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Peter Schwarz,

ஜேர்மனியின்

கூட்கூட்ட கூட்டாட்சி

ஜடாட்சி தேர்டாட்சி தேல்

முடிந்து

எட்ட

வ கூட்டாரங்களுக்குப்
பின்னர்,
கிறிஸ்துவ
ேன ஜனந கூட்டாயக
ஒன்றியம/கிறிஸ்துவ சமூக ஒன்றியம, பசுமம கட்சி மற்றும
சுடாட்சி தேந்திர ேன ஜனந கூட்டாயக கட்சிக்கு (FDP) ஆகியவற்றிற்கு இமகூட்டஜய
ேமமக்க கூட்டா கூட்கூட்டணி எனப்படவது மீடாட்சி தே கூட்டான ஜபச்சுவ கூட்டார்த்மடாட்சி தேகள
ஜடாட்சி தே கூட்டால்வி
அமகூட்டந்திருப்பது,
ஜபர்லினில்
ஓர்
ஆழ்ந்டாட்சி தே
ந ஜனநருக்கடிமய மட்டம தூண்டிவிட்டிருக்கவில்மட, அது
ஜேர்மன்
மற்றும
ஐஜர கூட்டாப்பிய
அரசியலில்
ஒரு
திருப்புமுமனமயயும குறித்து நிற்கிறது.
சமூக ேன ஜனந கூட்டாயகக் கட்சி, CDU உகூட்டன கூட்டான ம கூட்டாநபரும
கூட்கூட்டணிமயத் நடாட்சி தே கூட்டாகூட்டர டாட்சி தேய கூட்டார் என்பமடாட்சி தே அது அறிவிக்கும கூட்டா,
ஒரு சிறுப கூட்டான்மம அரச கூட்டாங்கம அமமக்கப்படம கூட்டா, அல்டது
ந ஜனநருக்கடிமய இன்னும நீடித்து இட்டச் நசல்டக்கூடிய புதிய
ஜடாட்சி தேர்டாட்சி தேல்களுக்கு
அமக்கு அழைப்புவிடக்கப்படம கூட்டா
என்றுளள
நிமடயில்,
விகூட்டயங்கள
எவ்வ கூட்டாறு
முன் ஜனநகருநமன்பது
முற்றிலும நடாட்சி தேளிவ கூட்டாக இல்மட. ஆன கூட்டால் ஒரு விகூட்டயம
நடாட்சி தேளிவ கூட்டாக உளளது. ஆளும வர்க்கத்திற்குள நிடவும
கருத்துஜவறுப கூட்டாடகமள ஜமமசயில் அமர்ந்து ஜபரமஜபசி
தீர்த்துக் நக கூட்டாளளட கூட்டாம என்ற க கூட்டாடம முடிவமகூட்டந்துளளது.
ச கூட்டான்சிடர் அங்ஜகட கூட்டா ஜமர்க்நகல்லின் சக கூட்டாப்டாட்சி தேம முடிவுக்கு
வந்து நக கூட்டாண்டிருக்கிறது. அரசியல் சூக்கு அழைல் வலி நிமறந்டாட்சி தேடாட்சி தே கூட்டாக
ம கூட்டாறி வருகிறது, சமூக ஜம கூட்டாடாட்சி தேல்கள கடினம கூட்டாகி வருகின்றன,
உத்திஜய கூட்டாகபூர்வ அரசியல் இன்னும அதிகம கூட்டாக வடதுக்கு
 ஜனநகர்ந்து வருகின்றன.
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ஜடாட்சி தேமவகளுக்கும இமகூட்டஜய அதிகரித்து வரும இமகூட்டநவளி
சமபந்டாட்சி தேப்பட்கூட்டடாட்சி தே கூட்டாகும.
ககூட்டந்டாட்சி தே
 ஜனந கூட்டான்க கூட்டாண்டகள கூட்டாக ,
ஒரு
ப கூட்டாரிய
இர கூட்டாணுவ
ஆயத்டாட்சி தேப்படத்டாட்சி தேமட நடாட்சி தே கூட்டாகூட்டங்கியுளள ம கூட்டாநபரும கூட்கூட்டணி
(Grand Coalition), படவீனம கூட்டான ஐஜர கூட்டாப்பிய ஒன்றிய அரசுகள
மீது மிகக் கடமமய கூட்டான சமூக நசடவின குமறப்பு
திட்கூட்டங்கமளத்
திணித்டாட்சி தேதுகூட்டன்,
ஜேர்மனிக்குள
வறுமம
மட்கூட்டங்கமளயும மூர்க்கம கூட்டான நடாட்சி தே கூட்டாழிலிகூட்ட நிமடமமகமளயும
அதிகரித்டாட்சி தேது. இது, உடகள கூட்டாவிய நிதி ந ஜனநருக்கடிக்கும,
நகூட்ட கூட்டான கூட்டால்ட்
ட்ரமப்
ஜடாட்சி தேர்ந்நடாட்சி தேடக்கப்பட்கூட்டமடாட்சி தே
நடாட்சி தே கூட்டாகூட்டர்ந்து
பிரடாட்சி தே கூட்டான
சக்திகளுக்கு
இமகூட்டஜய
அதிகரித்டாட்சி தே
படாட்சி தேட்கூட்டங்களுக்கும
அந்டாட்சி தே
அரச கூட்டாங்கம
க கூட்டாட்டிய
விமகூட்டயிறுப்ப கூட்டாக இருந்டாட்சி தேது.
இக்நக கூட்டாளமககள
மக்களிமகூட்டஜய
ஆக்கு அழைம கூட்டாக
மதிப்பிக்கு அழைந்துளளன. சமீபத்திய ஜடாட்சி தேர்டாட்சி தேலில் CDU, CSU மற்றும
SPD
உம
நபரும
எண்ணிக்மகயிட கூட்டான
வ கூட்டாக்குகமள
இக்கு அழைந்டாட்சி தேன, இடாட்சி தேன் விமளவ கூட்டாக அமவ 70 ஆண்டகளில்
அவற்றின் மிக ஜம கூட்டாசம கூட்டான ஜடாட்சி தேர்டாட்சி தேல் முடிமவப் நபற்றன.
இவ்வ கூட்டாறு இருக்மகயிலும கூகூட்ட, எல்ட கூட்டா கட்சிகளும இஜடாட்சி தே
நக கூட்டாளமககமளஜய நடாட்சி தே கூட்டாகூட்டர உறுதி பூண்டளளன. இதுஜவ,
டாட்சி தேற்ஜப கூட்டாமடாட்சி தேய ந ஜனநருக்கடியில் அவர்களின்  ஜனநகூட்டவடிக்மகமயத்
தீர்ம கூட்டானிக்கிறது.

