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இந்திய அரசரசாங்கம் ் பரசாகிஸ்கிஸ்தரசானுக்க
எதிரரசான ் பழிழிவரசாங்கம் அச்சுறுத்கிஸ்தல்கசுறுத்தல்கள்
தீவிரப்் படுத்துகிறது
By Deepal Jayasekera,

19 February 2019

இந்திய அரசரசாங்கம, சசன்ற வியரசாழக்கிழிழமக கரசாஷ்மீர தீவிரிரவரசாத தரசாக்குதல
குறித்த பரசாகிஸ்தரசானுக்கு எதிரரசாக பழிிரவரசாங்கும தரசாக்குதலகிழமத சதரசாடுக்கும
ிரவிழமகயிிலரசான அதன் அச்சுறுத்தலகிழமத தீவிரப்படுத்தியுள்தத. இந்த
குண்டுவீச்சு தற்சகரசாிழமிலத் தரசாக்குதலில 40 க்கும அதிககரசான கத்திய
பரசாதகரசாப்ப பிழமடையினர (Central Reserve Police Force-CRPF) சகரசாலிலப்பட்டைதற்கு
பரசாகிஸ்தரசாிழமன ததகரசாகக் சகரசாண்டை சயய்ஸ்-இ-முககத (Jaish-e-MohammedJeM) என்ற தீவிரிரவரசாத அிழமகப்ப சபரசாறுப்்பபற்றுக் சகரசாண்டை பின்னர,
உடைனடியரசாக இஸ்ிலரசாகரசாபரசாத்ிழமத இந்தியரசா குற்றமசரசாட்டியத.

இந்தியரசாவில நிிலவும கக்கள் எதிரப்ிழமப திிழமச திரப்பம ்ப்நரசாக்கத்தடைன்,

ஞரசாயிறன்று, உள்திழமற அிழமகச்சர ரரசாஜ்்நரசாத் சிங் ஒடிசரசாவில ஒர சபரசாதக்

தரசாக்குதலுக்கு” உத்தரவிட்டைத குறித்த பி்பயபி சபரமிதம சகரசாண்டைத

கூட்டைத்தில

்பபசுிழமகயில,

JeM

அிழமகப்ப

தரசான்

இந்த

தரசாக்குதிழமில

அரங்்பகற்றியுள்தத என்றும அதற்கு கரசாரணம “பரசாகிஸ்தரசான் ஆதரவிிலரசான
சக்திகளின்”,

“ஆற்சறரசாணரசா

நிிழமில” தரசான் என்றும கூறினரசார. ்பகலும,

்பதிழமிரவயரசான ்நடைிரவடிக்ிழமக எடுக்க இந்திய இரரசாணுிரவத்தினரக்கு பிரதகர
்ந்பரந்திர ்பகரசாடி
பரசாரரசாட்டினரசார

“முழ

என்ற

சுதந்திரத்ிழமத” ிரவழங்கியுள்தத பற்றியும அிரவர
நிிழமிலயில,

பரசாகிஸ்தரசானுக்குள்

பழிிரவரசாங்கும

தரசாக்குதலகிழமத நிகழ்த்த இந்தியரசா தயரசாரிப்ப சசய்த சகரசாண்டிரக்கிறத
என்பதற்கரசான சதளிிரவரசான அறிகுறி சதன்படுகிறத.
அத்தடைன், பரசாகிஸ்தரசானுக்கு எதிரரசான இரரசாணுிரவ ்நகரவுக்கு அ்ப்நககரசாக
அிழமனத்த

ஸ்தரசாபகக்

கட்சிகளும

ஆதரிரவளிப்பிழமதயும

ிரவர்பிரவற்றரசார. அிழமனத்த கட்சியினரம,

“ஒரமித்த

சிங்

மிகவும

குரலில பயங்கரிரவரசாத

தரசாக்குதலுக்கு கண்டைனம சதரிவித்தள்தனர, அ்பத ்ப்நரத்தில அண்ிழமடை
்நரசாடைரசான பரசாகிஸ்தரசாிழமனயும அிரவரகள் கண்டைனம சசய்தள்தனர,” என்று
கூறிய்பதரசாடு, இரரசாணுிரவத்தினரடைனும அிரவரகள் ஐக்கியப்பட்டு நின்றனர
என்றும சதரிவித்தரசார.

