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ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ�နှင့် မမန်မာနုိင်ငံမှ ရရ� ရ့မပာင်းအရမ��ျရနထုိင်မ�င်း၊
မီဒီဇက်(Midi Z)၏ ရပ်ုရှင်များ အတင်ွးနှင့် မပင်ပ

ဝှမ်ချင်းချနး် (Wen-Chin Chang)

“က+န်ရတာ ်ငယ်ငယ်ကတည်းက ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ�ဟာ 
ရနာကက်ရန သတ0 ဝါဆိုးကကးီ တစ်ရကာင်လုိ လုိကရ်နတာ 
က+န်ရတာက်ို ရရှဆ့က်ရမပးရအာင်တန်ွးရနသလုိပါပဲ။ 
တမ�ားမမန်မာလူငယ်အများကကးီလည်း ဒီလုိ အရမ�အရနမျိုး
ရင်ဆိုင်ကကရလုိ ့သူတိုရဲ့  ့အိမ်ရတကွို စွန ့�ွ်ာပပီး ပမို မ့ပတို၊့ 
နုိင်ငံမ�ားတို ့သွားပပီး ဝမ်းစာရှာကကရပါတယ်။ ဆင်းရဲနွမ်း
ပါးမ�က လွတရ်မမာကဖုိ်ဆ့ိုတာ သူတိုရ့ရ� ရ့မပာင်းရနထုိင်
ရမ�င်းရဲ  ့အဓိက အရကကာင်းရင်း မဖစ်သလုိ �ျမ်းသာ
ကကယ်ဝမ�ကို ရလုိမ�င်းဟာ သူတိုရဲ့  ့တကယ့် အမပင်းမပဆုံး 
ဆန=ပါပဲ။” (ရကျာက ်(Zhao) ၂၀၁၅/၆၅)

မီဒီဇက်(Midi Z)ကို Zhao De-Yin (Kyawk Dad-Yin���) 
ရကျာကရ်ဒရင် ဟလုည်း သိကကပါသည်။ ၎င်းသည် ယူနန် တရတု ်
ရရ� ရ့မပာင်း ရနထုိင်သူများထဲမှ မမန်မာနုိင်ငံ၊ ရှမ်းမပည်နယ်ရမမာကပုိ်င်း 
လားရFးပမိုတ့င်ွ ၁၉၈၂�ုနှစ်တင်ွ ရမွးဖွား�့ဲရသာ စတတုI မျိုးဆကတ်စ်ဦး
မဖစ်ပါသည်။ မမန်မာနုိင်ငံမှများစွာရသာအမ�ားရရ� ရ့မပာင်းရနထုိင်သူများ
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နည်းတ ူမီဒီဇကတ်ိုမိ့သားစုသည် ရငွရကကးဆို၍ တစ်မပားတစ်�ျပ်မL မရိှ
�့ဲရပ။ မီဒီဇကသ်ည် အငယ်ဆုံးမဖစ်ပပီး အထက်တင်ွ အစ်ကိုအစ်မရလးဦး
ရိှသည်။ ဖ�င်သည် လုိင်စင်မ့ဲရဆးဆရာတစ်ဦး မဖစ်ရသာလ်ည်း ကျန်း
မာရရး�ျိုတ့ဲ့သူ တစ်ဦး မဖစ်သည်။ ထုိရ့ကကာင့် မိ�င်ကပင် လမ်းရMး
တင်ွ အစားအရသာက်ရရာင်းမ�င်း၊ အလှူများတင်ွ ထမင်းဟင်းက�ူျက်
ရပးမ�င်း၊ ဆိုင်များတင်ွ ပန်းကန်ရဆးမ�င်းနှင့် အမ�ားသူများအတကွ ်
အဝတရ်လLာ်ရပးမ�င်း၊ ရတာင်ရပါထွကပ်စPည်းများကို ရစျးသုိ ့ရရာင်း
�ျရန် ရတာင်ရပါထွကက်န်ုများကိုရရာင်း�ျရန် ရQးသုိ ့သယ်ပုိရ့ပးမ�င်း
တိုမ့ဖင့်မိသားစုအတကွ ်အဓိကစီးပွားရရးပ့ံပုိးသူမဖစ်�့ဲပါသည်။ (ကျန် 
