
မြန်ြာန ိုင်ငံအနနမြင ် ကိုလသြဂ္ဂ၏ အဆ ိုက ို န ိုင်ငံန ေးသွတ်သွင်ေးနနြှုထက်ပ ို၍ 

ြည်သည ်အန ကာင်ေးမပချက်ြျှ ြ   ဟိုရှုမြင် 

 

အ မေရိကန်ပြည်မ ော င်စု၊  နယ ူးမယောက် မေိ ြို့၌  ကျ င်ူးြလျ က်ရ ိသည ်  (၇၆)  ကကိေမ် ပေောက်  

ကုလသေဂ္ဂအမ ွေမ ွေညီလော ခံ တတယိမကော ်ေတီ (လ ေှုမရူး၊  လ သော ူးချ င်ူးစ ော နာ မ ော က် ော ူးေှုန င ်  

ယဉ်မကျူး ေှုဆိုင်ရော မကော ် ေတီ) ၏  ၁၇ -၁ ၁-၂၀၂ ၁  ရက်  အ စည်ူးအ မ ူးတွေင် ပေန်ေော နိုင် ငံဆိုင်ရော  

အ ဆ ိုေ ကကေ်ူး (Situation of Human Rights of Rohingya Muslims and other minorities in 

Myanmar) ကုိ ေဲေခွေဲဘဲ  အ တည်ပြ ခဲ မ ကကော င် ူး သိရ ိရသည။် 

ယင်ူးအ ဆ ိုတွေင် ပေန်ေော အ စိုူးရေ  နိုင် ငံတည် မငိေမ်အ ူး ချေူ်းမရူးန င ် တရော ူး ဥြမေ စိုူးေိူုးမရ ူးကုိ  

ပြည်သ ေ ျောူးအ တွေက် မ ဆ ော င်ရွက်မြူးမနေှုေ ျောူးန င ်  စိန်မခေါ်ေှုေျော ူး ကုိ  ိန်ူး ိ န်ူးသိေ် ူးသိေ် ူးပြ င ်  

မဆော င်ရွက်မြူးမနေှု ေျော ူးကုိ  င်ဟြ်သည ် မြော ်ပြချ က်ေျော ူး ေြါရ ိမက ကော င်ူး မ တွေြို့ရ ိရသည။် အ ဆ ို  

(Resolution) တွေ င်  ြါ  င်သည ်အချက် ေျော ူးသည်  ပေန်ေော နိုင် ငံအော ူး ဆ န ် ကျင်တို က်ခိုက်မန သ ည ် 

အ ုြစ်ုေျော ူး၊ ေတရော ူးအ သင် ူး၊  အ ကကေ်ူးြက်န င ်  လက် နက်ကုိင်အြွေြဲို့ေ ျောူးဘ က်ေ ရ ရ ိသည ်  အ ချက်ေျော ူး၊  

အ မပခအ ပေစ်ေရ ိသည ်အချ က်ေျော ူးကုိ  စိစစ်ေှုေ ပြ ဘဲ  မြော ်ပြ ော ူးမသော မကကော င ်  ခိုင်ေောေ န်ကန်ေှု  ေရ ိ 

မကကော င်ူး  မတွေ ြို့ရ ိရသည။်  အ ဆ ိုတွေင် CRPH ၊  NUG န င ် PDF ဆ ိုသည ်  အ ကက ေ်ူးြ က် အ ြွေြဲို့ေျော ူးက အ ပ ြစ်ေဲ  

ပြည်သ ေ ျောူးအ မြေါ် ကျျူူးလွေ န်သည ် အ ကကေ် ူးြက်လုြရ် ြ်ေျောူးကုိ လျစ်လျျူရှု ော ူး သည် ။ ယင် ူးအ ကက ေ် ူး 

ြက်အ ြွေြဲို့ေျော ူးက  သံဃော မ တော ်ေျော ူး၊  ဆ ရော /ဆ ရော ေေျောူး၊  ကျန်ူးေောမရ ူး န် ေ်ူးေျော ူး၊  အ ုြခ်ျ ြ်မရ ူး 

 န် ေ်ူးေျော ူးန င ်  နိုင်ငံ မရူးြါတီ င်ေျော ူး အ ြါအ  င် အ ပြစ်ေဲ ပြည်သ  ၁၃၀၀ မ ကျော်အော ူး သတ်ပြ တ် 

