ကရငးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အေထာကးအကူ်ပဳကျနးယကး
ဧၿပီလ ှ၄ ရကး ဿွဿွ
်မနးမာႏိုငးငဵ၏ ကိုဗစးႏိုငးတငး့ ( COVID19) ကပးေဘ့အေပၐတုနး႔်ပနးမႈ ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵသညးံစဵႏႈနး့မ္ာ့ ထငးထငးရြာ့ရြာ့်ဖစးေပၐေန
်မနးမာႏိုငးငဵမြ

ကိုဗစးႏိုငးတငး့

ကာကျယးတာ့ဆီ့မႈအေပၐလုပးေဆာငးသညးံ

ကမး့ပိနး့မ္ာ့တျငး

“

မညးသူမြ္

ခ္နးလပးခဵရ်ခငး့မရြိေစရ”

ဆိုသညးံေဆာငးပုဒး်ဖငးံ မီဒီယာမ္ာ့မြတဆငးံ တျငးတျငးက္ယးက္ယးေဖား်ပေနေသားလညး့ အစို့ရ ႏြငးံ ၁ငး့တို႔၏ လဵုၿခဵဳေရ့တပးဖဲျ႕ွငးမ္ာ့သညး
အသကးအႏၱရယးဒုကၡေပ့ႏိုငးေသာ

ဗိုငး့ရပး(စး)အာ့

ကရငးလူမ္ိဳ့

ႏြငးံ

အ်ခာ့ေသာတိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့အေပၐ

ထိခိုကးနစးနာမႈမ္ာ့

အႀကီ့အက္ယး ်မငးံတကးလာေအာငး လုပးေဆာငးေနလ္ကးရြိသညး၈


အစို့ရမြ

ကိုဗစးႏိုငးတငး့

သကးေရာကးမႈဒဏးခဵရေသာ

်မနးမာႏိုငးငဵ

အလယးပိုငး့

ႏြငးံ

ၿမိဳ႕ႀကီ့မ္ာ့တျငး

ေနထိုငးသူမ္ာ့အာ့

အစာ့အေသာကးမ္ာ့ အေထာကးအပဵံေပ့ရနး ကတိ်ပဳထာ့ေသားလညး့ တပးမေတားမြ ကရငးရျာသာ့မ္ာ့၏ စိုကးခငး့မ္ာ့ ႏြငးံ
စပါ့က္ီမ္ာ့အာ့

မီ့ရႈ႕ဵ ်ခငး့မ္ာ့သညး

်ဖစးပျာ့လြ္ကးရြိေသာ

ကိုဗစးဗိုငး့ရပးစး

ကပးေဘ့မြ

အသကးရြငးလျတးေ်မာကးႏိုငးရနး

အချငးံအေရ့မ္ာ့ အႀကီ့အက္ယး ေလ္ာ႔နညး့ေစနိုငးသညး၈


တစးဦ့ႏြငးံတစးဦ့ နီ့ကပးစျာမေနပဲ သတးမြတးအကျာအေွ့်ဖငးံ ေနထိုငးသျာ့လာ်ခငး့ ( social distancing) အာ့ ရနးကုနးၿမိဳ႕ ႏြငးံ
အ်ခာ့်ပညးနယးအတျငး့ရြိ ၿမိဳ႕ႀကီ့မ္ာ့တျငး လုပးေဆာငးရနး အစို့ရမြ လႈဵ႕ေဆားေနလ္ကးရြိေသားလညး့ ကရငးရျာသာ့မ္ာ့အတျကး
လဵုၿခဵဳမႈေပ့နိုငးမညးံ

