
 

 

 

 

  

 

 

အကာအကယွေ်ပးရနတ်ာဝန်/0ိမ3 ( Responsibility to Protect- R2P)  

F0င့ ်ြမနမ်ာFိJငင် ံ 
 

ြမန်မာFိJငင်/ံ0ိ လMအ့ခွင့အ်ေရးF0င့ ်ဒမီိJကေရစီတက်Rကလ3ပ်/0ားသMများမ0 R2P ကိJအသံJးြပUရန် FိJငင်တံကာထ ံအကM 

အညီေတာငး်ဆိJြခငး်သည် ထေိရာက်ေသာလမ်းေYကာငး်ြဖစ်FိJငမ်လား? 

 

R2P ဆိJတာဘာလ?ဲ 

R2P ကိ'က'လသမဂ,အဖဲွ1ဝငမ်ျားမ8 ၂၀၀၅ ကမ<ာ့က'လသမဂ,ထိပ်သီးအစညး်အေဝးတွင ်အတည်ြပFခဲ့Hပီး၊ Jိ'ငင်တံကာ 

ရာဇဝတ်မNကျOးလွနမ်Nများ Q8ိခဲပ့ါက က'လသမဂ,အဖဲွ1ဝငမ်ျားအေနြဖင့ ်ကာကွယ်အေရးယTရန ်တာဝနQ်8ိသည်ဟ' သ 

ေဘာ တTခဲ့Wကသည။် ထိ'ရာဇဝတ်မNများမ8ာ လTမျFိးတံ'းသတ်ြဖတ်မN (genocide)၊ စစ်ရာဇဝတ်မNများ (war crimes)၊ 

လTသားမျFိးJယ်ွအေပg ကျOးလွနသ်ည့်ရာဇဝတ်မNများ (crimes against humanity)၊ လTမျFိးစ'ေပျာက်ကွယ်ေအာင ်

သ'တ်သငQ်8ငး်လငး်ြခငး်များ (ethnic cleansing) ြဖစ်သည။် 

  

ထိ'အချိနက် R2P ကိ' အစိ'းရများအား ၎ငး်တိ'J့ိ 'ငင်အံတွငး်၌ လTအ့ခွင့အ်ေရးများကိ' ထိနး်သိမ်းေစာင့ေ်Q8ာက်ရနJ်8င့ ်

အြခားJိ'ငင်မံျားတွင ်ြပငး်ထနေ်သာ Jိ'ငင်တံကာ လTအ့ခွင့အ်ေရးချိFးေဖာက်မNများQ8ိခဲ့ပါက တ'န ့ြ်ပနေ်ဆာငရွ်က် 

Jိ'ငရ်န ်အခွင့အ်ေရးေပးသည့ ်အဓိကေြခလ8မ်းတစ်ခ'အြဖစ် qNြမငခ်ဲ့သည်။ 

 

စစ်ေရးအရ ဝငေ်ရာက်စွက်ဖက်မ3 အလိJအေလ^ာက်မ/0ိြခငး်။ 

R2P ဆိ'သည်J8င့ ်က'လသမဂ,Hငမ်ိးချမ်းေရးတပ်ဖဲွ1 သိ'မ့ဟ'တ် စစ်ေရးအရ ဝငေ်ရာက်စွက်ဖက်မNQ8ိလိမ့်မည်ဟ' 

ဆိ'လိ'ြခငး်မဟ'တ်ပါ။ များေသာအားြဖင့ ်က'လသမဂ,သည ်R2P ကိ'အသံ'းြပF၍ အေရးယTေဆာငရွ်က်ရန ်

ရည်stနး်ဆံ'းြဖတ်သည့်အခါ Jိ'ငင်တံကာစစ်ေရးဝငေ်ရာက်စွက်ဖက်မNများမQ8ိခဲ့ပါ။ 

 

R2P ၏ အားနညး်ချက်များမ8ာ 

 

