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ஜேர்மனியின்

உள்உள்ந உள்நாட்டு

அரசிவை முகமையலளவுச்சேவமப்பு
(BfV)

அதன்

உளவுச்ஜு உளவுச்சேளவுச்சேவஉளவுச்சேவை

ப உள்நாதுக உள்நாப்புக்க உள்நான
உளவுச்சேவைருட உள்நாந்தர

மத்திவை முகமைய

"அரசிவை முகமையலளவுச்சேவமப்பு

முகளவுச்சேவமவை முகமைய உள்நான
அலுஉளவுச்சேவைலகம
ப உள்நாதுக உள்நாப்பு

அறிக்ளவுச்சேவகயில" அரசு கண்க உள்நாணிப்புக்கு உள்ள உள்நாக்கப்படும
"இடதுு உளவுச்சே உள்நாரி
தீவிரஉளவுச்சேவை உள்நாத"
அளவுச்சேவமப்புகளது
அதன்
உத்திஜவை முகமைய உள்நாகபூர்உளவுச்சேவை பட்டிவை முகமையலில கடந்த ம உள்நாதம ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே
ு உளவுச்சேமத்துஉளவுச்சேவைக் கட்சிளவுச்சேவவை முகமைய இளவுச்சேவயை இணைத்திருந்தது. இது ஜேர்மன்
ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே ு உளவுச்சேமத்துஉளவுச்சேவைக் கட்சி
SGP)

(Sozialistische Gleichheitspartei -

மீத உள்நான ஒரு திட்டமிடப்பட்ட அரசிவை முகமையல த உள்நாக்குதல உள்நாகும.

முந்ளவுச்சேவதவை முகமைய ஆண்டுகளின் உளவுச்சேவைருட உள்நாந்தர அறிக்ளவுச்சேவகயில SGP
தத உள்நாடர்ப உள்நாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கவிலளவுச்சேவல. இப்ஜப உள்நாது அது,
மூன்ற "இடதுு உளவுச்சே உள்நாரி தீவிரஉளவுச்சேவை உள்நாதக் கட்சிகளில" ஒன்ற உள்நாகவும,
இரகசிவை முகமைய ஜு உளவுச்சேளவுச்சேவஉளவுச்சேவைகள உள்நால கண்க உள்நாணிக்கப்பட ஜஉளவுச்சேவைண்டிவை முகமைய ஒரு

“கண்க உள்நாணிப்பிற்குரிவை முகமைய விடவை முகமையம உள்நாகவும" இரண்டு இடங்களில
குறிப்பிடப்படுகிறது.
இரகசிவை முகமைய ஜு உளவுச்சேளவுச்சேவஉளவுச்சேவைவை முகமைய உள்நால கண்க உள்நாணிக்கப்படுஉளவுச்சேவைது என்பதன்
அர்த்தம, அடிப்பளவுச்சேவட ேனஉள்ந உள்நாவை முகமையக உரிளவுச்சேவமகள் மீது ப உள்நாரிவை முகமைய
கட்டுப்ப உள்நாடுகள்
இருக்கும,
ஜமலும
இது
தளவுச்சேவட
து உளவுச்சேய்வை முகமையப்படுஉளவுச்சேவைதற்க உள்நான
ஒரு
முன்உள்நடஉளவுச்சேவைடிக்ளவுச்சேவகவை முகமைய உள்நாகவும
அளவுச்சேவமகிறது. ஜேர்மன் ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே ு உளவுச்சேமத்துஉளவுச்சேவைக் கட்சி (SGP)
மற்றம
அதன்
அங்கத்தஉளவுச்சேவைர்கள்
த உள்நாங்கள்
கண்க உள்நாணிக்கப்படுகிஜற உள்நாம
என்பளவுச்சேவதயும,
அஉளவுச்சேவைர்களின்
தகஉளவுச்சேவைல
தத உள்நாடர்புகள் இளவுச்சேவடமறிக்கப்பட்டு உளவுச்சேவைருகின்றன
என்பதும மற்றம அஉளவுச்சேவைர்கள் இரகசிவை முகமையம உள்நான முளவுச்சேவறகளில
உளவு ப உள்நார்க்கப்பட்டு உளவுச்சேவைருகிற உள்நார்கள் என்பளவுச்சேவதயும உயை இணைர
ஜஉளவுச்சேவைண்டும. அஉளவுச்சேவைர்கள் "அரசிவை முகமையலளவுச்சேவமப்பின் எதிரிகள்" என
முத்திளவுச்சேவர
குத்தப்பட்டுள்ளனர்,
ஜதர்தலகள்,
தப உள்நாது
இடங்களில முன்நிற்பது, வீடு உளவுச்சேவை உள்நாடளவுச்சேவகக்கு எடுப்பது
அலலது ஒரு ஜஉளவுச்சேவைளவுச்சேவல ஜதடுஉளவுச்சேவைது ஆகிவை முகமையஉளவுச்சேவைற்றில அஉளவுச்சேவைர்கள்
தத உள்நாலளவுச்சேவலகளவுச்சேவள
முகங்தக உள்நாடுப்பது
ஜப உள்நான்றஉளவுச்சேவைற்ளவுச்சேவற
எதிர்ஜஉள்ந உள்நாக்கல உள்நாம.
ு உளவுச்சே உள்நான்ற உள்நாக,

RCDS,

ஆட்சியில உள்ள கிறிஸ்துஉளவுச்சேவை ேனஉள்ந உள்நாவை முகமையகக்

கட்சிகளின் (கிறிஸ்துஉளவுச்சேவை ேனஉள்ந உள்நாவை முகமையக ஒன்றிவை முகமையம மற்றம
கிறிஸ்துஉளவுச்சேவை ு உளவுச்சேமூக ஒன்றிவை முகமையம) ம உள்நாயை இணைஉளவுச்சேவைர் அளவுச்சேவமப்ப உள்நானது,
இரகசிவை முகமைய
ஜு உளவுச்சேளவுச்சேவஉளவுச்சேவைவை முகமைய உள்நால
கண்க உள்நாணிக்கப்பட்டு
உளவுச்சேவைருகின்ற
1- German government places Socialist Equality Party on subversive watch-list

அளவுச்சேவமப்புகள்
மற்றம
அஉளவுச்சேவைற்றின்
அங்கத்தஉளவுச்சேவைர்களவுச்சேவளப்
பலகளவுச்சேவலக்கழகங்களில இருந்து தஉளவுச்சேவைளிஜவை முகமையற்ற ஜஉளவுச்சேவைண்டுதமன
ஜக உள்நாருகிறது.
ஜேர்மன் ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே ு உளவுச்சேமத்துஉளவுச்சேவைக் கட்சி (SGP) எந்ததஉளவுச்சேவை உள்நாரு
ு உளவுச்சேட்டத்ளவுச்சேவதயும மீறி உளவுச்சேவைருகிறது என்ஜற உள்நா அலலது உளவுச்சேவைன்முளவுச்சேவற
உள்நடஉளவுச்சேவைடிக்ளவுச்சேவகயில ஈடுபட்டுள்ளத உள்நாக என்ஜற உள்நா இரகசிவை முகமைய ஜு உளவுச்சேளவுச்சேவஉளவுச்சேவை
எந்ததஉளவுச்சேவை உள்நாரு குற்றச்ு உளவுச்சே உள்நாட்டும ளவுச்சேவஉளவுச்சேவைக்கவிலளவுச்சேவல. SGP அதன்
குறிக்ஜக உள்நாள்களவுச்சேவளச் ு உளவுச்சேட்டரீதிவை முகமைய உள்நான உளவுச்சேவைழிஉளவுச்சேவைளவுச்சேவககள் மூலம உள்நாகஜஉளவுச்சேவை
து உளவுச்சேய்து உளவுச்சேவைருகிறது. அத உள்நாஉளவுச்சேவைது ஜதர்தலகளில பங்தகடுப்பதன்
மூலம உள்நாக மற்றம விரிவுளவுச்சேவரகள் மூலம உள்நாக அதன் அரசிவை முகமையல
கருத்துக்களுக்கு மக்கள் ஆதரளவுச்சேவஉளவுச்சேவைப் தபற முவை முகமையன்ற
உளவுச்சேவைருகிறது" என்பளவுச்சேவதயும கூட அது தஉளவுச்சேவைளிப்பளவுச்சேவடவை முகமைய உள்நாக
உறதிப்படுத்துகிறது.
அது ஒரு ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே ஜஉளவுச்சேவைளவுச்சேவலத்திட்டத்ளவுச்சேவத அறிவுறத்துகிறது,
முதல உள்நாளித்துஉளவுச்சேவைத்ளவுச்சேவத விமர்சிக்கிறது, ஸ்த உள்நாபக கட்சிகள்
மற்றம
தத உள்நாழிற்ு உளவுச்சேங்கங்களவுச்சேவள
நிர உள்நாகரிக்கிறது
என்ற
உண்ளவுச்சேவமயின் க உள்நாரயை இணைம உள்நாக மட்டுஜம SGP ஐ பிரத்ஜவை முகமையக
கண்க உள்நாணிப்பில ளவுச்சேவஉளவுச்சேவைப்பளவுச்சேவத அது நிவை முகமைய உள்நாவை முகமையப்படுத்துகிறது. BfV
அறிக்ளவுச்சேவக பின்உளவுச்சேவைரும உள்நாற குறிப்பிடுகிறது: “SGP இன்
பிரச்ு உளவுச்சே உள்நாரம உள்நானது
'முதல உள்நாளித்துஉளவுச்சேவைத்தின்'

அதன்
ஜஉளவுச்சேவைளவுச்சேவலத்திட்டத்தில,
தப உள்நாதுஉளவுச்சேவை உள்நான
ஜதய்உளவுச்சேவைளவுச்சேவடதல உள்நாக

இருக்கும இப்ஜப உள்நாது நிலவும அரசு மற்றம ு உளவுச்சேமூக
ஒழுங்குமுளவுச்சேவறக்கு எதிர உள்நாக, ஐஜர உள்நாப்பிவை முகமைய ஒன்றிவை முகமையத்திற்கு
எதிர உள்நாக, குற்றஞ்ு உளவுச்சே உள்நாட்டப்படும ஜதசிவை முகமையஉளவுச்சேவை உள்நாதம, ஏக உள்நாதிபத்திவை முகமையம
மற்றம
இர உள்நாணுஉளவுச்சேவைஉளவுச்சேவை உள்நாதத்திற்கு
எதிர உள்நாக,
ு உளவுச்சேமூக
ேனஉள்ந உள்நாவை முகமையகத்திற்கு எதிர உள்நாக, தத உள்நாழிற்ு உளவுச்சேங்கங்களுக்கு எதிர உள்நாக,
இடது கட்சிக்கு எதிர உள்நாக

[DIE LINKE]

உளவுச்சேவைழிஉள்நடத்தப்படுகிறது.”

