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ஜேர்மன் பசுுமமக் கட்சிக்கு ஆதரகு ஆதரவ்கு ஆதரவான
செய்தித்த்கு ஆதரவாள் அதி-கு ஆதரவலது ஜபர்கு ஆதரவாசிரியர்
ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கிுமய ப்கு ஆதரவாதுக்கு ஆதரவாக்கிறது
International Youth and Students for Social Equality (IYSSE), 6 March 2018
ஜேர்மன் பசுுமமக் கட்சிக்கு ஆதரகு ஆதரவ்கு ஆதரவான Taz என்ற
பரகு ஆதரவல்கு ஆதரவாக குறிப்பிடப்படுகின்ற The Tageszeitung என்ற
ஒரு தினசர, ஜச்கு ஆதரவாசலிச சமத்துகு ஆதரவத்திற்க்கு ஆதரவான சர்கு ஆதரவஜதச
ம்கு ஆதரவாணகு ஆதரவர் மற்றம் இுமம் இளைஞர் அுமமப்பு (IYSSE) மீது ஒரு
கூர்ுமமைய்கு ஆதரவான
த்கு ஆதரவாக்குதுமல
நடத்துகு ஆதரவதற்க்கு ஆதரவாக
தனது
கு ஆதரவ்கு ஆதரவாரஇறதி பதிப்ுமப அர்ப்பணித்திருந்தது. முகப்புப்
பக்கத்தில் பிரத்கு ஆதரவான இடம்பிடித்திருப்பஜத்கு ஆதரவாடு, உள்ஜம் இளை
மூன்ற
முழுப்
பக்கங்களுக்கு
நீள்கின்றக்கு நீள்கின்றதத்கு ஆதரவாரு
கட்டுுமரயில்,
நீண்டக்கு ஆதரவால
taz ஆசிரையர்கு ஆதரவான சபீன
ுமைய்ஃஜபர்ட், அதி-கு ஆதரவலது கு ஆதரவரல்கு ஆதரவாற்ற்கு ஆதரவாசிரையர் ஜே்கு ஆதரவார்ஜ
ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கி குறித்த்கு ஆதரவான IYSSE இன் விமர்சனம்
பல்குமலக்கழகங்களில் “க்கு நீள்கின்றதகு ஆதரவளிப்புமடைய்கு ஆதரவான விகு ஆதரவ்கு ஆதரவாதம்”
மற்றம் “கருத்து சுதந்திர”த்திற்கு ஒரு அச்சுறத்துமல
முன்நிறத்துகு ஆதரவத்கு ஆதரவாக அறிவிக்கிற்கு ஆதரவார்.
இந்த
மனிதர்
அுமமதிப்படுத்தப்பட்ட்கு ஆதரவாக
ஜகு ஆதரவண்டும்”
என்பத்கு ஆதரவான taz இன் துமலப்புஜம கூட அபத்தம்கு ஆதரவானது.
ஜேர்மனியில் இருக்கும் அத்துமன க்கு நீள்கின்றதபரைய ஊடக
ஸ்த்கு ஆதரவாபனங்களுஜம
ஜபர்லினின்
ஹம்ஜப்கு ஆதரவால்ட்
பல்குமலக்கழகத்தில் கிழக்கு ஐஜர்கு ஆதரவாப்பிைய கு ஆதரவரல்கு ஆதரவாற்ுமறக்
கற்பிக்கும் ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கியின் விருப்பத்திற்ஜகற்ப நடந்து
க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாள்ளும்
நிுமலயில்
தங்குமம் இளை
அமர்த்திக்
க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாண்டிருக்கின்றன.
க்கு நீள்கின்றதப்கு ஆதரவாதுநிகழ்ச்சிகளில்
இத்துமன
அதிகம்கு ஆதரவாக
கலந்துக்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாள்ளும்
இன்னுக்கு நீள்கின்றதம்கு ஆதரவாரு
ஜபர்கு ஆதரவாசிரையுமரக் க்கு ஆதரவாண்பது அபூர்கு ஆதரவம். Basler Zeitung
இல் அகு ஆதரவர் க்கு நீள்கின்றதத்கு ஆதரவாடர்ந்து பத்தி எழுதுகிற்கு ஆதரவார், Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ) மற்றம் Neue Zürcher
Zeitung இல் அடிக்கடி எழுதுகிற்கு ஆதரவார், Deutschlandfunk
மற்றம் பிற ஊடக ஒளிபரப்புகளில் உுமரநிகழ்த்துகிற்கு ஆதரவார்,
ஏர்கு ஆதரவாம் இளைம்கு ஆதரவான கருத்தரங்க விகு ஆதரவ்கு ஆதரவாதங்களில் பங்குக்கு நீள்கின்றதபறகிற்கு ஆதரவார்.
அகு ஆதரவுமர விமர்சிக்கும் ம்கு ஆதரவாணகு ஆதரவர்குமம் இளை கு ஆதரவுமச ப்கு ஆதரவாடுகிற்கு ஆதரவார்,
அகு ஆதரவர்குமம் இளை விரவுுமரகளில் இருந்து க்கு நீள்கின்றதகு ஆதரவளிஜையற்றம்படி
க்கு நீள்கின்றதசய்கிற்கு ஆதரவார், அகு ஆதரவர்கள் பல்குமலக்கழகத்தில் இருந்தும்
க்கு நீள்கின்றதகு ஆதரவளிஜையற்றப்பட ஜகு ஆதரவண்டும் என்ற ஜக்கு ஆதரவாருகிற்கு ஆதரவார் அல்லது
அகு ஆதரவர்குமம் இளை
சட்டரீதிைய்கு ஆதரவான
புக்கு ஆதரவார்குமம் இளைக்
க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாண்டு
துரத்துகிற்கு ஆதரவார்.
ஆன்கு ஆதரவால் taz க்கு கருத்து சுதந்திரம், ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கிைய்கு ஆதரவால்
ஆபத்துக்குள்ம் இளை்கு ஆதரவாக்கப்படவில்ுமல, ம்கு ஆதரவாற்கு ஆதரவாக, அகு ஆதரவரது கு ஆதரவலதுச்கு ஆதரவார
கண்ஜண்கு ஆதரவாட்டங்குமம் இளை
பகிரங்கம்கு ஆதரவாக
விமர்சனம்
க்கு நீள்கின்றதசய்திருக்கின்ற, அத்துடன் ஏர்கு ஆதரவாம் இளைம்கு ஆதரவான நகரங்கள் மற்றம்
பல்குமலக்கழகங்களில்
ம்கு ஆதரவாணகு ஆதரவர்
அுமமப்புகளிடம்

