
 

 

 

 

 

 

အဓကိအသေးစတိအ်ချကအ်လကမ်ျား 

မတလ် 21 ရကန်ေသ့ည ်ဩစတြေးလျ၌ ‘ညညီတွခ်ြင်းနေ’့ အဖြစသိ်ရိှကြသည့် အပြညပ်ြညဆုိ်င်ရာ 
လူမျ ိးုရေးခွဲခြားဆကဆံ်မှု ပပျောကရ်ေးနေ ့(IDERD) ဖြစပ်ါသည။် သ့ုိသော် ဤနေရ့က၏် 
ပကတအိဓပိပ္ါယက်ို ‘ညညီတွခ်ြင်း’ တညး်ဟသူော မျကန်ာှဖုံးအောကတ်င်ွ ဖုံးကယွထ်ားခြင်းသည ်
လူဘောင်အဖွ့ဲအစညး်အတင်ွး၌ မထင်မရှားပျ ံန့ှ့ံစမိ့်ဝင်လျက ်ဖွ့ဲစညး်ပုံနင့်ှ စနစအ်ရ 
လူမျ ိးုခွဲခြားဆကဆံ်ရေးဝါဒကြောင့် ကျနွ်ုပတ်ိ့ု စပုေါင်းဆောင်ရွကသ်ော 
လူမျ ိးုခွဲခြားဆကဆံ်ရေးဝါဒဆန့်ကျင်တိုကဖ်ျကရ်ေး ခရီးကို ထိခိုကစ်ေပါသည။် ဤအချကအ်လကစ်ာရွကတ်င်ွ 
အကြောင်းရင်းကို ရှင်းပြထားပါသည။် 

 

IDERD ၏ နိုင်ငံတကာသမိုင်းမတှတ်မး် 

1960 ခနုစှ ်မတလ် 21 ရကန်ေတ့င်ွ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ Sharpesville မ ှရဲများသည ်1952 ခနုစှ ်
ဖြတသ်နး်သွားလာခင့်ွ ကန့်သတထ်ားသော အကဥ်ပဒေကို တု့ံပြနသ်ောအနေဖြင့် 
ငြမိး်ချမး်စာွဆနဒ္ပြနေသော လူမျ ိးုရေးခွဲခြားမှုဆန့်ကျင်သူများကို ပစခ်တခ်ဲ့ပါသည။် ဥပဒေမ ှ
ခွဲခြားဆကဆံ်ခြင်းကို ကျင့်သံုးရနန်င့်ှ သွားလာလုှပရှ်ားမှုကို ကန့်သတရ်န ်ရညရွ်ယထ်ားသည့် ‘dompas’ ဟ ု
အမညရိှ်သော ပြညတ်င်ွးသွားလာခင့်ွလကမ်တှတ်စမ်ျ ိးုဖြစသ်ော ‘ဖြတသ်နး်သွားလာခင့်ွစာအပု’် ကို အသက ်
16 နစှက်ျောသ်ော တောင်အာဖရိက နိုင်ငံသား လူမညး်များအနေဖြင့် အချနိတ်ိုင်းကိုင်ဆောင်ထားရမညဟ် ု
ပြဌာနး်ခဲ့ပါသည။် dompas ကို ကိုင်ဆောင်လာရနမ်ေက့ျနခ်ဲ့သော တောင်အာဖရိကလူမညး်များသည ်
ဖမး်ဆီးပြးီ ထောင်ချခြင်းကို တေွက့ြုံခဲ့ကြရသည။် ဖြတသ်နး်သွားလာခင့်ွကန့်သတထ်ားသော ဥပဒေသည ်
တောင်အာဖရိကတင်ွ စနစတ်ကျလူမျ ိးုရေးအခြေပြဖုနိှိပမ်ှု ပြဌာနး်ရန ်အခြားသော 
လူမျ ိးုရေးခွဲခြားဆကဆံ်သည့် ပြဌာနး်ချကဥ်ပဒေများနင့်ှ ပေါင်းဖက၍် လုပဆ်ောင်ခဲ့သည။် 

