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செப்டம்பர் 18  அன்று நடடசபறவிருக்கும் கும் பபர்லின்

செனட் (மமாநில ெட்டமன்றம்)  கும் ப தேர் தேலில் மமாநில

பட்டியலிலும் மற்றும் Wedding,  Tempelhof-Sch nebergö

மற்றும் Friedrichshain ஆகிய ச தேமாகுதிகளில்  தேனது கும் பநரடி

கும் பேட்பமாளர்கடளயும் கும் பெமாெலிெ ெமத்துேக் கட்சி (PSG,

Socialist Equality Party) நிறுத்தியுள்ளது. 

கும் பேர்மன் இரமாணுேேமா தேத்தின் மீள்ேரவ,  ேறுடமயின்

அதிகரிப்பு மற்றும் அதிேலதுகளின் எழுச்சி

ஆகியேற்டற ஏற்றுக்சகமாள்ளத்  தேயமாரமாய் இல்லமா தே

அடனேடரயும் இலக்கமாகக் சகமாண்டு எங்கள் பிரச்ெமாரம்

அடமயும்.  கும் பபமாருக்கு எதிரமான கும் பபமாரமாட்டத்ட தே,  ெமூக

ெமத்துேமின்டம,  மீள்ஆயு தேபமாணியமாகல் மற்றும்

சேளிநமாட்டேர் அச்ெம் ஆகியேற்றுக்கு எதிரமான

கும் பபமாரமாட்டத்துடன் நமாங்கள் இடகள் இணைக்கிகும் பறமாம்,

மு தேலமாளித்துேத்திற்கமான ஒரு கும் பெமாெலிெ மமாற்றீட்டட

முன்டேக்கிகும் பறமாம்.

கும் ப தேசியேமா தேத்தின் ேளர்ச்சி மற்றும் அதி-ேலது

கும் பேர்மனிக்கமான மமாற்றீடு (Alternative  for  Germany  -  AfD)

இயக்கத்தின் எழுச்சி ஆகியேற்றுக்கு எதிரமாய்,

ச தேமாழிலமாள ேர்க்கத்தின் நலன்களிலமான

ெர்ேகும் ப தேசியேமா தேத்ட தே நமாம் முன்டேக்கிகும் பறமாம்.  இனம்,

கும் ப தேெம்,  நிறம் அல்லது ம தேம் கடந்து அத் தேடன

ச தேமாழிலமாளர்களது உலகளமாவிய ஐக்கியத்திற்கமாக நமாம்

கும் பபமாரமாடுகிகும் பறமாம்.  ஒரு ெர்ேகும் ப தேெ கும் பபமார்-எதிர்ப்பு

இயக்கத்ட தே கட்டிசயழுப்பிக் சகமாண்டிருக்கும் நமாங்கள்

நமான்கமாம் அகிலத்தின் அடனத்துலகக் குழுவின் கும் பேர்மன்

பிரிேமாக உலசகங்கும் இருக்கின்ற எமது ெகும் பகமா தேரக்

கட்சிகளுடன் சநருக்கமமாக செயல்ப்படுகின்கும் பறமாம்.

ஒரு அெமா தேமாரகள் இணைமமான சநருக்கடி நிடலடமயின் சூழலில்

கும் பபர்லின் கும் ப தேர் தேல் நடடசபறுகிறது.  அடுத் தேடுத் தேமான ஒரு

நிதி சநருக்கடிடய முகம்சகமாடுத் தே உலகம் ஒரு

சேடிக்கிடங்டக ஒத் தே நிடலயில் இருக்கிறது.

ஐகும் பரமாப்பிய ஒன்றியம் சி தேறிக் சகமாண்டிருக்கிறது.

பிரமான்ஸ் மற்றும் துருக்கியில் அேெரகமாலநிடல

நிலவகின்ற நிடலயில்,  ேனநமாயகத்தின் முகப்பு

அலங்கமாரம் சநமாருங்கிக் சகமாண்டிருக்கிறது.

மு தேலமாளித்துேத்தின் சநருக்கடி ேலதுெமாரி மற்றும் பமாசிெ

முகங்கடள முன்னமால் வீசிக் சகமாண்டிருக்கிறது -

அசமரிக்கமாவில் சடமானமால்ட் ட்ரம்ப், பிரமான்ஸில் மரின் லு

சபன்,  ஆஸ்திரியமாவில் கும் பநமார்பர்ட் கும் பபமாஃபர் மற்றும்

கும் பேர்மனியில் AfD ஆகிகும் பயமார் -  அடனேருகும் பம

கும் ப தேசியேமா தேம் மற்றும் சேளிநமாட்டேர் அச்ெத்தின் நஞ்டெ

கக்கிக் சகமாண்டிருக்கின்றனர்.

சபமாருளமா தேமார சநருக்கடி,  பமாரிய ேறுடம, ெர்ேமாதிகமாரம்

மற்றும் கும் பபமார்த்  தேயமாரிப்புகள் என கடந் தே கமாலத்தின்

அத் தேடன கும் பபயுருக்களுகும் பம திரும்பிக்

சகமாண்டிருக்கின்றன.  அத் தேடன நமாடுகளிலும்,  கும் பேர்மனி

மீண்டுசமமாரு முடற  தேனது இரமாணுே ெக்திடயக்

சகமாண்டு சபருடம பீற்றும் என்பதும் ஐகும் பரமாப்பமாவின்

கும் பமலமாதிக்க ெக்தியமாக இருப்ப தேற்கும் ஒரு உலக

ெக்தியமாக இருப்ப தேற்கும் அது உரிடம கும் பகமாரும்

என்பதும் நீண்டகமாலமமாக சிந்தித்துப்பமார்ப்ப தேற்கு

அப்பமாற்பட்ட தேமாக கரு தேப்பட்டு ேந்திருந் தேது.

ஐகும் பரமாப்பமாடேயும் உலடகயும் இரண்டு முடற

அ தேலபமா தேமாளத்திற்குள்  தேள்ளியிருந் தே படழய

ெர்ேேல்லடம சபமாருந்திய தேமான கும் பேர்மனியின் நிடனப்பு

இப்கும் பபமாது மீண்டும் திரும்பியிருக்கிறது.

இரமாணுேச் செலவினம் அதிகரிக்கப்பட்டுக்

சகமாண்டிருக்கிறது.  சேளிநமாடுகளுக்கமான கும் பேர்மனியின்

இரமாணுே நடேடிக்டககளின் எண்ணிக்டக அதிகரித்துச்

செல்கிறது.  புதிய “பமாதுகமாப்புக் சகமாள்டக மீ தேமான

சேள்டள அறிக்டக”  அறிவிப்பட தே கும் பபமால,

உலசகங்கிலும் “நிலம், கமாற்று மற்றும் கடல் ஆகியடே

பயன்படுத்துே தேற்கு  தேடடயற்று இருப்பட தே”



உத்திரேமா தேப்படுத்துே தேற்கமாக முப்படடகளும்

பயன்படுத் தேப்பட்டுக் சகமாண்டிருக்கின்றன.

