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திமுக ஆட்சியின்  
திராவிடக் ககாள்க வழிச் கெயல்ாடு

‘நீட்’  
வி்ரந்து விலக்கு க்றுவவாம்!

பேராசிரியர் வெ. சிெப்பிரகாசம்தலையஙகம்

 - நமது உரிமமப் பறிப்பு

வேகதாது
முனைவர் பூ.மணிமாறன்
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தமிழகத்தின் உயிர்நாடிப் பிரச்சனையநாைக் 
கநாவிரி ் திநீரப் பிரச்சனையில் தமிழகத்தின் 
உரினைகனை ஒன்றிய  அரசும், கர்நாடக 
அரசும் ததநாடரந்து புறக்கணித்து 
வருகின்றை. ் டுவரைன்றத் தீரப்பின்்படி 
தமிழகத்திற்குக் கினடக்க வவண்டிய 
நீர உரிய அைவில், உரிய வ்ரத்தில் 
கினடக்கவில்னலை. அதற்கநாை எவ்வித 
முயற்சிகனையும் ஒன்றிய  அரசு இதுவனர 
கநாவிரி ் டுவர ைன்றம் ஆனையிடடதில் 
இருந்து வைற்தகநாளைவவ இல்னலை. 
வைலும் கநாவிரி வைலைநாண்னை வநாரியம் 
அனைக்கப்்பட இதுவனர எந்த முயற்சியும் 
ஒன்றிய அர்சநால் வைற்தகநாளைப்்படவில்னலை.

கநாவிரி ஆற்றின் குறுக்வக வைகதநாடடு, 
ரநாசிைைல் ஆகிய இடஙகளில் இரண்டு 
அனைகனைக் கடடும் முயற்சியில் 
கர்நாடக அரசு ்டவடிக்னககனை 
வைற்தகநாண்டிருக்கிறது. இதைநால் 
தமிழகத்திற்குக் கினடக்க வவண்டிய 
நியநாயைநாை கநாவிரி நீர தடுத்து நிறுத்தப்்படும் 
அ்பநாயமும், இதைநால் தமிழகத்தின் 
த்ற்கைஞ்சியைநாை தஞ்ன்ச, ்நானக, 
திருவநாரூர ைநாவடடஙகள ்பநானலைவைைநாகும் 
அ்பநாயமும் ஏற்்படடிருக்கிறது. கநாவிரி 
தடல்டநா ைநாவடடஙகள ைடடுமின்றி 
த்சன்னை, இரநாை்நாதபுரம், புதுக்வகநாடனட, 
சிவகஙனக, ்நாைக்கல், அரியலூர, 
த்பரம்்பலூர, கடலூர, ஈவரநாடு, திருப்பூர, 
வ்சலைம் உளளிடட ைநாவடடஙகளின் 
குடிநீர ஆதநாரமும் ்பநாதிப்புக்குளைநாகும்.
வ்ரடியநாகவும், ைனறமுகைநாகவும்  5 வகநாடி  
தமிழக ைக்களின் இயற்னக உரினை 
்பறிக்கப்்படும் நினலை தடுக்கப்்பட வவண்டியது  
அவ்சர அவசியைநாகும். தமிழகத்திற்குத் 
தரவவண்டிய நீனரத் தரைறுக்கும் கர்நாடக 
அரசு இப்வ்பநாது வந்துதகநாண்டிருக்கும் 
நீனரயும் முடக்கும் முயற்சிகனை ஒன்றிய 
அரசின் ைனறமுகத் துனைவயநாடு ததநாடரந்து 
வைற்தகநாண்டு வருகிறது.

வைகதநாடடு அனை என்றநால் வைக 
= ஆடு + தநாடடு என்றநால் = தநாண்டும் 

கநாவிரி = ஆடு தநாண்டும் கநாவிரி என்றுதநான் 
த்பநாருள. அவ்வைவு குறுகிய இடத்னதக் 
கூடவிடநாைல், கர்நாடகம் தமிழகத்துக்கு 
நீரவரக்கூடிய எல்லைநா வழிகனையும் அதற்வக 
னவத்துக் தகநாளை எத்தனிக்கிறது. வைகதநாடடு 
அனை, கிருஷைரநாஜ ்சநாகநானரவிடப் 
த்பரிதநாக இருக்கும் என்கிறநாரகள. 
கர்நாடகத்தில் 1918-1920 வநாக்கில் 
கடடப்்படடது கிருஷைரநாஜ்சநாகர அனை. 
அந்த அனைனயத் தவிர, வைற்தகநாண்டு 
கநாவிரியின் குறுக்வக கர்நாடகம் புதிய 
அனைனயக் கடட வவண்டுைநாைநால், 
அதற்கு ஒன்றிய  அரசின் அனுைதினயப் 
த்பறவவண்டும்; அத்துடன் கநாவிரியின் 
கீழைனடயிலுளை தமிழ ் நாடடு அரசின் 
ஒப்புதனலையும் த்பறவவண்டும்.

