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कें द्र सरकारने कृषी व्यापारामधे्य सुधारणा करण्यासाठी तीन नवीन कायदे मंजूर केले. वास्तववक पाहता हे तीनही 

कायदे शेतकऱयांवर लादले होते. शेती सुधारणांच्या नावाखाली मोदी सरकारकारणे लागू केलेले तीन कृषी कायदे मागे 

घेण्याची घोषणा प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी यांनी केली. ज्या पद्धतीने कृषी कायदे लागू केलेत त्याच पद्धतीने ते मागे घेण्यात 

आले. कृषी कायदे लागू करतांना जसा कोणाचाही ववचार वकंवा ववचारवववनमय करण्यात आला नाही तसा तो मागे 

घेतांनाही करण्यात आलेला वदसून येत नाही. त्यामुळे सरकारची वनणणय पद्धती व कायणपद्धती पारदशणक नसल्याचा ठळक 

असा हा पुरावा आहे. त्यामुळे सरकारच्या हेतू ववषयी नाराजी व संशयाचे बीज सवणसामान्य जनतेच्या मनात पेरल्या गेले. 

त्यामुळे शेतकऱयांनी आंदोलन केले. परंतु संसदेत अध्यादेश काढत कायद्याची बाजू सांगून आंदोलन कत्याांचा आवाज हा 

दाबण्याचा प्रयत्न केलेला वदसून येतो. आंदोलन कत्याणची तयारी बघून दोन वषण कृषी कायद्यांना स्थवगती देण्याची सरकारची 

तयारी ही प्रश्न वनमाणण करणारी होती. दोन वषाणची कायदे अध्यादेशाने लागू करण्याचे आवण अध्यादेशाला संसदेत मंजूर 

करतांना घाई करण्याचे कारणच काय होते? ज्यांनी वनणणय घेतला, ज्यांच्यासाठी वनणणय घेतला अशा शेतकऱयांशी चचाण 

केली असती तर कृषी कायदे लागू करण्यामागची भूवमका स्पष्ट झाली असती. पण असे होतांना वदसत नाही. वषणभर 

शेतकरी आंदोलन करत होते परंतु सरकारने त्या आंदोलनाकडे दुलणक्ष केले होते. एवढेच नाही तर साम, दाम, दंड, भेद 

वापरून शेतकरी आंदोलन मोडून काढण्यासाठी वापरले होते. परंतु तरीही शेतकरी मागे हटले नाही. त्यांचा ववजय हा 

ऐवतहावसक ठरला. इ.स.१९८० च्या दशकात शरद जोशी सारख्या नेत्याने शेतकऱयांना मोठ्या प्रमाणावर आंदोवलत 

करण्यात यश वमळववले होते. त्या नंतर होणारे हे शेतकऱयांचे पवहलेच आंदोलन होते. परंतु या आंदोलनात कोणीही नेता 

नसतांना आंदोलन उभे रावहले. फक्त आंदोलन उभे रावहले नाही तर अतं्यत प्रवतकूल पररस्स्थतीत ते वटकून रावहले. सते्तच्या 

कू्ररते सोबत माध्यमांचा अपप्रचार सहन करावा लागला. 
 भारत हा कृवषप्रधान देश आहे असं अवभमानाने म्हणण्याचे वदवस संपले, देशातील इतर लोकांना आवण पुढाऱयांना 

आता शेतकऱयांची गरज उरली नाही. कृवषप्रधान आवण ववववधता पूणण असलेला हा देश मुळापासून ववस्कटून टाकला जात 

आहे. शेती संबंधी जे कायदे तयार झाले, ते तीन कायदे मागे घ्यावेत या मागणीसाठी नऊ मवहन्यांपासून पंजाब, हररयाणा, 

राजस्थान, उत्तरप्रदेश आवण देशभरातील ववववध राज्यातील शेतकरी मोठ्या संखे्यने सवणस्व पणाला लावून वसंधू बॉडणर, 

वटकरी बॉडणर, गाजीपुर बॉडणर या सवण वदल्लीच्या सीमांवर लोकशाही मागाणने आपल्या अस्स्तत्वाची लढाई लढत आहेत. हा 