• လTမျိFးတံ'းသတ်ြဖတ်မN၊စစ်ရာဇဝတ်မNများ၊လTသားမျFိးJယ်ွအေပg ကျOးလွနသ်ည့်ရာဇဝတ်မNများ  

ြဖစ်ပွားခဲပ့ါက R2P ကိ'အလိ'အေလျာက်အသံ'းြပFJိ'ငရ်န ်စီစvေပးထားေသာယJwရားမQ8ိပါ။ 

 

• R2Pေလxာက်ထားရန ်ဆံ'းြဖတ်လxငပ်င ်က'လသမဂ,အဖဲွ1ဝငမ်ျားမ8 အေရးယTလ'ပ်ေဆာငမ်ည်ဟ' 

တိကျစွာသတ်မ8တ်ထားြခငး်မQ8ိပါ။  

 

R2Pအရ အေရးယTေဆာငရွ်က်မNဆိ'သည်မ8ာ စိ'းရိမ်ပTပနေ်Wကာငး်ေဖာြ်ပသည့်ေWကညာချက်ထ'တ်ြပနသ်ည် မ8စ၍ 

က'လသမဂ,Hငမ်ိးချမ်းေရးတပ်ဖဲွ1များအသံ'းြပFြခငး်အထိ ြဖစ်Jိ'ငသ်ည်။ 

Advance 
Myanmar 

 



 

R2P ေခ`ဆိJမ3များF0င့ ်ြမန်မာ 

 

ြမနမ်ာJိ'ငင်Qံ8ိ လTအ့ခွင့အ်ေရးချိFးေဖာက်မNများJ8င့ ်စပ်လျvးqျ် ယခငက် R2P ကိ'အသံ'းြပFရန ်အyကိမ်yကိမ်အဆိ'ြပF 

ထားြခငး်များQ8ခိဲ့သည်။ 

 

၁။ ၂ဝဝရခ'J8စ်တွင ်Wသဂ'တ်လJ8င့စ်က်တငဘ်ာလတွင ်ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာလTထ'အံ'{ကမNကိ' J8မ်ိနငး်ြခငး်J8င့ ်

ပတ်သက်၍ ပထမအyကိမ် အဆိ'ြပFခဲ့ေသာ်လည်း က'လသမဂ,လံ'ြခံFေရးေကာငစီ်Q8ိ အဓိကကျေသာ 

Jိ'ငင်မံျားမ8  ေထာက်ခံအားေပးြခငး်မQ8ခိဲ့ပါ။ မီဒယီာ၊ ပညာQ8ငမ်ျားJ8င့ ်အစိ'းရမဟ'တ်ေသာ အဖဲွ1အစည်း 

များအေနြဖင့ ်R2P သည ်ဤအေြခအေနမျိFးတွင ်ေလxာက်ထားJိ'ငေ်သာအေြခအေနQ8ိ မQ8ိJ8င့၊် 

Jိ'ငင်တံကာအသိ'ငး်အဝိ'ငး်မ8 မည်သည့်အရာကိ' လ'ပ်ေဆာငသ်င့၊် မေဆာငသ်င့ ်စသည်များကိ'သာ 

ေဆွးေJးွြငငး်ခံ'မNများြဖင့ ်အဆံ'းသတ်ခဲ့သည်။ 

 

၂။ ၂၀၀၈ခ'J8စ်တွင ်နာဂစ်မ'နတိ်'ငး်အHပီး၌ စစ်အာဏာပိ'ငမ်ျားမ8 သေဘာမတTခဲ့ေသာ်လည်း၊ ြပငသ်စ်Jိ'ငင်သံည် 

က'လသမဂ,လံ'ြခံFေရးေကာငစီ်အား၊  Jိ'ငင်တံကာအကTအညီများေပးအပ်ရန၊် လိ'အပ်ေသာဆံ'းြဖတ်ချက် 

များချရနအ်တွက် R2P ကိ'အသံ'းြပFရနေ်တာငး်ဆိ'ခဲ့သည်။ ထိ'မ8တဆင့ ်R2P အား ဤအေြခအေနတွင ်

