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கார்லஸ் புய்க்்க்டய்க்டெ்க்டகான்ட்ன்ட்டய்க்டெ
உய்க்டெனடியாக விடுதன்ட்டல ்க்டை செய்ய

ஜேர்கன் ஜை சொை செலிை செ ை செகத்துவக் கட்ச
ஜகாருகிறது

By the Sozialistische Gleichheitspartei,                26 March 2018

கார்லலெஸ் புய்க்லய்க்டெலகான்ட் ஐ ஜேர்கன் அதிகாரிகள
ககது லு செய்தகத ஜு சொு செலிு செ ு செகத்துவக் கட்சி (The

Sozialistische  Gleichheitspartei  -  SGP)  கண்ய்க்டெனம
லு செய்வஜதாடு அவகஅவரை உய்க்டெனடிடியாக விடுதகலெ லு செய்டியக்
ஜகாருகிறது.  கட்ய்க்டெஜலொனிடியாவின் முன்னாள பிஅவரைாந்திடிய
முதல்வஅவரைான இவர் ர் ஞாயிறன்று காகலெ ஷிலிஸ்விக்-
ஜ-ால்ஸ்கஅவரைன் (Schleswig-Holstein) காநிலெத்தின்
அதிஜவக லநெடுஞ்ு சொகலெயில் ஜேர்கன் கூட்ய்க்டெஅவரைு சொங்க
ஜபாலிஸ் அதிகாரிகிகளால் ககது லு செய்டியப்பட்டு
லநொயுமுன்ஸ்அவரைர் (Neum nster)ü  நெகரின் ஒரு இய்க்டெத்தில்
தடுத்து கவக்கப்பட்ய்க்டொர்.

புய்க்லய்க்டெலகான்ட் ஜேர்கன் அதிகாரிகிகளால் ககது
லு செய்டியப்பட்ய்க்டெது ஒரு எஜதச்ு சொதிகாஅவரை ஆட்சியின்
குுணாமு செகான, ஒரு தன்னிச்கு செடியான நீதித்துகற
லு செடியலொகும. கட்ய்க்டெலொன் சுதந்திஅவரை இடியக்கத்தின் மீது ஒரு
லகாடூஅவரைகான ஒடுக்குமுகறகடியக் கட்ய்க்டெவிழ்த்து
விட்டிருக்கும காட்ரிட் ஆட்சியின் அகலொக்க
அதிகாரிகிகளாக ஜேர்கன் அஅவரைு சொங்கமும நீதித்துகறயும
ஜு செகவ லு செய்து லகாண்டிருக்கின்றன.

புய்க்லய்க்டெலகான்ட் எந்தக் குற்றமும இகற்றமும் இழைக்காத
நிகலெயில்,  முழுக்க அஅவரைசிடியல் காஅவரைுணங்களுக்காக
பின்லதாய்க்டெஅவரைப்படுகிறார்.  ஸ்பானிடிய உச்ு செ நீதிகன்றம,
லவளளிடியன்று, கட்ய்க்டெலொன் உடியர்-நிகலெ அஅவரைசிடியல்வாதிகள
12  ஜபருய்க்டென் ஜு செர்த்து,  இவர் மீதும,  கலெகக்
குற்றமு சொட்டிடியது.  முந்கதடிய ஜதர்தலில் அவர்கள
பிஅவரைச்ு சொஅவரைம லு செய்த ஒரு வாக்குறுதிடியான கட்ய்க்டெலொன்
சுதந்திஅவரைத்திற்கான ஒரு கருத்துக்கணிப்கப அவர்கள
நெய்க்டெத்திடியதில் இருந்து இந்த குற்றச்ு சொட்டு எழுந்திருந்தது.
இன்று வகஅவரையிலும,  25  கட்ய்க்டெலொன் அஅவரைசிடியல்வாதிகள
தலொ 30  ஆண்டு காலெ சிகறகடிய
எதிர்ஜநொக்கியிருக்கின்றனர்.

புய்க்லய்க்டெலகான்ட்டின் ககது கய்க்டெந்த காலெத்தின் ஒரு
துடியஅவரைகஅவரைகான அத்திடியாடியத்கத நிகனவுக்குக்
லகாண்டுவருகிறது.  கட்ய்க்டெலொன் பிஅவரைதகர் ஒருவகஅவரை

ஜேர்கன் அதிகாரிகள ககதுலு செய்வது இது
முதன்முகறடியல்லெ.  1940  ஆகஸ்டில்,  பிஅவரைான்சில்,
உளநொட்டுப் ஜபாரின் ஜபாது ஹிட்லெரின் கூட்டு
பிஅவரைாங்ஜகாவிற்கு எதிஅவரைாகப் ஜபாஅவரைாடிடிய லூயிஸ்
லகாமபானிஸ் ஐ நொஜி ஆட்சியின் கீழ் இருந்த ஜேர்கன்
இஅவரைகசிடிய லபாலிஸ் லகஸ்ய்க்டெப்ஜபா ககதுலு செய்தது.  அவர்
காட்ரிட் இய்க்டெம ஒப்பகய்க்டெக்கப்பட்டு,  அங்கு அவர்
சித்தஅவரைவகத லு செய்டியப்பட்டு,  கஅவரைுண தண்ய்க்டெகன
விதிக்கப்பட்டு லகால்லெப்பட்ய்க்டொர்.

