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ஜேர்மன் இடது கட்சித் தத் தலித் தலைவர்
வித் தலைதுசசாரி ஜதசியவசாத இயக்கத்த் தலத
ததசாடக்குகிகிறசார்
By Ulrich Rippert,

சாரா வாகென்கிகினெக்ட் (Sahra Wagenknecht) மற்றும் அவரத
கெருங்கிய ஆதரவாளர்ெள் கசவ்வாய்கிழாய்கிழமமயன்று “எழுந்த
நில” (Aufstehen) என்ற ெதம்பகூட்ட அரசியல இயக்ெத்ாய்கிழமத
கதாடங்கியயபபாத
இரண்ட
விடயங்ெள்
தனித்த
கவளிப்பட்டினெ. யபேர்மன் ொடாளுமன்றத்தில இடத ெட்சி
ென்ாய்கிழமினெயின் தாய்கிழம் தலைவராெ இருக்கும் வாகென்கிகினெக்ட் தினெத
சுருக்ெமாினெ கசய்திக்குறிப்பில, இந்த இயக்ெம் “கீழிருந்த”
உருவாகிவந்திருப்பதாெ, அதாவத இத ஒரு “அடிமட்டக்
ொரியாளர்ெளத” இயக்ெம் என்பதாய் வலியுறுத்திினொர்.
உண்ாய்கிழமமயில, இந்த “கீழ்மட்டத்திலிருந்தாினெ இயக்ெ”மாெ
கசால் தலைப்பட்டதன்
உத்தியபயாெபூர்வ
கதாடக்ெம்
மிெ
உயர்நிாய்கிழம் தலையிலயபபர்லினில
உள்ள
கூட்டரசாங்ெ
கசய்தியாளர் சந்திப்பு அரங்ெத்தில ெடத்தப்பட்டத. இந்த
'புனிதமாினெ'
இடத்திற்கு
யபதர்ந்கதடக்ெப்பட்ட
சி் தலை
பத்திரிாய்கிழமெயாளர்ெளுக்கு மட்டயபம அனுமதி உண்ட. ஒரு
சாதாரண பத்திரிாய்கிழமெயாளர் அாய்கிழமடயாளஅட்ாய்கிழமட மட்டம்
யபபாதாத, அத்தடன் யார் யபெள்வி யபெட்ெ யபவண்டம்
என்பாய்கிழமத கூட்டரசாங்ெ கசய்தியாளர் சந்திப்பு அாய்கிழமமப்பின்
தாய்கிழம் தலைவர் முழுவதாய் அவரின் கசாந்த யபயாசாய்கிழமினெயின் படி
முடிவுகசய்வார்.
சான்ச் தலைர்
அலுவ் தலைெத்தில
இருந்த
சிறிதளவு தூரத்தில இருக்கும் இந்த அரங்கு சான்ச் தலைர்
அல் தலைத
அவரத
கசய்தித்கதாடர்பாளர்ெள்
உத்தியபயாெப்பூர்வ அரசாங்ெ கசய்தியாளர் சந்திப்புொய்கிழமள
ெடத்தம் இடமாகும்.
வாகென்கிகினெக்ட்
அவரத
ேினெரஞ்செ
இயக்ெத்தின்
ஸ்தாபெத்ாய்கிழமத
கசவ்வாய்கிழாய்கிழமமயன்று
அறிவித்தயபபாத
ஊடெங்ெள் கபருமளவு ஆர்வம் ொட்டிினெ. யபபர்லினில
இருந்த
இயங்குகின்ற
அத்தாய்கிழமினெ
முக்கிய
கசய்தித்கதாாய்கிழம் தலைக்ொட்சிெளும்
கசய்தியாளர்ெளும்
அவ்வரங்கில கூடியிருந்தினெர்.
யபமாய்கிழமடயில “கீழ்மட்டத்திலிருந்தாினெவர்ெள்” எவருமிலாய்கிழம் தலை.
மாறாெ, அரசியல பாய்கிழமழயதாய்கிழம் தலைெள் தான் ஒவ்கவாருவராெ
வந்த தத்தமத ெட்சிெளுக்கு வாக்குெள் கதாாய்கிழம் தலைந்த
யபபாினொய்கிழமதயும் கதாடர்ந்த சரிந்த கசலவாய்கிழமதயும் கூறி
பு் தலைம்பிக் கொண்டிருந்தினெர்.
வாகென்கிகினெக்ட் உம் கூட சமூெ ேினெொயெக் ெட்சியில
(SPD) இருந்த கவளியபயறிய வாக்ொளர்ெளின் பகுதிொய்கிழமள
கவலவதற்கு இடத ெட்சியால முடியாமல யபபாினொய்கிழமதக்
குறித்தப்
புொரிட்டார்.
வடக்கு
யபேர்மன்
ெெராினெ
பிகளன்ஸ்யபபர்க் இன் யபமயரும், கசன்ற SPD ெட்சி
ொங்கிரஸில
ெட்சியின்
தாய்கிழம் தலைாய்கிழமமப்
பதவிக்கு
ஒரு
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யபவட்பாளராெப் யபபாட்டியிட்டவருமாினெ, சியபமான்
SPD
கசலவாக்ாய்கிழமெ
இழந்ததால
எச்சரிக்ாய்கிழமெயாய்கிழமடந்ததாெ கூறிினொர்.

