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သတိိရပါါ – လိိင််

အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုသည််
ဇာာတ််လမ်းး� အတွွက််
တခုုတည်းး�သော�ာ

ရှု�ထော
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ဇာာတ််လမ်းး � ပြော��ာပြ�ခြ�င််

သတိိရပါါ – လိိင််အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုသည််

ဇာာတ််လမ်းး� အတွွက််တခုုတည်း�သော�ာ
း
ရှုုထော�ာင့််�

မဟုုတ််ပါါ။

အဖြ�စ်် အပျျက််များ�း�၏ ရက််စက််ကြ�မ်းး �ကြု�ုတ််မှုု အပေါ်�်သာာ အာာရုံံံံံ� ��� စိုု�က််််််််������
နေေခြ�င်းး�က သင််၏ သတင်းး�ဇစ်် မြ�စ်် နှှင့်�် သတင်းး�လုုပ်် ငန်းး�ကိုု� ထိိခိုု� က််စေေ
နိုု�င််သည််။ ပိုု�၍ ပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာ အချျက််များ�း�ကိုု�ပဲဲ ဦးးစား�းပေး�းပါါ။
စစ််ပွဲဲ�တွွင််အစုု လိုု�က်် အပြုံ�ံ�လိုု�က််မုုဒိိမ်းး�ကျျင့််�ခြ�င်းး� (သို့့� ) လိိင််ပိုု� င်းး�ဆိုု�င််ရာာအမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့� သော�ာ ထိိ တ််လန့်ကြော
� ် ��ာက််ရွံ့့ ��ဖွွယ််ရာာများ�း�နှှင့်�ရင််ဆိုု�င််ကြုံ�
်
ံ �တွေ့� ့
ရပါါက လိိင််အကြ�မ်းး �ဖက််မှုု နှှင့်�် ၎င်းး�ဖြ�စ််စေ�မည့်် �ထိိခိုု�က််နစ််နာာစေ�မည့်် အ
� ရာာများ�း�ကိုု� အာာရုံံ�စိုု�က််ခြ�င်းး�သည််သဘာာ၀ကျျသည််ဟုုခံံစားး�ရပေ�မည််။ သို့့� သော်�်� ပိုု�မိုု�
ကျျယ််ပြ�န့် �သော�ာ
်
အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ကိုု�ဆော�ာင််ကြ�ဉ်းး �ရန််ပျျက််ကွွက််ခြ�င်းး�သည်် သင််၏သတင်းး�ရယူူ ရေး�းသားး�မှုု ကိုု�နှော�ာ�င့်�နှေး�း
် �စေေသည််၊ ပရိိ တ််သတ််များ�း�ကိုု�
တွွန်း�း ထုုတ်် ကာာ ရှှ င််သန််ကျျန််ရစ််သူူ များ�း�ကိုု�ဖယ််ကျျဉ််သွားး��စေ�နိုု�င််သည််။ သတင်းး�များ�း�ကိုု� အော�ာက််ပါါနည်းး�လမ်းး �များ�း�အတိုု�င်းး� ချဲ့့��ထွွင််ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ပါါ။
•

ရှှ င််သန််ကျျန််ရစ််သူူ များ�း�၏ ဘ၀မှှ တ််တမ်းး�ကိုု� ပြော��ာပြ�ပါါ။ အပျျက််အစီးး�များ�း�ကိုု�ကြို�ု�တင််ခန့် �မှှ် န််တာာမျိုး� း�� (သို့့� ) လူူ တွေ�ေကိုု�သူူတို့့� ထံံဖြ�စ််ပျျက််ခဲ့့�တဲ့့�
အဆိုးး��ဆုံးး� �အခြေ�ေအနေေတွေ�ေထဲဲ လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�မျိုး� း��မလုုပ််မိိရန််သတိိ ပြု�ုပါါ။ သူူ တို့့� ပြ��န််လည်် ကော�ာင်းး�မွွန််လာာခြ�င်းး�ကိုု�ရှု�ုပ််ထွေး�း�စေ�နိုု�င််ပါါသည််။

•

မုု ဒိိမ်းး�မှုု သာာမကအခြား�း�ရာာဇဝတ််မှုု တွေ�ေ ရှိိ�နိုု�င််တယ််ဆိုု�တာာသုံးး��သပ််ကြ�ည့်် �ပါါ။ ရှှ င််သန််ကျျန််ရစ််သူူ များ�း�အနေေဖြ�င့််� သူူ တို့့� ၏ချျစ်် ခင််ရသူူ များ�း�နှှင့်�် သူူ
တို့့� ၏အိိမ််များ�း�ကိုု�ဆုံးး� �ရှုံး�း��နိုု�င််ပြီး�း� မတတ််နိုု�င််သည့်် အ
� ဆုံးး� � အိိမ််ပစ််ယာာပစ််ပြေး��းရနိုု�င််သည််။ ဤအရာာများ�း�သည်် အခြား�း�လူူ များ�း� အတွွက််လည်း�း အရေး�း
ပါါသည််။

•

ရှှ င််သန််ကျျန််ရစ််သူူ များ�း�အတွွက်် လူူ ထုု၏စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု ကိုု� ကန့် �သတ််နိုု�င််ခြေ�ေရှိိ�သည့််
်
� ဇာာတ််လမ်းး �ကိုု�လိိင််ပိုု� င်းး�ဆန််ဆန်် (သို့့� ) ခံံ စားး�ချျက်် ပိုု�င်းး�
ဆန််ဆန််ဖြ�စ််စေေနိုု�င််သော�ာအသေး�းစိိ တ်် အချျက််အလက််များ�း�အပေါ်�်အလွွန််အကျွံံ�အာာရုံံ�စိုု�က််ခြ�င်းး�ကိုု�ရှော�ာ�င််ရှား��းပါါ။

•

တရား�းမျှှတမှုု ကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့်�လူ
် ူ မှုုရေး�း အခြေ�ေအနေေပေး�းမှုု အတွွင်းး� အမြ�င့််�မားး�ဆုံးး� � လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေရှိိ�သော�ာ ဖြေ�ေရှှ င်းး�နည်းး�များ�း�
ကိုု� သင််၏ ပရိိ ဿတ််များ�း� မြ�င််အော�ာင်် ကူူ ညီပေး
ီ �းပါါ။

