
‘ပါပ$အာနဲ ့ ြမနမ်ာ ./စေ်နရာစလံ5းမ/ာ တ$ေနတာက စစတ်ပ်ေတကွ သတေ်နတာ ကိ5ယ် ့ြပညသ်$ကိ5ပါ၊ 

အသကေ်တကွိ5 တနဖိ်5းမထားAက၊ ညဘကဆ်ိ5လညး် အပ်ိမရ၊ သ$ေသေရာကလ်ာမ/ာ’ စတဲ ့

ရကပ််စာသားေတကွိ5 ဘဟာဆာ အငဒ်ိ5နးီI/ား ဘာသာစကားနဲ ့ ခပ်Aကမ်းAကမ်း သဆီိ5ထားတဲ ့‘Dictator 

Must Die’ သခီျငး်မ/ာ နားဆငA်ကရပါတယ။်  

 
တိ5ငး်ြပညက်ိ5ကာကယွ ်ဖိ5 ့ ဆိ5Xပီး ဖဲွYစညး်ထားတဲ ့ြမနမ်ာနဲ ့ ပါပ$အာက စစတ်ပ်ေတရဲွ ့ အြပစမဲ် ့

အရပ်သားြပညသ်$အေပZ  ရညရွ်ယခ်ျကI်/ိI/ိ အAကမ်းဖကမ်[ကျ\းလနွတ်ာကိ5 အငဒ်ိ5နးီI/ား ဟစပ််ေဟာ ့

အဆိ5ေကျာ် Rand Slam ရဲ ့ အဒဲရီကပ််စာသားေတမွ/ာ ရညc်dနး်ထားတယ။် အဒဲသီခီျငး်ဟာ 

ြမနမ်ာအေြခစိ5က ်Rap Against Junta ဟစပ််ေဟာအ့ဖဲွYက ထ5တလ်5ပ်လိ5ကတ်ာြဖစX်ပီး၊ Milk Tea 

Alliance လိ5သ့Aိကတဲ ့အာဏာI/ငဆ်န်က့ျငေ်ရးေြခာက.်ိ5ငင်ကံ ဟစပ််ေဟာအ့.5ပညာသညေ်တ ွ

ေပါငး်စပ်ထ5တလ်5ပ်လိ5ကတ်ာပါ။  

 
မတညX်ငမ်ိတဲ ့ဒမိီ5ကေရစနီဲ ့ မပီြပငတ်ဲ ့အစိ5းရအ5ပ်ချlပ်မ[ေတေွAကာင် ့လတွလ်ပ်စာွ ထ5တေ်ဖာ်ခငွ် ့

အပါအ၀င ်အေြခခ ံအခငွ်အ့ေရးနဲ ့ လတွလ်ပ်ခငွ်ေ့တ ွဖိ./ပ်ိခရံမ[ေတIွ/ိေနတဲ ့အဒဲအီာI/ ေြခာက.်ိ5ငင် ံ

ရကပ်ါေတ ွပ$းေပါငး်သဆီိ5ထားAကတဲ ့သခီျငး်ပါ။ ြမနမ်ာ၊ ထိ5ငး်၊ အငဒ်ိ5နးီI/ား၊ ေဟာငေ်ကာင၊် အ.ိnယိ၊ 

ထိ5င၀်မ် ေြခာက.်ိ5ငင်ကံ  ဟစပ််ေဟာ ့အ.5ပညာI/ငေ်တ၊ွ ကေချသညေ်တ၊ွ အသဖံမ်းအငဂ်ျငန်ယီာ 

ေတဟွာ သ$တိ5.့ ိ5ငင်ေံတကွ အကျင်ပ့ျက.်ိ5ငင်ေံရးသမားေတ၊ွ အထမေြမာကဘ် ဲေခတေ်ဆးွလကက်ျန ်

.ိ5ငင်ေံရးစနစေ်တ၊ွ လ$အ့ခငွ်အ့ေရးချိlးေဖာကမ်[ေတကွိ5 မေကျနပ်တာ၊ အားမလိ5အားမရြဖစရ်တာ 

