
ஜேர்மன ஜ சோ லி   மத்துவக கட்சியின ஜ சோருகக எதிரசோன சிறப்ப மசோநாசோட்டின தீர்மசோனம, 20 September 2014 

செப்டம்பர் 13  மற்றும் 14 ல் செசோெலிெ ெமத்துவக
கட்சி (PSG) சபர்லினில் சபசோருககு எதிரான சிசோன சிறப்ப
மசோநாசோட்டை ட நாடத்தியது.  பின்வரும் தீர்மசோனம்
சபரான சிசோளர்களசோல் ஏகமனதாகசோக ஏற்றுகசகசோள்ளப்பட்டது.

1.  செசோெலிெமும் ஏகசோதிபத்தியப் சபசோருககு எதிரான சிசோன
சபசோரான சிசோட்டமும் என்ற நாசோன்கசோம் அகிலத்தின்
அடை னத்துலகக குழுவின் ஜ ஜூன் 9 ம் சதாகதி அறிகடை கடை ய
செசோெலிெ ெமத்துவக கட்சி (PSG)  ஆதாகரிககிறது.  அது
பின்வரும் வசோர்த்டை தாககளில் சதாகசோடங்குகிறது:  “முதாகலசோம்
உலக யுத்தாகம் சவடித்தாகதாகன் பின்னர் நூறு ஆண்டுகளும்
இரான சிண்டசோம் உலக யுத்தாகம் ஆரான சிம்பித்து 75  ஆண்டுகளும்
ஆன பின்னர் ஏகசோதிபத்திய அடை மப்பசோனது,  மீண்டும்
ஒருமுடை ற மனிதாககுலத்டை தாக சபரான சிழிவுககு
இட்டுச்செல்கின்றது.  கடந்தாக மூன்று மசோதாகங்களின்
அரான சிசியல் நிகழ்வுகள் இந்தாக அறிகடை கடை ய,  கவனத்டை தாக
ஈர்ககும் வண்ணம் உறுதிப்படுத்துகின்றன.  ஏகசோதிபத்திய
ெகதிகள் ரான சிஷ்யசோவுககு எதிரான சிசோக ஒன்றும் மத்தியகிழககில்
ஒன்றுமசோக இரான சிண்டு பதிய முடை னகடை ள திறந்துள்ளன.

2.  உளவுத்துடை ற முகவசோண்டை மகளுடன் சநாருககமசோகத்
சதாகசோடர்படை டய அரான சிசியல் செயற்பசோட்டசோளர்கள்,
இரான சிசோணுவப் பிரான சிமுகர்கள்,  பத்திரிடை கயசோளர்கள்
ஆகிசயசோடை ரான சிக சகசோண்ட ஒரு கும்பலும் மற்றும் கருத்டை தாக
உருவசோககும் ஏடை னசயசோரும் நிகழ்வுகடை ளச்
சூழ்ச்சித்திறமுடன் டை கயசோண்டு எடுககும் முடிவுகள்,
மனிதாககுலம் அடை னத்டை தாகயும் ஒரு இரான சித்தாகககளரிககுள்
மூழ்கடிகக அச்சுறுத்துகின்றன.  இந்தாக இரான சிசோணுவவசோதாகக
சகசோள்டை க மககள்சதாகசோடை கயின் பரான சிந்தாக தாகட்டினர் மத்தியில்
பலத்தாக எதிர்ப்டை ப ெந்தித்துள்ளது.  முழு சஜர்மன்
மககளில் மூன்றில் இருபங்கிற்கும் சமலசோசனசோர்
ஈரான சிசோககிற்கு ஆயுதாகங்கள் அளிப்படை தாக எதிர்ககின்றனர்
என்று கருத்துக கணிப்ப கசோட்டுகிறது.  ஆனசோல் இந்தாக
பரான சிந்தாக எதிர்ப்பசோனது அலட்சியம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அரான சிசியல் கட்சிகள் தாகமது வசோககசோளர்களுககு பதில் கூறக
கடடை மப்பட்டடை வயசோக இல்டை ல. அடை வ, பூசகசோள மற்றும்
சஜர்மன் மூலதாகனத்தின் மிகவும் ெகதிமிகக
பிரான சிதிநிதிகளிடமிருந்சதாக அவற்றின் ஆடை ணகடை ளப்
சபறுகின்றன. ஜனநாசோயகமசோனது சிறுபசோன்டை மயரின்
ஆட்சிககசோன மூடுதிடை ரான சியசோக மட்டுசம செடை வசெய்கிறது.

3.  ரான சிஷ்யசோவுடனசோன ஒரு அணு ஆயுதாகப்சபசோரான சிசோனது
இனியும் கற்படை ன ெசோத்தியமசோக இல்டை ல,  மசோறசோக
உண்டை மயசோன ஆபத்தாகசோக உள்ளது.  சபப்ரான சிவரியில்
கிசயவில் ஒரு ஆட்சிக கவிழ்ப்ப ெதிடை ய ஏற்பசோடு
செய்ய வசோஷிங்டனும் சபர்லினும் பசோசிெவசோதிகளுடன்
கூடி சவடை லசெய்தாகன.  அதுமுதாகற்சகசோண்டு,
ரான சிஷ்யசோவுடனசோன சமசோதாகடை ல அடை வ திட்டமிட்டு
உககிரான சிப்படுத்தி வந்தாகன.  ஜ ஜூடை லயில் மசலசியன்
ஏர்டை லன்ஸ் விமசோனம் MH17 ககு என்ன நிகழ்ந்தாகது என

ஒருசபசோதும் விளககமளிககப்படசோதிருந்தாக நிடை லடை மயின் கீழ்,
அவ்விபத்டை தாக சபசோருளசோதாகசோரான சித்தாகடை ட விதிப்பதாகற்கசோக அடை வ
பயன்படுத்திகசகசோண்டன.  செப்டம்பர் சதாகசோடககத்தில்
சவல்சில் கூடிய சநாட்சடசோ உச்சிமசோநாசோடு, இரான சிசோணுவ
மூசலசோபசோயத்டை தாக அடிப்படை ட ரீதியசோக
மறுசநாசோககுநிடை லப்படுத்தாகடை ல ஏற்றுகசகசோண்டது. கடந்தாக இரு
தாகெசோப்தாகங்களசோக இககூட்டணியசோனது பிரான சிதாகசோனமசோக
பசோல்கன்களில்,  வடஆபிரிககசோவில் மற்றும் மத்தியகிழககில்
யுத்தாகங்கடை ள நாடத்தியது.  அதாகன் ஆயுதாக தாகளவசோடங்கள்
குளிர்யுத்தாக கசோலத்தில் செசோவியத் ஒன்றியத்திற்கு எதிரான சிசோக
திடை ெதிருப்பப்பட்டடை தாகப் சபசோல,  மீண்டும் ஒருமுடை ற
இப்சபசோழுது ரான சிஷ்யசோவுககு எதிரான சிசோக திருப்பப்பட்டுக
சகசோண்டிருககின்றன.  ஐசரான சிசோப்பிய சவளிவிவகசோரான சிக
சகசோள்டை கடை ய சநாட்சடசோ தாகளபதிகள் ெகதிமிககடை வயில்
கட்டுப்பசோட்டில் எடுத்துக சகசோண்டுள்ளனர்.  பசோல்டிக
அரான சிசுகளில் உள்ள வலதுெசோரி ஆட்சியசோளர்களுககு
உதாகவிசெய்வதாகற்கு எவ்விதாக நிபந்தாகடை னயுமில்லசோமல் சநாட்சடசோ
உத்தாகரான சிவசோதாகம் அளித்து,  இப்சபசோது அடை வ ரான சிஷ்யசோவுடனசோன
ஒரு சபசோடை ரான சித் தூண்டுவதாகற்கு ஒரு தாகடை டயற்ற உரிடை மடை யக
சகசோண்டுள்ளன. 

4. வசோஷிங்டன் சபசோஸ்ட் இற்கசோன தாகனிப்பத்தியில், சபசோலந்து
சவளிவிவகசோரான சி அடை மச்ெரின் மடை னவி ஆன் அப்பிள்சபள்பௌம்
“முழுஅளவிலசோன யுத்தாகத்திற்கு“  அடை ழப்ப விடுத்தாகசோர்.
“ஐசரான சிசோப்பசோவில் யுத்தாகம் ஒரு சவறிபிடித்தாக சயசோெடை ன அல்ல”
என்ற தாகடை லப்பின் கீழ் அவர் பின்வரும் வினசோககடை ள
முன்டை வத்தாகசோர்:  “ஆடை கயசோல் முழு அளவிலசோன
யுத்தாகத்திற்கசோன தாகயசோரிப்ப சவறித்தாகனமசோனதாகசோ?  அல்லது
அவ்வசோறு செய்யசோமல் விடுவது சவகுளித்தாகனமசோனதாகசோ?”
இந்தாக நிகழ்வுகளில் முன்னணி நாபர்களுள் ஒருவரான சிசோன
சஜர்மன் சவளிவிவகசோரான சி அடை மச்ெர் பிரான சிசோங்–வசோல்ட்டர்
ஸ்டை ரான சின்டை மயர், “ெகதிமிகக இரான சிசோணுவ சவடிப்சப அதிகரித்தாக
அளவில் அரான சிசியல் நாடவடிகடை கடை ய தீர்மசோனிககிறது,
எதிர்மடை றயசோக அல்ல என்று ஒப்பகசகசோண்டசோர் -  இது
சஜர்மன் தாகடை லடை மத் தாகளபதியின் மூசலசோபசோயத் திட்டங்கள்,
அரான சிசியல் முடிவுகடை ள எடுகக ஆடை னயிட்டு,
மசோற்றமுடியசோதாகவசோறு யுத்தாகத்திற்கு இட்டுச்சென்ற, முதாகலசோவது
உலக யுத்தாகத்திற்கு முந்டை தாகய நிகழ்வுகடை ளக குறிககின்றது.

5.  மத்திய கிழககில்,  இஸ்சரான சிலசோனது சஜர்மன் மற்றும்
அசமரிகக ஆதாகரான சிவுடன் பசோரான சிஸ்தீனியர்களுககு எதிரான சிசோன
சகசோடூரான சிமசோன தாகசோககுதாகடை ல நாடத்திக சகசோண்டிருககிறது.
அசமரிககசோ,  கட்டசோர்,  செள்பௌதி அசரான சிபியசோ மற்றும்
துருககியசோலும் ஆதாகரிககப்பட்டு உருவசோககப்பட்ட இஸ்லசோமிய
அரான சிசு (Islamic State -IS)  என்ற பயங்கரான சிவசோதாகப் படை டககு
எதிரான சிசோன சபசோரான சிசோட்டம் என்ற ெசோககில்,  மூலப் சபசோருட்கள்
வளம் நிடை றந்தாக பிரான சிசோந்தியத்தில் சமலும் வன்முடை ற சகசோண்ட
பிளவுபடுத்தாகடை லத் சதாகசோடங்கியுள்ளடை ம ஈரான சிசோக,  லிபியசோ
மற்றும் சிரியசோவில் முன்னர் நாடந்தாகடை தாக விட மிகவும்
இரான சித்தாகம்சதாகசோய்ந்தாக யுத்தாகங்களுககு அச்சுறுத்துகின்றது. 
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ஜேர்மன இரஇராணுவவஇராதத்திற்க
திரும்புதலும் ஜேர்மன ஜ இரா லி 
 மத்துவக கட்சியின பணிகளும்
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6. நாசோன்கசோம் அகிலத்தின் அடை னத்துலகக குழுவின் ஜ ஜூன்
நிடை ற சபரான சிடை வ, யுத்தாகத்திற்கு எதிரான சிசோன சபசோரான சிசோட்டத்டை தாக
நாசோன்கசோம் அகிலத்தின் அடை னத்துலகக குழுவின்
அரான சிசியல் சவடை லயின் டை மயத்தில் டை வககும் பணிடை ய
செய்துள்ளசதாகசோடு, நாசோன்கசோம் அகிலத்தின் அடை னத்துலகக
குழுடை வ “ஏகசோதிபத்திய வன்முடை றயும்
இரான சிசோணுவவசோதாகமும் மீண்சடழுதாகலுககு எதிரான சிசோன பரான சிட்சிகரான சி
எதிர்ப்பின் ெர்வசதாகெ டை மயமசோக”  ஆககவும்
தீர்மசோனித்தாகது.  நாசோன்கசோம் அகிலத்தின் அடை னத்துலகக
குழுவின் சஜர்மன் பகுதியசோன செசோெலிெ ெமத்துவக கட்சி
(PSG) இந்தாகப் சபசோரான சிசோட்டத்தில் பிரான சிதாகசோன சபசோறுப்டை ப
ஏற்கிறது.

