Poverty and Migration from Burma: Within and
Without Midi Z’s Films
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမနှင့် မမန်မာနိုင်ငံမှ ရရ ရမပာင်
့
းအရမျရနထိုင်မင်း၊
မီဒီဇက်(Midi Z)၏ ရုပ်ရှင်များ အတွင်းနှင့် မပင်ပ
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“က+န်ရတာ် ငယ်ငယ်ကတည်းက ဆင်းရဲနွမ်းပါးမဟာ
ရနာက်ကရန သတ0 ဝါဆိုးကကီး တစ်ရကာင်လို လိုက်ရနတာ
က+န်ရတာ်ကို ရရှ ဆက်
့
ရမပးရအာင်တွန်းရနသလိုပါပဲ။
တမားမမန်မာလူငယ်အများကကီးလည်း ဒီလို အရမအရနမျိုး
ရင်ဆိုင်ကကရလို ့ သူတို ့ရဲ ့ အိမ်ရတွကို စွန့် ွာပပီး ပမို ့မပတို ့၊
နိုင်ငံမားတို ့ သွားပပီး ဝမ်းစာရှာကကရပါတယ်။ ဆင်းရဲ နွမ်း
ပါးမက လွတ်ရမမာက်ဖို ့ဆိုတာ သူတို ့ရရ ရမပာင်
့
း ရနထိုင်
ရမင်းရဲ ့ အဓိက အရကကာင်းရင်း မဖစ်သလို ျမ်းသာ
ကကယ်ဝမကို ရလိုမင်းဟာ သူတို ့ရဲ ့ တကယ့် အမပင်းမပဆုံး
ဆန=ပါပဲ။” (ရကျာက် (Zhao) ၂၀၁၅/၆၅)
မီဒီဇက်(Midi Z)ကို Zhao De-Yin (Kyawk Dad-Yin

)

ရကျာက်ရဒရင် ဟုလည်း သိကကပါသည်။ ၎င်းသည် ယူနန် တရုတ်
ရရ ရမပာင်
့
း ရနထိုင်သူများထဲမှ မမန်မာနိုင်ငံ၊ ရှမ်းမပည်နယ်ရမမာက်ပိုင်း
လားရFးပမို ့တွင် ၁၉၈၂ုနှစ်တွင် ရမွးဖွားဲ့ရသာ စတုတIမျိုးဆက်တစ်ဦး
မဖစ်ပါသည်။ မမန်မာနိုင်ငံမှများစွာ ရသာအမားရရ ရမပာင်
့
းရနထိုင်သူများ
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နည်းတူ မီဒီဇက်တို ့မိသားစုသည် ရငွရကကးဆို၍ တစ်မပားတစ်ျပ်မL မရှိ
ဲ့ရပ။ မီဒီဇက်သည် အငယ်ဆုံးမဖစ်ပပီး အထက် တွင် အစ်ကိုအစ်မရလးဦး
ရှိသည်။ ဖင်သည် လိုင်စင်မဲ့ရဆးဆရာတစ်ဦး မဖစ်ရသာ်လည်း ကျန်း
မာရရးျို ့တဲ့သူ တစ်ဦး မဖစ်သည်။ ထို ့ရကကာင့် မိင်ကပင် လမ်း ရMး
တွင် အစားအရသာက်ရရာင်းမင်း၊ အလှူများတွင် ထမင်းဟင်း ကူျက်
ရပးမင်း၊ ဆိုင်များတွင် ပန်းကန်ရဆးမင်းနှင့် အမားသူများအတွက်
အဝတ်ရလLာ်ရပးမင်း၊ ရတာင်ရပါထွက်ပစPည်းများကို ရစျးသို ့ ရရာင်း
ျရန် ရတာင်ရပါထွက်ကုန်များကိုရရာင်းျရန် ရQးသို ့ သယ်ပို ရ့ ပးမင်း
တို ့မဖင့်မိသားစုအတွက် အဓိကစီး ပွားရရးပံ့ပိုးသူမဖစ်ဲ့ပါသည်။ (ကျန်
(Jiang) ၂၀၁၄၊ မီဒီဇက်၏ မိင်နှင့် စာရရးသူရတွ ဆု
့ ံ ရမးမမန်းဲ့မင်း)
၎င်း၏မိင်နှင့် ထိုသို ့ရတွ ဆု
့ ံရမးမမန်းမင်း မမပုမီရလးနှစ်အလိုကမှ ထို
အမျိုးသမီးကကီးအလုပ်မှ အနားယူဲ့ ရလသည်။ ရတွ ဆု
့ ံရမးမမန်းန်း
တစ်ုတွင် မီဒီဇက်သည်သူ ့ကရလးMဝ ရနထိုင်မ အရမအရနကို မပန်
ရမပာင်းသတိရပပီး ရမဖဆိုထားသည်မှာ က+န်ရတာ်တို ့ရဲ ့ တစ်နှစ်စာ ဝင်ရငွစုစုရပါင်းဟာ နိုက်ကီ
(Nike)လို(အရမရိကန်ထုတ်) ဖိနပ်တစ်ရံ ဝယ်ဖို ့ရတာင်
