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ஜவஹர்லலால் ந நேரு பல்க்கலலக்கழக ழக மலாணவர்கள
மீீதலான இந்து நழக மலலாதிக்கவலாதிகளின
வனமு்கலன்முறைமிக்க ீதலாக்குீதல் குறித்து
பபரும் சீற்ன்முறைம் பவடித்துளளது
By Wasantha Rupasinghe,

இந்தியியாவின்

உயர் கல்விக்கியான முதன்ான முதன்மகான முதன்மை கல்வி நிறுவனங்களில்
ஒன்ன்றியான, புது தில்லியின் ஜவஹர்் ஜவஹர்லியால் ஹர்லால் நவஹர்லால் நேரு பல்கான முதன்ம் ஜவஹர்லக்கழகத்தின்
(JNU) கான முதன்மைியாணவர்களுக்கு எதிஎதிரியாக ாக ஞியாயின்றன்று முன்னஹர்லால் நஎதிர திட்டமிடப்பட்ட
இஎதிரவு வஹர்லால் நேடத்தப்பட்ட தியாக்குதல் குறித்து அந்வஹர்லால் நேியாுறித்து அந்நாடடங்கிலும் ுறித்து அந்நாடபரும்
சீற்ன்றமும் ுறித்து அந்நாடவறுப்பும் ுறித்து அந்நாடகியாண்ட எதிர்ப்பு ுறித்து அந்நாடவடித்து வருகின்றது.
அகி் ஜவஹர்ல பியாஎதிரதீய வித்யியார்த்தி பரிஷத் (ABVP) என்ன்ற வ் ஜவஹர்லதுசியாரி கான முதன்மைியாணவர்
அான முதன்மகான முதன்மைப்பின் உறுப்பினர்கள, ுறித்து அந்நாடவளிஹர்லால் நய இருந்த இந்து ஹர்லால் நகான முதன்மை் ஜவஹர்லியாதிக்க
அடியியாட்களுடன் ஹர்லால் நசர்ந்து JNU ுறித்து அந்நாடபண்கள விடதி உட்பட அதன்
வளியாகத்ான முதன்மத ஹர்லால் நவஹர்லால் நேியாக்கி உளபுகுந்து தியாக்குதல் வஹர்லால் நேடத்தியதுடன், இரும்புத்
தடிகள, கான முதன்மைட்ான முதன்மடகள, ுறித்து அந்நாடசங்கற்கள கான முதன்மைற்றும் ுறித்து அந்நாடபரும் சம்கான முதன்மைட்டிகள
ுறித்து அந்நாடகியாண்ட கான முதன்மைியாணவர்கான முதன்மளயும் ஆசிரிய உறுப்பினர்கான முதன்மளயும் அடித்து
ுறித்து அந்நாடவஹர்லால் நேியாருக்கினர்.
அப்ஹர்லால் நபியாது,
கான முதன்மைியாணவர் ஆர்வ் ஜவஹர்லர்களும் கான முதன்மைற்றும்
தான முதன்ம் ஜவஹர்லவர்களும் குறிப்பியாக குறிான முதன்மவத்து தியாக்கப்பட்டனர். ஐம்பது
அந்நிய
முகமூடி
தியாக்குதல்கியாஎதிரர்களியால்
வஹர்லால் நேடத்தப்பட்ட
இந்த
தியாக்குதலில் ப் ஜவஹர்லருக்கு தான முதன்ம் ஜவஹர்லயில் ப் ஜவஹர்லத்த கியாயங்கள ஏற்பட்டம்,
கியால்கள
உான முதன்மடந்தும்
ஹர்லால் நபியான
நிான முதன்ம் ஜவஹர்லயில்,
குான முதன்மன்றந்தது
40
கான முதன்மைியாணவர்கான முதன்மளயும்,
இஎதிரண்ட
ஆசிரிய
உறுப்பினர்கான முதன்மளயும்
கான முதன்மைருத்துவகான முதன்மைான முதன்மனயில் ஹர்லால் நசர்க்க ஹர்லால் நவண்டியிருந்தது.
வளியாகத்தின் ுறித்து அந்நாடபரும்பகுதிான முதன்மய இருளில் மூழ்கடித்த இன்னும்
ுறித்து அந்நாடதளிவுபடத்தப்படியாத
மின்தான முதன்மடயின்
உதவியுடஹர்லால் நனஹர்லால் நய
இந்த
தியாக்குதல் வஹர்லால் நேடத்தப்பட்டது.
