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பார்பபரராவ்ஸ்கிியகியை மூர்க்கத்தனகத்தனமாக

பாதுகாப்பது ஏன?
By Christoph Vandreier, 31 March 2017 

பரரேமன் பல்ககல்கலைக்கழக மழக மாணவர் அகலமப்பழக மான Asta ஹம்ரபழக மால்ட

பல்ககல்கலைக்கழக ரபரேழக மாசிரியர் ரயழக மார்ஜ் பழக மார் பார்பபரரேழக மாவ்ஸ்கிகலய ஒர
வ்கலைதுசழக மாரி தீவிரேவழக மாதியழக மாக குறிப்பட்கலைழக மாம் என்று  பார்பகழக மா பார்ப்கலைழக மான் பரேழக மாந்திய
நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்ப,  அவரின் பழக மாதுகழக மாவ்கலைர்களிடம் இரந்து
மூர்க்கத்தனமழக மான பரேதிபலிப்பககலப்புகளை தூண்டியுள்ப்புகளைது.  பழகலமவழக மாத
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)  பத்திரிகலக  பார்பவடகமின்றி  பார்பபழக மாய்கள்
மற்றும் ஒடடு பார்பமழக மாத்த அவதூறுகளுடன் அவகலரே விமர்சிப்பவர்ககலப்புகளை
பழிக்கும் மற்றும்  பார்பம்றும் மௌனமழக மாக்கும் ரமழக மாக்கில் திங்கப்புகளைன்று நீண்ட
கடடுகலரே ஒன்கலற  பார்பவளியிடடது. 

ரசழக மாசலிச சமத்துவக் கடசி (Sozialistische Gleichheitspartei – SGP) மற்றும்
அதன் இகலப்புகளைஞர் அகலமப்பழக மான சமூக சமத்துவத்திற்கழக மான சர்வரதச
இகலப்புகளைஞர் மற்றும் மழக மாணவர் அகலமப்ப (IYSSE), "பரேப்கலை"  ரபரேழக மாசிரியர்
ஒரவரேது "குணத்கலத இழிவுபடுத்தி"  இரப்பதழக மாக FAZ  பத்திரிகலக
வழக மாதிடுகிறது.  பழக மார் பார்பபரரேழக மாவ்ஸ்கிக்கு எதிரேழக மாக ஹம்ரபழக மால்ட
பல்ககல்கலைக்கழக மழக மாணவர்ககலப்புகளை தூண்டிவிடும்,  "அ பார்பமரிக்க
நிதியழக மாப்புகளைர்கப்புகளைழக மாக"  கரதப்படுபவர்கள் குறித்த குரூரே சதி தத்துவங்கள்
மற்றும் கடடுக்ககலதகளில் அந்த எழுத்தழக மாப்புகளைர்,  Heike  Schmoll, திரப்தி
அகலடகிறழக மார்.

ரயர்மனியின் மிகப் பார்பபரிய முத்கலைழக மாளித்துவ வர்க்க பத்திரிகலககளில்
ஒன்று மிகவும் அப்படடமழக மான மற்றும் ரயழக மாடிக்கப்படட  பார்பபழக மாய்களின்
பன்னழக மால் நிற்கிறது என்ற உண்கலமயழக மானது,  ஆளும் உயரேடுக்கு
அவர்கப்புகளைது ரபழக மார்  பார்பகழக மாள்கலகக்கு அதிகரித்து வரம் எதிர்ப்கலபக்
குறித்து எந்தப்புகளைவிற்கு கவகல்கலை  பார்பகழக மாண்டுள்ப்புகளைது என்பகலத
எடுத்துக்கழக மாடடுகிறது.  ஆகரவ Schmoll, “பல்ககல்கலைக்கழகங்ககலப்புகளை
இரேழக மாணுவவழக மாதத்தின் சித்தழக மாந்த கலமயங்கப்புகளைழக மாக மழக மாற்றுவதற்கு"  எதிரேழக மாக
ரபழக மாரேழக மாடி வரகின்றதும்,  ஹம்ரபழக மால்ட பல்ககல்கலைக்கழக மழக மாணவர்
பழக மாரேழக மாளுமன்ற ரதர்தல்களில் கிறிஸ்துவ யனமழக மாயக மழக மாணவர் அகலமப்ப,
பசுகலம கடசி மற்றும் இடது கடசிகலய விட அதிக ஆதரேவுடன் ஏழு
சதவீத வழக மாக்குகள்  பார்பபற்றதுமழக மான " பார்பசயலூக்கம் மிகுந்த"  ட பார்பரேழக மாடஸ்கிச
குழுகலவக் குறித்து குகலற கூறுகிறழக மார்.