မရလာက်ပါMူး။ က+န်ရတာ်တို ့အိမ်က သက်ငယ် မိုးပပီး
ရတာ့ ဝါးထရံနဲ ့ ရမမစိုက်တဲကရလးပါ။ တစ်ါကများ မိုး
သည်းသည်းမည်းမည်းရွာလိုက်တာ အိမ် ပပိုသွားပါတယ်။
(တစ်န်းပဲပါတဲ့) ဒီအိမ်မှာ က+န်ရတာ့်မိMရတွ၊ က+န်ရတာ့်
အMိုးနဲ ့ ကရလးငါးရယာက်ရပါင်း လူရှစ်ရယာက် ရနရပါ
တယ်။ (ဖန်(Fang) ၂၀၁၄/ ၅၄)
မမန်မာနိုင်ငံမှ သာမန် မပည်သူများ အကကားတွင် ထိုကဲ့သို ့ ဆင်တူ
ယိုးမှား ဇာတ်လမ်းများကို ရမပာရလ့ရမပာထ ရှိရပသည်။ အလုပ်အကိုင်
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အွင့်အလမ်းများသည် ရှားပါးပပီး များရသာအားမဖင့် လူတစ်ရယာက် ၏
လုပ်အားသည်လည်း Mဝရှင်သန် ရနထိုင် စားရသာက်ရန် မလုံရလာက်
ရပ။ မမန်မာနိုင်ငံတွင် ရရ ရမပာင်
့
း ရနထိုင် ကကသည့် ယူနန် လူငယ်များ
ကကီးပွားျမ်းသာရရးအတွက် သက်စွန ့် ဆံဖျားလုပ်ကိုင် ကကသည့် လုပ်
ငန်းများအနက် လူရမပာအများဆုံး အလုပ်နှစ်ုမှာ ရကျာက်စိမ်းများ
တွင် သွား၍ အလုပ်လုပ်မင်းနှင့် မူးယစ်ရဆးဝါး ရရာင်းဝယ်မင်းတို ့
မဖစ်လာပါသည်။ မည်သို ့ပင်ဆိုရစကာမူ များရသာအားမဖင့် မူးယစ် ရဆး
စွဲမင်းနှင့် ုံအား ကျဆင်းမ AIDS ရရာဂါအပါအဝင် ရရာဂါရပါင်းများ
စွာ ကူးစက်ံရသည့် အရမအရနသို ့သာ ထပ်ဖန်တလဲလဲ ရရာက်ကုန်
ကကသည်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမနှင့် အမားရသာ မဖစ်ရပ်များစွာတို ့ရကကာင့် မီဒီဇက်
အသက်(၁၆)နှစ်တွင် မမန်မာနိုင်ငံမှထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသို ့ ပိုမိုရကာင်းမွန် သည့်
ပညာရရးနှင့် Mဝအနာဂတ်တစ်ု ရှာရဖွရန် ထွက်လာဲ့ သည်။ အမိရမမ
မဖစ်၍လည်းရကာင်း၊ မိသားစုဝင်များစွာနှင့် မိတ်ရဆွသူငယ်ျင်းအများ
ရနထိုင်ရနဆဲမဖစ်၍ လည်ရကာင်း ရမွးရပ်ဇာတိမမန်မာနိုင်ငံကို သံရယာ
ဇဉ် မမပတ်နိုင်Mဲ ကိုယ့်နိုင်ငံအရကကာင်း ပုံမပင်ဇာတ်လမ်းများကို လွမ်း
သည့် စိတ်နှင့် ရမပာမပလိုစိတ်များနက်နက်ရFင်းရFင်း မဖစ်ရပါလာဲ့သည်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးရသာ်လည်း မမန်မာနိုင်ငံတွင်ရနထိုင်ရသည့်Mဝ အထူး
သမဖင့် သMာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အရတွ အကကု
့
ံ များသည် ရအာက်ရမ့
တသဖွယ်ရာများ မဖစ်ရနသည်။ ရစျးတွင် ရမမများ၊ ကျားရပါက်စရလး
များနှင့် ရတာရိုင်းတိရ စWာန်များကို ရရာင်းျ ရနကကပုံများသည် အမှတ်
တရမဖစ်ရပ်များအမဖစ်မကကာဏမပန်ရအာက် ရမ့မိသည်။ ဖွံ့ပဖိုးပပီးနိုင်ငံ
များတွင် ရနထိုင်ကကသူများအတွက် မမန်မာမပည်သည် လLို ့ဝှက် ဆန်း
ကကယ်ရနရသာ်လည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်း ဆန်ဆန်၊ အံ့ဩဖွယ် မဖစ်ရပ်များ
