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၂၀၁၅ ြှာ ရတွ့ခဲ့တဲ့ ဗိုင်းေပ်စ်

 သတ� ဝါရတွဆီြှာ ေှိရနတဲ့ ဗိုင်းေပ်စ်ရတွကို သီးသန့်လိုက်လံ 
ရထာက်လှြ်းတဲ့ သိပ� ံပညာေှင်ရတွ ေှိပါတယ်။ ေရေေတွက်ရတာ့ 
ြြျားလပှါေူး။ ေပံုရံငလွည်း သတူိုေ့တကွ ်သပိြ်ေှပိါေူး။ သတူိုရ့တကွ 
ြျားစွာရသာ ဗိုင်းေပ်စ်ရတွကို ရတွ့ေှိတတ်ကကပါတယ်။ တချ ို့ကရတာ့ 
ေန� ောယြ်ျားတဲပ့ုေံှရိပြယ့ ်တချ ို့ကရတာ ့သာြနလ်ို့ပ ဲထငေ်ပါတယ။်
 ၂၀၁၅ ြှာရတာ့ ယူနန်မပည်နယ်က ဂူတစ်ခုထဲြှာ မြင်းခွာ 
လင်းနို့ဆီက ကိုရိုနာ ဗိုင်းေပ်စ်ကို  ရတွ့ခဲ့ ကကပါတယ်။ ရတွ့ခဲ့တဲ့  
ေရကကာင်းကို ၂၀၁၇ သိပ� ံသုရတသန တစ်ရစာင်ြှာ ရေးခဲ့ ကကပါတယ်။ 
“ရဟာဒီြှာရတာ့ ကိုရိုနာဗိုင်းေပ်စ် ေသစ်တစ်ြျ ိုးရတွ့ရနပပီ၊ ၂၀၀၃ ြှာ 
ရတွ့တဲ့ ဆားစ်ရောဂါ ကိုရိုနာ ဗိုင်းေပ်စ် SARS Corona virusနဲ့ 
ေတိေကျတူြရနေူး။ သီး မခားစရိုက် လက� ဏာရတွေှိရနတယ်။ 
ေန� ောယ်ေှိတဲ့ ေြျ ိုးေစားမဖစ်ရလာက်တယ်”လို့ ရဖာ်မပထားပါတယ်။
 ေဲဒီလိုရမပာခဲ့ ကကလို့  ောထူးမခားတာမဖစ်လဲဆိုရတာ့ ောြှ 
ြမဖစ်ပါေူး။ ခုမပန်ကကည့်ရတာ့ ဝူဟန်ကစတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းေပ်စ်ေသစ်နဲ့ 
သူတို့ရတွ့ခဲ့တဲ့  ကိုရိုနာဗိုင်းေပ်စ်က ၉၆ ောခိုင်နှု န်း  တူပါတယ်။ 
(ကိုလိုနိုဗိုင်းေပ်စ်ေသစ်ကို တေားဝင် SAR-CoV-2 လို့ရခါ် ပါတယ်။ 
သူ�ရကကာင့် မဖစတ်ဲ ့ရောဂါကိရုတာ ့ကိဗုစ ်၁၉ COVID-19 လို ့ရခါ် ပါတယ။်)
 ေြှန်ရတာ့ တုံ� မပန်တဲ့ စနစ်တစ်ခုေှိခဲ့သင့်တာပါ။ ဗိုင်းေပ်စ်ေဲ့ ြျ ိုးဗီေ 
ဂျီနုံး (Genome) ကိုရဖာ် ပပီး စြ်းသပ်ကိေိယာ (test kits) ရတွ
ေြျားကကီး မပငဆ်ငထ်ားတာြျ ိုးရပါ။့ ဒါရပြယ့ ်ဒါက ေကနုေ်ကျ ြျားတဲ့
ကိစ� ပါ။ မဖစ်လာြလား၊ ြမဖစ်လာေူးလား ြသိတဲ့ ကိစ� တစ်ခု ေတွက် 
ေယ်ရခါင်းရဆာင်ကြှ ရငွြသုံးချင်ကကပါေူး။
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ေိုနိုးဆစ် (Zoonosis)

 လူဆီရောက်လာနိုင်တဲ့ တိေိစ� ာန်ရတွြှာ ေှိရနတဲ့ ကူးစက်ပိုး
ေရမခေရနကို ေိုနိုးဆစ် (Zoonosis) လို့ရခါ် ပါတယ်။ လူြဟုတ်တဲ့ 
သတ� ဝါရတွဆီကရန လူဆီရောက်လာတဲ့ ဗိုင်းေပ်စ်ရတွကို ေိုရနာ့တစ် 
ဗိုင်းေပစ် ်(Zoonotic Virus) လိုရ့ခါ် ပါတယ။် ကိုရိုနာဗိငု်းေပစ်ဟ်ာ ေဒဲလီို
ရောက်လာတဲ့ ဗိုင်းေပ်စ်ပါ။ 
 သူတို့ရောက်လာတဲ့ေခါ လူကိုယ်ထဲြှာ ပွားစီးပပီး ရောဂါမဖစ် 
ရစပါတယ်။ ပပီးရတာ့ ပျံ န့ှံ�ရစပါတယ်။ ဒါကို ေိုရနာ့တစ် ရောဂါြျား 
(Zoonotic Disease) လို့ ရမပာကကတာပါ။ ကျုပ်တို့ေဲ့ ကူးစက်ရောဂါ 
၆၀ ောခိုင်နှု န်းရကျာ်ဟာ ေဲဒီရောဂါစာေင်းထဲ ဝင်ပါတယ်။
 ရတာရိုင်းတိေိစ� ာန်ရတွ ေပါေဝင် သတ� ဝါေားလုံးဟာ ပုံစံ 
ေြျ ိုးြျ ိုးရသာ ဗိုင်းေပ်စ်ရတွ သယ်ရဆာင်ထားကကပါတယ်။ စုံလင် 
ကွဲ မပားလှတဲ့ ဗိုင်းေပ်စ်ရတွေယ်ရလာက်ြျားြျား ရလာကထဲ ေှိရန 
ကကတယ်ဆိုတာကို ြသိနိုင်ကကရသးပါေူး။
 လူြဟုတ်တဲ့ သတ� ဝါရတွဆီကရန လူဆီကို ရောက်လာတဲ့ 
ေခါ ဒါကို လွင့်စင်ရောက်ေှိလာတဲ့ ေရမခေရန (Spillover) လို့ရခါ် ပါ 
တယ။် ေငြ်တန ်ေရေးကကီးပပီး ေန� ောယြ်ျားတဲ ့ေကူးေရမပာင်းမဖစပ်ါ 
တယ။် တေိစိ� ာနရ်တ ွဆြီှာရတာ ့ဗိငု်းေပစ်ဟ်ာ ြသြိသာ ရနကကရလေ့ှပိါ
တယ။် ောမပဿနာြ ှသပိြ်ေှေိ ဲဗိငု်းေပစ်ရ်တ ွရနရနတဲ ့တေိစိ� ာနရ်တကွိ ု
ြူလေိြ်ေှင် (Natural Host or Reservoir)လို့ ေည်�� န်းပါတယ်။
 ေခု ကိုရိုနာဗိုင်းေပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပပီး သိေတာကရတာ့ ြူလ
ေိြ်ေှင်ဟာ တရုတ်မပည်က မြင်းခွာလင်းနို့  (Horse-shoe bat) 
မဖစ်နိုင်ပါတယ်။ သူဟာ လူရတွ ြသိရသးတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းေပ်စ်ကို  
သယ်ရဆာင်ထားတာပါ။ မဖစ်နိုင်ရမခေှိတာက ဒီလင်းနို့ကို ဖြ်းြိပပီး 
ရလှာင်ေိြ်ထဲထည့် ဝူဟန်က သားငါးရဈးကို ပို့ခဲ့ပုံေပါတယ်။ ဝူဟန် 
ပြို့ြှာ ပငလ်ယစ်ာ လကက်ားရဈးေှတိယ။် ပငလ်ယစ်ာရဈးလို့ ရမပာရပ
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ြယ့ ်တကယက် ရတာရိငု်းသတ� ဝါရတရွော၊ ေြိရ်ြွးတေိစိ� ာန ်ရတရွော၊ 
ကကက၊်ငကှ၊်လပိ၊်ရ�ြ၊ွလင်းနို၊့ဝက၊် သင်းရခခွျပ ်စသညမ်ဖင့ ်ေစုရံောင်းတဲ ့
ရဈးပါ။ ေေှင်ရတွကို ရလှာင်ေိြ် ရလှာင်ချ ိုင့် ေထပ်ထပ်နဲ့ ရတွ့ေတဲ့ 
ရဈးြျ ိုးပါ။ 
 ေတိေကျြသိေရသးရပြယ့် မဖစ်ပုံေတာက ေဲဒီရဈးြှာ 
မြင်းခွာလင်းနိုဆ့ကီ ဗိငု်းေပစ်ဟ်ာ  သင်းရခခွျပ၊် ရ�ြစွတဲ ့ေမခားတေိစိ� ာန ်
တစ်ရကာင်ရကာင်ဆီကို လွင့်စင်ကူးရမပာင်း (Spillover) သွားခဲ့ပုံပဲ။ 
ဗိုင်းေပစ်ဟ်ာ ေြိေ်ငှေ်သစဆ်ြီှာ ေသငွရ်မပာင်းကျယမ်ပန့ ်(Amplified) 
လာခဲ့ ပပီး သေူှရိနတဲ ့တေိစ� ာနက်ိ ုခတုထ်စရ်ောင်းချပီးတဲ ့ရနာကြ်ှာရတာ ့
လူတစ်ဒါေင်ရလာက်ဆီကိုရောက်သွားခဲ့ပုံေတယ်။ ေဲဒီြှာ လူတစ် 
ရယာက်ဆီကရန တစ်ရယာက် ဆီကို ကူးစက်နိုင်တဲ့ ေစွြ်းေလာပပီး 
ဝူဟန်ပြို့ြှာ ပျံန့ှံ�လာတာပါ။
 ဒါရတွမဖစ်ရနတာက ၂၀၁၉ ဒီေင်ောြှာပါ။ နှစ်သစ်ကူးချိန်
ရလာကြ်ှာရတာ ့ကြ္ဘ ာ ့ကျန်းြာရေးေဖွဲ့ (WHO)၊ ေရြေကိနက်ူးစက်
ရောဂါေဖွဲ့ (CDC) နဲ့ သိပ� ံ ေသိုင်းေဝိုင်းရတွဆီြှာ ကူးစက်ရောဂါ 
ေသစ်ေရကကာင်း ေချက်ရပးရခါင်းရလာင်းရတွ မြည်လာကကပါပပီ။ 
ဗိငု်းေပစ်လ်ို ့ ြသရိသးပါေူး။ ေေင်းေမြစက်ိ ုြသရိသးပါေူး။ ဒါရပြယ့ ်
ပြာဏကကီးနိုင်တယ်ဆိုတာြျ ိုးရတာ့ ြှန်းဆြိကကပါပပီ။

ြျ ိုးပွားရမပာင်းလဲတဲ့ ဗိုင်းေပ်စ်

 ဗိုင်းေပ်စ်ဟာ ြူလေိြ်ေှင် (reservoir host) ဆီကရန ေမခား 
လူသတ� ဝါရတွဆီကို ရောက်ေှိသွားတဲ့ေခါ ြျ ိုးပွားတာ (replicable)၊ 
ရမပာင်းလလဲာတာ (evolve) ရတမွဖစပ်ါတယ။် သတူိုြ့ှာ ဒေီနရ်ေ (DNA)၊ 
ဒါြြှဟတု ်ောေနရ်ေ (RNA) ြျ ိုးဗေီ ပုစံတံစြ်ျ ိုးြျ ိုးကိ ုသယရ်ဆာင ်
လာပါတယ။် ဒေီနရ်ေ (DNA) ဆိတုာကရတာ ့နစှဖ်ကလ်ြိ ်(Double-
strand) ပုံစံမဖစ်ပါတယ်။ ောေန်ရေ (RNA) ကရတာ့ တစ်ေက်လိြ်
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ြယ့ ်တကယက် ရတာရိငု်းသတ� ဝါရတရွော၊ ေြိရ်ြွးတေိစိ� ာန ်ရတရွော၊ 
ကကက၊်ငကှ၊်လပိ၊်ရ�ြ၊ွလင်းနို၊့ဝက၊် သင်းရခခွျပ ်စသညမ်ဖင့ ်ေစုရံောင်းတဲ ့
ရဈးပါ။ ေေှင်ရတွကို ရလှာင်ေိြ် ရလှာင်ချ ိုင့် ေထပ်ထပ်နဲ့ ရတွ့ေတဲ့ 
ရဈးြျ ိုးပါ။ 
 ေတိေကျြသိေရသးရပြယ့် မဖစ်ပုံေတာက ေဲဒီရဈးြှာ 
မြင်းခွာလင်းနိုဆ့ကီ ဗိငု်းေပစ်ဟ်ာ  သင်းရခခွျပ၊် ရ�ြစွတဲ ့ေမခားတေိစိ� ာန ်
တစ်ရကာင်ရကာင်ဆီကို လွင့်စင်ကူးရမပာင်း (Spillover) သွားခဲ့ပုံပဲ။ 
ဗိုင်းေပစ်ဟ်ာ ေြိေ်ငှေ်သစဆ်ြီှာ ေသငွရ်မပာင်းကျယမ်ပန့ ်(Amplified) 
လာခဲ့ ပပီး သေူှရိနတဲ ့တေိစ� ာနက်ိ ုခတုထ်စရ်ောင်းချပီးတဲ ့ရနာကြ်ှာရတာ ့
လူတစ်ဒါေင်ရလာက်ဆီကိုရောက်သွားခဲ့ပုံေတယ်။ ေဲဒီြှာ လူတစ် 
ရယာက်ဆီကရန တစ်ရယာက် ဆီကို ကူးစက်နိုင်တဲ့ ေစွြ်းေလာပပီး 
ဝူဟန်ပြို့ြှာ ပျံန့ှံ�လာတာပါ။န့ှံ�လာတာပါ။့
 ဒါရတွမဖစ်ရနတာက ၂၀၁၉ ဒီေင်ောြှာပါ။ နှစ်သစ်ကူးချိန်
ရလာကြ်ှာရတာ ့ကြ္ဘ ာ ့ကျန်းြာရေးေဖွဲ့ (WHO)၊ ေရြေကိနက်ူးစက်
ရောဂါေဖွဲ့ (CDC) နဲ့ သိပ� ံ ေသိုင်းေဝိုင်းရတွဆီြှာ ကူးစက်ရောဂါ 
ေသစ်ေရကကာင်း ေချက်ရပးရခါင်းရလာင်းရတွ မြည်လာကကပါပပီ။ 
ဗိငု်းေပစ်လ်ို ့ ြသရိသးပါေူး။ ေေင်းေမြစက်ိ ုြသရိသးပါေူး။ ဒါရပြယ့ ်
ပြာဏကကီးနိုင်တယ်ဆိုတာြျ ိုးရတာ့ ြှန်းဆြိကကပါပပီ။

ြျ ိုးပွားရမပာင်းလဲတဲ့ ဗိုင်းေပ်စ်

 ဗိုင်းေပ်စ်ဟာ ြူလေိြ်ေှင် (reservoir host) ဆီကရန ေမခား 
လူသတ� ဝါရတွဆီကို ရောက်ေှိသွားတဲ့ေခါ ြျ ိုးပွားတာ (replicable)၊ 
ရမပာင်းလလဲာတာ (evolve) ရတမွဖစပ်ါတယ။် သတူိုြ့ှာ ဒေီနရ်ေ (DNA)၊ 
ဒါြြှဟတု ်ောေနရ်ေ (RNA) ြျ ိုးဗေီ ပုစံတံစြ်ျ ိုးြျ ိုးကိ ုသယရ်ဆာင ်
လာပါတယ။် ဒေီနရ်ေ (DNA) ဆိတုာကရတာ ့နစှဖ်ကလ်ြိ ်(Double-
strand) ပုံစံမဖစ်ပါတယ်။ ောေန်ရေ (RNA) ကရတာ့ တစ်ေက်လိြ်
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ပုံစံလို့ ရယေုယျြှတ်လို့ေပါတယ်။ ကွာမခားချက်ကရတာ့ ဒီေန်ရေ 
(DNA)ဟာ ြျ ိုးပွားတဲ့ေခါ ေြှားမပင်တဲ့ လုပ်ငန်းစ�်ပါပါတယ်။ ေဲဒီ
ေတွက် ြျ ိုးပွား ရမပာင်းလဲော ြှာလည်း ရနှးရကွးပါတယ်။
 ောေနရ်ေ (RNA) ကရတာ ့ေဒဲလီိြုဟတုပ်ါေူး။ တစေ်က်
လြိမ်ဖစတ်ဲေ့တကွ ်သဟူာ ြျ ိုးပွားတဲေ့ခါ ေြှားရတြွျားတဲ၊့ ြတကိျတဲ ့
ပုံစံနဲ့  ြျ ိုးပွားပါတယ်။ ဆင့်ပွားမဖစ်ရပါ် လာကကတာရတွက တစ်ခုနဲ့ 
တစ်ခုြတူပါေူး။ သတ� ဝါရတွေဲ့ ခန� ာကိုယ်ထဲြှာ ောေန်ရေ (RNA) 
သယလ်ာတဲ ့ဗိငု်းေပစ်ဟ်ာ ထပတ်ြူဟတုတ်ဲ ့ြျ ိုးပွားတာရတ ွေြျားကကီး 
လပုပ်ါတယ။်  ပပီးရတာ ့တစခ်နုဲ ့တစခ် ုပပိုငဆ်ိငုရ်မပာင်းလကဲကတယ။် ဒါနဲ ့
လိကုရ်လျာညရီထ ွရမပာင်းလ ဲပွားစီးနိငုတ်ဲ ့ဗိငု်းေပစ်ရ်တ ွမဖစလ်ာတယ။် 
ကိုရိုနာဗိုင်းေပ်စ်ဟာ ေဲဒီလို ဗိုင်းေပ်စ်ြျ ိုးပါ။

 RNA နှင့် DNA ပုံစံကကြ်း

10 ukdApfaemufaMumif;jyef

ပုံစံလို့ ရယေုယျြှတ်လို့ေပါတယ်။ ကွာမခားချက်ကရတာ့ ဒီေန်ရေ 
(DNA)ဟာ ြျ ိုးပွားတဲ့ေခါ ေြှားမပင်တဲ့ လုပ်ငန်းစ�်ပါပါတယ်။ ေဲဒီ
ေတွက် ြျ ိုးပွား ရမပာင်းလဲော ြှာလည်း ရနှးရကွးပါတယ်။
 ောေနရ်ေ (RNA) ကရတာ ့ေဒဲလီိြုဟတုပ်ါေူး။ တစေ်က်
လြိမ်ဖစတ်ဲေ့တကွ ်သဟူာ ြျ ိုးပွားတဲေ့ခါ ေြှားရတြွျားတဲ၊့ ြတကိျတဲ ့
ပုံစံနဲ့  ြျ ိုးပွားပါတယ်။ ဆင့်ပွားမဖစ်ရပါ် လာကကတာရတွက တစ်ခုနဲ့ 
တစ်ခုြတူပါေူး။ သတ� ဝါရတွေဲ့ ခန� ာကိုယ်ထဲြှာ ောေန်ရေ (RNA) 
သယလ်ာတဲ ့ဗိငု်းေပစ်ဟ်ာ ထပတ်ြူဟတုတ်ဲ ့ြျ ိုးပွားတာရတ ွေြျားကကီး 
လပုပ်ါတယ။်  ပပီးရတာ ့တစခ်နုဲ ့တစခ် ုပပိုငဆ်ိငုရ်မပာင်းလကဲကတယ။် ဒါနဲ ့
လိကုရ်လျာညရီထ ွရမပာင်းလ ဲပွားစီးနိငုတ်ဲ ့ဗိငု်းေပစ်ရ်တ ွမဖစလ်ာတယ။် 
ကိုရိုနာဗိုင်းေပ်စ်ဟာ ေဲဒီလို ဗိုင်းေပ်စ်ြျ ိုးပါ။

RNA နှင့် DNA ပုံစံကကြ်း
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ဗိုင်းေပ်စ်ေတွက် ေခွင့်ေရေး

 ြူလေိြ်ေှင် (�ပြာ လင်းနို့) ဆီြှာရတာ့ သူ�ဟာနဲ့သူ ခုခံေား 
စနစ်ေှိပါတယ်။ ဗိုင်းေပ်စ်ဟာ ခုခံေားစနစ်နဲ့  လိုက်ရလျာညီရထွ 
မဖစ်ရောင်လုပ်ပပီး ြူလေိြ်ေှင်ဆီြှာ ေချိန်ကာလကကာတဲ့ေထိ ေြျား
ကကီးတိုးပွား ြသွားတာြျ ိုး မဖစရ်လေ့ှပိါတယ။် ဒပီုစံနံဲ ့ဗိငု်းေပစ်ဟ်ာ ြလူ
ေိြ်ေှင်ဆီြှာ ေကကာကကီး ရနနိုင်ပါတယ်။
 လသူတ� ဝါရတဆွကီိ ုကူးရမပာင်း ရောကေ်ှသိွားတဲေ့ခါြှာရတာ ့
ဗိုင်းေပ်စ်ဟာ ေိြ်ေှင်ေသစ်ဆီြှာ ေရမခေရနေသစ်ရတွ ေပါတယ်။ 
ေြျားကကီးြျ ိုးပွားနိုင်တယ်။ ဆင့်ကဲ့ရမပာင်းလဲြှု နဲ့ ပိုထိရောက်ရောင် 
ရမပာင်းနိုင် ပပီး တစ်ရယာက်ဆီကရန တစ်ရယာက်ဆီကို  ဆက်ကူး 
နိုင်ပါတယ်။ ဗိုင်းေပ်စ်ေဲ့ သရောသောဝက ေခွင့်ေရေးေေင် ေသလို 
လုပ်သွားနိုင်တဲ့ ေစွြ်းေှိတာပါပဲ။
 ြလူေြိေ်ငှ ်(သတ� ဝါ) ရတဆွကီရန လသူားရတဆွ ီရောကလ်ာ
တဲ့ေခါ ဗိုင်းေပ်စ်ေတွက် ေင်ြတန်ကကီးြားတဲ့ ေခွင့်ေရေးကို ေပါ
တယ။် လသူားေရေေတကွန်ဲ ့ရနောတကာ သွားလာရနတဲ ့လူ�သောဝ
က ဗိုင်းေပ်စ်ေတွက် မပန့်ပွားဖို့ ြဟာေခွင့်ေရေးကကီးပါပဲ။ ကပ်ရေး
ဟာ ဒီပုံစံနဲ့ မဖစ်လာတာပါ။ 
 ခုခံေားကျဆင်းြှု  ရောဂါ (AIDS) ဟာလည်း ဒီပုံစံနဲ့ မဖစ်လာ
ခဲတ့ယ။် ရယေုယျေားမဖင့ ်၁၉၀၈ ဝန်းကျငရ်လာကြ်ှာ ကငြ်ေ�နန်ိငုင် ံ
ေရေှ့ရတာင်ပိုင်းတစ်ရနောြှာေှိတဲ့ ချင်ပန်ေီတစ်ရကာင်ကရန လူတစ်
ရယာက်ဆီကို စကူးတာနဲ့ HIV (AIDS) ဗိုင်းေပ်စ်ဟာ စခဲ့တာ။ ေဲဒီ
တစရ်ယာကက်ရနစတဲ ့ကူးစကြ်ှု ဟာ ရေေိငုဒ်ေီကစ်ရ်ောဂါ ရေးမဖစ ်
လာခဲ့တာပါပဲ။ 
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ဗိုင်းေပ်စ်ေတွက် ေခွင့်ေရေး

 ြူလေိြ်ေှင် (�ပြာ လင်းနို့) ဆီြှာရတာ့ သူ�ဟာနဲ့သူ ခုခံေား 
စနစ်ေှိပါတယ်။ ဗိုင်းေပ်စ်ဟာ ခုခံေားစနစ်နဲ့  လိုက်ရလျာညီရထွ 
မဖစ်ရောင်လုပ်ပပီး ြူလေိြ်ေှင်ဆီြှာ ေချိန်ကာလကကာတဲ့ေထိ ေြျား
ကကီးတိုးပွား ြသွားတာြျ ိုး မဖစရ်လေ့ှပိါတယ။် ဒပီုစံနံဲ ့ဗိငု်းေပစ်ဟ်ာ ြလူ
ေိြ်ေှင်ဆီြှာ ေကကာကကီး ရနနိုင်ပါတယ်။
 လသူတ� ဝါရတဆွကီိ ုကူးရမပာင်း ရောကေ်ှသိွားတဲေ့ခါြှာရတာ ့
ဗိုင်းေပ်စ်ဟာ ေိြ်ေှင်ေသစ်ဆီြှာ ေရမခေရနေသစ်ရတွ ေပါတယ်။ 
ေြျားကကီးြျ ိုးပွားနိုင်တယ်။ ဆင့်ကဲ့ရမပာင်းလဲြှု နဲ့ ပိုထိရောက်ရောင် 
ရမပာင်းနိုင် ပပီး တစ်ရယာက်ဆီကရန တစ်ရယာက်ဆီကို  ဆက်ကူး 
နိုင်ပါတယ်။ ဗိုင်းေပ်စ်ေဲ့ သရောသောဝက ေခွင့်ေရေးေေင် ေသလို 
လုပ်သွားနိုင်တဲ့ ေစွြ်းေှိတာပါပဲ။
 ြလူေြိေ်ငှ ်(သတ� ဝါ) ရတဆွကီရန လသူားရတဆွ ီရောကလ်ာ
တဲ့ေခါ ဗိုင်းေပ်စ်ေတွက် ေင်ြတန်ကကီးြားတဲ့ ေခွင့်ေရေးကို ေပါ
တယ။် လသူားေရေေတကွန်ဲ ့ရနောတကာ သွားလာရနတဲ ့လူ�သောဝ
က ဗိုင်းေပ်စ်ေတွက် မပန့်ပွားဖို့ ြဟာေခွင့်ေရေးကကီးပါပဲ။ ကပ်ရေး
ဟာ ဒီပုံစံနဲ့ မဖစ်လာတာပါ။ 
 ခုခံေားကျဆင်းြှု  ရောဂါ (AIDS) ဟာလည်း ဒီပုံစံနဲ့ မဖစ်လာ
ခဲတ့ယ။် ရယေုယျေားမဖင့ ်၁၉၀၈ ဝန်းကျငရ်လာကြ်ှာ ကငြ်ေ�နန်ိငုင် ံ
ေရေှ့ရတာင်ပိုင်းတစ်ရနောြှာေှိတဲ့ ချင်ပန်ေီတစ်ရကာင်ကရန လူတစ်
ရယာက်ဆီကို စကူးတာနဲ့ HIV (AIDS) ဗိုင်းေပ်စ်ဟာ စခဲ့တာ။ ေဲဒီ
တစရ်ယာကက်ရနစတဲ ့ကူးစကြ်ှု ဟာ ရေေိငုဒ်ေီကစ်ရ်ောဂါ ရေးမဖစ ်
လာခဲ့တာပါပဲ။ 
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ေရဟာင်းနဲ့ ေသစ်

 ေမခားသတ� ဝါရတဆွကီရန လဆူကီိ ုြကကာခငက်ြ ှကူးရမပာင်း 
ရောက်ေှိလာတဲ့ ဗိုင်းေပ်စ်ရတွဟာ ပိုပပီး မပင်းမပင်းထန်ထန်ဒုက� ရပး 
ပါတယ်။ လူရတွထဲကို ကာလကကာေှည် ရောက်ေှိရနခဲ့ ပပီး ြူလပုံစံကရန 
လုံးဝကွဲမပားတဲ့ေထိ ကူးရမပာင်းသွားတဲ့ ဗိုင်းေပ်စ်ရတွ ေှိပါတယ်။ ေစ 
တုန်းက ေယ်ကရန ရောက်လာခဲ့သည်မဖစ်ရစ ခုြှာရတာ့ သူတို့ဟာ 
လူသားြှာပဲေှိတဲ့ ဗိုင်းေပ်စ်မဖစ်သွားပါပပီ။ ရကျာက်ရောဂါနဲ့ ပိုလီယို
ဗိုင်းေပ်စ်ရတွဟာ ေဓိက နြူနာရတွ မဖစ်ပါတယ်။ 
 ရောင်ရောင်မြင်မြင်နှိြ်နင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ေှားေှားပါးပါး ကူးစက်
ရောဂါနှစ်ခုက ရကျာက်ရောဂါနဲ့ ပိုလီယိုရောဂါပါ။ ကျုပ်တို့ောရကကာင့် 
ဖယ်ေှားနိုင်ခဲ့သလဲ။ ေဓိကကရတာ့ ဒီရောဂါမဖစ်ရစတဲ့  ဗိုင်းေပ်စ် 
နစှြ်ျ ိုးဟာ ေြိေ်ငှ ်(သတ� ဝါ) ြေှရိတာေ့ူး။ လြူှာပေဲှတိဲ ့ဗိငု်းေပစ်မ်ဖစရ်န 
လိုပ့ါ။ သတ� ဝါရတဆွကီရန ေသစက်ူးရမပာင်းရောကေ်ှလိာတဲ ့ဗိငု်းေပစ် ်
ရတွကရတာ့ ေမပတ်ေှင်းဖို့ ြမဖစ်နိုင်သရလာက်ခက်ပါတယ်။

ကူးရမပာင်းရောက်ေှိလာြှု  ေရကကာင်းေင်းခံြျား

 ေိြ်ေှင်သတ� ဝါရတွဆီကရန ေမခားလူသတ� ဝါရတွဆီကို  
ကူးရမပာင်းရောက်ေှိလာတဲ့ မဖစ်စ�် (Spillover)ြှာ ေရေးကကီးတဲ့  
ေရမခခံနှစ်ခုက ရဂဟရဗဒ (ecology) နဲ့ဆင့်ကဲ ရမပာင်းလဲြှု  ေီဝရဗဒ 
(Evolutionary biology) ပဲမဖစ်ပါတယ်။
 ရဂဟရဗဒေက်ကရန ရမပာေေင် ကျုပ်တို့ေဲ့ ကွဲမပားတဲ့ ရဂဟ
စနစ်ထဲြှာ သတ� ဝါ၊ေပင်၊ ေက်တီးေီးယား၊ ဖန်ဂီး (fungi) ရတွ 
ေှိရနကကပါတယ်။ ဗိုင်းေပ်စ်ရတွလည်း သယ်ရဆာင် ထားကကတယ်။ 
ဗိငု်းေပစ်ရ်တ ွေယရ်လာကြ်ျားြျားေှနိိငုတ်ယဆ်ိတုာကိ ုသပိ� ံပညာေငှ်
ရတွက ရလ့လာရနကကတုန်းပါ။
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ေှိရနကကပါတယ်။ ဗိုင်းေပ်စ်ရတွလည်း သယ်ရဆာင် ထားကကတယ်။ 
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 ရဂဟစနစ်ရတွကို ကျုပ်တို့  ဖျက်ဆီးကကတဲ့ေခါ၊ စီြံကိန်း 
ေြျ ိုးြျ ိုးရတွလုပ်ကကတဲ့ေခါ သစ်ရတာရတွရပျာက်လာတယ်။ သစ် 
ရတာရတွထဲြှာ သတ� ုတွင်း စခန်းရတွ၊ သစ်ထုတ်လုပ်ရေး စခန်းရတွ 
ရောက်လာတယ်။ ရတာရိုင်းသတ� ဝါရတွကို  သတ်မဖတ်ရောင်းဝယ် 
စားရသာက်ကကတယ်။ ေေင်က ြနီးစပ်တဲ့ လူနဲ့ သတ� ဝါရတွ၊ ခိုလုံော 
ရပျာက်လာလို့ သတ� ဝါေချင်းချင်း ထိရတွ့နီးကပ်ြှု ရတွ ပိုမဖစ်လာကက
တယ်။ ရဂဟစနစ်ကို ဖျက်ဆီးတဲ့ေခါ သစ်ပင်ကို ကိုင်လှု ပ်လိုက်လို့ 
သတ� ဝါရတွ လွင့်ကျလာသလို ဗိုင်းေပ်စ်ရတွကို ေိြ်ေှင် ေရဟာင်းဆီ 
ကရန လွင့်စင်လာပပီး ေိြ်ေှင်ေသစ်ရတွဆီကို ရောက်လာရစတယ်။ 
ေိြ်ေှင်ေသစ်က လူသားမဖစ်ရနတဲ့ေခါ ကျုပ်တို့ဒုက� ရောက်ကကရတာ့
တာရပါ့။
 ဗိုင်းေပ်စ်ဟာ ေိြ်ေှင်သစ်၊ ေရမခေရနသစ်ဆီြှာ (လူမဖစ်ေင် 
မဖစ်ြယ်၊ ဒါြှြဟုတ် လူဆီြရောက်ခင် ကကားသတ� ဝါတစ်ြျ ိုးြျ ိုး 
မဖစြ်ယ)်  ဆင့က်ရဲမပာင်းလြဲှု  ေဝီရဗဒ သရောေေ ြျ ိုးပွားတာ၊ ရမပာင်းလဲ
တာ၊ ကူးစကတ်ာရတ ွမဖစရ်တာတ့ာရပါ။့ ဒါနဲ့ပ ဲကျုပတ်ို့ြှာ ရောဂါရတ၊ွ 
ကပ်ရေးရတွ ကကု�ေရတာ့တယ်။ 

