ပင္လုံပဋိညာဥ္ (သုိ႔ ) အျပန္အလွန္ျပဳရန္ သေဘာတူညခ
ီ ်က္
ဆလုိင္း ငြန္ က်ဴံးလ်န္ 1
ပင္လုံ စာခ်ဳပ္ “Panglong Agreement” သည္ ပဋိညာဥ္ (သုိ႔ မဟုတ္ ) အျပန္အလွန္ျပဳရန္ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားကုိ
ဥပေဒ သေဘာသဘာဝအတုိင္း စာအားျဖင့္ေရးသား ခ်ဳပ္ ဆုိထားသည့္ သမုိင္းဝင္စာခ်ဳပ္ႀကီး

တခုျ ဖစ္သည္ ။ ရွမ္း၊

ကခ်င္၊ ခ်င္း တုိင္းျပည္မ်ား ရွိ လူမ်ဳိးမ်ားအသီးသီး ကုိ ကုိယ္စားျပဳ ၾကသည့္ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီး မ်ားႏွင့္ “Ministerial
Burma” ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တုိ႔ အၾကား အျပန္အလွန္ျပဳရန္ သေဘာတူခ်ဳပ္ဆုိ ထားသည့္
ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္ႀကီးတခုျ ဖစ္သည္။ အဆုိပါ ပင္ လုံပဋိညာဥ္ေ ၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ
မ်ားစု စည္း ထားေသာ

တုိင္းျပည္ သစ္ တခု

ကမာၻေပၚတြင္

ေပၚထြန္း လာခဲျ့ ခင္းျဖစ္သည္။

ဆုိသည့္ျပည္ေထာင္
ပင္လုံပဋိညာဥ္ေၾကာင့္

အဂၤလိပ္တုိ႔က ေတာင္တန္းေဒသမ်ား “Frontier Areas” ဟု အမည္ေပးကာ သီးျခား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊
ခ်င္း တုိင္း ျပည္မ်ားႏွင့္ “Ministerial Burma” ဟု ယခင္က သီေပၚမင္း ႏွင့္ သီေပါမင္း မတုိင္ ခင္က ျမန္မာဘုရင္မ်ား
အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းမူ ခဲ့သည့္ နယ္ေျမမ်ားကုိ အေျခခံ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္

တုိင္းျပည္မ်ား

စုစည္းလွ်က္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ

ႏုိင္ငံ ျဖစ္တည္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ပင္လုံပဋိညာဥ္ေၾကာ င့္ လြပ္လပ္ေရးသီးျခားစီ ရလတံ့ေသာ အဆုိပါ တုိင္းျပည္မ်ား
စုေပါင္းကာ

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ

အျဖစ္ အဂၤလိပ္တုိ႔ထံ

ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည့္

လြပ္လပ္ေရးကုိ

စုေပါင္း ရယူခဲ့ၾက

သည္။

ဤထက္မက

အနက္အဓိပ ၸာယ္ႏွင့္

အႏွစ္သာရ

နက္ရႈိင္း ႀကီးမားေ လးျမတ္လွေ ပသည့္

ပင္လုံပဋိညာဥ္ႀကီးကုိ

ေဒါက္ တာေအာင္ခင္သည္ “Voice of America” ၌ “ေနာက္တခုက ဘာလဲဆုိေတာ့ အားလုံးေျပာေျပာေနတဲ့

ဒီ

ပင္လုံစာခ်ဳပ္၊ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ေျပာေျပာေနတယ္။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္က ဘာမွမဟုတ္ဘူးဗ်၊ အခ်က္ (၉) ခ်က္ပဲရွိတယ္။
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Working Paper

ျဖစ္ပါသျဖင့္ စာေရးသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိလွ်င္

ကုးိ ကားျခင္း၊ ျပန္လည္

ပုံႏွိပ္ျခင္းမ်ား မျပု လုပ္ရ န္အသိေပးအပ္ပါသည္ ။
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ကြ်န္ေတာ့ဆီမွာ

အခုရွိတယ္။

ဘာလဲဆုိေတာ့

ပင္လုံစာခ်ဳပ္က

အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံေကာင္စီ ထဲမာွ

ကုိယ္စားလွ်ယ္ ထည့္ဖုိ႔ပဲ။ ဒါပဲ။ ဆုိေတာ့ ဘုရင္ခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီမွာ
သေဘာတူတာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ပဲ။

ဒါ့အျပင္ဘာမွမရွိဘူး။

တုိင္းရင္းသား

တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္

အဲဒါကုိ၊ အဲဒါနဲ႔ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒမွာ

ထည့္ဖုိ႔

ပါတဲ့သေဘာ

တရားေတြနဲ႔ ေရာၿပီးေတာ့ျဖည့္ (ျဖစ္ ) ေနလုိ ႔၊ ဒါေၾကာင့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိေတာ့ တေန႔ေန႔ ရွင္းရမယ္ဆုိၿပီး ကြ်န္ေတာ္
ေျပာတာပါ ” ဟုေျပာဆုိခဲ့သည္။
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ေဒါက္တာေအာင္ခင္ ကဲ့သုိ႔ေသာ ပါရဂူဘြဲ႔ရ ေခတ္ ပညာတတ္ ပုဂၢိဳ လ္ႀကီး တဦး ၏

ပါးစပ္ျဖားမွ ပင္လုံပဋိညာဥ္ ႀကီး အား “ဘာမွမဟုတ္ဘူးဗ် ” ဆိုသည့္ ေျပာဆုိခ်က္မ်ား ထြက္လာသည္ကုိ အံ့ ၾသစြာ
သိရွိရ သည့္အျပင္၊ ကခ်င္လြပ္လပ္ေရးအဖြဲ႔၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ၾကားသိလာရ သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျ မန္မာႏုိင္ငံ
ဆုိသည့္ ႏုိင္ငံႀကီးတခု ကုိ တည္ေထာင္ေ စႏုိင္စြမ္းရွိေသာ ပဋိညာဥ္ (သုိ႔မဟုတ္ ) “The Founding Document of
the Union”

ေခၚဆုိထုိက္သည့္

ပင္လုံစာခ်ဳပ္

(သုိ႔ ) ပင္လုံပဋိညာဥ္

အေၾကာင္းကုိ ဥပေဒ႐ႈေဒါင့္မွ

အက်ဥ္းခ်ဳံး

ေရးသား တင္ျပ လုိက္ ရပါသည္။

လြပလ
္ ပ္ေသာ တုိင္းျပည္မ်ား အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆုံး႐ႈံးျခင္း

၁၈၈၆ ခုႏွစ္

အဂၤလိပ္စစ္တပ္က

သီေပါမင္းကုိ

ဖမ္းဆီးလုိက္သည္ႏွင့္

တၿပိဳင္နက္

သက္ဦးဆံပုိင္ျ မန္မာဘုရင္

သီေပါ မင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာသက္ေရာက္ရာ နယ္ေျမအားလုံးသည္ ျဖစ္ရုိးျ ဖစ္စဥ္အရ အဂၤလိပ္တုိ႔ လက္ေအာက္သုိ႔
က်ေရာက္

သြားၿပီျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္

ျမန္မာ လူမ်ဳိးတုိ႔၏

သက္ဦးဆံပုိင္ဘုရင္ မင္းျ မတ္ ျဖစ္သည့္

သီေပါမင္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ သက္ေရာက္မႈ မရွိသည့္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း တုိင္းျပည္မ်ားမူကား အဂၤလိပ္ တုိ႔ လက္ေအာက္သုိ႔
အလုိအေလွ်ာက္ က်ေရာက္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ ။ 3 ထုိ႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲ႔ စစ္တပ္သည္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း တုိင္းျပည္
မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရး နည္း အားျဖင့္ စည္းရုံး သိမ္းသြင္းျခင္း၊
ျပု လုပ္ခဲ့ရျခင္းျ ဖစ္သည္။

သက္ဦးဆံပုိင္ျမန္မာဘုရင္

စစ္ေရးအားျဖင့္
သီေပါ မင္းကုိ

ဆက္လက္တုိက္ခုိက္

နန္းခ်လုိက္သည္ႏွင့္

သိမ္းပုိက္ျ ခင္း မ်ား

ခ်င္း၊

ကခ်င္၊

ရွမ္း

တုိင္းျပည္မ်ား အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္သုိ႔ အလုိအေလွ်ာက္ က်ေရာက္မသြား ရျခင္းသည္ သီေပါမင္းအုပ္ခ်ဳပ္သည့္
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Voice

of

America

အယ္ဒတ
ီ ာ

ဦးေက်ာ္ဇံသာ

တင္ဆက္သည့္

“စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ေရးဘာေတြ

လုအ
ိ ပ္သလဲ ” တြင္ ေဒါက္ တာေအာင္ခင္ေျပာၾကားခ်က္ ၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၈။
URL http://www.voanews.com/burmese/archive/2009-02/2009-03-04-voa7.cfm (Last visited April 5, 2009)
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ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္