என்பது இந்து தீவிஎதிரவியாத துான முதன்மண இஎதிரியாணுவ எதிரியாஷ்டிரிய
சுயம்ஹர்லால் நசவக் சங்கத்தின் (RSS)
கான முதன்மைியாணவர் பிரிவியாகும், இது
இந்தியியாவின் ஆளும் பியாஎதிரதீய ஜனதியாக் கட்சி (BJP) இந்த
அான முதன்மகான முதன்மைப்பிலிருந்து தியான் உருுறித்து அந்நாடவடத்தது என்பதுடன், பிஹர்லால் நஜபி இன்
விவகியாஎதிரங்களில் இன்னமும் ுறித்து அந்நாடதியாடர்ந்து முக்கிய பங்கு வகித்து
வருகின்றது.
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கியாட்டகின்ன்றனர். ஹர்லால் நகான முதன்மைலும், குண்டர் தியாக்குதலுக்கு தில்லி ுறித்து அந்நாடபியாலிஸ்
இஎதிரகசியகான முதன்மைியாக ஒத்துான முதன்மழத்ததற்கு ஏஎதிரியாளகான முதன்மைியான சியான்றுகளும் உளளன.
தியாக்குதல் வஹர்லால் நேடந்த இஎதிரவில், இந்து தீவிஎதிரவியாத அடியியாட்கள தங்களது
ுறித்து அந்நாடவறியியாட்டத்ான முதன்மத முடித்து தப்பிஹர்லால் நயியாடம் வான முதன்மஎதிர வளியாகத்திற்கு
ுறித்து அந்நாடவளிஹர்லால் நய ுறித்து அந்நாடவளிப்பான முதன்மடயியாக 200 ுறித்து அந்நாடபியாலிசியார்கள கூடியிருந்தும் அதில்
தான முதன்ம் ஜவஹர்லயிடவில்ான முதன்ம் ஜவஹர்ல.
திங்கள கிழான முதன்மகான முதன்மை முதல், ுறித்து அந்நாடகியால்கத்தியா, ுறித்து அந்நாடசன்ான முதன்மன, ான முதன்மஹதஎதிரியாபியாத்,
ுறித்து அந்நாடபங்களூர், மும்ான முதன்மப, சண்டிகர் கான முதன்மைற்றும் இந்தியியா முழுவதிலுமுளள
ப் ஜவஹர்ல வஹர்லால் நேகஎதிரங்கான முதன்மளச ஹர்லால் நசர்ந்த கான முதன்மைியாணவர்கள, JNU கான முதன்மைியாணவர்களுடனியான
தங்களது
ஒற்றுான முதன்மகான முதன்மைான முதன்மய
உணர்சசி
ுறித்து அந்நாடபியாங்க
ுறித்து அந்நாடவளிப்படத்தி
ஹர்லால் நபஎதிரணிகளிலும் ஆர்ப்பியாட்டங்களிலும் இான முதன்மணந்து ுறித்து அந்நாடகியாண்டதுடன்,
ABVP அடியியாட்கான முதன்மளயும், கான முதன்மைற்றும் பிஹர்லால் நஜபி அஎதிரசியாங்கத்தில் இருக்கும்
அவர்களது அஎதிரசியல் ஆதஎதிரவியாளர்கான முதன்மளயும் கண்டித்தனர்.
பிஹர்லால் நஜபி அஎதிரசியாங்கத்தின் ஹர்லால் நவஹர்லால் நேஎதிரடி உத்தஎதிரவின் ஹர்லால் நபரில் அல்் ஜவஹர்லியாகான முதன்மைல்,
கான முதன்மைான முதன்மன்றமுக ஒத்துான முதன்மழப்புடன் அது ஹர்லால் நகான முதன்மைற்ுறித்து அந்நாடகியாளளப்பட்டது என்பதற்கு
அான முதன்மடயியாளகான முதன்மைியாக, தியாக்குதல் வஹர்லால் நேடத்தப்பட்ட இடம் கான முதன்மைற்றும் ஹர்லால் நவஹர்லால் நேஎதிரத்ான முதன்மத
கணக்கிட்ட ுறித்து அந்நாடபியாலிஸிஸூம் பல்கான முதன்ம் ஜவஹர்லக்கழக நிர்வியாகமும் பதிலிறுத்த
விதம் அான முதன்மனத்ான முதன்மதயும் சுட்டிக்கியாட்டகின்ன்றன.
பியாஎதிரபட்சகான முதன்மைியான CAA க்கு எதிஎதிரியான ுறித்து அந்நாடபரும் எதிர்ப்பிற்கு ஹர்லால் நகான முதன்மைியாடி
அஎதிரசியாங்கம்
அடக்குமுான முதன்மன்றயியாலும்,
ுறித்து அந்நாடகியாான முதன்ம் ஜவஹர்லுறித்து அந்நாடவறித்தனகான முதன்மைியான
வன்முான முதன்மன்றயியாலும் பதிலிறுத்துளளது.