ထုိနေတ့င်ွ Sharpesville မ ှများစာွသောဆနဒ္ပြသူများသည ်dompas မပါဘ ဲရဲစခနး်များသ့ုိ 
ရောကရိှ်လာကြပြးီ လူမျ ိးုအပေါ်အခြေပြ၍ု ခွဲခြားဆကဆံ်မှုမပြရုနန်င့်ှ လွတလ်ပစ်ာွသွားလာခင့်ွပေးရန ်
၎င်းတိ့ု၏ လ့ူအခင့်ွအရေးများကို တောင်းဆုိကြသည။် အစအီစဉ်တကျစမီထံားသော 
ငြမိး်ချမး်စာွဆနဒ္ပြခြင်းသည ်ရဲများမှ ကြခံိုင်သနမ်ာသောလူ 7000 ရိှသောလူအပုစ်ကုြးီကို 
ပစခ်တဖ်ြိုခင်ွးရာတင်ွ 69 ယောကသ်ေဆံုးပြးီ 180 ဒဏ်ရာရရိှကာ ဝမး်နညး်ကြေကွဲဖယွရ်ာအဖြစသ့ုိ် 
ရောကရိှ်ခဲ့ပါသည။် 

19 နစှက်ြာပြးီနောကမ်ာှ ကလုသမဂ္ဂ (UN) အထွေထွေ ညလီာခပံွဲမ ှလူမျ ိးုရေးခွဲခြားခြင်းဝါဒနင့်ှ 
လူမျ ိးုရေးဆုိင်ရာ ခွဲခြားဆကဆံ်မှုကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သော လူများနင့်ှ အတရူပတ်ညသ်ည့်သတင်းပတန်င့်ှ မတလ် 
21 ရကန်ေမ့စှ၍ ရကသ်တတ္ပတက်ြာ ပေါင်းစညး်ညညီတွမ်ှုကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပြးီ IDERD ဟသူော 
စကားရပက်ိုထွင်ကာ နစှစ်ဉ်ကျင်းပခဲ့ကြသည။်  



ထုိအချနိမ်စှ၍ ဩစတြေးလျအစိုးရမ ှ1975 ခနုစှတ်င်ွ တရားဝင်အတညပ်ြခုဲ့သည့် လူမျ ိးုရေးခွဲခြားဆကဆံ်မှု 
ပပျောကရ်ေးဆုိင်ရာ နိုင်ငံတကာကနွဗ်င်းရှင်း ၏ လမး်ညွှနမ်ှုဖြင့် နိုင်ငံတကာအသုိကအ်ဝနး်တင်ွ လူမျ ိးုခွဲခြား 
ဆကဆံ်ရေးဝါဒကို ဆန့်ကျင်တိုကခ်ိုကရ်န ်မဘူောင်တစခ် ုတညဆ်ောကပ်ေးခဲ့သည။် ဤအရာမ ှ
ဩစတြေးလျ၏ ပထမဆံုးသော  လူမျ ိးုရေးခွဲခြားဆကဆံ်မှု ဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေဖြစသ်ည့် 1975 ခနုစှ ်
လူမျ ိးုရေးခွဲခြားဆကဆံ်မှုဆုိင်ရာ အကဥ်ပဒေ (Cth)ကို ဖြစပ်ေါ်စေခဲ့ပါသည။် 

သ့ုိသောလ်ညး် ဩစတြေးလျအပါအဝင် တစက်မဘ္ာလံုး၌ များစာွသောလူများ၊ အသုိကအ်ဝနး်များနင့်ှ 
လ့ူဘောင်အဖွ့ဲအစညး်များသည ်လူဘောင်အဖွ့ဲအစညး်အတင်ွး၌ ပျ ံန့ှ့ံစမိ့်ဝင်လျကရိှ်သော ဖွ့ဲစညး်ပုံနင့်ှ  
စနစအ်ရ လူမျ ိးုခွဲဆကဆံ်ရေးဝါဒ နစှရ်ပလံု်း၏ တရားမျတှမှုမရိှခြင်းနင့်ှ  အဆုိးမြင်မှုကို ခစံားနေကြရသည။်  

IDERD သည ်နေရာအနှ့ံအပြားမလူှများအား လူမျ ိးုခွဲဆကဆံ်ရေးဝါဒနင့်ှပတသ်က၍် ၎င်းတိ့ု၏ 
သဘောထားများ အားကောင်းလာပြးီ စညး်လံုးမှုရိှအောင် လ့ံုှဆောအ်ားပေးရန၊် လူမျ ိးုရေးဆုိင်ရာ 
ခွဲခြားဆကဆံ်မှုနင့်ှ တရားမမျတှမှုပုံစသံရုပသ်ကနအ်မျ ိးုမျ ိးုတိ့ုကို ဆန့်ကျင်၍ ဆောဩ်စညး်ရံုးရနန်င့်ှ 
ပြောင်းလဲမှုကို မဟာဗျဟူာရေးဆဲွရန ်ဩဇာရိှသောယာဉ်တစခ်အုဖြစ ်ဆကလ်ကရိှ်နေသေးသည။်  