ဆက္လက္တက
ို ခ
္ က
ို ္

သီေပါပုိင္ နက္နယ္ေျမမ်ားကုိ
သိမ္းပုိက္ခဲ့ရာ

ခ်င္းျပည္ကုိ

သိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္

လြပလ
္ ပ္သည့္ ခ်င္းျပည္၊ ကခ်င္ျပည္၊ ရွမ္းျပည္မ်ားကုိ

၁၈၉၅ ခုမွသာ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

See generally, Dorothy

Woodman, Making Burma (1962).
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တုိင္းျပည္မ်ား

(သုိ႔မဟုတ္ ) သီေပါမင္း အုပ္ခ်ု ပ္မႈလက္ေအာက္ရွိ

တုိင္းျပည္မ်ား မဟုတ္ သည့္အျ ပင္ အခ်ု ပ္အခ်ာ

အာဏာပုိင္ လြပ္လပ္သည့္ တုိင္းျပည္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာေ ၾကာင့္ ျဖစ္ေ ပသည္။

အသိအမွတ္ျပဳ ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းစနစ္

ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္

သက္ဦးဆံပုိင္ဘုရင္စနစ္ကုိ

အေလာင္းဘုရားေခတ္မွစ၍

သီေပါမင္း အထိ

ႏွစ္ေပါင္း

တစ္ေထာင္ေက်ာ္ လက္ခံက်င့္သုံးခဲ့ သည့္ လူမ်ဳိး မ်ားျ ဖစ္ ၾကသည္။ 4 သုိ႔ေသာ္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း လူမ်ဳိးမ်ားသည္
သက္ဦးဆံပုိင္ဘုရင္စနစ္ကုိ

လက္မခံ၊

မက်င့္သုံးသည့္

သက္ဦးဆံပုိင္ဘုရင္စနစ္ကုိ

လက္ခံက်င့္သုံးသည့္

လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။

ျမန္မာမင္းမ်ား

ထုိ႔ေၾကာင့္

အဂၤလိပ္တုိ႔သည္

အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္ ၊ သက္ဦးဆံပုိ င္ဘုရင္

စနစ္ကုိ မက်င့္သုံး သည့္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း ႏုိင္ငံမ်ားကုိ အတူတကြ စုစည္း ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ တခုျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္၍
မျဖစ္ႏုိင္သည္ကုိ သိရွိနားလည္ထား ၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ “Ministerial Burma” ႏွင့္ “Frontier Areas” ဟုခြဲျခား ကာ၊
မတူညီသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မ်ား ျပဌာန္း က်င့္သုံးလွ်က္ သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ ရျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်င္းတုိင္းျပည္ ကုိ “Chin
Hills Regulation Act, 1896” ျပဌာန္း ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ၾကသည္။ ကခ်င္တုိင္းျပည္ကုိ “Kachin Hills Regulation
Act, 1895” ျပဌာန္း ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ၾကသည္။ ဖက္ဒရယ္ရွမ္းျပည္ကုိလည္း
ဖက္ဒရယ္ရွမ္းျပည္ဆုိင္ရာ

အက္ဥပေဒမ်ား

သီးျခားအက္ဥပေဒမ်ားျပဌာန္း

ျပဌာန္းကာ

၁၈၈၇ ခု၊ ၁၈၉၁ ႏွင့္ ၁၈၉၅ တုိ႔တြင္

သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ၾကသည္။ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္မ်ားကုိ

အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကျခင္းသည္လည္း၊

ရွမ္းသည္ ခ်င္းမဟုတ္၊

ခ်င္းသည္ ကခ်င္မဟုတ္၊

ကခ်င္လည္း ရွမ္းမဟုတ္ ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ သိရွိ လက္ခံထား ေသာေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္တုိ႔၏
အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ အစြန္းထြက္ မုန္းတီး သူမ်ားက ဤကဲ့သုိ႔ ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကုိ

“ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ” “Divide and

Rule” ဟုေခၚဆုိ သမုတ္ ၾကသည္။ အမွန္မွာ အဂၤလိပ္တုိ႔က “Frontier Areas” ႏွင့္ “Ministerial Burma” ဟုခြဲျခား
အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္

“Divide and Rule” မဟုတ္။ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ျမန္မာ လူမ်ဳိးမ်ား၏

လက္ခံ အသိ အမွတ္ျပဳ သျဖင့္ ခြဲျခားအုပ္ခ်ု ပ္ျခင္း
ရွမ္း လူမ်ဳိးမ်ားသည္္
ၾကသည္ကုိ
4

ဥပမာ

ေစာ္ဘြားမ်ား၊

အဂၤလိပ္တုိ႔
-

“Recognize and Rule” စနစ္ သာ ျဖစ္ေ ပသည္။ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊

တုိက္သူႀကီး မ်ား ၊ ဒူဝါမ်ားျဖင့္

သိရွိ လက္ခံ ထားေ သာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။

“ဘုန္းေတာ္အလြန္ႀကီးျ မတ္ေတာ္မလ
ူ ေ
ွ သာ

ဆင္က်ားမ်ားသခင္

အသွ်င္ဘဝရွင္

သစၥာမခံေသးေသာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ

မတူညီမႈမ်ားကုိ

သာသနာ

အေလာင္းမင္းတရားႀကီး ”
အႀကီးအကဲမ်ားထံ

ျမန္မာ သမုိင္းေကာ္မရွင္၊ အေလာင္းမင္းတရားအမိန္႔ေတာ္မ်ား

မိမိတုိ႔ကုိမိမိတုိ႔

လြပ္လပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ လာခဲ့

မတူညီကြဲျပားၾကေစကာမူ
ဒါယကာေတာ္

ဟု

လၷကစ
္ ၾကာသခင္

ေအာက္ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔

ႀကိဳတင္ေပးပုိ႔သည့္

အမိန္႔ေတာ္တြင္

ေစာ္ဘြားမ်ား၊
ဆင္ျဖဴဆင္နီ

ခ်ီတက္ေတာ္မရ
ူ ာတြင္
ေရးသားထား

သည္။

စာ ၃၊ ၁၉၆၄။
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တုိက္သူႀကီးမ်ား၊ ဒူဝါမ်ား ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ မ်ားသည္ တူညီမႈအထုိက္အေလွ်ာက္

ရွိသျဖင့္ “Frontier Areas”

အျဖစ္ စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား၊

ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ား၊

ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ားက

နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ကုိ

ေတာ္လွန္ခဲ့ရျခင္းမွာ

ျမန္မာ

သမုိင္းဖတ္စာ တခ်ဳိ႕ တြင္ ေရးသားထားသကဲ့သုိ႔ ၎တုိ႔၏ ေရေျမအရွင္သခင္ ၊ သက္ဦးဆံပုိင္ ဘုရင္မင္းျမတ္ သီေပါ
မင္း ႀကီး အား အဂၤလိ ပ္တုိ႔က ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားေသာေၾကာင့္ မဟုတ္။ ၎တုိ႔ အသီးသီး ၏ လက္လႊတ္ ဆုံးရႈံးခဲ့
သည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ျပန္လည္ရယူလုိၾကသျဖင့္၊ နယ္ခ်ဲ့ အဂၤလိပ္ကုိ ေတာ္လွန္ၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ
အမ်ဳိးသား မ်ားက အဂၤလိပ္တုိ႔ကုိ ေတာ္လွန္ၾကျခင္းမွာ လည္း ၎တုိ႔၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ ေရေျမအရွင္ သခင္
သက္ဦးဆံပုိင္ ဘုရင္မင္းျမတ္ သီေပါမင္း ႀကီး ကုိ အဂၤလိပ္တုိ႔က ေခၚေဆာင္သြားေ သာေၾကာင့္ သာျဖစ္သည္။

ပင္လုံပဋိညာဥ္၏ အရင္းအျမစ္

“သင္၏ ရန္သူ၏ ရန္သူသည္ ငါ၏မိတ္ေဆြျဖစ္သည္ ” ဟူေသာ ဆုိရုိး စကား အတုိင္း နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တုိ႔ ထံမွ အခ်ဳပ္
အျခာအာဏာကုိ အသီးသီး ျပန္ လည္ရယူလုိၾကသည့္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ျမန္မာ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စသည့္ လူမ်ဳိး
မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ဘုံရန္သူျဖစ္သည့္

အဂၤလိပ္ကုိ ေတာ္လွန္ ၾကရာတြင္၊ ေတာ္လွန္ရျခင္း

အေၾကာင္း ရင္း တူညီ

သျဖင့္ စည္းလုံး လာခဲ့ၾကျ ခင္းျဖစ္ သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ဘုံရန္သူ အဂၤလိပ္ ကုိ တုိက္ထုတ္ရာမွ ရရွိလာေ သာ စည္းလုံးမႈကုိ
အေၾကာင္းျပလွ်က္၊

