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அனபளள திர. ெஜயோமோகன்,

நலமறிய ஆவல்.

2 வரடஙகள் இரககம். தமிழநோடடல் ோசலததிறக அரகில் ஒர கிரோமம் எனற ஞோபகம். ஒர ஆரமப சகோதோர 
நிைலயததில் தடபபசி ோபோடபபடடவடன் பசசிளம் கழநைதகள் பலர் இறநதனர்.

எபெபோழதம் களிரசோதனபெபடடயில் ைவககபபடோவணடய தடபபசி மரநதகள் அடககட நிகழம் 
மினெவடட கோரணமோக விஷமோக மோறி இரககலோம் என ெதரியவநதத.

அதறகம் ோமல் அபபட மினெவடட நடநத இரநதோல் அமமரநதகள், விதிமைறகளின் பட உடனடயோக சிற 
பனிககடட ெபடடகளில் மோறறபபட இரககோவணடம் எனவம் அபபட ெசயயபபடடதோ எனவம்
ோகளவி எழபபபபடடத.

இறநத கழநைதகள் இநதியோவில் ஆரமப சகோதோர நிைலயததின் வீசசளவில் இரககம் பகதிகளில் பிறநத 
போககியவோனகள். ஒர லடசதத எழபதோயிரம் ோகோடயில் எவவளவ பனிககடடெபடடகள்?

எததைன தஙகதைடயறற மினசோரம் அளிககம் ெபடடகள்? எததைன மினசோர உறபததி ைமயஙகள்? அநத 
போககியம் ெபறோத பகதிகளில் எததைன சகோதோர ைமயஙகள்? எததைன ெசவிலியரகள்? எததைன 
மரததவரகள்?

உலகில் ஊடடம்இலலோத உணவினோல் வளரசசி கனறியவரகளில் 40 சதவீதம் ோபர் வோழம் ஒர நோடடல் 
ஜனநோயகமம் மதலியமம் ோசரநதியஙகவதறக அடபபைடயோன ஒர ெசோலலபபடோத ஒபபநதம் ஒனற உணட.

அரசோஙகம் தஙக தைடயறற வைகயில் 9%-10% “ெபோரளோதோர வளரசசி”ைய எடட எனனோவணடமோனோலம் 
சமரசம் ெசயயலோம். ெபரமெசலவநதரகள் வியோபோரம் ெபரக மடநத வைகயிலம் மடயோத வைகயிலம் 
உதவலோம்.

ெசலவம் ெகோழிககம் நமத நகரஙகளின் பளபளபபில் வறைமயில் வோடம் ோகோடககணககோோனோரகக இைத 
ோவடகைக போரதத ெபரமசச விடவைதததவிர அசெசலவதைத சணடவிரல் தீணடவம் அதிகோரம் இலைல.

ோவைலோயோ கலவிோயோ சகோதோர வசதிோயோ ோகோர எநத உரிைமயம் இலைல. 3 சதவீதததினர் மடடோம 
வரிகடடம் நோடடல் வரிபபணததில் அவரகளின் மனோனறறததிறக ஒர ைபசோ ெசலவிடோவணடம் எனற 
ோகோரவம் உரிைம இலைல.

ஆனோல் இநத நோடடல் வீசம் கோறறில் சரிசமமோன பஙக உணட. இயறைக வளஙகளில் சரிசமமோன பஙக 
உணட. நியோயபபட போரததோல் கதியறறவரகளகோக அதில் மனனரிைம. ஆனோல் இஙக இழபபதறக எதவம் 
இலலோத இவரகள் அலலவோ
ெகோளைள அடககபபடட இரககிறோரகள் ? இவரகள் நோைள மோோவோயிசப் பிரசசோரததில் விழநத 
ோபோரோடடததில் கதிததோல் எநத தோரமீக உரிைமயில் இநதிய அரச இவரகைள எதிரெகோளளம்? இநநிைலயில் 
கோநதியததிலம் இநதிய ஜனநோயகததிலம்
நமபிகைக உளளவரகள் எனனதோன் ெசயவத?

கடம் மன உைளசசலகக மரநதோக மலலிகோரஜுன் மனசர் போடய யமன்-கலயோண் ோகடடகெகோணோட 
தஙகி விடலோம் எனற நிைனககிோறன்.

நீஙகள் எனன நிைனககிறீரகள்? தோறகோலிக சசசரவகளில் கரததெசோலவதிலைல எனற ெகோளைக 
விளககோமோ, இலைல ெதோைலோபசிததைற ஊழியர் இதில் கரததெசோலவதறக இலைல என விலகோமோலோ, 
ஏதோவத ெசோலவீரகள் என எதிரபோரககிோறன்.

