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் தரரும் கூட்டணி அரஅரச் தொங்கத்திற்க் தொன
திட்டத்டத்தல பி் தரஞ்சு ஊடகங்கள

வழி் தம் தொழிகின்றன
By Alex Lantier,        12 February 2018 

ஜேர்மனியின் பழபழமமமைவழமைவாதிகள் மற்றும் சமூக ேன சமூக ஜனநழமைவாயகக் கட்சியினர்
இபழம இடைஜய ஒரு “பபரும் கூட் இடைண”பழமய உருமைவழமைவாக்குமைவதற்கழமைவான பிப்ரமைவரி 7
கூட் இடைண உ இடைன்பழமைவாட்பழம இடை,  பிரழமைவான்சின் ஊ இடைகங்கள்,  பிபரஞ்சு ேனழமைவாதிபதி
இமழமைவானுமைவல் மக்ஜரழமைவானுக்கும் அடுத்து ஜேர்மனியில் உருமைவழமைவாகவிருப்பதழமைவாக
அபழமமைவ  சமூக ஜனநம்பும் அரசழமைவாங்கத்திற்கும் இபழம இடையிம் இடையிலழமைவான ஒரு கூட் இடைணக்கழமைவான
முதல் படி என்று கூறி மைவழிபமழமைவாழிந்திருக்கின்றன.

இது சர்மைவஜதச அளவில் பதழமைவாழிம் இடையிலழமைவாளர்களுக்கழமைவான ஒரு எச்சரிக்பழமக
ஆகும்.  பசன்ற மைவழமைவாரத்தின் உ இடைன்பழமைவாட்டில் அ இடைங்கியிருந்த பகழமைவாள்பழமக
இம் இடையிலக்குகள் -ஜேர்மனிபழமய மீண்டும் இரழமைவாணுமைவமயமழமைவாக்குமைவது, இரழமைவாணுமைவச்
பசம் இடையிலவினத்பழமத இரட்டிப்பழமைவாக்குமைவது, பும் இடையிலம்பபயர் மக்கள் மீது அதி-மைவம் இடையிலது
பகழமைவாள்பழமககபழமளத் திணப்பது,  அத்து இடைன் உளவு மற்றும் ஜபழமைவாலிஸ
முகபழமமகபழமள பழமைவாரிய அளவில் கட்டிபயழுப்புமைவது- ஐஜரழமைவாப்பழமைவாபமைவங்கிலும்
ஆளும் மைவர்க்கத்தழமைவால் பகிர்ந்து பகழமைவாள்ளப்படுமைவதழமைவாக இருக்கின்றன.
குறிப்பழமைவாக,  அரக்கத்தனமழமைவான சிக்கன  சமூக ஜனந இடைமைவடிக்பழமககளுக்கும்,  இரழமைவாணுமைவச்
பசம் இடையிலவினத்தில்,  குறிப்பழமைவாக அணு ஆயுதங்களுக்கழமைவான பசம் இடையிலவினத்தின்
பபரும் அதிகரிப்புகளுக்கும் ப சமூக ஜனநருக்கி மைவருகின்ற மக்ஜரழமைவானுக்கும்
ஜபர்லினுக்கும் இபழம இடையிம் இடையிலழமைவான ஒத்துபழமழப்புக்கழமைவான அடிப்பபழம இடையழமைவாக
இதுஜமைவ அபழமமந்திருக்கிறது.

பபரும் கூட் இடைண உ இடைன்பழமைவாடு,  CDU/CSU-பசுபழமமக் கட்சி-FDP (சுதந்திர
ேன சமூக ஜனநழமைவாயகக் கட்சி)  கூட் இடைண ஒன்பழமற உருமைவழமைவாக்குமைவதற்கு  சமூக ஜனந இடைந்த
முந்பழமதய முயற்சிகபழமளக் கழமைவாட்டிலும் ஜமம்பட் இடைதழமைவாய் இருந்ததழமைவாக
பமைவள்ளிக்கிழபழமமயன்று மக்ஜரழமைவான் பதரிவித்தழமைவார்.  “இந்தத் தற்கழமைவாலிக
உ இடைன்பழமைவாட்டின் ஷரத்துகள் பசன்ற ஆண்டில்  சமூக ஜனந இடைந்த முந்பழமதய
முயற்சிகளின் ஜபழமைவாது எழுப்பப்பட் இடைமைவற்பழமறக் கழமைவாட்டிலும் ஐஜரழமைவாப்பிய
திட் இடைப்பணக்கு கூடுதல் அனுகூம் இடையிலமழமைவாய் இருக்கின்றன”  என்று அமைவர்
அறிவித்தழமைவார். ஆஸதிரிய சழமைவான்சம் இடையிலரழமைவான பசபஸடியழமைவான் குர்பழமியான் குர்ஸை -அதிமைவம் இடையிலது
ஆஸதிரிய சுதந்திரக் கட்சி (FPO)  உ இடைனழமைவான ஒரு மைவம் இடையிலது-சழமைவாரி கூட் இடைண