ပင္လုံစာခ်ဳပ္ေၾကာင့္သာ

ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ

ဆံပုိင္ ျမန္မာဘုရင္ သီေပါမင္း ႏွင့္ သီေပါမင္းမတုိင္ခင္

ျမန္မာမင္းမ်ား ပုိင္နက္နယ္ေျမကဲ့သုိ႔

တခုလုံးကုိ သက္ဦး
လိမ္ညာေရးသားျ ခင္း

မ်ားစြာရွိသည္။ ထုိသုိ႔ သမုိင္းအမွ န္ကုိ ထိမ္ဝွက္ေရးသား ေျပာဆုိျခင္းမ်ားသည္ ျမန္မာမဟုတ္သည့္ လူမ်ဳိးမ်ားအား
ေစာ္ကားျခင္း သာျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္တုိ႔ကုိ မႏုိင္၍ ျမန္မာတုိ႔ထီးနန္း ေပ်ာက္ခဲ့သည္မွာ အမွန္ျဖစ္ သည္။ ခ်င္း၊
ကခ်င္၊ ရွမ္း တုိ႔သည္လည္း အဂၤလိပ္တုိ႔ကုိ မႏုိင္၍ ၎တုိ႔၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခ်င္း၊
ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္ လူမ်ဳိးတုိ႔ သည္ ထီးစနစ္ ၊ နန္းစနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ လူမ်ဳိးမ်ား မဟုတ္ ၾကသျဖင့္ ထီးေ ပ်ာက္၊
နန္းေပ်ာက္စရာ အေၾကာင္း မရွိ ။ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာသာရွိ၍၊ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ ကုိ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ၾကသည္။ ဤကဲ့သုိ႔
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ လူ႔ ယူခဲ့သည့္ ဘုံရန္သူကုိ တုိက္ခုိက္ရာတြင္ စည္းလုံးၾက ေစကာမူ အဂၤလိပ္ထံမွ အခ်ဳပ္
အျခာအာဏာ ျပန္လည္ရရွိခ်ိန္တြင္

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆုံး႐ႈံးခဲ့သည့္ တုိင္းျပည္ ႏွင့္ လူမ်ဳိး အသီးသီးက ၊ တသီး

တျခား စီ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ျပန္လည္ရရွိၾက ရ မည္ သာျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အဂၤလိပ္ထံမွ သီးျခားလြပေ
္ ရးကုိ
သီးျခားစြာ မရယူပဲ၊ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ

အေျခခံလွ်က္၊

ျပည္ေထာင္စု ႀကီး တခုအျဖစ္ လြပ္လပ္ေရးကုိ

အတူတကြ
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ရယူေစလုိေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ျဖဴစင္ ရုိးသား သည္ စိတ္ေစတနာေၾကာင့္ ပင္လုံပဋိညာဥ္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း
ျဖစ္သည္။

ေအာင္ဆန္း - အက္တလီ စာခ်ဳပ္ 5

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ “Executive Council of the Government of the Ministerial of Burma”
ကုိယ္စားလွ်ယ္မ်ား လန္ဒန္သုိ႔ သြားေရာက္ကာ သက္ဦးဆံပုိင္ ေရေျမအရွင္သခင္ ျမန္မာဘုရင္ သီေပါမင္းႏွင့္အတူ
အဂၤလိပ္တုိ႔ ယူေဆာင္သြားသည့္

ျမန္မာ့ လြပ္လပ္ေရးကုိ ျပန္လည္ေ တာင္းဆုိသည့္အခါ

သီေ ပါမင္း ႏွင့္ သီေပါမင္း

မတုိင္ခင္က ျမန္မာမင္းတုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာလက္ေအာက္ မရွိခဲ့သည့္ “Frontier Areas” မ်ားကုိပါ လြပ္လပ္ေရး
တပါတည္းေပးရန္ ေစတနာရွိစြာျဖင့္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္

အဖြသ
ဲ႔ ည္ “Frontier

Areas” ရွိ ျပည္သူမ်ားကုိ တရားဝင္ ကုိယ္စားျပဳသည့္ အဖြဲ႔မဟုတ္ ၊ ယခင္သီေပါမင္းႏွင့္ သီေပါမင္းမတုိင္ခင္ ျမန္မာ
ဘုရင္မ်ား

ပုိင္နက္နယ္ေျမကုိ

ကုိယ္စားျပဳသူမ်ားျဖစ္ သည္ကုိ
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ
ေအာင္ဆန္း၏

အေျချပဳ

တည္ေထာင္

အဂၤလိပ္တုိ႔က

ေကာင္းမြန္စြာ

ေတာင္းဆုိေ ပးျခင္းသည္

ရုိးသားမႈႏွင့္

ဂုဏ္သိကၡကုိ

ထားသည့္

“Ministerial Burma” ကုိသာ

နားလည္ ထားသည္။ ေစတနာရွိတုိင္း

နည္းစနစ္က်သည့္

ေလးစားသျဖင့္၊

လုပ္ရပ္မဟုတ္။

အဂၤလိပ္တုိ႔သည္

တရားဝင္
သူတပါး၏

သုိ႔ရာတြင္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္

ခ်ြင္းခ်က္အေနျဖင့္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္

ေအာင္ဆန္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရာတြင္၊ ေအာင္ဆန္း - အက္တလီ စာခ်ဳပ္၏ အပုဒ္ (၈) တြင္ ေတာင္တန္း ေဒသမ်ား
“Frontier Areas” ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ

အခ်က္မ်ားကုိ

ျပည့္စုံစြာထည့္သြင္း

ေရးသား ကာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ရျခင္း

ျဖစ္သည္။ ေအာင္ဆန္း - အက္တလီစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ (၈) တြင္ အေရးႀ ကီးသည့္ အခ်က္ ၆ ခ်က္ရွိရာ ၎တုိ႔မွာ -

၁။ “Frontier Areas” ႏွင့္ “Ministerial Burma” ေပါင္းစည္းေရးသည္ “Frontier Areas” ရွိ ျပည္သူတုိ႔၏ လြပ္လပ္
ေသာ သေဘာထား အရသာျဖစ္ရမည္။
၂။ “Frontier Areas” ရွိ ျပည္သူမ်ားသည္

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္

အက်ဳိးစီးပြား

ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္

သေဘာတူညီခ်က္ အတုိင္း “Government of Burma” ႏွင့္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံရမည္။
၃။ “Frontier Areas” ႏွင့္ “Ministerial Burma” ရွိ ျပည္သူမ်ားသည္

အခ်ဳပ္အေႏွာင္ ကင္းမဲ့စြာျဖင့္

ကူးလူး

ဆက္ဆံ ၾကရမည္။
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See

Aung

San

-

Attlee

Agreement

text

at

Burma

Embassy,

DC

Website,

URL

http://www.mewashingtondc.com/Aung_San_Attlee_Agreement.pdf (Last visited on April 5, 2009)
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၄။ “Frontier Areas” ေခါင္းေဆာင္မ်ား အဂၤလိပ္တုိ႔ထံမွ လြပ္လပ္ေရးမရ မည္ ၾကားကာလတြင္ “Government of
Burma” ႏွင့္ မည္သုိ႔မည္ပုံ ဆက္သြယ္ရမည္ ဆုိသည့္ အခ်က္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ၎တုိ႔၏ သေဘာထားကုိ ေမးျမန္း
ရယူရမည္။
၅။ ပင္လုံ အစည္းအေဝးၿပီးဆုံးသည္ႏွင့္

“His Majesty’s Government” ႏွင့္ “Government of Burma” တုိ႔သည္

“Frontier Areas” ျပည္သူမ်ား၏ လုိလားခ်က္မ်ားအား မည္သုိ႔ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖၚရမည္ကုိ ညိ ႇႏႈိင္း
ေဆြးေႏြးရမည္။
၆။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး

ေကာ္မရွင္တခုကုိ

ဖြစ
ဲ႔ ည္းကာ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္

ျပည္သူမ်ား မည္သုိ႔မည္ပုံ “Ministerial Burma” ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုိေၾကာင္း

“Frontier Areas” ရွိ

စုံစမ္းစစ္ေဆးရမည္။

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ

လႊတ္ေတာ္ မေခၚမွီ အဆုိပါစုံစမ္းစစ္ေဆး မႈ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ “His Majesty’s Government” ႏွင့္ “Government
of Burma” တုိ႔ထံသုိ႔ တင္ျပရမည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ “Ministerial Burma” လြပ္လပ္ေရးရမည့္ အခ်ိန္တြင္ “Frontier Areas” ျပည္သူ မ်ားလည္း
လြပ္လပ္ေရး

ရရွိေစလုိေသာ

သန္႔စင္သည့္

မဟုတ္ ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္
Areas”

ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္

ေစတနာကုိ

ေမးခြန္းထု တ္စရာမလုိ ၊

ေမးခြန္းထုတ္ေနျခင္းလည္း

“Frontier Areas” ၏ တရားဝင္ ကုိယ္စားလွ ယ္ မဟုတ္သည္ ကုိ “Frontier

အဂၤလိပ္တုိ႔

နားလည္ ထားၾကသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

ကုိယ္တုိင္ကလည္း

“Frontier Areas” ရွိ တုိင္းျပည္ မ်ား လြ ပ္လပ္ေရးကိစ ၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍ တရားဝင္ ကုိ ယ္ စားျပဳခြင့္ မရွိသည္ကုိ
နားလည္ လက္ခံ သျဖင့္ ေအာင္ဆန္း - အက္တလီစာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိ ရာတြင္ အဆုိပါ အပုိဒ္ (၈) ကုိ ထည့္သြင္းရန္
လက္ခံခဲ့ျ ခင္းျဖစ္ သည္။ ဆက္လက္၍ ေအာင္ဆန္း - အက္တလီ စာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ (၈) အရ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း တုိင္း
ျပည္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပင္လုံၿမိဳ႕ သုိ႔သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြး ခဲျ့ ခင္း ျဖစ္သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
စတင္ေဆြးေႏြးသည္။

ပင္လုံၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိသည္ႏွင့္

ေရွးဦးစြာ ရွမ္း ႏွင့္ ကခ်င္ တုိင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္

“Ministerial Burma” ႏွင့္အတူတကြ

ေအာင္ဆန္းက တုိက္တြန္းသည္။

လြပ္လပ္ေရးကုိ

ေစာလွ်င္စြာရယူၾကရန္

ရွမ္း ႏွင့္ ကခ်င္ တုိင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း

ဗုိလ္ခ်ဳပ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက

ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံမွ “Ministerial Burma” ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ေစာလွ်င္စြာ လြပ္လပ္ေရး ရယူႏုိင္ မည္
ဟု ကမ္းလွမ္းၾကသည္။ အဆုိပါအခ်က္မ်ားမွာ -
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(၁)

Government

of

Burma

Act,

1935

အရ

Ministerial

Burma

၏

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

နယ္ပယ္တြင္

ထည့္သြင္းထားသည့္ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ဗန္းေမာ္ ခရုိင္မ်ား ပါဝင္သည့္ ကခ်င္ျပည္ကုိ ထူေထာင္ရန္။
(၂) အဂၤလိပ္တုိ႔ထံမွ လြပ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြကလ
္ ပ
ို ါက လြပ္လပ္စြာ ခြဲထြကခ
္ ြင့္ ရွိရန္
ႏွင့္ ၊
(၃)

တန္းတူညီမွ်မႈကုိ

အေျခခံသည့္

ဖက္ဒရယ္

စနစ္ကုိ

အေျခလွ်က္

ျပည္ေထာင္စုကုိ

တည္ေဆာက္ရန္

တုိ႔ျဖစ္သည္။

ေနာက္တေန႔တြက္ ခ်င္း တုိင္းျပည္ ကုိယ္စားလွ်ယ္မ်ား ေရာက္လာသည္ႏွင့္ ရွမ္း တုိင္းျပည္ ကုိယ္ စားလွ်ယ္မ်ားႏွင္႔
ကခ်င္ တုိင္းျပည္ ကုိယ္စားလွ်ယ္မ်ားက
သား ကုိယ္စားလွ်ယ္မ်ားအား

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

အေပၚ၎တုိ႔၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား ကုိ ခ်င္းအမ်ဳိး

ရွင္းျပကာ ၎တုိ႔၏ သေဘာထားကုိ ေတာင္းဆုိၾကရာ ခ်င္း ကုိယ္စားလွ်ယ္မ်ားက

ရွမ္း ႏွင့္ ကခ်င္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္ ၃ ရပ္ကုိအျပည့္အဝ လက္ခံ သေဘာတူၾကသည္။ ၎အျပင္ ခ်င္း
တုိင္းျပည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္

“Government of Burma” ၏ဘတ္ဂ်က္မွ ဘ႑ေငြ ထုတ္ယူသုံးစြဲခြင့္ရွိရန္

ႏွင့္ ခ်င္း တုိင္းျ ပည္အစုိးရ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပပါက
ရွိရန္ဆုိသည့္

အခ်က္

၂

ခ်က္ကုိထပ္မံ

“Government of Burma” ၏ ဘ႑ာေငြ မွ ထုတ္ယူသုံးစြဲခြင့္

ျဖည့္စြပ္ေ တာင္းဆုိၾကသည္။

ဤအခ်က္မ်ား

အားလုံးကုိ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္

ေအာင္ဆန္းက လက္ခံမွသာလွ်င္ “Ministerial Burma” ႏွင့္ အတူတကြ လြပ္လပ္ေရးကုိ ေစာလွ်င္စြာရယူမည္ဟု
သေဘာတူ ခဲ့ၾကသည္။ ဤေနရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ ခ်င္းးတုိ႔အေနျဖင့္ ခြဲထြက္ခြင့္ကုိေ တာင္းဆုိျခင္း
မရွိေစကာမူ၊ ကခ်င္ ႏွင့္ ရွမ္းတုိ႔ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ

လက္ခံျခင္းသည္ ပဋိညာဥ္ဥပေဒတြင္ ခ်င္းတုိ႔ကလည္း ခြဲထြက္

ခြင့္ရွိျခင္းကုိ ရည္ညႊန္းသည္။ ဤအခ်က္ႀကီး ၅ ခ်က္ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက

လက္ခံသျဖင့္ ပင္လုံပဋိညာဥ္ ကုိ

ခ်ဳပ္ဆုိ ႏုိင္ ခဲ့ ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ပင္လုံပဋိညာဥ္၏ အနက္မ်ားမွာ -

၁။ “Frontier Areas” သည္ “Ministerial Burma” ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္

လြပ္လပ္ေရးကုိ ေစာလွ်င္စြာ

ရယူႏုိင္ မည္ဟု ယုံၾကည္ သေဘာတူ သည္။
၂။ ေအာင္ဆန္း - အက္တလီ စာခ်ဳပ္ သေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း ဘုရင္ခံ၏ အတုိင္အပင္ခံေကာင္စီတြင္

“Frontier

Areas” ကုိ ကုိယ္စားျပဳမည့္ ကုိယ္စားလွ်ယ္တစ္ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရန္ သေဘာတူသည္ ။
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၃။ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္

ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္

အျပည့္အဝရရွိ ရမည္ကုိ

မူအားျဖင့္လက္ခံသည္။
၄။ ကခ်င္တုိ႔ေတာင္းဆုိသည့္ “Government of Burma Act, 1935., Part II Schedule Area” ပါ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္
ဗန္းေမာ္ခရုိင္မ်ားပါဝင္သည့္

ကခ်င္ျပည္ဖြဲ႔စည္းေရးကုိ

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္

ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ရန္ ႏွင့္

အဆုိပါ နယ္ေျမမ်ားပါဝင္သည့္ ကခ်င္ျပည္ကုိဖြဲ႔စည္းေရး အားလုံးတြင္လုိအင္ဆႏၵရွိ ေၾကာင္း သေဘာတူသည္ ။
၅။

ဒီ မုိကေရစီစနစ္ကုိ

က်င့္သုံးသည့္

တုိင္းျပည္မ်ားတြင္

မူလအေျခခံရပုိင္ခြင့္မ်ားအျဖစ္

လက္ခံသည့္အခြင့္

အေရးမ်ားႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ားအားလုံး “Frontier Areas” ရွိျပည္သူမ်ား ခံစားခြင့္ရွိရမည္ဟု သေဘာတူသည္။
၆။ လက္ရွိဖက္ဒရယ္ရွမ္းျပည္၏

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ လြပ္လပ္ခြင့္ကုိ

ဤသေဘာ တူညီခ်က္ေၾကာင့္ ထိပါး ေႏွာက္

ရွက္ျခင္း မရွိေစရန္ သေဘာတူသည္။
၇။ ကခ်င္ျပည္ႏွင့္

ခ်င္းျပည္တုိ႔သည္

ဖက္ဒရယ္ရွမ္းျပည္ႏွင့္

ဗမာျပည္

ဗမာျပည္အၾကားတြင္

ဘ႑ာေငြမွ

ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားရယူသုံးစြဲခြင့္ရွိရမည္။

လက္ရွိ

က်င့္သုံးေနသည့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ ႏွင့္ ဆင္တူသည့္

ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ေရးသားျပဌာန္းရန္ သေဘာတူသည္။

ပဋိညာဥ္ကုိ အနက္ဖြင့္ျခင္း

ပဋိညာဥ္ကုိ အနက္ဖြင့္ရာတြင္ “Statutory as the Terms” ဟုဆုိသည္ အတိအလင္းျပဌာန္းထားသည့္
အနက္ဖြင့္ျခင္းႏွင့္

