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இன்றிலிருந்து ஓராண்ட்து ஓராண்டுக்கு முன்னர் ஜன்து ஓராதிபதி
ஜஜ்து ஓராஹ்து ஓராயிம் கௌ் கௌவ்க்,  ஜஜர்மனி மீண்டுகௌம்து ஓராருமுறை ஒரும
ஒரு உல் சக்தியா்து ஓராவதற்கு முயான்றுவருவத்து ஓரா்
அறிவித்த்து ஓரார்.

ஜபர்லின் சுவர் வீழ்ச்சியாறை ஒருீழ்ச்சியடைந்த பின்னர் அந்நாட்டின் மறுஐ்து ஓராட்டின்
மறுஐக்கியாத்றை ஒருதக் குறிக்கும் ஜஜர்மன் ஐக்கியா தினத்தின்
அவராண்டது உறை ஒருராண்டயில,  கௌ் கௌவ்க் ஜஜர்மனி அதன் அளவ
மற்றும் கௌசலவ்து ஓராக்கிற்ஜ்ற்ப "ஐஜராண்ட்து ஓராப்ப்து ஓராவிலும்,
உலகிலும்"  ப்து ஓராத்திராண்டம் வகிக்் ஜவண்டுகௌமன
ஜ்்து ஓராரியிருந்த்து ஓரார். "கௌநாட்டின் மறுஐருக்்டி்ளும் எழுச்சி்ளும் நிறை ஒருமந்த
உலகில,"  நாட்டின் மறுஐ்து ஓராட்டுக்கு இன்னும் அதி் ஆக்ஜராண்ட்து ஓராஷம்து ஓரான
இராண்ட்து ஓராணுவ மற்றும் கௌவளிநாட்டின் மறுஐ்து ஓராட்டு கௌ்்து ஓராள்றை ஒரு் அவசியாம்து ஓராகும்
என அவர் கௌதரிவித்த்து ஓரார்,

ஓராண்ட்து ஓராண்டுக்குப் பின்னர்,  இந்த நிறை ஒருலஜநாட்டின் மறுஐ்து ஓராக்கு ஜஜர்மன்
கௌவளியுமவ கௌ்்து ஓராள்றை ஒரு்றை ஒருயா மட்டும் தீர்ம்து ஓரானிக்்விலறை ஒருல,
ம்து ஓராம்து ஓரா் உள்நாட்டின் மறுஐ்து ஓராட்டு கௌ்்து ஓராள்றை ஒரு்றை ஒருயாயும் தீர்ம்து ஓரானித்துள்ளது.
உக்ஜராண்டனில மற்றும் மத்தியா கிழக்கு ஆகியா இராண்டண்டு
ஏ்்து ஓராதிபத்தியா தறை ஒருலயீடு்ளில ஜபர்லின் கௌசயாலூக்்த்துீழ்ச்சியடைன்
அராண்டசியால மற்றும் இராண்ட்து ஓராணுவ ப்து ஓராத்திராண்டம் வகித்து வருகிமது.
பிராண்டத்து ஓரான ்ட்சி்ளும், ஊீழ்ச்சியடை்ங்்ளும் ஒரு சர்வ்து ஓராதி்்து ஓராராண்டத்றை ஒருத
நிறை ஒருனவபடுத்தும் ஒரு சறை ஒருளக்்்து ஓராத யுத்த பிராண்டச்ச்து ஓராராண்டத்துீழ்ச்சியடைன்
இந்த கௌ்்து ஓராள்றை ஒரு்க்கு முட்டுக்கௌ்்து ஓராடுத்துள்ளன.  அராண்டசு
உளவஜவறை ஒருல்ளும் மற்றும் ஒடுக்குமுறை ஒரும எந்திராண்டமும்
அறை ஒருனத்து எதிர்ப்பு்றை ஒருளயும் இலக்கில றை ஒருவக்்,
திட்ீழ்ச்சியடைமிட்டு விரிவ்து ஓராக்்ப்பட்டு வருகின்மன.

