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သတိွရပါ – လိိင်းးအကြက္ခမ်းးးဖက္ခးမု်းသည့်း

ဇာ�တွးလိမ်းးး အတွွက္ခးတွ��တွည့်းးရေးသ�ရုှုရေး��င်း်း

မ်းဟု�တွးပါ။

#7.
ဇာ�တွးလိမ်းးး ရေးခြပ�ခြပခြ�င်းး

စ်စ်း�ဲွတွိင်းးအစု်လုိဲကားအပြု�ံုလုိဲကားမုာဒိါမား�ကာ�င်း်းပြုခင်းး� (သိိ�) လိဲင်းး�ုိင်းး�ဆုိုံးင်းးရာာအပြုမာတိးထုတိးပြုခင်းး�က်ဲာသိိ�ကြောသိာ ထိတိးလဲေ ်းကြော�ကာာကားရွာ�ံဖွယ်းရာာမာ�ာ�နှှင်း်းရာင်းးဆုိုံးင်းး�ကံာုကြောတိ့

ရာ�ါကာ လိဲင်းးအ�ကာမား�ဖကားမုာနှှင်း်း ၎င်းး�ပြုဖစ်းကြောစ်မာည််းထိခုိကားေစ်းောကြောစ်မာည််းအရာာမာ�ာ�ကုိာ အာရုံုစုိ်ကားပြုခင်းး�သိည်းသိဘာာ၀ိုကာ�သိည်းဟုုခံစ်ာ�ရာကြော�မာည်း။ သိိ�ကြောသိား �ုိမုိာ

ကာ�ယ်းပြု�ေ ်းကြောသိာ အကြော�ကာာင်းး�အရာာမာ�ာ�ကုိာကြောဆုံးာင်းး�ကာဉ်းး �ရာေး��ကားကွာကားပြုခင်းး�သိည်း သိင်းး၏သိတိင်းး�ရာယူ်ကြောရာ�သိာ�မုာကုိာကြောနှှာင်း်းကြောနှှ�ကြောစ်သိည်း၊ �ရိာတိးသိတိးမာ�ာ�ကုိာ

တွိေး�ထုတိးကာာ ရှှိင်းးသိေးကာ�ေးရာစ်းသူိ မာ�ာ�ကုိာဖယ်းကာ�ဉ်းးသွိာ�ကြောစ်နုိှင်းးသိည်း။ သိတိင်းး�မာ�ာ�ကုိာ ကြောအာကား�ါေည်း�လဲမား�မာ�ာ�အတုိိင်းး� ခ��ဲထွင်းးရာေး လုဲ�းကြောဆုံးာင်းး�ါ။

 •  ရှှိင်းးသိေးကာ�ေးရာစ်းသူိမာ�ာ�၏ ဘာ၀ိုမှာတိးတိမား�ကုိာ ကြောပြု�ာပြု��ါ။ အ��ကားအစီ်�မာ�ာ�ကုိာကြီးကိာုတိင်းးခေ ်းမှာေးတိာမာ� ို � (သိိ�) လူဲကြောတွိကုိာသူိတိိ�ထံပြုဖစ်း��ကားခ်ဲတ်ဲိ 

အဆုိုံး�ဆုံုံး�အကြောပြုခအကြောေကြောတွိထဲ ကြောလဲှာခ်�ပြုခင်းး�မာ� ို �မာလုဲ�းမိာရာေးသိတိိပြု�ု�ါ။ သူိတိိ� ပြုပြု�ေးလဲည်း ကြောကာာင်းး�မွာေးလဲာပြုခင်းး�ကုိာရှုရုု�းကြောထွ�ကြောစ်နုိှင်းး�ါသိည်း။

 •  မုာဒိါမား�မုာသိာမာကာအပြုခာ�ရာာဇာဝတိးမုာကြောတွိ ရိှှိနုိှင်းးတိယ်းဆုိုံးတိာသုံိ�သိ�း�ကာည််း�ါ။ ရှှိင်းးသိေးကာ�ေးရာစ်းသူိမာ�ာ�အကြောေပြုဖင်း်း သူိတိိ�၏ခ�စ်းခင်းးရာသူိမာ�ာ�နှှင်း်း သူိ

တိိ�၏အိမားမာ�ာ�ကုိာဆုံုံး�ရှုရုုံ�နုိှင်းးပြီး�ီ� မာတိတိးနုိှင်းးသိည််းအဆုံုံး� အိမား�စ်းယ်ာ�စ်းကြောပြု��ရာနုိှင်းးသိည်း။ ဤအရာာမာ�ာ�သိည်း အပြုခာ�လူဲမာ�ာ� အတွိကားလဲည်း� အကြောရာ�

�ါသိည်း။

 •  ရှှိင်းးသိေးကာ�ေးရာစ်းသူိမာ�ာ�အတွိကား လူဲထု၏စ်ာောကြောထာကားထာ�မုာကုိာ ကာေ ်းသိတိးနုိှင်းးကြောပြုခရိှှိသိည််း ဇာာတိးလဲမား�ကုိာလိဲင်းး�ုိင်းး�ဆုံးေးဆုံးေး (သိိ�) ခံစ်ာ�ခ�ကား �ုိင်းး�

ဆုံးေးဆုံးေးပြုဖစ်းကြောစ်နုိှင်းးကြောသိာအကြောသိ�စိ်တိးအခ�ကားအလဲကားမာ�ာ�အကြော�်အလွဲေးအကာွအံာရုံုစုိ်ကားပြုခင်းး�ကုိာကြောရှှိာင်းးရှှိာ��ါ။

 •  တိရာာ�မာှတိမုာကုိာ နုိှင်းးငံ်းကြောရာ�နှှင်း်းလူဲမုာကြောရာ� အကြောပြုခအကြောေကြော��မုာအတွိင်းး� အပြုမာင်း်းမာာ�ဆုံုံး� လုဲ�းကြောဆုံးာင်းးပြုခင်းး�အာ�ပြုဖင်း်း ပြုဖစ်းနုိှင်းးကြောပြုခရိှှိကြောသိာ ကြောပြုဖရှှိင်းး�ေည်း�မာ�ာ�

ကုိာ သိင်းး၏ �ရိာဿတိးမာ�ာ� ပြုမာင်းးကြောအာင်းး ကူာည်ကီြော���ါ။

ကားွနှ်�ပ််တိာ� ၏အလိ�ပ််သည်် ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���၏ဘာ၀ိုကိား�မှုည််သည်််အတိာ�င််�အတာ�အထိ ပြပ်န်လ်ိည််တံာ� ပြပြပ်န်န်ှိ�င််သော�ကား�င််�ကိား�မှု�ကား�ခံဏ်လိ�စ််လိ��ရှိုရုုထ��ပြခံင််�ကား 

