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25.12.2021 

பத்திரிக்கக செய்தி! 

 

பீனிக்ஸ் பறகையாக உயிர்சதழும் விைொயிகள் விடுதகை முன்னணி! 

அன்பாரந்்த விவசாயப் பபருமக்களே! 

தமிழகத்தில் 80-கேின் துவக்கம் முதல் பசயல்பட்டு வரும் விவசாயிகே் விடுதலல 

முன்னணி (வி.வி.மு) அலமப்லப நன்றாக அறிவீர.் “உழுபவனுக்ளக நிலம்! உலழப்பவருக்ளக 

அதிகாரம்!” என்ற முழக்கத்துடன், புதிய ஜனநாயகப் புரட்சியின் மூலம் விவசாயிகேின் 

விடுதலலலய சாதிப்பலத ளநாக்கமாகக் பகாண்டு புரட்சிகர அலமப்பாக, அரசியல் 

இயக்கமாக பசயல்பட்டு வருகிளறாம். 

தமிழகத்தின் ஜீவ நதியான காவிரியில் தமிழகத்தின் உரிலமலய நிலலநிறுதத்ும் 

வலகயிலான ளபாராட்டங்கே், முல்லலப் பபரியார ்அலணயில் 152 அடி நீலர ளதக்கக் ளகாரி 5 

மாவட்டங்கேில் நடந்த ளபாராட்டங்கே், பதன் தமிழகத்தின் முக்கிய நீராதாரமான 

தாமிரபரணி ஆற்லற பன்னாட்டு ளகாக் ஆக்கிரமிக்க முயன்றளபாது அதலன தடுதத்ு நிறுத்த 

முன்பனடுதத் ளபாராட்டங்கே் துவங்கி ஆற்று மணலல பகாே்லேயடிக்கும் மணல் 

மாஃபியாக்களுக்கு எதிராக பாலாறு, பவே்ோறு, பதன் பபண்லணயாறு, பகாே்ேிடம், 

லவலக உே்ேிட்ட ஆறுகலேப் பாதுகாக்கும் வலகயில் நடந்த ளபாராட்டங்கே் வலர 

விவசாயதத்ிற்கு ஆதாரமான நீராதாரத்திற்காக ளபாராடியலத அறிவீரக்ே். 

விவசாயத்லத அழித்து விவசாயிகலே விவசாயதல்த விட்டு பவேிளயற்றத் துடிக்கும் 

புதிய விவசாயக் பகாே்லகலய எதிரத்த்ுப் ளபாராடியலதயும் அறிவீரக்ே். பன்னாட்டு 

நிறுவனங்கேின் லாப ளவட்லடக்காக இந்திய விவசாயிகேின் மீது திணிக்கப்பட்ட 

மான்சாண்ளடா விலதகே், இறால் பண்லணகே், ளதக்குப் பண்லணகே், மீதள்தன், லைட்ளரா 

காரப்ன், ளேல் ளகஸ் அகழ்வு திட்டங்கே், அம்பரப்பர ் மலலயில் பகாண்டுவரத ் துடிக்கும் 

நியூட்ரிளனா திட்டங்கே் ளபான்ற நாட்டுக்கும், மக்களுக்கும் எதிரான திட்டங்கலே 

முறியடிக்கும் வலகயில் விவசாயிகலேத் திரட்டி ளபாராடியுே்ளோம். 

விழுப்புரம், கடலூர,் ளதனி, தருமபுரி, மதுலர, தஞ்லச மாவட்டங்கேில் நிலப்பிரபுதத்ுவ 

- சாதி ஆதிக்க சக்திகேின் வரக்்க சுரண்டல் மற்றும் ஆதிக்க சாதி பவறியாட்டங்கலே 

எதிரத்்துப் ளபாராடி ஆயுே் தண்டலன முதல் ஒன்று-இரண்டு ஆண்டுகே் சிலறவாசம் வலர 

அலனத்லதயும் எதிர ்பகாண்டுே்ளோம்.    

