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மாணவர் மன்றத்்தத்தை  பாதுதுகாப்ாப்ப பாம!
ாப்ப பர்லின் ஹமாப்ப பால்ட்  பல்துக்த் பல்கலைக்துகழதுகத்தில்

வ் பல்கலைதுதுசாரி சூழ்ச்சி்தசூழ்ச்சியை நிறுத்து
By the International Youth and Students for Social Equality and Sozialistische Gleichheitspartei,    9 August 2018 

சமூக சமத்துவத்திற்க்திற்கான சர்வ சர்வதன சர்வதேச இதேச இளவதேச இளைஞர் மற்றும் ம்திற்காணவர்

அதேச இளமப்பும் (IYSSE) மற்றும்  சர்வத் ஜேர்மன்  சர்வதச்திற்காசலிச சமத்துவக் கட்சியும்
(Sozialistische  Gleichheitspartei—SGP) ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட் பல்கதேச இள்கலைக்கழக
ம்திற்காணவர் மன்றத்தின் மீது பல்கதேச இள்கலைக்கழக ன சர்வதேதேச இள்கலைவர் சபீன குன்ஸ்ட்
(சமூக ் ஜேனஜனந்திற்காயக கட்சி—SPD)  இன் ன சர்வதே்திற்காக்குன சர்வதேதேச இள்கலையும் மற்றும்
அதிவ்கலைது கட்சிய்திற்கான  சர்வத் ஜேர்மனிக்க்திற்கான ம்திற்காற்றீடு (AfD)  க்கு அது
உடந்தேச இளன சர்வதேய்திற்காய் இருப்பதேச இளன சர்வதேயும் கடுதேச இளமய்திற்காக கண்டிக்கிறது.
அரசியல்ரீதியில் யில் சசயல்பட்டு வரும் ம்திற்காணவர்களின் ன சர்வதேனிஜனநபர்
விபரங்கதேச இளவதேச இளைப் பிரசுரிக்கக்கூட்திற்காது என்ற ம்திற்காணவர் மன்றத்தின்
முடிதேச இளவ ஜனந்திற்காங்கள் ஆன சர்வதேரிப்பதுடன்,  ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட் பல்கதேச இள்கலைக்கழக
ன சர்வதேதேச இள்கலைவர் பன சர்வதேவியிலிருந்து குன்ஸ்ட் உடனடிய்திற்காக பன சர்வதேவி வி்கலைக
 சர்வதக்திற்காருகி சர்வதற்திற்காம்,  அத்துடன் பல்கதேச இள்கலைக்கழக நிர்வ்திற்காகத்திற்கும்
வ்கலைதுச்திற்காரி தீவிரவ்திற்கான சர்வதே வட்டத்திற்கும் இதேச இளடயி்கலை்திற்கான அதேச இளனத்து
யில் சன சர்வதே்திற்காடர்புகதேச இளவதேச இளையும் நிறுத்தி விட்டு, அவற்தேச இளறக் குறித்ன சர்வதே விபரங்கதேச இளவதேச இளை
யில் சவளியிடும்திற்காறும் ஜனந்திற்காங்கள்  சர்வதக்திற்காருகி சர்வதற்திற்காம்.

 சர்வத் ஜேர்மனிக்க்திற்கான ம்திற்காற்றீடு கட்சியின் அரசியல்வ்திற்காதி Martin Trefzer

 சர்வதக்திற்காரியதேச இளன சர்வதேத் யில் சன சர்வதே்திற்காடர்ந்து  சர்வதபர்லினின் மற்ற இரண்டு
பல்கதேச இள்கலைக்கழக ன சர்வதேதேச இள்கலைவர்களும் அரசியல்ரீதியில் யில் சசயல்பட்டு
வரும் ம்திற்காணவர்களின் ன சர்வதேனிஜனநபர் விபரங்கதேச இளவதேச இளைப் பிரசுரிக்க
மறுத்துவிட்ட நிதேச இள்கலையில்,  குன்ஸ்ட் கடந்ன சர்வதே ் ஜேகடந்த ஜூதேச இள்கலையில் அவரது
பல்கதேச இள்கலைக்கழக ம்திற்காணவர்களுக்கு எதிர்திற்காக வழக்கு பதிவு யில் சசய்ன சர்வதே்திற்கார்.
Trefzer  சர்வதக்திற்காரியவ்திற்காறு ம்திற்காணவர் மன்றத்தின் அங்கத்ன சர்வதேவர்கள்
அதேச இளனவரினதும் மற்றும் அவர்கவதேச இளைது நிர்வ்திற்காகிகளினதும் யில் சபயர்கதேச இளவதேச இளை
முழுதேச இளமய்திற்காக பிரசுரிக்க ம்திற்காணவர் மன்றத்தேச இளன சர்வதே அப்யில் சபண்மண
சட்டப்பூர்வம்திற்காக நிர்பந்திக்க விரும்புகிற்திற்கார்.  இந்ன சர்வதே அதிவ்கலைது
சூழ்ச்சிதேச இளய முன்யில் சனடுப்பன சர்வதேற்க்திற்காக,  குன்ஸ்ட்,  ம்திற்காணவர் மன்றத்தின்
சுயஅதிக்திற்காரத்தேச இளன சர்வதேத் திரும்ப யில் சபறவும் மற்றும் ஆரம்பத்தில்
ம்திற்காணவர்கவதேச இளை்திற்கா சர்வத்கலை சர்வதய நிதேச இளற சர்வதவற்றப்பட்ட அன சர்வதேற்க்திற்கான
சட்டதிட்டங்கதேச இளவதேச இளை ம்திற்காற்றவும் அவர் உத் சர்வதன சர்வதேசித்துள்வதேச இளை்திற்கார். 

ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட் பல்கதேச இள்கலைக்கழக ன சர்வதேதேச இள்கலைவர் சபீன குன்ஸ்ட்,  புதேச இளகப்படம்:  அயில் சசல்
ஹின்ட்மித், CC-by-sa-3.0 de

குன்ஸ்ட் அவரின் சர்வ்திற்காதிக்திற்கார ஜனநடவடிக்தேச இளககளில் யில் சவற்றி யில் சபற்ற்திற்கால்,
அப்திற்காயகரம்திற்கான ப்திற்காதிப்புகள் ஏற்படும்.  அவர்திற்காலும்  சர்வத் ஜேர்மனிக்க்திற்கான
ம்திற்காற்றீடு கட்சிய்திற்காலும்  சர்வதக்திற்காரப்பட்டு வருகின்ற பட்டியல்கள், எதிர்ப்பு
கண் சர்வதண்திற்காட்டங்கதேச இளவதேச இளைக் யில் சக்திற்காண்ட ம்திற்காணவர்கதேச இளவதேச இளை வ்கலைதுச்திற்காரி
தீவிரவ்திற்கான சர்வதே குழுக்கள் மிரட்டுவன சர்வதேற்கும் ன சர்வதே்திற்காக்குவன சர்வதேற்கும்
பயன்படுத்ன சர்வதேப்படும்.  “ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட் நிர்வ்திற்காகமும்,  ம்திற்காணவர்களுக்கு
எதிர்திற்காக AfD உம்” என்று ன சர்வதேதேச இள்கலைப்பிட்டு ம்திற்காணவர் மன்றம் அன சர்வதேன்
பத்திரிதேச இளக யில் சவளியீட்டில் இவ்வ்திற்காறு எச்சரித்ன சர்வதேது,  “இன சர்வதேன்திற்கால்
ப்திற்காதிக்கப்பட்டவர்களின் யில் சபயர்திற்கால் ஜனந்திற்காங்கள் ஜனநன்கு
அறியப்பட்டிருக்கி சர்வதற்திற்காம் — அவர்கள் ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட் பல்கதேச இள்கலைக்கழக
ம்திற்காணவர்கள் ன சர்வதே்திற்கான். ஆன்திற்கால் எங்கதேச இளவதேச இளை அவம்திற்கானப்படுத்ன சர்வதே விரும்பும்
எங்களின் அரசியல் எதிரிகளுக்கு எங்கள் விபரங்கள் யில் சன சர்வதேரியக்
கூட்திற்காயில் சன சர்வதேன ஜனந்திற்காங்கள் விரும்புகி சர்வதற்திற்காம்.”