உக்ஜராண்டனில,  ஜஜர்மன் ச்து ஓரான்சிலர் அங்ஜ்ல்து ஓரா ஜமர்க்கௌ்ல
மற்றும் கௌவளியுமவத்துறை ஒரும மந்திரி பிராண்ட்து ஓரான்க்-வ்து ஓராலீழ்ச்சியடைர்
ஸ்றை ஒருராண்டன்றை ஒருமயாரும் ஹிட்லர் மற்றும் இராண்டண்ீழ்ச்சியடை்து ஓராம்
விலகௌஹலமின் அடிச்சுவடு்றை ஒருளப் பின்கௌத்து ஓராீழ்ச்சியடைர்ந்து
வருகிம்து ஓரார்்ள்.  முதல்து ஓராம் உல் ஜப்து ஓராரில,  ராண்டஷ்யா
எலறை ஒருலறை ஒருயா பின்னுக்குத் தள்ளுவதும் மற்றும் உக்ஜராண்டன்
மீது ்ட்டுப்ப்து ஓராட்றை ஒருீழ்ச்சியடை கௌபறுவதும் ஜஜர்மன் குடியாராண்டசின்
பிராண்டத்து ஓரான யுத்த ஜநாட்டின் மறுஐ்து ஓராக்்ங்்ளில ஒன்ம்து ஓரா் இருந்தன.
இத்தறை ஒரு்யா இலக்கு்றை ஒருள தறை ஒருீழ்ச்சியடையின்றி கௌத்து ஓராீழ்ச்சியடைர்வஜத
ஹிட்லரின் கிழக்கு ஜநாட்டின் மறுஐ்து ஓராக்கியா நாட்டின் மறுஐீழ்ச்சியடைவடிக்றை ஒரு்்ள்து ஓரா்
இருந்தன.  அஜதஜநாட்டின் மறுஐராண்டத்தில,  "மத்தியா ஐஜராண்ட்து ஓராப்ப்து ஓரா"
(Mitteleuropa)  மீத்து ஓரான ஜமல்து ஓராதிக்்ம் ஓர் உல்
சக்தியா்து ஓரா் ஜஜர்மனி உயார்வதற்கு முக்கியாம்து ஓரானத்து ஓரா்
்ருதப்பட்ீழ்ச்சியடைது.  இன்றை ஒருமயா ஜஜர்மன் அராண்டச்து ஓராங்்மும்
ஜபர்லினின் ஜமல்து ஓராதிக்்ம் கௌ்்து ஓராண்ீழ்ச்சியடை ஓர் ஐஜராண்ட்து ஓராப்பியா
ஒன்றியாத்திற்குள் உக்ஜராண்டறை ஒருன ஒருங்கிறை ஒருேனை ஒருங்கிணைத்து அஜத
ஜநாட்டின் மறுஐ்து ஓராக்்த்றை ஒருதப் பின்கௌத்து ஓராீழ்ச்சியடைர்கிமது.

்ீழ்ச்சியடைந்த்்து ஓராலத்திற்கு திரும்பும் வடிவத்தில,  இந்த
மூர்க்்ம்து ஓரான கௌ்்து ஓராள்றை ஒரு் ம்து ஓராற்மத்தின் அடிப்பறை ஒருீழ்ச்சியடைத்தன்றை ஒரும,
ராண்டஷ்யா்து ஓராறை ஒருவ ஜநாட்டின் மறுஐ்து ஓராக்கியா அணுகுமுறை ஒருமயில
எடுத்துக்்்து ஓராட்ீழ்ச்சியடைப்படுகிமது.  2001 இல,  ஜன்து ஓராதிபதி
விள்து ஓராடிமீர் புட்டின் ஜஜர்மன் நாட்டின் மறுஐ்து ஓராீழ்ச்சியடை்து ஓராளுமன்மத்தில

