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જ�� ુ– કા�મીર રા�યને ’’ િવિશ�ટ દર�જો’’ અ��ુછેદ – ૩૭૦

��તાવના

ભારતના ઇિતહાસની ઝાખંી કરતાં અ�કુ યાદ આવે એવો કાળ એટલે રા�યોના િવલીનીકરણનો તબ�ો ઇ.સ. – ૧૯૪૭ બાદ
ભારતના ૫૬૨ દ�શી રા�રજવાડાઓના એક રા��મા ંિવલીનીકરણની ���યા સમયની અનેક ધટનાઓમાથંની એક સમ�યા એટલે
જ�� ુકા�મીરનો િવવા�દત ��ુો અને તેના અ�વયે આકાર પામેલ અ��ુછેદ – ૩૭૦

આપણે �ણીએ છ�એ તેમ કા�મીર �મ�યા ભારત માટ� આ� પણ ગભંીર સમ�યા છે અને એિશયાખડંનો સૌથી િવવાદ�પદ ��ુો
છે. તેનાજ લીધે ભારત પા�ક�તાન વ�ચે �ણ ��ુધો થઇ �કૂયા છે. આઝાદ�ના ૬ દાયકાઓ બાદ પણ એ �ુચંવણ �વત� છે ક�
આખર� શા માટ� આ સમ�યાનો ઉક�લ નથી આવતો ? �ુ ંઅ��ુછેદ ૩૭૦ કા�મીરના િવકાસ માટ� અડચણ�પ સા�બત થઇ ર�ો છે?

કા�મીર ભારતનો  અિવભા�ય  ભાગ છે. કા�મીરના �હમા�છા�દત  ખીણ �દ�શની ઠંડ�ગાર ધરતી ભલે શાતં  લાગતી હોય  પરં� ુ
ભીતર તેના ભડકાઓ ઉઠ� છે. લાગણીઓના લાવા ખદબદ� છે. �ુ ંતેના માટ� અ��ુછેદ ૩૭૦ જવાબદાર છે.? �વત�માન સમયમાં
રા���ય�હતની ����એ અ��ુછેદ ૩૭૦�ુ ંમહ�વ નકાર� શકાય તેમ નથી કારણક� હાલમાં આપણા બધંારણમાં કા�મીર ભારતના
અ�ય રા�યો કરતા િવિશ�ટ �થાન ધરાવે છે. એટ�ુ ંજ નહ� પરં�  ુઆ રા�યની �દરના ક�ટલાક ત�વો જોડાણનો તથા ભારત
સાથેના સબંધંના �વ�પના અનેક ��ો સતત ઉખ�ેયાજ કર� છે. કા�મીરની સમ�યા મા� સરં�ણ ક� સ�ાની નથી મા� કાયદો
અને �યવ�થાનો એકલો જ �� નથી. પરં� ુતેના આિથ�ક, સા�ં�ૃિતક અને ઐિતહાિસક પાસાઓંને તપાસવા પણ જ�ર� છે.

અ��ુછેદ – ૩૭૦ અ�વયે જ�� ુકા�મીર રા�યને િવશેષ દર�જો

ભારત �વત�ં થ� ુતે પછ� ભારત માટ� જો કોઇ મોટ� સમ�યા હતી તે નાના – નાના રા� રજવાડાઓમા ંવહ�ચાયેલા ભારત�ું
એક�કરણ કરવાની હતી. � રા���ય એક�કરણની ���યા �ારા સરદાર પટ�લ આ દ�શી રા�-રજવાડાઓને ભારતના એક ભાગ
તર�ક� ભારતમા ંતેમ�ુ ંિવ�લનીકરણ કરા��ુ,ં �યાર� ભારત અને પા�ક�તાનના ભાગલા થયા, (૧૪મી ઓગ�ટ, ૧૯૪૭ના રોજ) તે
સમયે ભારત અને પા�ક�તાન વ�ચ ેજ�� ુ– કા�મીર રા�યને પોતાની સાથે જોડ� દ�વાની સમ�યા હતી.

�તે ભારત જ�� ુ– કા�મીર રા�યને પોતાની સાથે જોડવામા ંસફળ ર�.ુ પરં� ુજ�� ુક�મીર રા�ય આ� ભારત સાથે ભૌગો�લક
ર�તે જોડાયેલ છે. પણ માનિસક ર�તે તેના જોડાણમા ંખામી છે અને તેના પાયામા ંબધંારણનો અ��ુછેદ – ૩૭૦ છે.

બધંારણનો અ��ુછેદ – ૩૭૦ અ�વયે જ�� ુ– કા�મીર રા�યને િવશેષ દર�જો �ા�ત થયો છે. આ અ��ુછેદથી મા� બધંારણીય,

રાજક�ય, સમા�જક તથા આિથ�ક જ નહ� પરં�  ુઅ�ય સમ�યાઓ પણ ઉપ��થત થઇ છે. આ અ��ુછેદ પોતે જ િવવાદ�પદ છે.

અને તે �ગે ધણા મતભદેો �વત� છે. આ બધા િવવાદો િવશે સમજવા માટ� આપણે �થમ અ��ુછેદ – ૩૭૦ની આવ�યકતા
તથા તેના ઉ�ભવ સમયની પ�ર��થિતનો અ�યાસ કરવો જ�ર� છે.

અ��ુછેદ – ૩૭૦નો ઉ�ભવ (જ�મ)

ભારત�ુ ંિવભાજન થ� ુક� તરત જ જ�� ુ– કા�મીરના મહારાજ હ�રિસ�હએ પા�ક�તાન સાથે ’’ �ટ��ડ �ટ�લ એ�ીમે�ટ’’ કર� લી�ુ
(કારણ ક� કા�મીર ખીણ તરફ જનારો એક માગ� રાવલિપ�ડ�થી હતો) જ�� ુ– કા�મીરના મહારા� સાથેની આ સમ�ુતીને તોડ�ને
પા�ક�તાને  જ��ુ – કા�મીર  પર  કબજો  મેળવવા  માટ�  ૨૨મી  ઓ�ટોબર-  ૧૯૪૭ના  રોજ  કા�મીર  ખીણ ઉપર  આ�મણ કર�
દ��.ુઆવી કટોકટ� ભર� ��થતીમાં મહારાજ હ�રિસ�હએ સરદાર પટ�લનો સપંક�  સા�યો અને સરદાર પટ�લ �રુત જ �ી વી.પી.
મેનનને  મહારાજ  પાસે  જ��ુ મોક�યા.  મહારાજ  હ�રિસ�હએ  ૨૬  ઓ�ટોબર  ૧૯૪૭ના  રોજ  જ��ુ કા�મીર  રા�ય  ભારતમાં
િવ�લનીકરણ કર�, જોડાણખત ઉપર સહ� કર� �યાર બાદ ભારતની સેના કા�મીર ખીણમા ંપહોચ� ગઇ. આ �મુલમા ંપા�ક�તાનની
સૈ�યએ જ�� ુ– કા�મીરના ૮૩ હ�ર ચોરસ �કલોમીટર િવ�તાર પર ક�જો કર� લીધો હતો. ભારતીય સૈ�યએ પા�ક�તાન સેના

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/ss/issue12/dharini.php

1 of 8 2/12/2016 12:58 PM



�ારા ક�જો કરાયેલા િવ�તારોને ��ુત કરવા માટ� આગળ કાય�વાહ� કર� ક� તરત જ તે સમયના �ધાનમ�ંી પ�ંડત જવાહરલાલ
નહ��એ એક તરફ� ��ુધ િવરામ �હ�ર કર� પા�ક�તાનના આ�મણનો ��ુો �.ુએન.ઓ.ની �રુ�ા પ�ર�દમા ંલઇ ગયા. અને તે
સાથે  જ��ુ – કા�મીરમાં જનમત  સ�ંહ  ��ું ગેરબધંારણીય  આ�ાસન  જોડ�  દ��.ુ  જ��ુ – કા�મીરનો  �  ભાગ પા�ક�તાન
અિધ��હત (અિધ�ૃત) કા�મીર િવ�તાર ગણાય છે.

