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ஜேர்மன் கட்சிகள் ஜகள் போர் மற்றும
சிக்கன திட்டங்களுக்கள் போன ளுக்கான பகரும

கூட்டணி மீது உடன்கள் போட
எட்டகின்றன 
By Johannes Stern,        8 February 2018 

ஜேர்மனியின் கிறிஸ்துவ ேனதுவ ஜனந்துவ ஜனநாயக ஒன்றியம,
கிறிஸ்துவ சமூக ஒன்றியம (CDU/CSU)  மற்றும சமூக
ேனதுவ ஜனந்துவ ஜனநாயக கட்சி (SPD)  ஒரு புதிய  பய பெரும கூட்டண
அரச்துவ ஜனநாங்கம அ் அமமப்ய பெதில் அ் அமவ ஓர் உடன்ய பெ்துவ ஜனநாட
எட்டிவிட்டிட்டத்துவ ஜனநாக புிட்டதனன்று அறிவித்ிட்டதன.

மூன்ற்துவ ஜனநாவது மு் அமறய்துவ ஜனநாக அ் அமமக்கப்ய பெடம இந்ிட்டத  பய பெரும
கூட்டண,  துவ ஜனந்துவ ஜனநாஜி ஆட்சி வீழ்ச்சிக்குப் பிந்் அமிட்டதய மிக
வலதுச்துவ ஜனநாரி ஜேர்மன் அரச்துவ ஜனநாங்கம்துவ ஜனநாக இருக்கப் ஜய பெ்துவ ஜனநாகிறது.
அது மிகப்  பய பெரியளவில் இர்துவ ஜனநாணுவ
ஆயத்ிட்டதப்ய பெடத்ிட்டத் அமலத்  பிட்டத்துவ ஜனநாடங்க மு் அமனயும, ஒரு புதிய
சுற்று சமூக ிட்டத்துவ ஜனநாக்குிட்டதல்க் அமள ஆரமபிக்கும,  அதிவலது
கட்சிய்துவ ஜனநான ஜேர்மனிக்க்துவ ஜனநான ம்துவ ஜனநாற்றீட்டின் (Alternative  for

Germany  -  AfD)  அகதிகள்  பக்துவ ஜனநாள்் அமக் அமய ஏற்கும
என்ய பெஜிட்டத்துவ ஜனநாட, உள்துவ ஜனந்துவ ஜனநாட்டில் ஒடக்குமு் அமற் அமய துவ ஜனநடத்ிட்டத ஒரு
 பய பெ்துவ ஜனநாலிஸ் அர் அமச ஸ்ிட்டத்துவ ஜனநாபிக்கும.

அந்ிட்டத கூட்டணயின் 177  ய பெக்க உடன்ய பெடிக்் அமக மீிட்டத்துவ ஜனநான
ஒரு கவனம்துவ ஜனநான ஆய்வு இ் அமிட்டத ிட்டத்துவ ஜனநான்
 பிட்டதளிவுய பெடத்துகிறது.  கல்வி,  வீட்டவசதி மற்றும சமூக
 பசலவினங்களுக்கு அதிக ய பெணம ஒதுக்கப்ய பெடம என்று
ிட்டதற்ஜய பெ்துவ ஜனநா் அமிட்டதய SPD  ிட்டத் அமலவர் ம்துவ ஜனநார்டீன் சூல்ஸ் மற்றும
அவர் இடத்தில் வரவிருக்கும ஆண்ட்ரீய்துவ ஜனநா துவ ஜனநஹ் பலஸ்
ஆகிஜய்துவ ஜனநார் இ் அமடவிட்துவ ஜனநாது கூறுவ் அமிட்டதப் ஜய பெ்துவ ஜனநாலஜவ,
முன்னண சமூக ேனதுவ ஜனந்துவ ஜனநாயகக் கட்சியினரிடம இருந்து
வரும இந்ிட்டத  பவற்று வ்துவ ஜனநாக்குறுதிகள்,  அவர்கள்
ய பெத்திரத்தில் குறிப்பிடப்ய பெட்டள்ள பிற்ஜய பெ்துவ ஜனநாக்குத்ிட்டதனம்துவ ஜனநான
திட்டங்க் அமள  பவறுமஜன மூடிம் அமறக்கவும மற்றும
அவற்் அமற துவ ஜனந் அமடமு் அமறயில் இப்ஜய பெ்துவ ஜனநாது திணக்க
துவ ஜனநகர்விட்டதற்குஜம ஜச் அமவய்துவ ஜனநாற்றுகின்றன.

