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சமூக சமத்துவத்திற்க்திற்கான சர்வ சர்வதன சர்வதேச இதேச இளவதேச இளைஞர் மற்றும் ம்திற்காணவர்
அதேச இளமப்பும் (IYSSE) மற்றும்  சர்வதச்திற்காசலிச சமத்துவக் கட்சியும் (Sozialistische

Gleichheitspartei,  SGP) கடந்ன சர்வதே சில க்திற்காலம்திற்காக கூறிவந்ன சர்வதேதேச இளன சர்வதே  சர்வதததை ஜேர்மன
நீதிமனற தீர்ப்பு ஒனறு உறுதிப்படுத்தி உள்வதேச இளைது:  அன சர்வதே்திற்காவது  சர்வதபர்லின
ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட் பல்கதேச இளலக்கழகத்தில் கிழக்கு ஐ சர்வத்்திற்காப்பிய வ்ல்திற்காற்றுத்துதேச இளற
ன சர்வதேதேச இளலவர் பன சர்வதேவியில் உள்வதேச இளை  சர்வதததை ஜே்திற்கார்க் ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கிதேச இளய ஒரு வலதுச்திற்கார
தீவி் ் பார்பக்திற்காள்தேச இளகய்திற்காவதேச இளை்்திற்காக குறிப்பிடல்திற்காம் எனறு ் பார்பக்திற்கா சர்வதல்திற்கான ம்திற்காவட்ட
நீதிமனறம் ம்திற்கார்ச் 15 இல் தீர்ப்பு வழங்கி உள்வதேச இளைது.

அந்நீதிமனறத்தினபட, ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கியின நிதேச இளலப்ப்திற்காடுகள் அவதேச இள் ஒரு
"வலதுச்திற்கார தீவி்வ்திற்காதிய்திற்காக"  முத்திதேச இள் குத்துவன சர்வதேற்கு " சர்வதப்திற்காதிய ் பார்பன சர்வதே்திற்காடக்க
புள்ளிதேச இளய"  வழங்குகினறன.  ம்திற்காணவர்கள் அப் சர்வதப்்திற்காசிரயரன
கருத்துக்கதேச இளவதேச இளை விமர்சிப்பது "அவதூறுபடுத்துவது"  ஆக்திற்காது எனறும்,
“ஏ் பார்பனனற்திற்கால் சம்பந்ன சர்வதேப்பட்ட ஆவணங்களுக்கு அவசியம்திற்கான ஆன சர்வதே்திற்கா்ங்கள்
இருக்கினறன"  எனபதேச இளன சர்வதேயும் அத்தீர்ப்பு பட்டவர்த்ன சர்வதேனம்திற்காக ் பார்பன சர்வதேளிவுபடுத்தி
உள்வதேச இளைது.

ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கி கடந்ன சர்வதே நவம்பரல்,  பி சர்வத்மன பல்கதேச இளலக்கழகத்தின
ம்திற்காணவர் ் பார்பப்திற்காதுக்குழு (General student committee - Asta) ் பார்பவளியிட்ட ஒரு
துண்டறிக்தேச இளக மற்றும் பத்திரதேச இளக குறிப்பின அடப்பதேச இளடய்திற்காக ் பார்பக்திற்காண்டு
் பார்பக்திற்கா சர்வதல்திற்கான நீதிமனறத்திடம் ன சர்வதேதேச இளடய்திற்காதேச இளண  சர்வதக்திற்காரயிருந்ன சர்வதே்திற்கார்.  பி சர்வத்மன
பல்கதேச இளலக்கழகத்தின ம்திற்காணவர் அதேச இளமப்ப்திற்காக Asta, அப்பயிலகத்தில்
ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கி திட்டமிட்டருந்ன சர்வதே ஒரு ் பார்பச்திற்காற்் பார்பப்திற்காழிதேச இளவ எதிர்த்து அன சர்வதேன
பி்ச்ச்திற்கா்த்தின ப்திற்காகம்திற்காக அந்ன சர்வதே ஆவணங்கதேச இளவதேச இளை ் பார்பவளியிட்டருந்ன சர்வதேது.

அந்ன சர்வதே வழக்கில் Asta  இன வ்திற்கான சர்வதேங்கதேச இளவதேச இளை  சர்வதகட்க்திற்காம சர்வதல சர்வதய நீதிமனறம்
ன சர்வதேதேச இளடய்திற்காதேச இளண வழங்கியது.  அகதிகள் மீன சர்வதே்திற்கான ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கியின
ன சர்வதே்திற்காக்குன சர்வதேல் மற்றும் அவ்து பிற் சர்வதப்திற்காக்குத்ன சர்வதேனம்திற்கான வனமுதேச இளற ன சர்வதேத்துவம்
ஆகியவற்தேச இளற Asta   சர்வதமற் சர்வதக்திற்காளிடக் கூட்திற்கா் பார்பன சர்வதேன அது ன சர்வதேதேச இளட விதித்ன சர்வதேது.
குறிப்ப்திற்காக அது,  அந்ன சர்வதே  சர்வதப்்திற்காசிரயதேச இள் ஒரு வலதுச்திற்கார தீவி்வ்திற்காதிய்திற்காக
அதேச இளடய்திற்காவதேச இளைம் க்திற்காட்டுவன சர்வதேற்கு Asta க்கு ன சர்வதேதேச இளடவிதித்ன சர்வதேது.