அந்ன சர்வதே வழக்கு யில் சவறும சர்வதன சட்ட  சர்வதமற்ப்திற்கார்தேச இளவக்க்திற்காக அல்்கலைது
ன சர்வதேனிப்பட்ட ம்திற்காணவர் அதிக்திற்காரிகளின் அதிக்திற்கார துஷ்பிர சர்வதய்திற்காகத்தேச இளன சர்வதேத்
ன சர்வதேடுப்பன சர்வதேற்க்திற்காக என்ற ன சர்வதேதேச இள்கலைவரின் வ்திற்கான சர்வதேம் ஒரு யில் சப்திற்காய்ய்திற்காகும்.
“பல்கதேச இள்கலைக்கழக நிர்வ்திற்காகம் மன்ற அங்கத்ன சர்வதேவர்களின் யில் சபயர்கதேச இளவதேச இளைப்
'பல்கதேச இள்கலைக்கழகத்திற்குள்'  பிரசுரிப்பது குறித்து  சர்வதபசுகின்ற சர்வதப்திற்காது,
அன சர்வதேன் அர்த்ன சர்வதேம் அதேச இளவ ன சர்வதே்திற்கான்திற்காக சர்வதவ AfD க்குப்  சர்வதப்திற்காய்  சர்வதசரும்,”
என்று ம்திற்காணவர் மன்றம் எழுதியது.  “இது ஏயில் சனன்ற்திற்கால்
பல்கதேச இள்கலைக்கழகம் AfD அங்கத்ன சர்வதேவர்கள் மற்றும் புதிய வ்கலைது
என்றதேச இளழப்படுவன சர்வதேன் அங்கத்ன சர்வதேவர்கதேச இளவதேச இளையும் ஆசிரியர்கவதேச இளை்திற்காக
பணயமர்த்தி உள்வதேச இளைது,  ம்திற்கார்க்குஸ் எக் மற்றும்  சர்வத் ஜே்திற்கார்க்
ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கி ஆகி சர்வதய்திற்கார் அவர்களில் உள்வதேச இளைடங்குவர்,   சர்வதமலும்
கடந்ன சர்வதே அதேச இளர கல்விய்திற்காண்டு (semester) வதேச இளரயில் Gottfried Curio உம்
இருந்ன சர்வதே்திற்கார்,  இவர் இப் சர்வதப்திற்காது கூட்ட்திற்காட்சி ஜனந்திற்காட்திற்காளுமன்றத்தில் AfD

க்க்திற்காக அமர்ந்துள்வதேச இளை்திற்கார்.

எந்ன சர்வதே சூழலிலும் ம்திற்காணவர் மன்ற அங்கத்ன சர்வதேவர்களின் யில் சபயர்கள்
பிரசுக்கப்பட்டு AfD இன் வசம் ஒப்பதேச இளடக்கப்படக் கூட்திற்காது,  அது
வன்முதேச இளறயில் ஈடுபடக்கூடிய அதிவ்கலைது பயங்கரவ்திற்காதிகள் மற்றும்
ஜனநவ-ஜனந்திற்காஜிக்களுடன் யில் சஜனநருங்கிய யில் சன சர்வதே்திற்காடர்தேச இளப யில் சக்திற்காண்டுள்வதேச இளைது.  இந்ன சர்வதே
ன சர்வதேகவதேச இள்கலைப் யில் சபறுவன சர்வதேற்கு பல்கதேச இள்கலைக்கழக நிர்வ்திற்காகத்திற்கும் கூட
உரிதேச இளம இல்தேச இள்கலை.  2015  இல் ம்திற்காணவர்கள் M nkler-Watchü

வதேச இள்கலைப்பதிவில்  சர்வதபர்திற்காசிரியர் யில் சஹர்பிரட் முன்ங்யில் ச்கலைரின்
இர்திற்காணுவவ்திற்கான சர்வதே நிதேச இள்கலைப்ப்திற்காடுகள் குறித்து அன்திற்காம சர்வதன சர்வதேயர்திற்காக
விமர்சித்ன சர்வதே சர்வதப்திற்காது,  பல்கதேச இள்கலைக்கழக நிர்வ்திற்காகம் அவர்களுக்கு எதிர்திற்காக
ஓர் ஒடுக்குமுதேச இளறதேச இளயத் யில் சன சர்வதே்திற்காடங்குவன சர்வதேற்க்திற்காக அவர்களின்
யில் சபயர்கதேச இளவதேச இளைக்  சர்வதக்திற்காரியது.

ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட் பல்கதேச இள்கலைக்கழக ம்திற்காணவர்களுக்கு எதிர்திற்காக குன்ஸ்ட்
மற்றும் வ்கலைதுச்திற்காரிகளின் ன சர்வதே்திற்காக்குன சர்வதேதேச இள்கலை நிறுத்ன சர்வதே இது சர்வதவ சரிய்திற்கான
ன சர்வதேருணம்!  வ்கலைதுச்திற்காரி தீவிரவ்திற்கான சர்வதே வதேச இள்கலையதேச இளமப்புகளும் சர்வ்திற்காதிக்திற்கார
ஜனநடவடிக்தேச இளககளும் இந்ன சர்வதே பல்கதேச இள்கலைக்கழகத்திலும் சரி,  எந்ன சர்வதே



இடத்திலும்  சர்வதம சர்வத்கலை்திற்காங்க ஒரு சர்வதப்திற்காதும் மீண்டும் அனுமதிக்கப்படக்
கூட்திற்காது!

ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கியின்  வ்கலைதுச்திற்காரி தீவிரவ்திற்கான சர்வதே வதேச இள்கலையதேச இளமப்பு

ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட் பல்கதேச இள்கலைக்கழகத்தில் கிழக்கு ஐ சர்வதர்திற்காப்பிய வர்கலை்திற்காற்று
 சர்வதபர்திற்காசிரியர்  சர்வத் ஜே்திற்கார்க் ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கி அதிவ்கலைது சூழ்ச்சியின்
தேச இளமயத்தில் உள்வதேச இளை்திற்கார்.  ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கி ஜனந்திற்காஜி அனுன சர்வதே்திற்காபிய்திற்காக
மற்றும் அதிவ்கலைதின் சித்ன சர்வதே்திற்காந்ன சர்வதே முன் சர்வதன்திற்காடிய்திற்காக சர்வ சர்வதன சர்வதேச அவதேச இளைவில்
அறியப்படுபவர். அவரது எழுத்துக்கள் ஜனந்திற்காஜிக்கள் மற்றும் மூன்ற்திற்காம்
தேச இளரஹ்ஹின் குற்றங்கதேச இளவதேச இளைக் குதேச இளறத்துக்க்திற்காட்டுவன சர்வதேற்க்திற்காக
குறிப்பிடப்படுகின்றன. “ஹிட்்கலைர் ஒரு மன சர்வதஜனந்திற்காய்திற்காளி இல்தேச இள்கலை, அவர்
வக்கிரம்திற்கானவர்திற்காக இருக்கவில்தேச இள்கலை. அவரது  சர்வதமதேச இளசயில் யூன சர்வதேர்கதேச இளவதேச இளை
நிர்மூ்கலைம்திற்காக்குவதேச இளன சர்வதேக் குறித்து அவர்  சர்வதபச விரும்பவில்தேச இள்கலை,”
என்றவர் 2014 இல் Der Spiegel க்குத் யில் சன சர்வதேரிவித்ன சர்வதே்திற்கார். 