நனறி,
ஸநிவோஸன்

****

அனபளள சீனிவோசன்,

ெபோதவோக நோன் அரசியல் விஷயஙகளில் சடசசட கரதத ெசோலவதிலைல. ஏன் எனற மனனோர 



ெசோலலியிரககிோறன். இநத உடனடககரததககள் ெபரமபோலம் ஊடகஙகைள நமபி உரவோககபபடட 
விவோதிககபபடகினறன. ஊடகஙகளடன் ெநரககமோன ெதோடரபளளவன் எனற மைறயில் இநத கரததககள் 
எபபட உரவோககபபடகினறன, ஏன் உரவோககபபடகினறன என நோன் நனறோகோவ அறிோவன்.

உணைமயில் ஒர ெபரிய நோடகததில் ஒர சிறிய மைன மடடம் ஊடகவியலோளரகளோல் ோசரநத 
சைமககபபடட நமககோக பரிமோறபபடகிறத. அவறைற மழமசசோக நமபி விவோதிபபெதனபத ெபோதவோக 
ோநரவிரயம், கறிபபோக எழததோளனகக. இதசோரநத எனகக ெபரிய ஏமோறறஙகள் உளளன.ோமலம் பல 
விஷயஙகளில் நோன் உடனககடன் ெசோலலியோகோவணடய எைவயம் இரபபதிலைல. நோன் ஒர எழததோளன் 
மடடோம. அரசியல் ஆயவோளோனோ,ெசயலபோடடோளோனோ அலல. ெபோதவோக இநத விஷயஙகள் சோரநத பிறர் 
ெசோலவதறக ோமலோக நோன் ெசோலலககடயெதன ஏதம் இலைல.

இநதவிஷயஙகளில் நோன் விரிவோக நோளிதழகைளயம் ஆயவககடடைரகைளயம் வோசிதத தரவகைளச் 
ோசகரிததகெகோணட சிநதிபபதம் இலைல. கோரணம் இநதிய அரசியலில் நோன் கறறமசோடட எதிரககோவணடய, 
ஆதரிதத வோதோட ோவணடய தரபப என ஏதம் இலைல. எனனைடய உணரசசிகள் எபோபோதோம சரோசரி 
இநதியககடமகனின் உணரசசிகளடன் ஒததபோபோகககடயைவ மடடோம. ஒர நிரநதரபபயணியோக நோன் 
எபோபோதம் அவரகளடன் அவரகளில் ஒரவனோகோவ இரநதெகோணடரககிோறன்.

இநத ஊழல் இதவைர ெதோடரசசியோக நோம் அறியவநத பிற ஊழலகளின் வரிைசயில் கைடசியோக வநதத. 
பணமதிபபககைறவகக ஏறப ெதோைக ஏறிகெகோணோட வரகிறத. அைதவிட மககியமோக பதிய ஊழலகைளபபறறி 
ெசோலலமோபோத மநைதய ஊழலகளின் ெதோைகையவிட அதிகமோக, ோகடடதோம அதிரசசியைடயசெசயவதோகச் 
ெசோலலோவணடய ோதைவ ஊடகஙகளககம் அரசியலவோதிகளககம் உளளத. இனனம் ெபரிய ெதோைக ஊழல் 
சீககிரோம ெவளிவரலோம்.

இநத ஊழைல ஒடட ோயோசிககமோபோத நமமைடய நடததரவரககப் ெபோதசசிநதைனயில் உளள சில 
பிரைமகைளபபறறிோய நோன் ோயோசிககிோறன். நோம் அைடயம் மனசோசோரவம் ெகோநதளிபபம் எலலோம் 
ெபரமபோலம் அநத பிரைமகைளச் சோரநதைவ. அநத பிரைமகள் நமமைடய கலவிககோலகடடததில் 
போடபபததகஙகளோல் நமகக உரவோககி அளிககபபடடைவ. எளிய இலடசியவோத உரவகஙகள் அைவ.

அநத உரவகஙகைள தோணட ஓரளவ அரசியலோகோடபோடடப் பரிதலடன் இவவிஷயஙகைளப் போரகக 
ஆரமபிததோல் இனனமம் யதோரததமோக நோம் சிநதிகக மடயம். அபோபோத இநத ெகோநதளிபபகளம் 
ோசோரவகளம் உரவோகோத எனற நிைனககிோறன்.

ஓர் அரசோஙகம் எனபத எனன? ஒர கறிபபிடட அரசியலகடடைமபபககள் ெசயலபடம் பலோவற அதிகோரச் 
சகதிகள் நடோவ இயலபோக உரவோகி வரககடய ஒர சமரசபபளளி அத . தரோசின் மள் ோபோல. அநத அதிகோர 
சகதிகள் நடோவ ெதோடரசசியோன ஒர சமரசதைத உரவோககிகெகோணோட இரககிறத. அநத சமரசம் 
வழியோகததோன் அத நிைலயோன அரசைமபபகைள உரவோககி நீடககசெசயகிறத.