 

ဩစတြေးလျ၌ ‘ညညီတွခ်ြင်းနေ’့ ပေါပ်ေါကခ်ြင်း 

1998 ခနုစှတ်င်ွ လူဝင်မှုကြးီကြပရ်ေးနင့်ှ နိုင်ငံသားရေးရာ ဌာနမ ှလူမျ ိးုရေးအပေါ် 
ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတိ့ု၏ အပြအုမသူဘောထားနင့်ှပတသ်က၍် ပထမဆံုး နိုင်ငံတောအ်ဆင့် 
စစတ်မး်ကောကခ်ရံန ်Eureka မဟာဗျဟူာမြောက ်သုတေသနကို စတင်ဆောင်ရွကခ်ဲ့ပါသည။်  

ဤအချကမ်ှ အစိုးရအနေဖြင့် ဩစတြေးလျလ့ူဘောင်အဖွ့ဲအစညး်သည ်အခြေခအံားဖြင့် 
ညညီတွမ်ှုရိှကြောင်းနင့်ှ ဤညညီတွမ်ှုသညပ်င်လျင်ှ အောင်ပွဲအတကွ ်အကြောင်းတရားဖြစသ်င့်ကြောင်း 
ယုံကြညခ်ျကက်ိုတညဆ်ောကရ်န ်ထောကခ်အံကြပံြသုောအစရီင်ခစံာကို ဖြစစ်ေခဲ့သည။်  

1999 ခနုစှမ်စှ၍ ဩစတြေးလျအစိုးရသည ်လူမျ ိးုရေးခွဲခြားဆကဆံ်မှုကို တနွး်လှနန်ေကြသောသူများနင့်ှ 
အတ ူရပတ်ညသ်ည့်နေမ့ ှစညး်လံုးညညီတွမ်ှုကို  အောင်ပွဲခသံည့်နေန့င့်ှ ‘ညညီတွခ်ြင်းရကသ်တတ္ပတ’် 
အဖြစသ့ုိ်  IDERD ကို တဆိံပသ်စခ်တန်ှိပပ်ေးခဲ့သည။်  

ဤဘောင်ခတမ်ှုနင့်ှအတ ူဩစတြေးလျနိုင်ငံ၌ ဟိုးယခင်ကတညး်က လူအများအပြားတေွက့ြုံခစံားခဲ့ရသည့် 
စနစအ်ရလူမျ ိးုရေးခွဲခြားဆကဆံ်မှုကို ထိရောကစ်ာွဖုံးဖထိားခဲ့ပါသည။် ဤရွေလ့ျားမှုမ ှ
ယနေဩ့စတြေးလျနိုင်ငံကို ထူးခြားသည့် သွင်ပြင်လကခ္ဏာကိုဆောင်စေရန ်လူမျ ိးုခွဲခြားဆကဆံ်ရေး ဝါဒကို 
ငြင်းပယရ်န ်သိသိသာသာ အထောကအ်ကဖူြစခ်ဲ့ပါသည။် 

 

ညညီတွခ်ြင်းနေန့င့်ှဆကန်ွှယသ်ည့် ပြဿနာ 

ညညီတွမ်ှုကိုမြင့်ှတင်ဆောင်ရွကခ်ြင်းက မကြာမဆီယစ်နုစှမ်ျားအတင်ွးက ဩစတြေးလျနိုင်ငံရိှ မဝူါဒနင့်ှ 
နိုင်ငံရေးကို ထူးခြားစေခဲ့ပါသည။် ‘ညညီတွခ်ြင်း’ ဟသူော အတေွးအခေါ်သည ်
အကောင်းဖကအ်ပြသုဘောဆောင်သော သတင်းစကားဖြစပ်ေမဲ့ IDERD ကို ဆောင်ရွကမ်ည့် 
ဤချဉ်းကပမ်ှုနင့်ှဆကန်ွှယန်ေသည့် ပြဿနာတစခ်မုာှ ညညီတွမ်ှုရိှသော 
ဩစတြေးလျလ့ူဘောင်အဖွ့ဲအစညး်ကို ဆန့်ကျင်သကဲ့သ့ုိ မြင်နိုင်သဖြင့် လူအများအား 
လူမျ ိးုခွဲခြားဆကဆံ်ရေးဝါဒအကြောင်း  ပြောဆုိခြင်းကို အဟန့်အတားဖြစစ်ေနိုင်သည။်   