இருந்து ஆதருமகு ஆதரவப் க்கு நீள்கின்றதபற்றிருக்கின்ற —இது taz
முமறக்கின்ற ஒரு உண்ுமமைய்கு ஆதரவாகும்— IYSSE ஆல் த்கு ஆதரவான்
ஆபத்துக்கு உள்ம் இளை்கு ஆதரவாக்கப்படுகின்றத்கு ஆதரவாம். ுமைய்ஃஜபர்ட்டின்
கு ஆதரவ்கு ஆதரவாதங்குமம் இளை
ஒருகு ஆதரவர்
பின்பற்றின்கு ஆதரவால்,
அப்ஜப்கு ஆதரவாது
ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கி
அுமனத்து
விமர்சனத்திற்கும்
அப்ப்கு ஆதரவாற்பட்டகு ஆதரவர்கு ஆதரவாய் இருப்ப்கு ஆதரவார். அகு ஆதரவருக்கும் மற்ற கு ஆதரவலதுச்கு ஆதரவார
சிந்துமனைய்கு ஆதரவாம் இளைர்களுக்கும்
ுமைய்ஃஜபர்ட்
ஒரு
துமடயில்ல்கு ஆதரவா சுதந்திரத்ுமத க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாடுக்கின்ற்கு ஆதரவார்.
ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கி,
அகதிகளுக்கு
எதிர்கு ஆதரவான
அகு ஆதரவரது
பரப்புுமரக்க்கு ஆதரவாகவும்,
கு ஆதரவன்முுமற
மீத்கு ஆதரவான
அகு ஆதரவரது
நிைய்கு ஆதரவாையப்படுத்தலுக்க்கு ஆதரவாகவும்,
ஜதசிைய
ஜச்கு ஆதரவாசலிசத்ுமத
(ந்கு ஆதரவாஜிசம்) ஆபத்தில்ல்கு ஆதரவாதத்கு ஆதரவாக க்கு ஆதரவாட்டுகு ஆதரவதற்க்கு ஆதரவாகவும் ரஷ்ையப்
புரட்சி
குறித்த
அகு ஆதரவரது
கம்யூனிச-விஜர்கு ஆதரவாத
க்கு நீள்கின்றதப்கு ஆதரவாய்ுமமப்படுத்தலுக்க்கு ஆதரவாகவும்
இழிவுமிக்க
க்கு நீள்கின்றதபையர்க்கு நீள்கின்றதபற்றகு ஆதரவர்கு ஆதரவாகும்.
Taz
பத்திருமகஜைய
கூட
ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கியின் கு ஆதரவலது-ச்கு ஆதரவார அரசிையுமலக் குறித்து
நிுமறைய
விமர்சனபூர்கு ஆதரவம்கு ஆதரவான
க்கு நீள்கின்றதசய்திகுமம் இளை
க்கு நீள்கின்றதகு ஆதரவளியிட்டிருக்கிறது.
ஆன்கு ஆதரவால் இப்ஜப்கு ஆதரவாது, முன்ன்கு ஆதரவாள் 1968 ஆர்ப்ப்கு ஆதரவாட்டத்
துமலமுுமற மற்றம் கு ஆதரவசதிைய்கு ஆதரவான நகர்ப்புற நடுத்தர
கு ஆதரவர்க்கத்தின் கருத்துக்குமம் இளை பிரதிபலிக்கும் க்கு நீள்கின்றதகு ஆதரவளியீட்கு ஆதரவானது,
அதி-கு ஆதரவலது ஜபர்கு ஆதரவாசிரையருக்கு தனது இதையத்தில் இடம்
கண்டுபிடித்திருக்கிறது.
ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கி
ுமைய்ஃஜபர்ட்டின்கு ஆதரவால்
கிட்டத்தட்ட
புகழ்ந்து
தள்ம் இளைப்படுகிற்கு ஆதரவார்.
அடிக்கடி
தகு ஆதரவற்கு ஆதரவாய்
புரந்து
க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாள்ம் இளைப்படுகு ஆதரவத்கு ஆதரவாக
உணர்கின்ற,
விமர்சனத்த்கு ஆதரவால்
ப்கு ஆதரவாதிப்புக்குள்ம் இளை்கு ஆதரவாகின்ற
மற்றம்
“பல்குமலக்கழகத்தில்
இனியும்
எந்த
விகு ஆதரவ்கு ஆதரவாதங்களும்
இல்ுமல,
எந்த
சர்ச்ுமசகளும் இல்ுமல” என்ற புக்கு ஆதரவாரடுகின்ற ஒரு
உணர்ச்சிநுட்பம்கு ஆதரவான மற்றம் சுைய-விமர்சன மனிதர் என்ற
அகு ஆதரவுமர ுமைய்ஃஜபர்ட் விகு ஆதரவரக்கிற்கு ஆதரவார்.
“ஒரு
இதம்கு ஆதரவான
க்கு நீள்கின்றதகு ஆதரவய்யில்
க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாண்ட
அக்ஜட்கு ஆதரவாபர்
க்கு ஆதரவாுமலயில்”
“ஹம்ஜப்கு ஆதரவால்ட்டின்
தனித்துகு ஆதரவம்கு ஆதரவான
உணர்கு ஆதரவ்கு ஆதரவால்” நிரம்பிைய ஒரு புமழைய க்கு நீள்கின்றதச்கு ஆதரவாற்க்கு நீள்கின்றதப்கு ஆதரவாழிவு
அரங்கில் “கருப்பு உஜல்கு ஆதரவாகக் கண்ண்கு ஆதரவாடிகளுடன்கு ஆதரவான அந்த
க்கு நீள்கின்றதமலிந்த மனிதர்” நடத்துகின்ற, ஒரு உண்ுமமைய்கு ஆதரவான
கல்வியின்
தூங்குகின்ற
இலட்சிையங்குமம் இளைத்
தட்டிக்கு நீள்கின்றதையழுப்புகின்ற, விம் இளைக்கமளிக்கின்ற மற்றம் கு ஆதரவரல்கு ஆதரவாற
விடையங்களில்கு ஆதரவான அகு ஆதரவரது உுமர குறித்து ுமைய்ஃஜபர்ட்
உற்ச்கு ஆதரவாகத்துடன்
சித்தரக்கிற்கு ஆதரவார்.
“ஜே்கு ஆதரவார்க்

ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கியின்
கு ஆதரவ்கு ஆதரவாக்கிையங்கள்
க்கு நீள்கின்றததளிகு ஆதரவ்கு ஆதரவானுமகு ஆதரவ,
புரந்துக்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாள்ம் இளைக்
கூடிையுமகு ஆதரவ,
அழக்கு ஆதரவானுமகு ஆதரவ,
எழுதி
ுமகு ஆதரவத்துக்
க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாள்ம் இளைத்தக்குமகு ஆதரவ,
ஏஜத்கு ஆதரவாக்கு நீள்கின்றதகு ஆதரவ்கு ஆதரவான்ுமறக்
கட்டவிழ்த்து விடுகின்ற கு ஆதரவ்கு ஆதரவாக்கிையங்கள்” என்ற taz இன்
ஆசிரையர் பிரகு ஆதரவ்கு ஆதரவாகம்கு ஆதரவாய் க்கு நீள்கின்றதப்கு ஆதரவாழிகிற்கு ஆதரவார்.

ஒதுங்கியிருந்த க்கு ஆதரவாலகட்டம் முடிவுக்கு கு ஆதரவந்துவிட்டது
என்றம், ஐஜர்கு ஆதரவாப்ப்கு ஆதரவாவிலும் மற்றம் உலகிலும் தனது
அம் இளைவுக்கும் க்கு நீள்கின்றதசல்கு ஆதரவ்கு ஆதரவாக்குக்கும் ஏற்றக்கு நீள்கின்றதத்கு ஆதரவாரு ப்கு ஆதரவாத்திரத்ுமத
ஜேர்மனி
மறபடியும்
கு ஆதரவகிக்க
ஜகு ஆதரவண்டும்
என்றம்
அறிவித்தனர்.

