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ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔
ဇန္န၀ါရီလ (၃၁) ရက္ေန႔

 ကရင္အမ်ိဳးသားသည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏အဂၤါရပ္ 
ႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီး ယခုအေခၚ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဦး 
ဆုံး၀င္ေရာက္လာေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ၾကသည္။ 
ဗမာမ်ားထက္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္ ေစာ၍၀င္လာ 
သည္။ သို႔ေသာ္ မြန္၊ ဗမာ ပေဒသရာဇ္၊ ဗမာ လူမ်ိဳးႀကီး 
မ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္း 
ျပည္ဆံုးရံႈးရသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္မျဖစ္ပြားမွီ ကရင္ 
ျပည္အတြက္ တိုက္ပြဲ ၀င္သူ မ်ားမွာ -

(၁) Mr. SMEATON ၏စာအုပ္ The Royal karen of 
Burma အဂၤလိပ္မ်ား ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားကို သီးျခား 
ကရင္ျပည္ထူေထာင္ေပးရန္။
(၂) ၁၉၂၃-၂၅ ေဒါက္တာ ဒါေမဖိုးမင္း မွ ဆင္ျဖဴ 
ေတာ္ႏွင့္အတူ ၿဗိတိန္ႏွင့္အေမရိကန္သို႔ လွည့္လည္၍ 
ကရင္မ်ား ကရင္ျပည္ရရွိသင့္ေၾကာင္း ေတာင္းသည္။ 

ေတာခိုသည္။ 
 ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ တြင္သရက္ၿမိဳ႕ရွိ 
ဗမာ့တပ္မေတာ္တပ္ရင္း (၁) ႏွင့္ မဂၤလာဒံုရွိ တပ္ရင္း 
(၃) ေတာခိုသည္။ ကရင္လက္နက္ကိုင္မ်ား ဖဆပလ 
အစိုးရကိုကယ္၍ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရသည္။ ကၽြန္းက 
ေလး တံတား၊ ေထာက္ၾကံ့၊ လွည္းကူး၊ တြံ႕ေတး၊ ရန္ကုန္ 
တစ္ေလွ်ာက္တြင္ KNDO မ်ားတပ္ခ် ထားသည္။ ရန္သူ 
သတင္းစာမ်ား လူမ်ိဳးေရးလံႈ႔ ေဆာ္သည္။ ကားဆိပ္ 
အားလံုးတြင္လည္း ရန္ပံုေငြအတင္းေတာင္းသည္။
 လဲဗီးတပ္ရင္း (၅၀)၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ တြင္အရံ 
ဖြဲ႔စည္းရန္၊ ကရင္ေက်းရြာမ်ားကို စတင္ရန္စ၊ လက္နက္ 
စသိမ္းသည္။
 ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္၊ စက္တင္ 
ဘာလ (၁) ရက္၊  ေန့မ်ားတြင္ ကရင္မ်ားက ေမာ္လၿမိဳင္၊ 
သထံု၊ ေရႊက်င္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားကိုသိမ္း၊ ရန္သူမွ 
ျပန္လည္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္း၍ ကရင္မ်ားျပန္ေပးသည္။ 
 ကရင္လက္နက္ကိုင္ မ်ားကို လက္နက္သိမ္း 
သည္။ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် 
သည္။ ကရင္ရြာမ်ားကို စတင္တိုက္ခုိက္ၿပီး အခ်က္အ 
ျခာ ေနရာအခ်ိဳ႕၌ ကားေပၚတြင္ ပါလာေသာ ကရင္မ်ား 
ကို ဆင္းခုိင္းၿပီး အစေဖ်ာက္သည္။
 ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၇) ရက္တြင္ ကရင္ 
မ်ား ေတာင္ငူကိုသိမ္းသည္။  ၁၉၄၉  ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ 
(၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ပုသိမ္ကို သိမ္းရန္တိုက္သည္။ 
ညီညႊတ္မႈ မရွိသျဖင့္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ရသည္။
 ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၈) ရက္ေန႔ည 
ဖဆပလ တပ္မ်ား ရန္ကုန္အလံု၊ စမ္းေခ်ာင္းရွိ ကရင္ 
ရပ္ကြက္ကို ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္၍ အိမ္အခ်ိဳ႕မီးရွိဳ႕သည္၊ 
ကရင္အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕ကို မုဒိမ္းက်င့္၍ ပစၥည္းမ်ား လု 

