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SWR தொலலைகக்கலட்சியின் ் ககள்விகளுக்க

் குலுலிு ுமத்துவக் கட்சியின் ் கவட்யின் வேட்பலளர
இரத்தினம் ககுன் யின் வேட்பதிகளிக்கிலளிக்கிறலர
By our reporters, April 11, 2019

சோசோலிோ

ோமத்துவக்

கட்சி

தனது

ஐசனசப்பிய

்பிய பசனசளுமன்ற

சதர்தலுகளுக்க்கசன பினோசனத்ரசாரத்தத ஆனம்பித்துள்ளது. ்பிய பல நகனங்களில் தனது
சதர்தல் சுவசுவரனசட்டிகரசாரத்தள ஒட்டியுள்ளதுடன் ்பிய பல தகவல் நடுவங்களும்,
கூட்டங்களும் ஒழுங்கு சுவரோய்யப்்பிய பட்டுள்ளன. சநற்று சோசோலிோ ோமத்துவக்
கட்சியின் சவட்்பிய பசளர் இனத்தினமசகோன் SWR சுவரதசரசாரத்தலக்கசட்சியின் சநர்கசணல்
நிகழ்ச்சியில் கலந்துசுவரகசண்டசர். SWR சுவரதசரசாரத்தலக்கசட்சியசனது சு ஜேர்மனியின்
முக்கிய சுவரதசரசாரத்தலக்கசட்சி சோரசாரத்தவயசன ARD இனது இனண்டசவது சுவர்பிய பரிய
பினசந்திய ஒளி்பிய பனப்்பிய பசகும்.
ஐசனசப்பிய சதர்தல் ்பிய பற்றிய தனது ஒளி்பிய பனப்பில் சதர்தலில் கலந்துசுவரகசள்ளும்
அரசாரத்தனத்துக் கட்சிகளிடமும் ஏழு சகள்விகரசாரத்தள முன்ரசாரத்தவத்தது. ஒரு சகள்விக்கு
்பிய பதிலளிக்க ஒவ்சுவரவசரு சவட்்பிய பசளருக்கும் ஒரு நிமிடகசல அவகசோம்
வழங்கப்்பிய பட்டது. இந்த சநர்கசணலசனது சநனடியசக ஒளி்பிய பனப்்பிய ப்பிய பட்டது.

“சோசோலிோ ோமத்துவக் கட்சியசனது நசன்கசம் அகிலத்தின் அரசாரத்தனத்துலக்
குழுவின் சு ஜேர்மன் பிரிவசகும். நசங்கள் பினசன்சிலும் பிரிட்டனிலுமுள்ள எமது
ோசகசதன கட்சிகளுடன் இரசாரத்தணந்து ஐசனசப்பிய சதர்தலில் ்பிய பங்கு்பிய பற்றுகிசறசம்.
நசம் சதர்தலில் கலந்து சுவரகசள்வது வலதுோசரி ோக்திகளின் எழுச்சிக்கும்,
இனசணுவவசதத்திற்கும் மற்றும் சவகமசக அதிகரித்து வரும் ோமூக
ோமத்துவமின்ரசாரத்தமக்கும் எதினசக ஐசனசப்்பிய பச முழுவதிலும் சுவரதசழிலசளர்கரசாரத்தள
அணிதினட்டுவதரசாரத்தன ரசாரத்தமயமசக சுவரகசண்டிருக்கின்றது. சமலும் நசம் ஐசனசப்பிய
ஒன்றியத்திற்கு எதினசனவர்கள். நசம் ஐசனசப்்பிய பசரசாரத்தவ ஒரு சோசோலிோ
அடித்தளத்தில் ஐக்கியப்்பிய படுத்துவதற்கசக ச்பிய பசனசடுகின்சறசம்.
டீோல் வசகன பினச்ோரசாரத்தனயசனது வசகனத் சுவரதசழிற்துரசாரத்தறயின் குற்றத்தனமசன
ஏமசற்று சவரசாரத்தலகளின் சநனடி விரசாரத்தளவசகும். அவர்கள் முற்றுமுழுதசக
சுவரதரிந்திருந்தும் ஏமசற்றுசவரசாரத்தலகள் சுவரோய்யப்்பிய பட்ட டீோல் வசகனங்கரசாரத்தள
விற்்பிய பரசாரத்தன சுவரோய்தனர். இதற்கு சுவர்பிய பசறுப்்பிய பசன எவரும் தண்டிக்கப்்பிய படவுமில்ரசாரத்தல,
இதனசல் ்பிய பசதிப்பிற்குள்ளசன எந்தசுவரவசரு வசகன உரிரசாரத்தமயசளருக்கும் நஷ்ட
ஈடு வழங்கப்்பிய படவுமில்ரசாரத்தல.
நசங்கள் வசகன சுவரதசழிற்துரசாரத்தறரசாரத்தயயும் மற்றும் வங்கிகரசாரத்தளயும் ்பிய பசரிய
நிறுவனங்கரசாரத்தளயும்
நஷ்டஈடு
ஏதுமின்றி
்பிய பறிமுதல்
சுவரோய்ய
முன்சுவரமசழிகின்சறசம். இதன் மூலம்தசன் உற்்பிய பத்திரசாரத்தய சுவரவகுு ஜேனங்களின்
ு ஜேனநசயக ரீதியசன கட்டுப்்பிய பசட்டிற்குள் சுவரகசண்டுவன முடிவதுடன், இவ்வசறசன
குற்றவியல் நடவடிக்ரசாரத்தககள் தடுக்கப்்பிய படவும் முடியும்.

