တစ်ဖက်သတ်စွပ်စွွဲချက်မျောျားအပပေါ် အပ ခခံပပျား နိုငင
် ံပ ျားသပ

ောသက်ဝင်သည် နိုငင
် တ
ံ စ်နင
ို ်ငတ
ံ ည်ျားအပပေါ်

ပစ်မှတ်ထောျားချမှတပ
် သော ဆံိုျား ဖတ်ချက်အဆက
ို ို မန်မောနင
ို င
် ံက ကနက
် ွကပ
် ယ်ချ

အမေရိကန်ပြည်မ
ကကိေ်မပေောက်

ောင်စု၊

ကုလသေဂ္ဂအမ

နယူးမယောက်မေိ ြို့၌
မ
ွ

ွညီလောခံ၊

၁၆-၁၁-၂၀၂၂

ရက်တွင်

ကျင်ူးြခသ
ဲ့ ညဲ့်

တတိယမကော်ေတီအစည်ူးအမ ူးတွင်

(၇၇)

“ပေန်ေောနိင
ု ်ငံရိ

“ရိုဟင်ဂ္ျော” ဆိုသ ေွတ်စလင်ေျောူးနငဲ့် အပခောူးလနည်ူးစုေျောူး၏ လူ့အခွငအ
ဲ့် မရူးအမပခအမန” ဟု မခေါင်ူးစဉ်
တြ်

ောူးသညဲ့် ဆံုူးပြတ်ချက်အဆိုကို ပေန်ေောနိုငင
် ံ၏ တရောူး င်ကယ
ို ်စောူးလယ်ေျောူး ြေါ င် တက်မရောက်ပခင်ူး

ေရိဘ အတည်ပြ ချေတ်ခဲ့သည်။
လူ့အခွငဲ့်အမရူးပေြှငတ
ဲ့် င်မရူးနငဲ့်
ကျမရူးနငဲ့် မရူးချယ်ြစ်ေတ်ေ
မဆောင်ရက်သညဲ့် ြန်တီူး

ကောကွယ်မစောငဲ့မ
် ရောက်မရူးတွင်

သေောသေတ်ကျမရူး၊

ဓေမဓိဋ္ဌောန်

ောူးမရူး ေ ေါဒေျောူးကို ဆန်ကျင်၍ နိုငင
် ံတစ်နင
ို င
် တ
ံ ည်ူး အမြေါ် ဦူးတည်

ောူးမသော ဆံုူးပြတ်ချက်အဆိုေျောူးနငဲ့် လုြ်ြိုင်ခင
ွ ဲ့်ေျောူးကို ပေန်ေော နိုင်ငက
ံ အစဉ်တစိက
ု ်

ကန်ကွက်သည်။
အီူးယနငဲ့် အိုအင
ို ်စီတက
ို နစ်စဉ် ကေက
တွင် အမပခအပေစ်ေရိမသော

ပြ တင်သင
ွ ်ူးသည်ဲ့ ရည်လျောူးလမသော ဆံုူးပြတ်ချက်အဆို

ြ်တလလ စွြ်စချက်
ွ
ေျောူး ြေါ င်သည်။ ဆံုူးပြတ်ချက်အဆိုတင
ွ ် အချ ြ်အပခော

အောဏောြိင
ု ် နိုင်ငတ
ံ စ်နင
ို ်ငံ၏ ပြည်တင
ွ ်ူးမရူးကို င်မရောက်စက
ွ ်ြက်ရန် နိုငင
် ံမရူး ရည်ရယ်ချက်ပြငဲ့် ကုလသေဂ္ဂ
အတွင်ူးမရူးေ ူးချ ြ်၏

