
ක ොවිඩ්  - 19, මිත්යොව සහ යථොර්ථය 

පසුබිම කෙටිකෙන්    

කනොදන්නො කේතුවක් නිසො නියුකමෝනිෙොව පැතිරීම මුලින්ම වොර්තො වූකේ 2019 කදසැම්බර් 31 වන දින චීනකේ 

හුකබයි පළොකේ වුහොන් නගරකේ දීෙ. 2020 ජනවොරි 07 වන දින එෙ නව“ කෙොකරෝනො වවරස්කරෝගෙ කෙස 

හඳුනො ගන්නො ෙදී.    ජනවොරි 03 වනදො සිට චීනෙ කෙෝෙ කසෞඛ්ය සංවිධොනෙට සහ අදොළ රටවෙට නව කරෝග 

තේේවෙ පිළිබඳව නිරන්තරකෙන් දැනුම් කදන්නට ක්රිෙො ෙකේෙ.  

 

කම් වන විට දසෙක්ෂ සංඛ්යොත පිරිසක් වසංගතෙට කගොදුරුවී ඇති අතර, ෙක්ෂ සංඛ්යොත පිරිසක් මිෙකගොස් 

ඇත. තවේ ෙක්ෂ ගණනක් පිරිස් ස්කරෝගකෙන් සුවෙ ෙබො ඇත. උතුරු ඇමරිෙොව සහ බටහිර යුකරෝපෙ 

දැනට කෙෝෙකේ වඩොේම බෙපෑමට ෙක්වූ ෙෙොප කේ. සමස්ථෙක් වශකෙන්රටවල් හො භූමි ප්රකේශ 213 ට 

බෙපෑම් එල්ෙ වී ඇති අතර, නැේ කිහිපෙක් මුහුකේ රඳවො ඇත.  

 

චීනෙ මුළුමනින්ම පොකේ සොමොනය තේේවෙට පේව ඇති අතර, හුකබයි පළොත හො එහි අගනුවර වන 

වුහොන් ෙථො තේේවෙට පේව ඇත.  

 

කෙොවිඩ් - 19 ට එකරහි අරගෙකේ විෙොශනෙ  

වසංගතෙ වොර්තොවීකමන් පසු එෙ වැළැක්වීම සහ පොෙනෙ කිරීම සඳහො විවෘත, විනිවිද කපකනන හො 

වගකිවයුතු ආෙොරෙකින් චීන රජෙ ෙොකෙෝචිත කෙස වඩොේ පුළුල්, දැඩි හො ගැඹුරු ක්රිෙොමොර්ග කගන තිකේ . 

 ඉහත විස්තර ෙර ඇති පරිදි, ජනවොරි මුෙ සිට චීනෙ කෙෝෙ කසෞඛ්ය සංවිධොනෙට සහ අදොළ රටවෙට

වසංගත තේේවෙ  පිළිබඳව නිරන්තරකෙන් දැනුම් දී ඇත .නවකෙොකරෝනො වයිරස් ජොනමෙ අනුක්රමෙ 

ජනවොරි 12 වනදො චීනෙ කෙෝෙ කසෞඛ්ය සංවිධොනෙ කවත වොර්තො ෙකල් වසංගත කරෝග ඉතිහොසකේ එකතක් 

කනොදැෙ තිබූ කේගෙකිනි. ජනවොරි 23 වනදො චීනෙ මිලිෙන 11 ෙ ජනගහනෙක් සහිත වුහොන් වසො දැමීමට 

තීරණෙ ෙළ අතර එම ක්රිෙො මොර්ගෙ නිසො  කෙොකරෝනො වයිරස් කරෝග කබොකහෝමෙක් වළක්වො ඇති බවට 

ගණන් බෙො තිකේ කේශසීමො හරහො වසංගතෙ පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහො පිටතට ෙන .සිෙලුම සංචොරෙ 

ෙණ්ඩොෙම් අවෙංගු ෙරන ෙදී.  