90-கேில் பகாண்டு வரப்பட்ட மறுகாலனியாக்கதத்ின் தாக்குதல் இந்திய 

விவசாயதத்ின் மீதும், விவசாயிகே் மீதும் ஒரு ஆக்ளடாபஸ் தாக்குதல் ளபால் நடதத்ப்பட்டு 

வருகிறது. விலத, பூசச்ி மருந்து ளபான்ற விவசாயதத்ிற்கான அலனத்து உே்ேடீு பபாருட்களும், 

அலனத்து விவசாய விலே பபாருே்களும் பன்னாட்டு ளவோண் கழகங்கே் மற்றும் இந்திய 

ளதசங்கடந்த, உே்நாட்டு தரகு அதிகாரவரக்்க முதலாேிகேின் கிடுக்கிப் பிடிக்குே் 

வந்துவிட்டன.  

உணவு தானிய இருப்பு லவத்தல், உணவு தானிய ஏற்றுமதி ஆகிய அலனதத்ும் 

அவரக்ேின் கட்டுப்பாட்டிற்கு பசன்று விட்டது. இதற்ளகற்ப  இந்திய ஒன்றிய அரசு 
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பகாண்டுவரத் துடிக்கும் மூன்று ளவோண் சட்டத ்திருத்தம் ஓராண்டு ளபாராட்டதத்ிற்குப் பிறகு 

பாசிச ளமாடி அரசினால் திரும்பப் பபறப்பட்டுே்ேது. ஒன்றிய அரசு குலறந்த பட்ச ஆதரவு 

விலல (MSP) மற்றும் பகாே்முதல் விலலலயப் (PP) பற்றி தீரம்ானகரமான முடிவு எடுக்காமல் 

ளபாராட்டம் நீறு பூத்த பநருப்பாக கனற்று பகாண்டுே்ேது. 

பன்னாட்டுக் கம்பபனியின் மரபணு மாற்றம் பசய்யப்பட்ட பருத்தி, கத்தரிக்காய், 

பழவலககே், உணவு தானியங்கே் ளபான்றலவகலே ளசாதலன பசய்யும் கேமாக இந்தியா 

மாற்றப்பட்டுே்ேது. லட்சக்கணக்கான பைக்ளடர ் விவசாய நிலங்களும், புறம்ளபாக்கு 

நிலங்களும் சிறப்புப் பபாருோதார மண்டலங்களுக்காகவும், காரப்்பளரட்கேின் ஒப்பந்த 

விவசாயதத்ிற்காகவும், பதாழில்மய ளநாக்கங்களுக்காகவும் விவசாயிகேிடம் இருந்து 

பலாத்காரமாக பறிக்கப்பட்டு வருகின்றன. 

பயிரிடும் நிலப்பரப்பு பதாடரந்்து குலறந்து வருகிறது. அதன் காரணமாக உணவு 

தானிய உற்பத்தியும் பதாடரந்்து குலறந்து வருகிறது. கடன் பபற்றுே்ே விவசாய 

குடும்பங்கேின் எண்ணிக்லகயும், சராசரியாக ஒரு விவசாயி பபற்றுே்ே கடன் அேவும் 

அதிகரித்துே்ேது. இதன் விலேவு, கடந்த 30 ஆண்டுகேில் 3.5 லட்சம் விவசாயிகே் தற்பகாலல 

பசய்து பகாண்டுே்ேனர.் இவ்வேவு இருந்தும் விவசாயம் நடந்து பகாண்டுே்ேது. விவசாயம் 

இல்லலளயல் உணவு இல்லல; உணவு இல்லலளயல் மனித குலம் இல்லல. 