அதேச இளன சர்வதேயடுத்து ம்திற்காவட்ட நீதிமனறத்தில் அந்ன சர்வதே ன சர்வதேதேச இளடய்திற்காதேச இளணக்கு எதி்்திற்காக
Asta ் பார்பசய்ன சர்வதே  சர்வதமல்முதேச இளறயீடு,  ் பார்பபப்்வர 15  இல் வ்திற்காய்வழி விவ்திற்கான சர்வதேம்திற்காக
விச்திற்காரக்கப்பட்டது.  இப் சர்வதப்திற்காது அந்ன சர்வதே நீதிமனறம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்வதேச இளைது
எனன் பார்பவனற்திற்கால் பி சர்வத்மன பல்கதேச இளலக்கழக ம்திற்காணவர் அதேச இளமப்ப்திற்கான Asta

ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கியின குறிப்பிட்ட கருத்துக்கதேச இளவதேச இளை  சர்வதமற் சர்வதக்திற்காளிடக் கூட்திற்காது
எனற்திற்காலும்,  ஒரு வலதுச்திற்கார தீவி்வ்திற்காதிய்திற்காக அவதேச இள்க் குறித்ன சர்வதே அன சர்வதேன
மதிப்பீடு அனுமதிக்கப்படுகிறது.

 சர்வதபர்லினில் வசித்து பணிய்திற்காற்றி வரும் ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கி,  ் பார்பக்திற்கா் பார்பல்திற்கானில்
நகரல் திட்டமிட்டு பி சர்வத்மன பல்கதேச இளலக்கழக Asta ம்திற்காணவர் அதேச இளமப்புக்கு
எதி்்திற்காக வழக்கு ் பார்பன சர்வதே்திற்காடுத்ன சர்வதேவர் எனபன சர்வதே்திற்கால்,  அதேச இளனத்திற்கும்  சர்வதமல்திற்காக இது
அவருக்கு ஒரு  சர்வதப்ழிவுக்ம்திற்கான தீர்ப்ப்திற்காகும்.  ் பார்பக்திற்கா சர்வதல்திற்கான நீதிமனறம்
“வழதேச இளமய்திற்காக சர்வதவ பி்சு்ங்களுக்கு ன சர்வதேதேச இளட விதிப்பன சர்வதேற்கு"  இழி் பார்பபயர்
் பார்பபற்றன சர்வதே்திற்காகும் (Frankfurter Rundschau). இருந்ன சர்வதே்திற்காலும் இந்ன சர்வதே வழக்கு மிகவும்
் பார்பன சர்வதேளிவ்திற்காக இருப்பதுடன,  ம்திற்காணவர்கள் ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கிதேச இளய ஒரு
வலதுச்திற்கார தீவி்வ்திற்காதிய்திற்காக அதேச இளடய்திற்காவதேச இளைம் க்திற்காண்பதேச இளன சர்வதே ் பார்பக்திற்கா சர்வதல்திற்கான

நீதிமனறத்ன சர்வதே்திற்கால் ன சர்வதேடுக்க இயல்திற்கான சர்வதேவதேச இளைவிற்கு ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கியின தீவி்
வலது திட்டநி்ல் மிகவும் ் பார்பவளிப்பதேச இளடய்திற்கானன சர்வதே்திற்காகும்.

ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கி,   சர்வதப்திற்காருக்குப் பிந்தேச இளன சர்வதேய சக்திற்காப்ன சர்வதே  சர்வதததை ஜேர்மன
வ்ல்திற்காற்ற்திற்காவதேச இளைர்களிதேச இளட சர்வதய மிகவும் நனகறியப்பட்ட ந்திற்காஜி வக்க்திற்காலத்துவ்திற்காதி
ஏர்னஸ்ட்  சர்வதந்திற்கால்ட (Ernst Nolte) இற்கு அவர் ஆன சர்வதே்தேச இளவ அறிவித்திருந்ன சர்வதே்திற்கார்.
“ சர்வதந்திற்கால்ட க்கு அநீதி இதேச இளழக்கப்பட்டது. வ்ல்திற்காற்றுரீதியில் கூறுவன சர்வதே்திற்கான்திற்கால்,
அவர் சரய்திற்காக சர்வதவ இருந்ன சர்வதே்திற்கார்,”  எனறு 2014  ் பார்பன சர்வதே்திற்காடக்கத்தில்
ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கி Der  Spiegel சஞ்சிதேச இளகயின கட்டுதேச இள் ஒனறில்
குறிப்பிட்ட்திற்கார்.  அ சர்வதன சர்வதே கட்டுதேச இள்யில்,  ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட் பல்கதேச இளலக்கழகத்தின
அந்ன சர்வதே  சர்வதப்்திற்காசிரயர்,  “ஹிட்லர் மனநிதேச இளல ப்திற்காதிக்கப்பட்டவரும் அல்லர்,
வக்கி்ம்திற்கானவரும் அல்லர்.  ன சர்வதேனது  சர்வதமதேச இளசயில் யூன சர்வதேர்கதேச இளவதேச இளை அழிப்பது
குறித்து எவரும்  சர்வதபசுவதேச இளன சர்வதே அவர் விரும்பவில்தேச இளல,”  எனறு
குறிப்பிட்டருந்ன சர்வதே்திற்கார்.

ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கி எழுத்துக்கதேச இளவதேச இளை வ்திற்காசிக்தேச இளகயில்,  ஒருவர்
திருத்ன சர்வதேல்வ்திற்கான சர்வதேத்தின துர்ந்திற்காற்றத்தேச இளன சர்வதே முகங்் பார்பக்திற்காடுப்ப்திற்கார்.  சர்வதப்திற்காருக்கு முந்தேச இளன சர்வதேய
வ்ல்திற்காதேச இளறத் ் பார்பன சர்வதே்திற்காடர்புபடுத்தி, 2009 இல் பி்சுரத்ன சர்வதே ஒரு கட்டுதேச இள்யில் அவர்
குறிப்பிடுதேச இளகயில்,  ஸ்்்திற்காலினிசம் மற்றும் ந்திற்காஜிசம் குறித்ன சர்வதே ஒரு ஒப்பீடு
"ன சர்வதே்திற்கார்மீக முன சர்வதன்திற்காக்கில் இருந்து  சர்வதப்திற்கால்ஷிவிக்குகளுக்கு ஆன சர்வதே்வ்திற்காக"
இருக்க்திற்காது எனறு எழுதின்திற்கார்.  அவ்து  சர்வதவறு  சர்வதவறு எழுத்துக்களில்,
இ்ண்ட்திற்காம் உலக  சர்வதப்திற்காரன  சர்வதப்திற்காது  சர்வதச்திற்காவியத் ஒனறியத்திற்கு எதி்்திற்காக
கிழக்கில் நடந்ன சர்வதே நிர்மூலம்திற்காக்கும்  சர்வதப்திற்கார்,  ஏ சர்வதன சர்வதே்திற்கா ந்திற்காஜிக்கவதேச இளை்திற்கால்
திட்டமிடப்பட்டன சர்வதேல்ல எனபன சர்வதே்திற்காகவும்,  ம்திற்காற்திற்காக ஸ்்்திற்காலின்திற்கால்  சர்வதததை ஜேர்மன
இ்்திற்காணுவத்தின (Wehrmacht) "மீது திணிக்கப்பட்டன சர்வதே்திற்காகவும்"
முனதேச இளவக்கப்படுகினறன.  அவ்து சமீபத்திய நூல்திற்கான வனமுதேச இளறக்குரய
இடங்கள் (Spaces of Violence) எனபதில், அவர், “இ்்திற்காணுவ நடவடக்தேச இளக
பதேச இளடகளில் கூட அங் சர்வதக யூன சர்வதே-எதிர்ப்புவ்திற்கான சர்வதேத்ன சர்வதே்திற்கால் தூண்டவிடப்பட்டவர்கள்
இருக்கவில்தேச இளல” எனறு கூறுமவதேச இளைவிற்கு துணிகிற்திற்கார்.

ந்திற்காஜிக்கள் மற்றும் மூனற்திற்காம் தேச இள்ஹ் (ந்திற்காஜி ஆட்சி,  1933–45)  இன
குற்றங்கதேச இளவதேச இளை ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கி குதேச இளறத்துக் க்திற்காட்டுவது,  அகதிகளுக்கு
எதி்்திற்கான அவர் ் பார்பவறுப்பிலும் மற்றும்  சர்வதப்திற்கார் மற்றும் வனமுதேச இளறக்கு அவர்
அதேச இளழப்பு விடுப்பதிலும் உள்வதேச இளை ் பார்பவறும் ஒரு துணுக்கு ன சர்வதே்திற்கான.