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� ၏အလုုပ်် သည်် ရှှ င််သန််ကျျန််ရစ်် သူူများ�း�၏ဘ၀ကိုု�မည််သည့််�အတိုု�င်းး�အတာာအထိိ ပြ�န််လည််တုံ့့� ပြ��န််နိုု�င််ကြော��ာင်းး�ကိုု�မကြာ�ာခဏလျျစ်် လျူူ�ရှု�ုထားး�ခြ�င်းး�က
သူူ တို့့� မည််ကဲ့့�သို့့� ပြ��န််လည််ကော�ာင်းး�မွွန််လာာသည်် ဆိုု� သည့််�အရာာအပေါ်�်ကိုု�ပင်် သက်် ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။
CRSV သည််စိိတ််ပိုု� င်းး�ဆိုု� င််ရာာမြ�င့်�မား
် �းသော�ာအဆင့််�များ�း�သာာမက ရုုပ်် ပိုု� င်းး�ဆိုု� င််ရာာထိိခိုု� က််မှုုနှှင့်�လည်းး
်
� ဆက်် စပ်် နေေပါါသည််။ လိိင််ပိုု� င်းး�ဆိုု� င််ရာာစိိတ််ဒဏ်် ရာာ၏
နော�ာက်် ဆက််တွဲဲ�ဆိုးး� �ကျိုးး���များ�း�သည်် ဤအရာာများ�း�မဖြ�စ်် ပျျက််ခင််က သူူ တို့့� ကိုု�ယ််တိုု �င််နှှင့်�် (သို့့� ) သူူ တပါးး�နှှင့်�သီးး
် �ခြား�း�ဖြ�စ်် နေေသည််ဟုုခံံ စား�းရသော�ာ အဆက််
အသွွယ််ပျျက််သွားး ��သည့််�ပြ�င်းး�ထန််သော�ာခံံ စား�းချျက်် များ�း�ကိုု�ယူူဆော�ာင််လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ်် သည််။ CRSV ၏ ပိုု� မိုု� ကျျယ််ပြ�န့်သော
� ် �ာ အသိုု� င်းး�အ၀ိုု�င်းး�နှှင့်�်အဆက်် အသွွယ််
ဖြ�တ်် နိုု�င််စွွမ်းး �သည်် ရှှ င််သန််ကျျန််ရစ်် သူူများ�း�ကိုု�သီးး �ခြား�း�ခွဲဲ�ထွွက်် သွားး ��စေေနိုု�င််ပြီး�း � ထော�ာက်် ပံ့့� မှုု အတွွက်် အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း�လျော့�့��နည်းး�သွားး��စေေနိုု�င််ပါါသည််။
သို့့� သော်�်�ငြား�း�လည်းး�၊ ပြ�န််လည််ကော�ာင်းး�မွွန််လာာခြ�င်းး�သည်် အများ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� ဤဖြ�စ်် ရပ်် နှှင့်�် ပြော��ာင်းး�ပြ�န််ဖြ�စ်် ဟန််တူူသည််။ အခြား�း�သူူ များ�း�က မိိ မိိတို့့� ကိုု�တဖန််
ပြ�န််လည််ကြ�ည့်�ရှု�
် ုစော�ာင့်�ရှော�ာ
် �က်် နိုု�င််ပြီး�း � ဂရုုတစိုု� က််ဖက််တွွယ််ထားး�နိုု�င််သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််လာာသော�ာအခါါ လူ့့ အသိုု� င်းး�အဝိုု� င်းး�တွွင်် ပြ�န််လည်် ဝင််ဆန့် �ခြ��င်းး�
်
ဖြ�စ်် လာာ
သည််။
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တဦးးချျင်းး�စီီ ကိုု�ကုုသပေး�းရန််မှာာ � မီီ ဒီီယာာသမား�းများ�း�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍမဟုုတ်် ပါါ – နော�ာက်် ပြီး�း �ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� ၏လုုပ်် ဆော�ာင််ခြ�င်းး�သည်် ရှှ င််သန််ကျျန််ရစ်် သူူများ�း�ကိုု�
တိုု�က််ရိုု� က်် ပုုဂ္ဂို��လ်
် ည််ဟုုယူူဆခြ�င်းး�သည်် ပညာာမဲ့့�ခြ�င်းး�နှှင့်�မော�ာက်
်
် မာာခြ�င်းး�နှှစ််ခုုစလုံးး��ဖြ�စ်် လိိမ့်�မ
် ည်် – သို့့� သော်�်�ကျွွန်ုု�ပ််
ု ်ရေး�းနည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ကူူညီီပေး�းနိုု�င််စွွမ်းး �ရှိိ� လိိမ့်�မ
တို့့� သည်် ထိုု� သို့့� အထီးး�ကျျန််ဆန််နေေခြ�င်းး�ကိုု� တမင််သက်် သက်် မဟုုတ််ပဲဲ ပိုု� မိုု� ဆိုးး� �ရွား� �းသွားး��အော�ာင်် မလုုပ်် မိိစေ�ရန်် ဂရုုစိုု� က််ရမည််။ အရှေ့�့�အာာဖရိိ က တွွင််အလုုပ််
လုုပ်် သော�ာ အမေေရိိ ကန်် သတင်းး�ထော�ာက်် Jina Moore ကဤကဲ့့�သို့့� ပြော��ာပါါသည်် –
ရက်် ပိုု� င်းး�အတွွင်းး�၊ လပိုု� င်းး�အတွွင်းး�၊ တနှှစ််အတွွင်းး�တွွင်် သူူ တို့့� အားး�အံ့့�အားး�သင့််�စေေမည့်�်၊ ကသိိ ကအော�ာက််ဖြ�စ်် စေ�မည့်�်၊ အရှှ က််ရစေေမည့််�၊
အန္တတရာာယ်် ဖြ�စ်် စေေမည့်�်အရာာများ�း�ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� ထုုတ်် လွှှင့်�မည့်
်
�် သတင်းး�များ�း�ထဲဲ တွွင််မပါါရှိိ�ကြော��ာင်းး�သေ�ချာာ�စေေပါါ။ သူူ တို့့� နဲ့့�ပတ်် သတ်် ပြီး�း �ကမ္ဘာာ �
ကြီး�း�က ဘာာတွေ�ေသိိ လာာမယ်် ဆိုု� တာာကိုု� သူူ တို့့� သေ�ချာ�ာစေ�ဖို့့� ရှှ င််သန််ကျျန််ရစ်် သူူနှှင့်�်အတူူ စိိ တ််ဒဏ်် ရာာဖြ�စ်် စေေသော�ာ ဖြ�စ်် ရပ်် ရဲ့့ � အသေး�းစိိ တ််
အချျက်် အလက်် တွေ�ေကိုု� သေ�ချာာ�စွာာ � ထပ်် လော�ာင်းး� ပြော��ာပြ�ပါါ။ [A]
ပရိိ တ််သတ်် များ�း�ထံံ သို့့� ပေး�းပို့့� သော�ာ သတင်းး�စကားး�များ�း�သည််လည်းး� ဤနေေရာာတွွင််အရေး�းပါါသော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််နေေပါါသည််။ လိိင််ပိုု� င်းး�ဆိုု� င််ရာာ
စိိ တ်် ဒဏ်် ရာာအကြော��ာင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု တိုု �င်းး�တွွင်် ဒဏ္ဍာာရီီ ပုံံ�ပြ�င််များ�း�၊ ကဲ့့�ရဲ့့�ရှု�ုတ််ချျမှုု နှှင့်�် အသုံးး� �မဝင််သော�ာပုံံ� စံံခွွက််များ�း�အဖြ�စ်် အသွွင််ပြော��ာင်းး�လဲဲလိုု�ကြ�သည််။
သတင်းး�ထော�ာက်် များ�း�နှှင့်�်ရုုပ်် ရှှင််ရိုု� က်် ကူးး�သူူ များ�း�သည်် ဤကိိ စ္စစတွွင်် ကြား�း�နေေရပ်် ကြ�ည့်�သူ
် ူ များ�း�မဟုုတ်် သော�ာကြော��ာင့််� ဤအရာာများ�း�ကိုု� ခိုု� င််မာာစွာာ�စွဲဲ�ယူူထားး� ခြ�င်းး�
(သို့့� ) မဟုုတ်် မှှန်ကြော
် ��ာင်းး�ဖွွင့််�ချျခြ�င်းး� တခုုခုုလုုပ်် နိုု�င််သည််။
ထို့့� ကြော��ာင့််� ပဋိိ ပက္ခခ၏ နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့်�် ယဉ်် ကျေး�း�မှုု ဆိုု� င််ရာာ အခြေ�ေအနေေ တစ်် စုံံ�လုံးး��ကိုု� ပြ�ည့််�ဝစွာာ � ဖော်�်�ပြ�ကိုု�င််တွွယ််ရန်် အလွွန်် အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။

