေလးေတွကိုပဲ

သူတေတွ
ို ့

ထွားကျိုင်း�ကတယ်။

က�န်ေတာ်တို�ိ့ င
ု င
် မ
ံ ှာလည်း အဲဒ
့ လ
ီ ိုမျိုးေတွ ြဖစ်ေစချင်တာေပါ။့
တပ်မှာ

က�န်ေတာ်အ
့ ဆက်အသွယ်ေတွ

�ှိပါေသးတယ်။

သူတဆီ
ို ့ က သတင်းအချက်အလက်ေတွကို ယူတယ်။ ေနာက် သူတိုကိ
့ ု
ထွက်လာ�ပီး
တိုက်တွနး် ပါတယ်။

လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမထဲ
ဒီဆးုိ ရွ ားတဲ့

လုပ်�င
ို သ
် မ� လုပ်သာွ းပါမယ်။

စနစ်�ကီး

လာပူးေပါင်းဖို ့
ကျ�� ံးသွားေအာင်
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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.

Aung Myo Thant | 274

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.
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ေ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
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ေ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
် ို
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ေ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။
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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

Aung Myo Thant | 282

ေ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။
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Kaung Htet Aung
I’m Kaung Htet Aung, 29 years old, Bama, and divorced. My wife
left me in 2018.
I come from a very proud family of civil servants. I was always around the military growing up. I joined the military to be
a good civil servant and to do my family and the public proud. I
graduated as a private from training and became a production
professional at an armaments factory. We manufactured a lot of
mortar shells there. I think if I did not go into public service and
join the army, I would have gone into metal work. It’s interesting.
Over time I came to see a lot of problems with the military.
I began to feel ashamed that the arms I manufactured were being used to kill ethnic minorities. I did not kill anyone with my
own hands, but I was culpable. I failed these people. I would prefer to go to remote areas of Myanmar and help these people being victimized by the military, if not help them financially, then
at least physically, however I can, rather than make bombs to
kill them.
When Senior General Min Aung Hlaing took over as commander-in-chief of the armed forces, I was initially happy. I
thought he was a disciplined general and I enjoyed his speeches.
I thought he was going to change the military for the better. I
thought he would change the rules and soldiers would stop
burning down villages like they used to do. Now, after the 2021
coup and the horrors that he has perpetuated, I do not even
know which words to use to describe him.
Before he showed his true colors, in the months between the
2020 elections and the coup, there was a lot of talk about election
fraud on the part of the National League for Democracy (NLD). I
never believed it for a second. In the 2015 elections, my fellow
soldiers and I were taken in front of our commander and were
forced to vote for the Union Solidarity and Development Party
(USDP). We had no choice. We called these “pointed votes”. That
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is what happened in 2015. That is actual voter fraud. And they
didn’t even win after getting us to vote three, even four times.
They did this in 2020 also but I managed to avoid it as I was
outside of the base on election day. I voted freely for the NLD; I
know that if they are in power, our country and our lives will
eventually change for the better. I saw the will of the people on
the outside in 2020. Although I am no expert, I saw how the election was being run cleanly and fairly. But the military could not
accept that their proxy party, the USDP, still lost even after
cheating with their own “pointed votes”.
At first, the Senior General said he would accept the results
of the election, but after the election… As soldiers we are even
told by our superiors to steer clear of politics while we serve in
the army. Ha! Then why are the generals doing this? Always interfering? How can anyone trust them?
And then after the coup, all this killing of civilians. I can’t
live with it. The army slaughtered peaceful protesters on the
public street like it was a battlefield. As if the protesters were
the enemy. Commanders told their soldiers to shoot protesters
in the head. If I had been deployed, I could never have done it. I
felt so much resentment when the killings started. There is absolutely no justification for this, ever. It’s nonsense. We pledged
an oath to protect the people. Not to kill them. These soldiers
who murder innocents are being cut down by their own oath.
I tried to get out on 10 May 2021. I did not have contact with
any organizations who could help me. I just took my motorbike
and rode off to another town. The problem was that I didn’t have
any money. I went back my family home to get some cash, but
on the way back I ran out of fuel. It was terrible luck, but the
place I had to buy fuel from was actually a military-appointed
administrator’s shop, and he recognized me, called my local battalion and told them I had joined a People’s Defense Force and
had come to kill him.
Well, the soldiers who came to apprehend me happened to
be from my base and know me pretty well. They told me to come
back to the base quietly and it would be OK. I went back with
them. I mean, there were twenty of them, I did not have much

Kaung Htet Aung | 286

choice. They threw me in the base prison for six weeks. But when
I was released, I found out that the commander did not report
my actions to his superiors. He was giving me another chance. I
was reappointed to my original duties.
I kept manufacturing mortar shells, but I was resolved to
leave the army. The next time, I did it properly. I contacted the
People’s Soldiers organization and planned my escape out thoroughly. I waited three months until 6 September, and then I
bolted. It was the Taw Thalin new moon day and I left the base
at 2AM. I quietly pushed my bike through the local forest to a
nearby town, where I left it with a friend. Would you believe my
luck? The very next day the National Unity Government announced “D-Day”. I had planned for checkpoints, but there was
much more scrutiny than I had expected. I had to share a car
with soldiers at one point, and my wallet was stolen while I was
on a bus. But with the help of some kind strangers, I made it all
the way to the liberated areas.
If I had of been caught that second time, I don’t know what
they would have done to me. I was really afraid for my family
and for myself. I didn’t know what kind of future awaited me.
Although my family supported my decision, they still live close
to the army, and they can never support me openly. What helped
me along is the fact that the public was on my side. I even disclosed to some people on the way the truth about my journey,
and they bought me meals, telling me they were proud of me.
Now I work hard for the People’s Soldiers organization. I
hope that more soldiers stand on the side of the people. For
those who want to leave but are afraid, I say: trust People’s Soldiers. We will solve your difficulties. Everything will work out
just fine. Once the revolution is successful, I will continue my life
as a civilian, but until then, I will assist the People’s Soldiers and
join in their missions. This is my life now.
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ေကာင်းထက်ေအာင်
က�န်ေတာ်န
့ ာမည်က ေကာင်းထက်ေအာင်ြဖစ်�ပီးေတာ့ အသက်က ၂၉
�ှစ်ပါ။

ဗမာလူမျိုး

အိမေထာင်
်
ကွဲထားပါတယ်။

က�န်ေတာ်အ
့ မျိုးသမီးက က�န်ေတာ်က
့ ို ၂၀၁၈ မှာ ထားသွားတာပါ။
က�န်ေတာ်က

မျိုး�ိုးစဉ်ဆက်

�ိင
ု င
် ဝ
ံ့ န်ထမ်းလုပ်လာတဲ့

မိသားစုကပါ။

က�န်ေတာ်ငယ်ငယ်ကတည်းက

က�န်ေတာ်တိုအသိ
င
ု း် အဝိုငး် က
့

တပ်နားမှာပဲ

�ှိခတ
ဲ့ ာပါ။

တပ်ထက
ဲ ိုဝင်ခတ
ဲ့ ာက �ိင
ု င
် ဝ
ံ့ န်ထမ်းေကာင်းတစ်ေယာက်ြဖစ်�ပီးေတာ့
က�န်ေတာ်မ
ူ တွအတွက်
့ ိသားစုန ဲ ့ ြပည်သေ

ဂုဏ�
် ိတ
ှ သ
ဲ့ တ
ူ စ်ေယာက်

ြဖစ်ချင်ခလ
ဲ့ ပါ။
ို ့

သင်တန်းဆင်းခဲ�့ ပီးေတာ့

တပ်သားအဆငန
့် ဲ ့

ကာကွယ်ေရးပစ�ညး် ထုတ်စက်�ု ံမှာ

လက်နက်ထတ
ု ်လုပ်ေရး

ပညာသည်အေနနဲ ့တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲပ
့ မ
ီ ှာ က�န်ေတာ်တို ့
့ ါတယ်။ အဲဒ
ဗံုးသီးေတွ

အများ�ကီး

ထုတ်လုပ်ခဲတ
့ ယ်။

�ိင
ု င
် ဝ
ံ့ န်ထမ်းနယ်ပယ်ဘက်မေရာက်ဘန
ဲ ဲ့
တွငခ
် ံုပိုငး် ဖက်ကို

က�န်ေတာ်သာ

တပ်ထမ
ဲ ဝင်ြဖစ်ခရ
ဲ့ င်

လုပ်ြဖစ်ခမ
ဲ့ ယ်ထင်ပါတယ်။

က�န်ေတာ်က

အဲဒ
့ အ
ီ ပိုငး် ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ေလ။
တပ်ထမ
ဲ ှာ �ကာလာတာနဲအမ�
စစ်တပ်ထမ
ဲ ှာ�ှိေနတဲြ့ ပဿနာေတွ
့
ကို က�န်ေတာ် သတိထားမိလာတယ်။ က�န်ေတာ်ထတ
ု ်လုပ်လိုက်တဲ့
လက်နက်ေတွကို
သံးု ေနတဲအ
့ ေပါ်