அரசழமைவாங்கத்தின் தபழமம் இடையிலமைவர்- எலிஜச அரண்மபழமனக்கு மைவரஜமைவற்று அபழமழத்த
சமயத்தில் அமைவர் இதபழமனக் கூறினழமைவார்.

பிபரஞ்சு பசய்தித்தழமைவாள்களும் மற்றும் பசய்தியிதழ்களும் யூஜரழமைவாமண் இடைம் இடையில
மைவங்கிப் பிபழம பிணைபயடுப்புகளின் வி இடையத்தில் ஜேர்மன் மற்றும் பிபரஞ்சு
நிபழமம் இடையிலப்பழமைவாடுகளுக்கு இபழம இடையில் நீண் இடைகழமைவாம் இடையிலமழமைவாக நிம் இடையிலவி மைவருகின்ற
கருத்துஜமைவறுபழமைவாடுகள் குறித்து சுட்டிக்கழமைவாட்டிய அஜதஜமைவபழமளயில்,  இந்த
கருத்துஜமைவறுபழமைவாடுகபழமளக் க இடைந்து ஜபர்லினும் பழமைவாரிியான் குர்ஸை்லினும் பாரிஸும் பபழமைவாதுமைவழமைவான
களத்பழமதக் கழமைவாணும் என்று பபரும்பழமைவாலும்  சமூக ஜனநம்பிக்பழமக பமைவளியிட் இடைன.

Euronews இந்த கூட் இடைண உ இடைன்பழமைவாட்பழம இடைப் பழமைவாரழமைவாட்டியது,  “ஐஜரழமைவாப்பிய
ஒன்றியத்தில் பம் இடையில சீர்திருத்தங்களுக்கு இது பழமைவாபழமத திறக்கிறது” என்றும்
“பிபரஞ்சு ேனழமைவாதிபதியு இடைனழமைவான ஒரு அரசியல் உறவு மைவலுப்ப இடைலுக்கழமைவான
கட்டியம் கூறுகிறது” என்றும் அது கூறிக் பகழமைவாண் இடைது.  நீண் இடைகழமைவாம் இடையிலமழமைவாக
சிக்கன  சமூக ஜனந இடைமைவடிக்பழமககளின் கட்சியழமைவாக இருந்து மைவருகின்ற சமூக

ேன சமூக ஜனநழமைவாயகக் கட்சி (SPD), “சிக்கன  சமூக ஜனந இடைமைவடிக்பழமககள்
பமன்பழமமப்படுமைவபழமதயும் பபழமைவாது முதலீடுகளில் கூடுதல் பமைவளிப்பபழம இடைத்
தன்பழமமபழமயயும்”  ஜமற்பழமைவார்பழமமைவ பசய்யும் என்பதழமைவாக அது பிரபழமமகபழமள

விபழமதத்தது. அதன்பின் Euronews, இபழமமைவ “மைவர்த்தகப் ஜபழமைவாட்டித் திறபழமன”
ஊக்குவிக்கும் என்று புரபசல்ஸின் ஜபரழமைவாசிரியர் மரிஜயழமைவா ப இடைம் இடையிலழமைவா
கூறியபழமத ஜமற்ஜகழமைவாள்கழமைவாட்டி இந்த மதிப்பீட்டுக்கு முரண்பட் இடைது.