သူတိာ�  မှုည််က်ဲားသိ� ပြပြပ်န်လ်ိည််သောကား�င််�မှုာန်လ်ိ�သည်် ဆိွာ�သည်််အရ�အသောပ််ကိား�ပ်င်် သက်ားသောရ�က်ားမုှုရိှှိနှိ�င််ပ်ါသည််။

CRSV သည််စိ်တ်ာပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�ပြမှုင်််မှု��သောသ�အဆွာင်််မှု���သ�မှုကား ရု� ပ််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�ထိခိံ�က်ားမုှုနှှင်််လိည််� ဆွာက်ားစ်ပ််သောန်ပ်ါသည််။ လိိင််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�၏ 

သောန်�က်ားဆွာက်ားတာာဲဆိွာ��ကား� ို �မှု���သည်် ဤအရ�မှု���မှုပြ�စ််ပ်�က်ားခံင််ကား သူတိာ� ကိား�ယ်ူတိာ�င််နှှင််် (သိ� ) သူတာပ်ါ�နှှင်််သီ�ပြခံ��ပြ�စ််သောန်သည််ဟီ�ခံံစ်��ရသောသ� အဆွာက်ား 

အသာယ်ူပ်�က်ားသာ��သည်််ပြပ်င််�ထန်သ်ောသ�ခံံစ်��ခံ�က်ားမှု���ကိား�ယူူသောဆွာ�င််လိ�ပြခံင််�ပြ�စ််သည််။ CRSV ၏ ပိ်�မိှု�ကား�ယ်ူပြပ်န် ်သ်ောသ� အသိ�င််�အ၀ိို�င််�နှှင်််အဆွာက်ားအသာယ်ူ 

ပြ�တ်ာနှိ�င််စ်ာမ်ှု�သည်် ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���ကိား�သီ�ပြခံ��ခံာဲထာက်ားသာ��သောစ်နှိ�င််ပြီးပီ်� သောထ�က်ားပ်ံ်မုှုအတာာက်ားအခံာင်််အလိမ်ှု�မှု���သောလိ��်န်ည််�သာ��သောစ်နှိ�င််ပ်ါသည််။

သိ� သောသ�်ပြင်��လိည််�၊ ပြပ်န်လ်ိည််သောကား�င််�မှုာန်လ်ိ�ပြခံင််�သည်် အမှု���သောသ�အ��ပြ�င််် ဤပြ�စ််ရပ််နှှင််် သောပြပ်�င််�ပြပ်န်ပ်ြ�စ််ဟီန်တ်ာူသည််။ အပြခံ��သူမှု���ကား မိှုမိှုတိာ� ကိား�တာ�န် ်

ပြပ်န်လ်ိည််�ကားည်််ရှိုရုုသောစ်�င်််သောရှှိ�က်ားနှိ�င််ပြီးပီ်� င်္ဂရု�တာစိ်�က်ား�က်ားတာာယ်ူထ��နှိ�င််သည််ဟီ� ယံူ��ကားည််လိ�သောသ�အခံါ လ့ိအသိ�င််�အဝိ�င််�တာာင်် ပြပ်န်လ်ိည်် ဝင််ဆွာန် ်စ်ွာပြခံင််� ပြ�စ််လိ�

သည််။

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

အပြ�စ််အပ်�က်ားမှု���၏ ရက်ားစ်က်ား�ကားမ်ှု��ကားုတ်ာမုှု အသောပ််သ� အ�ရံံံံု� စိ်�က်််််််ား

သောန်ပြခံင််�ကား သင််၏ သတာင််�ဇစ််ပြမှုစ််နှှင််် သတာင််�လိ�ပ််င်န်�်ကိား� ထိခိံ�က်ားသောစ်

နှိ�င််သည််။ ပိ်�၍ ပြပ်ည်််စံ်�သောသ� အခံ�က်ားမှု���ကိား�ပဲ် ဦး�စ်��သောပ်�ပ်ါ။
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တာဦး�ခံ�င််�စီ်ကိား�ကား�သသောပ်�ရန်မှ်ှု� မီှုဒီီယူ�သမှု��မှု���၏ အခံန်�်ကားဏ္ဍမှုဟီ�တ်ာပ်ါ – သောန်�က်ားပြီးပီ်�ကားွနှ်�ပ််တိာ� ၏လိ�ပ််သောဆွာ�င််ပြခံင််�သည်် ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���ကိား� 

တိာ�က်ားရို�က်ားပ်�ငို်္ဂုလ်ိသောရ�န်ည််�လိမ်ှု�ပြ�င််် ကူားညီ်သောပ်�နှိ�င််စ်ာမ်ှု�ရိှှိလိိမ််ှုမှုည််ဟီ�ယူူဆွာပြခံင််�သည်် ပ်ည်�မ်ဲှုပြခံင််�နှှင်််သောမှု�က်ားမှု�ပြခံင််�နှှစ််ခံ�စ်လံိ��ပြ�စ်် လိိမ််ှုမှုည်် – သိ� သောသ�်ကားွနှ်�ပ််

တိာ� သည်် ထိ�သိ�  အထီ�ကား�န်ဆ်ွာန်သ်ောန်ပြခံင််�ကိား� တာမှုင််သက်ားသက်ားမှုဟီ�တ်ာပဲ် ပိ်�မိှု�ဆိွာ��ရာ��သာ��သောအ�င်် မှုလိ�ပ််မိှုသောစ်ရန် ်င်္ဂရု� စိ်�က်ားရမှုည််။ အသောရှှိ�အ��ရိကား တာာင််အလိ�ပ််

လိ�ပ််သောသ� အသောမှုရိကားန် ်သတာင််�သောထ�က်ား Jina Moore ကားဤက်ဲားသိ� သောပြပ်�ပ်ါသည်် –

ရက်ားပိ်�င််�အတာာင််�၊ လိပိ်�င််�အတာာင််�၊ တာနှှစ််အတာာင််�တာာင်် သူတိာ� အ��အံ်အ��သင်််သောစ်မှုည်််၊ ကားသိကားသောအ�က်ားပြ�စ််သောစ်မှုည်််၊ အရှှိက်ားရသောစ်မှုည်််၊ 

အနှတရ�ယ်ူ ပြ�စ််သောစ်မှုည်််အရ�မှု���ကိား� ကားွနှ်�ပ််တိာ� ထ�တ်ာလိှင်််မှုည််် သတာင််�မှု���ထဲတာာင််မှုပ်ါရိှှိသော�ကား�င််�သောသခံ��သောစ်ပ်ါ။ သူတိာ� န်ဲပ််တ်ာသတ်ာပြီးပီ်�ကားမှုာ�

ကြိုးကီား�ကား ဘာ�သောတာာသိလိ�မှုယ်ူ ဆိွာ�တာ�ကိား� သူတိာ� သောသခံ��သောစ်�ိ�  ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူနှှင်််အတာူ စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�ပြ�စ််သောစ်သောသ� ပြ�စ််ရပ််ရဲ� အသောသ�စိ်တ်ာ 