நப கூட்டாருள கூட்டாடாட்சி தே கூட்டார
ந ஜனநருக்கடிகள,
உள ஜனந கூட்டாட்ட
அரசியல்
ஜம கூட்டாடாட்சி தேல்கள, மற்றும ஜடாட்சி தேசியவ கூட்டாடாட்சி தே ஜப கூட்டாக்குகளின் வளர்ச்சி
ஜமஜட கூட்டாங்கிய ஐஜர கூட்டாப்பிய ஒன்றியத்திற்குள நீண்கூட்டக கூட்டாடம கூட்டாக
ஜேர்மனி ஒரு ஸ்திரப்படத்தும சக்திய கூட்டாக இருந்துளளது.
இப்ஜப கூட்டாது
அது,
Spiegel
Online
வ கூட்டார்த்மடாட்சி தேகளில்
குறிப்பிடவடாட்சி தே கூட்டான கூட்டால், அடாட்சி தேன் நச கூட்டாந்டாட்சி தே "பிநரக்ஸிட் டாட்சி தேருணத்மடாட்சி தே"
மற்றும "ட்ரமப் டாட்சி தேருணத்மடாட்சி தே" அனுபவித்து வருகிறது.

சுடாட்சி தேந்திர
ேன ஜனந கூட்டாயகக்
கட்சி
(FDP)
கூட்கூட்டணி
ஜபச்சுவ கூட்டார்த்மடாட்சி தேகளில்
இருந்து
முறித்துக்
நக கூட்டாண்கூட்டமம
எதிர்ப கூட்டார கூட்டாடாட்சி தே ஒன்றல்ட, நீண்கூட்ட க கூட்டாடத்திற்கு முன்பிருந்ஜடாட்சி தே அது
அவ்வ கூட்டாறு நசய்ய திட்கூட்டமிட்டிருந்டாட்சி தேடாட்சி தே கூட்டாக படர்  ஜனநமபுகின்றனர்.
நபருவணிகங்களின்
பணக்க கூட்டார
 ஜனநன்நக கூட்டாமகூட்டய கூட்டாளர்கமள
ச கூட்டார்ந்திருக்கும இக்கட்சி, ஒருஜப கூட்டாதும நபருந்திரள கூட்டான மக்கள
நசல்வ கூட்டாக்மகப் நபற்றிருக்கவில்மட என்பதுகூட்டன், ஜேர்மன்
வரட கூட்டாற்றின்
பிரடாட்சி தே கூட்டான
ம கூட்டாற்றங்களின்
ஜப கூட்டாநடாட்சி தேல்ட கூட்டாம
எப்ஜப கூட்டாதுஜம ஒரு வழிக கூட்டாட்டம ப கூட்டாத்திரம வகித்துளளது.

இந்ந ஜனநருக்கடிக்க கூட்டான க கூட்டாரணம, ககூட்டந்டாட்சி தே  ஜனந கூட்டான்கு வ கூட்டாரங்கள கூட்டாக
ேமமக்க கூட்டா ஜபச்சுவ கூட்டார்த்மடாட்சி தேகளில் ஜமஜட கூட்டாங்கி இருந்டாட்சி தே, ம கூட்டாசு
நவளிஜயற்றும விகிடாட்சி தேங்கள மீதும, அகதிகமள ஏற்கும
அளவு மற்றும வரி விகிடாட்சி தேங்கள மீதும கூட்டான பூசல்கள
கிமகூட்டய கூட்டாது,
ம கூட்டாற கூட்டாக
கட்சிகளின்
வடதுச கூட்டாரி
ஜவமடத்திட்கூட்டங்களுக்கும பரந்டாட்சி தே நபருமப கூட்டான்மம மக்களின்

இரண்கூட்ட கூட்டாம உடக ஜப கூட்டாருக்குப் பின்னர், FDP அரசியல்
கட்சிகளுக்குள அதி வடதுச கூட்டாரிய கூட்டாக நின்றுளளதுகூட்டன், பட
முன்ன கூட்டாள ஜடாட்சி தேசிய டாட்சி தே கூட்டார கூட்டாளவ கூட்டாதிகமளயும  ஜனந கூட்டாஜிக்கமளயும
அடாட்சி தேன் படாட்சி தேவிக்களுக்கு ஈர்த்து, CDU இன் நக கூட்டான்ர கூட்டாட்
அடிஜன கூட்டாவர் (Konrad Adenauer) உகூட்டன் ஒரு கூட்கூட்டணிமய
உருவ கூட்டாக்கியது. 1969 இல், டாட்சி தேரப்பு ம கூட்டாறிய அக்கட்சி, சமூக