அயில் சமரிக்க ஜனந்திற்காஜி வதேச இள்கலைத் ன சர்வதேவதேச இளைம் The  Daily  Stormer  ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கிதேச இளயப்
புகழ்கிறது 

ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கியின் வர்கலை்திற்காற்று திரித்ன சர்வதேல்வ்திற்கான சர்வதேம் அரசியல்ரீதியில்
அவர் பின்பற்றி வரும் வ்கலைதுச்திற்காரி திட்டநிரலுடன் தேச இளக  சர்வதக்திற்கார்த்து
யில் சசல்கிறது.  அவர் ஒரு வ்கலைதுச்திற்காரி தீவிரவ்திற்கான சர்வதே விவ்திற்கான சர்வதேக் குழுவின்
ஒழுங்கதேச இளமப்ப்திற்காவதேச இளைர் என்பதும் இப் சர்வதப்திற்காது யில் சன சர்வதேரிய வந்துள்வதேச இளைது,
இக்குழுவில் சமூக ் ஜேனஜனந்திற்காயகவ்திற்காதியும் இனவ்திற்காதியும்திற்கான Thilo

Sarrazin;  AfD ன சர்வதேதேச இள்கலைவர் அயில் ச்கலைக்ச்திற்காண்டர் கவு்கலை்திற்காண்டின் பிரத் சர்வதயக
ஆ சர்வத்கலை்திற்காசகர் Michael  Klonowsky  ஆகி சர்வதய்திற்காரும்;  Dieter  Stein  (Junge

Freiheit),  Karlheinz  Wei mann  (ß Cato),  மற்றும் Frank  B ckelmannö

(Tomult)   சர்வதப்திற்கான்ற வ்கலைதுச்திற்காரி பதிப்ப்திற்காசிரியர்களும் உள்வதேச இளைடங்குவர்.
இந்ன சர்வதே்திற்காண்டின் யில் சன சர்வதே்திற்காடக்கத்தில்,  “2018  அறிக்தேச இளக"
என்றதேச இளழக்கப்பட்டது இந்ன சர்வதே ப்திற்காசிசவ்திற்கான சர்வதே வதேச இள்கலையதேச இளமப்பில் இருந்து
ன சர்வதே்திற்கான் யில் சவளிய்திற்கானது.  அது "சட்டவி சர்வதர்திற்கான சர்வதே மக்கள் பு்கலைம்யில் சபயர்வு"
என்று கூறப்படுவன சர்வதேற்கு எதிர்திற்காக சீறியிருந்ன சர்வதேதுடன்,  யில் சவளிஜனந்திற்காட்டவர்
வி சர்வதர்திற்கான சர்வதே ஆர்ப்ப்திற்காட்டங்களுடன் அன சர்வதேன் இணக்கத்தேச இளன சர்வதேப்
பிரகடனப்படுத்தியது.

யில் சசய்தியின சர்வதேழ் Die Zeit வழதேச இளமய்திற்காக ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கியின் "வ்கலைதுச்திற்காரி
 சர்வதக்திற்காஷங்கள்"  குறித்ன சர்வதே யில் சசய்திகதேச இளவதேச இளை யில் சவளியிட்டுள்வதேச இளைது.  அது,  AfD
உடன் யில் சஜனநருங்கிய யில் சன சர்வதே்திற்காடர்புகள் யில் சக்திற்காண்ட ஓர் ஒட்டுயில் சம்திற்காத்ன சர்வதே
"சிந்ன சர்வதேதேச இளன குழ்திற்காம்களின் புதிய வ்கலைது வதேச இள்கலையதேச இளமப்பின்" ப்திற்காகம்திற்காக
அவதேச இளரப் பட்டியலிட்டது.  “ஒரு சி்கலை ஆண்டுகவதேச இளை்திற்காக,  வ்கலைதுச்திற்காரி
புத்திஜீவிகள்,  எழுத்ன சர்வதே்திற்காவதேச இளைர்கள் மற்றும் பதிப்ப்திற்காசிரியர்கள்,
 சர்வதபர்லினில் வர்கலை்திற்காற்ற்திற்காவதேச இளைர்  சர்வத் ஜே்திற்கார்க் ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கியின்

முதேச இளனவில் ஒரு நீண்ட இரகசிய விவ்திற்கான சர்வதே மன்றத்தில்
சந்தித்துள்வதேச இளைனர் …  அவரது ன சர்வதேனிப்பட்ட வட்ட்திற்காரத்தில்,
ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கி அவர் விருந்தினருடனும் —மற்றும் வ்கலைதுச்திற்காரி
தீவிரவ்திற்காதிகளுடன் யில் சன சர்வதே்திற்காடர்புபட்ட பழதேச இளமவ்திற்காதிகளுடனும்—

ஐ சர்வதர்திற்காப்ப்திற்காவில் இஸ்்கலை்திற்காம் வர்கலை்திற்காறு மற்றும்  சர்வதபச்சு சுன சர்வதேந்திரம்
குறித்து விவ்திற்காதித்ன சர்வதே்திற்கார்,” என்று Die Zeit எழுதியது. 

ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கி   துதேச இளறயின்   சர்வதபஸ்புக் பதிவு

ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கி அவரது வ்கலைதுச்திற்காரி தீவிரவ்திற்கான சர்வதே திட்டநிரதேச இள்கலை
முன்யில் சனடுக்க அரசியல்,  ஊடகங்கள் மற்றும் இர்திற்காணுவத்தில்
உள்வதேச இளை அவர் யில் சன சர்வதே்திற்காடர்புகதேச இளவதேச இளை மட்டுமல்்கலை,  ம்திற்காற்திற்காக பல்கதேச இள்கலைக்கழக
உள்கட்டதேச இளமப்தேச இளபயும் சுரண்டிக் யில் சக்திற்காண்டுள்வதேச இளை்திற்கார்.  அவரது
ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட் பல்கதேச இள்கலைக்கழக வதேச இள்கலைத் ன சர்வதேவதேச இளைத்தில் அவரது அகதிகள்-
வி சர்வதர்திற்கான சர்வதே  சர்வதபட்டிகள்,  யில் சசய்தின சர்வதே்திற்காள் கட்டுதேச இளரகள் மற்றும் வ்திற்காயில் சன்திற்காலி
பங்களிப்புகதேச இளவதேச இளை நீண்டக்திற்கா்கலைத்திற்கு முன்ன சர்வதர அவர் பட்டிலிட்டுள்வதேச இளை
நிதேச இள்கலையில்,  சமீபத்தில் அவர் வ்கலைதுச்திற்காரி பிரச்ச்திற்காரத்தேச இளன சர்வதேப்
பரப்புவன சர்வதேற்கு வர்கலை்திற்காற்று பயி்கலைகத்திற்குள் அவரது கிழக்கு
ஐ சர்வதர்திற்காப்பிய வர்கலை்திற்காற்று துதேச இளறயின்  சர்வதபஸ்புக் பக்கத்தேச இளன சர்வதேப்
பயன்படுத்திக் யில் சக்திற்காண்டுள்வதேச இளை்திற்கார். 

