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�லிகளி� வைத �கா�களி� ஒ�றைர ஆ��க� ����ற ேதாழ� மணிய� எ!�� அ#பவ%ெதாட� (49)

49. விவசாய.பைட எ�ற ேபா�ைவயி� ஐ.ேத.க அர0 அைம%த 1�ட� பைட!

வ�?வம@ Ð த�ம�ர� ப;திகள2� 1970� இராFவ� ப�ரச)ன� இ�
ததி�கான காரண,ைத, அத)
ப�)னண�5ட) �Hைமயாக வ�ள�கி� ெகா*வ< அவசிய�. 1965 ெபா<,ேத�தலி) ப�)ன� ப�ரதம�
ட�லி ேசனநாய�க தைலைமய�� ஏH க�சிகைள� ெகா/ட M�டரசா�க� ஒ)O பதவ��; வ
த<.
இ
த  அரசா�க,தி�  த:வ�ர  சி�கள  இனவாதிகளான  ேக.எ�.ப�  ராஜர,ன,  ஆ�.ஜ:.ேசனநாய�க
ேபா)ேறா��,  தமி4  இனவாத�  க�சிகளான  தமிழர?  Ð  தமி4  கா�கிர$  க�சிகQ�  ஒ)றாக
இைண
தன�.  எதி��  �தி�மான  இனவாத�கைள அவ�க*  ேபசி  வ
தாR�,  ப��ேபா�;  வ��க
அரசிய� ெகா*ைகக* அவ�கைள ஒ)O ேச�,த<.

அ
த  அரசி�  தமிழர?�  க�சிய�)  சா�பாக  �.தி�Sெச�வ�  (�லிகள2)  த�ெகாைல�
;/@தாய�னா� ெகா�ல�ப�ட ந:ல) தி�Sெச�வ,தி) த
ைதயா�) உ*Qரா�சி அைமSசராக>�,
தமி4 கா�கிர$ க�சிய�) உ@�ப���, ெதா;தி பாராQம)ற உO�ப�ன� �.சிவசித�பர� (�லிக*
தமிழ� வ�@தைல� M�டண� ெசயலாள� நாயக� அ.அமி�தலி�க,ைத5�, அ�க�சிய�) யா4�பாண,
ெதா;தி�  பாராQம)ற  உO�ப�ன�  ெவ.ேயாேக$வரைன5�  ெகாH�ப��  ைவ,<S  ?�@�
ப@ெகாைல ெசVத ேபா<, அவ�கQட) உடன2�
< காயமைட
தவ�) உதவ� சபாநாயகராக>� பதவ�
வகி,தன�.

அ
த  ட�லிய�)  அரசா�க�  தன<  வ�ேதசிய  சா��  ெகா*ைககQ�;  இண�க,  உலக  வ�கிய�)  ஆைண�ப�,  ெபா<ம�கQ�;
இலவசமாக வழ�க�ப�@ வ
த அசி மான2ய,ைத ெவ��ய<ட), Wபாய�) மதி�ைப5� 20 வ :த,தா� ;ைற,த<. அ<மா,திரமி)றி,
வடப;தி  வ�வசாய�கள2) ப�ரதான உ�ப,தி�  ெபா��களான ெவ�காய�,  மிளகாV எ)பனவ�ைற5�,  ம(னவ�க* உ�ப,தி  ெசVத
க�வா@ ேபா)றவ�ைற5� க�@�பா�)றி இற�;வத�; தன2�ப�ட �தலாள2கQ�; அYமதி வழ�கி,  வ�வசாய�க*, ம(னவ�க*
வய��றி� அ�,த<. அத�; தமி4 க�சிக* இர/@� உட
ைதயாகேவ ெசய�ப�டன.

