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இந்தியியாவின் இந்து ்து மந்து மேு மேலியாதிக்க அரக்க அரசியாங்கம
கியாஷ்மீரின் சுய அதிகியாரத்திகாரத்தஅ
நீக்குகிறது
By Keith Jones,

இந்தியியாவின் இந்து ்து மந்து மேு மேலியாதிக்க திக்க பியாரதிய ஜனரதிய ஜனதியா கட்ச
(பி்து மஜபி)
அரசியாங்கம,
அந்நியாட்டின்
ஒ்து மர
முஸ்லீம
பதிக்க பருமதிக்க பியான்ான்மந்து மே ந்து மேியாநிு மேலந்து மேியான ஜமமு ந்து மேற்றும கியாஷ்மீரின் சறப்ப
அந்ரதிய ஜனதஸ்ான்மரதிய ஜனத திங்களன்று சட்டவி்து மரியாரதிய ஜனதந்து மேியாக நீக்கியதுடன், அான்மரதிய ஜனத
இரண்டு யூனியன் பிர்து மரதிய ஜனதசங்களியாக பிரித்ரதிய ஜனதது. ஒன்று இப்்து மதிக்க பியாது
கான்மு மேலக்கப்திக்க பட்ட
ந்து மேியாநிு மேலத்தின்
ஜமமு
ந்து மேற்றும
கியாஷ்மீர
திக்க பகுதிகான்மள உள்ளடக்கி இருக்கும, ந்து மேற்பறியான்று ந்து மேக்கள்
நிான்மறந்ரதிய ஜனத, ஆனியால் பவிசியார மூ்து மு மேலியாதிக்க பியாயரீதியில் முக்கியத்துவம
பகியாண்ட, ு மேலடியாக் திக்க பகுதிான்மயக் பகியாண்டிருக்கும.
இந்திய அரச, அரசயல் அான்மந்து மேப்பக்கு எதிரியான சதிக்கு
ஒப்திக்க பியான நடவடிக்ான்மககான்மளக் பகியாண்டு, இந்திய அரசயல்
அான்மந்து மேப்பின் ஷரத்து 370 ந்து மேற்றும 35 (A) பிரிவுகளின் கீழ
குான்மறந்ரதிய ஜனததிக்க பட்சம கியாகிரதிய ஜனதத்திு மேலியாவது ஜமமு ந்து மேற்றும கியாஷ்மீர
பகியாண்டிருந்ரதிய ஜனத
திக்க பரந்ரதிய ஜனத
சய-அதிகியாரத்ான்மரதிய ஜனத
ந்து மேட்டும
திக்க பறித்துவிடவில்ான்மு மேல. இருகூறியாக ஆக்கப்திக்க பட்ட அமந்து மேியாநிு மேலத்தின்
பதிய அரசியாங்கங்களுக்கு, இந்தியியாவின் யூனியனின் எஞ்சய
28 ந்து மேியாநிு மேலங்களுக்கு உள்ள அந்ரதிய ஜனதஸ்ான்மரதிய ஜனத, விட குான்மறவியான
அந்ரதிய ஜனதஸ்து ரதிய ஜனதியான் வழங்கப்திக்க பட்டுள்ளது, இது அப்பிர்து மரதிய ஜனதசங்களின்
விவகியாரங்களில் கியாு மேலவான்மரயின்றி பது
படல்லி திக்க பரந்ரதிய ஜனத
அதிகியாரங்கான்மளச் பசலுத்ரதிய ஜனத அனுந்து மேதிக்கிறது.
திங்கட்கிழான்மந்து மே நடவடிக்ான்மககள் பவடிப்திக்க பியாரந்ரதிய ஜனத சரவ்து மரதிய ஜனதச
ந்து மேற்றும உள்நியாட்டு பின்விான்மளவுகான்மளக் பகியாண்டுள்ளன.
அான்மவ திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியானுடன் கூடுரதிய ஜனது மேலியாக திக்க பரதிய ஜனதட்டங்கான்மளத் தூண்டும
என்திக்க பதுடன், எ்து மரதிய ஜனதச்சதிகியார ஆட்ச வடிவங்கான்மள ்து மநியாக்கி
இந்திய ஆளும உயரடுக்கு திருப்திக்க பபந்து மேடுப்திக்க பதிலும ந்து மேற்றும
இந்து வகுப்பவியாரதிய ஜனத பிற்்து மதிக்க பியாக்குத்ரதிய ஜனதனத்ான்மரதிய ஜனத ஊக்குவிப்திக்க பதிலும
ந்து மேற்பறியாரு திக்க படியியாக அான்மந்து மேகின்றன.
அரதிய ஜனதன் நடவடிக்ான்மககளுக்கு பதிக்க பருந்து மேளவிு மேலியான ந்து மேக்கள் எதிரப்ப
இருக்கும என அஞ்ச, பி்து மஜபி அரசியாங்கம ஜமமு ந்து மேற்றும
கியாஷ்மீரில் திக்க பத்ரதிய ஜனதியாயிரக் கணக்கியான கூடுரதிய ஜனதல் துருப்பகான்மள
நிறுத்தியதுடன், ஜமமு ந்து மேற்றும கியாஷ்மீரின் ்து மகியாான்மடகியாு மேல
ரதிய ஜனதான்மு மேலநகரியான
ஸ்ரீநகர
உட்திக்க பட
அப்பிரியாந்தியத்தின்
பதிக்க பருமதிக்க பியாு மேலியான திக்க பகுதிகளில் இான்மணயம, பசல்்து மதிக்க பச ந்து மேற்றும
ரதிய ஜனதான்மரவழி பரதிய ஜனதியாான்மு மேல்து மதிக்க பச ்து மசான்மவகான்மள பவட்டியுள்ளது ந்து மேற்றும
முக்கிய எதிரகட்ச அரசயல்வியாதிகான்மளக் ான்மகது பசய்துள்ளது.