ခဲ သည။် 

ယင်ူးအ ဆ ို၏ ေ ရင် ူးဇော စ်ပ ေစ်သည ် ၂၀၁၇  ခုန စ်အ တွေင်ူး  ရခိုင် ပြည်နယ်  မပ ေောက်ြိုင်ူးတွေ င်  

ပြစ်ြွေော ူးခဲ သည ်  ပြစ်စဉ်အ မ ြေါ် အ မပခခံ၍  မ ြေါ်မြါက် လော ပခင်ူးပြစ်မ ြီူး၊  ယ င်ူး ပြစ် စဉ်ေ ော  ARSA (မခေါ် )  

Aqua Mul Mujahidin ၏ အ ကကေ်ူးြ က်တိုက်ခို က် ေှုေျောူးမက ကော င ် စတင်ခဲ ပခ င်ူး ပြစ်သည။် အ ဆ ိုတွေင်  

အ စဉ်အဆ က်ြါရ ိသည ် အ ချက်ေျော ူးသ ည ် ြ ကတိ  မပေ ပြင်အမပခအ မနေ န်ေျော ူး၊  မ ေသ  သေို င်ူးမနာ က် ခံ  

န င ် ယင် ူးကိစစ၏ အ မပခခံအ မကကော င်ူးအ ရ င်ူးေျော ူး ကုိ ေျှတ ေ နက်န်စွေော  ရညည်ွှန်ူး ော ူးပ ခင်ူး ေရ ိြါ ။  ို အ ပြင်  

ဘဂ္ဂလော ူးမေ ရ ် နို င်ငံမရော က်  ရော န င ်ချမီသော  မနရြစ်ွေန ်ခွေော  ဟိနဒျူေျောူးအ ြါအ  င်  အ သုိ က်အ န်ူးအ ော ူးလံုူး ၏  

ဆ င်ူးရဲေုကခ၊ ၎င် ူးတိ ုအ ော ူး မနရြသုိ်  ပြန်လော ခွေင ်ပြ ရန် ပေန် ေောအ စိုူးရေ  အ ကကိေက် ကိ ေ်  

ကကိ ူးစော ူးမဆော င်ရွက်ခဲ ေှုေျော ူး န င ် ဘဂ္ဂလော ူးမေ ရ ်အစိုူး ရ၏ ြျ က်ကွေက် ေှုေျောူး ကုိ  မြော ်ပြ ော ူးပခ င်ူး  

ေရ ိမကကော င် ူး မတွေြို့ရ သည။် န စ်နိုင်ငံအကကော ူး သမဘော တ  ော ူးသည ် လုြ် ံုူးလုြ် နည်ူး ေျော ူးေ တစ်ဆ င ်  

ပြန်လညလ်က်ခံမရူး လု ြ်ငန်ူးစဉ်ကုိ စတ င်နိုင် ပခင်ူး ေရ ိ မသ ူးမသော ် လည်ူး မနရြစ်ွေန ် ခွေော သ  

ဘဂ္ဂါ လီစုစုမြါင်ူး ၇၀၀ မကျော်ခန က် ၎ င်ူးတိ ုဆ နဒပ ြင ် ပေန်ေော နိုင် ငံသုိ  ပ ြန် လည်  င်မရော က်ခဲ မ ြီ ူး  

ပြစ်သည။် ဘဂ္ဂလော ူးမေ ရ ်နို င်ငံ ေု ကခသညစ်ခန် ူးေျော ူးတွေ င် အ စွေန်ူးမရောက်  ါေေီျော ူး က ကီူးစိုူးလျ က်ရ ိသပြ င ်  

မနရြစ်ွေန ်ခွေော သ  အ ေျော ူးအ ပြောူးေ ော အသက်အနတရော ယ် မခိေ်ူးမပခော က်ခံရေှု ေ ျောူးန င ် ရ င် ဆ ိုင်ကကံ မတွေြို့မနရမ ြီ ူး  

ပေန်ေော နိုင်ငံသုိ  ပြန်ေလော နိုင်သညကုိ်လည် ူး  မကော င်ူးစွေော  နာ ူးလည်သိရ ိ  ော ူးရန် လိုသည် ။  



မပေပြ င်အချက်အလက်အေ န်ေျော ူးကုိ ယင် ူးအ ဆ ိုတွေင်   ည ်သွေင်ူးရန် ြ ျက်ကွေက်ပခ င်ူး သည်  

သက်ဆိုင်ရော နိုင်ငံအတွေ က် သော ေကဘဲ ဘက်လိုက် ေှုေ ရ ိပခင်ူးန င ် ဓေမဓိဌော န်ကျ ပခင် ူး  စသည ် စံနှုန်ူး ေျော ူး ကုိ  