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00089
https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00089
https://itstopswithme.humanrights.gov.au/commit-to-learning/key-terms
https://itstopswithme.humanrights.gov.au/commit-to-learning/key-terms


ဤအထိမး်အမတှပ်ွဲကို ‘ညညီတွခ်ြင်းနေ/့ရကသ်တတ္ပတ’် ဟု ခေါ်ဆုိခြင်းသည ်
လူမျ ိးုခွဲခြားဆကဆံ်မှုဝါဒကြောင့် ရပရွ်ာအသုိကအ်ဝနး်များ တေွက့ြုံခစံားနေရသည့် အနတ္ရာယက်ို 
ထုတဖ်ောဖ်ြေရှင်းရန ်အားထုတမ်ှုများကို လျောပ့ါးစေသဖြင့် ကျွန်ုပတ်ိ့ုစပုေါင်းဆောင်ရွကသ်ော 
လူမျ ိးုခွဲခြားဆကဆံ်ရေးဝါဒဆန့်ကျင်တိုကဖ်ျကရ်ေးအပေါ် အနတ္ရာယဖ်ြစစ်ေပါသည။်  

ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ လူမျ ိးုရေးနင့်ှ လူမျ ိးုခွဲခြားဆကဆံ်ရေးဝါဒနင့်ှ ဆကနှွ်ယန်ေသည့် 
နကန်သဲောပြဿနာများကို အဓပိပ္ါယရိှ်ရိှအသိအမတှပ်ြရုန၊် ကျနွ်ုပတ်ိ့ုလ့ူဘောင်အဖွ့ဲအစညး်ကို 
ပုံသွင်းနေသော အမျ ိးုမျ ိးုသောလူမျ ိးုခွဲခြားဆကဆံ်ရေးဝါဒကို မေးခနွး်မေးရနန်င့်ှ လူမျ ိးုခွဲခြားဆကဆံ်ရေးဝါဒ 
ဆန့်ကျင်တိုကဖ်ျကရ်ေးဆုိင်ရာ ကျွန်ုပ်တိ့ု၏ သနန္ဌိာနက်ို ဆထကထ်မး်ပိုးပြလုုပရ်န ်IDERD သည ်
အခင့်ွအလမး်တစခ်ဖုြစပ်ါသည။် သ့ုိမသှာ ကျွန်ုပ်တိ့ုသည ်စစမ်နှသ်ောတရားမျတှမှုနင့်ှ တနး်တညူမီျမှှုရိှပြးီ 
အားလံုးတိ့ု၏ အခြေခအံခင့်ွအရေးများနင့်ှ လွတလ်ပမ်ှုများကို အသိအမတှပ်ြသုော 
လ့ူဘောင်အဖွ့ဲအစညး်တစရ်ပက်ို တညထ်ောင်နိုင်မညဖ်ြစသ်ည။် 

 

IDERD အနှ့ံရှိ အဓပိပ္ါယရ်ှိသော လူမျ ိးုခွဲခြားဆကဆံ်ရေးဝါဒ ဆန့်ကျင်တိုကဖ်ျကရ်ေးတင်ွ ပးူပေါင်းပါဝင်ရန ်
အကြပံြခုျကမ်ျား 

‘ညညီတွခ်ြင်းရကသ်တတ္ပတ’် သည ်လူမျ ိးုခွဲခြားဆကဆံ်ရေးဝါဒ ဆန့်ကျင်တိုကဖ်ျကရ်ေးကို 
ပြနလ်ညရ်ေးဆဲွရန ်ဘာသာစကားအရ အသံုးပြနုိုင်သည့် ဥပမာတစခ်ဖုြစသ်ည။် 
ညညီတွခ်ြင်းဘာသာစကားသည ်မမျတှမှုကို အားပေးရနန်င့်ှ ရိှရင်းစွဲကို ဆကလ်ကထိ်နး်သိမး်ထားရန ်
သကရ်ောကစ်ေသည။်  