သမနIိ/ညA်ကာလ/ပါXပီ။ သ$တိ5.့ ိ5ငင်အံသးီသးီမ/ာI/ိေနတဲ ့အာဏာI/ငေ်တ ွကျဆံ5းခနး်အတကွလ်ညး် 

ေတာငး်ဆိ5ေနAကသ$ေတြွဖစတ်ယ။်  

 
ြမနမ်ာ.ိ5ငင်မံ/ာ အာဏာသမ်ိးမ[အXပီး ငါးလအAကာ ဒ.ီ/စ ်ဇွနလ် ၃၀ မ/ာ ထ5တလ်ိ5ကတ်ဲ ့ဒသီခီျငး်ဟာ 

အခ5အခါ ယ$ကျ\Y မ/ာ Aကည်r့[မ[အsကမ်ိေရ ၄၅၀၀ I/ိခဲပ့ါXပီ။ Milk Tea Alliance .ိ5ငင်ေံတကွ 

အငတ်ာနကသ်ံ5းစွသဲ$ေတရဲွ ့ စညး်လံ5းမ[နဲ ့ ေထာကခ်အံားေပးမ[ စတိဓ်ာတေ်တကွိ5 comment section မ/ာ 

ြမငရ်ပါတယ။် သ$တိ5ရဲ့ ့ တိ5ကပ်ွဲကိ5 မwေ၀ခစံားေပးAကတဲ ့အြခား.ိ5ငင်ေံတနွဲအ့တ$ ဘယအ်ာဏာI/ငက်ိ5မဆိ5 

တိ5ကခ်ိ5ကသ်ာွးဖိ5ရ့ာ အားတကမိ်တယလ်ိ5 ့ ေြပာတာေတကွိ5 ြမနမ်ာ.ိ5ငင်သံားေတရဲွ ့ comment ေတမွ/ာ 

ဖတရ်တယ။် သ$တိ5ရဲ့ ့ ေကျးဇ$းတင ်သတငး်စကားေတလွညး် ေတွYရတယ။် 

 
ဒသီခီျငး်ထမဲ/ာပဲ ‘ဒမီျိlးဆကက်ိ5မ/ သာွးရနI်/ာမိXပီ၊ ငါတိ5က့ တကယ ်ေတာ်လ/နေ်ရးကိ5 ဆင.် dပီဲ’ 

ဆိ5တဲစ့ာသားကိ5 Hockhacker အမညန်ဲ ့ ထိ5ငး်ရကပ်ါက သဆီိ5ထားတယ။် ၁၉၈၈ တ5နး်က မျိlးဆကန်ဲ ့ 



မတ$တဲမ့ျိlးဆကပဲ်လိ5 ့ ြမနမ်ာ.ိ5ငင်ကံ ဆ.nြပပွဲေတမွ/ာ သXံပိlငေ်}ကးေAကာ်ခဲတ့ာကိ5 ထငဟ်ပ်တဲ ့

သခီျငး်စာသားပါပဲ။ ၁၉၈၈ ခ5./စမ်/ာ ေခတသ်စသ်မိ5ငး်တေလwာက ်စစအ်စိ5းရကိ5 ဆန်က့ျငတ်ဲ ့

အsကးီမားဆံ5း ဆ.nြပပွဲsကးီတစခ်5 ြမနမ်ာ.ိ5ငင်မံ/ာ ေပZေပါကခ်ဲX့ပီး ဆ.nြပသ$ေတကွိ5 စစသ်ားေတကွ 

ပစခ်တလ်ိ5 ့ ေထာငန်ဲခ့ျီ ေသဆံ5းခဲရ့တယ။် ၈၈တ5နး်က အချိlးမျိlး ၂၁ မ/ာ လာမချိlးနဲလ့ိ5 ့ ဆ.nြပပွဲမ/ာ 

ေအာ်ခဲA့ကတယ။်  

 
Hockhacker ဟာ ထိ5ငး်.ိ5ငင်ကံ ‘Rap Against Dictatorship’ ဆိ5တဲအ့ဖဲွYက ရကပ်ါတက}်ကလ[ပ်I/ား 

သ$ပါ။ ၂၀၁၈ တ5နး်က ထ5တခ်ဲတ့ဲ ့Prathet Ku Mee (What My Country has..) ဆိ5တဲ ့သခီျငး်နဲ ့ 

