நம் நாடு எதிர்நநாக்கிய பிரச்சனைகளும்
அவற்னை வவற்றி வகாண்ட திைனையும்
‘‘அச்சம் என்பது மடமமயடா;
அஞ்சாமம திராவிடர் உடமமயடா’’

திராவிடர்களுக்கு மட்டுமல்ல அஞ்சாமம என்பது சிங்கப்பூரர்களுக்கும் உரிய ஒன்றே.
கவிஞர் ஒருவர் எழுதிமவத்த வரிகளான இமவ நம்முமடய தாயகமான சிங்மகக்குப்
பபாருத்தமான ஒன்றே! சிங்கப்பூரர்களாகிய நம்முமடய முன்றனார் பல ஆண்டுகளுக்கு
முன், வாழ்க்மகமயச் பசம்மமப்படுத்திக் பகாள்வதற்காக, தாயகத்மதவிட்டுப் பிரிந்து,
உேவுகமளப் பிரிந்து கடல் கடந்து வந்தவர்கள். ‘‘நல்வாழ்வு நிச்சயம் அமமயும்’’ என்ே
நம்பிக்மகயில் பசாந்த மண்மைவிட்டு, துணிச்சலுடன் வந்தவர்களா றதால்விமயக் கண்டு
பயப்பட்டனர்? அவர்களின் சந்ததியினரான நாம்தான் பயப்படுகிறோமா? நிச்சயம் இல்மல!
புலிக்குப் பிேந்தது என்றும் பூமன ஆகாது. சிங்மக, சிம்ம நகரம்; ஆசியப்புலி. ஆகறவ,
சிங்கப்பூரர்களும் பாயப் பிேந்தவர்கறள தவிர, பயப்படப் பிேந்தவர்கள் அல்லர். இன்று
கம்பீரத்துடன் றதாற்ேமளிக்கும் சிங்மக ஒரு காலத்தில் எவ்வாறு இருந்தது என்பதமனச்
சற்றே நம் மனத்திமரயில் மறு ஒளிபரப்பு பசய்து பார்ப்றபாம்.
“பிணியின்மம பசல்வம் விமளவின்பம் ஏமம்“ என்று நம் பதய்வப்புலவர், ஒரு நாடு
அமடய றவண்டிய ஐந்து பசல்வங்கமளப் பற்றித் தமது குேபளான்றில் கூறியுள்ளார்.
இவற்றில், சுமார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பசல்வம், விமளவின்பம், ஏமம்
ஆகியவற்மேச் சிங்மக முற்றிலுமாய் இழந்திருந்தது. கனிம வளங்கள், நீர் ஆதாரங்கள்,
மமலகள், வயல்பவளிகள் என்று இயற்மக அன்மன வழங்கிய வளங்கமளப் பபற்று, பல
நாடுகள் எல்லாவிதத்திலும் நம்மமவிட முன்னணியில் இருந்தன. மக்கள் வளம் ஒன்மே
மட்டுறம பகாண்டு, அனுபவமின்றி, ஆதரவின்றி நம் நாடு இவ்வுலகில் றதாற்ேம் கண்டது.
ஆனால், இத்தமகய நிமலயில்
‘இயற்மக வளங்கூட இல்லாத நிமலயில் நம்மால்
எப்படி வாழ இயலும்’ என்று அஞ்சி நம் முன்றனார்கள் நம்பிக்மக இழந்தார்களா?
இல்மலறய! றவற்றுமமயிலும் ஒற்றுமம கண்டு உமழப்பதற்குப் பபயர், றதால்வியிமன
நிமனத்துப் பயப்படுவதாகுமா? குறிப்பிட்டுக் கூேறவண்டுமானால், பிரதம அமமச்சராகவும்
மதியுமர அமமச்சராகவும் திகழ்ந்து வழிகாட்டிய திரு. லீ குவான் யூ அவர்கள் அன்று
துவண்டுவிடாது உமழத்தால்தான் சிங்மக இன்மேய வளர்ச்சிமய எட்டிப்பிடித்துள்ளது.
றசாதமனயிலும்
சாதமனகமளக்
கண்ட
இவமரப்றபான்ே
சிங்கப்பூரர்களா
றதால்விகமளக் கண்டு பயப்படுபவர்கள்?
“சூது விரும்பபல்”
ஔமவயின் அமுத பமாழி இது! ஆனால், இன்மேய நமடமுமே வாழ்க்மக,
தீமமயிலும் நன்மம அடங்கியுள்ளது என்பதமன நிரூபித்துள்ளது. ஆம்! சூதாட்ட மமயம்
என்ே புதிய திட்டத்மத அரசு அமல்படுத்தியுள்ளது. இதனால், ஏற்படக்கூடிய

