Ibeyi - No man is big enough for my arms https://www.youtube.com/watch?v=sM2Nv1iPXkc
Paroles : https://paroles2chansons.lemonde.fr/paroles-ibeyi/paroles-no-man-is-big-enough-for-my-arms.html
Sélection :
No man in the world
The measure of any society
Is how it treats its women and girls
[…]
We create, the smart, powerful
Creative, accomplished young women
We can fight
Mini biographie (Wikipédia) : Ibeyi (prononcer i-bey-i, « jumelles » en langue yoruba) est un groupe de françaises d'origines venezuelianocubano-tunisiennes, composé des sœurs jumelles Lisa-Kaindé et Naomi Diaz. Le groupe chante en anglais, en espagnol, en yoruba et quelquefois
en français.
Sur la chanson en anglais : No Man Is Big Enough For My Arms, elles samplent un discours de Michelle Obama, puis sur Transmission/Michaelion
un extrait de l’audiobook Citizen: An American Lyric (en) de Claudia Rankine qui raconte en poèmes tous les événements racistes auxquels elle
a assisté7.
Ibeyi - ငါ ့လက်ေမာင်းေတွကို�ဖို�ိင
ု ေ
် လာက်ေအာင်�ကီးမာတဲ့ ေယာက်ျားသားမ�ှိပါ https://www.youtube.com/watch?v=sM2Nv1iPXkc
စာသားရယူရန် - https://paroles2chansons.lemonde.fr/paroles-ibeyi/paroles-no-man-is-big-enough-for-my-arms.html
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့ ပိုငး် ဤကမ�ာ�ကီးတွင ် ေယာက်ျားသားမ�ှိပါ
မည်သည်အ
့ ဖွဲ�အစည်း၏ အတိုငး် အတာကိုမဆို
အမျိုးသမီးများ�ှင ့် မိနး် ကေလးများအား ဆက်ဆံပံုအား�ကည်ြ့ ခင်းအားြဖင့် သိ�င
ို သ
် ည်
[…]
ေတာ်သည့် စွမ်းအား�ှိသည့် တီထွင�် ကံဆတတ်သည့်

ေအာင်ြမင်ေအာင်လုပ်�င
ို သ
် ည့် အမျိုးသမီးများ ေပါ်ထွနး် လာေအာင် က��်ပ
ု ်တ�ကံ
ို ့ ေဆာင်�ကမည်
ု ့ ���ဲ င
ို သ
် ည်
ဒီတိုက်ပွဲကို ငါတိဆင်
အထုပ�တ�ိအကျဥ်း (Wikipédia) - ယို�ူဘာ ဘာသာစကားြဖင့် အမ �ာဟု အဓိပ�ါယ်ရသည် အီေဘယီ သည် ဗီနဇ
ီ ွဲလား-ကူးဘား-တူနးီ �ှား �ိင
ု င
် မ
ံ ျားမှလာသည့်
ြပင်သစ်သူများ အဖွဲ� ြဖစ်�ပီး အမ �ာညီအစ်မ �ှစ်ဦးြဖစ်သည့် Lisa-Kaindé �ှင ့် Naomi Diaz တို ့ စုေပါင်းဖွဲ�စည်းထားသည်။ ၄င်းအဖွဲ�သည် အဂင်္လိပ်ဘာသာ၊
စပိနဘ
် ာသာ၊ ယို�ူဘာ ဘာသာစကားများ�ှင ့် သီဆိုေလ့�ှိ�ပီး တစ်ခါတစ်ရံ ြပင်သစ်ဘာသာစကားြဖင်ပ
့ ါ သီဆို�ကသည်။

ိ ားမား၏ မိနခွ
် ့ နး် ေခ�စကားများ ကိုေကာက်�တ
� ်ထား�ပီး
အဂင်္လိပ်ဘာသာစကားြဖင့် သီဆိုသည့် “No Man Is Big Enough For My Arms” သီချင်းတွင ် မီ�ှဲအုဘ
“Transmission/Michaelion”

ထဲတွငမ
် ူ

သူမတက်ေရာက်ခ့သ
ဲ ည့်

လူမျိုးေရးခွဲြခားဆက်ဆံခံရမ��င
ှ သ
် ည်ပ
့ ွဲများမှ
့် က်ဆိုငသ

အေ�ကာင်းအရာများကို

ကဗျာဖွဲ�၍ တင်ြပထားသည့် ကလိုဒယ
ီ ာရန်ကိုငး် ၏ အသံဖင
ို ပ
် ါစာအုပ် ” Citizen: An American Lyric “ ထဲမှ ေကာက်�တ
� ်ချက်များ ြဖစ်သည်။

