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ஆஸ்திரிய ஜஜன ஜனாதிபதித் ித் ததித் தேர்தித் தேலில
அதி-வலது ித் தவட்ப ஜனாளர்
ித் ததித் தே ஜனாற்கடிக்கப்பட்்பட்ட ஜனார்

By Markus Salzmann, 5 December 2016

ஆஸ்திரிய ஜஜன ஜனாதிபதித் ித் ததித் தேர்தித் தேலில் ஆஸ்திரிய பசுஸ்திரிய பசுமஆஸ்திரிய பசுமைக
கட்சியின் முன்ஜன ஜனாள் தித் தேஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலைவள் தலைவர ஜனாஜன அைவரான அலன்னாள் தலைகான அலெக்ஸ ஜனான்டர் ஃைவரான அலவ ஜனான்
ைவரான அலடர் ைவரான அலபைவரான அலன்னாள் தலைன்,  அதி-வன்னாள் தலைது சுதித் தேந்திள் தலைவரக கட்சிஸ்திரிய பசுமய (Freiheitliche

Partei  Österreichs  -  FPÖ)  ித் தேர்ந்தித் தே ித் த  ஜனாித் தபர்ட் ித் த் ஜனாஃபர் ஐ
ித் ததித் தே ஜனாற்கடித்து ித் த ற்று ைவரான அலவற்றி ைவரான அலபற்ி பெற்ற ஜனார். 

72  வயதித் தே ஜனாஜன இவர் 53.4  ேதித் தேவீதித் தே வ ஜனாககுகஸ்திரிய பசுமகுகளைப் ைவரான அலபற்றிருககக
கூடும் என்றும்,  ித் த் ஜனாஃபர் 46.6  ேதித் தேவீதித் தேம் ைவரான அலபற்றிருககக கூடும்
என்று ஆஸ்திரிய பசுமைதிப்பிடப்படுகிி பெற்றது.  இந்தித் தே உத்ித் ததித் தேே வ ஜனாககுேதித் தேவீதித் தேம்
இன்று தித் தே ஜனான் எண்ணப்படவிருககும் 700,000 அஞ்ேல்
வ ஜனாககுகஸ்திரிய பசுமகுகளையும் உள்குகளைடககியதித் தே ஜனாகும்.

  ஜனாட்டின் தித் தேஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலைவர் பதித் தேவிககு ித் தஆஸ்திரிய பசுமை ஆஸ்திரிய பசுமை ஜனாதித் தேத்தில்  டந்தித் தே
ித் தவட்ப ஜனாகுகளைர் ித் ததித் தேர்தித் தேலின் ித் தப ஜனாது ைவரான அலவறும் 50.4  ேதித் தேவீதித் தே
வ ஜனாககுகித் தகுகளை ைவரான அலபற்றிருந்தித் தேஸ்திரிய பசுமதித் தே ஒப்பிட்ட ஜனால்,  ஃைவரான அலவ ஜனான் ைவரான அலடர்
ைவரான அலபைவரான அலன்னாள் தலைன் இப்ித் தப ஜனாது ைவரான அலபற்றிருககும் முன்னிஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலை மிகக
கூடுதித் தேன்னாள் தலை ஜனாஜன ஒன்ி பெற்ற ஜனாகும்.  அச்ேஆஸ்திரிய பசுமையத்தில் முஸ்திரிய பசுமி பெற்றித் தகடுகளின்
க ஜனாள் தலைவரணத்தித் தே ஜனால் ித் ததித் தேர்தித் தேல் முடிவுகஸ்திரிய பசுமகுகளை FPÖ ைவரான அலவற்றிகள் தலைவரஆஸ்திரிய பசுமை ஜனாக
ேவ ஜனால் ைவரான அலேய்தித் தேது.  அகித் தட ஜனாபர் 2 அன்று  டத்துவதித் தேற்கு
திட்டமிடப்பட்டிருந்தித் தே இள் தலைவரண்ட ஜனாம் நிஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலை ித் ததித் தேர்தித் தேல் அஞ்ேல்
வ ஜனாககுகளுகக ஜனாஜன உஸ்திரிய பசுமி பெற்றகள் ேரிய ஜனாக ஒட்டவில்ஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலை என்ி பெற்ற
புக ஜனாரின் பின்ஜனர் தித் தேள்ளிஸ்திரிய பசுமவககப்பட்டு,  ித் தஆஸ்திரிய பசுமைன்னாள் தலைதிக ேட்ட
ேவ ஜனாலின் அச்ேங்கஸ்திரிய பசுமகுகளையும் எழுப்பியது.

