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1.

ອະລຳພະບົດ ແລະ ສະບB

“ການກະທຳໃດໆ ທຖືເປັນການບັງຄັບບຸກຄົນໃຫສູນຫາຍຈະຕອງ ຖືວາເປັນການ
ກະທຳຜິດກົດໝາຍຢາງຕເນອງຕາບໃດທ ຜູ ກະທຳຄວາມຜິດຍັງສືບຕປົກປິດໂຊກຊາຕາ
ແລະ ບອນຢູຂອງ ບຸກຄົນຜູທສ
 ູນຫາຍ.”
ມາດຕາ 17.1 ຂອງຖະແງການສະຫະປະຊາຊາດວາດວຍການຄຸມຄອງບຸກຄົນທຸກຄົນບໃຫຖືກບັງຄັບໃຫສູນຫາຍ.

ສົມບັດ ສົມພອນ ອາຍຸ 61 ປີ ເປັນສະມາຊິກພາກປະຊາສັງຄົມທມີຊສ
 ຽງ ແລະ ເປັນທເຄົາລົບ ນັບຖືໃນ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ລາວ). ເມອປະມານເວລາ 5:30 ຕອນແລງຂອງມ
ວັນທ 15 ທັນວາ ປີ 2012 ຜູກຽວໄດຂັບລົດອອກຈາກບອນເຮັດວຽກໃນນະຄອນ ວງວຽງຈັນ, ເມືອງ
ວງຂອງປະເທດລາວ. ຜູກຽວໄດຂັລົດນຳັງ ນາງ ອຶງ ຊຸຍມິງ, ຜູເ ປັນ ພັນລະຍາ, ໃນລົດຄົນລະຄັນ.
ພວກເຂົາມີນັດກິນ ເຂາແລງນຳກັນຢູເຮືອນ ແຕໃນລະtາງທາງ ຊວງເວລາປະມານ 6 ໂມງແລງ,
ຕຳວດຈາລະຈອນໄດໂບກໃຫສົມບັດຈອດລົດທປອມ ຕຳວດຢູຖະໜົນທາເດອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ,
ແຂວງ ນະຄອນວງວຽງຈັນ. ຜູກຽວໄດຖືກເອົາຕົວຂນລົດກະບະ ແລະ ກໍບໄດກັບເມືອຮອດເຮືອນອີກ
ເລີຍ. 6 ເດືອນຜານໄປ ຍັງບມີໃຜຮູໂ
 ຊກຊາຕາ ື ບອນຢູຂອງລາວແຕຢາງໃດເລີຍ.
ບົດລາຍງານສະບັບນໃຫຂມ
 ູນພນຖານກຽວກັບວຽກງານຂອງສົມບັດໃນຢູໃ
 ນລາວ ແລະ ກວດສອບຂ
ເທັດ ຈິງ ລວມທັງັກຖານດານພາບວິດີໂອກຽວກັບການຫາຍຕົວໄປຂອງຜູກຽວ ແລະ ຂອບເຂດ
ການສືບສວນສອບສວນຂອງທາງການລາວຕການຫາຍຕົວໄປຄງນໃຫມຄ
ີ ວາມຍຸຕິທຳ, ລະອຽດຮອບ
ຄອບ, ແລະ ມີ ປະສິດຕິພາບ. ຈາກນນຈະໄດວິເຄາະເຖິງເຫດການທເກີດຂນໂດຍປຽບທຽບກັບ
ມາດຕະຖານສິດທິມະນຸດ ສາກົນ ລວມທັງກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວເອງ. ໃນຕອນທາຍຈະເປັນການສະ
ເໜີແນະຕລັດທະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ປະຊາຄົມນາໆຊາດ ໂດຍມີເປາ ໝາຍເພອໃຫໝນ
 ໃຈວາສົມບັດ
ໄດກັບຄືນສູຄອບຄົວຕົນເອງຢາງ ປອດໄພ.
ເຖິງແມນວາໃນຊວງາຍເດືອນທຜານມາ ທາງການລາວໄດໃຫຄຳໝນສັນຍາຕສາທາລະນະທຈະ
ສືບສວນສອບສວນເຖິງການຫາຍຕົວໄປຂອງສົມບັດ, ແຕຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ການດຳເນີນງານຂອງ
ຕຳວດຍັງບເຫັນຄືບໜາປານໃດ. ນອກຈາກນນ ຈົນຮອດປັດຈຸບັນທາງການຍັງລມເວບສາມາດໃຫ
ຂມູນໄດພຽງພໍ ແລະ ບມີການຕີພີມຂມູນຈາກຜົນການສືບສວນສອບສວນທຈະຊວຍ ຕອບຄຳຖາມ
ສຳຄັນໆ ກຽວກັບ ການຫາຍຕົວໄປຂອງສົມບັດ ອີກທັງຍັງໄດປະຕິເສດຄວາມຊວຍ ເືອຈາກປະເທດອນ
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ໃນການສືບສວນ ສອບສວນ. ປັດໃຈເານສະແດງໃຫເຫັນໄດເຖີງ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປິດບັງຂ
ມູນຄວາມຈິງ.
ເປັນເລອງຍາກທຈະລະບຸວາທາງການລາວມີສວນກຽວຂອງກັບການຫາຍຕົວໄປຂອງສັມບັດາຍ ໜອຍ
ສໃດ. ຢາງໃດກໍຕາມ ນອກຈາກການສອບສວນຈະບົກພອງແລວ ຂເທັດຈິງທວາມີຜູພົບເຫັນຄງສຸດ
ທາຍ ຢູປອມຕຳວດ ໂດຍທຕຳວດເປັນຜູໂບກລົດຜູກຽວໃຫຢຸດ, ແລະການທ ຕຳວດຢູຈ
 ຸດດງກາວ
ບໄດ ດຳເນີນການໃດໆ ເພອຂັດຂວາງບໃຫຜູກຽວຖືກເອົາຕົວໄປທງໆທມີຄົນຍິງປືນຂນຟາໃນ
ຂະນະນນ, ທັງລວນນນລວນສະທອນໃຫເຫັນເຖິງລະດັບການມີສວນຮວມ ຂອງທາງການລາວ.

ການບັງຄັບບຸກຄົນໃຫສູນຫາຍແມນBັງ?
ສົນທິສັນຍາສາກົນວາດວຍການຄຸມຄອງຄົນທຸກຄົນບໃຫຖືກບັງຄັບໃຫສູນຫາຍ ມີຄວາມໝາຍວາ :
"ການຈັບ, ຄວບຄຸມຕົວ, ລັກພາຕົວ, ື ດວຍວິທກ
ີ ານໃດໜງທເຮັດໃຫບຸກຄົນເສຍເສລີພາບ ທເປັນ
ການກະທຳຂອງຕົວແທນລັດ ື ບຸກຄົນ, ື ກຸມຄົນທເຮັດໄປໂດຍການໃຊອຳນາດ, ການສະໜັບ
ສະໜຸນ ື ຮູເ ຫັນເປັນໃຈຈາກລັດ ຕາມດວຍການປະຕິເສດທຈະຮັບຮູວ
 າມີການກະທຳໃຫສູນເສຍ
ເສລີພາບນ ື ໂດຍການປົກປິດໂຊກຊາຕາ ື ສະຖານທຢູຂອງຜູສ
 ູນຫາຍດງກາວ, ໂດຍທສະຖານ
ທຢູຂອງຜູສ
 ູນຫາຍນນກົດໝາຍບສາມາດໃຫການຄຸມຄອງໄດ."1

ເມອພິຈາລະນາເຖິງຂມູນພນຖານ ແລະ ຂເທັດຈິງເທາທມີຢ,ູ ການວິໃຈຂອງແອມແນສຕີ
ອິນເຕີເນຊັນແນວ ຄນພົບວາ ມີຄວາມເປັນໄປໄດສູງທ ສົມບັດ ສົມພອນ ໄດກາຍເປັນເcອຂອງ
ການບັງຄັບບຸກຄົນໃຫສູນ ຫາຍ ເຊງຖືວາເປັນການລະເມີດສິດທິມະນຸດຢາງຮາຍແຮງ ແລະ ເປັນ
ອາຊະຍາກຳຕາມກົດໝາຍສາກົນ. ທາງໜວຍງານມີຂສະບວາເຈາໜາທລາວມີສວນ ຮັບຜິດຊອບຕ
ການຫາຍຕົວໄປຂອງສົມບັດ, ໃນ ລັກສະນະທເປັນການເຂາມາດຳເນີນການໂດຍກົງ ືໂດຍການໃຫ
ຄວາມຮວມມື ສະໜັບສະໜູນ ື ຮູເຫັນເປັນໃຈຕການລະເມີດພັນທະຂອງລາວ ພາຍໃຕກົດໝາຍສາກົນ.
ໃນບັນດາຂສະເໜີແນະຕາງໆ ແອມແນສຕີ ອິນເຕີເນຊັນແນວ ຮຽກຮອງໃຫລັດທະບານລາວ, ໂດຍ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຄົມລະtາງປະເທດ, ຈັດຕງຄະນະກຳມະການອິດສະະຊຸດໃໝເພອ
ດຳເນີນການສືບສວນສອບສວນກໍລະນີການຫາຍຕົວໄປຂອງສົມບັດຢາງບລຳອຽງ, ໃຫລະອຽດຮອບ
ຄອບ, ອີກທັງເພອຮັບປະກັນວາທຸກຂນຕອນຂອງການດຳເນີນການ ແມນເປັນໄປເພອເປັນການລະບຸ
ສະຖານທຢູ ແລະ ຊວຍເືອຊີວິດຂອງສົມບັດໃຫກັບມາຫາຄອບຄົວໄດຢາງປອດໄພຢາງບຊັກຊາ.
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ຄະນະກຳມະການ ຄວນລະບຸຕົວບຸກຄົນເຈາໜາທ ທມີສວນ ຮັບຜິດຊອບຕການບັງຄັບສົມບັດໃຫ
ສູນຫາຍ ທລວມທັງຜູອອກຄຳສງ ື ຜູທຢ
 ູໃນຕຳແໜງສູງ ຂນໄປ ທັງນເພອເປັນການນຳຕົວຜູກະທຳຜິດ
ເານນມາລົງໂທດຕາມ ຂະບວນການຍຸຕິທຳ ທສອດຄອງກັບມາດຕະຖານສາກົນວາດວຍ
ຄວາມເປັນທຳ. ການລາຍງານແລະ ຂສະເໜີແນະຂອງ ຄະນະກຳມະການຄວນໄດຮັບການເຜີຍແຜຕ
ສາທາລະນະ. ສົມບັດ ແລະ ຄອບຄົວ ຄວນໄດຮັບ ການຊົດໃຊຈາກການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ແລະ
ຄວາມທຸກທໍລະມານທພວກເຂົາໄດພົບພ.

ວິທກ
ີ ານ
ຕົວແທນຂອງແອມແນສຕີ ອິນເຕີເນຊັນແນວ ຍັງບມີໂອກາດໄປຢາມປະເທດລາວເພອສືບສວນ
ສອບສວນ ກໍລະນີການຫາຍຕົວໄປຂອງສົມບັດ. ເມອວັນທ18 ມັງກອນ 2013 ແອມແນສຕີ
ອິນເຕີເນຊັນແນວໄດ ເຜີຍແຜ ປະຕິບັດການດວນ (Urgent Action) ໃຫກັບເຄືອຄາຍສະມາຊິກ ຂອງ
ອົງການ ໂດຍຮຽກຮອງໃຫ ມີການຂຽນຈົດໝາຍເຖິງລັດທະບານລາວ ເພອກະຕຸນໃຫມີ ການສືບສວນ
ສອບສວນຢາງຮີບດວນ, ໂປງໃສ, ແລະລະອຽດຮອບຄອບ ຕກໍລະນີການຫາຍຕົວ ໄປຂອງສົມບັດ.2
ລັດຖະບານໄດຕອບກັບສະມາຊິກໂດຍ ການສງຖະແງການກຽວກັບ ການຫາຍຕົວໄປຄງນໃຫ
(ກະລຸນາເບງບົດທີ 4 ຂອງລາຍງານສະບັບນ). ໃນວັນທ 20 ມີນາ ປີ 2013 ແອມແນສຕີ
ອິນເຕີເນຊັນແນວໄດ ຮອງຂໍຢາງເປັນທາງການຕລັດຖະບານລາວ ເພອເຂາ ໄປຢາມປະເທດລາວ
ແລະ ປຶກສາຫາລືກຽວກັບ ການຫາຍຕົວໄປຂອງສົມບັດ, ັງຈາກນນກໍໄດມີການຮອງຂໍຊອີກ
ແຕຈົນຮອດມທມີການຈັດພິມ ລາຍງານສະບັບນ ລັດຖະບານລາວບໄດ ຕອບຮັບ ື ອານຸຍາດຕາມ
ຄຳຮອງຂໍດງກາວ. ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2013 ແອມແນສຕີ ອິນເຕີເນຊັນແນວໄດຂໍເຂາ ພົບ ທານ
ສົມສະtາດ ເລງສະtັດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສປປ ລາວ ໃນລະtາງການປະຊຸມເວທີ
ເສດຖະກິດໂລກ (World Economic Forum) ທ ນະຄອນ ເນປິດໍ (Nay Pyi Taw) ປະເທດພະມາ
ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2013, ສວນໜງເພອ ສະເໜີສະບັບ ຮາງຂອງບົດລາຍງານສະບັບນໃຫກັບທານ
ແຕກໍໄດຮັບການປະຕິເສດ.
ຕົວແທນແອມນາສຕອິນເຕີເນຊນແນວໄດມີການຕິດຕຢາງສະໝສະເໝີກັບຜູທຮ
 ູຈັກສົມບັດ ແລະ
ຜູທ ຄຸນເຄີຍກັບເຫດການທກຽວຂອງກັບການທລາວຖືກບັງຄັບບຸກຄົນໃຫສູນຫາຍໃນຄງນ.
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2.

