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காஷ்மீரின் முற்றுுற்றுகக நிுற்றுகற:
சர்வதவதேச தவதோழிறாள வர்க்கத்திற்க
ஓர் எச்சரிக்ுற்றுகக
Bill Van Auken,

இந்திய கட்டுப்ுப்படுப்பாட்டில் உள்ள ஜம்மு & கடுப்பாஷ்மீரில் 13
மில்லியன் மக்கள் இந்து ் இந்து மமஇந்து மேலடுப்பாதிக்க மேலாதிக்கவடுப்பாத ுப்படுப்பாரதீய ஜனதடுப்பா
கட்சி அரசடுப்பாங்கத்தின் ஒரு ஆட்சியின் கீழ் அசடுப்பாதடுப்பாரண
ஒடுக்குமுமுறுமுறையும் கூட்டுத் தண்டமுறனமுறயயும் கடந்த 13
நடுப்பாட்களடுப்பாக
அனுுப்பவித்து
 மேலாதிக்கவருகிுமுறைடுப்பார்கள்.
இந்த
நட மேலாதிக்கவடிக்முறககளுக்கு  மேலாதிக்கவரஇந்து மேலடுப்பாற்று ரீதியடுப்பாக இழி மேலாதிக்கவடுப்பான ஒரு சிஇந்து மேல
முன்னுதடுப்பாரணங்க் இந்து மள உள்ளன.
புப்பல்ஜியம், கிரீஸ் மற்றும் ் இந்து முப்படுப்பார்ச்சுகல் ் இந்து முப்படுப்பான்ுமுறை ஐ் இந்து மரடுப்பாப்பிய
நடுப்பாடுகளின் மக்கள் பதடுப்பாமுறகமுறயவிட அதிகமடுப்பான அல்இந்து மேலது
பிரதடுப்பான அபமரிக்க மடுப்பாநிஇந்து மேலங்களடுப்பான புப்பன்சில்் இந்து ம மேலாதிக்கவனியடுப்பா,
இல்லினடுப்பாய்ஸ் மற்றும் மிச்சிகன் ் இந்து முப்படுப்பான்ுமுறை மேலாதிக்கவற்றின் மக்கள்
பதடுப்பாமுறகமுறயவிட அதிகமடுப்பான மக்கள்பதடுப்பாமுறக, “ுப்படுப்பாதுகடுப்பாப்ப
சுற்றி மேலாதிக்கவமுறளப்ப” நிமுறஇந்து மேலயில் முற மேலாதிக்கவக்கப்ுப்பட்டுள்ளனர். அத்துடன்
குமுறுமுறைந்து  மேலாதிக்கவரும் உணவுப் புப்படுப்பாருட்களுடன் மக்கமுறள தங்கள்
வீடுகளி் இந்து மஇந்து மேல் இந்து மய அமுறடத்து முற மேலாதிக்கவத்திருத்தல், முழு ஊரடங்குகள்
ஆகியனவும் உள்ளடங்கும்.
் இந்து முப்பச்சு
சுதந்திரம்
மற்றும்
சட்டசமுறுப்ப
இல்இந்து மேலடுப்பாபதடுப்பாழிக்கப்ுப்பட்டதுடன் நடுப்பான்கு ் இந்து முப்பருக்கு் இந்து மமல் கூடு மேலாதிக்கவது
சட்டவி் இந்து மரடுப்பாதமடுப்பாக்கப்ுப்பட்டது. ஒடுக்குமுமுறுமுறைமுறய ஊடகங்களிடம்
கண்டனம் பசய்யும் விமர்சகர்கள் சிமுறுமுறைப்ுப்படுத்தப்ுப்படுகின்ுமுறைனர்.
புப்படுப்பாதுப்
் இந்து முப்படுப்பாக்குரத்து
மூடப்ுப்பட்டு,
பிரந்தியத்தின்
புப்படுப்பாருளடுப்பாதடுப்பாரம் ஸ்தம்பிதம் அமுறடந்துள்ளது.
