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ပင်လံု ပြီး ပင်လံု (သ့ုိမဟုတ်) ပြည်ထောင်စုသဘောတရားမ� လက်တွေ့သ့ုိ 
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၂၀၁၀ ခုန�စ်ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးသည့်နောက် 

တွင်မြန်မာနုိင်ငံရေးအခင်းများတော်အတန် ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်ကုိ တွေ့ရ�ိရသည်။ 

ယင်းကဲ့သ့ုိပြောင်းလဲလာသော အခင်းအကျင်းများအနက် ဒုတိယပင်လံုညီလာခံခေါ် ၂၁ ရာစု ပင်လံုညီ 

လာခံတရပ်ကုိ ခေါ်ယူဖော်ဆောင်နုိင်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြခြင်းသည်လည်းတခုအပါအဝင် ဖြစ်ရာ 

ပြည်တွင်းပြည်ပ စိတ်ဝင်စားမ�ုအများဆံုးရရ�ိနေသော ကိစ္စတရပ်ဖြစ်နေပေသည်။ယင်းကြိုး ပမ်းမ�ုကုိ 

အမျိုးသားဒီမုိကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်များန�င့်တုိင်ရင်းသားနုိင်ငံရေးခေါင်းဆောင် များက စတင်၍ 

ဦးဆောင်တင်သွင်းခဲ့ပြီးနောက် အကောင်အထည်ဖော်နုိင်ရေးအတွက် ဒီမုိကရေစီ ခေါင်းဆောင် 

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကုိ ပုဂ္ဂုိလ်အရ တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ကြပေသည် ။ 
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ယင်းကဲ့သ့ုိဒုတိယပင်လံုညီလာခံပာူ၍ ခေါ်ယူကျင်းပနုိင်ရကြိုးပမ်းမ�ုကုိ လွတ်လပ်ရေးအကြိုခေတ် ၁၂၊ ၂၊ 

၁၉၄၇ တွင်အောင်မြင်စွာ ခေါ်ယူကျင်းပနုိင်ခဲ့သော ကမ္ဘာကျော် ပထမ ပင်လံုညီလာခံန�င့် 

န�ိုင်းယ�ဉ်လေ့လာချက်ကုိဥပဒေရ�ုဒေါင့်မ� မြန်မာနုိင်ငံရ�ေ့နေများကောင်စီကဤဆောင်းပါးဖြင့် 

တင်ပြသွားရန်ရည်ရွယ်ပါသည် ။ 

ရ�ေးဦးစွာ ပထမပင်လံုညီလာခံ၏ခုိင်မာမ�ု၊ ကုိယ်စားပြုမ�ုအပြင် ညီလာခံ၏ ရလဒ်ဖြစ်သောပင်လံု 

စာချုပ်၏တရားဝင်ပြစ်မ�ုကုိ အောက်ပါအတုိင်း လေ့လာနုိင်ပါသည် ။ 

၁။ ဥပဒေရ�ုဒေါင့်အရ ကုိယ်စားပြုမ�ုန�င့် တရားဝင်မ�ု 

(က) လုပ်ပုိင်ခွင့် (Mandate) 

ပထမပင်လံုညီလာခံတွင် ပါ၀င်လက်မ�တ်ရေးထုိးကြသော အင်အားစု (stakeholder) များမ�ာ 

ယေဘုယျအားဖြင့် န�စ်ဦးန�စ်ဘက်သာရ�ိသည်ပာု ဆုိနုိင်သည်။ 

ပထမတစ်ဘက်မ�ာဗြိတိသျ�ကုိလုိနီ အစုိးရက 

သီးခြားဥပဒေများပြဋ္ဌာန်း၍အုပ်ချုပ်ရေးချမ�တ်ထားသောချင်းတောင်တန်းဒေသ၊ 

ကချင်နယ်ခြားတောင်တန်းဒေသအင်အားစုန�င့် ဗုိလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်သည့် ရခုိင်၊ ကရင်န�င့် 

မွန် ခေါင်းဆောင်များပါ၀င်သော မြန်မာပြည်မ (Burma Proper) အစုိးရက တဖက်လက် မ�တ်ရေးထုိး 

သဘောတူကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထ့ုိကြောင့်သဘောတူချက်တွင်ပါ၀င်လက်မ�တ်ရေုး ထုိးသော 

ကုိယ်စားလ�ယ်များတွင် လုပ်ပုိင်ခွင့် (Mandate) အပြည့်အဝရ�ိကြကြောင်းတွေ့ရရ�ိရပါသည်။ 

(ခ) တရားဝင်မ�ု (Legitimacy) 

ပထမပင်လံုညီလာခံအပြီးရရ�ိသော ပင်လံုစာချုပ်ချုပ်ဆုိခြင်းသည် လူမျိုးရေး၊ အမျိုးသားရေးအရစာချုပ် 

ချုပ်ခြင်းမပာုတ်ဘဲ နယ်မြေများ၏ပေါင်းစည်းခြင်း (Territorial Integrity) မ�ာ အစိကဖြစ်သည်။ 

ပြည်ထောင်စု စတင်ဖွဲ့သည့်မူန�င့်ပြောလျ�င် သီးခြားတည်ရ�ိနေသောနယ်မြေများသည် မိမိတ့ုိ၏ 

လွတ်လပ်သောသဘောဆန္ဒလျောက် လာရောက်ပူးပေါင်း၍ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ခြင်း (Principle of 

Coming Together) ပာုဆုိနုိင်သည်။ ဥပမာ အားဖြင့်အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုစတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်က မူလ (၁၃) 

ပြည်နယ် လာရောက်ပူးပေါင်းပါ၀င်ခြင်းန�င့် ယခုပြည်နယ် (၅၀) ထိ တုိးပွားလာခြင်းတ့ုိမ�ာ (Coming 

Together) မူအရဖြစ်သည်။ ထ့ုိကြောင့်နယ်မြေကုိအခြေခံသော နယ်မြေကုိယ်စားပြပုုဂ္ဂုိလ်များ၏ 

သဘောတူညီချက်ဖြစ်သောကြောင့်နုိင်ငံရေးအရ တရားဝင်မ�ု (Political Legitimacy) 

အပြည့်အဝရ�ိသည်ပာု ဆုိနုိင်သည်။ ကုိလုိနီနယ်ချဲ့အောက်မ� လွတ်မြောက်စေရန် ကူးပြောင်းရေး 
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ကာလတရပ် (Transition Period) အတွက် လုိအပ်သော အမျိုးသားလံုးဆုိင်ရာသဘောတူညီချက် 

(National Accord) တခုဖြစ်သည်ပာုလည်းဆုိနုိင်သည်။ 

၂။ ပင်လံုစာချုပ် သဘောတူညီချက်များကုိ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်း (Implementation of the 

Panglong Agreement) 

(က) ဖွဲ့စည်းပံုအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲခြင်း (Drafting a Constitution) 

ပထမပင်လံုညီလာခံ၏ ရလဒ်ဖြစ်သော ပင်လံုစာချုပ်သည် ကုိယ်စားပြုမ�ုန�င့် တရားဝင်မ�ု 

အပြည့်အဝရ�ိသည်။ သ့ုိသော်ငြားလည်းယင်းစာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်များကုိ ဆက်လက် 

အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် ချို့ယွင်းအားနည်းချက်များ ရ�ိလာခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ရေးအကြိုကာလ 

အချိန်တုိအတွင်း ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်း အတည်ပြုခဲ့ရသော ၁၉၄၇ ခုန�စ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနုိင်ငံတော်၏ 

ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပံုအခြေခံဥပဒေသည် ပင်လံုစာချုပ်ပါ သဘောတူညီချက်များကုိ 

ရောင်ပြန်ပာပ်ခြင်းမရ�ိရံုမက ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲသော ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ပါ၀င်လာခဲ့သည်ကုိတွေ့ရ�ိရသည်။ 

ယင်းကဲ့သ့ုိပင်လံုစာချုပ်ချုပ်ဆုိပြီးနောက် လွတ်လပ်ရေးအရ ယူနုိင်ရေးအတွက်ရည်မ�န်း၍ 

ဖွဲ့စည်းပံုအခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲနေစဉ်ကာလအတွင်းမ�ာပင် မြန်မာပြည်ကုိယ်စားတာဝန်ခံ၍ 