இந்தித் தே முஸ்திரிய பசுமி பெற்ற,  ித் ததித் தேர்தித் தேல் முடிந்தித் தேவுடன் அஸ்திரிய பசுமள் தலைவர ஆஸ்திரிய பசுமைணி ித் த ள் தலைவரத்தில்
தித் தேஜனது ித் ததித் தே ஜனால்விஸ்திரிய பசுமய ித் த் ஜனாஃபர் ஒப்புகைவரான அலக ஜனாண்டு ைவரான அலவற்றி
ைவரான அலபற்ி பெற்ற ஃைவரான அலவ ஜனான் ைவரான அலடர் ைவரான அலபைவரான அலன்னாள் தலைனுககு வ ஜனாழ்த்து ைவரான அலதித் தேரிவித்தித் தே ஜனார்.

வ ஜனாககளிப்பு ேதித் தேவீதித் தேம் 2 ேதித் தேவீதித் தேம் அதிகரித்து 75 ேதித் தேவீதித் தேஆஸ்திரிய பசுமை ஜனாக
உயர்ந்தித் தேஸ்திரிய பசுமஆஸ்திரிய பசுமை ஆஸ்திரிய பசுமைற்றும் 1945ககுப் பின்ஜனர் முதித் தேன்முதித் தேலில்
ஐித் தள் தலைவர ஜனாப்ப ஜனாவில் ஒரு   ஜனாட்டின் தித் தேஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலைவள் தலைவர ஜனாக அதி-வன்னாள் தலைது
ஆஸ்திரிய பசுமைனிதித் தேர் ஒருவர் ித் ததித் தேர்ந்ைவரான அலதித் தேடுககப்படுவஸ்திரிய பசுமதித் தே தித் தேடுத்து விட
ித் தவண்டும் என்பதில் வ ஜனாகக ஜனாகுகளைர்கள் தீர்ஆஸ்திரிய பசுமை ஜனாஜனஆஸ்திரிய பசுமை ஜனாக
இருந்தித் தேஸ்திரிய பசுமஆஸ்திரிய பசுமை இள் தலைவரண்டும் ஃைவரான அலவ ஜனான் ைவரான அலடர் ைவரான அலபைவரான அலன்னாள் தலைனுககு
ே ஜனாதித் தேகஆஸ்திரிய பசுமை ஜனாக அஸ்திரிய பசுமஆஸ்திரிய பசுமைந்தித் தேஜன.

குறிப்ப ஜனாக  கர்வ ஜனாழ் இஸ்திரிய பசுமகுகளைஞர்கள் ஃைவரான அலவ ஜனான் ைவரான அலடர்
ைவரான அலபைவரான அலன்னாள் தலைனுககு ஆதித் தேள் தலைவரவ ஜனாய் வ ஜனாககளித்தித் தேஜனர்.  ஆஸ்திரிய
ஆஸ்திரிய பசுமைககளில் கிட்டத்தித் தேட்ட ஐந்தில் ஒரு பங்கிஜனர் வ ஜனாழும்
தித் தேஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலை கர் வியன்ஜன ஜனாவில்,  அவர் 65 ேதித் தேவீதித் தே வ ஜனாககுகள்

ைவரான அலபற்றிருந்தித் தே ஜனார்,  இது ஆள் தலைவரம்பத்து ித் தப ஜனாட்டியில் கிட்டியஸ்திரிய பசுமதித் தே
விடவும் 1.6  ேதித் தேவீதித் தேம் அதிகஆஸ்திரிய பசுமை ஜனாகும்.  வன்னாள் தலைது-ே ஜனாரி தீவிள் தலைவரப்பட்ட
ித் தவட்ப ஜனாகுகளைர் ித் ததித் தேர்வ ஜனாகி விடுவஸ்திரிய பசுமதித் தேத் தித் தேடுககும் ைவரான அலப ஜனாருட்டு
ைவரான அலேன்ி பெற்றமுஸ்திரிய பசுமி பெற்ற வ ஜனாககளிகக வள் தலைவர ஜனாஆஸ்திரிய பசுமைல் இருந்தித் தேவர்களும் கூட
இந்தித் தே முஸ்திரிய பசுமி பெற்ற ஃைவரான அலவ ஜனான் ைவரான அலடர் ைவரான அலபைவரான அலன்னாள் தலைனுககு ஆதித் தேள் தலைவரவ ஜனாய்
வ ஜனாககளித்தித் தேஜனர். 