புதிய அரச்துவ ஜனநாங்கம பின்ய பெற்றவிருக்கும  பக்துவ ஜனநாள்் அமககளின்
முன்ஜன்துவ ஜனநாட்டம்துவ ஜனநாக,  SPD உடன்  பதுவ ஜனநருக்கம்துவ ஜனநாக
இ் அமணந்துள்ள IG  Metall  பிட்டத்துவ ஜனநாழிற்சங்கம,  துவ ஜனநடப்பில்
உள்ள கூலி ஜிட்டதக்கத்் அமிட்டதஜய திணத்ிட்டதிட்டதன் மூலமும
மற்றும ஜவ் அமல நி் அமல் அமமக் அமள இன்னும கட் அமமய்துவ ஜனநாக
ஜம்துவ ஜனநாசம்துவ ஜனநாக்குவிட்டதன் மூலமும நூற்துவ ஜனநாயிரக் கணக்க்துவ ஜனநான
 பிட்டத்துவ ஜனநாழில்து் அமற  பிட்டத்துவ ஜனநாழில்துவ ஜனநாளர்களின் ஜவ் அமலநிறுத்ிட்டத

துவ ஜனநடவடிக்் அமகக் அமள முறியடித்ிட்டத  பவறும ஒரு துவ ஜனந்துவ ஜனநாளுக்கு
பின்னரும இந்ிட்டத அறிவிப்பு வந்ிட்டதது.

முந்் அமிட்டதய  பய பெரும கூட்டணய்துவ ஜனநால் 2014 முனீச் ய பெ்துவ ஜனநாதுக்துவ ஜனநாப்பு
ம்துவ ஜனநாதுவ ஜனந்துவ ஜனநாட்டில் அறிவிக்கப்ய பெட்ட,  ஜேர்மனியினது "வல்லரசு"
 பவளியுறவுக்  பக்துவ ஜனநாள்் அமகயின் மீள்வரு் அமக மீஜிட்டத
இக்கூட்டண அரச்துவ ஜனநாங்கத்தின் மத்திய கவனம
 பசலுத்ிட்டதப்ய பெட்டிருக்கும.  “உல பகங்கிலும சம்துவ ஜனநாிட்டத்துவ ஜனநானம,
சுிட்டதந்திரம மற்றும ய பெ்துவ ஜனநாதுக்துவ ஜனநாப்புக்கு ஜேர்மனியின்
 பய பெ்துவ ஜனநாறுப்புறுதி" என்று ஒட்ட பம்துவ ஜனநாத்ிட்டத உடன்ய பெடிக்் அமகயிலும
மிக நீளம்துவ ஜனநாக உள்ள 20  ய பெக்க அத்திய்துவ ஜனநாயத்் அமிட்டத,  ய பெ்துவ ஜனநாரிய
ஜேர்மன் இர்துவ ஜனநாணுவவ்துவ ஜனநாிட்டத விரிவ்துவ ஜனநாக்கத்திற்க்துவ ஜனநான ஒரு
முன்துவ ஜனநகல்துவ ஜனநாக வ்துவ ஜனநாசிக்க ஜவண்டியுள்ளது.

ஜேர்மன் ஏக்துவ ஜனநாதிய பெத்தியம மீண்ட பம்துவ ஜனநாருமு் அமற அிட்டதன்
 பசல்வ்துவ ஜனநாக்கு மண்டலங்கள்துவ ஜனநாக ய பெ்துவ ஜனநார்க்கும துவ ஜனந்துவ ஜனநாடகள்,
பிர்துவ ஜனநாந்தியங்கள் மற்றும ஒட்ட பம்துவ ஜனநாத்ிட்டத கண்டங்க் அமள
அந்ிட்டத அத்திய்துவ ஜனநாயம அ் அமடய்துவ ஜனநாளப்ய பெடத்துகிறது:  அ் அமவ
ஜமற்கு ய பெ்துவ ஜனநால்கன் துவ ஜனந்துவ ஜனநாடகள்,  ரஷ்ய்துவ ஜனநா,  உக்ஜரன்,  துருக்கி,
மத்திய கிழக்கு,  ஆபிரிக்க்துவ ஜனநா,  இலத்தீன் அ பமரிக்க்துவ ஜனநா,
ஆசிய்துவ ஜனநா மற்றும ஆப்க்துவ ஜனநானிஸ்ிட்டத்துவ ஜனநான் ஆகும.

