
ttiylHiÕcj,k.ltWcj \pvjqU²k[nj,m.er,k@ |piÕlY´ttiylHiÕcj,k.ltWcj \pvjqU²k[nj,m.er,k@ |piÕlY´ COVIDCOVID--1919 
kU,skjer.g>kiu \pvjqUam[.,k kiuyjTUkiuyjTsnsj\fcj< rcjSiucjenrkU,skjer.g>kiu \pvjqUam[.,k kiuyjTUkiuyjTsnsj\fcj< rcjSiucjenr

ဩဂုတ္ ၅၊ ၂၀၂၁

 ၂၀၂၁ ဇူလုိင္လ ေနာက္ဆံုးအပတ္မွ
စတင္ၿပီး ျမန္မာနုိင္ငံရိွ   ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသ
ႀကီးအသီးသီးတြင္ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ 
ကာကြယ္ေဆးကုိ စတင္ထုိးႏံွေပးလ်က္ရိွသည္။
 ထုိးႏံွေပးမည့္ ကာကြယ္ေဆးအမ်ိဳးအစားသည္ 
တ႐ုတ္နုိင္ငံထုတ္ျဖစ္သည့္ Sinopharm ကာကြ
ယ္ေဆး ျဖစ္သည္။
 တတိယလိွဳင္းကာလတြင္   ကူးစက္မွဳ
ႏွဳန္းႏွင့္ ေသဆံုးမွဳႏွဳန္းျမင့္တက္ေနသျဖင့္ လူ
အမ်ားစုက ကာကြယ္ေဆးလာေရာက္ထုိးႏံွေ
သာ္လည္း ကာကြယ္ေဆးလာေရာက္ထုိးႏံွျခင္း
မရိွသည့္ ျပည္သူမ်ားလည္း ရိွေနေၾကာင္း သိရ
သည္။   အမ်ားစုမွာ   စစ္ေကာင္စီက  ထုိးႏံွေပး
မည့္ ကာကြယ္ေဆးအေပၚ ယံုၾကည္မွဳမရိွျခင္း
ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 “စစ္ေကာင္စီက ထုိးေပးတဲ့ ကာကြယ္
ေဆးကုိ  အယံုအၾကည္မရိွလုိ႔  မထုိးတာပါ”  ဟု 
ေရျဖဴၿမိ ႕ဳနယ္မွ ကာကြယ္ေဆးမထုိးရန္ ဆံုးျဖတ္
ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 “စစ္ေကာင္စီက   ထုိးေပးမယ့္    ကာ
ကြယ္ေဆးက တ႐ုတ္နုိင္ငံထုတ္လုိ႔ ၾကားတယ္။
 ေကာင္းလား၊   မေကာင္းလား    ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
လည္း ေသခ်ာမသိဘူး။ ၿပီးေတာ့ အခုေရာဂါျဖစ္
ေနသူေတြထဲမွာ  အရင္က   ကာကြယ္ေဆးတစ္
ႀကိမ္ထုိးၿပီးသားသူေတြ အမ်ားႀကီးပါေနတယ္။
အဲေၾကာင့္ ဒီကာကြယ္ေဆးအေပၚ အယံုအၾက
ည္မရိွလုိ႔ မထုိးဘူး” ဟု ေရးျမဳ့ိနယ္မွ အမ်ိဳးသား
တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ayu·a]kvj mrHimHÕ´ KWY\K.,Skj ayu·a]kvj mrHimHÕ´ KWY\K.,Skj 

S·mHÕ´ svj,snsjmk[mHÕm[.,×Hcj< S·mHÕ´ svj,snsjmk[mHÕm[.,×Hcj< 

k.kWyjeS,Tiu,mHÕ\fsjsxjk.kWyjeS,Tiu,mHÕ\fsjsxj

ဇူလုိင္ ၂၆၊ ၂၀၂၁

 ကူးစက္မွဳႏွဳန္းႏွင့္  ေသဆံုးမွဳႏွဳန္းျမင့္တက္ေနသည့္  COVID-19   တတိယလိွဳင္းကာလ
တြင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္နုိင္ျခင္း မရိွသျဖင့္ ျပည္သူလူထုက COV-
ID-19 ကူးစက္ေရာဂါကုိ ကုိယ္ထူကုိယ္ထစနစ္ျဖင့္ ရင္ဆုိင္အန္တုေနရသည္။

Inside
LockdownLockdown K[mvjhUeq. ek.l.hle]k.cj< Snjes[,tkj K[mvjhUeq. ek.l.hle]k.cj< Snjes[,tkj

(sm[kjnH.ø3 qui<)

COVID-19COVID-19 kU,skjmHÕ\mcj<m.,qvj×Hcj<atU lyjy.lupjq.,m[.,  kU,skjmHÕ\mcj<m.,qvj×Hcj<atU lyjy.lupjq.,m[., 

rH.,p>,l.q\fcj< lyjqm.,m[., aKkj]kÕ·rH.,p>,l.q\fcj< lyjqm.,m[., aKkj]kÕ·j (sm[kjnH.ø7 qui<)

×HJ,ped>aupjK[Õpjer,mHê, psjqtjK·r|pJ,en.kj rW.q.,×HsjxJ,kiu ssjtpjk ×HJ,ped>aupjK[Õpjer,mHê, psjqtjK·r|pJ,en.kj rW.q.,×HsjxJ,kiu ssjtpjk 

fmj,SJ,qW.,fmj,SJ,qW., (sm[kjnH.ø10 qui<)

a\pcjTWkjKWcj<kiu knj²qtjliukjq\fcj< ae\KK·lupjq.,m[., a\pcjTWkjKWcj<kiu knj²qtjliukjq\fcj< ae\KK·lupjq.,m[., 

aKkjaKY\fsj´ alupjlkjmY<×HÕnj, tiu,l.aKkjaKY\fsj´ alupjlkjmY<×HÕnj, tiu,l. (sm[kjnH.ø12 qui<)

piu,etWÁlUn.m[.,\p.,l.q\fcj< k.kWyjer,psËvj,m[., (3) S es[,tkpiu,etWÁlUn.m[.,\p.,l.q\fcj< k.kWyjer,psËvj,m[., (3) S es[,tk

(sm[kjnH.ø5 qui<)

    sm[kjnH. ø 2 qui<

    sm[kjnH. ø 3 qui<



၂       .............................................................................................mWnj\pvjlUÁaKWcj<aer,ef.cj,ed,RHcjmHTutje0qvj

  အာဏာသိမ္းမွဳေနာက္ဆက္တြဲအေန
ျဖင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားက လုပ္ငန္းခြင္
ကုိ စြန္႔ခြာျခင္း၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ကူးစ
က္လူနာအားလံုးကုိ လက္ခံကုသနုိင္စြမ္း မရိွျခ
င္း၊ကူးစက္မွဳမ်ားျပားသျဖင့္ ပုဂၢလိကေဆးခန္း
မ်ားပါ ပိတ္သိမ္းသြားျခင္း၊ သံသယလူနာမ်ား
အားလံုးကုိ မစစ္ေဆးနုိင္ျခင္းႏွင့္ အသြားအလာ
ကန္႔သတ္မွဳ စနစ္တက် မျပဳလုပ္နုိင္ျခင္း၊ ေဆး
ဝါးမ်ား ေဈးႏွဳန္းအဆမတန္ျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ ကု
သေရးဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားျပတ္လပ္ျခင္း၊ ကန္႔သ
တ္ထိန္းခ်ဳပ္မွဳမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိ ႕ဳေက်းရြာမ်ားတြင္
ကုန္စည္စီးဆင္းမွဳျပတ္ေတာက္ျခင္းစသည့္ ဒုကၡ 
ျပႆနာမ်ိဳးစံုကုိ ျပည္သူလူထုက ခါးစည္းခံေနရ
သည္။
 က် န္းမာေရးဝ န္ထမ္းအင္အား လံုေ
လာက္မွဳ မရိွျခင္းေၾကာင့္ ကုသမွဳအပုိင္းတြင္
လုိအပ္ခ်က္ရိွေနသျဖင့္ ပထမလိွဳင္းႏွင့္ ဒုတိယ
လိွဳင္းထက္ တတိယလိွဳင္းတြင္ ကူးစက္မွဳႏွဳန္းႏွ
င့္ ေသဆံုးမွဳႏွဳန္း ျမင့္တက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
COVID-19 ေရာဂါကူးစက္ဖူးသူ အမ်ိဳးသားတစ္
ဦးက ေျပာပါသည္။
 “အခုတတိယလိွဳင္းက အရင္န႔ဲ မတူ
ဘူး။ ေရာဂါလကၡဏာ ျပင္းထန္လာတယ္။ ဆရာ
ဝန္အင္အားကလည္း နည္းတယ္။ အင္အားန
ည္းေတာ့ အရင္လုိ မၾကပ္မတ္နုိင္ဘူး။ လုိအပ္
ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရိွေနတယ္ဆိုေပမဲ့ ဆရာဝ
န္ေတြကုိ အျပစ္မေျပာလုိပါဘူး။ သူတုိ႔လည္း ရိွ
တဲ့အင္အားန႔ဲ အတတ္နုိင္ဆံုးလုပ္ေပးေနရတာပဲ
” ဟု အဆုိပါအမ်ိဳးသားက ေျပာပါသည္။
 ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ား     ပိတ္သိမ္းထား
ျခင္းေၾကာင့္ COVID-19 ကူးစက္လူနာမ်ားသာ
မက ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ အေရးေပၚလူနာ
မ်ားႏွင့္ သာမန္နာမက်န္းသူမ်ားပါ က်န္းမာေရး
ကုသမွဳ ရယူနုိင္ရန္ ခက္ခဲေနသည္။
 “ကၽြန္မက ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ပါ။
 ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ဆုိေတာ့ ဆရာဝန္ရက္ခ်ိန္းအ

တုိင္း အခ်ိန္မွန္ျပနုိင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ ျပေန
က်ေဆးခန္းက ကုိဗစ္ေၾကာင့္ လကုန္အထိ ပိတ္
ထားတယ္။ အခန္႔မသင့္ကုိ႔ ေနမေကာင္းျဖစ္ရင္
 ဒုကၡေရာက္ၿပီ” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳမွ ကုိယ္ဝန္ေ
ဆာင္မိခင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 “ကုိဗစ္ေၾကာင့္ အခုအခ်ိန္မွာ ပုဂၢလိ
ကေဆးခန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပိတ္ထားတယ္။
 ေဆး႐ံုႀကီးက ဖြင့္ထားတယ္ဆုိေပမယ့္ ဝန္ထမ္း
အင္အားနည္းတယ္။ ကုိဗစ္လူနာကုိပဲ ဖိကုေနရ
တဲ့အတြက္ အျခားလူနာေတြ အခက္အခဲျဖစ္ေန
တယ္။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္
မွဳက႑က ကေမာက္ကမျဖစ္ေနတယ္” ဟု  ေရး
ၿမိ ႕ဳခံျပည္သူတစ္ဦးက မြန္လူထုအသံကုိ ေျပာပါ
သည္။
 မြန္ျပည္နယ္တြင္ COVID-19 ကူးစက္
မွဳ မ်ားျပားလြန္းသျဖင့္ သံသယလူနာအားလံုးကုိ 
ကူးစက္မွဳရိွမရိွ အတည္ျပဳစစ္ေဆးေပးနုိင္ျခင္း မ
ရိွဘဲ ေရာဂါလကၡဏာျပင္းထန္သူမ်ားကုိသာ Fe-
ver Clinic တြင္ ပုိးရိွမရိွ စစ္ေဆးေပးသည္။ ေရာ
ဂါမျပင္းထန္သည့္ အန့ံေပ်ာက္သူမ်ားႏွင့္ ေရာဂါ
ပုိးရိွသူႏွင့္ထိေတြ႕ခဲ့သူမ်ားအေနျဖင့္ ကူးစက္မွဳရိွ
မရိွ အတည္မျပဳနုိင္ဘဲ ေနအိမ္တြင္သာ ေနထုိင္ 
ၿပီး  ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္ျဖင့္  က်န္းမာေရးေစာင့္
ေရွာက္မွဳ ျပဳလုပ္ေနရသည္။
 ေရာဂါမျပင္းထန္သည့္ COVID-19 လူ
နာမ်ားႏွင့္ သာမန္နာမက်န္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေ
နအိမ္တြင္သာ ေနထုိင္ၿပီး လက္လွမ္းမီေဆးဝါး
မ်ားျဖင့္ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ ကုသမွဳ ျပဳလုပ္ေနရ
သည္။ ေဆးဝါးဝယ္ယူစုေဆာင္မွဳ မ်ားျပားလာ
သျဖင့္ ေဈးႏွဳန္းအဆမတန္ျမင့္တက္လာၿပီး ပစၥ
ည္းျပတ္လပ္မွဳမ်ားလည္း ရိွလာသည္။
“ေမာ္လၿမိဳင္မွာေတာ့ ဖြင့္တဲ့ေဆးဆုိင္ကဖြင့္ ပိတ္
တဲ့ေဆးဆုိင္က ပိတ္ၿပီ။ ဆုိင္ႀကီးေတြက်ေတာ့အ
ခ်ိန္ပုိင္းပဲ ေရာင္းေပးတယ္။ ေဈးကလည္း အဆမ
တန္ပဲ တက္တယ္။ အရင္က ပါရာ(စီတေမာ)တ
စ္ကဒ္ကုိ (၆၀၀)၊ အခုက တစ္ကဒ္ (၁,၅၀၀) (

ttiylHiÕcj,k.ltWcj \pvjqU²k[nj,m.er,k@ |piÕlY´ttiylHiÕcj,k.ltWcj \pvjqU²k[nj,m.er,k@ |piÕlY´ COVID-19COVID-19 kU,skjer.g>kiu kU,skjer.g>kiu

 \pvjqUam[.,k kiuyjTUkiuyjTsnsj\fcj< rcjSiucjenr \pvjqUam[.,k kiuyjTUkiuyjTsnsj\fcj< rcjSiucjenr