လက်မ�တ်ရေးထုိးခဲသ့ော ဗုိလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရ၍ ကျဆံုးသွားရခြင်းမ�ာလည်း 

ပင်လံုစာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်များကုိ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ရသည့် 

အကြောင်းရင်းခံတရပ်လည်းဖြစ်ပေသည်။ 

(ခ) ပြည်ထောင်စုစနစ်သ့ုိ ဦးတည်မ�ုမရ�ိခြင်း (Non Approach to Union System) 

ပထမ ပင်လံုညီလာခံ၏ ရလဒ်ဖြစ်သော ပင်လံုစာချုပ်သည် မြန်မာနုိင်ငံအား ပြည်ထောင်စုစနစ် (Union 

System) ဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရန် အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ် ရည်မ�န်းခဲ့ကြသော်လည်း 

ခေတ်အဆက်ဆက်သော အုပ်ချုပ်သူခေါင်းဆောင်များ၊ အစုိးရများသည် ပြည်ထောင်စုအမည်ခံ၍ 

အန�စ်သောရအားဖြင့် တပြည်ထောင်စနစ် (Unitary System) 

ကုိလက်တွေ့ကျင်သံုးခဲ့ကြကြောင်းအောက်ဖော်ပြပါ သမုိင်းအထောက်အထားအရ သိသာထင်ရ�ားပါသည် 

။ 

၁၉၄၇ ခုန�စ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၄) ရက်နေ့တွင် တုိင်းပြုပြည်ပြုလွ�တ်တော်က အတည်ပြုပြီးနောက် 

လွတ်လပ်ရေးရသည့်နေ့ ၁၉၄၈ ခုန�စ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၄) ရက်နေ့မ� စတင်၍ အာဏာသက်ရောက်ခဲ့သော 

၁၉၄၇ ခုန�စ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနုိင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပံု အခြေခံဥပဒေတွင် အောက်ပါအတုိင်း 

ပြဋ္ဌန်းထားသည် ။ 
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အခန်း(၁)နုိင်ငံဖွဲ့စည်းပံု 

ပုဒ်မ(၁) မြန်မာနုိင်ငံသည် အချုပ်အခြာအာဏာပုိင် သမတနုိင်ငံဖြစ်သည်။ ထုိနုိင်ငံကုိ 
“ပြည်ထောင်မြန်မာနုိင်ငံ” ဟုခေါ်ရမည် ။ 

ယင်းပုဒ်မ(၁) တွင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနုိင်ငံပာု ဖော်ပြထားခြင်းမ�လွဲ၍ နောင်မည်သည့်အခန်းတွင်မ� 

ပြည်ထောင်စုစနစ်ကုိ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နုိင်မည့် 

ပြဋ္ဌာန်းချက်များပါ၀င်မ�ုလံုးဝမရ�ိတော့သည်ကုိတွေ့ရ�ိရသည် ။ 

၁၉၇၄ ခုန�စ် ဇန်နဝါရီလ(၃) ရက်နေ့တွင် ပြည်လံုးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကြီးဖြင့် အတည်ပြုပြဋ္ဌန်း လုိက်သော 

ပြည်ထောင်စုဆုိရ�ယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနုိင်ငံတော်၏ ဖွဲ့စည်းပံုအခြေခံဥပဒေ – 

အခန်း(၁)နုိင်ငံတော  ်

ပုဒ်မ(၁)မြန်မာနုိင်ငံတော်သည် လုပ်သားပြည်သူတ့ုိ၏ အချုပ်အခြာအာဏာ ပုိင်လွတ်လပ်သော 
ဆုိရ�ယ်လစ်နုိင်ငံဖြစ်သည်။ နုိင်ငံတော်ကုိ ပြည်ထောင် စုဆုိရ�ယ်လစ်သမ္မတ 

မြန်မာနုိင်ငံတော်ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။ 

ယင်းပုဒ်မ(၁)တွင် ပြည်ထောင်စုပာူသော ဖော်ပြချက်မ�လွဲ၍ ပြည်ထောင်စုစနစ်ကုိဖော်ပြသည့်ပြ 