புய்க்லய்க்டெலகான்ட்டும கூய்க்டெ தீவிஅவரை பின்விகிகளவுகளுக்கு
முகமலகாடுக்கின்ற ஒரு அஅவரைசிடியல் ககதிடியாக
இருக்கிறார் என்ற உண்கக ு செந்ஜதகத்திற்கு
இய்க்டெகற்றதாகும.  “ஜேர்கனி அதன் முதல் அஅவரைசிடியல்
ககதிகடியக் லகாண்டிருக்கிறது” என்ற தகலெப்பில்
S ddeutsche  Zeitungü  இல் லவளிடியான ஒரு கருத்துகஅவரை,
காட்ரிட்,  “சிகறகள கற்றும அபஅவரைாதங்ககிகளக் லகாண்டு
ஒரு ேனநொடியக லவகுேன இடியக்கத்கத ஒன்றுமில்லொது
லு செய்வதற்கு” முடியற்சி லு செய்கிறது என்பகத
ஒப்புக்லகாண்ய்க்டெது.  “ஸ்பானிடிய நீதித்துகறயின்
கடுககடியான நிகலெப்பாடு, கட்ய்க்டெலொன்
லு செடியல்பாட்ய்க்டொிகளர்களின் ு செமூக கற்றும லபாருிகளாதாஅவரை
இருப்கப அழிப்பகத ஜநொக்ககாகக் லகாண்டிருக்கிறது
என்பது லவளிப்பகய்க்டெ”.

பதவிக்கு வந்து பத்து நொட்கஜிகள முடிந்திருக்கும
நிகலெயில்,  ஜேர்கன் அஅவரைு சொங்கம இந்த ேனநொடியக-
விஜஅவரைாதக் லகாளககக்கு புய்க்லய்க்டெலகான்ட் ககது
மூலெகாக தனது முழு ஆதஅவரைகவ வற்றமும் இழைங்கிக்
லகாண்டிருக்கிறது.  உடியர் அஅவரைசிடியல் கட்ய்க்டெ ஒப்புதல்
இல்லொகல் கட்ய்க்டெலொன் அஅவரைசிடியல்வாதியின் ககது
நெய்க்டெந்திருக்க முடியும என்பது கற்பகன பண்ணிப் பார்க்க
முடிடியாததாகும.  லு சென்ற அக்ஜய்க்டொபரில்,  கரிடியாஜனா
அவரைஜ-ாயின் ஸ்பானிடிய அஅவரைு சொங்கம கட்ய்க்டெலொன்
சுதந்திஅவரைத்திற்கான கருத்துக்கணிப்கப லகாடூஅவரைகான
வன்முகறகடியக் லகாண்டு ஒடுக்கிடியஜபாது,  ஜேர்கன்



அஅவரைு சொங்கம காட்ரிட்டின் நெய்க்டெவடிக்ககககிகள முழுககடியாக
வழிலகாழிந்தது.

Focus இதழ் குறிப்பிடுவகதப் ஜபாலெ,  ஸ்பானிடிய
உிகளவுத்துகற எப்ஜபாதும புய்க்லய்க்டெலகான்ட்கய்க்டெ
கண்காணிப்பின் கீழ் லகாண்டிருந்தது.  அவர்கள
ஜேர்கனியின் உளதுகற அககச்ு செகத்தின் ஜநெஅவரைடிக்
கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உளிகள ஜேர்கன் கூட்ய்க்டெஅவரைு சொங்க குற்றப்
புலெனாய்வு அககப்புக்கு (Federal  Criminal  Bureau)

தகவல் லதரிவித்திருந்தனர்.  பின்லொந்தில் ஒரு
காநொட்டில் கலெந்து லகாண்டு விட்டு ஸ்வீய்க்டென் கற்றும
லய்க்டென்கார்க் வழிடியாக லபல்ஜிடியத்திற்கு காரில் திருமபிக்
லகாண்டிருந்த புய்க்லய்க்டெலகான்ட் ஜேர்கன் எல்கலெகடியத்
தாண்டி வந்ததன் பின்னர் ககது லு செய்டியப்பட்ய்க்டொர்.