எழுந்துநின்று ்ராண்டஜ்்து ஓராசமிட்டு வராண்டஜவற்்ப்பட்ீழ்ச்சியடை்து ஓரார்;  இப்ஜப்து ஓராஜத்து ஓரா
அவர் பிராண்டத்து ஓரான துஷ்ீழ்ச்சியடைன்து ஓரா் சித்தரிக்்ப்படுகிம்து ஓரார்.  ராண்டஷ்யா
தன்னலக்குழுக்்ளுக்கு ம்து ஓராற்ம்து ஓரா்,  ஜஜர்மன் உயாராண்டடுக்கு்ள்
இப்ஜப்து ஓராது அவர்்ளின் ப்து ஓராசிச ப்து ஓராது்்து ஓராவலர்்றை ஒருளயும் ஜசர்த்து
தமது உக்கிஜராண்டனியா தராண்டப்பினறை ஒருராண்ட அராண்டவறை ஒருேனை ஒருங்கிணைத்து வருகின்மன.

இதுவறை ஒருராண்டயில ஜஜர்மனி மத்தியா கிழக்கிற்கு
ஜப்து ஓரார்விம்து ஓரானங்்றை ஒருள அனுப்பவிலறை ஒருல.  ஒப்து ஓராம்து ஓராவின் "விருப்ப
கூட்ீழ்ச்சியடைணியில"  ஒரு சிறியா ப்து ஓராத்திராண்டத்றை ஒருதவிீழ்ச்சியடை ஜமலதி்ம்து ஓரா்
பங்கு வகிப்பதற்கு ஜதறை ஒருவயா்து ஓரான இராண்ட்து ஓராணுவ தளங்்ள் மற்றும்
விம்து ஓரானந்த்து ஓராங்கி்ள் அதனிீழ்ச்சியடைம் இலறை ஒருல.  இருந்தஜப்து ஓராதினும்
முதலில,  குர்திஷ் கௌபஷ்கௌமர்்்து ஓராவக்கு அதன் ஆயுதங்்றை ஒருள
வினிஜயா்து ஓராகித்ததன் மூலம்து ஓரா்,  ஜஜர்மன் அராண்டச்து ஓராங்்ம்
வளம்மிகுந்த அப்பிராண்ட்து ஓராந்தியாத்தின் சூத்து ஓராட்ீழ்ச்சியடைத்தில முதற்்்து ஓராறை ஒருயா
வீசியுள்ளது. பயாங்்ராண்டவ்து ஓராத இஸ்ல்து ஓராமியா அராண்டசு ஜப்து ஓராராண்ட்து ஓராளி்ள்
குழு மீது குண்டுவீசுவகௌதன்பது மத்தியா கிழக்கில ஓர்
ஏ்்து ஓராதிபத்தியா மறுபங்கீட்டின் கௌத்து ஓராீழ்ச்சியடைக்்ம் மட்டுஜம என்பதும்,
அந்த ஜப்து ஓராக்கினூீழ்ச்சியடை்து ஓரா் கூட்ீழ்ச்சியடைணி்ளும்,  முன்னணி
வரிறை ஒருச்ளும் ஒவ்கௌவ்து ஓராரு சந்தர்ப்பத்திலும் ம்து ஓராறும் என்பதும்
அதற்கு நாட்டின் மறுஐன்ம்து ஓரா் கௌதரியும்.  ஜமலும் இந்தமுறை ஒரும ஜஜர்மனி
்ளத்தில இருக்் தீர்ம்து ஓரானம்து ஓரா் இருக்கிமது.