ယူသည္။
 ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၀) ရက္ေန႔ 
(KNDO) ကို ရန္သူမွ မတရားအသင္းေၾကျငာသည္။
 ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁) ရက္ေန႔ အင္းစိန္ 
KNDO ဌာနခ်ဳပ္ကို၀ိုင္း၍ တိုက္ခိုက္သည္။ တျပည္လံုးရွိ 
ကရင္မ်ား ျပန္လည္ခုခံတိုက္ခိုက္ရာ လက္နက္ကိုင္ 
ေတာ္လွန္ေရး စတင္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ မတိုက္လွ်င္ 
ေသမည္ျဖစ္၍ မေသေအာင္ျပန္တိုက္ရသည္။ ႀကီးမား 
သည့္ ေအာင္ပြဲမ်ားကို ပထမလအနည္းငယ္အတြင္း 
ဆြတ္ခူးရရွိသည္။
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(၃) ၁၉၂၈ ဆာစံစီဖိုး၏ စာအုပ္ (Burma of The Kar-
en) တနသၤာရီတိုင္းကို ကရင္ျပည္အျဖစ္ အဂၤလိပ္က 
သတ္မွတ္ေပးရန္ တင္ျပသည္။ 
(၄) ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ အိႏိၵယျပည္ေရာက္ ကရင္တပ္မွဴး 
(၄၀) သည္ အိႏိၵယျပည္တြင္ရွိစဥ္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ 
ႀကီးၿပီးစအခ်ိန္၌ အဂၤလိပ္မ်ားထံ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား 
အတြက္ ကရင္ျပည္ေပးရန္ တင္ျပေတာင္းဆိုသည္။ 
အဂၤလိပ္မ်ား ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္၀င္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ 
(စစ္ႀကီးမၿပီးေသး) ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကရင္ 
ျပည္အတြက္    ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေလသည္။
ပထမဆံုး အစည္းအေ၀း-
 ရန္ကုန္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၈) ရက္ေန႔မွ 
ဇူလိုင္လ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ေခတ္မွ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ 
(K.C.O) ကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ကရင္ 
ျပည္အတြက္ ျပင္းျပေသာ ဆႏၵမ်ားကို ဒုတိယ ကမၻာစစ္ 
ကာလအလြန္ ခါးသီးနားက်ည္းဖြယ္ ခံစားခ်က္ မ်ားႏွင့္ 
အတၱလန္တိတ္စာခ်ဳပ္အရ လူမ်ိဳးတိုင္း ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္း 
ခြင့္ရွိေရး မူတရပ္။
ဒုတိယ အစည္းအေ၀း-
 ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၃) ရက္မွ (၅) 
ရက္ေန႔အထိ ရွိသမွ်ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား အဖြဲ႔အ 
စည္း အားလုံးေခၚၿပီး ကရငအ္မ်ိဳးသားေရးလႈပရ္ွားမႈတြင ္
တစု တစည္းတည္း တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ရန္ အဖြဲ႔အစည္းအား 
လံုး စုစည္းဖို႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ KNU ကိုဖြဲ႔စည္းၿပီး 
KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရြးေကာက္ သည္။ (ေစာစံဖိုး 
သင္၊ ဦးလွေဖ၊ ဆရာသာထုိ၊ မန္းဂ်ိမ္းစ္၊ မန္းဘခင္၊ 
ေစာဘဦးႀကီး၊ ေစာသာဒင္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။)
 ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ကို လက္မခံဘဲ 
ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လိုလားခ်က္ 

