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சோசோலிோ ோமத்துவக் கட்சி ச்சி ஜேர்மனியில
ச் தேர்் தே்தலர்தலை மீண்டும் நடத்துமசற
சகசருகிறது
Sozialistische Gleichheitspartei,

ஜமைக்கக

கூட்டண
எனப்படுவமப
உருவகக்குவபற்ககன
பபச்சுவகர்த்மபகள பபகல்வியமடந்ப பின்னர், பபர்லினில் ஒரு புதிய
அரசகங்கம
அமைப்பபன்
மீத
திமரக்குப்
பின்னகல்
பபச்சுவகர்த்மபகள நடந்த வருகின்றன, இத அதிகரித்பளவில் ஓர்
அரசியல்
சதிக்கு
ஒத்தளளத.
பஜர்ைன்
ஜனகதிபதியின்
உத்திபயககபூர்வ இருப்பிடைகன பபல்வியு ைகளிமக (Bellevue Palace)
ஓர் அரசியல் சதிக்குரிய நடுமையைகக ைகறியுளளத. நகட்டின்
பம தலைவரின் பனியுரிமை என்பபன் கீழ, ஜனகதிபதி பிரகங்க்-வகல்டர்
ஸ்மரன்மையர் வ தலைதசகரி தீவிரவகப கட்சியகன பஜர்ைனிக்ககன
ைகற்றீடு (AfD) உட்பட நகடகளுைன்றத்தில் பிரதிநிதித்தவம பககண்ட
சக தலை கட்சிகளின் பம தலைவர்கமளயும சந்தித்த வருகிறகர். அவர் புதிய
பபர்பல்களுக்கு அம அழைப்பு விடுப்பமபத் பவிர்க்கும இ தலைக்மக
பின்பபகடர்ந்த வருகிறகர்.
பஜர்ைன் பசகசலிச சைத்தவக் கட்சி (The Sozialistische Gleichheitspartei
– SGP) இவ்வகறகன
நமடமுமறகமள எதிர்க்கிறத. ஆளும
உயரடுக்குகள அரசியல் பநருக்கடிமய அவற்றிற்குளபளபய ஒரு
புதிய அரசகங்கம அமைத்த தீர்த்தக் பககளவமப அனுைதிக்க
முடியகத. இபன் விமளவ, எந்பபவகரு ஜனநகயக கட்டுப்பகடுக்கும
உட்படகப
ைற்றும
முப தலைகளித்தவ
அரசு
ந தலைன்களுக்கு
கடமைப்பட்டபகக உணரும ஒரு வ தலைதசகரி எபபச்சதிககர ஆட்சியகக
இருக்கும.
நகம
புதிய
பபர்பல்கமளக்
பககருகிபறகம.
பற்பபகமபய
நிம தலைமைகளின் கீழ, இவ்விபத்தில் ைட்டுபை பபகழி தலைகள வர்க்கம
பனத ந தலைன்கமளப் பபறுவபற்கும ைற்றும அதிவ தலைதின் அரசியல்
பகக்குபம தலை எதிர்ப்பபற்கும, அரசியல் நிகழவகளில் பம தலையீடு பசய்ய
முடியும. பஜர்ைன் பசகசலிச சைத்தவக் கட்சி முப தலைகளித்தவத்திற்கு
எதிரகன பபகரகட்டத்மப பபகருக்கு எதிரகன பபகரகட்டத்தடன்
இமணத்த, பஜர்ைன் ைற்றும சர்வபபச பபகழி தலைகள வர்க்கத்தின்
ந தலைன்கமள
பவளிப்படுத்தகின்ற
ஒரு
பவம தலைத்திட்டத்திற்ககக
பபகரகடுவபற்கும ைற்றும இப்பபகமபய இந்ப சமூக ஒழுங்கமைப்பில்
அத ககணும ஒரு முட்டுச்சந்தில் இருந்த பவளிபயறுவபற்கு ஒரு
பசகசலிச பகமபமய வ அழைங்குவபற்கும, அத்பபர்பல் பிரச்சகரத்மபப்
பயன்படுத்தம.
பபர்லினில் நி தலைவம அரசியல் பநருக்கடியகனத, அதிகரித்பளவில்
பபகர், சமூக தருவமுமனப்பகடு ைற்றும அதிகரித்த வரும
பபசியவகபத்பகல் குணகமசப்பட்டுளள ஓர் உ தலைகில், பஜர்ைனி ஒரு
ஸ்திரப்படுத்பப்பட்ட தீவ அல் தலை என்பமப பபளிவபடுத்தி உளளத.
இந்பநருக்கடிக்ககன ககரணம கூட்டண அமைக்கக்கூடிய கட்சிகளுக்கு
இமடயி தலைகன சிற்சிறு பூசல்கள அல் தலை. ைகறகக நகடகளுைன்றத்தில்
பிரதிநிதித்தவம
பசய்யும
சக தலை
கட்சிகளகலும
பகங்கிப்பிடிக்கப்படுகின்ற ஆளும வர்க்கத்தின் பபகருளகபகர ைற்றும
புவிசகர் அரசியல் ந தலைன்களுக்கும ைற்றும பகரிய பபருந்திரளகன
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பரந்ப ைக்களின்
இமடபவளியககும.