အခံ�က်ားအလိက်ားသောတာာကိား� သောသခံ��စ်ာ� ထပ််သောလိ�င််� သောပြပ်�ပြပ်ပ်ါ။ [A]

ပ်ရိတ်ာသတ်ာမှု���ထံသိ� သောပ်�ပိ်� သောသ� သတာင််�စ်ကား��မှု���သည််လိည််� ဤသောန်ရ�တာာင််အသောရ�ပ်ါသောသ�အခံန်�်ကားဏ္ဍမှှု ပ်ါဝင််သောန်ပ်ါသည််။ လိိင််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�

စိ်တ်ာ ဒီဏ််ရ�အသော�ကား�င််�သောဆွာာ�သောနှာ�မုှုတိာ�င််�တာာင်် ဒီဏ္ဍ�ရီပံ်�ပြပ်င််မှု���၊ က်ဲားရဲ�ရှိုရုုတ်ာခံ�မုှုနှှင််် အသံ��မှုဝင််သောသ�ပံ်�စံ်ခံာက်ားမှု���အပြ�စ်် အသာင််သောပြပ်�င််�လဲိလိိ��ကားသည််။ 

သတာင််�သောထ�က်ားမှု���နှှင်််ရု� ပ််ရှှိင််ရို� က်ားကူား�သူမှု���သည်် ဤကိားစ်စတာာင်် �ကား��သောန်ရပ််�ကားည်််သူမှု���မှုဟီ�တ်ာသောသ�သော�ကား�င််် ဤအရ�မှု���ကိား� ခိံ�င််မှု�စ်ာ�စ်ာဲယူူထ�� ပြခံင််� 

(သိ� ) မှုဟီ�တ်ာမှှုန်သ်ော�ကား�င််��ာင်််ခံ�ပြခံင််� တာခံ�ခံ�လိ�ပ််နှိ�င််သည််။

ထိ� သော�ကား�င််် ပ်ဋိိပ်ကားခ၏ နှိ�င််ငံ်သောရ�၊ စီ်�ပ်ာ��သောရ�နှှင််် ယူဉ််သောကား��မုှုဆိွာ�င််ရ� အသောပြခံအသောန် တာစ််စံ်�လံိ��ကိား� ပြပ်ည်််ဝစ်ာ� သော��်ပြပ်ကိား�င််တာာယ်ူရန် ်အလိာန် ်အသောရ�ကြိုးကီား�ပ်ါသည််။

ဇာ�တွးလိမ်းးး၏ရေး��င်း်းတွရေးန်ရ�တွွင်းးလိမ်းးးရေးပ��က္ခးရေးန်ခြ�င်းးး၏အနှတရ�ယူး

CRSV သည််ပံ်�စံ်အမှု� ို �မှု� ို �နှှင်််လိ�သောသ�်လိည််� ၎င််�၏�မ်ှု�စ်��နှိ�င််စ်ာမ်ှု�အရိှှိဆံွာ��သောသ�အသာင််အပြပ်င််မှှု� ထံ��စံ်အတိာ�င််� ၎င််�၏ရက်ားစ်က်ား�ကားမ်ှု��ကားုတ်ာမုှုပြ�စ််သည််။ 

ဤ သောခံါင််�စ်ဉ််အသောပ််တာာင််လိ�ပ််သောဆွာ�င််သောန်သောသ� ရု� ပ််ရှှိင််ရို� က်ားကူား�သူ (သိ� ) သတာင််�သောထ�က်ားတာသောယူ�က်ားသည်် ပ်ရိတ်ာသတ်ာမှု��� အ�ရံု� စိ်�က်ားလိ�သောစ်မှုည််ဟီ�သောမှုှ�်လိင်််

ပြီးပီ်� သူတိာ�  �ကား��ခ်ဲံရသောသ� အသော�ကား�င််�အရ�မှု���ထဲမှှု  အဆိွာ��ဆံွာ��မှု���ပြ�င််် သူတိာ� ကိား�ထိတ်ာလိန် ်တ်ာ�န်လ်ိုပ််သောစ်ခံ�င််သည််် ပြပ်င််�ထန်သ်ည််် ဆွာနှဒမှု� ို �ရိှှိမှုည််ကိား� 

အပြပ်ည်််အ၀ိုန်��လိည််နှိ�င််ပ်ါသည််။

သိ� သောသ�် ဤသောန်ရ�တာာင််ရိှှိသည်််အနှတရ�ယ်ူကားသောတာ�် ဤအရ�သည််သောပြပ်�င််�ပြပ်န်ပ်ြ�စ််သာ��နှိ�င််ပြခံင််�ပြ�စ််သည််။ လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှု၏သော�ကား�က်ားမှုက်ား�ာယ်ူရ�နှှင််် 

အသောသ� စိ်တ်ာအခံ�က်ားအလိက်ားမှု���ကိား� အလိာန်အ်�ရံု� စိ်�က်ားပြခံင််�သည်် ပ်ရိတ်ာသတ်ာမှု���ကား CRSV သော�ကား�င်််ခံံစ်��သောန်ရသောသ�သူမှု���အသောပ်် စ်�န်�သောထ�က်ားထ��စိ်တ်ာ

ကိား�ပ်င််သောလိ��် န်ည််�သာ��သောစ်နှိ�င််သည််။ အကားယ်ူ၍သင််သည်် အသော�ကား�င််�ရင််�ပြ�စ််သောသ� အခံ�က်ားအလိက်ား မှု���ကိား�လံိ�သောလိ�က်ားစ်ာ�မှုသောပ်�ပ်ါကား ပ်ရိတ်ာသတ်ာမှု���သည်် 

ဤရ�ဇဝတ်ာမုှုမှု���၏သသောဘာ�သဘာ�၀ိုနှှင်််အနှတရ�ယ်ူရိှှိသည်််အရ�မှု���ကိား� န်��မှုလိည််�ကားပ်ါ။

အီင်္ဂ�စ််တာာင်် ဇာဲ ရိှှိစ်ာ�ပြ�င််် လိိင််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုနှှင််် အစိ်��ရ၏ရှိုရုုပ််သောထာ�သောသ�အခံန်�်ကားဏ္ဍကိား�စူ်�စ်မ်ှု�ရှှိ�သော�ာခ်ဲံသောသ�ဒီ�စ်ရို�က်ားအတာာက်ား အသံလိာင်််အစီ်အစ်ဉ်် 

တာခံ�တာာင််အလိ�ပ််လိ�ပ််သောန်သောသ� Stephanie Kariuki အတာာက်ား ဤဆံွာ��ပြ�တ်ာခံ�က်ားမှု���သည်် င်္ဂရု� စိ်�က်ားမှုှတာမုှုလိိ�အပ််သည််။