் தலைாங்ெ,
அவர்

் தலைாங்ெவின் பக்ெத்தில அமர்ந்திருந்த பசுாய்கிழமமக் ெட்சியின் ஒரு
ஸ்தாபெ உறுப்பிினெராினெ லுட்ெர் கவாலமார், அவரத ெட்சி
அரசியல பிரதாினெ நீயபராட்டத்தக்கு “ஏற்றபடி தம்ாய்கிழமம
இாய்கிழமசவாக்ெம்
கசய்தகொண்ட
விதத்ாய்கிழமத”
தான்
ஏற்ெவிலாய்கிழம் தலை என்று அறிவித்தார். கவளியுறவுத் தாய்கிழமற
அலுவ் தலைெம் பசுாய்கிழமமக் ெட்சியின் தாய்கிழம் தலைவராினெ யபோஸ்ொ
பிஷ்ஷரின் தாய்கிழம் தலைாய்கிழமமயில இயங்கிய சமயத்தில கவாலமரும்
ஒரு கவளியுறவுச் கசய் தலைராெ இருந்திருக்கிறார். அந்த
பதவியில அவர் முந்ாய்கிழமதய அாய்கிழமமதிவாத நிாய்கிழம் தலைப்பாடொய்கிழமள
எல் தலைாம்
தூக்கிவீசிவிட்ட
கொயபசாயபவாவிலும்
ஆப்ொனிஸ்தானிலும்
யபபார்ெளில
யபேர்மன்
பங்யபெற்ெ
வக்ொ் தலைத்த வாங்கியவராவார்.
“சிவப்பு-சிவப்பு-பச்ாய்கிழமச”

யபபராசியர்

யபபர்ண்ட்

கூட்டணியின் இந்த பிரதிநிதிெள்
ஸ்யபரெமான் மற்றும் ஹம்யபபர்க்ாய்கிழமெ

யபசர்ந்த தெவல-கதாழிலநுட்ப நிபுணர் ஹன்ஸ் அலபர்ஸ்
ஸ்யபரெமான்
ஆகியபயாரால
ஆதரிக்ெப்பட்டினெர்.
இந்த
“கீழிருந்தாினெ

இயக்ெத்தின்”

வழிொட்டல

ஆன்மா

என்று

ஸ்யபரெமான் தன்ாய்கிழமினெ பெட்டாெக் குறிப்பிட்டார்.
இந்த நிெழ்வில இன்னுகமாரு உறுத்தம் விடயமாெ
இருந்தத என்ினெகவன்றால, இத கெம்னிட்ஸ் நிெழ்வுெளுக்கு
அண்ாய்கிழமமயில ெடந்ததாகும். கெம்னிட்ஸில கசன்ற வாரத்தில
வ் தலைத-சாரி தீவிரவாதிெளும் பாசிச குண்டர்ெளும் வீதியில
இறங்கி கவளிொட்டிினொய்கிழமர யபவட்ாய்கிழமடயாடியாய்கிழமத யபபாலிஸ்
யபவடிக்ாய்கிழமெ பார்த்தத. இதற்ொினெ பதிலிறுப்பில, அதி-வ் தலைத
அணிதிரள்வுக்ொினெ கவகுேினெ எதிர்ப்பின் ஒரு சக்திவாய்ந்த
எடத்தக்ொட்டாெ
திங்ெளன்று
இாய்கிழமசநிெழ்ச்சியில ஒன்றுகூடிினெர்.