பபமவக்கும

இமடபய

நி தலைவம

ஆழந்ப

கடந்ப நகன்ககண்டுகளுக்கும அதிகைகக, கிறிஸ்தவ ஜனநகயக
ஒன்றியம/கிறிஸ்தவ
சமூக
ஒன்றியம
ைற்றும
சமூக
ஜனநகயகவகதிகளின் ைகபபரும கூட்டண ஒரு பகரிய இரகணுவ
கட்டியமைத்பம தலை
முன்பனடுத்தளளளன,
புதிய
பவளிநகட்டு
பம தலையீடுகளில் பஜர்ைன் இரகணுவத்மப நிம தலைநிறுத்தி உளளத,
ஐபரகப்பக எங்கிலும கண்மூடித்பனைகன சமூக பச தலைவினக் குமறப்பு
பககளமககமளத்
திணத்தளளத,
பஜர்ைனியில்
வறுமை
விகிபங்கமளயும பகதககப்பற்ற பவம தலை சூ அழைம தலையும பகரியளவில்
விரிவகக்கி உளளத. இந்ப பககளமககள ைக்களிமடபய ஆ அழைைகக
ைதிப்பி அழைந்திருந்பன. CDU, CSU ைற்றும SPD வகக்குப்பதிவகளில்
பண்டிக்கப்பட்டன. இமவ ஒட்டுபைகத்பைகக 14 சபவீப புளளிகமள
இ அழைந்த, எழுபத ஆண்டுகளில் அவற்றின் மிக பைகசைகன பபர்பல்
முடிவகமளப் பபற்றன.
ஆனகல் சுபந்திர ஜனநகயகவகதிகள (FDP) ைற்றும பசுமைக்
கட்சியினரின் ஆபரவடன் அங்பக தலைக பைர்க்பகலின் சகன்சி தலைர் பபவி
கக தலைத்மப நீடிக்க மவக்கும முயற்சி, பநருக்கடிமய தீவிரப்படுத்ப
ைட்டுபை பசய்தளளத.
கூட்டகட்சி
குடியரசில்
நீண்டகக தலைைகக
பைப தலைகங்கியிருந்பதம,
பைர்க்பகலின் உருவடிவில் பவளிப்படுவதைகன பந்திபரகபகய சைரசம
ைற்றும ைத்தியஸ்ப பககளமககளுடன் முறித்தக்
பககளள,
பஜர்ைனிக்ககன ைகற்றீடு (AfD) நகடகளுைன்றத்திற்குள நும அழைவமப ஒரு
சந்பர்ப்பைகக ககணும ஆளும உயரடுக்கின் பிரிவகமள சுபந்திர
ஜனநகயகக் கட்சி (FDP) பிரதிநிதித்தவம பசய்கிறத. இந்பக்
ககரணத்தினகல் பகன் FDP ஜமைக்கக கூட்டண பபச்சுவகர்த்மபகமள
பபகல்வி அமடயச்பசய்த, அவற்றிலிருந்த அத பின்வகங்கியத.
சுபந்திர ஜனநகயகக் கட்சியின் பம தலைவர் லிண்ட்னருக்ககன முன்ைகதிரி
1970 களின் சமூக பகரகளவகதிகள இல்ம தலை, ைகறகக இன்மறய
ஆஸ்திரியக ஆகும, அங்பகபகன் கடும-வ தலைத பசபஸ்தியகன் கூர்ட்ஸ்
FDP இன் முன்னகள சபககபரக் கட்சியகக இருந்ப வ தலைதசகரி
தீவிரவகப கட்சியகன சுபந்திர கட்சியுடன் ஓர் அரசங்கம அமைத்த
வருகிறகர்.
ஜமைக்கக
பபச்சுவகர்த்மபகள
பபகல்வியமடய
ககரணைகக
இருந்பபற்ககக, லிண்ட்னர் வ தலைதசகரி வம தலைப்பதிவகள ைற்றும
பத்திரிமககளிடம இருந்த பபரும பகரகட்டுக்கமள பபற்றுளளகர்.
Frankfurter Allgemeine Zeitung நகளிபழ, “CDU/CSU/FDP ைற்றும
பசுமைக் கட்சி ஆகியமவ அதிககரத்மபப் பரிபசகபமன பசய்த
பகர்க்க உபவகபபற்ககக FDP க்கு நன்றி" பபரிவித்பத. வ தலைதசகரி
ைக்கள பபகடர்பகளர் Wolfram Weiner, “வீரகபவச வகய்சவடகல் பபசும
குடியரமசயும, அத்தடன் பவறுைபன அழுத்பைளிக்கும கட்சி என்ற
FDP இன் வர தலைகற்மறயும" முடிவக்கு பககண்டு வந்பபற்ககக ைற்றும

