ဗစ်တိုးရိုးယှာိုးပြည်နယ်မှာ COVID-19 နနှာက်ဆိုးနြေါ် တုံ့ပြန်မှုက လြ်ရှာ၌ တစ်ခတည်ိုး မဟတ်ြါနဆိုးဘက်ဆင်ရှာ အရှာရခ ျုြ်
ကျွန်ြ်တုံ့အှာိုးလိုးသည် ဗစ်တိုးရိုးယှာိုးပြည်နယ်၌ COVID-19 နရှာဂါြ ုံ့နုံ့မှုနငုံ့ ် လူ မှု အသင်ိုးအဝင်ိုး နရှာဂါကူ ိုးစက်မှု
တုံ့နငုံ့ ်ြတ်သက်ပြိုး စိုးရမ်နနနသိုးလ က်ရြါသည်။
နင်င၏ ယှာယ နဆိုးဘက်ဆင်ရှာ အရှာရခ ျုြ်၊ နငုံ့ ် ပြည်နယ်နငုံ့ ် အြ်ခ ျုြ်ခနယ်နပမ နဆိုးဘက်ဆင်ရှာ က န်ိုးမှာနရိုး
အရှာရမ ှာိုး အှာိုးလိုးပြငုံ့ ် ြါဝင်ြွ ုံ့စည်ိုးထှာိုးသညုံ့် သသစနသတိုးလ နင်င က န်ိုးမှာနရိုး အကှာအကွ ယ်နြိုးမှု ဦိုးနဆှာင်
နကှာ်မတ (Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC)) ၏ ဥကက ဌပြစ်သူအပြစ် ကျွန်ြ်
ပြတ်ပြတ်သှာိုးသှာိုး နပြှာနင်သည်မှာ ဗဟအစိုးရသည် ဗင်ိုးရတ်စ်အှာိုး နပခရှာခထန်ိုးခ ျုြ်ရန်အတွ က်
ဗစ်တိုးရိုးယှာိုးပြည်နယ် အစိုးရ နဆှာင်ရွက်လ က်ရနသှာ လြ်ရြ်မ ှာိုးက နထှာက်ခြါသည်။ ကျွန်ြ်တုံ့သည် နနုံ့စဥ်
ဆက်လက် နတွ ုံ့ဆသကပြိုး ဗစ်တိုးရိုးယှာိုးပြည်နယ်က နဆှာင်ရွက်နနသည်တုံ့က နလိုးနလိုးနက်နက်
နထှာက်ခသကြါသည်။
ဗစ်တိုးရိုးယှာိုးပြည်နယ် တပြန်ခ က်- လု ပ်ဆ ောင်နနလ က်ရနသှာ ခ ဥ်ိုးကြ်ြနည်ိုးလမ်ိုးသိုးမ ျုိုးပြငုံ့ ် စစ်နဆိုးမှု၊
နရှာဂါြိုးက နပခရှာခပြိုး ထန်ိုးခ ျုြ်မှု၊ အပြင် လူ ခ င်ိုး ခြ်ခွှာခွ ှာနနပခင်ိုးနငုံ့ ် လှု ြ်ရှာိုးသွှာိုးလှာမှု ကနုံ့်သတ်ခ က်မ ှာိုး- သည်
တစ်နင်ငလိုး အတင်ိုးအတှာ၌ ကျွန်ြ်တုံ့ နဆှာင်ရွက်နနလ က်ရနသှာ တစ်နထရှာတည်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်ြါသည်။ ထုံ့ပြင်
ကျွန်ြ်တုံ့ အှာိုးလိုး သသကုံ့ သုံ့ ၎င်ိုးမှာ အလြ်ပြစ်ြါသည်။ ၎င်ိုးအတွ က်နသကှာငုံ့ ် အပခှာိုး မည်သညုံ့်နင်ငနငုံ့ ်မဆ
နှု င်ိုးယဥ်သကညုံ့်လျှင် သသစနသတိုးလ နင်ငသည် ယခအခ န်ထ ဤကမ ္ှာုံ့နရှာဂါကြ်နဘိုးကကိုးတွင် အလွ န် သသသှာသှာ