பிற பத்திரிபழமககள்,  ஜபர்லினும் பழமைவாரிியான் குர்ஸை்லினும் பாரிஸும் இப்ஜபழமைவாது தமக்கிபழம இடையிம் இடையிலழமைவான
ஜமழமைவாதல்கபழமளக் க இடைந்து ஒன்றுப இடை முடியும்,  ஒரு கூட் இடைழமைவான ஐஜரழமைவாப்பிய
இரழமைவாணுமைவ மற்றும் சமூகக் பகழமைவாள்பழமகயில் உ இடைன்ப இடை முடியும் என்பதழமைவாக,
மிகவும் எச்சரிக்பழமகயு இடைனழமைவான  சமூக ஜனநம்பிக்பழமககபழமள பமைவளிப்படுத்தின.

மக்ஜரழமைவான் அரசழமைவாங்கத்துக்கு ப சமூக ஜனநருக்கமழமைவான Le Point, பபழமழபழமமமைவழமைவாதிகள்-
பசுபழமமக் கட்சி-FDP அரசழமைவாங்கம் ஒன்றின் ‘பகழமைவாடுங்கனவு’
தவிர்க்கப்பட் இடைதில் குதூகலித்தது.  “இந்த ஜபச்சுமைவழமைவார்த்பழமதகள்
முறிந்ததிலும் இறுதியழமைவாக சமூக-ேன சமூக ஜனநழமைவாயக SPD உ இடைன் ஒரு அரசழமைவாங்க
உ இடைன்படிக்பழமக நிபழமறவுபபறுமைவதிலும் பழமைவாரிஸ மிகவும் நிம்மதியபழம இடைந்தது”
என அது ஜமலும் ஜசர்த்துக் பகழமைவாண் இடைது.  “இரண் இடைழமைவாமைவதழமைவாகக் கூறியது
இமழமைவானுமைவல் மக்ஜரழமைவானின் ஐஜரழமைவாப்பியக் கருத்தழமைவாக்கங்களுக்கு
ப சமூக ஜனநருக்கமழமைவானபழமமைவயழமைவாகக் கருதப்படுகிறது.  ஆயினும்  சமூக ஜனநழமைவாம் நிமிர்ந்த
பழமைவார்பழமமைவ பகழமைவாண்டிருக்க ஜமைவண்டும்.  ஜேர்மனியில் ‘அடிப்பபழம இடைகள்’
ஒருஜபழமைவாதும் மழமைவாறுமைவதில்பழமம் இடையில”.

தளர்ந்த  சமூக ஜனநழமைவாபழம பிணையக் பகழமைவாள்பழமக,  பபழமைவாதுமைவழமைவான யூஜரழமைவாமண் இடைம் இடையில மைவரவு-

பசம் இடையிலவு திட் இடைம் மற்றும் மக்ஜரழமைவானழமைவால் முன்பழமமைவக்கப்படும் முதலீட்டுத்
திட் இடைங்கபழமள SPD ஜமற்பழமைவார்பழமமைவ பசய்யும் என்பதழமைவான பிரழமைவான்சின்

மைவங்கிகளது  சமூக ஜனநம்பிக்பழமககளில் Le Point அமிம் இடையிலம் ஊற்றியது. 2008 ஜமைவழமைவால்
ஸட்ரீட் பபழமைவாறிவுக்குப் பின்னர்,  யூஜரழமைவாமண் இடைம் இடையில க இடைன் ப சமூக ஜனநருக்கடியின்
சமயத்தில்,  பழமைவாரிஸ எவ்மைவழமைவாறு SPD  இன் நிதி அபழமமச்சரழமைவான பியர்

ஸபழமரன்புறூக் உ இடைன் ஜமழமைவாதல் கண் இடைது என்பபழமத அது நிபழமனவுகூர்ந்தது.
அப்ஜபழமைவாபழமதய பிபரஞ்சு ேனழமைவாதிபதியழமைவான நிக்ஜகழமைவாஜம் இடையிலழமைவா சழமைவார்க்ஜகழமைவாசி

ஸபழமரன்புறூக்பழமக ”big  as*hole” என்று அபழமழத்தஜதழமைவாடு
”திமிர்பிடித்த”மைவரழமைவாக அமைவபழமரக் கருதினழமைவார் என்றும் Le Point எழுதியது.

