ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ မူဝါဒမျာျားနှင် ဆန်ကျင်သည် အစီရင်ခံစာနှင် ဆဆျားဆနျားမှုမျာျားကု
မမန်မာနုင်ငံက ပယ်ချ
(၇၆)

ကကြိမမ
် မြောက်

ကုလသမဂ္ဂအမ

အတွေင််းမရ်းမှ ်းခ ျုပ်၏ မန်မြောနြိုင်ငံဆြိုင်ရြော အ
အ

်းအစီရင်ခံစြောတင်သွေင််းသတြိ၏
ုို့

မဆွေ်းမနွေ်းမှုမ ြော်းကြို

၂၂-၁၀-၂၀၂၁

ွေမ

ွေညီလြောခံ၊

တတြိယမကြော်မတီ၌

ကုလသမဂ္ဂ

်းကြိုယ်စြော်းလှယ်နှင် မန်မြောနြိုင်ငံ လူ့အခွေင်အမရ်း ဆြိုင်ရြော

ံု်းစံအတြိင
ု ််း တစ်ဖက်သတ် အစီရင်ခံစြောမ ြော်းအမပေါ် အ ပန်အလှန်
ရက်တွေင်

ပျုလုပ်ခသည်။

ကုလသမဂ္ဂအတွေင််းမရ်းမှ ်းခ ျုပ်၏ မန်မြောနြိုင်ငံဆြိုင်ရြောအ

ယင််းမတြိုင်မီ

၂၁-၁၀-၂၀၂၁

ရက်တွေင်

်းကြိုယစ
် ြော်းလှယ်က မန်မြောနြိုင်ငံနှင် ပတ်သက်၍

သတင််းစြောရှင််းလင််းပွေတစ်ရပ် က င််းပခသည်။
ယခုတင်သွေင််းသည် အစီရင်ခံစြောမ ြော်းသည် ယခင်အစီရင်ခံစြောမ ြော်းကြို ပံတ
ု က်းခ
်းမ ခြော်းန ်း ခ ျဲ့ကြော်းတန်ဆြောဆင် မ ပြောစကြော်းမ ြော်း ဖင်သြော

ပ်မနပပီ်း၊

မပ ြောက်ဆံု်းမနမ ကြောင််း မတွေျဲ့ရသည်။ အစီရင်ခံစြောနှစ်ခုလံု်းတွေင် မဖြော် ပ

ြော်း ခင််းသြော ဖစ်၍

ဖစ်ရပ်မှန် အခ က်အလက်မ ြော်း
ြော်း သည် မသဆံု်းမှုကြိန််းဂ္ဏန််း

အမ ြော်းစုမြောှ “နြိုင်ငံမရ်းအက ဉ််းသြော်းမ ြော်း မစြောင် ကည်မလလြောမရ်း အဖွေျဲ့ (AAPP)” ဟု မခေါ်သည်အဖွေျဲ့မှ
ရယ ခင််း ဖစ်ပပီ်း၊ ၎င််းတြိို့အ
ု ဆြိုအရ AAPP အြော်း ယံု ကည်စြိတ်ခ ရသည် အရင််းအ မစ်ဟု ညွှန််း
သြိမ
ုို့ သြော် AAPP အဖွေျဲ့၏ စြောရင််းဆြိုသည်ကပင်

ြိခြိုက်ခံစြော်းရသမ ြော်း၏ အခ က်အလက်မ ြော်းကြို စြိစစ်

အတည် ပျုနြိုင် ခင််း မရှြိသ ဖင် ယံု ကည်စြိတ်ခ ရမှုမှြော မမ်းခွေန််း
ကုလသမဂ္ဂအတွေင််းမရ်းမှ ်းခ ျုပ်၏
အ ဖစ်အပ က်တစ်ခုခ င််းစီအြော်း
မဖြော် ပ

ြော်း ခင််းမရှြိဘ

အ

ြော်းသည်။

ုတ်ဖွေယ် ဖစ်သည်။

်းကြိုယစ
် ြော်းလှယ်က

မည်သည်မနို့ရက်၊

အခ န
ြိ ်တွေင်

သြိမ်း် က ံျု်းစွေပစ
် ွေခ က်မ ြော်းကြိုသြော

တင်သွေင််းသည်

ဖစ်ပွေြော်းသည်ကြို

အမ ခခံ

ြော်းသည်။

အစီရင်ခံစြောတွေင်

ရှင််းလင််း
အ

မသခ ြောစွေြော

်းကြိုယစ
် ြော်းလှယ်က

မန်မြောနြိုင်ငံအတွေင််း သြိသြောသည် ဆုတယ
် ုတမ
် ှုမ ြော်းမှြော မရ်းမကြောက်ပွေ လုပ်ငန််း စဉ်နှင် ရလဒ်အမပေါ်
တပ်မမတြော်၏ သမဘြော