အစိ5းရကိ5 ေ၀ဖနတ်ဲ ့အာဏာဖီဆနေ်ရး ေတးသာွးလက�ာေတကွိ5 ဒထီိ5ငး်ရကပ်ါအဖဲွYက သံ5းခဲတ့ယ။် အဒဲ ီ

သခီျငး်ဟာ ယ$ကျ\Y မ/ာ Aကည်r့[သ$ သနး်တစရ်ာေကျာ်နဲ ့ ေပါကသ်ာွးခဲတ့ယ။် ထိ5ငး်.ိ5ငင်မံ/ာ ဘ5ရငစ်နစန်ဲ ့ 

စစတ်ပ်ရဲ ့ အခနး်က�အပါအ၀င ်.ိ5ငင်ေံရးစနစြ်ပlြပငေ်ြပာငး်လမဲ[လ5ပ်ဖိ5 ့ လ$ငယေ်တဦွးေဆာငတ်ဲ ့

ဆ.nြပပွဲေတမွ/ာ ပါ၀ငခ်ဲသ့$ပီပီ လတွေ်ြမာကေ်ရးနဲ ့ ေခတေ်ြပာငး်စနစေ်ြပာငး်ေရးအတကွ ်ြမနမ်ာ.ိ5ငင်ကံ 

အားထ5တs်ကlိးပမ်းမ[ေတကွိ5 စာနာနားလညမိ်ေAကာငး် ထ5တေ်ဖာ်ေြပာAကားပါတယ။် ‘.ိ5ငင်ေံတာ်တစခ်5ရဲ ့ 

အာဏာကိ5 တိ5ကခ်ိ5က၀့ံ်တဲ ့အ.5ပညာသညေ်တနွဲ ့ သခီျငး်တစပ်5ဒထ် ဲအတ$တ$ဆိ5ချငတ်ယေ်လ။ 

ထိ5ငး်.ိ5ငင်ထံကပိ်5Xပီး ပွဲAကမ်းေနတဲ.့ိ5ငင်ေံတ ွအများsကးီပါ။ အထ$းသြဖင် ့ြမနမ်ာ.ိ5ငင်ဟံာ အငမ်တန ်

sကးီမားတဲ ့အAကပ်အတညး်နဲ ့ Aကlံေနရတယ။် က�နေ်တာ် က$ညလီိ5ရ့.ိ5ငတ်ာကေတာ ့ဒလီိ5တစတ်ပ်တစ ်

အားစမ်ွးရညက်ိ5ြပရာမ/ာ ပါ၀ငလ်ိ5ကတ်ာပဲ’ လိ5 ့ သ$ကေြပာပါတယ။် Milk Tea Alliance မ/ာပါဖိ5 ့ 

ချကခ်ျငး်ပဲ သ$ေခါငး်ညတိခ်ဲတ့ယ။်  

 
ဒအီာI/ေြခာက.်ိ5ငင်ကံ .ိ5ငင်ေံရးေခါငး်ေဆာငေ်တအွတကွ ်.ိ5ငင်ေံရးေဇာငး်ေပးတဲ ့ဂီတဟာ 

ေခါငး်ခစဲရာြဖစလ်ာတာေတာ ့အမ/နပ်ါပဲ။ လကI်/ိ.ိ5ငင်ေံရးစနစက်ိ5 ဖီဆနသ်$၊ ြပlြပငေ်ြပာငး်လေဲရးကိ5 

ေတာငး်ဆိ5သ$ ရကပ်ါေတ၊ွ အ.5ပညာသညေ်တဟွာ အာဏာပိ5ငေ်တဆွကီ ဖမ်းဆးီမယ၊် ေထာငခ်ျမယဆ်ိ5 

Xပီး Xခမ်ိးေြခာကအ်Aကပ်ကိ5ငမ်[ေတကွိ5 ဆကလ်ကရ်ငဆ်ိ5ငေ်နရဆ ဲြဖစပ်ါတယ။် ထိ5ငး်ရကပ်ါ 

Hockhacker ရဲ ့ ေနအမ်ိကိ5 အာဏာပိ5ငေ်တကွ ၀ငေ်ရာကစ်းီနငး်I/ာေဖွXပီး ပ5နက်နမ်[၊ အစိ5းရအAကည ်

