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rmwdum
၁။ ကျုပ်တို့ဖန်တီးတဲ့ ကပ်ရောဂါ

၅

၂။ ကြိုမြင်ခဲ့တဲ့ ကပ်ဘေး

၂၁

၃။ ထွက်နှုန်းမြင့်မွေးမြူရေး (သို့) ရောဂါပိုးစက်ရုံများ

၂၉

၄။ စနစ်ကို ဆန်းစစ်ကြရအောင်

၃၇

၅။ လမ်းများ၊ ခရီးများအကြောင်း

၄၇

၆။ ကျန်းမာရေး ပြိုလဲခြင်း

၅၅

၇။ နိဂုံးစကား

၆၁

ဒီကပ်ဘေးကြီးက ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနဲ့
အမြတ်သာပဓာန စီးပွားရေးကို ကမ္ဘာကြီးရဲ့

ဇီဝစနစ်က မထမ်းပိုးနိုင်ကြောင်း ပြလိုက်တာပါပဲ။

						မိုက်ဒေးဗစ်

ဂေဟသစ်ပင်ကိုလှုပ်ခါလိုက်တဲ့အခါ ဗိုင်းရပ်စ်က
ကျုပ်တို့အပေါ် ကျလာတော့တာပေါ့။

					ဒေးဗစ်ကွာမန်း

tcef; (1)
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၂၀၁၅ ြှာ ရတွ့ခဲ့တဲ့ ဗိုင်းေပ်စ်
သတ�ဝါရတွဆီြှာ ေှိရနတဲ့ ဗိုင်းေပ်စ်ရတွကို သီးသန့်လိုက်လံ

ရထာက် လှ ြ်း တဲ့ သိ ပ�ံ ပ ညာေှ င် ရတွ ေှိ ပါတယ် ။ ေရေေတွ က် ရတာ့
ြြျားလှပါေူး။ ေံပရ
ုံ ငွလည်း သူတေ
ို့ တွက် သိပြ
် ေှပ
ိ ါေူး။ သူတရ
ို့ တွက

ြျားစွာရသာ ဗိုင်းေပ်စ်ရတွကို ရတွ့ေှိတတ်ကကပါတယ်။ တချု့ကရတာ့
ိ
ေန�ောယ်ြျားတဲပ
့ ေ
ုံ ရ
ှိ ပြယ့် တချု့ကရတာ့
ိ
သာြန်လို့ပဲ ထင်ေပါတယ်။
၂၀၁၅ ြှာ ရတာ့ ယူ န န် မပည် န ယ် က ဂူ တ စ် ခု ထဲ ြှာ မြင်း ခွာ

လင်း နို့ ဆီ က ကို ရို နာ ဗို င်း ေပ် စ် ကို ရတွ့ ခဲ့ ကကပါတယ် ။ ရတွ့ ခဲ့ တဲ့
ေရကကာင်းကို ၂၀၁၇ သိပ�ံသုရတသန တစ်ရစာင်ြှာ ရေးခဲ့ ကကပါတယ်။
“ရဟာဒီြှာရတာ့ ကိုရိုနာဗိုင်းေပ်စ် ေသစ်တစ်ြျုးရတွ
ိ
့ရနပပီ၊ ၂၀၀၃ ြှာ

ရတွ့ တဲ့ ဆားစ် ရောဂါ ကို ရို နာ ဗို င်း ေပ် စ် SARS Corona virusနဲ့
ေတိ ေ ကျတူ ြ ရနေူး ။ သီး မခားစရို က် လက� ဏာရတွ ေှိ ရနတယ် ။
ေန�ောယ်ေှိတဲ့ ေြျုးေစားမဖစ်
ိ
ရလာက်တယ်”လို့ ရဖာ်မပထားပါတယ်။

ေဲ ဒီ လို ရမပာခဲ့ ကကလို့ ောထူး မခားတာမဖစ် လဲ ဆို ရတာ့ ောြှ

ြမဖစ်ပါေူး။ ခုမပန်ကကည့်ရတာ့ ဝူဟန်ကစတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းေပ်စ်ေသစ်နဲ့

သူ တို့ ရတွ့ ခဲ့ တဲ့ ကို ရို နာဗို င်း ေပ် စ် က ၉၆ ောခို င် နှု န်း တူ ပါတယ် ။

(ကိုလိုနိုဗိုင်းေပ်စ်ေသစ်ကို တေားဝင် SAR-CoV-2 လို့ရခါ်ပါတယ်။
သူ�ရကကာင့် မဖစ်တဲ့ ရောဂါကိရ
ု တာ့ ကိဗ
ု စ် ၁၉ COVID-19 လို့ ရခါ်ပါတယ်။)

ေြှန်ရတာ့ တုံ� မပန်တဲ့ စနစ်တစ်ခုေှိခဲ့သင့်တာပါ။ ဗိုင်းေပ်စ်ေဲ့ ြျုးဗီ
ိ ေ

ဂျီ နုံး (Genome) ကို ရဖာ် ပပီး စြ်း သပ် ကိ ေိ ယာ (test kits) ရတွ
ေြျားကကီးမပင်ဆင်ထားတာြျုးရပါ့
ိ
။ဒါရပြယ့်ဒါကေကုနေ
် ကျြျားတဲ့
ကိစ�ပါ။ မဖစ်လာြလား၊ ြမဖစ်လာေူးလား ြသိတဲ့ ကိစ�တစ်ခု ေတွက်
ေယ်ရခါင်းရဆာင်ကြှ ရငွြသုံးချင်ကကပါေူး။
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ေိုနိုးဆစ် (Zoonosis)
လူဆီရောက်လာနိုင်တဲ့ တိေိစ�ာန်ရတွြှာ ေှိရနတဲ့ ကူးစက်ပိုး

ေရမခေရနကို ေိုနိုးဆစ် (Zoonosis) လို့ရခါ်ပါတယ်။ လူြဟုတ်တဲ့
သတ�ဝါရတွဆီကရန လူဆီရောက်လာတဲ့ ဗိုင်းေပ်စ်ရတွကို ေိုရနာ့တစ်

ဗိင
ု ်းေပ်စ် (ZoonoticVirus) လိရ
ု့ ခါ်ပါတယ်။ ကိရ
ု န
ို ာဗိင
ု ်းေပ်စဟ
် ာ ေဲဒလ
ီ ို
ရောက်လာတဲ့ ဗိုင်းေပ်စ်ပါ။

သူတို့ရောက်လာတဲ့ေခါ လူကိုယ်ထဲြှာ ပွားစီးပပီး ရောဂါမဖစ်

ရစပါတယ် ။ ပပီး ရတာ့ ပျံ နှ့ ံ� ရစပါတယ် ။ ဒါကို ေို ရနာ့ တ စ် ရောဂါြျား

(Zoonotic Disease) လို့ ရမပာကကတာပါ။ ကျုပ်တို့ေဲ့ ကူးစက်ရောဂါ
၆၀ ောခိုင်နှုန်းရကျာ်ဟာ ေဲဒီရောဂါစာေင်းထဲ ဝင်ပါတယ်။

ရတာရိုင်းတိေိစ�ာန်ရတွ ေပါေဝင် သတ�ဝါေားလုံးဟာ ပုံစံ

ေြျုးြျ
ိ ုးရသာ
ိ
ဗို င်း ေပ် စ် ရတွ သယ် ရဆာင် ထားကကပါတယ် ။ စုံ လ င်
ကွဲ မပားလှ တဲ့ ဗို င်း ေပ် စ် ရတွ ေ ယ် ရလာက် ြျားြျား ရလာကထဲ ေှိ ရန
ကကတယ်ဆိုတာကို ြသိနိုင်ကကရသးပါေူး။

လူ ြ ဟု တ် တဲ့ သတ� ဝါရတွ ဆီ က ရန လူ ဆီ ကို ရောက် လာတဲ့

ေခါ ဒါကို လွင့်စင်ရောက်ေှိလာတဲ့ ေရမခေရန (Spillover) လို့ရခါ်ပါ

တယ်။ ေင်ြတန် ေရေးကကီးပပီး ေန�ောယ်ြျားတဲ့ ေကူးေရမပာင်းမဖစ်ပါ
တယ်။ တိေစ
ိ �ာန်ရတွ ဆီြှာရတာ့ ဗိင
ု ်းေပ်စဟ
် ာ ြသိြသာ ရနကကရလ့ေပ
ှိ ါ
တယ်။ ောမပဿနာြှ သိပြ
် ေှေ
ိ ဲ ဗိင
ု ်းေပ်စရ
် တွ ရနရနတဲ့ တိေစ
ိ �ာန်ရတွကို
ြူလေိြ်ေှင် (Natural Host or Reservoir)လို့ ေည်��န်းပါတယ်။

ေခု ကိုရိုနာဗိုင်းေပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပပီး သိေတာကရတာ့ ြူလ

ေိ ြ် ေှ င် ဟာ တရု တ် မပည် က မြင်း ခွာ လင်း နို့ (Horse-shoe bat)
မဖစ် နို င် ပါတယ် ။ သူ ဟာ လူ ရတွ ြသိ ရသးတဲ့ ကို ရို နာဗို င်း ေပ် စ် ကို

သယ် ရဆာင် ထားတာပါ။ မဖစ် နို င် ရမခေှိ တာက ဒီ လ င်း နို့ ကို ဖြ်း ြိ ပပီး
ရလှာင်ေိြ်ထဲထည့် ဝူဟန်က သားငါးရဈးကို ပို့ခဲ့ပုံေပါတယ်။ ဝူဟန်

ပြို့ြှာ ပင်လယ်စာ လက်ကားရဈးေှတ
ိ ယ်။ ပင်လယ်စာရဈးလို့ ရမပာရပ
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ြယ့် တကယ်က ရတာရိင
ု ်းသတ�ဝါရတွရော၊ ေိြရ
် ြွးတိေစ
ိ �ာန် ရတွရော၊

ကကက်၊ငှက၊် လိပ၊် ရ�ြွ၊လင်းနိ၊ု့ ဝက်၊ သင်းရခွချပ် စသည်မဖင့် ေစုရ
ံ ောင်းတဲ့
ရဈးပါ။ ေေှင်ရတွကို ရလှာင်ေိြ် ရလှာင်ချုင့
ိ ် ေထပ်ထပ်နဲ့ ရတွ့ေတဲ့
ရဈးြျုးပါ။
ိ

ေတိ ေ ကျြသိ ေ ရသးရပြယ့် မဖစ် ပုံ ေ တာက ေဲ ဒီ ရဈးြှာ

မြင်းခွာလင်းနိဆ
ု့ က
ီ ဗိင
ု ်းေပ်စဟ
် ာ သင်းရခွချပ်၊ ရ�ြွစတဲ့ ေမခားတိေစ
ိ �ာန်
တစ်ရကာင်ရကာင်ဆီကို လွင့်စင်ကူးရမပာင်း (Spillover) သွားခဲ့ပုံပဲ။

ဗိင
ု ်းေပ်စဟ
် ာ ေိြေ
် င
ှ ေ
် သစ်ဆြ
ီ ှာ ေသွငရ
် မပာင်းကျယ်မပန့် (Amplified)
လာခဲ့ ပပီး သူေရ
ှိ နတဲ့ တိေစ�ာန်ကို ခုတထ
် စ်ရောင်းချပီးတဲ့ ရနာက်ြှာရတာ့
လူ တ စ် ဒါေင် ရလာက် ဆီ ကို ရောက် သွားခဲ့ ပုံ ေ တယ် ။ ေဲ ဒီ ြှာ လူ တ စ်
ရယာက်ဆီကရန တစ်ရယာက် ဆီကို ကူးစက်နိုင်တဲ့ ေစွြ်းေလာပပီး
ဝူဟန်ပြို့ြှာ ပျံ နှ့ ံ�လာတာပါ။

ဒါရတွမဖစ်ရနတာက ၂၀၁၉ ဒီေင်ောြှာပါ။ နှစ်သစ်ကူးချိန်

ရလာက်ြှာရတာ့ ကြ္ဘာ့ ကျန်းြာရေးေဖွဲ့ (WHO)၊ ေရြေိကန်ကူးစက်
ရောဂါေဖွဲ့ (CDC) နဲ့ သိပ�ံ ေသိုင်းေဝိုင်းရတွဆီြှာ ကူးစက်ရောဂါ

ေသစ် ေ ရကကာင်း ေချက် ရပးရခါင်း ရလာင်း ရတွ မြည် လာကကပါပပီ ။

ဗိင
ု ်းေပ်စလ
် ို့ ြသိရသးပါေူး။ ေေင်းေမြစ်ကို ြသိရသးပါေူး။ ဒါရပြယ့်
ိ
ြှန်းဆြိကကပါပပီ။
ပြာဏကကီးနိုင်တယ်ဆိုတာြျုးရတာ့

ြျုးပွ
ိ ားရမပာင်းလဲတဲ့ ဗိုင်းေပ်စ်
ဗိုင်းေပ်စ်ဟာ ြူလေိြ်ေှင် (reservoir host) ဆီကရန ေမခား

လူသတ�ဝါရတွဆီကို ရောက်ေှိသွားတဲ့ေခါ ြျုးပွ
ိ ားတာ (replicable)၊
ရမပာင်းလဲလာတာ (evolve) ရတွမဖစ်ပါတယ်။ သူတြ
ို့ ှာ ဒီေန်ရေ (DNA)၊

ဒါြှြဟုတ် ောေန်ရေ (RNA) ြျုးဗီ
ိ ေ ပုစ
ံ တ
ံ စ်ြျုးြျ
ိ ုးကိ
ိ ု သယ်ရဆာင်
လာပါတယ်။ ဒီေန်ရေ (DNA) ဆိတ
ု ာကရတာ့ နှစဖ
် က်လြ
ိ ် (Double-

strand) ပုံစံမဖစ်ပါတယ်။ ောေန်ရေ (RNA) ကရတာ့ တစ်ေက်လိြ်
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ပုံစံလို့ ရယေုယျြှတ်လို့ေပါတယ်။ ကွာမခားချက်ကရတာ့ ဒီေန်ရေ
(DNA)ဟာ ြျုးပွ
ိ ားတဲ့ေခါ ေြှားမပင်တဲ့ လုပ်ငန်းစ�်ပါပါတယ်။ ေဲဒီ
ေတွက် ြျုးပွ
ိ ား ရမပာင်းလဲော ြှာလည်း ရနှးရကွးပါတယ်။

ောေန်ရေ (RNA) ကရတာ့ ေဲဒလ
ီ ြ
ို ဟုတပ
် ါေူး။ တစ်ေက်

လိြမ် ဖစ်တေ
ဲ့ တွက် သူဟာ ြျုးပွ
ိ ားတဲေ
့ ခါ ေြှားရတွြျားတဲ၊့ ြတိကျတဲ့

ပုံ စံ နဲ့ ြျုးပွ
ိ ားပါတယ် ။ ဆင့် ပွားမဖစ် ရပါ် လာကကတာရတွ က တစ် ခု နဲ့
တစ်ခုြတူပါေူး။ သတ�ဝါရတွေဲ့ ခန�ာကိုယ်ထဲြှာ ောေန်ရေ (RNA)

သယ်လာတဲ့ ဗိင
ု ်းေပ်စဟ
် ာ ထပ်တြ
ူ ဟုတတ
် ဲ့ ြျုးပွ
ိ ားတာရတွ ေြျားကကီး
လုပပ
် ါတယ်။ ပပီးရတာ့ တစ်ခန
ု ဲ့ တစ်ခု ပပိုင်ဆင
ို ရ
် မပာင်းလဲကကတယ်။ ဒါနဲ့

လိက
ု ရ
် လျာညီရထွ ရမပာင်းလဲ ပွားစီးနိင
ု တ
် ဲ့ ဗိင
ု ်းေပ်စရ
် တွ မဖစ်လာတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းေပ်စ်ဟာ ေဲဒီလို ဗိုင်းေပ်စ်ြျုးပါ။
ိ

RNA နှင့် DNA ပုံစံကကြ်း
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ဗိုင်းေပ်စ်ေတွက် ေခွင့်ေရေး
ြူလေိြ်ေှင် (�ပြာ လင်းနို့) ဆီြှာရတာ့ သူ�ဟာနဲ့သူ ခုခံေား

စနစ် ေှိ ပါတယ် ။ ဗို င်း ေပ် စ် ဟာ ခု ခံ ေားစနစ် နဲ့ လို က် ရလျာညီ ရထွ
မဖစ်ရောင်လုပ်ပပီး ြူလေိြ်ေှင်ဆီြှာ ေချိန်ကာလကကာတဲ့ေထိ ေြျား
ကကီးတိုးပွား ြသွားတာြျုးိ မဖစ်ရလ့ေပ
ှိ ါတယ်။ ဒီပစ
ုံ န
ံ ဲ့ ဗိင
ု ်းေပ်စဟ
် ာ ြူလ
ေိြ်ေှင်ဆီြှာ ေကကာကကီး ရနနိုင်ပါတယ်။

လူသတ�ဝါရတွဆက
ီ ို ကူးရမပာင်း ရောက်ေသ
ှိ ွားတဲေ
့ ခါြှာရတာ့

ဗိုင်းေပ်စ်ဟာ ေိြ်ေှင်ေသစ်ဆီြှာ ေရမခေရနေသစ်ရတွ ေပါတယ်။

ေြျားကကီးြျုးပွ
ိ ားနိုင်တယ်။ ဆင့်ကဲ့ရမပာင်းလဲြှုနဲ့ ပိုထိရောက်ရောင်

ရမပာင်း နို င် ပပီး တစ် ရယာက် ဆီ က ရန တစ် ရယာက် ဆီ ကို ဆက် ကူး
နိုင်ပါတယ်။ ဗိုင်းေပ်စ်ေဲ့ သရောသောဝက ေခွင့်ေရေးေေင် ေသလို
လုပ်သွားနိုင်တဲ့ ေစွြ်းေှိတာပါပဲ။

ြူလေိြေ
် င
ှ ် (သတ�ဝါ) ရတွဆက
ီ ရန လူသားရတွဆီ ရောက်လာ

တဲ့ေခါ ဗိုင်းေပ်စ်ေတွက် ေင်ြတန်ကကီးြားတဲ့ ေခွင့်ေရေးကို ေပါ

တယ်။ လူသားေရေေတွကန
် ဲ့ ရနောတကာ သွားလာရနတဲ့ လူ�သောဝ
က ဗိုင်းေပ်စ်ေတွက် မပန့်ပွားဖို့ ြဟာေခွင့်ေရေးကကီးပါပဲ။ ကပ်ရေး
ဟာ ဒီပုံစံနဲ့ မဖစ်လာတာပါ။

ခုခံေားကျဆင်းြှု ရောဂါ (AIDS) ဟာလည်း ဒီပုံစံနဲ့ မဖစ်လာ

ခဲတ
့ ယ်။ ရယေုယျေားမဖင့် ၁၉၀၈ ဝန်းကျင်ရလာက်ြှာ ကင်ြေ�နန
် င
ို င
် ံ

ေရေှ့ရတာင်ပိုင်းတစ်ရနောြှာေှိတဲ့ ချင်ပန်ေီတစ်ရကာင်ကရန လူတစ်

ရယာက်ဆီကို စကူးတာနဲ့ HIV (AIDS) ဗိုင်းေပ်စ်ဟာ စခဲ့တာ။ ေဲဒီ
တစ်ရယာက်ကရနစတဲ့ ကူးစက်ြဟာ
ှု
ရေေိင
ု ဒ
် ေ
ီ က်စရ
် ောဂါ ရေးမဖစ်
လာခဲ့တာပါပဲ။

