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ஜேர்மன் ஜ தேர் தேலில் ஜில் சோிலிி ிமத்துவக் கட்ச
ஜவட்பல் சோளர்ககளள நிறுத்துகிறது:

இரல் சோணுவவல் சோ தேம் மற்றும் ஜபல் சோகளர எதிர்ப்ஜபல் சோம்!
ஜில் சோிலிித்திற்கல் சோக ஜபல் சோரல் சோடுஜவல் சோம்!

Sozialistische Gleichheitspartei ,   5 June 2017

செப்டம்பர் 24  அன்று நடடசபறவிருக்கும் கூட்டூட்டாட்சி நூட்டாடூட்டாளுமன்றத
ததேர்தேலில் (Bundestag) தேர்மன் தெூட்டாெலிெ ெமததுவக் கட்சி (The
Sozialistische  Gleichheitspartei  -  SGP) பங்தகற்கிறது.தபர்லின் மற்றும்
வடக்கு-ட-ரைன் சவஸ்ட்பூட்டாலிபாலியூட்டா ஆகிபாலிய மூட்டாநிலங்களில் ஒரு ததேர்தேல்
பட்டிபாலியலில் தவட்பூட்டாளர்கடள நிறுததுவதுடன் பி-ரைூட்டாங்தபர்ட் மற்றும்
டலப்ஸிக் ஆகிபாலிய சதேூட்டாகுதிகளிலும் தந-ரைடி தவட்பூட்டாளர்கடள
நிறுததுகிதறூட்டாம்.

தபூட்டார் மற்றும் முதேலூட்டாளிததுவததிற்கு எதி-ரைூட்டானதும், உலசகங்கிலுமூட்டான
சதேூட்டாழிலூட்டாள வர்க்கம் மற்றும் இடளஞர்களது நலன்கடள
சவளிப்படுததுகிறதுமூட்டான ஒரு தெூட்டாெலிெ தவடலததிட்டதம எங்களது
ததேர்தேல் பி-ரைச்ெூட்டா-ரைததின் டமபாலியமூட்டாக இருக்கும்.  சதேூட்டாழிலூட்டாள
வர்க்கமூட்டானது ஒரு சுபாலியூட்டாதீனமூட்டான ெக்திபாலியூட்டாக அ-ரைசிபாலியல்
அபிவிருததிகளில் தேடலயீடு செய்வதேற்கூட்டான அடிப்படடடபாலிய SGP இன்
ததேர்தேல் தவடலததிட்டம் வழங்கும்.

வ-ரைலூட்டாற்றில் முதேலூட்டாளிததுவ ெமூகததின் மிக ஆழமூட்டான ெர்வததேெ
சநருக்கடிக்கு மததியில் இந்தே நூட்டாடூட்டாளுமன்றத ததேர்தேல்
நடடசபறுகிறது.  ஒரு உலகப்தபூட்டாரின் அபூட்டாபாலியமூட்டானது
முன்சனூட்டாருதபூட்டாதும் இருந்தி-ரைூட்டாதே அளவுக்கு இன்று விஸ்வரூபசமடுதது
நிற்கிறது.  மததிபாலிய கிழக்கு,  பூட்டால்கன்கள் மற்றும் வடக்கு
ஆபிரிக்கூட்டாவில் 25  ஆண்டுகூட்டால சதேூட்டாடர்ச்சிபாலியூட்டான தபூட்டார்களுக்குப்
பின்னர், அசமரிக்கூட்டாவூட்டானது சீனூட்டா மற்றும் -ரைஷ்பாலியூட்டா ஆகிபாலிய அணு ஆயுதே
ெக்திகளுடனூட்டான ஒரு தந-ரைடி இ-ரைூட்டாணுவ தமூட்டாதேலுக்கு தேபாலியூட்டாரிப்பு செய்து
சகூட்டாண்டிருக்கிறது.  தேர்மனியும் மற்ற ஐத-ரைூட்டாப்பிபாலிய ெக்திகளும்
புவிபாலிய-ரைசிபாலியல் தமூட்டாதேல்களின் வளர்ச்சிக்கு தேமது செூட்டாந்தே இ-ரைூட்டாணுவ
தேகடமடபாலிய அதிகரிப்பதேன் மூலமூட்டாக பதிலிறுப்பு செய்து
சகூட்டாண்டிருக்கின்றன.

கிறிஸ்தேவ ேனநூட்டாபாலியக ஒன்றிபாலியம் (CDU) /  கிறிஸ்தேவ ெமூக ஒன்றிபாலியம்
(CSU) மற்றும் ெமூக ேனநூட்டாபாலியகக் கட்சி (SPD) ஆகிபாலிய
கட்சிகளிடடதபாலியபாலியூட்டான இப்தபூட்டாடதேபாலிய கூட்டூட்டாட்சி அ-ரைெூட்டாங்கமூட்டானது,
இ-ரைூட்டாணுவ நிதிநிடல ஒதுக்கீட்டட இப்தபூட்டாடதேபாலிய 35  பில்லிபாலியன்
யூத-ரைூட்டாக்கள் என்பதில் இருந்து 2024 க்குள்ளூட்டாக குடறந்தேபட்ெம் 60
பில்லிபாலியன் யூத-ரைூட்டாக்களூட்டாய் அதிகரிப்பதேற்கும்,  அததேெமபாலியததில் கல்வி
மற்றும் பிற ெமூகத ததேடவகளுக்கூட்டான செலவினதடதே தமலும்
குடறப்பதேற்கும் உறுதிபூண்டுள்ளது. மக்களின் ஒரு மிகப்சபரும் பகுதி
தபூட்டாதேூட்டாதே வருமூட்டானதததேூட்டாடு தபூட்டா-ரைூட்டாடிக் சகூட்டாண்டிருக்கும் நிடலடமகளின்
கீழ் இது நடக்கிறது.  சதேூட்டாழிலூட்டாளர்களில் 40  ெதேவீதேம் தபர்
பூட்டாதுகூட்டாப்பற்ற தவடலகளில் பணிபாலியமர்ததேப்பட்டுள்ளனர், 2.5 மில்லிபாலியன்
குழந்டதேகள் உள்ளிட சமூட்டாததே மக்கள்சதேூட்டாடகயில் 16  ெதேவீதேம் தபர்
வறுடமக் தகூட்டாட்டுக்குக் கீதழ வூட்டாழ்கின்றனர்.