70,000

யபபர்

ஒரு

வாகென்கிகினெக்ட் இன் கசய்தியாளர் சந்திப்பு நீண்டொட்ெள்
முன்யபப அறிவிக்ெப்பட்டிருந்தத என்றயபபாதம் கூட, ஒரு
உண்ாய்கிழமமயாினெ
அடிமட்டக்
ொரியாளர்
இயக்ெமாெ
யபேர்மனிகயங்குமாினெ ெெரங்ெளில இினெவாதம்
மற்றும்
கவளிொட்டிினெர் கவறுப்புக்கு எதிராய் இாய்கிழமளஞர்ெள் மற்றும்
கதாழி் தலைாளர்ெளத எதிர்ப்பு கபருகிச் கசலவதற்ொினெ ஒரு
எதிர்விாய்கிழமினெயாெயபவ இச்சந்திப்பு கதன்பட்டத.
புதிய
இயக்ெத்தின்
ஸ்தாபெர்ெளால
கசய்தியாளர்
சந்திப்பில விநியபயாகிக்ெப்பட்டிருக்கும் ஐந்த-பக்ெ அாய்கிழமழப்பு
இந்த முடிாய்கிழமவ ஊர்ஜிதப்படத்தகிறத. வாகென்கிகினெக்ட்டின்

திட்டமாினெத, முத் தலைாளித்தவத்தக்கு எதிராினெ ஒரு இடதசாரி
முன்முயற்சி
அல் தலை,
மாறாெ
கவளிொட்டத்
கதாழி் தலைாளர்ெளுக்கு எதிராெ கசலுத்தப்பட்ட ஒரு வ் தலைத-சாரி
யபதசியவாத தாக்குதயப் தலை என்பாய்கிழமத இத கதளிவாக்குகிறத.
ஏற்ெினெயபவ, கசன்ற யபம மாதத்தில புதிய இயக்ெம் குறித்த
விடத்த தினெத முதல அறிக்ாய்கிழமெயியப் தலையபய, வாகென்கிகினெக்ட்
யபேர்மனியின் சமூெப் பிரச்சிாய்கிழமினெெளுக்கு அெதிெள் மீயபத
பழிசுமத்தியிருந்தார். ொட்டின் கபாத நிர்வாெம், ெெரங்ெள்
மற்றும் சமூெங்ெள் அெதிெளால நிரம்பிவழிவதாெ அந்த
அறிக்ாய்கிழமெயில
அவர்
புொர்கூறியிருந்தார்.
ஏற்ெினெயபவ
இருக்கின்ற
“பற்றாக்குாய்கிழமறயாினெ
சமூெ
வீட்டவசதி,
பளுமிகுந்த விட்ட பள்ளிெள் மற்றும் யபபாதாநிாய்கிழம் தலையுடினொினெ
அன்றாடப்பராமரிப்பு இடங்ெள்” ஆகியவற்றின் பிரச்சிாய்கிழமினெ,
குடியபயறிெளின்
ெட்டப்பாடற்ற
வரவால
யபமலும்
யபமாசமாய்கிழமடந்த, இத “ஏற்ெினெயபவ அனுகூ் தலைமற்ற நிாய்கிழம் தலையில
இருப்பவர்ெளுக்கு”
தீங்கு
பயத்திருப்பதாெ
அவர்
கூறியிருந்தார். இந்த கூற்ாய்கிழமறத் கதாடர்ந்த பின்வரும்
வாசெம்
இடம்கபற்றிருந்தத:
“ஒரு
கவறுப்பாய்கிழமடந்த
தீவிரப்பட்ட
இஸ்் தலைாம்
யபபாதெர்ெள்
ஐந்தவயத
பிள்ாய்கிழமளெளுக்கு சமூெத்தடன் ஒன்றுபடவாய்கிழமத கிட்டத்தட்ட
சாத்தியமற்றதாக்குகின்ற ஒரு உ் தலைெக் ெண்யபணாட்டத்ாய்கிழமத
ெற்றுக்
கொடக்ாய்கிழமெயில
அரசியலவாதிெள்
யபவடிக்ாய்கிழமெ
பார்த்தக் கொண்டிருக்கும்யபபாத சமூெ சூழல ெஞ்சாவதில
ஆச்சரியகமன்ினெ இருக்கிறத.”
சமீபத்திய அறிக்ாய்கிழமெ “கவறுப்பு இஸ்் தலைாமிய யபபாதெர்ொய்கிழமள”
மற்றும் குழந்ாய்கிழமதொய்கிழமள ெவர்ந்த இழுப்பவர்ொய்கிழமள பற்றி
குறிப்பிடவிலாய்கிழம் தலை
என்றாலும்
அரசியல
நிாய்கிழம் தலைப்பாட
அயபதமாதிரியாெத்தான்
இருக்கிறத.
கபருகும்
சமூெத்
தன்பங்ெளுக்கு
அெதிெள்
தான்
மறுபடியும்
கபாறுப்பாக்ெப்படகிறார்ெள்.
புதிய உாய்கிழமர மிெத் தீவிரமாினெ சமூெப் பிரச்சிாய்கிழமினெொய்கிழமள
பட்டியலிடகிறத.
மற்ற
விபரங்ெளுடன்
யபசர்ந்த,
யபேர்மனியின் மக்ெள்கதாாய்கிழமெயில பாதிப்யபபர் 1990 ெளின்
இறுதியில
இருந்தாய்கிழமதக்
ொட்டிலும்
குாய்கிழமறவாினெகதாரு
உண்ாய்கிழமமயாினெ
வருவாாய்கிழமயயபய
கொண்டிருக்கின்றினெர்
என்பாய்கிழமதயும் அத குறிப்பிடகிறத. அதாய்கிழமினெத் கதாடர்ந்த
வரும் வாசெம்: “சுதந்திரமாினெ ெெர்வும் குடியபயற்றமும் தான்
குாய்கிழமறந்த-ஊதிய
யபவாய்கிழம் தலைெளுக்ொினெ
அதிெரித்த
யபபாட்டிக்ொினெ பிரதாினெ மூ் தலைொரணமாெ இருப்பதாெ ப் தலைரும்
ெருதகின்றினெர்.”