တိုငး် ရင်းသားလူနည်းစုေတွကိုသတ်ဖို ့
က�န်ေတာ်

က�န်ေတာ်လ
့ က်န ဲ ့

ကိုယ်တိုင်

က�န်ေတာ်အ
့ ြပစ်

မကင်းခဲဘ
့ းူ ။

တြဖည်းြဖည်း

�ှက်လာပါတယ်။

ဘယ်သကိ
ူ ့ ုမှ

မသတ်ခဲ့ဖူးေပမယ့်

က�န်ေတာ်

အဲဒ
့ လ
ီ ူေတွအေပါ်
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တာဝန်မေကျခဲဘ
့ းူ ။

စစ်တပ်က

လူေတွကိုသတ်ဖို ့

�ိင
ု ထ
် က်စီးနင်းြပုမူေနတဲ့

ဗံုးေတွထတ
ု ်လုပ်မယ်အ
့ စား

သူတ�ှ
ို ့ ိတဲ့

အစွနအ
် ဖျားေဒသေတွကိုသာွ း�ပီး ေငွေ�ကးနဲ ့ မကူည�
ီ င
ို ရ
် င်ေတာင်မှ
လုပ်အားနဲ ကူ
ီ ပးချင်ပါတယ်။
့ ညေ
ဗိုလ်ချုပ်မ�း�ကီးမင်းေအာင်လ�ိငစ
် စ်တပ်ရဲ ့

ကာချုပ်ေနရာကို

ေရာက်လာေတာ့ စစချင်း က�န်ေတာ် ေတာ်ေတာ်ေပျာ်ခဲပ
့ ါတယ်။ သူက
စည်းကမ်းြပည့ဝ
် တဲ့
သူရဲ့ မိ့ နခ
် ့ ွနး် ေတွကို

ဗိုလ်ချုပ်တစ်ဦးလို ့ က�န်ေတာ်ထင်ခ�ဲ့ ပီးေတာမ
့ ှ
သေဘာကျခဲ့ပါတယ်။

ပိုေကာင်းလာေအာင်
သူအေနနဲ
့
့

တပ်မေတာ်�ကီးကို

ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမယ်လို ့

ထင်ခပ
ဲ့ ါတယ်။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းေတွကိုြပင်�ပီး

အရင်လိုမျိုး

စစ်သားေတွက အိမ်ေတွကို မီး�� ိ �ေနတာမျိုးေတွ မြဖစ်ေတာဘ
့ းူ လို ့
ထင်ခပ
ဲ့ ါတယ်။

အခု

သူကျူးလွနေ
် နတဲ့

ရက်စက်မ�ေတွကို�ကည့�် ပီး

ဘယ်စကားလံုးနဲ ့
သူရဲ့ မျက်
့ �ာှ ဖံုး

၂၀၂၁

အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပိုငး်

��င
ိ း် ေြပာရမလဲေတာင်
မကွာကျသွားခင်

၂၀၂၀

က�န်ေတာ်

သူကိ
့ ု

မသိေတာပ
့ ါဘူး။
ေရွ းေကာက်ပဲ�ွ ပီးေတာ့

အာဏာသိမ်းမ� မြဖစ်ခင်စပ်�ကားမှာ National League for Democracy
(NLD)_က

မဲလိမ်တယ်ဆတ
ုိ က
ဲ့ ိစ�ကို

က�န်ေတာ်ကေတာ့

အေြပာများလာ�ကပါတယ်။

လံုးဝမယံုခဲပ
့ ါဘူး။

၂၀၁၅

ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ှာတုနး် ကဆိရ
ု င် က�န်ေတာ်ေရာ၊ တြခားတပ်သားေတွပါ
တပ်ရင်းမ�းေ�ှ �ကို ေခါ် ခံရ�ပီး Union Solidarity and Development
Party (USDP) ကို မဲေပးဖို ့ ဖိအားေပးခံခရ
ဲ့ ပါတယ်။ က�န်ေတာ်တိုမှ့ ာ
ေရွ းချယ်စရာ

မ�ှိခဲ့ပါဘူး။

“လက်ေထာက်မဲ”

လို ့

ေခါ် ပါတယ်။
_

အဲဒ
့ မ
ီ ဲေတွကိုက�န်ေတာ်တိုက
့
၂၀၁၅

မှာ

အဲဒ
့ လ
ီ ိုေတွ
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ြဖစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။
က�န်ေတာ်တိုကိ
့ ု

အဲဒ
့ ါကမှ
မဲ၃-၄

တကယ့်မဲလိမ်တာပါ။

�ကိမ်

အဲဒ
့ လ
ီ ိုမျိုး

ေပးခိုငး် တာေတာင်မှ

သူတို ့

ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ှာ မ�ိင
ု ခ
် ပ
ဲ့ ါဘူး။
၂၀၂၀ ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ှာလည်း သူတို ့ အဲဒ
့ လ
ီ ိုမျိုး လုပ်ခဲေ
့ ပမယ့်
ေရွ းေကာက်ပဲေ
ွ နမှ့ ာ

က�န်ေတာ်က

တပ်ရင်းအြပင်ေရာက်ေနလို ့

လက်ေထာက်မဲကိုေတာ့ ေ�ှာင်�င
ို ခ
် ဲ့ပါတယ်။ က�န်ေတာ် NLD ကို
မဲေပးခဲ�့ ပီးေတာ့ NLD သာ အာဏာရမယ်ဆုရ
ိ င် က�န်ေတာ်တို�ိ့ င
ု င
် န
ံ ဲ့
က�န်ေတာ်တိုရဲ့ ဘဝေတွ
့

တြဖည်းြဖည်း

ပိုေကာင်းလာမယ်ဆတ
ုိ ာ

က�န်ေတာ်သခ
ိ ဲပ
ူ တွရဲစိ့ တ်ဆ��ကို အြပင်မှာ
့ ါတယ်။ ၂၀၂၀ မှာ ြပည်သေ
တကယ်ေတွ� ခဲပ
ူ ဟုတ်ေပမယ့်
့ ါတယ်။ က�န်ေတာ်က က�မ်းကျင်သမ
ဒီေရွ းေကာက်ပဲက
ွ

သနသ
် ့ န�
် ့ ှငး် �ှငး်

မ�မ�တတြဖစ်တဲ့

ေရွ းေကာက်ပဲွဆတ
ုိ ာကိုေတာ့ က�န်ေတာ်သပ
ိ ါတယ်။ ဒါေပမဲ့ စစ်တပ်က
သူတရဲ
ို ့ လက်
ေဝခံပါတီ USDP_က ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ှာ “လက်ေထာက်မဲ”
့
ေတွန ဲ ညစ်
ခဲ့တာေတာင်မှ အ�ိင
ု မ
် ရခဲတ
ို ခ
် ပ
ဲ့ ါဘူး။
့
့ ာကို လက်မခံ�င
အရင်ကေတာ့ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချုပ်က ေရွ းေကာက်ပဲရ
ွ လဒ်ကို
လက်ခံမယ်လေြပာခဲ
ို ့
ေ
့ နာက်မှာကျ...။
့ ပမယ့် ေရွ းေကာက်ပဲွ �ပီးသွားတဲေ
က�န်ေတာ်တိုစစ်
့ သားေတွကိုကျေတာ့
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရင်

တပ်ထမ
ဲ ှာ

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးမလုပ်ရဘူးလို ့

ေြပာထားတယ်။

အဲဒ
့ ါဆို ဒီဗိုလ်ချုပ်ေတွကကျေတာ့ ဘာလိလု
ု ့ ပ်ေနတာလဲ။ အ�မဲတမ်း
ဝင်��ပ်ေနတယ်။ သူတိုကိ
့ ု ဘယ်လိုယံု�ကည်ရမှာလဲ။
အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပိုငး် ကျေတာ့
သတ်ခဲတ
့ ယ်။

က�န်ေတာ်

စစ်ေြမြပင်မှာလိုမျိုးကို

အရပ်သားြပည်သေ
ူ တွကို
ဆက်�ပီး

မေန�ိင
ု ေ
် တာဘ
့ းူ ။

�ငိမ်း�ငိမ်းချမ်းချမ်းဆ��ြပေနသူေတွကို
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ပစ်သတ်ခဲ့တာ။
အရာ�ှိေတွက

မသိရင်

ဆ��ြပသူေတွက

သူတိုရဲ့ စစ်
့ သားေတွကို

ရန်သက
ူ ျေနတာပဲ။

ဆ��ြပသူေတွေခါင်းကိုပစ်ဖို ့

ေြပာခဲတ
့ လ
ီ ိုသာွ းလုပ်ခိုငး် ရင် လုပ်�င
ို ခ
် ဲမ
့ ယ်။ က�န်ေတာ်က
့ ိုသာ အဲဒ
့ ှာ
မဟုတ်ဘးူ ။