இந்த மறுகாலனியாதிக்க காலகட்டதத்ில் மனித வாழ்க்லகக்கு மிகவும் 

அடிப்பலடயான உணவு உற்பதத்ி, அதன் வினிளயாகம், ஏற்றுமதி - இறக்குமதி அலனதத்ும் 

பன்னாட்டு ஏகாதிபதத்ிய முதலாேிதத்ுவ நாடுகேின் ளவோண் வரத்்தக நிறுவனங்கே் 

மற்றும் அவரக்ேின் அடிவருடிகோன தரகு அதிகார வரக்்க முதலாேிகே், காரப்்பளரட்டுகேின் 

ஏகளபாக ஆதிக்கதத்ின் கீழ் பகாண்டு வரப்பட்டு விட்டது. இதனால் உணவு தானியங்கேின் 

விலல பதாடரந்்து உயரந்்து பகாண்டுே்ேன. உணவுப் பாதுகாப்பு (Food Security) பறிளபாய் 

விட்டது. உணவுப் பாதுகாப்பு என்பது ஒரு நாட்டின் பாதுகாப்லப விட முதன்லமயானது. 

உணவுப் பாதுகாப்பு மட்டுமல்ல! உணவு இலறயாண்லமயும் (Food sovereignty)  பறிக்கப்பட்டு 

விட்டது. 

இவற்றின் விலேவாக உணவு தானிய பற்றாக்குலற, விலலவாசி ஏற்றம், உணவுத் 

ளதலவக்காக அந்நிய நாடுகேிடம் லகளயந்தும் நிலல உருவாகி விட்டது. உணவு தானிய 

உற்பத்தி முதல் பருத்தி, சணல் ளபான்ற பதாழில்களுக்குத ்ளதலவயான கசச்ாப் பபாருே்கே் 

என பலவலக பபாருட்கலே உற்பதத்ி பசய்கின்ற விவசாயிகளோ பன்னாட்டு ளவோண் 

வரத்்தக முதலாேிகே் மற்றும் இந்தியாவின் ளதசங்கடந்த, தரகு அதிகார வரக்்க 

முதலாேிகேின் பண்லண அடிலமயாக மாற்றப்பட்டுே்ேனர.் 

பிரிட்டன் காலனியாதிக்கதத்ின் மறுபதிப்பு ளபால வந்திருக்கும் இந்த நிலலலம 

பற்றியும், தனியாரம்யம்-தாராேமயம்-உலகமயம் என்ற நாட்லட மறுகாலனியாக்கும் 

பகாே்லககே்தான் இலதக் பகாண்டு வந்தது என்பது பற்றியும் விவசாயிகேிலடளய 

பகாண்டு பசன்று விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்தி அணிதிரட்டுவலதளய விவசாயிகே் விடுதலல 

முன்னணி தனது முக்கிய பணியாகக் பகாண்டு பசல்லும். 

அரசிடம் ளகாரிக்லக லவதத்ு இந்த மறுகாலனியாக்கத்லத முறியடிக்க முடியாது. 

காரணம், இதுவலர நாட்லட ஆண்ட காங்கிரசு மற்றும் தற்ளபாது ஆண்டு வரும் காரப்்பளரட் 

அடிலமகோன பாரதிய ஜனதா கட்சிகே்தான் ளபாட்டி ளபாட்டுக்பகாண்டு விவசாயிகலே 

மறுகாலனியாதிக்கத்திற்குே் தே்ேினாரக்ே்.  

எனளவ, விவசாயிகளுக்கு அதிகாரம் வரும்ளபாதுதான் இன்லறய அடிலம நிலலலய 

மாற்ற முடியும் என்று விவசாயிகே் விடுதலல முன்னணி விவசாயிகேிடம் பிரசச்ாரம் 

பசய்யும்; ளதரந்்பதடுக்கப்பட்ட விவசாய கமிட்டிகளுக்கு அதிகாரம் என்ற முழக்கத்லத 

லமயமாக லவதத்ு பிரசச்ாரம் பசய்யும். 