SWR சுவரதசரசாரத்தலக்கசட்சி நிரசாரத்தலயத்தில் SGP சவட்்பிய பசளர் ோனவன் இனத்தினமசகோன்

ோனவன் இனத்தினமசகோன் (65 வயது) சோசோலிோ ோமத்துவக் கட்சியின் மத்திய
குழு அங்கத்தவனசவசர். இவர் கணனி சுவரதசழில்நுட்்பிய பத் துரசாரத்தறயில்
்பிய பணிபுரிகின்றசர். இலங்ரசாரத்தகரசாரத்தய பூர்வீக பிறப்பிடமசக சுவரகசண்ட அவர் 1978
இல் சு ஜேர்மனிக்கு அனசியல் தஞ்ோம்சகசரி குடிசுவர்பிய பயர்ந்தசர். இலங்ரசாரத்தகயில்
உள்நசட்டு யுத்தம் நரசாரத்தடசுவர்பிய பற்றுக்சுவரகசண்டிருக்ரசாரத்தகயில் 1987 இல் ட்சுவரனசஸ்கிோ
இயக்கத்தில் இரசாரத்தணந்துசுவரகசண்டசர். அக்கசலகட்டத்தில் சதசிய விடுதரசாரத்தல
இயக்கங்களின் அனசியல் திவசல்நிரசாரத்தல கசனணமசக ோர்வசதோ சோசோலிோ
முன்சனசக்கிற்கசகவும் ோர்வசதோ சுவரதசழிலசள வர்க்கத்தின் ஐக்கியத்திற்கசகவும்
ச்பிய பசனசட முன்வந்த ்பிய பல தமிழ் சுவரதசழிலசளர்களில் இவரும் ஒருவனசவசர். இவர்
க.சநோன் என்ற புரசாரத்தனசுவர்பிய பயரில் உலக சோசோலிோ வரசாரத்தலத் தளத்தில் இலங்ரசாரத்தக
மற்றும் இந்தியச சுவரதசடர்்பிய பசக கட்டுரசாரத்தனகரசாரத்தள எழுதுகின்றசர்.