இ8வளவ�ைற5� ெசV< ெகா/@, வ�வசாய உ�ப,திைய� ெப��;வதாக ெப�� தட�ட� ப�ரSசார,ைத5� ெசV< வ
த<. அத)
நிமி,த� வ>ன2யா ேபா)ற இட�கள2லி�
த ;ள�கைள5�, அத) அ�கிலி�
த Z�O�கண�கான ஏ�க� கா�@ நில�கைள5�
தன2�ப�ட �தலாள2கQ�;, தாைர வா�,த<. மகாவலி க�ைகைய வட�ேக தி��ப� ேபாவதாகS ெசா�லி� ெகா/@, அ
த நதி
வட�ேக ெகா/@வர�ப@� வழி  என எதி�பா��க�ப�ட ெந@�ேகண�� ப;திய�லி�
த Z�O�கண�கான வளமி�க காண�கைள வட
ப;திய�லி�
த தமி4  பாராQம)ற உO�ப�ன�கQ�;�,  க�பன2கQ�;�  வா  வழ�கிய<ட),  அவ�க* அ�காண�கQ�; ேபாV
வ�வத�ெகன இலவசமாக ஜ:� வ/�கைள5�, காண�கைளS ெச�பன2@வத�ெகன பல இல�ச� WபாV பண,ைத5� ெகா@,த<.

அ8வாO காண�கைள� ெப�றவ�கள2� தமி4 கா�கிர$ க�சி, தைலவ� ஜ:.ஜ:.ெபா)ன�பல� ேபா)ேறா��, க�பன2கள2� யாைன
ப[�� க�பன2, ஆ�.வ�.ஜ:. ப[�� க�பன2, க�கி ப[�� க�பன2, மாவ��ட�ர� ெடால� அRமன2ய, ெதாழி�சாைல ேபா)றைவ5� அட�க�.
(ப�)ன�  இ
த  நில�கள2�  1977�  பதவ��;  வ
த  ேஜ.ஆ�.npயவ�,தனவ�)  ஐ.ேத.க  அரசா�க�,  சி�களS  சிைற�ைகதிகைள�
;@�ப�கQட) ;�ேய�றிய<�, அவ�கைள� ;@�ப�களாகேவ �லிக* ப@ெகாைல ெசVத<� ப�)னாள2� நட
த ச�பவ�க*)

ட�லிய�)  அரசா�க,தி)  உண>�ப,தி  வாயளவ�R�,  ப,திைகக*  அளவ�R�,  வ�ழா�க*  அளவ�R�  இ�
தேதெயாழிய,
நைட�ைறய�� எ<>� நைடெபறவ��ைல. ட�லி தன< Õேர� மா��’கான ?�காYட), நா@ �Hவ<� பயண� ெசV< வய�கள2�
;ன2
தப� நா�O ந�ட அ�ல< கைள ப�@�கிய கிராம��ற,< சி�கள இள� 5வதிகைள, தன< கமராவ�னா� பட� ப���;� ேவைல
ம�@�தா) ஒH�காக நட
< வ
த<.

இ
தS ச
த��ப,தி� வ�வசாய,ைத� ெப��;வத�ெகன,  இைளஞ�கைள� ெகா/ட Õவ�வசாய�பைட’  அைம�;� தி�ட� ஒ)ைற
அரசா�க� ஆர�ப�,த<. இ
த, தி�ட� ஐ.ேத.க க�சிய�) Õ;*ளந’ என வ�ண��க�ப�ட, ட�லிய�) அரசி� இராஜா�க அைமSச�
எ)ற �திய,  ப�ரதம��; அ@,த அைமS?� பதவ�ைய வகி,< வ
த ேஜ.ஆ) தி�ட� எனS ெசா�ல�ப�ட<.  இ
த வ�வசாய�
பைட�ெகன நா@ �Hவ<� ப�லாய�ர�கண�கான சி�கள,  தமி4,  �$ல(�  இைளஞ�க* திர�ட�ப�டன�.  அத�;� ெபாO�பாக
இராFவ,திலி�
< ஓV>ெப�ற க�ட) ெசன2வ�ர,ன எ)பவ� நியமி�க�ப�டா�. அத) தைலைம� காயாலய� இராஜா�கைனய��
அைம
த<.

வட  ப;திைய�  ெபாO,தவைரய��,  ��ைல,த:>  மாவ�ட,திR*ள  �,ைதய)க�@  வாலிப�  ;�ேய�ற,  தி�ட,<�;
அ�காைமய�� ஒ� �கா��, பர
த) - ��ைல,த:> வ :திய�� 12� க�ைடய�� (ப��கால,தி� Õெற�பானா’ அ�ல< மாண��க�
ப�*ைளயா�  ேகாவ�ல�  என  அைழ�க�ப�ட)  வ�?வம@  ப�,த  வாலிப�  தி�ட,<�;  அ�காைமய�R�  இர/@  வ�வசாய�பைட
�கா�க*  அைம�க�ப�டன.  இ
த  �கா�கள2�  தமிழர?  Ð  தமி4  கா�கிர$  க�சிகளா�  சிபா�?  ெசVய�ப�ட  இைளஞ�க*
ேச��க�ப�டன�. யா4�பாண,ைதS ேச�
த ஓV> ெப�ற அரச ஊழிய��, ஐ.ேத.க ப�ர�க�மான வ�?வநாத) எ)பவ� வ�?வம@வ��
அைம
த  �கா��;�  ெபாO�பதிகாயாக  நியமி�க�ப�டா�.  ஒ�  இராFவ �கா�  பாண�ய�ேலேய  இ
த  �கா�கள2) நி�வாக
அைம�� �ைற உ�வா�க�ப�ட<.