ဋ္ဌာန်းချက်များ မတွေ့ရ�ိရရံုမျ�မက ပြည်ထောင်စုစနစ်၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောတပါတီနုိင်ငံရေး 

စနစ်ကုိ ပုဒ်မ(၁၁) တွင်ပြဋ္ဌန်း ထားခြင်းဖြင့်လည််းကောင်း၊ လွ�တ်တော်တရပ်စနစ်ကုိ ပုဒ်မ(၃၂) 

တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း တပြည်ထောင်စနစ်သ့ုိသာမကတပါတီစနစ်သ့ုိ 

ဦးတည်ထားသည်ကုိ တွေ့ရ�ိရပေသည် ။ 

၂၀၀၈ ခုန�စ်၊ မေလ (၂၉) ရက်နေ့တွင် ပြည်လံုးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကြီးဖြင့် အတည်ပြုပြဋ္ဌန်းသည် 

ပာုကြေညာပြီး ပြည်ထောင်စုလွ�တ်တော် ခေါ်ယူမည့် ပထမရက်တွင် အာဏာသက်ရောက်စေမည့် ၂၀၀၈ 

ခုန�စ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနုိင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပံုအခြေခံဥပဒေတွင် 

အောက်ပါအတုိင်းဖော်ပြထားသည်ကုိ တွေ့ရ�ိရသည် ။ 

အခန်း(၁)နုိင်ငံတော် အခြေခံမူများ 
နုိင်ငံတော  ်

ပုဒ်မ(၂)နုိင်ငံတော်ကုိ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနုိင်ငံတော်ဟု ခေါ်တွင်ရမည်။ 
ပုဒ်မ(၈) နုိင်ငံတော်ကုိ ပြည်ထောင်စုစနစ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောင်သည် ။ 
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ယခုကဲ့သ့ုိဖွဲ့စည်းပံုအခြေခံဥပဒေတွင် ပြည်ထောင်စုပာူ၍ နုိင်ငံအမည်တွင် ထည့်သွင်း ထားရံုမျ�မက 

သီးခြားပုဒ်မတခုဖြင့် ပြည်ထောင်စုစနစ် (Union System) ကုိ ကျင့်သံုးသည်ဟု ပြဋ္ဌာန်း 

ချက်ပါရ�ိခြင်းမ�ာ ယင်း ၁၉၄၇ န�င့် ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းပံုအခြေခံဥပဒေတ့ုိန�င့် ကွာခြားမ�ုပင်ဖြစ် သည် ။ 

သ့ုိသော် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပံုအခြေခံဥပဒေ၏ အန�စ်သာရအပုိင်း (Substance) ကုိပြန်ကြည့်လျ�င် 

အခြေခံမူများ၌ တပ်မတော်ကနုိင်ငံရေးဦးဆောင်မ�ုအပုိင်းတွင် တာဝန်ယူခြင်း၊ လွ�တ်တော်အသီးသီး၌ 

ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန်မလုိဘဲ တပ်မတော်သား လွ�တ်တော်ကုိယ်စားလ�ယ်နေ ရာ ၂၅ 

ရာခုိင်န�ုန်းရရ�ိစေခြင်းန�င့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် တပ်မတော်က 

ကျောထောက်နောက်ခံပြုပေးထားသော ပြည်ထောင်စုကြံံ့ခုိင်ရေးန�င့်ဖွဲဖ့ြိုးရေးပါတီ (USDP) 

ကရွေးကောက်ပွဲတွင် အနုိင်ရရ�ိစေရန်စီမံထားခြင်းစသောအချက်များကြောင့် ပြည်ထောင်စုစနစ်တွင် 

ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲနေသည်ကုိ သံုးသပ်တွေ့ရ�ိရမည်ဖြစ်သည် ။ 

ထုိကြောင့်ပထမ ပင်လံုညီလာခံ၏ ရလဒ်ပင်လံုစာချုပ်ပါ သဘောသူညီချက်များကုိ 

အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ရံုမျ�မက ဆန့်ကျင်ဘက်သ့ုိဦးတည်၍ ပြည်ထောင်စုစနစ် 

