លិខិតចំហរស្តីពីខួបនៃការឯកភាពគ្នា ប្រាំចំណុចស្តីពីមីយ៉ា ន់ម៉ា និង
អាស៊ា ននិងដៃគូ សន្ទ នាអាស៊ា ន
ឹ នាំអាស៊ា ន
ជូ នចំពោះ៖ មេដក
ឯកឧត្ត ម Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah នាយករដ្ឋ មន្រ ីប្រ៊ុយណេ
ឯកឧត្ត ម ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ មន្រ ីកម្ពុជា។
ឯកឧត្ត ម Joko Widodo ប្ធានាធិបតីឥណ្ឌនេ
ូ ស៊ី
ឯកឧត្ត ម ថងលូ ន ស៊ីសូលីត នាយករដ្ឋ មន្រ ីឡាវ
ឯកឧត្ត ម Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob នាយករដ្ឋ មន្រ ីម៉ា ឡេស៊ី
ឯកឧត្ត ម Rodrigo Roa Duterte ប្ធានាធិបតីហ្វីលព
ី ីន
ឯកឧត្ត ម Lee Hsien Loong នាយករដ្ឋ មន្រ ីសិង្ហបុ រ ី
ឯកឧត្ត ម ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូចា នាយករដ្ឋ មន្រ ីថៃ
ឯកឧត្ត ម Nguyen Xuan Phuc នាយករដ្ឋ មន្រ ីវៀតណាម
ថ្ទី ២៤ ខែមេសា ឆ្នា ំ ២០២២
Re: មួ យឆ្នា ំចាប់តាំងពីការឯកភាពរបស់អាស៊ា នស្ត ីពីមីយ៉ា ន់ម៉ា - ពេលវេលាសម្រាប់ផលវ ិបាក
ឯកឧត្ត ម /លោកជំទាវ
វាមានរយៈពេលមួ យឆ្នា ំហើយចាប់តាំងពីការឯកភាពប្រាំចណ
ំ ុ ចស្ត ីពីមីយ៉ា ន់ម៉ា ត្រូវបានឈាន
ដល់នៅឯ
កិច្ចប្ជមេ
ុំ ដឹកនាំអាស៊ា ន រវាងមេដឹកនាំអាស៊ា នទា ំងអស់និងឧត្ត មសេនីយឯក Min Aung
Hlaing ដើម្បីដោះស្រាយវ ិបត្ត ិនយោបាយ និងមនុស្សធម៌ដែលកាន់តែយ៉ា ប់យ៉ឺនដែលបង្ក ឡើង
ដោយរដ្ឋ ប្ហារខុសច្បាប់ របស់គាត់។
នៅឆ្នា ំនោះ អគ្គ មេបញ្ជា ការ Min Aung Hlaing បានបរាជ័យទា ំងស្រ ុងក្នុងការអនុវត្ត ការ
ឯកភាពគ្នា ទា ំងប្រាំចណ
ំ ុ ច។ ដោយសារការបរាជ័យនេះ វាដល់ពេលហើយសម្រាប់អាស៊ា នដើម្បី
បន្ត ដាក់ទណ្ឌកម្ម គាត់ ចំពោះការរងទុក្ខមិនស្រាកស្រានដែលគាត់កំពុងធ្វើបាបប្ជាជន
មីយ៉ា ន់ម៉ា និងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ទាល់តែ សោះ របស់គាត់ សម្រាប់ដៃគូ ក្នុងតំបន់របស់
គាត់។
ក្នុងអំឡ
ុ ងពេលនេះ យោធាមីយ៉ា ន់ម៉ា បានបញ្ញសង្រ្គា មពេញទំហឹងលើប្ជាជនរបស់ខ្ល ួន ដែល
យោងទៅតាម ឧត្ត ម ស្ន ងការអង្គ ការសហប្ជាជាតិទទួ លបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សមាន "ការ
រំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្ព័ន្ធ និងដែល រ ីករាលដាល" ដែលអាចស្មើនឹង "ឧក្រិដ្ឋកម្ម សង្រាម និង