အိမးမ္ာ့အာ့မီ့ရႈိ႕်ခငး့ႏြငးံ

ေလြ္ားဖျတး၇

ေသာကးသဵု့ရနး

ေရမ္ာ့အာ့

သိုေလြာငးထာ့နိုငး်ခငး့မရြိေအာငး

တပးမေတားမြ လိုကးလဵ ဖ္ကးဆီ့လြ္ကးရြိသညး၈


တစးကမၻာလဵု့ပစးခတးတိုကးခတးမႈမ္ာ့ရပးတနး႔ရနး

ကမၻာံကုလသမဂၢ၇

အရပးဖကးအဖျဲ႕အစညး့၇

ႏိုငးငဵေရ့ပါတီ

ႏြငးံ

တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျ႕ဲ မ္ာ့က တိုကးတျနး့ေတာငး့ဆိုေသားလညး့ အဆိုပါ ေတာငး့ဆိုခ္ကးအာ့ တပးမေတားမြ လူသိရြိၾကာ့
်ငငး့ပယးခဲံၿပီ့ အပစးရပးထာ့ေသာ နယးေ်မမ္ာ့အတျငး့၉ပငး တပးမေတားအေန်ဖငးံ ပစးခတးတိုကးခိုကးေရ့ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့အာ့
တစးဖကးသတး က္ဴ့လျနးခ္ဳိ့ေဖာကးလြ္ကးရြိသညး၈


ကိုဗစးႏိုငးတငး့ႏြငးံ

သကးဆိုငးေသာ

အကူအညီအာ့

ဗဟိုအစို့ရသို႔

ႏိုငးငဵတကာအလြဴရြငးမ္ာ့မြ

ေထာကးပဵံေနေသားလညး့

တခ္ိနး့တညး့တျငး အစို့ရ ႏြငးံ တပးမေတားမြ တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့တျငး အကူအညီမ္ာ့အာ့ ပိတးဆို႔ထာ့လ္ကးရြိသညး၈


ရခိုငး ႏြငးံ ကရငးတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၏ သတငး့ဌာနမ္ာ့အပါအွငး တိုငး့ရငး့သာ့သတငး့ဌာနမ္ာ့၏ သတငး့မ္ာ့အာ့ အစို့ရမြ
ပိတးဆို႔လ္ကးရြိသညး၈



ၿမိဳ႕်ပမ္ာ့ရြိ

အစို့ရက္နး့မာေရ့လုပးသာ့မ္ာ့သညး

အကူညီေပ့ေနသူမ္ာ့အဟုတးပဲ

တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၏

နယးေ်မမ္ာ့အတျငး့

တိုငး့ရငး့သာ့က္နး့မာေရ့အဖျဲ႕မ္ာ့ကသာ

က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈမ္ာ့ကို

၎တို႔၏

အသိုငး့အွိုငး့အတျကး

်ပညးံစဵုေသာ

ေရြ႕တနး့မြ

ဆယးစုႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ
ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့

ေပ့ခဲံသညး၈

မၾကာေသ့မီႏြစးမ္ာ့အတျငး့ အဆိုပါ တိုငး့ရငး့သာ့ က္နး့မာေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့အာ့ ရဵုပဵုေငျေထာကးပဵံမႈမ္ာ့ကို နိုငးငဵတကာအလြဴရြငးမ္ာ့က
အႀကီ့အက္ယး ်ဖတးေတာကးခဲံသညး၈ ႏိုငးငဵတကာ အသိုငး့အွနး့မြ ယခု ကပးေဘ့မြ ်မနးမာႏုိငးငဵရြိ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့အာ့
လျတးေ်မာကးေစလိုပါက

တိုငး့ရငး့သာ့

က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျ႔ဲမ္ာ့၏

လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့

အသိအမြတး်ပဳကာ

ေထာကးပဵံမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးရမညး်ဖစးသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵအစို့ရႏြငးံ ၁ငး့တို႔၏ လဵုၿခဵဳေရ့တပးဖျဲ႕မ္ာ့အေန်ဖငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ အခ္ိနးေႏြာငး့မြသာစတငးလုပးေဆာငးခဲံေသာ ကိုဗစးႏိုငးတငး့
ကူစကးမႈထိနး့ခ္ဳပးေရ့အစီအမဵမ္ာ့အာ့ မၾကာေသ့မီကပငး လူသိရြိၾကာ့ ွငးံွငးံၾကျာ့ၾကျာ့ စတငးခဲံသညး၈ ရနးကုနးၿမိဳ႕တျငး လူတစးဦ့မြ တစးဦ့
ကူ့စကးမႈမြ