ေလxာက်ထားြခငး်Q8ိသင့ ်မQ8ိသင့J်8င့ ်ပတ်သက်၍ ြငငး်ခံ'မNများစွာ ြဖစ်ေပg ခဲ့သည်။ နယTးေယာက်Q8 ိ

က'လသမဂ,J8င့ ်လံ'ြခံFေရးေကာငစီ်အဖဲွ1ဝငမ်ျားြဖစ်သည့ ်q'Q8ားJိ'ငင်Jံ8င့ ်တq'တ်Jိ'ငင်တိံ'မ့8 ဤအဆိ'ြပFချက် 

ကိ'ဆန ့က်ျငခ်ဲ့သည်။ မဟာမိတ်Jိ'ငင်မံျားြဖစ်သည့ ်HဗိတိနJ်8င့အ်ေမရိကန ်တိ'က့ပင ်R2Pကိ' မေထာက်ခ ံ

ခဲ့ပါ။ ြပငသ်စ်သည် ထိ'အဆိ'တငသွ်ငး်မNကိ' တိတ်တဆိတ်ပယ်ချလိ'က်ရသည။် 

 

၃။  ၂၀၁၇ ခ'J8စ်တွင ်qိ'ဟငဂ်ျာများအေပgတွင ်စစ်တပ်၏လTအ့ခွင့အ်ေရးချိFးေဖာက်မNများအတွက် R2P 

ကိ'အသံ'းြပFရန ်ေတာငး်ဆိ'မNများQ8ခိဲ့သည်။ က'လသမဂ,၏ သက်ေသအေထာက်အထားများအရ 

လTသားမျFိးJယ်ွအေပg ကျOးလွနေ်သာ ရာဇဝတ်မNများြဖစ်ပွားခဲ့သညဟ်' stနြ်ပမNများ Q8ိခဲ့ေသာေWကာင့ ် 

 

 

 



 

 

 

က'လသမဂ,မ8 ချက်ချငး်ဆိ'သလိ' လTမျိFးေရးသန ့စ်ငမ်Nဟ'ေခg ခဲ့သည်။ ေနာက်ပိ'ငး်တွင ်က'လသမဂ, 

စံ'စမ်းစစ်ေဆးသTများမ8 ၎ငး်အားလTမျိFးတံ'းသတ်ြဖတ်မNဟ' ေခg ခဲ့သည်။ R2Pကိ' အသံ'းြပFJိ'ငေ်သာ 

အဓိကသတ်မ8တ်ချက် (၄) ခ'အနက် (၃) ခ'Q8ိေနေသာ်လည်း မည်သည့်Jိ'ငင်ကံမx မလ'ပ်ေဆာငခ်ဲ့ပါ။ 

မည်သည့်အေရးယTြခငး်မx မQ8ခိဲ့ပါ။ 

 

၄။  ၂၀၂၁ ခ'J8စ်၊ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမNအHပီးတွင ်Hငမ်ိးချမ်းစွာဆJ�ြပသTများအား ရဲများJ8င့စ်စ်တပ်မ8 

ပစ်သတ်ခဲ့သည်။ လTထ'ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ Jိ'ငင်ေံရးေခါငး်ေဆာငမ်ျားJ8င့ ်ဆJ�ြပသTများသည ်R2P 

၏နယိာမအရ အကTအညီေတာငး်ခခံဲ့Wကသည။် R2P ကိ' အသံ'းြပF၍ ကTညီြခငး်ြပFရန ်မည်သည့်Jိ'ငင်ကံမx 

မေထာက်ခခံဲ့ပါ။  

 

အာဏာသမိ်းမ3အbပီးတငွြ်ဖစ်ေပ`ေနသည့ ်ြမန်မာFိJငင်၏ံအေြခအေနသည် R2P စံF3န်းF0င့က်ိJကည်ီပါသလား။ 

 

