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மமாமீதல் கூர்்மமய்மபுது டெகிறது  
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சர்ச்சசக்குரிய  கய காஷ்மீர் மீது இந்தியய கா அதன்  கட்டுப்அதன் கட்டுப்பய காட்சன

இறுக்குவதற் கய கான அதன் ஆக் ஆக்ர்ய காஷரோஷமய கான ரோஷமற்றும் அப்அதன் கட்டுப்பட்னரோஷமய கான

சட்னவி ஆக்ர்ய காத ந கர்வு களுக்கு விசனயிறுப்அதன் கட்டுப்பதில,  அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கான்

அதன் கட்டுப்பல ஆக்ரவறு அதன் கட்டுப்பதிலடி நனவடிக்ச க கசிக்கைகளை எடுத்துள்ிக்கைகளைதுனன்,   ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய கார்

அச்சுறுத்தல கசிக்கைகளையும் விடுத்துள்ிக்கைகளைது.

இஸ்லய காரோஷமய காஅதன் கட்டுப்பய காத் ஒரு “இசைப்அதன் கட்டுப்பய கா க"  ஆ க முத்திச் இடும்

இந்ந கர்வு களுனன்  ஆக்ரசர்ந்து இந்திய வசமுள்ிக்கைகளை ஜம்மு ரோஷமற்றும்

 கய காஷ்மீர் முன் கண்டி்ய காத முற்றுச கக்கு உட்அதன் கட்டுப்படுத்தப்அதன் கட்டுப்பட்னது.

ஜம்மு- கய காஷ்மீரில இசையம்,   ஆக்ர கபிள்  ததய காசலக் கய காட்ச,

தச்வழி ரோஷமற்றும்  தசல ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பச  ஆக்ரசசவ அசனத்தும்

இசனநிறுத்தம்  தசய்யப்அதன் கட்டுப்பட்னதுனன்,  அதன் கட்டுப்பள்ளி கள் மூனப்அதன் கட்டுப்பட்டு,

நய கான்கு நஅதன் கட்டுப்பர் களுக்கு அதி கரோஷமய கானவர் கள் ஒன்றுகூடுவது

சட்னவி ஆக்ர்ய காதரோஷமய காக் கப்அதன் கட்டுப்பட்னது,  அதன் கட்டுப்பத்தய காயி்க்  கைக் கய கான இந்திய

சப்அதன் கட்டுப்பய காய் கள் ரோஷமற்றும் ஏசனய அதன் கட்டுப்பய காது கய காப்பு அதன் கட்டுப்பசன கிக்கைகளைய கால

அரோஷமலஅதன் கட்டுப்படுத்தப்அதன் கட்டுப்பட்ன ஓர் ஊ்னங்கு உத்த்வின் கீழ்  தரோஷமய காத்த

ரோஷமக் கள் நனரோஷமய காட்னமும்  கடுசரோஷமயய கா க முனக் கப்அதன் கட்டுப்பட்டுள்ிக்கைகளை

நிசலயில,  நய கான் கய காவது நய காிக்கைகளைய கா க  ஆக்ரநற்றும் அப்பி்ய காந்தியம்

 தவளி உலகிலிருந்து துண்டிக் கப்அதன் கட்டுப்பட்டிருந்தது.

இந்தியய காவின் இந்து  ஆக்ரரோஷமலய காதிக் கவய காத அதன் கட்டுப்பய கா்திய ஜனதய கா  கட்ச

(பி ஆக்ரஜபி)  அ்சய காங் கம் உத்த்விட்ன "அசனப்பின்"  அதன் கட்டுப்பய கா கரோஷமய கா க

500  இக்கும் அதி கரோஷமய கானவர் கள் சசகள் சிறையில

அசனக் கப்அதன் கட்டுப்பட்டுள்ிக்கைகளைதய கா க  ஆக்ரநற்று அகில-இந்திய அ்சு

வய கா தனய காலி அறிவித்தது. ஜம்மு- கய காஷ்மீரின் இ்ண்டு முன்னய காள்

முதலசரோஷமச்சர் களும் ரோஷமற்றும் அப்பி் ஆக்ரதசத்தின் முஸ்லீம்

உய்டுக்கினது இந்திய ஆத்வு பிரிவின் ஏசனய

தசலவர் களும் ச கது  தசய்யப்அதன் கட்டுப்பட்டிருந்தவர் களில

உள்ிக்கைகளைனங்குவர்.

இந்திய தூத் க உயர் ஆசையர் அஜய் பிசய காரியய காசவ

 தவளி ஆக்ரயற்றுவதய கா கவும்,  இருத்ப்பு வர்த்த கம் அசனத்தும்

இசனநிறுத்தம்  தசய்யப்அதன் கட்டுப்படுவதய கா கவும் இஸ்லய காரோஷமய காஅதன் கட்டுப்பய காத்

அறிவித்ததுனன்,  அந்நய காட்டின்  ஆக்ரதசய அதன் கட்டுப்பய காது கய காப்பு  கவுன்சலின்

(NSC)  புதன்கிழசரோஷம கூட்னத்சதத்  ததய கானர்ந்து புது  தனலலி

உனனய கான இருத்ப்பு உனன்அதன் கட்டுப்படிக்ச க கள் அசனத்தும் மீிக்கைகளைய காய்வு

 தசய்யப்அதன் கட்டுப்படுவதய கா கவும் அறிவிக் கப்அதன் கட்டுப்பட்னது.  அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கான்

இ்ய காணுவம்  ஆக்ரரோஷமலய காளுசரோஷம  த கய காண்ன  ஆக்ரதசய அதன் கட்டுப்பய காது கய காப்பு

 கவுன்சலுக்குப் அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கான் பி்தரோஷம ரோஷமந்திரி இம்்ய கான்  கய கான்

தசலசரோஷம வகிக்கிகள் சிறைய கார்.

