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ກັນຍາ ປີ 2014

ກຸງເທບ -- ລັດຖະບານລາວຄວນເປີດເຜີຍຂມູນ
ທັງໝົດທມີຢູຈາກການສືບສວນສອບສວນຄະດີ

ການລັກພາຕົວທານ ສົມບັດ ສົມພອນກັບ
ຄອບຄົວຂອງລາວ ແລະ ໜວຍງານອິດສະລະ
ຕອງຍຸດຕິການນເກມບິດເບືອນໂດຍອາງັກ

ອະທິປະໄຕຂອງຊາດ ເປັນຂແກຕົວ ແລະ ບຍອມ
ປຶກສາຫາລືຢາງຈິງຈັງໃນດານການສືບສວນສອບ

ສວນຄະດີຄົນຫາຍຄະດີນ ສະມາຊິກ
ລັດຖະສະພາແຫງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕກາວ

ໄວໃນມນ. 

"ທາງການລາວໄດກກຳແພງຂອງຄວາມງຽບເພອ
ປິດກນການສອບສວນ ຈົນເຖິງຂະໜາດທອາດຈະ
ກາວໄດວາໃນໄລຍະທຜານມາຍັງບມີການ

ສືບສວນສອບສວນເກີດຂນເລີຍ ແລະ ຄວາມດເຊນນເປັນສວນໜງຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນການປິດ
ບັງເຈາໜາທລັດທກຽວຂອງກັບການລັກພາຕົວຄງນ" ທານ ຊາວສ ຊານຕິເອໂກ (Charles Santiago)
ສະມາຊິກສະພາປະເທດ ມາເລເຊຍ ແລະ ຮອງປະທານອົງການສະມາຊິກລັດຖະສະພາອາຊຽນເພອ
ສິດທິມະນຸດໄດກາວໄວ.

 "ເຮົາຖືວາທານ ສົມບັດ ເປັນພົນລະເຮືອນອາຊຽນບແມນສະເພາະຂອງລາວ ເຮົາຈຶງມີສິດ ແລະ ໜາທ
ໃນການຄນຫາວາເກີດnັງຂນກັບລາວ ແຕການນເກມຖວງເວລາ ການປະຕິເສດບຮັບຄວາມຊວຍ
ເືອ ການໃຫຂມູນບເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ການສະແດງທາທບເປັນມິດໃນບາງຄງຂອງທາງການລາວເມອ
ຖືກສອບຖາມຂມູນກຽວກັບການສືບສວນສອບສວນ ເປັນເລອງທເຮັດໃຫເກີດຄວາມເບອໜາຍ ບພຽງສະ
ເພາະໃນ ສປປ ລາວ ແຕເກີດຂນກັບປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນທັງໝົດ" 

From left to right: Kanya Khammoungkhoun, 
Deputy-Director of ASEAN Poliitcal and 

Security Division, Ministry of Foreign Affairs of 
the Lao PDR; U Shwe Maung, Chair of APHR 
Myanmar Caucus; Mr. Phoukhong Sisoulath, 

Representative of Laos PDR to AICHR; 
Charles Santiago, Chair of APHR Malaysia 

Caucus



 ສະມາຊິກລັດຖະສະພາອາຊຽນເພອສິດທິມະນຸດໄດເດີນທາງໄປປະເທດ ສປປ ລາວໃນລະqາງວັນທີ

15-20 ກັນຍາ ທັງນເພອຄນຫາຄວາມຈິງ ແລະ ຕິດຕາມຜົນການສືບສວນສອບສວນຊະຕາກຳຂອງທານ
ສົມບັດ ໃນລະqາງການເດີນທາງໄປຢຽມຢາມຄງນ ບັນດາສະມາຊິກສະພາໄດພົບກັບຕົວແທນຂອງ
ລັດຖະບານລາວ ສະພານິຕິບັດຢັດແຫງຊາດ ແລະ ກະຊວງການຕາງປະເທດ ລວມທັງທານ ພູໂຂງ ສີສຸ
ລາດ (Phoukong Sisoulath) ເຊງເຮັດໜາທເປັນຕົວແທນປະເທດລາວໃນຄະນະກຳມາທິການ
ລະqາງລັດຖະບານອາຊຽນ ວາດວຍສິດທິມະນຸດ  (ASEAN Inter-Governmental Commission
on Human Rights - AICHR)