චීනෙ විසින් වසංගතෙට එකරහිව සටන් කිරීමට කෙොවට සැපයූ ඉතො වටිනො ෙවුළු ෙොෙ පරිච්කේදෙ භොවිතො 

ෙරමින් වසංගතෙ වැළැක්වීම සඳහො අවශය සිෙලු පිෙවර ගන්නො කෙස කෙෝෙ කසෞඛ්ය සංවිධොනෙ නැවත 

නැවතේ රටවල් වලින් ඉල්ෙො සිටිකේෙ.  සිංගප්පූරුව, කෙොරිෙොනු ජනරජෙ වැනි රටවල් ෙොෙ පරිච්කච්දෙ 

මුළුමනින්ම භොවිතො ෙළ අතර පැතිරීම වැළැක්වීමට අවශය පිෙවර ගේහ.  

කමෙ අළුේ ආසොදනෙක් වූ බැවින් එෙ හැසිරවීකම් චීන අේදැකීම් හැකරන්නට එෙට ප්රතිචොර දැක්විෙ යුතු 

ආෙොරෙ කෙෝෙෙ දැන සිටිකේ නැත. චීන ප්රතිචොරකේ ප්රධොන ෙක්ෂණෙ  වූකේ ඉතිහොසකේ කපර කනොවූ විරූ 

ආෙොරෙකින් නගර කහෝ පළොේ වසො දැමීකමන් සමොජ දුරස්ථ-භොවෙ ඇති කිරීමයි. තවේ පිෙවරෙන් ගනුෙැබූ 

අතර ඒවො දැඩිව ක්රිෙොේමෙ ෙරනු ෙැබුණි. චීනකේ විසින් ගනු ෙැබූ පිෙවරෙන් ප්රජොතන්ර විකරෝධී කමන්ම 

චීන ජනතොවකේ මොනව හිමිෙම් උල්ෙංඝනෙ ෙරනු ෙැබූ  ක්රිෙොමොර්ග කෙස කහළො දකිමින් සමහර බටහිර 

රටවලින් හඬ නැගුනි. 

සටකන් ප්රකේශ කදෙ 

ආරම්භකේ සිටම කෙොවිඩ් -19 වසංගතෙට ප්රතිචොර දැක්වීම පිළිබඳ රටවල් ෙල්පනො ෙෙ ආෙොර කදෙක් 

ඇති බව කපකන්. රටවල් බහුතරෙක් චීන අේදැකීම් භොවිතොවට ගේකේ ඒවො ඒ වන විට ප්රතිපෙ කපන්වො 

තිබුණු බැවිනි. තවේ සමහර රටවල් “සමූහ ප්රතිශක්තිෙ” තුළින් වසංගතෙට එකරහිව සටන් කිරීකම් ක්රමෙක් 

අනුගමනෙ ෙළහ. සමූහ ප්රතිශක්තිෙ ෙනු රටෙ බහුතර ජනතොවට  ෙම්  කරෝගෙක් සඳහො ප්රතිශක්තිෙ ඇති 

අවස්තොවකි. එෙ ආෙොර කදෙකින් සිදුවිෙ හැකිෙ; 

 

1. විකේෂිත කරෝගෙෙට එකරහිව එන්නත ෙබො දීකමන් පසුව ජනගහනකෙන් බහුතරෙක්  

එම කරෝගෙට ප්රතිශක්තිෙ ෙබොතිබීම. 

2. ජනගහනකෙන් බහුතරෙෙට කරෝගෙක් වැළඳීම හරහො එම කරෝගෙට එකරහිව ප්රතිශක්තිෙ ෙැබීම 

(ස්වොභොවිෙ ප්රතිශක්තිෙ) 

කෙොවිඩ් - 19 ට එකරහිව එන්නතක් කම් දක්වො කනොමැත. එබැවින්, සමූහ ප්රතිශක්තිෙ ෙබො ගත හැක්කක් 

මිලිෙන ගණන් ජනගහනෙ ආසොදනෙට නිරොවරණෙ වීමකින් පමණි. කමම ප්රකේශෙට අනුව, බහුතරෙක් 

ජනතොවට  ආසොදනෙ වැළකඳනු ඇති අතර ඒ වනවිටේ දැනසිටි 3% වූ (චීනකේ කමන්) මරණ අනුපොතෙ එම 