முதல உள்நாளித்துஉளவுச்சேவைம மற்றம அதன் ு உளவுச்சேமூக விளவுச்சேவளவுகள் மீது
எந்ததஉளவுச்சேவை உள்நாரு ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே விமர்ு உளவுச்சேனத்ளவுச்சேவதயும ஒடுக்குஉளவுச்சேவைளவுச்சேவத
இரகசிவை முகமைய ஜு உளவுச்சேளவுச்சேவஉளவுச்சேவை உத்ஜதசித்துள்ளது என்பளவுச்சேவத “இடதுு உளவுச்சே உள்நாரி
தீவிரஉளவுச்சேவை உள்நாதம" என்ற அத்திவை முகமைய உள்நாவை முகமையத்தின் தப உள்நாதுஉளவுச்சேவை உள்நான அறிமுகம
ததளிவுபடுத்துகிறது.
"இடதுு உளவுச்சே உள்நாரி
'முதல உள்நாளித்துஉளவுச்சேவை

தீவிரஉளவுச்சேவை உள்நாதிகளவுச்சேவளப்

தப உள்நாறத்த

அளவுச்சேவமப்புமுளவுச்சேவறளவுச்சேவவை முகமைய'

நிர உள்நாகரிப்பது

என்பது

ஒரு

என்பதற்கும

அதிகம உள்நானது.

உளவுச்சேவைளவுச்சேவரயில

முற்றமுழுத உள்நாக

தப உள்நாருள உள்நாத உள்நார
அத உள்நாஉளவுச்சேவைது

உளவுச்சேவைடிஉளவுச்சேவைம

உள்உள்ந உள்நாட்டில

'ஒடுக்குமுளவுச்சேவற'
மூலம உள்நாக

மற்றம

தஉளவுச்சேவைளிஉள்ந உள்நாடுகளில

'ஆக்கிரமிப்பு'

ஆட்சிக்க உள்நான'

அடித்தளத்ளவுச்சேவத

'முதல உள்நாளித்துஉளவுச்சேவை

அவ்உளவுச்சேவைளவுச்சேவமப்பு

முளவுச்சேவற

உத்தரஉளவுச்சேவை உள்நாதப்படுத்துகிறது.

ஆகஜஉளவுச்சேவை

'முதல உள்நாளித்துஉளவுச்சேவைம' ு உளவுச்சேமூக அநீதி, வீட்டுஉளவுச்சேவைு உளவுச்சேதிகள் 'சீரழிவு',
ஜப உள்நார்கள், உளவுச்சேவைலதுு உளவுச்சே உள்நாரி தீவிரஉளவுச்சேவை உள்நாதம மற்றம இனஉளவுச்சேவை உள்நாதம,
அத்துடன் சுற்றச்சூழல ஜபரழிவுகள் ஜப உள்நான்ற அளவுச்சேவனத்து
ு உளவுச்சேமூக மற்றம அரசிவை முகமையல எதிர்முரண்களுக்கும அதுஜஉளவுச்சேவை
தப உள்நாறப்ப உள்நாஉளவுச்சேவைத உள்நாக,” “இடதுு உளவுச்சே உள்நாரி தீவிரஉளவுச்சேவை உள்நாதிகளின்" “சித்த உள்நாந்த
அடித்தளம" க உள்நாண்கிறது, இதன உள்நால அது
அளவுச்சேவமப்புமுளவுச்சேவறளவுச்சேவவை முகமைய
ஒட்டுதம உள்நாத்தம உள்நாக'
என்ற அந்த அத்திவை முகமைய உள்நாவை முகமையம குறிப்பிடுகிறது.

“'முதல உள்நாளித்துஉளவுச்சேவை
நிர உள்நாகரிக்கிறது,”

இரகசிவை முகமைய
ஜு உளவுச்சேளவுச்சேவஉளவுச்சேவைளவுச்சேவவை முகமையப்
தப உள்நாறத்த
உளவுச்சேவைளவுச்சேவரயில,
முதல உள்நாளித்துஉளவுச்சேவைம
மீத உள்நான
அதுஜப உள்நான்றதஉளவுச்சேவை உள்நாரு
விமர்ு உளவுச்சேனம உள்நானது, மிலலிவை முகமையன் கயை இணைக்க உள்நான மக்கள் அளவுச்சேவத
ஏற்றக் தக உள்நாள்கின்ற நிளவுச்சேவலயில, "உள்நமது அரசு மற்றம ு உளவுச்சேமூக
ஒழுங்களவுச்சேவமப்பின்
மீதும,
அவ்விதத்தில
த உள்நார உள்நாளஉளவுச்சேவை உள்நாத
ேனஉள்ந உள்நாவை முகமையகம" மீதும ஒரு த உள்நாக்குதல உள்நாக உள்ளது. “ம உள்நார்க்ஸ்,
ஏங்தகலஸ்
மற்றம
தலனிளவுச்சேவன"
தனது
“முன்னணி
தத்துஉளவுச்சேவை உள்நார்த்த அறிஞர உள்நாக" அடித்தளத்தில ளவுச்சேவஉளவுச்சேவைத்திருக்கும
அலலது ஏற்றக் தக உள்நாண்டிருக்கும வை முகமைய உள்நாஜரனும ஓர் ஆஜயை இணை உள்நா
தபண்ஜயை இணை உள்நா,
அலலது
ஒடுக்கப்படுபஉளவுச்சேவைர்களின்"
ஜக உள்நாட்ப உள்நாட்டுரீதியில

"ஆட்சிவை முகமைய உள்நாளர்களுக்கு
எதிர உள்நாக
“புரட்சிகர
உளவுச்சேவைன்முளவுச்சேவறளவுச்சேவவை முகமைய"

“நிவை முகமைய உள்நாவை முகமையம உள்நானத உள்நாக"

கருதும

இனஉளவுச்சேவை உள்நாதத்ளவுச்சேவதத்
இர உள்நாணுஉளவுச்சேவைத்ளவுச்சேவதப்
குற்றங்களவுச்சேவளக்

தூண்டிவிட்டு,
ஹிட்லரின்
ஜேர்மன்
தபருளவுச்சேவமபீற்றி, ஜதசிவை முகமைய ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சேத்தின்
குளவுச்சேவறத்துக்
க உள்நாட்டி
உளவுச்சேவைருகிற உள்நார்கள்

என்றஜப உள்நாதும
கூட,
BfV
அறிக்ளவுச்சேவகயில
"உளவுச்சேவைலதுு உளவுச்சே உள்நாரி
தீவிரஉளவுச்சேவை உள்நாதம" குறித்த அத்திவை முகமைய உள்நாவை முகமையத்தில இக்கட்சி குறித்து
ஒன்றஜம
குறிப்பிடப்படவிலளவுச்சேவல.
இது,
AfD
உடன்
தஉள்நருக்கம உள்நாக தத உள்நாடர்பு தக உள்நாண்டுள்ள அதன் தஉளவுச்சேவை உள்நாலகிஸ்ச்இனஉளவுச்சேவை உள்நாத பிரிவு (völkisch-racist wing), புதிவை முகமைய உளவுச்சேவைலது
உளவுச்சேவைளவுச்சேவலவை முகமையளவுச்சேவமப்பு மற்றம தஉளவுச்சேவைளிஉள்ந உள்நாட்டஉளவுச்சேவைர் விஜர உள்நாதம தக உள்நாண்ட
தபஹிட உள்நா ஆகிவை முகமையஉளவுச்சேவைற்றின் பிரதிநிதிகளுக்கும தப உள்நாருந்தும.
துரிங்கிவை முகமைய உள்நா ம உள்நாநிலத்தின் AfD து உளவுச்சேய்தி தத உள்நாடர்ப உள்நாளர் Björn
Höcke,
உளவுச்சேவைலதுு உளவுச்சே உள்நாரி
தீவிரஉளவுச்சேவை உள்நாத
அறிக்ளவுச்சேவககள்
தஉளவுச்சேவைளியிட்டதற்க உள்நாக அஉளவுச்சேவைருக்கு எதிர உள்நாக அக்கட்சிஜவை முகமைய இரண்டு
ஒழுங்கு உள்நடஉளவுச்சேவைடிக்ளவுச்சேவககளவுச்சேவள ஜமற்தக உள்நாண்டுள்ள நிளவுச்சேவலயிலும,
அஉளவுச்சேவைளவுச்சேவரக்
குறித்து
அந்த
அறிக்ளவுச்சேவகயில
ஒன்றம
க உள்நாயை இணைப்படவிலளவுச்சேவல.

உளவுச்சேவைலதுு உளவுச்சே உள்நாரி

Götz

சித்த உள்நாந்தஉளவுச்சேவை உள்நாதி

இன் “அரசு தக உள்நாள்ளவுச்சேவகக்க உள்நான பயிலகம”, Jürgen
Elsässers இன் Compact ு உளவுச்சேஞ்சிளவுச்சேவக அலலது உளவுச்சேவை உள்நாரந்த உள்நார
பத்திரிளவுச்சேவக
Junge
Freiheit
குறித்தும
ஒன்றம
குறிப்பிடப்படவிலளவுச்சேவல.
Identarian
இவை முகமையக்கம
குறித்து
Kubitschek

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது
"ு உளவுச்சேந்ஜதகத்திற்குரிவை முகமைய
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

என்ற உள்நாலும,
ஒன்ற உள்நாக"

அது
மட்டுஜம

எஉளவுச்சேவைதர உள்நாருஉளவுச்சேவைரும, இரகசிவை முகமைய ஜு உளவுச்சேளவுச்சேவஉளவுச்சேவையின் ப உள்நார்ளவுச்சேவஉளவுச்சேவையில, ஒரு

“இடதுு உளவுச்சே உள்நாரி

"இடதுு உளவுச்சே உள்நாரி தீவிரஉளவுச்சேவை உள்நாதிவை முகமைய உள்நாக"
எதிரிவை முகமைய உள்நாக" ததரிகிற உள்நார்.

பலமுளவுச்சேவற குறிப்பிடப்படுகிறது — அத உள்நாஉளவுச்சேவைது, "இடதுு உளவுச்சே உள்நாரி
தீவிரஉளவுச்சேவை உள்நாதிகள்" எனப்படுபஉளவுச்சேவைர்கள உள்நால அது ப உள்நாதிக்கப்பட்ட
ஒன்ற உள்நாக குறிப்பிடப்படுகிறது! AfD க்கு எதிர உள்நாகஜஉளவுச்சேவை உள்நா,
உளவுச்சேவைலதுு உளவுச்சே உள்நாரி தீவிரஉளவுச்சேவை உள்நாதத்திற்கு எதிர உள்நாகஜஉளவுச்சேவை உள்நா ஜப உள்நார உள்நாடுபஉளவுச்சேவைர்கள்

இது,

ஜேர்மனியின்

மற்றம

நீண்டக உள்நால

"அரசிவை முகமையலளவுச்சேவமப்பின்

உள்ந உள்நாு உளவுச்சேகரம உள்நான

உளவுச்சேவைரல உள்நாற்ற

ப உள்நாரமபரிவை முகமையம உள்நான ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே கட்சிகளவுச்சேவள ஒடுக்குஉளவுச்சேவைதற்குள்
உளவுச்சேவைருகிறது. 1878 இல, ஜேர்மன் ு உளவுச்சே உள்நான்சிலர் ஒட்ஜட உள்நா தஉளவுச்சேவை உள்நான்
பிஸ்ம உள்நார்க் "ு உளவுச்சேமூக ேனஉள்ந உள்நாவை முகமையகத்தின் மனிதயினப் படுதக உள்நாளவுச்சேவல
அபில உள்நாளவுச்சேவஷைகளுக்கு எதிர உள்நாக" இழிஉளவுச்சேவை உள்நார்ந்த ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே-விஜர உள்நாத
ு உளவுச்சேட்டத்ளவுச்சேவத நிளவுச்சேவறஜஉளவுச்சேவைற்றின உள்நார், அது பன்னிதரண்டு ஆண்டுகள்

தீவிரஉளவுச்சேவை உள்நாதம"

என்ற

அத்திவை முகமைய உள்நாவை முகமையத்தில,

AfD

அலலது அஉளவுச்சேவைர்களவுச்சேவளக் குறித்து தகஉளவுச்சேவைல ஜு உளவுச்சேகரிப்பஉளவுச்சேவைர்கள்
"இடதுு உளவுச்சே உள்நாரி
தீவிரஉளவுச்சேவை உள்நாதிகள உள்நாக"
கயை இணைக்கில
ளவுச்சேவஉளவுச்சேவைக்கப்படுகிற உள்நார்கள்.

