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The Myth of “Ordinary Germans”: A Review of Daniel Goldhagen’s Hitler’s Willing Executioners 1

“சாதாரண ஜேர்மனியர்கள”என்னும் கட்டுக்கதை: டானியத: டானியல் ஜகால்ட்ஹாாகனின்
ஹிட்லரது தன்னார்வமிக்க தண்டதை: டானியன நிதை: டானியடனை நிறைஜவற்றனர்கள புத்தகத்தின் ஒர

திடனை நிறைனாய்வு 1

ஹட்லரின் மூன்றாம்  மூன்றாம் ரைய்ஷ்்றாம் ரைய்ஷ் (ந மூன்றாஜி ஆட்ச, 1933-45)  வீழ்ச்சயரைய்ஷ்சியடைந்து அரைய்ஷ்்றாம் ரைநூற்றாம்  மூன்றாண்டுக்கும் அதிகமாய் கடந்து வ மூன்றாய் கசியடைந்து
விட்சியடைது, ஆன மூன்றாலும் அதன் பயங்க்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றான மாய் கடந்து வற்றும் மிருகத்தனமாய் கடந்து வ மூன்றான குணாம்சத்தின் மூன்றாம்சத்தின் மாய் கடந்து வ்றாம் ரைபுத்தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாசியடைர்ச்சயின் பிடிகளில் இருந்து
தொடர்ச்சியின் பிடு வெளிு வெருு வெதற்கு மாய் கடந்து வனிதகுலம் இன்னமும் போராடியவண்ணமப மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாடியு வெண்ணாம்சத்தின்ம் த மூன்றான் இருக்கிறாம் து.  1945  இரைய்ஷ்லயுதிர் க மூன்றாலத்தில் ந மூன்றாஜி
படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்ல முக மூன்றாம்கரைய்ஷ்ம்களைத் திறாம் ந்து ப மூன்றார்த்தபோராடியவண்ணமப மூன்றாது அம்பலமாய் கடந்து வ மூன்றான ப மூன்றாரிய மாய் கடந்து வக்கட்படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்ல க மூன்றாட்சகள் மாய் கடந்து வனித நனவில்
இருந்து ஒருபோராடியவண்ணமப மூன்றாதும் அழிக்கப்பசியடை மூன்றாது.  ஆன மூன்றால் அவுஸ்விட்ஸ்,  தொடர்ச்சியின் பிட்றாம் ரைப்லிங்க மூன்றா,  போராடியவண்ணமபர்கன் தொடர்ச்சியின் பிடபல்சன்,  பூதொடர்ச்சியின் பிடூஹென்ு வெ மூன்றால்ட் மாய் கடந்து வற்றும்

சியடை மூன்றாபோராடியவண்ணமக மூன்றாவ ஆகிய இசியடைங்களில் மாய் கடந்து வனிதகுலத்திற்கு எதி்றாம் ரை மூன்றாக இரைய்ஷ்ு எதிராக இழைக்கப்பட்சியடை குற்றாம் ங்கரைய்ஷ்ம்களை மாய் கடந்து வறாம் க்க மூன்றாமாய் கடந்து வலிருந்த மூன்றால் மாய் கடந்து வட்டும்
போராடியவண்ணமப மூன்றாத மூன்றாது.  இந்தக் குற்றாம் ங்கம்களைது அர்த்தத்ரைய்ஷ்தயும் முக்கியத்துு வெத்ரைய்ஷ்தயும் புரிந்து ரைய்ஷ்ு வெத்திருப்பதும் அபோராடியவண்ணமதஅம்களைவுக்கு
இன்றியரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றாதத மூன்றாகும்.  

இந்த இசியடைத்தில் ஒரு தொடர்ச்சியின் பிடபரிய பி்றாம் ரைச்சரைய்ஷ்னரைய்ஷ்ய ந மூன்றாம் எதிர்தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்கிபோராடியவண்ணமறாம்  மூன்றாம்: யூத இனப்படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்ல (Holocaust) குறித்து
நிரைய்ஷ்றாம் ய எழுதப்பட்டிருந்த மூன்றாலும் போராடியவண்ணமபசப்பட்டிருந்த மூன்றாலும் கூசியடை, அது ஒரு விபோராடியவண்ணமந மூன்றாதமாய் கடந்து வ மூன்றான தொடர்ச்சியின் பிடதளிவில்ல மூன்றாத ஒரு நிகழ்ு வெ மூன்றாய் த மூன்றான்
தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாசியடைர்ந்து தொடர்ச்சியின் பிடதன்பட்டுக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருக்கிறாம் து.  யூதஇனப்படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்ல குறித்து அனுபு வெரீதிய மூன்றான தகு வெல்கள் ஏ்றாம் ரை மூன்றாம்களைமாய் கடந்து வ மூன்றாய்
தி்றாம் ரைட்சியடைப்பட்டிருக்கின்றாம் ன என்பது உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வபோராடியவண்ணமய.  ந மூன்றாஜிக்கள் தமாய் கடந்து வது “இறுதி”த் தீர்ரைய்ஷ்ு வெ,  ஆறு மில்லியன் ஐபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாப்பிய
யூதர்கம்களைது படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லரைய்ஷ்ய,  எவு வெ மூன்றாறு ஒழுங்கரைய்ஷ்மாய் கடந்து வத்து நிரைய்ஷ்றாம் போராடியவண்ணமு வெற்றின மூன்றார்கள் என்பது குறித்த விரிு வெ மூன்றான தகு வெல்களும்
நம்மிசியடைம் இருக்கிறாம் து.  இருந்தும் கூசியடை யூதஇனப்படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லரைய்ஷ்ய புரிந்து தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ு வெதற்கு ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயத்த மூன்றானமாய் கடந்து வ மூன்றாக இருக்கின்றாம் 
விசியடையங்கம்களை மூன்றான அதன் ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாற்று மூலங்கள்,  அ்றாம் ரைசயல் க மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின்ங்கள்,  மாய் கடந்து வற்றும் இறுதிய மூன்றாய்,  இருபத மூன்றாம் நூற்றாம்  மூன்றாண்டின்
ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாற்றில் அதற்குரித்த மூன்றான இசியடைம் ஆகியரைய்ஷ்ு வெ அபூர்ு வெமாய் கடந்து வ மூன்றான விதிவிலக்குகளுசியடைன்,  மிக அரித மூன்றாகபோராடியவண்ணமு வெ ரைய்ஷ்கய மூன்றாம்களைப்பட்டு
ு வெந்திருக்கின்றாம் ன.  இது உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயிபோராடியவண்ணமலபோராடியவண்ணமய சகிக்க முடிய மூன்றாத ஒரு விசியடையமாய் கடந்து வ மூன்றாகும்.  “அது ஏன் நசியடைந்தது?”  என்றாம் 
யூதஇனப்படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்ல எழுப்புகின்றாம்  மிக அடிப்பரைய்ஷ்சியடைய மூன்றான ஒரு போராடியவண்ணமகள்விக்கு விரைய்ஷ்சியடைரைய்ஷ்யக் கண்டுபிடிப்பது த மூன்றான் மிகக்
கடினமாய் கடந்து வ மூன்றான ஒன்றாம்  மூன்றாகிறாம் து. 

’யூதஇனப்படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்ல ஒரு பகுத்தறிு வெ மூன்றான விம்களைக்கத்ரைய்ஷ்த எளித மூன்றாக மாய் கடந்து வறுதலித்துவிசியடைக்கூடிய அம்களைவுக்கு ஒரு
மிகப்பயங்க்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றான நிகழ்வு’  என்றாம்  ு வெ மூன்றாதத்ரைய்ஷ்தக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டுத மூன்றான் தொடர்ச்சியின் பிடபரும்ப மூன்றாலும் யூதப்படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லய மூன்றானது
முன்ரைய்ஷ்ு வெக்கப்படுகிறாம் து. அபோராடியவண்ணமசியடை மூன்றார்போராடியவண்ணமன மூன்றா தொடர்ச்சியின் பிடச மூன்றான்னது போராடியவண்ணமப மூன்றால, அவுஸ்விட்ஸ் க்குப் பின்னர் கவிரைய்ஷ்த எழுதுு வெதொடர்ச்சியின் பிடதல்ல மூன்றாம் இனியும்
ச மூன்றாத்தியமாய் கடந்து வற்றாம் த மூன்றாக இருந்ததொடர்ச்சியின் பிடதன்றாம்  மூன்றால், மாய் கடந்து வனிதனின் சமூக தொடர்ச்சியின் பிடசயல்ப மூன்றாட்ரைய்ஷ்சியடை அல்லது, இன்னும் துல்லியமாய் கடந்து வ மூன்றாக தொடர்ச்சியின் பிடச மூன்றால்ு வெதொடர்ச்சியின் பிடதன்றாம்  மூன்றால்,
சமூகவிபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாத தொடர்ச்சியின் பிடசயல்ப மூன்றாட்ரைய்ஷ்சியடை உந்துகின்றாம்  சக்திகரைய்ஷ்ம்களைப் புரிந்து தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ு வெதற்க மூன்றான ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாற்றாம்  மூன்றாசரியரின் திறாம் னில் அதிகமாய் கடந்து வ மூன்றான
நம்பிக்ரைய்ஷ்க ரைய்ஷ்ு வெப்பதும் கூசியடை இனியும் ச மூன்றாத்தியமில்ல மூன்றாமாய் கடந்து வல் போராடியவண்ணமப மூன்றாயிற்று என அனுமாய் கடந்து வ மூன்றானிக்கப்பட்சியடைது.  இத்தரைய்ஷ்கயதொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாரு ஒரு
ஆு எதிராக இழைம்க மூன்றாணாம்சத்தின்முடிய மூன்றாத தீரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ இருந்த நிரைய்ஷ்லயில் ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாற்று விஞ்ஞானமும் அரசி மூன்றானமும் அ்றாம் ரைசயல் தத்துு வெமும் எதுவும் தொடர்ச்சியின் பிடசய்ய முடிய மூன்றாத
நிரைய்ஷ்லயில் இருந்தனு வெ மூன்றாய் ப மூன்றார்க்கப்பட்சியடைன.   

யூதஇனப்படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லயும் வி்றாம் ரைக்தியும்

ஆகபோராடியவண்ணமு வெ இந்தக் கண்போராடியவண்ணமணாம்சத்தின் மூன்றாட்சியடைத்ரைய்ஷ்தக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருப்பு வெர்களுக்கு,  மூன்றாம்  மூன்றாு வெது ரைய்ஷ்்றாம் ரைய்ஷ் இன் ு வெருரைய்ஷ்கக்கு முந்ரைய்ஷ்தய
ஐபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாப்பிய மாய் கடந்து வற்றும் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் சமூகத்தின் தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாரும்களை மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரை அடித்தம்களைங்கள்,  ு வெர்க்கக் கட்சியடைரைய்ஷ்மாய் கடந்து வப்பு மாய் கடந்து வற்றும் அ்றாம் ரைசயல்
போராடியவண்ணமப மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாட்சியடைங்கள் ஆகியரைய்ஷ்ு வெ குறித்த ஒரு ஆய்வில் இருந்து தொடர்ச்சியின் பிடபறாம் த்தக்க மிகப்தொடர்ச்சியின் பிடபரும் முக்கியத்துு வெம் ு வெ மூன்றாய்ந்த ஒன்றும்
இருப்பதில்ரைய்ஷ்ல.  அதிகபட்சம் போராடியவண்ணமப மூன்றான மூன்றால் இத்தரைய்ஷ்கய விஞ்ஞானமும் அரசி மூன்றானபூர்ு வெ-சசியடைு வெ மூன்றாத அணுகுமுரைய்ஷ்றாம் ய மூன்றானது,  மாய் கடந்து வனிதனின் ஆன்மாய் கடந்து வ மூன்றா
அல்லது எண்ணாம்சத்தின்த்தில் புரைய்ஷ்தந்திருக்கக் கூடிய தீய சக்திகம்களை மூன்றானரைய்ஷ்ு வெ மாய் கடந்து வனிதந மூன்றாகரிகத்தின் த மூன்றார்மீக கட்டுப்ப மூன்றாடுகரைய்ஷ்ம்களை
மீறிப்ப மூன்றாய்ந்து, தவிர்க்கமுடிய மூன்றாமாய் கடந்து வல் கட்சியடை மூன்றாயமாய் கடந்து வ மூன்றாக அதற்கு ு வெழிதொடர்ச்சியின் பிடசய்கின்றாம்  தற்தொடர்ச்சியின் பிடசயல மூன்றான சமூக அரைய்ஷ்மாய் கடந்து வப்பு குறித்த பின்புல
விு வெ்றாம் ரைங்களுக்கு அதிகமாய் கடந்து வ மூன்றாய் போராடியவண்ணமு வெதொடர்ச்சியின் பிடறாம்  மூன்றான்ரைய்ஷ்றாம் யும் ு வெு எதிராக இழைங்கி விசியடை முடிய மூன்றாது.