ABVP

ாக ஞியாயிறு தியாக்குதல், பல்கான முதன்ம் ஜவஹர்லக்கழக நிர்வியாகம் விடதிக் கட்டணத்ான முதன்மத
இருகான முதன்மைடங்கியாக்கியதற்கு எதிஎதிரியாக JNU கான முதன்மைியாணவர்கள வஹர்லால் நேடத்தி வரும்
மூன்று கான முதன்மைியாதகியா் ஜவஹர்ல ஆர்ப்பியாட்டங்களினது பின்னணியிலும் கான முதன்மைற்றும்
டிசம்பர் இஎதிரண்டியாவது வியாஎதிரத்தில் பியாஎதிரியாளுகான முதன்மைன்ன்றத்தின் மூ் ஜவஹர்லகான முதன்மைியாக
விான முதன்மஎதிரந்து இயற்ன்றப்பட்ட பிஹர்லால் நஜபி அஎதிரசியாங்கத்தின் முஸ்லீம் விஹர்லால் நஎதிரியாத
குடியுரிான முதன்மகான முதன்மை திருத்தச சட்டத்திற்கு (Citizenship Amendment Act - CAA)
எதிஎதிரியாக
இந்தியியா
எங்கிலும்
ுறித்து அந்நாடவடித்துளள
ுறித்து அந்நாடபரும்
ஹர்லால் நபியாஎதிரியாட்டங்களுக்கும் எதிஎதிரியாகஹர்லால் நவ வஹர்லால் நேடத்தப்பட்டது.
குற்ன்றவியாளிகான முதன்மள
அான முதன்மடயியாளம்
கியாண
வஹர்லால் நேடவடிக்ான முதன்மக
ஹர்லால் நகான முதன்மைற்ுறித்து அந்நாடகியாளளப்பட்ட வருவதியாகக் கூறி இன்றுவான முதன்மஎதிர தியாக்குதல்கியாஎதிரர்கள
எவான முதன்மஎதிரயும் ுறித்து அந்நாடபியாலிசியார் ான முதன்மகப்பற்ன்றவில்ான முதன்ம் ஜவஹர்ல.
இந்த பின்னடிப்பு ஹர்லால் நவண்டுறித்து அந்நாடகான முதன்மைன்ஹர்லால் நன்ற வஹர்லால் நேடக்கின்றது. ப் ஜவஹர்ல ுறித்து அந்நாடபியாலிஸ் உயர்
அதிகியாரிகள
வஹர்லால் நேஹர்லால் நஎதிரந்திஎதிர
ஹர்லால் நகான முதன்மைியாடி
தான முதன்ம் ஜவஹர்லான முதன்மகான முதன்மையி் ஜவஹர்லியான
பிஹர்லால் நஜபி
அஎதிரசியாங்கத்திற்கும் இந்து ஹர்லால் நகான முதன்மை் ஜவஹர்லியாதிக்க வ் ஜவஹர்லதிற்கும் அனுதியாபம்

டிசம்பர் 15 ஆம் ஹர்லால் நததி, தில்லியில் உளள ஜியாமியியா மில்லியியா
இஸ்் ஜவஹர்லியாமியியா பல்கான முதன்ம் ஜவஹர்லக்கழகத்திற்குள தில்லி ுறித்து அந்நாடபியாலிசியார் அத்துமீறி
நுான முதன்மழந்து கான முதன்மைியாணவர்கள மீது ுறித்து அந்நாடகியாடூஎதிரகான முதன்மைியாகத் தியாக்குதல் வஹர்லால் நேடத்தினர். CAA
க்கு எதிஎதிரியான ஆர்ப்பியாட்ட அான முதன்ம் ஜவஹர்லகான முதன்மள தகர்த்ுறித்து அந்நாடதறியும் இஹர்லால் நதஹர்லால் நபியான்ன்ற
முயற்சியில், தில்லிக்கு ுறித்து அந்நாடதன்கிழக்கில் 80 ான முதன்மகான முதன்மைல் அல்் ஜவஹர்லது 130
கிஹர்லால் ந் ஜவஹர்லியாமீட்டர் ுறித்து அந்நாடதியாான முதன்ம் ஜவஹர்லவிலுளள அலிகரில் உளள ுறித்து அந்நாடபியாலிசியார், அஹர்லால் நத
வஹர்லால் நேியாளில் அலிகர் முஸ்லீம் பல்கான முதன்ம் ஜவஹர்லக்கழக கான முதன்மைியாணவர்கள மீது
இஹர்லால் நதஹர்லால் நபியான்ன்ற தியாக்குதான முதன்ம் ஜவஹர்ல வஹர்லால் நேடத்தினர்.