கௌ் கௌவ்க்கினது உறை ஒருராண்ட ஓர் அராண்டசியால சூழ்ச்சியின்
கௌவளிப்ப்து ஓராீழ்ச்சியடை்து ஓரா் இருந்தது.  லிபியா யுத்தத்றை ஒருத ஜஜர்மன்
தவிர்த்துக் கௌ்்து ஓராண்ீழ்ச்சியடைதற்குப் பின்னர்,  எலல்து ஓராதராண்டப்பு
அராண்டசியாலவ்து ஓராதி்ளும்,  முன்னணி இதழ்து ஓராளர்்ளும்,
்லவியா்து ஓராளர்்ளும்,  இராண்ட்து ஓராணுவ அதி்்து ஓராரி்ளும் மற்றும்
கௌபருவணி் பிராண்டதிநிதி்ளும் ஒரு புதியா, ஆக்ஜராண்ட்து ஓராஷ ஜஜர்மன்
கௌவளியுமவ கௌ்்து ஓராள்றை ஒரு்யின் அவசியாம் குறித்து
விவ்து ஓராதித்த்து ஓரார்்ள்.  அதன் விறை ஒருளவ்து ஓரா ,்  “புதியா சக்தி  ,    புதியா
கௌப்து ஓராறுப்பு"  என்மகௌவ்து ஓராரு மூஜல்து ஓராப்து ஓராயா ஆய்வறிக்றை ஒரு் வந்தது.
உல் சக்தியா்து ஓரா் ம்து ஓராறுவதற்்்து ஓரான ஜஜர்மனியின் மூன்ம்து ஓராவது
முயாற்சிறை ஒருயா உத்திஜயா்து ஓரா்பூர்வம்து ஓரா் அறிவிக்்,  கௌ் கௌவ்க்
ஜஜர்மன் ஐக்கியா தினத்றை ஒருதத் ஜதர்ந்கௌதடுத்துக் கௌ்்து ஓராண்ீழ்ச்சியடை்து ஓரார்.

ஜஜர்மன் ஆளும் வர்க்்த்திற்கு யுத்தம் ஏன் மீண்டும்
ஜதறை ஒருவப்படுகிமது?  அகௌமரிக்்்து ஓராவின் நிழலில ஜஜர்மன் கௌபரு
வணி்ங்்ள் சத்தமிலல்து ஓராமல அதன் உல்ள்து ஓராவியா
விவ்்து ஓராராண்டங்்றை ஒருள நாட்டின் மறுஐீழ்ச்சியடைத்தி வந்த ்்து ஓராலம்,  நீண்ீழ்ச்சியடை
்்து ஓராலக்்ட்ீழ்ச்சியடைத்திற்கு முன்னஜராண்ட முடிந்துவிட்ீழ்ச்சியடைது.
பூஜ்்து ஓராளமயாப்பட்ீழ்ச்சியடை நிதியியால அறை ஒருமப்புமுறை ஒருமறை ஒருயா 2008 இல
ஜபராண்டழிவின் விளிம்புக்கு கௌ்்து ஓராண்டு வந்த உல்
முதல்து ஓராளித்துவ கௌநாட்டின் மறுஐருக்்டி,  அறை ஒருனத்து சர்வஜதச
உமவ்ளுக்கு தீவிராண்ட பதட்ீழ்ச்சியடைம்து ஓரான குேனை ஒருங்கிணை்து ஓராம்சத்றை ஒருதக்
கௌ்்து ஓராடுத்துள்ளது. 

்ீழ்ச்சியடைந்த முப்பது ஆண்டு்ள்து ஓரா் அகௌமரிக்்்து ஓரா,  அதன்
கௌப்து ஓராருள்து ஓராத்து ஓராராண்ட வீழ்ச்சிறை ஒருயா அதன் இராண்ட்து ஓராணுவ
ஜமல்து ஓராதிக்்த்றை ஒருதக் கௌ்்து ஓராண்டு ஈடுகௌசய்வதற்்்து ஓரா் ஒரு யுத்தம்
ம்து ஓராற்றி இன்கௌன்து ஓராரு யுத்தத்றை ஒருத நாட்டின் மறுஐீழ்ச்சியடைத்தியுள்ளது.
மூலப்கௌப்து ஓராருட்்ள்,  சந்றை ஒருத்ள் மற்றும் இல்து ஓராபங்்ளுக்்்து ஓரான
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ஜப்து ஓராராண்ட்து ஓராட்ீழ்ச்சியடைம் அதி்ளவில இராண்ட்து ஓராணுவ வழிவறை ஒரு்்றை ஒருளக்
கௌ்்து ஓராண்டு ஜப்து ஓராராண்ட்து ஓராீழ்ச்சியடைப்பட்டு வருகின்மன.  ஜஜர்மனி “உல்
அராண்டசியாறை ஒருல கௌவளியிலிருந்து கௌவறுமஜன ்ருத்துத்
கௌதரிவிப்பதுீழ்ச்சியடைன்"  தன்றை ஒருனத்த்து ஓராஜன மட்டுப்படுத்திக்
கௌ்்து ஓராள்வறை ஒருத விீழ்ச்சியடை,  அதனது நிறை ஒருல "மி் கௌபரியாதும் மி்
முக்கியாம்து ஓரானதும்து ஓராகும்"  என்று கூறியா ஜப்து ஓராது,
கௌவளியுமவத்துறை ஒரும மந்திரி ஸ்றை ஒருராண்டன்றை ஒருமயார் இறை ஒருதத் த்து ஓரான்
அர்த்தப்படுத்தின்து ஓரார்.  இது ்லப்பீழ்ச்சியடைமற்ம ஜஜர்மன்
ஏ்்து ஓராதிபத்தியா கௌம்து ஓராழியா்து ஓராகும்.

