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การระบาดใหญ่ของไวรสัโคโรนา: เวลาก าลงัจะหมดลงอย่างรวดเรว็ 
โดย Prof. Muhammad Yunus 
 
ขอใหทุ้กคนใหค้วามส าคญัเรือ่ง "เวลา" เพราะมนัก าลงัจะหมดลง  
... ในทุก ๆ ช่วงเวลาก าลงัผ่านไปนัน้ เราก าลงัเสยีโอกาสทีเ่รามอียู่ 
 

หากเราสามารถเขา้ใจความรุนแรงของสงครามไวรสัโคโรน่าครัง้นี้ เรากจ็ะสามารถเตรยีมตวัรบัมอื
ไดอ้ยา่งเหมาะสม เหน็ไดว้่าทุกคนยงัคงด าเนินชวีติประจ าวนัตามปกต ิซึง่เป็นทีป่ระจกัษ์ว่าเราไมส่ามารถ
น าเสนอภาพของสิง่ที่ก าลงัจะเกิดขึ้น ให้ทุกคนได้รบัรู้ในช่วงข้ามคนื เพราะถ้าเราท าให้ทุกคนเข้าใจ 
ในความจรงิทีเ่กดิขึน้ เราจะสามารถกระตุ้นใหพ้วกเขาเตรยีมพรอ้มรบัมอืไดท้นัท่วงท ีหากพวกเขารูว้่า
ชวีติของพวกเขาตกอยู่ในอนัตรายร้ายแรง พวกเขาจะพร้อมที่จะแลกทุกอย่างเพื่อชวีติของพวกเขา  
มนัไมม่กีารเสยีสละทีม่ากเกนิไป เราตอ้งท าใหทุ้กคนพรอ้มที่จะต่อสูเ้พื่อทุก ๆ ชวีติ เราจะผ่านมนัไปด้วยกนั 
ไม่มโีอกาสใหย้อมแพ ้เพราะการยอมแพ ้หมายถงึความทุกขท์รมานและการสูญเสยีจ านวนมาก ซึง่นัน่
เป็นสิง่รบัไม่ได ้เราต้องเตรยีมพรอ้มทีจ่ะปกป้องทุกคน เราต้องเตรยีมพรอ้มดว้ยการเตรยีมองคก์ร และ
การจดัการทีด่ทีีสุ่ดทีเ่รามใีนทุก ๆ ทีข่องประเทศนี้ 

น่าประหลาดทีเ่หน็ชยัชนะของการระบาดครัง้ใหญ่นี้ จากมุมหนึ่งไปทัว่ทุกมุมโลกอย่างรวดเรว็ 
ประเทศจนีไดร้ายงานโรคทีไ่ม่มใีครรูจ้กันี้ไปยงัองคก์ารอนามยัโลก ส านักงานปกักิง่ ในวนัที ่31 ธนัวาคม 
2019 และวนันี้คอืวนัที ่22 มนีาคม 2020 นับจากวนันัน้กผ็่านมาแลว้ 82 วนั ใน 82 วนัทีผ่่านมา ไวรสันี้
ได้ท าลายโลกทัง้ใบไปหมดแลว้ กองทพั และกองทหารในหลายๆ ประเทศ ได้รบัการเรยีกตวัให้รบัมอื  
กบัสถานการณ์ทีไ่มค่าดคดิ และกม็หีลายประเทศกลายเป็นอมัพาตภายในพรบิตา มนับงัคบัใหค้นตอ้งหลบ
อยูใ่นบา้น แยกตวัเองออกจากงานของพวกเขา และห่างจากคนใกลต้วัเป็นเวลาหลายวนั 