ကာကျယးရနး

ႏြစးပတးတာမြ္

သျာ့လာချငံးပိတးဆို႔မႈအာ့

ေၾကညာခဲံသညး၈

ကရငး်ပညးနယး၏ၿမိဳ႕ေတား

ဖာ့အဵအပါအွငး

ေရြ႕တနး့နယးေ်မတျငး

တာွနးယူပါွငးေနလ္ကးရြိေသာ

အစို့ရက္နး့မာေရ့လုပးသာ့မ္ာ့အာ့

အကာအကျယးမ္ာ့ွတးဆငးရနး

တိုကးတျနး့ထာ့သညး၈
အစို့ရအေန်ဖငးံ

်မနးမာဘာသာႏြငးံ

က္နး့မာေရ့အသိေပ့

အစီအစဥးမ္ာ့မြတဆငးံ

်ပညးသူမ္ာ့အာ့

အကာအကျယး်ဖစးေစရနးအတျကး

လကးေဆ့ၾကရနး တိုကးတျနး့လႈဵ႕ေဆားသညးံအ်ပငး အစာ့အေသာကးအကူအညီလိုအပးသူမ္ာ့အာ့ ေထာကးပဵံေပ့ရနး ကတိ်ပဳထာ့သညး၈
်မနးမာံတပးမေတားအေန်ဖငးံ ကူစကးခဵ်ပညးသူမ္ာ့ ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့အတျကး ရနးကုနးၿမိဳ႕တျငး အထူ့်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ ေဆ့ရဵုကို
ဖျငးံလြစးထာ့သညး၈ သို႔ေသားလညး့ အစို့ရႏြငးံ တပးမေတား၏ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့သညး ကရငး်ပညးနယးတျငး မ္ာ့စျာကျ်ဲ ပာ့လြ္ကးရြိသညး၈
ဗဟိုအစို့ရ

ႏြငးံ

တပးမေတား၏

ဦ့ေဆာငးစီစဥးမႈေအာကးတျငး

ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အရဵု့မြ

တႏိုငးငဵလဵု့အပစးအခတးရပးစဲေရ့

သေဘာတူညီခ္ကးစာခ္ဳပးကို လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့ေသားလညး့ ်မနးမာလဵုၿခဵဳေရ့တပးဖျဲ႔မ္ာ့သညး ေကအဲနးယူ ထိနး့ခ္ဳပးရာ မူေၾတားေဒသတျငး
ထို့စစးဆငးမႈမ္ာ့ကို ်ပငး့်ပငး့ထနးထနး လုပးေဆာငးေနလ္ကးရြိၿပီ့ ကရငး်ပညးသူမ္ာ့အာ့ ႏြိပးစကး်ခငး့၇ သတး်ဖတး်ခငး့ႏြငးံ ကရငး်ပညးသူမ္ာ့အာ့
ယငး့တို႔၏ ေနအိမးႏြငးံ လယးယာေ်မမ္ာ့မြ အတငး့အဓၶမ ထျကးချာသျာ့ရနး လုပးေဆာငးေနလ္ကးရြိသညး၈
ဇနးနွါရီလကုနးပိုငး့မြစကာ ်မနးမာနိုငးငဵ၉ ဗိုငး့ရပးစးကူ့စပးမႈႏြငးံပတးသကးေသာ ၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့ဆိုငးရာ ဗဟုသုတမ္ာ့်ပနး႔ႏြ႔ဵေနသညးံ အခ္ိနးတျငး
မူေၾတားေဒသရြိ်ပညးသူမ္ာ့အာ့

တပးမေတားက ေန႔စဥး လကးနတးၾကီ့်ဖငးံ

ပစးခတးမႈမ္ာ့ရြိခဲံသညး၈

တပးရငး့အမြတး

ှ၀ မြ

၎တို႔၏

“ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့” အစီအစဥး တစးစိတးတစးပိုငး့အေန်ဖငးံ ေက့္ရျာေပါငး့ ှှ ရျာရြိ ကရငး်ပညးသူ ှ၄ွွ ဦ့အာ့ ၃ွ မမႏြငးံ ၅ှ မမ
ေမားတာက္ညးဆဵမ္ာ့်ဖငးံ