அைவரான அலஆஸ்திரிய பசுமைரிகக ஜனாவில் ைவரான அலட ஜனாஜன ஜனால்ட் ட்ள் தலைவரம்ப்பின் ித் ததித் தேர்வ ஜனாஜனது
ஐித் தள் தலைவர ஜனாப்ப ஜனாவில் அதி-வன்னாள் தலைதுகஸ்திரிய பசுமகுகளை ித் தஆஸ்திரிய பசுமைலும் வலுப்படுத்துவதித் தே ஜனாக
அஸ்திரிய பசுமஆஸ்திரிய பசுமையுஆஸ்திரிய பசுமை ஜனா என்பதித் தேற்க ஜனாஜன ஒரு பரிித் தே ஜனாதித் தேஸ்திரிய பசுமஜனய ஜனாக ஆஸ்திரிய
ித் ததித் தேர்தித் தேல் ப ஜனார்ககப்பட்டது.  குஸ்திரிய பசுமி பெற்றந்தித் தேபட்ேம் ஆஸ்திரிய ஜனாவில்,

அதித் தேற்கு எதிள் தலைவர ஜனாஜனித் ததித் தே  டந்திருப்பதித் தே ஜனாகத் ித் ததித் தே ஜனான்றுகிி பெற்றது,

ஏைவரான அலஜனன்ி பெற்ற ஜனால் ஃைவரான அலவ ஜனான் ைவரான அலடர் ைவரான அலபைவரான அலன்னாள் தலைனுககு
வ ஜனாககளித்தித் தேவர்களில் முழுஸ்திரிய பசுமஆஸ்திரிய பசுமைய ஜனாக 30  ேதித் தேவீதித் தேம் ித் தபர் வன்னாள் தலைது
ித் த  ஜனாககிய ஒரு ஆஸ்திரிய பசுமை ஜனாற்ி பெற்றத்ஸ்திரிய பசுமதித் தேத் தித் தேடுப்பதித் தேற்க ஜனாகித் தவ தித் தே ஜனாங்கள்
அவருககு வ ஜனாககளித்தித் தேதித் தே ஜனாகக கூறிஜனர்.

ித் ததித் தேர்தித் தேலின் முடிவுகஸ்திரிய பசுமகுகளைக குறித்து ஐித் தள் தலைவர ஜனாப்ப ஜனாவின் முன்ஜனணி
அள் தலைவரசியல்வ ஜனாதிகள் தித் தேங்ககுகளைது நிம்ஆஸ்திரிய பசுமைதிஸ்திரிய பசுமய ைவரான அலவளிப்படுத்திஜனர்.

ஒரு சிறிய   ஜனாட ஜனாக இருந்தித் தேித் தப ஜனாதிலும் கூட ,  ஆஸ்திரிய ஜனாவில்
க ஜனாணப்படும் அள் தலைவரசியல் ஆஸ்திரிய பசுமைித் தஜன ஜனாநிஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலைய ஜனாஜனது பிள் தலைவர ஜனான்சில் ஆஸ்திரிய பசுமைரின்
லு ைவரான அலபன்னின் ித் ததித் தேசிய முன்ஜனணி ித் தப ஜனான்ி பெற்ற கட்சிகளுககு
(இஸ்திரிய பசுமவ ஐித் தள் தலைவர ஜனாப்பிய ஒன்றியத்திற்கு எதிள் தலைவர ஜனாஜனஸ்திரிய பசுமவய ஜனாகவும்,

ித் ததித் தேசியவ ஜனாதித் தே ப ஜனாதுக ஜனாப்புவ ஜனாதித் தே மூித் தன்னாள் தலை ஜனாப ஜனாயங்கஸ்திரிய பசுமகுகளை
முன்ைவரான அலஜனடுப்பஸ்திரிய பசுமவய ஜனாகவும் இருககின்ி பெற்ற அித் ததித் தேித் த ள் தலைவரத்தில் எட்டு
ஆண்டு க ஜனான்னாள் தலை ைவரான அலப ஜனாருகுகளை ஜனாதித் தே ஜனாள் தலைவர ைவரான அல ருககடி ஆஸ்திரிய பசுமைற்றும் சிககஜன
 டவடிகஸ்திரிய பசுமகககுகளை ஜனால் உருவ ஜனாககப்பட்ட ேமூகத்
துன்பங்கஸ்திரிய பசுமகுகளைக க ஜனாட்டி விண்ணப்பம் ைவரான அலேய்வதித் தேற்கு தித் தேங்ககுகளைது
ஜஜனள் தலைவரஞ்ேக வ ஜனாய்வீச்ஸ்திரிய பசுமே பயன்படுத்துகின்ி பெற்றஜன)  ே ஜனாத்தியஆஸ்திரிய பசுமை ஜனாகக
கூடிய வ ஜனாய்ப்புவகுகளைங்கள் குறித்தித் தே ஒரு சுட்டுககுறியீட ஜனாக
ப ஜனார்ககப்படுகிி பெற்றது.