မပာုတ်သော၊ ပြည်ထောင်စုစနစ်န�င့် ဆန့်ကျင်သော၊ တပြည်ထောင်စုစနစ်၊ 

တပါတီစနစ်န�င့်အာဏာရ�င်စနစ်တ့ုိကုိသာလျင် ဦးတည်အကောင်အထည်ဖော်နေကြောင်း 

သံုးသပ်ပြလုိက်ရမည် ။ 

ယခုကဲ့သ့ုိ ပထမပင်လံုညီလာခံ၊ ပင်လံုစာချုပ်န�င့်တကွ လွတ်လပ်ရေးအကြိုကာလ 

တွင်ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ၁၉၄၇ ခုန�စ်၊ ဖွဲ့စည်းပံုအခြေခဲဥပဒေန�င့် ၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲများ (၂၀၀၈ 

ဖွဲ့စည်းပံုန�င့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအထိ) ကုိသံုးသပ်တင်ပြပြီးနောက် ယခုဆက်လက်၍ 

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ရန်ကြိုးပမ်းနေသော ဒုတိယပင်လံုညီလာခံ (၀ါ) 

၂၁ ရာစုပင်လံုညီလာခံန�င့် ပတ်သက်၍ အလားအလာ မည်သ့ုိရ�ိသည်ကုိ ဥပဒေရ�ု့ဒေါင့်အမြင်ဖြင့် 

ဆက်လက်တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည် ။ 

၁။ ကုိယ်စားပြုမ�ုန�င့် တရားဝင်မ�ု 

(က) ကုိယ်စားပြုမ�ု (Mandate) 

ယခုကျင်းပရန်ကြိုးပမ်းနေသော ဒုတိယပင်လံုညီလာခံသ့ုိ ပါ၀င်တက်ရောက်ကြမည့် လူပုဂ္ဂုိလ်များ၊ 

အစုအဖွဲ့များန�င့်အင်အားစုများ၏ ကုိယ်စားပြုမ�ုနေအထားသည် ပထမအကြိမ်ပင်လံုညီလာခံကုိယ် 

စားလ�ယ်များလောက် ကုိယ်စားပြုမ�ု ခုိင်မာမည်မပာုတ်ဘဲ ကုိယ်စားပြုမ�ုအခုိင်အမာန�င့် 

တက်ရောက်နုိင်ရန် အခက်အခဲရ�ိကြလိမ့်မည်ပာု ခန့်မ�န်းရသည်။ အချို့ကလူကုိယ်တုိင် 
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ပါ၀င်တက်ရောက် ခြင်းမပာုတ်ဘဲခေတ်မီဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာများဖြင့် 

ပါ၀င်ဆွေးနွေးကြမည်ပာုလည်းကြား သိနေရသဖြင့်ကုိယ်စားပြုမ�ုအနေ အထား 

ပုိမုိ၍အားပျော့သွားနုိင်သည်ပာုသံုးသပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်နယ်မြေ (territory) 

ကုိသော်လည်းကောင်း၊ ယင်းနယ်မြေအ တွင်းရ�ိပြည်သူလူထုကုိသော်လည်းကောင်း ကုိယ်စားပြု၍ 

တက်ရောက်နုိင်မည့်ကုိ်ယ်စားလ�ယ် မည်မျ�ရ�ိနုိင်သည်ကုိမ�န်းဆရန်မလွယ်ကူပါ ။ 

(ခ) တရားဝင်ဖြစ်မ�ု (Legitimacy) 

ယင်းကဲ့သ့ုိကုိယ်စားပြုမ�ု ပီပီပြင်ပြင်မရ�ိသော ကုိယ်စားလ�ယ်အများစု ပါ၀င်တက်ရောက်သည့်ညီ 

လာခံတရပ်၏တရားဝင်ဖြစ်မ�ုကုိ လည်းသတိကြီးစွာထား၍ သံုးသပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ 