Angèle - Balance Ton Quoi (Trought out) https://www.youtube.com/watch?v=Hi7Rx3En7-k
Paroles : https://www.paroles.net/angele/paroles-balance-ton-quoi
Sélection :
J'ai vu qu'le rap est à la mode
Et qu'il marche mieux quand il est sale
Bah faudrait p't'être casser les codes
Une fille qui l'ouvre ça serait normal
[…]
Un jour peut-être ça changera
Y'a plus d'respect dans la rue
Tu sais très bien quand t'abuses
Mini biographie (Wikipédia) : Angèle Van Laeken, simplement dite Angèle, née le 3 décembre 1995 à Uccle en Belgique, est une auteurecompositrice-interprète, musicienne, productrice et actrice belge.
Son premier album, Brol, sorti en octobre 2018 et certifié disque de diamant, s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires onze mois après sa
sortie. En 2020, elle remporte la Victoire de la musique du concert de l'année pour son Brol Tour. (…)Au travers de sa musique et de ses paroles,
Angèle se montre engagée contre le sexisme. C'est notamment le cas dans sa chanson Balance ton quoi, pour laquelle elle réalise un clip vidéo
en collaboration avec Charlotte Abramow et Ophélie Secq, avec la participation de Pierre Niney, Antoine Gouy et Nikita Bellucci.

Angèle-ဟန်ချက်ညီေအာင်ထန
ိ ်းရမည့်အရာ(Trought out) https://www.youtube.com/watch?v=Hi7Rx3En7-k
စာသားရယူရန် - https://www.paroles.net/angele/paroles-balance-ton-quoi
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့ ပိုငး် ရက်ပ်ဂီတက ေခာတ်မှီေ�ကာင်း ငါေတွ� ခဲ့ရ�ပီ
�ပီးေတာ့ သူညစ်ညမ်းရင် ပိုထိေရာက်တယ်
ဟ၊ စည်းမျဥ်းေတွကို ချိုးြဖတ်သင်ရ
့ င် ြဖတ်ရမယ်
မိနး် ကေလးတစ်ေယာက်ကသာ ဖွငလ
့် ိုက်ရင် သင်ေ
့ လ�ာ်မှာ

[…]
တစ်ေနေတာ့
ေြပာင်းလဲလာ�ိင
ု တ
် ာ
့

လမ်းေပါ်မှာ ဘယ်သူမှ ဂ�ုမစိုက် �ကေတာ့ပါ
နင်အလွဲသုးံ စား လုပ်တအ
ဲ့ ခါ နင်ေကာင်းေကာင်းသိရမှာ
အထုပ�တ�ိအကျဥ်း (Wikipédia) - အန်ဂျဲဟု �ိုး�ှငး် ေအာင်ေခါ်သည့် အန်ဂျဲဗန်ေလကန် ကို ၁၉၉၅ခု�စ
ှ ် ဒီဇင်ဘာလ ၃ရက် ေနတွ
ို င
် ံ
့ င ် ဘယ်လ်ဂျီယန်�င
ဥကယ်ခ�ိုင၌
် ေမွးဖွားခဲ့�ပီး သူမသည် ဘယ်လ်ဂျီယန်�င
ို င
် သ
ံ ူ စာေရးဆရာမ၊ သီချင်းေရးဆရာမ၊ စကားြပန်၊ ေတးဂီတပညာ�ှင၊် ထုတ်လုပ်သူ�င
ှ ့်
မင်းသမီးတစ်ဦး ြဖစ်သည်။ သူမ၏ပထမဆံုး အဲလ်ဘမ် “Brol” ကို ၂၀၁၈ခု�စ
ှ ် ေအာက်တိုဘာလတွင ် ြဖန်ေဝ�ိ
ု ခ
် ဲ့�ပီး စိနဓ
် ာတ်ြပားအဆင့် သတ်မှတ်ခံရကာ
့ င
ထွက်�ှိ�ပီး

၁၁

လတာကာလအတွငး်

အချပ်ေပါင်း

၅၀၀,၀၀၀

ေကျာ်အထိေရာင်းအားေကာင်းခဲ့သည်။

၂၀၂၀ခု�စ
ှ ်တွင ်

“Brol”