රටවල් විසින් පිළිගැනීමට එෙඟ වූවො විෙ හැකිෙ. කවනේ වචන වලින් කිවකහොේ, සමහර රටවෙ කේශපොෙන 



නොෙෙේවෙ වවරස් සමූෙ ඝොතනෙ හමුකේ තම පුරවැසිෙන් අතහැර දැමූ බවක් දිස්කේ. සමහර වැඩිහිටි 

නිවොස පොළු වූ අතර වැඩිහිටි කරෝගීන් කුසගින්නට හො කරෝග වෙට කගොදුරු වූහ. කමම ප්රකේශකේ සැබෑ 

ප්රතිපෙෙ වූකේ එම රටවෙ කෙොවිඩ් 19 කරෝගීන් අතර මරණ අනුපොතෙ ඉහළ ෙොමයි. කමම ප්රකේශෙ පසුබෑමට 

ෙක් වූ අතර, එම රටවෙ පොෙෙ පන්තීන්ට එකරහිව මහජන කෙෝපෙ දිකනන් දින ඉහළ ෙන බව කපකන්. 

 

වැරදි ප්රකේශෙන් අනුගමනෙ කිරීකමන් හො චීනෙ ෙබොදුන්  ෙොෙෙ නොස්ති කෙොට  සිෙ වගකීම් පැහැරහැර 

ඉන්පසු චීනෙ අපකීර්තිෙට පේ කිරීමට එම රටවල් උේසොහ කිරීම අතිශයින් ෙණගොටුවට ෙරුණකි. 

කෙෝෙ කසෞඛ්ය සංවිධොනෙට කදොස් පැවරීම 

 “චීන කක්න්ීෙ”, චීනෙ කෙකරහි “පක්ෂග්රොහී”, “තතු වසන් කිරීකම්” කමකහයුකම් සහ “කෙෝෙෙට ප්රමොණවේ 

කෙස අනතුරු ඇඟවීමට අසමේවීම” වැනි ෙරුණු මත කෙෝෙ කසෞඛ්ය සංවිධොනෙ එක්සේ ජනපද 

ජනොධිපතිවරෙොකේ විකේචනෙට ෙක්ව ඇත. ඇේත වශකෙන්ම සිදුවී ඇේකේ කුමක්දැයි විමසො බෙමු? 

 

කෙෝෙ කසෞඛ්ය සංවිධොනෙ 2020 ජනවොරි 12 වන දින නිකේදනෙ ෙකේ වුහොන් හි පැහැදිලි ෙළ කනොහැකි 

වවරස් නියුකමෝනිෙො තේවෙකින් කපකෙන කරෝගීන්කගන් අනොවරණෙ ෙරගේ නව කෙොකරෝනො වවරස් 

ජොන අනුක්රමෙක් පිළිබඳව චීනකෙන් කතොරතුරු ෙැබී ඇති බවයි. 2020 ජනවොරි 30 වන දින එෙ “2019-නව 

කෙොකරෝනො වයිරස් උග්ර ේවසන කරෝගෙ” කෙස නම් ෙරන ෙද අතර, කමම තේවෙ ජොතයන්තර කසෞඛ්ය 

පිළිබඳ මහජන කසෞඛ්ය හදිසි අවස්ථොවක් (PHEIC) කෙස ප්රෙොශෙට පේ කෙරුණි. කරෝගෙ ෙල්තිෙො හඳුනො 

ගැනීම, හුදෙෙො කිරීම සහ ප්රතිෙොර කිරීම, සම්බන්ධතො කසොෙො ගැනීම සහ අවදොනමට අනුකූෙව සමොජ 

දුරස්ථෙරණෙ   සඳහො දැඩි පිෙවර රටවල් විසින් ගනු  ෙැබුවකහොේ වවරස් වයොප්පතිෙට බොධො ෙෙ හැකි බව 

ප්රෙොශ ෙකේෙ. මොර්තු 11 වන දින එෙ කෙෝෙ කසෞඛ්ය සංවිධොනෙ විසින් කෙෝෙ පරිමොනකේ වසංගතෙක් 

කෙස ප්රෙොශෙට පේ ෙරන ෙදී. 