ဤသောန်ရ�ကိား�မှုည််မှုှသောရ�က်ားခံ�င််သလဲိဆိွာ�သည်််အသောသ�စိ်တ်ာကိား�သောပြပ်�ရ�တာာင်် စ်ကား��အသာ��အပြပ်န်မ်ှု���စ်ာ�ရိှှိခ်ဲံသည််။ အသောသ�စိ်တ်ာအခံ�က်ားမှု���

ကိား�သောပ်�ရန် ်အမှှုန်တ်ာကားယ်ူလိိ�အပ််သလိ��။ အမှု� ို �သမီှု�တာဦး�၏အမုှုတာာင််၊ သောဆွာ�ဘာက်ားဆိွာ�င််ရ�စ်စ််သောဆွာ�သူမှု���ကား သူမှုအ�� သောန်ရ�အသောတာ�်မှု���

မှု���တာာင််ထ��ခ်ဲံပြီးပီ်� အဝတ်ာအစ်��မ်ဲှုလိ�က်ား သူမှု၏ မိှုန်�်မှုကိား�ယ်ူအ��ထပ််ခံါတာလဲိလဲိစ်စ််သောဆွာ�ခ်ဲံပြခံင််�ပြ�င််် သူမှုအ��မူှုလိမှုသောတာ�်မှုတာရ��ပြပ်ုမူှုပြခံင််�

ကိား� သောရ�င်် ပြပ်န်ဟ်ီပ််သောစ်ခ်ဲံသည််။ ကားွနှ်�ပ််တိာ� အသံ��ပြပ်ုခ်ဲံသောသ�သောန်�က်ားဆံွာ��အသံကားသောတာ�် အသောသ�စိ်တ်ာ ဆွာန်လ်ိာန်�်ပ်ါသည််။ သိ� သောသ�်လိည််� ဆွာယ်ူ

စ်�နှှစ််သောပ်ါင််�မှု���စ်ာ� အစိ်��ရကား ဤက်ဲားသိ�  သောတာ့ကြုံ�ကံားုခံံစ်��ခ်ဲံရသည််် အမှု� ို �သမီှု�မှု���ကိား� မှုည််သိ�  လိ�ပ််သောဆွာ�င််ကိား�င််တာာယ်ူသောန်သည််ကိား� သော��်ပြပ်လိိ�ပြခံင််�

သော�ကား�င််် ထည်််သာင််�ရပြခံင််� ပြ�စ််ပ်ါသည််။  [B]

[A] In Jina Moore ၏ သောဆွာ�င််�ပ်ါ�။ The Pornography Trap. 

[B] Kariuki သည်် ဤကိားစ်စအတာာက်ား မိှုမိှုတိာ� ၏ သ�သောတာသန်တာာင်် ပ်ါဝင််ခ်ဲံသည််။

#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
http://www.coveringcrsv.org
http://www.coveringcrsv.org
http://https://dartcenter.org/europe
http://www.coveringcrsv.org


အမှှုန်ဆိ်ွာ�ရလိှင်် စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�နှှင်််ပ်တ်ာသတ်ာ၍ ထိသောရ�က်ားစ်ာ�သောရ�သ��ရ�တာာင်် တာင််�မှု�မုှုရိှှိသောစ်သည်််ပြပ်ဿန်�မှု���ကိား�မှုည််သိ� ဟီန်ခ်ံ�က်ားညီ်သောစ်ရမှုည််ကိား� တာန်�ိ်��ထ��

ရန် ်လိိ�သည််။ ဥပ်မှု�၊ – 

 •  CRSV သိည်း မာည်းမာှကြောသိာ ောကာ�င်းးပြုခင်းး�၊ ခုိကုိာ�ရာာမ်ဲာပြုခင်းး�နှှင်း်း ထိေး�ခ�ု�းမုာဆုံုံး�ရှုရုုံ�ပြုခင်းး�မာ�ာ�အာ� လူဲမာ�ာ�၏ အသိကားတိာတွိင်းး� 

သိိ�ယူ်ကြောဆုံးာင်းးလဲာခ်ဲ �ါသိေည်း�။ လွဲတိးကြောပြုမာာကားလဲာရာေး ခုခံမုာနှှင်း်းပြု�ေးလဲည်းကြောကာာင်းး�မွာေးလဲာပြုခင်းး�ကုိာ မာည်းမာှယူ်ခ်ဲရာပြီး�ီ� မာည်းမာှထ�းမံာယူ်ရာမာည်းေည်း�။

အသောပြခံအသောန်မှု���မှုည််သိ� ပ်င်် ခံက်ားထန်ဆိ်ွာ��ရာ��သလိိ�ရိှှိသောစ်ကား�မူှု၊ ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���၏အသက်ားတာ�ထဲတာာင်် အပြပ်ုသသောဘာ�သောဆွာ�င််သောသ�အရ�မှု���ပြ�စ််သောန်

ပ်ါသည််။ သော�ကား�က်ားရာ �ံ�ာယ်ူသောကား�င််�ပြီးပီ် လိ�ပ််သောဆွာ�င််နှိ�င််စ်ာမ်ှု�မှုရိှှိပြခံင််�သက်ားသက်ားကိား�သ� ပြပ်န်လ်ိည််သံ��သပ််ပြခံင််�သည််တိာကား�မှှုန်က်ားန်မု်ှုမှုရိှှိ (သိ� ) အသောထ�က်ားအကူားမှုပြပ်ုပ်ါ။ 

 •  အထူ�သိပြုဖင်း်း နုိှင်းးငံ်းကြောရာ�နှှင်း်းလူဲမုာကြောရာ�အကြောပြုခအကြောေနှှင်း်း�တိးသိတိး၍ တိဦး�ခ�င်းး�ကုိာယ်း�ုိင်းးအကြောတိအ့�ကံာုနှှင်း်း�ုိ၍ကာ�ယ်းဝေး�ကြောသိာအကြော�ကာာင်းး�  

အရာင်းး�မာ�ာ�မာည်းမာှရိှှိသိေည်း�။

အကားယ်ူ၍ပိ်�မိှု�ကား�ယ်ူပြပ်န် ်သ်ောသ�အသော�ကား�င််�အရင််�ကိား�အ�ရံု�မှုစိ်�က်ားပ်ါကား လိူမှု���စိ်တ်ာဝင််စ်��သောသ�ဇ�တ်ာလိမ်ှု�သည်် ထူ�ဆွာန်�်ပြီးပီ်�စိ်တ်ာအသောနှှ�င်််အယှူက်ားပြ�စ််

သောစ်သောသ�၊ ရည််ရာယ်ူခံ�က်ားမှုရိှှိသောသ� ဇ�တ်ာလိမ်ှု�ပြ�စ််သာ��နှိ�င််ပြီးပီ်� ပ်ရိတ်ာသတ်ာမှု���အ��မှုည််သည်််အရ�မှု���ပြ�စ််ပ်�က်ားသောန်သော�ကား�င််� (သိ� ) သောပြ�ရှှိင််�ခံ�က်ားမှု���

တာည််သောန်ရ�ကိား�အန်ည််� င်ယ်ူသ�န်��လိည််သောစ်နှိ�င််မှုည််ပြ�စ််သည််။ ပ်ဋိိပ်ကားခကိား�လိုံသောဆွာ�်သောပ်�သောသ�အင််အ��စ်�မှု���ကိား�ရည််ညွှှန်�်ပြခံင််�မှုရိှှိပ်ါကား “စ်စ််ပ်ာဲတာာင််�မှု�ဒိီမ်ှု�မုှု” 

သည််န်��လိည််နှိ�င််သောသ� သောခံါင််�စ်ဉ််မှုဟီ�တ်ာသက်ဲားသိ�  CRSV သည်် လိက်ားသောတာ့နှှင်််ကားင််�ကားာ�ပြီးပီ်�မှုပြ�စ််လိ�ပ်ါ။

သိ� ရ�တာာင်် လိူပ်�ငို်္ဂုလ်ိမှု���နှှင််် သူတိာ� ၏ ပ်�ငို်္ဂုလ်ိသောရ�ဆိွာ�င််ရ� အသောပြခံအသောန်မှု���ကိား� င်္ဂရု� စိ်�က်ားမုှု န်ည််�ပ်ါ�လိာန်�်ပြခံင််�သည််လိည််� တာစ််စံ်�တာစ််သောယူ�က်ားအ�� ကိားန်�်င်္ဂဏ်န်�်

တာစ််ခံ�ကိား� သော��်ပြပ်ရန် ်သက်ားသက်ား ထည်််သာင််�ထ��သက်ဲားသိ�  ပြ�စ််သောစ်နှိ�င််သပြ�င််် မှုသောလိ�စ်��ရ� သောရ�က်ားနှိ�င််ပ်ါသည််။

အပြီပိ�င်းးရိှှရေးန်ရေးသ� တွင်းးးမ်း�မု်းမ်း��းကိ္ခ�ရေးစ်ာစာပးည့်ှိနှှ�ိင်းးးခြ�င်းးး

အမုှုတာခံ�စီ်တိာ�င််�သည််မှုှတာစ်ာ�တိာ�င််�တာ�မုှုအမှု� ို �မှု� ို �လိိ�အပ််ပ်ါသည််။ ၎င််�ကိား� ရှှိင််�လိင််�စ်ာ��ကားည်််ပြမှုင််သောန်ပြခံင််�သည်် အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှု၏�မ်ှု�စ်��နှိ�င််သောသ�အကား� ို � 

သက်ားသောရ�က်ားမုှုနှှင်််ရှိုရုုပ််သောထာ�သောစ်နှိ�င််ပြီးပီ်� ကား�န်ရိှ်ှိသောသ�အရ�မှု���နှှင်််မှုသက်ားဆိွာ�င််ပံ်�ရသောသ�သောန်ရ�သိ� သွားဆွာာဲသောခံ်သာ��နှိ�င််သည််။ ပြီးခိံမ်ှု�သောပြခံ�က်ားမုှုသည်် အမှှု��အမှှုန်ခ်ံာဲ ပြခံ�� 

စ်ဉ််�စ်��ပြခံင််�ကိား� ပြမှုှင်််တာင််သောပ်�သောလိ်ရိှှိသောသ� စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�ဆိွာ�င််ရ�အသော�ကား�င််�အရ�ပြ�စ််သည်် – အသောသ�စိ်တ်ာအခံ�က်ားအလိက်ားမှု��� (သိ� ) ကားန် ်သ်တ်ာထ��သောသ� 

သောထ�င်််မှု���တာာင််ကားပ််ပြီးငိ်သာ��ရန်လ်ိာယ်ူကူားလိာန်�်သည််။

ဤသည််မှှု�သောရ�သ��သည်််အခံါ (သိ� ) တာည််�ပြ�တ်ာပြခံင််�တာာင်် ထည်််သာင််�စ်ဉ််�စ်��ရမှုည််် စ်�ရင််�တိာ� တာစ််ခံ�ပြ�စ််သည်် –   

 • ၄င််�သည်် ကား�ယူပိ်�င််� (သိ� ) အတာာင််�သောရ�ကား�သောသ�သသောဘာ�သဘာ�၀ို၏ကားာက်ားကားာက်ားကားာင််�ကားာင််�သော��်ပြပ်ခံ�က်ားအပြ�စ်် လိမ်ှု�လိာဲသာ��ပ်ါသလိ��။

 •  လိိင််ပိ်�င််�ဆွာန်ဆ်ွာန်သ်ော��်ပြပ်ခံ�က်ားသည်် အနှတရ�ယ်ူရိှှိသောစ်ပြီးပီ်� မှုတာရ��ကား�င်််မုှုကိား� မှုရည််ရာယ်ူဘဲာအလိိ�အသောလိ��က်ား အ��သောပ်�လိုံသောဆွာ�်မုှုသောပ်�သောသ� တာသောယူ�က်ား

သောယူ�က်ား၏ကိား�ယ်ူခံနှာ�၊ အသာင််အပြပ်င််၊ ဝတ်ာစ်��ဆွာင််ယူင််မုှုစ်သည်််အရ�မှု���အတာာက်ားရည််ညွှနှ်�်ခံ�က်ားရိှှိပ်ါသလိ��။

 •  ကားွနှ်�ပ််၏ပံ်�ပြပ်င််သည်် လိတူာဦး� (သိ� ) အသိ�င််�အ၀ိုိ�င််�တာခံ�၏အန်�င်္ဂတ်ာပ်�က်ားစီ်�မုှုကိား�ကြိုးကိားုတာင််ခံန် ်မှ်ှုန်�်ပ်ါသလိ��။ အသောပြခံအသောန်မှု���မှုည််သိ� ပ်င်် ဆိွာ��ရာ��

သောန်ပ်ါသောစ်၊ ပြပ်န်လ်ိည််သောကား�င််�မှုာန်လ်ိ�ရန်မ်ှုပြ�စ််နှိ�င််ဟီ�သာယ်ူဝိ�က်ားသောပြပ်�သောန်ပြခံင််�သည််တိာကား�မှှုန်က်ားန်မု်ှုမှုရိှှိဘဲာ ထိခိံ�က်ားန်စ််န်�သောစ်နှိ�င််ပ်ါသည််။ (သင််သည်် 

အသောမှှု�င််ထ�သောန်�က်ားကားာယ်ူမှှုအရ�မှု��ကိား�ပြမှုင််ရန်ခ်ံက်ားခဲံသောန်ပ်ါကား ဤမှုတာရ��ပြပ်ုမုှုသောန်�က်ားကားာယ်ူမှှုလိသူည််မှုည််သူန်ည််�ဟီ�သင်််ကိား�ယ်ူ သင််သောမှု�ပ်ါ။ သူ