આમ, આવી કપર� પ�ર��થતીઓમાં જ��ુ – કા�મીર રા�ય�ું ભારતમાં સ�ંણૂ� ર�તે  િવલીનીકરણ કરવામાં આ��  ુહ� ુ ંજોડાણ
માટ�ના દ�તાવેજ�ુ ંમાળ� ુઅને અ�ય રજવાડાઓના રાજવીઓએ અમલ કય� હતો. તે �કરા� ુ ંજ હ� ુ.ં પરં�  ુભારત સરકાર�
ક��ુ�ુ હ� ું ક�,  જોડાણ  સબંધંે  �િતમ  િનણ�ય  જ��ુ –  કા�મીરની  બધંારણીય  િવધાનસભા  �ારા  લવેામાં આવશે.  અને  એ
વચગાળાના સમય દર�યાન કામચલાઉ જોગવાઇ ભારતના બધંારણમાં કરવી પડ�.આમ, આ ર�તે અ��ુછેદ – ૩૭૦નો જ�મ
જ��ુ –કા�મીર  રા�યની  િવશેષ  પ�ર��થિતને  લીધે  થયો  અને  ભારતના  બધંારણમાં અ��ુછેદ  -૩૭૦  �ારા  જ��ુ –કા�મીર
રાજયની િવશેષ પ�ર��થિતને લીધે થયો અને ભારતના બધંારણની અ��ુછેદ – ૩૭૦ દવરા જ�� ુ– કા�મીર રાજયનો િવશેષ
દર�જો આપવામા ંઆ�યો.

ઇ.સ.૧૯૫૧ માં જ��ુ -  કા�મીરની બધંારણ સભાની � ૂટંણી થઇ આ બધંારણ સભાએ  ૬ ફ��આુર� – ૧૯૫૪ના રોજ  જ��ુ –
કા�મીર રાજયની ભારત  સાથેની િવલીનીકરણની ��ુટ� કર� દ�ધી. ઇ.સ  ૧૯૫૬માં આ બધંારણસભાએ  ભારતના બધંારણની
અ��ુછેદ – ૩૭૦ �તગ�ત જ�� ુ– કા�મીર�ુ ંપોતા�ુ ંઅલગ બધંારણ બનાવવાની ���યા �ણૂ� કર�. ૨૬ ���આુર� ૧૯૫૭થી આ
બધંારણ અમલમા ંઆ��ુ.ં આમ, ભારતના બી� રા�યો પાસે એક સામા�ય બધંારણ છે �યાર� જ�� ુ– કા�મીર રા�યના સચંાલન
માટ� એક અલગ બધંારણ છે.

જ��  ુ– કા�મીર રા�યની િવિશ�ટ પ�ર��થતી અને  જોડાણના સજંોગોને  �યાનમાં રાખી અ��ુછેદ – ૩૭૦ દાખલ આવી હતી.
અ��ુછેદ  –  ૩૭૦ને  ભારતીય  બધંારણના  ૨૧માં ભાગમાં �થાન  મ��ુ છે  અને  આ  અ��ુછેદ�ું શીષ�ક  જ  અ�થાથી  અને
સ�ંમણકાલીન અને િવશેષ દર�જો છે. પરં�  ુઆ િવિશ�ટ જોગવાઇ ’’કામચલાઉ અને સ�ંમણકાલીન’’ હોવા છતા ંઆ જોગવાઇ
લગભગ કાયમી �વી થઇ જવાથી, િવવાદા�પદ બની છે.

અ��ુછેદ – ૩૭૦

જ�� ુઅને કા�મીર રા�ય સબંધંમા ંકામચલાઉ જોગવાઇઓ

(૧) આ બધંારણમા ંકોઇ પણ જોગવાઇ હોવા છતા,ં
(અ) અ��ુછેદ ૨૩૮ની જોગવાઇઓ જ�� ુઅને કા�મીર રા�યને લા� ુપડશે નહ�.
(બ) તે રાજય માટ� કાયદો ઘડવાની સસંદની સતા

(૧) સઘંયાદ� અને સહવત� યાદ�ની એવી બાબતો �રૂતી મયા��દત રહ�શે ક� � રા�ય સરકારની સાથે મસલત કર�ને રા����ખુે
ભારતસઘં  સાથેના જોડાણ�ું િનયમન  કરતા જોડાણ દ�તાવેજમાં િન�દ��ટ કરાયેલ એવી બાબતો  સાથે  અ��ુપ  હોય, ક�  �ના
સબંધંમા ંતે સમયની ડોમીનીયન િવધાનસભા તે રા�ય માટ� કાયદાઓ ઘડ� શક� તેમ હોય અને
(૨) રાજય સરકાર સાથે મસલત કર�ને, રા����ખુ �કુમ કર�ને િન�દ��ટ કર� તેવી ઉપ�ુ�કત યાદ�ઓ માથંી અ�ય બાબતો.

�લુાસો : આ અ��ુછેદના હ�� ુમાટ�, રાજય સરકાર એટલે એવી �ય�કત ક� � ૫ માચ� – ૧૯૪૮ના રોજના મહારા� �હ�રનામા
હ�ઠળ, હો�ો ધરાવતા મ�ંીમડંળની સલાહ �માણે જ�� ુઅને કા�મીર રા�યના મહારા� તર�ક� રા����ખુે ત�કાલીન સમય માટ�
મા�ય કર�લ હોય.

(ક) અ��ુછેદ ૧ અને આ અ��ુછેદની જોગવાઇઓ તે રા�યના સબંધંમા ંલા� ુપડશે.
(ડ) તે  રા�યના  સબંધંમા,ં  રા����ખુ  �કુમ  કર�ને  િન�દ��ટ  કર�  તેવા  અપવાદો  અને  �ધુારાઓને  આિધન,  આ  બધંારણની
જોગવાઇઓ લા� ુપડશે.
પરં� ુજોગવાઇ એવી કરવામા ંઆવે છે ક� પેટા કલોઝ (બ)ના ફકરા (૧) મા ંઉ�લખેીત જોડાણ દ�તાવેજમા ંિન�દ��ટ કયા� િસવાય,

�કુમ બહાર પાડવામા ંઆવશે નહ�.
વ�મુા ંએવી જોગવાઇ કરવામા ંઆવે છે ક� છે�લા �બધંકમા ંઉ�લખે કરાયો હોય તે િસવાયની બાબતો �ગેનો �કુમ સરકારની
સમંિંત િસવાય �ગટ કર� શકાશે નહ�.
(૨) કલોઝ (૧)ની પેટા કલોઝ (બ) (૨)મા ંઅથવા કલોઝના પેટા અ��ુછેદ (ડ)ના બી� �બધંમા ંઉ�લખેીત રા�ય સરકારની
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સમિંત રા�ય�ુ ંબધંારણ ધડવા માટ�ની સભા સમ� �કુાશે અને તે તેના પર િનણ�ય લશેે.
(૩) આ અ��ુછેદ  આગળની  જોગવાઇઓમાં ગમે  તે  કહ�વા�ુ હોવા  છતા,ં  રા����ખુ,  �હ�રનામાથંી  �હ�ર  કર�  શક�  ક�  આ
અ��ુછેદનો અમલ બધં થશે અથવા તેનો અમલ તેવો �કુમથી િન�દ��ડ કર� તેવા અપવાદો અને �ધુારાઓને આાધીન થશે.

વ�મુાં એવી જોગવાઇ કરવામાં આવે  છે  ક�  કલોઝ (૨) માં ઉ�લખેીત  બધંારણ સભાની ભલામણ રા����ખુ આ�ુ �હ�રના�ું
�િસ�ધ કર� તે જ�ર� રહ�શે.

