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တာစံ်�တာသောယူ�က်ားသည်် ၎င််�

တိာ�၏စ်ကား��လံိ��မှု��� ကိား�

အသံ��ပြပ်ုရန် ်(သိ� ) ဓိါတ်ာပံ်�

ကိား�ရို�က်ားယူူရန် ်“ဟီ�တ်ာက်ဲား” 

ဟီ�သောပြပ်�ရန်မ်ှုလံိ�သောလိ�က်ားပ်ါ။ 

အပြပ်ည်််အ၀ိုအသိသောပ်�ပြခံင််�

မှုရိှှိပ်ါကား သသောဘာ� တာညီူ်မုှု

ရယူူပြခံင််�သည််အဓိိပ်ာ�ယ်ူ

မှုရိှှိပ်ါ။

သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�ခံံသောသ�သူ၏ သသောဘာ�တာူညီ်ခံ�က်ားရယူူပြခံင််�အတာာက်ား စံ်သတာင််�သောထ�က်ားပံ်�စံ်သည်် သတာင််�သောထ�က်ားမှု���ကား လိူထ�တာာင််�ရိှှိအထင််ကားရပြ�စ််သူ 

မှု���ကိား�သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�အသောပြခံအသောန်မှု���မှှု အရင််�ခံံပြ�စ််သောပ််လိ�ပ်ါသည််။ ဤသူမှု���သည်် မိှုမိှုပြပ်ုရမှုည်််အရ�တာခံ�တာာင်် သတ်ာမှှုတ်ာထ��သောသ�စ်ည််�မှု�ဉ််�

မှု��� ကိား�န်��လိည််သောသ�အခံာင်််အ�ဏ်�ရိှှိသူမှု���ပြ�စ််သောလိ်ရိှှိသည််။ ဝင််သောရ�က်ားခံာင်််ကိား�ရယူူပြီးပီ်� နှိ�င််ငံ်သောရ�သမှု�� (သိ� ) စီ်�ပ်ာ��သောရ�သမှု��ကိား�သောပြပ်�နှိ�င််သမှုှသောပြပ်�သောစ်ရန််

အဓိိကား အ�ရံု� စိ်�က်ားရမှုည််ပြ�စ််ပြီးပီ်�၊ ပြ�စ််နှိ�င််ပ်ါကားသူတိာ� ၏န်�မှုည််နှှင်််မှှုတ်ာတာမ်ှု�ကိား�ပူ်�တာာဲသော��်ပြပ်ရပ်ါမှုည််။

သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််နှှင်််သတာင််�သောထ�က်ား�ကား��မှှု တာတ်ာနှိ�င််စ်ာမ်ှု�ဟီန်ခ်ံ�က်ားသောပြပ်�င််�ပြပ်န်ပ်ြ�စ််သာ��သည််နှှင်််အမှုှ အ��န်ည််�သောသ�ပ်ံ်ပိ်��ကူားညီ်သူနှှင်််လိ�ပ််သောဆွာ�င််သည်််အခံါ 

ထိ�ပံ်�စံ်သည််မှုသောလိ��်သော�ကား�င််�သိသ�ထင််ရှှိ��ပ်ါသည််။ ထိ� အပြပ်င််၊ CRSV အသောပြခံအသောန်မှု���တာာင်် ပ်ထမှုဆံွာ��မှှုတ်ာယူူရမှုည််မှှု� သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််၏အမှုည််မှုသော��် လိိ�

ပြခံင််�ကိား� ကား�ကားာယ်ူသောပ်�ပြခံင််�ပြ�စ််ပ်ါသည််။ ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူသည်် လိူထ�အ��သောပြပ်�ပြပ်ရန်တ်ာ�ဝန်ရိှ်ှိသည််ဟီ� သက်ားမှှုတ်ာထ��သောသ�အရ�မှု���ကိား� သောဘာ��ယ်ူထ�� ရ

မှုည််ကိား�ဆိွာ�လိိ�ပ်ါသည််။

အဆွာင်််တာခံ�တာာင််ဤအရ�သည်် သိသ�ထင််ရှှိ��ပ်ါသည််။ သတာင််�သောထ�က်ားတိာ�င််�သိထ��သင်််သည််။  အပြခံ��အဆွာင်််တာာင််၊ နှိ�င််ငံ်သောရ�စံ်န်မူှုန်�၏လိ�ပ််ထံ��လိ�ပ််စ်ဉ်် 

သည််န်က်ားရိုုင််�စ်ာ�အပြမှုစ််တာာယ်ူသောန်ပြီးပီ်�သတာင််�သောထ�က်ားမှု���ကိား�ဆွာ�ပ််ကိား�င််ထ��နှိ�င််ဆဲွာပြ�စ််သည််။ သင််သည်် CRSV အသော�ကား�င််�ကိား�အစီ်ရင််ခံံသောန်သည််ဆိွာ�ပ်ါကား၊ သောခံတာတ  

ရပ််ပြီးပီ်�အဓိိပ်ာ�ယ်ူပြပ်ည်််၀ိုသောသ�သသောဘာ�တာူညီ်ခံ�က်ားဟီ�သောခံ် နှိ�င််သောသ� အပြခံ��သောန်ရ�မှှုစ်တာင််သောန်သော�ကား�င််�သောသခံ��သောစ်ပ်ါ။

  1.  ၁။ ပ်ထမှုဦး�စ်ာ� အသိသောပ်�ထ��သောသ�သသောဘာ�တာူညီ်ခံ�က်ားသည်် ဝင််သောရ�က်ားခံာင်််ရရန်နှ်ှင််် တာစံ်�တာသောယူ�က်ားကားသောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ခံံရန်သ်သောဘာ�တာူညီ်

ခံ�က်ား အတာာက်ားအဓိိကားပြ�စ််သည််ဟီူသောသ� အသောတာာ�အသောခံ်ကိား�သောဘာ��ယ်ူထ��ပ်ါ။ ထိ�သိ� မှုဟီ�တ်ာပ်ါ။ ၎င််�သည်် ပြမှုင်််မှု��သောသ�အရဲစ်ာန် ်စ်ွာပြခံင််�မှု���ပ်ါရိှှိ

ရေးတွဆံ့�ရေးမ်းးခြမ်းန်းသူက္ခ သူတိွ�  

ကိ္ခ� ဘာ�အတွွက္ခး စာ�ရင်းးးသွင်းးး

သလဲိ ဆိ�တွ� အခြပည့််းအ၀ 

န်�းလိည့်းပါသလိ�း?

