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இன் சிறப்பு பக்கத்தில் ்தில் மத்தில் மே 20 இல்
வவெளியியான
ஒரு
நீண்ட
்தில் மபட்டியில்,
ஹம்்தில் மபியால்ட்
பல்கலலைக்கழக ்தில் மபரியாசிரியர் ்தில் மயியார்ஜ் பியார்வப்தில் மரியாவ்ஸ்க
அவெரது அதிவெலைது திட்டநிரலலை விவெரிக்கறியார்.

த்தில் மேட்டு்தில் மத்தில் மே இந்த "நிலலை த்தில் மேியாற்றம்" (“shift of coordinates”)
வவெற்றியலடந்துள்்றங்களைது என்றியார். தியாரியா்றங்களைவெியாதிகளும் சரி
பழலத்தில் மேவெியாதிகளும் சரி இருதரப்பு்தில் மத்தில் மே "இந்த விதிகளுக்கு
உட்படுகன்றனர்" என வதரிவித்தியார்.

மூன்றியாண்டுகளுக்கு முன்னர் Der Spiegel இல் அவெர்
கூறியதும் த்தில் மேற்றும் சமீபத்தில் Forschung und Lehre
(ஆய்வும்
&
கற்பித்தலும்)
சஞ்சிலகயில்
மீண்டும்
வவெளியியானதுத்தில் மேியான, “ஹிட்லைர் வெக்கரத்தில் மேியானவெர் கலடயியாது"
என்ற
அவெர்
கருத்லத
பியார்வப்தில் மரியாவ்ஸ்க
ஏன்
வெலியுறுத்துகறியார்
என்பலத
அந்த
்தில் மபட்டி
வதளிவுபடுத்துகறது. வெலைலதக் கட்டிவயழுப்புவெதற்கியாக,
அவெர் வெியார்த்லதகளில் கூறுவெதியானியால், “இடது கலைியாச்சியார
ஆதிக்கத்லத" முறிப்ப்தில் மத அவெர் ்தில் மரியாக்கத்தில் மேியாகும். அவெலரப்
வபியாறுத்த வெலரயில், ரியாஜி குற்றங்கல்றங்களைக் குலறத்துக்
கியாட்டுவெதும்
த்தில் மேற்றும்
்தில் மபியார்,
இனவெியாதம்
த்தில் மேற்றும்
்தில் மதசியவெியாதத்திற்கு
வெக்கியாலைத்துவெியாங்குவெதும்
இன
"தியார்மீகரீதியில்
த்தில் மேதிப்பிழந்ததியாக"
இருக்கக்கூடியாது
என்ப்தில் மதியாடு,
த்தில் மேியாறியாக
அலவெவயியாரு
"சம்பிரதியாயத்தில் மேியாக"
ஏற்றுக் வகியாள்்றங்களைப்பட ்தில் மவெண்டும்.

“பலடத்துலறசியாரியா
அலத்தில் மேப்புகள்,
ஊடகங்கள்,
கல்வித்துலற, பல்கலலைக்கழகங்களில்" “இடது கலைியாச்சியார
ஆதிக்கத்தில் மேியானது, எதிர்த்தியாலும் பலைனல்லலை என்ற்றங்களைவிற்கு
கட்டலத்தில் மேப்புரீதியில் பியாதுகியாக்கப்படுகறது,” என்று அந்த
்தில் மபரியாசிரியர் வதியாடர்கறியார்.

அப்்தில் மபட்டியின் முதல் பியாதி, “இடதுகளின் ்தில் மத்தில் மேலைியாதிக்கம்"
என்று
குற்றஞ்சியாட்டப்படுவெதன்
மீது
மூர்க்கத்தில் மேியான
தியாக்குதல்கல்றங்களை உள்்றங்களைடக்க உள்்றங்களைது. “அன்்தில் மடியான்தில் மயியா
கரியாம்ஷி (Antonio Gramsci) வெலரயறுத்தலதப் ்தில் மபியாலை,
இடதுகள்
்தில் மபியாரியாடி,
கலைியாச்சியார
்தில் மத்தில் மேலைியாதிக்கத்லதத்
திணித்துள்்றங்களைது,” என்று அறிவிக்கும் பியார்வப்தில் மரியாவ்ஸ்க,
"தன்லன ஒரு பழலத்தில் மேவெியாத வெலைதுசியாரியரியாக வபருலத்தில் மேயுடன்
கூறிக் வகியாண்ட" ஒரு பியா்தில் மவெரிய பிற்்தில் மபியாக்கியா்றங்களைர் பிரன்ஸ்
்தில் மயியாவசப் ஸ்ட்ரவுஸ் (Franz Josef Strauss) ்தில் மபியான்ற
பழலத்தில் மேவெியாதிகள் இல்லைியாத்தில் மேல் இருப்பலதக் குலற கூறுகறியார்.