ஆகோவ ஓர் அரச எனபத இைடவிடோத அதிகோரபோபோடடகளோலம், ோபரமோபசலகளோலம், 
ோபசசவோரதைதகளோலம், சமரசஙகளோலம் ஆனதோகோவ இரகக மடயம். அதிகோரததரகரகள், அதிகோரதததரகள், 
அதிகோரபபிரதிநிதிகள் எபோபோதம் அநத ைமயததில் ெசயலபடடகெகோணோட இரபபோரகள். அதிகோரததில் 
உளள ஏறறதோழவ வனமைறபலததோலம் பணபலததோலம் ஆனத. ஜனநோயகததில் எணணிகைகபலததோலம்.

அநத அதிகோரசசமநிைல கைலயமோபோத, சமரசம் மலம் அதிகோரபபகிரவ சோததியமிலலோமல் ஆகமோபோத, 
அதிகஅதிகோரம் ெகோணட தரபபகள் கைறவோன அதிகோரம் ெகோணட தரபபகைள வனமைற மலம் 
அடகககினறன. மனெபலலோம் ோநரட ஆயத வனமைற. இபோபோத ெபோரளியல் வனமைற. சமரசததககோன 
நிபநதைனயோக வனமைற எபோபோதம் இரநதெகோணோட இரககிறத.

ஓர் அரசோஙகம் எனபத ெகோளைகயளவில் எபோபோதம் வனமைறைய தவிரகக மயலககடயததோன். 
அதறகோகோவ சமரசதைத அத ெசயகிறத. அரச இலைலோயல் வனமைற மடடோம இரககம். அைதோய அரோஜகம் 
எனகிோறோம். ஆனோல் அரசின் பினனணியில் எபோபோதம் வனமைற இரநதெகோணடரககிறத.

இதோவ அரச ெசயலபடம் மைற. இபோபோத மடடம் அலல. அோசோகச் சகரவரததி கோலமமதல், அகபர் கோலம் 
மதல், ரோஜரோஜ ோசோழன் கோலம் மதல் எபோபோதம் இபபடததோன். அரசோஙகததின் இயலபம் ெசயலபோடம் 
மழககமழகக அநத அதிகோரசசமநிைலயோல் மடடோம தீரமோனிககபபடகிறத. அதில் இலடசியவோதஙகளகக 
ெபரிய இடம் ஏதம் இலைல. தனிநபர் ஆளைமகள் ெபரிய விைளவகைள உரவோககவதம் இலைல.

சமீபகோலமோக மனற வரலோறறபபலஙகைள கரநத கவனிதத வரகிோறன். ஒனற திரவிதோஙகர் அரசின் 
நோநற வரட ஆடசி. இனெனோனற மதைர நோயககர் ஆடசி. மனறோவதோக பிரிடடஷ் ஆடசி. மதலில் 
ெசோலலபபடடத சிறிய நிலபபிரபததவ ஆடசி. இரணடோவத, நிலபபிரபததவ ோபரரச. மனறோவத மதலோளிததவ 
அரச.



மனறிலோம நோன் கோணம் ெபோத அமசம் எனபத லஞசம் மறறம் ஊழல் எனற நோம் இனற ெசோலலம் 
நிதிபபஙகீடகள் மலோம மழகக மழகக அதிகோரசசமநிைல ோபணபபடடரககிறத எனபததோன். அைவ 
நிதிமைறோகடகள் எனற ோகோணோம இபோபோத உரவோனததோன். ைமயததகக ெகோணடோசரககபபடட நிதி 
பலோவற அதிகோரசகதிகளோலம் அவரகைளச் ோசரநதவரகளோலம் பஙகைவககபபடடரககிறத, அவவளவதோன்.

இதில் நிதிவசலிததவரகள் அவரகளோல் மடநதவைர எடததகெகோளவத, தைலைம தனகக ோவணடயவரகளகக 
ஒதககவத எலலோோம அனமதிககபபடடரககிறத. இைடததரகரகள் , ரகசியோபரஙகள் எலலோோம 
இரநதிரககினறன. இனறோபோலோவ அனறம் ஆயதகெகோளமதலிலதோன் அதிகபடசமோக ‘கமிஷன்் 
அடககபபடடரககிறத. திரவிதோஙகர் அரசில் ஒலலோநதககோரரகளிடம் தபபோககி வோஙகவெதனபத ஒர 
ெபரிய அரசியல் ெகோணடோடடமோக இரநதிரககிறத.

