
 
 

 

 
 
Anggota parlimen menyeru ASEAN untuk mengambil langkah konkrit terhadap 
Myanmar pada Sidang Kemuncak, bertemu dengan NUG 
 
JAKARTA - Anggota parlimen Asia Tenggara menyeru Pertubuhan Negara-negara Asia 
Tenggara (ASEAN) menggunakan Sidang Kemuncak ASEAN minggu ini untuk mengambil 
tindakan konkrit untuk menyelesaikan situasi kemelut di Myanmar, termasuk dengan 
segera terlibat dengan Kerajaan Perpaduan Nasional (NUG). 
 
"Kami akan segera menghampiri tempoh satu tahun sejak tentera Myanmar melakukan 
kudeta dan melancarkan keganasan yang tidak dapat dihuraikan terhadap rakyat, dan 
menghancurkan kehidupan ratusan ribu orang," kata Charles Santiago, 
Ketua  Pertubuhan Ahli Parlimen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) dan seorang 
Ahli Parlimen Malaysis (MP). "Sidang Kemuncak minggu ini harus menjadi kesempatan 
bagi blok  ASEAN untuk membuat langkah-langkah konkrit untuk membantu rakyat 
Myanmar, yang setiap hari sejak 1 Februari telah menunjukkan dengan berani kepada 
dunia bahawa mereka tidak menerima junta pembunuh ini." 
 
APHR digalakkan oleh keputusan ASEAN untuk mengecualikan pemimpin rampasan 
kuasa Min Aung Hlaing daripada menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN minggu ini, 
memetik kurangnya kemajuan dalam Konsensus Lima Perkara mengenai Myanmar yang 
dipersetujui pada April, tetapi memerlukan lebih banyak perkara yang perlu dilakukan. 
 
"Kami menyedari bahawa ASEAN mengambil langkah besar dalam mengecewakan Min 
Aung Hlaing dan memberitahunya bahawa bermain dengan mereka tidak bebas dari 
akibat. Sekarang para pemimpin serantau kita harus menggunakan kesempatan yang 
belum pernah terjadi sebelumnya ini untuk meningkatkan respons mereka lebih jauh, 
dan membuat kemajuan sebenar untuk meletakkan Myanmar kembali ke jalan 
demokrasi. Pertama dan terpenting, ASEAN mesti bertemu secara rasmi dan terbuka 
dengan wakil-wakil NUG yang dipilih dengan sewajarnya. " kata Santiago. 
 
Kredibiliti ASEAN bergantung pada kemampuannya untuk bertindak tegas dan 
membawa junta tentera Myanmar untuk menamatkan kempen kekerasan tanpa henti 
terhadap rakyat Myanmar, kata APHR. Khususnya, ia mesti menyeru tentera Myanmar 
kepada Konsensus Lima Perkara yang dipersetujui antara pemimpin sembilan Negara 
Anggota ASEAN dan Min Aung Hlaing pada April. 
 
Selanjutnya, ASEAN mesti berhenti mengundang wakil-wakil junta lain ke semua 
pertemuan rasmi ASEAN sehingga berakhirnya keganasan, semua tahanan politik 
dibebaskan, dan kehendak rakyat untuk demokrasi sepenuhnya telah didengar, kata 
kumpulan itu. 
 
Negara-negara anggota ASEAN, khususnya Thailand, juga harus disokong oleh rantau ini 
dan rakan Dialog ASEAN untuk bertindak balas terhadap pergerakan pelarian dengan 



 
 

 

cara yang menghormati hak asasi manusia, termasuk dengan memberikan bantuan 
kemanusiaan dan dengan membiarkan mereka yang melarikan diri dari Myanmar untuk 
meminta suaka, APHR kata. 
 
"Selain mengancam kestabilan dan kedamaian wilayah, jangan sampai kita melupakan 
kenyataan bahawa pemimpin junta Myanmar juga dituduh melakukan jenayah terburuk 
yang dapat dibayangkan, termasuk pembunuhan beramai-ramai. Hanya ada satu tempat 
yang dimiliki Min Aung Hlaing: bukan pada pertemuan berikutnya ASEAN, tetapi dalam 
mahkamah keadilan antarabangsa," kata Santiago. 
 