12

ukdApfaemufaMumif;jyef

ေရဟာင်းနဲ့ ေသစ်
ေမခားသတ�ဝါရတွဆက
ီ ရန လူဆက
ီ ို ြကကာခင်ကြှ ကူးရမပာင်း

ရောက် ေှိ လာတဲ့ ဗို င်း ေပ် စ် ရတွ ဟာ ပို ပပီး မပင်း မပင်း ထန် ထ န် ဒု က� ရပး
ပါတယ်။ လူရတွထဲကို ကာလကကာေှည် ရောက်ေှိရနခဲ့ ပပီး ြူလပုံစံကရန
လုံးဝကွဲမပားတဲ့ေထိ ကူးရမပာင်းသွားတဲ့ ဗိုင်းေပ်စ်ရတွ ေှိပါတယ်။ ေစ

တု န်း က ေယ် က ရန ရောက် လာခဲ့ သ ည် မဖစ် ရစ ခု ြှာ ရတာ့ သူ တို့ ဟာ
လူ သားြှာ ပဲ ေှိ တဲ့ ဗို င်း ေပ် စ် မဖစ် သွားပါပပီ ။ ရကျာက် ရောဂါနဲ့ ပို လီ ယို
ဗိုင်းေပ်စ်ရတွဟာ ေဓိက နြူနာရတွ မဖစ်ပါတယ်။

ရောင်ရောင်မြင်မြင်နှိြ်နင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ေှားေှားပါးပါး ကူးစက်

ရောဂါနှစ်ခုက ရကျာက်ရောဂါနဲ့ ပိုလီယိုရောဂါပါ။ ကျုပ်တို့ောရကကာင့်

ဖယ် ေှားနို င် ခဲ့ သ လဲ ။ ေဓိ က ကရတာ့ ဒီ ရောဂါမဖစ် ရစတဲ့ ဗို င်း ေပ် စ်

နှစြ
် ျုးဟာ
ိ
ေိြေ
် င
ှ ် (သတ�ဝါ) ြေှရ
ိ တာ့ေူး။ လူြှာပဲေတ
ှိ ဲ့ ဗိင
ု ်းေပ်စမ် ဖစ်ရန
လိပ
ု့ ါ။ သတ�ဝါရတွဆက
ီ ရန ေသစ်ကူးရမပာင်းရောက်ေလ
ှိ ာတဲ့ ဗိင
ု ်းေပ်စ်
ရတွကရတာ့ ေမပတ်ေှင်းဖို့ ြမဖစ်နိုင်သရလာက်ခက်ပါတယ်။

ကူးရမပာင်းရောက်ေှိလာြှု ေရကကာင်းေင်းခံြျား
ေိ ြ် ေှ င် သ တ� ဝါရတွ ဆီ က ရန ေမခားလူ သ တ� ဝါရတွ ဆီ ကို

ကူး ရမပာင်း ရောက် ေှိ လာတဲ့ မဖစ် စ �် (Spillover)ြှာ ေရေးကကီး တဲ့
ေရမခခံနှစ်ခုက ရဂဟရဗဒ (ecology) နဲ့ဆင့်ကဲ ရမပာင်းလဲြှု ေီဝရဗဒ
(Evolutionary biology) ပဲမဖစ်ပါတယ်။

ရဂဟရဗဒေက်ကရန ရမပာေေင် ကျုပ်တို့ေဲ့ ကွဲမပားတဲ့ ရဂဟ

စနစ် ထဲ ြှာ သတ� ဝါ၊ေပင် ၊ ေက် တီး ေီး ယား၊ ဖန် ဂီး (fungi) ရတွ

ေှိ ရနကကပါတယ် ။ ဗို င်း ေပ် စ် ရတွ လ ည်း သယ် ရဆာင် ထားကကတယ် ။

ဗိင
ု ်းေပ်စရ
် တွ ေယ်ရလာက်ြျားြျားေှန
ိ င
ို တ
် ယ်ဆတ
ို ာကို သိပပ
�ံ ညာေှင်
ရတွက ရလ့လာရနကကတုန်းပါ။
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ရဂဟစနစ် ရတွ ကို ကျုပ် တို့ ဖျက် ဆီး ကကတဲ့ ေ ခါ၊ စီ ြံ ကိ န်း

ေြျုးြျ
ိ ုးရတွ
ိ
လု ပ် ကကတဲ့ ေ ခါ သစ် ရတာရတွ ရပျာက် လာတယ် ။ သစ်

ရတာရတွထဲြှာ သတ�ုတွင်း စခန်းရတွ၊ သစ်ထုတ်လုပ်ရေး စခန်းရတွ
ရောက် လာတယ် ။ ရတာရို င်း သတ� ဝါရတွ ကို သတ် မဖတ် ရောင်း ဝယ်
စားရသာက်ကကတယ်။ ေေင်က ြနီးစပ်တဲ့ လူနဲ့ သတ�ဝါရတွ၊ ခိုလုံော

ရပျာက်လာလို့ သတ�ဝါေချင်းချင်း ထိရတွ့နီးကပ်ြှုရတွ ပိုမဖစ်လာကက
တယ်။ ရဂဟစနစ်ကို ဖျက်ဆီးတဲ့ေခါ သစ်ပင်ကို ကိုင်လှုပ်လိုက်လို့

သတ�ဝါရတွ လွင့်ကျလာသလို ဗိုင်းေပ်စ်ရတွကို ေိြ်ေှင် ေရဟာင်းဆီ
ကရန လွင့်စင်လာပပီး ေိြ်ေှင်ေသစ်ရတွဆီကို ရောက်လာရစတယ်။

ေိြ်ေှင်ေသစ်က လူသားမဖစ်ရနတဲ့ေခါ ကျုပ်တို့ဒုက�ရောက်ကကရတာ့
တာရပါ့။

ဗိုင်းေပ်စ်ဟာ ေိြ်ေှင်သစ်၊ ေရမခေရနသစ်ဆီြှာ (လူမဖစ်ေင်

မဖစ် ြ ယ် ၊ ဒါြှ ြ ဟု တ် လူ ဆီ ြ ရောက် ခ င် ကကားသတ� ဝါတစ် ြျုးြျ
ိ ုးိ

မဖစ်ြယ်) ဆင့က
် ရ
ဲ မပာင်းလဲြှု ေီဝရဗဒ သရောေေ ြျုးပွ
ိ ားတာ၊ ရမပာင်းလဲ

တာ၊ ကူးစက်တာရတွ မဖစ်ရတာ့တာရပါ့။ ဒါနဲ့ပဲ ကျုပ်တို့ြှာ ရောဂါရတွ၊
ကပ်ရေးရတွ ကကု�ေရတာ့တယ်။

ြမြင်ေရသာ ကွင်းဆက်ြျား
ဗို င်း ေပ် စ် ကို ဗို င်း ေပ် စ် သ က် သ က် ေ ယ် လို့ မြင် လို့ ြ ေပါေူး ။

သူ ဟာ ကျ ယ် မပ န့် တဲ့ ရဂ ဟ စ န စ် ၊ ပ ထ ဝီ သွ င် မပ င် ေ ရန ေ ထား

(landscapes)၊ေသက်ေီ၀ ကွန်ေက် (web of life) ရတွနဲ့ ကျယ်ကျယ်

မပန့မ် ပန့် ဆက်စပ်ရနတာပါ။ သတ�ဝါတိင
ု ်းြှာ သူ�ေဲ့ ရေရမြဝန်းကျင်ေပှိ ပီး၊
လူ ဟာ ရဂဟစနစ် ေဲ့ ေစိ တ် ေ ပို င်း တစ် ခု ပါ။ ေေင် က ရတာ့ လူ ဟာ

သော၀၀န်း ကျင် ကို သက် ရောက် ြှု နည်း နည်း နဲ့ ရနခဲ့ ကကတယ် ။
ခုထလ
ိ ည်းဒီလပ
ို ဲ ဆက်ရန ရနကကတာ တချု့ရနောရတွ
ိ
ြှာ ေှတ
ိ ယ်။ေပင်၊

ေစားေစာ၊ သတ�ဝါရတွကို ထိန်းထိန်းသိြ်းသိြ်းသုံးတယ်။ ကိယ
ု ့် ေစု
ေဖွဲ့နဲ့ ကိုယ်ဟန်ချက် ညီကကတယ်။
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ရခတ် သ စ် က ြ္ဘာြှာ ရတာ့ ေဲ ဒီ လို ြ ဟု တ် ရတာ့ ေူး ။ လူ ေဲ့

ချိတဆ
် က် ရောက်ေလ
ှိ ာတဲ့ ဖိေားဟာ ရနောတိင
ု ်းြှာ မပင်းတယ်။ စွြ်းေင်
ရတွေြျားကကီးသုံးတယ်။ သယံောတေင်းမြစ်ရတွ ေြျားကကီး ထုတ်ယူ
သုံးစွဲတယ်။ လူရတွေဲ့ ေရေေတွက်နဲ့ ရမခောက ကျယ်မပန့်လာတယ်။

သူဟာ ေားကကီးတဲ့ ေေှငသ
် ခင် ေမဖစ်ရနတယ်။ ခိလ
ု ေ
ှုံ ာရပျာက်သွားတဲ့

ေမခားသတ�ဝါရတွနဲ့ ဆက်နယ်
� ရနတဲ့ ေကျုးဆက်
ိ
ရတွကို ကျုပ်တို့ ြမြင်
ေူး။ေထူးသမဖင့် လူရတွဆီရောက်ေှိမဖစ်တည်လာြဲ့ ဗိင
ု ်းေပ်စက
် ိုကျုပ်တို့
ြမြင်ေူး။

လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ငါးဆယ်
တိေိစ�ာန်ရတွြှာရနတဲ့ ကူးစက်နိုင်တဲ့ ဗိုင်းေပ်စ် (Zoonotic

Viruses) ရတွေှိခဲ့ ကကတာက နှစ်ကာလြျားစွာ ကကာလှပပီ။ ဒါရပြယ့်

လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀ ရလာက်ြှာရတာ့ ြူလေိြ်ေှင်ဆီကရန ပျံ နှ့ ံ�ရောက်

ေှိလာြှု ေြျားကကီး ြျားလာခဲ့တယ်။

ှု ၁၉၆၂ ြှာ ေိလ
ု ီးဗီးယား
ြာပူချုိ (Mapucho) ဗိင
ု ်းေပ်စ် ပျံ နှ့ ံ�ြက

့် သည့ရ
် ေှ့သွားမဖင့် ကိက
ု မ် ဖတ်
ြှာမဖစ်တယ်။ ရိဒ
ု န့် (Rodents-�ကွက၊် ေှ�စ
တတ် တဲ့ သတ� ဝါရတွ ဆီ က ရနလာတယ် ။ ယူ ဂ န�ာကရန ဂျာြနီ နို င် ငံ
ြားေတ်ကို ပို့တဲ့ ရြျာက်ရတွ ဆီကရန ြားေတ်(Marburb) ဗိင
ု ်းေပ်စ်
ကူး စက် ြှု ၁၉၆၇ ြှာ မဖစ် တ ယ် ။ ေီ ေို လာကို ၁၉၇၆ ြှာ ရတွ့ ပပီး
ေိတခ
် ျ်ေင
ို ဗ
် ီ ရေေိင
ု ဒ
် ေ
ီ က်စ် (HIV/AIDS) ကို ပထြဆုံး ေသိေြှတ်

မပုတာ ၁၉၈၁ ြှာပါ။ ၁၉၈၀ ရကျာ်နဲ့ ၁၉၉၀ ရကျာ်နှစ်ရတွြှာ ပိုြျားလာ
တယ်။ ၁၉၉၂ ြှာ ရိဒ
ု န့ရ
် တွကရနလာတဲ့ ဟန်တာဗိင
ု ်းေပ်စ် ( Hantavirus)၊

၁၉၉၇ ြှာ ရဟာင်ရကာင်ကစတဲ့ ကကက်ငှက်တုပ်ရကွးရတွမဖစ်တယ်။

လင်းနို့ဆီကရန ဝက်ရတွဆီ၊ ေဲဒီကြှ လူကို ကူးတဲ့နီပါ ဗိုင်းေပ်စ်က
ြရလးေှားြှာ ၁၉၉၈ ကမဖစ်တယ်။လင်းနို့ ကလာတဲ့ ဆားစ် (SARSမပင်း ထန် ေ သက် ရှု လြ်း ရကကာင်း ရောဂါ) က ၂၀၀၃ ြှာ မဖစ် တ ယ် ။
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လင်းနိက
ု့ ရနကုလားေုပ်၊ေဲဒက
ီ ရနလူဆက
ီ ူးတဲြ
့ ာ့စရ
် ောဂါ(MERS)က
ောရေဗျက� န်း ဆွ ယ် ြှာ ၂၀၁၂ က မဖစ် တ ယ် ။ ၂၀၁၄ ကျရတာ့ ေီ ကာ

ဗိင
ု ်းေပ်စ် (Zika virus) နဲ့ ခုရနာက်ဆုံး ကိဗ
ု စ် ၁၉ (Covid-19) နဲ့ ကကု�ကက
ေတယ်။

လူဆီကို ဆွဲယူမခင်း
ကပ် ရေးကကု� ေ တဲ့ ေ ခါ ဗို င်း ေပ် စ် ေဲ့ ေန် ကို ခံ ေ တဲ့ ဓါးစားခံ

လူ သားရတွ ဆို တဲ့ ေမြင် နဲ့ ပဲ ရတွး ကကတယ် ။ ဒါရပြယ့် ဒီ ေ ရမခေရန
ကကု�ေတာြှ လူေဲ့တာဝန်ေြ
ှိ ကလည်
ှု
း ကကီးြားလှပါတယ်။ လတ်တရလာ
ြှာ ေသက်ရတွ ကယ်ဖလ
ို့ ပ
ု ရ
် နေလို့ ေရကကာင်းခံရတွ ရမပာဖို့ ေခွငေ
့် ရေး

ရပးချင်ြှ ရပးပါလိြဦ
့် းြယ်။ ဒါရပြယ့် ဒါရတွ ရမပာကကြှ ရေှ့ကို ကာကွယ်
နိုင်ြှာပါ။

ရေတို လု ပ် ေ ြယ့် ကိ စ� ရတွ နဲ့ ေ တူ ရေေှ ည် ေ တွ က် စ�်း စား

ေြှာရတွ ေှိပါတယ်။ ရဂဟစနစ်ကိစ�၊ သူနဲ့ ချိတ်ဆက်ရနတဲ့ ဆင်းေဲြှုနဲ့

ြညီြ�ြှု ကိစ�ရတွဟာ ေဓိကရနောက ပါပါလိြ့်ြယ်။ မဖစ်ြှ တုံ� မပန်
တာထက် စ�်း စားရမြာ် မြင် ပပီး ကကို လု ပ် တဲ့ ကိ စ� ရတွ (Pro-action)
လုပက် ကေပါြယ်။ သောဝတေားနဲ့ က�န်ရတာ်တို့ ကကားက ချိတဆ
် က်ြကိ
ှု ု

မပန်မြင်၊မပန်ရတွး၊ မပန်ခစ
ံ ား၊ မပန်တည်ရဆာက်တာရတွ (Reimagining,
rethinking, refeeling) လုပ်ကကေပါြယ်။

ရဂဟသောဝကို လူသားရတွ ရနှာင့်ယှက် စိတ်ြ�ာခဲ့ ကကတာ

ကရတာ့ ေရသေချာပါ။ လူသားရတွ လှုပ်ခါလိုက်လို့ လူသားရတွဆီ
ရောက်ဖို့ ဗိုင်းေပ်စ်က ေခွင့်ေရေးေခဲ့တာပါ။

ကျုပ်တေ
ို့ ားလုံးြှာ တာဝန်ေပ
ှိ ါတယ်။ ဥပြာ- ခင်ဗျားသုံးရနတဲ့

ြို ေို င်း ဖု န်း ၊ ခေီး ရဆာင် ကွ န် ပျူတာရတွ ြှာ ပါတဲ့ သတ�ုတစ် ြျုးက
ိ

(Coltan) ပါ။ သူေယ်က လာသလဲ။ ေဓိက ေင်းမြစ်ကရတာ့ ကွန်ဂို
ေရေှ့ရတာင်ပိုင်း ကပါ။ ေဲဒီြှာ သတ�ုတွင်းတူး စခန်းရတွက ြိုးသစ်
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ရတာရတွနားြှာ ေှိကကတာပါ။ ေဲဒီြှာ ရမြနိြ့်ပိုင်း ရဂါ်ေီလာ၊ လင်းနို့နဲ့

သတ�ဝါြျုးစု
ိ ေ
ံ တ
ှိ ယ်။ ေဲဒက
ီ ေလုပသ
် ြားရတွနဲ့ ဆက်စပ်ပပီး ရတာရိင
ု ်း

သတ�ဝါဖြ်းတာ၊ ရောင်းတာ၊ စားတာရတွ ကျယ်ကျယ်မပန့မ် ပန့မ် ဖစ်တယ်။
ဖုန်းတစ်လုံး ဝယ်သုံးတိုင်းြှာ ကျုပ်တို့ဟာ ေဲဒီကွန်ေက်ထဲက လူရတွ

ဆိတ
ု ာ ကို သတိမပုြိဖို့လပ
ို ါလိြြ
့် ယ်။ ဗိင
ု ်းေပ်စက
် ို လူနဲ့ နီးရောင်ဆယ
ွဲ ူ
တဲ့ ေ ထဲ ြှာ ကျုပ် တို့ လ ည်း ပါရနတယ် ။ တရု တ် မပည် က ရတာရကာင်
စားတဲ့ လူ ရတွ ြှ သာ ြဟု တ် ပါေူး ။ ကျုပ် တို့ ေဲ့ စားရသာက် ၊ သုံး စွဲ ၊

ဝယ်ယြ
ူ ှု တိင
ု ်းြှာ ေကျုးဆက်
ိ
ရတွေပ
ှိ ါတယ်။ ဒီကပ်ရေးေပပီးြှာရတာ့
ကျုပ်တို့ေဲ့ သုံးစွဲပုံ၊ ကျုပ်တို့ကိုယ် ကျုပ်တို့ သောဝကို ချုပ်ကိုင်နိုင်သူ

ေမဖစ်ရတွးမြင်ပုံစတဲ့ ကိုယ်ကျင့်သီလကိစ�ရတွ ေြျားကကီး မပန်ရတွး
ကကေပါရတာ့ြယ်။

ေခန်းထဲက ရဂါ်ေီလာ
၂၀၁၅ြှာ ယူနန်မပည်နယ် ဂူထက
ဲ လင်းနို့ြှာ စပပီး ရမခောခံြတ
ိ ဲ့

ဗိုင်းေပ်စ်ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းေပ်စ်ေမဖစ် ြနှစ်က ထွက်ြလာခဲ့ေင်လည်း

တစ်ချိနခ
် ျိနြ
် ှာရတာ့ ထွကလ
် ာြှပလ
ဲ ို့ ရတွးလို့ ေပါတယ်။ ော့ရကကာင့လ
် ဲ
ဆိုရတာ့ လူသားဟာ ဒီဂူနဲ့ နီးသထက် နီးလာရနတာကိုး။

