
  

 

 

 

 

பத்திரிகைச்செய்தி                                            25.11.2020 

 

இகைச்ெி ொப்பிடுவது துன்பங்ைகை ஏற்படுத்துைிைது 

நம் ஆர ாக்ைியத்கதயும் பூமிகயயும் அழிக்ைிைது 

_________________________________________________________________________ 

 

உலைம், முழுக்ை நவம்பர் 25 உலை இகைச்ெி இல்லாத நாைாை 
அனுெரிக்ைப்படுைிைது.  நம் ஆர ாக்ைியத்திற்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் நன்கம 
செய்யும் சபாருட்டு, மரலெியர்ைளும் இகைச்ெி உண்பகத 
குகைத்துக்சைாள்ளுமாறும், ொத்தியப்பட்டால் இகைச்ெி உண்பகத தவிர்க்குமாறும் 
இந்நன்னாைில் ரைட்டுக்சைாள்வதாை பினாங்கு பயனடீ்டாைர் ெங்ைத் தகலவர் 
முகைதீன் அப்துல் ைாதீர் கூைினார். 
 

மக்ைைிகடரய சபருைி வரும் வைமான வாழ்வின் ைா ணமாை இகைச்ெி உண்பது 
அதிைரித்துள்ைது.  மரலெியாவும் இதற்கு விதிவிலக்ைல்ல.  மரலெியாவில் 
வருடத்திற்கு ஒருவர் உண்ணும் இகைச்ெியின் அைவு 1961-ல் 13.2 ைிரலாைி ாமாை 
இருந்தது.  ஆனால் இது 2017-ல் 55 ைிரலாைி ாமாை உயர்ந்துள்ைது.  
மரலெியர்ைைின் வருமானம் சபருைி வருைின்ை ைா ணத்தால் எதிர்ைாலத்தில் 
மரலெியர்ைள் இன்னும் அதிைமான இகைச்ெி உண்பார்ைள் என்று 
எதிர்பார்க்ைப்படுைிைது.  

 

தற்ரபாது 23 பில்லியன் ரைாழிைள், 1.5 பில்லியன் ைால்நகடைள் மற்றும் 1 
பில்லியன் ஆடுைள் மனிதர்ைள் உண்பதற்ைாை இருக்ைின்ைன.  உலைம் 
முழுவதிலும் உள்ை 83% விவொயப் பண்கணைள் ைால்நகட தீவனத்திற்ைாைப் 
பயன்படுத்தப்படுைின்ைன.   

 

இகைச்ெி உண்பதற்குச் சுகவயாை இருக்ைலாம்.  ஆனால் நிகைய துன்பங்ைகை 
அந்தப் பி ாணிைளுக்கு மட்டுமல்லாமல் அதகன உட்சைாள்ளும் மனிதர்ைளுக்கும் 
ரெர்த்ரத சைாண்டு வருைிைது.  உடல் பருமன், இருதய ரநாய், புற்றுரநாய், நீரிழிவு 
மற்றும் இன்னும் பல தீவி  ரநாய்ைளுக்கும் இகைச்ெி உண்பதற்கும் அதிை 
சதாடர்பிருக்ைிைது. 
 

இகைச்ெி அதிைம் உண்பதால் நமக்கு ரநாய் பாதிப்புைள் மற்றும் விக வில் 
இைந்துரபாவதற்கும் கூடுதல் வாய்ப்புைள் உள்ைன.  இகைச்ெி அதிைம் 
உட்சைாள்ளும் நாடுைைில் உள்ை மக்ைளுக்கு இருதய ரநாயும் புற்றுரநாயும் 
அதிைமாை இருப்பதாை புள்ைிவிப ங்ைள் ைாட்டுைின்ைன. 
 



இகைச்ெிைள், குைிப்பாை பதனம் செய்யப்பட்ட இகைச்ெிைள் சபருங்குடல் 
புற்றுரநாகய உண்டாக்கும் என்பதற்குப் ரபாதிய ொன்றுைள் இருப்பதாை 
அகனத்துலை புற்றுரநாய் ஆய்வு நிறுவனம் கூறுைிைது.  

 

உப்பு ரெர்க்ைப்பட்ட இகைச்ெிைள், பாடம் பண்ண இகைச்ெிைள், 

புைிப்ரபற்ைப்பட்டகவ, புகைப்பதனம் செய்யப்பட்ட ர ாட் டாக்ஸ், ரொரெஜ், 

உப்பிடப்பட்ட மாட்டிகைச்ெி, இகைச்ெி ொர்ந்த சுகவச்ொறு (sauce), உலர்த்திய 
இகைச்ெி, டின்னில் அகடக்ைப்பட்ட இகைச்ெி ஆைியகவ பதப்படுத்தப்பட்ட 
இகைச்ெிைைில் அடங்கும் என்ைிைது அகனத்துலை புற்றுரநாய் ஆய்வு நிறுவனம்.  