சமூக சமத்துவத்திற்கழக மான இகலப்புகளைஞர் மற்றும் மழக மாணவர் அகலமப்ப
(IYSSE)  அதிகரித்து வரம் ரபழக மார் அச்சுறுத்தலுக்கு எதிரேழக மாக ஒர
ரசழக மாசலிச முன்ரனழக மாக்கலக முன் பார்பனடுத்து வரவதழக மால்,  அதனழக மால் அதன்
 பார்பசல்வழக மாக்கலக விரிவழக மாக்க முடிகிறது. IYSSE, யனவரியில்,
“இரேழக மாணுவவழக மாதம் மற்றும் ரபழக மார்,  சமூக சமத்துவமின்கலம மற்றும்
வ்கலைதின் வப்புகளைர்ச்சிக்கு எதிரேழக மாக ஒர இயக்கத்கலத கடடகலமக்க" மழக மாணவர்
பழக மாரேழக மாளுமன்றத்தில் ஒர ரவடபழக மாப்புகளைர் குழுகலவ நிறுத்தியது. “முத்கலைழக மாம்
மற்றும் இரேண்டழக மாம் உ்கலைக ரபழக மாரின் ரபழக மாது மடந்தகலதப் ரபழக மா்கலை
ஹம்ரபழக மால்ட பல்ககல்கலைக்கழகத்கலத மீண்டும் வ்கலைதுசழக மாரி மற்றும்
இரேழக மாணுவவழக மாத சித்தழக மாந்தவழக மாதிகளின் கலமயமழக மாக மழக மாற்றுவகலத மழக மாங்கள்
தடுக்க விரம்பகிரறழக மாம்,” என்று அதன் ரதர்தல் அறிக்கலக குறிப்படடது.

டரேம்ப் ரதர்வழக மானதுடன்,  அதிதீவிரே வ்கலைதின் பரேதிநிதி ஒரவர்
அ பார்பமரிக்கழக மாவில் அதிகழக மாரேத்திற்கு வந்துள்ப்புகளைழக மார்,  மற்றும் அதன்

 பார்பகழக மாள்கலககள் தவிர்க்கவிய்கலைழக மாமல் ரபழக மாரக்கு இடடுச்  பார்பசல்லும்.
டரேம்பன் ரதர்தல்  பார்பவற்றிகலய ரயர்மன் உயரேடுக்கு "இன்னும் அதிக
சுதந்திரேமழக மான  பார்பவளியுறவு மற்றும் இரேழக மாணுவ  பார்பகழக மாள்கலகக்கழக மான
அவர்கப்புகளைது திடடங்ககலப்புகளை ஊக்குவிக்க"  ஒர கழக மாரேணமழக மாக பயன்படுத்தி
வரகின்றது என்பகலதயும், “இரேழக மாணுவ வரேவு- பார்பச்கலைவு திடடக் கணக்கலக
இரேடடிப்பழக மாக்குவது,   பார்பவளிமழக மாடுகளில் இன்னும் அதிகமழக மாக
மடவடிக்கலககளில் இறங்குவது மற்றும் ஆயிரேக் கணக்கில் பதிய
சிப்பழக மாய்ககலப்புகளை நியமிப்பது ஆகியகலவ திடடமிடப்படடுள்ப்புகளைது”
என்பகலதயும் IYSSE குறிப்படடுள்ப்புகளைது.

Schmoll அவரேது கீழ்தரேமழக மான பத்திரிகலகயியல் உடன், அரேசழக மாங்கத்தின்
ரபழக மார்  பார்பகழக மாள்கலக மீதழக மான விமர்சனத்கலத "குணழக மாம்ச இழிவுபடுத்த்கலைழக மாக"
மறுவடிவு  பார்பகழக மாடுப்பதன் மூ்கலைமழக மாக அகலத பழித்துகலரேக்க முயன்று
வரகிறழக மார்.  உண்கலமயில்,  IYSSE பரேச்சழக மாரேம் ஒரரபழக மாதும் ஹம்ரபழக மால்ட
பல்ககல்கலைக்கழகத்தின் தனிப்படட ரபரேழக மாசிரியர்களுக்கு எதிரேழக மாக ஒர
தனிப்படட பழி தீர்க்கும் மடவடிக்கலககலய ரமற் பார்பகழக மாள்ப்புகளைவில்கல்கலை,
மழக மாறழக மாக அது ரயர்மன் இரேழக மாணுவவழக மாதத்தின் மீள்வரகலகக்கு எதிரேழக மாக
ரபழக மாரேழக மாடி வரகிறது.

