จดหมายเปิ ดผนึกถึงอาเซียนและคูเ่ จรจาของอาเซียนเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี
ของฉันทามติ 5 ข้อเรือ
่ งเมียนมา
ถึง: ท่านผูน
้ ำอาเซียน
ฯพณฯ ท่าน ฮุน เซน (Hun Sen) นายกรัฐมนตรีกมั พูชา และประธานอาเซียน
ฯพณฯ ท่าน สุลต่าน ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอซ
ิ ซัดดีน วัดเดาละห์ (Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin
Waddaulah) นายกรัฐมนตรีบรูไน
ฯพณฯ ท่าน โจโค วิโดโด (Joko Widodo) นายกรัฐมนตรีอน
ิ โดนี เซีย
ฯพณฯ ท่าน ทองลุน สีสุลด
ิ (Thongloun Sisoulith) ประธานประเทศลาว
ฯพณฯ ท่าน ดาโต๊ะ อิสมาอิล ซาบรี ยักกบ (Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob) นายกรัฐมนตรี
มาเลเซีย
ฯพณฯ ท่าน โรดริโก ดูเตอร์เต (Rodrigo Roa Duterte) ประธานาธิบดีฟิลิปินส์
ฯพณฯ ท่าน ลี เซียนลุง (Lee Hsien Loong) นายกรัฐมนตรีสงิ คโปร์
ฯพณฯ ท่าน ประยุทธ์ จันทร์โอชา (Prayut Chan-o-cha) นายกรัฐมนตรีไทย
ฯพณฯ ท่าน เหงียน ซวน ฟุก (Nguyen Xuan Phuc) นายกรัฐมนตรีเวียดนาม
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เรือ
่ ง: ครบรอบ 1 ปี ฉันทามติ 5 ข้อเรือ
่ งเมียนมา - เวลาสำหรับผลลัพธ์ (A Year since ASEAN's
Consensus on Myanmar - Time for consequences)
เรียน ท่านผูท
้ รงเกียรติ
นันเป็ นเวลา 1 ปี แล้วตัง้ แต่ฉน
ั ทามติ 5 ข้อ (Five-Point Consensus) ได้เข้าสูท
่ ป
ี่ ระชุมระหว่างผูน
้ ำ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และถูกส่งถึงพลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย เพือ
่ แก้ไขวิกฤตด้านการเมืองและ
มนุษยธรรมทีจ่ ุดชนวนโดยการรัฐประหารของเขาเอง
ในปี นี้ ผูบ
้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด มิน อ่อง หล่าย ล้มเหลวในการนำฉันทามติ 5 ข้อไปปฏิบตั ิ จากความล้มเหลว
นี้ มันถึงเวลาแล้วทีอ่ าเซียนจะต้องลงโทษเขาจากการกระทำทีเ่ ขาได้สร้างความเจ็บปวดให้กบั ประชาชนชาว
เมียนมา และความเพิกเฉยของเขาต่อคูเ่ จรจาในระดับภูมภ
ิ าคอย่างเห็นได้ชดั
ในช่วงเวลาทีผ
่ า่ นมา คณะทหารเมียนมาได้ทำสงครามกับประชาชนอย่างสมบูรณ์ ตามทีค
่ ณะมนตรีสท
ิ ธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ระบุวา่ สงครามดังกล่าวประกอบด้วย “การละเมิดและข่มเหงสิทธิมนุษยชน
อย่างเป็ นระบบและเป็ นวงกว้าง” ซึง่ อาจรวมกันเป็ น “อาชญกรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมวล
มนุษยชาติ” อาชญากรรมเหล่านี้รวมถึงการจับกุมนักกิจกรรมทีต
่ า้ นคณะรัฐประหารและครอบครัวของพวก

เขาเป็ นจำนวนหลายพันรายโดยใช้อำนาจตามอำเภอใจ การทรมานผูถ
