ဖက်ဒရယ်တကကသလ
ို ်မှ အခမထ
ဲ့ တ
ို ်လွှင်သ
ဲ့ ည်။
လူမ ျိုးနှင်ဲ့ ဇာတ် （သင်ခန်ျိုးစာ ၁）
မကကာသသျိုးမီနှစ်မ ာျိုးအတွင်ျိုး

လူမ ျိုးခွခခာျိုးသရျိုးဝါဒ ဆန်က င်သရျိုး တိုက်ပွသည် ကမ္ာဲ့ဇာတ်ခိုတွင်

အသရျိုးပါသသာ လှုပ်ရှာျိုးမှုတစ်ခို ခဖစ်လာခဲ့သည်။ လူမ ျိုး၊ လူမ ျိုးစို၊ တိုင်ျိုးရင်ျိုးသာျိုးမ ျိုးနွယစ
် ိုမ ာျိုး နှငဲ့် ဇာတ်
အသကကာင်ျိုး ပို၍သခပာလာကကသည်။ စတ်ဝင်စာျိုးဖသကာင်
ို
ျိုးသည်က တစ်ခိုန တစ်ခို ကို နှုင်ျိုးယှဥ်ခ န်ထိုျိုးပပီျိုး
လူသတွက သခပာလာကကသည်။
ဇာတ်

ဆိုသည်မှာ

အနဒယနိုင်ငတွင်

အမ ျိုးမ ျိုးအသထွသထွရှသည်။

သယဘိုယ အာျိုးခဖငဲ့်

အသတွျိုးအသခေါ်ပညာရှင်မ ာျိုးနှငဲ့်

အဓကရှသသာ

အရာခဖစ်သည်။

အနဒယလူမှုအဖွွဲ့အစည်ျိုးတွင်

ခြဟ္မဏပိုဏ္ာျိုးတို

ပါဝင်သသာ

ဇာတ်

အနဒယတွင်
သလျိုးမ ျိုး

ခြဟ္မဏပိုဏ္ာျိုးမ ျိုး၊

ဇာတ်
ရှသည်။

ရှင်ဘိုရင်နှငဲ့်

အိုပ်ခ ပ်သလ
ူ ူတန်ျိုးစာျိုးတိုပါဝင်သသာ ခတတယမင်ျိုးမ ျိုး၊ ကိုန်သည် လယ်သမာျိုးတိုပါဝင်သသာ သဝဿမ ျိုး၊ နှငဲ့်
အလိုပ်ကကမ်ျိုးသမာျိုးနှငဲ့် အလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးပါဝင်သသာ သိုဒဒမ ျိုး ဟ္ူ၍ခဖစ်သည်။

ငါျိုးခိုသခမာက် ဇာတ်အနမဲ့်ဆိုျိုး

အမ ျိုးဇာတ်ခဖစ်သသာ

ထိုသူမ ာျိုး၏အမ ျိုးဇာတ်သည်

“ထတို၍ပင်မရသူမ ာျိုး”လည်ျိုး

ရှပါသသျိုးသည်။

အလွန်ပင်နမဲ့်သညဲ့်အတွက် သူတက
ို ိုသွာျိုး၍ပင် မတိုထသငဲ့်ဟ္ို ခမင်ကကသည်။ ထိုသူမ ာျိုးကို ဒါျိုးလစ်မ ာျိုးဟ္ို လည်ျိုး
သခေါ်ကကသည်။ ဒါျိုးလစ်မ ာျိုးအဖို “တထ
ို ၍မရသူမ ာျိုး” ဆိုသသာ စကာျိုးလိုျိုးသည် အခပ သသဘာမဆန်သသာ
ယိုတ်ညသသာ စကာျိုးလိုျိုးခဖစ်သည်။ လူသာျိုးတိုသည် အဆိုပါ အိုပ်စိုမ ာျိုးတွင် သမွျိုးဖွာျိုးလာခဲ့ကကသည်။ သူတိုသည်
ဘယ်အိုပ်စိုတွင် ပါဝင်ပါသည် ဟ္ူ၍ သရျိုးခ ယ်နိုင်ကကသည်မဟ္ိုတ်သပ။ လူမ ျိုးစိုနှငဲ့် လူမ ျိုးနှငဲ့် ပတ်သက်လျှင်လည်ျိုး
ထနည်
ို
ျိုးတူပင် ခဖစ်သည်။
အနဒယနိုင်ငနှငဲ့်

အခခာျိုးသသာသနရာသဒသမ ာျိုးမှ

လူအမ ာျိုးအခပာျိုးသည်

ဇာတ်နမဲ့်ဇာတ်ခမငဲ့်

ခွခခာျိုးမှုစနစ်နှငဲ့် ဥသရာပနှငဲ့် အသမရကရှ လူမ ျိုးခွခခာျိုးသရျိုးဝါဒတိုသည် တူညီကကသည်ဟ္ို ခမင်လာကကသည်။
အင်ဒိုနီျိုးရှာျိုး (သ)ို ခမန်မာကဲ့သို အခခာျိုးသသာ ကမ္ာဲ့သနရာမ ာျိုးတွင်လည်ျိုး လူူ့အသိုင်ျိုးအဝိုင်ျိုးတွင် မတူညီသသာ
တန်ဖိုျိုးကိုယ်စီ ရှကကသညဲ့် မ ျိုးနယ
ွ ်စိုမ ာျိုး ရှပါသည်။ ဤအသခခအသနမ ာျိုးကို တစ်ခိုနှငဲ့် တစ်ခို နင
ှု ်ျိုးယှဥ်ကကည်ဲ့နိုင်
ပါသည်။

ဒါမှမဟ္ိုတ်

လူမ ျိုးသရျိုးခွခခာျိုးမှုဝါဒ
ဇာတ်နမဲ့်ဇာတ်ခမငဲ့်

အဲ့သလိုကကညဲ့်နိုင်ကကပါ ဲ့မလာျိုး။
အသခခအသနကို
ခွခခာျိုးမှုစနစ်နှငဲ့်

က သန ်တို

မသလျိုးရှာျိုးနိုင်ငရှ

လူမ ျိုးစိုမ ာျိုးနှငဲ့်

အင်္ဂလန်ခပည်ရှ

နှုင်ျိုးယှဥ်ကကညဲ့်လရန
ို ိုင်ပါသလာျိုး။

အနဒယနိုင်ငရှ

အသမရကန်ခပည်သထာင်စိုရှ

လူမည်ျိုးနှငဲ့်ဌာသနအသမရကန်မ ာျိုး၏

ရိုန်ျိုးကန်ကက ျိုးပမ်ျိုးရမှုမ ာျိုးကို ကျွနသ
် တာ်တို နှုင်ျိုးယှဥ်ကကညဲ့်လရန
ို ိုင်ပါသလာျိုး။
ဤ သမာ်င်္ ျိုး (module)တွင် သက ာင်ျိုးသ/ူ သာျိုးမ ာျိုးသည်