ஆைநால் கர்நாடக அரசு கபினி அனைனய 
1959இல் கடடியது. ஏரஙகி அனைனயக்  
1964இல் கடடியது. 1965இல் சுவரைவதி 
அனைனயக் கடடியது. 1968இல் ஏைநாவதி 
அனைனயக்  கடடியது. இவ்வநாறு 
அனைகனைத் தன்னிஷடத்திற்குக் கடடிக் 
தகநாண்வட உளைது. 29.6.2017 அன்று 
கர்நாடகம் ஏறக்குனறய ஒரு ைணிக்கு 
மூவநாயிரம் கைஅடி நீர விடுவதநாக 
அறிவித்தது. ஆைநால், 05.07.2017 வனரயில் 

கநாவிரி நீர ஒவகைக்கல் அனைக்வக 
வந்துவ்சரவில்னலை. இது ்பற்றி பிரதைருக்குக் 
கடிதம் எழுதுவவதநாடு அன்னறய   தமிழக 
முதலைனைச்சர எடப்்பநாடி ்பழனிச்சநாமி 
நிறுத்திக் தகநாண்டநார.

 இந்த நினலையில் கநாவிரியின் குறுக்வக 
வைகதநாது என்ற இடத்தில் 900 வகநாடி 
ரூ்பநாய்ச த்சலைவில் புதிதநாக அனை 
ஒன்னறக் கடட கர்நாடகம் முயற்சி 
த்சய்து வருகிறது. அந்த அனை 
கடடப்்படடுவிடடநால், தமிழ்நாடடுக்கு 
இப்வ்பநாது கினடக்கும் சிறிதைவு தண்ணீர 
கூடக் கினடக்கநாது என்்பதநால், வைகதநாது 
அனைத் திடடத்திற்குத் தமிழக அரசும், 
தமிழகத்தில் உளை அனைத்து எதிரக் 
கடசிகளும் கடுனையநாை எதிரப்பினைத் 
ததரிவித்து வருகின்றை. இந்த நினலையில்தநான் 
த்பஙகளூருவில் வ்பசிய கர்நாடக 
முதலைனைச்சர வைகதநாது அனைக்கடடுத் 
திடடம் ்பற்றி, விரிவநாை திடட அறிக்னக 
தயநாரிக்கப்்படடு விடடததன்றும், ைனழக் 
கநாலைத்தில் கடலில் கலைக்கும் உ்பரி 
நீனரப் ்பயன்்படுத்த இந்த அனை கடட 
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முடிவு த்சய்யப்்படடுளைது என்றும்,  
இந்த அனையில் இருந்து 400 தைகநாவநாட 
மின்்சநாரம் தயநாரிக்கப்்படும் என்றும் 
வ்பசியிருக்கிறநார.

கநாவிரி ்டுவர ைன்றத் தீரப்புப்்படி 
கர்நாடக அரசு, தமிழ்நாடடிற்கு, ஆண்டு 
வதநாறும் 192 டி.எம்.சி. தண்ணீர வழஙக 
வவண்டும். இதனை 12 ைநாதஙகளிலும் 
்பகிரந்து வழஙக வவண்டுதைன்று தீரப்பிவலை 
கூறப்்படடுளைது. ஆைநால் கர்நாடக அரசு 
இதனைக் கநாதில் வ்பநாடடுக் தகநாளைநாைல், 
அஙகுளை அனைகள நிரம்பியவுடன் 
உ்பரி நீனர ைடடுவை தமிழகத்திற்கு வழஙகி 
வருகிறது. அந்த நீரிலும் கர்நாடக அரசு 
தைது ்பநா்சைப் ்பரப்ன்ப 11.20லைட்சம் 
ஏக்கர ்பரப்பிலிருந்து   21.71லைட்சம் 
ஏக்கரநாகக் கூடடியிருகிறது. ் ைது ்பஙகீடநாை 
67.3டிஎம்சி நீனர ரூ.900வகநாடி த்சலைவில் 
வைகதநாது அனைக்கடனடக் கடடுகிறது.  
இதைநால் தடல்டநா ைநாவடடஙகளில் 
உளை விவ்சநாயிகள குறுனவனய இழந்து 
தற்வ்பநாது ்சம்்பநானவயும் இழந்து த்பரிதும் 
்பநாதிக்கப்்படடு வருகிறநாரகள.