้ ูกจับกุมอย่างเป็ นกิจวัตรประจำวัน
และบ่อยครัง้ นำมาสูก
่ ารเสียชีวต
ิ การยิงกลุม
่ ผูช
้ ุมนุมทีไ่ ร้อาวุธ ปฏิบตั ก
ิ ารโจมตีทางอากาศต่อพลเรือน และ
กลุม
่ ชาติพน
ั ธุ์ในเมียนมา การเผาทัง้ หมูบ
่ า้ น และการวิสามัญฆาตกรรม
้ ซ้ำๆ ในเวลาหลายเดือนทีผ
ในห้วงเวลาแห่งความโหดร้ายนี้ อาเซียนต้องยอมรับความจริงซึง่ เกิดขึน
่ า่ นมาว่า
ผูบ
้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด มิน อ่อง หล่าย ไม่มีความตัง้ ใจใดๆ ทีจ่ ะปฏิบตั ต
ิ ามฉันทามติ 5 ข้อ ถ้าเขาไม่โดน
กดดันอย่างหนักให้ปฏิบตั ต
ิ าม
ในแถลงการณ์ รว่ มของกลุม
่ สมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพือ
่ สิทธิมนุ ษยชนฉบับแรก เราเสนอข้อเสนอแนะและ
การสนับสนุนเพือ
่ ให้ม่น
ั ใจว่าการนำฉันทามติ 5 ข้อไปปฏิบตั จิ ะเกิดผลลัพธ์เชิงบวกเพือ
่ พัฒนาสถานการณ์ ที่
เป็ นไปได้จริง และด้วยเจตนารมณ์ เดียวกันนี้ เราขอเรียกร้องให้ทา่ นกระทำการตามข้อเสนอด้านล่างนี้ เพือ
่
หยุดการกระทำทีโ่ หดร้ายของคณะรัฐบาลทหารเมียนมา แสดงความรับผิดชอบในฐานะผูก
้ ระทำผิด และเริม
่
ต้นกระบวนการสร้างสันติภาพและประชาธิปไตยทีแ
่ ท้จริง
ประการแรก อาเซียนต้องทบทวนอย่างถีถ
่ ว้ นถึงบทบาทและกลไกการนัดหมายของทูตพิเศษของอาเซียน
ด้านเมียนมา เนื่องจากทีผ
่ า่ นมาพบความยากลำบากของผูด
้ ำรงผูด
้ ำรงตำแหน่ งนี้ทง้ ั ในอดีตและปัจจุบน
ั
ปัจจุบน
ั นี้ ทูตพิเศษไม่ได้เป็ นตัวแทนของอาเซียนดังทีป
่ ระสงค์ไว้ตง้ ั แต่แรก แต่เป็ นตัวแทนของประธาน
อาเซียน และตำแหน่ งดังกล่าวนี้เปลีย่ นไปทุกปี ทำให้ยากทีจ่ ะคงความสอดคล้องและเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของนโยบาย อีกทัง้ ทูตพิเศษทัง้ สองท่านเป็ นเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงในกระทรวงการต่างประเทศ ซึง่ ภารกิจของ
ท่านในฐานะทูตพิเศษไม่ได้เป็ นภารกิจทีถ
่ ูกให้ความสำคัญเป็ นลำดับแรกๆ
้ ทูตพิเศษควรเป็ นตำแหน่ งเฉพาะทีอ่ ุทศ
เพือ
่ ให้ตำแหน่ งนี้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน
ิ ให้กบั ภารกิจนี้เท่านัน
้ และ
ควรถูกแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ งระยะยาว และทำงานสนองต่อประชาคมอาเซียนโดยรวม ไม่ใช่เพียงแต่
ประธานในแต่ละปี เท่านัน
้ ชาติสมาชิกอาเซียนควรจะกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าทีแ
่ ละเนื้องานทีช
่ ดั เจนและ
ครอบคลุม และกำหนดว่าอำนาจสั่งการใดบ้างทีอ่ ยูภ
่ ายใต้บทบาทของทูตพิเศษนี้ เช่นเดียวกับการจัดสรร
ทรัพยากรทีจ่ ำเป็ นเพือ
่ ให้พน
ั ธกิจนี้ด ำเนินต่อไป
ประการทีส่ อง เมือ่ มีการตกลงกันเรือ
่ งฉันทามติ 5 ข้อเมือ่ ปี ทีแ