“ஒரு துவ ஜனநவீன இர்துவ ஜனநாணுவம,”  என்று ிட்டத் அமலப்பிட்ட ஒரு
ய பெகுதியில்,  சமூக ேனதுவ ஜனந்துவ ஜனநாயகக் கட்சியும ய பெழ் அமமவ்துவ ஜனநாிட்டத
கட்சிகளும "ச்துவ ஜனநாத்தியம்துவ ஜனநான அளவுக்கு சிறந்ிட்டத
ிட்டதளவ்துவ ஜனநாடங்க் அமள ் அமவத்திருக்கவும"  மற்றும இர்துவ ஜனநாணுவம
"அவற்றின் அ் அமனத்து ய பெரிம்துவ ஜனநாணங்களிலும அிட்டதற்கு
ஒப்ய பெ் அமடக்கப்ய பெட்ட கட் அமமக் அமள நிபுணத்துவத்துடன்
முடிக்குமளவுக்கு"  அிட்டதற்கு "ய பெயிற்சி வழங்கவும"
சூளு் அமரக்கின்றன. 

இர்துவ ஜனநாணுவம "அிட்டதற்கு என்ன வழங்கப்ய பெடவ் அமிட்டத
அல்ல்துவ ஜனநாது,  அிட்டதற்கு என்ன அவசியப்ய பெடகிறஜிட்டத்துவ ஜனநா"  அ் அமிட்டத
 பக்துவ ஜனநாள்முிட்டதல்  பசய்யும.  “துவ ஜனந் அமடமு் அமறக்கு உகந்ிட்டத"  ஓர்
இர்துவ ஜனநாணுவ எந்திரம இருப்ய பெது அவசியம. ஜமற்கூறிய் அமிட்டத
எட்டவிட்டதற்க்துவ ஜனநாக,  “கடந்ிட்டத சட்டமன்ற க்துவ ஜனநாலத்தின்ஜய பெ்துவ ஜனநாது
 பிட்டத்துவ ஜனநாடங்கிய இர்துவ ஜனநாணுவத்தின் புதுப்பிப்பு,
துவ ஜனநவீனமயம்துவ ஜனநாக்கல் மற்றும விரிவ்துவ ஜனநாக்கம"  “ பிட்டத்துவ ஜனநாடரும
என்ற்துவ ஜனநாலும, அஜிட்டதஜவ் அமளயில் துவ ஜனந் அமடமு் அமறகளின் ஜவகம,



குறிப்ய பெ்துவ ஜனநாக  பக்துவ ஜனநாள்முிட்டதல்  பசய்யும துவ ஜனந் அமடமு் அமறகளின்
ஜவகம" உறுதி  பசய்யப்ய பெடம.

நிதிய அர்த்ிட்டதத்தில்,  இிட்டதன் அர்த்ிட்டதம வரவிருக்கும
ஆண்டகளில் ஜேர்மனியின் இர்துவ ஜனநாணுவ வரவு- பசலவுத்
திட்டக்கணக்கில் ஆண்டக்கு கு் அமறந்ிட்டதய பெட்சம 35
பில்லியன் யூஜர்துவ ஜனநா அதிகரிக்கும. “ிட்டதக் அமம இலக்குக் அமள
அ் அமடவது மற்றும இப்ஜய பெ்துவ ஜனநாதுள்ள அத்ிட்டத் அமக் அமமக்க்துவ ஜனநான
இ் அமட பவளிக் அமள அ் அமடப்ய பெது  பிட்டத்துவ ஜனநாடர்ய பெ்துவ ஜனநாக
ஜதுவ ஜனநட்ஜட்துவ ஜனநாவிடம ஒப்புக்  பக்துவ ஜனநாள்ளப்ய பெட்டள்ள் அமிட்டத துவ ஜனந்துவ ஜனநாங்கள்
எட்ட விருமபுகிஜற்துவ ஜனநாம,”  என்ய பெ் அமிட்டத வ் அமரயறுத்து,
ய பெழ் அமமவ்துவ ஜனநாிட்டத கட்சிகளும சமூக ேனதுவ ஜனந்துவ ஜனநாயகக் கட்சியும
2024  க்குள் ய பெ்துவ ஜனநாதுக்துவ ஜனநாப்புத்து் அமற வரவு- பசலவு
திட்டக்கணக்் அமக  பம்துவ ஜனநாத்ிட்டத உள்துவ ஜனந்துவ ஜனநாட்ட உற்ய பெத்தியில் 2
சிட்டதவீிட்டதத்திற்கு உயர்த்ிட்டத  பய பெ்துவ ஜனநாறுப்ஜய பெற்றன.

