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ஜேர்மனியில் இராணுவ தடைகள் மீதான முந்டதய 
ககாள்டககள் முடிவுக்கு ககாண்டு வரப்படுகின்றன என்ற 
புதிய மாகபரும் கூட்ைணி அரசாங்கத்தின் அறிவிப்பு ஒரு 
வரலாற்று திருப்பமாகும். அது ஆக்கிஜராஷமான ஏகாதிபத்திய 
கவளியுறவு ககாள்டகயின் ஒரு புதிய கட்ைத்டத 
முன்னறிவிக்கிறது. 
எதிர்காலத்தில் கெருக்கடி பகுதிகளில் மற்றும் உலகின் 
ககாந்தளிப்பான இைங்களில் ஜேர்மனி முன்னடர விை மிக 
பலமாக மற்றும் சுதந்திரமாக, இராணுவ வழிமுடறகஜ ாடு 
கூை, தடலயீடு கசய்யும் என்படத, இரண்ைாம் உலக யுத்தம் 
மற்றும் ொஜி சர்வாதிகாரத்தின் அரக்கத்தனமான 
குற்றங்களுக்குப் பின்னர் முதல்முடறயாக, ஜபர்லினின் 
முன்னணி அரசியல்வாதிகள் மிகத் கதளிவாக 
குறிப்பிட்டுள் னர். ஜேர்மனி இராணுவ தவிர்ப்டப 
ெடைமுடறப்படுத்த கைடமப்பட்டிருந்த ொட்கள் இறுதியாக 
முடிந்துவிட்ைன என்று அவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். 
கவளியுறவு மந்திரி பிராங்க் வால்ைர் ஸ்டரன்டமயர் (சமூக 
ேனொயக கட்சி - SPD) ஜேர்மன் ொைாளுமன்றத்தில் 
(Bundestag) கைந்த வாரம் முதன்முதலாக அந்த புதிய 

ககாள்டகடய அறிவித்தார். “உலக அரசியலில் 
ஒதுங்கியிருந்து கருத்துக் கூறும் நிடலயில்" ஜேர்மன் 
தன்டனத்தாஜன இனியும் கட்டுப்படுத்தி டவக்க 
முடியாதபடிக்கு அது "மிகவும் கபரியதாகவும் மற்றும் மிகவும் 
முக்கியமானதாகவும்" இருப்பதாக அவர் கதரிவித்தார். 
அதன் கபாரு ாதார சக்தி மற்றும் ஐஜராப்பாவின் டமயத்தில் 
புவியியல்ரீதியாக அதன் இைம் ஆகியவற்றின் காரணமாக, 
உலக விவகாரங்களின் விையத்தில் ஜேர்மன் ஒரு சிறப்பு 
கபாறுப்டபப் கபறுவதாக கதரிவித்த அவர், கதாைர்ந்து 

கூறுடகயில், “ொங்கள் எங்களின் கபாறுப்டப 

உணர்ந்துள்ஜ ாம்,”  என்றார். ஒரு கபாதுவான ஐஜராப்பிய  
 
கவளியுறவு மற்றும்  
பாதுகாப்பு ககாள்டகக்கு ஜேர்மனி ஒரு விடனயூக்கியாக 
கசயல்பை முடியும் என்று கூறியஜதாடு, இராணுவ பலத்தின் 
பிரஜயாகம் கடைசிப் புகலிைமாக மட்டுஜம 
இருக்குகமன்றாலும், அடத விட்டுவிை முடியாது என்றார். 
இந்த மாற்ற ஜபாக்கு ஒட்டுகமாத்த அரசாங்கத்தாலும் 
ஆதரிக்கப்படுகிறது. "ஜெட்ஜைா மற்றும் ஏடனய 
கூட்ைணிகளில் ஜேர்மனி கூடுதல் கபாறுப்டப" ஏற்கக்கூடும் 
என்று கதரிவித்த பாதுகாப்பு மந்திரி உர்சுலா கவான் கைர் 
டலகயன் (கிறிஸ்துவ ேனொயக ஒன்றியம்— CDU), 
ஆயுத படைகட க் (Bundeswehr) ககாண்டு கவளிொட்டு 
ெைவடிக்டககளில் ஒரு குறிப்பிைத்தக்க விரிவாக்கம் 