၁,၇၀၀) အထိ တက္သြားတယ္” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္
ၿမိ ႕ဳခံ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆး၊   အဖ်ားက်
ေဆး၊ ေခ်ာင္းဆုိးေပ်ာက္ေဆးႏွင့္ ဗီတာမင္အားေ
ဆးမ်ား ပစၥည္းျပတ္လပ္ေနၿပီး ဝယ္ယူရရိွပါကလ
ည္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ဝယ္ယူေနရသည္။
 “ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ဘူး
။ တစ္ျခားေနမေကာင္းတဲ့သူေတြလည္း ကၽြန္မ
လုိပဲ အခက္အခဲရိွတယ္။ ဒီကာလမွာ ေဆးေတြ
ကုိ  အဆမတန္ေပးၿပီး  ဝယ္ေနရတယ္။ က်န္းမာ
ေရးကိစၥဆုိေတာ့ မတတ္နုိင္ဘူး” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ 
ၿမိ ႕ဳမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 COVID-19 တတိယလိွဳင္းကလာတြင္ 
နာမက်န္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ကုသမွဳခံယူနုိင္ရန္ အ
လြန္ခက္ခဲေနသျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳ သာသနာႏြ
ယ္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေရြ႕လ်ားေဆးခန္း (Mobile 
Clinic) ျဖင့္ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ အခမဲ့က်န္းမာ
ေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳအစီအစဥ္ကုိ ဇူလုိင္လ (၂၅) 
ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါအစီအစဥ္က တစ္ေ
န႔လၽွင္ လူနာအေယာက္ (၂၀) သာ ၾကည့္ရွဳကု
သနုိင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရိွေန
သည္။
 ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမွဳကုိ ကာကြယ္
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ဟုဆုိကာ တစ္ခ်ိ ႕ဳေက်းရြာမ်ားတြင္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲ၊ က်န္းမာေရးအဖြ႕ဲႏွင့္ လူငယ္
ပရဟိတအဖြ႕ဲတုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရြာအဝင္ဝတြင္ က်
န္းမာေရးစစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရိွ
သည္။ 
 မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိ ႕ဳနယ္      ေကာ့ဒြတ္
ေက်းရြာ “ကုိဗစ္”စစ္ေဆးေရးဂိတ္က ျဖတ္သန္း
သြားလာခြင့္ မျပဳျခင္းေၾကာင့္ ကုလားဂုတ္ကၽြန္း
သုိ႔ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာ
င္မွဳ  မျပဳလုပ္နုိင္သျဖင့္  ေဒသခံမ်ား  ဒုကၡေရာက္
ေနေၾကာင္း သိရသည္။
 ေက်းရြာမ်ားရိွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လူငယ္
မ်ားက ကုိယ္ထူကုိယ္ထ က်န္းမာေရးအဖြ႕ဲမ်ား 
ထူေထာင္ၿပီး COVID-19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ အင္တုိက္
အားတုိက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။
 “ကုိဗစ္ေရာဂါ   မျဖစ္ေအာင္  ဘယ္လုိ
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရမလဲ၊ ျဖစ္လာရင္ ဘယ္လုိ
ကုသမွဳခံယူရမလဲ၊ က်န္းမာေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ေ
တြကုိ ဘယ္လုိလုိက္နာေနထုိင္ရမလဲဆုိတာ ရြာ
သူရြာသားေတြ သိရိွနားလည္ဖုိ႔ အသံခ်႕ဲစက္ႏွင့္ 
သတိေပးတုိက္တြန္းႏိွဳးေဆာ္တာေတြ လုပ္ေနပါ
တယ္။ ေနာက္ၿပီး သံသယလူနာေတြ အန့ံေပ်ာ
က္လူနာေတြ ရိွတယ္လုိ႔ အေၾကာင္းၾကားလာရင္
 “ေက်းရြာကုိဗစ္ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲ” က 
အကုန္လံုးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္” ဟု ေရးၿ
မိ ႕ဳနယ္မွ COVID-19 အေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေ
ပးေနသည့္ ပရဟိတလူငယ္တစ္ဦးက မြန္လူထု
အသံကုိ ေျပာပါသည္။

sm[kjnH. (1) aSkj
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ဇူလုိင္ ၅၊ ၂၀၂၁

 COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ တတိယ
လိွဳင္းတြင္   ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ႏ့ံွမွဳ  ပုိမုိျဖစ္ပြားလာ
ၿပီး ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ
ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားကုိ     သြားလာခြင့္ပိတ္ပင္
ျခင္း(Lockdown)ခ်နုိင္သည္ဟူေသာ ေကာလာ
ဟလမ်ားေၾကာင့္      ဆန္အပါအဝင္ အေျခခံစား
ေသာက္ကုန္မ်ား     ကုန္ေဈးႏွဳန္းျမင့္တက္လာေ
ၾကာင္း သိရသည္။

    ေကာလာဟလသတင္းမ်ားႏွင့္အတူ
ျပည္သူမ်ားက ဆန္ဝယ္ယူစုေဆာင္းမွဳမ်ား ပုိ
မုိျပဳလုပ္လာသျဖင့္ ဆန္တစ္အိတ္လၽွင္ က်ပ္ (
၅,၀၀၀) ဝန္းက်င္ ေဈးႏွဳန္းျမင့္တက္လာသည္။
 “ၾကားေနရတာကေတာ့ ဒီအတုိင္းသာ
ကူးစက္မွဳေတြမ်ားေနရင္ ေမာ္လၿမိဳင္တုိ႔ သံျဖဴဇ
ရပ္တုိ႔ကုိ Lockdown ခ်ဖုိ႔ ရိွတယ္လုိ႔ သိရတယ္
။ အဲေၾကာင့္ လူေတြက စားေသာက္ကုန္ေတြ လုိ
က္ဝယ္စုေနၾကတယ္။ အဲလုိႀကိဳဝယ္ေနၾကေတာ့ 
ဆန္ေဈးေတြ ေျပးတက္ကုန္တာေပါ့” ဟု မုဒုံၿမိ ႕ဳန
ယ္မွ COVID-19 အေရး အကူအညီေပးေနသ
ည့္ ပရဟိတအသင္းမွ အဖြ႕ဲဝင္တစ္ဦးက ေျပာပါ
သည္။
 ပံုမွန္အားျဖင့္ အေလးခ်ိန္ ေပါင္ (၁၀၀
) ရိွ ဆန္အိတ္တစ္အိတ္သည္ ဇြန္လက က်ပ္ (
၃၅,၀၀၀) ေဈးႏွဳန္းရိွေသာ္လည္း ယခုဇူလုိင္လ
တြင္ က်ပ္ (၄၀,၀၀၀) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနၿပီျဖစ္
သည္။ 

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳနယ္
မ်ားတြင္ COVID-19 ကူးစက္လူနာေတြ႕ရိွမွဳႏွင့္
 ေသဆံုးမွဳမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ျမင့္တက္
လ်က္ရိွသည္။
 “ေရာဂါမ်ားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆန္တုိ႔
 စားေသာက္ကုန္တုိ႔က ေဈးမတက္သင့္ဘူး။ ေ
ရာဂါမ်ားေလ ျပည္သူေတြက ဒုကၡေရာက္ေလပဲ
။ သြားရလာရ ခက္ခဲမယ္။ ဝင္ေငြနည္းလာမယ္။
 အဲဆုိ ဝယ္ဖုိ႔ျခမ္းဖုိ႔ မတတ္နုိင္ၾကေတာ့ဘူးေလ
။ အဲဒါကုိ ေဈးတက္ျပန္တယ္ဆုိေတာ့ တာဝန္ရိွ
သူေတြက ေဈးမတက္ဖုိ႔ထိန္းသိမ္းေပးသင့္တယ္
” ဟု အဆုိပါပရဟိတအဖြ႕ဲဝင္က ဆက္ေျပာပါ
သည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လ (၃) ရက္ေန႔ တစ္
ရက္တည္းတြင္ COVID-19 အတည္ျပဳလူနာ (၅
) ဦး တစ္ၿပိဳင္နက္ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၂၀၂၁ တြင္ မြန္ျပ
ည္နယ္၌ လူနာ (၁၅) ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ ပ်ံ႕ႏ့ံွမွဳျမင့္မားေနျခ
င္းေၾကာင့္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳနယ္မွ ရပ္ကြက္ (၅) ခုကုိ
 “ေနအိမ္တြင္သာ ေနထုိင္ရန္” (Stay at Home) 
အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ၿပီး ၿမိ ႕ဳနယ္အခ်ိ ႕ဳမွ စားေသာက္ဆုိင္
မ်ားကုိလည္း “ပါဆယ္စနစ္” ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်
ရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္။

လက္ရိွတြင္ ကာကြယ္ေဆးထုိးႏံွရန္ အသက္ (
၆၅) ႏွစ္အထက္ လူႀကီးမ်ား၊ သာသနာ့ဝန္ထမ္း
မ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေစတ
နာ့ဝန္ထမ္းႏွင့္ ပရဟိတအသင္းဝင္မ်ား၊ အခ်ဳပ္
သားႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္ဝန္
ထမ္းမ်ားႏွင့္   ပုဂၢလိကဝန္ထမ္းမ်ားကုိ     ဦးစား
ေပးအုပ္စုမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ အဆင့္လုိက္ 
ထုိးႏံွေပးေနသည္ဟု ဆုိသည္။
 ကာကြယ္ေဆးထုိးႏံွရာတြင္ ထုိသုိ႔သ
တ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ေျမျပင္အေျခအေနတြင္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမွဳမ်ား ရိွေနသည္ဟု ဆုိသည္။
 “အစုိးရကခန္႔တဲ့ ဆရာဆရာမဆုိရင္
 စာရင္းသြင္းၿပီးတာန႔ဲ ခ်က္ခ်င္းထုိးေပးတယ္။
 မေစာင့္ရဘူး။ ဇူလုိင္လ (၂၉) ရက္ေန႔က ကာ
ကြယ္ေဆးသြားထုိးတဲ့ မြန္(အမ်ိဳးသား)စာသင္ေ
က်ာင္းက ဆရာမ (၂) ႏွစ္ေယာက္ဆုိရင္ အခ်ိန္
အၾကာႀကီး ေစာင့္ရတယ္။ မနက္ (၉) နာရီကေန

ညေနအထိ  မထုိးမခ်င္း  ေစာင့္ေနလုိက္ရတယ
။ အဲလုိ ခြဲျခားဆက္ဆံမွဳေတြ ရိွေနတယ္” ဟု ေ
ရးၿမိ ႕ဳနယ္မွ လူမွဳအေရးတက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူတစ္
ဦးက ေျပာပါသည္။
 အခ်ိ ႕ဳၿမိ ႕ဳနယ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေဆး
ထုိးႏံွျခင္းကုိ      စနစ္တက်စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထား
ျခင္း   မရိွသျဖင့္  ေရာဂါကူးစက္မွဳကုိ  ထပ္မံဖိတ္
ေခၚေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။
 “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဒသမွာ ကာကြယ္ေ
ဆးထုိးေနတဲ့ပံုစံကေတာ့    စနစ္မက်ဘူး။     လူ
ေတြက တုိးႀကိတ္ေနေတာ့ ေရာဂါေတြ ကူးကုန္
မယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကာကြယ္ေဆးထုိးမယ့္
သူေတြကုိ ဘာေရာဂါအခံရိွလဲ ဘာမွ မစစ္ေဆး
ဘဲ  တစ္ခါတည္းေဆးထုိးလုိက္ေတာ့    အဆုတ္
ေရာဂါ ေသြးတုိးေရာဂါရိွလုိ႔ ကာကြယ္ေဆးထုိး
ၿပီးမွဆံုးသြားတဲ့သူေတြလည္း ရိွတယ္” ဟု လမုိ
င္း/ ေမာ့ကနင္မွ    ပရဟိတအသင္းဝင္တစ္ဦးက 
ေျပာပါသည္။
 စစ္ေကာင္စီကထုိးႏံွေပးမည့္ Sinop-
harm    ကာကြယ္ေဆး၏      အရည္အေသြးကုိ 
ေဝဖန္သူမ်ားႏွင့္ အဆုိပါကာကြယ္ေဆးမထုိးရန္
တုိက္တြန္းႏိွဳးေဆာ္သူမ်ားကုိ    အေရးယူမည္ဟူ
ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မွဳမ်ားလည္း ရိွေနေၾကာင္း ေ
ဒသခံမ်ားက မြန္လူထုအသံကုိ ေျပာပါသည္။
 “ဒီဘက္မွာကေတာ့ ကာကြယ္ေဆး
ထုိးတဲ့သူေတြကလည္း ထုိးထားတဲ့အေၾကာင္း

မေျပာရဲ၊ မထုိးတဲ့သူေတြကလည္း မထုိးဘူးဆုိ
တာ  မေျပာရဲၾကဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့    မထုိး
ရင္ေန        ကာကြယ္ေဆးမေကာင္း(စိတ္မခ်ရ)
ေၾကာင္း သြားမေျပာန႔ဲ၊ အေရးယူခံရမယ္လုိ႔ ေျပာ
သံေတြ ၾကားေနရလုိ႔ပဲ။ ဒီဘက္မွာေတာ့ ထုိးတဲ့
သူ နည္းတယ္” ဟု ကံေပါက္ေဒသမွ ေဒသခံတ
စ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 ကာကြယ္ေဆးထုိးႏံွရန္အတြက္ စာရ
င္းလာေရာက္ေပးသြင္းၾကရန္ ရပ္ေက်းတာဝန္ရိွ
သူမ်ားက    တုိက္တြန္းႏိွဳးေဆာ္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေန
ေသာ္လည္း   ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္   စစ္
ေကာင္စီကုိ အယံုအၾကည္မရွိျခင္း၊ ေရာဂါအခံ
တစ္ခုခု ရိွေနျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆးထုိးႏံွၿပီးသူမ်ား
တြင္လည္း   ေရာဂါကူးစက္မွဳ  ျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ ၿမိ ႕ဳ
ျပႏွင့္အလွမ္းေဝးေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ သြား
လာမွဳအဆင္မေျပျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆး
ထုိးရန္ ပ်က္ကြက္မွဳမ်ား ရိွေနသည္။
 “အသက္  (၆၅)  ႏွစ္အထက္  ျပည္သူ
ေတြကုိ ကာကြယ္ေဆးထုိးေပးေနတယ္ဆုိတာ
တဆင့္စကားန႔ဲပဲ ၾကားၾကရတာ။ ရပ္ေက်းအုပ္
ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲေတြ ရပ္ရြာဖြ့ံၿဖိဳးေရးအဖြ႕ဲေတြန႔ဲ နီး
စပ္ရင္ေတာ့ အရင္သိရတာေပ့ါ။ သာမန္ရြာသူ
ရြာသားေတြက သိပ္မသိၾကဘူး” ဟု လမုိင္းရပ္
ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲႏွင့္       နီးစပ္သူတစ္ဦးက 
ေျပာပါသည္။

sm[kjnH. (1) aSkj
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ဇူလုိင္ ၆၊ ၂၀၂၁