அனற அைவ எவரககம் பிைழெயனோவ ோதோனறியிரககோத. அைவ பிைழ என ோதோனற ஆரமபிததத பிரிடடஷ் 
ஆடசியின் கைடசிககோலததில் ஜனநோயகம் உரவோக ஆரமபிததோபோததோன். இநதியோவில் ெவளிவநத 
ஆஙகிலெசயதியிதழகள் ஆரமபததில் ெவளியிடட ெசயதிகள் ெபரமபோலம் ஊழலகள் மறறம் உயரமடட 
ோபரஙகைளபபறறியைவோய. அைவ பிரிடடஷ் இநதிய அரசில் நிதிபபஙகீடகளில் அதிரபதி அைடநத அதிகோரத் 
தரபபகளதோன் அவறைற ெசயதியோககியிரககினறன.

சவோரசியமோன ஒர தகவல். மைலயோளததில் ஊழலகக ‘கமபோகோணம்் எனற ெசோல் பயனபடததபபடகிறத. 
்ஸெபகடரம் கமபோகோணம்் என மைலயோள நோளிதழகளில் வோசிககலோம். எபபட அநத ெபயர் வநதத 
ெதரியமோ?

இநதியோவில் பிரிடடஷோர் மலம் மதலோளிததவ ஆடசி உரவோன ஆரமபகோலததிோலோய அதன் ஆகபெபரிய 
ஊழல் அரஙோகறிவிடடத. 1906 ல் ெசனைனைய ைமயமோககி அரபதநோட் வஙகி [Arbuthnot & Co] எனற ஒனற 
இரநதத. இநதவஙகியின் பணம் சிலரோல் ோவறபல திைசகளில் திரபபிவிடபபடட எதிரபோரோதபட வஙகி 
சரிநதத. இனைறய மதிபபில் ஸெபகடரதைத விட ெபரிய இழபப ஏறபடடத. பலலோயிரமோபர் நடதெதரவகக 
வநதனர்.

அநத ஊழலில் ைமயககறறவோளியோன அரபதநோடபிரப 18 மோத தணடைனயடன் தபபினோர். பணதைத 
இழநதவரகளகக ஒனறம் கிைடககவிலைல. அநத பணம் எஙோக எவரககச் ெசனறத எனபத இனறம் மழகக 
அறியபபடோத ரகசியம். ஒனறகக ோமல் ஒனறோகசெசலலம் சிககலோன பல விளககஙகள் ெகோணட ஒர 
சதோடடம் அத.

அககோலததில் கமபோகோணதைத ோசரநத சிலர் அபபகதி நிலககிழோரகளிடமிரநத ெபரமெதோைகைய வோஙகி 
அரபதநோட் வஙகியில் மதலீட ெசயதிரநதோரகள். அநதபபணம் இலலோமலோயிறற. 
அைதபபயனபடததிகெகோணட ோமலம் பலர் வோஙகிய பணதைத ஏமோறறினோரகள். இத அககோலததில் 
கமபோகோணம் ஜோப் எனற ெசோலலபபடடத. ெசனைன ரோஜதோனியின் பகதியோக இரநத மலபோர் நோளிதழகள் 
அசெசோலலோடசிைய ைகயோணடன. இனறம் மைலயோளததில் அசெசோல் நீடககிறத.

திரவிதோஙகரில் 1910 மதல் ்ோதசோபிமோனி் எனற ெசயதியிதழமலம் ரோமகிரஷணபிளைள எனபவர் 
மனனரின் ‘ஊழலகைள் ெசயதியோககி கணடததோபோத மனனரககம் அவரத சறறததககம் உணைமயிோலோய 
அவரகள் ெசயயம் பிைழ எனன எனற பரியவிலைல. மககளககமதோன். அரசோஙகபபணதைத மனனர் 
பிடததமோனவரகளகக ெகோடபபத எனறம் உளள நைடமைறதோோன?

ெமலல ெமலல ஜனநோயகம் உரவோகி வநதோபோததோன் மனனர் ைகயோளவத மககளின் வரிபபணம் எனறம், 
அத மககளகக நலபபணிகள் ஆறறவதறகரியத எனறம், அைத பிறர் அனபவிபபத பிைழ எனறம் எணணம் 
உரவோகியத. அதனபினனோர அநத ்ெபோரளோதோர நடவடகைக்களகக ரகசியததனைம ோதைவபபடடத. 
அதனபினனோர ஊழல் எனற ெசோலலோடசி உரவோனத.

ஆம் ்மககளபணம்் எனற எணணமதோன் ஊழல் எனற கரதைத உரவோகககிறத. நோம் ஊழல் எனற 
நிைனபபைத ோகோடோனோகோட மககள் அபபட நிைனபபதிலைல எனற கவனிததிரககிோறன். கோரணம் அவரகள் 
இனனமம் ஜனநோயக அைமபபககள் மன அளவில் வநத ோசரவிலைல. அவரகளகக அத சரககோர் பணமதோன். 
அைத சரககோரடன் சமபநதபபடட சகதிகள் பஙகிடவைத அவரகள் தவறோக எணணவதிலைல. ஆகோவதோன் 
ஊழலவோதிகைள அவரகள் மீணடம் ோதரநெதடககிறோரகள்.