ຄວາມເປັນມາ

“ປາກົດວາບມີສະພາບແວດລອມທປອດໄພທເປັນ...ພນທສຳລັບການໂຕວາທີໃນ
ທາງສາງສັນ, ຢາງເປີດເຜີຍ, ມີການເຄົາລົບເຊງກັນແລະກັນ, ແລະ ມີຄວາມແຕກ
ຕາງາກາຍ.”
'ການສະທອນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ' ຈາກການຈັດປະຊຸມພາກປະຊາຊົນ ອາຊີ-ເອີຣົບ ຄງທ 9 ປີ 2012 (9th AsiaEurope People's Forum – AEPF) ໃນ ສປປ ລາວ, ຄະນະກຳມະການ ຈັດການປະຊຸມລະດັບສາກົນ.3

ອົງການພາກປະຊາສັງຄົມໃນລາວຍັງຢູໃນຊວງເລມຕນ ເຖິງແມນວາພນທດງ ກາວຈະ ເລມເປີດກວາງ
ຢາງ ຊາໆ ແຕການເຕີບໃcຂອງພາກປະຊາສັງຄົມໃນລາວທຽບບໄດ ກັບປະເທດໃກຄຽງ. ຈາກແງ
ຂາວທໜາ ເຊອຖື, ມີອົງການພາກປະຊາສັງຄົມລາວ ຈຳນວນວງາຍທໄດຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ
ຈາກພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ເຊງ ເປັນພັກການເມືອງດຽວທຖືກຕອງຕາມລັດຖະທຳມະນູນຂອງ
ລາວ,4 ທຍັງສືບຕອາງວາເປັນການສະໜອງຕບົດບາດຕາງໆ ຂອງພາກປະຊາສັງຄົມ.
ໃນຄວາມເປັນຈິງແລວ ລັດຖະບານລາວບໄດຍອມຮັບຂສະເໜີຂອງປະເທດຝຣງໃນລະtາງ
ການທົບທວນສະຖານະການສິດທິມະນຸດໃນເວທີສະພາສິດທິມະນຸດແຫງສະຫະປະຊາຊາດ
(Universal Periodic at the United Nations (UN) Human Rights Council) ຄງທ 8ເມອປີ
2010, ເພອ “ຮັບປະກັນໃຫພາກປະຊາ ສັງຄົມ ແລະ ອົງກອນສິດທິມະນຸດດຳເນີນກິດຈະກຳໄດຢາງ
ອິດສະະ”.5 ສາເຫດທມີການປະຕິເສດຂ ສະເໜີແນະດງກາວ ໄດມີການອາງວາກິດຈະກຳຂອງ
ໜວຍງານເານຕອງໄດຮັບ ການກຳກັບດູແລຈາກ ກົດໝາຍລະດັບຊາດ ໂດຍສະເພາະດຳລັດວາ
ດວຍສະມາຄົມ.6 ແຕຕາມແງຂາວ ທເຊອຖືໄດ, ການທ ລັດຖະບານລາວນຳໃຊຂະບວນ
ການຈົດທະບຽນອົງການຕາມດຳລັດນນ ໜາຈະເປັນພຽງເພອເປັນມາດຕະການໃນການຄວບຄຸມອົງ
ການພາກປະຊາສັງຄົມໃນລາວເທານນ.
ໃນບໍລິບົດທຈຳກັດເຊນນ ສົມບັດ ສົມພອນ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ
ຂອງພາກປະຊາສັງຄົມໃນລາວ. ຜູກຽວໄດອຸທິດຊີວິດໃຫກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ
ການດພນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ສະໜັບສະໜູນການສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫກັບພາກ
ປະຊາສັງຄົມເພອກະຕຸນ ໃຫລັດຖະບານລາວຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂcດຈາກການພັດທະນາ
ໃຫຕົກຮອດປະຊາຊົນລາວຢາງທວເຖິງ. ອັນທຈິງ ສົມບັດເຮັດວຽກຢາງໃກຊິດຕິດແທດກັບເຈາໜາທ
ລາວຕະອດມາ. ແຕກິດຈະກຳາສຸດ ຂອງສົມບັດ ໃນການກະກຽມວຽກງານກອງປະຊຸມຄູຂະ
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ໜານຂອງພາກປະຊາສັງຄົມ ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2012, ກອນການປະຊຸມສຸດຍອດອາຊີ-ເອຣົບ (Asia
Europe Summit – ASEM) ປາກົດວາມີຄວາມເຊອມໂຍງກັບການທຜູກຽວຖືກບັງຄັບໃຫກາຍເປັນ
ບຸກຄົນຫາຍສາບສູນໃນອີກບເທາໃດທິດຕມາ.

ສະຖານະການສິດທິມະນຸດ7
ສິດທິມະນຸດໃນດານການມີເສລີພາບໃນການສະແດງອອກ, ການຄົບຄາສະມາຄົມ, ແລະ ການຊຸມນຸມ
ຢາງ ສັນຕິ ໄດຮັບການຄຸມຄອງຕາມລັດຖະທຳມະນູນລາວ ແລະ ກະຕິກາສາກົນວາດວຍສິດທິ
ພົນລະເມືອງ (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) ເຊງ ສປປ
ລາວເປັນລັດພາຄີ. ແຕທາງການລາວຍັງຄົງຈຳກັດເສລີພາບເານໂດຍສະເພາະການປະທວງຂອງ
ປະຊາຊົນຕ ການລະເມີດ ສິດທິມະນຸດ ອັນເປັນຜົນເນອງມາຈາກການພັດທະນາ – ທລວມທັງ
ການສູນເສຍທດິນແລະ ອາຊີບທຳມາຫາກິນ – ເຊງທາງການມັກບຍອມໃຫເກີດຂນ ດງ
ທມີາຍໆຕົວຢາງຕໄປນ:
ໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2009, ເຈາໜາທປອງກັນຄວາມສະIົບໄດຈັບກຸມຊາວນາ ແລະ ຄົນອນໆ ກວາ
300 ຄົນ ທໄດວາງແຜນປະທວງກຽວກັບການສູນເສຍທດິນ ແລະ ການຂາດການສະໜັບສະໜູນດານ
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃນາຍໆແຂວງ. ຜູຖ
 ືກຈັບເກືອບທັງໝົດໄດຮັບການປອຍຕົວ ຍົກ
ເວນຈຳນວນ 9 ຄົນ ເຊງ ປັດຈຸບັນຍັງບຮໂ
ູ ຊກຊາຕາ ແລະບຮູວາຢູໃສັງຈາກທພວກເຂົາຖືກຍາຍ
ອອກຈາກຄຸກສາມເຄທນະຄອນ ວງວຽງຈັນ.
ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2012, ກະຊວງຖະແງຂາວ ແລະວັດທະນະທຳ ສປປ ລາວໄດສງປິດລາຍການ
ວິທະຍຸ "ເວາຂາວ" ທມີມາດົນນານ ແລະ ໄດຮັບຄວາມນິຍົມ, ເນອງຈາກມີຄົນໂທເຂາມາສະແດງ
ຄວາມກັງວົນຕກໍລະນີການຍຶດທດິນ ແລະ ບັນຫາສລາດບັງວງ.
ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2012 ຊາວບານແປດຄົນຖືກຈັບກຸມັງຈາກຮອງຂໍຄວາມເປັນທຳຕທາງການ
ກໍລະນີ ຂຂັດແຍງທດິນກັບບໍລິສັດຈາກtຽດນາມ ເຊງໄດສຳປະທານປູກຢາງພາລາຕງແຕປີ 2006
ແລະ ສງຜົນ ກະທົບຕຊາວບານ ບານທາແຕງ, ແຂວງເຊກອງ. ບເທາໃດມຕມາຊາວບານທຸກຄົນໄດ
ຮົບການປອຍຕົວ ຍົກເວນຜູຊາຍຄົນໜງທຖືກຂັງໄວປະມານສອງອາທິດ ແລະມີລາຍງານວາຖືກຊອມ
ຖືກຕີກອນໄດຮັບການປອຍຕົວອອກມາ.
ໃນເວລາດຽວກັນ ນັກໂທດດານຄວາມຄິດຢາງ ທອງປະເສີດ ເກອກຸນ ແລະ ແສງອາລຸນ ແພງພັນ
ຍັງຖືກ ຄຸມຂັງ ໂດຍຕາງໄດຮັບໂທດຈຳຄຸກ 20 ປີ ແລະຕິດຄຸກມາແຕເດືອນຕຸລາ ປີ 1999 ເນອງຈາກ
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ພະຍາຍາມ ຊຸມນຸມປະທວງຢາງສະIົບທນະຄອນວງວຽງຈັນໂດຍໄດສະແດງໂພດສະເຕ
ຮຽກຮອງໃຫມີການປຽນແປງດານເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງ. ໃນເວລາດຽວກັນ ຄຳພູວຽງ
ສີສະອາດ ຜູປະທວງອີກຄົນໜງທ ຖືກຈັບຕົວ ໄດເສຍຊີວິດໃນຄຸກເມອເດືອນກັນຍາ ປີ 2001
ເຊງເປັນຜົນາຈາກ ການຖືກລົງໂທດໂດຍເຈາໜາ ໃນຄຸກ. ອີງຕາມຂມູທາງການລາວ ໄດມີ
ການລາຍງານວາ ບົວວັນ ຈັນມະນີວົງ ຜູປະທວງອີກຄົນໜງໄດຮັບ ການປອຍຕົວເມອບດົນມານ
ແຕຂາວດງກາວຍັງບມີການຢືນຢັນ.

2.1 ສົມບັດ ສົມພອນ8 ແລະ ວິໃສທັດຂອງປະຊາຊົນລາວ
ສົມບັດນງນົບມື, ຊາຍ. ©www.sombath.org

ສົມບັດເກີດທບານ ດອນຂຽວ, ແຂວງພາກໃຕຂອງລາວ, ເປັນລູກຄົນ
ກົກໃນບັນດານອງໆ ທັງໝົດ 8 ຄົນ. ລາວໄດແຕງງານກັບນາງ ອຶງ
ຊຸຍມິງ, ສັນຊາດສິງກະໂປຕງແຕປີ 1983 ທັງສອງໄດພົບພກັນ
ໃນຕອນຮຽນໜັງສື ຢູທປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ. ໃນຊຸມປີ 1970
ສົມບັດໄດສງເງິນ ລຽງດູແມຂອງຕົນເອງ ທປັດຈຸບັນອາຍຸປະມານ 83
ປີ ແລະນອງສາວຕົນເອງ 2 ອີກຄົນເຊງຕອນນນກຳລັງຮຽນຢູໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມວຽງຈັນ.
ັງຈາກທຮຽນຈົບຈາກປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາໃນປີ1983,
ສົມບັດໄດເດີນທາງກັບ ປະເທດລາວພອມກັບ ນາງ ອຶງ ຊຸຍມິງ. ຕະອດຊຸມປີ 1980 ຜູກຽວໄດສູຊົນ
ເພອໃຫລັດຖະບານລາວອະນຸມັດໂຄງການສງເສີມກະກຳແບບຍືນຍົງໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈາການ. ໃນທ
ສຸດມາຮອດປີ 1986 ັງຈາກປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການເປັນທປຶກສາໃຫກັບກອງທຶນເພອ ເດັກແຫງ
ສາຫະປະຊາຊາດ (UN Children’s fund – UNICEF) ໃນປະເທດກຳປູເຈຍ – ເຊງລັດຖະບານ
ກຳປູເຈຍໄດກາວຂອບໃຈລັດຖະບານລາວ – ສງຜົນໃຫລັດຖະບານລາວອານຸຍາດໃຫສົມບັດສາມາດ
ດຳເນີນບາງໂຄງການຕາມທສະເໜີໄດ.
ໂດຍການອະນຸມັດຈາກກະຊວງສຶກສາທິການລາວ, ໃນປີ 1996 ສົມບັດໄດກຕງສູນອົບຮົມຮວມ
ພັດທະນາ (the Participatory Development Training Centre – PADETC ປາແດກ) ເພອ
ພັດທະນາການສຶກສາ, ທັກສະການເປັນຜູນຳພາ, ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນລາວ. ສົມບັດໄດ
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ຈັດຝຶກອົບໃຫແກອາສາສະໝັກໄວໜຸມ ແລະ ເຈາໜາທລາວກຽວກັບການພັດທະນາໂດຍຊຸມຊົນເປັນ
ເຈາການໃນຫົວຂສຸຂະອານາໄມ, ການຈັດການຂເcອ, ແລະ ການປູກຝັງກະສິກຳ.
PADETC ໄດກາຍເປັນອົງການພາກ
ປະຊາສັງຄົມທມີ ຊສຽງທສຸດໃນ ລາວ ແລະມາ
ຮອດປີ 2005 ຍອນຜົນ ງານອັນພນເດນ9 ໄດເຮັດ
ໃຫສົມບັດໄດຮັບລາງວັນ ຣາມອນ ແມັກໄຊໄຊ
(Ramon Magsaysay) ສາຂາຜູນຳຊຸມຊົນ –
ເປັນທຮັບຮູໃ
 ນນາມລາງວັນ ສັນຕິພາບໂນເບວໄພ
ຣສແຫງເອເຊຍ (Asia's Nobel Peace Prize).
ສົມບັດ ສົມພອນ ທງານຮັບລາງວັນຣາມອນ ແມັກໄຊໄຊ ໃນປີ 2005.© www.sombath.org

ສົມບັດໄດລາອອກຈາກຕຳແໜງຜູອຳນວຍການ PADETC ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2012 ເພອໃຊເວລາຢູກັບ
ຄອບຄົວ, ເພອນງສະມາທິ ແລະຂຽນປມ. ນອກຈາກນ ຜູກຽວຍັງໄດນຳພາການສຳວດເພອວັດ
ແທກລະດັບ “ຄວາມສຸກ” ໃນແຂວງຕາງໆ ຂອງປະເທດລາວ ເຊງເປັນໂຄງການທໄດຮັບການສະໜັບ
ສະໜູນຈາກໂຄງການເພອການພັດທະນາແຫງສະຫະປະຊາຊາດ (UN Development Programme
– UNDP) ແລະຮວມມືກັບໜວຍງານທອງຖນ ແລະ ອົງການມວນຊົນຂອງ ສປປ ລາວ. ຂຄນພົບຈາກ
ການປຶກສາຫາລືຄງ ນໄດບັນທຶກເຂາໃນເອກະສານຊວາ “ວິໃສທັດຂອງປະຊາຊົນລາວ (The Lao
People’s Vision).” ແຕເຫດການທເກີດຂນມາພາຍັງສະແດງໃຫເຫັນວາ ທາງການລາວບຄອຍ
ພໍໃຈກັບເອກະສານ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ວິໃສທັດດງກາວາຍປານໃດ ເຖິງວານເປັນຄງທຳອິດທປະ
ເທດລາວມີເອກະສານໃນລັກຊະນະແບບນ.