மாய் கடந்து வனித சூு எதிராக இழைல் குறித்த இந்தத் துய்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றான கண்போராடியவண்ணமணாம்சத்தின் மூன்றாட்சியடைத்ரைய்ஷ்த ஊக்குவித்து 1950 களில் ஒரு புரைய்ஷ்னகரைய்ஷ்த எழுதப்பட்சியடைது.
வில்லியம் போராடியவண்ணமக மூன்றால்டிங்கின் ல மூன்றார்டு ஆஃப் தி ஃபிரைய்ஷ்ம்களைஸ் (Lord of the Flies) புரைய்ஷ்னகரைய்ஷ்தரைய்ஷ்ய உங்களில் பலர் நிச்சயம்
அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நிரைய்ஷ்னக்கிபோராடியவண்ணமறாம் ன்.  க மூன்றாட்டுமி்றாம் ரை மூன்றாண்டித்தனம் த மூன்றான் மாய் கடந்து வனிதகுலத்தின் இயல்ப மூன்றான நிரைய்ஷ்ல என்று அது
ு வெ மூன்றாதிட்சியடைது.  ந மூன்றாகரிகத்தின் இயல்ப மூன்றான தரைய்ஷ்ம்களைகளில் இருந்து ச மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின் பள்ளிச் சறுு வெர்களின் ஒரு குழுரைய்ஷ்ு வெ விடுவித்துப்



ப மூன்றாருங்கள்,  அு வெர்கள் ஒரு சல ு வெ மூன்றா்றாம் ரைங்களுக்குள்ம்களை மூன்றாகபோராடியவண்ணமு வெ தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லதொடர்ச்சியின் பிடசய்யும் மிருகத்தனமாய் கடந்து வ மூன்றான ஒரு நிரைய்ஷ்லக்குத் திரும்பி
விடுு வெ மூன்றார்கள்.  மாய் கடந்து வனிதகுலத்தின் மீபோராடியவண்ணமத அு வெநம்பிக்ரைய்ஷ்க தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்கின்றாம்  இந்த பரைய்ஷ்சியடைப்பு இ்றாம் ரைண்சியடை மூன்றாம் உலகப் போராடியவண்ணமப மூன்றாரின்
அனுபு வெங்களில் இருந்து போராடியவண்ணமக மூன்றால்டிங்க மூன்றால் (Golding) ு வெரைய்ஷ்்றாம் ரைந்தொடர்ச்சியின் பிடதடுக்கப்பட்சியடை முடிவுகளில் இருந்போராடியவண்ணமத போராடியவண்ணமத மூன்றாற்றாம் ம் தொடர்ச்சியின் பிடபற்றிருந்தது.
பின்னர் அு வெர் எழுதின மூன்றார், “அந்த ு வெருசியடைங்கரைய்ஷ்ம்களைக் கசியடைந்து ு வெந்த எு வெரும்,  ஒரு போராடியவண்ணமதனீ போராடியவண்ணமதரைய்ஷ்ன உருு வெ மூன்றாக்குு வெது போராடியவண்ணமப மூன்றால
மாய் கடந்து வனிதன் தீரைய்ஷ்மாய் கடந்து வரைய்ஷ்ய உருு வெ மூன்றாக்குகிறாம்  மூன்றான் என்பரைய்ஷ்தப் புரிந்து தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ம்களை மூன்றாமாய் கடந்து வலிருந்த மூன்றால்,  அு வெர்கள் ஒன்று குருசியடை்றாம் ரை மூன்றாயிருக்க
போராடியவண்ணமு வெண்டும் அல்லது தரைய்ஷ்லயில் போராடியவண்ணமக மூன்றாம்களை மூன்றாறுள்ம்களைு வெர்கம்களை மூன்றாய் இருக்க போராடியவண்ணமு வெண்டும்.”2

Lord of the Flies புரைய்ஷ்னகரைய்ஷ்தயின் பி்றாம் ரைபலமாய் கடந்து வ மூன்றானது இ்றாம் ரைண்சியடை மூன்றாம் உலகப் போராடியவண்ணமப மூன்றாரின் பயங்க்றாம் ரைங்கம்களை மூன்றால் தூண்சியடைப்பட்டிருந்த
அதிர்ச்ச மாய் கடந்து வற்றும் வி்றாம் ரைக்திரைய்ஷ்ய பி்றாம் ரைதிபலித்தது. போராடியவண்ணமப மூன்றாருக்குப் பின் எழுந்த அ்றாம் ரைசயல் உறாம் வுகம்களை மூன்றால் இந்த மாய் கடந்து வபோராடியவண்ணமன மூன்றாநிரைய்ஷ்ல போராடியவண்ணமமாய் கடந்து வலும்
ு வெலுவூட்சியடைப்பட்சியடைது. தொடர்ச்சியின் பிடச மூன்றால்லப் போராடியவண்ணமப மூன்றான மூன்றால் மூன்றாம்  மூன்றாம் ரைய்ஷ்்றாம் ரைய்ஷின் தன்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ குறித்த விு வெ மூன்றாதத்தில் ஈடுபடுு வெதொடர்ச்சியின் பிடதன்பது 1945  க்கு
முன்பிருந்த எப்போராடியவண்ணமப மூன்றாரைய்ஷ்தயும் க மூன்றாட்டிலும் அதற்குப் பிந்ரைய்ஷ்தய க மூன்றாலத்தில் த மூன்றான் இன்னும் கடினமாய் கடந்து வ மூன்றாகி விட்டிருந்தது.  பனிப்
போராடியவண்ணமப மூன்றாரின் பிற்போராடியவண்ணமப மூன்றாக்குத்தனமாய் கடந்து வ மூன்றான அ்றாம் ரைசயல் சூு எதிராக இழைலில்,  ப மூன்றாசசத்திற்கும் நவீன முதல மூன்றாளித்துு வெத்திற்கும் இரைய்ஷ்சியடையில மூன்றான உறாம் வு
குறித்து தீவி்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றாய் சந்திப்பதொடர்ச்சியின் பிடதன்பது, குறிப்ப மூன்றாக அதொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வரிக்க மூன்றாவில், இனிப் தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாருத்தமாய் கடந்து வற்றாம் து என்பத மூன்றாய் கருதப்பட்சியடைது.

முதல மூன்றாம் உலகப் போராடியவண்ணமப மூன்றாருக்குப் பிந்ரைய்ஷ்தய ஐபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாப்பிய ப மூன்றாசசத்தின் எழுச்ச என்பது ப மூன்றாரிய போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிச தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர்
இயக்கங்கம்களை மூன்றால் முன்ரைய்ஷ்ு வெக்கப்பட்சியடை பு்றாம் ரைட்சக்றாம் ரை அப மூன்றாயங்களுக்கு முதல மூன்றாளித்துு வெ சமூகத்தின் ஒரு போராடியவண்ணமந்றாம் ரைடி விரைய்ஷ்சியடையிறுப்பு
என்பரைய்ஷ்த 1930 களில்,  அ்றாம் ரைசயல் அறிவுதொடர்ச்சியின் பிடபற்போராடியவண்ணமறாம்  மூன்றாரும் ு வெர்க்க நனவுள்போராடியவண்ணமம்களை மூன்றாரும் புரிந்து தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்சியடைனர்.  போராடியவண்ணமக மூன்றாப மூன்றாபோராடியவண்ணமு வெசம்
தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருக்கும் நடுத்த்றாம் ரை ு வெர்க்கங்கரைய்ஷ்ம்களை, குட்டி முதல மூன்றாளித்துு வெத்ரைய்ஷ்த, முதல மூன்றாளித்துு வெத்தின் நலன்களின் போராடியவண்ணமபரில் போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிச
தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர் இயக்கத்திற்கு எதி்றாம் ரை மூன்றாக எதிர்ப்பு்றாம் ரைட்சக்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றாக அ்றாம் ரைசயல்ரீதிய மூன்றாக அணிதி்றாம் ரைட்டுு வெபோராடியவண்ணமத ப மூன்றாசசத்தின் ச மூன்றா்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றாய்
இருந்தது என்பரைய்ஷ்த முபோராடியவண்ணமச மூன்றாலினியின் இத்த மூன்றாலி,  ஹட்லரின் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனி மாய் கடந்து வற்றும் பி்றாம் ரை மூன்றாங்போராடியவண்ணமக மூன்றாவின் ஸ்தொடர்ச்சியின் பிடபயின் ஆகிய
உத மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின்ங்கள் மிகத் தொடர்ச்சியின் பிடதளிு வெ மூன்றாக எடுத்துக்க மூன்றாட்டின.  ப மூன்றாசசம் அதிக மூன்றா்றாம் ரைத்திற்கு ு வெந்த இசியடைங்களில் எல்ல மூன்றாம்,  தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை
ு வெர்க்கம் ஒரு ஒழுங்கரைய்ஷ்மாய் கடந்து வந்த அ்றாம் ரைசயல் மாய் கடந்து வற்றும் சமூக சக்திய மூன்றாக இருப்பதில் இருந்து ஒழிக்கப்பட்சியடைது. 

1930 களில் ப்றாம் ரைு வெல மூன்றாக புரிந்து தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ம்களைப்பட்டிருந்தது,  முதல மூன்றாளித்துு வெத்திற்கும் ப மூன்றாசசத்திற்கும் இரைய்ஷ்சியடையில மூன்றான உறாம் வு
மாய் கடந்து வட்டுமாய் கடந்து வன்று.  நடுத்த்றாம் ரை ு வெர்க்கங்கரைய்ஷ்ம்களை சீ்றாம் ரைழித்து அு வெற்ரைய்ஷ்றாம்  ப மூன்றாசசத்தின் க்றாம் ரைங்களில் தள்ளியிருக்கும் உலகப் தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாரும்களை மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரை
தொடர்ச்சியின் பிடநருக்கடிய மூன்றானது யூதர்கரைய்ஷ்ம்களை சரீ்றாம் ரை ரீதிய மூன்றாக அழித்தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழிக்க அச்சுறுத்திக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருந்தது என்பரைய்ஷ்த போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிஸ்டுகள்
மீண்டும் மீண்டும் எச்சரித்திருந்தனர்.

