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இந்தியியாவில் கடற்பற்படடத்தள ஒப்பந்தத்தில்
பிபிர பிரெஞ்சு ஜனதிபதி மக்பதி மக்ர பிரெியான

ற்படகபிரயழுத்திடுகிடுகிறியார
By Athiyan Silva,        20 March 2018

பரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி இி இம ஜனானுவல் ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின் கடந்த வ ஜனாரெ

இந்திிய ஜனாவுக்க ஜனாஜன ான ந ஜனான்குான ந ஜனாள் விஜியம் சர்வல் மக்ரதச ரீதிிய ஜனாக நிகழும்
ல் மக்ரப ஜனாரரெ ல் மக்ரான ந ஜனாக்கிிய உந்துதல் ி இமற்றும் அதிகரித்துவரும் இரெ ஜனாணுவ
திய ஜனாரிப்பரஜன எடுத்துக்க ஜனாட்டுகின்றது.  பரரெஞ்சு அதிக ஜனாரிகளும்
ஊடகமும் சிரிிய ஜனாவில் ல் மக்ரப ஜனாருக்கு அரபோருக்கு அழைப்புவிடுக்ரகயிலும், பரிட்டிஷ
உளவ ஜனாளி ல் மக்ரசர்ஜி ஸ்கிரிப்ப ஜனால் ான நஞ்சுட்டிக் ரக ஜனால்லப்பட்ட ஜனார் என்பது
ரதளிவற்ற நிரலயிலுள்ளல் மக்ரப ஜனாதும் ரெஷிய ஜனாவுடஜன ஜனாஜன இரெ ஜனாஜதந்திரெ
உறவுகரள நிறுத்துி இம ஜனாறு பரிட்டிஷ இன் அரபோருக்கு அழைப்ரப ஆதரிப்பதுடன்,

ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் பரெ ஜனான்ரசயும் ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனாரவயும் ஆசிிய ஜனாவின்
ரபருநீர்ச்சுபோருக்கு அழைலுக்குள் இழுத்துக் ரக ஜனாண்டிருக்கின்ற ஜனார்.

இந்திிய ஜனாவின் இந்து ல் மக்ரி இமல ஜனாதிக்கவ ஜனாத பரெதி இம ி இமந்திரி ான நல் மக்ரரெந்திரெ ல் மக்ரி இம ஜனாடி
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் சந்திப்பு மூல் மக்ரல ஜனாப ஜனாிய ரீதிிய ஜனாகவும் வணிக ரீதிிய ஜனாகவும்
முக்கிியி இம ஜனாஜன இந்திியப் ரபருங்கடலின் பகுதியில் அதன் இரெ ஜனாணுவ
பலத்ரத மீண்டும் நிரலநிறுத்தும் ி இமற்றும் வ ஜனாஷிங்டஜன ஜனால்
தூண்டிவிடப்படும் சீஜன ஜனாவுடஜன ஜனாஜன பரகரி இமரிய தீவிரெப்படுத்துவரதப்
பன்பற்றும் ஒரு பரெந்த மூல் மக்ரல ஜனாப ஜனாியத்தின் ஒரு பகுதி ஆகும்.

இச்சந்திப்பன்ரப ஜனாழுது ல் மக்ரி இம ஜனாடியும் ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானும்,  இரெ ஜனாணுவ ி இமற்றும்
அணு ஆற்றல் ல் மக்ரபரெங்கரளக் குவிரி இமியப்படுத்தி,  16  பல்லிியன்
ட ஜனாலர்கள் (13  பல்லிியன் யூல் மக்ரரெ ஜனாக்கள்)  ி இமதிப்புள்ள 14  ஒப்பந்தங்களில்
ரகரியழுத்திட்டஜனர்.  பரெ ஜனான்ஸ் ி இமரெபுவழிப்பட்ட Scorp ne-classè

நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கள் ி இமற்றும் அணு ஆயுதங்கரள
ஏற்றிச்ரசல்லக்கூடிிய ரெஃப ஜனால்  ரஜட் ல் மக்ரப ஜனார்விி இம ஜனாஜனங்கரளயும்
இந்திிய ஜனாவிற்கு விற்க இருக்கிறது.