ஜஜர்மன் இராண்ட்து ஓராணுவவ்து ஓராதத்தின் புதுப்பிப்புக்குப் பின்ன்து ஓரால,
ஜஜர்மன் மற்றும் ஐஜராண்ட்து ஓராப்ப்து ஓராவின் கூர்றை ஒருமயா்து ஓரான சமூ்
பதட்ீழ்ச்சியடைங்்ளும் இருக்கின்மன.  ஜபர்லின் மற்றும்
புரூகௌசலஸால் ்து ஓரால ஆறை ஒருேனை ஒருங்கிணையிீழ்ச்சியடைப்பட்ீழ்ச்சியடை ஈவிராண்டக்்மற்ம சிக்்ன
கௌ்்து ஓராள்றை ஒரு்்ள்,  அந்த ்ண்ீழ்ச்சியடைத்றை ஒருத சமூ் கௌவடிப்பின்
விளிம்புக்கு தள்ளியுள்ளது.  ஐஜராண்ட்து ஓராப்ப்து ஓராகௌவங்கிலும் பத்து
மிலலியான் ்ேனை ஒருங்கிணைக்்்து ஓரான மக்்ள் ஜம்து ஓராசம்து ஓரான ஏழ்றை ஒருமயிலும்,
ஜவறை ஒருலவ்து ஓராய்ப்பின்றை ஒருமயிலும் வ்து ஓராழ்கின்மனர்,
அஜதஜவறை ஒருளயில ஒரு சிறியா ஜமற்தட்டு,  ஐஜராண்ட்து ஓராப்பியா
சந்றை ஒருத்ளுக்குள் ஐஜராண்ட்து ஓராப்பியா மத்தியா வங்கி ப்து ஓராய்ச்சியா
மலிவ பேனை ஒருங்கிணைத்துீழ்ச்சியடைன் ஊ்வணி் விராண்டயாத்தில விருப்பம்
ஜப்து ஓரால கௌசயாலபட்டுக் கௌ்்து ஓராண்டிருக்கிமது. 

கௌலனின் எழுதியாபடி,  ஏ்்து ஓராதிபத்தியாம் என்பது "அதன்
முழுநிறை ஒருலப்ப்து ஓராட்டிலும் அராண்டசியால
பிற்ஜப்து ஓராக்குத்தனம்து ஓரானத்து ஓராகும்".  இராண்ட்து ஓராணுவவ்து ஓராதம்,
உள்ஜம்து ஓராதறை ஒருல ஒரு கௌவளி எதிரியின் மீது திருப்பிவிீழ்ச்சியடை,
சமூ்த்தின் பிற்ஜப்து ஓராக்குத்தனம்து ஓரான ்சடு்றை ஒருள ஒன்றுதிராண்டட்ீழ்ச்சியடை
மற்றும் உள்நாட்டின் மறுஐ்து ஓராட்டிற்குள் அவசராண்ட்்து ஓரால நிறை ஒருலறை ஒருயாத் திணிக்்
ஜசறை ஒருவ கௌசய்கிமது. 