ாய்கிழமெயாளுகின்ற விதம் கபாறுப்பற்றதாகும். “ெெரங்ெளும்,
சமூெங்ெளும்
மற்றும்
தன்ினொர்வ் தலைர்ெளும்”
அவரவர்
கசாந்தத்தில
பராமரித்தக்
கொள்ளும்படி
விடப்பட்ட,
“நி் தலைவும்
ப் தலை
பிரச்சிாய்கிழமினெெளும்”
குடியபயற்றத்தால
யபமாசமாய்கிழமடயச்
கசய்யப்பட்ட
ஒரு
நிாய்கிழம் தலைக்கு
இட்டச்கசன்றிருப்பதாெ அவர் கூறுகிறார்.
“ஒரு

புதிய சமாதாினெக் கொள்ாய்கிழமெக்ொெ”, “பாதொப்பாினெ
யபவாய்கிழம் தலை,
ெல் தலை
சம்பளங்ெள்,
ெண்ணியமாினெ
ஓய்வூதியங்ெள்”,
“தனியார்மயமாக்ெத்ாய்கிழமத
நிறுத்த”,
“வி் தலைங்குெள் மற்றும் தாவர உ் தலைெத்ாய்கிழமதப் பாதொர்” மற்றும்
“ேினெொயெத்ாய்கிழமதக் ொப்பாற்று” யபபான்ற தாய்கிழம் தலைப்புெளுடினொினெ
யபொரிக்ாய்கிழமெெளத
ஒரு
பட்டியலவரிாய்கிழமசயாினெத,
ெடந்த
தசாப்தங்ெளில யபதாற்றுப்யபபாினெ சீர்திருத்த வாக்குறுதிொய்கிழமள
மீண்டம்
புத்தயிர்ப்பு
கசய்த
கொடப்பதயபபால
கதன்படகின்றத.
யபொரிக்ாய்கிழமெெள் உறுதிப்படக்கூறப்படம் இடங்ெளில எல் தலைாம்
யபவாய்கிழம் தலைத்திட்டத்தின் முற்றிலும் பிற்யபபாக்ொினெ உள்ளடக்ெம்
கவளிப்பாய்கிழமடயாகிறத. “புதிய அாய்கிழமமதிக் கொள்ாய்கிழமெ”யின்
இருதயத்தாினெமாெ இருப்பத “ஒரு ஐயபராப்பிய பாதொப்பு
சமூெத்தின்
பகுதியாெ”
யபேர்மன்
இராணுவத்ாய்கிழமத
[Bundeswehr] அபிவிருத்தி கசய்வதற்ொினெ யபொரிக்ாய்கிழமெ —
அதாவத
சரியாெ
கூட்டரசாங்ெ
கபரும்
கூட்டணி
அரசாங்ெத்தின் இராணுவக் கொள்ாய்கிழமெக்கு கபாருந்திப்
யபபாகின்றகதாரு யபொரிக்ாய்கிழமெ— ஆகும்.
ஐயபராப்பாாய்கிழமவ கபாறுத்தவாய்கிழமர இந்த யபொரிக்ாய்கிழமெயாினெத,
“இாய்கிழமறயாண்ாய்கிழமம ேினெொயெங்ெளத ஒரு ஐக்கியப்பட்ட
ஐயபராப்பாவி் தலைாினெ
ஒரு
ஐயபராப்பிய