அரஜனத்திற்கும் ல் மக்ரி இமல ஜனாக,  “இந்திிய ரபருங்கடற் பரெ ஜனாந்திியத்தில்
இந்திிய-பரெ ஜனான்ஸ் ஒத்துரபோருக்கு அழைப்பன் கூட்டு மூல் மக்ரல ஜனாப ஜனாியக்
கண்ல் மக்ரண ஜனாட்டத்தின்”  மீது இருவரும் உடன்பட்டஜனர்.  அது பரெஸ்பரெ
ல் மக்ரப ஜனாக்குவரெத்து-விநில் மக்ரிய ஜனாக ஆதரெவு உடன்ப ஜனாடு
என்றரபோருக்கு அழைக்கப்படுவரதயும் உள்ளடக்கும்.  அத்தரகிய
உடன்படிக்ரகயின் கீழ்,  பரெ ஜனான்சும் இந்திிய ஜனாவும் தங்களது
தரரெப்பரட அல்லது கடற்பரடத்தளங்கரள ஒவ்ரவ ஜனாருவரும்
ி இமற்றவர்களுரடிய ப ஜனாவரஜனக்கு திறந்துவிடுவர்.  இந்திிய
ரபருங்கடலில் உள்ள பரெ ஜனான்சின் பல்ல் மக்ரவறு கடல்கடந்த எல்ரலப்
பகுதிகளில் உள்ள துரறமுகங்களுக்கு இந்திியக் கப்பல்கள்
அனுி இமதிக்கப்படுவது ி இமட்டுி இமல்ல ஜனாி இமல்,  பரெ ஜனான்சும் இந்திிய இரெ ஜனாணுவ
தளங்களில் ல் மக்ரப ஜனார்க்கப்பல்கரளயும் துருப்புக்கரளயும்
நிறுத்துவதற்க ஜனாஜன வ ஜனாய்ப்ரபயும் ரக ஜனாண்டிருக்கும்.

பரெ ஜனான்சில் ரத ஜனாழில ஜனாளர்களும் இரளஞர்களும் கட்ட ஜனாிய இரெ ஜனாணுவ
ல் மக்ரசரவயிரஜன திரும்பக் ரக ஜனாண்டுவருவதற்க ஜனாஜன ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின்
அரபோருக்கு அழைப்பு பற்றி எச்சரிக்ரகிய ஜனாக இருக்க ல் மக்ரவண்டும்:  இந்தப்
ல் மக்ரபரெங்கள் ப ஜனாரிிய இரெ ஜனாணுவ கட்டரி இமப்புக்க ஜனாஜன ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின்
அரபோருக்கு அழைப்புக்களுக்குப் பன்ல் மக்ரஜன க ஜனாணப்படும் பரெந்த இரெ ஜனாணுவ ி இமற்றும்

நிதிிய ான நலன்கரள சுட்டிக்க ஜனாட்டுவதுடன் ி இமற்றும் உலகரீதிிய ஜனாஜன
இரெ ஜனாணுவ ல் மக்ரசரவக்கு பரெ ஜனான்ஸ் திரும்புவரதயும் க ஜனாட்டுகின்றது.

ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின் திட்டங்கரள குரறத்துக் க ஜனாட்டும் முியற்சி
இருந்தல் மக்ரப ஜனாதிலும்,  இந்த திட்டங்கள் சமூக ல் மக்ரசரவ ரசய்வதற்கு
இரளஞர்கரள ஊக்குவிப்பதற்கு ல் மக்ரான ந ஜனாக்கங் ரக ஜனாண்டதல்ல. இன்னும்
ரச ஜனால்லப்ல் மக்ரப ஜனாஜன ஜனால்,  உலகம் முழுவதும் பரெத ஜனாஜன,  அணுவ ஜனாயுதம்
ஏந்திிய ி இமற்றும் வல்லரெசுகளுக்கிரடயில் எழும் ரபரிிய அளவில ஜனாஜன
ல் மக்ரி இம ஜனாதலில் பங்ல் மக்ரகற்பதற்கு ல் மக்ரதரவிய ஜனாஜன பரடகரளத்
ல் மக்ரதர்ந்ரதடுப்பதற்கு பரெ ஜனான்ஸ் திய ஜனாரிப்புச் ரசய்துவருவத ஜனாகும்.