ဇာာတ််လမ်းး �၏ထော�ာင့််�တနေေရာာတွွင််လမ်းး �ပျော�ာ�က််နေေခြ�င်းး�၏အန္တတ ရာာယ််
CRSV သည််ပုံံ�စံံအမျိုး� း��မျိုး� း��နှှင့်�လာာသော်�်�လည်းး
်
� ၎င်းး�၏ဖမ်းး�စား�းနိုု�င််စွွမ်းး �အရှိိ�ဆုံးး� �သော�ာအသွွင််အပြ�င််မှာာ � ထုံးး� �စံံ အတိုု�င်းး� ၎င်းး�၏ရက်် စက််ကြ�မ်းး �ကြု�ုတ်် မှုုဖြ�စ်် သည််။
ဤ ခေါ�ါင်းး�စဉ်် အပေါ်�်တွွင််လုုပ်် ဆော�ာင််နေေသော�ာ ရုုပ်် ရှှင််ရိုု� က်် ကူးး�သူူ (သို့့� ) သတင်းး�ထော�ာက်် တယော�ာက််သည်် ပရိိ တ််သတ်် များ�း� အာာရုံံ� စိုု� က််လာာစေေမည််ဟုုမျှော်�်��လင့််�
ပြီး�း � သူူ တို့့� ကြား�း�ခဲ့့�ရသော�ာ အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ထဲဲ မှှ အဆိုးး� �ဆုံးး� �များ�း�ဖြ�င့််� သူူ တို့့� ကိုု�ထိိတ််လန့် �တုုန််
် လှုုပ််စေ�ချျင််သည့််� ပြ�င်းး�ထန််သည့််� ဆန္ဒဒမျိုး� း��ရှိိ�မည််ကိုု�
အပြ�ည့််�အ၀နား�းလည််နိုု�င််ပါါသည််။
သို့့� သော်�်� ဤနေေရာာတွွင််ရှိိ�သည့််�အန္တတရာာယ််ကတော့�့� ဤအရာာသည််ပြော��ာင်းး�ပြ�န််ဖြ�စ်် သွားး ��နိုု�င််ခြ�င်းး�ဖြ�စ်် သည််။ လိိင််အကြ�မ်းး�ဖက်် မှုု၏ကြော��ာက်် မက််ဖွွယ််ရာာနှှင့်�်
အသေး�း စိိ တ််အချျက်် အလက်် များ�း�ကိုု� အလွွန််အာာရုံ� ံ စိုု� က််ခြ�င်းး�သည်် ပရိိ တ််သတ်် များ�း�က CRSV ကြော��ာင့််�ခံံစား�းနေေရသော�ာသူူ များ�း�အပေါ်�် စာာနာာထော�ာက်် ထားး�စိိ တ််
ကိုု�ပင််လျော့�့�� နည်းး�သွားး��စေေနိုု�င််သည််။ အကယ််၍သင််သည်် အကြော��ာင်းး�ရင်းး�ဖြ�စ်် သော�ာ အချျက်် အလက်် များ�း�ကိုု�လုံံ�လော�ာက််စွာာ�မပေး�းပါါက ပရိိ တ််သတ်် များ�း�သည််
ဤရာာဇဝတ်် မှုုများ�း�၏သဘော�ာသဘာာ၀နှှင့်�်အန္တတရာာယ််ရှိိ�သည့််�အရာာများ�း�ကိုု� နား�းမလည််ကြ�ပါါ။
အီီ ဂျျစ်် တွွင်် ဇွဲဲ�ရှိိ�စွာာ �ဖြ�င့််� လိိင််ပိုု� င်းး�ဆိုု� င််ရာာအကြ�မ်းး�ဖက်် မှုုနှှင့်�် အစိုးး� �ရ၏ရှု�ုပ််ထွေး�း �သော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍကိုု�စူးး �စမ်းး�ရှာာ�ဖွေေ�ခဲ့့�သော�ာဒုုစရိုု� က်် အတွွက်် အသံံ လွွင့်�်အစီီ အစဉ််
တခုုတွွင််အလုုပ်် လုုပ်် နေေသော�ာ Stephanie Kariuki အတွွက်် ဤဆုံးး� �ဖြ�တ်် ချျက််များ�း�သည်် ဂရုုစိုု� က််မျှှတမှုု လိုု�အပ်် သည််။
ဤနေေရာာကိုု�မည််မျှှရော�ာက်် ချျင််သလဲဲဆိုု� သည့််�အသေး�းစိိ တ််ကိုု�ပြော��ာရာာတွွင်် စကားး�အသွားး��အပြ�န််များ�း�စွာာ �ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ အသေး�းစိိ တ််အချျက်် များ�း�
ကိုု�ပေး�းရန်် အမှှ န်တကယ်
်
်လိုု�အပ်် သလားး�။ အမျိုး� း��သမီးး�တဦးး၏အမှုု တွွင််၊ ဆေး�းဘက်် ဆိုု� င််ရာာစစ်် ဆေး�းသူူများ�း�က သူူ မအားး� နေေရာာအတော်�်�များ�း�
များ�း�တွွင််ထားး�ခဲ့့�ပြီး�း � အဝတ်် အစား�းမဲ့့�လျျက်် သူူ မ၏ မိိ န်းး�မကိုု�ယ််အားး�ထပ်် ခါါတလဲဲလဲဲစစ်် ဆေး�းခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သူူ မအားး�မူူ လမတော်�်�မတရား�းပြု�ုမူူ ခြ�င်းး�
ကိုု� ရော�ာင်် ပြ�န််ဟပ်် စေေခဲ့့� သည််။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� အသုံးး� �ပြု�ုခဲ့့�သော�ာနော�ာက်် ဆုံးး� �အသံံ ကတော့�့� အသေး�းစိိ တ်် ဆန််လွွန်းး�ပါါသည််။ သို့့� သော်�်�လည်းး� ဆယ််
စုုနှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ � အစိုးး� �ရက ဤကဲ့့�သို့့� တွေ့�့ကြုံ��ံ �ခံံ စား�းခဲ့့�ရသည့််� အမျိုး� း��သမီးး�များ�း�ကိုု� မည််သို့့� လုုပ်် ဆော�ာင််ကိုု�င််တွွယ််နေေသည််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�လိုု�ခြ�င်းး�
ကြော��ာင့််� ထည့််�သွွင်းး�ရခြ�င်းး� ဖြ�စ်် ပါါသည််။ [B]

