
�था�नक �वरा
य सं�थां�या �नवडणुकांमळेु काि�मर�ंचा लोकशाह�वर�ल 

�व�वास अधोरे खत
ज�म-ूका�मीर क� �शा�सत �देशातील िज�हा �वकास प�रषदां�या 
 नवडणुका कोणी िजंक�या, यापे&ाह' गेल' गे�या वषा)पासनु थांबलेल' 
लोकशाह' �,-या प.ुहा स/ु झाल', ह' अ तशय 2वागताह) घडामोड आहे. 
या  नवडणुकांवर ब4ह5कार टाकायचा, क8 9या लढवाय�या, याची चचा) 
का�मीरम;ये अनेक दशके स<ा उपभोगले�या नॅशनल कॉ.फर.स आCण 
पीप�स डमेॉ-ॅ4टक पाटD यांनी केल'. माE, डॉ. फा/क अFद�ुला यां�या 
नेत9ृवाखाल' सात काि�मर' प&ांनी आघाडी कIन या  नवडणुका 
लढ�व�या. या प&ांनी लोकशाह' �,-येवर ब4ह5कार न घालता तीत 
सहभाग नJद�व�यानेच या  नवडणुकांना खरा अथ) �ाKत झाला
मतदारांचा लोकशाह� $%&येत भाग 
िज�हा �वकास प�रषदां�या (डीडीसी) शांततामय आCण यश2वी 
 नवडणुकां�या मा;यमातून ज�म-ूका�मीर�या मतदारांनी लोकशाह'वर'ल 
�व�वास Lढ अस�याच ेदाखवनू 4दले. त9पवूM दहशतवाद', अराजकवाद' 
सं2था, संघटनांनी  नवडणुकांवर ब4ह5कार घालNयाच ेआवाहन केले. पण, 
2था नक जनतेने 9याला धडुकावनू लावले व लोकशाह' �,-येत भाग 
घेतला. प�रणामी, मतदारांनी मतदान कोणालाह' करो, कोणताह' प& 
छोटा वा मोठा ठरो. पण, अं तमतः लोकशाह'चाच �वजय झा�याच े
यावIन 2प5ट होत.े भारतीय लोकशाह' �णाल'�या L5ट'ने ज�म-ू
का�मीरसारQया राRयातील मतदारांनी  नवडणुकांत सहभाग घेणे ह' 
नSक8च आ�वासक बाब आहे. कारण, गेल' साधारण तीन दशके ज�म-ू
का�मीरमधील वातावरण अि2थर असनू, ह' अि2थरता संप�वNयासाठU व 
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�देशाला देशा�या मQुय �वाहात आणNयासाठU ५ ऑग2ट, २०१९ रोजी 
भारतीय संसदेने ‘कलम ३७०’ व ‘कलम ३५ अ’ रWद केले. तेXहापासनू 
ज�म-ूका�मीरमधील प�रि2थती सामा.य करNयासाठU क� � सरकार व 
�देशातील शासन-�शासना�या वतीने अनेकानेक �य9न केले गेले. 
आता�या डीडीसी  नवडणुकांतून 9या �य9नांच ेसपु�रणाम 4दसनू आले 
आCण ज�म-ूका�मीरमधील जनता कोण9याह' भलूथापांना, बळी पडणार' 
नाह', हेह' सवाZसमोर आले.
�नवडणुकांवर ब*ह+कार घाल-याच ेआवाहन 
डीडीसी  नवडणुकांच ेव�ैश5\य �हणजे फा/ख अFद�ुला यांचा नॅशनल 
कॉ.फर.स, मेहबबुा म]ुती यांचा पीडीपीसह सात प&ांनी एकE येऊन 
गुपकार आघाडी 2थापन केल' होती. 9यामळेु  नवडणुक8त भाजप, सात 
प&ांची गुपकार आघाडी, काँaेस आCण अपना पाटD असा चौरंगी सामना 
झाला. डीडीसी  नवडणुकांआधी गुपकार आघाडीतील प&ांनी उमेदवारच 
देणार नाह', असे �हटले होते. �हणजे दहशतवाद', अराजकवाWयांनी 
मतदारांना  नवडणुकांवर ब4ह5कार घालNयाच ेआवाहन केले, तर गुपकार 
आघाडीतील प&ांनी  नवडणुकाच न लढ�वNयाची घोषणा केल' होती. 