யபேர்மனி”க்கு
அாய்கிழமழப்புவிடக்கிறத. ஏற்கெினெயபவ அவரத யபம மாத
விண்ணப்பத்தில
இடம்கபற்றிருந்த,
“ெ் தலைாச்சார
தன்ினொட்சிாய்கிழமய பராமரிக்கின்ற அயபதயபவாய்கிழமளயில பாரம்பரியம்
மற்றும் அாய்கிழமடயாளத்திற்ொினெ மரியாாய்கிழமதயுடன்” என்ற ஒரு
கூடதல ஷரத்த, அத அதிவ் தலைத யபேர்மனிக்ொினெ-மாற்றீடின்
(AfD) கொள்ாய்கிழமொய்கிழமய மிெ கவளிப்பட எதிகராலிக்கிறத என்ற
ொரணத்தால விடப்பட்டிருக்கிறத. ஆயினும் இத்தாய்கிழமெய
“இாய்கிழமறயாண்ாய்கிழமம
ேினெொயெங்ெளத
ஒரு
ஐயபராப்பா”
1960 ெளில பிகரஞ்சு ேினொதிபதி சார்லஸ் ட யபொலிினொல
முன்ாய்கிழமவக்ெப்பட்ட “தந்ாய்கிழமதொடெளத ஒரு ஐயபராப்பா” என்ற
யபொரிக்ாய்கிழமொய்கிழமய —இத அதன்பின் வரிாய்கிழமசயாெ ப் தலை வ் தலைதசாரி யபதசியவாதக் ெட்சிெளால ாய்கிழமெயிக் தலைடக்ெப்பட்ட ஒரு
யபொரிக்ாய்கிழமெயாெ இருந்தத— ஒத்திருக்கிறத.

இந்த கவளிொட்டிினெர் கவறுப்பு நிாய்கிழம் தலைப்பாட இரண்ட
பத்திெள்
ெடந்த
மீண்டம்
கூறப்படகிறத.
சமூெ
ஒன்றிாய்கிழமணவின் அழிவு, கபருகும் அதிருப்தி, மற்றும்
ாய்கிழமெயா் தலைாொத்தினெமாெ உணர்வத ஆகியாய்கிழமவ கவறுப்புக்கும்
சகிப்பின்ாய்கிழமமக்கும்
விாய்கிழமளநி் தலைம்
ஒன்ாய்கிழமற
உருவாக்கிக்
கொண்டிருப்பதாெ
அறிக்ாய்கிழமெ
திட்டவட்டம் கசய்கிறத.
சமூெெ் தலைன்புரி அரசின் கெருக்ெடி மற்றும் உ் தலைெளாவிய
ஸ்திரமின்ாய்கிழமம ஆகியாய்கிழமவ தான் வருங்ொ் தலைம் குறித்த
அச்சங்ெளுக்கு பிரதாினெ ொரணங்ெளாய் இருப்பதாெ அத
ஒப்புக்கொள்கிறத.
உடயபினெயபய
“அெதிெள்
பிரச்சிாய்கிழமினெ
இன்னும்
கூடதல
நிச்சயமற்றநிாய்கிழம் தலைக்கு

கசவ்வாய்கிழாய்கிழமம

இட்டச்கசன்றிருக்கிறத” என்று யபசர்த்தக் கொள்கிறத.