ြမြင်ေရသာ ကွင်းဆက်ြျား

 ဗိုင်းေပ်စ်ကို ဗိုင်းေပ်စ်သက်သက်ေယ်လို့ မြင်လို့ြေပါေူး။ 
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 
မပန့မ်ပန့ ်ဆကစ်ပရ်နတာပါ။ သတ� ဝါတိငု်းြှာ သူ�ေဲ့ ရေရမြဝန်းကျငေ်ှပိပီး၊ 
လူဟာ ရဂဟစနစ်ေဲ့ ေစိတ်ေပိုင်းတစ်ခုပါ။ ေေင်ကရတာ့လူဟာ 
သော၀၀န်းကျင်ကို  သက်ရောက်ြှု  နည်းနည်းနဲ့  ရနခဲ့ ကကတယ်။ 
ခုထလိည်းဒလီိုပ ဲဆကရ်န ရနကကတာ တချ ို့ရနောရတြွှာ ေှတိယ။်ေပင၊် 
ေစားေစာ၊ သတ� ဝါရတကွိ ုထနိ်းထနိ်းသြိ်းသြိ်းသုံးတယ။် ကိယု့ ်ေစ ု
ေဖွဲ့နဲ့ ကိုယ်ဟန်ချက် ညီကကတယ်။
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 ရဂဟစနစ်ရတွကို ကျုပ်တို့  ဖျက်ဆီးကကတဲ့ေခါ၊ စီြံကိန်း 
ေြျ ိုးြျ ိုးရတွလုပ်ကကတဲ့ေခါ သစ်ရတာရတွရပျာက်လာတယ်။ သစ် 
ရတာရတွထဲြှာ သတ� ုတွင်း စခန်းရတွ၊ သစ်ထုတ်လုပ်ရေး စခန်းရတွ 
ရောက်လာတယ်။ ရတာရိုင်းသတ� ဝါရတွကို  သတ်မဖတ်ရောင်းဝယ် 
စားရသာက်ကကတယ်။ ေေင်က ြနီးစပ်တဲ့ လူနဲ့ သတ� ဝါရတွ၊ ခိုလုံော 
ရပျာက်လာလို့ သတ� ဝါေချင်းချင်း ထိရတွ့နီးကပ်ြှု ရတွ ပိုမဖစ်လာကက
တယ်။ ရဂဟစနစ်ကို ဖျက်ဆီးတဲ့ေခါ သစ်ပင်ကို ကိုင်လှု ပ်လိုက်လို့ ရဂဟစနစ်ကို ဖျက်ဆီးတဲ့ေခါ သစ်ပင်ကို ကိုင်လှု ပ်လိုက်လို့ 
သတ� ဝါရတွ လွင့်ကျလာသလို ဗိုင်းေပ်စ်ရတွကို ေိြ်ေှင် ေရဟာင်းဆီ သတ� ဝါရတွ လွင့်ကျလာသလို ဗိုင်းေပ်စ်ရတွကို ေိြ်ေှင် ေရဟာင်းဆီ 
ကရန လွင့်စင်လာပပီး ေိြ်ေှင်ေသစ်ရတွဆီကို ရောက်လာရစတယ်။ ကရန လွင့်စင်လာပပီး ေိြ်ေှင်ေသစ်ရတွဆီကို ရောက်လာရစတယ်။ 
ေိြ်ေှင်ေသစ်က လူသားမဖစ်ရနတဲ့ေခါ ကျုပ်တို့ဒုက� ရောက်ကကရတာ့ေိြ်ေှင်ေသစ်က လူသားမဖစ်ရနတဲ့ေခါ ကျုပ်တို့ဒုက� ရောက်ကကရတာ့
တာရပါ့။
 ဗိုင်းေပ်စ်ဟာ ေိြ်ေှင်သစ်၊ ေရမခေရနသစ်ဆီြှာ (လူမဖစ်ေင် 
မဖစ်ြယ်၊ ဒါြှြဟုတ် လူဆီြရောက်ခင် ကကားသတ� ဝါတစ်ြျ ိုးြျ ိုး 
မဖစြ်ယ)်  ဆင့က်ရဲမပာင်းလြဲှု  ေဝီရဗဒ သရောေေ ြျ ိုးပွားတာ၊ ရမပာင်းလဲ
တာ၊ ကူးစကတ်ာရတ ွမဖစရ်တာတ့ာရပါ။့ ဒါနဲ့ပ ဲကျုပတ်ို့ြှာ ရောဂါရတ၊ွ 
ကပ်ရေးရတွ ကကု�ေရတာ့တယ်။ 

ြမြင်ေရသာ ကွင်းဆက်ြျား

 ဗိုင်းေပ်စ်ကို ဗိုင်းေပ်စ်သက်သက်ေယ်လို့ မြင်လို့ြေပါေူး။ 
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 
မပန့မ်ပန့ ်ဆကစ်ပရ်နတာပါ။ သတ� ဝါတိငု်းြှာ သူ�ေဲ့ ရေရမြဝန်းကျငေ်ှပိပီး၊ 
လူဟာ ရဂဟစနစ်ေဲ့ ေစိတ်ေပိုင်းတစ်ခုပါ။ ေေင်ကရတာ့လူဟာ 
သော၀၀န်းကျင်ကို  သက်ရောက်ြှု  နည်းနည်းနဲ့  ရနခဲ့ ကကတယ်။ 
ခုထလိည်းဒလီိုပ ဲဆကရ်န ရနကကတာ တချ ို့ရနောရတြွှာ ေှတိယ။်ေပင၊် 
ေစားေစာ၊ သတ� ဝါရတကွိ ုထနိ်းထနိ်းသြိ်းသြိ်းသုံးတယ။် ကိယု့ ်ေစ ု
ေဖွဲ့နဲ့ ကိုယ်ဟန်ချက် ညီကကတယ်။
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 ရခတ်သစ်ကြ္ဘ  ာြှာရတာ့  ေဲဒီလိုြဟုတ်ရတာ့ေူး။ လူေဲ့
ချတိဆ်က ်ရောကေ်ှလိာတဲ ့ဖေိားဟာ ရနောတိငု်းြှာ မပင်းတယ။် စြွ်းေင်
ရတွေြျားကကီးသုံးတယ်။ သယံောတေင်းမြစ်ရတွ ေြျားကကီး ထုတ်ယူ
သုံးစွဲတယ်။ လူရတွေဲ့ ေရေေတွက်နဲ့ ရမခောက ကျယ်မပန့်လာတယ်။ 
သဟူာ ေားကကီးတဲ ့ေေငှသ်ခင ်ေမဖစရ်နတယ။် ခိလုှု ံောရပျာကသ်ွားတဲ ့
ေမခားသတ� ဝါရတနွဲ ့ဆကန်� ယရ်နတဲ ့ေကျ ိုးဆကရ်တကွိ ုကျုပတ်ို ့ြမြင်
ေူး။ ေထူးသမဖင့ ်   လရူတဆွ ီရောကေ်ှ ိမဖစတ်ညလ်ာြဲ ့ ဗိငု်းေပစ်က်ိ ုကျုပတ်ို ့
ြမြင်ေူး။

လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ငါးဆယ်

 တိေိစ� ာန်ရတွြှာရနတဲ့ ကူးစက်နိုင်တဲ့ ဗိုင်းေပ်စ် (Zoonotic 
Viruses) ရတွေှိခဲ့ ကကတာက နှစ်ကာလြျားစွာ ကကာလှပပီ။ ဒါရပြယ့် 
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀ ရလာက်ြှာရတာ့ ြူလေိြ်ေှင်ဆီကရန ပျံ န့ှံ�ရောက် 
ေှိလာြှု  ေြျားကကီး ြျားလာခဲ့တယ်။ 
 ြာပခူျ ို (Mapucho) ဗိငု်းေပစ် ်ပျံန့ှံ�ြှု က ၁၉၆၂ ြှာ ေိလုီးဗီးယား
ြှာမဖစတ်ယ။် ရိဒုန့ ်(Rodents-�ကကွ၊် ေ�ှ့စ်သည့ရ်ေှ့သွားမဖင့ ်ကိကုမ်ဖတ ်
တတ်တဲ့ သတ� ဝါရတွဆီကရနလာတယ်။ ယူဂန� ာကရန ဂျာြနီနိုင်ငံ 
ြားေတက်ိ ုပို့တဲ ့ရြျာကရ်တ ွဆကီရန ြားေတ(်Marburb) ဗိငု်းေပစ် ်
ကူးစက်ြှု  ၁၉၆၇ ြှာ မဖစ်တယ်။ ေီေိုလာကို  ၁၉၇၆ ြှာရတွ့ ပပီး 
ေတိခ်ျေ်ိုငဗ် ီရေေိငုဒ်ေီကစ် ်(HIV/AIDS) ကိ ုပထြဆုံး ေသေိြတှ ်
မပုတာ ၁၉၈၁ ြှာပါ။ ၁၉၈၀ ရကျာ်နဲ့ ၁၉၉၀ ရကျာ်နှစ်ရတွြှာ ပိုြျားလာ 
တယ။် ၁၉၉၂ ြှာ ရိဒုန့ရ်တကွရနလာတဲ ့ဟနတ်ာဗိငု်းေပစ် ်( Hantavirus)၊ 
၁၉၉၇ ြှာ ရဟာင်ရကာင်ကစတဲ့ ကကက်ငှက်တုပ်ရကွးရတွမဖစ်တယ်။ 
လင်းနို့ဆီကရန ဝက်ရတွဆီ၊ ေဲဒီကြှ လူကို ကူးတဲ့နီပါ ဗိုင်းေပ်စ်က 
ြရလးေှားြှာ ၁၉၉၈ ကမဖစ်တယ်။လင်းနို့ ကလာတဲ့ ဆားစ် (SARS-
မပင်းထန်ေသက်ရှု  လြ်းရကကာင်းရောဂါ) က ၂၀၀၃ ြှာမဖစ်တယ်။ 
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 ရခတ်သစ်ကြ္ဘ  ာြှာရတာ့  ေဲဒီလိုြဟုတ်ရတာ့ေူး။ လူေဲ့
ချတိဆ်က ်ရောကေ်ှလိာတဲ ့ဖေိားဟာ ရနောတိငု်းြှာ မပင်းတယ။် စြွ်းေင်
ရတွေြျားကကီးသုံးတယ်။ သယံောတေင်းမြစ်ရတွ ေြျားကကီး ထုတ်ယူ
သုံးစွဲတယ်။ လူရတွေဲ့ ေရေေတွက်နဲ့ ရမခောက ကျယ်မပန့်လာတယ်။ 
သဟူာ ေားကကီးတဲ ့ေေငှသ်ခင ်ေမဖစရ်နတယ။် ခိလုှု ံောရပျာကသ်ွားတဲ ့
ေမခားသတ� ဝါရတနွဲ ့ဆကန်� ယရ်နတဲ ့ေကျ ိုးဆကရ်တကွိ ုကျုပတ်ို ့ြမြင်
ေူး။ ေထူးသမဖင့ ်   လရူတဆွ ီရောကေ်ှ ိမဖစတ်ညလ်ာြဲ ့ ဗိငု်းေပစ်က်ိ ုကျုပတ်ို ့
ြမြင်ေူး။

လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ငါးဆယ်

 တိေိစ� ာန်ရတွြှာရနတဲ့ ကူးစက်နိုင်တဲ့ ဗိုင်းေပ်စ် (Zoonotic 
Viruses) ရတွေှိခဲ့ ကကတာက နှစ်ကာလြျားစွာ ကကာလှပပီ။ ဒါရပြယ့် 
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀ ရလာက်ြှာရတာ့ ြူလေိြ်ေှင်ဆီကရန ပျံ န့ှံ�ရောက် န့ှံ�ရောက် ့
ေှိလာြှု  ေြျားကကီး ြျားလာခဲ့တယ်။ 
 ြာပခူျ ို (Mapucho) ဗိငု်းေပစ် ်ပျံန့ှံ�ြှု က ၁၉၆၂ ြှာ ေိလုီးဗီးယားန့ှံ�ြှု က ၁၉၆၂ ြှာ ေိလုီးဗီးယား့
ြှာမဖစတ်ယ။် ရိဒုန့ ်(Rodents-�ကကွ၊် ေ�ှ့စ်သည့ရ်ေှ့သွားမဖင့ ်ကိကုမ်ဖတ ်
တတ်တဲ့ သတ� ဝါရတွဆီကရနလာတယ်။ ယူဂန� ာကရန ဂျာြနီနိုင်ငံ 
ြားေတက်ိ ုပို့တဲ ့ရြျာကရ်တ ွဆကီရန ြားေတ(်Marburb) ဗိငု်းေပစ် ်
ကူးစက်ြှု  ၁၉၆၇ ြှာ မဖစ်တယ်။ ေီေိုလာကို  ၁၉၇၆ ြှာရတွ့ ပပီး 
ေတိခ်ျေ်ိုငဗ် ီရေေိငုဒ်ေီကစ် ်(HIV/AIDS) ကိ ုပထြဆုံး ေသေိြတှ ်
မပုတာ ၁၉၈၁ ြှာပါ။ ၁၉၈၀ ရကျာ်နဲ့ ၁၉၉၀ ရကျာ်နှစ်ရတွြှာ ပိုြျားလာ 
တယ။် ၁၉၉၂ ြှာ ရိဒုန့ရ်တကွရနလာတဲ ့ဟနတ်ာဗိငု်းေပစ် ်( Hantavirus)၊ 
၁၉၉၇ ြှာ ရဟာင်ရကာင်ကစတဲ့ ကကက်ငှက်တုပ်ရကွးရတွမဖစ်တယ်။ 
လင်းနို့ဆီကရန ဝက်ရတွဆီ၊ ေဲဒီကြှ လူကို ကူးတဲ့နီပါ ဗိုင်းေပ်စ်က 
ြရလးေှားြှာ ၁၉၉၈ ကမဖစ်တယ်။လင်းနို့ ကလာတဲ့ ဆားစ် (SARS-
မပင်းထန်ေသက်ရှု  လြ်းရကကာင်းရောဂါ) က ၂၀၀၃ ြှာမဖစ်တယ်။ 
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လင်းနိုက့ရန ကလုားေုပ ်၊ ေဒဲကီရန လဆူကီူးတဲြ့ာစ့ရ်ောဂါ (MERS)က 
ောရေဗျက� န်းဆွယ်ြှာ ၂၀၁၂ က မဖစ်တယ်။၂၀၁၄ ကျရတာ့ ေီကာ
ဗိုင်းေပစ် ်(Zika virus) နဲ ့ခုရနာကဆု်ံး ကိဗုစ ်၁၉ (Covid-19) နဲ ့ကက �ုကက
ေတယ်။

လူဆီကို ဆွဲယူမခင်း

 ကပ်ရေးကကု�ေတဲ့ေခါ ဗိုင်းေပ်စ်ေဲ့ေန်ကို ခံေတဲ့ ဓါးစားခံ 
လူသားရတွဆိုတဲ့ ေမြင်နဲ့ပဲရတွးကကတယ်။ ဒါရပြယ့် ဒီေရမခေရန 
ကကု�ေတာြ ှလေူဲ့တာဝနေ်ှြိှု ကလည်း ကကီးြားလပှါတယ။် လတတ်ရလာ 
ြှာ ေသကရ်တ ွကယဖ်ိုလ့ပုရ်နေလို ့ ေရကကာင်းခရံတ ွရမပာဖို ့ေခငွ့ေ်ရေး 
ရပးချငြ် ှရပးပါလြိ့ဦ်းြယ။် ဒါရပြယ့ ်ဒါရတ ွရမပာကကြ ှရေှ့ကိ ုကာကယွ်
နိုင်ြှာပါ။ 
 ရေတိုလုပ်ေြယ့် ကိစ� ရတွနဲ့ေတူ ရေေှည်ေတွက် စ�်းစား 
ေြှာရတွ ေှိပါတယ်။ ရဂဟစနစ်ကိစ� ၊ သူနဲ့ ချိတ်ဆက်ရနတဲ့ ဆင်းေဲြှု နဲ့ 
ြညီြ� ြှု  ကိစ� ရတွဟာ ေဓိကရနောက ပါပါလိြ့်ြယ်။ မဖစ်ြှ တုံ� မပန် 
တာထက် စ�်းစားရမြာ်မြင်ပပီး ကကိုလုပ်တဲ့ ကိစ� ရတွ (Pro-action) 
လပုက်ကေပါြယ။် သောဝတေားနဲ ့က� နရ်တာတ်ို့ ကကားက ချတိဆ်ကြ်ှု ကိ ု
မပနမ်ြင၊်မပနရ်တွး၊ မပနခ်စံား၊ မပနတ်ညရ်ဆာကတ်ာရတ ွ(Reimagining, 
rethinking, refeeling) လုပ်ကကေပါြယ်။ 
 ရဂဟသောဝကို လူသားရတွ ရနှာင့်ယှက် စိတ်ြ� ာခဲ့ ကကတာ 
ကရတာ့ ေရသေချာပါ။ လူသားရတွ လှု ပ်ခါလိုက်လို့ လူသားရတွဆီ 
ရောက်ဖို့ ဗိုင်းေပ်စ်က ေခွင့်ေရေးေခဲ့တာပါ။ 
 ကျုပတ်ိုေ့ားလုံးြှာ တာဝနေ်ှပိါတယ။် ဥပြာ- ခငဗ်ျားသုံးရနတဲ ့
ြိုေိုင်းဖုန်း၊ ခေီးရဆာင်ကွန်ပျူတာရတွြှာပါတဲ့ သတ� ုတစ်ြျ ိုးက 
(Coltan) ပါ။ သူေယ်က လာသလဲ။ ေဓိက ေင်းမြစ်ကရတာ့ ကွန်ဂို
ေရေှ့ရတာင်ပိုင်း ကပါ။ ေဲဒီြှာ သတ� ုတွင်းတူး စခန်းရတွက ြိုးသစ်
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လင်းနိုက့ရန ကလုားေုပ ်၊ ေဒဲကီရန လဆူကီူးတဲြ့ာစ့ရ်ောဂါ (MERS)က 
ောရေဗျက� န်းဆွယ်ြှာ ၂၀၁၂ က မဖစ်တယ်။၂၀၁၄ ကျရတာ့ ေီကာ
ဗိုင်းေပစ် ်(Zika virus) နဲ ့ခုရနာကဆု်ံး ကိဗုစ ်၁၉ (Covid-19) နဲ ့ကက �ုကက
ေတယ်။

လူဆီကို ဆွဲယူမခင်း

 ကပ်ရေးကကု�ေတဲ့ေခါ ဗိုင်းေပ်စ်ေဲ့ေန်ကို ခံေတဲ့ ဓါးစားခံ 
လူသားရတွဆိုတဲ့ ေမြင်နဲ့ပဲရတွးကကတယ်။ ဒါရပြယ့် ဒီေရမခေရန 
ကကု�ေတာြ ှလေူဲ့တာဝနေ်ှြိှု ကလည်း ကကီးြားလပှါတယ။် လတတ်ရလာ 
ြှာ ေသကရ်တ ွကယဖ်ိုလ့ပုရ်နေလို ့ ေရကကာင်းခရံတ ွရမပာဖို ့ေခငွ့ေ်ရေး 
ရပးချငြ် ှရပးပါလြိ့ဦ်းြယ။် ဒါရပြယ့ ်ဒါရတ ွရမပာကကြ ှရေှ့ကိ ုကာကယွ်
နိုင်ြှာပါ။ 
 ရေတိုလုပ်ေြယ့် ကိစ� ရတွနဲ့ေတူ ရေေှည်ေတွက် စ�်းစား 
ေြှာရတွ ေှိပါတယ်။ ရဂဟစနစ်ကိစ� ၊ သူနဲ့ ချိတ်ဆက်ရနတဲ့ ဆင်းေဲြှု နဲ့ 
ြညီြ� ြှု  ကိစ� ရတွဟာ ေဓိကရနောက ပါပါလိြ့်ြယ်။ မဖစ်ြှ တုံ� မပန် 
တာထက် စ�်းစားရမြာ်မြင်ပပီး ကကိုလုပ်တဲ့ ကိစ� ရတွ (Pro-action) 
လပုက်ကေပါြယ။် သောဝတေားနဲ ့က� နရ်တာတ်ို့ ကကားက ချတိဆ်ကြ်ှု ကိ ု
မပနမ်ြင၊်မပနရ်တွး၊ မပနခ်စံား၊ မပနတ်ညရ်ဆာကတ်ာရတ ွ(Reimagining, 
rethinking, refeeling) လုပ်ကကေပါြယ်။ 
 ရဂဟသောဝကို လူသားရတွ ရနှာင့်ယှက် စိတ်ြ� ာခဲ့ ကကတာ 
ကရတာ့ ေရသေချာပါ။ လူသားရတွ လှု ပ်ခါလိုက်လို့ လူသားရတွဆီ 
ရောက်ဖို့ ဗိုင်းေပ်စ်က ေခွင့်ေရေးေခဲ့တာပါ။ 
 ကျုပတ်ိုေ့ားလုံးြှာ တာဝနေ်ှပိါတယ။် ဥပြာ- ခငဗ်ျားသုံးရနတဲ ့
ြိုေိုင်းဖုန်း၊ ခေီးရဆာင်ကွန်ပျူတာရတွြှာပါတဲ့ သတ� ုတစ်ြျ ိုးက 
(Coltan) ပါ။ သူေယ်က လာသလဲ။ ေဓိက ေင်းမြစ်ကရတာ့ ကွန်ဂို
ေရေှ့ရတာင်ပိုင်း ကပါ။ ေဲဒီြှာ သတ� ုတွင်းတူး စခန်းရတွက ြိုးသစ်
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ရတာရတွနားြှာ ေှိကကတာပါ။ ေဲဒီြှာ ရမြနိြ့်ပိုင်း ရဂါ် ေီလာ၊ လင်းနို့နဲ့ 
သတ� ဝါြျ ိုးစုေံှတိယ။် ေဒဲကီ ေလပုသ်ြားရတနွဲ ့ဆကစ်ပပ်ပီး ရတာရိငု်း
သတ� ဝါဖြ်းတာ၊ ရောင်းတာ၊ စားတာရတ ွကျယက်ျယမ်ပန့မ်ပန့မ်ဖစတ်ယ။် 
ဖုန်းတစ်လုံး ဝယ်သုံးတိုင်းြှာ ကျုပ်တို့ဟာ ေဲဒီကွန်ေက်ထဲက လူရတွ 
ဆိတုာ ကိ ုသတမိပုြဖိို့လိပုါလြိ့ြ်ယ။် ဗိငု်းေပစ်က်ိ ုလနူဲ့ နီးရောငဆ်ွယဲူ
တဲ့ေထဲြှာ ကျုပ်တို့လည်းပါရနတယ်။ တရုတ်မပည်က ရတာရကာင် 
စားတဲ့ လူရတွြှသာ ြဟုတ်ပါေူး။ ကျုပ်တို့ေဲ့ စားရသာက်၊ သုံးစွဲ၊ 
ဝယယ်ြူှု  တိငု်းြှာ ေကျ ိုးဆကရ်တေွှပိါတယ။် ဒကီပရ်ေးေပပီးြှာရတာ ့
ကျုပ်တို့ေဲ့ သုံးစွဲပုံ၊ ကျုပ်တို့ကိုယ် ကျုပ်တို့ သောဝကို ချုပ်ကိုင်နိုင်သူ
ေမဖစ်ရတွးမြင်ပုံစတဲ့ ကိုယ်ကျင့်သီလကိစ� ရတွ ေြျားကကီး မပန်ရတွး 
ကကေပါရတာ့ြယ်။

ေခန်းထဲက ရဂါ် ေီလာ

 ၂၀၁၅ြှာ ယနူနမ်ပညန်ယ ်ဂထူကဲ လင်းနိုြ့ှာ စပပီး ရမခောခြံတိဲ ့
ဗိုင်းေပ်စ်ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းေပ်စ်ေမဖစ် ြနှစ်က ထွက်ြလာခဲ့ေင်လည်း 
တစခ်ျနိခ်ျနိြ်ှာရတာ ့ထကွလ်ာြပှလဲို ့ရတွးလို ့ေပါတယ။် ောရ့ကကာင့လ် ဲ
ဆိုရတာ့ လူသားဟာ ဒီဂူနဲ့ နီးသထက် နီးလာရနတာကိုး။
 ကြ္ဘ ာလ့ဦူးရေဟာ စ�်းစားေြယ့ ်ကစိ� တစခု်ပါ။ လသူားေရေ 
ေတကွဟ်ာ ေခန်းထကဲိ ုရပါင ်၈၀၀ ရဂါ် ေလီာကကီး ရောကရ်နသလိလုို့ 
တင်စားကကပါတယ်။ ဒီလိုရမပာလို့ောဖေိကြှာ ကရလးရတွေြျားကကီး 
ရြွးကကတယလ်ို ့ေလယွတ်က ူလကည်�ိုးထိုးဖို ့ြဟတုပ်ါ။ ဝယယ် ူသုံးစွြဲှု  
ကိလုည်း ထည့တ်ကွေ်ြှာပါ။ ောဖေကိ လငူါးရယာကေ်ဲ့ တစသ်ကတ်ာ 
သုံးစွြဲှု နဲ ့ေရြေကိနတ်စရ်ယာကေ်ဲ့ သုံးစွြဲှု  ေယဟ်ာကပိြုျားြလ။ဲတစ်
ကြ္ဘ ာလုံးပြာဏြှာရတာ့ လူဦးရေကို ဝယ်ယူသုံးစွဲြှု ရတွနဲ့ ရမြ�ာက် 
လိုက်ေင် ကကီးြားတဲ့ သက်ရောက်ြှု ရတွကို ရတွ့ေြှာမဖစ်ပါတယ်။ 
 ရဂဟရဗဒေေရတာ့ ကြ္ဘ ာြှာ လူဦးရေ ရပါက်ကွဲကကီးထွားြှု  
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ရတာရတွနားြှာ ေှိကကတာပါ။ ေဲဒီြှာ ရမြနိြ့်ပိုင်း ရဂါ် ေီလာ၊ လင်းနို့နဲ့ 
သတ� ဝါြျ ိုးစုေံှတိယ။် ေဒဲကီ ေလပုသ်ြားရတနွဲ ့ဆကစ်ပပ်ပီး ရတာရိငု်း
သတ� ဝါဖြ်းတာ၊ ရောင်းတာ၊ စားတာရတ ွကျယက်ျယမ်ပန့မ်ပန့မ်ဖစတ်ယ။် 
ဖုန်းတစ်လုံး ဝယ်သုံးတိုင်းြှာ ကျုပ်တို့ဟာ ေဲဒီကွန်ေက်ထဲက လူရတွ 
ဆိတုာ ကိ ုသတမိပုြဖိို့လိပုါလြိ့ြ်ယ။် ဗိငု်းေပစ်က်ိ ုလနူဲ့ နီးရောငဆ်ွယဲူ
တဲ့ေထဲြှာ ကျုပ်တို့လည်းပါရနတယ်။ တရုတ်မပည်က ရတာရကာင် 
စားတဲ့ လူရတွြှသာ ြဟုတ်ပါေူး။ ကျုပ်တို့ေဲ့ စားရသာက်၊ သုံးစွဲ၊ 
ဝယယ်ြူှု  တိငု်းြှာ ေကျ ိုးဆကရ်တေွှပိါတယ။် ဒကီပရ်ေးေပပီးြှာရတာ ့
ကျုပ်တို့ေဲ့ သုံးစွဲပုံ၊ ကျုပ်တို့ကိုယ် ကျုပ်တို့ သောဝကို ချုပ်ကိုင်နိုင်သူ
ေမဖစ်ရတွးမြင်ပုံစတဲ့ ကိုယ်ကျင့်သီလကိစ� ရတွ ေြျားကကီး မပန်ရတွး 
ကကေပါရတာ့ြယ်။

ေခန်းထဲက ရဂါ် ေီလာ

 ၂၀၁၅ြှာ ယနူနမ်ပညန်ယ ်ဂထူကဲ လင်းနိုြ့ှာ စပပီး ရမခောခြံတိဲ ့
ဗိုင်းေပ်စ်ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းေပ်စ်ေမဖစ် ြနှစ်က ထွက်ြလာခဲ့ေင်လည်း 
တစခ်ျနိခ်ျနိြ်ှာရတာ ့ထကွလ်ာြပှလဲို ့ရတွးလို ့ေပါတယ။် ောရ့ကကာင့လ် ဲ
ဆိုရတာ့ လူသားဟာ ဒီဂူနဲ့ နီးသထက် နီးလာရနတာကိုး။
 ကြ္ဘ ာလ့ဦူးရေဟာ စ�်းစားေြယ့ ်ကစိ� တစခု်ပါ။ လသူားေရေ 
ေတကွဟ်ာ ေခန်းထကဲိ ုရပါင ်၈၀၀ ရဂါ် ေလီာကကီး ရောကရ်နသလိလုို့ 
တင်စားကကပါတယ်။ ဒီလိုရမပာလို့ောဖေိကြှာ ကရလးရတွေြျားကကီး 
ရြွးကကတယလ်ို ့ေလယွတ်က ူလကည်�ိုးထိုးဖို ့ြဟတုပ်ါ။ ဝယယ် ူသုံးစွြဲှု  
ကိလုည်း ထည့တ်ကွေ်ြှာပါ။ ောဖေကိ လငူါးရယာကေ်ဲ့ တစသ်ကတ်ာ 
သုံးစွြဲှု နဲ ့ေရြေကိနတ်စရ်ယာကေ်ဲ့ သုံးစွြဲှု  ေယဟ်ာကပိြုျားြလ။ဲတစ်
ကြ္ဘ ာလုံးပြာဏြှာရတာ့ လူဦးရေကို ဝယ်ယူသုံးစွဲြှု ရတွနဲ့ ရမြ�ာက် 
လိုက်ေင် ကကီးြားတဲ့ သက်ရောက်ြှု ရတွကို ရတွ့ေြှာမဖစ်ပါတယ်။ 
 ရဂဟရဗဒေေရတာ့ ကြ္ဘ ာြှာ လူဦးရေ ရပါက်ကွဲကကီးထွားြှု  



17a'gufwmjrifhaZmf

(Outbreak) မဖစ်ရနသလားလို့ ရြးခွန်းထုတ်ကကပါတယ်။ ဒီရနောြှာ 
သတိထားေြှာက ရပါက်ကွဲကကီးထွားြှု တိုင်းဟာ နိဂုံးချုပ် ေဆုံးသတ် 
ေတဲ့ သရောေှိတာပါ။ 