(Jiang) ၂၀၁၄၊ မီဒီဇက၏် မိ�င်နှင့် စာရရးသူရတွဆ့ုံရမးမမန်း�့ဲမ�င်း)
၎င်း၏မိ�င်နှင့် ထုိသုိရ့တွဆ့ုံရမးမမန်းမ�င်း မမပုမီရလးနှစ်အလုိကမှ ထုိ
အမျိုးသမီးကကးီအလုပ်မှ အနားယူ�့ဲရလသည်။ ရတွဆ့ုံရမးမမန်း�န်း
တစ်�ုတင်ွ မီဒီဇကသ်ည်သူက့ရလးMဝ ရနထုိင်မ� အရမ�အရနကို မပန်
ရမပာင်းသတရိပပီး ရမဖဆိုထားသည်မှာ -

က+န်ရတာတ်ိုရဲ့  ့တစ်နှစ်စာ ဝင်ရငွစုစုရပါင်းဟာ နုိကက် ီ
(Nike)လုိ(အရမရိကန်ထုတ်) ဖိနပ်တစ်ရံ ဝယ်ဖုိရ့တာင် 
မရလာကပ်ါMူး။ က+န်ရတာတ်ိုအိ့မ်က သကင်ယ်မုိးပပီး 
ရတာ ့ဝါးထရံနဲ ့ရမမစုိက်တကဲရလးပါ။ တစ်�ါကများ မုိး
သည်းသည်းမည်းမည်းရွာလုိကတ်ာ အိမ်ပပိုသွားပါတယ်။ 
(တစ်�န်းပဲပါတဲ့) ဒီအိမ်မှာ က+န်ရတာ့်မိMရတ၊ွ က+န်ရတာ့်
အMုိးနဲ ့ကရလးငါးရယာကရ်ပါင်း လူရှစ်ရယာက်ရနရပါ
တယ်။ (ဖန်(Fang) ၂၀၁၄/ ၅၄)

မမန်မာနုိင်ငံမှ သာမန် မပည်သူများ အကကားတင်ွ ထုိကဲ့သုိ ့ဆင်တူ
ယုိးမှား ဇာတလ်မ်းများကို ရမပာရလ့ရမပာထ ရိှရပသည်။ အလုပ်အကိုင် 
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အ�ွင့်အလမ်းများသည် ရှားပါးပပီး များရသာအားမဖင့် လူတစ်ရယာက်၏
လုပ်အားသည်လည်း Mဝရှင်သန် ရနထုိင် စားရသာကရ်န် မလံုရလာက်
ရပ။ မမန်မာနုိင်ငံတင်ွ ရရ� ရ့မပာင်း ရနထုိင် ကကသည့် ယူနန် လူငယ်များ 
ကကးီပွား�ျမ်းသာရရးအတကွ ်သကစွ်န ့ ်ဆဖံျားလုပ်ကိုင်ကကသည့် လုပ်
ငန်းများအနက ်လူရမပာအများဆုံး အလုပ်နှစ်�ုမှာ ရကျာကစိ်မ်းများ
တင်ွ သွား၍ အလုပ်လုပ်မ�င်းနှင့် မူးယစ်ရဆးဝါး ရရာင်းဝယ်မ�င်းတို ့
မဖစ်လာပါသည်။ မည်သုိပ့င်ဆိုရစကာမူ များရသာအားမဖင့် မူးယစ်ရဆး
စဲွမ�င်းနှင့် �ု�ံအား ကျဆင်းမ� AIDS ရရာဂါအပါအဝင် ရရာဂါရပါင်းများ
စွာ ကးူစက�ံ်ရသည့် အရမ�အရနသုိသ့ာ ထပ်ဖန်တလဲလဲ ရရာကက်န်ု
ကကသည်။ 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ�နှင့် အမ�ားရသာ မဖစ်ရပ်များစွာတိုရ့ကကာင့် မီဒီဇက ်
အသက်(၁၆)နှစ်တင်ွ မမန်မာနုိင်ငံမှထုိင်ဝမ်နုိင်ငံသုိ ့ပုိမုိရကာင်းမွန်သည့် 
ပညာရရးနှင့် Mဝအနာဂတတ်စ်�ု ရှာရဖွရန် ထွကလ်ာ�့ဲသည်။ အမိရမမ