அதற்கு ஒரு நய காள் முன்னதய கா க,  சர்வ ஆக்ரதச நய காைய நிதியம்

(IMF)  கட்னசிக்கைகளையிடும்  கடுசரோஷமயய கான சக் கன நனவடிக்ச க கசிக்கைகளைத்

தற் ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய காது நசனமுசகள் சிறைப்அதன் கட்டுப்படுத்தி வரும் ஒரு வலதுசய காரி

இஸ்லய காமிய ஜன்ஞ்ச கவய காத அ்சய காங் கத்திற்குத் தசலசரோஷம

 த கய காடுக்கும்  கய கான்,  அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கானிய நய கானய காளுரோஷமன்கள் சிறைத்தின் ஒரு

அவச் கூட்டுக் கூட்னத்தில நி கழ்த்திய உச்யில ஒரு அதன் கட்டுப்பகுதி

எச்சரிக்ச கயய கா கவும் இன் தனய காரு அதன் கட்டுப்பகுதி மி்ட்னலய கா கவும்

இருந்தது. இந்தியய கா அதன் தற் ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய காசதய  ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய காக்ச கத்

 ததய கானர்ந்தய கால,   ததற் கய காசயய காவின் அதன் கட்டுப்பச கயய கான அணுஆயுத

சக்தி கள் விச்வில முற்றுமுதலய கான  ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய காருக்குள்  தசலலும்

ஒரு சூழசல  கய கான் சத்தரித்தய கார்.

பி ஆக்ரஜபி அ்சய காங் கம், எந்த தவய காரு  தஅதன் கட்டுப்பய காது விவய காத ஆக்ரரோஷமய கா அலலது

 கலந்தய கா ஆக்ரலய காசசன ஆக்ரயய கா  தசய்யவிலசல என்அதன் கட்டுப்பது ஒருபுகள் சிறைம்

இருக் க,  முன் தனச்சரிக்ச க அறிவிப்பு கூன இலலய காரோஷமல,

திங் கிக்கைகளைன்று, இந்திய ஒன்றியத்தின் கீழ் ஒரு அதன் கட்டுப்பய காதி தன்னய காட்ச

அதன் கட்டுப்பகுதியய கா க விிக்கைகளைங்கிய ஜம்மு ரோஷமற்றும்  கய காஷ்மீரின் சகள் சிறைப்பு

அந்தஸ்சத நீக்கியது.  பின்னர் அது இந்தியய காவின் ஒ ஆக்ர்

முஸ்லீம்  தஅதன் கட்டுப்பரும்அதன் கட்டுப்பய கான்சரோஷம ரோஷமய காநிலரோஷமய கா க இருந்தசத இரு

கூகள் சிறைய காக்கி உருவய காக் கப்அதன் கட்டுப்பட்ன அதன் கட்டுப்பகுதி கசிக்கைகளை யூனியன்

பி் ஆக்ரதசங் கிக்கைகளைய கா க அறிவித்தது,  அதய காவது நசனமுசகள் சிறையிக்கைகளைவில

 கய காலவச்சயயின்றி அது ரோஷமத்திய அ்சய காங் கத்தின் கீழ்

இருக்கும் என்அதன் கட்டுப்ப ஆக்ரத இதன் அர்த்தரோஷமய காகும்.

இந்தியய காவின் இ்ய காணுவம் ரோஷமற்றும் உிக்கைகளைவுத்துசகள் சிறை

மு கசரோஷம களின் உய்தி கய காரி களுனன் இ் கசயரோஷமய கா க தயய காரிப்பு

 தசய்து நனத்தப்அதன் கட்டுப்பட்ன இந்த அ்சயலசரோஷமப்பு சதி,  ஒன்றுக்கு

 ஆக்ரரோஷமற்அதன் கட்டுப்பட்ன  ஆக்ரநய காக் கங் கசிக்கைகளைக்  த கய காண்டுள்ிக்கைகளைது.  ஜம்மு ரோஷமற்றும்

 கய காஷ்மீரில தசய காப்த  கய காலரோஷமய கா க நனந்து வரும் அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கான்

ஆத்விலய கான இந்திய-வி ஆக்ர்ய காத கிிக்கைகளைர்ச்சசய விச்வய கா க

இ்த்தக் கிக்கைகளைரியுனன் அதன் கட்டுப்பலவந்தரோஷமய கா க முடிவுக்குக்  த கய காண்டு

வருவது;  அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கானுக்கு எதி்ய கா கவும் ரோஷமற்றும் இப் ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய காது