ယခငအ်ေတွ1အWကံFအေပg အေြခခံရလxင၊် R2Pေခgဆိ'ြခငး်၏ ေနာက်ဆက်တဲွအJwရာယ်မ8ာ အစိ'းရများ၊ 

ပညာQ8ငမ်ျား၊ မီဒယီာများ၊ က'လသမဂ,J8င့ ်အစိ'းရမဟ'တ်ေသာအဖဲွ1အစည်းများမ8 အစိ'းရတရပ်၏ ေဆာငရွ်က် 

သင့သ်ည်များကိ' ဖိအားေပးမNများြပFလ'ပ်ရမည့်အစား R2P ေလxာက်ထားေခgဆိ'ရန ်သင့မ်သင့ ်ေဆးွေJးွ 

အြငငး်ပွားမNတွငသ်ာ အချိနမ်ျားစွာ က'နခ်ံမNများQ8ိလာJိ'ငသ်ည်။ 

 

၂၀၀၇ J8င့ ်၂၀၀၈ တွငြ်ဖစ်ပျက်ခဲ့သည့်အတိ'ငး် R2P ကိ'ေတာငး်ဆိ'ေသာလTများသည ်ရည်ရွယ်ထားသည့အ်တိ'ငး် 

ေကျာ်လွနH်ပီး စံJNနး်များကိ'တိ'းချဲ1ရန ်yကိFးစား၍ ေစာဒကတက်ဖွယ်ရာQ8ိသည်။ 

 

အာဏာသိမ်းမN ဆန ့က်ျငဆ်J�ြပေနသTများအေပgတွင ်စနစ်တကျသတ်ြဖတ်ြခငး်၊ အတငး်အဓမ�ေပျာက်ကွယ်သွားမN 

များ၊ မတရားဖမ်းဆီးချFပ်ေJ8ာငထ်ားမNများ စသည့် လTအ့ခငွ့အ်ေရးချိFးေဖာက်မNများ ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ြ်ဖစ်ေပg 

ေနသည်။ ၎ငး်တိ'ကိ့'အေြခခံ၍ ြမနမ်ာစစ်တပ်သည ်လTသားမျိFးJယ်ွအေပgဆန ့က်ျငသ်ည့်ရာဇဝတ်မNများ ကျOးလွန ်

ေနသည်ဟ' ေကာက်ဆိ'ချက်ချJိ'ငသ်ည်။ သိ'ရ့ာတွင ်အJwရာယ်မ8ာယခငက်က့ဲသိ'ပ့င ်သတ်ြဖတ်ြခငး်J8င့ ်

အတငး်အဓမ�ေပျာက်ကွယ်သွားြခငး်များသည ်လTသားမျိFးJယ်ွအေပg ဆန ့က်ျငေ်သာရာဇဝတ်မNဥပေဒများJ8င့ ်

ကိ'က်ညီမNQ8ိမQ8ိJ8င့ ်ပတ်သက်၍ Q8ည်လျားေသာအြငငး်ပွားမNများြဖစ်ေပgလိမ့်မည်။ 

 

သိ' ့ြဖစ်၍ အစိ'းရတစ်ခ'မ8 Jိ'ငင်တံကာအသိ'ငး်အဝိ'ငး်အား R2P ကိ'သံ'းသင့သ်ည်ဟ' ေြပာလာရငေ်တာငမ်8 ဘယ်လိ' 

အေရးယTမNမျိFးြပFလ'ပ်မည်ဆိ'တာထက် R2Pကိ' သံ'းသင့မ်သံ'းသင့ ်အဆိ'ကိ'ေထာက်ပ့ံရန ်အြငငး်ပွားေဆွးေJးွမN 

များသာ Q8ိလာJိ'ငဖွ်ယ်Q8ိပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 



 

R2P ကိJအစိJးရများမ0ေထာက်ပံ့မညဆ်ိJရင ်ဘာြဖစ်မလဲ? 

