လႊတးေတားအမတးမ္ာ့ကအေရြ႔ေတာငးအာရြတျငဒီး မိုကေရစီႏြငးံလူ႔အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ
်ခိမး့ေ်ခာကးမြုဳမ္ာ့ကိုတိုကးဖ္ကးရနးအရပးဖကးလူမြဳအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငပူ
းံ ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရနးေတာငး့ဆို
ဒီလီ၊ တီေမာလကးစး၊ ၾသဂုတးလ ၀ ရကး၊ ဿွှ၆ ခုႏြစး။
အနာဂတးမြာ

အေရြ႕ေတာငးအာရြတျငး ်ခိမး့ေ်ခာကးခဵေနရေၾကာငး့ႏြငးံ ေဒသတျငး့လႊတးေတားအမတးမ္ာ့ႏြငးံ

အရပးဘကးလူမြုအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ
်ပဳလုပးခဲံသညးံ

ဒီမိုကေရစီႏြငးံ လူ႔အချငးံအေရ့ကာကျယးေရ့ဆိုငးရာ

အတူလကးတျဲ

အရပးဘကးအဖျဲ႔အစညး့ကိုယးစာ့လြယး

ေဆာငးရျကးရမညး်ဖစးေၾကာငး့

ယမနးးေန႔က

ရာေပါငး့မ္ာ့စျာႏြငးံေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲတျငး

ဥပေဒ်ပဳ

လႊတးေတား အမတးမ္ာ့က သတိေပ့ခဲံသညး။
လာမညးံနြစးအနညး့ငယးအတျငး့်ဖစးေပၚမညးံ

ဒီမိုကေရစီပ္ကးစီ့တိုကးစာ့မြဳကို

ကာကျယးၾကရမညးဟု

အငးဒိုနီ့ရြာ့လႊတးေတားအမတး Eva Kusuma Sundari က ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။ ဒီမိုကေရစီေနာကးေၾကာငး့
်ပနးမြဳ်ဖစးစမညးံ်ခိမး့ေ်ခာကးမြဳမ္ာ့ကို အဓိကထာ့လ္ကး အ်ခာ့ေသာလူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာစို့ရိိမးပူပနးမြုမ္ာ့ကို
ေ်ဖရြငး့ႏိုငးရနး ဒီမိုကေရအစို့ရမ္ာ့ကသာ ေဖားေဆာငးေပ့ႏိုငးမညးံ တာွနးခဵႏိုငးမြဳႏြငးံ စစးမြနးေသာ ကိုယးစာ့်ပဳမြဳ
လိုအပးသညးဟု သူမက ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး။
အာဆီယဵအေန်ဖငးံ ဒီမိုကေရစီစဵႏြဳနး့မ္ာ့ကိုထိနး့သိမး့ႏိုငးရနး မိမိတို႔စျမး့ႏိုငးသမၽြ လုပးေဆာငးရမညး်ဖစးေၾကာငး့၊
လူ႔အချငးံအေရ့ဆိုငးရာကိစၥမ္ာ့အာ့လဵု့ကိုဒီမိုကေရစီကသာေ်ဖရြငး့ႏိုငးေၾကာငး့သူမကေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။
အဂၤါေန႔က်ပဳလုပးသညးံ Town Hall Forum ကိုတကးေရာကးလာသညးံ ႏိုငးငဵေပါငး့ (၈) ႏိုငးငဵမြ ဥပေဒ်ပဳ
လႊတးေတားအမတးမ္ာ့ကအဆိုပါမြတးခ္ကးမ္ာ့ေပ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး။ Town Hall Forum ကို လူ႔အချငံးအေရ့
ဆိုငးရာ အာဆီယဵလႊတးေတားအမတးမ္ာ့အဖျဲ႔ (APHR) ကက္ငး့ပ်ခငး့်ဖစး်ပီ့ ေဒသတျငး့တျငး အရပးဘကးလူမြဳ
အဖျဲ႔အစညး့အမ္ာ့ဆဵု့စုေွ့သညးံ ဿွှ၆ အာဆီယဵလူထုဖိုရမးတစးရပးလညး့်ဖစးပါသညး။
တကးေရာကးလာသူမ္ာ့၏ေမ့ချနး့မ္ာ့ကိုေ်ဖၾကာ့လ္ကး
အာရြရြိလူ႔အချငးံအေရ့ႏြငးံ

လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့သညးအေရြ႔ေတာငး

ဒီမိုကေရစီအေ်ခအေနမ္ာ့ကိုေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾက်ပီ့ေဒသတျငး့ရြိႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့အေပၚ

အာဆီယဵေပါငး့စညး့ေရ့လုပးငနး့စဥး၏ အက္ိဳ့သကးေရာကးမြဳႏြငးံ တို့တကး်ဖစးပျာ့ေနေသာဒီမိုကေရစီတိုကးစာ့
ပ္ကးစီ့မြဳဆိုငးရာစိနးေခၚမြဳမ္ာ့ကိုလညး့မီ့ေမာငး့ထို့်ပခဲံၾကသညး။
အာဆီယဵႏိုငးငဵမ္ာ့တျငးဒီမိုကေရစီရရြိေရ့ၾကိဳ့ပမး့မြဳအာ့ေကာငး့ေသာႏိုငးငဵမ္ာ့၊
ဒီမိုကေရစီလဵု့ွမရြိေသာႏိုငးငဵမ္ာ့

စသညး်ဖငးံ

အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ပါွငးေန်ပီ့

အာ့နညး့ေသာႏိုငးငဵမ္ာ့ႏြငးံ

ကေမၻာဒီ့ယာ့ႏိုငင
း ဵအစို့ရကဲံသို႔ေသာ

ဒီမိုကေရစီဆိုငးရာေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့မြာ

အေရ်ပာ့တစးေထာကးစာသာရြိေသာ

အစို့ရမ္ာ့လညး့ရြိသညးဟု

လႊတးေတားအမတး Mu Sochua က ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။
ေဒသအတျငး့ရြိအရပးဘကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၏အာ့ထုတး်ကို့ပမး့မြဳမ္ာ့ကိုခ္ီ့က္ဴ့လ္ကး
မ္ာ့တျငး

ယငး့တို႔၏်ပသာနာမ္ာ့ကို

ေဖားေဆာငးေ်ဖရြငး့ႏိုငးေရ့မြာ

ယခုကဲံသို႔အေ်ခအေန

လူထုအေ်ဖ်ပဳအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ

ကုနးသျယးေရ့သမဂၢမ္ာ့အတျကး အခကးအခဲတစးခု်ဖစးေနဆဲ်ဖစးေၾကာငး့ သူမကေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။
ထိုငး့နိုငးငဵရြိႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့မြာတို႔၏ပဵုမြနးလြဳပးရြာ့မြဳမ္ာ့ကို တာ့်မစးထာ့်ခငး့ခဵရေၾကာငး့၊ ထို႔ေၾကာငးံ စစးတပး
ကအာဏာသိမး့ခ္ိနးမြစတငးကာ

လျနးခဲံသညးံ

(ဿ)ႏြစးအတျငး့တျငး

ဒီမိုကေရစီရရြိေရ့အတျကး

အရပးဘကး

အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့က ဦ့ေဆာငးခဲံၾကရေၾကာငး့ ထိုငး့လႊတးေတားအမတးေဟာငး့ Rachada Dhanadirek က
ထိုငး့ႏိုငးငဵ၏လကးရြိအေ်ခအေနႏြငးံ ပတးသကး်ပီ့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။
လာအိုႏိုငးငဵရြိ အရပးဖကးအဖျဲ႔အစညး့ကိုယးစာ့လြယး (ှ) ဦ့ကလညး့ လာအိုႏိုငးငဵရြိ အမြီအခိုကငး့ေသာ၊
လျတးလပးေသာ အရပးဖကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး်ပီ့ စို့ရိမးပူပနးေၾကာငး့၊ အထူ့သ်ဖငးံ ဿွှဿ ခုႏြစး
ဒီဇငးဘာလတျငး အရပးဖကးအဖျဲ႔အစညး့ဆိုငးရာ ထငးရြာ့ေသာ တကးၾကျလြဳပးရြာ့သူ