 ိန်ူးသိေူ်းလို က်နာ ရေည ် ကုလသေဂ္ဂအြွေြဲို့အစည်ူး၏ ြံရုိြ်ကုိြါ  ိခိုက်နစ်နာ မစ သည။်  

ပေန်ေော နိုင်ငံတွေ င်  မန ိုင်မကကော င် ူး  စိစစ်အ တည်ပြ နို င်သည ်  မနရြစ်ွေ န ်ခွေော သ ေျော ူး ကုိ  

လက်ခံရန်န င ် နိုင် ငံသော ူးပ ြ စ်ခွေင ် မလျှော က် ော ူးလော ြါက ၁၉ ၈၂ ခုန စ် ပ ေန်ေော နိုင်ငံသော ူး  ဉြမေန င ်  

ကုိက်ညီ သ ေျော ူးကုိ  သ င ်မ လျော ်သည ် နိုင် ငံသော ူးမြ ူးရ န် တိ ုအ တွေက် ပေန်ေော နိုင်ငံ ဘက်ေ  အ သင ်ရ ိ သည် ။  

သုိ မသော ် ပ ေန်ေော နိုင်ငံ က “ ရုိ ဟင်ဂ္ျော ”  ဆ ိုသည ် အ သုံ ူး အ နှုန်ူးကုိ အ သိအေ တ်ပြ  ပခ င်ူး  ေရ ိြါ။  စင်စစ်တွေ င်  

ယင်ူးအ သုံူးအ နှုန်ူး ကုိ တို င်ူးရင် ူးသော ူး အ ဆ င ်အတ န်ူးန င ် နယ်မပ ေရရ ိ မရူး ရညရ်ွယ်ချက်ပြ င ်  

သုံူးနှုန်ူးမန ပခင် ူး ပြစ် သည။် ယင်ူးအ သုံူးအ နှုန်ူး သည ် ဉ ြမေအ ရန င ် နိုင် ငံ၏ သေို င်ူးအ မ ော က်အ ော ူး 

အ ရ ေရ ိခဲ မသော မကကော င ်  ပေန်ေော ပြည် သ ေျော ူး က  လက်ခံနိုင်ပခင်ူး  ေရ ိ ြါ။ တရော ူးေ င်န င ်  

အ ကကေ်ူးြ က်အြွေြဲို့ပြစ် သည ်  NUG န င ် မကျော်ေိုူး ွေန်ူး တိ ုသည ် “ ရုိဟင်ဂ္ျော ”  ဆ ိုသည ်  အ သုံူးအ နှုန်ူး ကုိ  

အ သိအေ တ်ပြ သ ည ်အပြင် ၁၉ ၈၂  ခုန စ် ပ ေန်ေော နိုင်ငံ သော ူး ဉြမ ေကုိ  ြျ က်သိေ် ူးရန် လံှုြို့မဆ ော ်ေှုတွေ င်  

ြါ င်မနသည် ကုိ မတွေြို့ရ သညေ် ော စိတ်ြျက်ြွေယရ်ော ပြစ်သည။် ယ င်ူး သုိ  အ တု အ မယောင် မတော င်ူး ဆ ို 

ချက်ေျော ူးကုိ  အ သိအေ တ်ပ ြ ပခင် ူးေ ော နို င်ငံ၏  အ ေျ ိ ူး သော ူးအ ကျ ိ ူး စီ ူးြွေောူးန င ်  သ ေို င်ူးအ မ ော က်အ ော ူး 

ေျော ူးကုိ ြစ် ြယပ်ခင် ူးပြစ် သ ည။်  

နိုင်ငံတစ်နိင်ု ငံအမြေါ် ဉီူး တ ညခ်ျေ တ်သည ် အ ဆ ိုဆံုူးပြ တ်ချက်ေျော ူးသ ည ် သ က်ဆိုင်ရော နိုင်ငံန င ်  

နိုင်ငံတကော အ သုိက်အ န် ူး တိ ုအ ကကော ူး ဓေမဓိဌော န်က ျ မသော  အ စီရင်ခံေှု၊  အ ပြ သမဘော မဆော င်မသော  

မဆွေူးမနွေူးေှုန င ်  ြ ူးမြါ င်ူးမ ဆ ော င်ရွက်ေှုတိ ုကုိ  မြော ် ပြ နိုင်ပခင် ူး  ေရ ိသည ်အတွေက် ပေန် ေောနိုင်ငံအမနပ ြ င ်  