பல்ககல்கலைக்கழகத்கலத பதிய ரபழக மார்களுக்கழக மான சித்தழக மாந்த தயழக மாரிப்பற்கழக மாக
மழக மாற்றுவதில்,  பழக மார் பார்பபரரேழக மாவ்ஸ்கி மற்றும் அரேசியல் விஞ்ஞழக மானி
 பார்பஹர்பரேட முன்ங் பார்ப்கலைர் ரபழக மான்ற ரபரேழக மாசிரியர்கள் ஒர முக்கிய பழக மாத்திரேம்
வகிக்கின்றனர்.  இகலதத்தழக மான் IYSSE அதன் துண்டறிக்கலககளிலும்,
 பார்பபழக மாது நிகழ்வுகளிலும் மற்றும் கல்வித்தகலககலமயழக மா அல்்கலைது ரபழக மார்
பரேச்சழக மாரேமழக மா  ? என்ற நூலிலும் எடுத்துக்கழக மாடடி உள்ப்புகளைது.  ரயர்மனி ஒர
"ஆதிக்க சக்தியழக மாக"  மழக மாற ரவண்டு பார்பமன்றும்,  உ்கலைக அரேசியலில் ஒர
முக்கிய பழக மாத்திரேம் வகிப்பதற்கழக மாக ஐரரேழக மாப்பழக மாவின் "வழிமடத்துபவரேழக மாக"
மழக மாற ரவண்டு பார்பமன்றும் முன்ங் பார்ப்கலைர் வலியுறுத்துகிறழக மார். அவர் இரேழக மாணுவ
தகல்கலையீடுககலப்புகளை விரிவழக மாக்குவகலதயும்,  தழக மாக்கும் டிரரேழக மான்ககலப்புகளைக்
 பார்பகழக மாள்முதல்  பார்பசய்வகலதயும் ஆதரிக்கிறழக மார்.

பழக மார் பார்பபரரேழக மாவ்ஸ்கி இன்னும் படி ரமர்கலை  பார்பசல்கிறழக மார்.  இவர்
பயங்கரேவழக மாதிககலப்புகளைக் கடுகலமயழக மாக ஒடுக்குவதற்கழக மாக  பார்பதழக மாடர்ந்து
வழக மாதிடுகிறழக மார்.  “அ்கலைடசியம் என்பது ரகழக மாகலழத்தனத்தின் மற் பார்பறழக மார
வழக மார்த்கலத,”  என்றவர் Basler Zeitung  இல் எழுதினழக மார். “வன்முகலறகலயத்
தவிரே ரவ பார்பறந்த  பார்பமழக மாழியும் விப்புகளைங்கிக் பார்பகழக மாள்ப்புகளை முடியழக மாதவர்களும்
அகலத உணரே ரவண்டியிரக்கிறது,” என்றழக மார். 2016 இன்  பார்பதழக மாடக்கத்தில்,
அவர் அரேசியல் சஞ்சிகலக Cicero க்கு கூறுகலகயில், “பயங்கரேவழக மாதத்கலத
வன்முகலற வழிவகலகககலப்புகளைக்  பார்பகழக மாண்டு மடடுரம கலகயழக மாப்புகளை முடியும்,”
என்றழக மார்.  பயங்கரேவழக மாதிகரப்புகளை பயங்கரேவழக மாதத்கலத உணரமழக மாறு  பார்பசய்ய
ரவண்டும் என்றழக மார்.