இந்தியரசாவின்

இர

முக்கிய

ஸ்ரரசாலினிச

கட்சிகளில ஒன்றரசான இந்திய கமயூனிஸ்ட் கட்சியும

பரசாரரசாளுகன்றக்

(CPI)

கற்றும அதன்

கூட்டைணிக் கட்சியரசான இந்திய கமயூனிஸ்ட் கட்சி (கரசாரக்சிஸ்ட்) அலிலத
CPM

உம தகத ஆதரிழமிரவ ிரவழங்கின. அிழமனத்த கட்சிக் கூட்டைத்தில

ஆதரிரவளிக்கும தீரகரசானம அங்கீகரிக்கப்பட்டை பின்னர, யமமு கரசாஷ்மீர
எங்கிலும பி்பயபி ிரவகுப்பிரவரசாதத்ிழமத தூண்டிிரவரிரவிழமத எதிரத்தம, கரசாஷ்மீர
கரசாணிரவரகள் கற்றும குடிகக்களின் பரசாதகரசாப்ப பற்றிய
எழப்பியும,

CPI

எதிரப்ப

்நடைிரவடிக்ிழமக

எடுக்கப்

ிரவரவிரக்கும

்பபரினிரவரசாதத்ிழமத
்பபரசாிரவதரசாக

ஏப்ரல-்பக

தூண்டிவிட்டு

அச்சுறுத்தி

சபரசாதத்

பழிிரவரசாங்கும

ிரவரகிறத.

்பதரதலகளில

குறிப்பரசாக,

எதிரபரசாரக்கப்படும

இழப்பக்கிழமதத் தடுக்கவும அத தீவிரகரசாக உள்தத.
கரசாஷ்மீர இந்திய இரரசாணுிரவத் ததத்தில ்நடைத்தப்பட்டை சசப்டைமபர 2016
தீவிரிரவரசாத தரசாக்குதலுக்கு பதிிலடியரசாக பரசாகிஸ்தரசானுக்கு எதிரரசான “தலலிய
என்பத, பரசாகிஸ்தரசானுக்கு ஒர சபரம பதிிலடி சகரசாடுப்பிழமதயும, இந்த
பிரரசாந்தியத்தில

இந்திய

மூ்பிலரசாபரசாய

சக்திிழமய

ிரவலியுறுத்திரவிழமதயும

குறிப்பதரசாக இரந்தத.
ஒர

இந்திய

இரரசாணுிரவத்

தரசாக்குதல,

அதவிலும

கரசாிலத்திலும

கட்டுப்படுத்தப்பட்டைதரசாக இரந்தரசாலும கூடை, அத சதற்கரசாசியரசாவின் ்பபரசாட்டி
அணுிரவரசாயுத ்நரசாடுகளிிழமடை்பய பழிக்குப் பழி ிரவரசாங்கும சிரவடிப்பக்கு எளிதரசாக
இட்டுச்சசன்று,

அத்பிரவ

ஒர

ஒட்டுசகரசாத்தப்

்பபரசாரரசாக

அடுத்தடுத்த

விிழமரவில ிரவதரச்சி கரசாணும அபரசாயத்ிழமத சகரசாண்டுள்தத. இர ்நரசாடுகளும,
1947 இல

அிழமிரவ

்பபரசாரகிழமதயும,

உரிரவரசாகியதில இரந்த மூன்று
எண்ணற்ற

சந்தித்தள்தன.

அறிவிக்கப்படைரசாத

இந்தியரசாவுக்கும

அறிவிக்கப்பட்டை
்பகரசாதலகிழமதயும

பரசாகிஸ்தரசானுக்கும

இிழமடை்பயயரசான

ஒட்டுசகரசாத்தப் ்பபரசார என்பத, சதற்கரசாசிய கக்களுக்கு ்பபரழிவுகரகரசான
ஒன்றரசாக

இரக்கும

என்பதடைன்,

இந்தியரசாவிற்கு

ஆதரிரவரசாக

அசகரிக்கரசாிழமிரவயும, பரசாக்கிஸ்தரசானுக்கு ஆதரிரவரசாக சீனரசாிழமிரவயும விிழமரிரவரசாக
அத உள்ளிழத்தவிடும அபரசாயமும உள்தத.