နကှာင်ိုးနကှာင်ိုးမွန်မွန် လြ်ကင်လ က်ရြါသည်။ တစ်နင်ငလိုးအှာိုးပြငုံ့ ် ကျွန်ြ်တုံ့၏ ခ ဥ်ိုးကြ်ြနည်ိုးလမ်ိုးမှာ
သကမ်ိုးသကမ်ိုးလြ်ပြိုး နစှာနစှာ လြ်ခုံ့ သည်- ၎င်ိုးမှာ ယခ ဗစ်တိုးရိုးယှာိုးပြည်နယ် အနပခအနနတွ င်
ပြစ်ြ က်နနရပခင်ိုးပြစ်သည်။
ဗစ်တိုးရိုးယှာိုးပြည်နယ် နရှာဂါြ ုံ့နုံ့မှုကုံ့ သုံ့ နရှာဂါြ ုံ့နုံ့မှုမ ှာိုးက နမျှှာ်လငုံ့ ်ထှာိုးခုံ့ ပြိုးပြစ်ြါသည် သုံ့နသှာ်လည်ိုး ကျွန်ြ်တုံ့
ပြစ်လှာလမုံ့်မည် မဟတ်ဟ နမျှှာ်လငုံ့ ်ခုံ့ ြါသည်။ ကမှာ္ တစ်ဝန်ိုးပြစ်သညုံ့် HIV/AIDS ၊ အဆတ်နရှာဂါနငုံ့ ်
တြ်နကွ ိုးနရှာဂါတုံ့ အြါအဝင် ကူ ိုးစက်နရှာဂါမ ှာိုးပြငုံ့ ် နစ်နြါင်ိုး ၃၀ အနတွ ုံ့အကကရသညုံ့် ြိုးမှာိုးဆင်ရှာ
ြညှာရင်အပြစ် ကျွန်ြ် သရသည်မှာ ကျွန်ြ်တုံ့သည် အလွ န် ကူ ိုးစက်တတ်နသှာ နရှာဂါက ရင်ဆင်
ကင်တွယ်နနလ က်ရသည်။ COVID-19 မှာ အနည်ိုးငယ်နလိုးသှာ ြ ုံ့နုံ့ရန် လအြ်ပြိုး ယင်ိုးနနှာက် ပမန်ပမန်ဆန်ဆန်
ထန်ိုးခ ျုြ်မရနင်နအှာင် ြ န
ုံ့ ုံ့နင်သည်ပြစ်နသှာနသကှာငုံ့ ် ကျွန်ြ်တုံ့အနနပြငုံ့ ် ကျွန်ြ်တုံ့၏ တုံ့ပြန်ခ က်က လ င်ပမန်ပြိုး
နပြှာင်ိုးလွယ်ပြင်လွယ်ရနအှာင် လြ်ရန်လြါသည်။ ထုံ့ပြင် လိုးဝ နစှာငုံ့ ်သကြ်သကညုံ့်ရှု နနရမည်။
မသကှာခဏ နရှာဂါြ ုံ့နုံ့မှုမ ှာိုး ပြစ်လှာသညုံ့်အခါတင်ိုးတွင် ကျွန်ြ်တုံ့၌ တုံ့ပြန်နြိုးရန် အစအစဥ် တစ်ခ န်တည်ိုး
ရနနပြပြစ်ြါသည်။ ထုံ့နသကှာငုံ့ ် ကျွန်ြ်တုံ့ ဘှာလြ်ရန်လအြ်သည်က သြါသည်။ ကျွန်ြ်တုံ့ မလ်ဘန်ိုး နရှာဂါရသူ
အမ ှာိုးစ မည်သညုံ့်နနရှာတွ င်ဆေနသကှာင်ိုး သြါသည်၊ ထုံ့နသကှာငုံ့ ် ကျွန်ြ်တုံ့၏ အှာိုးထတ်မှုမ ှာိုးက မည်သညုံ့်နနရှာတွ င်
အနလိုးထှာိုးလြ်ရန် လအြ်နသကှာင်ိုး သြါသည်။ စစ်နဆိုးမှုမ ှာိုးကု အလွ န်ုံ့အလွ န် အမ ောျားအပပောျား စစ်နဆိုးမှု
ခယူ နနလ က်ရြါသည်။ ရည်ရယ
ွ ်ခ က်မှာ ကူ ိုးစက်ြ ုံ့နုံ့မှုက တှာိုးဆိုးရန် ပြစ်နင်သမျှ အပမန်ဆိုး နရှာဂါပြစ်ြွှာိုးမှုက