Õவ�வசாய�பைட  வ :ர�க*’  என  அைழ�க�ப�ட  இ
த  இைளஞ�கQ�;
�காமி� இலவச த�;மிட��, உண>� வழ�க�ப�ட<ட), நாெளா)O�;
2 Wபா ச�பள�� வழ�க�ப�ட<. இவ�க* தா� �காமி�@*ள ப;திகள2�
அரசா�க,தி)  காண�,  வ�வசாய,  ந:��பாசன  இலாகா�கQட)  இைண
<
ேவைல  ெசV5�  ஒH�;க*  ெசVய�ப�டன.  ;ள�கைள�  �னரைம�க,
வாV�கா�கைளS ெச�பன2ட என, இவ�கQ�; பண�க* வழ�க�ப�டன.

ஆனா�,  உ/ைமய��  இ
த  வ�வசாய�  பைட  ஐ.ேத.க  தன<  அரசிய�
ேநா�க�கைள  ஈேட�Oவத�காகேவ  மைற�கமான  ெபய�
அைம�க�ப�ட<.  பல  இட�கள2�  இ
த  Õவ :ர�க*’  அரசா�க�  க�சியான
ஐ.ேத.கவ�)  ப�ரSசார�  M�ட�கQ�;�  பய)ப@,த�ப�டன�.  அ,<ட)
எதி��க�சிகளான  சிற:ல�கா  ?த
திர�  க�சிய�ன<�,  இட<சா�
க�சிகள2ன<� M�ட�கைள� ;ழ��வத�;� இவ�க* பய)ப@,த�ப�டன�.
ஆQ�  க�சிய�)  அடாவ�,தன�கQ�;  உட)படாதவ�க*
பழிவா�க�ப�டன�. அ8வாறான ஒ� ப�ரSசிைனய�� சாவகSேசையS ேச�
த
சிவ;�நாத) எ)ற இைளஞ�, �,ைதய)க�@ வ�வசாய�பைட �காமி� ைவ,< ம�மமான �ைறய�� ெகாைல ெசVய�ப�டா�.
இ
த� ெகாைல அவ� அ�;*ள வ�வசாய�பைட� பைட �கா� நி�வாகிகQட) ெகா/ட �ர/பா@ காரணமாகேவ நிக4,த�ப�ட<
எ)ற க�,<� நிலவ�ய<.

அ,<ட),  இ
த�பைட �கா�க*  அைம
தி�
த  ப;திகள2�  வ�வசாய�பைடய�ன��;�  அ�ப;தி  உ*Q�  ம�கQ�;�  அ��க�
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ேமாத�கQ� நிக4
< வ
த<. அ�ப�யான ஒ� ப�ரSசிைன வ�?வம@ �கா� ெபாO�பதிகா�;� த�ம�ர� ம�கQ�;� இைடய�R�
நிக4
த<. அதனா� ஆ,திரமைட
த த�ம�ர� இைளஞ�க*, ஒ��ைற வ�?வம@ �கா� ெபாO�பாள� வ�?வநாத) கிள2ெநாSசி
ெச)Oவ��@,  தி���ைகய��,  அவைர  த�ம�ர�  3�  #ன2�  ப;திய��  வழிமறி,<,  அவர<  உைடகைள�  கழ�ற  ைவ,<,
உ*ளாைட5ட) ம�@� ஊ�வல� நடா,திவ��@� ப�)ன� அவர< ஜ:� வ/�ய�� ெச�ல அYமதி,த ச�பவ�� நட
த<. ப�)ன�
வ�?வநாத)  அ
த  ச�பவ�  ப�றி  கிள2ெநாSசி  ெபாலிசி�  �ைற�பா@  ெசVவத�காக,  த�ம�ர�  வழியாகS  ெச�ல  ��யாம�,
��ைல,த:> ெச)O, அ�கி�
< மா�;ள� ெச)O, ப�)ன� கிள2ெநாSசி  ெச)ற, அதாவ< தைலையS ?�றி  c�ைக, ெதா�ட
நிக4>� நட
த<.