தங்கதத ஆதரிழமிரவ ிரவழங்க கூட்டைத்தில கிலந்த சகரசாண்டை கட்சிகளுக்கு
கத்தியில,

பரசாகிஸ்தரசான்

“கிரவிழமிலகிழமத”

இன் ்பதசியச் சசயிலர டி. ரரசாயரசா சிடுமூஞ்சித்தனகரசாக

ஆளும இந்த ்பகிலரசாதிக்கிரவரசாத பரசாரதிய யனதரசாக் கட்சி

(BJP)

இடைமிரந்த

தன்ிழமன விிலக்கிக் சகரசாள்த முயன்றரசார.
்பகரசாடி அரசரசாங்கம, இந்த பிரரசாந்தியத்தில பத திலலியின் பவிசரசார அரசியல
அபிிலரசாிழமலாஷைகிழமத பிலப்படுத்தவும, ்பகலும பிற்்பபரசாக்குத்தன ிரவகுப்பிரவரசாத
ிரவழிமுிழமறகள் ஊடைரசாக அதன் சந்ிழமத சரசாரப சபரசாரதரசாதரசார கறுசீரிழமகப்பக்கு

்பகரசாடி அரசரசாங்கம, அசகரிக்கரசாவும, உிலகின் ஏிழமனய சக்திகளும அதற்கு
ிரவழங்கும

ஆதரவினரசால,

்நடைிரவடிக்ிழமககிழமத
சிரவள்ளியன்று,
்பபரசாலடைன்,

்பகற்சகரசாள்த
அசகரிக்க

அிரவரத

சதரசாிழமில்பபசியில

இந்திய
எதிரரசாக

உரிிழமகக்கு”

குறிப்பரசாக

்பதசிய

சதரசாடைரப

பயங்கரிரவரசாதத்திற்கு
இந்தியரசாவின்

பரசாகிஸ்தரசானுக்கு
பரசாதகரசாப்பச்
சகதரப்பரசான

அசகரிக்கரசாவின்

இரரசாணுிரவ

ிழமதரியகரசாக

உள்தத.

சசயிலரரசான
அஜீத்

சகரசாண்டு,
தன்ிழமன

எதிரரசான

்பயரசான்

்பதரசாிரவலுடைன்

“எலிழமில

தரசாண்டிய

பரசாதகரசாத்தக்

சகரசாள்ளும

ஆதரவு

உண்டு

எனும

சசய்திிழமய பகிரந்தரசார.
முதன்முதிலரசாக,
பரசாதகரசாப்ப”
்பகற்சகரசாள்ளும

“எலிழமில

எனும

தரசாண்டிய பயங்கரிரவரசாதத்திற்கு எதிரரசாக சுய்பபரில

எந்தவித

பரசாகிஸ்தரசானுக்கு

இரரசாணுிரவ

எதிரரசாக

்நடைிரவடிக்ிழமகக்கும

இந்தியரசா

முன்கூட்டி்பய

அசகரிக்கரசா பகிரங்ககரசாக பச்ிழமசக்சகரசாடி கரசாட்டியுள்தத. சசப்டைமபர 2016
இந்திய இரரசாணுிரவத் ததம மீதரசான தரசாக்குதல குறித்த இந்தியரசா பதிிலடி

சகரசாடுக்ிழமகயில, அசகரிக்கரசா ஆரமபத்தில திிழமரகிழமறவில இரந்த அதற்கு

சமபிரவங்கிழமத தடுப்பதற்கரசாக ஊரடைங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்த

ஆதரிரவளித்தத.

நிிழமிலயிலும,

ஆனரசால

பரசாகிஸ்தரசானின்

பதிலிறுப்ப

ஒப்பீட்டைதவில

தரசாழ்ிரவரசானதரசாகவும, எலிழமிலக்குட்பட்டை எலிழமில தரசாண்டிய குண்டு வீச்சுக்கிழமத
அத ்நடைத்திரவதடைன் கட்டுப்படுத்திக் சகரசாள்ளும என்பத சதளிிரவரசானிழமத
அடுத்த பில ிரவரசாரங்களுக்கு பின்னரதரசான் இந்தியரசா

“தலலிய

தரசாக்குதல”

்நடைத்திரவதற்கு அதன் பகிரங்ககரசான ஆதரிழமிரவ அசகரிக்கரசா ிரவழங்கியத.