သတ်ြဖတ်တာေတွ

အရမ်းနာကျည်းခဲတ
့ ယ်။

စလာေတာ့

က�န်ေတာ်

အဲဒ
့ လ
ီ ုပ်ရပ်ေတွအတွက်

ဘယ်ေတာမ
့ ှ

တရားမ�တတယ်ဆတ
ုိ ာ မ�ှိဘးူ ။ လံုးဝကို အဓိပ�ာယ်မ�ှိတဲ့ ကိစ�ေတွ။
အဲဒ
့ လ
ီ ို

အြပစ်မ�ှိတဲသ
့ ေ
ူ တွကိုသတ်တဲ့

စစ်သားေတွက

ကိုယ်ဆခ
ုိ တ
ဲ့ ဲသ
့ စ�ာ ြပန်စူးမှာ။
က�န်ေတာ် ၂၀၂၁ ေမလ ၁၀ ရက်မှာထွက်ဖို ့ �ကိုးစားခဲပ
့ ါတယ်။
က�န်ေတာ်က
့ ို

ကူညေ
ီ ပးမယ့်

ဘယ်အဖွဲ�အစည်းနဲမှ့

အချိတ်အဆက်မ�ှိခဲပ
ုိ က
် ယ်ကိုယူ�ပီး တြခား�မို �ကို
့ ါဘူး။ က�န်ေတာ်ဆ
့ င
စီးထွက်ခပ
ဲ့ ါတယ်။ ြပဿနာက က�န်ေတာ်မ
ံ ပါလာခဲတ
့ ှာ ပိုက်ဆမ
့ ာနဲ ့
မိသားစုအမ
ိ ်ကိုြပန်�ပီး
ဆိင
ု က
် ယ်ဆီ

သွားယူဖိုလု
ဲ့ ချိန ်
့ ပ်တအ
ြပတ်သာွ းခဲတ
့ ယ်။

အြပန်လမ်းမှာ
ကံဆးုိ ချင်ေတာ့

က�န်ေတာ်ဆဝ
ီ ယ်ဖိသွ
ု ့ ားလိုက်တေ
ဲ့ နရာက
စစ်ေကာင်စီခနအ
် ့ ုပ်ချုပ်ေရးမ�းအိမ်

ြဖစ်ေနပါတယ်။

သူက

က�န်ေတာ်က
း�ပီး သူကိ
့ ို မှတ်မိသာွ း�ပီးေတာ့ က�န်ေတာ်က PDF နဲ ေပါင်
့
့ ု
လာသတ်ပါတယ်ဆ�ုိ ပီး က�န်ေတာ်ရ
် ဲပ
့ ဲတပ်
့ ရင်းကို လှမ်းတိုငခ
့ ါတယ်။
က�န်ေတာ်က
့ စ်သားေတွကလည်း
့ ိုလာဖမ်းတဲစ
က�န်ေတာ်တ
့ ပ်ရင်းက ြဖစ်ေန�ပီး က�န်ေတာ်က
့ ို မှတ်မိေန�ကတယ်။
တပ်ထြဲ ပန်လိုက်ခရ
ဲ့ င် ဘာမှမြဖစ်ဘးူ လို ့ သူတို ့ ကေချာေ
့ ခါ် ခဲပ
့ ါတယ်။
အင်အား အေယာက် ၂၀ ေလာက်န ဲ ့ လာတာဆိေ
ု တာ့ က�န်ေတာ်မ
့ ှာ
ေရွ းစရာမ�ှိခဘ
ဲ့ းူ ။

တပ်ထြဲ ပန်ေရာက်သာွ းေတာ့

တပ်ရင်းက
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အချုပ်ထမ
ဲ ှာ က�န်ေတာ်က
် ားခဲပ
့ ို ၆ ပတ်ေလာက် ထည့ထ
့ ါတယ်။
ြပန်ထက
ွ ်လာေတာ့

က�န်ေတာ်အ
့ ရာ�ှိက

က�န်ေတာ်က
့ ိစ�ကို

အထက်ကိုမတင်ြပခဲဘ
ု ာ သိလိုက်ရတယ်။ သူက က�န်ေတာ်က
့ းူ ဆိတ
့ ို
အခွငအ
့် ေရး

ေနာက်တစ်�ကိမ်ေပးခဲ�့ ပီး

က�န်ေတာ်မ
့ ူလတာဝန်ေတွ

ြပန်ထမ်းေဆာင်ခဲရ
့ ပါတယ်။
ဗံုးသီးေတွ ဆက်ထတ
ု ်ေနခဲရ
့ ေပမယ့် စစ်တပ်ကေနထွက်ဖိုေတာ
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Moe Zet
My name is Moe Zet. I had some problems at home with my dad
when I grew up on our family farm. He was not patient with me
when I tried to help with the harvest. I really resented him. I
used to watch a lot of action and war movies in my spare time.
Because I loved these movies, and I resented my father, I joined
up with the military, and eventually became a clerk at sergeant
rank in the air force. I joined in January 2014, so I was in the air
force for over seven years in the end. When I joined up, I did not
truly understand what the military was like. But now I know.
Please allow me to take this opportunity to focus on the
rights and composure of soldiers. Although I was happy in the
military for a while, I came to realize that it had many problems.
I experienced these myself and I also saw them professionally as
a clerk. There were simple things, like senior officers taking
money supposed to be provided to juniors, for example to support their training. But let me give some other examples.
One of my responsibilities was processing the paperwork for
soldiers’ retirements and providing them to the major general
for approval. Sometimes good soldiers with even twenty years’
service had their retirement denied. The way that the major
general spoke about soldiers trying to resign was demeaning. He
insulted veterans who were injured and disabled, missing limbs
for example. These guys would often sell newspapers or things
after leaving the army. The major general said that by doing so,
these veterans were disgracing the military. He had no grace.
These were his injured comrades he was talking about!
In my own experience, I had a simple medical problem, but
because I was a low-ranking soldier, I suffered a lot. My wisdom
teeth were jutting out and causing me a lot of pain. In my barracks, we had to cook our own food, and my mouth would be
swollen and sore every time someone cooked anything smoky or
flavorful. I could only eat soy milk and soft breadcrumbs.
At that time the COVID-19 pandemic had already begun, so
we were not allowed to attend civilian hospitals. We could only
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go to military hospitals. When I went to one in Nay Pyi Taw, expecting to be treated warmly, I was struck by the indifference of
the staff. They could only book me in for an appointment far in
advance. But it’s not easy to leave the base and come back
again… So, I went to another military hospital when I had the
chance, this time in Yangon, and they said the same thing; they
could only book me in to extract the teeth in over a month’s
time. The tooth never got extracted.
They don’t give a damn about us!
After the coup, I made a few Facebook posts about how the
military was driving tanks around downtown Yangon. Seriously? Is that necessary? Then they started shooting protesters.
I was transporting bulletins and messages between army bases
as part of my job. When I went outside with official documents I
felt ashamed to be wearing the military uniform, riding in a military truck. I used to be proud going outside as a soldier. But now
I was insecure and confused; I couldn’t look civilians in the eye.
One of my friends in the military told me he was going to
join the Civil Disobedience Movement (CDM) and asked if I
would join with him. It was a big risk to ask me this. I think he
must have seen my Facebook posts. I talked to my parents. They
were concerned and said I should wait for a while. My friend
asked me to leave in April 2021, but we only managed to get out
three months later, in July. It was a long and treacherous journey, but we were helped along by kind civilians. We eventually
arrived in a liberated area, outside the army’s control.
Now I am free, I am trying to help get things ready for some
new arrivals, building shelters and things. I am active on social
media, trying to assist people who want to join the CDM. It’s hard
for some soldiers still on the inside, like I said, they do not have
their full rights. But there are also many spineless sycophants
who are in the army just for easy money.
Then there are also men who are actually happy to kill civilians for the military, even though they know deep down it is
wrong. Does killing satisfy them? Do they want civilians to be
afraid of soldiers?
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I knew many men like this. The military should have no such
selfish men. The next generation should not be like that.
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ေတာ်ေတာ်ေလးခံစားခဲရ
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တပ်ထက
ဲ လိုငး် ခန်းမှာ က�န်ေတာ်တို ့ ကိုယ်ဟ
့ ာကိုယ် ချက်စားရေတာ့
တစ်ေယာက်ေယာက်က ေည�ာ်ပါတဲဟ
့ ာ ဒါမှမဟုတ် အစားေကာင်း
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အေသာက်ေကာင်း တစ်ခုခုချက်လိုက်တေ
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့ ယ်တာေ�ကာင့် ေနာက်တစ်ေခါက်အခွငအ
မှာ ရန်ကုနက
်
ေနာက်ေဆး�ံုတစ်ခုကို သွားခဲပ
ို ့
း
့ ါတယ်။ သူတလည်
ေနြပည်ေတာ်ကလိုပဲ

ေနာက်တစ်လထဲမှာ

ရက်ချိနး် ေပး�ံုပဲ
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က�န်ေတာ်တိုအတွ
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အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပိုငး်