இந்நிறை ஒருலறை ஒரும்ள் அறை ஒருனத்தும் மி்வம்
முன்ஜனறிச்கௌசன்றுள்ளன. கௌ் கௌவ்க் உறை ஒருராண்டயின்
ஓராண்ட்து ஓராண்டுக்குப் பின்னர்,  ஜஜர்மன் ஊீழ்ச்சியடை்ங்்ள் அன்ம்து ஓராீழ்ச்சியடைம்
ராண்டஷ்யா்து ஓராவக்கு எதிராண்ட்து ஓரா் ஆத்திராண்டமூட்டி வருவதுீழ்ச்சியடைன்,  ஓயா்து ஓராது
ப்து ஓராது்்து ஓராப்பு கௌசலவினங்்றை ஒருள அதி்ரிக்் ஜ்்து ஓராரி
வருகின்மன மற்றும் அராண்டச்து ஓராங்்த்தின் ஜ்்து ஓராறை ஒருழத்தனத்றை ஒருத
குற்மஞ்ச்து ஓராட்டி வருகின்மன, ஏகௌனன்ம்து ஓரால அது ஈராண்ட்து ஓராக் மீது
அதன் கௌச்து ஓராந்த குண்டு்றை ஒருள (இன்னும்)  வீசவிலறை ஒருல
என்பத்து ஓரால.  அஜதஜநாட்டின் மறுஐராண்டத்தில,  கீழ்படிந்த பணிவ்து ஓரான
வராண்டல்து ஓராற்ம்து ஓராளர்்ஜள்து ஓரா இருபத்து ஓராம் நூற்ம்து ஓராண்டின் இராண்டண்டு
உல் ஜப்து ஓரார்்ளில ஜஜர்மன் நாட்டின் மறுஐீழ்ச்சியடைத்தியா குற்மங்்றை ஒருளக்
குறை ஒருமத்துக்்்து ஓராட்ீழ்ச்சியடை உறை ஒருழக்கிம்து ஓரார்்ள்.

இப்ஜப்து ஓராறை ஒருதக்கு, ஜஜர்மன் இராண்ட்து ஓராணுவவ்து ஓராதத்தின் புதுப்பிப்பு
ஜநாட்டின் மறுஐட்ஜீழ்ச்சியடை்து ஓரா குறை ஒருீழ்ச்சியடையின்கீழ் நாட்டின் மறுஐீழ்ச்சியடைந்து வருகிமது. அதன் உறுப்பு
நாட்டின் மறுஐ்து ஓராடு்ள் ஜஜர்மன் மீள்ஆயுதமயாம்து ஓராவறை ஒருத ஆதரிக்கின்மன
என்பதுீழ்ச்சியடைன்,  ஜஜர்மனி ஒரு பிராண்டத்து ஓரான இராண்ட்து ஓராணுவ
பங்்ளிப்றை ஒருப வழங்் அறை ஒருழப்புவிடுக்கின்மன.  ஆன்து ஓரால
இந்த நாட்டின் மறுஐலலிேனை ஒருங்கிணைக்்ம் ஜப்து ஓராலியா்து ஓரானத்து ஓராகும்.  இந்த
மு்ப்புஜத்து ஓராற்மத்திற்குப் பின்ன்து ஓரால,  ஜநாட்டின் மறுஐட்ஜீழ்ச்சியடை்து ஓரா
"பங்்்து ஓராளி்ள்"  ஒருவறை ஒருராண்டகௌயா்து ஓராருவர் சந்ஜத்த்துீழ்ச்சியடைன்
ப்து ஓரார்த்துக் கௌ்்து ஓராள்கிம்து ஓரார்்ள் என்பஜத்து ஓராடு,

