കാശ്മീർ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു : ഭരണ ഘടന അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു
സിഐടിയു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന

ലഘുലേഖ

2019 ആഗസ്റ്റ് 5 ന് മോദി സർക്കാർ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയ്ക്കും
ജനാധിപത്യത്തിനും
ഫെഡറലിസത്തിനും
മതേതരത്വത്തിനും
നേരെ
ഒരു
മിന്നലാക്രമണം നടത്തി. ജമ്മു കാശ്മീരിന് ലഭ്യമായിരുന്ന പ്രത്യേക പദവി നല്കുന്ന
ഭരണഘടനയുടെ 370 വകുപ്പും അതിൽനിന്നു കൂടി വരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 35 A യും
രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഒരു ഉത്തരവിലൂടെയും
പ്രമേയങ്ങളിലൂടെയും
ജമ്മുകാശ്മീർ
പുനഃസംഘടനാ നിയമത്തിലൂടെയും റദ്ദു ചെയ്യപ്പെട്ടു.
ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന അവരുടെ അവകാശം ഇല്ലായ്മചെയ്ത് രണ്ടു
കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ജമ്മുകാശ്മീർ എന്ന നിയമസഭാ
സൗകര്യം ഉള്ള പ്രദേശവും കാർഗിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ലഡാക്ക് എന്ന നിയമസഭ
ഇല്ലാത്ത
പ്രദേശവും.
രണ്ടും
കേന്ദ്ര
സർക്കാരിന്റെ
നിയന്ത്രണത്തിൽ
ഉള്ളവ.അനന്തര ഫലമായി 29 സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നത് 28 ആയി ചുരുങ്ങി.
ഇതിനുമുൻപൊരിക്കലുമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള നിയമ നിർമ്മാണത്തെയും മറ്റു
നടപടികൾക്കെതിരെയും സിഐടിയു ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു.
ഇത്
സ്വേച്ഛാപരവും
ഏകാധിപത്യപരവും
ഭരണഘടനാവിരുദ്ധവും
ആണ്.
ഇത്
നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന അടിസ്ഥാന തത്വത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു
ആക്രമണമാണ്. ഇത് 370 വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക പദവിയുടെ റദ്ദാക്കൽ മാത്രമല്ല,
ജനാധിപത്യത്തിന്റെ റദ്ദാക്കൽ കൂടിയാണ്.
നാളിതേവരെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിർത്തി പുനർനിർണയിക്കുന്നത്
നിരന്തരമായ
സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും
ചർച്ചകളിലൂടെയും
ആയിരുന്നു.
ഉദാഹരണമായി ആന്ധ്രപ്രദേശ്, ബീഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ് മുതലായ
സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിഭജനം കാണാം. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ
നിയമസഭകളുടെ അംഗീകാരത്തിനുശേഷം മാത്രമേ
വിഭജനം നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ .
ഇന്ത്യൻ
ഭരണഘടനയുടെ
മൂന്നാം
ആർട്ടിക്കിൾ
പ്രകാരം
ഇത്
നിർബന്ധമാണ്.എന്നാൽ ജമ്മുകാശ്മീരിൽ ബിജെപി സർക്കാർ ഇത് നഗ്നമായി
ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സംസ്ഥാന ജനതയുടെ അഭിപ്രായം
ചെവിക്കൊള്ളാതെ,
അവർക്കു
ചർച്ച
ചെയ്യാനുള്ള
മൗലിക
അവകാശം
ലംഘിച്ചുകൊണ്ട്, അവരുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകാതെ
സ്വേച്ഛാപരമായി
ആ
ജനതയുടെ
ഭാവി
തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു..
ഇത്
അപകടകരമായ ഒരു കീഴ്വ
 ഴക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. പാർലമെൻറിൽ ലഭിച്ച മൃഗീയമായ
ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ മറയിൽ മോദി-ഷാ കൂട്ടുകെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശം
കവർന്നെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഏതു സംസ്ഥാനവും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും
കേന്ദ്ര
സർക്കാരിന്റെ
കോളനി
ആക്കുന്നതിനും
പാർലമെന്റിലെ
മൃഗീയ
ഭൂരിപക്ഷം
ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് ഭരണഘടനയുടെ ഫെഡറൽ ഘടനയുടെ
കടയ്ക്കൽ കത്തിവയ്ക്കലാണ്.
നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ പുനർ നിർണയം ഇതോടൊപ്പം സമാന്തരമായി
നടത്തുന്നതിനുള്ള
ശ്രമങ്ങൾ
മോദി
സർക്കാരിന്റെ
യഥാർത്ഥ
ഉദ്ദേശ്യം
വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനസംഖ്യാപരമായ ഘടനയെ മാറ്റാനുള്ള
ശ്രമമാണ്.ഇതുവഴി അമുസ്ലിം നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം
നൽകാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. 35 A
വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സ്ഥിരവാസ
നിബന്ധനകൾ വരുത്തുന്ന മാറ്റം

കൊണ്ട് ഇത് കൗശലപൂർവ്വം സാധിക്കാവുന്നതാണ് .

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടിയെ ജമ്മുവിലെയും (33 .45 %) ലഡാക്കിലെയും
(46 .4 %) പ്രമുഖരായ മുസ്ലിം ജനതയും, താഴ്വരയിലെ പ്രതിഷേധക്കാരും
ശക്തിയുക്തം എതിർക്കുന്നു എന്നതും ഇത്തരുണത്തിൽ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. പാക്
അതിർത്തി പ്രദേശമായ കാർഗിലെ മുസ്ലിം ജനതയും ഇതിനെ എതിർക്കുന്നു. ഇവർ
പാകിസ്ഥാനെതിരെ ധീരമായി പോരാടിയവരാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ കേന്ദ്ര നടപടി
അപകടകരവും ദൂരവ്യാപകമായ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതുമാണ്.
ഇതിനായി അവലംബിച്ച മാർഗം ഭരണഘടനയോടുള്ള ആക്രമണം ആണ്. ഒരു
പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഉത്തരവ് വഴി ഇപ്പോൾ റദ്ദാക്കിയ വകുപ്പ് 370 ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു
വകുപ്പായ 367 നെ പരിഷ്കരിക്കുക. എന്നിട്ട് പരിഷ്കരിച്ച 367 ഉപയോഗിച്ച് പഴയ 370 നെ റദ്ദു
ചെയ്യുക. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ അനുമതി നിർബന്ധമായ
മുൻ ഉപാധിയാണ്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനം പ്രസിഡന്റ് ഭരണത്തിന് കീഴിലാക്കിയതിനാൽ
ഗവർണറെക്കൊണ്ട് നിയമസഭയ്ക്ക് പകരം വയ്ക്കുന്നു. ഇത് ഭരണഘടനയെ
ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതും ജനാധിപത്യത്തെ കൊലചെയ്യുന്നതുമാണ്. ഇതുവഴി
സംസ്ഥാനം പ്രസിഡന്റ് ഭരണത്തിൽ ആയതിനാൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ
നിർബന്ധിതമായ അനുമതി ആവശ്യം എന്ന വ്യവസ്ഥയെ അട്ടിമറിച്ചു.
ജമ്മു കാശ്മീർ സംസ്ഥാനം ആകെ നിശ്ചലമാക്കി. ഒരു കോടിയോളം ടെലിഫോൺ
ലൈനുകൾ വിച്ഛേദിച്ചു. പൊതു ഗതാഗതം നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടു. ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം
പൂർണമായും
നിർത്തലാക്കി.
കടകളും
ഓഫീസുകളും
അടച്ചിട്ടു.
അത്യാവശ്യത്തിനുപോലും പുറത്തുപോകുന്നതിന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സായുധ
പോലീസിന്റെയും പട്ടാളത്തിന്റെയും കമ്പിവേലികളും ബാരിക്കേഡുകളും തരണം
ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. പത്രവും കേബിൾ ടിവിയും പൂർണമായി നിന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ
ജമ്മുകാശ്മീർ ഇപ്പോൾ ഒരു അധിനിവേശ പ്രദേശം പോലെയായി.
രണ്ടു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും 4 തവണ എം.എൽ.എ യും സി.പി.എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി
അംഗവുമായ യുസഫ് തരിഗാമിയും ഉൾപ്പെടെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളുടെ
നേതാക്കന്മാരും പ്രവർത്തകരും ആയ നൂറു കണക്കിന് ആൾക്കാർ തടങ്കലിലോ
വീട്ടുതടങ്കലിലോ ആക്കപ്പെട്ടു. മോദി
സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ ഇത്
ജമ്മുകാശ്മീരിന്റെ നന്മയും ഉയർച്ചയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന തീരുമാനം ആണെങ്കിൽ
ഇവർ എന്തിനാണ് ജനതയെ ഭയക്കുന്നത്? ദേശീയ
ഉദ്ഗര
് ഥനം തോക്കിൻ
കുഴലിലൂടെയോ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയോ കൈവരിക്കാവാവില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ
ദേശീയതയ്ക്കും ജനാധിപത്യത്തിനും മതേതരത്വത്തിനും എതിരെയുള്ള ഈ
നടപടികൾ ജമ്മു കാശ്മീർ ജനതയോടുള്ള വഞ്ചനയാണ്. രാജ്യം ഇതിനു കടുത്ത വില
നൽകേണ്ടിവരും.
ബിജെപിയും അതിന്റെ കൂട്ടാളികളും ചില ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളും ചേർന്ന്
കാശ്മീരിന്റെ ചരിത്രത്തെയും ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യസമര നേതാക്കളെയും കാശ്മീരി
ജനങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായതും വക്രീകരിച്ചതുമായ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച്
ജനങ്ങളെ
തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്നു.
വാട്ട്സാപ്പിലും
മറ്റു
സാമൂഹ്യ
മാധ്യമങ്ങളിലും
കേന്ദ്ര
സർക്കാരിന്റെ
നിർദ്ദയമായ
നടപടിയെ
എതിർക്കുന്നവർക്കെതിരെ വിഷം വമിക്കുന്നു.
ആർട്ടിക്കിൾ 370 സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടവന്ന വിശേഷാൽ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം താഴെ
വിവരിക്കുന്നു.