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သည် မမန်မာနိုင်ငံတွင် ရန ့စဉ်Mဝများပင်မဖစ်ပါသည်။ မီဒီဇက်သည်
တစ်ျိန်က လူမှား၍ ဓါးထိုးံဲ့ရဖူးသလို ဆိုးရွားသည့်ကားတိုက်မ နှစ်
ကကိမ်မဖစ်ဲ့ပပီး အမားရသာသူငယ်ျင်း နှစ်ရယာက်နှင့်အတူအမဲလိုက်
ရာတွင်ရသနတ်ကို သုံးသမဖင့် တရားမဝင် လက်နက်ကိုင်ရဆာင်မမဖင့်
ရထာင် သုံးလ ကျဲ့ဖူးပါသည်။ ထိုအမှတ် တရ မဖစ်ရပ်များသည်သူ၏
မမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုပ်ရှင်ဇာတ် လမ်း အရှည် သုံးု နှင့် ဇာတ်လမ်းအတို
ရပါင်းများစွာ ဖန်တီးနိုင်ဖို ့ အင်အားတစ်ရပ်မဖစ်သွားဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်
များမှာ မမန်မာမပည်သို ့အမပန်(၂၀၁၁)၊ ဆင်းရဲသားများ(၂၀၁၂)နှင့် ရရဲ
အကျဉ်းရထာင်(၂၀၁၄)တို ့ မဖစ်ပပီး ထိုသုံးကားလုံးကို ဆင်းရဲ နွမ်းပါးမ
နှင့် ရရ ့ရမပာင်းရနထိုင်မ အရကကာင်းအရာကို ဗဟိုမပု ရိုက်ကူးတင်ဆက်
ထားပါသည်။
ဤစာတမ်းတွင် မီဒီဇက်၏ ရုပ်ရှင် သုံးကားရပါတွင် အရမံပပီး
Mဝ အရတွ အကကု
့
ံ နှင့် အမမင်၊ မမန်မာနိုင်ငံသို ့ ယူနန်မှ ရရ ့ရမပာင်း အရမ
ျ သူများ အရကကာင်း စာရရးသူ၏ ကိုယ်ပိုင် နားလည်မ အရပါ အရမ
ံပပီး မမန်မာနိုင်ငံတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမနှင့် ရရ ရမပာင်
့
း ရနထိုင်မဆိုင်ရာ
အရကကာင်းအရာကို စူးစမ်း ရလ့လာရန် ကကိုးစား ထားပါသည်။ အထူး
သမဖင့် ဤစာတမ်းသည် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံအတွင်း၌ ဆင်း ရဲနွမ်းပါးမကို
နိုင်ငံအဆင့်(macro)ရရထာင့်မှရန၍ အရထွရထွ နိုင်ငံရရးနှင့် စီးပွားရရး
ညန်းကိန်းများကို ွဲမမ်းစိတ်မဖာ သုံးသပ်မင်း၊ အရကကာင်းအရင်းမဖစ်
ရစသည့် အျက်များကို ရမရာံပပီး ိုင်မာသည့် အရမဖများကို ရပးရန်
ရတာ့ မရည်ရွယ်ပါ။ ထိုသို ့မပုမည့်အစား ဤစာတမ်းသည် မမန်မာမပည်ဖွား
ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးသည် မိမိရဒသရပ်ရွာမှ ဆင်းရဲသားများ၏ Mဝများ၊
နိုင်ငံ၏လူမနိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ဇာတ်ကွက် များနှင့် ယူနန်မှ ရရ ရမပာင်
့
း ရန
ထိုင်အရမျသူများ၏ အမအရန၊ အက် အဲရနာက်ကွယ်တွင် ရှိသည်
ဖွဲ ့စည်း အုပ်ျုပ်မ ယန0ရားဆိုင်ရာ လက^ဏာ အဂဂါရပ်များကို မည် သို ့ ပုံ
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ရဖာ် ရိုက်ကူးမပသည့်ကို ရတွ ့မမင်နိုင်ရန် သူ ့ရုပ်ရှင် ကားများမှ တဆင့်
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမကို ရလ့လာသုံးသပ်ထားပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ
များ၏ Mဝကိုကကည့်မင်းအားမဖင့် ဆင်း ရဲနွမ်းပါးမဆိုတာ Mာလဲဟူ
သည့် ရမးွန်းကိုဒါရိုက်တာက မည်သို ့ကိုင် တွယ်ပါသနည်း။ မီဒီဇက်၏
(ထိုင်ဝမ်တွင်) ရရ ရမပာင်
့
းအရမျမနှင့်ရနထိုင်မတို ့သည် ၎င်း၏ ရုပ်ရှင်
ရိုက်ကူးမအရပါမည်သို ့သက်ရရာက် ပါသနည်း။ နိစPဓူဝMဝတွင်ယူနန်မှ
ရရ ရမပာင်
့
း ရနထိုင်သူများ၏ လိုက် ရလျာညီ ရထွရနထိုင်ရရး နည်းများ
မှာ မည်သို ့နည်း။ ၎င်းတို ့၏ နည်း များသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမကို ရကျာ်
လားနိုင်ရအာင် ကူညီရပးပါသလား သို ့မဟုတ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမသည်
ရရှာင်လွဲ မရနိုင်ရသာ ကံ ကကမ`ာတစ်ုပဲလား။ ထို ့အမပင် ဆင်းရဲ နွမ်းပါးမ
ဆိုင်ရာ သုရတသနများတွင် ရရှ ရဆာင်
့
သူ တစ်ဦးမဖစ်သည့် ရအာ်စကာ
လူးဝစ်(Oscar Lewis)မှ တင်မပဲ့ရသာ“ဆင်းရဲမင်းMဝနှင့် အမအရန
များ”သည် မီဒီဇက်၏ ရုပ်ရှင်များတွင် သို ့မဟုတ် ယူနန်မှ ရရ ရမပာင်
့
း
ရနထိုင်သူများ၏ လက်ရတွ Mဝများတွ
့
င်ရကာ ပမဲမမံရနပါသလား။ သို ့
တည်းမဟုတ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမဆိုရသာအရိပ်မည်းကကီးသည် အုပ် ျုပ်မ
နှင့်ဖွဲ ့စည်းပုံဆိုင်ရာတန်းမတူမညီမLမရကကာင့်သာအဓိကမဖစ်ရပါရနမင်း
ရပလား စရသာ ရမးွန်း များကို ရမဖဆိုရန် ဤစာတမ်းတွင် ကကိုးစား
ထားပါသည်။
ရအာက်ပါကaများတွင် စာရရးသူသည် မီဒီဇက်၏ ရုပ်ရှင် များကို
နFင်းယှဉ်သုံးသပ်ရာတွင်လူးဝစ်၏အရရးအသားများကို ကိုးကားသမဖင့်
လူးဝစ်၏စာရပများကိုမပန်လည်သုံးသပ်မင်းမဖင့်စတင် ပါသည်။ လူးဝစ်
ကို ကိုးကားရသည်မှာ ဆင်းရဲသားများကို သုရတသန မပုရာတွင် ရရှ ့
ရဆာင်လမ်းမပပုဂbိုလ်တစ်ဦးမဖစ်ရုံမLမကစာရပရရးဟန်မဖင့်ဇာတ် ရကာင်
စရိုက်ကိုသရုပ်ရဖာ်ထားရသာမိသားစုကို ဗဟိုမပုသည့်လူး ဝစ်၏ လူမျိုး
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နှင့်ယဉ်ရကျးမ သရုပ်ွဲမင်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ် များနှင့် မီဒီဇက်၏
ရုပ်ရှင်များ ဆက်နွယ်ရနရသာ ရကကာင့်လည်း မဖစ် ပါသည်။ လူးဝစ်၏
စာအုပ်များထဲမှ တစ်အုပ်မဖစ်ရသာ ဆန်းျက်မှ ကရလးများ (၁၉၆၁)
စာအုပ်ကို ရဟာလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင်ကားတစ်ုအမဖစ်မင်းသားကကီး အန်တိုနီ
ကွင်း သရုပ်ရဆာင်၍ အသက်သွင်းဲ့ ကကပပီး ရုပ်ရှင်ကို ၁၉၇၈ ုနှစ်
နိုဝင်Mာလ၁၆ရက်တွင် ပွဲဦးထွက် တင်ဆက်ဲ့ပါသည်။ ဆင်းရဲမင်း
Mဝနှင့် အရမအရနကို အရမပာင်းအလဲ မရှိရသာအရမံ သMာဝအမဖစ်
ရဖာ်မပမင်းရကကာင့် ရဝဖန်ံဲ့ရရသာ်လည်း လူးဝစ် ၏ စာများသည်