အဘယ်ကြောင့်ဆုိသော် ပထမပင်လံုညီလာခံ၏ ခုိင်မာသော ကုိယ်စားပြု 

မ�ုကြောင့်တရားဝင်မ�� ုရ�ိသော ညီလာခံဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် ရလဒ်အဖြစ် ပင်လံုသဘောတူစာချုပ်ကုိ 

ချုပ်ဆုိနုိင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထ့ုိကြောင့်ဒုတိယပင်လံုညီလာခံ၏ တရားဝင်မ�ုအဆင့်အတန်းကုိ မ�ီတည်၍ 

ရလဒ်၏ခုိင်မာမ�ုကုိလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရ မည်ဖြစ်သည် ။ 

ဒုတိယပင်လံုညီလာခံသည် စိတ်တူကုိယ်တူ (Like-minded) ခေါင်းဆောင်များ 

စုပေါင်းဆွေးနွေးခြင်းမျ�သာဆုိလျ�င် သဘောထားစုစည်းမ�ု (Opinion Pool) အဆင့်ခန့်သာ 

ရရ�ိနုိင်မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍နုိင်ငံရေးရည်မ�န်းချက်တရပ်သ့ုိမပာုတ် ရည်မ�န်းချက် 

ပန်းတုိင်တရပ်ထားရ�ိ၍ ယင်းပန်းတုိင်သ့ုိရောက်ရ�ိရေး အဆုိပြုဆွေးနွေးမ�ုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် 

အပြီးသပ်သဘောတူချက်တရပ်ကုိ အခုိင်အမာရ�ိနုိင်သည်ပာုဆုိလျ�င် ညီလာခံ၏ တရားဝင်မ�ုပုိမုိ 

ခုိင်မာလိမ့်မည်ဖြစ်သည် ။ 

သ့ုိသော် ယခုအချိန်အထိ ဒုတိယပင်လံုညီလာခံ၏ အဆံုးသတ်ရည်မ�န်းချက် (Ultimate goal) 

ဘာလဲဆုိသည်ကုိ ရ�င်းလင်းစွာ မသိရသေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သ့ုိသော်ဒုတိယပင်လံုညီလာခံ၏ 

ရည်မ�န်းချက်သည် ယ�ဉ်ပြိုင်ပါလီမန်ခေါ်ယူရေး၊ယ�ဉ်ပြိုင်အာဏာထူ ထောင်ရေးတ့ုိမပာုတ်ကြောင်း 

ကုိမူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရ�င်းလင်းပြောကြားချက်များအရ သိရ�ိနုိင်ပြီးဖြစ်ပါသည် ။ 

တချိန်တည်းမ�ာ ဒုတိယပင်လံုညီလာခံတွင်တပ်မတော်အင်အားစု ပါ၀င်နုိင်မ�ုကုိ ပိတ်ပင်ထားခြင်းမ 

ရ�ိကြောင်း NLD ပြောရေးဆုိခွင့်ရ�ိသူဦးဉာဏ်ဝင်း၏ ပြောကြားချက်အရ သိရ�ိရပြီးဖြစ်သည်။ ထ့ုိကြောင့် 

ဒုတိယပင်လံုညီလာခံ ခေါ်ယူရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ၁၉၉၄ ခုန�စ်ကတည်းက 

ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏ ဆံုးဖြတ်ချမ�တ်ပေးထားသော တပ်မတော်အင်အားစု၊ 

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် ဒီမုိကရေစီအင်အားစုန�င့် တုိင်းရင်းသား 
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အင်အားစုများပါ၀င်သည့် တွေ့ဆံုဆွေးနွေးပွဲ (သံုးပွင့်ဆုိင်တွေ့ဆံုဆွေးနွေးပွဲ) အတွက် 

လမ်းစရ�ာရန်ရည်မ�န်းထားသလားပာူ ၍လည်းစဉ်းစားစရာဖြစ်သည် ။ 

အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက်ပာူ၍ ရည်မ�န်းချက်ထားသည်ဆုိလျ�င် ယေဘုယျကျလွန်းပြးီ 