் ஜேகடந்த ஜூதேச இள்கலை 24 பதிவு, அன சர்வதேற்கு பின்னர் இது அழிக்கப்பட்டது, “ன சர்வதே்திற்கார்மீக
ப்திற்காதுக்திற்காவ்கலைர்களின் சர்வ்திற்காதிக்திற்காரம் மற்றும் யில் சபரும்ப்திற்கான்தேச இளமயினரின்
யில் சக்திற்காடுங் சர்வதக்திற்கான்தேச இளமக்கு"  எதிர்திற்காக AfD அல்்கலைது யில் சபஹிட்திற்கா சீறும்
வின சர்வதேத்தில் சீறியிருந்ன சர்வதேது,  “இந்ஜனந்திற்காடு முடிவில் நிற்கிறது.  இது
யில் சவறியர்கவதேச இளை்திற்கால் கட்டவிழ்த்துவிடப்பட்ட புத்திஜீவின சர்வதே உள்ஜனந்திற்காட்டு
 சர்வதப்திற்காரில் இருந்து மீண்டும் ஒரு சர்வதப்திற்காதும் மீண்டு வர்திற்காது.  குடியரசின்
ம்திற்காண்புகளுக்கும் புரிந்துணர்வு வழக்கறிஞர்களுக்கும் இதேச இளடயி்கலை்திற்கான
உடன்ப்திற்காடு இறுதியில் முறிந்து  சர்வதப்திற்காயுள்வதேச இளைது.  ஒரு சர்வதவதேச இளவதேச இளை இந்ன சர்வதே
யன சர்வதே்திற்கார்த்ன சர்வதேம் உணரப்பட்ட்திற்கால்,  எல்்கலை்திற்கா  சர்வதபச்சுவ்திற்கார்த்தேச இளன சர்வதேகளும்
முடிவுக்குக் யில் சக்திற்காண்டு வரப்படும்.  அங் சர்வதக இனியும் அது குறித்து
எந்ன சர்வதே அர்த்ன சர்வதேமும் இல்தேச இள்கலை,” என்றது பு்கலைம்பியது.

அவரின் வ்கலைதுச்திற்காரி யில் சவறிப் சர்வதபச்சுக்கதேச இளவதேச இளை விமர்சிக்கும்
ம்திற்காணவர்கதேச இளவதேச இளைப் பல்கதேச இள்கலைக்கழகத்தில் இருந்து நீக்கி,  சர்வ்திற்காதிக்திற்கார
வழிவதேச இளககதேச இளவதேச இளைக் யில் சக்திற்காண்டு ஒடுக்க  சர்வதவண்டுயில் சமன ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கி
நீண்டக்திற்கா்கலைம்திற்காக  சர்வதக்திற்காரி வருகிற்திற்கார்.  பி சர்வதரமன் ம்திற்காணவர் மன்றம்
அவரது வ்கலைதுச்திற்காரி நிதேச இள்கலைப்ப்திற்காட்தேச இளட விமர்சித்ன சர்வதேன சர்வதேற்க்திற்காக,  2017  இல்
அவர் அதேச இளன சர்வதே வழக்கில் இழுத்ன சர்வதே்திற்கார்.   சர்வதம 2016  இல் இருந்து
ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட் ன சர்வதேதேச இள்கலைவர்திற்காக உள்வதேச இளை குன்ஸ்ட் ஆரம்பத்தில் இருந் சர்வதன சர்வதே
ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கியின்  சர்வதப்திற்காக்தேச இளக ஆன சர்வதேரித்ன சர்வதே்திற்கார்.  நீதிமன்றங்களில்
ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கி  சர்வதன சர்வதே்திற்கால்வியதேச இளடந்ன சர்வதேதும்,  அப்யில் சபண்மண
பல்கதேச இள்கலைக்கழக நிர்வ்திற்காகத்தின் ச்திற்கார்பில் ஓர் உத்தி சர்வதய்திற்காகபூர்வ
அறிக்தேச இளக யில் சவளியிட்டு,  "நிகரில்்கலை்திற்கா அறிஞர்"  மீன சர்வதே்திற்கான எந்ன சர்வதேயில் சவ்திற்காரு
விமர்சனத்தேச இளன சர்வதேயும் பல்கதேச இள்கலைக்கழகம் யில் சப்திற்காறுத்துக் யில் சக்திற்காள்வதேச இளை்திற்காது என்று



அறிவித்ன சர்வதேதுடன்,  அவரது விமர்சகர்களுக்கு எதிர்திற்காக சட்ட
ஜனநடவடிக்தேச இளக எடுக்கப்படுயில் சமன அச்சுறுத்தின்திற்கார்.

இது ஒட்டுயில் சம்திற்காத்ன சர்வதே ம்திற்காணவர் அதேச இளமப்புக்கும் ஓர் அச்சுறுத்ன சர்வதே்கலை்திற்காகும்,
ம்திற்காணவர் அதேச இளமப்பின் யில் சபரும் யில் சபரும்ப்திற்கான்தேச இளமயினர் AfD இன்
அதிவ்கலைது அரசியதேச இள்கலையும் மற்றும் ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட் பல்கதேச இள்கலைக்கழகம்
ஒரு வ்கலைதுச்திற்காரி சிந்ன சர்வதேதேச இளனக் குழ்திற்காம்திற்காக ம்திற்காற்றப்படுவதேச இளன சர்வதேயும்
எதிர்க்கின்றனர்.  சமீபத்திய ஆண்டுகளில்,  ப்கலை ம்திற்காணவர்
அதேச இளமப்புகள் ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கி,  முன்ங்யில் ச்கலைர் மற்றும் ஏதேச இளனய
வ்கலைதுச்திற்காரி மற்றும் இர்திற்காணுவவ்திற்கான சர்வதே-ஆன சர்வதேரவு  சர்வதபர்திற்காசிரியர்களுக்கு
எதிர்திற்காக குரல் எழுப்பும் தீர்ம்திற்கானங்கதேச இளவதேச இளையும் அறிக்தேச இளககதேச இளவதேச இளையும்
ஏற்றுள்வதேச இளைன.  ஏப்ரல் 2017  இல்,  ம்திற்காணவர் ஜனந்திற்காட்திற்காளுமன்றம் ஒரு
யில் சபரும் யில் சபரும்ப்திற்கான்தேச இளம சர்வதய்திற்காடு ஒரு தீர்ம்திற்கானம் நிதேச இளற சர்வதவற்றியது,
அது " சர்வதபர்திற்காசிரியர் ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கி உடன்திற்கான அவரது ஜனநல்லிணக்க
பிரகடனங்கதேச இளவதேச இளைப் பகிரங்கம்திற்காக திரும்பப் யில் சபற"  குன்ஸ்ட் க்கு
அதேச இளழப்புவிடுத்ன சர்வதேதுடன்,  “அவரது வ்கலைதுச்திற்காரி,  அகதிகள்-வி சர்வதர்திற்கான சர்வதே
நிதேச இள்கலைப்ப்திற்காடுகதேச இளவதேச இளைச் சமரசத்திற்கு இடமின்றி கண்டிப்பன சர்வதே்திற்காக"
குறிப்பிட்டது. 

குன்ஸ்ட் விமர்சனரீதிய்திற்கான  ம்திற்காணவர்கதேச இளவதேச இளை  கண்டனம் யில் சசய்கிற்திற்கார்