အတုိင္း

“Implied Terms” အမႈကိစၥသေဘာအရ လုိအပ္ေသာ အစီအစဥ္အတုိင္း အနက္ဖြင့္ျခင္းဟူ၍

ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ပဋိညာဥ္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၂ တြင္ “အျပန္အလွန္ ဂတိမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္
ရန္အစီအစဥ္ကုိ ပဋိညာဥ္အရ အတိအလင္းသတ္မွတ္ထားလွ်င္

ထုိအစီအစဥ္အတုိင္း

ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ထုိ႔ျပင္

ပဋိညာဥ္အရ အစီအစဥ္ကုိ အတိအလင္း သတ္မွတ္ျခင္း မရွိလွ်င္ အမႈကိစၥသေဘာအရ လုိအပ္ေသာ အစီအစဥ္
အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ” ဟုျပဌာန္း ထားသည္။

ပင္လုံပဋိညာဥ္တြင္ အတိအလင္း သတ္မွတ္ သေဘာတူထားသည့္ “Statutory Terms” အခ်က္ ၉ ခ်က္ အျပင္၊
အတိ အလင္း သတ္မွတ္ျခင္းမရွိသည္ “Implied Terms” မ်ားစြာ ရွိသည္ကုိ ပင္လုံစာခ်ဳပ္အား အနက္ဖြင့္လုိသူတုိင္း
သိရွိထား ရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ပဋိညာဥ္ကုိ အနက္ဖြင့္ရာတြင္ “Statutory Terms” ကုိသာဖတ္႐ႈကာ အနက္
ဖြင့္ျခင္းသည္ ဥပေဒေ ၾကာင္းလမ္း အရ မွားယြင္းေသာ အနက္ဖြင့္ ဆုိျ ခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ပင္လုံစာခ်ဳပ္
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ကုိ အနက္ဖြင့္လုိသူတုိင္း “Statutory Terms” ႏွင့္ “Implied Terms” ႏွ စ္ခုစလုံးကုိ အေျခခံကာ အနက္ဖြင့္ရမည္
ျဖစ္သည္။

ပင္လုံပဋိညာဥ္ႏွင့္ ခြဲထြကခ
္ ြင့္

ပင္လုံပဋိညာဥ္ တြင္ လြပ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္

၁၀ ေက်ာ္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြကလ
္ ပ
ို ါက ပဋိညာဥ္ လက္မွတ္

ရွင္မ်ား “Signatories” သည္ ခြဲထြက္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္ဟု

“Statute” အရ ပင္လုံပဋိညာ ဥ္တြင္ အတိအလင္း ျပဌာန္း

ထားျခင္းမရွိေပ။ သုိ႔ရာတြင္ ပင္လုံပဋိညာဥ္ကုိ လက္မွတ္မေရးထုိးခင္က ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္
မ်ား၊ ခ်င္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက
သေဘာတူ ထားသျဖင့္

ခြဲထြကခ
္ ြင့္ ကုိ ေဆြးေႏြးေ တာင္းဆုိ ခဲ့ၾကစဥ္၌

ပင္လုံပဋိ ညာဥ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိး

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက

ခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ခြဲထြကခ
္ ြငက
့္ ို “Statute Term” တခုအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းေရးသားထားျခင္း

မူအားျဖင့္

သုိ႔ျဖစ္၍ ပင္လုံပဋိညာဥ္တြင္

မရွိေစကာမူ “Implied Term” အရ

ပင္လုံပဋိညာဥ္ကုိ အနက္ဖြင့္လုိသူတုိင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအေျခခံ သေဘာတရားသည္ ႏုိင္ငံ
တကာ ပဋိညာဥ္ဥပေဒ၏
တြင္ျပဌာန္း

က်င့္ထုံးျဖစ္သည္သာမက

ထားခ်က္ႏွင့္လည္း

လြပ္လပ္ေရးကုိ

ေစာလွ်င္စြာ

ကုိက္ညီသည္။
ရယူႏုိင္မည္ဟု

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ
ထုိ႔ေၾကာင့္

ယုံၾကည္ကာ

“Ministerial

ပဋိညာဥ္အက္ဥပေဒ
Burma”

ပင္လုံပဋိညာဥ္ကုိ

ပုဒ္မ ၅၂

ႏွင့္ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္

လက္မွတ္ေရးထုိးၾကသည့္

“Signatories” မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း တုိင္းျပည္ တုိ႔သည္ ပဋိညာဥ္ ဥပေဒ၏ “Implied Term” အရ
လြပ္လပ္ေရး ရယူၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုမွခြဲထြက္လုိပါက ခြဲထြက္ပုိင္ခြင့္ရွိၾကသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။

ျပည္နယ္ “State” ျပႆနာ

ျမန္မာ့ ဥပေဒပညာရွင္ႀကီး
လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္
“Kan Ram” ဆုိသည့္
အနက္ကုိ

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သည္

ခ်င္းကုိယ္စားလွ်ယ္ျဖစ္သူ

ခ်င္းစကားကုိ

မသိ နားမလည္သျဖင့္

Pu Kio Mang (ကြယ္လြန္ ) သုံးစြဲသည့္ စကားလုံး ျဖစ္ေသာ

ခ်င္းစကားေ ဝါဟာရ ၏ အနက္အဓိပၸယ္ ကုိ နားမလည္ႏုိင္ ခဲ့ေပ။

နားမလည္သျဖင့္

၎ေရးသားသည့္

ပင္လုံပဋိညာဥ္တြင္

အဆုိပါ

“Burma’s Constitution” စာအုပ္ႀကီးတြင္

ခ်င္းစကား၏

“The Chins at

Panglong did not ask for statehood, though it was theirs for the asking, but satisfied themselves
with a promise given by Bogyoke Aung San that they would get all assistance from the Union
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Government in developing their hills” 6 ဟု တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္
မွတ္တမ္းကုိ

ကုိးကားကာ

မွားယြင္း

စြာေ ရးသားခဲေ
့ ပသည္။

ထုိ႔အျပင္

အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးေကာ္မတီ
၎ေရးသားသည့္

“တုိ႔ျပည္ေထာင္စု

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳ ပ္ပုံ ” စာအုပ္ တြင္လည္း “ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ကယား၊ မြန္၊ ဗမာ၊
ရခုိင္ဟူ၍ လူမ်ဳိးမ်ားကြဲျပား ၾကသည္ဟု ဆုိၾကေသာ္ျငားလည္း အမွန္မွာ နက္နက္နဲနဲ ကြဲျပားၾကျခင္းကား မဟုတ္။
ဗုဒၶဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ ၾကရာတြင္ တူညီၾကသည္က မ်ားသည္။ ျမန္မာစာေပ၊ စကားကုိ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္
ေရးၾကေျပာၾကသည္။

ယဥ္ေက်းမႈတြင္

ဆင္တူၾကသည္။

အေနအထုိင္၊

အစားအေသာက္တြင္လည္း

ထူးျခားကြဲ

ျပားၾကသည္မဟုတ္။ အိႏၵိယ၊ သီဟုိဋ္ စေသာႏုိင္ငံတုိ႔တြင္မူကား ဘာသာစကား စသည္တုိ႔မွာ ေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု
လုးံ ဝကြဲျပားၾက

သျဖင့္ အိႏိၵယသား အခ်င္းခ်င္း၊ သီဟုိဋ္သား အခ်င္းခ်င္း အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား ျဖင့္ေျပာဆုိ

ဆက္သြယ္ ရသည္ မ်ားပင္ရွိေလသည္ ” ဟုေရးသားထားသည္။
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ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သည္ ခ်င္းဘာသာစကား၊

ခ်င္းယဥ္ေက်းမႈ၏ အေျခခံကုိ နားမလည္သျဖင့္ ပင္လုံလက္မွတ္ရွင္

Pu Kio Mang

ေျပာဆုိသုံးႏႈန္းသည့္

Ram” (ျမန္မာစကားျဖင့္ ) “ငါတုိ႔တုိင္းျ ပည္ ” ဟုအနက္ရွိသည့္ စကားကုိ နားမလည္း အနက္ဖြင့္ႏုိင္ျခင္း
ခ်င္းျပည္သူျပည္သား

အမ်ားစုက ခရစ္ယာန္ဘာသာ ႏွင့္ နတ္ကုိးကြယ္သူမ်ား

ဘာသာကုိ ခ်င္း လူမ်ဳိးအမ်ားစုက ကုိးကြယ္သည္ဟု မွားယြင္းစြာယူဆခဲ့သည္။
နားမလည္သျဖင့္ ပင္လုံညီလာခံတြင္