รฐับาลหลายแห่งไดอ้อกนโยบายการรบัมอืกบัภาวะวกิฤตนี้ดว้ยเงนิหลายลา้นดอลลาร ์โดยหวัหน้า
รฐับาลทุกระดบัออกสื่อเพื่ออธบิายต่อประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ เพื่อใหท้ราบถงึขัน้ตอนการรบัมอืและ
การสนบัสนุนในกรณฉุีกเฉินรา้ยแรง ทุกพรรคการเมอืงในรฐัสภาจะมมีตเิป็นเอกฉันทผ์่านกฎหมาย เพื่อ
ต่อสูก้บัสถานการณ์นี้ ตอกย า้ใหแ้น่ใจว่าผูค้นวางใจในพวกเขา อยูใ่นความสงบ มรีะเบยีบวนิัย และปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย แต่ก็มากกว่าหนึ่งประเทศ ทัง้ในระดบัภูมภิาคและตวัเมอืง ทีป่ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เพื่อให้รฐับาลสามารถใช้อ านาจที่เป็นไปได้ทัง้หมดเพื่อต่อสู้กบัไวรสันี้  ขณะน้ี ผู้คนทัว่โลกก าลงัเฝ้าดู
ความเป็นไปของไวรสัโคโรน่านี้ดว้ยความกงัวลอยา่งทีสุ่ด ตอ้งคอยสอดส่องดวู่าเกดิอะไรขึน้ กบัใคร และ
กต็อ้งตกตะลงึดว้ยจ านวนผูเ้สยีชวีติทีเ่พิม่สงูขึน้ทุกวนั แต่ในขณะเดยีวกนั กโ็ล่งใจทีไ่ดเ้หน็จ านวนผู้ป่วย
รายใหมย่งัคงเป็นศูนยใ์นบางวนั 
 ทุกอย่างที่เกดิขึน้ภายใน 82 วนันี้ ได้เปลี่ยนโลก 'ธรรมดา' ไปสู่โลกที่ท าให้พวกเราทุกคนรูส้กึ
เหมอืนอยูใ่นหนงัสยองขวญัฮอลลวีูด้ ทีไ่มม่ใีครรอดพน้ 
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พวกเรานัน้โชคดี 
บังคลาเทศเราโชคดีที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ

ประเทศที่ประสบเหตุการณ์วกิฤตนี้ อย่างน้อยก็ยัง
ไม่ใช่ตอนนี้ แต่เราเหน็สญัญาณเป็นลางไม่ดขีองมนั
เกิดขึ้นอย่างเงียบ ๆ ในประเทศของเรา เราต้อง
ขอบคุณทีเ่รามเีวลา 82 วนัในการตดิตามทุกประเทศ
ที่ถูกท าร้ายด้วยไวรสัโคโรน่าอย่างเป็นขัน้เป็นตอน 
และแต่ประเทศก าลงัดิ้นรนด้วยความเฉลียวฉลาด 
วทิยาศาสตร์ ทกัษะในการจดัการ และความมุ่งมัน่ 

เรามเีวลา 82 วนัในการเรยีนรูแ้ละเตรยีมความพรอ้ม นัน่คอืขอ้ได้เปรยีบที่ใหญ่ที่สุดของเราในการท า
สงครามต่อตา้นกบัโรครา้ยแรงนี้ 
 
ไวรสัโคโรนาไม่มีความปราณี 

เป็นธรรมดาทีทุ่กคนต้องการทราบจ านวนผูต้ดิเชือ้
ทีเ่ขา้สู่ประเทศหรอืภูมภิาค โดยผมใหค้วามส าคญักบัผูน้ า
สองคน คนแรกคือ นายกรฐัมนตร ีAngela Merkel แห่ง
เยอรมนี เธอเป็นคนตรงไปตรงมาและกลา้หาญมาก ก่อนที่
คนเยอรมนัจะรูจ้กักบัความน่ากลวัของไวรสัโคโรน่า เธอได้
บ อ กคนทั ้ง ป ร ะ เ ท ศ ล่ ว ง ห น้ า ว่ า จ ะ เ กิ ด อ ะ ไ ร ขึ้ น  
เธอบอกตรงๆ ว่า 60 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากร
เยอรมนีจะตอ้งตดิเชือ้ 
 ประมาณการล่าสุดทีผ่มอยากน าเสนอ มาจากผูว้่าการรฐัแคลฟิอรเ์นีย ในค าพดูของเขาเมื่อวนัที ่
20 มนีาคม 2020 เขาแจง้ประชาชนของรฐัว่า ในอกีไม่กี่เดอืนขา้งหน้า จ านวนผูต้ดิเชือ้ในแคลฟิอร์เนีย
จะสูงถงึ 25 ลา้นคน นัน่ถอืเป็น 56 เปอรเ์ซน็ต์ของประชากรในรฐั บุคคลแรกทีต่ดิเชือ้ในรฐัแคลฟิอรเ์นีย
ถูกระบุเมื่อวนัที่ 22 มกราคม 2020 หรอืสองเดือนที่ผ่านมา นัน่หมายความว่า ในเวลาเพียงสี่เดอืน
จ านวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นจาก 25 คนเป็น 25 ล้านคน เหล่านี้แสดงถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นแบบเท่าตัว 
อยา่งรวดเรว็ในช่วงพรบิตา และชีเ้หน็ว่าไวรสัชนิดน้ีไมป่ราณใีคร 
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เหตกุารณ์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
หากเปรยีบกบัทุกประเทศทัว่โลก ประเทศที่