 

• ေယဘTယျအားြဖင့ ်R2Pေအာက်တွင ်တိကျစွာအေရးယTေဆာငရွ်က်ရန ်မည်သည့်Jိ'ငင်တွံငမ်8 တာဝန ်

မQ8ိပါ။ တစ်ဦးချငး်Jိ'ငင်မံျားအေနြဖင့ေ်Wကြငာရနဆ်ံ'းြဖတ်ြခငး်၊ စီးပွါးေရးပိတ်ဆိ'အ့ေရးယTြခငး် သိ'မ့ဟ'တ် 

လက်နက်တငပိ်'မ့Nပိတ်မNများကိ' ဆံ'းြဖတ်Jိ'ငေ်သာ်လညး် ထေိရာက်ေသာအေရးယTေဆာငရွ်က်မNအတွက် 

အာမခခံျက်မQ8ိပါ။ 

 

• R2P ကိ' က'လသမဂ,လTအ့ခွင့အ်ေရးေကာငစီ်၏ ဆံ'းြဖတ်ချက်များJ8င့ ်က'လသမဂ, အေထေွထညွီလာခ ံ

ဆံ'းြဖတ်ချက်များတွငလ်'ပ်ေဆာငရ်န ်အေWကာငး်ြပချက်တစ်ခ'အြဖစ် ရည်stနး်Jိ'ငသ်ည။် အတိတ် 

ကာလတွင ်ထိ'သိ'အ့ြဖစ်အပျက်များ များစွာ ြဖစ်ခဲ့ဖTးပါသည်။ 

 

• လTအ့ခွင့အ်ေရးေကာငစီ်J8င့ ်အေထွေထညွီလာခံ၏ ဆံ'းြဖတ်ချက်များသည် အကျိFးသက်ေရာက်သည့ ်

ြပဌာနး်မN၊လ'ပ်ထံ'းလ'ပ်နည်းများမQ8ိပါ။ ဗိ'လ်ချFပ်မ�းyကီးသနး်ေရtလက်ေအာက်Q8ိ စစ်အာဏာQ8ငစ်နစ်၊ 

စစ်တပ်ေကျာေထာက်ေနာက်ခေံပးထားေသာ ဦးသိနး်စိနအ်စိ'းရJ8င့၊် ေဒgအာငဆ်နး်စ'Wကညဦ်းေဆာငသ်ည့် 

အရပ်သားအစိ'းရများသည် လTအ့ခွင့အ်ေရးေကာငစီ်J8င့ ်အေထွေထွညီလာခတိံ'၏့ ဆံ'းြဖတ်ချက်များကိ' 

လျစ်လxOqNခဲ့WကHပီး မည်သည့်အကျိFးသက်ေရာက်သည့် အေရးယTမNများမ8 မWကံFေတွ1 ခဲ့Wကရပါ။ 

 

• က'လသမဂ,လံ'ြခံFေရးေကာငစီ်၏ ဆံ'းြဖတ်ချက်များသည ်က'လသမဂ,အဖဲွ1ဝငမ်ျားJ8င့ ်သက်ဆိ'ငH်ပီး၊ 

က'လသမဂ,၏လံ'ြခံFေရးေကာငစီ်သည် စစ်ေရးအရအေရးယTမNများJ8င့ ်က'လသမဂ,Hငမ်ိးချမ်းေရးတပ်ဖဲွ1များ 

အပါအဝင ်မည်သည့်အေရးယTမNကိ'မဆိ' အမိန ့ထ်'တ်Jိ'ငသ်ည်။ သိ'ေ့သာ် လက်Q8အိချိနတွ်င ်q'Q8ားJ8င့ ်

တq'တ်တိ'အ့ေနြဖင့ ်ပိတ်ဆိ'မ့N သိ'မ့ဟ'တ် စစ်ေရးအရဝငေ်ရာက်စွက်ဖက်မNများ ပါဝငသ်ည့် မည်သည့် 

ဆံ'းြဖတ်ချက်ကိ'မဆိ' ဗီတိ'အာဏာ သံ'း၍ပယ်ချလိမ့်မည်။ ၂ဝဝရခ'J8စ်တွင ်ဆံ'းြဖတ်ချက်တခ'ကိ' ဗီတိ' 