အဲလ်ဘမ်ကို

လှညလ
့် ည်သဆ
ီ ို�ပီး ထို�စ
ှ ်၏ စင်တင်ေတးဂီတဆု ကိုဆွတ်ယူ�င
ို ခ
် သ
ှ ့် စာသားများမှတစ်ဆင့် အန်ဂျဲက သူမ၏ လိငခ
် ွဲြခား
့ဲ ည်။ (…) သူမ၏ ဂီတသံစဥ်�င
ဆက်ဆံမ�အေပါ် ဆန်ကျင်
မ�ကို ေဖါ် ြပခဲ့သည်။ ထိုသုေသာ
ိ့
ဆန်ကျင်
ေဖာ်ထုတ်မ�ကို “Balance ton quoi” သီချင်းတွင ် သိသသ
ိ ာသာေတွ� �ိင
ု �် ပီး
့
့
ထိုသခ
ီ ျင်းဗွီဒယ
ီ ိုတစ်ခုကို “Charlotte Abramow” ၊ “Ophélie Secq” တိုြဖင်
့ ပ
့ ူးေပါင်းတင်ဆက်ထား�ပီး “Pierre Niney” ၊ “Antoine Gouy” �ှင ့် “Nikita
Bellucci” တိုပါဝင်
ထား�ကသည်။
့

KENY ARKANA - J'sais pas faire autrement (I don't know how else to do it) https://www.youtube.com/watch?v=MBqkU49P3gk
Paroles : https://www.paroles.net/keny-arkana/paroles-j-sais-pas-faire-autrement
Sélection :
J'arrive de trop loin pour me taire
J'parle pour de vrai, pas pour te plaire
J'sais pas faire semblant pour mieux faire
De cœur à cœur, j'sais pas faire autrement
J'ai qu'une parole, ça leur fait peur
Mais j'sais pas faire autrement
J'ai juré la main sur l'cœur
Mini biographie (Wikipédia) : Keny Arkana, née le 20 décembre 1982 à Boulogne-Billancourt, est une rappeuse française, d'origine argentine
ayant grandi à Marseille. Militante altermondialiste, elle fait partie du collectif La Rage du peuple créé en 2004 dans le quartier de Noailles à
Marseille.
KENY ARKANA - တစ်ြခားနည်းလမ်း ငါ ့မှာမ�ှိ https://www.youtube.com/watch?v=MBqkU49P3gk
စာသားရယူရန် - https://www.paroles.net/keny-arkana/paroles-j-sais-pas-faire-autrement
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့ ပိုငး် ��တ်ဆိတ်ေန�ိင
ု ရ
် န်အတွက် ငါဟိုးအေဝးမှ လာခဲ့တယ်
ငါေြပာေနတာ အမှနတ
် ရားအတွက်၊ နင်ေကျနပ်ေနေအာင်မဟုတ်
ပိုေကာင်းဖိအတွ
ု့
က် ငါဟန်ေဆာင်မလုပ်တတ်

းေတွ ငါမှ့ ာမ�ှိ
�ှလံုးသားချင်း ည�ိယူဖို အြခားနည်
့
ို ့
အဆိုတစ်ခုသာ ငါမှ့ ာ�ှိ၊ ထိုအရာကို သူတေ�ကာက်
ဒါေပမယ့် အြခားနည်းေတွ ငါ ့မှာမ�ှိ
�ှလံုးသားေပါ် လက်တင်၍ ငါသစ�ာြပုခဲ့
အထုပ�တ�ိအကျဥ်း (Wikipédia) - ကီနအ
ီ ာကားနား ကို ၁၉၈၂ခု�စ
ှ ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေနတွ
ို င
် ံ Boulogne-Billancourt �မို�ငယ်ေလး၌
့ င ် ြပင်သစ်�င
ေမွးဖွားခဲ့�ပီး သူမသည် အာဂျင်တီးနား�ိင
ု င
် မ
ံ ှ လာ�ပီး ြပင်သစ်�င
ို င
် ံ မာေဆး�မို�တွင�် ကီးြပင်းသည့် ြပင်သစ် ရက်ပ်အဆိုေတာ် ြဖစ်သည်။
ကမ�ာမ�ြပုြခင်းကိုဆန်ကျင်
လ�ပ်�ှားသူ တစ်ဦြဖစ်�ပီး ၂၀၀၄ခု�စ
ှ ်က မာေဆး�မို� �ိအ
ု ုင
ိ း် ရပ်ကွက်တွင ် ဖွဲ�စည်းခဲ့သည့် La Rage du peuple အဖွဲ�၏
့
အဖွဲ�ဝင်တစ်ဦးလည်း ြဖစ်သည်။