 

2020 කපබරවොරි 03 වන දින ජිනීවො නුවර පැවති කෙෝෙ කසෞඛ්ය සංවිධොනකේ විධොෙෙ මණ්ඩෙකේ 146 වන 

සැසිවොරෙ අමතමින් කෙෝෙ කසෞඛ්ය සංවිධොනකේ අධයක්ෂ ජනරොල් කටකරොස් අේනොම් කමකස් පැවසීෙ. “කමම 

පිපිරීම පරොජෙ කිරීමට අපට ඇති එෙම ක්රමෙ සහකෙෝගීතොවකෙන් හො අකනයෝනය සහකෙෝගකෙන් සිෙලු 

රටවල් එෙට වැඩ කිරීකමනුයි. අප සිෙල්ෙන්ම කමම ප්රේනකේ එෙට සිටින අතර අපට එෙ නැවැේවිෙ 

හැක්කක්ද  එක්ව ක්රිෙො කිරීකමන් පමණි. කමම ප්රතිචොරකේ රීතිෙ වන්කන් සහකෙෝගිතොව, සහකෙෝගීතොවෙ 

සහ සහකෙෝගීතොවෙයි ”. 

 

ආරම්භකේ සිටම කෙෝෙ කසෞඛ්ය සංවිධොනෙ වර්ධනෙ කවමින් තිබුණු තේවෙ පිළිබඳව කෙෝෙෙට අනතුරු 

අඟවමින් කගෝලීෙ ප්රතිචොරෙ සම්බන්ධීෙරණෙ ෙකේෙ.  පළමු තේව වොර්තොව ජනවොරි 21 වන දින කෙෝෙ 

කසෞඛ්ය සංවිධොනෙ විසින් නිකුේ ෙරන ෙද අතර 87 වන තේව වොර්තොව අකේල් 16 වන දින නිකුේ ෙරන 

ෙදී. කෙොවිඩ් - 19 වසංගතෙට එකරහි සටකන්දී කෙෝෙ කසෞඛ්ය සංවිධොනෙ කෙෝෙෙට මඟ කපන්වූකේ කෙකස්ද 

ෙන්න කේරුම් ගැනීමට ෙකමකු තේව වොර්තො නිරීක්ෂණෙ ෙළ යුතුෙ. කෙෝෙ ජනතොවකේ කසෞඛ්යෙ ගැන 

කසොෙො බැලීමට එක්සේ ජොතීන්කේ සොමොජිෙ රටවල් විසින් සෘජුවම වරමක් ෙබො දී ඇති එෙම සංවිධොනෙ 

කෙෝෙ කසෞඛ්ය සංවිධොනෙ බව සිෙලු කදනො දන්නො ෙරුණකි. කගෝලීෙ මට්ටමින් කෙොවිඩ් - 19 සඳහො 

ප්රතිචොරෙ සම්බන්ධීෙරණෙ හො කමකහෙවිෙ හැකි එෙම සංවිධොනෙ එෙ වන අතර කෙෝෙකේ සමහර 

බෙවේ පුේගෙයින් අරමුදල් ෙපො හැරීකමන් එෙ දුර්වෙ කිරීමට උේසොහ ෙරන්කන් ඇයි? කෙෝෙ කසෞඛ්ය 

සංවිධොනෙ වඩොේම අවශය වන්කන්  ආසිෙොකේ, අප්රිෙොකේ සහ ෙතින් ඇමරිෙොකේ සංවර්ධනෙ කවමින් 

පවතින රටවෙට වන බැවින් කෙෝෙ කසෞඛ්ය සංවිධොනෙ දුර්වෙ කිරීකම් සැබෑ ඉෙක්ෙෙ එම රටවල් මිස එකී 

සංවිධොනෙ කනොවන්නටද පුළුවන.  