 மேலாதிக்கவழக்கமடுப்பாக தன்முறன உஇந்து மேலகின் மிகப் புப்பரிய ஜனநடுப்பாயகம் என
வி மேலாதிக்கவரித்துக்பகடுப்பாள்ளும் இந்திய அரசடுப்பாங்கமடுப்பானது ஜம்முகடுப்பாஷ்மீர் அரசியல் மேலாதிக்கவடுப்பாதிகள் ுப்பஇந்து மேலமுறர முன்கூட்டி் இந்து மய ுப்படுப்பாதுகடுப்பாப்ப
தடுப்பக்கடுப்பா மேலாதிக்கவலில்
முற மேலாதிக்கவத்தது.
கடுப்பாஷ்மீரின்
புப்பரிய
பிரடுப்பாந்தியத்தின் இந்திய கட்டுப்ுப்படுப்பாட்டுல் உள்ள ஒரு ுப்பகுதி
ஆகும். அது 1947 ல் பிரிட்டனிடம் இருந்து சுதந்திரம்
புப்பற்ுமுறைமுறத
பதடுப்பாடர்ந்து,
இந்தியத்
துமுறணக்கண்டமடுப்பானது
பிற்் இந்து முப்படுப்பாக்கு
 மேலாதிக்கவகுப்ப மேலாதிக்கவடுப்பாத
பிரிவிமுறனயடுப்பாக
முஸ்லிம்
ுப்படுப்பாக்கிஸ்தடுப்பானடுப்பாகவும் பிரதடுப்பானமடுப்பாக இந்துக்கமுறள பகடுப்பாண்ட
இந்தியடுப்பா மேலாதிக்கவடுப்பாக
பிரிக்கப்ுப்பட்டதிலிருந்து
பிளவுுப்படுத்துப்ுப்பட்டுள்ளது. இந்த சர்ச்முறசக்குரிய எல்முறஇந்து மேலப்
ுப்பகுதி முன்னர் நடந்த இரண்டு ் இந்து முப்படுப்பார்களுக்கடுப்பான மற்றும்
இப்் இந்து முப்படுப்பாது
அணு
ஆயுதப்
் இந்து முப்படுப்பாட்டியடுப்பாளர்களுக்கு
இமுறடயிஇந்து மேலடுப்பான
ுப்பஇந்து மேல
பநருக்கடிகளுக்கடுப்பான
ப மேலாதிக்கவடிப்பப்
பள்ளியடுப்பாக இருந்து  மேலாதிக்கவருகிுமுறைது.
ஜம்மு மற்றும் கடுப்பாஷ்மீரின் இரு முன்னடுப்பாள் முதல் மேலாதிக்கவர்கள் டசின்
கணக்கடுப்பான முக்கிய அரசியல் பிரமுகர்கள், அ மேலாதிக்கவர்களின்
குடும்ுப்பத்தினர்
அ மேலாதிக்கவர்கள்
எங்் இந்து மக
சிமுறுமுறைமுற மேலாதிக்கவக்கப்
ுப்பட்டிருக்கின்ுமுறைனர் என்று அறிய முடியடுப்பாத நிமுறஇந்து மேலயில் 500 க்கும்
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் இந்து மமற்ுப்பட்் இந்து மடடுப்பார்
தடுத்துமுற மேலாதிக்கவக்கப்ுப்பட்டுள்ளனர்.
ுப்பஇந்து மேலர்
அப்பிரடுப்பாந்தியத்திற்கு
ப மேலாதிக்கவளி் இந்து மய
உள்ள
சிமுறுமுறைகளுக்கு
இரடுப்பாணு மேலாதிக்கவ விமடுப்பானங்களில் ஏற்றிச்பசல்இந்து மேலப்ுப்பட்டனர். இ் இந்து மத
தமுறஇந்து மேலவிதி முந்முறதய அரடுப்பாங்க எதிர்ப்ப ் இந்து முப்படுப்பாரடுப்பாட்டங்களில்
ுப்பங்் இந்து மகற்ுமுறை மேலாதிக்கவர்களடுப்பான
“கல்பஇந்து மேலறியகூடிய மேலாதிக்கவர்கள்,
என
அறியப்புப்பற்ுமுறை மேலாதிக்கவர்களுக்கு கடுப்பாத்திருக்கிுமுறைது.”