இந்தே அ-ரைசிபாலியல்பூட்டாடதேடபாலிய அததேடன அ-ரைசிபாலியல் கட்சிகளுதம
ஆதேரிக்கின்றன.  இ-ரைூட்டாணுவவூட்டாதேம்,  அ-ரைசிபாலியல் ஒடுக்குமுடற மற்றும்
வூட்டாழ்க்டகத தே-ரைங்களின் மீதேூட்டான தேூட்டாக்குதேல்கள் இவற்டறத தேவிர்தது
சகூட்டாடுப்பதேற்கு அவற்றிடம் தவசறதுவும் இல்டல.  பழடமவூட்டாதே
CDU/CSU முதேலூட்டாக இடது கட்சி வட-ரையிலும்,  கூட்டூட்டாட்சி மற்றும்
மூட்டாநில நிதிநிடல ஒதுக்கீடுகளில் அடவ ெமூக சவட்டுகடளதபாலிய
அமுல்படுததிக் சகூட்டாண்டிருக்கின்றன. அடவ அடனததுதம மக்களுக்கு
எதி-ரைூட்டாக ெதிசெய்வததேூட்டாடு,  இ-ரைூட்டாணுவ செலவினதடதே பூட்டாரிபாலிய அளவில்
அதிகப்படுததுகின்ற,  ெமூகநல உதேவிகடளயும் ஊதிபாலியங்கடளயும்
சவட்டுகின்ற மற்றும் ஒரு தபூட்டாலிஸ் அ-ரைசுக்கு நிக-ரைூட்டான ஒன்டற
ஸ்தேூட்டாபிக்கின்றசதேூட்டாரு அ-ரைெூட்டாங்கதடதே அதிகூட்டா-ரைததுக்கு
சகூட்டாண்டுவருவதேற்கு இந்தே நூட்டாடூட்டாளுமன்ற ததேர்தேடல பபாலியன்படுததிக்
சகூட்டாண்டிருக்கின்றன.

SGP  மட்டுதம ஒரு தெூட்டாெலிெ தவடலததிட்டதடதே முன்டவக்கின்ற
ஒத-ரைசபாலியூட்டாரு கட்சிபாலியூட்டாகும்.  “இடது-ெூட்டாரி”பாலியூட்டாக தேங்கடள அடழததுக்
சகூட்டாள்ளும் மற்ற கட்சிகள் அடனததுதம சதேூட்டாழிலூட்டாள வர்க்கதடதே
டககழுவி விட்டுவிட்டன.  வங்கிகடளயும் சபருநிறுவனங்கடளயும்,
தேர்மன் இ-ரைூட்டாணுவப் படடகள் (Bundeswehr) மற்றும் உளவு
தெடவகடளயும் அடவ பூட்டாதுகூட்டாக்கின்றன.  மூட்டார்க்ஸின் மூலதேனம்
சவளிபாலியூட்டாகி 150 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர், முதேலூட்டாளிததுவம் மறுபடியும்
தேன் உண்டமபாலியூட்டான முகதடதே கூட்டாண்பிததுக் சகூட்டாண்டிருக்கிறது.  இது,
ெமூக ெமததுவமின்டமக்கும்,  தபூட்டாருக்கும் ெர்வூட்டாதிகூட்டா-ரைததிற்கும்
தேவிர்க்கவிபாலியலூட்டாமல் இட்டுச் செல்லக் கூடிபாலியசதேூட்டாரு அடமப்புமுடற என
முதேலூட்டாளிததுவ அடமப்புமுடறடபாலியக் குறிதது மூட்டாசபரும்
மூட்டார்க்சிஸ்டுகள் எழுதிபாலிய ஒவ்சவூட்டான்றுதம மீண்டும் ஊர்ஜிதேப்பட்டுக்
சகூட்டாண்டிருக்கின்றன. 

ஆயினும்,  முதேலூட்டாளிததுவததின் சநருக்கடிபாலியூட்டானது அதேடன
சவல்வதேற்கூட்டான முன்நிபந்தேடனகடளயும் தெர்தததே உருவூட்டாக்குகிறது.
ஒரு பு-ரைட்சிக-ரை தவடலததிட்டதடதே விவூட்டாதிப்பதேற்கும் சதேூட்டாழிலூட்டாள
வர்க்கததில் ஒரு தெூட்டாெலிெ முன்தனூட்டாக்கிற்கூட்டாகப் தபூட்டா-ரைூட்டாடுவதேற்கும் SGP
இந்தேத ததேர்தேல் பி-ரைச்ெூட்டா-ரைதடதேப் பபாலியன்படுததும்.

SGP இன் ததேர்தேல் பி-ரைச்ெூட்டா-ரைததின் டமபாலியமூட்டாக பின்வரும் தகூட்டாரிக்டககள்

அடமந்துள்ளன:

போரரும் இரரணுவவரதமும் பவண்ேண்டரம்! மூர்க்கத்தனத்தனமரன வல்லரச
அரசியலுக்கு பக்கு ஜேர்த்தனமனி மீண்டும் திரும்புவடும் திரும்புவதத தடுத்து நிறுத்துபவரம்!

தேனது சபூட்டாருளூட்டாதேூட்டா-ரைரீதிபாலியூட்டான வீழ்ச்சிடபாலிய, வர்ததேகப் தபூட்டார் மற்றும்
இ-ரைூட்டாணுவ மூர்க்கததேனதடதே சகூட்டாண்டு ஈடுகட்ட முடனகின்ற
அசமரிக்கூட்டாவில் தேூட்டான் தபூட்டார் அபூட்டாபாலியததின் குவிடமபாலியம்
அடமந்திருக்கிறது.  தெூட்டாவிபாலியத ஒன்றிபாலியம் கடலக்கப்பட்டது
முதேலூட்டாகதவ,  அசமரிக்கூட்டா தேனது தேபாலியக்கங்கள் அததேடனடபாலியயும்
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தூக்கிப் தபூட்டாட்டு விட்டிருக்கிறது.  சடூட்டானூட்டால்ட் ட்-ரைம்ப்பின் மூலமூட்டாக,
அசமரிக்க வ-ரைலூட்டாற்றின் மிகவும் வலது-ெூட்டாரி ேனூட்டாதிபதி சவள்டள
மூட்டாளிடகயில் நுடழந்திருக்கிறூட்டார்.  அந்நூட்டாட்டு ஆளும் வர்க்கததின்
மிருகததேனம் மற்றும் குற்றவிபாலியல்தேனததின் உருவடிவமூட்டாய் அவர்
திகழ்கிறூட்டார்.

தேர்மன் ஏகூட்டாதிபததிபாலியம் ஐத-ரைூட்டாப்பூட்டாவின் தமலூட்டாதிக்க ெக்திபாலியூட்டாக
தேன்டனத தேூட்டாதன நிபாலியமனம் செய்து சகூட்டாண்டதேன் மூலம் பதிலிறுப்பு
செய்திருக்கிறது.  நூட்டாஜி ஆட்சி ததேூட்டாற்கடிக்கப்பட்டு ஏழு
தேெூட்டாப்தேங்களுக்குப் பின்னர், மீண்டும் அது இ-ரைூட்டாணுவ வழிமுடறகளின்
மூலமூட்டாக தேனது உலகளூட்டாவிபாலிய புவி-மூதலூட்டாபூட்டாபாலிய மற்றும் சபூட்டாருளூட்டாதேூட்டா-ரை
நலன்கடள ெூட்டாதிததுக் சகூட்டாள்ள முடனந்து சகூட்டாண்டிருக்கிறது. 