குமபலகள்

அிரவரகிழமதத்

தரசாக்கிய

்பபரசாத

சபரசாலிசரசார

நிச்சிலனகரசாக நின்றனர என்று பரசாதிக்கப்பட்டைிரவரகள் பகரசார கூறுகின்றனர.
கரசாஷ்மீர

பிரரசாந்திய

கட்சியின்

முதிலரசாளித்திரவக்

திழமிலிரவரரசான,

உகர

கட்சியரசான,

அப்தலிலரசா,

்பதசிய

பி்பயபி

கரசா்நரசாட்டுக்

அரசரசாங்கத்தின்

்நடைிரவடிக்ிழமககள் அந்த கரசாணிரவரகிழமத கரசாஷ்மீரக்கு மீண்டும திரமபம

சசன்ற ிரவரசார அசகரிக்கரசாவின் பதிலிறுப்ப, சீனரசாவுடைனரசான அசகரிக்கரசாவின்

நிிழமிலக்கு தள்ளி பிரிவிிழமனிரவரசாதக் குழக்களில அிரவரகள் ்பசரந்தவிடை

இரரசாயதந்திர, சபரசாரதரசாதரசார கற்றும மூ்பிலரசாபரசாய ்பகரசாதலில இந்தியரசாிழமிரவ

ஊக்குவிப்பதரசாக

தன் பின்னரசால அணிதிரட்டுிரவதில ட்ரமப் நிரிரவரசாகம எந்ததவிற்கு ்பபரசாகத்

குழக்களில ்பசர விரமபரசாத கரசாரணத்தரசால தரசான் அிரவரகள் படிப்பதற்கு

தயரசாரரசாக

்பபரசார

கரசாஷ்மீிழமர விட்டு தலலியகரசாக சிரவளி்பயறி இரந்தனர என்பிழமதயும அிரவர
சுட்டிக்கரசாட்டினரசார.

தயரசாரிப்பகளில முன்னணி ிரவகிக்கும ஒர ்நரசாடைரசாக இந்தியரசாிழமிரவ அத

கடைந்த ிரவரசார தீவிரிரவரசாத தரசாக்குதலில அதன் பங்கு எதவுமிலிழமில என்று

கரசாற்றிிழமிரவத்தள்தத. இந்த ஆழ்ந்த இரரசாணுிரவ-மூ்பிலரசாபரசாய பங்கரசாளித்திரவம

அறிவித்த இந்தியரசாவின் பழிிரவரசாங்கும அச்சுறுத்தலகளுக்கு பரசாகிஸ்தரசான்

என்பத, பிரதகர அடைல பிிஹரசாரி ிரவரசாஜ்பரசாய் இன் முந்ிழமதய பி்பயபி

எதிரவிிழமனயரசாற்றியுள்தத. பரசாகிஸ்தரசான் சிரவளியுறவுச் சசயிலரரசான சடைரமினரசா

திழமிலிழமகயிிலரசான அரசரசாங்கத்தின் கீழ் சதரசாடைங்கிிழமிரவக்கப்பட்டு, அடுத்தடுத்த

யரசாஞ்சுிரவரசா

கரசாங்கிரஸ் கட்சி திழமிலிழமகயிிலரசான அரசரசாங்கங்கதரசால சதரசாடைரப்பட்டைதரசான

மீறலகளில இரந்த உிலகின் பரசாரிழமிரவிழமய திிழமச திரப்பம ிரவிழமகயிிலரசான

ச்நரக்ககரசான உறவுகளின் சதரசாடைரச்சியரசாகவும கூடுதல ிரவதரச்சியரசாகவும
உள்தத.

அதன்

பரசாகிஸ்தரசான்

திறந்த

கூறினரசார.

மிகவும

பரசாகிஸ்தரசான்,

உள்தத

அரசரசாங்கத்தின்

என்பிழமத

கீழ்,

சபய்ஜிங்கிற்கு

மீதரசான

சிரவளிப்பிழமடையரசான

அடிக்்பகரசாடிட்டுக்கரசாட்டுகிறத.

இந்தியரசாவின்

அசகரிக்கத்

எதிரரசான

்பகரசாடி

அசகரிக்க

தரசாக்குதலுக்கு

தூண்டுதலகள்

இரக்கும

அிழமனத்தம

அதிரச்சியூட்டுிரவதரசாக்பிரவ உள்தன, ஏசனன்றரசால, சமீபத்திய ிரவரசாரங்களில,

“சகரசாதரசான ்பபச்சுிரவரசாரத்ிழமதகளுக்கரசாக” பரசாகிஸ்தரசானின்

தரசாலிபரசான் உடைனரசான
ஆதரிழமிரவயும
ஈடுபட்டு

உதவிிழமயயும

ிரவந்தள்தத.