ித் தஜர்ஆஸ்திரிய பசுமைனியின் ேமூக ஜஜன  ஜனாயகக கட்சி தித் தேஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலைவள் தலைவர ஜனாஜன சிகஆஸ்திரிய பசுமைர்
ித் தகப்ரியல் ட்விட்டரில் எழுதிஜன ஜனார்:  “பகுத்தித் தேறிவின் ைவரான அலவற்றி,  என்
ஆஸ்திரிய பசுமைஜனதில் இருந்து ஒரு ப ஜனாள் தலைவரம் நீங்கியிருககிி பெற்றது.”

பிைவரான அலள் தலைவரஞ்சு பிள் தலைவரதித் தேஆஸ்திரிய பசுமைரும் ித் தே ஜனாேலிஸ்ட் கட்சியின் ஜஜன ஜனாதிபதி
ித் தவட்ப ஜனாகுகளைள் தலைவர ஜனாகும் ே ஜனாத்தியம் ைவரான அலக ஜனாண்டவருஆஸ்திரிய பசுமை ஜனாஜன ஆஸ்திரிய பசுமை ஜனானுவல்
வ ஜனால்ஸ் எழுதிஜன ஜனார்:  “ஜஜனள் தலைவரஞ்ேகவ ஜனாதித் தேம் என்பது
ஐித் தள் தலைவர ஜனாப்ப ஜனாவுககு தித் தேவிர்ககமுடிய ஜனாதித் தே தித் தேஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலைவிதிய ஜனாக இல்ஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலை.” 
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ஆஸ்திரிய   ஜனாஜி இயககத்தில் மூன்னாள் தலைங்கஸ்திரிய பசுமகுகளைக ைவரான அலக ஜனாண்டதித் தே ஜனாஜன
ஒரு கட்சிககுத் தித் தேஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலைஸ்திரிய பசுமஆஸ்திரிய பசுமை ைவரான அலக ஜனாடுககும் ித் த் ஜனாஃபர்,  தித் தேன்ஸ்திரிய பசுமஜன
ஒரு மிதித் தேஆஸ்திரிய பசுமை ஜனாஜன முதித் தேன்னாள் தலை ஜனாளித்துவ அள் தலைவரசியல்வ ஜனாதிய ஜனாகக க ஜனாட்டிக
ைவரான அலக ஜனாள்வதித் தேற்கு முயற்சிகள் ைவரான அலேய்தித் தே ஜனாலும் கூட,  அதி-வன்னாள் தலைது
ஆஸ்திரிய பசுமைற்றும் அதி ித் ததித் தேசியவ ஜனாதித் தே நிஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலைப்ப ஜனாடுகஸ்திரிய பசுமகுகளைித் தய
முன்ைவரான அலஜனடுத்து வருபவள் தலைவர ஜனாவ ஜனார்.  ித் தப ஜனாருககுப் பிந்ஸ்திரிய பசுமதித் தேய
ஆஸ்திரிய ஜனாஸ்திரிய பசுமவ “வள் தலைவரன்னாள் தலை ஜனாி பெற்றல்ன்னாள் தலை ஜனாதித் தே கற்பஸ்திரிய பசுமஜன”ய ஜனாக
விவரிககும் “Marko  Germania”  சிந்தித் தேஸ்திரிய பசுமஜனக குழுவின் ஒரு
அங்கத்தித் தேவள் தலைவர ஜனாவ ஜனார்.  ஆஸ்திரிய ஜனாவில் 1930களில்   ஜனாஜிகள் தித் தேஸ்திரிய பசுமட
ைவரான அலேய்யப்பட்ட ேஆஸ்திரிய பசுமையத்தில் அவர்களின் அஸ்திரிய பசுமடய ஜனாகுகளைஆஸ்திரிய பசுமை ஜனாக
இருந்து வந்திருந்தித் தே நீன்னாள் தலை ித் தே ஜனாகுகளைப்பூஸ்திரிய பசுமவ தித் தேஜனது ஆஸ்திரிய பசுமடயில்
ைவரான அலதித் தே ஜனாடர்ந்தும் அவர் அணிந்து வந்தித் தே ஜனார்.