 COVID-19 တတိယလိွဳင္းကာလတြ
င္ ဗီဇအသြင္ေျပာင္းပုိးသစ္ေၾကာင့္ ကူးစက္မွဳျမ
န္ဆန္လ်က္ရိွရာ ၂၀၂၁ ႏွစ္စမွ ယေန႔ဇူလုိင္လ
 (၆) ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္းအထိ မြန္ျပည္နယ္တြင္
 COVID-19 အတည္ျပဳလူနာ (၁,၁၀၀) ေက်ာ္ 
ရိွလာခဲ့သည့္အျပင္ အတည္ျပဳလူနာမ်ား၏ ေသ
ဆံုးမွဳမွာလည္း ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
 “ေသဆံုးမွဳႏွဳန္းက ဒုတိယလိွဳင္းထက္
 မ်ားေနတယ္။ ကူးစက္မွဳႏွဳန္းလည္း ျမန္လာ
တယ္။ (အရင္ကဆုိ) ေရာဂါစစ္ရင္ အေယာက္ (
၅၀) ေက်ာ္ေလာက္ပဲ ေတြ႕တယ္။ အခုဆုိရင္ တ
စ္ေန႔ကုိ အေယာက္ (၁၀၀) ေလာက္ “ကုိဗစ္”ျဖ
စ္ေနတယ္” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ လူမွဳကယ္ဆယ္ကူ
ညီေရးအဖြ႕ဲမွ ကုိဇင္မုိးက ေျပာပါသည္။

 ယခုရက္ပုိင္း အတည္ျပဳလူနာေသဆံုး
မွဳ ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး ဇူလုိင္လ (၃) ရက္ေ
န႔တြင္ အတည္ျပဳလူနာ (၅) ဦး၊ (၄) ရက္ေန႔တြင္
 (၂) ဦး၊ (၅) ရက္ေန႔တြင္ (၄) ဦးႏွင့္ ယေန႔ (၆) 
ရက္ေန႔တြင္ (၁၁) ဦးအထိ စံခ်ိန္တင္ ေသဆံုးခဲ့
သည္။ ၂၀၂၁ ႏွစ္စမွ ဇူလုိင္လအစပုိင္းကာလအ
တြင္း အတည္ျပဳလူနာ (၃၀) ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္သည္။
 “ကုသေဆာင္မွာ ေအာက္စီဂ်င္ျပႆ
နာ(ရိွေနတာရယ္)၊ ေရာဂါအခံရိွတဲ့လူနာေတြက 
“ကုိဗစ္”ကုိ မတုိက္ခုိက္နုိင္ေတာ့တာရယ္ေၾကာ
င့္ ေသဆံုးမွဳေတြမ်ားေနတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္
တယ္” ဟု ကုိဇင္မုိးက ေျပာပါသည္။
 ေသဆံုးသူမ်ားတြင္ အသက္အရြယ္
အပုိင္းအျခားအားျဖင့္ အသက္ (၃၅) မွ (၈၀) ႏွ
စ္အတြင္ ျဖစ္ၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳနယ္မွ   အမ်ားဆံုး
ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာပါသည္။

 ေမာ္လၿမိဳင္ေဆး႐ံုႀကီးရိွ အတည္ျပဳ
လူနာကုသေဆာင္တြင္ လူနာမ်ား ျပည့္ႏွက္ေန
သျဖင့္ ကုသေဆာင္မ်ား ထပ္မံတုိးခ်႕ဲရန္ႏွင့္ ေစ
တနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ေခၚယူရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေ
နေၾကာင္း သိရသည္။
 ကူးစက္မွဳႏွင့္ ေသဆံုးမွဳႏွဳန္းမ်ား ျမင့္
တက္ေနသျဖင့္ အခ်ိ ႕ဳရပ္ကြက္မ်ားကုိ ေနအိမ္အ
တြင္းေနထုိင္ေစျခင္း “Stay at Home” သတ္မွ
တ္ျခင္းႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားကုိ “ပါဆယ္စနစ္
”ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လ
ည္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ   ပိတ္သိမ္းျခင္းမရိွသ
ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားက စုိးရိမ္ပူပန္ေနသည္။
 “ဆုိင္ေတြကုိ ပါဆယ္စနစ္န႔ဲ (ေရာင္းခုိ
င္းတယ္)၊ ၿပီးေတာ့ Stay at Home သတ္မွတ္တဲ့
 ရပ္ကြက္ေတြကုိလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာတယ္
။ (ဒါေပမဲ့) စာသင္ေက်ာင္းေတြ ပိတ္မယ္ဆုိတဲ့ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ ခုခ်ိန္ထိ မေတြ႕ေသးဘူး။ သံျဖဴဇ
ရပ္မွာဆုိ “ကုိဗစ္”လူနာေတြကလည္း ပုိမ်ားလာ
တယ္။ ရြာက စာသင္ေက်ာင္းမွာဆုိ ဆရာမပဲလာ
တယ္၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ တစ္ေယာက္မွ 
လာမတက္ဘူး” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳနယ္မွ ေဒသခံ
တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
COVID-19  တတိယလိွဳင္းကာလတြင္  အတည္
ျပဳလူနာေသဆံုးမွဳမ်ားျပားေနျခင္း၏    အဓိကအ
ฃေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ေသြးတြင္းေအာက္စီဂ်င္
ပမာဏ(SpO2) လ်င္ျမန္စြာက်ဆင္းျခင္း ျဖစ္ၿပီး
 နုိင္ငံတစ္ဝန္းရိွ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ေအာက္စီဂ်င္ျပ
တ္လပ္ျခင္းႏွင့္ လူနာမ်ားအားလံုးကုိ လက္ခံကု
သနုိင္မွဳမရိွျခင္း ျပႆနာမ်ား ၾကဳံေတြ႕ေနရေၾကာ
င္း သိရသည္။

ဇူလုိင္ ၇၊ ၂၀၂၁

 ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ လက္ရိွျဖစ္ပြားေနသ
ည့္အေျခအေနမ်ားသည္ နုိင္ငံေရးအၾကပ္အတ
ည္းမွ လူ႔အခြင့္အေရးဘက္ေပါင္းစံုကပ္ဆုိက္မွဳ
သုိ႔ ဦးတည္ေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေ
ရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီး Michelle Bachelet ကဇူ
လုိင္လ (၆) ရက္ေန႔တြင္  က်င္းပသည့္     ကုလ

သမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအစည္းအေဝးတြ
င္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။
 ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ 
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္   စစ္တပ္က     လူေပါင္း 
(၉၀၀) နီးပါးကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး လူေပါင္း (၂) သိ
န္းနီးပါးသည္       စစ္တပ္၏အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္
ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသည္။
 “နုိင္ငံအႏ့ံွအျပားမွာျဖစ္ပြားေနတဲ့   ဘး
ဒုကၡေတြ အၾကမ္းဖက္မွဳေတြဟာ ေရရွည္တည္
တ့ံတဲ့ဖြ့ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳကုိ ဖ်က္စီးလုိက္ၿပီး ပုိမုိႀကီး
မားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္နုိင္ေခ်ကုိလည္း 
ျမင့္မားေစပါတယ္” ဟု Michelle Bachelet က
 ေျပာပါသည္။
 ျပည္သူအေျမာက္အျမားက လံုျခဳံမွဳက
င္းမဲ့ေနသျဖင့္ လူထုကုိပစ္မွတ္ထားသည့္ တုိက္
ခုိက္မွဳမ်ားကုိ ရပ္တန႔္ရန္ႏွင့္ လူထုဆႏၵႏွင့္အညီ 

ဒီမုိကေရစီကုိ ျပန္လည္အပ္ႏွင္းရန္ နုိင္ငံတကာ
အသုိင္းအဝုိင္းက  စစ္တပ္ကုိ  အတူတကြဖိအား
ေပးရန္ ၎က တုိက္တြန္းခဲ့သည္။
 “အၾကမ္းဖက္မွဳေတြ ျမင့္တက္ေနတဲ့
အတြက္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြအေပၚ ဆုိးရြားတဲ့
ကိစၥေတြျဖစ္လာမွာကုိ ကၽြန္မ စုိးရိမ္ပါတယ္။ 
 (ျမန္မာနုိင္ငံမွာ) ေနာင္တက္လာမယ့္
မည္သည့္ဒီမုိကေရစီအစုိးရမဆုိ စစ္တပ္အေပၚ
ထိေရာက္တဲ့ထိန္းခ်ဳပ္မွဳေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိပါ
တယ္” ဟု မဟာမင္းႀကီးက ေျပာပါသည္။
 အာဏာသိမ္းျခင္းႏွင့္ COVID-19 ကူး
စက္ေရာဂါ တေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားေနျခင္းတုိ႔ေၾကာ
င့္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလံုးဝၿပိဳက်ေနၿပီး 
က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးအပါအဝင္ ဘက္ေပါင္း
စံုကပ္ဆုိက္ေနေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပေျပာ
ဆုိခဲ့သည္။

\mnjm.niucjc·qvj niucjc·er,a]kpjatvj,mH lU²aKWcj<aer,Bkjep>cj,su·kpjSiukjmHÕqiu² xJ,tvjen\mnjm.niucjc·qvj niucjc·er,a]kpjatvj,mH lU²aKWcj<aer,Bkjep>cj,su·kpjSiukjmHÕqiu² xJ,tvjen
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ဇူလုိင္ ၈၊ ၂၀၂၁

COVID-19 တတိယလိွဳင္းတြင္ မြန္ျပည္နယ္၌ 
ပုိးေတြ႕လူနာ ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အတူ ေသ
ဆံုးမွဳႏွဳန္းလည္း ျမင့္တက္လ်က္ရိွေနသည္။ ကူး
စက္ႏွဳန္းႏွင့္ ေသဆံုးႏွဳန္း ျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္
တၿပိဳင္နက္ လက္ေဆးရည္၊ ႏွာေခါင္းစည္းႏွင့္ မ်
က္ႏွာကာစသည့္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား 

piu,etWÁlUn.m[.,\p.,l.q\fcj< k.kWyjer,psËvj,m[., (3) S es[,tkjpiu,etWÁlUn.m[.,\p.,l.q\fcj< k.kWyjer,psËvj,m[., (3) S es[,tkj

ေဈးႏွဳန္းျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။
 ျပည္သူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ ေရာ
ဂါကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား၏ နဂုိမူလေဈးႏွဳန္း
ထက္ (၃) ဆ ပုိမုိျမင့္တက္သြားေၾကာင္း၊ ဝယ္လုိ
အားမ်ားျပားသျဖင့္  ပစၥည္းျပတ္လပ္မွဳ     ျဖစ္ေန
ေၾကာင္း သိရသည္။
 “Mask  က  ပံုမွန္ဆုိ တစ္ဘူးကုိ  တစ္
ေထာင္ေက်ာ္ေက်ာ္   ေထာင့္ငါးရာပဲ။  အခုေတာ့

အဲေဈး မရေတာ့ဘူး။ တစ္ဘူးကုိ (၂,၅၀၀) (
၃,၀၀၀) ေလာက္ကုိ တက္သြားၿပီ။ တစ္ခ်ိ ႕ဳဆုိင္
မွာဆုိ ပစၥည္းေတာင္ ျပတ္ေနၿပီ။ ႏွစ္ရက္သံုးရက္
 ႀကိဳမွာမွ ရတာ” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳမွ စတုိးပုိင္ရွင္
တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 ေရာဂါကူးစက္မွဳ ျမန္ဆန္မ်ားျပားလာ
သျဖင့္  မြန္ျပည္နယ္မွ သထံု၊  ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ သံ
ျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳနယ္မ်ားကုိ ဇူလုိင္လ (၇) ရက္ေန႔မွ စ
တင္ၿပီး ေနအိမ္တြင္းသာ ေနထုိင္ရန္ (Stay at 
Home) က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ထုတ္
ျပန္ထားသည္။
 “ဒီအတုိင္းဆုိ ေရာဂါက ပုိမ်ားလာဖုိ႔ပဲ
 ရိွတယ္။ Stay at Home ဆုိေတာ့ သြားလာရ
ခက္၊ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းေတြလည္း ဝယ္ရခက္
။ ေဈးေတြကလည္း တက္။ ၾကာေလ ဒုကၡေရာ
က္ေလပဲ” ဟု မုဒုံၿမိ ႕ဳနယ္မွ ေဆးဆုိင္ပုိင္ရွင္တစ္
ဦးက ေျပာပါသည္။
 ဇူလုိင္လ (၇) ရက္ေန႔အထိ ထုတ္ျပန္
ထားေသာစာရင္းမ်ားအရ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ပုိးေ
တြ႕လူနာ (၁,၃၀၀) ေက်ာ္ရိွၿပီး ေသဆံုးသူ (၄၀) 
နီးပါး ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလုိင္ ၁၂၊ ၂၀၂၁

မြန္ျပည္နယ္တြင္  ၂၀၂၁  ဇူလုိင္လ  (၁၀)   ရက္
ေန႔အထိ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ အတည္ျပဳ
လူနာ (၂,၃၀၀) ေက်ာ္ ရိွၿပီး အတည္ျပဳလူနာမ်ား
မွ ေသဆံုးသူအေရအတြက္သည္ အေယာက္ (
၇၀) ေက်ာ္ ရိွလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
 ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳနယ္ (၂) 
ခုတြင္ ေရာဂါကူးစက္မွဳ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေနၿပီး 
အဆုိပါကူးစက္မွဳမ်ားျပားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ပင္ 
COVID-19 ေရာဂါကူးစက္မွဳစစ္ေဆးေရးဌာန ဖြ
င့္လွစ္ေပးထားနုိင္ျခင္း မရိွေၾကာင္း သိရသည္။