ചോദ്യം ;കാശ്മീരിന് എന്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേക പദവി നൽകി ?
സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു ശേഷം ഇന്ത്യ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന
ഇന്നത്തെ സംസ്ഥാനം ദോഗ്ര മഹാരാജ ഹരിസിംഗിന്റെ അധീനതയിലുള്ള ഒരു നാട്ടു
രാജ്യം ആയിരുന്നു. ജമ്മു, കാശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്ന മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങൾ.
മതപരമായ വിശ്വാസം മാനദണ്ഡമാക്കിയാൽ ഒരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശം.
അക്കാലത്ത് ഒട്ടുമിക്ക നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയോടു ചേരുകയും ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ
ഉടമ്പടി ഒപ്പുവയ്ക്കുകയുമുണ്ടായി. കാശ്മീരിലെ സ്ഥിതി വിഭിന്നമായിരുന്നു.
അവിടെ രാജാഹരിസിംഗ് ഇതിന് തയ്യാറായില്ല. അദ്ദേഹം 1947 ഒക്ടോബറിൽ
സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർജനറൽ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ
പ്രഭുവിന് ഒരു കത്തെഴുതി. "ജമ്മുകാശ്മീർ ഇന്ത്യയു ടെയോ പാക്കിസ്ഥാന്റെയോ
അധീശത്വം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുവരുമായും സാമ്പത്തികവും
സാംസ്കാരികവുമായ ഒട്ടനവധി ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. കൂടാതെ സോവിയറ്റ്
യുണിയനുമായും ചൈനയുമായും അതിർത്തി പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇരു
രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടെ വിദേശ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുമായും
പാകിസ്ഥാനുമായും ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കാതെ വയ്യ. എനിക്ക് ആരുടെ കൂടെ
ചേരണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് സാവകാശം വേണം. ഇരുകൂട്ടരുടെയും കൂടെ
അല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി ഇരുരാജ്യങ്ങളോടും നല്ല ബന്ധം പുലർത്തി
നിൽക്കാനുള്ള കാര്യവും തീരുമാനിക്കണം."
തന്ത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കാശ്മീരിന് സ്വതന്ത്രപദവി
നല്കുന്നതിനോട് താത്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, കാശ്മീരി ജനത മഹാരാജാവിന്റെ
ക്രൂരമായ അടിച്ചമർത്തൽ ഭരണം അനുഭവിച്ചവരായിരുന്നു. മറ്റു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ
എന്ന പോലെ കാശ്മീരിലും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എതിരെ
മാത്രമല്ല, നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്ക് എതിരെയും ആയിരുന്നു. ജന്മിത്തഭരണം എന്നത്
ഭൂവുടമാവകാശത്തിന്റെ
കേന്ദ്രീ
കരണവും
കർഷകരെ
കൊടിയ
ചൂഷണം
ചെയ്യലുമായിരുന്നു.
മൊത്തം രാജ്യവരുമാനത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന്
ഹരിസിംഗ് മഹാരാജാവ്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്ത
 ിപരമായ ചെലവുകൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ
വൻകിട ഭൂവുടമകൾ ഭൂരിഭാഗം ഭൂപ്രദേശം കൈയടക്കിവയ്ക്കുകയും തത്ഫലമായി
മറ്റുള്ളവർ കൊടിയ ദുരിതത്തിലും ആയിരുന്നു.
ഷേക്ക് അബ്ദുള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ്
രാജഭരണത്തിനെതിരെ വൻ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. "രാജാവ്
കാശ്മീർ വിടുക " എന്ന
മുദ്രാവാക്യം ഉയർന്നു. സൂഫിസവും മറ്റു പ്രാദേശിക
പാരമ്പര്യ രീതികളും തുടർന്നിരുന്ന നാട്ടുകാർ മതേതരമായ ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ
അണിചേർന്നു.
സ്വതന്ത്രരാജ്യം എന്ന ഹരിസിംഗിന്റെ വാദം ഭൂരിപക്ഷം നാട്ടുകാരും
പിന്തുണച്ചില്ലായിരുന്നുവെന്നു
നിസ്സംശയം
പറയാം.
ജമ്മുവിന്റെ
നാമത്തിൽ
പാക്കിസ്ഥാനിൽ ചേരണം എന്ന ജിന്നയുടെ ആഹ്വാനവും കാശ്മീർ ജനത
തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അഖിലേന്ത്യാ ജമ്മുകാശ്മീർ മുസ്ലിം കോൺഫറൻസ് എന്ന
സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ ചേരണമെന്ന വാദം
ഉയർത്തിയത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജന്മിത്ത വിരുദ്ധ ജനകീയസമരം നയിച്ച നേതാക്കൾ
പാകിസ്ഥാനെ ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക മുസ്ലിം രാജ്യമായി മാത്രമല്ല ഫ്യൂഡൽ
താത്പര്യം ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാജ്യമായി കൂടിക്കണ്ടിരുന്നു.
നാഷണൽ
കോൺഫറൻസിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം തന്നെ വൻകിട ജന്മി ഭൂവുടമസ്ഥത
അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നായിരുന്നു. ഇതിനു പാക്കിസ്ഥാൻ കൂട്ട് നിൽക്കില്ല എന്നും
അവർക്കു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ ബ്രിട്ടീഷ് പിന്തുണയോടെ കാശ്മീരിന്റെ