સમ�ુતી

જ�� ુઅને કા�મીર રા�ય�ુ ંબધંારણ અલગ છે. તેથી ભારતીય બધંારણ જ��  ુ-  કા�મીર રા�યને લા� ુપડ�  ુનથી, િસવાય ક�
રા����ખુ તે મતલબનો �કુમ કર� જ�� ુઅને કા�મીર રા�ય�ુ ંબધંારણ અમલમા ંઆ�યા પછ� પણ અ��ુછેદ – ૩૭૦નો અમલ
ચા� ુરહ�લ છે. રા����ખુ રા�ય સરકાર સાથે મસલત કર�ને જોડાણ દ�તાવેજમાં િન�દ��ટ કરાયેલ બાબતો �રૂ�  ુઆ બધંારણ
લા� ુપાડ� શક� છે.

આ અ��ુછેદની  જોગવાઇઓ કામચલાઉ  છે.  એ.આઇ.આર.  ૧૯૭૧  જ��ુ એ�ડ  કા�મીર  પેજ  ૧૨૦  માં ઠરાવા�છેુ  ક�  જોડાણ
દ�તાવેજમા ંિન�દ��ટ ન કરાયેલ બાબત �ગે પણ ક��� સરકાર જ�� ુકા�મીર રાજય માટ� કાયદો ધડ� શક� છે આ અ��ુછેદ �ૂર
કરવાની માગં ધણા વષ�થી ઉઠતી આવી છે.

િવિશ�ટ દર�જો બધંારણમાં

જ�� ુઅને કા�મીર રા�યને લા� ુપડ� �યાર�  બધંારણના આરંભના ઉ�લખેો, બધંારણ (જ��  ુઅને કા�મીર રા�યને લા� ુપાડવા
બાબતના) �કુમ, ૧૯૫૪ના આરંભના એટલે ક�  સન  ૧૯૫૪ના મે  મ�હનાની ૧૪મી તાર�ખના ઉ�લખો  છે  એવો  અથ�  કરવામાં
આવશે.

અ��ુછેદ – ૩૭૦ જ�� ુ– કા�મીર રાજયને લા� ુપડાય �યાર� એમાથંી અ��ુ�ુચત આ�દ�િતના ઉ�લખેને બાકાત રખાશે.
અ��ુછેદ – ૩૨૫ જ��  ુ– કા�મીર રાજયને લા�  ુપડ� �યાર�  રા�યના ઉ�લખેમાં જ��  ુ– કા�મીર રા�યના ઉ�લખેનો સમાવેશ
થતો  નથી એવો  અથ�  કરવમાં આવે  છે. એવી જ  ર�તે  અ��ુછેદ ૩૨૬ અને  ૩૨૭ જ��ુ – કા�મીર રા�યને  લા�ુ પડ� �યાર�
રા�યના ઉ�લખેમા ંજ�� ુ– કા�મીર રા�યના ઉ�લખેનો સમાવેશ થતો નથી એવો અથ� કરવામા ંઆવે છે.

અ��ુછેદ ૩૨૮, ૩૩૧ અને ૩૩૨ તેમજ ૩૬૯ જ�� ુ– કા�મીર રા�યને લા� ુપડશે નહ�.
અ��ુછેદ ૩૨૯ જ�� ુ– કા�મીર રા�યને લા� ુપડ� �યાર� રા�યોને લગતા ઉ�લખેમા ંજ�� ુ– કા�મીર રા�યના ઉ�લખેનો સમાવેશ
થતો નથી એવો અથ� કરવામા ંઆવશે અને અથવા અ�ુ�્છેદ ૩૨૮ એ શ�દો તથા �કડાઓ કમી કરવમા ંઆવશે.
અ��ુછેદ ૩૨૪ના ખડં (૧)માં જ��ુ – કા�મીર રા�યના િવધાનમડંળમાં બે માથંી કોઇ �હૃની � ૂટંણીના સબધંમાં બધંારણનો
ઉ�લખે, જ�� ુ– કા�મીરના બધંારણનો ઉ�લખે છે એવો અથ� કરવમા ંઆવશે.
અ��ુછેદ ૩૭૦ની િવશેષતાઓ (જ�� ુ– કા�મીરના સંદભ�મા)ં

 જ�� ુ– કા�મીર રા�યને પોતા�ુ ંઅલગ બધંારણ છે.

 જ��  ુ– કા�મીર રા�યના સરં�ણ, િવદ�શનીિત  તથા સદં�શા �યવહારને  લગતી બાબતો ભારત  સરકાર હ�તક છે. બાક�ના
તમામ કાયદાઓ ધડવા માટ� ભારત સરકાર� જ�� ુ– કા�મીર રા�યની મ�ુંર� લવેી જોઇએ.

 ક��� અને રા�ય વ�ચે થયેલ સ�ાની વહ�ચણીની બાબતમા ંશ�આતમા ંક���ની સ�ા આ રા�યને મા� �ણ િવષયો �રૂતી જ
લા� ુપડતી હતી. પાછળથી ક���ની સ�ા વધી છે. આમ છતા ંસિંધય ��ુચમા ં�માકં ૮, ૯, ૩૪ જ�� ુ– કા�મીરને લા� ુપાડવામાં
આવી નથી.

 ઇ.સ.૧૯૩૬૩ �ધુી સ�ંકુત ��ુચ જ�� ુ– કા�મીર રા�યમાં લા� ુપાડવમાં આવી ન હતી. આ� પણ દ�શની સસંદ, રા�યો
માટ�ના વ�મુાં વ� ુ૪૭ િવષયો માથંી ૧૭ િવષયો �ગે જ જ��  ુ– કા�મીર રા�યને લા� ુપાડતા કાયદા બનાવી શક� છે. આ
ઉપરાતં શેષ સ�ા બી� રા�યોની બાબતમા ંક��� સરકાર પાસે છે. �યાર� જ�� ુ– કા�મીરની સ�ા રા�ય પોતાની પાસે જ છે.

 જ�� ુ– કા�મીરના �થાયી િનવાસીઓને બવે�ું નાગ�રક�વ મળે છે. તેઓ જ�� ુ– કા�મીર રા�યના નાગ�રક�વની સાથે ભારત
દ�શ�ુ ંપણ નાગ�રક�વ પણ ધરાવે છે.

 જ�� ુ– કા�મીરના નાગ�રકોને ક�ટલાક િવશેષ અિધકારો પણ મળે છે. �મક� રા�ય સરકારની નોકર� તથા કાયમી િમલકતની
મા�લક�ન હ�, તેમજ જ�� ુ– કા�મીરના લોકોને સિંધય સેવામા ંભરતીની તક મળે છે. પણ બી� રાજયના નાગ�રકોને જ�� ુ–

કા�મીર રા�યની વહ�વટ� સેવામા ંભરતી માટ�ની તક મળતી નથી.
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 જ�� ુ– કા�મીરના નાગ�રકો દ�શના કોઇ પણ સસંદ�ય મત િવ�તારમાથંી � ૂટંણી લડ� શક� છે. પરં� ુઅ�ય રા�યની કોઇ પણ
�ય�કત જ�� ુ– કા�મીરના કોઇ પણ િવ�તારમાથંી �ુટંણી લડ� શકતી નથી.
 કટોકટ�ના સમયે ભારતના અ�ય રા�યોમા ંઅ��ુછેદ – ૩૫૬ ’’રા��પિત શાસન’’ લા� ુપડ� છે.

 �યાર� જ�� ુ– કા�મીરમા ં’’રાજયપાલ શાસન’’ અ��ુછેદ – ૩૭૦ના કારણ ેલા� ુપાડવામા ંઆવે છે.

 જ�� ુ– કા�મીર રા�યમા ં�દાજપ� સસંદ નહ� પણ રાજયપાલ જ તૈયાર કર� છે.

