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Οι Αγρότες είναι τα τμήματα της κοινωνίας μας που εργάζονται μέρα και νύχτα για να 
θρέψουν ολόκληρο τον πληθυσμό της χώρας. Πάντα υποτάσσονται από την οργή της φύσης. 
τορωία του δανειστή χρημάτων? των αγορών· και τις πολιτικές της διαδοχικής κυβέρνησης 
στο κράτος και το Κέντρο. Παρά το γεγονός ότι είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού 
που καθορίζει το σχηματισμό των κυβερνήσεων σε όλα τα επίπεδα, η αγροτυτική ως τάξη 
είναι πάντα στο τέλος λήψης των προβλημάτων. Οι αυτοκτονίες της αγροτιάς έχουν φτάσει 
σε crescendo, αλλά οι άρχουσες τάξεις δεν είναι σε μια διάθεση να επεκτείνει οποιοδήποτε 
χέρι βοηθείας σε αυτούς, εκτός από κάποια μέτρα πλύσης ματιών τώρα και στη συνέχεια. Σε 
αυτή την περίπτωση, οι τρεις τελευταίοι νόμοι που θεσπίστηκαν από την κεντρική 
κυβέρνηση φοβούνται να ρίξουν την αγροτιά στο έλεος των Εταιρικών Σπιτιών. Υπάρχουν 
πολλές τρύπες βρόχο στους νόμους, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας να καθορίσει 
οποιαδήποτε ελάχιστη τιμή στήριξης (MSP) για την παραγωγή των αγροτών. 

Η αγροτυτική συνήθως μια κατηγορία ήρεμων επιτηρητής της τύχης για τα βάσανά τους έχει 
ξεσηκωθεί από τους τελευταίους νόμους για την προστασία των συμφερόντων τους. Μια 
ποτέ δεν ακούσει πορεία είχε αναληφθεί από την αγροτιά από χιλιάδες και χιλιάδες αγρότες 
προς την εθνική πρωτεύουσα νέο Δελχί. Braving πολλά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένης της 
καταστολής της αστυνομίας στο δρόμο της ειρηνικής «Μαρτίου» στο Νέο Δελχί, η αγροτυρία 
από ορισμένα βόρεια ινδικά κράτη έχουν συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα και να συνεχίσει 
με dharna ταραχή τους. Απαιτούν την κατάργηση και των τριών νόμων από την κυβέρνηση. 
Υποστηρίζουν ότι είναι η μόνη εγγύηση ότι θα σωθούν από τον κρόκο των εταιρειών. Η 
αγροτιά από διάφορα άλλα κράτη υποστηρίζουν τον αγώνα, παρόλο που δεν μπορούσαν να 
αναλάβουν ένα μακρύ ταξίδι κατά τη στιγμή του COVID-19. 

Η Κεντρική Κυβέρνηση, με το έννομο συμφέρον της να θεσπίσει τους νόμους, δεν κατάφερε 
να προβλέψει μια δημοκρατική συζήτηση με τα διατομέα της κοινωνίας, καθώς και μια 
ουσιαστική συζήτηση και στα δύο πατώματα του Κοινοβουλίου. Αξιοποιώντας την «Corona» 
η κυβέρνηση μαζί με τη θέσπιση πολλών αντιεργαζονικών και αντι-ανθρώπων νόμων 
περιλαμβάνονται αυτοί οι τρεις νόμοι της αγροτιάς. Η συμπεριφορά της κυβέρνησης που 
είχε θεσπίσει βιαστικά αυτούς τους νόμους σφετερίοντας τις εξουσίες του κράτους που 
τοποθέτησε τη «γεωργία» στον ταυτόχρονο κατάλογο των εξουσιών μεταξύ του Κέντρου και 
των κρατών είναι ο κύριος λόγος για την εξέγερση των αγροτών. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πέντε ή έξι γύροι συνομιλιών μεταξύ της Κεντρικής 
Κυβέρνησης και των εκπροσώπων της Αγροτών που αγωνίζονται απέτυχαν. Οι Αγροτικές 