पीडीपी �मखु मेहबबुा म]ुती यांनी तर ज�म-ूका�मीरचा झ�डा बहाल 
के�या�शवाय भारताचा झ�डा हाती घेणार नाह', इतक8 टोकाची भाषाह' 
वापरल' होती. माE, अखेर'स 9यांनीह'  नवडणुका लढव�याच, 9याला 
कारण ज�म-ूका�मीर�या राजक8य अवकाशातून आपण संपनू जाऊ, ह' 
भीती.  नवडणुकांवर ब4ह5कार घातला,  नवडणुका लढव�याच नाह', तर 
जनता आप�याला �व2मतृीत ढकलेल आCण प.ुहा कधीह' आपण 
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�देशातील राजकारणात परतू शकत नाह', याची जाणीव गुपकार 
आघाडीतील प&ांना झाल', तसेच याचा थेट फटका आप�या अथ)पणू) 
ग त�वधींना बस ूशकतो, हेदेखील 9यांना कळून चकुले. तसे होऊ नये व 
आपण जनतेपासनू दरुाव ूनये �हणून �ाKत प�रि2थतीत  नवडणुका 
लढ�वNयाच े9यांनी ठर�वले.
पवू1पे2ा अ3धक सं4येने मतदान $%&येत सहभागी 
काि�मर खोया)त सव)च िज�dयांतील मतांची टSकेवार' पाहता मतदार 
मोeया संQयेने घराबाहेर पड�याच े4दसते .२०१९ साल�या लोकसभा आCण 
२०१८ साल�या पंचायत  नवडणुकांपे&ाह' अनेक 4ठकाणी मतांची 
टSकेवार' वाढ�याच े4दसत.े उदा. २०१८ साल�या पंचायत  नवडणुक8त 
fीनगरला १४.५० टSके, २०१९ साल�या लोकसभा  नवडणुक8त ७.९ टSके 
मतदान झाले, तर आता समुारे ३५.३ टSके. अवंतीपोराम;ये २०१८ साल' 
०.४ टSके व २०१९ साल' तीन टSके आCण आता ९.९ टSके मतदान 
झाले. अनंतनागम;ये २०१८ साल' ९.३ टSके व २०१९ साल' १३.८ टSके 
आCण आता २४.९ टSके मतदान झाले, �हणजेच मतदार पवूMपे&ा अgधक 
उ9साहाने व संQयेने मतदान �,-येत सहभागी झाला आCण ह' बाब 
ज�म-ूका�मीरम;ये लोकशाह'�या �2थापनेसाठU सवा)त महhवाची �हटल' 
पा4हजे.
डीडीसी  नवडणुकांत भाजप व अप&ां�या �वजयाने ज�म-ूका�मीर�या 
मतदाराला प�रवत)न हवे अस�याच े4दसते. तसेच आगामी काळात इथे 
�वधानसभे�या  नवडणुका घेNयाचा माग)ह' खुला झा�याच े2प5ट होते.
कारण एकदा का �देशात लोकमा.य सरकार आले क8, इथले जनजीवन 
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अजुन जा2त वेगाने पवू)पदावर येऊ शकत.े
पा%क�तानला  झटका  
भारतात ज�म-ूका�मीरम;ये डीडीसी  नवडणुका होत असताना ज�म-ू
का�मीरला आपलेसे करNयाच े4दवा2वKन पाहणाiया पा,क2तानला इ2लामी 
देशांनी समथ)न Wयाव,े असे वाटले. पण, जगातील अ.य देशांनी तर 
पा,क2तानच ेसमथ)न केलेले नाह'च; पण बहुतांश इ2लामी देशांनीदेखील 
पा,क2तान�या ज�म-ूका�मीरवर'ल रडगाNयाकड ेल&ह' 4दलेले नाह'. सौद' 
अरेjबयानेदेखील पा,क2तानला या मWुWयावIन झटका 4दला. दरवेळी 
कोणापढेु तर' वाडगा घेऊन उkया राहणाiयां पा,क2तानला फ़ारसे मह9व 
�मळाले नाह'. डीडीसी  नवडणुकां�या मा;यमातून इथ�या जनतेलाह' 
भारतीय लोकशाह' Xयव2थेअंतग)तच राहायच ेआहे, हे 2प5ट होते. 
सरकारने ज�म-ूका�मीरमधील ‘कलम ३७०’ आCण ‘३५ ए’ हWदपार केले 
आCण ज�म-ूका�मीर आCण लडाख, असे दोन 2वतंE क� �शा�सत �देश 
भारतीय नकाशावर आले.  पा,क2तान�या बाजुने असले�या 
का�मीरमधील फुट'रतावाWयांसह अFद�ुला-म]ुतीं�या प&ांनीह' या 
 नण)याचा कडाडून �वरोध केला.मानवाgधकार, लोकशाह'�या नावाखाल' 
फुट'रतावाWयांनी सरकार�या आंतररा5m'य बदनामीचा परेुपरू कट रचला. 