အညlိပျကေ်စမ[စတဲ ့စပ်ွစွခဲျကေ်တအွပါအ၀င ်ြပစမ်[ဆိ5ငရ်ာစပ်ွစွခဲျက ်ေြခာကခ်ျကန်ဲ ့ တရားစွလဲိ5ကပ်ါ 

တယ။် Xပီးခဲတ့ဲ.့ /စက် ထိ5ငး်.ိ5ငင်မံ/ာ အsကးီဆံ5းဆ.nြပပွဲေတထွကဲ တစခ်5မ/ာ ပါ၀ငလ်ိ5ဆ့ိ5Xပီး ဒစီပ်ွစွခဲျက ်

ေတနွဲ ့ ရငဆ်ိ5ငရ်တာပါ။ အချိနမ်ေရွး ေဖာကြ်ပနေ်ြပာငး်လသဲာွး.ိ5ငတ်ဲ ့ဒမိီ5ကေရစ၊ီ .ိ5ငင်ေံရးဆိ5ငရ်ာ 

ရပိ5ငခ်ငွ်က့ိ5 ကျင်သ့ံ5းမ[အေပZ ကန်သ့တခ်ျကစ်တာေတနွဲ ့ ကျိနစ်ာသင်ေ့နတဲ ့ဒေီဒသမ/ာ အဒဲလီိ5 

ထိ5ငး်ရကပ်ါ တရားစွခဲရံတာမျိlးက အဆနး်ေတာမ့ဟ5တပ်ါဘ$း။ ကေမ�ာဒးီယားက အသက ်၂၃ 



./စအ်ရွယ ်ရကပ်ါ Kea Sokun ဟာ ယ$ကျ\က သ$က့ိ5ယပိ်5ငစ်ာမျက.်/ာမ/ာ သ$သ့ခီျငး် ၂ ပ5ဒတ်ငလ်ိ5ကလ်ိ5 ့ 

ြပစမ်[အားေပးလ[ံYေဆာ်မ[နဲ ့ ကေမ�ာဒးီယား.ိ5ငင်ရဲံ ့ ြပစမ်[ဆိ5ငရ်ာ ဥပေဒအရ တရားစွခဲရံတဲေ့နာက ်၂၀၂၀ 

စကတ်ငဘ်ာမ/ာ အဖမ်းခရံပါတယ။် ေထာင ်၁ ./စက်ျXပီး မAကာေသးခငက်မ/ လတွလ်ာခဲတ့ယ။် 

လတွလ်ပ်စာွ ထ5တေ်ဖာ်ခငွ်အ့ရ သ$အ့ခငွ်အ့ေရးကိ5 ကျင်သ့ံ5းလိ5 ့ အခ5လိ5 ေထာင ်၁ ./စက်ျသာွးခဲတ့ာပါ။  

 
ေဖေဖာ်၀ါရီ  အာဏာသမ်ိးမ[နဲအ့တ$ ေရွးေကာကခ် ံအစိ5းရကိ5 ြဖlတခ်ျလိ5ကတ်ဲ ့ြမနမ်ာ.ိ5ငင်မံ/ာ အာဏာ 

I/ငဆ်န်က့ျငေ်ရး ထ5တေ်ဖာ်ေြပာဆိ5ခဲA့ကတဲ ့ဟစပ််ေဟာအ့.5ပညာသညေ်တဟွာ ေဘးလတွရ်ာ 

ပ5နး်ေအာငး်ေနAကရပါXပီ။ သ$တိ5ရဲ့ ့ နာမညေ်တကွိ5ေြပာငး်လိ5ကရ်တာ၊ ကိ5ယေ်ရးအချကအ်လကေ်တကွိ5 

ဖံ5းဖိလိ5ကရ်တာေတလွ5ပ်ရတဲ ့ရကပ်ါေတလွညး် မနညး်ပါဘ$း။ အာဏာI/ငအ်စိ5းရက လကတ်ံ5 ့ြပနတ်ာကိ5 