 “ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္     သံျဖဴဇရပ္ကေတာ့ 
ေရာဂါအျဖစ္အမ်ားဆံုးေနရာေတြပဲ။    ဒီေလာက္
ေရာဂါျဖစ္ေနေပမယ့္လည္း     ေရာဂါစစ္ေဆးတဲ့
ေနရာ ဖြင့္ေပးထားတာမ်ိဳး မရိွဘူး။ လူေတြလည္း
ဒီလုိပဲ သြားလာေနၾကတုန္းပဲ။ ကုိယ့္အသိစိတ္
ဓာတ္န႔ဲကုိယ္ပဲ ေနေနရတာ။ စစ္ေကာင္စီက်န္း
မာေရးဌာနကေတာ့ စာပဲထုတ္နုိင္တယ္၊ ေရာဂါ
ကာကြယ္ေရးကုိ စနစ္တက် လုပ္မေပးနုိင္ဘူး” 
ဟု ကူးစက္ေရာဂါအေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေ
နသူ ပရဟိတအသင္းဝင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳနယ္တြင္ ကူးစက္လူနာ အလြန္
မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ေဆး႐ံုႀကီး

kU,skjmHÕam[.,Su·,\fsjenqvj< |miÕÁnyjm[.,tWcjpcj kU,skjmHÕam[.,Su·,\fsjenqvj< |miÕÁnyjm[.,tWcjpcj 

er.g>ssjeS,ep,niucj\Kcj, mrHier.g>ssjeS,ep,niucj\Kcj, mrHi

အေနျဖင့္ အျခားၿမိ ႕ဳနယ္မ်ားမွ ကူးစက္လူနာမ်ား
ကုိ လက္ခံကုသေပးနုိင္ျခင္း မရိွေတာ့ေၾကာင္း 
ပရဟိတအသင္းမ်ားက ေျပာသည္။
 “အခုက ကုိယ့္ၿမိ ႕ဳနယ္န႔ဲကုိယ္ တာဝန္
ယူေနရတယ္။  ကုိယ့္ၿမိ ႕ဳနယ္က လူနာကုိ ေမာ္လ
ၿမိဳင္ကုိ ပုိ႔လုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ ဟုိမွာ ေနရာမရိွေတာ့
ဘူး။ ကုိယ့္ၿမိ ႕ဳနယ္မွာလည္း (ကုသေရး)ပစၥည္း
ကိရိယာေတြ ေဆးပစၥည္းေတြ မလံုေလာက္ဘူး။
 အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ရိွေန
တယ္။ အဓိက,က လူနာက မ်ားေနၿပီး ေအာက္
စီဂ်င္အုိးေတြက နည္းေနတယ္” ဟု အဆုိပါပရ
ဟိသအသင္းဝင္က ဆက္ေျပာပါသည္။
 ေရာဂါကူးစက္မွဳရိွမရိွကုိ RDT (Rap-
id Diagnostic Test) ျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ စစ္ေ
ဆးေပးေနမွဳကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ျပ
ည္သူမ်ားအေနျဖင့္ COVID-19 ကူးစက္ခံရသ
ည္ဟု သံသယရိွပါက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ က်
န္းမာေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတုိင္းသာ ေနထုိင္
ရန္ တုိက္တြန္းထားသည္ဟု ဆုိသည္။
 COVID-19 တတိယလိွဳင္းတြင္ တစ္နုိ
င္ငံလံုး ကူးစက္ႏွဳန္းႏွင့္ ေသဆံုးႏွဳန္း ျမင့္တက္ေ
နသည့္အျပင္ ေဆး႐ံုမ်ားက လူနာမ်ားကုိ လက္
မခံျခင္း၊ ေအာက္စီဂ်င္ျပတ္လပ္ျခင္း၊ Quaran-
tine Center မ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မွဳႏွင့္ ေရာဂါ
ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား ည့ံဖ်င္းျခင္းစသည့္ အခ
က္အခဲမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုက ၾကဳံေတြ႕ခံစားေ
နရသည္။



၆       .............................................................................................mWnj\pvjlUÁaKWcj<aer,ef.cj,ed,RHcjmHTutje0qvj

\pvjqUlUTu= k[pjtvj,mHÕkiu lsjl[êrHÕ|pJ, er.g>kiuae]k.cj,\pvjqUlUTu= k[pjtvj,mHÕkiu lsjl[êrHÕ|pJ, er.g>kiuae]k.cj,

\pk. lupjs.,enqvj< ssjek.cjsJaupjK[Õpjer,mHê,m[.,\pk. lupjs.,enqvj< ssjek.cjsJaupjK[Õpjer,mHê,m[.,

lUÁaKWcj<aer,ef.cj,ed,RHcjmHTutje0qv

ဇူလုိင္ ၁၂၊ ၂၀၂၁

 မြန္ျပည္နယ္  သထံု၊  ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္
သံျဖဴဇရပ္ ၿမိ ႕ဳနယ္မ်ားကုိ ေနအိမ္အတြင္းသာေ
နထုိင္ရန္ “Stay at Home” ၿမိ ႕ဳနယ္မ်ားအျဖစ္
စစ္ေကာင္စီလက္ေအာက္ခံ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လ (
၇) ရက္ေန႔တြင္ေၾကညာခဲ့သည္။
 ထုိသုိ႔ေၾကညာၿပီးေနာက္ပုိင္း အဆုိပါၿ
မိ ႕ဳနယ္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ျပင္ထြက္
လုိပါက “သြားလာခြင့္လက္မွတ္” ရယူရမည္ျဖ
စ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါလက္မွတ္မရိွဘဲ အျပင္ထြက္
ပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ေၾ
ကာင္း ဇူလုိင္လ  (၉)  ရက္ေန႔တြင္  စစ္ေကာင္
စီက လုိက္လံေၾကညာခဲ့သည္။
 အဆုိပါ “သြားလာခြင့္လက္မွတ္” ကုိ
 သက္ဆုိင္ရာရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက
မ်ားထံတြင္ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ “သြားလာ
ခြင့္လက္မွတ္” လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေ
ရးမွဴးမ်ားက ေငြေၾကးေတာင္းခံလ်က္ရိွၿပီး ေမာ္
လၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳေပၚရိွ ရပ္ကြက္အခ်ိ ႕ဳတြင္ “သြားလာခြင့္
လက္မွတ္” တစ္ခုလၽွင္ က်ပ္ (၃၀၀) မွ က်ပ္ (

၁,၀၀၀) အထိ ေတာင္းရမ္းေကာက္ခံေနေၾကာ
င္း သိရသည္။
 “ကၽြန္မတုိ႔ဘက္ျခမ္းကေတာ့ ကဒ္ကုိ 
ရာအိမ္မွဴးဆီမွာ သြားယူရတယ္။ တစ္ခုကုိ (၃၀၀
) ေပးရတယ္။ အျပင္ထြက္ဖုိ႔အတြက္ ဒီကဒ္ကုိေ
တာ့ မျဖစ္မေန ယူရမယ္။ မရိွရင္ အေရးယူခံရ
မယ္။ တစ္ခ်ိ ႕ဳရပ္ကြက္ေတြက် အိမ္အထိ လာပုိ႔ေ
ပးတာလည္း ရိွတယ္။ (၁,၀၀၀) ေပးရတဲ့အိမ္လ
ည္း ရိွသလုိ (၅၀၀) ေပးရတဲ့အိမ္လည္း ရိွတယ္။
 (အျပင္ထြက္ဖုိ႔ရိွေတာ့) သူတုိ႔ ေတာင္း
သေလာက္ ေပးရတာပဲ” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳနယ္မွ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 “Stay at Home” သတ္မွတ္ထားသ
ည့္ ျမဳ့ိနယ္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ျပင္
ထြက္ပါက “သြားလာခြင့္လက္မွတ္” ကုိ မျဖစ္
မေနယူေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေကာင္စီဘ
က္က စစ္ေဆးပါက ခုိင္လံုသည့္အေၾကာင္းျပခ်
က္ကုိ ေျပာဆုိေျဖၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။
 က်န္းမာေရးအေရးေပၚကိစၥျဖစ္ပါက
တစ္အိမ္လၽွင္ (၂) ေယာက္ အျပင္ထြက္ခြင့္ရိွၿပီး
 “သြားလာခြင့္လက္မွတ္” ကုိ တစ္ျခားသူအား 
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊   ငွားရမ္းျခင္း   ျပဳလုပ္ခြင့္မရိွ

ေၾကာင္း စည္းကမ္းခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 “ဒီအခ်ိန္မွာ   နုိင္ငံေရးက     တစ္မ်ိဳး၊ 
“ကုိဗစ္” က တစ္မ်ိဳးန႔ဲ ဘယ္ဘက္ၾကည့္ၾကည့္ စီး
ပြားေရးက်ပ္တည္းေနတဲ့အခ်ိန္။ တစ္ခ်ိ ႕ဳဆုိ  တစ္
ေန႔လုပ္မွ    တစ္ေန႔စားရတာ။    ေကာက္တဲ့ေငြ
ေၾကးက  ဘာမွ  မေျပာေလာက္ေပမယ့္ ျပည္သူ
ေတြအေပၚ မတရားဘူးလုိ႔ ျမင္တယ္” ဟု ေမာ္လ
ၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳနယ္မွ လူငယ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာပါ
သည္။
 “သြားလာခြင့္လက္မွတ္” အတြက္ ေ
ငြေၾကးေကာက္ခံေနသည္ဟု နုိင္ငံအႏ့ံွအျပားရိွ
 လူမွဳကြန္ရက္သံုးစြဲသူမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ေရး
သားေနၾကသည္။ “မြန္လူထုအသံ” ၏ ေမးျမန္းခ်
က္မ်ားအရ ေက်းရြာမ်ားတြင္ “သြားလာခြင့္လက္
မွတ္”   အတြက္  ေငြေၾကးေကာက္ခံမွဳ   နည္းပါး
ေၾကာင္း သိရသည္။
 “သံျဖဴဇရပ္ျမဳ့ိေပၚမွာေတာ့ မသိဘူး။ 
ကၽြန္မတုိ႔ရြာမွာေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွာ သြား
ယူရတယ္။ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းန႔ဲ မွတ္ပံုတင္ျပရ
တယ္။ တစ္အိမ္ကုိ အျပင္ထြက္ကဒ္တစ္ခု ေပး
တယ္။  ပုိက္ဆံေတာ့  မယူဘူး”  ဟု   သံျဖဴဇရပ္
ၿမိ ႕ဳနယ္   ေက်းရြာတစ္ရြာမွ   အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက 
ေျပာပါသည္။
 အဆုိပါ “သြားလာခြင့္လက္မွတ္” 
သည္ ညမထြက္ရအမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ည (
၁၀) နာရီမွ နံနက္ (၄) နာရီအခ်ိန္အတြင္း အက်ဳံး
မဝင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
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ဇူလုိင္ ၁၅၊ ၂၀၂၁

 COVID-19 တတိယလိွဳင္းတြင္ ျမန္
မာတစ္နုိင္ငံလံုးႏွင့္အတူ မြန္ျပည္နယ္တြင္လ
ည္း ေရာဂါကူးစက္မွဳႏွဳန္း အဆမတန္မ်ားျပား
လာသျဖင့္ လုပ္သားအင္အား ေလ်ာ့နည္းရွားပါး
လာလ်က္ရိွသည္။ လယ္ယာက႑တြင္လည္း

ပ်ိဳးစုိက္ပ်ိဳးႏွဳတ္လုပ္သားမ်ား ငွားရမ္းမွဳ ခက္ခဲ
လာသျဖင့္  လယ္ပုိင္ရွင္မ်ား  အခက္ၾကဳံလ်က္ရိွ
ေၾကာင္း သိရသည္။
 “ဒီေရာဂါန႔ဲေတာ့ အလုပ္သမားရွာ
လုိ႔လည္း မလြယ္ပါဘူး။ ကုိယ့္ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေ
တြပဲ ေခၚသံုးေနရတယ္။ ရသေလာက္ပဲ လုပ္ကုိ
င္ရတာေပါ့။ အလုပ္သမားက ဘယ္မွာမွ ရွာလုိ႔မ
ရဘူး။ (ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြလည္း) ဘယ္သူ
မွာ လာမလုပ္ရဲၾကဘူး” ဟု မုဒုံျမဳ့ိနယ္မွ လယ္ပုိ
င္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ နုိင္မုိင္ေလးက ေျပာပါသည္။
 ယခု မုိးဦးက်ခ်ိန္တြင္   လယ္ယာလုပ္
ငန္းျဖစ္သည့္ လယ္ထြန္ျခင္း၊ ပ်ိဳးၾကဲျခင္း၊ ပ်ိဳးႏွဳ
တ္ပ်ိဳးစုိက္ျခင္းစသည္တုိ႔ကုိ   လုပ္ကုိင္ရသည့္အ
ျပင္ ေႏြရာသီတြင္လည္း စပါးရိတ္ျခင္းစသည့္
တုိ႔ကုိ လုပ္ကုိင္ၾကရသည္။ မြန္ျပည္နယ္မွ လယ္

ပုိင္ရွင္အမ်ားစုသည္ အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ားအတြ
က္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအင္အားကုိ အဓိက အား
ကုိးေနရသည္။
 “ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္းက ေရႊ႕ေျပာ
င္းလုပ္သားေတြ ရွာလုိ႔မရေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔လည္း
 လာလုိ႔ မရေတာ့ဘူးဆုိေတာ့ ရြာအနီးအနားမွာ
ပဲ လုိက္ရွာရေတာ့မယ္။ ကုိယ့္ဘက္က တကယ္
လုိအပ္လုိ႔ အတင္းလုိက္ေခၚရတာဆုိေတာ့ လုပ္
ခေတြလည္း ေဈးတက္လာတာေပါ့” ဟု နုိင္မုိင္ေ
လးက ဆက္ေျပာပါသည္။
 ျမန္မာ့စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ စာရင္းဇ
ယားမ်ားအရ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၌ မုိး
စပါးစုိက္ပ်ိဳးဧက (၆၉၁,၇၀၀) ဧက ရိွသည္ဟု သိ
ရသည္။

