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காஷ்மீரில் இந்திய திய ம்ாடி அரி அரசாங்கத்தின் கத்தின் ககாடூர்ான
ஒடுக்குமுுறமுறையின் ன் பாரதூர்ான அரசியல் சியல் தாக்கங்கள் குறித்த
கலந்துறரயாட திய மி அரசாி அரசலிி அரச ி அரச்த்தவக் கட்சியும் (திய மி அரசா.ி அரச.க) ி அரசமூக

ி அரச்த்தவத்திற்கான ி அரசர்வதிய மசியல் தி அரச இுறளைஞர் ்ற்றும் ்ாணவர்

(IYSSE)  அுற்ப்பும் அக்திய மடான் பர் 11 அன்று கத்தின் ககாழும்பில் ஒர
கத்தின் கன் பாதக் கூட்டத்ுறசியல் த நடத்சியல் தவுள்ளைன.

இந்தியாவின் ஒதிய மர முஸ்லீம் கத்தின் கன் பரம்ன் பான்ுற் ்ாநில்ான
ஜம்மு-காஷ்மீர், ஆகஸ்ட் 5 முசியல் தல் பிரசியல் த்ர் நதிய மரந்திர திய ம்ாடியின்
இந்த திய ம்லாதிக்க ன் பாரதீய ஜனசியல் தா கட்சி (ன் பா.ஜ.க.)
அரி அரசாங்கத்சியல் தால் சு்த்சியல் தப்ன் பட்ட ன் பாதகாப்பு அுறடப்பு ்ற்றும்
சியல் தகவல் கத்தின் கசியல் தாடர்பு இரட்டடிப்புக்கு
உட்ன் பட்டுள்ளைத.  அுறனத்த
கத்தின் கசியல் தாுறலதிய மன் பசி ்ற்றும் இுறணய
இுறணப்புகள் தண்டிக்கப்ன் பட்டுள்ளைன.
புத டில்லியால் திய ம்லும்
ன் பல்லாயிரக்கணக்கான தரப்புக்கள்
்ாநிலத்திற்கு

அனுப்ன் பப்ன் பட்டுள்ளைதிய மசியல் தாடு
ஆக்கிரமிக்கப்ன் பட்ட ஜம்மு-
காஷ்மீரில் அுறர மில்லியனுக்கும்
அதிக்ான தரப்புக்கள்
நிுறலகத்தின் ககாண்டுள்ளைன.
குற்முறைச்ி அரசாட்டுக்கள் இன்றி
ஆயிரக்கணக்காதிய மனார் ுறகத
கத்தின் கி அரசய்யப்ன் பட்டுள்ளைனர்.

ஜம்மு-காஷ்மீரின் அுறர சியல் தன்னாட்சி
அந்சியல் தஸ்ுறசியல் த ஜனநாயக விதிய மராசியல் த ்ற்றும்
அரசியலுற்ப்புக்கு எதிரான முுறமுறையில் இரத்த
கத்தின் கி அரசய்சியல் துற்க்கும்,  திய ம்லும் அுறசியல் த இரண்டு யூனியன்
பிரதிய மசியல் தி அரசங்களைாக பிரித்த சியல் தரமிமுறைக்கப்ன் பட்டசியல் தற்கும் எதிரான
எந்சியல் தகத்தின் கவார கத்தின் கவகுஜன எதிர்ப்ுறன் பயும் நசுக்குவசியல் தற்கு திய ம்ாடி
அரி அரசாங்கத்சியல் தால் இந்சியல் த கத்தின் ககாடூர்ான அடக்குமுுறமுறை
நடவடிக்ுறககள் கத்தின் கி அரசயல்ன் படுத்சியல் தப்ன் பட்டுள்ளைன.  ்த்திய அரசு
அவற்ுறமுறை சியல் தனத கத்தின் கி அரசாந்சியல் த திய மநரடி ஆட்சியின் கீழ் ுறவத்தள்ளைத.

காஷ்மீரில் திய ம்ாடியின் அரி அரசாங்கத்தின் நகர்வுகள் அசியல் தன்
திய மன் பாட்டியாளைர்களைான ன் பாகிஸ்சியல் தான் ்ற்றும் சீனாவுக்கு எதிராக
பிராந்தியத்தில் இந்தியாவின் புவி-அரசியல் நிுறலுறய
உயர்த்தவுறசியல் தயும், கத்தின் கசியல் தாழிலாளை வர்க்கத்ுறசியல் த பிளைவுன் படுத்சியல் த இந்த
திய மன் பரினவாசியல் தத்ுறசியல் தத் தூண்டுவுறசியல் தயும் திய மநாக்க்ாகக்
கத்தின் ககாண்டுள்ளைன.  காஷ்மீரில் இந்சியல் த அடக்குமுுறமுறை
நடவடிக்ுறககள் முன்கத்தின் கனப்திய மன் பாதம் இடம்கத்தின் கன் பற்றிராசியல் துறவ.
இரப்பினும் அவற்ுறமுறை ஆளும் ்ற்றும் எதிர்க்கட்சிகளு்ாக
பிரசியல் தான கட்சிகள்,  பிரசியல் தான ஊடகங்கள் ்ற்றும்
நீதி்ன்முறைங்களு்ாக முழு இந்திய அரசியல் ஸ்சியல் தான் பனமும்
ஆசியல் தரிக்கின்முறைன.