ரபழக மாரக்கு ஆதரேவு திரேடடுவகலத பழக மார் பார்பபரரேழக மாவ்ஸ்கி அரவரக்கத்தக்க
ரதசியவழக மாதம் மற்றும்  பார்பவளிமழக மாடடவர் விரரேழக மாத மரனழக மாபழக மாவத்துடன்
இகலணக்கிறழக மார்.  ரயர்மனிக்குள் ப்கலை மில்லியன் ரபகலரே அனுமதித்தது
"மமது சமூகத்திற்கு ஸ்திரேப்பழக மாடு மற்றும் நிகல்கலைப்பத்தன்கலமகலய
வழங்கும் மமது பழக மாரேம்பரிய  பார்பதழக மாடர்ச்சிகலய"   பார்பதழக மாந்தரேவுக்கு
உடபடுத்திவிடடது என்கிறழக மார்.  ரதசிய அரேசு மற்றும் அதன்
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எல்கல்கலைககலப்புகளை  பார்பபரகலமப்படுத்திய Basler  Zeitung இல்  பார்பவளியழக மான
அவரேது சமீபத்திய கடடுகலரேகலய Bj rn H ckeö ö  உடனடியழக மாக வரேரவற்றழக மார்,
இவர் தீவிரே வ்கலைது கடசியழக மான ரயர்மனிக்கழக மான மழக மாற்றீடடின் (AfD) பக்கம்
நிற்பவர் ஆவழக மார்.

ரயர்மனியில் இரேழக மாணுவவழக மாதம் மற்றும் ரதசியவழக மாதத்தின் மீள்வரகலக,
வரே்கலைழக மாற்று அனுபவம் எடுத்துக்கழக மாடடுவகலதப் ரபழக மா்கலை,  அதிகரித்த
எதிர்ப்கலபச் சந்திக்கும் என்பகலத முன்ங் பார்ப்கலைரம் பழக மார் பார்பபரரேழக மாவ்ஸ்கியும்
மனவுபூர்வமழக மாக அறிவழக மார்கள்.  அதனழக மால்தழக மான் அவர்கள் ரயர்மன்
ஏகழக மாதிபத்தியத்தின் குற்றங்ககலப்புகளை மூடிமகலறத்து வரே்கலைழக மாற்கலற திரத்தி
எழுத விரம்பகிறழக மார்கள்.  “மழக மாம் ஒவ் பார்பவழக மான்கலறயும் குகலற கூற
ரவண்டு பார்பமன்று நீங்கள் கரதினழக மால், ஐரரேழக மாப்பழக மாவில் ஒர  பார்பபழக மாறுப்பழக மான
 பார்பகழக மாள்கலககலய  பார்பசயல்படுத்துவது சிரேமம் தழக மான்.  1914  ஐ  பார்பபழக மாறுத்த
வகலரேயில்,  அது பார்பவழக மார பரேழக மாணக்ககலத ஆகும்,”  என்று முன்ங் பார்ப்கலைர்
S ddeutsche Zeitungü  இல் ஏற்கனரவ 2014 அறிவித்துள்ப்புகளைழக மார்.

மழக மாஜி குற்றங்ககலப்புகளை குகலறத்துக் கழக மாடடும் பணிகலய பழக மார் பார்பபரரேழக மாவ்ஸ்கி
எடுத்துள்ப்புகளைழக மார்.   பார்பபப்ரேவரி 2014  இல்,  அவர் மழக மாஜி வக்கழக மா்கலைத்துவழக மாதி
ஏர்ன்ஸ்ட ரமழக மால்ட ஐ Der Spiegel சஞ்சிகலகயில் பழக மாதுகழக மாத்தழக மார்,  அதில்
அவர்,  “ரமழக மால்ட க்கு ஒர அநீதி இகலழக்கப்படடுவிடடது,
வரே்கலைழக மாற்றுரீதியில் ரபசினழக மால் அவர் சரியழக மாகரவ இரந்தழக மார்,”  என்று
குறிப்படடழக மார்.  இந்த கரத்திற்கு ஆதழக மாரேமழக மாக அவர் கூறுகலகயில்,
“ஹிட்கலைர் ஒர மனரமழக மாயழக மாளி அல்்கலைர். அவர் வக்கிரேமழக மானவரம் அல்்கலைர்.
தனது ரமகலசயில் யூதர்ககலப்புகளை அழிப்பது குறித்து எவரம் ரபசுவகலத
அவர் விரம்பவில்கல்கலை,” என்றழக மார். 1918 இல் ரேஷ்ய துப்பழக மாக்கிச் சூடகலட
யூதஇனப்படு பார்பகழக மாகல்கலையுடன்  பார்பதழக மாடர்பபடுத்தி அவர் கூறுகலகயில்,
“அடிப்பகலடயில் இதுவும்  பார்பதழக மாழில்துகலற படு பார்பகழக மாகல்கலைகலய ரபழக மான்ற
அரத விடயம் தழக மான்" என்றழக மார்.