ឧក្រិដ្ឋកម្ម ប្ឆាំងមនុស្សជាតិ"។ ” ឧក្រិដ្ឋកម្ម ទា ំងនេះរ ួមមាន ការចាប់ខ្ល ួន តាមអំពើចិត្តរបស់

សកម្ម ជនប្ឆាំងរបបយោធារាប់ពាន់នាក់ និងសមាជិកគ្រួ សាររបស់ពួកគេ។ ការប្រើប្រាស់
ទម្លា ប់នៃការធ្វើទារុណកម្ម អ្ន កជាប់ឃុំ ជាញឹកញាប់មានផលវ ិបាកដ៍សាហាវ។ ការបាញ់សម្លា ប់
បាតុករដោយគ្មា នអាវុធ ការវាយ ប្ហារតាម អាកាស លើជនស៊ី វ ិល ក្នុងតំបន់
ជនជាតិភាគតិចនៃប្ទេសមីយ៉ា ន់ម៉ា ការដុតអ្ន កភូ មិទា ំងមូ ល និងការសម្លា ប់ក្រៅ ប្ព័ន្ធ
តុលាការ។
ប្ឈមមុខនឹងភាពឃោរឃៅទា ំងនេះ ឥឡូវនេះអាស៊ា នត្រូវតែទទួ លយកការពិត ដែលបាន
បង្ហា ញម្ត ងហើយម្ត ងទៀត ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មា នខែចុងក្រោយនេះថា អគ្គ មេបញ្ជា ការ Min
Aung Hlaing មិនមានចេតនាអ្វ ីក៏ដោយ ក្នុងការ ប្កាន់ខ្ជា ប់នូវការឯកភាពនោះ លុះត្រាតែ
គាត់មានអារម្ម ណ៍ថាមានសម្ពា ធខ្លា ំងក្នុងការធ្វើដូ ច្នេ ះ។
នៅក្នុងការឆ្លើយតបរ ួមគ្នា ដើមរបស់ APHR យើងបានផ្ត ល់នូវការផ្ដ ល់យោបល់ និងការគាំទ្
ដើម្បីធានាឱ្យមានការ អនុវត្ដ ន៍នៃការឯកភាពទា ំងប្រាំចណ
ំ ុ ចធ្វើឱ្យមានការរ ួមចំណែកជា
វ ិជ្ជ មានក្នុងការកែលម្អ ស្ថា នភាពនៅលើមូ លដ្ឋា ន។ វាគឺ នៅក្នុងស្មា រតីដូចគ្នា ដែលឥឡូវនេះ
យើងជំរុញឱ្យអ្ន កចាត់ វ ិធានការខាងក្រោម ដើម្បីបញ្ឈប់អពើ
ំ ឃោរឃៅរបស់ យោធាមីយ៉ា ន់ម៉ា
ដោយចាប់ជនល្មើសរបស់ពួកគេឱ្យទទួ លខុសត្រូវ និងផ្តចផ្តើមដំ
ួ
ណើរការពិតប្រាកដឆ្ពោ ះទៅរក
សន្ត ិភាព និងលទ្ធ ិប្ជាធិបតេយ្យ។
ទីមួយ អាស៊ា នត្រូវតែពិចារណាឡើងវ ិញឱ្យបានហ្ម ត់ចត់អំពីតួនាទីនិងយន្ត ការតែងតាំង
បេសកជនពិសេសរបស់ខ្ល ួនប្ចាប
ំ ្ទេសមីយ៉ា ន់ម៉ា ដោយមើលឃើញពីកំណត់ត្រាមិនល្អ នៃអ្ន ក
កាន់តំណែងមុនទា ំងពីរនៃមុខតំណែងដ៏លំបាកនេះ។
ដូ ចដែលជំហរនៅពេលនេះបេសកជនពិសេសមិនតំណាងឱ្យអាស៊ា នទេប៉ុន្ជាប្ធានក្រ ុមហើយ
ដូ ច្នេ ះមានការផ្លា ស់ប្តរជារៀងរាល់
ូ
ឆ្នា ំ ដែលធ្វើឱ្យវាពិបាកខ្លា ំងណាស់ក្នុងការរក្សា
គោលនយោបាយស៊ីសង្វា ក់ពេលក្រោយទៀត។ គួ របញ្ជា ក់ផង ដែរថា បេសកជនពិសេសទា ំងពីរ
ដែលត្រូវបានតែងតាំងមកទល់ពេលនេះ គឺជាមន្រ ីជាន់ខ្ពស់ក្នុងក្ សួង ការបរទេស រៀងៗខ្ល ួន
ដែលបេសកកម្ម របស់ពួកគេជាបេសកជនពិសេស មិនចាំបាច់ជាអាទិភាពតែមួ យគត់ ឬ
សូ ម្បីតែកំពូលនោះទេ។
ដើម្បីធ្វើឱ្យមុខតំណែងកាន់តែមានប្សទ
ិ ្ធ ភាពបេសកជនពិសេសគួ រតែជាមនុស្សម្នា ក់ដែល
