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ကရင်အမျိုးသားတိ ့၏နိင်င ရး ကိုးပမ်းမ
မာင်စင် ကယ်
ကရင်အမျိုးသားတိ ့၏နိင်င ရး ကိုးပမ်းမအစမှာ

သိသိသာသာ

ထင်ထင်ရှားရှား

(၁၈၈၁)ခနှစ်

လာက်တွင် စခဲ့ လသည်။ ထိနှစ်တွင် ရန်ကန် မို ့၌ ကရင်အမျိုးသားအသင်း(Karen National Association)ကိ စတင်ဖွဲ ့စည်းခဲ့ လသည်။ ထိကရင်အမျိုးသားအသင်းကိ စ ကာကရင်ဘာသာြဖင့် " ဒါကလ"
ဟူ၍ ခ ဆိသည်။ ထိအသင်းသည် ပထမဆး သာကရင်အမျိုးသားအသင်းလည်း ြဖစ် ပသည်။
ထိကရင်အမျိုးသားအသင်းသည် တိင်းြပည်နိင်င၏အ ရးအခင်းများကိ လ့လာမှတ်သားရင်းကရင်
အမျိုးသားများ၏အ ရးအခင်းများနှင့်ဘာသာ ရး(ခရစ်ယာန်)ကိစ္စများကိ

ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပသည်။ ထိစဉ်က

ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်စ ကာကရင်အမျိုးသားများသာ အများအားြဖင့် ပညာတတ်များြဖစ် သာ ကာင့် အ
မျိုးသား ရးကိ စိတ်ဝင်စားရင်း ဘာသာ ရးကိစ္စများကိပါ ယှဉ်တွဲ ဆာင်ရွက်တတ် က ပသည်။
အဆိပါကရင်အမျိုးသားအသင်း ကီးကိ စတင်ထူ ထာင်ခဲ့ သာ ပဂ္ဂိုလ် ခါင်း ဆာင်များမှာ

ဒါက်

တာတီ-သြပာ၊ ဆရာြမတ်စ၊ ဆရာ စာ တ၊ ဦးလူနီ၊ ဦး ရ မာင်အန်း အစရှိ သာပဂ္ဂိုလ်များပင်ြဖစ် ကသည်။
ဒါက်တာတီ-သြပာမှာ အထင်ရှားဆး သာ ခါင်း ဆာင်တစ်ဦး ြဖစ်သည်။ ၄င်း၏(အမ်- အ)ဒီဂရီကိ အ မ
ရိကန်ြပည် ထာင်စတွင် ရယူခဲ့ြခင်း ြဖစ် ပသည်။
ဒါက်တာတီ-သြပာ အ မရိကန်ြပည် ထာင်စမှြပန် ရာက်လ င်

ရာက်ချင်း မျက်နှာြဖူအဂလိပ်အ

စိးရက ၄င်းတိ ့၏ြဗူရိက ရစီ အပ်ချုပ် ရးယန္တရား ကီးတွင် ရာထူးတစ် နရာယူပါရန် လက်ကမ်းလာခဲ့သည်၊
ဒါက်တာတီ-သြပာသည် မျက်နှာြဖူအဂလိပ်က ပးလာ သာ သူ ့တစ်ဦးတည်း ကာင်းစား ရးအတွက် အပ်
ချုပ် ရးရာထူးကိ ြငင်းဆိလိက် ပီး ရန်ကန် မို ့ အလအရပ်ရှိ ပဲခူးကရင် ကျာင်း(ယခအလ ဒသစိတ် အမှတ်
(၁)အထက်တန်း ကျာင်း)တွင် စာဝင်ြပ နသည်။ ထိသိ ့စာ ပသင်ြပ နရင်းက အြခားတစ်ဖက်တွင် ကရင်
အမျိုးသားများနှင့်ပတ်သက် သာစာအပ် စာတမ်းများကိ
ထူးသြဖင့်