7.  2003 ல் ஈரான சிசோககிலும் 2011 ல் லிபியசோவிலும் நாடந்தாக
யுத்தாகங்கடை ளப் சபசோல் அல்லசோமல்,  சஜர்மனி இம்முடை ற
யுத்தாகத்டை தாக சநாசோககிய உந்துதாகலில் ஒரு முன்னணி
பசோத்திரான சிம் ஆற்றிகசகசோண்டிருககிறது. முன்னர் இருமுடை ற
உலடை க படுபசோதாகசோளத்தில் தாகள்ளிய,  நாசோட்டின் ஆளும்
செல்வந்தாகத் தாகட்டுககள்,  மீண்டும் ஒருமுடை ற “சஜர்மன்
தாகடை லடை மககசோக”  (F hrung)  ü அடை ழப்ப விடுப்பதுடன்,
இரான சிசோணுவ வன்முடை ற ஊடசோக தாகங்களின் ஏகசோதிபத்திய
நாலன்கடை ள அடை டவதாகற்கு தாகயசோர் செய்து வருகின்றன.
அடை வ தாகங்களின் வழிடை ய,  முன்னசோள் செசோவியத்
ஒன்றியத்தின் பிரான சிசதாகெங்களசோன கிழககு
ஐசரான சிசோப்பசோவிற்குள்ளும் மத்திய கிழககு மற்றும்
ஆபிரிககசோவிற்குள்ளும் வலியத் திருப்பகின்றன.

8.  வரான சிலசோறு வஞ்ெம் தீர்ப்பதுடன் திரும்பிக
சகசோண்டிருககிறது.  நாசோஜி குற்றங்களின் கிட்டத்தாகட்ட 70
ஆண்டுகள் மற்றும் இரான சிண்டசோம் உலக யுத்தாகத்தில் அதாகன்
சதாகசோல்விககுப் பின்னர்,  சஜர்மன் ஆளும் வர்ககமசோனது
சகய்ெர் சபரான சிரான சிசு மற்றும் ஹிட்லரின் ஏகசோதிபத்திய
வல்லரான சிசு அரான சிசியடை ல மீண்டும் ஒருமுடை ற
ஏற்றுகசகசோண்டுள்ளது.  ரான சிஷ்யசோவிற்கு எதிரான சிசோன யுத்தாகப்
பிரான சிச்ெசோரான சித்தின் சவடிப்பின் சவகமசோனது,  முதாகலசோவது
மற்றும் இரான சிண்டசோவது உல யுத்தாக நிகழ்டை வ மீண்டும்
நிடை னவூட்டுகிறது. உகசரான சினில் சஜர்மன் அரான சிெசோங்கமசோனது
ஸ்சவசோசபசோடசோ மற்றும் இரான சிண்டசோம் உலக யுத்தாகத்தில்
நாசோஜி ஒத்துடை ழப்பசோளர்களின் மரான சிபில் நிற்கும்
டை ரான சிட்செகடசோர் பசோசிஸ்டுகளுடன் கூடிசவடை ல
செய்துசகசோண்டிருககின்றது.  இரான சிண்டு உலக
யுத்தாகங்களிலும் சஜர்மனியசோல் ஆககிரான சிமிககப்பட்டு
ரான சிஷ்யசோவிற்கு எதிரான சிசோக நிடை லசகசோள்ளும் தாகளமசோக இருந்தாக
நாசோட்டை ட இப்சபசோது அது மீண்டும்
பயன்படுத்திகசகசோண்டிருககிறது.  ஈரான சிசோக உள்நாசோட்டு
யுத்தாகத்தில் குர்திஷ் சபஸ்சமர்கசோ கட்சியினடை ரான சி
ஆயுதாகபசோணியசோககியதாகற்கும் சமலசோக, சஜர்மன்
அரான சிெசோங்கமசோனது அப்பகுதியின் வன்முடை றயிலசோன மறு
பங்கீடின் அடுத்தாக சுற்றில் பங்சகற்கும் தாகனது
விருப்பத்டை தாகயும் அறிவித்துள்ளது.

9. சஜர்மனி, நாசோஜிககளின் படுபயங்கரான சிமசோன குற்றங்களில்
இருந்து கற்றுகசகசோண்டு,  “சமற்குலடை க வந்து
அடை டந்து,”  அடை மதியசோன சவளிவிவகசோரான சிக
சகசோள்டை கடை யத் தாகழுவிகசகசோண்டு,  நிடை லயசோன
ஜனநாசோயகத்டை தாக வளர்த்சதாகடுத்திருந்தாகது, என்ற
சபசோருககுப் பிந்டை தாகய ெகசோப்தாகத்தின் பிரான சிச்ெசோரான சிங்கள்
சபசோய்கள் என அம்பலப்பட்டுள்ளன.  சஜர்மன்
ஏகசோதிபத்தியமசோனது உள்நாசோட்டிலும் சவளிநாசோட்டிலும்
அதாகன் அடை னத்து மூர்ககத்தாகனத்துடன் வரான சிலசோற்று ரீதியசோக
சவளிப்படுடை கயில் மீண்டும் ஒருமுடை ற அதாகன்
உண்டை மயசோன நிறங்கடை ளக கசோட்டுகின்றது.

ஒரு அரான சிசியல் ெதி

10.  சஜர்மன் ஏகசோதிபத்தியத்தின் மீள்வருடை க மககளின்
முதுகுககுப்பின்னசோல் ஒழுங்குமுடை றயசோக

தாகயசோர்செய்யப்பட்டு வந்தாகது.  லிபியப் சபசோரில் சஜர்மனி
பங்சகற்கசோதாகதாகற்கு பின்னர்,  அந்தாக சநாரான சித்தில்
சவளியுறவுத்துடை ற அடை மச்ெரான சிசோக இருந்தாக கீசடசோ
சவஸ்டர்சவல்ல (சுதாகந்திரான சி ஜனநாசோயகக கட்சி- FDP),
ஜனசோதிபதி கிறிஸ்டியசோன் சவசோல்ஃப் ஆகிசயசோருககு எதிரான சிசோன
ஊடகப் பிரான சிச்ெசோரான சிம், FDP-ஐ சபசோறிவுககு இட்டுச்சென்றதுடன்,
திட்டமிட்டு உருவசோககப்பட்ட ஊழல் அவதூறின் கசோரான சிணமசோக
சவசோல்ஃப் இரான சிசோஜினசோமசோ செய்யத் தாகள்ளப்பட்டசோர்.
சவசோல்பககு பதிலசோக சஜசோஹாயிசோயிம் சகள்பௌவ்க மசோற்றப்பட்டசோர்.
சஜசோஹாயிசோயிம் சகள்பௌவ்க உடை டய உறுதியசோன கம்யூனிெ
எதிர்ப்ப மற்றும் ரான சிஷ்ய எதிர்ப்ப நிடை லப்பசோடசோனது பரான சிந்தாக
அளவிலசோன சபசோது எதிர்ப்பககு முகங்சகசோடுகடை கயில்,
ரான சிஷ்யசோவிற்கு எதிரான சிசோன பதிய சபசோர்கசகசோள்டை கடை ய
திணிப்பதாகற்கு மிகப்சபசோருத்தாகமுடை டயதாகசோக பசோர்ககப்பட்டது.

11.  2013 ல்,  ஐம்பதிற்கும் சமற்பட்ட முன்னணி
அரான சிசியல்வசோதிகள்,  பத்திரிடை கயசோளர்கள்,  கல்வியசோளர்கள்,
இரான சிசோணுவத்டை தாகச் செர்ந்தாக நாபர்கள் மற்றும் வர்த்தாகக
பிரான சிதிநிதிகள்,  அரான சிெசோங்கம்-  விஞ்ஞாசோனம் மற்றும்
அரான சிசியலுககசோன அடை மப்ப (Stiftung  Wissenschaft  und
Politik)  மற்றும் வசோஷிங்டடை ன அடித்தாகளமசோகக சகசோண்ட
சஜர்மன் மசோர்ஷல் நிதியம் (German  Marshall  Fund
-GMF)  ஆகியவற்றின் சிந்தாகடை னக குழசோம் இடை ணந்தாக
வழிகசோட்டலின் கீழ்,  சஜர்மன் சவளிவிவகசோரான சிக
சகசோள்டை கககசோன பதிய மூசலசோபசோயத்டை தாக வளர்த்சதாகடுகக
சவடை லசெய்தாகனர்.  அவர்கள் சஜர்மனிடை ய “வர்த்தாகக மற்றும்
ஏற்றுமதி நாசோடு” என வடை ரான சியடை ற செய்தாகனர். அது கிட்டத்தாகட்ட
சவறு எந்தாக நாசோடை டயும் விட “ஏடை னய ெந்டை தாககளிலிருந்து
வரும் சகசோரிகடை க,  அசதாகசபசோல ெர்வசதாகெ வர்த்தாகக
வழித்தாகடங்கடை ளயும் கச்ெசோப்சபசோருட்கடை ளயும்
சபறுவதாகற்குமசோன சகசோரிகடை ககடை ள ெசோர்ந்து இருககின்றது.’’
சஜர்மனி ெர்வசதாகெ ரீதியில் குறிப்பசோக சஜர்மன் பசோதுகசோப்ப
நாலன்கடை ளப் பலப்படுத்துவதாகற்கசோன தாகனித்துவமசோன ஒரு
படை ட என்று விவரிககப்பட்ட,  சநாட்சடசோ
கட்டடை மப்பககுள்சளயசோன இரான சிசோணுவத் தாகடை லயீடுகளில்
மீண்டும் ஒருமுடை ற “தாகடை லடை மப் பங்டை க”  ஆற்றசவண்டி
இருககிறது என்று அவர்கள் முடித்தாகனர்.  “பதிதாகசோக
சநாசோககுநிடை லப்படுத்தாகப்பட்ட”  சநாட்சடசோவின் எதிர்கசோல
திடை ெவழிககு சஜர்மனி “அதாகன் அதிகரித்துவரும்
செல்வசோகடை க” பயன்படுத்தாக சவண்டி இருந்தாகது. (1) 

12. 2013 செப்டம்பரில் நாடந்தாக கூட்டசோட்சி சதாகர்தாகடை ல அடுத்து
உடனடியசோக,  ஜனசோதிபதி சகள்பௌவ்க இந்தாக பதிய
மூசலசோபசோயத்திற்கசோன தாகசோககுதாகலுககு சென்றசோர்.  அவர்
சஜர்மன் ஒன்றிடை ணப்ப ஆண்டுவிழசோவில்,  சஜர்மனி
“அரான சிசியல்,  இரான சிசோணுவம் மற்றும் சபசோருளசோதாகசோரான சி
சமசோதாகல்களிலிருந்து”  விலகி இருககககூடிய “தீவு அல்ல”
என்று அறிவித்தாகசோர்.  அது “ஐசரான சிசோப்பசோவிலும் உலகிலும்”
அதாகன் அளவு மற்றும் செல்வசோககிற்கு ஏற்ப பங்கசோற்ற
சவண்டி இருந்தாகது.

13,  இந்தாக மூசலசோபசோயம், பதிய அரான சிெசோங்கத்தின்
சவளிவிவகசோரான சிக சகசோள்டை கயின் அடிப்படை டடை ய அடை மத்தாகது.
சவளியுறவு அடை மச்ெர் ஸ்டை ரான சின்டை மயர் மற்றும் பசோதுகசோப்ப
அடை மச்ெர் சவசோன் சடர் டை லயன் இரான சிசோணுவக கட்டுப்பசோட்டுக
கசோலம் முடிந்துவிட்டது என்று அறிவித்தாகசபசோழுது அது
அப்பட்டமசோக அதிகசோரான சித்டை தாக எடுத்துகசகசோண்டிருந்தாகது.
சஜர்மனி “உலக அரான சிசியலில் சவளியிலிருந்து சவறுமசன
கருத்துத் சதாகரிவிப்படை தாக விட அதாகனது நிடை ல மிக சபரியது
மற்றும் சவளிநாசோட்டுக சகசோள்டை க, பசோதுகசோப்பக
சகசோள்டை கயில் இன்னும் தீர்மசோனகரான சிமசோகவும் இன்னும்
கணிெமசோகவும் ஆரான சிம்பத்திசலசய தாகடை லயிடுவதாகற்கு தாகயசோரான சிசோக”
இருககசவண்டும்.  உகசரான சினில் இந்தாகக சகசோள்டை க
நாடை டமுடை றப்படுத்தாகப்பட்டது. வசோஷிங்டனும் சபர்லினும்,
ஐசரான சிசோப்பசோடை வ இரான சிசோணுவமயமசோககவும் மககளுககுள்சள
யுத்தாகத்திற்கு ஆழமசோக சவரூன்றிய சவறுப்டை ப



உடை டப்பதாகற்கும் ஒரு ெசோககுப்சபசோகடை க
உருவசோககுவதாகற்கசோக அரான சிசியல் சநாருககடிடை யத்
தூண்டிவிட்டன.