முழு மக்கள்பதடுப்பாமுறகமுறயயும் தனது கட்டுப்ுப்படுப்பாட்டின் கீழ்
முற மேலாதிக்கவக்கும் ் இந்து மநடுப்பாக்கத்முறத நிமுறுமுறை் இந்து ம மேலாதிக்கவற்றும்  மேலாதிக்கவமுறகயில், இந்திய
அரசடுப்பாங்கமடுப்பானது பதடுப்பாமுறஇந்து மேல் இந்து முப்பசி, முறக் இந்து முப்பசி ் இந்து மசமுற மேலாதிக்கவகள் மற்றும்
இமுறணய ் இந்து மசமுற மேலாதிக்கவகள் உட்ுப்பட அமுறனத்து பதடுப்பாடர்பகமுறளயும்
துண்டித்து யடுப்பாரும் தங்களது உுமுறைவினர்கள், நண்ுப்பர்கள், சக
பதடுப்பாழிஇந்து மேலடுப்பாளர்களுடன் ் இந்து முப்பச முடியடுப்பாத மேலாதிக்கவடுப்பாறு பசய்துள்ளதுடன்
எதிர்ப்முறுப்ப
ஒழுங்கமுறமப்ுப்பதற்கு
சமூக
ஊடகத்முறத
ுப்பயன்ுப்படுத்த மேலாதிக்கவமுறத
தமுறட
பசய்தமுறம
ுப்பற்றி
குறிப்பிடத்் இந்து மதமுற மேலாதிக்கவயில்முறஇந்து மேல.
இந்த ுப்படுப்பாரிய ஒடுக்குமுமுறுமுறைமுறய நமுறடமுமுறுமுறைப்ுப்படுத்த மேலாதிக்கவதற்கு
இந்தப் பிரடுப்பாந்தியத்திற்கு ுப்பஇந்து மேல ுப்பத்தடுப்பாயிரக்கணக்கடுப்பான கூடுதல்
இந்திய துருப்பக்கள் ுப்புமுறைந்துள்ள. இது கடுப்பாஷ்மீர் மக்கள் மீது
ஆகஸ்டு 5 ம் ் இந்து மததி எந்த எச்சரிக்முறகயும் இல்இந்து மேலடுப்பாமல்
திணிக்கப்ுப்பட்டது. ுப்படுப்பாசிச பி் இந்து மஜபி இந்திய அரசடுப்பாங்கத்தின்
பிரதமர்
ந் இந்து மரந்திர் இந்து மமடுப்பாடி
அரசியஇந்து மேலமுறமப்பக்கு
புமுறைம்ுப்படுப்பான
ஆட்சிக்
கவிழ்ப்ப
சதிக்கடுப்பான
எந்த
எதிர்ப்முறுப்பயும்
நசுக்கு மேலாதிக்கவதற்கு
இந்த
ஒடுக்குமுமுறுமுறைமுறய
முன்கூட்டி் இந்து மய
நமுறடமுமுறுமுறைப்ுப்படுத்தியது. நிமுறுமுறை் இந்து ம மேலாதிக்கவற்று அதிகடுப்பாரத்தின் மூஇந்து மேலம்
அரசடுப்பாங்கம் இந்தியடுப்பாவின் ஒ் இந்து மர முஸ்லிம் மடுப்பாநிஇந்து மேலமடுப்பான ஜம்மு
கடுப்பாஷ்மீரின் சிுமுறைப்ப அமுறர சுயடுப்பாட்சி அந்தஸ்முறத ுப்பறித்பதடுத்து,
மத்திய அரசடுப்பால் இயக்கப்ுப்படக் கூடிய இரண்டு கீழ்ப்ுப்படியும்
துமுறண
பிரிவுகளடுப்பாஇந்து மேலடுப்பான
யூனியன்
பிர் இந்து மதசங்களடுப்பாக
பிரித்துள்ளது.
ஒடுக்குமுமுறுமுறைக்கு
எதிரடுப்பான
எந்தப மேலாதிக்கவடுப்பாரு
அமுறடயடுப்பாளமும்
மிருகத்தனமடுப்பான அடக்குமுமுறுமுறைமுறய எதிர்பகடுப்பாண்டு  மேலாதிக்கவருகிுமுறைது.
