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ஜேர்மனியின் ் கன் கெம்னிட்ஸில் நவ-ந-நாஜ
அட்டூழியத்திற்கு ய-நார் ் கக-நாறுப்ப?

Johannes Stern,       30 August 2018

ஞாயிறு மற்றும் திங்களன்று முன்பு காரல-மார்க்ஸ-நகரம் (Karl-Marx-

Stadt)  என்று ப பெயர் பகாண்டிருந்த கிழக்கு ிழக்கு ஜகிழக்கு ஜேர்மனியின் பகம்னிட்ஸ
என்ற நகரத்தின் வீதிகளில,  7,000 க்கும் அதிகமான நவ-நாஜிக்கள
அணிவகுப்பு நடத்தி,  பவளிநாட்டினடினரரத் தாக்கி,  ிழக்கு ஜதசியவாத
முழக்கங்கள எழுப்பியிழக்கு ஜதாடு நாஜி வணக்கம் ப வணக்கம் செய்தனர்.

“இனவாத மிழக்கு ஜனாநிடினரை பகாண்டிருந்த ப பெரும்
எண்ணிக்டினரகயிைாிழக்கு ஜனாடினரர நான்  பொர்த்ிழக்கு ஜதன்”  என்று கண்ணால கண்ட
ஒருவர் Deutsche Welle ப வணக்கம் செய்தி நிறுவனத்திற்கு பதரிவித்தார். “அத ஒரு
வைத- வணக்கம் சொரி கும் பெல.  அவர்கள நகரின் டினரமயத்தில சுதந்திரமாக சுற்றிக்
பகாண்டிருந்தனர்.  குடிிழக்கு ஜயறியவர்கடினரளத் தரத்தினர்...  நகரத்டினரதிழக்கு ஜய
டினரகயில எடுத்தக்பகாண்டு விட்டிருந்தனர்”.  இத அத்தடினரனயும் நடந்த
பகாண்டிருந்த  வணக்கம் செமயத்தில, ிழக்கு ஜ பொலிஸ,  பொசிஸடுகளத கைகத்டினரத தடுத்த
நிறுத்தவதற்குக் கூட ிழக்கு ஜவண்டாம், அதடினரனக் கட்டுப் பெடுத்தவதற்கும் கூட
எதவும் ப வணக்கம் செய்யவிலடினரை.

மக்கள இப்ிழக்கு ஜ பொதம் நாஜி வணக்கம் செத்திற்கு ஆழ-ிழக்கு ஜவரூன்றிய கடும் பவறுப்டினர பெக்
பகாண்டிருக்கின்ற ிழக்கு ஜகிழக்கு ஜேர்மனிக்குளளாக இந்த  வணக்கம் செம் பெவங்கள ஒரு ஆழமான
அதிர்ச்சிடினரய உண்டு பெண்ணியிருக்கின்றன.

வார இறுதியில ிழக்கு ஜமைதிக ஆர்ப் பொட்டங்கள நடத்தவதற்கு அதிவைதகள
திட்டமிட்டிருக்கும் நிடினரையில,   வணக்கம் சொன் வணக்கம் செைர் அங்ிழக்கு ஜகைா ிழக்கு ஜமர்க்பகல
தடினரைடினரமயில அர வணக்கம் சொங்கத்திற்குள இருக்கும் முன்னணி ஆளுடினரமகள,
நடந்ததற்கான எந்த ப பொறுப்பில இருந்தம் தங்கடினரள விடுவித்தக்
பகாளகின்ற ஒரு முற்றிலும் க பெடிழக்கு ஜவடமான மற்றும் ிழக்கு ஜநர்டினரமயற்ற
முயற்சியில ஈடு பெட்டிருக்கின்றனர்.

“அங்ிழக்கு ஜக இனரீதியான ப பொறிிழக்கு ஜவட்டினரட இருந்தத,  அங்ிழக்கு ஜக கைகங்கள
நடந்தன,  வீதிகளில பவறுப்பு நிைவியத என் பெதற்கு எங்களிடம்
காபணாளிக் காட்சிகள இருக்கின்றன,  அதற்கும் எங்களத ஆட்சிக்கும்
எந்த  வணக்கம் செம் பெந்தமுமிலடினரை” என்றார் ிழக்கு ஜமர்பகல.