အလွှာအဆငဲ့်ဆငဲ့် သတ်မှတ်မှုပိုစမ ာျိုးနှငဲ့်

လူမ ျိုး၊ အမ ျိုးဇာတ် နှငဲ့် ဇာတ အသပေါ်အသခခခ သညဲ့် လူမှုသရျိုးဆိုင်ရာ မတရာျိုးမှု အသကကာင်ျိုးကို သလဲ့လာခွငဲ့်
ရမည်ခဖစ်သည်။
ပထဝီအသနအထာျိုးအာျိုးခဖငဲ့် ဤ module သည် (သတာင်နှငဲ့်သခမာက်)အသမရက၊ ဥသရာပ၊ အာဖရက နှငဲ့်
သတာင်အာရှရှ အင်္ဂလပ်စကာျိုးသခပာသသာ သနရာမ ာျိုးကို အဓက ဦျိုးစာျိုးသပျိုးသွာျိုးမည်ခဖစ်သည်။ ထိုမှတဆငဲ့်
ပြတသျှ အင်ပိုင်ယာ၏ သကာင်ျိုးသမွဆိုျိုးသမွမ ာျိုးနှငဲ့် ထိုအသမွမ ာျိုးမှ သပါက်ဖွာျိုးလာသသာ လူမှုသရျိုးနှငဲ့် နိုင်ငသရျိုး
ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှာျိုးမှု တိုက်ပွမ ာျိုးအသကကာင်ျိုးကို နှုင်ျိုးယှဥ်သဆွျိုးသနွျိုးသွာျိုးမှာခဖစ်သည်။ ဤ module ကို နယ်ပယ်အစိုမှ
ထိုတ်နိုတ်ခပင်ဆင်ထာျိုးခခင်ျိုးခဖစ်ပပီျိုး နိုင်ငသရျိုးသီအိုရီ၊ နိုင်ငတကာဆက်ဆသရျိုး၊ သမိုင်ျိုး၊ မနိုဿသြဒ နှငဲ့် အခခာျိုး
ဆက်စပ်နယ်ပယ်မ ာျိုးမှ သက ာင်ျိုးသာျိုးမ ာျိုး သလဲ့လာနိုင်ပါသည်။

1

သင်ခန်ျိုးစာ ၁
တူညီခ က်မ ာျိုးနှငဲ့် အရှုပ်အယှက်
မည်ကဲ့သို မည်သညဲ့်အသကကာင်ျိုးသကကာငဲ့် လူမ ျိုးနှငဲ့် အမ ျိုးဇာတ် အသကကာင်ျိုး တသယာက်နှငဲ့် တသယာက်
စကာျိုးသခပာရာတွင် ပါဝင်လာကကသနည်ျိုး။
အနဒယတွင် ဇာတ်နမဲ့်ဇာတ်ခမငဲ့်စနစ်သအာက်တွင် အက ျိုးဝင်သူ လူဦျိုးသရ ၃.၅ဘီလီယ ရှပါသည်။
၄င်ျိုးစနစ်သည် လူဦျိုးသရ ၁ ဘီလီယ အသပေါ် သက်သရာက်မှုရှပါသည်။ ၄င်ျိုးစနစ်သည် လူဦျိုးသရ သန်ျိုး ၈၀၀ အသပေါ်
ဆိုျိုးဆိုျိုးရာျိုးရာျိုး သက်သရာက်မှုခဖစ်သစပါသည်။ အထက်ပါသဖာ်ခပခ က်တသည်
ို
Suraj Yengde ၏ အဆိုအရ
ခဖစ်သည်။ “Caste Matters

(အမ ျိုးဇာတ်စနစ် အသရျိုးကကီျိုးသည်)” ဆိုသသာ စာအိုပ်တွင်

Yengdeက

အမ ျိုးဇာတ်ဆိုသည်မှာ “လူဦျိုးသရ သန်ျိုး ၃၀၀ သက ာ်သသာ အနဒယနိုင်ငသာျိုး “တိုထ၍မရသူမ ာျိုး”အဖိုသတာဲ့
ဖ က်ဆီျိုးမ၊ှု လိုယက် တိုက်ခိုက်မ၊ှု စာရင်ျိုးမသပေါ်သသာ အဓမမက ငဲ့်မ၊ှု လူအစိုလိုက်အပပ လိုက်သတ်ခဖတ်မှု၊
ရတပ်ဖွွဲ့၏ အကကမ်ျိုးဖက်မှု နှငဲ့် ကိုယ်က ငဲ့်သကခာစွမ်ျိုးရည်ဆိုျိုးရှုျိုးမှုတို၏ အတိုင်ျိုးအတာတစ်ရပ်ပင် ခဖစ်သည်။”
ဇာတ်ဆိုသည်မှာ လွှမ်ျိုးမိုျိုးအိုပ်စိုျိုးသူလူတန်ျိုးစာျိုးတရပ်၏ လွှမ်ျိုးမိုျိုးခလူတန်ျိုးစာျိုးမ ာျိုးအသပေါ် အကကွင်ျိုးမဲ့
ပတ်ဆထ
ို န်ျိုးခ ပ်မှု

ခဖစ်သည်။

၄င်ျိုးသည်

ထန်ျိုးခ ပ်

ဖနှပ်သသာ

စနစ်တရပ်ခဖစ်သည်။

၄င်ျိုးသည်

လူူ့အသိုင်ျိုးအဝိုင်ျိုးကို တင်ျိုးက ပ်စွာ ပိုင်ျိုးခခာျိုးထာျိုးပပီျိုး အိုပ်စိုတစ်စိုကို အခခာျိုးသသာအိုပ်စိုမ ာျိုးထက်ပို၍ အခွငဲ့်ထူျိုးမ ာျိုး
သပျိုးထာျိုးသည်။ ထခပင်
ို
အမ ျိုးဇာတ်စနစ်၏သအာက်ဆိုျိုးတွင်ရှသနသည်မှာ ဒါျိုးလစ်မ ာျိုး (သ)ို ထသတွွဲ့၍မရသူမ ာျိုး
ပင် ခဖစ်သည်။
ပင်မအမ ျိုးဇာတ်အခပင် အမ ျိုးဇာတ်အခွမ ာျိုး (sub-castes)နှငဲ့် အမ ျိုးဇာတ်အခွအခွမ ာျိုး (sub-sub
castes)အခဖစ်