தில்லியில்,  ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான்  பரெ ஜனான்ஸ்  இந்தப் பரெ ஜனாந்திியத்தில் அதன்
தீவிரெ இரெ ஜனாணுவத் தரலயீட்ரட பரெத ஜனாஜன வல்லரெசுகளுக்கிரடயில்
வளர்ந்து வரும் பதட்டங்கள் ி இமற்றும் பரகரி இமகளில் ரசல்வ ஜனாக்குச்
ரசலுத்துவரத ல் மக்ரான ந ஜனாக்கங்ரக ஜனாண்டத ஜனாகப் ப ஜனார்க்கிறது என்று
ரதளிவுபடுத்திஜன ஜனார்.  இந்திியப் ரபருங்கடலில் எி இமது ப ஜனாதுக ஜனாப்பும்
உலக ஸ்திரெத்தன்ரி இமயும் பணியம் ரவக்கப்பட்டிருக்கிறது.  பசிபக்
ரபருங்கடல் ல் மக்ரப ஜனால இந்திியப் ரபருங்கடலும் ல் மக்ரி இமல ஜனாதிக்கத்திற்க ஜனாஜன
ஒரு இடி இம ஜனாக ஆகமுடிிய ஜனாது” என்று அவர் அறிவித்த ஜனார்.

இந்திிய ஜனாவும் பரெ ஜனான்சும் இந்த இரு ான ந ஜனாடுகளுக்கும் இரடயில்
முன்ஜனல் மக்ரரெ நிலவும் கடற்பரட ஒத்துரபோருக்கு அழைப்ரப தீவிரெி இம ஜனாக்க உறுதி
ரக ஜனாண்டுள்ளஜன,  அதன் கீழ் அரவ ஏற்கஜனல் மக்ரவ ஆண்டுல் மக்ரத ஜனாறும்
“வருண ஜனா”  கூட்டு கடற் பயிற்சிரிய ான நடத்தி வருகின்றஜன.

“மூல் மக்ரல ஜனாப ஜனாியக் கண்ல் மக்ரண ஜனாட்டம்”  என்ற ஆவணி இம ஜனாஜனது “இந்திியப்
ரபருங்கடலில் கடல்ச ஜனார் சூழ்நிரலயின் மீத ஜனாஜன தகவல்கரளப்
பரிி இம ஜனாறிக் ரக ஜனாள்ளரல அதிகரிக்க”  ி இமற்றும் “இந்திியப்
ரபருங்கடலில் குவிரி இமியப்படுத்தும் ஒரு கடல்ச ஜனார் கண்க ஜனாணிப்பு
ரசியற்ரகக்ல் மக்ரக ஜனாள் முரறரிய கூட்ட ஜனாக அபவிருத்தி ரசய்ிய” உறுதி
ரக ஜனாண்டுள்ளது.  இது இந்தப் பரெ ஜனாந்திியத்தில் கப்பல்களின்
ான நடி இம ஜனாட்டத்ரத குறிப்ப ஜனாக சீஜனக் கப்பல்களின் ான நடி இம ஜனாட்டத்ரதத்
ரத ஜனாடர்ந்து கண்க ஜனாணித்தல் ி இமற்றும் விவரெங்கரள ல் மக்ரி இமம்படுத்தரல
அனுி இமதிக்கும்.

இதன் ஐியத்திற்கிடி இமற்ற விரளபியன் ஆஜனது வ ஜனாஷிங்டன்
இந்திிய ஜனாரவ சீஜன ஜனாவுக்கு எதிரெ ஜனாஜன ஒரு நிகரிரடிய ஜனாக அபவிருத்தி
ரசய்ரகயில்,  ஆசிிய ஜனாவில் வளர்ந்து வரும் ரபரும் வல்லரெசு
ல் மக்ரி இம ஜனாதலில் பரரெஞ்சு ி இமற்றும் ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பியத் தரலயீட்டிரஜன
உக்கிரெப்படுத்துவத ஜனாகும்.  அண்ரி இமிய ி இம ஜனாதங்களில்,  இந்திிய ஜனா ி இமற்றும்
சீஜன ஜனா – இரு அணுவ ஜனாயுத அரெசுகளும்-  இி இமியி இமரலயில் சீஜன இந்திிய
எல்ரலயிலுள்ள ல் மக்ரட ஜனாக்ல ஜனாம் பீடபூமிப் பகுதி மீத ஜனாஜன சர்ச்ரசயில்
ி இமற்றும் ி இம ஜனாரலதீவு ரான நருக்கடி மீத ஜனாகவும் ஒருவரரெரிய ஜனாருவர்
இரெ ஜனாணுவ பலத்ரத பியன்படுத்தப் ல் மக்ரப ஜனாவத ஜனாக. அச்சுறுத்தியிருந்தஜனர்.
அது ரவடித்திருந்த ஜனால்,  இந்திிய ஜனாவில் உள்ள பரரெஞ்சு



துருப்புக்களும்,  இந்தப் பகுதிகள் மீத ஜனாஜன ல் மக்ரி இம ஜனாதலில் விரரெவில்
பங்ரகடுப்ப ஜனாளர்கள ஜனாக ஆகியிருக்கக்கூடும்.