 �ત�રક િવ�ોહ ક� િવદ�શી આ�મણ વખતે કટોકટ�ની �હ�રાત કરવામા ંઆવે છે તે જ�� ુ– કા�મીર િસવાય ભારતના અ�ય
રા�યોને આપો આપ લા� ુપડ� �ય છે. પરં� ુઅ��ુછેદ - ૩૭૦ના કારણ ે(િવિશ�ટ રાજયના દરજ�ને કારણ)ે કોઇપણ �કારની
કટોકટ� જ�� ુ– કા�મીર આપો આપ લા� ુપાડ� શકાતી નથી. ક��� સરકાર� રાજય સરકારની મ�ુંર� લઇને જ કટોકટ� લાદ� શક�
છે. તેમજ જ�� ુ– કા�મીર રા�યમા ંઆિથ�ક કટોકટ�ની �હ�રાત લા� ુપાડ� શકાતી નથી.

 જ�� ુ– કા�મીરના બધંારણને ક��� સરકાર �થ�ગત કર� શકતી નથી તેમજ જ�� ુક�મીર રા�યના બધંારણમા ં�ધુારા કરવાની
િવિધ જણાવવામા ંઆવી છે. પરં� ુબધંારણીય �ધુારાની ���યા દશા�વનાર અ��ુછેદ ૧૪૭ મા ંફ�રફાર થઇ શકતો નથી.

આમ, આ બધંારણીય  જોગવાઇઓને  �યાનમાં લતેા એ બાબત  �પ�ટ થાય  છે  ક� ભારતના બી� રા�યોની �લુનામાં જ��  ુ–

કા�મીર રા�ય ઘણી વ� ુસ�ા ધરાવે છે. તેમજ જ�� ુ– કા�મીર રા�ય�ુ ંઅલગ બધંારણ અને તેની જોગવાઇઓ એ �પ�ટ કર� છે
ક� જ��  ુ– કા�મીર રા�ય�ું િવ�લનીકરણ એ િવિશ�ટ �કારની પ�ર��થિતઓના કારણે �ુદ� ર�તે  કરવામાં આવેલ છે. તે  �ગે
(જ�� ુ– કા�મીરના) બધંારણના ઘડવૈયાઓનો મહ�વનો ફાળો રહ�લો જોવા મળે છે.

અ��ુછેદ- ૩૭૦ કા�મીર અને ભારત વ�ચેની િવભાજક ર�ખા

ભારતીય બધંારણમાં દશા�વેલ અ��ુછેદ – ૩૭૦�ુ ં�યાપક અને િવ��તુ વણ�ન જોવા મળ�ુ ંનથી. એમાં � કંઇ લ�ેખત �વ�પે
કહ�વામાં આ�� ુછે એનો સાર એવો છે ક�, ભારતીય બધંારણની અ��ુછેદ – ૩૭૦ જ�� ુ– કા�મીર પર સીધી ર�તે લા� ુથશે.
બધંારણની અ��ુછેદ – ૩૭૦ �જુબ (� પહ�લા બધંારણનો અ��ુછેદ ૩૦૬ – એ હતો) તે� ુ ંસચંાલન થાય છે. બધંારણના ઘડતર
સમયે આ �જુબ ક��� સરકારને મા� સરં�ણ, િવદ�શ નીિત અને પ�રવહન એમ �ણ િવષયો પર જ કા�નૂ ધડવાની અને તેના
અમલ તેમજ વહ�વટની જવાબદાર�ઓ સ�પવામા ંઆવી હતી. આ િસવાયના િવષયો �ગે કા�નૂી અને વહ�વટ� સ�ા રા�યને
સ�પવામા ંઆવી હતી. જોક� ભારતના બધંારણની બી� જોગવાઇઓ રા����ખુ પોતાને યો�ય લાગે તો ફ�રફારો ક� અપવાદો સાથે
જ�� ુઅને કા�મીરમા ંલા� ુપાડ� શક� છે. પરં� ુતેમા ંજ�� ુઅને કા�મીર રા�યની સરકારની સમંિત આવ�યક છે. આને ઉપયોગ
કર�ને જ�� ુ– કા�મીર રા�યને ભારતના બધંારણની બી� અ��ુછેદો પણ લા� ુપાડવમા ંઆવે છે.

જ��  ુઅને કા�મીરની િવિશ�ટ પ�ર��થિત અને જોડાણના સજંોગો જોતા અ��ુછેદ – ૩૭૦ દાખલ કરવામાં આવી હતી. પરં� ુ
અ��ુછેદ – ૩૭૦ થી જ�� ુ– કા�મીરના લોકોને લાભ થયો નથી. પણ તેનાથી રા�યના �થાિપત �હતોને અને રાજકારણીઓને જ
લાભ થયો હોય તે� ુતે�ુ ંદ�ખાઇ આવે છે.

પ�રણામે જ�� ુ- કા�મીરમા ંઅ��ુછેદ – ૩૭૦ને કારણ ેનીચ ેબતાવેલા પ�રણામો છે�લા ૬૩ વષ�થી િ�તફ�લત થઇ રહ�લ છે.

 ભારત�ુ ંસ�ંણૂ� બધંારણ જ�� ુ– કા�મીર પર લા� ુથ�ુ ંનથી. આમ છતા ંપણ અનેક કારણોથી બધંારણના અ��ુછેદ – ૧ અને
અ��ુછેદ – ૩૭૦ને બાદ કરતાં �યાનંી રા�ય સરકાર મ�ુંર� મેળવી �યાં આગળ ભારતીય બધંારણને અ��ુછેદ ૩૫૬ સવ��ચ
�યાયાલય, � ૂટંણીપચં અને ભારતના ંિનય�ંક તથા મહાલખેા પ�ર�કના અિધકાર ��ે વગેર�થી સબંિંધત બધંારણીય ઉપબધં �યા
લા� ુકરવામા ંઆવેલ છે. પરં� ુઆમ હોવા છતા ંપણ જ�� ુ– કા�મીર બધંારણીય ���ટથી ભારતના ંઅ�ય રા�યોની ��થતી �ભ�
�કારની છે. ઉદાહરણાથ�  જ��  ુ– કા�મીર રા�યમાં પ�રવાર ક�યાણં કાય��મને  લા�  ુકર� વધતી જતી જનસ�ંયાને  રોકવાનો
�યાસ  આજના �દવસ  �ધુી પણ કરવામાં આ�યો  નથી. રા�યના �તૂ�વૂ�  ��ુયમ�ંી �લુામ  મહમદં શાર�, પ�રવાર ક�યાણં
કાય��મને ઇ�લામ િવરોધી અને �હ��ુ ભારત �પચં તર�ક� ધોિષત કય� હતો.
 અ��ુછેદ – ૩૭૦�ુ ંઅ��ત�વ કા�મીરની સા�ં�ૃિતક અ��મતાને �ળવી રાખવા માટ�ના ઉ�ે�યથી �વીકારવામા ંઆવે છે. આ �ગે

�તૂ�વૂ� રા�યપાલ જગમોહન�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� �ુ ંબગંાળ, �જુરાત, મ�ય�દ�શ, રાજ�થાન, ક�રલ, કણા�ટક વગેર� રા�યોને પોતાની
સા�ં�ૃિતક અ��મતા �ળવી રાખવાની આવ�યકતા નથી? આમ છતાં પણ જો ભારતીય બધંારણની �તગ�ત આ બધા અથવા
ભારતીય સધંના બધા રા�યોની પોતાની સા�ં�ૃતીક ઓળખાણ �રુ��ત રહ� શક� છે તો પછ� જ�� ુ– કા�મીર રા�યને માટ� જ આ
�ભ� �યવ�થા શા માટ� ?
સ�ય  તો  એ  છે  ક�  આ અ��ુછેદની આડ� કા�મીર ઘાટ�ની ��ુલીમ  જગતના મનમાં મનોવૈ�ાિનક �પમાં એને  રા��ની ��ુય
ધારાથી અલગ કરવા�ુ ં�ૃ�ટ �ૃ�ય  ચાલી ર�  ુછે  અને  કા�મીરમાં શેખ – રાજ, શેખ -  સ�તન  ઉભી કરવાનો આજ  �દન  �ધુી
�યાસ કરવામા ંઆવે છે.
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 અ��ુછેદ – ૩૭૦�ું પ�રણામ  એ  પણ આ��ુ ક�, આખા જ��ુ –ક�મીર રાજયને  ��ુલીમ  બ�મુિતવાળો  �દ�શ  બનાવવાની
�િુનયો�ત યોજના �યાં ચલાવવામાં આવી રહ� છે. િતબટે માથંી જ��  ુ– કા�મીરમાં આવતા �સુલમાનોને નાગ�રકતા �દાન
કરવામાં આવી  છે. પરં� ુ પિ�મ  પા�ક�તાનથી  ઇ.સ. ૧૯૪૭માં િનવા�સીત  આવેલા  �હ��ુ  આ�  ૬૦ વષ�  પછ�  પણ રા�યની
નાગ�રકતાથી વ�ંચત છે. એટલ ેક� તેઓને કોઇપણ �કારના સામા�જક, રાજનૈિતક, શૈ��ણક અિધકારો �ા�ત થયા નથી.