ြမာက်များစွာပင်

ရးသားြပုစ နခဲ့ ပသည်။ အ

ဒါက်တာတီ-သြပာသည် ပထမဆး ကရင်အမျိုးသားအသင်းတွင် ပထမဆးဥက္က ဌအ နနှင့်နှစ်

ပါင်းများစွာပင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်ခဲ့ လသည်။
အထူးသြဖင့် ကရင်အမျိုးသားအသင်း ကီးတွင် ပါဝင် ခါင်း ဆာင်ခဲ့ သာ ပဂ္ဂိုလ်အားလးတိ ့သည်
ခတ်ပညာတတ်များ ြဖစ်သည့်အြပင် အ တာ်များများမှာ နိင်ငြခားတွင် ပညာသွား ရာက်သင် ကား ပီး နိင်င
ြခားတွင်ပင် ဘွဲ ့ဒီဂရီများကိ ယူခဲ့ ကသူများ ြဖစ် ကသည်။ ဒါက်တာတီ-သြပာနှင့်အတူ ကရင်အမျိုးသားအ
သင်းကိ စတင်ထူ ထာင်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့ က သာဆရာ စာ တ၊ ဦးလူနီ၊ ဦး ရ မာင်အန်းစ သာ ပဂ္ဂိုလ်များ
ကိ ဂဏ်ြပု သာအားြဖင့် ရန်ကန် မို ့ ကည့်ြမင်တိင် အာက်လမ်း၊ ဝက် ဟာရပ်ကွက်တွင် အချို ့ သာလမ်းအ
မည်များကိ ဦးလူနီလမ်း၊ ရ မာင်အန်းလမ်း၊ စာ တလမ်း စသည်ြဖင့် မှည့်ဆိထား လသည်။
ထိကရင်အမျိုးသားအသင်း ကီး စတင်ထူ ထာင်သည်မှ ရပ်ဆိင်းသွားသည်အထိ ပါဝင် ခါင်း ဆာင်
ခဲ့ သာ ကရင်အမျိုးသား ခါင်း ဆာင်များမှာ ဒါက်တာတီ-သြပာ၊ ဆရာြမတ်စ၊ ဆရာ စာ တ၊ ဦးလူနီ၊ ဦး
ရ မာင်အန်း၊ ဦးစန်လး၊ ဒါက်တာ ရာဘတ်-အယ်လ်-ဖိး က၊ မစ္စတာ ဆစ်ဒနီလူနီ၊ ဆရာတီ-ဆာထူး၊ စာ
ဒါ မဖိးမင်း၊ ဆရာအီဇန်၊ ဆရာပန်းညို၊ ဆာစစီဖိး၊ ဦးစ ဘာ်၊ စာဘဒွဲ ့၊ စာဘ မာင်၊ စာဂျိန်းစ်တာပ၊ စာ
ဗစ်တာဖိး၊ ဒါက်တာ မာင် ဒွး၊ ဆရာဖိး အး၊ မန်းဘခင်စသည်တိ ့ ြဖစ် က ပသည်။
မန်းဘခင်(ဘီ အ)သည် တစ်ဦးတည်း သာ ပိးကရင်အမျိုးသား ခါင်း ဆာင် ြဖစ်သည်။ ြမန်မာြပည်
ဘရင်ခ ဆာ ဒ မန်စမစ်အစိးရ၏အမ ဆာင်တွင်၄င်း၊ အမျိုးသား ခါင်း ဆာင် ကီးဗိလ်ချုပ် အာင်ဆန်း ကီး
မှူး သာ ြမန်မာြပည်ယာယီအစိးရအဖွဲ ့တွင် အစိးရအဖွဲ ့ဝင်ဝန် ကီးအြဖစ်၄င်း၊ တာဝန်ထမ်း ဆာင်ခဲ့ သာ
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ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ြဖစ် ပသည်။ မန်းဘခင်ကဲ့သိ ့ပင် ကွယ်လွန်သူအာဇာနည် ခါင်း ဆာင် မန်းဘခိင်မှာလည်း အ
စိးရအဖွဲ ့ဝင် ဝန် ကီးတစ်ဦးြဖစ်သည်။
အဆိပါ ကရင်အမျိုးသားအသင်း ကီး၏အဖွဲ ့ခွဲများအ နနှင့်ခရိင် မို ့ကီးအသီးသီးတိ ့တွင် ဖွဲ ့စည်းခဲ့
လသည်။ ၄င်းတိ ့မှာ ပသိမ်၊ ြမာင်းြမ၊ မအူပင်၊ ဟသာတ၊ သာယာဝတီ၊ ြပည်၊ အင်းစိန်၊ ပဲခူး၊ တာင်ငူ၊
ထားဝယ်၊ မိတ်၊ ဖျာပနှင့်ရန်ကန် မို ့ကီးများတွင် ြဖစ်သည်။ အသင်း ကီး၏ စာ စာပိင်းတွင် အမျိုးသား ရး
နှင့်ဘာသာ ရးတိ ့အ ြခခထားခဲ့ သာ်လည်း နာက်ပိင်းတွင် အမျိုးသား ရးသန် ့သန် ့သာ ြဖစ်လာ တာ့သည်။
သိ ့ြဖစ်၍ စ ကာကရင်၊ ပိးကရင်၊ ဘွဲကရင်၊ ခရစ်ယာန်၊ ခရစ်ယာန်မဟတ်သူ၊ ဗဒ္ဓဘာသာမ ရွး၊ ကရင်ဟသ
ူ
မ တိ ့သည် အသင်း ကီးကိ လက်လက်လှဲလှဲ ထာက်ခအား ပးခဲ့ က ပ တာ့သည်။
ကရင်အမျိုးသားအသင်း ကီးသည် တစ် န ့တစ်ြခား အမျိုးသား ရးအသွင်များကိ