မဖစ်၍လည်းရကာင်း၊ မိသားစုဝင်များစွာနှင့် မိတရ်ဆသူွငယ်�ျင်းအများ 
ရနထုိင်ရနဆမဲဖစ်၍ လည်ရကာင်း ရမွးရပ်ဇာတမိမန်မာနုိင်ငံကို သံရယာ
ဇဉ် မမပတနုိ်င်Mဲ ကိုယ့်နုိင်ငံအရကကာင်း ပံုမပင်ဇာတလ်မ်းများကို လွမ်း
သည့် စိတနှ်င့် ရမပာမပလုိစိတမ်ျားနကန်ကရ်Fင်းရFင်း မဖစ်ရပါလာ�့ဲသည်။ 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးရသာလ်ည်း မမန်မာနုိင်ငံတင်ွရနထုိင်ရသည့်Mဝ အထူး
သမဖင့် သMာဝပတဝ်န်းကျင်နှင့် အရတွအ့ကကုံများသည် ရအာကရ်မ့
တသဖွယ်ရာများ မဖစ်ရနသည်။ ရစျးတင်ွ ရမမများ၊ ကျားရပါကစ်ရလး
များနှင့် ရတာရိုင်းတရိ စWာန်များကို ရရာင်း�ျ ရနကကပံုများသည် အမှတ်

တရမဖစ်ရပ်များအမဖစ်မကကာ�ဏမပန်ရအာက်ရမ့မိသည်။ ဖံွ့ပဖိုးပပီးနုိင်ငံ
များတင်ွ ရနထုိင်ကကသူများအတကွ ်မမန်မာမပည်သည် လLို ဝှ့က ်ဆန်း
ကကယ်ရနရသာလ်ည်း ရပ်ုရှင်ဇာတလ်မ်းဆန်ဆန်၊ အ့ံဩဖွယ် မဖစ်ရပ်များ
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သည် မမန်မာနုိင်ငံတင်ွ ရနစ့ဉ်Mဝများပင်မဖစ်ပါသည်။ မီဒီဇက်သည် 
တစ်�ျိန်က လူမှား၍ ဓါးထုိး�ံ�့ဲရဖူးသလုိ ဆိုးရွားသည့်ကားတိုကမ်� နှစ် 
ကကမ်ိမဖစ်�့ဲပပီး အမ�ားရသာသူငယ်�ျင်းနှစ်ရယာက်နှင့်အတအူမဲလုိက်
ရာတင်ွရသနတက်ို သံုးသမဖင့် တရားမဝင် လကန်က်ကိုင်ရဆာင်မ�မဖင့် 
ရထာင် သံုးလ ကျ�့ဲဖူးပါသည်။ ထုိအမှတ်တရ မဖစ်ရပ်များသည်သူ၏
မမန်မာနုိင်ငံဆိုင်ရာ ရပ်ုရှင်ဇာတ်လမ်း အရှည် သံုး�ုနှင့် ဇာတလ်မ်းအတို 
ရပါင်းများစွာ ဖန်တးီနုိင်ဖုိ ့အင်အားတစ်ရပ်မဖစ်သွား�့ဲသည်။ ရပ်ုရှင်
များမှာ မမန်မာမပည်သုိအ့မပန်(၂၀၁၁)၊ ဆင်းရဲသားများ(၂၀၁၂)နှင့် ရရ�ဲ 
အကျဉ်းရထာင်(၂၀၁၄)တို ့မဖစ်ပပီး ထုိသံုးကားလံုးကို ဆင်းရဲ နွမ်းပါးမ�
နှင့် ရရ� ရ့မပာင်းရနထုိင်မ� အရကကာင်းအရာကို ဗဟိုမပု ရိုကက်းူတင်ဆက်
ထားပါသည်။ 

ဤစာတမ်းတင်ွ မီဒီဇက၏် ရပ်ုရှင် သံုးကားရပါတင်ွ အရမ��ံပပီး 
Mဝ အရတွအ့ကကုံနှင့် အမမင်၊ မမန်မာနုိင်ငံသုိ ့ယူနန်မှ ရရ� ရ့မပာင်း အရမ�
�ျ သူများ အရကကာင်း စာရရးသူ၏ ကိုယ်ပုိင် နားလည်မ� အရပါ အရမ�
�ံပပီး မမန်မာနုိင်ငံတင်ွ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ�နှင့် ရရ� ရ့မပာင်းရနထုိင်မ�ဆိုင်ရာ 