ရပါက်ကွဲြှု ရနာက်ဆက်တွဲ

 ခူရကာင်/ရပါက်ဖတ် (Tent Caterpillars) ဥပြာတစ်ခုကို 
ဒီရနောြှာ ရဖာ် မပချင်ပါတယ်။ သစ်ရတာေုပ်တစ်ခုြှာ ြြျားတဲ့  
ေရေေတွက်နဲ့ သူတို့ေှိရနတယ်။ ောသီဥတု ေရမခေရန ရပးတဲ့နှစ်ြှာ 
ေြတစရ်ကာငဟ်ာ � ၇၀၀ ရလာက ်ဥပပီး ေြျားစုကလည်းေငှတ်ဲေ့ခါ 
ေပင်ရတွရပါ် ြှာ ရပါက်ဖတ်ရပါက်ကွဲြှု ကကီး မဖစ်လာပါတယ်။ ေှိသြ�  
ေေ�က်ရတွစားလိုက်ကကတာ ခဏနဲ့ ေပင်ကလည်း ေရိုးပပိုင်းပပိုင်း 
ကျတယ်။ တချ ို့ကလည်း ပိုးသတ်ရဆးမဖန်းဖို့ရတွးတယ်။ တချ ို့က
လည်းောြြှလပုန်ဲ၊့ ြနိငုြ်နင်း ရပါကက်ွပဲပီးေင ်ပပိုကျတတတ်ာ ထုံးစပံဲ
လို့ရမပာတယ်။ ေြှန်လည်း လုံးဝရပျာက်သွား တာရတွ့ေတယ်။ 
ောရ့ကကာင့လ်ဆဲိုရတာ ့ဗိငုေ်ယပ်လပိ ်(Viral Plagues) ဆိတုဲ ့ေရမခေရန
ရကကာင့်ပါ။ ရပါက်ဖတ်ြှာ သူ�ကိုယ်ပိုင် ြရပါ် လွင်တဲ့ ဗိုင်းေပ်စ်ကပါရန 
ပပီးသားပါ။ ရပါကဖ်တဦ်းရေ သပိသ်ည်းထထူပလ်ာတဲ ့ေခါ ဗိငု်းေပစ်က် 
ရမပာင်းလဲကူးစက်ပပီး ေကကီးေရသး ေားလုံးကို ရသရစတယ်။ ဒါနဲ့ 
ရပါက်ဖတ်ေားလုံး ရပျာက်ကုန်ကကတယ်။
 ဒီရနောြှာ ရြးစောက လူရတွြှာရော ေယ်လိုကကု�နိုင်သလဲ။ 
လူဟာလည်း လူဦးရေ ရပါက်ကွဲနိုင်တဲ့ ေြျ ိုးေစားပဲြဟုတ်လား။ 
လူသားဟာ ပျက်သု�်းြှု ကို ြလ� ဲြရေှာင်သာ ကကု�ေြှာလား။
 ြလွဲြရေှာင်သာ ကကု�ေြယ့်  ေရမခေရနရတာ့ြဟုတ်ပါ။ 
ောရကကာင့လ်ဆဲိရုတာ ့စုလံငက်ွမဲပားတဲ ့ေမပုေြ ူ(heterogeneity) ကိ ု
လူသားဟာ မပုလုပ်နိုင်စွြ်းေှိလို့ပဲ။ လူဟာ ရတွးနိုင်တယ်။ ရလျာ်ကန် 
တဲ့ တုံ� မပန်ပုံ (ဥပြာ- လက်ရဆးတာ၊ ရမခာက်ရပခွာပပီးရနတာက ေစ) 
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ပပီးသားပါ။ ရပါကဖ်တဦ်းရေ သပိသ်ည်းထထူပလ်ာတဲ ့ေခါ ဗိငု်းေပစ်က် 
ရမပာင်းလဲကူးစက်ပပီး ေကကီးေရသး ေားလုံးကို ရသရစတယ်။ ဒါနဲ့ 
ရပါက်ဖတ်ေားလုံး ရပျာက်ကုန်ကကတယ်။
 ဒီရနောြှာ ရြးစောက လူရတွြှာရော ေယ်လိုကကု�နိုင်သလဲ။ 
လူဟာလည်း လူဦးရေ ရပါက်ကွဲနိုင်တဲ့ ေြျ ိုးေစားပဲြဟုတ်လား။ 
လူသားဟာ ပျက်သု�်းြှု ကို ြလ� ဲြရေှာင်သာ ကကု�ေြှာလား။
 ြလွဲြရေှာင်သာ ကကု�ေြယ့်  ေရမခေရနရတာ့ြဟုတ်ပါ။ 
ောရကကာင့လ်ဆဲိရုတာ ့စုလံငက်ွမဲပားတဲ ့ေမပုေြ ူ(heterogeneity) ကိ ု
လူသားဟာ မပုလုပ်နိုင်စွြ်းေှိလို့ပဲ။ လူဟာ ရတွးနိုင်တယ်။ ရလျာ်ကန် 
တဲ့ တုံ� မပန်ပုံ (ဥပြာ- လက်ရဆးတာ၊ ရမခာက်ရပခွာပပီးရနတာက ေစ) 
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ကို မပုလုပ်နိုင်တယ်။ ကုသရဆး၊ ကာကွယ်ရဆး၊ သိပ� ံေရမခရတွကို 
ေှာနိုင်တယ်။ လိုက်ရလျာညီရထွ မပင်နိုင်၊ ရမပာင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ 
သတင်းရကာင်းပါ။ 
 တိေစ� ာန်ရတွဆီကရန လူရတွဆီကို ကူးရမပာင်းရောက်ေှိတဲ့ 
ကိုဗစ်ေပါေဝင် ေိုနိုတစ်ရောဂါ (Zoonotic diseases) ရတွနဲ့  
ပတ်သက်ေင် သတိမပုေြှာက သောဝရလာက (natural world) နဲ့ 
လသူားကြ္ဘ ာဆိပုပီး သတသ်တစ် ီေှြိရနတာပါ။ ဒါဟာ ေရပါ် ယဆံနတ်ဲ ့
သတ်ြှတ်ချက်ပါ။ ဗိုင်းေပ်စ်ေပါေဝင် လူသတ� ဝါေားလုံးဟာသတ�  
ရလာကေဲ့ ေစိတ်ေပိုင်းရတွပါ။ ရြးခွန်းက က� န်ရတာ်တို့ ဟန်ချက် 
ညီရောင် ရနနိုင်ကကြလားဆိုတာပါ။
 ဒီကပ်ရေးြှာ လူရတွ ရသကက၊ ဒုက� ရတွ ြျားကကပါလိြ့်ြယ်။ 
ေရှု ံးရပါ်  ေရှု ံးြဆင့ရ်ောငက် ဒကီပရ်ေးက သငခ်န်းစာယပူပီးရနာက ်
ထပ်ေရမခရနဆိုးရတွ ြကကု�ေရောင် စ�်းစားဆင်မခင်ရမပာင်းလဲကက 
ဖို့ပါ။ ေရမပာင်းေလဲ ကကီးကကီးြားြားရတွ လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ 
 ကျုပ်တို့ လုပ်နိုင်ကကပါ့ြလား။  
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ကို မပုလုပ်နိုင်တယ်။ ကုသရဆး၊ ကာကွယ်ရဆး၊ သိပ� ံေရမခရတွကို 
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ညီရောင် ရနနိုင်ကကြလားဆိုတာပါ။
 ဒီကပ်ရေးြှာ လူရတွ ရသကက၊ ဒုက� ရတွ ြျားကကပါလိြ့်ြယ်။ 
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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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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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 "ရနာင်ကကု�ေြယ့် ကပ်ရောဂါရေး မဖစ်လာြှာလား ရြးစော 
ြလိုပါ။ ေယ်ေချိန် မဖစ်ြှာလဲ ဆိုတာသာ ရြးေြှာ (The Next 
pandemic: Not if, but when)" ဆိတုဲ ့ရဆာင်းပါးတစပု်ဒက်ိ ု၂၀၁၃  ရြ 
၉ ေက်ရန့ထုတ် နယူးရယာက်တိုင်းြ်း သတင်းစာြှ ရဖာ်မပခဲ့ပါတယ်။ 
ရေးသူက ေရြေိကန်သိပ� ံ  စာရေးဆော ရဒးဗစ်ကွာြန်း (David 
Quammen) မဖစ်ပါတယ်။ သူ�ကို  ေရတာ်ဆုံးစာရေးဆောထဲက 
တစရ်ယာကလ်ို ့နယူးရယာကတ်ိငု်းြ်းသတင်းစာက ေည�်� န်းပါတယ။် 
၂၀၁၃ ြှာပဲ သူ�ေဲ့ လွင့်စ�်ရောက်ေှိလာမခင်း (Spillover) ဆိုတဲ့ စာေုပ်
ထကွလ်ာပါတယ။် ပညာေငှရ်တေွဲ့ သရုတသန ေမြငရ်တကွိ ုြတူညပ်ပီး 
ေချကေ်လက ်ေရထာကေ်ထားနဲ့ သတရိပးချကရ်တ ွပါဝငပ်ါတယ။်
 သူရတွ့ခဲ့တဲ့ ပညာေှင်ရတွက ဧောြမဖစ်ေပ်ကကီး (Next Big 
One- NBO) ကရတာ့ မဖစ်ြှပဲ။ ော့ရကကာင့် မဖစ်ြလဲ။ မဖစ်နိုင်ရမခ 
ေြျားဆုံးကရတာ ့ဗိငု်းေပစ်ရ်ကကာင့ပ်။ဲ ေယလ်ိဗုိငု်းေပစ်ြ်ျ ိုးလ။ဲ ေသစ ်
မဖစ်လိြ့်ြယ်။ ေနည်းဆုံး လူရတွ ြသိထားရသးတဲ့ ဗိုင်းေပ်စ်။ ကိုရိုနာ 
ဗိုင်းေပ်စ် ေုပ်စုထဲက မဖစ်နိုင်တယ်။ ြျ ိုးဗီေဟာဒီေန်ရေ (DNA) 
ြဟတုေ် ဲောေနရ်ေ (RNA) မဖစလ်ြိ့ြ်ယ။် သကူ ကူးစက ်ရမပာင်းလြဲှု  
မြန်တယ်။ ေဲဒီဗိုင်းေပ်စ်က ေယ်က လာြလဲ။ တမခားတိေစ� ာန်ရတွ 
ဆီကရနလာြယ်။ ဒါကို ေိုနိုးဆစ် (Zoonosis) လို့ရခါ် တယ်။ ဒီစကား
လုံးဟာ ေနာဂတြ်ှာကကားေြယ့ ်စကားလုံး၊ ၂၁ ောစြုှာ ေသုံးြျားြယ့ ်
စကားလုံး မဖစ်လာဖို့ ေရကကာင်းခံ ေှိပပီးသားပါ။ (Zoonosis is “a 
word of the nature”, destined for heavy use in twenty-first 
century.) လကေ်ှြိှာ ကူးစကရ်ောဂါ ၆၀ ောခိုငန်ှု န်းရလာကေ်ဲ့ ေစမ်ြစက် 
တိေစ� ာန်ရတွပါ။ ဒါရတွက ရဒးဗစ်ေဲ့ စာေုပ်ြှာ ၂၀၁၃ က ရဖာ်မပခဲ့တာ
ရတပွါ။ ရလာရလာဆယ ်ကပရ်ေးကရန မပနက်ကည့တ်ဲေ့ခါ ေားလုံးဟာ 
ေဆက်ေစပ် ြိရနပါတယ်။ 
 ဗိငု်းေပစ် ်ေရကကာင်းရမပာြယဆ်ိေုင ်ရဂဟရဗဒကိ ုဖယထ်ားလို ့
ြေပါေူး။ ရဂဟစနစ် ေကကီးေရသးရနော ေားလုံးကို လူသားေဲ့ 
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သက်ရောက်ြှု က ရောက်ခဲ့ ပပီ။ သောဝရလာကဟာ ေလျင်ေမြန် 
ပပိုကွဲလာရနတယ်။ ဒီရနောြှာ ြမြင်ြိကကတာက သောဝရလာကဟာ 
ြထင်ြှတ်ထားတဲ့ ပုံစံရတွနဲ့ ရမပာင်းလဲ ေပ်တည်ကကတာကိုပါ။ ေေင်
တနု်းက ရဂဟစနစထ်ြဲှာ ေရနှာင့ေ်ယကှ ်ြရပးေ ဲေှရိနတဲ ့ရောဂါပိုးြ� ား
ရတွဟာ တည်ောြှီော ေသစ်မဖစ်တဲ့ လူသတ� ဝါရတွဆီကို ရောက်လာ
တယ်။ လူရတွဆီကို ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ စကားထက် လူရတွက 
ရောကသ်ွားတယလ်ို ့ရမပာေငပ်ိြုနှန်ိငုတ်ယ။် လကူ လှု ပခ်ါဖျကဆ်ီးလိကု်
တဲ့ ေီဝသစ်ပင်ရပါ် က ဗိုင်းေပ်စ်ရတွဟာ လူဆီကိုပဲရောက်လာတယ်။
 ရနစ့�န်ဲ ့ေြ�  ရတာရိငု်းသတ� ဝါရတေွဲ့ ခိလုှု ံောရတ ွပျကစ်ီးရနကက 
ပါတယ။် သစရ်တာ ြေှတိဲေ့ခါ ရတာထကဲ လင်းနိုဟ့ာ ေြိရ်နာကရ်ဖးက 
သစပ်ငဆ်ရီောကလ်ာပါရတာတ့ယ။် မဖစေ်ပြ်နှ ်ောတရ်ကကာင်းတစခ်ြုှာ 
ေရနာက်ောဖေိက ကရလးတစ်ရယာက်ဟာ လင်းနို့လာ ခိုတဲ့ သစ်ပင်
ရောက်ြှာ ရဆာ့ပါတယ်။ သစ်ပင်က ရ�ကွကျတဲ့ေသီးကို  သူက 
ရကာက်စားပါတယ်။ ေဲဒီေသီးဟာ လင်းနို့ဆိတ်ထားတာ ဒါြှြဟုတ် 
လင်းနို့ြစင် ကျထားတာေှိရနပါလိြ့်ြယ်။ ေဲဒီလိုနည်းနဲ့ လင်းနို့ြှာ 
ေှိတဲ့ ြိုက်ခရုပ်ဟာ လူ�ခန� ာထဲကိုရောက်ေှိလာပါတယ်။ ေဲဒီ ၂ နှစ်သား
ကရလးဟာ တိေိစ� ာန်ကရန လူဆီကို ေီေိုလာ လွင့်စင်ရောက်ေှိြှု  
(Spillover) မဖစ်စ�်ေဲ့ စြှတ်ပါ။ 
 ၁၉၉၁ ြှာ ပင်ဆယ်ရဗးနီးယား မပည်နယ် ပြာဏေှိတဲ့ ြိုး 
သစ်ရတာရတွကို ေင်ဒိုနီးေှားြှာ ြီးရ�  ့ ေှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ ြီးခိုးရတွ 
ဟာ ရလထြဲှာ တြိတ်ိကုလ်ိ ုေှရိနခဲတ့ယ။် ြီးခိုးမြူရတကွကားက သစပ်င ်
ရတဟွာ ြိုးရခါငတ်ာနဲပ့ါရောပပီး ေသီးြသီးရတာပ့ါေူး။ ေလဒက်ရတာ ့
ေဲဒီသစ်ပင် ရတွြှာရနတဲ့ လင်းနို့ရတွဟာ ေမပင်ကို ေစာေှာထွက်ဖို့က 
လွလဲို ့တမခားရေ�းစောြေှမိဖစခ်ဲတ့ာပါ။ လင်းနိုဟ့ာ သနူဲေ့တ ူဗိငု်းေပစ် ်ကိ ု
သယ်ရဆာင်သွားပါတယ်။ သစ်သီးပင်တန်းြှာ လင်းနို့ရတွရောက်လာ 
ပပီး ေရမခချလို့ ြကကာခငြ်ှာပ ဲေနီးေနားကဝကရ်တ ွဖျားနာကကတယ။်
ဝကက်ရနလကူိကုူးလို ့၁၉၉၆ ရောကတ်ဲေ့ခါ မပင်းထန ်ဦးရနှာကရ်ယာင ်
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သက်ရောက်ြှု က ရောက်ခဲ့ ပပီ။ သောဝရလာကဟာ ေလျင်ေမြန် 
ပပိုကွဲလာရနတယ်။ ဒီရနောြှာ ြမြင်ြိကကတာက သောဝရလာကဟာ 
ြထင်ြှတ်ထားတဲ့ ပုံစံရတွနဲ့ ရမပာင်းလဲ ေပ်တည်ကကတာကိုပါ။ ေေင်
တနု်းက ရဂဟစနစထ်ြဲှာ ေရနှာင့ေ်ယကှ ်ြရပးေ ဲေှရိနတဲ ့ရောဂါပိုးြ� ား
ရတွဟာ တည်ောြှီော ေသစ်မဖစ်တဲ့ လူသတ� ဝါရတွဆီကို ရောက်လာ
တယ်။ လူရတွဆီကို ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ စကားထက် လူရတွက 
ရောကသ်ွားတယလ်ို ့ရမပာေငပ်ိြုနှန်ိငုတ်ယ။် လကူ လှု ပခ်ါဖျကဆ်ီးလိကု်
တဲ့ ေီဝသစ်ပင်ရပါ် က ဗိုင်းေပ်စ်ရတွဟာ လူဆီကိုပဲရောက်လာတယ်။
 ရနစ့�န်ဲ ့ေြ�  ရတာရိငု်းသတ� ဝါရတေွဲ့ ခိလုှု ံောရတ ွပျကစ်ီးရနကက 
ပါတယ။် သစရ်တာ ြေှတိဲေ့ခါ ရတာထကဲ လင်းနိုဟ့ာ ေြိရ်နာကရ်ဖးက 
သစပ်ငဆ်ရီောကလ်ာပါရတာတ့ယ။် မဖစေ်ပြ်နှ ်ောတရ်ကကာင်းတစခ်ြုှာ 
ေရနာက်ောဖေိက ကရလးတစ်ရယာက်ဟာ လင်းနို့လာ ခိုတဲ့ သစ်ပင်
ရောက်ြှာ ရဆာ့ပါတယ်။ သစ်ပင်က ရ�ကွကျတဲ့ေသီးကို  သူက 
ရကာက်စားပါတယ်။ ေဲဒီေသီးဟာ လင်းနို့ဆိတ်ထားတာ ဒါြှြဟုတ် 
လင်းနို့ြစင် ကျထားတာေှိရနပါလိြ့်ြယ်။ ေဲဒီလိုနည်းနဲ့ လင်းနို့ြှာ 
ေှိတဲ့ ြိုက်ခရုပ်ဟာ လူ�ခန� ာထဲကိုရောက်ေှိလာပါတယ်။ ေဲဒီ ၂ နှစ်သား
ကရလးဟာ တိေိစ� ာန်ကရန လူဆီကို ေီေိုလာ လွင့်စင်ရောက်ေှိြှု  
(Spillover) မဖစ်စ�်ေဲ့ စြှတ်ပါ။ 
 ၁၉၉၁ ြှာ ပင်ဆယ်ရဗးနီးယား မပည်နယ် ပြာဏေှိတဲ့ ြိုး 
သစ်ရတာရတွကို ေင်ဒိုနီးေှားြှာ ြီးရ�  ့ ေှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ ြီးခိုးရတွ 
ဟာ ရလထြဲှာ တြိတ်ိကုလ်ိ ုေှရိနခဲတ့ယ။် ြီးခိုးမြူရတကွကားက သစပ်င ်
ရတဟွာ ြိုးရခါငတ်ာနဲပ့ါရောပပီး ေသီးြသီးရတာပ့ါေူး။ ေလဒက်ရတာ ့
ေဲဒီသစ်ပင် ရတွြှာရနတဲ့ လင်းနို့ရတွဟာ ေမပင်ကို ေစာေှာထွက်ဖို့က 
လွလဲို ့တမခားရေ�းစောြေှမိဖစခ်ဲတ့ာပါ။ လင်းနိုဟ့ာ သနူဲေ့တ ူဗိငု်းေပစ် ်ကိ ု
သယ်ရဆာင်သွားပါတယ်။ သစ်သီးပင်တန်းြှာ လင်းနို့ရတွရောက်လာ 
ပပီး ေရမခချလို့ ြကကာခငြ်ှာပ ဲေနီးေနားကဝကရ်တ ွဖျားနာကကတယ။်
ဝကက်ရနလကူိကုူးလို ့၁၉၉၆ ရောကတ်ဲေ့ခါ မပင်းထန ်ဦးရနှာကရ်ယာင ်
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လက� ဏာရတွလူ ၂၆၅ ရယာက်ရလာက်ြှာ မဖစ် ပပီး  ၁၀၅ရယာက် 
ရသဆုံးပါတယ။် ေဒဲါဟာ နပီါ ဗိငု်းေပစ် ်(Nipah Virus) စကူးစကခ်ဲတ့ဲ ့
ေ ရမခ ေ ရန ပါ ။ ေ ခု ေ ထိ လ ည်း  ေ ရေှ့ ရတာ င် ော ေှ တ စ် ခွ င် ြှာ  
မပန်မပန်မဖစ်ရနတာ ေှိပါတယ်။
 ကယလ်ဖီိုးနီးယားတက� သိလုက် ရောဂါနဲ့ ရဂဟရဗဒပညာေငှ ်
(disease ecologist) ကရတာ့ သစ်ရတာမပုန်းတီးြှု နဲ့ ကူးစက်ရောဂါ 
ေဆက် ေစပ်က သက်ရသေှိပပီးသား နားလည်ြှု ပဲလို့ ရမပာပါတယ်။
 နှစ်စ�် လူတစ်ရသာင်းရလာက် ရသရနတဲ့ငှက်ဖျားဟာ မခင်
ကရနတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ ပလပ်စ် ြိုဒီယြ်ပါောဆိုက် (plasmodium 
parasites) ရကကာင့မ်ဖစေ်တာပါ။ သတင်းဆိုးက ရတာမပုန်းြှု  နဲင့ကှဖ်ျား 
ကဆက်စပ်ရနတာပါ။ မခင်ခိုစော ရတာြေှိေင် ရကာင်းတာရပါ့လို့ ရမပာ 
စောေှိပါတယ်။ တကယ်ကရတာ့ သစ်ရတာမပုန်းပပီ ေလင်းရောင် 
ပိုဝင်လာတဲ့ေခါ ရမြမပင်ြှာ တစိတ်တစ်ပိုင်း ေေိပ်ေပပီး ရနွးတဲ့ရေေိုင် 
ရလးရတွ ရပါ် လာပါတယ်။ ဒါကရတာ့ ေရနာဖလိမခင်ရတွကကိုက်တဲ့
ရနောရပါ့။
 ေောေီးြှာ ေေငက် ငကှဖ်ျားမဖစတ်ဲ ့လ ူနစှစ်� ်၆ သန်းရလာက ်
ေှိောကရန ၁၉၄၀ ရကျာ် ကာလရတွြှာ ၅ ရသာင်းရလာက်ေထိကျလာ 
တယ်။ ၁၉၆၀ ရကျာ်ကစလို့ မပန်တက်လာ လိုက်တာ ၂၁ ောစုေစြှာ 
တစ်နှစ်ကို လူရမခာက်သိန်းရလာက်ေထိ မပန်မဖစ်လာပါတယ်။ ၂၀၀၃   
ကရန ၂၀၁၅ ေထိ ရလ့လာခဲ့တဲ့ သုရတသနြှာ သစ်ရတာမပုန်းတီးြှု  
၁၀ ောခိငုန်ှု န်းတကတ်ိငု်း ငကှဖ်ျားပြာဏ ၃ ောခိငုန်ှု န်းတက ်လာတယလ်ို ့
ရတွ့ပါတယ်။ ောဖေိကြှာထက်စာေင် ောေှနဲ့ ရတာင်ေရြေိကြှာ 
ငှက်ဖျားနဲ့ ရတာမပုန်းြှု  ပိုဆက်စပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
 ေရြေုံသစ်ရတာရတွ၊ ြီးရလာင်ရနတဲ့၊ ေရေှ့ရတာင်ောေှက 
သစ်ရတာရတွမပုန်းပပီးရနတဲ့ ဒီရန့ရခတ်ကိုကကည့်ပပီး ရေှ့ြှာ ောရတွ 
ကကု�ေြလဲလို့ ဆင်မခင်စောေှိပါတယ်။ 
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လက� ဏာရတွလူ ၂၆၅ ရယာက်ရလာက်ြှာ မဖစ် ပပီး  ၁၀၅ရယာက် 
ရသဆုံးပါတယ။် ေဒဲါဟာ နပီါ ဗိငု်းေပစ် ်(Nipah Virus) စကူးစကခ်ဲတ့ဲ ့
ေ ရမခ ေ ရန ပါ ။ ေ ခု ေ ထိ လ ည်း  ေ ရေှ့ ရတာ င် ော ေှ တ စ် ခွ င် ြှာ  
မပန်မပန်မဖစ်ရနတာ ေှိပါတယ်။
 ကယလ်ဖီိုးနီးယားတက� သိလုက် ရောဂါနဲ့ ရဂဟရဗဒပညာေငှ ်
(disease ecologist) ကရတာ့ သစ်ရတာမပုန်းတီးြှု နဲ့ ကူးစက်ရောဂါ 
ေဆက် ေစပ်က သက်ရသေှိပပီးသား နားလည်ြှု ပဲလို့ ရမပာပါတယ်။
 နှစ်စ�် လူတစ်ရသာင်းရလာက် ရသရနတဲ့ငှက်ဖျားဟာ မခင်
ကရနတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ ပလပ်စ် ြိုဒီယြ်ပါောဆိုက် (plasmodium 
parasites) ရကကာင့မ်ဖစေ်တာပါ။ သတင်းဆိုးက ရတာမပုန်းြှု  နဲင့ကှဖ်ျား 
ကဆက်စပ်ရနတာပါ။ မခင်ခိုစော ရတာြေှိေင် ရကာင်းတာရပါ့လို့ ရမပာ 
စောေှိပါတယ်။ တကယ်ကရတာ့ သစ်ရတာမပုန်းပပီ ေလင်းရောင် 
ပိုဝင်လာတဲ့ေခါ ရမြမပင်ြှာ တစိတ်တစ်ပိုင်း ေေိပ်ေပပီး ရနွးတဲ့ရေေိုင် 
ရလးရတွ ရပါ် လာပါတယ်။ ဒါကရတာ့ ေရနာဖလိမခင်ရတွကကိုက်တဲ့
ရနောရပါ့။
 ေောေီးြှာ ေေငက် ငကှဖ်ျားမဖစတ်ဲ ့လ ူနစှစ်� ်၆ သန်းရလာက ်
ေှိောကရန ၁၉၄၀ ရကျာ် ကာလရတွြှာ ၅ ရသာင်းရလာက်ေထိကျလာ 
တယ်။ ၁၉၆၀ ရကျာ်ကစလို့ မပန်တက်လာ လိုက်တာ ၂၁ ောစုေစြှာ 
တစ်နှစ်ကို လူရမခာက်သိန်းရလာက်ေထိ မပန်မဖစ်လာပါတယ်။ ၂၀၀၃   
ကရန ၂၀၁၅ ေထိ ရလ့လာခဲ့တဲ့ သုရတသနြှာ သစ်ရတာမပုန်းတီးြှု  
၁၀ ောခိငုန်ှု န်းတကတ်ိငု်း ငကှဖ်ျားပြာဏ ၃ ောခိငုန်ှု န်းတက ်လာတယလ်ို ့
ရတွ့ပါတယ်။ ောဖေိကြှာထက်စာေင် ောေှနဲ့ ရတာင်ေရြေိကြှာ 
ငှက်ဖျားနဲ့ ရတာမပုန်းြှု  ပိုဆက်စပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
 ေရြေုံသစ်ရတာရတွ၊ ြီးရလာင်ရနတဲ့၊ ေရေှ့ရတာင်ောေှက 
သစ်ရတာရတွမပုန်းပပီးရနတဲ့ ဒီရန့ရခတ်ကိုကကည့်ပပီး ရေှ့ြှာ ောရတွ 
ကကု�ေြလဲလို့ ဆင်မခင်စောေှိပါတယ်။ 
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 ေလားတပူါပ။ဲ ဝကစ်န်ိငု်းဗိငု်းေပစ် ်(West Nile) က ောဖေကိ 
ရေ �့ရမပာင်းငကှရ်တြွှာ ေှပိါတယ။် သတူိုေ့ဲ့ ကြ္ဘ ာရ့တာငန်ဲ ့ရမြာကန်စှစ်� ်
ရေ �့ရမပာင်းပျသံန်းြှု  ခေီးစ�ေ်တငွ်း ရမြာကေ်ရြေကိတိကုြ်ှာ ေပန်ား
ရလ့ေှိပါတယ်။ ဒီေရလ့ေထက ောစုနှစ်ရတွနဲ့  ချီ ပပီးေှိရနတာပါ။ 
ဒါဆိုေင် ၁၉၉၆ ကျြှ ေရြေိကန်ြှာ ဝက်စ်နိုင်းဗိုင်းေပ်စ် (ဝက်စ်နိုင်း 
ရောဂါ) ဆိပုပီး ရပါ် လာသလ။ဲ ေရမဖကရတာ ့ရဒသခ ံငကှေ်ပုေ်တငွ်းက 
ေရမပာင်းေလပဲမဲဖစပ်ါတယ။် နစှ ်၂၀ ေတငွ်းြှာ ေဒဲရီနောရတေွဲ့ ငကှ်
ြျ ိုးစုံလင်ြှု က ၂၅ ောခိုင်နှု န်း ထိုးဆင်းသွားတယ်။ ေဓိကေားမဖင့် 
သစ်ရတာက်ငှက်နဲ့ ြယ်ညို ( Rail) ငှက်ရတွနည်းသွားတယ်။ သူတို့က 
ဗိုင်းေပ်စ်ကပ်ဖို့ ခက်တဲ့ ငှက်ြျ ိုးရတွ။ တပပိုင်နက်တည်းြှာ ခပ်ညံ့ညံ့
ပတ်ဝန်းကျင်ြှာ ေှင်နိုင်တဲ့ ကျီးကန်းရတွ၊ သပိတ်လွယ်ငှက်ရတွက 
ြျားလာတယ။် သတူိုဆ့ ီဗိငု်းေပစ်ရ်ောကဖ်ိုက့ လယွတ်ယ။် ဒါနဲ ့သတူိုဟ့ာ 
ဗိငု်းေပစ်သ်ယရ်ဆာငတ်ဲ ့ငကှရ်တမွဖစလ်ာတယ။် သတူို့ ကိမုခငက်ကိကု၊် 
မခင်ကလူကို ကိုက်ောကရန ဝက်စ်နိုင်း ရောဂါမဖစ်လာပါတယ်။
 လိုင်းရောဂါ (Lyme disease) ကလည်း ေလားတူပုံစံပါပဲ။ 
ေရြေိကန်ေရေှ့ရမြာက်ပိုင်းက သစ်ရတာကကီးရတွထဲြှာ ပိုဆန် (ရစွ့- 
Oppsum) ရတွ၊ ေှ�့် (chipmunks) ရတွ ေပါေဝင် ေီဝပရဒသာ 
ေှခိဲ့ ကကတယ။် ေ�ှ့တ်ို ့ရစွ့တိုက့ ရခွးရလှး (ြ� ား) ေရေေတကွက်ိ ုထနိ်းရပး 
ထားတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀ ေတွင်း ပခံဝန်းေိြ်ယာရတွကို တိုးချဲ့ 
ကကရတာ ့သစရ်တာက ေကကွလ်ိကု ်ေပိငု်းပိငု်းမပတလ်ာတယ။် ရစွ့ရတ ွ
ေှ�့်ရတွလည်း နည်းလာတယ်။ ြျားလာတာကရတာ့ ရမခရထာက်မဖူ 
�ကွက်နဲ့  သြင်ရတွပဲ။သူတို့က ရခွးရလှးကို  ြေှင်းနိုင်ေူး။ �ကွက် 
တစ်ရကာင်ဟာ တစ်ပတ်လုံး ရခွးရလှး ၅၀ ရလာက်ကို ေှင်းနိုင်တယ်။ 
ရစွ့ကရတာ ့ောရပါင်းြျားစွာေငှ်းနိငုတ်ယ။် ဒါနဲပ့ ဲြ� ားဆကီရန လရူတဆွ ီ
ကို လိုင်းရောရဂါ ရောက်လာတယ်။ 
 လိုင်းရောဂါကို နှစ် ၂၀ ကကာ သုရတသနလုပ်ခဲ့တဲ့ သုရတသန 
ပညာေှင်ရောေ်ဖဲလ်က ခုလိုရမပာခဲ့ပါတယ်။
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 ေလားတပူါပ။ဲ ဝကစ်န်ိငု်းဗိငု်းေပစ် ်(West Nile) က ောဖေကိ 
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ရလ့ေှိပါတယ်။ ဒီေရလ့ေထက ောစုနှစ်ရတွနဲ့  ချီ ပပီးေှိရနတာပါ။ 
ဒါဆိုေင် ၁၉၉၆ ကျြှ ေရြေိကန်ြှာ ဝက်စ်နိုင်းဗိုင်းေပ်စ် (ဝက်စ်နိုင်း 
ရောဂါ) ဆိပုပီး ရပါ် လာသလ။ဲ ေရမဖကရတာ ့ရဒသခ ံငကှေ်ပုေ်တငွ်းက 
ေရမပာင်းေလပဲမဲဖစပ်ါတယ။် နစှ ်၂၀ ေတငွ်းြှာ ေဒဲရီနောရတေွဲ့ ငကှ်
ြျ ိုးစုံလင်ြှု က ၂၅ ောခိုင်နှု န်း ထိုးဆင်းသွားတယ်။ ေဓိကေားမဖင့် 
သစ်ရတာက်ငှက်နဲ့ ြယ်ညို ( Rail) ငှက်ရတွနည်းသွားတယ်။ သူတို့က 
ဗိုင်းေပ်စ်ကပ်ဖို့ ခက်တဲ့ ငှက်ြျ ိုးရတွ။ တပပိုင်နက်တည်းြှာ ခပ်ညံ့ညံ့
ပတ်ဝန်းကျင်ြှာ ေှင်နိုင်တဲ့ ကျီးကန်းရတွ၊ သပိတ်လွယ်ငှက်ရတွက 
ြျားလာတယ။် သတူိုဆ့ ီဗိငု်းေပစ်ရ်ောကဖ်ိုက့ လယွတ်ယ။် ဒါနဲ ့သတူိုဟ့ာ 
ဗိငု်းေပစ်သ်ယရ်ဆာငတ်ဲ ့ငကှရ်တမွဖစလ်ာတယ။် သတူို့ ကိမုခငက်ကိကု၊် 
မခင်ကလူကို ကိုက်ောကရန ဝက်စ်နိုင်း ရောဂါမဖစ်လာပါတယ်။
 လိုင်းရောဂါ (Lyme disease) ကလည်း ေလားတူပုံစံပါပဲ။ 
ေရြေိကန်ေရေှ့ရမြာက်ပိုင်းက သစ်ရတာကကီးရတွထဲြှာ ပိုဆန် (ရစွ့- 
Oppsum) ရတွ၊ ေှ�့် (chipmunks) ရတွ ေပါေဝင် ေီဝပရဒသာ 
ေှခိဲ့ ကကတယ။် ေ�ှ့တ်ို ့ရစွ့တိုက့ ရခွးရလှး (ြ� ား) ေရေေတကွက်ိ ုထနိ်းရပး 
ထားတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀ ေတွင်း ပခံဝန်းေိြ်ယာရတွကို တိုးချဲ့ 
ကကရတာ ့သစရ်တာက ေကကွလ်ိကု ်ေပိငု်းပိငု်းမပတလ်ာတယ။် ရစွ့ရတ ွ
ေှ�့်ရတွလည်း နည်းလာတယ်။ ြျားလာတာကရတာ့ ရမခရထာက်မဖူ 
�ကွက်နဲ့  သြင်ရတွပဲ။သူတို့က ရခွးရလှးကို  ြေှင်းနိုင်ေူး။ �ကွက် 
တစ်ရကာင်ဟာ တစ်ပတ်လုံး ရခွးရလှး ၅၀ ရလာက်ကို ေှင်းနိုင်တယ်။ 
ရစွ့ကရတာ ့ောရပါင်းြျားစွာေငှ်းနိငုတ်ယ။် ဒါနဲပ့ ဲြ� ားဆကီရန လရူတဆွ ီ
ကို လိုင်းရောရဂါ ရောက်လာတယ်။ 
 လိုင်းရောဂါကို နှစ် ၂၀ ကကာ သုရတသနလုပ်ခဲ့တဲ့ သုရတသန 
ပညာေှင်ရောေ်ဖဲလ်က ခုလိုရမပာခဲ့ပါတယ်။
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  "ေီးကွက်ရတွ၊ ရမြရခွးရတွ၊ လင်းယုန်ရတွ၊ ေှ�့်ရတွစတဲ့
ေီဝစုံလင်ြှု ဟာ �ကွက် ေရေေတွက်ကို ထိန်းရပးတယ်။ ဌာရနေီဝ 
ပရဒသာ ကျလာတာနဲ့ေတူ လိုင်းရောဂါ ပြာဏမြင့်လာတယ်။ 
ဒီရနောြှာ ခွဲစိတ်မဖတ်ရတာက်မခင်းေဲ့ မပဿနာကိုလည်း ထည့်ရမပာေ 
ြှာပဲ။ သစ်ရတာကို ပခံစည်းရိုးရတွနဲ့ ပိုင်းပစ်လိုက်ေင် မဖစ်လာတာက 
သစ်ရတာ က� န်းဝိုင်း(Green Island) ရလးရတွပဲ။ ေမပသာ ေှိရပြယ့် 
သစ်ရတာေဲ့ စုံလင်ထိန်းည�ိရပးနိုင်ြှု  ပါြလာရတာ့ေူး။"
 ေိြ်ယာ စီြံကိန်းစတဲ့ ရမြယာေသုံးချပုံစံ ရမပာင်းလဲလာ 
တာက ကပ်ရောဂါရေးနဲ့ ဆက်စပ်ရကကာင်း မြင်ခဲ့ ကကပါပပီ။ ခုထိလည်း 
ရခါင်းစ�်ြျ ိုးစုံနဲ့ ဌာရနလူြျ ိုးစုရတွေဲ့ သောဝေပ်ဝန်းရတွကို သိြ်းယူ 
ရနကက၊ စိတ်ပိုင်း မဖတ်ရတာက်ရနကကဆဲပါ။ သာြန်ေမြင် ြှာရတာ့ 
တေိစ� ာနရ်တကွ ေနြ်သူူရတမွဖစပ်ပီး လကူ ဓါးစားခမံဖစတ်ယလ်ို့ မြငက်က
ပါတယ်။ ပိုးြ� ားရတွ ထိုးရဖာက်ဝင်ရောက်လာပပီလို့  ရမပာတတ်ကက
ပါတယ။် လသူားရတေွဲ့ ကျူးရကျာြ်ှု ကိရုြထ့ားလို ့ြမဖစပ်ါေူး။ လသူား
ရတွေဲ့  ကျူးရကျာ်ြှု ရကကာင့်  ဟန်ချက်ပျက်သွားတဲ့  ရဂဟစနစ်ြှာ 
တိေိစ� ာန်ကရန လူကို ကူးစက်ြှု က ကျယ်မပန့်လာရနဦးြှာပါ။