இநதிய சதநதிரபோபோரோடட கோலகடடததிலம் சதநதிரததககப் பின் சிறிதகோலமம் இஙோக ஒர 
இலடசியவோதம் ஓஙகி நினறிரநதத. அபோபோத ஊழல் எனபபடம் நிதிபபஙகீடகள் சமபநதமோன சில 
மனததைடகள் தைலவரகள் மடடததில் இரநதத. ோநர, போடல், ரோஜோஜி, கோமரோஜ் ோபோனற தைலவரகள் 
தஙகள் அளவில் அநத நிதியில் பஙகெபறோதவரகளோக இரநதோரகள் எனறோவணடமோனோல் ெசோலலலோம்.



ஆனோல் ோதசம் எனற அைமபபின் பலோவற அதிகோர சகதிகள் நடோவ சமரசம் ெசயதெகோணடதோன் 
ஆடசிைய நிகழதத மடயம். சதநதிரம் கிைடதத ெகோஞசநோடகளிோலோய இநத யதோரததம் தைலவரகளகக 
ெதரிநதத. எம்.ஓ.மததோய் ோபோனறவரகளின் சயசரிைதயில் இநத யதோரததம் ோநோககி ோநரவம் படோடலம் 
வநத ோசரநத சிததிரம் உளளத. மமைப ெதோழிலதிபரகளம் ெபரநிலககிழோரகளம் கடலவணிகரகளம் அரைச 
பலதிைசகளகக இழககம் சிததிரதைத நோம் அவறறில் கோணகிோறோம்.

ஆக, எபோபோதம் நிகழநதவரவத ோபோல இபோபோதம் அரச எனற ைமயததில் ோசரககபபடம் ெசலவதைத அநத 
அரசின் பஙகோளிகளோகச் ெசயலபடம் அதிகோர அைமபபகள் தஙகள் சகதிகக ஏறப பலோவற வைகயில் 
பஙகிடடகெகோளகினறன. இநத அதிகோர ைமயஙகளில் டோடடோ, அமபோனி ோபோனற ெபரமதலோளிகள் 
மககியமோனவரகள். அனனிய மதலீடட நிறவனஙகள் இனெனோர தரபப. ெபரநதிரளோகச் ோசரநத 
சிறவணிகரகளம் ஒர தரபோப. அபபட பறபல தரபபகள், பல ைககள்

இவரகள் நடோவ சமசரஙகைளச் ெசயத அைமபைப நிைலநிறததவத அரச. அரைச நடததபவரகள் 
அரசியலவோதிகளம் அதிகோரிகளம். அவரகள் அநத பணிககோக தஙகளகக என ஒர பஙைக 
எடததகெகோளகிறோரகள். பலோவற தரகரகள், சமரசககோரரகள் பஙகெபறறகெகோளகிறோரகள்.

ஏோதனம் ஒரவைகயில் அரசநிரவோகததின் ஏோதனம் ஒர கிைளயடன் ெதோடரபளள அைனவரோம அறிநத 
ஒனற உணட. இநத பஙகிடல் எனபத இநத ஒர விஷயததில் மடடம் அலல, அரச ெசயயம் அததைன 
ெசயலகளிலம் ஒவெவோரநோளம் நிகழநதெகோணோட இரககககடய ஒனறதோன். இதறக விதிவிலககோக 
இரககககடய எநத அதிகோர சகதியம் இலைல. எநத அரசியலவோதியம் எநத அரசியல்அைமபபம் இலைல.

ெதோைலெதோடரப மடடம் அலல, ஆயதஙகள் வோஙகவத, அண உைலகள் அைமபபத, சோைலகள் ோபோடவத, 
ஏறறமதி இறககமதி என எலலோவறறிலம் இோதோபோனற பஙகீடட நைடமைறகளதோன் இயலபோக நிகழநத 
வரகினறன. என் இரபததோற வயதில் ஒரநோள் மடடம் ெடலலியின் இநதியோ இணடரோநஷனல் அைமபபின் 
பலெவளியில் அமரநத உைரயோடலகைளக் ோகடடோபோத நோன் அபபடடமோக உணரநத அதிரநத உணைம இத. 
ஆகோவ ெவளிவநத ஒர ஊழைல ைவதத அதிரசசியம் ெகோநதளிபபம் அைடவதறக ஏதமிலைல.