 வணக்கம் செமூக கிழக்கு ஜேனநாயகக் கட்சியின் தடினரைவரான பிராங்-வாலடர் ஸடினரரன்டினரமயர்
“இந்த அதி வைத- வணக்கம் சொரி தாக்குதடினரை நான் கடுடினரமயாக கண்டிக்கிிழக்கு ஜறன்”
என்று ிழக்கு ஜமலும் ிழக்கு ஜ வணக்கம் செர்த்தக் பகாண்டார்.

 வணக்கம் செக்ிழக்கு ஜஸானி மாநிைத்தின் தடினரைவரும் கிறிஸதவ கிழக்கு ஜேனநாயக ஒன்றியத்தின்
ஒரு உறுப்பினருமான மிடினரகயில கிறிட்ச்மர் மாநிை அர வணக்கம் சொங்கத்தின்
 வணக்கம் சொர் பொக ஒரு ப வணக்கம் செய்தியாளர்  வணக்கம் செந்திப்பில பின்வருமாறு கூறினார்,
“அரசியல அதி-வைத தீவிரவாதிகளால கருவியாக்கப் பெடுவத என் பெத
பவறுப்பூட்டக் கூடியதம் நாங்கள நிராகரிப் பெதமாகும்…  சுதந்திரமான
 வணக்கம் செக்ிழக்கு ஜஸானி மாநிைத்தில இனவாதம் மற்றும் பவளிநாட்டினர் பவறுப்புக்கு
எதிரான ஒரு தீர்க்கமான ிழக்கு ஜ பொராட்டத்டினரத நாங்கள நடத்திக்
பகாண்டிருக்கிிழக்கு ஜறாம்.”

இந்த மனிதர்கள இப்ிழக்கு ஜ பொத கண்டனம் ப வணக்கம் செய்கின்ற அிழக்கு ஜத  பொசி வணக்கம் செ
 வணக்கம் செக்திகடினரள அவர்கள தான் திட்டமிட்டு கட்டிபயழுப்பியிருக்கின்றனர்
என் பெடினரத எவபராருவரும் கவனித்திருக்கவிலடினரை என்ிழக்கு ஜற நிடினரனத்தக்
பகாளகிறார்கள.

 வணக்கம் செமூக கிழக்கு ஜேனநாயகக் கட்சி (SPD) மற்றும் கிறிஸதவ கிழக்கு ஜேனநாயக
ஒன்றியத்தின் (CDU) மகா கூட்டணி அர வணக்கம் சொங்கமானத  பொசி வணக்கம் செ
ிழக்கு ஜகிழக்கு ஜேர்மனிக்கான மாற்றீடு (AfD) இன் பவளிநாட்டினர் பவறுப்பு அகதிகள-
விிழக்கு ஜராதக் பகாளடினரககடினரளிழக்கு ஜய முற்றாக ஏற்றுக்பகாண்டிருக்கிறத.
அகதிகடினரளத் தடுத்த டினரவப் பெதற்கான முகாம்களத ஒரு அடினரமப்புமுடினரற
நாபடங்கிலும் உருவாக்கப் பெட்டுக் பகாண்டிருக்கிறத,   பொரிய
நாடுதிருப்பியனுப் பெலகள நடினரடப பெற்றுக் பகாண்டிருக்கின்றன,  அத்தடன்
ஊடகங்களும் அத்தடினரன ஸதா பெகக் கட்சிகளும் அகதிகளுக்கு எதிராக
ஆிழக்கு ஜவ வணக்கம் செமாய் பவறுப்டினர பெ தூண்டிக் பகாண்டிருக்கின்றன.