இது எங்கும் பக சகமாண்டு சென்றுசகமாண்டிருக்கிறது என்பது

கும் பேர்மனியில் இருக்கும் ஒவ்சேமாருேருக்கும் ச தேரியும்:

கும் பபமார்க் குற்றங்களுக்கும் பமாரிய படுசகமாடலகளுக்குகும் பம.

கும் பேர்மனியின் கடந் தேகமால “உலக அதிகமாரத்திற்கமான

பிடி”யின் (மு தேலமாம் உலகப் கும் பபமாரில் டகய்ெரிடம்

இருந்து இரண்டமாம் உலகப் கும் பபமாரில் ஹிட்லருக்கு

கும் பேர்மன் இரமாணுேக் சகமாள்டக எவ்ேமாறு ச தேமாடர்ச்சி

கண்டது என்பட தே அம்பலப்படுத்திய ேரலமாற்றமாசிரியரமான

ஃபிரிட்ஸ் பிஷ்ெரின் விேரிப்பு ேமார்த்ட தேகளில்)

பயங்கரமமான பின்விடளவகள் நிடனவக்குேரமாமல்

கும் பபர்லினில் ஒரு அடிடய கூட முன்னமால் எடுத்து

டேப்பது ெமாத்தியமற்றது.   தேடலநகரின் கட்டிடங்கள்

பலேற்றின் சுேர்களில் இன்னும் கூட துப்பமாக்கித்

கும் ப தேமாட்டமாக்கள் மற்றும் உகும் பலமாகத்துண்டுகளின் துடளகள்

விரவியிருக்கின்றன.  ஆயிரக்ககள் இணைக்கிலமான நிடனவக்

கற்கள்,  இரண்டமாம் உலகப் கும் பபமாரின்கும் பபமாது கும் பபர்லினின்

யூ தேர்கள் பமாரிய அளவில் திருப்பியனுப்பப்பட்டட தே

நிடனவகூர்கின்றன.

இடே அடனத்தும் இருந் தேகும் பபமாதிலும்,  கும் பபர்லிடன

மீண்டும் இரமாணுேேமா தேத்தின்  தேடலநகரமாக்குே தேற்கு

கும் பேர்மனியின் உயரடுக்கு தீர்மமானத்துடன் இருக்கிறது.

ஒரு நி தேர்ெனமமான கும் பபமார் ெதி ெமான்ெலர் அலுேலகத்தில்,

சேளியுறவ மற்றும் பமாதுகமாப்பு அடமச்ெகங்களில்,

அரசியல் கட்சிகளில்,  சிந் தேடன முகமாம்களில்,

அறக்கட்டடளகளில் மற்றும் ஊடகங்களில் கட்டவிழ்ந்து

சகமாண்டிருக்கிறது.  கும் பபர்லினின் புகழ்சபற்ற கல்வி

நிறுேனமமான பம்கும் பபமால்ட் பல்கடலக்கழகத்தில்,

மு தேலமாம் மற்றும் இரண்டமாம் உலகப் கும் பபமார்களில்

கும் பேர்மன் ஏகமாதிபத்தியம் இடழத் தே குற்றங்கடளக்

குடறத்துக் கமாட்டும் கும் பேடலயில் கும் பபரமாசிரியர்கள்

மும்முரமமாக இருக்கிறமார்கள்.

ஸ் தேமாபகக் கட்சிகள் ஒகும் பர நிடலப்பமாட்டில் உள்ளன.

இடே அடனத்துகும் பம பில்லியனர்களின் நலன்கடளகும் பய

பமாதுகமாக்கின்றன,  இேற்றின் கும் பேடலத்திட்டங்கள்

அேர்களுக்கிடடகும் பய மமாற்றிக்சகமாள்ளக்கூடிய தேமாககும் பே

இருக்கின்றன.  இந் தேக் கட்சிகளில் எதுவம்

மற்சறமான்றுடன் ஒரு கூட்டணிடய உருேமாக்கிக்

சகமாள்ளலமாம்.

இந் தே அரசியல் கூட்டிடன PSG எதிர்க்கிறது.  கூட்டணி

அரெமாங்கத்தில் ஒரு இடத்ட தேப் சபறுே தேற்கமாக நமாங்கள்

முடனயவில்டல. ஆளும் ேர்க்கத்தின் “பகுத் தேறிவ”க்கும்

“அடமதிக்கமான விருப்பத்திற்கும்” நமாங்கள் விண்கள் இணைப்பம்

செய்ேதில்டல,  மமாறமாக உடழக்கும் மக்கள் மற்றும்

இடளஞர்களது கும் பபமாரமாடத்  தேயமாரமாய் இருக்கும்

நிடலக்கும் பக நமாங்கள் விண்கள் இணைப்பம் செய்கிகும் பறமாம்.

எங்களுடடய இலட்சியம் மு தேலமாளித்துேத்ட தே

சீர்திருத்துே தேல்ல, மமாறமாக அ தேடன ஒழிப்ப தேமாகும். 

மு தேலமாளித்துேத்தின் சநருக்கடியமானது சபரும் ேர்க்கப்

கும் பபமாரமாட்டங்கடள கட்டவிழ்த்து விட்டுக்

சகமாண்டிருக்கிறது.  ச தேமாழிலமாளர்கடளயும்

இடளஞர்கடளயும் ஒரு ெர்ேகும் ப தேசிய கும் பெமாெலிெ

கும் பேடலத்திட்டத்திற்கமாக சேன்சறடுப்பட தேயும் அேர்கடள

புரட்சிக்கு  தேயமார் செய்ேட தேயுகும் பம எங்களது கும் ப தேர் தேல்

பிரச்ெமாரம் இலக்கமாகக் சகமாண்டிருக்கிறது.  மில்லியன்

ககள் இணைக்கமான மக்கள் அரசியல் நிகழ்வகளில்  தேடலயீடு

செய்ே தேன் மூலம் மட்டுகும் பம ெமூக சேட்டுகள் மற்றும்

இரமாணுே மறுஆயு தேபமாணியமாகல் ஆகிய சபமாறுப்பற்ற

சகமாள்டககளுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி டேக்கப்பட

முடியும்.

கடந் தே கமாலத்தில், கும் பபர்லின் இரமாணுேேமா தேத்திற்கும் நமாஜ

பயங்கரத்திற்குமமான  தேடலநகரமமாக மட்டும்

இருக்கவில்டல.  கும் பெமாெலிெ இயக்கம் மற்றும் புரட்சிகரப்

கும் பபமாரமாட்டத்தின் டமயமமாகவம் கூட அது இருந் தேது.

