వ్యవ్సాయ సంక్షోభం, సంబంధిత అంశాల పై తక్షణం పార్ల మంట్ ప్రత్యయక సంయుకత సమావేశం
ఏర్ాాటు చయయవ్లసందిగా విజ్ఞ పత .
గౌర్వ్నీయుల ైన శ్రీ ర్ామ్ నాథ్ కోవింద్ గార్ికి,
మన దయశంలో నానాటికీ పర్ిగి, దయశం యావ్తత
త కూ వాయపంచిన వ్యవ్సాయ సంక్షోభాన్ని మీ దృష్ి కి
తీసుకువ్చయే లక్షయంత్ో మీకు ఈ లేఖ ర్ాసుతనాిం. దయశం ఎదుర్్కంటుని సమసయల ప్టల
ఆందో ళన, ఆలోచన కలిగిన పౌర్ులుగా మేము మీకు ఈ లేఖ ర్ాసుతనాిం. వ్యవ్సాయ సంక్షోభం
అంటే ఇక కేవ్లం భూములు, ఆదాయాలు, ఉదో యగాలు, ఉత్ాాదకత నష్ి ం కావ్డమే కాదు. మన
మానవ్తవమే ఆవిర్ైపో యినటు
ల .
మన గాీమీణ పారంత్ాలు నాశనమై, ర్ైతతలు అనాధలుగా మార్ిపో వ్డాన్ని చూసూ
త వ్చిేన
ప్రభుత్ావలు, వార్ి కష్ాిలు తీర్ేేందుకు ఎటువ్ంటి చర్య తీసుకోలేదు. సర్వం కోలోాయిన వార్ి
కష్ాిలు, గత ఇర్వై ఏళళలోల మూడు లక్షల మందికి పైగా ర్ైతతలు చివ్ర్కి ఆతమహతయలు
చయసుకోవ్డాన్ని ప్రభుత్ావలు చూసూ
త నే ఉనాియి. దయశంలో సుమార్ు 200 ర్ైతత సంసథ లకూ,
కోటాలది మంది ర్ైతతలకు, వ్యవ్సాయ కార్ిమకులకు, కూలీలకు పారతిన్నధయం వ్హిసత ూ, వార్ి
జీవ్నోపాధి కాపాడయందుకు ప్రయతిిసుతని అఖిల భార్త ర్ైతత పో ర్ాట సమనవయ సంఘం
(AIKSCC) నవ్ంబర్ 3 నుంచి 28వ్ త్యదీ వ్ర్కు ఢిలీలకి మూడు ర్ోజుల కిసాన్ ముకిత మోర్ాే
న్నర్వహిసత ుని దృష్ాిా, కేవ్లం వ్యవ్సాయ సంక్షోభం, సంబంధిత అంశాలను మాతరమే
చర్ిేంచయందుకు 21 ర్ోజుల పాటు పార్ల మంట్ ప్రత్యయక, సంయుకత సమావేశం ఏర్ాాటు చయయాలని
వార్ి డిమాండ్ ప్టల దృష్ి సార్ించాలన్న మిమమలిి కోర్ుతతనాిం.
భార్త గణతంతర దయశ ర్ాష్ి ప్
ర తిగా, ర్ాజ్్యంగ అధిప్తిగా మీర్ు జ్ోకయం చయసుకున్న, మన దయశంలో డెభై
శాతం మంది పౌర్ులకు విఘాతం కలిగిసత ుని ఈ పను సమసయ గుర్ించి పార్ల మంట్ సంయుకత
సమావేశంలో చర్ిేంచయలా చూడాలన్న మా విజ్ఞ పత . ఇటీవ్లి కాలంలో వ్సుత, సేవ్ల ప్నుి గుర్ించి
చర్ిేంచయందుకు అర్ధ ర్ాతిర పార్ల మంట్ సంయుకత సమావేశం ఏర్ాాటు చయశార్ు. అదయ విధంగా, కోటాలది

మంది పౌర్ుల జీవిత్ాలను అసత వ్యసత ం చయస, ప్రమాదంలో ప్డయసత ుని ప్డయసత ుని ప్ర్ిసథ తి పైన
పార్ల మంట్ ప్ూర్ిత ఏకాగీతత్ో దృష్ి కేందీక
ర ర్ించాలనీ, ఆ చర్ే దావర్ా శాశవత ప్ర్ిష్ాకర్ాలు
కనుగ్నే ప్రయతిం చయయడం సబబే కదా! మన దయశంలో ర్ైతతలు, కార్ిమకులు, అటవీ త్ెగలు,
మత్ాకార్ులు, సాక్షర్త, ఆర్ోగయ సంర్క్షణ కార్యకీమాల న్నర్వహణలో కీలక భాగమైన అంగనావడి
కార్యకర్త లు, సామాజిక ఆర్ోగయ కార్యకర్త లు, ఏ ఎన్ ఎంలు మొదల ైనవార్ు అసంఖాయకమైన సార్ుల
న్నర్సనలు, పటీష్నుల, విజ్ఞ ప్త తలు, వినతతలు చయసనా ప్రభుత్ావల దృష్ి వ్యవ్సాయ సంక్షోభంపై
ప్డయలా చయయడంలో విఫలమైన తర్ావత మాతరమే పార్ల మంట్ ప్రత్యయక సమావేశం కోర్ుతతని
విష్యాన్ని మీ దృష్ి కి తీసుకువ్సుతనాిం.