 ນອກຈາກບັນຫາກໍລະນີທານ ສົມບັດແລວ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາອາຊຽນເພອສິດທິມະນຸດຍັງຕົກໃຈ
ກັບສະພາບຄວາມໜາຢານ ແລະ ການກົດຂປາບປາມ ຂອງທາງການລາວທປະຕິບັດຕພາກປະຊາ
ສັງຄົມຂອງຕົນເອງ ເຊງສວນໜງເປັນຜົນສືບເນອງມາຈາກການບັງຄັບບຸກຄົນໃຫສູນຫາຍກໍລະນີທານ
ສົມບັດເມອເດືອນທັນວາ 2012. ອົງການສະມາຊິກສະພາອາຊຽນເພອສິດທມິະນຸດຕົກໃຈກັບມາດ
ຕະການຄວບຄຸມເສລີພາບເພມຕມຈາກການຜັກດັນຮາງບົດບັນຍັດໃໝສອງສະບັບໃນສະພາ ເພອຄວບ
ຄຸມການດຳເນີນງານຂອງໜວຍງານບສະແvງຫາຜົນກຳໄລໃນປະເທດ ແລະ ຈາກຕາງປະເທດ.
ກົດໝາຍດງກາວມີເປາໝາຍຄວບຄຸມ ແລະ ກວດສອບແງທຶນ ລວມທັງຈຳກັດປະເດັນບັນຫາທໜວຍ
ງານເານສາມາດເຂາໄປເຮັດວຽກ ແລະ ກຽວຂອງດວຍ.

 ໃນລະqາງການປະຊຸມ ອົງການສະມາຊິກສະພາອາຊຽນເພອສິດທິມະນຸດໄດມີຂສະເໜີທເປັນທຳ 
ແລະ ເໝາະສົມຕທານ ພູໂຂງ ແລະ ຕົວແທນຂອງລັດຖະບານລາວ ທັງນເພອແກໄຂອຸປະສັກທຂັດຂວາງ
ການສືບສວນສອບສວນກໍລະນີການຫາຍຕົວໄປຂອງທານ ສົມບັດ ໂດຍປະກອບດວຍການກຳນົດໃຫມີ
ເບີໂທຕິດຕກໍລະນີຮີບດວນືຮອດລາຍ  ແລະ ການໃຫລາງວັນສຳລັບເບາະແສໃນຄະດີນ ລວມທັງການ
ແລກປຽນຂມູນກັບໜວຍງານບັງຄັບໃຊກົດໝາຍໃນບອນອນໆ ທັງນເພອໃຫສາມາດວິເຄາະພາບຈາກ
ກອງວົງຈອນປິດຕອນທມີການລັກພາຕົວລາວໄປໄດຢາງເໝາະສົມ ແລະ ໃຫມີການສອບປາກຄຳເຈາ
ໜາທເຊງປະຈຳຢູທປອມຕຳວດຕອນທທານ ສົມບັດຖືກລັກພາຕົວ ແຕທາງການລາວປະຕິເສດທຈະ
ຮັບຂສະເໜີເານທັນທີ ໂດຍກາວຫາວາບສອດຄອງກັບ "ຈາຮີດແບບລາວ" ອີກທັງ ທາງການຍັງປະຕິ
ເສດຄຳຮອງຂໍທຈະເຂາເຖິງສຳນວນຄະດີ ແລະ ການຂໍພົບກັບຫົວໜາເຈາໜາທຜູສືບສວນສອບສວນ
ຄະດີນ. 

 ເຖິງວາອົງການສະມາຊິກລັດສະພາອາຊຽນເພອສິດທິມະນຸດຈະຂອບໃຈຕທາງການລາວທອະນຸຍາດໃຫ
ມີການເດີນທາງຄງນ ແລະ ຍອມຮັບວາການໂອລົມທເກີດຂນນມີລັກຊະນະທເປັນມິດ ແລະ ເປັນມືອາຊີບ
ແຕຄຳຕອບທເຮົາໄດຮັບຍັງເປັນເລອງໜາຜິດqັງ ທສຸດ ໃນທຳນອງດຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຢາງຕ
ເນອງຂອງທາງການລາວທຈະປິດກນບໃຫມີການໂອລົມກຽວກັບປະເດັນການຫາຍຕົວໄປຂອງທານ

ສົມບັດ 

ອົງການສະມາຊິກສະພາອາຊຽນເພອສິດທິມະນຸດຮັບຮູວາ ທາງຜູປະສານງານສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳ
ສປປ ລາວ ໄດຮັບການຮອງຂໍໃຫຕັດເນອໃນສວນທກຽວຂອງກັບການຫາຍຕົວໄປຂອງທານສົມບັດ



ອອກໄປຈາກລາຍງານທປະເທດລາວຈະສງມອບໃຫກັບຄະນະກຳມະການທົບທວນດານສິດທິມະນຸດ

ຕາມວາລະ ື Universal Periodic Review ແຕທາງຜູປະສານງານສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳ ສປປ
ລາວ ບປະຕິບັດຕາມຄຳຮອງຂໍຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນຂະນະທຜູປະຕິບັດງານໃນອົງກອນພັດທະນາ
ເອກະຊົນ ແລະ ໜວຍງານພາກປະຊາສັງຄົມ ຕາງຕອງປິດປາກຕົນເອງ ເພາະຢານວາຈະຖືກຕອບໂຕ
ຫາກເຂາໄປມີບົດບາດໃນປະເດັນທຖືວາອອນໄvຼາຍທສຸດ ສຳລັບລັດຖະບານລາວໃນປັດຈຸບັນ.