வியடுப்பாழக்கிழமுறம அன்று மட்டும் இப்பிரடுப்பாந்தியத்தின் புப்பரிய
நகரமடுப்பான ஸ்ரீநகரில் பிரதடுப்பான மருத்து மேலாதிக்கவமமுறனகளுள் ஒன்றில்
மருத்து மேலாதிக்கவர்கள் குமுறுமுறைந்த ுப்பட்சம் 50 ் இந்து முப்பரடுப்பா மேலாதிக்கவது சுடுகஇந்து மேலன்களின்
துகள்களடுப்பாலும்
இரப்ுப்பர்
குண்டுகளடுப்பாலும்
ஏற்ுப்பட்ட
கடுப்பாயங்களுக்கு
சிகிச்முறச
புப்பற்றிருந்தனர்
என
பசய்தி
அறிவித்தனர்.
அமுறடத்து முற மேலாதிக்கவத்திருப்ுப்பதற்கு எதிரடுப்பாக ஆகஸ்ட் 16 ஒரு
புப்பரிய ஆர்ப்ுப்படுப்பாட்டத்முறதக் கண்டது. எதிர்ப்ுப்படுப்பாளர்கள் ஸ்ரீநகரில்
ப மேலாதிக்கவள்ளிக்கிழமுறம அன்று பதடுப்பாழுமுறகக்குப் பின்னர் ஒன்று
கூடினர், கடுப்பாஷ்மீரில் “இனப்ுப்படுபகடுப்பாமுறஇந்து மேலகமுறள நிறுத்து, உஇந்து மேல் இந்து மக

விழித்பதழு” என்று  மேலாதிக்கவடுப்பாசிக்கும் ுப்பதடுப்பாமுறககளுடன் வீதியில்
இுமுறைங்கினர். அ மேலாதிக்கவர்கள் கண்ணீர்ப் பமுறகக்குண்டுகமுறளயும்
சுடுகஇந்து மேலன்களின் சூடுகமுறளயும் சந்தித்தனர்.

மூ் இந்து மஇந்து மேலடுப்பாுப்படுப்பாயக் கூட்டில் ் இந்து மசர்ந்துள்ளது மற்றும் இல்முறஇந்து மேலபயனில்
புப்பய்ஜிங் உடனடுப்பான முறுகலில் அபமரிக்கடுப்பாவின் முன்னிமுறஇந்து மேல
அரசடுப்பாக இந்தியடுப்பாமுற மேலாதிக்கவ மடுப்பாற்றுதற்கு விரும்பகின்ுமுறைது.

கடுப்பாஷ்மீரில்
ஒட்டுபமடுப்பாத்த
ஒடுக்குமுமுறுமுறையும்
இஸ்் இந்து மரலிய
அரசடுப்பாலும்
அதன்
ுப்படுப்பாதுகடுப்பாப்பப்
ுப்பமுறடகளடுப்பாலும்
ஆக்கிரமிக்கப்ுப்பட்ட
் இந்து மமற்குக்
கமுறரயிலும்
கடுப்பாசடுப்பாவிலும்
ுப்படுப்பாஇந்து மேலஸ்தீன
மக்களுக்கு
எதிரடுப்பாக
நடத்தப்ுப்பட்டு மேலாதிக்கவரும்
ஒடுக்குமுமுறுமுறையுடன் ஒப்பிடப்ுப்பட்டு  மேலாதிக்கவருகிுமுறைது. ஆனடுப்பால் ஜம்மு
கடுப்பாஷ்மீரில் ் இந்து முப்படுப்பான்ுமுறை புப்பரியளவில் மக்கமுறள ஆயுதங்களடுப்பால்
தடுத்து முற மேலாதிக்கவப்ுப்பதற்கடுப்பான ஒரு முன்மடுப்பாதிரிமுறயக் கடுப்பாண ஒரு மேலாதிக்கவர்
நடுப்பாஜி
் இந்து மஜர்மனி
ஊடுரு மேலாதிக்கவல்
பசய்து
ஐ் இந்து மரடுப்பாப்ுப்படுப்பாவின்
மீதிப்ுப்பகுதிமுறய ஆக்கிரமித்த கடுப்பாஇந்து மேலப்ுப்பகுதிக்கு பின்் இந்து மனடுப்பாக்கி
பசல்இந்து மேல ் இந்து ம மேலாதிக்கவண்டும்.