கசய்யப்படுகமன அறிவித்தார். “ஆபிரிக்காவிற்கான ஒரு 
மூஜலாபாயத்டத" அபிவிருத்தி கசய்ய ஸ்டரன்டமயர் மற்றும் 
வ ர்ச்சித்துடற மந்திரி கேர்டு முல்லருைன் (கிறிஸ்துவ சமூக 

ஒன்றியம்—CSU) இடணந்து தாம் ஜவடல கசய்ய 
கதாைங்கி இருப்பதாக கவான் கைர் டலகயன் கூறினார்.  
கைந்த வாரயிறுதியில் முனிச் பாதுகாப்பு மாொட்டில், ஜேர்மன்  
 
ேனாதிபதி ஜோஅஹிம் ககௌக் எவ்வித மழுப்பலும் இன்றி 
ஜேர்மனியின் இராணுவ பலத்டதப் பலப்படுத்துவதற்கு 
அடைப்புவிடுத்தார். ஒரு வீராஜவச உடரயில் அவர், 
இராணுவத் தடைகள் மீதான முந்டதய ககாள்டககள் 
அறரீதியில் ஜகாடைத்தனமானது மற்றும் 
ஒட்டுண்ணித்தனமானது என்பதாக வர்ணித்தார். 
இறுதியாக ஜேர்மனி அதன் சர்வஜதச கபாறுப்புகளுக்காக 
கசயல்பை ஜவண்டி உள் து, மற்றும் "சர்வஜதச பாதுகாப்பு 
மற்றும் ஒழுங்கடமப்பிலிருந்து ஆதாயமடைபவர் 
என்பதிலிருந்து அதற்கு உத்தரவாதமளிப்பவர்" என்ற 
இைத்திற்கு மாற ஜவண்டி உள் கதன, ககௌக் முடறயிட்ைார். 
பாமர உ றல் மற்றும் யுத்த பிரச்சாரம் கலந்த ஒரு 
கவறுப்பூட்டும் உடரஜயாடு, முன்னாள் கிைக்கு ஜேர்மனிய 
மதகுரு மனிதஜெயம் என்ற கபயரில் இராணுவவாத ஜபாதடன 
நிகழ்த்தினார். 

“தடைகள் என்பதிலிருந்து, சுய-சிறப்பந்தஸ்து ஜபான்ற 
ஏஜதாகவான்று உதிக்கிறது" என்று எச்சரித்த அவர், 

“அகமரிக்காவாலும் கூை எப்ஜபாதும் நிடறய சுமக்க முடியாது 
என்பதால்" ஜெட்ஜைாவிைம் ஒரு கதளிவான 
கபாறுப்புறுதிடயக் ககாண்டிருக்க அடைப்புவிடுத்தார். அவர் 

கூறினார், “மனித உரிடமமீறல்கள், இனப்படுககாடல, யுத்த 
குற்றங்கள், இனத்துடைப்பு அல்லது மனிதஜெயத்திற்கு 
எதிரான குற்றங்ட  உண்ைாக்குஜமயானால்" இயல்பாகஜவ 
ஜேர்மனி இராணுவரீதியில் தடலயீடு கசய்ய 

ஜவண்டியதிருக்கும்,”  என்றார். 
இந்த "மனிதாபிமான" யுத்த பிரச்சாரம் முன்னணி 
கசய்தியிதழ்களில் மீண்டும் மீண்டும் எழுதப்படுவஜதாடு 
அடனத்து கதாடலக்காட்சி ஜசனல்களிலும் 
ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. ககௌக்கின் உடர, ஜேர்மனியின் 

“எனக்கு சம்பந்தமில்டல" (Ohnemicheltum) 
ககாள்டகயுைன் உடைடவக் குறிக்கும் விதத்தில், ஒரு 
டமல்கல்லாக இருந்தகதன Die Welt பாராட்டியது. 