#3.

တိစုံ်တိကြောယ်ာကားသိည်း စ်ကာာ�ကြောပြု�ာရာေး (သိိ�) ဓါါတိး�ုံအရုိုကားခံရာေးသိကြောဘာာတူိပြုခင်းး�သိည်း ထုိအရာာအာ�ပြုဖင်း်း ဘာာကြောတွိပြုဖစ်းလဲာနုိှင်းးသိည်း ဆုိုံးသိည်းကုိာ သူိတိိ�အမှာေး

တိကာယ်း သိိသိည်းဟုုမာဆုိုံးလုိဲ�ါ။ သိင်းးဘာာလုဲ�းခ�င်းးသိည်း ဆုိုံးသိည်းကုိာ တိကြောယ်ာကားကြောယ်ာကားကုိာကြောပြု�ာပြု�ရာေးမာလုံဲကြောလဲာကား�ါ။ အနှတရာာယ်းမာ�ာ�ကုိာ သူိတိိ�ော�လဲည်းပြီး�ီ� 

စ်စ်းမှာေးကြောသိာ ကြောရွာ�ခ�ယ်းမုာရိှှိကြော�ကာာင်း်း ကြောသိခ�ာကြောစ်ရာေး �ုိ၍ကြီးကိာု�စ်ာ�အာ�ထုတိးရာ�ါမာည်း။ သူိတိိ�အထူ�သိိသိင်း်းသိည်းမာ�ာ�မှာာ -

 • ကြောတိဆုံ့ုံးကြောမာ�ပြုမာေး�ပြုခင်းး� (သိိ�) ရုု�းရှှိင်းးရုိုကားကူာ�ပြုခင်းး�မာ�ာ�ကုိာ မာည်းက်ဲာသိိ�လုဲ�းရာကြော�ကာာင်းး�ကုိာသိိထာ�ရာေး

 • မာည်းသိည််းအပြုဖစ်းအ��ကားမာ�ာ�ကုိာ မာည်းသိည််းရှုရုုကြောထာင်း်းမှာသိင်းးကြောဆွုံး�ကြောနွှ�ရာေးပြု�င်းးဆုံးင်းးပြုခင်းး�ကြော�ကာာင်းး�သိိရာေး

 • မာည်းသူိမာ�ာ�ကာဤအရာာမာ�ာ�ကုိာ မာည်းမာှ�ကာာရှှိည်းစွ်ာပြုမာင်းးနုိှင်းးမာည်းပြုဖစ်းကြော�ကာာင်းး�သိိရာေး

သိကြောဘာာတူိည်မုီာရာယူ်ပြုခင်းး�သိည်း အခွင်း်းအကြောရာ�တိခုပြုဖစ်းပြီး�ီ� ကြောကာ�ားလဲးာ�ရာမာည််းအတိာ�အဆီုံး�တိခုမာဟုုတိး�ါ။ သိင်းး၏သိတိင်းး�ဇာာစ်းပြုမာစ်းသိည်း အနှတရာာယ်းမာ�ာ�ကုိာ သိိ

ပြီး�ီ� အပြု�ည််းအ၀ို�ါဝင်းးမာည်းဆုိုံး�ါကာ �ုိ၍ခွေးအာ�ရိှှိကြောသိာကြောတိဆုံ့ုံးကြောမာ�ပြုမာေး�ပြုခင်းး�ကုိာရာ�ါလိဲမ်ားမာည်း။

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

အ�ခြရေး�ံက္ခ�သရေး� မ်းရေးး�ွန်းး သ�ံး��
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သောသ� အပြပ်န်အ်လှိန်လ်ိ�ပ််သောဆွာ�င််မူှုအတာာက်ား ပိ်�မိှု�လံိ�ပြခံံုသောသ�အသောပြခံခံံကိား�မှုည််က်ဲားသိ�တာည််သောဆွာ�က်ားနှိ�င််သော�ကား�င််� စူ်�စ်မ်ှု�သောလိ်လိ�ပြခံင််�အသော�ကား�င််�

ပြ�စ််သည််။ အကားယ်ူ၍ တာသောယူ�က်ားသောယူ�က်ားကားစိ်တ်ာသောပြပ်�င််�သာ��ပြီးပီ်� စ်ကား��မှုသောပြပ်�ခံ�င််သော�ကား�င််�ဆိွာ�တာ�သိသ�ထင််ရှှိ��သောန်သည််ဆိွာ�ပ်ါကား ထိ�အရ�

ကိား�ရလိဒ်ီ သောကား�င််�အပြ�စ််ခံံယူူလိိ�က်ားပ်ါ။ အစ်မ်ှု�သရု� ပ််သောဆွာ�င််ပြခံင််�ထဲကားက်ဲားသိ� ပ်င််၊ သူတိာ� သည််ဤအခံန်�်ကားဏ္ဍအတာာက်ားမှုသင်််သောတာ�်သော�ကား�င််�ဆိွာ�လိိ�

ပ်ါသည််။

 2.  ၂။ ဒီ�တိာယူအသောန်ပြ�င်််၊ သသောဘာ�တာူညီ်ခံ�က်ားရယူူပြခံင််�သည်် တာကြိုးကိားမ်ှုတာည််�လိ�ပ််သောဆွာ�င််ခံ�က်ား သိ� မှုဟီ�တ်ာ စ်ကား��၀ိုိ�င််�တာခံ�၏အစ်တာာင််သ� ပြ�စ််