லிபோராடியவண்ணமய மூன்றான் ட்தொடர்ச்சியின் பிட்றாம் ரை மூன்றாட்ஸ்கி 1940 இல் எழுதியு வெ மூன்றாறாம்  மூன்றாய்:

தொடர்ச்சியின் பிடு வெளிந மூன்றாட்டு ு வெர்த்தகம் நலிவுற்று உள்ந மூன்றாட்டு ு வெர்த்தகமும் வீழ்ச்ச க மூன்றாணுகின்றாம்  அபோராடியவண்ணமத க மூன்றாலகட்சியடைம் த மூன்றான்
போராடியவண்ணமபரினு வெ மூன்றாதம்,  இன்னும் குறிப்ப மூன்றாக யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதம்,  அசு்றாம் ரைத்தனமாய் கடந்து வ மூன்றாய் தீவி்றாம் ரைமாய் கடந்து வரைய்ஷ்சியடைகின்றாம்  க மூன்றாலகட்சியடைமாய் கடந்து வ மூன்றாகவும்
இருக்கிறாம் து.    முதல மூன்றாளித்துு வெம் தனது எழுச்ச சக மூன்றாப்தத்தில்,  யூதர்கரைய்ஷ்ம்களை யூதர்போராடியவண்ணமசரிகளில் இருந்து
தொடர்ச்சியின் பிடு வெளிக்தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாணாம்சத்தின்ர்ந்து அு வெர்கரைய்ஷ்ம்களை தனது ு வெர்த்தக விரிு வெ மூன்றாக்கத்திற்க மூன்றான ஒரு ச மூன்றாதனமாய் கடந்து வ மூன்றாய் பயன்படுத்தியது.
இன்று சரைய்ஷ்து வெரைய்ஷ்சியடைந்து தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருக்கும் முதல மூன்றாளித்துு வெ சமூகபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ மூன்றா யூத மாய் கடந்து வக்கரைய்ஷ்ம்களை அத்தரைய்ஷ்ன ு வெழிகளிலும்
நசுக்கிப்பிழிய முரைய்ஷ்னகிறாம் து;  இ்றாம் ரைண்டு பில்லியன் போராடியவண்ணமபர் ு வெசக்கும் உலகத்தில் பதிபோராடியவண்ணமனழு மில்லியன்
மாய் கடந்து வக்களுக்கு, அத மூன்றாு வெது 1 சதவீதத்திற்கும் குரைய்ஷ்றாம் ு வெ மூன்றான மாய் கடந்து வக்களுக்கு, பூமியில் ஒரு ு வெசப்பிசியடைம் க மூன்றாணாம்சத்தின் இனியும்
முடிய மூன்றாதிருக்கிறாம் து!  ப்றாம் ரைந்த நிலப் ப்றாம் ரைப்பும் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில்நுட்ப அற்புதங்களும் மாய் கடந்து வனிதனுக்கு விண்ரைய்ஷ்ணாம்சத்தின்யும்
மாய் கடந்து வண்ரைய்ஷ்ணாம்சத்தின்யும் தொடர்ச்சியின் பிடு வென்றுதந்திருப்பதற்கு மாய் கடந்து வத்தியில், முதல மூன்றாளித்துு வெமாய் கடந்து வ மூன்றானது நமாய் கடந்து வது பூமிரைய்ஷ்ய ஒரு ந மூன்றாற்றாம் தொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வடுக்கும்
சரைய்ஷ்றாம் ச்ச மூன்றாரைய்ஷ்லய மூன்றாக மாய் கடந்து வ மூன்றாற்றி விசியடை முடிந்திருக்கிறாம் து.3

ப மூன்றாசசத்தின் உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றான மூலங்கள், ு வெர்க்க அடிப்பரைய்ஷ்சியடைகள் மாய் கடந்து வற்றும் அ்றாம் ரைசயல் போராடியவண்ணமந மூன்றாக்கங்கள் ஆகியரைய்ஷ்ு வெ குறித்த ஒரு
தொடர்ச்சியின் பிடு வெளிப்பரைய்ஷ்சியடைய மூன்றான விு வெ மூன்றாததொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வன்பது அதொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வரிக்க அ்றாம் ரைச மூன்றாங்கத்தின் நரைய்ஷ்சியடைமுரைய்ஷ்றாம்  அ்றாம் ரைசயல் நலன்கம்களை மூன்றால் சூு எதிராக இழைப்பட்டிருந்தது என்றாம் 
மாய் கடந்து வட்சியடைத்திற்கு, ஒரு புத்திஜீவித தொடர்ச்சியின் பிடு வெற்றிசியடைம் உருு வெ மூன்றாக்கப்பட்டு அது ப மூன்றாசசம், மூன்றாம்  மூன்றாம் ரைய்ஷ்்றாம் ரைய்ஷ் மாய் கடந்து வற்றும் யூதஇனப்படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்ல
ஆகியரைய்ஷ்ு வெ குறித்த ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாறாம் ற்றாம்  மாய் கடந்து வற்றும் முற்றிலும் விஞ்ஞானமும் அரசி மூன்றானபூர்ு வெமாய் கடந்து வற்றாம்  கருத்த மூன்றாக்கங்கள் ஊடுருு வெ ஊக்குவித்திருந்தது.
இது தொடர்ச்சியின் பிடு வெகுறும் ஜேன நனவிற்க மூன்றான தொடர்ச்சியின் பிடநடிய பின்விரைய்ஷ்ம்களைவுகரைய்ஷ்ம்களைக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருந்தது. யூதஇனப்படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லய மூன்றானது அதன் ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாற்று
மாய் கடந்து வற்றும் அ்றாம் ரைசயல் உள்ம்களைசியடைக்கத்திலிருந்து இருந்து பிரித்தொடர்ச்சியின் பிடதடுக்கப்பட்டு புரிந்து தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ம்களை முடிய மூன்றாதத மூன்றாக ஆக்கப்பட்டிருந்தது.
யூதஇனப்படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்ல பற்றிய தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாது நனதொடர்ச்சியின் பிடு வென்பது சு்றாம் ரைண்டும்ு வெரைய்ஷ்கய மூன்றான ப்றாம் ரைப்றாம் ரைப்பூட்சியடைல்தனம்,  மாய் கடந்து வலிு வெ மூன்றான த மூன்றார்மீக
தொடர்ச்சியின் பிடு வெற்றுரைய்ஷ்்றாம் ரைகள் மாய் கடந்து வற்றும் இயல மூன்றாரைய்ஷ்மாய் கடந்து வமிக்க ரைய்ஷ்கப்பிரைய்ஷ்சதல்கள் ஆகியு வெற்றாம்  மூன்றால் த மூன்றான் போராடியவண்ணமமாய் கடந்து வலும் போராடியவண்ணமமாய் கடந்து வலும்
ஆதிக்கம்தொடர்ச்சியின் பிடசலுத்தப்பட்சியடைத மூன்றாக இருந்தது.

யூதஇனப்படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லயில் இருந்து ஏபோராடியவண்ணமதனும் படிப்பிரைய்ஷ்னரைய்ஷ்ய தொடர்ச்சியின் பிடபறுு வெத மூன்றாக இருந்த மூன்றால்,  மாய் கடந்து வனிதன் சறிய சந்தர்ப்பம்
கிரைய்ஷ்சியடைத்த மூன்றாலும் கூசியடை விபரிக்கமுடிய மூன்றாத மிருகத்தனத்தின் திறாம் ரைய்ஷ்னதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருக்கின்றாம்  மூன்றான் என்பரைய்ஷ்தயும்,  ஆறு மில்லியன்



மாய் கடந்து வனிதர்கள் ஈவி்றாம் ரைக்கமாய் கடந்து வற்றாம்  ு வெரைய்ஷ்கயில் படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்ல தொடர்ச்சியின் பிடசய்யப்பட்சியடைதற்கு பின்னரும் மாய் கடந்து வனிதனின் முன்போராடியவண்ணமனற்றாம் த்திலும் ஒரு சறாம் ந்த
மாய் கடந்து வனிதரைய்ஷ்ன உருு வெ மூன்றாக்குு வெதில் நம்பிக்ரைய்ஷ்க தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ு வெதொடர்ச்சியின் பிடதன்பது பி்றாம் ரைரைய்ஷ்மாய் கடந்து வபோராடியவண்ணமய என்பரைய்ஷ்தயும் த மூன்றான் தொடர்ச்சியின் பிடபற்றுக்தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ம்களை முடியுமாய் கடந்து வ மூன்றாம்.
இந்த ு வெரைய்ஷ்கயில் யூதஇனப்படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லய மூன்றானது போராடியவண்ணமப மூன்றாருக்குப் பின்னர் இருந்த நிரைய்ஷ்லரைய்ஷ்மாய் கடந்து வரைய்ஷ்ய நிய மூன்றாயப்படுத்துு வெதற்கும் ஒரு
போராடியவண்ணமமாய் கடந்து வம்பட்சியடை உலகத்திற்க மூன்றான போராடியவண்ணமப மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாட்சியடைத்ரைய்ஷ்த நசுக்குு வெதற்குபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ பயன்படுத்தப்பட்சியடைது.

கசியடைந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் விஞ்ஞானமும் அரசி மூன்றானபூர்ு வெ மாய் கடந்து வதிப்புமிக்க எந்தப் பரைய்ஷ்சியடைப்புகளுபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ உருு வெ மூன்றாக்கப்பசியடைவில்ரைய்ஷ்ல என்று
ந மூன்றான் கூறாம்  ு வெ்றாம் ரைவில்ரைய்ஷ்ல.  ந மூன்றாஜி ஆட்ச மாய் கடந்து வற்றும் யூதஇனப் படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லயின் மாய் கடந்து வ மூன்றாறுபட்சியடை அம்சங்கள் மீத மூன்றான அற்புதமாய் கடந்து வ மூன்றான
தனிநூல்கரைய்ஷ்ம்களை உருு வெ மூன்றாக்கிய ஏ்றாம் ரை மூன்றாம்களைமாய் கடந்து வ மூன்றான ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாற்றாம்  மூன்றாசரியர்கள் இருக்கிறாம்  மூன்றார்கள்.  ஆன மூன்றால் இத்தரைய்ஷ்கய அற்புதமாய் கடந்து வ மூன்றான
ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாற்றாம்  மூன்றாசரியர்களின் ஆ்றாம் ரை மூன்றாய்ச்சய மூன்றானது தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாது நனவிற்கு அரித மூன்றாகத் த மூன்றான் எட்டியிருக்கிறாம் து,  அு வெர்கம்களைது பரைய்ஷ்சியடைப்புகள்
தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாதுு வெ மூன்றாக,  இத்துரைய்ஷ்றாம் யின் நிபுணாம்சத்தின்ர்கம்களை மூன்றால் மாய் கடந்து வட்டுபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ,  அதிலும் குறிப்ப மூன்றாக அதொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வரிக்க மூன்றாவில் த மூன்றான்,  பின்
தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாசியடை்றாம் ரைப்படுபரைய்ஷ்ு வெய மூன்றாக இருக்கின்றாம் ன. 

நவீன அ்றாம் ரைசயல்-ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாற்று நனவின் த மூன்றாழ்ந்த நிரைய்ஷ்ல பற்றி கு வெனத்ரைய்ஷ்த ஈர்ப்பதொடர்ச்சியின் பிடதன்றாம்  மூன்றால்,  லிபோராடியவண்ணமய மூன்றான் ட்தொடர்ச்சியின் பிட்றாம் ரை மூன்றாட்ஸ்கி த மூன்றான்
ு வெ மூன்றாழ்ந்த க மூன்றாலத்தின் போராடியவண்ணமு வெதொடர்ச்சியின் பிடறாம் ு வெரைய்ஷ்்றாம் ரையும் விசியடை போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் ப மூன்றாசசத்தின் அப மூன்றாயத்ரைய்ஷ்தயும் அழிவுக்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றான ஆற்றாம் ரைய்ஷ்லயும் மிகத்
தொடர்ச்சியின் பிடதளிு வெ மூன்றாகப் புரிந்து தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருந்த நிரைய்ஷ்லயிலும்,  ந மூன்றாசசம் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாசியடைர்ப மூன்றாக 1930 க்கும் 1934 க்கும் இரைய்ஷ்சியடையில் லிபோராடியவண்ணமய மூன்றான்
ட்தொடர்ச்சியின் பிட்றாம் ரை மூன்றாட்ஸ்கி எழுதியு வெற்றில் இருந்த எந்தக் குறிப்ரைய்ஷ்பயுபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ இன்ரைய்ஷ்றாம் ய ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாற்று ஆய்வுப்பரைய்ஷ்சியடைப்புகளில் க மூன்றாண்பதொடர்ச்சியின் பிடதன்பது
மிக அரித மூன்றானத மூன்றாக இருக்கிறாம் து என்பரைய்ஷ்த இங்போராடியவண்ணமக குறிப்பிட்டுக் க மூன்றாட்டுு வெதற்கு என்ரைய்ஷ்ன அனுமாய் கடந்து வதியுங்கள். 

போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகனும் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியர்களும்

அடிப்பரைய்ஷ்சியடைய மூன்றான தப்தொடர்ச்சியின் பிடபண்ணாம்சத்தின்ங்கரைய்ஷ்ம்களையும் து வெறாம்  மூன்றான கருத்த மூன்றாக்கங்கரைய்ஷ்ம்களையும் சு வெ மூன்றால் தொடர்ச்சியின் பிடசய்ய மூன்றாமாய் கடந்து வல் விட்டுவிடுகின்றாம் ,
அல்லது உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயில் அு வெற்றுக்கு ு வெலுவூட்டுு வெத மூன்றாக இருக்கின்றாம்  பரைய்ஷ்சியடைப்புகள் த மூன்றான் மிகப்தொடர்ச்சியின் பிடபரும் கு வெனத்ரைய்ஷ்த
ஈர்ப்பரைய்ஷ்ு வெய மூன்றாக ஆகின்றாம் ன.  சியடை மூன்றானியல் போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகனின் ஹட்லரின் தன்ன மூன்றார்ு வெமிக்க தண்சியடைரைய்ஷ்ன-  நிரைய்ஷ்றாம் போராடியவண்ணமு வெற்றுனர்கள்:
ச மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியர்களும் யூதப்படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லயும் (Hitler’s  Willing  Executioners:  Ordinary  Germans  and  the
Holocaust)  என்றாம்  மிகதொடர்ச்சியின் பிடு வெற்றிக்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றானதும் முழுு வெதும் பரித மூன்றாபக்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றானதுமாய் கடந்து வ மூன்றான புத்தகமும் இந்த ு வெரைய்ஷ்கயின் கீபோராடியவண்ணமு எதிராக இழை
ு வெருு வெத மூன்றாகும்.

போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகன் புத்தகத்தின் அடிப்பரைய்ஷ்சியடைய மூன்றான கருப்தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாருரைய்ஷ்ம்களை எளித மூன்றாக சுருக்கி விசியடைல மூன்றாம்.  அத மூன்றாு வெது,
யூதஇனப்படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லக்க மூன்றான க மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின்த்ரைய்ஷ்த போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியர்களின் மாய் கடந்து வபோராடியவண்ணமன மூன்றாநிரைய்ஷ்லயிலும் நம்பிக்ரைய்ஷ்கயிலுபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ க மூன்றாணாம்சத்தின்ல மூன்றாம்; போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனிய
மாய் கடந்து வக்கள் ஒரு ப்றாம் ரைந்த போராடியவண்ணமதசயஅம்களைவில மூன்றான கூட்சியடைமாய் கடந்து வ மூன்றாக,  பி்றாம் ரைத்போராடியவண்ணமயகமாய் கடந்து வ மூன்றானதொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாரு போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாத சத்த மூன்றாந்தத்த மூன்றால்
உந்தப்பட்டிருந்த நிரைய்ஷ்லயில், யூதஇனப்படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்ல என்றாம்  ஒரு போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனிய முயற்சரைய்ஷ்ய நசியடைத்தினர். யூதர்கரைய்ஷ்ம்களை திட்சியடைமிட்டு
தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்ல தொடர்ச்சியின் பிடசய்ு வெதொடர்ச்சியின் பிடதன்பது ஒரு போராடியவண்ணமதசய தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாழுதுபோராடியவண்ணமப மூன்றாக்க மூன்றாகி,  அதில் சந்தர்ப்பம் கிட்டிய அத்தரைய்ஷ்ன போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியர்களுபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ
ஆர்ு வெத்துசியடைனும் உற்ச மூன்றாகத்துசியடைனும் பங்போராடியவண்ணமகற்று ு வெந்திருந்தனர்.

போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியர்கள் யூதர்கரைய்ஷ்ம்களைக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றான்றாம் தன் க மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின்ம் அு வெர்கள், போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானியர்கம்களை மூன்றாக, கட்டுப்படுத்த முடிய மூன்றாத போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனிய
யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்தின மூன்றால் ஆட்தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ம்களைப்பட்டிருந்தனர்.  யூதர்கள் மீத மூன்றான தொடர்ச்சியின் பிடு வெறுப்புத்த மூன்றான் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனிய மாய் கடந்து வக்களின் உலகம்களை மூன்றாவிய
கண்போராடியவண்ணமணாம்சத்தின் மூன்றாட்சியடைமாய் கடந்து வ மூன்றாக, உலதொடர்ச்சியின் பிடகங்கும் ஏற்றுக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ம்களைப்பட்சியடை உலகப் ப மூன்றார்ரைய்ஷ்ு வெ ஆக (weltanschauung) இருந்தது.

ஆட்சயின் அ்றாம் ரைசயல் எல்ல மூன்றாம் இ்றாம் ரைண்சியடை மூன்றாந்த்றாம் ரை முக்கியத்துு வெத்ரைய்ஷ்தபோராடியவண்ணமய தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருந்தது என்கிறாம்  மூன்றார். தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லக மூன்றா்றாம் ரைர்கரைய்ஷ்ம்களைக்
குறிக்கும்தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாழுது “ந மூன்றாஜிக்கள்” மாய் கடந்து வற்றும் “SS நபர்கள்” போராடியவண்ணமப மூன்றான்றாம்  ு வெ மூன்றார்த்ரைய்ஷ்தப் பதங்கள் எல்ல மூன்றாம் பயன்படுத்தப்பசியடைக்கூசியடை மூன்றாத
“தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாருத்தமாய் கடந்து வற்றாம்  முத்திரைய்ஷ்்றாம் ரைகள்”  என்று போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகன் ு வெலியுறுத்துகிறாம்  மூன்றார்.  மூன்றாம்  மூன்றாம் ரைய்ஷ்்றாம் ரைய்ஷிற்கும்,  யூதர்கள்
தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றால்லப்பட்சியடைதற்கும் இரைய்ஷ்சியடையில மூன்றான ஒபோராடியவண்ணம்றாம் ரை முக்கிய க மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின்க மூன்றாரியமாய் கடந்து வ மூன்றான தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாசியடைர்பு என்னதொடர்ச்சியின் பிடு வென்றாம்  மூன்றால் அது போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானியர்கரைய்ஷ்ம்களை,
போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானியர்கம்களை மூன்றாக,  போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானிய நம்பிக்ரைய்ஷ்ககளுக்கு தக்கபடி தொடர்ச்சியின் பிடசயல்பசியடை அனுமாய் கடந்து வதித்தது என்பது த மூன்றான் என்று
போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகன் ு வெலியுறுத்துகிறாம்  மூன்றார்.

போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகன் எழுதுகிறாம் ு வெ மூன்றாறாம்  மூன்றாக:

யூதஇனப்படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லயில் ஈடுபட்சியடை போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியர்களுக்கு “போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானியர்கள்”  என்பது மாய் கடந்து வட்டுபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ மிகப்
தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாருத்தமாய் கடந்து வ மூன்றான தொடர்ச்சியின் பிடபய்றாம் ரை மூன்றாக, தொடர்ச்சியின் பிடச மூன்றால்லப் போராடியவண்ணமப மூன்றான மூன்றால் உரிய தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாதுப் தொடர்ச்சியின் பிடபய்றாம் ரை மூன்றாக இருக்கும். போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியின் போராடியவண்ணமபரிலும்
அதன் மாய் கடந்து வக்களுக்கு உயர்ந்த தரைய்ஷ்லு வெ்றாம் ரை மூன்றாக இருந்த அபோராடியவண்ணமசியடை மூன்றால்ஃப் ஹட்லரின் போராடியவண்ணமபரிலும் தொடர்ச்சியின் பிடசயல்பட்சியடை
போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானியர்கள் த மூன்றான் அு வெர்கள். 

போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகனின் திரைய்ஷ்கக்க ரைய்ஷ்ு வெக்கும் சந்தரைய்ஷ்னப் ப மூன்றாய்வில் இருந்து கு வெனம் சதறி விசியடைக்கூசியடை மூன்றாது என்பத மூன்றால்,
ஹட்லபோராடியவண்ணம்றாம் ரை ஒரு ஆஸ்திரியர் என்றாம்  உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயிபோராடியவண்ணமல மூன்றா, அல்லது அு வெ்றாம் ரைது இனு வெ மூன்றாதத் தத்துு வெங்கள் எல்ல மூன்றாம் Gobineau என்றாம் 
பத்தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றான்பத மூன்றாம் நூற்றாம்  மூன்றாண்டின் பி்றாம் ரைபு ஒருு வெ்றாம் ரைது எழுத்துக்களில் இருந்து போராடியவண்ணமசகரிக்கப்பட்சியடைரைய்ஷ்ு வெ என்றாம்  உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயிபோராடியவண்ணமல மூன்றா,



அல்லது அு வெ்றாம் ரைது அ்றாம் ரைசயல் ந மூன்றாயகன மூன்றான முபோராடியவண்ணமச மூன்றாலினி ஒரு இத்த மூன்றாலியர் என்றாம்  உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயிபோராடியவண்ணமல மூன்றா, அல்லது அு வெ்றாம் ரைது தரைய்ஷ்லரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ
சத்த மூன்றாந்து வெ மூன்றாதிய மூன்றான ஆல்ஃபி்றாம் ரைட் போராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாசன்போராடியவண்ணமபர்க் ச மூன்றாரிச ்றாம் ரைஷ்ய மூன்றாவின் ஆளுரைய்ஷ்கயில் இருந்த ஒரு ப மூன்றால்டிக் மாய் கடந்து வ மூன்றாக மூன்றாணாம்சத்தின்த்தில்
இருந்து ு வெந்து வெர் என்றாம்  உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயிபோராடியவண்ணமல மூன்றா, அல்லது ஹட்லரின் மிக தொடர்ச்சியின் பிடநருங்கிய போராடியவண்ணமத மூன்றாு எதிராக இழை்றாம் ரை மூன்றான ருபோராடியவண்ணமசியடை மூன்றால்ஃப் தொடர்ச்சியின் பிடூஹெஸ் எகிப்தில்
பிறாம் ந்து வெர் என்றாம்  உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயிபோராடியவண்ணமல மூன்றா ந மூன்றான் அதிக போராடியவண்ணமந்றாம் ரைம் போராடியவண்ணமபசக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருக்கப் போராடியவண்ணமப மூன்றாு வெதில்ரைய்ஷ்ல.   