14.  சபசோதுக கருத்து எப்சபசோதும் சதாகசோடர்ச்சியசோக
சவடை லசெய்து வந்திருககிறது.  சபசோதுத்
சதாகசோடை லககசோட்சியில் இரு முககியமசோன செய்தி
நிகழ்ச்சிகளசோன tagesthemen, heute journal ஆகியன,
நாசோளசோந்தாக பிரான சிச்ெசோரான சிக கசோட்சிகளசோக
மசோற்றப்பட்டிருககின்றன.  சவளியுறவு அடை மச்ெகம்
“சஜர்மனின் தாகடை லவிதி:  உலகிற்கு தாகடை லடை மதாகசோங்கும்
சபசோருட்டு ஐசரான சிசோப்பசோவிற்கு தாகடை லடை ம தாகசோங்குவதாகற்கு”
என்ற தாகடை லப்பின் கீழ் அறிகடை ககடை ள சவளியிட்டது.
சவசோன் சடர் டை லயன்,  ஸ்சரான சிர்ன் இதாகழின் முகப்பில்
“யுத்தாக அடை மச்ெர்”  என்று கசோட்டப்பட்டசோர்,  மற்றும்
சகள்பௌவ்க,  சஜர்மனியின் சபசோலந்தின் மீதாகசோன 1939
தாகசோககுதாகல் இரான சிண்டசோம் உலக யுத்தாகத்டை தாக சதாகசோடங்கிய
அசதாக Westerplatte  என்ற இடத்தில் ரான சிஷ்யசோ மீதாகசோன
தாகசோககுதாகடை ல சதாகசோடர்ந்தாகசோர்.  சஜசோெப் சஜசோஃப மற்றும்
சஜசோஹாயிசோயிம் பிட்னர் (Die  Zeit),  ஸ்சரான சிபசோன்
சகசோர்னிலியுஸ் (S ddeutsche Zeitungü ),  நிகசகசோலசோஸ்
சபசோஸ் மற்றும் கிளவுஸ் டீற்றர் பிரான சிசோகசகன்சபர்ககர்
(Frankfurter  Allgemeine  Zeitung),  நிகசகசோலசோஸ்
பளுசம (Der Spiegel)  மற்றும் சடசோமினிக சஜசோன்ென்
(taz)  சபசோன்ற அத்திலசோந்திக கடந்தாக சிந்தாகடை னக
குழசோமினருடன் சநாருககமசோக சதாகசோடர்ப
டை வத்துகசகசோண்டுள்ள பத்திரிடை கயசோளர்கள்
கடை ளப்படை டயசோமல் ரான சிஷ்ய எதிர்ப்பப் பிரான சிச்ெசோரான சித்டை தாகத்
தாகட்டி எழுப்பிக சகசோண்டிருககின்றனர்.

15.  பல்கடை லக கழகங்களும் இரான சிசோணுவவசோதாகத்திற்கு
செடை வசெய்ய டை வககப்பட்டுள்ளன.  வரான சிலசோறுககும்
பிரான சிச்ெசோரான சித்திற்கும் இடை டயிலசோன சவறுபசோடு இந்தாக
செயல்முடை றயில் திட்டமிட்டபடி கீழறுககப்பட்டுள்ளது.
எல்லசோவற்றுககும் சமலசோக,  1999 ல் மரான சிணமடை டந்தாக
வரான சிலசோற்றசோளர் ஃபிரிட்ஸ் பிஷ்ெர் கடும் தாகசோககுதாகலுககு
ஆளசோகியிருககிறசோர். 1960 களில், பிஷ்ெர் முதாகலசோம் உலக
யுத்தாகத்தில் சஜர்மன் சபரான சிரான சிசின் தீவிரான சி சபசோர்
சநாசோககங்கடை ள அம்பலப்படுத்தினசோர்,  மற்றும் இரான சிண்டசோம்
உலக யுத்தாகத்தில் ஹிட்லர் அசதாக குறிகசகசோள்கடை ளத்தாகசோன்
பதுப்பித்தாகசோர் என எடுத்துககசோட்டினசோர்.  பிஷ்ெரின்
ஆய்வுகள் சபரிதும் சபசோருத்தாகமசோக இருககின்ற
கசோரான சிணத்தாகசோல் அவர் இப்சபசோது தாகசோககப்படுகிறசோர்.
உகசரான சிடை ன சநாசோககிய சஜர்மன் சகசோள்டை க, வில்சஹாயில்ம்
சபரான சிரான சிசு மற்றும் மூன்றசோவது குடியரான சிசின் அடிச்சுவடுகடை ள
இப்சபசோது மீண்டும் ஒருமுடை ற பின்பற்றுகிறது.
சபத்தாகமசோன் சஹாயிசோல்விககிலிருந்து ரிப்சபன்ட்சரான சிசோப்
மற்றும் ஸ்டை ரான சின்டை மயர் வடை ரான சிககும் சநாரான சிடி வரான சிலசோற்றுத்
சதாகசோடர்ச்சி இருககிறது.

16.  பல்கடை லககழகங்களில் உள்ள சகசோள்டை கப்
பிரான சிச்ெசோரான சிவசோதிகள் சஜர்மன் சபரான சிரான சிசின்
சபசோர்கசகசோள்டை ககடை ள பனருத்தாகசோரான சிணம் செய்வதுடன்
மட்டும் கட்டுப்பட்டிருககசோமல்,  அவர்கள் ஹிட்லரின்
பகடை ழப் பனருத்தாகசோரான சிணம் செய்வதாகற்கும் கூட
முயற்சிசெய்து சகசோண்டிருககின்றனர்.  இந்தாக சநாசோககில்,
முப்பதாகசோண்டுகளுககு முன்னர் சதாகசிய செசோெலிெத்தின்
பங்டை கக குடை றத்து மதிப்பிட்டதாகன் மூலம்,
வரான சிலசோற்றசோளரின் ெர்ச்டை ெடை ய தூண்டி டை வத்தாக 91
வயதாகசோன ஏர்ன்ஸ் சநாசோல்ட்ட பதுபிககப்பட்டு வருகிறசோர்.
சபப்ருவரியில் சபர்லிடை ன அடிப்படை டயசோகக சகசோண்ட
வரான சிலசோற்றசோளர் சஜசோர்க பசோசபசரான சிசோவ்ஸ்கி, சடர் ஸ்பீகலில்,
“சநாசோல்ட்ட வரான சிலசோற்று ரீதியசோக ெரியசோக இருந்தாகசோர்” என்று
அறிவித்தாகசோர்.  தாகன் பங்கிற்கு சநாசோல்ட்ட,  ஐசரான சிசோப்பியன்
இதாகழின் அண்டை மய பதிப்பில்,  “ஒரு கசோலத்து
‘விடுவிப்பசோளடை ரான சி’ (அதாகசோவது ஹிட்லடை ரான சி)

‘முற்றுமுழுதாகசோன சகடு’ மற்றும் ‘தீண்டத்தாககசோதாகதாகன்’
பிரான சிதிநிதியசோக ஆககும் சவறுப்ப மற்றும் நிந்திப்பம்
நீடிப்படை தாக” கண்டனம் செய்தாகசோர்.  ஹிட்லர், “‘சுய
உறுதிப்படுத்தாகல்‘ சபசோககுகளின் மறககப்பட்ட பிரான சிதிநிதி” ஆக
இருந்தாகசோர். அடை வ சஜர்மன் அரான சிெசோங்கத்தின் உத்திசயசோகபூர்வ
சகசோள்டை ககளில் கசோணப்படசோது இருககின்றன”  என்று
சநாசோல்ட்ட எழுதுகிறசோர்.

ஐசரான சிசோப்பிய ஒன்றியத்தின் சநாருககடி

17. சஜர்மன் ஏகசோதிபத்தியத்தின் மீள் எழுச்சிககசோன கசோரான சிணம்,
பூசகசோள முதாகலசோளித்துவத்தின் சநாருககடியும் அது
அடிப்படை டயசோகக சகசோண்டிருககும் சதாகசிய அரான சிசு அடை மப்ப
முடை றயும் ஆகும்.  1932 ல் ஹிட்லரின் வருடை கககு
வழிவகுத்தாக பறநிடை ல உந்துெகதிகடை ள ஆய்வு செய்டை கயில்,
ட்சரான சிசோட்ஸ்கி எழுதியதாகசோவது:  “சஜர்மனியின் உற்பத்தி
ெகதிகள் சமலும் சமலும் உந்துதாகல் சபற்று,  அதிகமசோன
இயகக ஆற்றடை லப் சபறப் சபற,  ஐசரான சிசோப்பிய அரான சிசு
அடை மப்பககுள்சள அடை வ சமலும் சமலும்
சநாரிககப்படுகின்றன.  அந்தாக அடை மப்ப சிறுடை மப்பட்ட ஒரு
வட்டசோரான சித்து மிருகககசோட்சி ெசோடை லயின் உள்சள உள்ள
கூண்டுகளின் அடை மப்டை ப ஒத்தாகதாகசோக இருககிறது.” (2) 

18.  வன்முடை ற மூலம் ஐசரான சிசோப்பசோடை வ சவல்லுதாகலசோல் இந்தாக
கூண்டுகளின் அடை மப்டை ப உடை டத்சதாகறிவதாகற்கசோன ஹிட்லரின்
முயற்சியசோனது அககண்டத்டை தாக அழிவில் விட்டுச்சென்றது, 70
மில்லியன் சபடை ரான சிப் பலியிட்டு, முழு இரான சிசோணுவத்சதாகசோல்வியில்
முடிவடை டயச் செய்தாகது.  ஆனசோல் சபசோருககு இட்டுச்சென்ற
பிரான சிச்சிடை னகளில் ஒன்டை றககூட சபசோருககுப் பிந்டை தாகய ஒழுங்கு
தீர்ககவில்டை ல.  அசமரிககசோவின் சபசோருளசோதாகசோரான சி
வல்லடை மயசோனது ஒரு தாகற்கசோலிக ஸ்திரான சித்தாகன்டை மடை யயும்
சபசோருககுப் பிந்டை தாகய செழுடை மடை யயும் ெசோத்தியமசோககியது.
குளிர் யுத்தாகமசோனது செசோவியத் ஒன்றியத்டை தாக தாகடுத்துடை வத்தாகது
மட்டுமல்லசோமல்,  சஜர்மனிடை யக கட்டுப்பசோட்டிலும் கூட
டை வத்திருந்தாகது. ஆனசோல் சஜர்மனியின் மறு ஐககியம் மற்றும்
செசோவியத் ஒன்றியத்தின் கடை லப்பம்,  அசமரிககசோவின்
எழுச்சியில் சஜர்மன் வர்த்தாககம் அதாகன் நாடவடிகடை ககடை ள
சமற்சகசோள்ளக கூடியதாகசோக இருந்தாக கசோலகட்டத்டை தாகயும்
சஜர்மன் இரான சிசோணுவம் தாகன்டை ன சதாகசியப் பசோதுகசோப்பககுள்
கட்டுப்படுத்திக சகசோள்ளக கூடியதாகசோக இருந்தாக
கசோலகட்டத்டை தாகயும் மீட்க முடியசோமல் முடிவுககு
சகசோண்டுவந்துவிட்டன. 

19.  சஜர்மனி மறுஐககியம் செய்யப்பட்டதில் முற்சபசோககு
அம்ெம் ஒன்றும் இல்டை ல.  அது சஜர்மனியின் கிழககிலும்
ஐசரான சிசோப்பசோவிலும் எதிர்பசோர்த்திரான சிசோதாக அளவுககு ஒரு ெமூக
வீழ்ச்சிககு வழிவகுத்தாகது மட்டுமல்லசோமல்,  சஜர்மன்
முதாகலசோளித்துவத்தின் ெகதி செயல்படும் முடை றயின்
கசோரான சிணமசோக இரான சிசோணுவவசோதாகம் மீள எழுவதாகற்கும் கூட
வழிவகுத்தாகது.  இன்று அரான சிெசோங்க உறுப்பினர்கள், சஜர்மனின்
இரான சிசோணுவ செல்வசோககசோனது அதாகன் சபசோருளசோதாகசோரான சி
வலிடை மககு சபசோருந்தியசோக சவண்டும் என்று கூறும்சபசோழுது,
அவர்கள் மீண்டும் ஒருமுடை ற சஜர்மன் ஏகசோதிபத்தியத்தின்
சமசோழிடை யசய சபசிக சகசோண்டிருககிறசோர்கள்.