கான முதன்மைியாணவர்கள மீது ஹர்லால் நகான முதன்மைியாடி அஎதிரசியாங்கம் நீண்டகியா் ஜவஹர்லகான முதன்மைியாக
குறிான முதன்மவத்துளளது, அதற்கு, இடதுசியாரி அஎதிரசியலுடனியான அவர்களது
ுறித்து அந்நாடதியாடர்பும், கான முதன்மைற்றும் பிஹர்லால் நஜபி இன் இந்து வகுப்புவியாதத்ான முதன்மதயும்,
ஹர்லால் நகான முதன்மைலும்
பிற்ஹர்லால் நபியாக்குவியாதம்
கான முதன்மைற்றும்
கான முதன்மைத
ுறித்து அந்நாடவறிான முதன்மய
அது
விான முதன்மதப்பான முதன்மதயும் வலுவியாக எதிர்ப்பது தியான் கியாஎதிரணம்.
JNU

கடந்த ாக ஞியாயிற்றுக்கிழான முதன்மகான முதன்மை தியாக்குதலில் இருந்து ஹர்லால் நகான முதன்மைியாடி அஎதிரசியாங்கம்
பகிஎதிரங்ககான முதன்மைியாகஹர்லால் நவ தன்ான முதன்மன அன்னியப்படத்திக் கியாட்டிக்ுறித்து அந்நாடகியாண்டியாலும்,
அதன் ஆஎதிரம்ப பிஎதிரதிபலிப்பில் எதிர்ப்பு ுறித்து அந்நாடதரிவிக்கும் கான முதன்மைியாணவர்கான முதன்மள
முற்றிலுகான முதன்மைியாக கண்டித்தது, என்ன்றியாலும் அான முதன்மனத்து அான முதன்மகான முதன்மைப்புக்களும்
அதற்கு ஆதஎதிரவளித்தன. ாக ஞியாயிற்றுக்கிழான முதன்மகான முதன்மை கான முதன்மைியாான முதன்ம் ஜவஹர்ல பிஹர்லால் நஜபி இன்
உத்திஹர்லால் நயியாகபூர்வ வான முதன்ம் ஜவஹர்லத் தளம் “JNU வன்முான முதன்மன்றக்கு கண்டனம்”
ுறித்து அந்நாடதரிவித்து ட்வீட் ுறித்து அந்நாடசய்தது. “கான முதன்மைியாணவர்கான முதன்மள பீஎதிரங்கி தீவனகான முதன்மைியாகப்

பயன்படத்தி, தங்களது சுருங்கி வரும் அஎதிரசியல் தடத்ான முதன்மத
விஸ்தரிப்பதற்கு அான முதன்மகான முதன்மைதியின்ான முதன்மகான முதன்மைான முதன்மய உருவியாக்க தீர்கான முதன்மைியானித்துளள,
அஎதிரியாஜக சக்திகளியால் எடக்கப்பட்ட ுறித்து அந்நாடபியாருந்தியாத ஒரு முயற்சியியாகும்.
பல்கான முதன்ம் ஜவஹர்லக்கழகங்கள கற்ன்றலுக்கியான கான முதன்மைற்றும் கல்விக்கியான இடகான முதன்மைியாக
கான முதன்மைட்டஹர்லால் நகான முதன்மை இருக்க ஹர்லால் நவண்டம்” என்று பிஹர்லால் நஜபி அறிவித்தது.
ஹர்லால் நகான முதன்மைியாடி அஎதிரசியாங்கத்தின் முன்னணி உறுப்பினர்கள ப் ஜவஹர்லரும் JNU
கான முதன்மைியாணவர்கான முதன்மள
“ஹர்லால் நதச
விஹர்லால் நஎதிரியாதிகள”
என்று
ப் ஜவஹர்லமுான முதன்மன்ற
குறிான முதன்மவத்துளளனர், குறிப்பியாக, 2011 இல் இந்திய பியாஎதிரியாளுகான முதன்மைன்ன்றத்தின்
மீது வஹர்லால் நேடத்தப்பட்ட கான முதன்மைர்கான முதன்மைகான முதன்மைியான தியாக்குதலின் சூத்திஎதிரதியாரி என்று கருதி
இந்திய அஎதிரசியால் தவன்றியாக குற்ன்றம்சியாட்டப்பட்டவஎதிரியான அஃபஸல் குரு
சட்ட ரீதியியாக படுறித்து அந்நாடகியாான முதன்ம் ஜவஹர்ல ுறித்து அந்நாடசய்யப்பட்டதற்கியான ஆண்ட நிான முதன்மன்றான முதன்மவ
குறிக்கும் வான முதன்மகயில் 2016 இல் சி் ஜவஹர்ல கான முதன்மைியாணவர்கள ஆர்ப்பியாட்டம்
ுறித்து அந்நாடசய்ய
ுறித்து அந்நாடதியாடங்கியது
முதல்
அவர்கள
அவ்வியாறு
குறிான முதன்மவக்கப்பட்டனர்.