မခရံေအာင ်သ$တိ5မ့$လအသေံတကွိ5 ဒစဂ်ျစတ်ယန်ညး်ပညာနဲ ့ ပံ5ဖျကလ်ိ5ကရ်တဲ ့ရကပ်ါေတလွညး် 

အများsကးီပါ။  

 
အရငတ်5နး်က ဟစပ််ေဟာပ့ွဲေတကွိ5 ေနာကက်ယွက် စစီဥ်ေပးခဲဖ့$းသ$လညး်ြဖစ၊် Rap Against Junta 

အဖဲွY ရဲ ့  အဖဲွY၀ငလ်ညး်ြဖစတ်ဲ ့ကိ5ေအး၀ငး်ကိ5 ေဖေဖာ်၀ါရီလတ5နး်က ြမနမ်ာ.ိ5ငင်မံ/ာ ဆ.nြပပွဲေတ ွ

အI/ိနရ်စမ/ာ သ$က့ိ5အငတ်ာဗျ\းခဲပ့ါတယ။် ဟစပ််ေဟာရဲ့ ့ အေြခခအံမယေ်လးမျိlးြဖစတ်ဲ ့နရံံေဆးေရး၊ 

ဘရိတဒ်န်စ့၊် ဒေီဂျ၊ ရကပ်် စတာေတပွါတဲ ့ပွဲေတကွိ5 ေပZတငလ်5ပ်လိ5ရ့ခဲတ့ယလ်ိ5 ့ သ$ကေြပာပါတယ။် 

စစအ်ာဏာသမ်ိးအ5ပ်စ5ရဲ ့ မဲမဲြမငအ်က5နပ်စ ်အAကမ်းဖကမ်[ေတ ွများသထကမ်ျားလာတာနဲအ့မw 

အေြခအေနေတကွ ေြပာငး်လသဲာွးပါေတာတ့ယ။် ‘အဒဲတီ5နး်က လ$ထ5ကိ5 လ[ံYေဆာ်ဖိ5 ့ ဆ.nြပသခီျငး်ေတ ွ

ထကွလ်ာတာ မနညး်ဘ$း။ အခ5ေတာ ့မရေတာဘ့$းေလ။ ကျေနာ့် ေဘာ်ဒါရကပ်ါေတ ွပ5နး်ေနေြပးေနရ 

တာ အများsကးီပဲ။ တချိlYက လတွေ်ြမာကန်ယေ်ြမမ/ာ ပီဒအီကဖ််ထ ဲ၀ငသ်ာွးAကတယ။် တချိlYက 

အဖမ်းခလံိ5ကရ်တယ။် တချိlYက ၀ရမ်းထ5တခ်ထံားရတယ။် ကျေနာ်တိ5မ့/ာ ဒ ီRap Against Junta ဆိ5တဲ ့

ပလကေ်ဖာငး်I/ိတယ။် နာမည၀်/ကန်ဲ ့ အာဏာI/ငဆ်န်က့ျငေ်ရး အ.5ပညာလကရ်ာေတဘွာေတ ွ

လ5ပ်ချငတ်ဲ ့ရကပ်ါေတကွိ5 ဒပီလကေ်ဖာငး်ကေန အက$အညေီပးတယ။် သ$တိ5ရဲ့ ့ ကိ5ယပိ်5ငခ်ျနန်ယေ်တကွ 

ေန သ$တိ5လ့ကရ်ာကိ5 လ$သေိအာငလ်5ပ်စရာမလိ5ေတာဘ့$းေပါ။့ ကျေနာ်တိ5.့ ိ5ငင်မံ/ာ တစဦ်းချငး် 

ကိ5ယစ်တီတစ်မ်ွးတဲဘ့ကက်ေန လ5ပ်ေနAကတာဆိ5ေတာ ့ေတာ်လ/နေ်ရးထမဲ/ာ သ$တိ5ဘ့ယန်ညး်နဲမ့ဆိ5 

ဆကလ်ကပ်ါ၀ငေ်နဖိ5 ့ အ.5ပညာသညေ်တကွိ5 ကျေနာ်တိ5 ့ ပလကေ်ဖာငး်က အားေပးက$ညသီာွးမ/ာပါ။’ 