மழக மாஜிக்களுக்கு வக்கழக மா்கலைத்து வழக மாங்கும் இத்தகலகய கரத்துக்கள்,
பழக மார் பார்பபரரேழக மாவ்ஸ்கியின் பகலடப்பகள் எங்கிலும் நூலிகலழயழக மாக
ஊடுவியுள்ப்புகளைன. 2009  இல் அவர் எழுதுகலகயில், “நீங்கள் அவர்கப்புகளைது
ரபழக மாரக்கு முந்கலதய வரே்கலைழக மாற்கலற கூறுகலகயில்,”  ஸ்ரேழக மாலினிசம் மற்றும்
மழக மாஜிசத்திற்கு இகலடயி்கலைழக மான வித்தியழக மாசங்கள் இல்்கலைழக மாமல்ரபழக மாய்விடும்.
“ஒர தழக மார்மீக முன்ரனழக மாக்கில் இரந்து பழக மார்த்தழக மால்,  இந்த ஒப்பீடு
ரபழக மால்ஷிவிக்குகளுக்கு ஆதரேவழக மாக இல்கல்கலை,”  என்றழக மார்.
பழக மார் பார்பபரரேழக மாவ்ஸ்கி கிழக்கு ரபழக மார்முகலனயில் பகலடத்துகலறசழக மாரேழக மா
மக்களுக்கு எதிரேழக மாக ஹிட்கலைரின் இரேழக மாணுவமழக மான Wehrmacht மடத்திய
வன்முகலறகலய,   பார்பசம்பகலட மடத்திய ரபழக மாரின் விகலப்புகளைவழக மாக ஏற்படடதழக மாக
 பார்பதழக மாடர்ந்து முன்கலவக்கின்றழக மார்.

இந்த இயல்பக்கு மீறிய வரே்கலைழக மாற்று  பார்பபழக மாய்ககலப்புகளைத் தழக மான் Schmoll

விடழக மாப்படியழக மாக FAZ  இல் பழக மாதுகழக மாக்கிறழக மார்.  “வரே்கலைழக மாற்று உண்கலமகலய
முடி பார்பவடுக்கும்"  உரிகலம இரப்பதழக மாக IYSSE கரதுவதழக மாக  பார்பபண்மணி
குற்றஞ்சழக மாடடுகிறழக மார்.  மழக மாஜிக்கள் அழிக்கும் ரபழக மாரக்கு திடடமிடடழக மார்கப்புகளைழக மா
என்பது ஒர  பார்பவளிப்பகலடயழக மான ரகள்வியழக மா!  ஹிட்கலைர் ஒர குரூரேமழக மான
பழக மாரிய படு பார்பகழக மாகல்கலையழக மாப்புகளைரேழக மா என்பது ஒர விவழக மாதத்திற்குரிய விடயமழக மா!
ரபழக மாரபழக மான்றகலவ பற்றி .

IYSSE  இன் "பதிலுகலரேககலப்புகளை"  "தணிக்கலக  பார்பசய்வது"  மற்றும் தகலட
விதிப்பது குறித்து அவர் ஓயழக மாது ரபசி வரவதுடன்,  வ்கலைதுசழக மாரி
நிகல்கலைப்பழக மாடுகள் மீதழக மான விமர்சனங்ககலப்புகளை ஒடுக்குவகலத விட அதிகமழக மாக
ஒன்கலறயும் Schmoll விரம்பவில்கல்கலை. அப் பார்பபண்மணியின் பழக மார்கலவயில்,
ரபழக மார் மற்றும் இரேழக மாணுவவழக மாதத்திற்கு அகலழப்பவிடுப்பகலத விமர்சிக்கும்
எவ பார்பரேழக மாரவரம் தணிக்கலககலய மகலடமுகலறப்படுத்தி வரபவரேழக மாகிறழக மார்.
இந்த வ்கலைதுசழக மாரி தத்துவவழக மாதிகலய  பார்பபழக மாறுத்த வகலரேயில்,  ரதசியவழக மாதம்
மற்றும்  பார்பவளிமழக மாடடவர் விரரேழக மாத மனப்பழக மான்கலமகலய ஏற்க விரம்பழக மாத
ஒரவர் கரத்து பரிவர்த்தகலனககலப்புகளை தடுக்க முயல்பவர் ஆகிவிடுகிறழக மார்.
உண்கலமயில், இது கரத்து சுதந்திரேத்கலதப் பழக மாதுகழக மாக்கும் ஒர விடயரம
அல்்கலை,  மழக மாறழக மாக எந்த பார்பவழக மார விமர்சனத்தில் இரந்தும் ஆளும்
உயரேடுக்கின் சுதந்திரேத்கலதப் பழக மாதுகழக மாப்பதழக மாகும்.