இர்துவ ஜனநாணுவத்திற்கு  பசலவிடப்ய பெட உள்ள இந்ிட்டத
 பய பெரும பிட்டத்துவ ஜனநா் அமககஜள்துவ ஜனநாட ஒப்பிட் அமகயில்,  அடத்ிட்டத
துவ ஜனந்துவ ஜனநான்க்துவ ஜனநாண்டகளில் கூடிட்டதல் சமூக  பசலவினங்களுக்கு
ஒதுக்குவிட்டத்துவ ஜனநாக கூறப்ய பெடம 46  பில்லியன் யூஜர்துவ ஜனநா மிகச்
 பச்துவ ஜனநாற்ய பெ  பிட்டத்துவ ஜனநா் அமகய்துவ ஜனநாக உள்ளது. எவ்வ்துவ ஜனநாறிருப்பினும இது
இர்துவ ஜனநாணுவ  பசலவினங்களுக்க்துவ ஜனநாக திய்துவ ஜனநாகம
 பசய்யப்ய பெடக்கூடம என்ய பெிட்டத்துவ ஜனநாக  பிட்டதரிகிறது,  ஏ பனனில்
குறிப்ய பெ்துவ ஜனநாக கூட்டண உடன்ய பெடிக்் அமக ஒரு சமநி் அமலப்ய பெட்ட
வரவு- பசலவு திட்டத்் அமிட்டத  பிட்டத்துவ ஜனநாடர்ந்தும ஜய பெண
விருமபுவதுடன்,   பசல்வந்ிட்டதர்களுக்கு ஏஜிட்டதனும வரி
உயர்வு  பசய்யஜவ்துவ ஜனநா அல்லது  பச்துவ ஜனநாத்து வரி
விதிப்ய பெ் அமிட்டதஜய்துவ ஜனநா ிட்டதவிர்க்கிறது.

அந்ிட்டத ஆவணம,  ஜேர்மனிக் பகன அணுஆயுிட்டத
அபிவிருத்தி திட்டங்க் அமள முன் பனடக்கவும அ் அமழப்பு
விடக்கிறது. அந்ிட்டத ஆவணம "ஆயுிட்டதக் கு் அமறப்பு மற்றும
கட்டப்ய பெ்துவ ஜனநாட்துவ ஜனநான ஆயுிட்டத ஏற்றுமதி  பக்துவ ஜனநாள்் அமக"  என்ற
ய பெகுதியில், “அணுஆயுிட்டதங்கள் ஜதுவ ஜனநட்ஜட்துவ ஜனநாவின் மூஜல்துவ ஜனநாய பெ்துவ ஜனநாய
கருத்துருவில் ிட்டதடப்புமு் அமறக்க்துவ ஜனநான ஒரு கருவிய்துவ ஜனநாக
இருக்கும வ் அமரயில்,  மூஜல்துவ ஜனநாய பெ்துவ ஜனநாய விவ்துவ ஜனநாிட்டதங்களிலும
துவ ஜனந் அமடமு் அமற திட்டமிடல்களிலும ய பெங் பகடப்ய பெதில்
ஜேர்மனிக்கு ஆர்வம  பக்துவ ஜனநாண்டிருக்கும,”  என்று
குறிப்பிடகிறது.

“இர்துவ ஜனநாணுவத்தின் ிட்டதற்ஜய பெ்துவ ஜனநா் அமிட்டதய  பவளிதுவ ஜனந்துவ ஜனநாட்ட
ிட்டத் அமலயீடகள்" என்ற ய பெகுதியில், இந்ிட்டத கூட்டண கட்சிகள்
ஜேர்மன் இர்துவ ஜனநாணுவ ிட்டத் அமலயீடக் அமள நீடிக்கவும மற்றும
விரிவ்துவ ஜனநாக்கவும அ் அமழப்பு விடக்கின்றன.  அ் அமவ "ய பெரந்ிட்டத
ஸ்திரப்ய பெ்துவ ஜனநாட்டிற்க்துவ ஜனநான மற்றும ISIS ய பெயங்கரவ்துவ ஜனநாிட்டதத்் அமிட்டத
நீடித்து எதிர் பக்துவ ஜனநாள்விட்டதற்க்துவ ஜனநான உரி் அமம கட்ட் அமளய்துவ ஜனநாக…
ஜமற் பக்துவ ஜனநாண்ட அபிவிருத்தி  பசய்யவும,”  வடக்கு
ஆப்க்துவ ஜனநானிஸ்ிட்டத்துவ ஜனநானில் "சிப்ய பெ்துவ ஜனநாய்களின் எண்ணக்் அமக் அமய"
அதிகரிக்கவும,  ம்துவ ஜனநாலியில் இர்துவ ஜனநாணுவ ிட்டத் அமலயீட்் அமட
" பிட்டத்துவ ஜனநாடரவும,”  மற்றும அங்ஜக சண்் அமடயிட்ட வரும
சிப்ய பெ்துவ ஜனநாய்களின் எண்ணக்் அமக மீதிருக்கும "உச்ச
வரம் அமய பெ" “உயர்த்ிட்டதவும" விருமபுகின்றன.