Lib rationé   சமூக ஜனநழமைவாளிதழ்,  ஜேர்மன் சழமைவான்சம் இடையிலரழமைவான அங்ஜகம் இடையிலழமைவா ஜமர்பகல் “ஒரு
உயர்ந்த ஐஜரழமைவாப்பியர் என்பதற்பகல்ம் இடையிலழமைவாம் பமைவகுதூரம் என்பபழமத யூஜரழமைவா
ப சமூக ஜனநருக்கடியின் சமயத்தில் கழமைவாட்டியிருந்தழமைவார்,  அப்ஜபழமைவாது அதன்
உயிர்மைவழமைவாழ்க்பழமகக்கு அத்தியழமைவாமைவசியமழமைவான சீர்திருத்தங்கபழமள மட்டுஜம,
கபழம இடைசி நிமி இடைத்தில் ஒப்புக்பகழமைவாண் இடைழமைவார்” என்று புகழமைவார் பதரிவித்தது.

Lib rationé  பதழமைவா இடைர்ந்து எழுதுகிறது,  எவ்மைவழமைவாறழமைவாயினும்,  ஒரு பபரும்
கூட் இடைண அரசழமைவாங்கத்தின் மூம் இடையிலமழமைவாக “மக்ஜரழமைவான் அமைவரது ஐஜரழமைவாப்பியக்
கனவு  சமூக ஜனநனமைவழமைவாகும்  சமூக ஜனநம்பிக்பழமக பகழமைவாள்ள முடியும். மக்ஜரழமைவான் பசப் இடைம்பர் 26



அன்று  சமூக ஜனநழமைவா இடைழமைவாளுமன்றத் ஜதர்தல்கள் முடிந்து மூன்று  சமூக ஜனநழமைவாட்களின் பின்னர்,

ஜசழமைவார்ஜபழமைவான் பல்கபழமம் இடையிலக்கழகத்தில் ஐஜரழமைவாப்பழமைவா குறித்து ஜபசுபழமகயில்
ஜபர்லினின் திட் இடைநிரலில் பசல்மைவழமைவாக்கு பசலுத்த அமைவர் முயன்றபழமதக்
கண்டு எல்பழமம் இடையிலமீறிச் பசல்மைவதழமைவாக பம் இடையில மைவரு பிணைபழமனயழமைவாளர்கள் மைவழமைவாபழமய
மூடிக்பகழமைவாண்டு சிரித்தனர்.  ஆனழமைவால் உண்பழமமயில் அமைவர் பமைவற்றி
பபற்றழமைவார்...  மைவருங்கழமைவாம் இடையிலப் பபரும்பழமைவான்பழமம அதன் ஜதழமைவாற்றத்திஜம் இடையிலஜய
பிரழமைவான்சும் கரம்ஜகழமைவார்த்துச் பசயல்ப இடை தயழமைவாரழமைவாய் இருப்பதழமைவாக கூறுகிறது.”

மைவம் இடையிலது-சழமைவாரி Le  Figaro எழுதியது:  “ஐஜரழமைவாப்பிய ஒன்றியத்பழமத
மறுபதழமைவா இடைக்கம் பசய்மைவது குறித்த பிபரஞ்சு ேனழமைவாதிபதி இம்மழமைவானுமைவல்
மக்ஜரழமைவானின் முன்பமழமைவாழிவுகளுக்கு ஜபர்லின் இறுதியழமைவாக பதிலிறுப்பு தரும்
நிபழமம் இடையிலக்கு மைவரவிருக்கிறது”. ஆயினும் ஜமர்பகலின் கிறிஸதமைவ ேன சமூக ஜனநழமைவாயக
ஒன்றியமும் (CDU) அதன் பஜமைவரியக் கூட் இடைழமைவாளியழமைவான கிறிஸதமைவ சமூக
ஒன்றியமும் (CSU) மக்ஜரழமைவானின் திட் இடைங்களுக்கு ஜமைவட்டு பழமமைவத்துக்
பகழமைவாண்டிருந்ததழமைவாக அது ஜமலும் ஜசர்த்துக் பகழமைவாண் இடைது. “அஜதசமயத்தில்
சழமைவான்சம் இடையிலரின் கூட் இடைழமைவாளிகள் இமழமைவானுமைவல் மக்ஜரழமைவான் மீது ஒரு உண்பழமமயழமைவான
ஜதழமைவால்விபழமயக் பகழமைவாண்டுமைவந்தனர்: 2019  ஜம ஐஜரழமைவாப்பியத் ஜதர்தல்களில்