்து மநற்று நள்ளிரவு வான்மரயில், ஸ்ரீநகர ந்து மேற்றும ஜமமு உட்திக்க பட
திக்க பு மேல ந்து மேியாவட்டங்களில் குற்றவியல் சட்டம பிரிவு 144 ஐ
அந்து மேல்திக்க படுத்தி உள்ளது, அரதிய ஜனதியாவது இரதிய ஜனதன் அரத்ரதிய ஜனதம நியான்கு
நதிக்க பரகளுக்கு
அதிகந்து மேியானவரகள்
ஒன்று
கூடுவரதிய ஜனதற்குத்
ரதிய ஜனதான்மடவிதிக்கப்திக்க படுகிறது.
கியாஷ்மீரும
்து மதிக்க பியாட்டியும

இந்திய-திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியானிய

இரியாணுவ-மூ்து மு மேலியாதிக்க பியாய
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பவளிப்திக்க பான்மடயியான
முஸ்லீம
திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியான்
என்றும
பதிக்க பருவியாரியியான இந்து இந்தியியா என்றும பசய்யப்திக்க பட்ட
பரதிய ஜனதற்கியாசயியாவின் 1947 வகுப்பவியாரதிய ஜனத பிரிவிான்மனயில் இருந்்து மரதிய ஜனத,
முன்னியாள் பிரிட்டிஷ் இந்திய சந்து மேஸ்ரதிய ஜனதியான ந்து மேியாநிு மேலந்து மேியான ஜமமு
ந்து மேற்றும கியாஷ்மீான்மரயும உள்ளடக்கிய பிரியாந்தியங்கள் மீரதிய ஜனதியான
கட்டுப்திக்க பியாடு என்திக்க பது, பது படல்லி ந்து மேற்றும இஸ்ு மேலியாந்து மேியாதிக்க பியாத்திற்கு
இான்மடயிு மேலியான பிற்்து மதிக்க பியாக்குத்ரதிய ஜனதனந்து மேியான இரியாணுவ-மூ்து மு மேலியாதிக்க பியாய
்து மதிக்க பியாட்டியின் ான்மந்து மேயத்தில் இருந்து வந்துள்ளது.
1947-48 இந்திய-திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியான் ்து மதிக்க பியாரின் விான்மளவியாக, கியாஷ்மீரி
்து மதிக்க பசம ந்து மேக்கள் இந்தியியா நிரவகிக்கும ஜமமு & கியாஷ்மீருக்கும
ந்து மேற்றும திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியான் வசமிருக்கும ஆசியாத் ("சரதிய ஜனதந்திர")
கியாஷ்மீருக்கும இான்மட்து மய பிரியும விரதிய ஜனதத்தில், ஜமமு ந்து மேற்றும
கியாஷ்மீர
பிரிக்கப்திக்க பட்டது.
அப்்து மதிக்க பியாதிருந்்து மரதிய ஜனத,
இரண்டு
நியாடுகளும ந்து மேற்பறியான்றின் வசமிருக்கும ஜமமு ந்து மேற்றும
கியாஷ்மீர திக்க பகுதிான்மய "மீளஉரிான்மந்து மே ்து மகியாருவரதிய ஜனதற்கு" சூளுான்மரத்து
வந்துள்ளன.
ஜமமு & கியாஷ்மீரின் சட்டரீதியியான சய-அதிகியாத்ான்மரதிய ஜனதப் திக்க பறித்து
அான்மரதிய ஜனத
இந்திய
ஒன்றியத்துடன்
முழுான்மந்து மேயியாக
"ஒருங்கிான்மணத்து" பகியாண்டான்மந்து மே இந்திய -திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியானிய
்து மந்து மேியாரதிய ஜனதான்மு மேல பது படல்லி அரதிய ஜனதன் வான்மரயான்மறகளில் முடிவுக்குக்
பகியாண்டு வரவும ந்து மேற்றும கடந்ரதிய ஜனத மூன்று ரதிய ஜனதசியாப்ரதிய ஜனதங்களில்
அரான்மச அதிர ான்மவத்துள்ள இந்திய-வி்து மரியாரதிய ஜனத கிளரச்சான்மய
விான்மரவியாகவும இரத்ரதிய ஜனதக்களரியுடனும முடிவுக்குக் பகியாண்டு
வரவும
பது
படல்லி
தீரந்து மேியானகரந்து மேியாக
இருப்திக்க பான்மரதிய ஜனத
எடுத்துக்கியாட்டும ்து மநியாக்கம பகியாண்டுள்ளது. அடுத்ரதிய ஜனதடுத்து வந்ரதிய ஜனத
இந்திய அரசியாங்கங்கள் —அது கியாங்கிரஸ் கட்ச, பி்து மஜபி
ஆகட்டும அல்ு மேலது ஜியாதிய ந்து மேற்றும பிரியாந்திய கட்சகளின் ஒரு
"மூன்றியாம" அணி ரதிய ஜனதான்மு மேலான்மந்து மேயிு மேலியானது ஆகட்டும— அந்ரதிய ஜனத
கிளரச்சகளுக்குப் மிகப்பதிக்க பருந்து மேளவிு மேலியான அரச வன்முான்மறான்மயக்
பகியாண்டு விான்மடயிறுத்துள்ளன, கிளரச்சயியாளரகள் என்று
சந்்து மரதிய ஜனதகத்திற்குரியவரகள் கியாணியாந்து மேல் ஆக்கப்திக்க பட்டான்மந்து மே ந்து மேற்றும
நீதிவிசியாரான்மணயின்றி திக்க படுபகியாான்மு மேலகள் ந்து மேற்றும அப்திக்க பியாவி ந்து மேக்கள்
மீரதிய ஜனதியான திக்க பரந்ரதிய ஜனதளவிு மேலியான சத்திரவான்மரதிய ஜனத ஆகியான்மவயும அதில்
உள்ளடங்கும.