குன்ஸ்ட் அவரது அச்சுறுத்ன சர்வதேல்கதேச இளவதேச இளைத் தீவிரப்படுத்தி
எதிர்விதேச இளனய்திற்காற்றின்திற்கார்.  S ddeutsche Zeitungü  உடன்திற்கான அவரது ஒரு
 சர்வதபட்டியில்,  அவர் அவரின் யில் சச்திற்காந்ன சர்வதே பல்கதேச இள்கலைக்கழக
ம்திற்காணவர்கதேச இளவதேச இளை சர்வதய குதேச இளற கூறிய சர்வதன சர்வதே்திற்காடு,  ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கி மற்றும்
முன்ங்யில் ச்கலைதேச இளர ஓர் அவதூறு பிரச்ச்திற்காரத்தில் ப்திற்காதிக்கப்பட்டவர்கவதேச இளை்திற்காக
சித்ன சர்வதேரிக்க முதேச இளனந்ன சர்வதே்திற்கார்.  ப்கலை ஆண்டுகவதேச இளை்திற்காக ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட்
பல்கதேச இள்கலைக்கழகத்தின் அப்திற்காயகரம்திற்கான அபிவிருத்திகதேச இளவதேச இளைக் குறித்து
எச்சரித்து வந்துள்வதேச இளை IYSSE இன் யில் சசய்தி யில் சன சர்வதே்திற்காடர்ப்திற்காவதேச இளைர் ஸ்யில் சவன்
வுர்ம், குன்ஸ்ட் க்கு எழுதிய ஒரு பகிரங்க கடின சர்வதேத்தில் பின்வரும்திற்காறு
எழுதின்திற்கார்:  “யன சர்வதே்திற்கார்த்ன சர்வதேத்தில்,  நீங்கள் ன சர்வதே்திற்கான்  சர்வதபச்சு சுன சர்வதேந்திரத்தேச இளன சர்வதே
அவம்திற்கானப்படுத்தி,  ஒடுக்கி வருகிறீர்கள்.  'கல்வித்துதேச இளற
விவ்திற்கான சர்வதேத்தேச இளன சர்வதே"  ப்திற்காதுக்திற்காப்பன சர்வதேற்க்திற்காக என்று நீங்கள் எதேச இளன சர்வதே ன சர்வதேவற்திற்காக
சித்ன சர்வதேரிக்கிறீர்க சர்வதவதேச இளை்திற்கா உண்தேச இளமயில் அது அரசுக்கு ஒத்திதேச இளசவன சர்வதேன் ஒரு
ஜனநவீன வடிவம்திற்காகும்.  ம்திற்காணவர்களின் கருத்துக்கள் மற்றும்
் ஜேனஜனந்திற்காயக உரிதேச இளமகள் மீது உங்களுக்கு எந்ன சர்வதே மதிப்பும் இல்தேச இள்கலை.”
“உள்வதேச இளைடக்கத்தின் அர்த்ன சர்வதேத்தில்,  ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கி உடன்திற்கான
பிரச்சிதேச இளனயில் பணயத்தில் தேச இளவக்கப்பட்டுள்வதேச இளை விடயங்கள்
மிகப்யில் சபரிய சமூக முக்கியத்துவம் யில் சக்திற்காண்டதேச இளவ.  எந்ன சர்வதேவின சர்வதே
எதிர்ப்பும் எழும்ப்திற்கான சர்வதேவ்திற்காறு முன சர்வதே்கலை்திற்காம் மற்றும் இரண்ட்திற்காம் உ்கலைக
 சர்வதப்திற்காரில் ஹிட்்கலைரின் ப்திற்காத்திரம் மற்றும்  சர்வத் ஜேர்மனியின் குற்றங்கதேச இளவதேச இளை
மறுமதிப்பீடு யில் சசய்யும் முயற்சி சர்வதய பணயத்தில் உள்வதேச இளைது," என்றவர்
யில் சன சர்வதே்திற்காடர்ந்து குறிப்பிட்ட்திற்கார்.

ஏற்கன சர்வதவ யில் சபப்ரவரி 2014 இல், IYSSE குன்ஸ்ட் க்கு முன்பிருந்ன சர்வதே
Jan-Endrik Olbertz க்கு (கிறிஸ்துவ ் ஜேனஜனந்திற்காயக ஒன்றியம்)  எழுதிய
ஒரு பகிரங்க கடின சர்வதேத்தில்,  “வர்கலை்திற்காற்றுரீதியில் யில் சப்திற்காய்ய்திற்கான
யில் சச்திற்கால்்கலை்திற்காடதேச இள்கலை நிய்திற்காயப்படுத்துவன சர்வதேற்க்திற்கான முயற்சிகள்  சர்வத் ஜேர்மன்
வர்கலை்திற்காற்றில் ஒரு முக்கிய திருப்புமுதேச இளனயுடன் யில் சப்திற்காருந்தி உள்வதேச இளைது.
அதேச இளவ,  சர்வத் ஜேர்மனியின் இர்திற்காணுவக் கட்டுப்ப்திற்காடுகளின் ன சர்வதேச்திற்காப்ன சர்வதேங்கதேச இளவதேச இளை
நிதேச இளறவு யில் சசய்வன சர்வதேற்குரிய ன சர்வதேருணம் இது என்று ் ஜேன்திற்காதிபதி
 சர்வத் ஜே்திற்காஹ்திற்காயிம் யில் சக கௌவ்க் மற்றும் யில் சவளியுறவுத்துதேச இளற அதேச இளமச்சர்
பிர்திற்கான்ங்-வ்திற்கால்டர் ஸ்தேச இளரன்தேச இளமயரின் பிரகடனங்களுடன் யில் சஜனநருக்கம்திற்காக
பிதேச இளணந்துள்வதேச இளைன.   சர்வத் ஜேர்மன் இர்திற்காணுவவ்திற்கான சர்வதேத்தேச இளன சர்வதேப் புதுப்பிப்பன சர்வதேற்கு,
ஜனந்திற்காஜி க்திற்கா்கலை குற்றங்கதேச இளவதேச இளைக் குதேச இளறத்துக்க்திற்காட்டும் ஒரு புதிய
வர்கலை்திற்காற்றுப் யில் சப்திற்காருள்விவதேச இளைக்கம் அவசியப்படுகிறது,”  என்று
குறிப்பிட்டது.

ம்திற்காணவர் மன்றத்தின் மீன சர்வதே்திற்கான அவரின் ஒடுக்குமுதேச இளற சர்வதய்திற்காடு  சர்வதசர்ந்து,
குன்ஸ்ட் இந்ன சர்வதே திட்டநிரலின் ஓர் ஆன சர்வதேரவ்திற்காவதேச இளைர் என்பதும்
முழுதேச இளமய்திற்காக அம்ப்கலைம்திற்காகி உள்வதேச இளைது.  ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட்
பல்கதேச இள்கலைக்கழகத்தின் ன சர்வதேதேச இள்கலைவர்திற்காக சமூக ் ஜேனஜனந்திற்காயகக் கட்சி
அரசியல்வ்திற்காதியின் நியமனம் ஒரு திட்டமிட்ட அரசியல் முடிவு
என்பது இப் சர்வதப்திற்காது யில் சன சர்வதேளிவ்திற்காகிறது. ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கியின் அதிவ்கலைது
வதேச இள்கலையதேச இளமப்தேச இளபப் ப்திற்காதுக்திற்காப்பதும்,   சர்வத் ஜேர்மன் இர்திற்காணுவவ்திற்கான சர்வதேத்தேச இளன சர்வதேப்
புதுப்பிப்பன சர்வதேற்க்திற்காக  சர்வதவகப்படுத்ன சர்வதேப்பட்ட முதேச இளனவும்,  மற்றும்
ம்திற்காணவர்களிதேச இளட சர்வதய இன சர்வதேற்கு எழும் அதேச இளனத்து எதிர்ப்புகதேச இளவதேச இளையும்
ஒடுக்குவதும் ஒன் சர்வதற்திற்காயில் சட்திற்கான்று சம்பந்ன சர்வதேப்பட்டுள்வதேச இளைன. 