27a'gufwmjrifhaZmf

  "ေီးကွက်ရတွ၊ ရမြရခွးရတွ၊ လင်းယုန်ရတွ၊ ေှ�့်ရတွစတဲ့
ေီဝစုံလင်ြှု ဟာ �ကွက် ေရေေတွက်ကို ထိန်းရပးတယ်။ ဌာရနေီဝ 
ပရဒသာ ကျလာတာနဲ့ေတူ လိုင်းရောဂါ ပြာဏမြင့်လာတယ်။ 
ဒီရနောြှာ ခွဲစိတ်မဖတ်ရတာက်မခင်းေဲ့ မပဿနာကိုလည်း ထည့်ရမပာေ 
ြှာပဲ။ သစ်ရတာကို ပခံစည်းရိုးရတွနဲ့ ပိုင်းပစ်လိုက်ေင် မဖစ်လာတာက 
သစ်ရတာ က� န်းဝိုင်း(Green Island) ရလးရတွပဲ။ ေမပသာ ေှိရပြယ့် 
သစ်ရတာေဲ့ စုံလင်ထိန်းည�ိရပးနိုင်ြှု  ပါြလာရတာ့ေူး။"
 ေိြ်ယာ စီြံကိန်းစတဲ့ ရမြယာေသုံးချပုံစံ ရမပာင်းလဲလာ 
တာက ကပ်ရောဂါရေးနဲ့ ဆက်စပ်ရကကာင်း မြင်ခဲ့ ကကပါပပီ။ ခုထိလည်း 
ရခါင်းစ�်ြျ ိုးစုံနဲ့ ဌာရနလူြျ ိုးစုရတွေဲ့ သောဝေပ်ဝန်းရတွကို သိြ်းယူ 
ရနကက၊ စိတ်ပိုင်း မဖတ်ရတာက်ရနကကဆဲပါ။ သာြန်ေမြင် ြှာရတာ့ သာြန်ေမြင် ြှာရတာ့ 
တေိစ� ာနရ်တကွ ေနြ်သူူရတမွဖစပ်ပီး လကူ ဓါးစားခမံဖစတ်ယလ်ို့ မြငက်ကတေိစ� ာနရ်တကွ ေနြ်သူူရတမွဖစပ်ပီး လကူ ဓါးစားခမံဖစတ်ယလ်ို့ မြငက်က
ပါတယ်။ ပိုးြ� ားရတွ ထိုးရဖာက်ဝင်ရောက်လာပပီလို့  ရမပာတတ်ကကပါတယ်။ ပိုးြ� ားရတွ ထိုးရဖာက်ဝင်ရောက်လာပပီလို့  ရမပာတတ်ကက
ပါတယ။် လသူားရတေွဲ့ ကျူးရကျာြ်ှု ကိရုြထ့ားလို ့ြမဖစပ်ါေူး။ လသူားပါတယ။် လသူားရတေွဲ့ ကျူးရကျာြ်ှု ကိရုြထ့ားလို ့ြမဖစပ်ါေူး။ လသူား
ရတွေဲ့  ကျူးရကျာ်ြှု ရကကာင့်  ဟန်ချက်ပျက်သွားတဲ့  ရဂဟစနစ်ြှာ ရတွေဲ့  ကျူးရကျာ်ြှု ရကကာင့်  ဟန်ချက်ပျက်သွားတဲ့  ရဂဟစနစ်ြှာ 
တိေိစ� ာန်ကရန လူကို ကူးစက်ြှု က ကျယ်မပန့်လာရနဦးြှာပါ။တိေိစ� ာန်ကရန လူကို ကူးစက်ြှု က ကျယ်မပန့်လာရနဦးြှာပါ။
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 ေရြေိကန်နိုင်ငံ ဖရလာ်ေီဒါမပည်နယ် ရတာင်ပိုင်းြှာ ၂၀၀၉ 
ခုနှစ်က တုပ်ရကွး (Dengue) ရောဂါကူးစက်ပျံ န့ှံ�ြှု  မဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ 
မခင်ရဆးမဖန်း မခင်းေစေှိတဲ့  နည်းလြ်းရတွနဲ့  စစ်ဆင်ရေးသဖွယ် 
နှိြ်နင်းဖို့ ကကိုးစားကကေပါတယ်။ တကယ်က ဖရလာ်ေီဒါရတာင်ပိုင်းြှာ 
ရသွးလွန်တုပ်ရကွးမဖစ်ရစတဲ့ မခင်ရတွ ေှိရနတာက ေသစ်ေဆန်း 
ြဟုတ်ပါေူး။ ေသစ်ေဆန်းက ေဲဒီနှစ်ရတွ ြတိုင်ခင် မဖစ်ခဲ့တဲ့  
၂၀၀၈ ေ�  ာရေးေကကပ်ေတည်းပါ။ ေ�  ာရေး ေကကပ်ေတည်းနဲ့ 
တွဲပပီး ေိြ်ယာ ေကကပ်ေတည်းမဖစ်ပါတယ်။ ေဏ်ရတွကို ရငွေရကက 
ြရပးနိုင်လို့ ောရထာင်ချီတဲ့ ေိြ်ရတွ ပိတ်သိြ်းရပးေပါတယ်။ မဖစ်ချင်
ရတာ့ ဖရလာ်ေီဒါရတာင်ပိုင်းက ေိြ်ရတွြှာ ရေကူးကန်ရတွ တွဲပါရလ့ 
ေှပိါတယ။် လြူရနရတာတ့ဲ ့ေြိရ်တေွဲ့ ရေကူးကန ်ရေစပစ်ပြ်ှာ မခငရ်တ ွ
ရပါက်ဖွားောကရန ြကကု�ေူးတဲ့ တုပ်ရကွး ရောဂါရေး (Unprece -
dented outbreak of Dengue) ရပါ် ရပါက်ေတာပါ။
 သာြန်ေားမဖင့်ရတာ့ ေိြ်ယာေကကပ်ေတည်းနဲ့ ရောဂါရေး 
ဆက်စပ်လိြ့်ြယ်လို့ ေယ်ထင်ထားကကြလဲ။ လူြှု စီးပွားစနစ်ရတွဟာ 
လည်း ကပရ်ေးကိမုဖစရ်စတဲ ့ရေရသာကမ်ြစရ်တ ွမဖစရ်နတတပ်ါတယ။် 
 ရော့ေ်ရဝါရလ့စ် (Rob Wallace) ဟာ ဆင့်ကဲရမပာင်းလဲြှု  
ေီဝရဗဒပညာေှင် (evolutionary biologist) တစ်ရယာက်မဖစ်ပါတယ်။ 
ကူးစကရ်ောဂါ ဆိငုေ်ာမဖစေ်ပရ်တြွှာ ေဓကိကျတဲ ့ေရမခေရနတစခ်ကု 
ရြွးမြူရေး လပုင်န်းကကီးရတ ွမဖစတ်ယလ်ို့ သရူထာကမ်ပခဲတ့ာကကာပါပပ။ီ 
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  ေရကကာင်းတစ်ခုက သယံောတထုတ်ယူြှု နဲ့  လူဦးရေြျား 
လာတာ၊ ရနာက်ေရကကာင်းတစ်ခုက တစ်ကြ္ဘ ာလုံးေဲ့ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ 
ခေီးသွားလာြှု  ကကီးြားလာတာနဲ့ ရနာက်ထပ် ေရကကာင်းေင်းတစ်ခု 
ကရတာ့ ရခတ်သစ် စားနပ်ေိက� ာထုတ်လုပ်ြှု  စနစ်မဖစ်ပါတယ်။
 ေထူးသမဖင့်  ရခတ်သစ်  စက်ရုံပုံစံ  ရြွး မြူရေးလုပ်ငန်း  
(factory farming) ဟာ လရူတ ွတေိစ� ာနရ်တနွဲ ့ြိကုခ်ရတုပ်ိုးြ� ားရတကွိ ု
စရကာထဲ ထည့်လှိြ့်သလိုမဖစ်ရနပါတယ်။ စားနပ်ေိက� ာထုတ်လုပ်တဲ့
လုပ်ငန်းဟာ ရောဂါ ထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းပါမဖစ်ရနတဲ့ ေရမခေရန 
ြျ ိုးပါ။ ေဲဒီလို ေိက� ာနဲ့ ရောဂါ ရောထုတ်ရပးတဲ့ စနစ်ကို ပိုပိုပပီး လူရတွ 
ြှီခိုလာရနေတာကလည်း ရခတ်သစ် လူြှု စီးပွားေဝေဲ့ မပဿနာပါ။
 ရြွးမြူရေးလပုင်န်းကကီးရတကွရန ထကွလ်ာတဲ ့ရောဂါနာြည ်
ရတွကို တန်းစီရေးဖို့ကိုပဲ စာရကကာင်း ေရတာ်ြျားြျားလိုပါတယ်။ 
 ောဖေိကဝက်တုပ်ရကွး ၊  ေီကိုလီ ၊  ခွာနာလ� ာနာ၊  နီပါ  
ဗိုင်းေပ်စ် ... စသည် စသည်။ ေိတ်ချ်ဝြ်း ေန်ဝြ်း (H1N1) ေပါေဝင် 
တုပ်ရကွး ေြျ ိုးြျ ိုးကရတာ့ လူသိြျား မပဿနာကကီးတဲ့ ရောဂါပါ။ 
စက်ရုံပုံစံ ရြွးမြူရေးလုပ်ငန်းရတွေဲ့ ရသာ့ချက်စကားလုံးက ြျားြျား၊ 
မြန် မြန်၊ ကကီး ကကီး (တစ်နည်းေားမဖင့် ) ထွက်နှု န်း မြင့်  ရြွး မြူရေး 
(Intensification) မဖစ်ပါတယ်။ ေှိသရလာက်ရနောြှာ ေစုလိုက်၊ 
ေထပ်လိုက် ထားတဲ့ ကကက်၊ေဲ၊ဝက် စတဲ့ ရြွးမြူရေးလုပ်ငန်းရတွကို 
မြင်ရယာင်ြိကကပါလိြ့်ြယ်။ စုပပု�ထားတဲ့ ေရမခေရနြှာ တစ်ရကာင်နဲ့ 
တစ်ရကာင် ထိရတွ့ ကူးစက်ဖို့လွယ်ကူတယ်။ ရြွးထားသြ� က ြျ ိုးဗီေ 
တစ်ခုထဲက လာြှာ မဖစ်တာရကကာင့် ရောက်လာတဲ့ ရောဂါပိုးြ� ားဟာ 
ေားလုံးကို မဖတ်ဝင်သွားဖို့ လွယ်တယ်။ ဒါကိုြျ ိုးဗီေဆိုင်ော ေဆီး
ေတား ေေိတ်ြေှိမခင်း ( Genetic Firebrak ) လို့ ေည်�� န်းကကတယ်။ 
 ဗိုင်းေပ်စ်ပိုးြ� ားရတွေဲ့ ဒုက� ရပးနိုင်စွြ်း (Virulence) ဟာ 
ဆင့က်ရဲမပာင်းလပဲပီး (Evolution) ေခငွ့ေ်ရေးယနူိငုစ်ြွ်း ေရပါ်  ြတူည ်
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 ဒီေက် ဆယ်စုနှစ်ရတွြှာ ကူးစက်ရောဂါ မဖစ်ပွားြှု  ြျားလာ 
ရစတဲ့  ေရကကာင်းတစ်ခုက သယံောတထုတ်ယူြှု နဲ့  လူဦးရေြျား 
လာတာ၊ ရနာက်ေရကကာင်းတစ်ခုက တစ်ကြ္ဘ ာလုံးေဲ့ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ 
ခေီးသွားလာြှု  ကကီးြားလာတာနဲ့ ရနာက်ထပ် ေရကကာင်းေင်းတစ်ခု 
ကရတာ့ ရခတ်သစ် စားနပ်ေိက� ာထုတ်လုပ်ြှု  စနစ်မဖစ်ပါတယ်။
 ေထူးသမဖင့်  ရခတ်သစ်  စက်ရုံပုံစံ  ရြွး မြူရေးလုပ်ငန်း  
(factory farming) ဟာ လရူတ ွတေိစ� ာနရ်တနွဲ ့ြိကုခ်ရတုပ်ိုးြ� ားရတကွိ ု
စရကာထဲ ထည့်လှိြ့်သလိုမဖစ်ရနပါတယ်။ စားနပ်ေိက� ာထုတ်လုပ်တဲ့
လုပ်ငန်းဟာ ရောဂါ ထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းပါမဖစ်ရနတဲ့ ေရမခေရန 
ြျ ိုးပါ။ ေဲဒီလို ေိက� ာနဲ့ ရောဂါ ရောထုတ်ရပးတဲ့ စနစ်ကို ပိုပိုပပီး လူရတွ 
ြှီခိုလာရနေတာကလည်း ရခတ်သစ် လူြှု စီးပွားေဝေဲ့ မပဿနာပါ။
 ရြွးမြူရေးလပုင်န်းကကီးရတကွရန ထကွလ်ာတဲ ့ရောဂါနာြည ်
ရတွကို တန်းစီရေးဖို့ကိုပဲ စာရကကာင်း ေရတာ်ြျားြျားလိုပါတယ်။ 
 ောဖေိကဝက်တုပ်ရကွး ၊  ေီကိုလီ ၊  ခွာနာလ� ာနာ၊  နီပါ  
ဗိုင်းေပ်စ် ... စသည် စသည်။ ေိတ်ချ်ဝြ်း ေန်ဝြ်း (H1N1) ေပါေဝင် 
တုပ်ရကွး ေြျ ိုးြျ ိုးကရတာ့ လူသိြျား မပဿနာကကီးတဲ့ ရောဂါပါ။ 
စက်ရုံပုံစံ ရြွးမြူရေးလုပ်ငန်းရတွေဲ့ ရသာ့ချက်စကားလုံးက ြျားြျား၊ 
မြန် မြန်၊ ကကီး ကကီး (တစ်နည်းေားမဖင့် ) ထွက်နှု န်း မြင့်  ရြွး မြူရေး 
(Intensification) မဖစ်ပါတယ်။ ေှိသရလာက်ရနောြှာ ေစုလိုက်၊ 
ေထပ်လိုက် ထားတဲ့ ကကက်၊ေဲ၊ဝက် စတဲ့ ရြွးမြူရေးလုပ်ငန်းရတွကို 
မြင်ရယာင်ြိကကပါလိြ့်ြယ်။ စုပပု�ထားတဲ့ ေရမခေရနြှာ တစ်ရကာင်နဲ့ 
တစ်ရကာင် ထိရတွ့ ကူးစက်ဖို့လွယ်ကူတယ်။ ရြွးထားသြ� က ြျ ိုးဗီေ 
တစ်ခုထဲက လာြှာ မဖစ်တာရကကာင့် ရောက်လာတဲ့ ရောဂါပိုးြ� ားဟာ 
ေားလုံးကို မဖတ်ဝင်သွားဖို့ လွယ်တယ်။ ဒါကိုြျ ိုးဗီေဆိုင်ော ေဆီး
ေတား ေေိတ်ြေှိမခင်း ( Genetic Firebrak ) လို့ ေည်�� န်းကကတယ်။ 
 ဗိုင်းေပ်စ်ပိုးြ� ားရတွေဲ့ ဒုက� ရပးနိုင်စွြ်း (Virulence) ဟာ 
ဆင့က်ရဲမပာင်းလပဲပီး (Evolution) ေခငွ့ေ်ရေးယနူိငုစ်ြွ်း ေရပါ်  ြတူည ်
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တယ်လို့ သိထားကကပါတယ်။ သိပ်မပင်းထန်လို့ ေိြ်ေှင် (လူသတ� ဝါ) 
မြနမ်ြနရ်သသွားေင ်ရောဂါပိုးြ� ားကပါ သနူဲ ့လိကုရ်သသွားပပီး ကူးစကဖ်ို ့
ေခွင့်ေရေးနည်းြယ်။ စက်ရုံရြွးမြူရေးလိုရနောြှာ ရသသွားလည်း 
ကူးစက်ဖို့ ေခွင့်ေရေးနည်းြှာ ြပူေေူး။ ေဲဒါရကကာင့် ြူလေိြ်ေှင် 
(လင်းနို့စသည်မဖင့်) ကရန ရြွးမြူရေးထဲ ရောက်လာတဲ့ ဗိုင်းေပ်စ်ရတွ
ဟာ မပင်းထနလ်ာကကတယ။် ေဒဲလီိ ုကကားခေံရမခေရန (ရြွးမြူရေးပခ)ံြှာ 
မပင်းထနပ်ပီးသား ဗိငု်းေပစ်ပ်ိုးြ� ားရတကွ လဆူ ီထပရ်ောကလ်ာတဲ ့ေခါ 
ဒကု� ရောကက်ကရတာတ့ယ။် ရနာကပ်ပီး စကရ်ုရံြွးမြူရေးဟာ သူ�သောဝ
ေေကို ေကုန်တင်၊ ေကုန်ချ (ရောင်း) လုပ်ေတာြို့ ခံနိုင်ေည်ေှိတဲ့ 
ြျ ိုးဗေီကျနခ်ဲစ့ော ေရကကာင်းလည်းြေှေိူး။ ရနာကပ်ပီး တငပ်ိုရ့ောင်းချြှု 
ကလည်း ခေီး ေကွာေရဝးကကီးြားကကတာြို့ ေရဝးကကီးကို လှြ်းပျံဖ့ို့ 
လည်းလွယ်ပါတယ်။
 ေထက်ြှာရမပာခဲ့တာရတွကို ေေပ်ရဒသဆိုင်ော ကူးစက် 
ရောဂါပညာေှင် (Spatial epidemiologist) ရဂးေတ်နဲ့ ေဖွဲ့က 
ရောကပ်ါ ပုြံှာ ေငှ်းမပထားပါတယ။် သပိသ်ည်းမခင်း (higher density)၊ 
ြျ ိုးဗီေစုံလင်ြှု နိြ့်ကျမခင်း (Low Genetic Diversity)၊ ေကုန်သွင်း 
ေကုန်ထုတ်ပုံစံ ( all-in/all-out) နဲ့ ကုန်သွယ်ြှု  မြင့်ြားရဝးကွာမခင်း 
(High trade) ေဲ့ ေကျ ိုးဆက်ရတွကို သူတို့က ေှင်းမပထားပါတယ်။ 
ဒေီထြဲှာ ြပါရသးတာက ကကကင်ကှရ်တြွှာ ပဋေိဝီရဆးြတိုးရတာတ့ဲ ့
ေရမခေရန မဖစ်လာတာပါ။ ဒါကလည်းမပဿနာေကကီးကကီးပါ။
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တယ်လို့ သိထားကကပါတယ်။ သိပ်မပင်းထန်လို့ ေိြ်ေှင် (လူသတ� ဝါ) 
မြနမ်ြနရ်သသွားေင ်ရောဂါပိုးြ� ားကပါ သနူဲ ့လိကုရ်သသွားပပီး ကူးစကဖ်ို ့
ေခွင့်ေရေးနည်းြယ်။ စက်ရုံရြွးမြူရေးလိုရနောြှာ ရသသွားလည်း 
ကူးစက်ဖို့ ေခွင့်ေရေးနည်းြှာ ြပူေေူး။ ေဲဒါရကကာင့် ြူလေိြ်ေှင် 
(လင်းနို့စသည်မဖင့်) ကရန ရြွးမြူရေးထဲ ရောက်လာတဲ့ ဗိုင်းေပ်စ်ရတွ
ဟာ မပင်းထနလ်ာကကတယ။် ေဒဲလီိ ုကကားခေံရမခေရန (ရြွးမြူရေးပခ)ံြှာ 
မပင်းထနပ်ပီးသား ဗိငု်းေပစ်ပ်ိုးြ� ားရတကွ လဆူ ီထပရ်ောကလ်ာတဲ ့ေခါ 
ဒကု� ရောကက်ကရတာတ့ယ။် ရနာကပ်ပီး စကရ်ုရံြွးမြူရေးဟာ သူ�သောဝ
ေေကို ေကုန်တင်၊ ေကုန်ချ (ရောင်း) လုပ်ေတာြို့ ခံနိုင်ေည်ေှိတဲ့ 
ြျ ိုးဗေီကျနခ်ဲစ့ော ေရကကာင်းလည်းြေှေိူး။ ရနာကပ်ပီး တငပ်ိုရ့ောင်းချြှု 
ကလည်း ခေီး ေကွာေရဝးကကီးြားကကတာြို့ ေရဝးကကီးကို လှြ်းပျံဖ့ို့ ဖ့ို့ ့
လည်းလွယ်ပါတယ်။
 ေထက်ြှာရမပာခဲ့တာရတွကို ေေပ်ရဒသဆိုင်ော ကူးစက် 
ရောဂါပညာေှင် (Spatial epidemiologist) ရဂးေတ်နဲ့ ေဖွဲ့က 
ရောကပ်ါ ပုြံှာ ေငှ်းမပထားပါတယ။် သပိသ်ည်းမခင်း (higher density)၊ 
ြျ ိုးဗီေစုံလင်ြှု နိြ့်ကျမခင်း (Low Genetic Diversity)၊ ေကုန်သွင်း 
ေကုန်ထုတ်ပုံစံ ( all-in/all-out) နဲ့ ကုန်သွယ်ြှု  မြင့်ြားရဝးကွာမခင်း 
(High trade) ေဲ့ ေကျ ိုးဆက်ရတွကို သူတို့က ေှင်းမပထားပါတယ်။ 
ဒေီထြဲှာ ြပါရသးတာက ကကကင်ကှရ်တြွှာ ပဋေိဝီရဆးြတိုးရတာတ့ဲ ့
ေရမခေရန မဖစ်လာတာပါ။ ဒါကလည်းမပဿနာေကကီးကကီးပါ။
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 ညေိပ်ြရပျာ် မဖစ်ေရလာက်ရောင် ကကီးြားတဲ့  ၂၁ ောစုေဲ့ 
စနိရ်ခါ် ြှု ရတကွ ောလလဲိုရ့ြးတဲေ့ခါ ပညာေငှရ်တ�ွ� နမ်ပတာ တစခ်ကု 
ပဠိေီဝရဆးယ�်ပါးြှု ပါ။ ေဲဒီမပဿနာဟာ စက်ရုံပုံစံ ရြွးမြူရေးရတွနဲ့ 
ဆကစ်ပရ်နပါတယ။် ရောေ့က် ရောဂါပိုးြ� ားရတဟွာ ေရတာဆ်ုံးရေှ့ရန
ရတွေထားတယ်။ ေဲဒါကရတာ့ ရကာ်ပိုရေးေှင်းကကီးရတွပဲ။ နိုင်ငံတိုင်း
လိုလိုြှာ ရြွးမြူရေးပခံရတွေဲ့ ပဠိေီဝရဆးသုံးစွဲြှု  ကန့်သတ်ဖို့ ကကိုးစား
တိငု်း ကြု� ဏကီကီးရတေွဲ့ ဖေိားကိ ုကကု�ေတယ။် ရြွးမြူရေးလပုင်န်းကကီး 
ရတွေဲ့ ေညစ်ေရကကး စွန့်ကန်ရတွြှာ တမခားရောဂါပိုးရတွေမပင် 
ပဠိေီဝရဆးရတွပါ လျံရနတယ်။ ဒါရတွကလူရတွေဲ့ ရေေင်းမြစ်ထဲ 
ရောက်ကကတာ ြျားတယ်။
 ၁၉၈၀ ရကျာက်စလို့ စကြ်ှု ပုစံ ံရြွးမြူရေးဟာ တရတုမ်ပညြ်ှာ 
ေလွန်လျင် မြန်လာခဲ့ပါတယ်။ H1N1 တုပ်ရကွးပုံစံနှစ်ြျ ိုးဟာ 
တရုတ်မပည်ေဲ့ ရြွးမြူရေးပခံရတွကရန လူရတွဆိကို ရောက်ေှိလာခဲ့ 
တာမဖစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါနှစ်ြျ ိုးဟာ ဒုက� ရပးနိုင်စွြ်းမြင့်ပါတယ်။