 

කෙෝෙ කසෞඛ්ය සංවිධොනෙ දුර්වෙ කිරීකම් උේසොහෙට එකරහිව මුළු කෙෝෙෙම නැගී සිටි අතර යුකරෝපො 

සංගමෙ, එක්සේ රොජධොනිෙ, ප්රංශෙ, ජර්මනිෙ, රුසිෙොව සහ චීනෙ කමන්ම ඇමරිෙො එක්සේ ජනපදකේ 

ප්රබෙ පුේගෙයින් ද කෙෝෙ කසෞඛ්ය සංවිධොනෙ ආරක්ෂො කිරීමට ඉදිරිපේ වීම අගෙ ෙළ යුතුෙ. 

 

චීනෙට කදොස් පැවරීම 

ඇමරිෙො එක්සේ ජනපදකේ පොෙෙ ෙණ්ඩොෙම්, එක්සේ රොජධොනිකේ සමහර පුේගෙයින් සහ කෙෝෙකේ 

ඇතැම් මොධය ආෙතන වවරසෙ ‘චීන’, ‘වුහොන්’ කෙස නම් කිරීමට උේසොහ ෙරමින් සිටින අතර ආසොදනෙ 

‘වසන් කිරීම’ පිලිබඳ චීනෙට කචෝදනො ෙරයි. ඔවුහු එක්සේ ජනපද කඩොෙර් ට්රිලිෙන ගණනෙ හොනිෙ අෙ 

ෙරගැනීම සඳහො ‘බැරෑරුම් කෙස සොෙච්ඡො ෙරමින්’ සිටිති. කෙොවිඩ් -19 සමඟ සටන් කිරීමට චීනෙ කෙෝෙෙට 

වටිනො ෙොෙෙක්  ෙබො දුන් අතර එක්සේ ජනපදෙ චීනෙට කචෝදනො ෙකේ ‘උදොසීන හො විනිවිදභොවෙකින් 

කතොරව’ ක්රිෙො ෙෙ බව පවසමිනි. 



2020 ජනවොරි 25 වන දින කඩොනල්ඩ් ට්රම්ප්ප විසින් නිකුේ ෙරන ෙද ට්වීට් පණිවුඩෙ කමෙයි. 

 

 

 

කෙකස් කවතේ, චීනෙ අපකීර්තිෙට පේ කිරීමට හො ඊට අපහොස කිරීමට නැවත නැවතේ උේසොහ ෙරන 

බැවින්, නව කෙොකරෝනො වවරසකේ සම්භවෙ පිළිබඳව අපකේ අවධොනෙ කෙොමු ෙළ යුතු ඇතැම් ප්රේන සහ 

ෙරුණු තිකේ. 

 

1. එක්සේ ජනපදෙ 1972 ජීව විදයොේමෙ හො විෂ ආයුධ සම්මුතිකෙන් (BTWC) 2001 දී ඉවේ වූකේ ඇයි? 

එක්සේ ජනපදෙ සඳහො ජීව විදයොේමෙ ආයුධ නිපදවීකම් අරමුණට එෙ හරස්වූ නිසොද? 

2. කම්රිෙන්ඩ් හි කඩට්රික් කෙොටුකවහි පිහිටි එක්සේ ජනපද කබෝවන කරෝග පිළිබඳ හමුදො වවදය 

පර්කේෂණ ආෙතනෙ 2019 ජූලි මොසකේදී වසො දමන ෙදී. එකස් වූකේ වවරස් ෙොන්දුවීමක් සිදුවූ 

නිසොද? ෙන්තම් මොසෙෙට පසු රට පුරො ඉන් ල්ලුකවන්සො කරෝගෙක් පැතිර ගිකේෙ. එම ෙරුණු කදෙ 

කිසිෙම් ආෙොරෙකින් එකිකනෙට සම්බන්ධ වී තිකේද? ඉහත වසො දැමීම ආවරණෙ ෙරමින් 

අන්තර්ජොෙකේ විශොෙ කෙසින් පළවූ ඉංග්රීසි ප්රවෘේති වොර්තො 2020 මොර්තු මොසකේදී මෙො දැමුකේ ඇයි? 