ျဖစ္ၾကသည္

“Kan

မရွိခဲ့ေပ။

မသိရွိခဲ့သျဖင့္

ဗုဒၶ

ခ်င္းလူမ်ဳိးအမ်ားစုက ဗမာစ ကားကုိ

ခ်င္းကုိယ္စားလွ်ယ္မ်ား အတြက္ စကားျ ပန္လုိအပ္ခဲ့သည္ကုိလည္း

သတိ မမူ

ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ခ်င္း လူမ်ဳိး တုိ႔သည္ သက္ဦးဆံပုိင္ဘုရင္စနစ္ကုိ မက်င့္သုံးသည့္ လူမ်ဳိးျဖစ္သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ သက္ဦး
ဆံပုိင္ ဘုရင္စနစ္က်င့္သုံးသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတြင္ မ်ားစြာကဲြျပား ခဲ့သည္ကုိလည္း ဥေပကၡ ျပဳခဲ့သည္။

အမွန္စင္စစ္ “Pu Kio Mang” ၏ “Kan Ram” ဟူေသာ ခ်င္း စကားအနက္သည္ “အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပုိင္ ငါတုိ႔
တုိင္းျပည္ ” ျဖစ္သည္။ “Kan Ram” သည္ “ျပည္နယ္ ” လည္း မဟုတ္။ “Kan Ram” သည္ “ဝိေသသတုိင္း ” လည္း
မဟုတ္။ “Kan Ram” သည္ “ခရုိင္ ” လည္းမဟုတ္။ “Kan Ram” သည္ “ေတာင္တန္းေ ဒသ” လည္းမဟုတ္။
ထုိ႔ေၾကာင့္

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္

တုိင္းျပည္တစ္ခုကုိ

အဂၤလိပ္တုိ႔

မသိမ္းပုိက္ခင္က

ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္

ခ်င္း

လူမ်ဳိးမ်ား အေနျဖင့္ “Ministerial Burma” ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လြပ္လပ္ေရးကုိ ေစာလွ်င္စြာရယူ သည့္ အခ်ိန္တြင္
အခ်ဳပ္အခ်ာ

အာဏာပုိင္သည့္

တုိင္းျပည္ထက္

အဆင့္မ်ားစြာနိမ့္သည့္

ျပည္နယ္ကုိ

ေဒါက္တာ

ေမာင္ေမာင္

ေထာက္ျပသကဲ့သုိ႔ ေတာင္းဆုိေ နစရာ အေၾကာင္း လုံးဝမရွိႏုိင္ေပ။
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Maung Maung, Burma’s Constitution, 171 (1958).
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ေမာင္ေမာင္၊ တုိ႔ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ၊

၇၄ (၁၉၉၀)။
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ခ်င္းတုိင္းျပည္ ႏွင့္ ခြဲထြကခ
္ ြင့္

အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့သည့္အတုိင္း

ခ်င္းစကားကုိ နားမလည္ၾကသျဖ င့္ “ခ်င္းဝိေသသတုိင္း ” ကုိ အမွားမွား အယြငး္

ယြငး္ ျ ဖင့္ ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ “ခ်င္းဝိေသသတုိင္း ” ကုိ ဖန္တီးလုိက္သည္ႏွင့္

ခ်င္းတုိ႔သည္ ျပည္နယ္ အဆင့္ထက္

နိမ့္သည့္ အဆင့္တြင္ ၎တုိ႔၏ဆႏၵ၊ ၎တုိ႔၏ ပကတိအေနအထားမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာျဖင့္ မတရား ထားရွိျခင္း ကုိ
ခံခဲ့ၾကသည္။

ထုိ သုိ႔မွားမွားယြင္းယြင္းျဖင့္

ဝိေသသတုိင္းကုိ

ဖန္တီးခဲ့သျဖင့္

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ

ဖြဲ႔စည္းပုံ

အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၀ အရ ျပည္နယ္တုိင္း “[E]very state shall have the right to secede from the
Union…” 8 ဟု ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ခြဲထြကခ
္ ြင့္ ရွိသည္ ဟု ေရးသားထား သည့္ အခါ၊ ျပည္နယ္
လည္းမဟုတ္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပုိင္ တုိင္းျပည္လည္း မက်၊ ဖါးတပုိင္းငါးတပုိင္း ခ်င္းဝိေသသတုိင္း သည္ ၁၉၄၈
အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြကခ
္ ြင့္ ရွိမရွိ ဆုိသည့္ ကိစၥႏွင့္ အျငင္းပြားစရာမ်ား ျဖစ္လာသည္။

အမွန္စင္စစ္ ပင္လုံပဋိညာဥ္ လက္မွတ္ေ ရးထုိးၾကသည့္ “Signatories” မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းတုိ႔သည္
“Implied

Term”

အရ

ျပည္ေထာင္စုမွ

ခြဲထြက္ လုိလွ်င္

ခြဲထြကခ
္ ြငရ
့္ ိွ ၾကသည္။

လြပ္လပ္ေရး ရယူၿပီးေနာက္ “Ministerial Burma” မွခြဲထြက္ခြင့္ရွိမွသာ
လြပ္လပ္ေရးကုိရယူရန္

အဘယ္

ေၾကာင့္ဆုိေသာ္

“Ministerial Burma” ႏွင့္ပူးေပါ င္းကာ

သေဘာတူၾကသျဖင့္ ပင္လုံပဋိညာဥ္ ကုိ လက္မွတ္ ေရးထုိးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္

“Statutory Terms” အေနျဖင့္ ပင္လုံပဋိညာဥ္တြင္ အေသအျခာ ေရးသားျပဌာန္း ထားျခင္းမရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ျပဌာန္း
ထားသည္ျဖစ္ေစ၊

ခ်င္းတုိင္းျပည္ကုိ

ခ်င္းဝိေသသတုိင္း

အျဖစ္သ တ္မွတ္ သည္ ျဖစ္ေစ၊

ခ်င္းတုိ့သည္

ကခ်င္၊

ရွမ္းတုိ့နည္းတူ ပင္လုံပဋိညာဥ္ လက္မွတ္ရွင္ “Signatories” မ်ားျ ဖစ္ၾကသျဖင့္ ခြဲထြကခ
္ ြငသ
့္ ည္ ၎တုိ႔၏ ပကတိ
မူလအခြင့္အေရး “Fundamental Right” တခု ျဖစ္သည့္ အျပင္၊ “Implied Terms of Contract” အရ ခြဲထြကခ
္ ြင့္
အျပည့္အဝ ရွိသည့္ ပင္ လုံလက္မွတ္ရွင္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ခ်င္းတုိ႔သာလွ်င္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ျမန္မာ တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ယခင္က
အခ်ဳပ္အျခာ

အာဏာပုိင္

တုိင္းျပည္ရွိသူ

မျဖစ္ခဲ့လွ်င္

ပင္လုံညီလာခံ

တက္ရန္လည္းမလုိ၊

ပင္လုံပဋိညာဥ္ကုိ

လက္မွတ္ထုိးရန္လည္း အေၾကာင္းမရွိ။

8

The Constitution of the Union of Burma (1948) Chapter X (Art. 201).
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ပင္လုံပဋိညာဥ္ ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အျခား Implied Terms မ်ား

ေအာင္ဆန္း - အက္တလီ စာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ (8) (3) (b) အရ “Frontier Areas” ရွိ ျပည္သူမ်ားသည္၎ တုိ႔၏
ကုိယ္စားလွ်ယ္မ်ားက
ရယူရန္

ပင္လုံအစည္းအေဝးတြင္

သေဘာတူထားသည့္တုိင္၊

“Ministerial Burma” ႏွင့္ပူးေပါင္းကာအတူ

“Frontier Areas” ရွိျပ ည္သူမ်ား၏

“Ministerial Burma“ ပူးေပါင္းကာ

လြပ္လပ္ေရး ရယူလုိျခင္း အမွန္တကယ္ ဆႏၵ ရွိမရွိ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵအမွန္ကုိသိရွိ
Commission of Enquiry” ကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။
၏ေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ားကုိ လည္း ပင္လုံပဋိညာဥ္ကုိ

တကြ လြပ္လပ္ေရး

ႏုိင္ရန္ “Frontier Areas

ထုိ႔ေၾကာင့္ “Frontier Areas Commission of Enquiry”

အနက္ဖြင့္ရာတြင္

“Implied Terms” မ်ားအျဖစ္ ကုိးကားသုံးႏႈန္း

ရမည္ျဖစ္သည္။

အလားတူပင္
ဥပေဒမူၾကမ္း

ဖက္ဆ စ္ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရး
ေရးဆြဲရာတြင္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေျမာက္ေရး

ႏွလုံးမူရမည့္လမ္းစဥ္

၇

ညီလာခံ၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက

ခုကုိခ်မွတ္ေပးထား သည္။

အေျခခ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းစဥ္မ်ားသည္

ေအာင္ဆန္း - အက္တလီစာခ်ဳပ္၊ ပင္လုံပဋိညာဥ္၊ ေတာင္တန္းေဒသ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏
မ်ားႏွင့္ အဆုိပါ ေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံသျဖင့္ ပင္လုံပဋိညာဥ္ကုိအနက္