பவறும 14
மில்லியன் ந்து மேக்கள்பரதிய ஜனதியாான்மக
பகியாண்ட ஒரு ந்து மேியாநிு மேலத்தில் அான்மர மில்லியனுக்கும அதிகந்து மேியான
இந்திய
இரியாணுவத்
துருப்பகள்
ந்து மேற்றும
துான்மண
இரியாணுவப்திக்க பான்மடயினருடன்,
கியாஷ்மீரில் இந்திய
அரசன்
ஒடுக்குமுான்மற
சக்திகான்மள
அணித்திரட்டியான்மந்து மே,
்து மந்து மேற்கு
கான்மரயில் இஸ்்து மரலிய திக்க பியாதுகியாப்ப திக்க பான்மடகள் பசய்ரதிய ஜனததுடன்
சந்து மேந்து மேியாக ஒப்பிடக்கூடியரதிய ஜனதியாக உள்ளது.
திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியான்,
அரதிய ஜனதன்
திக்க பங்கிற்கு,
அரதிய ஜனதன்
பசியாந்ரதிய ஜனத
பிற்்து மதிக்க பியாக்குத்ரதிய ஜனதனந்து மேியான
திட்டநிரான்மு மேல
முன்பனடுப்திக்க பரதிய ஜனதற்கியாக,
கியாஷ்மீர திக்க பள்ளத்ரதிய ஜனதியாக்கு முஸ்லீமகள் ந்து மேத்தியில் அவரகள் பது

படல்லியிலிருந்து மிகப்பதிக்க பருந்து மேளவில் அன்னியப்திக்க படுத்ரதிய ஜனதப்திக்க பட்டு
இருக்கும
நிான்மு மேலயில்,
அரதிய ஜனதான்மன
ரதிய ஜனதனக்கு
சியாரதிய ஜனதகந்து மேியாக
திான்மசதிருப்பம சதியில் ஈடுதிக்க பட முான்மனந்துள்ளது. ந்து மேரதிய ஜனதசியாரதிக்க பற்ற
கியாஷ்மீர ்து மரதிய ஜனதசயவியாதிகான்மள ஓரம கட்டுவதும, அ்து மரதிய ஜனத்து மவான்மளயில்
இந்திய-வி்து மரியாரதிய ஜனத
இஸ்ு மேலியாமியவியாரதிய ஜனத
கியாஷ்மீரி
கிளரச்சயியாளரகளுக்கு ஆயுரதிய ஜனதங்கள் ந்து மேற்றும ஏான்மனய ரதிய ஜனதளவியாட
உரதிய ஜனதவிகான்மள வழங்குவதும அதில் உள்ளடங்கும.
ந்து மரந்திர ்து மந்து மேியாடி ந்து மேற்றும அவரின் பி்து மஜபி பது படல்லியில்
திக்க பரதிய ஜனதவிக்கு வந்து இரண்டியாண்டுகளுக்குப் பின்னர, 2016 இல்,
ஜமமு ந்து மேற்றும கியாஷ்மீரில் மிகப்பதிக்க பரும ்து மதிக்க பியாரியாட்டங்களின் ஒரு
பதிய
அான்மு மேல
பவடித்ரதிய ஜனதது.
பி்து மஜபி
அரசியாங்கத்தின்
விான்மடயிறுப்ப இரட்ான்மடத்ரதிய ஜனதன்ான்மந்து மே பகியாண்டிருந்ரதிய ஜனதது: ஒன்று, ஒரு
வக்கிரந்து மேியான ஒடுக்குமுான்மறக்கு உத்ரதிய ஜனதரவிடப்திக்க பட்டது, இதில்
நூற்றுக்கும அதிகந்து மேியானவரகள் பகியால்ு மேலப்திக்க பட்டதுடன் ஆயிரக்
கணக்கியான
்து மதிக்க பியாரியாட்டக்கியாரரகள்,
அவரகளில்
பதிக்க பரும
பதிக்க பருமதிக்க பியான்ான்மந்து மே
இான்மளஞரகள்
குருடியாக்கப்திக்க பட்டனர,
ந்து மேற்பறியான்று, திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியானுடன் திக்க பரதிய ஜனதட்டங்கான்மள தூண்டிவிடுவது.
முரதிய ஜனதலில் பசப்டமதிக்க பர 2016 இலும ந்து மேற்றும மீண்டும இந்ரதிய ஜனத
பதிக்க பப்ரவரியிலும,
்து மந்து மேியாடி
அரசியாங்கம
திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியானுக்குள்
இரியாணுவத் ரதிய ஜனதியாக்குரதிய ஜனதல்களுக்கு உத்ரதிய ஜனதரவிட்டது, இான்மரதிய ஜனத அது
திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியான்-ஆரதிய ஜனதரவிு மேலியான திக்க பயங்கரவியாரதிய ஜனத ரதிய ஜனதியாக்குரதிய ஜனதல்களுக்குப்
திக்க பதிு மேலடி
பகியாடுக்கும
நடவடிக்ான்மக
என்று
கூறியது.
இரண்டியாவது நடவடிக்ான்மகயியான "துல்லிய ரதிய ஜனதியாக்குரதிய ஜனதல்" என்திக்க பது
திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியானிய எதிரரதிய ஜனதியாக்குரதிய ஜனதல் ந்து மேற்றும சரச்ான்மசக்குரிய கியாஷ்மீர
மீது
விந்து மேியானப்
்து மதிக்க பியாரில்
்து மதிக்க பியாய்
முடிந்ரதிய ஜனதது,
அான்மவ
பரதிய ஜனதற்கியாசயியாவின்
அவ்விரு
அணுஆயுரதிய ஜனத
்து மதிக்க பியாட்டியியாளரகான்மளயும
1971
இக்குப்
பின்னர
முழு
அளவிு மேலியான ்து மதிக்க பியாருக்கு பநருக்கத்தில் பகியாண்டு பசன்றது.