വടക്കു തെക്ക് പ്രവിശ്യകൾ ആക്രമിക്കാൻ സായുധ വിഭാഗങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഈ
അക്രമികൾ മേൽപ്രദേശങ്ങളിൽ കൊടിയ അക്രമങ്ങൾ നടത്തി. മുസൽമാന്മാരെയും
ഹിന്ദുക്കളെയും ആക്രമിച്ച് മുതലുകൾ മോഷ്ടിച്ച് മുന്നേറി ശ്രീനഗറിന്റെ അരികുവരെ
എത്തി. ഈ അവസരത്തിലാണ് നാഷണൽ
കോൺഫറൻസ് ജനകീയ സേന
രൂപീകരിച്ച് പ്രതിരോധിക്കാനും പ്രത്യാക്രമണം നടത്താനും തുനിഞ്ഞത്. അവർ
നടത്തിയ ധീരോദാത്തമായ പ്രതിരോധത്തിൽ ശ്രീനഗർ പിടിച്ചു നിന്നു. ഒട്ടനവധി
പേർ രക്തസാക്ഷികൾ ആയി.
ഹരിസിംഗ് വിശ്വസ്തരും ബന്ധുക്കളുമായി ജമ്മുവിലേക്കു പലായനം ചെയ്തു. ഈ
അവസരത്തിൽ
മാത്രമാണ്
അദ്ദേഹം
ഇന്ത്യൻ
പട്ടാളത്തിന്റെ
സഹായം
അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവിന് കത്തെഴുതിയത്. പട്ടാള സഹായം
ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്
ഇന്ത്യയുമായി
കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ
ഉടമ്പടി
ഒപ്പുവയ്ക്കേ
 ണ്ടത്
അദ്ദേഹത്തിന് അനിവാര്യമായി വന്നു. തത്ഫലമായി 1947 ഒക്ടോബർ 27 ന്
ഇന്ത്യയുമായി ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ടു. തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം ശ്രീനഗറിലെത്തുകയും
പ്രദേശവാസികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി അക്രമികളെ തുരത്തുകയും ചെയ്തു.
അപ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷ് സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം, അക്രമികളെ ഉറി
അതിർത്തിവരെ മാത്രമേ തുരത്തിയുള്ളൂ.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇടപെട്ടു. കാശ്മീരിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം അപ്പോഴും
പാക്കിസ്ഥാൻ പട്ടാളത്തിന്റെ അധീനതയിൽ ആയിരുന്നു.ജനഹിത പരിശോധന എന്ന
തത്വം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു.അങ്ങനെയാണ് 'കാശ്മീർ തർക്കം' ഉടലെടുത്തത്.
എന്നാൽ പാക് സേന ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച മേഖലയിൽനിന്നും പിന്മാറാൻ
തയ്യാറാകാത്തതുകൊണ്ട് ഹിതപരിശോധന നടത്താനായില്ല. കാശ്മീർ പ്രദേശത്തെ
ജനത - ഇന്ത്യ അവരുടെ സംസ്ക്കാരവും സ്വയം ഭരണാവകാശവും ജീവിതരീതിയും
അടങ്ങുന്ന കാശ്മീരിയൻ ജീവിത ശൈലി സംരക്ഷിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചു.
കാശ്മീരിന് മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ ആണ്
അവർക്ക്
പ്രത്യേകപദവി
എന്ന
ആശയത്തിൽ
എത്തിച്ചത് .ഇത്
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്താൻ സാധ്യതയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര
ഇടപെടലുകൾക്ക് തടയിടുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഒരേ സമയം കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ
ഭാഗമായി
തുടരാനും
എന്നാൽ
കാശ്മീരി
ജനതയ്ക്ക് സ്വയംഭരണാവകാശം
നിലനിർത്താനും ഉതകി.
ചോദ്യം; : മഹാരാജാവിനെ

പിന്തുണച്ചവർ

ആരൊക്കെ ?

കാശ്മീരിലെ മുഴുവൻ ജനതയും ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ നീതിക്കും,
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും വേണ്ടി ജന്മി വിരുദ്ധ സമരം നടത്തി,
മഹാരാജാവിനും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കുമെതിരെ പോരാടിയപ്പോൾ, ആർ എസ് എസ്,
രാജാവിന് വേണ്ടി ജന്മിമാരുടെയും മറ്റ് പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളുടെയും ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര
സങ്കൽപം മുൻനിർത്തി വിഘടിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ഹിന്ദുക്കളെ സഹായിക്കാൻ എന്ന
വ്യാജേന
മഹാരാജാവിന്റെ
ചെയ്തികളെ
ന്യായീകരിക്കാനും
ജന്മിത്തം
നിലനിർത്താനുമാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത്. നാഷണൽ കോൺഫറൻസിന്റെ വർധിച്ചു
വരുന്ന സ്വാധീനത്തെ ജമ്മുവിൽ പ്രജാപരിഷത് എന്ന സംഘടന ഉപയോഗിച്ച്
തടയാനാണ് ഇവർ ശ്രമിച്ചത്.
സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്കു തൊട്ടുപിന്നിലുള്ള ജൂൺ - ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ
മഹാരാജാവിന്റെ സ്വതന്ത്രകാശ്മീർ എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിനെ പിന്തുണക്കുകയാണ്
ഇവർ ചെയ്ത
 ത്.പാക് പിന്തുണയോടെ ആക്രമണം

സംഘടിപ്പിച്ച വിഘടനവാദികളെ തുരത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ പരിസരത്തൊന്നും
ഇക്കൂട്ടർ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതിനേക്കാൾ ഭയാനകം ഇവർ ഇക്കാലത്ത് സായുധരായ
ചെറുപ്പക്കാരെ മതപരമായി സംഘടിപ്പിച്ചു പരിശീലിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നതാണ്.
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന വർഗീയ കലാപം കാശ്മീർ താഴ്വരയിൽ
ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ പ്രജാപരിഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജമ്മുവിൽ ഭീകരമായ
വർഗീയകലാപം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. നിഷ്കളങ്കരായ ഒട്ടനവധി മുസ്ലിങ്ങൾ ജമ്മുവിൽ
നിഷ്ടൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു.
കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ടശേഷം പ്രജാപരിഷത് അവരുടെ ഇരുരാജ്യ സിദ്ധാന്തം
അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ജമ്മുവിനെയും കാശ്മ
 ീരിനെയും വേർതിരിക്കാനുള്ള പ്രക്ഷോഭം
ആരംഭിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുശേഷം പോലും അവിടെ ഇന്ത്യൻ പതാകയ്ക്ക

ൊപ്പം
മഹാരാജാവിന്റെ പതാക പാറിക്കുന്നതു അവർക്ക് ഒരു തടസ്സമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ
ജമ്മുകാശ്മീരിൽ പുതുതായി രൂപം കൊണ്ട നിയമസഭ രാജഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചതായി
പ്രഖ്യാപനം
നടത്തിയശേഷം
മാത്രമാണ്
രാജാവിന്റെ
കൊടിമാറ്റി
പകരം
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കൊടി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ മുതലാണ്
ഒരു രാജ്യം ഒരു പതാക എന്ന പുതിയ ആവശ്യം അവർ ഉയർത്തിത്തുടങ്ങിയത്.
നേപ്പാളിൽ രാജാവിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ ആർ എസ്
എസ്, കാശ്മീരിലും മതത്തിന്റെ മറവിൽ രാജ ഭരണത്തിന് കൂട്ട് നിൽക്കുകയാണ്
ഉണ്ടായത്. രാജഭരണത്തിന്റെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഉണ്ടായ ജനകീയ
പ്രക്ഷോഭത്തിനെ ഫലത്തിൽ തളർത്താൻ മാത്രമാണ് ഇവരുടെ നിലപാടുകൾക്ക്
ആയത്.
ചോദ്യം : എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ
?