ေတြ႔ရွိခ်က္

ဖြင့္ရာတြင္ “Implied

Terms” မ်ားအျဖစ္ ကုိးကားသုံးႏႈ န္းရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္

ဖဆပလညီလာခံတြင္ေရးဆြဲအတည္ျပဳထားသည့္

ေအာင္ဆန္း -အက္တလီစာခ်ဳပ္၊
မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ပင္လုံပဋိညာဥ္၊

အားလုံးကုိအေျခခံကာ

အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းသည္ လည္း

ေတာင္တန္းေဒသ

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး

ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းစဥ္

ေကာ္မရွင္၏ ေတြ႔ရွိခ်က္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျ ပန္႔ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း တရပ္ အျဖစ္ ေရးဆြဲ

ျပဌာန္း အတည္ျပဳထားျ ခင္းျဖစ္ သျဖင့္ ပင္လုံပဋိညာဥ္ကုိ

အနက္ဖြင့္ရာ တြင္ “Implied Terms” မ်ား အေနျဖင့္

ကုိးကားသုံးႏႈန္းရမည္ျဖစ္သည္။

ခြဲထြကခ
္ ြငက
့္ ို ေတာင္းဆုိစရာမလုိတကဲ့သုိ႔ မည္သူကမွ် ေတာင္းဆုိေနျခင္းမရွိ

ယေန႔ကမာၻ႔

ႏုိင္ ငံေရးေရစီးေၾကာင္းကုိ

နားလည္ၾကသည့္

မ်ားသည္၊ ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားပင္လွ်င္
မ်ား၊ သမဂၢမ်ားဖြဲ႔ကာ

အဖြဲ႔ဝင္အားလုံး၏

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံရွိ

တုိင္းရင္းသား

ျပည္သူ

ေနတုိး၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ အဖရိကသမဂၢ၊ အာဆီယံ စသည့္ အသင္း

ဘုံ အက်ဳိးစီးပြား ပုိမုိ တုိးတက္ေ ကာင္းမြန္ ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေနၾက
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သည္ကုိ

နားလည္လက္ခံၾကသည္။

ေကာင္းစားေရးကုိ

အလားတူစြာ

အမွန္တကယ္

ျပည္ေထာင္စု

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးသည္

တုိင္းရင္းသား
တန္းတူညီမွ်မႈကုိ

အားလုးံ ၏

ဘုံအက်ဳိးစီးပြား

အေျခခံသည့္

ဖက္ဒရယ္

ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္မွသာ လက္ေတြ့ တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖၚႏုိင္မည္ကုိ သိရွိလက္ခံထား ၾကသျဖင့္
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံရွိ
ဖဆပလညီလာခံ၊

တုင
ိ း္ ရင္းသားမ်ားသည္ ပင္လုံညီလာခံ၊ “Frontier Areas Commission of Enquiry”၊

ေတာင္ႀကီးညီလာခံ ၊ ခ်င္းလူငယ္မ်ား

အၾကံေပးခ်က္

စသည္ တုိ႔တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု

တည္ေဆာက္ေရးကုိ သေဘာတူျခင္း၊ ေတာင္းဆုိျခ င္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ရာတြင္

ဖက္ဒရယ္မူ၊

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ

ဖက္ဒရယ္စနစ္ ၊

အလြဲသုံးစားျပဳကာ

ထိမ္းသိမ္းႏုိင္ေရးအတြက္

ဖက္ဒရယ္

အေၾကာင္းတုိ႔ ကုိ

လက္နက္အားကုိးျဖင့္

ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္စနစ္သည္

တိတိက်က်

ရယူထားသည့္ သူမ်ားက

ျပည္ေထာင္စု

နားမလည္သည့္အျပင္၊
အာဏာကုိ

ၿပိဳကြဲေရးျ ဖစ္သည္ဟု

ဆက္လက္

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ

ႏုိင္ငံကုိ အာဏာရွင္ စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့သူ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူ၊ အျမဲအုပ္ခ်ဳပ္ လုိသူ လူတစုတဖြဲ႔က ျပည္သူျပည္သား
မ်ားကုိ

မွားယြင္းေသာ

ဝါဒမႈိင္း

အညစ္ အေၾကး၊

အဆိပ္မ်ား

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

တုိက္ေ ကြ်းခဲ့ၾကသျဖင့္

ယေန႔

ျပည္ေထာင္စုျမန္ မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားစြာ သည္ ဖက္ဒရယ္ဆုိသည့္ စကားလုံးကုိ သူရဲဖုတ္ေကာင္၊ ဖုန္းဆုိးနတ္ဆုိး
သကဲ့သုိ႔ ထင္ေရာင္ထင္မွား ျဖစ္ေနၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္ ဖက္ဒရယ္သည္ ခြဲထြကခ
္ ြင့္ မဟုတ္သကဲ့သုိ႔၊ ခြဲထြကခ
္ ြင့္
သည္လည္း ဖက္ဒရယ္မူ (သုိ႔ ) စနစ္မဟုတ္ေပ။ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကုိ ခြဲထြကခ
္ ြင့္ (သုိ႔မဟုတ္ ) ျပည္ေထာင္စုျဖိဳခြဲေရး
စနစ္စသည္တုိ႔ျဖင့္ ကင္ပြန္းတပ္ ဝါဒျဖန္ေနသူတုိ႔သည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အမွန္စင္စစ္ကုိ

နားမလည္သူမ်ား၊ နားလည္

ေသာ္ျငားလည္း နားမလည္သကဲ့သုိ႔ ဟန္ေဆာင္ေနသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ “Federal Constitution Drafting Committee” (FCDCC) ၏အေျခခံမူ (၈) ရပ္တြင္ ခြဲထြကခ
္ ြင့္ ကုိ
ထည့္သြင္း

မထားျခင္းျဖစ္သည္။

“FCDCC” ကျပဌာန္းေရးသားသည့္

“The Constitution of the Federal

Republic of the Union of Burma” တြင္လည္း ခြဲထြကခ
္ ြငက
့္ ို ျပဌာန္းထားျခင္း မရွိေပ။ အလားတူ ျပည္နယ္
အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းအသီးသီးကုိ ေရးဆြဲေ နၾကသည့္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ မြန္ တုိ႔၏ ျပည္နယ္
အေျခခံဥပေဒမူ ၾကမ္းမ်ားတြင္လည္း ခြဲထြကခ
္ ြငက
့္ ို ထည့္သြင္းေရးသား ထားျခင္းမရွိ။ ဤအခ်က္ကုိ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္
ခြဲထြက္ခြင့္တုိ႔၏ အနက္ကုိ နားမလည္သည့္သူမ်ား အထူး သတိထား ေလ့လာမွတ္ယူသင့္ပါသည္။

ပင္လုံပဋိညာဥ္လ က္မွတ္ရွင္ “Signatories” အားလုံးအတြက္ ခြဲထြကခ
္ ြငသ
့္ ည္
ပကတိအခြင့္အေရး “Fundamental Rights”

ေတာင္းဆုိေနစရာ မလုိ အပ္ေ သာ

ျဖစ္သည္။ ထုိပကတိအခြင့္ အေရးသည္ မည္သည့္အရာျဖင့္ တားဆီး
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ပိတ္ပင္ဖ်က္ဆီး၍ရသည့္

အခြင့္အေရးမဟုတ္။

သုိ့ရာတြင္

ေကာင္စီ 9 ၏ အမ်ဳိးသား ညီလာခံတြင္ေရးသားကာ

ႏုိင္ငံေအးခ်မ္းသာ ယာေရးႏွင့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိး တက္ေရး

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ တြငျ္ ပည္လုံးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ၉၂%

ေက်ာ္က ေထာက္ခံ ထားသျဖင့္ အတည္ျပဳလုိက္သည္ဆုိသည့္

ျပည္ေထာင္စု သမတျ မန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ

အေျခခံဥပေဒ

တုိင္းေ ဒသႀကီးမ်ား၊

ပုဒ္မ

(၁၀) တြင္

“ႏုိင္ငံ တြင္

နယ္ေျမမ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စုမ်ား

ပါဝင္သည့္

ျပည္နယ္မ်ား၊

စသည့္ နုိင္ငံ ၏ နယ္ေျမအပုိင္းအျခားဟူသမွ်သည္

ျပည္ေထာင္စု
ႏုိင္ငံ မွမည္သည့္

အခါမွ် မခြဲထြကရ
္ ” 10 ဟုေရးဆြဲ ျပဌာန္း ထားသည္။

ပင္လုံပဋိညာဥ္ေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာသည့္

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ လုိက္နာက်င့္သုံးရန္

သည့္ ျပည္ေထာင္စု သမတျ မန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ

ျပဌာန္းေ ရးဆြဲထား

(၂၀၀၈) ၏ ဥပေဒပင္မျမစ္ျဖားသည္ ပင္လုံ

ပဋိညာဥ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ပင္မဥပေဒ ျမစ္ျဖားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသြဖီေနေသာ အေျခခံ
ဥပေဒသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အသက္မရွိ “Null and Void” ျဖစ္ေသာ အေျခခံ ဥပေဒ တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ပင္လုံ
ပဋိညာဥ္ကုိ ပင္လုံပဋိညာဥ္လက္မွတ္ရွင္ မ်ားျဖစ္သည့္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း ႏွင့္ “Ministerial Burma” ကုိယ္စားလွ်ယ္
မ်ား၏