இங்கும் பக  தேமான், 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பமாக, கும் பெமாெலிெத்

 தேடலேரமான கமார்ல் லீப்சனக்ட்,  மு தேலமாம் உலகப்

கும் பபமாரில் நடடசபற்ற பமாரியப் படுசகமாடலகளுக்கு

எதிரமான கும் பபமாரமாட்டத்ட தே டகயிசலடுக்க

ச தேமாழிலமாளர்களுக்கு அடழப்பு விடுத் தேமார்.

பமாரிய ேறுடமயும்,  இரமாணுேேமா தேமும் மற்றும் கும் பபமாரும்

திரும்புேட தேக் ககள் இணைக்கில் சகமாண்டு, ச தேமாழிலமாள ேர்க்கம்

 தேனது கும் பெமாெலிெப் பமாரம்பரியங்களில் இருந்து

உந்துெக்திடய சபற்றமாக கும் பேண்டும்.  இந் தே

சூழ்நிடலயில்,  PSG ஐ கட்டிசயழுப்புேது மிகவம்

அேசியமமான ஒரு விடயமமாகும்.  ெமூக சநருக்கடி

குறித்தும்,  அரசியல்ரீதியமாக அ தேற்கு கமாரகள் இணைமமானேர்கள்

குறித்தும்,  கும் பகமாபம் சகமாள்ேது மட்டும் கும் பபமாதுமமான தேல்ல.

கும் பெமாெலிெத்ட தே அடிப்படடயமாக சகமாண்டு ஒரு எதிர்ப்பு

இயக்கத்ட தேக் கட்டிசயழுப்புே தேற்கு இதுகும் பே உகந் தே

கும் பநரமமாகும்.

எமது ததேர்தேல் பிரச்ரச்சிரச்சாரம் மூன்ற

துிரச்சாரிக்க்குுளின் மீது ுவனம்  கவனம் குிரச்சாள்கிறது:

போரர் சதியயை நிறுத்தச் ச் சசய்ப ரம!

“மு தேலமாளித்துேம் நீடிக்கின்ற ேடரயில்,  கும் பபமார்கள்

 தேவிர்க்கமுடியமா தேடேயமாக இருக்கும்”.  கமார்ல் லீப்சனக்ட்

இந் தே ேமார்த்ட தேகள் இன்றும் கூட ெரிசயன நிரூபகள் இணைமமாகி

ேருேன ஆகும்.  இரண்டமாம் உலகப் கும் பபமாருக்குப்

பிந்ட தேய கமாலத்தில் உலகம் ஒருகும் பபமாதும் இவ்ேடகயில்

அணுஆயு தே சபருந்தீக்கு மிக சநருக்கமமாய்

சென்றிருந் தேதில்டல.

அசமரிக்கமாவம் அ தேன் ஐகும் பரமாப்பியக் கூட்டமாளிகளும்

மத்திய கிழக்கு மற்றும் ேட அசமரிக்கமாவின்



சபரும்பகுதிடய சிதிலமடடயச் செய்திருப்பகும் ப தேமாடு

மில்லியன் ககள் இணைக்கமாகும் பனமாடர நமாட்டட விட்கும் படமாடவம்

 தேள்ளியிருக்கின்றன.  கிழக்கு ஐகும் பரமாப்பமாவில்,  ஒரு அணு

ஆயு தே ெக்தியமான ரஷ்யமாவக்கு எதிரமாக ஒரு பமாரிய

இரமாணுே நிடலநிறுத் தேத்ட தே கும் பநட்கும் படமா ஒழுங்கடமத்துக்

சகமாண்டிருக்கிறது.  ஆபிரிக்கமாவில்,

ஆ தேமாரேளங்களுக்கும் செல்ேமாக்கு

மண்டலங்களுக்குமமான ஒரு புதிய ெண்டட

ஏகமாதிபத்தியங்களுக்கு இடடகும் பய நடந்கும் ப தேறிக்

சகமாண்டிருக்கிறது. “ஆசியமாடே கும் பநமாக்கிய முன்னிடல”

என்ற கும் பபரில் ஆசியமாவில் சீனமாவக்கு எதிரன கும் பபமாருக்கு

அசமரிக்கமா  தேயமாரிப்பு செய்து சகமாண்டிருக்கிறது.

உலடக மறுபங்கீடு செய்ே தேற்கும் கச்ெமாப் சபமாருட்கள்

மற்றும் ெந்ட தேகளுக்கமான கும் பேட்டடக்குமமான ெண்டடயில்,

 தேமாங்கள் சேறுங்டககும் பயமாடு விடப்பட்டு விடக் கூடமாது

என கும் பேர்மனியின் ஆளும் உயரடுக்கினர் கருதுகின்றனர்.

2014  ஆரம்பத்தில்,  “இரமாணுேரீதியமான ஒதுங்கியிருப்பு

முடிவக்கு ேந்துவிட்டது”  என கும் பேர்மன் அரெமாங்கம்

அறிவித் தேது.  அ தேற்குப் பின்னர்,  அ தேன் இரமாணுேத்

 தேடலயீடுகள் இன்னும் மிகத் துரி தே கும் பேகத்தில்

முன்கும் பனறியிருக்கின்றன.  ரஷ்யமாவக்கு எதிரமான

கும் பநட்கும் படமாவின் இரமாணுேப்படட நிறுத் தேத்திலும் மத்திய

கிழக்கு மற்றும் ஆபிரிக்கமாவிலமான கும் பபமார்களிலும்

கும் பேர்மன் இரமாணுேம் இப்கும் பபமாது முன்னமால் நிற்கிறது.

ஊதியங்களும் ெமூகச் செலவினங்களும் வீழ்ச்சி

கமாண்கின்ற அகும் ப தேகும் பேடளயில்,  இரமாணுேச் செலவினம்

அதிகரித்துச் சென்று சகமாண்டிருக்கிறது.  இரமாணுே

நிதிநிடல ஒதுக்கீடு சமமாத் தே உள்நமாட்டு உற்பத்தியில்

இப்கும் பபமாதிருக்கிற 1.2  ெ தேவீ தேத்தில் இருந்து 2

ெ தேவீ தேத்திற்கு அ தேமாேது ஏறக்குடறய இரட்டிப்பமாக்கப்பட

இருக்கிறது.  ேருங்கமாலத்தில்,  ஆயு தேங்களுக்கும், 13,500

படடவீரர்கடளக் சகமாண்ட ஒரு நவீன “இடகள் இணையத் தேள

படட” (cyber army) க்கமாகவம் கூடு தேலமாய் 130 பில்லியன்

யூகும் பரமாக்கள் செலேழிக்கப்பட இருக்கிறது. 