အရကကာင်းအရာကို စူးစမ်း ရလ့လာရန် ကကို းစား ထားပါသည်။ အထူး
သမဖင့် ဤစာတမ်းသည် နုိင်ငံ တစ်နုိင်ငံအတင်ွး၌ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ�ကို 
နုိင်ငံအဆင့်(macro)ရ�ရထာင့်မှရန၍ အရထွရထွနုိင်ငံရရးနှင့် စီးပွားရရး 
ည�န်းကန်ိးများကို �ဲွမ�မ်းစိတမ်ဖာ သံုးသပ်မ�င်း၊ အရကကာင်းအရင်းမဖစ်
ရစသည့် အ�ျကမ်ျားကို ရမ�ရာ�ံပပီး �ုိင်မာသည့် အရမဖများကို ရပးရန်
ရတာ့ မရည်ရွယ်ပါ။ ထုိသုိမ့ပုမည့်အစား ဤစာတမ်းသည် မမန်မာမပည်ဖွား
ဒါရိုကတ်ာ တစ်ဦးသည် မိမိရဒသရပ်ရွာမှ ဆင်းရဲသားများ၏ Mဝများ၊ 
နုိင်ငံ၏လူမ�နုိင်ငံရရးဆိုင်ရာ ဇာတက်ကွ်များနှင့် ယူနန်မှ ရရ� ရ့မပာင်းရန
ထုိင်အရမ��ျသူများ၏ အမ�အရန၊ အ�က်အ�ဲရနာကက်ယ်ွတင်ွ ရိှသည်
ဖဲွ စ့ည်း အုပ်�ျုပ်မ� ယန0ရားဆိုင်ရာ လကဏ̂ာ အဂဂါရပ်များကို မည်သုိ ့ပံု
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ရဖာ ်ရိုကက်းူမပသည့်ကို ရတွ မ့မင်နုိင်ရန် သူရ့ပ်ုရှင် ကားများမှ တဆင့် 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ�ကို ရလ့လာသံုးသပ်ထားပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ
များ၏ Mဝကိုကကည့်မ�င်းအားမဖင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ�ဆိုတာ Mာလဲဟူ
သည့် ရမး�ွန်းကိုဒါရိုကတ်ာက မည်သုိက့ိုင်တယ်ွပါသနည်း။ မီဒီဇက၏်
(ထုိင်ဝမ်တင်ွ) ရရ� ရ့မပာင်းအရမ��ျမ�နှင့်ရနထုိင်မ�တိုသ့ည် ၎င်း၏ ရပ်ုရှင်
ရိုကက်းူမ�အရပါမည်သုိသ့ကရ်ရာက်ပါသနည်း။ နိစPဓူဝMဝတင်ွယူနန်မှ 
ရရ� ရ့မပာင်း ရနထုိင်သူများ၏ လုိက်ရလျာညီ ရထွရနထုိင်ရရး နည်းများ
မှာ မည်သုိန့ည်း။ ၎င်းတို၏့ နည်းများသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ�ကို ရကျာ်
လ�ားနုိင်ရအာင် ကညီူရပးပါသလား သုိမ့ဟတု ်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ�သည် 
ရရှာင်လဲွ မရနုိင်ရသာ ကံကကမ̀ာတစ်�ုပဲလား။ ထုိအ့မပင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ�
ဆိုင်ရာ သုရတသနများတင်ွ ရရှ ရ့ဆာင်သူ တစ်ဦးမဖစ်သည့် ရအာစ်ကာ 