பின்னணியியாக உளளது என்பது பஎதிரவ் ஜவஹர்லியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டளளது.
Hindu
பத்திரிான முதன்மகயின்
ஒரு
தான முதன்ம் ஜவஹர்லயங்கம்,
“அதிகியாஎதிரத்தில்
இருப்பவர்களின் ஒத்துான முதன்மழப்பு இல்் ஜவஹர்லியாகான முதன்மைல் JNU
தியாக்குதான முதன்ம் ஜவஹர்ல
ுறித்து அந்நாடசயல்படத்தியிருக்க முடியியாது” என்று ுறித்து அந்நாடதரிவிக்கின்றது.
தில்லி முத் ஜவஹர்லான முதன்மகான முதன்மைசசரும், ஆம் ஆத்மி கட்சித் தான முதன்ம் ஜவஹர்லவருகான முதன்மைியான அர்விந்த்
ுறித்து அந்நாடகஜ்ரிவியால் தனது பங்கிற்கு, “ஹர்லால் நகான முதன்மைலிடத்து உத்தஎதிரான முதன்மவ” சுட்டிக்கியாட்டி
தில்லி கியாவல்துான முதன்மன்றயின் வஹர்லால் நேடவடிக்ான முதன்மககான முதன்மள கான முதன்மைன்னிக்க முயன்ன்றியார்.
ஹர்லால் நகான முதன்மைலும், “தற்ஹர்லால் நபியாது வஹர்லால் நேடக்கும் நிகழ்வுகளின் சுழற்சி எதுவியாக
இருப்பினும் அது தில்லி கியாவல்துான முதன்மன்றயின் தவறு அல்் ஜவஹர்ல” என்று
ுறித்து அந்நாடகஜ்ரிவியால் வியியாழக்கிழான முதன்மகான முதன்மை ஒரு ுறித்து அந்நாடசய்தியியாளர் கூட்டத்தில்
ுறித்து அந்நாடதரிவித்தியார். “ுறித்து அந்நாடபியாலிஸ்கியாஎதிரர்களிடம் ‘வன்முான முதன்மன்ற வஹர்லால் நேடக்கட்டம், உளஹர்லால் நள
நுான முதன்மழய ஹர்லால் நவண்டியாம், ுறித்து அந்நாடவளிஹர்லால் நய இருங்கள’ என்று ுறித்து அந்நாடசியான்னியால்,
அவர்கள எப்படி உளஹர்லால் நள ுறித்து அந்நாடசல்் ஜவஹர்ல முடியும்?”
கான முதன்மைியாணவர்கள மீதியான தியாக்குதான முதன்ம் ஜவஹர்ல எதிர்க்கும் ுறித்து அந்நாடசன்ான முதன்மன கான முதன்மைற்றும்
ுறித்து அந்நாடகியால்கத்தியா கான முதன்மைியாணவர்களிடம் உ் ஜவஹர்லக ஹர்லால் நசியாசலிச வான முதன்ம் ஜவஹர்லத் தள
நிரூபர்கள உான முதன்மஎதிரயியாடினர்.
JNU

2014 இல் ஆட்சிக்கு வந்ததிலிருந்து, ஹர்லால் நகான முதன்மைியாடி அஎதிரசியாங்கம் JNU கான முதன்மைற்றும்
பின்ற கல்வி நிறுவன வளியாகங்களில் உளள கான முதன்மைியாணவர்கான முதன்மளத் தியாக்க
ABVP ஐ அதன் அதிஎதிரடி துருப்புக்களியாக ப் ஜவஹர்லமுான முதன்மன்ற பயன்படத்தி
வந்துளளது. தில்லி யூனியன் பிஎதிரஹர்லால் நதசத்தில் ுறித்து அந்நாடபியாலிஸ் கான முதன்மைற்றும்
பியாதுகியாப்பு
குறித்த
விடயங்களில்
பஎதிரந்த
அதிகியாஎதிரங்கான முதன்மளக்
ுறித்து அந்நாடகியாண்டளள உளதுான முதன்மன்ற அான முதன்மகான முதன்மைசசகம் மூ் ஜவஹர்லம், JNU கான முதன்மைியாணவர்கான முதன்மள
அடித்து ுறித்து அந்நாடவஹர்லால் நேியாருக்குவதற்கும், அவர்கள மீது ஹர்லால் நதசத் துஹர்லால் நஎதிரியாகம் உட்பட
ஹர்லால் நபியாலியியான குற்ன்றசசியாட்டக்கான முதன்மள சுகான முதன்மைத்துவதற்கும் என அது ப் ஜவஹர்லமுான முதன்மன்ற
கியாவல்துான முதன்மன்றான முதன்மய கட்டவிழ்த்துவிட்டளளது.