2.2 ກອງປະຊຸມພາກປະຊາຊົນ ອາຊີ-ເອຣົບ ແລະເຫດການັງຈາກນນ

ASEM ເປັນກົນໄກທອອກແບບເພອໃຫຄວາມສຳພັນລະtາງເອເຊຍ ແລະ ເອີຣົບມີຄວາມເລິກ
ເຊງຂນ ໂດຍການສົນທະນາກັນໃນຫົວຂເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ແລະ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ.
ກອນກອງປະຊຸມ ASEM ແຕລະຄງ, ເຄືອຄາຍອົງກອນພາກປະຊາສັງຄົມທວເອເຊຍ ແລະເອີຣົບ ຈະມີ
ການຈັດ ກອງປະຊຸມພາກປະຊາສັງຄົມ (Asia-Europe People's Forum--AEPF ກອງປະຊຸມພາກ
ປະຊາຊົນ ອາຊີ-ເອີຣົບ) ມີາຍຫົວຂແຕພາຍໃຕຊກອງປະຊຸມດຽວກັນ.
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ຮູບ ສົມບັດ ກັບອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ.©www.sombath.org

ກອງປະຊຸມພາກປະຊາຊົນ ອາຊີ-ເອີຣົບ ຄງທ 9 ໃນນະຄອນວງວຽງຈັນເລມຂນໃນວັນທ 16 ເຖິງ 19
ຕຸລາ 2012, ແລະ ເປັນການຈັດຮວມກັນລະtາງລະtາງຄະນະກຳມະການຈັດກອງປະຊຸມ AEPF
ລະດັບ ສາກົນ ແລະ ຄະນະຈັດງານລະດັບປະເທດເຊງມີ ສົມບັດ ສົມພອນ ເປັນປະທານຮວມ.
ຄະນະກຳມະການ ຈັດງານລະດັບປະເທດລາວປະກອບດວຍກຸມປະຊາສັງຄົມໃນລາວ, ອົງກອນມວນຊົນ
ລາວ, ຕົວແທນ ອົງກອນເອກະຊົນທບຂ
 ນ
 ກັບລັດຖະບານ (NGOs) ທປະຈຳໃນລາວ, ແລະ ໜວຍງານ
ຂອງກະຊວງ ການຕາງປະເທດລາວ. ການຈັດປະຊຸມພາກປະຊາຊົນ ອາຊີ-ເອີຣົບ ຄງທ 9 ນັບເປັນ
ກິດຈະກຳຂອງ ພາກປະຊາສັງຄົມຄງໃຫຍທສຸດທເຄີຍຈັດຂນໃນ ສປປ ລາວ. ມີຜູເຂາຮວມ ປະມານ
1,000 ຄົນຈາກ ປະເທດລາວ, ຈາກທວພາກພນເອເຊຍອາຄະເນ ແລະ ເອີຣົບ. ມີການນຳສະເໜີ “ວິໄສ
ທັດຂອງປະຊາຊົນ ລາວ” ໃນລະtາງການຈັດການປະຊຸມພາກປະຊາຊົນອາຊີ-ເອີຣົບ ພອມຍັງມີການ
ກາວເຖິງໃນພິທີປິດ. ສົມບັດໄດຖືກເຊີນຂນກາວຄຳປາໃສ ລວມທັງສາຍຮູບເງົາທໄດຮັບແຮງບັນດານໃຈ
ຈາກວຽກແລະ ການສຳວດຂອງລາວ – “ຄວາມສຸກຂອງປະເທດລາວ Happy Laos”10 – ກອນການ
ປິດກອງປະຊຸມ.
ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ມີຕຳວດນອກເຄອງແບບທສອດສອງເບງຜູເຂາຮວມປະຊຸມ ແລະ ມີການຄຸກຄາມ
ຜູເຂາຮວມບາງຄົນ. ຜູເຂາຮວມຄົນໜງແຈງກັບແອມແນສຕີ ອິນເຕີເນຊັນແນວວາ ຜູຍິງຄົນໜງໄດຖືກ
ເອນໄປພົບກັບເຈາໜາທປອງກັນຄວາມສະIົບ ແລະ ຖືກຕຳໜິຢາງຮຸນແຮງໃນຖານະທລາວສະແດງຂ
ກັງວົນຢາງເປີດເຜີຍກຽວກັບບັນຫາທດິນ ແລະ ສິດທິກຽວກັບທຢູອາໃສຂອງຄົນໃນບານຕົນເອງ. ໃນ
ຊວງທາຍຂອງກອງປະຊຸມ ເຈາໜາທປອງປັນຄວາມສະIົບໄດຍຶດເອກະສານ "ວິໃສທັດຂອງປະຊາຊົນ
ລາວ" ເຊງໄດກະກຽມໄວເພອເຜີຍແຜໃຫກັບຜູເ ຂາຮວມກອງປະຊຸມ.11
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ຈາກກໍລະນີດງ ກາວ ຄະນະກຳມະການຈັດງານລະດັບສາກົນຂອງກອງປະຊຸມພາກປະຊາຊົນອາຊີເອີຣົບໄດຕງ ຂສັງເກດວາ "ມີລາຍງານການຄຸກຄາມຕຜເູ ຂາຮວມກອງປະຊຸມທມາຈາກທອງຖນໃນ
ລະtາງການຈັດກອງປະຊຸມພາກປະຊາຊົນ ອາຊີ-ເອີຣົບ ຄງທີ 9"12
ກະຊວງການຕາງປະເທດລາວໄດຮວມມືກັບຄະນະຜູຈ
 ັດກອງປະຊຸມພາກປະຊາຊົນ ອາຊີ-ເອີຣົບ; ແລະ
ຄົນສວນໃcທກຽວຂອງກັບກອງປະຊຸມມີຄວາມເຫັນໃນເບອງຕນວາ ກອງປະຊຸມຄງນປະສົບຄວາມສຳ
ເລັດ ເຖິງວາຈະມີບັນຫາຕາມທກາວມາຂາງຕນ ແຕກຸມພາກປະຊາສັງຄົມລາວສາມດໃຊເວທີນເ ພອແລ
ກປຽນຄວາມເຫັນຕການພັດທະນາໃນລາວ ແລະ ຍັງສາງເຄືອຂາຍທັງໃນປະເທດ, ລະດັບພູມພ
ິ າກ,
ແລະ ລະtາງປະເທດ.
ແຕໃນປະເທດທລັດບຍອມໃຫມີການທາທາຍຕນະໂຍບາຍຂອງລັດ ແລະ ການສົນທະນາໂຕແຍງຢາງ
ເປີດເຜີຍນອກແວດວົງລັດຖະບານ ແລະ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວເປັນສງທບຄ
 ອຍເກີດຂນ13, "ວິໃສ
ທັດຂອງປະຊາຊົນລາວ" – ເຊງເປັນເອກະສານນຳສະເໜີຮູບແບບທາງເລືອກໃນການພັດທະນາໂດຍອີງ
ໃສຜົນຈາກການປຶກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນລາວ– ແລະ ການທພາກປະຊາສັງຄົມມາຮວມກັນໃນ
ກອງປະຊຸມພາກປະຊາຊົນ ອາຊີ-ເອີຣົບ ເປັນສງທເຮັດໃຫເອກະສານດງກາວຖືກບາງໜວຍງານຂອງ
ລາວເຫັນວາເປັນໄພຄຸກຄາມຢາງຊັດເຈນ ເຫດການທເກີດຂນໃນເວລາຕມາຕອກຢເຖິງການປະເມີນ
ດງກາວ.
ໃນວັນທີ 7 ທັນວາ 2012, ລັດຖະບານລາວໄດເນລະເທດ ແອນ-ໂຊຟີ ກິນໂດຣສ (Anne-Sophie
Gindroz), ຜູອຳນວຍການປະເທດຂອງອົງກອນເຮວວິຕັສ (HELVITAS Swiss Intercooperation)
ໃນລາວ ເຊງເປັນອົງກອນເອກະຊົນລະtາງປະເທດຈາກສະວິດເຊີແລນທເຮັດວຽກໃນດານ
ການພັດທະ ນາກະສິກຳ ແລະ ບັນຫາທດິນ. ກິນໂດຣສ ມີສວນຮວມ ຢາງໃກຊິດໃນການຈັດປະຊຸມ
ເວທີພາກປະຊາຊົນ ອາຊີ-ເອີຣົບ ຄງທີ 9 ຮວມກັບ ສົມບັດ ສົມພອນ ແລະ ໄດເປີດເຜີຍຂມູນກຽວກັບ
ບັນຫາການຄຸກຄາມຜູເ ຂາຮວມປະຊຸມໃນເວທີກັບລັດຖະບານລາວ. ການຕັດສິນໃຈເນລະເທດກິນ
ໂດຣສໜາຈະມາຈາກທວາລາວໄດສງ ຈົດ ໝາຍລົງວັນທີ 21 ພະຈິກ ປີ 2012 ໄປຍັງອົງການພັດທະນາ
ເອກະຊົນລະtາງປະເທດອນໆ ແລະ ແງທຶນລະtາງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍທກິນໂດຣສ ໄດ
ກາວເຖິງການມີພນທຈຳກັດສຳລັບການຖົກຖຽງຢາງຈິງຈັງ ແລະ ເປັນປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຜົນກະທົບທ
ເກີດຂນຈາກຄົນທກາສະແດງອອກ. ລັດຖະບານລາວໄດຮັບສຳເນົາຈົດໝາຍສະບັບດງກາວ ແລະ ສງ
ໃຫກິນໂດຣສເດີນທາງອອກຈາກປະເທດ.
ການຂັບໄລ ແອນ-ໂຊຟີ ກິນໂດຣສ ສງຜົນກະທົບເຖິງພາກປະຊາສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ ເຊງກິນໂດຣສ
ໄດເຮັດວຽກຢາງຮວມກັນຢາງໃກຊິດ. ສງທຮາຍແຮງໄປກວານນຍັງເກີດຂນຕາມມາ ເພາະໜງອາທິດັງ
ຈາກທກິນໂດຣສໄດຖືກສງໃຫອອກຈາກປະເທດ ສົມບັດ ສົມພອນກໍຫາຍຕົວໄປ.
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3.

ພາບການຫາຍຕົວໄປທປາກົດໃນກອງ

ເພອນຮວມງານຂອງສົມນບັດ ສົມພອນ ໄດພົບເຫັນລາວຄງສຸດທາຍໃນຊວງຕອນແລງເວລາປະມານ
5.30 ຂອງວັນທີ 15 ທັນວາ 2012 ຕອນທລາວໄດຂັບລົດອອກຈາກຫອງການໃນນະຄອນວງວຽງຈັນ
ເຊງລາວໄດຂັບລົດຕາມັງຜູເ ປັນພັນລະຍາ ນາງ ອຶງ ຊຸຍມິງ ທໄດຂັບລົດອີກຄັນໜງນຳໜາ. ຕຳວດ
ໄດໂບກລົດສົມບັດໃຫຈອດ ໃນເວລາປະມານ 6 ໂມງແລງທປອມຕຳວດຖະໜົນທາເດອ, ເມືອງສີ
ສັດຕະນາກ, ແຂວງນະຄອນວງວຽງຈັນ ເຊງເປັນເຫດໃຫສົມບັດ ແລະ ພັນລະຍາຂອງລາວຖືກແຍກ
ອອກຈາກກັນ ແລະ ອີກທັງເປັນຄງສຸດທາຍພວກເຂົາໄດພົບເຫັນກັນ.
ເມອສາມີບໄ
 ດກັບມາກິນເຂາແລງຢູເຮືອນໃນມນນ
 ນ. ອຶງ ຊຸຍມິງຈງອອກໄປຊອກຫາສາມີທປອມ
ຕຳວດທພົບເຫັນລາວເປັນຄງສຸດທາຍ ແລະ ຕາມໂຮງໝໍໃນນະຄອນວງວຽງຈັນ. ມຕມ
 າ ໃນວັນທີ 16
ທັນວາ ຊຸຍມິງໄດ ໄປແຈງຄວາມກັບຕຳວດວາສາມີຂອງຕົນຫາຍຕົວ ໄປ ແລະ ທາງຄອບຄົວກໍໄດໄປ
ຊອກຫາຕາມໂຮງໝໍແຫງຕາງໆ ອີກຄງ ແຕກບ
ໍ ພ
 ົບຮອງຮອຍຂອງສົມບັດແຕຢາງໃດເລີຍ. ໃນວັນທີ 17
ທັນວາ 2012 ຊຸຍມິງໄດຍນ
 ໃບຄຳຮອງຕຫອງການຕຳວດນະຄອນວງເພອຂໍເບງພາບບັນທຶກຈາກ
ກອງວົງຈອນປິດໃນພນທບໍລິເວນປອມຕຳວດທສົມບັດຖືກພົບເຫັນຄງສຸດທາຍ. ຕຳວດທກຽວຂອງ
ໄດໃຫ ການຮວມມື ແລະ ຊວຍເືອເປັນຢາງດີ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫຄອບຄົວເຂາເບງພາບຈາກກອງວົງ
ຈອນປິດ ພອມທັງອະນຸຍາດໃຫໃຊກອງໂທລະສັບ ແລະ ກອງວີດໂ
ີ ອຖາຍບັນທຶກພາບເອົາໄວໄດ, ແຕ
ທາງຄອບຄົວບສາມາດຂໍຂມ
 ູນຕນສະບັບໄດ.