တိာ�သည််မှုည််သည်််သောန်ရ�မှှုသတာတ ိနှှင်််သောထ�က်ားပ်ံ်မုှုရရိှှိပ်ါသန်ည််�။)
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 •  တာန်ည််�အ��ပြ�င်််၊ ကားွနှ်�ပ််သည််ဆွာန် ်က်ား�င််ဘာက်ားလိမ်ှု�သော�ကား�င််�တာာင််အလိာန်သ်ောဝ�ကားာ�စ်ာ�လိမ်ှု�လိာဲပြီးပီ်� ဆိွာ��ရာ��သောသ�အသောပြခံအသောန်ကိား�ဟီန်သ်ောဆွာ�င်် သောပ်ါပ််ါ�သောစ်

ရန် ်အသောကား�င််�ပြမှုင််ဝါဒီအတာ�၏သောလိသံကိား�ထိ��သာင််�သောန်သလိ��။ တိာကား�မှှုန်က်ားန်မု်ှုနှှင်််သိသ�ထင််ရှှိ��သောသ�ပြပ်ဿန်�အပြပ်င််၊ လိ�ပ်် သောဆွာ�င််ခံာင်််မှု���ကိား�ခံ��ဲ

ကား��သောပြပ်�ဆိွာ�သောသ� သတာင််�ပ်ည်�ရပ််သည်် သော��်ပြပ်ခံ�က်ားထဲမှှုမိှုမိှုအသောပြခံအသောန်ကိား�မှုမှှုတ်ာမိှုသောသ�သူမှု���ကိား�ကားင််�ကားာ�သောစ် နှိ�င််ပ်ါသည််။

 •  အကားယ်ူ၍ကားွနှ်�ပ််၏တာင််ဆွာက်ားမုှုတာာင််ပြပ်စ််မုှုကား���လိာန်သူ်မှု���နှှင်််ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���နှှစ််ဦး�စ်လံိ��၏အသံမှု���ပ်ါဝင််ပ်ါကား၊ ကားွနှ်�ပ််၏ ဇ�တ်ာ လိမ်ှု�

ပြပ်ုပြပ်င််ပြခံင််�၌ မှုတာရ��ပြပ်ုကား�င််် သူ၏ရှိုရုုသောထ�င်််မှု���ကိား�ဗျူဟိီ�ပြပ်ုသောသ� (သိ� ) သူတိာ�၏လိ�ပ််သောဆွာ�င််နှိ�င််စ်ာမ်ှု�ကိား�သော��င််�ပ်ာသောစ်သောသ�အရ�တာစံ်� တာခံ�ရိှှိပ်ါ

သလိ��။ (ဤအရ�ကိား�မှှုန်က်ားန်စ််ာ�လိ�ပ််သောဆွာ�င််ပြခံင််�သည််သွားရုုပ််သောထာ�သောသ�အရ�ပြ�စ််သည််။ ဤအသံမှု���ကိား�ကားာဲပြပ်��သောသ�အစီ်အရင််ခံံ ခံ�က်ားတာာင််ခံာဲပြခံ��

ထည်််လိိ�က်ားပြခံင််�သည်် ပိ်�၍ရို� �ရှှိင််�သာ��နှိ�င််သည််။)

 •  ကားွနှ်�ပ််မှှုတ်ာတာမ်ှု�သည််ပ်ဋိိပ်ကားခအတာာင််�၌ လိမူှု���ခံံစ်��သောန်ရသောသ�အပြခံ��သောသ�စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�မှု���ကိား�ထ�တ်ာပ်ယ်ူရန်အ်တာာက်ား မှု�ဒိီမ်ှု�မုှုအသောပ်် အ�ရံု� စိ်�က်ား

ပ်ါသလိ��။ လိမူှု���သည််မိှုမိှုတိာ�၏သောဆွာာမှု� ို �မှု���အသတ်ာခံံရပြီးပီ်� မိှုမိှုတိာ�၏အိမ်ှုမှု���နှှင်််အသက်ားသောမှုာ�ဝမ်ှု�သောကား��င််�လိ�ပ််င်န်�်မှု���ဆံွာ��ရှိုရုုံ� သာ��သည််ကိား�

သောတာက့ြုံပြမှုင််ရခ်ဲံသောပ်မှုည််။ သူတိာ�သည််ဘာ၀ိုသစ််မှု���ကိား�ကြိုးကိားု�စ်��တာည််သောဆွာ�က်ားသောန်သောသ�ဒီ�ကားခသည််မှု���ပြ�စ််သောပ်မှုည််။ ဤအရ�မှု��� အ��လံိ��သည််လိမူှု���

အတာာက်ားအသောရ�ပ်ါပြီးပီ်�၊ ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���သည်် သတာင််�သောထ�က်ားမှု���ကားသူတိာ�ဆံွာ��ရှိုရုုံ�မုှုမှု���ကိား�ရှိုရုုသောထ�င်််တာခံ�တာည််� ကားသ�အ�ရံု� စိ်�က်ားသောန်ပြခံင််�ကိား�

န်��မှုလိည််နှိ�င််ပ်ါ။
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ဇာ�တွးလိမ်းးးကိ္ခ�ဘာည့်းရေးဆ�က္ခးခြ�င်းးး – အယူးဒီတွ�မ်း��းအတွွက္ခးမှ်းတွး��က္ခး

သောခံါင််�စ်ဉ််၊ ဓိါတ်ာပံ်�သောခံါင််�စ်ဉ််၊ ရု� ပ််ရှှိင််ကိား�သော�ကား�်ပြင်�သောသ�ရု� ပ််သောသပံ်�၊ အကား�ဉ််�ခံ�ုပ််၊ လိူမုှုကားာန်ယ်ူက်ားတာာင််တာင််ဆွာက်ားပံ်�စ်သည််် ဇ�တ်ာလိမ်ှု�ကိား�ထ�ပ််ပိ်��သည်််

န်ည််� မှု���သည်် ဇ�တ်ာလိမ်ှု�ကိား��ကားည်််ပြမှုင််ပြခံင််�အသောပ်် ကြိုးကီား�မှု��သောသ�အကား� ို �သက်ားသောရ�က်ားမုှုရိှှိပြီးပီ်� ၎င််�တာာင််ပ်ါဝင််သောသ�သူမှု���အသောပ််တာာင််လိည််�အကား� ို �

သက်ား သောရ�က်ားမုှုရိှှိသည််။

ရှှိင််�လိင််�သောသ�အနှတရ�ယ်ူတာခံ�မှှု�ဇ�တ်ာလိမ်ှု�အ��လိိင််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�ပြ�စ််သောစ်ပြခံင််�ပြ�စ််သည်် – ၎င််�သည််အမှှုန်တ်ာကားယ်ူအသော�ကား�င််�အရ�အ��န်�မှုည််��က်ား 