ஆெயபவ AfD தாய்கிழம் தலைவராினெ அக் தலைக்சாண்டர் கெக் தலைாண்ட்
இந்த புதிய இயக்ெத்ாய்கிழமத முழுாய்கிழமமயாெ பாராட்டியதில எந்த
ஆச்சரியமும்
இலாய்கிழம் தலை.
“ெட்சி
அரசியல
குழிபறிப்பு

வாகென்கிகினெக்ட்
குடியபயற்றத்ாய்கிழமத

இன்
சான்ச் தலைர்

ெருத்தப்படி,
அங்யபெ் தலைா

அெதிெள்
யபமர்கெல

விடக்ெப்பட்ட

அாய்கிழமழப்பு

முற்றிலும்

யபதசியவாதரீதியாினெதாெவும்
முத் தலைாளித்தவ
ஆதரவாினெதாெவும்
இருந்தத.
“யபசாசலிசம்”
மற்றும்
“யபசாசலிஸ்ட்” ஆகிய வார்த்ாய்கிழமதெயபள கதன்படவிலாய்கிழம் தலை.
“உ் தலைெ நிதி முத் தலைாளித்தவம்” மீதாினெ விமர்சினெமாினெத
“யபேர்மன் உள்ொட்ட சந்ாய்கிழமத”ாய்கிழமய ெட்டிகயழுப்புவத மற்றும்
அதிெரித்த
அரசு
ஒடக்குமுாய்கிழமற
ஆகியவற்றுக்ொினெ
யபொரிக்ாய்கிழமெெளுடன்
ெ் தலைந்திருக்கிறத.
யபபாலிசுக்கும்
நீதித்தாய்கிழமறக்கும்
கூடதல
ஊழியர்ெளும்
யபமம்பட்ட
சாதினெங்ெளும் கொடக்ெப்பட யபவண்டம் என்கிறத.

சண்ாய்கிழமடாய்கிழமய கவலவதற்கும் அதன்மூ் தலைமாெ ஒரு இடத
நிாய்கிழம் தலைப்பாட்டப்புள்ளியில
இருந்தம்
அரசியல
ெருத்தவிவாதத்தில
இருக்ெக்
கூடிய
உண்ாய்கிழமமயாினெ
பிரச்சிாய்கிழமினெெளுக்கு
உத்யபவெம்
கொடப்பதற்குமாினெ
வாய்ப்ாய்கிழமப”
இந்த
முன்கினெடப்பு
கொண்டிருப்பதாெ
கெக் தலைாண்ட்
கசவ்வாயன்று
அறிவித்தார்.
“இடத
ெருத்தக்ொய்கிழமள
ஓரந்தள்ளிவிட்ட
பச்சாதாபம்
மற்றும்
சித்தாந்தத்திற்கு அப்பால மக்ெளத பரந்த பிரிவுெளத
உண்ாய்கிழமமயாினெ
ெவாய்கிழம் தலைொய்கிழமளயும்
யபதாய்கிழமவொய்கிழமளயும்
அாய்கிழமடயாளம்
ொணுவதற்கு”
தாய்கிழமொய்கிழமமகொண்ட
ஒரு
அரசியலவாதியாெ அயபத
AfD
அறிக்ாய்கிழமெயில
அவர்,
வாகென்கிகினெக்ட்ாய்கிழமட பாராட்டிினொர்.
அதி-வ் தலைதசாரி

வார

இதழாினெ Junge Freiheit உம்

கூட

வாகென்கிகினெக்ட்ாய்கிழமட
ஒரு
புதிய
யபதசியவாதத்தின்
பிரதிநிதியாெக் கொண்டாடியத.
இந்த
கசய்தியிதழின்
சமீபத்திய
பதிப்பு “திரும்பவும் யபதசத்திற்கு?”
என்ற
தாய்கிழம் தலைப்புடன்
முெப்பு
பிரசுரித்திருந்தத.