FAZ ஏற்கனரவ 1980 களில் ஏர்ன்ஸ்ட ரமழக மால்ட க்கு ஒர கப்புகளைம் வழங்கி
இரந்ததுடன்,  அவ்விதத்தில் வரே்கலைழக மாற்றழக மாப்புகளைர்களின் விவழக மாதத்கலதத்
(Historikerstreit)  பார்பதழக மாடங்கி கலவத்தது.  இப்ரபழக மாது அது அவரேது
பற்ரபழக மாக்குத்தனமழக மான ஆய்வு  பார்பபழக மாரள்களுக்கு பனர்வழக மாழ்வளிக்கவும்,
அதிதீவிரே வ்கலைதுசழக மாரி மற்றும் இரேழக மாணுவவழக மாத நிகல்கலைப்பழக மாடுககலப்புகளை
ஏற்பகலடயதழக மாக ஆக்கவும் முயன்று வரகிறது.  இந்த FAZ

பத்திரிகலகயில் தழக மான் பழக மார் பார்பபரரேழக மாவ்ஸ்கி அகதிகளுக்கு எதிரேழக மாக
 பார்பவறுப்கலப உமிழ்கிறழக மார்,  முன்ங் பார்ப்கலைர் தழக மாக்கும் டரரேழக மான்களுக்கு
அகலழப்பவிடுக்கிறழக மார். இந்த பத்திரிகலக மழக மாணவர்கப்புகளைது விமர்சனத்திற்கு
எதிரேழக மாக அவ்விரவகலரேயும் பழக மாதுகழக மாத்து வரகிறது.

இதற்கு கழக மாரேணம் என்ன பார்பவன்றழக மால் FAZ அந்த ரபரேழக மாசிரியர்களின்
கண்ரணழக மாடடங்ககலப்புகளை பகிர்ந்து  பார்பகழக மாள்கிறது என்பதுடன், அது ரயர்மன்
இரேழக மாணுவவழக மாதத்தின் உந்துசக்திகளில் ஒன்றழக மாக விப்புகளைங்குகிறது.
இரேழக மாணுவ  பார்பச்கலைவினங்களில் ஒர பழக மாரிய அதிகரிப்ப குறித்த
அறிவிப்பரம கூட அப்பத்திரிகலகக்கு ரபழக மாதுமழக மானதழக மாக இல்கல்கலை.

கடந்த மவம்பரில்,  FAZ இன் இகலண-பதிப்பழக மாசிரியர் Berthold  Kohler

அணு ஆயுதங்கள்  பார்பகழக மாள்முதல்  பார்பசய்வதற்கு ரயர்மனிக்கு
அகலழப்பவிடுத்தழக மார்.  மவம்பர் 28  இல்,  டரேம்ப் ரதர்வழக மானதற்கழக மான
விகலடயிறுப்பல்,  அவர் "பழக மாதுகழக மாப்பத்துகலற  பார்பச்கலைவினங்களின்
அதிகரிப்ப,  கடடழக மாய இரேழக மாணுவ ரசகலவகலய மீண்டும்  பார்பகழக மாண்டு
வரவதற்கு அகலழப்பவிடடு,  முற்றிலும் சிந்தகலனக்கு அப்பழக மாற்படட
விதத்தில், ஒரவரின்  பார்பசழக மாந்த அணுசக்தியுடனழக மான அச்சுறுத்தும் தன்கலம
மீதழக மான ரகள்வி, ரயர்மன் மூகலப்புகளைகப்புகளைழக மால் சிந்திக்கமுடியழக மாதப்புகளைவிற்கு
சிவப்ப ரகழக மாடுகப்புகளைழக மால் வகலரேயப்படடுள்ப்புகளைது" என்றழக மார்.