 આ આ��ુછેદનો  ��ુય  ઉ�ેશ  જ��ુ – કા�મીર  રા�યને  વધાર�  �વાયતા  આપી સ�ા�ું િવક���ીકરણ કરવાનો  નથી. પરં� ુ
રા�યની જનતાને રા���ય ��ુય ધારાથી િવ�છેદ� નાખંવા� ુ ંછે માટ� જ તો એમને એ�ુ ંઅલગ બધંારણ, �વજ અને િનશાન છે.

આમ  થવાથી પ�ંબ, તાિમલના�ુ, આસામ  અને  અ�ય  �વૂ��ર રા�યોમાં પણ અલગતાવાદ �લી ફાલી ર�ો છે. �ના લીધે
રા��ની એકતા – અખડંતા માટ� ગભંીર ખતરો ઉભો થઇ ર�ો છે.

 અ��ુછેદ – ૩૭૦ને કારણ ેભારતના તમામ નાગ�રકો માટ� લા� ુથનાર અ�ગયાર મૌ�લક કત��યો જ�� ુ– કા�મીરને લા� ુનથી
પડતા. આથી ઘાટ�મા ંરા���વજ િ�રંગા� ુ ંઅપમાન થાય છે અને તેને સળગાવી નાખંવો તો હવે સમા�ય વાત બની ગઇ છે.

 અ��ુછેદ – ૩૭૦ ને કારણે ભારતીય બધંારણના આ��ુછેદ ૨૫૩ જ�� ુક�મીર રા�ય પર લા� ુનથી. આના પ�રણામે રા��ના
�યાપક �હત માટ� કરવામા ંઆવેલ કોઇ �તરરા���ય સમ�ુતી અથવા સિંધ જ�� ુ– કા�મીર રા�ય પર એની મ�ુંર� વગર લા�ુ
થઇ શકતી નથી.

 ભારતીય બધંારણે સસંદને રા�યની સીમાઓમાં પ�રવત�ન કરવા માટ�, એ�ુ ં�નુગ�ઠન કરવા માટ�નાં અિધકારો અને શ��ત
આપેલ છે. પરં�  ુજ��  ુ– કા�મીર રા�ય  પર આ અિધકાર ક� શ��ત  ચાલી શકતી નથી. આ �ારા પણ પા�ક�તાનની સમથ�ક
ત�વોને ધાટ�મા ંઅલગતાવાદ ફ�લાવવામા ંમદદ મળ� રહ� છે.

 િવદ�શી આ�મણ અથવા �ત�રક સશ� િવ�ોહની પ�ર��થિતમાં રા��પિતને બધંારણની અ��ુછેદ ૩૫૨ �ારા આખા રા��માં
કટોકટ�ની ��થતી લા� ુકરવાની શ��ત �દાન કરવામા ંઆવેલ છે. પરં�  ુજ�� ુ– કા�મીરમા ંએને અ�યતં સીિમત �પમા ંલા�ુ
કરાય છે. આ માટ� રાજય સરકારની અ�મુિત આવ�યક છે.

 જો ભારત સરકાર �િતર�ાની ����થી રા�યની �દર સૈિનક - છાવણી બનાવવા માટ� જ�યા ઇ�છે તો એ �િુમ અિધ�હણ
કરવાનો અિધકાર રા�ય – સરકારને જ છે ક���ને નથી.
રા�ય સરકાર �ારા �િુમ અિધ�હણ ન કરવાથી છાવણીને �થાયી �વ�પે રાખી ન શકાય. આ અ��ુછેદ – ૩૭૦ ને કારણે રા�ય
સરકાર પોતાના �શાસિનક મામલાઓ પર ક���ના આદ�શો માનવા માટ� બા�ંય નથી. આથી એક મા� િવક�પ અ��ુછેદ ૩૫૬ની
�તગ�ત �યા ંરા��પિત શાસન લા� ુકરવાથી જ ��થિત પર ��ુશ રાખી શકાય એમ છે.

 અ�ય રા�યો અથવા સ�ંણૂ� ભારતીય સધં પર અ��ુછેદ ૩૬૦ની �તગ�ત નાણાક�ય કટોકટ�ની ��થતી લા� ુકરવાનો અિધકાર
રા��પિતને છે પરં� ુજ�� ુ– કા�મીર પર આ અ��ુછેદનો અમલ રા��પિત લા� ુકર� શકતા નથી.

 સવંત� યાદ� અને અિવિશ�ટ શ��તઓને લા� ુકરવાની �િતમ શ��ત બધંારણે ક��� સરકારને આપેલ છે, પરં�  ુઆ સબંિંધત
અિધકાશં બાબતોમા ંજ�� ુ– કા�મીરને એના કાય���ેથી આ� પણ બાકાત રાખવામા ંઆવેલ છે.

 ભારતીય બધંારણની અ��ુછેદ ૨૪૯ રા�ય યાદ�મા ં��કત કોઇ િવષય રા���ય ર�તે મહ�વનો બની �ય તો આ �ગે કાયદો
ધડવાની સ�ા ભારતીય સસંદને આ અિધિનયમથી મળ� રહ� છે. પરં� ુઅ��ુછદ� – ૩૭૦ને કારણ ેજ�� ુ- કા�મીર રા�યમા ંએનો
અમલ થઇ શકતો નથી.

 અ��ુછેદ – ૩૭૦ને  કારણે જ  જ��ુ – કા�મીર રા�યમાં �શાસનીક ��ટાચાર ��યો-ફા�યો  છે. ભારત  સરકારની અબજો
�િપયાની નાણાકં�ય સહાયતા િવિવધ પ�ોના નેતાઓની િતજોર�મા ંપહ�ચી �ય છે. અને આ ધનની સહાયતા ગર�બ લોકો �ધુી
પહોચતી નથી. દા.ત. નદોસ હોટલના મામલામા ંવચોટ�યાએ �. અઢાર કરોડ, વીસ લાખના ખાડામા ંસરકારને ઉતાર� �દધેલ.

અ��ુછેદ – ૩૭૦ ને કારણ ેક��� સરકાર એક �કુ �ે�ક બની રહ� છે. જો અ��ુછેદ – ૩૭૦ ના હોત તો આટલી મોટ� ભ��ાચારની
ઘટના બની ન  હોત  અને  અ�ય  રા�યોના બહારના ઉધોગપિતઓને  જ��ુ – કા�મીરમાં �ડુ� રોકાણ કરવાનો  અવસર અને
અિધકાર �ા�ત થયો હોત, અને તેથી જ��  ુ– કા�મીરનો િવ�તૃ વેગથી િવકાસ થયો હોત. પરં�  ુઅ��ુછેદ – ૩૭૦ ને કારણે
જ�� ુ– કા�મીરમા ં�ડુ� રોકાણ કર� શકતો નથી.

