
، بشًذٍ جایضٍ صلح ًْبل اص بشهَ کَ بیص اص ُفت سال است کَ دس خاًَ ای " ساى سْ کی گًّآ"خاًن پیام 

، ایي پیام سا " ساى سْ کی گًّآ" خاًن . تحت ًظش استص صًذاًی بْدٍ ّ اجاصٍ خشّج اص کطْس ساًذاسد

س صًاى بشًذٍ جایضٍ ًْبل ابتکا" ّئْئی بَ گشدُن آئی صًاى بشًذٍ جایضٍ ًْبل تحت عٌْاى تْسظ یک فایل ّیذ

علیَ لابل رکش است کَ تجاّص  جٌسی . علیَ خطًْت جٌسی ، کَ دس کٌیا بشگضاس هی ضْد ، فشستادٍ است" 

جوِْسی دهْکشاتیک کٌگْ، دس ُش دلیمَ بیک " صًاى بیذاد هی کٌذ ّ دس بعضی کطْسُای آفشیمائی ، ًظیش 

 .صى تجاّص هی ضْد

 

 :یذّئْئیهتي پیام پیادٍ ضذٍ اص فایل ّ

 

بعباستی دیگش ، چٌیي هشاسوی . فشصت هطاسکت دس چٌیي هشاسوی ساداضت بتْاى ُویطَ اتفاق ًوی افتذ کَ

آًچَ کَ خْاُشاى بشًذٍ جایضٍ ًْبل هي هیخْاٌُذ اًجام دٌُذ ، ایٌست کَ آًِا . باًذاصٍ کافی بشگضاس ًویطْد

ي ستن ُا تْسظ ، اص صًاًی کَ بیطتشیداسًذ تالش هی ّسصًذ کَ اص صًاًی کَ بیطتشیي صخن ُای صًذگی سا 

 .سّا داضتَ هی ضْد ، حوایت کٌٌذ ُوٌْع اًساًی خْد بش آًاى

 

. ّ خطًْت علیَ صًاى یک هسالَ ّالعی است. اهشّص ها هیخْاُین بش سّی خطًْت علیَ صًاى هتوشکض ضْین

داسد ّ خطًْت فمظ دس اصْال چٌذیي ًِْع خطًْت ّجْد . خطًْت علیَ صًاى دس توام جِاى سخ هی دُذ

 ی کَخطًْت احساسی ، خطًْت دس حْصٍ فکش ّ اًذیطَ ، ّ خطًْت. ضکل فیضیکی خْد خالصَ ًوی ضْد

دس بیي ُوَ اضکال خطًْت ، خطًْت فیضیکی لبل اص ُش چیضی خْد سا . اعوال هی کٌذ جاهعَ علیَ صًاى 

 . تجاّص جٌسی خطي تشیي آًِاستًطاى هی دُذ ، ّ بایذ گفت کَ دسبیي اًْاع خطًْت ُای فیضیکی ، 

خطًْت دس کطْد هي بشهَ ، علیَ کساًی بکاس بشدٍ هی ضْد کَ هیخْاٌُذ دس صلح ّ آساهص صًذگی کٌٌذ 

 .هیخْاٌُذ  اص حمْق اّلیَ اًساًی خْد بشخْس داسضًْذ.

 

ي هْاس د تجاّص جٌسی دسای. هلیت ُا ، اص ُوَ حْصٍ ُای دیگش ضذیذتش است تجاّص جٌسی ، بْیژٍ دس هْسد 

بعٌْاى یک حشبَ  تْسظ ًیشّ ُای هسلح علیَ هلیت ُا ّ بعٌْاى ابضاسی بشای ایجاد تشط ّ ّحطت علیَ 

 . هي ّالعیت تجاّص جٌسی دس کطْسم سا ایٌگًَْ هی بیٌن. آًاى ّ ایجاد تفشلَ دس کطْس بکاس گشفتَ هی ضْد

هْسد تجاّص جٌسی دس حکن تفشلَ ّ ُش هْسد تجاّص جٌسی ، دس حکن تفشلَ ای است دس دسّى کطْس ، ُش 

لَ ای دس بیي هلیت ایجاد فاصلَ است بیي صى ّ هشد ، بیي ًیشّ ُای هسلح ّ ضِشًّذاى عادی ، ّ ایجاد فاص

 .چٌیي ّضعیتی خاتوَ دُین ها بایذ بَ. ُا

 