உலக அரங்கில் ஜேர்மன் ஏக்துவ ஜனநாதிய பெத்தியத்தின் வல்லரசு
அபில்துவ ஜனநா் அமலாஷைக் அமள முன் பனடக்க,  ய பெழ் அமமவ்துவ ஜனநாிட்டத கட்சிகள்

மற்றும சமூக ேனதுவ ஜனந்துவ ஜனநாயக கட்சியும பிர்துவ ஜனநான்ஸ் உடன்துவ ஜனநான
கூட்டறவுடன் ஐஜர்துவ ஜனநாப்பிய கூட்ட இர்துவ ஜனநாணுவம மற்றும
வல்லரசு  பக்துவ ஜனநாள்் அமகக்கு மு் அமறயிடகின்றன.

“ஐஜர்துவ ஜனநாப்ய பெ்துவ ஜனநாவிற்க்துவ ஜனநான ஒரு புதிய  பிட்டத்துவ ஜனநாடக்கம,”  என்று
ிட்டத் அமலப்பிட்ட அந்ிட்டத உடன்ய பெடிக்் அமகயின் முிட்டதல்
அத்திய்துவ ஜனநாயம குறிப்பிடகிறது, “சமீய பெத்திய ஆண்டகளில்
சக்திகளின் உலகள்துவ ஜனநாவிய சமநி் அமலய்துவ ஜனநானது,
அரசியல்ரீதியிலும,   பய பெ்துவ ஜனநாருள்துவ ஜனநாிட்டத்துவ ஜனநாரரீதியிலும மற்றும
இர்துவ ஜனநாணுவரீதியிலும,  அடிப்ய பெ் அமடயிஜலஜய
ம்துவ ஜனநாற்றம் அமடந்துள்ளது.  அ பமரிக்க்துவ ஜனநாவிற்கு அிட்டதன்
துவ ஜனநலன்களுக்க்துவ ஜனநான புதிய ய பெகுதிகளும,  சீன்துவ ஜனநா மற்றும
ரஷ்ய்துவ ஜனநாவின்  பக்துவ ஜனநாள்் அமக ய பெலப்ய பெடத்ிட்டதப்ய பெட்ட வருவதும,
ஐஜர்துவ ஜனநாப்பிய ஒன்றியம கடந்ிட்டத க்துவ ஜனநாலத்தில்  பசய்ிட்டத் அமிட்டதக்
க்துவ ஜனநாட்டிலும அதிகம்துவ ஜனநாக அிட்டதன் ிட்டத் அமலவிதி் அமய அிட்டதன்
கரங்களில் எடத்ிட்டத்துவ ஜனநாக ஜவண்டம என்ய பெ் அமிட்டத
 பிட்டதளிவுய பெடத்துகிறது.  ஒருங்கி் அமணந்ிட்டத ஐஜர்துவ ஜனநாப்பிய
ஒன்றியம மட்டஜம, உலகில் ிட்டதன்் அமன ய பெலம்துவ ஜனநாக க்துவ ஜனநாட்டிக்
 பக்துவ ஜனநாள்ளவும மற்றும அிட்டதன்  பய பெ்துவ ஜனநாதுவ்துவ ஜனநான துவ ஜனநலன்க் அமள
வலியுறுத்ிட்டதவும வ்துவ ஜனநாய்ப்் அமய பெக்  பக்துவ ஜனநாண்டிருக்கும.”

“இர்துவ ஜனநாணுவத் து் அமறயில் நிரந்ிட்டதர ய பெ்துவ ஜனநாதுக்துவ ஜனநாப்பு
கூட்டறவின்"  அபிவிருத்தி,  “ஐஜர்துவ ஜனநாப்பிய ய பெ்துவ ஜனநாதுக்துவ ஜனநாப்பு
நிதிக் அமள"  ய பெயன்ய பெடத்துிட்டதல் மற்றும "ய பெ் அமடத்து் அமறச்துவ ஜனநார்துவ ஜனநா
துவ ஜனநடவடிக்் அமககளும இர்துவ ஜனநாணுவ துவ ஜனநடவடிக்் அமககளும
ஜமற் பக்துவ ஜனநாள்விட்டதற்கு,  உரிய மு் அமறயில்
ஆயத்ிட்டதப்ய பெடத்ிட்டதப்ய பெட்ட ஐஜர்துவ ஜனநாப்பிய ஒன்றிய
ிட்டத் அமல் அமமயகங்க் அமள"  உருவ்துவ ஜனநாக்குவது ஆகிய் அமவ
இக்கூட்டணயின் அறிவிக்கப்ய பெட்ட இலக்குகளில்
உள்ளடங்குகின்றன.  இிட்டதற்கும கூடிட்டதல்துவ ஜனநாக,
“ஐஜர்துவ ஜனநாப்பியர்களுக்க்துவ ஜனநான இர்துவ ஜனநாணுவம"  ஒன்் அமற
உருவ்துவ ஜனநாக்க கூடிட்டதல் துவ ஜனநடவடிக்் அமககள் எடக்கப்ய பெடம. 