370 ഉം 35 എ യും ? എന്നാണ് ഇവ ഉണ്ടാക്കിയത്

1947 ഒക്ടോബർ 30 ന് മഹാരാജാവ് ഒരു ഉത്തരവിലൂടെ ഷേയ്ക്ക് അബ്ദുള്ളയെ
അടിയന്തിര ഭരണസമിതിയുടെ മേധാവിയായി നിയമിച്ചു. തുടർന്ന് 1948 മാർച്ചു 5 ന്
അദ്ദേഹത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കി ഒരു ഇടക്കാല സർക്കാർ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. അവർ
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. എങ്കിലും മഹാരാജാവ്
സ്ഥാനപ്പേർ മാത്രമുള്ള മേധാവിയായി തുടർന്നു.
തുടർന്ന് ഭാരതസർക്കാർ കശ്മീരി നേതൃത്വവുമായി അവർക്കു നേരത്തെ ഉറപ്പു
നൽകിയിരുന്ന പ്രത്യേകപദവി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ
ആരംഭിച്ചു.
ഇപ്പോൾ ആർഎസ് എസ് - ബിജെപി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ
ഇത്തരത്തിൽ കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്നതിന് എതിരായിരുന്നുവെന്നാണ്.
എന്നാൽ യാഥാർഥ്യം മറിച്ചാണ്. 1949 മെയ് മാസം 15,16 തീയതികളിൽ പട്ടേലിന്റെ
വീട്ടിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ യോഗത്തിൽ നെഹ്രുവും അബ്ദുള്ളയും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
ഇവരെല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച കാര്യം നെഹ്റു അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ
വ്യക്തമാണ്. "ഏതെല്ലാം
വിഷയങ്ങളിൽ
വഴങ്ങണം
എന്ന്
പൂർണമായും
തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പുതുതായി വിളിച്ചു ചേർക്കുന്ന കശ്മ
 ീരിന്റെ ഭരണഘടനാ
അസംബ്ലി ആയിരിക്കും." നെഹ്രുവിന്റെ മന്ത്രിസഭാംഗമായിരുന്ന ശ്യാമപ്രസാദ്
മുഖർജിയും കാശ്മീർ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായിരുന്നു. ആർട്ടിക്കിൾ 370
(കരടിലെ 306 A ) ചർച്ച ചെയ്ത് അംഗീകരിച്ച സമയത്തെ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി
അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് ആയിരുന്നു. കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി
നൽകുവാൻ
തീരുമാനം
എടുത്തത്
അന്നത്തെ
രാജ്യനേതൃത്വം
ഒത്തൊരുമിച്ചായിരുന്നു.

1949
ഒക്ടോബറിൽ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിലെ ചർച്ചകളിലൂടെ അംഗീകരിച്ച
വിഷയങ്ങൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ 370 രൂപീകരണത്തിൽ എത്തിച്ചത്. അത് ജമ്മു കാശ്മീർ
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വയംഭരണത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിന് രൂപം നൽകി. കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ
ഉടമ്പടിയിൽ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായ വിദേശകാര്യം,
പ്രതിരോധം, വാർത്താവിനിമയം എന്നിവ ഒഴികെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കാശ്മ
 ീരിന്റെ
അധികാരപരിധിയിലാക്കി. സ്വന്തമായ ഭരണഘടനയും പതാകയും ഉറപ്പാക്കി.
കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ കരാർ പ്രകാരം അനുവദിച്ചിരുന്ന മൂന്നു വിഷയങ്ങളിൽ നിയമം
നടപ്പാക്കുന്നതിന്
കേന്ദ്രത്തിനു
സംസ്ഥാനവുമായി
ചർച്ച
ചെയ്താൽ
മതിയാകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ, മറ്റു വിഷയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന
സർക്കാരിന്റെ അനുമതി തന്നെ വേണം. 1949 ഒക്ടോബർ 17 ന് സംസ്ഥാന
നിയമസഭയിൽ 370–ãí അനുച്ഛേദം നടപ്പിലാക്കിയത് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ.
എൻ.ഗോപാലസ്വാമി അയ്യങ്കാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. " നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക
പദവി
ഇന്ത്യയുടെ
കാശ്മീർ
ജനതയോടും
കാശ്മീർ
സർക്കാരിനോടുമുള്ള
പ്രതിബദ്ധതയാണ്."
ആർട്ടിക്കിൾ 370 പ്രകാരം കാശ്മീരി ജനതക്ക് നൽകിയ പരിരക്ഷ അവരുടെ തനത്
സംസ്കാരവും
വ്യക്തിത്വവും
ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിൽ
നിലനിർത്തുന്നതിന്
ഉതകുമായിരുന്നു. ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ആർട്ടിക്കിൾ 370 ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ
ചരിത്രം ഇതാണ്. തുടർന്ന് 1952 ൽ കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റും കാശ്മീരി ഗവണ്മെന്റും ദൽഹി
കരാർ ഒപ്പിട്ടു. 1954 ൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഉത്തരവിലൂടെ ആർട്ടിക്കിൾ 370 ൽ നിന്നും
കിട്ടിയ അധികാര പ്രകാരം ആർട്ടിക്കിൾ 35A നടപ്പാക്കി. ഇത് വഴി കാശ്മീർ സർക്കാരിന്
അവരുടെ സ്ഥിര താമസക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളും പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളും
നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരം കൈവന്നു.
നേരത്തെ കാശ്മീർ പണ്ഡിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്തെ ജനത
രാജഭരണകാലത്തുതന്നെ പുറത്തുനിന്നുമുള്ള ഭൂവുടമകൾ അവരുടെ മനോഹരമായ
രാജ്യത്തു് ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്നും തങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
1927 ലെ പിന്തുടർച്ചാ നിയമ പ്രകാരം കാശ്മീരിലെ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥതയും സർക്കാർ
ഓഫീസുകളുടെ സേവനവും തദ്ദേശീയർക്കു മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
1954 ൽ ആർട്ടിക്കിൾ 35A നിയമം ആയപ്പോൾ 1927 ലെ നിയമം അസാധുവായി. 35A
പ്രകാരം
സംസ്ഥാന
നിയമസഭയ്ക്ക്
സ്ഥിരതാമസക്കാരുടെ
പ്രത്യേക
അവകാശങ്ങൾ സംബന്ധമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അധികാരം ലഭിച്ചു.
370 സംബന്ധിച്ചു് സുപ്രീംകോടതിയിൽ കേസുണ്ട്. ഇതിന്റെ വിധി വരാൻപോലും
കാത്തു നിൽക്കാനുള്ള ക്ഷമ കാണിക്കാതെ തിടുക്കത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നടപടി
കൊണ്ടുവന്നത് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ അനുപാതം
ബോധപൂർവം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ബിജെപി യുടെ ഗൂഢ ഉദ്ദേശ്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ
കാശ്മീരിൽ ഏതു ഇന്ത്യക്കാരനും ഭൂമി വാങ്ങാം എന്ന പ്രചാരണം ഇതിലേക്കാണ്
വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ജൂതകുടിയേറ്റം പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ
വംശീയ നയത്തിന് സമാനമാണിത്.
കുറേക്കാലമായി മുൻ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്രഗവൺമെന്റ്
നടപ്പിലാക്കിയ പല നടപടികളും ആർട്ടിക്കിൾ 370 നെ ക്ഷയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി ജമ്മു
കാശ്മ
 ീരിന്റെ സ്വയം ഭരണാവകാശം ദുർബ്ബലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ചോദ്യം: : പ്രത്യേക പദവി ജമ്മു കാശ്മീരിന് മാത്ര മോ ?
ബിജെപി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ജമ്മുകാശ്മ
 ീരിന് മാത്രമല്ല പ്രത്യേകമായ
പദവി ലഭിക്കുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 371, 371 (A) മുതൽ (I) വരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ മറ്റു പല
സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും
പ്രത്യേക
പദവി
നൽകുന്നു.
ഇതുപ്രകാരം
ഈ

സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനും ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനും സ്ഥിരം താമസക്കാർ
അല്ലാത്തവർക്ക് നിരോധനവുമുണ്ട്. 371 ഉപവകുപ്പുകൾ മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്,
അരുണാചൽപ്രദേശ്, ആസാം, ഹിമാചൽപ്രദേശ്, മണിപ്പുർ, മേഘാലയ, മിസോറാം,
നാഗാലാൻഡ്, സിക്കിം, ത്രിപുര, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഗോവ, കർണാടകം എന്നീ
സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്.
ഇതിനും പുറമെ ഭരണഘടനയുടെ അനുബന്ധപട്ടിക 5,6 എന്നിവ കണിശമായി
ആദിവാസി, ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലോ കൈവശത്തിലോ ഉള്ള
ഭൂമി മറ്റ് വിഭാഗക്കാർക്ക് വാങ്ങുന്നത് വിലക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.
ബിജെപിയുടെ ഇരട്ടമുഖം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് അവരുടെ 35 A വകുപ്പ് റദ്ദ്
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിലപാട്. രാജ്യത്തിന്റെ ഇതരഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആർക്കും
ഇനി കാശ്മ
 ീരിൽ ഭൂമി വാങ്ങാം എന്ന് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതേ
ബിജെപിയുടെ ജമ്മുവിലെ നേതാക്കൾ ഇതിനു കടകവിരുദ്ധമായി ഭൂമി ഉടമസ്ഥത
തദ്ദേശീയർക്കായി പരിമിതപ്പെടുത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നു. 35 A വകുപ്പ് അവർ
തന്നെ റദ്ദു ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അതേ വകുപ്പിന്റെ പരിരക്ഷയ്ക്കായി വേറൊരിടത്ത്
മുറവിളികൂട്ടുന്നു. - എന്തൊരു വിരോധാഭാസം!
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഇത്തരം പ്രത്യേകം പദവിയും പരിരക്ഷയും വിഭാവനം
ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചില പ്രത്യേക ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും
പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളും ഫെഡറൽ സ്വഭാവവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ്.ഇന്ത്യ
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ
ഭാഷ, സംസ്കാരം, ജാതി, മത
വിശ്വാസങ്ങൾ
എന്നിവ
നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. അസന്തുലിതമായ വികസനവും രാജ്യത്തുണ്ട്. ഇത്തരം
വൈവിധ്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് കൂടിയാണ് ഭരണഘടനയിലെ വ്യത്യസ്ത
ആർട്ടിക്കിളുകൾ.
ജമ്മുകാശ്മ
 ീരിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത് പ്രത്യേക
പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്.
മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷപ്രദേശമായിരുന്ന ജമ്മുകാശ്മീർ മതനിരപേക്ഷമായ ഇന്ത്യയോട്
ചേരാനാണ് തീരുമാനം എടുത്തതു്. അല്ലാതെ മുസ്ലിം രാജ്യമാകാൻ പോകുന്ന
പാകിസ്ഥാനോട് ചേരാനല്ല. ആർട്ടിക്കിൾ 370 എന്നത് കാശ്മീർ ജനതയ്ക്ക് ഇന്ത്യ
നൽകിയ സുദൃഢമായ ഉറപ്പാണ്. അവരുടെ സവിശേഷമായ സ്വത്വത്തെ നാം
മാനിക്കും എന്ന ഉറപ്പ്. 371 പ്രകാരം മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നൽകിയതും
സമാനമായ ഉറപ്പാണ്. നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ ഈ ഉറപ്പിനെ വഞ്ചിക്കുകയും
ഫെഡറലിസത്തിന് ആഘാതമേല്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നാളെ ഇത് ഒരു മറയാക്കിയോ
അല്ലാതെയോ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന പരിരക്ഷയും ഇല്ലായ്മ
ചെയ്യപ്പെടാം.
ചോദ്യം : എങ്ങനെയാണ്
ജമ്മുകാശ്മീരിനു
പ്രത്യേകപദവി
എന്നത്
നടപ്പിലാക്കിയത് ?
കാശ്മീരിന്റെ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുന്നതിന് 45 അംഗ ഭരണഘടനാ
അസംബ്ലിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടെ 1951
നവംബർ 5 ന് ഈ ഭരണഘടന അസംബ്ലി നിലവിൽ വന്നു. ഈ ഭരണഘടനാ
അസംബ്ലി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചശേഷം 1956 നവംബറിൽ
സ്വയം പിരിച്ചുവിട്ടു.
ആ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 3, കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യമായ
ഭാഗമാണ് എന്ന് അസന്ദിഗ്ധമായി പറയുന്നു. പിന്നെ ഇത് വേറിട്ടു പോകലിന്
ഇടവയ്ക്കും എന്ന് എങ്ങനെ പറയാനാകും?
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അവർ
തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന
ഏതു
മതത്തിലും
വിശ്വസിക്കാനുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യം

ഉൾപ്പെടെയുള്ള
എല്ലാ
സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും
കാശ്മീരിന്റെ
ഭരണഘടനയുടെ
ഭാഗമാണെന്നത്പ്രധാനമാണ്. മുസ്ലിം മതമൗലികതൗലികവാദവും വേറിട്ടുപോകലിനെ
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് കാശ്മീരിന്റെ ഭരണഘടനയെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റാണ്.
എന്തെന്നാൽ ജമ്മുകാശ്മീരിന്റെ ഭരണഘടനാ ഒരു മത നിരപേക്ഷ രേഖയാണ്.
മാത്രമല്ല ഈ നിയമസഭ അവരുടെ പ്രത്യേക പദവി ഉപയോഗിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ
മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ അനുവദനീയമല്ലാത്ത ചില പുരോഗമനപരമായ നടപടികളും
നടത്തുകയുണ്ടായി. ആദ്യമായി രാജഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചു. രാജാവിന്റെ പ്രത്യേക
ആനുകൂല്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും റദ്ദ് ചെയ്തു. രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ
രാജാവിന്റെ സ്വകാര്യ ചെലവിന് പൊതുമുതൽ എടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം (പ്രവി
പേഴ്സ)് നിർത്തലാക്കുന്നതിനും വളരെ മുൻപേ തന്നെ ഇത് നടപ്പിലാക്കി. ജനാധിപത്യ
നടപടികൾ ഉർജ്ജിതപ്പെടുത്തി. രണ്ടാമതായി 1950 ൽ തന്നെ വൻകിട എസ്റ്റേറ്റുകൾ
നിരോധിക്കുകയും കടാശ്വാസനിയമം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. നഷ്ടപരിഹാരം
നൽകാതെ തന്നെ ഏറ്റവും പുരോഗമനപരമായ നടപടിയിലൂടെ വൻകിട തോട്ടങ്ങൾ
സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു. ഭൂവുടമകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ
ആർട്ടിക്കിൾ 31 പ്രകാരമുള്ള സംരക്ഷണം ആർട്ടിക്കിൾ 370 പ്രകാരം കാശ്മീരിന്
ബാധകമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സാധ്യമായത്.
ഈ രണ്ടു നടപടികളും ജന്മിത്തത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചു. ഇതാണ് ആർ എസ് എസിനെയും
കൂട്ടാളികളെയും ജമ്മുകാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവിക്കെതിരെയുള്ള പ്രചാരണത്തിന്
ആക്കം കൂട്ടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
പട്ടികജാതിക്കാർക്കും പട്ടികവർഗക്കാർക്കും ജമ്മുകാശ്മീരിൽ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ
സംവരണം നിലവിലില്ല. പക്ഷെ, ഇത് ഒരു കുറവാണ് എങ്കിൽ അത് രാഷ്ട്രീയ
ചർച്ചകളിലൂടെയും
സമവായത്തിലൂടെയും
നടപ്പിലാക്കാനാണ്
ശ്രമിക്കേണ്ടത്.
ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ സംവരണം ഉണ്ടെന്നതും പ്രസക്തം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ
അനവധി
പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഉയർത്തുകയോ
പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കാണാം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ
കൊണ്ടുവന്ന ഈ കിരാത നടപടിയുടെ മറവിൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരുടെ പിന്തുണ
ആർജിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചാരണ ആയുധമായി ബിജെപി ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്നു.
ചോദ്യം
: ആർട്ടിക്കിൾ
370 കശ്മീരിനെ
ഇൻഡ്യയുടെ
അഖണ്ഡ
ഭാഗമാക്കുന്നതിന് തടസ്സം ആകുന്നുണ്ടോ ?
തന്റെ നടപടിയെ ന്യായികരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അമിത് ഷാ പാർലമെന്റിൽ
പറഞ്ഞത് ആർട്ടിക്കിൾ 370 കാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി
നിൽക്കുന്നുവെന്നും അതിനാലാണ് അത് റദ്ദ് ചെയ്തത് എന്നുമാണ്. കാശ്മീർ ജനത
സ്വമേധയാ
ഇന്ത്യയിൽ
ലയിക്കുന്നതിനായി
നൽകിയ
ഉറപ്പുകളാണ്
ഭരണഘടനയുടെ 370 –ãí
ആർട്ടിക്കിളിൽ ഉള്ളത്. ഈ ഭരണഘടനാപരമായ
പരിരക്ഷയാണ് കാശ്മീരി ജനതയ്ക്കു അവരുടെ ഭാവി ഇന്ത്യയിലാണ് എന്ന തോന്നൽ
ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്നാൽ തുടർന്ന് വന്ന കേന്ദ്രസർക്കാരുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും
പലപ്പോഴും 370 –ãí വകുപ്പിന് ഭീഷണി നേരിടേണ്ടിവന്നു എന്നതാണ് സത്യം. 1953
മുതൽ തന്നെ കേന്ദ്രം ജമ്മുകാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം
തുടങ്ങിയിരുന്നു. അധികാര കേന്ദ്രീകരണത്തിനും, സ്വയം ഭരണം തകർക്കാനും ഉള്ള
ശ്രമം
അറുപതുകളിലും
എഴുപതുകളിലും
തൊണ്ണൂറുകളിലും
തുടർന്നു.സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വയംഭരണാവകാശം കുറയ്ക്കുന്നതിനോ ഇല്ലായ്മ
ചെയ്യുന്നതിനോ ആർട്ടിക്കിൾ 370 അട്ടിമറിച്ചു. 1954 നും 2010 നുമിടയിൽ 42 തവണ
ഉത്തരവുകൾ ഇതിനുവേണ്ടി കേന്ദ്രം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാം. ഇവയാണ് കേന്ദ്ര
ഇടപെടലിനുള്ള സാധ്യത തുറന്നിട്ടത്. ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ 370 സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്തു