ဇူလုိင္ ၂၈၊ ၂၀၂၁

 COVID-19 တတိယလိွဳင္းကာလတြင္
 ေရာဂါပုိးေတြ႕ရိွထားသည့္ အတည္ျပဳလူနာမ်ားႏွ
င့္ ထိစပ္ခဲ့သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ပအကူအညီႏွင့္ ေ
ဖးမမွဳ မပါဝင္ဘဲ ၎တုိ႔ဘာသာ Lockdown ခ်ၿ
ပီး ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္
ရန္ အဆင္မေျပမွဳမ်ား ရိွေနသည့္အျပင္ ထုိသုိ႔လု
ပ္ေဆာင္ေနရျခင္းသည္ စနစ္က်ၿပီး ထိေရာက္
သည့္ကာကြယ္တားဆီးေရးနည္းလမ္းမဟုတ္ဟု 
COVID-19 အေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသ
ည့္ ပရဟိတအသင္းဝင္မ်ားက ေျပာပါသည္။
 “ပုိးေတြ႕လူနာတစ္ေယာက္ ေတြ႕ၿပီဆုိ
ပါစုိ႔။ သူန႔ဲထိစပ္ခဲ့တဲ့သူေတြက ကုိယ့္ဘာသာကုိ
ယ္ပဲ ကာကြယ္ေနထုိင္သြားရတယ္။ စားဖုိ႔ေသာ
က္ဖုိ႔ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ စီစဥ္ရတယ္။ ကူညီေ
ပးမယ့္ေဆြးမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ ရိွရင္ ေတာ္ေသး
တာေပ့ါ။ ကူညီမယ့္သူမရိွဘဲ ကုိယ့္သာဘာကုိယ္

ပဲ စီစဥ္ရမယ္ဆုိ အဆင္မေျပဘူး” ဟု ပုိးေတြ႕လူ
နာႏွင့္ ထိေတြ႕မိသျဖင့္ ေနအိမ္ Lockdown ခ်ခံ
ရသူ သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳမွ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါ
သည္။
 လက္ရိွစီမံခန္႔ခြဲမွဳစနစ္အရ ေက်းရြာ
တစ္ရြာသုိ႔မဟုတ္ ရပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ပုိးေတြ႕လူ
နာေတြ႕ရိွပါက ၎ႏွင့္ထိစပ္ခဲ့သူမ်ားအေနျဖင့္
 မိမိတုိ႔ဘာသာ Lockdown ခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေန
ထုိင္စားေသာက္ေရးကုိလည္း မိမိတုိ႔ဘာသာ စီ
စဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။
 “Lockdown ခ်ခံရတဲ့အိမ္ကုိ ကူညီေ
ပးမယ့္သူ မရိွဘူး။ ကုိယ္ထိရင္ ကုိယ္လုပ္ပဲ။ ဒီ
လုိဆုိေတာ့ စနစ္မက်ဘူးေလ။ စနစ္မက်ရင္ေ
တာ့ တစ္ရပ္ကြက္လံုး တစ္ရြာလံုး တစ္နုိင္ငံလံုး
 ကူးသြားမွာပဲ။ (ကုိယ့္အသိစိတ္ဓာတ္န႔ဲ) ကုိယ့္
ဘာသာကုိယ္ ကာကြယ္ၾကဆုိတာေတာ့ သိပ္
မဟုတ္ဘူး” ဟု ပုိးေတြ႕လူနာမ်ားကုိ ကူညီပုိ႔ေ
ဆာင္ေပးေနသူ မုဒုံၿမိ ႕ဳနယ္မွ ပရဟိတသမားတ
စ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 ယခင္အရပ္သားအစုိးရလက္ထက္
တြင္ ပုိးေတြ႕လူနာႏွင့္ ထိစပ္မိပါက ေနအိမ္ကုိ
 Lockdown ခ်ၿပီး ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေန
ထုိင္စားေသာက္ေရးမ်ားကုိ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္
 ပရဟိတကူညီသူမ်ားက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး
ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီလ
က္ထက္တြင္မူ Lockdown ခ်ခံရသူမ်ားအေနျဖ
င့္ ကိစၥအဝဝကုိ မိမိတုိ႔ဘာသာ စီစဥ္လုပ္ကုိင္ေန

piu,etWÁlUn.m[.,×Hcj< TispjqUm[.,a., \pcjpakUavJ mep,BY piu,etWÁlUn.m[.,×Hcj< TispjqUm[.,a., \pcjpakUavJ mep,BY LockdownLockdown 
K[\Kcj,qvj Tier.kjqvj< k.kWyjer,nvj,lmj, mhutjK[\Kcj,qvj Tier.kjqvj< k.kWyjer,nvj,lmj, mhutj

ရသျဖင့္ အဆင္မေျပမွဳမ်ားစြာ ရိွေနသည္။
 တတိယလိွဳင္းကာလတြင္    ပုိးေတြ႕လူ
နာ    မ်ားျပားလာသည့္အျပင္ ေသဆံုးမွဳႏွဳန္းက
လည္း ျမင့္တက္ေနသည္။ သက္ဆုိင္ရာအာဏာ
ပုိင္မ်ားက ကာကြယ္ကုသမွဳျပဳလုပ္ေပးနုိင္ျခင္း မ
ရိွသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေနအိမ္မ်ားတြင္
 မိမိတုိ႔ဘာသာ ေဆးကုသေနရၿပီး ေနထုိင္စားေ
သာက္ေရးအတြက္လည္း မိမိတုိ႔ဘာသာ စီစဥ္
လုပ္ကုိင္ေနရသည္။
 ကူးစက္မွဳမ်ားျပားလာသည့္အျပင္ ေ
သဆံုးမွဳလည္း  ရိွလာသျဖင့္  မြန္ျပည္နယ္   ေရး
ၿမိ ႕ဳနယ္ ဒူးယားေက်းရြာကုိ မနက္ျဖန္ ဇူလုိင္လ (
၂၉) ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး (၁၄) ရက္တာ Lock-
down ခ် ရြာပိတ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ (၂) ရက္တာ
အတြင္း ရိကၡာမ်ားႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားၾကရန္
 ေက်းရြာ”ကုိဗစ္”ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေကာ္မ
တီက မေန႔ ဇူလုိင္လ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ လုိက္
ခံေၾကညာခဲ့သည္။
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ဇူလုိင္ ၁၆၊ ၂၀၂၁

 COVID-19 ပထမလိွဳင္းႏွင့္ ဒုတိယ
လိွဳင္းကာလမ်ားတြင္ အစုိးရႏွင့္ျပည္သူ လက္တြဲ
ညီညီျဖင့္ ကူးစက္ေရာဂါအႏၲရာယ္ကုိ ထုိက္သင့္
သေလာက္ ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္နုိင္ခဲ့ေသာ္
လည္း တတိယလိွဳင္းကာလတြင္မူ နုိင္ငံေရးမ
တည္ၿငိမ္မွဳ၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ COVID-19 
ကာကြယ္ကုသေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ စိန္ေခၚ
မွဳမ်ား  အမ်ားအျပား  ၾကဳံေတြ႕ေနရသည္ဟု ေျမ
ျပင္တြင္လွဳပ္ရွားေနသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ
 သိရိွရသည္။
 တတိယလိွဳင္းတြင္ ကူးစက္မွဳႏွဳန္းႏွင့္ 
ေသဆံုးမွဳႏွဳန္း စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ေနၿပီး လူနာ
မ်ားကုိ အသက္ကယ္ရန္အတြက္ ေအာက္စီဂ်င္
လုိအပ္မွဳ အျမင့္ဆံုးအေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရိွေ
နသည္။
 “ေရာဂါကေတာ့ ေန႔တုိင္းပုိပုိတုိးလာ

တယ္။ ေသတာလည္း မ်ားလာတယ္။ အဓိက,
က ေအာက္စီဂ်င္ မလုံေလာက္တာပဲ။ သူသူကုိ
ယ္ကုိယ္ ႀကိဳးစားေနၾကတာေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္
၊ ဒါေပမဲ့ ေအာက္စီဂ်င္စက္႐ံုဆုိတာ ခုလုပ္ခုရ မ
ဟုတ္ဘူးေလ။ အခ်ိန္တစ္ခုေတာ့ ေစာင့္ရဦးမယ္
” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ျမဳ့ိ အေထြေထြေဆးခန္းတစ္ခုမွ 
ဆရာဝန္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 ကူးစက္မွဳႏွဳန္း ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ ျမင့္
တက္ေနေသာ္လည္း ေရာဂါစစ္ေဆးျခင္း၊ ပုိးေ
တြ႕လူနာႏွင့္ ထိေတြ႕သူမ်ားကုိ လုိက္လံရွာေဖြျခ
င္းႏွင့္ အသြားအလာကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားကုိ လု
ပ္ေဆာင္နုိင္ျခင္း မရိွေခ်။
 “အန့ံမရတာေလာက္ပဲဆုိရင္ (ပုိးရိွ/မ
ရိွ) မစစ္ေဆးေပးေတာ့ဘူး။ ေမာေနတယ္၊ အသ
က္ရွဴရခက္ေနတယ္ဆုိမွ စစ္ေပးတယ္။ လူနာေ
တြက အရမ္းမ်ားေတာ့ အန့ံမရတာကအစ အ
ကုန္စစ္မယ္ဆုိရင္ စစ္လုိ႔မနုိင္ဘူး” ဟု သံျဖဴဇရ
ပ္ၿမိ ႕ဳနယ္မွ ပရဟိတအသင္းဝင္တစ္ဦးက ေျပာပါ
သည္။

COVID-19COVID-19 ttiylHiÕcj,tWcj k.kWyjkuqer,atWkj ttiylHiÕcj,tWcj k.kWyjkuqer,atWkj 

sinjeKãmHÕam[.,a\p., ]kÕ·etWÁensinjeKãmHÕam[.,a\p., ]kÕ·etWÁen

 လူနာအေရအတြက္ မ်ားျပားလာသ
ည္ႏွင့္အတူ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ပုိးေတြ႕လူနာမ်ား
ကုိ ထားရိွရန္ ေနရာႏွင့္ကုတင္လုိအပ္ခ်က္မ်ား
 ရိွလာသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ လူနာ
မ်ားကုိ လက္မခံနုိင္ေတာ့ဘဲ ေနအိမ္တြင္သာ ကု
သေစသည့္အျပင္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳနယ္ေဆး႐ံုကလ
ည္း ေရာဂါမျပင္းထန္သည့္ ပုိးေတြ႕လူနာမ်ားကုိ ေ
ဆး႐ံုတက္ခြင့္ မေပးေခ်။
 ကူးစက္မွဳျမင့္မားေနသျဖင့္ ေက်းရြာႏွ
င့္ ၿမိ ႕ဳေပၚရိွ ပုဂၢလိကေဆးခန္းမ်ားကလည္း ပိတ္
သိမ္းထားရာ COVID-19 ပုိးေတြ႕လူနာမ်ားသာ
မက  သာမန္နာမက်န္းသူမ်ားပါ အခက္အခဲႀကီး
ႀကီးမားမား ျဖစ္ေပၚေနသည္။
 မြန္ျပည္နယ္တြင္ ပုိးေတြ႕လူနာေသဆံုး
မွဳႏွဳန္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနၿပီး ယေန႔ ဇူလုိ
င္လ (၁၆) ရက္ေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ေ
ဆး႐ံုႀကီးတစ္ခုတည္းတြင္ ေသဆံုးသူ (၁၉) ဦး ရိွ
သည္ဟု ေျမျပင္သတင္းမ်ားအရ သိရိွရသည္။
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ဇူလုိင္ ၁၃၊ ၂၀၂၁

 မြန္ျပည္နယ္ မုဒုံၿမိ ႕ဳနယ္ ႏီွးပေဒါေက်း
ရြာတြင္ စစ္ေကာင္စီကခန္႔အပ္ထားေသာ အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက
 ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း ညအခ်ိန္မေတာ္ အိမ္ေပၚ
အထိ တက္ေရာက္ၿပီး ဧည့္စာရင္းမ်ားစစ္ေဆးေ
နသည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ထိတ္
လန္႔စုိးရိမ္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။
 “ည (၈) နာရီ အျပင္မထြက္ရ အမိန္႔
ထုတ္ထားေတာ့ (ညဘက္ေတြမွာ) ရြာမွာဆုိ
တိတ္ဆိတ္ၿပီး လူသြားလူလာ မရိွေတာ့ဘူး။ 
သူတုိ႔က  ( ညမထြက္ရအခ်ိန္မွာ)   လာစစ္ေဆး
တယ္။   အိမ္ေရွ႕ေရာက္ရင္   တံခါးဖြင့္ေပးဖုိ႔  နံရံ
ေတြထုတယ္။ ႀကိဳလည္းအေၾကာင္းမၾကားထား၊
အရင္ကလည္း မျဖစ္ဘူးဘူးဆုိေတာ့ထိတ္လန္႔
ကုန္တာေပါ့။   စိတ္ထဲမွာ   ေဒါသလည္း ထြက္
တယ္” ဟု ဧည့္စာရင္းအစစ္ခံရသူတစ္ဦးက 
မြန္လူထုအသံကုိ ေျပာပါသည္။
 တ စ္ ခ်ိဳ ႕ အိ မ္ေ ထာ င္ စု မ်ား တြ င္  
အ မ်ိဳး သား မ်ားႏွ င့္  
လူငယ္လူရြယ္မ်ားက နုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ 
သြားေ ရာ က္ လု ပ္ ကုိ င္ေ န သ ည့္ အ တြ က္  
ေနအိမ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားသာ ရိွေနသည္။ 
ဧည့္စာရင္းကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး ညအခ်ိန္မေတာ္ 
စစ္ေဆးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔က 

စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနၿပီး မလံုမျခဳံခံစားေနရသည္။
 “ကၽြန္မအဖြားအိမ္ကုိ စစ္အကၤ်ီဝတ္
ထားတဲ့ သူတစ္ေယာက္အပါအဝင္ ေျပာေရးဆုိ
ခြင့္ရိွသူ(တာဝန္ရိွသူ)အားလံုး အိမ္ေပၚအထိ တ
က္စစ္တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးလည္း ပါမလာဘူး
။ တစ္အိမ္လံုးကုိ ဝုိင္းထားတယ္။ စစ္ေဆးၿပီးမွ
 တာဝန္အရ ဧည့္စာရင္းလာစစ္တယ္ ေျပာတယ္
” ဟု ဧည့္စာရင္းအစစ္ခံရသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္
ဦးက ေျပာပါသည္။
 ဧည့္စာရင္းစစ္သည္ဟုဆုိရာတြင္ အိ
မ္အားလံုးကုိ စစ္ေဆးျခင္း မဟုတ္ဘဲ အရင္က 
ေက်းရြာဖြ့ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကူညီလုပ္ကုိင္
ဖူးသူမ်ား၊ ပရဟိတအဖြ႕ဲဝင္မ်ား၊ မြန္အမ်ိဳးသားပ
ညာေရးအတြက္ ကူညီလွဳပ္ရွားေနသူမ်ားႏွင့္ မြန္
စစ္သားေဟာင္းမ်ားေနထုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု
မ်ားကုိသာ အဓိကထား စစ္ေဆးေနသည္။
 ဧည့္စာရင္းစစ္ေဆးရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ၿ
ပီး စစ္ေဆးသည့္အျပင္ အခ်ိ ႕ဳေနအိမ္မ်ားကုိလ
ည္း ထပ္ခါထပ္ခါ စစ္ေဆးမွဳ ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု 
ဆုိသည္။ 
 “ရြာမွာ အိမ္ေၿခ (၁,၃၀၀) ေ
လာက္ရိွတယ္။ အကုန္လံုးကုိ မစစ္ဘဲ အိမ္ (၂၀) 
ေလာက္ကုိပဲ စစ္ေနတာ ေတြ႕တယ္။ ဧည့္စာရင္း 
ႏွစ္ႀကိမ္အစစ္ခံရတယ္။ ဒီအိမ္ကုိပဲ ထပ္ခါထပ္ခါ 
စစ္ေနတယ္” ဟု ဇူလုိင္လ (၃) ရက္ေန႔ ည (
၉) နာရီတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ဇူလုိင္လ (၈) ရက္ေန႔ 
ည (၁၀) နာရီတြင္ တစ္ႀကိမ္ တစ္ပတ္အတြင္း 
ဧည့္စာရင္း (၂) ႀကိမ္ အစစ္ေဆးခံရသူတစ္ဦးက 

ေျပာပါသည္။
 စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိ
င္း စစ္ေကာင္စီက ရပ္ေက်းဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ၿပီး
 အရပ္သားအစုိးရလက္ထက္က ဖ်က္သိမ္းခဲ့သ
ည့္ “ဧည့္စာရင္းတုိင္ၾကားမွဳ” ကုိ ျပန္လည္အသ
က္သြင္းခဲ့သည္။ ဧည့္စာရင္းစစ္ေဆးမွဳကုိ အေၾ
ကာင္းျပကာ စစ္ေကာင္စီ၏ လက္နက္ကုိင္တပ္
မ်ားက ေနအိမ္မ်ားကုိ အတင္းအဓမၼဝင္ေရာက္
ရွာေဖြၿပီး နုိင္ငံေရးပါတီဝင္မ်ား၊ တက္ႂကြလွဳပ္ရွား
သူမ်ားႏွင့္ အာဏာသိမ္းမွဳကုိ ဆန္႔က်င္သည့္သူ
မ်ားကုိ မတရားဖမ္းဆီးျခင္းကုိ နုိင္ငံတဝန္းလံုးတြ
င္ ျပဳလုပ္ေနသည္။
 “အစုိးရအေနန႔ဲ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ဥပေ
ဒအတုိင္း လုပ္မယ္၊ ၿပီးေတာ့ (အရင္အေၾကာင္းၾ
ကားၿပီးေတာ့) စစ္ေဆးမယ္ဆုိရင္ တစ္မ်ိဳးေပါ့။ 
ခုက ဘာမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားတာ မရိွဘူး။ 
ခုခ်ိန္မွာ ရြာသားေတြက ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း လံုလံုျ
ခဳံျခဳံပဲ ေနခ်င္တယ္။ ဒီလုိ လာစစ္ေဆးေနတာမ်ိဳး
 မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး” ဟု ႏီွးပေဒါရြာသား အမ်ိဳးသား
တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 ႏီွးပေဒါေက်းရြာတြင္ ဧည့္စာရင္းတုိင္မ
ည္ဆုိပါကလည္း စစ္ေကာင္စီခန္႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
က ဧည့္သည္တစ္ဦးလၽွင့္ (၂,၀၀၀) က်ပ္ ေတာ
င္းရမ္းေကာက္ခံေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

×HJ,ped>tWcj ssjek.cjsJKnj²aupjK[Õpjer,mHê,×Hcj< \pvjqU²ssjm[.,k ×HJ,ped>tWcj ssjek.cjsJKnj²aupjK[Õpjer,mHê,×Hcj< \pvjqU²ssjm[.,k 

aimjepãTitkj|pJ, Ävj<s.rcj,ssj´ edqK·m[., Titjlnj²aimjepãTitkj|pJ, Ävj<s.rcj,ssj´ edqK·m[., Titjlnj²

v (8) n.rJ 

a\pcjmTWkjr 

aminj²TutjT.,et.< 

(vBkjetWmH.) 

rW.mH.SiutitjSitj|pJ, lUqW.,-

lUl. mrHiet.<BU,â qUtiu²k  

(vmTWkjraK[injmH.)   

l.ssjeS,tyjâ   

aimjerHÁer.kjrcj   

t·K>,fWcj<ep,fiu²n·r·etWTutyjâ 

}kiÕlvj,ae]k.cj,m]k.,T.,´

arcjklvj, m\fsjBU,BU,

Siuet.<Titjlnj²kunjt.ep><â   

sitjTYmH.ed>qlvj,TWkjtyj
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ဩဂုတ္ ၁၊ ၂၀၂၁

 မြန္ျပည္နယ္ မုဒုံၿမိ ႕ဳနယ္ ႏီွးပေဒါေက်း
ရြာတြင္ စစ္ေကာင္စီကခန္႔အပ္ထားသည့္ အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးအမန္းကုိ ဇူလုိင္လ (၃၁) 
ရက္ေန႔ ညေန (၆) နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ အမည္
မသိေသနတ္သမား (၂) ဦးက ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ 
လာေရာက္ပစ္သတ္ခဲ့သည္။

 ပစ္ခတ္မွဳေၾကာင့္ ေနာက္ေက်ာတြင္ 
(၄) ခ်က္၊ ေပါင္တြင္ (၁) ခ်က္ က်ည္ထိမွန္ၿပီး
 သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳျပည္သူ႔ေဆး႐ံုသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ကုသ
ခဲ့ေသာ္လည္း ေသဆံုးသြားေၾကာင္း သိရသည္။

 “ႏီွးပေဒါအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ပစ္သတ္ခံရ
တဲ့သတင္းက အမွန္ပဲ။ အပစ္ခံရၿပီးေတာ့ သံျဖဴ
ဇရပ္ေဆး႐ံုကုိ ပုိ႔လုိက္တယ္။ ခဏအတြင္းမွာပဲ 
အသက္ေပ်ာက္သြားတယ္” ဟု ႏီွးပေဒါေက်းရြာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲဝင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

×HJ,ped>aupjK[Õpjer,mHê, psjqtjK·r|pJ,en.kj rW.q.,×HsjxJ,kiu ×HJ,ped>aupjK[Õpjer,mHê, psjqtjK·r|pJ,en.kj rW.q.,×HsjxJ,kiu 

ssjtpjk fmj,SJ,qW.,ssjtpjk fmj,SJ,qW.,

 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ပစ္သတ္ခံရၿပီးေနာ
က္ပုိင္း ေက်းရြာအတြင္းသုိ႔ စစ္ကားမ်ား ဝင္ေရာ
က္လာၿပီး ရြာသား (၂) ဦးကုိ ရဲႏွင့္စစ္သားမ်ားက 
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

 “ညတုန္းက ရဲန႔ဲစစ္သားေတြက ကၽြန္
မအစ္ကုိ,ကုိ ခဏေလာက္ လုိက္ခဲ့ေပးဖုိ႔၊ စစ္ေ
ဆးေမးျမန္းၿပီးရင္ ျပန္ပုိ႔ေပးမယ္ဆုိၿပီး ေခၚသြား
တယ္။ ေခၚသြားကတည္းက ခုခ်ိန္ထိ ဘာအဆ
က္အသြယ္မွ   မရေသးဘူး။   သတင္းလည္း   မ
ၾကားရေတာ့ ဘယ္ေနရာမွာရိွေနလဲဆုိတာ မသိ
ဘူး”  ဟု  ဖမ္းဆီးခံရသူတစ္ဦး၏   ညီမျဖစ္သူက 
ေျပာပါသည္။

 ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခံရသူ ရြာသား 
(၂) ဦးသည္ ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးလက္ေအာက္
တြင္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အတူတကြလုပ္ကုိ
င္ေနသူမ်ားျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိ
င္း (ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲမွ) ႏွဳတ္ထြက္ကာ 

မိသားစုလုပ္ငန္းကုိသာ    လုပ္ကုိင္ေနၾကသူမ်ား 
ျဖစ္သည္။

 “အရင္က အလုပ္အတူလုပ္ဖူးတဲ့သူေ
တြက ကူညီၿပီး စံုစမ္းေပးေနတယ္။ သူတုိ႔(ရဲန႔ဲစစ္
သားေတြ)က ႐ုိက္လားႏွက္လား လုပ္မွာကုိပဲ စုိး
ရိမ္တယ္” ဟု ညီမျဖစ္သူက ေျပာပါသည္။

 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးပစ္သတ္ခံရၿပီးေနာက္
ပုိင္း  ေက်းရြာအတြင္း  တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမွဳ ပ်က္
ျပားၿပီး အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ား ျဖစ္ပြားလာမည္ကုိ ရြာ
သူရြာသားမ်ားက စုိးရိမ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံတစ္
ဦးက မြန္လူထုအသံကုိ ေျပာပါသည္။

 ယခုအခ်ိန္အထိ မြန္ျပည္နယ္တြင္
 အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီကခန္႔အပ္သည့္ အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (၄) ဦး ပစ္သတ္ခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။



mWnj\pvjlUÁaKWcj<aer,ef.cj,ed,RHcjmHTutje0qvj  ................................................................................. ၁၁

ဩဂုတ္ ၁၁၊ ၂၀၂၁

 COVID-19 တတိယလိွဳင္းကာလတြင္ ကူး
စက္မွဳႏွင့္ ေသဆံုးမွဳႏွဳန္းမ်ား ျမင့္တက္ေနသည့္အတြ
က္ ႐ံုးပိတ္ရက္ရွည္ သတ္မွတ္ထားရၿပီး ၿမိ ႕ဳနယ္အေ
တာ္မ်ားမ်ားကုိ “Stay at Home” သတ္မွတ္ကာ အ
သြားအလာကန္႔သတ္လုိက္ရျခင္းေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္
အတြင္းရိွ ရဟန္းသံဃာေတာ္ႏွင့္ သီလရွင္စာသင္တုိ
က္အခ်ိ ႕ဳ ဆြမ္းကြမ္းခက္ခဲလာေၾကာင္း သိရသည္။
 မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္၊ သံျဖဴဇရပ္၊ 
သထံုႏွင့္   ဘီးလင္းၿမိ ႕ဳနယ္မ်ားကုိ    “Stay at Home” 

ၿမိ ႕ဳနယ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

 “Stay at Home”   ကာလအတြင္း ဆြမ္းခံ

ႂကြျခင္းႏွင့္ အလွဴခံထြက္ျခင္းမ်ားကုိ တားျမစ္ထားျခ

င္းေၾကာင့္ ဆြမ္းကြမ္းရရိွရန္ ခက္ခဲလာျခင္းျဖစ္ၿပီး တ

စ္ခ်ိ ႕ဳေက်ာင္းတုိက္မ်ားတြင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား

ကုိယ္တုိင္ ဆြမ္းခ်က္ေနရသည္ဟု ဆုိသည္။

 “ဦးဇင္းတုိ႔ေက်ာင္းတုိက္က    ျမဳ့ိေပၚမွာဆုိ

ေတာ့ (ဆြမ္းပုိ႔တဲ့)ဒကာဒကာမေတြလည္း သိပ္မရိွ

ဘူး။ သံဃာကလည္းမ်ား၊ ဆြမ္းခံလည္း မထြက္ရ

ဆုိေတာ့ အခုေတာ့ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ပဲ ဆြမ္းခ်က္ေ

နရတယ္။ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ဆြမ္းခ်က္တယ္ဆုိတာ

COVID-19COVID-19 kU,skjmHÕ Skjlkj\mcj<tkjenqvj<atWkj s.qcjtiukjm[., SWmj,kWmj,KkjKYl. kU,skjmHÕ Skjlkj\mcj<tkjenqvj<atWkj s.qcjtiukjm[., SWmj,kWmj,KkjKYl.

