#Enough! စစ္မက္ပဋိပကၡ အဆံု္

း္တ ္ေရ း ျ္

မူမ္ား၏ ဘံု

တဘမာမ္

#Enough!
လ

မ္မူ ္်ိဳးႏြယ္စုရ စ္

မ ကြူ်ိဳးႏု္ ္းု

း ျ္ စစ္မက္ပဋိပကၡမူမ္ကု အဆံု္

း္ ္္ သေဘာတူသည္။

ခင္ ္ာ်ားတုိ႔ စစ္မက္ပဋိပကၡကုိ စိတ္ကုန္က္သိုိ ကြ္ ု္ပ္တိ႔ိ
ု ည္်ား စိတ္ကုန္တ္ကူ

း ျ္ေရ စ္

း ျ္ည္။ စစ္မက္ပဋိပကၡ

း ျ္ အရာရာကု

ပ္က္စစ်ားဆံု်ား ံ်ားတစသည့္အ ပင္ ေ ရဖင္်ား တစ္စုတ
ံ စ္ရာိည္်ား ေပ်ားစြ ္်ား ုိင္ပ ။
စစ္မက္ပဋိပကၡေ ကာင့္ အ က ္်ား က္ေရခမ္္တရခမက္မာ
္ ကိစ်ားလာ်ားိက္နက္ ္ာ်ား င့္ ကြ္ ု္ပ္တိ႔လ
ု

ု္ံ စစ္ဆင္တ ္ (Terrorism)ကုိ

မ္မူမ္ား၏ေရ စ္းး ျ္မာကု အဆံု္

င့္တတ္ေစခစ့သည္။ စစ္မက္ ဋိပကၡသည္

း္ရန္ ခိ ္်ားေ ခာက္ိ္က္ရဖိသည္။

စစ္မက္ပဋိပကၡ ပေပ္ာက္ရန္ ကြ္ ု္ပ္တိ႔သ
ု ည္ ိူ ဖစ္ေလာက္(သုိ႔) ဖစ္ေလာက္ာက္ပုိေသာ ငိ ္်ားခ္ ္်ားမာ

း ျ့္ း္၀္္္ကူင္ငယ္တလ္ကု

စတင္တည္ေဆာက္ေနသည္။ ာု း္၀္္္ကူင္းြင္ ါ၀င္သူ ္ာ်ားသည္ ိက္နက္ ္ာ်ား်ိဳးႏင့္ စစ္မက္ ဋိပကၡကုိ တာ်ား စ္ရန္၊ အ က ္်ား က္
ကင္်ားစင္တ

မအ

ုင္္အ၀္္္ တည္ေဆာက္ ကရန္ သေဘာတူသည္။

ယတ္တခး္းြင္ စ္္တခခလူက္ တ
လ

မရ ာ္မမူမ္ကု စစ္မက္မဟုး္တ

မ္မူ ္်ိဳးႏြယ္စုား၏ လက္အးြင္္၀ယ္ တ္

ဆက္လက္အ

ံု္ရ

မ္း ျ္္ရ င့္ေတရ

း ျ့္အတရခအတ္းြင္ မး ျ္

္္ လုမး ျ္္း ျ္္ည္။ကြ္ ု္ပ္တုိ႔သည္ေရ ာ္မမူမ္တရ

င္္်ိဳးႏုင္မး ျ့္အခြင့အ
္ လမ္္ ကြူ်ိဳးႏု္ ္းု

း ျ့္အးြက္တ ကမင့္ စစ္မက္အ

ု္ံ ရ တ

မ္း ျ္္လမ္္ကု

င္္ ္္ စစ္မက္ ္္းတ္ း ျ့္္း ျ္္ကု အ ံု္ရ တ္ း ျ့္ လ ုဂ လ္ (သုိ႔)

အ ြစ႔အစး ျ္္မူမ္ကု ပတ္သတ္ ပဳိုပ္ ည္ ဟုတ္သိုိ ၎တုိ႔ကုိ ေထာက္ခံ ခင္်ား ဖင့္ ၎တုိ႔ထံ ဖေငြေ က်ားအေထာက္အပံ့ ္ာ်ား လူ ခင္်ား
ိည္်ား ပဳိုပ္ ည္ ဟုတ္ပ ။
ကြ္ ု္ပ္တုိ႔သည္ ဘ၀ကု ယခင္က္င့္ တူညစေသာ ိူေန ာပံုစံ