ஆஸ்திரிய ஜஜன ஜனாதிபதி பிள் தலைவரதித் தே ஜனாஜனஆஸ்திரிய பசுமை ஜனாக அஸ்திரிய பசுமடய ஜனாகுகளை
அதிக ஜனாள் தலைவரங்கஸ்திரிய பசுமகுகளைித் தய ைவரான அலக ஜனாண்டிருப்ப ஜனார் என்ி பெற்ற ஜனாலும்,

அள் தலைவரே ஜனாங்கத்ஸ்திரிய பசுமதித் தேக கஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலைப்பதித் தேற்க ஜனாஜன அதிக ஜனாள் தலைவரத்ஸ்திரிய பசுமதித் தே
அள் தலைவரசியல்ேட்டம் அவருககு வழங்கியிருககிி பெற்றது.  தித் தேஜனககு
முன்வந்தித் தேவர்கஸ்திரிய பசுமகுகளை ித் தப ஜனான்னாள் தலைல்ன்னாள் தலை ஜனாஆஸ்திரிய பசுமைல்,  ித் த் ஜனாஃபர்,  தித் தேஜனது
பிள் தலைவரச்ே ஜனாள் தலைவரத்தின் ேஆஸ்திரிய பசுமையத்தில் ேமூக ஜஜன  ஜனாயக கட்சி (SPÖ)

ஆஸ்திரிய பசுமைற்றும் பழஸ்திரிய பசுமஆஸ்திரிய பசுமைவ ஜனாதித் தே ஆஸ்திரிய பசுமைககள் கட்சியின் (ÖVP)  இப்ித் தப ஜனாஸ்திரிய பசுமதித் தேய
கூட்டணி அள் தலைவரே ஜனாங்கத்ஸ்திரிய பசுமதித் தே நீககி ஒரு ைவரான அலப ஜனாதுத் ித் ததித் தேர்தித் தேஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலைக
ைவரான அலக ஜனாண்டுவருவதித் தே ஜனாக மிள் தலைவரட்டி வந்திருந்தித் தே ஜனார்.

ித் த் ஜனாஃபரும் FPÖ  தித் தேஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலைவள் தலைவர ஜனாஜன ஸ்திரிய பசும்ன்ஸ்-கிறிஸ்திய ஜனான்
ஸ்ி பெற்ற ஜனாக உம் ித் ததித் தேர்தித் தேல் பிள் தலைவரச்ே ஜனாள் தலைவரத்தில் அகதிகளுககு ஏதிள் தலைவர ஜனாக
கிகுகளைறி விட்டித் ததித் தே ஜனாடு ஐித் தள் தலைவர ஜனாப்பிய ஒன்றியத்ஸ்திரிய பசுமதித் தேயும்
தித் தே ஜனாககியிருந்தித் தேஜனர்.  ித் த் ஜனாஃபர்,  ப ஜனால்கன்கள் மூன்னாள் தலைஆஸ்திரிய பசுமை ஜனாஜன
அகதிகள் ப ஜனாஸ்திரிய பசுமதித் தேகஸ்திரிய பசுமகுகளை மூடியதித் தேற்க ஜனாக பல்ித் தவறு வன்னாள் தலைது-ே ஜனாரி
அள் தலைவரே ஜனாங்கங்களுககும்  ன்றி ைவரான அலதித் தேரிவித்தித் தேித் ததித் தே ஜனாடு ,

ஆஸ்திரிய ஜனாவில் இருககும் அகதிகஸ்திரிய பசுமகுகளைத் துரிதித் தேஆஸ்திரிய பசுமை ஜனாக ைவரான அலே ஜனாந்தித் தே
  ஜனாட்டிற்கு அனுப்புவதித் தேற்கு அஸ்திரிய பசுமழப்பு விடுத்தித் தேதுடன்,

ைவரான அலவளி  ஜனாட்டுத் ைவரான அலதித் தே ஜனாழின்னாள் தலை ஜனாகுகளைர்கஸ்திரிய பசுமகுகளை ேமூக  ன்னாள் தலைஉதித் தேவி
அஸ்திரிய பசுமஆஸ்திரிய பசுமைப்புமுஸ்திரிய பசுமி பெற்றயில் இருந்து ைவரான அலவளித்தித் தேள்ளுவதித் தேற்கும்
வலியுறுத்திஜன ஜனார்.

இத்தித் தேஸ்திரிய பசுமகய  டவடிகஸ்திரிய பசுமககளுககு ஆஸ்திரிய பசுமைககள் க ஜனாட்டிய
குித் தள் தலைவர ஜனாதித் தேத்தில் இருந்து ஃைவரான அலவ ஜனான் ைவரான அலடர் ைவரான அலபைவரான அலன்னாள் தலைன்
ஆதித் தே ஜனாயஆஸ்திரிய பசுமைஸ்திரிய பசுமடந்தித் தே ஜனார்; என்ி பெற்ற ஜனாலும் அவர் அள் தலைவரசியல் ஆதித் தேள் தலைவரஸ்திரிய பசுமவயும்
ைவரான அலக ஜனாண்டிருககவில்ஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலை.  அவரின் ித் ததித் தேர்தித் தேல் ைவரான அலவற்றிய ஜனாஜனது
எந்தித் தே விதித் தேத்திலும் அகதிகள் அல்ன்னாள் தலைது உஸ்திரிய பசுமழககும் ஆஸ்திரிய பசுமைககள்
மீதித் தே ஜனாஜன தித் தே ஜனாககுதித் தேல்களின் ஒரு முடிஸ்திரிய பசுமவக குறிககவில்ஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலை.