สามารถต่อสูก้บัไวรสัโคโรน่าไดด้กีว่าและถอืว่าประสบ
ความส าเรจ็มากกว่า มกัมาจากเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
ประเทศจนีทีเ่ป็นจุดเริม่ต้น ถอืว่าประสบความส าเรจ็
ในการจดัการโรคระบาดครัง้นี้  เนื่องจากรายงาน
เกีย่วกบัผูป้ว่ยรายใหมห่ยุดมาหลายวนัแลว้ พวกเขา
ประสบความส าเรจ็ใน 82 วนั 
 ประเทศอื่น ๆ ที่ประสบความส าเร็จในการ

จดัการไวรสัโคโรน่า ไดแ้ก่ เกาหลใีต้ ญี่ปุ่น ไต้หวนั ฮ่องกง และสงิคโปร ์ประเทศที่ประสบความส าเรจ็
เหล่านี้ใชก้ลยทุธร์ว่มกนัเพยีงหนึ่งเดยีวอยา่งแน่วแน่ กลยทุธท์ีว่่านี้คอื การระบุผูต้ดิเชือ้ และแยกตวัผูต้ดิเชือ้
ออกมาอย่างสมบูรณ์ ไวรสัจะไม่แพร่กระจาย หากการตดิเชือ้หยุดลง หากเราปล่อยให้คนหนึ่งแพร่เชื้อ
ไปยงัอกีคนหนึ่ง จ านวนผูต้ดิเชือ้จะเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ สถติริะบุว่า ถ้าคนหนึ่งแพร่เชือ้ไปตดิ 2.5 คน 
ทุก ๆ 5 วนั เท่ากบัว่าคนเพยีงคนเดยีวจะสามารถแพรก่ระจายเชือ้ไปยงั 406 คนภายใน 7 วนั 
 ประเทศทีป่ระสบความส าเรจ็เหล่านี้ ระดมก าลงัทัง้หมดเพื่อระบุผูต้ดิเชือ้และแยกพวกเขาออกจาก
คนอื่น ผลกค็อื กลุ่มคนจ านวนมากในประเทศของพวกเขาไม่ไดร้บัผลกระทบ ซึง่ทุกวนันี้ ประเทศเหล่านัน้
ไมม่กีารระบาดอกีต่อไปแลว้ 
 ประเทศที่ล้มเหลวในการน ากลยุทธน์ี้ไปใช ้อย่างเช่น อติาล ีองักฤษ สหรฐัอเมรกิา สเปน และ
สวสิเซอรแ์ลนด ์สถานการณ์ของพวกเขาตอนน้ี คอืไมส่ามารถควบคุมไดอ้กีแลว้ จ านวนผูเ้สยีชวีติในอติาลี
สงูทะลุแซงหน้าประเทศจนีทีซ่ึง่ประชากรมากว่าไปแลว้ 
 
ประเทศบงัคลาเทศจะเป็นอย่างไร 

บงัคลาเทศจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการ
ตดัสนิใจของพวกเรา เราได้เสยีโอกาสที่ยิง่ใหญ่ 
ไปแล้ว แต่ก็ยังดีกว่าการไม่ลงมือท าอะไรเลย  
เราต้องระบุผู้ติดเชื้อในประเทศและแยกพวกเขา
ออกจากคนอื่น ถงึจะไม่ส าเรจ็อย่างสมบูรณ์แบบ 
แต่เรายงัคงช่วยชีวิตได้อีกมากมาย ทุกชีวิตนัน้
ส าคญั เราต้องอุทศิอย่างเต็มที่เพื่อป้องกนัการตดิ
เชื้อนี้  เราไม่จ าเป็นต้องรอให้มีการประมาณ
เปอรเ์ซน็ต์ประชากรทีจ่ะตดิเชือ้ไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ เพราะเราทุกคนรูว้่าไม่ว่าจะกี่เปอรเ์ซน็ต์ของประชากร
บงัคลาเทศกถ็อืว่าเป็นจ านวนทีร่บัไมไ่ด ้ลองคดิดใูหด้!ี 
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ไวรสัโคโรนาจะมาถึงบงัคลาเทศหรือไม่? 
ค าตอบคอืใช่ และใกลเ้ขา้มาทุกท ีมนัไม่มตีวัอย่างในโลกและยงัไม่เคยได้ยนิว่ามผีูต้ดิเชือ้เพยีง