சபறுிரவதற்கரசான

இந்நிிழமிலயில,

முயற்சியில

தரசாலிபரசான்

ிரவரசாஷிங்டைன்

உடைன்

ஏ்பதனும

உடைன்பரசாட்ிழமடை எட்டிய பின்னர ஆப்கரசானிஸ்தரசானில இரந்த அசகரிக்கரசா
பின்ிரவரசாங்கக்கூடிய ஒர சரசாத்தியம இரப்பத பற்றி இந்திய ஆளும
உயரடுக்கு

அதன்

அதிரப்திிழமய

சிரவளிப்படுத்தியுள்தத,

கரசாரணம

என்னசிரவன்றரசால, அிழமத ஒர ிரவரசாய்ப்பரசாக பயன்படுத்தி அதன் பரக
எதிரியரசான பரசாகிஸ்தரசான் அங்கு தனத சபரம கரசாலபதிப்ிழமப ஊன்றும
ஆதரசாயத்ிழமதப் சபறக்கூடும என்பிழமத சதளிவுபடைக் கரசாண்கிறத. என்பிரவ
சந்்பதகத்திற்கு
தகரப்பதற்கரசான

இடைமின்றி,
ஒர

அசகரிக்க-பரசாகிஸ்தரசான்

சிறந்த

ிரவரசாய்ப்பரசாக்பிரவ

இந்த

உறவுகிழமத
வியரசாழக்கிழிழமக

தீவிரிரவரசாதத் தரசாக்குதிழமில இந்தியரசா கரதகிறத.
்பகரசாடி

அரசரசாங்கம,

“பயங்கரிரவரசாதத்திற்கு

ஒர

்நரசாடைரசாக

பரசாகிஸ்தரசான் முத்திிழமரகுத்தப்படை ்பிரவண்டும என்பிழமத இந்த தரசாக்குதல
நிரபித்தள்ததரசாக

கூறி,

தனிிழமகப்படுத்திரவதற்கரசாக

சரிரவ்பதச
ஒர

அதவில

“இரரசாயதந்திரப்

இஸ்ிலரசாகரசாபரசாத்ிழமத
்பபரசாிழமர”யும

கூடை

சதரசாடைங்கியுள்தத. சிரவள்ளியன்று, இந்திய சிரவளியுறவு அிழமகச்சகம, அதன்
பிரச்சரசாரத்ிழமத முன்சனடுக்கும ிரவிழமகயில, அசகரிக்கரசா கற்றும சீனரசா உட்படை,
பத திலலிிழமய
விடுத்தத.

்பசரந்த

இந்தியரசாவிற்குள்,

பி்பயபி

தூதரகளுக்கு ஒர
உடைன்

இிழமணந்த

கூட்டைத்திற்கு அிழமழப்ப
இந்த

தீவிரிரவரசாதிகள்,

என

“ிரவழக்ககரசான

சதரிவித்தரசார.

்பகலும,

அத்திழமகய

சனியன்று, கரசாஷ்மீரில அதன் கனித உரிிழமக

(Termina Janjua)

ிரவரசாய்வீச்சு

கற்றும

தந்தி்பரரசாபரசாயத்தின்”

ஒர

பரசாககரசாக்பிரவ பத திலலியின் தற்்பபரசாிழமதய பிரச்சரசாரமும உள்தத என்று
இரரசாயதந்திர

ரீதியிிலரசான

இந்தியரசாவிற்கு

கடைந்த

தனிிழமகப்படுத்தலுக்கு
கரசாிலத்தில

அஞ்சி

விடுத்தத

்பபரசான்ற

்பபரசாரக்குணமிக்க ிரவரசாய்வீச்சுக்கிழமத தற்்பபரசாத அத பிர்பயரசாகிக்கவிலிழமில.
கரசாஷ்மீர

முஸ்லீமகளுக்கு

எதிரரசாக

இந்தியரசா

நிகழ்த்தம

அதன்

இரரசாணுிரவரீதியரசான அட்டூழியங்கள் நிச்சயகரசாக இழிிரவரசானிழமிரவ்பய. ்பகலும,
பிரிவிிழமனிரவரசாத குழக்களின் ்நடைிரவடிக்ிழமககிழமத குறிப்பிட்டு கரசாஷ்மீரில அதன்
கடுிழமகயரசான

இரரசாணுிரவ

ஆக்கிரமிப்பக்கு

எதிரரசான

எந்தவித

ஆரப்பரசாட்டைங்கிழமதயும அத குிழமறகூறுகிறத. ஆனரசால, கரசாஷ்மீர கக்களின்
அடிப்பிழமடை

யன்நரசாயக

உரிிழமககிழமத

பத

திலலி

தஷ்பிர்பயரசாகம

சசய்ிரவதற்கு பதிிலடி சகரசாடுக்கும விதத்தில இத்திழமகய அிழமகப்பக்கள்
கட்டு்பக

கிதரச்சி

சசய்கின்றனர.