ြော်းကွေလွေမှုမ ကြောင်

ဖစ်မ ကြောင််း မဖြော် ပ

ြော်းသည်။ ယခင် မမသမြောမှုမ ြော်းကြို

မ ဖရှင််းမပ်းရန် တပ်မမတြော်၏ ကနဦ်း မတြောင််းဆြိုခ က်ကြို NLD အစြို်းရ နှင် ယခင်မရ်းမကြောက်ပမကြော်
ွေ
မရှင်
ဘက်က လံု်းဝလ စ်လ ရှုခ ခင််းမ ကြောင် လက်ရှြိနုင
ြိ ်ငံမရ်း အမ ခအမနသြိုို့ ဆြိုက်မရြောက်မနသည် ဆြိုသည်
အခ က်ကြိုမ ခ န်လှပ်

ြော်းခသည်။

ြိုို့အ ပင် အ

်း ကြိုယစ
် ြော်းလှယ်၏ မလလြောမတွေျဲ့ရခ
ှြိ က်မ ြော်းတွေင် မဖြော် ပ

ြော်းခ က်မ ြော်းအရ ကုလသမဂ္ဂအဖွေျဲ့မ ြော်း၏ ဝင်မရြောက်စွေက်ဖက်၊ လွှမ််းမြိ်းု ခယ်လှယ်လြိုသည် ရည်ရယ်ခ က်မှြော
င်ရှြော်းသည်။ အစီရင်ခံစြောတွေင် အြော်းလံု်းမမ ြော်မန
ှ ််းသည် ဒီမုြိကမရစီ ရည်မှန််းခ က်နှင် အြော်းလံု်း၏ တညီ
မသြောခံစြော်းမှုမ ြော်း ဟု မခေါင််းစဉ်တပ်၍ ယင််းမခေါင််းစဉ်မအြောက်တင
ွေ ် အဖွေျဲ့မ ြော်းအ ကြော်း ပြိုမပ
ြို ်းမပေါင််းမြိမစရန်
မသြိမသြော အြော်းမပ်းအြော်းမ မြောက် ပျုကြော အစြို်းရနှင်

ပည်သမ ြော်းအ ကြော်း တင််းမြောမှုမ ြော်းနှင် ကကီ်းမြော်းသည်

လက်နက်ကြိုင် ဆပအံုကကွေမှုမ ြော်း ပြိမ
ု ြို ဖစ်ပွေြော်းလြောမစရန် ဦ်းတည်မရ်းသြော်း

ြော်းမ ကြောင််း မတွေျဲ့ရ သည်။ ယင််းကြို

သမြောသမတ်က မသြော အြော်းမပ်းမှုဟု မယဆနြိုင်သည်အ ပင် နြိုင်ငံတင
ွေ ််း စြိတ်ဝမ််း ကွေ ပြော်းမှုနင
ှ ် အ ကမ််းဖက်
လံှုျဲ့မဆြော်မမ
ှု ြော်း

ဖစ်မစရန်သြော ဦ်းတည်သည်။

ြိုို့မ ကြောင် ကုလသမဂ္ဂ အတွေင််းမရ်းမှု်းခ ျုပ်၏ အ

ယ်စြော်းလှယ်၏ သမြောသမတ်က မှုနှင် ၎င််း၏ရပ်တည်မှုတမ
ြိုို့ ှြော မမ်းခွေန််း
ြိုို့နည််းတပင် အ
မည်သမည်ဝေါမသြိရသမ ြော်း၏

်းကြို

ုတ်ဖွေယ် ဖစ်သည်။

်းအစီရင်ခံစြောတင်သွေင််းသ၏ အစီရင်ခံစြောပေါ အမ ကြောင််းအရြောအြော်းလံု်း နီ်းပေါ်းမှြော
စြိတ်ဆင််းရဖွေယ်