[A] In Jina Moore ၏ ဆော�ာင်းး�ပါးး�။ The Pornography Trap.
[B] Kariuki သည်် ဤကိိ စ္စစအတွွက်် မိိ မိိတို့့� ၏ သုုတေ�သနတွွင်် ပါါဝင််ခဲ့့� သည််။
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အမှှ န်ဆိုု
် � ရလျှှင်် စိိ တ််ဒဏ်် ရာာနှှင့်�ပတ်
်
် သတ်် ၍ ထိိ ရော�ာက််စွာာ�ရေး�းသားး�ရာာတွွင်် တင်းး�မာာမှုု ရှိိ�စေေသည့််�ပြ�ဿနာာများ�း�ကိုု�မည််သို့့� ဟန််ချျက််ညီီစေ�ရမည််ကိုု� တန််ဖိုးး� �ထားး�
ရန်် လိုု�သည််။ ဥပမာာ၊ –

•

CRSV သည်် မည််မျှှသော�ာ နာာကျျင််ခြ�င်းး�၊ ခိုု�ကိုးး��ရာာမဲ့့�ခြ�င်းး�နှှင့်�် ထိိ န်း�း ချုု�ပ််မှုု ဆုံးး��ရှုံး�း��ခြ�င်းး�များ�း�အားး� လူူ များ�း�၏ အသက််တာာတွွင်းး�
သို့့� ယူူ ဆော�ာင််လာာခဲ့့� ပါါသနည်းး�။ လွွတ််မြော��ာက််လာာရန်် ခုု ခံံမှုုနှှင့်�ပြ် �န််လည််ကော�ာင်းး�မွွန််လာာခြ�င်းး�ကိုု� မည််မျှှယူူ ခဲ့့�ရပြီး�း� မည််မျှှထပ််မံံ ယူူရမည််နည်းး�။

အခြေ�ေအနေေများ�း�မည််သို့့�ပင်် ခက််ထန််ဆိုးး��ရွား��းသလိုု�ရှိိ�စေေကာာမူူ၊ ရှှ င််သန််ကျျန််ရစ်် သူူများ�း�၏အသက််တာာထဲဲတွွင်် အပြု�ုသဘော�ာဆော�ာင််သော�ာအရာာများ�း�ဖြ�စ်် နေေ
ပါါသည််။ ကြော��ာက််ရွံ့့ ��ဖွွယ််ကော�ာင်းး�ပြီ�ီ လုုပ်် ဆော�ာင််နိုုင်
� ်စွွမ်းး �မရှိိ�ခြ�င်းး�သက််သက််ကိုု�သာာ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ်် ခြ�င်းး�သည််တိိကျျမှှန်က
် န််မှုုမရှိိ� (သို့့�) အထော�ာက််အကူူမပြု�ုပါါ။

•

အထူးး�သဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့်�လူ
် ူ မှုုရေး�းအခြေ�ေအနေေနှှင့်�ပတ််သတ််
်
၍ တဦးးချျင်းး�ကိုု�ယ််ပိုု�င််အတွေ့�့အကြုံ�ံ �နှှင့်�ပိုု�
် ၍ကျျယ််ဝန်းး�သော�ာအကြော��ာင်းး�
အရင်းး�များ�း�မည််မျှှရှိိ�သနည်းး�။