இ்ண்னய கா க பிரிக் கப்அதன் கட்டுப்பட்டுள்ிக்கைகளை ஜம்மு- கய காஷ்மீரின் கிழக்கில

எலசல கசிக்கைகளைக்  த கய காண்டுள்ிக்கைகளை சீனய காவுக்கு எதி்ய கா கவும் புது

 தனலலியின்  க்ங் கசிக்கைகளைப் அதன் கட்டுப்பலப்அதன் கட்டுப்படுத்துவது ரோஷமற்றும் இந்திய

அ்சயசல இன்னும் கூடுதலய கா க வலதுக்கு ந கர்த்துவதற் கய கா க

 ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய கார் தவறி  த கய காண்ன இந்திய  ஆக்ரதசயவய காதம் ரோஷமற்றும் இந்து

வகுப்புவய காதத்சதத் தூண்டுவது ஆகியசவ அதன்

 ஆக்ரநய காக் கங் களில உள்ிக்கைகளைனங்கி உள்ிக்கைகளைன.

ஜம்மு- கய காஷ்மீச் இந்திய ஒன்றியத்துனன் "முழுசரோஷமயய கா க

ஒருங்கிசைப்அதன் கட்டுப்பது" நீண்ன கய காலரோஷமய கா க ஆக்ரவ பி ஆக்ரஜபி ரோஷமற்றும் இந்து

 ஆக்ரரோஷமலய காதிக் க வலதின் பி்தய கான  ஆக்ர கய காரிக்ச க களில ஒன்கள் சிறைய கா க

இருந்துள்ிக்கைகளைது,  இது RSS உனனும் ரோஷமற்றும் அப்பி் ஆக்ரதசத்தில

வழிவழியய கா க  ஆக்ரரோஷமலய காதிக் கம்  த கய காண்டிருந்த இந்து



நிலச்சுவய கான்தய கார் களுனனும் இசைந்து 1950   களின்

 ததய கானக் கத்தில இந்து ரோஷம கய காசசஅதன் கட்டுப்ப ரோஷமற்றும் ஜன் சங்கின்

முன்னய காள் தசலவர் ஷ்யய காரோஷம பி்சய காத் மு கர்ஜியய கால

 ததய கானங் கப்அதன் கட்டுப்பட்ன ஒரு கிிக்கைகளைர்ச்ச வச்யில நீள்கிகள் சிறைது. 

அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கான் ஜனய காதிஅதன் கட்டுப்பதி,  ததற் கய காசயய கா எவ்வய காறு அணுஆயுத

 ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய காருக்குள் சக்கும் என்அதன் கட்டுப்பசத  ஆக்ரரோஷம ஆக்ரலய காட்னரோஷமய கா க விவரிக்கிகள் சிறைய கார் 

 தசவ்வய காயன்று நய கானய காளுரோஷமன்கள் சிறை உச்யில  கய கான் கூறுச கயில,

 தஅதன் கட்டுப்பப்்வரி 14  இல ஜம்மு- கய காஷ்மீரின் புலவய காரோஷமய காவில இந்திய

துசைஇ்ய காணுவப் அதன் கட்டுப்பசனயினச் இலக்கு சவத்து

நனத்தப்அதன் கட்டுப்பட்ன குண்டு தவடிப்பு " ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய கான்கள் சிறை சம்அதன் கட்டுப்பவங் கள்"

“மீண்டும் நி கழக்கூடும்",  அவர் கள் அசத  தசய்ச கயில

இந்தியய கா "மீண்டும் நம்சரோஷம தய காக் கக்கூடும்,”  என்அதன் கட்டுப்பசத ஆக்ரய

 கய காஷ்மீர் மீதய கான இந்தியய காவின் தய காக்குதல

அர்த்தப்அதன் கட்டுப்படுத்துகின்கள் சிறைது என்கள் சிறைய கார். இது அச்சம்அதன் கட்டுப்பவத்சத அடுத்து

ந ஆக்ர்ந்தி்  ஆக்ரரோஷமய காடி தசலசரோஷமயிலய கான பி ஆக்ரஜபி அ்சய காங் கம்

அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கானுக்குள் ஆழரோஷமய கா க ஊடுருவி விரோஷமய கானத் தய காக்குதல கள்

நனத்துவதற்கு உத்த்விட்னசதக் குறித்த ஒரு குறிப்அதன் கட்டுப்பய காகும்,

இதற்கு  கய கானும் அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கானிய இ்ய காணுவமும் ஜம்மு- கய காஷ்மீர்

மீது அவர் களின்  தசய காந்த வய கான்வழி  ஆக்ரவட்சனயய கானசலக்

 த கய காண்டு விசனயிறுத்தனர்,  அது  ததற் கய காசயய காசவ ஒரு

 ஆக்ரஅதன் கட்டுப்ப்ழிவு க்ரோஷமய கான  ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய காரின் விளிம்புக்குக்  த கய காண்டு

வந்திருந்தது.