ஊடகங்களால “அகதி  வணக்கம் சொன் வணக்கம் செைர்”  என்று பநடுங்காைமாக கூறப் பெட்டு
வந்திருக்கின்ற ிழக்கு ஜமர்க்பகல,  இப்ிழக்கு ஜ பொத ஒவ்பவாரு அர வணக்கம் சொங்க
அறிக்டினரகயிலும், “2015 ிழக்கு ஜ பொன்ற [ிழக்கு ஜகிழக்கு ஜேர்மனி ஆயிரக்கணக்கில அகதிகடினரள
ஏற்றுக் பகாண்டடினரதப் ிழக்கு ஜ பொன்ற]  சூழ்நிடினரை இனி மறு பெடியும் நிகழ
முடியாத”  என் பெடினரதயும் “ிழக்கு ஜகிழக்கு ஜேர்மனியில நாட்டிற்கு திருப்பியனுப்புகின்ற
ஒரு ப வணக்கம் செயல பெடுகின்ற கைாச் வணக்கம் சொரத்டினரத”யும் -அதாவத அகதிகடினரள  பொரிய
எண்ணிக்டினரகயில திருப்பியனுப்புவத- வலியுறுத்தகிறார்.

பவறும் 14  வணக்கம் செதவீத வாக்குகடினரள மட்டுிழக்கு ஜம ப பெற்றிருந்த AfD ஐ ிழக்கு ஜகிழக்கு ஜேர்மன்
நாடாளுமன்றத்தில உத்திிழக்கு ஜயாகபூர்வ எதிர்க்கட்சியாக அமரடினரவப் பெதற்கு
எடுக்கப் பெட்ட நனவான முடிவும் மகா கூட்டணி அர வணக்கம் சொங்கத்தின்
உருவாக்கத்திிழக்கு ஜைிழக்கு ஜய இடம்ப பெற்றிருந்தத.

பகம்னிட்ஸ  வணக்கம் செம் பெவங்களும் ிழக்கு ஜகிழக்கு ஜேர்மனியில உத்திிழக்கு ஜயாகபூர்வ அரசியல
ப வணக்கம் செலலும்  பெயணப் பொடினரதயும்,  ஹிட்ைரின் ஆட்சி ஒரு விதிவிைக்கு
மட்டுிழக்கு ஜம என்றும்,  அத முதைாளித்தவ  வணக்கம் செமுதாயத்தின் பநருக்கடியின்
பின்விடினரளவலை என்றும்,  அத டினரவய்மார் குடியரடினர வணக்கம் செ ஸதிரம்குடினரையச்
ப வணக்கம் செய்த கிழக்கு ஜேனநாயக-விிழக்கு ஜராதமான “இடத- வணக்கம் சொரி தீவிரவாத”த்திற்கு
அளிக்கப் பெட்ட  பெதிலிறுப்பு என்றும் வக்காைத்த வாங்கிய
வரைாற்றாசிரியர்கள மற்றும் அரசியலவாதிகள அடினரனவரத
கூற்றுகடினரளயும் திட்டவட்டமாக அம் பெைப் பெடுத்தகின்றன.

ிழக்கு ஜகிழக்கு ஜேர்மனியில அரசியலரீதியாக ஒழுங்கடினரமக்கப் பெட்ட பவகுகிழக்கு ஜேன ிழக்கு ஜ வணக்கம் சொ வணக்கம் செலி வணக்கம் செ
இயக்கம் இப்ிழக்கு ஜ பொத இலடினரை என்ற நிடினரையிலும், நாஜி வணக்கம் செம் மீண்டும் ஒரு
அரசியல பிர வணக்கம் சென்னத்டினரத ஸதாபித்தக் பகாண்டிருக்கிறத.  அதன்
வளர்ச்சியானத பிரதான அரசியலகட்சிகளின் பகாளடினரககளாலும்
ஊடகங்களின் ஆதரவுடனும் ஊக்குவிக்கப் பெட்டுக் பகாண்டும்
ஆதரிக்கப் பெட்டுக் பகாண்டும் இருக்கிறத என் பெத மறுக்கமுடியாததாகும்.