သောပ််လိ�သည််် အလိ�ပ််သသောဘာ�တာရ��ဝင််ပံ်�စံ်သ� မှုဟီ�တ်ာပ်ါ။ ၎င််�သည်် ဆွာက်ားလိက်ားလိ�ပ််သောဆွာ�င််သောန်သည်််လိ�ပ််င်န်�်စ်ဉ််တာခံ�ပြ�စ််ပြီးပီ်�၊ သီ�ပြခံ��

အသောသ�စိ်တ်ာအခံ�က်ားမှု��� သောပ််အစီ်ရင််ခံံပိ်�င််ခံာင််် (သိ� ) စ်ကား��၀ိုိ�င််�တာခံ�လံိ��တာာင််ပ်င်် တာကြိုးကိားမ်ှုထက်ားမှုကားပြပ်န်လ်ိည််သံ��သပ််ခ်ဲံသောသ� ည်ှိနှှုိင််�သောဆွာာ�သောနှာ�မုှု

တာခံ�ပြ�စ််သည််။

လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုက်ဲားသိ�  အတာာင််�သောရ�ကား�သောသ�အရ�မှု���အသော�ကား�င််�ကိား�သောပြပ်�ရန် ်တာစံ်�တာသောယူ�က်ားအ�� ဘာယ်ူသောသ�အခံါမှုှ �ိအ��သောပ်�ပြခံင််� (သိ� ) ပြခံယ်ူလှိယ်ူ

ပြခံင််� မှုပြပ်ုပ်ါနှှင်််။ ၎င််�သည််လိာတ်ာလိပ််ပြီးပီ်� စ်စ််မှှုန်သ်ောသ�အသိသောပ်�သောရာ �ခံ�ယ်ူမုှုပြ�စ််ရပ်ါမှုည််။

မ်းည့်းသူသည့်းသရေးဘာ�တူွည့်ီမု်းကိ္ခ�ရေးပးနိှ�င်းးမ်းည့်းန်ည့်းး?  

သင်််အ��သသောဘာ�တာူညီ်မုှုကိား�သောပ်�နှိ�င််သောသ�တာဦး�တာည််�သောသ�သူမှှု� သင််၏သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််ပြ�စ််သည််။ အကားယ်ူ၍ထိ�သူသည်် ကားသောလိ� (သိ� ) အပြပ်ည်််အ၀ို 

ဆံွာ��ပြ�တ်ာခံ�က်ားခံ�ရန်အ်သောန်အထ��မှုရိှှိသောသ� တာစံ်�တာသောယူ�က်ားပြ�စ််ပ်ါကား၊ မိှုဘာ (သိ� ) အ�ပ််ထိမ်ှု�သူ၏ ထပ််မံှုသသောဘာ�တာူညီ်ခံ�က်ားကိား� လိိ�ပ်ါလိိမ််ှုမှုည််။

သိ� သောသ�်မှုည််သည်််အသောပြခံအသောန်တာာင််မှုဆိွာ�၊ သိင်းးကြောတိဆုံ့ုံးကြောမာ�ပြုမာေး�မာည််းသူိထံမှာ ကြောလဲ�ေကားကြောသိာသိကြောဘာာတူိည်ီမုာမာရိှှိ�ါကာ – သိင်း်းတွိင်းးသိကြောဘာာတူိည်ီခ�ကားမာရိှှိ�ါ။ 

သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ခံံရန်အ်ဆွာင််သင်််ပြ�စ််သည််ဟီူသောသ� သောဆွာာမှု� ို �၊ သောရှှိ�သောန်၊ ပ်ာဲစ်��၊ NGO မှှု�ကား��ခံံတာဦး�၏စ်ကား��သည်် သသောဘာ�တာူညီ်ခံ�က်ားမှုဟီ�တ်ာပ်ါ။ သတာင််� 

ဇ�စ််ပြမှုစ််နှှင်််တိာ�က်ားရို� က်ား ည်ှိနှှုိင််�သောဆွာာ�သောနှာ�ပြခံင််�ပြ�စ််ရပ်ါမှုည််။

အကားယ်ူ၍ဘာ�သ�ပြပ်န်တ်ာသောယူ�က်ားနှှင်််လိ�ပ််သောဆွာ�င််ပ်ါကား၊ သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််နှှင်််သူတိာ� ၏စ်ကား��ဝိ�င််�သည်် သင််နှှင်််သောပြပ်�သောသ�အရ�အမှှုန်တ်ာကားယ်ူပြ�စ််သော�ကား�င််� 

သောသခံ��သောစ်ရပ်ါမှုည််။ သတာင််�သောထ�က်ား Jina Moore သော��်ပြပ်ခံ�က်ားအရ ဤအရ�သည်် စိ်တ်ာအသောနှှ�င်််အယှူက်ားပြ�စ််သောစ်နှိ�င််သည််။ ထပ််သောလိ�င််�ကြိုးကိားု�စ်��ရန် ်လိိ�

လိိမ််ှုမှုည််။ သင််၏ဘာ�သ�ပြပ်န်သူ်ကိား�သောပြပ်�ရမှုည််မှှု� – 

“အကြိုးကိားမ်ှုကြိုးကိားမ်ှုသောပြပ်�ရလိိ� သောတာ�င််�ပ်န်ပ််ါတာယ်ူ ဒီါသောပ်မှုယ််ူ ကားွန်သ်ောတာ�်ဘာယ်ူသူလဲိ၊ ကားွန်သ်ောတာ�် ဒီီမှှု�ဘာ�လိ�ပ််သောန်လဲိဆိွာ�တဲာ်ရည််ရာယ်ူခံ�က်ားကိား�ရှှိင််�ရှှိင််� 