“இது நனக்கும் என்அதன் கட்டுப்பசத என்னய கால ஏற் கன ஆக்ரவ அனுரோஷமய கானிக் க

முடிந்தது,”  என்று  ததரிவித்த  கய கான்,  “அவர் கள் மீண்டும்

நம்மீது அதன் கட்டுப்பழி  ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய கான முயலவய கார் கள். அவர் கள் மீண்டும் நம்சரோஷம

தய காக்குவய கார் கள், நய காம் திருப்பி தய காக்கு ஆக்ரவய காம்,” என்கள் சிறைய கார்.

“பின்னர் என்ன நனக்கும்?  அவர் கள் நம்சரோஷம தய காக்குவய கார் கள்,

நய காம் விசனயிறுப் ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய காம்,  இ்ண்டு வழியிலும்  ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய கார்

நனக் கலய காம்,” “நரோஷமது  கசனச  தசய காட்டு இ்த்தம் சந்தும்

வச்யில"  சய காத்தியரோஷமய கானிக்கைகளைவுக்கு அது  ததய கானரும் என்கள் சிறைய கார்.

எ ஆக்ரதனும் மி கப் தஅதன் கட்டுப்பரிய இந்திய உந்துதசல அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கான்

மு கங் த கய காடுக்ச கயில விச்வய கா க அணுஆயுதங் கசிக்கைகளை

நய காடுவதற் கய கான அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கானிய இ்ய காணுவ மூ ஆக்ரலய காஅதன் கட்டுப்பய காய

அசழப்பு கசிக்கைகளை ரோஷமசகள் சிறைமு கரோஷமய கா க ஒப்புக் த கய காள்ளும் வச கயில,

 கய கான், அவர்  கருத்துக் கள் இப் ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய காசதய  கிக்கைகளைத்தின் இ்ய காணுவ

மூ ஆக்ரலய காஅதன் கட்டுப்பய காய ந கர்வு கள் மீதய கான ஒரு  தரோஷமன்சரோஷமயய கான ரோஷமதிப்பீடு

ரோஷமட்டுந்தய கான் என்று கூறுரோஷமிக்கைகளைவுக்குச்  தசன்கள் சிறைய கார்.  “இது

அணுஆயுத மி்ட்னல இலசல,”  என்று அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கான் பி்தரோஷம

ரோஷமந்திரி வலியுறுத்தினய கார்.

இந்தியய காவின் சமீஅதன் கட்டுப்பத்திய நனவடிக்ச க கிக்கைகளைய கால

விச்வுஅதன் கட்டுப்படுத்தப்அதன் கட்டுப்பட்டுள்ிக்கைகளை இந்த  தநருக் கடியய கானது அங் ஆக்ர க

"ரோஷமட்டுப்அதன் கட்டுப்படுத்தப்அதன் கட்டுப்பட்ன வழக் கரோஷமய கான  ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய கா்ய கா க ஆக்ரவய கா அலலது

 கய காஷ்மீர் பி்ச்சசனசய ஒ ஆக்ர்யடியய கா க முற்றுமுழுதய கா க

தீர்ப்அதன் கட்டுப்பதற் கய கான ஒரு  தஅதன் கட்டுப்பய கான்னய கான வய காய்ப்அதன் கட்டுப்பய கா க ஆக்ரவய கா ஆவதற்கு

50/50  வய காய்ப்பு"  இருப்அதன் கட்டுப்பதய கா க  ஆக்ரநற்று அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கான் ஊன க

பி்திநிதி களுனனய கான ஒரு கூட்னத்தில  கய கான்  ததரிவித்ததய கா க

 தசய்தி கள் குறிப்பிட்னன.

அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கான்,  " கய காஷ்மீர் மீகள் சிறைல கள் மீது  ஆக்ரரோஷமற் கத்திய

அ்சய காங் கங் கள் ரோஷமற்றும்  தஅதன் கட்டுப்பய காதுரோஷமக் களின்  கருத்துக் கசிக்கைகளைச்

 தசயலூக் கத்துனன் தினரோஷமய காக்கும்"  என்றும்,  இந்தியய காவின்

நனவடிக்ச க கள் சர்வ ஆக்ரதச விதிமீகள் சிறைல கள் என்கள் சிறை அதன்

வழக்ச க ஐக்கிய நய காடு கள் சசஅதன் கட்டுப்பக்கு முன்னய கால  த கய காண்டு

வரும் என்றும் கூடுதலய கா க  கய கான்  ததரிவித்தய கார்.

எவ்வய காறிருப்பினும் வய காஷிங்னனும் ஏசனய  ஆக்ரரோஷமற் கத்திய

சக்தி களும் "பி ஆக்ரஜபி இன் அங்கியில ரோஷமசகள் சிறைந்துள்ிக்கைகளை

அதன் கட்டுப்பய காசசத்சத" சரோஷமய காதய கானப்அதன் கட்டுப்படுத்த  ஆக்ரதர்ந் ததடுக் கலய காம் என்று  கய கான்

 கவசல  தவளியிட்னய கார்.