‘ சமூக ஜனநழமைவாடுக இடைந்த’  பட்டியல்களுக்கழமைவான திட் இடைம் என்ற ஐஜரழமைவாப்பிய
ஒன்றியத்திற்கழமைவான பிபரஞ்சு ேனழமைவாதிபதியின் பழமமயமழமைவான ஒரு
இம் இடையிலட்சியத்பழமத ஐஜரழமைவாப்பிய  சமூக ஜனநழமைவா இடைழமைவாளுமன்றம் -CDU/CSU இன்
தூண்டுதலின் ஜபரில்- நிரழமைவாகரித்தது.”

ஜகழமைவாலிச குடியரசுக் கட்சிக்கும் (LR)  மற்றும் அதன் தபழமம் இடையிலமைவரழமைவான
ஜம் இடையிலழமைவாஜரழமைவான் ஜமைவழமைவாக்கிஜயக்கும் ப சமூக ஜனநருக்கமழமைவான Le  Figaro, LRக்கும் அதன்
பமைவளிப்பட் இடை ஜேர்மன் கூட் இடைழமைவாளியழமைவான CDU க்கும் இபழம இடையிம் இடையிலழமைவான

பிளவுகபழமள சுட்டிக்கழமைவாட்டியது.  ஜமைவழமைவாக்கிஜய “பபழமைவாருளழமைவாதழமைவாரப்
பழமைவாதுகழமைவாப்புமைவழமைவாத”த்திற்கு அனுகூம் இடையிலமழமைவானமைவரழமைவாக கூறிக் பகழமைவாள்மைவஜதழமைவாடு  சமூக ஜனநமைவ-
பழமைவாசிச ஜதசிய முன்னணபழமய ஜ சமூக ஜனநழமைவாக்கி  சமூக ஜனநகர்ந்து பகழமைவாண்டிருக்கிறழமைவார்.
பழமைவாதுகழமைவாப்புமைவழமைவாதம் குறித்த ஜமர்க்பகலின் விமர்சனங்கள் குறித்து
பதழமைவாபழமம் இடையிலக்கழமைவாட்சியில் ஜமைவழமைவாக்கிஜயயி இடைம் ஜகட்கப்பட் இடை ஜபழமைவாது,  “பிரழமைவான்ஸ
 சமூக ஜனநமது ஐஜரழமைவாப்பிய முன்னுரிபழமமகள் மீது அக்கபழமற பசலுத்துமைவதற்கழமைவான
ஜ சமூக ஜனநரமழமைவாகும் இது,  அது அப்பழமைவாவித்தனமழமைவாக பிரழமைவான்ஸ-ஜேர்மனி உறவு
குறித்து மட்டும் அக்கபழமறப்பட்டுக் பகழமைவாண்டிருக்க முடியழமைவாது.
ஐஜரழமைவாப்பழமைவாவில் ஜேர்மனி மட்டுஜம ஒஜர  சமூக ஜனநழமைவாடு அல்ம் இடையில”  என்று
பதிம் இடையிலளித்தழமைவார்.

பபரும் கூட் இடைணயின் மைவம் இடையிலது-சழமைவாரி திட் இடைநிரலுக்கு ஜேர்மன்
பதழமைவாழிம் இடையிலழமைவாளர்கள் மத்தியில் நிம் இடையிலமைவக் கூடிய ஆழமழமைவான சமூக எதிர்ப்பு
-இது சமீபத்து உஜம் இடையிலழமைவாகத் பதழமைவாழிம் இடையிலழமைவாளர்கள்’  ஜமைவபழமம் இடையிலநிறுத்தத்தில்

உச்சம்கண் இடைது-  குறித்து Le  Monde சூசகம் பசய்தது.