အကယ််၍ပိုု� မိုု� ကျျယ််ပြ�န့်သော
� ် �ာအကြော��ာင်းး�အရင်းး�ကိုု�အာာရုံ� ံ မစိုု� က််ပါါက လူူများ�း�စိိ တ််ဝင််စား�းသော�ာဇာာတ်် လမ်းး �သည်် ထူးး�ဆန်းး�ပြီး�း �စိိ တ််အနှော�ာ�င့််�အယှှ က််ဖြ�စ််
စေ�သော�ာ၊ ရည််ရွွယ််ချျက််မရှိိ� သော�ာ ဇာာတ်် လမ်းး �ဖြ�စ်် သွားး ��နိုု�င််ပြီး�း � ပရိိ တ််သတ်် များ�း�အားး�မည််သည့််�အရာာများ�း�ဖြ�စ်် ပျျက််နေေကြော��ာင်းး� (သို့့� ) ဖြေ�ေရှှ င်းး�ချျက်် များ�း�
တည််နေေရာာကိုု�အနည်းး� ငယ််သာာနား�းလည််စေ�နိုု�င််မည််ဖြ�စ်် သည််။ ပဋိိ ပက္ခခကိုု�လှုံံ�ဆော်�်�ပေး�းသော�ာအင််အားး�စုုများ�း�ကိုု�ရည််ညွှှန်းး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါက “စစ်် ပွဲဲ�တွွင်းး�မုုဒိိမ်းး �မှုု ”
သည််နား�းလည််နိုု�င််သော�ာ ခေါ�ါင်းး�စဉ်် မဟုုတ််သကဲ့့�သို့့� CRSV သည်် လက်် တွေ့�့နှှင့်�ကင်းး
်
�ကွာာ�ပြီး�း �မဖြ�စ်် လာာပါါ။

သို့့� ရာာတွွင်် လူူပုုဂ္ဂို��လ်
ု ်များ�း�နှှင့်�် သူူ တို့့� ၏ ပုုဂ္ဂိုု��လ််ရေး�းဆိုု� င််ရာာ အခြေ�ေအနေေများ�း�ကိုု� ဂရုုစိုု� က််မှုု နည်းး�ပါးး�လွွန်းး�ခြ�င်းး�သည််လည်းး� တစ်် စုံံ�တစ်် ယော�ာက််အားး� ကိိ န်းး�ဂဏန်းး�
တစ်် ခုုကိုု� ဖော်�်�ပြ�ရန်် သက်် သက်် ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သကဲ့့�သို့့� ဖြ�စ်် စေ�နိုု�င််သဖြ�င့််� မလေး�းစား�းရာာ ရော�ာက်် နိုု�င််ပါါသည််။

အပြို�ု�င််ရှိိ�နေေသော�ာ တင်းး�မာာမှုုများ�း�ကိုု� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုု ��င်းး�ခြ�င်းး�
အမှုု တခုုစီီတိုု �င်းး�သည််မျှှတစွာာ �တိုု�င်းး�တာာမှုု အမျိုး� း��မျိုး� း��လိုု�အပ်် ပါါသည််။ ၎င်းး�ကိုု� ရှှ င်းး�လင်းး�စွာာ �ကြ�ည့််�မြ�င််နေေခြ�င်းး�သည်် အကြ�မ်းး�ဖက်် မှုု၏ဖမ်းး�စား�းနိုု�င််သော�ာအကျိုးး���
သက်် ရော�ာက််မှုုနှှင့်�ရှု�
် ုပ််ထွေး�း �စေေနိုု�င််ပြီး�း � ကျျန််ရှိိ�သော�ာအရာာများ�း�နှှင့်�မ
် သက်် ဆိုု� င််ပုံံ�ရသော�ာနေေရာာသို့့� ဆွဲ�ဲ�ခေါ်�်သွားး��နိုု�င််သည််။ ခြိ�ိ မ်းး �ခြော��ာက်် မှုုသည်် အမှား��းအမှှ န်ခွဲဲ�ခြား�း
်
�
စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�ကိုု� မြှ�ှင့်�တ
် င််ပေး�းလေ့�့ရှိိ� သော�ာ စိိ တ််ဒဏ်် ရာာဆိုု� င််ရာာအကြော��ာင်းး�အရာာဖြ�စ်် သည်် – အသေး�းစိိ တ််အချျက်် အလက်် များ�း� (သို့့� ) ကန့်သ
� ် တ်် ထားး�သော�ာ
ထော�ာင့််�များ�း�တွွင််ကပ်် ငြိ�ိသွားး ��ရန််လွွယ််ကူူလွွန်းး�သည််။

ဤသည််မှာာ �ရေး�းသားး�သည့့်�အခါါ (သို့့� ) တည်းး�ဖြ�တ်် ခြ�င်းး�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည့််� စာာရင်းး�တိုု� တစ်် ခုုဖြ�စ်် သည်် –

•

၄င်းး�သည်် ကာာယပိုု�င်းး� (သို့့�) အတွွင်းး�ရေး�းကျျသော�ာသဘော�ာသဘာာ၀၏ကွွက််ကွွက််ကွွင်းး�ကွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််အဖြ�စ်် လမ်းး�လွဲဲ�သွားး��ပါါသလားး�။

•

လိိင််ပိုု�င်းး�ဆန််ဆန််ဖော်�်�ပြ�ချျက််သည်် အန္တတရာာယ််ရှိိ�စေ�ပြီး�း � မတရား�းကျျင့််�မှုုကိုု� မရည််ရွွယ််ဘဲဲအလိုု�အလျော�ာ�က်် အားး�ပေး�းလှုံံ�ဆော်�်�မှုုပေး�းသော�ာ တယော�ာက််
ယော�ာက််၏ကိုု�ယ််ခန္ဓာ�ာ ၊ အသွွင််အပြ�င််၊ ဝတ််စား�းဆင််ယင််မှုုစသည့််�အရာာများ�း�အတွွက််ရည််ညွှန်းး
ှ �ချျက််ရှိိ�ပါါသလားး�။