இந் தே கும் பநமாக்கங்களுக்கு கிறிஸ் தேே ேனநமாயக

ஒன்றியம்/கிறிஸ் தேே ெமூக ஒன்றியம் (CDU/CSU), ெமூக

ேனநமாயகக் கட்சி (SPD), பசுடமக் கட்சி மற்றும் இடது

கட்சி என அத் தேடன நமாடமாளுமன்றக் கட்சிகளது

ஆ தேரவம் இருக்கிறது.  1998  இல் கூட்டரெமாங்கத்தில்

நுடழே தேற்கமாக  தேங்களது அடமதிேமா தே

கும் பேடலத்திட்டத்ட தே டகவிட்ட பசுடமக் கட்சியினர்

அ தேன்பின் கும் பபமாரின் முன்னிடல அரசியல்

ஆகும் பலமாெகர்களமாககும் பே ஆகி விட்டிருக்கின்றனர்.  இடது

கட்சியும் அகும் ப தே பமாட தேடய பின்பற்றுே தேற்கும் பக இப்கும் பபமாது

 தேயமாரிப்பு செய்து சகமாண்டிருக்கிறது.  இது விடயத்தில்,

Thuringia  இல் அ தேன் மமாநிலத்  தேடலேரமாய் இருக்கும்

கும் பபமாகும் படமா ரமாமகும் பலமாவ்,  ேமார இ தேழமான Der Spiegel இடம்

கும் பபசுடகயில் “நமாங்கள் அடமதிேமாதிகள் அல்ல”

என்பட தே அழுத் தேமமாய் ச தேரிவித் தேமார்.  அத்துடன் இந் தே

கும் பகமாடடயில் இடது கட்சியின் நமாடமாளுமன்றத்

 தேடலேரமான ஷமாரமா ேமாசகன்கிசனக்ட், ZDF ஒளிபரப்புக்கு

அளித் தே கும் பபட்டியில்,  “நமாங்கள் அரெமாங்கத்தில்

கும் பெர்ந் தேவடன் கும் பேர்மனி கும் பநட்கும் படமாவில் இருந்து விலகி

விடமாது என்பகும் ப தே உண்டம” என்று உறுதியளித் தேமார்.

• PSG மட்டுகும் பம இரமாணுேேமா தேத்ட தேயும் கும் பபமாடரயும்

ெமரெமற்று நிரமாகரிக்கும் ஒகும் பர கட்சியமாகும்.

ஆயு தேப்படடகள் மற்றும் அடனத்து உளவ

முகடமகடளயும் கடலக்ககும் பே நமாங்கள் கும் பகமாருகிகும் பறமாம்.

• அடனத்து ஏகமாதிபத்தியக் கூட்டணிகடளயும்

இரமாணுேரீதியமான அணிகும் பெர்க்டககடளயும் நமாங்கள்

நிரமாகரிக்கிகும் பறமாம். கும் பநட்கும் படமா மற்றும் ஐகும் பரமாப்பிய ஒன்றியம்

கடலக்கப்படுே தேற்கும்,  அ தேற்குப் பதிலமாய் ஐகும் பரமாப்பிய

கும் பெமாெலிெ அரசுகளின் ஒன்றியம்

உருேமாக்கப்படுே தேற்கமாகவகும் பம நமாங்கள் கும் பபமாரமாடுகிகும் பறமாம்.

அசமரிக்க மற்றும் கும் பேர்மன் இரமாணுேேமா தேத்திற்கு

எதிரமான கும் பபமாரமாட்டத்தில்,  அசமரிக்க மற்றும் ெர்ேகும் ப தேெத்

ச தேமாழிலமாள ேர்க்ககும் பம எமது கூட்டமாளியமாகும். 

• ஒரு புதிய கும் பபமார்-எதிர்ப்பு இயக்கமமானது

ெர்ேகும் ப தேெரீதியமாக ச தேமாழிலமாள ேர்க்கத்ட தே

அடிப்படடயமாகக் சகமாண்ட தேமாகவம்,  கும் பபமாருக்கு எதிரமான

கும் பபமாரமாட்டத்ட தே மு தேலமாளித்துேத்திற்கு எதிரமான

கும் பபமாரமாட்டத்துடன் இடகள் இணைக்கின்ற தேமாகவம் இருக்கும்

கும் பபமாது மட்டுகும் பம அது சேற்றிகமாகள் இணை முடியும்.

 றுயமைக்கும சமூக சமைத்து மின்யமைக்கும முடிவு 

கட்டுப ரம!

ேங்கிகடளக் கமாப்பமாற்றுே தேற்கமாகவம் கும் பபமார் மற்றும்

இரமாணுேேமா தேத்திற்கு நிதியமா தேமாரம் அளிப்ப தேற்கமாகவம்

சிக்கன நடேடிக்டககள் அமுலமாக்கப்படுேட தே நமாங்கள்

நிரமாகரிக்கிகும் பறமாம்.  ெமூக நலன்புரி அரடெ திேமாலமாக்கி

விட்டு நிதிப் பிரபுத்துேத்ட தே ேளப்படுத்துே தேற்கும் பக அடே

கும் பெடே செய்கின்றன.

ெமூக ெமத்துேமின்டம பல  தேெமாப் தேங்களமாய் சபருகி

ேந்திருக்கிறது.  உலகின் மிகவம் பகள் இணைக்கமார நமாடுகளில்

ஒன்றமான கும் பேர்மனியில், 12  மில்லியனுக்கும் அதிகமமான

மக்கள் ேறுடமயில் ேமாழ்கின்றனர்.  குறிப்பமாக

குழந்ட தேகள் கடுடமயமாக பமாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  SPD-

பசுடம கட்சி அரெமாங்கத் தேமால் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட

2010  திட்டநிரல் நல உ தேவி மற்றும் ச தேமாழிலமாளர்

“சீர்திருத் தேங்களின்”  விடளேமாக 8  மில்லியன் கும் பபர்

இப்கும் பபமாது கும் பமமாெமமான கும் பேடலநிலடமகளின் கீழ்

பணிபுரிந்து சகமாண்டிருக்கின்றனர்.  2030  ேமாக்கில்,

இரண்டு புதிய ஓய்வூதிய தேமாரர்களில் ஒருேர்

ஆயுள்முழுக்க கும் பேடலசெய்திருந் தேமாலும் கூட சேறும்

சிறுச தேமாடகடயகும் பய சபறுேமார்.  ஓய்வூதிய ேயட தே 73



ஆக உயர்த் தே கும் பேண்டும் என ஏற்கனகும் பே மு தேலமாளிகளின்

கூட்டடமப்புகள் அடழப்பு விடுத்து ேருகின்றன.