ചിന്തിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളേ അല്ല.
കേന്ദ്രീകരണ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ആർട്ടിക്കിൾ 370 ന്റെ യാഥാർത്ഥഗുണം
നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി ഉത്തരവുകൾ വഴി യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്ന 97
നിയമനിർമാണ കാര്യങ്ങളിൽ 94 എണ്ണവും കൺകറന്റ്
ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്ന 47 ൽ 26 എണ്ണവും ജമ്മുകാശ്മീരിന് ബാധകമാക്കിയിരുന്നു. സ്വയം
ഭരണാധികാരത്തിനുള്ള അധികാരം ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തു
ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തലും തുടങ്ങിയിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട
സർക്കാരുകളെ തുടർച്ചയായി പിരിച്ചുവിടുകയും ഇലക്ഷനുകളിൽ കൃത്രിമം കാട്ടുകയും
ചെയ്തതായി കാണാം. 1987 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു ഉദാഹരണം. സംസ്ഥാനത്തെ
ജനതയെ പ്രത്യേകിച്ച് കാശ്മീർ താഴ്വരയിൽ ഒട്ടനവധി കൊടിയ അതിക്രമങ്ങൾക്കും
വെടിവെപ്പിനും അറസ്റ്റിനും പെല്ലറ്റ് പരിക്കുകൾക്കും വിധേയരാക്കി. ഇതിലൂടെ
ഒട്ടനവധി ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു. സായുധ പോലീസിന്റേയും
പട്ടാളത്തിന്റെയും അതിശക്തമായ സാന്നിധ്യം താഴ്വരകളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായി.
AFSPA(സായുധ പൊലീസിന് പ്രത്യേക അധികാരം നൽകുന്ന നിയമം )
സംസ്ഥാനത്തുട
നീളം
വ്യാപകമായി
ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു.
ഈ
സ്പഷ്ടമായ
അന്യായമായ
നടപടികളാണ്
അവിടത്തെ
ജനങ്ങളെ
വലിയ
തോതിൽ
അന്യവത്കരിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത്.
ഉദ്ഗര
് ഥനം ഒരിക്കലും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയോ അടിച്ചമർത്തലിലൂടെയോ
ആവരുത്.അത്
രാഷ്ട്രീയ
സംവാദത്തിലൂടെ
മാത്രമേ
കൈവരിക്കാനാവൂ..
എന്നിരുന്നാലും ആവർത്തിച്ചുള്ള ഉറപ്പുകളുണ്ടെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാശ്മീരിലെ
ജനങ്ങളുമായോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുമായോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ
സംവാദം നിഷേധിച്ചിരുന്നു.
കേന്ദ്രസർക്കാർ അവരുടെ നയസമീപനത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം വിവേചനപരമായാണ്
പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.മറുവശത്തു അവർ നാഗ വിഘടനവാദികളുടെ പ്രതിനിധികളോട്
ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നു.അതും വിദേശ മണ്ണിൽ വച്ച്. പക്ഷേ, കാശ്മീരിലെ എല്ലാ
വിഭാഗങ്ങളോടും
സംസാരിക്കാൻ
വിസമ്മതിക്കുന്നു.
മോദി
സർക്കാരിന്റെ
ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ മുൻകൈയുടെ ഈ അഭാവമാണ് സംസ്ഥാനത്തിലെ
സ്ഥിതിഗതികളെ കൂടുതൽ വഷളാക്കിയത്.
എങ്കിലും അനുച്ഛേദം 370 ൽ എല്ലാത്തരത്തിലും വെള്ളം ചേർത്തെങ്കിലും ഇപ്പോഴും
കാശ്മീരിന്റെ അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാധ്യതയായും
നിലനിൽക്കുന്നു.
അതാണിപ്പോൾ
മോദി
സർക്കാർ
തീർത്തും
ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ചോദ്യം
: അനുച്ഛേദം
370 തീവ്രവാദത്തിനും
കാശ്മീരി
പണ്ഡിറ്റുകളുടെ
കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും കാരണമാകുന്നുവോ ?
ബിജെപി അവകാശപ്പെടുന്നത് അനുച്ഛേദം 370 ജമ്മുകാശ്മീരിൽ വിഘടനവാദത്തിനും
തീവ്രവാദത്തിനും
ജന്മം
നൽകിയെന്നാണ്.
ഇത്
നോട്ട്
റദ്ദാക്കലിന്
നല്കിയതുപോലെയുള്ള തികച്ചും സ്വയംകൃതാനർത്ഥമായ വാദമാണ്.നോട്ട് റദ്ദാക്കൽ
തീവ്രവാദം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അത്
തീർത്തും തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ദിർഘകാലം
നീണ്ടുനിന്ന
തീവ്രവാദം
കാണാവുന്നതാണ്.
പഞ്ചാബിൽ
തീവ്രവാദ
പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഖാലിസ്ഥാനി വാദികൾ നാശം വിതച്ചപ്പോൾ അവിടെ അനുച്ഛേദം
370 ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് മുൻപും
ഇപ്പോഴും തീവ്രവാദ സംഘങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അടിത്തറയൊരുക്കുന്നത്.
വസ്തുതയെന്തെന്നാൽ,അനുച്ഛേദം 370 അനുസരിച്ചുള്ള സ്വയംഭരണത്തിന്റെ
റദ്ദാക്കലും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഹീനമായ അടിച്ചമർത്തലുമാണ് അതൃപ്തിക്കും