အိုပ်စိုမ ာျိုးအတွင်ျိုး

အိုပ်စိုမ ာျိုး

ထပ်ကွသနပါသသျိုးသည်။

သခြာင်သပေါ်တင်

အကကမ်ျိုးဖက်မှု၊

လှညဲ့်ဖ ာျိုးမှုတနှ
ို ငဲ့်အတူ ကျွှန်သတာ်တ၏
ို င်္ိုဏ်သကခာ၊ ရိုျိုးသာျိုးမှု၊ ယဥ်သက ျိုးဖွယရ
် ာရှမှု နှငဲ့် သတတတိုကို လွှမ်ျိုးမိုျိုးသွာျိုး
သသာ သစ ျိုးကွက် စီျိုးပွာျိုးသရျိုး အသခခခပ ဖအာျိုးမ ာျိုးသကကာငဲ့်ခဖစ်သပေါ်လာသသာ Cornel West တင်စာျိုး သဖာ်ခပခဲ့သညဲ့်
စတ်ပိုင်ျိုးဆိုင်ရာ အသမှာင်က ခခင်ျိုး (Spiritual blackout)သကကာငဲ့် သမတတာတရာျိုးထာျိုးနိုင်စွမ်ျိုးမ ာျိုး သပ ာက်ကွယ်
သနပါသည်။
ရှုသထာငဲ့်မ ာျိုးစွာမှကကညဲ့်လျှင် အနဒယနိုင်ငသည် Yengde ၏ အဆိုအရ သလ ာဲ့ရရ သွယ်ယှက်
ဖွွဲ့စည်ျိုးထာျိုး သသာ လူူ့အသိုင်ျိုးအဝိုင်ျိုးတစ်ခိုပင်ခဖစ်သည်။ အစစ်အမှန် တိုင်ျိုးခပည်တစ်ခိုမဟ္ိုတ်ဟ္ို သူက ဆိုသည်။
ကွခပာျိုးသသာ အိုပ်စိုမ ာျိုးသည် တသီျိုးတခခာျိုးစီသနကကသည်။ ရန်လိုအကကမ်ျိုးဖက်မှုက အဆိုပါအိုပ်စိုမ ာျိုးအကကာျိုးတွင်
ရှသနသည်။

အလိုပ်အကိုင်ဆိုျိုးရျိုးှု မှု၊

လူူ့အဖွွဲ့အစည်ျိုးတွင်

ဆင်ျိုးရနွမ်ျိုးပါျိုးမှုနှငဲ့်

ပို၍ကကီျိုးစိုျိုးလာသလသလ

အမ ျိုးဇာတ်နှငဲ့်

အက ငဲ့်ပ က်ခခစာျိုးမှုကဲ့သိုပင်
အိုပ်စိုအမ ျိုးသာျိုးသရျိုး

မလိုပခ မှုက
ပိုမိုအာျိုးသကာင်ျိုး

လာသလခဖစ်သည်။
အနဒယနိုင်ငသည် ဥပမာအာျိုးခဖငဲ့် လူမ ျိုးသရျိုးအဓကရိုဏ်ျိုးမ ာျိုး ခဖစ်သလဲ့သပ်မရှသသာ ဆွီဒင်နိုင်ငနှငဲ့်
အသတာ်ကသလျိုး ကွခပာျိုးခခာျိုးန ျိုးပါသည်။ ယဥ်သက ျိုးမှု၊ လူမှုသရျိုးဆိုင်ရာအခွငဲ့်ထူျိုးမ ာျိုးနှငဲ့် စီျိုးပွာျိုးသရျိုးညီမျှမှုအရ
လူူ့အဖွွဲ့အစည်ျိုးသည် ပို၍ တန်ျိုးတူညီမျှလာသလသလ အိုပ်စိုမ ာျိုးအကကာျိုး ရန်လိုစတ်မ ာျိုး သလ ာဲ့ပါျိုးလာသလသလ
ဟ္ူသသာ အယူအဆခဖစ်သည်။ သသသာ်
ို
အနဒယနိုင်ငတွင်မူ အခွငဲ့်ထူျိုးခ ဇာတ်မ ာျိုးနှငဲ့် အိုပ်စိုမ ာျိုးသည် ၄င်ျိုးတို၏
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ကိုယ်ပိုင်အထူျိုးအခွငဲ့်အသရျိုးမ ာျိုး

လက်လွတဆ
် ိုျိုးရှုျိုးသွာျိုးမည်စိုျိုးသသာသကကာငဲ့်

ထိုကဲ့သိုသသာ

အယူအဆမ ာျိုး

သဆွျိုးသနွျိုးမှုမ ာျိုးကို ဆန်က င်သခပာဆိုကကပါသည်။
၄င်ျိုးတို၏ အထူျိုးအခွငဲ့်အသရျိုးမ ာျိုးကို ကာကွယရ
် န် အိုပ်စို တစ်စို နှငဲ့် တစ်စိုကကာျိုး ရန်လိုစတ်မ ာျိုး
ခဖစ်လာသအာင် လှုွဲ့သဆာ်သပျိုးပါသည်။ “ဒါကသတာဲ့ အစတ်စတ်အမွှာမွှာကွသနတဲ့ အနဒယက သပါင်ျိုးစည်ျိုးထာျိုးသသာ
မတူကွခပာျိုးသသာ အနဒယနိုင်ငအခဖစ် သူူ့ကိုယ်သူ ကာကွယဖ
် ို ကက ျိုးစာျိုးပို ကက ျိုးစာျိုးနည်ျိုး ခဖစ်တယ်” လို Yengde က
သရျိုးသာျိုးထာျိုးပါသည်။
အသည်ျိုးအသန်

အသညဲ့်သန က်

ဖက်တွယ်ထာျိုးဆ၊

ဘာခဖစ်သွာျိုးသနည်ျိုး
တခ န်တည်ျိုးမှာပင်

ဆိုသသာ်

အမ ျိုးဇာတ်

ခွခခာျိုးမှုစနစ်ကို

“အမ ျိုးဇာတ်ခွခခာျိုးမှုမရှသသာ”

နိုင်ငသတာ်၏

အဓပပါယ်ဖွငဲ့်ဆိုခ က်ကို အစိုျိုးရက သဖာ်ထိုတ်လာခဲ့ပါသည်။

The nation as a liberal state, where every human is equal, every vote is equal,
is in this way a weapon or shield against real change to the oppressive system. So the
states use these ideas, so that they don’t have to get rid of racism or the caste system.
လူသာျိုးတိုင်ျိုး
အသခခခထာျိုးသညဲ့်