လိင််�လိင််� သိသောစ်ခံ�င််တာယ်ူ။” “သ့ကိား�အဲ်ဒီါသောမှု�ပြီးပီ်�ပြီးပီ်” လိိ� ဘာ�သ�ပြပ်န်က်ားသောပြပ်�ရင််၊ “အဲ်ဒီီအတာာက်ား သောကား��ဇူ�တာင််တာယ်ူ ဒီါသောပ်မှုယ််ူ ကားွန်သ်ောတာ�််

အလိ�ပ််ရဲ�စ်ည််�မှု�ဉ််�စ်ည််�ကားမ်ှု�အရ ကားွန်သ်ောတာ�်သ့ကိား�ကိား�ယ်ူတိာ�င််တိာ�က်ားရို�က်ားသောမှု��ိ� လိိ�တာယ်ူ။ အဲ်ဒီါသော�ကား�င််် အပ်န်�်မှုကြိုးကီား�ဘူာ�ဆိွာ�ရင်် သောန်�က်ားတာသောခံါက်ား

အတာည််ပြပ်ုနှိ�င််�ိ� အတာာက်ား ကားွန်သ်ောတာ�်သောပြပ်�တာ�ကိား�ဘာ�သ�ပြပ်န်သ်ောပ်�ပ်ါ။” [A]

ပ်ါဝါအသောရှ�အသော�ကား�င််�ကိား�ပြမှုင််ရ�ိ� ခံက်ားသောန်မှှု�ပြ�စ််ပြီးပီ်� ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု��� စ်ကား��သောပြပ်�ရန်သိ်ပ််စိ်တ်ာမှုဝင််စ်��သောသ�အခံ�နိ်တ်ာာင်် စိ်တ်ာ�ိစီ်�မုှုသောအ�က်ား သောရ�က်ား

သောကား�င််�သောရ�က်ားနှိ�င််သည််။ သတာင််�သောထ�က်ားတာသောယူ�က်ားအသောန်ပြ�င််် တာစံ်�တာသောယူ�က်ားသည််သသောဘာ�တာူညီ်မုှုသောပ်�ရ�တာာင်် စ်စ််မှှုန်သ်ောသ�သောရာ �ခံ�ယ်ူမုှုကိား� ပြပ်ုနှိ�င််သည််ဟီ�မှု

ယူူဆွာမီှု အ��န်ည််�ခံ�က်ား၏ပြ�စ််နှိ�င််သောပြခံပ်မှု�ဏ်ကိား� တာူ�သော��်ရန်တ်ာ�ဝန်ရိှ်ှိပ်ါသည််။

တိာ�က်ားခိံ�က်ားမုှုခံံရပြီးပီ်� ခံ�က်ားခံ�င််�လိက်ားင်င််� မိှုန်စ််၊ န်�ရီ၊ သောန်ရ်က်ားပိ်�င််�သောလိ�က်ားတာာင်် သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ခံံနှိ�င််သောပြခံရိှှိသောသ�သူတာသောယူ�က်ားသည်် သောလိ�န်က်ားသောသ� သသောဘာ�တာူ

ညီ်ခံ�က်ားကိား�သောပ်�ရန် ်အသောန်အထ��မှုရိှှိနှိ�င််ပ်ါ။ အကားယ်ူ၍ ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���၏ မှုည််သူမှုည််ဝါပြ�စ််ပြခံင််�ကိား� မှုသော��်ထ�တ်ာနှိ�င််ရန် ်သင််ယံူ��ကားည်် သောသ�န်ည််�

လိမ်ှု�ပြ�င်််လိ�ပ််သောဆွာ�င််ခ်ဲံပ်ါကား၊ သောန်�က်ားခံံအခံ�က်ားအလိက်ားမှု���ကိား�အသံ��ပြပ်ု၍ ပြ�စ််ပ်�က်ားခ်ဲံသည််မှု���ကိား� အစီ်အရင််ခံံသောသ�န်ည််�တာန်ည််�ရိှှိသောကား�င််� ရိှှိသောပ်မှုည််။ 

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

[A]  Moore ၏ သောဆွာ�င််�ပ်ါ�။ Five ideas on Meaningful Consent in Trauma Journalism (စိ်တ်ာထိခိံ�က်ားမုှု သတာင််�စ်�ပ်ည်�တာာင်် အဓိိပ်ာ�ယ်ူရိှှိသောသ� သသောဘာ�တာညီူ်ခံ�က်ား အသောပ်် စ်ဉ််�စ်��ခံ�က်ား င်ါ�ရပ််။)
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သိ� သောသ�် ထိ�သိ� သောသ�အသောပြခံအသောန်မှု� ို �ရိှှိတာစ််စံ်�တာစ််သောယူ�က်ားသည်် ၎င််�တိာ� ၏ အမှုည််မှုသော��်လိိ�ပြခံင််�ကိား�စ်ာန် ်စ်ွာလိာတ်ာမှုည်် မှုစ်ာန် ်စ်ွာလိာတ်ာမှုည််ကိား� ဆံွာ��ပြ�တ်ာခံ�က်ား ခံ�ရမှုည်််

အသောန်အထ��တာာင််မှုရိှှိသော�ကား�င််� ရှှိင််�လိင််�စ်ာ�သိပ်ါ။ ၎င််�သည်် တိာ�က်ားခိံ�က်ားခံံရပြခံင််�မှှု သောဝ�ကားာ�မုှု ပိ်�လိိ�အပ််လိိမ််ှုမှုည််။

သရေးဘာ�တူွည့်ီမု်းရိှှခြ�င်းးးသည့်းအဘာယူးရေးကြက္ခ�င်း်းရေးလိးန်က္ခးပါသန်ည့်းး။ 

စ်ကား��သောပြပ်�ရန်သ်သောဘာ�တာူရံု�မှုှပြ�င််် မှုည််သည်််အရ�ပ်ါဝင််သော�ကား�င််� သူတိာ� အပြပ်ည်််အ၀ိုန်��လိည််သည််ဟီ�မှုဆိွာ�လိိ�ပ်ါ။