இனண்டசவது சகள்வியசக “யூசனச அறிமுகப்்பிய படுத்தப்்பிய பட்டதுடன் ஐசனசப்பிய
ஒன்றியமசனது உறுதியசக ஒன்றசக இரசாரத்தணந்துள்ளச்பிய பசதிலும் நிதியியல்
சுவரநருக்கடிக்கு இலகுவசக ்பிய பசதிக்கப்்பிய படுக்கடியதசக உள்ளது. ஐசனசப்பிய
ஒன்றிய நசடுகள் எவ்வசறு நிதியியல் ரீதியசக உறுதியசக ஒன்றுக்சுவரகசன்று
துரசாரத்தணயசக நிற்க முடியும்”?
இதற்கு அவர் “ஐசனசப்பிய ஒன்றியம் ஒரு ஐக்கியப்்பிய பட்ட ஒருங்கிரசாரத்தணப்பு
அல்ல. இது ஐசனசப்பிய நசடுகளின் சுவரதசழிலசளர்களுக்கு எதினசக ஐசனசப்பிய
நிறுவனங்களினதும் வங்கிகளினதும் ஒரு கூட்டசகும். யூசனச நசணயமசனது
்பிய பலவீனமசன
ஐசனசப்பிய
நசடுகரசாரத்தள
சுவரகசள்ரசாரத்தளயடிப்்பிய பதற்கசக
்பிய பயன்்பிய படுத்தப்்பிய பட்டது. ்பிய பலவீனமசன நசடுகளின் இழப்பில் சுவர்பிய பசருளசதசனரீதியசக
்பிய பலமசன நசடுகளசன சு ஜேர்மனியும் பினசன்சும் ஐசனசப்பிய ஒன்றிரசாரத்தணந்த
ோந்ரசாரத்தத மூலம் இலச்பிய பமரசாரத்தடந்தன. 2009 இல் சு ஜேர்மனியசனது கிசனக்கத்தில்
ஒரு கடுரசாரத்தமயசன ோமூக சிக்கன நடவடிக்ரசாரத்தககரசாரத்தள சுமத்தியது. மில்லியன்
கணக்கசன கிசனக்க சுவரதசழிலசளர்கள் தமது சவரசாரத்தலகள், சுகசதசன சோரசாரத்தவகள்
மற்றும் ோமூகநல வோதிகரசாரத்தள இழந்தனர்”.

சுவரதசரசாரத்தலக்கசட்சி சோரசாரத்தவயசனது பினசந்தியரீதியசக மட்டுப்்பிய படுத்தப்்பிய பட்ட
சகள்விகரசாரத்தள முன்ரசாரத்தவத்தச்பிய பசதிலும் சோசோலிோ ோமத்துவக் கட்சியின்
அடிப்்பிய பரசாரத்தடயசன முன்சனசக்ரசாரத்தக விளங்கப்்பிய படுத்துவதற்கு இந்த ோந்தர்ப்்பிய பத்ரசாரத்தத
எங்களது சவட்்பிய பசளர் ்பிய பயன்்பிய படுத்திக்சுவரகசண்டசர்.

“சு ஜேர்மன்
அனோசங்கமசனது
கிசனக்கத்தின்
சுவரநருக்கடியிலிருந்து
இலச்பிய பமரசாரத்தடந்தது. 2010 இலிருந்து 2017 வரசாரத்தன சு ஜேர்மனி 2.9 மில்லியன்
யூசனசரசாரத்தவ கிசனக்கத்தின் அனசு கடன் நிதியிலிருந்து வட்டியசக
சுவர்பிய பற்றுக்சுவரகசண்டது. இத்சுவரதசரசாரத்தகயின் மூலம் சு ஜேர்மனியின் வனவு-சுவரோலவு
திட்டத்தின் குரசாரத்தற்பிய பசடுகள் தீர்க்கப்்பிய பட்டது”.

முதலசவது சகள்வி “சுவரதன்சமற்கு சு ஜேர்மனியின் ்பிய பலநகனங்களில் டீோல்
வசகனங்கள் தரசாரத்தட சுவரோய்யப்்பிய பட்டுள்ளது, ஐசனசப்பிய ஒன்றிய அளவிலசன
ஒன்றுதழுவிய டீோல் வசகன பினச்ோரசாரத்தனக்கசன தீர்வு என்ன”?. இதற்கு அவர்

மூன்றசவது சகள்வியசக சமசோமசன மலிவூதியம் சுவரதசடர்்பிய பசக சகட்கப்்பிய பட்டது.
இதற்கு எதினசக ஐசனசப்பிய ஒன்றியத்தசல் என்ன சுவரோய்ய முடியும். “இந்த