ကလည္း ရက္ၾကာလာရင္ အခက္အခဲျဖစ္လာတာပဲ” 
ဟု မုဒုံၿမိ ႕ဳေပၚရိွ စာသင္တုိက္တစ္ခုမွ သံဃာေတာ္တစ္
ပါးက မိန္႔ၾကားပါသည္။
 ျမဳ့ိေပၚရိွ ရဟန္းသံဃာေတာ္/သီလရွင္စာ
သင္တုိက္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဆြမ္းကြမ္းျပည့္စံုေရး
အတြက္ ဆြမ္းခံထြက္ျခင္းႏွင့္ အလွဴခံျခင္းကုိသာ အဓိ
ကအားျပဳေနၾကရသည္။ ယခုကာလအတြင္း ကူးစက္
မွဳျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ အသြားအလာကန္႔သတ္လုိက္
သျဖင့္ ဆြမ္းခံထြက္ျခင္းကုိ ရပ္နားထားရသည္။
 “သီလရွင္စာသင္တုိက္ေတြက ဆြမ္းကြ
မ္းအတြက္ အလွဴခံထြက္တာကုိပဲ အားကုိးေနရတာ။ 
အခုက အလွဴခံမထြက္ရတာ လန႔ဲခ်ီၾကာေနၿပီဆုိေတာ့
ဆြမ္းကြမ္းခက္ခဲလာတယ္။ ဆရာေလးတုိ႔စာသင္တုိ
က္က   ၿမိ ႕ဳေပၚမွာဆုိေတာ့    ဒကာဒကာမလည္း  နည္း
ျပန္၊ အဲေတာ့ အလွဴခံမထြက္ရတာန႔ဲ ခက္ခဲေတာ့တာ
ပဲေပါ့။ အခုေတာ့ အလွဴရွင္ေတြကုိ ႏိွဳးေဆာ္ၿပီး အေျခာ
က္အျခမ္းေတြ အလွဴခံေနတယ္” ဟု သံျဖဴဇရပ္ျမဳ့ိေပၚ
ရိွ သီလရွင္စာသင္တုိက္တစ္ခုမွ သီလရွင္တစ္ပါးက မိ
န္႔ပါသည္။
 ကူးစက္မွဳႏွင့္ ေသဆံုးမွဳႏွဳန္းျမင့္တက္ေနျခ
င္းေၾကာင့္ ဇူလုိင္လ (၁၇) ရက္ေန႔မွ ဩဂုတ္လ (၁၅) ရ
က္ေန႔အထိ  ႐ံုးရက္ရွည္ပိတ္ထားရၿပီး  အမိန္႔ႏွင့္   ညႊန္
ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အသိေပးပန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိလည္း 
ဩဂုတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔အထိ သက္တမ္းတုိးထုတ္ျပ
န္ထားရသည္။

ea.kjsJg[cjliuapjqUm[., prhitaqcj,m[.,kiuq. ea.kjsJg[cjliuapjqUm[., prhitaqcj,m[.,kiuq. 
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ဩဂုတ္ ၁၂၊ ၂၀၂၁

 COVID-19 တတိယလိွဳင္းကာလတြင္
 ကူးစက္လူနာမ်ားကုိ ကုသရာ၌ အဓိကအေရးပါ
သည့္ ေအာက္စီဂ်င္ကုိ စစ္ေကာင္စီက လံုေလာ
က္စြာျဖန္႔ျဖဴးမေပးနုိင္သည့္အျပင္ ေအာက္စီဂ်င္
ထုတ္လုပ္မွဳကုိလည္း   ၎တုိ႔က  ထိန္းခ်ဳပ္ထား
ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကူးစက္လူနာမ်ားတြင္ ေအာက္စီ
ဂ်င္လုိအပ္မွဳ  မ်ားျပားေနၿပီး  အဆုိပါလုိအပ္မွဳကုိ 
ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ပရဟိတအသင္းမ်ားကုိသာ
 ျပည္သူမ်ားက အဓိက အားထားေနရေၾကာင္း
 သိရသည္။
 ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း အသြားအလာ
ကန္႔သတ္ဌာန Quarantine Center မ်ားႏွင့္
 ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ လူနာအေရအတြက္ အနည္းင

ယ္ေလ်ာ့က်လာေသာ္လည္း ေအာက္စီဂ်င္လုိအ
ပ္မွဳမွာ မ်ားျပားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳမွ 
ပရဟိတအသင္းဝင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 “ေအာက္စီဂ်င္က လုိေနတာပဲ။ လူနာ
အေရအတြက္ ေလ်ာ့လာတယ္ဆုိေပမယ့္ ေဆး႐ံု
မွာ (ေအာက္စီဂ်င္က) သိပ္မရိွဘူးေလ။ အျပင္
ကေနပဲ အကူအညီယူရတာပဲ။ အဓိက,ကေတာ့
 ပရဟိတအသင္းေတြေပါ့” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳမွ 
ပရဟိတအသင္းဝင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 တတိယလိွဳင္းကာလတြင္ ေအာက္စီ
ဂ်င္လုိအပ္မွဳ အလြန္မ်ားျပားလာၿပီး ယခင္က ေ
အာက္စီဂ်င္ (၄၀) လီတာ အုိးတစ္အုိးကုိ က်ပ္တ
စ္သိန္းေအာက္သာ ေပးေခ်ခဲ့ရေသာ္လည္း ယခု
အခါတြင္ (၄) သိန္းမွ (၆) သိန္းအထိ ေပးဝယ္ေန
ရေၾကာင္း သိရသည္။
 ေဆး႐ံုတက္လူနာမ်ားအတြက္ ေအာ
က္စီဂ်င္လုိအပ္လာပါက အစုိးရေဆး႐ံုမ်ားက စီစ
ဥ္ေပးနုိင္ျခင္း မရိွသျဖင့္ လူနာရွင္မ်ားက ေအာက္
စီဂ်င္အုိးမ်ားကုိ ၎တုိ႔ဘာသာ တတ္နုိင္သည့္န
ည္းလမ္းျဖင့္ ရွာေဖြေနရသည္။
 “အခက္ခဲဆံုးကေတာ့ ေအာက္စီဂ်င္ေ
ပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း လုိက္ဝယ္ၿပီး စုေနတာပဲ။ 

ဒါေပမယ့္ ဘယ္လုိမွ မေလာက္ဘူး။ ေဆး႐ံုမွာလ
ည္း ေအာက္စီဂ်င္က မေလာက္ဘူး။ လူနာတစ္ေ
ယာက္ေယာက္ ေအာက္စီဂ်င္လုိလာၿပီဆုိ ကၽြန္ေ
တာ္တုိ႔ဆီ ဆက္သြယ္လာတာပဲ။   ကၽြန္ေတာတုိ႔
ၾကားမွာလည္း တစ္ဖြ႕ဲန႔ဲတစ္ဖြ႕ဲ မၽွေဝၾကရတာေပ့ါ။  
ဒါေပမယ့္ ဘယ္လုိမွ မေလာက္ငေတာ့ အခက္
အခဲျဖစ္ေနတာေပ့ါ” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳမွ ပရဟိတ
အသင္းဝင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 ေအာက္စီဂ်င္လံုေလာက္စြာ ရရိွေရးအ
တြက္  စစ္ေကာင္စီက  စီစဥ္ေဆာက္ရြက္ေပးနုိင္
ျခင္း မရိွသျဖင့္ ၿမိ ႕ဳနယ္အလုိက္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ 
ေအာက္စီဂ်င္စက္႐ံုတည္ေဆာက္နုိင္ရန္ ျပည္သူ
မ်ားက ႀကိဳးစားေနၾကသည္။
 ေမာ္လၿမိဳင္အေျခစုိက္ သာသနာႏြ
ယ္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ COV-
ID-19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မ
တီႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာၿမိ ႕ဳနယ္တစ္ခ်ိ ႕ဳတုိ႔က ကုိယ္ထူ
ကုိယ္ထေအာက္စီဂ်င္စက္႐ံု တည္ေဆာက္နုိင္
ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။
 မြန္ျပည္နယ္၏ၿမိ ႕ဳေတာ္ျဖစ္ေသာ ေမာ္
လၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳတြင္  ၿပီးခဲ့သည့္  ဩဂုတ္လ  (၇)  ရက္
ေန႔အထိ ကူးစက္လူနာ (၈၀၀) နီးပါး ေသဆံုးခဲ့
ၿပီးအမ်ားစုမွာ ေအာက္စီဂ်င္မလံုေလာက္မွဳႏွင့္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳအျပည့္အဝမရရိွမွဳ
တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
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ဩဂုတ္ ၁၆၊ ၂၀၂၁

 COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါကုိ ကာကြ
ယ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ဟုဆုိကာ မြန္ျပည္နယ္ ေ
မာ္လၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳနယ္အပါအဝင္ ၿမိ ႕ဳနယ္အခ်ိ ႕ဳကုိ Stay 
at Home အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး အသြားအလာ
ကန္႔သတ္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံလုပ္သား
မ်ား အလုပ္အကုိင္ဆံုးရွဳံးၿပီး စားဝတ္ေနေရး ခက္
ခဲေနေၾကာင္း သိရသည္။
 ေန႔စားလုပ္သားမ်ား၊ ပန္းရံလုပ္သား
မ်ား၊ ၿခံလုပ္သားမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားတြ
င္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြ
င္သုိ႔ သြားေရာက္နုိင္ျခင္းမရိွဘဲ အလုပ္လက္မဲ့ျဖ
စ္ကာ ဝင္ေငြဆံုးရွဳံးေနသည္။
 “သူမ်ားဆီက အလုပ္ရမွ ကုိယ္က ထ
မင္းစားရမွာေလ။ အခုက အလုပ္မသြားရတာ (၂

a\pcjTWkjKWcj<kiu knj²qtjliukjq\fcj< ae\KK·lupjq.,m[., aKkjaKY\fsj´ a\pcjTWkjKWcj<kiu knj²qtjliukjq\fcj< ae\KK·lupjq.,m[., aKkjaKY\fsj´ 
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) ပတ္ေက်ာ္ၿပီဆုိေတာ့ သံုးစြဲဖုိ႔ စားေသာက္ဖုိ႔ ခ
က္ခဲလာၿပီ။ အလုပ္ကလည္း ဘယ္ေတာ့ျပန္ဖြင့္
မလဲ မသိေတာ့ ေရွ႕ဆက္ခက္ခဲဖုိ႔ခ်ည္းပါပဲ” ဟု
ကေလာ့ေသာ့ေက်းရြာမွ ပန္းရန္လုပ္သားတစ္
ဦးက ညည္းညဴပါသည္။
 တတိယလိွဳင္းကာလတြင္ ကူးစက္မွဳႏွဳ
န္းသာမက ေသဆံုးမွဳႏွဳန္းပါ ျမင့္တက္ေနသည့္
အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသာမက ဘဏ္မ်ားကုိပါ 
ပိတ္သိမ္းထားရသည္။ 
 “ေရာဂါျဖစ္ေနခ်ိန္ဆုိေတာ့ တျခားရြာ
မွာ သြားလုပ္ဖုိ႔ တျခားအိမ္မွာ သြားလုပ္ဖုိ႔က သူ
တုိ႔လည္း လာမလုပ္ေစခ်င္ဘူး။ (ဒီအေျခအေန
မွာေတာ့) ကုိယ့္ဘက္ကလည္း သြားမလုပ္သင့္
ဘူးေလ။ ဆုိင္ေတြလည္း ပိတ္၊ သြားလာရတာလ
ည္း ခက္။ အလုပ္ျပန္မလုပ္နုိင္မခ်င္းေတာ့ ခက္ခဲ
ဖုိ႔ပဲ ရိွတယ္” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳမွ သံပန္းလုပ္သား

တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 အာဏာသိမ္းမွဳႏွင့္ COVID-19 ကူးစ
က္ေရာဂါေၾကာင့္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အလုပ္လက္
မဲ့ဦးေရ တရိွန္ထုိးမ်ားျပားလာေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ (
၃) လတာကာလအတြင္း အလုပ္အကုိင္ဆံုးရွဳံး
မွဳ (၁.၂) သန္း ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ကုလသ
မဂၢအဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ United Nations 
Offi ce for Project Services (UNOPS) က ထု
တ္ျပန္ထားသည္။
 လက္ရိွနုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမွဳစီးပြားအၾက
ပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့ႏွဳန္းဆက္
လက္ ျမင့္တက္လာဖြယ္ရိွၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး၊ 
အထည္ခ်ဳပ္၊ ခရီးသြားႏွင့္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္
ငန္းမ်ားသည္ အလုပ္အကုိင္ဆံုးရွဳံးမွဳ အမ်ားဆံုး
က႑မ်ားျဖစ္သည္။



mWnj\pvjlUÁaKWcj<aer,ef.cj,ed,RHcjmHTutje0qvj ................................................................................ ၁၃

ဩဂုတ္ ၂၀၊ ၂၀၂၁

 ၂၀၂၁ ဩဂုတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္
 မြန္ျပည္နယ္ ေရးျမဳ့ိနယ္ ေရးေတာင္ပုိင္းေဒသ
ရိွ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ အမည္မသိလက္နက္ကုိင္တ
ပ္ဖြ႕ဲတစ္ခု ေရာက္ရိွလာၿပီး ရြာသားမ်ားထံမွ ဆ
က္ေၾကးေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 စစ္ဝတ္စံု၊ လက္နက္အျပည့္အစံုျဖင့္
 လူအင္အား (၉) ဦး ပါဝင္ေသာ အမည္မသိလ
က္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲတစ္ခုက (-----)ေက်းရြာအတြ
င္းသုိ႔ ကားျဖင့္ဝင္လာၿပီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ “ပုိက္ဆံေပး
ရန္ က်န္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ မြန္အမ်ိဳးသားစာသ
င္ေက်ာင္းသုိ႔ လာေရာက္ေပးပုိ႔ရန္” အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴးမွတဆင့္ ၎က လုိက္လံေၾကညာခဲ့သည္။
 “ကၽြန္မတုိ႔အိမ္က ႏွစ္သိန္းခြဲ ေပးလုိ
က္ရတယ္။   ေငြမရိွတဲ့အိမ္က်ေတာ့  အခက္အခဲ
ျဖစ္တာေပ့ါ။ ပုိက္ဆံမရမခ်င္း သူမ်ားဆီ လုိက္ေ
ခ်းေနရတာမ်ိဳးလည္း ရိွတယ္” ဟု ေဒသခံတစ္
ဦးက ေျပာပါသည္။
 ျဖစ္စဥ္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ (၂) လကတ
ည္းက အဆုိပါအမည္မသိလက္နက္ကုိင္တပ္

er,et.cjpiucj,ek[,rW.aK[iÕÁtWcj amvjmqilkjnkjkiucjtpjfWYÁtsjKuk er,et.cjpiucj,ek[,rW.aK[iÕÁtWcj amvjmqilkjnkjkiucjtpjfWYÁtsjKuk 