•

ကျွွန်ုု�ပ််၏ပုံံ�ပြ�င််သည်် လူူတဦးး (သို့့�) အသိုု�င်းး�အ၀ိုု�င်းး�တခုု၏အနာာဂတ််ပျျက််စီးး �မှုုကိုု�ကြို�ု�တင််ခန့် �မှှ် န်းး�ပါါသလားး�။ အခြေ�ေအနေေများ�း�မည််သို့့�ပင်် ဆိုးး��ရွား��း
နေေပါါစေ�၊ ပြ�န််လည််ကော�ာင်းး�မွွန််လာာရန််မဖြ�စ်် နိုုင်
� ်ဟုုသွွယ််ဝိုု�က််ပြော��ာနေေခြ�င်းး�သည််တိိကျျမှှန်က
် န််မှုုမရှိိ�ဘဲဲ ထိိခိုု� က််နစ်် နာာစေ�နိုုင်
� ်ပါါသည််။ (သင််သည််
အမှော�ာ�င််ထုုနော�ာက််ကွွယ််မှှအရာာမျာာ�ကိုု�မြ�င််ရန််ခက််ခဲဲနေေပါါက ဤမတရား�းပြု�ုမှုုနော�ာက််ကွွယ််မှှလူသ
ူ ည််မည််သူူနည်းး�ဟုုသင့််�ကိုု�ယ်် သင််မေး�းပါါ။ သူူ
တို့့� သည််မည််သည့််�နေေရာာမှှသတ္တိိ�နှှင့်�ထော�ာက်
်
်ပံ့့�မှုုရရှိိ�ပါါသနည်းး�။)
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တနည်းး�အားး�ဖြ�င့််�၊ ကျွွန်ုု�ပ််သည််ဆန့် �ကျျင််
်
ဘက််လမ်းး �ကြော��ာင်းး�တွွင််အလွွန််ဝေး�းကွာာ�စွာာ�လမ်းး�လွဲဲ�ပြီး�း � ဆိုးး��ရွား��းသော�ာအခြေ�ေအနေေကိုု�ဟန််ဆော�ာင်် ပေါ့�့�ပါးး�စေ�
ရန်် အကော�ာင်းး�မြ�င််ဝါါဒအတုု၏လေ�သံံကိုု�ထိုးး��သွွင်းး�နေေသလားး�။ တိိကျျမှှန်က
် န််မှုုနှှင့်�သိ
် ိသာာထင််ရှား� �းသော�ာပြ�ဿနာာအပြ�င််၊ လုုပ်် ဆော�ာင််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု�ချဲ့့��
ကားး�ပြော��ာဆိုု�သော�ာ သတင်းး�ပညာာရပ်် သည်် ဖော်�်�ပြ�ချျက််ထဲဲမှှမိိမိိအခြေ�ေအနေေကိုု�မမှှတ််မိိသော�ာသူူများ�း�ကိုု�ကင်းး�ကွာာ�စေေ နိုု�င််ပါါသည််။

•

အကယ််၍ကျွွန်ုု�ပ််၏တင််ဆက််မှုုတွွင််ပြ�စ်် မှုုကျူးး��လွွန််သူူများ�း�နှှင့်�ရှ
် ှ င််သန််ကျျန််ရစ်် သူူများ�း�နှှစ််ဦးးစလုံးး��၏အသံံများ�း�ပါါဝင််ပါါက၊ ကျွွန်ုု�ပ််၏ ဇာာတ်် လမ်းး�
ပြု�ုပြ�င််ခြ�င်းး�၌ မတရား�းပြု�ုကျျင့််� သူူ၏ရှု�ုထော�ာင့်�များ
် �း�ကိုု�ဗဟိုုပြု�
� ုသော�ာ (သို့့�) သူူတို့့�၏လုုပ်် ဆော�ာင််နိုုင်
� ်စွွမ်းး �ကိုု�ဖော�ာင်းး�ပွွစေေသော�ာအရာာတစုံံ� တခုုရှိိ�ပါါ
သလားး�။ (ဤအရာာကိုု�မှှန်က
် န််စွာာ�လုုပ်် ဆော�ာင််ခြ�င်းး�သည််ရှု�ုပ််ထွေး�း�သော�ာအရာာဖြ�စ်် သည််။ ဤအသံံများ�း�ကိုု�ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာအစီီ အရင််ခံံ ချျက််တွွင််ခွဲဲ�ခြား�း�
ထည့််�လိုုက်
� ်ခြ�င်းး�သည်် ပိုု�၍ရိုးး� �ရှှ င်းး�သွားး��နိုု�င််သည််။)

•

ကျွွန်ုု�ပ််မှှတ််တမ်းး �သည််ပဋိိ ပက္ခခအတွွင်းး�၌ လူူများ�း�ခံံ စား�းနေေရသော�ာအခြား�း�သော�ာစိိ တ််ဒဏ််ရာာများ�း�ကိုု�ထုုတ််ပယ််ရန််အတွွက်် မုုဒိိမ်းး �မှုုအပေါ်�် အာာရုံံ� စိုု�က််
ပါါသလားး�။ လူူများ�း�သည််မိိမိိတို့့�၏ဆွေ�ေမျိုး� း��များ�း�အသတ််ခံံရပြီး�း � မိိ မိိတို့့�၏အိိ မ််များ�း�နှှင့်�အ
် သက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�လုုပ်် ငန်းး�များ�း�ဆုံးး��ရှုံး�း�� သွားး��သည််ကိုု�
တွေ့�့မြ��င််ရခဲ့့�ပေ�မည််။ သူူတို့့�သည််ဘ၀သစ်် များ�း�ကိုု�ကြိုး�း��စား�းတည််ဆော�ာက််နေေသော�ာဒုုက္ခခသည််များ�း�ဖြ�စ်် ပေေမည််။ ဤအရာာများ�း� အားး�လုံးး��သည််လူများ
ူ �း�
အတွွက််အရေး�းပါါပြီး�း �၊ ရှှ င််သန််ကျျန််ရစ်် သူူများ�း�သည်် သတင်းး�ထော�ာက််များ�း�ကသူူတို့့�ဆုံးး��ရှုံး�း��မှုုများ�း�ကိုု�ရှု�ုထော�ာင့်�တခုုတည်းး
်
� ကသာာအာာရုံံ� စိုု�က််နေေခြ�င်းး�ကိုု�
နား�းမလည််နိုုင်
� ်ပါါ။