பங்குச்சந்மப கருத்தக்பகற்ப பன்மன நிறுத்திக் பககண்டபற்ககக
லிண்ட்னமரப் பகரகட்டினகர். இத "பபர்லின், வரபவற்பமற
என்பபற்ககன ஒரு நல் தலை அறிகுறி என்பமபக் ககட்டிலும ஓர் அரசியல்
பநருக்கடி என்பபற்ககன அறிகுறியககும. முந்மபயபன் ககயங்கள
இப்பபகத ஆறி வருகின்றபபகத, ஜமைக்கக முடிந்தவிட்டதில்
இருந்த பங்குச்சந்மப நிமைதிக்ககன குறிப்மபப் பபற்றத.”
சமூக பவட்டுக்கள, இரகணுவவகபம ைற்றும அரசு எந்திரத்மபப்
ப தலைப்படுத்தம பககளமககமளத் பபகடர்ந்த தீவிரப்படுத்தம ஓர்
அரசியல் இயங்குமுமறமய அபிவிருத்தி பசய்யும ைற்றும இந்ப
உமடந்ப தண்டுகமள ஒன்றுபசர்க்கும பவம தலைமய இப்பபகத
ஜனகதிபதி ஸ்மரன்மையர் ஏற்றுளளகர். இந்ப பகத்திரத்மபப் பூர்த்தி
பசய்ய சமூக ஜனநகயகக் கட்சி பபகருத்பைகக உளளத. அவர்
பவளியுறவ அமைச்சரகக இருந்த, பஜர்ைன் இரகணுவவகபத்திற்குப்
புத்தயிரூட்டுவதில் ஒரு முக்கிய பகத்திரம வகித்பகர். 2014 இல்,
அவர் "இரகணுவ கட்டுப்பகடுகள முடிந்தவிட்டபகக" அறிவித்பகர்.
உக்பரன் வ தலைதசகரி ஆட்சிக்கவிழப்பு சதியிலும, கி அழைக்கு ஐபரகப்பக,
ைத்திய கி அழைக்கு ைற்றும ஆசியகவின் இரகணுவத் பம தலையீடுகளிலும
அவர் ஒரு முன்னணப் பகத்திரம வகிக்க பசன்றகர்.
நீண்டகக தலைைகக தீர்க்க முடியகப ஓர் அரசு பநருக்கடி சமபவத்தில்,
பஜர்ைனி புவிசகர் அரசியல் பசல்வகக்மக இ அழைந்தவிடுபைன அவர்
அஞ்சுவபகலும, அதிகரித்த வரும அதிருப்தி, கட்டுப்பகட்மட இ அழைந்த
அரசியல்ரீதியில்
இடதிற்கு
திருமபுவமப
அவர்
படுக்க
விருமபுவபகலும,
ஸ்மரன்மையர்
புதிய
பபர்பல்களுக்கு
அம அழைப்புவிடுப்பமப
பவிர்க்க
விருமபுகிறகர்.
அடிைட்டத்தில்
பபட்டங்கள பககந்பளித்தக் பககண்டிருக்கின்றன. இந்ப வகரத்தில்
ைட்டும,
சீபைன்ஸ்
ைற்றும
ஏர்
பபர்லினின்
பகரிய
பவம தலைநீக்கங்களுக்கு எதிரகக ப தலை நகரங்களிலும ஆர்ப்பகட்டங்கள