သူတို ့

ဘာမှကိုဂ�ုမစိုက်တာ။

စစ်တပ်က

ပတ်ေမာင်းေနတဲအ
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တငက
့် ားေတွ

ေဖ့စ်ဘတ
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က�န်ေတာ်တင်ခပ
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တစ်ခု�ကား စာေစာင်ေတွ၊ သတင်းအချက်အလက်ေတွ ပိေပးရေတာ
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့
အေရး�ကီး စာရွ က်စာတမ်းေတွန ဲ အြပင်
ကို ထွက်ရပါတယ်။ က�န်ေတာ်
့
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စစ်တပ်ယူနေ
ီ ဖာင်းဝတ်�ပီး
ခံစားခဲရ
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စစ်တပ်ကားစီးရတာကို
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့ ါတယ်။

အဲဒ
့ လ
ီ ိုေမးတာ

က�န်ေတာ်ထင်တာကေတာ့

သူက

အရမ်းအ��ရာယ်များတယ်။
က�န်ေတာ်ရ
ွ ်ပိစ်
ု ့ ေတွ
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က�န်ေတာ်မ
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ေြပာြပခဲေ
့ တာ့

ခဏေစာင�့် ကည့သ
် ငတ
့် ယ်လို ့ ေြပာ�ကတယ်။

က�န်ေတာ်သ
ူ ယ်ချင်းက ထွက်ဖို ့ ဧ�ပီလကတည်းက ေမးခဲေ
့ င
့ ပမယ့်
က�န်ေတာ်တို ၃
် ထဲမှာမှ ထွက်လာ�ိင
ု ခ
် ဲ�့ ကပါတယ်။
့ လ အ�ကာ ဇူလိုငလ
ခရီး စဉ် တစ်ခုလံုးက ေတာ်ေတာ်ေလး �ှည�် ပီး အ��ရာယ်များေပမယ့်
�ကင်နာတတ်တ၊ဲ့

သေဘာေကာင်းတဲ့

အရပ်သားြပည်သေ
ူ တွက

က�န်ေတာ်တိုကိ
ီ ဲပ
့ ု ေတာက်ေလ�ာက် ကူညခ
့ ါတယ်။ တြဖည်းြဖည်းနဲ ့
ေနာက်ဆးုံ

က�န်ေတာ်တို ့

စစ်တပ်ထန
ိ း် ချုပ်မ�အြပင်ဘက်က

လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမကို ေရာက်လာခဲပ
့ ါတယ်။
အခုေတာ့

က�န်ေတာ်

ထပ်ေရာက်လာမယ့်လူေတွအတွက်

လွတ်လပ်�ပီမို ့
အသငြ့် ဖစ်ဖို ့

အမိုးအကာတိဘာတိ
ု့
ု ့ ေဆာက်တာေတွ လုပ်ေပးေနပါတယ်။ CDM
လုပ်ချင်တလ
ဲ့ ူေတွကို

ကူညေ
ီ ပး�ိင
ု ဖ
် ို ့

ဆိ�
ု ှယ်မီဒယ
ီ ာေပါ်မှာလည်း

�ှိပါတယ်။

က�န်ေတာ်
အထဲမှာ�ှိေနေသးတဲ့
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စစ်သားေတွအတွက်
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့် ေရး
့ ငအ

အြပည့အ
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အတွက်တစ်ခုတည်းနဲ ့
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ေပျာ်ေပျာ်�ကီးသတ်ေပးမယ်လ
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အဲဒ
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တစ်ကိုယ်ေကာင်းဆန်တဲလ
့ ူေတွ

မ�ှိသငပ
့် ါဘူး။ ေနာက်မျိုးဆက်ကေတာ့ အဲဒ
့ လ
ီ ိုမျိုး မြဖစ်သငပ
့် ါဘူး။
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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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ြပည်သူ အားလံုးကို အထူးသြဖင့် တပ်မေတာ်ထက
ဲ လူအားလံုးကို
စိတ်အားမငယ်�ကဖို ့ ေြပာချင်ပါတယ်။
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က�န်ေတာ်ကိုယ်တိုငက
် ေတာ့

သူငယ်ချင်းတစ်ေယာက်န ဲ ့

ဂ�ုတစိုက် အစီအစဉ်ဆွခ
ဲ �ဲ့ က�ပီး ထွက်လာ�ိင
ု ခ
် ပ
ဲ့ ါတယ်။ �ပီးေတာ့
က�န်ေတာ်မ
့ ိသားစုဝင်ေတွြဖစ်တဲ့

အေဖနဲ ့

အစ်ကိုနက
ဲ့
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တပ်ထမ
ဲ ှာ�ှိတုနး် ပါပဲ။
ထွက်လာခဲတ
့ ာပါ။

သူတကိ
ို ့ ုမတိုငပ
် င်ဘဲ
အဲဒ
့ လ
ီ ိုလုပ်လက
ို ်ေတာ့

က�န်ေတာ်

စစ်တပ်က

အြပစ်ေပး�ိင
ု ေ
် ချနည်းသွားတာေ�ကာင့်
ပိုေကာင်းပါတယ်။

သူတအတွ
ို ့
က်

သူတိုမသိ
့ ရင်

မဟုတ်ေတာဘ
့ းူ ေပါ။့

သူတိုကိ
့ ု

သူတို ့

ဒုက�ေရာက်မှာ

တစ်ခါတေလ

ေဖ့စ်ဘတ
ွ ်ေပါ်မှာ

က�န်ေတာ်အ
့ ခါ သူေြပာတာက က�န်ေတာ့်
့ စ်ကိုန ဲ ့ စကားေြပာြဖစ်တဲအ
ဆံးု ြဖတ်ချက်ေ�ကာင့်

ဘယ်မိသားစုဝင်မှ

ဆိးု ကျိုးခံစားခဲရ
့ တာမျိုး

မ�ှိပါဘူးတဲ။့
က�န်ေတာ် အခုဘယ်ဟာကမှနတ
် ယ်၊ ဘယ်ဟာကမှားတယ်ဆုတ
ိ ာ
သိပါ�ပီ။ �ံုးပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာ အလုပ်သာအများစုလုပ်ရတဲ့ အမှတ် ၄၅
ေရတပ်စက်မ�တပ်ရင်းကေန
ဆ��ြပသူေတွကို

အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပိုငး် မှာ

တိုက်ခိုက်ဖိနဲ
ု့ ့

တိုက်ခိုက်ေရးတပ်ဖဲ�ဆ
ွ ီ

ဖမ်းဆီးဖိုဖွ့ ဲ�ထားတဲ့

က�န်ေတာ်က
့ ို

ဆ��ြပသူေတွကိုတိုက်ခိုက်ဖို ့
ေစလ�တ်ထားြခင်းခံခဲရ
့ ပါတယ်။

က�န်ေတာ်က
့ ို

ထားဝယ်က

ေ���ေြပာင်းခဲ့ပါတယ်။
၂

တစ်ခါတေလ

လ�ကာေအာင်
ဆ��ြပတာေတွ

အ�ှိနြ် မ�ငလ
့် ာတာကို �ကားရတဲအ
့ ချိနမ
် ျိုးမှာ ေစလ�တ်ြခင်းခံရသလို၊
သတင်းေပးဆီကေနရတဲ့ ြဖစ်လာမယ့် သိမဟု
ု ့ တ် လက်�ိြှ ဖစ်ေနတဲ့
ဆ��ြပပွဲေတွဆသ
ီ ာွ းရတာမျိုးလည်း �ှိပါတယ်။
ဆ��ြပပွဲေတွကို �ဖိုခွငး် တဲအ
့ ခါမှာ က�န်ေတာ်တိုအေနနဲ
့
့တုတ်ေတွ၊
ေလးခွေတွ၊

�ိုငဖ
် ယ်ေသနတ်ေတွ၊

ေ�ှာဂ
့ န်းေသနတ်ေတွန ဲ ့

ကျည်အစစ်ေတွကို ယူသာွ း�ကပါတယ်။ က�န်ေတာ်ရ
့ ဲ ့ စစ်တပ်ဖက်န ဲ ့
ရဲဖက်က

လုပ်ေဖာ်ကိုငဖ
် က်ေတွက

ြပည်သေ
ူ တွကို

�ိုက်�က
ှ ်ေနတာမျိုးေတွ အ�ကိမ်ေပါင်းများစွာ ြမင်ေတွ� ခဲရ
့ ပါတယ်။

309 | Master Black

ြပည်သေ
ူ တွကို သံတုတ်ေတွ၊ ဝါးရင်းတုတ်ေတွန ဲ ့ �ိုက်တာေတွအြပင်
တြခားရာဇဝတ်မ�အများ�ကီးကိုလည်း
က�န်ေတာ်က
့ ိုလည်း