“இன்று தன்லன ஒரு வெலைதுசியாரி என கூறிக்வகியாள்்றங்களை யியார்
துணிவெியார்கள்?”
என்று
பியார்வப்தில் மரியாவ்ஸ்க
்தில் மகள்வி
எழுப்புகறியார். “சரி, ஒரு வெலைதுசியாரி (right-winger) என்பவெர்
குழந்லதகள் மீது பியாலியல் வவெறி வகியாண்டவெரியா அல்லைது
குழந்லதகளுக்குப்
பியாலியல்ரீதியில்
வதியால்லலை
வகியாடுப்பவெரியா?”
இந்த
கருத்துரு,
"யனரியாயக
கருத்வதியாற்றுலத்தில் மேயில் இருந்து ்தில் மவெறுபட்டு சிந்திப்பவெலர
ஒதுக்க லவெப்பதற்கியாக, பிரதியானத்தில் மேியாக அவெதூறுகளுக்கு
வெியார்த்லதய்றங்களைவில் ஒரு வெழிவெலகயியாக ்தில் மசலவெயியாற்றுகறது,”
என்றியார்.
“பகரங்க கலைந்துலரயியாடல்களில் இடதுகளின் கரம் ஓங்க
உள்்றங்களைதியாலும், யியார் இடது த்தில் மேற்றும் யியார் வெலைது என்று
தீர்த்தில் மேியானக்கும் ஒ்தில் மர சக்தியியாக அது இருப்பதியாலும்,”

“குறிப்பியாக
முதலைியாளித்துவெ
கூட்டத்தினுள்,
வபரும்பியாலைியானவெர்கள் இந்த விதத்தில் மேியான வத்தில் மேியாழிலய்தில் மய
்தில் மபசுகறியார்கள் என்பதுடன், ரல்வலைியாழுக்க உத்தரவின்
அவெசியங்கள் மீறப்படியாத்தில் மேல் இருக்க ்தில் மபியாரியாடுகறியார்கள்...
்தில் மத்தில் மேலும் இறுதியில் ஒவ்வவெியாருவெரும் இ்தில் மத வத்தில் மேியாழியில்
்தில் மபசுலகயில், பின் சிந்தலன முலறயியானது பலைவெந்த
இலயந்து்தில் மபியாதலுக்கு
(Gleichschaltung)
உட்படுத்தப்படுகறது,” என்றியார்.
“வெணிக உலைகமும்" “நிலனத்துப் பியார்க்க முடியியாத
விதத்தில் சிலை தசியாப்தங்களுக்கு முன்பிருந்து இந்த
ஆதிக்க
வசியால்லைியாடலுக்கு
தன்லன
இணக்குவித்துக்"
வகியாண்டுள்்றங்களைது. வபியாரு்றங்களைியாதியார தியாரியா்றங்களைவெியாதிகளும் சரி,
உலைலக முன்்தில் மனற்றுவெதில் ரம்பிக்லக வகியாண்ட இடதுசியாரி
கற்பலன
ரவிற்சிவெியாதிகளும்
(leftist
romantics)
சரி,
“ஒவ்வவெியாருவெருக்கும் எல்லலைகல்றங்களைத் திறந்துவிடுவெதற்கியான
பல்்தில் மவெறு
கியாரணங்கல்றங்களை"
வெர்தில் மவெற்கறியார்கள்.
“சிலைர்
எல்லலையற்ற
இலைியாபங்கல்றங்களைப்
வபற
முயல்கன்றனர்,
த்தில் மேற்றவெர்கள்
ஓர்
உலைக்றங்களைியாவிய
சமூகத்லதக்
கனவு
கியாண்கறியார்கள்,” என்றியார்.