பது
படல்லியின்
எந்ரதிய ஜனதபவியாரு
"ஒருரதிய ஜனதான்மு மேலதிக்க பட்சந்து மேியான"
நடவடிக்ான்மகயும "ஐக்கிய நியாடுகள் சான்மதிக்க ப திக்க பியாதுகியாப்ப கவுன்சல்
தீரந்து மேியானங்களில்
பதிக்க பியாதியப்திக்க பட்டுள்ளவியாறு,
[அரதிய ஜனதன்]
சரச்ான்மசக்குரிய அந்ரதிய ஜனதஸ்ான்மரதிய ஜனத" ந்து மேியாற்ற முடியியாது என்று கூறி,
இஸ்ு மேலியாந்து மேியாதிக்க பியாத் ஜமமு ந்து மேற்றும கியாஷ்மீர மீரதிய ஜனதியான இந்தியியாவின்
இறுக்கந்து மேியான
கட்டுப்திக்க பியாட்ான்மடக்
கண்டித்ரதிய ஜனததுடன்,
அான்மரதிய ஜனத
பின்வியாங்கச் பசய்ய சூளுான்மரத்து வருகிறது. “இந்ரதிய ஜனத சரவ்து மரதிய ஜனதச
பிரச்சான்மனயின்
ஒரு
ரதிய ஜனதரப்பினரியாக,”
திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியான்
"[இந்தியியாவின்] சட்டவி்து மரியாரதிய ஜனத நடவடிக்ான்மககான்மள எதிரபகியாள்ள
சியாத்தியந்து மேியான அான்மனத்து வழிவான்மககான்மளயும திக்க பயன்திக்க படுத்தும,”
என்று
கடுான்மந்து மேயியான
வியாரத்ான்மரதிய ஜனதகான்மளக்
பகியாண்ட
ஒரு
பவளியுறவுத்துான்மற அான்மந்து மேச்சக அறிக்ான்மக குறிப்பிட்டது.
இரதிய ஜனதான்மன அடுத்து, திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியானின் பவளியுறவுத்துான்மற பசயு மேலர
இந்திய உயர ஆான்மணயருக்கு (தூரதிய ஜனதர) ்து மநரில் ஆஜரியாகுந்து மேியாறு
உத்ரதிய ஜனதரவிட்டு, "இந்ரதிய ஜனத சட்டவி்து மரியாரதிய ஜனத நடவடிக்ான்மககள் சரவ்து மரதிய ஜனதச
சட்டத்ான்மரதிய ஜனதயும ந்து மேற்றும திக்க பல்்து மவறு ஐ.நியா. திக்க பியாதுகியாப்ப கவுன்சல்
தீரந்து மேியானங்கான்மளயும
மீறுவரதிய ஜனதியால்
அவற்ான்மற
திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியான்
ஐயத்திற்கிடமின்றி நிரியாகரிப்திக்க பான்மரதிய ஜனத பரதிய ஜனதரிவித்துக் பகியாள்கிறது,”
என்று இஸ்ு மேலியாந்து மேியாதிக்க பியாத் எான்மரதிய ஜனத ஒரு திக்க பு மேலந்து மேியான அரசயல்
அறிக்ான்மகயியாக குணியாமசப்திக்க படுத்திய்து மரதிய ஜனதியா அான்மரதிய ஜனத அவரிடம
ஒப்திக்க பான்மடத்ரதிய ஜனதது.
இரதிய ஜனதற்கிான்மட்து மய, ஐ.நியா. பதிக்க பியாதுச் பசயு மேலர அன்்து மடியானி்து மயியா
குட்படபரஸ் அான்மனத்து ரதிய ஜனதரப்பினான்மரயும "கட்டுப்திக்க பியாட்டுடன்
நடந்து பகியாள்ளுந்து மேியாறு" வலியுறுத்தியரதிய ஜனதியாக அவரின் பசய்தி
பரதிய ஜனதியாடரதிக்க பியாளர Stephane Dujarric பரதிய ஜனதரிவித்ரதிய ஜனதியார. ஐ.நியா. இரியாணுவ
கண்கியாணிப்ப
குழு
இந்தியியா
ந்து மேற்றும
திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியான்

வசமிருக்கும கியாஷ்மீான்மரப் பிரிக்கும எல்ான்மு மேலக் கட்டுப்திக்க பியாட்டு
்து மகியாட்ான்மட ஒட்டி "இரியாணுவ நடவடிக்ான்மகயின் அதிகரிப்ப
அறியப்திக்க பட்டுள்ளது
ந்து மேற்றும
பசய்திகளிலும
குறிப்பிடப்திக்க பட்டுள்ளன"
என்திக்க பான்மரதிய ஜனதயும
Dujarric
்து மசரத்துக்
பகியாண்டியார.
அதிகியார கட்டான்மளகான்மளக்
திருத்துரதிய ஜனதல்

பகியாண்டு

அரசயு மேலான்மந்து மேப்ான்மதிக்க பத்

பி்து மஜபி அரசியாங்கம எடுக்கும நடவடிக்ான்மககளின் உள்நியாட்டு
பிரதிவிான்மளவுகள்
எவ்வான்மகயிலும
குான்மறவில்ு மேலியாந்து மேல்
்து மந்து மேியாசந்து மேியானரதிய ஜனதியாக உள்ளது.