பக்ெத்தில

வாகென்கிகினெக்ட்ாய்கிழமட

Freiheit
இன் அயபத பதிப்பின் இன்னுகமாரு
ெட்டாய்கிழமரயில, ொர்லாய்கிழமஹன்ஸ் ாய்கிழமவஸ்மான் உம் இயபதயபபா் தலை
Junge

வாகென்கிகினெக்ட்
ாய்கிழமவஸ்மான்

இன்

முன்முயற்சிாய்கிழமயப்

யபேர்மன்

“புதிய

வ் தலைத”

பாராட்டகிறார்.
இன்

ஒரு

முன்னிாய்கிழம் தலைப் பிரதிநிதி ஆவார். கஹாட்ஸ் கூபிட்கஷக்
உடன் இாய்கிழமணந்த, இவர் அதி-வ் தலைத சிந்தாய்கிழமினெ முொமாினெ
அரசுக் கொள்ாய்கிழமெக்ொினெ நிறுவினெத்ாய்கிழமத (Institut für Staatspolitik
- IfS) ஸ்தாபித்திருப்பதடன் ஏர்ன்ஸ்ட் யுங்ெர், ொர்ல ஷிமிட்,
ஆர்தர் கமால் தலைர் வன் கடன் புறூக் மற்றும் “பழாய்கிழமமவாத
புரட்சி”யின் மற்ற பிரதிநிதிெளத வ் தலைத தத்தவங்ொய்கிழமள
புதப்பிப்பதற்கும் பரப்புவதற்கும் உறுதிபூண்டிருக்கிறார்.
வாகென்கிகினெக்ட்

மற்றும்

அவரத

ெணவர்

ஒஸ்ொர்

் தலைாஃகபான்ாய்கிழமடன்
ெண்யபணாட்டங்ெள்

இன்
ஒன்றும்

வ் தலைத-சாரி
யபதசியவாதக்
புதியாய்கிழமவ அல் தலை என்பாய்கிழமத

ாய்கிழமவஸ்மான்
சுட்டிக்ொட்டகிறார்.
ஏற்ெினெயபவ
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ஆண்டெளுக்கு முன்யபப, “கவளிொட்டத் கதாழி் தலைாளர்ெள்
குாய்கிழமறந்த ஊதியத்திற்கு அவர்ெளத யபவாய்கிழம் தலைொய்கிழமள எடத்தக்
கொண்ட
விடவதால”
தந்ாய்கிழமதெளும்
யபவாய்கிழம் தலையில் தலைாமல ஆக்ெப்படவார்ெள் என்று
வசினெத்ாய்கிழமத”
கெம்னிட்ஸில
் தலைாஃகபான்ாய்கிழமடன் கூறியிருந்தார்.
“குடியபயற்ற
ொய்கிழமளப்பாய்கிழமடந்த

விடயத்தில

ஒரு

கபண்ெளும்
“சர்ச்ாய்கிழமசயாினெ
யபபரணியில

யபேர்மனியின்

விட்டிருக்கிறத”

என்பாய்கிழமதயும்

இயலுாய்கிழமம
எலாய்கிழம் தலை

பாதொப்பு “அரசின் சுயமாெயபவ அதிொரங்ெளுக்குரியத”
என்பாய்கிழமதயும்
பகிரங்ெமாெ
அறிவித்தாய்கிழமமக்ொெ
அவர்

யபதசிய

அரசுக்ொினெ

அவரத

உறுதிப்பாட்டின்

மூ் தலைமாெ

வாகென்கிகினெக்ட்
“கெடங்ொ் தலைத்திற்கு
முன்பாெ
புாய்கிழமதக்ெப்பட்ட விட்டிருந்த இடத-சாரி பாரம்பரியத்ாய்கிழமத
மீட்கடடக்ெ” முயலவதாெ அந்த ெட்டாய்கிழமர அறிவிக்கிறத.
அந்த
கசய்தியிதழின்
நிறுவினெரும்
தாய்கிழம் தலைாய்கிழமம
வருணாய்கிழமினெயாளருமாினெ டீட்டார் ஸ்ாய்கிழமரன், முெப்புப் பக்ெ
வருணாய்கிழமினெயில, வாகென்கிகினெக்ட் ஆல முன்கினெடக்ெப்படம்
இயக்ெமாினெத “யபதசிய அரசுக்குத் திரும்புவத குறித்த
விவாதத்திற்கு” அழுத்தமளித்தக் கொண்டிருப்பதாெவும்,
அத வரயபவற்ெப்பட யபவண்டியதாகும் என்றும் எழுதகிறார்.
இல் தலைாதயபபாினொல, “ெட்டப்பாடற்ற குடியபயற்றம்” மற்றும்
அதன் சமூெப் பின்விாய்கிழமளவுெளத “பாரிய பிரச்சிாய்கிழமினெெள்
மீதாினெ ஒரு பரந்த சமூெ விவாதம் இல் தலைாதநிாய்கிழம் தலையில”
தீவிர அரசியல கிளர்ச்சிெள் யபதான்றும் என்கிறார்.
“உள்முெ