“ஏப்ரலில தக உள்நாஜல உள்நான் உள்நகரிலும, டிு உளவுச்சேமபரில ஹஜன உள்நாஉளவுச்சேவைரிலும,
இன் இரண்டு கட்சி ம உள்நாஉள்ந உள்நாடுகளுக்கு எதிர உள்நான
ஜப உள்நார உள்நாட்டங்கள்,” BfV அறிக்ளவுச்சேவகயில, “தீவிர இடது"
உயை இணைர்விற்க உள்நான ஆத உள்நாரம உள்நாக ஜமற்ஜக உள்நாளிடப்படுகின்றன. இஜத

ு உளவுச்சேமூக
ேனஉள்ந உள்நாவை முகமையகக்
கட்சிளவுச்சேவவை முகமைய
(SPD)
ு உளவுச்சேட்டவிஜர உள்நாத
நிளவுச்சேவலளவுச்சேவமக்குள் தள்ளிவை முகமையது. உள்ந உள்நாஜி ு உளவுச்சேர்உளவுச்சேவை உள்நாதிக உள்நாரத்திற்கும,
இரண்ட உள்நாம
உலகப்
ஜப உள்நார்
மற்றம
யூதர்களவுச்சேவள

AfD

நிர்மூலம உள்நாக்குஉளவுச்சேவைதற்கும ப உள்நாளவுச்சேவதளவுச்சேவவை முகமையத் திறந்து விடுஉளவுச்சேவைதற்க உள்நாக
1933 இல, ஹிட்லர் முதலில கமயூனிஸ்ட் கட்சிளவுச்சேவவை முகமையயும
பின்னர் ு உளவுச்சேமூக ேனஉள்ந உள்நாவை முகமையகக் கட்சிளவுச்சேவவை முகமையயும உள்நசுக்கின உள்நார்.
இப்ஜப உள்நாது கிறிஸ்துஉளவுச்சேவை ேனஉள்ந உள்நாவை முகமையகஉளவுச்சேவை உள்நாதிகள் மற்றம ு உளவுச்சேமூக
ேனஉள்ந உள்நாவை முகமையகஉளவுச்சேவை உள்நாதிகள்
மற்றம
அதன்
உளவுத்ததுளவுச்சேவற
முகளவுச்சேவமகளின்
ம உள்நாதபரும
கூட்டணி
ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே-விஜர உள்நாத
ு உளவுச்சேட்டத்தின் மூன்ற உள்நாஉளவுச்சேவைது உளவுச்சேவைடிஉளவுச்சேவைத்ளவுச்சேவதத் தவை முகமைய உள்நார் து உளவுச்சேய்து

இது "உளவுச்சேவைலதுு உளவுச்சே உள்நாரி தீவிரஉளவுச்சேவை உள்நாதிகளுக்கு எதிர உள்நாக உள்நடந்து உளவுச்சேவைரும

உளவுச்சேவைருகிறது. ஜேர்மனிக்க உள்நான ம உள்நாற்றீட்டின் (AfD) தக உள்நாள்ளவுச்சேவகளவுச்சேவவை முகமைய
ஏற்ற உளவுச்சேவைரும அஉளவுச்சேவைர்கள், இந்த உளவுச்சேவைலதுு உளவுச்சே உள்நாரி கட்சிளவுச்சேவவை முகமைய
எதிர்க்கும எஉளவுச்சேவைதர உள்நாருஉளவுச்சேவைரும ு உளவுச்சேட்டவிஜர உள்நாதம உள்நாக்கப்படுஉளவுச்சேவை உள்நார்கள்
என்பளவுச்சேவதக் தக உள்நாண்டு அச்சுறத்துகின்றனர்.
இன்
முன்னணி
பிரதிநிதிகள்
புலமதபவை முகமையர்ந்ஜத உள்நார்க்கு
எதிர உள்நாக
கிளர்ச்சி
AfD

உளவுச்சேவைழளவுச்சேவமவை முகமைய உள்நாக
து உளவுச்சேய்த உள்நாலும,

2- German government places Socialist Equality Party on subversive watch-list

ஜப உள்நார உள்நாட்டத்திற்கும" மற்றம "உளவுச்சேவைலதுு உளவுச்சே உள்நாரி தீவிரஉளவுச்சேவை உள்நாதிகள்
என்ற குற்றஞ்ு உளவுச்சே உள்நாட்டப்படுபஉளவுச்சேவைர்கள் அலலது உண்ளவுச்சேவமவை முகமைய உள்நான
உளவுச்சேவைலதுு உளவுச்சே உள்நாரி தீவிரஉளவுச்சேவை உள்நாதிகள் குறித்தும மற்றம அஉளவுச்சேவைர்களது
கட்டளவுச்சேவமப்புகள் குறித்தும தகஉளவுச்சேவைல" ஜு உளவுச்சேகரிப்பஉளவுச்சேவைர்களுக்கும
தப உள்நாருந்துகிறது.
அறிக்ளவுச்சேவகயின் தபருமப உள்நால உள்நான பகுதிகள் ஏஜத உள்நா AfD
கட்சி
தளவுச்சேவலளவுச்சேவமவை முகமையங்களில
எழுதப்பட்டளவுச்சேவதப்
ஜப உள்நால
BfV

ததரிகின்றன.

பல

ஒத்தத உள்நாக உள்ளன.
ம உள்நாஸன் பல
ு உளவுச்சேந்தித்துள்ள உள்நார்
உறதிப்படுத்தி

பந்திகள்
BfV

அதன்

கருத்துகளுக்கு

இன் தளவுச்சேவலஉளவுச்சேவைர் ஹன்ஸ்-கிஜவை முகமைய உள்நார்க்

முளவுச்சேவற முன்னணி AfD பிரதிநிதிகளவுச்சேவளச்
என்பளவுச்சேவத
உள்துளவுச்சேவற
அளவுச்சேவமச்ு உளவுச்சேகஜம
உள்ளது.
அந்த
அளவுச்சேவமச்ு உளவுச்சேகத்தின்

உத்திஜவை முகமைய உள்நாகபூர்உளவுச்சேவை
ஆற உள்நாண்டுகளுக்கு
CDU/CSU,

SPD,

அறிக்ளவுச்சேவகயின்படி,
ம உள்நாஸன்
முன்னர் பதவி ஏற்றதில இருந்து,
பசுளவுச்சேவமக் கட்சி, இடது கட்சி, சுதந்திர

ேனஉள்ந உள்நாவை முகமையகக் கட்சி

அரசிவை முகமையலஉளவுச்சேவை உள்நாதிகளுடனும மற்றம

(FDP)

அரசிவை முகமையலஉளவுச்சேவை உள்நாதிகளுடனும
உள்நடத்தி உள்ள உள்நார்.
AfD

AfD

தளவுச்சேவலஉளவுச்சேவைர்

அஉளவுச்சேவைருக்கு

"சும உள்நார்

அதலக்ு உளவுச்சே உள்நாண்டர்

முன்பிருந்த

ஃபிரவ்க்க

196”

விஉளவுச்சேவை உள்நாதங்கள்

தக் கௌல உள்நான்ட்
பிட்ரி

மற்றம

(Frauke

Petry)

ஆகிஜவை முகமைய உள்நாரும ம உள்நாஸன் இன் ஜபச்சுஉளவுச்சேவை உள்நார்த்ளவுச்சேவத கூட்ட உள்நாளிகளில
உள்ளடங்குஉளவுச்சேவைர். பிட்ரியின் இன் முன்ன உள்நாள் பணிவை முகமைய உள்நாளரின்
கருத்துப்படி,

"BfV

ஆல

AfD

கண்க உள்நாணிக்கப்படுஉளவுச்சேவைளவுச்சேவத

விருமபவிலளவுச்சேவல"
என்பளவுச்சேவத
ம உள்நாஸன்
அஉளவுச்சேவைஜர
உறதிப்படுத்திவை முகமையத உள்நாகவும,
அதுஜப உள்நான்ற
கண்க உள்நாணிப்ளவுச்சேவப
எவ்உளவுச்சேவை உள்நாற தவிர்ப்பது என்பது குறித்து அஉளவுச்சேவைர்களுக்கு
அறிவுறத்தி இருப்பத உள்நாகவும கூறப்படுகிறது. இளவுச்சேவத ம உள்நாஸன்
மறத்த உள்நாலும கூட,

BfV

இன் அந்த

அறிக்ளவுச்சேவகயில

AfD

குறிப்பிடப்படவிலளவுச்சேவல என்ற உண்ளவுச்சேவமவை முகமைய உள்நானது, பிட்ரியின்
ு உளவுச்சேக கூட்ட உள்நாளி ு உளவுச்சேரிவை முகமைய உள்நாகஜஉளவுச்சேவை கூறியிருந்த உள்நார் என்பளவுச்சேவதஜவை முகமைய
அறிவுறத்துகிறது.
ஒரு உளவுச்சேவைலதுு உளவுச்சே உள்நாரி சூழ்ச்சி
கூட்ட உள்நாட்சி
அரசுத உள்நான்
இரகசிவை முகமைய
தப உள்நாறப்ப உள்நாகவுள்ளது,
இரகசிவை முகமைய
ஜு உளவுச்சேளவுச்சேவஉளவுச்சேவை

ஜு உளவுச்சேளவுச்சேவஉளவுச்சேவைக்கு
ஜஉள்நரடிவை முகமைய உள்நாக

உள்துளவுச்சேவற அளவுச்சேவமச்ு உளவுச்சேருக்கு பதிலளிக்கிறது, இஉளவுச்சேவைர் த உள்நான்
அறிக்ளவுச்சேவகக்கு முன்னுளவுச்சேவர எழுதிவை முகமையஉளவுச்சேவைர்.