ஒரு ஜனியாதிதிக்க பதி உத்ரதிய ஜனதரவியாான்மண மூு மேலந்து மேியாக, ஜமமு ந்து மேற்றும
கியாஷ்மீரின் சறப்ப அந்ரதிய ஜனதஸ்து நீக்கப்திக்க பட்டு, துண்டியாடப்திக்க பட்டு
இரண்டு யூனியன் பிர்து மரதிய ஜனதசங்களியாக அது ந்து மேியாற்றப்திக்க பட்டது, அது
அரசயு மேலான்மந்து மேப்பின்
சு மேல
பிரிவுகான்மளச்
சட்டவி்து மரியாரதிய ஜனதந்து மேியாக
ான்மகவிட்டு ஏான்மனயவற்ான்மறத் ந்து மேியாற்றி எழுதியது, அரதிய ஜனதான்மன
திங்கட்கிழான்மந்து மே அன்று நியாடியாளுந்து மேன்றத்தில் ஒரு சு மேல ந்து மேணி
்து மநரங்களில் இரண்டு தீரந்து மேியானங்கள் மூு மேலந்து மேியாக விான்மரவியாக
நிான்மற்து மவற்றியது.
்து மநற்ான்மறக்கு முன்னர, அரசயு மேலான்மந்து மேப்ப குறிப்பிடுான்மகயில்,
“ஜமமு ந்து மேற்றும கியாஷ்மீர ந்து மேியாநிு மேல அரசன் முழு ஒப்பரதிய ஜனதல்"
உடன்
ந்து மேட்டுந்ரதிய ஜனதியான்
ஷரத்து
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நீக்கப்திக்க படும
என்று
குறிப்பிட்டது.
ஆனியால்
அமந்து மேியாநிு மேலத்தின்
ந்து மேக்களியால்
்து மரதிய ஜனதரந்பரதிய ஜனதடுக்கப்திக்க பட்ட சட்டந்து மேன்றத்ான்மரதிய ஜனத
ஜடமன்றத்தை ஜூன்
2018
இல்
கான்மு மேலத்துவிட்டு அரதிய ஜனதற்குப் பின்னர இருந்து ந்து மேத்திய அரச
நியமிக்கும ஆளுநான்மரக் பகியாண்டு ஜமமு & கியாஷ்மீரில் ஆட்ச
பசய்து வரும இந்தியியாவின் பி்து மஜபி அரசியாங்கம, அரச
உத்ரதிய ஜனதரவு மூு மேலந்து மேியாக, அான்மரதிய ஜனத ஆளுநரின் "முழு ஒத்துான்மழப்படன்"
என்று குறிப்பிடும விரதிய ஜனதத்தில் —அரதிய ஜனதியாவது அரதிய ஜனதன் பசியாந்ரதிய ஜனத
உள்நியாட்டு ்து மசவகரின் "முழு ஒத்துான்மழப்படன்"— என்று
ந்து மேியாற்றியது. இான்மவ எல்ு மேலியாம ஜமமு-கியாஷ்மீர ந்து மேக்களின்
ஜனநியாயக விருப்திக்க பத்திற்கு மிகவும அதிகம ரதிய ஜனதியான்!
அமந்து மேியாநிு மேல ந்து மேக்களுடன் கு மேலந்ரதிய ஜனதியா்து மு மேலியாசக்கப்திக்க படவில்ான்மு மேல என்திக்க பது
ந்து மேட்டுந்து மேல்ு மேல. திங்கட்கிழான்மந்து மே பி்து மஜபி அரதிய ஜனதன் அரசயு மேலான்மந்து மேப்ப
சூழச்சான்மயத் பரதிய ஜனதியாடங்கிய அந்ரதிய ஜனத ரதிய ஜனதருணம வான்மரயில், ஜமமு
ந்து மேற்றும கியாஷ்மீரின் அரசயு மேலான்மந்து மேப்ப அந்ரதிய ஜனதஸ்ான்மரதிய ஜனத வரவிருக்கும
நியாட்களில் ந்து மேியாற்றுவரதிய ஜனதற்கியான எந்ரதிய ஜனத நகரவுகளும இல்ான்மு மேல என்று
அரசியாங்கம திக்க பகிரங்கந்து மேியாக வலியுறுத்திக் பகியாண்டிருந்ரதிய ஜனதது.
அமந்து மேியாநிு மேலத்தில் ஆயிரக் கணக்கியான கூடுரதிய ஜனதல் துருப்பகள்
நிான்மு மேலநிறுத்ரதிய ஜனதப்திக்க படுவதும
ந்து மேற்றும
அந்து மேரநியாத்
குான்மகக்
்து மகியாயிலுக்கியான வருடியாந்ரதிய ஜனதர இந்து பனிரதிய ஜனதப்திக்க பயணத்ான்மரதிய ஜனத இரத்து
பசய்வதும திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியான்-ஆரதிய ஜனதரவிு மேலியான கிளரச்சயியாளரகளிடம
இருந்து
வந்ரதிய ஜனத
அச்சறுத்ரதிய ஜனதல்களுக்கு
விான்மடயிறுப்திக்க பியாக
பசய்யப்திக்க பட்டரதிய ஜனதியாக அது வியாதிட்டது.
ஜமமு ந்து மேற்றும கியாஷ்மீர ந்து மேியாநிு மேலத்ான்மரதிய ஜனதக் கான்மு மேலத்து விட்டு அான்மரதிய ஜனத
இந்திய ஒன்றியத்திற்குள் முழுான்மந்து மேயியாக "ஒருங்கிான்மணத்து"
பகியாண்டான்மந்து மே
இந்து
வு மேலதுசியாரிகளின்
நீண்டகியாு மேல
்து மகியாரிக்ான்மககளியாக இருக்கின்றன, உத்தி்து மயியாகபூரவ ந்து மேரதிய ஜனதசியாரதிக்க பற்ற
இந்திய குடியரான்மச ஒரு "இந்து ரியாஷ்ட்ரியந்து மேியாக" (அரசியாக)
ந்து மேியாற்றுவபரதிய ஜனதன்திக்க பது அரதிய ஜனதன் முன்நகரவில் உள்ளியாரந்ரதிய ஜனத திக்க பியாகந்து மேியாக
உள்ளன.