ாக ஞியாயிற்றுக்கிழான முதன்மகான முதன்மை தியாக்குதலில் இரும்புத் தடிகளியால் ப் ஜவஹர்லமுான முதன்மன்ற
தியானும் தான முதன்ம் ஜவஹர்லயில் தியாக்கப்பட்ட ப் ஜவஹர்லத்த கியாயமுற்ன்ற JNU கான முதன்மைியாணவர்
சங்கத்தின் (JNUSU) தான முதன்ம் ஜவஹர்லவியியான ுறித்து அந்நாடசல்வி. ஆய்ஹர்லால் நஷ ஹர்லால் நகியாஷ்,
இன்னமும் தான முதன்ம் ஜவஹர்ல முழுவதுகான முதன்மைியான கட்டக்களுடன் திங்களன்று
ுறித்து அந்நாடசய்தியியாளர் கூட்டம் ஒன்றில் ஹர்லால் நபசினியார்.
ாக ஞியாயிற்றுக்கிழான முதன்மகான முதன்மை வஹர்லால் நேடந்த ுறித்து அந்நாடகியாடூஎதிரகான முதன்மைியான தியாக்குதலுக்கு முந்ான முதன்மதய
வஹர்லால் நேியாட்களில் JNU கான முதன்மைியாணவர்கள மீது வன்முான முதன்மன்ற மிக்க தியாக்குதல்கான முதன்மளத்
ுறித்து அந்நாடதியாடக்க, RSS ஆதஎதிரவியாளர்களியாக உளள JNU ஹர்லால் நபஎதிரியாசிரியர்களின் ஒரு
குழு கிளர்சசியூட்டியதியாக அவர் குற்ன்றம்சியாட்டினியார்.
ஹர்லால் நகான முதன்மைலும், JNU துான முதன்மண ஹர்லால் நவந்தஎதிரியான எம். ுறித்து அந்நாடஜகதீஷ் குகான முதன்மைியார் இஎதிரியாஜினியாகான முதன்மைியா
ுறித்து அந்நாடசய்யஹர்லால் நவண்டம் என்றும் அவர்
ஹர்லால் நகியாரினியார்.
கான முதன்மைியாணவர்களின்
ஜனவஹர்லால் நேியாயக உரிான முதன்மகான முதன்மைகள மீது ப் ஜவஹர்லமுான முதன்மன்ற தியாக்குதல் வஹர்லால் நேடத்தி வந்துளள,
பிஹர்லால் நஜபி அஎதிரசியாங்கத்தியால் நியகான முதன்மைனம் ுறித்து அந்நாடசய்யப்பட்ட குகான முதன்மைியார், கியாயகான முதன்மைான முதன்மடந்த
கான முதன்மைியாணவர்கள கான முதன்மைற்றும் ஆசிரியர்களின் வஹர்லால் நே் ஜவஹர்லன் குறித்த அவஎதிரது
ுறித்து அந்நாடவறுப்புணர்ான முதன்மவ கியாட்டியுளளியார் என்பதுடன், ஹர்லால் நகியாஷ் கான முதன்மைற்றும் பின்ற
கான முதன்மைியாணவர் தான முதன்ம் ஜவஹர்லவர்களும் தியான் வன்முான முதன்மன்றான முதன்மய தூண்டியதியாக
குற்ன்றம்சியாட்டம் வான முதன்மகயில் கான முதன்மைான முதன்மன்றமுககான முதன்மைியாக தான முதன்ம் ஜவஹர்லயீட ுறித்து அந்நாடசய்துளளியார்.
கடந்த ாக ஞியாயிற்றுக்கிழான முதன்மகான முதன்மை வஹர்லால் நேடந்த கியாட்டமிஎதிரியாண்டித்தனகான முதன்மைியான தியாக்குதல்
ுறித்து அந்நாடதியாடர்பியாக ுறித்து அந்நாடபியாலிசியார் எவான முதன்மஎதிரயும் ான முதன்மகது ுறித்து அந்நாடசய்யவில்ான முதன்ம் ஜவஹர்ல என்ன்றியாலும்,
குகான முதன்மைியார் அளித்த புகியாரின் ஹர்லால் நபரில், சனிக்கிழான முதன்மகான முதன்மை ஒரு கணினி
ஹர்லால் நசான முதன்மவயகத்ான முதன்மத அவர்கள ஹர்லால் நசதப்படத்தியதியாகக் கூறி JNUSU தான முதன்ம் ஜவஹர்லவர்
ஹர்லால் நகியாஷ் கான முதன்மைற்றும் 19 பின்ற கான முதன்மைியாணவர்களுக்கு எதிஎதிரியாக முதல் தகவல்
அறிக்ான முதன்மககான முதன்மள (FIRs) தியாக்கல் ுறித்து அந்நாடசய்துளளனர்.