இந்ிட்டத “ஐஜர்துவ ஜனநாப்ய பெ்துவ ஜனநாவிற்க்துவ ஜனநான புதிய  பிட்டத்துவ ஜனநாடக்கத்தின்”
மறுய பெக்கத்தில்,  ஏற்கனஜவ மில்லியன் கணக்க்துவ ஜனநான
 பிட்டத்துவ ஜனநாழில்துவ ஜனநாளர்கள் மற்றும இ் அமளஞர்க் அமள வறு் அமம
மற்றும ஜவ் அமலவ்துவ ஜனநாய்ப்பின்் அமமயில் ிட்டதள்ளியுள்ள சிக்கன
 பக்துவ ஜனநாள்் அமககளின் தீவிரப்ய பெ்துவ ஜனநாட அ் அமமந்துள்ளது.
“ஐஜர்துவ ஜனநாப்பிய ஒன்றியத்தின் ஜய பெ்துவ ஜனநாட்டித்ிட்டதன்் அமம மற்றும
பூஜக்துவ ஜனநாளமயம்துவ ஜனநாக்கலின் உள்ளடக்கத்தில் ச்துவ ஜனநாத்தியம்துவ ஜனநான
வளர்ச்சி் அமயப் ய பெலப்ய பெடத்துவது,”  மற்றும
“பிர்துவ ஜனநான்சுடன்துவ ஜனநான ய பெங்க்துவ ஜனநாண்் அமமயில் ஐஜர்துவ ஜனநாப்பிய
ஒன்றியத்் அமிட்டத  பிட்டத்துவ ஜனநாடர்ந்து சீர்திருத்துவது” ஆகிய் அமவஜய
இந்ிட்டத அரச்துவ ஜனநாங்கத்தின் இலக்கு.

உள்துவ ஜனந்துவ ஜனநாட்டில்,  ஜய பெ்துவ ஜனநார் மற்றும சமூக  பவட்டக்களுக்கு
அதிகரித்து வரும எதிர்ப்் அமய பெ ஒடக்க CDU/CSU மற்றும
SPD ஒரு  பய பெ்துவ ஜனநாலிஸ் அர் அமச ஸ்ிட்டத்துவ ஜனநாபிக்க திட்டமிட்ட
வருகின்றன.  “ம்துவ ஜனநாநில மற்றும மத்திய அளவில்
ய பெ்துவ ஜனநாதுக்துவ ஜனநாப்பு ய பெ் அமடகளில் 15,000 புதிய இடங்கள்" உட்ய பெட
"சட்டத்தின் ஆட்சிக்க்துவ ஜனநான உடன்ய பெ்துவ ஜனநாட"  எனப்ய பெடவிட்டதற்கு
அ் அமழப்பு விடக்க திருமபுவிட்டதற்கு முன்னிட்டத்துவ ஜனநாக, “துவ ஜனந்துவ ஜனநாங்கள்
ஜேர்மனியில் ய பெ்துவ ஜனநாதுக்துவ ஜனநாப்் அமய பெப் ய பெலப்ய பெடத்தி வருகிஜற்துவ ஜனநாம,”
என்ற் அமவ எழுதுகின்றன.



இிட்டதற்கும கூடிட்டதல்துவ ஜனநாக,  “ பய பெ்துவ ஜனநாலி் அமை சிறந்ிட்டத மு் அமறயில்
ஆயுிட்டதமயப்ய பெடத்துவிட்டதற்கும,”  “DNA ஆய்் அமவ
விரிவ்துவ ஜனநாக்குவிட்டதற்கும,”  சமூக ஜம்துவ ஜனநாிட்டதல் ய பெகுதிகளில்
கண்க்துவ ஜனநாணப்பு ஒளிப்ய பெதிவுக் அமளப் ய பெயன்ய பெடத்துவிட்டதற்கும,
ய பெ்துவ ஜனநாதுக்துவ ஜனநாப்பு மற்றும உளவுத்து் அமற முக் அமமக் அமள
மத்தியமயப்ய பெடத்துவிட்டதற்கும அங்ஜக திட்டங்கள்
உள்ளன. “இிட்டதற்கு கூடிட்டதல்துவ ஜனநாக, துவ ஜனந்துவ ஜனநாங்கள் மத்திய மற்றும
ம்துவ ஜனநாநில உளவுத்து் அமற முக் அமமகளின் அதிக்துவ ஜனநாரங்க் அமள
ஒன்றி் அமணக்க விருமபுகிஜற்துவ ஜனநாம,  குறிப்ய பெ்துவ ஜனநாக ிட்டதரவு
ஜசகரிப்பு மற்றும ஜசமிப்பு  பிட்டத்துவ ஜனநாடர்ய பெ்துவ ஜனநானதில்,”  என்று
அந்ிட்டத ஆவணம அறிவிக்கிறது.