உடினெடியாெ

முரண்பாடெள், பிளவுெள்
யபதான்றுவதால

உயிர்வாழ்ந்தாலும்
முன்முயற்சியாினெத

மற்றும் எதிர்ப்பு
குறுகிய-ொ் தலையபம

கூட”
வாகென்கிகினெக்ட்
இன்
மிெப்கபரும்
முக்கியத்தவம்

கொண்டதாெ ஸ்ாய்கிழமரன் வலியுறுத்தகிறார். வாகென்கிகினெக்ட்
இடாய்கிழமத
மட்டமல் தலைாமல
“ெடவிலிருப்பவர்ெள்
மற்றும்
பழாய்கிழமமவாதிொய்கிழமளயும்
கூட
கெருக்குதலின்
கீழ்
அமர்த்தியிருக்கிறார். அத ெல் தலை விடயம்”.

வாகென்கிகினெக்ட்ாய்கிழமட
பாராட்டகிறார்.
அடிப்பாய்கிழமடயாெ,
“வாகென்கிகினெக்ட் முன்கினெடக்கும் இயக்ெத்திற்கு நிெராெச்
கசால் தலைக் கூடிய ஒயபர இயக்ெம் 2017 பிகரஞ்சு ேினொதிபதித்
யபதர்தலுக்கு
முன்ினெர்
யபோன்-லுக்
கமயப் தலைான்யபசான்
ஸ்தாபித்த ‘அடிபணியா பிரான்ஸ்’ (La France insoumise)
இயக்ெம் மட்டயபம” என்று அவர் எழுதகிறார். ஆயினும்
கமயப் தலைான்யபசான், பிரான்சில ஒருயபபாதம் முழுாய்கிழமமயாெ
அென்றிராத ஆினொல யபேர்மனியில ஒருயபபாதம் இருந்திராத,
ஒரு யபதசியவாத ோக்யபொபினிசத்தில இருந்த யபதற்றம் கபற
முடிந்தத என்பத ாய்கிழமவஸ்மானின் ெருத்தாெ இருக்கிறத.
யபேர்மனியில
யபதசியவாதத்தின்
பாரம்பரியம்
பயங்ெரமாினெதாகும்.
சமூெ
வாய்வீச்சு
மற்றும்
யபதசியவாதத்தின் ெ் தலைாய்கிழமவயாினெத
ஒரு
தாட்சண்யமற்ற
தர்க்ெத்ாய்கிழமதக் கொண்டதாெவும், ஒரு அதி வ் தலைத, பாசிச
திாய்கிழமசயில
தவிர்க்ெவிய் தலைாமல
இட்டச்கசலவதாெவும்
இருக்கிறத. கதாழி் தலைாளர்ெளும் இாய்கிழமளஞர்ெளும் இந்த
வ் தலைத-சாரி தாக்குதாய்கிழம் தலை கவறுப்புடனும் பாய்கிழமொய்கிழமமயுடனும்
எதிர்த்தநிற்ெ யபவண்டம்.
சமூெ சமத்தவமின்ாய்கிழமம, யபபார் மற்றும் சர்வாதிொரத்திற்கு
எதிராினெ யபபாராட்டமாினெத இடத ெட்சிக்கும் அதன் யபபாலிஇடத
ஆதரவாளர்ெளுக்கும்
சமரசமற்ற
எதிர்ப்ாய்கிழமப
ொட்டகின்ற
ஒரு
சர்வயபதச
யபசாசலிச
கதாழி் தலைாளர்’
ெட்சிாய்கிழமயக் ெட்டிகயழுப்புவாய்கிழமத அவசியமாக்குகிறத என்ற
யபசாசலிச
சமத்தவக்
ெட்சியின்
(SGP)
நிாய்கிழம் தலைப்பாட
சரிகயன்பதற்கு ஒரு வ் தலைதசாரி அரசியல கூட்டிாய்கிழமினெ
ெட்டிகயழுப்புவதற்ொினெ வாகென்கிகினெக்ட் இன் முயற்சி
ஊர்ஜிதமளிக்கிறத.

