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ஊடக அறதிகந்கக

இநந்ததிய வவீடகமபந்பதந்ததிடந்டமந் மதாதந்தகறகந்குமந் வதிரதிவகடகதினந்றத

           மதாதந்தகற, இனந்தததாலதா தததாடந்டதந்ததிலந் ஏபந்பதிரலந் 6 அனந்று நகடகபறந்ற ஒரு வதிதசேட நதிகழந்வதிலந், நதிததியகமசேந்சேரந் கககௌரவ மஙந்கள சேமரவவீர, மறந்றுமந்
மகலநதாடந்டு பததிய கதிரதாமஙந்களந், உடந்கடந்டகமபந்ப வசேததி மறந்றுமந் சேமூக அபதிவதிருதந்ததி அகமசேந்சேரந் கககௌரவ பழனதி ததிகதாமந்பரமந் ஆகதிதயதாருடனந் இநந்ததிய உயரந்
ஸந்ததானதினரந் தரணந்ஜதிதந் சேதிஙந் சேநந்த இநந்ததிய வவீடகமபந்பதந் ததிடந்டதந்ததினந் கவீழந் கடந்டபந்படுமந் 50 பததிய வவீடுகளுகந்கதான அடிகந்கலந்கல நதாடந்டினதாரந்.

           பதாரதாளுமனந்றமந் மறந்றுமந் கதனந் மதாகதாண சேகப எனந்பவறந்றதினந் உறுபந்பதினரந்களந்,  சேதிதரஷந்ட அரசேதாஙந்க அததிகதாரதிகளந் மறந்றுமந் கபருநந்தததாடந்ட மனதித
அபதிவதிருதந்ததி நமந்பதிகந்கக நதிறுவனதந்ததினந் உதந்ததிதயதாகதந்தரந்களந், கபருநந்தததாடந்ட மறந்றுமந் தததாடந்ட முகதாகமதந்தவமந் மறந்றுமந் இநந்தததால தததாடந்டதந்ததிலதிருநந்ததான
கபருமந் எணந்ணதிகந்ககயதிலதான மகந்களுமந் இநந்த கவபவதந்ததிலந் கலநந்த ககதாணந்டனரந்.  

உயரந்  ஸந்ததானதிகரந்  தனத  உகரயதிலந்,  சுபவீடந்சேமுமந்  அபதிவதிருதந்ததியுமந்  தநதாகந்கதிய  இலஙந்கக  மகந்களதினந்  பயணதந்ததிலந்  ஒனந்றதிகணநந்த
பஙந்குபறந்றுவதறந்கதான இநந்ததிய அரசேதாஙந்கதந்ததினதமந் மறந்றுமந் மகந்களதினதமந் பறந்றுறுததிகய வலதியுறுதந்ததினதாரந்.

கபருநந்தததாடந்டபந்  பகுததிகளதிலந்  இநந்ததிய  அரசேதாஙந்கதந்ததினதாலந்  பறந்றுறுததியளதிகந்கபந்படந்ட  14,000 வவீடுகளதினுளந்,  1000 வவீடுகளந்  பூரந்தந்ததி
கசேயந்யபந்படந்டு 3,000 வவீடுகளந் தறந்தபதாத நதிரந்மதாணதிகந்கபந்படந்டு வருகதினந்றன. எஞந்சேதிய வவீடந்டுதந் கததாகுததிகளுகந்கதாக இலஙந்கக அரசேதாஙந்கதந்ததாலந் கதாணதிகளந்
அகடயதாளமந்  கதாணபந்படந்ட  பதினந்னரந்,  உடனடியதாக  அவறந்றுகந்கதான  நதிரந்மதாணபந்  பணதிகளந்  ஆரமந்பதிகந்கபந்படுமந்.  இநந்த  வவீடந்டுதந்  கததாகுததிகளுகந்கதான
அகமவதிடஙந்களந் மதந்ததிய மறந்றுமந் ஊவதா மதாகதாணஙந்களதினந் நுவகரலதியதா, பதகள, கணந்டி, மதாதந்தகள மறந்றுமந் கமதானரதாககல ஆகதிய மதாவடந்டஙந்ககளயுமந்
சேபந்பதிரகமுவ  மதாகதாணதந்ததிலந்  தககதாகல  மறந்றுமந்  இரதந்ததினபரதி  மதாவடந்டஙந்ககளயுமந்  மறந்றுமந்  கதனந்  மதாகதாணதந்ததிலந்  கதாலதி  மறந்றுமந்  மதாதந்தகற  ஆகதிய
மதாவடந்டஙந்ககளயுமந் உளந்ளடகந்குகதினந்றன.