கர்நாடக ைநாநிலைத்னதப் த்பநாறுத்தவனர, 
வைகதநாது பிரசசினையில் ைநாநிலைத்னத 
ஆளும் ்பநாஜக, ஒன்றிய  அரன்ச ் டத்தும் 
்பநாஜக, உளளிடட அனைத்து அரசியல் 
கடசிகளும் ஒவர வ்நாக்கத்வதநாடு, 
ஒன்றினைந்திருக்கிறநாரகள. ஆைநால்  
இதுவனர அன்று முதல் இன்று வனர  
த்பநாதுப்்பணித் துனறனய னவத்திருந்த 
இன்னறய எதிரக்கடசி தனலைவர  எடப்்பநாடி 
்பழனி்சநாமி வநாய் திறக்கநாதது வியப்ன்ப 
அளிக்கிறது.

வைகதநாது அனைக் கடடப்்படுவதநால்,

1. தமிழக நீரப் ்பநா்சைத்திற்குத் 
வதனவயநாை நீரநாைது வைநா்சைநாை 
முனறயில் ்பநாதிக்கப்்படும்.

2. வைடடூர குனக - வைடடூர அனை - 
கீழவைடடூர அனை, 1 முதல் 4 வனர ஆகிய 
புைல் மின் நினலையஙகள ்பநாதிக்கப்்படும்.

3. வைகதநாது அனை கர்நாடகநா 
்பகுதியில் இருப்்பதநால், அதிலிருந்து வரும் 
நீவரநாடடத்னதத் தமிழகம் எவ்வனகயிலும் 
உறுதிப்்படுத்த இயலைநாது.

4. வைகதநாது அனை கடடப்்படடநால், 
கர்நாடகத்தின் குடிநீர வதனவக்கும் 

்பயன்்படுத்த, இந்த அனையிலிருந்து 
வ்ரினடயநாக நீர த்பறும் வநாய்ப்பு உளைது. 
இனத தமிழகம் எவ்வனகயிலும் தவிரக்க 
இயலைநாது.

5. த்பஙகளூரு குடிநீருக்கநாக, 
கநாவிரியிலிருந்து 28 டி.எம்.சி. நீனரப் 
்பயன்்படுத்த, கர்நாடகநா மின் கழகம் 
அறிக்னக அளிக்கிறது. ்பருவநினலை அல்லைநாத 
கநாலைஙகளில் வைகதநாது அனையிலிருந்து 
16.1 டி.எம்.சி. நீனர ்பயன்்படுத்துவநாரகள.

இப்்படி ்பலை தீஙகுகள இடர்பநாடுகள 
வைகதநாது அனை கடடுவதநால் ஏற்்படும் 
நினலை  உளைது.

வைலும் கநாவிரி ் திநீரப் ்பஙகீடு ததநாடர்பநாக 
1984ல் ரஙக்நாதன் ததநாடுத்த வழக்கின் 
தீரப்பு  வந்தது. அதன் அடிப்்பனடயில் 
கநாவிரி வைலைநாண்னை ஆனையம் 
அனைக்கப்்படடுளைது குறிப்பிடத்தக்கது. 
வைலும் தமிழ்நாடு அல்லைது கர்நாடகநா, 
வகரைநா  எை எந்த ைநாநிலைம் அனை 
கடடுவதநாக இருந்தநாலும், அதற்குக் 
கநாவிரி வைலைநாண்னை ஆனையத்தின் 
ஒப்புதல் வதனவ. அந்த ஆனையத்தில் 
ததன்ைநாநிலைஙகளின் உறுப்பிைரகள 
உளைைர. 30 ஆண்டுகளுக்கு வைலைநாக 
வழக்கு ் டத்தி உச்சநீதிைன்றத்தில் ் நாம் 
த்பற்ற தீரப்்பநால் கநாவிரி ் திநீர முனறயநாை 
வனகயில் ்பஙகிடடுத்தர வவண்டும் என்ற 
்னடமுனற வந்துளைது. வைலும் கநாவிரி 
்தி மீதநாை எந்தவிதைநாைக் கடடுைநாைம் 
த்சய்வதநாக இருந்தநாலும் ் நான்கு ைநாநிலைஙகளின் 
ஒப்புதலும் வவண்டும். தற்வ்பநாது ைத்திய 
அரசு தகநாடுத்துளைதநாகக் கூறப்்படும் 
ஒப்புதல் உச்சநீதிைன்றத் தீரப்புக்கு 
எதிரநாைது, தீரப்பின் அடிப்்பனடயில் 
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்கருஞ்சடனடப் பதிப்ப்க தவளியீடு்களும், த�ாழர் சுபவீ, தபராசிரியர் அருணன் ஆகிதயார் எழுதியுள்ள பிற நூல்களும் 
இப்தபாது இனணயத்�்ள விறபனையில உள்ளை. இந்தியாவின் எந்�ப்  பகுதியிலிருந்தும் நூல்கன்ள இனணய வழியில  