မ်ားကိုပို႔သည္။ အဂၤလိပ္အစုိးရက မတ္လ (၃၁) ရက္ 
ေန႔ ေနာက္ဆံုးသေဘာထား ျပန္ေပးရန္၊ သေဘာ 
ထားျပန္မေပးက လက္မခံႏုိင္က တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ 
ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္မည္။ ကရင္ 
ျပည္မူအရလက္ခံရန္၊ ဤသေဘာ ထားမ်ား လက္ခံမ 
ႏိုင္က ေစာဘဦးႀကီး ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ မည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
အဂၤလိပ္အစိုးရထံမွ ေက်နပ္ေသာ ျပန္ၾကားခ်က္မရ ၍ 
တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကရင္တစ္ 
မ်ိဳးသားလံုး ေအာင္ျမင္စြာ သပိတ္ေမွာက္သည္။

 ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၄) ရက္ေန႔ KNU အလုပ္ 
အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းေခၚသည္။ အ 
စည္းအေ၀းတြင္ မန္းဘခိုင္၊ မန္း၀င္းေမာင္၊ ေစာေက်ာ္ 
စိန္၊ ေစာေအာင္ဘ စသည့္ KYO ေခါင္းေဆာင္ မ်ား 
ထြက္သြားသည္။ ေစာစံဖိုးသင္လည္း လိုက္ပါသြား 
သည္။
 ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ KNU 
ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းသည္။ ေစာဘဦးႀကီး၊ မန္းေစာဘု၊ 
ဆရာသာထို၊ မန္းဂ်ိမ္းစ္၊ မန္းဘခင္၊ ေစာသာဒင္၊ 
ေစာဟံသာ၊ စေကာေမာေလး၊ ေစာေအာင္၀င္း၊ ေစာစံ 

ေကး၊ ဦးဇံ၊ ေစာဘဲေလး၊ မန္းဘဇံ၊ မစၥလူနီ တို႔ပါ၀င္ 
သည္။
 ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ 
KNDO ကိုဖြဲ႔စည္းသည္။
 ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔ 
ေမာ္လၿမိဳင္ကြန္ကရက္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ (၇၀၀) 
ေက်ာ္တက္သည္။ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္သည္။ 
ျမန္မာျပည္လႊတ္ေတာ္တြင္ ကရင္အမတ္ အစစ္အမွန္ 
မပါသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ားကို 
ကရင္မ်ား လက္မခံ၊ ကရင္ျပည္အေရးကို ကမၻာ့ကုလ 
သမဂၢသို႔ တင္ျပရန္၊ ကရင္ျပည္နယ္ အက်ယ္အ၀န္းကို 
သတ္မွတ္သည္။ 
 ကရင္ျပည္နယ္သည္ တနသၤာရီတိုင္း တစ္တိုင္း 
လံုး၊ ဧရာ၀တီတစ္တိုင္းလံုး၊ အင္းစိန္ႏွင့္ ဟံသာ၀တီ 
ခရိုင္၊ ေညာင္ေလးပင္ ဆပ္ဒီဗီဇံု (ေနာက္တြင္ ပ်ဥ္းမနား 
ေတာင္တန္းေဒသ ပါ၀င္သည္။)
 ကရင္ ႏွင့္ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စည္းလံုးညီ 
ညြတ္ေရးႏွင့္ ကရင္ျပည္၊ မြန္ျပည္အတြက္ လက္တြဲ 
တိုက္ပြဲ၀င္ ၾကရန္၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္ 
ေန႔ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ကို ကရင္ျပည္မွ 
လက္မခံ၍ ကရင္လြတ္လပ္ေရးေန႔ကို ဇန္န၀ါရီလ (၅) 
ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည္။
 ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔ 
ကရင္အမ်ိဳးသားလူထုဆႏၵျပပြဲ 
 ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔ ဗကပ 
(ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ) ေတာခိုသည္။ 
 ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၃) ရက္ေန႔ ဦးႏု မူ (၁၅) 
ခ်က္အေပၚ ဖဆပလ ႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ (P.C.P) 
သေဘာထားကြဲလြဲၿပီး (P.C.P) ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အဖြဲ႔ 
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