ஜேர்கனியின் காலபரும கூட்ய்க்டெணிடியானது ஸ்பானிடிய
அஅவரைு சொங்கத்கத ஆதரிக்கிறது என்றால் அதன் காஅவரைுணம
அத்தகன ு செமூக கற்றும அஅவரைசிடியல் எதிர்ப்கபயும
ஒடுக்கும அதன் ஜநொக்கத்தில் இது முழு உய்க்டென்பாடு
லகாண்டிருக்கிறது என்பதாலொகும.  ஜபாலிகி
வலுப்படுத்துவது,  உிகளவு முகககககிகள
விரிவுபடுத்துவது கற்றும ஐஜஅவரைாப்பாகவ ஒரு லபரும
ஆயுதபாணிடியான ஜகாட்கய்க்டெடியாக காற்றுவது ஆகிடியகவ
ஜேர்கனியின் ு செமூக ேனநொடியகக் கட்சியினருக்கும
பற்றமும் இழைககவாதக் கட்சிகளுக்கும இகய்க்டெயில்
எட்ய்க்டெப்பட்டிருக்கும கூட்ய்க்டெணி உய்க்டென்பாட்டின் ஒரு
கணிு செகான பகுதிடியாக இருக்கிறது.

ஒடுக்குமுகற அஅவரைசு எந்திஅவரைத்கத இவ்வாறு
வலுப்படுத்துவது கட்ய்க்டெலொன் பிரிவிகனவாதிகள
-காட்ரிட்டுய்க்டென் அவர்கிகளது ஜகாதல்கள இருப்பினும
அவர்களும முற்றிலும ஒரு முதலொளித்துவ
ஜவகலெத்திட்ய்க்டெத்கதஜடிய முன்லனடுக்கின்றனர்-  ஜபான்ற
இடியக்கங்களுக்கு கட்டும லு செலுத்தப்படுவதற்காக அல்லெ.
அவர்கிகளது பிஅவரைதான இலெக்கு லதாழிலொிகள வர்க்ககாகும.
ஐஜஅவரைாப்பா முழுககடியாகவும கற்றும அலகரிக்காவிலும
ு செமூக ஜகாதல்களும வர்க்கப் ஜபாஅவரைாட்ய்க்டெங்களும
லபருகிச் லு செல்கின்ற சூற்றமும் இழைலில் தான் புய்க்லய்க்டெலகான்ட்டின்
ககது நெய்க்டெந்ஜதறியுளிகளது.

இஅவரைண்டு வாஅவரைங்களுக்கு முன்பாக,  பார்சிஜலொனாவில்
45,000  ஜபர் கட்ய்க்டெலொன் சுதந்திஅவரைத்திற்கு ஆதஅவரைவாக
ஆர்ப்பாட்ய்க்டெம நெய்க்டெத்தினர்,  ர் ஞாயிறன்று காகலெ,
புய்க்லய்க்டெலகான்ட் ககதுக்கு எதிர்ப்பு லதரிவித்து 55,000
ஜபர் வீதிகளில் இறங்கினர்.  பிஅவரைான்சில்,  இஅவரையில்ஜவ
லதாழிலொிகளர்களும லபாதுச்ஜு செகவத் துகற
லதாழிலொிகளர்களும ேனாதிபதி இமகானுவல் கக்ஜஅவரைானின்
லதாழிலொிகளர் ு செந்கத சீர்திருத்தங்களுக்கு எதிஅவரைாக
ஜவகலெநிறுத்தம லு செய்து லகாண்டிருக்கின்றனர்.
ஜேர்கனியில்,  லதாழிற்துகறயில் நெகய்க்டெலபற்ற
ஜவகலெநிறுத்தங்ககிகளத் லதாய்க்டெர்ந்து,
பத்தாயிஅவரைக்குணக்கான லபாதுச்ஜு செகவத் துகற

லதாழிலொிகளர்கள எச்ு செரிக்கக ஜவகலெநிறுத்தங்களில்
இப்ஜபாது பங்குலபற்று வருகின்றனர்.  அலகரிக்காவில்,
விடியட்நொம ஜபாருக்குப் பிந்கதடிய மிகப்லபரும காுணவர்
ஆர்ப்பாட்ய்க்டெங்கள வாஅவரை இறுதியில் நெகய்க்டெலபற்றன.
அலகரிக்காவுய்க்டென் ஒரு வர்த்தகப் ஜபார்
அபிவிருத்திடியகய்க்டெகிறதான நிகலெகககள,  லபருகும
ஜபார் அபாடியம கற்றும அதன் லதாய்க்டெர்பிலொன
இஅவரைாணுவப் லபருக்கம ஆகிடிய நிகலெகககளின் கீழ்,
இந்த ஜகாதல்கள தீவிஅவரைககய்க்டெடிய இருக்கின்றன.