அரி இமரிக்க இரெ ஜனாணுவம் ி இமற்றும் சீஜன ஜனா அல்லது இந்திிய ஜனா ல் மக்ரப ஜனான்ற
பரெத ஜனாஜன பரெ ஜனாந்திிய வல்லரெசுகள் இவற்ல் மக்ரற ஜனாடு ஒப்படுரகயில்
இந்திியப் ரபருங்கடலில் பரெ ஜனான்ஸ் சிறு ப ஜனாத்திரெத்ரதல் மக்ரிய ஆற்றுகின்ற
அல் மக்ரதல் மக்ரவரள,  உடன்படிக்ரகரிய அடிப்பரடிய ஜனாகக் ரக ஜனாண்டு
பரரெஞ்சு ஏக ஜனாதிபத்திியம் ல் மக்ரி இம ஜனாடிக்கு கணிசி இம ஜனாஜன வசதிகரள வபோருக்கு அழைங்க
முன்வந்திருக்கின்றது.

ஜிபுட்டியில்,  ி இமடக ஜனாஸ்கருக்கு அருல் மக்ரக ரியூனிியன் தீவில்,  ஐக்கிிய
அரெபு எமில் மக்ரரெட்டுகளில் ி இமற்றும் ல் மக்ரி இமற்கு இந்திியப் ரபருங்கடலில்
ரி இம ஜனாச ஜனாம்பக்கின் ி இமல் மக்ரஜ ஜனாத்தில் பரெ ஜனான்ஸ் தளங்கரளக்
ரக ஜனாண்டிருக்கின்றது.  அது ரதற்கு பசிபக்கில்  பரரெஞ்சு
ப ஜனாலில் மக்ரஜனஷிிய ஜனா ி இமற்றும் நியூ க ஜனாலில் மக்ரட ஜனானிிய ஜனாவிலும் தளங்கரள
ரவத்திருக்கின்றது.  இந்திிய ஜனாவும் பரெ ஜனான்சும் ரசர்சும் செஷைல்ஸ் இல் ஒரு
இரெ ஜனாணுவ தளத்ரதக் கட்ட த ஜனாிய ஜனார் ரசய்துரக ஜனாண்டிருக்கிறது. இந்தப்
பரெ ஜனாந்திியத்தில் பரெ ஜனான்ஸ் 7,000க்கும் அதிகி இம ஜனாஜன தரரெத்துருப்புக்கரள
நிறுத்தியுள்ளது.

ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின் விஜியி இம ஜனாஜனது அரி இமரிக்க ஏக ஜனாதிபத்திியம் ி இமட்டுி இமல்ல,

அரஜனத்து ஏக ஜனாதிபத்திிய ி இமற்றும் பரெ ஜனாந்திிய சக்திளும் உலக
முதல ஜனாளித்துவத்தின்  ல் மக்ரப ஜனாரரெ ல் மக்ரான ந ஜனாக்கி தீவிரெ உந்துலில்
பங்ரகடுக்கின்றஜன என்பரத அடிக்ல் மக்ரக ஜனாடிட்டுக் க ஜனாட்டுகின்றஜன.

ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் ல் மக்ரஜர்ி இமனியுடன் கூட்டு ரவத்து ஒரு ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பிய
இரெ ஜனாணுவத்ரதக் கட்டி எழுப்ப முியற்சித்துக் ரக ஜனாண்டிருக்கிற ஜனார்
ி இமற்றும் 2024  க்குள் 300  பல்லிியன் யூல் மக்ரரெ ஜனாக்கரள
ரசலவழிக்கப்ல் மக்ரப ஜனாவத ஜனாக உறுதி அளித்திருக்கிறது.  உள்ான ந ஜனாட்டில்
ல் மக்ரவரலகரளயும் சமூக ான நலத்திட்டங்கரளயும் ரவட்டிக் குரறக்க
ான நகர்தல் ி இமற்றும் ரத ஜனாழிற்சட்ட விதிகரள சீர்குரலப்பது ிய ஜனாவும்
ரவளிான ந ஜனாடுகளில் இரெ ஜனாணுவத்ரத தீவிரெப்படுத்தலின் ரசலரவ
ரத ஜனாழில ஜனாள வர்க்கம் த ஜனாங்கிக்ரக ஜனாள்ள நிர்பந்திப்பரத ல் மக்ரான ந ஜனாக்கி இம ஜனாகக்
ரக ஜனாண்டது.