அனைவரும் தபறறுகத்காள்ளைாம். வங்கி அடனட்கள மூைதமா, அலைது வீடடிறகுப் புத்�்கம் வரும்தபாது பணம் 
த்சலுத்திதயா நூல்கன்ளப்  தபறறுக த்காள்ளைாம்.

இனணயத்�்ள மு்கவரி : karunchattaibooks.com

அனைகளின் நீர நிரவநாகத்னதக் 
கநாவிரி வைலைநாண்னை வநாரியத்தின் 
கடடுப்்பநாடடிற்குள தகநாைரவவண்டும். 
இதனை ஒடடிவய தமிழக அரசு கூடடிய 
அனைத்துக் கடசி கூடட முடிவிலைநாை 
தீரைநாைமும் த்சநால்கிறது.முதல் கடடைநாக 
வகநாரிக்னக ைனு அளிப்்பது , அது 
்பயன்தரநா ்பட்சத்தில் உச்சநீதிைன்றத்தில் 
நிலுனவயில் இருக்கும் வழக்கு உளளிடட 
்சடடப்பூரவ ் டவடிக்னககள அனைத்னதயும் 
வைற்தகநாளவது எை தீரைநாைம் கூறுகிறது. 
அந்த அடிப்்பனடயில் உச்சநீதிைன்ற 
தீரப்பின் வழிகநாடடுதல்்படி தன்ைநாடசி 
அதிகநாரமிக்க கநாவிரி வைலைநாண்னை 
வநாரியத்னத அனைக்க ஆவை த்சய்ய 
வவண்டும்.

வைகதநாதுவில் அனை கடடிைநால், 
அது தமிழகத்னதப் ்பநானலைவைைநாக 
ைநாற்றிவிடும். 25லைட்சம் ஏக்கர வினைநிலைஙகள 
்பநாதிப்புக்குளைநாகும். அதில் வசிக்கும் ஐந்து 
வகநாடி ைக்கள ்பநாதிப்புக்கு உளைநாவநாரகள. 
உச்சநீதிைன்றத்தின் தீரப்ன்ப அனைத்து 
ைநாநிலைஙகளும் பின்்பற்றவவண்டும். அவதவ்பநாலை 
ைத்திய சுற்றுசசூழல் அனைச்சகமும் 
இந்தத் தீரப்ன்பப் பின்்பற்றவவண்டும். 
ஆைநால் இந்த விவகநாரத்தில்  ஒன்றியஅரசு 
தமிழத்னத வஞ்சிக்கிறது. இந்தத் திடடம் 
குறித்து கனலைஞர கருைநாநிதி அவரகளின் 
வழிகநாடடுதலைநாை கநாவிரி ் டுவர ைன்றம் 
அதன் மூலைைநாை   கநாவிரி ்திநீர 
வைலைநாண்னை  ஆனையம் ைடடுவை முடிவு 
த்சய்ய முடியும். ஆைநாலும் இன்னறய 
தமிழ்நாடு அரசின் முதல்வர ஸடநாலின் 
அவரகள அனைத்துக் கடசிகனையும் 
ஒருஙகினைத்து வைற்தகநாண்டு வரும் 
அனைத்து ் டவடிக்னககளும் வரவவற்க 
வவண்டிய ஒன்றநாகும்.
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நீட வதரவின் ்பநாதிப்பு 
குறித்து ஆரநாய 

