வளர்ச்சியடைந்துவரும் நாடுகளில்
த ாற்றுநநாய்ப் பிரச்சிடைகள்
விஞ்ஞானம் வளர்ச்சி அடையாத காலத்தில் மக்கள் பற்பல ந ாய்களுக்கு ஆளாகி
உயிர் இழந்தனர். விஞ்ஞானம் வளர்ச்சி அடைந்துள்ள இச்சமயத்திலும் மனிதன் ந ாயின்
காரணமாக உயிர் இழப்படத
ாம் காண்கிந ாம்.
ான் குறிப்பிடுவது ததாற்று
ந ாய்கடளத்தான். ஒருவரிைமிருந்து இனதனாருவடரத் ததாற்றிக்தகாள்ளும் ந ாய்
ததாற்றுந ாய் எனப்படுகி து. விஞ்ஞானத்தின் உதவியால் ததாற்றுந ாய்கள் ஏற்பைக்
காரணங்கடளக் கண்ைறிந்த மனிதன், அடவ பரவாமல் தடுப்பதற்கு வழிததரியாமல்
திண்ைாடுகி ான்.
மனிதனின் இன்பமான வாழ்க்டகக்குத் தடைக்கல்லாகவும் அவன் உயிடரக்
குடிக்கும் தகாடிய ந ாயாகவும் ததாற்றுந ாய்கள் கருதப்படுகின் ன. காசந ாய்,
மநலரியா, தடுப்பாற் ல் இன்டம ந ாய், பால்விடன ந ாய், கண்ந ாய், மூடளக்காய்ச்சல்
நபான் டவ வளர்ச்சி அடைந்து வரும்
ாடுகள் எதிர்ந ாக்கும் சில பிரச்சிடனகள்
ஆகும்.
விண்டணத்ததாடும் அளவுக்குக் கட்டிைங்கள், மக்கள் உல்லாசமாகப் தபாழுடதப்
நபாக்குவதற்குக் நகளிக்டக விடுதிகள், திடரப்பை அரங்குகள், கல்வியறிடவப் தபருக்கிக்
தகாள்வதற்குப் நபாதிய வசதிகளுைன் பள்ளிக் கூைங்கள், ஓரிைத்தில் இருந்து மற்ந ார்
இைத்திற்குச் தசல்ல வாகன வசதிகள், மருத்துவ வசதிகள், இன்னும் சுகநபாகமான
வாழ்க்டகக்குத் நதடவயான வசதிகடளக் தகாண்ைடவதாம் வளர்ச்சி அடைந்து வரும்
ாடுகள். இப்படிப்பட்ை ஒரு ாடு உருவாக நவண்டும் என்றுதான் வள்ளுவரும்
‘‘உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும் செறுபகையும்
செரா நியல்வது நாடு’’
என்று தம் கு ளில் கூறியுள்ளார்.
மக்களின் ல்வாழ்வில்தான் ாட்டின் வளர்ச்சிநய அைங்கியுள்ளது. ஒரு ாட்டின்
உற்பத்தித் தி டன உயர்த்துவதற்கு அந் ாட்டில் வாழும் மக்களின் உடழப்பு மிகமிக
இன்றியடமயாததாகும். அந் ாட்டில் ததாற்றுந ாய்கள் பரவினால், மக்கள் ததாடக
குட ந்து உற்பத்தித் தி னும் பாதிக்கப்படும். இதனால், ாட்டில் வறுடம ஏற்படுகி து.
ந ாயினும் தகாடுடமயானது வறுடம. அந்த வறுடம ஒரு ாட்டில் ஏற்படுநமயானால்,
அது அந்த ாட்டின் வளர்ச்சிக்நக முற்றுப்புள்ளி டவத்துவிடும்.
வளர்ச்சியடைந்துவரும்
ாடுகளில் ஒன் ாகக் கருதப்படும் சிங்கப்பூர், நபாதிய
தபாருள்வளம் தகாண்டு மற்
ாடுகளுக்கிடைநய, மிக்க தசல்வாக்குைன் திகழும்
ாைாகும். சுற்றுப்பயணிகளின் கவனத்டத ஈர்க்கும் சிங்கப்பூர், அவர்களின் வருடகயால்
தபாருளாதார வளர்ச்சி அடைந்து, தனக்தகன்று ஒரு தனி இைத்டதநய பிடித்துள்ளது.

இத்தடன வளர்ச்சிடயயும் கண்டுள்ள
ம் சிங்டக தற்நபாது பரவி வரும்
ததாற்றுந ாயால் பல பிரச்சிடனகடள எதிர்ந ாக்குகி து. ான் நமநல குறிப்பிட்டுள்ளது
நபால் ஆண்டுநதாறும் சிங்கப்பூருக்கு வரும் சுற்றுப் பயணிகளின் எண்ணிக்டக
அதிகரித்துக்தகாண்டு வருகி து. இந்த எண்ணிக்டகநயாடு ததாற்று ந ாய்களின்
எண்ணிக்டகயும், அதிகரித்தால், நவற்று ாட்ைவர்கள் ம் ாட்டிற்கு வர அஞ்சுவார்கள்.
இதற்குக் காரணம் ந ாய் ம்டமத்ததாற்றிக் தகாண்டு விடுநமா என் பயம். இதனால்,
ாடுகளுக்கு இடைநய உள்ள
ட்புமுட
பாதிக்கப்படுகி து. இதிலிருந்து ததாற்று
ந ாய்கள் ாட்டின் வளர்ச்சிக்குத் தீடமடய அளிக்கின் ன என்பது ததள்ளத்ததளிவாக
விளங்குகி து.