ไมก่ีค่นในหนึ่งวนั และมคีนตดิเชือ้มากขึน้ในวนัต่อ ๆ มา จากประสบการณ์ทัว่โลก คอืมนัเริม่ตน้จากเพยีง
ไมก่ีจ่ดุ แต่ถา้คุณปล่อยใหม้นัด าเนินต่อไปเรือ่ย ๆ มนัจะกลายเป็นสนึามใินอกีไมก่ีส่ปัดาห์ 
 แลว้เราจะระงบัสนึามไิดอ้ย่างไร? ประเทศทีป่ระสบความส าเรจ็ แสดงใหเ้หน็ถงึวธิกีารแลว้ ดว้ยการ
ระบุผูต้ดิเชือ้ และแยกออกจากคนอื่น ระบุผูต้ดิเชือ้ และแยกออกจากคนอื่น ท าแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ซึง่เป็นหลกั
ทีอ่งคก์รอนามยัโลก (WHO) กเ็น้นย า้เช่นน้ีเป็นสากล 
 หลกัการนี้ ท าใหเ้รานึกถงึคตชินวทิยาทีว่่า รองเทา้ถูกประดษิฐข์ึน้มาไดอ้ย่างไร เพื่อทีจ่ะท าใหเ้ท้า
ของเขาปลอดจากฝุ่น กษตัรยิส์ ัง่ใหอ้าสาสมคัรกวาดทัว่ทัง้ประเทศ จากความเหน่ือยลา้ จงึไดม้กีารเสนอว่า 
ท าไมกษตัรยิไ์ม่หาอะไรมาปกปิดเทา้และคอยระวงัอย่าใหโ้ดนฝุ่น กษตัรยิช์อบใจและหาทางท าจนส าเรจ็ 
แนวคดิของรองเทา้จงึเกดิขึน้ 
 ท าไมตอ้งเริม่ลงมอืหลงัจากทีทุ่กคนตดิเชือ้ ท าไมเราไมเ่ริม่ทีต่้นก าเนิดของการตดิเชือ้ และกนัให้
ห่างจากคนจ านวนมาก ในตอนแรกผูต้ดิเชือ้มเีพยีงไม่กีค่น ซึง่ท างานไดป้กตมิาก แต่คนตดิเชือ้เหล่านัน้
จะน าไปสู่การตดิเชือ้ของอกีหลายล้านคน หากพวกเขาไม่ถูกระบุตวัและแยกออกจากคนอื่น เราพลาด
โอกาสนัน้ทีส่นามบนิ เมือ่ผูต้ดิเชือ้เริม่เดนิทางมาจากประเทศทีต่ดิเชือ้ ตอนน้ีพวกเขากระจายไปทัว่ และ
ไมส่ามารถระบุตวัได ้เปรยีบเหมอืนว่า เราปล่อยอสรูกายออกมากจากขวด และตอ้งเอามนัใส่กลบัคนื ถอื
เป็นภารกจิอนัยิง่ใหญ่ของเราในตอนน้ี 
 เหน็ไดช้ดัว่า มนัสายไปแลว้ แต่ไม่ไดห้มายความว่าเราจะยอมแพ ้การยอมแพน้ัน้หมายถึงการ
ฆ่าตวัตายหมู่ เรายงัคงพยายามอย่างดทีีสุ่ด เพื่อชะลออตัราการตดิเชือ้และชะลออตัราการตาย เราต้อง
มอบทุกสิง่ทีเ่รามเีพื่อท าใหส้ าเรจ็ ในฐานะคนของประเทศ 
 น่าเสยีดายที่เราไม่มชีุดอุปกรณ์เพยีงพอที่จะระบุผูต้ดิเชื้อ แต่เราสามารถเริม่ต้นด้วยสิง่ที่เราม ี
การระบุแม้แต่คนเดยีวก็เป็นสิง่ส าคญั หากเราสามารถแยกเขาออกไปได้ เราจะปกป้องคนนับพนัใน
สปัดาห์ถดัไป เราจะต้องไม่เพกิเฉย พรุ่งนี้ การมสี่วนร่วมในการต่อสู้จะลดลงอย่างรวดเรว็ เราจะต้อง
ร่วมมอืในระดบัชนนานาชาติเพื่อรบัชุดอุปกรณ์เพิม่เตมิ ผู้คนจะกระตือรอืร้นที่จะรู้ว่ามกีี่คนที่ถูกระบุ 
ในแต่ละวนั ผูค้นจ าเป็นตอ้งไดร้บัแจง้เพื่อใหพ้วกเขามสี่วนรว่ม 
 ทุกคนรูว้ธิป้ีองกนัไวรสัโคโรน่า ต้องขอบคุณเทคโนโลยกีารสื่อสาร แต่เราไม่ได้เร่งรบีมากพอ 
เรารูว้่ามนัคอือะไร แต่เราไม่ไดใ้ชค้วามรูข้องเรา เราก าลงับอกว่าระยะห่างทางกายภาพเป็นวธิเีดยีวที่จะ
ช่วยตวัเองและช่วยผูอ้ื่นจากไวรสันี้ แต่เรากลบัจดัการประชุมเพื่อประกาศค าแนะน าเหล่านี้ ซึ่งเหมอืน
เป็นการฆ่าสาระส าคญัของค าประกาศนัน้ ไม่มคีวามสอดคลอ้งระหว่างสิง่ทีเ่ราก าลงัพูดกบัสิง่ทีเ่ราก าลงั
ท าอยู ่ไวรสัโคโรน่ายงัคงเป็นเพยีงหวัขอ้การสนทนา บทความข่าวและรายการทอลก์โชวท์างทวี ีเราก าลงั
เฝ้าดสูิง่เหล่าน้ีและอ่านสิง่เหล่าน้ีราวกบัว่าเราดแูละอ่านข่าวจากประเทศทีห่่างไกล เราไมรู่ส้กึ เพราะมนั
ไมไ่ดเ้กดิขึน้กบัครอบครวัหรอืคนในบา้น ผมจะไมแ่ปลกใจ ถา้รู้ว่าเรว็ ๆ นี้ ภายในไมก่ีส่ปัดาหน์ี้ ผมอาจ
เป็นสาเหตุของการตายของสมาชกิในครอบครวั หรอื หนึ่งในนัน้อาจเป็นสาเหตุของการเสยีชวีติของผม 
เพราะยงัคงไมม่กีารตระหนกัว่าการช่วยเหลอืคนอื่นคอืตอ้งป้องกนัตวัเองจากไวรสั 
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 มกีารใหค้ าแนะน ามากมายทุกวนั ผูค้นไม่รูค้วามหมายทีแ่ท้จรงิของค าพูดเหล่านัน้ แมแ้ต่คนที่
ใหค้ าแนะน า ไม่เพยีงแต่ละเลยต่อค าแนะน าเหล่านัน้ แต่ยงัเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่รูส้กึผดิ ตอนนี้
เราอยู่ในช่วงที่เราควรต่อสู้กับศัตรูอย่างหนักที่สุด มนัเป็นเวลาที่จะสร้างความมุ่งมัน่ของประเทศ  
ดว้ยความสามารถทีจ่ะเผชญิหน้ากบัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประวตัศิาสตรข์องโลก 
 ในช่วงเวลาทีเ่กดิวกิฤตทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดนี้ เรายงัไมเ่หน็การท างานตลอดเวลาอย่างอดหลบัอดนอน 
หรอืไมม่แีมแ้ต่เวลาจะกนิขา้ว เพื่อสรา้งเกราะป้องกนัจากสิง่ทีม่าจากทัว่โลกอย่างสนึามทิีเ่ราทุกคนเหน็ว่า
มนัก าลงัมา สิง่เดยีวทีเ่หน็เวลานี้ คอื เราขาดความปฏบิตัอิยา่งเรง่ด่วน และมแีต่ความกงัวลในทุก ๆ ที ่
 ผมมคี าถามอยูห่นึ่งขอ้ เราไมอ่ยากช่วยสมาชกิครอบครวั ญาต ิเพื่อนของเรา และแมแ้ต่ตวัเราเอง 
ทีเ่ราแสดงออกว่าไม่สนใจทีจ่ะหยุดมนั? หรอืเราอยู่ในโลกแห่งความฝนั ทีเ่ราคดิว่าฝนัรา้ยน้ีไม่สามารถ
เกดิขึน้ไดจ้รงิ หรอืเราคดิว่ามนัเป็นส่วนหนึ่งของการสรา้งข่าวปลอม 
 