பி ஆக்ரஜபி அ்சயலசரோஷமப்பு சதிக்குச் சர்வ ஆக்ரதச எதிர்விசன

இலலய காதிருப்அதன் கட்டுப்பதன் மீது அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கானுக்குள் அதிருப்தி

நிலவுகின்கள் சிறை நிசலயில,   கய காஷ்மீர் ரோஷமக் களின் அடிப்அதன் கட்டுப்பசன

உரிசரோஷம கசிக்கைகளைத் தய காறுரோஷமய காகள் சிறைய கா க மிதித்து நசுக்கி  தசலலும்

அந்நனவடிக்ச க,   ஆக்ரவண்டு தரோஷமன் ஆக்ரகள் சிறை அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கானுனனய கான

உகள் சிறைவு கசிக்கைகளைக்  த கய காதிப் ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பற்றி,  எ ஆக்ரதச்சதி கய கா் ஆட்ச

வடிவங் கசிக்கைகளை  ஆக்ரநய காக்கிய ஒரு முக்கிய அதன் கட்டுப்படிசயப்

பி்திநிதித்துவம்  தசய்கிகள் சிறைது.

 கய கானின் முதலய காளித்துவ அ்சயல எதிர்ப்அதன் கட்டுப்பய காிக்கைகளைர் கள், " கய காஷ்மீரி

ரோஷமக் களின் உரிசரோஷம கசிக்கைகளை"  தய காங்கிப்பிடிக் க சூளுச்ப்அதன் கட்டுப்பதில

அ்சய காங் கத்துனன் இசைந்துள்ிக்கைகளை அ ஆக்ரத ஆக்ரவசிக்கைகளையில,  அவர் கள்

 ஆக்ரரோஷமய காடி ரோஷமற்றும் அவரின் அ்சய காங் கத்துனன் முன்னதய கா க அவர்

 ஆக்ரரோஷமற் த கய காண்ன சரோஷமய காதய கான முயற்ச களுக் கய கா க அவச்க்

 கண்டிக்கின்கள் சிறைனர்.

இந்தியய காவில  ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய கால ஆக்ரவ,  அங் ஆக்ர கயும் இந்திய-அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கான்

 ஆக்ரரோஷமய காதலய கானது முதலய காளித்துவ ஆட்சயின் ஒரு முக்கிய

இயங் கசரோஷமப்அதன் கட்டுப்பய கா க நீண்ன கய காலரோஷமய கா க இருந்து வந்துள்ிக்கைகளைதுனன்,

அது சமூ க அதன் கட்டுப்பதட்னங் கசிக்கைகளைத் திசசதிருப்அதன் கட்டுப்பவும் அவற்சகள் சிறை

 ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய கார் தவறி  த கய காண்ன  ஆக்ரதசயவய காதம் ரோஷமற்றும்

வகுப்புவய காதத்திற்குப் பின்னய கால வழிநனத்தவும்,  அத்துனன்

அதி கய கா்த்திற் கய கான அவர் களின் உள் கட்ச  ஆக்ரரோஷமய காதல கசிக்கைகளைத்

 ததய காடுக் க ஆளும் வர்க் கத்தின்  ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய காட்டி  கன்சன களுக் கய கான

வழிவச கயய கா கவும் அதன் கட்டுப்பயன்அதன் கட்டுப்படுத்தப்அதன் கட்டுப்பட்டுள்ிக்கைகளைது.

தற் ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய காது மி கவும்  ஆக்ரரோஷமய காசரோஷமசனந்துள்ிக்கைகளை அ தரோஷமரிக் க-

அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கானிய இ்ய காணுவ-மூ ஆக்ரலய காஅதன் கட்டுப்பய காய அதன் கட்டுப்பங் கய காண்சரோஷமயின்

பி்தய கான தூைய கா க அதன் கட்டுப்பய கா்ம்அதன் கட்டுப்பரியரோஷமய கா க  ஆக்ரசசவயய காற்றி உள்ிக்கைகளை

அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கானிய இ்ய காணுவம்,  இந்திய ஆக்கி்மிப்பில இருந்து

அதன் கட்டுப்பய காது கய காப்அதன் கட்டுப்பதில அது அந்நய காட்டின் "வய காளின் ச கப்பிடியய கா க"

இருந்துள்ிக்கைகளைது என்கள் சிறை அடித்திக்கைகளைத்தில,  அது அ்சயல ரோஷமற்றும்

 தஅதன் கட்டுப்பய காருிக்கைகளைய காதய கா் அதி கய கா்த்தின்  தஅதன் கட்டுப்பரும் அதன் கட்டுப்பங்கில

உரிசரோஷம ஆக்ர கய கா்ல கசிக்கைகளை சவக்கிகள் சிறைது. 

இந்திய-அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கானிய மூ ஆக்ரலய காஅதன் கட்டுப்பய காய  ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய காட்டியும்,   கய காஷ்மீர்

ரோஷமக் களின் தசலவிதியும்

 கய காஷ்மீர்  ஆக்ரரோஷமய காதலும் அதன் கட்டுப்ப்ந்த இந்திய-அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கானிய மூ ஆக்ரலய காஅதன் கட்டுப்பய காய

 ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய காட்டியும்,   தவளிப்அதன் கட்டுப்பசனயய கா க முஸ்லீம் அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கான் ரோஷமற்றும்

 தஅதன் கட்டுப்பருவய காரியய கா க இந்து இந்தியய கா என்று பிரிக் கப்அதன் கட்டுப்பட்ன

 ததற் கய காசயய காவின் 1947-48  இல வகுப்புவய காத பிரிவிசனயில

 ஆக்ரவரூன்றி உள்ிக்கைகளைது.