လူးဝစ်(Oscar Lewis)မှ တင်မပ�့ဲရသာ“ဆင်းရဲမ�င်းMဝနှင့် အမ�အရန
များ”သည် မီဒီဇက်၏ ရပ်ုရှင်များတင်ွ သုိမ့ဟတု ်ယူနန်မှ ရရ� ရ့မပာင်း
ရနထုိင်သူများ၏ လက်ရတွM့ဝများတင်ွရကာ ပမဲမမံရနပါသလား။ သုိ ့
တည်းမဟတု ်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ�ဆိုရသာအရိပ်မည်းကကးီသည် အုပ်�ျုပ်မ�
နှင့်ဖဲွ စ့ည်းပံုဆိုင်ရာတန်းမတူမညီမLမ�ရကကာင့်သာအဓိကမဖစ်ရပါရနမ�င်း
ရပလား စရသာ ရမး�ွန်းများကို ရမဖဆိုရန် ဤစာတမ်းတင်ွ ကကို းစား
ထားပါသည်။ 

ရအာကပ်ါကaများတင်ွ စာရရးသူသည် မီဒီဇက၏် ရပ်ုရှင်များကို
နFင်းယှဉ်သံုးသပ်ရာတင်ွလူးဝစ်၏အရရးအသားများကို ကိုးကားသမဖင့် 
လူးဝစ်၏စာရပများကိုမပန်လည်သံုးသပ်မ�င်းမဖင့်စတင်ပါသည်။ လူးဝစ်
ကို ကိုးကားရသည်မှာ ဆင်းရဲသားများကို သုရတသန မပုရာတင်ွ ရရှ ့
ရဆာင်လမ်းမပပုဂbို လ်တစ်ဦးမဖစ်ရုံမLမကစာရပရရးဟန်မဖင့်ဇာတ်ရကာင်
စရိုကက်ိုသရပ်ုရဖာထ်ားရသာမိသားစုကို ဗဟိုမပုသည့်လူးဝစ်၏ လူမျိုး
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နှင့်ယဉ်ရကျးမ� သရပ်ု�ဲွမ�င်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်များနှင့် မီဒီဇက၏်
ရပ်ုရှင်များ ဆကနွ်ယ်ရနရသာ ရကကာင့်လည်း မဖစ်ပါသည်။ လူးဝစ်၏ 
စာအုပ်များထဲမှ တစ်အုပ်မဖစ်ရသာ ဆန်း�ျကမှ် ကရလးများ (၁၉၆၁)
စာအုပ်ကို ရဟာလီးဝုဒ် ရပ်ုရှင်ကားတစ်�ုအမဖစ်မင်းသားကကးီ အန်တိုနီ
ကင်ွး သရပ်ုရဆာင်၍ အသကသွ်င်း�့ဲကကပပီး ရပ်ုရှင်ကို ၁၉၇၈ �ုနှစ် 
နုိဝင်Mာလ၁၆ရကတ်င်ွ ပဲွဦးထွက ်တင်ဆက�့ဲ်ပါသည်။ ဆင်းရဲမ�င်း
Mဝနှင့် အရမ�အရနကို အရမပာင်းအလဲ မရိှရသာအရမ��ံ သMာဝအမဖစ် 
ရဖာမ်ပမ�င်းရကကာင့် ရဝဖန်�ံ�့ဲရရသာလ်ည်း လူးဝစ်၏ စာများသည် 
မနုဿရဗဒတင်ွ ယဉ်ရကျးမ�နှင့် ဖဲွ စ့ည်းတည်ရဆာကပံု်တို၏့ အ�န်း
ကaနှင့် စပ်လျဉ်းပပီး ဆကလ်က ်ရဆးွရနွးမ�ရပါင်းများစွာကို လ�ံရ့ဆာ်
ရပး�့ဲပါသည်။ လူးဝစ်၏ စာများကို မပန်လည် သံုးသပ်ပပီးသည့်ရနာက ်
စာရရးသူသည် ယူနန်မှ မမန်မာနုိင်ငံသုိ ့ရရ� ရ့မပာင်းရမ��ျရနထုိင်မ�နှင့် 
အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမ�များ၊ မမန်မာနုိင်ငံ၏လကရိှ်လူမ�ရရး၊ နုိင်ငံရရး