ஆஸ்திரிய ஜனா எந்தித் தே ைவரான அலப ஜனாருகுகளை ஜனாதித் தே ஜனாள் தலைவரரீதிய ஜனாஜன
குடிித் தயற்ி பெற்றவ ஜனாசிகஸ்திரிய பசுமகுகளையும் ஏற்க முடிய ஜனாது என்று சின்னாள் தலை
  ஜனாட்களுககு முன்ப ஜனாகத் தித் தே ஜனான் அவித் தள் தலைவர அறிவித்தித் தே ஜனார்.

ஐித் தள் தலைவர ஜனாப்ப ஜனாவின் ஆளும் உயள் தலைவரடுககிஜனஸ்திரிய பசுமள் தலைவரப்
ைவரான அலப ஜனாறுத்தித் தேவஸ்திரிய பசுமள் தலைவரயில் மிக முககியஆஸ்திரிய பசுமை ஜனாக,  ஃைவரான அலவ ஜனான் ைவரான அலடர்
ைவரான அலபைவரான அலன்னாள் தலைன் ஐித் தள் தலைவர ஜனாப்பிய ஒன்றியம் ஆஸ்திரிய பசுமைற்றும் அதித் தேன் சிககஜன
 டவடிகஸ்திரிய பசுமகக ைவரான அலக ஜனாள்ஸ்திரிய பசுமககஸ்திரிய பசுமகுகளை மும்முள் தலைவரஆஸ்திரிய பசுமை ஜனாக
ஆதித் தேரிப்பவள் தலைவர ஜனாவ ஜனார்.  உண்ஸ்திரிய பசுமஆஸ்திரிய பசுமையில்,  ஆஸ்திரிய ஆஸ்திரிய பசுமைற்றும்
ஐித் தள் தலைவர ஜனாப்பிய வணிக ஆஸ்திரிய பசுமைற்றும் அள் தலைவரசியல் உயள் தலைவரடுககின் ஆதித் தேள் தலைவரவு
அவருககுக கிஸ்திரிய பசுமடககக க ஜனாள் தலைவரணித் தஆஸ்திரிய பசுமை,  ைவரான அலதித் தே ஜனாழின்னாள் தலை ஜனாகுகளை
வர்ககத்திற்கு எதிள் தலைவர ஜனாஜன அவர்ககுகளைது தித் தே ஜனாககுதித் தேல் இவரின் கீழ்
இன்னும் ைவரான அலவற்றிகள் தலைவரஆஸ்திரிய பசுமை ஜனாக அஆஸ்திரிய பசுமைல்படுத்தித் தேப்பட முடியும் என்று
அவர்கள் கணககிட்டது தித் தே ஜனான்.

இந்தித் தேக க ஜனாள் தலைவரணத்திஜன ஜனால்,   FPÖ இன் வகுகளைர்ச்சிககு இட்டுச்
ைவரான அலேன்ி பெற்ற பிள் தலைவரச்சிஸ்திரிய பசுமஜனகளில் எதுைவரான அலவ ஜனான்ஸ்திரிய பசுமி பெற்றயும் ஃைவரான அலவ ஜனான் ைவரான அலடர்
ைவரான அலபைவரான அலன்னாள் தலைஸ்திரிய பசுமஜன ித் ததித் தேர்ந்ைவரான அலதித் தேடுத்திருப்பதித் தே ஜனாஜனது தீர்ககப்
ித் தப ஜனாவதில்ஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலை.  கடந்தித் தே 70 வருடங்ககுகளை ஜனாக ஜஜன ஜனாதிபதி பதித் தேவியில்
இருந்து வந்திருந்தித் தே ேமூக ஜஜன  ஜனாயகக கட்சி ஆஸ்திரிய பசுமைற்றும்
ஆஸ்திரிய பசுமைககள் கட்சி (ÖVP) ித் தவட்ப ஜனாகுகளைர்கள் முதித் தேல் சுற்றிித் தன்னாள் தலைித் தய
ித் ததித் தே ஜனால்வி கண்டதித் தேன் க ஜனாள் தலைவரணத்தித் தே ஜனால் ,  “அள் தலைவரசியல் ஸ்திரிய பசுமஆஸ்திரிய பசுமையத்தின்”
ித் தவட்ப ஜனாகுகளைள் தலைவர ஜனாக கூி பெற்றப்பட்டு இவர் ஆஸ்திரிய பசுமைட்டுித் தஆஸ்திரிய பசுமை ித் த் ஜனாஃபருககு
எதிள் தலைவர ஜனாக ித் தப ஜனாட்டியிட இயலும் நிஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலையில் விடப்பட்டிருந்தித் தே ஜனார் .