சகள்விக்கு ஐசனசப்பிய ஒன்றியத்திடம் ஏதசவது தீர்ரசாரத்தவ எதிர்்பிய பசர்ப்்பிய பது ஒரு
அ்பிய பசயகனமசன நப்்பிய பசரசாரத்தோயசகசவ இருக்க முடியும்” என ்பிய பதிலளித்த எமது
சவட்்பிய பசளர், “இவ்வசறசன ஒரு சுவரகசடூனமசன சுனண்டரசாரத்தல ோசத்தியமசக்கிய
ோட்டங்கரசாரத்தளயும்
ஒழுங்குமுரசாரத்தறகரசாரத்தளயும்
இயற்றியசத
ஐசனசப்பிய
ஒன்றியம்தசன். VW, Daimler, Audi உட்்பிய பட அரசாரத்தனத்து சு ஜேர்மன் வசகன
உற்்பிய பத்தியசளர்களும் தமது வசகனங்களுக்கசன உதிரிப்்பிய பசகங்கரசாரத்தள கிழக்கு
ஐசனசப்பிய ஒன்றிய நசடுகளில் உற்்பிய பத்தி சுவரோய்கின்றன. அங்கு அரசாரத்தவ
மலிவசன கூலியில் சுவரதசழிலசளர்கரசாரத்தள சுனண்டுகின்றன”.
“சு ஜேர்மனியில் மில்லியன் கணக்கசன மக்கள் தமது வசடரசாரத்தகக்கும்
வசழ்வசதசனத்திற்கும் ச்பிய பசதசத மலிவு ஊதியத்திற்கு சவரசாரத்தல சுவரோய்கின்றனர்.
அரசாரத்தனத்து ஐசனசப்பிய ஒன்றிய நசடுகளிலும் ஏழ்ரசாரத்தம அதிகரித்துக்
சுவரகசண்டிருக்கின்றது. உத்திசயசகபூர்வ மதிப்பீடுகளின்்பிய படி, 2017 இல்
சு ஜேர்மனியில் 15.5 மில்லியன் மக்கள் ஏழ்ரசாரத்தமயினசல் ்பிய பசதிக்கப்்பிய பட்டுள்ளனர்”.
அதிகரிக்கும் மலிவு ஊதியத்திற்கு கசனணமசன சுவரதசழிற்ோங்கங்களின் ்பிய பங்கு
்பிய பற்றி அவர் குறிப்பிடுரசாரத்தகயில், “உற்்பிய பத்தியசனது சவறு நசடுகளுக்கு
மசற்றப்்பிய பட்டுவிடும் என்று அச்சுறுத்துவதன் ஊடசக குரசாரத்தறந்த ஊதியத்ரசாரத்தத
ஏற்றுக்சுவரகசள்ளுமசறு
சுவரதசழிற்ோங்கங்கள்
சுவரதசழிலசளர்கரசாரத்தள
அச்சுறுத்துகின்றனர். இது ஐசனசப்பிய சுவரதசழிலசளர்கரசாரத்தள அவர்களின் வர்க்க
ோசகசதன, ோசகசதரிகளிடமிருந்து பிரிக்கும் ஒரு வலதுோசரிப் பினச்ோசனமசகும்“.
இரசாரத்ததத்சுவரதசடர்ந்த ஐசனசப்பிய ஒன்றியத்தின் விவோசயக் சுவரகசள்ரசாரத்தக
சுவரதசடர்்பிய பசக சகட்கப்்பிய பட்டச்பிய பசது, அதற்கு அவர் “ஐசனசப்பிய ஒன்றிய விவோசய
மசனிய சுவரகசள்ரசாரத்தகயசனது ்பிய பசரிய விவோசய நிறுவனங்களுக்கு சுவர்பிய பசருத்தமசக
உருவசக்கப்்பிய பட்டதசகும்.
ஐசனசப்பிய
ஒன்றித்தின்
கட்டுப்்பிய பசட்டு
விதிமுரசாரத்தறகளினசல் கிழக்கு ஐசனசப்பிய நசடுகளின் விவோசயிகள் தமது
்பிய பண்ரசாரத்தணகரசாரத்தள ரசாரத்தகவிட நிர்ப்்பிய பந்திக்க்பிய பட்டு அவர்களது வருமசனம்
அழிக்கப்்பிய பட்டுள்ளது.