அதிகாகள2)  இ
தவ�தமான  நட,ைதகளா�,  வ�?வம@  �காமி�  இ�
த  வ�வசாய�பைட  வ :ர�கள2�  ெப��பாலானவ�க*
அதிகாகQ�;  எதிரான  நிைலய�ேலேய  இ�
தன�.  அதனா�  அதிகாகQ�;�  வ :ர�கQ�;�  இைடய��  எ�ெபாH<�  �Oக�
நிைலேய  நிலவ�  வ
த<.  அதிகாக*,  இைளஞ�கQ�; என அரசா�க,தா�  வழ�க�ப�ட  உண>கைள அவ�கQ�;S  சயாக�
ெகா@�காம�, அவ�ைற� களவாக வ��பைன ெசVவதாக>� இைளஞ�கQ�;, ெதய வ
த<. இ
த� ப�)னண�ய��, ஒ� இர> அ
த
�காமி)  உண>�  களdசிய�  திeெரன  எ
<  சா�பராகிய<.  அத�கான  காரணக�,தா�க*  என�  ;�ற�சா�ட�ப�@,  சில
இைளஞ�க* ெபாலிசாட� அதிகாகளா� ப��,<� ெகா@�க�ப�டன�.

இ
தS  +4நிைலய��  எம<  �ர�சிகர  இல�ைக�  க�#ன2$�  க�சிய�)  க�பஹா  ெதா;தி  பாராQம)ற  உO�ப�ன�  ேதாழ�
எ$.�.ப/டாரநாய�க (எ$.டப�*#.ஆ�.�. ப/டாரநாய�க>ட) ேச�
< சிற:ல�கா ?த
திர� க�சிைய $தாப�,தவ�கள2� ஒ�வரான
ேதாழ� எ$.�.ப/டாரநாய�க, எ$.டப�*ய+.ஆ�.�. ப/டாரநாய�கவ�) ஒ)Oவ��ட சேகாதர�. ந:/டகால� அ�க�சிய�) பாராQம)ற
உO�ப�னராக இ�
த அவ�, 1960கள2) ப��ப;திய�� அ�க�சிய�) அ�ேபாைதய தைலவ� தி�மதி சிற:மாேவா ப/டாரநாய�க>ட)
�ர/ப�@�ெகா/@ எம< க�சிய�� இைண
தி�
தா�) எம< வ�வசாய�க* ச�க,தி) அைழ�ைப ஏ�O 1968� ஆ/@ 3 நா�க*
கிள2ெநாSசி�கான வ�ஜய� ஒ)ைற ேம�ெகாண��
தா�.

அவர< வ�ஜய,தி) ேபா<,  அவ� எம< வ�வசாய ச�க�கQ� ெதாழி�ச�க�கQ� பலமாக இ�
த வ�ட�கSசி,  இராமநாத�ர�,
தி�ைவயாO ப�,த வாலிப� தி�ட�, மி�?வ�� ப�,த ெப/க* ;�ேய�ற, தி�ட�, வ�?வம@ ப�,த வாலிப� தி�ட�, பர
த)
இரசாயன, ெதாழி�சாைல, வ�ட�கSசி அரசா�க வ�வசாய� பாடசாைல உ�பட பல இட�கQ�;� வ�ஜய� ெசV<, அ�;*ள ம�க*
எதி�ேநா�கிய  ப�ரSசிைனகைள  ஆராV
த<ட),  அ
த  3  நா�கQ�  சாதாரண  வ�வசாய�கள2)  ;�ேய�ற,தி�ட  வ :@கள2ேலேய
உண>/@,  அவ�க*  ெகா@,த  பாVகள2�  உற�கி,  அவ�கைள�  ேபாலேவ  கா@கQ�;S  ெச)O  மலசல�  கழி,<,  ;ள,<
வாV�கா�கள2� ;ள2,<, கிள2ெநாSசி ம�கள2) இதய�கைள அ*ள2S ெச)றா�.