Source: Gilbert et al. (2017) 
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 ညေိပ်ြရပျာ် မဖစ်ေရလာက်ရောင် ကကီးြားတဲ့  ၂၁ ောစုေဲ့ 
စနိရ်ခါ် ြှု ရတကွ ောလလဲိုရ့ြးတဲေ့ခါ ပညာေငှရ်တ�ွ� နမ်ပတာ တစခ်ကု 
ပဠိေီဝရဆးယ�်ပါးြှု ပါ။ ေဲဒီမပဿနာဟာ စက်ရုံပုံစံ ရြွးမြူရေးရတွနဲ့ 
ဆကစ်ပရ်နပါတယ။် ရောေ့က် ရောဂါပိုးြ� ားရတဟွာ ေရတာဆ်ုံးရေှ့ရန
ရတွေထားတယ်။ ေဲဒါကရတာ့ ရကာ်ပိုရေးေှင်းကကီးရတွပဲ။ နိုင်ငံတိုင်း
လိုလိုြှာ ရြွးမြူရေးပခံရတွေဲ့ ပဠိေီဝရဆးသုံးစွဲြှု  ကန့်သတ်ဖို့ ကကိုးစား
တိငု်း ကြု� ဏကီကီးရတေွဲ့ ဖေိားကိ ုကကု�ေတယ။် ရြွးမြူရေးလပုင်န်းကကီး 
ရတွေဲ့ ေညစ်ေရကကး စွန့်ကန်ရတွြှာ တမခားရောဂါပိုးရတွေမပင် 
ပဠိေီဝရဆးရတွပါ လျံရနတယ်။ ဒါရတွကလူရတွေဲ့ ရေေင်းမြစ်ထဲ 
ရောက်ကကတာ ြျားတယ်။
 ၁၉၈၀ ရကျာက်စလို့ စကြ်ှု ပုစံ ံရြွးမြူရေးဟာ တရတုမ်ပညြ်ှာ 
ေလွန်လျင် မြန်လာခဲ့ပါတယ်။ H1N1 တုပ်ရကွးပုံစံနှစ်ြျ ိုးဟာ 
တရုတ်မပည်ေဲ့ ရြွးမြူရေးပခံရတွကရန လူရတွဆိကို ရောက်ေှိလာခဲ့ 
တာမဖစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါနှစ်ြျ ိုးဟာ ဒုက� ရပးနိုင်စွြ်းမြင့်ပါတယ်။

Source: Gilbert et al. (2017) 
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 လက်ေှိကပ်ရေးကို မဖစ်ရစတဲ့ ဗိုင်းေပ်စ် (SAR-Cov-2) ဟာ 
လင်းနို့ကလာတာမဖစ်ရကကာင်း ရမပာခဲ့ ပပီးပါပပီ။ ဒါရပြယ့် စက်ရုံပုံစံ 
ရြွးမြူရေး လုပ်ငန်းကကီးရတွနဲ့ ဆက်စပ်ြှု ရတာ့ ေှိရနပါတယ်။ ေဲဒါ
ကရတာ့ ြမြင်သာတဲ့ လူြှု စီးပွားမဖစ်တည်ြှု ပါ။ ကိုဗစ်ဗိုင်းေပ်စ်ဟာ 
လင်းနို့ဆီကရန လူဆီကိုြရောက်ခင်ြှာ ကကားခံ တိေိစ� ာန် တစ်ြျ ိုးြျ ိုး 
ေှိြယ်လို့  ရတွးဆပါတယ်။ မဖစ်နိုင်ရမခြျားတာက သင်းရခွချပ်ပါ။ 
ဒီလိုရတာရိုင်းသတ� ဝါရတွက တရုတ်က ရဈးရတွြှာ ရောင်းကကရလ့ 
ေှိပါတယ်။ ရောင်းကကသူရတွက ေရသးစား လုပ်ငန်းသြားရတွပါ။ 
သတူိုရ့နာကရ်ကကာင်းကိ ုကကည့ေ်င ်ရြွးမြူရေး လပုင်န်းရတဆွကီိရုမြယာ 
ရတွပါသွားသူရတွ၊ လုပ်ငန်းကကီးရတွနဲ့ ယှ�်ပပိုင်ဖို့ ြမဖစ်နိုင်လို့ ြူလ 
လုပ်ကွက် ပျက်သွားသူရတွပါ။ သူတို့က ရတာရိုင်းနဲ့ ေဆန်းေမပား 
ရောင်းဝယ်ြှု ရတွ လုပ်လာကကပါတယ်။
 လက်ေှိကပ်ရေးြှာ ေရသေရပျာက်နှု န်းက ၁ ောခိုင်နှု န်း
ကရန ၂ ောခိုင်နှု န်းေှိြယ် ြှန်းပါတယ်။ H7N9 နဲ့ H5N1ေဲ့ ေရသ
ေရပျာကန်ှု န်းက ကူးစကခ်ေံသေူဲ့ သုံးပုတံစပ်ုေံှပိါတယ။် ထကွန်ှု န်းမြင် ့
ရြွးမြူရေးစနစ်ေဲ့ ေန� ောယ်ကို ကကိုသတိရပးခဲ့သူ တစ်ရယာက်က 
"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။ 
 သူက လက်ေှိကပ်ရေးဟာ ေကကိြ်ကကိြ်ထပ်ကကည့်ရနေတဲ့ 
ရုပ်ေှင်ကားရဟာင်း  ပါလို့ေည်�� န်းပါတယ်။ ရဂဟပျက်ယွင်းြှု ၊ 
ထွက်နှု န်း မြင့်ရြွး မြူရေး၊  ေမြတ်ေဓိက စီးပွားရေးစနစ်ရတွေဲ့  
ထတုက်နု ်ဆားစရ်ောဂါ၊ ကူးစကတ်ပုရ်ကွး ေြျ ိုးြျ ိုးကိမုြငခ်ဲ့ ကကပပီးသား
ပါ။ ရဆာင်းပါးထဲကသူ�ြှတ် ချက်ကို ကပ်ရောဂါရေးထဲရောက်ရနတဲ့ 
ကျုပ်တို့ေရနနဲ့ နားလည်ဖို့ ြခက်ခဲရလာက်ပါေူး။ 
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 လက်ေှိကပ်ရေးကို မဖစ်ရစတဲ့ ဗိုင်းေပ်စ် (SAR-Cov-2) ဟာ 
လင်းနို့ကလာတာမဖစ်ရကကာင်း ရမပာခဲ့ ပပီးပါပပီ။ ဒါရပြယ့် စက်ရုံပုံစံ 
ရြွးမြူရေး လုပ်ငန်းကကီးရတွနဲ့ ဆက်စပ်ြှု ရတာ့ ေှိရနပါတယ်။ ေဲဒါ
ကရတာ့ ြမြင်သာတဲ့ လူြှု စီးပွားမဖစ်တည်ြှု ပါ။ ကိုဗစ်ဗိုင်းေပ်စ်ဟာ 
လင်းနို့ဆီကရန လူဆီကိုြရောက်ခင်ြှာ ကကားခံ တိေိစ� ာန် တစ်ြျ ိုးြျ ိုး 
ေှိြယ်လို့  ရတွးဆပါတယ်။ မဖစ်နိုင်ရမခြျားတာက သင်းရခွချပ်ပါ။ 
ဒီလိုရတာရိုင်းသတ� ဝါရတွက တရုတ်က ရဈးရတွြှာ ရောင်းကကရလ့ 
ေှိပါတယ်။ ရောင်းကကသူရတွက ေရသးစား လုပ်ငန်းသြားရတွပါ။ 
သတူိုရ့နာကရ်ကကာင်းကိ ုကကည့ေ်င ်ရြွးမြူရေး လပုင်န်းရတဆွကီိရုမြယာ 
ရတွပါသွားသူရတွ၊ လုပ်ငန်းကကီးရတွနဲ့ ယှ�်ပပိုင်ဖို့ ြမဖစ်နိုင်လို့ ြူလ 
လုပ်ကွက် ပျက်သွားသူရတွပါ။ သူတို့က ရတာရိုင်းနဲ့ ေဆန်းေမပား 
ရောင်းဝယ်ြှု ရတွ လုပ်လာကကပါတယ်။
 လက်ေှိကပ်ရေးြှာ ေရသေရပျာက်နှု န်းက ၁ ောခိုင်နှု န်း
ကရန ၂ ောခိုင်နှု န်းေှိြယ် ြှန်းပါတယ်။ H7N9 နဲ့ H5N1ေဲ့ ေရသ
ေရပျာကန်ှု န်းက ကူးစကခ်ေံသေူဲ့ သုံးပုတံစပ်ုေံှပိါတယ။် ထကွန်ှု န်းမြင် ့
ရြွးမြူရေးစနစ်ေဲ့ ေန� ောယ်ကို ကကိုသတိရပးခဲ့သူ တစ်ရယာက်က 
"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။ 
 သူက လက်ေှိကပ်ရေးဟာ ေကကိြ်ကကိြ်ထပ်ကကည့်ရနေတဲ့ 
ရုပ်ေှင်ကားရဟာင်း  ပါလို့ေည်�� န်းပါတယ်။ ရဂဟပျက်ယွင်းြှု ၊ 
ထွက်နှု န်း မြင့်ရြွး မြူရေး၊  ေမြတ်ေဓိက စီးပွားရေးစနစ်ရတွေဲ့  
ထတုက်နု ်ဆားစရ်ောဂါ၊ ကူးစကတ်ပုရ်ကွး ေြျ ိုးြျ ိုးကိမုြငခ်ဲ့ ကကပပီးသား
ပါ။ ရဆာင်းပါးထဲကသူ�ြှတ် ချက်ကို ကပ်ရောဂါရေးထဲရောက်ရနတဲ့ 
ကျုပ်တို့ေရနနဲ့ နားလည်ဖို့ ြခက်ခဲရလာက်ပါေူး။ 
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 "ဒီကပ်ရေးက ဂလိုေယ်လိုက်ရေးေှင်းနဲ့ ေမြတ်သာ ပဓာန 
စီးပွားရေးစနစ်ကို  ကြ္ဘ ာကကီးေဲ့ ေီဝစနစ်က ြထြ်းပိုးနိုင်ရကကာင်း 
မပလိုက်တာပါပဲ။"

ရတာရိုင်းတိေိစ� ာန်၊ ရြွးမြူရေးတိေိစ� ာန်နှင့် လူတို့ ကကား ကူးစက်ြှု ။
ရတာရိုင်းတိေစ� ာန်ြျားတွင် တည်ပငိြ်သည့် ပြာဏနှင့်ေှိရနရသာ်လည်း 
(ရောက်ဆုံးြျ�်းရကကာင်း) ရြွးမြူရေး တိေစ� ာန်ြျားဆီတွင် ကူးစက်ြှု  

ေဆြျားစွာမဖင့် သွားသည်။ (ေရပါ် ဆုံးြျ�်းရကကာင်း) လူြျားထံတွင် လည်း 
ကူးစက်ြှု  ပြာဏ မြင့်ြားသည်။ (ေလယ်ြျ�်းရကကာင်း)

foodsource.org.uk
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"ဒီကပ်ရေးက ဂလိုေယ်လိုက်ရေးေှင်းနဲ့ ေမြတ်သာ ပဓာန "ဒီကပ်ရေးက ဂလိုေယ်လိုက်ရေးေှင်းနဲ့ ေမြတ်သာ ပဓာန 
စီးပွားရေးစနစ်ကို  ကြ္ဘ ာကကီးေဲ့ ေီဝစနစ်က ြထြ်းပိုးနိုင်ရကကာင်း စီးပွားရေးစနစ်ကို  ကြ္ဘ ာကကီးေဲ့ ေီဝစနစ်က ြထြ်းပိုးနိုင်ရကကာင်း 
မပလိုက်တာပါပဲ။"မပလိုက်တာပါပဲ။"

ရတာရိုင်းတိေိစ� ာန်၊ ရြွးမြူရေးတိေိစ� ာန်နှင့် လူတို့ ကကား ကူးစက်ြှု ။
ရတာရိုင်းတိေစ� ာန်ြျားတွင် တည်ပငိြ်သည့် ပြာဏနှင့်ေှိရနရသာ်လည်း 
(ရောက်ဆုံးြျ�်းရကကာင်း) ရြွးမြူရေး တိေစ� ာန်ြျားဆီတွင် ကူးစက်ြှု  

ေဆြျားစွာမဖင့် သွားသည်။ (ေရပါ် ဆုံးြျ�်းရကကာင်း) လူြျားထံတွင် လည်း 
ကူးစက်ြှု  ပြာဏ မြင့်ြားသည်။ (ေလယ်ြျ�်းရကကာင်း)

foodsource.org.uk
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 “ြီးရလာင်ရနတဲ့ေခါ ြီးသတ်သြားရတွကို လုံရလာက်တဲ့ 
လကန်ကက်ေိယိာရပးေင ်ေရတာေ်တန ်ေပျကေ်စီးရလာကန်ဲြ့ီးပငြိ်း 
ရောငလ်ပုလ်ိုေ့တယ။် ဒါရပြယ့ ်ေေညှသ်မဖင့ ်ေတကွက်ရတာ ့ြီးရေး 
ကာကွယ်ရေး စည်းြျ�်းစည်းကြ်းရတွချတာ၊ ေထိန်းေကွပ်ရတွ 
လုပ်ေြှာပါ။ မပည်သူက ရေးထွက်ဆိုးကျ ိုးရတွကို  ထြ်းရနေပပီး 
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကကီးရတွက ေမြတ်ေရနတဲ့ စနစ်ကို ြထိန်းနိုင်ေင် 
ရနာင်လာြယ့် ေနာဂတ်ြှာ ကကု�ေြယ့် ကပ်ရေးရတွကို ရေှာင်လ� ဲဖို့ 
ခက်ပါလိြ့်ြယ်။”
 ကပ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပပီး ရေတိုရေေှည် ောရတွစ�်းစားဖို့ 
လိုသလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပပီး ရော့ေ်ဝဲရလ့က ေထက်ပါေတိုင်း 
ရမပာပါတယ်။ ြကကာခင်က သူ�ေဲ့ ရဆာင်းပါး တစ်ပုဒ်ကိုလည်း ခုလို 
တည့်တည့် ရခါင်းစ�်တပ်ပါတယ်။ 
 “ေေင်းေှင်စနစ်ဟာ ရောဂါမဖစ်ရပါ် ော ေဓိက ရနောပဲ- 
Capitalism is a disease hotspot.” ဆင့်ကဲ ရမပာင်းလဲြှု ဆိုင်ော 
ေီဝရဗဒပညာေှင်မဖစ်တဲ့ ရော့ေ်ေဲ့ ေဆိုေေရတာ့ ဆားစ် (SARS) လို၊ 
H1N1 လိ၊ု ဝကတု်ပရ်ကွးလိ၊ု ေေီိလုာလိ ုေခု ကိဗုစလ်ိ ုကူးစကရ်ောဂါ 
ရေးရတကွိ ုေကကြ်းဖျ�်း နစှခ် ုခွကဲကေတယ။် ရဝးလရံခါငဖ်ျား ရဒသရတွ
ကရန (Hinterland) လာတာနဲ့  စက်ရုံ ပုံစံ  ထွက်နှု န်း မြင့်ရြွး မြူ
ရေးလပုင်န်းရတကွရနလာတာ။ ဒါရပြယ့ ်ဒနီစှခ်ဟုာ သပိြ်ကွ ဲမပားတာ
ြျားတယ။် ရဝလရံခါငဖ်ျားရဒသက ပိုးြ� ားဟာ ထကွန်ှု န်းမြင် ့ရြွးမြူရေး 
လုပ်ငန်းြှာ ကကီးြားလာပပီး လူဆီရောက်လာတဲ့ ေရကကာင်းရတွ ရမပာခဲ့
ကကပပီ။ ေရခါင်ေဖျားရဒသရတွထဲကို လုပ်ငန်းကကီးရတွက ရောက်လာ
တာ၊ ရဒသခ ံေရသးစားရတကွိလုည်း သတူို့ထတုလ်ပုြ်ှု  ကငွ်းဆကထ် ဲ
ထည့်လိုက်တာ၊ ဒါြှြဟုတ် သိြ်းပိုက်လိုက်တာရတွ မဖစ်ရနခဲ့တယ်။ 
ေေင်းေငှ ်ကနုထ်တုလ်ပုြ်ှု  ကငွ်းဆကြ်ှာ ရကျးလက ်ပြို့ မပဆိတုာလည်း 
သပိြ်ကွ ဲမပားရတာေ့ူး။ ရသချာတဲ ့ေလဒတ်စခ်ကုရတာ ့ေသစထ်ကွရ်ပါ် 
လာတဲ့ ကူးစက်ရောဂါ ရလးပုံသုံးပုံဟာရတာရိုင်းတိေိစ� ာန် (သို့ြဟုတ်)
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ရြွးမြူရေးတိေိစ� ာန်ရတွြှာ ေစမပုရနတယ်ဆိုတဲ့ ေချက်ပါပဲ။ 
 ကြ္ဘ ာကို ဒီေရမခေရနရောက်ရောင် ရြာင်းနှင်လာတာဟာ 
ေမြတပ်ဓာန စီးပွားရေး စနစပ်လဲို ့ရောေ့က် ဆိတုယ။် သတ� ဝါဆကီရန 
လူဆီကို ဗိုင်းေပ်စ် ပိုးြ� ားလွင့်စင်လာတဲ့ မဖစ်စ�် (Spillover) ရတွ 
ေယက်ပစဲစ ကပရ်ောဂါမဖစရ်စဖို ့တညခ်င်းရပးတဲ ့ေရမခေရနတစခု်က 
သိပ်သည်းြှု  (Density)ပါ။ ၁၉၁၈ စပိန်တုပ်ရကွး ( Spanish Flu) လို့ 
ကျုပ်တို့သိကကတာဟာ တကယ်ရတာ့ ေြည်ြှားရနတာပါ။ စပိန်ြှာ 
စတာြဟုတ်ပါေူး။ ေဲဒီကာလက လူရတွ၊ တိေိစ� ာန်ရတွ၊ ကကက်ငှက်
ရတွ  ကျပ်သိပ်ရနထိုင် ကကတဲ့  ကန်ဆက် မပည်နယ်  (ေရြေိကန် ) 
ရြွးမြူရေးပခံရတွက လာတာမဖစ်ဖို့ ေြျားဆုံးပါ။
 ၁၉၄၀ ကရန ၂၀၀၄ ေထ ိမဖစခ်ဲတ့ဲ ့ကူးစကရ်ောဂါရတကွလည်း 
ရြွး မြူရေး သိပ်သည်းထူထပ်တဲ့  ေရြေိကန်ေရေှ့ရမြာက်ပိုင်း ၊ 
ေရနာက် ဥရောပ၊ ဂျပန်၊ ေရေှ့ရတာင် ကသစရကတးလျ ရဒသရတွြှာလို့ 
ရလ့လာချက်တစ်ခုက ဆိုပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်ရတွြှာရတာ့ 
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းရတွ ောေှကို ရမပာင်းရေ �့ ကကတာရကကာင့် လူရတွ 
သတ� ဝါရတွ ပို ပပီး နီးနီးကပ်ကပ် ရနလာကကေပါတယ်။ ေရစာပိုင်း 
တုပ်ရကွး ( Avian flu-1996) ဆားတုပ်ရကွး (SARS-2002) ရတွဟာ 
သြိုင်းတစ်ရလ �ာက် လူရတွ၊ ရြွးမြူရေးလုပ်ငန်းရတွ ေထူထပ်ဆုံး 
ရနထိုင်ြှု လို့ ြှတ်တြ်းမပုကကတဲ့ ဂွြ်ရဒါင်းခရိုင် (Guangdong) က 
စပါတယ်။
 ဝူဟန်ပြို့တည်ေှိတဲ့ ဟူရေးခရိုင် (Hubei) ဟာ ဂွြ်ရဒါင်းေဲ့ 
ရမြာက်ေက်ြှာ ေှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်ေတွင်းြှာ ေဓိက 
ကနုထ်တုလ်ပုြ်ှု  ဗဟိခုျက ်တစခ်မုဖစလ်ာတဲ ့ရဒသပါ။ ဝဟူနပ်ြို့ ကကီးြား 
လာတဲေ့ခါ ရေးပတဝ်န်းကျငက် သစရ်တာရတ၊ွ ရကျးလကရ်ဒသရတ ွ
ဆီကို ချဲ့ထွင်လာပါတယ်။ ရကျးလက်က ေရသးစား လယ်သြားရတွ 
ဟာ ကျယ်မပန့်လှတဲ့ ဆင်းေဲသား ေပ်ကွက်ရတွကိုရောက်လာပါတယ်။ 
ဆင်းေဲသားေပ်ကွက်ရတွဟာ ပြို့နဲ့ရတာေဲ့ ကကားထဲကတံတားမဖစ်လာ