இதற்கும்
உண்ுமமைய்கு ஆதரவான
ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கிக்கும்
எந்த
சம்பந்தமும்
கிுமடைய்கு ஆதரவாது.
அகு ஆதரவரது
கு ஆதரவலது-ச்கு ஆதரவாரக்
கண்ஜண்கு ஆதரவாட்டங்கள்
மிக
நன்ற்கு ஆதரவாய்
ஆகு ஆதரவணப்படுத்தப்பட்டுமகு ஆதரவ. 2015 க்கு நீள்கின்றதசப்டம்பர் 14 அன்ற,
“கு ஆதரவரஜகு ஆதரவற்கும் ஒரு கல்கு ஆதரவாச்ச்கு ஆதரவாரம் குறித்த ஜபச்சு”க்கு எதிர்கு ஆதரவாக
Frankfurter Allgemeine Zeitung இல் அகு ஆதரவர் ஆஜகு ஆதரவசம்
க்கு ஆதரவாட்டிையஜப்கு ஆதரவாது ஜதசிைய அம் இளைவில்கு ஆதரவான ககு ஆதரவனத்ுமத அகு ஆதரவர்
ஈர்த்த்கு ஆதரவார். பல மில்லிையன் மக்குமம் இளை ஒன்றிுமணப்பது “ந்கு ஆதரவாம்
நின்ற
க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாண்டிருப்பதும்
சமூகத்திற்கு
ஒரு
ஸ்திரத்தன்ுமமுமையயும் சீர்ுமமுமையயும் க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாடுக்கின்றதும்கு ஆதரவான
ப்கு ஆதரவாரம்பரையத்ுமத முறிக்கிறது” என்ற இனகு ஆதரவ்கு ஆதரவாத கு ஆதரவ்கு ஆதரவாதத்ுமதக்
க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாண்டு இதற்கு அகு ஆதரவர் நிைய்கு ஆதரவாையம் கற்பித்த்கு ஆதரவார் . அதி-கு ஆதரவலது
ஜேர்மனிக்க்கு ஆதரவான
ம்கு ஆதரவாற்றின்
(AfD)
புலம்க்கு நீள்கின்றதபையர்ஜகு ஆதரவ்கு ஆதரவார்
விஜர்கு ஆதரவாதப் பிரச்ச்கு ஆதரவாரங்களுக்கு எரயூட்டிைய பல பகிரங்கம்கு ஆதரவான
கூற்றகளில் இது ஒன்ஜறக்கு நீள்கின்றதைய்கு ஆதரவான்ற மட்டுஜம.

பத்து ந்கு ஆதரவாட்களுக்குப் பின்னர், க்கு நீள்கின்றதசய்தி கு ஆதரவ்கு ஆதரவார இதழ்கு ஆதரவான Der
Spiegel, “முதல்கு ஆதரவாம் உலகப் ஜப்கு ஆதரவார் குற்றவுணர்ச்சி:
ைய்கு ஆதரவார்மீது குற்றம் எனும் ஜகள்வி கு ஆதரவரல்கு ஆதரவாற்ற்கு ஆதரவாசிரையர்குமம் இளை
பிம் இளைவுபடுத்துகிறது” (World War I Guilt: Culpability
Question Divides Historians) என்ற துமலப்பில் Dirk
Kurbjuweit எழுதிைய, முதல்கு ஆதரவாம் மற்றம் இரண்ட்கு ஆதரவாம்
உலகப் ஜப்கு ஆதரவார்களில்கு ஆதரவான “ஜேர்மன் குற்றவுணர்ச்சி” குறித்த
ஜகள்விுமைய
முன்நிறத்தும்
ஒரு
கட்டுுமருமைய
க்கு நீள்கின்றதகு ஆதரவளியிட்டது. ந்கு ஆதரவாம் எழுதியிருந்தகு ஆதரவ்கு ஆதரவாற்கு ஆதரவாக, “இருபத்கு ஆதரவாம்
நூற்ற்கு ஆதரவாண்டு குறித்த ஒரு புதிைய விகு ஆதரவரப்ுமபயும், ஜேர்மன்
ஏக்கு ஆதரவாதிபத்திையத்தின் குற்றங்குமம் இளை முமறக்கின்றதும் மற்றம்
நிைய்கு ஆதரவாையப்படுத்துகிறத்கு ஆதரவான
கு ஆதரவரல்கு ஆதரவாற்றின்
ஒரு
க்கு நீள்கின்றதப்கு ஆதரவாய்ுமமப்படுத்துமலயும்”
அபிவிருத்தி
க்கு நீள்கின்றதசய்கு ஆதரவஜத
அந்தக் கட்டுுமரயின் பணிைய்கு ஆதரவாக இருந்தது.