ယင်ူးလုြ်ရြ်ေျော ူး ကုိ အ စဉ် ကန ်ကွေက်ခဲ သည။် ယခု ကဲ သုိ ကိစစေ ျ ိ ူးကုိ ပေန်ေော နိုင် ငံအမနပြင ် ယခ င် က  

ေဲခွေရဲန် မတော င်ူးဆ ိုမလ  ရ ိခဲ မသော ်လည်ူး ယခုန စ် အ ဆ ိုေ ကကေ်ူးအ ော ူး ေဲေခွေဲ ဘဲ  ဆ ံုူးပြတ်ခဲ ပခင်ူး ေ ော  

ကုလသေဂ္ဂ၌ ပေန်ေော နိုင်ငံ ၏  ကုိယစ်ော ူးပြ  ေှု  ေ နက်န် ေှုေရ ိပခင် ူး န င ် နို င်ငံ၏  တ ရော ူး င်ကုိယစ်ော ူးလ ယ်  

တက်မရော က်နိုင်ေှု  ေရ ိပခ င်ူး တိ ုမကကော င ် ပြစ်သ ည။် 

နိုင်ငံ  န ်ေ်ူးအ ပ ြစ်ေ   ုတ်ြယ်ပခင် ူးခံ ော ူးရမြီူး လ က်ရ ိတွေင် တရော ူးေ င်န င ် အ ကကေ်ူးြ က် 

အ ြွေြဲို့ ပြစ်သ ည ် NUG ဆ ိုမသော အ ြွေြဲို့ကုိ ကုိယစ်ော ူး ပြ မန သ  မ ကျော်ေိုူး  ွေန် ူးအ ော ူး တက်မရော က်ခွေ င ် 

မြူးေှု ကုိလည်ူး လံုူး လ က်ခံနိုင်ြွေယ်ေရ ိ သပြ င ် ပေ န်ေောနိုင်ငံက  ကန ် ကွေက် သ ည။် မကျော်ေိုူး ွေန် ူး ၏  

မပြောဆ ိုချက်ေျော ူး၊  အ   ူး သပြင ်  ဘဂ္ဂါ လီကိစစသည်  ပေန်ေော အ စိုူးရ အ ဆ က်ဆက၏် ေ  ါေ၊ ရြတ်ည် 

ချက်ေျော ူးန င ် ကွေဲလွေဲမြီ ူး နိုင် ငံန င ် ပြ ညသ် ကုိ ကုိယစ်ော ူး ေပြ မ သော မကကော င ် ပေန်ေော နိုင်ငံက ပြင်ူး န်စွေ ော  

ြယခ်ျလိုက်သည် ။  

ကုလသေဂ္ဂ၏ ယခုကဲ သုိ  မဆော င်ရွက်ချက်ေျော ူး သ ည ် အ ြွေြဲို့အစည်ူး၏ ဘတ် ဂ္ျက်ေ  န စ်စဉ်  

ရန်ြံုမငွေ ေျော ူးစွေော သုံ ူးစွေဲမြီ ူး နိုင်ငံတစ်နိင်ု ငံအမြေါ် နို င် ငံမရူးအ ရ ဉီူး တည်၍ အ ဆ ိုေ ကကေ်ူး တင် သွေင် ူး 

လျက်ရ ိသည ် နိုင် ငံအချ ိြို့ အ ော ူး မကျနြ်အော ူးရမစရ န် နိုင်ငံမရူး သွေတသ်ွေ င်ူး မနေှု  က်ြို၍ ေည်သ ည ် 

အ မကကော င်ူးပ ြချက်ေျှ ေရ ိနို င် ဟု ပေန်ေော နိုင် ငံအမနပြင ် ရှုပ ေင်သည် ။ ယင် ူးအ ဆ ိုတွေင် ပ ြင်ြ ယနတရော ူးေျော ူး ကုိ  

ြိတ်မခေါ်မြီ ူး သက်ဆို င်ရော နိုင်ငံ၏ ပြ ညတ်ွေင်ူးမရူးကုိ   င်မရော က်စွေက်ြ က်သည ်  အ သုံူးအ နှုန်ူးေျော ူးန င ်  



အ ချ ြ်အပခော အ ော ဏော  ြိင်ုဆိုင်ေှု ကုိ မလူးစော ူးေှုေရ ိ သ ည ် မြော ်ပြချက်ေျော ူး ြါရ ိမသော မကကော င ် ပေန် ေောနိုင်ငံ ေ  