இள் தலைவரண்டு கட்சிகளுித் தஆஸ்திரிய பசுமை ேமூகத் தித் தே ஜனாககுதித் தேல்கஸ்திரிய பசுமகுகளைத்
திணிப்பதில் அவர்களின் ைவரான அலேயல்வள் தலைவரன்னாள் தலை ஜனாறின் க ஜனாள் தலைவரணத்தித் தே ஜனால்
ைவரான அலவறுககப்படுபஸ்திரிய பசுமவ ஆகும்.  இள் தலைவரண்டுித் தஆஸ்திரிய பசுமை ஆழஆஸ்திரிய பசுமை ஜனாய்
பிகுகளைவுபட்டுள்குகளைஜன.  ÖVPயின் ைவரான அலபரும்பகுதி ித் த் ஜனாஃபர்
ித் ததித் தேர்ந்ைவரான அலதித் தேடுககப்படுவஸ்திரிய பசுமதித் தே ஆதித் தேரித்தித் தேது.  இப்ித் தப ஜனாஸ்திரிய பசுமதித் தேய கூட்டணி
அள் தலைவரே ஜனாங்கத்ஸ்திரிய பசுமதித் தேக கஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலைத்து விட்டு புதிய ித் ததித் தேர்தித் தேல்கஸ்திரிய பசுமகுகளை
 டத்துவதித் தேற்கு ஆதித் தேள் தலைவரவ ஜனாகவும் ÖVP  இல் ஒரு வலிஸ்திரிய பசுமஆஸ்திரிய பசுமைய ஜனாஜன
கன்ஸ்திரிய பசுமஜன இருககிி பெற்றது.  தித் தேவிள் தலைவரவும்,  கட்சியின் தித் தேஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலைவள் தலைவர ஜனாஜன
ஸ்திரிய பசுமள் தலைவரன்ித் த் ஜனால்ட் மித்ைவரான அலதித் தேைவரான அலன்னாள் தலைஜனர் -ககு ஆதித் தேள் தலைவரவு வீழ்ச்சி கண்டு
வருகிி பெற்றது.  கட்சியின் ைவரான அலபரும் புள்ளிகளில் பன்னாள் தலைரும்
இழிைவரான அலபயைவரான அலள் தலைவரடுத்தித் தே வன்னாள் தலைது-ே ஜனாரிய ஜனாஜன ைவரான அலவளியுி பெற்றவு அஸ்திரிய பசுமஆஸ்திரிய பசுமைச்ேர்
ைவரான அலேபஸ்திய ஜனான் குர்ஸ் ஐ ஆதித் தேரித்துக ைவரான அலக ஜனாண்டிருககின்ி பெற்றஜனர்.

ே ஜனான்ேன்னாள் தலைர் கிறிஸ்திய ஜனான் ித் தகர்ன் இன் கீழிருககும் SPÖவும்
தித் தேன் பங்க ஜனாய் முன்ைவரான அலஜனப்ித் தப ஜனாதினும் துரிதித் தேஆஸ்திரிய பசுமை ஜனாக வன்னாள் தலைது
ித் த  ஜனாககித் திரும்பியிருககிி பெற்றது.  FPÖவுடன் ித் தேர்ந்து
ித் தவஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலைைவரான அலேய்வதித் தேற்கும் அதித் தேனுடன் ஒரு கூட்டணிஸ்திரிய பசுமய
உருவ ஜனாககுவதித் தேற்கும் கூட கட்சி தித் தேய ஜனாள் தலைவர ஜனாய் இருப்பதித் தே ஜனாக
ஜஜன ஜனாதிபதித் ித் ததித் தேர்தித் தேலுககு சின்னாள் தலை   ஜனாட்களுககு முன்ப ஜனாய்,  கட்சி
ைவரான அலதித் தேளிவ ஜனாககி விட்டிருந்தித் தேது.  FPÖ இன் “கட்சித் தித் தேஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலைஸ்திரிய பசுமஆஸ்திரிய பசுமையுடன்
விவ ஜனாதிப்பதித் தேற்க ஜனாஜன”  ககுகளைம் இருப்பஸ்திரிய பசுமதித் தே SPÖ  க ஜனாண்கிி பெற்றது
என்று அறிவித்தித் தே ித் தகர்ன்,  “ஆஸ்திரிய ஜனாஸ்திரிய பசுமவ ஊககுவிகக
முஸ்திரிய பசுமஜனவதித் தேற்க ஜனாக”  ஸ்ி பெற்ற ஜனாககக ஜனாஜன தித் தேஜனது ப ஜனாள் தலைவர ஜனாட்டுதித் தேஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலையும்
ைவரான அலவளிப்படுத்திஜன ஜனார்.