သည်််န်ည််�လိမ်ှု�ပြ�င််် စိ်တ်ာလိုပ််ရှှိ��စ်ရ�ပြ�စ််သောစ်သည််။ လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုတာာင််လိိင််ဆွာက်ားဆံွာပြခံင််�ပြ�စ််နှိ�င််သောသ�်လိည််� ဤဇ�တ်ာလိမ်ှု�မှု���သည်် သ�မှုန် ်

လိိင််ဆွာက်ားဆံွာပြခံင််�နှှင်််မှုသက်ားဆိွာ�င််သောပ်။

“လိိင််သောကား��ကားွန်မ်ှု���” က်ဲားသိ� သောသ�အသံ��အနှှုန်�်မှု���သည်် စိ်တာတ ဇဆွာန်ပ်ြီးပီ်� မှုသောတာ�်မှုတာရ��မုှုကိား�သော���်သောပြ�မုှုအပြ�စ််သိ� သောပြပ်�င််�လဲိလိိ�က်ားရန်အ်နှတရ�ယ်ူသောပ်�

နှိ�င်် သည်် – “ကားသောလိ�သတိာ� သမီှု�” က်ဲားသိ� အသံ��အနှှုန်�်ကိား� “အသက်ားမှုပြပ်ည်််လိူင်ယ်ူအ��အဓိမှုမသောခံ်သောဆွာ�င််၍လိိင််ပိ်�င််�မှုသောတာ�်မှုတာရ��ပြပ်ုပြခံင််�” ဟီ�ပံ်�သော�်

လိှင်် ပိ်�သောကား�င််�သည်် – ပြပ်ည်််တာန်ဆ်ွာ�လိ�ပ််ရန်အ်တာင််�အကား�ပ််ခိံ�င််�သောစ်ခံံရသောသ�သူသည်် “ခံ�စ််သူ” မှုဟီ�တ်ာပ်ါ။

လိက်ားတာင််အသောမှုရိကားရိှှိ CRSV အသော�ကား�င််�ကား�ယ်ူကား�ယ်ူပြပ်န် ်စ်ွာပြပ်န် ်သ်ောရ�သ��ခ်ဲံသူ JINETH BEDOYA ကား လိက်ားန်က်ားကိား�င််မှု���ကား���လိာန်ခ်ဲ်ံသောသ�လိိင််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ� 

တိာ�က်ားခိံ�က်ားပံ်�စံ်မှု���ကိား� မှုသင်််သောလိ��်၊ သောခံတ်ာသောန်�က်ားကား�သောသ�ဘာ�သ�စ်ကား��သောန်�က်ားကားာယ်ူတာာင််�ံ��ကားာယ်ူထ��ပံ်�ကိား�သော��်ပြပ်ထ��သည်် – 

သတာင််�သောထ�က်ားမှု���သည်် မှု�ဒိီမ်ှု�မုှု (သိ� ) အမှု� ို �သမီှု�မှု���အ��သတ်ာပြ�တ်ာပြခံင််�ကိား� ရည််ညွှှန်�်သောသ�အခံါ “ခံ�စ််စိ်တ်ာပ်�င််�ပြပ်သောသ� 

ရ�ဇဝတ်ာမုှု”  အသော�ကား�င််�သောပြပ်�ဆိွာ�ပြခံင််�မှု� ို �တာင််ပြပ်ပြခံင််�ကိား� ရပ််တာန် ်ရ်န်အ်သည််�အသန်စ််ည််�ရံု� �လိ့ံသောဆွာ�်ခ်ဲံ�ကားသည််။

အမှု� ို �သမီှု�တာဦး�သည်် မိှုမိှု၏သ��သောကား�င််ကိား�တာမှုင််တာကား�ရည််ရာယ်ူထ��သည်််လိိင််ဆိွာ�င််ရ�နှှုိ�သောဆွာ�်မုှုနှှင်််ဆွာက်ားနှာယ်ူသောန်သည််ဟီ� လ့ိအ�ဲ့ 

အစ်ည််�ကားယူူဆွာသောန်ဆဲွာပြ�စ််သည််။ “ခံ�စ််စိ်တ်ာပ်�င််�ပြပ်ပြခံင််�” သော�ကား�င်််ဟီ� ယူူဆွာ�ကားသည််။
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#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

ရေးန်�က္ခး�ပးအရင်းးးအခြမ်းစားမ်း��း

The Pornography Trap တာာင််, Jina Moore သည််မှှုန်က်ားန်သ်ောသ�ဘာ�သ�စ်ကား��ကိား�ရယူူပြခံင််�၏စိ်န်သ်ောခံ်ခံ�က်ားမှု���အသော�ကား�င််�သောဆွာာ�သောနှာ�ထ��ပ်ါ သည််။ 

Chicago Taskforce on Violence Against Girls & Young Women မှှုဤတိေးဆုံးာ�လဲာမာ�ာ�သည််    လိိင််အ�ကားမ်ှု�မုှုအ��သောယူဘာ� ယူအ��ပြ�င််် 

အစီ်ရင််ခံံပြခံင််�အသော�ကား�င််�ကိား� သောဆွာာ�သောနှာ�ထ��ပြီးပီ်� ဘာ�သ�စ်ကား��သောရာ �ခံ�ယ်ူပြခံင််�အသော�ကား�င််�သံ��သပ််ထ��သောသ�အပိ်�င််�ပ်ါဝင််သည််။

National Sexual Violence Resource Center မှှု ဤလဲမား�ညွှးေးစ်ာသောဆွာ�င််သည်် အသောမှုရိကားန်ပ်ြပ်ည််သောထ�င််စ်�ရိှှိ လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုပံ်�စံ် အ��လံိ��

အသော�ကား�င််�သောပြပ်�ထ��ပြီးပီ်� CRSV ကိား�ရည််ရာယ်ူသောပြပ်�ထ��ပြခံင််�မှုဟီ�တ်ာပ်ါ။ မှုည််သိ� ပ်င််ပြ�စ််သောစ်၊ စ်�ရင််�ဇယူ��ဆိွာ�င််ရ�အသော�ကား�င််�အရ� ဦး�စ်��သောပ်�

ခံ�ဉ််�ကားပ််ပြခံင််�၏အစ်ာမ်ှု�ကိား�သရု� ပ််သော��်ထ��သည််။

Dart Centre ၏ website တာာင််, Nina Berman သည်် အသော�ကား�င််�အရ�မှု���၏အသောရ�ကြိုးကီား�ပံ်�နှှင််် သင်််သောတာ�်သောသ�ရု� ပ််ပံ်�သောရာ �ခံ�ယ်ူပြခံင််�အသော�ကား�င််�  

ကိား� သံ��သပ််ထ��ပ်ါသည််။ ဤအရ�အ��လံိ��ကိား�သောန်�က်ားတာခံန်�်တာာင််အသောသ�စိ်တ်ာသော��်ပြပ်ထ��ပ်ါသည််။