ேன ஜனந கூட்டாயகவ கூட்டாதி
வில்லி
பிர கூட்டாண்ட்
(Willy
Brandt)
ச கூட்டான்சிடர கூட்டாவடாட்சி தேற்கு உடாட்சி தேவியது. 1982 இல், FDP மீண்டம
அடாட்சி தேன் ஜப கூட்டாக்மக ம கூட்டாற்றி நக கூட்டாண்ட, நஹெல்முட் ஷிமித் இன்
SPD
டாட்சி தேமடமமயிட கூட்டான
அரச கூட்டாங்கத்மடாட்சி தே
படாட்சி தேவியிலிருந்து
கீழிறக்கி, அடாட்சி தேற்கடத்டாட்சி தே 16 ஆண்டகள CDU இன் நஹெல்முட்
ஜக கூட்டால் ஆட்சியில் பங்ஜகற்றிருந்டாட்சி தேது.
இப்ஜப கூட்டாது அடாட்சி தேன் மூடஜவர்களுக்கு திருமபி வரும FDP,
பிரடாட்சி தே கூட்டான கட்சிகளுக்க கூட்டான வ கூட்டாக்குகள நப கூட்டாறிந்டாட்சி தேதில் இருந்து
இட கூட்டாபமமகூட்டந்து
ஜடாட்சி தேர்டாட்சி தேல்களில்
ஆடாட்சி தே கூட்டாயமமகூட்டந்டாட்சி தே
 ஜனநவப கூட்டாசிசவ கூட்டாடாட்சி தே கட்சிய கூட்டான ஜேர்மனிக்க கூட்டான ம கூட்டாற்றீட (AfD)
கட்சிமய
ஜ ஜனந கூட்டாக்கி,
டாட்சி தேன்மன
டாட்சி தேகவமமத்து
வருகிறது.
 ஜனந கூட்டான்க கூட்டாண்டகள கூட்டாக FDP க்கு டாட்சி தேமடமம நக கூட்டாடத்துளள 38
வயடாட்சி தே கூட்டான கிறிஸ்டிய கூட்டான் லிண்ட்னர், கட்சிமய அதிவடமடாட்சி தே
ஜ ஜனந கூட்டாக்கி
எடத்து
நசன்று
நக கூட்டாண்டிருக்கிற கூட்டார் .
புதிய
ஜடாட்சி தேர்டாட்சி தேல்கள
 ஜனநகூட்டத்டாட்சி தேப்பட்கூட்ட கூட்டால்,
அவர்
"ஜடாட்சி தேசிய
டாட்சி தே கூட்டார கூட்டாளவ கூட்டாதிகமள டாட்சி தே கூட்டாண்டிச்நசன்று வடதுச கூட்டாரி குழுக்களின்
ஆடாட்சி தேரமவப் நபற்று ஒரு புதிய வமகய கூட்டான மக்கள கட்சிய கூட்டாக
ம கூட்டாறுவடாட்சி தேற்கு" முயல்வ கூட்டார் என்று Tagesspiegel  ஜனந கூட்டாளிடாட்சி தேழ்
எழுதியது. ஆஸ்திரிய சுடாட்சி தேந்திர கட்சியின் (FPÖ) முன்ன கூட்டாள
டாட்சி தேமடவர் ஜே கூட்டார்ஜ் மஹெகூட்டரின் பிமபத்தில் டாட்சி தேன்மனத்டாட்சி தே கூட்டாஜன
"மஹெகூட்டர்மயப்படத்தி
நக கூட்டாளவடாட்சி தேற்க கூட்டாக ",
