
သတင််းထုတပ်ြန်ချက် 

ရခ ုင်ပြည်နယ်တွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လအတွင််း ပြစ်ြွ ်းခ ဲ့သညဲ့် ပြစ်စဉ်မျ ်းနှငဲ့်စြ်လျဉ််း၍ 

တံုုံ့ပြန်ချက်မျ ်းအပြေါ် ပမန်မ န ုင်ငံက ပြင််းထန်စွ  ကနုံ့်ကွက်ြယခ်ျ 

 

ရခ ိုင်ပြည်နယ်တွင် ၂၅-၈-၂၀၁၇ ရက်တွင် ပြေါ်ပြေါကခ် ဲ့သညဲ့် ပြစ်စဉ်နှငဲ့်ြတ်သက်၍ 

ကိုလသမဂ္ဂအတွင််းပရ်းမှ ်းခ ျုြ်၏ ပပြြောပရ်းဆ ိုခွငဲ့်ရှ သူ၊ အြွ ွဲ့အစည််းအခ  ျုွဲ့နှငဲ့် န ိုင်ငံအခ  ျုွဲ့က 

နှစ်ြတ်လည်အထ မ််းအမှတ်အပြစ် ပ ကညြောခ က်မ ြော်းထိုတ်ပြန်ခ ဲ့ပ ကြောင််း န ိုင်ငံပခြော်းပရ်းဝန်ကက ်းဌြောနမှ 

ပတွွဲ့ရှ ရသည။် ယင််းပ ကညြောခ က်မ ြော်း၌ ြေါရှ သညဲ့် အခ က်အလက်မ ြော်းသည ်မှနက်ိုန်မှု မရှ ၊ တ က မှု 

မရှ ပ ကြောင််း ပတွွဲ့ရပြ ်း ပမန်မြောန ိုင်ငံ၏ ပြည်တွင််းပရ်းက ို စွက်ြက်ပခင််း၊ ဘက်လ ိုက် မှုရှ ပခင််း၊ တစ်ြက် 

သတ်ဆန်ပခင််း ပတွွဲ့ရသည်။ 

ရခ ိုင်ပြည်နယ်တွင် ၂၅-၈-၂၀၁၇ ရက်တွင် စတင်ပြေါ်ပြေါက်ခ ဲ့သညဲ့်ပြစ်ရြ်သည ် ARSA 

အ ကမ််းြက်အြွ ွဲ့က လံိုခခံျုပရ်းစခန််း (Security outposts) ၃၀ နှငဲ့် တြ်ရင််းဌြောနခ ျုြ်တစ်ခိုက ို 

တစ်ပြ ျုငတ်ည််း တ ိုက်ခ ိုက်ခ ဲ့ပခင််းမှ စတင်ခ ဲ့ပခင််းပြစ်သည။် ယင််းတ ိုက်ခ ိုက်မှုပ ကြောငဲ့် လံိုခခံျုပရ်း တြ်ြွ ွဲ့ 

ဝင်မ ြော်းအြေါအဝင် အပြစ်မ ဲ့အရြသ်ြော်းမ ြော်း ပသဆံို်းဒဏ်ရြောရခ ဲ့သပြငဲ့် လံိုခခံျုပရ်းတြ်ြွ ွဲ့ဝင် မ ြော်းက 

ပြည်သူမ ြော်း၏ လံိုခခံျုပရ်းနှငဲ့် နယ်ပပမတညပ်င မပ်အ်းခ မ််းပရ်းအတွက် လ ိုအြ်သညဲ့် အပရ်းယူ တံိုုံ့ပြန်မှု 

မ ြော်းက ို တညဆ် ဥြပဒ စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ြော်းနှငဲ့်အည  ပဆြောင်ရွက်ခ ဲ့ပခင််း ပြစ်သည။် 

ယင််းပြစ်စဉ်ပ ကြောငဲ့် တစ်ြက်န ိုင်ငံသ ိုုံ့ထွက်ခွြောမှုမ ြော်းပြစ်ရန် ARSA အ ကမ််းြက်သမြော်း မ ြော်းက 

ရညရ်ွယ်ခ က်ရှ ရှ ပြငဲ့် ကက ျုတင်စ စဉ်ပဆြောင်ရွက်ခ ဲ့ပခင််းပြစ်သည။် ARSA ၏ အ ကမ််းြက် ပခ မ််းပပခြောက်မှု 

ပ ကြောငဲ့် ထွက်ခွြောခ ဲ့သညဲ့်ဦ်းပရ ပြြော်ပြရြောတွင်လည််း မမှနမ်ကန် ခ  ွဲ့ကြော်းမှုမ ြော်း ရှ သည။် ပမန်မြောအစ ို်းရ 

အပနပြငဲ့် ထွက်ခွြောခ ဲ့သူမ ြော်းက ို နှစ်န ိုင်ငံအ ကြော်း လက်မတှ်ပရ်းထ ို်းထြော်း သညဲ့် နှစ်န ိုင်ငံသပဘြောတူ 

ည ခ က်မ ြော်းနှငဲ့်အည  စနစ်တက  စ စစ်လက်ခံပရ်းက ို နှစ်န ိုင်ငံ ည  န ှုင််း ပဆြောင်ရွက်လ က်ရှ သည်။ 