గాీమీణ భార్తీయులు సామాజిక ఆర్ిధక నాయయం కోర్డం అంటే, ర్ుణాల నుంచి విముకిత,
గిటి ుబాటు ధర్లు, నాయయమైన వేతనం, ఉపాధి, విదయ, ఆర్ోగయం, పో ష్ణ భదరత కోర్డమేనన్న
మీర్ు గుర్ితంచార్న్న విశవససుతనాిం. AIKSCC తర్ఫతన ర్ండు బిలులలు – ర్ైతతల ర్ుణ విముకిత
బిల్, 2018, వ్యవ్సాయ ఉతాతత
త లకు తప్ాన్నసర్ి గిటి ుబాటు కనీస మదద తత ధర్ బిల్, 2018,
ఇప్ాటికే పార్ల మంట్ లో చర్ే కోసం ఎదుర్ు చూసుతనాియి. ఈ బిలులలను ఆమోదించడం అనేది
కూడా పార్ల మంట్ ప్రత్యయక సమావేశాలోల ఒక ముఖయమైన భాగం కావాలి.
సమానతవ సాధనకు కృష్ చయయాలన్న చెపేా మన ర్ాజ్్యంగంలో సూత్ారలను అనుసర్ించి మీర్ు
ఈ ప్రత్యయక వ్యవ్సాయ సమావేశాల డిమాండ్ కి బేష్ర్తతగా మదద తత ఇసాతర్న్న ఆశిసుతనాిం. మన
దయశంలో గాీమీణ పారంత్ాలను ధవంసం చయసత ుని ఈ వ్యవ్సాయ సంక్షోభాన్నకి మదద తతగా ప్రత్యయక
సమావేశం ఏర్ాాటు మన ప్రజ్్సావమాయన్నకి అతి పదద అభివ్యకీతకర్ణ అవ్తతతంది. మన
ర్ాజ్్యంగంలో విలువ్లను మనం ఎనుికుని ప్రజ్్ ప్రతిన్నధులు కాపాడత్ార్ని ప్రజ్ల
విశావసాన్ని ఇది మర్ింతమర్ింత ప్టిష్ిం చయసత ుంది.
గాీమీణ భార్తమనేది ఈ భూతలంలోనే అతయంత సంకిలష్ిమైన భాగాలోల ఒకటన్న మేము మీకు
చెప్ానవ్సర్ం లేదు. ఈ ప్రత్యయక సమావేశం మన గాీమీణ పారంత్ాలు ఎదుర్్కంటుని అనేకానేక
సమసయల పైన తప్ాన్నసర్ిగా అవ్గాహన కలిాసుతంది. ర్ైతత ఆతమహతయలు, పలల ల ఆకలి
మర్ణాలు, పర్ుగుతతని న్నర్ుదో యగం, అవ్యవ్సథథకృతత, ర్ుణభార్ం, ప్శు అర్ధ వ్యవ్సథ నాశనం,

మొతత ం మీద నలకొని ఒక అన్నశిేతి మన వ్యవ్సాయర్ంగం కుప్ాకూలేలా చయశాయి. దీన్న
ఫలితంగా, ఒకప్తాడు మన ఆహార్ాన్ని సగర్వంగా ఉతాతిత చయసనవార్ు, ఈ నాడు ప్న్న
మనుష్తలుగా, ర్ోజు కూలీలుగా ప్న్న చయసత ూ శీమ దో పడీకి గుర్ౌతతనాిర్ు. 1991త్ో పో లిసేత
దాదాప్త కోటినిర్ మంది ర్ైతతలు తగిిపో యార్న్న 2011 జ్నాభా ల కకలోలనే వలల డెైంది. ఈ ర్కంగా
సంకట సథ తిలో వ్లసలు కీమం తప్ాకుండా జ్ర్గడం అంటే వ్యవ్సాయ సంక్షోభం గాీమీణ భార్తం
ఎలల లు దాటి విసత ర్ించిందనీ, మన ఆహార్ భదరత్ా, మన సమిష్ి ఆహార్ సార్వభౌమాధికార్ాన్ని
దెబబ తీసోత ందన్న గమన్నంచాలి.