் இந்து மமடுப்பாடியின் ஒடுக்குமுமுறுமுறைக்கு, ் இந்து மமற்கில் உள்ள முதஇந்து மேலடுப்பாளித்து மேலாதிக்கவ
அரசடுப்பாங்கங்களின்
பமான மௌனத்திற்கு
் இந்து மமலும்
அடிப்ுப்பமுறடக்
கடுப்பாரணம் ஒன்று இருக்கிுமுறைது. அ மேலாதிக்கவர்கள் அமுறன மேலாதிக்கவரும் தமது
பசடுப்பாந்த நடுப்பாடுகளில் ுப்பரந்த சமூக அமுறமதியின்முறமமுறய
நசுக்கு மேலாதிக்கவதற்கு
இ் இந்து மத் இந்து முப்படுப்பான்ுமுறை
 மேலாதிக்கவழிமுமுறுமுறைகமுறளப்
ுப்பயன்ுப்படுத்து மேலாதிக்கவமுறத
கடுப்பாணஇந்து மேலடுப்பாம்.
அவ் மேலாதிக்கவடுப்பாறு
பசய் மேலாதிக்கவதற்கு
விரி மேலாதிக்கவடுப்பான
தயடுப்பாரிப்பக்கள்
பசய்யப்ுப்பட்டுள்ளன என்ுப்பதில்
சந்் இந்து மதக் இந்து மம இல்முறஇந்து மேல.

கடுப்பாஷ்மீர் நிகழ்வுகளின் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க விடயங்களில்
ஒன்று ் இந்து மமற்கத்திய அரசடுப்பாங்கங்கள் மற்றும் ஊடகங்களின்
முழுமுறமயடுப்பான
பமான மௌனமும்
அஇந்து மேலட்சியமும்
ஆகும்.
அபமரிக்கடுப்பாவில் உள்ள பிரதடுப்பான பசய்தி  மேலாதிக்கவமுறஇந்து மேலப்பின்னல்கள்
ப மேலாதிக்கவகுஜனங்கள்
மீதடுப்பான
ஒடுக்குமுமுறுமுறைமுறய
கிட்டத்தட்ட
முழுது் இந்து மம
அஇந்து மேலட்சியம்
பசய்தன,
முன்னணி
பசய்தித்தடுப்பாள்களில்
் இந்து மமம்் இந்து முப்படுப்பாக்கடுப்பாக
அங்பகடுப்பான்றும்
இங்பகடுப்பான்றுமடுப்பாக பசய்திகள் இருந்தன.
அபமரிக்க ப மேலாதிக்கவளியுுமுறைவுத்துமுறுமுறை, “இந்திய அரசடுப்பாங்கம் இந்த
நட மேலாதிக்கவடிக்முறககமுறள கண்டிப்ுப்படுப்பாக ஒரு உள்விகடுப்பாரம் என்று
வி மேலாதிக்கவரிப்ுப்பமுறத நடுப்பாங்கள் க மேலாதிக்கவனிக்கி் இந்து முமுறைடுப்பாம் ” என்று அறிவிக்கும்
மிருது மேலாதிக்கவடுப்பான அறிக்முறக ஒன்முறுமுறை ப மேலாதிக்கவளியிட்டது.
இ் இந்து மத் இந்து முப்படுப்பான்ுமுறை ஒடுக்குமுமுறுமுறை ரஷ்யடுப்பா, சீனடுப்பா, ஈரடுப்பான் அல்இந்து மேலது
ப மேலாதிக்கவனிசு் இந்து ம மேலாதிக்கவஇந்து மேலடுப்பாவில் இடம்புப்பற்றிருந்தடுப்பால் எதிர்விமுறன எவ் மேலாதிக்கவடுப்பாறு
இருந்திருக்கும்?