Sombath Somphone

ေပ္ာကးကျယးသျာ့ခ္ိနးမြစတငးကာ ပိုမိုဆို့ရျာ့လာခဲံေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။
လာအိုႏိုငးငဵအစို့ရအေန်ဖငးံ ယခုႏြစးတျငး အာဆီယဵအလြညးံက္ ဥကၠဌအ်ဖစးေဆာငးရျကးရမညး်ဖစးေသားလညး့
အရပးဖကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ တကးၾကျလြဳပးရြာ့သူမ္ာ့ ရငးဆိုငးေနရေသာဖိႏြိပးခ္ဳပးခ္ယးမြဳမ္ာ့ေၾကာငးံ ASEAN
Peoples’ Forum ကို ယခုႏြစးတျငး လာအိုႏိုငးငဵတျငးမက္ငး့ပရနး အရပးဖကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့က ဆဵု့်ဖတးခဲံ
ၾကသညး။
အငးဒိုနီ့ရြာ့လႊတးေတားအမတး

Mercy

Barends

ကလညး့

တို့တကးမြဳအက္ိဳ့ရလဒးမ္ာ့ကို

ရရြိခဵစာ့ႏိုငးရနးအတျကး

အာဆီယဵေဒသအတျငး့

စီ့ပျာ့ေရ့ဖျ႔ဵ်ဖိဳ့

ေဒသတျငး့ႏိုငးငဵမ္ာ့၏စီ့ပျာ့ေရ့တျငး

ဒီမိုကေရစီ

က္ငးံသဵု့ရနးလိုေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။ အာဆီယဵႏိုငးငဵမ္ာ့ေပါငး့စညး့ေရ့ကို ေဆာငးရျကးရာတျငး ေစ့္ကျကး
အေ်ခခဵေသာေပါငး့စညး့ေရ့ကို ေယဘူယ္အာ့်ဖငးံ ေဆျ့ေႏျ့ၾကေၾကာငး့ သူမက ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။
အေရြ႔ေတာငးအာရြေဒသတျငး စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးရနးအတျကး ေဆျ့ေႏျ့မြဳ်ပဳလုုပးရနး Mu Sochua က
တိုကးတျနး့ခဲံသညး။ အာဆီယဵေဒသအေန်ဖငးံ ယခုုအခါ ကမၻာံအဆငးံတျငး သတၱမအၾကီ့မာ့ဆဵု့်ဖစးေသားလညး့
လူ႔အချငးံအေရ့ကာကျယးေရ့ႏြငးံ

အေ်ခခဵလျတးလပးချငးံမ္ာ့တျငး

ဖျဵ႔်ဖိဳ့်ကီ့ထျာ့မြဳမြာလူထုအေ်ခ်ပဳထာ့်ခငး့

မရြိေ်ကာငး့သူမကေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။
အာဆီယဵအေန်ဖငးံ စစးမြနးေသာလူထုအေ်ခ်ပဳသညးံ အသိုကးအွနး့တစးရပး်ဖစးလာႏိုငးရနးအတျကး ႏိုငးငဵေရ့
စနစးကို ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲရနးလိုအပး်ပီ့သို႔မြသာ လူထုအေန်ဖငးံ ပိုမိုထိေရာကးစျာပါွငးႏိုငးမညး်ဖစးေၾကာငး့ သူမက
ထပးေလာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။

တကးေရာကးလာေသာအရပးဖကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၏ေမ့ချနး့မ္ာ့ကို

်ပနးလညးေ်ဖၾကာ့ရာတျငး

ဥပေဒ်ပဳ

လႊတးေတားအမတးမ္ာ့သညး ႏိုငးငဵတကာလူ႔အချငးံအေရ့ဆိုငးရာကတိကွတးမ္ာ့ကို ေဖားေဆာငးအသကးသျငး့
ရာတျငး အာဆီယဵအဖျွ
ဲ႔ ငးႏိုငးငဵမ္ာ့၏ အခနး့က႑ကိုလညး့ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး။
မိမိတို႔အတျကး အေရ့ၾကီ့ေသာအရာမြာ မိမိတို႔၏ၾကီ့ၾကပးႏိုငးမြဳပငး်ဖစးေၾကာငး့ ဖိလစးပိုငးလႊတးေတားအမတး
Teddy

Baguilat

ကေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။ ဖိလစးပိုငးႏိုငးငဵတျငး ယငး့အခ္ကးမြာအာ့နညး့ေန်ပီ့ လႊတးေတား

အမတးမ္ာ့အေန်ဖငံး

ဥပေဒမ္ာ့ကိုေကာငး့မျနးစျာအေကာငးအထညးေဖားေစရနးအတျကး

ၾကီ့ၾကပး်ခငး့ကို

အာရဵုစိုကးေဆာငးရျကးရနးလိုေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။
လႊတးေတားအမတးမ္ာ့အေန်ဖငးံ

