
ကရငနီ်အမျိ+းသားေန၏့ ေနာကခံ်သမိ4ငး် 

 
ကရငန်ြီပညသ်ည ် သးီြခားလတွလ်ပ်ခဲေ့သာ တိ5ငး်ြပည ် ြဖစခ်ဲသ့ည။် သမိ5ငး်၌ 

ဗမာဘ5ရငအ်ဆကဆ်ကတ်ိ5သ့ည ် ?@မ်းေစာ်ဘာွးများB@င့ ် ပCးေပါငး်Eပီး ကရငန်ြီပညက်ိ5 အEမဲတေစ 

ကျFးေကျာ်တိ5ကခ်ိ5ကခ်ဲသ့ည။် ကရငန်ေီစာဖျာများမ@လညး် ြပညပ်ရနမ်ျားကိ5 အစGသြဖင့ ်

ခ5ခေံမာငး်ထ5တB်ိ5ငခ်ဲသ့ည။် ရံဖနရံ်ခါ အခငွ့သ်ာသည့အ်ခါများတငွ ် ကရငန်တီပ်များသည ် ?@မ်းြပည၊် 

ဗမာြပညသ်ိ5တ့ိ5ငဝ်ငေ်ရာကတ်ိ5ကခ်ိ5ကB်ိ5ငခ်ဲသ့ည။် ဤသိ5 ့ တိ5ကခ်ိ5ကM်ကရာတငွဗ်မာဘ5ရငဘ်ကမ်@ 

အငအ်ားNကးီ ေသာေMကာင့ ် ကရငန်ေီစာဖျာများအေနြဖင့ ် မိမိတိ5က့ိ5 ေထာကခ်မံည့ ် မဟာမိတမ်ျား 

လိ5အပ်ေနEပီြဖစေ်Mကာငး် သ?ိ@ိလာMကသည။် ထိ5သိ5သ့?ိ@ိလာသညB်@င့အ်ေလPာကမ်ဟာမိတမ်ျားကိ5 

အEမဲတေစ ?@ာေဖွေနခဲသ့ည။် 

 
၁၈၂၄-ခ5B@စတ်ငွအ်ဂVလပ်ိ-ဗမာ ပထမစစပ်ွဲ ြဖစပ်ာွးEပီး ရခိ5ငြ်ပညန်ယB်@င့ ်

ေမာ်လEမိXငအ်ပါအဝငတ်နသVာရီတိ5ငး် တိ5က့ိ5တိ5ကခ်ိ5ကသ်မ်ိးပိ5ကခ်ဲသ့ည့သ်တငး်ကိ5ကရငန်ေီစာဖျာ 

Mကားသသိည့အ်ခါ အေနာကက်ရငန်ေီစာဖျာ ေကးဖိ5းဒCသည ် မိမိသားေတာ်ခနွထ်းီကိ5 

ေမာ်လEမိXငသ်ိ5ဆ့ငး်ေစEပီး အဂVလပ်ိတိ5B့ @င့မ်ဟာမိတဖဲွ်Zရနတ်ာဝနေ်ပးလိ5ကသ်ည။် 

 
ဤသိ5 ့ြဖင့ ် ၁၈၂၆-ခ5B@စတ်ငွေ်မာ်လEမိXငE်မိXZသိ5 ့ အေရာကတ်ငွအ်ဂVလပ်ိB@င့ ် မဟာမိတဖဲွ်Z Eပီး 

ခနွထ်းီက ဗမာဘ5ရင ် အေနြဖင့ ် ကရငန်ြီပညအ်ား ကျFးေကျာ်တိ5ကခ်ိ5ကြ်ခငး်ကိ5 

ကန ့က်ကွေ်ပးပါရနB်@င့ ် ဗမာဘ5ရငအ်ေနြဖင့ ် ကရငန်ြီပည၏် သးီြခားလတွလ်ပ်ေရးကိ5 

အသအိမ@တြ်ပXရန ် ဗမာဘ5ရငက်ိ5 အဂVလပ်ိမ@ ဖိအားေပးရန ် ေတာငး်ဆိ5ခဲသ့ည။် ထိ5အ့ြပငတ်Cမီး 