ကြ္ဘာ့လဦ
ူ းရေဟာ စ�်းစားေြယ့် ကိစတစ်
�
ခပ
ု ါ။ လူသားေရေ

ေတွကဟ
် ာ ေခန်းထဲကို ရပါင် ၈၀၀ ရဂါ်ေီလာကကီး ရောက်ရနသလိလ
ု ို့

တင်စားကကပါတယ်။ ဒီလိုရမပာလို့ောဖေိကြှာ ကရလးရတွေြျားကကီး
ရြွးကကတယ်လို့ ေလွယတ
် ကူ လက်ည�ိုးထိုးဖို့ ြဟုတပ
် ါ။ ဝယ်ယူ သုံးစွြ
ဲ ှု

ကိလ
ု ည်း ထည့တ
် က
ွ ေ
် ြှာပါ။ ောဖေိက လူငါးရယာက်ေဲ့ တစ်သက်တာ
သုံးစွြ
ဲ နဲ
ှု ့ ေရြေိကန်တစ်ရယာက်ေဲ့ သုံးစွြ
ဲ ှု ေယ်ဟာကပိြ
ု ျားြလဲ။တစ်

ကြ္ဘာလုံး ပြာဏြှာ ရတာ့ လူ ဦးရေကို ဝယ် ယူ သုံး စွဲ ြှု ရတွ နဲ့ ရမြ�ာ က်
လိုက်ေင် ကကီးြားတဲ့ သက်ရောက်ြှုရတွကို ရတွ့ေြှာမဖစ်ပါတယ်။

ရဂဟရဗဒေေရတာ့ ကြ္ဘာြှာ လူဦးရေ ရပါက်ကွဲကကီးထွားြှု
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(Outbreak) မဖစ်ရနသလားလို့ ရြးခွန်းထုတ်ကကပါတယ်။ ဒီရနောြှာ

သတိထားေြှာက ရပါက်ကွဲကကီးထွားြှုတိုင်းဟာ နိဂုံးချုပ် ေဆုံးသတ်
ေတဲ့ သရောေှိတာပါ။

ရပါက်ကွဲြှုရနာက်ဆက်တွဲ
ခူရကာင်/ရပါက်ဖတ် (Tent Caterpillars) ဥပြာတစ်ခုကို

ဒီ ရနောြှာ ရဖာ် မပချင် ပါတယ် ။ သစ် ရတာေု ပ် တ စ် ခု ြှာ ြြျားတဲ့
ေရေေတွက်နဲ့ သူတို့ေှိရနတယ်။ ောသီဥတု ေရမခေရန ရပးတဲ့နှစ်ြှာ

ေြတစ်ရကာင်ဟာ � ၇၀၀ ရလာက် ဥပပီး ေြျားစုကလည်းေှငတ
် ေ
ဲ့ ခါ
ေပင်ရတွရပါ်ြှာ ရပါက်ဖတ်ရပါက်ကွဲြှုကကီး မဖစ်လာပါတယ်။ ေှိသြ�
ေေ� က် ရတွ စားလို က် ကကတာ ခဏနဲ့ ေပင် က လည်း ေရိုး ပပို င်း ပပို င်း

ကျတယ်။ တချု့ကလည်
ိ
း ပိုးသတ်ရဆးမဖန်းဖို့ရတွးတယ်။ တချု့က
ိ

လည်းောြှြလုပန
် ၊ဲ့ ြနိင
ု ြ
် နင်း ရပါက်ကပွဲ ပီးေင် ပပိုကျတတ်တာ ထုံးစံပဲ
လို့ ရမပာတယ် ။ ေြှ န် လ ည်း လုံး ဝရပျာက် သွား တာရတွ့ ေတယ် ။
ော့ရကကာင့လ
် ဆ
ဲ ရ
ို တာ့ ဗိင
ု ေ
် ယ်ပလိပ် (Viral Plagues) ဆိတ
ု ဲ့ ေရမခေရန

ရကကာင့်ပါ။ ရပါက်ဖတ်ြှာ သူ�ကိုယ်ပိုင် ြရပါ်လွင်တဲ့ ဗိုင်းေပ်စ်ကပါရန
ပပီးသားပါ။ ရပါက်ဖတ်ဦးရေ သိပသ
် ည်းထူထပ်လာတဲ့ ေခါ ဗိင
ု ်းေပ်စက
်
ရမပာင်းလဲကူးစက်ပပီး ေကကီးေရသး ေားလုံးကို ရသရစတယ်။ ဒါနဲ့
ရပါက်ဖတ်ေားလုံး ရပျာက်ကုန်ကကတယ်။

ဒီရနောြှာ ရြးစောက လူရတွြှာရော ေယ်လိုကကု�နိုင်သလဲ။

လူ ဟာလည်း လူ ဦးရေ ရပါက် ကွဲ နို င် တဲ့ ေြျုးေစားပဲ
ိ
ြ ဟု တ် လား။
လူသားဟာ ပျက်သု�်းြှုကို ြလ�ဲြရေှာင်သာ ကကု�ေြှာလား။

ြ လွဲ ြ ရေှာ င် သာ ကကု� ေ ြ ယ့် ေ ရမခ ေ ရန ရတာ့ ြ ဟု တ် ပါ ။

ောရကကာင့လ
် ဆ
ဲ ရ
ို တာ့ စုလ
ံ င်ကမွဲ ပားတဲ့ ေမပုေြူ (heterogeneity) ကို

လူသားဟာ မပုလုပ်နိုင်စွြ်းေှိလို့ပဲ။ လူဟာ ရတွးနိုင်တယ်။ ရလျာ်ကန်
တဲ့ တုံ� မပန်ပုံ (ဥပြာ- လက်ရဆးတာ၊ ရမခာက်ရပခွာပပီးရနတာက ေစ)
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ကို မပုလု ပ် နို င် တ ယ် ။ ကု သ ရဆး၊ ကာကွ ယ် ရဆး၊ သိ ပ�ံ ေ ရမခရတွ ကို

ေှာနိုင်တယ်။ လိုက်ရလျာညီရထွ မပင်နိုင်၊ ရမပာင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ
သတင်းရကာင်းပါ။

တိ ေ စ�ာန် ရတွ ဆီ က ရန လူ ရတွ ဆီ ကို ကူး ရမပာင်း ရောက် ေှိ တဲ့

ကို ဗ စ် ေ ပါေဝင် ေို နို တ စ် ရောဂါ (Zoonotic diseases) ရတွ နဲ့

ပတ်သက်ေင် သတိမပုေြှာက သောဝရလာက (natural world) နဲ့
လူသားကြ္ဘာဆိပု ပီး သတ်သတ်စီ ေှြ
ိ ရနတာပါ။ ဒါဟာ ေရပါ်ယံဆန်တဲ့

သတ်ြှတ်ချက်ပါ။ ဗိုင်းေပ်စ်ေပါေဝင် လူသတ�ဝါေားလုံးဟာသတ�
ရလာကေဲ့ ေစိတ်ေပိုင်းရတွပါ။ ရြးခွန်းက က�န်ရတာ်တို့ ဟန်ချက်
ညီရောင် ရနနိုင်ကကြလားဆိုတာပါ။

ဒီကပ်ရေးြှာ လူရတွ ရသကက၊ ဒုက�ရတွ ြျားကကပါလိြ့်ြယ်။

ေရှုံးရပါ် ေရှုံးြဆင့ရ
် ောင်က ဒီကပ်ရေးက သင်ခန်းစာယူပပီးရနာက်

ထပ် ေ ရမခရနဆိုး ရတွ ြကကု� ေ ရောင် စ�်း စားဆင် မခင် ရမပာင်း လဲ ကက
ဖို့ပါ။ ေရမပာင်းေလဲ ကကီးကကီးြားြားရတွ လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
ကျုပ်တို့ လုပ်နိုင်ကကပါ့ြလား။
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ဟာနီပါဗိုင်းေပ်စ် ေုပ်စု (နီပါဗိုင်းေပ်စ်၊ ဟန်ဒောဗိုင်းေပ်စ်)၊

ကိုရိုနာ ဗိုင်းေပ်စ်ေုပ်စု (ဆားစ်၊ ြားစ်)နှင့် ကကက်ငှက်တုပ်ရကွး
ဗိုင်းေပ်စ်ေုပ်စု (H5N1၊ H7N9) တို့၏ ြူလေိြ်ေှင်၊

ကကားခံကူးရမပာင်းသူနှင့် လူတို့ ကကား ေဆက်ေစပ်မပပုံ။
foodsource.org.uk
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tcef; (2)
BudKjrifcJhwJh uyfab;
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"ရနာင်ကကု�ေြယ့် ကပ်ရောဂါရေး မဖစ်လာြှာလား ရြးစော

ြလို ပါ။ ေယ် ေ ချိ န် မဖစ် ြှာ လဲ ဆို တာသာ ရြးေြှာ (The Next
pandemic: Not if, but when)" ဆိတ
ု ဲ့ ရဆာင်းပါးတစ်ပဒ
ု က
် ို ၂၀၁၃ ရြ

၉ ေက်ရန့ထုတ် နယူးရယာက်တိုင်းြ်း သတင်းစာြှ ရဖာ်မပခဲ့ပါတယ်။

ရေးသူ က ေရြေိ က န် သိ ပ�ံ စာရေးဆော ရဒးဗစ် ကွာ ြန်း (David
Quammen) မဖစ် ပါတယ် ။ သူ� ကို ေရတာ် ဆုံး စာရေးဆောထဲ က

တစ်ရယာက်လို့ နယူးရယာက်တင
ို ်းြ်းသတင်းစာက ေည်�န်
� းပါတယ်။

၂၀၁၃ ြှာပဲ သူ�ေဲ့ လွင့်စ�်ရောက်ေှိလာမခင်း (Spillover) ဆိုတဲ့ စာေုပ်

ထွကလ
် ာပါတယ်။ ပညာေှငရ
် တွေဲ့ သုရတသန ေမြင်ရတွကို ြူတည်ပပီး
ေချက်ေလက် ေရထာက်ေထားနဲ့ သတိရပးချက်ရတွ ပါဝင်ပါတယ်။

သူရတွ့ခဲ့တဲ့ ပညာေှင်ရတွက ဧောြမဖစ်ေပ်ကကီး (Next Big

One- NBO) ကရတာ့ မဖစ် ြှ ပဲ ။ ော့ ရကကာင့် မဖစ် ြ လဲ ။ မဖစ် နို င် ရမခ
ေြျားဆုံးကရတာ့ ဗိင
ု ်းေပ်စရ
် ကကာင့ပ
် ။ဲ ေယ်လဗ
ို င
ို ်းေပ်စြ
် ျုးလဲ
ိ ။ ေသစ်
မဖစ်လိြ့်ြယ်။ ေနည်းဆုံး လူရတွ ြသိထားရသးတဲ့ ဗိုင်းေပ်စ်။ ကိုရိုနာ

ဗို င်း ေပ် စ် ေု ပ် စု ထဲ က မဖစ် နို င် တ ယ် ။ ြျုးဗီ
ိ ေ ဟာဒီ ေ န် ရေ (DNA)
ြဟုတေ
် ဲ ောေန်ရေ (RNA) မဖစ်လြ
ိ ြ
့် ယ်။ သူက ကူးစက် ရမပာင်းလဲြှု
မြန်တယ်။ ေဲဒီဗိုင်းေပ်စ်က ေယ်က လာြလဲ။ တမခားတိေစ�ာန်ရတွ

ဆီကရနလာြယ်။ ဒါကို ေိုနိုးဆစ် (Zoonosis) လို့ရခါ်တယ်။ ဒီစကား

လုံးဟာ ေနာဂတ်ြှာကကားေြယ့် စကားလုံး၊ ၂၁ ောစုြှာ ေသုံးြျားြယ့်
စကားလုံး မဖစ် လာဖို့ ေရကကာင်း ခံ ေှိ ပပီး သားပါ။ (Zoonosis is “a
word of the nature”, destined for heavy use in twenty-first

century.) လက်ေြ
ှိ ှာ ကူးစက်ရောဂါ ၆၀ ောခိင
ု န
် န်
ှု းရလာက်ေဲ့ ေစ်မြစ်က
တိေစ�ာန်ရတွပါ။ ဒါရတွက ရဒးဗစ်ေဲ့ စာေုပ်ြှာ ၂၀၁၃ က ရဖာ်မပခဲ့တာ

ရတွပါ။ ရလာရလာဆယ် ကပ်ရေးကရန မပန်ကကည့တ
် ေ
ဲ့ ခါ ေားလုံးဟာ
ေဆက်ေစပ် ြိရနပါတယ်။

ဗိင
ု ်းေပ်စ် ေရကကာင်းရမပာြယ်ဆေ
ို င် ရဂဟရဗဒကို ဖယ်ထားလို့

ြေပါေူး ။ ရဂဟစနစ် ေကကီး ေရသးရနော ေားလုံး ကို လူ သားေဲ့
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သက် ရောက် ြှု က ရောက် ခဲ့ ပပီ ။ သောဝရလာကဟာ ေလျင် ေ မြန်

ပပိုကွဲလာရနတယ်။ ဒီရနောြှာ ြမြင်ြိကကတာက သောဝရလာကဟာ
ြထင်ြှတ်ထားတဲ့ ပုံစံရတွနဲ့ ရမပာင်းလဲ ေပ်တည်ကကတာကိုပါ။ ေေင်
တုန်းက ရဂဟစနစ်ထြ
ဲ ှာ ေရနှာင့ေ
် ယှက် ြရပးေဲ ေှရ
ိ နတဲ့ ရောဂါပိုးြ�ား
ရတွဟာ တည်ောြှီော ေသစ်မဖစ်တဲ့ လူသတ�ဝါရတွဆီကို ရောက်လာ

တယ် ။ လူ ရတွ ဆီ ကို ရောက် လာတယ် ဆို တဲ့ စကားထက် လူ ရတွ က

ရောက်သွားတယ်လို့ ရမပာေင်ပြ
ို န
ှ န
် င
ို တ
် ယ်။ လူက လှုပ်ခါဖျက်ဆီးလိက
ု ်
တဲ့ ေီဝသစ်ပင်ရပါ်က ဗိုင်းေပ်စ်ရတွဟာ လူဆီကိုပဲရောက်လာတယ်။

ရန့စ�်နဲ့ေြ�ရတာရိင
ု ်းသတ�ဝါရတွေဲ့ခိလ
ု ေ
ှုံ ာရတွပျက်စီးရနကက

ပါတယ်။ သစ်ရတာ ြေှတ
ိ ေ
ဲ့ ခါ ရတာထဲက လင်းနိဟ
ု့ ာ ေိြရ
် နာက်ရဖးက

သစ်ပင်ဆရ
ီ ောက်လာပါရတာ့တယ်။ မဖစ်ေပ်ြန
ှ ် ောတ်ရကကာင်းတစ်ခြ
ု ှာ
ေရနာက်ောဖေိက ကရလးတစ်ရယာက်ဟာ လင်းနို့လာ ခိုတဲ့ သစ်ပင်
ရောက် ြှာ ရဆာ့ ပါတယ် ။ သစ် ပ င် က ရ�ကွ ကျတဲ့ ေ သီး ကို သူ က
ရကာက်စားပါတယ်။ ေဲဒီေသီးဟာ လင်းနို့ဆိတ်ထားတာ ဒါြှြဟုတ်

လင်းနို့ြစင် ကျထားတာေှိရနပါလိြ့်ြယ်။ ေဲဒီလိုနည်းနဲ့ လင်းနို့ြှာ
ေှိတဲ့ ြိုက်ခရုပ်ဟာ လူ�ခန�ာထဲကိုရောက်ေှိလာပါတယ်။ ေဲဒီ ၂ နှစ်သား

ကရလးဟာ တိ ေိ စ�ာန် က ရန လူ ဆီ ကို ေီ ေို လာ လွ င့် စ င် ရောက် ေှိ ြှု
(Spillover) မဖစ်စ�်ေဲ့ စြှတ်ပါ။

၁၉၉၁ ြှာ ပင် ဆ ယ် ရဗးနီး ယား မပည် န ယ် ပြာဏေှိ တဲ့ ြိုး

သစ်ရတာရတွကို ေင်ဒိုနီးေှားြှာ ြီးရ�့ ေှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ ြီးခိုးရတွ
ဟာ ရလထဲြှာ တိြတ
် က
ို လ
် ို ေှရ
ိ နခဲတ
့ ယ်။ ြီးခိုးမြူရတွကကားက သစ်ပင်

ရတွဟာ ြိုးရခါင်တာနဲပ
့ ါရောပပီး ေသီးြသီးရတာ့ပါေူး။ ေလဒ်ကရတာ့
ေဲဒီသစ်ပင် ရတွြှာရနတဲ့ လင်းနို့ရတွဟာ ေမပင်ကို ေစာေှာထွက်ဖို့က

လွလ
ဲ ို့ တမခားရေ�းစောြေှမိ ဖစ်ခတ
ဲ့ ာပါ။ လင်းနိဟ
ု့ ာ သူနေ
ဲ့ တူ ဗိင
ု ်းေပ်စ် ကို
သယ်ရဆာင်သွားပါတယ်။ သစ်သီးပင်တန်းြှာ လင်းနို့ရတွရောက်လာ

ပပီး ေရမခချလို့ ြကကာခင်ြှာပဲ ေနီးေနားကဝက်ရတွ ဖျားနာကကတယ်။
ဝက်ကရနလူကက
ို ူးလို့ ၁၉၉၆ ရောက်တေ
ဲ့ ခါ မပင်းထန် ဦးရနှာက်ရယာင်

a'gufwmjrifhaZmf

25

လက� ဏာရတွ လူ ၂၆၅ ရယာက် ရလာက် ြှာ မဖစ် ပပီး ၁၀၅ရယာက်
ရသဆုံးပါတယ်။ ေဲဒါဟာ နီပါ ဗိင
ု ်းေပ်စ် (Nipah Virus) စကူးစက်ခတ
ဲ့ ဲ့

ေ ရမခ ေ ရန ပါ ။ ေ ခု ေ ထိ လ ည်း ေ ရေှ့ ရတာ င် ော ေှ တ စ် ခွ င် ြှာ
မပန်မပန်မဖစ်ရနတာ ေှိပါတယ်။

ကယ်လဖ
ီ ိုးနီးယားတက�သိလ
ု က
် ရောဂါနဲ့ ရဂဟရဗဒပညာေှင်

(disease ecologist) ကရတာ့ သစ်ရတာမပုန်းတီးြှုနဲ့ ကူးစက်ရောဂါ
ေဆက် ေစပ်က သက်ရသေှိပပီးသား နားလည်ြှုပဲလို့ ရမပာပါတယ်။

နှစ်စ�် လူတစ်ရသာင်းရလာက် ရသရနတဲ့ငှက်ဖျားဟာ မခင်

ကရနတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ ပလပ်စ် ြိုဒီယြ်ပါောဆိုက် (plasmodium
parasites) ရကကာင့မ် ဖစ်ေတာပါ။ သတင်းဆိုးက ရတာမပုန်းြှု နဲင
့ က
ှ ဖ
် ျား

ကဆက်စပ်ရနတာပါ။ မခင်ခိုစော ရတာြေှိေင် ရကာင်းတာရပါ့လို့ ရမပာ

စောေှိ ပါတယ် ။ တကယ် က ရတာ့ သစ် ရတာမပုန်း ပပီ ေလင်း ရောင်
ပိုဝင်လာတဲ့ေခါ ရမြမပင်ြှာ တစိတ်တစ်ပိုင်း ေေိပ်ေပပီး ရနွးတဲ့ရေေိုင်
ရလးရတွ ရပါ်လာပါတယ်။ ဒါကရတာ့ ေရနာဖလိမခင်ရတွကကိုက်တဲ့
ရနောရပါ့။