တန်ျိုးတူအခွငဲ့်အသရျိုးရှသည်၊

လစ်ဘရယ်စနစ်နိုင်ငသည်

မခပာျိုးတိုင်ျိုး

တစ်နည်ျိုးအာျိုးခဖငဲ့်

တန်ဖိုျိုးတူသည်ဆိုသညဲ့်အခ က်ကို
ဖနှပ်သသာစနစ်ကို

တိုက်ဖ က်မညဲ့်

စစ်မှန်သသာအသခပာင်ျိုးအလကို တာျိုးဆီျိုးသနသသာ လက်နက် သမဟ္ို
ို
တ် အကာအရဒိုင်ျိုးတစ်ခို ခဖစ်လာသည်။
ထသကကာငဲ့
ို
် တိုင်ျိုးခပည်မ ာျိုးသည် လူမ ျိုးသရျိုးခွခခာျိုးမှု သမဟ္ို
ို
တ် ဇာတ်စနစ်ကို ဖ က်ဆီျိုးပစ်ဖို မလိုသစရန် အတွက်
လစ်ဘရယ်အယူအဆကို ကိုင်စွကကသည်။
ဥပသဒ၏သရှွဲ့သမှာက်တွင်
လစ်ဘရယ်

အယူအဆမ ာျိုးဟ္ို

(Enlightenment)

လူသာျိုးတိုင်ျိုးအတူတူပင်ခဖစ်သည်
သခေါ်သလဲ့ရှသသာ

ဟ္ိုသခေါ်သသာ

ဟ္ို

သဖာ်ခပသသာ

အဆိုအပါအယူအဆမ ာျိုးသည်

ဥသရာပရှ

အစဥ်အလာတစ်ရပ်မှ

ကျွန်သတာ်တက
ို

ဥာဏ်အလင်ျိုးပွငဲ့်သခတ်

သပါက်ဖွာျိုးလာခခင်ျိုးခဖစ်သည်။

၄င်ျိုးလှုပ်ရှာျိုးမှုသည် အသတွျိုးအသခေါ် ပညာရှင်မ ာျိုးနှငဲ့် နိုင်ငသရျိုးတက်ကကွလှုပ်ရှာျိုးသူမ ာျိုးသည် တိုင်ျိုးခပည်တစ်ခို၏
ခပည်သူမ ာျိုးအတွက်

အခွငဲ့်အသရျိုးမ ာျိုး

သတာင်ျိုးဆိုမှု

စခဲ့သညဲ့်

၁၇

ရာစိုနှငဲ့်

၁၈

ရာစိုနှစ်မ ာျိုးတွင်သပေါ်သပါက်လာသသာ လှုပ်ရှာျိုးမှုတစ်ခို ခဖစ်သည်။ ဥပမာအာျိုးခဖငဲ့် လူမှုူသရျိုးပဋညာဉ် (social
contract) နှငဲ့် ပတ်သက်သသာ အယူအဆမ ာျိုးသည် ထိုသခတ်တင
ွ ် စတင်ခဲ့သည်။ ထိုသခတ်၏ အဓက
နိုင်ငသရျိုးသတွျိုးသခေါ်ပညာရှင်မ ာျိုးထမှ

တစ်သယာက်မှာ

အင်္ဂလပ်လူမ ျိုးအသတွျိုးအသခေါ်ပညာရှင်ခဖစ်ပပီျိုး

သူ၏

John

Locke

အဆိုတစ်ခိုမှာ

ခဖစ်သည်။

John

Lockeသည်

တိုင်ျိုးခပည်တစ်ခို၏

ခပည်သူနှငဲ့်

အိုပ်ခ ပ်သူမ ာျိုးအကကာျိုးတွင် လူမှုူသရျိုးပဋညာဥ် (social contract) ရှသည်ဆိုသသာ အယူအဆခဖစ်သည်။ အဆိုပါ
ပဋညာဉ်

သည်

အစစ်အမှန်

စာခ ပ်ပဋညာဉ်တစ်ခိုခဖစ်သည်။

ခပည်သူက

စာခ ပ်တစ်ခို

မဟ္ိုတ်သပ။

အိုပ်ခ ပ်သူမ ာျိုးကို

နှုတ်ခဖငဲ့်ထိုတ်မသခပာသသာ

အိုပ်ခ ပ်သူမ ာျိုးအခဖစ်

လက်ခကကသည်၊

ခပည်သူသည် သူတ၏လွ
ို
တ်လပ်မှုကို ကန်သတ်သညဲ့်အခ က်အခ ွဲ့ကို လက်ခကကသည်၊ ဥပမာ ကိုယ်လိုခ င်တာပ
ကိုယ်ယလ
ူ ို မရဆိုတာမ ျိုး။ အခပန်အလှန်အသနခဖငဲ့် အိုပ်ခ ပ်သူတသည်
ို
ခပည်သူတ၏
ို
အခွငဲ့်အသရျိုးမ ာျိုး နှငဲ့်
လွတ်လပ်မှုမ ာျိုးကို ကာကွယ်သပျိုးရသည်။
Lockeနှငဲ့် အခခာျိုးသသာ ဥာဏ်အလင်ျိုးပွငဲ့်သခတ်မှ အယူအဆမ ာျိုးကဲ့သပင်
ို
အဆိုပါ လစ်ဘရယ်
အယူအဆမ ာျိုး သည် လူမ ျိုးသရျိုးခွခခာျိုးမှုအယူအဆမ ာျိုး (သ)ို အမ ျိုးဇာတ်နှငဲ့် မ ျိုးနွယစ
် ို အလွှာအဆငဲ့်ဆငဲ့်နှငဲ့်
ပတ်သက်သသာ အယူအဆမ ာျိုးနှငဲ့် လိုျိုးဝ ဆန်က င်ဘက်ခဖစ်သည်ဟ္ို လူအမ ာျိုးအခပာျိုးက
တိုင်ျိုးခပည်တစ်ခပည်ကို

တိုင်ျိုးရင်ျိုးသာျိုးမ ျိုးနွယစ
် ို

တစ်စိုသည်

ခမင်ကကသည်။

အခခာျိုးတိုင်ျိုးရင်ျိုးသာျိုးမ ျိုးနွယ်စိုထက်

ပို၍

ဆိုင်သည်ဟ္ို သခပာခခင်ျိုးသည် ဥပသရာပ လစ်ဘရယ်အသတွျိုးအသခေါ်မ ာျိုးနှငဲ့် ဆန်က င် သည်။ သသသာ်
ို
လူမ ျိုးသရျိုး
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ကွခပာျိုးခခာျိုးန ျိုးမှုရှသည်ဟ္ို