2014  வூட்டாக்கிதலதபாலிய,  அப்தபூட்டாது தேர்மனியின் ேனூட்டாதிபதிபாலியூட்டாக இருந்தே
தேூட்டாஅஹிம் சக கௌக் மற்றும் அவருக்கு அடுதது வந்தே பி-ரைூட்டாங்க்
வூட்டால்டர் ஸ்ட-ரைன்டமபாலியர் (SPD)  இருவரும்,  தேர்மனி உலகின்
சநருக்கடிகள் மற்றும் சகூட்டாந்தேளிப்பூட்டான இடங்களில் இருந்து
ஒதுங்கியிருக்க முடிபாலியூட்டாதே அளவுக்கு ”மிகவும் சபரிதேூட்டானது மற்றும்
மிகவும் முக்கிபாலியமூட்டானது” என்று அறிவிததேனர்.  இப்தபூட்டாது தேர்மன்
ஆளும் வர்க்கமூட்டானது ஐத-ரைூட்டாப்பிபாலிய ஒன்றிபாலியததில் இருந்து பிரிட்டன்
விலகிபாலியடதேயும் ேனூட்டாதிபதி ட்-ரைம்ப்புடன் அதிகரிததுச் செல்லும்
தமூட்டாதேல்கடளயும் பபாலியன்படுததிக் சகூட்டாண்டு,  அசமரிக்கூட்டாவில் இருந்து
சுபாலியூட்டாதீனமூட்டாகவும்,  அவசிபாலியப்பட்டூட்டால்,  அதேற்கு எதி-ரைூட்டாகவும்
செபாலியல்படுகின்ற வடகயில், தேர்மன் மற்றும் ஐத-ரைூட்டாப்பிபாலிய
இ-ரைூட்டாணுவதடதே வலுப்படுததே முடனகிறது.

முனீச்சில் அததேடன இடங்கடளயும் தெர்ந்தே பீர் கூடூட்டா-ரைம் ஒன்றில்
-இது ஹிட்லர் ஆதேரிததே பின்புல முடற-  ெூட்டான்ெலர் அங்தகலூட்டா
தமர்க்சகல், “ஐத-ரைூட்டாப்பிபாலியர்களூட்டாகிபாலிய நூட்டாம்” நமது “தேடலவிதிடபாலிய நமது
செூட்டாந்தேக் டககளில் எடுததேூட்டாக தவண்டும்”  என்றும் “நமது
எதிர்கூட்டாலததிற்கூட்டாக நூட்டாதம தபூட்டா-ரைூட்டாட தவண்டும்” என்றும் அறிவிததேூட்டார்.

”தமற்கததிபாலிய விழுமிபாலியங்கடள”  பூட்டாதுகூட்டாப்பது மற்றும் கூட்டாலநிடல
பூட்டாதுகூட்டாப்பு ஆகிபாலியடவ குறிததே சவற்றுச் செூட்டாற்சறூட்டாடர்கடளக்
சகூட்டாண்டு, இந்தே அடழப்பின் மீது முலூட்டாம் பூசுவதேற்கு அவர்
செய்திருக்கும் முபாலியற்சிகடளக் சகூட்டாண்டு பாலியூட்டாரும் குழம்பி விடக்
கூடூட்டாது.  அப்பட்டமூட்டான ஏகூட்டாதிபததிபாலிய நலன்கடள “விழுமிபாலியங்கள்”
மற்றும் “கலூட்டாச்ெூட்டா-ரைம்”  ஆகிபாலியடவ குறிததே செூட்டாற்சறூட்டாடர்கடளக்
சகூட்டாண்டு அலங்கரிப்பதேற்கு தேர்மனி ஒரு நீண்ட சபரும்
பூட்டா-ரைம்பரிபாலியதடதேக் சகூட்டாண்டுள்ளது.  1914  இல் தேர்மனி,  உலகப்
தபூட்டாட-ரை ”-ரைஷ்பாலிய கூட்டாட்டுமி-ரைூட்டாண்டிததேன”ததிற்கு எதி-ரைூட்டான ஒரு தபூட்டா-ரைூட்டாட்டம்
என்று கூறி நிபாலியூட்டாபாலியப்படுததிபாலியது,  முன்னணி கலூட்டாச்ெூட்டா-ரை மற்றும்
விஞ்ஞூட்டான ஆளுடமகள் 93  தபர் அடனதது “கலூட்டாச்ெூட்டா-ரைததின்
உலகததிற்கு”  விடுததிருந்தே ஒரு அறிக்டக சபல்ஜிபாலியதடதே
சூடறபாலியூட்டாடிபாலிய தேர்மனிடபாலிய பூட்டாதுகூட்டாததேது.  இருபததிடபாலியந்து
வருடங்களுக்குப் பின்னர்,  தேர்மனியின் பீ-ரைங்கிகளூட்டாலும்
விமூட்டானங்களூட்டாலும் ஐத-ரைூட்டாப்பூட்டா சின்னூட்டாபின்னமூட்டாக்கப்பட்டிருந்தேது.

தபூட்டாரும் இ-ரைூட்டாணுவவூட்டாதேமும் ஒரு தேப்பவிபாலியலூட்டாதே தேர்க்கதடதேப்
பின்பற்றுகின்றன.  தேர்மன் இ-ரைூட்டாணுவவூட்டாதேததின் உண்டமபாலியூட்டான
முக்கிபாலியததுவம் வலது-ெூட்டாரி வ-ரைலூட்டாற்றூட்டாசிரிபாலியர் தேூட்டார்க்
பூட்டார்சபத-ரைூட்டாவ்ஸ்கிபாலியூட்டால் பகி-ரைங்கமூட்டாக சவளிப்படுததேப்பட்டது.
பபாலியங்க-ரைவூட்டாதே அடமப்புகளுக்கு எதி-ரைூட்டான தபூட்டா-ரைூட்டாட்டம் குறிததுப் தபசிபாலிய
அவர் கூறினூட்டார்:  “பபாலியங்க-ரைவூட்டாதிகள் செய்வடதேப் தபூட்டால பணபாலியக்
டகதிகடள பிடிதது டவக்கக் கூடூட்டாது, கி-ரைூட்டாமங்கடள எரிக்கக் கூடூட்டாது,
மனிதேர்கடளத தூக்கிலிடக் கூடூட்டாது, அச்ெதடதேயும் பீதிடபாலியயும் ப-ரைப்பக்
கூடூட்டாது என்றூட்டால்,  ஒருவர் இதுதபூட்டான்ற விடபாலியங்கடளச் செய்பாலியத
தேபாலியூட்டாரில்டல என்றூட்டால்,  அததேடகபாலிய தபூட்டாரில் அவர் ஒருதபூட்டாதும்
சவல்லதவ முடிபாலியூட்டாது,  சமூட்டாததேமூட்டாய் அவர் ஒதுங்கிக் சகூட்டாள்வதுதேூட்டான்
நல்லது.”

கடந்தே நூற்றூட்டாண்டில்,  ஐத-ரைூட்டாப்பூட்டாடவ தேனது ஆளுடகயின் கீழ்
சகூட்டாண்டுவ-ரைவும் ஒரு உலக ெக்திபாலியூட்டாக ஆகவும் தேர்மன்
ஏகூட்டாதிபததிபாலியம் செய்தே இ-ரைண்டு முபாலியற்சிகளும் தப-ரைழிவுகளில்தேூட்டான்
முடிந்தேன.  மறு-ஐக்கிபாலியப்பட்ட தேர்மனி, கடந்தே கூட்டாலததின்
படிப்பிடனகடளக் கற்றுக் சகூட்டாண்டு விட்டது என்றும், அது இப்தபூட்டாது
“அடமதி”  மற்றும் “ஸ்தி-ரைததேன்டம”க்கூட்டாக தபசிக் சகூட்டாண்டிருக்கிறது
என்றுமூட்டாய் ஒரு பி-ரைச்ெூட்டா-ரைம் தமற்சகூட்டாள்ளப்பட்டு வருகின்றதபூட்டாதிலும்
கூட,  சதேூட்டாழிலூட்டாள வர்க்கம் தேடலயிடூட்டாது தபூட்டானூட்டால்,  உலக
ெக்திபாலியூட்டாவதேற்கூட்டான தேர்மனியின் மூன்றூட்டாவது ஒரு முபாலியற்சியும்
மறுபடியும் தபூட்டாருக்கும் பூட்டாரிபாலிய படுசகூட்டாடலகளுக்குதம இட்டுச்
செல்லும்.