အရမ�အရနများနှင့် ဆကနွ်ယ်ပပီး မီဒီဇက်၏ Mဝနှင့့် အရတွအ့ကကုံကို 
စတင် ရလ့လာပါသည်။ မမန်မာနုိင်ငံနှင့် နုိင်ငံရပ်မ�ားတင်ွ ရှင်သန်မဖတ်
သန်း�့ဲရသည့်သူအ့ရတွအ့ကကုံများကို ပံုရဖာ်ရရးသားပပီး သူရ့ပ်ုရှင် သံုး
ကားကို ရလ့လာပါသည်။ မီဒီဇကနှ်င့်လူးဝစ်တိုအ့ား စာရရးသူ၏ နFင်း
ယှဉ်သည့် သံုးသပ် ဆန်းစစ်�ျကအ်ရ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ�ကို ၎င်းတိုနှ့စ်ဦး 
ပံုရဖာ်သည့် အ�ါတင်ွ တညီူမ�များနှင့် ကွဲမပားမ�ားနားမ�များကို ရတွ ရ့
ပါသည်။ အရပါယံကကည့်လLင် မီဒီဇက်၏ရပ်ုရှင်များသည်ဆင်းရဲနွမ်း
ပါးမ�င်း သံသရာသည်ရပ်တန ့မ်�င်း မရိှဆက်လက်တည်တံ့ ပမဲမမံရန
သည်ဟရူသာ လူးဝစ်၏အဆိုနှင့် တသူရယာင်ရိှ၍ မီဒီဇက်၏ အဓိက 
ဇာတရ်ကာင်များသည် လူးဝစ်၏ ဇာတရ်ကာင်များကဲ့သုိပ့င် အ�က်
အ�ဲများအတင်ွး စဉ်ဆကမ်မပတ ်ပိတ်မိရနကကသည်။ ပထမပုဂbို လ်မှ 
အုပ်�ျုပ်မ�၊ ဖဲွ စ့ည်းပံုဆိုင်ရာ တန်းတမူညီမLမ�ကို ရထာကမ်ပ�့ဲရသာ်မငား
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လည်း ဒုတယိပုဂbို လ်၏ လကရ်ာများတင်ွ ထုိအ�ျကက်ို မရတွရ့ရ�ျ။ 
မီဒီဇက၏် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ�ကို စူးစမ်းရှာရဖွမ�သည် ပုိ၍ သိမ်ရမွက့ွဲမပား
ရသာရကကာင့် ရသာလ်ည်းရကာင်း၊ ၎င်း ကိုယ်တိုင်နှင့် အမ�ားရသာ 
ယူနန်မှ ရရ� ရ့မပာင်းရနထုိင်သူများ၏ အသက်ရမွးမ�ရနာက ်ရကာက်
ရကာက်ပါရအာင် လုိကရ်ာတင်ွရ�့ဲရသာ ရအာင်မမင်မ� ဇာတ်လမ်းများကို 
ပုိ၍ သိရိှအမမင်ပွင့်မ�င်းရကကာင့် ရသာလ်ည်းရကာင်း၊ ရပ်ုရှင်ဒါရိုကတ်ာ
သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ�ကို ၎င်း၏ရပ်ုရှင်ထဲတင်ွရန်ုးထွက်၍ မရနုိင်သည့်
ထာဝစဉ် တည်တံ့ပမဲမမံရသာယဉ်ရကျးမ� သံသရာတစ်�ုအရနမဖင့် တင်မပ
ရန် မရည်ရွယ်ရကကာင်း၊ ထုိသုိစ့ဉ်းစားမည့်အစား ရပ်ုရှင်များကို ဆင်းရဲ
သူများက အာဏာပုိင်များအရပါစွပ်စဲွ�ျက၊် မရကျနပ်�ျကမ်ျားကို အသံ
တစ်သံအမဖစ်ရဖာထု်တနုိ်င်သည့် နည်းလမ်း တစ်�ုအရနမဖင့်သာ ရ�မမင်
သင့်ရကကာင်း စာရရးသူ အကကမံပုလုိက်ပါသည်။ 