ဆာင်ယူလာ

သည်နှင်အ
့ မျိုးသားများ၏ ထာက်ခမကိလည်း ပိမိရရှိလာသည်။ နာက်ဆးတွင် အဂလိပ်အစိးရထတွင် ြမန်
မာြပည်အပ်ချုပ် ရး၌ ကရင်အမျိုးသားများပါဝင်နိင်ရန် ကရင်အမျိုးသားအသင်း ကီးက တာင်းဆိရန် ဆး
ြဖတ်ခဲ့သည်။ ထိဆးြဖတ်ချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် မစ္စတာဆစ်ဒနီလူနီ ခါင်း ဆာင်၍ အဂလန်
နှင့်အိန္ဒိယသိ ့သွား ရာက်ခဲ့သည်။
ထိဆးြဖတ် တာင်းဆိချက်အရ ၁၉၂၃ ခနှစ်တွင် ြမန်မာြပည်ဥပ ဒြပု ကာင်စီတွင် ကရင်အမျိုးသား
ကိယ်စားလှယ် ၅ ဦးရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၃၁ ခနှစ်သိ ့ ရာက်ရှိ သာအခါတွင်မူ ဥပ ဒြပုလတ် တာ်တွင် ကရင်
ကိယ်စားလှယ်အမတ် ပါင်း ၁၂ ဦးရရှိခဲ့ ပသည်။ ဤသိ ့လတ် တာ်တွင် ကရင်အမတ်များ တိးြမင့်ရရှိလာသ
လိ အဂလိပ်၏အရပ်အပ်ချုပ် ရးနှင့်စစ်ဘက်တိ ့တွင်လည်း ကရင်လူမျိုး အ ြမာက်အများ အစိးရဝန်ထမ်း
များ ြဖစ်လာခဲ့ ကသည်။
အထူးတလည် ကရင်အမျိုးသားအသင်း ကီးက ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ ကိစ္စတိ ့မှာ ကရင်စာ ပသင် ကား
ရးနျင့်ကရင်ယဉ် ကျးမများ တရားဝင် ဖာ်ထတ်ထိန်းသိမ်းသွား ရးတိ ့ပင် ြဖစ်သည်။ ၄င်းတိ ့မှာ(၁)ကရင်စာ ပသင် ကားတတ် ြမာက် ရး။
(၂)ကရင်စာ ပြဖင့် စာ မးပွဲ ြဖဆိနိင်ခွင့် ရရှိ ရး။
(၃)ကရင်အမျိုးသား တးသကိ တရားဝင်သီဆိနိင် ရး။
(၄)ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူး န ့ တရားဝင်ကျင်းပ ရး၊ အသိအမှတ်ြပု ရး။
(၅)ကရင်အမျိုးသားဝတ်စနှင့်ကရင်ကတ်အကျ တရားဝင်ဝတ်ဆင်နိင် ရး။
(၆)စ ကာကရင်အမျိုးသား အမျိုးသမီးဆိပါက " စာ"နှင်"့ နာ်"ကိ တရားဝင်အသးြပုခွင့် ရရှိ ရး။