သင််သူတိာ� ကိား�ဘာ�သောတာာသောမှု�မှုလဲိ၊ ၎င််�သည််မှုည််မှုှန်�ကား�င််မုှုရိှှိမှုလဲိနှှင််် သူတိာ� ရဲ�ပ်ါဝင််မုှုသော�ကား�င်််ဘာ�ပြ�စ််လိ�မှုလဲိဟီူသောသ� လိ�ပ််င်န်�်စ်ဉ််မှု���ကိား�သူတိာ� ရှှိင််�လိင််�

စ်ာ� သိခံ�င််မှှုသိမှုည််။ အစီ်အစ်ဉ််ကားသောတာ�် အံ်ဩစ်ရ�မှု���နှှင််် လိမ်ှု�သော�ကား�င််�သောပ််တာာင််သောန်�က်ားထပ််အနှတရ�ယ်ူပြ�စ််သောစ်မှုည်််အရ�မှု���ကိား� သောရှှိ�င််ရှှိ��ရန်ပ်ြ�စ််သည််။ 

သောအ�က်ားပ်ါ အခံ�က်ားမှု���အသော�ကား�င််� သင််သောရ� သင််သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်မှုည်််သူပ်ါရှှိင််�လိင််�စ်ာ�သိသော�ကား�င််�စ်စ််သောဆွာ�ပ်ါ။ –

 • စ်ကား��၀ိုိ�င််�၏ရည််ရာယ်ူခံ�က်ားမှှု� အဘာယ်ူန်ည််�။

 • မှုည််သူ ပ်ါဝင််မှုည််န်ည််�။

 • သူတိာ�မှုသောပြပ်�ခံ�င််သောသ� “ကားန် ်သ်တ်ာန်ယ်ူသောပြမှု” ရိှှိမှုရိှှိ။

 • မှုည််သူသည်် သတာင််�ကိား�ပြမှုင််မှုည််န်ည််�။ (ကားမှုာ�အနှှ�ံ အင််တာ�န်က်ားမှှုတာဆွာင််် ဝင််သောရ�က်ား�ကားည်််ရှိုရုုနှိ�င််သောပြခံရိှှိပြခံင််�(

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

ဘာာသိာပြု�ေးသူိမာ�ာ�နှှင်း်းလုဲ�းကြောဆုံးာင်းးပြုခင်းး�

အကားယ်ူ၍သင််အသောပြခံမှုစိ်�က်ားထ��သောသ� န်ယ်ူသောပြမှုတာာင််အလိ�ပ််လိ�ပ််ပ်ါကား သင််နှှင်််သောဒီသခံံဘာ�သ�စ်ကား��ကိား�သောပြပ်�နှိ�င််သောသ� သတာင််�သောထ�က်ားမှု���နှှင််် 

ဘာ�သ� ပြပ်န်သူ်မှု���၏ဆွာက်ားဆံွာသောရ�နှှင််် န်ယ်ူသောပြမှုသောဒီသ၏ပ်ရိယူ�ယ်ူမှု���ကိား�သိပြခံင််�သည်် အသောရ�ပ်ါလှိသည််။ သိ� သောသ�် ယူင််�တိာ� သည်် စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�

သတိာပြပ်ုပြခံင််�ပြ�စ်် သည််ဟီ� သင််ယူူဆွာလိိ� မှုရပ်ါ။

ဘာ�သ�ပြပ်န်သူ်မှုည််သူမှုဆိွာ�န်��လိည််ရန် ်သင််သောသခံ��သောစ်ရမှုည်််အရ�မှု���သည်် – 

 • အသော�ကား�င််�အရ�မှု���ကား စိ်တ်ာပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ� စိ်န်သ်ောခံ်မုှုပြ�စ််နှိ�င််သည််။

 • သူတိာ�သည်် သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််မှု���ကိား� စ်ကား��သောပြပ်�ရန် ်�ိအ��နှှင်််မှုက်ားလံိ��မှုသောပ်�သင်််ပ်ါ။

 •  သူတိာ�သည်် အသိသောပ်�သသောဘာ�တာညီူ်ခံ�က်ားနှှင််် စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�င်္ဂရု� ပြပ်ုသောသ� သောတာဆံ့ွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�ဆိွာ�င််ရ� ခံ�ဉ််�ကားပ််မုှုမှု���ကိား�သံ��သင်််သည််။ 

(ဤလိမ်ှု�ညွှနှ်မှ်ှုအရင််�အပြမှုစ််မှု���အ�� သူတိာ� ကိား�ပြပ်ပ်ါ)

 • သူတိာ�သည်် စိ်တ်ာပ်�က်ားသောစ်ရန်�ိ်အ��မှုသောပ်�ရ (သိ� ) အသောသ�စိ်တ်ာအခံ�က်ားအလိက်ားမှု���အတာာက်ား စ်စ််သောဆွာ�မုှုမှုပြပ်ုရ။

သင််ပြပ်ုရမှုည်််အရ�မှု���ကိား�လိက်ားသောတာ့သောလိ်ကား�င်််သောန်သောသ�အတိာ�င််�အတာ�အထိ၊ သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်ပ်ြခံင််�မှု���ကိား� အတာတ်ာနှိ�င််ဆံွာ��ဘာယ်ူလိိ�ကြိုးကိားုတာင််

လိ�ပ််သောဆွာ�င်် ရမှုည်််အသော�ကား�င််� အသောသ�စိ်တ်ာစီ်စ်ဉ််သင်််ပ်ါသည််။ အနှတရ�ယ်ူမှု���နှှင်််သောဒီသဆိွာ�င််ရ�ယူဉ််သောကား��မုှုစံ်နှှုန်�်မှု���အသော�ကား�င််� သောစ််စ်ပ််စ်ာ�

သောဆွာာ�သောနှာ�ပ်ါ။ သင််မှုည််က်ဲားသိ�  လိ�ပ််သောဆွာ�င််သောန်ပံ်�နှှင််် သင်််အတာာက်ားဘာ�သ�ပြပ်န်ရ်�၌အခံက်ားအခဲံရိှှိမှုရိှှိ အ�ကံားပြပ်ုခံ�က်ားမှု���အတာာက်ားလိည််� သင်််ကိား�

လိမ်ှု�ညွှှန်သူ်အ��လိည််� သောမှု�ပြမှုန်�်ပ်ါ။ သင််၏ ဆွာက်ားဆံွာသောရ�ကိား� ယံူ��ကားည််မုှုပိ်�ရိှှိသောလိ ပိ်�သောကား�င််�သောလိပ်ါပဲ်။ သူတိာ� ၏တာကိား�ယ်ူရည််တာကား�ယူအသောပြခံအသောန်

နှှင််် သူတိာ� ကိား�ယ်ူတိာ�င်် (သိ� ) သူတိာ� မိှုသ��စ်�မှု���တာာက်ား အနှတရ�ယ်ူရိှှိမှုရိှှိကိား�လိည််�စ်စ််သောဆွာ�သင်််ပ်ါသည််။
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တွရ�းစီာရင်းးရေးရးလိ�ပးင်းန်းးစာဉ်းး နှှင်း်းခြဖစားစာဉ်းးရေးပါင်းးးစံာ�၏အနှတရ�ယူး

မှု���စ်ာ�သောသ�သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�မှု���အ��ပြ�င််် အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုသ��သောကား�င််မှု���အတာာက်ား တာရ��မှုှတာမုှုရှှိ�သော�ာသောရ� ဥပ်သောဒီလိ�ပ််င်န်�်စ်ဉ််မှု���ကိား�ထိခိံ�က်ားမုှုရိှှိ

နှိ�င််ပ်ါ သည််။ ကိား�လံိဘီာယူ�သတာင််�သောထ�က်ား Jineth Bedoya Lima ကားသောအ�က်ားပ်ါအတိာ�င််�ရှှိင််�ပြပ်ထ��ပ်ါတာယ်ူ။ –

၎င််�သည်် လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားအမုှုမှု���၌ကြိုးကီား�မှု��သောသ�အနှတရ�ယ်ူမှု���ထဲမှှုတာခံ�ပြ�စ််ပ်ါသည််။ 

ကိား�လံိဘီာယူ�၏ဥပ်သောဒီကား န်စ််န်�သူသည်် အပြ�စ််အပ်�က်ားမှု���နှှင်််ပ်တ်ာသတ်ာ၍သူမှု၏ထာက်ားဆိွာ�ခံ�က်ားကိား�တာကြိုးကိားမ်ှုထက်ားပိ်�သောပ်�ခံာင်််မှု

ရိှှိသော�ကား�င််� သက်ားမှှုတ်ာထ��ပ်ါသည််။ သိ� သောသ�် န်စ််န်�သူအ��လံိ��အ�� အဆိွာ� ၄ ခံ�ကိား�အတာင််�အကား�ပ််တာင််သာင််�သောစ်ပြီးပီ်� ၎င််�သည်် 

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

 • အကားယ်ူ၍ ဗီျူဒီီယိူ�ပြ�စ််ပ်ါကား မှုည််သိ� နှှင်််မှုည််မှုှ�ကား�ရှှိည််စ်ာ� ပြ�န် ်ခ်ံ�မီှုည််န်ည််�။

 • သူတိာ�၏အမှုည််မှုသော��်လိိ�ပြခံင််�ကိား� မှုည််က်ဲားသိ� ကား�ကားာယ်ူသောပ်�လိိမ််ှုမှုည််န်ည််�။

 • Online မှုသောတာ�်မှုတာရ��ပြပ်ုခံံနှိ�င််ရသောပြခံ ရိှှိမှုရိှှိ။

ဥပ်မှု�အ��ပြ�င်််အခံန်�်တာာင််�ရိှှိ သိသ�ထင််ရှှိ��မုှု ပြ�စ််နှိ�င််ရိှှိသောသ�တာစံ်�တာရ�ကိား�ရှှိင််�လိင််�ထ��ပြခံင််�မှုရိှှိပ်ါကား၊ ပိ်�မိှု�န်က်ားရိုုင််�ပြီးပီ်� သိသ�ထင််ရှှိ��မုှုန်ည််�သောသ� ကြိုးကိားု�စ်��

အ��ထ�တ်ာမုှုကိား� လိိ�အပ််နှိ�င််ပ်ါသည််။

 •  ဗီျူဒီီယိူ� (သိ� ) သောန်�က်ားဆံွာ��အစီ်ရင််ခံံခံ�က်ားတာာင်် ပြပ်စ််မုှုကား���လိာန်သူ်မှု��� (သိ� ) ထိ�သူမှု���ကိား�သောထ�က်ားခံံသောသ�သူမှု���၏အသံမှု���ပ်ါဝင််မှုည််လိ��။ ပြ�စ််ရပ််

မှှုန်ပ်ြ�စ််ပြီးပီ်�သောန်�က်ားဤအရ�ကိား�ရှှိ�သော�ာပြခံင််�သည်် န်က်ားရိုုင််�စ်ာ�သောသ�မှုတာည််ပြီးငိ်မ်ှုမုှုကိား� ပြ�စ််သောစ်နှိ�င််သည််။ ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူ တာဦး�သည်် “ပြပ်န်လ်ိည််

သောပြ��ကား��ပိ်�င််ခံာင်််” န်ယိူ�မှုကိား�န်��လိည််ရန်နှ်ှင််် မှုည််သူမှုဆိွာ�သူတိာ�အ�� မှုတာရ��ကား�င်််သူမှု���အ�� စ်ကား��ဝိ�င််�မှု���ကား မှုည််က်ဲားသိ�  အကား� ို�သောကား��ဇူ�သောပ်�

နှိ�င််မှုည််ပြ�စ််သော�ကား�င််�န်��လိည််ရန်ခ်ံက်ားခဲံသောပ်မှုည််။ ဤအရ�ကိား�အသောစ်�ပိ်�င််�ကားပ်င်် ရှှိင််�ပြပ်ပြခံင််�ကား အသောကား�င််�ဆံွာ�� ပြ�စ််သည််။

 •  သင််မှုသော��်ပြပ်ရသောသ�သောသ� လိှ�ိဝှက်ားသောမှုှ�်လိင်််ခံ�က်ားမှု���ရိှှိပ်ါသလိ��။ သင််၏သောတာဆံ့ွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ခံံသူသည်် သင််နှှင်််စ်ကား��သောပြပ်�ပြခံင််�အ��ပြ�င််် ရပ််ရာ�

အတာာက်ားတိာ�က်ားရို�က်ားအကား� ို�ရိှှိမှုည််ဟီ� ယံူ��ကားည််ပ်ါသလိ��။ သိ� မှုဟီ�တ်ာ သင််မှုသောပ်�နှိ�င််သောသ� စိ်တ်ာပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�သောထ�က်ားပ်ံ်မုှု (သိ� ) ခံင််မှုင်် ရင််�နှှ�ီမုှုမှု���

အ��ဆွာက်ားသောပ်�ရန် ်သူတိာ�သောမှုှ�်လိင်််ထ��ပ်ါသလိ��။ [See #6 for more on this ]

 •  သတာင််�သောထ�က်ားမှု���သည်် CRSV ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���နှှင်််သူတိာ�၏စ်ကား��သောပြပ်�ဆိွာ�မုှုမှု���၏တာရ��ဝင််အကား� ို�ဆွာက်ားမှု���ကိား� စ်ဉ််�စ်��ရန် ်ခံက်ားခဲံ

သည််။ အကားယ်ူ၍သင်််သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််သည်် တာရ��ရံု� �တာာင််တာရ��မှုှတာမုှုရယူူရန်ရ်ည််ရာယ်ူထ��ပ်ါကား သတာင််�သောထ�က်ားမှု���ကိား� စ်ကား��သောပြပ်�ပြခံင််�

သည်် သူတိာ�၏အမုှုကိား�အ��န်ည််�သောစ်နှိ�င််ပ်ါသည််။ သင််၏မှှုတ်ာတာမ်ှု�မှု���နှှင််် မှုပြီးပီ်�ပြပ်တ်ာသောသ�သောသ�အရ�အ��လံိ��ကိား� အမုှုသော��်ထ�တ်ာနှိ�င််သောသ�သက်ားသောသ 

အသောထ�က်ားအထ��ဟီ�သတ်ာမှှုတ်ာနှိ�င််သော�ကား�င်််သိထ��သင်််သည််။

ဓိါတ်ာပံ်�မှု���ကိား�အသံ��ပြပ်ုပ်ါကား သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ခံံသူမှု���အ�� အပြမှုင််အတာာက်ားဆံွာ��ပြ�တ်ာခံ�က်ားခံ�ပြခံင််�၌ပ်ါဝင််သောစ်ပြီးပီ်� သူ

တိာ� ၏ဘာ၀ိုမှု���ကိား� သူတိာ� သောန်ထိ�င််သောသ�အသိ�င််�အ၀ိို�င််�မှှုမှုည််က်ဲားသိ� ပြပြမှုင််လိိမ််ှုမှုည််ကိား�ပြပ်ပ်ါ။ ISIS အ��ပြ�င််် မှု�ဒိီမ်ှု�ကား�င်််ခံံရသောသ� 

Yazidi အမှု� ို �သမီှု�မှု���၏ အသော�ကား�င််�ကိား�အစီ်ရင််ခံံသောသ�သတာင််�သောထ�က်ားမှု���သည်် သူတိာ� ၏မှု�က်ားနှှ�မှု���ကိား��ံ��၍ ဓိါတ်ာပံ်�

ရို� က်ားပြခံင််�အ��ပြ�င််် ထိ�အမှု� ို �သမီှု�မှု��� မှုည််သူမှုည််ဝါပြ�စ််ပြခံင််�ကိား�ကား�ကားာယ်ူသောပ်�ရန် ်အ�မှုခံံခံ�က်ားသောပ်�သောန်သည််ဟီ�ထင််ခ်ဲံသည််။ 

သိ� သောသ�် ထိ�အမှု� ို �သမီှု�မှု���သည်် သူတိာ� ၏ အလိာန်က်ားာဲ ပြပ်��သောသ�မှု�က်ားနှှ�အ�ပ််ပ်ဝါမှု���ကိား��ကားည်််ပြခံင််�အ��ပြ�င်််တာဦး�နှှင်််တာဦး�

ရှှိင််�လိင််�စ်ာ�ခံာဲ ပြခံ��နှိ�င််သည််။   [See #8.]
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ဤ
သတွင်းးးကိ္ခ� 
ရေးဝမ်းှပါ။

ရေးန်�က္ခး�ပးအရင်းးးအခြမ်းစားမ်း��း - သရေးဘာ�တူွည့်ီမု်း

အသောရှှိ�အ��ရိကားအသောပြခံစိ်�က်ား အသောမှုရိကားန်သ်တာင််�သောထ�က်ား Jina Moore ဤသောဆွာာ�သောနှာ�တိာ�င််ပ်င််မုှုတာာင််ပ်ါဝင််ကူားညီ်ခ်ဲံပ်ါသည််။ သူမှုသည််ဤအသံ��ဝင်် 

သောသ� သောဆွာ�င််�ပ်ါ�နှှစ််ခံ�တာာင်် သသောဘာ�တာူညီ်ခံ�က်ားဆိွာ�င််ရ�ပြပ်ဿန်�မှု���ကိား�အသောသ�စိ်တ်ာသောလိ်လိ�သည်် - ကိား�လံိဘီာယူ�သတာင််�စ်�န်ယ်ူဇင််�ပြပ်န်လ်ိည််သံ�� 