အာဏာ သံ'း၍ပယ်ချခဲH့ပီး အမျFိးသားဒမိီ'ကေရစီအဖဲွ1ချFပ်အပါအဝင ်အတိ'က်အခံများJ8င့ ်စကား 

ေြပာဆိ'ရန ်စစ်တပ်ကိ'သာေတာငး်ဆိ'ခဲ့သည။် 

 

R2P ေအာက်မ0ာစစ်ေရးဝငေ်ရာက်စွက်ဖကမ်3 /0ိFိJငပ်ါသလား? 

 

ဤသိ' ့ြဖစ်Jိ'ငရ်န ်က'လသမ�ဂလံ'ြခံFေရးေကာငစီ်၏ ဆံ'းြဖတ်ချက် လိ'အပ်သည။် q'Q8ားJ8င့တ်q'တ်သည ်မည်သည့် 

အေြခအေနတွငမ်8ာမ8 စစ်ေရးဝငေ်ရာက်စွက်ဖက်မNအား ခွင့ြ်ပFလိမ့်မည်မဟ'တ်။ သTတိ'၏့ ဗီတိ'အာဏာကိ'  



 

 

သံ'းပါလိမ့်မည်။ ဘယ်ေတာ့မ8မြဖစ်Jိ'ငပ်ါ။ အေနာက်Jိ'ငင်မံျားပါဝငJ်ိ'ငေ်သာ က'လသမဂ,Hငမ်ိးချမ်းေရးတပ်ဖဲွ1ကိ' 

အိမ်နးီချငး်Jိ'ငင်ြံဖစ်သည့် ြမနမ်ာJိ'ငင်ထံဲသိ' ့ တq'တ်မ8 လံ'းဝဝငခ်ွင့ြ်ပFလိမ့်မည ်မဟ'တ်ပါ။ 

  

q'Q8ားJ8င့တ်q'တ်Jိ'ငင်တိံ'မ့8 ဆံ'းြဖတ်ချက်ချ၊ ခွင့ြ်ပFလxငပ်င ်မည်သည့်က'လသမဂ,အဖဲွ1ဝငက်မ8 ြမနမ်ာစစ်တပ်၏ 

တိ'က်ခိ'က်မNJ8င့ရ်ငဆ်ိ'ငရ်မည့်တိ'ငး်ြပည်သိ' ့ စစ်သားများေစလtတ်ရန ်ဆJ�Q8ိလိမ့်မည် မဟ'တ်ပါ။ 

 

Hငမ်ိးချမ်းေရးသေဘာတTညီမNများရQ8ိHပီး Hငမ်ိးချမ်းေရးကိ'ထနိး်သိမ်းရနအ်တွက်သာ ဤHငမ်ိးချမ်းေရးတပ်ဖဲွ1များ 

ထားQ8ိြခငး်ြဖစ်သည။်  

 

မည်သည့်စစ်ေရးအရ ဝငေ်ရာက်စွက်ဖက်တွငမ်ဆိ' ြမနမ်ာစစ်တပ်ကိ'တိ'က်ခိ'က်ရန ်Jိ'ငင်တံကာအငအ်ားyကီး 

Jိ'ငင်မံျား စ'ေဝးJိ'ငမ်8ရJိ'ငမ်ည။် ဒါဘယ်ေတာ့မ8ြဖစ်လာမ8ာ မဟ'တ်ပါ။ မည်သည့်Jိ'ငင်မံ8 ေဒgလာဘီလီယံ 

ေပါငး်များစွာအက'နအ်ကျခံ၍ သTတိ'၏့စစ်သားများ၏အသက်ကိ' စွန ့လ်tတ်ရန ်ဆJ�Q8ိလိမ့်မည်မဟ'တ်ပါ။ 

 

R2P သည် အြပည်ြပည်ဆိJငရ်ာ အေရးယMေဆာငရွ်ကမ်3ကိJ ပိJမိJြဖစ်FိJငေ်ချ/0ိေစပါသလား? 