ေောေီးြှာ ေေင်က ငှကဖ
် ျားမဖစ်တဲ့ လူ နှစစ
် �် ၆ သန်းရလာက်

ေှိောကရန ၁၉၄၀ ရကျာ် ကာလရတွြှာ ၅ ရသာင်းရလာက်ေထိကျလာ

တယ်။ ၁၉၆၀ ရကျာ်ကစလို့ မပန်တက်လာ လိုက်တာ ၂၁ ောစုေစြှာ

တစ်နှစ်ကို လူရမခာက်သိန်းရလာက်ေထိ မပန်မဖစ်လာပါတယ်။ ၂၀၀၃
ကရန ၂၀၁၅ ေထိ ရလ့လာခဲ့တဲ့ သုရတသနြှာ သစ်ရတာမပုန်းတီးြှု
၁၀ောခိင
ု န
် န်
ှု းတက်တင
ို ်းငှကဖ
် ျားပြာဏ၃ောခိင
ု န
် န်
ှု းတက်လာတယ်လို့

ရတွ့ပါတယ်။ ောဖေိကြှာထက်စာေင် ောေှနဲ့ ရတာင်ေရြေိကြှာ
ငှက်ဖျားနဲ့ ရတာမပုန်းြှု ပိုဆက်စပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ေရြေုံသစ်ရတာရတွ၊ ြီးရလာင်ရနတဲ့၊ ေရေှ့ရတာင်ောေှက

သစ် ရတာရတွ မပုန်း ပပီး ရနတဲ့ ဒီ ရန့ ရခတ် ကို ကကည့် ပပီး ရေှ့ ြှာ ောရတွ
ကကု�ေြလဲလို့ ဆင်မခင်စောေှိပါတယ်။
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ေလားတူပါပဲ။ ဝက်စန
် င
ို ်းဗိင
ု ်းေပ်စ် (West Nile) က ောဖေိက

ရေ�့ရမပာင်းငှကရ
် တွြှာ ေှပ
ိ ါတယ်။ သူတေ
ို့ ဲ့ ကြ္ဘာ့ရတာင်နဲ့ ရမြာက်နစ
ှ စ
် �်
ရေ�့ရမပာင်းပျံသန်းြှု ခေီးစ�်ေတွင်း ရမြာက်ေရြေိကတိက
ု ြ
် ှာ ေပ်နား
ရလ့ ေှိ ပါတယ် ။ ဒီ ေ ရလ့ ေ ထက ောစု နှ စ် ရတွ နဲ့ ချီ ပပီး ေှိ ရနတာပါ။

ဒါဆိုေင် ၁၉၉၆ ကျြှ ေရြေိကန်ြှာ ဝက်စ်နိုင်းဗိုင်းေပ်စ် (ဝက်စ်နိုင်း
ရောဂါ) ဆိပု ပီး ရပါ်လာသလဲ။ ေရမဖကရတာ့ ရဒသခံ ငှကေ
် ပ
ု ေ
် တွင်းက

ေရမပာင်းေလဲပမဲ ဖစ်ပါတယ်။ နှစ် ၂၀ ေတွင်းြှာ ေဲဒရ
ီ နောရတွေဲ့ ငှက်
ြျုးစု
ိ ံ လ င် ြှု က ၂၅ ောခို င် နှု န်း ထိုး ဆင်း သွားတယ် ။ ေဓိ က ေားမဖင့်
သစ်ရတာက်ငှက်နဲ့ ြယ်ညို ( Rail) ငှက်ရတွနည်းသွားတယ်။ သူတို့က

ဗိုင်းေပ်စ်ကပ်ဖို့ ခက်တဲ့ ငှက်ြျုးရတွ
ိ
။ တပပိုင်နက်တည်းြှာ ခပ်ညံ့ညံ့
ပတ် ဝ န်း ကျင် ြှာ ေှ င် နို င် တဲ့ ကျီး ကန်း ရတွ ၊ သပိ တ် လွ ယ် ငှ က် ရတွ က

ြျားလာတယ်။ သူတဆ
ို့ ီ ဗိင
ု ်းေပ်စရ
် ောက်ဖက
ို့ လွယတ
် ယ်။ ဒါနဲ့ သူတဟ
ို့ ာ

ဗိင
ု ်းေပ်စသ
် ယ်ရဆာင်တဲ့ ငှကရ
် တွမဖစ်လာတယ်။ သူတို့ ကိမု ခင်ကကိက
ု ၊်
မခင်ကလူကို ကိုက်ောကရန ဝက်စ်နိုင်း ရောဂါမဖစ်လာပါတယ်။

လိုင်းရောဂါ (Lyme disease) ကလည်း ေလားတူပုံစံပါပဲ။

ေရြေိကန်ေရေှ့ရမြာက်ပိုင်းက သစ်ရတာကကီးရတွထဲြှာ ပိုဆန် (ရစွ့Oppsum) ရတွ ၊ ေှ �့် (chipmunks) ရတွ ေပါေဝင် ေီ ဝ ပရဒသာ

ေှခ
ိ ဲ့ ကကတယ်။ ေှ�တ
့် ို့ ရစွ့တိက
ု့ ရခွးရလှး (ြ�ား) ေရေေတွကက
် ို ထိန်းရပး

ထားတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀ ေတွင်း ပခံဝန်းေိြ်ယာရတွကို တိုးချဲ့

ကကရတာ့ သစ်ရတာက ေကွကလ
် က
ို ် ေပိင
ု ်းပိင
ု ်းမပတ်လာတယ်။ ရစွ့ရတွ

ေှ �့် ရတွ လ ည်း နည်း လာတယ် ။ ြျားလာတာကရတာ့ ရမခရထာက် မဖူ
�ကွ က် နဲ့ သြင် ရတွ ပဲ ။ သူ တို့ က ရခွး ရလှး ကို ြေှ င်း နို င် ေူး ။ �ကွ က်

တစ်ရကာင်ဟာ တစ်ပတ်လုံး ရခွးရလှး ၅၀ ရလာက်ကို ေှင်းနိုင်တယ်။

ရစွ့ကရတာ့ ောရပါင်းြျားစွာေှင်းနိင
ု တ
် ယ်။ ဒါနဲပ
့ ဲ ြ�ားဆီကရန လူရတွဆီ
ကို လိုင်းရောရဂါ ရောက်လာတယ်။

လိုင်းရောဂါကို နှစ် ၂၀ ကကာ သုရတသနလုပ်ခဲ့တဲ့ သုရတသန

ပညာေှင်ရောေ်ဖဲလ်က ခုလိုရမပာခဲ့ပါတယ်။

a'gufwmjrifhaZmf
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"ေီး ကွ က် ရတွ ၊ ရမြရခွး ရတွ ၊ လင်း ယု န် ရတွ ၊ ေှ �့် ရတွ စ တဲ့

ေီ ဝ စုံ လ င် ြှု ဟာ �ကွ က် ေရေေတွ က် ကို ထိ န်း ရပးတယ် ။ ဌာရနေီ ဝ
ပရဒသာ ကျလာတာနဲ့ ေတူ လို င်း ရောဂါ ပြာဏမြင့် လာတယ် ။

ဒီရနောြှာ ခွဲစိတ်မဖတ်ရတာက်မခင်းေဲ့ မပဿနာကိုလည်း ထည့်ရမပာေ
ြှာပဲ။ သစ်ရတာကို ပခံစည်းရိုးရတွနဲ့ ပိုင်းပစ်လိုက်ေင် မဖစ်လာတာက
သစ်ရတာ က�န်းဝိုင်း(Green Island) ရလးရတွပဲ။ ေမပသာ ေှိရပြယ့်
သစ်ရတာေဲ့ စုံလင်ထိန်းည�ိရပးနိုင်ြှု ပါြလာရတာ့ေူး။"

ေိ ြ် ယာ စီ ြံ ကိ န်း စတဲ့ ရမြယာေသုံး ချပုံ စံ ရမပာင်း လဲ လာ

တာက ကပ်ရောဂါရေးနဲ့ ဆက်စပ်ရကကာင်း မြင်ခဲ့ ကကပါပပီ။ ခုထိလည်း
ရခါင်းစ�်ြျုးစု
ိ ံနဲ့ ဌာရနလူြျုးစု
ိ ရတွေဲ့ သောဝေပ်ဝန်းရတွကို သိြ်းယူ

ရနကက၊ စိ တ် ပို င်း မဖတ် ရတာက် ရနကကဆဲ ပါ။ သာြန် ေ မြင် ြှာ ရတာ့

တိေစ�ာန်ရတွက ေန်ြသ
ူ ူရတွမဖစ်ပပီး လူက ဓါးစားခံမဖစ်တယ်လို့ မြင်ကက
ပါတယ် ။ ပိုး ြ�ားရတွ ထိုး ရဖာက် ဝ င် ရောက် လာပပီ လို့ ရမပာတတ် ကက

ပါတယ်။ လူသားရတွေဲ့ ကျူးရကျာ်ြကိ
ှု ရ
ု ြ့ထားလို့ ြမဖစ်ပါေူး။ လူသား

ရတွ ေဲ့ ကျူးရကျာ် ြှု ရကကာင့် ဟန် ချက် ပျက် သွားတဲ့ ရဂဟစနစ် ြှာ
တိေိစ�ာန်ကရန လူကို ကူးစက်ြှုက ကျယ်မပန့်လာရနဦးြှာပါ။

tcef; (3)
xGufEIef;jrifharG;jrLa&; (odkY) a&m*gydk;puf½Hkrsm;
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ေရြေိကန်နိုင်ငံ ဖရလာ်ေီဒါမပည်နယ် ရတာင်ပိုင်းြှာ ၂၀၀၉

ခု နှ စ် က တု ပ် ရကွး (Dengue) ရောဂါကူး စက် ပျံ နှ့ ံ� ြှု မဖစ် ခဲ့ ပါတယ် ။

မခင် ရဆးမဖန်း မခင်း ေစေှိ တဲ့ နည်း လြ်း ရတွ နဲ့ စစ် ဆ င် ရေးသဖွ ယ်
နှိြ်နင်းဖို့ ကကိုးစားကကေပါတယ်။ တကယ်က ဖရလာ်ေီဒါရတာင်ပိုင်းြှာ
ရသွး လွ န် တု ပ် ရကွး မဖစ် ရစတဲ့ မခင် ရတွ ေှိ ရနတာက ေသစ် ေ ဆန်း

ြဟု တ် ပါေူး ။ ေသစ် ေ ဆန်း က ေဲ ဒီ နှ စ် ရတွ ြတို င် ခ င် မဖစ် ခဲ့ တဲ့
၂၀၀၈ ေ�ာရေးေကကပ်ေတည်းပါ။ ေ�ာရေး ေကကပ်ေတည်းနဲ့

တွဲပပီး ေိြ်ယာ ေကကပ်ေတည်းမဖစ်ပါတယ်။ ေဏ်ရတွကို ရငွေရကက
ြရပးနိုင်လို့ ောရထာင်ချီတဲ့ ေိြ်ရတွ ပိတ်သိြ်းရပးေပါတယ်။ မဖစ်ချင်

ရတာ့ ဖရလာ်ေီဒါရတာင်ပိုင်းက ေိြ်ရတွြှာ ရေကူးကန်ရတွ တွဲပါရလ့

ေှပ
ိ ါတယ်။ လူြရနရတာ့တဲ့ ေိြရ
် တွေဲ့ ရေကူးကန် ရေစပ်စပ်ြှာ မခင်ရတွ
ရပါက်ဖွားောကရန ြကကု�ေူးတဲ့ တုပ်ရကွး ရောဂါရေး (Unprece dented outbreak of Dengue) ရပါ်ရပါက်ေတာပါ။

သာြန်ေားမဖင့်ရတာ့ ေိြ်ယာေကကပ်ေတည်းနဲ့ ရောဂါရေး

ဆက်စပ်လိြ့်ြယ်လို့ ေယ်ထင်ထားကကြလဲ။ လူြှုစီးပွားစနစ်ရတွဟာ

လည်း ကပ်ရေးကိမု ဖစ်ရစတဲ့ ရေရသာက်မြစ်ရတွ မဖစ်ရနတတ်ပါတယ်။

ရော့ေ်ရဝါရလ့စ် (Rob Wallace) ဟာ ဆင့်ကဲရမပာင်းလဲြှု

ေီဝရဗဒပညာေှင် (evolutionary biologist) တစ်ရယာက်မဖစ်ပါတယ်။

ကူးစက်ရောဂါ ဆိင
ု ေ
် ာမဖစ်ေပ်ရတွြှာ ေဓိကကျတဲ့ ေရမခေရနတစ်ခက
ု
ရြွးမြူရေး လုပင
် န်းကကီးရတွ မဖစ်တယ်လို့ သူရထာက်မပခဲတ
့ ာကကာပါပပီ။
သူ�ေဲ့ “ရြွးမြူရေးလုပ်ငန်းကကီးြျားရကကာင့် တုပ်ရကွး ရောဂါကကီးြျား

မဖစ်ေသည်- Big farms make big flu.” ဆိုတဲ့ စာေုပ်က ၂၀၁၆ ြှာ
ထွက်ခဲ့ပါတယ်။

တိုင်းြဂ�ေင်း (၁၃ ဧပပီ ၂၀၂၀) ြှာ “ ရနာက်ထပ် ကပ်ရေးကို

ကာကွယ်ဖို့ စားနပ်ေိက�ာစနစ်ကို မပန်စ�်းစားဖို့ လိုပပီ- We need to
rethink our food system to prevent the next pandemic.” ဆိုတဲ့

ရဆာင်းပါး ပါပါတယ်။ ေဲဒီြှာ ရော့ေ်ေဲ့ ြှတ်ချက်ရတွကို ရဖာ်မပထား
ပါတယ်။
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ဒီေက် ဆယ်စုနှစ်ရတွြှာ ကူးစက်ရောဂါ မဖစ်ပွားြှု ြျားလာ

ရစတဲ့ ေရကကာင်း တစ် ခု က သယံ ောတထု တ် ယူ ြှု နဲ့ လူ ဦးရေြျား
လာတာ၊ ရနာက်ေရကကာင်းတစ်ခုက တစ်ကြ္ဘာလုံးေဲ့ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့

ခေီးသွားလာြှု ကကီးြားလာတာနဲ့ ရနာက်ထပ် ေရကကာင်းေင်းတစ်ခု
ကရတာ့ ရခတ်သစ် စားနပ်ေိကာထု
� တ်လုပ်ြှု စနစ်မဖစ်ပါတယ်။

ေထူး သမဖင့် ရခတ် သ စ် စက် ရုံ ပုံ စံ ရြွး မြူရေးလု ပ် င န်း

(factory farming) ဟာ လူရတွ တိေစ�ာန်ရတွနဲ့ ြိက
ု ခ
် ရုတပ
် ိုးြ�ားရတွကို

စရကာထဲ ထည့်လှိြ့်သလိုမဖစ်ရနပါတယ်။ စားနပ်ေိက�ာထုတ်လုပ်တဲ့

လု ပ်ငန်းဟာ ရောဂါ ထု တ်လု ပ်တဲ့ လု ပ်ငန်းပါမဖစ်ရနတဲ့ ေရမခေရန
ြျုးပါ။
ိ
ေဲဒီလို ေိက�ာနဲ့ ရောဂါ ရောထုတ်ရပးတဲ့ စနစ်ကို ပိုပိုပပီး လူရတွ
ြှီခိုလာရနေတာကလည်း ရခတ်သစ် လူြှုစီးပွားေဝေဲ့ မပဿနာပါ။

ရြွးမြူရေးလုပင
် န်းကကီးရတွကရန ထွကလ
် ာတဲ့ ရောဂါနာြည်

ရတွကို တန်းစီရေးဖို့ကိုပဲ စာရကကာင်း ေရတာ်ြျားြျားလိုပါတယ်။

ော ဖ ေိ က ဝ က် တု ပ် ရကွး ၊ ေီ ကို လီ ၊ ခွာ နာ လ�ာ နာ ၊ နီ ပါ

ဗိုင်းေပ်စ် ... စသည် စသည်။ ေိတ်ချ်ဝြ်း ေန်ဝြ်း (H1N1) ေပါေဝင်

တု ပ် ရကွး ေြျုးြျ
ိ ုးကရတာ့
ိ
လူ သိ ြျား မပဿနာကကီး တဲ့ ရောဂါပါ။
စက်ရုံပုံစံ ရြွးမြူရေးလုပ်ငန်းရတွေဲ့ ရသာ့ချက်စကားလုံးက ြျားြျား၊

မြန် မြန် ၊ ကကီး ကကီး (တစ် န ည်း ေားမဖင့် ) ထွ က် နှု န်း မြင့် ရြွး မြူရေး
(Intensification) မဖစ် ပါတယ် ။ ေှိ သ ရလာက် ရနောြှာ ေစု လို က် ၊

ေထပ်လိုက် ထားတဲ့ ကကက်၊ေဲ၊ဝက် စတဲ့ ရြွးမြူရေးလုပ်ငန်းရတွကို
မြင်ရယာင်ြိကကပါလိြ့်ြယ်။ စုပပု�ထားတဲ့ ေရမခေရနြှာ တစ်ရကာင်နဲ့

တစ်ရကာင် ထိရတွ့ ကူးစက်ဖို့လွယ်ကူတယ်။ ရြွးထားသြ�က ြျုးဗီ
ိ ေ

တစ်ခုထဲက လာြှာ မဖစ်တာရကကာင့် ရောက်လာတဲ့ ရောဂါပိုးြ�ားဟာ
ေားလုံး ကို မဖတ် ဝ င် သွားဖို့ လွ ယ် တ ယ် ။ ဒါကို ြျုးဗီ
ိ ေ ဆို င် ော ေဆီး
ေတား ေေိတ်ြေှိမခင်း ( Genetic Firebrak ) လို့ ေည်��န်းကကတယ်။

ဗို င်း ေပ် စ် ပိုး ြ�ားရတွ ေဲ့ ဒု က� ရပးနို င် စွ ြ်း (Virulence) ဟာ

ဆင့က
် ရ
ဲ မပာင်းလဲပပီး (Evolution) ေခွငေ
့် ရေးယူနင
ို စ
် ြ
ွ ်း ေရပါ် ြူတည်
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တယ်လို့ သိထားကကပါတယ်။ သိပ်မပင်းထန်လို့ ေိြ်ေှင် (လူသတ�ဝါ)
မြန်မြန်ရသသွားေင် ရောဂါပိုးြ�ားကပါ သူနဲ့ လိက
ု ရ
် သသွားပပီး ကူးစက်ဖို့

ေခွင့်ေရေးနည်းြယ်။ စက်ရုံရြွးမြူရေးလိုရနောြှာ ရသသွားလည်း

ကူးစက်ဖို့ ေခွင့်ေရေးနည်းြှာ ြပူေေူး။ ေဲဒါရကကာင့် ြူလေိြ်ေှင်
(လင်းနို့စသည်မဖင့်) ကရန ရြွးမြူရေးထဲ ရောက်လာတဲ့ ဗိုင်းေပ်စ်ရတွ