ஒருவறை ஒருராண்டகௌயா்து ஓராருவர் உளவம் ப்து ஓரார்க்கிம்து ஓரார்்ள். மூன்று பிராண்டத்து ஓரான
யுத்தங்்ளின் அதன் தறை ஒருலயா்து ஓராயா விஜராண்ட்து ஓராதி, மீண்டுகௌம்து ஓராருமுறை ஒரும
மீள்ஆயுதமயாப்படுத்துவறை ஒருத பிராண்ட்து ஓரான்சில
்வனம்கௌசலுத்தப்பீழ்ச்சியடைவிீழ்ச்சியடை்து ஓராது ஜப்து ஓரா்்து ஓராது.  ஜமலும் கௌப்து ஓராதுவ்து ஓரான
நாட்டின் மறுஐலன்்ள் குறித்த அறை ஒருனத்து ஜபச்சுவ்து ஓரார்த்றை ஒருத்ளுக்கும்
இறை ஒருீழ்ச்சியடையிலும்,  ஆசியா்து ஓரா,  மத்தியா கிழக்கு,  ஆபிரிக்்்து ஓரா மற்றும்
இலத்தீன் அகௌமரிக்்்து ஓராவிலும் ஜஜர்மனியும் அகௌமரிக்்்து ஓராவம்
ஒன்றை ஒருமகௌயா்து ஓரான்று கௌப்து ஓராருள்து ஓராத்து ஓராராண்ட ஜப்து ஓராட்டியா்து ஓராளர்்ள்து ஓரா்
எதிர்கௌ்்து ஓராள்கின்மன. 

ஜப்ப்து ஓரானின் மீள்வருறை ஒரு்றை ஒருயா ஜப்து ஓராலஜவ,  உலகின்
ஜப்து ஓரார்்ளங்்ளில ஜஜர்மன் ஏ்்து ஓராதிபத்தியாத்தின் மீள்வருறை ஒரு்,
ஏற்்னஜவ ஸ்திராண்டமற்ம உலகில இன்னும் ஜம்து ஓராசம்து ஓரா்
ஸ்திராண்டமற்மத்து ஓராக்கும் ்்து ஓராராண்டணியா்து ஓரா் இருக்கிமது.  இது என்ன
ஜவ்த்தில நாட்டின் மறுஐீழ்ச்சியடைந்து வருகிமகௌதன்பது,  எந்தளவக்கு ஜவ்ம்து ஓரா்
ஏ்்து ஓராதிபத்தியாம் ஒரு புதியா உல் யுத்தத்றை ஒருத முன்ஜன்து ஓராக்கி
எடுத்துச் கௌசன்று கௌ்்து ஓராண்டிருக்கிமது என்பதற்்்து ஓரான ஒரு
அளவீீழ்ச்சியடை்து ஓராகும். 

கௌத்து ஓராழில்து ஓராள வர்க்்ம் தறை ஒருலயீடு கௌசய்யா்து ஓராமல ஜப்து ஓரான்து ஓரால,
மனிதகுலம் ஒரு ஜபராண்டழிறை ஒருவ எதிர்ஜநாட்டின் மறுஐ்து ஓராக்குகின்மது. சர்வஜதச
அளவில உள்ளறை ஒருதப் ஜப்து ஓராலஜவ,  ப்து ஓராரியா கௌபரும்ப்து ஓரான்றை ஒரும
ஜஜர்மன் மக்்ள் யுத்தம் மற்றும் ஏ்்து ஓராதிபத்தியாத்றை ஒருத
எதிர்க்கிம்து ஓரார்்ள்.  இருந்தஜப்து ஓராதினும்,  இந்த எதிர்ப்பு
உத்திஜயா்து ஓரா்பூர்வ அராண்டசியாலில எந்தவித கௌவளிப்ப்து ஓராட்றை ஒருீழ்ச்சியடையும்
்்து ஓராேனை ஒருங்கிணைவிலறை ஒருல.  அறை ஒருனத்து ்ட்சி்ளும்,  கிறிஸ்துவ
ஜனநாட்டின் மறுஐ்து ஓராயா்வ்து ஓராதி்ளில இருந்து சமூ் ஜனநாட்டின் மறுஐ்து ஓராயா்வ்து ஓராதி்ள்,
பசுறை ஒரும ்ட்சியினர் மற்றும் இீழ்ச்சியடைது ்ட்சி (Die  Linke)
வறை ஒருராண்டயில,  புதியா ஆக்ஜராண்ட்து ஓராஷ கௌவளியுமவ கௌ்்து ஓராள்றை ஒரு்றை ஒருயா
ஆதரிக்கிம்து ஓரார்்ள்.