தேர்மன் இ-ரைூட்டாணுவம் ஏற்கனதவ 18  சவளிநூட்டாட்டு தமூட்டாதேல்களில்
செபாலியலூக்கததுடன் பங்குசபற்றுள்ளது.  அது -ரைஷ்பாலிய எல்டலயில்
தபூட்டாரிடும் துருப்புகடள நிடலநிறுததியுள்ளது;  ஆப்கூட்டானிஸ்தேூட்டானிலும்
சிரிபாலியூட்டாவிலும் தபூட்டார்க் குற்றங்களில் ெம்பந்தேப்பட்டிருக்கிறது.  அதேன்
அணிகளுள் வலது-ெூட்டாரி பபாலியங்க-ரைவூட்டாதே வடலப்பின்னல்கள்
இபாலியங்குகின்றன என்பததேூட்டாடு ஹிட்லரின் இ-ரைூட்டாணுவததின் (Wehrmacht)
இன் பூட்டா-ரைம்பரிபாலியங்கடளயும் அது வளர்தசதேடுக்கிறது,  இதேற்கு
அவற்றின் தமலதிகூட்டாரிகளது பூட்டாதுகூட்டாப்பு கிடடக்கின்றது.

மூட்டார்க்சிஸ்டுகளூட்டாக, நூட்டாம் புறநிடல ெமூக அபிவிருததிகள் குறிததே ஒரு
புரிதேடலக் சகூட்டாண்தட இ-ரைூட்டாணுவவூட்டாதேம் மற்றும் தபூட்டாருக்கு எதி-ரைூட்டான
தபூட்டா-ரைூட்டாட்டததில் நமக்கு அடிததேளம் அடமததுக் சகூட்டாள்கிதறூட்டாம்.
மூன்றூட்டாம் உலகப் தபூட்டார் அபூட்டாபாலியததுக்கூட்டான கூட்டா-ரைணம், உற்பததியின்
ெர்வததேெ தேன்டமக்கும் ததேசிபாலிய அ-ரைசு அடமப்பு முடறக்கும் இடடதபாலிய
உள்ள தமூட்டாதேடல முதேலூட்டாளிததுவததேூட்டால் தீர்க்க முடிபாலியூட்டாதே
மு-ரைண்பூட்டாடுகளிதலதபாலிய தேங்கியுள்ளது.

   · சதேூட்டாழிலூட்டாள வர்க்கதடதே அடிப்படடபாலியூட்டாகக் சகூட்டாண்ட ஒரு
ெர்வததேசிபாலிய தபூட்டார்-எதிர்ப்பு இபாலியக்கதடதே ஸ்தேூட்டாபிப்பதும்
முதேலூட்டாளிததுவதடதே தூக்கிவீசுவதேற்கூட்டாக தபூட்டா-ரைூட்டாடுவதுதம
இந்தே அபூட்டாபாலியக-ரைமூட்டான அபிவிருததிடபாலிய தேடுதது
நிறுததுவதேற்கூட்டான ஒத-ரைசபாலியூட்டாரு வழிபாலியூட்டாகும்.

வறுடும் திரும்புவதத்தனமக்கும் சரண்ேண்டலுக்கும் முடிவுகட்டுபவரம்! சமூக
சத்தனமத்துவத்டும் திரும்புவதத உருவரக்குபவரம்!

SGP முதேலூட்டாளிததுவ அடமப்புமுடறடபாலிய நி-ரைூட்டாகரிக்கிறது.  ஒரு சிறிபாலிய,
சபரும்-செல்வந்தே உபாலியர் வர்க்கம் ஆடம்ப-ரைததில் சகூட்டாழிக்கிறதும்
அ-ரைசிபாலியலில் தமலூட்டாதிக்கம் செலுததுகிறதுமூட்டான அததேதந-ரைததில்,
மக்களின் மிகப் சபரும்பூட்டான்டமயினத-ரைூட்டா இல்லூட்டாடமயில் வூட்டாழ்வததேூட்டாடு,
அ-ரைசிபாலியல் முடிசவடுததேல் நிகழ்ச்சிப்தபூட்டாக்கில் இருந்து சபரும்பூட்டாலும்
ஒதுக்கி டவக்கப்பட்டவர்களூட்டாய் உள்ளனர். 

ஒவ்சவூட்டாரு நூட்டாட்டிலுதம ஆளும் வர்க்கமூட்டானது, தேனது செல்வதடதேயும்
ெர்வததேெ அந்தேஸ்டதேயும் பூட்டாதுகூட்டாப்பதேற்கூட்டாக சதேூட்டாழிலூட்டாள வர்க்கம்
தமலும் தமலும் அதிகமூட்டான “திபாலியூட்டாகங்கடள” செய்பாலிய தவண்டும் என்று
தகூட்டாருகிறது.  இதேன் விடளதவ பூட்டாரிபாலிய தவடலவூட்டாய்ப்பின்டமயும்,
வறுடமயும் மற்றும் வூட்டாழ்க்டகத தே-ரைங்களின் அழிப்பும் ஆகும்.  ஒரு
ஒட்டுசமூட்டாததே இளம் தேடலமுடறக்கும் வருங்கூட்டாலம் மறுக்கப்பட்டுக்
சகூட்டாண்டிருக்கிறது.  ப-ரைந்தே ஆதேூட்டா-ரைவளங்கள் இ-ரைூட்டாணுவ
செலவினததிற்கூட்டாக அர்ப்பணிக்கப்படுகின்ற தவடளயில்,
இன்றிபாலியடமபாலியூட்டாதே உள்கட்டடமப்பு சிடதேவுகள்,  வறுடமப் சபருக்கம்
மற்றும் சிக்கலூட்டான சுற்றுச்சூழல் பி-ரைச்சிடனகள் ஆகிபாலியடவ உதேூட்டாசீனம்
செய்பாலியப்படுகின்றன.

தேர்மனி ஏற்கனதவ உலகின் மிக ெமததுவமற்ற நூட்டாடுகளில் ஒன்றூட்டாய்
இருக்கிறது.  Oxfam ஆய்வு ஒன்றின்படி, 36  தேர்மன் பில்லிபாலியனர்கள்
வறுடமப்பட்ட மக்கள்சதேூட்டாடகயின் பூட்டாதிப்தபர் சகூட்டாண்டிருக்கும்



அளவூட்டான செல்வதடதேக் சகூட்டாண்டிருக்கின்றனர்.  Parit tischerä

Wohlfahrtsverband இன் ெமீபததிபாலிய அறிக்டகயின் படி,  2015  இல்
தேர்மனியில் வறுடமபாலியூட்டால் 15.7 ெதேவீதேம் பூட்டாதிப்புக்குள்ளூட்டாகியிருந்தேனர்,
இது ஒரு புதிபாலிய உச்ெமூட்டாகும். தேர்மனியின் சதேூட்டாழிலூட்டாளர்களில் ஐந்தில்
ஒருவர் அற்பதசதேூட்டாடகபாலியூட்டான மணிக்கு 10  யூத-ரைூட்டாக்களுக்கும்
குடறவூட்டான ஊதிபாலியததிற்கு தவடல செய்கிறூட்டார்.