ுமைய்ஃஜபர்ட்டும்
கூட,
ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கி
கு ஆதரவலது-ச்கு ஆதரவார
ேனரஞ்சககு ஆதரவ்கு ஆதரவாத
கிறிஸ்ஜத்கு ஆதரவாப்
புஜம் இளை்கு ஆதரவாஹரன்
Basler
Zeitung இல் க்கு நீள்கின்றதத்கு ஆதரவாடர்ந்து எழுதுகிற்கு ஆதரவார் என்புமதயும்
“விம் இளைம்பர கு ஆதரவல்லுநர்கு ஆதரவான ஜர்கு ஆதரவாலண்ட் க்கு நீள்கின்றதரஹ்கி ஜப்கு ஆதரவான்ற
’த்கு ஆதரவார்கு ஆதரவாம் இளைகு ஆதரவ்கு ஆதரவாத-கன்சர்ஜகு ஆதரவட்டிவ்’கம் இளை்கு ஆதரவாக தங்குமம் இளை அுமழத்துக்
க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாள்கின்ற
மற்றகு ஆதரவர்கள்
கடும்கு ஆதரவலது
என்ற
கூறகின்றகு ஆதரவர்குமம் இளை அடிக்கடி
மறட்வீட் க்கு நீள்கின்றதசய்கிற்கு ஆதரவார்”
என்புமதயும் ஒத்துக் க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாள்ம் இளை ஜநரட்டது. ஆயினும்
கு ஆதரவலது-ச்கு ஆதரவார ஜபர்கு ஆதரவாசிரையருக்க்கு ஆதரவான அகு ஆதரவரது ஜப்கு ஆதரவாற்றதுமல
இது குுமறத்துவிடவில்ுமல.
ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கி Bremen Asta (பல்குமலக்கழக ம்கு ஆதரவாணகு ஆதரவர்
சங்கம்) மீதும் ஜச்கு ஆதரவாசலிச சமத்துகு ஆதரவக் கட்சி (Socialist
Equality Party, SGP) மீதும் கு ஆதரவழக்கு க்கு நீள்கின்றதத்கு ஆதரவாடர்ந்திருந்த
Cologne மற்றம் Hamburg நீதிமன்றங்கள், அகு ஆதரவுமர
“கு ஆதரவலது-ச்கு ஆதரவார
தீவிரகு ஆதரவ்கு ஆதரவாதி”
என்றம்
“கு ஆதரவரல்கு ஆதரவாற்ுமற
க்கு நீள்கின்றதப்கு ஆதரவாய்ுமமப்படுத்துபகு ஆதரவர்”
என்றம்
அுமழப்பதற்க்கு ஆதரவான
உருமமுமைய அகு ஆதரவற்றக்கு கு ஆதரவழங்கிையது என்ற உண்ுமமுமையக்
க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாண்டு
ுமைய்ஃஜபர்ட்
ககு ஆதரவுமலப்பட்டத்கு ஆதரவாகவும்
க்கு நீள்கின்றததரையவில்ுமல. “அப்ஜப்கு ஆதரவாது முதல் அகு ஆதரவற்றடன் த்கு ஆதரவான்
அகு ஆதரவர் கு ஆதரவ்கு ஆதரவாழ ஜகு ஆதரவண்டியிருக்கிறது” என்ற கடுகம் இளைவு
சுருக்கம்கு ஆதரவாய் அகு ஆதரவர் எழுதுகிற்கு ஆதரவார். இத்துமனக்கும் taz இன்
ஸ்த்கு ஆதரவாபகர்களில்
ஒருகு ஆதரவர்கு ஆதரவான,
ஜபர்லின்
கு ஆதரவழக்கறிஞர்
ஜே்கு ஆதரவாஹ்கு ஆதரவானஸ் ஐசன்ஜபர்க், ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கிக்கு எதிர்கு ஆதரவாக
Bremen Asta மற்றம் SGP யின் பிரதிகு ஆதரவ்கு ஆதரவாதங்களின்
ச்கு ஆதரவார்ப்கு ஆதரவாக ஆேர்கு ஆதரவாகி கு ஆதரவ்கு ஆதரவாதிட்டகு ஆதரவர் என்பதுடன் விச்கு ஆதரவாருமண
முடிவு குறித்து taz க்கு க்கு நீள்கின்றதசய்திகளும் அளித்திருந்த்கு ஆதரவார்.
ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கியும் அகு ஆதரவரது சக்கு ஆதரவாகு ஆதரவ்கு ஆதரவான அரசிையல் விஞ்ஞ்கு ஆதரவானி
ஜஹர்ஃபிரட் முங்க்லரும் சமீப ஆண்டுகளில் ஜேர்மன்
க்கு நீள்கின்றதகு ஆதரவளியுறவுக்
க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாள்ுமகுமைய
மறஜந்கு ஆதரவாக்குநிுமல
அுமமப்பதில்
சித்த்கு ஆதரவாந்தரீதிைய்கு ஆதரவாக
ஒரு
ுமமையம்கு ஆதரவான
ப்கு ஆதரவாத்திரத்ுமத கு ஆதரவகித்திருக்கின்றனர். 2014 பிப்ரகு ஆதரவரயில்,
மூனிச் ப்கு ஆதரவாதுக்கு ஆதரவாப்பு ம்கு ஆதரவாந்கு ஆதரவாட்டில், ஜேர்மன் அரச்கு ஆதரவாங்கத்தின்
முன்னணிப்
பிரதிநிதிகள்,
இர்கு ஆதரவாணுகு ஆதரவரீதிைய்கு ஆதரவாக

“ஜேர்மன் குற்றவுணர்ச்சி” குறித்த மறமதிப்பீட்டுக்க்கு ஆதரவான
பிரபலம்கு ஆதரவான
ச்கு ஆதரவாட்சிையம்கு ஆதரவாக,
Der
Spiegel,
அன்ற
உயிருடன் கு ஆதரவ்கு ஆதரவாழ்ந்து கு ஆதரவந்த ந்கு ஆதரவாஜி கு ஆதரவக்க்கு ஆதரவாலத்துகு ஆதரவ்கு ஆதரவாதி
ஏர்ன்ஸ்ட்
ஜந்கு ஆதரவால்ட்டக்கு
அடுத்த
இடத்தில்
ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கிுமையயும்
முங்க்லுமரயும்
அமர்த்திையது.
ஹம்ஜப்கு ஆதரவால்ட்
பல்குமலக்கழகத்தின்
ஜபர்கு ஆதரவாசிரையர்கம் இளை்கு ஆதரவாக
அகு ஆதரவர்கம் இளைது
மரைய்கு ஆதரவாுமதைய்கு ஆதரவானது
கு ஆதரவரல்கு ஆதரவாற்ுமற
மீண்டும்
எழுதுகு ஆதரவதற்க்கு ஆதரவான அங்கீக்கு ஆதரவாரம்கு ஆதரவாக அர்த்தமளிக்கப்பட்டது.
ஜப்கு ஆதரவாரல் ஜேர்மனியின் க்கு நீள்கின்றதப்கு ஆதரவாறப்பின் மீது பூசி முமறக்கின்ற
கு ஆதரவுமகயில், முதல்கு ஆதரவாம் உலகப் ஜப்கு ஆதரவார் குறித்த ஒரு
புத்தகத்ுமத முங்க்லர் எழுதியிருந்த்கு ஆதரவார். ந்கு ஆதரவாஜிக்களின்
ஜப்கு ஆதரவார்க் குற்றங்குமம் இளை குுமறத்து க்கு ஆதரவாட்டுகின்ற கூடுதல்
சிரமம்கு ஆதரவான பணிக்கு ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கி முகம்க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாடுத்திருந்த்கு ஆதரவார்.
ஜதசிைய ஜச்கு ஆதரவாசலிசம்கு ஆதரவானது (ந்கு ஆதரவாஜிசம்) ஜப்கு ஆதரவால்ஷிவிசத்துக்க்கு ஆதரவான
ஒரு
நிைய்கு ஆதரவாையபூர்கு ஆதரவம்கு ஆதரவான
பிரதிபலிப்பு
என்பத்கு ஆதரவான
ஆய்வுகு ஆதரவழிுமையக்
க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாண்டு
1986
இல்
“கு ஆதரவரல்கு ஆதரவாற்ற்கு ஆதரவாசிரையர்களின்
சர்ச்ுமச”
ஒன்ுமறத்
தூண்டியிருந்த
ஏர்ன்ஸ்ட்
ஜந்கு ஆதரவால்டுமகு ஆதரவ
Spiegel
கட்டுுமரயில் அகு ஆதரவர் ப்கு ஆதரவாதுக்கு ஆதரவாத்துப் ஜபசின்கு ஆதரவார்.
இந்த ஆய்வுகு ஆதரவழி ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கியின் க்கு நீள்கின்றதச்கு ஆதரவாந்தப் புமடப்பு
முழுுமமயிலும் இுமழஜைய்கு ஆதரவாடுகிறது. உத்கு ஆதரவாரணம்கு ஆதரவாக, 2007
இல் அகு ஆதரவர் எழுதிைய “Kriege in staatsfernen Räumen”
(அரசு கட்டுப்ப்கு ஆதரவாடு இல்ல்கு ஆதரவாத பகுதிகளில்கு ஆதரவான ஜப்கு ஆதரவார்கள்”)
எனும் கட்டுுமரயில், கிழக்கில் திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்ட
அழித்க்கு நீள்கின்றதத்கு ஆதரவாழிப்புப் ஜப்கு ஆதரவார்கு ஆதரவானது ஜேர்மன் இர்கு ஆதரவாணுகு ஆதரவத்தின்
மீது
(Wehrmacht)
ஜச்கு ஆதரவாவிையத்
ஒன்றிையத்த்கு ஆதரவால்
திணிக்கப்பட்டத்கு ஆதரவாக இருந்தது என அகு ஆதரவர் விம் இளைக்கின்கு ஆதரவார்:
“ச்கு ஆதரவாத்கு ஆதரவாரண மக்குமம் இளையும் விட்டுுமகு ஆதரவக்க்கு ஆதரவாத ஒரு புதிைய
கு ஆதரவுமகப் ஜப்கு ஆதரவாருக்கு ஸ்ர்கு ஆதரவாலினும் அகு ஆதரவரது தம் இளைபதிகளும்
Wehrmacht ஐ தள்ளியிருந்த்கு ஆதரவார்கள்”. “Verbrannte
Erde” (“எரந்த பூமி”) என்ற அகு ஆதரவரது புத்தகத்தில் அகு ஆதரவர்
கூறகிற்கு ஆதரவார்:
“ஜேர்மன்
இர்கு ஆதரவாணுகு ஆதரவத்தின்
குரூரம்கு ஆதரவான
க்கு நீள்கின்றதசையல்கு ஆதரவானது... சித்த்கு ஆதரவாந்தரீதிைய்கு ஆதரவான நம்பிக்ுமககளுடன்கு ஆதரவான
குறிப்புகளுடன் ஒருஜப்கு ஆதரவாதும் விம் இளைக்கப்பட முடிைய்கு ஆதரவாது.