 
882021ဆိ5တဲ ့နာမညန်ဲ ့ တြခားရကပ်ါတစေ်ယာကက်ေတာ ့သ$န့ာမညရ်ငး်ကိ5 အဖမ်းခရံမ/ာ စိ5းရိမ်လိ5 ့ 

ေဖျာကထ်ားXပီး Rap Against Junta အဖဲွYထမဲ/ာ ပါခဲတ့ယ။် လံ5ြခlံေရးအရ ဒနီာမည၀်/ကန်ဲ ့ ဆိ5ခဲတ့ဲ ့

သခီျငး်./စပ်5ဒက်ေတာ ့Lee Coup, Lee 199 ./စပ်5ဒပ်ါ။ Rap Against Junta အဖဲွYေခါငး်စဥ်ေအာကက် 



ေန သ$သ့ခီျငး်ကိ5 ထ5တခ်ဲတ့ာပါ။ သ$န့ာမည၀်/က ်882021 ဆိ5တာ ြမနမ်ာ.ိ5ငင်ရဲံ ့ အsကးီဆံ5း 

အေရးအခငး်sကးီ ၂ ခ5ြဖစတ်ဲ.့ /စေ်တကွိ5 ကိ5ယစ်ားြပlပါတယ။် ‘ရကပ််သခီျငး်ေတဟွာ မတရားမ[ကိ5 

ေတာ်လ/နရ်ာမ/ာ ရဲရဲ၀့ံ၀့ံနဲ ့ ပ5နက်နမ်[ သမိ5ငး်ေAကာငး်အI/ညs်ကးီ I/ိခဲတ့ယ။် ရကပ််သခီျငး်မ/ာ ေြပာြပလိ5 ့ 

မရတဲ ့စမ်ွးအားI/ိတယ။် မကေ်ဆေ့တကွ တိ5ကrိ်5ကြ်ဖစသ်လိ5 ပရိသတန်ဲ ့ လယွလ်ယွဆ်ကသ်ယွလ်ိ5ရ့ 

တယ။်  

 
လ$ထ5ရဲ ့ စတိဓ်ာတ ်အကျဘကေ်ရာကမ်သာွးရေအာင ်အာဏာI/ငဆ်န်က့ျငေ်ရး အ.5ပညာေတဘွာေတ၊ွ 

သခီျငး်ေတကွိ5 အ.5ပညာသညေ်တ ွဆကလ်5ပ်ေနရမယလ်ိ5 ့ သ$က ြဖည်စ့ကွေ်ြပာပါတယ။် ‘ဒါမဲလ့ညး် 

နာမညရ်ငး်နဲေ့တာ ့မထကွတ်ာေကာငး်မယဗ်ျ။ သတ� ေိကာငး်Xပီး ေI/ Yထကွလ်ိ5ကရ်င ်စစတ်ပ်က 

အာတ့စေ်တကွိ5 ဖမ်းမ/ာပဲ။ ကိ5ယ်ရဲ့ဆ့.nထ5တေ်ဖာ်မ[လ5ပ်rံ5နဲ ့ ဖမ်းတာ၊ သတတ်ာခရံတယဆ်ိ5တာကေတာ ့

ေAကာကစ်ရာsကးီ။’ 

 
စစတ်ပ်က အာဏာဆကရ်ေနXပီး ဒမိီ5ကေရစစီနစက်ိ5 စမ်းသပ်က$းေြပာငး်တာမလ5ပ်ခင ်စစအ်5ပ်ချlပ်ေရး 

ေခတက်ိ5 ြပနေ်ရာကသ်ာွးမယဆ်ိ5ရင ်ဘာအ.5ပညာမ/ကိ5I/ိေတာမ့/ာမဟ5တဘ်$း။ အလ/မ်းမေ၀းလ/တဲ ့

အတတိက်ာတစခ်5ဆကီိ5 ြမနမ်ာ.ိ5ငင် ံေနာကေ်Aကာငး်ြပနသ်ာွးမ/ာကိ5 သ$စိ5းရိမ်ပါတယတ်ဲ။့ ‘အ.5ပညာရဲ ့ 

အ./စသ်ာရက ထ5တေ်ဖာ်ေြပာဆိ5မ[ပါ။ ဒထီ5တေ်ဖာ်ေြပာဆိ5မ[ကိ5 ထနိး်ချlပ်မယ၊် ဆငဆ်ာြဖတမ်ယဆ်ိ5ရင ်