นักเรียนและเยาวชน 
 ความหวงัของผมอยู่ทีเ่ยาวชนของประเทศนี้เสมอ นี่คอืเวลาส าหรบัพวกเขา ทีจ่ะลุกขึน้และช่วย
ครอบครวัของเราและประเทศของเรา ผมขอรอ้งใหเ้ยาวชนออกมาขา้งหน้า และสรา้งความคดิรเิริม่ตามที่
พวกเขารูส้กึว่าเหมาะสม เยาวชนในปจัจุบนัเป็นมนุษยท์ีย่อดเยีย่ม คุณมเีทคโนโลยทีีโ่ลกไม่เคยเหน็มา
ก่อน คุณสามารถน าโลกทัง้ใบมารวมกนั ระดมเยาวชนของบงัคลาเทศ ระดมเยาวชนของทัง้โลก ช่วย
โลก ช่วยบงัคลาเทศ ช่วยมนุษยชาต ิสรา้งโลกในแบบทีคุ่ณต้องการ ตระหนักถงึพลงัทีคุ่ณม ีนี่เป็นเวลา
ที่จะใช้มนัแล้ว หากคุณไม่ใช้มนัตอนน้ี คุณจะไม่มวีนัได้ใช้มนัอีก คุณรู้อยู่แล้วว่าจะท าอย่างไร จงท ามนั 
เหล่านี้คอืครอบครวัของคุณ คุณจะไดช้่วยเหลอื พ่อแมคุ่ณ เพื่อนของคุณ ญาตขิองคุณ คุณจะไมไ่ดร้บัโอกาส
ทีด่กีว่าในการแสดงศกัยภาพของคุณกว่าตอนน้ี สรา้งองคก์รของคุณเอง สรา้งแผนของคุณเอง มอบหมาย
ความรบัผดิชอบระหว่างกนั หากคุณอาศยัอยู่ในเมอืง สรา้งเครอืข่ายในถนนของคุณ ในละแวกของคุณ 
ใหเ้ชื่อมต่อซึง่กนัและกนั 
 