CDU, CSU

BfV

மற்றம

ப உள்நாரிவை முகமைய கூட்டணியின் ஒப்புதல இலல உள்நாமல, இந்த
அறிக்ளவுச்சேவக இந்த உளவுச்சேவைடிவில உளவுச்சேவைந்திருக்க முடிவை முகமைய உள்நாது. SGP ஐ
SPD

த உள்நாக்குஉளவுச்சேவைது மற்றம AfD ஐ ஆதரிப்பது என்ற முடிவு அரசின்
உவை முகமையர்மட்டங்களில எடுக்கப்பட்டத உள்நாகும.
இந்த மக உள்நா கூட்டணி, தத உள்நாழில உள்நாள உளவுச்சேவைர்க்கம மற்றம
இளவுச்சேவளஞர்கள் அதிகரித்தளவில தீவிரப்பட்டு உளவுச்சேவைருஉளவுச்சேவைதற்கு
எதிர்விளவுச்சேவனவை முகமைய உள்நாற்றி
உளவுச்சேவைருகிறது,
மிகப்தபரும
தபருமப உள்நான்ளவுச்சேவமயில உள்ள இஉளவுச்சேவைர்கள் அதன் நிரந்தர ு உளவுச்சேமூக
உள்நல தஉளவுச்சேவைட்டுக்கள், இர உள்நாணுஉளவுச்சேவை மீள்ஆயுதமவை முகமையம உள்நாக்கல மற்றம
ஒரு
ஜப உள்நாலிஸ்
அரளவுச்சேவு உளவுச்சேக்
கட்டிதவை முகமையழுப்பும
அதன்
தக உள்நாள்ளவுச்சேவகளவுச்சேவவை முகமைய நிர உள்நாகரிக்கின்றனர். கடந்த து உளவுச்சேப்டமபரில
உள்நடந்த தப உள்நாதுத் ஜதர்தலில, CDU, CSU மற்றம SPD, 70
ஆண்டுகளில அஉளவுச்சேவைற்றின் மிக ஜம உள்நாு உளவுச்சேம உள்நான உளவுச்சேவை உள்நாக்குகளவுச்சேவளப்
தபற்றன. கூட்ட உள்நாட்சி உள்ந உள்நாட உள்நாளுமன்ற

(Bundestag)

ஜதர்தலகள்

இன்ற உள்நடத்தப்பட்ட உள்நால, இந்த மக உள்நா கூட்டணி இப்ஜப உள்நாது
தபருமப உள்நான்ளவுச்சேவமளவுச்சேவவை முகமையப் தபற உள்நாது.
இந்த நிளவுச்சேவலளவுச்சேவமகளின் கீழ், உத்திஜவை முகமைய உள்நாகபூர்உளவுச்சேவை அரசிவை முகமையல
தீவிர உளவுச்சேவைலதுு உளவுச்சே உள்நாரி ு உளவுச்சேக்திகளவுச்சேவளப் ப உள்நாதுக உள்நாக்கும ஒரு நிரந்தர
சூழ்ச்சி குயை இணை உள்நாமு உளவுச்சேத்ளவுச்சேவத ஏற்கிறது.
கிட்டத்தட்ட
2013
இன்
தத உள்நாடக்கத்தில,
அரு உளவுச்சே உள்நாங்கம
அளவுச்சேவமக்கப்படுஉளவுச்சேவைதற்கு முன்னத உள்நாக, திளவுச்சேவரக்குப் பின்ன உள்நால
உள்நடந்த
பல
ம உள்நாதக உள்நால
ஜபச்சுஉளவுச்சேவை உள்நார்த்ளவுச்சேவதகள்,
3- German government places Socialist Equality Party on subversive watch-list

இர உள்நாணுஉளவுச்சேவைஉளவுச்சேவை உள்நாதத்திற்கு

தப உள்நாறப்ஜபற்பதில

உச்ு உளவுச்சேத்ளவுச்சேவத

அளவுச்சேவடந்திருந்தன. முன்னணி அரசு அதிக உள்நாரிகள் "இர உள்நாணுஉளவுச்சேவைக்
கட்டுப்ப உள்நாடுகள்
முடிந்துவிட்டத உள்நாக"
அறிவித்ததுடன்,
ரஷ்வை முகமைய உள்நாவுடன் ஒரு கூர்ளவுச்சேவமவை முகமைய உள்நான ஜம உள்நாதளவுச்சேவலத் தூண்டிவை முகமைய
உக்ஜரனிவை முகமைய
உளவுச்சேவைலதுு உளவுச்சே உள்நாரி
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு
ு உளவுச்சேதிளவுச்சேவவை முகமைய
ஆதரித்தனர். ரஷ்வை முகமைய எலளவுச்சேவல உளவுச்சேவைளவுச்சேவரயில ஜஉள்நட்ஜட உள்நா பளவுச்சேவடகளவுச்சேவள
நிளவுச்சேவலநிறத்துஉளவுச்சேவைதில ஜேர்மன் பங்குபற்றி இருந்தது.
இமமுளவுச்சேவற,

இந்த

கூட்டணி

ஜபச்சுஉளவுச்சேவை உள்நார்த்ளவுச்சேவதகள்

—ஒரு

உளவுச்சேவைரல உள்நாற்ற ு உளவுச்சே உள்நாதளவுச்சேவனவை முகமைய உள்நாக— ஆற ம உள்நாதங்களுக்கு நீடித்தது.
மற்றம SPD 1945 க்குப் பின்னர் இருந்து மிக
உளவுச்சேவைலதுு உளவுச்சே உள்நாரி ஜஉளவுச்சேவைளவுச்சேவலத்திட்டத்தின் மீது உடன்பட்டிருந்தன.
அளவுச்சேவஉளவுச்சேவை ஒரு விரிஉளவுச்சேவை உள்நார்ந்த மீள்ஆயுதமவை முகமையம உள்நாக்கல மற்றம ஒரு
ஜப உள்நாலிஸ் அரசு ஸ்த உள்நாபிக்கும தக உள்நாள்ளவுச்சேவகளவுச்சேவவை முகமையத் தீர்ம உள்நானித்தன.
இர உள்நாணுஉளவுச்சேவைச்
து உளவுச்சேலவினங்கள்
உள்உள்ந உள்நாட்டு
தம உள்நாத்த
CDU, CSU

உற்பத்தியில (GDP) 2 ு உளவுச்சேதவீதத்திற்கு அதிகரிக்கப்படுதமன
எதிர்ஜஉள்ந உள்நாக்கப்படுகிறது, இதன் அர்த்தம இர உள்நாணுஉளவுச்சேவை உளவுச்சேவைரவுது உளவுச்சேலவு திட்டக் கயை இணைக்கு அண்மித்து இரட்டிப்ப உள்நாகிறது.
இதற்கிளவுச்சேவடஜவை முகமைய கட்ட உள்நாவை முகமைய இர உள்நாணுஉளவுச்சேவை ஜு உளவுச்சேளவுச்சேவஉளவுச்சேவைளவுச்சேவவை முகமைய மீண்டும
அறிமுகப்படுத்துஉளவுச்சேவைது மற்றம ஜேர்மன் ஆயுதப் பளவுச்சேவடயில
அணுஆயுத தளஉளவுச்சேவை உள்நாடங்களவுச்சேவளச்
ஆகிவை முகமையளவுச்சேவஉளவுச்சேவையும விஉளவுச்சேவை உள்நாதத்தின் கீழ் உள்ளன.
(Bundeswehr)

ஜு உளவுச்சேர்ப்பது

இர உள்நாணுஉளவுச்சேவை பலத்ளவுச்சேவதக் தக உள்நாண்டு அதன் ஏக உள்நாதிபத்திவை முகமைய
விருப்பங்களவுச்சேவளப்
பூர்த்தி
து உளவுச்சேய்உளவுச்சேவைதற்க உள்நான
ஆளும
உளவுச்சேவைர்க்கத்தின்
உத்ஜது உளவுச்சேங்களுக்கு,
கடந்த
க உள்நாலத்தின்
குற்றகரம உள்நான அரசிவை முகமையளவுச்சேவலக் குளவுச்சேவறத்துக் க உள்நாட்டி மீண்டும
புத்துயிரூட்ட
"தஉளவுச்சேவைற்றிகரம உள்நான

ஜஉளவுச்சேவைண்டியிருக்கிறது.
ஆயிரம

ஆண்டு

உள்ந உள்நாஜி
ஜேர்மன்

குற்றங்கள்
உளவுச்சேவைரல உள்நாற்றில

[தஉளவுச்சேவைறமஜன]

பறளவுச்சேவஉளவுச்சேவையின் எச்ு உளவுச்சேம" என்ற AfD தளவுச்சேவலஉளவுச்சேவைர்
தக் கௌல உள்நான்ட் நீண்டக உள்நாலத்திற்கு முன்னஜர அறிவித்திருந்த உள்நார்,
அப்ஜப உள்நாளவுச்சேவதவை முகமைய தஉளவுச்சேவைளியுறவுத்துளவுச்சேவற அளவுச்சேவமச்ு உளவுச்சேரும இன்ளவுச்சேவறவை முகமைய
மத்திவை முகமைய அரசின் ேன உள்நாதிபதியும உள்நான பிர உள்நாங்க் உளவுச்சேவை உள்நாலடர்
ஸ்ளவுச்சேவரன்ளவுச்சேவமவை முகமையர் (SPD), ஜேர்மன் "பக்கஉளவுச்சேவை உள்நாட்டில இருந்து
உலக அரசிவை முகமையளவுச்சேவலக் குறித்து தஉளவுச்சேவைறமஜன கருத்துளவுச்சேவரப்பளவுச்சேவத
விட
உளவுச்சேவைலிளவுச்சேவமவை முகமைய உள்நானது"
என்ற
பிரகடனப்படுத்தின உள்நார்.
அரசிவை முகமையலதுளவுச்சேவற
விஞ்ஞ உள்நானி
தஹர்பிரட்
முன்ங்தலர்,
“ஒவ்தஉளவுச்சேவை உள்நான்றக்கும உள்ந உள்நாம த உள்நான் குற்றஉளவுச்சேவை உள்நாளி என்ற கருத்ளவுச்சேவத
நீங்கள் தக உள்நாண்டிருக்கும உளவுச்சேவைளவுச்சேவரயில ஐஜர உள்நாப்ப உள்நாவில ஒரு
தப உள்நாறப்ப உள்நான தக உள்நாள்ளவுச்சேவகளவுச்சேவவை முகமையத் தத உள்நாடர்உளவுச்சேவைது ு உளவுச்சே உள்நாத்திவை முகமையமிலளவுச்சேவல,”
என்பளவுச்சேவதச் ஜு உளவுச்சேர்த்துக் தக உள்நாண்ட உள்நார்.
ஆன உள்நால,
ஜேர்மன்
இர உள்நாணுஉளவுச்சேவைஉளவுச்சேவை உள்நாதத்தின்
மீள்உளவுச்சேவைரவு
மக்களிளவுச்சேவடஜவை முகமைய
தபருமளவில உள்நான
எதிர்ப்ளவுச்சேவப
எதிர்தக உள்நாள்கிறது, இது இப்ஜப உள்நாது உளவுச்சேவைர்க்கப் ஜப உள்நார உள்நாட்டத்தின்
ஒரு தீவிரப்ப உள்நாட்டுடன் தப உள்நாருந்தி உளவுச்சேவைருகிறது. SPD மற்றம
CDU
தளவுச்சேவலளவுச்சேவமயில உள்நான
அரு உளவுச்சே உள்நாங்கங்கள்
இரண்ட உள்நாலும
அடிமட்டத்திலிருப்பஉளவுச்சேவைர்களிடம இருந்து ஜமல மட்டத்தில
இருப்பஉளவுச்சேவைர்களுக்கு 20 ஆண்டுகள் ு உளவுச்சேமூக மறபகிர்வு
து உளவுச்சேய்வை முகமையப்பட்ட பின்னர், ு உளவுச்சேமூக உறவுகள் சின்ன உள்நாபின்னம உள்நாக
கிழிக்கப்பட்டுள்ளன.
பலஜஉளவுச்சேவைற
தத உள்நாழில உள்நாளர்
ு உளவுச்சேந்ளவுச்சேவத
சீர்திருத்தங்கள் ஜமற்கு ஐஜர உள்நாப்ப உள்நாவில மிகப் தபரிவை முகமைய மலவு-