ஜமமு ந்து மேற்றும கியாஷ்மீருக்கு எதிரியான பி்து மஜபி அரசியாங்கத்தின்
இந்ரதிய ஜனத அரசயு மேலான்மந்து மேப்ப சதிக்கு கூடுரதிய ஜனதல் உந்துரதிய ஜனது மேலியாக இருப்திக்க பது
என்னபவன்றியால், நுகர்து மவியார ்து மரதிய ஜனதான்மவயில் வீழச்ச, திக்க பரந்ரதிய ஜனதளவில்

விவசியாய
துயரங்கள்,
ந்து மேற்றும
பதிக்க பருநிறுவன
வியாரியாக்
கடன்களியால் சான்மந்து மே்து மயறிய வங்கித்துான்மற என இான்மவ உட்திக்க பட
திக்க பல்்து மவறு
பநருக்கடிகளியால்
இந்திய
பதிக்க பியாருளியாரதிய ஜனதியாரம
சூழப்திக்க பட்டிருக்கும நிான்மு மேலான்மந்து மேகளின் கீழ ந்து மேற்றும சமூக எதிரப்ப,
குறிப்திக்க பியாக பரதிய ஜனதியாழிு மேலியாள வரக்கத்திற்குள், அதிகரித்து வரும
நிான்மு மேலான்மந்து மேகளின் கீழ, வகுப்பவியாரதிய ஜனத பிற்்து மதிக்க பியாக்குத்ரதிய ஜனதனத்ான்மரதிய ஜனதத்
தூண்டுவிடுவதும ந்து மேற்றும ்து மதிக்க பியார பவறி பகியாண்ட இந்திய
்து மரதிய ஜனதசயவியாரதிய ஜனதத்ான்மரதிய ஜனதத் தூண்டிவிடுவதும ஆகும.
உத்்து மரதிய ஜனதசத்ரதிய ஜனதவியாறு, RSS ந்து மேற்றும சவ ்து மசனியா ்து மதிக்க பியான்ற அதிதீவிர
்து மரதிய ஜனதசயவியாரதிய ஜனத ந்து மேற்றும முற்றுமுரதிய ஜனது மேலியான திக்க பியாசசவியாரதிய ஜனத சக்திகள்,
இதுவான்மரயில் இந்தியியாவின் ஒ்து மர முஸ்லீம பதிக்க பருமதிக்க பியான்ான்மந்து மே
ந்து மேியாநிு மேலந்து மேியாக இருந்ரதிய ஜனத அரதிய ஜனதன் ந்து மேியாநிு மேல அந்ரதிய ஜனதஸ்ான்மரதிய ஜனதயும ந்து மேற்றும
சறப்ப அந்ரதிய ஜனதஸ்ான்மரதிய ஜனதயும பி்து மஜபி நீக்கியான்மரதிய ஜனதப் பகழதிக்க பியாடுவரதிய ஜனதற்கு
வீதிகளில் இறங்கின.
அரசியாங்கத்தின்
சட்டவி்து மரியாரதிய ஜனத
அதிகியார
விான்மளயியாட்டு
பவளி்து மவடத்திற்கு எதிரகட்சகளியாக கியாட்டிக்பகியாள்ளும திக்க பரந்ரதிய ஜனத
பிரிவுகளின் ஆரதிய ஜனதரான்மவயும பவன்றது, பரதிய ஜனதற்கியாசயியாவில் இந்திய
்து மந்து மேு மேலியாதிக்கத்ான்மரதிய ஜனத வலுப்திக்க படுத்துவரதிய ஜனதற்கியான ஒரு முான்மனவியானது,
எந்ரதிய ஜனதளவுக்கு பதிக்க பியாறுப்திக்க பற்று இருந்ரதிய ஜனதியாலும கவான்மு மேலயின்றி, அது
இந்திய ஆளும வட்டியாரங்களுக்குள் திக்க பு மேலந்து மேியான ஆரதிய ஜனதரான்மவப்
பதிக்க பறுகிறது என்திக்க பான்மரதிய ஜனத அடிக்்து மகியாடிடுகிறது. திக்க பகுஜன் சந்து மேியாஜ
கட்ச (BSP), ஆம ஆத்மி கட்ச (AAP), பிஜடமன்றத்தை ஜூ ஜனரதிய ஜனதியா ரதிய ஜனதளம
(BJD)
ந்து மேற்றும
பரதிய ஜனதலுங்கு
்து மரதிய ஜனதசம
(TDP)
ஆகியான்மவ
அரசயு மேலான்மந்து மேப்ப மீரதிய ஜனதியான ்து மந்து மேியாடியின் "துல்லிய ரதிய ஜனதியாக்குரதிய ஜனதான்மு மேல"
ஆரதிய ஜனதரித்ரதிய ஜனத கட்சகளில் உள்ளடங்குகின்றன.
“நீண்டகியாு மேல ந்து மேற்றும அதிக்க பியாயகரந்து மேியான விான்மளவுகள்"
இந்தியியாவுக்கு ஆரதிய ஜனதரவியான கியாஷ்மீர முஸ்லீம உயரடுக்கின்
இரண்டு
கட்சகளின்
ரதிய ஜனதான்மு மேலவரகளும,
திங்கட்கிழான்மந்து மே
நடவடிக்ான்மககள்
பிரிவிான்மனவியாரதிய ஜனத
உணரான்மவ
ந்து மேட்டு்து மந்து மே
எரியூட்டும என்று எச்சரித்து அறிக்ான்மககள் பவளியிட்டனர.