இரப்பினும,

பரசாகிஸ்தரசானின்

விகரசனங்கள், கரசாஷ்மீரில யன்நரசாயக உரிிழமககிழமத பரசாதகரசாப்பதற்கரசாக
எிழமதயும சசய்தவிடைவிலிழமில, கரசாறரசாக அதன் சசரசாந்த பூ்பகரசாத அரசியல
்நிலன்கிழமத

்பகலும

கரசாஷ்மீரில

நிதியளிக்கும”

உள்தத

்பகமபடுத்திரவதரசாக்பிரவ

ஏிழமனய இந்திய

எதிரப்ப

அிழமிரவ

உள்தன.

இத,

அரசியல சக்திகளுக்கு ்பகடு

விிழமதவிக்கும ிரவிழமகயில இஸ்ிலரசாமிய கிதரச்சி குழக்கிழமத ஊக்குவித்தம
ஆதரித்தம ிரவரகிறத.
பரசாகிஸ்தரசானுக்கு

எதிரரசான

்நடைிரவடிக்ிழமகயும,
சகரசாடிய

இந்தியரசாவின்

சதற்கரசாசியரசாவில

விிழமதவுகிழமத

எந்தசிரவரசார

மிலலியன்

ஏற்படுத்தம

பழிிரவரசாங்கும

கணக்கரசான

ிரவிழமகயில

இர

கக்களுக்கு
அணுிரவரசாயுத

சக்திகளுக்கு இிழமடை்பய ஒர சபரம யுத்தத்ிழமதத் தூண்டும அச்சுறுத்திழமிலக்
சகரசாண்டுள்தத.

அத்திழமகய

்பகரசாதிழமிலத்

முழிரவதிலும

சதரசாழிிலரசாத

ிரவரக்கத்தின்

இயக்கத்ிழமத

கட்டிசயழப்பிரவத

மிக

தடுக்க,
ஒர

இந்த

பிரரசாந்தியம

ஐக்கியப்பட்டை

்பசரசாசலிச

அிரவசியகரசாகவுள்தத.

பிரிட்டிஷ்

கரசாஷ்மீரக்கு சிரவளி்பய படித்தக் சகரசாண்டிரக்கும கரசாஷ்மீர கரசாணிரவரகள்

இந்தியரசாிழமிரவ, 1947 இல பிரிவிிழமன சசய்ததன் மூிலம உரிரவரசாக்கப்பட்டை ஒர

மீதரசான தரசாக்குதலகிழமத தீவிரகரசாக ஊக்கப்படுத்தி ிரவரகின்றனர. தங்கள் மீத

முஸ்லீம பரசாகிஸ்தரசான் கற்றும ஒர இந்த ்பகிலரசாதிக்கிரவரசாத இந்தியரசா என்ற

கற்கிழமத எறிந்தம, அத்தடைன் ஏிழமனய ிரவிழமககளில சரீர ரீதியரசாக தங்கிழமத

இந்த பிற்்பபரசாக்குத்தனகரசான ்பதசிய-அரசு

தரசாக்கியும, ்பகலும யமமு, பத திலலி கற்றும உத்தரகண்டில இரந்த

்பிரவண்டும என்பதடைன், சரிரவ்பதச அதவிிலரசான ்பசரசாசலிசத்திற்கரசான பரந்த

சிரவளி்பயறுமபடி

்பபரசாரரசாட்டைத்தின் ஒர பகுதியரசாக சதற்கரசாசியரசாவின் ்பசரசாசலிச குடியரசுகளின்

தரசாம

அச்சுறுத்தப்பட்டு

ிரவரிரவதரசாகவும

கரசாஷ்மீர

கரசாணிரவரகள் பகரசார சசய்தள்தரசாரகள். ்பகலும யமமுவில, அத்திழமகய

அிழமகப்ப தூக்கிசயறியப்படை

ஒர ஒன்றியமும அங்கு ஸ்தரசாபிக்கப்படை ்பிரவண்டும.