இ் அமணயம மீிட்டத்துவ ஜனநான கட்டப்ய பெ்துவ ஜனநாட்் அமட விரிவ்துவ ஜனநாக்குவதும
இதில் உள்ளடங்கும.  “இ் அமணயம
சமய பெந்ிட்டதப்ய பெட்துவ ஜனநாிட்டத் அமவக் அமளக் ் அமகய்துவ ஜனநாள்வ் அமிட்டதப் ஜய பெ்துவ ஜனநாலஜவ
இ் அமணயத்் அமிட்டதக் ் அமகய்துவ ஜனநாளும ஜய பெ்துவ ஜனநாதும,  ய பெ்துவ ஜனநாதுக்துவ ஜனநாப்பு
ய பெ் அமடகளுக்கு அஜிட்டத அதிக்துவ ஜனநாரங்கள்
அவசியப்ய பெடகின்றன.”  அந்ிட்டத ஆவணம இ் அமணயத்தில்
இடதுச்துவ ஜனநாரி மற்றும ஜச்துவ ஜனநாசலிச அரசியல் கருத்துக்க் அமளத்
ிட்டதணக்் அமக  பசய்யும இ் அமணய அமல்துவ ஜனநாக்க சட்டத்் அமிட்டத
விரிவ்துவ ஜனநாக்குவிட்டதற்கு அ் அமழப்பு விடக்கிறது.

அகதிகள்  பக்துவ ஜனநாள்் அமகயில், ய பெழ் அமமவ்துவ ஜனநாிட்டத கட்சிகளும சமூக
ேனதுவ ஜனந்துவ ஜனநாயக கட்சியும குறிப்பிடத்ிட்டதக்க அளவுக்கு
அதிவலது AfD இன் நி் அமலப்ய பெ்துவ ஜனநாடக் அமள ஏற்றுள்ளன.
“2015 இன் நி் அமல் அமம திருமய பெ வருவது" “ிட்டதவிர்க்கப்ய பெட"
ஜவண்டம,  ஆகஜவ "புலம பய பெயர்ஜவ்துவ ஜனநார் துவ ஜனநகர்் அமவ உரிய
மு் அமறயில் நிர்வகிக்கவும ிட்டதடக்கவும முயற்சிகள்
ஜமற் பக்துவ ஜனநாள்ள"  அவசியப்ய பெடவிட்டத்துவ ஜனநாக அந்ிட்டத ஆவணம
குறிப்பிடகிறது. 

“ிட்டதஞ்சம ஜக்துவ ஜனநாருஜவ்துவ ஜனநாருக்க்துவ ஜனநான துவ ஜனந் அமடமு் அமறக் அமள
ஆழப்ய பெடத்ிட்டத விச்துவ ஜனநார் அமண,  முடி பவடப்பு மற்றும
திருப்பியனுப்பும ் அமமயங்க் அமள"  —அிட்டத்துவ ஜனநாவது,
புலம பய பெயர்ஜவ்துவ ஜனநாருக்க்துவ ஜனநான துவ ஜனநடப்பில் உள்ள சி் அமறவ் அமிட்டத
முக்துவ ஜனநாமகள் ஜய பெ்துவ ஜனநான்றவற்் அமற—  "உருவ்துவ ஜனநாக்கவும,”
" பவளிஜயற்றுவிட்டதற்கு ிட்டதகுதிய்துவ ஜனநானவர்கள் என்று முடிவு
 பசய்யப்ய பெட்ட ிட்டதனிதுவ ஜனநய பெர்க் அமள விட்துவ ஜனநாப்பிடிய்துவ ஜனநாக
 பவளிஜயற்றுவிட்டதற்கும,”  “ பவளி எல்் அமலக் அமளக்

கவனம்துவ ஜனநாக ய பெ்துவ ஜனநாதுக்துவ ஜனநாக்கவும,”  மற்றும "ஒரு நிேம்துவ ஜனநான
ஐஜர்துவ ஜனநாப்பிய எல்் அமல ஜய பெ்துவ ஜனநாலிை்துவ ஜனநாக ம்துவ ஜனநாற்றும அளவுக்கு
ஐஜர்துவ ஜனநாப்பிய கடல் ஜர்துவ ஜனநாந்து மற்றும எல்் அமல
ஜர்துவ ஜனநாந்துப்ய பெ் அமட் அமய (Frontex)  விரிவ்துவ ஜனநாக்கவும"  அங்ஜக
திட்டங்கள் உள்ளன.