ឧទ្ទ ិសទា ំងស្រ ុងចំពោះបេសកកម្ម នេះ ហើយគួ រតែត្រូវបានតែងតាំងដោយឈរលើមូ លដ្ឋា ន
រយៈពេលវែង ហើយឆ្លើយតបទៅនឹងអាស៊ា នទា ំងមូ ល មិនមែនត្រឹមតែជាប្ធានប្ចាឆ្នា
ំ ំនោះ
ទេ។ សមាជិកអាស៊ា នគួ រតែបង្កើតលក្ខ ខណ្ឌប្រើប្រាស់យ៉ា ងច្បាស់លាស់ និងទូ លំទូលាយដែល
ធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់នូវភារកិច្ចអាណត្ត ិនិងសិទ្ធិអំណាចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតួ នាទីរបស់
បេសកជនពិសេសក៏ដូចជាបែងចែកធនធានចាំបាច់ ដើម្បីបំពេញបេសកកម្ម ។
ទីពរី នៅពេលដែលការឯកភាព៥ចំណុចត្រូវបានព្មព្រៀងគ្នា កាលពីឆ្នា ំមុន APHR បានចង្អុល
បង្ហា ញថាការខ្វ ះខាតពេលវេលា និងយន្ត ការអនុវត្ត បានធ្វើឱ្យវាស្ទើរតែគ្មា នប្សិទ្ធភាព
ទាល់តែសោះ។ ដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្ម អន្ត រជាតិដែលបានប្ព្រឹត្តិដោយ SAC ក្នុងរយៈពេលមួ យឆ្នា ំ
កន្ល ងមក វាគឺជាពេលវេលាដ៏សមរម្យបំផុតសម្រាប់រដ្ឋា ភិបាលយោធាក្នុងការប្ឈមមុខនឹង
ផលវ ិបាកពិតប្រាកដសម្រាប់សកម្ម ភាពឧក្រិដ្ឋកម្ម របស់ពួកគេ។ ផលវ ិបាកបែបនេះគួ រតែ
រ ួមបញ្ចល
ូ ការព្យ
ួ រសមាជិកភាពរបស់មីយ៉ា ន់ម៉ា នៅក្នុងអាស៊ា ន។ ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ

សម្រាប់ Min Aung Hlaing និងសមាជិកក្រ ុមប្រឹក្សារដ្ឋ បាលរដ្ឋ របស់គាត់ (SAC) នៅក្នុងតំបន់;
គោលដៅដាក់ទណ្ឌកម្ម ប្ឆាំងនឹងមេដឹកនាំនៃរដ្ឋ ប្ហារអ្ន កដែលទទួ លខុសត្រូវក្នុងការប្ព្រឹត្ត
ឧក្រិដ្ឋកម្ម ប្ឆាំងមនុស្សជាតិ និងផលប្យោជន៍សេដ្ឋ កិច្ចរបស់ពួកគេ។
ទី៣ មូ លមតិគ្នា អំពាវនាវឱ្យមាន “ការសន្ទ នាក្នុងន័យស្ថា បនាក្នុងចំណោមភាគីទា ំងអស់”
ដើម្បី “ស្ងរកដំណោះស្រាយដោយសន្ត ិ វ ិធី” ចំពោះជម្លោ ះដែលកើតឡើងដោយយោធា ហើយផ្ត ល់
ឱ្យបេសកជនពិសេស អាស៊ា ននូ វបេសកកម្ម ដើម្បីជួយសម្រួ លដល់ការសន្ទ នាបែបនេះ។ មួ យឆ្នា ំ
ក្រោយមក បេសកជនពិសេសទា ំងពីរ មិនត្រឹមតែមិនបានធ្វើការសម្បសម្រួ លណាមួ យក្នុង
ការសម្បសម្រួ លកិច្ចសន្ទ នាប៉ុណ្ណោ ះទេ ប៉ុនបា
្ នជួ បតែ តំណាង យោធា និងមិនមែនជា
តំណាងតែមួ យនៃរដ្ឋា ភិបាលរ ួបរ ួមជាតិនៃមីយ៉ា ន់ម៉ា (NUG) ដែលតំណាងឱ្យរដ្ឋា ភិបាល
ជាប់ឆ្នោ តតាមបែបប្ជាធិបតេយ្យ និងទទួ លបានការគាំទ្ពីប្ជាជនមីយ៉ា ន់ម៉ា ភាគច្រើន។