ல் மக்ரஜர்ி இமன் ி இமற்றும் பரரெஞ்சு அதிக ஜனாரிகள் இந்தத் திட்டங்கரள
வகுத்திட்ட கடந்த ி இம ஜனாத மூனிச் ி இம ஜனாான ந ஜனாட்டில்,  அவர்கள் உலகில்
ஆசிிய ஜனாவின் ரப ஜனாருள ஜனாத ஜனாரெ எரட வளர்ந்து வருவதற்கு இரடயில்
“ஆசிிய ான ந ஜனாற்தரெப்பு” எஜன அரபோருக்கு அழைக்கப்படுவது (அரி இமரிக்க ஜனா,  இந்திிய ஜனா,
ஜப்ப ஜனான் ி இமற்றும் ஆஸ்தில் மக்ரரெலிிய ஜனா)  உடன் உறவுகரள ஏற்படுத்த
அவர்கள் வலியுறுத்திஜனர்.  ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின் இந்திிய விஜியம் பரெ ஜனான்ச ஜனால்
ல் மக்ரி இமற்ரக ஜனாள்ளப்படும் ஒரு பரெந்த இரெ ஜனாணுவ விரிவ ஜனாக்கத்தின் ஒரு
பகுதி ஆகும்,  அது இரெ ஜனாணுவ ல் மக்ரி இம ஜனாதலுக்கு சீஜன ஜனாவுடஜன ஜனாஜன
ச ஜனாத்திியி இம ஜனாஜன ஒரு யுத்தத்துக்க ஜனாஜன ஒரு இரெ ஜனாணுவ ல் மக்ரி இம ஜனாதலுக்க ஜனாஜன
“ஆசிிய ான ந ஜனாற்தரெப்பு”  ான ந ஜனாடுகளின் திய ஜனாரிப்புடன் மிக ரான நருக்கி இம ஜனாக
சம்பந்தப்பட்டுள்ளது.

ப ஜனாதுக ஜனாப்பு அரி இமச்சர் Florence  Parly  இன்படி,  2017  முதற்ரக ஜனாண்டு
பரெ ஜனான்ஸ் ஆஜனது ஜப்ப ஜனானுடன் ரத ஜனாழில்நுட்பம் ி இமற்றும் ரசியல்முரற
இரெ ஜனாணுவ ஒத்துரபோருக்கு அழைப்பு,  அல் மக்ரதல் மக்ரப ஜனால இரணந்த கூட்டு இரெ ஜனாணுவ
பயிற்சிகரள முன்ரஜனடுப்பதன் மீது ஜப்ப ஜனானுடன் ஒப்பந்தங்கரளப்
ல் மக்ரபசிக் ரக ஜனாண்டு வருகிறது.  பரெத ஜனாஜன இலக்கு சீஜன ஜனாவ ஜனாகும்.  கடந்த
ஜஜனவரியில் பரெ ஜனான்ச ஜனாஜனது “கடல்வழி சுதந்திரெ ான நடவடிக்ரககளுக்க ஜனாக,
அத ஜனாவது அங்கு சீஜனப் பரடகரள கண்க ஜனாணிக்கவும் ரத ஜனாந்திரெவு
ரக ஜனாடுக்கவும் ரதன் சீஜனக் கடலில் அரி இமரிக்க ஜனா தரலரி இமயில ஜனாஜன
இரெ ஜனாணுவ நுரபோருக்கு அழைவுக்க ஜனாக -  இந்ல் மக்ரத ஜனா-பசிபக் பரெ ஜனாந்திியத்தில்
கடற்பரடக் கலங்கரளத் ரத ஜனாடர்ந்து நிறுத்தும் எஜன ப ஜனார்லி உறுதி
வபோருக்கு அழைங்கிஜன ஜனார்.