การเว้นระยะห่างทางสงัคมด้วยการระดมทางสงัคมท่ีแขง็แกร่ง 

เยาวชนมุ่งมัน่ที่จะช่วยชีวิตผู้คน 
ในภัยพิบัติทุกประเภทของบังคลาเทศ 
มาโดยตลอด คุณรูป้ระวตัศิาสตรข์องเยาวชน
ในประเทศนี้  คุณน าประวัติศาสตร์นี้ ไปสู่
จุดสูงสุด โดยเอาชนะศัตรูที่อันตรายที่สุด
และมองไม่เหน็ของโลก นัน่กค็อืไวรสัโคโรน่า 
วนันี้เป็นวนัของคุณแลว้ จงรบัมนัไว ้คุณให้
ความเป็นผูน้ าแก่เยาวชนทัว่โลกทีก่ าลงัดิ้นรน

ต่อสูก้บัศตัรคูนเดยีวกนั คุณจะเป็นพลงัพเิศษในการต่อสูค้ร ัง้นี้ อยา่ปล่อยผ่านมนัไป 
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 สิง่นี้ใช้ได้กบัเด็กทุกคน ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรอืต่างประเทศ ทุกคนสามารถเข้าร่วมการรเิริม่  
ในระดบัหมู่บ้านหรอืระดบัชุมชนได ้ผูท้ีอ่ยู่ในประเทศอื่น ๆ กส็ามารถจดัระเบยีบตวัเอง เพื่อจดัเตรยีม
ความคดิ และการสนบัสนุนต่าง ๆ เผยแพรไ่ปยงัผูท้ีม่สี่วนรว่มเชื่อมโยงกบับงัคลาเทศ ไมว่่าจะเป็นเพื่อน
ชาวต่างชาต ิคู่คา้ทางธุรกจิ สถาบนัต่าง ๆ เพื่อใหพ้วกเขาเขา้ร่วมการต่อสูเ้พื่อชุมชน สิง่นี้จะท าให้คุณ
ใกลช้ดิกบัคนทีคุ่ณอยากใหค้วามช่วยเหลอืยิง่ขึน้ 
 จนถงึตอนนี้ เราพูดกนัไม่หยุดเกี่ยวกบัการเว้นระยะห่างทางสงัคม และความส าคญัถงึการต่อสู้
กบัไวรสัโคโรน่านี้ แต่เราต้องการให้ความส าคญักบัการร่วมตวัทางสงัคมอย่างเท่ าเทยีมกัน มนัเป็น
ความรูส้กึทีเ่พื่อนของเราจะช่วยให้เราอยู่รอด ไมม่กีลยุทธใ์นการเอาชวีติรอดของปจัเจกบุคคลโดยปราศจาก
ความอยู่รอดของทุกคน กุญแจส าคญัคอื การเวน้ระยะห่างทางสงัคมบนรากฐานทีแ่ขง็แกร่งของการรวม
ก าลงัทางสงัคม เราต้องท าให้แน่ใจว่าผู้มรีายได้ต่อวนัไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อหาเลี้ยงชพี การร่วมมอื
ทางสงัคมนี้ ต้องคน้หาวธิทีีค่รอบครวัมฐีานะ สามารถดูแลครอบครวัยากจนได ้เพราะถ้าต้องออกไปหา
เลีย้งชพี มนัจะไมป่ลอดภยัส าหรบัคนทีอ่าศยัอยูใ่นบา้น 
 
