1982 KNU ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ား
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၁ ၉ ၇ ၁ ခုႏွ စ္ေ နာ က္ ပို င္း K . N . U က ရ င္
ေရွ႕ေဆာင္တပ္ဦး၊အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ ေရးတပ္ ေပါင္း
စု၊ ကရင္ေတာ္လွန္ေရး အေျခ ခံေက်ာ ေထာက္
ေနာက္ခံႏွင့္ ေကာ္သူးေလ အာ ဏာပိုင္အ ဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး
ႀကီးေလး ေသာတာ၀န္ ႀကီးမ်ားကို ထမ္းေဆာင္
ရေလသည္။
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ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးေန႔

Karen National Union Day
ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၅) ရက္
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Saw Ba U Gyi leader of KNDO photographed on his emergence from embattled Insein to talk peace with the Union
Government
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၇၅ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အေနျဖင့္
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KNU-DOI မွ ျဖန္႔ခ်ီထုတ္ေ၀သည္
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Karen National Union Day
ကရင္အမ်ိဳးသားေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တမ်ိဳး
သား လံုး စ ည္း လံုး ညီ ညႊ တ္ေ ရး သ ည္ အေ ရး ႀ ကီး
သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ ၀ါရီ လ
(၃) ရက္ေန႔မွ (၅) ရက္ေန႔အထိ ရွိသမွ်ကရင္
အမ်ိဳး သားအဖြဲ႔အစည္းတို႔ကိုေခၚၿပီး ရန္ကုန္ တြင္
စည္းေ၀းၾကသည္။ ၄င္းအခ်ိန္တြင္ ရွိသည့္ကရင္
အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔အ စည္းမ်ားမွာ(၁) ေဒါကလု (K.N.A – Karen National Association)
၁၈၈၁ခုႏွစ္တြင္ေဒါက္တာတီသံျပာ၊ ဆရာ
ျမတ္စံ၊ ဆရာသာဘ၊ ဆရာမိုးလို စသည့္မ်ား
မွဖြဲ႔စည္း သည္။ ထင္းရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ
ေစာဒီဖိုးမင္း၊ ဆာစံစီဖိုး၊ ဆရာစံေဘာ္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
ဂ်ပန္ေခတ္ တြင္ ဥကၠဌ ေစာဘေမာင္ (မမာမက်န္း)၊
ဂ်ပန္မွာလည္း ကရင္မ်ားကိုအထင္မွားျငင္းပြား၍ေခါ
င္္းေဆာင္ မ်ား မလႈပ္ ရွားရဲျဖစ္ခဲ့သည္။

Dr Te Than Pyar
(၂) B.K.N.A (ဗုဒၶကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး)
၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ဖြဲစည္းသည္။ ဦးပ႑၀ံသ၊
ေစာျမတ္သိန္း၊ ဆရာမန္းေရႊဘ တို႔ဦးစီးသည္။
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(၃) K.C.O (ကရင္ဗဟိုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းသည္။ ဂ်ပန္ ေခတ္
ကရင္အမ်ိဳးသားေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆာစံစီဖိုး မွ
ဦးစီးဖြဲ႔စည္းသည္။

ပထမဆံုး K.N.U ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ား
မွာ - ဥကၠဌ ေစာစံဖိုးသင္၊ ဒု ဥကၠဌ ဦးလွေဖ၊
အတြင္းေရးမွဴး ဆရာသာထို၊ မန္းဂ်ိမ္းစ္၊ မန္းဘခင္၊
ေစာဘဦးႀကီး၊ ဆရာသာဒင္ တို႔ပါ၀င္သည္။ K.N.U
သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရးတပ္ေပါင္းစုႏွင့္
ကရင္အမ်ိဳးသားေရွ႕ ေဆာင္တပ္ဦးျဖစ္သည္။

Dr. San C Po
(၄) K.Y.O (ကရင္လူငယ္အစည္းအရံုး)
၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းသည္။ K.C.O ၏
လ က္ ရံုး အျ ဖ စ္ သေ ဘာ ထား ဖြဲ ႔ စ ည္း သ ည္ ။ မ န္း ဘ
ခိုင္၊ မန္း၀င္ေမာင္၊ ေစာေက်ာ္စိန္ တို႔ဦးေဆာင္သည္။
ရန္သူတို႔မွ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ကရင္
အမ်ိဳးသား လႈပ္ရွားမႈကို ျပန္ဆန႔္က်င္ ေစခဲ့သည္။

Mahn Ba Khaing
စည္းေ၀းပြဲတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔အစည္း
မ်ားအားလံုးကို တခုတည္းေသာအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္
ျပန္ပူး ေပါင္းရန္ အေတာ္ၾကာေဆြးေႏြးၾကသည္။
ေဒါကလု ေခါင္းေဆာင္မ်ားက K.C.O ေနာက္ဆံုးတြင္
K.N.A မွ ဆရာ ဖိုးေအးက K.N.U- Karen
National Union ဟုေခၚဆိုၿပီး ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ (၄)
ဖြဲ႔စလံုးမွ လက္ခံၾက၍ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၅)
ရက္ေန႔တြင္ K.N.U ကိုစတင္ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္သည္။
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U Hla Pe

Saw Ba U Gyi

က ရ င္ လ က္ န က္ ကို င္ေ တာ္ လွ န္ေ ရး
ႀကီးျဖစ္ၿပီး ေကာ္သူးေလစစ္ခ်ဳပ္ေရး K.M.A ခ်မွတ္
သည့္အခါ လက္ နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကာလ
မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမွမထားရွိဟူ၍အ မိန္႔ထုတ္ျပန္
ရာ K.N.U ေဘးခ်ိတ္ခံခဲ့ရ သည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္
ေနာက္ပိုင္း K.N.U ကိုျပန္လည္ေဖၚထုတ္သည္။
သို႔ေသာ္ ပါတီ K.N.U.P-(K.R.C) K.N.U.P ေရွ႕ ၁၉၇၁
ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း K.N.U ကရင္ေရွ႕ေဆာင္တပ္ဦး၊
အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု၊ကရင္ ေတာ္လွန္
ေရး နဲ႔ အေျခခံေက်ာေထာက္ေနာက္ခံႏွင့္ ေကာ္သူး
ေလအာဏာပိုင္အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး ႀကီးေလးေသာ တာ၀န္
ႀကီးမ်ား ကို ထမ္းေဆာင္ ရေလသည္။ ဦးေဆာင္
တပ္ဦး K.R.C အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔ K.N.U ကို အမ်ိဳးသား
အစည္းအရံုး ေတာ္လွန္ေရး ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ
ရိုးရိုးအျဖစ္ ထားရွိသည္။
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