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ேமர்க்ெகல்-மக்ேரான் இைணப்p ேவண்டாம்! ேசாசlசத்tற்கான ஐேராப்pய 
ெதா லாளர்கllன் ஐக்kயத்tற்k ேபாரா ேவாம்!

ேஜர்மன் ேதர்தlன் சர்வேதச mக்kயத்tவம் k த்t pெரஞ்c ேசாசlச சமத்tவக் கட்c பாrcல் 
ெபாtக்kட்டம் ஒன்ைற நடத்தvள்ளt.

ேபர்l ல் அங்ேகலா ேமர்க்ெகlன் தைலைமyன் kழ் ஒr “ெபrம் kட்ட ” உrவாக்க mயlம் அரcயல் 
கட்cகllடன் மக்ேரான் ெநrங்k இைணந்t ெசயல்ப kன்றார். இந்த ேமர்க்ெகல்-மக்ேரான் இைணப்p, 
ஐேராப்பாெவங்klம் 1917 அக்ேடாபர் pரட்cக்kம் 1945 இல் நாjசத்tன் mதான ெவற் க்kம் pந்ைதய காலத்tல் 
ெதா லாள வர்க்கத்தால் சாtக்கப்பட் rந்த சmக ேதட்டங்கள் அைனத்tன் mtம் ஐேராப்பாெவங்klம் 
ெதா க்கப்ப kன்ற ஒr பரந்த தாக்kதlன் பktயாkம்.

 ஐேராப்பாvல் நாj ஆட்cyன் vழ்ச்cக்k pன்னர் mகvம் வலtசாr ஆட்cyைன t க்க mயல்kன்றனர். 
இந்த அச்c, ஒr ஏகாtபத்tய kட் ல் ேஜர்ம yைன mண் ம் இரா வமயமாக்kவt, pரான்cல் 
அைனவrக்kமான இரா வ பyற்c, அ வாyத “அtர ப் பைடைய“ அpvrத்t ெசய்வt மற் ம் சmக 
ேதட்டங்கைள அ த்ெதா ப்பைத அ த்தளமாக ெகாண் rக்kம்.

இந்த அபkர்த்t nைறந்த ேவைலத்tட்டம் சட்டvேராதமானதாkம். எ பt vதமான pரான்cன் மக்கள் 
ெதா ல் சட்டங்கைள அ ப்பதைன nராகrப்பtடன் ேஜர்ம yல் mப்பt vதமாேனார் மட் ேம ஒr 
ெபrம் kட்ட yைன ஆதrக்kன்றனர். ேஜர்மன் உேலாக ெதா லாளர்கள் பாrய ேவைலn த்தங்கllல் 
ஈ ப ைகyல் சம்பள ெவட் க்கள், சmக உrைமகைள அ த்தல் மற் ம் ஒய்vtயம், சmக பாtகாப்p mதான 
தாக்kதல்கllனால் pரான்cல் ேகாபம் அtகளvல் வளர்ச்c அைடkன்றt. நாம் இந்த ேபாராட்டங்கைள 
ஐக்kயப்ப த்t, அைத ேபாrக்kம், cக்கன நடவ க்ைக tட்டங்கllக்kம் எtரான ஒr ஐேராப்pய ேசாசlச 
pரட்cகர இயக்கத்tற்கான அ த்தளமாக்க ேவண் ம்.

ptய ேதர்த்தlக்kம், pெரஞ்c-ேஜர்மன் இரகcய உடன்ப க்ைககைள பkரங்கப்ப த்தvம் அைழப்pv ம் 
ேஜர்மன் ேசாசlச சமத்tவக் கட்cyன் ேதாழர்கைள pெரஞ்c ேசாசlச சமத்tவக் கட்c வரேவற்kன்றt. 
இரா வ வாதத்tற்kம், cக்கன நடவ க்ைககllக்kம் எtரான ேபாராட்டத்tல் ெதா லாளர்கள் 
அtகாரத்tைன ைகப்பற் வதற்k, ஒr ேசாசlச mன்ேனாக்kடன், ஐேராப்pய சmக ஜனநாயக வாtகllட ம் 
அவர்களt அரcயல் மற் ம் ெதா ற்சங்க cற் வட்டங்கllட ம் உைடத்tக் ெகாள்வt அவcயமாkன்றt. 

இந்த mன்ேனாக்kைன pெரஞ்c, ேஜர்மன் ேசாசlச சமத்tவக் கட்cyனர் கலந்tைரயா வர். இந்த 
mக்kயத்tவம் வாய்ந்த kட்டத்tல் பங்ேகற்க ெதா லாளர்கள், இைளஞர்கள், மாணவர்கள், ேபார் 
எtர்ப்பாளர்கள், ஜனநாயக உrைமக்காக ேபாரா பவர்கள் அத்ேதா  எமt வாசகர்கள், ஆதரவாளர்கள் 
அைனவைரyம் அைழக்kன்ேறாம்.

ெபாtக்kட்டம்
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