என்ன விலேவிக்க ளவண்டும், என்ன விலலக்கு விற்க ளவண்டும் என்ற அதிகாரம் 

விவசாயிகேிடம் இருக்க ளவண்டும். விலதகே், நீர ்ஆதாரங்கே், விலேநிலம் ளபான்றவற்றின் 
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மீதான கட்டுப்பாடு விவசாயிகேின் அதிகாரத்தின் கீழ் இருக்க ளவண்டும் என்ற 

முழக்கங்கலே முன்லவத்து விவசாயிகலே திரட்ட விவிமு பாடுபடும். அளத சமயம் தற்காலிக 

சீரத்ிருதத்ங்கோன மானியங்கே், கடன் தே்ளுபடிகே், குத்தலக குலறப்பு, வரி குலறப்பு 

உே்ேிடலவகளுக்காகவும் குரல் பகாடுக்கும். எனினும் இறுதி தீரவ்ு என்பது “அலனத்லதயும் 

தீரம்ானிக்கும் அதிகாரம் விவசாயிகளுக்கு ளவண்டும்!” என்ற முழக்கத்லத விவசாயிகே் 

தங்கேது பசாந்த முழக்கமாக ஏற்கும் வலகயில் உணரவ்ுபூரவ்மாக பசயல்படுளவாம். 

விவசாயதத்ின் அழிவு கிராமப்புற ளவலலயின்லமலய ளதாற்றுவிக்கிறது. இதன் 

விலேவாக நகரமயமாக்கம் அதிகரிக்கிறது. அதன் பதாடரச்ச்ியாக நகரப்்புறத்திலும் ளவலல 

இன்லம மிகவும் ளமாசமாக அதிகரித்துே்ேது. இந்த சூழல் காரப்்பளரட் நிறுவனங்களுக்கு 

குலறந்த கூலிக்கு ளவலல பசய்யும் ரிசரவ்் பட்டாேத்லத உருவாக்கியுே்ேது. இலவ 

அலனத்லதயும் கணக்கில் பகாண்டு விவசாயிகே் விடுதலல முன்னணி பரந்துபட்ட 

மக்களுடன் இலணந்து ளபாராடும். 

2015 முதல் விவசாயிகே் மத்தியில் எமது அலமப்பு ளவலலகலே சுருக்கிக் 

பகாண்டலத தவறாக உணரக்ிளறாம். படல்லியில் நடந்த வீரம் பசறிந்த விவசாயிகேின் 

ளபாராட்டம் எங்கேது தவறுகலே மறுபரிசீலலன பசய்ய லவதத்ுே்ேது. டிசம்பர-்25 

பவண்மணி நிலனவு தினத்திலிருந்து பீனிக்ஸ் பறலவயாக மீண்படழுந்து ளபாராடுளவாம் 

என்று உறுதியேிக்கிளறாம்.  

மாநில ஒருங்கிலணப்பாேராக ளதாழர ் கம்பம் ளமாகன், மாநில பபாருோேராக 

ளதாழர ் ளபாடி பசல்வராசு ஆகிளயாலரக்பகாண்ட மாநில ஒருங்கிலணப்புக்குழு 

அலமக்கப்பட்டு ளவலலகலே பகாண்டு பசல்ல தீரம்ானிக்கப்பட்டுே்ேது.  

விவசாயம் அழிக்கப்பட்டு, விவசாயிகே் விவசாயத்லத விட்ளட விரட்டப்படும் இந்த 

தருணத்தில் விவசாயிகே் அலமப்பாக அணிதிரே்வது ளமலும் முக்கியதத்ுவம் பபறுகிறது. 

காரப்்பளரட் – காவி பாசிச அரசின் அடக்குமுலறகலே எதிரப்காண்டு, பவற்றிகரமாக 

முறியடிதத் படல்லி விவசாயிகேின் வரலாற்று முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த இந்த தருணத்தில் 

அலமப்பில் இலணயுமாறு விவசாயிகலே அலறகூவி அலழக்கிறது விவசாயிகே் விடுதலல 

முன்னணி. 

இவண்,  

 

 

(ளதாழர ்ளமாகன்) 

மாநில ஒருங்கிலணப்பாேர,் 

விவசாயிகே் விடுதலல முன்னணி,  

தமிழ்நாடு.  

 