ដូ ច្នេ ះហើយ យើងជំរុញឱ្យអាស៊ា នជួបជាបន្ទា ន់ និងជាសាធារណៈជាមួ យ NUG តំណាងអង្គ ការ
ប្ដាប់អាវុធ ជនជាតិភាគតិច (EAOs) ក៏ត្រវូ តែបញ្ចល
ូ ទៅក្នុងកិច្ចសន្ទ នាបន្មទៀត ដើម្បីធា
នាថាសំឡេងទា ំងអស់ត្រវូ បានឮ។
ទីបំផុតរដ្ឋ ប្ហារបានបង្ក ឱ្យមានមហន្ត រាយសេដ្ឋ កិច្ចលើប្ជាជនមីយ៉ា ន់ម៉ា ចំនួន 54 លាននាក់
ដោយពាក់កណ្តា ល នៃពួ កគេធ្លា ក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្ ហើយសេដ្ឋ កិច្ចរបស់ប្ទេសនេះបាន
ធ្លា ក់ចុះយ៉ា ងគំហុកដោយ ១៨% នេះបើ យោងតាមធនាគារពិភពលោកដែលធ្វើឱ្យ
ការចែកចាយជំនួយជាបញ្ហា ភាពបន្ទា ន់ និងភាពចាំបាច់បំផុត។
ផែនការរបស់អាស៊ា នក្នុងការផ្ត ល់ជំនួយតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលសម្បសម្រួ លអាស៊ា នសម្រាប់
ជំនួយមនុស្សធម៌លើការគ្ប់គ្ងគ្រោះមហន្ត រាយ (AHA Centre) មិនត្រឹមតែមិនគ្បគ្រា
់ ន់ទេ
ប៉ុនបា
្ នបង្ហា ញឱ្យឃើញច្បាស់ថាមិនបានទៅ ដល់ប្ជាជនដែលត្រូវការជំនួយនោះទេ។
ផ្ទយ
ុ ទៅវ ិញអាស៊ា នគួ រតែចាប់ផ្តើមកិច្ចសហការយ៉ា ងជិតស្និទ្ធជាមួ យ សហគមន៍ មូ លដ្ឋា ន និង
អង្គ ការសង្គ មស៊ី វ ិលរបស់ប្ទេសមីយ៉ា ន់ម៉ា ក៏ដូចជាទីភ្នា ក់ងារអន្ត រជាតិពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីផ្តល់
ជំនួយ ប្កប ដោយប្សិទ្ធភាពនៅក្នុងប្ទេសដោយផ្ទា ល់ដល់ប្ជាជនដែលត្រូវការជំនួយ។
ដោយសារទំហំនៃជំនួយដែលត្រូវការ និងប្វត្ត ិនៃការរារាំងការផ្ត ល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដោយពួ ក
យោធា។ ការសហការជាមួ យទីភ្នា ក់ងារដែលមាន បទពិសោធន៍ ក្នុងដំណើរការប្តប
ិ ត្ត ិការ
មនុស្សធម៌ក្នុងប្ទេសមីយ៉ា ន់ម៉ា នឹងជួ យធានាថា អន្ត រាគមន៍របស់អាស៊ា នអនុវត្ត តាម
គោលការណ៍ "មិនបង្ក គ្រោះថ្នា ក់"។
យើងក៏ជំរុញឱ្យប្ទេសជិតខាង ជាពិសេសប្ទេសថៃ អនុញ្ញា តឱ្យអ្ន កដែលរត់គេចពីការធ្វើ
ទុក្ខបុកម្ញ និងអំពើហិង្សា ឆ្ល ងកាត់ព្រំដែនរបស់ខ្ល ួន ស្ងរកសិទ្ធិជ្កកោន និងទទួ លជំនួយ
មនុស្សធម៌។
ជាចុងក្រោយ យើងជំរុញឱ្យដៃគូ សន្ទ នារបស់អាស៊ា ន និងសហគមន៍អន្ត រជាតិគាំទ្អាស៊ា ន ក្នុង
ការធានាថា ខ្ល ួនអាច ទទួ លយកតួ នាទីដឹកនាំក្នុងតំបន់ដែលត្រូវការក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹង
ស្ថា នភាពនៃទំនាញមួ យនៅក្នុងប្ទេសមីយ៉ា ន់ម៉ា រ ួមទា ំងការគាំទ្ការអនុវត្ត អនុសាសន៍
មួ យចំនួនខាងលើ។ .