அதனால்தான் ஜேர்கன் அஅவரைு சொங்கம கரிடியாஜனா
அவரைஜ-ாயின் கக்கள கட்சி (PP) அஅவரைு சொங்கத்திற்கு -இதன்
மூலெங்கள 1936 முதல் 1975 வகஅவரை ஸ்லபயிகன ஆண்ய்க்டெ
பிஅவரைாங்ஜகா ு செர்வாதிகாஅவரைத்தில் அககந்துளிகளன-  தனது
முழு ஆதஅவரைகவ வற்றமும் இழைங்கிக் லகாண்டிருக்கிறது.  கய்க்டெந்த
காலெத்தில் ஜபாலெஜவ,  ஐஜஅவரைாப்பாலவங்கிலும இருக்கும
அதி-வலெது அஅவரைு சொங்கங்கள எதிர்ப்பின் அத்தகன
வடிவங்ககிகளயும லகாடூஅவரைகாக ஒடுக்குவதற்காக
படியங்கஅவரைத்கத அடிப்பகய்க்டெடியாகக் லகாண்ய்க்டெ ஜபாலிஸ்
அஅவரைசுககிகள எழுப்புவதற்கு லதாழிற்பட்டுக்
லகாண்டிருக்கின்றன.

லு சென்ற அக்ஜய்க்டொபரில் நெய்க்டெந்த கருத்துவாக்லகடுப்பின்
ஜபாது,  அவரைஜ-ாயின் சிறுபான்கக அஅவரைு சொங்கம அத்தகன
திகு செகளில் இருந்துகான அழுத்தத்திற்கு முகமலகாடுத்த
நிகலெயில் அவர், லவறுக்கப்பட்ய்க்டெ சிவில் காவலெர்
(Guardia  Civil) இஅவரைாணுவ-ஜபாலிஸ் அதிகாரிககிகள
ஆயிஅவரைக்குணக்கில் கட்ய்க்டெஜலொனிடியாவுக்கு அனுப்பி ஒரு
ஒடுக்குமுகறகடிய நெய்க்டெத்தினார்.  காட்ரிட்ய்க்டொல்
திணிக்கப்பட்ய்க்டெ புதிடிய ஜதர்தலில் பிரிவிகனவாதிகள
லவற்றிலபற்ற பின்னர்,  ஒரு புதிடிய பிஅவரைாந்திடிய முதல்வர்
ஜதர்ந்லதடுக்கப்படுவகத தடுப்பதற்காக,  ு சொத்திடியகான
ஜவட்பாிகளர்ககிகள அடுத்தடுத்து ககது லு செய்வதற்கு
அவரைஜ-ாய் உத்தஅவரைவிட்ய்க்டொர்.

இந்த ஒடுக்குமுகறக்கு ஜபர்லினின் முழு ஆதஅவரைவும
இருக்கிறது,  ஏலனன்றால் ஆளும வர்க்ககானது அதன்
பிற்ஜபாக்குத்தனகான லகாளகககளுக்கு எழுகின்ற
அத்தகன ு செமூக கற்றும அஅவரைசிடியல் எதிர்ப்கபயும
ஒடுக்குவதற்கு விருமபுகிறது.  புய்க்லய்க்டெலகான்ட்டின்
ககது ஜேர்கனியிலும கற்றும ஐஜஅவரைாப்பாலவங்கிலும
ஜபாலிஸ் அஅவரைசு நெய்க்டெவடிக்கககள அகலொக்கப்படுவதுய்க்டென்
ஜநெஅவரைடிடியாக லதாய்க்டெர்புகய்க்டெடியதாகும.

கார்லெஸ் புய்க்லய்க்டெலகான்ட் உய்க்டெனடிடியாக விடுதகலெ
லு செய்டியப்பய்க்டெ ஜவண்டும என்று ஜு சொு செலிு செ ு செகத்துவக் கட்சி
மீண்டும வலியுறுத்திக் ஜகாருவஜதாடு,  ஒரு
எஜதச்ு சொதிகாஅவரை ஆட்சி ஸ்தாபிக்கப்படுவகத
துணிச்ு செலுய்க்டென் எதிர்ப்பதற்கு லதாழிலொிகளர்கள,
இகிகளர் ஞர்கள கற்றும உண்ககடியான அக்ககறயுகய்க்டெடிய
புத்திஜீவிககிகள முன்வருகாறு அது அகற்றமும் இழைப்பு
விடுக்கிறது.