20.  1990 ல் PSG  –ன் முன்சனசோடியசோன செசோெலிெ
சதாகசோழிலசோளர் கழகம் (Bund  Sozialistischer  Arbeiter),
சஜர்மனியின் கிழககிற்கும் ஐசரான சிசோப்பசோவிற்கும் திரும்ப
வருடை க தாகரும் அசதாக முதாகலசோளித்துவ வர்ககம், மனிதாக
ெமுதாகசோயம் இதுவடை ரான சி கண்டிருந்திரான சிசோதாக மிகக கசோட்டு
மிரான சிசோண்டித்தாகனமசோன குற்றங்கள் சிலவற்றிற்கு
அர்ப்பணித்துகசகசோண்டுள்ளது என்று எச்ெரித்தாகது.  “கிழககு
ஐசரான சிசோப்பசோவில் சதாகசிய அரான சிசுகளின் சபசோறிவசோனது,  இறுதி
ஆய்வில்,  ஏகசோதிபத்தியத்தின் ஆழமடை டந்துவரும் உலக
சநாருககடியின் முதாகல்விடை ளவசோக மட்டுசம இருககும்,” என்று
நாசோம் எழுதிசனசோம்.  ஸ்ரான சிசோலினிஸ்டுகள் மற்றும் ெமூக
ஜனநாசோயகவசோதிகளின் உதாகவியுடன் ஏகசோதிபத்தியவசோதிகள்



தாகங்களின் ஆட்சிடை ய ஒழுங்குபடுத்திக சகசோண்ட மற்றும்
பூசகசோளநாலன்கடை ளப் பசோதுகசோத்துக சகசோண்ட, ெகதிகளின்
ெர்வசதாகெ ெமநிடை லயசோனது உடை டந்து சநாசோருங்கிவிட்டது.
இந்தாக நூற்றசோண்டில் மனிதாககுலத்டை தாக இருமுடை ற
உலகயுத்தாகத்தின் சகசோடூரான சித்திற்குள் தாகள்ளிய, உலடை க
மறுபங்கீடு செய்வதாகற்கசோன ஏகசோதிபத்திய
ெகதிகளுககிடை டயிலசோன படை ழய சமசோதாகல்கள்,  மீண்டும்
சமசலழுகின்றன.”(3)

21.  மத்திய ஐசரான சிசோப்பசோவில் சமலசோதிககம் செய்யும்
ெகதியசோக அதாகன் எழுச்சியின் விடை ளவுகடை ளக கண்டு
அஞ்சி,  மசோர்கசரான சிட் தாகசோட்ெரின் பிரிட்டிஷ் அரான சிெசோங்கமும்
பிரான சிசோன்சுவசோ மித்திசரான சிசோனின் பிசரான சிஞ்சு அரான சிெசோங்கமும்
முதாகலில் சஜர்மனியின் மறு ஐககியத்டை தாக தாகடுகக
விடை ழந்தாகன.  இறுதியில்,  ஐசரான சிசோப்பிய ஒன்றியத்தின்
ஸ்தாகசோபிதாகமும் விரிவுபடுத்தாகலும் ஏற்றுகசகசோள்ளப்பட்டது.
பிரான சிசோன்ஸ் ஐசரான சிசோப்பிய ஒன்றியத்டை தாக,  ஆதிககம் செய்யும்
அதாகன் பககத்து வீட்டசோடை ரான சிக கட்டுப்படுத்துவதாகற்கசோன ஒரு
ெசோதாகனமசோக பசோர்த்தாக அசதாகசவடை ள,  சஜர்மனி அதாகடை ன
ஐசரான சிசோப்பசோடை வக கட்டுப்படுத்துவதாகற்கசோன ஒரு
சபசோறிமுடை றயசோகக கருதியது.

22.  சஜர்மன் அரான சிெசோங்கம் அதாகன் அபிலசோடை ெகடை ள
மடை றகக சிறு முயற்சிசய செய்தாகது.  ஏற்கனசவ 1993 ல்,
சஜர்மன் சவளியுறவுத்துடை ற அடை மச்ெர் கிளவுஸ்
கிங்கசகல் அறிவித்தாகதாகசோவது: “80  மில்லியன் மககடை ளக
சகசோண்டவர்கள் என்ற வடை கயிலும் மத்திய
ஐசரான சிசோப்பசோவில் மிகப் பலம்வசோய்ந்தாக சபசோருளசோதாகசோரான சிம் என்ற
வடை கயிலும்,  அது நாமககுப் சபசோருந்துகிறசதாகசோ
இல்டை லசயசோ,  நாசோம் சிறப்பசோன,  பகுதி அளவில் பதிய
சபசோறுப்பிடை ன ஏற்கசவண்டும்.  அதாகற்சகற்றசோற் சபசோல்
நாமது சவளிவிவகசோரான சி நாடவடிகடை கடை ய நாசோம் கட்டசோயம்
திருத்தியடை மத்துகசகசோள்ள சவண்டும்.  நாசோம் மத்தியில்
இடம்சபற்றிருப்பதாகன் கசோரான சிணமசோகவும்,  நாமது அளவு
மற்றும் மத்திய மற்றும் கிழககு ஐசரான சிசோப்பசோ சதாகசோடர்பசோன
நாமது பசோரான சிம்பரிய உறவுகள் கசோரான சிணமசோகவும்,  இந்தாக
அரான சிசுகள் ஐசரான சிசோப்பசோவுககுள் வருடை கதாகருவதில் பிரான சிதாகசோன
ஆதாகசோயம் அடை டயககூடியவரான சிசோக நாசோம் முன்சப
தீர்மசோனிககப்பட்டிருககிசறசோம்.”(4)

23.  சபசோது மககளின் முன் ஐசரான சிசோப்பிய ஒன்றியம்
ஐசரான சிசோப்பசோடை வ ஒன்றிடை ணப்படை தாக சநாசோககிய பிரான சிதாகசோன படி
என்று முன்டை வககப்பட்டது.  உண்டை மயில்,  அது
சதாகசோழிலசோள வர்ககத்திற்கு எதிரான சிசோன மிக ெகதிமிகக
வர்த்தாகக மற்றும் நிதி நாலன்களின் ஒரு ஆயுதாகமசோக
இருந்தாகது,  இருந்து வருகிறது;  அது ஒவ்சவசோரு
வருடமும் ஆயிரான சிககணககசோன அகதிகள் சுவர்களின் மீது
மடிகின்ற ஒரு சகசோட்டை ட;  சமலசோதிககத்திற்கசோக
ஐசரான சிசோப்பிய ெகதிகள் சபசோரான சிசோடும் ஒரு சபசோர்ககளம்;
சதாகசியவசோதாகத்டை தாகயும் சபரினவசோதாகத்டை தாகயும் பசோதுகசோத்து
வளர்ககும் விடை ளநிலமசோக உள்சளயும் சவளிசயயும்
மீளசோயுதாகமயப்படுத்துவதாகற்கசோன ஒரு ெசோதாகனமசோகும்.  அது
இரான சிசோணுவவசோதாகம்,  சகடுபிடிகசகசோள்டை ககள் மற்றும்
ெர்வசோதிகசோரான சிமும் பல்கிப் சபருகுவதாகற்கசோன தாகளமசோக
இருககிறது.

24.  ஏற்கனசவ பதிய நூற்றசோண்டின் சதாகசோடககத்தில்,
ஐசரான சிசோப்பிய ஒன்றியத்திற்குள்சளயசோன பதாகட்டங்கள்
சவடித்து சவளிசய வந்தாகன.  ஐசரான சிசோப்பிய ஒன்றியத்தின்
தாகடை லடை மயில் சஜர்மனி அசமரிககசோவிற்கு ெமமசோக ஒரு
உலகெகதி ஆகும் என்ற கருத்து ஒரு பிரான சிடை மயசோக
மசோறியுள்ளது.  மத்திய ஐசரான சிசோப்பசோவில் ஒரு மிடை கபலம்
சகசோண்ட சஜர்மனிடை ய பிரிட்டசனசோ அல்லது பிரான சிசோன்செசோ
ெகித்துகசகசோள்ளத் தாகயசோரில்டை ல.  2003 ல்,  ஈரான சிசோக சபசோர்
சதாகசோடர்பசோனதில் அது சவளிப்படை டயசோக உடை டவுககு
வந்தாகது. பிரிட்டனும் வரிடை ெயசோன ஐசரான சிசோப்பிய அரான சிசுகளும்

இரான சிசோணுவரீதியசோக அசமரிககசோடை வ ஆதாகரித்தாகசவடை ள,
பிரான சிசோன்சும் சஜர்மனியும் சபசோரில் பங்சகடுகக மறுத்தாகன.
2005 ல் பிசரான சிஞ்சு மற்றும் டச்சு வசோககசோளர்கள் ஐசரான சிசோப்பிய
ஒன்றியத்திற்கசோன அரான சிசியலடை மப்டை ப நிரான சிசோகரித்தாகனர்.

2008 நிதி சநாருககடியின் விடை ளவுகள் 

25.  ஐசரான சிசோப்பிய ஒன்றியத்தின் சநாருககடியசோனது 2008
ெர்வசதாகெ நிதிசநாருககடியுடன் சவடித்தாகது. 1930 களின் பிறகு
ஏற்பட்ட மிகப்சபரிய நிதி சபசோறிவசோனது ஒரு சுழற்சி
முடை றயிலசோனதாகசோக இல்டை ல,  மசோறசோக இன்னும் செசோல்லப்
சபசோனசோல்,  அது உலக முதாகலசோளித்துவத்தின் நாடந்து
சகசோண்டிருககும் சநாருககடியின் ஆரான சிம்பம் ஆகும்.
ஆறுவருடங்கள் கழித்தும்,  சபசோறிவின் விளிம்பிற்குக
சகசோண்டுவந்தாக அடிப்படை டப் பிரான சிச்சிடை னகளில் ஒன்றுகூட
தீர்ககப்பட்டிருககவில்டை ல.  மசோறசோக,  வங்கிகளுககு
டிரில்லியன்கள் சவகுமதியசோகக சகசோடுத்தாகது,  மத்திய
வங்கிகளிலிருந்து நிதிச்ெந்டை தாககளுககு மலிவசோக பணம்
பசோய்ச்ெப்பட்டது,  மற்றும் கூலிகளில்,  சவடை லகளில் மற்றும்
ெலுடை ககளில் ஓயசோது ஒழியசோது தாகசோககுதாகல்
சதாகசோடுககப்பட்டதாகசோனது வர்ககப் பதாகட்டங்கடை ள சபரிய
அளவில் கிளறிவிட்டுள்ளன. மற்றும் அடுத்தாக நிதிய
சபசோறிவிற்கசோன நிடை லடை மகடை ள உருவசோககி இருககின்றன.

26. வட்டி விகிதாகங்கடை ள 0.05 ெதாகவீதாகத்துககு சவட்டுவதாகற்கும்,
2008 ல் நூற்றுககணககசோன பில்லியன் யூசரான சிசோககளுககசோன
சநாருககடிடை யத் தூண்டிவிட்ட சபறுமதியற்ற பத்திரான சிங்கடை ள
(junk  bonds) வசோங்குவதாகற்குமசோன ஐசரான சிசோப்பிய மத்திய
வங்கியின் அண்டை மய முடிவசோனது,  திவசோலடை டந்தாகதாகன் ஒரு
அரான சிசியற் பிரான சிகடனம் ஆகும்.  அது சபசோடை தாகககு
அடிடை மயசோனவர் ெசோவுககு அஞ்சி, மரான சிண ஆபத்தாகசோன
அளவுககு சபசோடை தாகமருந்டை தாக எடுககும் நாடவடிகடை கடை ய
ஒத்தாகதாகசோக இருககின்றது. ஐசரான சிசோப்பிய மத்திய வங்கியின்
தாகடை லவர் மரிசயசோ டிரான சிசோகி (Mario Draghi), “எதிர்கசோலத்தில்
நாம்பிகடை க இன்டை ம”  மற்றும் இன்சனசோரு கீழ்சநாசோககிய
திருப்பத்தின் ஆபத்து என்று குறிப்படை ரான சித்தாகதாகன் மூலம்
அண்டை மய நாடவடிகடை கடை ய நியசோயப்படுத்தினசோர்.
வங்கிகளுககு பதிய நிதிகளின் சபருகசகடுப்ப,
சதாகககநிடை லயில் உள்ள ஐசரான சிசோப்பிய சபசோருளசோதாகசோரான சித்டை தாக
ஊககுவிப்பதாகற்கு பதிலசோக,  பங்குச்ெந்டை தாககளின் மீதாகசோன
ஊகக குமிழிகடை ள சவடிககும் பள்ளிககு
ஊதிப்சபருககிவிடும்.

27.  ஐசரான சிசோப்பிய மத்திய வங்கியின் மத்திய அங்கத்தில்
ஏற்பட்டுள்ள கடும் பிளவுகள் ஐசரான சிசோப்பசோவில் வளர்ந்துவரும்
சதாகசிய பதாகட்டங்கடை ள சவளிப்படுத்துகின்றன.  ஆனசோல்
வர்கக உறவுகளின் நிடை லப்பசோட்டிலிருந்து,  பணத்டை தாக
அச்சிடும் டிரான சிசோகியின் சகசோள்டை கககும்,  சஜர்மன்
அரான சிெசோங்கத்தாகசோல் சகசோரான சிப்படும் கடுடை மயசோன சிககன
நாடவடிகடை க சகசோள்டை கககும் அடிப்படை ட சவறுபசோடு எதுவும்
இல்டை ல.  இரான சிண்டும் ஒன்றுகசகசோன்று உதாகவிசெய்கின்றன.
அடை வ,  சபரான சிளவிலசோன சபரும்பசோன்டை மடை ய பலியிட்டு,
உற்பத்தி நிகழ்வுப்சபசோககிலும் ெமூகத்சதாகடை வயுடனும் எந்தாக
சதாகசோடர்டை பயும் இழந்துவிட்ட,  தாகணியசோதாக சவட்டை க சகசோண்ட
நிதிய பிரான சிபத்துவத்டை தாக வளப்படுத்துவதாகற்சக செடை வ
செய்கின்றன.  சூழ்நிடை லயசோனது அதிகரித்தாக அளவில்
பிசரான சிஞ்சுப் பரான சிட்சியின் சபசோது நாடந்தாக ெம்பவத்டை தாக,  சரான சிசோட்டி
தாகட்டுப்பசோட்டசோல் பரான சிந்தாக மககள் பட்டினி கிடகடை கயில் மரி
அந்துவசோசனட் சகக ெசோப்பிட அறிவுடை ரான சி கூறியடை தாக ஒத்தாகதாகசோக
இருககின்றது. 