ပစးခတးေသာေၾကာငးံ

အရပးသာ့်ပညးသူမ္ာ့၏ လယးဧက ၂ွွ ေက္ား

အာ့ေလာငးက္ျမး့ပ္ကးစီ့ေစခဲံသညး၈

ေက့္ရျာ်ပငးဖကးတျငး အစာ့အေသာကးမ္ာ့ ရြာေဖျစာ့ေသာကးေနရေသာ ကရငး်ပညးသူမ္ာ့သညး တပးမေတား၏ ပစးခတးသတး်ဖတး်ခငး့၇
ဖမး့ဆီ့်ခငး့ႏြငးံညႇငး့ပမး့ႏြိပးစကး်ခငး့ကို ခဵၾကရသညး၈
်မနးမာအစို့ရ

ႏြငးံ

တပးမေတားအေန်ဖငးံ

ကပးေဘ့အေပၐအာရဵုစိုကးထာ့ခ္ိနးတျငး

ကိုဗစးႏိုငးတငး့အာ့

အစို့ရမြ

အချငးံအလမး့တစးရပးအ်ဖစး

တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့အတျငး့ရြိ

ယူဆထာ့ပဵုရသညး၈

အကူအညီႏြငးံ

ႏိုငးငဵတကာမြ

သတငး့မ္ာ့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို

ပိတးဆို႔ထာ့ၿပီ့ စစးတပးမြ ပစးဒဏးမြ ကငး့လျတးချငးံလိုငးစငး်ဖငးံ သတး်ဖတးမႈ ႏြငးံ ဗဵု့ၾကဲမႈမ္ာ့အာ့ က္ဴ့လျနးေနလ္ကးရြိသညး၈
အစို့ရ ႏြငးံ တပးမေတားမြလုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့အာ့လဵု့သညး ထငး့ရြာ့ေသာ ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵမႈကို ထငးဟပးေစၿပီ့ ်ပညးမေန်ပညးသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ
ကပးေရာဂါအတျငး့ အကာအကျယးရၿပီ့ တိုငး့ရငး့ေဒသရြိ်ပညးသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ အကူအညီမ္ာ့ မရသညးံအ်ပငး ဗဵု့မ္ာ့်ဖငးံ ပစးခတးခဵရမႈ၇
အသတးခဵရမႈ ႏြငးံ ဆို့ရျာ့ေသာ က္နး့မာေရ့ အႏၱရယး်ဖငးံ ႀကဵဳရမညးံအေ်ခအေနသို႔ တျနး့ပို႔ခဵေနရသညးံ အေ်ခအေနတျငးရြိသညး၈
ကၽျႏးုပးတို႔ကရငးလူမ္ိဳ့တစးစုတညး့မြ ဤကဲံသို႔ခ်ျဲ ခာ့ခဵရေသာ ေ်ခအေနႏြငးံ ႀကဵဳေတျ႕ေနရ်ခငး့မဟုတးေပ၈ ဤခါ့သီ့ေသာ ကပးဆို့ စီရငးမႈကို
ရခိုငး၇ ခ္ငး့ ႏြငးံ ရြမး့်ပညးနယးမ္ာ့ရြိ ်ပညးသူမ္ာ့သညးလညး့ ႀကဵဳေတျ႕ေနရလ္ကးရြိသညး၈
ထို့စစးဆငး တိုကးခိုကးမႈအတျကး တပးမေတားမြ ေန႔စဥးအသဵု့်ပဳေနေသာ သနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ အစို့ရ

ရဵပဵုေငျသညး ်မနးမာနိုငးငဵရြိ

်ပညးသူတစးဦ့တစးေယာကးခ္ငး့စီအတျကး ကပးေရာဂါေဘ့မြ ကာကျယးရာတျငး အသဵု့်ပဳရမညးံ ရဵပဵုေငျ်ဖစးသညး၈
ယခုအခ္ိနးတျငး ႏိုငးငဵတကာအလြဴရြငးမ္ာ့က အေရ့ေပၐအကူအညီမ္ာ့ေပ့ေနသညးံအခ္ိနးတျငး အစို့ရအေန်ဖငးံ အဆိုပါ အကူအညီအာ့
်ပညးသူလူထုအာ့ ပစးမြတးထာ့ ထို့စစးဆငး တိုကးခိုကးမႈမ္ာ့အတျကး အသဵု့်ပဳ်ခငး့မရြိေစရနး ေသခ္ာမႈႈရြိေစေရ့ လုပးေဆာငးရမညး်ဖစးသညး၈
နိုငးငဵတကာ

အလြဴရြငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ

ႀကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကးေပ့ေနေသာ

တပးမေတား၏

တိုငး့ရငး့သာ့

ရနးလိုတိုကးခိုကးမႈမ္ာ့ၾကာ့မြ

က္နး့မာေရ့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အာ့

၎တို႔၏

တိုကးရိုကး

်ပညးသူမ္ာ့

ပဵံပို့မႈမ္ာ့ကို

က္နး့မာေရ့အတျကး

တို့်မႇငးံလုပးေဆာငးေပ့ရနး

ကၽျႏးုပးတို႔ေတာငး့ဆိုလိုသညး၈ အကူအညီအေထာကးအပဵံမ္ာ့အာ့ ်ဖတးေတာကးလိုကး်ခငး့သညး ဒုကၡသညးမ္ာ့၇ ေနရပးစျနး႔ချာထျကးေ်ပ့ရသူ
စစးေဘ့ေရြာငးမ္ာ့၏ က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ အေ်ခခဵလိုအပးေသာ အဟာရ်ဖစးအစာ့အေသာကးမ္ာ့အတျကး မ္ာ့စျာ ရုနး့ကနးရမညး်ဖစးၿပီ့
၁ငး့တို႔အဖို႔ ဖ္ာ့နာႏိုငးေ်ခ ်မငးံမာ့ေသာ အေ်ခအေနသို႔ေရာကးရြိေစသညး၈
နိုငးငဵတကာအကူအညီသညး ကိုဗစးႏိုငးတငး့ေၾကာငးံ ပိုမို ထိခိုကးနစးနာနိုငးေသာ အေ်ခအေနေအာကးတျငး ေနထိုငးရလြ္ကးရြိေသာ ဒုကၡသညးႏြငးံ
ေနရပးစျနး႔ချာထျကးေ်ပ့သူ စစးေဘ့ေရြာငးတို႔အာ့ ဦ့စာ့ေပ့ကူညီရမညး်ဖစးသညး၈

ကၽျႏးုပးတို႔မြ ထပးမဵၿပီ့ေတာငး့ဆိုလိုသညးမြာ တိုငး့ရငး့သာ့်ပညးနယးမ္ာ့တျငး ထို့စစးဆငးစစးပျဲမ္ာ့ကို တဖကးသတးရပးတနး႔ရနးႏြငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵရြိ
်ပညးသူမ္ာ့အာ့လဵု့အေပၐတျငး ညီတူညီမြ္ ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ ်ဖစးလာေစရနး ႏိုငးငဵတကာအသိုငး့အွုိငး့မအေန်ဖငးံ အစို့ရ ႏြငးံ တပးမေတားအေပၐ
ဖိအာ့ေပ့မႈမ္ာ့ကိုလုပးေဆာငးေပ့ရနး်ဖစးသညး၈ အစို့ရႏြငးံ ၎၏ လဵုၿခဵဳေရ့တပးဖျဲ႔မ္ာ့အေန်ဖငးံ တႏိုငးငဵလဵု့ပစးခတးတိုကးခတးမႈ ရပးစဲေရ့ကို
ပျငးံလငး့်မငးသာစျာ ဦ့တညးေဆာငးရျကးလာေစရနး ႏိုငးငဵတကာမြေတာငး့ဆိုေပ့ရမညး်ဖစးသညး၈
ပိုမိုသိရြိလိုပါက ဆကးသျယးရနး
ေစာေနထူ့

+၃၃ ွ၅ှ ှ၆ွ ဿဿှ၄ ( ကရငး၇ အဂၤလိပး၇ ဗမာ)

ေနားွါခူရြီ့

+၃၃ ွ၅၃ ှှ၅ ဿဿ၃ှ ( ကရငး၇ အဂၤလိပး)