 

လမ်းစvအရထိ'က့ဲသိ' ့ြဖစ်သင့ေ်ပမယ့် လက်ေတွ1တွင ်အyကိမ်ေပါငး်များစွာ မြဖစ်ခဲ့ပါ။ R2Pအရ အြပည်ြပည ်

ဆိ'ငရ်ာ အေရးယTေဆာငရွ်က်မNသည် Jိ'ငင်ေံရးအရဆJ�ြပငး်ြပေသာ Jိ'ငင်မံျားမ8 အေရးယTေဆာငရွ်က်ရနြ်ဖစ်သည်။ 

၎ငး်တိ'၌့ Jိ'ငင်ေံရးအရဆJ�Q8ိမည်ဆိ'ရင ်R2P အားြဖင့ေ်သာလ်ည်းေကာငး် R2P အသံ'းမြပFဘဲနဲလ့ည်း အေရးယT 

Jိ'ငပ်ါသည်။ 

  

qိ'ဟငဂ်ျာအေရးအခငး်တွင ်ရာေပါငး်ေထာငေ်ပါငး်များစွာေသာ ကေလးသTငယ်များအပါအဝင ်qိ'ဟငဂ်ျာ 

အများစ'သည် ြမနမ်ာစစ်တပ်၏တိ'က်ခိ'က်မNများမ8 ထက်ွေြပးတိမ်းေQ8ာငခ်ဲ့ရHပီး ေထာငJ်8င့ခ်ျီေသာ qိ'ဟငဂ်ျာ 

များအား သတ်ြဖတ်ြခငး်J8င့၊် မ'ဒမ်ိးကျင့ြ်ခငး်များQ8ိေသာြ်ငားလည်း Jိ'ငင်တံကာအသိ'ငး်အဝိ'ငး်မ8 R2P ကိ' 

အသံ'းမြပFြခငး် မQ8ိခဲ့ပါ။ 

 

တစ်ခ'တညး်ေသာလ'ပ်ေဆာငမ်Nမ8ာ အချိF1 Jိ'ငင်မံျားမ8 စစ်သားအနည်းငယ်အား သTတိ'၏့တိ'ငး်ြပည်များတွင ်

ခရီးသွားလာခွင့ ်(ဗီဇာပိတ်ပငြ်ခငး်)ကိ' ပိတ်ပငထ်ားြခငး်ကိ'သာြပFခဲ့သည။် ဤြဖစ်ရပ်တွင ်R2PစံJNနး်အရ 

Jိ'ငင်တံကာလTအ့ခွင့အ်ေရးရာဇဝတ်မNများ ကျOးလွနေ်နေWကာငး် သံသယြဖစ်စရာမQ8ိပါ။ သိ'ေ့သာ ်ထေိရာက်ေသာ 

အေရးယTေဆာငရွ်က်ခဲ့ြခငမ်ျိFး မQ8ိခဲ့ပါ။ ေဆာငရွ်က်ရနလဲ် Jိ'ငင်ေံရးဆJ�မQ8ိWကပါ။ ကမ<ာေပg Q8ိJိ'ငင်တိံ'ငး်သည် R2P 

၏တာဝနဝ်တw ရားများကိ' လျစ်လျOqNခဲ့Wကသည်။ 

 

R2P နယိာမကိ'အသံ'းြပF၍ အြပည်ြပည်ဆိ'ငရ်ာ အေရးယTေဆာငရွ်က်မNကိ'ေတာငး်ဆိ'ြခငး်သည ်၊ R2P 

စံသတ်မ8တ်ချက်အရ အေရးယTမNြပFလ'ပ်ရန ်လိ'အပ်မ�Q8ိမ8Q8ိ ပထမဆံ'းြဖတ်ရနလိ်'အပ်ေသာေWကာင့၊် အေရးယTမN 