ဟာ မပင်းထန်လာကကတယ်။ ေဲဒလ
ီ ို ကကားခံေရမခေရန (ရြွးမြူရေးပခံ)ြှာ
မပင်းထန်ပပီးသား ဗိင
ု ်းေပ်စပ
် ိုးြ�ားရတွက လူဆီ ထပ်ရောက်လာတဲ့ ေခါ

ဒုကရောက်
�
ကကရတာ့တယ်။ ရနာက်ပပီး စက်ရရ
ုံ ြွးမြူရေးဟာ သူ�သောဝ
ေေကို ေကု န် တ င် ၊ ေကု န် ချ (ရောင်း ) လု ပ် ေ တာြို့ ခံ နို င် ေ ည် ေှိ တဲ့

ြျုးဗီ
ိ ေကျန်ခစ
ဲ့ ော ေရကကာင်းလည်းြေှေ
ိ ူး။ ရနာက်ပပီး တင်ပရ
ို့ ောင်းချြှု
ကလည်း ခေီး ေကွာေရဝးကကီးြားကကတာြို့ ေရဝးကကီးကို လှြ်းပျံ ဖိ့ ု့

လည်းလွယ်ပါတယ်။

ေထက် ြှာ ရမပာခဲ့ တာရတွ ကို ေေပ် ရဒသဆို င် ော ကူး စက်

ရောဂါပညာေှ င် (Spatial epidemiologist) ရဂးေတ် နဲ့ ေဖွဲ့ က

ရောက်ပါ ပုြ
ံ ှာ ေှင်းမပထားပါတယ်။ သိပသ
် ည်းမခင်း (higher density)၊
ြျုးဗီ
ိ ေစုံလင်ြှုနိြ့်ကျမခင်း (Low Genetic Diversity)၊ ေကုန်သွင်း
ေကုန်ထုတ်ပုံစံ ( all-in/all-out) နဲ့ ကုန်သွယ်ြှု မြင့်ြားရဝးကွာမခင်း

(High trade) ေဲ့ ေကျုးဆက်
ိ
ရတွကို သူတို့က ေှင်းမပထားပါတယ်။

ီ ရဆးြတိုးရတာ့တဲ့
ဒီေထဲြှာ ြပါရသးတာက ကကက်ငက
ှ ရ
် တွြှာ ပဋိေဝ
ေရမခေရန မဖစ်လာတာပါ။ ဒါကလည်းမပဿနာေကကီးကကီးပါ။
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Source: Gilbert et al. (2017)

ညေိ ပ် ြ ရပျာ် မဖစ် ေ ရလာက် ရောင် ကကီး ြားတဲ့ ၂၁ ောစု ေဲ့

စိနရ
် ခါ်ြှုရတွက ောလဲလရ
ို့ ြးတဲေ
့ ခါ ပညာေှငရ
် တွ�န်
� မပတာ တစ်ခက
ု
ပဠိေီဝရဆးယ�်ပါးြှုပါ။ ေဲဒီမပဿနာဟာ စက်ရုံပုံစံ ရြွးမြူရေးရတွနဲ့

ဆက်စပ်ရနပါတယ်။ ရော့ေက
် ရောဂါပိုးြ�ားရတွဟာ ေရတာ်ဆုံးရေှ့ရန
ရတွေထားတယ်။ ေဲဒါကရတာ့ ရကာ်ပိုရေးေှင်းကကီးရတွပဲ။ နိုင်ငံတိုင်း

လိုလိုြှာ ရြွးမြူရေးပခံရတွေဲ့ ပဠိေီဝရဆးသုံးစွဲြှု ကန့်သတ်ဖို့ ကကိုးစား

တိင
ု ်း ကုြဏီ
� ကကီးရတွေဲ့ ဖိေားကို ကကု�ေတယ်။ ရြွးမြူရေးလုပင
် န်းကကီး
ရတွ ေဲ့ ေညစ် ေ ရကကး စွ န့် က န် ရတွ ြှာ တမခားရောဂါပိုး ရတွ ေ မပင်

ပဠိ ေီ ဝ ရဆးရတွ ပါ လျံ ရနတယ် ။ ဒါရတွ က လူ ရတွ ေဲ့ ရေေင်း မြစ် ထဲ
ရောက်ကကတာ ြျားတယ်။

၁၉၈၀ ရကျာ်ကစလို့ စက်ြပု
ှု စ
ံ ံ ရြွးမြူရေးဟာ တရုတမ် ပည်ြှာ

ေလွ န် လျင် မြန် လာခဲ့ ပါတယ် ။ H1N1 တု ပ် ရကွး ပုံ စံ နှ စ် ြျုးဟာ
ိ

တရု တ် မပည် ေဲ့ ရြွး မြူရေးပခံ ရတွ က ရန လူ ရတွ ဆိ ကို ရောက် ေှိ လာခဲ့
တာမဖစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါနှစ်ြျုးဟာ
ိ
ဒုက�ရပးနိုင်စွြ်းမြင့်ပါတယ်။
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လက်ေှိကပ်ရေးကို မဖစ်ရစတဲ့ ဗိုင်းေပ်စ် (SAR-Cov-2) ဟာ

လင်း နို့ က လာတာမဖစ် ရကကာင်း ရမပာခဲ့ ပပီး ပါပပီ ။ ဒါရပြယ့် စက် ရုံ ပုံ စံ
ရြွးမြူရေး လု ပ်ငန်းကကီးရတွနဲ့ ဆက်စပ်ြှုရတာ့ ေှိရနပါတယ်။ ေဲဒါ

ကရတာ့ ြမြင် သာတဲ့ လူ ြှု စီး ပွားမဖစ် တ ည် ြှု ပါ။ ကို ဗ စ် ဗို င်း ေပ် စ် ဟာ
လင်းနို့ဆီကရန လူဆီကိုြရောက်ခင်ြှာ ကကားခံ တိေိစ�ာန် တစ်ြျုးြျ
ိ ုးိ

ေှိ ြ ယ် လို့ ရတွး ဆပါတယ် ။ မဖစ် နို င် ရမခြျားတာက သင်း ရခွ ချပ် ပါ။
ဒီ လို ရတာရို င်း သတ� ဝါရတွ က တရု တ် က ရဈးရတွ ြှာ ရောင်း ကကရလ့

ေှိ ပါတယ် ။ ရောင်း ကကသူ ရတွ က ေရသးစား လု ပ် င န်း သြားရတွ ပါ။

သူတရ
ို့ နာက်ရကကာင်းကို ကကည့ေ
် င် ရြွးမြူရေး လုပင
် န်းရတွဆက
ီ ရ
ို မြယာ
ရတွ ပါသွားသူ ရတွ ၊ လု ပ် င န်း ကကီး ရတွ နဲ့ ယှ �် ပပို င် ဖို့ ြမဖစ် နို င် လို့ ြူ လ
လုပ်ကွက် ပျက်သွားသူရတွပါ။ သူတို့က ရတာရိုင်းနဲ့ ေဆန်းေမပား
ရောင်းဝယ်ြှုရတွ လုပ်လာကကပါတယ်။

လက် ေှိ က ပ် ရေးြှာ ေရသေရပျာက် နှု န်း က ၁ ောခို င် နှု န်း

ကရန ၂ ောခိုင်နှုန်းေှိြယ် ြှန်းပါတယ်။ H7N9 နဲ့ H5N1ေဲ့ ေရသ
ေရပျာက်နန်
ှု းက ကူးစက်ခေ
ံ သူေဲ့ သုံးပုတ
ံ စ်ပေ
ုံ ပ
ှိ ါတယ်။ ထွကန
် န်
ှု းမြင့်
ရြွး မြူရေးစနစ် ေဲ့ ေန� ောယ် ကို ကကို သတိ ရပးခဲ့ သူ တစ် ရယာက် က

"တံခါးဝကြရကာင်းဆိုးဝါး (The monster at our door)" ဆိုတဲ့
စာေုပ်ကို ရေးခဲ့တဲ့ ြိုက်ရဒးဗစ် (Mike Davis)ပါ။ လက်ေှိကပ်ရေး

မဖစ်လာတဲ့ေခါ ြကကာခင်က သူရေးတဲ့ရဆာင်းပါက "ြရကာင်းဆိုးဝါး
ဟာ ေိြ်ထဲကို ဝင်လာခဲ့ ပပီ (The monster enters)လို့ မဖစ်ပါတယ်။

သူ က လက် ေှိ က ပ် ရေးဟာ ေကကိ ြ် ကကိ ြ် ထ ပ် ကကည့် ရနေတဲ့

ရု ပ် ေှ င် ကားရဟာင်း ပါလို့ ေ ည် �� န်း ပါတယ် ။ ရဂဟပျက် ယွ င်း ြှု ၊

ထွ က် နှု န်း မြင့် ရြွး မြူရေး၊ ေမြတ် ေ ဓိ က စီး ပွားရေးစနစ် ရတွ ေဲ့
ထုတက
် န
ု ် ဆားစ်ရောဂါ၊ ကူးစက်တပ
ု ရ
် ကွး ေြျုးြျ
ိ ုးကိ
ိ မု ြင်ခဲ့ ကကပပီးသား

ပါ။ ရဆာင်းပါးထဲကသူ�ြှတ် ချက်ကို ကပ်ရောဂါရေးထဲရောက်ရနတဲ့
ကျုပ်တို့ေရနနဲ့ နားလည်ဖို့ ြခက်ခဲရလာက်ပါေူး။
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"ဒီကပ်ရေးက ဂလိုေယ်လိုက်ရေးေှင်းနဲ့ ေမြတ်သာ ပဓာန

စီး ပွားရေးစနစ် ကို ကြ္ဘာကကီး ေဲ့ ေီ ဝ စနစ် က ြထြ်း ပိုး နို င် ရကကာင်း
မပလိုက်တာပါပဲ။"

ရတာရိုင်းတိေိစ�ာန်၊ ရြွးမြူရေးတိေိစ�ာန်နှင့် လူတို့ ကကား ကူးစက်ြှု။

ရတာရိုင်းတိေစ�ာန်ြျားတွင် တည်ပငိြ်သည့် ပြာဏနှင့်ေှိရနရသာ်လည်း
(ရောက်ဆုံးြျ�်းရကကာင်း) ရြွးမြူရေး တိေစ�ာန်ြျားဆီတွင် ကူးစက်ြှု

ေဆြျားစွာမဖင့် သွားသည်။ (ေရပါ်ဆုံးြျ�်းရကကာင်း) လူြျားထံတွင် လည်း
ကူးစက်ြှု ပြာဏ မြင့်ြားသည်။ (ေလယ်ြျ�်းရကကာင်း)
foodsource.org.uk

tcef; (4)
pepfudk qef;ppfMu&atmif
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“ြီး ရလာင် ရနတဲ့ ေ ခါ ြီး သတ် သ ြားရတွ ကို လုံ ရလာက် တဲ့

လက်နက်ကေ
ိ ယ
ိ ာရပးေင် ေရတာ်ေတန် ေပျက်ေစီးရလာက်နြ
ဲ့ ီးပငိြ်း

ရောင်လပ
ု လ
် ေ
ို့ တယ်။ ဒါရပြယ့် ေေှညသ
် မဖင့် ေတွကက
် ရတာ့ ြီးရေး

ကာကွ ယ် ရေး စည်း ြျ�်း စည်း ကြ်း ရတွ ချတာ၊ ေထိ န်း ေကွ ပ် ရတွ
လု ပ် ေ ြှာ ပါ။ မပည် သူ က ရေးထွ က် ဆိုး ကျုးရတွ
ိ
ကို ထြ်း ရနေပပီး
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကကီးရတွက ေမြတ်ေရနတဲ့ စနစ်ကို ြထိန်းနိုင်ေင်
ရနာင် လာြယ့် ေနာဂတ် ြှာ ကကု� ေ ြယ့် ကပ် ရေးရတွ ကို ရေှာ င် လ�ဲ ဖို့
ခက်ပါလိြ့်ြယ်။”

ကပ် ရေးနဲ့ ပတ် သ က် ပပီး ရေတို ရေေှ ည် ောရတွ စ �်း စားဖို့

လို သ လဲ ဆို တာနဲ့ ပတ် သ က် ပပီး ရော့ ေ် ဝဲ ရလ့ က ေထက် ပါေတို င်း
ရမပာပါတယ်။ ြကကာခင်က သူ�ေဲ့ ရဆာင်းပါး တစ်ပုဒ်ကိုလည်း ခုလို
တည့်တည့် ရခါင်းစ�်တပ်ပါတယ်။

“ေေင်း ေှ င် စ နစ် ဟာ ရောဂါမဖစ် ရပါ် ော ေဓိ က ရနောပဲ -

Capitalism is a disease hotspot.” ဆင့်ကဲ ရမပာင်းလဲြှုဆိုင်ော
ေီဝရဗဒပညာေှင်မဖစ်တဲ့ ရော့ေ်ေဲ့ ေဆိုေေရတာ့ ဆားစ် (SARS) လို၊

H1N1 လိ၊ု ဝက်တပ
ု ရ
် ကွးလိ၊ု ေီေလ
ို ာလို ေခု ကိဗ
ု စ်လို ကူးစက်ရောဂါ

ရေးရတွကို ေကကြ်းဖျ�်း နှစခ
် ု ခွကဲ ကေတယ်။ ရဝးလံရခါင်ဖျား ရဒသရတွ
ကရန (Hinterland) လာတာနဲ့ စက် ရုံ ပုံ စံ ထွ က် နှု န်း မြင့် ရြွး မြူ

ရေးလုပင
် န်းရတွကရနလာတာ။ ဒါရပြယ့် ဒီနစ
ှ ခ
် ဟ
ု ာ သိပြ
် ကွဲ မပားတာ
ြျားတယ်။ ရဝလံရခါင်ဖျားရဒသက ပိုးြ�ားဟာ ထွကန
် န်
ှု းမြင့် ရြွးမြူရေး

လုပ်ငန်းြှာ ကကီးြားလာပပီး လူဆီရောက်လာတဲ့ ေရကကာင်းရတွ ရမပာခဲ့

ကကပပီ။ ေရခါင်ေဖျားရဒသရတွထဲကို လုပ်ငန်းကကီးရတွက ရောက်လာ
တာ၊ ရဒသခံ ေရသးစားရတွကလ
ို ည်း သူတို့ထတ
ု လ
် ပ
ု ြ
် ှု ကွင်းဆက်ထဲ

ထည့်လိုက်တာ၊ ဒါြှြဟုတ် သိြ်းပိုက်လိုက်တာရတွ မဖစ်ရနခဲ့တယ်။
ေေင်းေှင် ကုနထ
် တ
ု လ
် ပ
ု ြ
် ှု ကွင်းဆက်ြှာ ရကျးလက် ပြို့ မပဆိတ
ု ာလည်း

သိပြ
် ကွဲ မပားရတာ့ေူး။ ရသချာတဲ့ ေလဒ်တစ်ခက
ု ရတာ့ ေသစ်ထက
ွ ရ
် ပါ်
လာတဲ့ ကူးစက်ရောဂါ ရလးပုံသုံးပုံဟာရတာရိုင်းတိေိစ�ာန် (သို့ြဟုတ်)
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ရြွးမြူရေးတိေိစ�ာန်ရတွြှာ ေစမပုရနတယ်ဆိုတဲ့ ေချက်ပါပဲ။

ကြ္ဘာကို ဒီေရမခေရနရောက်ရောင် ရြာင်းနှင်လာတာဟာ

ေမြတ်ပဓာန စီးပွားရေး စနစ်ပလ
ဲ ို့ ရော့ေက
် ဆိတ
ု ယ်။ သတ�ဝါဆီကရန

လူ ဆီ ကို ဗို င်း ေပ် စ် ပိုး ြ�ားလွ င့် စ င် လာတဲ့ မဖစ် စ �် (Spillover) ရတွ
ေယ်ကပဲစစ ကပ်ရောဂါမဖစ်ရစဖို့ တည်ခင်းရပးတဲ့ ေရမခေရနတစ်ခက
ု
သိပ်သည်းြှု (Density)ပါ။ ၁၉၁၈ စပိန်တုပ်ရကွး ( Spanish Flu) လို့

ကျုပ်တို့ သိ ကကတာဟာ တကယ် ရတာ့ ေြည်ြှားရနတာပါ။ စပိ န် ြှာ
စတာြဟုတ်ပါေူး။ ေဲဒီကာလက လူရတွ၊ တိေိစ�ာန်ရတွ၊ ကကက်ငှက်

ရတွ ကျပ် သိ ပ် ရန ထို င်ကက တဲ့ က န်ဆ က်မပ ည်န ယ် (ေ ရြ ေိ က န် )
ရြွးမြူရေးပခံရတွက လာတာမဖစ်ဖို့ ေြျားဆုံးပါ။

၁၉၄၀ ကရန ၂၀၀၄ ေထိ မဖစ်ခတ
ဲ့ ဲ့ ကူးစက်ရောဂါရတွကလည်း

ရြွး မြူရေး သိ ပ် သ ည်း ထူ ထ ပ် တဲ့ ေရြေိ က န် ေ ရေှ့ ရမြာက် ပို င်း ၊
ေရနာက် ဥရောပ၊ ဂျပန်၊ ေရေှ့ရတာင် ကသစရကတးလျ ရဒသရတွြှာလို့

ရလ့လာချက်တစ်ခုက ဆိုပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်ရတွြှာရတာ့
ကု န် ထု တ် လု ပ် င န်း ရတွ ောေှ ကို ရမပာင်း ရေ�့ ကကတာရကကာင့် လူ ရတွ

သတ� ဝါရတွ ပို ပပီး နီး နီး ကပ် က ပ် ရနလာကကေပါတယ် ။ ေရစာပို င်း
တုပ်ရကွး ( Avian flu-1996) ဆားတုပ်ရကွး (SARS-2002) ရတွဟာ

သြို င်း တစ် ရလ�ာက် လူ ရတွ ၊ ရြွး မြူရေးလု ပ် င န်း ရတွ ေထူ ထ ပ် ဆုံး

ရနထို င် ြှု လို့ ြှ တ် တ ြ်း မပုကကတဲ့ ဂွ ြ် ရဒါင်း ခရို င် (Guangdong) က
စပါတယ်။

ဝူဟန်ပြို့တည်ေှိတဲ့ ဟူရေးခရိုင် (Hubei) ဟာ ဂွြ်ရဒါင်းေဲ့

ရမြာက် ေ က် ြှာ ေှိ ပါတယ် ။ လွ န် ခဲ့ တဲ့ ဆယ် စု နှ စ် ေ တွ င်း ြှာ ေဓိ က

ကုနထ
် တ
ု လ
် ပ
ု ြ
် ှု ဗဟိခ
ု ျက် တစ်ခမု ဖစ်လာတဲ့ ရဒသပါ။ ဝူဟန်ပြို့ ကကီးြား

လာတဲေ
့ ခါ ရေးပတ်ဝန်းကျင်က သစ်ရတာရတွ၊ ရကျးလက်ရဒသရတွ
ဆီကို ချဲ့ထွင်လာပါတယ်။ ရကျးလက်က ေရသးစား လယ်သြားရတွ

ဟာ ကျယ်မပန့်လှတဲ့ ဆင်းေဲသား ေပ်ကွက်ရတွကိုရောက်လာပါတယ်။
ဆင်းေဲသားေပ်ကွက်ရတွဟာ ပြို့နဲ့ရတာေဲ့ ကကားထဲကတံတားမဖစ်လာ

a'gufwmjrifhaZmf
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ပါတယ် ။ ေပ် တ ည် ဖို့ ေ တွ က် ေနီး ေနား ရတာထဲ ြှာ ေြဲ လို က် ကက၊
ရထာင်ရချာက်ရထာင်ကက၊ ရတာထဲက သင်းရခွချပ်၊ြိရကျာင်း၊ လင်းနို့၊