ဇာာတ််လမ်းး �ကိုု�ဘည််ဆော�ာက်် ခြ�င်းး� – အယ််ဒီီ တာာများ�း�အတွွက််မှှတ််ချျက််
ခေါ�ါင်းး�စဉ်် ၊ ဓါါတ်် ပုံံ�ခေါ�ါင်းး�စဉ်် ၊ ရုုပ်် ရှှင််ကိုု�ကြော်��်�ငြာ�ာသော�ာရုုပ်် သေ�ပုံံ�၊ အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် ၊ လူူမှုုကွွန််ယက််တွွင််တင််ဆက််ပုံံ�စသည့််� ဇာာတ်် လမ်းး �ကိုု�ထုု ပ်် ပိုးး� �သည့််�
နည်းး� များ�း�သည်် ဇာာတ်် လမ်းး �ကိုု�ကြ�ည့်�မြ�
် င််ခြ�င်းး�အပေါ်�် ကြီး�း�မား�းသော�ာအကျိုးး���သက်် ရော�ာက််မှုုရှိိ�ပြီး�း � ၎င်းး�တွွင််ပါါဝင််သော�ာသူူ များ�း�အပေါ်�်တွွင််လည်းး�အကျိုးး���
သက်် ရော�ာက်် မှုုရှိိ�သည််။

ရှှ င်းး�လင်းး�သော�ာအန္တတရာာယ််တခုုမှာာ �ဇာာတ်် လမ်းး �အားး�လိိင််ပိုု� င်းး�ဆိုု� င််ရာာဖြ�စ်် စေေခြ�င်းး�ဖြ�စ်် သည်် – ၎င်းး�သည််အမှှ န်တကယ်
်
်အကြော��ာင်းး�အရာာအားး�နာာမည််ဖျျက််
သည့််�နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� စိိ တ််လှုုပ််ရှား� �းစရာာဖြ�စ်် စေေသည််။ လိိင််အကြ�မ်းး�ဖက်် မှုုတွွင််လိိင််ဆက််ဆံံခြ�င်းး�ဖြ�စ်် နိုု�င််သော်�်�လည်းး� ဤဇာာတ်် လမ်းး �များ�း�သည်် သာာမန််
လိိင််ဆက််ဆံံခြ�င်းး�နှှင့်�မ
် သက်် ဆိုု� င််ပေ�။

“လိိင််ကျေး�း�ကျွွန််များ�း�” ကဲ့့�သို့့� သော�ာအသုံးး� �အနှုု�န်းး�များ�း�သည်် စိိ တ္တတဇဆန််ပြီး�း � မတော်�်�မတရားး�မှုု ကိုု�ဖျော်�်��ဖြေ�ေမှုု အဖြ�စ်် သို့့� ပြော��ာင်းး�လဲဲလိုု�က််ရန််အန္တတရာာယ််ပေး�း
နိုု�င်် သည်် – “ကလေး�းသတို့့� သမီးး�” ကဲ့့�သို့့� အသုံးး� �အနှုု�န်းး�ကိုု� “အသက်် မပြ�ည့််�လူူငယ််အားး�အဓမ္မမ ခေါ်�်ဆော�ာင််၍လိိင််ပိုု� င်းး�မတော်�်�မတရား�းပြု�ုခြ�င်းး�” ဟုုပုံံ� ဖေါ်�်
လျှှင်် ပိုု� ကော�ာင်းး�သည်် – ပြ�ည့််�တန််ဆာာလုုပ်် ရန််အတင်းး�အကျျပ်် ခိုု� င်းး�စေ�ခံံ ရသော�ာသူူ သည်် “ချျစ်် သူူ” မဟုုတ်် ပါါ။

လက်် တင််အမေေရိိ ကရှိိ� CRSV အကြော��ာင်းး�ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့် �ပြ��န့်
် �ရေး�းသားး�ခဲ့့�သူူ
်
JINETH BEDOYA က လက်် နက််ကိုု�င််များ�း�ကျူးး��လွွန််ခဲ့့� သော�ာလိိင််ပိုု� င်းး�ဆိုု� င််ရာာ
တိုု�က််ခိုု� က််ပုံံ�စံံများ�း�ကိုု� မသင့််�လျော်�်��၊ ခေေတ်် နော�ာက််ကျျသော�ာဘာာသာာစကားး�နော�ာက်် ကွွယ််တွွင််ဖုံးး� �ကွွယ််ထားး�ပုံံ� ကိုု�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် –

သတင်းး�ထော�ာက်် များ�း�သည်် မုုဒိိမ်းး �မှုု (သို့့� ) အမျိုး� း��သမီးး�များ�း�အားး�သတ်် ဖြ�တ်် ခြ�င်းး�ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�သော�ာအခါါ “ချျစ်် စိိတ််ပျျင်းး�ပြ�သော�ာ
ရာာဇဝတ်် မှုု” အကြော��ာင်းး�ပြော��ာဆိုု� ခြ�င်းး�မျိုး� း��တင််ပြ�ခြ�င်းး�ကိုု� ရပ်် တန့်ရ
� ် န််အသည်းး�အသန််စည်းး�ရုံးး� �လှုံ့့�ဆော်�်�ခဲ့့�ကြ�သည််။

အမျိုး� း��သမီးး�တဦးးသည်် မိိ မိိ၏သားး�ကော�ာင််ကိုု�တမင််တကာာရည််ရွွယ််ထားး�သည့််�လိိင််ဆိုု� င််ရာာနှိုးး���ဆော်�်�မှုု နှှင့်�ဆက်
်
် နွွယ််နေေသည််ဟုု လူ့့ အဖွဲ့့�
အစည်းး�ကယူူဆနေေဆဲဲဖြ�စ်် သည််။ “ချျစ်် စိိတ််ပျျင်းး�ပြ�ခြ�င်းး�” ကြော��ာင့််�ဟုု ယူူဆကြ�သည််။
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ပဋိိပက္ခခအတွွင်းး� လိိင််အကြ�မ်းး �ဖက််မှုု များ�း�ကိုု� သတင်းး�ရယူူ ရေး�းသားး�ခြ�င်းး�
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ဒါါပေ�မယ့််�တကယ််တော့�့�ဤနေေရာာမှှ နှိုးး���ဆော်�်�မှုု သည််ဤသတင်းး�ပညာာရပ်် မျိုး� း��တွွင််ပါါဝင််သော�ာအတွေး�း�အခေါ်�် ဖြ�စ်် ပြီး�း � “ချျစ်် စိိတ််” ကိုု�
အမည််ခံံ ၍ ဤရာာဇဝတ်် မှုုများ�း�ကိုု�ကျူးး��လွွန််ကြ�သည််။