လူသတွ

အမှန်တကယ်ယိုကကည်လာခဲ့သည်မှာ

လစ်ဘရယ်

အသတွျိုးအသခေါ်မ ာျိုးသကကာငဲ့သ
် ာ ခဖစ်သည်ဟ္ို အခ ွဲ့က သခပာကကသည်။
ဒီသနရာမှာ ကျွန်သတာ်တို Lisa Lowe ၏ စာကို သလဲ့လာကကညဲ့်ရသအာင်ပါ။
သူူ့စာအိုပ် “ The Intimacies of Four Continents”၏ ပထမအခန်ျိုးတွင် ၁၈ရာစိုနှငဲ့် ၁၉ရာစိုနှစ်မ ာျိုး
အတွင်ျိုး သတာင်နှငဲ့်သခမာက်အသမရကာျိုးတိုက်ရှ ကိုလန
ို ီဝါဒ၊ အသမရကန်ကျွန်ကိုန်သွယမ
် ှု၊ အသရှွဲ့အနဒယ နှငဲ့်
တရိုတ်ကိုန်သွယမ
် ှုမ ာျိုးကို ခ တ်ဆက်သပျိုးသသာ တစ်စိုတစ်ခိုရှသည်ဟ္ို Lisa Loweက သရျိုးသာျိုးထာျိုးသည်။
သူူ့သရှွဲ့မှာသရျိုးခဲ့ကကတဲ့ CLR James ကဲ့သသသာ
ို
သူမ ာျိုး၏ ထိုျိုးစအတိုင်ျိုး Lowe က ဆက်လက် သရျိုးသာျိုး
ပါသည်။ CLR James ဆိုတာ San Dimongo မှာရှတဲ့ ကျွန်အသိုင်ျိုးအဝိုင်ျိုးသည် ဥသရာပ၊ အာဖရကနှငဲ့်
အသမရကတိုက် မ ာျိုးကို ခ တ်ဆက်သပျိုးခဲ့သည်ဟ္ို သရျိုးသာျိုးခဲ့သူခဖစ်သည်။ အသမရကတိုက််မ ာျိုးရှ ကျွန်အသခခခပ
လူူ့အဖွွဲ့အစည်ျိုး

မ ာျိုးမှ သထာက်ပဲ့သသာ သငွသကကျိုးအသထာက်အပဲ့မ ာျိုးသကကာငဲ့် ခပင်သစ်ဘူဇွာ

လူတန်ျိုးစာျိုး

သပေါ်သပါက်လာပပီျိုး ထိုမှတဆငဲ့် “လူသာျိုးအခွငဲ့်အသရျိုးမ ာျိုး”ဆိုသသာ ဥာဏ်အလင်ျိုးပွငဲ့်အယူအဆမ ာျိုး သပေါ်ထွက်
လာရသည်ဟ္ို

သူက

ဆိုပါသည်။

ထိုသကကာငဲ့်

လူအမ ာျိုးအခပာျိုးကို

ကျွန်ခပ ခခင်ျိုးနှငဲ့်

ဖနှပ်ခခင်ျိုးသကကာငဲ့်

လွတ်လပ်မှုဆိုင်ရာ လစ်ဘရယ် အယူအဆမ ာျိုး သပေါ်သပါက်ခဲ့ခခင်ျိုးခဖစ်သည်။
ရိုျိုးရိုျိုးရှင်ျိုးရှင်ျိုးသခပာရလျှင် လစ်ဘရယ်ဒဿနအခမင်၊ ယဥ်သက ျိုးမှု၊ စီျိုးပွာျိုးသရျိုးနှငဲ့် အစိုျိုးရအယူအဆမ ာျိုး
သည် ကိုလန
ို ီဝါဒ၊ ကျွန်ကိုန်သွယမ
် ှုနှငဲ့် နယ်ခ ွဲ့ဝါဒတိုတွင် နက်နက်ရှုင်ျိုးရှုင်ျိုး ပါဝင်ပတ်သက်သနသည်ဟ္ို Lowe က
ဆိုသည်။
မည်သမည်
ို
ပိုပါသနည်ျိုးဆိုမူ

ပထမဦျိုးစွာ

လူသာျိုး၏လွတ်လပ်မှုကို

ခ ျိုးီ က ျိုးင်္ိုဏ်ခပ ကကခခင်ျိုး၊

လူသာျိုးမ ာျိုးကို နိုင်ငသတာ်၏ ဖနှပ်မှုမှ ကင်ျိုးလွတ်ခွငဲ့်ခပ သသာ စနစ်မ ာျိုး ဖန်တီျိုးခခင်ျိုး၊ လူူ့အခွငဲ့်အသရျိုးကို
သလျိုးစာျိုးသသာ သနရာတွင် မမအခမင်ကို ထိုတ်သဖာ်ခပခခင်ျိုးအာျိုးခဖငဲ့် ခဖစ်သည်။ သိုသသာ် တစ်ခ န်တည်ျိုးမှာပင်
လူအခ ွဲ့ကို “လူသာျိုး”ဆိုသသာ အတန်ျိုးအစာျိုးတွင် ထညဲ့်သွင်ျိုးခခင်ျိုးမခပ ကကခဲ့ပါ။ အဆိုပါသူမ ာျိုးကို သခတ်သန က်
က န်သနသသာ၊

မယဥ်သက ျိုးသသာ၊

မလွတ်လပ်သသာ

ပထဝီသဒသဆိုင်ရာ

နှငဲ့်

အခ န်ဆိုင်ရာ

သနရာကာလတစ်ခိုတွင် သခ ာင်ထိုျိုးထာျိုးပါသည်။
ကျွန်သတာ်တိုသခတ်၏ လူမှုသရျိုးမညီမျှမှုမ ာျိုးသည် အဆိုပါခဖစ်စဥ်မ ာျိုး၏ အသမွခဖစ်သည်ဟ္ို Lowe က
သရျိုးသာျိုး ထာျိုးသည်။ အဆိုပါခဖစ်စဥ်မ ာျိုးမှတဆငဲ့် “လူသာျိုး”ဆိုသူမ ာျိုးကို လစ်ဘရယ်အသွင်အခပင်မ ာျိုးခဖငဲ့်
လွတ်လပ်ခွငဲ့်

သပျိုးခဲ့ကကသည်။

တစ်ခ န်တည်ျိုးမှာပင်

အခခာျိုးသသာလူသာျိုးမ ာျိုး၊

အသလဲ့အထမ ာျိုး

နှငဲ့်

ပထဝီသဒသမ ာျိုးအာျိုး “လူသာျိုး”ဆိုသသာအရာနှငဲ့် အကွာအသဝျိုးတစ်ခိုတွင် ထာျိုးခဲ့ကကသည်။
အကယ်၍ အာျိုးလိုျိုးပါဝင်မှုကို ဦျိုးတည်လျှင်ပင် liberal universalism သည် ထညဲ့်သွင်ျိုးခခင်ျိုးနှငဲ့်
ခ န်လှပ်ထာျိုးခခင်ျိုး သသဘာတရာျိုးမ ာျိုး (principles of inclusion and exclusion) အသပေါ် သက်သရာက်မှု
ရှပါသည်။ လူသာျိုးမ ျိုးနွယက
် ို မ ျိုးစတ်တစ်ခို သမဟ္ို
ို
တ် အသခခအသနတစ်ခိုအခဖစ် အဓပပါယ် ဖွငဲ့်ဆိုမည်ဆိုသသာ
အဆိုမှာပင် ၄င်ျိုးအဓပပါယ် ဖွငဲ့်ဆိုပိုသည် လူသာျိုးနှငဲ့် လူသာျိုးမဟ္ိုတ်သူဟ္ူ၍ ခွခခာျိုးထာျိုးသည်။
ထသကကာငဲ့
ို
်
ဇာတ်လမ်ျိုးပင်ခဖစ်သည်။