ပေန်ေောနိုငင
် ံဆင
ို ်ရော

လုြ်ငန်ူးတော န်ေျောူးလည်ူး ြေါ င်သည်။
ယနတရောူးအကကောူး မဆွူးမနွူးေှုပြ လုြ်ရန်

အ

ူးကိယ
ု ်စောူးလယ်ကို

မြူးအြ်သညဲ့်

အပြင်
ို
ကုလသေဂ္ဂ အမ

မ
ွ

လက်မတွြို့ေကျမသော

ွညီလောခံနငဲ့် “IIMM” ဆိုသညဲ့်

ြ်မဆောင်ူး အစီအစဉ်ကို ြန်တီူးေှုသည် ပေန်ေောနိုငင
် ံအမြေါ် တိုူးပေြှငဲ့်

ြိအောူးမြူးရန်သော မဆောင်ရက်ပခင်ူးပြစ်သည်။ ၂၇-၈-၂၀၁၈ ရက်တွင် အတည်ပြ ချေတ်ခဲ့သညဲ့် လူ့အခွငဲ့်အမရူး
မကောင်စီ၏ ဆံုူးပြတ်ချက်အဆို ၃၉/၂ ပြငဲ့် “IIMM” ကို စတင်ြြို့ွ စည်ူးတည်မ
အသိအေတ်ေပြ မကကောင်ူး တရောူး င် အသိမြူးမကကညော

ောင်စဉ်ကတည်ူးက ပေန်ေော နိုငင
် ံက

ောူးမြီူး ပြစ်သည်။

စင်စစ်အောူးပြငဲ့် ယခုဆံုူးပြတ်ချက်အဆိုသည် ရခိုင်ပြည်နယ်မပေောက်ြင
ို ်ူးတွင် ၂၀၁၇ ခုနစ်၊ ဩဂ္ုတ်လ
အတွင်ူး ပြစ်ြွောူးခမ
ဲ့ သော ပြစ်စဉ်၏ မနောက်ဆက်တအမနပြငဲ့
ွ
် မြေါ်မြေါက်လောပခင်ူး ပြစ် သည်။ သိမသော်
ု
ယင်ူးဆံုူးပြတ်ချက်အဆိတ
ု င
ွ ်
ချန်လြ်

ပြစ်စဉ်၏

ေလဇောစ်ပေစ်နငဲ့်

မပေပြင်အမပခအမနေန်ကို

ရည်ရယ်ချက်ရိရိ

ောူးသည်။ လက်မတွြို့တွင် ရခိုငပ် ြည်နယ်မပေောက်ြိုင်ူး၌ ARSA (မခေါ်) Aqua Mul Mujahidin

အကကေ်ူးြက်အြွြို့၏ မခိေ်ူးမပခောက်ေေ
ှု ျောူး၊ သတ်ပြတ်ေှုေျောူးနငဲ့် ကကိ တင်ကကံစည် တိက
ု ်ခုက
ိ ်ေှုေျောူး ပြစ်ြောွ ူး
ခမဲ့ ြီူးမနောက်ြိုင်ူး ၂၀၁၇ ခုနစ်၊ စက်တင်ဘောလမနောင်ူးြိုင်ူးတွင် အလံုူးအရင်ူး မနရြ်စွနခ
် ွောေှုေျောူး စတင်ခဲ့ပခင်ူး
ပြစ်သည်။ ယင်ူးအကကေ်ူးြက်အြွြို့အစည်ူး၏ အကကေ်ူးြက်လုြ်ရြ် ေျောူးက အဆိုြေါမဒသရိ အသိုကအ
်
န်ူး
ေျောူးအောူး ၎င်ူးတိမနရြ်
ု
ေ စွနခ
် ွော