முற்றுமுழுதடுப்பான
விுப்பரணங்களுடன்,
சந்தர்ப்ுப்பத்துக்் இந்து மகற்ுமுறை
சூடடுப்பான
கண்டனங்களும்
 மேலாதிக்கவழங்கப்ுப்பட்டிருப்ுப்பதுடன்,
 மேலாதிக்கவடுப்பாஷிங்டனடுப்பால்
இரடுப்பாணு மேலாதிக்கவத்
தமுறஇந்து மேலயீட்டிற்கடுப்பான அச்சுறுத்தல் கூட விடுக்கப்ுப்பட்டிருக்கும்
என்ுப்பதில்
ஏ் இந்து மதனும்
ஐயம்
இருக்கிுமுறைதடுப்பா?
ஆட்சி
மடுப்பாற்ுமுறைத்திற்கடுப்பான ் இந்து மமலும் பதிய கடுப்பாஇந்து மேலனித்து மேலாதிக்கவ ் இந்து முப்படுப்பார்களுக்கு
அல்இந்து மேலது
அதன்
மூ் இந்து மஇந்து மேலடுப்பாுப்படுப்பாயப்
் இந்து முப்படுப்பாட்டியடுப்பாளர்களடுப்பாகிய
ரஷ்யடுப்பாவுக்கும்
சீனடுப்பாவிற்கும்
எதிரடுப்பான
அபமரிக்க
ஏகடுப்பாதிுப்பத்தியத்தின்
தடுப்பாக்குதல்களுக்கு
் இந்து மசமுற மேலாதிக்கவ
பசய்யும்் இந்து முப்படுப்பாதுதடுப்பான் "மனித உரிமுறமகள்" ஒரு பிரச்சிமுறனயடுப்பாக
எடுக்கப்ுப்படும் என்ுப்பமுறத மீண்டும் நிகழ்வுகள் நிரூபித்துள்ளன.
கடுப்பாஷ்மீரில் ப மேலாதிக்கவகுஜன ஒடுக்குமுமுறுமுறைமுறயப் புமுறைக்கணிப்ுப்பதற்கு,
அபமரிக்கடுப்பா மற்றும் ஐ் இந்து மரடுப்பாப்ுப்படுப்பாவிலும் அதற்கு அப்ுப்படுப்பாலும்
உள்ள ஏமுறனய பிரதடுப்பான முதஇந்து மேலடுப்பாளித்து மேலாதிக்கவ அரசடுப்பாங்கங்களுக்கு
புப்படுப்பாருளடுப்பாதடுப்பார மற்றும் பவிசடுப்பார் மூ் இந்து மஇந்து மேலடுப்பாுப்படுப்பாய கடுப்பாரணங்கள்
இரண்டும் உள்ளன.  மேலாதிக்கவடுப்பாஷிங்டன் தமுறஇந்து மேலமுறமயில், ் இந்து மமற்கத்திய
பிரதடுப்பான அரசுகள் அமுறனத்தும் ஆசியடுப்பாவில் சீனடுப்பாவின்
பசல் மேலாதிக்கவடுப்பாக்கிமுறன ஈடுகட்டு மேலாதிக்கவதற்கடுப்பான இரடுப்பாணு மேலாதிக்கவ மூ் இந்து மஇந்து மேலடுப்பாுப்படுப்பாய
எதிர்
எமுறடயடுப்பாக
இந்தியடுப்பாமுற மேலாதிக்கவக்
கட்டி
எழுப்ுப்ப் இந்து ம மேலாதிக்கவ
விரும்பகின்ுமுறைன. ் இந்து மமடுப்பாடியின் அதி  மேலாதிக்கவஇந்து மேலதுசடுப்பாரி அரசடுப்பாங்கம் இந்த
முயற்சிகளில் முழு ஒத்துமுறழப்முறுப்பத் தந்து  மேலாதிக்கவரு மேலாதிக்கவ் இந்து மதடுப்பாடு,
இந்தியத் துமுறுமுறைமுகங்கமுறளயும் தளங்கமுறளயும் அபமரிக்க
கப்ுப்பல்களுக்கும் விமடுப்பானங்களுக்கும் திுமுறைந்து விட்டு, ஜப்ுப்படுப்பான்,