သခတ်သစ်လစ်ဘရယ်ဝါဒ၏
ဤသိုသခပာခခင်ျိုးခဖငဲ့်

ဇာတ်လမ်ျိုးသည်

သခတ်သစ်လူသာျိုးတို၏

လစ်ဘရယ်အသတွျိုးအသခေါ်သမာျိုးမ ာျိုးနှငဲ့်

သတွျိုးသခေါ်ပညာရှင်မ ာျိုးသည် နယ်ခ ွဲ့ဝါဒီမ ာျိုး (သ)ို လူမ ျိုးသရျိုးခွခခာျိုးသူမ ာျိုး ခဖစ်ကကသည်ဟ္ို မဆိုလိုပါ။ သူတိုသတွ၏
အသတွျိုးအသခေါ်သည် “ကျွန်ခပ ခခင်ျိုး” အယူအဆသအာက်တွင် ပတ်မသနကကခခင်ျိုးသာခဖစ်သည်။
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ဥပမာအာျိုးခဖငဲ့် သီအိုရီအရ Locke၏ သဘာဝဥပသဒ(natural law)သည် ဌာသနအသမရကန်မ ာျိုးကို
သူတို အမလိုက်သသာ သစ်သီျိုးသစ်ဥရှာသသာ အလိုပ်လိုပ်ကကသသာ သူတသခမက
ို
ို ပိုင်ဆိုင်ခွငဲ့်သပျိုးရမည်ခဖစ်သည်။
သသသာ်
ို
အခပစ်မဲ့သူမ ာျိုးကို ကာကွယရ
် န်နှငဲ့် က ျိုးလွန်သူမ ာျိုးကို တာျိုးဆီျိုးရန် စည်ျိုးကမ်ျိုးဥပသဒ သဖာက်ဖ က်
က ျိုးလွန်သူကို အခပစ်သပျိုးခွငဲ့်ရှသည်ဟ္ို Locke ကသခပာခခင်ျိုးသည် ဖနှပ်ခခင်ျိုးကို တရာျိုးဝင် အသအမှတ်
ခပ လိုက်ခခင်ျိုး ခဖစ်သည်။ အဘယ်သကကာငဲ့်ဆိုသသာ် သူတိုသခေါ်ကကသသာ ဌာသနအင်ဒီျိုးယန်ျိုးမ ာျိုးကို လစ်ဘရယ်
သမာျိုးမ ာျိုး၊

ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်မ ာျိုးက

သခဖာငဲ့်သခဖာငဲ့်ကကီျိုးဆန်က င်လ က်ရှသသာ

အသခခခ သပျိုးထာျိုးခခင်ျိုးမဟ္ိုတ်ပါ၊
သူမ ာျိုးခဖစ်ကကသည်၊

သူတသည်
ို

တိုျိုးတက်သသာ

လူူ့ယဥ်သက ျိုးမှုနှငဲ့်

လစ်ဘရယ်သမာျိုးမ ာျိုးသည်

သူတနှ
ို ငဲ့် အပမ စစ်ခဖစ်သနခဲ့ကကသည်။
ထသကကာငဲ့
ို
်ပင်
သူတ၏
ို

ဌာသနတိုင်ျိုးရင်ျိုးသာျိုးမ ာျိုး၏

သဘာဝရပိုင်ခွငဲ့်ကို

ဥသရာပအသခခခ သူမ ာျိုးအသပေါ်

ကာကွယသ
် နကကသသာသူမ ာျိုးအခဖစ်

မခမင်ခဲ့ကကဘ

ဆန်က င်တိုက်ခိုက်မှုကို
အယူလွမှာျိုးသူမ ာျိုး

နှငဲ့်

အရိုင်ျိုးအစိုင်ျိုးမ ာျိုး၏ က ျိုးသက ာ်တိုက်ခိုက်ခခင်ျိုးအခဖစ်သာ ခမင်ခဲ့ကကခခင်ျိုးခဖစ်သည်။
Locke ၏ ပစစည်ျိုးဥစစာပိုင်ဆိုင်ခွငဲ့်အသပေါ် အဓပပါယ်ဖွငဲ့်ဆိုခ က်အရ လူတစ်သယာက်၏ စိုက်ထိုတ်သသာ
လိုပ်အာျိုးသည်သာ

ထိုသူအာျိုး

စိုက်ပ ျိုးထွန်ယက်မှု

သခမယာပိုင်ဆိုင်ခွငဲ့်ကို

လိုသလာက်စွာမလိုပ်ကကဟ္ို

သပျိုးအပ်သည်ဟ္ို

ဆိုသည်။

မှတ်ယူခခင်ျိုးခရသသာ

၄င်ျိုးဖွငဲ့်ဆခ
ို က်သည်

ဌာသနအသမရကန်မ ာျိုးကို

သခမယာပိုင်ဆိုင်ခွငဲ့်မှ ဖယ်ထိုတ် ပစ်လိုက် သည်။
ထနည်
ို
ျိုးတူစွာ အမ ျိုးဇာတ်ခွခခာျိုးမှုမရှသသာ တိုင်ျိုးခပည်ဆိုသညဲ့် အယူအဆမ ာျိုးသည် အာဏာမဲ့သူမ ာျိုး
ကို တာျိုးဆီျိုးရန် အာဏာရှသူမ ာျိုးက အသိုျိုးခပ သသာ အကာအကွယ်ဒိုင်ျိုးမ ာျိုး ခဖစ်သကဲ့သပင်
ို
လစ်ဘရယ်
အသတွျိုးအသခေါ်မ ာျိုးသည်
အသမရကတိုက်၊