နှုတ်မ ပြောမ ြော်းကြို

သလွေန်စပင် မရှြိမ ကြောင််း မတွေျဲ့ရသည်။ အစီရင်ခံစြောအရ အ

အမွှမ််းတင်

ြော်းပပီ်း၊

တြိက ခြိုင်လံုသည်

်းအစီရင်ခံစြော တင်သွေင််းသသည် လွေယ်က

မန်ဆန်မသြော သံု်းသပ်ခ က်မ ျုြိ ်း မပ်းမလရှြိမ ကြောင််း မတွေျဲ့ရသ ဖင် ၎င််း၏လုပရ
် ပ်သည် အနတရြောယ် ဖစ်မစမ ကြောင််း
မတွေျဲ့ရသည်။ ဉပမြောအြော်း ဖင် တပ်မ ပ်းအရြောရှြိမဟြောင််းတစ်ဦ်း၏ မ ပြော ကြော်းခ က်တစ်ခုတည််း ဖင် တပ်မမတြော်

၏ လုပ်မဆြောင်ခ က်မ ြော်းသည် လသြော်းမ ျုြိ ်းနွေယ်အမပေါ် က ်းလွေန်သည် ပစ်မှုမ ြော်း ဖစ်နင
ြို ်မ ခရှြိသည်ဟု အ

်း

အစီရင်ခံစြော တင်သွေင််းသက မှတ်ခ က် ပျုခသည်။ မတွေ်းမခေါ်မ မြော် မင်မန
ှု ှင် မှန်ကန်မ ကြောင််း စြိစစ်အတည် ပျု
ခ က်တမ
ုို့ြိ ပေါဝင်ဘ တပ်မ ပ်းတစ်ဦ်းတစ်မယြောက်၏ နှုတ်မ ပြောတစ်စွေန််းတစ်စအမပေါ် အမ ခခံ၍ ယခုကသြိုို့
တစ်ဖက်သတ်ဆန်သည် သံု်းသပ်ခ က်ကြို လွေယ်လွေယ်ကကမပ်း ခင််းအမပေါ် မမ်းခွေန််း
ြိုို့အ ပင် အ

ုတ်ဖွေယ်ရြော ဖစ်သည်။

်းအစီရင်ခံစြောတင်သွေင််းသသည် ကြိုဗစ်-၁၉ ကပ်မရြောဂ္ေါ နှင်ပတ်သက်၍

လွေမှြော်းမသြော ကြိုင်တယ
ွေ ်မ ဖရှင််းမှု အက ျုြိ ်းဆက်မ ကြောင် ဒယ်လ်တြောဗြိင
ု ််းရပ်စ်

က် ပြိမ
ု ြို ပင််း

မန်မြောအစြို်းရ၏
န်စွေြော က်းစက်ပပီ်း

ပြိမ
ု မ
ြို သမစနြိုင်သည် မ ျုြိ ်းကွေအသစ်မ ြော်း ဖစ်ပွေြော်းလြောနြိုင်မ ခရှြိသည်ဟု ပံုကကီ်းခ ျဲ့ မကြောက်ခ က်ခ ခသည်။
မှနက
် န်မမ
ှု ရှြိသည် မကြောက်ခ က်မ ျုြိ ်းကြို မည်သည် သြိပံန
ပ ည််းက မလလြောမှုမ ြော်းအမပေါ် အမ ခခံ

ြိုသြိုို့

ြော်းသည်

ဆြိုသည်မှြော စြိတ်ဝင်စြော်းဖွေယ် ဖစ်သည်။ ၂ဝ၂၁ခုနှစ်၊ ဇလြိုင်လလယ်တွေင် ရက်တစ်ရက်အတွေင််း မရြောဂ္ေါပ်းြို မတွေျဲ့ရှြိ
သ စုစုမပေါင််း ၇,၀၈၃ ဦ်းရှြိခရြော မရြောဂ္ေါပ်းြို စစ်မဆ်းသစုစမ
ု ပေါင််း၏ ၃၃ ရြောခြိုင်နှုန််း ဖစ်ပပီ်း ယင််းပမြောဏမှြော ကြိုဗစ်၁၉ ကပ်မရြောဂ္ေါ တတြိယလြိှုင််း ဖစ်ပွေြော်းမှုကြောလအတွေင််း မရြောဂ္ေါက်းစက်မှု အ မင်ဆံု်း ဖစ်ခသည်။ မန်မြောနြိုင်ငံ
အစြို်းရအမန ဖင် ပည်သလ

ု၏ ပ်းမပေါင််းမဆြောင်ရက်မှု ဖင် မရြောဂ္ေါက်းစက် ပနို့်ပြောွေ ်းမှုမ ြော်းကြို

ြိန််းခ ျုပ်ရန်

အစွေမ်း် ကုန်ကကြိျု်းပမ််းခရြော၊ ယခုအခေါ မရြောဂ္ေါက်းစက်မှု နှုန််းမှြော သြိသြိသြောသြော မလ ြောက လြောပပီ်း၊ လက်ရှြိတွေင် ၈
ရြောခြိုင်နှုန််းမအြောက်အ

