
  

 

 

 

பத்திரிகைச் செய்தி         17.9.2020 

மலாக்ைாவில்  ைடுகமயாைிக் சைாண்டே டபாகும் ைேடலார மண்ணரிப்புைள் 
வருத்தத்கத அளிக்ைிறது 

___________________________________________________________________________ 

மலாக்ைாவில் மிைவும் இக்ைட்ோன நிகலயில் இருக்கும் ைேடலார 
மண்ணரிப்பு பிரச்கனகய அம்மாநில அரொங்ைம் முகறயாை ஆய்வு 
செய்து விகரவு நேவடிக்கை எடுக்ை டவண்டும் என்று பினாங்கு 
பயனடீ்ோளர் ெங்ைம் டைட்டுக்சைாள்வதாை அதன் தகலவர் முகைதீன் 
அப்துல் ைாதீர் கூறினார்.  

இங்கு நிைழும் மண்ணரிப்பு சுற்றுச்சூழலுக்கு அச்சுறுத்தலாை இருக்கும் 
அடத டவகளயில் இங்கு மீன் பிடிப்புத் சதாழில் நேத்தி வரும் 
ெமூைத்தினரின் அன்றாே வாழ்க்கைகயயும் பாதிப்புக்கு உள்ளாக்ைி 
இருப்பதாை முகைதீன் கூறினார். 

தஞ்டொக் சைலிங்ைில் உள்ள பந்தாய் புத்திரியில் பினாங்கு பயனடீ்ோளர் 
ெங்ைம் டமற்சைாண்ே ஆய்வில், இங்கு 500 மீட்ேர் நீளத்திற்ைான ைேடலாரப் 
பகுதி மண்ணரிப்புக்கு உள்ளாைி இருப்பதாை சதரிய வந்துள்ளது.  
இடதப்டபான்று குவாலா லிங்ைிக்கு அருைில் உள்ள தஞ்டொங் ோஹானில் 
300 மீட்ேர் நீளத்திற்ைான ைேடலாரப் பகுதிைள் மண்ணரிப்புக்கு 
உள்ளாைியிருக்ைின்றன.   

ைேற்ைகர ஓரங்ைளில் இருந்த நிகறய மரங்ைளும் மீன்பிடிப்பு 
சைாட்ேகைைளும் மண்ணரிப்புக்குத் தாக்குப்பிடிக்ை முடியாமல் ொய்ந்து 
ைிேக்ைின்றன. இவ்விரு நிலப்பகுதிைளிலும் மண்ணரிப்பு சமன்டமலும் 
ைடுகமயாைி ைேற்ைகரக்கு அருடை உள்ள ொகலைளும் வடீுைளும் 
பாதிப்புக்கு உள்ளாைி இருக்ைின்றன.  இது பிரச்கனயின் தீவிரத்கத 
சதள்ளத் சதளிவாைக் குறிப்பதால் விகரவு நேவடிக்கை எடுக்ை 
டவண்டியது அவெியமாகும் என்று முகைதீன் வலியுறுத்தினார். 

ைேந்த 6 மாத ைால சதாேர் மண்ணரிப்பினால் மீனவர்ைளிகேடய 
மனஉகளச்ெல் அதிைரித்து வருைிறது. விழுந்துைிேக்கும் மரங்ைளின் 
ைிகளைள், சுள்ளிைள் மற்றும் ைேலில் மிதக்கும் மரக்ைழிவுைள் 
அவர்ைளுகேய மீன்பிடிப்பு வகலயில் ெிக்ைி வகலகயச் 
டெதப்படுத்துைின்றன.   



மண்ணரிப்புக்கு உள்ளான ைகரடயாரப் பகுதிைள் ெரிந்து ஆங்ைாங்டை 
டமடுபள்ளமாைிக் ைிேப்பதால் தங்ைளுகேய மீன்பிடிப் பேகுைகள 
நிகலயாை நிறுத்தி கவப்பதற்கும் சுமார் 200 மீனவர்ைள் இன்னல்ைகள 
எதிர்சைாள்வதாை முகைதீன் கூறினார்.  ைேலிலிருந்து ைகரக்குத் திரும்பும் 
ஒவ்சவாரு முகறயும் அவர்ைள் தங்ைளுகேய பேகுைகள ைப்பி கவத்டத 
தள்ள டவண்டியிருக்ைிறது.  

இந்தப் பிரச்கனக்கு விகரவில் நேவடிக்கை எடுக்ைாத பட்ெத்தில் அது 
இன்னும் தீவிரமாகும்.  ைேடலார மண்ணரிப்பு இன்னும் அதிைமாைி, 
சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்கப உண்ோக்குவடதாடு மட்டுமல்லாமல், 

ைேற்ைகரகயச் சுற்றியுள்ள உகேகமைளுக்கும் டெதத்கத 
விகளவிக்ைக்கூடும்.  

ைேடலார மண்ணரிப்புக்ைான மூலைாரணங்ைகளக் ைண்ேறிய மலாக்ைா 
அரொங்ைமும், அது சதாேர்பான இலாைா மற்றும் நிறுவனங்ைளும் தக்ை 
ஆய்விகன டமற்சைாள்ள டவண்டும்.  நிலமீட்பு, ெீரகமப்பு நேவடிக்கைைள், 

வணிைக் ைப்பல்ைளுக்ைான பாகதைள் யாவும் மண்ணரிப்புக்கு 
முதன்கமயான ைாரணங்ைளாை இருக்ைலாம் என்ற ைாரணத்தால் இந்த 
நேவடிக்கைைள் யாவும் டொதகன செய்யப்பே டவண்டும் என்றார் 
முகைதீன். 

மண் வண்ேல் பிரச்கன மற்றும் உள்ளூர் மீனவர்ைளின் மீன்பிடிப்புப் 
பகுதிைள் சுருங்ைிக் சைாண்டே  டபாைின்ற ைாரணத்தாலும் அவர்ைளுகேய 
வாழ்வாதாரம் பாதிக்ைப்பட்டுள்ளது. இப்பிரச்கனயும் விகரவில் 
ைகளயப்பே டவண்டும்.  மீனவர்ைள் தங்ைளுகேய மனக்குமுறல்ைகள 
சவளிப்படுத்தியிருந்தாலும் கூே, இன்று வகர அவர்ைளுகேய 
பிரச்கனயின் மீது ெரியான ைவனம் செலுத்தாமல் இருப்பது வருத்தத்கத 
அளிப்பதாை முகைதீன் கூறினார். 

மலாக்ைாவில் நிைழும் ைேடலார மண்ணரிப்புக்ைான ஆய்வு முடிவுைள் 
மற்றும் அந்தப் பிரச்கனகயக் ைகளவதற்கு எடுக்ைப்பட்ே 
நேவடிக்கைைகள மலாக்ைா மாநில அரொங்ைம் சபாது மக்ைளுக்கு 
அறிவிக்ை டவண்டும் என்று பினாங்கு பயனடீ்ோளர் ெங்ைம் 
டைட்டுக்சைாள்வதாை அதன் தகலவர் முகைதீன் அப்துல் ைாதீர் கூறினார்.  

 

முகைதீன் அப்துல் ைாதீர் 

தகலவர் 

பினாங்கு பயனடீ்ோளர் ெங்ைம் 
 