கூலி துளவுச்சேவறளவுச்சேவவை முகமைய உருஉளவுச்சேவை உள்நாக்கி உள்ளது. இளவுச்சேவளஞர்கள உள்நால
உளவுச்சேவைழளவுச்சேவமவை முகமைய உள்நாக ஒரு ஜஉளவுச்சேவைளவுச்சேவலளவுச்சேவவை முகமையக் க உள்நாயை இணை முடிவை முகமையவிலளவுச்சேவல; புதிவை முகமைய
பணிவை முகமைய உள்நாளர்களில தஉளவுச்சேவைறம 44 ு உளவுச்சேதவீதத்தினர் மட்டுஜம ஒரு
நிரந்தர ஒப்பந்தத்ளவுச்சேவதப் தபறகின்றனர். உளவுச்சேவைறளவுச்சேவம தஉளவுச்சேவைடித்து
தபருகுகின்றது. மறபுறம, 45 மிகப் தபரிவை முகமைய து உளவுச்சேலஉளவுச்சேவைந்தர்கள்
ஏறத்த உள்நாழ
மக்கள்தத உள்நாளவுச்சேவகயில
ப உள்நாதி
ஏளவுச்சேவழகள்
தக உள்நாண்டிருக்கும
து உளவுச்சேலஉளவுச்சேவைஉளவுச்சேவைளத்ளவுச்சேவதக்
குவித்துக்
தக உள்நாண்டுள்ளனர்.
பல தத உள்நாழில உள்நாளர்களும இளவுச்சேவளஞர்களும முதல உள்நாளித்துஉளவுச்சேவை
ு உளவுச்சேமூகம திஉளவுச்சேவை உள்நால உள்நாகிவிட்டளவுச்சேவத உயை இணைர்கிற உள்நார்கள், அஉளவுச்சேவைர்கள் ஒரு
ம உள்நாற்றீட்ளவுச்சேவட எதிர்ப உள்நார்த்து தக உள்நாண்டிருக்கிற உள்நார்கள். SGP இன்
இளவுச்சேவளஞர் அளவுச்சேவமப்ப உள்நான ு உளவுச்சேமூக ு உளவுச்சேமத்துஉளவுச்சேவைத்திற்க உள்நான ு உளவுச்சேர்உளவுச்சேவைஜது உளவுச்சே
இளவுச்சேவளஞர் மற்றம ம உள்நாயை இணைஉளவுச்சேவைர்கள் அளவுச்சேவமப்பு
பலகளவுச்சேவலக்கழகங்களில

ஏற்ப உள்நாடு

(IYSSE)

து உளவுச்சேய்திருந்த

"க உள்நார்ல

ம உள்நார்க்சின் 200 ஆண்டுகள்—ம உள்நார்க்சிு உளவுச்சேத்தின் தமய்ளவுச்சேவம"
Years

of

Karl

Marx—The

து உளவுச்சே உள்நாற்தப உள்நாழிவுகள்
ஈர்த்திருந்தன.

Actuality

ஓர உள்நாயிர

ஆளும
உளவுச்சேவைர்க்கம,
இந்த
ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிஸ்டுகளவுச்சேவள
ஒடுக்கியும

ஏழு
(“200

என்ற
ப உள்நார்ளவுச்சேவஉளவுச்சேவைவை முகமைய உள்நாளர்களவுச்சேவள

of

Marxism,”)

தீவிரமவை முகமையப்படலுக்கு,
மற்றம
அதிஉளவுச்சேவைலது

தக உள்நாள்ளவுச்சேவககளவுச்சேவள
ஏற்றம
1930
களின்
ு உளவுச்சேர்உளவுச்சேவை உள்நாதிக உள்நார
தக உள்நாள்ளவுச்சேவககளுக்குத் திருமபுஉளவுச்சேவைதன் மூலம உள்நாக விளவுச்சேவடயிறத்து
உளவுச்சேவைருகிறது. இந்த தஉள்நருக்கடி ஜேர்மன் முதல உள்நாளித்துஉளவுச்சேவைத்தின்
நிேம உள்நான நிறத்ளவுச்சேவத எடுத்துக்க உள்நாட்ட
முகத்திளவுச்சேவரளவுச்சேவவை முகமையக் கிழித்து உளவுச்சேவைருகிறது.

அதன்

"ேனஉள்ந உள்நாவை முகமையக"

உள்ந உள்நாஜி ஆட்சிக்கு முன்பிருந்த ளவுச்சேவஉளவுச்சேவைய்மர் குடிவை முகமையரசின் ஜப உள்நாது,
இரகசிவை முகமைய
ஜு உளவுச்சேளவுச்சேவஉளவுச்சேவை,
ஜப உள்நாலிஸ்
மற்றம
நீதித்துளவுச்சேவறயும
ஈவிரக்கமின்றி
ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சேஉளவுச்சேவை உள்நாதிகள்
மற்றம
ஜப உள்நார்
எதிர்ப்ப உள்நாளர்களவுச்சேவள இன்னலுக்கு உள்ள உள்நாக்கி, உள்ந உள்நாஜிக்களவுச்சேவளப்
பலப்படுத்தின. 1923 இல, ஹிட்லர் ஓர் இரத்தந்ஜத உள்நாய்ந்த
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு ு உளவுச்சேதி முவை முகமையற்சிக்க உள்நாக ஒன்பது ம உள்நாதங்கள்
சிளவுச்சேவறக்கு அனுப்பப்பட்ட நிளவுச்சேவலயில (அங்ஜக த உள்நான் அஉளவுச்சேவைர்
Mein Kampf எழுதின உள்நார்), நீதித்துளவுச்சேவறஜவை முகமைய உள்நா Weltbühne இன்
பதிப்ப உள்நாசிரிவை முகமையர் Carl von Ossietzky ஐ இர உள்நாணுஉளவுச்சேவைஉளவுச்சேவை உள்நாத
எதிர்ப்புக்க உள்நாக இரண்டு முளவுச்சேவற நீண்டக உள்நாலத்திற்கு சிளவுச்சேவறயில
அளவுச்சேவடத்தது. பின்னர் அஉளவுச்சேவைர் சித்தரஉளவுச்சேவைளவுச்சேவத து உளவுச்சேய்வை முகமையப்பட்டு
தக உள்நாலலப்பட்ட உள்நார்.
இறதியில, ஹிட்லர் மக்கள் இவை முகமையக்கத்தின் மூலம உள்நாக
அதிக உள்நாரத்திற்கு உளவுச்சேவைரவிலளவுச்சேவல, ம உள்நாற உள்நாக குடிவை முகமையரசின் ேன உள்நாதிபதி
தப் கௌல தஉளவுச்சேவை உள்நான் ஹின்தடன்ஜபர்க்ளவுச்சேவகச் சுற்றி ஒன்றகூடிவை முகமைய
அரசு எந்திரத்திற்குள் உள்நடத்தப்பட்ட ஒரு சூழ்ச்சியின்
மூலம உள்நாக அதிக உள்நாரத்திற்கு உளவுச்சேவைந்த உள்நார். அதற்கு இரண்டு
ம உள்நாதங்களுக்கு முன்னர் உள்நடந்த உள்ந உள்நாட உள்நாளுமன்ற ஜதர்தலில
உள்ந உள்நாஜிக்கள் கடுளவுச்சேவமவை முகமைய உள்நான ஜத உள்நாலவிளவுச்சேவவை முகமைய அளவுச்சேவடந்ததுடன், நிதி
திஉளவுச்சேவை உள்நாலநிளவுச்சேவலளவுச்சேவமளவுச்சேவவை முகமைய முகங்தக உள்நாடுத்தனர். ஹிட்லர் தனது
அதிக உள்நாரத்ளவுச்சேவத
பலப்படுத்திக்தக உள்நாண்டவுடன்
நீதித்துளவுச்சேவற,
இரகசிவை முகமைய ஜு உளவுச்சேளவுச்சேவஉளவுச்சேவை, ஜப உள்நாலிஸ் மற்றம இர உள்நாணுஉளவுச்சேவைம அஉளவுச்சேவைருக்கு
சுமுகம உள்நாக தமளவுச்சேவம அடிபணிவை முகமைய து உளவுச்சேய்து தக உள்நாண்டன.
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இந்த மக உள்நா கூட்டணியும இரகசிவை முகமைய ஜு உளவுச்சேளவுச்சேவஉளவுச்சேவையும இப்ஜப உள்நாது
இந்த ப உள்நாரமபரிவை முகமையங்களுக்குப் பின்ன உள்நால த உள்நான் அணிஉளவுச்சேவைகுத்து
நிற்கின்றன. ஆன உள்நால இன்ற அளவுச்சேவஉளவுச்சேவை தபருந்திரள உள்நான ஒரு
ப உள்நாசிு உளவுச்சேஉளவுச்சேவை உள்நாத இவை முகமையக்கத்தின் மீது தங்கியிருக்க முடிவை முகமைய உள்நாது. AfD
பரந்த தபருமப உள்நான்ளவுச்சேவம மக்கள உள்நால தஉளவுச்சேவைறக்கப்படுகிறது.
அதன் உளவுச்சேவைலதுு உளவுச்சே உள்நாரி பிரச்ு உளவுச்சே உள்நாரத்ளவுச்சேவத பரப்புஉளவுச்சேவைதற்கு ஆர்உளவுச்சேவைம உள்நாக
இருக்கும
அரசும,
இந்த
ஸ்த உள்நாபக
கட்சிகளும
ஊடகங்களும த உள்நான் இவ்உளவுச்சேவை உள்நாற உருஉளவுச்சேவை உள்நாக்குகின்றன. அதன்
தளவுச்சேவலஉளவுச்சேவைர்கள் தபருமளவுக்கு CDU, CSU, SPD இல
இருந்தும,
இர உள்நாணுஉளவுச்சேவைம,
உளவுத்துளவுச்சேவற
ஜு உளவுச்சேளவுச்சேவஉளவுச்சேவைகள்,
நீதித்துளவுச்சேவற மற்றம ஜப உள்நாலிஸில இருந்தும உளவுச்சேவைந்துள்ள உள்நார்கள்.
ஜதர்தல ஜத உள்நாலவிக்கு
தத உள்நாடர்உளவுச்சேவைது
என்ற

இளவுச்சேவடயிலும மக உள்நா கூட்டணிளவுச்சேவவை முகமையத்
தீர்ம உள்நானித்ததன்
மூலம உள்நாக,
SPD

திட்டமிட்டு

பலப்படுத்தி

AfD

ஐ

உள்ளது.