இந்திய வசமிருக்கும் ஜம்மு- கய காஷ்மீர் ரோஷமற்றும் அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கான்

வசமிருக்கும் ஆசய காத்  கய காஷ்மீர் என்று பிரிவிசனயின்

விசிக்கைகளைவய கா க பிிக்கைகளைவுஅதன் கட்டுப்படுத்தப்அதன் கட்டுப்பட்ன  கய காஷ்மீரி ரோஷமக் களின் ஜனநய காய க

அபிலய காசஷ கள் ரோஷமற்றும் உரிசரோஷம கள் மீது இந்திய

முதலய காளித்துவமும் அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கான் முதலய காளித்துவமும்

இ்ண்டு ஆக்ரரோஷம ஏறி மிதித்து,  திட்னமிட்டு சூழ்ச்ச கசிக்கைகளைக்

ச கயய காண்டுள்ிக்கைகளைன.



 கய காங்கி்ஸ்  கட்ச, பி ஆக்ரஜபி அலலது பி்ய காந்திய ரோஷமற்றும் ஜய காதிய

அடிப்அதன் கட்டுப்பசனயிலய கான  கட்ச கள் ரோஷமற்றும் "மூன்கள் சிறைய காவது அண"

தசலசரோஷம களின் கீழ் அடுத்தடுத்து வந்த இந்திய

அ்சய காங் கங் கள்,  அதன் கட்டுப்பல தசய காப்தங் கிக்கைகளைய கா க கிிக்கைகளைர்ச்சசய

நசுக்குவதற் கய கா க,  ஓர் " த கய காடூ்ரோஷமய கான  ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய காச்"  நனத்தி

வந்துள்ிக்கைகளைது, அந்த கிிக்கைகளைர்ச்ச, 1987 இல ஜம்மு- கய காஷ்மீர் ரோஷமய காநில

 ஆக்ரதர்தல கள் சீர்குசலக் கப்அதன் கட்டுப்பட்னசத எதிர்த்து மி கப் தஅதன் கட்டுப்பருரோஷமிக்கைகளைவில

 தவடித்த  ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய கா்ய காட்னங் கசிக்கைகளை புது  தனலலி அலட்சயப்அதன் கட்டுப்படுத்தி

ஒடுக்கியதற்குப் பின்னர் எழுச்ச  கண்னது.

இதற்கிசன ஆக்ரய அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கான் ஜம்மு- கய காஷ்மீரில இந்திய

அ்சுக்கு எதி்ய கான எதிர்ப்சஅதன் கட்டுப்ப சய காத கரோஷமய கா க திசசதிருப்அதன் கட்டுப்ப

முசனந்ததுனன்,  ஜம்மு- கய காஷ்மீரில இந்து ரோஷமற்றும் சீக்கிய

சறுஅதன் கட்டுப்பய கான்சரோஷமயினர் மீது மீண்டும் மீண்டும் வகுப்புவய காத

தய காக்குதல கசிக்கைகளை நனத்தி வந்த இஸ்லய காமிய  கய காஷ்மீரி

பிரிவிசனவய காத குழுக் கசிக்கைகளை ஊக்குவித்ததன் மூலரோஷமய கா க, அதன்

 தசய காந்த சூசகள் சிறையய காடும்  ஆக்ரநய காக் கங் கசிக்கைகளை அது அதன் கட்டுப்பலப்அதன் கட்டுப்படுத்த

முயன்கள் சிறைது.

இந்திய ஆளும் உய்டுக்கு,  கய காஷ்மீர் மீதய கான பி ஆக்ரஜபி

அ்சய காங் கத்தின் தய காக்குதல ஓர் உயர்-அஅதன் கட்டுப்பய காய சூதய காட்னம்

என்அதன் கட்டுப்பசத உைர்ந்திருந்த  ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய காதிலும்,  அசத தயய காரு

அவசயரோஷமய கான அதன் கட்டுப்படியய கா க அ்வசைத்துக்  த கய காண்னது.  அந்த

“அசய காதய கா்ை நனவடிக்ச க களுக்கு"  ஆத்வு வழங்குவசத

அதி கப்அதன் கட்டுப்படுத்துவதற் கய கான  கய கா்ைம் என்ன தவன்கள் சிறைய கால,

உல கிக்கைகளைய காவிய ரோஷமற்றும் உள்நய காட்டு  தஅதன் கட்டுப்பய காருிக்கைகளைய காதய கா்  தநருக் கடி

அதி கரித்து வருகின்கள் சிறை ரோஷமற்றும் தீவி்ரோஷமசனந்து வருகின்கள் சிறை

பூ ஆக்ர கய காிக்கைகளைரீதியய கான புவிசய கார்அ்சயல  ஆக்ரரோஷமய காதல நிசலசரோஷம களின்

கீழ், இந்தியய கா தன்சன ஒரு விக்கைகளைர்ந்து வரும் உல க சக்தியய கா க

நிசலநய காட்டுவதற் கய கான "வய காய்ப்பின் ஜன்னல கள்"   ஆக்ரவ கரோஷமய கா க

மூடி வருகிகள் சிறைது என்கள் சிறை இந்தியய காவின் ஆளும் உய்டுக்கின்

அச்சம் தய கான்.