ஹர்லால் நவஹர்லால் நேற்று, JNU இன் துான முதன்மண ஹர்லால் நவந்தான முதன்மஎதிர உத்திஹர்லால் நயியாகபூர்வகான முதன்மைியாக நியமித்த
அதிகியாரியியான இந்திய ஜனியாதிபதியின் உத்திஹர்லால் நயியாகபூர்வ இல்் ஜவஹர்லத்ான முதன்மத
ஹர்லால் நவஹர்லால் நேியாக்கி கான முதன்மைியாணவர்கள அணிவகுத்து ுறித்து அந்நாடசல்் ஜவஹர்ல முயன்ன்றஹர்லால் நபியாது, கடந்த
ாக ஞியாயிற்றுக்கிழான முதன்மகான முதன்மை தியாக்குதான முதன்ம் ஜவஹர்ல எதிர்த்த JNU கான முதன்மைியாணவர்கள மீது
ுறித்து அந்நாடபியாலிசியார் தடியடி வஹர்லால் நேடத்தினர்.
திடீுறித்து அந்நாடஎதிரன ுறித்து அந்நாடவடித்த பஎதிரந்த எதிர்ப்பியால் ஆட்டம் கண்டளள ஹர்லால் நகான முதன்மைியாடி
அஎதிரசியாங்கம் தியான், JNU கான முதன்மைியாணவர்கள மீதியான பியாசிச தியாக்குதலுக்கு

ுறித்து அந்நாடசன்ான முதன்மனான முதன்மயச ஹர்லால் நசர்ந்த கான முதன்மைருத்துவம் பயிலும் கான முதன்மைியாணவியியான விஹர்லால் நவஹர்லால் நேியாதினி
இவ்வியாறு ுறித்து அந்நாடதரிவித்தியார்: “JNU கான முதன்மைியாணவர்கள மீதியான இந்த தியாக்குதல்,
அஎதிரசு கான முதன்மைற்றும் ுறித்து அந்நாடபியாலிஸின் ஆதஎதிரவுடன் RSS கான முதன்மைற்றும் பிஹர்லால் நஜபி ஆல்
வழிவஹர்லால் நேடத்தப்படம்
இந்து
வகுப்புவியாத
ABVP
அான முதன்மகான முதன்மைப்பியால்
ஹர்லால் நகான முதன்மைற்ுறித்து அந்நாடகியாளளப்பட்ட ஒரு மிருகத்தனகான முதன்மைியான ுறித்து அந்நாடசய் ஜவஹர்லியாகும். பிஹர்லால் நஜபி
அஎதிரசியாங்கம்
பியாசிச
ஆட்சி
முான முதன்மன்றகான முதன்மளப்
பயன்படத்தி,
முஸ்லீம்கான முதன்மளயும்
கான முதன்மைற்றும்
பின்ற
சிறுபியான்ான முதன்மகான முதன்மையினான முதன்மஎதிரயும்
அசசுறுத்தவதற்கு முயன்று ுறித்து அந்நாடகியாண்டிருக்கின்றது.
“நீங்கள விளக்ககான முதன்மைளித்தது ஹர்லால் நபியா் ஜவஹர்ல, கம்யூனிசத்தின் அவசியத்ான முதன்மத
உண்ான முதன்மகான முதன்மையில் வஹர்லால் நேியானும் உணர்கிஹர்லால் நன்றன். இது வகுப்புவியாதத்திற்கும்
கான முதன்மைதசசியார்பின்ான முதன்மகான முதன்மைக்கும் இான முதன்மடயி் ஜவஹர்லியான ஹர்லால் நகான முதன்மைியாதல் அல்் ஜவஹர்ல, கான முதன்மைியான்றியாக
வகுப்புவியாதத்திற்கும்
கம்யூனிசத்திற்கும்
இான முதன்மடயி் ஜவஹர்லியானது.
ுறித்து அந்நாடகான முதன்மைக்சிகர்கள அுறித்து அந்நாடகான முதன்மைரிக்கியாவிற்குள நுான முதன்மழவான முதன்மத தடப்பதற்கு ட்எதிரம்ப்
முயல்வது ஹர்லால் நபியா் ஜவஹர்ல, இந்த வஹர்லால் நேியாட்டிஹர்லால் ந் ஜவஹர்லியா அல்் ஜவஹர்லது அந்த வஹர்லால் நேியாட்டிஹர்லால் ந் ஜவஹர்லியா
நீங்கள நுான முதன்மழயக்கூடியாது என்று தடக்க யியாருக்கும் உரிான முதன்மகான முதன்மை
கிான முதன்மடயியாது. அான முதன்மனவரும் உ் ஜவஹர்லகத்தின் குடிகான முதன்மைக்கஹர்லால் நள. ஒரு கான முதன்மைருத்துவ
கான முதன்மைியாணவஎதிரியாக, ுறித்து அந்நாடபியாது சுகியாதியாஎதிர பியாதுகியாப்ான முதன்மப அஎதிரசியாங்கம் தியாக்கி
வருவதியாகஹர்லால் நவ வஹர்லால் நேியான் கருதுகிஹர்லால் நன்றன். உ் ஜவஹர்லகளவி் ஜவஹர்லியான ஹர்லால் நசியாசலிசம் கான முதன்மைற்றும்
சர்ஹர்லால் நதச கம்யூனிசத்திற்கியான ஹர்லால் நபியாஎதிரியாட்டத்ான முதன்மத வஹர்லால் நேியான் ஆதரிக்கிஹர்லால் நன்றன்.”