“கவளியுறவு மற்றும் பாதுகாப்பு ககாள்டகயில் யுத்தத்திற்குப் 
பிந்டதய ஜேர்மனியின் சுய-ெலிவுக்கு ஒரு மூடுவிைாடவ" 
அது கதாைங்கி டவத்திருப்பதால் "ேனாதிபதியின் ஓர் 
அறிவார்ந்த உடர" நீண்ை காலத்திற்கு எதிகராலிக்குகமன்று 
Frankfurter Allgemeine Zeitung ஜபசியது. 
ஜேர்மனியின் "பாதுகாப்பான கசௌகரியத்திற்கு" எதிராக ஒரு 

எச்சரிக்டக குரலாக ககௌக்டக Süddeutsche Zeitung 
பாராட்டியது. 
ஊைகங்களின் இந்த ஒருங்கிடணந்த முன்னணி, பத்திரிடக 



அலுவலகங்களில் உள்  ஊைல் அ டவ 
கதளிவுபடுத்துவஜதாடு, ஜேர்மனின் அரசியல் ஜமற்தட்டின் 
ஏகாதிபத்திய தாக்குதலுக்குள் பத்திரிடககள் உள் ார்ந்து 
ஐக்கியப்பட்டுள் ன என்படத எடுத்துக்காட்டுகிறது. 
ஜேர்மனியின் கவளியுறவுக் ககாள்டக எதற்காக 
திரும்பியுள் கதன்படதக் குணாம்சப்படுத்துபவர் அங்ஜக 
உத்திஜயாகப்பூர்வ அரசியலிஜலா அல்லது ஊைகங்களிஜலா 
எவரும் இல்டல. மூன்றாம் குடியரசு (Third Reich) 
கபாறிந்து ஏறக்குடறய 70 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் மற்றும் 
ஜபர்லின் சுவர் இடிக்கப்பட்டு 25 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர், 
ஜேர்மன் ஏகாதிபத்தியம் அதன் வரலாற்று ஜவர்கட  
மீண்டுகமாருமுடற கவளிப்படுத்தி வருகிறது. அது கிைக்கு 
ஐஜராப்பா மற்றும் முன்னாள் ஜசாவியத் ஒன்றிய 
பிராந்தியங்களுக்குள் அழுத்தமளித்து வருவஜதாடு, 
ஆபிரிக்காவில் அதன் படைய காலனித்துவ 
ககாள்டககஜ ாடு மீள்-இடணப்பு கசய்து வருகிறது. 
கவளியுறவு ககாள்டக முன்கனடுப்பு ேனொயகம் மற்றும் 
சுதந்திரத்தின் ெலன்களுக்கு ஜசடவ கசய்கின்றகதன்ற கபாய் 
பிரச்சாரத்டத உக்ஜரனிய சம்பவங்கள் அம்பலப்படுத்துகின்றன. 
ெவ-பாசிச அடனத்து-உக்ஜரனிய சங்கம் அல்லது 
"ஸ்ஜவாஜபாைா" கட்சியின் ஓகலஹ் தியாஹ்கனகபாக் (Oleh 
Tyahnybok) உட்பை ஓர் எதிர்ப்பு இயக்க தடலவர்கஜ ாடு 
ஜபர்லின் அரசாங்கம் ஜவடல கசய்து வருகிறது. 
1991இல் ஜசாவியத் ஒன்றிய கடலப்பிற்குப் பின்னர் இருந்து, 
ஜபர்லின் உக்ஜரடன ரஷ்ய கசல்வாக்கு பரப்கபல்டலயிலிருந்து 
நீக்கி, அதன் கசாந்த பரப்கபல்டலக்குள் ககாண்டு வர 
முடனந்துள் து. அது உக்ஜரடன ஜேர்மனுக்கான மற்றும் 
ஐஜராப்பிய கபருநிறுவனங்களுக்கான மலிவு-கூலித் த மாக 
மாற்றவும், அஜதஜெரத்தில் ரஷ்ய அரசாங்கத்தின் மீது 
அழுத்தத்டத அதிகரிக்கவும் விரும்புகிறது. 
உலக அரங்கில் ஜேர்மனிய ஏகாதிபத்தியம் மற்றும் 
இராணுவவாதத்தின் மீள்வரவு, கவளியுறவு ககாள்டகஜயாடு 
மட்டும் மட்டுப்பட்ைதல்ல. கபரும்பான்டம உடைக்கும் மக்கள் 
அவர்கள் எதற்கான விடலடயக் ககாடுக்க 
நிர்பந்திக்கப்படுகிறார்கஜ ா அந்த யுத்த ககாள்டக மற்றும் 
கவளியுறவு இராணுவ ெைவடிக்டககளின் விஸ்தரிப்டப 
அவர்கள் நிராகரிக்கும் ஜபாது, அவர்களுக்கு எதிராக அது 
உள்ஜொக்கியும் திருப்பப்படுகிறது. 
இந்த காரணத்திற்காக தான், நீண்ைகாலமாக திட்ைமிைப்பட்டு 
வந்த அந்த கவளியுறவுக் ககாள்டக மாற்றம் கைந்த 
ஆண்டின் கபாது ஜதர்தல் பிரச்சாரத்தில் பிரதான அம்சமாக 
காட்ைப்பைவில்டல. அது மக்களின் முதுகுக்குப் பின்னால் 
தயாரிக்கப்பட்ைது. முடிவில்லா கதாடலக்காட்சி விவாதங்கள் 
மற்றும் ஜதர்தல் கூட்ைங்கள் இருந்தஜபாதினும், நிேமான 
திட்ைங்கள் ஒரு கவளிப்படையான அரசியல் சூழ்ச்சியில் 
மக்களிைமிருந்து மடறக்கப்பட்ைன. 
மாகபரும் கூட்ைணியில் கவளியுறவுக் ககாள்டக 
திருப்பத்திற்கான முடனப்டப, சமூக ேனொயகக் கட்சி 
எடுத்துள் கதன்பது தற்கசயலானதல்ல. ஜவகறந்தக் கட்சிடய 
விைவும், அரச எந்திரங்கஜ ாடு அது கெருக்கமாக 
இடணந்துள் ஜதாடு, அது கட்சி ெலன்கட  விை அரசு 
ெலன்கட ஜய ஜமலாக நிறுத்துகிறது. 
பதிடனந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், இஜத சமூக 
ேனொயகவாதிகள், அப்ஜபாது பசுடம கட்சியினர் உைனான 
ஒரு கூட்ைணியில் இருந்த ஜபாது, ஜெட்ஜைா உைன்படிக்டக 
பகுதிக்கு கவளிஜய ஜேர்மன் இராணுவ பிரிவின் ஜபார் 