Οργανώσεις ζήτησαν μια «Bharat Bandh» στις 8.12.2020 και το κάλεσμα υποστηρίχθηκε από 
ένα φάσμα πολιτικών κομμάτων και διαφόρων οργανώσεων από διάφορους τομείς. Η All 
India Postal & RMS Συνταξιούχοι Σύνδεσης ενώνει επίσης την υποστηρικτική ομάδα της 
αγροτιάς και καλεί τη δική της ιδιότητα μέλους για την επέκταση της πλήρους στήριξης για 
την Καταπολέμηση των Αγροτών και μόνο τις απαιτήσεις τους. Προτρέπει την κεντρική 
κυβέρνηση να λάβει υπό αμφισβήτηση το αίτημα της αγρότισσας που αγωνίζονται και να 
καταργήσει τους αμφιλεγόμενους νόμους και να αρχίσει ουσιαστικές συζητήσεις πριν 
αναλάβει το ζήτημα της θέσπισης του νόμου για το θέμα αυτό. Η AIPRPA εκφράζει επίσης 
την πλήρη υποστήριξή της στο Κάλεσμα Bharat Bandh στις8  Δεκεμβρίου 2020, καθώς η ζωή 
του αγρότη είναι βασική και ζωτικής σημασίας και για τους συνταξιούχους. 
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Το ψήφισμα που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της 
CMC του AIPRPA CHQ που πραγματοποιήθηκε στις 
13.12.2020 υπέρ του Αγώνα αγροτών που απαιτεί 
την κατάργηση της εργατικής νομοθεσίας 

 

Αυτή η Κεντρική Διαχειριστική Επιτροπή όλων των India Ταχυδρομική & RMS 
Συνταξιούχοι Σύνδεσης σε συνεδρίαση τηλεδιάσκεψης σήμερα (13,12,2020) έχει 
αποφασίσει ομόφωνα να εκφράσουν την υποστήριξή μας για τη συνεχιζόμενη πάλη της 
ινδικής αγροτιάς. Η συνάντηση σημειώνει με ανησυχία ότι η κεντρική κυβέρνηση αντί να 
αποδεχθεί το αίτημα για την κατάργηση των τριών υπέρ των επιχειρήσεων νόμους 
αγρότες που εγκρίθηκαν νωρίτερα από το Κοινοβούλιο προσπαθεί να σπάσει το κίνημα 
προσπαθώντας να κουράσει τα εκατομμύρια που αγωνίζονται. Από την άλλη πλευρά, οι 
αγρότες δείχνουν την αυξημένη αποφασιστικότητά τους εντείνοντας τον αγώνα. Αυτή η 
συνάντηση CMC αποφασίζει να ζητήσει από την κεντρική κυβέρνηση να μην σταθεί στο 
κύρος και να έρθει προς τα εμπρός για να καταργήσει τους τρεις νόμους που φοβούνται 
να είναι πλήρως υπέρ της εταιρικής φύσης από τη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών 
και να διευθετήσει τη συνεχιζόμενη πάλη των crores των αγροτών στους νεκρούς του 
χειμώνα και απειλητική για τη ζωή κατάσταση. " επαναλαμβανόμενη προσφορά της 
κυβέρνησης να επανορθώσει τους νόμους είναι αρκετή απόδειξη για να αποδείξει ότι οι 
νόμοι είναι ελαττωματικοί και όχι προς το συμφέρον των εκατομμυρίων αγροτών. Ως εκ 
τούτου, ο Σύνδεσμος αυτός προτρέπει την κυβέρνηση να ενεργήσει με σύνεση και να 
ταυτιστεί με τα εκατομμύρια των αγροτών και να διευθετήσει το κύριο αίτημα των 
αγροτών που αγωνίζονται.  

 