ஹிட்லரன் புமடவீரர்கள் ஒரு சித்த்கு ஆதரவாந்தப்
ஈடுபட்டிருக்கவில்ுமல,
ம்கு ஆதரவாற்கு ஆதரவாக
அகு ஆதரவர்கள்
கு ஆதரவழியில்ல்கு ஆதரவாத இையங்குநிுமல க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாண்ட ஒரு
ஈடுபட்டிருந்தனர்.”

ஜப்கு ஆதரவாரல்
தப்பிக்க
ஜப்கு ஆதரவாரல்

Der
Spiegel
இல்
ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கி
இறதிைய்கு ஆதரவாக
ஹிட்லுமரயும் ப்கு ஆதரவாதுக்கு ஆதரவாத்து ஜபசின்கு ஆதரவார். “ஹிட்லர் மனநிுமல
பிறழ்ந்தகு ஆதரவருமில்ுமல, நச்சுத்தனம் க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாண்டகு ஆதரவருமில்ுமல.
அகு ஆதரவர் தனது ஜமுமசயில் யூதர்குமம் இளை இல்ல்கு ஆதரவாக்கு நீள்கின்றதத்கு ஆதரவாழிப்பது
குறித்து எகு ஆதரவரும் ஜபசுகு ஆதரவுமத விரும்பிையது கிுமடைய்கு ஆதரவாது”
என்ற அகு ஆதரவர் கூறின்கு ஆதரவார். Taz இதுமன சுருக்கம்கு ஆதரவாகக்
குறிப்பிடுகிறது, ஆன்கு ஆதரவால் “சரைய்கு ஆதரவான உள்ம் இளைடக்கத்தில்
மட்டுஜம புரந்துக்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாள்ம் இளைத்தக்க ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கியின் ஒரு
கு ஆதரவசனம்” என்பத்கு ஆதரவாக உடனடிைய்கு ஆதரவாக அதுமன சிறித்கு ஆதரவாக்கிவிட்டு,
அதன்பின்
ஜகு ஆதரவக்கு நீள்கின்றதற்கு ஆதரவாரு
விடையத்திற்கு
த்கு ஆதரவாவிவிடுகிறது.
ஆன்கு ஆதரவாலும் ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கி, ஹிட்லுமர குற்றமற்றகு ஆதரவர்கு ஆதரவாக
க்கு ஆதரவாட்டும்
உள்ம் இளைடக்கம்
மிகத்க்கு நீள்கின்றததளிகு ஆதரவ்கு ஆதரவானத்கு ஆதரவாகும்.
இது
ஜேர்மன்
இர்கு ஆதரவாணுகு ஆதரவகு ஆதரவ்கு ஆதரவாதத்தின்
மீள்கு ஆதரவருமகு ஆதரவ
நிைய்கு ஆதரவாையப்படுத்துகு ஆதரவதற்க்கு ஆதரவாக
ந்கு ஆதரவாஜிக்களின்
குற்றங்குமம் இளை
தணித்துக்க்கு ஆதரவாட்டுகு ஆதரவது குறித்தத்கு ஆதரவாகும்.
இதுகு ஆதரவுமரயிலும் நகு ஆதரவ-ப்கு ஆதரவாசிச கு ஆதரவட்ட்கு ஆதரவாரங்களில் இருந்து
மட்டுஜம
அறிையப்படுகு ஆதரவத்கு ஆதரவாய்
இருந்து
கு ஆதரவந்திருக்கின்ற
இத்துமகைய
அட்டூழிையம்கு ஆதரவான
அறிக்ுமககள்
எதிர்த்துப்
ஜபசப்பட்கு ஆதரவாமஜலஜைய இருந்து கு ஆதரவந்தன. IYSSE ம் SGP ம்
மட்டுஜம
இகு ஆதரவற்றக்கு
எதிர்கு ஆதரவாகப்
ஜபசின.
இந்த
எதிர்ப்புகளுக்கு ஆளும் கு ஆதரவட்ட்கு ஆதரவாரங்கள் மிகப் பதட்டத்துடன்
எதிர்விுமனைய்கு ஆதரவாற்றின. ஹம்ஜப்கு ஆதரவால்ட் பல்குமலக்கழகத்தின்
துமலுமமையகம் (Presidium) ஒரு பகிரங்க அறிக்ுமகயில்
ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கிுமைய
ப்கு ஆதரவாதுக்கு ஆதரவாத்தது,
அகு ஆதரவர்
மீத்கு ஆதரவான
விமர்சனங்கள் “ஏற்றக்க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாள்ம் இளை முடிைய்கு ஆதரவாதுமகு ஆதரவ” என்றஜத்கு ஆதரவாடு
அகு ஆதரவுமர விமர்சிப்பகு ஆதரவர்கள் மீது கு ஆதரவழக்கு க்கு நீள்கின்றதத்கு ஆதரவாடரவும்
அச்சுறத்திையது —இதுஜகு ஆதரவ கருத்து சுதந்திரத்தின் மீத்கு ஆதரவான
உண்ுமமைய்கு ஆதரவான ஒரு த்கு ஆதரவாக்குதல்!

திருத்தல்கு ஆதரவ்கு ஆதரவாத மற்றம்
இுமடச்க்கு நீள்கின்றதசருகல்கம் இளை்கு ஆதரவாக
க்கு நீள்கின்றததரவித்த்கு ஆதரவார்.