ညီလာခံ၏ အပြီးသတ် သဘောတူညီချက် ရရ�ိနုိင်ရေးအတွက် အခက်အခဲတွေ့နုိင်ပေသည် ။ 

အခြေခံအားဖြင့် ကုိယ်စားပြုမ�ု မည်သ့ုိပင်ရ�ိစေကာမ�ုဒီမုိကရေစီအားစုမ� ကုိယ်စားလ�ယ်များန�င့် 

တုိင်းရင်းသားအင်အားစုမ� ကုိယ်စားလ�ယ်များအခြေအနေပေးလျ�င် အင်တုိက်အားတုိက် ပါ၀င်တက် 

ရောက်ကြလိမ့်မည်ပာု မျ�ော်လင့်ရပေသည်။ ထုိကဲ့သ့ုိတုိင်ရင်းသားအင်အားစုမ� ကုိယ်စားလ�ယ်များ 

ပါ၀င်လာမ�ုကြောင့် စစ်မ�န်သော ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဟူသော နုိင်ငံရေးမ�န်းချက်ကုိ 

ညီလာခံ၌တင်သွင်းလာနုိင်သည့် အခြေအနေရ�ိပေသည်။ ယင်းတင်သွင်းချက်ကုိ ညီလာခံ၏ 

ရည်မ�န်းချက်အဖြစ် သတ်မ�တ်ခဲ့ပါက ညီလာခံရလဒ်သည် 

စစ်မ�န်သည့်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေး သဘောတူချက်ဖြစ်လာနုိင်သည်။ ယင်းသ့ုိဖြစ်လာလျင် 

ပထမပင်လံုညီလာခံ၏ သဘောတူချက်များန�င့် နောက်ဆက်တွဲ အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်မ�ု (In line) 

ရ�ိသည်ပာု ဆုိနုိင်ပေလိမ့်မည် ။ 

ထ့ုိကြောင့်ဒုတိယပင်လံုညီလာခံ၏ တရားဝင်ဖြစ်မ�ုန�င့် ညီလာခံရလဒ်ကုိ အသိအမ�တ်ပြုမ�ုဆုိသည့် 

ကိစ္စန�စ်ရပ်တွင် ဖြေရန်ခက်ခဲသော မေးခွန်းန�စ်ရပ်မ�ာ 

တပ်မတော်အင်အားစုမ�ကုိယ်စားလ�ယ်များ တက်ရောက်မ�ု ရ�ိ/မရ�ိ န�င့် ညီလာခံရလဒ်ကုိ 

အသိအမ�တ်ပြုမ�ု ရ�ိ/မရ�ိ တ့ုိဖြစ်သည် ။ 

၂။ သံုးသပ်ချက်န�င့် အဆုိပြုချက် 

(က) သံုးသပ်ချက် 

ဒုတိယပင်လံုညီလာခံခေါ်ယူရခြင်းမ�ာ ပင်လံုစိတ်ဓာတ်များ မ�ေးမ�ိန်ပျောက်ကွယ်နေသောကြောင့် 

၎င်းပင်လံုစိတ်ဓာတ်ပြန်လည်ထွန်းကားလာစေရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က 

ပြောကြားခဲ့သည်ကုိ သတိပြုမိပါသည်။ ထ့ုိကြောင့် ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကုိ ဦးတည်၍ 

သဘောတူလက်မ�တ်ရေးထုိးခဲ့ကြသော ပင်လံုစာချုပ်၏ ရည်မ�န်းချက်များကုိဆက်လက်အကောင် 

အထည်ဖော်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဒုတိယပင်လံုညီလာခံ ခေါ်ဆ့ုိခြင်းဖြစ်သည်ပာုလည်းကောက်ချက်ချ လျင် 

မ�ားမည်မထင်ပါ ။ 

သ့ုိသော်ကွာခြားမ�ုတခုမ�ာ ပင်လံုစာချုပ် ချုပ်ဆုိစဉ်က နယ်မြေများ လာရောက်ပူးပေါင်း မ�ု (Principle 

of coming together) မ�ု ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ယခုအနေအထားမ�ာ ယင်းမူန�င့် မကုိက်ညီ တော့ပါ။ 
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စစ်မ�န်သောပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နုိင်မ�ု မရ�ိခဲ့သော်လည်း အမျိုးသားတန်းတူညီမျ�မ�ု 