ဖနှပ်မှုစနစ်မ ာျိုးကို

အာရှနှငဲ့်

ထန်ျိုးသမ်ျိုးခဲ့ရိုသာမက

အာဖရကတိုက်ရှ

ဥသရာပက

ဖန်တီျိုးသပျိုးခဲ့ပါသည်။

သမ်ျိုးယူခဲ့သသာ

သတာင်သခမာက်

ပထဝီသဒသအသစ်မ ာျိုးသည်

အသန က်တင
ို ်ျိုး လစ်ဘရယ်ဝါဒအဖို လူူ့လွတ်လပ်မှုနှငဲ့် လူူ့အခွငဲ့်အသရျိုးမ ာျိုး၏ ကမ္ာလိုျိုးဆိုင်ရာ သသဘာသဆာင်
သညဲ့် အယူအဆသသဘာတရာျိုးမ ာျိုးကို သတွျိုးကကညဲ့်ရန် ခဖစ်တန်ရာသခခရှသသာ အသခခအသနခဖစ်ပါသည်။ သသသာ်
ို
သက ျိုးကျွန်မ ာျိုး၊ ကိုလန
ို ီလက်သအာက်ခမ ာျိုး နှငဲ့် ဌာသနတိုင်ျိုးရင်ျိုးသာျိုးမ ာျိုး အတွက် လွတ်လပ်ခွငဲ့်အမ ာျိုးအခပာျိုးကိုမူ
ထိုအယူအဆသသဘာတရာျိုးမ ာျိုးက သသသသခ ာခ ာ ခ န်လှပ်ခဲ့ကကသည်။
ထသကကာငဲ့
ို
် လစ်ဘရယ်အသတွျိုးအသခေါ်သည် ကျွန်သတာ်တက
ို ို ကျွန်ခပ ခခင်ျိုးစ နစ်မှ ဆွထိုတ်ခဲ့သည်
ဆိုသသာ အခမင်၊ သတည်
ို
ျိုးမဟ္ိုတ် နိုင်ငသတာ် (သ)ို ဘာသာတရာျိုး၏ ကျွန်ခပ ခခင်ျိုးနှငဲ့် ဖနှပ်ခခင်ျိုးတိုကို
တိုန်ခပန်ခဲ့သည်ဆိုသသာ အခမင်တသည်
ို
မှာျိုးသည်ဟ္ို Lowe က ဆိုသည်။ ထိုအစာျိုး လစ်ဘရယ်လတ
ွ ်လပ်မှုနှငဲ့်
ကိုလန
ို ီဖနှပ်မှုတသည်
ို
သဘျိုးခ င်ျိုးယှဥ်လ က် ရပ်တည်ခဲ့ကကသည်။ အဆိုပါ လစ်ဘရယ်အသတွျိုးအသခေါ်မ ာျိုးနှငဲ့်
အတူတကွတည်ရှသနသသာ “ချွင်ျိုးခ က် ဇိုန်မ ာျိုး’ ရှခဲ့ပါသည်။
သသသာ်
ို
ကျွန်သတာ်တသည်
ို
ဥသရာပကိုပ အာရိုစိုက်သနခခင်ျိုး ဟ္ာ မှန်ကန်ရွဲ့လာျိုး။ ကမ္ာဲ့ရှုသထာငဲ့်အခမင်
(global prism) ကသနကကညဲ့်ပပီျိုး ခမန်မာ (သ)ို မသလျိုးရှာျိုးတိုင်ျိုးခပည်က

လူမ ျိုးစိုတည်သဆာက်ပိုမ ာျိုးကို

န ျိုးလည်သအာင် ကက ျိုးပမ်ျိုးအာျိုးထိုတ်ခခင်ျိုးသည် မှာျိုးယွင်ျိုးသလာျိုး။ Ania Loomba ၏အဆိုအရ ကမ္ာဲ့အခမင်
ဆိုတာလည်ျိုး မ ာျိုးသသာအာျိုးခဖငဲ့်က အသန က်တိုင်ျိုးအခမင်သာ ခဖစ်ပါသည်။
အလယ်သခတ်ကာလ (Middle Ages) ဥသရာပတွင် ကျွန်သတာ်တို ကက ခဲ့ရသည်မ ာျိုးကို လူမ ျိုးသရျိုး
ခွခခာျိုးမှုအခဖစ်

သတ်မှတ်တာ

မှာျိုးသကကာင်ျိုး၊

အဘယ်သကကာငဲ့်ဆသ
ို သာ်

လူသာျိုးမ ာျိုးအကကာျိုး

ကွလွမှုသည်

သဘာဝတွင် အသခခမတည်ဘ ထိုျိုးတမ်ျိုးဓသလဲ့ယဥ်သက ျိုးမှုတွင် အသခခတည်သည်ဟ္ို အခမင်ရှကကသသာသကကာငဲ့်
ခဖစ်သကကာင်ျိုး လူသတွက တခါတသလသခပာကကသည်ဟ္ို Loomba က သထာက်ခပပါသည်။ “သဘာဝ” ဆိုသသာ
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အပိုင်ျိုးသည် ကျွန်စနစ် နှငဲ့် သပပနည်ျိုးက သလဲ့လာမှုမ ာျိုးနှငဲ့်အတူ သန က်မှ သပေါ်ထွက်လာခခင်ျိုးခဖစ်သည်။
ထနည်
ို
ျိုးတူစွာပင်

လူမ ျိုးသရျိုးခွခခာျိုးမှုဝါဒအသကကာင်ျိုး

သဆွျိုးသနွျိုးပွနှငဲ့်

အနဒယအမ ျိုးဇာတ်ခွခခာျိုးမှုစနစ်ကို

သက်ဆိုင်သည်ဟ္ို လူအမ ာျိုးအခပာျိုးသည် မရှုခမင်ကကပါ။ လက်တင်အသမရကတွင်လည်ျိုး ထနည်
ို
ျိုးတူပင်ခဖစ်သည်။
လူမ ျိုးသရျိုးခွခခာျိုးမှုဝါဒကို ကကီျိုးမာျိုးသသာဖွွဲ့စည်ျိုးမှုကကီျိုးတစ်ခိုအခဖစ် ရှုခမင်ခခင်ျိုးနှငဲ့်ပတ်သက်၍ Stuart Hall
က သတသပျိုးခဲ့သည်။ သသသာ်
ို
အသခခခတူညီခ က်အခ ွဲ့ကို မခမင်နိုင်ခခင်ျိုးနှငဲ့်ပတ်သက်၍ လည်ျိုး Loombaက
သတသပျိုးခဲ့ပါသည်။ ဥပမာ နိုင်ငအခ ွဲ့က ထိုအသနအထာျိုးကို အသိုျိုးခ ၍ “ကျွန်သတာ်တရ
ို ွဲ့ အသခခအသနဟ္ာ
ခင်ြ ာျိုးတိုန မတူဘူျိုး၊ ခင်ြ ာျိုးတို န ျိုးမလည်ပါဘူျိုး”ဟ္ို သခပာခဲ့ကကသည်။ ၁၉၇၅ခိုနှစ်က ကို လသမင်္ဂတွင်
င်္ ျိုးနိုင်ငတည်သထာင်သရျိုးဝါဒ