இ தேற்கு கும் பநசரதிர் வி தேத்தில்,  சிறிய எண்ணிக்டகயிலமான

ஒரு  தேட்டு ஆடம்பரத்தின் மடியில்  தேேழ்ந்து

சகமாண்டிருக்கிறது.  ககள் இணைக்கற்ற ேடகயில்

சபரும்பமான்டமயினரின் நலன்கள் பலியிடப்பட்டுத் தேமான்

இந் தே ஒட்டுண்ணிகள் செழிப்படடயச்

செய்யப்பட்டுள்ளனர்.  சபருநிறுேனங்களுக்கு

செமாந் தேமமான செல்ேங்களில் இருந் தேமான ேருேமாய் கடந் தே

15  ஆண்டுகளில் 30  ெ தேவீ தேத்திற்கும் அதிகமமாய்

அதிகரித்திருக்கிறது.  இ தேனிடடகும் பய,   தேனியமாரிடம்

இருக்கும் சமமாத் தே செமாத்துகளில் மூன்றில் ஒரு பகுதி

மக்களில் சேறும் 1  ெ தேவீ தேத்தினரின் உடடடமயமாக

இருக்கிறது.  இ தேற்கு கும் பநசரதிரமாய்,  ேறுடமயில் உழலும்

கீழிருக்கும் 30  ெ தேவீ தேம் கும் பபரிடம் செமாத்ச தேன்று எதுவம்

இல்டல,  அல்லது அேர்கள் கடனமாளிகளமாய்

இருக்கின்றனர்.

குறிப்பமாக நிடலடம கும் பபர்லினில் மிக கும் பமமாெமமான தேமாய்

இருக்கிறது.  கும் பேர்மனியின் “ேறுடமயின்  தேடலநகரம்”

(Tagesspiegel இன்படி) குழந்ட தே ஏழ்டமயில்

மு தேலிடத்தில் இருக்கிறது;  சபமாதுச் கும் பெடேத்

ச தேமாழிலமாளர்களின் ேருேமாய் கும் ப தேசிய ெரமாெரிடயக்

கமாட்டிலும் 10 ெ தேவீ தேம் குடறேமான தேமாய் இருக்கிறது; ெமீப

ஆண்டுகளில் சபமாதுத் துடறகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு

கும் பேடலகள் அழிக்கப்பட்டு விட்டிருக்கின்றன;   தேற்கமாலிகப்

பணியமாளர்களின் எண்ணிக்டக சுமமார் 120  ெ தேவீ தேம்

அளவக்கு அதிகரித்திருக்கிறது.

ெமூக ெமத்துேமின்டமயின் அேலட்ெகள் இணைமமான ேளர்ச்சி

மு தேலமாளித்துே அடமப்புமுடறயின் திேமால்நிடலக்கமான

ஒரு ெமான்றமாக உள்ளது.  ெமூக நீதிடயயும்

அடனேருக்குமமான ேளத்ட தேயும் உருேமாக்குே தேமாகச்

செமால்லப்பட்ட ”ெமூக ெந்ட தேப் சபமாருளமா தேமாரம்”  என்ற

கனவலக கட தே நீண்டகமாலத்திற்கு முன்கும் பப

அகன்றுவிட்டிருக்கிறது.  பில்லியனர்களின் மிகப்

பிரம்மமாண்டமமான செல்ேங்கள் ேளடமயின்

சபருக்கத்தில் இருந்து விடளந் தே தேல்ல,  மமாறமாக ெமூக

மறுபங்கீட்டில் இருந்தும் ஊகத்தில் இருந்துகும் பம

விடளந் தே தேமாகும்.

2008  இல்,  இத் தேடகய குற்றவியல் தேனமமான ஊக

நடடமுடற தேமான் உலகப் சபமாருளமா தேமாரத்ட தே அழிவின்

விளிம்புக்கு  தேள்ளியது.  அ தேன்பின்,  எதுவம்

தீர்வகமாகள் இணைப்பட்டிருக்கவில்டல.  அடுத் தே குமிழியின்

சேடிப்பு  தேவிர்க்கவியலமா தேது.  மரகள் இணை  தேறுேமாயில்

இருக்கின்ற ஒரு புற்றுகும் பநமாயமாளிடயப் கும் பபமால,  சிகிச்டெ

மூலம் குகள் இணைமடடயக் கூடிய நிடல நீண்ட கமாலத்திற்கு

முன்கும் பப கடந்து விட்டது.  மு தேலமாளிகளுக்கு  தேங்களது

பில்லியன் ககள் இணைக்கமான பகள் இணைத்ட தேக் கமாப்பமாற்றிக்

சகமாள்ே தேற்கமான ஒகும் பர ேழியமாக இருப்பது என்னசேனில்,

சுரண்டடல அதிகப்படுத்துேது,  ெமூக

செலவினங்களிலமான சேட்டுகள்,  அரசின் செமாத்துகடள

விற்பது மற்றும் கும் பபமார் ஆகியடேயமாகும்.

மு தேலமாளித்துேம் இனி சீர்திருத் தேப்பட முடியமாது.  அது

ஒழிக்கப்பட்டு அ தேனிடத்தில் ஒரு கும் பெமாெலிெ ெமூகம்

அமர்த் தேப்பட்டமாக கும் பேண்டும்.  சபமாருளமா தேமாரத்தின் மீ தேமான

கட்டுப்பமாட்டட நிதிப் பிரபுத்துேத்தின் டககளில் இருந்து

பறிக்கமாமல்,  ஒற்டற ெமூகப் பிரச்சிடனயும் கூட

தீர்க்கப்பட முடியமாது.

• இரமாணுேேமா தேத்திற்கும் கும் பபமாருக்கும் ஒரு ஆடகள் இணைகும் பயமா

ஒரு சபண்டகள் இணைகும் பயமா ஒரு ெ தேத்ட தேகும் பயமா கூட

சகமாடுக்கமுடியமாது! 

• ேங்கிகடள மீட்ப தேற்கமான சிக்கன நடேடிக்டககளுக்குப்

பதிலமாக அேற்டறப் பறிமு தேல் செய்து அேற்டற

ேனநமாயகக் கட்டுப்பமாட்டின் கீழமான சபமாது

உடடடமத்துேத்திற்கு மமாற்றுகும் பேமாம்.

• ஒரு மிகக்குடறந் தேளேமான சிறிய  தேட்டினடர

செழுடமப்படுத்துே தேற்கமாக இப்கும் பபமாது

ஒப்படடக்கப்பட்டுக் சகமாண்டிருக்கும் பரந் தே

ஆ தேமாரேளங்கள் அடனேருக்கும் உயர்- தேரமமான

கும் பேடலகள் ேழங்குே தேற்கும்,  உள்கட்டடமப்டப

அபிவிருத்தி செய்ே தேற்கும்,  கல்வி மற்றும் ெமூக

கும் பெடேகடள கும் பமம்படுத்துே தேற்கும்,  மற்றும்

ஒட்டுசமமாத் தேமமாய் ெமூகத்தின் கலமாச்ெமார மட்டத்ட தே

உயர்த்துே தேற்குமமாய் பயன்படுத் தேப்பட கும் பேண்டும்.

ஜனநரயைக உரியமைகயளைப் ோரதுகரப்போரம!

இரமாணுேேமா தேமும் ெமூக ெமத்துேமின்டமயும்

ேனநமாயகத்துடன் இகள் இணைக்கம் கமாகள் இணைமுடியமா தேடே.