ஜனநோயகததில் அரசின் அதிகோரம் மககளின் அதிகோரம் என ஏறறகெகோளளபபடடரககிறத. ஆகோவ அரசின் 
பணம் மககளின் பணம். ஆகோவ அரச ெசயயம் ெசலவகள் மககளககோக மடடோம இரககோவணடம். இத அரச 
மனைவககம் அதிகோரபரவ நிைலபோட. அததைன அரசியல் கடசிகளம் இைத ஏறறகெகோணடரககினறன. 
அைத நடததரவரகக மனிதரகளோகிய நோம் பளளிககடததில் படதத அபபடோய நமபகிோறோம்.

ஆகோவ இநதபபஙகைவததல் ஒர கறறமோக நமககப் படகிறத. அைத திரடட எனற எணணகிோறோம். 
அைதகெகோணட மககளநலபபணிகைள ெசயதிரககலோம எனற நிைனககிோறோம். இநத ஊழலகளகக 
அபபோறபடட தைலவரகளககோக ஏஙககிோறோம். இநத அைமபபில் எநத தைலவர் வநதோலம் ெசயயககடவத 
ஒனைறோய என அரச நிரவோகதைத அறிநத எவரம் ெசோலலிவிட மடயம். கோஙகிரஸும் போரதியஜனதோவம் 
இதில் ஒனோற. மனோமோகனம் அதவோனியம் பததோதவபடடோசசோரியோவம் ஒனோற.

இநதசசிததிரதைத மதலோளிததவ அரைசபபறறியத மடடம் எனற சிலர் ெசோலலககடம். நோன் ோமோல 
ெசோனனபட அரசோஙகதைத சமரசபபளளியோக கோணம் ோகோணம் அநோதோனிோயோ கிரோமஷியோல் 
மனைவககபபடடத. ஆனோல் உலகம் மழகக இனறவைர உரவோன எலலோ ‘பரடசிகர் அரசகளம் 
இபபடததோன் ெசயலபடடரககினறன. விதிவிலகோக இலைல.

ோசோவியத் ரஷய அரச எனபத மழககமழகக உயரமடட ஊழலின் விைசயோல் மனனகரநத ஒனற. இனைறய 
சீன அரச எனபத ஊழைலோய அடபபைட விதியோக ெகோணட ெசயலபடவத. மககள் எனற ஒர தரபோப 
இலலோதோபோத அரச ெசயவத எலலோோம சரிதோோன? இநதிய ஊழல் எனபத சீன ஊழலகளடன் ஒபபிடடோல் 
சிற தளிதோன். ஒர சரவோதிகோர அரசில் ரோணவததின் பஙக பலமடஙக அதிகரிககிறெதனபோத ோவறபோட.

இநதியோவில் ஊழல் நம் அனறோட வோழகைகைய மறிககிறத. மககள் நலததிடடஙகளில் ஊோட பககிறத. 
ஆகோவ அைத நோம் உணரநதெகோணடரககிோறோம். அெமரிககோ, ஜபபோன் ோபோனற மதலோளிததவ நோடகளின் 
நிரவோக அைமபபில் உயரமடட ஊழல் எனபத நமைமவிட பறபல மடஙக பிரமமோணடமோனத. 
நிறவனஙகளககோன ஏகோபோக அனமதிகள், தனிசசலைககள், ைகயடடகள் ோபோனறவறைற சடடபரவமோக 
ஆககி அவறைற ஊழல் எனற தளததில் இரநோத விலகககிறோரகள்.

ெசனற பதத வரடஙகளில் ஜபபோனிலம் அெமரிககோவிலம் ோதசததின் ெபோரளியல் கடடமோனதைதோய 
அைசதத மோெபரம் நிதிமைறோகடகள் ெவளிவநதன. ோகோடோனோகோடரபோய் பலர் ைககளககச் ெசனற 
ோசரநதத நோம் அறிநத ெசயதிதோன். அவறைறச் ெசயதவரகள் எவரம் தணடககபபடவிலைல. சிலர் சில 
தறகோலிக பினனைடவகைள அைடநதிரககலோம். அவவளோவ.

கோரணம் அரசின் நிதிைய பஙகிடடகெகோளளம் சகதிகள் அரைச உணைமயில் நடததம் அதிகோர ைமயஙகள் 



எனபோத. அவரகள் ஒவெவோரநோளம் ஒவெவோர நடவடகைககளிலம் நிதிைய பஙகிடடகெகோணோட 
இரககிறோரகள். அவரகளநடோவ நிகழம் ோமோதலின் விைளவோக ஏோதோ ஒனற மடடம் மககைள வநதைடகிறத, 
விவோதமோகிறத.

எநத ஒர அரசோவத அதோசரககம் ெசலவதைத மழகக மககள் நலனககோக அதோவ உகநதெசலவிடககடயதோக 
இரககமோ எனற எனகக ஐயமோகோவ இரககிறத. யதோரதத உணரவ அபபட ஒர விஷயோம சோததியமிலைல 
எனறதோன் ெசோலலைவககிறத.

