சிங்கப்பூரில் அதிகரித்து வரும் குற்றச்
செயல்களும் அவற்றறக் குறறப்பதற்கான தீவிர
வழிவறககளும்

இந்நவநாகரிக நூற்றாண்டில் சிங்கப்பூர் எவ்வளவவா நல்ல பயன்தரும் மாற்றங்களுக்கு
இடங்ககாடுத்துள்ளது. ஒரு சிறு மீன்பிடிக் கிராமமாக இருந்த நமது சிங்கபுரம், இன்று
உலக நாடுகளில் சிறந்த ஒரு நாடாக விளங்குகிறது. இப்படிப்பட்ட நற்கபயரும்
வசதிகளும் இருந்தவபாதும் இந்நாட்டில் குற்றச் கசயல்களும் அதிகரித்து வருகின்றன.
ககாலல, ககாள்லள தீவிரவாதம், வபாலதப்கபாருள் உட்ககாள்ளுதல், குப்லப வபாடுதல்,
கள்ளக்கடத்தல் வபான்று பற்பல குற்றங்கள் இச்சிறிய தீவில் நடந்து வருகின்றன.
‘‘ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்பப்படும்’’
என்பது கதய்வப்புலவர் திருவள்ளுவரின் வாக்கு. சிங்கப்பூரில் பல குடும்பங்களில் பல்வவறு
பிரச்சிலனகள் நிலவி வருகின்றன. கபற்வறார்களுக்கு இலடவய சண்லட, விவகாரத்து,
மாமியார்,
மருமகள்
சண்லட
என்பலவ
ஒரு
சில
எடுத்துக்காட்டுகள்.
இப்பிரச்சலனகளுக்கு இலடவய கபற்வறார்களால் தங்கள் பிள்லளகளின் மீது அதிக
கவனம் கசலுத்த முடிவதில்லல என்பதும் ஒரு முக்கியப் பிரச்சிலனயாக உள்ளது.
ஆதலால், பிள்லளகள் ஒழுக்கமின்றித் தவறான பாலதயில் கசன்று, குற்றச் கசயல்களில்
ஈடுபடுவதற்கு ஒழுக்கமின்லமவய அடிப்பலடக் காரணமாகும்.
சிங்கப்பூரில் கவளிநாட்டினர் பலர் பணிபுரிகிறார்கள். அரசாங்கம் தற்கபாழுது, பல
கவளிநாட்டு ஊழியர்கலள இங்கு வவலல கசய்ய அனுமதிக்கின்றது. அதனால், அதிகம்
படிக்காத சிங்கப்பூர்க் குடிமக்களுக்கு வவலல வாய்ப்புகள் குலறகின்றன. கபாருளாதார
கநருக்கடியினால் அவர்களில் சிலர் தீய கசயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். படிக்காதவர்கள்
மட்டுமின்றி,
படித்த
பட்டதாரிகள்
கூட
வவலலயில்லாத்
திண்டாட்டத்தினால்
கவளிநாட்டுப் பட்டதாரிகளின் மீது கபாறாலமககாண்டு அவர்கலள அடிவயாடி
கவறுக்கின்றனர். இது காட்டுத்தீலயப் வபான்று கபரிதாய் வளர்ந்து அவர்களின்
வாழ்க்லகலயவய திலச திருப்புகிறது.
அதிக வசதி இல்லாத மக்கள் பணக்கார வர்க்கத்தின் தாக்கத்தால் ‘‘நாமும்
அவர்கலளப் வபான்று வாழ வவண்டும்’’ எனப் வபராலச ககாண்டு குற்றச் கசயல்களில்
ஈடுபடுகின்றனர்.
‘‘ததான்றின் புகழ ாடு ததான்றுக அஃதிலார்
ததான்றலின் ததான்றாமை நன்று’’
என்ற வள்ளுவரின் குறலளச் சிலர் தவறாகப் புரிந்துககாண்டு புகழ் கபறுவதற்கு குற்றச்
கசயல்கலளயும் நாடிச் கசல்கின்றனர். இது மடத்தனம் அல்லவா?