ြိ က ဆင််းခသည်။

မကြောလြောဟလမ ြော်းနှင် မခြိုင်လံုမသြော အခ က်မ ြော်းအမပေါ် အမ ခခံ၍ အစီရင်ခံစြောနှစ်ခုလံု်း တွေင်
အခ ျုပ်အ ခြောအြောဏြောပြိင
ု ်အစြို်းရကြို

စွေပ်စရှု
ွေ တခ
် ကြော

အ ကမ််းဖက်အဖွေျဲ့မ ြော်း၏

အ ကမ််းဖက်

က ်းလွေန်မှု

မ ြော်းအမပေါ် မလ ြောမပေါမရ်းသြော်းမန ခင််းမှြော သံသယ ဖစ်ဖယ
ွေ ်ရသ
ှြိ ည်။ အစီရင်ခံစြောနှစ်ခု လံု်းတွေင် အ ကမ််းဖက်
အဖွေျဲ့မ ြော်းက စတင်က ်းလွေန်သည် အ ကမ််းဖက်လုပ်ရပ်မ ြော်းစွေြော ရှြိသည်ဟု အမပေါ်ယံမ သြော မဖြော် ပ

ြော်း

မသြော်လည််း အ ကမ််းဖက်အဖွေျဲ့အစည််းမ ြော်း၏ လုပ်ရပ်မ ြော်းမ ကြောင် မသဆံု်းခရသည် စြောရင််းအမှနက
် ြို ဖံ်းု ကွေယ်
ြော်းမ ကြောင််း မတွေျဲ့ရသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မဖမဖြော်ဝေါရီ လမှ မအြောက်တုြိဘြောလမနှ င််းပြိင
ု ််းအ

ြိ အ ကမ််းဖက်

တြိက
ု ်ခြိုက်မှု ဖစ်စဉ်မပေါင််း ၉၈၆ ကကြိမ်၊ ဗံ်းု ခွေ တြိုက်ခြိုက်မှု ၂၃၄၄ ကကြိမ၊် မီ်းရြိှုျဲ့ဖ က်ဆီ်းမှု ၃၁၂ ကကြိမ၊် စုစုမပေါင််း ၃၆၄၂
ကကြိမ် ပျုလုပ်ခသည်။ ၎င််းတြိို့၏
ု အ ကမ််းဖက်လုပရ
် ပ်မ ြော်းမ ကြောင် အရပ်သြော်း ပည်သ ၁၁၅၅ ဦ်း မသဆံု်းပပီ်း၊
၇၆၅ ဦ်း ဒဏ်ရြောရရှြိခသည်။
အစြို်းရဝန်

ြိုို့အ ပင် လံုခခံျုမရ်းတပ်ဖျဲ့ွေ ဝင် တပ်မမတြော်သြော်း ၇၅ ဦ်း၊ ရတပ်ဖွေျဲ့ဝင် ၉၃ ဦ်းနှင်

မ််း ၁၄ ဦ်း၊ စုစုမပေါင််း ၁၈၂ ဦ်း မသဆံု်းကြော ၆၀၂ ဉီ်း ဒဏ်ရြောရရှြိခသည်။ စြောသင် မက ြောင််း နှင်

ပညြောမရ်းအမဆြောက်အဉီ ၂၅၁ ခု မီ်းရြိှုျဲ့၊ ဗံ်းု ခွေခံခရသည်။ ကြော်းလမ််း၊ ရ
ရှြိခပပီ်း၊ တံတြော်း ၇၆ စင််းအြော်း ဖ က်ဆီ်းခသည်။
ဘြောသြောမရ်းအမဆြောက်အအံုမ ြော်းကြို