1930 களில் கும் பேர்மனியின் உயரடுக்குகள் ஹிட்லரிடம்

அதிகமாரத்ட தே ஒப்படடப்ப தேன் மூலமமாக உலகப்

சபமாருளமா தேமார சநருக்கடிக்கு பதிலிறுத் தேனர்.  இப்கும் பபமாது,

அேர்கள் மீண்டும் அேெரகமால நடேடிக்டககளுக்கமாகவம்

ெர்ேமாதிகமாரத்திற்கமாகவம்  தேயமாரிப்பு செய்து

சகமாண்டிருக்கின்றனர்.

“பயங்கரேமா தேத்திற்கு”  எதிரமான கும் பபமார் என்பது

அேர்களின் கும் பபமாலிச்ெமாக்கு.  ஆனமால் பயங்கரேமா தே

 தேமாக்கு தேல்ககும் பள கூட கும் பபமார்க் சகமாள்டகயின் ஒரு

பதில்விடளேமாககும் பே உள்ளன.  மக்கள்சேறுப்டபச்

ெம்பமாதித்திருந் தே ஆட்சிகளுக்கு எதிரமாய் அல் சகமாய் தேமா

மற்றும் இஸ்லமாமியேமா தே அரசு கும் பபமான்ற அடமப்புகள்

கும் பமற்கத்திய உளவ முகடமகளமால்

கட்டிசயழுப்பப்பட்டன,  ஈரமாக் மற்றும் சிரியமாவிலமான

கும் பபமார்களின் விடளேமாககும் பே அடே பரே முடிந் தேது.

அதிகரிக்கப்படும் அரெ அதிகமாரங்களின் உண்டமயமான

இலக்கு ச தேமாழிலமாள ேர்க்ககும் பம ஆகும்.  எதிர்ப்டப



அச்சுறுத்துே தேற்கும் ஒடுக்குே தேற்கும் இந் தே அதிகமாரங்கள்

பயன்படுத் தேப்பட்டுக் சகமாண்டிருக்கின்றன.  ச தேமாழிலமாள

ேர்க்கப் பிரச்சிடனகள் உலகளமாவிய ேடகயில்

அதிகரித்திருப்பது கண்டு ஆளும் ேர்க்கம் உஷமாரமாகி

இருக்கிறது,   தேனது இரமாணுேேமா தேம் மற்றும் கும் பபமார்க்

சகமாள்டககளுக்கு கடுடமயமான எதிர்ப்பு

கும் ப தேமான்றுசமன்பட தே அது முன்கணித்து விட்டிருக்கிறது. 

அேெரகமால நடேடிக்டககளுக்கும்

ெர்ேமாதிகமாரத்திற்குமமான  தேயமாரிப்புகள் மிக முன்கும் பனறிய

நிடலயில் இருக்கின்றன.  பயங்கரேமா தேத்  தேடுப்பு

ெட்டங்களின் அடிப்படடயில் ஒரு பிரம்மமாண்டமமான

கண்கமாணிப்பு எந்திரம் எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது.  கும் பபமாலிசும்

உளவ முகடமகளும் சநருக்கமமாக கும் பேடலசெய்கின்றன.

உள்நமாட்டில்  தேடலயீடு செய்ே தேற்கு இரமாணுேம்

(Bundeswehr)  தேயமாரிப்பு செய்து சகமாண்டிருக்கிறது. அந் தே

இரண்டு நடேடிக்டககளுகும் பம அரசியல்ெட்டத் தேமால்  தேடட

செய்யப்பட்ட விடயங்களமாக இருக்கின்றன.  கும் பபர்லினில்,

மமாநில உள்துடற அடமச்ெரமான பிரமாங்க் கும் பபங்கல்

(CDU)  ஒரு கடுடமயமான ெட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்ெமாரத்ட தே

நடத்திக் சகமாண்டிருக்கிறமார்.

சேறுப்பூட்டும் ேடகயில் அகதிகள்

கும் பேட்டடயமாடப்படுேதில் ேனநமாயக உரிடமகள் மீ தேமான

 தேமாக்கு தேல் அப்பட்டமமாக சேளிப்படுகிறது.   தேஞ்ெம்

கும் பகமாருே தேற்கமான உரிடம அடடயமாளம் ச தேரியமா தே

அளவக்கு சிட தேக்கப்பட்டிருக்கிறது.  மத்திய

கிழக்கிலிருந்தும் ஆபிரிக்கமாவில் இருந்தும் கும் பபமாருக்குத்

 தேப்பி ஓடிேரும் மக்கள் கும் பமமாெமமாக நடத் தேப்படுகிறமார்கள்,

சிடறமுகமாம்களில் கூட்டம்கூட்டமமாய் அடடக்கப்பட்டு பின்

செமாந் தே நமாட்டுக்கு அனுப்பி டேக்கப்படுகிறமார்கள்.

ஒவ்சேமாரு மமா தேமும் மத்திய  தேடரக்கடலில்

நூற்றுக்ககள் இணைக்கமாகும் பனமார் நீரில் மூழ்கி இறந்து

ேருகின்றனர்.

முஸ்லீம்களுக்கு எதிரமான அேதூறுப் பிரச்ெமாரமமானது,

உத்திகும் பயமாகபூர்ே கட்சிகள் அடனத்தினமாலும் மற்றும்

முன்னணி ஊடகங்களமாலும் எரியூட்டப்பட்டு, நமாஜக்களின்

யூ தே சேறுப்டப நிடனவிற்கு சகமாண்டுேருகிறது.  அகும் ப தே

கும் பநமாக்கத்ட தேகும் பய அது பூர்த்தியும் செய்கிறது.  இது

ச தேமாழிலமாள ேர்க்கத்ட தே பிளவபடுத்தும் கும் பநமாக்கம்

சகமாண்டது என்பகும் ப தேமாடு, AfD இன் அரடே எந்திரத்திற்கு

அடரக்கப்படுகின்ற சபமாருடள ேழங்குகின்றது.

 • PSG அடனத்து ேனநமாயக உரிடமகடளயும் அத்துடன்

 தேஞ்ெம் கும் பகமாரும் உரிடமடயயும் பமாதுகமாக்கிறது.

அகதிகள் மீ தேமான  தேமாக்கு தேல்களமானது ச தேமாழிலமாளர்கள்

அடனேடரயும் குறிடேக்கிறது.  அ தேனமால்  தேமான்

கும் பேர்மனியில்,  மு தேலமாளித்துேம் மற்றும் கும் பபமாருக்கு

எதிரமான அடனத்து ச தேமாழிலமாளர்களின் -  செமாந் தேநமாட்டுத்

ச தேமாழிலமாளர்கள் மற்றும் புலம்சபயர்ந் தே ச தேமாழிலமாளர்கள்

- ஒரு சபமாதுேமான கும் பபமாரமாட்டத்ட தே அபிவிருத்தி செய்ேது

அேசியமமாக இருக்கிறது.