ရြ်ဆင်ိုးြစ်ရန်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးမှာ တက်စ်နမိုးနိုးယမ်ိုးပြည်နယ်က ၎င်ိုးပြည်နယ် အနနှာက်နပမှာက်ြင်ိုးတွင် နအှာင်ပမင်စွှာ
လြ်ခုံ့ သညုံ့် ကစစ ပြစ်ြါသည်။ ၎င်ိုးက ယခ ဗစ်တိုးရိုးယှာိုးပြည်နယ် အြွ ုံ့က နဆှာင်ရွက်နနလ က်ရြါသည်။
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တက်စ်နမိုးနိုးယှာိုး အနနှာက်နပမှာက်ြင်ိုး ြစက မမ ုံ့ပြနနရှာတစ်ခ၌ သွ တ်သွင်ိုးလြ်ကင်ပခင်ိုးတွင် အခက်အခမ ှာိုး
ရနသှာ်လည်ိုး ဗစ်တိုးရိုးယှာိုးပြည်နယ်က နဆှာင်ရွက်နနလ က်ရသညုံ့် လြ်ရြ်မှာ သငုံ့ ်နတှာ်ပြိုး အတင်ိုးအဆ
လနလှာက်မှုရြါသည်။ ၎င်ိုးက သြပ ြညှာအရ ဦိုးနဆှာင်၍ လြ်ြါသည်။ ၎င်ိုးက တကယုံ့်အမန်အကန်
အခ က်အလက်မ ှာိုးနငုံ့ ် နကှာင်ိုးမွန်နသှာ အမ ှာိုးပြည်သူ က န်ိုးမှာနရိုး လြ်ကင်ြတုံ့အနြေါ် အနပခခပြိုး ၎င်ိုးသည်
လူ မ ှာိုး၏ အသက်မ ှာိုးက ကှာကွ ယ်နြိုးပြိုး ကယ်တင်နြိုးြါမည်။
နရှာဂါရနနသညုံ့် လူ အမ ှာိုးအပြှာိုးက မ က်နပခ မပြတ်ြါနစနငုံ့ ်။ သသစနသတိုးလ နင်ငသည် - ကျွန်ြ် နစှာနစှာြင်ိုး၌
နပြှာခုံ့ သညုံ့်အတင်ိုး- ဤကမှာ္ ုံ့ နရှာဂါကြ်နဘိုးကကိုးတွင် သသသှာသှာ နကှာင်ိုးမွန်စွှာ လြ်ခုံ့ နသကှာင်ိုးမှာပငင်ိုးြယ်၍မရနင်သညုံ့် အပြစ်မန်အနသကှာင်ိုးအခ က်အပြစ် တည်ရနနလ က်ရပြိုး ဗစ်တိုးရိုးယှာိုးပြည်နယ်လည်ိုး အဆြါ
နအှာင်ပမင်မှုအတင်ိုး ရြါမည်။ နရှာဂါက ထန်ိုးခ ျုြ်ရန် နည်ိုးဗ ျူဟှာက နသှာ အနပခခစည်ိုးမ ဥ်ိုးလြ်ကင်ြနငုံ့ ်
စွ မ်ိုးနဆှာင်ရည်က ခ မတ်နြိုးသညုံ့် နဆိုးဘက်ဆင်ရှာ ကျွမ်ိုးက င်သူမ ှာိုးနငုံ့ ် ပြည်နထှာင်စ တစ်နင်ငလိုးရ
နင်ငနရိုးနခါင်ိုးနဆှာင်မ ှာိုးနငုံ့ ်တကွ သသစနသတိုးလ န်ိုး လူ မှု အသင်ိုးအဝင်ိုး၏ ြါဝင်လြ်နဆှာင်မှုနငုံ့ ်
တှာဝန်ခမှု နစ်ရြ်လိုးတုံ့အှာိုး နက ိုးဇူိုးတင်ြါသည်၊ ကျွန်ြ်တုံ့သည် တစ်နင်ငလိုးတွင် ကရနှာဗင်ိုးရတ်စ် နရှာဂါပြစ်မှု