இநந்த  வவீடுகளந்,  இநந்ததிய  அரசேதாஙந்கதந்ததினந்  சேதாரந்பதாக  ஐ.நதா  ஹபதிடந்டதாடந்,  சேரந்வததசே  கசேஞந்சேதிலுகவ  மறந்றுமந்  சேரந்வததசே  கசேமந்பதிகறசேந்  சேஙந்க
சேமந்தமளனமந் (IFRC)/ இலஙந்கக கசேஞந்சேதிலுகவசேந் சேஙந்கமந் (SLRC), மனதிததநயதந்ததிறந்கதான ஹபதிடந்டதாடந், இலஙந்கக மறந்றுமந் இலஙந்கக ததசேதிய வவீடகமபந்ப
அபதிவதிருதந்ததி  அததிகதாரசேகப  ஆகதிய  சுயதாதவீன  நகடமுகறபந்படுதந்தமந்  முகவரகமபந்பகளதிடமதிருநந்ததான  கததாழதிலந்நுடந்ப  ஒதந்தகழபந்படனந்
வவீடந்டுரதிகமயதாளரந்களதினதாலந்  முனந்கனடுகந்கபந்படுமந்  ஒரு பதந்ததாகந்கசேந்  கசேயனந்முகறயதினந்  கவீழந்  நதிரந்மதாணதிகந்கபந்படந்டு  வருகதினந்றன.  இநந்தததால தததாடந்டதந்ததிலந்
நதிரந்மதாணதிகந்கபந்படந்டு வருமந் வவீடுகளுகந்கதான நகடமுகறபந்படுதந்தமந் முகவரகமபந்ப சேரந்வததசே கசேஞந்சேதிலுகவ (IFRC)/ மறந்றுமந் சேரந்வததசே கசேமந்பதிகறசேந் சேஙந்க

சேமந்தமளனமந் இலஙந்கக கசேஞந்சேதிலுகவசேந் சேஙந்கமந் (SLRC) எனந்பகவயதாகுமந்.

இநந்ததிய  வவீடகமபந்பதந்  ததிடந்டதந்ததினந்  கவீழதான  வவீடுகளுகந்கு  தமலததிகமதாக,  கதாலதி,  மதாதந்தகற  மறந்றுமந்  ஹமந்பதாநந்தததாடந்கட  உடந்பட  கதனந்
மதாகதாணதந்ததிலந்  50 மதாததிரதிகந்  கதிரதாமஙந்களந்    கவீழந்  தமலுமந்  1,200 வவீடுகளந்  நதிரந்மதாணதிகந்கபந்படந்டு வருகதினந்றன.  கதனந்  மறந்றுமந்  தமலந்  மதாகதாணஙந்களதிலந்

இநந்ததிய உதவதியதினந் கவீழந்  1990 இலவசே அவசேர அமந்பதியுலனந்ஸந் தசேகவகளதினந் முதலதாவத நகடமுகறபந்படுதந்ததலந் மறந்றுமந் அதனந் கபருமந் கவறந்றதிகயதந்
கததாடரந்நந்த, அசேந்தசேகவ தறந்தபதாத நதாடு முழுவததிலுமதாக வதிரதிவதாகந்கபந்படந்டு வருகதினந்றத.  

மதாதந்தகறயதிலந் ருகுணுபந் பலந்ககலகந் கழகதந்ததிலந் மதிகபந் கபரதிய பலந்ககலகந் கழக தகடந்தபதாரந் கூடமந் உடந்பட,  பலந்தவறு தகறகளதிலந் சுகதாததாரமந்,
கலந்வதி, ததிறனந் அபதிவதிருதந்ததி, உடந்கடந்டகமபந்ப, கததாழதிலந் பயதிறந்சேதி உடந்பட இலஙந்கக முழுவததிலுமதாக 70 இறந்கு தமறந்படந்ட மகந்களந் நலனந்சேதாரந்நந்த அபதிவதிருதந்ததிசேந்

கசேயலந்ததிடந்டஙந்ககள இநந்ததியதா தமறந்ககதாளந்கதிறத. 20 அதந்தககய கசேயலந்ததிடந்டஙந்களந் தறந்தபதாத நகட முகறபந்படுதந்தபந்படந்டு வருகதினந்றன. இலஙந்ககயதிலந்
இநந்ததிய அரசேதாஙந்கதந்ததினந் ஒடந்டுகமதாதந்த அபதிவதிருதந்ததிசேந்  கசேயலந்ததிடந்டஙந்களந்  US $  3 பதிலந்லதியனந்ககள அணந்மதிதந்தகவயதாகுமந்,  அவறந்றுளந்  US $  560
மதிலந்லதியனந்களந் தனதிதய நனந்ககதாகடதந் ததிடந்டஙந்களதாக அகமநந்தளந்ளன. 
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