ஆடசிப் த்பநாறுப்பிற்கு 
வந்த உடவைவய தி.மு.
கழகம் ஓய்வு த்பற்ற 
நீதியர்சர ஏ.வக.ரநாஜன் 
தனலைனையில் குழு 
ஒன்னற அனைத்தது. 
அக்குழுவும் ்பல்வவறுகடட ஆவலைநா்சனைக் கூடடஙகள 
்டத்தி கல்வியநாைரகள, ஆசிரியரகள, ்சமூக 
த்சயற்்பநாடடநாைரகள, த்பநாதுைக்கள, ைநாைவரகள 
எை அனைத்துத் தரப்பிைரிடமிருந்தும் கருத்துகனைப் 
த்பற்று ஆய்வறிக்னகனய அரசிடம் ்சைரப்பித்திருக்கிறது.

 நீதியர்சர ஏ.வக.ரநாஜன் குழுவின் ்பணி எளிதில் 
்னடத்பற்றுவிடவில்னலை. ்சடட ைன்றத்தில் அரசிற்கு 
ஒத்துனழப்பு தருவதநாகச த்சநான்ை ்பநாஜகவிைர சிலை 
்நாடகளிவலைவய நீதிைன்றத்தில் இக்குழு அனைக்கப்்படடனத 
எதிரத்து வழக்குத் ததநாடுத்தைர. தமிழக அரசும் ்சமூக நீதி 
கநாக்கப் வ்பநாரநாடும் ்பல்வவறு இயக்கஙகளும் கடசிகளும்  
நீதிைன்றத்தில்  ததநாடரந்து வ்பநாரநாடிைர. 

்பநாஜகவிைரின் அவ்வழக்னக நீதிைன்றம் அண்னையில் 
தளளு்படி த்சய்தது. ைநாநிலை அரசின் உரினைகளில் தனலையிட 
முடியநாது என்றும் அந்த ஆனையம் அனைக்கப்்படடது 
அரசின் முடிவு என்றும் அதில் நீதிைன்றம் தனலையிட 
முடியநாது என்றும் த்சநான்ைது.  

எனினும் நீட வதரனவ எப்்படியநாவது ததநாடரந்து 
்டத்திவிட வவண்டும் என்்பதில் ்பநாஜகவிைர முனைப்புடன் 
த்சயல்்படடு வருகின்றைர. இவரகள இப்்படி ்சடடத்திற்க்குப் 
புறம்்பநாகவும், ஆடசி அதிகநாரத்னதயும் ்பயன்்படுத்தித் 
ததநாடரந்து இனடயூறுகள த்சய்து வரும் வவனையில் 
தமிழக அரசு வினரந்து நீட வதரவிற்கு விலைக்கு த்பற்றிட 
வவண்டும் என்்பது ைடடுவை ்சமூக நீதினய நினலைநிறுத்தப் 
வ்பநாரநாடு்பவரகள அனைவரும் வவண்டுவதநாகும்.

அனைத்து வனககளிலும் திறன்்பட த்சயல்்படடு 
இந்தியநாவிற்வக முன்ைநாதிரியநாகத் திகழந்துவரும் முதல்வர 
மு.க.ஸடநாலின் அவரகள நீட வதரவிற்கும் வினரந்து 
விலைக்கு த்பற்று ்சமூக நீதினய தமிழகத்தில் நினலை்நாடடும் 
்நானை ்நாம் வினரவில் கநாைவவண்டும் . 

நீட - வினரந்து விைககு தபறுதவாம்! 
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இராம. னவரமுத்து

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்
இலைஞர் அணியின்
தலைலை ஆனாய்

இயக்கம் முழுலைக்கும்
இதயம் ஆனாய் !

கலைஞர் ேலையின்
இலைஞராய் உன் அறிமுகம் !

இலைஞர் ேலையின்
கலைஞராக உன் திருமுகம் !

அய்யா, அண்்ா, கலைஞர் ெழிலய
அடிவயாற்றினாய்
 பின்ேற்றினாய்

தைேதி ஸைாலின் போல்
தமிழ்ாடு முழுெதும்

 சுழன்்ாய் !

கலைஞரின் பேரனாக
கழகத்தின் வீரனாக

ேரப்புலரக் கைம் வசன்்ாய்
ேலக வென்்ாய் !

ஒற்ல்ச் வசஙகலை
 உருவினாய்

ஓர் அரசாஙகபை சரிநதது !

நீ  இலைஞர் அல்ை
இரண்ைாம் கலைஞர் !