ေသနတအ်လကတ်စရ်ာေကျာ်ဝယယ်CEပီး ကရငန်ြီပညသ်ိ5 ့ ြပနလ်ာခဲသ့ည။် 

 
၁၈၅၂-ခ5B@စအ်ဂVလပ်ိ-ဗမာ ဒ5တယိစစပ်ွဲ ြဖစပ်ာွးEပီးချိန၌်လညး် အေနာကက်ရငန်ေီစာဖျာ 

ေကးဖိ5းဒCက ေတာငင်C EမိXZသိ5 ့ ကိ5ယစ်ားလ@ယ ် ေစလတ̂E်ပီး ဗမာဘ5ရငအ်ား ကရငန်ြီပည၏် သးီြခား 

လတွလ်ပ်မက̀ိ5 အသအိမ@တြ်ပXရန ် အဂVလပ်ိ အစိ5းရအား ထပ်မံေတာငး်ဆိ5ခဲသ့ည။် ထိ5ေ့Mကာင့ ်

EဗိတသိP-အBိaယိ ဘ5ရငခ်ေံလာဒ့ဒ်ါလဟ်ိ5စ(ီLord Dalhosie) က ကရငန်ြီပည၏် သးီြခားလတွ ်

လပ်ေရးကိ5 အသအိမ@တြ်ပXေMကာငး် ေMကညာEပီး ဗမာဘ5ရငက် ကရငန်ြီပညက်ိ5 တိ5ကခ်ိ5ကရ်န ်

အတကွ ်တပ်များ ေစလတ̂သ်ညက်ိ5ကန ့က်ကွခ်ဲသ့ည။် 

 
၁၈၅၇-ခ5B@စတ်ငွေ်တာငင်Cေကာ်မ?@ငန်ယမ်ငး်Nကးီ မစcတာအအီိ5ရီေလး (Mr. 'O' Rilay) 

သညအ်ေနာကက်ရငန်၊ီ Mကယဖိ်5းNကးီသိ5ေ့ရာက?်@ိလာEပီး ေစာဖျာေကးဖိ5းဒCB@င့ ် ေတွZဆံ5ကာ 



ကရငန်ြီပည၌် ခရစယ်ာနသ်ာသနာြပXခငွ့ရ်?@ိရန၊် သတd X တCးေဖာ်ခငွ့ ် ရ?@ိရန၊် ကeနး်သစထ်5တ ်

လ5ပ်ခငွ့ြ်ပXရန ်ေတာငး်ဆိ5ခဲရ့ာ ေစာဖျာေကးဖိ5းဒC ကလညး် သေဘာတCခငွ့ြ်ပXခဲသ့ည။် 

 
ခိ5ငမ်ာသည့ေ်ကာ်မ?@ငဖဲွ်Z Eပီး B@စဦ်းB@စဖ်ကလ်ကမ်@တေ်ရးထိ5းခဲM့ကသည။် ၁၈၆၃-ခ5B@စတ်ငွ ်

အဂVလပ်ိ-ကရငန် ီမဟာမိတစ်ာချXပ် အထမ်ိးအမ@တက်ိ5 ပိ5မိ5ခိ5ငမ်ာေစရန ်ကရငန်လီCမျိXးတိ5၏့ 

ထံ5းတမ်းအစGအလာအရ ထပ်မံြပXလ5ပ်Bိ5ငခ်ဲသ့ည။် BာွးချိXစာချXပ်(;yglkHskKg) ဟ5 ေခhသည။် 

 
၁၈၆၈-ခ5B@စတ်ငွေ်ကးဖိ5းဒC ကယွလ်နွE်ပီး သားေတာ်B@စပ်ါးြဖစေ်သာ ခနွထ်းီ၊ ခနွသ်P တိ5က့ 

အေနာကက်ရငန်ကီိ5ပCးတွ ဲ အ5ပ်ချXပ်ခဲသ့ည။် အဂVလပ်ိတိ5က့ ခနွထ်းီ လကထ်က၌် ချXပ်ဆိ5ခဲသ့ည့ ်

အဂVလပ်ိ-ကရငန် ီမဟာမိတစ်ာချXပ်ကိ5လညး် ဆကလ်ကအ်သအိမ@တြ်ပXခဲသ့ည။် 

 
၁၈၇၅-ခ5B@စတ်ငွအ်ဂVလပ်ိဘ5ရငခ်ခံျXပ်သညက်ရငန်ြီပည၏် သးီြခားလတွလ်ပ်ေရးကိ5 

အသအိမ@တြ်ပXေရးကစိcB@င့ ် ပတသ်က၍် ဆာေဒါက့လပ်ေဖာဆစ(်သ)် (Honorable Sir Dauglas 

Fodyth e.b.k.e.di) ဦးေဆာငသ်ည့ ်သတံမန ်(Mission) အဖဲွZတစဖဲွ်Zကိ5 ဗမာဘ5ရင ်မငး်တ5နး်မငး် ထသံိ5 ့ 