இலச்பிய பத்ரசாரத்தத அதிகரிப்்பிய பதற்கசக சுற்றுச்சூழல் ்பிய பசதிப்பும், ஒசனமசதிரியசன
உற்்பிய பத்திரசாரத்தய சுவரோய்வதும் ஊக்குவிக்கப்்பிய படுகின்றது. இந்த நிறுவனங்கள்
சுவரதசழிலசளர்களின் ு ஜேனநசயகரீதியசன கட்டுப்்பிய பசட்டிற்கு சுவரகசண்டுவனப்்பிய படுவதன்
மூலசம
விவசோசயத்துரசாரத்தற
சுற்றுச்சூழலுக்கு
்பிய பசதிப்பில்லசது
ஒழுங்கரசாரத்தமக்கப்்பிய படுவதுடன் மற்றும்
சுவர்பிய பசதுமக்களின்
சதரசாரத்தவக்சகற்்பிய ப
உற்்பிய பத்திசுவரோய்யப்்பிய படவும் முடியும்.
ஐசனசப்்பிய பசவசனது அகதிகளின் சுவரநருக்கடிக்கு எவ்வசறசன தீர்ரசாரத்தவ முன்ரசாரத்தவக்க
முடியும் என SWR அறிந்துசுவரகசள்ள விரும்பியது. இதற்கு “இந் சுவரநருக்கடிக்கு
ஐசனசப்்பிய பச இப்ச்பிய பசது எவ்வசறு ்பிய பதிலளிக்கின்றது?” என இனத்தினமசகோன்
திருப்பிக்
சகட்டசர்.
“ஐசனசப்பிய
ஒன்றியமசனது
ஐசனசப்்பிய பசரசாரத்தவ
தரசாரத்தடமுகசம்கள், கசவல் அனண்கள் மற்றும் முள்சவலிகளசல் அரசாரத்தடக்கப்்பிய பட்ட
அகதிகள் சிரசாரத்தறக்கூடமசக மசற்றியுள்ளது. ஐசனசப்பிய ்பிய பசதுகசப்பு
அனணுக்கசன சுவரவளிநசட்டவரசாரத்தன சுவரவளிசயறு என்ற சுவரகசள்ரசாரத்தகயசனது
மத்தியதரசாரத்தனக் கடலில் 34,000 ச்பிய பரசாரத்தன சுவரகசல்லும் ஒரு ்பிய படுசுவரகசரசாரத்தலக்கு
இட்டுச்சுவரோன்றுள்ளது”.
“ஐசனசப்்பிய பசவிலுள்ள அரசாரத்தனத்து ஸ்தச்பிய பக கட்சிகளசலும் பின்சுவரதசடனப்்பிய படும்
இந்த சதசியவசத மற்றும் சுவரவளிநசட்டவருக்கு எதினசன சுவரகசள்ரசாரத்தகயசனது,
ஐசனசப்்பிய பச முழுவதும் ்பிய பசசிோ, வலதுோசரி ோக்திகளின் எழுச்சிக்கு
வழிவகுத்துள்ளது. சு ஜேர்மன் அனோசங்கத்தின் அகதிகள் சுவரதசடர்்பிய பசன
சுவரகசள்ரசாரத்தகயசனது தீவின வலதுோசரி AfD கட்சியினசல் வழிநடசத்தப்்பிய படுகின்றது”.
“இசதசவரசாரத்தள, ஐசனசப்பிய ஒன்றிய நசடுகள் சநட்சடசவினசல் நடசத்தப்்பிய படும்
ச்பிய பசர்கரசாரத்தள ஆதரிக்கின்றன. இதனசல் இந்த நசடுகள் அழிவுக்குள்ளசக்கப்்பிய பட்டு
மக்கள் நசட்ரசாரத்தடவிட்டு தப்பிசயசடுகின்றர். சோசோலிோ ோமத்துவக் கட்சியசனது
அகதி அந்தஸ்த்து சகசரும் உரிரசாரத்தமரசாரத்தய எவ்வித நி்பிய பந்தரசாரத்தனயுமின்றி
்பிய பசதுகசக்கின்றது. ஒவ்சுவரவசரு சுவரதசழிலசளிக்கும் தசன் வசழ்வதற்கும்
சுவரதசழில்புரிவதற்குமசன நசட்ரசாரத்தட சதர்ந்சுவரதடுத்துக்சுவரகசள்ளும் உரிரசாரத்தம
உள்ளது”.