பி ஆக்ரஜபி இன்  கய காஷ்மீர் அதி கய கா் ஆட்னத்சத அதன் கட்டுப்பய காது கய காப்அதன் கட்டுப்பதில,

அதன் கட்டுப்பல இந்திய அதன் கட்டுப்பத்திரிச க விரோஷமர்ச கர் கள், அசத இஸ்லய காரோஷமய காஅதன் கட்டுப்பய காத்

ரோஷமற்றும் வய காஷிங்னனுக்கு இசனயிலய கான சமீஅதன் கட்டுப்பத்திய சரோஷம்சத்திற்கு

ஒரு விசனயிறுப்அதன் கட்டுப்பய கா க வய காதிட்டு வருகின்கள் சிறைனர்,   கனந்த ரோஷமய காதம்

 கய கானின்  தவள்சிக்கைகளை ரோஷமய காளிச கயில ட்்ம்ப் உனனய கான சந்திப்பும்,

18  ஆண்டு கய கால ஆப் கய கான்  ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய காருக் கய கான ஓர்

"அ்சயலஉனன்அதன் கட்டுப்பய காடு"  குறித்து அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கான் உதவியுனன்

நனந்து வரும் அ தரோஷமரிக் க-தய காலிஅதன் கட்டுப்பய கான்  ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பச்சுவய கார்த்சத களில

இருந்து இந்தியய கா  கழற்றிவினப்அதன் கட்டுப்பட்னதும் அதில உள்ிக்கைகளைனங்கும்.

இது முட்னய காள்தனரோஷமய கானது.  திங் கட்கிழசரோஷம சதி  தவறுரோஷம ஆக்ரன

நீண்ன கய கால பி ஆக்ரஜபி  த கய காள்ச கசய ரோஷமட்டும் பூர்த்தி

 தசய்யவிலசல. அது  ஆக்ரரோஷமய காடி அ்சய காங் கம் 2014 இல அதன் கட்டுப்பதவிக்கு

வந்ததற்குப் பின்னர் இருந்து  கய காஷ்மீர் ரோஷமற்றும் அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கான்

 ததய கானர்அதன் கட்டுப்பய கா க பின்அதன் கட்டுப்பற்றி வந்த " கடுசரோஷமயய கான மூ ஆக்ரலய காஅதன் கட்டுப்பய காயத்தின்"

 ஆக்ரதய காலவியிலிருந்து எழுகிகள் சிறைது.

மி க அதி கஅதன் கட்டுப்பட்சரோஷமய கா க,  அ தரோஷமரிக் க-அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கானிய உகள் சிறைவு கள்

தற் கய காலி கரோஷமய கா க மி க சுமூ கரோஷமய கா க விக்கைகளைர்ச்ச அசனவது குறித்த

தய காக் கம் ரோஷமற்றும்  கய காஷ்மீர் பி்ச்சசனயில ரோஷமத்தியஸ்தம்

 தசய்ய ஆக்ரவய கா அலலது ஒரு தீர்சவ வழங்குவதற் ஆக்ர கய கா கூன

என்னய கால உதவ முடியும் என்கள் சிறை ட்்ம்பின் ஆ ஆக்ரலய காசசன குறித்த

 கவசல கள், ஜம்மு- கய காஷ்மீர் மீதய கான புது  தனலலி தய காக்குதலின்

 ஆக்ரந்த்தில தய காக் கத்சத ஏற்அதன் கட்டுப்படுத்தி இருக் கலய காம்.

எவ்வய காகள் சிறைய காயினும், சீனய காவுக்கு எதி்ய கான அ தரோஷமரிக் க இ்ய காணுவ-

மூ ஆக்ரலய காஅதன் கட்டுப்பய காய தய காக்குதலுக்குள் புது  தனலலி முன்பினும்

ஆழரோஷமய கா க ஒருங்கிசைப்அதன் கட்டுப்பதற் கய கான சரோஷம்ச உனன்அதன் கட்டுப்பய கானய கா க

 கய காஷ்மீரில இந்தியய காவின்  க்த்சதச் சுதந்தி்ரோஷமய கா க வய காஷிங்னன்

விட்டு சவக்கும் என்கள் சிறை  கணப்சஅதன் கட்டுப்ப  ஆக்ரரோஷமய காடி அ்சய காங் கத்தின்

நனவடிக்ச க கள் அடித்திக்கைகளைரோஷமய கா க  த கய காண்டிருந்தன.

புதன்கிழசரோஷம,  அ தரோஷமரிக் க  தவளியுகள் சிறைவுத்துசகள் சிறையின்  ததற்கு

ரோஷமற்றும் ரோஷமத்திய ஆசய விவ கய கா்ங் களுக் கய கான அசரோஷமப்பு,

ஜம்மு- கய காஷ்மீரின் சகள் சிறைப்பு அந்தஸ்சத நீக்கி,  அசத இந்திய

ரோஷமத்திய அ்சன் நி்ந்த்  தஅதன் கட்டுப்பய காறுப்அதன் கட்டுப்பய காண்சரோஷமயின் கீழ்

நிறுத்துவதற் கய கான புது  தனலலியின் திட்னங் கள் குறித்து

வய காஷிங்னன் முன்கூட்டி ஆக்ரய அறிந்திருந்தது என்அதன் கட்டுப்பசத ரோஷமறுத்து

ஓர் அறிக்ச க  தவளியிட்னது.