இத்தரைய்ஷ்கய சங்கசியடைமாய் கடந்து வ மூன்றான மு்றாம் ரைண்ப மூன்றாடுகளினது விரைய்ஷ்ம்களைவுகரைய்ஷ்ம்களை பற்றி சீர்தூக்கிப்ப மூன்றார்த்துக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருப்பரைய்ஷ்த க மூன்றாட்டிலும்,
போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகன் முடிு வெ மூன்றாக என்ன தொடர்ச்சியின் பிடச மூன்றால்ல ு வெருகிறாம்  மூன்றார் என்பதற்குச் தொடர்ச்சியின் பிடசல்லல மூன்றாம்:

யூதவிபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதமாய் கடந்து வ மூன்றானது பல ஆயி்றாம் ரைம் “ச மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின்” போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியர்கரைய்ஷ்ம்களை யூதர்கரைய்ஷ்ம்களைக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றால்ல தொடர்ச்சியின் பிடசய்ய நகர்த்தியது,
இன்னும் மில்லியன் கணாம்சத்தின்க்க மூன்றாபோராடியவண்ணமன மூன்றாரும் போராடியவண்ணமு வெறுவிதமாய் கடந்து வ மூன்றாக ரைய்ஷ்கய மூன்றாம்களைப்பட்டிருக்க மூன்றாவிட்சியடை மூன்றால் அபோராடியவண்ணமத தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாருத்தமாய் கடந்து வ மூன்றான
இசியடைத்திற்கு நகர்த்தப்பட்டிருப்பர். தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாரும்களை மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரைக் கடினநிரைய்ஷ்ல அல்ல,  ஒரு சர்ு வெ மூன்றாதிபத்திய அ்றாம் ரைசன்
பலு வெந்தமாய் கடந்து வ மூன்றான ு வெழிமுரைய்ஷ்றாம் கள் அல்ல,  சமூக உம்களைவியல் அழுத்தங்கள் அல்ல,  உம்களைவியல் தொடர்ச்சியின் பிடநருக்கடிகள்
அல்ல,  மாய் கடந்து வ மூன்றாறாம்  மூன்றாக யூதர்கள் குறித்து போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியில் பல தச மூன்றாப்தங்கம்களை மூன்றாக நிலவி ு வெந்த சந்தரைய்ஷ்னகபோராடியவண்ணமம்களை
ஆயுதங்களின்றி நி்றாம் ரை மூன்றாயுதப மூன்றாணிகம்களை மூன்றாய் இருந்த யூத ஆண் தொடர்ச்சியின் பிடபண் மாய் கடந்து வற்றும் குு எதிராக இழைந்ரைய்ஷ்தகரைய்ஷ்ம்களை ஆயி்றாம் ரைக்கணாம்சத்தின்க்கில்
திட்சியடைமிட்டு ஈவி்றாம் ரைக்கமின்றி தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றால்ு வெதற்கு ச மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியர்கரைய்ஷ்ம்களை தூண்டியது.5  

யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதம் என்பது போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானியர்களின் உலக ப மூன்றார்ரைய்ஷ்ு வெயின் ஒரு ஒருங்கிரைய்ஷ்ணாம்சத்தின்ந்த,  உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயில் முதன்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றான,
தன்னனுபு வெ மூன்றாத அறிதலின் ஒரு உட்கூறாம்  மூன்றான ஒரு விசியடையமாய் கடந்து வ மூன்றாகும் என்று க மூன்றாண்ட் ு வெ மூன்றாத அறிு வெ மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரை முரைய்ஷ்றாம் யியலின் ஒரு
தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாச்ரைய்ஷ்ச ு வெடிு வெத்ரைய்ஷ்த பயன்படுத்தி போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகன் மீண்டும் பின்ு வெருமாய் கடந்து வ மூன்றாறு ு வெ மூன்றாத மூன்றாடுகின்றாம்  மூன்றார்:  “யூதவிபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாத போராடியவண்ணமக மூன்றாட்ப மூன்றாடு”
”போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியில் அடிப்பரைய்ஷ்சியடைய மூன்றாக எு வெ்றாம் ரை மூன்றாலும் சு வெ மூன்றால் தொடர்ச்சியின் பிடசய்ய முடிய மூன்றாத ஒன்றாம்  மூன்றாக இருந்தது” என்று அு வெர் எழுதுகிறாம்  மூன்றார். 6

போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகனின் ு வெ மூன்றாதங்கள் எத்தரைய்ஷ்ன தூ்றாம் ரைத்திற்கு உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வகரைய்ஷ்ம்களை அடிப்பரைய்ஷ்சியடைய மூன்றாகக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்சியடைரைய்ஷ்ு வெ என்பது குறித்து
சற்று பின்னர் ஆ்றாம் ரை மூன்றாய்போராடியவண்ணமு வென்.  முதலில் அு வெ்றாம் ரைது சந்தரைய்ஷ்ன மாய் கடந்து வற்றும் பகுப்ப மூன்றாய்வு ு வெழிமுரைய்ஷ்றாம்  குறித்து சல கருத்துப்
பதிவீடுகரைய்ஷ்ம்களைச் தொடர்ச்சியின் பிடசய்யல மூன்றாம் என்று நிரைய்ஷ்னக்கிபோராடியவண்ணமறாம் ன். 

ஒரு சக்கல மூன்றான பல்பரிமாய் கடந்து வ மூன்றாணாம்சத்தின் எத மூன்றார்த்தத்ரைய்ஷ்த,  மிகவும் ப்றாம் ரைந்த,  ஒழுங்கற்றாம்  மாய் கடந்து வற்றும் ஒரு-பரிமாய் கடந்து வ மூன்றாணாம்சத்தின் ு வெரைய்ஷ்்றாம் ரையரைய்ஷ்றாம் கரைய்ஷ்ம்களைக்
தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டு எளிரைய்ஷ்மாய் கடந்து வப்படுத்துகின்றாம்  போராடியவண்ணமப மூன்றாக்போராடியவண்ணமக தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாதுு வெு எதிராக இழைக்கிலுள்ம்களை சந்தரைய்ஷ்னயின் மிகப் தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாதுு வெ மூன்றான அம்சமாய் கடந்து வ மூன்றாக இருப்பத மூன்றாகும்.
விஞ்ஞானமும் அரசி மூன்றானபூர்ு வெ சந்தரைய்ஷ்னபோராடியவண்ணமய மூன்றா ஒவதொடர்ச்சியின் பிடு வெ மூன்றாரு நிகழ்வுப்போராடியவண்ணமப மூன்றாக்கிலும் உள்ம்களைசியடைங்கியுள்ம்களை என்தொடர்ச்சியின் பிடனன்ன வித்திய மூன்றாசமாய் கடந்து வ மூன்றான மாய் கடந்து வற்றும்
எதிர்மு்றாம் ரைணாம்சத்தின் மூன்றான கூறுகளின் ப்றாம் ரைஸ்ப்றாம் ரை இரைய்ஷ்சியடையுறாம் ரைய்ஷ்ு வெ அரைய்ஷ்சியடைய மூன்றாம்களைம் க மூன்றாணாம்சத்தின்வும் ஆ்றாம் ரை மூன்றாயவும் முரைய்ஷ்னு வெத மூன்றாகும். இது விஞ்ஞானமும் அரசி மூன்றானியின்
மூரைய்ஷ்ம்களையில் பி்றாம் ரைதிபலிக்கப்படுகின்றாம்  எத மூன்றார்த்தத்தின் சக்கல மூன்றான தன்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வரைய்ஷ்ய,  அத மூன்றாு வெது மு்றாம் ரைணியல்ரைய்ஷ்ப,  துல்லியமாய் கடந்து வ மூன்றாக
தொடர்ச்சியின் பிடு வெளிப்படுத்துகின்றாம்  கருத்துருக்கரைய்ஷ்ம்களை அபிவிருத்தி தொடர்ச்சியின் பிடசய்ய முரைய்ஷ்னகிறாம் து.   

ஆன மூன்றால் மாய் கடந்து வறுபக்கத்தில் தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாதுு வெு எதிராக இழைக்கிலுள்ம்களை சந்தரைய்ஷ்னபோராடியவண்ணமய மூன்றா,  த மூன்றான் பகுப்ப மூன்றாய்ு வெத மூன்றாக அனுமாய் கடந்து வ மூன்றானித்துக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்கின்றாம் 
நிகழ்வுப்போராடியவண்ணமப மூன்றாக்கின் கட்சியடைரைய்ஷ்மாய் கடந்து வப்பில் அசியடைங்கியிருக்கும் அத்திய மூன்றாு வெசயமாய் கடந்து வ மூன்றான உள் மு்றாம் ரைண்ப மூன்றாடுகரைய்ஷ்ம்களை உத மூன்றாசீனப்படுத்தும்
கூ்றாம் ரைறிு வெற்றாம்  தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாதுரைய்ஷ்மாய் கடந்து வப்படுத்தல்களில் இறாம் ங்குகிறாம் து.  தொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வய்யியலில் இத்தரைய்ஷ்கய தொடர்ச்சியின் பிடு வெற்று தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாதுரைய்ஷ்மாய் கடந்து வப்படுத்தல்கள்
அருு வெமாய் கடந்து வ மூன்றான அரைய்ஷ்சியடைய மூன்றாம்களைங்கம்களை மூன்றாக,  அத மூன்றாு வெது அரைய்ஷ்னத்து உள்முக வித்திய மூன்றாசங்கம்களைரைய்ஷ்னத்தும் அகற்றாம் ப்பட்சியடை
அரைய்ஷ்சியடைய மூன்றாம்களைங்கம்களை மூன்றாக அறியப்படுகின்றாம் ன.  ு வெ மூன்றார்த்ரைய்ஷ்தயின் போராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ மூன்றாசமாய் கடந்து வ மூன்றான அர்த்தத்தில்த மூன்றான் அரைய்ஷ்ு வெ அருு வெமாய் கடந்து வ மூன்றானரைய்ஷ்ு வெ எனல மூன்றாம்.
ஏதொடர்ச்சியின் பிடனன்றாம்  மூன்றால் அரைய்ஷ்ு வெ எத மூன்றார்த்தத்தின் பூ்றாம் ரைணாம்சத்தின்மாய் கடந்து வற்றாம்  சந்தரைய்ஷ்னப்பிம்பங்கபோராடியவண்ணமம்களை:  சசியடைரீதிய மூன்றான உலகமாய் கடந்து வ மூன்றானது இதுபோராடியவண்ணமப மூன்றான்றாம்  உள்முக
வித்திய மூன்றாசங்கள் அற்றாம்  நிகழ்வுப்போராடியவண்ணமப மூன்றாக்ரைய்ஷ்க தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருப்பபோராடியவண்ணமத கிரைய்ஷ்சியடைய மூன்றாது.  

ஒவதொடர்ச்சியின் பிடு வெ மூன்றாரு “அரைய்ஷ்சியடைய மூன்றாம்களைமுபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ”  தனக்குள் வித்திய மூன்றாசத்ரைய்ஷ்தக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருக்கிறாம் து.  தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாதுு வெு எதிராக இழைக்கிலுள்ம்களை சந்தரைய்ஷ்னயின்
அடிப்பரைய்ஷ்சியடைய மூன்றான பிரைய்ஷ்ு எதிராக இழை எங்போராடியவண்ணமக அரைய்ஷ்மாய் கடந்து வந்திருக்கிறாம் து என்றாம்  மூன்றால்,  எத மூன்றார்த்தத்தின் ஒரு விஞ்ஞானமும் அரசி மூன்றானபூர்ு வெமாய் கடந்து வ மூன்றான மாய் கடந்து வற்றும்
உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றான பி்றாம் ரைதிநிதித்துு வெத்ரைய்ஷ்த ு வெு எதிராக இழைங்கத் திறாம் னற்றாம்  இத்தரைய்ஷ்கய அருு வெமாய் கடந்து வ மூன்றான அரைய்ஷ்சியடைய மூன்றாம்களைங்களுசியடைன மூன்றான மிகத்த மூன்றாழ்ு வெ மூன்றான
த்றாம் ரைத்ரைய்ஷ்ததொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்சியடை ஒருதரைய்ஷ்லப்பட்சமாய் கடந்து வ மூன்றான கருத்துருக்கரைய்ஷ்ம்களைக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டு அது இயங்குகிறாம் து.