นักเรียน 

สถาบนัการศกึษาไดถู้กปิดในขณะนี้ ซึง่เป็นการตดัสนิใจทีด่ ีนักเรยีนจะไดร้บัโอกาสมสี่วนร่วมกบั
ครอบครวั เพื่อน และเพื่อนบา้นของพวกเขา นกัเรยีนรุน่น้องสามารถรว่มมอืกบันักเรยีนรุ่นพี ่และเยาวชน
คนอื่น ๆ เพื่อด าเนินการเฝ้าระวงั และเพื่อช่วยชวีติครอบครวัของพวกเขา การมุ่งเน้นจะท าใหแ้น่ใจว่า 
ไวรสัไมส่ามารถแอบเขา้ไปได ้ตอ้งใหค้วามใส่ใจเป็นพเิศษกบั คนชรา คนทีม่โีรคประจ าตวั ผูห้ญงิทีก่ าลงั
ตัง้ครรภ ์คนพกิารทางรา่งกายและจติใจ และคนจน 
 ในโซเชยีลมเีดยี นักเรยีนอาจแบ่งปนัขอ้มูลทัง้หมด ปญัหาที่พวกเขาเผชญิ และประสบการณ์
ของพวกเขา สิง่นี้เกดิขึน้แลว้ พวกเขามกีารแลกเปลีย่นค าแนะน า และใหก้ าลงัใจระหว่างกนัภายในประเทศ
และนอกประเทศ 
  
ตัง้เขตฟรีและรกัษาให้ฟรี 
 จากการพจิารณาทัง้หมด ไมต่อ้งสงสยัเลยว่าเราก าลงัเผชญิกบัภยัพบิตัริะดบัชาต ิมนัจะอยู่ในระดบั
ทีม่ศีกัยภาพในการท าลายโครงสรา้งพืน้ฐานของชวีติส่วนใหญ่ แมว้่าไวรสัโคโรน่า จะไม่กลายเป็นหายนะ
ทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ด แต่เราตอ้งเตรยีมตวัส าหรบัสิง่ทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ด  
 ในระหว่างการรุกรานโดยอ านาจจากต่างประเทศ เป็นเรือ่งปกตทิีก่องก าลงัต่อตา้นจะจดัตัง้ "พืน้ที่
ทีถู่กปลดปล่อย" หรอื "เขตปลอดอากร" ซึง่ไมไ่ดถู้กควบคุมโดยกองทพัทีบุ่กรกุ สิง่นี้จะช่วยใหข้วญัก าลงัใจ
ของประชากรเพิม่ขึน้อย่างมาก ในระหว่างการรุกรานของไวรสัโคโรน่า เราสามารถตัง้ค่าเขตพื้นที่ฟร ี
ทีค่ลา้ยกนั เช่น หมูบ่า้นฟรโีคโรน่า upojela หรอืเมอืง เราใชเ้ทคนิคเดยีวกบัทีป่ระเทศใช ้คอื ไมอ่นุญาต
ใหศ้ตัรขูองเราเขา้สู่เขตปลอดอากรของเรา และเรายงัคงยดึมัน่ในสูตรเดมิ คอื การระบุผูต้ดิเชือ้และแยก
พวกเขาออกจากคนอื่น ซึง่คนในทอ้งถิน่ต้องท า นัน่คอืเหตุผลทีก่ารรวมก าลงัทางสงัคมกลายเป็นกลยทุธ์
ทีส่ าคญัทีสุ่ด นกัสูท้ีส่ามารถรกัษาพืน้ทีใ่หว้่างตลอดช่วงเวลาการบุกรกุ จะถูกจดจ าในประวตัศิาสตร ์
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ผูก้ ู้นอกระบบอย่างถกูกฎหมาย (Microcredit) เป็นชุมชนท่ีมีระเบียบวินัย 
 NGOs มโีครงการสนิเชื่อขนาดเลก็ในทุกหมู่บา้นของประเทศ ผูกู้้ microcredit เป็นชุมชนทีไ่ด้รบั
การฝึกฝนมาเป็นอย่างดแีละมรีะเบยีบวนิัย พวกเขามปีระสบการณ์มากมายในการต่อสู้กบัภยัพบิตัิใน
ฐานะชุมชน หากไมม่โีปรแกรม microcredit ทกัษะการต่อสูจ้ากภยัพบิตัขิองพวกเขาจะไมส่ามารถรอดพ้น
จากอุทกภยัครัง้ใหญ่และภยัพบิตัใินทอ้งถิน่อื่น ๆ พวกเขาอาจถูกระดมทนัทเีพื่อเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบั
ภยัพบิตัคิรัง้ใหญ่ทีสุ่ด NGOs สามารถจดัท าคู่มอืภยัพบิตั ิและระเบยีบแบบแผน เพื่อเตรยีมความพรอ้ม
เกีย่วกบัสิง่ทีค่วรท าและไมค่วรท า ท าอยา่งไรจงึจะทนต่อภยัพบิตันิี้ดว้ยวนิัยและความกลา้หาญ วธิทีีพ่วกเขา
สามารถท างานร่วมกนัได ้โดยไม่ตอ้งประชุมรายสปัดาห ์ วธิกีารรวมพลงักบัผูอ้ื่น เพื่อปกป้องครอบครวั
และหมู่บา้น โชคดทีีค่วามแขง็แกร่งทางการเงนิและองคก์รของพวกเขาจะเป็นประโยชน์อย่างมาก พวกเขา
สามารถเป็นตวัอย่างในชุมชน เพื่อสนับสนุนใหผู้อ้ื่นอยู่บา้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นผูน้ าทางสงัคมในการ
ดแูลคนชรา และผูอ่้อนแอในชุมชน 
 มสีถาบนัรฐับาล ภาคเอกชน และสงัคม หลายแห่งในประเทศ ทีม่เีจา้หน้าทีภ่าคสนามจ านวนมาก
ในชุมชนและเมอืงต่าง ๆ  ทุกองคก์รสามารถระดมพนักงานเพื่อต่อสูก้บัภยัพบิตันิี้ ทุกองคก์รไม่ว่าจะเป็น 
ภาครฐัหรอืเอกชน จะตอ้งจดัท ากลยทุธก์ารต่อสูอ้ยา่งรวดเรว็ และฝึกอบรมพนกังานใหร้บัผดิชอบต่อพื้นที่
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย พวกเขาตอ้งรูว้่า ความรบัผดิชอบของพวกเขาคอืใคร ไดร้บัความช่วยเหลอืจากใคร 
  