  · சபருவணிகங்களது இலூட்டாப நலன்கடளக் கூட்டாட்டிலும் அதநக
மக்களது ததேடவகதள தமலடமகின்றதேூட்டான ஒரு
ெமூகததிற்கூட்டாக SGP தபூட்டா-ரைூட்டாடுகிறது.  சபரும்-
செல்வந்தேர்களும்,  வங்கிகளும்,  மற்றும்
சபருநிறுவனங்களும் பறிமுதேல் செய்பாலியப்பட்டு அடவ
மக்களின் ேனநூட்டாபாலியகக் கட்டுப்பூட்டாட்டின் கீழ் சகூட்டாண்டுவ-ரைப்பட
தவண்டும்.  அவ்வழியில் மட்டுதம ெமூக உரிடமகள்
பூட்டாதுகூட்டாக்கப்பட முடியும்.  கண்ணிபாலியமூட்டான ஊதிபாலியமளிக்கும்
தவடல,  முதேல்-தே-ரை கல்வி,  கட்டுப்படிபாலியூட்டாகும் வீட்டுவெதி,
பூட்டாதுகூட்டாப்பூட்டான ஓய்வூதிபாலியம்,  வபாலியதேூட்டானவர்களுக்கு
உபாலியர்தே-ரைமூட்டான வெதிகள் மற்றும் கலூட்டாச்ெூட்டா-ரை வெதிகள்
கிடடப்பது ஆகிபாலியவற்றுக்கூட்டான உரிடமகளும் இதில்
அடங்குபடவ.

க்கு ஜேனநரயக உரிடும் திரும்புவதத்தனமகடும் திரும்புவதளையும் புகலிேண்ட உரிடும் திரும்புவதத்தனமடும் திரும்புவதயயும் ோரதுகரப்போரம்!
அரச அதிகரரங்கள் அதிகரிக்கப்ோடுவதும் கண்கரணிப்ோதும் பவண்ேண்டரம்!

ெமூக ெமததுவமின்டமயின் வளர்ச்சி மற்றும் இ-ரைூட்டாணுவவூட்டாதேம்
திரும்புதேல் ஆகிபாலியவற்றுடன் டகதகூட்டார்தது அ-ரைசு கண்கூட்டாணிப்பு மற்றும்
ஒடுக்குமுடற எந்தி-ரைததின் ஒரு பூட்டாரிபாலிய வளர்ச்சியும் நிகழ்ந்ததேறிக்
சகூட்டாண்டிருக்கிறது.  தபூட்டாலிஸ் மற்றும் உளவு தெடவகடள
விரிவுபடுததுவது,  தேகவல்பரிவர்ததேடனகளது கண்கூட்டாணிப்டப
அதிகப்படுததுவது மற்றும் இடணபாலியத தேணிக்டகடபாலிய விரிவுபடுததுவது
ஆகிபாலியவற்றுக்சகன புதுப்புதுச் ெட்டங்கள் நிடறதவறூட்டாதே மூட்டாதேங்கதள
அபூர்வம் என்றூட்டாகி விட்டது.  பாலியதேூட்டார்ததேததில் பபாலியங்க-ரைவூட்டாதேதடதே
உற்பததி செய்வதேூட்டாக இருக்கின்ற “பபாலியங்க-ரைவூட்டாதேததின் மீதேூட்டான தபூட்டார்”
என்பதேூட்டாய் அடழக்கப்படுகின்ற ஒன்று, அகதிகள் மீது
தேூட்டாக்குதேல்கடளத தீவி-ரைப்படுததுவதேற்கும் அடிப்படட ேனநூட்டாபாலியக
உரிடமகடள மறுப்பதேற்குமூட்டான ஒரு ெூட்டாக்கூட்டாக தெடவசெய்கிறது.
இ-ரைூட்டாணுவவூட்டாதேததிற்கூட்டான எதிர்ப்பு மற்றும் ெமூகப் தபூட்டா-ரைூட்டாட்டங்களது
பிற வடிவங்கடள அச்சுறுததுவதும் ஒடுக்குவதுதம அ-ரைசு எந்தி-ரைததின்
அதிகூட்டா-ரைங்கள் அதிகரிக்கப்படுவதேன் தநூட்டாக்கமூட்டாய் இருக்கிறது.

ெமூக ெமததுவமின்டம மற்றும் இ-ரைூட்டாணுவவூட்டாதேம் குறிததே தகூட்டாபம் மிகப்
பி-ரைம்மூட்டாண்டமூட்டானதேூட்டாய் இருக்கிறது என்படதே ஆளும் வர்க்கம்
நன்கறியும்.  பகி-ரைங்கமூட்டான வர்க்கப் தபூட்டா-ரைூட்டாட்டங்கள் சவடிக்கும் என்று
அது அஞ்சுகிறது.  “என்ன தேடலமுடற” (“Generation  What?”)  என்ற
ெமீபததில் சவளிபாலியூட்டான ஒரு ஆய்வின் படி,  தேர்மனியில்
இடளஞர்களில் 86  ெதேவீதேம் தபர் ெமததுவமின்டம சபருகிக்
சகூட்டாண்டிருப்பதேூட்டாய் நம்புகின்றனர்.  இப்தபூட்டாதிருக்கும் அ-ரைசிபாலியல்
அடமப்புமுடறயில் சவறும் 1  ெதேவீதே தபருக்கு மட்டுதம
முழுடமபாலியூட்டான நம்பிக்டக இருக்கிறது, 71  ெதேவீதேம் தபருக்கு அந்தே
நம்பிக்டகதபாலிய இல்டல.  அதிகூட்டா-ரைம் சபற்றிருப்பவர்களுக்கு எதி-ரைூட்டாய்
உடனடி எதிர்கூட்டாலததில் ஒரு கிளர்ச்சி வருமூட்டாயின் அதில் பங்தகற்க
நூட்டாற்பததியி-ரைண்டு ெதேவீதேம் தபர் தேபாலியூட்டா-ரைூட்டாய் இருக்கிறூட்டார்கள்.

 · அததேடன இ-ரைகசிபாலிய தெடவகளும் கண்கூட்டாணிப்பு எந்தி-ரைமும்
கடலக்கப்பட தவண்டும் என்று SGP அடழப்பு விடுக்கிறது.
நூட்டாங்கள் அடிப்படட ேனநூட்டாபாலியக உரிடமகடளயும்
புகலிடததிற்கூட்டான உரிடமயும் பூட்டாதுகூட்டாக்கிதறூட்டாம்,  எந்தே
வடிவததிலூட்டான ததேசிபாலியவூட்டாதேம் மற்றும்
சவளிநூட்டாட்டினர்சவறுப்டபயும் நூட்டாங்கள் நி-ரைூட்டாகரிக்கிதறூட்டாம்.