கூட்ட உள்நாட்சி

ஜதர்தலில AfD தஉளவுச்சேவைறம 12.6 ு உளவுச்சேதவீத உளவுச்சேவை உள்நாக்குகஜள தபற்றது
என்றஜப உள்நாதினும,
இப்ஜப உள்நாது
அது
உள்ந உள்நாட உள்நாளுமன்றத்தில
எதிர்கட்சிவை முகமைய உள்நாக தளவுச்சேவலளவுச்சேவம ஏற்றள்ளது. அதன் அகதிகள்விஜர உள்நாத
கிளர்ச்சி,
இந்த
மக உள்நா
கூட்டணியின்
உத்திஜவை முகமைய உள்நாகபூர்உளவுச்சேவை தக உள்நாள்ளவுச்சேவகவை முகமைய உள்நாக ம உள்நாறியுள்ளது, இளவுச்சேவத அது
அரசின்
அதிக உள்நாரங்களவுச்சேவள
அதிகரிக்கவும,
தத உள்நாழில உள்நாள
உளவுச்சேவைர்க்கத்ளவுச்சேவத பிளவுப்படுத்தி ஜபரினஉளவுச்சேவை உள்நாதத்திற்கு எரியூட்டவும
பவை முகமையன்படுத்துகிறது.
இந்த உளவுச்சேவைலதுு உளவுச்சே உள்நாரி சூழ்ச்சியில

BfV

ஒரு முக்கிவை முகமைய ப உள்நாத்திரம

உளவுச்சேவைகிக்கிறது.
அது
இந்த
உளவுச்சேவைலதுு உளவுச்சே உள்நாரி
ஜு உளவுச்சேற்றநிலத்தில
ஆழம உள்நாக ஜஉளவுச்சேவைரூன்றியுள்ளது. அதிஉளவுச்சேவைலது ஜேர்மன் ஜதசிவை முகமைய
கட்சி

(NPD)

ஒரு "அரசு விடவை முகமையம" எனும அளவுக்கு நிளவுச்சேவறவை முகமைய

நிழலுலக
BfV
உளஉளவுச்சேவை உள்நாளிகளவுச்சேவள
அக்கட்சி
அதன்
தளவுச்சேவலளவுச்சேவமயில
தக உள்நாண்டுள்ளது
என்ற
அடித்தளத்தில
ஜேர்மனியின்
உச்ு உளவுச்சே
நீதிமன்றம
ஏற்கனஜஉளவுச்சேவை
15
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அதற்கு தளவுச்சேவடவிதிக்க மறத்தது.
2000
மற்றம
2004
க்கு
இளவுச்சேவடஜவை முகமைய
ஒன்பது
புலமதபவை முகமையர்ந்ஜத உள்நாளவுச்சேவர
மற்றம
ஒரு
ஜப உள்நாலிஸ்
தபண்மணிளவுச்சேவவை முகமையக் தக உள்நான்ற ஜதசிவை முகமைய ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிஸ்ட் மளவுச்சேவறமுக
அளவுச்சேவமப்பின் (NSU) தஉள்நருக்கம உள்நான உளவுச்சேவைட்ட உள்நாரங்களில, ஏழு
டேன் து உளவுச்சேவை முகமையலூக்கம உள்நான BfV நிழலுலக உளஉளவுச்சேவை உள்நாளிகள்
உள்ளடங்குஉளவுச்சேவைர்.
ஒரு
படுதக உள்நாளவுச்சேவலயின்
ஜப உள்நாது
ஒரு
உளஉளவுச்சேவை உள்நாளிஜவை முகமைய கூட அந்த இடத்தில இருந்த உள்நார், ஆன உள்நால
எளவுச்சேவதயும ப உள்நார்க்க உள்நாதளவுச்சேவதப் ஜப உள்நால கூறிக்தக உள்நாண்ட உள்நார். NSU
எதிலிருந்து ஆதரளவுச்சேவஉளவுச்சேவைப் தபறகிறஜத உள்நா அந்த துரிங்கிவை முகமைய
உள்உள்ந உள்நாட்டு
ப உள்நாதுக உள்நாப்புத்துளவுச்சேவற
நிதியுதவிகள உள்நால அளவுச்சேவமக்கப்பட்டத உள்நாகும.
ஜேர்மன்
ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே
ப உள்நாதுக உள்நாப்ஜப உள்நாம

ு உளவுச்சேமத்துஉளவுச்சேவைக்

BfV

கட்சிளவுச்சேவவை முகமையப்

உளவுச்சேவைழங்கிவை முகமைய

(SGP)

ஜேர்மன் ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே ு உளவுச்சேமத்துஉளவுச்சேவைக் கட்சி (SGP) ஒரு ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே
ஜஉளவுச்சேவைளவுச்சேவலத்திட்டத்ளவுச்சேவத
தத உள்நாடர்ச்சிவை முகமைய உள்நாக
அறிவுறத்தி
உளவுச்சேவைந்துள்ளத உள்நால
அது
இந்த
சூழ்ச்சியின்
இலக்கில
ளவுச்சேவஉளவுச்சேவைக்கப்பட்டுள்ளது. SGP, ஸ்த உள்நாபக கட்சிகளின் அகதிகள்விஜர உள்நாத கிளர்ச்சிளவுச்சேவவை முகமையஜவை முகமைய உள்நா அலலது உள்நடுத்தர உளவுச்சேவைர்க்கத்தின்

அளவுச்சேவடவை முகமைய உள்நாள
அரசிவை முகமையளவுச்சேவலஜவை முகமைய உள்நா
ஏற்பதிலளவுச்சேவல.
அது
முதல உள்நாளித்துஉளவுச்சேவைத்ளவுச்சேவத தூக்கிதவை முகமையறிஉளவுச்சேவைதற்க உள்நாக ஒரு ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே
ஜஉளவுச்சேவைளவுச்சேவலத்திட்டத்தின்
பின்ன உள்நால
ு உளவுச்சேர்உளவுச்சேவைஜது உளவுச்சே
தத உள்நாழில உள்நாள
உளவுச்சேவைர்க்கத்ளவுச்சேவத அணித்திரட்டுஉளவுச்சேவைதற்க உள்நாக ஜப உள்நார உள்நாடி உளவுச்சேவைருகிறது.
உள்ந உள்நான்க உள்நாம அகிலத்தின் அளவுச்சேவனத்துலகக் குழுவின் (ICFI) ஒரு
பிரிஉளவுச்சேவை உள்நாக, அது ஸ்ர உள்நாலினிு உளவுச்சேத்திற்கு எதிர உள்நான லிஜவை முகமைய உள்நான்
ட்தர உள்நாட்ஸ்கியின்
இடது
எதிர்ப்பின்
ப உள்நாரமபரிவை முகமையத்தில
நிற்கிறது.
ட்தர உள்நாட்ஸ்கிு உளவுச்சே
இவை முகமையக்கம
1930
களில
உள்ந உள்நாஜிக்களின்
உளவுச்சேவைளர்ச்சிக்கு எதிர உள்நாக இளவுச்சேவடவிட உள்நாது ஜப உள்நார உள்நாடிவை முகமையது. ஜதசிவை முகமைய
ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சேம
குறித்த
லிஜவை முகமைய உள்நான்
ட்தர உள்நாட்ஸ்கியின்
பகுப்ப உள்நாய்வும,
அதன்
விளவுச்சேவளவுகள்
குறித்த
அஉளவுச்சேவைர்
எச்ு உளவுச்சேரிக்ளவுச்சேவககளும, ு உளவுச்சேமூக ேனஉள்ந உள்நாவை முகமையகக் கட்சி மற்றம
உள்ந உள்நாஜிக்களுக்கு
இளவுச்சேவடயில உள்நான
ஜஉளவுச்சேவைறப உள்நாடுகளவுச்சேவள
எடுத்துக்க உள்நாட்டி
ஹிட்லருக்கு
எதிர உள்நாக
ஒரு
ஐக்கிவை முகமைய
முன்னணிக்க உள்நாக ஜப உள்நார உள்நாட மறத்த ஸ்ர உள்நாலினிு உளவுச்சே ஜேர்மன்
கமயூனிஸ்ட் கட்சியின் ஜபர உள்நாபத்த உள்நான தக உள்நாள்ளவுச்சேவக மீத உள்நான
அஉளவுச்சேவைர்
விமர்ு உளவுச்சேனமும
இப்ஜப உள்நாதும
கூட
முற்றிலும
தப உள்நாருத்தம உள்நாக இருப்பதுடன், அந்த விடவை முகமையத்தில எழுதப்பட்ட
சிறந்த பளவுச்சேவடகளில ஒன்ற உள்நாக விளங்குகின்றன.
ட்தர உள்நாட்ஸ்கிஸ்டுகள்

உள்ந உள்நாஜி

இரகசிவை முகமைய

ஜப உள்நாலிஸ்

தகஸ்ட உள்நாஜப உள்நாவின உள்நால
(Gestapo)
கண்மூடித்தனம உள்நாக
இன்னலுக்கு உள்ள உள்நாக்கப்பட்ட உள்நார்கள். 1937 இல, Gdansk
நீதிமன்றம
ஒரு
ஜே உள்நாடிக்கப்பட்ட
உளவுச்சேவைழக்கில
பத்து
ட்தர உள்நாட்ஸ்கிஸ்டுகளுக்கு
நீண்டக உள்நால
சிளவுச்சேவறதண்டளவுச்சேவன
விதித்தது. ஆக்கிரமிப்பு தபலஜிவை முகமையம மற்றம பிர உள்நான்சில
ு உளவுச்சேட்டவிஜர உள்நாத
ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே
ஜஉளவுச்சேவைளவுச்சேவலகளவுச்சேவள
ஜமற்தக உள்நாண்டிருந்தஉளவுச்சேவைரும, அவுஸ்விட்ச் (Auschwitz) இன்
விஷைஉளவுச்சேவை உள்நாயு கூடங்களில படுதக உள்நாளவுச்சேவல து உளவுச்சேய்வை முகமையப்பட்டஉளவுச்சேவைரும,
யூத
பிரச்சிளவுச்சேவன
மீது
ம உள்நார்க்சிு உளவுச்சே
ஆய்வுகளவுச்சேவள
ஜமற்தக உள்நாண்டஉளவுச்சேவைரும உள்நான ஆசிரிவை முகமையர் ஆப்ரஹ உள்நாம லிஜவை முகமைய உள்நான்,
உள்ந உள்நாஜிக்கள உள்நால
பலிவை முகமைய உள்நான
ட்தர உள்நாட்ஸ்கிஸ்டுகளில
உள்ளடங்குஉளவுச்சேவை உள்நார். ஜேர்மன் உள்ந உள்நாட உள்நாளுமன்றத்தில உளவுச்சேவைலதுு உளவுச்சே உள்நாரி
தீவிரஉளவுச்சேவை உள்நாத கட்சி முதன்முதலில உள்ஜள நுளவுச்சேவழந்ததுஜம,
ட்தர உள்நாட்ஸ்கிு உளவுச்சே
இவை முகமையக்கம
மீண்டும
இன்னலுக்கு
உள்ள உள்நாக்கப்பட்டு
உளவுச்சேவைருகிறது
என்ற
உண்ளவுச்சேவம,
உத்திஜவை முகமைய உள்நாகபூர்உளவுச்சேவை அரசிவை முகமையலின் உளவுச்சேவைலது ஜஉள்ந உள்நாக்கிவை முகமைய திருப்பத்ளவுச்சேவத
அடிக்ஜக உள்நாடிடுகிறது.
அரசிவை முகமையலளவுச்சேவமப்பின் ப உள்நாதுக உள்நாப்புக்க உள்நான கூட்ட உள்நாட்சி அலுஉளவுச்சேவைலகம
என்றளவுச்சேவழக்கப்படுஉளவுச்சேவைது
பரப்பிவிடும
தப உள்நாய்களுக்கு
முரண்பட்ட விதத்தில, ஜேர்மன் ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே ு உளவுச்சேமத்துஉளவுச்சேவைக் கட்சி
(SGP)
முழுளவுச்சேவமவை முகமைய உள்நாக
ேனஉள்ந உள்நாவை முகமையக
உரிளவுச்சேவமகளவுச்சேவளப்
ப உள்நாதுக உள்நாக்கிறது.
எவ்உளவுச்சேவை உள்நாறிருப்பினும,
ு உளவுச்சேமூகத்தின்
தப உள்நாருள உள்நாத உள்நார
அடித்தளங்கள்
தனிஉள்நபரினது
மூலதன
உரிளவுச்சேவமயின் இறக்கிப்பிடியில இருக்கும உளவுச்சேவைளவுச்சேவரயில, உடல
மற்றம
உயிரிவை முகமையலரீதிவை முகமைய உள்நான
ப உள்நாதுக உள்நாப்ளவுச்சேவப
மீற உள்நாளவுச்சேவம,
ு உளவுச்சேட்டத்திற்கு முன்ன உள்நால ு உளவுச்சேமத்துஉளவுச்சேவைம, மனு உளவுச்சே உள்நாட்சியின் சுதந்திரம,
கருத்து சுதந்திரம, ஒன்ற கூடுஉளவுச்சேவைதற்க உள்நான சுதந்திரம மற்றம
பத்திரிளவுச்சேவக சுதந்திரம, தத உள்நாழிலகளவுச்சேவளத் ஜதர்ந்ததடுப்பதற்க உள்நான
சுதந்திரம,
இன்னும
இதர
பிறஉளவுச்சேவைற்றிற்க உள்நாக
5- German government places Socialist Equality Party on subversive watch-list