பழபழமமமைவழமைவாதிகள்/சமூக-ேன சமூக ஜனநழமைவாயக கூட் இடைண உ இடைன்பழமைவாட்பழம இடை, “தபழமம் இடையிலமைவர்கள்

எல்ம் இடையிலழமைவாமைவற்பழமறயும் வி இடை அச்சம் பகழமைவாடுக்கக்கூடியதழமைவான புதிதழமைவாய் ஜதர்தல்
 சமூக ஜனந இடைத்துமைவது என்னும் ஒன்பழமறத் தவிர்க்கும் ஜ சமூக ஜனநழமைவாக்கத்து இடைனழமைவான ஒரு
தற்கழமைவாலிக சமரசம்” என்று அது அபழமழத்தது.  கூட் இடைண உ இடைன்பழமைவா இடைழமைவானது
“இப்ஜபழமைவாபழமதய ஒழுங்கு உயிர்மைவழமைவாழ்மைவபழமத உத்தரமைவழமைவாதம் பசய்யும் முயற்சி
என்பதழமைவான ஒரு மனத்ஜதழமைவாற்றத்பழமதஜய முக்கியமழமைவாய் பகழமைவாடுக்கிறது” என்று
அது ஜசர்த்துக்பகழமைவாண் இடைது.

பபரும் கூட் இடைண உ இடைன்பழமைவாடும் பிபரக்ஸிட்டுக்குப் பிந்பழமதய ஐஜரழமைவாப்பிய
ஒன்றியத்திற்கு “தபழமம் இடையிலபழமம பகழமைவாடுப்பதற்கழமைவான”  ஜபர்லின்-பழமைவாரிஸ அச்சும்
ஐஜரழமைவாப்பழமைவாபழமமைவ ஆட்சி பசய்த பழமைவாசிச ஆட்சிகளுக்குப் பிந்பழமதய மிக
மைவம் இடையிலது-சழமைவாரியழமைவான ஜமைவபழமம் இடையிலத்திட் இடைத்பழமத அடிப்பபழம இடையழமைவாகக் பகழமைவாண் இடைபழமமைவ
என்பது மட்டுஜம பசழமைவால்ம் இடையிலப்ப இடைழமைவாமல் வி இடைப்பட்டிருக்கிறது.  ஜேர்மனி மறு
ஆயுதபழமைவாணயழமைவாகிக் பகழமைவாண்டிருக்கிறது,  பசழமைவாந்த  சமூக ஜனநழமைவாட்டில்
ஒடுக்குமுபழமறபழமய அதிகரிப்பது இடைன் கரம்ஜகழமைவார்த்த ஒரு மூர்க்கமழமைவான
இரழமைவாணுமைவக் பகழமைவாள்பழமகக்கு தயழமைவாரிப்பு பசய்து பகழமைவாண்டிருக்கிறது,

அத்து இடைன் பபரும் கூட் இடைணயழமைவானது மக்ஜரழமைவானின் பிற்ஜபழமைவாக்குத்தனமழமைவான
சமூகத் திட் இடைநிரல் வி இடையத்திலும் ஐஜரழமைவாப்பழமைவாபமைவங்கிலும் ஒரு இரழமைவாணுமைவ-
சிக்கன  சமூக ஜனந இடைமைவடிக்பழமக கட் இடைபழமளகபழமள திணப்பதிலும் மக்ஜரழமைவானு இடைன்
ஜசர்ந்து ஜமைவபழமம் இடையிலபசய்கிறது.

1917  அக்ஜ இடைழமைவாபர் புரட்சிக்குப் பின்னரும் இரண் இடைழமைவாம் உம் இடையிலகப் ஜபழமைவாரில்
ஜசழமைவாவியத் ஒன்றியம்  சமூக ஜனநழமைவாஜி ஜேர்மனிபழமயத் ஜதழமைவாற்கடித்ததற்குப் பின்னரும்
பதழமைவாழிம் இடையிலழமைவாள மைவர்க்கம் பபற்ற சமூக ஜதட் இடைங்கள் அத்தபழமனபழமயயும்
கிழித்துவீச மக்ஜரழமைவான் ஜ சமூக ஜனநழமைவாக்கம் பகழமைவாண்டிருக்கிறழமைவார்.  SPDயு இடைன் ஜசர்ந்து
ஜமைவபழமம் இடையில பசய்து அமைவர் பகழமைவாண்டுமைவந்திருக்கும் பதழமைவாழிம் இடையிலழமைவாளர்
உத்தரமைவழமைவாபழம பிணைகள்,  பதழமைவாழிற்சங்கங்கள் பதழமைவாழிம் இடையிலழமைவாளர் சட் இடைத்பழமத நிறுத்தி
பழமமைவத்து விட்டு,  ஒவ்பமைவழமைவாரு ஜமைவபழமம் இடையிலயி இடைமழமைவாக குபழமறந்தபட்சத்திற்கும்
குபழமறமைவழமைவான ஊதியங்கபழமள திணப்பதற்கு அனுமதிக்கிறது.  அத்து இடைன்