இதுரபழக மான்ற ஆத்திரேமூடடும் மற்றும்  பார்பபழக மாறுப்பற்ற கரத்துக்ககலப்புகளை FAZ

இல் ஏறத்தழக மாழ மழக மாப்புகளைழக மாந்தம் கழக மாண்கலைழக மாம்,  ரமலும் அகலவ இப்ரபழக மாது
ரயர்மன் அரேசழக மாங்கத்தின் உத்திரயழக மாகபூர்வ ரவகல்கலைத்திடடமழக மாக உள்ப்புகளைன.
சழக மான்சி்கலைர் அங்ரக்கலைழக மா ரமர்க் பார்பகல் இரேழக மாணுவ வரேவு- பார்பச்கலைவு திடடத்கலத
இரேடடிப்பழக மாக்க அகலழப்பவிடுக்கின்ற அரதரவகலப்புகளையில்,   பார்பவளியுறவு
மந்திரி சிக்மழக மார் கழக மாப்ரியல் (சமூக யனமழக மாயகக் கடசி)  ஐரரேழக மாப்பய
ஒன்றியத்தின் உள்ரப்புகளை மற்றும்  பார்பவளிரய இரேழக மாணுவ தகலககலமகலய
அதிகரிக்க ரகழக மாரகிறழக மார்.  முத்கலைழக மாளித்துவத்தின் ஆழ்ந்த  பார்பமரக்கடி
ஒவ் பார்பவழக மார இடத்திலும் முந்கலதய பசழக மாசுககலப்புகளை மீண்டும் இழுத்து வந்து
 பார்பகழக மாண்டிரக்கின்றன.

Schmoll இன் கரத்துகலரேகளில் உள்ப்புகளை  பார்பபழக மாய்கள் மற்றும்
ரமர்கலமயின்கலமயின் மடடம்,  சமூக முரேண்பழக மாடுகள் எந்தப்புகளைவிற்கு
ஆழமகலடந்து உள்ப்புகளைன என்பகலத எடுத்துக்கழக மாடடுகிறது.  ஆளும்
உயரேடுக்குகள் ரயர்மன் இரேழக மாணுவவழக மாதத்திற்கு பனர்வழக மாழ்வளிக்க
தீர்மழக மானகரேமழக மாக இரக்கின்ற நிகல்கலையில்,   பார்பதழக மாழி்கலைழக மாப்புகளைர்களும்
இகலப்புகளைஞர்களும் இந்த மடத்தனத்கலத நிரேழக மாகரிக்கின்றனர்.  ஆளும்
வர்க்கம்  பார்பபழக மாய்கள் மற்றும் வன்முகலற மூ்கலைமழக மாக அதன்  பார்பகழக மாள்கலககலய
நிகலறரவற்றுவகலதத் தவிரே அதற்கு ரவ பார்பறந்த வழியும் இல்கல்கலை.

ஆகரவ FAZ  இன் இந்த எரிச்சலூடடும் கடடுகலரேகலய ஓர்
எச்சரிக்கலகயழக மாக எடுத்துக்  பார்பகழக மாள்ப்புகளை ரவண்டும்.  ஆளும் வர்க்கம் எந்த
வழிவகலகயழக மாவது பயன்படுத்தி மற்றும் சக்கலை வழிவகலகககலப்புகளையும்
பரேரயழக மாகித்து மக்களுக்கு எதிரேழக மாக அதன் திடடநிரேகல்கலை திணிக்க
விரம்பகிறது.   பார்பதழக மாழி்கலைழக மாப்புகளைர்கள் அவர்களின் பங்கிற்கு,  மழக மான்கழக மாம்
அகி்கலைத்தின் அகலனத்து்கலைகக் குழுவின் ரயர்மன் பரிவழக மாக ரசழக மாசலிச
சமத்துவக் கடசிகலயக் (SGP) கடடகலமப்பதன் மூ்கலைமழக மாக இந்த
ரமழக மாதலுக்குத் தயழக மாரிப்ப  பார்பசய்ய ரவண்டும். 

கடடுகலரேயழக மாப்புகளைர் பரிந்துகலரேக்கும் ஏகலனய கடடுகலரேகள்:

ரயழக மார்ஜ் பழக மார் பார்பபரரேழக மாவ்ஸ்கி  :   ஒர அதிதீவிரே வ்கலைதுசழக மாரி ரபரேழக மாசிரியர்
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