
၂၀၁၉ ခုႏွစ ္ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔။ 

နုိင္ငံတကာကခ်င္ကြန္ဂရက္ - သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ ေဒါက္တာခါလမ္ဆမ္ဆြန္အေပၚ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ 
အေျခအျမစ္မရိွ စြဲခ်က္တင္ထားသည့္အမႈကို ခ်က္ခ်င္းရုပ္သိမ္းေပးရန္။  

၂၀၁၉ ခုႏွစ ္ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင ္ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္အား “ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွ ိ သတင္း 
အမွားေပးခဲ့သည”္ ဟူသည့္စြပ္စြဲခ်က္ျဖင္ ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ ွ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းထိုက္မ ွ
သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ ္ ေဒါက္တာခါလမ္ဆမ္ဆြန္အား တရားစြဲဆိုမႈကိ ု ႏုိင္ငံတကာကခ်င္ကြန္ဂရက္အေနျဖင္ ့အျပင္းအထန ္
ရႈံ႕ခ်ကန္႔ကြက္ပါသည္။ ယင္းေန႔၌ သိကၡာေတာရ္ဆရာေတာ ္ ေဒါက္တာခါလမ္ဆမ္ဆြန္သည ္ အေမရိကန္သမၼတထရမ့္အား 
ျမန္မာႏိုင္ငံေန ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားသည ္ ျမန္မာတ့ပ္မေတာ္၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပခ္်ယ္မႈႏွင္ ့ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကု ိ ခံေနရျပီး 
ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ဆံုးရႈံးေနရသည္ဟ ုေျပာဆိုအသိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ရာႏႈန္းျပည္န့ီးပါး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ ့ကခ်င္အရပ္သားျပည္သူေပါင္း ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္မွာ 
စစ္ေဘးမွတိမ္းေရွာင္ရန ္ေနရပ္မ ွအတင္းအဓမၼစြန္႔ခြာရန ္ခုိင္းေစျခင္းခံခဲရ့သလိ ုရာေပါင္းမ်ားစြာသည္လည္း ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခ ံ
ရျခင္းႏွင္ ့သတ္ျဖတ္ျခင္းခခံဲ့ၾကရသည့္အျပင ္ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမ ွဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေပါင္း ၁၉၉ ခ ု ဖ်က္ဆီးၿဖိဳလွဲခံခဲ့ရၿပီး 
ခရစ္ယာန္သင္းအုပ္ဆရာေပါင္းမ်ားစြာမွာလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ မတရားဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္၍ သတ္ျဖတမ္ႈကိုခံခဲ့ၾကရသည္။ 
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခထံားရစဥ ္ အခ်ိဳ႕ေသာကခ်င္မ်ားကိ ု ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းရာ၌ ကားစင္တင္ခံရသည့္ပံုစ ံ အတင္းအက်ပ္သရုပ္ျပ 
ေစၿပီး ခရစ္ယာန္မ်ား၏သက၀္င္ယံုၾကည္မႈကိ ု ေလွာင္ေျပာင္သေရာခ္ဲ႔ၾကသည္။ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးေပါင္းမ်ားစြာသည္ ဘုရား 
ရွိခိုးေက်ာင္းအေဆာက္အအံမု်ားႏွင္ ့ အသင္းေတာ၀္င္းမ်ားအတြင္း ဆုိးရြားစြာႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျပီးမ ွ အုပ္စုလိုက္မုဒိမ္းက်င့္ကာ 
သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင ္ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္မႈမျပဳႏုိင္ရန ္ ပိတ္ပင္ဟန္႔တားျခင္းမ်ားရွိခဲ့ျပီး ဘုရား 
ရွိခိုးေက်ာင္းအသစမ္်ား ေဆာက္လုပခ္ြင့္မေပးပဲ တားျမစ္ခံထားရသည္။  

ဤသို႔ သမၼတထရမ့္အား သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာမ္ ွသက္ေသခံခဲ့သည့္ကိစၥရပ္မ်ားသည ္ အျပည့္အ၀မွန္ကန္ေၾကာင္း ကမာၻ 
တစ၀္ွမ္းလံုးတြင္ေနထုိင္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကခ်ငတ္စ္မ်ိဳးသားလံုးကလည္း ေထာက္ခံအတည္ျပဳပါသည္။ ဆရာေတာ္အား ျပစ္မႈ 
ေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆိုရန္အေၾကာင္း လံုး၀မရွိပါ။ 

သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ ္ ေဒါက္တာဆမ္ဆြန္က ရွင္းလင္းတင္ျပရာ၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးစစ္ဦးစီးခ်ဳပ ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင္ ့ အျခားအဆင့္ျမင့္အရာရွိသံုးဦးအေပၚ ျပီးခဲ့သည္ရ့က္မ်ားက အေရးယဒူဏ္ခတပ္ိတ္ဆို႔မႈ 
မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ သိကၡာေတာ္ရေဒါက္တာဆမ္ဆြန္အေပၚ 
အေျခအျမစ္မရွ ိ စြဲခ်က္တင္ထားမႈ၏ ေနာက္ကြယတ္ြင ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ရွိေနေၾကာင္းမွာ ယံုမွားသံသယရွိစရာ 
မလိုေပ။ တရားစြဲဆိုမႈမျပဳမ ီ ေရွ႕တစ္ရက္ျဖစ္သည္ ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ ္ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္သည ္
ပ်ဥ္းမနားရွ ိ ခရစ္ယာန္ႏွင္ ့ မြတ္စလင္မ်ားအား လူသိရွင္ၾကား ရုတ္တရက္လာေရာက္လွဴဒါန္းမႈျပဳခဲ့ျခင္းသည ္ သိကၡာေတာ္ရ 
ဆရာေတာ ္ ေဒါက္တာဆမ္ဆြန္အား တရားစြဲဆိုမႈျပဳရန ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင္ ့ ျမန္မာတ့ပ္မေတာ္သည ္ ဘာသာေရး 
လြတ္လပ္ခြင့္ကိ ု ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း အေပၚယသံကာရည္ေလာင္းရန ္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင္ ့ အခ်ိန္ကိုက ္
ဇာတ္တိုက္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားသည္။  
 
ထို႔ေၾကာင္ ့နိုင္ငံတကာ ကခ်င္ကြန္ဂရက္အေနျဖင္ ့ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။  

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သို႔ 
• သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ ္ေဒါက္တာဆမ္ဆြန္အေပၚ စြဲခ်က္တငထ္ားသည္ ့အမႈမ်ားအားလံုးကိ ုခ်က္ျခင္းရုပ္သိမ္းေပးရန္၊  



• လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကိ ု ျခိမ္းေျခာက္တရားစြဲဆိုျခင္းျဖင္ ့ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင္ ့
မလိုလားအပ္သည္ ့တင္းမာမႈမ်ားေပၚေပါက္ေစရန ္ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနမႈကိ ုရပ္တန္းကရပ္ရန္၊  

• လြတ္လပ္၍ အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းသည္ ့ႏိုင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ကိ ုဖိတ္ေခၚ၍ တပ္မေတာ္၏ ျမန္မာႏိုင္င ံ
အတြင္း ဘာသာေရးဖိႏွိပ္မႈမရွိဟ ုေျပာဆိုေနမႈအေပၚ အေထာက္အထားျပ အတည္ျပဳရန္။  

NLD အစိုးရသို႔ 

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တမႈႏွင္ ့တိုင္းရင္းသားတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ားကိ ုပံပိုး 
ကူညီ၍ အကာအကြယ္ေပးရန္၊  

• ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား အရပ္သားအစိုးရေအာက္သို႔ သြတ္သြင္းႏိုငမ္ည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကု ိခ်က္ခ်င္း အေကာင ္
အထည္ေဖာ္ရန္။   

ႏိုင္ငံတကာအသိငု္းအ၀ိုင္းသို႔ 

• လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈႏွင္ ့လူမဆန္သည့္ျပစ္မႈမ်ားအတြက ္ ျမန္မာတ့ပ္မေတာ္မ ွတာ၀န္ခမံႈရွလိာေအာင ္ ျမန္မာအစိုးရ 
အား ဖိအားေပးရန္၊  

• ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လက္နက္တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈကိ ုပိတ္ပငတ္ားျမစရ္န္၊  
• ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွ ိစစတ္ပ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကိ ုဦးတည္ပစ္မွတ္ထား၍ အေရးယဒူဏ္ခတပ္ိတ္ဆို႔ရန္။  
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