“திருடாவத... பாப்பா திருடாவத என்பன வபான்ற நல்ல கருத்துக்கலளத்
திலரப்பாடல்கள் கூறியிருந்த வபாதிலும் இலளஞர்கள் படங்களில் உள்ள தீய
கருத்துக்கலள எடுத்துக்ககாண்டு குற்றச் கசயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். உதாரணத்திற்கு,
திலரப்படங்களில் திருட்லடயும் ககாலலலயயும் நடிகர்கள் மிகவும் கவர்ச்சிகரமாகச்
கசய்து காட்டுவர். அவற்லறப் பார்ப்பவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட குற்றச் கசயல்கள் மிகவும்
எளிதானதாகவும் சுவாரசியமானதாகவும் இருக்கும். எனவவ, ஓர் அனுபவத்திற்காகப்
பலரும் பல குற்றங்கலளப் புரிகின்றனர்.
இன்லறய சமுதாயத்தில் பல பிள்லளகளுக்குப் கபற்வறார்கலள விட நண்பர்கவள
கநருக்கமாக இருப்பர். நல்ல நண்பர்களுடன் இருப்பவர்கள் வாழ்வில் முன்வனறி விடுவர்.
ஆனால், தீய நட்புக்கு ஆளானவர்கவளா குற்றச் கசயல்கலளப் புரிந்து, சிலறயில் தனது
காலத்லதக் கழிப்பர்.
சிங்கப்பூரில் குற்றங்கள் நடப்பதற்கு மற்கறாரு காரணம், பலரிடமும் பழிவாங்கும்
எண்ணம் இருப்பவத ஆகும். சந்தர்ப்பச் சூழ்நிலலயினால் இப்பழிவாங்கும் எண்ணம்
உச்சகட்டத்லத அலடயும் கபாழுது, தன்லன அறியாமவலவய பலர் குற்றச் கசயல்கலளப்
புரிகின்றனர். அறிவின்றி ஒரு ககாலல கசய்தால் அறமில்லாத கசயல்கள் பலவற்லறயும்
கசய்ததற்குச் சமமாகும் அல்லவா? இலதத்தான் வள்ளுவர்.
“அறவிமை யாழதனில் ழகால்லாமை தகாறல்
பிறவிமை எல்லாம் தரும்”
என்று கூறியுள்ளார். ககாலல கசய்வது மட்டுமல்ல “அரசாங்கத்லத எதிர்க்கும்
எண்ணத்தினால் தவறான ககாள்லககலளப் பின்பற்றி, தீவிரவாதச் கசயல்களிலும் ஒரு
சிலர் ஈடுபடுகின்றனர். அண்லமயில் சிங்கப்பூரில் பதிலனந்து தீவிரவாதிகள் லகது
கசய்யப்பட்டது இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும்.
நமது சிங்கப்பூரில் நடந்து வரும் குற்றச் கசயல்கலளக் குலறப்பதற்கு நமது
அரசாங்கம் பல முலறகலளக் லகயாளலாம். அவற்றில் முதலாவதாக, அரசாங்கம்
குற்றவாளிக்கு வமலும் கடுலமயான தண்டலனகலளயும் கூடுதலான அபராதங்கலளயும்
விதிக்க வவண்டும். இதனால், மக்கள் குற்றச் கசயல்கலளக்ப் புரியத் தயங்குவர். வமலும்,
கல்வி முலறயில் அரசாங்கம் சில சீர்சிருத்தங்கலளச் கசய்து அதிகமான மாணவர்கள்
வமற்படிப்பிற்குச் கசல்ல அனுமதி அளிக்க வவண்டும். கல்வித் தரம் உயர்ந்தால் குற்றச்
கசயல்கள் குலறயும். இது மட்டுமின்றிச் சிங்கப்பூருக்கு வவலல கசய்ய வரும்
கவளிநாட்டினரின் வருலகலயக் கட்டுப்படுத்த வவண்டும். இங்குப் படிக்கும் சிங்கப்பூர்ப்
பட்டதாரிகளுக்கு அதிக வவலல வாய்ப்புகலள அளிக்க வவண்டும்.
நமது
அரசாங்கம்
மட்டும்
மாற்றங்கலள
வமற்ககாண்டால்
வபாதாது.
குடிமக்களான நாமும் குற்றச் கசயல்கலளக் குலறக்கப் பல நடவடிக்லககலள
வமற்ககாள்ளலாம். ஒவ்கவாரு வீட்டிலும், வாகனத்திலும் மக்கள் அபாய எச்சரிக்லகக்
கருவிலயப் கபாருத்த வவண்டும். தங்களது அண்லட வீட்டார்களுடன் நல்ல உறலவ
வளர்த்துக் ககாள்ள வவண்டும். இதன் மூலம், அவர்கள் நாம் இல்லாத சமயத்தில் நமது
வீட்லட கண்காணித்துக் ககாள்வர்.

இதுமட்டுமின்றி,
ஒவ்கவாரு
வட்டாரத்திலும்
சமூக
மன்றத்
பயிலரங்குகலள நடத்தி மக்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சிலய ஏற்படுத்த வவண்டும்.

தலலவர்கள்

சிங்கப்பூரில் நிகழும் குற்றச் கசயல்கலள அடிவயாடு துலடத்து ஒழித்துவிட
முடியாது என்றாலும், அரசாங்கமும் மக்களும் ஒன்று வசர்ந்து முயன்றால் நிச்சயமாக
நமது நாட்டில் நடக்கும் குற்றச் கசயல்கலளக் குலறத்து விடலாம்.
“குற்றதை காக்க ழபாருளாகக் குற்றதை
அற்றம் தரூஉம் பமக”
என்று திருவள்ளுவரின் வாக்லகப் பின்பற்றிக் குற்றம் புரியாமல் இருப்பலதவய நாம்
அலனவரும் வநாக்கமாகக் ககாண்டு வாழ முயல்வவாமாக.

உஷாகுைாரி
உயர்நிமல 4உயர்தமிழ்