 சர்வதப்திற்காட்ஸ்ட்திற்காம் பல்கதேச இள்கலைக்கழக ன சர்வதேதேச இள்கலைவர்திற்காகவும் மற்றும்
பிர்திற்காண்டன் சர்வதபர்க் SPD  -  இடது கட்சி அரச்திற்காங்கத்தில்
விஞ்ஞ்திற்கானத்துதேச இளற அதேச இளமச்சர்திற்காகவும் ஏற்கன சர்வதவ பன சர்வதேவிகதேச இளவதேச இளை
வகித்துள்வதேச இளை குன்ஸ்ட்,  பல்கதேச இள்கலைக்கழகங்களில் வ்கலைதுச்திற்காரி மற்றும்
இர்திற்காணுவவ்திற்கான சர்வதே  சர்வதப்திற்காக்குகளின் யில் சசல்வ்திற்காக்தேச இளகப்
ப்கலைப்படுத்தியவர்திற்காவ்திற்கார்.  2015  இல்,   சர்வத் ஜேர்மன் இர்திற்காணுவ ஆய்வு
திட்டம்திற்கான " சர்வதப்திற்கார் மற்றும்  சர்வதம்திற்கான சர்வதேல் ஆய்வுகள்"  என்பன சர்வதேன்
 சர்வதபர்திற்காசிரியர்திற்காக அவர் S nke  Neitzel  ö ஐ நியமித்ன சர்வதே்திற்கார்.  முன்ங்யில் ச்கலைர்
மற்றும் ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கிதேச இளயப்  சர்வதப்திற்கா்கலை சர்வதவ,  Neitzel  உம்  சர்வத் ஜேர்மன்
ஏக்திற்காதிபத்தியத்தின் குற்றங்கதேச இளவதேச இளைப் பூசியில் சம்திற்காழுகி புதியவற்றிற்குத்
ன சர்வதேய்திற்காரிப்பு யில் சசய்வன சர்வதேற்க்திற்காக முன சர்வதே்கலை்திற்காம் மற்றும் இரண்ட்திற்காம் உ்கலைக
 சர்வதப்திற்காரின் வர்கலை்திற்காற்தேச இளற திரும்ப எழுதுவன சர்வதேற்க்திற்காக திட்டமிட்டு
பணய்திற்காற்றுகிற்திற்கார்.  “ஜனந்திற்காஜி  சர்வத் ஜேர்மன் இர்திற்காணுவத்திடமிருந்து
கற்றுக்யில் சக்திற்காள்ளுங்கள்?”  என்ற ன சர்வதேதேச இள்கலைப்பில் Zeit  Geschichte

சஞ்சிதேச இளகயின் ஒரு சமீபத்திய  சர்வதபட்டியில் அவர் இரண்ட்திற்காம் உ்கலைக
 சர்வதப்திற்கார் க்திற்கா்கலைத்திற்குப் பிந்தேச இளன சர்வதேய  சர்வத் ஜேர்மன் பதேச இளடயின் இர்திற்காணுவத்
ன சர்வதேதேச இள்கலையீடுகள் குறித்து குறிப்பிடுதேச இளகயில் ஜனந்திற்காஜி  சர்வத் ஜேர்மன்
சிப்ப்திற்காய்களின் ப்திற்காரம்பரிய ப்திற்காத்திரத்தேச இளன சர்வதே முன்தேச இளவத்து
புகழ்ந்துதேச இளரத்ன சர்வதே்திற்கார்.

மக்திற்கா கூட்டணயின்  வ்கலைதுச்திற்காரி  யில் சசயல்திட்டம்

ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட் பல்கதேச இள்கலைக்கழகத்தில் குன்ஸ்டின் ஜனநடவடிக்தேச இளககள்,
மக்திற்கா கூட்டணயின் வ்கலைதுச்திற்காரி திட்டநிரல் மற்றும் அன சர்வதேனுடன்திற்கான SPD
இன் ப்திற்காத்திரத்தேச இளன சர்வதே எடுத்துக்க்திற்காட்டுகிறது. இந்ன சர்வதே மக்திற்கா கூட்டணதேச இளயத்
யில் சன சர்வதே்திற்காடர்வன சர்வதேற்கு முடியில் சவடுத்ன சர்வதேன சர்வதேன் மூ்கலைம்திற்காக,  அது அதிவ்கலைதின்
யில் சசல்வ்திற்காக்தேச இளகப் ப்கலைப்படுத்துவன சர்வதேற்க்திற்காகவும் மற்றும் ஜனநதேச இளடமுதேச இளறயில்
அன சர்வதேன்  சர்வதவதேச இள்கலைத்திட்டத்தேச இளன சர்வதே ஜனநதேச இளடமுதேச இளறப்படுத்துவன சர்வதேற்க்திற்காகவும், கடந்ன சர்வதே
ஆண்டின் கூட்ட்திற்காட்சி  சர்வதன சர்வதேர்ன சர்வதேலில் யில் சவறும் 12.6  சன சர்வதேவீன சர்வதேம் மட்டு சர்வதம
யில் ச் ஜேயித்திருந்ன சர்வதே AfD ஐ உத்தி சர்வதய்திற்காகபூர்வ எதிர்கட்சிய்திற்காக ஆக்க
ஜனநனவுபூர்வம்திற்காக  சர்வதன சர்வதேர்வு யில் சசய்ன சர்வதேது.  ப்திற்காதுக்திற்காப்பு யில் சச்கலைவினங்களின்
இருமடங்கு அதிகரிப்பு,  ஐ சர்வதர்திற்காப்ப்திற்கா எங்கிலும் கடுதேச இளமய்திற்கான சமூக
யில் சச்கலைவின யில் சவட்டுக்கள்,  மற்றும் அகதிகள் மீன சர்வதே்திற்கான ஒடுக்குமுதேச இளற
ஆகியவற்றுடன்,   சர்வதப்திற்காலிஸின் ஒடுக்குமுதேச இளற அதிக்திற்காரத்தேச இளன சர்வதேப்
ப்கலைப்படுத்துவது மற்றும் எந்ன சர்வதேயில் சவ்திற்காரு உள்ஜனந்திற்காட்டு இடதுச்திற்காரி அல்்கலைது
 சர்வதச்திற்காசலிஸ்ட் எதிர்ப்தேச இளபயும் ஒடுக்குவது ஆகியதேச இளவயும் இந்ன சர்வதே மக்திற்கா
கூட்டண  சர்வதவதேச இள்கலைத்திட்டத்தின் மத்தியில் தேச இளவக்கப்பட்டுள்வதேச இளைன.

உள்துதேச இளற அதேச இளமச்சர்  சர்வதஹ்திற்கார்ஸ்ட் சீ சர்வதக்திற்காவரின் (கிறிஸ்துவ சமூக
ஒன்றியம்)  முன்னுதேச இளரயுடன் ஒரு சி்கலை ஜனந்திற்காட்களுக்கு முன்னர்
யில் சவளிய்திற்கான  சர்வத் ஜேர்மனியின் உள்ஜனந்திற்காட்டு இரகசிய  சர்வதசதேச இளவயினது
(Verfassungsschutz) ன சர்வதேற் சர்வதப்திற்காதேச இளன சர்வதேய அறிக்தேச இளக,  AfD இன் கட்சி
ன சர்வதேதேச இள்கலைதேச இளமயகத்திலிருந்து வந்ன சர்வதே ஓர் ஆவணம்  சர்வதப்திற்கால் உள்வதேச இளைது.
“இடதுச்திற்காரி தீவிரவ்திற்காதிகள்"  என்று கூறப்படுபவர்கவதேச இளை்திற்கால் AfD

“ப்திற்காதிக்கப்பட்டிருப்பன சர்வதே்திற்காக"  சித்ன சர்வதேரிக்கப்படுவதுடன்,   சர்வத் ஜேர்மன்
 சர்வதச்திற்காசலிச சமத்துவக் கட்சி (Sozialistische  Gleichheitspartei)

"கண்க்திற்காணப்பின் கீழ் இருப்பதேச இளவகளில்"  இரகசிய  சர்வதசதேச இளவய்திற்கால்
உத்தி சர்வதய்திற்காகபூர்வம்திற்காக பட்டியலிடப்பட்டுள்வதேச இளைது.  அன சர்வதேன் "குற்றம்"



“இடதுச்திற்காரி தீவிரவ்திற்கான சர்வதே”  வன்முதேச இளற அல்்கலை,  ம்திற்காற்திற்காக " சர்வதன சர்வதேசியவ்திற்கான சர்வதேம்
என்று கூறப்படுவன சர்வதேற்கு எதிர்திற்காகவும்,  ஐ சர்வதர்திற்காப்பிய ஒன்றியம்,
ஏக்திற்காதிபத்தியம் மற்றும் இர்திற்காணுவவ்திற்கான சர்வதேத்திற்கு எதிர்திற்காகவும்,
'முன சர்வதே்கலை்திற்காளித்துவத்தேச இளன சர்வதே'  ஒவ்யில் சவ்திற்காரு சந்ன சர்வதேர்ப்பத்திலும் அவதூறு
யில் சசய்து,  ஜனநடப்பிலுள்வதேச இளை அரசு மற்றும் சமூக ஒழுங்கிற்கு"  எதிர்திற்காக
அன சர்வதேன்  சர்வதச்திற்காசலிச  சர்வதவதேச இள்கலைத்திட்டத்தேச இளன சர்வதே மக்களிதேச இளட சர்வதய
அறிவுறுத்துவ சர்வதன சர்வதே அன சர்வதேன் குற்றம்திற்காக உள்வதேச இளைது. 