 

இகைச்ெி ொப்பிடுவது ஆர ாக்ைியத்கதக் குகலக்ைலாம் என்பகதப் ரபான்ரை அது 
சுற்றுச்சூழலுக்குப் சபருத்த ரைட்டிகன விகைவிக்ைிைது என்பதகன 
சபரும்பாலான பயனடீ்டாைர்ைள் உண ாமல் இருக்ைின்ைனர். 
 

ைால்நகடப் பண்கணைள் சபரிய அைவு பாதிப்புைகைக் சைாண்டு வரும் மனித 
நடவடிக்கையாகும். உலைின் 40% நிலப்ப ப்புைள் ைால்நகடத் தீவனங்ைகை 
உற்பத்தி செய்வதற்ைான பயிர்ைகை வைர்ப்பதற்ைாைப் பயன்படுத்தப்படுைின்ைன.  
ைால்நகடைளுக்ைான விவொயப் பண்கணைள் ரபாக்குவ த்துைகை விட 18% 
பசுகமக் குடில் வாயுகவ உமிழ்ைின்ைன.  70% அரமரொன் ைாடுைள் ைால்நகட 
ரமய்ப்பு நிலங்ைைாை மாற்ைி அகமக்ைப்பட்டுள்ைன. 
 

இகைச்ெி ரவண்டுசமன்ைால் அதற்கு பி ாணிைகை அறுக்ை ரவண்டும்.  சபரிய 
உற்பத்தி இடங்ைைாை இருக்கும் சபரும்பாலான அறுப்புக்சைாட்டகைைைில் 
இருக்கும் பாதி-திைன் சதாழிலாைிைள் ரமாெமான சூழ்நிகலயிரலரய ரவகல 
செய்ைின்ைனர். ெில அறுப்புக்சைாட்டகைைள் நாளுக்கு 85,000 ைால்நகடைைின் 
தகலைள், 7,000 பன்ைிைள், 12 மில்லியன் பைகவைகை அறுக்கும் அைவுக்குப் 
சபரியது.  ஆனால் இந்தத் சதாழிற்துகை மக்ைைின் பார்கவயிலிருந்து மகைத்து 
கவக்ைப்படுைின்ைன. இந்த அறுப்புக் சைாட்டகைைைின் சநைிமுகைைைற்ை அறுப்பு 
முகைைகை பி ாணிைள் நல குழுக்ைள் ரைள்வி எழுப்புைின்ைன. 
 

ைால்நகட சதாழிற்துகை வைர்ச்ெிக்கு நாம் நிகைய வைங்ைகை 
அழித்துவிட்ரடாம்.  சூழல் மண்டலத்கதயும் பாழ்செய்துவிட்ரடாம்.  உணவு, நீர் 
மற்றும் நில வைங்ைள் எல்லாம் மனிதத் ரதகவகய பூர்த்தி செய்வதிலிருந்து 
விலைி, ைால்நகடத் தீவனங்ைகை வைர்ப்பதற்ைாைப் பயன்படுத்தப்படுைின்ைன.  
கநட்ர ாஜன், பாஸ்ப ஸ், சபாட்ரடஸியம், மருந்து எச்ெங்ைள், ரநாகய உருவாக்கும் 
நுண்ணுயிரிைள், அடர் உரலாைங்ைள் ரபான்ை ைழிவுைகை அதிை அைவில் 
சவைியாக்குைின்ைன. 
 

இகைச்ெி உற்பத்தியும் மிைவும் திைனற்ை முகையில் ரமற்சைாள்ைப்படுைிைது.  
ஒரு ைிரலாைி ாம் மாட்டிகைச்ெிகய உற்பத்தி செய்ய 6.5 ைிரலா தானியங்ைள், 36 
ைிரலா தவிடு மற்றும் 15,500 ைனப்பகுதி தண்ணரீும் ரதகவப்படுைிைது.  

 

உலைம் முழுக்ை தயாரிக்ைப்படும் 70% எண்டிகபரயாட்டிக்குைள் ைால்நகடைளுக்ரை 
பயன்படுத்தப்படுைின்ைன.  எண்டிகபரயாட்டிக்குைளுக்கு இரு செயல்பாடுைள் 



உள்ைன.  ைால்நகடைகை அறுக்கும் வக க்கும் அகவ ரமாெமான 
சூழ்நிகலயிலும் பிகழத்திருக்ை உதவுைின்ைன.  அரதாடு பி ாணிைள் விக வில் 
வை  உதவுைின்ைன.  மனிதர்ைகை விட பி ாணிைளுக்குத்தான் அதிை 
எண்டிகபரயாட்டிக்குைள் சைாடுக்ைப்படுவதாை உலை சுைாதா  நிறுவனம் 
கூறுைிைது. 
 