 • உளவ முகடமகள் அத் தேடனயும் அத்துடன் அேற்றின்

கண்கமாணிப்பு எந்திரமும் கடலக்கப்படுே தேற்கு நமாங்கள்

கும் பபமாரமாடுகிகும் பறமாம். 

 • சபருநிறுேனங்களும் ேங்கிகளும் இனியும்

ெமூகத்திற்கு உத் தேரவிட முடியமாது என்கிற நிடலயிலும்

ெமூக அெமத்துேம் சேல்லப்பட்டு விட்டது என்கிற

நிடலயிலும் மட்டுகும் பம உண்டமயமான ேனநமாயகம்

ெமாத்தியமமானது ஆகும்.

ச் சதரழிலரளைர்களுக்கு அ ர்களைது ச் சசரந்தக் கட்சி பதய 

ெமூகத்தில் எந் தே அளவக்கு பிளவகள் ஆழமமாய்

இருக்கிறகும் ப தேமா,  அந் தே அளவக்கு சநருக்கமமாக ஸ் தேமாபகக்

கட்சிகள் சநருக்கமமாய் டககும் பகமார்த்துக் சகமாள்கின்றன.

கும் பபமார் மற்றும் ெமூகத்  தேமாக்கு தேல்களின் சகமாள்டககடளத்

திணிப்ப தேற்கமான ஒரு உண்டமயமான ெதியின்

கூட்டமாளிகளமாக அடே அடனத்தும் இருக்கின்றன.

ெமூக ேனநமாயகக் கட்சி மிக நியமாயமமான ேடகயிகும் பலகும் பய

சேறுக்கப்படுகிறது.  கடந் தே கமாலத்தில்

ச தேமாழிலமாளர்களமால் கட்டிசயழுப்பப்பட்ட ஒரு

அடமப்பமாக இருந் தேமாலும், இன்னமும் அது ெமூக மற்றும்

ேனநமாயக சேற்றிகடள பமாதுகமாப்ப தேமாக கூறிக்

சகமாண்டமாலும்,  அது கும் பநசரதிரமானட தேகும் பய செய்து

சகமாண்டிருக்கிறது. SPD ெமான்ெலர் ஷ்கும் பரமாடரின் திட்டநிரல்

2010  மில்லியன் ககள் இணைக்கமான ச தேமாழிலமாள ேர்க்கக்

குடும்பங்கடள கடினமமான ேமாழ்நிடலடமகளுக்குள்ளும்

துயரத்திற்குள்ளும் மூழ்கடித்திருக்கிறது.  இன்று,

சீர்திருத் தேங்கள் என்று SPD கும் பபசுடகயில்,

இலமாபங்கடளயும்,  கும் பபமாலிஸ் அரசு அதிகமாரங்கடளயும்

மற்றும் இரமாணுேேமா தேத்ட தேயும் அதிகப்படுத்துே தேற்கமாக

ஊதியங்களிலும் ெமூகச் செலவினங்களிலும்

சேட்டுகடளத் திணிப்பட தேகும் பய அது

அர்த் தேப்படுத்துகிறது.

இடது கட்சியின் விடயத்திலும் இது உண்டமயமாக

இருக்கிறது.  இ தேடன அது கும் பபர்லினில் SPD உடனமான

அ தேன் பத் தேமாண்டு கமால கூட்டணியின் மூலமமாக

விளங்கப்படுத்தியிருக்கிறது.  திேமாலமான Berliner

Bankgesellschaft  என்ற ேங்கிக்கமாக பில்லியன் ககள் இணைக்கமான

மதிப்புக்கு உத் தேரேமா தேங்களில் டகசயழுத்திட்டு

அளிக்கின்ற அகும் ப தேகும் பநரத்தில்,  ஊதியங்கள் மற்றும் நல

உ தேவிகளில் இத் தேடகயச தேமாரு பமாரிய சேட்டுகடள

கும் பேர்மனியில் கும் பேசறந் தே மமாநில அரசும்

நடத்தியிருக்கவில்டல.  இடது கட்சியமானது கும் பபர்லிடன

ேறுடமயின்  தேடலநகரமாக மமாற்றி விட்டிருக்கிறது.

கிரீஸில் அ தேன் ெகும் பகமா தேரக் கட்சியமான சிரிெமா,

சகமாடுடமயமான சிக்கன நடேடிக்டக



கும் பேடலத்திட்டத்ட தேக் சகமாண்டு மில்லியன் ககள் இணைக்கமான

மக்களின் ேமாழ்டே நமாெம் செய்து விட்டிருக்கிறது.

கூட்டரெமாங்க மட்டத்தில் சிேப்பு-சிேப்பு-பச்டெ

அரெமாங்கம் என்ப தேமாக செமால்லப்படுகின்ற SPD -இடது

கட்சி-  பசுடமக் கூட்டணி ஒன்றுக்கமான அடித் தேளங்கடள

அடமப்ப தேற்கமான ஒரு பரிகும் பெமா தேடன ஓட்டமமாககும் பே

கும் பபர்லின் கும் ப தேர் தேல் பமார்க்கப்படுகிறது.  அத் தேடகயச தேமாரு

நிர்ேமாகம் முன்கும் பனற்றத்ட தேக் குறிக்கப் கும் பபமாேதில்டல.

1998  இல் SPD மற்றும் பசுடமக்கட்சியினர் கும் பெர்ந்து

உருேமாக்கிய ஒரு கூட்டணி அரெமாங்கம்,  இரண்டமாம்

உலகப் கும் பபமாருக்குப் பின்னர் மு தேன்முடறயமாக

சேளிநமாட்டு யுத் தே நடேடிக்டககளில் பங்கும் பகற்க

இரமாணுேத்ட தே அனுப்பியதுடன்,  ஊதியங்கடளயும் நல

உ தேவிகடளயும் சேட்டியது.  இப்கும் பபமாது அடுத் தே சுற்று

ெமூக சேட்டுகடளத் திணிப்ப தேற்கும் கும் பமலதிக கும் பேர்மன்

இரமாணுேேமா தேத்திற்கு பமாட தேயடமத்துத்  தேருே தேற்கும்

இடது கட்சியின் துடகள் இணைசகமாண்டு இந் தே கூட்டணிக்கு

உயிரூட்டப்பட கும் பேண்டிய தேமாகி இருக்கிறது.