တကယ်တ့ကယ ်အ.5ပညာစစစ်စရ်ယလ်ိ5 ့ I/ိေတာမ့/ာမဟ5တဘ်$း။’ ရဲ၀့ံXပီး အမာကးီပါတဲ ့သ$ရဲ့ ့ အ.5ပညာ 

ဆိ5ငရ်ာ ထ5တေ်ဖာ်မ[နဲ ့ အာဏာI/ငဆ်န်က့ျငေ်ရးကိ5 882021 က ဆကလ်5ပ်သာွးဖိ5 ့ ဆံ5းြဖတထ်ားတယလ်ိ5 ့ 

ေြပာေလရဲ ့။ ဒလီိ5နဲ ့ ြမနမ်ာ.ိ5ငင်အံတငွး်မ/ာ ဘာေတြွဖစေ်နတယဆ်ိ5တာကိ5 .ိ5ငင်တံကာ 

ပရိသတသ်ေိအာင ်ဆကသ်ယွသ်ာွးမယလ်ိ5 ့ ဆိ5ပါတယ။်  

 
ဒဖိီ./ပ်ိမ[ကာလကိ5 ြဖတသ်နး်ေနရတဲ ့အာI/ေြခာက.်ိ5ငင်ကံ အခ5လိ5 ရကပ်ါေတ ွအ.5ပညာသညေ်တ ွ

ေပါငး်လ5ပ်Aကတဲပံ့5စနံဲ ့ .ိ5ငင်တံကာ အသိ5ငး်အ၀ိ5ငး်က လ$ထ5ဟာ သသိထကပိ်5သသိလိာAကမယဆ်ိ5တဲ ့

သေဘာကိ5 ကိ5ေအး၀ငး်ကလညး် လကခ်ပံါတယ။် ‘ကျေနာ်တိ5တ့ိ5ကပ်ွဲ၀ငေ်နတဲအ့ရာအတကွ ်အခ5လိ5 ၆ 

.ိ5ငင်ေံပါငး်လ5ပ်Aကတာကေန ကမ�ာsကးီအေနနဲ ့ ကျေနာ်တိ5န့ ဲ ့ တစတိတ်၀မ်းတညး် စညး်လံ5း 

ညcီွတမ်[ြပAကပါ။ ဖိ./ပ်ိတဲ ့.ိ5ငင်ေံရးစနစက်ိ5 ရငဆ်ိ5ငရ်တာ က$းစကေ်ရာဂါလိ5ပါပဲ။ အာI/တိ5ကရဲ် ့ 

ြပဿနာsကးီေပါ။့ ကျေနာ်တိ5က့ိ5 သပ်ိအာrံ5မထားAကဘ$း။ ကျေနာ်တိ5 ့ တစညး်တစလ်ံ5းတညး် 

ြဖစခ်ျငတ်ယ။် ကျေနာ်တိ5ရ့ညရွ်ယခ်ျကက် ကမ�ာX့ငမ်ိးချမ်းေရးနဲ ့ အာဏာI/ငေ်တကွျဆံ5းေရး’ 

 



ေခါရပ်စအ်ပိ5ဒမ်/ာ ြမနမ်ာ.ိ5ငင်ကံ Cori Rey ရဲ ့ ချိlြမပီသ စ$းI/ရဲြမတဲ ့အသနံဲ ့ ေတးစာသားကိ5 အခ5လိ5 

Aကားရပါတယ ်‘ြပနလ်မ်းမI/ိ၊ အr[ ံးေပးဖိ5မ့I/ိ၊ လမ်းဆံ5းXပီဆိ5ေတာက့ာ တိ5ေ့တrွ[ ံးလိ5မ့ြဖစဘ်$း။ 

ဘယအ်ရာကမ/ ငါတိ5က့ိ5 တားမရ၊ အဆံ5းသတတ်ိ5ကပ်ွဲ ငါတိ5ဆ့င.် dပဲလိ5ကA်က။’ No way to turn back. 

No Way to give up. No way to lose as we know this is the end.Nothing can stop us now, we will 
fight till the end.” 