 உன்னால்
இயக்கத்திற்கு 

புது ரத்தம் ோய்நதது
 எதிரிகள் கூடைம்
 சாய்நதது !

"தாத்தா பேலர
 எடுத்திடு  தம்பி" - எனத்

தமிழ்ாபை ொழத்துது உன்லன ்ம்பி !

இலைஞர் அணியில்
மூன்்ாம் ஆண்டில்

 இன்று
உதிக்கும் சூரியனாய்

உதயநிதியாய்
்ாடடுக்கும் 

்ம் பேரியக்கத்திற்கும்
 நீபய ெருஙகாைம் 

 வேருலைகள் உனக்கு
 ெரும் காைம் !!
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10 ஆண்டு்களுககுப் பிறகு திமு்க ஆடசிப் 
தபாறுப்பிறகு வந்திருககிறது. 4.9 இைட்சம் த்காடி 
்கடனில �மிழ்ாடு இருககிறது. இந்�க ்கடனைச் 
்சமாளித்து வ்ளர்ச்சி தபற அரசு முன்தைடுககும் 
த்சயலபாடு்கன்ள, தபாரு்ளா�ாரப் தபராசிரியரா்க 
எப்படிப் பார்ககிறீர்்கள?

2011ல் இருந்தது ஒரு லைட்சம் வகநாடி கடன். 
2011 முதல் 2021 வனரயிலைநாை 10 ஆண்டுகளில் 4.9 
லைட்சம் வகநாடியநாகக் கடன் அதிகரித்துவிடடது. 
ஓபிஎஸ தன்னுனடய கனடசி வரவு த்சலைவுத் 
திடட அறிக்னகயில் இது 5.7 லைட்சம் வகநாடி கடைநாக 
வநாய்ப்பிருக்கிறது என்று த்சநால்லியிருந்தநார. கடனுக்கநாை 
முக்கியக் கநாரணிகளில் ஒன்றநாக மின்்சநாரத்துனறக்கநாை த்சலைவு 
ஆகிவிடடது. ரூ்பநாய் 3.9 ன்ப்சநாவிற்கு வநாஙக வவண்டிய 
மின்்சநாரத்னத 7 ரூ்பநாய் தகநாடுத்து வநாஙகிைநாரகள. வநாஙகிய 
கடனைவிட அதிகைநாை வடடினயக் கடடி இருந்தநால் 
அதனை ‘Debt Trap' கடன் த்பநாறி என்று த்சநால்லுவநாரகள. 
தவளனை அறிக்னக வந்தநால் தநான் இந்த நினலை எல்லைநாம் 
ததளிவநாகத் ததரியும்.

ஆைநால் கடனை எப்்படிச ்சைநாளிக்க முடியும் என்றநால் 
அதற்கும் ்பலை வழிகள இருக்கின்றை. குறிப்்பநாகக் கனிைஙகள 
மூலைம் கினடக்கும் வருவநானயப் ்பன்ைடஙகு அதிகரிக்கலைநாம். 
ஆைநால் இந்த வருவநாய் எல்லைநாம் முழுனையநாகவவ கைக்கில் 
வரநாத வனகயில் ்பலை வைநா்சடிகள ் டந்திருக்கின்றை. இது 
ததநாடர்பநாை ஊழல் ்படடியனலை ்ம்முனடய முதல்வர 
ஆளு்ரிடம் வழஙகியிருந்தநார. அவதவ்பநால் ்பநாைக நிறுவைர 
டநாக்டர ரநாைதநாஸ அவரகளும் ஊழல் ்படடியனலை 
அளித்திருக்கிறநார. இந்த இரண்டு ்படடியலின் அடிப்்பனடயில் 
உண்னையிவலைவய ் டவடிக்னக எடுத்தநால் அதிக வருவநாய் 
ஈடடலைநாம். அவதவ்பநால் ்ம்முனடய உள்நாடடு உற்்பத்தி 
3.5% குனறந்திருக்கிறது. ைத்திய அரசிடம் இருந்து வந்து 
தகநாண்டிருந்த ்சரக்கு ைற்றும் வ்சனவ வரிப் ்பஙகீடடிலும் 
தற்வ்பநாது த்பரிய அைவில் இழப்பு ஏற்்படடிருக்கிறது. 
நிதித்துனறயில் ்சரியநாை சீரதிருத்தம் த்சய்யப்்பட வவண்டும். 
கடன் வநாஙகியது தவறில்னலை ஆைநால் அதனை வருைநாைம் 
வரக்கூடிய முனறயநாை வழியில் த்சலைவு த்சய்யவில்னலை, 
முதலீடுகனை, உற்்பத்தினய அதிகரிக்கும் வனகயில் த்சலைவு 
த்சய்யவில்னலை என்று ்ம்முனடய நிதியனைச்சர பிடிஆர 
்பழனிவவல் தியநாகரநாஜன் த்சநால்கிறநார.