SPD மற்றும் இடது கட்சி இரண்டின் ேலது-ெமாரிக்

சகமாள்டககள் ஒன்றுகும் பெர்ந்து AfD இன் ேளர்ச்சிக்கு

ேழிசெய்து  தேந்திருக்கின்றன.  இடதில் இருந் தேமான ஒரு

எதிர்ப்பு இல்லமாதிருக்கின்ற கமாரகள் இணைத் தேமால்  தேமான் இந் தே

அதி-ேலது கட்சியமானது  தேன்டன ெமூகத்தினது

எதிர்ப்பின் ஒரு கட்சியமாக கமாட்டிக்சகமாள்ள

முடிந்திருக்கிறது.  SPD மற்றும் இடது கட்சியின்

நிடறகும் பேற்றப்படமா தே கும் ப தேர் தேல் ேமாக்குறுதிகள் குறித் தே

கும் பகமாபத்ட தேயும் ஏமமாற்றத்ட தேயும்  தேனது செமாந் தே

பிற்கும் பபமாக்குத் தேனமமான கும் பநமாக்கங்களுக்கமாக அது சுரண்டிக்

சகமாள்கிறது.  பிரமான்சில் மரின் லு சபன்னும்

அசமரிக்கமாவில் சடமானமால்ட் ட்ரம்பும் இகும் ப தேகும் பபமான்ற

ேடகயில்  தேமான் செயல்படுகின்றனர்.  AfD ஐ எதிர்த்துப்

கும் பபமாரமாட விரும்புகின்ற எேரும் SPD உடனும் இடது

கட்சியுடனும் முறித்துக் சகமாண்டமாக கும் பேண்டும்.

அரசியல் நிகழ்வகளில் சுயமாதீனமமாகத்  தேடலயீடு செய்ய,

ச தேமாழிலமாளர்களுக்கு அேர்களது செமாந் தேக் கட்சி

அேசியமமாயிருக்கிறது.  ஆககும் பே  தேமான் கும் பெமாெலிெ

ெமத்துேக் கட்சிடயக் கட்டிசயழுப்புேது

இன்றியடமயமா தே தேமாகும்.  நமாங்கள் உருேடிேம்

சகமாடுத்திருக்கும் ேரலமாற்றுப் பமாரம்பரியமும்,  நமாங்கள்

பிரதிநிதித்துேம் செய்கின்ற கும் பகமாட்பமாடுகளுகும் பம எங்களது

பலமமாகும்.  ICFI இன் ஒரு பிரிேமாக,  ஆகுஸ்ட்

கும் பபசபல்லின் ஆரம்பகமால SPD, கும் பரமாெமா லுக்ெம்கும் பபர்க்

மற்றும் கமார்ல் லீப்சனக்ட்,  ரஷ்யப் புரட்சி மற்றும்

ஸ்ரமாலினிெத்திற்கு எதிரமான லிகும் பயமான் ட்சரமாட்ஸ்கியின்

இடது எதிர்ப்பு ஆகிய மமார்க்சிெத்தின் பமாரம்பரியங்களின்

ேழி நமாங்கள் நிற்கிகும் பறமாம்.

PSG இன் பதர்தல் பிரச்சரரத்திற்கு ஆதர ளியுங்கள!

கும் பபர்லினிலமான எமது கும் ப தேர் தேல் பிரச்ெமாரம் கும் பபமார் மற்றும்

மு தேலமாளித்துேத்திற்கு எதிரமான ஒரு ெர்ேகும் ப தேெ

இயக்கத்ட தேக் கட்டிசயழுப்புே தேற்கமான கும் பபமாரமாட்டத்தின்

பகுதியமாகும்.

எமது கும் பேடலத்திட்டத்ட தே விேமாதிப்ப தேற்கமாக ஐகும் பரமாப்பமா

மற்றும் அசமரிக்கமாவில் இருக்கின்ற ICFI இன்

பிரதிநிதிகடளக் சகமாண்டு சபமாதுக் கூட்டங்களுக்கு

நமாங்கள் ஒழுங்கடமத்துக் சகமாண்டிருக்கிகும் பறமாம்.

கும் பெமாெலிெம் என்பது உண்டமயில் என்ன என்பட தேயும்,

ஸ்ரமாலினிெத்தில் இருந்தும் முன்னமாள் கிழக்கு கும் பேர்மனி

மற்றும் கும் பெமாவியத் ஒன்றியத்தின் கடலப்பில் இருந்து

சபற்றுக் சகமாள்ள கும் பேண்டிய படிப்பிடனகள் என்ன

என்பட தேயும் நமாங்கள் விளக்கவிருக்கிகும் பறமாம். 

எமது பிரச்ெமாரத்திற்கு ஆ தேரேளிக்க அடனேடரயும்

நமாங்கள் அடழக்கிகும் பறமாம்.  கும் பெமாெலிெத்திற்கமான

செயலூக்கமமான கும் பபமாரமாட்டத்தில் பங்சகடுத்துக்

சகமாள்ளுங்கள்! இந் தேப் பிரச்ெமாரம் சேறுமகும் பன ேமாக்குகள்

ெம்பந் தேப்பட்ட தேல்ல,  கும் பபமார் மற்றும்

மு தேலமாளித்துேத்திற்கு எதிரமாகப் கும் பபமாரமாடுகின்ற ஒரு

கும் பெமாெலிெக் கட்சிடயக் கட்டிசயழுப்புேது குறித் தே தேமாகும்.

பல ேழிகளில் இதில் நீங்கள் பங்குசபற முடியும். எமது

கும் ப தேர் தேல் பிரச்ெமார அறிக்டககடள விநிகும் பயமாகிக்கலமாம்.

உங்கள் பகுதியில் ஒரு கூட்டத்திற்கு ஏற்பமாடு

செய்யலமாம்.  உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் ெகமாக்கள்

இடடகும் பய இந் தே பிரச்ெமாரம் அறியப்பட ேழி செய்யலமாம்.

ெமாத்தியமமான அளவக்கு மிகவம் செயலூக்கமமான

பிரச்ெமாரத்ட தே நமாங்கள் நடத் தே இயலுகின்ற ேடகயில்

PSGக்கு நன்சகமாடடயளிக்கலமாம். 

 தேமது கும் பேடலகளுக்கமாகவம் ேமாழ்க்டகத்

 தேரங்களுக்கமாகவம் கும் பபமாரமாடுகின்ற அடனேருக்கும்,

மு தேலமாளித்துேம் ேருங்கமாலத்திற்சகன எ தேடனயும்

ேழங்கமாமல் இருக்கின்ற நிடலக்கு முகம்சகமாடுக்கின்ற

அல்லது புதிய கும் பபமார்களில் இறக்க விரும்பமாமல்

இருக்கின்ற இடளஞர்கள் அடனேருக்கும் நமாங்கள்

செமால்ேது இது தேமான்:  இது உங்கள் பிரச்ெமாரம்!  இன்கும் பற

உங்கடள இடகள் இணைத்துக் சகமாள்ளுங்கள்!

எமது ேடலத்  தேளமமான gleichheit.de க்கு விேயம் செய்து

எமது பிரச்ெமாரத்திற்கு எங்ஙனம் நீங்கள் ஆ தேரேளிக்க

முடியும் என்பட தே கண்டுசகமாள்ளுங்கள்.
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