వ్యవ్సాయ సంక్షోభంపై ఈ ప్రత్యయక సమావేశంలో చర్ే బాధితతల కథనాలు, వాంగూమలాల
ఆధార్ంగా జ్ర్ిగేలా మీర్ు జ్ోకయం చయసుకోవాలన్న కూడా మేము కోర్ుతతనాిం. పార్ల మంట్ గోడల
లోప్ల ఈ వాంగూమలాలు విన్నపంచాలి. ఈ సమావేశాల వ్లల ర్ైతతలు చటి సభలో నుంచి తమ
త్ోటి పౌర్ులకు, ప్రజ్్ ప్రతిన్నధులకు వ్యవ్సాయ విధానాల వ్లల తీవ్ర ప్రభావ్ం, గాీమీణ ర్ుణ
వ్యవ్సథ లేకపో వ్డం, నీర్ు, ఆర్ోగయం, విదయ పవ
ై ేటుప్ర్ం చయయడం వ్లల త్ాము ఎదుర్్కంటుని
భర్ించలేన్న హింస గుర్ించి నేర్ుగా వివ్ర్ించగలుగుత్ార్ు. 2006 జ్్తీయ ర్ైతతల కమీష్న్ చయసన
సఫార్సులు, మహిళా ర్ైతతల హకుకల బిలుల వ్ంటివి సర్ైన దిశలో సమగీమైన చర్యలు అయినా
కూడా సర్ైన ప్దధ తిలో అమలు కాకపో వ్డం వ్లల ఏ విధంగా నష్ి ం జ్ర్ిగిందో వివ్ర్ిసత ార్ు. గాీమీణ
అర్ధ వ్యవ్సథ కు మూల సత ంభమైన మహిళా ర్ైతతల శీమను అనేక దశాబాదలుగా
గుర్ితంచకపో వ్డాన్ని పార్ల మంట్ సమావేశం ప్రత్యయకంగా చర్ిేంచయలా మీర్ు చూడాలన్న మేము
కోర్ుతతనాిం. భూమి లేన్న ర్ైతతలు, కౌలు ర్ైతతలు, వ్యవ్సాయ కూలీలు, దళిత, ఆదివాసథ
ర్ైతతలు, అనుబంధ వ్ృతత
త లోల ఉని అలాసంఖాయక వ్ర్ాిల వార్ి సమసయల గుర్ించి ఆలకించి,
నమోదు చయసుకున్న, ఈ సమావేశాలోల ప్ర్ిష్ాకర్ాలు సాధించాలన్న కూడా మేము కోర్ుతతనాిం.
2018 మార్ిే మాసంలో మహార్ాష్ి కర ి చెందిన దాదాప్త నలభై వేల మంది ర్ైతతలు నాశిక్ నుంచి
కిసాన్ లాంగ్ మార్ే చయస ముంబై లో ర్ాష్ి ర శాసన సభ భవ్నాన్ని తమ డిమాండల ప్ర్ిష్ాకర్ం
కోసం చుటుిముటాిర్ు. ప్రజ్్సావమయంలో పౌర్ులుగా తమ న్నర్సనను శాంతియుతంగా వ్యకత ం
చయశార్ు. AIKSCC ఆధవర్యంలో నవ్ంబర్ మాసంలో ఢిలీలకి లాంగ్ మార్ే అనంతర్ం, ర్ాజ్్యంగ

వ్యవ్సథ లో అతతయనిత ప్దవిన్న అలంకర్ించిన మీర్ు, మన జ్్తి ప్రజ్్సావమయ యంత్ారంగాలలో
ఒకటైన పార్ల మంట్ న్న ర్ైతతలు కోర్ుతతనిదయమిత్ో అర్ధ ం చయసుకున్న, ఆలకిసత ార్న్న ఆశిసుతనాిం.
ఎందుకంటే, ఈ ర్ైతతలే మన దయశ ప్రజ్లకు ర్క్షకులు. వార్ే ప్రజ్్సావమాయన్ని
న్నలబడుతతనివార్ు.
సగౌర్వ్ంగా
సంతకం/భార్తీయ పౌర్ులు

