ఆహ్వానం
ప్రియా మిత్ిమా,

16 డిసెంబర్ 2017

దేశెంలో రత్
ై ు ఆత్మహత్యలు బాగా ప్రిగి పో త్ున్నాయి. రైత్ు ఆత్మ హత్య జరగని రోజు లేదని గత్ెంలో చెప్పుకొన్ేవారు.
కానీ ఇప్పుడు ప్ితి గెంటకూ ఓ రైత్ు ఆత్మహత్యకు పాలుడుత్ున్నాడు. రత్
ై ు ఆత్మహత్యలను నివారిెంచడననికి ప్ిభుత్వెం
చేస్ు ునాది ఏమీ లేదు. ఆత్మహత్య చేస్ుకునా రైత్ు కుట ెంబానికి ప్ిభుత్నవలు ఇస్ాుమని వాగాానెం చేసరన నష్ట ప్రిహారెం సత్
ై ెం
స్రిగా ా అెందడెం లేదు. ఆత్మహత్య లను విచనరిెంచడననికి నియమిెంచిన తిిస్భయ కమిటీలు న్నమ మాత్ిెంగా ప్నిచేస్ు ున్నాయి.
రైత్ు లేనిదే లోకెం లేదు అన్ే గెంభీర ప్ికటనలకు మాత్ిెం కొదవ లేదు. ప్ికృతిత్ో స్హజీవనెం చేస,ర ప్ికృతిప్ై పో రాడి, భూమిని
స్ాగుకు తీస్ుకొచిిన రత్
ై ు ఎెందుకు ఆత్మహత్య చేస్ుకుెంట న్నాడు? ప్రరికత్
ి నెంత్ో అని కొెందరు అెంటారు? రత్
ై ు ప్రరక
ి ివాడెత్
ై ే
అరధ రాతిి, అప్రాతిి అనకుెండన, పాములత్ో, విష్ప్ప ప్పరుగులత్ో, ఏనుగులత్ో, అడవి ప్ెందులత్ో, కొెండొ కచో ప్పలులత్ో
యుదధ ెం చేస్ు త ప్ెంటలు ఎెందుకు ప్ెండిస్ు ాడు? దేశానికి అనాెం ఎెందుకు ప్డత్నడు? కారణెం మరేదో ఉెంది. అది త్న చేతిలోది
కానిదెై ఉెండనలి. అెందుకే రత్
ై ుకు ప్రిష్ాారెం దొ రకడెంలేదు.
ప్రిశోధనలు స్మాధనన్ననిా అెందిెంచనయి. ప్రప్తి స్ౌకరయెం అెందిెంచడెంలో బాయెంకులు లాెంటి విత్ు స్ెంస్థ లు
విఫలమయాయయి. వాటికీ విజయ్ మాలాయ లాెంటి వారు ప్రయ
ి మైనవారు. అనిావస్ుువపలకూ వాటిని త్యారు చేసన
ర వారే
ధర నిరణయిెంస్ాురు. కానీ రత్
ై ు ప్ెండిెంచిన ప్ెంటలకు మాత్ిెం రత్
ై ు ధర నిరణయిెంచలేక పో త్ున్నాడు. పో నీ ప్ిభుత్వెం
గిటట బాట ధర కలిుస్ుున్నాడన? ఎరువపలు ప్పరుగు మెందులు లాెంటివాటిని త్కుావ ధరకు అెందిెంచ గలుగుత్ోెందన?
ఈ అెంశాలకు స్ెంబెంధిెంచి అస్లు ఇెండియాలో చటట మే లేదు అెంటే నమమరేమో గానీ ఇది నిజెం. అెందుకే ఇటీవల అనిా
రాష్ాటాలనుెంచీ దేశ రాజధననిలో లక్షలమెంది రైత్ులు హాజరయియ రెండు చటాటల ముస్ాయిదనలను రూప ెందిెంచనరు.
పారల మెంట వాటిని ఆమోదిెంచి చటట రూప్ెం కలిుసతు రత్
ై ులకు కొెంత్లో కొెంత్ెన్
ై న మేలు జరిగే అవకాశెం ఉెంది. ఈ చటాటల
ముస్ాయిదన ప్ిత్ులను ఈ లేఖత్ో జత్ చేస్ు ున్నాము. వీటిని చరిిెంచి మరిెంత్ ఈ చటాటల ముస్ాయిదన ప్ిత్ులను ఈ
లేఖత్ో జత్ చేస్ు ున్నాము. వీటిని చరిిెంచి మరిెంత్ ప్టిష్ఠెంగా త్యారు చేదా నెం.
అఖిల భారత్ రత్
ై ు కూలీ స్ెంఘెం, మానవ హకుాల వేదక
ి స్ెంయుకు ెంగా నిరవహిస్ు ునా ఈ చరిలో పాలగాని విలువైన
స్తచనలు ఇవవవలసరెందిగా ఆహావనిస్ుున్నాెం.
Venue:
Date & time

మండల ప్రజా ప్రిషద్ భవనం, నిజామాబాద్,
: 24 డిసంబరు 2017 , ఆదివారం పొ ద్దునన 11 గంటలకు

సలల గంగాధర్
అధయక్షుడు

వ.ై కృషణ గోపాలరావు
అధయక్షుడు

అఖిల భారత్ రైత్ుకూలీ స్ెంఘెం (AIKMS)

మానవ హకుాల వేదక
ి (HRF)

నిజామాబాద్

నిజామాబాద్