ஆஸ்தி் இந்து மரலியடுப்பா உடன் அபமரிக்கடுப்பா தமுறஇந்து மேலமுறமயிஇந்து மேலடுப்பான நடுப்பாற்கர

படடுப்பானடுப்பால்ட்
ட்ரம்ப்பின்
அரசடுப்பாங்கம்
அபமரிக்கடுப்பாவில்
அதி மேலாதிக்கவஇந்து மேலதுகள்
மற்றும்
ுப்படுப்பாசிச
சக்திகளின்
ஆதரமுற மேலாதிக்கவ
அடிப்ுப்பமுறடயடுப்பாகக் பகடுப்பாண்டு ஜனடுப்பாதிுப்பதி சர் மேலாதிக்கவடுப்பாதிகடுப்பாரத்முறத
 மேலாதிக்கவலுப்ுப்படுத்த
அதிகரித்த
அளவில்
எ் இந்து மதச்சடுப்பாதிகடுப்பார
 மேலாதிக்கவழிமுமுறுமுறைகமுறளப் ுப்பயன்ுப்படுத்தி  மேலாதிக்கவருகிுமுறைது, அ் இந்து மத் இந்து ம மேலாதிக்கவமுறள
அகதிகமுறளயும் பஇந்து மேலப்புப்பயர்ந்த மேலாதிக்கவர்கமுறளயும் நசுக்க ் இந்து முப்படுப்பாலீஸ்
அரசு நட மேலாதிக்கவடிக்முறககமுறளப் ுப்பயன்ுப்படுத்தி  மேலாதிக்கவருகிுமுறைது. பிரடுப்பான்சில்
இமடுப்பானு மேலாதிக்கவல் மக்் இந்து மரடுப்பான் “இயல்ுப்படுப்பாக்கப்ுப்பட்ட” அ மேலாதிக்கவசரகடுப்பாஇந்து மேல
அதிகடுப்பாரங்கமுறளக் பகடுப்பாண்டு புப்பரும் சமூகத் தடுப்பாக்குதல்கமுறள
திணிக்க ுப்பயன்ுப்படுத்தி  மேலாதிக்கவருகிுமுறைடுப்பார் மற்றும் “மஞ்சள் அங்கி”
எதிர்ப்ுப்படுப்பாளர்களுக்கு எதிரடுப்பாக இரடுப்பாணு மேலாதிக்கவத்முறத அனுப்பினடுப்பார்
மற்றும் நடுப்பாஜி ஆதரவு சர் மேலாதிக்கவடுப்பாதிகடுப்பாரி பிலிப் புப்பத்தடுப்பானுக்கு
தனது
மரியடுப்பாமுறதமுறய
ப மேலாதிக்கவளிப்ுப்படுத்தினடுப்பார்.
அங்் இந்து மகஇந்து மேலடுப்பா
் இந்து மமர்க்பகலின் அரசடுப்பாங்கம் ் இந்து மஜர்மனியில் ுப்படுப்பாசிச கும்ுப்பல்கள்
மற்றும்
ஹிட்இந்து மேலருக்கு
அப்ுப்பட்டமடுப்பாக
 மேலாதிக்கவக்கடுப்பாஇந்து மேலத்து
 மேலாதிக்கவடுப்பாங்குுப்ப மேலாதிக்கவர்கள் உட்ுப்பட அதி  மேலாதிக்கவஇந்து மேலதுகமுறள  மேலாதிக்கவள்ர்த்பதடுத்து
அ மேலாதிக்கவர்களுக்கு ுப்படுப்பாதுகடுப்பாப்ப அளித்து  மேலாதிக்கவருகிுமுறைது, அ் இந்து மத் இந்து ம மேலாதிக்கவமுறள
ுப்படுப்பாரடுப்பாளுமன்ுமுறைத்தில் பிரதடுப்பான எதிர்க்கட்சியடுப்பாக அதி மேலாதிக்கவஇந்து மேலதுசடுப்பாரி
AfD ் இந்து மதடுப்பான்றியதற்கும் புப்படுப்பாறுப்ுப்படுப்பாகிுமுறைது.