ஜதசிையகு ஆதரவ்கு ஆதரவாத ஜந்கு ஆதரவாக்கங்களுடன்
நுுமழக்கப்படுகின்றன”
என்ற

க்கு நீள்கின்றதசன்ற
ஆண்டு
ஏப்ரலில்,
ஜேர்மன்
ம்கு ஆதரவாநில
அரச்கு ஆதரவாங்கங்களின் முன்னணிப் பிரதிநிதிகள் கூகுளின்
க்கு நீள்கின்றதப்கு ஆதரவாறியிையல் பிரவு துுமணத்துமலகு ஆதரவர்கு ஆதரவான க்கு நீள்கின்றதபன் ஜக்கு ஆதரவாம்ஸ்
உடன், ஒரு புதிைய ஜதடல் குறித்து அல்லது அதனினும்,
தணிக்ுமக க்கு நீள்கின்றதமன்க்கு நீள்கின்றதப்கு ஆதரவாருள் க்கு நீள்கின்றதசையல்கு ஆதரவழிமுுமற (அல்க்கு ஆதரவாரதம்)
குறித்து விகு ஆதரவ்கு ஆதரவாதிக்கும் க்கு நீள்கின்றதப்கு ஆதரவாருட்டு சந்தித்தனர். மூன்ற
கு ஆதரவ்கு ஆதரவாரங்களுக்குப் பின்னர், கூகுள் “ஜப்கு ஆதரவாலிச் க்கு நீள்கின்றதசய்திகம் இளை்கு ஆதரவாக”
கருதப்படுபுமகு ஆதரவக்கு எதிர்கு ஆதரவாக புதிைய நடகு ஆதரவடிக்ுமககுமம் இளை அது
அறிமுகம் க்கு நீள்கின்றதசய்திருந்தத்கு ஆதரவாக அறிவித்தது. அது முதல்கு ஆதரவாக,
ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கி குறித்த உலக ஜச்கு ஆதரவாசலிச கு ஆதரவுமலத் தம் இளைத்தின்
விமர்சனம்
கூகுளின்
ஜதடல்
முடிவுகளில்
ஜத்கு ஆதரவான்றகு ஆதரவதில்ுமல.
ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கிுமைய ஆதரத்துப் ஜபசுபகு ஆதரவர்களில் இப்ஜப்கு ஆதரவாது
taz ம் இுமணந்திருக்கிறது என்பது ஒரு எச்சரக்ுமக
அறிகுறிைய்கு ஆதரவாகும்.
ுமைய்ஃஜபர்ட்
குறிப்ப்கு ஆதரவாக
ஒரு
ஜநர்ுமமையற்ற
கு ஆதரவழிமுுமறுமையப்
பையன்படுத்துகிற்கு ஆதரவார்.
ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கியின் ஏர்கு ஆதரவாம் இளைம்கு ஆதரவான அதி-கு ஆதரவலது தீவிரகு ஆதரவ்கு ஆதரவாத
மற்றம் கு ஆதரவரல்கு ஆதரவாற்றத் திருத்தல்கு ஆதரவ்கு ஆதரவாத கூற்றகுமம் இளையும் IYSSE
இன் விமர்சனங்குமம் இளையும் ஜநரடிைய்கு ஆதரவாக ஜமற்ஜக்கு ஆதரவாளிடுகு ஆதரவுமத
அகு ஆதரவர்
தவிர்க்கிற்கு ஆதரவார்,
அதற்குப்
பதில்கு ஆதரவாக
“கருத்து
சுதந்திரம்” குறித்த க்கு நீள்கின்றதப்கு ஆதரவாதுகு ஆதரவ்கு ஆதரவான மற்றம் முற்றிலும்
கபடஜகு ஆதரவடம்கு ஆதரவான பரசீலுமனகளின் மீது ச்கு ஆதரவாய்ந்துக்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாள்கிற்கு ஆதரவார்.

அடுத்துகு ஆதரவந்த ஆண்டில் ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கி மற்றம் முங்க்லர்
மீத்கு ஆதரவான விமர்சனம் பரவிையுமத அடுத்து, ஊடகங்கள் ஒரு
ஜக்கு ஆதரவாபம்கு ஆதரவான பிரச்ச்கு ஆதரவாரத்ுமத கட்டவிழ்த்து விட்டன. Cicero
மற்றம் FAZ ஜப்கு ஆதரவான்ற பழுமமகு ஆதரவ்கு ஆதரவாத க்கு நீள்கின்றதசய்தித்த்கு ஆதரவாள்கள்
இதில் முன்னணிப் ப்கு ஆதரவாத்திரம் கு ஆதரவகித்தன, IYSSE ஐ ஒரு
“ட்க்கு நீள்கின்றதர்கு ஆதரவாட்ஸ்கிச
கும்பல்”
என்ற
அுமகு ஆதரவ
கண்டனம்
க்கு நீள்கின்றதசய்தன. ஆன்கு ஆதரவால் Süddeutsche Zeitung மற்றம் Die
Zeit ஆகிைய சற்ற த்கு ஆதரவார்கு ஆதரவாம் இளைகு ஆதரவ்கு ஆதரவாத க்கு நீள்கின்றதசய்தித்த்கு ஆதரவாள்கம் இளை்கு ஆதரவாக
க்கு நீள்கின்றதச்கு ஆதரவால்லப்படுபுமகு ஆதரவயும் இதில் இுமணந்து க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாண்டன.
Taz, Tagesanzeiger மற்றம் Frankfurter Rundschau
ஆகிையகு ஆதரவற்றில்
மட்டுஜம
அவ்கு ஆதரவப்ஜப்கு ஆதரவாத்கு ஆதரவான
விமர்சனபூர்கு ஆதரவம்கு ஆதரவான எழுத்துக்கள் க்கு நீள்கின்றததன்பட்டன.

Taz இன் ஆசிரையர் குழு அதன் கு ஆதரவ்கு ஆதரவார இறதிப் பதிப்பின்
ுமமையம்கு ஆதரவான
ஜபசுக்கு நீள்கின்றதப்கு ஆதரவாரும் இளை்கு ஆதரவாக
ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கிுமைய
ப்கு ஆதரவாதுக்கு ஆதரவாப்புமத
ஆக்குகு ஆதரவதற்கு
எடுத்த
முடிகு ஆதரவ்கு ஆதரவானது
ஜேர்மனியில் இப்ஜப்கு ஆதரவாது நடந்ஜதறி கு ஆதரவருகின்ற அரசிையல்
ம்கு ஆதரவாற்றங்களின் பின்புலத்தில் மட்டுஜம புரந்து க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாள்ம் இளைக்
கூடிையத்கு ஆதரவாகும். சமூக ேனந்கு ஆதரவாையகக் கட்சியின் (SPD)
உறப்பினர்கள் கிறிஸ்தகு ஆதரவ ேனந்கு ஆதரவாையகக் கட்சியினருடன்
(CDU/CSU) ம்கு ஆதரவாக்கு நீள்கின்றதபரும் கூட்டணியின் ஒரு புதிைய
பதிப்பிற்கு
ஆதரகு ஆதரவ்கு ஆதரவாக
மூன்றில்
இரண்டு
பங்கு
க்கு நீள்கின்றதபரும்ப்கு ஆதரவான்ுமமயில்
கு ஆதரவ்கு ஆதரவாக்களித்து
உடன்பட்ட
அஜத
கு ஆதரவ்கு ஆதரவாரஇறதியில்
ுமைய்ஃஜபர்ட்
இன்
கட்டுுமரயும்
க்கு நீள்கின்றதகு ஆதரவளிைய்கு ஆதரவாகியிருந்தது.
இரண்ட்கு ஆதரவாம்
உலகப்
ஜப்கு ஆதரவார்
முடிந்ததற்குப் பிந்ுமதைய மிகவும் கு ஆதரவலது-ச்கு ஆதரவார ஜேர்மன்
அரச்கு ஆதரவாங்கம்கு ஆதரவாக இது இருக்கப் ஜப்கு ஆதரவாகிறது. க்கு நீள்கின்றதச்கு ஆதரவாந்த ந்கு ஆதரவாட்டில்
அரசின் அதிக்கு ஆதரவாரங்குமம் இளை ப்கு ஆதரவாரைய அம் இளைவில் அதிகரப்பதும்,
க்கு நீள்கின்றதகு ஆதரவளிந்கு ஆதரவாட்டில் ஜேர்மனியின் இர்கு ஆதரவாணுகு ஆதரவத் திறன்குமம் இளை
அதிகப்படுத்துகு ஆதரவதும், இகு ஆதரவற்றடன் க்கு நீள்கின்றதச்கு ஆதரவாந்த ந்கு ஆதரவாட்டில் சிக்கன
நடகு ஆதரவடிக்ுமககுமம் இளையும் ஜசர்த்துக் க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாள்கு ஆதரவதும் கூட்டணி
உடன்ப்கு ஆதரவாட்டிற்கு ுமமையம்கு ஆதரவானத்கு ஆதரவாக இருக்கிறது.