3.1 ັກຖານດານພາບວີດີໂອ

ຮູບຖາຍຈາກພາບກອງວົງຈອນປິດ ເປັນຊວງທສົມບັດ ສົມພອນອອກຈາກລົດຈິບເພອໄປລົມກັບຕຳວດ.
©www.sombath.org

ໃນພາບຈາກກອງວົງຈອນປິດທໃຊໂທລະສັບມືຖື ແລະ ກອງວີດໂ
ີ ອບັນທຶກໄວ ມີລັກຊະນະມົວໆ,
ສາມາດເຂາເບງໄດທາງອິນເຕີເນັດ14 ສະແດງໃຫເຫັນວາສົມບັດຈອດລົດຢູໜ
 າປອມຕຳວດ ໃນເວລາ
ປະມານ 18:03. ັງຈາກນນປະມານ 30 ວິນາທີ, ໄດມີການປິດໄຟຕາລົດ, ແລະ ອີກບດົນັງຈາກນນ ມີ
ຜູຊ
 າຍຄົນໜງ, ເຊງຄອບຄົວ ແລະ ໝູຂອງສົມບັດ15 ລະບຸວາເປັນສົມບັດເອງ, ໄດຍາງລົງຈາກລົດ ແລະ
ໄປລົມກັບຕຳວດທຢືນຢູໜ
 າປອມຕຳວດຝງຄົນນງຂອງລົດ. ເຫັນວາລົດຂອງສົມບັດເປັນພຽງຄັນດຽວ
ທຖືກເອນໃຫຈອດໃນເວລານນ, ໃນຂະນະທຫົນທາງເຕັມໄປດວຍລົດຄັນອນໆ ຢາງເນືອງແໜນຕະອດ
ຊວງເວລາ 15 ນາທີຂອງພາບຈາກກອງວີດໂ
ີ ອຊຸດນ.
ັງຈາກສົມບັດ ຈອດລົດໄດບເ ທາໃດນາທີ ກໍມີລົດຈັກຄັນໜງເຂາມາຈອດໃນບໍລິເວນດງກາວ. ຄົນຂັບ
ໄດຈອດລົດຈັກໄວຂາງທາງ ແລະ ແລນໄປທປອມຕຳວດ ແລະ ອີກ 2-3 ນາທີຕມ
 າ ມີບຸກຄົນເຊງໜາ
ຈະເປັນຄົນຂລົດຈັກຄັນດງກາວໄດຂັບລົດຈິບຂອງສົມບັດອອກໄປ ແລະ ປະລົດຈັກໄວ. ບດົນັງຈາກ
ນນ ໄດມີຜຊ
ູ າຍຄົນໜງອອກມາຈາກປອມຕຳວດ ແລະ ມາຢືນຂາງທາງຄືກັບລໍຖາໃຜຢູ ແລະ ອີກ
ເກືອບ 45 ວິນາທີຕມ
 າ ມີລົດກະບະເປີດໄຟຂໍທາງມາຈອດໃນບໍລິເວນຖະໜົນດງກາວ. ຜູຊ
 າຍຄົນ
ດງກາວໄດຂນ
 ລົດກະບະ ພອມດວຍຊາຍອີກສອງຄົນເຊງລວມທັງຕົວສົມບັດເອງ. ຈາກນນລົດກະບະກໍ
ຂັບອອກໄປ, ເຊງເບງຄືກຳລັງຂັບຕາມັງລົດຈັກຄັນໜງທມີຄົນຂັບແລະຄົນຊອນທາຍມາຢູໃ
 ກປອມ
ຕຳວດ, ໃນຊວງນາທີທ 12 ຂອງພາບບັນທຶກໃນວີດໂ
ີ ອ.

ຮູບພາບຖາຍຈາກພາບບັນທຶກກອງວົງຈອນປິດ ສະແດງໃຫເຫັນວາຄົນນງທາຍລົດຈັກຍິງປືນຂນຟາ

ນອກຈາກນນຍັງມີເຫດການທໜາກັງວົນອີກຢາງໜງ ເຊງມັກບຖືກລາຍງານໂດຍສມວນຊົນ ແລະ ໃນຖະ
ແງການກຽວກັບການຫາຍຕົວໄປຂອງສົມບັດ ກໍຄື ການທຄົນນງຊອນລົດຈັກຂັບນຳໜາລົດກະບະ
ຄາຍໆວາຍິງປືນຂນເທິງຟາ ກອນຈະຂັບລົດໜີໄປ ເຊງສາມາດເຫັນ ແລະ ໄດຍິນສຽງໃນນາທີ ທເຈັດ 15
ວິນາທີ ຂອງພາບບັນທຶກວີດໂ
ີ ອ.

ມີຄວາມເປັນໄປໄດວາເປັນການຍິງປືນຂູພ
 ະຍານ ແລະ ເປັນສັນຍານໃຫລົດກະບະທມີຕົວສົມບັດຂັບ
ອອກໄປທັນທີ ື ດວຍເຫດຜົນອນ. ການທຊາຍຄົນດງກາວມີອາວຸດອາດຈະອະທິບາຍໄດວາເຫດໃດ
ສົມບັດຈງບໄດຕສ
 ູຂັດຂືນລະtາງຖືກນຳຕົວໄປ ໂດຍຄົນທຮູຈັກສົມບັດມັກເວາວາ ເຂົາຈະຕອງ
ພະຍາຍາມເຈລະຈາຢາງສັນຕິເພອຫາທາງອອກແທນທຈະຂັດຂືນ.
ຈາກນນກໍບມ
 ີຜໃ
ູ ດໄດເຫັນ ື ໄດຍິນຈາກສົມບັດອີກເລີຍ.

3.2 ການຫາຍຕົວໄປທປອມຕຳວດ

ຮູບປອມຕຳວດທເປັນຈຸດທສົມບັດຫາຍຕົວໄປ ລູກສອນສີແດງຊໃຫເຫັນຕຳແໜງບອນຈອດລົດຂອງລົດຈິບ ແລະ ລົດ
ກະບະເຊງຂັບພາຕົວເຂົາອອກໄປ. ©www.sombath.org

ໃນການຕັດສິນວາສົມບັດເປັນເcອຂອງການບັງຄັບບຸກຄົນໃຫສູນຫາຍພາຍ, ໃຕຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງເຈາໜາທລາວ ື ບ, ຈຳເປັນຢາງຍງທເຮົາຕອງພິຈາລະນາຈຸດສຸດທາຍທມີການພົບຕົວຜູກຽວແມນ
ຢູປອມຕຳວດ. ໃນປະເທດລາວ, ຕຳວດທອງຖນ ແລະ ຕຳວດຈາລະຈອນແມນຢູພ
 າຍໃຕການຊ
ນຳຂອງກະຊວງປອງກັນຄົວສະIົບ.
ຈາກພາບບັນທຶກໃນກອງວົງຈອນປິດ ຕຳວດເປັນຜູໂບກລົດໃຫສົມບັດຈອດຢາງຈົງໃຈ ຢູປອມ
ຕຳວດ, ຈາກນນກໍມີບກ
ຸ ຄົນລຶກລັບມາເອົາຕົວສົມບັດໄປ.
ຄວາມຈິງທວາ ຕຳວດບໄດດຳເນີນການໃດໆ ເພອຂັດຂວາງການນຳຕົວສົມບັດໄປ ໜາຈະສະແດງໃຫ
ເຫັນເຖິງການມີສວນຮວມ ື ການຮູເ ຫັນຂອງຕຳວດ. ຕຳວດໃນປອມບໄດສະແດງຄວາມພະຍາຍາມ
ທຈະຂັດຂືນ ື ພະຍາຍາມປົກປອງສົມບັດໃນຂະນະທມີຜູນຳຕົວສົມບັດອອກໄປແຕຢາງໃດເລີຍ, ຢາງ
ໜອຍທສຸດ ບໜາຈະມີການນຳຕົວສົມບັດໄປໄດຫາກຕຳວດບຮເູ ລອງນເລີຍ ສະແດງໃຫເຫັນວາຕຳ
ວດອາດຈະມີສວນສະໜັບສະໜຸນ ື ຮູເ ຫັນເປັນໃຈ.
ເປັນເລອງບຖືກຕອງທຈະອະທິບາຍວາ ສງທເກີດຂນເປັນເຫດການ "ປົກກະຕີ" ຢາງທເຈາໜາທລາວ
ພະຍາຍາມອະທິບາຍ (ກະລຸນາເບງບົດທີ 4 ໃນດານລຸມນ), ແລະ ໃຊເປັນຂອາງວາເຫດໃດຕຳວດຈງບ

ມີການຂັດຂວາງການນຳຕົວສົມບັດໄປ. ໜາຈະເປັນເລອງບປົກກະຕິທມີຄົນຂລົດຈັກມາເພອຂັບລົດຄົນ
ອນໄປ ັງຈາກທຕຳວດເຊງເບງຄືວາເປັນການຕງດານກວດຕາມປົກກະຕິໄດໂບກລົດຄັນດງກາວໃຫ
ຢຸດ. ໜາປະາດໃຈທລົດສົມບັດເປັນພຽງລົດຄັນດຽວທຖືກເອນໃຫຈອດໃນໄລຍະເວລາ 15 ນາທີ
ລະtາງການຕງດານຕາມປົກກະຕິໃນພາບຈາກກອງວົງຈອນປິດ. ທັງໝົດນຈງບແມນເລອງ "ປົກກະຕິ"
ທຄົນທຖືກເອນໃຫຈອດລົດຈະຖືກນຳຕົວຂນລົດກະບະທເປີດໄຟຂໍທາງມາ ແລະ ຂັບອອກໄປ. ອີກທັງ
ເປັນເລອງບໜາຈະເປັນເລອງ "ປົກກະຕິ" ທມີຄົນຊອນທາຍລົດຈັກຍິງປືນຂນຟາຢູບໍລເິ ວນປອມຕຳວດ
ແຄມຖະໜົນທຄອນຂາງວຸນວາຍ ໃນໃຈກາງນະຄອນວງວຽງຈັນ.

4.

ການສອບສວນທບົກພອງ

"ສະພາເອີຣົບ...ມີຄວາມກັງວົນຕກັບຄວາມລາຊາ ແລະ ການຂາດຄວາມໂປງໃສ
ຂອງການສືບສວນສອບສວນກໍລະນີການຫາຍຕົວໄປຂອງ ສົມບັດ ສົມພອນ”
ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາຢູໂຣບ ວັນທີ 7 ກຸມພາ 2013.

ສົມບັດກັບອາກບິຊອບ ເດສມອນ ຕູຕູ (Archbishop Desmond
Tutu) ໃນປີ 2006.© www.sombath.org. ອາກບິຊອບ ໄດຂຽນ
ຈົດໝາຍເຖິງນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ໃນເດືອນກຸມພາ 2013,
ຮຽກຮອງໃຫລັດຖະບານດຳເນີນການສອບສວນ ແລະ ພະຍາຍາມ
ອີກຄງເພອຄນຫາຕົວສົມບັດ ແລະ ນຳຕົວລາວກັບມາຢາງປອດ
ໄພ.

ຄວາມເປັນໄປໄດທວ
 າເຈາໜາທຕຳວດມີສວນກຽວຂອງກັບການບັງຄັດບຸກຄົນໃຫສູນຫາຍກໍລະນີສົມບັ
ດເມອກາງເດືອນທັນວາ ປີ 2012 ແມນມາຈາກການທເຈາໜາທລາວ ລວມທັງຕຳວດ ລມເວໃນ
ການສອບສວນແບບບລຳອຽງ ແລະ ຢາງມີປະສິດທິພາບຕເຫດການທເກີດຂນ ລວມທັງລມເວໃນການ
ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດກຽວກັບການສອບສວນຄງນໃຫແກສາທາລະນະ. ທັງໝົດນສະແດງໃຫເຫັນວາ
ໜາຈະມີການປົກປິດຂມູນຂເທັດຈິງບາງຢາງ.