யுத்தத்திற்கு எதிராண்ட்து ஓரான ஜப்து ஓராராண்ட்து ஓராட்ீழ்ச்சியடைத்தில முக்கியா மூஜல்து ஓராப்து ஓராயாப்
பணி என்னகௌவன்ம்து ஓரால,  ஒரு ஜச்து ஓராசலிச ஜவறை ஒருலத்திட்ீழ்ச்சியடைத்தின்
அடிப்பறை ஒருீழ்ச்சியடையில சர்வஜதச கௌத்து ஓராழில்து ஓராள வர்க்்த்றை ஒருத
ஐக்கியாப்படுத்தும் ஒரு ்ட்சிறை ஒருயா—அத்து ஓராவது ஜஜர்மன்
ஜச்து ஓராசலிச சமத்துவக் ்ட்சி (Partei f r Soziale Gleichheit -ü
PSG)  மற்றும் நாட்டின் மறுஐ்து ஓரான்்்து ஓராம் அகிலத்தின் அறை ஒருனத்துல்க்
குழுறை ஒருவ ்ட்டுவத்து ஓராகும். இராண்ட்து ஓராணுவவ்து ஓராதம் மற்றும் யுத்ததிற்கு
எதிராண்ட்து ஓரான ஜப்து ஓராராண்ட்து ஓராட்ீழ்ச்சியடைம், அதன் மூல்்து ஓராராண்டேனை ஒருங்கிணைம்து ஓரான முதல்து ஓராளித்துவ
அறை ஒருமப்புமுறை ஒருமக்கு எதிராண்ட்து ஓரான ஜப்து ஓராராண்ட்து ஓராட்ீழ்ச்சியடைத்துீழ்ச்சியடைன்
பிரிக்்வியால்து ஓராதபடி பிறை ஒருேனை ஒருங்கிணைந்துள்ளது. 

உல் ஜச்து ஓராசலிச வறை ஒருலத் தளம் ஜஜர்மன் ஏ்்து ஓராதிபத்தியாத்தின்
மீள்வருறை ஒரு்யின் ஒவ்கௌவ்து ஓராரு ்ட்ீழ்ச்சியடைத்றை ஒருதயும் பகுத்த்து ஓராராண்ட்து ஓராய்ந்து
வந்துள்ளது.  கௌசப்ீழ்ச்சியடைம்பர் 13  மற்றும் 14 இல யுத்தத்திற்கு
எதிராண்ட்து ஓரான ஒரு சிமப்பு ம்து ஓராநாட்டின் மறுஐ்து ஓராட்டில, ஜஜர்மன் ஜச்து ஓராசலிச சமத்துவ
்ட்சி (PSG)  யுத்தத்திற்கு எதிராண்ட்து ஓரான ஓர் அராண்டசியால
நிறை ஒருலஜநாட்டின் மறுஐ்து ஓராக்றை ஒரு் வழங்கும் தீர்ம்து ஓரானத்றை ஒருத நிறை ஒருமஜவற்றியாது.
நாட்டின் மறுஐ்து ஓராங்்ள் எமது வ்து ஓராச்ர்்றை ஒருள அந்த ஆவேனை ஒருங்கிணைத்றை ஒருத
படிக்கும்து ஓராறும்,  முன்கௌனடுக்் ஜச்து ஓராசலிசத்திற்்்து ஓரான
ஜப்து ஓராராண்ட்து ஓராட்ீழ்ச்சியடைத்றை ஒருத முன்கௌனடுக்்   முடிகௌவடுக்கும்து ஓராறும்
வலியுறுத்துகிஜம்து ஓராம்.
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