அபபடயோனோல் ஊழல் ஒர விஷயோம இலைலயோ? அைதபபறறி ோபசோவ கடோதோ? அபபட இலைல. 
ஊழைலபபறறிய எலலோ ெவளிபபடததலகளம் விவோதஙகளம் அதறக எதிரோன ோகோபஙகளம் ஜனநோயகததில் 
மிகமிக மககியமோனைவோய.

ஏெனனறோல் இஙோக மககள் எனற ஒர தரபப உளளத. அைத கடைமசசமகம் எனலோம். அதவம் ஒர 
மககியமோன அதிகோரததரபோப. எநத அளவகக அத தனனணரவெகோணட, எநத அளவகக ஒனறபடட 
ோபோரோடகிறோதோ அநத அளவகக அத வலிைமயோனதோக ஆகிறத. தனககோன பஙைக அத அத அவவோறதோன் 
ெபறறகெகோளளமடயம். அவவோற அத தன் உரிைமைய உணரவதறகம், ோபோரோடட உனரவ ெகோளவதறகம் 
இநத ெவளிபபடததலகளம் விவோதஙகளம் உதவியோனைவ.

ஐோரோபபிய நோடகளில் கடைமசசமகம் தனைன மககியமோன அதிகோரததரபபோக ஆககிகெகோணடரககிறத. 
ஆகோவ அத அரச அதிகோரததில் ெபரமபஙக ெபறகிறத. அரசின் நிதியில் ெபரமபஙைக அதோவ 
எடததகெகோளகிறத. ஆம், அதவம் ஒர பஙகிடலதோன். அஙகம் மதலோளிததவ சகதிகள், தரகரகள் எலலோம் 
உணட. ஆனோலம் மககளககோன பஙக ெபரியத.

ஒபபோநோகக ஐோரோபபிய சமகததிலதோன் மககள் பிரசசிைனகள் தீரககபபடடரககினறன. 
மககளநலததிடடஙகளகக அரச மதலரிைம அளிககிறத. அதில் ஊழலகள் இலலோமல் போரததகெகோளகிறத. 
மககளிடமிரநத ோசரககபபடம் ெசலவததில் ெபரமபகதி மககளகக வநத ோசரகிறத. இபோபோைதகக இதவைர 
உலகம் கணட அரச அைமபபகளில் ஐோரோபபோவ ோமலோனத. இனற அதிகபடசம் இவவளவதோன் சோததியம் 
எனற எனகக ோதோனறகிறத.

நீஙகள் ெசோலலம் இநதிய யதோரதததைத நோன் அனறோடம் கணடெகோணடரககிோறன். சகோதோரததகக நிதி 
இலலோமல் இநதிய கிரோமஙகள் எலலோம் கபைபோமடகளோக ஆகிகெகோணடரககினறன. நீரநிைலகள் 
தரவோரோமல் அழிகினறன. ோவளோணைம நஷடமோக ஆகிறத. இநதியோவின் ெபரமபகதி இரடடககள் 
அழநதிககிடககிறத. அதன் தைலோமல் மோெபரம் நோறகரசசோைலகளில் இனெனோர இநதியோ 
வணணககோரகளில் பறநதெகோணடரககிறத.

ஏெனனறோல் இநதியோவின் கடைமசசமகம் அரச திரடடம் தன் ெசலவதைதபபறறிய பிரகைஞ இலலோமல் 
இரககிறத. ஒனற திரணட வலவோன அதிகோர சகதியோக ஆகி தன் பஙைக ோகோர திரோணியறறிரககிறத. 
ஆகோவதோன் அதன் ெசலவம் அதிகோர சகதிகளோல் பஙகிடடகெகோளளபபடைகயில் அத சமமோ இரககிறத. 
சரணடபவரகைளோய தஙகள் பிரதிநிதிகளோக ோதரவெசயகிறத. நம் இதழோளரகளம் அரசியல் 
சிநதைனயோளரகளம் இநத ஊழைல மனைவதத உரவோககம் விழிபபணரசசி அதறக வழிவகககலோம். 
அபபடபபரததோல் இவவோற ஊழலகளெவளிபபடவத இநதிய ஜனநோயகததகக நலலததோன்.

மககள் தஙகள் அதிகோரதைத திரளகளோக, அைமபபகளோக ஆவதன் மலோம ெபறறகெகோளளமடயம். அரசியல் 
இயககஙகள், ெதோழிறசஙகஙகள், நகரோவோர் சஙகஙகள் என பல வைககளில் அதறக ஜனநோயகம் 
வழியைமககிறத. அரைச தீரமோனிககம், மோறறியைமககம் வோயபப ஜனநோயகததில் உளளத. ஆகோவ 
ஜனநோயகததில் மடடோம மககள் தஙகள் பஙைக ோகோரிபெபறவதறகோன வழி இரககிறத.