அதி வைதின் எழுச்சியும் AfD இன் பகாளடினரககள மகா கூட்டணியாலும்
உண்டினரமயில அத்தடினரன ஸதா பெகக் கட்சிகளாலும் ஏற்றுக்
பகாளளப் பெட்டிருப் பெதம், சித்தாந்தரீதியாகவும் அரசியலரீதியாகவும்
திட்டமிட்டு தயாரிப்பு ப வணக்கம் செய்யப் பெட்டிருந்ததாைாகும்.

2013  பதாடங்கி கடந்த ஐந்த ஆண்டுகளாக,  அதி வைதகளுக்கு
சித்தாந்த அங்கீகரிப்டினர பெ பகாடுப் பெதற்காக வரைாற்டினரற திருத்தவதற்கும்,
இந்த வைத- வணக்கம் சொரி பிரச் வணக்கம் சொரத்டினரத அம் பெைப் பெடுத்த முடினரன பெவர்கள மீத,
குறிப் பொக ிழக்கு ஜ வணக்கம் சொ வணக்கம் செலி வணக்கம் செ  வணக்கம் செமத்தவக் கட்சி (Sozialistische  Gleichheitspartei  -



SGP) மீத பகாடூரமாகத் தாக்குதல ப வணக்கம் செய்வதற்குமான ஒரு இடினரடவிடாத
பிரச் வணக்கம் சொரம் இருந்த வருகிறத.

நாஜி ஆட்சிடினரய, ிழக்கு ஜ வணக்கம் சொவியத் ஒன்றியமும் ிழக்கு ஜ பொலஷிவி வணக்கம் செமும் முன்நிறுத்திய
அச்சுறுத்தலுக்கான ஒரு நியாயமான  பெதிலிறுப் பொக சித்தரித்த மூன்றாம்
டினரரய்கின் வரைாற்று நியாயப் பெடுத்தலுக்கு அங்கீகரிப்டினர பெ உண்டாக்கும்
ஒரு முயற்சியில ஊடகங்கள ஈடு பெட்டு வந்திருக்கின்றன.

ிழக்கு ஜ பெர்லினின் ஹம்ிழக்கு ஜ பொலட்  பெலகடினரைக்கழகத்தில கற்பிக்கும் வைத- வணக்கம் சொரி
வரைாற்றாசிரியரான ிழக்கு ஜகிழக்கு ஜோர்க்  பொர்ப பெிழக்கு ஜராவ்ஸகி தான் இந்தப்
பிரச் வணக்கம் சொரத்தின் பிரதான சித்தாந்தத் தடினரைவராகவும்
ஆதாயமடினரட பெவராகவும் இருந்த வந்திருக்கிறார்.  அவர் ிழக்கு ஜகிழக்கு ஜேர்மனியின்
மாப பெரும் கலவியறிஞராக ஊடகங்களால  பொராட்டப் பெட்டிருப் பெிழக்கு ஜதாடு
விவாத-நிகழ்ச்சிகளின் மற்றும் ஊடகங்களின் ஒரு பிர பெைமாகவும்
மாற்றப் பெட்டிருக்கிறார். “ஹிட்ைர் பகாடூரமானவர் இலடினரை” என்று 2014
இல Der Spiegel க்கு  பொர்ப பெிழக்கு ஜராவ்ஸகி அளித்த ஆத்திரமூட்டும் பெடியான
அறிவிப்பு,  கண்டுபகாளளப் பெடாத விடப் பெட்டிருந்திருக்கிறத
இலடினரைிழக்கு ஜயல நியாயப் பெடுத்தப் பெட்டு வந்திருக்கிறத.