இங்்தில் மக பியார்வப்தில் மரியாவ்ஸ்க, தீவிர வெலைதின் பண்லடய
கருத்துருலவெப் பியாதுகியாக்கறியார். “அரசியல்ரீதியியாக சரியியாக
ஆதிக்கம் வசலுத்தும் கருத்து" த்தில் மேற்றும் "ரல்வலைியாழுக்க
உத்தரவு"
இவெற்றுக்கு
முரண்பட்ட
ஒரு
கருத்லத,
புலைம்வபயர்்தில் மவெியார், முஸ்லீம்கள் அல்லைது ட்ரம்ப் குறித்த
பிரச்சிலனகள் மீது ஒருவெர் வவெளிப்படுத்தும் ்தில் மபியாது, அவெர்
"வபியாது
விவெியாதங்களில்
இருந்து
ஒதுக்கப்படுவெலதக்
கணக்கல் வகியாள்்றங்களை" ்தில் மவெண்டியிருக்கறது என்றவெர் மீண்டும்
மீண்டும் வெலியுறுத்துகறியார்.
ஒரு
புள்ளியில்
அவெர்
கூறுகறியார்:
“இனவெியாதம்,
கியாலைனத்துவெம், ்தில் மபியார் த்தில் மேற்றும் சத்தில் மேியாதியானம் அல்லைது
பியாலுறவு
குறித்து
த்தில் மேதிப்பிடும்
ஒருவெர்,
இவெற்லற
ஆதிக்கத்தில்
உள்்றங்களை
உப்தில் மதசம்
அனுத்தில் மேதிப்பலதக்

கியாட்டிலும்
வித்தியியாசத்தில் மேியாக
த்தில் மேதிப்பிடுலகயில்,
அவெர்
தியார்மீகரீதியில்
த்தில் மேதிப்பிழக்கறியார்.”
இனவெியாதம்,
கியாலைனத்துவெம்
த்தில் மேற்றும்
்தில் மபியாலர
லகயிவலைடுக்கியாத
"ஆதிக்கத்தில் உள்்றங்களை விவெியாதம்" (hegemonic discourse) மீது
பியார்வப்தில் மரியாவ்ஸ்க
ஆட்்தில் மசபலண
வதரிவிப்பது,
அவெற்றிற்கியான அவெரின் ஆதரவெியாக த்தில் மேட்டு்தில் மத்தில் மே அர்த்தப்படுத்த
முடியும்.
அந்த ்தில் மபட்டியின் அ்தில் மத பந்தி, பியார்வப்தில் மரியாவ்ஸ்க ஏன்
இந்த்றங்களைவிற்கு பிடிவெியாதத்தில் மேியாக ஹிட்லைர் எனும் ரபரின்
முக்கயத்துவெத்லதக்
குலறத்துக்கியாட்டுகறியார்
என்பலத
வவெளிப்படுத்துகறது. “கடந்தகியாலைத்லதக் குறித்து என்ன
கூறப்பட ்தில் மவெண்டும் த்தில் மேற்றும் எவ்வெியாறு கூறப்பட ்தில் மவெண்டும்
என்பலத முடிவு வசய்ததன் மூலைத்தில் மேியாக" “அரசியலலை
வரறிப்படுத்துவெதற்கியான அடித்த்றங்களைங்கள்" அலத்தில் மேத்த, "68
தலலைமுலறலய" அவெர் குலறகூறுகறியார் — இவெர்கள்,
அவெர்களின் வபற்்தில் மறியார்கள் வெியாய்மூடி இருந்ததற்கு எதிரியாக
1968 இல் ்தில் மபியாரியாடியதுடன், ரியாஜி குற்றங்கள் மீதியான
பிரச்சிலனலயக் லகயிவலைடுத்தனர்.
பின்வெரும்
வெியாக்கயம்
மிகத்
வதளிவெியாக
பியார்வப்தில் மரியாவ்ஸ்கயின் அதிவெலைது லத்தில் மேய நிலலைப்பியாட்லட
வவெளிப்படுத்துகறது:
“அப்்தில் மபியாதிருந்து
ஒரு
த்தில் மேலறந்த
சர்வெியாதிகியாரி மீதியான எதிர்ப்்தில் மப, ஏலனய த்தில் மேக்கள் மீது
அதிக்றங்களைவில் தியார்மீக அடித்த்றங்களைத்லதப் வபற ்தில் மபியாதுத்தில் மேியானதியாக
உள்்றங்களைது.”