பி சர்வத்மன பல்கதேச இளலக்கழக Asta  ம்திற்காணவர் அதேச இளமப்பு,  ஏதேச இளனய
விடயங்களுக்கு இதேச இளட சர்வதய,  Frankfurter  Allgemeine  Zeitung உடன்திற்கான
ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கியின ஒரு  சர்வதநர்க்திற்காணலில் இருந்து இந்ன சர்வதே பினவரும்
கருத்தேச இளன சர்வதே  சர்வதமற் சர்வதக்திற்காளிட்டது,  “குறுகிய க்திற்காலத்தில் பல மில்லியன
கணக்க்திற்கான அகதிகதேச இளவதேச இளை ஏற்றுக் ் பார்பக்திற்காண்டருப்பது,  ஒரு சமூகம்திற்காக
ஒருங்கிதேச இளணத்திருக்கும் மற்றும் ஸ்தி்ப்ப்திற்காட்தேச இளட உறுதிப்படுத்தும் நமது
ப்திற்கா்ம்பரய ் பார்பன சர்வதே்திற்காடர்ச்சிதேச இளய சிக்கலுக்குள்வதேச இளை்திற்காக்குகினறது. […] ந்திற்காம் வ்திற்காசித்து
உணர்ந்துள்வதேச இளை ் பார்பப்திற்காது அனுபவங்கள் ன சர்வதே்திற்கான ஒரு க்திற்காலத்தில் நமது
சமூகத்தேச இளன சர்வதே ஒருங்கிதேச இளணத்து தேச இளவத்திருந்ன சர்வதே சமூக பிதேச இளணப்புகள்.”

 சர்வதததை ஜேர்மனியில்,  எல்ல்திற்கா இடங்களிலும்,  உள்வதேச இளை ப்திற்கா்ம்பரயங்களில்
இது சர்வதப்திற்கானற புத்திஜீவின சர்வதே மற்றும் அ்சியல் கண் சர்வதண்திற்காட்ட நிதேச இளலப்ப்திற்காடு
இருப்பதேச இளன சர்வதே விவரக்க  சர்வதவண்டய அவசிய சர்வதம இல்தேச இளல.  1930  களில்,



ந்திற்காஜிக்கள் " சர்வதததை ஜேர்மன இனத்தேச இளன சர்வதே தூய்தேச இளமப்படுத்துவது"  குறித்து உவதேச இளைறிக்
் பார்பக்திற்காண்டருந்ன சர்வதே்திற்கார்கள். இன சர்வதேன ் பார்பக்திற்காடூ்ம்திற்கான விதேச இளவதேச இளைவுகள் நனகறியப்பட்ட சர்வதன சர்வதே.

அத்தீர்ப்பினபட,  ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கியின இ்ண்டு கருத்துக்கதேச இளவதேச இளை
 சர்வதமற் சர்வதக்திற்காளிடுவதில் இருந்து பி சர்வத்மன பல்கதேச இளலக்கழக Asta ம்திற்காணவர்
அதேச இளமப்பு ் பார்பன சர்வதே்திற்காடர்ந்து ன சர்வதேதேச இளட ் பார்பசய்யப்பட்டுள்வதேச இளைது.  “எங்் பார்பகல்ல்திற்காம்
பி்தேச இளததை ஜேகள் சம்பந்ன சர்வதேப்பட்திற்காமல் இருக்கிற்திற்கார்க சர்வதவதேச இளை்திற்கா,  இயல்ப்திற்காக சர்வதவ
ஆக்கி்மிப்பு நடக்கிறது,”  எனறு ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கி கூறியதேச இளன சர்வதே Asta

அதேச இளமப்பு  சர்வதமற் சர்வதக்திற்காளிட்டது. ஆன்திற்கால், “ சர்வதததை ஜேர்மனியில் இதுவதேச இள்யில் ய்திற்காரும்
் பார்பக்திற்கால்லப்படவில்தேச இளல,  கடவுளுக்குத்ன சர்வதே்திற்கான நனறி கூற  சர்வதவண்டும்,”  எனற
ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கியின குறிப்புகதேச இளவதேச இளை Asta  அதேச இளமப்பு
குறிப்பிட்டருக்கவில்தேச இளல. அகதி தேச இளமயங்கள் எரக்கப்பட்டருந்ன சர்வதேன, இது சர்வதவ
 சர்வதப்திற்காதும் எனபதேச இளன சர்வதேயும் ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கி  சர்வதசர்த்துக் ் பார்பக்திற்காண்டருந்ன சர்வதே்திற்கார்.
“ சர்வதததை ஜேர்மனியில் புலம்் பார்பபயர்வ்திற்கால் இப் சர்வதப்திற்காது நமக்கு ஏற்பட்டருக்கும்
பி்ச்சிதேச இளனகளில் மத்தியில்,  இங் சர்வதக ந்திற்காம் அனுபவிப்பது தீங்கில்ல்திற்கான சர்வதேது
ன சர்வதே்திற்கான” எனற்திற்கார்.