இததைகய ஊழலகள் ெவளிபபடமோபோத அைத ஜனநோயகம் மீதோன அவநமபிகைகைய உரவோககவதறக சிலர் 
பயனபடததிகெகோளவதணட. அவரகள் மனைவபபத நலெலணணம் ெகோணட சரவோதிகோரதைத மடடோம. 
ஒரோபோதம் ஒர அரசம் சில மனிதரகளின் இலடசியவோததைதோயோ நலெலணணதைதோயோ நமபி ெசயலபட 
மடயோத. அரச எனபத அதிகோரபபகிரவ அைமபப மடடோம. சரவோதிகோரததில் மககள் எனற அதிகோரத் தரபப 
மழைமயோகோவ ஒடககபபடகிறத எனபோத உணைம.

இநத யதோரதததில் இரநத ோமோல ெசலல இர இலடசியவோத வழிகள் மனைவககபபடகினறன. ஒனற 
பரடசிகர அரச எனற இலடசியவோதம். அத பதெதோனபதோம் நறறோணடககரிய கோலோவதியோன ஒர கறபைன. 
உரவோன இடஙகளில் எலலோம் அபததமோக ோதோறறபோபோய் ெகோடரமோன எதிரவிைளவகைள உரவோககிய 
ஒனற.

கோரணம், அத மககைள நமபவதிலைல. இலடசியவோதோநோகக ெகோணட சிறபோனைமயினைர, பரடசிககோரரகைள, 
மககளின் மழைமயோன பிரதிநிதிகளோக எணணி அவரகளிடம் அைனதத அதிகோரஙகைளயம் ஒபபைடககிறத. 



விைரவிோலோய அநத சிறபோனைமயினரன் அதிகோரம் பல தரபபகளோக சிைதநத ஒனறடன் ஒனற ோமோதி 
அழிவகைள உரவோகககிறத.

அததைகய அரச சமகததில் இயலபோக உரவோகி வரம் அதிகோர ைமயஙகள் வனமைறயோல் அழிககபபடட 
வனமைறததிறன் மலம் மடடோம நிைலநோடடபபடட ஒறைற அதிகோரதைத மடடம் விடடைவககம். அதன் 
அழிவகள் எலைலயறறைவ எனபதறக ரஷயோவம் சீனோவம் கமோபோடயோவம் எலலோம் சோனறகள்.

இனெனோர இலடசியவோத வழி கோநதி மனைவபபத. அத ைமயம் ோநோககி மககளின் ெசலவதைத கவிபபைத 
மழைமயோக நிறததிவிடம் ஒர சமக அைமபப. சிறிய கிரோமசமகதைத அடபபைடப் ெபோரளியல் அலகோக 
ெகோணடத. அநத ெபோரளியல் அலக அதில் இரநத உபரிைய ோமோல அனபபோமல் அதோவ தனககோகச் 
ெசலவழிககிறத. அத ோமலிரநத எைதயம் எதிரபோரபபதமிலைல.

இநநிைலயில் அநத கிரோமசமகததககள் உளள அதிகோர சகதிகோள அநத ெசலவதைத பகிரவைத 
தீரமோனிககினறன. அநத பஙகீட அநத மககளின் ோநரடக் கணகோணிபபில் உளளத. ெசலவம் அவரகைள 
விடட ெசனற அவரகளககச் சமபநதமிலலோத பளளியில் கவிவதிலைல. ஆகோவ அவரகள் தஙகைள அதிகோர 
சகதியோக திரடடகெகோணட அதில் பஙகககோகப் ோபோரோடோவணடயதிலைல

இநதக் கனவகக மககியமோன தைடயோக உளளத உலகெமஙகம் உளள ரோணவமயமோககம். ரோணவஙகள் 
ோதசஙகைள தீரமோனிகைகயில் ைமய ரோணவதைத உரவோகக ோதைவயோன நிதிைய ைமயததில் கவிககம் அரச 
தவிரககமடயோதத ஆகிறத.

ஆனோலம் அநதககனோவ ஒோர வழியோக படகிறத. எதிரகோலததில் உலக அளவில் ரோணவஙகள் அரைச 
தீரமோனிககோத நிைல உரவோகலோம். மழைமயோன தனனிைறவ ெகோணட உயரெதோழிலநடப கிரோமசமகஙகள் 
உரவோகி வரலோம். கோநதியின் கனவ அவர் கறபைனகட ெசயயமடயோத தளததில் நனவோகலோம். இபோபோத 
எனகோக அபததமோன கனவோகததோன் ோதோனறகிறத. ோவறவழியம் ெதரியவிலைல.

ெஜ