ွက်မပြူးရန် မခိေ်ူးမပခောက် တွန်ူးအောူးမြူးခပဲ့ ခင်ူးပြစ်သည်။ မကောဲ့ဇက်ဘဇောူးရိ

စခန်ူးေျောူးတွင်

သတ်ပြတ်ေှုနငဲ့်

အကကေ်ူးြက်

အသိအေတ်ပြ ရန် လိုအြ်သည်။

လှုြရ
် ောူးေှုမြေါင်ူးေျောူးစွော

ပြစ်ြောွ ူးလျက်ရိသည်ကလ
ို ည်ူး

ိုသိမသော
ု
အမကကောင်ူးေျောူးမကကောငဲ့် အဆိုြေါစခန်ူးေျောူးရိ အသက်အနတရောယ်

မခိေ်ူးမပခောက်ေှုေျောူး မတွြို့ကကံ ခံစောူးမနရ သညဲ့် မနရြ်စန
ွ ်ခောွ သေျောူးက မနရြ်သပြန်
ို မရူး လုြ်ငန်ူးစဉ်တွင်
ြူးမြေါင်ူးြေါ င်ရန် တံမန
ု ူး န်မလူး မနကကပခင်ူး ပြစ်သည်။
ပေန်ေောနိုငင
် ံအမနပြငဲ့် တည်ဆဥြမဒနငဲ့် ပေန်ေော-ဘဂ္ဂလောူးမဒဲ့ရ်အကကောူး နစ်နင
ုိ ်ငံအစီအစဉ်ေျောူး နငဲ့်အညီ
ရခိုင်ပြည်နယ်ေ

အေန်တကယ်

မနရြ်စန
ွ ်ခောွ သေျောူးအပြစ်

အတည်ပြ နိုင်သေျောူးကို

စိစစ်

အဆင်သငဲ့်ရသ
ိ ည်။ အပခောူးနိုင်ငံေျောူးနည်ူးတ နိင
ု ်ငံသောူးစိစစ်မရူးလုြ်ငန်ူးစဉ်ေ တစ်ဆငဲ့်

လက်ခရ
ံ န်

၁၉၈၂ ခုနစ်

ပေန်ေောနိုငင
် ံသောူးဥြမဒနငဲ့က
် က
ို ်ညီသေျောူးကို နိုငင
် ံသောူးအပြစ် ခွငဲ့်ပြ လျက်ရိ သည်။ သိမသော်
ု
ဥြမဒအရ
လည်ူးမကောင်ူး၊ သေိုင်ူးေတ်တေ်ူးေျောူးအရလည်ူးမကောင်ူး ေည်သညဲ့်အခေါက ေျှေရိခမ
ဲ့ သော “ရိဟ
ု င်ဂ္ျော” ဆိုသညဲ့်
အသံုူးအနှုန်ူးကို အသိအေတ်ေပြ မကကောင်ူး ပေန်ေောနိုငင
် ံ၏ ရြ်တည် ချက်ကို

ြ်မလောင်ူးမြော်ပြအြ်သည်။

ရခိုင်ပြည်နယ်အမရူးကိစက
စ ိုကကညဲ့်လျှင် နိုငင
် ံအချိ ြို့က ဓနအင်အောူးနငဲ့် ေီဒယ
ီ ောကို အသံုူးချ၍ ပေန်ေော
နိုင်ငတ
ံ ွင် တည်မငိေ်ေှု ေရမ
ိ စရန် ြဋိြကခတစ်ခလ
ု ံုူးကို ြန်တီူးခပဲ့ ခင်ူးပြစ်သည်။ လက်ရက
ိ ျင်ူးြလျက် ရမ
ိ သော
(၇၇)ကကိေမ
် ပေောက် ကုလသေဂ္ဂအမ

မ
ွ

ွညီလောခံ တတိယမကော်ေတီတွင် အတည်ပြ ခဲ့ သညဲ့် ဆံုူးပြတ်ချက်

အဆိုသည် ပေန်ေောနိင
ု ်ငံက ကကံ မတွြို့မနရသညဲ့် စိန်မခေါ်ေှုေျောူးနငဲ့် ပြဿနော၏ ရှုြမ
်

ွူးေှုေျောူးကို လျစ်လျ ရှုလျက်

နိုင်ငမ
ံ ရူးသွတ်သင
ွ ်ူးသညဲ့် အဆိုသောပြစ်မြီူး၊ ေျှတေှု၊ ဓေမဓဋ္ဌ
ိ ောန် ကျေှုနငဲ့် လက်မတွြို့ကျေှု ေရိြေါ။ အဆိုတွင်
အကကေ်ူးြက်ေှုနငဲ့် ချိ ူးမြောက်ေှုေျောူးကို ချက်ချင်ူးရြ်တန် မရူး မတောင်ူးဆို