சமூக ேனதுவ ஜனந்துவ ஜனநாயகக் கட்சி ிட்டத் அமல் அமம இந்ிட்டத வலதுச்துவ ஜனநாரி
கூட்டண உடன்ய பெடிக்் அமகக்கு வ்துவ ஜனநாக்களிக்கும்துவ ஜனநாறு அிட்டதன்
அங்கத்ிட்டதவர்க் அமள வலியுறுத்துகின்ற அஜிட்டதஜவ் அமளயில்,
ஜச்துவ ஜனநாசலிச சமத்துவக் கட்சி (Sozialistische Gleichheitspartei

– SGP)  துவ ஜனநடக்கவுள்ள அங்கத்ிட்டதவர்களின் வ்துவ ஜனநாக் பகடப்பில்
அ் அமிட்டத எதிர்க்கும்துவ ஜனநாறு வலியுறுத்துகிறது. இந்ிட்டத வலதுச்துவ ஜனநாரி
அரச்துவ ஜனநாங்கத்் அமிட்டத நிறுவுவிட்டதற்கு மக்கள்
அதிக்துவ ஜனநாரமளிக்கவில்் அமல.  இது மக்களின் முதுகுக்குப்
பின்ன்துவ ஜனநால்  பசய்யப்ய பெட்ட மக்களுக்கு எதிர்துவ ஜனநான
முற்றுமுிட்டதல்துவ ஜனநான சதிய்துவ ஜனநாகும.

கடந்ிட்டத  பசப்டமய பெர் கூட்ட்துவ ஜனநாட்சி ஜிட்டதர்ிட்டதலில்,  CDU/CSU
மற்றும SPD இரண்டஜம கூட்ட்துவ ஜனநாட்சி குடியரசு
வரல்துவ ஜனநாற்றிஜலஜய முன் பன்துவ ஜனநாருஜய பெ்துவ ஜனநாதும இல்ல்துவ ஜனநாிட்டத
அவற்றின் மிக ஜம்துவ ஜனநாசம்துவ ஜனநான வ்துவ ஜனநாக்குக் அமளப்  பய பெற்றன.
சமீய பெத்திய கருத்துக்கணப்புகளின்ய பெடி,
மக்கள் பிட்டத்துவ ஜனநா் அமகயில்  பவறும 32 சிட்டதவீிட்டதத்தின்னர் மட்டஜம
ஒரு  பய பெரும கூட்டண அரச்துவ ஜனநாங்கத்் அமிட்டத ஆிட்டதரிக்கின்றனர்.

ஜச்துவ ஜனநாசலிச சமத்துவக் கட்சி (SGP) புதிய ஜிட்டதர்ிட்டதல்களுக்கு
அ் அமழப்புவிடக்கிறது. இவ்வ்துவ ஜனநாறு  பசய்விட்டதன் மூலம, அது
சமூக ிட்டத்துவ ஜனநாக்குிட்டதல்கள்,  இர்துவ ஜனநாணுவவ்துவ ஜனநாிட்டதம மற்றும
சர்வ்துவ ஜனநாதிக்துவ ஜனநாரத்திற்கு எதிர்துவ ஜனநாக வளர்ச்சி அ் அமடந்து வரும
உலகள்துவ ஜனநாவிய எதிர்ப்ஜய பெ்துவ ஜனநாட ிட்டதன்் அமன நிறுத்திக்
 பக்துவ ஜனநாள்கிறது.  ய பெகுப்ய பெ்துவ ஜனநாய்வின் இறுதிய்துவ ஜனநாக,  ய பெழ் அமமவ்துவ ஜனநாிட்டத
கட்சிகள் மற்றும சமூக ேனதுவ ஜனந்துவ ஜனநாயகக் கட்சி
முன் பனடக்கும இந்ிட்டத பிற்ஜய பெ்துவ ஜனநாக்குத்ிட்டதனம்துவ ஜனநான
 பக்துவ ஜனநாள்் அமகக் அமள,  சகல துவ ஜனந்துவ ஜனநாட்துவ ஜனநாளுமன்ற கட்சிகளும
மற்றும ஐஜர்துவ ஜனநாப்பிய முிட்டதல்துவ ஜனநாளித்துவ வர்க்கத்தின்
அ் அமனத்து பிரிவுகளும ஆிட்டதரிக்கின்ற நி் அமலயில்,
இவற்் அமற ஒரு ஜச்துவ ஜனநாசலிச ஜவ் அமலத்திட்டத்தின்
அடிப்ய பெ் அமடயில் ஒரு சுய்துவ ஜனநாதீனம்துவ ஜனநான  பிட்டத்துவ ஜனநாழில்துவ ஜனநாள வர்க்க
இயக்கத்ிட்டத்துவ ஜனநால் மட்டஜம ிட்டதடக்க முடியும.