1920  கள் மற்றும் 1930  களுக்கு இதேச இளணய்திற்கான சம்திற்காந்ன சர்வதேரங்கள்
மதேச இள்கலைப்பூட்டுகின்றன.  முன சர்வதே்கலை்திற்காளித்துவத்தின் ஆழ்ந்ன சர்வதே யில் சஜனநருக்கடி,
அதீன சர்வதே சமூக சமத்துவமின்தேச இளம மட்டங்கள்,  பிரன சர்வதே்திற்கான சக்திகளுக்கு
இதேச இளட சர்வதய அதிகரித்து வந்ன சர்வதே  சர்வதம்திற்கான சர்வதேல்களுக்கு அப் சர்வதப்திற்காதும் ஆளும்
உயரடுக்கு ் ஜேனஜனந்திற்காயக-வி சர்வதர்திற்கான சர்வதே சர்வ்திற்காதிக்திற்கார ஆட்சி வடிவங்கதேச இளவதேச இளைக்
யில் சக்திற்காண் சர்வதட விதேச இளடயிறுத்ன சர்வதேது. அது, மக்களிதேச இளட சர்வதய அதிகரித்து வரும்
எதிர்ப்புக்கு எதிர்திற்காக அவர்களின் பிற் சர்வதப்திற்காக்குத்ன சர்வதேனம்திற்கான
யில் சக்திற்காள்தேச இளககதேச இளவதேச இளை அம்கலை்திற்காக்க அதிவ்கலைது சக்திகளின் வவதேச இளைர்ச்சிதேச இளயத்
திட்டமிட்டு தூண்டிவிட்டு வருகிறது. 

ஹிட்்கலைர் 1933  இல் மக்கள் ஆன சர்வதேரவு அதேச இள்கலையின் மீ சர்வதன சர்வதேறி
அதிக்திற்காரத்திற்கு வரவில்தேச இள்கலை,  ம்திற்காற்திற்காக அரசியல்,  வணகம் மற்றும்
இர்திற்காணுவத்தின் யில் சசல்வ்திற்காக்குமிக்க ஜனநபர்கள் சம்பந்ன சர்வதேப்பட்ட ஒரு
சூழ்ச்சி வழிவதேச இளககள் மூ்கலைம்திற்காக அதிக்திற்காரத்திற்கு வந்ன சர்வதே்திற்கார்.  1932
ஜனந்திற்காட்திற்காளுமன்ற  சர்வதன சர்வதேர்ன சர்வதேல்களில் ஜனந்திற்காஜிக்கள் மிகப்யில் சபரியவதேச இளைவில்  சர்வதன சர்வதே்திற்கால்வி
அதேச இளடந்து யில் சஜனநருக்கடியில் சிக்கியதும்,  சமூக ் ஜேனஜனந்திற்காயகக் கட்சி
மற்றும் மத்திய கட்சியின் (Centre  Party) ஆன சர்வதேரவுடன்
 சர்வதன சர்வதேர்ந்யில் சன சர்வதேடுக்கப்பட்டிருந்ன சர்வதே ் ஜேன்திற்காதிபதி யில் சப கௌல் யில் சவ்திற்கான்
ஹின்யில் சடன் சர்வதபர்க் ன சர்வதே்திற்கான் 30  ் ஜேனவரி,  1933  இல் ஹிட்்கலைதேச இளர
ச்திற்கான்சி்கலைர்திற்காக நியமித்ன சர்வதே்திற்கார்.  அன சர்வதேற்கு இரண்டு ம்திற்கான சர்வதேங்களுக்குப்
பின்னர், முன சர்வதே்கலை்திற்காளித்துவக் கட்சிகள் அதேச இளனத்தும் ஜனந்திற்காட்திற்காளுமன்றத்தில்
வழிவதேச இளக சட்டத்திற்கு (Enabling  Act) வ்திற்காக்களித்ன சர்வதேன,  அது சர்வதவ
ஜனந்திற்காஜிக்களின் பயங்கரவ்திற்கான சர்வதே ஆட்சிக்க்திற்கான அடித்ன சர்வதேவதேச இளைத்தேச இளன சர்வதே
அதேச இளமத்ன சர்வதேளித்ன சர்வதேது. 

இன் சர்வதற்திற்கா,  ஆளும் உயரடுக்கின் அரசியலில் அதிவ்கலைதின்
யில் சசல்வ்திற்காக்கு பரந்ன சர்வதே யில் சபரும்ப்திற்கான்தேச இளம மக்களின் கண் சர்வதண்திற்காட்டங்கள்
மற்றும் கருத் சர்வதன சர்வதே்திற்காட்டங்களுடன் முன்பினும் அதிகம்திற்காக முரண்பட்டு
நிற்கிறது. AfD க்கு யில் சபருந்திரவதேச இளை்திற்கான மக்கள் அடித்ன சர்வதேவதேச இளைம் கிதேச இளடய்திற்காது,
ம்திற்காற்திற்காக அது ஆழ்ந்ன சர்வதே வி சர்வதர்திற்கான சர்வதேத்துடன் ப்திற்கார்க்கப்படுகிறது.   சர்வதம
ம்திற்கான சர்வதேம்,   சர்வதபர்லினில் பத்ன சர்வதே்திற்காயிரக் கணக்க்திற்கானவர்கள் AfD இன் ஒரு
 சர்வதபரணக்கு எதிர்திற்காக  சர்வதப்திற்கார்திற்காட்டத்தில் இறங்கினர்,  AfD ஆல் அன சர்வதேன்
 சர்வதபரணயில் ஜனந்திற்காயில் சடங்கிலும் இருந்து யில் சவறும் 2,000
ஆன சர்வதேரவ்திற்காவதேச இளைர்கதேச இளவதேச இளை மட்டு சர்வதம அணத்திரட்ட முடிந்திருந்ன சர்வதேது.
 சர்வதவதேச இள்கலையிடங்களிலும் பல்கதேச இள்கலைக்கழகத்திலும்,  AfD மற்றும் ஆளும்
உயரடுக்கின் வ்கலைதுச்திற்காரி யில் சக்திற்காள்தேச இளககள் யில் சவறுக்கப்படுகின்றன.  ஒரு
சமீபத்திய கருத்துக்கணப்பின்படி,  மக்களில் 67  சன சர்வதேவீன சர்வதேத்தினர்
 சர்வத் ஜேர்மன் அரசியலின் வ்கலைதுச்திற்காரி ம்திற்காற்றம் குறித்து கவதேச இள்கலை
யில் சக்திற்காண்டுள்வதேச இளைனர்.

ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட் பல்கதேச இள்கலைக்கழகத்தில் தீவிர வ்கலைதுச்திற்காரி சதிதேச இளய
நிறுத்து!