“ச மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானியர்கள்”

போராடியவண்ணமப்றாம் ரை மூன்றாசரியர் போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகனின் புத்தகத்தின் ு வெழிமுரைய்ஷ்றாம் ப் பிரைய்ஷ்ு எதிராக இழைய மூன்றானது அதன் தரைய்ஷ்லப்பிபோராடியவண்ணமலபோராடியவண்ணமய க மூன்றாணாம்சத்தின்க்கூடியத மூன்றாக
இருக்கிறாம் து:  ஹட்ல்றாம் ரைது தன்ன மூன்றார்ு வெமிக்க தண்சியடைரைய்ஷ்ன-நிரைய்ஷ்றாம் போராடியவண்ணமு வெற்றுனர்கள்:  ச மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானியர்களும்
யூதப்படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லயும். இங்போராடியவண்ணமக ஒருகணாம்சத்தின்ம் நிற்போராடியவண்ணமப மூன்றாம். அதொடர்ச்சியின் பிடதன்ன “ச மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானியர்கள்?” ஒரு “அருு வெ அரைய்ஷ்சியடைய மூன்றாம்களைம்”
என்பதற்கு ஒரு சறாம் ந்த உத மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின்த்ரைய்ஷ்த க மூன்றாணாம்சத்தின் போராடியவண்ணமு வெண்டுதொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வன்றாம்  மூன்றால்,  அது இதுத மூன்றான்.  இது தொடர்ச்சியின் பிட்றாம் ரை மூன்றாம்பப் ப்றாம் ரைந்ததொடர்ச்சியின் பிடு வெ மூன்றாரு
ு வெரைய்ஷ்கப்ப மூன்றாடு,  ஏறாம் க்குரைய்ஷ்றாம் ய அரைய்ஷ்னு வெருபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ இதற்குள் ு வெந்து விசியடை முடியும்,  யூத த மூன்றாய்-தந்ரைய்ஷ்தகரைய்ஷ்ம்களை தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்சியடை
போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானியர்கள் போராடியவண்ணமு வெண்டுமாய் கடந்து வ மூன்றான மூன்றால் இதில் இருக்கமாய் கடந்து வ மூன்றாட்சியடை மூன்றார்கள் என்று கருதல மூன்றாம்.  எப்படிப் ப மூன்றார்த்த மூன்றாலும்,  எந்ததொடர்ச்சியின் பிடு வெ மூன்றாரு
குறிப்பிட்சியடை போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானியரைய்ஷ்்றாம் ரையும் எது “ச மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின்”  போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானிய்றாம் ரை மூன்றாக ஆக்குகிறாம் து?  ஒரு சுற்றுபருத்த உசியடைலும்,



பதப்படுத்தப்பட்சியடை மாய் கடந்து வ மூன்றாமிச உணாம்சத்தின்வு (knockwurst)  மாய் கடந்து வற்றும் ஊறாம் ரைய்ஷ்ு வெக்கப்பட்சியடை இரைய்ஷ்றாம் ச்ச (sauerbraten)  உண்ணுு வெதிலும்
விருப்பமுள்ம்களைு வெர்கம்களை மூன்றா?  இம்களைம்தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றான்நிறாம்  முடி,  நீலக் கண்கள் மாய் கடந்து வற்றும் நிர்ு வெ மூன்றாணாம்சத்தின் சூரியக் குளியலுக்க மூன்றான
விருப்பமுள்ம்களைு வெர்கம்களை மூன்றா?  எளிதில் புரிந்துதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ம்களை முடிய மூன்றாத தொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வய்யியல் போராடியவண்ணமபசும் திறாம் ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயும் 300  இறாம்  மூன்றாத்தல் நிரைய்ஷ்றாம் யுள்ம்களை
ு வெ மூன்றாக்னரின் உச்சஸ்த மூன்றாயின் மீத மூன்றான போராடியவண்ணமப்றாம் ரை மூன்றார்ு வெமுமாய் கடந்து வ மூன்றா? இத்தரைய்ஷ்கய முட்சியடை மூன்றாள்தனமாய் கடந்து வ மூன்றான மாய் கடந்து வற்றும் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாசியடைர்பில்ல மூன்றாத ஒபோராடியவண்ணம்றாம் ரைு வெரைய்ஷ்ககளின்
மீது கட்டி எழுப்பப்பட்சியடைத மூன்றான ஒரு கருத்துருு வெ மூன்றானது புறாம் நிரைய்ஷ்ல எத மூன்றார்த்தத்தின் அறிந்துதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ம்களைலுசியடைன் எந்த
விஞ்ஞானமும் அரசி மூன்றானபூர்ு வெமாய் கடந்து வ மூன்றான மாய் கடந்து வதிப்பீரைய்ஷ்சியடையும் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருக்க முடிய மூன்றாது.  

ஆன மூன்றால் நமாய் கடந்து வது ு வெரைய்ஷ்்றாம் ரையரைய்ஷ்றாம் க்கு சற்று கூடுதல் கு வெனமாய் கடந்து வ மூன்றான சமூகவியல் குணாம்சத்தின் மூன்றாதிசயங்கரைய்ஷ்ம்களை நுரைய்ஷ்ு எதிராக இழைக்க ந மூன்றாம்
முரைய்ஷ்னபோராடியவண்ணமு வெ மூன்றாமாய் கடந்து வ மூன்றான மூன்றால் உசியடைனடிய மூன்றாக ”ச மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின்” என்றாம்  கருத்த மூன்றாக்கத்தின் மாய் கடந்து வதிப்பற்றாம்  தன்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ தொடர்ச்சியின் பிடு வெளிப்பரைய்ஷ்சியடைய மூன்றாக தொடர்ச்சியின் பிடதரிந்துவிடும்.
1933  இல் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் சமூகம் ஒரு சக்கல மூன்றான ு வெர்க்க கட்சியடைரைய்ஷ்மாய் கடந்து வப்ரைய்ஷ்ப தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருந்தது.  ஹட்லர் அதிக மூன்றா்றாம் ரைத்திற்கு ு வெந்த
சமாய் கடந்து வயத்தில் “ச மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானிய்றாம் ரை மூன்றாக” இருந்தது ஒரு தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழிற்ச மூன்றாரைய்ஷ்ல தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாளிய மூன்றா, ஒரு தொடர்ச்சியின் பிடந மூன்றாடித்த கரைய்ஷ்சியடைவிய மூன்றாப மூன்றாரிய மூன்றா,
உதிரிப் ப மூன்றாட்சியடை மூன்றாளி ு வெர்க்கத்தின் ஒரு தொடர்ச்சியின் பிடு வெறுப்போராடியவண்ணமபறிய உறுப்பின்றாம் ரை மூன்றா,  தொடர்ச்சியின் பிடபரும் கசியடைனில் தத்தளித்த ஒரு விு வெச மூன்றாயிய மூன்றா,  கிு எதிராக இழைக்கு
பி்றாம் ரைஷ்ய நிலப் பி்றாம் ரைபுு வெ மூன்றா அல்லது ஒரு தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழிற்ச மூன்றாரைய்ஷ்ல அதிப்றாம் ரை மூன்றா?

பல்போராடியவண்ணமு வெறு சமூகத் தட்டுகரைய்ஷ்ம்களையும் போராடியவண்ணமசர்ந்த இந்த அத்தரைய்ஷ்ன கூறுகரைய்ஷ்ம்களையும் “ச மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானியர்கள்” என்று ஒன்றாம்  மூன்றாக
இரைய்ஷ்ணாம்சத்தின்த்துவிட்சியடை மூன்றால்,  ”ச மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின்”  என்றாம்  கருத்த மூன்றாக்கம் 1933  இல் இருந்து வெ மூன்றாறாம்  மூன்றாக போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் சமூகத்தின் உள்முக
மு்றாம் ரைண்ப மூன்றாடுகரைய்ஷ்ம்களையும் போராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ மூன்றாதல்கரைய்ஷ்ம்களையும் பி்றாம் ரைதிபலிக்கவில்ரைய்ஷ்ல என்பபோராடியவண்ணமத அதன் தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாரும்களை மூன்றாக இருக்கும். ஆக, போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகன்
தனது ு வெ மூன்றாசகர்களுக்கு தருு வெது போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் சமூகம் 1933  இல் உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றாக எப்படி இருந்தது என்பதன் மீத மூன்றான ஒரு
விஞ்ஞானமும் அரசி மூன்றானபூர்ு வெமாய் கடந்து வ மூன்றான ஆய்விரைய்ஷ்ன அல்ல,  மாய் கடந்து வ மூன்றாறாம்  மூன்றாக கூறுு வெதற்கு சங்கசியடைமாய் கடந்து வ மூன்றான விசியடையமாய் கடந்து வ மூன்றான இனம் மாய் கடந்து வற்றும் இ்றாம் ரைத்தத்த மூன்றால்
ு வெரைய்ஷ்்றாம் ரையரைய்ஷ்றாம்  தொடர்ச்சியின் பிடசய்யப்படுகின்றாம்  ஒன்றுபட்சியடை போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானிய மாய் கடந்து வக்கள் (German  Volk)  என்றாம்  ந மூன்றாஜி கட்டுக்கரைய்ஷ்தரைய்ஷ்ய
விமாய் கடந்து வர்சனமாய் கடந்து வற்று உறுதிப்படுத்துகின்றாம் , ஒபோராடியவண்ணம்றாம் ரை இயல்புள்ம்களை சமூகம் குறித்த கருத்துு வெ மூன்றாத சத்தி்றாம் ரைத்ரைய்ஷ்தபோராடியவண்ணமய அது ு வெு எதிராக இழைங்குகிறாம் து.

”ச மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானியர்” என்றாம்  கருத்த மூன்றாக்கத்ரைய்ஷ்த தனது ஒட்டுதொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வ மூன்றாத்த பகுப்ப மூன்றாய்வுக்கும் அடிப்பரைய்ஷ்சியடைய மூன்றாக எடுத்துக்
தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டு விட்சியடை பின்னர்,  இந்த ஒபோராடியவண்ணம்றாம் ரை பல்லவியின் தொடர்ச்சியின் பிடசல்தரைய்ஷ்கரைய்ஷ்மாய் கடந்து வரைய்ஷ்ய போராடியவண்ணமகள்விக்குட்படுத்தக் கூடிய எதுதொடர்ச்சியின் பிடு வெ மூன்றான்ரைய்ஷ்றாம் யும்
அல்லது எு வெதொடர்ச்சியின் பிட்றாம் ரை மூன்றாருு வெரைய்ஷ்்றாம் ரையும் தனது புத்தகத்தில் இசியடைம்தொடர்ச்சியின் பிடபறாம்  மூன்றாமாய் கடந்து வல் ப மூன்றார்த்துக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ளும் நிர்ப்பந்தம் போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகனுக்கு
போராடியவண்ணமநர்கிறாம் து.  அழிக்கமுடிய மூன்றாத யூதரைய்ஷ்்றாம் ரை (Der ewige Jude)  போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானிய மாய் கடந்து வக்களின் நி்றாம் ரைந்த்றாம் ரை எதிரிய மூன்றாகக் க மூன்றாட்டுகின்றாம்  ந மூன்றாஜி
போராடியவண்ணமபயுருவிற்கு பதில மூன்றாக அழிக்கமுடிய மூன்றாத போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானியரைய்ஷ்்றாம் ரை (Der ewige Deutsche) யூத மாய் கடந்து வக்களின் என்தொடர்ச்சியின் பிடறாம் ன்றுமாய் கடந்து வ மூன்றான மாய் கடந்து வ மூன்றாறாம்  மூன்றாத
எதிரிய மூன்றாக க மூன்றாட்டுகின்றாம்  போராடியவண்ணமபயுருரைய்ஷ்ு வெ அு வெர் முன்ரைய்ஷ்ு வெக்கிறாம்  மூன்றார்.

போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானியர் மாய் கடந்து வற்றும் யூதர் இரைய்ஷ்சியடையில மூன்றான ஒரு நிரைய்ஷ்லய மூன்றான பிரிவிரைய்ஷ்ன என்பரைய்ஷ்தத் தவிர்த்து எந்தவித உள்ம்களை மூன்றார்ந்த
போராடியவண்ணமு வெறுப மூன்றாடுகளும் இல்ல மூன்றாத ஒரு போராடியவண்ணமதசமாய் கடந்து வ மூன்றாக முன்நிறுத்தி விட்சியடை பின்னர், அரைய்ஷ்த உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றான எந்த ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாறும் இல்ல மூன்றாத ஒரு
போராடியவண்ணமதசமாய் கடந்து வ மூன்றாகக் க மூன்றாட்டும் நிர்ப்பந்தம் போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகனுக்கு போராடியவண்ணமநர்கிறாம் து.  ஹட்லர் அதிக மூன்றா்றாம் ரைத்திற்கு ு வெருு வெதற்கு முந்ரைய்ஷ்தய 100
ஆண்டுகளில் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் அபிவிருத்தி கண்சியடை ப மூன்றாரைய்ஷ்தரைய்ஷ்ய தீர்மாய் கடந்து வ மூன்றானித்திருந்த நிகழ்வுகள் மாய் கடந்து வற்றும் நபர்கள் குறித்து ஏறாம் க்குரைய்ஷ்றாம் ய
எந்தக் குறிப்புபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ இல்ரைய்ஷ்ல. 

போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகனின் புத்தகத்தில், போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிச இயக்கதொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வன்பபோராடியவண்ணமத கண்ணுக்குப் புலப்பசியடை மூன்றாதத மூன்றாக இருக்கிறாம் து. 622 பக்கங்கள்
இருக்கின்றாம்  ஒரு புத்தகத்தில், க மூன்றார்ல் மாய் கடந்து வ மூன்றார்க்ஸ், பிதொடர்ச்சியின் பிட்றாம் ரைசியடைரிக் ஏங்தொடர்ச்சியின் பிடகல்ஸ், ஃதொடர்ச்சியின் பிடபர்டின மூன்றாண்ட் லச மூன்றால், ஆகுஸ்ட் போராடியவண்ணமபதொடர்ச்சியின் பிடபல் அல்லது
வில்தொடர்ச்சியின் பிடூஹெம் லீப்தொடர்ச்சியின் பிடனக்ட் பற்றிய ஒபோராடியவண்ணம்றாம் ரைதொடர்ச்சியின் பிடய மூன்றாரு குறிப்பும் கூசியடை இல்ரைய்ஷ்ல. பிஸ்மாய் கடந்து வ மூன்றார்க் ஆட்சய மூன்றால் அமாய் கடந்து வலுக்குக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டுு வெ்றாம் ரைப்பட்சியடை
1878-90 போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிச-எதிர்ப்புச் சட்சியடைங்கள் குறித்து ஒரு ு வெ மூன்றார்த்ரைய்ஷ்தயும் கூசியடை இல்ரைய்ஷ்ல. ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாற்றில் முதல் தொடர்ச்சியின் பிடு வெகுறும் ஜேனக் கட்சயும்
1912  ஆம் ஆண்டிற்குள்ம்களை மூன்றாக போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனிய ந மூன்றாசியடை மூன்றாளுமாய் கடந்து வன்றாம் த்தில் மிகப்தொடர்ச்சியின் பிடபரும் எண்ணிக்ரைய்ஷ்கயில் இருக்ரைய்ஷ்ககரைய்ஷ்ம்களை தொடர்ச்சியின் பிடு வென்றாம் 
கட்சயுமாய் கடந்து வ மூன்றாக இருந்த சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்சயின் தொடர்ச்சியின் பிடபயர் போராடியவண்ணமப மூன்றாகிறாம்  போராடியவண்ணமப மூன்றாக்கில் குறிப்பிசியடைப்படுகிறாம் து. 1918 பு்றாம் ரைட்ச குறித்போராடியவண்ணமத மூன்றா
அல்லது ஸ்ப மூன்றார்சியடைகஸ் லீக் எழுச்ச குறித்போராடியவண்ணமத மூன்றா எந்தக் குறிப்புமில்ரைய்ஷ்ல.

இந்த தவிர்த்தல்கள் எல்ல மூன்றாம் ஒரு கு வெனம்தப்பியரைய்ஷ்ு வெய மூன்றாகக் கூறி விசியடை முடிய மூன்றாது.  போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிச இயக்கத்தின்
ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாற்று இருப்ப மூன்றானது, தனது ஒட்டுதொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வ மூன்றாத்த தத்துு வெத்திற்குமாய் கடந்து வ மூன்றான ஒரு மாய் கடந்து வறுப்ரைய்ஷ்ப குறிப்பத மூன்றாக இருப்பத மூன்றால் போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகன்
அதரைய்ஷ்னக் ரைய்ஷ்கய மூன்றாம்களை இயல மூன்றாமாய் கடந்து வல் போராடியவண்ணமப மூன்றாய் விடுகிறாம் து. ஆயினும், போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிச தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர் இயக்கத்தின் எழுச்சரைய்ஷ்ய
ஆய்வு தொடர்ச்சியின் பிடசய்ய மூன்றாமாய் கடந்து வல்,  நவீன யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்தின் தன்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வரைய்ஷ்யயும் முக்கியத்துு வெத்ரைய்ஷ்தயும் புரிந்துதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ு வெது
ச மூன்றாத்தியமில்ல மூன்றாதத மூன்றாகும்.

அ்றாம் ரைசயல்ரீதிய மூன்றான யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதம்

யூதர்களிசியடைத்தில் குபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதம் க மூன்றாட்டுு வெதொடர்ச்சியின் பிடதன்பது ஒரு நவீன நிகழ்வுப்போராடியவண்ணமப மூன்றாக்கு அல்ல என்றாம் போராடியவண்ணமப மூன்றாது,  அது போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியின்
எல்ரைய்ஷ்லக்கு மாய் கடந்து வட்டும் உட்பட்சியடைதல்ல என்பரைய்ஷ்ததொடர்ச்சியின் பிடயல்ல மூன்றாம் தொடர்ச்சியின் பிடச மூன்றால்லவும் போராடியவண்ணமதரைய்ஷ்ு வெயில்ரைய்ஷ்ல. ஆன மூன்றால் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியில் மாய் கடந்து வட்டுமாய் கடந்து வல்ல மூன்றாது,
ஏ்றாம் ரை மூன்றாம்களைமாய் கடந்து வ மூன்றான ஐபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாப்பிய ந மூன்றாடுகளில், யூதவிபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாததொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வன்பது ஒரு தனித்துு வெமாய் கடந்து வ மூன்றான மாய் கடந்து வற்றும் சக்திு வெ மூன்றாய்ந்த அ்றாம் ரைசயல் இயக்கமாய் கடந்து வ மூன்றாக



போராடியவண்ணமத மூன்றாற்றாம் ம் தொடர்ச்சியின் பிடபற்றாம் து பத்தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றான்பத மூன்றாம் நூற்றாம்  மூன்றாண்டின் கரைய்ஷ்சியடைசக்கு முந்ரைய்ஷ்தய மூன்றாம்  மூன்றாு வெது ஆண்டில் த மூன்றான்.  யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாத
அ்றாம் ரைசயல் இயக்கங்களின் ு வெம்களைர்ச்சய மூன்றானது நவீன தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழிற்துரைய்ஷ்றாம்  முதல மூன்றாளித்துு வெத்தின் அபிவிருத்தியுசியடைன் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாசியடைர்ப மூன்றான
சக்கல மூன்றான சமூக நிகழ்ச்சப்போராடியவண்ணமப மூன்றாக்குகளில் போராடியவண்ணமு வெரூன்றியிருந்தது என்பது மாய் கடந்து வறுக்கவியல மூன்றாதது.

தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழிற்துரைய்ஷ்றாம் ப் ப மூன்றாட்சியடை மூன்றாளி ு வெர்க்கம் என்றாம்  ஒரு புதிய மாய் கடந்து வற்றும் தொடர்ச்சியின் பிடபரும் சக்திு வெ மூன்றாய்ந்த சமூக ு வெர்க்கத்தின் எழுச்ச
இு வெற்றில் மிக முக்கியமாய் கடந்து வ மூன்றானத மூன்றாகும்.  1870 களில்,  நிச்சயமாய் கடந்து வ மூன்றாக 1871  ப மூன்றாரிஸ் கம்யூனுக்கு பின்னர் த மூன்றான்,  போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிச
சத்த மூன்றாந்தத்தின் தொடர்ச்சியின் பிடபருகிய தொடர்ச்சியின் பிடசல்ு வெ மூன்றாக்குசியடைன் ஒரு ப மூன்றாரிய தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கம் இருப்பதொடர்ச்சியின் பிடதன்பது, முதல மூன்றாளித்துு வெ நலன்களுக்கு
ஒரு பு்றாம் ரைட்சக்றாம் ரை அச்சுறுத்தல மூன்றாகத் திகழும் ச மூன்றாத்தியத்திறாம் ன் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டுள்ம்களைரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ அரைய்ஷ்சியடைய மூன்றாம்களைம் க மூன்றாணாம்சத்தின்ப்பட்டிருந்தது.

இந்த அப மூன்றாயத்திற்க மூன்றான பதிலிறுப்ப மூன்றாக,  சலுரைய்ஷ்கபரைய்ஷ்சியடைத்த ு வெர்க்கங்கம்களை மூன்றான முதல மூன்றாளித்துு வெ ு வெர்க்கமும் அப்போராடியவண்ணமப மூன்றாதும்
கணிசமாய் கடந்து வ மூன்றான ஆதிக்கத்ரைய்ஷ்த தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருந்த நிலவுசியடைரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ ு வெர்க்கங்களும் அப்போராடியவண்ணமப மூன்றாதிருந்த சமூக ஒழுங்ரைய்ஷ்கப் ப மூன்றாதுக மூன்றாப்பதற்க மூன்றான
ஒரு தொடர்ச்சியின் பிடு வெகுறும் ஜேன அடித்தம்களைத்ரைய்ஷ்த ு வெம்களைர்த்தொடர்ச்சியின் பிடதடுக்க முரைய்ஷ்னந்தன. விசத்தி்றாம் ரைப் புதிர் போராடியவண்ணமப மூன்றான்றாம்  ு வெரைய்ஷ்கயில், போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிச தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர்
இயக்கத்திற்கு எதி்றாம் ரை மூன்றாக முதல மூன்றாளித்துு வெத்ரைய்ஷ்த ப மூன்றாதுக மூன்றாப்பதற்க மூன்றான தொடர்ச்சியின் பிடு வெகுறும் ஜேன அடித்தம்களைமாய் கடந்து வ மூன்றானது,  நவீன தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழிற்துரைய்ஷ்றாம் 
அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சப்போராடியவண்ணமப மூன்றாக்குகம்களை மூன்றால் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாசியடைர்ந்து தமாய் கடந்து வது சமூக மாய் கடந்து வற்றும் தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாரும்களை மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரை நிரைய்ஷ்ல பலவீனப்படுத்தப்படுு வெரைய்ஷ்தக்
கண்சியடை நடுத்த்றாம் ரை ு வெர்க்கக் கூறுகளில் இருந்போராடியவண்ணமத எு எதிராக இழைவிருந்தது.

போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியில்,  1873  இல் ஒரு மிகப் பயங்க்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றான பங்குச் சந்ரைய்ஷ்தப் தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாறிவு குறிப்ப மூன்றாக நடுத்த்றாம் ரை ு வெர்க்க
முதலீட்சியடை மூன்றாம்களைர்கம்களைது போராடியவண்ணமசமிப்புகரைய்ஷ்ம்களை தொடர்ச்சியின் பிடபருமாய் கடந்து வம்களைவில் சூரைய்ஷ்றாம் ய மூன்றாடியதுசியடைன் ஒரு கடும் மாய் கடந்து வந்தநிரைய்ஷ்லயின் உதயம் அறிவிப்ப மூன்றானது.
பிஸ்மாய் கடந்து வ மூன்றார்க்கின் தரைய்ஷ்சியடையில்ல மூன்றா ு வெ மூன்றாணிபம் மாய் கடந்து வற்றும் அ்றாம் ரைசுத் தரைய்ஷ்லயீடின்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ரைய்ஷ்ககளுக்கு எதி்றாம் ரை மூன்றான ப்றாம் ரைந்த மாய் கடந்து வக்கள்
மாய் கடந்து வபோராடியவண்ணமன மூன்றாநிரைய்ஷ்ல ஓ்றாம் ரைம்களைவுக்குத் துரிதமாய் கடந்து வ மூன்றாகபோராடியவண்ணமு வெ அபிவிருத்திய மூன்றாகியது. இந்த பங்குச் சந்ரைய்ஷ்தப் தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாறிவிரைய்ஷ்னச் சூழ்ந்த போராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ மூன்றாசடிகளில்
து்றாம் ரைதிர்ஷ்சியடைு வெசமாய் கடந்து வ மூன்றாக கணிசமாய் கடந்து வ மூன்றான எண்ணிக்ரைய்ஷ்கயில மூன்றான யூத ஊகு வெணிகர்கள் பங்குதொடர்ச்சியின் பிடபற்றிருந்தத மூன்றானது போராடியவண்ணமந மூன்றாக்குநிரைய்ஷ்லயற்றிருந்த
நடுத்த்றாம் ரை ு வெர்க்கங்களின் போராடியவண்ணமக மூன்றாபத்திற்கு ஒரு கு வெனப்புள்ளிய மூன்றாக ஆகியது. இந்த சூழ்நிரைய்ஷ்லயில், நவீன முதல மூன்றாளித்துு வெத்தின்
தீங்குகளுசியடைன், யூதர்கரைய்ஷ்ம்களை ஒப்பிட்டுபோராடியவண்ணமந மூன்றாக்குு வெது என்பது ஒரு புதிய அ்றாம் ரைசயல் முக்கியத்துு வெத்ரைய்ஷ்த தொடர்ச்சியின் பிடபற்றாம் து.