அகதிகள் மீதேூட்டான தேூட்டாக்குதேல்கள் சதேூட்டாழிலூட்டாளர்கள்
அடனவருக்கும் எதி-ரைூட்டாய் ஏவப்படுவதேூட்டாகும்.  ஆகதவ தேூட்டான்
முதேலூட்டாளிததுவததிற்கு எதி-ரைூட்டாக தேர்மனியில் வூட்டாழுகின்ற
அததேடன தபரும் பங்குசபறும் ஒரு சபூட்டாதுவூட்டான தபூட்டா-ரைூட்டாட்டம்
அவசிபாலியமூட்டாய் இருக்கிறது. 

ததரழிலரளைர்களுக்கு அவர்களைது தசரந்தக் கட்சி
பவண்டும்!

உததிதபாலியூட்டாகபூர்வ அ-ரைசிபாலியல் உடழக்கும் மக்களிடடதபாலிய சபருவூட்டாரிபாலியூட்டாய்
நி-ரைூட்டாகரிக்கப்படுகின்ற தபூட்டாதிலும் கூட,  இந்தே எதிர்ப்பூட்டானது ஸ்தேூட்டாபகக்
கட்சிகள் மற்றும் ஸ்தேூட்டாபனங்கள் இடடதபாலிய எந்தேவிதேமூட்டான அ-ரைசிபாலியல்
சவளிப்பூட்டாட்டடயும் கூட்டாண இபாலியலுவதில்டல. 

SPD மிகச்ெரிபாலியூட்டான விதேததில் சவறுக்கப்படுகிறது.  மூலததில்
சதேூட்டாழிலூட்டாளர்களூட்டால் ஸ்தேூட்டாபிக்கப்பட்ட இந்தேக் கட்சி, இன்று அவர்களது
மிகப் சபரும் எதிரிபாலியூட்டாக நிற்கிறது.  SPD ெூட்டான்ெல-ரைூட்டான சஹெகூட்டார்ட்
ஷ்த-ரைூட்டாடரின் 2010  திட்டநி-ரைலும் அவ-ரைது ஹெூட்டார்ட்ஸ் நல உதேவித
திட்டமும் மற்றும் சதேூட்டாழிலூட்டாளர் “சீர்திருததேங்களும்”  மில்லிபாலியன்
கணக்கூட்டான சதேூட்டாழிலூட்டாள வர்க்கக் குடும்பங்கடள துபாலிய-ரைததில்
மூழ்கடிததிருக்கிறது.  SPD, இப்தபூட்டாடதேபாலிய பூட்டாரிபாலிய கூட்டணி
அ-ரைெூட்டாங்கததின் பகுதிபாலியூட்டாக,  CDU நிதி அடமச்ெர் சவூட்டால்ஃப்கூட்டாங்
ச  கௌய்பிள உடன் தெர்ந்து சகூட்டாண்டு கித-ரைக்கததில்
சின்னூட்டாபின்னமூட்டாக்கும் சிக்கன நடவடிக்டககடள திணிததிருக்கிறது.
SPD இன்று “சீர்திருததேங்கள்” என்று தபசும்தபூட்டாது, ெமூக தமம்பூட்டாடுகள்
என்பதேல்ல அதேன் அர்ததேம்,  மூட்டாறூட்டாக ெமூக சவட்டுகள்,  அ-ரைசு
அதிகூட்டா-ரைங்களின் அதிகரிப்பு மற்றும் இ-ரைூட்டாணுவவூட்டாதேம்
ஆகிபாலியடவபாலியூட்டாகும்.  ததேர்தேல் பி-ரைச்ெூட்டா-ரைததில்,  SPD இன் முன்னணி
தவட்பூட்டாள-ரைூட்டான மூட்டார்ட்டின் சூல்ஸ், ெூட்டான்ெலர் தமர்க்சகடல வலதின்
பக்கமிருந்து தேூட்டாக்குகிறூட்டார். ஐத-ரைூட்டாப்பிபாலிய பூட்டாதுகூட்டாப்புக் சகூட்டாள்டக ஒன்றும்
தேர்மனியின் தமலூட்டாதிக்கம் சகூட்டாண்ட ஐத-ரைூட்டாப்பிபாலிய இ-ரைூட்டாணுவம் ஒன்றும்
உருவூட்டாக்கப்பட தவண்டும் என அவர் தீவி-ரைமூட்டாக ஊக்குவிததுக்
சகூட்டாண்டிருக்கிறூட்டார்.

இததேதபூட்டான்றசதேூட்டாரு சகூட்டாள்டகதபாலிய,  எப்தபூட்டாதும் வெதிபாலியூட்டான நடுததே-ரை
வர்க்கததின் ஒரு கட்சிபாலியூட்டாகதவ இருந்து வந்திருக்கும் பசுடமக்
கட்சியின-ரைூட்டாலும் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.  அவர்கள் இப்தபூட்டாது
தபூட்டாரின் மிகத தீவி-ரைமூட்டான ஆதலூட்டாெகர்களூட்டாக ஆகியிருப்பததேூட்டாடு
சதேூட்டாழிலூட்டாள வர்க்கதடதே தநூட்டாக்கி ஆணவதடதேயும் அலட்சிபாலியதடதேயும்
மட்டுதம சவளிப்படுததுகின்றனர்.  1999  இல் பசுடமக் கட்சியின்
சவளியுறவு அடமச்ெ-ரைூட்டான தேூட்டாஸ்கூட்டா பிஷ் ர் “மீண்டும் ஒருதபூட்டாதும்
அவுஸ்விட்ச் (Auschwitz) ததேூட்டான்றக் கூடூட்டாது”  என்ற சுதலூட்டாகதடதேக்
சகூட்டாண்டு சகூட்டாதெூட்டாதவூட்டா தபூட்டாட-ரைப் பூட்டாதுகூட்டாததேது முதேலூட்டாகதவ,  இந்தே
முன்னூட்டாள் அடமதிவூட்டாதிகள், அவர்கள் எதிர்க்கட்சி வரிடெயில் இருந்தே
ெமபாலியததிலும் கூட,  தேர்மனியின் ஒவ்சவூட்டாரு தபூட்டார் முபாலியற்சிக்கும்
ஆதே-ரைவளிதது வந்திருக்கின்றனர்.

18  ஆண்டுகளுக்கு முன்பூட்டாக பசுடமக் கட்சி வகிததே
அததேதபூட்டான்றசதேூட்டாரு பூட்டாததி-ரைதடதே வகிப்பதேற்தக இடதுகட்சியும்
தேபாலியூட்டாரிப்பு செய்து சகூட்டாண்டிருக்கிறது. SPD மற்றும் பசுடமக் கட்சியுடன்
“சிவப்பு-சிவப்பு-பச்டெ’ என்று செூட்டால்லப்படுவதேூட்டான ஒரு கூட்டணிக்கு
அது முடனவததேூட்டாடு பகி-ரைங்கமூட்டாய் ஒரு தபூட்டார் ஆதே-ரைவுக் கட்சிபாலியூட்டாக
தமலும் தமலும் ஆகிக் சகூட்டாண்டிருக்கிறது.  குறிப்பிடததேக்கதேூட்டாக,
கட்சியின் முன்னணி தவட்பூட்டாள-ரைூட்டான டீட்மூட்டார் பூட்டார்ட்ஷ், முதேன்முதேலூட்டாய்
2015  ஏப்-ரைலில் தேர்மன் இ-ரைூட்டாணுவதடதே சவளிநூட்டாடுகளில்
நிடலநிறுததுவதேற்கு ஆதே-ரைவூட்டாக வூட்டாக்களிததே இடது கட்சி
நூட்டாடூட்டாளுமன்றப் பி-ரைதிநிதிகள் ஐந்து தபரில் ஒருவ-ரைூட்டாய் இருந்தேூட்டார்.
கட்சியின் இ-ரைண்டூட்டாவது முன்னிடல தவட்பூட்டாள-ரைூட்டான ேட்பாளரான ஸூட்டா-ரைூட்டா