குறிப்ப்கு ஆதரவாக, 2017 ேூன் 11 அன்ற Andreas FischerLescano
எழுதி
Frankfurter
Rundschau
இல்
பிரசுரம்கு ஆதரவான ”ஒரு கு ஆதரவலது-ச்கு ஆதரவாரயின் சுைய முன்ுமகு ஆதரவப்பு” (The
Self-Presentation of a Right-winger) என்ற கட்டுுமர
ககு ஆதரவனத்துக்குரையத்கு ஆதரவாகும். பிரபலம்கு ஆதரவான இந்த Bremen
சட்டப்
ஜபர்கு ஆதரவாசிரையர்
ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கிுமையப்
பற்றிக்
கூறுமகயில் “அகு ஆதரவரது விஞ்ஞ்கு ஆதரவானபூர்கு ஆதரவ எழுத்துக்களும்
அன்ற்கு ஆதரவாட அரசிையல் கருத்துக்களும் அதீத கு ஆதரவலது-ச்கு ஆதரவார
விமர்சனத்தின் கலுமகு ஆதரவைய்கு ஆதரவாக ம்கு ஆதரவாறகின்றன, கு ஆதரவரல்கு ஆதரவாற்ற

பசுுமமக் கட்சி மற்றம் இடது கட்சி இரண்டுஜம SPD
இன் கு ஆதரவ்கு ஆதரவாக்களிப்ுமப கு ஆதரவரஜகு ஆதரவற்றிருக்கின்றன. ஜேர்மன்
இர்கு ஆதரவாணுகு ஆதரவகு ஆதரவ்கு ஆதரவாதத்ுமத எதிர்ப்பத்கு ஆதரவாக முன்பு கூறிகு ஆதரவந்த நடுத்தர
கு ஆதரவர்க்கக் கட்சிகளிடம் இருந்து இனி எந்த எதிர்ப்புமில்ுமல.
பல இுமம் இளைஞர்கம் இளை்கு ஆதரவால் க்கு நீள்கின்றதத்கு ஆதரவாழில்கு ஆதரவாம் இளைர்கம் இளை்கு ஆதரவால் மற்றம் taz
இன் கு ஆதரவ்கு ஆதரவாசகர்கம் இளை்கு ஆதரவாலும் கூட க்கு நீள்கின்றதகு ஆதரவறக்கப்படுகின்ற அதி-கு ஆதரவலது
AfD த்கு ஆதரவான் இப்ஜப்கு ஆதரவாது ந்கு ஆதரவாட்கு ஆதரவாளுமன்றத்தில் உத்திஜைய்கு ஆதரவாகபூர்கு ஆதரவ
எதிர்க்கட்சித்
துமலுமமைய்கு ஆதரவாக
இருக்கிறது.
ம்கு ஆதரவாக்கு நீள்கின்றதபரும்
கூட்டணிக்கும் AfD க்கும்கு ஆதரவான இந்த எதிர்ப்புக்கு ந்கு ஆதரவாம்

அரசிையல் க்கு நீள்கின்றதகு ஆதரவளிப்ப்கு ஆதரவாட்ுமட கு ஆதரவழங்கிக் க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாண்டிருப்பது
குறித்து, பசுுமமக் கட்சிக்கு க்கு நீள்கின்றதநருக்கம்கு ஆதரவான taz ஆசிரையர்
குழு சீற்றம் க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாண்டிருக்கிறது. ஆகஜகு ஆதரவ த்கு ஆதரவான் IYSSE
மீது த்கு ஆதரவாக்கப்படுகின்றது.
சமூக துருகு ஆதரவப்படல் அதிகரத்துச் க்கு நீள்கின்றதசல்லும் நிுமலக்கு
முகம்க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாடுக்கும் நிுமலயில் கு ஆதரவலது ஜந்கு ஆதரவாக்கி துரதம்கு ஆதரவாக
நகர்கின்ற
நடுத்தர
கு ஆதரவர்க்க
அடுக்குகளுக்க்கு ஆதரவாக
ுமைய்ஃஜபர்ட் ஜபசுகிற்கு ஆதரவார். Taz மற்றம் பசுுமமக் கட்சி
உருகு ஆதரவ்கு ஆதரவாகு ஆதரவதற்கு க்கு ஆதரவாரணம்கு ஆதரவாக இருந்த 1968 ஆர்ப்ப்கு ஆதரவாட்ட
இையக்கம்கு ஆதரவானது க்கு நீள்கின்றதபருமம் இளைவில் ந்கு ஆதரவாஜிக்களின் குற்றங்கள் —
இுமகு ஆதரவ ஜப்கு ஆதரவாருக்குப் பிந்ுமதைய அடிக்கு நீள்கின்றதன்கு ஆதரவாகு ஆதரவர் சக்கு ஆதரவாப்தத்தில்
அுமமதிைய்கு ஆதரவாக்கப்பட்டு
துமரவிரப்பின்
கீழ்
தள்ளி
விடப்பட்டிருந்தது— மீத்கு ஆதரவான ஜக்கு ஆதரவாபத்த்கு ஆதரவால் க்கு நீள்கின்றதசல்கு ஆதரவ்கு ஆதரவாக்கு
க்கு நீள்கின்றதசலுத்தப்பட்டத்கு ஆதரவாக
இருந்தது.
1980 களின்
கு ஆதரவரல்கு ஆதரவாற்ற்கு ஆதரவாசிரையர்களின் சர்ச்ுமசயிலும் கூட, ஜந்கு ஆதரவால்ட்ட
ந்கு ஆதரவாஜிக்களுக்கு கு ஆதரவக்க்கு ஆதரவாலத்து கு ஆதரவ்கு ஆதரவாங்கிையுமதக் க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாண்டு
தன்ுமன முழுுமமைய்கு ஆதரவாக தனிுமமப்படுத்திக் க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாண்ட்கு ஆதரவார்.
இந்நிுமல இப்ஜப்கு ஆதரவாது ம்கு ஆதரவாற்றப்பட்டுக் க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாண்டிருக்கிறது.
ுமைய்ஃஜபர்ட்டின் கட்டுுமரயில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க
கு ஆதரவ்கு ஆதரவாசகம் இருக்கிறது. நீண்டக்கு ஆதரவாலம்கு ஆதரவாக கு ஆதரவ்கு ஆதரவாக்களிக்கவில்ுமல
என்ற
கூறம்
ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கிுமைய
அகு ஆதரவர்
ஜமற்ஜக்கு ஆதரவாளிடுகிற்கு ஆதரவார்.
“இடது,
த்கு ஆதரவார்கு ஆதரவாம் இளைகு ஆதரவ்கு ஆதரவாத
அல்லது
பழுமமகு ஆதரவ்கு ஆதரவாதம், எதுவும் அகு ஆதரவருக்கு கூற எதுவுமில்ுமல”
என்ற எழுதும் அகு ஆதரவர் பின் ஜகட்கிற்கு ஆதரவார், “இது பலரன்
விடையத்தில்
உண்ுமமயில்ுமலைய்கு ஆதரவா?
விஜிஷேடம்கு ஆதரவாக
த்கு ஆதரவார்மீகரீதிைய்கு ஆதரவாக உறதிப்பட்டு க்கு நீள்கின்றதசல்கின்ற ஒரு புதிைய
அல்லது
அுமடைய்கு ஆதரவாம் இளை
கு ஆதரவலதுக்கு
முகம்க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாடுக்கும்
நிுமலயில் அரசிையல் நம்பிக்ுமககளும், அகு ஆதரவற்றடன்கு ஆதரவான
இுமணவுகளும் குமலந்து ஜப்கு ஆதரவாகவில்ுமலைய்கு ஆதரவா?”
கடந்த க்கு ஆதரவாலத்தின் சித்த்கு ஆதரவாந்த கசடுகுமம் இளை மீண்டும் கிம் இளைறி
விட்டுக்
க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாண்டிருக்கும்
புதிைய
கு ஆதரவலது
குறித்து
த்கு ஆதரவார்மீகரீதிைய்கு ஆதரவாக என்ன இருக்கிறது? AfD இன் எழுச்சிக்கு
முகம்க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாடுக்கும்
நிுமலயில்,
தமது
அரசிையல்