ெைவடிக்டகடய பாதுகாத்தார்கள் என்பஜதாடு, கட்ைாய 
இராணுவ ஜசடவ அடிப்படையிலான ஜேர்மன் இராணுவ 
பிரிடவ ஒரு கதாழில்ரீதியிலான இராணுவமாக மாற்ற குரல் 
ககாடுத்தார்கள். அரசின் 2010 நிகழ்ச்சிநிரலில் 
ஜசர்க்கப்பட்டிருந்த சமூகத் தாக்குதல்கஜ ாடு இராணுவ 
அத்துமீறல் பிடணந்திருந்தது. 
இன்று அது கவளிப்படையாக உள் து. ஜேர்மன் இராணுவ 
திறனின் விஸ்தரிப்ஜபாடு ஜசர்ந்து, அரசாங்கம் ஒரு 2020 
நிரழ்ச்சிநிரடல திட்ைமிட்டு வருகிறது. அது தற்ஜபாடதய 
சமூக கவட்டுக்கட யும் கைந்து கவகு தூரம் கசல்லும். 
இதில், அது ஏடனய அடனத்து ொைாளுமன்ற கட்சிகளின் 
ஆதரடவயும் கபற்றுள் து. CDU உைன் ஜசர்ந்து கெஸ்ஸ 
மாநிலத்டத ஆளும் பசுடம கட்சி தற்ஜபாது ஒரு கடுடமயான 
சிக்கன திட்ைத்திற்கு ஜபரம் ஜபசி வருகிறது. அது ஏற்கனஜவ 
மத்திய அரசிற்கு அதன் ஆதரவு சமிக்டைடயக் காட்டி 
உள் து. ொைாளுமன்ற கூட்ைத்தில் கவளியுறவுத்துடற மந்திரி 
ஸ்டரன்டமயர் இராணுவத் தடை முடிவுக்கு வந்தடமடய 
அறிவித்ததும், பசுடம கட்சியின் ொைாளுமன்றக் குழு, 
துருக்கியில் 400 ஜேர்மன் சிப்பாய்கள் மற்றும் பட்ரியாட் 
வான் பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் இரண்டு யூனிட்டை 
விரிவாக்குவதற்கான அரசாடணக்கு ஆதரவாக 
வாக்களித்தன. 
இைது கட்சி, துருக்கி அரசாடண நீடிப்புக்கு எதிராக 
வாக்களித்த ஜபாதினும், அதன் ஒப்புதல் இல்லாமஜலஜய 
கபருபான்டம ஆதரவு வாக்குகள் இருந்ததால், அதுவும் 
வலிந்துதாக்கும் ஜமலதிக ஜேர்மனிய கவளியுறவு ககாள்டகக்கு 
ஆதரவளிக்க சமிக்டை கசய்துள் து. ேனவரி மத்தியில், 
பசுடம கட்சி அரசியல்வாதி Agnieszka Brugger உைன் 
ஜசர்ந்து, ொைாளுமன்ற இைது கட்சி உறுப்பினர் ஸ்டீபன் 
லீகபச், கவளிொட்டு இராணுவ ெைவடிக்டககள் ஐக்கிய 
ொடுகள் சடபயின் ஓர் உத்தரவாடணயின் கீழ் 
வரும்பட்சத்தில் மற்றும் "மனித உரிடமகட ப் பலப்படுத்த" 
ஜசடவ கசய்யுஜமயானால் அவற்டற ஆதரிக்கும் ஒரு 
மூஜலாபாய அறிக்டகடய கவளியிட்ைார். 