 ઇ.સ. ૧૯૪૭માં પા�ક�તાનથી િનવા�િસત બનીને �શી હ�ર �ય�કતઓ આ�યા હતા. તેઓ તથા એમની �ી� પેઢ�ને પણ
આ� જ�� ુ– કા�મીરમા ંનાગ�ર�વ �ા�ત થઇ શ�  ુનથી. તેઓ રા�ય, િવધાનસભા, નગરપા�લકા તથા પચંાયતોની �ુટંણીમાં
ભાગ થઇ શકતા નથી. તથા તેઓના �વુાનોને રા�યની એ��નીયર�ગ, મેડ�કલ ક� �ૃિષ કોલજેોમા ં�વેશ મળતો નથી. �ુંકમાં
એમને માનવીય અિધકારો પણ �ા�ત થયેલ નથી.

 જ���ુ ુ ં��ેફળ કા�મીરથી ૭૦% વધાર�  છે અને જનસ�ંયા રા�યની વ�તીના ૪૫% છે. રા�યની િવધાન સભામાં કા�મીર
ઘાટ�ના ૭૩ હ�રની વ�તી પર એક સ�ય �ુટંાઇ આવે છે �યાર� જ�� ુ��ેમાથંી ૧૦ હ�રની વ�તી પર ૧ સ�ય �ુટંાઇ આવે છે.

આ ર�તે કા�મીર ધાટ�ની દસ લાખની જનસ�ંયા પર લોકસભામા ંએક સ�ય મોકલ ેછે. �યાર� જ�� ુમાથંી ૧૪ લાખની જનસ�ંયા
પર ૧ સ�ય  મોકલવામાં આવે  છે. આ એક ગભંીર બાબત  છે  અને  રા�� માટ�  ખતરનાક છે. પ�રણામે  રા�યિવધાન  સભામાં
કા�મીર ધાટ�ની ૪૨ બઠેકો છે �યાર� જ�� ુપોતાની �યાય �ણૂ� ૩૬ બઠેકો થી પણ વ�ંચત રહ�લ છે.
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 અ��ુછેદ ૩૭૦ને  કારણે રા�યની જો કોઇ મ�હલા નાગ�રક ભારતીય  નાગ�રક સાથે  લ�ન  કર� લતેો એવી મ�હલા પોતાના
તમામ નાગ�રક અિધકારો �મુાવી દ� છે. અને એના િપતાની સપંિતનો ભાગ પણ નથી મળ� શકતો.
 અ��ુછેદ – ૩૭૦ને કારણ ેરા�યથી બહાર રહ�નારા ભારતીય નાગ�રકો જ�� ુ– કા�મીરમા ં�થાવર િમલકત નથી ખર�દ� શકતા.

પરં�  ુ�યવહારમાં ��થિત એવી છે ક� રા�યમાં જ�� ુઅને લ�ાખ �વા �દ�શોમાં લોકોને પણ કા�મીર ધાટ�માં �થાવર િમલકત
ખર�દવા માટ� પરવાનગી આપવામા ંઆવતી નથી.

 અ��ુછેદ – ૩૭૦ િવષે  વધાર�  તો  �ુ કહ�� ુ?ં  આ અ��ુછેદને  કારણે જ��ુ – કા�મીર સરકારના બધંારણીય  ��ખુ અથવા
રા�યપાલ પણ �યાનંા નાગ�રક ન હોવાને કારણ ેમતદાનમા ંભાગ લઇ શકતા નથી. આ એક ઘોર િવડબંના છે.

જ�� ુ– કા�મીર રા�યની ર�ા ભારત સરકાર� �યા ંસૈિનક છાવણીઓ રાખલે છે. �મા ંહ�રો ભારતીય સૈિનકો રહ� છે. પરં� ુતેઓ
બહારના માણસો હોવાને  કારણે આ સૈિનકો પણ મતદાન  કરવાનો અિધકાર મળતો નથી. ક���ીય  કાયા�લયોના કમ�ચાર�ઓની
��થિત પણ આવી જ છે. આવા કમ�ચાર�ઓ અને સૈિનકોની સ�ંયા હ�રો – લાખોની છે. પરં�  ુતેઓ માનવ અિધકારોથી વ�ંચત
છે.

 આખા દ�શમા ંએક સમાન દંડ સ�હતા લા� ુપડ� છે. પરં� ુજ�� ુ– કા�મીરમા ંએ લા� ુથઇ શકતી નથી.
 ક��� સરકાર આખા દ�શમાથંી આવકવેરો વ�લુ કર� છે. કાયદાક�ય ર�તે આવકવેરો જ�� ુ– કા�મીરને પણ લા� ુપડ� છે. પરં� ુ

�યાનંી જનતા આવકવેરો ભરતી નથી. રા�ય સરકારના કમ�ચાર�ઓ આવકવેરો વ�લુ કરવા માટ� જરા પણ રસ બતાવતા નથી.
આવી કા�મીર ધાટ�મા ંભારત સરકારનો આવકવેરો �ગેનો કાયદો એક નામ મા�નો છે.

 ભારતીય બધંારણના અ��ુછેદ ૩૬૫ રા��ના તમામ રા�યોને લા� ુપડ� છે. �યાર� જ�� ુ– કા�મીર રા�યને લા� ુપડતા નથી.
આ અ��ુછેદ �માણે �યાર� બધંારણની કોઇપણી જોગવાઇઓ હ�ઠળ સધંની કારોબાર� સ�ાનો અમલ કરતા દર�યાન આપવામાં
આવેલ કોઇ  આદ�શો  �જુબ વત�વામાં અથવા  અમલ કરવામાં કોઇ  રા�ય  િન�ફળ નીવડ� ુ હોય  �યાર�  રા��પિત  માટ�  એમ
માનવા�ું કાયદ�સર ગણાશે  ક�  એવી પ�ર��થિત  ઉભી થઇ છે  ક�  �માં આ બધંારણની જોગવાઇઓ અ�સુાર રા�યોની સરકાર
ચલાવી શકાય તેમ નથી.
 કા�મીર ઘાટ�માથંી પા�ક�તાન અિધ�ૃત કા�મીરમા ંભારત િવરોધી �િશ�ણ માટ� �વુાનો �યા ં�ય છે. એ વાત હવે સાવ ��ુલી

પડ� ગઇ છે. આ બ� ુછે�લા ક�ટલાક વષ�થી કા�મીર ધાટ�મા ંચાલ�  ુઆ�� ુછે. આવા �વુાનો ગવ�ભરે �િશ�ણ લવેા �ય છે.

પરં�  ુઅ��ુછેદ – ૩૭૦ને કારણે ક��� સરકાર �પુ છે. ભારતીય સેનાના �વુાનો આ વાત �ણે છે. પરં�  ુક�ુ કર� શકતા નથી
કારણ ેક� એમને સૈિનક કાય�વહ� કરવામા ંમાટ�નો કોઇ આદ�શ ભારત સરકાર તરફથી મળતો નથી.
આ બધા ઉદારણો પરથી જોઇ શકાય છે ક� ભારતીય બધંારણની અ��ુછેદ – ૩૭૦ને કારણે જ�� ુ– કા�મીર રા�ય અને ભારત
વ�ચ ેઅ��ુછેદ – ૩૭૦ િવભાજક ર�ખા બની ગઇ છે.

અ��ુછેદ – ૩૭૦ને �ુર કરવા સામેના પડકાર

ભારતીય બધંારણની અ��ુછેદ ૩૭૦ ક� �મા ંસ�ંમણકાલીન િવિશ�ટ જોગવાઇઓ જ�� ુ– કા�મીર રા�ય માટ� કરવામા ંઆવી છે.