இஹர்லால் நத ுறித்து அந்நாடசன்ான முதன்மன ஹர்லால் நபியாஎதிரியாட்டத்தில் க் ஜவஹர்லந்து ுறித்து அந்நாடகியாண்ட 30 வயது
ஆசிரியஎதிரியான ஹனிஷ் என்பவர் இவ்வியாறு கருத்து ுறித்து அந்நாடதரிவித்தியார்:
“ABVP கான முதன்மைற்றும் RSS இன் அடியியாட்களியால் வஹர்லால் நேடத்தப்பட்ட JNU
கான முதன்மைியாணவர்கள மீதியான இந்த தியாக்குதல் அஎதிரசு ஆதஎதிரவு ுறித்து அந்நாடபற்ன்ற
வன்முான முதன்மன்ற என்பதுடன், அஎதிரசு, கியாவல்துான முதன்மன்ற கான முதன்மைற்றும் இந்து
தீவிஎதிரவியாதிகளுக்கு இான முதன்மடயி் ஜவஹர்லியான உன்றான முதன்மவ கியாட்டகின்றது. ஒட்டுறித்து அந்நாடகான முதன்மைியாத்த
ஜனவஹர்லால் நேியாயக
அான முதன்மகான முதன்மைப்புகளும்
ஹர்லால் நதியால்வியான முதன்மடகின்ன்றன.
இந்த
முத் ஜவஹர்லியாளித்துவ சியார்பு இந்துத்துவ திட்ட நிஎதிரான முதன்ம் ஜவஹர்ல எதிர்ுறித்து அந்நாடகியாளள,
அஎதிரசுக்கு எதிஎதிரியாக உான முதன்மழக்கும் கான முதன்மைக்கான முதன்மள வஹர்லால் நேியாம் ஒருங்கிான முதன்மணக்க
ஹர்லால் நவண்டம் என்பான முதன்மத வஹர்லால் நேியான் ஒப்புக் ுறித்து அந்நாடகியாளகிஹர்லால் நன்றன்.”
ுறித்து அந்நாடகியால்கத்தியாவில் உளள ஜியாதவ்பூர் பல்கான முதன்ம் ஜவஹர்லக்கழக கான முதன்மைியாணவஎதிரியான
சுர்ஹர்லால் நஜியா முகர்ஜி, WSWS இடம் பின்வருகான முதன்மைியாறு ுறித்து அந்நாடதரிவித்தியார்: “18
கான முதன்மைியாணவர்கள ப் ஜவஹர்லத்த கியாயகான முதன்மைான முதன்மடயும் வான முதன்மகயில் ஏற்படத்திய JNU இன்
கான முதன்மைியாணவர்கள கான முதன்மைற்றும் ஆசிரியர்கள மீதியான தியாக்குதான முதன்ம் ஜவஹர்லயும் கான முதன்மைற்றும்
JNU இன் ுறித்து அந்நாடபண்கள விடதியில் வஹர்லால் நேடத்தப்பட்ட தியாக்குதான முதன்ம் ஜவஹர்லயும்
ஏற்றுக்ுறித்து அந்நாடகியாளள முடியியாது. ப் ஜவஹர்ல ுறித்து அந்நாடபியாது பல்கான முதன்ம் ஜவஹர்லக்கழகங்களில்
கட்டணங்கான முதன்மள
கடான முதன்மகான முதன்மையியாக
உயர்த்தவும்,
அவற்ான முதன்மன்ற
தனியியார்கான முதன்மையகான முதன்மைியாக்கவும் அஎதிரசியாங்கம் விரும்புகின்ன்றது என்பான முதன்மத வஹர்லால் நேியாங்கள
அறிஹர்லால் நவியாம், அதனியால்தியான் இான முதன்மத வஹர்லால் நோன முதன்மடமுான முதன்மன்றப்படத்த அவர்கள
அடியியாட்கான முதன்மள அனுப்புகின்றியார்கள.”