நீதிமனறத்தேச இளன சர்வதேப் ் பார்பப்திற்காறுத்ன சர்வதே வதேச இள்யில்,  இந்ன சர்வதே கருத்துக்கள்,
ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கியின கண் சர்வதண்திற்காட்டத்தில் அகதிகள் மீன சர்வதே்திற்கான ஆத்தி்ம், Asta
வ்திற்காதிட்டதேச இளன சர்வதேப்  சர்வதப்திற்கால,  “முட் பார்பவடுக்கும் நிகழ்முதேச இளறயில் இருந்து விலகி
இருக்கும் பி்தேச இளததை ஜேகளின இயல்ப்திற்கான பி்திபலிப்ப்திற்காக"  உள்வதேச இளைது எனற
முடவுக்கு வ் அனுமதிக்கவில்தேச இளல.

அக் சர்வதட்திற்காபர் 2014 இல்  சர்வதததை ஜேர்மன வ்ல்திற்காற்று அருங்க்திற்காட்சியகத்தின ஒரு குழு
விவ்திற்கான சர்வதேத்தில் ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கி கூறிய பினவரும் கருத்துக்கதேச இளவதேச இளை
 சர்வதமற் சர்வதக்திற்காளிடுவதேச இளன சர்வதே ன சர்வதேடுப்பதேச இளன சர்வதேயும் ் பார்பக்திற்கா சர்வதல்திற்கான நீதிமனறம்
எடுத்துக்க்திற்காட்டயது: “பணயக்தேச இளகதிகதேச இளவதேச இளை பிடக்க விருப்பமில்தேச இளல எனற்திற்கால்,
பயங்க்வ்திற்காதிகள் ் பார்பசய்வதேச இளன சர்வதேப்  சர்வதப்திற்கால,  கி்்திற்காமங்கதேச இளவதேச இளை எரயுங்கள்,
மக்கதேச இளவதேச இளைத் தூக்கிலிடுங்கள்,  பயத்தேச இளன சர்வதேயும் பீதிதேச இளயயும் ப்ப்புங்கள்,
இது சர்வதப்திற்கானறவற்தேச இளற ் பார்பசய்ய ஒருவர் ன சர்வதேய்திற்கா்்திற்காக இல்தேச இளல் பார்பயனற்திற்கால், பினனர்
அவ்்திற்கால் அது சர்வதப்திற்கானற் பார்பவ்திற்காரு  சர்வதம்திற்கான சர்வதேதேச இளல ஒரு சர்வதப்திற்காதும் ் பார்பததை ஜேயிக்க முடய்திற்காது,”
எனற்திற்கார்.

நீதிமனறத்தேச இளன சர்வதே ் பார்பப்திற்காறுத்ன சர்வதே வதேச இள்யில்,  ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கி " சர்வதமற்குறிப்பிட்ட
பத்தியில்  சர்வதப்திற்கார்முதேச இளறகதேச இளவதேச இளை பயனபடுத்துவதேச இளன சர்வதே துல்லியம்திற்காக ஒப்புக்
் பார்பக்திற்காள்வதேச இளைவில்தேச இளல.”  பினனர் நிதேச இளறவுதேச இள்யில் குறிப்பிடுதேச இளகயில்,  “ஆக சர்வதவ
ஒட்டு் பார்பம்திற்காத்ன சர்வதேத்தேச இளன சர்வதேயும் ஒதுக்கி தேச இளவப்பது நல்லது. ஆக சர்வதவ ஒருபுறம்: ஆம்,
நிச்சயம்திற்காக,   சர்வதததை ஜேர்மனி அது சர்வதப்திற்கானற் பார்பவ்திற்காரு ப்திற்காத்தி்ம் ஏற்க  சர்வதவண்டும்
எனப சர்வதன சர்வதே்திற்காடு,  குறிப்ப்திற்காக அதேச இளன சர்வதே ப்திற்காதிக்கும் அத்ன சர்வதேதேச இளகய  சர்வதம்திற்கான சர்வதேல்களில்
 சர்வதததை ஜேர்மனி ் பார்பப்திற்காறுப் சர்வதபற்பது அவசியம்திற்காகும்.  ஆன்திற்கால் ஒருவர் இ்ண்டு
விடயங்கதேச இளவதேச இளை கவனத்தில் ் பார்பக்திற்காள்வதேச இளை  சர்வதவண்டும் (a)  எனன வின சர்வதேம்திற்கான
 சர்வதப்திற்காருக்கு ஒருவர் ன சர்வதேய்திற்கா்்திற்காக இருக்க  சர்வதவண்டும், (b) ஒருவ்்திற்கால் ் பார்பததை ஜேயிக்க
முடயும்திற்கா.  உங்கவதேச இளை்திற்கால் ் பார்பததை ஜேயிக்க முடய்திற்காது எனற்திற்கால் பினனர் நீங்கள்
அதிலிருந்து விலகி இருக்க  சர்வதவண்டும். இந்ன சர்வதே விடயத்தில் இது ன சர்வதே்திற்கான என
கருத்து,” எனற்திற்கார்.