குன்ஸ்டின் அச்சுறுத்ன சர்வதேல்களுக்கு ம்திற்காணவர்கள் அடிபணயக் கூட்திற்காது,
ம்திற்காற்திற்காக ஒரு ப்கலைம்திற்கான எதிர்-ன சர்வதே்திற்காக்குன சர்வதேதேச இள்கலை ஒழுங்கதேச இளமக்க
 சர்வதவண்டுயில் சமன IYSSE அதேச இளனத்து ம்திற்காணவர்கதேச இளவதேச இளையும்
வலியுறுத்துகிறது. முன சர்வதே்கலை்திற்காம் மற்றும் இண்ட்திற்காம் உ்கலைக  சர்வதப்திற்கார்களுக்கு
முன்னர் இருந்ன சர்வதேதேச இளன சர்வதேப்  சர்வதப்திற்கா்கலை,  ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட் பல்கதேச இள்கலைக்கழகத்தேச இளன சர்வதே,
வ்கலைதுச்திற்காரி தீவிரவ்திற்கான சர்வதே மற்றும் இர்திற்காணுவவ்திற்கான சர்வதே பிரச்ச்திற்காரத்தின் ஒரு

தேச இளமயம்திற்காக ம்திற்காற்றுவதேச இளன சர்வதே அனுமதிக்க முடிய்திற்காது.  அரசியல்ரீதியில்
யில் சசயலூக்கம்திற்கான ம்திற்காணவர்களுக்கு எதிர்திற்கான அதேச இளனத்து
ஜனநடவடிக்தேச இளககளும் திரும்பப் யில் சபறப்பட்டு,  ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட்
பல்கதேச இள்கலைக்கழகத்தில் வ்கலைதுச்திற்காரி தீவிரவ்திற்கான சர்வதே வதேச இள்கலையதேச இளமப்புகளின்
ஜனநடவடிக்தேச இளககள் குறித்து ம்திற்காணவர்-ன சர்வதேதேச இள்கலைதேச இளமயி்கலை்திற்கான ஒரு
விச்திற்காரதேச இளண ஜனநடத்ன சர்வதேப்பட  சர்வதவண்டும்.

பின்வரும்  சர்வதகள்விகளுக்கு பதி்கலைளிக்கப்பட  சர்வதவண்டும்:

 • ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட் பல்கதேச இள்கலைக்கழகத்தில் வ்கலைதுச்திற்காரி ஜனநடவடிக்தேச இளககள்
எந்ன சர்வதேவதேச இளைவுக்கு மற்றும் ய்திற்கார்திற்கால் நிதியியல்ரீதியில் ஆன சர்வதேரிக்கப்படுகிறது?

 • ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கியின் "வ்கலைதுச்திற்காரி வர சர்வதவற்பதேச இளற?”  க்கு
பல்கதேச இள்கலைக்கழக அதேச இளறகள் வழங்கப்படுகிறன சர்வதே்திற்கா அல்்கலைது
வழங்கப்பட்டன சர்வதே்திற்கா? 

 • ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கி உடன் அக்கூட்டங்களில்  சர்வதவறு எந்யில் சன சர்வதேந்ன சர்வதே
ஆசிரிய பணய்திற்காவதேச இளைர்கள் பங்யில் சகடுத்ன சர்வதேனர்?

 • விமர்சனத்திலிருந்து ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கிதேச இளயப் ப்திற்காதுக்திற்காப்பது குறித்து
மக்திற்கா கூட்டணக்கும்,  அல்்கலைது  சர்வதபர்லின் அரசில் உள்வதேச இளை சமூக
் ஜேனஜனந்திற்காயகக் கட்சி-இடது கட்சி-பசுதேச இளம கட்சி கூட்டணக்கும் மற்றும்
குன்ஸ்ட் க்கும் இதேச இளட சர்வதய என்ன விவ்திற்கான சர்வதேங்கள் ஜனநடந்ன சர்வதேன?

 • இடதுச்திற்காரி மற்றும் விமர்சனபூர்வ ம்திற்காணவர்கள் மீன சர்வதே்திற்கான
ஒடுக்குமுதேச இளறய்திற்கானது,  முன சர்வதே்கலை்திற்காளித்துவம் மீன சர்வதே்திற்கான எந்ன சர்வதேயில் சவ்திற்காரு
விமர்சனத்தேச இளன சர்வதேயும் “இடதுச்திற்காரி தீவிரவ்திற்கான சர்வதேம்?”  ஆக அன சர்வதேன்
அறிக்தேச இளகயில் விவரிக்கும் உள்ஜனந்திற்காட்டு இரகசிய  சர்வதசதேச இளவயுடன்
(Verfassungsschutz) ஒருங்கிதேச இளணந்து ஜனநடத்ன சர்வதேப்படுகிறன சர்வதே்திற்கா? 

ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட் பல்கதேச இள்கலைக்கழகத்தில் வ்கலைதுச்திற்காரி சூழ்ச்சிதேச இளய
முறியடிக்க,  சர்வத் ஜேர்மன் இர்திற்காணுவவ்திற்கான சர்வதேத்தின் மீள்வரதேச இளவ எதிர்ப்பின்றி
முன்ஜனநகர அனுமதிப்பன சர்வதேற்கு ன சர்வதேய்திற்கார்திற்காக இல்்கலை்திற்கான சர்வதே பல்கதேச இள்கலைக்கழக
மன்றங்கள்,  கல்விய்திற்காவதேச இளைர்கள் மற்றும் ம்திற்காணவர்கள் அதேச இளனவரும்,
குன்ஸ்ட் மற்றும் ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கியின் இர்திற்காஜின்திற்காம்திற்காதேச இளவ  சர்வதக்திற்கார
ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட் பல்கதேச இள்கலைக்கழகத்திலும் மற்றும் ஏதேச இளனய
பல்கதேச இள்கலைக்கழகத்திலும்  சர்வதப்திற்கார்திற்காட்டங்கள் மற்றும் ஆர்ப்ப்திற்காட்டங்கதேச இளவதேச இளை
ஒழுங்கதேச இளமக்கும்திற்காறு IYSSE முதேச இளறயிடுகிறது! 

ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட் பல்கதேச இள்கலைக்கழகத்தின் அப்திற்காயகரம்திற்கான அபிவிருத்திகள்
குறித்து யில் சன சர்வதே்திற்காழி்கலை்திற்காவதேச இளைர்களுக்குத் யில் சன சர்வதேரியப்படுத்ன சர்வதேவும்,   சர்வதப்திற்கார்,
முன சர்வதே்கலை்திற்காளித்துவம் மற்றும் ப்திற்காசிசவ்திற்கான சர்வதேத்திற்கு எதிர்திற்காக ஒரு  சர்வதச்திற்காசலிச
 சர்வதவதேச இள்கலைத்திட்டத்திற்கு அவர்கதேச இளவதேச இளை யில் சவன்யில் சறடுக்கவும் யில் சன சர்வதே்திற்காழி்கலை்திற்காவதேச இளை
வர்க்கத்திதேச இளட சர்வதய ஆன சர்வதேரதேச இளவ அணதிரட்டுவ சர்வதன சர்வதே பிரன சர்வதே்திற்கான பணய்திற்காகும்.
IYSSE மற்றும் SGP ஐ யில் சன சர்வதே்திற்காடர்பு யில் சக்திற்காள்ளுங்கள்,
இப் சர்வதப்திற்கார்திற்காட்டத்தேச இளன சர்வதே ஒழுங்கதேச இளமக்க உன சர்வதேவுங்கள்!

  •  சர்வதப்திற்காரும் ப்திற்காசிசமும், மீண்டும் ஒரு சர்வதப்திற்காதும்  சர்வதவண்ட்திற்காம்!

  • கல்வி உன சர்வதேவித்யில் சன சர்வதே்திற்காதேச இளக சர்வதய   சர்வதவண்டும்,  சர்வதப்திற்கார் பிரச்ச்திற்காரம் 
 சர்வதவண்ட்திற்காம்!

 • ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட் பல்கதேச இள்கலைக்கழகத்தில்  குன்ஸ்ட், 
ப்திற்கார்யில் சப சர்வதர்திற்காவ்ஸ்கி    மற்றும் வ்கலைதுச்திற்காரி தீவிரவ்திற்கான சர்வதே 
சூழ்ச்சிதேச இளய நிறுத்து!

http://www.gleichheit.de/mitmachen/registrieren/