4.1 ຄຳໝນສັນຍາຈາກລັດຖະບານ

ໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2012, ັງຈາກສົມບັດໄດຫາຍຕົວໄປໄດ 4 ວັນ ກະຊວງການຕາງປະເທດລາວໄດ
ອອກຖະແວງການ ເຊງໄດອາງວາ "ເຈາໜາທທກຽວຂອງ" "ກຳລັງດຳ ເນີນການສືບສວນ-ສອບ
ສວນຢາງ ຈິງຈັງ" ຕກໍລະນີດງ ກາວ.16
ໃນວັນທີ 3 ມັງກອນ 2013 ໃນຈົດໝາຍຕອບກັບຕຄຳຖາມກຽວກັບການຫາຍຕົວໄປຂອງສົມບັດ "ເປັນ
ຈົດໝາຍຈາກກົນໄກພິເສດແຫງສະຫະປະຊາຊາດ (UN Special Procedures)" ເອກອັກຄະ
ລັດຖະທູດ ຢງ ຈັນທະລັງສີ, ຜູຕາງໜາຖາວອນ ແຫງ ສປປ ລາວ ປະຈຳ ສະຫະປະຊາຊາດ ທເຈນີວາ
ໂດຍໄດຂຽນໄດວາ:

"ລັດຖະບານລາວມີຄວາມເປັນກັງວົນຍາງຍງຕການຫາຍຕົວໄປຂອງສົມບັດ ສົມພອນ ແລະ ໃຫ
ຄວາມສຳຄັນກັບສືບສວນ-ສອບສວນທດຳເນີນການຢູເ ພອຄນ ຫາຄວາມຈິງກຽວກັບເຫດການ
ດງກາວ".
ໃນຈົດໝາຍໄດຂຽນລະບຸໄວວາ:
"ເຈາໜາທໄດຢຸດລົດຂອງທາວ ສົມບັດ ເພອກວດໃບຂັບຂແລະ ເອກະສານລົດຄືກັນກັບລົຄັນ
ອນໆ... ພາຍັງກວດກາເອກະສານລົດຂອງຜູກຽວແລວ ເຈາໜາທໄດມອບເອກະສານໃຫທາວ
ສົມບັດ ແລະ ັງຈາກນນ ກໍໄດສືບຕປະຕິບັດໜາທກວດກາລົດຄັນອນໆຕໄປ."
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍັງກາວຕໄປວາ "ມີຄວາມເປັນໄປໄດວາ ຜູກຽວອາດຖືກລັກພາໂຕ
ຍອນຄວາມຂັດ ແຍງສວນຕົວ ື ຂຂັດແຍງທາງທຸລະກິດ " ; ແຕຍອມຮັບວາ "ເຈາໜາທໆກຽວຂອງ" ໃນ
ລາວ:
"ມີໜາທທາງກົດໝາຍໃນການຊອກຫາຄວາມເປັນຈິງ ເພອນຳເອົາຜູກະທຳຜິດມາລົງໂທດ
ແລະ ໃຫຄວາມເປັນທຳແກຜູກຽວ ແລະ ຄອບຄົວຕາມກົດໝາຍບານເມືອງ"17
ຈາກນນໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2013 ພັນເອກ ດຣ. ເພັງສະtັນ ທິບວົງໄຊ ໄດຖະແງການ "ແຈງຜົນ
ສືບສວນ-ສອບສວນເບອງຄນກຽວກັບການຊອກຫາ ທາວສົມບັດ ສົມພອນ [sic]" ເຊງໃນວັນທີ 4 ກຸມພາ
2013 ໄດລົງໜັງສືພິມພາສາອັງກິດຂອງລັດ ຊວາ Vientiane Times.18
ຖະແງການໄດສະບວາ ອີງຕາມ "ໜາທທາງກົດໝາຍ" ເພອສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ອີງຕາມ
"ການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີວາການກະຊວງປອງກັນຄວາມສະIົບ." ທາງກົມໃcຕຳວດ
ສົມທົບກັບກອງບັນຊາການປອງກັນຄວາມສະIົບນະຄອນວງໄດແຕງຕງຄະນະກຳມະການຮວມເມອ
ວັນທີ 20 ທັນວາ 2012 ເພອຮັບຜິດຊອບດຳເນີນຄະດີຂອງສົມບັດ. ຈຸດເນນຂອງການສືບສວນ-ສອບ
ສວນຢູທ
 ການກວດສອບພາບຈາກກອງວົງຈອນປິດທບັນທຶກເຫດການໄວໄດ ແຕບສ
 າມາດຈຳແນກຕົວ
ບຸກຄົນ ແລະ ລົດຄັນທຢູໃນພາບເຫດການໄດ.
ຕາມລາຍງານ ສະບ, ຜານການສອບຖາມເຈາໜາທຕຳວດຈາລະຈອນທເຮັດໜາທຢູຈຸດກວດກາລົດ
ໃນບໍລິເວນທສົມບັດຫາຍຕົວໄປ ໄດລາຍງານວາ:
"ສະພາບແມນປົກກະຕິ ບໄດມີເຫດການຈັບກຸມທຸບຕີກັນແຕຢາງໃດ ແລະ ກໍບໄ
 ດກັກລົດປະ
ເພດໃດ nື ບຸກຄົນໃດໆ."

ປະຊາຊົນເຊງອາໃສຢູບ
 ໍລິເວນໃກຄຽງຈຸດດງກາວກໍບມ
 ີໃຜເຫັນເຫດການຜິດປົກກະຕິ. ທຜານມາໄດມີ
ການສງໜັງສືແຈງໃຫບັນດາຕຳວດໃນທວປະເທດເພອຕິດຕາມຊອກຫາແລວ; ແລະ ຍັງໄດຮວບຮວມ
ຂມູນຈາກຄອບຄົວຂອງສົມບັດແລວ.
ໃນລາຍງານໄດສະບວາ "ເຈາໜາທບໄ
 ດຈັບກຸມຂຸມຂັງຜູກຽວຢູບ
 ອນໃດ" ແລະ ຍັງຕີລາຄາອີກວາ
ສົມບັດອາດຈະຖືກລັກພາຕົວໄປຍອນຂຂັດແຍງສວນຕົວ ດງນ:
"ທາວ ສົມບັດ ສົມພອນ...ມາຮອດປັດຈຸບັນຍັງບທັນພົບເຫັນຜູກຽວເທອ ແລະ ກໍຍັງບທັນພົບ
ເຫັນnັກຖານ, ຂມູນຕການຫາຍໄປຂອງຜູກຽວ“"
ໃນວັນທີ 1 ມີນາ 2013, ເປັນເວລາເກືອບ 2 ເດືອນັງຈາກມີການລາຍງານຜົນໃນເບອງຕນ, ຕຳວດ
ໄດເຜີຍແຜລາຍງານສືບສວນ-ສອບສວນສະບັບທີສອງກໍລະນີສົມບັດ19 ລາຍງານບໄດປະເມີນຕີລາຄາ
ເຫດຜົນທໜາຈະເປັນແຮງຈູງໃຈຂອງການລັກພາຕົວສົມບັດ. ບມີການອະທິບາຍວາ ຍອນàັງຕຳວດ
ທປະຕິບັດໜາທໃນປອມຕຳວດມດງ ກາວບໄດຂັດຂວງການລັກພາຕົວສົມບັດແຕຢາງໃດເລີຍ, ມີພຽງ
ການກາວອີກຄງໜງວາເຈາໜາທຕຳວດທປອມຕຳວດຊແຈງວາ "ສະພາບແມນປົກກະຕິ" ຜົນ
ການສືບສວນ-ສອບສວນຍັງລະບຸວາ ພາບຈາກກອງວົງຈອນປິດບແຈງ ເປັນເຫດໃຫບສ
 າມາດລະບຸປາຍ
ຖະບຽນລົດທກຽວຂອງໄດ, ອີກທັງຍັງປະຕິເສດບຍອມຮັບຄວາມຊວຍເືອຈາກພາຍນອກເພອວິເຄາະ
ພາບຈາກກອງວົງຈອນປິດ.
"ເຈາໜາທຕຳnວດພວກເຮົາ ສາມາດດຳເນີນການກວດກາໄດ ແລະ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ພາຍໃນຂອງພວກເຮົາ ຈງບມີຄວາມຈຳເປັນຂໍການຊວຍເoືອຈາກພາຍນອກ"
ເຊນດຽວກັບຜົນການສືບສວນ-ສອບສວນໃນເບອງຕນ, ລາຍງານສະບັບທີສອງບໄດລະບຸເຖິງເຫດການ
ທຜຊ
ູ ອນທາຍລົດຈັກຍິງປືນຂນຟາໃນລະtາງທຂັບນຳໜາລົດກະບະທເອົາຕົວສົມບັດໄປ. ລາຍງານ
ລະບຸວາຕຳວດຜູປ
 ະຈຳຢູປ
 ອມຕຳວດໃນມດງ ກາວໄດຈົດເລກປາຍທະບຽນລົດຈັກຄັນດງກາວໄວືບ
ື ເກີດ àັງຂນກັບລົດຈັກຄັນດງກາວັງຈາກນນ. ໃນລາຍງານລະບຸວາກອງວົງຈອນປິດໃນສະຖານທ
ໃກຄຽງບສາມາດຈັບພາບທກຽວຂອງກັບເຫດການັງຈາກນນໄດເລີຍ ແລະ ທສຳຄັນ ລາຍງານບໄດໃຫ
ຂມູນກຽວກັບໂຊກຊາຕາ ແລະ ສະຖານທທສົມບັດຢູ.
ໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2013 ເຈາໜາທຕຳວດໄດຖະແງການລາຍງານຜົນການສືບສວນ-ສອບສວນ
ສະບັບທີ 3 ແຕກບ
ໍ ມ
 ີຂມ
 ູນຂາວສານໃໝໆ ກຽວກັບການຫາຍຕົວໄປ ື ສະຖານທຢູຂອງສົມບັດແຕຢາງ
ໃດເລີຍ.20

4.2. ຂມູນທຂັດແຍງ ແລະ ຄຳຖາມທຍັງບມີຄຳຕອບ

ເຖິງວາຈະຜານໄປແລວ 6 ເດືອນ ນັບຈາກມຫາຍຕົວໄປ, ແຕຍັງມີອີກາຍປະເດັນທຍັງບຈະແຈງ:
! ຖາການໂບກລົດສົມບັດໃຫຢຸດເພອການກວດກາຕາມປົກກະຕິ ເຫດໃດຕຳວດຈງບເອນຄັນອນໃຫ

ຢຸດທປອມຕຳວດໃນເວລາໃກຄຽງເລີຍ, ດງທໄດເຫັນໄດຈາກພາບຈາກກອງວົງຈອນປິດທສະແດງ
ເຫດການໃນຊວງທມີການເອົາຕົວສົມບັດໄປ?
! ເຫດໃດຕຳວດຈງບຂັດຂວາງການເອົາຕົວສົມບັດໄປ? ເປັນເລອງທບເປັນຕາເຊອ ທມີ

ການອະທິບາຍວາເປັນສະພາບເປັນປົກກະຕິກ. ພາບຈາກກອງວົງຈອນປິດໄດສະແດງໃຫເຫັນວາ ຄົນ
ຂັບລົດຈັກທຈອດຢູຂ
 າງປອມຕຳວດເປັນຄົນຂັບລົດຂອງສົມບັດອອກໄປ ແລະ ສົມບັດຖືກເອົາຕົວຂນ
ລົດກະບະພອມກັບຊາຍຄົນອນໆ ທອອກມາຈາກປອມຕຳວດ ແລະ ເຂາໄປນງໃນລົດກະບະ ຈາກນນ
ຈງຂັບລົດອອກໄປ. ນອກຈາກນນຜູຊ
 າຍສອງຄົນທຂລ
 ົດຈັກນຳໜາລົດກະບະມີຢຄ
ູ ົນໜງທເບງຄືຍິງປືນ
ຂນຟາ.
! ຕຳວດໄດສືບສວນ-ສອບສວນເຫດການຍິງປືນທເກີດຂນືບ?

! ຕຳວດທປອມໄດຈົດເລກປາຍຖະບຽນລົດຈັກທຢູໃນເຫດການ ແລະ ມີການສືບຫາືບ?
 ເກີດàັງ

ຂນກັບລົດຈັກຄັນດງກາວັງຈາກນນ? ພາບຈາກກອງວົງຈອນປິດມີພາບຂອງຕຳວດຍາງໄປ
ເບງລົດຈັກ ແລະ ເຂາໄປàັບລົດຈັກ, ັງຈາກນນເບງຄືວາມີຜຊ
ູ າຍສອງຄົນມາຈາກດານໜາຂອງປອມ
ຕຳວດເພອຍາຍລົດຈັກໄປໄວ.
! ຍອນàັງກອງວົງຈອນປິດອນໆ ຈງບສາມາດຈັບພາບເຫດການັງຈາກນນໄດເລີຍ ໃນຂະນະທລົດ

ກະບະເອົາຕົວສົມບັດໄປຕາມເສນທາງຖະໜົນທາເດອເຊງມີກອງຕິດຕງຢູຕ
 ະອດທາງ.