அிழக்கு ஜத வணக்கம் செமயத்தில,   பொர்ப பெிழக்கு ஜராவ்ஸகிடினரயயும் ிழக்கு ஜகிழக்கு ஜேர்மன் வரைாற்டினரறத்
திருத்தவதற்கும் ிழக்கு ஜகிழக்கு ஜேர்மன் ஏகாதி பெத்தியத்தின் குற்றங்கடினரள
அற் பெமானதாய் காட்டுவதற்குமான திட்டமிட்ட முயற்சிடினரயயும்
அம் பெைப் பெடுத்தகின்ற அந்தக் காரணத்திற்காகிழக்கு ஜவ தலலியமாய்
ிழக்கு ஜ வணக்கம் சொ வணக்கம் செலி வணக்கம் செ  வணக்கம் செமத்தவக் கட்சி (SGP) ஊடகங்களில இடினரடவிடாத ஒரு
அவதூறு பிரச் வணக்கம் சொரத்திற்கான இைக்காக இருந்த வந்திருக்கிறத.

இந்த வைத- வணக்கம் சொரிப் பிரச் வணக்கம் சொரத்திற்கு ஹம்ிழக்கு ஜ பொலட்  பெலகடினரைக்கழகத்தின்
நிர்வாகமும் ஏற் பெளித்திருக்கிறத,   பொர்ப பெிழக்கு ஜராவ்ஸகிிழக்கு ஜய கூட அகதிகள-
விிழக்கு ஜராத வாய்வீச்சின் ஒரு முன்னணிக் குரைாக இருந்த வந்திருக்கின்ற
நிடினரையிலும் கூட, இந்த நிர்வாகம் அவடினரர  பொதகாத்திருப் பெிழக்கு ஜதாடு அதி
வைதகளுடனான அவரத பதாடர்புகடினரளயும் மூடிமடினரறத்திருக்கிறத.

2016  ிழக்கு ஜம மாதத்தில,  பமய்யியல தடினரறயிைான ஒரு  வணக்கம் செர்விழக்கு ஜத வணக்கம் செ
விழாவான Phil.Cologne இல,   பொர்ப பெிழக்கு ஜராவ்ஸகி,  வந்ிழக்கு ஜதறிகளிடம்
இருந்தான வன்முடினரறயில “ிழக்கு ஜகிழக்கு ஜேர்மனியில உளள ஆண்கள”
டினரகயாைாகாத நிடினரையில இருந்தனர்,  ஏபனன்றால அவர்கள இனியும்
ிழக்கு ஜ பொராட முடியாதவர்களாய் ஆகியிருந்தனர் என்று திட்டவட்டம்
ப வணக்கம் செய்தார்.  பகாிழக்கு ஜைானில 2016  புத்தாண்டு பகாண்டாட்டத்தின் ிழக்கு ஜ பொத
நடந்ததாக ப வணக்கம் சொலைப் பெடும் தாக்குதலகளில ிழக்கு ஜகிழக்கு ஜேர்மன் ஆண்கள தமத
ப பெண்கடினரளப்  பொதகாக்க முடியாததில இத கண்பகாண்டு  பொர்க்கக்
கூடியதாக இருந்ததாக அப்ிழக்கு ஜ பொத அவர் பதரிவித்தார்.

“வன்முடினரறடினரய எப் பெடி எதிர்பகாளவத என் பெத குறித்த ிழக்கு ஜகிழக்கு ஜேர்மனியில
இருக்கும் ஆண்களுக்கு இனியும் எந்த சிந்தடினரனயும் இலடினரை
என் பெடினரதப்  பொர்க்கிிழக்கு ஜறாம்” என்று  பொர்ப பெிழக்கு ஜராவ்ஸகி வாதிட்டார். அவரத
வ வணக்கம் செனங்கள அபமரிக்காவின் Breitbart  News  மற்றும் பிற அதி வைத
ப வணக்கம் செய்தி ஊடகங்களில பிரதானமாக ிழக்கு ஜமற்ிழக்கு ஜகாளிடப் பெட்டு,
விளம் பெரமளிக்கப் பெட்டன.

“வன்முடினரற”  மீதான  பொர்ப பெிழக்கு ஜராவ்ஸகியின் கலவியக பிரதி பெலிப்புகள
பகம்னிட்ஸிைான நாஜிக்களத அட்டூழியங்கள மூைமாக நடினரடமுடினரறக்கு
பகாண்டு வரப் பெட்டுளளன.