இது சர்வதப்திற்கானற நிபந்ன சர்வதேதேச இளனக்குட்பட்ட வனப்புதேச இள் கருத்துக்கள் தீவி்
வலதிற்கு எடுத்துக்க்திற்காட்டுகவதேச இளை்திற்காகும்.  பயங்க்வ்திற்கான சர்வதே முதேச இளறகதேச இளவதேச இளைப்
பயனபடுத்ன சர்வதே்திற்காவிட்ட்திற்கால்,  அவர்கதேச இளவதேச இளை  சர்வதன சர்வதே்திற்காற்கடக்க முடய்திற்காது எனறு
இவ்வின சர்வதேம்திற்காக அந்ன சர்வதே வ்திற்கான சர்வதேம் ் பார்பசல்கிறது.  அதேச இளனத்திற்கும்  சர்வதமல்திற்காக,
ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கி சர்வ சர்வதன சர்வதேச விதிகதேச இளவதேச இளை மீறும் ஏக்திற்காதிபத்திய  சர்வதப்திற்காரல்
ஆக்கி்மிப்பு முதேச இளறகளுக்கு எதி்்திற்காக எச்சரக்கும் ஒரு அக்கதேச இளற ் பார்பக்திற்காண்ட
சம்சவ்திற்காதிய்திற்காக வ்திற்காதிடவில்தேச இளல,  ம்திற்காற்திற்காக இ்த்ன சர்வதேம் ் பார்பக்திற்காதிப் சர்வதபறிய
 சர்வதப்திற்கார்் பார்பவறிய்்திற்காக வ்திற்காதிடுகிற்திற்கார் எனபது ் பார்பன சர்வதேளிவ்திற்காக உள்வதேச இளைது.   சர்வதப்திற்காரல்
் பார்பததை ஜேயிக்க எதிரதேச இளய விட அதிக மூர்க்கம்திற்காக ் பார்பசயல்படுவன சர்வதேற்கு  சர்வதததை ஜேர்மனி
ன சர்வதேய்திற்கா்்திற்காக இருந்ன சர்வதே்திற்கால் மட்டு சர்வதம அது இ்்திற்காணுவரீதியில் ன சர்வதேதேச இளலயீடு ் பார்பசய்ய
 சர்வதவண்டும் எனபதேச இளன சர்வதே அவர்  சர்வதபணுகிற்திற்கார்.

“ சர்வதததை ஜேர்மனி:  ஒரு ன சர்வதேதேச இளலயீடு ் பார்பசய்வன சர்வதேற்குரய சக்திய்திற்கா?”  எனறு
ன சர்வதேனதேச இளனத்ன சர்வதே்திற்கா சர்வதன ் பார்பவளிப்படுத்திக் க்திற்காட்டும் வதேச இளகயில்

ன சர்வதேதேச இளலப்பிடப்பட்டருந்ன சர்வதே,   சர்வதததை ஜேர்மன வ்ல்திற்காற்று அருங்க்திற்காட்சியகத்தின குழு
விவ்திற்கான சர்வதேத்தில்,  ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கி அவ்து  சர்வதப்திற்கார்் பார்பவறி மற்றும் வனமுதேச இளற
கற்பதேச இளனகளுக்கு மீண்டும் மீண்டும் கட்டுப்ப்திற்காடற்ற சுன சர்வதேந்தி்த்தேச இளன சர்வதே
வழங்கின்திற்கார்.  “ISIS  சர்வதப்திற்கானற ஒரு அதேச இளமப்பின விடயத்தில்,  இ்்திற்காணுவம்
 சர்வதவகம்திற்காக படு் பார்பக்திற்காதேச இளல ன சர்வதே்திற்காக்குன சர்வதேல்கதேச இளவதேச இளைக் தேச இளகய்திற்காவதேச இளைல்திற்காம்.  அது் பார்பவ்திற்காரு
பி்ச்சிதேச இளன இல்தேச இளல.  அதேச இளன சர்வதே அ் பார்பமரக்கர்கவதேச இளை்திற்கால் தீர்க்க முடயும்.
் பார்பக்திற்கா் பார்பக்திற்காதேச இளலப்பதேச இளடகதேச இளவதேச இளை ் பார்பக்திற்காண்டு இந்ன சர்வதே குழுக்களின ன சர்வதேதேச இளலவர்கதேச இளவதேச இளை
இல்ல்திற்கா் பார்பன சர்வதே்திற்காழிக்க முடயும்.  அதுவும் பி்ச்சிதேச இளன இல்தேச இளல.  அது ் பார்பசய்து
முடக்கக் கூடயது ன சர்வதே்திற்கான,” எனற்திற்கார்.