ရတာရကကာင်ရတွကို ေေှင်ရြွးဖို့ ကကိုးစားကကနဲ့ ေရိုင်းနဲ့ ေယ�် ဆိုတာ
ရတွလည်း ြကွဲြမပားမဖစ်လာပါတယ်။

တရုတသ
် ရ
ု တသနပညာေှငရ
် တွရေးကကတဲ့ Chung ြဂ�ေင်းြှာ

ြကကာခင်က ရဖာ်မပခဲ့တဲ့ "ကူးစက်မခင်း (Social Contagion)" ဟာ
ကပ်ရောဂါရေးေတွင်း တရုတမ် ပည်တင
ွ ်း ေရမခေရနရတွကို နားလည်
လိုတဲ့ ပေိသတ်ရကကာင့် ပျံ နှ့ ံ�သွားတဲ့ ရဆာင်းပါးပါ။ ရဆာင်းပါးေှင်က
ေထက် ြှာ ရဖာ် မပခဲ့ တဲ့ ေရမခေရနရတွ ကို ေည် �� န်း ပပီး ပူ ေို က် ြီး ဖို
ပြို့ ကကီးရလးပြို့ထဲက တစ်ပြို့ (Four Furnaces) လို့ ေေပ်စကားနဲ့

ရမပာ ကက တဲ့ ဝူ ဟ န် ပြို့ ေဲ့ ရော က် ြှာ ရနာ က် ထ ပ် ြီး ဖို ေှိ တ ယ် လို့

တင်စားရမပာပါတယ်။ ေဲဒါကရတာ့ ေေင်းေှင် စိုက်ရြွးစနစ်နဲ့ ပြို့ မပ
မဖစ်တည်ြှု ရောထည့်ထားတဲ့ ဆင့်ကဲရမပာင်းလဲြှု ဟင်းရပါင်းေိုးကကီး
(Evolutionary pressure of capitalist agriculture and

urbanization) မဖစ်ပါတယ်တဲ့။ ကြ္ဘာ့စီးပွားရေးစနစ်ေဲ့ ရကျာရိုးက
စက် ြှု နဲ့ ပြို့ မပမဖစ် တ ည် ြှု ပါ။ ယခု ရနာက် ဆုံး ရောက် လာတဲ့ ကို ရို နာ
ဗိုင်းေပ်စ်ဟာ ရတာရိုင်းေစ်မြစ်ကရန စက်ြှု၊ ပြို့ မပ ရကျာရိုးကို ပျံ နှ့ ံ�

သွားတာရကကာင့် ကျုပ်တို့ရခတ်ကာလေဲ့ နိုင်ငံရေး-စီးပွားရေးနှစ်ေက်
စလုံးကို ကိုယ်စားမပုတဲ့ ပုလိပ်ရောဂါလို့ သူက ေည်��န်းပါတယ်။

မဖစ်ရနတဲ့ ကပ်ရေးဟာ တရုတ်ဗိုင်းေပ်စ်တို့၊ ယ�်ရကျးြှုတို့

ြဟု တ် ပါေူး ။ ေေင်း ေှ င် စ နစ် ေဲ့ စီး ပွားရေးပထဝီ ပါ။ ရမြသိ ြ်း ြှု ၊
ရတာရတာင် ထဲ ေ ထိ ချဲ့ ထွ င် ြှု ရတွ ကို ရငွ လုံး ရငွ ေ င်း (capital) က

ဦးရဆာင်ရနတာပါ။ ကပ်ရေးမဖစ်ရစတဲ့ ရနောရတွကို လက်ည�ိူးထိုး

ဆိေ
ု င်နယူးရယာက်တို့လန်ဒန်တို့ရဟာင်ရကာင်တို့ရပကျင်းတိက
ု့ လ
ို ည်း
ချန်ထားခဲ့လို့ ြေ ပါေူး။

၂၀၀၈ စီးပွားပျက်ကပ်ေပပီးြှာ ေရြေိကန်က ဂိုးြန်းဆက်

(Goldman Sach) လုပ်ငန်းကကီး ဟာ ကြ္ဘာ့ေကကီးဆုံး ဝက်ရြွးမြူရေး
လုပင
် န်းကို ပိင
ု တ
် ဲ့ ေှနရ
် ဟွ (Shuanghui) ေင်းနှီးမြ�ုပ်နြ
ှံ ှု ကုြဏီ
� ကကီးေဲ့
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ေှ ယ် ယာ ၆၀ ောခို င် နှု န်း ကို ဝယ် ခဲ့ ပါတယ် ။ ဖူ ဂျီ ယ န် ၊ ဟို င် န န် စ တဲ့

မပည် န ယ် ရတွ က ရြွး မြူရေးလု ပ် င န်း ပို င် ဆို င် ြှု တန် ဖိုး သန်း ရပါင်း
ြျားစွာကို ဝယ်ယူခဲ့ ကကပါတယ်။

ဥစ�ာစု ပပု� တိုး ပွားလာဖို့ ပဲ (Accumulation) ဦးတည် တဲ့

ေေင်းေှင် ကုနထ
် တ
ု လ
် ပ
ု ြ
် စနစ်
ှု
ဟာ ပထြဆုံးလည်းြဟုတ် ရနာက်ဆုံး
လည်း ြမဖစ်နိုင်တဲ့ ကပ်ရေးထဲကို ရခါ်လာခဲ့ပါပပီ။ နိုင်ငံရေးစနစ်က

ထိန်းရကျာင်းရပးြှာလား။ ကပ်ရေးဆိုင်ော မဖစ်နိုင်ရချ ေစီေင်ခံစာ
ရတွကို ေရနတဲ့ ေရြေိကန်လ�တ်ရတာ် ေြတ်ရတွဟာ သန်းနဲ့ချီတဲ့
ေှယယ
် ာရတွကို ရဖရဖာ်ဝါေီ (၂၀၂၀) လလယ်က ထုတရ
် ောင်းခဲပ
့ ါတယ်။

သူတို့ထဲက တချု့ဟာ
ိ
သတင်းဌာနရတွ ရေှ့ထွက်ပပီး ောြှ ပူပန်စော

ြေှပ
ိ ါေူး ဆိတ
ု ာြျုးိ ရမပာရနပါရသးတယ်။ စီးပွားရေး စနစ်နတ
ဲ့ ပ
ွဲ ါရနတဲ့
ကိုယ်ေဖို့ ကိုယ်လုပ်၊ ကိုယ့်ေတွက်ကိုယ် ကကည့်ဆိုတာ ေလွန်ေက�ံ

တစ်သီးပုဂ�လ မဖစ်ြှု (hyper individualism) ကလည်း ရနောတကာ
မြင်သာရနမပန်ပါတယ်။

ေရြွးြပါတဲ့ ကကက်ြျုးတစ်
ိ
ခက
ု ို ရြွးမြူရေးလုပင
် န်းတစ်ခက
ု

စြ်း သပ် ခဲ့ ဖူး ပါတယ် ။ ေရြွး ဖယ် ေ တဲ့ ေလု ပ် သ က် သာပပီး ေမြတ်
ပိေ
ု ဖို့ ေည်ေယ
� တ
် ာပါ။ ဂွြရ
် ဒါင်းြှာ ေဲရတွကို ောသီရမပာင်းမပန် ြီးရပးပပီး

ေမြတ် နှ စ် ဆ ေရောင် လု ပ် ပါတယ် ။ ကု န် စ ည် ပ စ� ည်း ေဲ့ ေသုံး ဝင် ြှု
တန်ဖိုး (use value) ကို ေဓိက ဦးတည်တာ ြဟုတ်ေဲ ထပ်ပိုးေမြတ်
(Surplus value) ကို ဗဟိုမပု ထုတ်လုပ်ြှုရတွရကကာင့် ဆိုးကျုးရတွ
ိ
ြျားလှပါပပီ။ ထွက်နှုန်းမြင့်ရြွးမြူရေးလုပ်ငန်းရတွကရန ေသားငါးနဲ့

ကပ်ရောဂါရတွ တွဲထုတ်ရနတာကို ေယ်လိုလုပ်ကကြလဲ။ ေောောကို

ကု န် စ ည် ပ စ� ည်း ေမဖစ် ရဈးကွ က် တ င် ဖို့ ၊ ရဈးသတ် ြှ တ် ဖို့ ၊ ထပ် ပိုး

ေမြတ်ေဖို့ ဦးတည်တဲ့ ေေင်းေှငက
် န
ု ထ
် တ
ု လ
် ပ
ု ြ
် ှု မပဿနာကို ကပ်ရေး
ေတွင်းြှာ ကျုပ်တို့ စ�်းစားကကေပါြယ်။

ဒီရန့ကြ္ဘာြှာ ကာကွယ်ရေးဝတ်စုံရတွနဲ့ သွားလာရနကကတာ၊

ြျက်နှာဖုံးရတွ၊ လက်ေတ
ိ ရ
် တွ ဝတ်ထားကကေတာ ပုြ
ံ န
ှ မ် ြင်ကင
ွ ်းတစ်ခု

မဖစ်ရနပါပပီ။ နည်းပညာရတွ ေယ်လို တိုးတက်လာရပြယ့် ကြ္ဘာဟာ
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လူသားကို ရဖာ်ရေ�ြှု နည်းနည်းလာပါလားလို့ ရတွးြိပါတယ်။

ကပ်ရောဂါေတွင်းကကျုပ်တဟ
ို့ ာဒီြတိင
ု ခ
် င်တည်းကေှရ
ိ နတဲ့

ရမြကြ္ဘာေဲ့ ေလွြ်းောတ်ကို ရတွးကကဖို့ လိပ
ု ါြယ်။ ရြွးမြူရေးလုပင
် န်း
ရတွကရန ပဋိေီဝရဆးြတိုးတဲ့ ြိုက်ခရုတ်ပိုးြ�ားရတွနဲ့ ေညစ်ေရကကး

ရတွစီးဝင်လာတယ်။ ငှက်ရပျာခင်းရတွက ပိုးသတ်ရဆးရတွ ရေေင်း

မြစ်ထဲ ရတာက်ရလ�ာက် စီးဝင်ရနတယ်။ ေှူသွင်းလိုက်တဲ့ ရလထဲြှာ

ေသက်တိုရစြယ့် ေြှုန်ရတွပါရနတယ်။ နှစ်စ�် သန်းနဲ့ ချီရသရနတဲ့
ကင်ဆာရောဂါေဲ့ သုံးပုန
ံ စ
ှ ပ
် ဟ
ုံ ာ သောဝပတ်ဝန်းကျင် ေဆိပေ
် ရတာက်
ရတွရကကာင့် မဖစ်ေတာ။

ညစ်ညြ်းြှုရတွ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုေဲ့ ရေးထွက်ဆိုးကျုးရတွ
ိ

တစ်ရနောော ရောက်သွားြှာရပါ့ ကိယ
ု န
် ြ
ဲ့ ဆိင
ု လ
် ို့ ရတွးေင်း ရနစောေှား
လာခဲ့ ကကပပီ ။ ြိုး ေဆုံး ရမြေဆုံး ချဲ့ ထွ င် ကကေင်း ကျုပ် တို့ ောသာ
ရထာင့်ထဲြှာ ပိတ်ြိကကပပီ။

ကိုယ့်ေိြ်ထဲြှာ ပိတ်ြိရနကကေင်း လွတ်လပ်တဲ့ ကုန်သွယ်ရေး

တို့၊ ဂလိုေယ်လိုက်ရေးေှင်းတို့ေဲ့ ကတိကဝတ်ရတွကို ယုံကကည်ခဲ့ ကက၊
လွဲရချာ်ခဲ့ ကကတာရတွကို မပန်ဆင်မခင် ကကည့်ဖို့လိုပါြယ်။

ရဟတီ နို င် ငံ ေဲ့ သောဝပတ် ဝ န်း ကျင် ပျက် စီး ြှု က မပင် သ စ်

ကိလ
ု န
ို ေ
ီ ဝထဲက စပါတယ်။ ရဒသရတာ်ရတာ်ြျားြျားက လွငတ
် ီးရခါင်

မဖစ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးေပပီး ေိြ်နီးချင်း ေရြေိကန် ကသော
ရော က် ရော က် သွား ရတာ့ လ ည်း သ ယံ ော တ ထု တ် ယူ ခံ ေ တာ ၊

ေရြေိကန် ေားကိုးနဲ့ တန်ခိုးမပတဲ့ ောဏာေှငရ
် တွကို မပည်သက
ူ ောြှ
လုပြ
် ေတာနဲပ
့ ဲ နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။ ေရြေိကန်နဲ့ ကရနဒါ ရကာ်ပရ
ို ေးေှင်း
ရတွက ရဒါ်လာေီလီယံ ၂၀ ရလာက် တန်ဖိုးေှိတဲ့ သတ�ုသိုက်ရတွကို
တူးသွားတာပါ။

ြှ တ် ြှ တ် ေ ေကရတာ့ ေရြေိ က န် သ ြ� တ ကလင် တ န် လ က်

ထက်ြှာ မဖစ်ခဲ့တာပါ။ ရဟတီရတာင်သူရတွကို ကာကွယ်ဖို့ေစိုးေက
မပ ည် ပ ဆ န် တ င် သွ င်း ြှု ကို ေ ခွ န် ၃ ၀ ော ခို င် နှု န်း ရကာ က် ပါ
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တယ် ။ နီ ယို လ စ် ေ ေယ် ေေင်း ေှ င် ဝါဒ ေလို ြှာ ရတာ့ လွ တ် လ ပ် တဲ့

ကု န် သွ ယ် ရေးကို ပိ တ် ဆို့ တ ယ် ရပါ့ ။ ောသီ ရေး စတာရတွ ရကကာင့်
ရဟတီက ကြ္ဘာ့ရငွရကကးေံပရ
ုံ ငွ ေဖွဲ့ကရန ရငွရချးတဲေ
့ ခါ ကလင်တန်က
(ရငွလိုချင်ေင် ေရြေိကန်က သွင်းလာတဲ့ ဆန်စပါးေတွက် ေခွန်ကို

ရလ�ာ့ရပးေြယ်လို့ ရတာင်းဆို ပါတယ်။) ရဟတီက သု ညောခို င်နှုန်း

ေထိ ေခွ န် ရလ�ာ့ ချ ရပးလို က် တဲ့ ေ ခါ ေရြေိ က န် က တင် သွ င်း တဲ့
ရဈးရပါတဲ့ ဆန်ရတွဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးပျံ သွ
့ ားပါတယ်။ ေမြတ်ထွက်
သွားတာကရတာ့ စပါးစို က် တဲ့ သြ� တကလင် တ န် ေဲ့ ောကန် ဆ ပ်

(Arkansas) မပည်နယ်ပါပဲ ။ ရဟတီြှာရတာ့ နိုင်ငံေဲ့ စားနပ်ေိက�ာ ၅၂
ောခိုင်နှုန်းကို မပည်ပက တင်သွင်းေတဲ့ ေဝရောက်သွားတယ်။ ရဟတီ
ရတာင်သရ
ူ တွဟာ ရမြယာစွန့ခ
် ွာပပီး ပြို့ မပဆင်းေဲသားရတွ ေမဖစ် ပျံကျ
ေပ်ကွက်ရတွြှာ ရနကကေတယ်။

၂၀၁၀ ရဟတီငလျင်ကကီးမဖစ်တေ
ဲ့ ခါ ရကျးလက်က ရေ�့လာတဲ့

သူ ရတွ ေ ြျားကကီး ရသကကေပါတယ် ။ လက် ေှိ က ြ္ဘာေဲ့ လူ ြှု စီး ပွား
လည်ပတ်ြှုြှာ ဆင်းေဲတဲ့ နိုင်ငံရတွေဲ့ သောဝ ေင်းမြစ်ကို ချြ်းသာတဲ့
နိင
ု င
် ရ
ံ တွက စုပယ
် ၊ူ ရေးထွကဆ
် ိုးကျုးရတွ
ိ
ကို ဆင်းေဲသားရတွထတ
ံ င်ပို့
ခံေြှုက မဖစ်ရိုးမဖစ်စ�်လိုပဲ သရောထားခဲ့ ကကတာပါ။

ဒီကပ်ရေးထဲြှာ ေားလုံးေတူတပ
ူ ဆ
ဲ တ
ို ဲ့ ယူဆချက်ဟာလည်း

ေမပည်ေ
့ ဝရတာ့ ြြှနေ
် ူးလို့ ြိက
ု က
် ယူဆပါတယ်။ သူက 'တိင
ု ်းတန်းနစ်

သရ��ာကကီးရပါ်က ေသက်ကယ်ရလှြျား' ဆိတ
ု ာနဲ့ �ပြာရပးပါတယ်။

ဆင်းေဲချြ်းသာ ကွာဟြှုကကီးတဲ့ ကြ္ဘာြှာ ေသက်ကယ်ရလှရတွဟာ
ဓနနဲ့ောဏာချုပ်ကိုင်သူတစ်ခုေဲ့ လက်ထဲြှာလို့ သူကဆိုပါတယ်။

နယူး ရယာက် ကာ ြဂ� ေင်း ြှာ “ကပ် ရေးသည် သောဝ

ရေးဒဏ်ြဟုတ်- The pandemic is not a natural disaster.” ဆိတ
ု ဲ့

ရဆာင်းပါး တစ်ပုဒ်ကို ဧပပီ ၁၃ က ရဖာ်မပခဲ့ပါတယ်။ ရဆာင်းပါးေှင်

ကိတေ
် ရောင်းက ကပ်ရေးကို မဖစ်ရစတဲ့ စီးပွားရေးစနစ်ေဲ့ လက်ချက်

ရတွ ကို ရဝဖန် မပတာပါ။ ကိ တ် ေ ရောင်း က ြကကာရသးြီ (ကပ် ရေး
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ြတိုင်ြီ) ေက်ရတွ ေထိ သူနဲ့ ေိြ်နီးချင်း ဝက်စရလတို့ေဲ့ ြနက်ခင်း
လုပ်ငန်းကိုရေးမပပါတယ်။

“ ြ န က် တို င်း ြှာ နှ စ် ရယာ က် သား ရပွ့ ဖ က် နှု တ် ဆ က် ကက

တယ်။ ေပ်ကွက်ထဲက ရမြကွက်ရလးြှာ တူးကကဆွကက စိုက်ကကပျုးကက
ိ
တယ်။ ရမြကသော လုပ်တယ်။ ေလာတဲ့ ေသီးေနှံရလးရတွကို စားဖို့
ေိြ်မပန်သယ် ကကတယ်။”

ကိတ်က သူ�ေဲ့ ရဆာင်းပါးကို ခုလိုနိဂုံးချုပ်ပါတယ်။

“ က ပ် ရေး ြှာ ေ ထီး ကျ န် ရန ေ တဲ့ ေ ခါ က ြ္ဘာ ရပါ် ြှာ

ေကျုးဆက်
ိ
ရတွဟာ နက်နက်ရင်
� းရ�င်း ချိတဆ
် က် ရနပါလားလို့ ပိရ
ု တွး

ြိတယ်။ တစ်ရလာက လုံးကို ရောက်တဲ့ ရဂဟစနစ် ကွင်းဆက်ကကီးက
ေားလုံး ကို ချည် ရနှာ င် ထားပါလားဆို တာ ဆင် မခင် ကကေရောင် ပါ။