မျက်ြမင်ေတွ� ခဲရ
့ ပါတယ်။

ဆ��ြပသူေတွကို

အမိနေ
် ့ ပးထားခဲေ
့ ပမယ့်

တိုက်ခိုက်ဖို ့

က�န်ေတာ်မလုပ်ခပ
ဲ့ ါဘူး။

အ�ကမ်းဖက်မ�ေတွနေဝးရာ
ဲ့

က�န်ေတာ်တိုရဲ့ ကားေတွ
နားပဲေန�ပီး
့

ကားလံုြခံုေရးယူေပးမယ်လို ့

ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။

ေနာက်ဆးုံ မှာေတာ့

အမိနမ
် ့ နာခံမ�န ဲ ့ အြပစ်တင်ခံခရ
ဲ့ �ပီး က�န်ေတာ်အ
့ ရင်အလုပ်ေဟာင်းကို
ြပန်ပိခံ
ု ့ ခရ
ဲ့ တယ်။ ဆ��ြပသူေတွကို တိုက်ခိုက်ရင်း အလုပ်များေနခဲတ
့ ဲ့
အဲဒ
့ အ
ီ ချိနအ
် ေတာအတွငး် မှာ စစ်တပ်န ဲ ့ ရဲတပ်သားေတာ်ေတာ်များများ
ဟာ အိပ်ေရးပျက်တာေတွန ဲ ့ အစားအေသာက်မမှနတ
် ာေတွေ�ကာင့်
အားအင်ချိ� နဲလာ�ပီ
း ေတာ်ေတာ်များများ ေဆး�ံုတက်ခဲ�့ ကရပါတယ်။
့
အဲဒ
့ အ
ီ ချိနမ
် ှာ က�န်ေတာ် �ုနး် ကန်ခဲရ
့ ပါတယ်။ က�န်ေတာ်မ
့ ိသားစုဟာ
မျိုး�ိုးစဉ်ဆက်

စစ်တပ်မိသားစုြဖစ်သလို

က�န်ေတာ်ကိုယ်တိုငက
် လည်း ငယ်ငယ်ကတည်းက စစ်သားေတွကို
သေဘာကျခဲ့ပါတယ်။ က�န်ေတာ်က စစ်တပ်ဟာ က�န်ေတာ်တို�ိ့ င
ု င
် န
ံ ဲ့
လူမျိုးကို ကာကွယ်တယ်လို ့ ထင်ခတ
ဲ့ ာပါ။ က�န်ေတာ်တပ်ထဝ
ဲ င်ေတာ့
က�န်ေတာ်အ
့ ေဖကို
အေဖက
မိသားစုကို

တပ်ကေန

မယူခဲပ
့ ါဘူး။

ပိုက်ဆအ
ံ များ�ကီး

အသက်ေပါ်မူတည်�ပီး

ပိုက်ဆေ
ံ ပးတာသိတယ်မဟုတ်လား။

ေပးခဲေ
့ ပမယ့်

စုေဆာင်းခံရသူရဲ ့
စစ်တပ်ကို

၈

တန်းေအာင်နဝင်
ဲ ့ ရင် မိသားစုက ၈ သိနး် ရ�ပီး ၉ တန်းေအာင်နဝင်
ဲ ့ ရင် ၉
သိနး်

ရတယ်။

ဒါေပမဲ့

က�န်ေတာ်

တြခားအေ�ကာင်းြပချက်ေတွေ�ကာငပ
့် ါ။

တပ်ထက
ဲ ိုဝင်ချင်ခဲတ
့ ာက
က�န်ေတာ်အ
့ ေဖက

က�န်ေတာ် တပ်ထဝ
ဲ င်လို ့ အေဖ့ကို ပိုက်ဆလ
ံ ာေပးတဲ့ အရာ�ှိကို
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“လုပ်ချင်တာသာ လုပ်လိုက်ပါဆရာ” လို ့ ေြပာ�ပီး ထွက်သာွ းပါတယ်။
ဆ��ြပမ�ေတွကိုေချမ�နး် �ပီး
ဘယ်ဟာကမှန�် ပီး

အြပစ်တင်ခံရ�ပီးေနာက်ပိုငး် မှာေတာ့

ဘယ်ဟာကမှားတယ်ဆုတ
ိ ာ

က�န်ေတာ်

သေဘာေပါက်လာခဲပ
့ ါတယ်။
တပ်ရင်းအေြခစိုက်စခန်းကေန

သူငယ်ချင်းတစ်ေယာက်န ဲ ့

ေအာက်တိုဘာမှာ ထွက်လာခဲ�့ ပီး က�န်ေတာ်တို ့ အဲဒ
့ ည
ီ
တစ်ညလံုး
လမ်းေလ�ာက်ခဲ�့ ကတယ်။

လမ်းမှာ

စစ်ေဆးေရးဂိတ်ေတွ�ိှေပမယ့်

က�န်ေတာ်တိုအလု
ပ်သမားေတွ
့

ပံုစံ�ုပ်ဖျက်�ပီး

အဲဒ
့ စ
ီ စ်ေဆးေရးဂိတ်ေတွကို ေကျာ်ြဖတ်ခ�ဲ့ ကပါတယ်။ ေတာေတာင်ထဲ
လမ်းေလ�ာက်ရတာေတွေ�ကာင့်

က�န်ေတာ်မ
့ ျက်လံုးတစ်လံုးမှာ

ဒဏ်ရာတစ်ခုရခဲ�့ ပီး ဖိနပ်ေတွလည်း ပျက်စီးကုနတ
် ယ်။ က�န်ေတာ်တို ့
လမ်းမတစ်ခုေပါ်ကို

ြပန်ေရာက်လာ�ပီး

တက်လိုက်�င
ို တ
် အ
ဲ့ ခါမှာေတာ့

ကုနတ
် င်ကားတစ်စီးေပါ်ကို

ကားဆရာက

က�န်ေတာ်တိုကိ
့ ု

ကူညေ
ီ ပးခဲ့တယ်။ အဲဒ
့ က
ီ ား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။
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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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အဲဒ
့ လ
ီ ို�ကည်ေ
့ နတာကိုေတွ�လိုက်ေတာ့ ခံစားရတယ်ဗျာ။ ဘုနး် �ကီးက
ဆွမ်းလည်း

ဆက်မဘုနး် ေတာ့

ေနရခက်တယ်ထင်�ပီး

စိတ်မေကာင်းြဖစ်ခဲရ
့ တယ်။
အာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းက
အဓိပ�ာယ်မ�ှိေတာသ
့ လို
ဝါဒြဖန်ချိ
့ ေရးလုပ်ဖို ့

ခံစားရတယ်။

က�န်ေတာ်ဘ
့ ဝဟာ
တပ်မေတာ်အတွက်

က�န်ေတာ်အ
့ င်အားေတွအားလံုး

ဒီလိုဆမ
ွ ်းကပ်တာေတွဆတ
ုိ ာလည်း

သံးု ခဲရ
့ တာ။

ဝါဒြဖန်ချိ
့ ေရးအတွက်

ပံုေတွလိုချင်လို ့လုပ်ရတာေလ။ ကိုဗစ်ကာလမှာဆိလ
ု ည်း ြပည်သေ
ူ တွ
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သက်သာေချာင်ချိဖို ့

တန်ဖိုးသင့်

သွားေရာင်းခိုငး် တယ်ဆေ
ုိ ပမယ့်
တစ်ခါတေလဆို

ထမင်း၊

သူတလိ
ို ့ ုချင်တာက

လာဝယ်စားတဲသ
့ ေ
ူ တွရဲပံ့ ုေတွကို

�ိုက်ခိုငး် တယ်။

ေနာက်

လုပ်ေပးရတယ်။

ဓာတ်ပံုပဲ။
ေသချာြပင်�ပီး

ပါဝါပွိုင်ေ
့ တွြပင်ဆင်�ပီး

ဘယ်ေလာက်ေကာင်းတယ်ဆတ
ုိ ဲ ့

ဟင်း

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
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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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ြမက်�ှညေ
် တွကို
�ပီးသွားေတာ့

�ှငး် ခိုငး် ခဲပ
့ ါတယ်။
က�န်ေတာ်

ေတာ်ေတာ်ေလး

အဲဒ
့ အ
ီ လုပ်က

တပ်ထဝ
ဲ င်ခွငရ
့် ခဲ�့ ပီး

အဆင်ေြပေနခဲပ
့ ါတယ်။

ခက်ေပမယ့်
အရာအားလံုး

အနည်းဆံးု ေတာ့

အဲဒ
့ စ
ီ ခန်းမှာေနခဲတ
့ ေ
ီ နာက်မှာ က�န်ေတာ်
့ ဲ့ ၁ လေလာက်ေပါ။့ အဲဒ
ေတာင်ငမ
ူ ှာ

ေဆးစစ်ချက်

တပ်ထဝ
ဲ င်ခဲ့ပါတယ်။

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
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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 ဲ ့
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ြပည်သေ
ူ တွ

တည်ေထာင်�င
ို ဖ
် ို ့

က�န်ေတာ်ေမ�ာ်လငပ
့် ါတယ်။

အဲဒ
့ လ
ီ ိုစစ်တပ်မျိုးမှာ က�န်ေတာ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မှာပါ။
အဲဒ
့ လ
ီ ိုမှမဟုတ်ရင်