ကျနွ်ုပတ်ိ့ုအားလံုးမာှ လူမျ ိးုခွဲခြားဆကဆံ်ရေးဝါဒကို ဆန့်ကျင်ရနန်င့်ှ လညပ်တန်ေသော 
အမျ ိးုမျ ိးုသောနညး်လမး်များကို မေးခနွး်မေးရန ်တာဝနရိှ်ပါသည။် 

လူမျ ိးုခွဲခြားဆကဆံ်ရေးဝါဒ ဆန့်ကျင့်တိုကဖ်ျကရ်ေး ခရီးလမး်တင်ွ သင်မညသ်ည့်နေရာတင်ွ ရိှသညဖ်ြစစ်ေ 
Racism. It Stops With Me website သည ်လူမျ ိးုခွဲခြားဆကဆံ်ရေးဝါဒအကြောင်း ပိုမိုလေလ့ာပြးီ 
ပြောင်းလဲမှုဖနတ်းီရနအ်တကွ ်အကောင်အထညဖ်ောဆ်ောင်ရန ်နေရာတစခ်ဖုြစသ်ည။် 

လူမျ ိးုခွဲခြားဆကဆံ်ရေးဝါဒ၏ သရုပမ်နှန်င့်ှ အနတ္ရာယမ်ျားကို အသိအမတှပ်ြပုြးီ ပြောင်းလဲမှုအတကွ ်
မဟာဗျဟူာရေးဆဲွလျကှ ်- ညညီတွခ်ြင်းနေ၏့ သမိုင်းမတှတ်မး်နင့်ှ IDERD ၏ 
မလူရညရွ်ယခ်ျကမ်ျားနင့်ှဆကန်ွှယသ်ော အကြပံြထုားသည့် စာများပါသည့် ဤစာရင်းကို 
အတတူကထွည့်သွင်းပေးထားပါသည။် 

• Sydney Morning Herald တင်ွ Queensland လ့ူအခင့်ွအရေး ကောမ်ရှင်အဖွ့ဲဝင် Scott McDougall 
ရေးသားသည့် လူမျ ိးုခွဲခြားဆကဆံ်ရေးဝါဒကို ဖုံးဖထိားရန ်ညညီတွခ်ြင်းနေက့ို အသံုးမပြသုင့်ပါ 

• New York Times တင်ွ Yan Zhuang ရေးသားသည့်  ညညီတွခ်ြင်းနေန့င့်ှ ဩစတြေးလျ၏ 
လူမျ ိးုခွဲခြားဆကဆံ်ရေးဝါဒဆုိင်ရာ ထူးဆနး်သော သမိုင်းမတှတ်မး် 

• ABC တင်ွ Erwin Renaldi ရေးသားသည့် ညညီတွခ်ြင်းရကသ်တတ္ပတ၊် သ့ုိသော ်
လူမျ ိးုခွဲခြားဆကဆံ်ရေးဝါဒ လကတ်ေွ၌့မညသ့ုိ်ဆုိလုိသညက်ို ဆွေးနေွးကြစိ့ု 

• The Conversation တင်ွ Peter Anderson ရေးသားသည့် အလုပခ်င်ွမ ှလူမျ ိးုခွဲခြားဆကဆံ်ရေးဝါဒ - 
ဩစတြေးလျအဖွ့ဲအစညး်များအတကွ ်လူမျ ိးုခွဲခြားဆကဆံ်ရေးဝါဒ ဆန့်ကျင်တိုကဖ်ျကရ်ေးခေါ်သံ 

 

https://itstopswithme.humanrights.gov.au/
https://www.smh.com.au/national/harmony-day-should-not-be-used-to-sweep-racism-under-the-rug-20210318-p57bs2.html
https://www.nytimes.com/2021/03/19/world/asia/the-strange-history-of-harmony-day-and-australias-racism-discussion.html
https://www.nytimes.com/2021/03/19/world/asia/the-strange-history-of-harmony-day-and-australias-racism-discussion.html
https://www.abc.net.au/news/2022-03-23/talking-about-racism-during-celebration-of-harmony-week/100925672
https://www.abc.net.au/news/2022-03-23/talking-about-racism-during-celebration-of-harmony-week/100925672
https://theconversation.com/racism-at-work-a-call-to-anti-racist-action-for-australian-organisations-179758
https://theconversation.com/racism-at-work-a-call-to-anti-racist-action-for-australian-organisations-179758