பந்து மேஹ்பூதிக்க பியா முஃப்தி, இவரின் PDP கட்ச 2018 வசந்ரதிய ஜனதகியாு மேலம
வான்மரயில் ஜமமு ந்து மேற்றும கியாஷ்மீரில் பி்து மஜபி ஆரதிய ஜனதரவிு மேலியான
கூட்டணி அரசியாங்கத்திற்குத் ரதிய ஜனதான்மு மேலான்மந்து மே வகித்திருந்ரதிய ஜனத நிான்மு மேலயில்,
“ஷரத்து
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நீக்குவபரதிய ஜனதன
இந்திய
அரசன்
ரதிய ஜனதன்னிச்ான்மசயியான
முடிவு
சட்டவி்து மரியாரதிய ஜனதந்து மேியானது
ந்து மேற்றும
அரசயு மேலான்மந்து மேப்பக்கு வி்து மரியாரதிய ஜனதந்து மேியானது, இது இந்தியியாான்மவ ஜமமு
& கியாஷ்மீரில் ஓர ஆக்கிரமிப்ப திக்க பான்மடயியாக ஆக்கும. இது
துான்மணகண்டத்தின் மீது ்து மதிக்க பரழிவுகரந்து மேியான விான்மளவுகான்மளக்
பகியாண்டிருக்கும,” என்று ட்வீட் பசய்தியில் கூறினியார.
முஃப்திான்மயப் ்து மதிக்க பியாு மேல்து மவ ஒரு முன்னியாள் ஜமமு ந்து மேற்றும
கியாஷ்மீர முரதிய ஜனது மேலான்மந்து மேச்சரும ்து மரதிய ஜனதசய ந்து மேியாநியாட்டின் ரதிய ஜனதான்மு மேலவருந்து மேியான
ஒந்து மேர
அப்துல்ு மேலியா
குறிப்பிடுான்மகயில்,
பி்து மஜபி
இன்
நடவடிக்ான்மககள் "இந்தியியா மீது ஜமமு ந்து மேற்றும கியாஷ்மீர
ந்து மேக்கள்
ான்மவத்திருந்ரதிய ஜனத
நமபிக்ான்மகயின்
முழுான்மந்து மேயியான
கியாட்டிக்பகியாடுப்ப ... இது நீண்டகியாு மேல ந்து மேற்றும அதிக்க பியாயகரந்து மேியான
விான்மளவுகான்மளக் பகியாண்டிருக்கும,” என்றியார.
அவரகான்மளக் ான்மகது
பசய்யுந்து மேியாறு உத்ரதிய ஜனதரவிட்டு ்து மந்து மேியாடி
அரசியாங்கம, முஃப்தி ந்து மேற்றும அப்துல்ு மேலியாவின் கருத்துக்களுக்கு
விான்மடயிறுத்ரதிய ஜனதது.
கியாஷ்மீர ந்து மேக்கான்மள மூரக்கந்து மேியாக ஒடுக்குவதிலும ந்து மேற்றும
அவரகளின் உரிான்மந்து மேகான்மள மீறுவதிலும அரதிய ஜனதன் பசியாந்ரதிய ஜனத நீண்ட
வரு மேலியாான்மறக் பகியாண்டுள்ள கியாங்கிரஸ் கட்ச, அரசயு மேலான்மந்து மேப்ான்மதிக்க ப
பி்து மஜபி திருத்தி எழுதியான்மரதிய ஜனத "சட்டவி்து மரியாரதிய ஜனதந்து மேியானது" என்று

கண்டித்ரதிய ஜனததுடன், ந்து மேத்திய அரச இந்திய ந்து மேியாநிு மேலங்களின்
அதிகியாரங்கள்
ந்து மேற்றும
எல்ான்மு மேலகான்மள
ந்து மேியாற்றுவரதிய ஜனதற்கியான
உரிான்மந்து மோன்மய அரதிய ஜனதன் விருப்திக்க பப்திக்க படி திக்க பறித்துக் பகியாள்கிறது என்று
குற்றஞ்சியாட்டுவதில்
்து மந்து மேற்கு
வங்கத்தின்
திரிணியாமுல்
கியாங்கிரரஸிரஸுடன் இான்மணந்ரதிய ஜனதது.
கியாங்கிரஸ் கட்சயின் மூத்ரதிய ஜனத ரதிய ஜனதான்மு மேலவர பி. சரதிய ஜனதமதிக்க பரம
கூறுான்மகயில், “ஒரு ரதிய ஜனதவறியான சியாகசம நடக்கும என்று நியாங்கள்
ஊகித்்து மரதிய ஜனதியாம,”
“ஆனியால்
அவரகள்
இது்து மதிக்க பியான்றபவியாரு
்து மதிக்க பரழிவுகரந்து மேியான நடவடிக்ான்மகான்மய எடுப்திக்க பியாரகள் என்திக்க பான்மரதிய ஜனத
திக்க பயங்கரந்து மேியான கனவிலும கூட நியாங்கள் நிான்மனக்கவில்ான்மு மேல.
இன்று இந்திய அரசயு மேலான்மந்து மேப்ப வரு மேலியாற்றில் ஒரு கறுப்ப
தினம,” என்றியார.