่ ล้ว กลุม
่ สมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพือ
่ สิทธิมนุษย
ชนได้ชี้วา่ การขาดกรอบเวลาและกลไกการบังคับใช้ท ำให้ฉน
ั ทามติดงั กล่าวไม่มีผลบังคับใช้อย่างแท้จริง
เนื่องด้วยการกระทำอันโหดร้ายทารุณทีก
่ ระทำโดยสภาบริหารแห่งรัฐ (State Administration
Council: SAC) ในช่วงปี ทีผ
่ า่ นมา มันเป็ นเวลาอันสมควรแล้วสำหรับคณะรัฐประหารในการเผชิญหน้ากับ
ผลลัพธ์ทแ
ี่ ท้จริงต่อการก่ออาชญากรรมของพวกเขา ผลลัพธ์เหล่านัน
้ ควรรวมถึงการยับยัง้ การเป็ นสมาชิก
อาเซียนของเมียนมาชั่วคราว การห้ามการเดินทางภายในภูมภ
ิ าคของ มิน อ่อง หล่าย และสมาชิกของสภา
บริหารแห่งรัฐ การลงโทษทีม
่ ีวตั ถุประสงค์เพือ
่ ต่อต้านผูน
้ ำคณะรัฐประหารซึง่ เป็ นบุคคลทีต
่ อ
้ งรับผิดชอบต่อ
การก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และการกระทำเพือ
่ ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจของพวกเขาเอง

ประการทีส่ าม ฉันทามติ 5 ข้อเรียกร้องให้เกิด “การเจรจาทีส่ ร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง” เพือ
่ “หา
้ โดยคณะทหาร และให้ทต
ทางออกอย่างสันติ” ต่อความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน
ู พิเศษของอาเซียนทำหน้าทีอ่ ำนวย
ความสะดวกในการเจรจาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หนึ่งปี ต่อมา ทูตพิเศษทัง้ สองท่านไม่ได้กระทำการใดๆ ใน
การอำนวยความสะดวกให้เกิดการเจรจา ได้เพียงแต่พบกับตัวแทนของกองทัพเท่านัน
้ และไม่มีตวั แทนจาก
รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (National Unity Government: NUG) ซึง่ เป็ นตัวแทนของรัฐบาลทีม
่ าจาก
การเลือกตัง้ อย่างเป็ นประชาธิปไตย และได้รบั การสนับสนุนจากประชาชนเมียนมาส่วนใหญ่
ดังนัน
้ เรากระตุน
้ ให้อาเซียนพบกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติโดยเปิ ดเผยและโดยทันที และตัวแทนจากกอง
กำลังชาติพน
ั ธุ์ตด
ิ อาวุธ (Ethnic Armed Organisations: EAOs) ต้องรวมอยูใ่ นการเจรจาครัง้ ถัดไป
เพือ
่ ให้แน่ ใจว่าทุกเสียงจะเป็ นทีไ่ ด้ยน
ิ
สุดท้ายนี้ คณะรัฐประหารได้จุดชนวนให้เกิดหายนะทางเศรษฐกิจแก่ผอ
ู้ ยูอ
่ าศัยราว 54 ล้านคนในเมียนมา
ครึง่ หนึ่งของคนจำนวนนี้ตกอยูภ
่ ายใต้ความยากจน และเศรษฐกิจของประเทศชะงักลง 18 เปอร์เซ็นต์ ตาม
รายงานของธนาคารโลก ซึง่ ทำให้การกระจายความช่วยเป็ นสิง่ ทีจ่ ำเป็ นเร่งด่วนทีส่ ุด
แผนการของอาเซียนทีจ่ ะส่งความช่วยเหลือไปยังศูนย์ประสานงานอาเซียนเพือ
่ ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบตั ิ (AHA Center) นัน
้ ยังไม่เพียงพอและไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้