ကပ်ရေးကကီးပပီးသွားေင် ဝက်စရလနဲ့ က�န်ြ မပန်စိုက်ကက ပျုးကကြယ်
ိ
။
တမခားလူရတွ ပါလာဖို့ ရြ�ာ်လင့်တယ်။ တစ်ကြ္ဘာလုံးလည်း ရမြကြ္ဘာ
ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ဥယျာ�်ပခံ ရလးကို မပန်ဂရုစိုက်ြယ်လို့ ရြ�ာ်လင့်ပါတယ်။”

tcef; (5)
vrf;rsm;? c&D;rsm;taMumif;
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လြ်းြျား၊ ခေီးြျား ေရကကာင်း
၂၀၀၈ ေွ န် လ ြှာ နယ် သာလန် နို င် ငံ သူ ဂျုစတန်
ိ
(Astrid

Joosten) ဟာ ခင် ပွ န်း မဖစ် သူ နဲ့ ေ တူ ယူ ဂ န�ာနို င် ငံ ကို ေလည် သွား

ပါတယ် ။ ဒါဟာ သူ တို့ ေဲ့ ပထြဆုံး ောဖေိ က ခေီး ြဟု တ် ပါေူး ။
သူတို့ဟာ နှစ်တိုင်း ဥရောပကရန ခေီးထွက်ရလ့ေှိပါတယ်။ ြိုေြ်ေစ်၊
ေြ်ေီယာ၊ ြာလီ တို့ကို သွားခဲ့ ကကပပီးပပီြို့ ယူဂန�ာကို သွားတာပါ။

ပုံ ြှ န် ခ ေီး စ�် က ရတာ့ ရတာင် ရပါ် ရဂါ် ေီ လာရတွ ကကည့် ဖို့ ပါ။

ခေီး စ�် ေ တွ င်း တစ် ရန့ ြှာ ရတာ့ ြာေြ် ြာဂြ် ေို ရတာထဲ က ရနော

တစ်ခက
ု ို ရလ့လာဖို့ လြ်းမပက ဖိတရ
် ခါ်ပါတယ်။ ရဒသခံရတွက စပါးကကီး

ရ�ြွ ဂူ လို့ သိ ကကတဲ့ ရနောပါ။ ေဲ ဒီ ရနောကို ခေီး သွားေြျားစု က ရတာ့
သွားရလ့ ြ ေှိ ပါေူး ။ ဂျုစတန်
ိ
တို့ က ရတာ့ ရောက် တု န်း သွားတာရပါ့
ဆိုပပီး သွားပါတယ်။

ေလင်းရောင်နည်းတဲ့ ဂူထက
ဲ ို ေလွယတ
် ကူ ဆင်းလိြ
ု့ ေပါေူး။

ေနံ့ေသက်ကလည်း ဆိုးပါတယ်။ ဂူရခါင်ြိုးြှာ လူရတွ ရောက်လာလို့

ေသံ ြျုးစု
ိ ံ ရပးပပီး ြတည် ြ ပငိ ြ် မဖစ် ရနတာက ရထာင် ချီ တဲ့ သစ် သီး

စား ေီဂျစ် လင်းနို့ရတွပါ။ သူတို့ စွန့်ပစ်ပစ�ည်းရတွရကကာင့် ကကြ်းမပင်
ကလည်း ညစ်ပတ်ရနပါတယ်။ ဂျုစတန်
ိ
ေဲ့ ခင်ပွန်းမဖစ်သူ ေြှတ်ေတာ
က လင်း နို့ ချီး ရတွ ေှိ ရနတဲ့ ရကျာက် တုံး တစ် တုံး ကို သူ� ေနီး လက် နဲ့

ရထာက်လိုက်တာကိုပါပဲ။ ညစ်ရပရနတဲ့ လက်နဲ့ ြျက်နှာကို ထိြိတာ၊
ပါးစပ်ထဲ သကကားလုံးထည့လ
် က
ို တ
် ာေှပ
ိ ါလိြြ
့် ယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဗိင
ု ်းေပ်စဟ
် ာ
ဂျုစတန်
ိ
ဆီကို ရောက်သွားပါတယ်။

သူ တို့ နှ စ် ရယာက် လုံး ဟာ ြားေတ် ဗို င်း ေပ် စ် (Marburg)

ဆိတ
ု ာကိုြကကားဖူးပါေူး။ဂူထက
ဲ ိုရောက်ပပီး၁၃ေက်ေကကာနယ်သာလန်

ရနေိ ြ် ြှာ ဂျုစတန်
ိ
ဖျားပါတယ် ။ ေစကရတာ့ ပုံ ြှ န် ေ ဖျားပါပဲ ။
တမဖည်းမဖည်းနဲ့ ဆိုးလာပါတယ်။ ဆောဝန်ဆရ
ီ ောက်တေ
ဲ့ ခါ ောဖေိက

ခေီးစ�်ကို ကကားေတဲ့ ဆောဝန်က ြားေတ် ဗိုင်းေပ်စ် မဖစ်ြလားရတွး
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ပါတယ်။ သူက ေီေိုလာနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ေြျုးေစားထဲ
ိ
ကပါ။ ၁၉၆၇ြှာ

စရတွ့ပါတယ်။ ေရနာက်ဂျာြနီ ြားေတ်ရဒသက ရဆးသုရတသန
ဌာနေတွ က် ပို့ လို က် တဲ့ ောဖေိ က န် ရြျာက် ရတွ က ရန ဓါတ် ခွဲ ခ န်း

ေလု ပ် သ ြား ငါးရယာက် ရသပါတယ် ။ ောဖေိ က ြှာ ဆက် ေှိ ရနပပီး
ေရသေရပျာက်နှုန်းက ၉၀ ောခိုင်နှုန်းပါ။

မပင်းထန်တဲ့ ရောဂါလက�ဏာရတွနဲ့ ဂျုစတန်
ိ
ရသဆုံးခဲပ
့ ါတယ်။

ဒီ ရခတ် သ စ် က ြ္ဘာေဲ့ ရနထို င် ြှု ပုံ စံ တ စ် ခု က ေရေှ့ ေရနာက် ရတာင်
ရမြာက်ဝယ
ဲ ာ ခေီးသွားကကတာပါ။ ရတာရိင
ု ်းဌာရနရတွပါ ြကျန်ပါေူး။

ရနောရတာ်ရတာ်ြျားြျားဟာ ခေီး သွားရဈးကွက်ထဲ ဆွဲ ထည့် ပပီး
ရောင်းကုန် ေလုပ်ခံကကေပါတယ်။

ကျုပ် တို့ ဟာ ကွ န် ဂို ရတာကကီး ထဲ ကို လြ်း ရဖါက် ကကတယ် ။

ေရြေုံ ကို မဖတ်ဝင်ကကတယ်။ ရော်နယ
ီ ၊ို ြဒါဂတ်စကား ြကျန်ကကပါေူး။
ခေီးသွားရတွဟာ ရောက်တရ
ဲ့ နောြှာ ေသစ်ေဆန်းရတွ စားကကတယ်။

ခေီး သွားလု ပ် င န်း ေဲ့ ထြင်း ပွဲ ရတွ ေ တွ က် ရတာထဲ ဝ င် သားရကာင်
ေှာကက ေတယ်။

ဒီရန့ကြ္ဘာေဲ့ ခေီးသွားလုပ်ငန်းဟာ ရခတ်သစ်ကြ္ဘာေဲ့ လူြှု

စီး ပွားရေးဖွဲ့ စည်း ပုံ နဲ့ လ ည်း ဆို င် တ ယ် လို့ ရဒးဗစ် ဟာရဗး (David

Harvey) ကရဝဖန်မပပါတယ်။ ေေင်းေှင်စီးပွားရေးဖွဲ့စည်းပုံေဲ့ ဖိေား
ြျားတဲ့ လူြေဝကရန
ှု
ခဏမဖစ်မဖစ် ေနားေချင်ကကတယ်။ ေရလျာ်ေစား

ယူသကဲသ
့ ို့ ဝယ်ယစ
ူ ားသုံးမခင်း (Compensatory Consumerism) လို့
သူက သုံးပါတယ်။

နို င် ငံ တ ကာခေီး သွားဟာ သန်း ၈၀၀ ရလာက် က ရန ၁.၄

ေီလီလျံေထိ ၂၀၁၀-၂၀၁၈ ေတွင်းြှာ ြျားလာခဲ့တယ်။ ဒီရန့ရခတ်

ကု န် ထု တ် လု ပ် ြှု ပုံ စံ ဟာ ဝယ် ယူ သုံး စွဲ သူ မြန် မြန် မပန် လာဝယ် ရေး

(Shortest possible turnover time) ကို �ီးတည်တယ်။ ေထူးသမဖင့်
၂၀၀၇-၂၀၀၈ ေလွနြ
် ှာ စီးပွားရေး ေင်ေားစုရတွေဲ့ ရငွလုံးရငွေင်းဟာ

ကုန်စည်သစ်၊ ဒီေိုင်းသစ်၊ ရနောသစ်ရတွကို ရတာက်ရလျာက်ဖန်တီး

a'gufwmjrifhaZmf
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တယ် ။ ေလု ပ် ေ ကို င် ဖ န် တီး ရပးတယ် ဆို တဲ့ ရခါင်း စ�် ရောက် ြှာ
စီးပွားရေး လုပင
် န်းကကီးရတွဟာ သူတေ
ို့ ဲ့ ရငွလုံးရငွေင်း (accumulation)

မြ�ပန
် စ
ှံ ော ရနောသစ်ရတွ ရတာက်ရလျာက် ဖန်တီးတယ်။ ြျားြျားဝယ်၊

မြန် မြန် သုံး ၊ မြန် မြန် ထ ပ် ဝ ယ် ဆို တဲ့ ဝယ် ယူ သုံး စွဲ ြှု ဓရလ့ ကကီး ကို
ေင်နဲ့ေားနဲ့ တည်ရဆာက်ကကတယ်လို့ ဟာရဗးက ဆိုပါတယ်။

ခေီးသွားလုပ်ငန်း၊ ဝယ်ယူစားသုံးြှု၊ ရကာ်ပိုရေးေှင်းရတွေဲ့

ပိုလျံဓန�စ�ာြျား၊ ရစျးကွက်၊ သောဝဝန်းကျင် ပျက်စီးြှု၊ ကပ်ရောဂါ
စတာရတွကို ေခုေချိန်ြှာရတာ့ ဆက်စပ်ြိကကပါပပီ။

တရုတန
် င
ို င
် ံ ဂွြရ
် ဒါင်းမပည်နယ်ကစခဲတ
့ ဲ့ ဆားစ် (SARS) ဟာ

မြန်မြန်တန့်သွားလို့သာ သက်မပင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့ ရကကာက်စော ရောဂါပါ။
၂၀၀၂-၂၀၀၄ြှာ နိုင်ငံ/ရဒသ ၂၉ခုက လူ ၈၀၀၀ ရကျာ်ကို ကူးစက်ခဲ့ ပပီး
၇၇၄ ရယာက်ရသဆုံးခဲ့ပါတယ်။

ဆားစ်ကူးစက်ြှုလြ်းရကကာင်းြှာ ေကကီးစားကူးစက်ပျံ ပွ့ ားြှု

မဖစ် ရစသူ တ စ် ဦး (Super Spreader) လို့ သတ် ြှ တ် ခံ ေ သူ က
ဂွြ်ရဒါင်းရဆးရုံကို ရောက်လာတဲ့ ပင်လယ်စာကုန်သည် ကျုးရကျာက်
ိ
ဖုန်း (Zhou Zuo Feng) ပါ။ သူေယ်လို ကူးစက်ခခ
ံ ေ
ဲ့ လည်း ေတိေကျ

ြသိေရပြယ့် သားငါးရဈးက မဖစ်ဖို့ြျားပါတယ်။ ရဆးရုံြှာ နှစ်ေက်ပဲ
ရနသွားရပြယ့် သူ�ဆက
ီ ရန ရဆးရုဝ
ံ န်ထြ်း ေနည်းဆုံး ၃၀ ကို ကူးစက်

ခဲ့ ပါတယ် ။ ေရမခေရန ြရကာင်း လို့ ရနာက် ရဆးရုံ ကို ရမပာင်း ရတာ့

လူနာတင်ကားရပါ်ြှာ ရော့ေန် ရုန်းကန်တာ၊ ပိုက်ထည့်ဖို့ ကကိုးစား
ေတာရတွရကကာင့် ရနာက်ထပ်ဆောဝန် နှစရ
် ယာက်၊ သူနာမပု ၂၃ ရယာက်

နဲ့ တမခားလူနာနဲ့ သူတို့ေဲ့ ရဆွြျုးိ ၁၈ ရယာက်ရလာက် ဆက်ကူးစက်ခံ
ေပါတယ်။

သူ� ရဆွ ြျုးိ ၁၉ ရယာက် လ ည်း ဖျားနာကကပါတယ် ။ သူ� ကို

ဆောဝန်ရတွက ေဆိပ်ေုေင်လို့ ရနာက်ပိုင်းြှာ ရခါ်ကကပါတယ်။ သူက

ြရသပါေူး။ သူ�ဆက
ီ ရန ကူးစက်ခခ
ံ ေ
ဲ့ သူေြျားစုကရတာ့ ကံြရကာင်းခဲ့
ကကပါေူး။ သူ�ဆက
ီ ရန ကူးစက်ခခ
ံ ေ
ဲ့ သူတစ်ရယာက်က ပထြဆုံးရဆးရုံ
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က ပါရြာက�ဆောဝန်ကကီး လျုကျန်
ိ
လွြ် (Liu Jianlun) ပါ။ ေဆိပ်
ေု ေ င် မဖစ် လာြယ့် လူ နာနဲ့ ရတွ့ ပပီး နှ စ် ပ တ် ေ ကကာြှာ တူ မဖစ် သူ ေဲ့

ြ� � လာရဆာင် ေ တွ က် ေ နီး နဲ့ ေ တူ ရဟာင် ရကာင် ကို သွားပါတယ် ။

နှာရစးသလိေ
ု ရ
ှိ ပြယ့် ရနရကာင်းရနတာရကကာင့် ခေီးထွကခ
် ဲ့ ကကတာပါ။
ရဟာင်ရကာင်က ြက်ထရိုပိုးဟိုတယ် (Metropole) ေခန်း

၉၁၁ ြှာ သူတတ
ို့ ည်းပါတယ်။ ရောက်တည
ဲ့ ြှာပဲ ရတာက်ရလ�ာက် နှာရစး၊
ရချာင်း ဆိုး ၊ ရော့ ေ န် ပပီး ေမပင်း ဖျားပါတယ် ။ သိ ပ် ြ ရဝးတဲ့ ေခန်း
၉၀၄ ြှာ ြိ သားစု ဆီ လာလည် တဲ့ ကရနဒါက ၇၈ နှ စ် ေ ေ� ယ် ေဖွား

တစ်ရယာက် ေှပ
ိ ါတယ်။ ရဟာင်ရကာင်ကို စ��ာပူကရန ရဈးလာဝယ်တဲ့
ေြျုးသြီ
ိ
းငယ် တစ်ရယာက်က ေခန်း ၉၃၈ ြှာ ရနပါတယ်။ ပါရြာက�

လျုိ ဆီကရန ဟိုတယ်ဧည့်သည်ဝန်ထြ်း ၁၆ ရယာက်ရလာက်ကို မပန့်ခဲ့

ပါတယ်။ ေဖွားေိုနဲ့ ြိန်းကရလးငယ် နှစ်ရယာက်ဆီကရန တိုေန်တို
(ကရနဒါ) နဲ့ ရဟာင်ရကာင်ကို ဆားစ် ဗိုင်းေပ်စ် ရောက်သွားပါတယ်။

သောဝရလာကကို လှု ပ် ခါချလို က် လို့ လူ ဆီ ကို ကျလာတဲ့

ဗိင
ု ်းေပ်စပ
် ိုးြ�ားရတွဟာ ယရန့ရခတ်ြှာ ကြ္ဘာပတ်ဖို့ လွယက
် လ
ူ ပ
ှ ါတယ်။

ကူးစက်ပျံ နှ့ ံ�ြှုကို တွက်ချက်ပုံ
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ကူးစက်မပန့်နှံ�ြှုနှုန်းကို Ro နဲ့တွက်ပါတယ်။ ပုံထဲကေတိုင်း

ပျြ်းြ�လူတစ်ရယာက်ကရန ေမခားလူတစ်ရယာက်ပဲ ကူးတဲ့ နှုန်းဆိေ
ု င်
(Ro=1) ပျံ နှ့ ံ� ြှု က ပငိ ြ် ရနပါလိ ြ့် ြ ယ် ။ ပျြ်း ြ� ပျံ နှ့ ံ� ြှု က တစ် ရယာက်

ထက်ပိုပပီး (ပုံထဲက ဥပြာြှာလို ၃ ရယာက် Ro = 3 ရယာက်) ဆိုေင်
ဆပွားကူးစက်ရတာ့ြယ့် ေရမခေရနပါ။ ေဲဒီထဲြှာြှ ဆားစ်ဗိုင်းေပ်စ်
ောတ်လြ်းြှာလို ပျြ်းြ�ထက်ပတ
ို ဲ့ ေကကီးစားပျံပွ့ ား ရစသူရတွြျားရနေင်
ခက်ကကရတာ့တာပါပဲ။

ဂလိုေယ်လိုက်ရေးေှင်း မဖစ်စ�်ရောက်ြှာ လြ်းရတွရပါက်

ခေီး ရတွ တွ င် ကကပါတယ် ။ ကြ္ဘာ့ ပြို့ မပတို င်း လို လို ဟာ ရလရကကာင်း
ကွနယ
် က် ေချိတေ
် ဆက်ထြ
ဲ ှာေှပ
ိ ါတယ်။ လြ်းရပါက်မခင်းေဲ့ ဆိုးကျုးိ
ေက်ေမခြ်းကို ဒီကပ်ရောဂါရေးြှာ မြင်ရနကကေပါပပီ။ကပ်ရောဂါဟာ

လြ်း ရကကာင်း ရတွ က ရနတဆင့် ကြ္ဘာတခု လုံး ကို ေချိ န် တို ေ တွ င်း
ရောက် ပါတယ် ။ ကပ် ရောဂါေဲ့ ဝန် ထု တ် ဝ န် ပိုး က ေဲ ဒီ ရလယ�် ရတွ

လြ်းရကကာင်းရတွနဲ့ တခါြှ ြထိရတွ့ခဲ့ေူးသူ၊ ေဲဒီလြ်းရတွက သယ်
ရဆာင်လာတဲ့ ေကျုးစီ
ိ းပွားကို တခါြှြခံစားခဲေ
့ သူရတွ ေရပါ် မပင်းမပင်း
ထန်ထန် ကျရောက်တာရတွ့ရနပါတယ်။