வூட்டாகன்கிசனக்ட்,  சென்ற தகூட்டாடடயில் ZDF ஒளிப-ரைப்பில் கூறுடகயில்,
“ெந்ததேகதம தவண்டூட்டாம், நூட்டாங்கள் அ-ரைெூட்டாங்கததில் இடணந்து விட்டூட்டால்
தேர்மனி தநட்தடூட்டாவில் இருந்து விலகூட்டாது”  என்றூட்டார்.  தவறு
வூட்டார்தடதேகளில் செூட்டால்வதேூட்டானூட்டால்,  இடது கட்சி அது அ-ரைசிபாலியல்
அதிகூட்டா-ரைம் செலுததுகின்ற மூட்டாநிலங்கள் மற்றும் நக-ரைூட்டாட்சிகளில் ெமூக
சவட்டுகடளத திணிப்பதேற்கு எததேடன தேபாலியூட்டாரிப்புடன் இருக்கிறததேூட்டா
அததேடனஅளவுக்கு தேர்மன் இ-ரைூட்டாணுவததின் சவளிநூட்டாட்டு
நடவடிக்டககடள ஆதேரிப்பதேற்கும் தேபாலியூட்டாரிப்புடன் இருக்கிறது.

SPDயும்,  இடது கட்சியும்,  மற்றும் பசுடமக் கட்சியும் தேமது வலது-
ெூட்டாரிக் சகூட்டாள்டககளின் மூலமூட்டாக அதி-வலது தேர்மனிக்கூட்டான மூட்டாற்று
(AfD)  கட்சியின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுததிருக்கின்றன.  ஸ்தேூட்டாபகமூட்டான
“இடது” கட்சிகளில் எதுவும் ஒரு தெூட்டாெலிெ முன்தனூட்டாக்டகக் சகூட்டாண்டு
ஆளும் வர்க்கதடதே எதிர்க்கவில்டல என்ற கூட்டா-ரைணததினூட்டால் மட்டுதம
இந்தே வலது-ெூட்டாரி தீவி-ரைவூட்டாதேக் கட்சி ஒரு எதிர்க்கட்சி ெக்திபாலியூட்டாக
தேன்டனக் கூட்டாட்டிக் சகூட்டாள்ள முடிகிறது.  பி-ரைதேூட்டான கட்சிகளது ெமூக-
வித-ரைூட்டாதேக் சகூட்டாள்டககள் மீதேூட்டான தகூட்டாபதடதேயும் ஏமூட்டாற்றதடதேயும்,
ஒட்டுசமூட்டாததே அ-ரைசிபாலியல் ஸ்தேூட்டாபகதடதே தமலும் வலது தநூட்டாக்கித
தேள்ளுவதேற்கூட்டாய் AfD சு-ரைண்டிக் சகூட்டாள்கிறது.  இததேதபூட்டான்றசதேூட்டாரு
நிகழ்முடறடபாலிய பி-ரைூட்டான்சில் மரின் லு சபன்,  சநதேர்லூட்டாந்தில் கீர்ட்
வில்டர்ஸ் மற்றும் ஆஸ்திரிபாலியூட்டாவில் டஹெய்ன்ஸ்-கிறிஸ்டிபாலியூட்டான் ஸ்ட்றூட்டாக
ஆகிதபாலியூட்டார் விடபாலியததிலும் கூட்டாணலூட்டாம்.

  · ஸ்தேூட்டாபகக் கட்சிகள் மற்றும் அதி வலது கட்சிகடள எதிர்ததுப்
தபூட்டா-ரைூட்டாடுவதேற்கும் அ-ரைசிபாலியல் நிகழ்வுகளில் சுபாலியூட்டாதீனமூட்டாக
தேடலயீடு செய்வதேற்கும்,  சதேூட்டாழிலூட்டாள வர்க்கததிற்கு அதேன்
செூட்டாந்தேக் கட்சி அவசிபாலியமூட்டாக உள்ளது.  ெரிபாலியூட்டாய் 100
ஆண்டுகளுக்கு முன்பூட்டாக,  அ-ரைசிபாலியல் அதிகூட்டா-ரைதடதேக்
டகப்பற்றுவதும்,  உலகப் தபூட்டாட-ரை முடிவுக்குக்
சகூட்டாண்டுவருவதும்,  ெமூகதடதே தெூட்டாெலிெக்
தகூட்டாட்பூட்டாடுகளுக்தகற்ப மறுஒழுங்கு செய்வதும் ெூட்டாததிபாலியதம
என்படதே -ரைஷ்பாலிய சதேூட்டாழிலூட்டாளர்கள் எடுததுக்கூட்டாட்டினர். பின்னர்
தெூட்டாவிபாலியத ஒன்றிபாலியம் ஸ்-ரைூட்டாலினிெ சீ-ரைழிவுக்குள் சென்றதேூட்டானது,
1917  அக்தடூட்டாபர் பு-ரைட்சியின் வ-ரைலூட்டாற்று முக்கிபாலியததுவதடதே
ஒருதபூட்டாதும் மூட்டாற்றி விடப்தபூட்டாவதில்டல.

சர்வபதச ததரழிலரளை வர்க்கத்தின் ஐக்கியத்திற்கரக! பசரசலிச
சத்தனமத்துவக் கட்சிடும் திரும்புவதய கட்டிதயழுப்புபவரம்!

தெூட்டாெலிெ ெமததுவக் கட்சிடபாலிய (Sozialistische  Gleichheitspartei)

கட்டிசபாலியழுப்புவததே வ-ரைவிருக்கும் வர்க்கப் தபூட்டா-ரைூட்டாட்டங்களுக்கு
தேபாலியூட்டாரிப்பு செய்வதேற்கும் ஒரு தெூட்டாெலிெ முன்தனூட்டாக்டக
நனவூட்டாக்குவதேற்குமூட்டான முன்நிபந்தேடனபாலியூட்டாக இருக்கிறது.  எங்களது
வலிடம நூட்டாங்கள் உருவடிவம் அளிக்கும் வ-ரைலூட்டாற்று
பூட்டா-ரைம்பரிபாலியதடதேயும் நூட்டாங்கள் பி-ரைதிநிதிததுவம் செய்கின்ற
தகூட்டாட்பூட்டாடுகடளயும் அடிததேளமூட்டாய் சகூட்டாண்டதேூட்டாகும்.