ေစလတ̂ခ်ဲသ့ည။် ဤ သတံမနအ်ဖဲွZ၏ စမ်ွးေဆာငမ်ေ̀Mကာင့ ် အဂVလပ်ိအစိ5းရB@င့ ် ဗမာဘ5ရငတ်ိ5 ့ 

သညအ်ေနာကက်ရငန်ြီပည၏် သးီြခားလတွလ်ပ်ေရးကိ5 အသအိမ@တြ်ပXေMကာငး် စာချXပ် တစရ်ပ်ကိ5 

၁၈၇၅-ခ5B@စ၊် ဇွနလ် (၂၁)ရကေ်နတ့ငွ ်လကမ်@တေ်ရးထိ5းMကသည။် ဗမာဘ5ရငဘ်ကမ်@ ကငး်ဝနမ်ငး်Nကးီ 

ဦးေကာငး်က လကမ်@တေ်ရးထိ5းEပီး အဂVလပ်ိအစိ5းရဘကမ်@ဆာေဒါက့လပ်ေဖာဆစသ်တ်ိ5က့ 

လကမ်@တေ်ရးထိ5းခဲသ့ည။် 

 
စာချXပ်ပါ အချကအ်လကမ်@ာ ေအာကပ်ါအတိ5ငး် ြဖစသ်ည-် 

!"စဦ်း!"စဘ်က ်သေဘာတ-ချ0ပ်ဆိ4သည့ ်ဤစာချ0ပ်အရ ကရငနီ်ြပညက်ိ4 မညသ်-တဦးတေယာကက်မ@ 

စမံီခန ့်ခဲွ စိ4းမိ4း ချ0ပ်ချယြ်ခငး် မြပ0လ4ပ်ရဘ ဲ သးီသန ့်လတွလ်ပ်ေသာ အငဒ်ပီငး်ဒင့ ် အခွင့အ်ေရး 

ေပးရန် ြမန်မာဘ4ရငအ်စိ4းရ!"င့ ် Gဗိတသိ@အစိ4းရတိ4 ့ !"စဦ်း!"စဘ်က ် သေဘာတ-IကေIကာငး်၊ ယငး် 

သိ4ေ့သာ ပဋဉိာMဝန်ခံချကြ်ဖင့ ် ခရစ ် သကP ရာဇ် ၁၈၇၅-ခ4!"စ၊် ဇွန်လ (၂၁) ရက၊် ြမန်မာသကP ရာဇ် 

၁၂၃၇-ခ4!"စ၊် နယ4န်လဆ4တ ် (၃) ရကေ်နတ့ငွ ် ကX!်4ပ်တိ4ဆ့ိ4ငရ်ာ တဆံပ်ိေတာ်များ !"င့တ်က ွ

ေအာကတ်ငွ ်လကမ်"တေ်ရးထိ4းIကေIကာငး် - 

It is hereby agreed between the British and the Burmese Governments that the State of 
Western Karenni shall remain separate and independent, and that no sovereignty or 
government authority of any description shall be claimed or exercised over that State. 
 

တဆံပ်ိေတာ်  

ဆာေဒါက့လပ်ေဖာဆစသ် ်  ကငး်ဝန်မငး်[ကးီဦးေကာငး်  



ဟC၍ ြဖစသ်ည။် 

 
ဤသိ5 ့ြဖင့ ် ၁၈၇၅-ခ5B@စ၊် ဇွနလ် (၂၁)ရကေ်နတ့ငွ ် ကရငန်ြီပညသ်Cတိ5သ့ည ် သးီြခားလတွလ်ပ်ေသာ 

အမျိ0းသား တစရ်ပ် ြဖစလ်ာခဲသ့ည။် ထိ5အချိနမ်@စ၍ အေနာကက်ရငန်ြီပည ် ေစာဖျာများသည ်

ဤဇွနလ် (၂၁)ရကေ်နက့ိ5 ကရငနီ် အမျိ0းသားေန ့ ဟ5သတမ်@တလ်ာခဲM့ကသည။် 