பபழமைவாதுச்ஜமைவபழமமைவத் துபழமற பதழமைவாழிம் இடையிலழமைவாளர்களுக்கும் இரயில்ஜமைவ
பதழமைவாழிம் இடையிலழமைவாளர்களுக்கும் மைவழமைவாழ் சமூக ஜனநழமைவாள் ஜமைவபழமம் இடையில உத்தரமைவழமைவாதங்கபழமள
முடிவுக்குக் பகழமைவாண்டு மைவருமைவதற்கும்,  இரயில்ஜமைவக்கபழமள
தனியழமைவார்மயமழமைவாக்குமைவதற்கும்,  ஜமைவபழமம் இடையிலமைவழமைவாய்ப்பின்பழமம கழமைவாப்பீட்டில்

அரக்கத்தனமழமைவான பமைவட்டுக்கபழமள பசய்மைவதற்கும் கூ இடை அமைவர்

திட் இடைமிடுகிறழமைவார். குறிப்பி இடைப்ப இடைழமைவாமல்,  ஓய்வூதியங்களிலும் ஆஜரழமைவாக்கியப்
பரழமைவாமரிப்பிலுமழமைவான ஆழமழமைவான பமைவட்டுக்கள் அமைவரது பதவிக்கழமைவாம் இடையிலத்தின்
பிற்கழமைவாம் இடையிலத்திற்கழமைவாய் அறிவிக்கப்படுகின்றன.

அஜதஜ சமூக ஜனநரத்தில் --  மக்ஜரழமைவானும் ஜமர்பகலும் பத்துபில்லியன் க பிணைக்கழமைவான
யூஜரழமைவாக்கபழமள பசல்மைவந்தர்களுக்கழமைவான மைவரி விம் இடையிலக்குகளிலும்,
இரழமைவாணுமைவத்திலும், அணு ஆயுதங்களிலுமழமைவாய் மூழ்கடிக்கின்றனர்.

இந்தத் திட் இடைநிரல் ஆழமழமைவாய் மக்கள்விஜரழமைவாதமழமைவானதழமைவாகும். எப்படி பிபரஞ்சு
மக்களில் 70  சதவீதம் ஜபர் பதழமைவாழிற்சட் இடைத்பழமதயும் மக்ஜரழமைவானின்
பதழமைவாழிம் இடையிலழமைவாளர் உத்தரமைவழமைவாபழம பிணைகபழமளயும் எதிர்த்தழமைவார்கஜளழமைவா,  அபழமதப்

ஜபழமைவாம் இடையிலஜமைவ பமைவறுமஜன 30  சதவீத ஜேர்மனியர்கள் மட்டுஜம பபரும்
கூட் இடைணபழமய ஆதரிக்கின்றனர்.

ஜபர்லின்-பழமைவாரிஸ அச்சின் திட் இடைங்கள் குறித்து ஐஜரழமைவாப்பழமைவாவின் மக்கள்

இருட்டில் பழமமைவக்கப்படுமைவதழமைவாஜம் இடையிலஜய அது முன்பசல்ம் இடையில முடிகிறது.  பபரும்
கூட் இடைணயின் பின்னழமைவால் தன்பழமன நிறுத்திக் பகழமைவாண்டிருக்கின்ற
ஜேர்மனியின் இ இடைது கட்சியும்,  அத்து இடைன் பிரழமைவான்சில் பசன்ற ஆண்டின்
ேனழமைவாதிபதித் ஜதர்தல் இறுதிச் சுற்றில் புறக்கணப்பு அபழமழப்புவி இடை
மறுத்து ஒரு மக்ஜரழமைவான் மைவழமைவாக்களிப்புக்கழமைவான ஊ இடைகப் பிரச்சழமைவாரத்தின்
பின்னழமைவால் ஓபழமசயின்றி சழமைவாய்ந்த ஜேழமைவான் லுக் பமம் இடையிலன்ஜசழமைவான் மற்றும் புதிய
முதம் இடையிலழமைவாளித்துமைவ-எதிர்ப்புக் கட்சி ஆகியபழமமைவயும் இதில் அரசியல்
உ இடைந்பழமதயழமைவாக இருக்கின்றன.