 "ທາງການລາວສະແດງທາທເຂມງວດາຍຂນເລອຍໆ ໃນໄລຍະ 18 ເດືອນທຜານມາ ເບງຄືວາ ຈະມີ
ຄວາມພະຍາຍາມຢາງເປັນລະບົບທຈະທຳລາຍການສືບສວນສອບສວນໃນເລອງພນຖານາຍທສຸດ 
ແລະ ເປັນຂມູນທບອາດໂຕແຍງໄດ" ທານ ຊານຕິເອໂກ ກາວໄວ

ຄົນທພະຍາຍາມຂໍຄຳຕອບຢາງກົງໄປກົງມາຕຄຳຖາມພນຖານເານ ກຳລັງຖືກປະຕິບັດຄືກັບຜູຍຸຍົງປຸກ
ປນ ແລະ ເປັນສັດຕູ ເຊງເປັນການບິດເບືອນຄວາມຈິງຂອງສະຖານະການຢາງບອາດຍອມຮັບໄດ"

ຖາລັດຖະບານລາວມີຄວາມຈິງໃຈໃນການແກໄຂບັນຫານ ແລະມີຄວາມກັງວົນເຊນດຽວກັບພວກເຮົາ
ທຸກຄົນ ເຫດໃດຈງມີຄວາມພະຍາຍາມຂັດຂວາງຊອງທາງທເປັນໄປໄດຂອງການສອບສວນ? ອົງການ
ສະມາຊິກສະພາອາຊຽນເພອສິດທິມະນຸດໄດຕງຄຳຖາມ.

 ຈຸດຢືນໃໝຂອງລັດຖະບານກໍຄືການຢງຢືນວາບຸກຄົນທຢູໃນພາບຈາກກອງວົງຈອນປິດ ອາດຈະບແມນ
ທານສົມບັດ ແລະ ມີຄວາມພະຍາຍາມທຳລາຍຄວາມໜາເຊອຖືຂອງການສອບສວນຂອງໜວຍງານ
ສິດທິມະນຸດລະqາງປະເທດທກຳລັງສອບສວນກໍລະນີການຫາຍຕົວໄປຂອງທານສົມບັດ. ນອກຈາກນ
ຕົວແທນຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງໄດສະແດງທາທີວາ ພາບຈາກກອງວົງຈອນປິດບໄດມີປະໂÄດື ບໜາ
ຈະເຮັດໃຫເກີດຂສົງໃສໃດໆ ທຜານມາທາງການລາວບຍອມເຜີຍແຜພາບວີດີໂອຕນສະບັບເພອໃຫ
ໜວຍງານອິດສະລະກວດສອບໄດ.

 ອົງການສະມາຊິກສະພາອາຊຽນເພອສິດທິມະນຸດໄດເນນຢຕທາງການລາວວາ ໃນປັດຈຸບັນມີຄວາມ
ຂຸນເຄືອງ ແລະ ບພໍໃຈຢາງກວາງຂວາງຕການສອບສວນຄະດີນ ລວມທັງຕພາບລວມຂອງສະຖານ
ະການສິດທິມະນຸດໃນປະເທດລາວ.

 ອົງການສະມາຊິກສະພາອາຊຽນເພອສິດທິມະນຸດແນະນຳລັດຖະບານລາວວາ ມີຄວາມສຽງທຈະເຮັດ
ໃຫເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕຄວາມໜາເຊອຖືລະqາງປະເທດ ແລະອາດຈະກະທົບຕການເຂາເຖິງເງິນກູ
ຢືມເພອການພັດທະນາຂອງປະເທດລາວ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທຈະເຂາໄປນງເປັນສະມາຊິກຂອງ
ຄະນະມົນຕີສິດທິມະນຸດແຫງສະຫະປະຊາຊາດໃນປີ 2016 ດວຍ.