‘Austerity Measures' சிக்கை ்டவடிக்னககள என்று 
த்சநால்வநாரகள. வதனவயற்ற த்சலைவுகனைக் குனறத்துவிடடு 
உற்்பத்தினயப் த்பருக்கும் வண்ைம் த்சலைவு த்சய்வது. 
மின்்சநாரைநாக இருக்கடடும் வவைநாண்னையநாக இருக்கடடும் சிறு 
குறு ததநாழில் ஆக இருக்கடடும் வ்பநாக்குவரத்தநாக இருக்கடடும் 
்சரியநாை முனறயில் வ்ரனையநாகச த்சயல்்படடநால் இழப்பு 
என்்பது இருக்கநாது. வ்பநாக்குவரத்துத் துனறயில் எல்லைநாம் 
்ஷடம் ஏற்்படுகிறது என்று த்சநான்ைநால் அனத ஏற்றுக் 
தகநாளைவவ முடியவில்னலை. இந்த ்நான்கு ஆண்டுகளில் 
எந்தப் த்பநாறுப்பும் இல்லைநாைல் ஊதநாரித்தைைநாக த்சலைவு 
த்சய்யப்்படடிருக்கிறது. இதற்தகல்லைநாம் அவரகள ்பதில் 
த்சநால்லிவய ஆகவவண்டும். ஆகவவ அவரகளவைல் முனறயநாை 
்டவடிக்னக எடுக்கப்்பட வவண்டும். 

தற்வ்பநாது இருக்கும் நிதி அனைச்சரின் அனு்பவம் திறனை 
இவற்னற னவத்துப் ்பநாரக்கும் வ்பநாது அவர மிகச ்சரியநாக 
அனைத்னதயும் வைற்தகநாளவநார என்்பது ததரிகிறது. உலைக 
அைவில் குறிப்பிடத்தக்க வல்லு்ரகனைக் தகநாண்டு 

ஆவலைநா்சனைக் குழு ஒன்றும் அனைக்கப்்படடு 
இருக்கிறது. அதில் எஸதர டஃப்வலைநா, ஜநான் டரநாவ்ச 
ஆகிவயநார Developmental Economists. அதநாவது 
வைரசசிப் த்பநாருைநாதநார வல்லுைரகள. வறுனை  
ஒழிப்பு, வவனலை வநாய்ப்பு இவற்னற ்பற்றி அவரகள 
சிறந்த ஆவலைநா்சனைகள வழஙகக்கூடும். அவதவ்பநால் 
ரகுரநாம்ரநாஜன் அவரகள  நிதித்துனற ்சநாரந்த 
வல்லுைர. அரவிந்த் சுப்ரைணியம் அவரகளும் சிறந்த 
த்பநாருைநாதநார வல்லு்ர. அவர வைரசசி ்சதவீதம் 
்பற்றி சிறந்த வனகயில் ஆய்வு த்சய்்பவர.  அவத 
வ்பநால் திரு.்நாரநாயன் அவரகளும் நிதித்துனறயில் 
அனு்பவம் தகநாண்டவர. இந்தக் குழு சிறப்்பநாை 

ஆவலைநா்சனைகனை அளிக்கும். ஆனகயநால் இந்த ‘Deficit' 
்பற்றநாக்குனற என்்பனத நிச்சயைநாகச ்சைநாளிக்க முடியும்.

ஒன்றிய அரசின் தபாரு்ளா�ாரக த்காளன்கயும், �மிழ்க 
அரசின் தபாரு்ளா�ாரக த்காளன்கயும் எப்படி தவறுபடுகிறது?