4.3 ການປະຕິເສດຄວາມຊວຍເືອຈາກພາຍນອກ

ບດົນັງຈາກເກີດການບັງຄັບບຸກຄົນໃຫຫາຍສູນຫາຍກໍລະນີສົມບັດ, ໝູເ ພອນຂອງລາວໄດເລມໃຊຊອງ
ທາງອິນເຕີເນັດເພອຮຽກຮອງໃຫມີການສງຕົວສົມບັດກັບມາຢາງປອດໄພ ໂດຍໄດມີການສາງເວບໄຊ
sombath.org ເພອເປັນການໃຫຂມ
 ູນ ແລະ ໃຫເຊອມໄປຍັງລາຍງານຂາວຂອງສມວນຊົນ ແລະ ການ
ຮອງຮອງຕາງໆ.
ຄອບຄົວ ແລະ ໝູເພອນຂອງສົມບັດ, ກຸມປະຊາສັງຄົມທັງໃນລະດັບພູມມິພາກ ແລະ ລະtາງປະເທດ,
ລັດຖະບານຕາງປະເທດ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UN) ຕາງກໍໄດອອກມາຮຽກຮອງໃຫມີ
ສືບສວນ-ສອບສວນຢາງລະອຽດຮອບຄອບຕກໍລະນີການຫາຍຕົວໄປຄງນ ແລະ ຍັງໄດສະເໜີໃຫຄວາມ
ຊວຍເືອເພອຊອກຫາຕົວສົມບັດໃຫໄດກັບມາຢາງປອດໄພ.21

ແອມແນສຕີ ອິນເຕີເນຊັນແນວ ເປັນກັງວົນຕການທເຈາໜາທລາວປະຕິເສດຄວາມຊວຍເືອດານ
ເຕັກນິກຈາກພາຍນອກ ທລວມທັງການວິເຄາະແບບນິຕິວິທະຍາສາດເພອກວດສອບພາບຈາກກອງວົງ
ຈອນປິດຕນສະບັບທສະແດງໃຫເຫັນເຫດການໃນຂະນະທມີການນຳເອົາຕົວສົມບັດໄປ ແລະ ພາບຈາກ
ກອງວົງຈອນປິດໜວຍອນໆ ທຢູຕາມຖະໜົນເສນດຽວກັນ. ໃນບັນດາປະເດັນຕາງໆ ການວິເຄາະໃນລັກ
ຊະນະນຈະຊວຍໃນການລະບຸເລກປາຍທະບຽນລົດ ແລະ ເຈາຂອງລົດທກຽວຂອງ ແລະ ອາດຈະເປັນຂ
ມູນທເຮັດໃຫສາມາດສືບໃຫຮເູ ຖິງໂຊກຊາຕາ ແລະ ບອນຢູຂ
 ອງສົມບັດ.
ໃນການຖະແງຂາວເມອວັນທີ 21 ທັນວາ 2012 ໂຄສົກກຳມະການສະຫະປະຊາຊາດສູງສຸດດານສິດທິ
ມະນຸດ (UN High Commissioner for Human Rights) ໄດລະບຸວາ:
"ຂາພະເຈາກັງວົນກັບການບັງຄັບບຸກຄົນໃຫຫາຍສູນຫາຍກໍລະນີສົມບັດ ສົມພອນ ເຊງເປັນນັກ
ປົກປອງສິດທິມະນຸດຄົນສຳຄັນ.... ແລະຮຽກຮອງໃຫເຈາໜາທດຳເນີນການທຸກວິຖີທາງເພອຮັບ
ປະກັນວາຈະພົບຕົວສົມບັດໃນສະພາບທປອດໄພ ແລະ ບໄດຮັບອັນຕະລາຍ"22
ໃນຖະແງການທເຜີຍແຜພາຍັງການເດີນທາງມາຢຽມຢາມປະເທດລາວ ໃນລະtາງ ວັນທີ 14-16
ມັງກອນ 2013 ຂອງສະມາຊິກສະພາ 3 ຄົນ ຈາກອາຊີອາຄະເນ: ທານ ຊາວສ ແຊນດິເອໂກ (Charles
Santiago) ຈາກປະເທດມາເລເຊຍ, ທານນາງ ລີລີ ວາ ຫິດ (Lily Wahid) ຈາກປະເທດອິນໂດເນເຊຍ,
ແລະ ທານ ວໍເດນ ເບນໂລ (Walden Bello) ຈາກປະເທດຟິລິບປິນ, ໄດຕງ ຂສັງເກດເຖິງ "ຄວາມແຕກ
ຕາງລະtາງຂມູນຂອງຜູສ
 ອບສວນກັບສະພາບແວດລອມຂອງການລັກພາຕົວ" ແລະ ລະບຸວາການ
ເດີນທາງມາຢຽມຢາມຂອງພວກເຂົາ "ເຮັດໃຫເກີດຄຳຖາມາຍກວາຄຳຕອບ"23

ກິດຈະກຳທຈັດຂນເພອລຳລຶກເຖິງສົມບັດ ສົມພອນທເມືອງມະນິລາ, ປະເທດຟິລິບປິນ, ເມສາ 2013.©
www.sombath.org

ໃນວັນທີ 7 ກຸມພາ 2013 ໃນມະຕິທມີການຖະແງຂອນຂາງໜັກແໜນ, ສະມາຊິກສະພາເອີຣົບໄດກາວ
ວາ "ມີຄວາມເປັນກັງວົນຕຄວາມລາຊາແລະການຂາດຄວາມໂປງໃສຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນກໍລະ
ນີການຫາຍຕົວໄປຂອງສົມບັດ ສົມພອນ...."24
ແລະ ໃນຖະແງການເມອວັນທີ 24 ມີນາ 2013 ລັດຖະມົນຕີຕາງປະເທດ, ຈອນ ແຄຣີ (John Kerry)
ຂອງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດກາວວາ:
"ພວກຂາພະເຈາເປັນກັງວົນຕການຂາດຂມູນທສຳຄັນຈາກລັດຖະບານລາວກຽວກັບກໍລະນີ
ຂອງສົມບັດ, ເຖິງແມນວາເຮົາໄດສະເໜີຕົວທຈະຊວຍເືອໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ
ໄດສະແດງຄວາມກັງວົນາຍຄງກຽວກັບຊາຕາຊີວິດຂອງສົມບັດແລວກໍຕາມ"25

5.

ການບັງຄັບໃຊມາດຕະຖານດານກົດໝາຍ: ກໍລະນີການບັງຄັບ
ບຸກຄົນໃຫສູນຫາຍ

5.1 ການລະເມີດສິດທິມະນຸດທຮາຍແຮງ

ປະເທດລາວໄດລົງນາມສົນທິສັນຍາລະtາງປະເທດວາດວຍການຄຸມຄອງບໃຫບຸກຄົນສູນຫາຍ
(CPED) ແຕຍັງບໄດມີການລົງນາມຮັບຮອງ. ໃນຖານະເປັນປະເທດຜູລ
 ົງນາມໃນສົນທິສັນຍາ, ມີຄວາມ
ຄາດtັງວາປະເທດລາວຄວນດຳເນີນການໃຫສອດຄອງກັບຂກຳນົດຕາງໆທໄດລະບຸໄວ ແລະ ມີ
ພັນທະກໍລະນີທຕອງີກລຽງຈາກການກະທຳໃດໆ ທຂັດຕຈຸດປະສົງ ແລະ ເປາໝາຍຂອງສົນທິສັນຍາທ
ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ.26
CPED ຫາມບໃຫມກ
ີ ານບັງຄັບບຸກຄົນໃຫສູນຫາຍ ໂດຍໄດໃຫຄວາມໝາຍວາ ໝາຍເຖິງ: "ການຈັບ
ຄວບຄຸມ ລັກພາຕົວ ື ວິທກ
ີ ານໃນການເຮັດໃຫບຸກຄົນສູນເສຍເສລີພາບທເປັນການກະທຳໂດຍຕົວ
ແທນຂອງລັດ ບຸກຄົນ ື ກຸມຄົນທເຮັດໄປໂດຍການໃຊອຳນາດສະໜັບສະໜູນ ື ຮູເຫັນເປັນໃຈຈາກ
ລັດ ແລະ ໂດຍທລັດປະຕິເສດທຈະຮັບຮູວ
 າມີການກະທຳໃຫສູນເສຍເສລີພາບນ ື ໂດຍການປົກປິດ
ຊາຕາກຳ ື ສະຖານທຢູຂອງຜູສ
 ູນຫາຍດງກາວ ໂດຍທສະຖານທຢູຂອງຜູສ
 ູນຫາຍນນກົດໝາຍບ
ສາມາດໃຫການຄຸມຄອງໄດ"27
ສະຖານະການທສົມບັດ ສົມພອນຖືກຕຳວດເອນໃຫຈອດລົດ ຈາກນນຖືກເອົາຕົວໄປຈາກປອມ
ຕຳວດໂດຍຕຳວດບໄດກະທຳການຂັດຂວາງ ແລະ ເຖິງວາຈະມີເຫດການທໜາກັງວົນ ແລະ ຜິດ
ປົກກະຕິເກີດຂນ ຢາງເຊນມີການຍິງປືນຂນຟາໃນຊວງເວລານນ ເຊງບງບອກວາຜູກຽວໜາຈະຖືກຈັບ
ກຸມຕົວໂດຍໜວຍງານຂອງລັດ ື ໂດຍຄວາມສະໜັບສະໜູນື ເປັນການຮູເ ຫັນເປັນໃຈຂອງລັດ.
ຂມູນເານສະແດງໃຫເຫັນວາ ການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ການພະຍາຍາມຄນຫາຕົວສົມບັດ ເຕັມ
ໄປດວຍຂບົກພອງ ລວມທັງ ການປະຕິເສດຄວາມຊວຍເືອຈາກໜວຍງານພາຍນອກ ໄດສະທອນໃຫ
ເຫັນວາເຈາໜາທລາວອາດຈະພະຍາຍາມປົກປິດຂມູນກຽວກັບໂຊກຊາຕາ ແລະ ທຢຂ
ູ ອງສົມບັດ, ແລະ
ຂັດຂວາງບໃຫຜູກຽວແລະຍາດພນອງເຂາເຖິງສິດທິທຄວນຈະໄດຮັບການປນປົວທມີປະສິດທິພາບ.
ແອມແນສຕີ ອິນເຕີເນຊັນແນວ ປະເມີນຕີລາຄາວາ ມີຄວາມເປັນໄປໄດສູງທ ສົມບັດຈະກາຍເປັນເcອ
ຂອງການບັງຄັບບຸກຄົນໃຫສູນຫາຍ.

ຄວາມຮາຍແຮງຂອງການບັງຄັບບຸກຄົນໃຫສູນຫາຍໄດລະບຸໄວຢາງຈະແຈງໃນມາດຕາ 1 ໃນຖະແ
ງການ ເພອຄຸມຄອງບຸກຄົນທຸກຄົນຈາກການບັງຄັບໃຫຫາຍສາບສູນ (DPPED):
"ການກະທຳໃດໆ ທເປັນການບັງຄັບໃຫສູນຫາຍອັນເປັນເຫດໃຫບຸ◌ກ
ຸ ຄົນບໄດຮັບການຄຸມຄອງ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເປັນເຫດໃຫຜູກຽວ ແລະ ຄອບຄົວເກີດຄວາມທຸກ ຖື ເປັນການລະເມີດ
ັກການຂອງກົດໝາຍລະtາງປະເທດ ເຊງຄຸມຄອງສິດດານຕາງໆ ລວມທັງສິດທຈະໄດຮັບ
ການຍອມ ຮັບວາເປັນບຸກຄົນຕາມກົດໝາຍ ສິດທຈະມີອິດສະລະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ຂອງບຸກຄົນ ສິດທຈະບໄດຮັບການທໍລະມານ ແລະ ການປະຕິບັດ ື ການລົງໂທດອນໆ ທ
ໂຫດຮາຍປາເຖອນ ໄຮມະນຸດສະທຳ ື ທກະທົບຕກຽດສັກສີ ອີກທັງຍັງລະເມີດື ເປັນການຄຸກ
ຄາມຢາງຮາຍແຮງຕສິດທິທຈະມີຊີວິດລອດ"
ສິດເານຍັງໄດຮັບການຄຸມຄອງຕາມກະຕິກາລະtາງປະເທດວາດວຍສິດພົນລະເມືອງ ແລະ ສິດທາງ
ການເມືອງ (ICCPR) ເຊງລາວເປັນລັດພາຄີ.28 ໃນມາດຕາ 9 ຂອງ ICCPR ໄດຄຸມຄອງສິດໃນການມີ
ອິດສະະ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນຕົວບຸກຄົນ. ຫາມບໃຫເຈາໜາທຈັບກຸມ ແລະ ການກັກຂັງບຸກຄົນ
ຕາມອຳເພີໃຈ, ແລະ ບຸກຄົນທຖືກຈັບກຸມ ື ຖືກຄວບຄຸມຕົວຕອງຖືກນຳໄປປາກົດຕົວຕໜາຜູພ
 ິພາກສາ
ແລະ ເຂາຮັບການສືບສວນໂດຍບຊັກຊາ ື ບດງ ນນໃຫປອຍຕົວພາຍໃນເວລາອັນເໝາະສົມ. ລັດພາຄີ
ຈະຕອງປະກັນວາເຈາໜາທຂອງຕົນເຄົາລົບສິດເານ. ນອກຈາກນັນ ຍັງມີພັນທະກໍລະນີທຕອງຄຸມຄອງ
ບຸກຄົນຈາກການລະເມີດສິດໂດຍໜວຍງານທບແ
 ມນຂອງລັດ.29 ໃນທຳນອງດຽວກັນ ສິດທຈະມີຊີວິດ
ລອດໄດຮັບການຄຸມຄອງໃນມາດຕາ 6 ແລະ ການຫາມໂດຍເດັດຂາດຕການທໍລະມານ ແລະ ການ
ປະຕິບັດທໂຫດຮາຍປາເຖອນ ໄຮມະນຸດສະທຳ ື ທກະທົບຕກຽດສັກສີຕາມບົດມາດຕາ 7 ຂອງ
ICCPR.
ບາງັກການ ແລະ ມາດຕະຖານສິດທິມະນຸດລະtາງປະເທດເານ ຍັງໄດຮັບການຄຸມຄອງໃນ
ກົດໝາຍລາວ ຢາງເຊນ ມາດຕາ 42 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນລາວເຊງໄດຮັບການແກໄຂເພມເຕີມເມອປີ
2003 ຄຸມຄອງສິດທຈະບຖືກຈັບຕົວ ື ຄນເຄຫະສະຖານຫາກບມີຄຳສງຂອງໄອຍະການ ື ສານ
ປະຊາຊົນ:
"ພົນລະເມືອງລາວມີສິດໂດຍບມີໃຜຈະລວງລະເມີດໄດທາງດານຮາງກາຍ, ກຽດສັກສີ ແລະ
ເຄຫະສະຖານ. ພົນລະເມືອງລາວຈະບຖືກຈັບຕົວ ື ກວດຄນເຄຫະສະຖານ ຖາຫາກບມີຄຳສງ
ຂອງໄອຍະການ ື ສານປະຊາຊົນ ເວນເສຍແຕໃນກໍລະນີທໄ
 ດກຳນົດໄວໃນກົດໝາຍ"

ປະມວນກົດໝາຍອາຍາລາວເຊງໄດຮັບການແກໄຂເພມຕມຄງສຸດທາຍເມອປີ 2005 ໄດຫາມການຈັບ
ຕົວ ແລະ ການຄວບຄຸມຕົວໂດຍອຳເພີໃຈ ແລະ ຫາມການລັກພາຕົວ ດງທມາດຕາ 99 ກຳນົດໄວວາ:
"ບຸກຄົນຜູໃ
 ດຫາກໄດຈັບຕົວ nື ໄດກັກຂັງຜູອ
 ນ
 ໂດຍບຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດ
ສະລະພາບ ແຕຫົກເດືອນ ຫາ ສອງປີ ແລະ ຕອງຖືກປັບໃy...." ໂດຍບົດລົງໂທດຈະໜັກຂນອີກຫາກມີ
ການທຳຮາຍບຸກຄົນທຖືກຈັບກຸມ ື ຄວບຄຸມຕົວຕາມອຳເພີໃຈ.