ပမန်မြောအစ ို်းရနှငဲ့် ပြည်သူမ ြော်းသည ်“ရ ိုဟင်ဂ္ ြော” ဆ ိုသညဲ့် အသံို်းအနှုန််းက ိုမူ အသ အမှတ် မပြျု၊ 

လက်မခံြေါ။ ယင််းအမည်သည ် သမ ိုင််းအပထြောက်အထြော်းမ ြော်းတွင် မရှ ဘ  ဥြပဒပ ကြောင််း အရလည််း 

သံို်းစွ မှု မရှ ြေါ။ ယင််းအမည်သံို်းစွ သူမ ြော်းသည ် န ိုင်ငံပရ်းရညရ်ွယ်ခ က်ပြငဲ့် သံို်းစွ ပန ပ ကြောင််း 

ပတွွဲ့ရသည။် ၁၉၈၂ ပမန်မြောန ိုင်ငံသြော်းဥြပဒနှငဲ့်အည  စနစ်တက  စစ်ပဆ်းပြ ်း က ိုက်ည  သူမ ြော်းက ို 

သငဲ့်ပလ ြော်သညဲ့် န ိုင်ငံသြော်းအဆငဲ့်အတန််းအြော်း လူမ  ျု်းပရ်း၊ ဘြောသြောပရ်း ခွ ပခြော်းမှု မရှ ဘ  ပြ်းအြ် 

ပနသည။် 

၂၅-၈-၂၀၁၇ ပြစ်ရြ်မ ြော်းနှငဲ့်ြတ်သက်၍ အ ကမ််းြက်အြွ ွဲ့ ARSA ၏ လိုြ်ရြ်က ို ြံို်းကွယ်ပခင််း၊ 

ရခ ိုင်ပြည်နယ်ရှ  တ ိုင််းရင််းသြော်းမ ြော်း၏ အပရ်းက စစက ို လ စ်လ  ရှုပခင််း၊ ပမန်မြော အစ ို်းရ၏ 

အပြျုသပဘြောပဆြောင်ရွက်ခ က်မ ြော်းက ို အပလ်းမထြော်းပခင််း၊ ြ အြော်းပြ်းဆက်ဆံရန် ရညရ်ွယ်ခ က်ပြငဲ့် 

မှနက်န်မှု မရှ သညဲ့် အခ က်အလက်မ ြော်းအပြေါ် အပပခခံပြ ်း ထိုတ်ပြန်ခ ဲ့သညဲ့် ပ ကညြောခ က်မ ြော်းက ို  

 

 



 

ပြစ်ရြ်မနှ် အပပခခံပခင််း မရှ ဘ  ပြည်တွင််းပရ်းက ို စွက်ြက်ရြော ပရြောက် သညဲ့်အတွက် ပြင််းထန်စွြော 

ြယခ် ၍ ရှုတခ် လ ိုက်ပ ကြောင််း ပ ကညြောအြ်သည။် 

 

 

န ိုင်ငံပခြော်းပရ်းဝန်ကက ်းဌြောန 

ပနပြည်ပတြော် 

ရက်စွ ၊ ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ ဩဂ္ိုတ်လ ၂၅ ရက် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Press Release 

Myanmar strongly condemns and rejects statements issued on the anniversary of 

August 2017 incidents of Rakhine State 

 

The Ministry of Foreign Affairs has learnt the issuance of statements by certain 

countries and organisations including the spokesperson of the United Nations Secretary 

General on the anniversary of the incident that took place in Rakhine State on 25 August 

2017. The contents and facts contained in their statements not only lack authenticity and 

are of unverifiable sources but are also found to be one-sided and interfering in the 

internal affairs of Myanmar. 

The incidents that started on 25 August 2017 in Rakhine State were triggered by 

the coordinated and simultaneous attacks of the ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) 

terrorist group on 30 police outposts and a Regiment Headquarters. Those terrorist 

attacks resulted in casualties of both security personnel and innocent civilians. In this 

regard, with a view to ensuring prevalence of security, peace and stability of the locality 

and the people, the security personnel had to take necessary measures in accordance 

with the existing rules and regulations. 

The ARSA terrorist group had deliberately orchestrated such incidents to make the 

people in Rakhine State flee to the other side of the border. They also inflated the 

numbers of the people who fled due to the terror-threat of ARSA. The Myanmar 

Government is systematically carrying out verification process to repatriate those who 

fled the country in accord with the bilateral agreements. The Government and people of 

Myanmar do not recognize and accept the use of the term “Rohingya”. Such term is not 

included in the historical evidences and lacks legal basis. Those using the term are found 

to be doing so for political purposes. The Myanmar Government is granting appropriate 

status of citizenship to those eligible after systematic verification in accordance with 1982 

Myanmar Citizenship Law, irrespective of religion and race. 

The statements issued were found to be not only concealing the ARSA’s terrorist 

acts with regard to the incident of 25 August 2017 and ignoring to objectively observe the 

situation of ethnic people in Rakhine State but also disregarding constructive measures 

taken by the Myanmar Government. The contents contained in the statements were 

based on unverifiable sources merely to exert pressure on Myanmar and tantamount to 

 

 



 

the interference in the internal affairs of Myanmar. As such, Myanmar strongly condemns 

and rejects those statements. 

 

Ministry of Foreign Affairs 

Nay Pyi Taw 

Dated, 25 August 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