"ຫາກເຮົາບສາມາດສະສາງຄະດີການຫາຍຕົວໄປຂອງທານ ສົມບັດ ສົມພອນ, ໄດໃນປີ 2016 ຈະກາຍ
ເປັນເມກດຳປົກຄຸມຄວາມເປັນຜູນຳຂອງລາວໃນອາຊຽນ ແລະ ຈະເປັນປັດໄຈທສງຜົນກະທົບຕການຂນ
ດຳລົງຕຳແໜງປະທານ ລວມທັງຜົນກະທົບຈາກການປາບປາມາຍຂນທມີຕພາກປະຊາສັງຄົມ" ທານ
ຊານຕິເອໂກ ໄດກາວໄວ



ລັດຖະບານລາວສງສັນຍານຍອມຮັບຄວາມຮາຍແຮງຂອງອາຊະຍາກຳການບັງຄັບບຸກຄົນໃຫສູນຫາຍ 
ໂດຍມີການລົງນາມໃນອະນຸສັນຍາລະqາງປະເທດວາດວຍການຄຸມຄອງບໃຫບຸກຄົນສູນຫາຍ ໃນວັນທີ
29 ກັນຍາ 2008 (Convention Against Enforced Disappearance)  ໃນທຳນອງດຽວກັນ ທາງ
ການລາວຕອງປະກັນວາ ເຈາໜາທຂອງລັດຈະຕອງບປະຕິບັດໃນທາງກົງກັນຂາມກັບຈຸດປະສົງແລະ
ເປາໝາຍຂອງສົນທິສັນຍາສະບັບນ ແລະ ຕອງຖືກກົດດັນໃຫປະຕິບັດຕາມພັນທະກິດນນ.

ໃນປັດຈຸບັນ ມີການຈຳກັດເສລີພາບຊອງການສະແດງອອກ ແລະ ການຄວບຄຸມພາກປະຊາສັງຄົມໃນ
ລາວຢາງເຂມງວດ. ອົງການສະມາຊິກສະພາອາຊຽນເພອສິດທິມະນຸດໄດຮຽກຮອງໃຫທາງການລາວ
ເຄົາລົບ ແລະ ຄຸມຄອງສິດທິຂອງຜູພິທັກສິດທິມະນຸດ ແລະ ໜວຍງານພາກປະຊາສັງຄົມອນໆ ເພອໃຫ
ພວກເຂົາສາມາດປະຕິບັດວຽກງານໄດຢາງລນໄ. ຕອງມີການຍົກເລີກຂຈຳກັດທເກີດຈາກກົດໝາຍ 
ແລະ ການປະຕິບັດຊງຂັດຂວາງການເຮັດວຽກຂອງໜວຍງານພາກປະຊາສັງຄົມໃນລາວ ແລະ ມີກາ
ນປັບປຸງໃຫຂບັນຍັດກຽວກັບສິດທິທຈະມີເສລີພາບໃນການສະແດງອອກ ການຊຸມນຸມໂດຍສະÉົບ ແລະ
ການສະມາຄົມສອດຄອງກັບມາດຕະຖານສິດທິມະນຸດລະqາງປະເທດ.

ສະມາຊິກອົງການສະມາຊິກສະພາອາຊຽນເພອສິດທິມະນຸດາຍທານຍັງເປັນສວນໜງຂອງຄະນະຜູ

ແທນທໄປຢຽມຢາມ ສປປ ລາວ ເພອສອບຖາມຄວາມຄືບໜາການສືບສວນສອບສວນ ກໍລະນີການ
ຫາຍຕົວໄປຂອງທານສົມບັດ ເມອເດືອນມັງກອນປີ 2013 ທຜານມາ ໂດຍມີຜູເດີນທາງປະກອບດວຍ
ສະມາຊິກສະພາ ທານ ວເໍດັນ ເບລໂລ (Walden Bello) ຈາກປະເທດ ຟິລິບປິນ ແລະ ສະມາຊິກສະພາ
ທານ ຊາວສ ຊານຕິເອໂກ ຈາກປະເທດມາເລເຊຍ. ບັນດາເຈາໜາທ ສະມາຊິກສະພາທັງສອງທານທໄດ
ພົບຕາງຍອມຮັບວາ ການຫາຍຕົວໄປຂອງທານສົມບັດສງຜົນກະທົບຢາງມະຫາສານຕຊສຽງຂອງສປປ
ລາວ ແຕຄຳຕອບທໄດຮັບຍັງບເປັນທໜາພໍໃຈ ແລະ ບັນດາ ສະມາຊິກສະພາໄດແຈງໃຫຕົວແທນຂອງ
ລາວໄດຮັບຊາບແລວ.

 ອົງການສະມາຊິກສະພາອາຊຽນເພອສິດທິມະນຸດຊົມເຊີຍກັບຄວາມພະຍາຍາມແລະຄວາມ
ສະໜັບສະໜູນຢາງຕເນອງຂອງຜູແທນການທູດປະເທດຕາງໆໃນວຽງຈັນ ລວມທັງລັດຖະບານ ແລະ
ສະມາຊິກລັດຖະສະພາບເອີຣົບ ແລະ ບອນອນໆ ພວກເຂົາຍັງຄົງ ສະແດງຄວາມກັງວົນໃນເລອງນຕ
ທາງການລາວ.

 