5.2 ສິດທຈະໄດຮັບການຢຽວຢາ

ການທເຈາໜາທລາວບໄດດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນຢາງເໝາະສົມ ຖືເປັນການລະເມີດພັນທະ
ກໍລະນີຂອງລາວທມີຕບ
 ົດມາດຕາ 2 (3(a)) ຂອງ ICCPR ທຈະຕອງຈັດໃຫມີ "ການຢຽວຢາຢາງເປັນ
ຜົນ“ ກໍລະນີບຸກຄົນໃດຖືກລະເມີດສິດທມີການຮັບຮອງຕາມກະຕິກາສະບັບນ. ດງທກຳມະການສິດທິ
ມະນຸດ, ຜູຊ
 ຽວຊານແຫງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຊງມີໜາທກຳກັບດູແລການປະຕິບັດຕາມກະຕິກາ
ໄດອະທິບາຍເຖິງມາດຕາດງກາວໄວວາ "ກຳນົດໃຫລັດພາຄິຢຽວຢາບຸກຄົນທຖືກລະເມີດສິດຕາມທຄຸມ
ຄອງໃນກະຕິກາສະບັບບນ.... ແລະ ຫາກເໝາະສົມ ໃນການຢຽວຢາໃຫຄອບຄຸມເຖິງການຊົດໃຊ ການ
ຟນຟູ ແລະ ມາຕະການເພອໃຫເກີດຄວາມເພງພໍໃຈ ເຊນ: ການຂໍໂທດຕໜາສາທາລະນະ, ການຈັດພິທີ
ລຳລຶກຕສາທາລະນະ, ການປະກັນວາຈະບເກີດຂນອີກ ແລະ ການແກໄຂກົດໝາຍ ແລະ ແນວທາງການ
ປະຕິບັດທກຽວຂອງ ລວມທັງການນຳຕົວຜູລ
 ະເມີດສິດທິມະນຸດມາລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ."30
ຄະນະກຳມະການຍັງກາວເພມເຕີມວາ ລັດພາຄີຕອງປະຕິບັດຕາມ "ພັນທະກໍລະນີທວໄປທຈະຕອງ
ສືບສວນ-ສອບສວນຕາມຂກາວຫາວາມີການລະເມີດໂດຍບ◌ໍຊັກຊາ ຢາງບລຳອຽງ ແລະ ຢາງເປັນຜົນ
ໂດຍໃຫໜວຍງານທເປັນອິດສະລະ ແລະ ບລຳອຽງເຮັດໜາທນ. " ແລະ ຍັງໄດກາວເພມເຕີມວາ "ການທ
ລັດພາຄີບສ
 າມາດສືບສວນ-ສອບສວນຕາມຂກາວຫາການລະເມີດໄດ ໂດຍການກະທຳດງກາວ ແລະ
ໂດຍຜົນຈາກການກະທຳຍອມຖືເປັນການລະເມີດຕກະຕິກາສະບັບນອີກປະການໜງຕາງຫາກ. ການ
ຢຸດການລະເມີດທດຳເນີນຢູເ ປັນອົງປະກອບທຈຳເປັນຕສິດທຈະໄດຮັບການຢຽວຢາຢາງເປັນຜົນ."31

5.3 ອາຊະຍາກຳຕາມກົດໝາຍລະtາງປະເທດ

ການບັງຄັບບຸກຄົນໃຫສູນຫາຍ ນອກຈາກເປັນການລະເມີດສິທິມະນຸດຢາງຮາຍແຮງແລວ ຍັງເປັນ
ອາຊະຍາກຳຕາມກົດໝາຍລະtາງປະເທດ ແລະໃນພຶດຕິກຳບາງຢາງ ອາດຖືເປັນອາຊະຍາກຳຕ
ມະນຸດອີກດວຍ.32 ດວຍເຫດດງກາວ, ໂດຍບຄຳນຶງວາຄວາມຜິດດງກາວເກີດຂນຢູບ
 ອນໃດ, ລັດທຸກ
ແຫງຄວນດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ຟອງຄະດີຕບ
 ຸກຄົນທໜາສົງໃສວາຢູເ ບອງັງການ
ບັງຄັບບຸກຄົນໃຫສູນຫາຍຕສານ, ກໍລະນີທມ
 ີພິຍານັກຖານທຍອມຮັບໄດພຽງພໍ, ໃນນາມຂອງປະຊາ

ຄົມລະtາງປະເທດ ໂດຍໃຫມີການສືບສວນຄະດີຢາງເປັນທຳ ແລະ ບໃຫມີໂທດປະຫານຊີວິດ ື ບດັງ
ນນໃຫລັດແຫງນນສງຕົວບຸກຄົນດງກາວໄປຍັງລັດອນທສາມາດ ແລະ ພອມທຈະຟອງຄະດີ ແລະ ດຳ
ເນີນການຕາມຂະບວນການຍຸຕິທຳດງກາວໄດ.
ມາດຕາ 9(2) ຂອງ ICCPR ກຳນົດໄວຢາງຈະເຈນວາ:
"ແຕລະລັດພາຄີຈະຕອງດຳເນີນມາດຕະການທຈຳເປັນທຈະໃຫສານ ທມີເຂດອຳນາດ
ພິຈາລະນາຄວາມຜິດໂທດຖານບັງຄັບບຸກຄົນໃຫສູນຫາຍໄດ ເມອມີບຸກຄົນທຖືກກາວຫາວາ
ກະທຳຄວາມຜິດຢູໃ
 ນດິນແດນພາຍໃຕເຂດອຳນາດສານຂອງຕົນ..."

6.

ຂສະບ ແລະ ຂສະເໜີແນະ

"ຊວຍເຮົາຊອກຫາໝູຂອງພວກເຮົາ.... ສົມບັດເປັນໝູ, ເປັນເພອນຮວມງານ, ແລະເປັນ
ຜູມ
 ີວໃ
ິ ສທັດທອຸທິດຕົນທັງຊີວິດເຮັດວຽກເພອປະຊາຊົນ ແລະ ປະເທດຂອງຕົນເອງ.”

Sombath.org ເວັບໄຊ ກຽວກັບວຽກງານ ແລະ ການຫາຍຕົວໄປຂອງສົມບັດ. © www.sombath.org.

ຈາກຂເທັດຈິງ ແລະ ຄວາມເປັນມາທກາວເຖິງໃນລາຍງານສະບັບນ ແອມແນສຕີ ອິນເຕີເນຊັນແນວ ມີຂ
ສະບວາ ມີຄວາມເປັນໄປໄດຢາງສູງວາສົມບັດ ສົມພອນໄດກາຍເປັນເcອຂອງການບັງຄັບບຸກຄົນໃຫ
ສູນຫາຍ. ສະຖານະການທເປັນຢູເ ຮັດໃຫຄອບຄົວ ແລະ ໝູເພອນມີຄວາມທຸກໃຈ ແລະ ຕອງການຄຳ
ຕອບ. ນອກຈາກນນ ຍັງເຮັດໃຫເກີດຄຳຖາມກຽວກັບສະຖານະທາງເສລີພາບໃນການສະແດງອອກ
ແລະ ບົດບາດຂອງພາກປະຊາສັງຄົມໃນລາວໃນປັດຈຸບັນ.
ດງທໄດອະທິບາຍໄວໃນລາຍງານສະບັບນ, ການບັງຄັບບຸກຄົນໃຫສູນຫາຍ ກໍລະນີສົມບັດ ເກີດຂນ
ພາຍັງການຈັດກອງປະຊຸມພາກປະຊາຊົນ ອາຊີ-ເອີຣົບ ທນະຄອນວງວຽງຈັນ, ເຊງເປັນຊວງທຜເູ ຂາ
ຮວມປະຊຸມຖືກຄຸກຄາມ. ເຈາໜາທໄດສງ ຍຶດເອກະສານ “ວິໃສທັດປະຊາຊົນລາວ” ທເປັນຜົນງານຂຽນ
ຂອງສົມບັດ, ແລະບດົນັງຈາກນນເຈາໜາທໄດສງໃຫຜູອຳນວຍການປະເທດຂອງອົງການພັດທະນາ
ເອກກະຊົນ ລະtາງປະເທດ ອອກຈາກປະເທດລາວ ັງຈາກທຜູກຽວໄດເວາເຖິງການຄຸກຄາມເານ
ແລະກຽວກັບບັນຫາອນໆ. ໃນປັດຈຸບັນ ພາກປະຊາສັງຄົມທກຳລັງເຂມແຂງຂອງລາວໄດສູນເສຍຜູນຳທ
ມີບົດບາດ ສຳຄັນ ເຊງເຫດການທເກີດຂນໄດສງ ສັນຍານຂມຂູຄ
 ົນອນໆ ທຢາກຈະໂຕແຍງ ແລະ ສະ
ແດງຄວາມຄິດເຫັນກຽວກັບສິດທິມະນຸດ ແລະການພັດທະນາຢູໃນລາວ. ແອມແນສຕີ ອິນເຕີເນຊັນແນວ
ເປັນກັງວົນຢາງຍງ ເຖີງຜູເຮັດວຽກໃນພາກປະຊາສັງຄົມບາງສວນທໜີອອກຈາກປະເທດພາຍັງ
ການຫາຍຕົວໄປຂອງທານສົມບັດ, ເປັນກັງວົນເຖິງຜົນທຈະເກີດຂນກັບພວກເຂົາຈາກວຽກ
ງານການເຄອນໄäທຜານມາ.

ການບັງຄັບບຸກຄົນໃຫສູນຫາຍ ກໍລະນີສົມບັດບໄດເປັນບັນຫາພາຍໃນປະເທດລາວເທານນ, ດງທມີຖະ
ແງການາຍສະບັບສະແດງຄວາມກັງວົນ ແລະສະເໜີໃຫຄວາມຊວຍເືອໄດອະທິບາຍໄວ.
ກໍລະນີນຖ
 ື ເປັນຂກັງວົນລະດັບພູມມິພາກ ແລະ ລະtາງປະເທດ. ນອກຈາກນນ ການບັງຄັບບຸກຄົນໃຫ
ສູນຫາຍຍັງຖືເປັນອາຊະຍາກຳຕາມກົດໝາຍລະtາງປະເທດ. ຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຄວາມສຳເລັດຂອງ
ເຈາໜາທລາວໃນການສືບ-ສອບສວນກໍລະນີນເ ພອປະກັນວາສົມບັດຈະໄດກັບຄືນມາຢາງປອດໄພ ຈະ
ເປັນບົດທົດສອບພັນທະກໍລະນີຂອງປະເທດລາວທມີຕສ
 ິດທິມະນຸດ. ຄວາມສົນໃຈໃນປະເດັນນຈະບຈາງ
ຫາຍໄປຈົນກວາ ສົມບັດຈະໄດກັບຄືນຫາຄອບຄົວຢາງປອດໄພ, ຈົນກວາຜູກ
 ະທຳຜິດບໄດຖືກນຳຕົວມາ
ຮັບໂທດ, ແລະຈົນກວາຈະມີມາດຕາການເພອຄຸມຄອງ ແລະ ເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ ລວມທັງການປະກັນ
ຄວາມປອດໄພໃຫກັບນັກປົກປອງສິດທິມະນຸດ.
ດານລຸມນ ແອມແນສຕີ ອິນເຕີເນຊັນແນວໄດຂຽນຂສະເໜີແນະຕເຈາໜາທລາວ ແລະ ປະຊາສັງຄົມ
ສາກົນ ເຊງຫາກມີການດຳເນີນການຕາມຄຳແນະນຳດງກາວ ໜາຈະຮັບປະກັນໄດວາສົມບັດ ສົມພອນ
ຈະໄດຄືນມາຢາງປອດໄພແລະ ຮັບປະກັນວາຄອບຄົວຂອງຜູກຽວຈະເຂາເຖຶງຄວາມຈິງ, ຄວາມຍຸດຕິ
ທຳ, ແລະຢຽວຢາ. ຂສະເໜີບາງປະການຍັງເນນສະນັບສະໜູນການເຄົາລົບຕເສລິພາບໃນການສະແດງ
ອອກໃນລາວ ແລະ ໂດຍສະເພາະການພັດທະນາ ແລະການຄຸມຄອງພາກປະຊາສັງຄົມ.