សំណួរទៅកាន់មេដឹកនាំអាស៊ា ននៅពេលនេះ៖ តើអ្ន កនឹងអនុញ្ញា តឱ្យយោធាបន្ត ប្ព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋ
កម្ម សង្រ្គា ម និងឧក្រិដ្ឋកម្ម ប្ឆាំងមនុស្សជាតិ និងគំរាមកំហែងដល់សន្ត ិសុខមនុស្ស និង
ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋ កិច្ចក្នុងតំបន់រយៈពេល មួ យឆ្នា ំទៀត ដែរ ឬទេ?
ភាពដែលអាចជឿជាក់បានរបស់អាស៊ា នអាស្រ័យលើសមត្ថ ភាពរបស់ខ្ល ួនក្នុងការធ្វើសកម្ម ភាព
ស្បតាមការពិតនៃស្ថា ន ភាពនៅក្នុងប្ទេសមីយ៉ា ន់ម៉ា ។ ក្រ ុមនេះមិនអាចរំពឹងថាយោធានឹង
គោរពដោយខ្ល ួនឯងតាមលក្ខ ខណ្ឌនៃការមូ លមតិគ្នា ប្រាំចំណុច ឬបទដ្ឋា នអន្ត រជាតិ ឬ
មនុស្សធម៌ណាមួ យសម្រាប់បញ្ហា នោះឡើយ។
ដោយក្ត គោ
ី
រព
សមាជិកសភាអាស៊ា នដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស (APHR)
CC: ដៃគូ សន្ទ នាអាស៊ា ន
ឯកឧត្ត ម/លោកជំទាវ Will Nankervis ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូតអូ ស្រាលីប្ចាំអាស៊ា ន
ឯកឧត្ត ម/លោកជំទាវ Diedrah Kelly ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូតកាណាដាប្ចាអា
ំ ស៊ា ន
ឯកឧត្ត ម/លោកជំទាវ Deng Xijun ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូតចិនប្ចាអា
ំ ស៊ា ន
ឯកឧត្ត ម/លោកជំទាវ Igor Driesmans ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្ចាំអាស៊ា ន
ឯកឧត្ត ម/លោកជំទាវ Shri Jayant N. Khobragade ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូតឥណ្ឌា ប្ចាំអាស៊ា ន
ឯកឧត្ត ម/លោកជំទាវ Chiba Akira ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូតជប៉ុនប្ចាំអាស៊ា ន
ឯកឧត្ត ម/លោកជំទាវ Lim Sungnam ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូតកូ រ៉េប្ចាំអាស៊ា ន
ឯកឧត្ត ម/លោកជំទាវ Stuart Calman ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូត New Zealand ប្ចាំអាស៊ា ន
ឯកឧត្ត ម/លោកជំទាវ Alexander Ivanov ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូតរុស៊ ្សីប្ចាំអាស៊ា ន
ឯកឧត្ត ម/លោកជំទាវ Jon Lambe ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូតចក្ភពអង់គស
្ ប្ចាំអាស៊ា ន
ឯកឧត្ត ម/លោកជំទាវ Melissa A. Brown ភារធារ ី a.i. បេសកកម្ម សហរដ្ឋ អាមេរ ិកប្ចាំអាស៊ា ន