က�န်ေတာ်

အရင်ကြဖစ်ချင်ခဲသ
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့
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Ye Yint Thwe
I’m Ye Yint Thwe, thirty years old, single. I actually left the military twice. The first time, they intercepted me and coaxed me
back in. My second time leaving the army was successful and I
am now in a liberated area, building houses, looking for a wife,
comfortably surrounded by people who are united in how they
live and oppose the military dictatorship. It was cold the other
night and some people came and donated us all warm clothes.
This kind of thing makes me very happy.
Let me tell you my story. How did I get to this point?
When I was young, I was pretty typical; I really admired soldiers and their greatness, especially when I saw them during
army parades. I lived in Da Nyin Gone and would play football a
lot. The barracks there had a good sports field, so sometimes I
would play with the soldiers. They taught me how to carry a gun
in between matches. Then back at home, when I would muck
around with my sisters, I always pretended to be a soldier.
My only goal was to grow up and become a glorious soldier.
I failed tenth grade twice. I joined the military finally when I was
17, so I was inside for thirteen years. The conditions were difficult. In the outside world, you earn money equal to the amount
of work that you put in, but in the military, you only get 150,000
Myanmar Kyat, no matter how hard you work, with an annual
increase of only 10,000 Myanmar Kyat. If there is a training
workshop you need to attend, you must do so at your own expense. Your salary is deducted by at least 20,000 Myanmar Kyat
each month to pay for mandatory “health insurance”. Then
when you want to withdraw your own money, you can’t.
Most of my career was in Light Infantry Division 11. I had
some good times with my friends from other battalions, going to
the pagoda, etc. when we could. (We didn’t really get any holidays. Even at Thingyan, it is hard for soldiers to leave the barracks.) While there were challenges, I always thought the military was right in everything that they did.
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This changed only when I joined the campaign in Laukkaing
Township. While fighting there, we were told that we would get
benefits for achieving certain goals. If you killed an enemy, and
claimed one corpse, you were supposed to be rewarded. If you
confiscated an enemy weapon, you were supposed to be rewarded. But nothing was ever given to us infantry soldiers who
risked our lives. The senior officers were always full of excuses.
Inside the military we have sixty ethical rules for dealing
with civilians. None of these were being followed in my division
in Laukkaing. I realized that the soldier I was being, and the soldier I wanted to be, were completely different. What had I done?
I had to stand on the side of the truth.
But even after this realization, I could not leave the military
so easily before the coup. Instead, I changed battalions. I told the
new battalion that I was incapable, so they did not give me any
responsibilities and I could live in the army more simply. But I
still had to go to the frontlines.
Then some time after the coup, in August 2021, I was given
three days off from fighting at the front. I had been involved in
active combat for over a year, so I should have deserved some
formal leave. I requested it but was denied. So I went away without leave. When I got back to my family home to get some
money, the army was waiting for me. They arrested me and took
me back to my battalion. They tried to talk to me and persuade
me not to leave again. But I was done with them. I played along
for a month—then I left in the dead of night, while bunking in
South Dagon.
I had no money; nothing. I walked from South Dagon to Insein township. It took all night and I had to keep hiding on the
road whenever I saw lights or people. After a while, I called my
mother on my phone, and she sent me some money and asked
me to come home. When I finally got back to my family home,
she gave me some more money, and told me I had to live somewhere else. I got in contact with an organization in one of the
liberated areas and left for my freedom.
The army came to my family home and harassed my family,
but my mother was clever. She told the soldiers that she had
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disowned me completely for joining the Civil Disobedience
Movement (CDM).
“He never even told me when he joined the army! And now
he hasn’t told me that he has left the army! I am disowning my
son and disinheriting him. He will never get anything from me
when I die,” she said.
Because I had never given the army any hints that I would
join the CDM and my family is not political, they seemed to believe her, and have not caused problems for us since then.
Now I am on the outside and I look back at the army, I can
see how the words of the army generals are manipulative and
stoke violence. Soldiers live in a world completely different to
the reality outside. They only see the moon through a bamboo
stick (an idiom meaning their worlds/perspectives are limited).
There’s a general lack of knowledge.
Sometimes we had our phone and social media use limited,
but to be honest, even when they had the opportunity many soldiers didn’t dare to use social media, out of fear. The military
officers told us that people on social media are trying to break
up our families and cause conflict within the army. Soldiers just
listen and don’t know any better.
Most soldiers are like this, just like I was: they think the officers are educated and knowledgeable. They follow them
blindly, and this makes up for the fact that when you join the
army, you lose your overall mental freedom. There’s no autonomy. There is only mental and physical exhaustion. And at the
end of it, there is nothing to look forward to. Even the pensions
are being thinned out. The people hate the soldiers now and will
beat you up if you go home and are identified.
At least eighty percent of infantry soldiers do not want to
be there anymore, in reality. They are sick of it. If they’re reading this, I want to say one simple thing.
Think about whether the salary you get is worth the work
that you do.
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ေြပာခဲေ
့ ပမယ့်လည်း ေ�ှ �တန်းေတာ့ ထွက်ရတုနး် ပါပဲ။
အာဏာသိမ်း�ပီးနည်းနည်း�ကာေတာ့ ၂၀၂၁ �သဂုတ်လမှာ က�န်ေတာ်
ေ�ှ �တန်းကေန ခွင့် ၃ ရက် ရပါတယ်။ က�န်ေတာ်
ေ�ှ �တန်းတိုက်ပဲေ
ွ တွမှာ ၁ �ှစ်ေကျာ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ�ဲ့ ပီး�ပီမလိ
ို ့ ု ့
ခွငရ
့် က်ပိုရသငလ
့် ို ပိ
့ ါနဲ ့
့ ုေတာင်းခဲေ
့ ပမယ့် အြငင်းခံခဲရ
့ ပါတယ်။ အဲဒ
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က�န်ေတာ် တပ်ကေြပးခဲ့ပါတယ်။ က�န်ေတာ်မိသားစုအမ
ိ ်ကို
ပိုက်ဆယ
ံ ူဖို ခဏသွ
ားတဲအ
့ ချိနမ
် ှာ တပ်က လာေစာငဖ
့် မ်းသွားခဲ့�ပီး
့
တပ်ရင်းကို ြပန်ေခါ်သွားပါတယ်။ က�န်ေတာ်က
့ ိုလည်း စကားေြပာခဲ�့ ပီး
ေနာက်တစ်ေခါက် ထွက်မသွားဖို ဆွ
ဲ ဆာင်ခဲေ
့ ေ
့ ပမဲ့ က�န်ေတာ်က
စိတ်မပါေတာဘ
့် နခဲ�့ ပီးေတာ့
့ းူ ။ က�န်ေတာ်၁ လေလာက် အလိုက်သငေ
ေတာင်ဒဂံုမှာအိပ်ရတဲ့ ညတစ်ည သန်းေခါင်မှာ
ထပ်ထက
ွ ်လာခဲပ
့ ါတယ်။
က�န်ေတာ်မ
ံ ည်းမ�ှိသလို ဘာမှမ�ှိခပ
ဲ့ ါဘူး။
့ ှာ ပိုက်ဆလ
ေတာင်ဒဂံုကေန အင်းစိနက
် ို လမ်းေလ�ာက်လာခဲ့တာ
တစ်ညလံုး�ကာခဲ�့ ပီး လမ်းမှာ လူတ၊ို ့ မီးတိြမင်
ု ့ တိုငး် ပုနး် ခဲရ
့ ပါတယ်။
ခဏ�ကာတဲအ
့ ခါ က�န်ေတာ် အေမ့ဆဖ
ီ ုနး် ဆက်ေတာ့ အေမက
ပိုက်ဆပ
ံ ိေပးခဲ
ု့
�့ ပီး အိမ်ြပန်လာဖိေြပာခဲ
ု့
့ပါတယ်။ အိမ်ြပန်ေရာက်ေတာ့
သူက ပိုက်ဆထ
ံ ပ်ေပးခဲ�့ ပီး က�န်ေတာ်က
့ ို တြခားတစ်ေနရာမှာေနဖို ့
ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။ က�န်ေတာ် လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမတစ်ခုက
အဖွဲ�တစ်ဖဲ�ွ နဲ ချိ
့ က
ီ ို
့ တ်ဆက်မိခဲ�့ ပီး က�န်ေတာ်လ
့ ွတ်လပ်မ�အတွက် အဲဒ
ထွက်လာခဲပ
့ ါတယ်။
စစ်တပ်က က�န်ေတာ်အ
ိ ်ကိုလာခဲ�့ ပီး က�န်ေတာ်မ
့ မ
့ ိသားစုကို
အေ�ှာင်အ
့ ယှက်ေပးခဲေ
့ ပမယ့် က�န်ေတာ်အ
့ ေမက လည်တယ်။ သူက
က�န်ေတာ် CDM လုပ်လက
ို ်လို က�န်
ေတာ်က
့
့ ို
အေမွြပတ်စွနလ
် ့ �တ်လိုက်�ပီဆ�ုိ ပီး စစ်သားေတွကို ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။
“သူစစ်တပ်ထဝ
ဲ င်တုနး် ကလည်း က�န်မကို ဘာမှမေြပာခဲဘ
့ းူ ။ အခု
တပ်ထက
ဲ ထွက်သာွ းေတာလ
့ ည်း ဘာမှမေြပာလာဘူး။ က�န်မ သူကိ
့ ု
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အေမွြပတ်စွနလ
် ့ �တ်လိုက်�ပီ။ က�န်မေသရင် သူ ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘးူ ”
လို အေမက
စစ်သားေတွကို ေြပာခဲပ
့
့ ါတယ်။
က�န်ေတာ် CDM လုပ်မယ်ဆတ
ုိ ာကို စစ်တပ်ကို ဘယ်တုနး် ကမှ
သဲလွနစ
် မေပးခဲဖ
ု င
် ေရးနဲ
ံ
့ ူးသလို က�န်ေတာ်မ
့ ိသားစုကလည်း �ိင
့
သိပ်မဆက်�ယ
ွ ်တာေ�ကာင့် စစ်တပ်က က�န်ေတာ်အ
့ ေမကို
ယံုသာွ းပံုရ�ပီး အဲဒ
့ က
ီ တည်းက က�န်ေတာ်တိုကိ
့ ု
ြပဿနာမ�ှာေတာပ
့ ါဘူး။
အခု က�န်ေတာ် အြပင်ကိုေရာက်ေတာ့
စစ်တပ်ထက
ဲ ိုြပန်�ကည့တ
် ဲအ
့ ခါ စစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်ေတွရဲ ့
စကားလံုးေတွက လှညစ
့် ားမ�ေတွန ဲ ့အ�ကမ်းဖက်မ�ကို
လ�ံ�ေဆာ်ေနတာကို ေတွ� �ိင
ု ပ
် ါ�ပီ။ အြပင်ေလာကနဲ ့
လံုးဝကွာြခားတဲဘ
့ ဝေတွကို စစ်သားေတွက ေနထိင
ု ေ
် န�ကရတာပါ။
ဝါးလံုးေခါင်းထဲ လသာေန�ကရတာ။ ေယဘုယျအားြဖင့် အသိပညာ
ချို �တမ
ဲ့ �က �ှိေနပါတယ်။
တစ်ခါတေလ က�န်ေတာ်တဖု
ို ့ နး် ေတွ�ိတ
ှ အ
ဲ့ ခါမျိုးမှာ
ဆိ�
ု ှယ်မီဒယ
ီ ာကို အကနအ
် ့ သတ်နသံ
ဲ ့ းု လိရတာမျိ
ု့
ုးေတွ �ှိေပမယ့်
အ�ိုးသားဆံးု ေြပာရရင် အခွငအ
့် ေရးရရဲသားနဲ
ေတာင်
မှ
့
့
စစ်သားအများစုက ေ�ကာက်လို မသံ
းု ရဲခ�ဲ့ ကပါဘူး။
့
စစ်တပ်ကအရာ�ှိေတွက ဆိ�
ု ှယ်မီဒယ
ီ ာေပါ်ကလူေတွက
က�န်ေတာ်တိုမိ့ သားစုေတွကို စိတ်ဝမ်းကွဲေအာင်လုပ်ေန�ပီး
စစ်တပ်ထမ
ဲ ှာ ြပဿနာေတွေပါ်လာေအာင် လုပ်ေန�ကတယ်လို ့
က�န်ေတာ်တိုကိ
့ ု ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။ စစ်သားေတွက ဘာမှမသိ�ကေတာ့
ဒီအတိုငး် ပဲ နားေထာင်�ကတာေပါ။့
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စစ်သားအများစုက အဲဒ
့ လ
ီ ိုပါပဲ။ က�န်ေတာ်လည်း အဲဒ
့ လ
ီ ိုမျိုး
ြဖစ်ခဲတ
ို ့ အရာ�ှိေတွကပညာတတ်�ပီး
့ ာပါပဲ။ သူတက
ဗဟုသတ
ု �ှိတယ်လို ထင်
�ကပါတယ်။ အရာ�ှိေတွေနာက်ကို
့
မျက်ကန်းလိုမျိုးလိုက်�ကတာက စစ်တပ်ကိုဝင်ရင်
ကိုယ်ပိုငစ
် ိတ်ပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာလွတ်လပ်မ� ဆံးု �� ံးတယ်ဆတ
ုိ ဲ့ အချက်ကို
ြပေနတာပဲြဖစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုငဆ
် းုံ ြဖတ်ခွင့် ဘာတစ်ခုမှ မ�ှိပါဘူး။
စိတ်ပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာ၊ �ုပ်ပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာ ပင်ပန်းတာပဲ�ိ�ှ ပီး ေနာက်ဆးုံ မှာလည်း
ဘာမှေမ�ာ်လငစ
့် ရာမ�ှိပါဘူး။ ပင်စင်ေတွေတာင် တြဖည်းြဖည်း
နည်းလာေနပါ�ပီ။ အခု လူေတွက စစ်သားေတွကို မုနး် �ကပါတယ်။
အခုေန အိမ်ြပန်သာွ းလို စစ်
့ သားမှနး် သိသာွ းရင် ဝိုငး် �ိုက်ခံရမှာ။
တကယ်အမှနတ
် ိုငး် ဆိရ
ု င် ၈၀ ရာခိုင�
် န
� း် ေလာက်ေသာ
ေြခလျင်တပ်သားေတွက တပ်ထမ
ဲ ှာမေနချင်�ကေတာဘ
့ းူ ။ သူတို ့
စိတ်ကုနေ
် န�က�ပီ။ သူတိုသာ
ိ င် က�န်ေတာ်
့ ဒါကိုဖတ်ေနမယ်ဆုရ
�ိုး�ိုးေလး တစ်ခုပဲေြပာချင်ပါတယ်။
ကိုယ်လုပ်ေနရတဲအ
့ လုပ်န ဲ ရတဲ
လ
့ စာ တန်သလား၊
့
မတန်ဘးူ လားဆိတ
ု ာကိုပဲ စဉ်းစားပါ။
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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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ထက်�င
ို ေအာင်
်
က�န်ေတာ်န
ို ေအာင်
်
ြဖစ်�ပီးေတာအ
့ ာမည်ကထက်�င
့ သက်က ၂၉ �ှစ်ပါ။
က�န်ေတာ်