இ்து மரதிய ஜனத்து மதிக்க பியாு மேல இந்திய ந்து மேியாரக்சஸ்ட் கமயூனிஸ்ட் கட்ச (சபிஎம)
ந்து மேற்றும இந்திய கமயூனிஸ்ட் கட்ச
(சபிஐ)
ஆகிய
ஸ்ரியாலினிசவியாரதிய ஜனத நியாடியாளுந்து மேன்ற கட்சகளும, பி்து மஜபி இன்
நடவடிக்ான்மககான்மள அரசயு மேலான்மந்து மேப்ப ந்து மேற்றும ந்து மேியாநிு மேல உரிான்மந்து மேகள்
மீரதிய ஜனதியான ரதிய ஜனதியாக்குரதிய ஜனதல் என்று கண்டித்ரதிய ஜனதன ஆனியால் அான்மவ
வகுப்பவியாரதிய ஜனத பிற்்து மதிக்க பியாக்குத்ரதிய ஜனதனத்ான்மரதிய ஜனத ஊக்குவிப்திக்க பது ந்து மேற்றும
ஜனநியாயக
உரிான்மந்து மேகள்
மீரதிய ஜனதியான
ரதிய ஜனதியாக்குரதிய ஜனதல்
என்திக்க பது
அான்மனத்திற்கும ்து மந்து மேு மேலியாக இந்தியியாவின் பரதிய ஜனதியாழிு மேலியாளரகள்
ந்து மேற்றும உான்மழப்திக்க பியாளரகளுக்கு எதிரியாக குறிான்மவக்கப்திக்க பட்டான்மவ
என்று எந்ரதிய ஜனத எச்சரிக்ான்மகயும விடுக்கவிான்மு மேல,. ரதிய ஜனதசியாப்ரதிய ஜனதங்களியாக
இந்திய ஸ்ரதிய ஜனதியாதிக்க பகத்தின் உள்ளியாரந்ரதிய ஜனத திக்க பியாகந்து மேியாக விளங்கும
ஸ்ரியாலினிச
சபிஎம
ந்து மேற்றும
சபிஐ
கட்சகள்
வரக்க
்து மதிக்க பியாரியாட்டத்ான்மரதிய ஜனத ஒடுக்கியரதிய ஜனதன் மூு மேலந்து மேியாகவும, நவரதிய ஜனதியாரியாளவியாரதிய ஜனத
சீரதிருத்ரதிய ஜனதம ந்து மேற்றும வியாஷிங்டனுடன் ஒரு "மூ்து மு மேலியாதிக்க பியாய
திக்க பங்கியாண்ான்மந்து மேக்கு" பதிக்க பியாறுப்்து மதிக்க பற்றிருந்ரதிய ஜனத கியாங்கிரஸ் கட்ச ந்து மேற்றும
ஏான்மனய வு மேலதுசியாரி கட்சகளுடன் பரதிய ஜனதியாழிு மேலியாள வரக்கத்ான்மரதிய ஜனதக்
கட்டிப்்து மதிக்க பியாட்டரதிய ஜனதன் மூு மேலந்து மேியாகவும இந்து வு மேலதின் வளரச்சக்கு
உரதிய ஜனதவி உள்ளன ந்து மேற்றும துான்மண ்து மதிக்க பியாயுள்ளன.
வகுப்பவியாரதிய ஜனதத்ான்மரதிய ஜனத
பி்து மஜபி
தூண்டிவிடுவதும
ந்து மேற்றும
திக்க பகிரங்கந்து மேியாக
அதிகரித்ரதிய ஜனதளவில்
சட்ட-அரசயு மேலான்மந்து மேப்ப
விதிமுான்மறகளுடன் முறித்துக் பகியாள்வதும உள்நியாட்டில் ஒரு
சூறியாவளிான்மய உண்டியாக்கி விடும என்றும, அ்து மரதிய ஜனத்து மவான்மளயில்
பவளிநியாடுகளில்
இந்தியியாவின்
நன்ந்து மேதிப்ான்மதிக்க பயும
ந்து மேற்றும
கியாஷ்மீருக்கியான சட்டரீதியிு மேலியான உரிான்மந்து மே்து மகியாரல்கான்மளயும அது
்து மசரதிய ஜனதப்திக்க படுத்தும என்றும அஞ்சகின்ற ஆளும வரக்கத்தின்
அந்ரதிய ஜனத பிரிவுகளுக்கியாக கியாங்கிரஸ் கட்ச ்து மதிக்க பச வருகிறது.
்து மந்து மேியாடி அரசியாங்கம, எவ்வியாறியாயினும கியாஷ்மீரில் அரதிய ஜனதன்
ஆத்திரமூட்டும
நடவடிக்ான்மககள்
ந்து மேற்றும
வகுப்பவியாரதிய ஜனத
பிற்்து மதிக்க பியாக்குத்ரதிய ஜனதனத்ான்மரதிய ஜனத
ஊக்குவித்ரதிய ஜனதல்
ஆகியவற்றுக்கு,
்து மந்து மேற்கத்திய ஆட்சகள், அவற்றில் அான்மனத்திற்கும ்து மந்து மேு மேலியாக
சீனியாவுக்கு
ஓர
இரியாணுவ-மூ்து மு மேலியாதிக்க பியாய
எதிரதிக்க பு மேலந்து மேியாக
இந்தியியாான்மவ விடியாப்பிடியியாக ஊக்குவித்து வரும அபந்து மேரிக்க
ஏகியாதிதிக்க பத்தியம, ான்மகான்மயப் பிான்மசவான்மரதிய ஜனத ரதிய ஜனதவிர அரதிய ஜனதற்கு ்து மந்து மேல்
எான்மரதிய ஜனதயும
பசய்யப்்து மதிக்க பியாவதில்ான்மு மேல
என்று
கணிக்கிறது.
பசய்திகளின்திக்க படி, பது படல்லி, இந்திய-அபந்து மேரிக்க கூட்டு
இரியாணுவ நடவடிக்ான்மககளுக்கியான கட்டான்மந்து மேப்ான்மதிக்க ப வழங்கும
வான்மகயில் வியாஷிங்டனுடன் மூன்றியாவது ந்து மேற்றும இறுதி
"கட்டான்மந்து மேப்ப"
(foundational)
ஆவணங்களில்
ான்மகபயழுத்திடும விளிமபில் உள்ளது. இந்தியியா, ஏற்கன்து மவ
அபந்து மேரிக்க ்து மதிக்க பியாரவிந்து மேியானங்கள் ந்து மேற்றும ்து மதிக்க பியாரக்கப்திக்க பல்கள்
திக்க பயன்திக்க படுத்துவரதிய ஜனதற்கியாக அரதிய ஜனதன்
இரியாணுவத்
ரதிய ஜனதளங்கான்மளத்
திறந்துவிடுவரதிய ஜனதற்கு உடன்திக்க பட்டுள்ளது.