မရရ�ိသော်လည်း မြန်မာပြည်သည် လွတ်လပ်၍ အချုပ်အခြာအာဏာပုိင်နုိင်ငံတနုိင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပြီး 

ဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နုိင်ငံတခုလည်းဖြစ်လာခဲ့့ပြီးဖြစ်သည်။ လက်တွေ့ဘဝတွင်လည်း 

ကြေနပ်မ�ုရ�ိသည် မရ�ိသည်ကုိ အပထား၍ ဗမာအပါအဝင်တုိင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစံုတ့ုိသည် 

န�စ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာ အတူတကွနေထုိင်ခဲ့ကြပြီးလည်းဖြစ်သည်။ ထ့ုိကြောင့် စစ်မ�န်သည့် 

ပြည်ထောင်စုကုိ ပြန်လည်၍ အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်ကြမည်ဆုိလျင် 

တန်းတူမ�ုအောက်တွင် အတူတကွနေထုိင်နုိင်ရေး (Principle of holding together) မူအရ 

လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤမူအရ စစ်မ�န်သောပြည်ထောင်စုကုိ တည်ဆောက်ကြမည်ဆုိလျင် 

အချုပ်အခြာအဏာ (Sovereignty Power) ကုိ ပြည်ထောင်စုနုိင်ငံအဆင့်က ကျင့်သံုး၍ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ 

ပြည်နယ်များအတွက် ဖွဲ့စည်းပံုအခြေခံဥပဒေန�င့်အညီ အပ်န�င်းသော တနည်း ဆုိရသော် 

ခွဲထွက်ပုိင်ခွင့်မပါသော အမျိုးသားကုိယ်ပုိင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေး (The rights of National Self-

determination) ကုိ ကျင့်သံုးစေရမည်ဖြစ်သည် ။ 

ယင်းကဲ့သ့ုိ အမျိုးသားတန်းတူရေးန�င့် ကုိယ်ပုိင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေးကုိ အာမခံနုိင်သည့် 

ပြည်ထောင်စုသာလျ�င် ငြိမ်းချမ်းရေးမ�ုန�င့် သာယာဝပြောမ�ုကုိ ဖော်ဆောင်အောင်မြင်နုိင်မည်ဖြစ်ပေ 

သည် ။ 

(ခ) အကြံပြုချက် 

ဒုတိယပင်လံုညီလာခံသည် အယူအဆများ စုစည်းခြင်းအဆင့်ထက် သာလွန်ရန်လုိအပ်ပေသည်။ 

ကုိယ်စားပြုမ�ုအားကောင်းသော ကုိယ်စားလ�ယ်အများစုပါ၀င်တက်ရောက်နုိင်ရေးကုိကြိုးပမ်းသင့် သည်။ 

ပထမပင်လံုညီလာခံန�င့် လုိက်လျောညီထွေစေရန် စစ်မ�န်သော ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက် ရေးကုိ 

ညီလာခံရည်မ�န်းချက်အဖြစ် သတ်မ�တ်ပြဋ္ဌာန်းသင့်သည် ။ 

တရားမျ�တသော ကောင်းမွန်သော အခြေခံဥပဒေဖြင့်သော ဒီမုိကရေစီကုိ ဖော်ဆောင်အောင်မြင်နုိ်င် 

မည်ဖြစ်သကဲ့သ့ုိ စစ်မ�န်သော ဒီမုိကရေစီစနစ်ဖြင့်သော စစ်မ�န်သော ပြည်ထောင်စုကုိ ဖော်ဆောင် 

အောင်မြင်နုိင်မည်ဖြစ်သည် ။ 

ဤစာတမ်းသည် လောကပါလဥပဒေရေးရာ စာစောင်အမ�တ်စဉ် (၃ဂ)၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၀ 

ခုန�စ်မ�ဖြစ်ပါသည်။ခွန်ဗွာ မ�ာ ဗုိလ်မ�ူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ၏ ကလောင်အမည်ဖြစ်ပါသည် ။ 

ဆောင်းပါးရ�င်(ခွန်ဗွာ) 
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