അന്യവൽക്കരണത്തിനും തീകൊളുത്തിയത്. അത് വിഘടനവാദത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും
പാകിസ്താനും ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദിൻ
പോലുള്ളതും, പിന്നീട് പാക്കിസ്ഥാൻ
കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള തീവ്രവാദി സംഘങ്ങളായ ജെയ്ഷ് -ഇ -മുഹമ്മദും ലഷ്കർ - ഇ തൊയ്ബയും
പാകിസ്ഥാൻ
പിന്തുണയ്ക്കുന്ന
ഇസ്ലാമിക
ശക്തികളും
സഹായിക്കുകയും പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭീകരവാദത്തെ വളർത്തി.
താഴ്വരയിലെ ഇക്കാലത്തെ മൗലികവാദ ശക്തികളുടെ വളർച്ച ഏറ്റവും നശീകരണ
അനന്തരഫലങ്ങളുണ്ടാക്കി. കാശ്മീരിന്റെ മതനിരപേക്ഷ അടിത്തറ ദുർബലപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ
പാക്കിസ്ഥാന്റെ പൂർണപിന്തുണയുള്ള തീവ്രഇസ്ലാമിക ശക്തികളാൽ മതേതരത്വം
അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയാണ്.ഇതിന്റെ ആദ്യ വലിയ ഉദാഹരണം തൊണ്ണൂറുകളുടെ
ആദ്യത്തിൽ കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളെ ഭീകരമായി ലക്ഷ്യംവയ്ക്കുന്നതും ബലം
പ്രയോഗിക്കുന്നതും അവർക്കെതിരെ അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുന്നതുമാണ്. ഇത്
സംഭവിച്ചത് ജഗ് മോഹൻ ഗവർണറായിരുന്ന പ്രസിഡണ്ട് ഭരണത്തിൻകീഴിൽ
ആയിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരും അതിന്റെ ഗവർണറും കാശ്മീരിലെ പണ്ഡിറ്റുകൾക്ക്
സംരക്ഷണം
നൽകുന്നതിൽ
തികഞ്ഞ
പരാജയമായിരുന്നു.
യഥാർത്ഥത്തിൽ
ജഗ്മ
 ോഹന്റെ കീഴിൽ ക്രമസമാധാന നില തകർച്ചയിലായിരുന്നു. കാശ്മീരിലെ
പണ്ഡിറ്റുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സമ്പൂർണ പരാജയമായിരുന്ന ജഗ്മോഹൻ
ബിജെപിയിൽ ചേരുകയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നേടുകയും ചെയ്തു.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ നാണംകെട്ടൊരു അധ്യായമാണത്. ഇപ്പോഴും
കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം അവരുടെ
സ്വന്തം നാട്ടിൽ
അഭയാർത്ഥികളെപ്പോലെ
ജീവിക്കാൻ
നിർബന്ധിതരാകുന്നു.
താഴ്വരയിൽ
ചരിത്രപരമായി സമാധാനത്തോടും യോജിപ്പോടും ജീവിച്ച അവർക്ക് അവരുടെ
വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിവന്ന്
ജീവിക്കുക എന്നത് ഒരു മൗലികാവകാശമാണ്. ഇത്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്
മതനിരപേക്ഷശക്തികളെയും
മതസൗഹാർദ്ദത്തെയും
ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു മാത്രമേ കഴിയൂ. അല്ലാതെ ഒരു വശത്ത് ഇസ്ലാമിക
ശക്തികളും,
മറുവശത്ത്
വർഗീയ
സംഘ
പരിവാര
ശക്തികളും
പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇത് ചെയ്യാനാവില്ല.
പ്രാദേശിക വാദികളെ തീവ്രവാദത്തിന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതും, ഭീകര
അക്രമങ്ങൾ വർധിച്ചതുമാണ് അഞ്ചു വർഷത്തെ മോദി ഭരണത്തിലെ ഏറ്റവും
അപകടകരമായ കാര്യം. ഇതിന് അനുച്ഛേദം 370 മായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.
യുവാക്കളിലെ നിരാശയും അന്യവത്കരണവും മോദി സർക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ
മുൻകൈയുടെ തുടർച്ചയായുള്ള അഭാവം മൂലം ശക്തമായി.
അനന്തരഫലങ്ങൾ വളരെ ഭയാനകമായിരിക്കും.കാശ്മീരിന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയ്ക്ക്
മുഴുവനായും. എത്രനാൾ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം അടിച്ചമർത്തും. എല്ലാ സാധാരണ
പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇടപെടലുകളും തടയുന്നതിനായി എത്രകാലം കാശ്മീരിലേക്ക്
അധിക സുരക്ഷാ സേനകളെ അയയ്ക്കും. ഇതൊരു ശാശ്വത പരിഹാരമല്ല.
ചോദ്യം : അനുച്ഛേദം 370 കാശ്മീരിന്റെ വികസനത്തെ തടഞ്ഞുവോ ?
ജമ്മുകാശ്മീരാണ് ഭൂവുടമകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാതെ വിപുലമായി
ഭൂപരിഷ്കരണം
നടപ്പിലാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ
ആദ്യ
സംസ്ഥാനം. നാഷണൽ
കോൺഫറൻസ് ഭൂപരിഷ്കരണം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും ജമ്മുകാശ്മീരിലെ കർഷകർക്ക്
കടാശ്വാസം
നൽകുന്നതിനും
ആവശ്യമായ
നിയമങ്ങൾ
പാസാക്കുന്നതിന്
അനുച്ഛേദം 370 വഴിയാണ് സാധ്യമായത്. അമിത് ഷാ പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞ തെറ്റായ
അവകാശവാദങ്ങൾ എതിരാവാൻ ഇതാണ് കാരണം. ജമ്മുകാശ്മീരിന്റെ സാമൂഹികസാമ്പത്തിക വികസന സൂചികകളിലെ മിക്കതും ഇന്ത്യൻ ശരാശരിയെക്കാളും
മികച്ചതും വികസിത സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്.

സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകൃതമായ ഒരു ലേഖനത്തിൽ പിഡിപി സർക്കാരിലെ മുൻ
ധനകാര്യ വകുപ്പുമന്ത്രി ഹസീബ് ഡ്രാബു ചില സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസന
സൂചികകൾ എടുത്തുകാട്ടുന്നുണ്ട്.

*ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ 10 %മാത്രമാണ് ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെ
കഴിയുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ശരാശരി 22 ശതമാകുന്നു.
*രാജ്യത്തെ കട ബാധ്യത കുറവുള്ളതിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിന് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണുള്ളത്.
*ജമ്മു കാശ്മീരിലെ തൊഴിൽ സേനയിലെ 2 % മാത്രമാണ് കർഷകത്തൊഴിലാളികൾ.
അഖിലേന്ത്യ ശരാശരി 23 ശതമാനമാകുന്നു.
*ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ആയുർദൈർഘ്യം 73 ആണെങ്കിൽ ദേശീയതലത്തിൽ അത് 63
ആണ്.
ജമ്മുകാശ്മീരിൽ വ്യവസായിക വികസനം സാധ്യമല്ലെന്ന വാദവും തെറ്റാണ്. ജമ്മു
കാശ്മീർ സർക്കാർ അവിടെ വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് 90
വർഷത്തേക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ പാട്ടം നൽകുന്നു. പ്രശ്നമെന്തെന്നാൽ, - ഇത്
മറ്റേതൊരു അതിർത്തി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ശരിയാണ് - അത്തരം
സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്
കേന്ദ്ര
നിക്ഷേപവും
ആ
മേഖലകളിൽ
പൊതുമേഖലാ
സ്ഥാപനങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടാണ്
സാമ്പത്തികമായി
പിന്നോക്കം
നിൽക്കുന്ന
പ്രദേശങ്ങളിൽ
പൊതുമേഖലാ
സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബിഎച്ച് ഇ
എൽ,സെയ്ൽ
എന്നിവയുടെ
പ്ലാന്റുകൾ
മുൻപ്
വ്യവസായ
വികസനം
എത്താതിരുന്ന
ഹരിദ്വാർ,
ബൊക്കാറോ,
റാഞ്ചി
തുടങ്ങിയ
സ്ഥലങ്ങളിൽ
സ്ഥാപിതമായത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് എച്ച് എം ടി യുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ശ്രീനഗറിലും
സ്ഥാപിച്ചത്. അത് 2013 ൽ അടച്ചുപൂട്ടി. നിർഭാഗ്യവശാൽ 73 വർഷക്കാലയളവിൽ
ജമ്മുകാശ്മീരിൽ
അത്തരം
മൂന്നു
പൊതുമേഖലാ
സ്ഥാപനങ്ങൾ
മാത്രമാണ്
വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിലൂടെ കേവലം 165 കോടിയുടെ മൊത്തം നിക്ഷേപവും ഇപ്പോൾ 21
പേർക്ക് മാത്രം തൊഴിലും ലഭിക്കുന്നു.
സ്വകാര്യ നിക്ഷേപത്തിന്റെ അഭാവം,അന്യവത്കരണം,തീവ്രവാദത്തിന്റെ
വളർച്ച,തുടർച്ചയായുള്ള വകുപ്പ് 144 ഏർപ്പെടുത്തൽ, കർഫ്യു മുതലായവ കൊണ്ടാണ്
സ്ഥിതി രൂക്ഷമായത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന മുൻപില്ലാത്തതരത്തിലുള്ള
അടച്ചുപൂട്ടൽ കശ്മ
 ീരിലെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വ്യവസായവത്കരണത്തെ
കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നതല്ല.
അവസാനമായി, സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായ അഴിമതിക്കും പൊതു ഖജനാവ്
കൊള്ളയടിക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴിയൊരുക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം അനുച്ഛേദം 370
ആണെന്ന്
ആക്ഷേപിക്കുന്നു.
ബിജെപി
ഭരിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള
മറ്റു
സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അഴിമതി വളരെ വ്യാപകമാണ്. ഇതിന് അനുച്ഛേദം 370 മായി
യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ജമ്മുകാശ്മീർ ജനത അഴിമതിയാലും ദുർഭരണത്താലും ഉള്ള
കെടുതികൾ
അനുഭവിക്കുകയാണെന്നത്
യാഥാർഥ്യമാണ്.
എന്നിരുന്നാലും,
അകൗണ്ടബിലിറ്റിയും
ജനാധിപത്യ
പ്രക്രിയയും
ഇല്ലാത്തതിൽ
നിന്നാണ്
അത്തരമൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉയർന്നുവരുന്നതെന്നാണ് യാഥാർഥ്യം. ജമ്മുകാശ്മീർ
ദീർഘകാലം ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കുകയും നീണ്ടകാലം കേന്ദ്രഭരണത്തിന്
വിധേയവുമായിരുന്നു (മൊത്തത്തിൽ 10 വർഷക്കാലം). കേന്ദ്രീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥസുരക്ഷാ സംവിധാനവും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ മിത്രങ്ങളും, സ്വാഭാവികമായും
സാമൂഹ്യവിലയിരുത്തലിന് വിധേയമല്ല. ഇതാണ് സംസ്ഥാനത്തെ അഴിമതിയുടെ
പ്രധാന സ്രോതസ്.