စ္၊ ကုစာ်ား နည္်ားိ ္္

စ္မူမ္ရ င့္ အစ ူ ္တ္ရ ရတ စ္

း ျ္ည္။ ေက္ာင္်ားသာ်ား ္ာ်ား

ေကာင္်ား ြန္စြာ စာသင္ ကာ်ားိာ ုိင္ ကသည္။ အိုပ္သ ာ်ား ဖင့္ ိလ္သ ာ်ား ္ာ်ားိည္်ား အိုပ္ိုပ္ကုိင္ အဆင္ေ ပိာ ကသည္။ ိခင္ ္ာ်ား
စုိ်ားရိ ္ ေိ္ာ့နည္်ားိာ ကသည္။ အေ ခခံိူသာ်ားအရင္်ားအ စ္ ္ာ်ား ဖာိည္်ား ပို ုိအဆင္ေ ပစြာ ဖ္ေ၀ိာ ုိင္ ကသည္။
ကြ္ ု္ပ္တုိ႔သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္်ားက္င္ ဖင့္ ိူသာ်ားမူ ္်ိဳးႏြယ္စု ကာ်ား သဟဇာတ စ္ေသာ အေ ခအေန စ္ရန္ေရ စု ူ ္တာမင္ေနသည္။
ကြ္ ု္ပ္တုိ႔သည္ အတ ကမင္္အ မအမူ ္မူ ္အးြက္ လု ္တဆမင္ခူက္အမူ ္မူ ္ တ

မ္ရငမ္လး ျ္္ စစ္မက္ပဋိပကၡ ကင္်ားစင္ေသာသာ၊

စိ ္်ားလ္္်ားေသာသာ၊ တန္်ားတူညစ ဖ္ စ္ေသာ က ာၻတစ္ခု စ္ေပေိာေရ်ား အတူတကြိက္တြစ အိုပ္ိုပ္ ုိင္ ကရန္အတြက္
်ိဳးႏုင္ငံ္ယ္္မး္ကအတရခမခံ
ု
တ
က ာၻ ကစ်ားပူေ ြ်ားိာ

မ အတရ မင္္အလအကုလု ္တဆမင္မး ျ့္ လအ

ဖင့္ တန္်ားးညစ ဖ္မ

ကုိ ေ ရဖင္်ား င
ုိ ္

း ျ့္ ကမလ း္လံု္ စစ္မက္ပဋိပကၡ ္ာ်ားကို အဆံု်ားသတ္ ုိင္ း ျ္

ဟုတ္သည့္အတြက္ အတရ မင္္အလအကုလု ္တဆမင္မး ျ့္ လအ
ေတ မ္ရ

ါပ

နာ ္ာ်ားကု ကမမၻတ ခ

အတင္်ားအဓၶမအုပ္ခ္ဳပ္ေနတ

စစ္မက္ပဋိပကၡကု မး ျ္

မ အု ္စု္

လ

ကစးင္

း ျ္ည္။ စစ္မက္ဋိပကၡ ္ာ်ား
မ္မူ ္်ိဳးႏြယ္စုရ စ္

#Enough!

း ျ္ အေရ်ား ကစ်ား

း ျ့္ အခ္္္ကကးြင္ တ္သည္။

လး္္္စမ္ (Elites) ္ာ်ား စ္ က
း္မး ျ္ည္။ အု ္စ္ု

ည္။ ကြ္ ္ုပ္တုိ႔သည္ စစ္မက္ပဋိပကၡ ္ာ်ားကို

လး္္္စမ္

း ျ္ စစ္မက္ပဋိပကၡ ္ာ်ား ္္းတ္

မူမ္ရ စ္

း ျ့္အးြက္

း္မး ျ့္အခူ္္ကု ကြူ်ိဳးႏု္ ္းုတစမင့္တ္မး ျ္မဟုး္ည္။

အတ ကမင္္အ မမူမ္ကု ကြူ်ိဳးႏု္ ္းု
းံာ႕ခူ

ုင္္အ၀္္္

းၱ၀ါအမ္လံု္ ခံစမ္တ္ က ရ တ္ န္တစ်ားသူ ္ာ်ား ဖာိည္်ား ကြ္ ု္ပ္တိ႔အ
ု ာ်ား ိက္နက္အမ္ကု္ ဖင့္

လးစ္္တ္းစ္တယမက္ရခင္္ ဆတမအစ ူ ္၍ အဆံု္
၎းုမစစ္မက္မူမ္အဆံု္

ုင္္အ၀္္္ရ စ္တ ခလမ ္္ ခ္ိတ္ဆက္လူက္ သည္။

း ျ္၊ မး ျ္မူကူယ္ရ ္္

း ျ့္အးြက္တ ကမင့္ေရ စ္ ြမ္တ္

း ျ္ ခြရအ ခမ္းာရမင္ ကမး ျ္မဟုး္ ါည္။ ကြူ်ိဳးႏု္ ္းု

း ျ္ မး ျ္

မ ကြူ်ိဳးႏု္ ္းု

း ျ္၊ မး ျ္

း ျ့္အတရခအတ္ကုမေတရ

း ျ့္

း ျ္ အ ကမ္္ က္မာ်ိဳးႏင့္ စစ္မက္ပဋိပကၡ ္ာ်ားအမ္လံု္ကု

င္္်ိဳးႏုင္မး ျ္ မဟုး္ဟု

း ျ္ စစ္မက္ပဋိပကၡမူမ္ကု အဆံု္

း ျ္ စ

တဘမး

း္ ္္ သေဘာတူသည္။

း ျ္ည္။