40 ukdApfaemufaMumif;jyef

ရြွးမြူရေးတိေိစ� ာန်ရတွြှာ ေစမပုရနတယ်ဆိုတဲ့ ေချက်ပါပဲ။ 
 ကြ္ဘ ာကို ဒီေရမခေရနရောက်ရောင် ရြာင်းနှင်လာတာဟာ 
ေမြတပ်ဓာန စီးပွားရေး စနစပ်လဲို ့ရောေ့က် ဆိတုယ။် သတ� ဝါဆကီရန 
လူဆီကို ဗိုင်းေပ်စ် ပိုးြ� ားလွင့်စင်လာတဲ့ မဖစ်စ�် (Spillover) ရတွ 
ေယက်ပစဲစ ကပရ်ောဂါမဖစရ်စဖို ့တညခ်င်းရပးတဲ ့ေရမခေရနတစခု်က 
သိပ်သည်းြှု  (Density)ပါ။ ၁၉၁၈ စပိန်တုပ်ရကွး ( Spanish Flu) လို့ 
ကျုပ်တို့သိကကတာဟာ တကယ်ရတာ့ ေြည်ြှားရနတာပါ။ စပိန်ြှာ 
စတာြဟုတ်ပါေူး။ ေဲဒီကာလက လူရတွ၊ တိေိစ� ာန်ရတွ၊ ကကက်ငှက်
ရတွ  ကျပ်သိပ်ရနထိုင် ကကတဲ့  ကန်ဆက် မပည်နယ်  (ေရြေိကန် ) 
ရြွးမြူရေးပခံရတွက လာတာမဖစ်ဖို့ ေြျားဆုံးပါ။
 ၁၉၄၀ ကရန ၂၀၀၄ ေထ ိမဖစခ်ဲတ့ဲ ့ကူးစကရ်ောဂါရတကွလည်း 
ရြွး မြူရေး သိပ်သည်းထူထပ်တဲ့  ေရြေိကန်ေရေှ့ရမြာက်ပိုင်း ၊ 
ေရနာက် ဥရောပ၊ ဂျပန်၊ ေရေှ့ရတာင် ကသစရကတးလျ ရဒသရတွြှာလို့ 
ရလ့လာချက်တစ်ခုက ဆိုပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်ရတွြှာရတာ့ 
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းရတွ ောေှကို ရမပာင်းရေ �့ ကကတာရကကာင့် လူရတွ 
သတ� ဝါရတွ ပို ပပီး နီးနီးကပ်ကပ် ရနလာကကေပါတယ်။ ေရစာပိုင်း 
တုပ်ရကွး ( Avian flu-1996) ဆားတုပ်ရကွး (SARS-2002) ရတွဟာ 
သြိုင်းတစ်ရလ �ာက် လူရတွ၊ ရြွးမြူရေးလုပ်ငန်းရတွ ေထူထပ်ဆုံး 
ရနထိုင်ြှု လို့ ြှတ်တြ်းမပုကကတဲ့ ဂွြ်ရဒါင်းခရိုင် (Guangdong) က 
စပါတယ်။
 ဝူဟန်ပြို့တည်ေှိတဲ့ ဟူရေးခရိုင် (Hubei) ဟာ ဂွြ်ရဒါင်းေဲ့ 
ရမြာက်ေက်ြှာ ေှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်ေတွင်းြှာ ေဓိက 
ကနုထ်တုလ်ပုြ်ှု  ဗဟိခုျက ်တစခ်မုဖစလ်ာတဲ ့ရဒသပါ။ ဝဟူနပ်ြို့ ကကီးြား 
လာတဲေ့ခါ ရေးပတဝ်န်းကျငက် သစရ်တာရတ၊ွ ရကျးလကရ်ဒသရတ ွ
ဆီကို ချဲ့ထွင်လာပါတယ်။ ရကျးလက်က ေရသးစား လယ်သြားရတွ 
ဟာ ကျယ်မပန့်လှတဲ့ ဆင်းေဲသား ေပ်ကွက်ရတွကိုရောက်လာပါတယ်။ 
ဆင်းေဲသားေပ်ကွက်ရတွဟာ ပြို့နဲ့ရတာေဲ့ ကကားထဲကတံတားမဖစ်လာ
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ပါတယ်။ ေပ်တည်ဖို့ေတွက် ေနီးေနား ရတာထဲြှာ ေြဲလိုက်ကက၊
ရထာင်ရချာက်ရထာင်ကက၊ ရတာထဲက သင်းရခွချပ်၊ြိရကျာင်း၊ လင်းနို့၊ 
ရတာရကကာင်ရတွကို ေေှင်ရြွးဖို့ ကကိုးစားကကနဲ့ ေရိုင်းနဲ့ ေယ�် ဆိုတာ 
ရတွလည်း ြကွဲြမပားမဖစ်လာပါတယ်။
 တရတုသ်ရုတသနပညာေငှရ်တရွေးကကတဲ ့Chung ြဂ� ေင်းြှာ 
ြကကာခင်က ရဖာ်မပခဲ့တဲ့ "ကူးစက်မခင်း (Social Contagion)" ဟာ 
ကပရ်ောဂါရေးေတငွ်း တရတုမ်ပညတ်ငွ်း ေရမခေရနရတကွိ ုနားလည်
လိုတဲ့ ပေိသတ်ရကကာင့် ပျံန့ှံ�သွားတဲ့ ရဆာင်းပါးပါ။ ရဆာင်းပါးေှင်က 
ေထက်ြှာရဖာ်မပခဲ့တဲ့ ေရမခေရနရတွကို ေည်�� န်းပပီး ပူေိုက်ြီးဖို 
ပြို့ ကကီးရလးပြို့ထဲက တစ်ပြို့ (Four Furnaces) လို့ ေေပ်စကားနဲ့ 
ရမပာ ကကတဲ့  ဝူဟန် ပြို့ေဲ့  ရောက်ြှာ  ရနာက်ထပ်  ြီးဖိုေှိတယ်လို့  
တင်စားရမပာပါတယ်။ ေဲဒါကရတာ့ ေေင်းေှင် စိုက်ရြွးစနစ်နဲ့ ပြို့ မပ 
မဖစ်တည်ြှု  ရောထည့်ထားတဲ့ ဆင့်ကဲရမပာင်းလဲြှု  ဟင်းရပါင်းေိုးကကီး
(Evolutionary pressure of capitalist agriculture and 
urbanization) မဖစ်ပါတယ်တဲ့။ ကြ္ဘ ာ့စီးပွားရေးစနစ်ေဲ့ ရကျာရိုးက 
စက်ြှု နဲ့ ပြို့ မပမဖစ်တည်ြှု ပါ။ ယခုရနာက်ဆုံး ရောက်လာတဲ့ ကိုရိုနာ 
ဗိုင်းေပ်စ်ဟာ ရတာရိုင်းေစ်မြစ်ကရန စက်ြှု ၊ ပြို့ မပ ရကျာရိုးကို ပျံ န့ှံ� 
သွားတာရကကာင့် ကျုပ်တို့ရခတ်ကာလေဲ့ နိုင်ငံရေး-စီးပွားရေးနှစ်ေက် 
စလုံးကို ကိုယ်စားမပုတဲ့ ပုလိပ်ရောဂါလို့ သူက ေည်�� န်းပါတယ်။ 
 မဖစ်ရနတဲ့ ကပ်ရေးဟာ တရုတ်ဗိုင်းေပ်စ်တို့၊ ယ�်ရကျးြှု တို့ 
ြဟုတ်ပါေူး။ ေေင်းေှင်စနစ်ေဲ့ စီးပွားရေးပထဝီပါ။ ရမြသိြ်းြှု ၊ 
ရတာရတာင်ထဲေထိ ချဲ့ထွင်ြှု ရတွကို ရငွလုံးရငွေင်း (capital) က 
ဦးရဆာင်ရနတာပါ။ ကပ်ရေးမဖစ်ရစတဲ့ ရနောရတွကို လက်ည�ိူးထိုး
ဆိေုင ်နယူးရယာကတ်ို ့လနဒ်နတ်ို ့ရဟာငရ်ကာငတ်ို ့ရပကျင်းတိုက့ိလုည်း 
ချန်ထားခဲ့လို့ ြေ ပါေူး။
 ၂၀၀၈  စီးပွားပျက်ကပ်ေပပီးြှာ ေရြေိကန်က ဂိုးြန်းဆက် 
(Goldman Sach) လုပ်ငန်းကကီး ဟာ ကြ္ဘ ာ့ေကကီးဆုံး ဝက်ရြွးမြူရေး 
လပုင်န်းကိ ုပိငုတ်ဲ ့ေနှရ်ဟ ွ(Shuanghui) ေင်းနှီးမြ�ုပန်ှြံှု  ကြု� ဏကီကီးေဲ့ 
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ပါတယ်။ ေပ်တည်ဖို့ေတွက် ေနီးေနား ရတာထဲြှာ ေြဲလိုက်ကက၊
ရထာင်ရချာက်ရထာင်ကက၊ ရတာထဲက သင်းရခွချပ်၊ြိရကျာင်း၊ လင်းနို့၊ 
ရတာရကကာင်ရတွကို ေေှင်ရြွးဖို့ ကကိုးစားကကနဲ့ ေရိုင်းနဲ့ ေယ�် ဆိုတာ 
ရတွလည်း ြကွဲြမပားမဖစ်လာပါတယ်။
 တရတုသ်ရုတသနပညာေငှရ်တရွေးကကတဲ ့Chung ြဂ� ေင်းြှာ 
ြကကာခင်က ရဖာ်မပခဲ့တဲ့ "ကူးစက်မခင်း (Social Contagion)" ဟာ 
ကပရ်ောဂါရေးေတငွ်း တရတုမ်ပညတ်ငွ်း ေရမခေရနရတကွိ ုနားလည်
လိုတဲ့ ပေိသတ်ရကကာင့် ပျံန့ှံ�သွားတဲ့ ရဆာင်းပါးပါ။ ရဆာင်းပါးေှင်က န့ှံ�သွားတဲ့ ရဆာင်းပါးပါ။ ရဆာင်းပါးေှင်က ့
ေထက်ြှာရဖာ်မပခဲ့တဲ့ ေရမခေရနရတွကို ေည်�� န်းပပီး ပူေိုက်ြီးဖို 
ပြို့ ကကီးရလးပြို့ထဲက တစ်ပြို့ (Four Furnaces) လို့ ေေပ်စကားနဲ့ 
ရမပာ ကကတဲ့  ဝူဟန် ပြို့ေဲ့  ရောက်ြှာ  ရနာက်ထပ်  ြီးဖိုေှိတယ်လို့  
တင်စားရမပာပါတယ်။ ေဲဒါကရတာ့ ေေင်းေှင် စိုက်ရြွးစနစ်နဲ့ ပြို့ မပ 
မဖစ်တည်ြှု  ရောထည့်ထားတဲ့ ဆင့်ကဲရမပာင်းလဲြှု  ဟင်းရပါင်းေိုးကကီး
(Evolutionary pressure of capitalist agriculture and 
urbanization) မဖစ်ပါတယ်တဲ့။ ကြ္ဘ ာ့စီးပွားရေးစနစ်ေဲ့ ရကျာရိုးက 
စက်ြှု နဲ့ ပြို့ မပမဖစ်တည်ြှု ပါ။ ယခုရနာက်ဆုံး ရောက်လာတဲ့ ကိုရိုနာ 
ဗိုင်းေပ်စ်ဟာ ရတာရိုင်းေစ်မြစ်ကရန စက်ြှု ၊ ပြို့ မပ ရကျာရိုးကို ပျံ န့ှံ� န့ှံ� ့
သွားတာရကကာင့် ကျုပ်တို့ရခတ်ကာလေဲ့ နိုင်ငံရေး-စီးပွားရေးနှစ်ေက် 
စလုံးကို ကိုယ်စားမပုတဲ့ ပုလိပ်ရောဂါလို့ သူက ေည်�� န်းပါတယ်။ 
 မဖစ်ရနတဲ့ ကပ်ရေးဟာ တရုတ်ဗိုင်းေပ်စ်တို့၊ ယ�်ရကျးြှု တို့ 
ြဟုတ်ပါေူး။ ေေင်းေှင်စနစ်ေဲ့ စီးပွားရေးပထဝီပါ။ ရမြသိြ်းြှု ၊ 
ရတာရတာင်ထဲေထိ ချဲ့ထွင်ြှု ရတွကို ရငွလုံးရငွေင်း (capital) က 
ဦးရဆာင်ရနတာပါ။ ကပ်ရေးမဖစ်ရစတဲ့ ရနောရတွကို လက်ည�ိူးထိုး
ဆိေုင ်နယူးရယာကတ်ို ့လနဒ်နတ်ို ့ရဟာငရ်ကာငတ်ို ့ရပကျင်းတိုက့ိလုည်း 
ချန်ထားခဲ့လို့ ြေ ပါေူး။
 ၂၀၀၈  စီးပွားပျက်ကပ်ေပပီးြှာ ေရြေိကန်က ဂိုးြန်းဆက် 
(Goldman Sach) လုပ်ငန်းကကီး ဟာ ကြ္ဘ ာ့ေကကီးဆုံး ဝက်ရြွးမြူရေး 
လပုင်န်းကိ ုပိငုတ်ဲ ့ေနှရ်ဟ ွ(Shuanghui) ေင်းနှီးမြ�ုပန်ှြံှု  ကြု� ဏကီကီးေဲ့ 
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ေှယ်ယာ ၆၀ ောခိုင်နှု န်းကို ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖူဂျီယန်၊ ဟိုင်နန်စတဲ့ 
မပည်နယ်ရတွက  ရြွးမြူရေးလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ြှု  တန်ဖိုး သန်းရပါင်း 
ြျားစွာကို ဝယ်ယူခဲ့ ကကပါတယ်။
 ဥစ�  ာစု ပပ �ုတိုးပွားလာဖို့ပဲ  (Accumulation) ဦးတည်တဲ့  
ေေင်းေငှ ်ကနုထ်တုလ်ပုြ်ှု စနစဟ်ာ ပထြဆုံးလည်းြဟတု ်ရနာကဆု်ံး 
လည်း ြမဖစ်နိုင်တဲ့ ကပ်ရေးထဲကို ရခါ် လာခဲ့ပါပပီ။ နိုင်ငံရေးစနစ်က 
ထိန်းရကျာင်းရပးြှာလား။ ကပ်ရေးဆိုင်ော မဖစ်နိုင်ရချ ေစီေင်ခံစာ 
ရတွကို ေရနတဲ့ ေရြေိကန်လ� တ်ရတာ် ေြတ်ရတွဟာ သန်းနဲ့ချီတဲ့ 
ေယှယ်ာရတကွိ ုရဖရဖာဝ်ါေ ီ(၂၀၂၀) လလယက် ထတုရ်ောင်းခဲပ့ါတယ။် 
သူတို့ထဲက တချ ို့ဟာ သတင်းဌာနရတွ ရေှ့ထွက်ပပီး ောြှ ပူပန်စော
ြေှပိါေူး ဆိတုာြျ ိုး ရမပာရနပါရသးတယ။် စီးပွားရေး စနစန်ဲတ့ွပဲါရနတဲ ့
ကိုယ်ေဖို့ ကိုယ်လုပ်၊ ကိုယ့်ေတွက်ကိုယ် ကကည့်ဆိုတာ ေလွန်ေက� ံ 
တစ်သီးပုဂ� လ မဖစ်ြှု  (hyper individualism) ကလည်း ရနောတကာ 
မြင်သာရနမပန်ပါတယ်။ 
 ေရြွးြပါတဲ ့ကကကြ်ျ ိုးတစခ်ကုိ ုရြွးမြူရေးလပုင်န်းတစခ်ကု 
စြ်းသပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ေရြွးဖယ်ေတဲ့ ေလုပ်သက်သာပပီး ေမြတ် 
ပိေုဖို ့ေညေ်�ယတ်ာပါ။ ဂြွရ်ဒါင်းြှာ ေရဲတကွိ ုောသရီမပာင်းမပန ်ြီးရပးပပီး 
ေမြတ်နှစ်ဆေရောင်လုပ်ပါတယ်။ ကုန်စည်ပစ� ည်းေဲ့ ေသုံးဝင်ြှု  
တန်ဖိုး (use value) ကို ေဓိက ဦးတည်တာ ြဟုတ်ေဲ ထပ်ပိုးေမြတ် 
(Surplus value) ကို ဗဟိုမပု ထုတ်လုပ်ြှု ရတွရကကာင့် ဆိုးကျ ိုးရတွ 
ြျားလှပါပပီ။ ထွက်နှု န်းမြင့်ရြွးမြူရေးလုပ်ငန်းရတွကရန ေသားငါးနဲ့ 
ကပ်ရောဂါရတွ တွဲထုတ်ရနတာကို ေယ်လိုလုပ်ကကြလဲ။ ေောောကို 
ကုန်စည်ပစ� ည်းေမဖစ် ရဈးကွက်တင်ဖို့ ၊  ရဈးသတ်ြှတ်ဖို့ ၊  ထပ်ပိုး 
ေမြတေ်ဖို ့ဦးတညတ်ဲ ့ေေင်းေငှက်နုထ်တုလ်ပုြ်ှု  မပဿနာကိ ုကပရ်ေး
ေတွင်းြှာ ကျုပ်တို့ စ�်းစားကကေပါြယ်။ 
 ဒီရန့ကြ္ဘ ာြှာ ကာကွယ်ရေးဝတ်စုံရတွနဲ့ သွားလာရနကကတာ၊ 
ြျကန်ှာဖုံးရတ၊ွ လကေ်တိရ်တ ွဝတထ်ားကကေတာ ပုြံနှမ်ြငက်ငွ်းတစခ်ု
မဖစ်ရနပါပပီ။ နည်းပညာရတွ ေယ်လို တိုးတက်လာရပြယ့် ကြ္ဘ ာဟာ 
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ေှယ်ယာ ၆၀ ောခိုင်နှု န်းကို ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖူဂျီယန်၊ ဟိုင်နန်စတဲ့ 
မပည်နယ်ရတွက  ရြွးမြူရေးလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ြှု  တန်ဖိုး သန်းရပါင်း 
ြျားစွာကို ဝယ်ယူခဲ့ ကကပါတယ်။
 ဥစ�  ာစု ပပ �ုတိုးပွားလာဖို့ပဲ  (Accumulation) ဦးတည်တဲ့  
ေေင်းေငှ ်ကနုထ်တုလ်ပုြ်ှု စနစဟ်ာ ပထြဆုံးလည်းြဟတု ်ရနာကဆု်ံး 
လည်း ြမဖစ်နိုင်တဲ့ ကပ်ရေးထဲကို ရခါ် လာခဲ့ပါပပီ။ နိုင်ငံရေးစနစ်က 
ထိန်းရကျာင်းရပးြှာလား။ ကပ်ရေးဆိုင်ော မဖစ်နိုင်ရချ ေစီေင်ခံစာ 
ရတွကို ေရနတဲ့ ေရြေိကန်လ� တ်ရတာ် ေြတ်ရတွဟာ သန်းနဲ့ချီတဲ့ 
ေယှယ်ာရတကွိ ုရဖရဖာဝ်ါေ ီ(၂၀၂၀) လလယက် ထတုရ်ောင်းခဲပ့ါတယ။် 
သူတို့ထဲက တချ ို့ဟာ သတင်းဌာနရတွ ရေှ့ထွက်ပပီး ောြှ ပူပန်စော
ြေှပိါေူး ဆိတုာြျ ိုး ရမပာရနပါရသးတယ။် စီးပွားရေး စနစန်ဲတ့ွပဲါရနတဲ ့
ကိုယ်ေဖို့ ကိုယ်လုပ်၊ ကိုယ့်ေတွက်ကိုယ် ကကည့်ဆိုတာ ေလွန်ေက� ံ 
တစ်သီးပုဂ� လ မဖစ်ြှု  (hyper individualism) ကလည်း ရနောတကာ 
မြင်သာရနမပန်ပါတယ်။ 
 ေရြွးြပါတဲ ့ကကကြ်ျ ိုးတစခ်ကုိ ုရြွးမြူရေးလပုင်န်းတစခ်ကု 
စြ်းသပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ေရြွးဖယ်ေတဲ့ ေလုပ်သက်သာပပီး ေမြတ် 
ပိေုဖို ့ေညေ်�ယတ်ာပါ။ ဂြွရ်ဒါင်းြှာ ေရဲတကွိ ုောသရီမပာင်းမပန ်ြီးရပးပပီး 
ေမြတ်နှစ်ဆေရောင်လုပ်ပါတယ်။ ကုန်စည်ပစ� ည်းေဲ့ ေသုံးဝင်ြှု  
တန်ဖိုး (use value) ကို ေဓိက ဦးတည်တာ ြဟုတ်ေဲ ထပ်ပိုးေမြတ် 
(Surplus value) ကို ဗဟိုမပု ထုတ်လုပ်ြှု ရတွရကကာင့် ဆိုးကျ ိုးရတွ 
ြျားလှပါပပီ။ ထွက်နှု န်းမြင့်ရြွးမြူရေးလုပ်ငန်းရတွကရန ေသားငါးနဲ့ 
ကပ်ရောဂါရတွ တွဲထုတ်ရနတာကို ေယ်လိုလုပ်ကကြလဲ။ ေောောကို 
ကုန်စည်ပစ� ည်းေမဖစ် ရဈးကွက်တင်ဖို့ ၊  ရဈးသတ်ြှတ်ဖို့ ၊  ထပ်ပိုး 
ေမြတေ်ဖို ့ဦးတညတ်ဲ ့ေေင်းေငှက်နုထ်တုလ်ပုြ်ှု  မပဿနာကိ ုကပရ်ေး
ေတွင်းြှာ ကျုပ်တို့ စ�်းစားကကေပါြယ်။ 
 ဒီရန့ကြ္ဘ ာြှာ ကာကွယ်ရေးဝတ်စုံရတွနဲ့ သွားလာရနကကတာ၊ 
ြျကန်ှာဖုံးရတ၊ွ လကေ်တိရ်တ ွဝတထ်ားကကေတာ ပုြံနှမ်ြငက်ငွ်းတစခ်ု
မဖစ်ရနပါပပီ။ နည်းပညာရတွ ေယ်လို တိုးတက်လာရပြယ့် ကြ္ဘ ာဟာ 
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လူသားကို ရဖာ်ရေ�ြှု  နည်းနည်းလာပါလားလို့ ရတွးြိပါတယ်။ 
 ကပရ်ောဂါေတငွ်းက ကျုပတ်ိုဟ့ာ ဒြီတိငုခ်ငတ်ည်းက ေှရိနတဲ ့
ရမြကြ္ဘ ာေဲ့ ေလြွ်းောတက်ိ ုရတွးကကဖို့ လိပုါြယ။် ရြွးမြူရေးလပုင်န်း 
ရတွကရန ပဋိေီဝရဆးြတိုးတဲ့ ြိုက်ခရုတ်ပိုးြ� ားရတွနဲ့ ေညစ်ေရကကး 
ရတွစီးဝင်လာတယ်။ ငှက်ရပျာခင်းရတွက ပိုးသတ်ရဆးရတွ ရေေင်း
မြစ်ထဲ ရတာက်ရလ �ာက် စီးဝင်ရနတယ်။ ေှူသွင်းလိုက်တဲ့ ရလထဲြှာ 
ေသက်တိုရစြယ့် ေြှု န်ရတွပါရနတယ်။ နှစ်စ�် သန်းနဲ့ ချီရသရနတဲ့ 
ကငဆ်ာရောဂါေဲ့ သုံးပုနံစှပ်ုဟံာ သောဝပတဝ်န်းကျင ်ေဆပိေ်ရတာက ်
ရတွရကကာင့် မဖစ်ေတာ။ 
 ညစ်ညြ်းြှု ရတွ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ြှု ေဲ့ ရေးထွက်ဆိုးကျ ိုးရတွ 
တစရ်နောော ရောကသ်ွားြှာရပါ ့ကိယုန်ဲြ့ဆိငုလ်ို ့ရတွးေင်း ရနစောေှား
လာခဲ့ ကကပပီ။ ြိုးေဆုံး ရမြေဆုံး ချဲ့ထွင် ကကေင်း ကျုပ်တို့ောသာ 
ရထာင့်ထဲြှာ ပိတ်ြိကကပပီ။
 ကိုယ့်ေိြ်ထဲြှာ ပိတ်ြိရနကကေင်း လွတ်လပ်တဲ့ ကုန်သွယ်ရေး 
တို့၊ ဂလိုေယ်လိုက်ရေးေှင်းတို့ေဲ့ ကတိကဝတ်ရတွကို ယုံကကည်ခဲ့ ကက၊ 
လွဲရချာ်ခဲ့ ကကတာရတွကို မပန်ဆင်မခင် ကကည့်ဖို့လိုပါြယ်။ 
 ရဟတီနိုင်ငံေဲ့ သောဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးြှု က မပင်သစ် 
ကိလုိနုေီဝထကဲ စပါတယ။် ရဒသရတာရ်တာြ်ျားြျားက လငွတ်ီးရခါင ်
မဖစ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးေပပီး ေိြ်နီးချင်း ေရြေိကန် ကသော
ရော က် ရော က် သွား ရတာ့ လ ည်း  သ ယံ ော တ ထု တ် ယူ ခံ ေ တာ ၊ 
ေရြေကိန ်ေားကိုးနဲ ့တနခ်ိုးမပတဲ ့ောဏာေငှရ်တကွိ ုမပညသ်ကူ ောြ ှ
လပုြ်ေတာနဲပ့ ဲနဂိုံးချုပပ်ါတယ။် ေရြေကိနန်ဲ ့ကရနဒါ ရကာပ်ိရုေးေငှ်း 
ရတွက ရဒါ် လာေီလီယံ ၂၀ ရလာက် တန်ဖိုးေှိတဲ့ သတ� ုသိုက်ရတွကို 
တူးသွားတာပါ။
 ြှတ်ြှတ်ေေကရတာ့ ေရြေိကန်သြ� တ ကလင်တန်လက် 
ထက်ြှာ မဖစ်ခဲ့တာပါ။ ရဟတီရတာင်သူရတွကို ကာကွယ်ဖို့ေစိုးေက 
မပည် ပ  ဆ န် တ င် သွ င်း ြှု ကို  ေ ခွ န်  ၃ ၀  ော ခို င် နှု န်း  ရကာ က် ပါ  
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လူသားကို ရဖာ်ရေ�ြှု  နည်းနည်းလာပါလားလို့ ရတွးြိပါတယ်။ 
 ကပရ်ောဂါေတငွ်းက ကျုပတ်ိုဟ့ာ ဒြီတိငုခ်ငတ်ည်းက ေှရိနတဲ ့
ရမြကြ္ဘ ာေဲ့ ေလြွ်းောတက်ိ ုရတွးကကဖို့ လိပုါြယ။် ရြွးမြူရေးလပုင်န်း 
ရတွကရန ပဋိေီဝရဆးြတိုးတဲ့ ြိုက်ခရုတ်ပိုးြ� ားရတွနဲ့ ေညစ်ေရကကး 
ရတွစီးဝင်လာတယ်။ ငှက်ရပျာခင်းရတွက ပိုးသတ်ရဆးရတွ ရေေင်း
မြစ်ထဲ ရတာက်ရလ �ာက် စီးဝင်ရနတယ်။ ေှူသွင်းလိုက်တဲ့ ရလထဲြှာ 
ေသက်တိုရစြယ့် ေြှု န်ရတွပါရနတယ်။ နှစ်စ�် သန်းနဲ့ ချီရသရနတဲ့ 
ကငဆ်ာရောဂါေဲ့ သုံးပုနံစှပ်ုဟံာ သောဝပတဝ်န်းကျင ်ေဆပိေ်ရတာက ်
ရတွရကကာင့် မဖစ်ေတာ။ 

ညစ်ညြ်းြှု ရတွ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ြှု ေဲ့ ရေးထွက်ဆိုးကျ ိုးရတွ ညစ်ညြ်းြှု ရတွ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ြှု ေဲ့ ရေးထွက်ဆိုးကျ ိုးရတွ 
တစရ်နောော ရောကသ်ွားြှာရပါ ့ကိယုန်ဲြ့ဆိငုလ်ို ့ရတွးေင်း ရနစောေှားတစရ်နောော ရောကသ်ွားြှာရပါ ့ကိယုန်ဲြ့ဆိငုလ်ို ့ရတွးေင်း ရနစောေှား
လာခဲ့ ကကပပီ။ ြိုးေဆုံး ရမြေဆုံး ချဲ့ထွင် ကကေင်း ကျုပ်တို့ောသာ လာခဲ့ ကကပပီ။ ြိုးေဆုံး ရမြေဆုံး ချဲ့ထွင် ကကေင်း ကျုပ်တို့ောသာ 
ရထာင့်ထဲြှာ ပိတ်ြိကကပပီ။ရထာင့်ထဲြှာ ပိတ်ြိကကပပီ။
 ကိုယ့်ေိြ်ထဲြှာ ပိတ်ြိရနကကေင်း လွတ်လပ်တဲ့ ကုန်သွယ်ရေး 
တို့၊ ဂလိုေယ်လိုက်ရေးေှင်းတို့ေဲ့ ကတိကဝတ်ရတွကို ယုံကကည်ခဲ့ ကက၊ 
လွဲရချာ်ခဲ့ ကကတာရတွကို မပန်ဆင်မခင် ကကည့်ဖို့လိုပါြယ်။ 
 ရဟတီနိုင်ငံေဲ့ သောဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးြှု က မပင်သစ် 
ကိလုိနုေီဝထကဲ စပါတယ။် ရဒသရတာရ်တာြ်ျားြျားက လငွတ်ီးရခါင ်
မဖစ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးေပပီး ေိြ်နီးချင်း ေရြေိကန် ကသော
ရော က် ရော က် သွား ရတာ့ လ ည်း  သ ယံ ော တ ထု တ် ယူ ခံ ေ တာ ၊ 
ေရြေကိန ်ေားကိုးနဲ ့တနခ်ိုးမပတဲ ့ောဏာေငှရ်တကွိ ုမပညသ်ကူ ောြ ှ
လပုြ်ေတာနဲပ့ ဲနဂိုံးချုပပ်ါတယ။် ေရြေကိနန်ဲ ့ကရနဒါ ရကာပ်ိရုေးေငှ်း 
ရတွက ရဒါ် လာေီလီယံ ၂၀ ရလာက် တန်ဖိုးေှိတဲ့ သတ� ုသိုက်ရတွကို 
တူးသွားတာပါ။
 ြှတ်ြှတ်ေေကရတာ့ ေရြေိကန်သြ� တ ကလင်တန်လက် 
ထက်ြှာ မဖစ်ခဲ့တာပါ။ ရဟတီရတာင်သူရတွကို ကာကွယ်ဖို့ေစိုးေက 
မပည် ပ  ဆ န် တ င် သွ င်း ြှု ကို  ေ ခွ န်  ၃ ၀  ော ခို င် နှု န်း  ရကာ က် ပါ  
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တယ်။ နီယိုလစ်ေေယ် ေေင်းေှင်ဝါဒ ေလိုြှာရတာ့ လွတ်လပ်တဲ့ 
ကုန်သွယ်ရေးကို  ပိတ်ဆို့တယ်ရပါ့။ ောသီရေး စတာရတွရကကာင့်  
ရဟတကီ ကြ္ဘ ာရ့ငရွကကးေပံုရံင ွေဖွဲ့ကရန ရငရွချးတဲေ့ခါ ကလငတ်နက် 
(ရငွလိုချင်ေင် ေရြေိကန်က သွင်းလာတဲ့ ဆန်စပါးေတွက် ေခွန်ကို 
ရလ �ာ့ရပးေြယ်လို့ ရတာင်းဆိုပါတယ်။) ရဟတီက သုညောခိုင်နှု န်း 
ေထိ ေခွန်ရလ �ာ့ချ ရပးလိုက်တဲ့ေခါ ေရြေိကန်က တင်သွင်းတဲ့ 
ရဈးရပါတဲ့ ဆန်ရတွဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးပျံသ့ွားပါတယ်။ ေမြတ်ထွက် 
သွားတာကရတာ့ စပါးစိုက်တဲ့  သြ� တကလင်တန်ေဲ့ ောကန်ဆပ် 
(Arkansas) မပည်နယ်ပါပဲ ။ ရဟတီြှာရတာ့ နိုင်ငံေဲ့ စားနပ်ေိက� ာ ၅၂ 
ောခိုင်နှု န်းကို မပည်ပက တင်သွင်းေတဲ့ ေဝရောက်သွားတယ်။ ရဟတီ 
ရတာငသ်ရူတဟွာ ရမြယာစနွ့ခ်ွာပပီး ပြို့ မပဆင်းေသဲားရတ ွေမဖစ ်ပျကံျ 
ေပ်ကွက်ရတွြှာ ရနကကေတယ်။ 
 ၂၀၁၀ ရဟတငီလျငက်ကီးမဖစတ်ဲေ့ခါ ရကျးလကက် ရေ �့လာတဲ ့
သူရတွေြျားကကီး ရသကကေပါတယ်။ လက်ေှိကြ္ဘ ာေဲ့ လူြှု  စီးပွား 
လည်ပတ်ြှု ြှာ ဆင်းေဲတဲ့ နိုင်ငံရတွေဲ့ သောဝ ေင်းမြစ်ကို ချြ်းသာတဲ့ 
နိငုင်ရံတကွ စပုယ်၊ူ ရေးထကွဆ်ိုးကျ ိုးရတကွိ ုဆင်းေသဲားရတထွတံငပ်ို ့
ခံေြှု က မဖစ်ရိုးမဖစ်စ�်လိုပဲ သရောထားခဲ့ ကကတာပါ။ 
 ဒကီပရ်ေးထြဲှာ ေားလုံးေတတူပူဆဲိတုဲ ့ယဆူချကဟ်ာလည်း 
ေမပည်ေ့ဝရတာ ့ြြနှေ်ူးလို ့ြိကုက်ယဆူပါတယ။် သကူ 'တိငု်းတန်းနစ ်
သရ  ��ာကကီးရပါ် က ေသကက်ယရ်လြှျား' ဆိတုာနဲ ့�ပြာရပးပါတယ။် 
ဆင်းေဲချြ်းသာ ကွာဟြှု ကကီးတဲ့ ကြ္ဘ ာြှာ ေသက်ကယ်ရလှရတွဟာ 
ဓနနဲ့ောဏာချုပ်ကိုင်သူတစ်ခုေဲ့ လက်ထဲြှာလို့ သူကဆိုပါတယ်။
 နယူးရယာက်ကာ ြဂ�  ေင်းြှာ  “ကပ်ရေးသည် သောဝ 
ရေးဒဏြ်ဟတု-် The pandemic is not a natural disaster.” ဆိုတဲ ့
ရဆာင်းပါး တစ်ပုဒ်ကို ဧပပီ ၁၃ က ရဖာ်မပခဲ့ပါတယ်။ ရဆာင်းပါးေှင် 
ကတိေ်ရောင်းက ကပရ်ေးကိ ုမဖစရ်စတဲ ့စီးပွားရေးစနစေ်ဲ့ လကခ်ျက ်
ရတွကို ရဝဖန်မပတာပါ။ ကိတ်ေရောင်းက ြကကာရသးြီ (ကပ်ရေး 
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တယ်။ နီယိုလစ်ေေယ် ေေင်းေှင်ဝါဒ ေလိုြှာရတာ့ လွတ်လပ်တဲ့ 
ကုန်သွယ်ရေးကို  ပိတ်ဆို့တယ်ရပါ့။ ောသီရေး စတာရတွရကကာင့်  
ရဟတကီ ကြ္ဘ ာရ့ငရွကကးေပံုရံင ွေဖွဲ့ကရန ရငရွချးတဲေ့ခါ ကလငတ်နက် 
(ရငွလိုချင်ေင် ေရြေိကန်က သွင်းလာတဲ့ ဆန်စပါးေတွက် ေခွန်ကို 
ရလ �ာ့ရပးေြယ်လို့ ရတာင်းဆိုပါတယ်။) ရဟတီက သုညောခိုင်နှု န်း 
ေထိ ေခွန်ရလ �ာ့ချ ရပးလိုက်တဲ့ေခါ ေရြေိကန်က တင်သွင်းတဲ့ 
ရဈးရပါတဲ့ ဆန်ရတွဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးပျံသ့ွားပါတယ်။ ေမြတ်ထွက် သ့ွားပါတယ်။ ေမြတ်ထွက် ့
သွားတာကရတာ့ စပါးစိုက်တဲ့  သြ� တကလင်တန်ေဲ့ ောကန်ဆပ် 
(Arkansas) မပည်နယ်ပါပဲ ။ ရဟတီြှာရတာ့ နိုင်ငံေဲ့ စားနပ်ေိက� ာ ၅၂ 
ောခိုင်နှု န်းကို မပည်ပက တင်သွင်းေတဲ့ ေဝရောက်သွားတယ်။ ရဟတီ 
ရတာငသ်ရူတဟွာ ရမြယာစနွ့ခ်ွာပပီး ပြို့ မပဆင်းေသဲားရတ ွေမဖစ ်ပျကံျ 
ေပ်ကွက်ရတွြှာ ရနကကေတယ်။ 
 ၂၀၁၀ ရဟတငီလျငက်ကီးမဖစတ်ဲေ့ခါ ရကျးလကက် ရေ �့လာတဲ ့
သူရတွေြျားကကီး ရသကကေပါတယ်။ လက်ေှိကြ္ဘ ာေဲ့ လူြှု  စီးပွား 
လည်ပတ်ြှု ြှာ ဆင်းေဲတဲ့ နိုင်ငံရတွေဲ့ သောဝ ေင်းမြစ်ကို ချြ်းသာတဲ့ 
နိငုင်ရံတကွ စပုယ်၊ူ ရေးထကွဆ်ိုးကျ ိုးရတကွိ ုဆင်းေသဲားရတထွတံငပ်ို ့
ခံေြှု က မဖစ်ရိုးမဖစ်စ�်လိုပဲ သရောထားခဲ့ ကကတာပါ။ 
 ဒကီပရ်ေးထြဲှာ ေားလုံးေတတူပူဆဲိတုဲ ့ယဆူချကဟ်ာလည်း 
ေမပည်ေ့ဝရတာ ့ြြနှေ်ူးလို ့ြိကုက်ယဆူပါတယ။် သကူ 'တိငု်းတန်းနစ ်
သရ  ��ာကကီးရပါ် က ေသကက်ယရ်လြှျား' ဆိတုာနဲ ့�ပြာရပးပါတယ။် 
ဆင်းေဲချြ်းသာ ကွာဟြှု ကကီးတဲ့ ကြ္ဘ ာြှာ ေသက်ကယ်ရလှရတွဟာ 
ဓနနဲ့ောဏာချုပ်ကိုင်သူတစ်ခုေဲ့ လက်ထဲြှာလို့ သူကဆိုပါတယ်။
 နယူးရယာက်ကာ ြဂ�  ေင်းြှာ  “ကပ်ရေးသည် သောဝ 
ရေးဒဏြ်ဟတု-် The pandemic is not a natural disaster.” ဆိုတဲ ့
ရဆာင်းပါး တစ်ပုဒ်ကို ဧပပီ ၁၃ က ရဖာ်မပခဲ့ပါတယ်။ ရဆာင်းပါးေှင် 
ကတိေ်ရောင်းက ကပရ်ေးကိ ုမဖစရ်စတဲ ့စီးပွားရေးစနစေ်ဲ့ လကခ်ျက ်
ရတွကို ရဝဖန်မပတာပါ။ ကိတ်ေရောင်းက ြကကာရသးြီ (ကပ်ရေး 
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ြတိုင်ြီ) ေက်ရတွ ေထိ သူနဲ့ ေိြ်နီးချင်း ဝက်စရလတို့ေဲ့ ြနက်ခင်း 
လုပ်ငန်းကိုရေးမပပါတယ်။ 
 “ြနက်တိုင်းြှာ  နှစ်ရယာက်သား ရပွ့ဖက်နှု တ်ဆက် ကက 
တယ်။ ေပ်ကွက်ထဲက ရမြကွက်ရလးြှာ တူးကကဆွကက စိုက်ကကပျ ိုးကက 
တယ်။ ရမြကသော လုပ်တယ်။ ေလာတဲ့ ေသီးေနှံရလးရတွကို စားဖို့ 
ေိြ်မပန်သယ် ကကတယ်။”
ကိတ်က သူ�ေဲ့ ရဆာင်းပါးကို ခုလိုနိဂုံးချုပ်ပါတယ်။ 
 “ က ပ် ရေး ြှာ  ေ ထီး ကျ န် ရန ေ တဲ့ ေ ခါ  က ြ္ဘ  ာ ရပါ် ြှာ  
ေကျ ိုးဆကရ်တဟွာ နကန်ကရ်�  င်းရ�  င်း ချတိဆ်က ်ရနပါလားလို ့ပိရုတွး
ြိတယ်။ တစ်ရလာက လုံးကို ရောက်တဲ့ ရဂဟစနစ် ကွင်းဆက်ကကီးက 
ေားလုံးကို  ချည်ရနှာင်ထားပါလားဆိုတာ ဆင်မခင် ကကေရောင်ပါ။ 
ကပ်ရေးကကီးပပီးသွားေင် ဝက်စရလနဲ့ က� န်ြ မပန်စိုက်ကက ပျ ိုးကကြယ်။ 
တမခားလူရတွ ပါလာဖို့ ရြ �ာ်လင့်တယ်။ တစ်ကြ္ဘ ာလုံးလည်း ရမြကြ္ဘ ာ
ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ဥယျာ�်ပခံ ရလးကို မပန်ဂရုစိုက်ြယ်လို့ ရြ �ာ်လင့်ပါတယ်။”
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ြတိုင်ြီ) ေက်ရတွ ေထိ သူနဲ့ ေိြ်နီးချင်း ဝက်စရလတို့ေဲ့ ြနက်ခင်း 
လုပ်ငန်းကိုရေးမပပါတယ်။ 
 “ြနက်တိုင်းြှာ  နှစ်ရယာက်သား ရပွ့ဖက်နှု တ်ဆက် ကက 
တယ်။ ေပ်ကွက်ထဲက ရမြကွက်ရလးြှာ တူးကကဆွကက စိုက်ကကပျ ိုးကက 
တယ်။ ရမြကသော လုပ်တယ်။ ေလာတဲ့ ေသီးေနှံရလးရတွကို စားဖို့ 
ေိြ်မပန်သယ် ကကတယ်။”
ကိတ်က သူ�ေဲ့ ရဆာင်းပါးကို ခုလိုနိဂုံးချုပ်ပါတယ်။ 