ဒီါသောပ်မှုယ််ူတာကားယ်ူသောတာ�်ဤသောန်ရ�မှှုနှှုိ�သောဆွာ�်မုှုသည််ဤသတာင််�ပ်ည်�ရပ််မှု� ို �တာာင််ပ်ါဝင််သောသ�အသောတာာ�အသောခံ် ပြ�စ််ပြီးပီ်� “ခံ�စ််စိ်တ်ာ” ကိား�

အမှုည််ခံံ ၍ ဤရ�ဇဝတ်ာမုှုမှု���ကိား�ကား���လိာန်�်ကားသည််။

တာရ��ခံာင််သောတာ�်သောတာ�်မှု���မှု���တာာင််မှု�ဒိီမ်ှု�မုှုကား���လိာန်သ်ောသ�အမှု� ို �သ��မှု���သည််ဤအသောခံ�အတာင််သောပြပ်�ဆိွာ�ခံ�က်ားနှှင်််မိှုမိှုကိား�ယ်ူကိား�

အသော�ကား�င််� ပြပ်သည််ကိား� �ကား��ခ်ဲံရသည််။ သူတိာ� ကားလိိင််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�တိာ�က်ားခိံ�က်ားပြခံင််� (သိ� ) သတ်ာပြ�တ်ာပြခံင််�ကိား�လိ�ပ််ခ်ဲံတာ� “ခံ�စ််လိိ� ” ဟီ�သောပြပ်�

ပ်ါသည််။ 

မှု�ဒိီမ်ှု�မုှုအ��သောရှှိ�င််လိှဲ၍မှုရသောသ�စ်စ််၏အကား� ို �ဆွာက်ားတာခံ�အပြ�စ်် အမုှုဆွာင််ပြခံင််�သည်် သောခံတ်ာမှုမီှုသောတာ�်သည််် ဒီဏ္ဍ�ရီပံ်�ပြပ်င််တာပ်�ဒ်ီပြ�စ််သော�ကား�င််� သတိာထ��

ပ်ါ။ အပြပ်စ််သောပ်�ခံံရ နှိ�င််သောသ�စ်စ််ရ�ဇဝတ်ာမုှုပြ�စ််ပြခံင််�အပြပ်င်် ပံ်�မှှုန်မ်ှုဟီ�တ်ာသောသ�စ်စ််သ��မှု���ပ်ါဝင််ပ်တ်ာသတ်ာသောန်သည်််သောန်ရ�မှု���၌ပ်င်် ပ်ဋိိပ်ကားခအ��လံိ��

တာာင််မှုပ်��ံနှှ�ံ သော�ကား�င််�သ�သောတာသန်ပြပ်ုခံ�က်ားမှု���ကားသော��်ပြပ်သည််။ [C]

သင်််ကိား�ယ်ူပိ်�င်် အတာာင််�ပိ်�င််�လိမ်ှု�ညွှှန်မ်ှု���သည်် ဤကိားစ်စမှု���ကိား�သံ��သပ််ရန်ပ်ြပ်န်လ်ိည််မှုာမ်ှု�မံှုရန်လိ်ိ�မှုလိိ�စ်ဉ််�စ်���ကားည်််ပ်ါ။ သင််တာတ်ာနှိ�င််သည်််သောန်ရ�တိာ�င််� 

တာာင်် မှုည််သည်််လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုမှှု ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှုဆိွာ� �တ်ာရုုပြခံင််� (သိ� ) ထိ�တာင််ဆွာက်ားမုှုကိား��ကားည်််ရှိုရုုပြခံင််�အတာာက်ား အသောထ�က်ားအကူားပြပ်ုနှိ�င််သည််် 

အရင််�အပြမှုစ််မှု���နှှင်််အခံ�က်ားအလိက်ားမှု���ကိား� ထည်််သာင််�သောပ်�ပ်ါ။

ဤ
သတွင်းးးကိ္ခ� 
ရေးဝမ်းှပါ။

[C]  Carlo Koos (၂၀ို၁၇) လိက်ားန်က်ားကိား�င်် ပ်ဋိိပ်ကားခမှု���အတာာင််� လိိင််ဆိွာ�င််ရ� အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှု၊ သ�သောတာသန် တိာ��တာက်ားမုှုမှု���နှှင််် ကား�န်ရိှ်ှိသောန်သောသ�သောသ� ကားာက်ားလိပ််မှု��� (research progress and remaining gaps) 

Third World Quarterly။ ဤကြောေရာာတွိင်း််  ရနှိ�င််သည််။
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https://archives.cjr.org/reports/the_pornography_trap.php
http://www.chitaskforce.org/wp/wp-content/uploads/2012/10/Chicago-Taskforce-Media-Toolkit.pdf
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2017-03/nsvrc_tip_sheet_reporting-on-sexual-violence-tips-for-journalists.pdf
https://dartcenter.org/resources/visual-choices-covering-sexual-violence-conflict-zones
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.coveringcrsv.org/my/principle7/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.coveringcrsv.org/my/principle7/
mailto:?subject=ပဋိပက္ခအတွင်း လိင်ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများအပေါ် သတင်းရယူရေးသားခြင်း။ - သတိရပါ &#8211; လိင်အကြမ်းဖက်မှုသည်ဇာတ်လမ်း အတွက်တခုတည်းသောရှုထောင့်မဟုတ်ပါ။&body=%0A%0Aအောက်ဖော်ပြပါ လင့်ခ်သည် ပဋိပက္ခကြောင့် ကွဲပြားနေသော နေရာများရှိ လိင်ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများမှ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများနှင့် သတင်းသမားများ နှင့် ရုပ်ရှင်သမားများအနေဖြင့် သတိရှိစွာနှင့် ထိရောက်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် စမ်းစစ်ရာမှ ထွက်ပေါ်လာသော လမ်းညွှန်ချက်များသို့ သင့်အား ခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည် အဓိက ဥပဒေသ ၈ ချက်အဖြစ် ရှိသည်။%0A%0A#7. သတိရပါ &#8211; လိင်အကြမ်းဖက်မှုသည်ဇာတ်လမ်း အတွက်တခုတည်းသောရှုထောင့်မဟုတ်ပါ။%0Aအဖြစ်အပျက်များ၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု အပေါ်သာ အာရုံံံံစိုက်််််််နေခြင်းက သင်၏ သတင်းဇစ်မြစ်နှင့် သတင်းလုပ်ငန်းကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ပို၍ ပြည့်စုံသော အချက်များကိုပဲ ဦးစားပေးပါ။ %0D%0A%0A%0Ahttps://www.coveringcrsv.org/my/principle7/
https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/handle/123456789/40015/Koos_2--1e7edh2zqvpac3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.coveringcrsv.org
http://www.coveringcrsv.org
http://https://dartcenter.org/europe
http://www.coveringcrsv.org