အသံု်းခ ကြော

စစ်ရြောဇဝတ်မှုကြို က ်းလွေန် ခင််းပင် ဖစ်သည်။

ြော်းလမ််းမ ြော်း အြော်း ဖ က်ဆီ်းခမှု ၅၃၆ ကကြိမ်

ြိုသြိုို့ စစ်မက် ပျုရြောတွေင် ပေါဝင် ခင််း၊ မက ြောင််းမ ြော်းနှင်
နြိုင်ငံ၏

လံုခခံျုမရ်းတပ်ဖျဲ့ွေ မ ြော်းကြို

တြိုက်ခြိုက် ခင််းသည်

ြိုကသြိမ
ုို့ သြော ဆြို်းရြော်းရက်စက်သည် အ ကမ််းဖက်မမ
ှု ြော်းကြို

အစီရင်ခံစြောမ ြော်းတွေင် မလ ြောမပေါ မဖြော် ပ

ြော်းပပီ်း၊ တရြော်းဝင် အစြို်းရကြို စွေပစ
် ွေရှုတ်ခ ရန် ပ်းမပေါင််းကကံစည်ရြော

မရြောက်သည်

ကုလသမဂ္ဂအဖွေျဲ့အစည််း၏

မဆြောင်ရက်

မှုမ ြော်းသည်

ရည်ရယ်ခ က်၊

မဝေါဒမ ြော်းနှင်လည််း

ဆနို့်က င်လ က် ရှြိသည်။
နြိုင်ငံမတြော်သစစြောမဖြောက်ဖ က်မှု ဖင်
မက ြော်မု်းြိ

ရြော

်းမှ

ုတ်ပယ်ခံရပပီ်း

တရြော်းရင်ဆြိုင်မနရမသြော

ွေန််းက ယခုအ ပန်အလှန်မဆွေ်းမနွေ်းမှုမ ြော်းအပေါအဝင် ကုလသမဂ္ဂအစည််းအမဝ်းမ ြော်းသြိုို့ တက်မရြောက်

ခွေင် ရရှြိမန ခင််းသည်လည််း ဘက်လြိုက်မှုမရှြိ ခင််း၊ အခ ျုပ်အ ခြောအြောဏြောပြိင
ု ်နြိုင်ငံ တစ်နြိုင်ငံ၏ ပည်တင
ွေ ််းမရ်းကြို
ဝင်မရြောက်စွေက်ဖက်မမ
ှု ရှြိ ခင််း စသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ မဝေါဒမ ြော်းနှင် တြိုက်ရြိုက်ဆနို့်က င်လ က်ရှြိပပီ်း၊ ယင််း၏
အကကြိမက် ကြိမ် ပ က်ကွေက်မှုကြို မဖြော် ပမနသည်။

ြိုသြိုို့ နြိုင်ငံတစ်နြိုင်ငံအမပေါ် နြိုင်ငံမရ်းအရ ပစ်မှတ်

ြော်းပပီ်း၊

ပည်တင
ွေ ််းမရ်းကြို ဝင်မရြောက်စွေက်ဖက် မနှ င်ယှက်ရန် လူ့အခွေင်အမရ်းကြို ခုတ်းံု လုပ် အသံု်းခ မနမှုမ ြော်းကြို
မန်မြောနြိုင်ငံအမန ဖင် လက်မခံမ ကြောင််း မဖြော် ပသည်။
၎င််းတြိို့၏
ု