သပ််ခံ�က်ားရိှှိ The Pornography Trap နှှင််် Five Ideas on Meaningful Consent in Trauma Journalism။

ဇ�တ်ာလိမ်ှု�မှု���၏ သောရှှိ� သောန်�က်ားမှုညီ်မုှုကိား�သိသိသ�သ�ဦး�တာည််သောစ်သည််၊ ၎င််�သည််တာရ��စီ်ရင််သောရ�လိ�ပ််င်န်�်စ်ဉ််မှု���၏ယိူ�ယူာင််�

ပ်�က်ားစီ်�မုှုကိား�ဦး�တာည််သောစ်သည််၊ ထိ�အခံ�က်ားသည်် သတာင််�ဌာ�န်သိ� သူမှု၏သက်ားသောသခံံခံ�က်ားကိား�သောပ်�ခ်ဲံသောသ�အခံါပိ်�မိှု�ဆိွာ��ရာ��သောစ်သည််။ 

ကံားမှုသောကား�င််�အသော�ကား�င််�မှုလှိစ်ာ�ပ်င််၊ သတာင််�သောထ�က်ားမှု���သည််” အစ်စ််အမှှုန်တ်ာခံ�”  ကိား�သောပ်ါင််�စ်ည််�ရန်က်ြိုးကိားု�စ်��စ်ဉ်် ထာက်ားဆိွာ�ခံ�က်ား

မှု���၏ သောရှှိ�သောန်�က်ားမှုညီ်မုှုမှု���ကိား�အ��ကိား��သောန်ရသောသ�်လိည််� ဤအရ�သည်် လိ�ပ််င်န်�်စ်ဉ််မှု���ကိား�ပိ်တ်ာပ်စ််လိိ�က်ားပြခံင််�ကိား�ပြ�စ််သောပ််သောစ်သည််။

အလိ��တာူ လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှု၏ရ�ဇဝတ်ာမုှုဆိွာ�င််ရ�အဆိွာ�တာခံ�ကိား�စ်စ််သောဆွာ�စီ်ရင််ပြခံင််�မှုရိှှိဘဲာ ကား���လိာန်သူ်မှု���အ��ခံ�ခံံသောခံ�ပ်ခံ�က်ား

တာင််ပြပ် သောစ်ပြခံင််�ထံသိ� ပြဦး�တာည််သောစ်သည််၊ ထိ�ကား���လိာန်သူ်မှု���၏ သက်ားသောသအသောထ�က်ားအထ��မှု���သည်် န်စ််န်�သူမှု���၏သောတာ့ဆံွာ�

သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််� တာခံ�မှှု သောရှှိ�သောန်�က်ားမှုညီ်ပြခံင််�မှု���အသောပ်် အသောပြခံခံံထ��ပ်ါသည််။ တာရ��သူကြိုးကီား�မှု���သည်် ကားင််မှုရ�သောရှှိ�တာာင်် န်စ််န်�

သူ၏ထာက်ားဆိွာ�ခံ�က်ားကိား� သောပ်�သောဆွာ�င််သည်််အပြပ်ုအမူှု၊ အခံ�နိ်အ်ခံါနှှင်််သောန်ရ�တိာ� ကိား�ဘာယ်ူသောသ�အခံါမှုှထည်််သာင််�စ်ဉ််�စ်��ပြခံင််�မှု

ရိှှိပ်ါ။ သတာင််�သောထ�က်ားတာဦး�နှှင််် သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်ပ်ြခံင််�၏ဇ�တ်ာလိမ်ှု�သောပ််တာာင််အကား� ို �သက်ားသောရ�က်ားမုှုသည်် စိ်တ်ာပ်ည်�ရှှိင််နှှင်််

သောသ�်လိည််�သောကား�င််�၊ ကား�န်�်မှု�သောရ�ပ်ည်�ရှှိင်် နှှင်််သောသ�်လိည််�သောကား�င််�သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်ပ်ြခံင််�နှှင်််ကားာဲပြပ်��သော�ကား�င််�ထင််ရှှိ��ပ်ါသည််။

ကားွနှ်�ပ််တိာ� ၏သ�သောတာသန်တာာင််ပ်ါဝင််ကူားညီ်ခ်ဲံသောသ� Jineth Bedoya Lima သည််ကိား�လံိဘီာယူ�၌ ၂၀ို၀ို၀ို ခံ�နှှစ််သောမှုလိနှှင််် ၂၀ို၀ို၃ ခံ�နှှစ််ဩင်္ဂ�တ်ာလိတာာင်် နှှစ််ကြိုးကိားမ်ှု

ပြပ်န်သ်ောပ်�ဆွာာဲခံံခ်ဲံရသည််။ ၂၀ို၀ို၁ ခံ�နှှစ််တာာင်် သူမှုအ�� International Women’s Media Foundation ၏ Courage in Journalism Award ခံ��ီပြမှုှင်််ခ်ဲံ

သည််။ သူမှုသည်် ၂၀ို၂၀ို ခံ�နှှစ််တာာင်် World Association of Newspapers and News Publishers ထံမှှု Golden Pen of Freedom Award ကိား�လိည််�

ရရိှှိခ်ဲံသည််။

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

WWW.COVERINGCRSV.ORG



© Dart Centre Europe

ပဋိိပက္ခခအတွွင်းးး လိိင်းးအကြက္ခမ်းးးဖက္ခးမု်းမ်း��းကိ္ခ� သတွင်းးးရယူူ ရေးရးသ�းခြ�င်းးး

ဗား�းရှှင်းးး 1.0

https://archives.cjr.org/reports/the_pornography_trap.php
https://www.jinamoore.com/2011/07/14/ideas-meaningful-consent-trauma-journalism/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.coveringcrsv.org/my/principle3/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.coveringcrsv.org/my/principle3/
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