நம்பிக்ுமககுமம் இளை எல்ல்கு ஆதரவாம் தூக்கிவீசி விட்டு கு ஆதரவலதுடன்கு ஆதரவான
“த்கு ஆதரவார்மீக”
கு ஆதரவுமம் இளைையத்துக்குள்
தங்குமம் இளை
நிறத்திக்
க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாள்கின்ற தன்ுமனயும் தனது சக்கு ஆதரவாக்குமம் இளையும் குறித்ஜத
ுமைய்ஃஜபர்ட் இங்ஜக ஜபசுகிற்கு ஆதரவார் என்பது க்கு நீள்கின்றததளிவு.
விம் இளைக்கமளித்தல் குறித்தும், ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கி குறித்தும்,
“க்கு நீள்கின்றதசவ்விையல்
சிற்பங்கள்,
ஃபிக்கு நீள்கின்றதரடரக்
கட்டிடக்குமல
மற்றம்
ஹம்ஜப்கு ஆதரவால்ட்டின்
தனித்துகு ஆதரவம்கு ஆதரவான
உணர்வு”
குறித்க்கு நீள்கின்றததல்ல்கு ஆதரவாம் மிக அருுமமைய்கு ஆதரவாக எழுதுகின்ற இந்த
மிகவும் நவீனம்கு ஆதரவான மனிதரன் கட்டுுமருமைய படிக்ுமகயில்,
1933 க்கு
முன்ப்கு ஆதரவாகவும்
குறிப்ப்கு ஆதரவாக
அதன்பின்னரும்
ஜேர்மன் குட்டி முதல்கு ஆதரவாளித்துகு ஆதரவ தட்டின் மிகப் பலரும் ஏன்
ந்கு ஆதரவாஜிக்களின்
பக்கம்
க்கு நீள்கின்றதசன்ற்கு ஆதரவார்கள்
என்பதற்க்கு ஆதரவான
க்கு நீள்கின்றதத்கு ஆதரவாடர்ுமப சுையம்கு ஆதரவாகஜகு ஆதரவ அறிந்துக்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாள்ம் இளைக் கூடிையத்கு ஆதரவாய்
இருக்கிறது.
கு ஆதரவலதிற்கு இவ்கு ஆதரவ்கு ஆதரவாற்கு ஆதரவாக மண்டியிடுகு ஆதரவுமத, இுமம் இளைஞர்கள்
மற்றம்
க்கு நீள்கின்றதத்கு ஆதரவாழில்கு ஆதரவாம் இளை
கு ஆதரவர்க்கத்தின்
மிகப்
க்கு நீள்கின்றதபருகு ஆதரவ்கு ஆதரவாரைய்கு ஆதரவாஜன்கு ஆதரவாரும், அத்துடன் taz இன் கு ஆதரவ்கு ஆதரவாசகர்களில்
பலரும்
கூட
நிர்கு ஆதரவாகரக்கின்றனர் என்பதில்
IYSSE
உறதிைய்கு ஆதரவான நம்பிக்ுமக க்கு நீள்கின்றதக்கு ஆதரவாண்டுள்ம் இளைது.
ஜப்கு ஆதரவார் மற்றம் சிக்கன நடகு ஆதரவடிக்ுமககுமம் இளையும், மற்றம்
ஜேர்மன்
ஏக்கு ஆதரவாதிபத்திையத்தின்
குற்றங்குமம் இளை
பூசிக்கு நீள்கின்றதமழுகுகு ஆதரவுமதயும்
எதிர்க்கின்ற
க்கு நீள்கின்றதத்கு ஆதரவாழில்கு ஆதரவாம் இளைர்களும்
இுமம் இளைஞர்களும்
ப்கு ஆதரவாபஜர்கு ஆதரவாவ்ஸ்கிுமைய
ஊக்குவிப்பதற்கு
எதிர்ப்பு க்கு நீள்கின்றததரவிக்கும் கடிதங்குமம் இளை taz இன் ஆசிரையர்
குழுவுக்கு அனுப்பிுமகு ஆதரவக்க ஜகு ஆதரவண்டும் என்ற ந்கு ஆதரவாங்கள்
அுமழக்கிஜற்கு ஆதரவாம்! ந்கு ஆதரவான்க்கு ஆதரவாம் அகிலத்தின் இுமணைய கு ஆதரவழி
க்கு நீள்கின்றதசய்தித்த்கு ஆதரவாம் இளை்கு ஆதரவான உலக ஜச்கு ஆதரவாசலிச கு ஆதரவுமலத் தம் இளைத்ுமத
கு ஆதரவ்கு ஆதரவாசிப்பதற்கும் ஆதரப்பதற்கும், IYSSE மற்றம் SGP
இல் இுமணகு ஆதரவதற்கும், ம்கு ஆதரவாக்கு நீள்கின்றதபரும் கூட்டணிக்க்கு ஆதரவான ஒரு
ஜச்கு ஆதரவாசலிச எதிர்ப்ுமப கட்டிக்கு நீள்கின்றதையழுப்புகு ஆதரவதற்கும் ந்கு ஆதரவாங்கள்
அகு ஆதரவர்களிடம் கு ஆதரவலியுறத்துகிஜற்கு ஆதரவாம்.