ြပFဖိ' ့yကိFးစားရန ်ပိ'မိ'Q8ည်လျားေသာလမ်းေWကာငး်တစ်ခ'ကိ' မေတာ်တဆ ဖနတီ်းမိြခငး်ြဖစ်Jိ'ငသ်ည။်  

  

စစ်ေရးအရဝငေ်ရာက်စွက်ဖက်မNသည် လက်ေတွ1တွငြ်ဖစ်Jိ'ငေ်သာ အေြခအေနမQ8ိေသာေWကာင့ ်အစိ'းရများ၏ 

ထိေရာက်ေသာ အေရးယTေဆာငရွ်က်မNဆိ'သညမ်8ာ စစ်တပ်J8င့ ်သက်ဆိ'ငေ်သာစီးပွားေရးအကျိFးစီးပွားကိ' ပစ်မ8တ် 

ထားပိတ်ဆိ'မ့Nများ (သိ'မ့ဟ'တ်) လက်နက်တငပိ်'မ့Nပိတ်ဆိ'မ့Nများက့ဲသိ'ေ့သာ အဆင့မ်ျားြဖစ်Jိ'ငသ်ည။် ဤအေရးယTမN  

 



 

 

များ ြဖစ်ေြမာက်ရနအ်တွက် R2P မလိ'အပ်ပါ။ အဓိကလိ'အပ်သည်မ8ာ Jိ'ငင်တံကာအစိ'းရေတွအေပg Jိ'ငင်ေံရးအရ 

ဖိအားေပးရနြ်ဖစ်ပါသည။် စစ်တပ်J8င့လ်က်နက်တငပိ်'မ့Nအေပg ပစ်မ8တ်ထားစီးပွားေရးပိတ်ဆိ'မ့Nများအတွက် 

R2Pစံသတ်မ8တ်ချက်များကိ' အေWကာငး်ြပချက်တစ်ခ'အြဖစ် အသံ'းြပFြခငး်သည ်ထိ'ရည်မ8နး်ချက်များြပည့်မီရန ်

အတွက် လမ်းလtဲJိ'ငqံ်'မက၊ အာqံ'စTးစိ'က်မNကိ'ေလျာ့ပါးေစHပီး တိ'းတက်မNကိ'ေJ8းေကွးေစJိ'ငသ်ည့် အJwရာယ်Q8ိသည်။ 

  

Jိ'ငင်တံကာအသိ'ငး်အဝိ'ငး်သိ' ့ မည်သည့ေ်ခgဆိ'ြခငး်ကိ'မဆိ' မြပFလ'ပ်မီ သငရ်Q8ိလိ'သည့်အဆံ'းရလဒကိ်' ဆံ'းြဖတ်ရန ်

မQ8ိမြဖစ်လိ'အပ်သည်။  

 

က'လသမဂ,J8င့တ်ဦးချငး်စီJိ'ငင်မံျားထံမ8 ဘယ်လိ' အေရးယTမNမျိFးကိ'ြပFလ'ပ်ေစလိ'ပါသလဲ? သင့မ်8ာQ8ငး်လငး် 

ြပတ်သားတ့ဲရည်မ8နး်ချက်တစ်ခ'ချHပီးHပီဆိ'တာနဲဒ့လီ'ပ်ေဆာငမ်Nကိ'ြဖစ်ေြမာက်ဖိ' ့ သTတိ'ကိ့'ဆွေဲဆာငသ်ည့် 

အေကာငး်ဆံ'းနည်းလမ်းက ဘာလဲဆိ'တာကိ'သငဆ်ံ'းြဖတ်Jိ'ငပ်ါတယ်။ R2P၏နယိာမကိ' အသံ'းြပFြခငး်အားြဖင့ ်

ထိ'လ'ပ်ေဆာငမ်Nကိ'ြပFလ'ပ်ရန ်သTတိ'ကိ့'ေတာငး်ဆိ'တာထိေရာက်တ့ဲနည်းလမ်းတစ်ခ'လားဆိ'တာ သငဆ်ံ'းြဖတ် 

Jိ'ငပ်ါတယ်။ 
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