அல் மக்ரதல் மக்ரப ஜனால,  இந்திிய ஜனாவில் அத்தரகிய பற்ல் மக்ரப ஜனாக்கு ஒப்பந்தங்கள்
ல் மக்ரப ஜனாரின் அப ஜனாியத்ரதயும் இந்திிய ஜனாவின் ரபருி இமளவில ஜனாஜன
ஏழ்ரி இமமிக்க ரத ஜனாழில ஜனாள வர்க்கத்தின் சுரெண்டரல
தீவிரெப்படுத்துவரத தவிரெ ல் மக்ரவரற ஜனான்ரறயும் ரசய்ியப்ல் மக்ரப ஜனாவதில்ரல.

ல் மக்ரி இம ஜனாடிக்கும் ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானுக்கும் இரடயில ஜனாஜன பல பல்லிியன் ட ஜனாலர்
ஒப்பந்தத்ரத வரெல் மக்ரவற்பத ஜனாஜனது, நூறு மில்லிியன் கணக்க ஜனாஜன இந்திிய
ரத ஜனாழில ஜனாளர்கள் கடும் வறுரி இமயில் வ ஜனாழும் நிரலரி இமகளின் கீல் மக்ரபோருக்கு அழை
அருவருப்ப ஜனாஜனத ஜனாகும்.

இந்திிய ஜனாவின் ஆளும் ரசல்வந்தத் தட்டுக்கள் 8  பல்லிியன் யூல் மக்ரரெ ஜனா
ி இமதிப்புரடிய 36  ரெஃப ஜனால் ரஜட் ல் மக்ரப ஜனார்விி இம ஜனாஜனங்கள் வ ஜனாங்குவதற்கு
ரசலவழிக்கின்ற அல் மக்ரதல் மக்ரவரள,   70  சதவீத இந்திிய ி இமக்கள்
வறுரி இமயில் வ ஜனாழ்கின்றஜனர் ி இமற்றும் அவர்களில் ரபரும்ப ஜனான்ரி இமயிஜனர்
ஒரு ான ந ஜனாரளக்கு 2  ட ஜனாலர்கள் அல்லது அதற்கும் குரறவ ஜனாஜனதில்
வ ஜனாழ்கின்றஜனர்.  இந்த ல் மக்ரபரெங்கள்,  மில்லிியன் கணக்க ஜனாஜன இந்திிய
ரத ஜனாழில ஜனாளர்கள் உயிர்வ ஜனாழ்வதற்ல் மக்ரக சம்ப ஜனாதிக்க ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாடுரகயில்
எதிர்ரக ஜனாள்கின்ற கஷடங்கரள ல் மக்ரி இமலும் அதிகரிக்க ி இமட்டுல் மக்ரி இம
ரசய்யும்,  அல் மக்ரதல் மக்ரவரள உலரக இன்னுரி இம ஜனாரு ல் மக்ரபரெழிவுகரெி இம ஜனாஜன
ல் மக்ரி இம ஜனாதலுக்கு ரான நருக்கி இம ஜனாய்க் ரக ஜனாண்டுவரும்.

ல் மக்ரி இம ஜனாடியின் இந்து ல் மக்ரி இமல ஜனாதிக்கவ ஜனாத ப ஜனாரெதிிய ஜஜனத ஜனா கட்சி (பல் மக்ரஜப)

இந்த பற்ல் மக்ரப ஜனாக்கு ல் மக்ரவரலத்திட்டத்ரத ான நரடமுரறப்படுத்துவதற்க ஜனாக
ான ந ஜனாட்ரட இஜன, ி இமத ி இமற்றும் ச ஜனாதிிய வழிகளில் பளவுபடுத்தியுள்ளது.