“ က ပ် ရေး ြှာ  ေ ထီး ကျ န် ရန ေ တဲ့ ေ ခါ  က ြ္ဘ  ာ ရပါ် ြှာ  “ က ပ် ရေး ြှာ  ေ ထီး ကျ န် ရန ေ တဲ့ ေ ခါ  က ြ္ဘ  ာ ရပါ် ြှာ  
ေကျ ိုးဆကရ်တဟွာ နကန်ကရ်�  င်းရ�  င်း ချတိဆ်က ်ရနပါလားလို ့ပိရုတွးေကျ ိုးဆကရ်တဟွာ နကန်ကရ်�  င်းရ�  င်း ချတိဆ်က ်ရနပါလားလို ့ပိရုတွး
ြိတယ်။ တစ်ရလာက လုံးကို ရောက်တဲ့ ရဂဟစနစ် ကွင်းဆက်ကကီးက ြိတယ်။ တစ်ရလာက လုံးကို ရောက်တဲ့ ရဂဟစနစ် ကွင်းဆက်ကကီးက 
ေားလုံးကို  ချည်ရနှာင်ထားပါလားဆိုတာ ဆင်မခင် ကကေရောင်ပါ။ ေားလုံးကို  ချည်ရနှာင်ထားပါလားဆိုတာ ဆင်မခင် ကကေရောင်ပါ။ 
ကပ်ရေးကကီးပပီးသွားေင် ဝက်စရလနဲ့ က� န်ြ မပန်စိုက်ကက ပျ ိုးကကြယ်။ ကပ်ရေးကကီးပပီးသွားေင် ဝက်စရလနဲ့ က� န်ြ မပန်စိုက်ကက ပျ ိုးကကြယ်။ 
တမခားလူရတွ ပါလာဖို့ ရြ �ာ်လင့်တယ်။ တစ်ကြ္ဘ ာလုံးလည်း ရမြကြ္ဘ ာတမခားလူရတွ ပါလာဖို့ ရြ �ာ်လင့်တယ်။ တစ်ကြ္ဘ ာလုံးလည်း ရမြကြ္ဘ ာ
ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ဥယျာ�်ပခံ ရလးကို မပန်ဂရုစိုက်ြယ်လို့ ရြ �ာ်လင့်ပါတယ်။”ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ဥယျာ�်ပခံ ရလးကို မပန်ဂရုစိုက်ြယ်လို့ ရြ �ာ်လင့်ပါတယ်။”





tcef; (5)
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လြ်းြျား၊ ခေီးြျား ေရကကာင်း 

 ၂၀၀၈ ေွန်လြှာ နယ်သာလန် နိုင်ငံသူ ဂျ ိုစတန် (Astrid 
Joosten) ဟာ ခင်ပွန်းမဖစ်သူနဲ့ေတူ ယူဂန� ာနိုင်ငံကို ေလည်သွား 
ပါတယ်။ ဒါဟာ သူတို့ေဲ့ ပထြဆုံး ောဖေိက ခေီးြဟုတ်ပါေူး။ 
သူတို့ဟာ နှစ်တိုင်း ဥရောပကရန ခေီးထွက်ရလ့ေှိပါတယ်။ ြိုေြ်ေစ်၊ 
ေြ်ေီယာ၊ ြာလီ တို့ကို သွားခဲ့ ကကပပီးပပီြို့ ယူဂန� ာကို သွားတာပါ။
 ပုံြှန်ခေီးစ�်ကရတာ့ ရတာင်ရပါ်  ရဂါ် ေီလာရတွကကည့်ဖို့ပါ။ 
ခေီးစ�်ေတွင်း တစ်ရန့ြှာရတာ့ ြာေြ်ြာဂြ်ေို ရတာထဲက ရနော
တစခ်ကုိ ုရလလ့ာဖို ့လြ်းမပက ဖတိရ်ခါ် ပါတယ။် ရဒသခရံတကွ စပါးကကီး 
ရ�ြွဂူလို့ သိကကတဲ့ရနောပါ။ ေဲဒီရနောကို ခေီးသွားေြျားစုကရတာ့ 
သွားရလ့ြေှိပါေူး။ ဂျ ိုစတန်တို့ကရတာ့ ရောက်တုန်းသွားတာရပါ့ 
ဆိုပပီး သွားပါတယ်။
 ေလင်းရောငန်ည်းတဲ ့ဂထူကဲိ ုေလယွတ်က ူဆင်းလိုြ့ေပါေူး။ 
ေနံ့ေသက်ကလည်း ဆိုးပါတယ်။ ဂူရခါင်ြိုးြှာ လူရတွ ရောက်လာလို့ 
ေသံြျ ိုးစုံရပးပပီး ြတည်ြပငိြ်မဖစ်ရနတာက ရထာင်ချီတဲ့ သစ်သီး
စား ေီဂျစ် လင်းနို့ရတွပါ။ သူတို့ စွန့်ပစ်ပစ� ည်းရတွရကကာင့် ကကြ်းမပင် 
ကလည်း ညစ်ပတ်ရနပါတယ်။ ဂျ ိုစတန်ေဲ့ ခင်ပွန်းမဖစ်သူ ေြှတ်ေတာ 
က လင်းနို့ချီးရတွေှိရနတဲ့  ရကျာက်တုံးတစ်တုံးကို  သူ�ေနီးလက်နဲ့  
ရထာက်လိုက်တာကိုပါပဲ။ ညစ်ရပရနတဲ့ လက်နဲ့ ြျက်နှာကို ထိြိတာ၊ 
ပါးစပထ် ဲသကကားလုံးထည့လ်ိကုတ်ာေှပိါလြိ့ြ်ယ။် ဒါနဲ့ပ ဲဗိငု်းေပစ်ဟ်ာ 
ဂျ ိုစတန်ဆီကို ရောက်သွားပါတယ်။ 
 သူတို့နှစ်ရယာက်လုံးဟာ ြားေတ် ဗိုင်းေပ်စ် (Marburg) 
ဆိတုာကိ ုြကကားဖူးပါေူး။ ဂထူကဲိ ုရောကပ်ပီး ၁၃ ေကေ်ကကာ နယသ်ာလန ်
ရနေိြ်ြှာ ဂျ ိုစတန်ဖျားပါတယ်။ ေစကရတာ့ ပုံြှန်ေဖျားပါပဲ။ 
တမဖည်းမဖည်းနဲ့ ဆိုးလာပါတယ။် ဆောဝနဆ်ရီောကတ်ဲေ့ခါ ောဖေကိ 
ခေီးစ�်ကို ကကားေတဲ့ ဆောဝန်က ြားေတ် ဗိုင်းေပ်စ် မဖစ်ြလားရတွး 
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ပါတယ်။ သူက ေီေိုလာနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ေြျ ိုးေစားထဲကပါ။ ၁၉၆၇ြှာ
စရတွ့ပါတယ်။ ေရနာက်ဂျာြနီ ြားေတ်ရဒသက ရဆးသုရတသန 
ဌာနေတွက် ပို့လိုက်တဲ့  ောဖေိကန်ရြျာက်ရတွကရန ဓါတ်ခွဲခန်း
ေလုပ်သြား ငါးရယာက်ရသပါတယ်။ ောဖေိကြှာ ဆက်ေှိရနပပီး 
ေရသေရပျာက်နှု န်းက ၉၀ ောခိုင်နှု န်းပါ။
 မပင်းထနတ်ဲ ့ရောဂါလက� ဏာရတနွဲ ့ဂျ ိုစတနရ်သဆုံးခဲပ့ါတယ။် 
ဒီရခတ်သစ်ကြ္ဘ ာေဲ့ ရနထိုင်ြှု  ပုံစံတစ်ခုက ေရေှ့ေရနာက်ရတာင် 
ရမြာကဝ်ယဲာ ခေီးသွားကကတာပါ။ ရတာရိငု်းဌာရနရတပွါ ြကျနပ်ါေူး။ 
ရနောရတာ်ရတာ်ြျားြျားဟာ ခေီးသွားရဈးကွက်ထဲ  ဆွဲထည့် ပပီး  
ရောင်းကုန် ေလုပ်ခံကကေပါတယ်။
 ကျုပ်တို့ဟာ ကွန်ဂိုရတာကကီးထဲကို  လြ်းရဖါက်ကကတယ်။ 
ေရြေု ံကိ ုမဖတဝ်ငက်ကတယ။် ရောန်ယီိ၊ု ြဒါဂတစ်ကား ြကျနက်ကပါေူး။ 
ခေီးသွားရတဟွာ ရောကတ်ဲရ့နောြှာ ေသစေ်ဆန်းရတ ွစားကကတယ။် 
ခေီးသွားလုပ်ငန်းေဲ့ ထြင်းပွဲရတွေတွက် ရတာထဲဝင် သားရကာင် 
ေှာကက ေတယ်။
 ဒီရန့ကြ္ဘ ာေဲ့ ခေီးသွားလုပ်ငန်းဟာ ရခတ်သစ်ကြ္ဘ ာေဲ့ လူြှု 
စီးပွားရေးဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လည်း ဆိုင်တယ်လို့ ရဒးဗစ်ဟာရဗး (David 
Harvey) ကရဝဖန်မပပါတယ်။ ေေင်းေှင်စီးပွားရေးဖွဲ့စည်းပုံေဲ့ ဖိေား
ြျားတဲ ့လြူှု ေဝကရန ခဏမဖစမ်ဖစ ်ေနားေချငက်ကတယ။် ေရလျာေ်စား 
ယသူကဲသ့ို ့ဝယယ်စူားသုံးမခင်း (Compensatory Consumerism) လို ့
သူက သုံးပါတယ်။ 
 နိုင်ငံတကာခေီးသွားဟာ သန်း ၈၀၀ ရလာက်ကရန ၁.၄ 
ေီလီလျံေထိ ၂၀၁၀-၂၀၁၈ ေတွင်းြှာ ြျားလာခဲ့တယ်။ ဒီရန့ရခတ် 
ကုန်ထုတ်လုပ်ြှု ပုံစံဟာ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူ  မြန် မြန် မပန်လာဝယ်ရေး 
(Shortest possible turnover time) ကိ ု�ီးတညတ်ယ။် ေထူးသမဖင့ ်
၂၀၀၇-၂၀၀၈ ေလနွြ်ှာ စီးပွားရေး ေငေ်ားစရုတေွဲ့ ရငလွုံးရငေွင်းဟာ  
ကုန်စည်သစ်၊ ဒီေိုင်းသစ်၊ ရနောသစ်ရတွကို ရတာက်ရလျာက်ဖန်တီး 
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ပါတယ်။ သူက ေီေိုလာနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ေြျ ိုးေစားထဲကပါ။ ၁၉၆၇ြှာ
စရတွ့ပါတယ်။ ေရနာက်ဂျာြနီ ြားေတ်ရဒသက ရဆးသုရတသန 
ဌာနေတွက် ပို့လိုက်တဲ့  ောဖေိကန်ရြျာက်ရတွကရန ဓါတ်ခွဲခန်း
ေလုပ်သြား ငါးရယာက်ရသပါတယ်။ ောဖေိကြှာ ဆက်ေှိရနပပီး 
ေရသေရပျာက်နှု န်းက ၉၀ ောခိုင်နှု န်းပါ။
 မပင်းထနတ်ဲ ့ရောဂါလက� ဏာရတနွဲ ့ဂျ ိုစတနရ်သဆုံးခဲပ့ါတယ။် 
ဒီရခတ်သစ်ကြ္ဘ ာေဲ့ ရနထိုင်ြှု  ပုံစံတစ်ခုက ေရေှ့ေရနာက်ရတာင် 
ရမြာကဝ်ယဲာ ခေီးသွားကကတာပါ။ ရတာရိငု်းဌာရနရတပွါ ြကျနပ်ါေူး။ 
ရနောရတာ်ရတာ်ြျားြျားဟာ ခေီးသွားရဈးကွက်ထဲ  ဆွဲထည့် ပပီး  
ရောင်းကုန် ေလုပ်ခံကကေပါတယ်။
 ကျုပ်တို့ဟာ ကွန်ဂိုရတာကကီးထဲကို  လြ်းရဖါက်ကကတယ်။ 
ေရြေု ံကိ ုမဖတဝ်ငက်ကတယ။် ရောန်ယီိ၊ု ြဒါဂတစ်ကား ြကျနက်ကပါေူး။ 
ခေီးသွားရတဟွာ ရောကတ်ဲရ့နောြှာ ေသစေ်ဆန်းရတ ွစားကကတယ။် 
ခေီးသွားလုပ်ငန်းေဲ့ ထြင်းပွဲရတွေတွက် ရတာထဲဝင် သားရကာင် 
ေှာကက ေတယ်။
 ဒီရန့ကြ္ဘ ာေဲ့ ခေီးသွားလုပ်ငန်းဟာ ရခတ်သစ်ကြ္ဘ ာေဲ့ လူြှု 
စီးပွားရေးဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လည်း ဆိုင်တယ်လို့ ရဒးဗစ်ဟာရဗး (David 
Harvey) ကရဝဖန်မပပါတယ်။ ေေင်းေှင်စီးပွားရေးဖွဲ့စည်းပုံေဲ့ ဖိေား
ြျားတဲ ့လြူှု ေဝကရန ခဏမဖစမ်ဖစ ်ေနားေချငက်ကတယ။် ေရလျာေ်စား 
ယသူကဲသ့ို ့ဝယယ်စူားသုံးမခင်း (Compensatory Consumerism) လို ့
သူက သုံးပါတယ်။ 
 နိုင်ငံတကာခေီးသွားဟာ သန်း ၈၀၀ ရလာက်ကရန ၁.၄ 
ေီလီလျံေထိ ၂၀၁၀-၂၀၁၈ ေတွင်းြှာ ြျားလာခဲ့တယ်။ ဒီရန့ရခတ် 
ကုန်ထုတ်လုပ်ြှု ပုံစံဟာ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူ  မြန် မြန် မပန်လာဝယ်ရေး 
(Shortest possible turnover time) ကိ ု�ီးတညတ်ယ။် ေထူးသမဖင့ ်
၂၀၀၇-၂၀၀၈ ေလနွြ်ှာ စီးပွားရေး ေငေ်ားစရုတေွဲ့ ရငလွုံးရငေွင်းဟာ  
ကုန်စည်သစ်၊ ဒီေိုင်းသစ်၊ ရနောသစ်ရတွကို ရတာက်ရလျာက်ဖန်တီး 
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တယ်။ ေလုပ်ေကိုင်ဖန်တီးရပးတယ် ဆိုတဲ့ ရခါင်းစ�်ရောက်ြှာ 
စီးပွားရေး လပုင်န်းကကီးရတဟွာ သတူိုေ့ဲ့ ရငလွုံးရငေွင်း (accumulation) 
မြ�ပန်ှစံော ရနောသစရ်တ ွရတာကရ်လျာက ်ဖနတ်ီးတယ။် ြျားြျားဝယ၊် 
မြန် မြန်သုံး ၊  မြန် မြန်ထပ်ဝယ်ဆိုတဲ့  ဝယ်ယူသုံးစွဲြှု  ဓရလ့ ကကီးကို  
ေင်နဲ့ေားနဲ့ တည်ရဆာက်ကကတယ်လို့ ဟာရဗးက ဆိုပါတယ်။ 
 ခေီးသွားလုပ်ငန်း၊ ဝယ်ယူစားသုံးြှု ၊ ရကာ်ပိုရေးေှင်းရတွေဲ့ 
ပိုလျံဓန�စ� ာြျား၊ ရစျးကွက်၊ သောဝဝန်းကျင် ပျက်စီးြှု ၊ ကပ်ရောဂါ 
စတာရတွကို ေခုေချိန်ြှာရတာ့ ဆက်စပ်ြိကကပါပပီ။ 
 တရတုန်ိုငင် ံဂြွရ်ဒါင်းမပညန်ယက်စခဲတ့ဲ ့ဆားစ ်(SARS) ဟာ 
မြန်မြန်တန့်သွားလို့သာ သက်မပင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့ ရကကာက်စော ရောဂါပါ။ 
၂၀၀၂-၂၀၀၄ြှာ နိုင်ငံ/ရဒသ ၂၉ခုက လူ ၈၀၀၀ ရကျာ်ကို ကူးစက်ခဲ့ ပပီး 
၇၇၄ ရယာက်ရသဆုံးခဲ့ပါတယ်။ 
 ဆားစ်ကူးစက်ြှု လြ်းရကကာင်းြှာ ေကကီးစားကူးစက်ပျံပ့ွားြှု  
မဖစ်ရစသူတစ်ဦး (Super Spreader) လို့  သတ်ြှတ်ခံေသူက 
ဂွြ်ရဒါင်းရဆးရုံကို ရောက်လာတဲ့ ပင်လယ်စာကုန်သည် ကျ ိုးရကျာက် 
ဖုန်း (Zhou Zuo Feng) ပါ။ သေူယလ်ိ ုကူးစကခ်ခံဲေ့လည်း ေတေိကျ 
ြသိေရပြယ့် သားငါးရဈးက မဖစ်ဖို့ြျားပါတယ်။ ရဆးရုံြှာ နှစ်ေက်ပဲ 
ရနသွားရပြယ့ ်သူ�ဆကီရန ရဆးရုဝံနထ်ြ်း ေနည်းဆုံး ၃၀ ကိ ုကူးစက ်
ခဲ့ပါတယ်။ ေရမခေရန ြရကာင်းလို့ ရနာက်ရဆးရုံကို ရမပာင်းရတာ့ 
လူနာတင်ကားရပါ် ြှာ ရော့ေန် ရုန်းကန်တာ၊ ပိုက်ထည့်ဖို့ ကကိုးစား 
ေတာရတရွကကာင့ ်ရနာကထ်ပဆ်ောဝန ်နစှရ်ယာက၊် သနူာမပု ၂၃ ရယာက်
နဲ့ တမခားလူနာနဲ့ သူတို့ေဲ့ ရဆွြျ ိုး ၁၈ ရယာက်ရလာက် ဆက်ကူးစက်ခံ 
ေပါတယ်။ 
 သူ�ရဆွြျ ိုး ၁၉ ရယာက်လည်း ဖျားနာကကပါတယ်။ သူ�ကို  
ဆောဝန်ရတွက ေဆိပ်ေုေင်လို့ ရနာက်ပိုင်းြှာ ရခါ် ကကပါတယ်။ သူက 
ြရသပါေူး။ သူ�ဆကီရန ကူးစကခ်ခံဲေ့သေူြျားစကုရတာ ့ကြံရကာင်းခဲ ့
ကကပါေူး။ သူ�ဆကီရန ကူးစကခ်ခံဲေ့သတူစရ်ယာကက် ပထြဆုံးရဆးရု ံ
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တယ်။ ေလုပ်ေကိုင်ဖန်တီးရပးတယ် ဆိုတဲ့ ရခါင်းစ�်ရောက်ြှာ 
စီးပွားရေး လပုင်န်းကကီးရတဟွာ သတူိုေ့ဲ့ ရငလွုံးရငေွင်း (accumulation) 
မြ�ပန်ှစံော ရနောသစရ်တ ွရတာကရ်လျာက ်ဖနတ်ီးတယ။် ြျားြျားဝယ၊် 
မြန် မြန်သုံး ၊  မြန် မြန်ထပ်ဝယ်ဆိုတဲ့  ဝယ်ယူသုံးစွဲြှု  ဓရလ့ ကကီးကို  
ေင်နဲ့ေားနဲ့ တည်ရဆာက်ကကတယ်လို့ ဟာရဗးက ဆိုပါတယ်။ 
 ခေီးသွားလုပ်ငန်း၊ ဝယ်ယူစားသုံးြှု ၊ ရကာ်ပိုရေးေှင်းရတွေဲ့ 
ပိုလျံဓန�စ� ာြျား၊ ရစျးကွက်၊ သောဝဝန်းကျင် ပျက်စီးြှု ၊ ကပ်ရောဂါ 
စတာရတွကို ေခုေချိန်ြှာရတာ့ ဆက်စပ်ြိကကပါပပီ။ 
 တရတုန်ိုငင် ံဂြွရ်ဒါင်းမပညန်ယက်စခဲတ့ဲ ့ဆားစ ်(SARS) ဟာ 
မြန်မြန်တန့်သွားလို့သာ သက်မပင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့ ရကကာက်စော ရောဂါပါ။ 
၂၀၀၂-၂၀၀၄ြှာ နိုင်ငံ/ရဒသ ၂၉ခုက လူ ၈၀၀၀ ရကျာ်ကို ကူးစက်ခဲ့ ပပီး 
၇၇၄ ရယာက်ရသဆုံးခဲ့ပါတယ်။ 
 ဆားစ်ကူးစက်ြှု လြ်းရကကာင်းြှာ ေကကီးစားကူးစက်ပျံပ့ွားြှု  ပ့ွားြှု  ့
မဖစ်ရစသူတစ်ဦး (Super Spreader) လို့  သတ်ြှတ်ခံေသူက 
ဂွြ်ရဒါင်းရဆးရုံကို ရောက်လာတဲ့ ပင်လယ်စာကုန်သည် ကျ ိုးရကျာက် 
ဖုန်း (Zhou Zuo Feng) ပါ။ သေူယလ်ိ ုကူးစကခ်ခံဲေ့လည်း ေတေိကျ 
ြသိေရပြယ့် သားငါးရဈးက မဖစ်ဖို့ြျားပါတယ်။ ရဆးရုံြှာ နှစ်ေက်ပဲ 
ရနသွားရပြယ့ ်သူ�ဆကီရန ရဆးရုဝံနထ်ြ်း ေနည်းဆုံး ၃၀ ကိ ုကူးစက ်
ခဲ့ပါတယ်။ ေရမခေရန ြရကာင်းလို့ ရနာက်ရဆးရုံကို ရမပာင်းရတာ့ 
လူနာတင်ကားရပါ် ြှာ ရော့ေန် ရုန်းကန်တာ၊ ပိုက်ထည့်ဖို့ ကကိုးစား 
ေတာရတရွကကာင့ ်ရနာကထ်ပဆ်ောဝန ်နစှရ်ယာက၊် သနူာမပု ၂၃ ရယာက်
နဲ့ တမခားလူနာနဲ့ သူတို့ေဲ့ ရဆွြျ ိုး ၁၈ ရယာက်ရလာက် ဆက်ကူးစက်ခံ 
ေပါတယ်။ 
 သူ�ရဆွြျ ိုး ၁၉ ရယာက်လည်း ဖျားနာကကပါတယ်။ သူ�ကို  
ဆောဝန်ရတွက ေဆိပ်ေုေင်လို့ ရနာက်ပိုင်းြှာ ရခါ် ကကပါတယ်။ သူက 
ြရသပါေူး။ သူ�ဆကီရန ကူးစကခ်ခံဲေ့သေူြျားစကုရတာ ့ကြံရကာင်းခဲ ့
ကကပါေူး။ သူ�ဆကီရန ကူးစကခ်ခံဲေ့သတူစရ်ယာကက် ပထြဆုံးရဆးရု ံ
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က ပါရြာက� ဆောဝန်ကကီး လျ ိုကျန်လွြ် (Liu Jianlun) ပါ။ ေဆိပ် 
ေုေင် မဖစ်လာြယ့် လူနာနဲ့ရတွ့ ပပီး နှစ်ပတ်ေကကာြှာ တူမဖစ်သူေဲ့ 
ြ�  �လာရဆာင်ေတွက်ေနီးနဲ့ေတူ  ရဟာင်ရကာင်ကို သွားပါတယ်။ 
နှာရစးသလိေုှရိပြယ့ ်ရနရကာင်းရနတာရကကာင့ ်ခေီးထကွခ်ဲ့ ကကတာပါ။ 
 ရဟာင်ရကာင်က ြက်ထရိုပိုးဟိုတယ် (Metropole) ေခန်း 
၉၁၁ ြှာ သတူိုတ့ည်းပါတယ။် ရောကတ်ဲည့ြှာပ ဲရတာကရ်လ �ာက ်နှာရစး၊ 
ရချာင်းဆိုး၊ ရော့ေန်ပပီး ေမပင်းဖျားပါတယ်။ သိပ်ြရဝးတဲ့ ေခန်း 
၉၀၄ ြှာ ြိသားစုဆီလာလည်တဲ့ ကရနဒါက ၇၈ နှစ်ေေ�ယ် ေဖွား 
တစရ်ယာက ်ေှပိါတယ။် ရဟာငရ်ကာငက်ိ ုစ�  �ာပကူရန ရဈးလာဝယတ်ဲ ့
ေြျ ိုးသြီးငယ ်တစရ်ယာကက် ေခန်း ၉၃၈ ြှာ ရနပါတယ။်  ပါရြာက� 
လျ ို ဆီကရန ဟိုတယ်ဧည့်သည်ဝန်ထြ်း ၁၆ ရယာက်ရလာက်ကို မပန့်ခဲ့ 
ပါတယ်။ ေဖွားေိုနဲ့ ြိန်းကရလးငယ် နှစ်ရယာက်ဆီကရန တိုေန်တို 
(ကရနဒါ) နဲ့ ရဟာင်ရကာင်ကို ဆားစ် ဗိုင်းေပ်စ် ရောက်သွားပါတယ်။ 
 သောဝရလာကကို  လှု ပ်ခါချလိုက်လို့  လူဆီကိုကျလာတဲ့  
ဗိငု်းေပစ်ပ်ိုးြ� ားရတဟွာ ယရနရ့ခတြ်ှာ ကြ္ဘ ာပတဖ်ို ့လယွက်လူပှါတယ။်

ကူးစက်ပျံန့ှံ�ြှု ကို တွက်ချက်ပုံ
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က ပါရြာက� ဆောဝန်ကကီး လျ ိုကျန်လွြ် (Liu Jianlun) ပါ။ ေဆိပ် 
ေုေင် မဖစ်လာြယ့် လူနာနဲ့ရတွ့ ပပီး နှစ်ပတ်ေကကာြှာ တူမဖစ်သူေဲ့ 
ြ�  �လာရဆာင်ေတွက်ေနီးနဲ့ေတူ  ရဟာင်ရကာင်ကို သွားပါတယ်။ 
နှာရစးသလိေုှရိပြယ့ ်ရနရကာင်းရနတာရကကာင့ ်ခေီးထကွခ်ဲ့ ကကတာပါ။ 
 ရဟာင်ရကာင်က ြက်ထရိုပိုးဟိုတယ် (Metropole) ေခန်း 
၉၁၁ ြှာ သတူိုတ့ည်းပါတယ။် ရောကတ်ဲည့ြှာပ ဲရတာကရ်လ �ာက ်နှာရစး၊ 
ရချာင်းဆိုး၊ ရော့ေန်ပပီး ေမပင်းဖျားပါတယ်။ သိပ်ြရဝးတဲ့ ေခန်း 
၉၀၄ ြှာ ြိသားစုဆီလာလည်တဲ့ ကရနဒါက ၇၈ နှစ်ေေ�ယ် ေဖွား 
တစရ်ယာက ်ေှပိါတယ။် ရဟာငရ်ကာငက်ိ ုစ�  �ာပကူရန ရဈးလာဝယတ်ဲ ့
ေြျ ိုးသြီးငယ ်တစရ်ယာကက် ေခန်း ၉၃၈ ြှာ ရနပါတယ။်  ပါရြာက� 
လျ ို ဆီကရန ဟိုတယ်ဧည့်သည်ဝန်ထြ်း ၁၆ ရယာက်ရလာက်ကို မပန့်ခဲ့ 
ပါတယ်။ ေဖွားေိုနဲ့ ြိန်းကရလးငယ် နှစ်ရယာက်ဆီကရန တိုေန်တို 
(ကရနဒါ) နဲ့ ရဟာင်ရကာင်ကို ဆားစ် ဗိုင်းေပ်စ် ရောက်သွားပါတယ်။ 
 သောဝရလာကကို  လှု ပ်ခါချလိုက်လို့  လူဆီကိုကျလာတဲ့  
ဗိငု်းေပစ်ပ်ိုးြ� ားရတဟွာ ယရနရ့ခတြ်ှာ ကြ္ဘ ာပတဖ်ို ့လယွက်လူပှါတယ။်