28.  கிரீஸ்,  சபசோர்ச்சுககல் மற்றும் ஸ்சபயினில் வங்கிகள்
பிடை ணசயடுப்பககளின் செலடை வ சதாகசோழிலசோள வர்ககத்தின்
மீது திணிப்படை தாக நிடை றசவற்றுவதாகற்கு சபர்லினசோலும்
பிரான சிஸ்சஸ்ஸெல்ஸ்ஸெசோலும் ஆடை ணயிடப்பட்ட கடுடை மயசோன சகடுபிடி
நாடவடிகடை ககள் ஏற்சகனசவ கடும் எதிர்ப்டை பச் ெந்தித்து
வந்துள்ளன.  ஆயினும்,  நிதிய சநாருககடிககு பதில்



நாடவடிகடை கயசோக ஐசரான சிசோப்பிய ஒன்றியத்தாகசோல்
திணிககப்படும் நாடவடிகடை ககள் சஜர்மனியிலும் ஏடை னய
ஐசரான சிசோப்பிய நாசோடுகளிலும் ெமூகப்பதாகட்டங்கடை ள திடீசரான சின்று
உககிரான சிமடை டயச் செய்துள்ளன.

29.  சஜர்மன் பங்குச்ெந்டை தாக குறியீட்சடண் DAX
சபசோருளசோதாகசோரான சிம் சவறுமசன வளர்ந்துசகசோண்டிருந்தாகசோலும்,
2008 சநாருககடியின் உச்ெத்தில் இருந்தாக அதாகன் முந்டை தாகய
நிடை லககு 2000  பள்ளிகள்  சமலசோக தாகற்சபசோது
இருககின்றது.  மிகவும் சபரிய 30  சஜர்மன்
நிறுவனங்களின் பங்குகளின் செசோந்தாகககசோரான சிர்கள்
விரான சிடை லககூட உயர்த்தாகசோமல் 200  பில்லியன் யூசரான சிசோககள்
அளவில் தாகங்களின் கடன்பத்திரான சி மதிப்பககடை ள
அதிகரித்துக சகசோண்டுள்ளனர்.  அசதாககசோலகட்டத்தில்,
மககள் சதாகசோடை கயினரின் சபரும்பசோன்டை மயினரின்
வசோழ்கடை கத்தாகரான சிம் திடீசரான சின்று வீழ்ச்சி அடை டந்தாகன.  சுமசோர்
126  மில்லியன் ஐசரான சிசோப்பியர்,  மககள்சதாகசோடை கயின்
கசோல்வசோசிப்சபர் வறுடை மயின் ஆபத்தில் இருந்தாகனர்.
2008 லிருந்து ஏடை ழக குழந்டை தாககளின் எண்ணிகடை க
800,000 அளவில் அதிகரித்திருககிறது. ஐசரான சிசோப்பசோவில் 11
ெதாகவீதாகம் வயது வந்சதாகசோரும் 23 ெதாகவீதாகம் இடை ளஞார்களும்
உத்திசயசோகபூர்வமசோய் சவடை ல இன்றி இருககின்றனர்.
கிட்டத்தாகட்ட மூன்றில் ஒருவருககு ெமூகநால உதாகவி
இல்டை ல.  கிழககு ஐசரான சிசோப்பசோவில் ெமூகநிடை லடை மயசோனது,
ஸ்ரான சிசோலினிெ ஆட்சிகள் சபசோறிந்துசபசோன சபசோழுதாகசோன 25
ஆண்டுகளுககு முன்னர் இருந்தாகடை தாகவிடவும் மிக
சமசோெமசோன நிடை லயில் உள்ளது. சிறிய, அடிககடி ஊழல்
பரியும் மற்றும் குற்றப் பின்னணி உடை டய சிறுபசோன்டை ம
தாகம்டை மத்தாகசோசம சபரும்செல்வமுடை டயதாகசோககிக சகசோள்ளும்
அசதாகசவடை ள,  மககள்சதாகசோடை கயின் பரான சிந்தாக
சபரும்பசோன்டை மயசோனது பரான சிந்தாக சவடை லயின்டை ம, ஏழ்டை மக
கூலி,  ஓய்வூதியம்,  சுகசோதாகசோரான சிம் மற்றும் ெமூக
அளிப்பககள் சீர்குடை லந்து சபசோன நிடை லடை மயின் கீழ்
உயிர் பிடை ழத்திருககசவ சபசோரான சிசோட சவண்டி இருககிறது.

30. இரான சிசோணுவவசோதாகத்டை தாக பதுப்பித்தாகல் என்பது சவடிககும்
ெமூகப் பதாகட்டங்கள்,  ஆழமடை டந்துவரும் சபசோருளசோதாகசோரான சி
சநாருககடி மற்றும் ஐசரான சிசோப்பிய அரான சிசுகளுககு
இடை டயிலசோன வளர்ந்துவரும் சமசோதாகல்கள் இவற்றுககசோன
ஆளும் வர்ககத்தின் பதிலசோக இருககிறது.  அதாகன்
குறிகசகசோள், ஏற்றுமதிடை யச் ெசோர்ந்துள்ள சஜர்மனின்
சபசோருளசோதாகசோரான சிம் தாகங்கியிருககும் பதிய செல்வசோககு
மண்டலங்கடை ள,  ெந்டை தாககடை ள மற்றும்
கச்ெசோப்சபசோருட்கடை ள சவற்றிசகசோள்ளல்;  ெமூகப்
பதாகட்டங்கடை ள சவளிப்பற படை கயின்பசோல்
திடை ெதிருப்பவதாகன் மூலம் ெமூக சவடிப்பககடை ள
தாகடுத்தாகல்; அடை னத்டை தாகயும் தாகழுவிய சதாகசிய கண்கசோணிப்ப
ெசோதாகனத்டை தாக அபிவிருத்தி செய்தாகல் உள்ளடங்கலசோக,
ஒட்டுசமசோத்தாக ெமுதாகசோயத்டை தாகயும் இரான சிசோணுவமயமசோககி,
ெமூக மற்றும் அரான சிசியல் எதிர்ப்பககடை ள நாசுககி,
ஊடகங்களின் வழிககு சகசோண்டுவருவதுமசோகும்.

31.  முன்னசோள் சிஐஏ செயற்பசோட்டசோளர் எட்வசோர்ட்
ஸ்சனசோவ்சடன்,  அசமரிகக மற்றும் பிரிட்டீஷ்
உளவுத்துடை றகளசோல் செய்யப்பட்ட சபரான சிளவிலசோன
அரான சிெசோங்க கண்கசோணிப்டை ப மட்டுமல்லசோது,  சநாருககமசோக
சதாகசோடர்படை டய சஜர்மன் உளவு செடை வகளசோல்
செய்யப்பட்டவற்டை றயும் திடை ரான சிவிலககிக கசோட்டி
இருககிறசோர்.  சஜர்மனி,  ஒரு பதிய சகஸ்டசபசோ (நாசோஜி
சஜர்மனியின் உளவு சபசோலீஸ்) எழுவடை தாக தாகடுககும் ஒரு
நாடவடிகடை கயசோக,  சபசோருககுப் பிந்திய அதாகன்
அரான சிசியலடை மப்பில் ஸ்தாகசோபிககப்பட்டிருந்தாக,  சபசோலீடை ெயும்
உளவு செடை வகடை ளயும் சவவ்சவறசோக டை வத்திருககும்
முடை றடை ய, பயங்கரான சிவசோதாகத்டை தாகயும் ஒழுங்கடை மககப்பட்ட
குற்றத்டை தாகயும் எதிர்த்துப் சபசோரான சிசோடல் என்ற சபயரில்
சபருமளவில் ஓரான சிங்கட்டிவிட்டது.  பிரான சிமசோண்டமசோன,

டை மயப்படுத்தாகப்பட்ட தாகரான சிவுக களஞ்சியங்கள், மில்லியன்
கணககசோன ெசோதாகசோரான சிண குடிமககளின் விவரான சிங்கடை ளப்
சபறுவதாகற்கு பசோதுகசோப்ப முகவசோண்டை மகளுககு
வெதியளிககின்றது. இந்தாக ஆர்சவல்லியன் பூதாகசோகரான சித்தின்
சநாசோககம் அடை னத்து ெமூக எதிர்ப்பககடை ளயும்
தாகடை டகடை ளயும் நாசுககுவதாகற்கசோகும்.  அசமரிகக நாகரான சிமசோன
ஃசபர்குெனில் 18  வயது  டை மககல் பிசரான சிள்பௌன் படுசகசோடை ல
செய்யப்பட்டடை தாக அடுத்து,  நிரான சிசோயுதாகபசோணியசோன பிரான சிசதாகெ
மககளுககு எதிரான சிசோக சபசோலீடை ெயும் சதாகசிய கசோவலர்கடை ளயும்
இரான சிசோணுவ உபகரான சிணங்களுடன் அனுப்பி டை வத்து
அவெரான சிநிடை லப் பிரான சிகடனமும் அமல்படுத்தாகப்பட்டடை ம,  ெமூகப்
பதாகட்டங்கள் வளர்ச்சியடை டயும் சபசோது பயன்படுத்தாகப்படவுள்ள
வழிமுடை றகள் பற்றிய ஒரு அறிகுறி ஆகும்.

அசமரிககசோவுடனசோன  வளர்ந்துவரும் பதாகட்டங்கள்

32. ரான சிஷ்யசோவுடனசோன சமசோதாகலின் கூடுதாகல் சநாசோககம் அதிகரித்தாக
அளவில் உடை டந்துசகசோண்டு சபசோகும் ஐசரான சிசோப்பிய
ஒன்றியத்டை தாக ஒன்று செர்ப்பதாகசோகும். மூலதாகனம் மற்றும்
சபசோருட்களதும் சுதாகந்திரான சிமசோன நாகர்வு, மற்றும் ஒரு சபசோதுப்
பணம் சபசோன்ற சபசோருளசோதாகசோரான சி குறிகசகசோள்களசோல் முன்னர்
சபரும்பசோலும் வடை ரான சியறுககப்பட்டிருந்தாக ஒரு சபசோது
விசரான சிசோதிககு எதிரான சிசோன சபசோரான சிசோட்டம்,  இப்சபசோது ஐசரான சிசோப்பிய
ஒன்றியத்தின் இடை ணவளர்ச்சிடை ய உறுதி செய்வடை தாக
செயல்சநாசோககமசோய் சகசோண்டுள்ளது.  குளிர் யுத்தாகத்தில்
இருந்தாகது சபசோல,  ரான சிஷ்யசோவசோனது மீண்டும் ஒரு முடை ற
“சமற்கின்”  சபசோது எதிரியசோக முன்டை வககப்பட்டு வருகிறது.
எவ்வசோறசோயினும்,  ரான சிஷ்யசோவிற்சகதிரான சிசோன ஐசரான சிசோப்பிய ஒற்றுடை ம
என்ற திடை ரான சிககுப் பின்சன பதாகட்டங்கள் வளர்ந்துவருகின்றன.
இருபதாகசோம் நூற்றசோண்டில் ஐசரான சிசோப்பசோடை வ யுத்தாககளமசோக
இருமுடை ற மசோற்றிய சமசோதாகல்கள் மீண்டும் எழுகின்றன.
ஏடை னய ஐசரான சிசோப்பிய உறுப்பினர்கள் முஷ்டிடை ய உயர்த்திக
சகசோண்டு தாகங்களின் செசோந்தாக ஏகசோதிபத்திய நாலன்கடை ளப்
பின்பற்ற தாகயசோரிப்ப செய்து வருகின்றன.  பிரான சிசோன்சில் சதாகசிய
முன்னணி, ஐசரான சிசோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து
சவளிசயறுவதாகற்கும் சதாகசிய நாசோணயத்திற்கு திரும்பவதாகற்கும்
உறுதிகூறியதாகன் மூலம் தாகனது செல்வசோகடை க விரிவுபடுத்தாகக
கூடியதாகசோக இருககிறது.  கசோல்வசோய்ககு அப்பசோல்,  ஐசரான சிசோப்பிய
ஒன்றியத்திலிருந்து பிரிட்டன் செசோந்தாகமசோக சவளிசயறுவது
அதிகரித்தாகளவில் ெசோத்தியமசோனதாகசோக சதாகரிகின்றது. 