“ஒரு த்தில் மேலறந்த சர்வெியாதிகியாரி மீதியான எதிர்ப்பியானது",
அதியாவெது ஹிட்லைலரப் புறக்கணிப்பதியானது, இரண்டியாம்
உலைக ்தில் மபியாருக்குப் பிந்லதய ்தில் மயர்த்தில் மேனயில் தசியாப்தங்க்றங்களைியாக
அடிப்பலட
அரசியல்
ஒற்றுலத்தில் மேயின்
பியாகத்தில் மேியாக
இருந்துள்்றங்களைது.
பியார்வப்தில் மரியாவ்ஸ்க
அலத
த்தில் மேியாற்ற
விரும்புகறியார்.
பின்னர்,
அதிதீவிர
அலத்தில் மேப்பியான
்தில் மயர்த்தில் மேனக்கியான த்தில் மேியாற்றீடு இன் (AfD) முன்னணி அங்கத்தவெர்
Björn
Höcke
்தில் மபியான்ற
ஒரு
ரியாஜி
அனுதியாபியின்
கண்்தில் மணியாட்டங்கள்,
ஹிட்லைரின்
எதிர்ப்பியா்றங்களைர்க்றங்களைது
கண்்தில் மணியாட்டங்கல்றங்களைப் ்தில் மபியாலை்தில் மவெ சத்தில் மே அ்றங்களைவில் வபியாது
விவெியாதங்களின் சட்டபூர்வெ பியாகத்தில் மேியாக த்தில் மேியாறும். உண்லத்தில் மேயில்
இடதின்
"உள்்றங்களைியார்ந்த
அதிகியாரத்திற்கும்"
த்தில் மேற்றும்
“இலயந்து்தில் மபியாகும்
சிந்தலனக்கும்"
("பலைவெந்தத்தில் மேியாக
இணங்குவிக்கப்பட்ட சிந்தலனமுலறக்கும்”) அது்தில் மபியான்ற
கண்்தில் மணியாட்டங்கள் அடிபணிவெதில்லலை என்பதியால் அலவெ
ஏற்புலடயதியாக பியார்க்கப்படுகன்றன. பியார்வப்தில் மரியாவ்ஸ்கயின்
Neue
Zürcher
Zeitung
பத்திரிலக
்தில் மபட்டிலய
AfD
்தில் மத்தில் மேன்லத்தில் மேப்படுத்தி
ட்வீட்டரில்
வவெளியிட்டதில்
ஆச்சரியப்படுவெதற்கு ஒன்றுமில்லலை.
சமூக சத்தில் மேத்துவெத்திற்கியான சர்வெ்தில் மதச இல்றங்களைஞர் த்தில் மேற்றும்
த்தில் மேியாணவெர் அலத்தில் மேப்பு (IYSSE) வபப்ரவெரி 2014 இல்
ஹம்்தில் மபியால்ட்
பல்கலலைக்கழகத்தின்
நிர்வெியாகத்திற்கு
அனுப்பிய ஒரு பகரங்க கடிதத்தில், “பியார்வப்தில் மரியாவ்ஸ்க,

மூன்று
தசியாப்தங்க்றங்களைியாக
ரியாஜி
குற்றங்களின்
முக்கயத்துவெத்லதக்
குலறத்துக்கியாட்டவும்
த்தில் மேற்றும்
சுருக்கவும் முலனந்த ஏர்ன்ஸ்ட் ்தில் மரியால்ட இன் இழிவெியார்ந்த
வெலைதுசியாரி
கருத்துக்கல்றங்களை
முன்வனடுப்பதற்கு,
பல்கலலைக்கழகத்தில் அவெரது அந்தஸ்லதப் பயன்படுத்தி
வெருகறியார்,” என்பலதச் சுட்டிக்கியாட்டியது.
அக்கடிதம்,
Der
Spiegel
இல்
வவெளியியான
ஒரு
கட்டுலரலயக்
குறிப்பிட்டுக்
கியாட்டியது.
அதில்,
“வெரலைியாற்றுரீதியில்
்தில் மரியால்ட
சரியியாக"
இருந்ததியாக
பியார்வப்தில் மரியாவ்ஸ்க கூறியிருந்தியார்.