ப�)ன� அவ� அ
த ம�க* எதி�ேநா�கிய ப�ரSசிைனக* ;றி,< பாராQம)ற,தி� ேக*வ� எH�ப�ய<ட), ெப�� மைழ காரணமாக
அழி
< ேபான வ�?வம@ வ�வசாய�கள2) மிளகாV பய��கQ�; ந$டஈ@ ெப�O� ெகா@�பத�காக, அ�கி�
< ஒ� �<�;Hைவ
ெகாH���; அைழ,<S ெச)O, அ�ேபாைதய காண�, ந:��பாசன அைமSச� சி.ப�.�. சி�வா>ட) ஒ� ச
தி���;� ஏ�பா@ ெசVதா�.

எ$.�.ப/டாரநாய�க அவ�கள2) கிள2ெநாSசி வ�ஜய,தி) ேபா< அவ� வ�?வம@ ப�,த வாலிப� தி�ட,<�; வ�ஜய� ெசVவ<ட),
அ�;  M�ட�  ஒ)றிR�  உைரயா�Oவத�;  நா�  ஒH�;  ெசVதி�
ேதா�.  வ�?வம@வ��  எம�;  மிக>�  பலமானெதா�
ஆதர>,தள�  இ�
ததா�,  அவர<  வ�ைக  அ�;  ஆவRட)  எதி�பா��க�ப�ட<.  அவர<  வ�ைகைய  அறி
த  வ�?வம@
வ�வசாய�பைட �கா� அதிகாக*, தம< சில வ :ர�கைள அY�ப� அவர< M�ட,ைத� ;ழ��வத�; தி�டமி�டன�. (அதி� தமிழர?�
க�சிையS ேச�
த கிள2ெநாSசி, ெதா;திய�) அ�ேபாைதய பாராQம)ற உO�ப�ன� ப/�த� கா.ெபா.இர,தின,<�;� ெதாட�ப��
த
வ�டய� ப�)ன� எம�;, ெதய வ
த<) இ
த ;ழ�ப வ�வகார,ைத வ�வசாய�பைடய�� எ��ட) ெதாட�ப�லி�
த சில� எ�மிட�
ஏ�ெகனேவ ெதவ�,<வ��டன�.

எ$.�.ப/டாரநாய�க வ�?வம@>�; வ
< M�ட�� ஆர�ப�,த ேவைளய��, அைத� ;ழ��வத�காக அதிகாகளா� நியமி�க�ப�ட
சில  இைளஞ�கQ�  அ�;  வ
<  ேச�
தன�.  இ
த  வ�டய�கQ�கிைடய��,  எ$.�.ப/டாரநாய�காவ�)  கிள2ெநாSசி  வ�ைக�;
எதிராக, தமிழர?�க�சி� பாராQம)ற உO�ப�ன� கா.ெபா.இர,தின� ேம�ெகா/ட கீ4,தரமான ெசய�கைள இ�; ��@ ைவ�ப<
அவசிய�. Õஆ/ட தமிழின,ைத சி�களவ) ஆQகிறா)’ என� ேபசி�ெகா/@, அ
த ÕஆQகி)ற’ சி�கள இன,ைதS ேச�
த ஒ�
பாராQம)ற உO�ப�னைர, அ<>� ப/டா Ð ெச�வா  ஒ�ப
த,ைத எதி�,<, இனவாதி ேஜ.ஆ�. 1957� க/��; �,த ப��;மாைர5�
அைழ,<�ெகா/@ யா,திைர  ெச)ற ேபா<,  தன< ெதா;தியான க�பஹாவ�) இ���ெகாட எ)ற இட,தி� ைவ,< அ�,<�
கைல,<,  தி��ப>� ெகாH�� ேநா�கி  ஓட ைவ,த ஒ�வைர,  தன< அதிகார,ைத� பய)ப@,தி,  கிள2ெநாSசி�; வ
த அவைர
கா.ெபா.இர,தின�  எ�ப�,  த@�க  �ய)றா�  எ)பைத  அறி
தா�,  இ�ேபாதி��பத�;,  தைலகீழாக,  இல�ைகய��  தமிழ�க*
ெப��பா)ைமயாக>�,  சி�களவ�க*  சிOபா)ைமயாக>�  இ�
தி�
தா�,  அவ�க*  கதி  எ)னவாகிய���;�  எ)பைத
வ�ள�கி�ெகா*ள ��5�.

ெதாட��

��ைனய பதிEக�
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