“அதன் கட்டுப்பத்திரிச க  தசய்தி களுக்கு மு்ண்அதன் கட்டுப்பட்ன விதத்தில,  இந்திய

ஆக்கி்மிப்பு  கய காஷ்மீரின் (IOK)  சகள் சிறைப்பு அ்சயலசரோஷமப்பு

அந்தஸ்சத நீக் க ந கர்வதற்கு முன்னதய கா க இந்திய அ்சய காங் கம்

அ தரோஷமரிக் க அ்சுனன்  கலந்தய கா ஆக்ரலய காசக் கவும் இலசல அலலது

த கவல அளிக் கவும் இலசல,”  என்று அந்த அறிக்ச க

குறிப்பிடுகிகள் சிறைது.

நனத்தப்அதன் கட்டுப்பனவிருந்த நனவடிக்ச க குறித்து  தவளியுகள் சிறைவுத்துசகள் சிறை

அசரோஷமச்சர் எஸ்.   தஜய்சங் கர் ஆ கஸ்ட் 1இல அ தரோஷமரிக் க

 தவளியுகள் சிறைவுத்துசகள் சிறை  தசயலர் சரோஷமக்  தஅதன் கட்டுப்பய காம்பி ஆக்ரயய காசவச் சந்தித்த

 ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய காது  ததரிவித்திருந்ததய கா க இந்திய ஊன கங் கள்

வய காதிடுகின்கள் சிறைன.  புது  தனலலி அது ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய கான்கள் சிறை தவய காரு ந கர்வுக்கு

திட்னமிட்டு வருவதய கா க அது அதன் கட்டுப்பல சந்தர்ப்அதன் கட்டுப்பங் களில

வய காஷிங்னனுக்குத்  ததரிவித்திருப்அதன் கட்டுப்பதய கா கவும்,  ஆக்ரதசய அதன் கட்டுப்பய காது கய காப்பு

ஆ ஆக்ரலய காச கர் அஜித்  ஆக்ரதய காவல புலவய காரோஷமய கா தய காக்குதலுக்குப்

பின்னர் அவரின் அ தரோஷமரிக் க சரோஷம அந்தஸ்திலுள்ிக்கைகளை  ஆக்ரஜய கான்

 ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய காலனனுனன்  ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பசய சந்தர்ப்அதன் கட்டுப்பமும் அதில உள்ிக்கைகளைனங்கும்

என்று இந்திய அதன் கட்டுப்பத்திரிச க கள் குறிப்பிடுகின்கள் சிறைன.

அந்த உச்யய கானலுக்குப் பின்னர்,   ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய காலனன்,  வய காஷிங்னன்

"எலசல தய காண்டிய அதன் கட்டுப்பயங் க்வய காதத்திற்கு எதி்ய கான இந்தியய காவின்

தற் கய காப்பு உரிசரோஷமசய" வய காஷிங்னன் ஆதரிப்அதன் கட்டுப்பதய கா க அறிவித்து,

அதற் கடுத்து நனத்தப்அதன் கட்டுப்பட்ன அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கான் மீதய கான இந்திய

வய கான்வழி தய காக்குதலுக்குப் அதன் கட்டுப்பகி்ங் கரோஷமய கா க ஆக்ரவ அதன் கட்டுப்பச்சசக் த கய காடி

 கய காட்டியிருந்தய கார்.

 ஆக்ரரோஷமலதி க வய காசப்பு களுக்கு

திங் கட்கிழசரோஷம அ்சயலசரோஷமப்பு சதிசய நசனமுசகள் சிறைப்அதன் கட்டுப்படுத்த  ,   இந்தியய கா 
 கய காஷ்மீரில வியத்தகு முசகள் சிறையில ஒடுக்குமுசகள் சிறைசய தீவி்ப்அதன் கட்டுப்படுத்துகிகள் சிறைது  [PDF]
8 August 2019

இந்தியய காவின் இந்து  ஆக்ரரோஷமலய காதிக் க அ்சய காங் கம்  கய காஷ்மீரின் சுய அதி கய கா்த்சத 
நீக்குகிகள் சிறைது [PDF]
6 August 2019

இந்தியய கா ரோஷமற்றும் அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கான் அழிவு க்ரோஷமய கான  ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய காச்  ஆக்ரநய காக்கி சறுக்கிச் 
 தசலகின்கள் சிறைன [PDF]
2 March 2019

அணுவய காயுத நய காடு கிக்கைகளைய கான இந்தியய காவும் அதன் கட்டுப்பய காகிஸ்தய கானும் முழுப்  ஆக்ரஅதன் கட்டுப்பய காருக் கய கான 
விளிம்பில நிற்கின்கள் சிறைன
28 February 2019
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