மிக முக்கிய்ாக,  அுறனத்த திய ம்ற்கத்திய ி அரசக்திகளும்,
எல்லாவற்றிற்கும் திய ம்லாக,  அகத்தின் க்ரிக்கா,  காஷ்மீரில் அரி அரசாங்கத்தின்
ஒடுக்குமுுறமுறைுறய ஆசியல் தரித்சியல் தன.  அுறவ அுறனத்தம் இந்தியாுறவ
சீனாவுக்கு எதிரான ஒர முக்கிய இராணுவ-மூதிய மலான் பாய ன் பங்காளியாக
கரதவதிய மசியல் தாடு,  சியல் தங்கள் கத்தின் கி அரசாந்சியல் த நாடுகளில் கத்தின் கசியல் தாழிலாளை வர்க்கத்தின்
வளைர்ந்த வரம் எதிர்ப்பிற்கு எதிராக இதிய மசியல் ததிய மன் பான்முறை அடக்குமுுறமுறை
நடவடிக்ுறககுறளை சியல் தயார் கத்தின் கி அரசய்கின்முறைன.  காஷ்மீரில் திய ம்ாடி
அரி அரசாங்கத்தின் நடவடிக்ுறககளுக்கு இலங்ுறக ஆளும் ்ற்றும் எதிர்க்
கட்சிகளும் சியல் தங்கள் ஆசியல் தருறவ கத்தின் கவளிப்ன் படுத்தியுள்ளைன.

கத்தின் ககாழும்பு கூட்டத்தில்,  காஷ்மீர் கத்தின் கசியல் தாடர்ன் பாக இந்தியாவிற்கும்
ன் பாகிஸ்சியல் தானுக்கும் இுறடயிலான திய ம்ாசியல் தலின் வரலாற்று

திய மவர்குறளைப் ன் பற்றி,  குறிப்ன் பாக,  1947 இல்
அப்திய மன் பாுறசியல் தய பிரிட்டிஷ் இந்தியாுறவ ஒர

முஸ்லீம் ன் பாகிஸ்சியல் தானாகவும்,  இந்த
திய ம்லாதிக்க இந்தியாவாகவும் இனவாசியல் த
முுறமுறையில் பிரித்சியல் துற் ன் பற்றி

கலந்துறரயாடப்ன் படும். பிரிவிுறனுறய
கத்தின் கசியல் தாடர்ந்த,  இந்தியாவிற்கும்
ன் பாகிஸ்சியல் தானுக்கும் இுறடயில் காஷ்மீர்
பிரிக்கப்ன் பட்டுறசியல் த அடுத்த,  இர
அரசுகளும் அன்றிலிரந்த காஷ்மீர்
முழுவதிலும் அதிகாரத்தக்கு உரிுற்
திய மகாரி வரகின்முறைன.  காஷ்மீரில் திய ம்ாடி

அரி அரசாங்கத்தின் சியல் தற்திய மன் பாுறசியல் தய
நடவடிக்ுறககள் இந்தியாவிற்கும்

ன் பாகிஸ்சியல் தானுக்கும் இுறடயிலான புவி-
அரசியல் ன் பசியல் தட்டங்குறளை

தீவிரப்ன் படுத்தியுள்ளைதடன் இரண்டு
கத்தின் கசியல் தற்காசிய அணு ஆயுசியல் த ி அரசக்திகளுக்கு இுறடயிலான

திய மன் பாரின் அன் பாயத்ுறசியல் த முன்கத்தின் ககாணர்ந்தள்ளைத.

இந்சியல் த அபிவிரத்திகள்,  1947 இனவாசியல் த பிரிவிுறனயின் முற்றிலும்
பிற்திய மன் பாக்குத் சியல் தன்ுற்ுறயயும்,  கத்தின் கசியல் தற்காசியாவில் திய மி அரசாி அரசலிி அரச
குடியரசுகளின் ஒன்றியத்ுறசியல் த ஸ்சியல் தாபிப்ன் பசியல் தற்கும்,  வரலாற்று ரீதியாக
கத்தின் கன் பாரத்சியல் த்ற்முறை அரி அரச அுற்ப்பு முுறமுறைுறய தூக்கிகத்தின் கயறிவசியல் தற்கும்
பிராந்தியத்தில் கத்தின் கசியல் தாழிலாளை வர்க்கத்தின் ஒர ஒரங்கிுறணந்சியல் த
இயக்கத்திற்காக திய மன் பாராட திய மவண்டிய அவி அரசர்ான அவசியத்ுறசியல் தயும்
கத்தின் கவளிப்ன் படுத்தியுள்ளைன.

காஷ்மீரில் திய ம்ாடியின் கத்தின் ககாடூர்ான ன் பாய்ச்ி அரசலால்
கத்தின் கவளிக்கத்தின் ககாணரப்ன் பட்டுள்ளை கத்தின் கசியல் தாழிலாளை வர்க்கத்திற்கு அவசிய்ான
அரசியல் முன்திய மனாக்கு குறித்சியல் த கத்தின் ககாழும்பு கூட்டத்தில் கலந்த
கத்தின் ககாள்ளு்ாறும்,  இந்சியல் த முக்கிய்ான கலந்துறரயாடலில்

ன் பங்திய மகற்கு்ாறும், கத்தின் கசியல் தாழிலாளைர்கள்,  இுறளைஞர்கள்,  கத்தின் கசியல் தாழில்
வல்லுநர்கள்,  புத்திஜீவிகள் ்ற்றும் WSWS இன் வாி அரசகர்குறளை
திய மகட்டுக்கத்தின் ககாள்கிதிய மமுறைாம்.
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