பியார்வப்தில் மரியாவ்ஸ்க அப்்தில் மபியாதிருந்து, அவெர் வித்தில் மேர்சகர்கள் மீது
த்தில் மேலறமுக அவெதூறுகளுடனும் த்தில் மேற்றும் பி்தில் மரத்தில் மேன் த்தில் மேியாணவெர்
அலத்தில் மேப்பியான Asta விடயத்தில் நீதித்தில் மேன்ற வெழக்குடனும்
விலடயிறுத்து, குணத்லத அவெதூறுப்படுத்தும் தியாக்குதல்
பிரச்சியாரத்தியால்
பியாதிக்கப்பட்டவெரியாக
தன்லனத்தியா்தில் மன
சித்தரித்து வெருகறியார். Neue Zürcher Zeitung ்தில் மபட்டியில்
அவெ்தில் மர அலத தியான் வசய்கறியார். அவெர், ட்வரியாட்ஸ்கச
இல்றங்களைஞர் அலத்தில் மேப்பியான IYSSE ஐ, "தன் மீது கவெனத்லத
ஈர்ப்பதற்கியாக
ஆதிக்க
விவெியாத
வெழிவெலககல்றங்களைப்"
பயன்படுத்தும்
"ஸ்ரியாலினச
பிரிவு"
என்பதியாக
குற்றஞ்சியாட்டுகறியார். பிரச்சிலனயில் சிக்கயுள்்றங்களை விடயங்கள்
மிகவும் தீவிரத்தில் மேியானலவெயியாக இல்லைியாதிருந்தியால், ஒட்டுவத்தில் மேியாத்த
ஊடக த்றங்களைத்லதயும் அணுகக்கூடிய ஒரு ்தில் மபரியாசிரியரிடம்
இருந்து இது்தில் மபியான்ற வெியார்த்லதகள் வெருவெதற்கியாக ஒருவெர்
சிரித்திருப்பியார்.
“்தில் மயர்த்தில் மேன் இரியாணுவெவெியாதத்தின் புத்துயிரூட்டலுக்கு, ரியாஜி
சகியாப்த குற்றங்கல்றங்களைக் குலறத்துக்கியாட்டும் ஒரு புதிய
வெரலைியாற்று வபியாருள்வி்றங்களைக்கம் அவெசியப்படுகறது,” என்பலத
IYSSE
2014
இல்
ஹம்்தில் மபியால்ட்
பல்கலலைக்கழக
நிர்வெியாகத்திற்கு எழுதிய அதன் பகரங்க கடிதத்தில்
வி்றங்களைங்கப்படுத்தியது.
இது
அப்்தில் மபியாதிருந்து
உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்்றங்களைது.
ஹிட்லைருக்கு த்தில் மேறுவெியாழ்வெளிக்கியாத்தில் மேல் ்தில் மயர்த்தில் மேனயியால் வெல்லைரசு
அரசியலுக்கும் இரியாணுவெவெியாதத்திற்கும் திரும்ப முடியியாது
என்பது அதிகரித்த்றங்களைவில் வதளிவெியாக உள்்றங்களைது. Timur
Vermes இன் சமீபத்திய ரியாவெலைியான Look Who’s Back
என்பதும்,
அந்நூலலை
அடிப்பலடயியாக
வகியாண்ட
திலரப்படமும் தற்்தில் மபியாது வபரிதும் இலத நிரூபிக்கறது.
இதனியால் தியான், அவெரது அதிவெலைது நிலலைப்பியாடுகள்
ஐயத்திற்கடமின்றி இருந்தியாலும், ஒரு நீதித்தில் மேன்ற தீர்ப்பியால்
சமீபத்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டன என்ற உண்லத்தில் மேக்கு
இலடயிலும், பியார்வப்தில் மரியாவ்ஸ்க ஏறத்தியாழ ஒட்டுவத்தில் மேியாத்த
ஊடகங்க்றங்களைியாலும் த்தில் மேற்றும் பல்கலலைக்கழக நிர்வெியாகத்தியாலும்
பியாதுகியாக்கப்படுகறியார். எவ்வெியாறிருப்பினும் த்தில் மேியாணவெர்களும்
வதியாழிலைியா்றங்களைர்களும்
இது்தில் மபியான்ற
கண்்தில் மணியாட்டங்கல்றங்களை
பயங்கரத்தில் மேியானதியாகவும்,
அருவெருப்பியானதியாகவும்
நிரியாகரிக்கன்றனர்.