ောူးမသော်လည်ူး ကမလူးသငယ် ၁၀၀

ဦူး မကျော်အြေါအ င် လက်နက်ေဲ့အရြ်သောူး ၄,၀၀၀ မကျော်တကိ
ို ု သတ်ပြတ်ခဲ့သညဲ့် အကကေ်ူးြက် NUG နငဲ့် PDF
ဆိုသတိ၏
ု အကကေ်ူးြက်လုြရ
် ြ် ေျောူးကို ရှုတ်ချရန် ြျက်ကွကခ
် သ
ဲ့ ည်။ ယင်ူးဆံုူးပြတ်ချက်အဆိတ
ု ွင် အေုန်ူး
စကောူးမပေောက်သညဲ့်
ကွပြောူးေှုနငဲ့်
တီ

အချက်ေျောူးနငဲ့်

တင်ူးေော

ွင်ြန်တီူး

ေှုေျောူးကို

နိုငင
် ံအတွင်ူး

ေတညီမသော

ြိုေိုပေငဲ့တ
် က်မစနိုငသ
် ညဲ့်

အသိုကအ
်
န်ူးေျောူးအကကောူး

အချက်ေျောူး

ြေါ င်သည်။

အယ ေါဒ

စိတ်ကူးယဉ်

ောူးမသော စွြ်စချက်
ွ
ေျောူး ြေါ င်သညဲ့် ယင်ူးဆံုူးပြတ်ချက်အဆိက
ု ို အတည်ပြ ပခင်ူးပြငဲ့် ပေန်ေောနိုငင
် ံ

အမရူးကိစစ အတွက် လက်မတွြို့ကျမသော အမပြရောမြွရောတွင် ေည်သေျှ
ို အမ

ောက်အကပြ နိုင်ေည် ေဟုတ်ြေါ။

အဆိုြေါ ဆံုူးပြတ်ချက်အဆိက
ု ို အတည်ပြ ရောတွင် ြေါ င်ြတ်သက်ပခင်ူးေရိမသော ေိတမ
် ဆွနင
ို င
် ံ ေျောူးကို
ပေန်ေောနိုငင
် ံက မကျူးဇူးတင်ရိမကကောင်ူး မြော်ပြအြ်သည်။ တစ်ချိနတ
် ည်ူးတွင် အချ ြ်အပခော အောဏောြိင
ု ်
နိုင်ငတ
ံ စ်နင
ို ်ငံ၏ ပြည်တင
ွ ်ူးမရူးကို

င်မရောက်စွက်ြက်သညဲ့် ဆံုူးပြတ်ချက်အဆိုြေါ

ေျောူးကို ပေန်ေောနိင
ု ်ငံက လက်ေခံနုင
ိ ်ြေါ။ နိုင်ငတ
ံ စ်နင
ို ်ငတ
ံ ည်ူးအမြေါ် ြစ်ေတ်

ိြေါူးမသော မြော်ပြချက်

ောူး ချေတ်သညဲ့် ဆံုူးပြတ်ချက်

အဆိုေျောူးအမြေါ် ဆန်ကျင်သညဲ့် ပေန်ေောနိုငင
် ံ၏ ခိင
ု ်မေမသော ရြ်တည်ချက် အရလည်ူးမကောင်ူး၊ ယခုအဆိတ
ု ွင်
ြေါ င်သညဲ့်

သိေ်ူးကကံ ူးစွြ်စချက်
ွ
ေျောူးအရလည်ူးမကောင်ူး၊

လက်သငဲ့်

ခံနုင
ိ ်ြယ
ွ ်ေရသ
ိ ညဲ့်

မတောင်ူးဆိုချက်

ေျောူးအရလည်ူးမကောင်ူး ပေန်ေောနိုငင
် ံက ယခုဆံုူးပြတ်ချက်အဆိုကို လံုူး ြယ်ချ၍ ြေါ င်ြတ်သက်ေှု ေရိမကကောင်ူး
မြော်ပြအြ်သည်။

ိအပြင်
ု
လက်ရိတွင် “NUG” ဆို သညဲ့် အကကေ်ူးြက်အြွြို့ကို ကိယ
ု ်စောူးပြ လျက်ရိမသော