ஸ்-ரைூட்டாலினிெததின் கூட்டாட்டிக்சகூட்டாடுப்புகளுக்கு எதி-ரைூட்டாக மூட்டார்க்சிெதடதேயும்
தெூட்டாெலிெ ெர்வததேசிபாலியவூட்டாதேதடதேயும் பூட்டாதுகூட்டாததே லிதபாலியூட்டான் ட்ச-ரைூட்டாட்ஸ்கி
தேடலடமயிலூட்டான இடது எதிர்ப்பூட்டாளர்களின் பூட்டா-ரைம்பரிபாலியததில் நூட்டாங்கள்
நிற்கிதறூட்டாம்.  மிகக் கடுடமபாலியூட்டான நிடலடமகளின் கீழும்
முதேலூட்டாளிததுவததிற்கு
எதி-ரைூட்டாகப் தபூட்டா-ரைூட்டாடிபாலிய,
முதேலூட்டாம் உலகப்
தபூட்டாரின் ததேசிபாலியவூட்டாதே

சவறிக்கூச்ெலுக்கு மததியிலும் ெர்வததேசிபாலியவூட்டாதேதடதே பூட்டாதுகூட்டாததே
சலனின், ட்ச-ரைூட்டாட்ஸ்கி, த-ரைூட்டாெூட்டா லுக்ெம்தபர்க் மற்றும் கூட்டார்ல் லீப்சனக்ட்
ஆகிதபாலியூட்டாத-ரை நூட்டாங்கள் முன்னுதேூட்டா-ரைணமூட்டாய் சகூட்டாள்ளும் பு-ரைட்சிபாலியூட்டாளர்கள். 

முந்டதேபாலிய கிழக்கு தேர்மனியும் (தேர்மன் ேனநூட்டாபாலியகக் குடிபாலிய-ரைசு -DDR)
தெூட்டாவிபாலியத ஒன்றிபாலியமும் கடலக்கப்பட்டு இப்தபூட்டாது 25  ஆண்டுகடளக்
கடந்து விட்டது.  சதேூட்டாழிலூட்டாள வர்க்கதடதே அ-ரைசிபாலியல்ரீதிபாலியூட்டாக ஒடுக்கி
தெூட்டாெலிெததின் உண்டமபாலியூட்டான தேன்டம குறிதது பி-ரைம்மூட்டாண்டமூட்டான
குழப்பதடதே உருவூட்டாக்கிபாலிய ஸ்-ரைூட்டாலினிெததின் பூட்டாததி-ரைததின்
இறுதிவிடளவுகளூட்டாய் அடவ அடமந்திருந்தேன.  நூட்டாெக-ரைமூட்டான ெமூக
மற்றும் அ-ரைசிபாலியல் பின்விடளவுகளுடன் முதேலூட்டாளிததுவதடதே
மறுஅறிமுகம் செய்யும் முன்முபாலியற்சிடபாலியயும் ஸ்-ரைூட்டாலினிெ
அதிகூட்டா-ரைததுவதம எடுததேது.  இந்தே ஸ்-ரைூட்டாலினிெ பூட்டா-ரைம்பரிபாலியததிதலதபாலிய
இடது கட்சி நின்று சகூட்டாண்டிருக்கிறது.

SGPயும் நூட்டான்கூட்டாம் அகிலததின் அடனததுலகக் குழுவில் உள்ள
அதேன் ெதகூட்டாதே-ரைக் கட்சிகளுதம முதேலூட்டாளிததுவததின் உலகளூட்டாவிபாலிய
சநருக்கடிக்கூட்டான ஒரு தெூட்டாெலிெ பதிலிறுப்புக்கூட்டாக இன்று
உலசகங்கிலும் தபூட்டா-ரைூட்டாடி வருகின்ற ஒத-ரை அடமப்புகளூட்டாகும்.

 · ஏகூட்டாதிபததிபாலிய கூட்டணிகள் மற்றும் இ-ரைூட்டாணுவ டகதகூட்டார்ப்புகள்
அததேடனடபாலியயும் நூட்டாங்கள் நி-ரைூட்டாகரிக்கிதறூட்டாம்.  தநட்தடூட்டாவும்
ஐத-ரைூட்டாப்பிபாலிய ஒன்றிபாலியமும் கடலக்கப்பட்டு அதேற்குப் பதிலூட்டாக
ஐத-ரைூட்டாப்பிபாலிய தெூட்டாெலிெ அ-ரைசுகளின் ஒன்றிபாலியம் உருவூட்டாக்கப்பட
நூட்டாங்கள் தபூட்டா-ரைூட்டாடுகிதறூட்டாம்.  தேர்மன் இ-ரைூட்டாணுவவூட்டாதேததிற்கு
எதி-ரைூட்டான தபூட்டா-ரைூட்டாட்டததில் ஐத-ரைூட்டாப்பிபாலிய,  அசமரிக்க மற்றும்
ெர்வததேெத சதேூட்டாழிலூட்டாள வர்க்கதம எங்களது
கூட்டூட்டாளிகளூட்டாகும்.

   · தேர்மனி இ-ரைூட்டாணுவவூட்டாதேததிற்கு திரும்புவடதேயும்,  வறுடம
அதிகரிப்படதேயும்,  வலது-ெூட்டாரிகளது எழுச்சிடபாலியயும்
ஏற்றுக்சகூட்டாள்ள விரும்பூட்டாதே அடனவட-ரையும் SGPடபாலியயும்
அதேன் ததேர்தேல் பி-ரைச்ெூட்டா-ரைதடதேயும் ஆதேரிப்பதேற்கு நூட்டாங்கள்
அடழக்கிதறூட்டாம்.  நூட்டாங்கள் வூட்டாக்குச்சீட்டில் இடம்சபறுவடதே
உறுதிசெய்யும் வடகயில் டகசபாலியூட்டாப்பமிட்டு இந்தேத
ததேர்தேலில் எங்களது பங்தகற்டப ஆதேரியுங்கள்.  நண்பர்கள்,
ெகூட்டாக்கள் மற்றும் பரிச்ெபாலியமூட்டானவர்களிடம் இந்தே ததேர்தேல்
அறிக்டகடபாலிய பகிர்ந்து சகூட்டாள்ளுங்கள்,  விவூட்டாதியுங்கள்.
உங்கள் பகுதியில் ததேர்தேல் கூட்டங்களுக்கு ஏற்பூட்டாடு
செய்யுங்கள்,  எங்களுக்கு ததேர்தேல் நிதிபாலியளியுங்கள்,
செப்டம்பர் 24  அன்று SGP க்கு வூட்டாக்களியுங்கள்.  SGP க்கு
கிடடக்கும் ஒவ்சவூட்டாரு வூட்டாக்கும் தபூட்டார் மற்றும்
முதேலூட்டாளிததுவததிற்கு எதி-ரைூட்டான வூட்டாக்கூட்டாகும்.

  · நூட்டான்கூட்டாம் அகிலததின் அடனததுலகக் குழுவின், தினெரி
இடணபாலிய சவளியீடூட்டான உலக தெூட்டாெலிெ வடலத தேளதடதே
வூட்டாசியுங்கள்,  கற்றுக் சகூட்டாள்ளுங்கள்!  SGP இன் ஒரு
உறுப்பின-ரைூட்டாகுங்கள்! ஒரு புதிபாலிய ப-ரைந்தே தெூட்டாெலிெ கட்சிடபாலியக்
கட்டிசபாலியழுப்புவதில் செபாலியலூக்கததுடன் பங்குசபறுவதேற்கு
இதுதவ மிக உகந்தே ெமபாலியமூட்டாகும்!

http://www.gleichheit.de/mitmachen/spenden/
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