கூட்கூட்டணி
ஜபச்சுவ கூட்டார்த்மடாட்சி தேகமள
துஸ்பிரஜய கூட்டாகம
நசய்டாட்சி தேடாட்சி தே கூட்டாக
Süddeutsche Zeitung லிண்ட்னமர குமற கூறியது.
லிண்ட்னர்,

அவரது
வடதுச கூட்டாரி
ஜவமடத்திட்கூட்டத்திற்கு
CDU/CSU
க்குள படம கூட்டான ஆடாட்சி தேரவு கிமகூட்டக்குநமன்றும
கணக்கிடகிற கூட்டார். CSU இல், ம கூட்டார்க்கூஸ் ஜூ கூட்டாகூட்டர் உம மற்றும
அநடக்ச கூட்டான்கூட்டர்
ஜகூட்ட கூட்டாபிரிண்ட்
உம
CSU
டாட்சி தேமடவர கூட்டான
ஜஹெ கூட்டார்ஸ்ட் சீஜக கூட்டாவமர நவளிஜயற்ற டாட்சி தேய கூட்டாரிப்பு நசய்து
வருகின்றனர். இருவருஜம ஒரு கடமமய கூட்டான பக்கு அழைமமவ கூட்டாடாட்சி தே
திட்கூட்டநிரமடப் பிரதிநிதித்துவம நசய்கின்றனர். அங்ஜகட கூட்டா
ஜமர்க்நகலும அவர் கட்சியின் வடதுச கூட்டாரி பிரிவுகளிகூட்டமிருந்து
வரும அழுத்டாட்சி தேத்தின் கீழ் உளள கூட்டார், இந்டாட்சி தே அரசியல்
ந ஜனநருக்கடியிலிருந்து அவர் டாட்சி தேப்பி பிமக்கு அழைப்ப கூட்டார கூட்டா என்பஜடாட்சி தே
நடாட்சி தேளிவின்றி உளளது.
ஜமர்க்நகல் அல்ட கூட்டாமல் ஜவநறவஜரனும ச கூட்டான்சிடர் படாட்சி தேவிமய
ஏற்றுக்
நக கூட்டாண்ட,
புதிய
அரச கூட்டாங்கம
உள ஜனந கூட்டாட்ட
ஒடக்குமுமறமய
விரிவ கூட்டாக்கவும,
ஜேர்மனியில்
உளள
டாட்சி தேங்கள குடமபங்களுகூட்டன் மீண்டம இமணயவரும அகதிகள
 ஜனந கூட்டாட்டினுள வருவமடாட்சி தே டாட்சி தேடக்கவும ஒப்புக் நக கூட்டாண்கூட்ட கூட்டால் ,
 ஜனந கூட்டாகூட்ட கூட்டாளுமன்றத்தில்
CDU-FDP
இன்
சிறுப கூட்டான்மம
அரச கூட்டாங்கத்மடாட்சி தே சகித்துக் நக கூட்டாளளவடாட்சி தேற்கு AfD இன் முன்னணி
அரசியல்வ கூட்டாதி
அந்திஜர
நப கூட்டாக்நகன்பூர்க்
முன்நம கூட்டாழிந்துளள கூட்டார்.
சமூக ேன ஜனந கூட்டாயகக் கட்சியின் (SPD) அரசியலும ஜவகம கூட்டாக
வடதுக்கு ம கூட்டாறி வருகிறது. இக்கட்சி, குறிப்ப கூட்டாக ஹெமஜபர்க்
ஜி20
உச்சி
ம கூட்டா ஜனந கூட்டாட்டக்குப்
பின்னர்,
ஜேர்மன்