တရားး�ခွွင််တော်�်�တော်�်�များ�း�များ�း�တွွင််မုုဒိိမ်းး �မှုု ကျူးး��လွွန််သော�ာအမျိုး� း��သားး�များ�း�သည််ဤအချေ�ေအတင််ပြော��ာဆိုု� ချျက််နှှင့်�မိ
် ိ မိိကိုု�ယ််ကိုု�
အကြော��ာင်းး� ပြ�သည််ကိုု� ကြား�း�ခဲ့့�ရသည််။ သူူ တို့့� ကလိိင််ပိုု� င်းး�ဆိုု� င််ရာာတိုု �က််ခိုု� က််ခြ�င်းး� (သို့့� ) သတ်် ဖြ�တ်် ခြ�င်းး�ကိုု�လုုပ်် ခဲ့့� တာာ “ချျစ်် လို့့�” ဟုုပြော��ာ
ပါါသည််။

မုုဒိိမ်းး �မှုု အားး�ရှော�ာ�င််လွှဲဲ�၍မရသော�ာစစ်် ၏အကျိုးး���ဆက်် တခုု အဖြ�စ်် အမှုု ဆင််ခြ�င်းး�သည်် ခေ�တ်် မမီီတော့�့�သည့့်� ဒဏ္ဍာာရီီ ပုံံ�ပြ�င််တပုုဒ််ဖြ�စ်် ကြော��ာင်းး� သတိိ ထားး�
ပါါ။ အပြ�စ်် ပေး�းခံံ ရ နိုု�င််သော�ာစစ်် ရာာဇဝတ်် မှုုဖြ�စ်် ခြ�င်းး�အပြ�င်် ပုံံ� မှှန်မဟုုတ်
်
် သော�ာစစ်် သားး�များ�း�ပါါဝင််ပတ််သတ်် နေေသည့််�နေေရာာများ�း�၌ပင်် ပဋိိ ပက္ခခအားး�လုံးး��
တွွင််မပျံ့့��နှံ့့�� ကြော��ာင်းး�သုုတေ�သနပြု�ုချျက်် များ�း�ကဖော်�်�ပြ�သည််။ [C]

သင့််�ကိုု�ယ််ပိုု� င်် အတွွင်းး�ပိုု� င်းး�လမ်းး�ညွှှန်များ
် �း�သည်် ဤကိိ စ္စစများ�း�ကိုု�သုံးး� �သပ်် ရန််ပြ�န််လည််မွွမ်းး �မံံ ရန််လိုု�မလိုု�စဉ်းး �စား�းကြ�ည့််�ပါါ။ သင််တတ််နိုု�င််သည့််�နေေရာာတိုု �င်းး�
တွွင်် မည််သည့််�လိိင််အကြ�မ်းး�ဖက်် မှုုမှှ ရှှ င််သန််ကျျန််ရစ်် သူူမဆိုု� ဖတ်် ရှုုခြ�င်းး� (သို့့� ) ထိုု� တင််ဆက််မှုုကိုု�ကြ�ည့်�ရှု�
် ုခြ�င်းး�အတွွက်် အထော�ာက်် အကူူပြု�ုနိုု�င််သည့််�
အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�နှှင့်�်အချျက်် အလက်် များ�း�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ပေး�းပါါ။

နော�ာက််ထပ််အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�
The Pornography Trap တွွင််, Jina Moore သည််မှှန်က
် န််သော�ာဘာာသာာစကားး�ကိုု�ရယူူခြ�င်းး�၏စိိ န်ခေါ်�
် ်ချျက်် များ�း�အကြော��ာင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�ပါါ သည််။
Chicago Taskforce on Violence Against Girls & Young Women မှှ ဤတန််ဆာာပလာာများ�း�သည််

လိိင််အကြ�မ်းး�မှုု အားး�ယေ�ဘုု ယအားး�ဖြ�င့််�

အစီီ ရင််ခံံခြ�င်းး�အကြော��ာင်းး�ကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�ပြီး�း � ဘာာသာာစကားး�ရွေး�း �ချျယ််ခြ�င်းး�အကြော��ာင်းး�သုံးး� �သပ်် ထားး�သော�ာအပိုု� င်းး�ပါါဝင််သည််။

National Sexual Violence Resource Center မှှ ဤလမ်းး �ညွှှန််စာာဆော�ာင််သည်် အမေေရိိ ကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ရှိိ� လိိင််အကြ�မ်းး�ဖက်် မှုုပုံံ�စံံ အားး�လုံးး��
အကြော��ာင်းး�ပြော��ာထားး�ပြီး�း � CRSV ကိုု�ရည််ရွွယ််ပြော��ာထားး�ခြ�င်းး�မဟုုတ်် ပါါ။ မည််သို့့� ပင််ဖြ�စ်် စေ�၊ စာာရင်းး�ဇယားး�ဆိုု� င််ရာာအကြော��ာင်းး�အရာာ ဦးးစား�းပေး�း
ချျဉ်းး�ကပ်် ခြ�င်းး�၏အစွွမ်းး�ကိုု�သရုုပ်် ဖော်�်�ထားး�သည််။

Dart Centre ၏ website တွွင််, Nina Berman သည်် အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�၏အရေး�းကြီး�း�ပုံံ� နှှင့်�် သင့််�တော်�်� သော�ာရုု ပ်် ပုံံ�ရွေး�း �ချျယ််ခြ�င်းး�အကြော��ာင်းး�
ကိုု� သုံးး� �သပ်် ထားး�ပါါသည််။ ဤအရာာအားး�လုံးး��ကိုု�နော�ာက််တခန်းး�တွွင််အသေး�းစိိ တ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

ဤ
သတင်းး�ကိုု�
ဝေ�မျှှပါါ။

[C] Carlo Koos (၂၀၁၇) လက်် နက််ကိုု�င်် ပဋိိ ပက္ခခများ�း�အတွွင်းး� လိိင််ဆိုု� င််ရာာ အကြ�မ်းး�ဖက်် မှုု၊ သုုတေ�သန တိုးး��တက်် မှုုများ�း�နှှင့်�် ကျျန််ရှိိ�နေေသေး�းသော�ာ ကွွက်် လပ်် များ�း� (research progress and remaining gaps)
Third World Quarterly။ ဤနေေရာာတွွင်� ရနိုု�င််သည််။
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