(၇)ပိးကရင်အမျိုးသား အမျိုးသမီးဆိပါက "စ"၊ "မန်း"နှင့်"နမ့်"စသည်တိ ့ကိ အမည်များ ရှ တွ
့ င် တရားဝင်
ထည့်သွင်းအသးြပုခွင့်ရ ရး။
(၈)အြဖူ၊ အြပာ၊ အနီ သး ရာင်ြခယ် ပ တွင် တက်သစ်စ နဝန်းနှင့်ဖားစည်ပါရှိ သာ အလကိ ကရင်အမျိုး
သားအလအြဖစ် တရားဝင်အသးြပုခွင့် ရရှိ ရးတိ ့ြဖစ် လသည်။
ကရင်အမျိုးသားယဉ် ကျးမကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ အထက်ပါကိစ္စရပ်များကိ ကရင်အမျိုးသားအ
သင်း ကီးသည် တက်တက် က က တာင်းဆိခဲ့ လသည်။ ထိ တာင်းဆိချက်များကိ အားလးပင် အ ကာင်အ
ထည် ပ ၍ အာင်ြမင်လာခဲ့ ပသည်။
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ထိကရင်အသင်း ကီးနှင့်အသင်း ခါင်း ဆာင်များတိ ့သည် ကိယ်ကျိုးစီးပွားကိ မ ကည့်ဘဲ တိင်း ရး
ြပည် ရး၊ အမျိုးသား ရးကိ ရိးသားစွာ တည် ဆာက် ကိုးပမ်းခဲ့ သာ အသင်း ကီးြဖစ် သာ ကာင့် ရှးအကျ
ဆး သာကရင်အမျိုးသားအသင်း ကီးတစ်ခ ြဖစ်သလိ၊ ကရင်လူထထဲတွင် နှစ် ပါင်း ကာရှည်စွာ တည်တ့ခဲ့
သာ ကရင်အသင်းတစ်ခလည်း ြဖစ် ပသည်။ သိ ့ရာတွင် တိင်း ရးြပည် ရး၊ နိင်င ရးတိ ့၏သခါရသ ဘာ
နှင့်လူ ့သဘာဝ၏သခါရသ ဘာတရားတိ ့အရ ဂျပန်ဖက်ဆစ်များ ြမန်မာြပည်သိ ့ဝင် ရာက်လာချိန် အသင်း
ခါင်း ဆာင်များတွင်လည်း သသူ သ၍ ကျန်ရှိ နသူများမှာလည်း စိတ်သွားတိင်း ကိယ်မပါနိင် တာ့သည့်
အချိန်အရွယ်သိ ့ ရာက်ရှိ န ပီမိ ့ ဂျပန် ခတ်တွင် မဖျက်ပါဘဲလျက် အသင်း ကီး၏လပ်ရှားမအစစတိ ့သည်
ရပ်ဆိင်းသွားခဲ့ရ လ တာ့သည်။
သိ ့ရာတွင် ထိအသင်း ကီးနှင့်အသင်း ခါင်း ဆာင် ကီးများသည် အသစ်အသစ် သာ ကရင်အသင်း
အဖွဲ ့များနှင့် ခါင်း ဆာင်များကိ တာဝန် ကျပွန်စွာ မွးထတ် ပးခဲ့ လသည်။
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