ယံုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားမ်ားအားလြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးရန္အတြက္
ဥေရာပသမဂၢအဖြှင္
ဲ႔ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသမွလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကေတာင္းဆို
ဘရပ္ဆဲလ၊္

ဿဿ

ေအာက္တိုဘာ

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက

၀ှဿ၄။

ယေန႔က်င္းပသည့္

ဥေရာပသမဂၢအဖြှ
ဲ႔ င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသမွ
အခမ္းအနားကိုတက္ေရာက္လာၾကသည့္

ဥေရာပသမဂၢ

အဖြှ
ဲ႔ င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာဆီယံအဖြှ
ဲ႔ င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားေရးှန္ၾကီးမ်ားထံသို႔အေရွ႔ေတာင္အာရွတစ္ှွန္းတြင္
ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံထားရေသာ

ယံုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားမ်ားအား

လြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးရန္အတြက္

အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္မွဳျပဳရန္ေတာင္းဆိုထားေသာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ကိုေပးခဲ့ၾကသည္။
“ယံုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားမ်ားကို
ျမွင့္တင္ေရးအတြက္

လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳျခင္းသည္

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္

ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားရွိအစိုးရမ်ား၏

ပူးေပါင္းကတိကှတ္

ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာအမွာစကားတစ္ခုလည္းျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံသားအားလံုးအတြက္ ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္
ထြန္းမွဳကိုရရွိေစမည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားကိုလည္းေသခ်ာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။” ဟုုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားကေရးသားခဲ့ၾကသည္။
ႏိုင္ငံေပါင္း( ၀၀ )ႏိုင္ငံမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ( ၉၁ ) ဦးလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာအဆိုပါ အိတ္ဖြင့္
ေပးစာကို

(၀ဿ)

ၾကိမ္ေျမာက္

ဥေရာပသမဂၢအဖြှ
ဲ႔ င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသမွှန္ၾကီးမ်ား

အစည္းအေှး (AEMM) အားထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔တြင္ က်င္းပျပဳလုုပ္ေနစဥ္အတြင္း ထုုတ္ေှခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအစည္းအေှးတြင္ ဥေရာပသမဂၢအဖြှ
ဲ႔ င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသမွ လႊတ္ေတာ္
အမတ္မ်ားသည္ေဒသႏွစ္ခုအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳကို ျမွင့္တင္တိုးခ်ဲ႔ႏိုင္ရန္ ျကိုးပမ္းမွဳ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း
အျဖစ္ ျပသာနာရပ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးလ်က္ရပ
ွိ ါသည္။ ႏွစ္နွစ္တစ္ၾကိမ္က်င္းပေသာအဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသည္ ေဒသ
ႏွစ္ခုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ေထာက္ပံ့မွဳဆိုင္ရာ ၂င္းတိ႔၏
ု

ကတိကှတ္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရေသာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေစလိုေသာ
ဆႏၵမ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသိရွိေစေရး၊ အေလးဂရုျပဳေရးေဆာင္ရြက္ရန္မွာ မိမိတို႔၏တာှန္
ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ အေဆြေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ယခင္ကထားရွိခဲ့ေသာကတိကှတ္မ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊

လိုအပ္သည့္

အပ္ပါသည္။” ဟုု အဆိုပါစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အရာမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္

တို္က္တြန္းအၾကံျပဳ

အဆိုပါစာတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွတစ္ှွန္းရွိ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံ
ေနရသူမ်ားအနက္မွ

ထင္ရွားသူအခ်ိဳ႔အေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔တြင္

မေလးရွားအတိုက္အခံ

ေခါင္းေဆာင္ Anwar Ibrahim ၊ ဗီယက္နမ္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေရွ႔ေန Nguyen Van Dai ၊ ထင္ရွားေသာ
အရပ္ဘက္အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Cambodian Human Rights and Development
Association

(ADHOC)