 ஒன்றிய அரசு ்சந்னதப் த்பநாருைநாதநாரம் என்று 
த்சநால்லிக்தகநாண்டு அனைத்னதயும் தனியநாருக்கு விற்கிறது. 
HALக்குக் தகநாடுக்க வவண்டிய ரஃவ்பல் உற்்பத்தினய 
ரினலையன்ஸக்குக் தகநாடுக்கிறது. இது நிச்சயம் இந்தியப் 
த்பநாருைநாதநாரத்னத வைரசசியனடயச த்சய்யநாது. அவதவ்பநால் 
அவரகள உற்்பத்தினயப் த்பருக்கும் வனகயில் வருவநானய 
அதிகரிக்கும் வனகயில் த்சலைவு த்சய்வதில்னலை. இல்லைநாத ்சரஸவதி 
்நாகரிகத்திற்குப் ்பலை ஆயிரம் வகநாடினய ஒதுக்குகிறநாரகள. 
தற்வ்பநாது த்சன்டரல் விஸதநாவிற்குப் ்பலை ஆயிரம் வகநாடினய 
ஒதுக்கி இருக்கிறநாரகள. இவற்றநால் ் நாடடிற்கு எந்தப் ்பயனும் 
இருக்கப் வ்பநாவதில்னலை. அவதவ்பநால் ‘Trickle Down Effect' 
என்று த்சநால்லுவநாரகள. ்பைம் வைலிருந்து கீழ வருதல். 
இது ஒரு வதநால்வியநாை திடடைநாகும். இந்தியநா வ்பநான்ற 
்சநாதியக் கடடனைப்பு உளை ் நாடுகளில் கீழவ்நாக்கி ்பைம் 
த்சல்லைநாது. ்பலை இடஙகளில் அது வதஙகி விடும். ஆைநால் 
‘Trickle up' என்று த்சநால்வநாரகள. அது உனழக்கும் ஏனழ 
எளிய ைக்களிடம் ்பைத்னதக் தகநாண்டு வ்பநாய்ச வ்சரப்்பது. 
அவரகளுக்கு உரிய ஊதியத்னதக் தகநாடுத்து வவனலை 
வநாய்ப்ன்ப உருவநாக்கித் தருவது. இதன் மூலைம் த்பநாருைநாதநாரம் 
வைரசசி அனடயும். அந்த வனகயில் தமிழ்நாடடில் 
வல்லுைரகளுடன் ஆவலைநா்சனைகள ்னடத்பறுகின்றை 
என்று முதல்வர த்சநால்லியிருக்கிறநார. குஜரநாத் ைநாடல் 
என்்பது ்பைக்கநாரரகனை வைரத்து விடுவது. ‘Dravidian 
Model' என்்பது, இல்லைநாதவரகள வறியவரகள இவரகனைத் 
தூக்கி விடுவது. ்சநாைநானியன் தநான் ்நாயகன்.

திரவிடியன் மாடல என்பன� எப்படி வனரயறுப்பது?

 திரவிடியன் ைநாடல் என்்பது கம்யூனிஸட இடது்சநாரியும் 
அல்லை முதலைநாளித்துவ வலைது்சநாரியும் அல்லை. இந்த இரண்டுக்கும் 
இனடயில் உளை ஒரு Social Economics (்சமூகப் த்பநாருைநாதநாரம்). 
வரை தரைத்னத அடிப்்பனடயநாக னவத்துக்தகநாண்டு 
த்சயல்்படுவது ஆரியன் ைநாடல். அதற்கு எதிரநாைது  
Dravidian Model. ஒடுக்கப்்படட, ் நாடடின் பூரவ குடிகனை, 
உனழப்்பநாைரகனை முன்னவப்்பது.  வறுனை வவனலையில்லைநா 
திண்டநாடடம் ஆகியவற்னற வ்பசு்பவரகள இடது்சநாரிகளதநான். 
வலைது்சநாரிகள அவற்னறப் வ்ப்சைநாடடநாரகள. அவரகள 
ஆன்மீகம் என்று வ்பசுவநாரகள. அல்லைது தகநாஙகு்நாடு 
என்்பது வ்பநான்ற பிரசசினைகனைப் வ்பசி உண்னையநாை 
பிரசசினைகளிலிருந்து தின்ச திருப்புவநாரகள.

திமுக ஆட்சியின் திராவிடக் ககாளமக வழிச் கெயலபாடு
தபராசிரியர் முனைவர் தவ. சிவப்பிர்கா்சம் 

தபரா.சிவப்பிர்கா்சம்

த்ர்்காணல மா. உ�யகுமார்

தமைாள தபராசிரியர், திராவிட இயக்க ஆய்வு னமயம், த்சன்னைப் பல்கனைக்கழ்கம்