အ ဆ ိုဆံုူးပြတ်ချက်ကုိ လံု ူး  ြယခ်ျ၍ ြါ င်ြတ် သက် ေှု  ေရ ိမက ကော င်ူး မြော ်ပြအြ်သ ည။်  

 

နိုင်ငံပခော ူးမရ ူး န်က ကီူးဌော န 

မနပြည်မတော ် 

၂၀၂၁  ခုန စ်၊  နို င်ဘော လ ၁ ၉ ရက်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Myanmar sees no reason for UN’s resolution other than a politically motivated agenda 

 

It is learnt that the resolution entitled “Situation of Human Rights of Rohingya 

Muslims and other minorities in Myanmar” was adopted without a vote on 17 November 

2021 at the Third Committee (Social, Humanitarian and Cultural Issues) of the 76th 

session of the United Nations General Assembly which has been convening in New York, 

the United States. 

It is found that the resolution does not reflect the efforts made by the Myanmar 

Government to bring stability and rule of law for its people and to address the challenges 

with utmost restraints. The elements contained in the resolution are based on unreliable 

sources and information, amplified by certain opposition groups and unlawful association 

as well as terrorist and armed groups which are all targeted against Myanmar, and 

accordingly they are found unsounded and erroneous. The resolution further ignores the 

indiscriminate violence committed by the terrorist groups CRPH, NUG and PDF which 

killed over 1300 innocent civilians including sanghas (monks), teachers, medical workers, 

administrative staff and politicians from different political parties. 

The origin of the resolution was emanated from the incident took place in 

Northern Rakhine State in 2017 when the terrorist attacks were launched by ARSA aka 

Aqua Mul Mujahidin. The elements of the successive resolutions have failed to properly 

include reality of the ground situation, historical background of the region and root cause 

of the issue. They neither include sufferings of all communities including hundreds of 

displaced Hindu community nor mention the efforts made by the Myanmar Government 

and the absence of the Bangladesh Government for repatriation of the displaced persons 

including Hindus. Although the bilateral mechanism could not commence the repatriation 

process yet, over 700 displaced Bengalis have returned to Myanmar with their own 

volition. It is necessary to recognize that many displaced persons have been facing life-

threatening challenges and could not return to Myanmar, as extremists are active in the 

camps in Bangladesh side. The resolution fails to include these facts that have caused a 

detrimental effect not only on country-concerned but on own image of the United Nations 

in the context of preserving its values of impartiality and objectivity.  

Myanmar stands ready to receive the verified displaced persons and to grant 

appropriate citizenship status to those who met the criteria set out in the 1982 Myanmar 

Citizenship Law upon application. Nonetheless, Myanmar does not recognize the term 



“Rohingya”. The real aim of using this term is to claim wider ethnicity and territorial 

status. Such usage has never existed in legal and historical records of the country and 

thus, the people of Myanmar cannot accept it. It is disturbing to see that the unlawful 

and terrorist group, NUG and Kyaw Moe Tun recognize the term “Rohingya” and call for 

repealing the 1982 Myanmar Citizenship Law in direct contradiction to the national 

interest, historical facts and will of the people. 

Myanmar steadfastly opposes the country-specific resolutions as their modalities 

do not create objective reporting, constructive dialogue and cooperation between the 

country-concerned and the international community. In the past, Myanmar used to call 

for a vote. Nonetheless, it is observed that this year resolution was adopted without a 

vote due to misrepresentation of Myanmar at the United Nations and absence of 

legitimate representative in the discussion.  

It is totally unacceptable that Kyaw Moe Tun, dismissed from government service 

and representing the unlawful and terrorist group namely NUG, was admitted to the said 

discussion and thus, Myanmar unconditionally objects it. The remarks by Kyaw Moe Tun, 

particularly with regard to Bengali-related matters, are contrary to the successive 

Myanmar Government’s principles and position. In this regard, the Myanmar Government 

highlights that the statement of Kyaw Moe Tun does not represent the country-concerned 

and therefore, Myanmar strongly rejects it.  

Myanmar sees no reason for such actions by the United Nations other than a 

politically motivated agenda to entertain the certain sponsors, targeting against a single 

country by spending a lot of funds from the UN budget every year. As it only includes the 

intrusive wordings that invite the external mechanisms with no respect for sovereign 

integrity of the nation, Myanmar categorically rejects the resolution and dissociates itself 

from adoption of it.  
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