તેને નામશેષ કરવા માટ�ની આખર� િનણ�યનો અિધકાર જ�� ુ– કા�મીર રા�યની બધંારણ સભાને આપવામા ંઆ�યો હતો. ��
એ ઉભો થાય છે ક� અ��ુછેદ કામચલાઉ હતો તો અને સમા�ત કરવાની ભલામણ �યાનંી બધંારણ સભાએ ક�મ કર� નહ�? ક� પછ�
ભારત સરકાર� બધંારણ સભાને આવી દરખા�ત પસાર કરવાનો �યાસ ક� કય� નહ�? આ ��ોના જવાબને સમયની રાજનૈિતક
પ�ર��થિતઓ માથંી શોધી શકાય તેમ છે. ઇ.સ. ૧૯૪૭મા ંકા�મીર પર પા�ક�તાનની આ�મણના સમયની ��થિતને લઇને �યાની
બધંારણ સભાના સ�ન �ધુી એકલે ક� ઇ.સ. ૧૯૫૧ �ધુીના ચાર વષ�ના સમયગાળમા ંરા�યની રાજનૈિતક ��થિત અને �યાનંા
નેતાઓ તથા �યાનંી જનતાની મનોવૈ�ાિનક ��થિતમાં ધણો  બદલાવ  આવી ગયો  હતો, ૫ નવે�બર ૧૯૫૧ના �દવસે  �યાની
બધંારણ સભાએ આ અ��ુછેદને ચા� ુરાખવાની દરખા�ત કર� એનો મતલબ એવો પણ થઇ શક� ક� અ��ુછેદ ૩૭૦ અમલમાં
આ�યા પછ� રા�ય અને �યાનંા લોકોને � િવશેષાિધકાર મ�યા હતા. તેઓ તેનાથી ટ�વાઇ ગયા હતા. આ અિધકારો ��યે તેઓને
લગાવ થઇ ગયો હતો અને ભારતના અ�ય લોકોની �લુનામા ંતેઓમા ં�ે�ઠતાની ભાવના ઘર કર� ગઇ હતી.

બી�ુ  ક�  પા�ક�તાનની સાથે  મળ�ને  ભારત  િવ��ધ  ષડય�ં  રચવાના આરોપમાં �યાર�  શેખ અ��ુ�લા અને  તેમના સમથ�કોને
�લમા ંબધં કરવામા ંઆ�યા �યાર� શેખ અ��ુ�લા અને એમના સમથ�કોએ �લમા જ જનમત સ�ંહ મોરચાની રચના કર� હતી.
�યાનંા લોકો પણ �મુરાહ થઇ �કુયા હતા. રા�યમા ંરાજનૈિતક અ��થરતા �વી ��થિત પેદા થઇ �કુ� હતી. કદાચ આ ��થિતને
�યાનમા ંલતેા �યાનંા લોકોને રાજનૈિતક �પમા ંસ�ં�ુટ કરવાના ઉ�ે�યની જ અ��ુછેદ – ૩૭૦ને સમા�ત કરાયો નહ�

�ી�ુ કારણ એ પણ કોઇ શક� ક� �તરરા���ય �તર ઉપર જ��  ુ– કા�મીરની િવવાદા�પદ ��થિતને જોતા પણ આમ કરવામાં
આ�� ુહશે.

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/ss/issue12/dharini.php

6 of 8 2/12/2016 12:58 PM



અહ�યા એ ઉ�લખે કરવો પડશે ક� ૧૯૫૧મા ંકરાવવામા ંઆવેલ રા�ય બધંારણસભાની � ૂટંણી એક ર�તે જનમત સ�ંહ પણ હતી.
�ના �ારા રા�યના ભારતમાં િવલય પર જનતાની સહમતીની છાપ પણ લગાવવામાં આવી હતી. આ ર�તે જનમત સ�ંહ� ું
વચન પણ ��ુ થઇ ગ�ુ ંહ� ુ.ં આ �કાર� િવવાદા�પદ ��થિત �ણૂ� થઇ ગઇ હતી �વાભાિવક ર�તે આ રા�ય પર �ભાવી કામચલાઉ
અ�ુ�ંછેદ ૩૭૦ ને પણ સમા�ત કરવાની �દશામા ંઆપણા નેતાઓ �ારા આદશ�વાદ� નીિતથી ફર� યથાથ�તાની ���ટ અપનાવી
જોઇતી હતી પણ �ુભા��ય વશ આમ બ��ુ ંનહ� આ કારણથી અ��ુછેદ – ૩૭૦ને પણ એક સમ�યા�ુ ં�પ ધારણ કર� લી� ુછે.

અ�ુછે્દ – ૩૭૦ને સમા�ત કરવાનો ઉપાય

આ રા�યના �તુ�વૂ� રા�યપાલ જગમોહને આ અ��ુછેદને સમા�ત કરવાનો તો નહ� પણ એક હદ �ધુી ના�દુ કરવાનો ઉપાય
બતા�યો છે. ક� જો અ��ુછેદ ૩૫(ક) ને રદ કરવામા ંઆવે તો અ��ુછેદ ૩૭૦નો �ભાવ ઘણા �શે ઓછો કર� શકાય તેમ છે.

જ�� ુ– કા�મીર રા�યનો િવશેષ દર�જો - વત�માન પ�ર��થિત

જ�� ુ– કા�મીર રા�યને મેળવવા માટ� પા�ક�તાને ભારત સાથે �ણ વખત ��ુધ કયા� પરં� ુપા�ક�તાન તેમા ંસફળ ન થ�,ુ તેથી
પા�ક�તાનને જ�� ુ– કા�મીર રા�યમા ં�તકવાદ� ��િૃત �ારા તેને મેળવવા માટ�ના �ય�નો ધણા વષ� પહ�લાથી શ� કર� દ�ધા
હતા.

�તક�ઓના  િનશાના  પર  ભારતીય  સેના, �હ��ુઓ અને  રા��ાવીદ�  �સુલમાનો  પણ છે. ભારતીય  �રુ�ાદળોના  �ય�નોથી
�તકવાદ કંઇક �શે અટકયો તો છે. પરં� ુપા�ક�તાન તરફથી જ�� ુ– કા�મીરની સીમાઓમા ંસશ� �ષુણખોર� ચા� ુજ છે.

કા�મીર ખીણમા ં� સ��ય �તકવાદ� સગંઠનો છે, � આઝાદ કા�મીર તેમજ કા�મીર પા�ક�તાન તરફથી બધા જ �કારની મદદ
મળે છે. �મક� શ�ો, નાણા, તાલીમ  વગેર�. આ બધી જ  મદદ પા�ક�તાનમાં રહ�લા સગંઠનો તેમજ  પા�ક�તાન�ુ ંલ�કર અને
અ�ય સ�ંથાઓ �ારા �રુ� પાડવામા ંઆવે છે.

છે�લા ક�ટલાક વષ�માં ક��� સરકારની કોઇ િનિ�ત અને દ�ધ�કાલીન હોવાના કારણે �રુ�ા સેના પાસેથી જ સફળતાની આશા
રાખવામા ંઆવી રહ� છે તે �રૂ� થણઇ શકતી નથી. આટલા બધા અ�ભયાનો પછ� પણ ��ુક�લીથી પાચં ટકા �તકવાદ� અને દસ
ટકા  હિથયારો  પકડ�  શકાયા  છે. સીમાબધંી  બાબતમાં મોટા  માગ�  બધં  કરવામાં આ�યા  છે. પરં� ુ નાના  નાના  ર�તાઓના
મા�યમથી �તકવાદ�ઓ સીમાવત� ગામોમા ંપહ�ચીને નવા નવા �વુકોને શ�ો�ુ ં�િશ�ણ આપવાના કામમા ંલાગેલા છે. એ
ગામો �ધુી પહોચવાના �લુોને ઉડાવી દ�વાથી �યા ં�રુ�ા સૈનાઓને પહોચ� ુ��ુક�લ બ�� ુછે. �રુ�ા સેના ઉપર �મુલાઓ અને
એમની �ધુીના ��ેને બાદ કરતાં ભા�યે જ કોઇ �યાએ �શાસન �વી ચીજ બચી છે. ��ટ અને �વાથ� નેતાઓએ કા�મીરને
બદબાદ કર� ��ૂ ુછે. આ� આ �દ�શ પા�ક�તાનના અધોિષત ��ુધ ર�ણ��ે બની ગયો છે. �દ�હ� સરકારની કોઇ કા�મીર િનિત
જ નથી. પ�રણામે આ� કા�મીરમા ં�તકવાદ� રાજ જ દ�ખાઇ ર� ુછે. કોઇ ગેર��ુ�લમ ભારતીયને �ીનગરની સડકો પર નીકળ�ુ
થો�ુક ��ુક�લ છે. �તકવાદ� સગંઠનો કા�મીર ધાટ�ના સમ� �દ�શમા ંતેઓ � ધાર� તે તેઓ કર� શક� છે. �શાસન તેમા ંકંઇ કર�
શક�  ુનથી. �યાં બ�રો ખોલવા ક� બધં કરવા, સડક ઉપરના વાહનોને ચલાવવા ક� રોકવા સરકાર� દફતરોમાં નવી ભરતી�ું
કામકાજ  કર�ુ એ  બાબતમાં ખબરો  છપાવવી ક�  ન  છપાવવી આ બ�ુ જ  �તકવાદ�ઓની મર� ઉપર િનભ�ર છે. રા�યમાં
ક�ટલાય ભાગોમા ં�ાસવાદ�ઓના જ �કુમો ચાલે છે. સરકારની િતજોર� આવતા ંનાણા ંએ લોકો ખાઇ �ય છે. સરકારમા ંિનમ�ુકં
અને બઢતીઓ તેમજ િશ�ણ આપતી કોલજેોમા ં�વેશ આપવાની બાબતમા ંતથા સ�ંથાઓ અને �ય��તઓને મળતી લોન તથા
�ા�ટ ઇ�યાદ�મા ં�ાસવાદ�ઓ ધા�ુ� કરાવી �ય છે.