ததாழுந ாய், தடுப்பாற் ல் இன்டம ந ாய் நபான்
ததாற்று ந ாய்களால்
அவதிப்படுபவர்கள்
தங்கள்
குடும்பத்தினரால்
ஒதுக்கப்படுகின் னர்.
ஆகநவ,
இந்ந ாய்களுக்கு ஆளானவர்கடளக் கவனித்துக் தகாள்வதற்காகநவ அரசாங்கம்
தபருமளவில் பணம் தசலவு தசய்து, தனி மருத்துவமடனகடளக் கட்ைநவண்டிய அவசியம்
ஏற்பட்டுள்ளது. அது மட்டுமின்றி, சமூகத்திலிருந்து
ஒதுக்கப்பட்ை இவர்கள் பலரின்
தூற்றுதலுக்கும் வன்தசால்லுக்கும் ஆளாகின் னர். ஒரு சிலநர இப்படிப்பட்ைவர்களுக்கு
உதவி தசய்ய முன்வருகி ார்கள்.
ததாற்றுந ாயால்
ாட்டில் அடமதியின்டம ஏற்படுகி து. ஒருவருக்தகாருவர்
சரளமாய்ப் நபசிக்தகாள்ள அஞ்சுவார்கள். வீட்டைவிட்டு தவளிநய வரத் தயங்குவார்கள்.
ாட்டில் பரவியுள்ள தகாடியந ாய் தங்களுக்கும் வந்துவிடுநமா என்
பயத்திநலநய
மக்கள் வாழ்ந்து வருவார்கள். பயந்து வாழ்பவர்களினால்
ாட்டிற்கு என்ன
ன்டம?
இதனால் ாட்டின் வளர்ச்சிதான் பாதிக்கப்படும்.
தபற்ந ார்களுக்குத்
ததாற்றுந ாய்
இருப்பதால்
அவர்களுக்குப்
பி க்கும்
குழந்டதகள் உைல் ஊனமுற் வர்களாய்ப் பி ப்பார்கள் என்பது விஞ்ஞானம் கண்ைறிந்த
உண்டம. இதனால், அக்குழந்டதகளின் எதிர்காலம் பாதிக்கப்படுகி து. அரசாங்கத்திற்குப்
பலவடகயிலும்
பிரச்சிடனகள்
ஏற்படுகின் ன.
காரணம்,
வளர்ந்துவரும்
இளம்
தடலமுட யினரின்
ல்வாழ்வு, வளர்ந்துவரும்
ாடுகளுக்கு மிக அவசியம். இன்னும்
ததளிவாகக் கூ ப்நபானால், ஊனமுற் வர்கள்
ாட்டின் வளர்ச்சிக்குச் தசய்யக்கூடிய
உதவிகள் மிகக் குட வு. அவர்கள் ாட்டிற்குப் பாரமாகி விடுவார்கள்.
ததாற்றுந ாய்கள் மிகவும் ஆபத்தானடவ. அவற்ட
நமன்நமலும் பரவவிைாமல்
தடுப்பநத சாலச்சி ந்தது. மக்களும் ததாற்றுந ாய்களால் ஏற்படும் தீடமகடளக்
கருத்திற்தகாண்டு அவற்ட த் தடுப்பதற்கு ஆவன தசய்ய நவண்டும். சுற்றுப்
பு ங்கடளயும் ாட்டையும் தூய்டமயாக டவத்துக் தகாண்ைால் மநலரியா, காசந ாய்
நபான்
ந ாய்கடளத் தடுக்கலாம். “சுத்தம் சுகம் தரும்”, என்
பழதமாழிடய
ாம்
ம ந்துவிைக் கூைாது. அத்நதாடு, ம் ாட்டின் அழகு குன் ாமல் இருந்தால், சுற்றுப்
பயணிகளின் வருடகயும் குட யாமல் இருக்கும். ாைடின் தபாருளாதாரமும் நமன்டம
அடையும்.

சமுதாயத்தில்
ததாற்றுந ாய்களில்
சிக்கி
அவதிப்படுவர்கடள
அலட்சியம்
தசய்யாமல் அவர்களுக்கு உதவ முன் வர நவண்டும். அரசாங்கமும் ததாற்று ந ய்களினால்
ஏற்படும் தீடமகடள மக்களுக்கு எடுத்துக் கூ
நவண்டும். முக்கியமாகப் பள்ளி
மாணவர்கள் அவற்றின் தீடமகடள அறிந்துதகாள்வது ல்லது. ‘‘தவள்ளம் வருமுன்நன
அடண கட்ை நவண்டும்,’’ என்பதுநபால், பின்னால் துன்பப்படுவடதவிை, முன்நப
ததரிந்துதகாண்டு ந ாய் வராமல் தடுப்பது சி ந்தது அல்லவா? ‘‘ந ாயற்
வாழ்நவ
குட வற்
தசல்வம்’’ என்னும் பழதமாழிக்நகற்ப, ந ாய் இல்லாமல் வாழ்பவனின்
வாழ்க்டகயில்தான் இன்பம் நிட ந்திருக்கும். இடத மனத்திற்தகாண்டு வாழ்நவாமானால்,
ம்டமப் பாதுகாத்துக் தகாள்வநதாடு, ாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் ம்மால் இயன் வடர பல
ன்டமகடளச் தசய்யலாம்.
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