நடந்தளளன.
சமூக ஜனநகயகக் கட்சி, ைகபபரும கூட்டணமய பபகடர்வபற்ககன
ஸ்மரன்மையரின் அழுத்பத்மப இதவமரயில் எதிர்த்த வந்தளளத.
இத ஏபனன்றகல், பபகழி தலைகள வர்க்கத்திமடபய இடத-சகரி ைற்றும
பசகசலிச சிந்பமனகளின் பசல்வகக்கிற்கு எதிரகக ஒரு முட்டுக்கட்மட
இடுவமபபய அபன் பிரபகன பணயகக அத கருதகிறத. ைதிப்பி அழைந்ப
ைகபபரும கூட்டணயில் அத பபகடர்ந்பகல் பைற்கூறிய முன்பனகக்கு
பசல்வகக்கு பபறக்கூடும என்றும, வ தலைதசகரி தீவிரவகப AfD கட்சி
நகடகளுைன்றத்தில் மிகப்பபரிய எதிர்கட்சியகக இருக்க விட்டுவிட
பவண்டியிருக்கும என்றும அத அஞ்சுகிறத.
எவ்வகறிருப்பினும, ஒரு ைகபபரும கூட்டணக்ககன SPD இன் எதிர்ப்பு
பவகைகக உருகி வருகிறத. சகத்தியைகன அளவக்கு விமரவகக
பநருக்கடிமய முடிவக்குக் பககண்டு வர, சமூக ஜனநகயகக் கட்சி
“அரசு பககளமக பபகறுப்மப” ஏற்க பவண்டுபைன வலியுறுத்தம
குரல்கள அதிகரித்த வருகின்றன. விவகதிக்கப்பட்டு வருகின்ற ஒரு
ைகற்றீடு, SPD ஐ எதிர்கட்சியககபவ மவத்தக்பககண்டு CDU/CSU
அல் தலைத பசுமைக் கட்சியுடன் பசர்ந்ப CDU/CSU சிறுபகன்மை
அரசகங்கத்மப அமப சகித்தக் பககளளமவப்பபகக இருக்கும.
இத AfD ப தலைப்படுத்தவதில் பபகய் முடியும. ஒரு சிறுபகன்மை
அரசகங்கம ைகறிக்பககண்டு இருக்கும பபருமபகன்மையினமர
சகர்ந்திருக்கும
என்பபகல்,
இத
உடனடியககபவக
சற்று
பகைபைககபவக
வ தலைதசகரி
தீவிரவகதிகளுடன்
ஒத்தம அழைக்க
பவண்டியிருக்கும. பைர்க்பகல் சகன்சி தலைரகக இல்ம தலைபயன்றகல்,
அகதிகள பஜர்ைனியில் உளள அவர்களின் குடுமபங்களுடன் மீண்டும
ஒன்றுபசர்வமப அனுைதிக்கும பககளமகமய அரசகங்கம நிறுத்திக்
பககண்டகல், CDU/CSU/FDP சிறுபகன்மை அரசகங்கம ஒன்மற
சகித்தக்பககளள பகன் பயகரகக இருப்பபகக முன்னண AfD
பிரதிநிதியகன ஆண்ட்பர பபகக்பகன்பூர்க் அறிவித்தளளகர்.