CDM

မှာ

မဂင်္လာေစ့စပ်ပဲပ
ွ ျက်သာွ းေပမယ့်
ေရွ းချယ်ခပ
ဲ့ ါတယ်။

ပါဝင်ခဲလ
့ ို ့

က�န်ေတာ်ရ
့ ဲ ့

က�န်ေတာ်

ဆက်ပါဝင်ဖို ့

က�န်ေတာ်ခ
ူ ဲ့
့ ျစ်သန

က�န်ေတာ်က

တစ်ေယာက်နတစ်
ဲ ့ ေယာက် အတည်ရည်ရွယ်ထားခဲ�့ ကတာပါ။ ၂၀၂၁
အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပိုငး် မှာ က�န်ေတာ် တပ်ကေနထွက်�ပီး CDM
လုပ်ချင်တယ်ေြပာေတာ့

သူကမလုပ်ဖို ့

က�န်ေတာ်က
့ ို

ေတာင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ �ိင
ု င
် ေ
ံ ရးဘယ်လိုပဲြဖစ်ြဖစ် က�န်ေတာ်က
့ ို သူက
အေဝးမသွားေစချင်ခတ
ဲ့ ာပါ။ ဒါေပမဲ့လည်း က�န်ေတာ်ထက
ွ ်ခဲ့တာပါပဲ။
အနာဂတ်မှာ

က�န်ေတာ်ရ
ကို
့ ဲကေလးေတွ
့

သူတိုရဲ့ အေဖက
့

အမှနတ
် ရားဖက်မှာ ရပ်တည်ခတ
ဲ့ ဲ့ စစ်သားတစ်ေယာက်ဆ�ုိ ပီးေတာမ
့ ှ
ဂုဏယ
် ူေစချင်တယ်။

က�န်ေတာ်ထက
ွ ်�ပီး

၁_လ_အ�ကာမှာပဲ

က�န်ေတာ်တို လမ်
းခွဲလိုက�် ကပါတယ်။
့
က�န်ေတာ် CDM လုပ်ေတာ့ က�န်ေတာ်မ
့ ိသားစုက ေတာ်ေတာ်ေလး
မ�ကိုက်ခဲ�့ ကပါဘူး။

စစ်တပ်ထဝ
ဲ င်ဖို ့

တွနး် အားေပးခဲတ
့ ာက

က�န်ေတာ်မ
ို ့ က�န်ေတာ် ၁၀ တန်းပဲ�ိေ
ှ သးချိနမ
် ှာ De့ ိဘေတွပါ။ သူတက
fense

Services

Academy

စာေမးပွဲစစ်သေ
ူ တွကို

က�န်ေတာ်က
့ ို

လာဘ်ထးို ထားခဲ�့ ကပါတယ်။
က�န်ေတာ်ကျတယ်လို ့
က�န်ေတာ်နပတ်
ဲ ့ သက်�ပီး

ေြဖဖို ့

ဒါေပမဲ့

ဖိအားေပးခဲ�့ က�ပီးေတာ့
အေအာင်ေပးေအာင်

က�န်ေတာ်မ
့ ိသားစုကိုလိမ်�ပီး

ေြပာခဲပ
့ ါတယ်။
သိပ်မေကျနပ်�ကေပမယ့်

သူတက
ို ့
က�န်ေတာ်တို ့
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နားလည်မ�တစ်ခုေတာ့ ရခဲပ
့ ါတယ်။ က�န်ေတာ် ပညာေရး�ပီးဆံးု ရင်
စစ်တပ်ကိုဝင်မယ်၊ သူတိုအေနနဲ
့
့ က�န်ေတာ်က
့ ို ေကျာင်းဆက်တက်�ပီး
တက�သိလ
ု ်အရင်ေပးသွားဖိကိ
ု့ ု
အဲဒ
့ လ
ီ ိုေြပာထားတဲအ
့ တိုငး်