အနပခအနနပြသသညုံ့် ြပြမ ဥ်ိုးအှာိုး ပြှာိုးခ ြ်သွှာိုးနအှာင် လြ်နင်ခုံ့ ြါသည်။ ဗစ်တိုးရိုးယှာိုးပြည်နယ် နရှာဂါပြစ်ြွှာိုးမှု
အရွယ်အစှာိုးမှာ ကမှာ္ တစ်ဝန်ိုး နရှာဂါပြစ်ြွှာိုးမှုမ ှာိုး၏ အရွယ်အစှာိုးနငုံ့ ် နှု င်ိုးယဥ်သညုံ့်အခါ အလွ န်
နသိုးငယ်နနနသိုးသည်။ သုံ့နသှာ်လည်ိုး နနှာက်ထြ် ြ ုံ့နုံ့မှုက တှာိုးဆိုးရန်အတွ က် ကျွန်ြ်တုံ့ ပမန်ပမန်ဆန်ဆန်
အနရိုးယူ လြ်နဆှာင်ရန် လအြ်သည်၊ အနရိုးယူလြ်နဆှာင်ခုံ့ ပြိုးပြစ်သည်။
ြတ်ြင်ကနုံ့်သတ်ခ က်မ ှာိုးက ယခ ပြန်လည်ခ မတ်မှုနငုံ့ ်တကွ ကျွန်ြ် နမတတ ှာရြ်ခလသည်မှာ
ဗစ်တိုးရိုးယှာိုးပြည်နယ်သူပြည်နယ်သှာိုးမ ှာိုး သည်ိုးခသကြါ။ ၎င်ိုးအပြင် မမတုံ့၏ ကယ်ြင် အက ျုိုးစိုးြွှာိုးမ ှာိုးအတွ က်၊
မမတုံ့၏ ပြည်နယ် အက ျုိုးစိုးြွှာိုးအတွ က် နငုံ့ ် တင်ိုးပြည်၏ အက ျုိုးစိုးြွှာိုးအတွ က် တှာဝန်ရသကြါ။
ြတ်ြင်ကနုံ့်သတ်ခ က်မ ှာိုး၏ ထနရှာက်မှုမှာ အမ ှာိုးပြည်သူ က န်ိုးမှာနရိုး အသကပြခ က်မ ှာိုးကု လူ မှု အသင်ိုးအဝင်ိုး၏
လက်နှာမှု အနြေါ် မူ တည်ြါသည်။ ကျွန်ြ်တုံ့ သင်တုံ့အနြေါ် အှာိုးထှာိုးနနလ က်ရြါသည်။
ဤ နနှာက်ဆိုးနြေါ် နရှာဂါပြစ်ြွှာိုးမှုမှာ ဗစ်တိုးရိုးယှာိုးပြည်နယ်၏ ပြဿနှာ တစ်ခ မဟတ်ြါ။ ၎င်ိုးမှာ တစ်နင်ငလိုး၏
ပြဿနှာ တစ်ခပြစ်ြါသည်။ ၎င်ိုးမှာ လူ တင်ိုး၏ ပြဿနှာ တစ်ခပြစ်ြါသည်။ ြုံ့ ြိုးမှုက ဗဟအစိုးရနငုံ့ ် အပခှာိုးနသှာ
ပြည်နယ်မ ှာိုးနငုံ့ ် အြ်ခ ျုြ်ခနယ်နပမမ ှာိုးမ ြုံ့ ြိုးနြိုးနနလ က်ရသည်- နပမှာက်ပမှာိုးစွှာနသှာ ရှာနငုံ့ ်ခ သညုံ့်
နဆိုးဘက်ဆင်ရှာနငုံ့ ် အပခှာိုး ဝန်တမ်ိုးမ ှာိုးသည် စစ်နဆိုးမှုလြ်နြိုးပခင်ိုး၊ နရှာဂါ အနပခခဇှာတ်ပမစ်က
လက်လနပခရှာခပခင်ိုးနငုံ့ ် အမ ှာိုးပြည်သူနငုံ့ ်ဆက်သွယ်နဆှာင်ရက
ွ ်နြိုးပခင်ိုးတုံ့ပြငုံ့ ် ကူ ညလြ်ကင်နြိုးလ က်ရသည်။