မနုဿရဗဒတွင် ယဉ်ရကျးမနှင့် ဖွဲ ့စည်း တည်ရဆာက်ပုံတို ့၏ အန်း
ကaနှင့် စပ်လျဉ်းပပီး ဆက်လက် ရဆွးရနွးမ ရပါင်းများစွာကို လံ ့ရဆာ်
ရပးဲ့ပါသည်။ လူးဝစ်၏ စာများကို မပန်လည် သုံးသပ်ပပီးသည့်ရနာက်
စာရရးသူသည် ယူနန်မှ မမန်မာနိုင်ငံသို ့ ရရ ့ရမပာင်းရမျရနထိုင်မနှင့်
အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမများ၊ မမန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိလူမရရး၊ နိုင်ငံ ရရး
အရမအရနများနှင့် ဆက်နွယ်ပပီး မီဒီဇက် ၏ Mဝနှင့် အရတွ ့အကကုံကို
စတင် ရလ့လာပါသည်။ မမန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံ ရပ်မားတွင် ရှင်သန်မဖတ်
သန်းဲ့ရသည့်သူ ့အရတွ အကကု
့
ံ များကို ပုံရဖာ် ရရးသားပပီး သူ ့ရုပ်ရှင် သုံး
ကားကို ရလ့လာပါသည်။ မီဒီဇက်နှင့်လူးဝစ် တို ့အား စာရရးသူ၏ နFင်း
ယှဉ်သည့် သုံးသပ် ဆန်းစစ်ျက်အရ ဆင်းရဲ နွမ်းပါးမကို ၎င်းတို ့နှစ်ဦး
ပုံရဖာ်သည့် အါတွင် တူညီမများနှင့် ကွဲမပားမားနားမများကို ရတွ ့ရ
ပါသည်။ အရပါယံကကည့်လLင် မီဒီဇက် ၏ရုပ်ရှင်များသည်ဆင်းရဲနွမ်း
ပါးမင်း သံသရာသည်ရပ် တနမင်
့် း မရှိဆက်လက်တည်တံ့ ပမဲမမံရန
သည်ဟူရသာ လူးဝစ်၏အဆိုနှင့် တူသ ရယာင်ရှိ၍ မီဒီဇက်၏ အဓိက
ဇာတ်ရကာင်များသည် လူးဝစ် ၏ ဇာတ်ရကာင်များကဲ့သို ့ပင် အက်
အဲများအတွင်း စဉ်ဆက်မမပတ် ပိတ်မိရနကကသည်။ ပထမပုဂbိုလ်မှ
အုပ်ျုပ်မ၊ ဖွဲ ့စည်းပုံဆိုင်ရာ တန်းတူမညီမLမကို ရထာက်မပဲ့ ရသာ်မငား
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လည်း ဒုတိယပုဂbိုလ်၏ လက်ရာများတွင် ထို အျက်ကို မရတွ ့ရရျ။
မီဒီဇက်၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမကို စူးစမ်းရှာရဖွမ သည် ပို၍ သိမ်ရမွ ့ကွဲမပား
ရသာရကကာင့် ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ၎င်း ကိုယ် တိုင်နှင့် အမားရသာ
ယူနန်မှ ရရ ရမပာင်
့
းရနထိုင်သူများ၏ အသက် ရမွးမရနာက် ရကာက်
ရကာက်ပါရအာင် လိုက်ရာတွင်ရဲ့ရသာ ရအာင် မမင်မ ဇာတ်လမ်းများကို
ပို၍ သိရှိအမမင်ပွင့်မင်းရကကာင့် ရသာ်လည်း ရကာင်း၊ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ
သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမကို ၎င်း၏ရုပ်ရှင်ထဲ တွင်ရုန်းထွက်၍ မရနိုင်သည့်
ထာဝစဉ် တည်တံ့ပမဲမမံရသာယဉ်ရကျးမ သံသရာတစ်ုအရနမဖင့် တင်မပ
ရန် မရည်ရွယ်ရကကာင်း၊ ထိုသို ့စဉ်းစားမည့်အစား ရုပ်ရှင်များကို ဆင်းရဲ
သူများက အာဏာပိုင်များအရပါစွပ်စွဲ ျက်၊ မရကျနပ်ျက်များကို အသံ
တစ်သံအမဖစ်ရဖာ်ထုတ်နိုင်သည့် နည်း လမ်း တစ်ုအရနမဖင့်သာ ရမမင်
သင့်ရကကာင်း စာရရးသူ အကကံမပုလိုက်ပါသည်။