မွ

ှန္ထမ္းတစ္ဦးတို႔ပါှင္သည္။

စာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာအဆိုပါပုဂ
ု ၢိဳလ္မ်ားမွာ

အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းခ်ခံေနရေသာသူအားလံုးမဟုုတ္ေသးဘဲ အဖြဲ႔ှင္
ႏိုင္ငံ ဿှ ႏိုင္ငံရွိသည့္ အာဆီယံေဒသတစ္ှွန္းတြင္ရွိေသာ အမ်ိဳးမတူသည့္ အမွဳအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဥပမာ
အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္းသာျဖစ္သည္ဟုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကေျပာၾကားထားသည္။
ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရသူမ်ားအားတမူဟုတ္ခ်င္းလႊတ္ေပးရန္အပါအှင္
ခဲ့သည့္
အတြက္

ကတိကှတ္မ်ားကို

ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္

ယခင္က ထားရွိ

ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေရး

အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္္မ်ားကထပ္ေလာင္း

ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“အာဆီယံေဒသႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ား၊ သံတမန္မ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကား၊ ဘက္ေပါင္းစံုအၾကား
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဒသတြင္းလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကတိကှတ္ျပဳ
ေျပာၾကားမွဳမ်ားကိုနားေထာင္ခဲ့ၾကျပီးျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ ယင္းေဆြးေႏြးမွဳမ်ားအား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီးလက္ေတြ႔ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွဳမွာအလြန္နည္းပါးေနေသးတယ္” ဟုုအဆိုပါအိတ္ဖြင့္ေပးစာ
ကို

လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအာဆီယံလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအဖြဥကၠ
ဲ႔
ဌ

မေလးရွားလႊတ္ေတာ္အမတ္ Charles Santiago က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဒါေပမယ့္

အခုက်င္းပမယ့္

အစည္းအေှးဟာခါတိုင္းလိုစီးပြားေရးအတြက္ျဖစ္ရန္မလိုပါဘူး၊

ယံုၾကည္ခ်က္

ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူေတြကိုလြတ္ေျမာက္ေစျခင္းအားျဖင့္ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔
ပတ္သတ္ျပီး

ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ

သူတို႔ဘာေတြေျပာခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာကို

ခိုင္ခိုင္မာမာျပသျပီးေတာ့

အစည္းအေှးက်င္းပရာ ဘန္ေကာက္ျမိဳ့ကေန ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ထြက္ခြာသြားႏိုင္တဲ့အခြင့္အေရးပါဘဲ။
ယခုုႏွစ္အေစာပိုင္းကာလက အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ သမတအိုဘားမားႏွင့္
ေတြ႔ဆံုခ်ိန္တြင္

ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္

အုုပ္ခ်ဳပ္မွဳစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊

ဒီမိုကေရစီဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊

ေကာင္းမြန္ေသာ

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို

ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေရးတို႔အတြက္ အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေရးကတိကှတ္မ်ား ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ကတိကှတ္မ်ားရွိထားေသာ္လည္း အာဆီယံေဒသတြင္

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္

လုုပ္ေဆာင္ရန္နယ္ပယ္အေျခအေနမ်ား သိသာစြာေလ်ာ့ပါးလာမွဳႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစံႏွဳန္းမ်ားႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရး
ကာကြယ္မွဳဆိုင္ရာတိုက္စားပ်က္စီးလာမွဳမ်ားေပၚေပါက္လ်က္ရွိေနသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁ ႏွစ္ တာ ကာလ
အတြင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမွဳ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ကေမာဒီးယားႏိုင္ငတ
ံ ြင္ အတိုက္အခံ

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အစိုးရကေထာက္ပံ႔ထားသူမ်ားကတိုက္ခိုက္မွဳ၊ ဖိလစ္ပိုင္
ႏိုင္ငံတြင္ မူးယစ္စစ္ပြဲဟုအမည္ခံထားေသာတရားစီရင္မွဳျပင္ပထက္ေက်ာ္လြန္သတ္ျဖတ္မွဳမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးျခင္းယိုယြင္းပ်က္စီးလာမွဳမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ လတ္တေလာအခိ်န္တြင္

လာအိုႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ

မ်ားတြင္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားအျမစ္တြယ္လ်က္ရွိျပီးအရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္
ေနရာမ်ား ပိုမိုကန္႔သတ္တားျမစ္ခံထားရသည္။
“ေဒသတြင္းတြင္
ဘေလာ့ဂါမ်ား၊

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွညမ
့္ ွဳမွာစိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေနျပီးလူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ား၊
စက္ရံုအလုုပ္သမားမ်ားစသည့္အလႊာေပါင္းစံုမွအသံမ်ားမွာ

လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြေတာင္မွ

ေႏွာင့္ယွက္ႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္

အဖမ္းခံရျခင္းတို႔ကေနမလြတ္ပါဘူး၊

မေကာင္းတဲ့လားရာကို ဆန္႔က်င္ျပီးလက္တြဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္
ပါဘဲ၊

ပစ္မွတ္ထားျခင္းခံေနရပါတယ္၊
ဒီလိုမ်ိဳး

ဥေရာပသမဂၢဟာ အေရးပါတဲ့မိတ္ဖက္

ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းက်ေနသူေတြကို လြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးဖို႔ မိမိတို႔ရဲ့ေတာင္းဆိုမွဳအေပၚမွာ

ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစြာရဲ့ေထာက္ခံမွဳကိုရရွိတဲ့အတြက္

အလြနှ
္ မ္းေျမာက္

မိပါတယ္” ဟုု လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ကေမၻာဒီးယားလႊတ္ေတာ္အမတ္ Mu Sochua က ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။
ဥေရာပတိုက္သည္ အာဆီယံ၏ ဒုုတိယအၾကီးဆံုးကုုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္ျပီးဥေရာပသမဂၢသည္ အာဆီယံအဖြှ
ဲ႔ င္
ေျခာက္ႏိုင္ငံႏွင့္

ေဒသႏွစ္ခအ
ု ၾကားကုုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာသေဘာတူညီမွဳမ်ားရရွိႏိုင္ရန္

ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းမွဳ

မ်ားကို စတင္ျပဳလုုပ္ခဲ႔ျပီးျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္းဥေရာပသမဂၢသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပဥၥမ
ေျမာက္ အၾကီးဆံုးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူျဖစ္ျပီး အာဆီယံေဒသျပင္ပမွ ႏိုင္ငံျခားတိုကရ
္ ိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ၃ ပံု ဿပံု
ေက်ာ္မွာ ဥေရာပသမဂၢနိုင္ငံမ်ားမွျဖစ္ပါသည္။
“ မိမိတို႔အစိုးရမ်ား၏အႏၱမ
ိ တာှန္ှတၱရားမွာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားမွဳရွိရန္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဥေရာပႏိုင္ငအ
ံ စုုိးရမ်ားအေနနဲ့ ေရွ႔တစ္လွမ္းတိုးျပီးေတာ့ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔
အတြက္ သူတို႔ရသ
ဲ့ ိသာထင္ရွားလွတဲ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔စီးပြားေရးၾသဇာအရွိန္အှါကို အသံုးခ်ရမွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟုု
Santiago က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ တိုက္ၾကီးႏွစ္တိုက္လံုးမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးရဲ့အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ အာဆီယံႏွင့္ အၾကား
ဆက္ဆံေရးကိုတိုးျမွင့္ႏိုင္ဖို႔ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးရာသေဘာတူညီမွဳေတြမွာ

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

သေဘာေဆာင္တဲ့ ဥပေဒအပိုဒ္ေတြပါှင္ဖို႔လိုသလို ကူးသန္းေရာင္းှယ္ေရးသေဘာတူညီမွဳေတြကိုလည္း လူမွဳ
အသိုင္းအှိုင္းရဲ့အခြင့္အေရးေတြကိုကာကြယ္တဲ့နည္းမ်ိဳးနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အက်ိဳးစီးပြားမ်ားျဖစ္ထြန္း

ေစေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္”