இரகசிய உளவுச்ிழக்கு ஜ வணக்கம் செடினரவ என்று அடினரழக்கப் பெடும்அரசியைடினரமப்பு
 பொதகாப்புக்கான ிழக்கு ஜகிழக்கு ஜேர்மனியின் மத்திய அலுவைகத்தின் (BfV),  வணக்கம் செதி

அடினரமப்புகளத உத்திிழக்கு ஜயாகபூர்வ  பெட்டியலில SGP ஐ
டினரவத்திருப் பெதானத அதி-வைதகடினரள அத அம் பெைப் பெடுத்தவடினரத
ஒடுக்குவதற்கான முயற்சிகளத ிழக்கு ஜநரடியான விடினரளவு ஆகும். உளதடினரற
அடினரமச் வணக்கம் செர் ிழக்கு ஜஹார்ஸட் சீிழக்கு ஜஹாஃ பெரின் (CSU) முன்னுடினரரயுடன் கிழக்கு ஜே ஜூடினரையில
பவளியிடப் பெட்ட இப்ிழக்கு ஜ பொடினரதய BfV அறிக்டினரகயானத,  SGP,

“ிழக்கு ஜதசியவாதம்,  ஏகாதி பெத்தியம் மற்றும் இராணுவவாத”த்திற்கு எதிராக
ிழக்கு ஜ பொராடுகிறத அத்தடன் வைத- வணக்கம் சொரி தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக
ஆர்ப் பொட்டம் ப வணக்கம் செய்கிறத என்ற காரணத்தால,  அதடினரனயும்
“கண்காணிப் பெதற்குரிய இைக்கு”களில ஒன்றாக ிழக்கு ஜ வணக்கம் செர்த்திருக்கிறத.

ிழக்கு ஜவறு வார்த்டினரதகளில ப வணக்கம் சொலவதானால,  கூட்டணி அர வணக்கம் சொங்கம் மற்றும்
BfV இன் -இத AfDயுடன் பநருக்கமான பதாடர்டினர பெ  பெராமரிக்கிறத-
கண்ிழக்கு ஜணாட்டத்தின்  பெடி,  நவ-நாஜிக்கள அலை மாறாக அவர்களத
எதிரிகளாய் இருக்கும் மக்களின்  பெரந்த ப பெரும் பொன்டினரமயினர் தான்
உண்டினரமயான பிரச்சிடினரன.

ஞாயிறும் திங்களும் வைத- வணக்கம் சொரி தீவிரவாதக் கும் பெல ிழக்கு ஜ பொலிசினால
பதாந்தரவு ப வணக்கம் செய்யப் பெடாமல பகம்னிட்ஸ முழுடினரமயும் அணிவகுப்பு
நடத்த முடிந்தபதன் பெத எந்தவிதத்திலும் தற்ப வணக்கம் செயைானத அலை.
 வணக்கம் செக்ிழக்கு ஜஸானியில,  வைத- வணக்கம் சொரி தீவிரவாதிகள,  ிழக்கு ஜ பொலிஸ மற்றும்
அர வணக்கம் சொங்கத்திற்கு இடினரடயிைான பநருக்கமான பதாடர்புகள
எண்ணிமாளாதடினரவ.  அரசில உயர்மட்ட ஆதரவு இருக்கிறத என்ற
நம்பிக்டினரகயில,  நாஜிக்கள தமத அரசியல ஆத்திரமூட்டலகடினரள
தீவிரப் பெடுத்திக் பகாண்டிருக்கின்றனர்.