பி ாணிைளுக்கு சைாடுக்கும் அரத எண்டிகபரயாட்டிக்கைத்தான் மனிதர்ைளுக்கும் 
சைாடுக்ைிைார்ைள்.  ஒவ்சவாரு முகையும் எண்டிகபரயாட்டிக் சைாடுக்கும்சபாழுது 
அதற்ைான எதிர்ப்புச் ெக்திகய வைர்த்துக்சைாள்ளும் திைன் 
நுண்ணுயிர்ைிருமிைளுக்கு உண்டு. ரநாய்க்ைிருமிைைான  இரைாலாய், 

ெல்ரமாசனல்லா  அல்லது ரைம்பிரலாரபக்டர் எல்லாம் வரீியம் சபற்று பிைகு 
மனிதர்ைகைப் பாதிக்ைக்கூடும்.   

 

மாடுைளுக்கு தீவனமாைக் ரைாழியின் எச்ெங்ைள் பயன்படுத்தப்படுவதாை ஆய்வுைள் 
ைாட்டுைின்ைன.   பி ாணிைைின் பாைங்ைள் பி ாணிைளுக்ரை உணவாை 
அைிக்ைப்படுைின்ைன.  (இதுரபான்ை நடவடிக்கை மாட்டுமூகை ரநாய் 
ரபான்ைவற்கை ஏற்படுத்தும்).  புழுக்ைரைா பி ாணிைளுக்கு பு த உணவாை 
அைிக்ைப்படுைின்ைன. 
 

இகைச்ெி சபரும்பாரலாருக்கு சுகவயான உணவு.  இகைச்ெிைைின் 
உருவாக்ைத்தில் இருக்கும் படிைகை மக்ைள் உண ாத பட்ெத்தில் இகைச்ெி 
உண்பதிலிருந்து அவர்ைளுக்குத் தயக்ைம் இருக்ைாது.  அவர்ைள் வாங்கும் 
இகைச்ெிைகைப் பற்ைியும் அவர்ைள் சபரிதாை சதரிந்து கவத்திருக்ை மாட்டார்ைள்.  
எண்டிகபரயாட்டிக், ர ார்ரமான், நுண்ணுயிரிைள், பி ாணிைளுக்கு இகழக்ைப்படும் 
சைாடுகமைள், சுற்றுச்சூழல் நாெம் மற்றும் பி ாணிைளுக்கு குப்கபைகை 
உணவாைக் சைாடுப்பது பற்ைி அவர்ைள் சதரிந்து கவத்திருப்பதில்கல.   

 

இகைச்ெி உண்பது திருப்தி அைிக்ைலாம்.  இகைச்ெி உண்பதால் யாரும் 
சைட்டவர்ைைாை மாைி விடுவதில்கல.  ஒருவர் கெவ உணகவ மட்டுரம உண்டு 
மிை நல்லவ ாை மாைலாம் என்று கூறுவதற்கும் இல்கல.  ஆனால் மரலெியர்ைள்  
இகைச்ெி உண்பது சதாடர்பாை நாம் ஏதாவது செய்தாை ரவண்டும். 
 

இன்று இகைச்ெி இல்லாத நாள்.  ஆகையால் பயனடீ்டாைர்ைள் இகைச்ெி 
உண்பகத ைணிெமான அைவில் குகைத்துக்சைாள்ை ரவண்டும்.  ஆர ாக்ைியம் 
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ைருதி முடிந்த வக யில் இகைச்ெி உண்பகதத் தவிர்க்ை 
ரவண்டும்.  அரத ரந த்தில் நம்முகடய நாக்ைின் சுகவக்ைாை சைால்லப்படும் 
ரைாடிக்ைணக்ைான பி ாணிைைின் நிகலகயயும் இந்நாைில் நாம் நிகனத்துப் 
பார்க்ை ரவண்டும் என்று பினாங்கு பயனடீ்டாைர் ெங்ைத் தகலவர் முகைதீன் 
அப்துல் ைாதீர் ரைட்டுக்சைாண்டார். 
 

 

 

முகைதீன் அப்துல் ைாதீர் 

தகலவர் 



பினாங்கு பயனடீ்டாைர் ெங்ைம் 

 

 

 

 

 

 

 