அரசிவை முகமையலளவுச்சேவமப்ப உள்நால உத்தரஉளவுச்சேவை உள்நாதமளிக்கப்பட்ட அடிப்பளவுச்சேவட
உரிளவுச்சேவமகள் உயிரற்ஜற கிடக்கும என்பஜத உள்நாடு, அஉளவுச்சேவைற்றிற்கு
எதிர்விதம உள்நாக திருப்பப்படும. நிேம உள்நான ேனஉள்ந உள்நாவை முகமையகத்ளவுச்சேவத
அளவுச்சேவடஉளவுச்சேவைதற்கு
ஒரு
ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே
ஜஉளவுச்சேவைளவுச்சேவலத்திட்டம
முன்நிபந்தளவுச்சேவனவை முகமைய உள்நாகும.
எதிர்உளவுச்சேவைரும அண்ளவுச்சேவமக்க உள்நாலத்தில
தத உள்நாழில உள்நாள உளவுச்சேவைர்க்கம
முதல உள்நாளித்துஉளவுச்சேவைத்ளவுச்சேவத
தூக்கி
வீசி,
ஒரு
ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே
ு உளவுச்சேமுத உள்நாவை முகமையத்ளவுச்சேவத கட்டளவுச்சேவமக்கவிலளவுச்சேவல என்ற உள்நால, மீண்டும
க உள்நாட்டுமிர உள்நாண்டித்தனத்திற்குள்
து உளவுச்சேலஉளவுச்சேவைளவுச்சேவதயும
மூன்ற உள்நாம
உலக ஜப உள்நாளவுச்சேவரயும தவிர்க்க முடிவை முகமைய உள்நாது. இது, இருபத உள்நாம
நூற்ற உள்நாண்டு
ஜபரழிவுகளின்
படிப்பிளவுச்சேவன
மட்டுமலல,
தட உள்நான உள்நாலட் ட்ரமபின் கீழ் அதமரிக்க உள்நா தளவுச்சேவலளவுச்சேவமயில
ஏக உள்நாதிபத்திவை முகமைய ு உளவுச்சேக்திகள் அளவுச்சேவனத்தும மிகப்தபரும ஜஉளவுச்சேவைகத்தில
அஉளவுச்சேவைற்றின் இர உள்நாணுஉளவுச்சேவை பளவுச்சேவடகளவுச்சேவள விரிஉளவுச்சேவை உள்நாக்கியும, உள்நடந்து
உளவுச்சேவைரும ஜப உள்நார்களவுச்சேவளத் தீவிரப்படுத்தியும புதிவை முகமைய ஜப உள்நார்களுக்குத்
தவை முகமைய உள்நாரிப்பும
து உளவுச்சேய்து
உளவுச்சேவைருகின்றன
என்பதில
இது
இவை முகமையலப உள்நாகஜஉளவுச்சேவை எடுத்துக்க உள்நாட்டப்படுகிறது.
ஜேர்மன் ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே ு உளவுச்சேமத்துஉளவுச்சேவைக் கட்சியின் (SGP) ம உள்நார்க்சிு உளவுச்சே
பகுப்ப உள்நாய்வு
அதிகரித்தளவில
உறதிப்படுத்தப்பட்டு
உளவுச்சேவைருகின்றது என்பத உள்நால BfV அளவுச்சேவத இலக்கில ளவுச்சேவஉளவுச்சேவைத்துள்ளது.
சுரண்டல, ு உளவுச்சேமத்துஉளவுச்சேவைமின்ளவுச்சேவம, ஒடுக்குமுளவுச்சேவற, ஜப உள்நார் மற்றம
உளவுச்சேவைலதுு உளவுச்சே உள்நாரி தீவிரஉளவுச்சேவை உள்நாதத்திற்கு அதிகரித்து உளவுச்சேவைரும எதிர்ப்ப உள்நால
எச்ு உளவுச்சேரிக்ளவுச்சேவக அளவுச்சேவடந்துள்ள BfV உம மற்றம இந்த மக உள்நா
கூட்டணியில உள்ள அதன் எேம உள்நானர்களும ஜேர்மன்
ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே
ு உளவுச்சேமத்துஉளவுச்சேவைக்
கட்சியின்
(SGP)
ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே
ஜஉளவுச்சேவைளவுச்சேவலத்திட்டம து உளவுச்சேலஉளவுச்சேவை உள்நாக்கு தபறஉளவுச்சேவைதில இருந்து அளவுச்சேவதத்
தடுக்க விருமபுகின்றனர். அக்கட்சி "ு உளவுச்சேமூக ு உளவுச்சேமத்துஉளவுச்சேவைக் கட்சி"
என்ற அதன் தபவை முகமையளவுச்சேவர "ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே ு உளவுச்சேமத்துஉளவுச்சேவைக் கட்சி" என்ற
ம உள்நாற்றி தக உள்நாண்டு, அவ்விதத்தில அக்கட்சியின் தபவை முகமையரிஜலஜவை முகமைய
அதன் ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே குறிக்ஜக உள்நாள்களவுச்சேவள தஉளவுச்சேவைளிப்படுத்துகிறது
என்பளவுச்சேவத
ஓர உள்நாண்டுக்கு
முன்ஜனஜர
தஉளவுச்சேவைளிப்பளவுச்சேவடவை முகமைய உள்நாக குறிப்பிடுகிறது.

BfV

அறிக்ளவுச்சேவக

ஜேர்மன்
ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே
ு உளவுச்சேமத்துஉளவுச்சேவைக்
கட்சி
(SGP)
பல
ஆண்டுகள உள்நாக ஜேர்மன் உளவுச்சேவைரல உள்நாற்றின் திருத்தலகளவுச்சேவளயும
மற்றம உள்ந உள்நாஜிகளுக்கு புத்துயிரூட்டுதளவுச்சேவலயும எதிர்த்ததற்க உள்நாக
ஊடக கண்டனங்களுக்கு உள்ள உள்நாகி உளவுச்சேவைந்துள்ளது. SGP
மற்றம IYSSE அதிஉளவுச்சேவைலது தீவிரஉளவுச்சேவை உள்நாத உளவுச்சேவைரல உள்நாற்ற உள்நாளர் ஜே உள்நார்க்
ப உள்நார்தபஜர உள்நாவ்ஸ்கிளவுச்சேவவை முகமைய விமர்சித்த ஜப உள்நாது, ஊடகங்கள் ஜக உள்நாப
புவை முகமையளவுச்சேவலக் கட்டவிழ்த்து விட்டன.
ப உள்நார்தபஜர உள்நாவ்ஸ்கி உள்ந உள்நாஜிக்கு உளவுச்சேவைக்க உள்நாலத்துஉளவுச்சேவை உள்நாங்கும ஏர்ன்ஸ்ட்
ஜஉள்ந உள்நாலடளவுச்சேவஉளவுச்சேவைப் ப உள்நாதுக உள்நாத்ததுடன், ஹிட்லர் "உளவுச்சேவைக்கிரம உள்நானஉளவுச்சேவைர்
இலளவுச்சேவல" என்ற பகிரங்கம உள்நாக அறிவித்த உள்நார். IYSSE இளவுச்சேவத
ஜஉள்நரடிவை முகமைய உள்நாக ஜேர்மன் இர உள்நாணுஉளவுச்சேவைஉளவுச்சேவை உள்நாதத்தின் மீள்உளவுச்சேவைருளவுச்சேவகயுடன்
தத உள்நாடர்புபடுத்திவை முகமையது. “இருபத உள்நாம நூற்ற உள்நாண்ளவுச்சேவடக் குறித்த
ஒரு புதிவை முகமைய து உளவுச்சே உள்நாலல உள்நாடளவுச்சேவல,” “ஜேர்மன் ஏக உள்நாதிபத்திவை முகமையத்தின்
குற்றங்களவுச்சேவளக்
குளவுச்சேவறத்துக்
க உள்நாட்டி
நிவை முகமைய உள்நாவை முகமையப்படுத்தும
உளவுச்சேவைரல உள்நாற்ற தப உள்நாய்ளவுச்சேவமப்படுத்தளவுச்சேவல" அபிவிருத்தி து உளவுச்சேய்வை முகமைய உள்நாமல
ஜேர்மனிவை முகமைய உள்நால ஓர் இர உள்நாணுஉளவுச்சேவைஉளவுச்சேவை உள்நாத தக உள்நாள்ளவுச்சேவகக்குத் திருமப
முடிவை முகமைய உள்நாது என்பளவுச்சேவத அது விஉளவுச்சேவைரித்தது.