ப ஜனாரெதிிய ஜஜனத ஜனா கட்சி சிறுப ஜனான்ரி இம முஸ்லிம் ி இமக்களுக்ரகதிரெ ஜனாஜன
இஜனவ ஜனாத த ஜனாக்குதல்கரள ல் மக்ரி இமற்ரக ஜனாண்டு வருகிறது ி இமற்றும்
ி இமசூதிகரள அழிப்பதில் ல் மக்ரபர்ரபற்றத ஜனாகவும் விளங்குகிறது.  டிசம்பர்
1992ல்,  ப ஜனாஜக வும் ி இமற்ற இந்து ல் மக்ரி இமல ஜனாதிக்கவ ஜனாதிகளும் கிட்டத்தட்ட
500 ஆண்டு பபோருக்கு அழைரி இமிய ஜனாஜன ப ஜனாபர் ி இமசூதிரிய இடித்துத்தள்ளிஜனர். 2002ல்
குஜரெ ஜனாத் கலவரெங்களில் ஆயிரெக்கணக்க ஜனாஜன முஸ்லிம்கள்
ரக ஜனால்லப்பட்டஜனர்,  அச்சம்பவம் 140,000  இலிருந்து 200,000

முஸ்லிம்கரள ல் மக்ரவறு ி இம ஜனாநிலங்களுக்கு அகதிகள ஜனாக
ரவளில் மக்ரியறுவதற்கு நிர்ப்பந்தித்தது.  அவ்ல் மக்ரவரள ல் மக்ரி இம ஜனாடி குஜரெ ஜனாத்தில்
ி இம ஜனாநில ப ஜனாஜக அரெச ஜனாங்கத்தின் முதல்வரெ ஜனாக இருந்த ஜனார். ல் மக்ரி இம ஜனாடி இந்தக்
குற்றத்த ஜனால் கரறபடிந்தவரெ ஜனாஜன ஜனார்,  ி இமற்றும் உண்ரி இமயில் அவர்
அதிக ஜனாரெத்திற்கு வரும் முன்ஜனர்  கலவரெங்களில் அவரெது
ப ஜனாத்திரெத்திற்க ஜனாக அவர் அரி இமரிக்க ஜனா பியணம் ரசய்வதிலிருந்து
தடுக்கப்பட்ட ஜனார்.

அவரெது ரச ஜனாந்த முற்றுமுழுத ஜனாஜன பற்ல் மக்ரப ஜனாக்கு அரெசிியலின்
அறிகுறிிய ஜனாக,  ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் ல் மக்ரி இம ஜனாடி ி இமற்றும் ப ஜனாஜக வின் ப ஜனாத்திரெத்ரத
அவரெது ரச ஜனாந்த வழியில் மூடிி இமரறக்க்க முியன்ற ஜனார்.

அவரெது விஜியத்தின்ல் மக்ரப ஜனாது,  ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் உத்திரெப்பரெல் மக்ரதசத்தின்
முதலரி இமச்சர் ல் மக்ரிய ஜனாகி ஆதித்ியான ந ஜனாத்ரத (ப ஜனாஜக)  க ஜனாசியில் சந்தித்த ஜனார்.
இந்த இடம் இந்து ல் மக்ரி இமல ஜனாதிக்கவ ஜனாதத்திற்க ஜனாஜன ி இமத்திிய நிரலியமும்
ி இமற்றும் இந்திிய ஜனாவின் முஸ்லிம் சிறுப ஜனான்ரி இமயிஜனருக்கு எதிரெ ஜனாஜன
வன்முரறரியக் கட்டவிழ்த்துவிடும்,  இந்து இரளஞர்
ஆயுதக்குழுவ ஜனாஜன இந்து யுவ வ ஜனாஹிப என்ற அரி இமப்பன்
நிறுவஜனரெ ஜனாஜன,  இந்துத் துறவிிய ஜனாஜன ல் மக்ரிய ஜனாகி ஆதித்ியான ந ஜனாத்தின் அரெசிியல்
தளி இம ஜனாகும்.  ஆதித்ியான ந ஜனாத் ரக ஜனாரல முியற்சி,  ஆத்திரெமூட்டல் ி இமற்றும்
கலவரெத்ரதத் தூண்டல் மீத ஜனாக குற்றம் ச ஜனாட்டப்பட்டிருப்பவர்.  அவர்
2007 ஜஜனவரியில் குற்ற ான நடவடிக்ரக ி இமற்றும் கலவரெத்ரதத் தூண்டிிய
குற்றச்ச ஜனாட்டின்ல் மக்ரபரில் ரகதுரசய்ியப்பட்ட ஜனார்.  அவருக்கு எதிரெ ஜனாக
நிலுரவயிலுள்ள ஒரு ரக ஜனாரலக்குற்றச்ச ஜனாட்டு இருக்ரகயிலும் அவர்
10 ான ந ஜனாட்கள் கம்பகளுக்குப் பன்ல் மக்ரஜன சிரறயில் இருந்த ஜனார்.