Anne Sylvestre - Juste une femme (Just woman) https://www.youtube.com/watch?v=72egvR70EyM
Paroles : https://www.paroles.net/anne-sylvestre/paroles-juste-une-femme
Sélection:
Mais dès qu’une femme
Messieurs mesdames
Est traitée comme un paillasson
Et quelle que soit la façon
Quelle que soit la femme
Dites-vous qu’il y a mort d’âme
Mini biographie (Wikipédia): Anne Sylvestre, de son vrai nom Anne-Marie Thérèse Beugras, est une chanteuse française, auteurecompositrice-interprète, née le 20 juin 1934 à Lyon 6e et morte le 30 novembre 2020 à Neuilly-sur-Seine. Très populaire dans les années 1960
et 1970, elle se produit à la télévision auprès d'artistes prestigieux de la chanson comme Georges Brassens, Barbara, Georges Moustaki, Boby
Lapointe, …
En 2013, dans son vingt-quatrième disque, Juste une femme, Anne Sylvestre, inspirée par l'affaire DSK, haussait la voix contre toutes les
humiliations des hommes faites aux femmes, soit quatre ans avant #MeToo et #BalanceTonPorc.
Anne Sylvestre - အမျိုးသမီးဟာ အမျိုးသမီးပါ https://www.youtube.com/watch?v=72egvR70EyM
စာသားရယူရန် - https://www.paroles.net/anne-sylvestre/paroles-juste-une-femme

ထုတ်�တ
� ်ထားသည်အ
့ ပိုငး် သိုေသာ်
အမျိုးသမီးြဖစ်တာနဲ ့
့
လူ�ကီးလူေကာင်းေတွက
ေြခသုတ်ခံုလို ဆက်ဆံ�က
�ပီးေတာ့ ဘယ်လိုပံုစံမျိုးနဲ ့ြဖစ်ြဖစ်
ဘယ်အမျိုးသမီးကို ြဖစ်ြဖစ်
စိတ်ဝိညာဥ်ကင်းမဲ့သူဟု ဆို�ကေသးသည်
အထုပ�တ�ိအကျဥ်း (Wikipédia) - အမည်မှန် အန်းမာရီေတရက်စ်ဘက်ဂရာြဖစ်သူ အန်းစီဗက်စထရဲ သည် ြပင်သစ်အဆိုေတာ်၊ စာေရးဆရာ၊
ေတးေရးဆရာ�ှင ့် စကားြပန်တစ်ေယာက်ြဖစ်�ပီး ၁၉၃၄ခု�စ
ှ ် ဇွနလ
် ၂၀ ရက်ေနတွ
ွ ်၌ ေမွးဖွားခဲ့�ပီး ၂၀၂၀ခု�စ
ှ ် �ုဝင်ဘာလ ၃၀
့ င ် လီယွန�် မို� ၆ ရက်ကက
ရက်ေနတွ
် ပ
ှ ်များတွင ် အလွနေ
် ကျာ်�ကားခဲသ
့ င ် နယ်ယီြစူးဆန်း �မို �ငယ်၌ ကွယ်လွနခ
့ဲ ါသည်။ ၁၉၆၀-၇၀ ခု�စ
့ ူ တစ်ဦးြဖစ်�ပီး သီချင်းေလာက၌
နာမည်ေကျာ်များြဖစ်�ကေသာ ေဂျာ့�ှ်ဘရာဆန်၊ ဘာဘာရာ၊ ေဂျာ့�ှ်မူစတာကီ၊ ေဘာ့ဘလ
ီ ာပွက်န် စသည်
တ�ှ
ို ့ င ့် အတူ တီဗဖ
ွီ န်သားြပင်ထက်တွင ်
့
ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ခ့�ဲ ကသည်။
DSK ြဖစ်ရပ်ကို စိတ်ပါဝင်စားခဲ့�ပီး ၂၀၁၃ ခု�စ
ှ ် သူမ၏ ၂၄ �ကိမ်ေြမာက် အဲလ်ဘမ် “Juste une femme” ထဲ၌ “MeToo �ှင ့် #BalanceTonPorc”
လ�ပ်�ှားမ�များထက် ၄ �ှစ်တာေစာ၍ အမျိုးသမီးများအေပါ် အမျိုးသားများ အ�ိင
ု က
် ျင့် ေစာ်ကားမ�များအား ကျယ်ေလာင်စွာ ဆန်ကျင်
ေ�ကးေ�ကာ်ခ့သ
ဲ ည်။
့