س جِاى اص ایٌشّ ها بایذ اص تغییش دس رُي هشد ّ صى د. خطًْت لبل اص ُش چبضی اصرُي آدهی اغاص هی گشدد 

ّ صًاى ًیض دیگش خْد سا  ش بعٌْاى لشباًی بی پٌاٍ ًیٌذیطذ،هشد هوکي است دس هْسد صًاى ، دیگ. اغاص کٌین

ى دس ایي ّلی ها ًیاصهٌذ ایي ُستین کَ بَ آًا. آًاى بایذ استْاسی خْد سا ًطاى دٌُذ. لشباًی بی پٌاُی ًپٌذاسًذ

ها  . صیشا دس طی صذ ُا سال ، صًاى دس ّضعیت بی پٌاُی  ّ اسیب پزیشی ًگِذاضتَ ضذٍ اًذ. اهش یاسی کٌین

صًاى ها تْاى ّ لذست الصم سا بذست اّسًذ ّ هشداى ها هشداًی با ًیاصهٌذ ُوکاسی باُوذیگش ُستین تا 

صًاى ًیض بٌْبَ خْد  بطیٍْ دسستی تشبیت اگش هشداى ها بَ بطیٍْ دسستی تشبیت ضًْذ ، اگش . فشٌُگ ضًْذ

 . گشدًذ ، دس آًصْست ها لادس خْاُین بْد کَ دست دسدست یکذیگش ، جِاى سا دس ساستای صحیحی لشاس دُین

 

 .اى هوکي سا خْاُین داضتِاگش صًاى ّ هشداى ، بِتشیي یاس ّ سفیك ُوذیگش ضًْذ، ها بِتشیي ج

یعٌی بش  .عول اّسین  ، بایذ بش سّی رُي ّ اًذیطَ آدم ُا کاس کٌیناگش هیخْاُین علیَ تجاّص جٌسی الذاهی ب

سّی آًِائی کَ دسگیش تجاّص جٌسی ُستٌذ ، چَ اًِائی کَ هشتکب تجاّص جٌسی هی ضًْذ ّ چَ آًِائی کَ 

هي اهیذّاسم کَ ایي گش دُن آئی ، آغاص حشکت بشای ُوکاسی دس چٌیي جِتی .لشباًی ایي تجاّص جٌسی ُستٌذ

  .باضذ

 

اص . ى صى دس بشهَ جلب کٌناُوچٌیي هیخْاُن اص ایي فشصت استفادٍ کشدٍ ّ تْجَ ضوا سا بَ ّجْد صًذاًی

تٌِا کاسی کَ آًِا هشتکب ضذٍ اًذ ایي بْدٍ . ُضاس صًذاًی سیاسی ، چِاسصذ تي اص آًاى صى ُستٌذّحذّد د

ٍ اًذ ، ّفاداسی باعتمادات خْد تٌِا کاسی کَ هشتکب ضذ.  کَ بشای دهْکشاسی ّ حمْق بطش تالش کشدٍ اًذ

 .دس ایي ساٍ بْدٍ است

 

چَ صى ، ُشچَ دس تْاى داسیذ ، بشای آصادی ُشچَ صّد ًش آًاى بکاس . ها اهیْاسین کَ ُوَ ضوا چَ هشد 

ها هیخْاُین کَ ایي صخن ُا التیام . ها خْاُاى صلح دس بشهَ ، ّ خْاُاى صلح دس ُوَ جِاى ُستین. گیشیذ



س کطْسهي ، بلکَ دس ُوَ ًماطی کَ چٌیي صخن ُای عویمی بجا گزاضتَ ضذٍ است ،اص ایٌشّ ها یابٌذ، ًَ فمظ د

  .بایذ دست دسست ُوذیگش تالش کٌین  تا فشآیٌذ التیام صخن ُا آغاص ضْد

 

ّاسم کَ سّصی فشاسسذ کَ دس ذ اهی. کَ سّصی فشا سسذ کَ اص ًضدیک با ضوا ُوکاسی کٌن  مّ هي اهیذّاس

 .هتطکشم. گش صًاى اص ًماط هختلف جِاى بطوا بپیًْذمبشهَ ُوشاٍ دی

 

 :اسسال ضذٍ است 3122هاٍ هَ  34کَ  دسصیش هی تْاًیذ فایل ّیذّئی پیام سا هطاُذٍ کٌیذ

http://www.opendemocracy.net/5050/opendemocracy/aung-san-suu-kyi-on-sexual-

violence-in-conflict 
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