မကျော်ေိုူး

ွန်ူး၏ ြေါ င်တက်မရောက်ပခင်ူး၊ ေိန်ခန
ွ ်ူးမပြောကကောူးပခင်ူးနငဲ့် အပခောူးလုြ်ရြ်ေျောူးကိုလည်ူး ခခွင်ူးချက်ေရိ

ကန်ကွက်ြယ်ချသည်။

နိုင်ငံပခောူးမရူး န်ကကီူးဌောန
မနပြည်မတော်
၂၀၂၂ ခုနစ်၊ နို င်ဘောလ ၁၈ ရက်။

Myanmar rejects politicized country-specific resolution based on one-sided allegations
The resolution entitled “Situation of human rights of Rohingya Muslims and other
minorities in Myanmar” was adopted at the Third Committee of the 77th Session of the United
Nations General Assembly in New York, the United States on 16 November 2022 without
participation of lawful representatives of Myanmar.
Myanmar always opposes country-specific resolutions and mandates which are created
against the principles of impartiality, objectivity and non-selectivity in promotion and protection
of human rights.
The lengthy resolution yearly co-sponsored by the EU and the OIC contains not only
repetitive and unfounded allegations but also unrealistic tasks for the Special Envoy of the
Secretary-General on Myanmar with the political aim to interfere in the internal affairs of a
sovereign state. Moreover, its devised additional scheme to facilitate a dialogue between the
General Assembly and the so-called “IIMM” is simply to heighten pressure on Myanmar. Myanmar
has officially stated that it does not recognize the so-called “IIMM” since its establishment by the
Human Rights Council’s resolution 39/2 adopted on 27 September 2018.
Indeed, the resolution adopted at the Third Committee was originated from the aftermath
of August 2017 incident in northern Rakhine State. Nonetheless, it has intentionally left the root
causes of that incident and reality of ground situation. In fact, the mass displacement started in
late September 2017, following threats, killings and coordinated attacks committed by the socalled ARSA aka Aqua Mul Mujahidin terrorist group in northern Rakhine State. Such terrorizing
acts forced and threatened the community to flee from their villages. It is also necessary to
recognize that numerous cases of killings and terrorist activities have occurred in Cox’s Bazar
camps. Accordingly, the displaced persons who have been facing life-threatening challenges in
these camps are reluctant to take part in the repatriation process.
Myanmar stands ready to receive those who are verified as displaced persons from
Rakhine State in accordance with the existing laws and bilateral arrangements between Myanmar
and Bangladesh. Myanmar has been granting citizenship status to the eligible persons in
accordance with the 1982 Myanmar Citizenship Law and through the verification process like in

many other countries. Meanwhile, Myanmar reiterates its position that it does not recognize the
invented term “Rohingya” which has never existed in legal and historical records of the country.
The issue of northern Rakhine Sate was a made-up crisis, backed by some countries
through wealth, power and media to destabilize the country. The resolution adpoted at the Third
Committee of the 77th Session of the United Nations General Assembly is politically motivated,
ignoring complexities of the issue and challenges Myanmar is facing. It is unbalanced, nonobjetive and non-pragmatic. While the resolution calls for immediate cessation of violence and
violations, it fails to condemn the terrorist attacks committed by the so-called NUG and PDFs
which have claimed lives of over 4,000 unarmed civilians including more than 100 children. The
said resolution itself amounts to hate speech and may arise more polarization and escalation of
tension among different communities in the country. Adoption of such resolution with fictitious
allegations will not contribute to any practical solution to Myanmar.
Myanmar expresses its gratitude to the friendly countries which dissociated themselves
from the adoption of the resolution. Meanwhile, Myanmar cannot accept intrusive elements
contained in the resolution which interferes in the internal affairs of the sovereign State. Due to
sweeping allegations and unacceptable calls contained in the resolution as well as Myanmar’s
consistent position against the country-specific resolutions, Myanmar categorically rejects the
whole resolution and dissociates itself from adoption of it. Furthermore, Myanmar also
unconditionally objects the participation, remarks and action made by Kyaw Moe Tun who is
representing the terrorist group, the so-called NUG, at present.
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