எவ்வ்திற்காறிருப்பினும்,  இன சர்வதேற்கும்திற்காற்திற்காக, “ஒரு நீண்டக்திற்கால உள்ந்திற்காட்டு  சர்வதப்திற்காரல்
அ்சு கட்டதேச இளமப்புகள் முழுவதும்திற்காக அழிக்கப்பட்டருந்ன சர்வதே்திற்கால்,”  “இன சர்வதேற்கு
நிதேச இளறய பணம் ் பார்பசலவ்திற்காகும் எனப சர்வதன சர்வதே்திற்காடு, ஒரு அதிக்திற்கா் ் பார்பவற்றிடத்திற்குள்
சிப்ப்திற்காய்களும் ஆயுன சர்வதேங்களும் அனுப்பப்பட சர்வதவண்டும் எனபதேச இளன சர்வதே"  ஒருவர்
"உணர்ந்து ் பார்பக்திற்காள்வதேச இளை  சர்வதவண்டும்.”  ஆன்திற்கால் அதேச இளனத்திலும் மிக முக்கிய
விடயம் எனன் பார்பவனற்திற்கால் "இன சர்வதேற்கு,  அ்சியல் தேச இளன சர்வதேரயமும் அ்சியல்
மூ சர்வதல்திற்காப்திற்காயமும் அவசியம்,   சர்வதமலும்,  அதேச இளனத்திற்கும்  சர்வதமல்திற்காக,  இதேச இளன சர்வதே
் பார்பசயலில் ் பார்பக்திற்காண்டு வ் அங் சர்வதக ந்திற்காம் ் பார்பசனறதேச இளடய  சர்வதவண்டயிருக்கும்.
 சர்வதமலும் அன சர்வதேற்குரய மதிப்பு அன சர்வதேற்கு உண்டு. அன சர்வதேற்கு பணம் ் பார்பசலவ்திற்காகும்.
ந்திற்காம் அங் சர்வதக சிப்ப்திற்காய்கதேச இளவதேச இளை அனுப்ப  சர்வதவண்டயிருக்கும்.  ஈ்்திற்காக்,  சிரய்திற்கா
மற்றும் லிபிய்திற்கா  சர்வதப்திற்கானற ந்திற்காடுகளில் அவர்கவதேச இளை்திற்கா சர்வதல சர்வதய ன சர்வதேமது
பி்ச்சிதேச இளனகதேச இளவதேச இளை இதுவதேச இள்யில் தீர்க்க முடயவில்தேச இளல.”

இதேச இளன சர்வதே ம்திற்காணவர்கள் முழுதேச இளமய்திற்காக  சர்வதமற் சர்வதக்திற்காளிடவில்தேச இளல எனபன சர்வதே்திற்கால் இந்ன சர்வதே
கருத்தேச இளன சர்வதே அவர்கள் ் பார்பப்திற்காய்தேச இளமப்படுத்தி உள்வதேச இளை்திற்கார்கள் எனற நீதிமனறத்தின
வ்திற்கான சர்வதேம் ஒரு சட்ட  சர்வதகலிக்கூத்ன சர்வதே்திற்காகும்.  ஆக சர்வதவ பி சர்வத்மன பல்கதேச இளலக்கழக
Asta ம்திற்காணவர் அதேச இளமப்பு இ்ண்ட்திற்காவது விச்திற்கா்தேச இளணயில் இந்ன சர்வதே ன சர்வதேதேச இளடதேச இளய
நீக்குவன சர்வதேற்கு  சர்வதமல்முதேச இளறயீடு ் பார்பசய்ய உள்வதேச இளைது.