ကျွန်ြ် အလွ န် အှာိုးရနက နြ်ြါသည်- ကျွန်ြ် နပြှာနင်သည်မှာ၊ အုံ့ သသမှု နည်ိုးနည်ိုးနလိုးမျှ မရဘဤတစ်နင်ငလိုးဆင်ရှာ တုံ့ပြန်မှုနသကှာငုံ့ ် ဗင်ိုးရတ်စ်က ထန်ိုးခ ျုြ်နင်ြါမည်။ အနရိုးကကိုးစွှာပြငုံ့ ် ကျွန်ြ်တုံ့ ယဥ်နက ိုးမှုစ
လူ မှု အသင်ိုးအဝင်ိုးမ ှာိုးနငုံ့ ် အနပမှာက်အပမှာိုး လြ်ကင်ပြိုးပြစ်နသှာ်လည်ိုး မလ်ဘန်ိုး၏ ဤ ယဥ်နက ိုးမှုစ
အစတ်အြင်ိုးဆသုံ့ မန်ကန်နသှာ အမှာသတင်ိုးမ ှာိုး နရှာက်နစရန်အတွ က် နသခ ှာနစရန် ကျွန်ြ်တုံ့၏
အှာိုးထတ်မှုမ ှာိုးက ကျွန်ြ်တုံ့ နစ်ဆထြ်တိုးပြိုးနဆှာင်ရွက်နနလ က်ရြါသည်။
ဗစ်တိုးရိုးယှာိုးပြည်နယ်သူပြည်နယ်သှာိုး အှာိုးလိုးက ကျွန်ြ် သရနစလသည်မှာ ကျွန်ြ်နငုံ့ ် AHPPC နငုံ့ ် ြတ်သက်သညုံ့်
ကျွန်ြ်၏ လြ်နြှာ်ကင်ြက်မ ှာိုး– အစဦိုးြင်ိုးမစ၍ သသစနသတိုးလ နင်င၏ COVID-19 တုံ့ပြန်မှုက လမ်ိုးညန်ခုံ့ သညုံ့်
တစ်နင်ငလိုး၏ က န်ိုးမှာနရိုးနငုံ့ ် နဆိုးဘက်ဆင်ရှာ ကျွမ်ိုးက င်သူမ ှာိုး- သည် လမ်ိုးနသကှာင်ိုး၏ အဆငုံ့ ်တင်ိုးတွင်
သင်တုံ့နငုံ့ ်အတူ ရနနြါသည်- ကျွန်ြ်တုံ့ ယသကည်ထှာိုးသညုံ့်အတင်ိုး သင်တုံ့၏ နယှာင်ိုးရင်ိုးမ ောျားပြစ်ကကဆ ော
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သသစနသတိုးလ န်ိုးပပည် ူ ပပည် ောျားမ ောျားလည်ိုး ထုံ့အတူ ပြစ်သကြါသည်။ ကျွန်ြ်တုံ့သည် ဤကြ်နဘိုးကကိုးတွင် အတူ တကွ
ရနနသကပြိုး ကျွန်ြ်တုံ့ အတူ တကွ နက ှာ်လှာိုးသွှာိုးြါမည်။ ဤကစစ သည် နင်ငလိုးဆင်ရှာ အှာိုးထတ်မှု တစ်ရြ်ပြစ်သည်။
၎င်ိုးမှာ အပမအှာိုးပြငုံ့ ် နင်ငလိုးဆင်ရှာ အှာိုးထတ်မှု တစ်ရြ် ပြစ်ခုံ့ ြါသည်။ ဗင်ိုးရတ်စ်က ထန်ိုးခ ျုြ်မှု ရရပခင်ိုးအှာိုးပြငုံ့ ်
ဗစ်တိုးရိုးယှာိုးပြည်နယ်သူပြည်နယ်သှာိုးမ ှာိုးက ကှာကွ ယ်နြိုးလမုံ့်မည်၊ ၎င်ိုးသည် ကျွန်ြ်တုံ့ အှာိုးလိုးက
ကှာကွ ယ်နြိုးလမုံ့်မည်။

ြါနမှာကခ Paul Kelly
ယှာယ နဆိုးဘက်ဆင်ရှာ အရှာရခ ျုြ်
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