ဂလိုေယ်လိုက်ရေးေှင်း ရခါင်းစ�်ရောက်ြှာ လြ်းရဖါက်ဖို့

ေားသန်ရနသူ ကျုပ်တို့ေရနနဲ့ ေယ်သူက ောေြှာလဲဆိုတဲ့ ေကျုးိ
စီးပွားသ��ျာကို ကျင်ဝ
့ တ်သလ
ီ နဲပ
့ ါ ထင်ဟပ်ဖို့ လိပ
ု ါလိြြ
့် ယ်။ ကွယလ
် န
ွ ်
ကြ္ဘာေတွက် စ�်းစားကကဖို့ပါ။

tcef; (6)
usef;rma&;NydKvJjcif;
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ရေ�ရောင် ရမပာင်ရမပာင်ရခတ် (Gilded age) ဆိုတဲ့ ရခါင်းစ�်

က Chuang စာရစာင်ြှာပါတဲ့ ကူးစက်မခင်းရဆာင်းပါးထဲကရခါင်းစ�်
ခွဲ တ စ် ခု ပါ။ ရေှ့ ြှာ ရမပာခဲ့ သ လို ပဲ တရု တ် ပ ညာေှ င် ေဲ့ တရု တ် လူ ေ ဖွဲ့

ေစည်းကို ကပ်ရေးရနာက်ခန
ံ ဲ့ မပန်သုံးသပ်တဲ့ ရဆာင်းပါးမဖစ်ပါတယ်။
ကိဗ
ု စ်ကန
ို ားလည်ဖို့ ကြ္ဘာလုံးပခု� ေေင်းေှငစ
် နစ်ထြ
ဲ ှာ ေှရ
ိ နတဲ့

တရုတ်မပည်သူ� ကျန်းြာရေး ေကကပ်ေတည်းကို သိဖို့လိုြယ်လို့ သူက
ဆိုပါတယ်။

စပိန်တုပ်ရကွး (၁၉၁၈) တုန်းကလိုပဲ ေြျားမပည်သူကကားက

ကျန်း ြာရေးေကကပ် ေ တည်း ရကကာင့် ကို ရို နာ ဗို င်း ေပ် စ် ေမြစ် တွ ယ်
ပျံ နှ့ ံ�ဖို့ လွယက
် ရ
ူ စခဲတ
့ ာလို့ ဆိပ
ု ါတယ်။ ဒါရပြယ့် ဒီ ကျန်းြာရေးနိြက
့် ျ

ပျက် ယွ င်း ြှု ကိ စ� ဟာ ေင် သ ပ် ရှု ရြာမဖစ် ရနတဲ့ စီး ပွားရေးတိုး တက် ြှု
ကကားြှာ ဝင်းဝင်းလက်လက် ပြို့ မပရတွ၊ ဧောြစက်ရုံ ကကီးရတွကကားြှာ
ရပျာက်ကယ
ွ လ
် ို့ ရနပါတယ်။ တကယ်ြှာရတာ့ ကျန်းြာရေး၊ ပညာရေးလို

ေြျားမပည် သူ ရကာင်း ကျုးိ (public goods) ကိ စ� ရတွ ြှာ ေစိုး ေ
ေသုံး စေိ တ် က ေလွ န် န ည်း ပါတယ် ။ မပည် သူ� ရေးောေသုံး စေိ တ်

ေြျားစု က လြ်း ရတွ ၊ တံ တားရတွ ၊ ရဈးရပါတဲ့ လ� ပ် စ စ် ထု တ် လု ပ်
တာရတွဆီကို ေဓိကသွားပါတယ်။

တပပိုင်တည်းြှာ မပည်တွင်းရဈးကွက်ေတွက် ထုတ်လုပ်တာ

ရတွက ေန�ောယ်မဖစ်ရလာက်ရောင် ေေည်ေရသွးနိြ့်ပါတယ်။ ကြ္ဘာ့

ရဈးကွက်ေတွက် iphone ရတွ၊ ကွန်ပျူတာချစ်ပ်ရတွလို တန်ဖိုးမြင့်၊

စံချိနမ် ြင့် ပစ�ည်းရတွကို တရုတစ
် က်ြလု
ှု ပင
် န်းရတွက ထုတလ
် ပ
ု ရ
် နတာ
ဆယ်စန
ု စ
ှ ရ
် တွ ေှပ
ိ ါပပီ။ မပည်တင
ွ ်းရဈးကွကြ
် ှာရတာ့ ခပ်ညည
ံ့ ထ
ံ့ တ
ု က
် န
ု ်
ရတွ၊ ေရှုပ်ရတာ်ပုံရတွရကကာင့် မပည်သူေဲ့ ကုန်ပစ�ည်းရတွေရပါ် ြယုံ
ကကည်ြှုက နက်ရ�င်းပါတယ်။

၂၀၀၈ ခုနှစ်ြှာ ြယ်လြင်းပါတဲ့ နို့ မပဿနာတက်ပပီး ကရလး

၁၂ ရယာက်ရလာက် ရသပါတယ်။ ရထာင်နခ
ဲ့ ျီပပီး ရဆးရုတ
ံ က်ေပါတယ်။

ေဲဒီရနာက်ပိုင်းြှာလည်း ေရှုပ်ရတာ်ပုံက ပုံြှန်လာရနတာပါပဲ။ ၂၀၁၁
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ြှာ စွ န့် ပ စ် ဆီ ရတွ ကို မပန် သုံး တဲ့ စားရသာက် ဆို င် ရတွ နို င် ငံ ေဲ့ ရဒသ
ရတာ်ရတာ်ြျားြျားြှာ ရတွ့ခဲေ
့ တယ်။ ၂၀၁၈ ြှာ စံြြီတဲ့ ကာကွယရ
် ဆး

ရတွရကကာင့် ကရလးရတွရသခဲတ
့ ာေှတ
ိ ယ်။ ရနာက်နစ
ှ ြ
် ှာ ကာကွယရ
် ဆး

ေတုရကကာင့် ရဆးရုံရောက်ခဲ့ ကကတာရတွေှိတယ်။ ဆန်းဆန်းမပားမပား
ကိစ�ရတွကလည်း ရတာက်ရလ�ာက်မဖစ်ရနတာပါ။ ေသင့်စား စားစော

ေထုတ်ရတွြှာ စေိတ်ရလျာ့ရောင် ဆပ်မပာထည့်တာ။ ရောဂါရကကာင့်
ရသတဲ့ ဝက်ရတွ တမခားရနောယူရောင်းတာ စသည်မဖင့် ေြျားကကီးပါ။
ကြ္ဘာလုံးပခု� ေေင်းေှင်စနစ်ထဲကို တရုတ်မပည်ကကီး တစ်စစီ

ြရောက်ခင်ကရတာ့ ပြို့ မပြှာဆိုေင် Danwei စနစ် (ေလုပ်ေရမခမပု
ေကျုးခံ
ိ စားခွင)့် နဲ့ ရကျးလက်ြှာရတာ့ ရဒသန�ေကျန်းြာရေး ရဆးခန်း
ရတွ က ရန ကျန်း ြာရေးရစာင့် ရေှာ က် ြှု ရတွ ေပါတယ် ။ ရဒသန� ေ

ရဆးခန်းရတွ ဆိတ
ု ာကလည်း ရကျးလက်ဆောဝန်ရတွ လုရ
ံ လာက်ြျား
မပားစွာေှိတဲ့ရနောပါ။

ဆိေ
ု ယ
ှ လ
် စ်ရခတ် တရုတမ် ပည်ကို မပင်းမပင်းထန်ထန် ရဝဖန်ကက

သူ ရတွ က ရတာင် ေသိ ေ ြှ တ် မပုေတဲ့ ပညာရေးနဲ့ ကျန်း ြာရေးရစာ
င့် ရေှာ က် ြှု စနစ် ေှိ ခဲ့ ပါတယ် ။ ောစု နှ စ် နဲ့ ချီ ေှိ ခဲ့ တဲ့ snail fever က
ဆိုေှယ်လစ်ရခတ်ြှာ ရပျာက်သရလာက်မဖစ်ခဲ့ ပပီး ဆိုေှယ်လစ် ကျန်းြာ
ရေး ပပိုလဲရတာ့ြှ ေင်နဲ့ ေားနဲ့ ဒီ snail fever က မပန်ရောက်လာခဲတ
့ ယ်။

ြဟာခုန်ပျံရကျာ်လ�ားြှု စီြံကိန်းနဲ့ ေငတ်ရေးဆိုက်တဲ့ ကာလရတွ

ထဲြှာရတာင် ကရလးရြွးရသနှုန်းက ကျရနခဲတ
့ ယ်။ ၁၉၅၀ ကရန ၁၉၈၀

ေရစာပိင
ု ်းေထိြှာ ပျြ်းြ� လူ�သက်တြ်းက ၄၅ နှစ်ကရန ၆၈ နှစ်ေထိ
တိုး လာ ခဲ့ တ ယ် ။ ကာ ကွ ယ် ရဆး ၊ တ စ် ကို ယ် ရေ သ န့် ေှ င်း ရေး
ေရလ့ေထရတွ ကျယ်ကျယ်မပန့မ် ပန့ေ
် ပှိ ပီး မပည်သူ� ကျန်းြာရေး၊ ောဟာေ

ပညာရပးရတွ၊ ေရမခခံရဆးဝါးရတွကို လူတိုင်းလက်လှြ်းြီကက၊ ေခြဲ့
ေကကတယ်။ တစ်ချိနတ
် ည်းြှာ ရကျးလက်ဆောဝန်ရတွက ရဒသခံရတွကို

ရဆးပညာ ေသိေမြင်ရတွ ရပးကကတယ်။ ရုပ်ဝတ�ု ေှားပါးဆင်းေဲတဲ့

ရခတ်ထဲြှာ ရောက်ရမခကလာတဲ့ ကျန်းြာရေးစနစ်ကို ေဲဒီ ဆောဝန်
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ရတွက တည်ရပးခဲ့ ကကတယ်။ ေဲဒေ
ီ ရမခေရန ေှခ
ိ တ
ဲ့ ာ ပျြ်းြ�ောဖေိက
နိုင်ငံရတွထက် တရုတ်မပည်ကကီးဝင်ရငွ နည်းချိန်၊ ဆင်းေဲချိန်ကပါ။

ေဲဒရ
ီ နာက်ြှာရတာ့ လစ်လျူရှုတာ၊ ပုဂလိ
� ကပိင
ု လ
် ပ
ု တ
် ာရတွနဲ့

ေေင်ကျန်းြာရေးစနစ်ဟာ တမဖည်းမဖည်း ပပိုလဲလာတယ်။ တစ်ချိန်

တည်းြှာေလွန်မြန်တဲ့ ပြို့ မပတည်ရဆာက်ြှု၊ ေထိန်းေကွပ်ြဲ့ စက်ြှု

လုပ်ငန်းရတွရကကာင့် လူရတွေဲ့ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု လိုေပ်ချက်
ပိုကကီးလာတယ်။ ဒါရတာင် ေစားေစာနဲ့ ရဆးဝါးရတွ ြလုံပခု�ရတာ့
တာကို ထည့်ြရမပာရသးေူး။

ဒီ ရန့ရခတ် ြှာ တရု တ် မပည် ကကီး ေဲ့ လူ တ စ် ဦးချင်း နှ စ် စ �်

ကျန်း ြာရေးရစာင့် ရေှာ က် ြှု စေိ တ် ၃၂၃ ရဒါ် လာေှိ တ ယ် လို့ ကြ္ဘာ့
ကျန်းြာရေးေဖွဲ့က ဆိပ
ု ါတယ်။ ေောေီး၊ ေီလာရုစ၊် ေူလရဂးေီးယား
နိုင်ငံရတွ ေသုံးစေိတ်ေဲ့ တစ်ဝက်ရလာက်ပဲ ေှိပါတယ်။

ကျန်းြာရေးရစာင့ရ
် ေှာက်ြှု ပပိုပျက်မခင်းေဲ့ ဒဏ်ကို ေြျားဆုံး

ခံေတာက သန်းနဲ့ချီတဲ့ မပည်တွင်းရေ�့ရမပာင်းလုပ်သားရတွပါ။ဟူကိုး
စနစ် (hukou system) ေေ သူ တို့ ေ ယ် ရနောပဲ ရောက် ရနပါရစ

ောတိေပ်ေ�ာြှာပဲ စာေင်းဝင်ပါတယ်။ ေရမခခံကျန်းြာရေးခံစားခွင့်က
ေပ်ေ�ာြှာပဲကျန်ခဲ့ပါတယ်။

၁၉၉၀ ရကျာ် ကာလရတွ ေဲ့ ပု ဂ� လိ က စနစ် (ေစိုး ေေဲ့ စီ ြံ ြှု

ေပိုင်းရတာ့ပါတယ်) ကလည်း ြည်ကာြတ�ပဲ မဖစ်ပါတယ်။ ေလုပ်ေှင်
ေလုပသ
် ြား ထည့ဝ
် င်ေြယ့် ကျန်းြာရေးစေိတက
် ို ေလုပေ
် င
ှ ေ
် က်က

လျ စ် လျူ ရှု တာ ြျား ပါ တ ယ် ။ နိ ြ့် ကျ ရန တဲ့ ကျ န်း ြာ ရေး စ န စ် ြှာ
ရကကာက်စော လူြှုပဋိပက�ရပါ်လာပါတယ်။ ေဲဒါကရတာ့ လူနာရတွ
ေရပါ် ရဆးဝန် ထ ြ်း ရတွ ရပါ့ ဆ တယ် လို့ ယူ ဆ ပပီး ကျန် ေ စ် သူ ရတွ ၊
ရဆွြျုးရတွ
ိ
ေဲ့ ဆောဝန်၊ ဆောြရတွေရပါ် တိုက်ခိုက်ြှုပါ။

ရလ့လာြှုတစ်ခေ
ု ေ ဆောဝန် ၈၅ ောခိင
ု န
် န်
ှု းဟာ ေကကြ်းဖက်

ခံေတဲ့ ေရတွ့ေကကု�ေှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၂၀၁၄ ြှာ ကိုယ်ထိ လက်

ရောက် တိုက်ခိုက်ခံေတဲ့ ဆောဝန် ပြာဏက ၁၃ ောခိုင်နှုန်းေှိတယ်လို့
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၂၀၁၅ ရလ့လာြှုတစ်ခြ
ု ှာ ဆိပ
ု ါတယ်။ တရုတဆ
် ောဝန်တစ်ရယာက်ဟာ

ေရြေိကန် ဆောဝန် တစ်ရယာက်ထက် လူနာကကည့ေ
် တဲ့ ပြာဏ ရလး
ပိြ
ု ျားပါတယ်။ ေရြေိကန် ဆောဝန်တစ်ရယာက်ဟာ သူ�နင
ို င
် ေ
ံ ဲ့ပျြ်းြ�
တစ်ဦးချင်းတစ်နှစ်ဝင်ရငွ (ရဒါ်လာသုံးသိန်း)ထက် ရလးဆပိုေတယ်။

တရုတ် ဆောဝန်ကရတာ့ သူ�နိုင်ငံေဲ့ ပျြ်းြ� တစ်ဦးချင်း တစ်နှစ်ဝင်ရငွ
(ရဒါ်လာ ၁၆၇၆၀) ထက်နည်းတဲ့ ရဒါ်လာ ၁၅၀၀၀ ေပါတယ်။

ေဲဒီလို ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု ပျက်ယွင်းတဲ့ ရနာက်ခံြှာ

ကိဗ
ု စ်-၁၉ ရောဂါဟာ တရုတြ
် ှာ ေလွယတ
် ကူ မဖစ်တည်ပျံ ပွ့ ားပါတယ်။

ရောက်ရမခလူတန်းစားေဲ့ ကျန်းြာရေး နိြ့်ကျြှုဟာ ဗိုင်းေပ်စ် ရမခကုပ်
ေဖို့ ေကူေညီရပးခဲ့တာပါပဲ။

ေရပါ်က ေချက်ေလက်ရတွဟာ Chuang ြဂ�ေင်းပါ တရုတ်

ပညာေှင်ေဲ့ ေချက်ေလက်ရတွပါ။ ရဆာင်းပါးထဲက သူ�ေဲ့ ရောက်ပါ
ြှတ်ချက်က ကျုပ်တို့ကို ထိတ်လန့်ရစပါတယ်။

“တစ်နစ
ှ က
် ရန နှစန
် စ
ှ ် ေချိနက
် ာလေတွင်းြှာ ကူးစက်ရောဂါ

ေသစ်တစ်ကကိြ်ရတာ့ တရုတ်မပည်ကကီးြှာ ရပါ်ပါတယ်။”

tcef; (7)
ed*Hk;pum;
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ကို ဗ စ် မဖစ် တ ည် ောလြ်း ရကကာင်း ကို မပန် ကကည့် တဲ့ စာရတွ

ဧပပီ လ ပိ တ် ေ က် ြှာ ဖတ် မဖစ် ပါတယ် ။ ဖတ် ေ င်း နဲ့ မြန် ြာမပည် ထဲ က
ပုံေိပ်ရတွပဲ စိတ်ထဲြှာ ထင်လာပါတယ်။
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

ရန့စ�်ပပိုလဲရနေတဲ့ သစ်ရတာရတွ။
ခိုလှုံောြဲ့လာတဲ့ သတ�ဝါရတွ။

ရမြယာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးေတဲ့ ဌာရနမပည်သူရတွ။

ရေေင်းမြစ်ထဲကို ေဆိပ်ေရတာက်ရတွ ပို့လ�တ်ရနတဲ့
ငှက်ရပျာခင်းရတွ။

ထင်တိုင်းကကဲေင်းနှီးမြ�ုပ်နှံြရတွ
ှု
။

မပည်ပ ဓနေင်ေားနဲ့ မပည်တွင်းသယံောတ ကကားြှာ ပွဲစားလုပ်
ကကီးပွားရနတဲ့ ခရိုနီရတွ။

မပည်ပက ရောက်လာတဲ့ ထွက်နန်
ှု းမြင့် ရြွးမြူရေးလုပ်ငန်း
ကကီးရတွ။

ကူညီသူြဲ့တဲ့ ဥတုရေးသင့် ရတာင်သူရတွ။

ရကျးလက်ကရန ပြို့ မပဆင်းေဲသားေပ်ကွက်ထဲ ရန့စ�်တိုးဝင်
လာရနကကသူရတွ။

မပည်တွင်းမပည်ပက ေဆိပ်ေရတာက်ရတွစားသုံးေင်း
ကျန်းြာရေးပပိုပျက်ရနတဲ့ မပည်သူရတွ။

မပည်ပကရန တိုးဝင်လာဖို့ မပင်ရနတဲ့ ေထားလြ်း၊ ကားလြ်း၊
ရလယာ�်လြ်းရတွ။

ရေ ရမြ မပည်သူရတွ ချနင်းခံေြယ့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရတွ

ဓနေင်ေားလက်ထဲ ထည့်ရပးရနေတာကိုပဲ ဖွံ့ ပဖိုးရေးလို့
ထင်ရနတဲ့ ောဏာပိုင်ရတွ။

မပည်သူ�ေ၀ လုံပခု�ြှုဆိုတာကို တစ်ကကိြ်တစ်ခါြှ

ရတွးကကံကကည့်ခဲ့ဖူးဟန်ြေှိတဲ့ ေဆင့်ဆင့်ေေပ်ေပ်က
တာဝန်ေှိသူရတွ။

a'gufwmjrifhaZmf
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ကပ်ရေးေလွန်ြှာရတာ့ ေရတွးသစ်၊ ေမြင်သစ်၊ လြ်းသစ်

ရတွနဲ့ ကျုပ်တို့ ခေီးဆက် နိုင်ရကာင်းပါေဲ့။

ရဒါက်တာမြင့်ရော်
၂၀.၄.၂၀၂၀
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