Skje]k,et.cj,K·enSkje]k,et.cj,K·en
ဖြ႕ဲက (-----)ေက်းရြာသုိ႔ ေရာက္ရိွလာၿပီး အုပ္ခ်ဳ
ပ္ေရးမွဴးထံမွ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ေတာင္းခံခဲ့
သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎အဖြ႕ဲက ၿခံသုိ႔သြားေရာက္
အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ားမွတဆင့္ ေငြးေ
တာင္းခံသည့္ေျပစာမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာအိမ္ေ
ထာင္စုမ်ားထံ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ အဆုိပါေျပစာတြင္ 
ေငြေၾကးေပးေဆာင္ရမည့္အိမ္ေထာင္စုအမည္ႏွ
င့္ ေငြပမာဏကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။
 “စာရြက္ရတဲ့အိမ္က သူတုိ႔ခ်ိန္းတဲ့ေန
ရာကုိ သြားၿပီး  ပုိက္ဆံသြားပုိ႔ေပးရတယ္။  ၿခံတစ္
ၿခံမွာ  သြားပုိ႔ေပးရတယ္။  တစ္ခ်ိ ႕ဳက  ေပးၿပီးသြား
ၿပီ။ ကၽြန္မတုိ႔ သြားပုိ႔တဲ့အခ်ိန္က သူတုိ႔(အမည္
မသိလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲ)က အဲဒီမွာ မရိွေတာ့
(လုိ႔မေပးလုိက္ရ)ဘူး။ အခုမွ ေပးဖုိ႔က်န္တဲ့သူေ
တြကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္(ဩဂုတ္ (၁၄) ရက္ေန႔)က 
သူတုိ႔က ရြာထဲအထိ လာေတာင္းသြားတယ္” ဟု 
အဆုိပါေဒသခံက ေျပာျပပါသည္။
 ဝင္ေငြအေပၚမူတည္ၿပီး တစ္အိမ္လၽွ
င္ေငြက်ပ္ (၈၀,၀၀၀) မွ (၃၀၀,၀၀၀) အထိ ေပးေ
ဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ ေငြေၾကးမတတ္နုိင္
သည့္ အိမ္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ကနဦးတြင္ပမာဏ
တစ္ဝက္ကုိ ေပးေခ်ၿပီး က်န္တစ္ဝက္ကုိေနာက္ေ

နာင္ေပးေခ်ရန္ အဆုိပါလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲက 
စာရင္းမွတ္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။
 “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အိမ္ကုိ ႏွစ္သိန္းေလးေ
သာင္း ေရးထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္မွာရိွ
သေလာက္န႔ဲဆုိ တစ္သိန္းခြဲပဲ ေပးနုိင္တယ္။က်န္
တဲ့ပုိက္ဆံကုိ သူတုိ႔ စာရင္းမွတ္ထားတယ္။ အား
လံုးၾကပ္တည္းေနတဲ့ ဒီလုိအခ်ိန္မွာ ကုိယ့္လက္
ထဲမွာရိွတဲ့ပုိက္ဆံကုိ ဘယ္သူက ေပးခ်င္မွာလဲ
။ မေပးရင္ ၿခံသြားတဲ့အခါ ကုိယ့္ကုိ ဒုကၡေပးမွာ
လည္း စုိးရိမ္ရတယ္။ ေပးလုိက္ရင္ေတာ့ ေၾကာ
က္စရာမလုိဘဲ ပံုမွန္အတုိင္း ၿခံသြားလုိ႔ရတာေပါ့
” ဟု ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 အဆုိပါအမည္မသိလက္နက္ကုိင္တ
ပ္ဖြ႕ဲက ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားကုိ ယေန႔အခ်ိန္
အထိ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ အႏၲရာ
ယ္ျပဳျခင္း မရိွေသးေသာ္လည္း ဆက္ေၾကးေပး
ရန္ က်န္ရိွေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ၿခံသုိ႔သြားလာရာ
တြင္ စုိးရိမ္ပူပန္မွဳမ်ား ရိွေနသည္။ 
 ဆက္ေၾကးေတာင္းခံျခင္း ခံခဲ့ရသည့္
 ေက်းရြာမ်ားတြင္ က်ဳံညဲ၊ မိေထာလွာႀကီး၊ မိေ
ထာလွာငယ္၊ အတြင္း/အျပင္ ဓနိၾကာႏွင့္ မန္က်
ည္းေက်းရြာမ်ားတုိ႔ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။
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ဇူလုိင္ ၂၇၊ ၂၀၂၁

 COVID-19 ကူးစက္လူနာမ်ား
အားလံုးကုိ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ လက္ခံကု
သေပးနုိင္မွဳ မရိွျခင္းေၾကာင့္ ကူးစက္လူနာအေ
တာ္မ်ားမ်ားသည္ မိမိေနအိမ္တြင္သာ ကုိယ္ထူ
ကုိယ္ထစနစ္ျဖင့္ ေဆးဝါးကုသေနရသည္။ ကူး
စက္မွဳမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမၽွ လက္လွမ္းမီရာ
 COVID-19 ကာကြယ္ကုသေရးႏွင့္သက္ဆုိင္
သည့္ ေဆးဝါးမ်ား ဝယ္ယူမွဳလည္း မ်ားျပားလာ
သည္။
 ကုိယ္ခံအားျပည့္ဝေကာင္းမြန္ေနပါက 
COVID-19 ေရာဂါပုိးကူးစက္နုိင္ေခ် နည္းပါးသ
ည္ဟုဆုိကာ ကုိယ္ခံအားကုိျမႇင့္တင္ေပးသည့္ေ
ဆးဝါးမ်ားကုိ အလုအယက္ဝယ္ယူစုေဆာင္းၾက
သျဖင့္ အားေဆးမ်ားအပါအဝင္ COVID-19 ကူး
စက္ေရာဂါကာကြယ္ကုသျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္သ
ည့္ ေဆးဝါးမ်ား ကုန္ပစၥည္းျပတ္လပ္သြားေၾကာ
င္း သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳမွ ေဆးဆုိင္ပုိင္ရွင္တစ္ဦးက မြန္
လူထုအသံကုိ ေျပာပါသည္။
 “အခုက ေရာဂါအျဖစ္မ်ားလာေတာ့ 
လူေတြက ထိတ္လန္႔ၿပီး ေဆးေတြလုိက္ဝယ္စုေ
နၾကတယ္။ ေရာဂါျဖစ္တဲ့လူေတြကလည္း ကုိယ့္

အိမ္မွာပဲ ကုိယ္ကုရတာဆုိေတာ့ အျပင္ေဆးဆုိ
င္မွာပဲ ေဆးဝယ္ရတယ္ေလ။ ကုိယ့္ဘာသာကုိ
ယ္ကုေနရလုိ႔ ေဆးဝယ္တဲ့သူေတြ မ်ားေနတာ” 
ဟု ေဆးဆုိင္ပုိင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 ကုိယ္ခံအားကုိျမႇင့္တင္ေပးသည့္ေဆး
ဝါးမ်ား ေဈးကြက္အတြင္း ကုန္ပစၥည္းျပတ္လပ္ေ
နေၾကာင္း မုဒုံၿမိ ႕ဳမွ ေဆးမွဴးတစ္ဦးကလည္း အ
တည္ျပဳေျပာဆုိပါသည္။
 “ဘယ္အားေဆးမွ မရိွေတာ့ဘူး။ လူ
သိမ်ားတဲ့အားေဆးေတြကုိ အလုအယက္လုိက္
ဝယ္ၾကတယ္။ ဘယ္လုိမွ ဝယ္လုိ႔မရေတာ့ဘူး” 
ဟု အဆုိပါေဆးမွဴးက ေျပာပါသည္။
 ကုိယ္ခံအားကုိျမႇင့္တင္ေပးသည့္ေဆး
ဝါးမ်ားျဖစ္သည့္ Ceovit၊ Enervon-C၊ Vicee ႏွင့္
 Vitamin-C အဓိကပါဝင္သည့္ အားေဆးမ်ားႏွင့္
 Biogesic စသည့္ အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား
ကုိ ႀကိဳတင္မွာယူရန္ပင္ မရသည္အထိ ကုန္ပစၥ
ည္းျပတ္လပ္ေနသည္။
 “နာမည္ႀကီးအားေဆးေတြကေတာ့ ဝ
ယ္လုိ႔မရေတာ့ဘူး။ ပစၥည္းျပတ္သြားၿပီ။ ဘယ္မွာ
မွ မွာလုိ႔လဲ မရေတာ့ဘူး” ဟု သံျဖဴဇရပ္မွ ေဆး
ဆုိင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

kU,skjlUn.am[.,su mimienaimjtWcjq. eS,kuqenr´ eS,w>,wyjyUmHÕ kU,skjlUn.am[.,su mimienaimjtWcjq. eS,kuqenr´ eS,w>,wyjyUmHÕ 

m[.,\p.,q\fcj< kiuyjK·a.,kiu\m§cj<tcjep,qvj<eS,w>,m[., \ptjlpjm[.,\p.,q\fcj< kiuyjK·a.,kiu\m§cj<tcjep,qvj<eS,w>,m[., \ptjlpj

   ဝယ္လုိအားျမင့္မားလာသည္ႏွင့္တစ္
ၿပိဳင္နက္ ေဈးႏွဳန္းလည္း ျမင့္တက္လာၿပီး Enerv-
on-C တစ္လံုးကုိ (၈၀၀) က်ပ္အထိလည္းေကာ
င္း၊ (၁,၀၀၀) က်ပ္တန္ အလံုး (၂၀) ပါ Bioges-
ic တစ္ကဒ္ကုိ (၃,၅၀၀) က်ပ္အထိလည္းေကာ
င္း၊ (၇,၀၀) Ceovit တစ္ကဒ္ကုိ (၁,၅၀၀) က်ပ္
အထိလည္းေကာင္း မူရင္းေဈးထက္ ႏွစ္ဆသံုးဆ
 ပုိမုိေပးဝယ္ေနရသည္။ ထုိသုိ႔ အဆမတန္ပုိမုိေ
ပးဝယ္ေသာ္လည္း လုိအပ္သေလာက္ မဝယ္ယူ
နုိင္ေခ်။
 “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ငွက္သုိက္လက္ကား
ဝယ္ေနတဲ့ဆုိင္ကေန ပစၥည္းမွာထားတာ မေရာ
က္ေသးဘူး။ ပစၥည္းမဝင္တာ (၃) ပတ္ေလာက္ 
ရိွၿပီ။ ေဈးလည္း ဘယ္ေလာက္တက္မယ္ဆုိတာ
 မေျပာနုိင္ေသးဘူး” ဟု သံျဖဴဇရပ္မွ ငွက္သုိက္
အားေဆးေရာင္းခ်ေနသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 အာဏာသိမ္းမွဳအက်ိဳးဆက္အေနျဖ
င့္ COVID-19 တတိယလိွဳင္းကာလတြင္ က်န္း
မာေရးစနစ္ၿပိဳလဲေနၿပီး ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ားကလ
ည္း လူနာမ်ားကုိ လက္ခံကုသေပးနုိင္ျခင္း မရိွေ
ခ်။ ၎ျပင္ COVID-19 ကုသမွဳတြင္ အေရးပါသ
ည့္ ေအာက္စီဂ်င္ကုိလည္း စစ္ေကာင္စီက ထိန္း
ခ်ဳပ္ထားသည္။
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ဩဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၂၁

 စစ္အာဏာသိမ္းမွဳႏွင့္ COVID-19 တတိယလိွဳင္း႐ုိက္ခတ္မွဳ
၏ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္
အားလံုး ေဈးႏွဳန္းျမင့္တက္ေနသည့္အျပင္ လာမည့္အခ်ိန္တုိကာလအတြင္း
 ေဈးႏွဳန္းျပန္လည္က်ဆင္းမည့္အရိပ္အေယာင္ မရိွသျဖင့္ အေျခခံလူတန္း
စားမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစု ခက္ခဲၾကပ္တည္းလ်က္ရိွေၾကာင္း 
သိရသည္။
 အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆန္၊ ဆီ၊ င႐ုတ္၊ ၾကက္
သြန္၊ အာလူး၊ ၾကက္ဥစသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေဈးႏွဳန္းျမင့္တက္ေနသည့္
အျပင္ ထုိင္းနုိင္ငံက တင္သြင္းသည့္  အသင့္စားေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားပါ  ေ
ဈးႏွဳန္းႏွစ္ဆခန္႔
ျမင့္တက္လာသည္။
 “စားေသာက္ကုန္ေတြကေတာ့   အကုန္လံုး   ေဈးတက္ေနတာ
ပဲ။   ေရာဂါေၾကာင့္ တစ္ခ်ိ ႕ဳေဈးေတြလည္း ပိတ္ထားရတယ္။ သြားလာရလ
ည္း ခက္၊ ကုန္ပစၥည္းမွာဖုိ႔ကလည္း ခက္ေနတယ္” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳမွ ကုန္

စံုဆုိင္ပုိင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 COVID-19  တတိယလိွဳင္းကာလအစ  ဇြန္၊  ဇူလုိင္လမွစၿပီး စား
ေသာက္ကုန္ေဈးႏွဳန္းမ်ား တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာၿပီး အထူးသျဖင့္ မီး
ဖုိေခ်ာင္စားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ အားျဖည့္စာမ်ား ေဈးႏွဳန္းပုိမုိျမင့္မားလာ
သည္။
 “ဆန္ကေတာ့ တစ္အိတ္ကုိ (၂,၀၀၀) (၃,၀၀၀) ေလာက္ တက္
လာတယ္။ ပစၥည္းကေတာ့ ရိွတယ္။ ပစၥည္းသယ္ဖုိ႔ ကုန္ကားငွားရတာပဲ ခ
က္ခဲေနတယ္။ ထုိင္းကလာတဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ေဈးတက္သြားတာ မန
ည္းဘူး” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳမွ ဆန္ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားအျပင္ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ
ကုသရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဆက္စပ္ေဆးဝါးမ်ားလည္း ေဈးႏွဳန္းျမင့္တ
က္ေနၿပီး ကုန္ပစၥည္းျပတ္လပ္ေနသည္။
 စားေသာက္ကုန္ေဈးႏွဳန္းျမင့္တက္လာသည့္အျပင္ တစ္ဖက္တြ
င္လည္း အလုပ္အကုိင္ဆံုးရွဳံးမွဳႏွဳန္း ျမင့္မားလာသျဖင့္ အေျခခံလူတန္းစား
မ်ား၏ ခက္ခဲၾကပ္တည္းမွဳမွာ အျမင့္ဆံုးအေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရိွေနသည္
ဟု သိရသည္။