33. ரான சிஷ்யசோவுககு எதிரான சிசோன அசமரிககசோவுடனசோன சஜர்மனியின்
தாகற்சபசோடை தாகய கூட்டசோனது,  உள்பதாகட்டங்கடை ளயும்
முரான சிண்பசோடுகடை ளயும் கூட பின்விடை ளவசோக
சகசோண்டுவந்துள்ளது.  வசோஷிங்டனும் சபர்லினும்
ரான சிஷ்யசோவிற்சகதிரான சிசோக ஒசரான சி பசோடை தாகடை ய பின்பற்றுகின்றன
ஆனசோல் சவவ்சவறு குறிகசகசோள்கடை ள சகசோண்டுள்ளன.
யுசரான சிஷியன் நிலப்பகுதியில் சபசோட்டியிடககூடிய ஒரு உலக
வல்லரான சிடை ெ எழவிடசோமற் தாகடுப்பசதாக அசமரிககசோவின்
குறிகசகசோள் ஆகும்.  அது ரான சிஷ்யசோவிற்கு எதிரான சிசோன தாகனது
“ஆசியசோவில் முன்னிடை லககு” சமற்கு முடை னடை ய
அடை மககிறது,  அது பிரான சிதாகசோனமசோக சீனசோவின் எழுச்சிககு
எதிரான சிசோக திடை ெவழிப்படுத்தாகப்பட்டதாகசோகும்.  தாகன் பங்கிற்கு,
சஜர்மன் ஏகசோதிபத்தியமசோனது ெகதிகளின் மூலவளம் மற்றும்
மலிவசோன கூலி,  அசதாக சபசோல் தாகனது சபசோருட்களுககசோன
ெந்டை தாகயசோகவும் கிழககு ஐசரான சிசோப்பசோடை வயும் ரான சிஷ்யசோடை வயும்
சுரான சிண்டிகசகசோள்ள எண்ணுகின்ற அசதாகசவடை ள, சீனசோவுடன்
சநாருககமசோன சபசோருளசோதாகசோரான சி மற்றும் அரான சிசியல் உறவுகடை ளப்
பரான சிசோமரித்து வருகிறது.  கிழககு ஐசரான சிசோப்பசோவில்,  அதிகரித்தாக
அளவில் கருங்கடல் பிரான சிசோந்தியத்தில்,  அசதாகசபசோல
ரான சிஷ்யசோவிலும் சீனசோவிலும் சஜர்மனி அதாகன் மூசலசோபசோய
சபசோட்டியசோளரான சிசோக அசமரிககசோடை வ எதிர்சகசோண்டுள்ளது.

34.  மத்திய கிழககில்,  சஜர்மன் ஏகசோதிபத்தியமசோனது அதாகன்
செசோந்தாக நாலன்கடை ளசய பின்பற்றிவருகிறது.  சஜர்மன்
சதாகசோழில்துடை றககசோன முககியமசோன ெந்டை தாகயசோக இருந்துவரும்



இப்பிரான சிசோந்தியம்,  இப்சபசோழுது அசமரிககசோவின்
சகசோள்டை கயசோல் அச்சுறுத்தாகப்பட்டு வருகிறது.  ஈரான சிசோககில்
அசமரிககசோவசோல் கட்டவிழ்த்துவிடப்பட்ட சபரான சிழிவசோனது
சஜர்மனிடை ய இந்தாகப் பிரான சிசோந்தியத்தில் தாகனது
மூசலசோபசோயத்டை தாக மறுமதிப்பீடு செய்யும்படி நிர்பந்தித்தாகது.
அசமரிககசோவிற்கும் சஜர்மனிககும் இடை டயிலசோன
பதாகட்டங்கள் மிக அண்டை மயில் சபர்லினில் அசமரிகக
உளவசோளி அம்பலப்படுத்தாகப்பட்டடை தாக சதாகசோடர்ந்து
சவளிப்பட்டன.

35. அசமரிகக ஏகசோதிபத்தியம் எந்தாகளவிற்கு பலவீனமசோக
சதாகசோன்றுகின்றசதாகசோ அந்தாகளவிற்கு,  ஏடை னய ஏகசோதிபத்திய
ெகதிகள் தாகமது செசோந்தாக சுதாகந்திரான சிமசோன மூசலசோபசோயத்டை தாக
கூடுதாகலசோக அபிவிருத்தி செய்கின்றன.  ஆசியசோவில்
ஜப்பசோன் அசமரிககசோவின் ஆதாகரான சிவுடன் அதாகன் செசோந்தாக
மறு இரான சிசோணுவமயமசோககடை ல எடுத்திருககிறது மற்றும்
அதாகன் சபசோருககுப்பிந்டை தாகய அரான சிசியல் அடை மப்பில்
அடங்கியுள்ள அடை மதிவசோதாகத்திற்கு கடப்பசோடுடை டய
தாகன்டை மடை ய அழித்துவிட்டது. ஆனசோலும் ஜப்பசோன் அதாகன்
செசோந்தாக சுதாகந்திரான சிமசோன நாலன்கடை ளக சகசோண்டிருககிறது.
இருபதாகசோம் நூற்றசோண்டின் முதாகல் பசோதியில் இரு உலக
யுத்தாகங்களுககு வழிவகுத்தாக அடிப்படை ட ஏகசோதிபத்திய
சமசோதாகல்கள் பதியவடிவங்களில் மீளத் சதாகசோன்றி
இருககின்றன.

இடது கட்சி,  பசுடை ம கட்சி மற்றும் “மனிதாக உரிடை மகள்
ஏகசோதிபத்தியம்”

36.  பசோரான சிசோளுமன்றத்டை தாக பிரான சிதிநிதித்துவம் செய்யும்
அடை னத்துக கட்சிகளும் சஜர்மன் இரான சிசோணுவவசோதாகத்திற்கு
ஆதாகரான சிவளிககின்றன.  பசோதுகசோப்ப அடை மச்ெர் பதாகவிடை ய
வகிககும் ெமூக ஜனநாசோயகக கட்சி (SPD)  பரான சிந்தாக
கூட்டணியில் இந்தாகப் பிரான சிச்ெசோரான சித்தின் முன்னணியில்
இருககின்றது.  ரான சிஷ்யசோவிற்கு எதிரான சிசோன இன்சனசோரு
சபசோருககு தாகயசோர் செய்வதாகன் மூலம் அது
உலகப்சபசோருககு வசோககளித்தாக அதாகன் நூறசோவது
ஆண்டுவிழசோடை வக சகசோண்டசோடுகிறது.  ஹாயிசோர்ட்ஸ்
ெட்டங்கடை ள ஏற்றுகசகசோண்ட பத்தாகசோண்டுகளுககுப்
பின்னர்,  ெமூக ஜனநாசோயகக கட்சியசோனது அதாகன் இரு
பசோதாகங்கடை ளயும் சபருமுதாகலசோளிகள் மற்றும்
சபருநிதியங்களின் முகசோமில் உறுதியசோய்
டை வத்திருப்படை தாக மீளவும் உறுதி செய்கிறது.  கட்சியின்
குரான சிடை ல அடை மத்துக சகசோடுககும் செல்வச்செழிப்ப மிகக
அரான சிசியல்வசோதிகள்,  உயர் அரான சிசு அதிகசோரிகள்,
சிறுவணிகர்கள் மற்றும் சதாகசோழிற்ெங்க
அதிகசோரான சித்துவத்தினர் ெமுக சீர்திருத்தாகங்கள் மூலம்
சதாகசோழிலசோளர்கடை ள முதாகலசோளித்துவத்துடன்
ெமரான சிெப்படுத்துவதாகற்கு இனியும்
முயற்சிககப்சபசோவதில்டை ல.  பதிலசோக,  சதாகசோழிலசோள
வர்ககத்தின் மீதாகசோன ஈவிரான சிககமற்ற தாகசோககுதாகல்கடை ள
சதாகசோடுப்பதாகன் மூலமும்,  வலியத்தாகசோககும் சபரும்
வல்லரான சிசுகளின் அரான சிசியலுககு ஆதாகரான சிவளிப்பதாகன் மூலமும்
அவர்கள் முதாகலசோளித்துவத்டை தாகப் பசோதுகசோககின்றனர். 

37.  சஜர்மன் இரான சிசோணுவவசோதாகத்டை தாக பதுப்பித்தாகலில்
பசுடை மக கட்சியினரும் இடதுகளும் டை மயப் பங்டை க
வகித்தாகனர்.  சபயரான சிளவில் அடை வ பசோரான சிசோளுமன்றத்தில்
எதிர்ப்டை பக சகசோண்டிருககின்றன, ஆனசோல் யதாகசோர்த்தாகத்தில்
பதிய சகசோள்டை கவகுப்பதில் உயர் மட்டத்தில் அடை வ
ஒருங்கிடை ணந்துள்ளன.  இரு கட்சிகளுசம விஞ்ஞாசோனம்
மற்றும் சகசோள்டை க அறககட்டடை ளயின் (Stiftung
Wissenschaft  und Politik)  மூசலசோபசோய பத்திரான சிமசோன
“பதிய அதிகசோரான சிம் –பதிய சபசோறுப்ப”  என்படை தாக
வடை ரான சிவதில் ெம்பந்தாகப்பட்டிருந்தாகன மற்றும் அடை னத்து
முககிய விஷயங்களிலும் அரான சிெசோங்கத்திற்கு ஆதாகரான சிடை வ
அளித்தாகன.  அவர்களின் செசோந்தாக சிறப்பசோன பங்களிப்ப,

சஜர்மன் இரான சிசோணுவவசோதாகம் திரும்ப வருவடை தாக “அடை மதி,”
“ஜனநாசோயகம்”  மற்றும் “மனிதாக உரிடை மகள்”  என்ற
சவற்றுடை ரான சிகளசோல் மூடிமடை றப்பதும்,  இரான சிசோணுவவசோதாகத்தின்
பதுப்பித்தாகலுககு எதிரான சிசோன பரான சிந்தாக எதிர்ப்டை ப நாசுககுவதும்
ஆகும்.

38.  பசுடை மவசோதிகள் நீண்டகசோலத்திற்கு முன்னசரான சி தாகங்களின்
அடை மதிவசோதாகத்டை தாக குப்டை பயில் வீசிவிட்டனர்.  சபசோர் ஆதாகரான சிவு
அரான சிசியடை ல “மனிதாகசநாயத்திற்கசோன சபசோரான சிசோட்டம்”  என்று
விற்படை னசெய்தாக நீண்ட பதிவுச்ெசோன்டை றக சகசோண்டுள்ளனர்.
21 ம் நூற்றசோண்டில் சஜர்மன் ஏகசோதிபத்தியத்தின்
குற்றங்கடை ள நியசோயப்படுத்துவதாகற்கு 20 ம் நூற்றசோண்டில்
அதாகன் வரான சிலசோற்றுக குற்றங்கடை ள சிடுமூஞ்சித்தாகனத்துடன்
பயன்படுத்திகசகசோள்கின்றனர்.  1999 ல்,  பசுடை மக கட்சியின்
சவளியுறவு அடை மச்ெர் சஜசோஸ்கசோ பிஷ்ெர்,  சகசோசெசோசவசோ
சபசோரில் சஜர்மன் பங்சகற்டை ப “இன்சனசோரு அவுஸ்விட்ச்
சவண்டசோம்”  என்ற இழிந்தாக கூககுரான சிசலசோடு
நியசோயப்படுத்தினசோர். அதுமுதாகற்சகசோண்டு, பசுடை மக கட்சியினர்
சஜர்மன் ஏகசோதிபத்தியத்தின் ஆககிரான சிமிப்பின் ஒவ்சவசோரு
நாடவடிகடை கடை யயும் “மனிதாக உரிடை மகள்”  மற்றும்
“மனிதாகசநாயத்டை தாக”  பசோதுகசோத்தாகல் என்ற சபச்சுடன்
ஆதாகரித்தாகனர். 

39.  பசுடை மக கட்சியினர் சவளிவிவகசோரான சிக சகசோள்டை க
பிரான சிச்சிடை னகளில் அரான சிெசோங்கத்டை தாக விமர்சிககும்சபசோழுது,
அவர்கள் வலதுபறத்தில் இருந்து அவ்வசோறு செய்தாகனர்.
லிபியப் சபசோரில் சஜர்மனியின் பங்சகற்பின்டை மடை ய அவர்கள்
கடுடை மயசோக விமர்சித்திருந்தாகனர்.  இப்சபசோழுது அவர்கள்
ரான சிஷ்யசோவிற்கு எதிரான சிசோக கடும் நாடவடிகடை க எடுகக சவண்டும்
என்றும் மத்திய கிழககில் சஜர்மன் பங்சகற்கும் சபரும்
இரான சிசோணுவ நாடவடிகடை கககும் முரான சிசுசகசோட்டி வருகின்றனர்.
சபசோலந்தின் மீதாகசோக சஜர்மன் நாடத்திய தாகசோககுதாகலின் 75 ம்
ஆண்டு நிடை னவு தினம் பற்றிய அவரான சிது பசோரான சிசோளுமன்ற
உடை ரான சியில்,  பசுடை மக கட்சித் தாகடை லவர் அன்டன்
சஹாயிசோஃப்டை றட்டர், பதிய சஜர்மன் சபசோர்க சகசோள்டை கககசோக
அடை ழப்ப விடுத்தாகசோர்.  “ரான சிஷ்யசோவின் ஆககிரான சிமிப்ப அதாகன்
விடை ளவுகடை ள கட்டசோயம் சகசோண்டிருககும்” என்று அறிவித்தாக
அவர்,  “பட்டின் அவரான சிது சமசோெடிககு விடை லசகசோடுத்தாகசோக
சவண்டும்”  என்று சகசோரினசோர்.  “ஈரான சிசோககில் இரான சிசோணுவப்
படை டடை ய பயன்படுத்துவது பற்றியும் அதாகற்கு சஜர்மன்
என்ன பங்களிப்ப செய்ய முடியும் என்பது பற்றியும்
கலந்துடை ரான சியசோடுவது ெரியசோனசதாக”  என்று அவர் சமலும்
கூறினசோர்.“அசமரிகக வசோன் தாகசோககுதாகல்கள் சபசோதாகசோது.
பசோதுகசோப்பதாகற்கசோன சபசோறுப்பககடை ள நிடை றசவற்றுவதில் ஒரு
அதிகமசோன பரான சிந்தாக இரான சிசோணுவத் தாகடை லயீடு அவசியம்”  என
அவர் சதாகசோடர்ந்தாகசோர்.