વત�માન સમયમા ંજ�� ુ–કા�મીરની પ�ર��થિત જોતા ંજણાય છે ક� ભારતના રા���ય �વજ, બધંારણ અને �રુ�ા બળો�ુ ં�હ�રમાં
અપમાન કરવામા ંઆવે છે. �મ �મ સમય વીતી ર�ો છે. તેમ તેમ કા�મીર ખીણમા ંપણ �સર� બઠ�લા પા�ક�તાની ત�વોનો
આતકં વધી ર�ો છે.

વા�તવમાં કા�મીરની  સમ�યાઓ  આધાર  રાજનીિતક  નહ�  પણ  મજહબી  ક�રવાદ  અને  સીમાપારનો  �તકવાદ  છે.  એથી
ક�રપથંીઓ �ારા આઝાદ કા�મીરની માગંણી કરવામાં આવી રહ� છે. આજ  કારણ છે  ક� છે�લા ૬૩ વષ�માં જ��  ુ– કા�મીરને
અબજો �િપયાની આિથ�ક મદદ કરવામા ંઆવી હોવા છતા ં�યા ંઅલગતાવાદ સતત વધતો ર�ો છે.

ઉપસંહાર

અ��ુછેદ – ૩૭૦ના કારણે જ��-ુ કા�મીર રાજયને મળેલા િવિશ�ટ દર��ને કારણે ભારતમા ંરા�યનો રાજકારણમા ંઘણી બધી
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સમ�યાઓ ઉભી થતી જોવા મળ� છે. કારણ ક�  કા�મીરની િવિશ�ટ પ�ર��થિતના કારણે કા�મીર �પુર �ટ�ટ તર�ક�  લવેાય  છે.

જયાર� ભારત એ રાજયનો બનેલો સધં છે. તેથી આ િવિશ�ટ બાબત બધંારણમા ં�ચૂક મનાય છે.

આ કલમના કારણે જ��ુ -  કા�મીરના લોકોની �દર �પુર સીટ�ઝનનો  �યાલ ઉભો  થતો  જોવા મળે છે. �ના કારણે અ�ય
રા�યોની વ�ચે અસમાનતા ઉભી થાય છે. � ભારત �વા લોકશાહ� દ�શ માટ� આવકારદાયક નથી. તેમજ � રાજયો આગળ
પડતા છે  અને  િવકસીત  છે  તેવા રાજયોમાં પણ િવિશ�ટતા મેળવવા માટ�ની માગં શ�  થવા લાગી છે. એટ�ુ ંજ  નહ� આ
રા�યોમાથંી �વાયતાની માગં પણ ઉભી થવા લાગી છે. સાથો સાથ અ��ુછેદ – ૩૭૦ના કારણે ક��� અને રા�યો વ�ચે ભદેભાવ
ભયા� વત�ન કરવાના આ�પેો થતા જોવા મળે છે. તેથી અ��ુછેદ – ૩૭૦ એ રા�યોની વ�ચે ભદેભાવ ઉ�  ુકર� છે. તે�ુ ંજણાય
છે. �ના કારણે ક���  રા�ય  સબંધંોમાં કડવાશ  જોવા મળે છે. અ��ુછેદ – ૩૭૦ ના કારણે િવિશ�ટ દર�જો  મળવાના કારણે
કા�મીરના લોકોમા ભારતીય અથવા રા���યતાની ભાવનામા ંઉણપ જોવા મળે છે. � ખર�ખર બ�ુ જ �ુ:ખ અને �ચ�તાજન બાબત
છે. કારણ ક� � દ�શમા ંતમે છો તે તમાર� ઓળખ છે. તે માટ�ની નીરસતા એ ગભંીર સમ�યા છે.

જ��  ુકા�મીરને  િવિશ�ટ પ�ર��થતી આ�યા પછ� પણ જ��  ુ– કા�મીરએ ભારત�ું છે  તે  કહ�� ુ ંપણ શરમ  નથી તેમજ  �યાનંા
લોકોનો  િવ�ાસ  ભારતમાં છે. તે  પણ �પ�ટ  કહ�  શકાય  તેમ  નથી. િવશેષ  દર�જો  આપવા  છતાં કા�મીર  ��નો  િવ�ાસ
�તવામા ંઆપણે સફળ થયા નથી તે �ચુવે છે ક� અ��ુછેદ – ૩૭૦ના કારણે ઘણી બધી સમ�યાઓ ઉભી થઇ છે. રા���યતા,
વફાદાર� �વા ત�વોની ગેરહાજર� વતા�ય છે. તેમજ �ત�રક ઝધડાઓ, �તકવાદ �વી સમ�યાઓ ઉભી થઇ છે. રા���યતા,
વફાદાર� �વા ત�વોની ગેરહાજર� વતા�ય છે. તેમજ �ત�રક ઝધડાઓ, �તકવાદ �વી સમ�યાઓ વ�  ુ�લતી ફાલતી દ�ખાય
છે.

જ�� ુ– કા�મીર�ુ ંભારત સાથે� ુ ંસ�ંણૂ� એક�કરણ થ�ુ ંજોઇએ. કોઇ િવિશ�ટતા હોવી જોઇએ નહ�. કોઇ અલગ બધંારણ ક� અલગ
�વજ નહ�, કોઇ �વાયતતા નહ�, કોઇ �વશાસન નહ�, અને કોઇ �ુદ� ઓળખ હોવી જોઇએ નહ�. તેમજ જ�� ુકા�મીર ભારતનો
અ�ભ�  �ગ છે. એ વાતનો �યા �ધુી િનિવ�વાદ �વીકાર કરવામાં આવે  નહ� �યા �ધુી કોઇ વાટાઘાટો કરવાની જ�ર નથી.
તેમજ  બધંારણીય  �ધુારા  કર�  કા�મીરને  ભારતમાં �મ  અ�ય  રાજયોની  િવલીનીકરણ  કરવામાં આ��ુ સામા�ય  ર�તે  કોઇ
િવશેષતા વગર તેમ કા�મીર માટ� કર�ુ ંજોઇએ.

જ�� ુકા�મીરની સમ�યાનો ઉપાય એ િવિશ�ટ દર��ના �તની સાથે જ શ� છે. કારણ ક� �યાં �ધુી િવિશ�ટ પ�ર��થિતનો
�ત નહ� આણવામા ંઆવે �યા ં�ધુી એકા�મતા ઉભી નહ� થાય.

*************************************************** 
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