இர கூட்டாணுவவ கூட்டாடாட்சி தேத்திற்கு புத்துயிரூட்டவதில் முக்கிய ப கூட்டாத்திரம
வகித்டாட்சி தேதுகூட்டன், நப கூட்டாலிஸ் மற்றும உளவுத்துமற ஜசமவகமளப்
படப்படத்துவடாட்சி தேற்கும ஆஜட கூட்டாசமன வக்கு அழைங்கியுளளது. அது,
“இகூட்டது-ச கூட்டாரி தீவிரவ கூட்டாடாட்சி தேத்திற்கு" எதிர கூட்டாக பிரச்ச கூட்டாரம என்ற
நபயரில் இமடாட்சி தே நசய்டாட்சி தேது. இகூட்டதிலிருந்து வரும எதிர்ப்புக்கு
ஒரு ப கூட்டாதுக கூட்டாப்பு அரமண நிறுவும அடாட்சி தேன் ப கூட்டாரமபரிய
ஜ ஜனந கூட்டாக்கத்மடாட்சி தே சமூக ேன ஜனந கூட்டாயகக் கட்சி பரிசீலித்து வருகிறது.
இடாட்சி தேன கூட்டால் டாட்சி தே கூட்டான் கட்சிகள ம கூட்டாநபரும கூட்கூட்டணிமயத் நடாட்சி தே கூட்டாகூட்டர
விருமபவில்மட.
ச கூட்டான்சிடர்
ஜமர்க்நகல்லும
ேன கூட்டாதிபதி
பிர கூட்டாங்க்-வ கூட்டால்கூட்டர் ஸ்மரன்மமயரும (SPD) சமூக ேன ஜனந கூட்டாயகக்
கட்சிக்கு
குறிப்பிகூட்டத்டாட்சி தேக்க
அழுத்டாட்சி தேம
அளித்டாட்சி தேனர்
என்றஜப கூட்டாதும, அரச கூட்டாங்கத்திற்குள நுமக்கு அழைவமடாட்சி தேக் க கூட்டாட்டிலும
எதிர்கட்சிய கூட்டாக இருப்படாட்சி தேற்ஜக திங்களன்று ஒருமனடாட்சி தே கூட்டாக SPD
இன்
நிர்வ கூட்டாகக்குழு
உகூட்டன்பட்கூட்டது.
CDU/CSU
உகூட்டன்
ந ஜனநருக்கம கூட்டாக நடாட்சி தே கூட்டாகூட்டர்ந்து நசயல்பட்கூட்ட கூட்டால், ஒரு ஜச கூட்டாசலிச
முன்ஜன கூட்டாக்கு ப கூட்டார்மவய கூட்டாளர்கமள ஈர்த்துவிடம என்றும,
 ஜனந கூட்டாகூட்ட கூட்டாளுமன்றத்தில்
AfD
மிகப்நபரிய
எதிர்கட்சிய கூட்டாக
உருநவடத்துவிடம என்றும அது அஞ்சுகிறது.
இகூட்டது கட்சி இந்டாட்சி தே ஜப கூட்டாக்மக ஆடாட்சி தேரிக்கிறது. அது, புதிய
ஜடாட்சி தேர்டாட்சி தேல்களுக்கு
அமக்கு அழைப்பு
விடப்படாட்சி தேன்
மூடம கூட்டாகவும,
CDU/CSU
மற்றும
FDP
உகூட்டன கூட்டான
ஒரு
கூட்கூட்டணி
உருவ கூட்டாவடாட்சி தேற்கு பசுமமக் கட்சி நபருமபிரயத்டாட்சி தேனம நசய்து