40.  பதிடை னந்து ஆண்டுகளுககு முன்னர்,  சஜர்மன்
இரான சிசோணுவவசோதாகம் உலக அரான சிங்கிற்குத் திரும்பதாகலில் முககிய
பசோத்திரான சித்டை தாக ஆற்றியதும் அதாகடை ன “மனிதாகசோபிமசோனம்”  என்ற
சவற்றுடை ரான சியசோல் பூச்சுப்பூசியதும் பசுடை மக கட்சிதாகசோன். இன்று
அந்தாக சவடை லடை யச் செய்வது இடது கட்சியசோக இருககிறது.
பசோரான சிசோளுமன்றத்தின் சவளிவிவகசோரான சித்துடை றயின் கட்சிப்
பிரான சிதிநிதியசோன ஸ்சரான சிபசோன் லீபிச்,  விஞ்ஞாசோனம் மற்றும்
சகசோள்டை க அறககட்டடை ளயின் பதியசவளியுறவுக
சகசோள்டை கடை ய வடை ரான சிவதில் உதாகவியசோக இருந்தாக அசதாகசவடை ள,
கட்சியில் ஒரு பதிய ஏசகசோபித்தாக கருத்து உதித்தாகது.
அதுமுதாகற்சகசோண்டு,  இடது கட்சியசோனது சஜர்மன்
அரான சிெசோங்கத்தின் மூர்ககமசோன சவளியுறவுக சகசோள்டை கடை ய
ஆதாகரித்துவருகிறது.

41.  கட்சி நிர்வசோகியசோல் மசோர்ச்சில் சவளியிடப்பட்ட
உத்திசயசோகபூர்வ அறிகடை கயசோனது,  ரான சிஷ்யசோடை வ “முறுகல்
சபசோககிற்கசோக”  குற்றம் ெசோட்டியது மற்றும் “ரான சிஷ்ய
கூட்டடை மப்பின் இரான சிசோணுவ அச்சுறுத்தாகடை ல”  கண்டனம்
செய்தாகது.  ெரியசோக அதாகற்கு ஒரு மசோதாகத்திற்குப் பின்னர்,



பசோரான சிசோளுமன்றத்தில் (Bundestag) இடது கட்சியின்
பிரான சிதிநிதிகள் சிரியசோவிற்கு எதிரான சிசோன சஜர்மன் இரான சிசோணுவப்
பணிககு ஆதாகரான சிவசோக வசோககளித்தாகனர்.  அடை னத்தும்
“ஆயுதாகம் கடை ளதாகல்”  மற்றும் “அடை மதிக சகசோள்டை க”
என்ற சபயரில் செய்யப்பட்டது.  இப்சபசோழுது இடது
கட்சியசோனது,  வலது பறத்தில் இருந்து அரான சிெசோங்கத்டை தாகத்
தாகசோககி,  மத்திய கிழககில் மிக விரிவசோன இரான சிசோணுவ
நாடவடிகடை கககு வககசோலத்து வசோங்கி வருகிறது. 

42. ஆகஸ்ட் சதாகசோடககத்தில், கட்சியின் உத்திசயசோகபூர்வ
செய்தித்தாகசோள் Neues  Deutsc landħ  ஈரான சிசோககில்
“ஜிகசோதிஸ்டுகளின்”  சகசோடுடை மகளுககு எதிரான சிசோக ஐ.நாசோ
நாடவடிகடை கடை ய”  ஏற்கனசவ சகசோரி இருந்தாகது. “இடது
கட்சி இந்தாக விவசோதாகத்தில் ஒன்றும் கூறசோமல்
சபசோகமுடியசோது,” என்று அது எழுதியது. குர்திஸ்களுககு
ஆயுதாகம் அளிகக சவண்டும் என்று அடை ழப்ப விடுத்தாக
சஜர்மன் அரான சிசியல்வசோதிகளுள் முதாகலசோவது நாபர் இடது
கட்சித் தாகடை லவர் கிரிசகசோர் கீசி ஆவசோர்.  அவர்
பசோரான சிசோளுமன்றத்தில் ஐ.நாசோ துருப்பககளசோல் ஆன ஒரு
சபரும் தாகடை லயீட்டை டக சகசோரினசோர்.  முதாகலசோளித்துவ-
எதிர்ப்ப இடது (AkL)  என்று அடை ழககப்படுகின்ற
கட்சியின் சபண்சபச்ெசோளர் ஊலசோ சஜல்ப்க ஈரான சிசோககிற்கு
சஜர்மன் ஆயுதாகம் அனுப்பவது பற்றிய ஒரு சிறப்பக
கூட்டத்சதாகசோடரில்,  இடது கட்சியின் நிடை லப்பசோட்டை டத்
சதாகசோகுத்துப் பின்வருமசோறு கூறினசோர்:  “ஈரான சிசோககிற்கும்
சிரியசோவிற்கும் இங்கு தீர்மசோனிககப்பட்டடை தாக விடவும்
மிகக கூடுதாகலசோக நாசோங்கள் சகசோருகிசறசோம்.”

43.  மசோர்கஸ்21  மற்றும் செசோெலிெ மசோற்றீட்டு சஜர்மனி
(SAV)  சபசோன்ற கட்சியில் உள்ள சபசோலி இடது
சபசோககுகள் “மனிதாக உரிடை மகள் ஏகசோதிபத்தியம்”
என்பதாகன் தீவிரான சி ஆதாகரான சிவசோளர்களசோக இருககின்றனர்.
அவர்கள் விவசோதாகங்கடை ளயும் கருத்தியல்
நியசோயப்படுத்தாகல்கடை ளயும் வழங்குகின்றனர்,  அவற்டை ற
ஆளும் வர்ககமசோனது அதாகன் சபசோர்கசகசோள்டை கககு ஒரு
ெசோககுப்சபசோககசோகப் பயன்படுத்துகிறது.
சபசோதுககருத்துககு நாஞ்சூட்டும் சபசோருட்டு அவர்கள்
சிரிய ஆெசோத் ஆட்சியின் ஏகசோதிபத்திய ஆதாகரான சிவு
எதிரான சிசோளிகடை ள “பரான சிட்சியசோளர்கள்”  என விவரிககின்றனர்,
கீசயவ் டை மதாகசோன் ெதுககத்தில் பசோசிஸ்டுகளின்
தாகடை லடை மயிலசோன கலகங்கடை ள “ஜனநாசோயக சவகுஜன
எழுச்சி”  எனக கசோட்டினர்,  மற்றும் ரான சிஷ்யசோடை வ ஒரு
“ஏகசோதிபத்திய ஆககிரான சிமிப்பசோளர்”  எனக கண்டனம்
செய்கின்றனர்.  அவர்கள் தாகற்சபசோது ஈரான சிசோககில் ஒரு
இரான சிசோணுவத் தாகடை லயீட்டிற்கசோக கிளர்ச்சி செய்து
வருகின்றனர்.  “இஸ்லசோமிய அரான சிடை ெ தாகடுத்து நிறுத்து”
என்று தாகடை லப்பிடப்பட்ட அவர்களது அண்டை மய
துண்டறிகடை ககள் ஒன்றில் “உடனடியசோன
மனிதாகப்படுசகசோடை ல தாகடுத்து நிறுத்தாகப்பட முடியும்சபசோழுது
ஏன் உதாகவக கூடசோது?”  என்று SAV
சகள்விசயழுப்பியுள்ளது.  “உதாகவி”  என்று அவர்கள்
அசமரிகக வசோன்தாகசோககுதாகடை லசய
அர்த்தாகப்படுத்துகிறசோர்கள்.

44.  பிரான சிச்ெசோரான சித்தில் SAV  சிறப்பத் சதாகர்ச்சி சபறுடை கயில்,
மசோர்கஸ்21  உயர்மட்டத்தில் உத்திசயசோகபூர்வ
சபசோர்கசகசோள்டை கயில் தாகனிப்பட்ட ரீதியில்
ெம்பந்தாகப்பட்டிருந்தாகது.  மசோர்கஸ்21  உறுப்பினர் கிறிஸ்டின
பஹ்சஹாயிசோல்ஸ் பசோரான சிசோளுமன்ற பசோதுகசோப்பக குழுவில்
இடது கட்சியின் பிரான சிதிநிதியசோக இருககிறசோர்.
அவ்வம்டை மயசோருககு சஜர்மன் ஏகசோதிபத்தியத்தின் சபசோர்த்
திட்டங்கள் பற்றிய முதாகல் தாககவல் அளிககப்பட்டது.
சபப்ருவரியில்,  அவர் பசோதுகசோப்ப அடை மச்ெர் ஊர்சுலசோ
சவசோன் சடர் டை லசயன் உடன் செர்ந்து ஆபிரிககசோவில்
சஜர்மன் துருப்பககடை ள ஆய்வு செய்ய இரான சிசோணுவ
விமசோனத்தில் பயணித்தாகசோர்.

45.  சதாகசோன்னூற்டை றந்து ஆண்டுகளுககு முன்னர் சலனின்
ஏகசோதிபத்தியம் முதாகலசோளித்துவத்தின் உச்ெக கட்டம் எனும்
அவரான சிது நூலில் எழுதியதாகசோவது:  “ஏகசோதிபத்திய
வசோய்ப்பவளங்கள் மீதாகசோன ‘சபசோது’  ஆர்வம்,  அதாகடை னக
கடுடை மயசோகப் பசோதுகசோத்தாகல் மற்றும் பிரான சிகசோெமசோன
வண்ணங்களசோல் அதாகடை னப் பூசுதாகல் – அத்தாகடை கயன எல்லசோம்
கசோலத்தின் அறிகுறியசோக இருககின்றன.”  சஜர்மன்
இரான சிசோணுவவசோதாகத்தின் தாகற்சபசோடை தாகய பத்துயிர்ப்பககு பசுடை மக
கட்சி மற்றும் இடதுகளின் எதிர்விடை ன சபசோன்ற சிறந்தாக
விவரிப்ப சவறு எதுவும் இருகக முடியசோது.  மீண்டும்
ஒருமுடை ற,  சலனின் எழுதியவசோறு,  சபசோருளசோதாகசோரான சித்தின்
அடை னத்துத்துடை றகளின் மீதும் சமலசோதிககம் செய்யும் ஒரு
சிலரான சிது கரான சிங்களில் நிதி மூலதாகனம் செறிந்து கிடககிறது,
உலடை க மறுபங்கீடு செய்வது மீதாகசோக சபரும்
வல்லரான சிசுகளுககிடை டயில் வளர்ந்துவரும் சமசோதாகல்கள்
“செசோத்துடை டடை ம வர்ககங்கள் முழுடை மயசோய்
ஏகசோதிபத்தியத்தின் பககம் செல்வதாகற்கு கசோரான சிணமசோய்
அடை மயும்.”  சவறித்தாகனம் மற்றும் ஆர்வத்துடன்
பசுடை மவசோதிகள்,  ஸ்ரான சிசோலினிஸ்டுகடை ள பின்பற்றுசவசோர்கள்,
சதாகசோழிற்ெங்க அதிகசோரான சித்துவங்கள் பிரான சிதிநிதித்துவம் செய்யும்
பணககசோரான சி நாடுத்தாகரான சி வர்ககம் மற்றும் இடது கட்சியின்
குட்டிமுதாகலசோளித்துவ தீவிரான சிவசோதிகளும் ஏகசோதிபத்திய சபசோர்க
சகசோள்டை கடை ய அரான சிவடை ணத்துக சகசோள்வதாகசோனது முதாகலசோம்
உலக யுத்தாகத்திற்கு முன்னர் சஜர்மன் நாடுத்தாகரான சி வர்ககம்
பரான சிபரான சிப்படன் சபசோருககு ஆதாகரான சிவளித்தாகடை தாக நிடை னவூட்டுவதுடன்
அடிப்படை ட ெமூக மற்றும் வரான சிலசோற்றுப் பிரான சிச்சிடை னகடை ளயும்
எழுப்பகிறது. 