पा,क2तान, िजथे लोकशाह'चा लवशषेह' नाह', 9यांनीह' ‘लोकशाह'ची 
ह9या’�या नावाखाल' आटा�पटा करत यथे�छ कांगावा केला. पा,क2तानला 
साथ �मळाल' चीनची. Rया चीनम;ये रातोरात सरकार�वरोधी ‘o’ 
काढणाi यांनाह' गायब केले जाते, 9या चीनने भारतातील लोकशाह'वर 
gचतंा XयSत करावी, यासारखे हा2या2पद ते काय? 
फुट�रतावाद�,भारत�वरोधी ताकद�ंना चपराक 
पा,क2तानने ख�ल2तानी संघटनांना सहकाय) करताना सांgगतले होते क8, 
या संघटनांनी पंजाबम;ये ‘4हजबलु मजुा4हWद'न’, ‘जैश-ए-मोह�मद’ आCण 
‘ल5कर-ए-तोयबा’ यां�यासाठU जमीन तयार करावी. ‘का�मीर-ख�ल2तान 
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रेफर�डम pंट’ने वेगqया का�मीरच ेआCण ख�ल2तानच े2वKन २०२० साल' 
पणू) करNयाच ेठरवले होते. २०२० संपत आले आहे, पण, 9यांची ह' इ�छा 
पणू) झाल' नाह'.
शर'र अ&रश: गोठ�वणार' का�मीरमधील कडाSयाची थंडी. पण, या 
बफा)ळ वातावरणातह' अगद' �श2तीत रांगा लावनू, ‘को�वड’�या सव) 
 नयमावल'च ेपालन कIन, काि�मर' जनतेने मतदानाचा मलूभतू हSक 
बजावला. का�मीर�या आजवर�या घटना-मात  तला अन.यसाधारण 
महhव आहे, हे ल&ात rयायला हवे आCण 9यासाठU सव)�थम का�मीर�या 
जनतेच ेअ�भनंदनच करायला हवे. ‘कलम ३७०’ हट�व�यानंतर �थमच 
ज�म-ूका�मीरम;ये 2था नक 2वराRय सं2थांची  नवडणुकांमळेु काि�मर'ंचा 
लोकशाह'वर'ल �व�वास अधोरेCखत तर झालाच; पण फुट'रतावाद' आCण 
भारत�वरोधी ताकद'ंनाह' एक सणसणीत चपराक बसल' आहे.
ज�म-ूका�मीरची जनता १९८४ पासनु कायम दहशती�या छायेखाल'च 
रा4हल'. s5ट �शासक8य Xयव2थेमळेु 9यांचा ‘सरकार’ नामक 
Xयव2थेवरचा �व�वासच �वIन गेला होता. 9यामळेु ‘लोकशाह'’, ‘मतदान’ 
या सं�वधा नक Xयव2थांच ेगांभीय)च  तथे बफा)सारखे गोठले होते. परंतु, 
आता 2था नक 2वराRय सं2थांमधील  नवडणुकां�या  न�म<ाने 
लोकशाह'वरचा काि�मर' जनतेचा हा �व�वास पनु�च वWृgधगंत होताना 
4दसतो.
फा/ख अFद�ुलानी, चीनने का�मीरला ताFयात घेNयाची देश�ोह' भाषाह' 
केल' होती.ज�म-ूका�मीरच ेनायब राRयपाल मनोज �स.हा यांनी  नकाल 
लाग�यानंतर हाती घेतले�या ५४ मोeया �क�पांपकै8 २० परेु झाले 
अस�याच े�हटले आहे. उरलेले ३४ पणू) करNयासाठU सवाZनी सहकाय) 4दले 
पा4हजे. पंत�धानांनी ज�म-ूका�मीरम;ये दोन ए�स, पाच वWैयक8य 
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महा�वWयालये, एनआयट', आयआयट', आयआयएम असे सारे 
उभारNयाचा शFद 4दला आहे. हे सारे व इतर �वकास ज�मनीवर 4दस ू
लागला, तर सामा.य काि�मर' नाग�रकाला गुपकर आघाडीचा जाह'रनामा 
भ�व5यात कालबाdय वाटू शकेल. तसे होणे हेच ज�म-ूका�मीर आCण 
देशा�याह' 4हताच ेआहे.

6