பபரும் கூட் இடைணபழமய நிரழமைவாகரிப்பதற்கும் புதிய ஜதர்தலுக்கு -  இபழமதக்
கண்டுதழமைவான் ஆளும் மைவர்க்கம் மிக அதிகமழமைவாக அஞ்சுகிறது என்பபழமத Le

Monde ஒப்புக்பகழமைவாள்கிறது- அபழமழப்பு விடுப்பதற்கும் ஜசழமைவாசலிச சமத்துமைவக்
கட்சி (Sozialistische  Gleichheitspartei  -  SGP) விடுத்த அபழமழப்பின்
முக்கியத்துமைவத்பழமத இது அடிக்ஜகழமைவாடிட்டுக் கழமைவாட்டுகிறது.  ஜேர்மன்
கட்சிகளுக்கு இபழம இடையிம் இடையிலழமைவான மற்றும் ஜபர்லினுக்கும் பழமைவாரிியான் குர்ஸை்லினும் பாரிஸுக்கும்

இபழம இடையிம் இடையிலழமைவான, பபரும் கூட் இடைணயின் கீழபழமமந்த இரகசிய உ இடைன்பழமைவாடுகள்
அத்தபழமனபழமயயும் பமைவளியிடுமைவதற்கு SGP ஜகழமைவாரியிருக்கிறது.  இது
பதழமைவாழிம் இடையிலழமைவாள மைவர்க்கத்திற்கு ஒரு குரபழமம் இடையிலயும் ஐஜரழமைவாப்பழமைவாவில்
இரழமைவாணுமைவமைவழமைவாத்பழமத ஜ சமூக ஜனநழமைவாக்கிய பசலுத்தத்திற்கும் சிக்கன
 சமூக ஜனந இடைமைவடிக்பழமககளுக்கும் எதிரழமைவான ஒரு அரசியல் ஜபழமைவாரழமைவாட் இடைத்தில் தபழமம் இடையிலயீடு
பசய்மைவதற்கழமைவான ஒரு மைவழிபழமயயும் அளிக்கும் ஜ சமூக ஜனநழமைவாக்குபழம இடையதழமைவாகும்.

இரழமைவாணுமைவமைவழமைவாதத்பழமதயும் சிக்கன  சமூக ஜனந இடைமைவடிக்பழமககபழமளயும் எதிர்ப்பதற்கு எந்த
ஜதசியப் பழமைவாபழமதயும் இல்பழமம் இடையில.  ஜேர்மனிக்கு எதிரழமைவாய் பிபரஞ்சு ஜதசிய
 சமூக ஜனநம் இடையிலன்களுக்கழமைவாகப் ஜபசுமைவதழமைவாகக் கூறுகின்ற சக்திகள் அப்பட் இடைமழமைவான

ஜபரினமைவழமைவாத மற்றும் பதழமைவாழிம் இடையிலழமைவாளமைவர்க்க-விஜரழமைவாத சக்திகளழமைவாகும்.  பபரும்
கூட் இடைணபழமய எதிர்க்கின்ற ஐஜரழமைவாப்பிய பதழமைவாழிம் இடையிலழமைவாளர்கள் தமது
ஜபழமைவாரழமைவாட் இடைங்கபழமள ஜேர்மனியில் இருக்கும் தமது மைவர்க்க சஜகழமைவாதர
சஜகழமைவாதரிகளது ஜபழமைவாரழமைவாட் இடைங்களு இடைன் ஐக்கியப்படுத்துமைவதும்,  SGP மற்றும்
 சமூக ஜனநழமைவான்கழமைவாம் அகிம் இடையிலத்தின் அபழமனத்தும் இடையிலகக் குழுவின் புரட்சிகர மற்றும்
சர்மைவஜதசியப் பிரச்சழமைவாரத்திற்கு ஆதரமைவளிப்பதும் மட்டுஜம அமைவர்களுக்கு
இருக்கின்ற முன்ஜனழமைவாக்கிய மைவழி ஆகும்.