விமளவுகளில் நன்மமகள்,
தீமமகள் என இரண்டுறம அடங்கியுள்ளன. பபாருளியல்
வளர்ச்சி, சூதாட்ட மமயத்தால் நம்நாடு அமடயப்றபாகும் நன்மமயாகும். சிங்கப்பூரர்
களின் இயல்பான வாழ்க்மக முமேயும் பழக்கவழக்கங்களும் சூதாட்ட மமயத்தின்
றதாற்ேத்தால் பாதிப்பமடயக்கூடிய வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், மக்கள் பாதிப்பமடந்தால்
இத்திட்டம் றதால்வியுறும் என்று நிமனத்து நம் அரசு பின்வாங்கியதா? இல்லறவ
இல்மல!
நாட்டு
மக்களின்
நலனில்
அக்கமேபகாண்டு
பபாதுமக்கள்
பாதிக்கப்படாமலிருப்பதற்குத் தகுந்த நடவடிக்மககமள நம்முமடய அரசாங்கம் எடுத்து
வருகிேது. ‘ஆழம் அறியாமல் காமல விடக்கூடாது’ என்பது உண்மமதான். ஆனால்,
சவால்களிலிருந்துதாறன சாதமனகள் பிேக்கின்ேன.
‘‘உறுபசியும் ஒவாப் பிணியும் சசறுபமையும்
பசரா திருப்பபே நாடு’’
வள்ளுவர் குறிப்பிட்ட பசி, பமக, பிணி ஆகியவற்றுள் பிணி என்பது நம் நாட்மட
தாக்கிய ஒன்று ‘சார்ஸ்’, பேமவக்காய்ச்சல், மக கால் வாய்ப்புண் என அவ்வப்றபாது பல
றநாய்கள் நமது றதசத்திற்குள் நுமழந்து இயல்பான வாழ்க்மகமய பாதிப்பமடயச்
பசய்தன. ‘‘றநாய் பரவுகிேறத’’ என்று புலம்பியபடி அரசு றவடிக்மக பார்த்ததா? அல்லது
‘‘நம்மால் ஒன்றும் பசய்ய முடியாது’’ என்று ஓடி ஒளிந்ததா? றமற்குறிப்பிட்ட றநாய்கள்
பபரும் பாதிப்புகமள ஏற்படுத்தக்கூடியமவ. இமவ அதிக அளவில் பரவினால்,
பாதிக்கப்பட்ட
நாட்டின்
பபாருளியல்
வளர்ச்சி
தமடப்படக்கூடும்.
ஆனால்,
இவற்றுக்பகல்லாம் சிங்கப்பூரர்கள் அஞ்சாமல் அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவு அளித்தனர்
அல்லவா? அச்சம் நம்மமக் கட்டிப்றபாட்டிருந்தால், நம் அரசு விறுவிறு என்று
பாதுகாப்புத் திட்டங்கமள அமல்படுத்தியிருக்குமா? அல்லது றநாய்தான் வந்த றவகத்தில்
பேந்திருக்குமா?
‘‘எதிரோக் ைாக்கும் அறிவினார்க் கில்மை
அதிர வருவபோர் பநாய்’’
றநாய் மட்டுமல்ல ஒரு காலக்கட்டத்தில் பபாருளியல் மந்த நிமலயும் கூட நம்
சிங்மகமய ஆட்டம் காை மவத்தது. அப்பபாழுது பல ஊழியர்கள் றவமலகமள இழக்க
றநரிட்டது. ஊதியங்கள் குமேவாக வழங்கப்பட்டன. அரசாங்கம் ஒரு சில பை உதவித்
திட்டங்கமள ரத்து பசய்ய றவண்டியதாயிற்று. இமவபயல்லாம் சிங்கப்பூரர்களின்
வாழ்க்மக முமேமய மாற்றி அமமத்தன. பல குடும்பங்கள் பை பநருக்கடிக்குள்ளாயின.
ஆனால், வள்ளுவர் கூறியது றபால முன்கூட்டிறய இமவ றபான்ே அசம்பாவிதங்கள் தமல
தூக்கும் என்பதமன நாம் அறிந்ததனால்தான், அரசினால் அவசர காலத் திட்டங்கமள
அமல்படுத்த முடிந்தது. சிங்கப்பூர் அச்சிக்கலான காலகட்டத்மத பவற்றிகரமாகக்
மகயாண்டது என்பதற்கு, நம் பபாருளியல் நிமல இரண்றட ஆண்டுகளில் மீட்பமடந்து
வளர்ச்சி கண்டறத தக்க சான்ோகும்; இது, சிங்கப்பூரர்களின் மதரியத்திற்கும் அரசின்
நம்பிக்மகக்கும் கிமடத்த பவற்றியாகும்!
இதுவமர எனது தாய்நாட்டில் பிேந்தவர்கள் றதால்விமயக் கண்டு அஞ்சாதவர்கள்
என்பதற்குச் சான்ோக, சிங்மக கடந்த வந்த கரடுமுரடான பாமதயிமனப் பற்றி

விளக்கியுள்றளன். மதரியமும் பதளிவான றநாக்கமுறம நம்மம, சுதந்திரம் பபற்ே சுமார்
நாற்பது ஆண்டுகளில் பிேநாடுகள் பமச்சும் அளவிற்கும் உயர்த்தியுள்ளது.
பலமுமே நம் சிங்மக நாடு றசாதமனகமள எதிர்பகாண்டாலும் சவால்கமளக்
கண்றடாறம தவிர நாம் அவற்மே நிமனத்து அஞ்சியதில்மல. இது, நமது பிரதமர்
திரு.லீ. சியான் லுங் அவர்கள் தன்னுமடய உமர ஒன்றில் குேப்பிட்டது. ஆகறவ,
பாயப்பிேந்த இந்நாடு என்றும் பவற்றிமய மட்டும் றநாக்கில்பகாண்டு பாயும் என்பதமனக்
குறிப்பிடலாம்.
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