သေဘာတူခဲ့ပါတယ်။
က�န်ေတာ်

သခင်္ျာအထူးြပုနဲဘွ
ဲ �ပီး
့ �ရ

ချက်ချင်းပဲ ၂၀၁၂ �ိဝ
ု င်ဘာ ၁၄ ရက်မှာ စစ်တပ်ကိုဝင်ခဲပ
့ ါတယ်။
၂၀၁၃

ကေန

၂၀၁၅

အလုပ်လုပ်ခပ
ဲ့ ါတယ်။

အထိ

ေလယာဉ်ေတွန ဲ ့

ေလာက်ကိုငမ
် ှာ

အချိနအ
် ေတာ်�ကာခဲ့တယ်။
လက်နက်�ကီးအပစ်ခံရတဲ့

က�န်ေတာ်

က�န်ေတာ်

က�န်ေတာ်
အဲဒ
့ မ
ီ ှာ�ှိတုနး် က

အေတွ�အ�ကံုရခဲပ
့ ါတယ်။

ေတာ်ေတာ်ေလး�ကမ်းတမ်းခဲတ
့ ယ်။
�မို �ပျက်�ကီးလိုပါပဲ။
မေကာင်းတာကို

က�န်ေတာ်အ
့ လုပ်မှာလည်း

အဲဒ
့ မ
ီ ှာ

ေလာက်ကိုငက
်
မေပျာ်ခဘ
ဲ့ ဲ

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနရတယ်လို ့ ခံစားခဲရ
့ ပါတယ်။

လူေတွကို တိုက်�ု ိက်သတ်ေနတဲအ
့ ပိုငး် မှာ အလုပ်မလုပ်ရေတာေအာင်
့
က�န်ေတာ် အလုပ်တာဝန်ေြပာင်းဖို ဆံ
့ းု ြဖတ်ခဲပ
့ ါတယ်။
ဗထူးမှာ ၂ �ှစ် သင်တန်းတက်ခဲ�့ ပီး ြမစ်�ကီးနားက စစ်တပ်�ု ံးမှာ
ကွနပ
် ျူတာစာေရး ြဖစ်လာခဲတ
့ အ
ီ လုပ်က ပိုေကာင်းပါတယ်။
့ ယ်။ အဲဒ
က�န်ေတာ် ၁ လကို ၂၂၀,၀၀၀ ေလာက်ရဖို ့ ေမ�ာ်လငခ
့် ပ
ဲ့ ါတယ်။
က�န်ေတာ်အ
့ လုပ်က

အစားအေသာက်၊

အသံးု အေဆာင်ပစ�ညး် စာရင်းေတွ

စက်ဆ၊ီ
အပါအဝင်

စိုက်ပျိုးေရးစာရင်းဇယားေတွလည်း ြပုစုခရ
ဲ့ ပါတယ်။ တစ်ခါတေလ
အြပင်ထက
ွ ်�ပီး စစ်တပ်သစ်ပင်စိုက်ပဲလ
ွ ိုမျိုးဟာေတွကို ဓာတ်ပံု�ု ိက်�ပီး
က�န်ေတာ်အ
့ ထက်အရာ�ှိေတွကို သက်ေသအေထာက်အထားအေနနဲ ့
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ပိေပးခဲ
ု့
ရ
့ ပါတယ်။

အာဏာသိမ်းမ�ြဖစ်တအ
ဲ့ ချိန ်

က�န်ေတာ်က

အဲဒ
့ လ
ီ ိုမျိုးေတွလုပ်ေနတဲ့ ဒုတိယတန်းစား တပ်�ကပ်�ကီးရာထူးမှာပါ။
က�န်ေတာ်န ဲ က�န်
ေတာ်လ
် က်ေတွ အာဏာသိမ်းတာကို
့
့ ုပ်ေဖာ်ကိုငဖ
သိလိုက်ရတဲအ
့ ချိနမ
် ှာ

စ�ပီး

တိုးတိုးတိတ်တိတ်

ေြပာ�ကပါတယ်။

က�န်ေတာ်တိုတပ်
့ ခွဲမှာ က�န်ေတာ်လ
့ ိုမျိုး တြခားလူေတွလည်း �ှိတယ်။
�ိင
ု င
် က
ံ

ပို�ပီး

အေြခအေနဆိးု လာမယ်။

၁၉၈၈

ထက်ေတာင်မှ

ပိုဆးုိ သွား�ိင
ု တ
် ယ်လို ့ သေဘာတူ ေြပာဆိခ
ု �ဲ့ ကပါတယ်။ က�န်ေတာ်
အဲဒ
့ တ
ီ ုနး် က

စိတ်ထဲ

ေနလိမေကာင်
ု့
းခဲဘ
့ းူ ။

ေခါင်းကိုပစ်လို ့ ပထမဆံးု ေသသွားရတဲ့
ဗွီဒယ
ီ ိုကို

က�န်ေတာ်

�ကည့ခ
် ရ
ဲ့ ပါတယ်။

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသးေပမယ့်
စာရင်းသွငး် ခဲပ
့ ါတယ်။

အူဇီေသနတ်န ဲ ့

ဆ��ြပသူ

ြမသွ�သ
ဲ �ွဲ ခိုငရ
် ဲ ့

က�န်ေတာ်

မတ်လမှာပဲ

က�န်ေတာ်က

ကရင်ြပည်နယ်အထိဆင်းရမှာမို ့
လိုအပ်ခဲပ
့ ါတယ်။

ရဲက

ဖမ်းခံရရင်

CDM

တပ်ထမ
ဲ ှာ
အတွက်

ြမစ်�ကီးနားကေန

ေသချာအကွက်ချ
က�န်ေတာ်

စီစဉ်ဖို ့

ဒုက�ေရာက်�င
ို တ
် ာကိုး။

ကံေကာင်းချင်ေတာ့ ဧ�ပီလမှာပဲ က�န်ေတာ်က
့ ို မိတ�ီလာကေနတစ်ဆင့်
ြပင်ဦးလွငက
် ိုေခါ်သွားေပးမယ့် စစ်တပ်ေလ ယာဉ် �ှိေနခဲပ
့ ါတယ်။
မိတ�ီလာမှာပဲ က�န်ေတာ် ေလယာဉ်ေပါ်ကဆင်း�ပီး ေလဆိပ်ကေန
ထွက်လာခဲလ
့ လ
ီ ိုန ဲ က�န်
ေတာ် လွတ်လပ်ခဲပ
့ ိုက်ရင်း အဲဒ
့
့ ါတယ်။
က�န်ေတာ်

ထွက်ေြပးဖို ့

စီစဉ်ခဲတ
့ ုနး် မှာ

ခရီးသွား

စာရွ က်စာတမ်းလို စာရွ က်စာတမ်းအတု အများ�ကီး လုပ်ခရ
ဲ့ တယ်။
က�န်ေတာ်က

�ံုးမှာ

အလုပ်လုပ်တာဆိေ
ု တာ့

ြပဿနာေတာ့

မ�ှိခပ
ဲ့ ါဘူး။ အဲဒ
့ စ
ီ ာရွ က်စာတမ်းေတွေ�ကာငပ
့် ဲ က�န်ေတာ် မိတ�ီလာမှာ
ေနေန�ိင
ု ခ
် ပ
ဲ့ ါတယ်။

က�န်ေတာ်က
့ ို

ကူည�ီ ပီး

ေခါ်သွငး် ေပးမယ်လို ့
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သေဘာတူတဲ့ အဖွဲ�အစည်းနဲ ့ ချိတ်ဆက်မိတဲအ
့ ချိနမ
် တိုငခ
် င်အထိ ၂
ပတ် ေစာငခ
့် ရ
ဲ့ ပါတယ်။ အဆက်အသွယ်ကို က�န်ေတာ်ထ
့ က်အရင်
တပ်ထက
ဲ ထွက်သာွ းတဲ့ စာေရးဆီကေနတစ်ဆင့် ရခဲတ
့ ာပါ။ က�န်ေတာ်
မ��ေလးနဲ ့

ြပင်ဦးလွငက
် ိုသာွ းမယ်လို ့

လက်မှတ်အတုေတွလုပ်ခဲ့�ပီး
ထွက်လာခဲပ
့ ါတယ်။

ေရးထားတဲ့

တကယ်ေတာ့

ေမာ်လ�မိုင်ကို

စစ်ေဆးေရးဂိတ်ေတွမှာ

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။