எல்ரசாரத்தலகளற்ற சுவரமசரசாரத்த்பிய பல் தகவல்சுவரதசடர்பு வோதிகரசாரத்தள உருவசக்குவது
சுவரதசடர்்பிய பசக சகட்கப்்பிய பட்டதற்கு, சோசோலிோ ோமத்துவக் கட்சியின் சவட்்பிய பசளர்,
“இரசாரத்தணயமசனது ஒரு சிறந்த ு ஜேனநசயகரீதியசன வழிமுரசாரத்தறயசகும். மற்றும்
இது உலகரீதியசன மக்களின் கூட்டுரசாரத்தழப்ரசாரத்த்பிய ப சவண்டி நிற்கின்றது. ஆனசல்
இது ்பிய பல பில்லியன் சுவர்பிய பறுமதி சுவரகசண்ட ஒரு சில நிறுவனங்களசல்
கட்டுப்்பிய படுத்தப்்பிய படுகின்றது. கூகிள் மற்றும் ச்பிய பஸ்புக் உலகத்திலுள்ள அரசாரத்தனத்து
அனோசங்கங்களுடனும் சுவரநருக்கமசக கூடி சவரசாரத்தலசுவரோய்து இரசாரத்தணயத்ரசாரத்தத
தணிக்ரசாரத்தக சுவரோய்கின்றன. அரசாரத்தனத்து சோசோலிோ எதிர்ப்பும் மற்றும் எந்தசுவரவசரு
எதிர்ப்பு குனலும் இரசாரத்தணயத்தில் ஒடுக்கப்்பிய பட சவண்டுசுவரமன அரசாரத்தவ
சகசருகின்றன”.
்பிய பல நகனங்களில் ஒட்டப்்பிய பட்டுள்ள கட்சியின் சதர்தல் சுவசுவரனசட்டிகள் அோசஞ்ரசாரத்தோ
விடுதரசாரத்தல சுவரோய், மசனிங்ரசாரத்தக விடுதரசாரத்தல சுவரோய் எனக் சகசருவரசாரத்தத
னட்னமசகோன் சுட்டிக்கசட்டினசர்.
“விக்கிலீக்ஸன் ஸ்தச்பிய பகனசன அோசன்ஞ் லண்டனிலுள்ள ஈக்குவசடசரின்
தூதனகத்தில் கடந்த 6 ஆண்டுகளசக தனிரசாரத்தமப்்பிய படுத்தப்்பிய பட்டு சுவரவளி
உலகத்துடன் சுவரதசடர்பின்றி ரசாரத்தவக்கப்்பிய பட்டுள்ளசர். அவர் அங்கிருந்து
சுவரவளிசயறினசல் மனண தண்டரசாரத்தனரசாரத்தய எதிர்சநசக்கி அசுவரமரிக்கசவிடம்
ஒப்்பிய பரசாரத்தடக்கப்்பிய படலசம். அவர் சுவரோய்ததசக கூறப்்பிய படும் குற்றச்ோசட்டு அவர்
ஈனசக்கிலும் ஆப்கசனிஸ்தசனிலும் சுவரோய்யப்்பிய பட்ட ச்பிய பசர் குற்றங்கள் ்பிய பற்றிய
ஆவணங்கரசாரத்தள அம்்பிய பலப்்பிய படுத்தி இரசாரத்தணயத்தில் சுவரவளியிட்டதசகும்”.
இறுதிக் சகள்விக்கு ்பிய பதிலளிக்க தனக்கு அதிக சநனம் சதரசாரத்தவப்்பிய பட்டதசக
குறிப்பிட்ட இனத்தினமசகோன், உங்களது ்பிய பசர்ரசாரத்தவயில் “2030 பின்னர்
ஐசனசப்்பிய பச எவ்வசறு இருக்கும்” என நீங்கள் கருதுகின்றீர்கள் என்று
சகட்கப்்பிய பட்டதசக சுவரதரிவித்தசர்.
அவரின் ்பிய பதிரசாரத்தல நசங்கள் முழு வடிவத்தில் கீசழ தருகின்சறசம்:
“ஐசனசப்்பிய பச இன்று ஒரு சதர்வின் முன்சன நிற்கின்றது. அது சோசோலிோமச
அல்லது
கசட்டுமினசண்டித்தனமச என்்பிய பதுதசன்.
கடந்த
கசலத்தின்
ஆவியுருக்கள் எல்லசம் இன்று மீண்டும் கண்முன்சன வந்துள்ளன.
ஐசனசப்பிய ஒன்றித்தின் சுவரதசழிலசளர்கள் முதலசளித்துவ அனோசங்கங்கரசாரத்தள
தூக்கிவீசி ஐக்கிய ஐசனசப்பிய சோசோலிோ அனசுகரசாரத்தள உருவசக்கவில்ரசாரத்தல
எனில் ோர்வசதிகசனமும் ்பிய பசசிோமும் ச்பிய பசர்களும் தவிர்க்கமுடியசததசகிவிடும்.
ஏற்கனசவ ஐசனசப்பிய ஒன்றியத்தின் ஆளும் வர்க்கங்கள் அரசாரத்தனத்தும்
வலதுோசரி அரசாரத்தமப்புகளில் தங்கியுள்ளன. 1945 க்குப் பின்னர் சு ஜேர்மனியில்
முதல் தடரசாரத்தவயசக நவ-்பிய பசசிோ கட்சி ்பிய பசனசளுமன்றத்தில் அங்கத்துவம்
வகிக்கின்றது. ஆனசல் இந்த முரசாரத்தற அவர்கள் சுவரவற்றியரசாரத்தடய மசட்டசர்கள்!.
இந்த தடரசாரத்தவ நசுவரனம்ச்பிய பர்க் விோசனரசாரத்தணகள் ச்பிய பசருக்கு பின்னனல்ல ச்பிய பசருக்கு
முன்னசன நடசத்துவதற்கு நசம் அரசாரத்தனத்ரசாரத்ததயும் சுவரோய்சவசம்.
அரசாரத்தனத்து இடங்களிலும் எதிர்ப்பு வளர்ச்சியரசாரத்தடகின்றது. பினசன்சில் ஐந்தசவது
மசதமசக மஞ்ோள் சீருரசாரத்தடயசளர்கள் ச்பிய பசனசட்டத்தில் ஈடு்பிய பட்டுள்ளனர்.
அசுவரமரிக்கசவும் ச்பிய பசலந்திலும் ஆசிரியர்கள் சவரசாரத்தலநிறுத்ததில் ஈடு்பிய பட்டு
வருகின்றனர். உலகம் முழுவதும் சுவரதசழிலசளர்கள் மீண்டும் ச்பிய பசனசட்டத்தில்
இறங்கியுள்ளனர்.
இந்த ச்பிய பசனசட்டங்கரசாரத்தள சுவரவற்றிக்கு இட்டுச்சுவரோல்வதற்கு சுவரதசழிலசள
வர்க்கத்திற்கு ஒரு புதிய கட்சி சதரசாரத்தவப்்பிய படுகின்றது. ோமூக ு ஜேனநசயகக் கட்சி,
இடது கட்சி, ்பிய பசுரசாரத்தமக் கட்சி ஆகியரசாரத்தவ ஐசனசப்பிய ஒன்றித்தினது
முதலசளித்துவ அனோசங்கங்களுக்கும் ோசர்்பிய பசக நிற்கின்றன. இதனசல் தசன்
சோசோலிோ ோமத்துவக் கட்சிரசாரத்தய கட்டிசுவரயழுப்புவது அவசியமசகின்றது.
நசங்கள் ஐசனசப்பிய ஒன்றித்ரசாரத்தத நினசகரிக்கின்சறசம். அது வங்கிகளினதும்
சுவர்பிய பருநிறுவனங்களினதும் ஒரு கருவியசகும். நசங்கள் ஐசனசப்பிய
சுவரதசழிலசளர்களின்
ஐக்கியத்திற்கசகவும்
ஒரு
சுவரதசழிலசளர்
அனோசங்கத்திற்கசகவும் ஐசனசப்பிய ஐக்கிய சோசோலிோ அனசுகளுக்கசகவும்
ச்பிய பசனசடுகின்சறசம்”.