PSG ன் பணிகள்

46. ஆளும் வர்ககத்டை தாகப் சபசோருககு உந்தித்தாகள்ளிய அசதாக
கசோரான சிணிகள்தாகசோன் செசோெலிெப் பரான சிட்சிககசோன
பறநிடை லடை மகடை ளயும் உருவசோககும்.  சபசோருககுப் பிந்டை தாகய
கசோலகட்டத்தில் ஐசரான சிசோப்பசோவிற்கு ஓரான சிளவு ஸ்திரான சித்தாகன்டை மடை ய
வழங்கிய அரான சிசியல்,  சபசோருளசோதாகசோரான சி மற்றும் ெமூக
இயங்குமுடை றகளின் சபசோறிவசோனது, இருபதாகசோம் நூற்றசோண்டின்
முதாகற்பசோதியில் நிடை லசகசோண்டிருந்தாக அசதாக பிரான சிச்சிடை னகளுடன்
சஜர்மன் முதாகலசோளித்துவ வர்ககத்டை தாக சமசோதிகசகசோள்ள
டை வககிறது.  ஐசரான சிசோப்பசோவில் சமலசோதிககம் செய்யவும் உலக
வல்லரான சிெசோய் முயற்சிககவும் அது சதாகசோழிலசோள வர்ககத்தின்
மீது சபசோடை ரான சி அறிவித்தாகசோக சவண்டும்.  பிசரான சிஞ்சு,  பிரிட்டிஷ்
மற்றும் இதாகரான சி ஐசரான சிசோப்பிய ஆளும் வர்ககங்களுககும்
இசதாகநிடை ல சபசோருந்தும்.  கூலிகளின் மீதும்
சவடை லநிடை லடை மகளின் மீதும் முடிவில்லசோதாக தாகசோககுதாகல்கள்
மற்றும் ஜனநாசோயக உரிடை மகள் படிப்படியசோக
அரித்தாகழிககப்படல் என ஐசரான சிசோப்பசோ முழுதும் சபசோதுவிதியசோகி
இருககின்ற கடுடை மயசோன சகடுபிடி சவடை லத்திட்டங்களசோல்
இது அடிகசகசோடிட்டுக கசோட்டப்படுகிறது.  மறு
ஆயுதாகமசோககலுககு நிதியூட்ட ெமூகச்செலவினங்களில் சமலும்
சவட்டுககடை ள நீடித்து இருககச்செய்வதாகன் மூலம்,  பதிய
சபசோர்களுககு சவடிமருந்டை தாக வழங்குவதாகன் மூலம்,
ஜனநாசோயக உரிடை மகடை ள அழித்தாகல் மூலம் மற்றும்
ெமுதாகசோயத்டை தாக முற்றுமுழுதாகசோக இரான சிசோணுவமயமசோககல் மூலம் –
இரான சிசோணுவவசோதாகத்திற்கசோன விடை லடை ய சதாகசோழிலசோள
வர்ககம்தாகசோன் ஏற்றசோக சவண்டும்.

47. இரான சிசோணுவவசோதாகத்திற்கும் சபசோருககும் எதிரான சிசோன PSG இன்
சபசோரான சிசோட்டமசோனது, தாகத்துவசோர்த்தாக,  அரான சிசியல் மற்றும் அடை மப்ப
ரீதியசோக சதாகசோழிலசோள வர்ககத்டை தாக அடிப்படை டயசோகக
சகசோண்டுள்ளது. மூன்றசோவது உலக யுத்தாகத்டை தாகத் தாகடுககவல்ல
ஒசரான சி ெகதி மற்றும் ெர்வசதாகெ வர்ககம் அது மட்டும்தாகசோன்.
அதாகன் நாலன்கள் முதாகலசோளித்துவ அடை மப்பிற்கு சநார் எதிரான சிசோக
நிற்கின்றன.  ஆயினும்,  செசோெலிெப் பரான சிட்சியசோனது
தாகன்னியல்பசோன நிகழ்ச்சிப்சபசோககு அல்ல.  அதாகன் ஓட்டமும்
சவற்றியும் அரான சிசியல் செல்வசோகசகல்டை லயில்
தீர்மசோனிககப்படுகின்றன.  இரான சிண்டசோம் உலக யுத்தாகத்தின்சபசோது



ட்சரான சிசோட்ஸ்கி எழுதியவசோறு,  மனிதாக குலத்தின் வரான சிலசோற்று
சநாருககடியசோனது பரான சிட்சிகரான சித் தாகடை லடை ம சநாருககடியசோகக
குடை றககப்பட்டு விட்டது.  இந்தாக சநாருககடிககசோன தீர்வு
எமது கட்சிடை யக கட்டி எழுப்பவதாகற்கசோன முடிவுகடை ளயும்
நாடவடிகடை ககடை ளயும் ெசோர்ந்து உள்ளது. 

48. PSG சதாகசோழிலசோள வர்ககத்தின் நானடை வ அபிவிருத்தி
செய்வதாகற்கு ெடை ளயசோதாக அரான சிசியல் சவடை லடை யச் செய்து
வருகிறது. அது ஆளும் வர்ககத்தின் ஊடகம் அடை னத்து
ஊதுகுழல்களின் ஏமசோற்றுககள்,  பிரான சிச்ெசோரான சிம் மற்றும்
சபசோய்கடை ள அம்பலப்படுத்துகிறது. அது அடை னத்து
வடை கயசோன சதாகசியவசோதாகம் மற்றும் சபரினவசோதாகங்களுககு
எதிரான சிசோக சதாகசோழிலசோளர்களுககு தாகடுப்பூசி சபசோடுவதாகற்கு
விடை ழகிறது மற்றும் அடை னத்து நாசோடுகளிலும் உள்ள
சதாகசோழிலசோளர்களின் சபசோரான சிசோட்டத்துடன் ஐககியத்டை தாக
ஆதாகரிககிறது.  செசோெலிெ சவடை லத்திட்டத்தின்
அடிப்படை டயில் ஐசரான சிசோப்பிய மற்றும் ெர்வசதாகெ
சதாகசோழிலசோளர்களின் ஐககியத்திற்கசோக அது சபசோரான சிசோடுகிறது.
அது ஐசரான சிசோப்பிய ஒன்றியத்டை தாக நிரான சிசோகரித்து அதாகற்குப்
பதிலசோக ஐசரான சிசோப்பிய ஐககிய செசோெலிெ அரான சிசுகடை ள
நிறுவுதாகற்குப் சபசோரான சிசோடுகிறது.  ஐசரான சிசோப்பசோவில் நாசோன்கசோம்
அகிலத்தின் அடை னத்துலகக குழுவின் பகுதிகடை ளக
கட்டிசயழுப்பவசதாக சபசோருககு எதிரான சிசோன சபசோரான சிசோட்டத்தில்
மிக முககியமசோன பணிகளுள் ஒன்றசோகும்.

49. ரான சிஷ்யசோவிற்கு எதிரான சிசோக இயககப்படும் சபசோருககு எமது
எதிர்ப்பசோனது ஜனசோதிபதி பட்டினின் ஆட்சிககசோன எந்தாக
ஆதாகரான சிடை வயும் குறிககசோது.  சநாட்சடசோவின்
ஆத்திரான சிமூட்டல்களுககு ரான சிஷ்யசோவின் பதிலசோனது அதாகன்
அரான சிசியல் திவசோலின் சவளிப்பசோடசோக இருககிறது.  பட்டின்
ஆட்சி,  சகசோர்பச்செவ் மற்றும் சஜல்ட்சினின் கீழ்
செசோவியத் ஒன்றியம் கடை லககப்பட்டதிலிருந்து எழுந்தாகது.
கடை லப்பின் அழிவுகரான சிமசோன பசோதிப்பககள் நாசோளசோந்தாகம்
சதாகளிவசோகிகசகசோண்டிருககிறன.  செசோவியத் ஒன்றியத்தின்
அரான சிசுடை டடை ம ஆககப்பட்ட செசோத்டை தாக சகசோள்டை ளயிட்டதாகசோல்
தாகம் நால்வசோய்ப்டை ப சபருககிக சகசோண்ட சகசோடீஸ்வரான சி
தாகன்னலககுழுககளின் நாலன்கடை ளப் பசோதுகசோககும் பட்டின்
ஆட்சியசோனது, ரான சிஷ்ய சதாகசோழிலசோளர்கள் தாகங்களின் வர்கக
நாலன்களுககசோக சபசோரான சிசோடுவடை தாகத் தூண்டுகின்ற ெர்வசதாகெ
சதாகசோழிலசோள வர்ககத்தின் அணிதிரான சிளடை லக கண்டு
அஞ்சுகிறது. பட்டின், ரான சிஷ்ய சதாகசியவசோதாகத்திற்கு அடை ழப்ப
விடுககிறசோர்.  இந்தாகப் பிற்சபசோககுக சகசோள்டை க
ஏகசோதிபத்தியத்தின் சபசோர்ப்பிரான சிச்ெசோரான சித்தில் பிரான சிதாகசோன
துருப்பச்சீட்டுககளுள் ஒன்றசோக இருககிறது.

50.  சபசோருககு எதிரான சிசோன சபசோரான சிசோட்டம் கட்சி சவடை லயின்
அடை னத்து பகுதிகளிலும் சநாருககமசோகத்
சதாகசோடர்படை டயதாகசோகும்.  PSG  சபசோருககும்
இரான சிசோணுவவசோதாகத்திற்கும் எதிரான சிசோன சபசோரான சிசோட்டத்டை தாக,
தாகங்களின் ெமூக மற்றும் அரான சிசியல் உரிடை மகடை ளப்
பசோதுகசோப்பதாகற்கசோக சதாகசோழிலசோள வர்ககத்டை தாக
அணிதிரான சிட்டுவதுடன் இடை ணககிறது.  ஏகசோதிபத்தியத்திற்கு
எதிரான சிசோன சபசோரான சிசோட்டம்,  முதாகலசோளித்துவத்திற்கு எதிரான சிசோன
சபசோரான சிசோட்டம் ஆகும்.  பன்சடஸ்சவடை ரான சி (சஜர்மன்
இரான சிசோணுவம்) இரான சித்துச்செய்தாகல், சவளிநாசோடுகளில் இருந்து
சஜர்மன் துருப்பககடை ள உடனடியசோக திரும்பப்சபறல்,
உளவு செடை வகடை ளக கடை லத்துவிடல் சபசோன்ற
சபசோருககு எதிரான சிசோன எதிர்ப்பில் இருந்து எழும்

அடை னத்துக சகசோரிகடை ககளும், அரான சிசியல் அதிகசோரான சித்டை தாகக
டை கப்பற்றுவதுடன் செசோெலிெ அடிப்படை டயில் உலகப்
சபசோருளசோதாகசோரான சித்டை தாக உருமசோற்றும் இலககுடன் சதாகசோழிலசோள
வர்ககத்டை தாக அரான சிசியல் ரீதியில் சுயசோதீனமசோகவும்
பரான சிட்சிகரான சிமசோகவும் அணிதிரான சிட்டுவடை தாக அவசியமசோககுகிறது.
தாகனியசோர் இலசோபத் திரான சிட்சிடை ய சநாசோககிய உந்துதாகலின்
இடத்தில்,  ெமூகத்சதாகடை வடை ய நிடை றசவற்றுவதாகற்கசோக
உற்பத்திடை ய பகுத்தாகறிவுபூர்வமசோகவும்,  ஜனநாசோயக ரீதியசோயும்
திட்டமிடுவடை தாக பதிலீடு செய்ய சவண்டும்.

51.  நாசோன்கசோம் அகிலத்தின் அடை னத்துலகக குழு மற்றும்
PSG ஆகியவற்றின் பலமசோனது, அவற்றின் சவடை லத்திட்டம்
பூசகசோள சபசோருளசோதாகசோரான சி அபிவிருத்தியின் தாகர்ககத்துடன்
சபசோருந்தாகக கூடியதாகசோகவும் சதாகசோழிலசோள வர்ககத்தின்
நாலன்கடை ளத் சதாகளிவசோகக கூறுகிறதாகசோகவும் இருககிறது என்ற
உண்டை மடை ய அடிப்படை டயசோகக சகசோண்டிருககின்றது.  இந்தாக
பறநிடை ல நிகழ்ச்சிப்சபசோககின் நானவசோன சவளிப்பசோடுதாகசோன்
கட்சியின் வளர்ச்சி ஆகும். ஆயினும் இந்தாக வளர்ச்சியசோனது
தாகசோனசோகசவ இடம்சபறசோது.  அதாகன் பரான சிட்சிகரான சி
சவடை லத்திட்டத்திற்கு சபசோரான சிசோடுவது அவசியமசோனதாகசோகும்.
சதாகசோழிலசோள வர்ககத்தின் எதிர்வரும் சபசோரான சிசோட்டங்களுககசோக
அடித்தாகளத்டை தாகயும் தாகடை லடை மடை யயும் வழங்கும்சபசோருட்டு,
ஒவ்சவசோரு உறுப்பினரும் பிரான சிதாகசோன ஆடை லகளில்,
சவடை லத்தாகளங்களில்,  பல்கடை லக கழகங்களில் மற்றும்
பள்ளிகளில் கட்சிடை யக கட்டுவதாகன் பணிடை யக கட்டசோயம்
சமற்சகசோள்ள சவண்டும்.  நாசோன்கசோம் அகிலத்தின்
அடை னத்துலகக குழுடை வயும் அதாகன் பகுதிகடை ளயும்
சதாகசோழிலசோள வர்ககத்தின் பரான சிட்சிகரான சித் தாகடை லடை மயசோகக கட்டி
எழுப்பவசதாக சபசோருககு எதிரான சிசோன சபசோரான சிசோட்டத்தில் டை மய
மூசலசோபசோயப் பணி ஆகும்.
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