ကူးစက်ပျံန့ှံ�ြှု ကို တွက်ချက်ပုံန့ှံ�ြှု ကို တွက်ချက်ပုံ့
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 ကူးစက်မပန့်နှံ�ြှု နှု န်းကို Ro နဲ့တွက်ပါတယ်။ ပုံထဲကေတိုင်း 
ပျြ်းြ� လတူစရ်ယာကက်ရန ေမခားလတူစရ်ယာကပ် ဲကူးတဲ ့နှု န်းဆိေုင ်
(Ro=1) ပျံ န့ှံ�ြှု က ပငိြ်ရနပါလိြ့်ြယ်။ပျြ်းြ�  ပျံ န့ှံ�ြှု က တစ်ရယာက်
ထက်ပိုပပီး (ပုံထဲက ဥပြာြှာလို ၃ ရယာက် Ro = 3 ရယာက်) ဆိုေင် 
ဆပွားကူးစက်ရတာ့ြယ့် ေရမခေရနပါ။ ေဲဒီထဲြှာြှ ဆားစ်ဗိုင်းေပ်စ် 
ောတလ်ြ်းြှာလိ ုပျြ်းြ� ထကပ်ိတုဲ ့ေကကီးစားပျံပ့ွား ရစသရူတြွျားရနေင ်
ခက်ကကရတာ့တာပါပဲ။
 ဂလိုေယ်လိုက်ရေးေှင်း မဖစ်စ�်ရောက်ြှာ လြ်းရတွရပါက် 
ခေီးရတွတွင် ကကပါတယ်။ ကြ္ဘ ာ့ ပြို့ မပတိုင်းလိုလိုဟာ ရလရကကာင်း 
ကနွယ်က ်ေချတိေ်ဆကထ်ြဲှာေှပိါတယ။် လြ်းရပါကမ်ခင်းေဲ့ ဆိုးကျ ိုး 
ေက်ေမခြ်းကို ဒီကပ်ရောဂါရေးြှာ မြင်ရနကကေပါပပီ။ကပ်ရောဂါဟာ 
လြ်းရကကာင်းရတွကရနတဆင့် ကြ္ဘ ာတခုလုံးကို ေချိန်တိုေတွင်း 
ရောက်ပါတယ်။ ကပ်ရောဂါေဲ့ ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးက ေဲဒီ ရလယ�်ရတွ 
လြ်းရကကာင်းရတွနဲ့ တခါြှ ြထိရတွ့ခဲ့ေူးသူ၊ ေဲဒီလြ်းရတွက သယ် 
ရဆာငလ်ာတဲ ့ေကျ ိုးစီးပွားကိ ုတခါြြှခစံားခဲေ့သရူတ ွေရပါ်  မပင်းမပင်း
ထန်ထန် ကျရောက်တာရတွ့ရနပါတယ်။ 
 ဂလိုေယ်လိုက်ရေးေှင်း ရခါင်းစ�်ရောက်ြှာ လြ်းရဖါက်ဖို့ 
ေားသန်ရနသူ ကျုပ်တို့ေရနနဲ့ ေယ်သူက ောေြှာလဲဆိုတဲ့ ေကျ ိုး 
စီးပွားသ�  �ျာကိ ုကျင်ဝ့တသ်လီနဲပ့ါ ထငဟ်ပဖ်ို ့လိပုါလြိ်ြ့ယ။် ကယွလ်နွ်
ကြ္ဘ ာေတွက် စ�်းစားကကဖို့ပါ။
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 ကူးစက်မပန့်နှံ�ြှု နှု န်းကို Ro နဲ့တွက်ပါတယ်။ ပုံထဲကေတိုင်း 
ပျြ်းြ� လတူစရ်ယာကက်ရန ေမခားလတူစရ်ယာကပ် ဲကူးတဲ ့နှု န်းဆိေုင ်
(Ro=1) ပျံ န့ှံ�ြှု က ပငိြ်ရနပါလိြ့်ြယ်။ပျြ်းြ�  ပျံန့ှံ�ြှု က ပငိြ်ရနပါလိြ့်ြယ်။ပျြ်းြ�  ပျံ့ န့ှံ�ြှု က တစ်ရယာက်န့ှံ�ြှု က တစ်ရယာက့်
ထက်ပိုပပီး (ပုံထဲက ဥပြာြှာလို ၃ ရယာက် Ro = 3 ရယာက်) ဆိုေင် 
ဆပွားကူးစက်ရတာ့ြယ့် ေရမခေရနပါ။ ေဲဒီထဲြှာြှ ဆားစ်ဗိုင်းေပ်စ် 
ောတလ်ြ်းြှာလိ ုပျြ်းြ� ထကပ်ိတုဲ ့ေကကီးစားပျံပ့ွား ရစသရူတြွျားရနေင ်ပ့ွား ရစသရူတြွျားရနေင ့်
ခက်ကကရတာ့တာပါပဲ။
 ဂလိုေယ်လိုက်ရေးေှင်း မဖစ်စ�်ရောက်ြှာ လြ်းရတွရပါက် 
ခေီးရတွတွင် ကကပါတယ်။ ကြ္ဘ ာ့ ပြို့ မပတိုင်းလိုလိုဟာ ရလရကကာင်း 
ကနွယ်က ်ေချတိေ်ဆကထ်ြဲှာေှပိါတယ။် လြ်းရပါကမ်ခင်းေဲ့ ဆိုးကျ ိုး 
ေက်ေမခြ်းကို ဒီကပ်ရောဂါရေးြှာ မြင်ရနကကေပါပပီ။ကပ်ရောဂါဟာ 
လြ်းရကကာင်းရတွကရနတဆင့် ကြ္ဘ ာတခုလုံးကို ေချိန်တိုေတွင်း 
ရောက်ပါတယ်။ ကပ်ရောဂါေဲ့ ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးက ေဲဒီ ရလယ�်ရတွ 
လြ်းရကကာင်းရတွနဲ့ တခါြှ ြထိရတွ့ခဲ့ေူးသူ၊ ေဲဒီလြ်းရတွက သယ် 
ရဆာငလ်ာတဲ ့ေကျ ိုးစီးပွားကိ ုတခါြြှခစံားခဲေ့သရူတ ွေရပါ်  မပင်းမပင်း
ထန်ထန် ကျရောက်တာရတွ့ရနပါတယ်။ 
 ဂလိုေယ်လိုက်ရေးေှင်း ရခါင်းစ�်ရောက်ြှာ လြ်းရဖါက်ဖို့ 
ေားသန်ရနသူ ကျုပ်တို့ေရနနဲ့ ေယ်သူက ောေြှာလဲဆိုတဲ့ ေကျ ိုး 
စီးပွားသ�  �ျာကိ ုကျင်ဝ့တသ်လီနဲပ့ါ ထငဟ်ပဖ်ို ့လိပုါလြိ်ြ့ယ။် ကယွလ်နွ်
ကြ္ဘ ာေတွက် စ�်းစားကကဖို့ပါ။





tcef; (6)
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 ရေ �ရောင် ရမပာင်ရမပာင်ရခတ် (Gilded age) ဆိုတဲ့ ရခါင်းစ�် 
က Chuang စာရစာင်ြှာပါတဲ့ ကူးစက်မခင်းရဆာင်းပါးထဲကရခါင်းစ�်
ခွဲတစ်ခုပါ။ ရေှ့ြှာရမပာခဲ့သလိုပဲ တရုတ်ပညာေှင်ေဲ့ တရုတ်လူေဖွဲ့ 
ေစည်းကိ ုကပရ်ေးရနာကခ်နံဲ့ မပနသ်ုံးသပတ်ဲ ့ရဆာင်းပါးမဖစပ်ါတယ။်
 ကိဗုစက်ိနုားလညဖ်ို ့ကြ္ဘ ာလုံးပခု� ေေင်းေငှစ်နစထ်ြဲှာ ေှရိနတဲ ့
တရုတ်မပည်သူ� ကျန်းြာရေး ေကကပ်ေတည်းကို သိဖို့လိုြယ်လို့ သူက 
ဆိုပါတယ်။
 စပိန်တုပ်ရကွး (၁၉၁၈) တုန်းကလိုပဲ ေြျားမပည်သူကကားက 
ကျန်းြာရေးေကကပ်ေတည်းရကကာင့် ကိုရိုနာ ဗိုင်းေပ်စ် ေမြစ်တွယ်
ပျံန့ှံ�ဖို့ လယွက်ရူစခဲတ့ာလို့ ဆိပုါတယ။် ဒါရပြယ့ ်ဒ ီကျန်းြာရေးနြိ့က်ျ
ပျက်ယွင်းြှု ကိစ� ဟာ ေင်သပ်ရှု ရြာမဖစ်ရနတဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်ြှု  
ကကားြှာ ဝင်းဝင်းလက်လက် ပြို့ မပရတွ၊ ဧောြစက်ရုံ ကကီးရတွကကားြှာ 
ရပျာကက်ယွလ်ို ့ရနပါတယ။် တကယြ်ှာရတာ ့ကျန်းြာရေး၊ ပညာရေးလိ ု
ေြျားမပည်သူရကာင်းကျ ိုး (public goods) ကိစ� ရတွြှာ ေစိုးေ
ေသုံးစေိတ်က ေလွန်နည်းပါတယ်။ မပည်သူ�ရေးောေသုံးစေိတ် 
ေြျားစုက လြ်းရတွ၊ တံတားရတွ၊ ရဈးရပါတဲ့ လ� ပ်စစ်ထုတ်လုပ် 
တာရတွဆီကို ေဓိကသွားပါတယ်။
 တပပိုင်တည်းြှာ မပည်တွင်းရဈးကွက်ေတွက် ထုတ်လုပ်တာ 
ရတွက ေန� ောယ်မဖစ်ရလာက်ရောင် ေေည်ေရသွးနိြ့်ပါတယ်။ ကြ္ဘ ာ့ 
ရဈးကွက်ေတွက် iphone ရတွ၊ ကွန်ပျူတာချစ်ပ်ရတွလို တန်ဖိုးမြင့်၊
စခံျနိမ်ြင့ ်ပစ� ည်းရတကွိ ုတရတုစ်ကြ်ှု လပုင်န်းရတကွ ထတုလ်ပုရ်နတာ
ဆယစ်နုစှရ်တ ွေှပိါပပ။ီ မပညတ်ငွ်းရဈးကကွြ်ှာရတာ ့ခပည်ံည့ံထ့တုက်နု ်
ရတွ၊ ေရှု ပ်ရတာ်ပုံရတွရကကာင့်  မပည်သူေဲ့ ကုန်ပစ� ည်းရတွေရပါ်  ြယုံ 
ကကည်ြှု က နက်ရ�  င်းပါတယ်။
 ၂၀၀၈ ခုနှစ်ြှာ ြယ်လြင်းပါတဲ့ နို့ မပဿနာတက်ပပီး ကရလး 
၁၂ ရယာကရ်လာက ်ရသပါတယ။် ရထာငန်ဲခ့ျပီပီး ရဆးရုတံကေ်ပါတယ။် 
ေဲဒီရနာက်ပိုင်းြှာလည်း ေရှု ပ်ရတာ်ပုံက ပုံြှန်လာရနတာပါပဲ။ ၂၀၁၁ 
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ြှာ စွန့်ပစ်ဆီရတွကို မပန်သုံးတဲ့ စားရသာက်ဆိုင်ရတွ နိုင်ငံေဲ့ ရဒသ 
ရတာရ်တာြ်ျားြျားြှာ ရတွ့ခဲေ့တယ။် ၂၀၁၈ ြှာ စြံြတီဲ ့ကာကယွရ်ဆး 
ရတရွကကာင့ ်ကရလးရတရွသခဲတ့ာေှတိယ။် ရနာကန်စှြ်ှာ ကာကယွရ်ဆး 
ေတုရကကာင့် ရဆးရုံရောက်ခဲ့ ကကတာရတွေှိတယ်။ ဆန်းဆန်းမပားမပား 
ကိစ� ရတွကလည်း ရတာက်ရလ �ာက်မဖစ်ရနတာပါ။ ေသင့်စား စားစော 
ေထုတ်ရတွြှာ စေိတ်ရလျာ့ရောင် ဆပ်မပာထည့်တာ။ ရောဂါရကကာင့် 
ရသတဲ့ ဝက်ရတွ တမခားရနောယူရောင်းတာ စသည်မဖင့် ေြျားကကီးပါ။ 
 ကြ္ဘ ာလုံးပခ �ု ေေင်းေှင်စနစ်ထဲကို တရုတ်မပည်ကကီး တစ်စစီ 
ြရောက်ခင်ကရတာ့ ပြို့ မပြှာဆိုေင် Danwei စနစ် (ေလုပ်ေရမခမပု 
ေကျ ိုးခစံားခငွ့)် နဲ ့ရကျးလကြ်ှာရတာ ့ရဒသန� ေကျန်းြာရေး ရဆးခန်း
ရတွကရန ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု ရတွ ေပါတယ်။ ရဒသန� ေ 
ရဆးခန်းရတ ွဆိတုာကလည်း ရကျးလကဆ်ောဝနရ်တ ွလုရံလာကြ်ျား 
မပားစွာေှိတဲ့ရနောပါ။
 ဆိေုယှလ်စရ်ခတ ်တရတုမ်ပညက်ို မပင်းမပင်းထနထ်န ်ရဝဖနက်က 
သူရတွကရတာင် ေသိေြှတ်မပုေတဲ့ ပညာရေးနဲ့ ကျန်းြာရေးရစာ
င့်ရေှာက်ြှု စနစ်ေှိခဲ့ပါတယ်။ ောစုနှစ်နဲ့  ချီေှိခဲ့တဲ့  snail fever က 
ဆိုေှယ်လစ်ရခတ်ြှာ ရပျာက်သရလာက်မဖစ်ခဲ့ ပပီး ဆိုေှယ်လစ် ကျန်းြာ 
ရေး ပပိုလရဲတာြ့ ှေငန်ဲ ့ေားနဲ ့ဒ ီsnail fever က မပနရ်ောကလ်ာခဲတ့ယ။် 
ြဟာခုန်ပျံရကျာ်လ� ားြှု  စီြံကိန်းနဲ့ ေငတ်ရေးဆိုက်တဲ့ ကာလရတွ 
ထြဲှာရတာင ်ကရလးရြွးရသနှု န်းက ကျရနခဲတ့ယ။် ၁၉၅၀ ကရန ၁၉၈၀ 
ေရစာပိငု်းေထြိှာ ပျြ်းြ�  လူ�သကတ်ြ်းက ၄၅ နစှက်ရန ၆၈ နစှေ်ထိ
တိုး လာ ခဲ့ တ ယ် ။  ကာ ကွ ယ် ရဆး ၊  တ စ် ကို ယ် ရေ  သ န့် ေှ င်း ရေး  
ေရလေ့ထရတ ွကျယက်ျယမ်ပန့မ်ပန့ေ်ှပိပီး မပညသ်ူ� ကျန်းြာရေး၊ ောဟာေ 
ပညာရပးရတွ၊ ေရမခခံရဆးဝါးရတွကို လူတိုင်းလက်လှြ်းြီကက၊ ေခြဲ့ 
ေကကတယ။် တစခ်ျနိတ်ည်းြှာ ရကျးလကဆ်ောဝနရ်တကွ ရဒသခရံတကွို
ရဆးပညာ ေသိေမြင်ရတွ ရပးကကတယ်။ ရုပ်ဝတ� ု ေှားပါးဆင်းေဲတဲ့ 
ရခတ်ထဲြှာ ရောက်ရမခကလာတဲ့ ကျန်းြာရေးစနစ်ကို ေဲဒီ ဆောဝန်
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ြှာ စွန့်ပစ်ဆီရတွကို မပန်သုံးတဲ့ စားရသာက်ဆိုင်ရတွ နိုင်ငံေဲ့ ရဒသ 
ရတာရ်တာြ်ျားြျားြှာ ရတွ့ခဲေ့တယ။် ၂၀၁၈ ြှာ စြံြတီဲ ့ကာကယွရ်ဆး 
ရတရွကကာင့ ်ကရလးရတရွသခဲတ့ာေှတိယ။် ရနာကန်စှြ်ှာ ကာကယွရ်ဆး 
ေတုရကကာင့် ရဆးရုံရောက်ခဲ့ ကကတာရတွေှိတယ်။ ဆန်းဆန်းမပားမပား 
ကိစ� ရတွကလည်း ရတာက်ရလ �ာက်မဖစ်ရနတာပါ။ ေသင့်စား စားစော 
ေထုတ်ရတွြှာ စေိတ်ရလျာ့ရောင် ဆပ်မပာထည့်တာ။ ရောဂါရကကာင့် 
ရသတဲ့ ဝက်ရတွ တမခားရနောယူရောင်းတာ စသည်မဖင့် ေြျားကကီးပါ။ 
 ကြ္ဘ ာလုံးပခ �ု ေေင်းေှင်စနစ်ထဲကို တရုတ်မပည်ကကီး တစ်စစီ 
ြရောက်ခင်ကရတာ့ ပြို့ မပြှာဆိုေင် Danwei စနစ် (ေလုပ်ေရမခမပု 
ေကျ ိုးခစံားခငွ့)် နဲ ့ရကျးလကြ်ှာရတာ ့ရဒသန� ေကျန်းြာရေး ရဆးခန်း
ရတွကရန ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု ရတွ ေပါတယ်။ ရဒသန� ေ 
ရဆးခန်းရတ ွဆိတုာကလည်း ရကျးလကဆ်ောဝနရ်တ ွလုရံလာကြ်ျား 
မပားစွာေှိတဲ့ရနောပါ။
 ဆိေုယှလ်စရ်ခတ ်တရတုမ်ပညက်ို မပင်းမပင်းထနထ်န ်ရဝဖနက်က 
သူရတွကရတာင် ေသိေြှတ်မပုေတဲ့ ပညာရေးနဲ့ ကျန်းြာရေးရစာ
င့်ရေှာက်ြှု စနစ်ေှိခဲ့ပါတယ်။ ောစုနှစ်နဲ့  ချီေှိခဲ့တဲ့  snail fever က 
ဆိုေှယ်လစ်ရခတ်ြှာ ရပျာက်သရလာက်မဖစ်ခဲ့ ပပီး ဆိုေှယ်လစ် ကျန်းြာ 
ရေး ပပိုလရဲတာြ့ ှေငန်ဲ ့ေားနဲ ့ဒ ီsnail fever က မပနရ်ောကလ်ာခဲတ့ယ။် 
ြဟာခုန်ပျံရကျာ်လ� ားြှု  စီြံကိန်းနဲ့ ေငတ်ရေးဆိုက်တဲ့ ကာလရတွ 
ထြဲှာရတာင ်ကရလးရြွးရသနှု န်းက ကျရနခဲတ့ယ။် ၁၉၅၀ ကရန ၁၉၈၀ 
ေရစာပိငု်းေထြိှာ ပျြ်းြ�  လူ�သကတ်ြ်းက ၄၅ နစှက်ရန ၆၈ နစှေ်ထိ
တိုး လာ ခဲ့ တ ယ် ။  ကာ ကွ ယ် ရဆး ၊  တ စ် ကို ယ် ရေ  သ န့် ေှ င်း ရေး  
ေရလေ့ထရတ ွကျယက်ျယမ်ပန့မ်ပန့ေ်ှပိပီး မပညသ်ူ� ကျန်းြာရေး၊ ောဟာေ 
ပညာရပးရတွ၊ ေရမခခံရဆးဝါးရတွကို လူတိုင်းလက်လှြ်းြီကက၊ ေခြဲ့ 
ေကကတယ။် တစခ်ျနိတ်ည်းြှာ ရကျးလကဆ်ောဝနရ်တကွ ရဒသခရံတကွို
ရဆးပညာ ေသိေမြင်ရတွ ရပးကကတယ်။ ရုပ်ဝတ� ု ေှားပါးဆင်းေဲတဲ့ 
ရခတ်ထဲြှာ ရောက်ရမခကလာတဲ့ ကျန်းြာရေးစနစ်ကို ေဲဒီ ဆောဝန်
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ရတကွ တညရ်ပးခဲ့ ကကတယ။် ေဒဲေီရမခေရန ေှခိဲတ့ာ ပျြ်းြ� ောဖေကိ 
နိုင်ငံရတွထက် တရုတ်မပည်ကကီးဝင်ရငွ နည်းချိန်၊ ဆင်းေဲချိန်ကပါ။ 
 ေဒဲရီနာကြ်ှာရတာ ့လစလ်ျူရှု တာ၊ ပဂု� လကိပိငုလ်ပုတ်ာရတနွဲ ့
ေေင်ကျန်းြာရေးစနစ်ဟာ တမဖည်းမဖည်း ပပိုလဲလာတယ်။ တစ်ချိန် 
တည်းြှာေလွန်မြန်တဲ့ ပြို့ မပတည်ရဆာက်ြှု ၊ ေထိန်းေကွပ်ြဲ့ စက်ြှု  
လုပ်ငန်းရတွရကကာင့် လူရတွေဲ့ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု  လိုေပ်ချက်
ပိုကကီးလာတယ်။ ဒါရတာင် ေစားေစာနဲ့ ရဆးဝါးရတွ ြလုံပခု�ရတာ့ 
တာကို ထည့်ြရမပာရသးေူး။
 ဒီရန့ရခတ်ြှာ  တရုတ် မပည် ကကီးေဲ့  လူတစ်ဦးချင်းနှစ်စ�်  
ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု  စေိတ် ၃၂၃ ရဒါ် လာေှိတယ်လို့  ကြ္ဘ ာ့ 
ကျန်းြာရေးေဖွဲ့က ဆိပုါတယ။် ေောေီး၊ ေလီာရစု၊် ေလူရဂးေီးယား 
နိုင်ငံရတွ ေသုံးစေိတ်ေဲ့ တစ်ဝက်ရလာက်ပဲ ေှိပါတယ်။ 
 ကျန်းြာရေးရစာင့ရ်ေှာကြ်ှု  ပပိုပျကမ်ခင်းေဲ့ ဒဏက်ိ ုေြျားဆုံး 
ခံေတာက သန်းနဲ့ချီတဲ့ မပည်တွင်းရေ �့ရမပာင်းလုပ်သားရတွပါ။ဟူကိုး
စနစ် (hukou system) ေေ သူတို့ေယ်ရနောပဲ ရောက်ရနပါရစ 
ောတိေပ်ေ�ာြှာပဲ စာေင်းဝင်ပါတယ်။ ေရမခခံကျန်းြာရေးခံစားခွင့်က 
ေပ်ေ�ာြှာပဲကျန်ခဲ့ပါတယ်။
 ၁၉၉၀ ရကျာ်ကာလရတွေဲ့ ပုဂ� လိကစနစ် (ေစိုးေေဲ့ စီြံြှု  
ေပိုင်းရတာ့ပါတယ်) ကလည်း ြည်ကာြတ� ပဲ မဖစ်ပါတယ်။ ေလုပ်ေှင်
 ေလပုသ်ြား ထည့ဝ်ငေ်ြယ့ ်ကျန်းြာရေးစေတိက်ိ ုေလပုေ်ငှေ်ကက် 
လျစ်လျူရှု တာြျားပါတယ်။  နိြ့်ကျရနတဲ့  ကျန်းြာရေးစနစ်ြှာ  
ရကကာက်စော လူြှု ပဋိပက� ရပါ် လာပါတယ်။ ေဲဒါကရတာ့ လူနာရတွ 
ေရပါ်  ရဆးဝန်ထြ်းရတွ ရပါ့ဆတယ်လို့ ယူဆပပီး ကျန်ေစ်သူရတွ၊ 
ရဆွြျ ိုးရတွေဲ့ ဆောဝန်၊ ဆောြရတွေရပါ်  တိုက်ခိုက်ြှု ပါ။ 
 ရလလ့ာြှု တစခု်ေေ ဆောဝန ်၈၅ ောခိငုန်ှု န်းဟာ ေကကြ်းဖက ်
ခံေတဲ့ ေရတွ့ေကကု�ေှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၂၀၁၄ ြှာ ကိုယ်ထိ လက် 
ရောက် တိုက်ခိုက်ခံေတဲ့ ဆောဝန် ပြာဏက ၁၃ ောခိုင်နှု န်းေှိတယ်လို့ 

59a'gufwmjrifhaZmf

ရတကွ တညရ်ပးခဲ့ ကကတယ။် ေဒဲေီရမခေရန ေှခိဲတ့ာ ပျြ်းြ� ောဖေကိ 
နိုင်ငံရတွထက် တရုတ်မပည်ကကီးဝင်ရငွ နည်းချိန်၊ ဆင်းေဲချိန်ကပါ။ 
 ေဒဲရီနာကြ်ှာရတာ ့လစလ်ျူရှု တာ၊ ပဂု� လကိပိငုလ်ပုတ်ာရတနွဲ ့
ေေင်ကျန်းြာရေးစနစ်ဟာ တမဖည်းမဖည်း ပပိုလဲလာတယ်။ တစ်ချိန် 
တည်းြှာေလွန်မြန်တဲ့ ပြို့ မပတည်ရဆာက်ြှု ၊ ေထိန်းေကွပ်ြဲ့ စက်ြှု  
လုပ်ငန်းရတွရကကာင့် လူရတွေဲ့ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု  လိုေပ်ချက်
ပိုကကီးလာတယ်။ ဒါရတာင် ေစားေစာနဲ့ ရဆးဝါးရတွ ြလုံပခု�ရတာ့ 
တာကို ထည့်ြရမပာရသးေူး။
 ဒီရန့ရခတ်ြှာ  တရုတ် မပည် ကကီးေဲ့  လူတစ်ဦးချင်းနှစ်စ�်  
ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု  စေိတ် ၃၂၃ ရဒါ် လာေှိတယ်လို့  ကြ္ဘ ာ့ 
ကျန်းြာရေးေဖွဲ့က ဆိပုါတယ။် ေောေီး၊ ေလီာရစု၊် ေလူရဂးေီးယား 
နိုင်ငံရတွ ေသုံးစေိတ်ေဲ့ တစ်ဝက်ရလာက်ပဲ ေှိပါတယ်။ 
 ကျန်းြာရေးရစာင့ရ်ေှာကြ်ှု  ပပိုပျကမ်ခင်းေဲ့ ဒဏက်ိ ုေြျားဆုံး 
ခံေတာက သန်းနဲ့ချီတဲ့ မပည်တွင်းရေ �့ရမပာင်းလုပ်သားရတွပါ။ဟူကိုး
စနစ် (hukou system) ေေ သူတို့ေယ်ရနောပဲ ရောက်ရနပါရစ 
ောတိေပ်ေ�ာြှာပဲ စာေင်းဝင်ပါတယ်။ ေရမခခံကျန်းြာရေးခံစားခွင့်က 
ေပ်ေ�ာြှာပဲကျန်ခဲ့ပါတယ်။
 ၁၉၉၀ ရကျာ်ကာလရတွေဲ့ ပုဂ� လိကစနစ် (ေစိုးေေဲ့ စီြံြှု  
ေပိုင်းရတာ့ပါတယ်) ကလည်း ြည်ကာြတ� ပဲ မဖစ်ပါတယ်။ ေလုပ်ေှင်
 ေလပုသ်ြား ထည့ဝ်ငေ်ြယ့ ်ကျန်းြာရေးစေတိက်ိ ုေလပုေ်ငှေ်ကက် 
လျစ်လျူရှု တာြျားပါတယ်။  နိြ့်ကျရနတဲ့  ကျန်းြာရေးစနစ်ြှာ  
ရကကာက်စော လူြှု ပဋိပက� ရပါ် လာပါတယ်။ ေဲဒါကရတာ့ လူနာရတွ 
ေရပါ်  ရဆးဝန်ထြ်းရတွ ရပါ့ဆတယ်လို့ ယူဆပပီး ကျန်ေစ်သူရတွ၊ 
ရဆွြျ ိုးရတွေဲ့ ဆောဝန်၊ ဆောြရတွေရပါ်  တိုက်ခိုက်ြှု ပါ။ 
 ရလလ့ာြှု တစခု်ေေ ဆောဝန ်၈၅ ောခိငုန်ှု န်းဟာ ေကကြ်းဖက ်
ခံေတဲ့ ေရတွ့ေကကု�ေှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၂၀၁၄ ြှာ ကိုယ်ထိ လက် 
ရောက် တိုက်ခိုက်ခံေတဲ့ ဆောဝန် ပြာဏက ၁၃ ောခိုင်နှု န်းေှိတယ်လို့ 
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၂၀၁၅ ရလလ့ာြှု တစခု်ြှာ ဆိပုါတယ။် တရတုဆ်ောဝနတ်စရ်ယာကဟ်ာ 
ေရြေကိန ်ဆောဝန ်တစရ်ယာကထ်က ်လနူာကကည့ေ်တဲ ့ပြာဏ ရလး 
ပိြုျားပါတယ။် ေရြေကိန ်ဆောဝနတ်စရ်ယာကဟ်ာ သူ�နိငုင်ေံဲ့ပျြ်းြ�  
တစ်ဦးချင်းတစ်နှစ်ဝင်ရငွ (ရဒါ် လာသုံးသိန်း)ထက် ရလးဆပိုေတယ်။ 
တရုတ် ဆောဝန်ကရတာ့ သူ�နိုင်ငံေဲ့ ပျြ်းြ�  တစ်ဦးချင်း တစ်နှစ်ဝင်ရငွ 
(ရဒါ် လာ ၁၆၇၆၀) ထက်နည်းတဲ့ ရဒါ် လာ ၁၅၀၀၀ ေပါတယ်။
 ေဲဒီလို ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု  ပျက်ယွင်းတဲ့ ရနာက်ခံြှာ 
ကိဗုစ-်၁၉ ရောဂါဟာ တရတုြ်ှာ ေလယွတ်က ူမဖစတ်ညပ်ျံပ့ွားပါတယ။် 
ရောက်ရမခလူတန်းစားေဲ့ ကျန်းြာရေး နိြ့်ကျြှု ဟာ ဗိုင်းေပ်စ် ရမခကုပ် 
ေဖို့ ေကူေညီရပးခဲ့တာပါပဲ။ 
 ေရပါ် က ေချကေ်လကရ်တဟွာ Chuang ြဂ� ေင်းပါ တရတု ်
ပညာေှင်ေဲ့ ေချက်ေလက်ရတွပါ။ ရဆာင်းပါးထဲက သူ�ေဲ့ ရောက်ပါ 
ြှတ်ချက်က ကျုပ်တို့ကို ထိတ်လန့်ရစပါတယ်။
 “တစန်စှက်ရန နစှန်စှ ်ေချနိက်ာလေတငွ်းြှာ ကူးစကရ်ောဂါ 
ေသစ်တစ်ကကိြ်ရတာ့ တရုတ်မပည်ကကီးြှာ ရပါ် ပါတယ်။” 
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၂၀၁၅ ရလလ့ာြှု တစခု်ြှာ ဆိပုါတယ။် တရတုဆ်ောဝနတ်စရ်ယာကဟ်ာ 
ေရြေကိန ်ဆောဝန ်တစရ်ယာကထ်က ်လနူာကကည့ေ်တဲ ့ပြာဏ ရလး 
ပိြုျားပါတယ။် ေရြေကိန ်ဆောဝနတ်စရ်ယာကဟ်ာ သူ�နိငုင်ေံဲ့ပျြ်းြ�  
တစ်ဦးချင်းတစ်နှစ်ဝင်ရငွ (ရဒါ် လာသုံးသိန်း)ထက် ရလးဆပိုေတယ်။ 
တရုတ် ဆောဝန်ကရတာ့ သူ�နိုင်ငံေဲ့ ပျြ်းြ�  တစ်ဦးချင်း တစ်နှစ်ဝင်ရငွ 
(ရဒါ် လာ ၁၆၇၆၀) ထက်နည်းတဲ့ ရဒါ် လာ ၁၅၀၀၀ ေပါတယ်။
 ေဲဒီလို ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု  ပျက်ယွင်းတဲ့ ရနာက်ခံြှာ 
ကိဗုစ-်၁၉ ရောဂါဟာ တရတုြ်ှာ ေလယွတ်က ူမဖစတ်ညပ်ျံပ့ွားပါတယ။် ပ့ွားပါတယ။် ့
ရောက်ရမခလူတန်းစားေဲ့ ကျန်းြာရေး နိြ့်ကျြှု ဟာ ဗိုင်းေပ်စ် ရမခကုပ် 
ေဖို့ ေကူေညီရပးခဲ့တာပါပဲ။ 
 ေရပါ် က ေချကေ်လကရ်တဟွာ Chuang ြဂ� ေင်းပါ တရတု ်
ပညာေှင်ေဲ့ ေချက်ေလက်ရတွပါ။ ရဆာင်းပါးထဲက သူ�ေဲ့ ရောက်ပါ 
ြှတ်ချက်က ကျုပ်တို့ကို ထိတ်လန့်ရစပါတယ်။

“တစန်စှက်ရန နစှန်စှ ်ေချနိက်ာလေတငွ်းြှာ ကူးစကရ်ောဂါ “တစန်စှက်ရန နစှန်စှ ်ေချနိက်ာလေတငွ်းြှာ ကူးစကရ်ောဂါ 
ေသစ်တစ်ကကိြ်ရတာ့ တရုတ်မပည်ကကီးြှာ ရပါ် ပါတယ်။”ေသစ်တစ်ကကိြ်ရတာ့ တရုတ်မပည်ကကီးြှာ ရပါ် ပါတယ်။”



tcef; (7)

ed*Hk;pum;



62 ukdApfaemufaMumif;jyef

 ကိုဗစ် မဖစ်တည်ောလြ်းရကကာင်းကို  မပန် ကကည့်တဲ့  စာရတွ 
ဧပပီလ ပိတ်ေက်ြှာ ဖတ်မဖစ်ပါတယ်။ ဖတ်ေင်းနဲ့ မြန်ြာမပည်ထဲက 
ပုံေိပ်ရတွပဲ စိတ်ထဲြှာ ထင်လာပါတယ်။ 

 ▪ ရန့စ�်ပပိုလဲရနေတဲ့ သစ်ရတာရတွ။
 ▪ ခိုလှု ံောြဲ့လာတဲ့ သတ� ဝါရတွ။
 ▪ ရမြယာလက်လွတ်ဆုံးရှု ံးေတဲ့ ဌာရနမပည်သူရတွ။
 ▪ ရေေင်းမြစ်ထဲကို ေဆိပ်ေရတာက်ရတွ ပို့လ� တ်ရနတဲ့ 

ငှက်ရပျာခင်းရတွ။
 ▪ ထင်တိုင်းကကဲေင်းနှီးမြ�ုပ်နှံြှု ရတွ။
 ▪ မပည်ပ ဓနေင်ေားနဲ့ မပည်တွင်းသယံောတ ကကားြှာ ပွဲစားလုပ် 

ကကီးပွားရနတဲ့ ခရိုနီရတွ။
 ▪ မပည်ပက ရောက်လာတဲ့ ထွက်နှု န်းမြင့် 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။
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 ကိုဗစ် မဖစ်တည်ောလြ်းရကကာင်းကို  မပန် ကကည့်တဲ့  စာရတွ 
ဧပပီလ ပိတ်ေက်ြှာ ဖတ်မဖစ်ပါတယ်။ ဖတ်ေင်းနဲ့ မြန်ြာမပည်ထဲက 
ပုံေိပ်ရတွပဲ စိတ်ထဲြှာ ထင်လာပါတယ်။ 

▪ ရန့စ�်ပပိုလဲရနေတဲ့ သစ်ရတာရတွ။
▪ ခိုလှု ံောြဲ့လာတဲ့ သတ� ဝါရတွ။
▪ ရမြယာလက်လွတ်ဆုံးရှု ံးေတဲ့ ဌာရနမပည်သူရတွ။
▪ ရေေင်းမြစ်ထဲကို ေဆိပ်ေရတာက်ရတွ ပို့လ� တ်ရနတဲ့ 

ငှက်ရပျာခင်းရတွ။
▪ ထင်တိုင်းကကဲေင်းနှီးမြ�ုပ်နှံြှု ရတွ။
▪ မပည်ပ ဓနေင်ေားနဲ့ မပည်တွင်းသယံောတ ကကားြှာ ပွဲစားလုပ် 

ကကီးပွားရနတဲ့ ခရိုနီရတွ။
▪ မပည်ပက ရောက်လာတဲ့ ထွက်နှု န်းမြင့် 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။
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