முன்பனடுப்பாரு் இந்து முப்படுப்பாதுமில்இந்து மேலடுப்பாத மற்றும் அதிகரித்து  மேலாதிக்கவரும் சமூக
சமத்து மேலாதிக்கவமின்முறமயின் கீழ் எங்கும் ஆட்சியின் ஜனநடுப்பாயக
 மேலாதிக்கவடி மேலாதிக்கவங்கள் உமுறடந்து மேலாதிக்கவருகின்ுமுறைன. ஆளும் முதஇந்து மேலடுப்பாளித்து மேலாதிக்கவ
தன்னஇந்து மேலக்குழுக்களடுப்பானது, உஇந்து மேலகப் புப்படுப்பாருளடுப்பாதடுப்பார பநருக்கடி
உக்கிரமமுறட மேலாதிக்கவதற்கு,  மேலாதிக்கவர்த்தக யுத்தம் அதிகரிப்ுப்பதற்கு மற்றும்
பவிசடுப்பார் மூ் இந்து மஇந்து மேலடுப்பாுப்படுப்பாய ் இந்து மமடுப்பாதல்களுக்கு, எல்இந்து மேலடுப்பா மேலாதிக்கவற்றுக்கும்
் இந்து மமஇந்து மேலடுப்பாக  மேலாதிக்கவர்க்கப் ் இந்து முப்படுப்பாரடுப்பாட்டம் உஇந்து மேலக அளவில் மீண்டும்
எழுச்சிபுப்பறு மேலாதிக்கவதற்கு
ுப்பதிலிறுப்ுப்படுப்பாக
மீண்டும்
ஒருமுமுறுமுறை
அப்ுப்பட்டமடுப்பான
சர் மேலாதிக்கவடுப்பாதிகடுப்பாரத்திற்கும்
ுப்படுப்பாசிசத்திற்கும்
திரும்பகின்ுமுறைன.
கடுப்பாஷ்மீரில் நடத்தப்ுப்படும் மிருகத்தனமடுப்பான ஒடுக்குமுமுறுமுறைமுறயப்
ுப்படுப்பார்த்து “இது இங்கு நடக்கடுப்பாது” என்று ஒரு பதடுப்பாழிஇந்து மேலடுப்பாளியும்
சிந்திக்கக் கூடடுப்பாது. இமுறணயத்முறத துண்டிப்ுப்பது, வீதிகளில்
துருப்பக்கமுறள ப மேலாதிக்கவள்ளம்் இந்து முப்படுப்பால் இுமுறைக்கு மேலாதிக்கவது , எந்் இந்து மநரமும்
ஊரடங்முறக திணிப்ுப்பது, எதிர்ப்ுப்படுப்பாளர்கமுறள சுட்டுக் பகடுப்பால் மேலாதிக்கவது,
் இந்து மமலும்
இமுறதவிட
மிக
் இந்து மசடுப்பாசமடுப்பானமுற மேலாதிக்கவகளும்,
முதஇந்து மேலடுப்பாளித்து மேலாதிக்கவத்முறதத் தூக்கி வீசு மேலாதிக்கவதற்கடுப்பான ஒரு ் இந்து மசடுப்பாசலிச
் இந்து ம மேலாதிக்கவமுறஇந்து மேலத்திட்டத்முறத அடிப்ுப்பமுறடயடுப்பாகக் பகடுப்பாண்டு சர் மேலாதிக்கவ் இந்து மதச
அளவிஇந்து மேலடுப்பான பதடுப்பாழிஇந்து மேலடுப்பாள  மேலாதிக்கவர்க்கத்தின் ஒரு சுயடுப்பாதீனமடுப்பான
அரசியல்
தமுறஇந்து மேலயீடு
இல்இந்து மேலடுப்பாவிட்டடுப்பால்
அபமரிக்கடுப்பாவில்,
பிரடுப்பான்சில், ் இந்து மஜர்மனியில் இங்கிஇந்து மேலடுப்பாந்தில் மற்றும் உண்முறமயில்
எந்த நடுப்பாட்டிலும் நமுறடபுப்புமுறை முடியும்.