อย่างแท้จริง อาเซียนควรเริม
่ ความร่วมมืออย่างใกล้ชด
ิ กับองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรท้องถิน
่ ในเมีย
นมา รวมถึงหน่ วยงานระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ
่ ส่งความช่วยเหลือทีม
่ ีประสิทธิภาพไปยังประชาชน
โดยตรง เนื่องจากขนาดของความช่วยเหลือและการขัดขวางของทหารจากการส่งความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรม ความร่วมมือกับหน่ วยงานทีม
่ ีประสบการณ์ ในปฏิบตั ก
ิ ารณ์ ดา้ นมนุษยธรรมในเมียนมาจะช่วย
ให้แน่ ใจว่าการแทรกแซงของอาเซียนเป็ นไปตามหลัก “do no harm” หรือการไม่กอ
่ อันตรายต่อคนอืน
่
เราเรียกร้องให้ประเทศเพือ
่ นบ้าน โดยเฉพาะประเทศไทย เปิ ดรับผูห
้ ลบหนีจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกและ
ความรุนแรงทีเ่ ดินทางข้ามพรมแดนมาหาทีห
่ ลบภัยและขอรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
สุดท้ายนี้ เราเรียกร้องให้คเู่ จรจาของอาเซียนและชุมชนระหว่างประเทศสนับสนุนประชาคมอาเซียนให้เริม
่
บทบาทผุู้นำในระดับภูมภ
ิ าคทีถ
่ ูกเรียกร้องให้ตอบโต้กบั สถานการณ์ ในเมียนมา รวมถึงส่งเสริมการนำข้อ
เสนอแนะข้างต้นไปปฏิบตั ิ
คำถามต่อผูน
้ ำชาติสมาชิกอาเซียนคือ “ท่านจะอนุญาตให้คณะทหารยังคงก่ออาชญากรรมสงครามและ
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ รวมถึงคุกคามความมั่นคงของมนุ ษย์ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมภ
ิ าคต่อไป
อีก 1 ปี หรือไม่?”
้ อยูก
ความน่ าเชือ
่ ถือของประชาคมอาเซียนขึน
่ บั ความสามารถในการทำการใดๆ เพือ
่ ตอบสนองต่อ
้ ในเมียนมา อาเซียนไม่สามารถคาดหวังให้รฐั บาลทหารปฏิบตั ต
สถานการณ์ จริงทีเ่ กิดขึน
ิ ามฉันทามติ 5 ข้อ
หรือบรรทัดฐานระหว่างประเทศและบรรทัดฐานด้านมนุษยธรรมใดๆ ได้ สิง่ สำคัญคือ รัฐสมาชิกจำเป็ นต้อง
เพิม
่ มาตรการเพือ
่ กดดันให้คณะทหารหยุดการกระทำทีโ่ หดร้ายต่อประชาชนของตนเอง จนทำให้ประเทศ

กลายเป็ นรัฐล้มเหลว และอาเซียนต้องทำทุกวิถีทางเพือ
่ เติมเต็มความปรารถนาของประชาชนชาวเมียนมาที่
มุง่ ต่อสันติภาพและประชาธิปไตย

ขอแสดงความนับถือ
กลุม
่ สมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพือ
่ สิทธิมนุษยชน (ASEAN Parliamentarians for Human Rights:
APHR)
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H.E. Stuart Calman, Ambassador of New Zealand to ASEAN
H.E. Alexander Ivanov, Ambassador of Russia to ASEAN
H.E. Jon Lambe, Ambassador of the United Kingdom to ASEAN
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