फक्त शेतकऱयांचा प्रश्न नाही तर देशातल्या प्रते्यक नागररकाचा प्रश्न आहे. कारण जो शेतकरी अन्नधान्य वपकववतो त्या 

वपकववलेल्या अन्नाला जागण्याची वेळ आली आहे.जे शेतकऱयाने अन्नधान्य वपकववले ते आपण खातो त्या  खाले्लल्या 

अन्नाला जात-पात,धमण,पंथ ववसरुन जगण्याची वेळ आली आहे. या भारत देशात सवणसामान्य लोक, कष्टकरी, नोकरदार, 

मध्यमवगीय वनम्नमध्यमवगीय, वनम्नवगी अशा सवण नागररकांसाठी हा ऐरणीचा प्रश्न असणार आहे. येणाऱया काळात हा प्रश्न 

जीवन-मरणाचा असणार आहे. सरकारने केलेले कायदे हे मोजक्या बड्या भांडवलदारांच्या वहताचे आहेत. जो देशाला 

रोज जगववतो त्यांच्यासाठी हे कायदे नाहीत, ही खंत फक्त उरी बाळगून फायदा नाही. त्यासाठी सवणसामान्य जनतेने 

एकजूट होणे गरजेचे आहे. जो जगाचा पोवशंदा आहे त्याला जर मारायला वनघाले तर आपला ववनाश अटळ आहे. थोड्या 

सुखासाठी हा ववनाश सहन करणे वकतपत वहताचे आहे. याचा ववचार करण्याची गरज आता आली आहे. प्रते्यकाने आपला 

आवाज उठववला पावहजे.  
आपण ज्या राज्यात राहतो त्या राज्याचे स्वराज्य वनमाणण करण्यासाठी छत्रपती वशवाजी महाराजांनी काय हाल-

अपेष्टा सहन केल्या तो इवतहास आठवण्याची गरज आहे. देशाला रोज जागववणारा शेतकरी अन्नदाता आता देशाचा रक्षण 
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करता म्हणून ऊन-वारा-थंडी- पावसात या लढ्याला स्वतः च्या खांद्यावर घेऊन ठामपणे उभा आहे. ज्या ज्या वेळी देशावर 

संकट आले त्या त्या वेळी या शेतातील शेतकरी त्या ववरोधात ठामपणे उभा रावहलेला आहे.  म्हणूनच शेतकरी हा आपला 

कणा आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. शेतकऱयांनी आंदोलन केले त्यामुळे सरकारवर दबाव वनमाणण झाला. कृषी 

कायदे  सरकारने मागे घेतले, परंतु जी सुधारणावादी आवण सरकारी ववचारवंताची अजून कुजबुज ऐकायला वमळत आहे 

यांच्या मते असे की, सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्याचा जो वनणणय घेतला त्यामुळे शेतीतील सुधारणा मागे  पडतील आवण 

पुढे सरकारला कोणताही म्हणजे शेतकऱयांच्या बाबतीत जर वनणणय घ्यायचा असेल तर ते घेणार नाही. याचाच अथण असा 

होतो की, राज्यातील वनवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शेतकरी मतदारांना खूष करण्यासाठी हे तीन कृषी कायदे मागे  

घेण्याचा फासण केला आहे की काय? याबद्दल संशय / साशंकता वाटते.  
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास या आंदोलनातून भांडवली शेतीच्या चक्रात अडकलेल्या सवणच प्रकार शेतकऱयांच्या 

सुखी आवण समृद्ध जीवनाची आशा आता मावळत चालली आहे. या आंदोलनातून शेतकऱ यांची दुदणशा तर झालीच आहे 

आवण त्यांच्यात चीड वनमाणण झाली आहे. त्यामुळे आता शेतकरी वगण एक होऊ पाहतो आहे. सरकार ववरोधात शेतकरी 

एकजूट होऊन रडू पाहतो ही एक आनंदाची व सुखदायी बाब आहे. याची सुरुवात पंजाब पासून जरी सुरू झाली असली 

तरी त्याचे पडसाद सवण जगभर पसरलेले आहेत. वास्तववक पाहता आत्ताचे हे आंदोलन पूवीच्या आंदोलन यापेक्षा वेगळे 

आहे. शेतकऱयांनी केलेल्या क्रांवतकारी शेतकरी आंदोलनाशी तुटलेली नाळ जोडणारे हे आंदोलन आहे. त्यामुळे हे 

आंदोलन एका वेगळ्या आवण नवीनच शक्यतेकडे वाटचाल करीत आहे.  