6.1. ຂສະເໜີແນະຕເຈາໜາທລາວ

ເພອຮັບປະກັນວາສົມບັດ ສົມພອນ ຈະໄດກັບຄືນມາຫາຄອບຄົວຢາງປອດໄພ ແລະ ເພອໃຫຜູກຽວ
ແລະ ຄອບຄົວເຂາເຖິງຄວາມຈິງ, ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ການຢຽວຢາຈາກເຫດການການບັງຄັບບຸກຄົນໃຫ
ສູນຫາຍທເກີດຂນ, ແອມແນສຕີ ອິນເຕີເນຊັນແນວ ສະເໜີໃຫລັດທະບານລາວ:
! ອອກຄຳສງຕສາທາລະນະໃຫມີການປອຍຕົວສົມບັດ ແລະໃຫໄດກັບຄືນສູຄອບຄົວຢາງປອດໄພ

ຢາງຮີບດວນ ແລະ ຢາງບມີເງອນໄຂ; ແລະ
! ຈັດຕງຄະນະກຳມະການອິດສະະຊຸດໃໝຢາງຮີບດວນ ເພອດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ

ການຫາຍຕົວໄປຂອງສົມບັດຢາງບລຳອຽງ ແລະ ຢາງລະອຽດຮອບຄອບ ແລະ ເພອຮັບປະກັນວາ
ການດຳເນີນງານໃນທຸກຂນຕອນເປັນໄປເພອຄນຫາບອນຢູຂອງຜູກຽວ, ຊວຍເືອ
ຜູກຽວອອກມາຈາກການຖືກກັກຂັງ ແລະ ສງຕົວຜູກຽວຄືນຫາຄອບຄົວຢາງປອດໄພ ໃຫໄວທສຸດເທາທ
ຈະໄວໄດ, ທງນໃຫເປັນໄປຕາມພັນທະສັນຍາຂອງລາວທມີຕກົດໝາຍລະtາງປະເທດ.
ກຳມະການຊຸດໃໝຈະຕອງ:

! ເມອໃດທມີຄວາມຈຳເປັນ, ໃຫຮວມມື ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມຊວຍເືອທາງດານເຕັກນິກທຈຳ

ເປັນຕການສືບສວນ-ສອບສວນພອມທັງເຜີຍແຜພາບຕນສະບັບຈາກກອງວົງຈອນປິດທບັນທຶກ
ເຫດການການຫາຍຕົວໄປຂອງສົມບັດ ແລະ ຮອງຂໍຄວາມຊວຍເືອຜູຊຽວຊານດານເຕັກນິກເພອ
ດຳເນີນການວິເຄາະັກຖານດງກາວໃນຮູບແບບນິຕິວິທະຍາສາດ;
! ໃຫແຈງຂມູນລາຍລະອຽດຢາງສະໝສະເໝີ ກຽວກັບຄວາມຄືບໜາຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນ

ຕກັບຄອບຄົວຂອງສົມບັດ, ທະນາຍຄວາມ, ແລະບຸກຄົນອນໆ ທມີຄວາມສົນໃຈ. ໂດຍສະເພາະ ເພອ
ຮັບປະກັນວາເປັນການຕອບຄຳຖາມກັບທຄອບຄົວສົມບັດແລະບຸກຄົນອນໆ ໄດຖາມໄວໃນບົດທີ 4 ຂອງ
ບົດລາຍງານນ;
! ໃນກໍນີທມ
 ີພະຍານັກຖານທຍອມຮັບໄດາຍພຽງພໍ, ໃຫຮວມມືກັບເຈາໜາທຜູບັງຄັບໃຊກົດໝາຍ

ແລະ ສານຂອງລາວເພອນຳຕົວຜູທມີສວນຮວມໃນການອອກຄຳສງ, ການດຳເນີນການ, ື ການປິດ
ບັງຂມູນກຽວກັບການປັງຄັບບຸກຄົນໃຫສູນຫາຍ, ແລະ ການລະເມີດສິດທິມະນຸດອນໆ ເຊງອາດຈະເກີດ
ຂນກັບຜູກຽວ ໃຫເຂາສູຂະບວນການສືບສວນ-ສອບສວນທເປັນທຳ ໂດຍບມີການຍົກເວນວາບຸກຄົນ
ດງກາວຈະເປັນເຈາໜາທ, ທມີຍົດ ແລະຕຳແໜງທາງການສູງປານໃດ; ແລະ
! ໃຫຮວມມືກັບເຈາໜາທຜູບັງຄັບໃຊກົດໝາຍ ແລະ ສານຂອງລາວເພອຮັບປະກັນວາສົມບັດ ແລະ

ຄອບຄົວສາມາດເຂາເຖິງການຢຽວຢາທເກີດຂນຈາກການບັງຄັບບຸກຄົນໃຫສູນຫາຍໃນຄງນ ລວມທງ
ໄດຮັບການຊົດໃຊ, ການຊົດເຊີຍ, ການພນຟູ, ຄວາມເພງພໍໃຈ, ແລະຮັບປະກັນວາເຫດການ
ດງກາວຈະບເກີດຊອີກ
ເພອເປັນການຮັບປະກັນວາມີກົນໄກທເຂມແຂງໃນການປອງກັນ ເເລະ ແກໄຂບັນຫາການບັງຄັບບຸກຄົນ
ໃຫສູນຫາຍ, ແອມເນສຕີ ອິນເຕີເນຊັນແນວ ມີຂສ
 ະເໜີແນະຕລັດຖະບານລາວດງນ:


ໃຫດຳເນີນການມາດຕະການທຈຳເປັນເພອຮັບປະກັນວານິຍາມຄວາມຜິດຂອງການບັງຄັບບຸກຄົນໃ

ຫສູນຫາຍ ເປັນຄວາມຜິດທາງອາຍາ ແລະ ໃຫມີບົດລົງໂທດຢາງເໝາະສົມຕາມກົດໝາຍຂອງລາວ.


ໃຫຮັບຮອງ CPED, ອອກຖະແງການພາຍໃຕມາດຕາ 31 ແລະ ມາດຕາ 32. ຍອມຮັບການປະຕິ

ບັດໜາທຂອງກຳມະການວາດວຍການບັງຄັບບຸກຄົນໃຫສູນຫາຍ ໃນການຮັບຂຮຽກຮອງ ແລະ ຮັບຂ
ມູນທໄດຮັບມາຈາກບຸກຄົນ ື ຕົວແທນຂອງບຸກຄົນທອາງວາໄດຕົກເປັນເcອຂອງການບັງຄັບບຸກຄົນ
ໃຫສູນຫາຍ ື ການລັກພາຕົວ ໃຫເອົາເນອໃນຂອງມາດຕາເານໄປບັນຈຸເປັນເນອໃນກົດໝາຍໃນປະ
ເທດ ແລະໃຫບັງຄັບໃຊທັງໃນທາງນະໂຍບາຍ ແລະທາງປະຕິບັດ; ແລະ



ຮັບຮອງລັດຖະທຳມະນູນກຸງໂຣມວາດວຍສານອາຍາລະຫວາງປະເທດ (Rome statute of the

International Criminal Court) ແລະ ຂຕົກລົງວາດວຍສິດທິພເິ ສດ ແລະ ການຄຸມຄອງຂອງສານ
ອາຍາລະtາງປະເທດ (Agreement on Privileges and Immunities of the International
Criminal) ໃຫເອົາເນອໃນຂອງມາດຕາເານໄປກຳນົດເປັນເນອໃນກົດໝາຍໃນປະເທດ ແລະໃຫ
ບັງຄັບໃຊທັງໃນທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ທາງປະຕິບັດ.
ນອກຈາກນນເພອຮັບປະກັນໃຫມີການເຄົາລົບຕເສລີພາບໃນການສະແດງອອກ ແລະ ເພອໃຫມີກາ
ນຄຸມຄອງພາກປະຊາຄົມເພອໃຫເຕີບໃcຂະàາຍຕົວຂນໄດ, ແອມແນສຕີ ອິນເຕີເນຊັນແນວ ມີຂສ
 ະ
ເໜີແນະຕເຈາໜາທດງ ນ:


ເຄົາລົບ ແລະ ຄຸມຄອງສິດທິຂອງນັກປົກປອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ອົງການພາກປະຊາສັງຄົມຕາງໆ ໃນ

ລາວ ເພອໃຫພວກເຂົາສາມາດປະຕິບັດວຽກງານໄດໂດຍບມີອຸປະສັກ ທລວມທັງການຈັດອົບຮົມ ແລະ
ການແນະນຳເຈາໜາທຜູບັງຄັບໃຊກົດໝາຍ; ແລະ


ລົບລາງທຸກມາດຕະການແຊກແຊງການເຮັດວຽກຂອງອົງການພາກປະຊາສັງຄົມໃນລາວ

ເພອຮັບປະກັນວາ ມາດຕາທາງກົດໝາຍວາດວຍສິດເສລິພາບໃນການສະແດງອອກ, ການຊຸມນຸມຢາງ
ສະIົບ, ແລະ ການຄົບຄາສະມາຄົມ ມີຄວາມສອດຄອງກັບມາດຕະຖານສິດທິມະນຸດລະtາງປະເທດ.

6.2 ຂສະເໜີແນະຕປະຊາສັງຄົມລະtາງປະເທດ

ເພອຮັບປະກັນວາ ສົມບັດ ສົມພອນ ຈະໄດກັບຄືນສູຄ
 ອບຄົວຢາງປອດໄພ, ແອມແນສຕີ
ອິນເຕີເນຊັນແນວ ມີຂເ ໜີແນະຕປະເທດອນໆ ແລະໂດຍສະເພາະລັດພາຄີອາຊຽນ, ລັດພາຄີເອີຣົບ,
ແລະ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ເຊງໄດສະແດງຂກັງວົນກັບກໍລະນີນຢ
 ແ
ູ ລວວາ:
! ໃຫຮຽກຮອງຕລັດຖະບານລາວໃຫດຳການທັນທີ ຕາມຂສະເໜີແນະໃນຂ 6.1 ໃນບົດລາຍງານນ;
! ໃຫນຳສະເໜີປັນຫາກໍລະນີການບັງຄັບບຸກຄົນໃຫສູນຫາຍ ກໍລະນີ ສົມບັດໃນທຸກໂອກາດທມີ ຕກັບ

ລັດຖະບານລາວ ແລະ ຕໜາສາທາລະນະ; ແລະ
! ສະໜີໃຫການຊວຍເືອທາງດານຜູຊ
 ຽວຊານ ແລະ/ື ຄວາມຊວຍເືອທາງດານເຕັກນິກຕາງໆ ຢາງ

ເປີດເຜີຍຕເຈາໜາທລາວ ເພອສະໜັບສະໜູນການສືບສວນ-ສອບສວນການບັງຄັບບຸກຄົນໃຫສູນຫາ
ຍກໍລະນີສົມບັດ ສົມພອນ.

ແອມແນສຕີ ອິນເຕີເນຊັນແນວສະເໜີແນະວາຄະນະກຳມະການລະtາງລັດຖະບານອາຊຽນວາດວຍສິດທິ
ມະນຸດ (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights-AICHR) ຄວນຈະ:
! ສອບສວນການບັງຄັບບຸກຄົນໃຫສູນຫາຍກໍລະນີ ສົມບັດ ສົມພອນໂດຍທັນທີ, ຮຽກຮອງ

ໃຫລັດຖະບານລາວສະໜອງຂມູນ ແລະ ສະເໜີທຈະປະສານງານດານການຊວຍເືອທາງດານນິຕິວິ
ທະຍາສາດ ແລະ ຜູຊຽວຊານດານຕາງໆ ຈາກລັດພາຄີອາຊຽນ ເພອເປັນການສະໜັບສະໜູນຂະ
ບວນການສືບສວນ-ສອບສວນພາຍໃນປະເທດ.
ນອກຈາກນ, ແອມແນສຕີອິນເຕີເນຊັນແນວມີຂສ
 ະເໜີແນະຕປະເທດຕາງໆ ວາ ຄວນ:
! ເລມການສືບສວນ-ສອບສວນດວຍຕົນເອງເພອຄນຫາບຸກຄົນທໜາສົງໃສທຢູເບອງັງການບັງຄັບ

ບຸກຄົນໃຫຫາຍຕົວໄປ ກໍລະນີ ສົມບັດ ສົມພອນ ໂດຍບມີການຍົກເວນວາບຸກຄົນດງກາວຈະມີຍົດ ແລະ
ຕຳແໜງທາງການສູງປານໃດ ແລະ ພະຍາຍາມນຳເອົາຕົວບຸກຄົນດງກາວເຂາສູຂ
 ະບວນການຍຸຕິທຳໃນ
ສານຂອງປະເທດຕົນເອງ ໂດຍເປັນການດຳເນີນຄະດີທສອດຄອງກັບມາດຕະຖານການດຳເນີນຄະດີທ
ເປັນທຳລະtາງປະເທດ.
ສຸດທາຍ ເພອເປັນການສງເສີມການເຄົາລົບເສລີພາບໃນການສະແດງອອກ ແລະ ການຄຸມຄອງການປ
ະຕິບັດໜາທຂອງອົງການພາກປະຊາສັງຄົມ ແລະ ບຸກຄົນໃນລາວ ແອມແນສຕີ ອິນເຕີເນຊັນແນວມີຂສ
 ະ
ເໜີແນະຕປະເທດທເປັນແງທຶນດງນ:
! ໃຫຄວາມຊວຍເືອດານການເງິນ ແລະ ດານເຕັກນິກເພອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາພາກ

ປະຊາສັງຄົມທເປັນອິດສະລະໃນລາວໃຫດພນອອກຈາກການຂມຂູ, ການຄຸກຄາມ, ການເລືອກ
ປະຕິບັດ ແລະ ການລະເມີດສິດທິມະນຸດອນໆ;
! ໃຫປະນາມຢາງເປີດເຜີຍຕການຈຳກັດເສລີພາບໃນການສະແດງອອກ ແລະ ການລະເມີດສິດທິ

ມະນຸດໃນລາວ ທລວມທັງທເຄີຍເກີດຂນໃນອະດີ ແລະ ທກຳລັງເກີດຂນຢູໃ
 ນປັດຈຸບັນ; ແລະ
! ໃຫຄວາມຊວຍເືອດານເຕັກນິກເພອສະໜັບສະໜູນການສືບສວນ-ສອບສວນຂອງຕຳວດຢາງ
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