ப உள்நார்தபஜர உள்நாவ்ஸ்கி மீத உள்நான விமர்ு உளவுச்சேனம ம உள்நாயை இணைஉளவுச்சேவைர்களிளவுச்சேவடஜவை முகமைய
கணிு உளவுச்சேம உள்நானளவுக்கு
ஆதரளவுச்சேவஉளவுச்சேவைக்
கண்டது.
பலஜஉளவுச்சேவைற
ம உள்நாயை இணைஉளவுச்சேவைர் பிரதிநிதி அளவுச்சேவமப்புகள் அதனுடன் உடன்பட்டன.
ஆளும உளவுச்சேவைட்ட உள்நாரங்கள் எச்ு உளவுச்சேரிக்ளவுச்சேவக அளவுச்சேவடந்தன. பழளவுச்சேவமஉளவுச்சேவை உள்நாத
Frankfurter
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பத்திரிளவுச்சேவக,
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ஐ

“உளவுச்சேவைமபுக்கிழுக்கிறது" என்ற குற்றஞ்ு உளவுச்சே உள்நாட்டிவை முகமையதுடன், அதன்
"உள்நளவுச்சேவடமுளவுச்சேவற த உள்நாக்கங்கள்" (effectiveness) குறித்தும குளவுச்சேவற
கூறிவை முகமையது. ஹமஜப உள்நாலட் பலகளவுச்சேவலக்கழகத்தின் நிர்உளவுச்சேவை உள்நாகக் குழு
அந்த அதிஉளவுச்சேவைலது தீவிரஉளவுச்சேவை உள்நாத ஜபர உள்நாசிரிவை முகமையளவுச்சேவர ஆதரித்ததுடன்,
அஉளவுச்சேவைர் மீது விமர்ு உளவுச்சேனம ளவுச்சேவஉளவுச்சேவைப்பளவுச்சேவத "அனுமதிக்க இவை முகமையல உள்நாது"
என்ற அறிவித்தது. கூகுள் நிறஉளவுச்சேவைனம, ஓர உள்நாண்டுக்கும
அதிகம உள்நாக, ஜேர்மன் அரசு உளவுச்சேவைட்ட உள்நாரத்துடன் தஉள்நருக்கம உள்நாக
கலந்த உள்நாஜல உள்நாசித்து,
இடதுு உளவுச்சே உள்நாரி,
ஜப உள்நார்-எதிர்ப்பு
மற்றம
முற்ஜப உள்நாக்கு உளவுச்சேவைளவுச்சேவலத் தளங்களவுச்சேவள, மிக குறிப்ப உள்நாக உலக
ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே உளவுச்சேவைளவுச்சேவலத் தளத்ளவுச்சேவத தணிக்ளவுச்சேவக து உளவுச்சேய்து உளவுச்சேவைந்துள்ளது.
இடது
கட்சி
மற்றம
பசுளவுச்சேவம
கட்சியிடமிருந்து
ஜக உள்நாளவுச்சேவழத்தனம உள்நான மவுனம மட்டுஜம உளவுச்சேவைந்துள்ளது, அலலது
அஉளவுச்சேவைர்கள் ப உள்நார்தபஜர உள்நாவ்ஸ்கிளவுச்சேவவை முகமைய மற்றம இந்த மக உள்நா
கூட்டணியின் உள்நடஉளவுச்சேவைடிக்ளவுச்சேவககளவுச்சேவள ஆதரித்துள்ளனர். அஉளவுச்சேவைர்கள்
இந்த உளவுச்சேவைலதுு உளவுச்சே உள்நாரியின் அதிகரித்து உளவுச்சேவைரும து உளவுச்சேலஉளவுச்சேவை உள்நாக்ளவுச்சேவக
எதிர்தக உள்நாள்ள எளவுச்சேவதயும து உளவுச்சேய்வை முகமையவிலளவுச்சேவல அலலது —Tübingen
உள்நகரத்தின் பசுளவுச்சேவமக் கட்சி உள்நகரு உளவுச்சேளவுச்சேவப தளவுச்சேவலஉளவுச்சேவைர் ஜப உள்நாரிஸ்
ப உள்நாலமர்,
இடது
கட்சி
அரசிவை முகமையலஉளவுச்சேவை உள்நாதிகள்
ு உளவுச்சே உள்நார உள்நா
உளவுச்சேவை உள்நாகன்கிதனக்ட்
மற்றம
ஆஸ்கர்
ல உள்நாஜப உள்நான்ளவுச்சேவடன்
ஜப உள்நான்றஉளவுச்சேவைர்கள்—
அகதிகளுக்கு
விஜர உள்நாதம உள்நான
கூச்ு உளவுச்சேலில ஒத்துப்ப உள்நாட இளவுச்சேவயை இணைந்தனர்.

அதன்

இடது கட்சிளவுச்சேவவை முகமையப் பின்தத உள்நாடர்பஉளவுச்சேவைர்கள் பலர் உள்ளடங்கல உள்நாக
கலவித்துளவுச்சேவற "இடது" கூட, ஒரு சில ப உள்நார உள்நாட்டத்தக்க
விதிவிலக்குகள் தவிர்த்து, மவுனம உள்நாக உள்ளனர் மற்றம
இந்த
உளவுச்சேவைலதுு உளவுச்சே உள்நாரி
த உள்நாக்குதலுக்கு
முன்ன உள்நால
மண்டியிட்டுள்ளனர்.
அகதிகளுக்கு
எதிர உள்நாக
ப உள்நார்தபஜர உள்நாவ்ஸ்கி பகிரங்கம உள்நாக கிளர்ந்ததழுந்த ஜப உள்நாதும
மற்றம
உளவுச்சேவைலதுு உளவுச்சே உள்நாரி
தீவிரஉளவுச்சேவை உள்நாத
அரங்கிலிருந்து
பல
பிரபலங்கள் பங்தகடுத்த ஒரு விஉளவுச்சேவை உள்நாதக் குழு ஜபர்லினில
நிறஉளவுச்சேவைப்பட்ட ஜப உள்நாதும கூட இது ம உள்நாறவிலளவுச்சேவல.

உள்நமது கட்சிளவுச்சேவவை முகமைய "இடதுு உளவுச்சே உள்நாரி தீவிரஉளவுச்சேவை உள்நாத" அளவுச்சேவமப்பு என்ற
உளவுச்சேவைளவுச்சேவகப்படுத்துஉளவுச்சேவைது, ஜேர்மன் ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே ு உளவுச்சேமத்துஉளவுச்சேவைக் கட்சி
(SGP)
மற்றம
அதன்
ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே
அரசிவை முகமையளவுச்சேவல
BfV

ஒடுக்குஉளவுச்சேவைதற்க உள்நான மற்தற உள்நாரு முவை முகமையற்சிவை முகமைய உள்நாகும. இது SGP ஐ
த உள்நான்
குறி
ளவுச்சேவஉளவுச்சேவைத்துள்ளது
என்ற உள்நாலும,
ு உளவுச்சேமூக
ு உளவுச்சேமத்துஉளவுச்சேவைமின்ளவுச்சேவம, இர உள்நாணுஉளவுச்சேவைஉளவுச்சேவை உள்நாதம மற்றம ஒடுக்குமுளவுச்சேவறக்கு
எதிர உள்நாக ஜப உள்நார உள்நாடி உளவுச்சேவைருபஉளவுச்சேவைர்களவுச்சேவளயும மற்றம ஒரு ஜு உளவுச்சே உள்நாு உளவுச்சேலிு உளவுச்சே
முன்ஜன உள்நாக்ளவுச்சேவக அறிவுறத்தும எஉளவுச்சேவைதர உள்நாருஉளவுச்சேவைளவுச்சேவரயும இலக்கில
ளவுச்சேவஉளவுச்சேவைக்கிறது.
இந்த

மக உள்நா

கூட்டணி

மற்றம

அதன்

உளவுத்துளவுச்சேவற

முகளவுச்சேவமகளது இத்த உள்நாக்குதளவுச்சேவலக் தக உள்நாண்டு SGP ஐ மிரட்ட
முடிவை முகமைய உள்நாது. இது மக்களின் மிகப் தபரிவை முகமைய பிரிவுகளிளவுச்சேவடஜவை முகமைய
மதிப்பிழந்துள்ள நிர உள்நாகரிக்கப்படுகின்ற மக்கள்விஜர உள்நாத ஓர்
அரு உளவுச்சே உள்நாங்கத்திடமிருந்து உளவுச்சேவைருகிறது. இதற்கு எதிர உள்நாக ு உளவுச்சேட்டபூர்உளவுச்சேவை
உள்நடஉளவுச்சேவைடிக்ளவுச்சேவக எடுக்க உள்நமக்கு உரிளவுச்சேவம உள்ளது. எமமிடமுள்ள
ு உளவுச்சே உள்நாத்திவை முகமையம உள்நான அளவுச்சேவனத்து ு உளவுச்சேட்டபூர்உளவுச்சேவை உளவுச்சேவைழிஉளவுச்சேவைளவுச்சேவககள் மூலம உள்நாக
தத உள்நாழில உள்நாளர்கள், இளவுச்சேவளஞர்கள் மற்றம ம உள்நாயை இணைஉளவுச்சேவைர்களிளவுச்சேவடஜவை முகமைய
SGP இன் து உளவுச்சேலஉளவுச்சேவை உள்நாக்ளவுச்சேவக அபிவிருத்தி து உளவுச்சேய்வை முகமைய, உள்ந உள்நாம உள்நமது
பணிளவுச்சேவவை முகமையத் தத உள்நாடர்ஜஉளவுச்சேவை உள்நாம மற்றம உள்நமது முவை முகமையற்சிகளவுச்சேவளப்
பலப்படுத்துஜஉளவுச்சேவை உள்நாம. மற்ற விடவை முகமையங்கஜள உள்நாடு ஜு உளவுச்சேர்ந்து, அடுத்த
இளஜஉளவுச்சேவைனிற்க உள்நால ஐஜர உள்நாப்பிவை முகமைய ஜதர்தலகளில பங்தகடுக்கவும
உள்ந உள்நாம திட்டமிடுகிஜற உள்நாம.
இடது கட்சி, SPD மற்றம பசுளவுச்சேவம கட்சியில உள்ள
அக்களவுச்சேவற மிகுந்த அங்கத்தஉளவுச்சேவைர்கள் உள்ளடங்கல உள்நாக உளவுச்சேவைலதின்
உளவுச்சேவைளர்ச்சிளவுச்சேவவை முகமைய எதிர்க்க விருமபும அளவுச்சேவனஉளவுச்சேவைரின் பக்கமும உள்ந உள்நாம
திருமபுகிஜற உள்நாம என்பஜத உள்நாடு, BfV இன் த உள்நாக்குதலுக்கு
எதிர உள்நாகவும
SGP
ஐ
ப உள்நாதுக உள்நாத்தும
ஜப உள்நார உள்நாடுஉளவுச்சேவைதற்கு
அஉளவுச்சேவைர்களுக்கு அளவுச்சேவழப்பு விடுக்கிஜற உள்நாம. SGP மீதும மற்றம
ஏளவுச்சேவனவை முகமைய
அளவுச்சேவனத்து
இடதுு உளவுச்சே உள்நாரி
அளவுச்சேவமப்புகள்
மீதும
கண்க உள்நாணிப்ளவுச்சேவப
உளவுத்துளவுச்சேவற
ஜு உளவுச்சேளவுச்சேவஉளவுச்சேவை
ளவுச்சேவகவிட
ஜஉளவுச்சேவைண்டுதமன்றம, இந்த ேனஉள்ந உள்நாவை முகமையக-விஜர உள்நாத உளவுச்சேவைலதுு உளவுச்சே உள்நாரி
விளவுச்சேவளநிலம களவுச்சேவலக்கப்பட
ஜக உள்நாருகிஜற உள்நாம.

ஜஉளவுச்சேவைண்டுதமன்றம

உள்ந உள்நாங்கள்

உழைக்கும் மக்களின் ஒன் ஒரின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ன் ஒரல் உலக சோலலில வழலத் தளம்
6- German government places Socialist Equality Party on subversive watch-list