எவ்வ்திற்காறிருப்பினும்,  மிகப்் பார்பபரய புத்திஜீவின சர்வதே மற்றும் அ்சியல்  சர்வதம்திற்காசட
எனன் பார்பவனற்திற்கால் ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கிய்திற்கால் ஒரு பல்கதேச இளலக்கழகத்தில் அவர்
பன சர்வதேவிதேச இளய சுன சர்வதேந்தி்ம்திற்காக பயனபடுத்ன சர்வதே முடகிறது எனபதும்,  அவ்து
வலதுச்திற்கார தீவி் ் பார்பக்திற்காள்தேச இளக நிதேச இளலப்ப்திற்காடுகதேச இளவதேச இளை அ்சியல்வ்திற்காதிகள் மற்றும்
ஊடகங்களிதேச இளட சர்வதய உள்வதேச இளை அவ்து ் பார்பன சர்வதே்திற்காடர்புகளின ஒரு
வதேச இளலயதேச இளமப்பிற்குள் ப்ப்ப முடகிறது எனபதும் ன சர்வதே்திற்கான,   சர்வதமலும் சகல
விமர்சனங்களுக்கு எதி்்திற்காக அவருக்கு உன சர்வதேவிக்கு நிற்கும் ஒரு
அடபணிந்து சர்வதப்திற்காகும்  சர்வதச்திற்காம் சர்வதபறி கல்வித்துதேச இளற சமூகத்தில் ஆன சர்வதே்தேச இளவ
் பார்பபற்றுள்வதேச இளை்திற்கார். ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கியின துதேச இளற ப்திற்காசிசவ்திற்கான சர்வதே ந்திற்காற்றத்தேச இளன சர்வதே ப்ப்பி
வருவது குறித்து ஹம் சர்வதப்திற்கால்ட் பல்கதேச இளலக்கழகத்தின IYSSE பிரவு
சுட்டக்க்திற்காட்டய சர்வதப்திற்காது,  அந்ன சர்வதே வ்ல்திற்காற்றுத்துதேச இளற பயிலகம் கீழ்ன சர்வதே்ம்திற்கான
அவதூறுகளுடன விதேச இளடயிறுத்ன சர்வதேதுடன,  அப்பல்கதேச இளலக்கழக நிர்வ்திற்காகம்
அக்குழுதேச இளவ ன சர்வதேணிக்தேச இளக ் பார்பசய்ய அச்சுறுத்தியது.  பழதேச இளமவ்திற்கான சர்வதே ந்திற்காளின சர்வதேழ்
Frankfurter Allgemeine Zeitung இன இலக்கிய துதேச இளண இன சர்வதேழ் "ட்் பார்ப்்திற்காட்ஸ்கிச
வம்பிழுப்பு"  எனறு ன சர்வதேதேச இளலப்பிட்டு அந்ன சர்வதே விடயத்தின மீது ஒரு கட்டுதேச இள்
பி்சுரத்ன சர்வதேது.

நீதிமனற தீர்ப்பும் அது தூண்டவிட்ட எதிர்விதேச இளனகளும்,
ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கியின ப்திற்காதுக்திற்காவலர்கதேச இளவதேச இளை அம்பலப்படுத்தி உள்வதேச இளைது. அவர்
ஒரு சர்வதப்திற்காதும் ஒரு மதிப்ப்திற்கார்ந்ன சர்வதே  சர்வதப்்திற்காசிரய்்திற்காக ப்திற்கார்க்கப்பட ம்திற்காட்ட்திற்கார்,
ம்திற்காற்திற்காக இப் சர்வதப்திற்காது அவர்  சர்வதததை ஜேர்மனி மற்றும் அ் பார்பமரக்க்திற்காவின வலதுச்திற்கார
தீவி் ் பார்பக்திற்காள்தேச இளக குழுக்களுடன உள்வதேச இளை ஒவ்் பார்பவ்திற்காருவருடனும்
் பார்பன சர்வதே்திற்காடர்புபடுத்தி ப்திற்கார்க்கப்படுகிற்திற்கார்.  சமீபத்திய ந்திற்காட்களில்,  நவ-ப்திற்காசிசவ்திற்கான சர்வதே
கட்சிய்திற்கான  சர்வதததை ஜேர்மனிக்க்திற்கான ம்திற்காற்றீடு அ்சியல்வ்திற்காதி Bj rn  H ckeö ö  உம்,
அவருடன  சர்வதசர்ந்து வலதுச்திற்கார தீவி் ் பார்பக்திற்காள்தேச இளகவ்திற்கான சர்வதே Compact இன சர்வதேழ், தீவி்
வலது ந்திற்காளின சர்வதேழ் Junge Freiheit மற்றும் Politically Incorrect உட்பட பல் சர்வதவறு
வலதுச்திற்கார வதேச இளலப்பதிவுகளும் அவதேச இள் ஆன சர்வதேரத்ன சர்வதேன.  கடந்ன சர்வதேக்திற்காலத்தில்
ப்திற்கார்் பார்பப சர்வத்்திற்காவ்ஸ்கிதேச இளய தீவி் வலது அ் பார்பமரக்க வதேச இளலத் ன சர்வதேவதேச இளைம்திற்கான Breitbart

News மற்றும் ந்திற்காஜிக்களின யூன சர்வதேயின வி சர்வத்்திற்கான சர்வதே கிழிஞ்சல்திற்கான Der St rmerö
இன நவீன பதிப்ப்திற்கான Daily Stormer ஆகியதேச இளவ ப்திற்கா்்திற்காட்டயுள்வதேச இளைன.