ေ်ပာဆိုချငးံမရြိသူမ္ာ့၏ကိုယးစာ့်ပဳပုုဂၢိဳလး်ဖစးရနးႏြငးံ

လူ႔အချငးံအေရ့မ္ာ့

အတျကး ကိုယးစာ့်ပဳအသဵ်ဖစးရနးမြာ တာွနးတစးရပး်ဖစးေ်ကာငး့၊ ႏိုငးငဵေရ့စျမး့အာ့မ္ာ့ကိုေလ္ာံက္ေစေၾကာငး့၊
အာဆီယဵအေန်ဖငးံ လူထုဗဟို်ပဳအသိုငး့အွိုငး့်ဖစးႏိုငးသညးဟုယဵုၾကညးေသားလညး့ လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယး
အာ့လဵု့အေလ့အနကးထာ့ၾကိဳ့စာ့ရနးလိုအပးေၾကာငး့ မေလ့ရြာ့လႊတးေတားအမတး Katshuri Patto က
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။
Town

Hall Meeting

သညး ဥပေဒ်ပဳလႊတးေတားအမတးမ္ာ့ႏြငးံ အရပးဖကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အၾကာ့တျငး

တကးၾကျေသာေရရြညးခိုငး်မဲသညးံစကာ့ွိုငး့တစးခု်ဖစးလာရနးေမ္ြားလငးံေၾကာငး့ လႊတးေတားအမတးမ္ာ့က ေဖား်ပ
ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး။
အာဆီယဵအေန်ဖငးံ လူထုဗဟို်ပဳ်ဖစးႏိုငးေသားလညး့မိမိတို႔အေန်ဖငံး အရပးဖကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ လႊတးေတား
အမတးမ္ာ့ေတျ႔ဆဵုႏိုငးေသာ၊ အ်ခာ့ႏိုငးငဵမ္ာ့မြအေတျ႔အၾကဵဳမ္ာ့ကိုလႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့အေန်ဖငးံ မြ္ေွ
သငးယူႏိုငးေသာယခုုလိုဖိုရမးမ္ာ့ပိုမိုလိုအပးေၾကာငး့ ဗီယကးနမးႏိုငးငဵလႊတးေတားအမတးေဟာငး့ Dr. Nguyen
Van Tien ကေ်ပာ်ကာ့ခဲံသညး။
စိနးေခၚမြဳတစးရပးမြာအာဆီယဵႏိုငးငဵမ္ာ့ရြိအစို့ရအဖျဲ႔မ္ာ့ႏြငးံ
ယခုလိုေဆျ့ေႏျ့မြဳမ္ာ့မြတစးဆငးံ

်ပညးသူလူထုအၾကာ့ကျာဟေနမြဳပငး်ဖစးပါေၾကာငး့၊

ေနာငးလာမညးံအာဆီယဵေဆျ့ေႏျ့ပျဲတျငး

မိမိတို႔ဆႏၵမ္ာ့ကိုေဆျ့ေႏျ့ႏိုငးရနး

အတျကး အေ်ခခဵအေတျ့အေခၚမ္ာ့ကိုမြ္ေွႏိုငးမညးဟု ေမ္ြားလငးံေၾကာငး့ Mu Sochua က ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။
မိမိတို႔၏ေမ္ြားလငးံခ္ကးမ္ာ့အတျကး

အချငးံအလမး့မ္ာ့စျာရြိေနသညးဟုယဵုၾကညးေနဆဲ်ဖစးေၾကာငး့၊

ၾကိဳ့စာ့ရမြဳမ္ာ့မြာပိုမုိခကးခဲလာသညးႏြငးံအမ္ြ

ရုုနး့ကနး

လူထုအငးအာ့မြာလညး့ပိုမိုအာ့ေကာငး့လာေၾကာငး့ဆကးလကး

ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။
Town Hall Meeting တျငး တီေမာလကးစးေတလႊတးေတားဥကၠဌ Aderito Hugo da Costa ႏြငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵမြ
လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး ေဒါကးတာေဌ့ၾကျယးတို႔လညး့ တကးေရာကးၾကသညး။ ASEAN Peoples’ Forum ကို
တီေမာလကးစးေတႏိုငးငဵတျငး ၾသဂုုတးလ ၅ ရကးေန႔အထိ ဆကးလကးက္ငး့ပမညး်ဖစးသညး။

