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കർഷകരുടെ പ്രതിഷഷധ സമരടെക്കുറിച്ച് വിഷേശ വയക്തികള ും 

സ്ഥാരനങ്ങള ും അെുെിടെ നെെിയ അഭിപ്രായങ്ങടളക്കുറിച്ച് രപ്ത 

പ്രസ്താവന.  
ടെപ്രുവരി 03, 2021 

 

"സമ്പൂർണ്ണമായ സുംവാേങ്ങൾക്കുും ചർച്ചകൾക്കുും ഷശഷും ഇന്ത്യൻ 

രാർലടമന്റ് കാർഷിക ഷമഖലയുമായി രന്ധടെട്ട് രരിഷ്കരിച്ച 

നിയമനിർമ്മാണും രാസാക്കിയിരുന്നു. ഈ രരിഷ്കാരങ്ങൾ കർഷകർക്ക് 
വിരുലമായ രീതിയിൽ വിരണി ലഭയമാക്കുകയുും  കൂെുതൽ സൗകരയങ്ങൾ 

പ്രോനും ടചയ്യ കയുും ടചയ്തു. കൂൊടത ഇവ സാമ്പെികമായുും 

രാരിസ്ഥിതികമായുും സുസ്ഥിരതയുള്ള കാർഷിക പ്രവർെനങ്ങൾക്ക്  
വഴിടയാരുക്കുകയുും ടചയ്തു. 
 

എന്നാൽ  ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിടല വളടര ടചറിയ വിഭാഗും കർഷകർ 

ഈ രരിഷ്കാരങ്ങൾടക്കതിടര ചില തെസ്സങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. 
പ്രതിഷഷധിക്കുന്നവരുടെ  വികാരടെ മാനിച്ച  ടകാണ്ട് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ 

അവരുടെ പ്രതിനിധികള മായി നിരവധി ചർച്ചകൾക്ക് തുെക്കമിട്ടിരുന്നു. 
ഷകപ്രമപ്ന്ത്ിമാർ കൂെി ഭാഗഭാക്കായി ചർച്ചയുടെ രതിടനാന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ 

ഇതിനകും രൂർെിയായി. നിയമങ്ങൾ നിർെിവയ്ക്കാൻ ഷരാലുും 

സർക്കാരുും, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമപ്ന്ത്ിയുും വാഗ്ോനും ടചയ്തിട്ട ണ്ട്. 
 

എന്നാൽ  ഈ പ്രതിഷഷധങ്ങളിലൂടെ നിർേിഷ്ട താൽെരയ പ്ഗൂെ കൾ തങ്ങള ടെ 

അജണ്ട നെൊക്കാൻ പ്ശമിക്കുന്നതുും അവടര വഴി ടതറ്റിക്കാൻ പ്ശമിക്കുന്നതുും 

വളടര നിർഭാഗയകരും തടന്നയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ റിെബ്ലിക് േിനമായ ജനുവരി 26 

നാണ് ഇതിന്റ സാക്ഷ്യും വഹിഷക്കണ്ടി വന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെന 

ഉദ്ഘാെനെിന്റടറ വാർഷികും ആഷഘാഷിക്കുന്ന ഒരു ഷേശീയ അനുസ്മരണ 

ചെങ്ങ് അരമാനിക്കടെെുകയുും ഇന്ത്യൻ തലസ്ഥാനെ് അപ്കമവുും 

നശീകരണപ്രവർെനവുും നെക്കുകയുും ടചയ്തു. 
 

ഇെരെിലുള്ള തല്രരപ്ഗൂെ കളിൽ ചിലത് ഇന്ത്യയ്ടക്കതിരായ 

അന്ത്ാരാപ്ഷ്ട രിന്ത്ുണ സമാഹരിക്കുന്നതിനുും പ്ശമിച്ചിട്ട ണ്ട്. ഇെരും 

കരെമായ വസ്തുതകൾ മൂലും ടതറ്റിദ്ധരിക്കടെട്ട ഷലാകെിന്റടറ വിവിധ 



ഭാഗങ്ങളിലുും മഹാത്മാഗാന്ധി പ്രതിമകൾ കളങ്കടെെുെുകയുും ടചയ്തു. ഇത് 

ഇന്ത്യയ്ക്കുും ഷലാകെുെനീക്കമുള്ള രരിഷ്കൃത സമൂഹെിനുും അഷങ്ങയറ്റും 

അസവസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുന്നുന്നുമുണ്ട് . 
 

ഇന്ത്യൻ ഷരാലീസ് ഷസന ഇെരും പ്രതിഷഷധപ്രകെനങ്ങടള അഷങ്ങയറ്റും 

സുംയമനഷൊടെയാണ് കകകാരയും ടചയ്തത്. ഷരാലീസിൽ 

ഷസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന്റ രുരുഷന്മാരുും  സ്പ്തീകള ും  

ശാരീരികമായി ആപ്കമിക്കടെെുകയുും ചില ഷകസുകളിൽ  ഗുരുതരമായി 
രരിഷക്കൽക്കടെെുകയുും ടചയ്തിട്ട ണ്ട്. 
 

ഈ പ്രതിഷഷധപ്രകെനങ്ങള ും ഈ േുർഘെപ്രതിസന്ധി രരിഹരിക്കുന്നതിന്റ 

സർക്കാരുും രന്ധടെട്ട കർഷക പ്ഗൂെ കള ും നെെുന്ന പ്ശമങ്ങള ും ഇന്ത്യയുടെ 

ജനാധിരതയ ധാർമ്മികതയുടെയുും രാപ്ഷ്ടീയെിൻടറയുും രശ്ചാെലെിൽ 

കാഷണണ്ടതാടണന്ന് ഞങ്ങൾ ഊന്നിെറയുകയാണ്, . 

 

ഇെരും കാരയങ്ങളിടല  അഭിപ്രായപ്രകെനെിനായി  
തിരക്കുകൂട്ട ന്നതിനുമുമ്പ്, വസ്തുതകൾ ഉറെ വരുെണടമന്നുും  പ്രശ്
നങ്ങടളക്കുറിച്ച് ശരിയായ ധാരണയുണ്ടാക്കണടമന്നുും ഞങ്ങൾ 

അഭയർത്ഥിക്കുകയാണ്. സുംഷവേനാത്മകമായ ഷസാഷയൽ മീഡിയ ഹാഷ്
ൊഗുകള ും അഭിപ്രായങ്ങള ും  കകകാരയും ടചയ്യ ന്നതിനുള്ള ഷചാേന, 

പ്രഷതയകിച്ച ും താരങ്ങള ും മറ്റ ള്ളവരുും നെെിലാക്കുകയാടണങ്കിൽ, അവ 

കൃതയമായഷതാ ഉെരവാേിെ രൂർണഷമാ ആയിരിക്കണടമന്നിലല. " 

 

#IndiaTogether 
#IndiaAgainstPropaganda 
 
നയൂ  ഡൽഹി  
03 ടെപ്രുവരി, 2021 

 

 

 
 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website and 

may be referred to as the official press release. 
 

 