வருகின்ற நிமடயில், SPD மற்றும பசுமமக் கட்சியினருகூட்டன்
ஓர் அரச கூட்டாங்கத்மடாட்சி தே அமமக்கும கூட்டாறு முன்நம கூட்டாழிந்தும இந்டாட்சி தே
கூட்கூட்டணி முறிவுக்கு விமகூட்டயிறுத்துளளது.
இந்ந ஜனநருக்கடி அடத்து வரவிருக்கும  ஜனந கூட்டாட்கள மற்றும
வ கூட்டாரங்களில் எவ்வ கூட்டாறு அபிவிருத்தி அமகூட்டந்டாட்சி தே கூட்டாலும சரி,
நடாட்சி தே கூட்டாழிட கூட்டாளர்களும இமளஞர்களும ப கூட்டாரிய டாட்சி தே கூட்டாக்குடாட்சி தேல்கள
மற்றும வர்க்க ஜப கூட்டார கூட்டாட்கூட்ட தீவிரப்ப கூட்டாட்டிற்குத் டாட்சி தேய கூட்டாரிப்பு
நசய்து
நக கூட்டாளள
ஜவண்டம.
 ஜனந கூட்டான்க கூட்டாம
அகிடத்தின்
அமனத்துடக குழுவின் ஜேர்மன் பிரிவ கூட்டான ஜச கூட்டாசலிச
சமத்துவக் கட்சி (Sozialistische Gleichheitspartei – SGP) ஜடாட்சி தேர்டாட்சி தேல்
பிரச்ச கூட்டாரத்தின்
ஜப கூட்டாது,
இத்ஜடாட்சி தேர்டாட்சி தேல்கள
ஓர்
அரசியல்
திருப்புமுமன
என்பமடாட்சி தேயும,
அமனத்து
கட்சிகளும
"இர கூட்டாணுவவ கூட்டாடாட்சி தேத்மடாட்சி தே
முன்பில்ட கூட்டாடாட்சி தேளவில்
அதிகரிக்கவும,
ஒடக்குமுமற அரசு எந்திரங்கமளப் படப்படத்டாட்சி தேவும மற்றும
சமூக நவட்டக்களுக்கும" அழுத்டாட்சி தேமளிப்படாட்சி தேற்கு நசயல்பட்ட
வருகின்றன என்பமடாட்சி தேயும அறிவித்டாட்சி தேது.
அந்டாட்சி தே அறிக்மக அறிவித்டாட்சி தேடாட்சி தே கூட்டாவது, “முடாட்சி தேட கூட்டாளித்துவத்தின்
'இகூட்டது' மற்றும வடதுச கூட்டாரி ப கூட்டாதுக கூட்டாவடர்கமள எதிர்க்கும,
மற்றும
ஒரு
சர்வஜடாட்சி தேச
ஜச கூட்டாசலிச
இயக்கத்மடாட்சி தேக்
கட்கூட்டமமப்படாட்சி தேற்க கூட்டாக
ஜப கூட்டார கூட்டாடம"
ஒஜர
கட்சி
SGP
மட்டஜமய கூட்டாகும. அநமரிக்க கூட்டாவிலும சர்வஜடாட்சி தேச அளவிலும,
ஜச கூட்டாசலிச சமத்துவக் கட்சிமயயும மற்றும ஒரு ஜச கூட்டாசலிச
இயக்கத்மடாட்சி தேயும கட்கூட்டமமக்க ஜப கூட்டார கூட்டாடவது அவசர அரசியல்
பணிய கூட்டாகும.