FPÖ ஆஸ்திரிய பசுமைற்றும் SPÖ இஸ்திரிய பசுமடயின்னாள் தலை ஜனாஜன ஒத்துஸ்திரிய பசுமழப்பின் ே ஜனாத்தியத்ஸ்திரிய பசுமதித் தே
ஃைவரான அலவ ஜனான் ைவரான அலடர் ைவரான அலபைவரான அலன்னாள் தலைனும் வள் தலைவரித் தவற்ி பெற்ற ஜனார் .  மிக முககியஆஸ்திரிய பசுமை ஜனாய்,

அவள் தலைவரது ஜஜன ஜனாதிபதி பதித் தேவியின் கீழ் கூட்டணி அள் தலைவரே ஜனாங்கம்
ைவரான அலதித் தே ஜனாடர்ந்து சிககஜன  டவடிகஸ்திரிய பசுமகஸ்திரிய பசுமய ைவரான அலதித் தே ஜனாடள் தலைவரவிருப்பதித் தே ஜனாஜனது
இறுதியில் அதிவன்னாள் தலைதுகஸ்திரிய பசுமகுகளை வலுப்படுத்தித் தேித் தவ
ித் தேஸ்திரிய பசுமவைவரான அலேய்யும்.  இயல்ப ஜனாஜன கணககின்படி 2018 அகித் தட ஜனாபரில்
வள் தலைவரக கூடிய புதிய   ஜனாட ஜனாளுஆஸ்திரிய பசுமைன்ி பெற்றத்திற்க ஜனாஜன ித் ததித் தேர்தித் தேல் அதித் தேற்கு
முன்கூட்டிித் தய  டத்தித் தேப்படுவதித் தேற்க ஜனாஜன ே ஜனாத்தியம் மிக
அதிகஆஸ்திரிய பசுமை ஜனாய் இருககிி பெற்றது.  ”ித் ததித் தேர்தித் தேலுககுப் பிந்ஸ்திரிய பசுமதித் தேய
நிஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலைய ஜனாஜனது ித் ததித் தேர்தித் தேலுககு முந்ஸ்திரிய பசுமதித் தேய நிஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலை”  என்ி பெற்ற ஒரு
தித் தேஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலைப்பின்னாள் தலை ஜனாஜன ஒரு கட்டுஸ்திரிய பசுமள் தலைவரயில் வியன்ஜன ஜனாவில் இருந்து
வரும் ஸ்ட ஜனாண்டர்ட் பத்திரிஸ்திரிய பசுமக குறிப்பிட்டது:  “கூட்டள் தலைவரே ஜனாங்கம்
பிஸ்திரிய பசுமழகக முடிய ஜனாது. கூட்டணி அங்கத்தித் தேவர்ககுகளை ஜனாஜன SPÖ ஆஸ்திரிய பசுமைற்றும்
ÖVP இள் தலைவரண்டு கட்சிகளுித் தஆஸ்திரிய பசுமை அத்தித் தேஸ்திரிய பசுமஜன
ே ஜனாத்தியவிஸ்திரிய பசுமகுகளைவுகளுககும் தித் தேய ஜனாரிப்பு ைவரான அலேய்து
ைவரான அலக ஜனாண்டிருககின்ி பெற்றஜன.”  

FPÖ  தித் தே ஜனான் இப்ித் தப ஜனாஸ்திரிய பசுமதித் தேககு,  சுஆஸ்திரிய பசுமை ஜனார் 30 ேதித் தேவீதித் தே வ ஜனாககுகளுடன்,

ித் ததித் தேர்தித் தேலின் முன்னிஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலைக கட்சிய ஜனாக இருககிி பெற்றது,  இதுித் தவ
ித் ததித் தேர்தித் தேல் ஒன்றின் பின்ஜனர் ே ஜனான்ேன்னாள் தலைஸ்திரிய பசுமள் தலைவர நியஆஸ்திரிய பசுமைஜனம் ைவரான அலேய்யும்
நிஸ்திரிய பசுமன்னாள் தலைககு வள் தலைவரக கூடும். 
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