လုပ်မဆြောင်ခ က်နှင်

အစီရင်ခံစြောမ ြော်းသည်

အြောဏြောပြိင
ု ်ဆြိုင်မက
ှု ြို

ြိပေါ်းပပီ်း၊

မ မ ပင်အမ ခအမနမ ြော်းကြို

သက်ဆြိုင်ရြောနြိုင်ငံ၏

ပေါဝင်မက
ှု ြို

ရည်ရယ်ခ က်ရှြိရှြိ ဖင်

မန်မြောနြိုင်ငံအမန ဖင်
အ

ကုလသမဂ္ဂအတွေင််းမရ်းမှ ်းခ ျုပ်၏

ဖယ်
အ

သက်ဆြိုင်ရြောနြိုင်ငံ၏

အခ ျုပ်အ ခြော

င်ဟပ်မှုမရှြိမသြောမ ကြောင်

လည််းမကြောင််း၊

ုတ်

ြော်းမသြောမ ကြောင်

်းကြိုယစ
် ြော်းလှယ်နှင်

်းအစီရင်ခံစြောတင်သွေင််းသတြိ၏
ုို့ အစီရင်ခံစြောမ ြော်းကြို လက်မခံ ပယ်ခ သည်။

နြိုင်ငံ ခြော်းမရ်းဝန်ကကီ်းဌြောန
မန ပည်မတြော်

လည််းမကြောင််း
လူ့အခွေင်အမရ်း

Myanmar rejects reports and dialogues that run contrary to the purposes and principles of the
United Nations
The Interactive Dialogues with the Special Envoy of the Secretary-General of the United
Nations on Myanmar and with the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in
Myanmar were organized at the Third Committee of the 76th United Nations General Assembly
on 22 October 2021, based on their usual biased reports. It was preceded by the Special Envoy’s
press conference on Myanmar on 21 October 2021.
The present reports duplicate the preceding reports and carry the same rhetoric with full
of repetition while factual account of incidents were missing. The figures of deaths described in
both reports are mostly referred to the so-called Assistance Association for Political Prisoners
(AAPP) which is reportedly mentioned as credible source. Meanwhile, the list prepared by AAPP
itself raises many questions on credibility as it does not include verifiable information of affected
persons.
The report of the Special Envoy of the Secretary-General of the United Nations is based
on sweeping allegations with no clear description on what individual incident happened on
which date and time. The Special Envoy also highlights a significant setback of Myanmar that
fell to the Tatmadaw’s dissent on the electoral process and outcome while omitting the electoral
fraud which led to the current political situation with total neglect of the Tatmadaw’s primal
calls for settling these irregularities by NLD government and previous Union Election
Commission. Furthermore, the purposes to interfere and dominate by the United Nations actors
are evident as described in the observations of the Special Envoy. The report implies a head on
further clash and large-scale armed uprisings between the Government and its people
themselves, unnoticeably encouraging the growing unity among groups in the name of common
democratic aspirations and common sufferings. It does not utterly show moral support, but only
lead to further division among nation and incitement to internal violence. Thus, the questions
on integrity of the Special Envoy of the Secretary-General and accordingly, her presence are
increasingly growing.
Similarly, almost the whole context in the report of the Special Rapporteur is enriched
with distressing narratives by unknown persons with no clue to authenticity and accuracy. It is
observed in his report that the Special Rapporteur brings unfounded rumour to a speedy and
risky conclusion. For instance, by a narrative of military officer who defected from the Tatmadaw,
the Special Rapporteur presumes that the acts conducted by the military likely constitute crimes
against humanity. Based on a piece of rhetoric by an individual defector without reasoning and
verification, it raises many questions on how such a one-sided conclusion could easily be
responded. Furthermore, the Special Rapporteur makes conclusion based on exaggerated
information that the Myanmar Government’s mismanagement of the COVID-19 pandemic has

caused implication for new variants even deadlier and more contagious than Delta. It is
interested to learn how the Special Rapporteur reaches such incorrect assumption based on
which scientific studies. In the middle of July, a total of 7,083 persons were infected within a
day, accounting for 33 per cent that is the highest figure of infection during the third wave. In
cooperation with the people, the Myanmar Government has been putting its utmost efforts in
containing the COVID-19 pandemic and the infection rate has significantly declined and currently
it reaches less than 8 per cent at present.
It is also skeptical that just on a very weak basis of hearsay unreliable sources, how all
these reports consistently made similar voice in denouncing the sovereign government while
watering down the violent acts committed by the terrorist groups. Although both reports
themselves superficially mentions that there are several acts of violence incited and initiated by
terrorist groups, the actual numbers of deaths committed by them were even hidden. From
February to late October 2021, there are altogether 3,642 terrorist acts that include 986 terror
attacks, 2,344 bomb attacks and 312 arson attacks. Due to their terrorist attacks, 1,155 civilians
died and 765 people were injured. Moreover, a total of 182 persons including 75 military
personnel, 93 police personnel and 14 civil servants died while 602 were injured. A total of 251
schools and education buildings were torched and bombed by the terrorists. They destroyed
roads and railways for 536 times and 76 bridges were also damaged. As a matter of fact, taking
part in hostilities and using schools and religious buildings to attack state’s security forces by
the terrorist groups may constitute war crimes. However, these appalling acts of terrorism are
lacking in the reports and accordingly, it amounts to possible conspiracy to denounce the
legitimate government and runs contrary to the purposes and principles of the United Nations.
Presence of Kyaw Moe Tun, a dismissed civil servant who has been facing the charge of high
treason, at the United Nations’ meetings including the aforesaid interactive dialogues also
indicates the repeated failures of the United Nations in direct contravention of the principles of
non-impartiality and non-interference in the internal affairs of a sovereign nation. Myanmar
cannot accept the motives of the Organization for its target on a country and using human rights
as a political tool to intervene in the internal affairs of Myanmar.
Since their conducts and reports are infringing the sovereignty of the country and their
contents did not reflect the actual situation of the country, Myanmar strongly rejects the reports
of the Special Envoy of the Secretary-General and the Special Rapporteur and their interactive
dialogues where participation of the country concerned is also intentionally excluded.
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