கைந்த இடலயுதிர் காலத்தில், “புதிய சக்தி— புதிய 
கபாறுப்பு: மாறிவரும் உலகிற்கான ஜேர்மன் கவளியுறவு 
மற்றும் பாதுகாப்பு ககாள்டகயின் கூறுகள்" என்ற தடலப்பில் 
விஞ்ைான மற்றும் அரசியல் அடமப்பிற்காக லீகபச் இடண-
ஆசிரியராக இருந்து ஒரு மூஜலாபாய அறிக்டகடய 
எழுதினார். அது தற்ஜபாடதய கவளியுறவு ககாள்டக 
மாற்றத்டத ஆதரித்து வாதிட்ைது. 
ஜேர்மன் ஏகாதிபத்தியம் மற்றும் இராணுவவாதத்தின் 
மீள்வரடவ கதாழிலா  வர்க்கம் மிகுந்த அக்கடறயுைன் 
டகயா  ஜவண்டும். கைந்த நூற்றாண்டு, இரண்டு உலக 
யுத்தங்கள், பாசிச சர்வாதிகாரம் மற்றும் 
இனப்படுககாடலகட க் கண்ைது. மீண்டும் அதுஜபான்ற 
ஜபரழிவுகள் ஏற்பைாமல் தடுக்க, யுத்த எதிர்ப்பு 
ஜபாராட்ைமானது ஜவடலவாய்ப்பின்டம மற்றும் சமூக 
கசலவின கவட்டுக்களுக்கு எதிரான ஜபாராட்ைத்ஜதாடு 
இடணக்கப்பட்டு, ஒரு சர்வஜதச ஜசாசலிச ஜவடலதிட்ைத்தின் 
அடித்த த்தில் முன்கனடுக்கப்பை ஜவண்டும். இது தான் இந்த 
ஆண்டின் ஐஜராப்பிய ஜதர்தல்களில் ஜேர்மன் ஜசாசலிச 

சமத்துவக் கட்சி (Partei für Soziale Gleichheit) இன் 
ஜதர்தல் பிரச்சாரத்தின் முக்கியத்துவமாகும்.

 
To contact the WSWS and the 

Socialist  Equality Party visit: http://www.wsws.org 