1933-45 க்கு இடினரடயில நாஜிக்கள இடினரழத்த அத்தடினரன குற்றங்களுக்குப்
பின்னரும்,  ிழக்கு ஜகிழக்கு ஜேர்மன் ஆளும் உயரடுக்கானத எப்ிழக்கு ஜ பொதமான
பிற்ிழக்கு ஜ பொக்குத்தனத்தடனும்,  ிழக்கு ஜகிழக்கு ஜேர்மன் கிழக்கு ஜேனநாயகமானத எப்ிழக்கு ஜ பொதமான
பநாருங்குநிடினரையிலும் தான் இருந்த பகாண்டிருக்கின்றன என் பெடினரதிழக்கு ஜய
ிழக்கு ஜகிழக்கு ஜேர்மனியிைான ஆ பெத்தான அபிவிருத்திகள காட்டுகின்றன.
வரைாற்றின் பொடினரதயில அதன் இயல பொன  வணக்கம் சொய்வு என் பெத எப்ிழக்கு ஜ பொதம்
அதிவைதகளின்  பெக்கிழக்கு ஜம இருந்த வந்திருக்கிறத,  மக்களின்
அதிருப்திடினரய அத உணர்கின்ற ிழக்கு ஜ பொதம் அத்தடன் தனத ஏகாதி பெத்திய
மூிழக்கு ஜைா பொய அபிைாடினர வணக்கம் செகளுக்கு புத்தயிர் பகாடுப் பெதற்கான ிழக்கு ஜதடினரவடினரய
காண்கிற ிழக்கு ஜ பொதம் இச் வணக்கம் சொய்வு பமன்ிழக்கு ஜமலும் அதிகரிக்கிறத.

ஆயினும்,  ிழக்கு ஜகிழக்கு ஜேர்மனியில மட்டுமலைாமல,  ஐிழக்கு ஜராப் பொ முழுடினரமயிலும்
மற்றும் உைகபமங்கிலும்  பொசி வணக்கம் செம் மறு பெடியும் அணிவகுத்தக்
பகாண்டிருக்கிறத என்ற உண்டினரமயானத,  இந்த உைகளாவிய
நிகழ்ச்சிிழக்கு ஜ பொக்கு,  ஒரு தற்ப வணக்கம் செயைாக இருப் பெதற்கு அப் பொற் பெட்டு,
முதைாளித்தவ அடினரமப்புமுடினரறயின் அடிப் பெடினரடயான ிழக்கு ஜ பொக்கின்
பவளிப் பொடு என் பெடினரதிழக்கு ஜய பதளிவாக்குகிறத.

ஒரு உண்டினரமயான புரட்சிகர ிழக்கு ஜ வணக்கம் சொ வணக்கம் செலி வணக்கம் செ இயக்கத்டினரத கட்டிபயழுப்புவதன்
வழியிலைாமல நாஜி வணக்கம் செமும் ஏகாதி பெத்திய இராணுவவாதமும் மறுஉயிர்
ப பெறுவடினரத ிழக்கு ஜதாற்கடிப் பெதற்கு ிழக்கு ஜவறு எந்த வழியும் கிடினரடயாத.
முழுடினரமயாக நான்காம் அகிைத்தின் அடினரனத்தைகக் குழுவாலும் அதன்
பிரிவுகளாலும் மட்டுிழக்கு ஜம  பொதகாக்கப் பெட்டு வந்திருக்கின்ற மார்க்ஸ,
ஏங்பகலஸ,  லுக்ப வணக்கம் செம்ிழக்கு ஜ பெர்க்,  லீப்பனக்ட்,  பைனின் மற்றும்
ட்பராட்ஸகியின் மகத்தான  பொரம் பெரியங்களுக்கு புத்தயிரூட்டுவதற்கான
 வணக்கம் செமயம் வந்திருக்கிறத. SGP அதன் ப பொறுப்புகளில கரம்ிழக்கு ஜகார்ப் பெதற்கும்
முதைாளித்தவம்,   பொசி வணக்கம் செம் மற்றும் ிழக்கு ஜ பொருக்கு எதிரான ிழக்கு ஜ பொராட்டத்டினரதக்
டினரகயிபைடுப் பெதற்கும் பதாழிைாளர்கள மற்றும் இடினரளஞர்கள
அடினரனவருக்கும் அடினரழப்பு விடுக்கிறத.

உழைக்கும் மக்களின் ஒன் ஒரின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ன் ஒரல் உலக சோலலில வழலத் தளம்