ഉപസംഹാരം
നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ഹിന്ദുത്വ വർഗീയ ശക്തികൾ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ
ഫ്യൂഡൽ വാഴ്ചയ്ക്കെ

തിരെ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതൃത്വം നൽകിയ
പ്രക്ഷോഭത്തിനെതിരായിരുന്നു. ജനസംഘത്തിന്റെ മുൻഗാമിയായ പ്രജാപരിഷത്
ജമ്മുകാശ്മീർ
സ്വതന്ത്ര
രാജ്യമായി
നിലനിൽക്കണമെന്ന്
മഹാരാജാവ്
ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനെ പിന്തുണച്ചു. ജമ്മുകാശ്മീരിന്റെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലിനു ശേഷം
ജനസംഘവും ഹിന്ദു മഹാസഭയും ജമ്മുകാശ്മീരിന്റെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള
സ്വയംഭരണാവകാശത്തെ
ശക്തമായി
എതിർത്തുപോന്നു. ആർഎസ്എസിന്റെ
പ്രത്യയശാസ്ത്ര പിന്തുണയുള്ള ജനസംഘവും അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ രൂപമായ
ബിജെപിയും
ഇന്ത്യയെ
ഭൂരിപക്ഷ
കേന്ദ്രീകൃത
കാഴ്ചപ്പാടുകളെ
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്വയംഭരണാവകാശത്തെ
എതിർക്കുന്നതുമാണ്. അവരുടെ ശത്രുത തീർച്ചയായും മുളച്ചുവന്നത് കാശ്മീർ താഴ്വര
ഒരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമാണ് എന്ന വസ്തുതയിൽ നിന്നുമാണ്. ആർഎസ്എസ്ബിജെപി ആഖ്യാനത്തിൽ കാശ്മീർ താഴ്വര അതിന്റെ മതപരമായ ഘടന കൊണ്ട്
വിഘടനവാദത്തിന്റെയും
തീവ്രവാദത്തിന്റെയും
ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ്.
അവരുടെ
ജന്മനായുള്ള
മുസ്ലിം
വിരുദ്ധ
നിലപാട്
അവരെ
കാശ്മീരി
ജനതയുടെ
ഏതുതരത്തിലുള്ള
ജനാധിപത്യ
പ്രത്യാശകൾക്കും
എതിരാക്കുന്നു.
അവർ
അനുച്ഛേദം 370 റദ്ദു ചെയ്യണമെന്ന് വാദിച്ചപ്പോൾ , അവർ അർത്ഥമാക്കിയത് കാശ്മീർ
താഴ്വരയിലെ
ജനങ്ങളെ
സുരക്ഷാ-ഭരണകൂട
ഉപകരണങ്ങളാൽ
അടിച്ചമർത്തപ്പെടുത്താമെന്നാണ്.
ആർഎസ്എസിനും മോദി-ഷാ ദ്വന്ദ്വത്തിനും കാശ്മീർ എന്നത്
അഖണ്ഡഭാരതത്തിനവകാശപ്പെട്ട ഒരു തുണ്ടുഭൂമി മാത്രമായി കണ്ട് അവിടത്തെ
ജനങ്ങളെ മുസ്ലിമായതുകൊണ്ടു അന്യരായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർക്കു
കാശ്മീർ വേണം, കാശ്മീരികളെ വേണ്ട. അവരുടെ ദേശീയത രാജ്യത്തിന്റേതാണ്,
അല്ലാതെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടേതല്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച്
ജനങ്ങളല്ല
രാഷ്ട്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്,മറിച്ചു ഭൂമിയും അതിന്റെ അതിരുകളുമാണ്.
ആർഎസ്എസും ബിജെപിയും ജമ്മുവിലെയും താഴ്വരയിലെയും വർഗീയ വിഭജനം
ശക്തമാക്കുന്നതിന് ശുഷ്കാന്തിയോടെ പ്രയത്നിക്കുകയാണ്. 2014 ൽ കേന്ദ്രത്തിൽ മോദി
സർക്കാർ
അധികാരത്തിലേറിയതിനുശേഷം,
ഈ
ശ്രമങ്ങൾ
കാര്യമായി
വർധിച്ചു.സേനയെ ഉപയോഗിച്ച് പൗരന്മാരുടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന
കർശനമായ സമീപനം, അവരെ കലാപകാരികളായി പരിഗണിക്കുന്നതും എല്ലാ
രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയതും സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതി മോശമാക്കി. കഴിഞ്ഞ
അഞ്ചു വർഷങ്ങളിൽ വലിയതോതിൽ പ്രദേശത്തെ യുവാക്കൾ ഭീകരവാദത്തിൽ
പങ്കാളികളായി.
കണക്കുകൾ
കാണിക്കുന്നത്
സുരക്ഷാ
സേനാംഗങ്ങളും
തീവ്രവാദികളും കൊല്ലപ്പെടുന്നത് തുടർച്ചയായി വർദ്ധിക്കുന്നതായാണ് .
അനുച്ഛേദം 370 പ്രകാരമുള്ള ജമ്മുകാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു
കളഞ്ഞതും ജമ്മുകാശ്മീർ എന്ന സംസ്ഥാനത്തെ കഷണങ്ങളാക്കിയതും കാശ്മീരിലെ
ജനങ്ങളുടെ
ഇച്ഛാശക്തിയെ തകർക്കുന്നതും കാശ്മീരിലെ ജനസംഖ്യാ ക്രമത്തെ
മാറ്റിമറിക്കുന്നതുമാണ്.
ഇതാണ് കാശ്മീരിലെ മോദി-ഷാ നടപടികളുടെ യഥാർത്ഥ
ഉദ്ദേശ്യം
അതിനു
പുറമേ,
മോദി
ഭരണത്തിൻകിഴിൽ
സ്വാഭാവത്തിനുമേൽ ആക്രമണം വീഴുന്നു. രാഷ്ട്രീയ,
സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും
കേന്ദ്രം എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ജമ്മുകാശ്മീരിന്റെ

ഇന്ത്യയുടെ
ഫെഡറൽ
സാമ്പത്തിക തലങ്ങളിലെ
എല്ലാ അധികാരങ്ങളും
അവകാശങ്ങൾക്കുമേലുള്ള

ആക്രമണം ഈ കേന്ദ്രീക്യത ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയുടെ ഭാഗമാണ്.
സിഐറ്റിയു
ഇതിനെതിരെ പോരാടും. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നടപടികൾ
ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഐക്യത്തിനും താല്പര്യങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണമായും
എതിരാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ
പൗരന്മാരും ഒന്നിച്ചുവരികയും ജമ്മുകാശ്മീരിലെ ജനങ്ങളോടു തോളോടുതോൾ ചേർന്ന്
ജമ്മുകാശ്മീരിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനും
അതിന്റെ പൂർണ്ണ
സ്വയംഭരണാവകാശത്തിനും വേണ്ടി അണിചേരേണ്ട സമയമാണിത്

ജമ്മുകാശ്മീരിൽ
ജനാധിപത്യം
സമ്പൂർണസ്വയം ഭരണാവകാശം
സംസ്ഥാന പദവി
പുനഃസ്ഥാപിക്കുക

കെ എസ്എഫ്ഇ

അഭിവാദ നങ്ങ ളോടെ
സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ

( സിഐടിയു )