அமனத்த நகடகளுைன்ற கட்சிகளும AfD உடன் ஒத்தம அழைக்க அமவ
பயகரகக இருப்பமப பசவ்வகயன்று எடுத்தக்ககட்டின. அமவ
ைகபபரும கமிட்டி (Grand committee) எனப்படும ஒன்மற நிறுவின, AfD
முபற்பககண்டு இடத கட்சி வமரயில் எல் தலைக கட்சிகளும அதில்
பிரதிநிதித்தவம பசய்கின்றன. ஒரு புதிய அரசகங்கம இறுதி
பசய்யப்படும வமரயில் கூட்டகட்சி அரசகங்கத்தின் நிர்வகிக்கும
பமகமைமய உறுதிப்படுத்தம பவம தலை இந்ப ைகபபரும கமிட்டிக்கு
பணக்கப்பட்டுளளத. அத முபலில் ைகலி, ஆப்ககனிஸ்பகன், சிரியக
ைற்றும ஈரகக்கில் இரகணுவ நிம தலைநிறுத்பபல்கமள விரிவகக்க
பயகரிப்பு பசய்த வருகிறத, எபற்ககக என்றகல், பகதககப்பு
அமைச்சர் ஊர்சு தலைக பவகன் படர் ப தலைபயன் வகர்த்மபகளில், “ஒரு
ப தலைைகன சர்வபபச குறிப்மப ஏற்படுத்தவபற்ககக.” “அத ஓர்
அரசகங்கம உருவகக்கும பகதிப்மபக் பககண்டுளளத,” என்று
Tagesspiegel உற்சககைகக குறிப்பிட்டத. “ககரணககரியத்தடனகன ஒரு
கூட்டண.”
இடத கட்சி, SPD க்கு பநருக்கைகக நகர்ந்பபன் மூ தலைம அரசு
பநருக்கடிக்கு விமடயிறுத்தளளத. பபகழி தலைகள வர்க்கத்தில் ஒரு
பசகசலிச முன்பனகக்கு பசல்வகக்கு பைப தலைகங்குவமபத் படுப்பதம
அபன் மிக முக்கிய பணயகக ககண்கிறத. 18 ஆண்டுகளுக்கு
முன்னர் SPD இன் பபகதச் பசய தலைகளரகக அவர் பபவிமயத் தறந்த
அக்கட்சிமயயும விட்டு பவளிபயறிய இடத கட்சியின் ஸ்பகபகர்
ஒஸ்ககர்  தலைகபபகன்மடன், இந்நகர்வ குறித்த அவர் வருந்தவபகக
முபல்முமறயகக இப்பபகத
குறிப்பிட்டுளளகர். இடத கட்சி
நகடகளுைன்ற குழு பம தலைவர் டீட்ைகர் பகர்ட்ஸ் உம ைற்றும
தரின்னிங்கியகவின் அரசு பம தலைவர் பபகபடக ரகைப தலைகவ் உம,
பைர்க்பகல் பம தலைமையி தலைகன ஒரு சிறுபகன்மை அரசகங்கைகக
இருந்பகலும கூட சகித்தக் பககளள பயகரகக உளளனர்.
பபர்லினின் பநருக்கடி மவய்ைர் குடியரசின் இறுதி ஆண்டுகமள
நிமனவூட்டுகிறத. அந்பநரத்தில், சமூக ஜனநகயகக் கட்சி ைற்றும
கமயூனிஸ்ட் கட்சி (KPD) பின்பற்றிய பவறகன பககளமககளகல்
பபகழி தலைகள வர்க்கம முடைககி, அரசியல் சமபவங்களில் சுயகதீனைகக
பம தலையிட முடியகத இருந்பபகல் ஒரு நீடித்ப சமூக ைற்றும அரசியல்
பநருக்கடி ஒரு பபரழிவகக விமளந்திருந்பத. ஜனவரி 1933 இல்
நகஜிக்கள அதிககரத்மப ஏற்றபற்கு முந்மபய நகன்ககண்டு கக தலைம
ஒன்று ைகற்றி ஒன்றகக ைக்கள ைதிப்பி அழைந்ப வ தலைதசகரி ஆட்சி
அதிககரத்திலிருந்ப கடுமையகன பநருக்கடிகளும, சூழச்சிகளும,
சதியகப தலைகசமனகளும பககண்ட கக தலைைகக இருந்பத.
இறுதியில் ஹிட் தலைர் பகரிய ைக்களின் ஆபரமவப் பபற்றிருந்பபகல்
அதிககரத்திற்கு வரவில்ம தலை—நகடகளுைன்ற பபர்பல்களில் நகஜிக்கள
இரண்டு மில்லியன் வகக்குகமள இ அழைந்த, SPD ைற்றும KPD இன்
ஒருமித்ப வகக்குகளுக்கு பவகு பின்னகல் 33 சபவீப வகக்குகளுடன்
இருந்பனர். சமூக ஜனநகயகக் கட்சியகல் ஆபரிக்கப்பட்டு பபர்வககி
இருந்ப ஜனகதிபதி பபதி பௌல் பவகன் ஹின்படன்பபர்க்கின் மரஹ
அலுவ தலைகத்தில் ஒரு சூழச்சி பசய்தபகன் ஹிட் தலைர் அவர்
நியைனத்மபப் பபற்றகர்.
அதபபகன்றபவகரு பபரழிவ மீண்டும நடக்ககைல் படுக்கவம,
அரசியல்
வ தலைதக்கு
நகர்வமப
நிறுத்பவம
மிக
முக்கிய
முன்நிபந்பமனயகக இருப்பத, பபகழி தலைகள வர்க்கத்தின் ஒரு
பசகசலிச கட்சிமயக் கட்டமைப்பபககும. பஜர்ைன் பசகசலிச
சைத்தவக் கட்சி (SGP) புதிய பபர்பல்களுக்ககன பககரிக்மகமய
உயர்த்தமகயில், சமூக ஜனநகயகக் கட்சி, பசுமைக் கட்சியினர்
ைற்றும இடத கட்சியினர் உட்பட முப தலைகளித்தவ கட்சிகளின் நிஜைகன
பநகக்கங்கமள அமப தலைப்படுத்தி, முப தலைகளித்தவம, ஏககதிபத்திய
பபகர் ைற்றும சர்வகதிபத்தியத்திற்கு ஒரு நிஜைகன பசகசலிச
ைகற்றீடுக்கு ஆபரமவக் கட்டிபயழுப்ப முமனயும.