(ဇီယန
ွ ်ဝါဒ)ကို

လူမ ျိုးသရျိုးခွခခာျိုးမှုဝါဒပိုစတစ်ရပ်အခဖစ်

သဆွျိုးသနွျိုးခဲ့ကကစဥ်က

အစစသရျိုးသည် ဤပိုစမ ျိုး သခပာခဲ့သည်။
အနဒယမှာလည်ျိုး ဒီအတိုင်ျိုးပ လိုပ်ခဲ့ကကသည်။ လူမ ျိုးကဲ့သပင်
ို
ဇာတ်သည် မ ျိုးရိုျိုးနှငဲ့် သာျိုးစဥ်သခမျိုးဆက်
အလွှာအဆင်ဆငဲ့် ဖွွဲ့စည်ျိုးမှုတစ်ခို ခဖစ်ရိုသာမက ၄င်ျိုးအမ ျိုးဇာတ် တွင် ဒါျိုးလစ်မ ာျိုး၏စတ်နှငဲ့်ခနဓ ကိုယ်
တည်သဆာက်ပိုလည်ျိုး ပါဝင်သည်ဟ္ို ဒါျိုးလစ် တက်ကကွလှုပ်ရှာျိုးသူမ ာျိုးက သခပာကကသည်။ ဒါျိုးလစ်မ ာျိုးအာျိုး
မသန်ရှင်ျိုးသသာ ထသတွွဲ့၍မရသသာ သူမ ာျိုးအခဖစ်ရှုခမင်ကကသည်။
ယခိုကဲ့သရှု
ို ခမင်မှုမ ျိုးကို ခဖစ်သစသသာ အယူအဆမ ာျိုးမှာ အခ ွဲ့သသာကစစမ ာျိုးသည် ဓသလဲ့ယဥ်သက ျိုးမှု
(သ)ို ဘာသာတရာျိုး အသပေါ်တွင် အသခခခပ ထာျိုးသသာသကကာင်ဲ့ ကွခပာျိုးကကသကကာင်ျိုး သခပာခခင်ျိုးအာျိုးခဖငဲ့် ခဖစ်သည်။
တခ န်တည်ျိုးမှာပင်

လူမ ျိုးသရျိုးခွခခာျိုးမှုသသဘာတရာျိုးမ ာျိုးက

အသခခတည်သည်ဟ္ို

သခပာကကသည်။

အဘယဲ့သ
် ကကာငဲ့်ဆိုသသာ်

Loomba

က

လူမ ျိုးသရျိုးခွခခာျိုးမှုသည်

သပဂပညာသပေါ်တွင်

ထိုသသဘာတရာျိုးမ ာျိုးသည် မှာျိုးသည်ဟ္ို ဆိုသည်။

လူမ ျိုးသရျိုးခွခခာျိုးမှုသည်

သပပပညာသပေါ်တွင်သာ

အသခခခ သည်ဟ္ို

ထိုလူမ ျိုးသရျိုးခွခခာျိုးမှုသသဘာတရာျိုး အယူဝါဒမ ာျိုးက ဆိုျိုးခဖတ်သသာသကကာငဲ့် ခဖစ်သည်။ တစ်နည်ျိုးသခပာရလျှင်
သပပသပေါ်တွင် အသခခမခ။ အသခခခသည်ဟ္ို သခပာဆိုကိုင်စွထာျိုးမှုသကကာငဲ့်ခဖစ်သည်။ ယဥ်သက ျိုးမှုဓသလဲ့မ ာျိုးက
သပ်သပ်ဟ္ို သခပာကကသည်။ ကျွန်သတာ်တိုသည် ထိုသသသာ
ို
လူမ ျိုးသရျိုးခွခခာျိုးမှု၏ အသိုျိုးအနှုန်ျိုးမ ာျိုးကို အသိုျိုးခပ ၍
မရပါ။
ကသနသခတ်တွင် လူမ ျိုးဆိုသည်ဲ့သဝါဟ္ာရမှာ ခွခခာျိုးဆက်ဆခခင်ျိုး၏ ကမ္ာလိုျိုးဆိုင်ရာ သသကဂတတစ်ရပ်
ခဖစ်လာသည်။
ကျွန်သတာ်တိုဟ္ာ

မကကာခဏလည်ျိုး
အစစသရျိုး၊

လူမ ျိုးဆိုသည်ကို

အနဒယ၊အသမရကန်၊

က ဥ်ျိုးသခမာင်ျိုးစွာ
ယူသက

နှငဲ့်

န ျိုးလည်သနကကဆခဖစ်သည်။

ခမန်မာနိုင်ငရှ

ဖနှပ်မှုပိုစမ ာျိုးကို

နှုင်ျိုးယှဥ်သလဲ့လာနိုင်ပါသည် သိုသသာ် သတကကီျိုးကကီျိုးထာျိုး၍ လိုပ်ကကရမည်ဟ္ို Loombaက သခပာသည်။
သန က်အပိုင်ျိုးအတွက် သအာက်ပါသမျိုးခွန်ျိုးမ ာျိုးကို စဥ်ျိုးစာျိုးထာျိုးနိုင်ပါသည်အနဒယနိုင်ငရှ

ဇာတ်စနစ်ကို

ခမန်မာနိုင်ငရှ

ကွခပာျိုးသသာ

တိုင်ျိုးရင်ျိုးသာျိုးလူမ ျိုးစိုမ ာျိုးနှငဲ့်

သူတ၏ဆက်
ို
ဆသရျိုးနှငဲ့် နှုင်ျိုးယှဥ်စဥ်ျိုးစာျိုးလျှင် သငဲ့်အတွက် အသိုျိုးဝင်ပါသလာျိုး။ ယသနသခတ် ခမန်မာနိုင်ငရှ
မ ျိုးနယ
ွ ်စိုအိုပ်စိုမ ာျိုး စနစ်ကို လူမ ျိုးသရျိုးခွခခာျိုးသသာစနစ်ဟ္ို ဆိုလျှင် သင်လက်ခပါသလာျိုး။
ဤ module အတွက် ဖတ်စရာမ ာျိုးမှာ Sujar Yengde၏ “Caste Matters” စာအိုပ် အခန်ျိုး (၁)၊ Lisa
Lowe၏ “The Intimacies of Four Continents” စာအိုပ် အခန်ျိုး(၁) နှငဲ့် Ania Loomba၏ သဆာင်ျိုးပါျိုး “Race
and Possibilities of Comparative Critique” တိုခဖစ်သည်။
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သန က်လာမညဲ့်အပိုင်ျိုးတွင် သက ျိုးကျွန်စနစ်၊ ကန်ထရိုက်ခဖငဲ့် ခ ပ်သနှ င်ထာျိုးသသာ အလိုပ်သမာျိုးစနစ်
(indentured labour) နှငဲ့် ၄င်ျိုးက သခတ်သစ်ကမ္ာကကီျိုးကို မည်သဖန်
ို ျိုးတီျိုးခဲ့သည်ကို သလဲ့လာ သဆွျိုးသနွျိုးသွာျိုးမည်
ခဖစ်သည်။

7