ज्या पद्धतीने सरकारने कायदे लागू केले, आवण मागे सुद्धा घेतले त्यावरून असे स्पष्ट होते की, जेव्हा कायदे मागे 

घेण्याची वेळ आली तोपयांत त्यांच्या मंवत्रमंडळातील सहकाऱयांना त्याची काहीच कल्पना नव्हती. मग असे असतांना 

मंवत्रमंडळाने वनणणय घेऊन संसदेने त्या कायद्यांना मंजुरी वदली असल्याने मागे घेतांनाही  मंवत्रमंडळात चचाण आवण वनणणय 

होणे महत्त्वाचे होते. परंतु तसे न होता काही मोजक्याच ववश्वासातील मूठभर नोकरशाह यांच्यातच चचाण करून वनणणय 

घेतले जातात. आवण मंत्रीमंडळ त्यांच्या होकारातच हो वमळववतात (री ओढतात) आवण याच पद्धतीने कृषी कायद्याबद्दल 

तेच घडले. ज्यांनी ज्यांनी  या कायद्यांला ववरोध केला त्यांना दलाल, खवलस्तानी,देशद्रोही म्हणून वहणवले गेले. म्हणजेच 

याचाच अथण आम्ही जे वनणणय घेऊ ते तुम्ही मान्य करा असा होतो. परस्परांमधे्य संवाद वकंवा ववचारवववनमय न करता 

आपलेच म्हणणे खरे असे ठरवून घेतलेले वनणणय मान्य करण्यास भाग पडणे परंतु, या मानवसकतेमुळे व कायणपद्धतीमुळे 

देशांमधे्य अराजकता माजू शकते, संवाद संपून ववसंवाद वाढू शकतो याचा कोणीच ववचार केला नाही. व त्याचाच फटका 

कृषी कायद्यांना बसला आहे. जर या कायद्यांमुळे खरोखरच कृषी सुधारणा झाल्या असत्या तर हे सगळे टळले असते. 

परंतु या वनणणयामुळे फक्त ववनाश होऊ शकतो हे कळायला जरा उशीरच झाला असे म्हणावे लागेल.  
स्वातंत्र्यानंतर सवणच के्षत्रात लोकांना पचायला आवण पटायला कठीण जाईल अशा सुधारणा राबववण्यात सवण 

सरकारांना यश आले असे म्हणता येईल. परंतु या सवण सुधारणा लोकांना पटवून देण्यात सवण पंतप्रधान यशस्वी झाले कारण 

त्यांनी ववरोधकांशी संवाद साधण्याची त्यांची जी कला /हातोटी होती ती त्यांनी वापरली. परंतु आत्ताच्या मोदी सरकारने 

आणलेल्या कायद्याच्या आशयात फार फरक आहे असे नाही. परंतु ज्या पद्धतीने तेव्हाच्या सरकारने संवादाच्या रूपाने 

यश संपादन केले ते आत्ताच्या  मोदी सरकार न केल्याने असंतोष उफाळून आला आहे. सुधारणा राबववण्यासाठी दांडगाई 

करून उपयोग नाही तर समजुतीच्या न्यायाने व सवाणच्या सहकायाणने संवादाने जर सुधारणा राबववल्या असत्या तर त्याचा 

फायदा सवाांनाच झाला असता. परंतु  राजकीय वहत लक्षात घेता तसेच करणे गरजेचे होते परंतु मोदी सरकार याला 

कारणीभूत ठरले. 
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