3. වුහොන් හි පැවති 7 වන මිලිටරි කෙෝෙ ක්රීඩො උකළකල් (2019 ඔක්කතෝබර් 18-27) එක්සේ ජනපද 

ෙණ්ඩොෙම (සොමොජිෙයින් 369) එෙ රන් පදක්ෙමක් කහෝ දිනො කනොගේකේ ඇයි? සහභොගී වූ 369 

කදනො අතර ඉන් ල්ලුකවන්සො කරෝගකෙන් කපකළන පුේගෙයින් සිටිකේද? ඔවුන් නවකෙොකරෝනො වයිරස් 

වොහෙෙන් විෙ හැකිද? 

4. ‘201 ක්රිෙොව’ නමින් හැඳින්කවන කගෝලීෙ වසංගත තේේවෙක් පිලිබඳ හමුදො වයොෙොමෙක් එක්සේ 

ජනපදෙ 2019 ඔක්කතෝබර් මොසකේදී පැවැේවූකේ ඇයි? එක්සේ ජනපදෙ අධිෙ කෙස කබෝවන 

වවරසෙක් මගින් වසංගතෙක් ඇතිවීම පුකරෝෙථනෙ ෙර තිබුණු නිසොද? 

5. එක්සේ ජනපදකේ කරෝග පොෙන මධයස්ථොන අධයක්ෂ කරොබට් කරඩ්ීල්ඩ් (මොර්තු 04 දො) පිළිගේකේ 

උණ කරෝගකෙන් මිෙ ෙන සමහර ඇමරිෙොනුවන් (මරණ 20,000 ක්) නවකෙොකරෝනො වයිරස් (පේචොේ 

මරණ පරීක්ෂණ කසොෙොගැනීම්) අසොධනෙට ෙක්ව සිටි බවයි. ඇේත වශකෙන්ම නවකෙොකරෝනො 

වයිරස් අසොධනෙට කගොදුරු වී  මිෙගිෙ සංඛ්යොව කෙොපමණද? වැරදි කරෝග විනිේචෙ ආරම්භ වූකේ 

2019 අකගෝස්තු මොසකේ සිටද? 

6. නවකෙොකරෝනො වයිරස් ආසොදිත නියුකමෝනිෙොව සහිත කරෝගීන්කේ කපනහළු වෙ සීටී ස්ෙෑන් 

පරීක්ෂණ වෙදී බිම් වීදුරු පොරොන්ධතොව (සුදු පැල්ෙම්) පහසුකවන් දැකිෙ හැකි බැවින්, කෙොවිඩ් -19 

සහ එච්1එන්1 (H1N1) උණ කරෝගීන් කවන් කිරීම පහසු කදෙක් විෙ යුතුෙ. එකස් නම්  කමතරම් වැරදි 

කරෝග විනිේචෙන් සිදුවුකේ මන්ද? 

7. ජපොනෙ, දකුණු කෙොරිෙොව, ඉතොලිෙ සහ ඉරොනෙ ෙන රටවල් සිෙල්ෙම වොර්තො ෙකේ ඔවුන්කේ පළමු 

කෙොවිඩ් -19 කරෝගීන් චීනෙ සමඟ නිරොවරණ ඉතිහොසෙක් කනොමැති නමුේ එක්සේ ජනපදෙ සමඟ 

සම්බන්ධෙක් තිබූ බවයි. ජපොන කරෝගිකෙකුට හවොයි හි ඉන් ල්ලුකවන්සො කරෝගෙ වැෙඳී ඇති බවට 

කරෝගවිනිේචෙ වී තිබුනේ ඔහු ජපොනෙට ආපසු ගිෙ විට කෙොවිඩ් -19 අසොධනෙ වී තිබුණු බව 

තහවුරු විෙ. එක්සේ ජනපදකේ සමහර කෙොවිඩ් -19 ආසොධිත කරෝගීන්ට චීනෙ සමඟ කිසිදු 

සම්බන්ධෙක් කනොතිබුණි. 