ค าถามท่ีไม่มีค าตอบ ท่ีจะต้องมีค าตอบในไม่ช้า 

ระหว่างนี้ ผมก าลงัคน้หาค าตอบส าหรบัค าถามมากมายเหล่านี้: 
● จะเกดิอะไรขึน้กบัผูค้นทีใ่ชช้วีติแบบปากต่อปากในช่วงภยัพบิตัิ 
● คนทัว่ไปของประเทศจะอยู่รอดไดอ้ยา่งไร 
● หลงัจากภยัพบิตัจิะมชีวีติแบบใด รอคอยผูค้นหลงัจากผ่านประสบการณ์นี้ พวกเขาจะเริม่ทีไ่หน 

● โครงสรา้งทางเศรษฐกจิของโลกอาจล่มสลาย มนัเริม่ท างานอกีครัง้ไดอ้ย่างไร 
● ใชเ้วลานานแค่ไหนในการท าใหเ้ศรษฐกจิของโลกและบงัคลาเทศกลบัมาดดีงัเดมิ 

● โลกหลงัเหตุการณ์ไวรสัโคโรนาจะเป็นอย่างไร มแีนวโน้มมากทีสุ่ดทีโ่ลกจะเหมอืนเกดิใหม ่ 
โลกเกดิใหมอ่าจดไูมเ่หมอืนโลกทีเ่รารูจ้กัตอนนี้ มนัแปลกทีค่ดิว่าเราจะตอ้งเผชญิกบัโลกที่ 
ไมคุ่น้เคยภายใน 1 ปี ผูค้นจะเปลีย่นแปลง สถาบนัต่าง ๆ จะเปลีย่นแปลง ทีส่ าคญัทีสุ่ด 
ความคดิของโลกจะเปลีย่นไป 

● อสรูแห่งไวรสัโคโรนาออกมาจากขวด สตัวป์ระหลาดตวันี้จะกนิทัว่โลกหรอืไม ่โลกสามารถ 
ใหปี้ศาจตวันี้กลบัมาอยูใ่นขวดไดอ้ยา่งสมบูรณ์อกีครัง้หรอืไม ่มนัจะเป็นโลกแบบไหนส าหรบัเรา 

● บงัคลาเทศจะเป็นเช่นไรส าหรบัเรา 
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