လြပ္လပ္ေသာသေဘာျဖင့္သာလွ်င္

ရုတ္သိမ္းႏုိင္သည္။
သည္ႏွင့္

ပင္လုံပဋိညာဥ္ကုိ

ပင္လုံ ပဋိညာဥ္ေ ၾကာင့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။

ပင္လုံပဋိညာဥ္ လက္မွတ္ရွင္မ်ား

ေပၚေပါက္လာေသာ

ျပင္ဆင္ျ ဖည့္စြက္ ႏုိင္ သည္။

ျပန္လည္

“Signatories” မ်ားက ရုတ္သိမ္းလုိက္

ျပည္ေထာင္စုသည္လည္း

တရားဝင္

ပ်က္ျပယ္သြားမည္

ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပင္လုံပဋိညာဥ္ လက္မွတ္ရွင္မ်ား “Signatories” မ်ား၏ လြပ္လပ္ေသာ ဆႏၵအရမဟုတ္လွ်င္
ျပည္ေထာင္စုမွ ပင္လုံပဋိညာဥ္ လက္မွတ္ရွင္မ်ား ၏ ခြဲထြကခ
္ ြငက
့္ ို မည္သူကမွ် တားျမစ္၍လည္းမရ။ ခြင့္ျပဳ၍လည္း
မရေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္

ေတာင္းဆုိေနစရာမလုိေ သာ၊

ျပည္ေထာင္စုမွ

ျပဌာန္းေနစရာမလုိေသာ၊

ပင္လုံပဋိညာဥ္လက္မွတ္ရွင္မ်ား

တားျမစ္၍ လည္း မရေသာ

ခြဲထြကခ
္ ြငသ
့္ ည္

ပင္လုံပဋိညာဥ္လက္မွတ္ရွင္

“Sigantories” မ်ား၏ ပကတိ မူလ အခြင့္အေရး “Fundamental Right” သာျဖစ္ေပသည္။
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ဤေနရာတြင္

“ေတာ္ ” ဟူေသာစကားရပ္ကို

တမင္သက္သက္

ခ်န္လွန္ထားျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။

ေတာ္ဟေ
ူ သာ

အနက္သည္ သက္ဦးဆံပုိင္ ဘုရင္စနစ္ကုိ တနည္းအားျဖင့္ ညႊန္းေနသည္။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
သုးံ စြဲစဥ္၊

အေမရိကန္ႏုိင္ငံေတာ္ဟု

ဗမာဘုရင္ပုိင္နက္နယ္ေျမကဲ့သုိ႔
10

သုံးႏႈန္းသည္ကုိ

မေတြ႔ရွိရ။

လက္ရိွ

စကား၏

ဟု တဖက္တြင္

ျပည္ေထာင္စုျ မန္မာႏုိင္ငံကုိ

ယခင္

အနက္သက္ေရာက္ေစသျဖင့္ ခ်န္လွပ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ (စာေရးသူ )

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ

(၂၀၀၈)။
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ခြဲထြက္ခြင့္ကုိတားျမစ္ရန္

လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္

ပင္လုံပဋိညာဥ္ေၾကာင့္

ႏုိင္ငံ ကုိ ပဋိညာဥ္ ဥပေဒအရ ဖ်က္ဆီးျခင္းသာျဖစ္သည္။
ပင္လုံလက္မွတ္ရွင္မ်ားအား

ျပည္ေထာင္စုအတြင္း

ေပၚေပါက္လာေသာ

ျပည္ေထာင္စုျ မန္မာ

ပင္လုံပဋိညာဥ္၏ ပဋိညာဥ္ အႏွစ္သာရကုိ ဖ်က္စီးလွ်က္

၎တုိ႔၏ လြပ္လပ္ေသာ

ဆႏၵသေဘာထား ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကာ

ဆက္လက္ထားရွိျခင္း သည္ အဆုိပါပင္လုံ ပဋိညာဥ္လက္မွတ္ရွင္ လူမ်ဳိးမ်ားအား ကြ်န္ျပဳျခင္း (သုိ႔ ) ကုိလုိနီျပဳျခင္း
သာျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္
ျပည္ေထာင္စုသမတျမန္မာႏုိင္ငံ
ပဋိညာဥ္ေၾကာင့္

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

ျဖစ္ေပၚလာသည့္

လက္မွတ္ရွင္မ်ားအား

ပင္လုံပဋိညာဥ္ကုိ

ေသြဖီဆန္႔က်င္ေရးသားျပဌာန္းအတည္ျပဳ

(၂၀၀၈) တရားဝင္ အသက္ဝင္သည့္

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအား

ေန႔သည္ ပင္လုံ

တရားဝင္ဖ်က္သိမ္းကာ၊

တရားဝင္ ကုိလုိနီအျပဳလုိက္ သည့္ေန႔ (သုိ႔မဟုတ္ ) ကြ်န္ျပဳျခင္းခံသည့္

လုိက္သည့္

ပင္လုံပဋိညာဥ္
ေန႔သာလွ်င္ျဖစ္ေပ

သည္။

နိဂုံး

ကခ်င္လြပ္လပ္ေရးအဖြဲ႔

“Kachin

Independence

Organization”

တုိးတက္ေရးေ ကာင္စီအား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔စည္းေရးႏွင့္
ျပန္ခ်က္သည္

သမုိင္းေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊

အေျခအေနအရျဖစ္ေစ၊
အံဝင္ကြင္က်ျဖစ္သည့္
တုိ႔အျပင္၊

ႏုိင္ငံေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြ႔ံျဖိဳး

ပါတ္သက္၍ ပင္လုံပဋိညာဥ္အေပၚအေျခခံလွ်က္

ဥပေဒေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ

က

ႏုိင္ငံေရးရႈေဒါင့္အရျဖစ္ေစ၊

လက္မွတ္ရွင္မဟုတ္ေစကာမူ

တန္းတူညီမွ်မႈကုိအေျခခံကာ

တည္ေဆာက္လွ်က္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ တုိင္းရင္း သားႏုိင္ငံေရးႏွင့္
တုိင္းက ကခ်င္လြပ္လပ္ေရးအဖြဲ႔၏

ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ

ယေန႔ကမာၻ့

တုိင္းသူျပည္သားအမ်ားစု ၏ သေဘာထားအရျဖစ္ေစ

အခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပင္လုံပဋိညာဥ္ လက္မွတ္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္

ပင္လုံပဋိညာဥ္

တုန္႔

ရွမ္း၊ ခ်င္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု

အေျခခံဥပေဒ ပဋိပကၡကုိေျဖရွင္းလုိသူ

တခဲနက္ေထာက္ခံကာ

ထပ္တူရပ္တည္ သင့္ သည္ဟု

ယူဆပါသည္။

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ အဂၤလိပ္တုိ႔ထံမွ ျပန္လည္ရရွိသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ပင္လုံပဋိညာဥ္၏
အႏွ စ္သာရမ်ားကုိ

ေကာင္းမြန္စြာ

လက္ခံက်င့္သုံးျခင္း

မရွိခဲ့သျဖင့္

ကမာၻ႔အလယ္တြင္ ဆင္းရဲမြဲေတၿပီး ပ်က္စီးယုိယြင္းေနသည့္
ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္လာေရးသည္

တုိင္းျပည္တခုလုံး

နစ္နာေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုျ မန္မာႏုိင္ငံ ျပည္လည္ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ

ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ တုိင္းရင္း သား ျပည္သူအားလုံးက ပင္လုံပဋိညာဥ္ လက္မွတ္ရွင္

မ်ား၏ နဂုိမူလ ပကတိ ဆႏၵသေဘာထား မ်ား အတုိင္း ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံကုိ

တန္းတူညီမွ်မႈကုိ အေျခခံလွ်က္
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ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ အေျခခံဥပေဒအ တည္ေ ထာင္မွသာလွ်င္ လက္ေတြ႔တြင္ ျဖစ္လာ ႏုိင္မည္ဟုယူဆမိ
ပါေၾကာင္း။
မတ္လ ၂၊ ၂၀၁၀ (Bloomington)
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