 

චීනකේ වුහොන් නගරෙ මුලින්ම වොර්තො වුවද, නව කෙොකරෝනො වවරසෙ එහි ඇති වූ බවට කිසිදු සොක්ෂිෙක් 

කනොමැත. ජොනමෙ පර්කේෂණ වලින් කපනී ෙන්කන් නව කෙොකරොන වයිරස උප වර්ග 3 ක් (A, B, C) කෙොව පුරො 



පැතිර ඇති බවයි. චීනෙ, ජපොනෙ, එක්සේ ජනපදෙ, යුකරෝපෙ කමන්ම කෙෝෙ කසෞඛ්ය සංවිධොනකේ 

විදයොඥෙන් විසින් ෙරන ෙද පර්කේෂණෙන් වවරසකේ සම්භවෙ පිළිබඳව තවමේ නිේචිත නිගමනෙෙට 

එළඹ නැත. 

 

ෙක්ෂ 3 ක් (300,000) මිෙගිෙ 2009 එච් 1 එන් 1 ඉන් ල්ලුකවන්සො වසංගතෙ ආරම්භවුකේ එක්සේ ජනපදකෙනි. 

නතුෙරගේ ප්රතිශක්ති ඌනතො සින්කරෝමෙ (ඒඩ්ස්) මුලින්ම වොර්තො වූකේ ඇමරිෙො එක්සේ ජනපදකේ ෙ. 

කෙෝෙකේ මිලිෙන 37 ක් එච්.අයි.වී ආසොදිතයින් ජීවේ වන අතර මිලිෙන 39 ක් මිෙකගොස් ඇත. එච්.අයි.වී / 

ඒඩ්ස් මූෙොරම්භෙ හො පැතිරීකම් මොර්ගෙ කසොෙො ගන්නො ෙේකේ වසර ගණනොවෙට පසුවයි. නමුේ කිසිකවකු 

කහෝ එෙ ඇමරිෙොනු වවරසෙ කෙස නම් කිරීමට ඉක්මන් කනොවීෙ, එකස් නම් කමහිදී කවනස් ප්රකේශෙක් 

ගන්කන් ඇයි? 

 

නවකෙොකරෝනො වයිරසකේ සම්භවෙ විදයොවට අදොළ ෙරුණක් බව නැවත අවධොරණෙ කිරීම වැදගේ වන 

අතර ඒ සඳහො විදයොව පදනම් ෙරගේ වෘේතීෙ කසොෙොබැලීම් හො පර්කේෂණ අවශය කේ. එබැවින් මහජන 

කසෞඛ්ය ගැටළු කේශපොෙනීෙරණෙට හො කවනේ රටවෙට අපහොස කිරීමට කෙොදොගැනීමට විරුේධ වීම 

වැදගේ ෙ. ඕනෑම රටෙට, ෙෙොපෙෙට කහෝ ජනවොර්ගිෙ ෙණ්ඩොෙමෙට එකරහි සිෙලු කවනස් කෙොට 

සැෙකීම් සහ භොවිතෙන්ට කමන්ම වසංගතෙ පොෙනෙ කිරීම සඳහො රටවල් අතර සහකෙෝගෙ අඩපණ 

කිරීමට දරන උේසොහෙන්ට දැඩි කෙස විකරෝධෙ දැක්විෙයුතුෙ.   

 

එක්සේ ජොතීන්කේ මහකල්ෙම් ඇන්කටෝනිකෙෝ ගුටකරස් පැවසුකේ “අපි කෙොවිඩ් -19 වසංගතෙට එකරහිව 

සටන් ෙරන විට වොර්ගිෙ කවනස්ෙම් කිරීම් සහ අගතිෙ වැඩි කිරීම දැකීම ෙැජ්ජොවට ෙරුණක්” සහ “අපි 

සැමවිටම ජොතිවොදෙට හො අගතිෙට එකරහිව සටන් ෙළ යුතු” බවයි. 
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