குட்டி-முதல மூன்றாளித்துு வெ தொடர்ச்சியின் பிடு வெகுறும் ஜேனங்கள் இத்தரைய்ஷ்கய ப்றாம் ரைப்புரைய்ஷ்்றாம் ரைகளின் இலக்க மூன்றானதற்கு நீண்சியடைக மூன்றாலமாய் கடந்து வ மூன்றாய் இருந்து
ு வெந்திருந்த மாய் கடந்து வதரீதிய மூன்றான தப்தொடர்ச்சியின் பிடபண்ணாம்சத்தின்ங்களும் ு வெழிு வெரைய்ஷ்க தொடர்ச்சியின் பிடசய்து தந்தன என்பது நிச்சயம்.  ஆன மூன்றால் முதல மூன்றாளித்துு வெ
அபிவிருத்திய மூன்றால் உருு வெ மூன்றாக்கப்பட்சியடை திட்சியடைு வெட்சியடைமாய் கடந்து வ மூன்றான நிரைய்ஷ்லரைய்ஷ்மாய் கடந்து வகள், இந்த தப்தொடர்ச்சியின் பிடபண்ணாம்சத்தின்ங்கரைய்ஷ்ம்களை அதீத பிற்போராடியவண்ணமப மூன்றாக்குத்தனமாய் கடந்து வ மூன்றான
ப மூன்றாரைய்ஷ்தகளில் தொடர்ச்சியின் பிடசலுத்தி அு வெற்ரைய்ஷ்றாம்  ஒரு பயங்க்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றான அழிவுக்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றான சக்திய மூன்றாக்கியது.

யூதர்கரைய்ஷ்ம்களை முதல மூன்றாளித்துு வெக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாடுங்தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ரைய்ஷ்ம்களையின் உருு வெடிு வெமாய் கடந்து வ மூன்றாகச் சத்தரித்த Otto  Glagau,  Rudolf  Meyer
மாய் கடந்து வற்றும் Wilhelm  Marr  போராடியவண்ணமப மூன்றான்றாம்  யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாத எழுத்த மூன்றாம்களைர்களுக்கு,  போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் மாய் கடந்து வத்தியத்றாம் ரை ு வெர்க்கத்தின் (Mittelstand)
தொடர்ச்சியின் பிடு வெறுப்பூறியிருந்த பிரிவுகம்களை மூன்றான சறு விய மூன்றாப மூன்றாரிகள், ரைய்ஷ்கவிரைய்ஷ்னஞானமும் அரசிர்கள், போராடியவண்ணமு வெரைய்ஷ்லு வெ மூன்றாய்ப்பற்போராடியவண்ணமறாம்  மூன்றார் மாய் கடந்து வற்றும் பதட்சியடைத்தில் இருந்த
தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில்நிபுணாம்சத்தின்ர்கள் ஆகிபோராடியவண்ணமய மூன்றாரிசியடைத்தில் கணிசமாய் கடந்து வ மூன்றான ு வெ மூன்றாசகர்கள் கிரைய்ஷ்சியடைத்தனர்.

போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் மாய் கடந்து வத்தியத்றாம் ரை ு வெர்க்கத்தின் குு எதிராக இழைப்பமாய் கடந்து வ மூன்றான முதல மூன்றாளித்துு வெ எதிர்ப்பு மாய் கடந்து வபோராடியவண்ணமன மூன்றாநிரைய்ஷ்லகரைய்ஷ்ம்களை யூதர்களுக்கு எதி்றாம் ரை மூன்றான
போராடியவண்ணமக மூன்றாபமாய் கடந்து வ மூன்றாகச் தொடர்ச்சியின் பிடசலுத்துு வெதற்க மூன்றான முயற்சய மூன்றானது,  பத்தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றான்பத மூன்றாம் நூற்றாம்  மூன்றாண்டின் ப மூன்றாரைய்ஷ்தயில் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் யூதர்கம்களைது சமூக
நிரைய்ஷ்ல கணிசமாய் கடந்து வ மூன்றாக போராடியவண்ணமமாய் கடந்து வம்பட்சியடைரைய்ஷ்தக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டு ு வெலுப்தொடர்ச்சியின் பிடபற்றாம் து.  ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாற்றாம்  மூன்றாசரியர் ்றாம் ரை மூன்றாபர்ட் விஸ்ட்ரிச் எழுதுு வெது போராடியவண்ணமப மூன்றால,
“1870 களுக்குள்ம்களை மூன்றாக யூதர்கள், இன்னும் முழுரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றாக முதல மூன்றாளித்துு வெமாய் கடந்து வயமாய் கடந்து வரைய்ஷ்சியடைந்தி்றாம் ரை மூன்றாத ஒரு சமூகத்தில் மிக உன்னதமாய் கடந்து வ மூன்றான
முதல மூன்றாளிகம்களை மூன்றாகவும், இன்னும் முழுரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றாக நவீனமாய் கடந்து வரைய்ஷ்சியடைந்தி்றாம் ரை மூன்றாத ஒரு போராடியவண்ணமதசத்தின் புதுரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றான நவீனமாய் கடந்து வயமாய் கடந்து வ மூன்றாக்குபோராடியவண்ணமு வெ மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாகவும்
க மூன்றாட்சயளித்தனர்.”7 

விஸ்ட்ரிச் அளித்திருந்த புள்ளிவிு வெ்றாம் ரைங்களின் படி, 1880  இல் ு வெங்கிகளிலும் மாய் கடந்து வற்றும் பங்குச் சந்ரைய்ஷ்தகளிலும் போராடியவண்ணமு வெரைய்ஷ்ல
தொடர்ச்சியின் பிடசய்து தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருந்த 22 சதவீத ஊழியர்கள் யூதர்கம்களை மூன்றாய் இருந்தனர். போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானிய மாய் கடந்து வக்களில் ஒரு சதவீதத்திற்கு மிக மூன்றாத
அம்களைவில் யூதர்கள் இருந்ததொடர்ச்சியின் பிடு வெ மூன்றாரு சமாய் கடந்து வயத்தில்,  ு வெங்கிகள் மாய் கடந்து வற்றும் கசியடைன் நிறுு வெனங்கம்களைது உரிரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றாம்களைர்கள் மாய் கடந்து வற்றும்
இயக்குநர்களில் 43.25  சதவீதத்தின்றாம் ரை மூன்றாக அு வெர்கள் இருந்தனர்.  போராடியவண்ணமபர்லினில் Bleichrder,  ூஹெம்போராடியவண்ணமபர்க்கில் Warburg,
தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாபோராடியவண்ணமல மூன்றானில் Oppenheim மாய் கடந்து வற்றும் ஃபி்றாம் ரை மூன்றாங்போராடியவண்ணமபர்ட்டில் Rothschild இதுபோராடியவண்ணமப மூன்றான்று போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியின் சல மிகப்தொடர்ச்சியின் பிடபரும் ு வெங்கிகள்
யூதர்களின் கட்டுப்ப மூன்றாட்டில் இருந்தன.  1900 களின் ஆ்றாம் ரைம்பு வெ மூன்றாக்கில்,  புகழ்தொடர்ச்சியின் பிடபற்றாம்  தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாரும்களை மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரை அறிஞானமும் அரசி்றாம் ரை மூன்றான போராடியவண்ணமு வெர்னர்
போராடியவண்ணம  மூன்றாம்ப மூன்றார்ட் குறிப்பிடுரைய்ஷ்கயில்,  போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழிற்துரைய்ஷ்றாம் யின் பத்து முக்கிய பிரிவுகளில் உள்ம்களை இயக்குநர் குழு
உறுப்பினர்களில் 25 சதவீதம் போராடியவண்ணமபர் யூதர்கம்களை மூன்றாய் இருந்தனர் என்று குறிப்பிட்டுக் க மூன்றாட்டின மூன்றார்.

போராடியவண்ணமதர்ச்சமிக்க போராடியவண்ணமு வெரைய்ஷ்லத்துரைய்ஷ்றாம் களில் பி்றாம் ரைத மூன்றான இசியடைம் பிடித்திருந்ததும் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் யூதர்கம்களைது தொடர்ச்சியின் பிடு வெற்றியில் இன்னுதொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வ மூன்றாரு
முக்கியமாய் கடந்து வ மூன்றான அம்சமாய் கடந்து வ மூன்றாக இருந்தது:  1882  ஆம் ஆண்டு ு வெ மூன்றாக்கில்,  மாய் கடந்து வருத்துு வெர்களில் 11.7  சதவீதத்தினரும்,
பத்திரிரைய்ஷ்கய மூன்றாம்களைர்களில் 8.6 சதவீதத்தினரும் ஒட்டுதொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வ மூன்றாத்த ு வெு எதிராக இழைக்கறிஞானமும் அரசிர்களில் 7.9 சதவீதத்தினரும் யூதர்கம்களை மூன்றாய் இருந்தனர்.
இந்த எண்ணிக்ரைய்ஷ்ககள் சுட்டிக்க மூன்றாட்டுகின்றாம் ு வெ மூன்றாறு,  யூத இரைய்ஷ்ம்களைஞானமும் அரசிர்கள் கல்லூரிகளில் தொடர்ச்சியின் பிடபரும் எண்ணிக்ரைய்ஷ்கயில்



பங்குதொடர்ச்சியின் பிடபற்றாம் னர்.

இந்த தொடர்ச்சியின் பிடு வெற்றிய மூன்றானது, யூதப் போராடியவண்ணமப மூன்றாட்டிரைய்ஷ்ய தொடர்ச்சியின் பிடு வெறுத்த போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் மாய் கடந்து வத்தியத்றாம் ரை ு வெர்க்கத்தின் ப மூன்றாதுக மூன்றாப்பற்றாம்  உணாம்சத்தின்ர்வுக்கு யூத-
விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாத போராடியவண்ணமக மூன்றாரிக்ரைய்ஷ்க விடுு வெதற்கு போராடியவண்ணமமாய் கடந்து வலதிக முக மூன்றாந்தி்றாம் ரைங்கரைய்ஷ்ம்களை ு வெு எதிராக இழைங்கியது.

ஆ்றாம் ரைம்பக மூன்றாலத்தில்,  யூதஎதிர்ப்பு மாய் கடந்து வபோராடியவண்ணமன மூன்றாநிரைய்ஷ்லகள் யூதர்கரைய்ஷ்ம்களை அு வெர்தம் மாய் கடந்து வதமும் பு எதிராக இழைக்கு வெு எதிராக இழைக்கங்களும் அு வெர்கரைய்ஷ்ம்களை
தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாது மாய் கடந்து வக்களில் இருந்து தனித்துப் பிரித்து ரைய்ஷ்ு வெத்திருந்தது ஒதுக்கி ரைய்ஷ்ு வெப்பத மூன்றாகப்படுகின்றாம்  நசியடைு வெடிக்ரைய்ஷ்ககளில் கு வெனம்
குவித்திருந்தது.  இப்போராடியவண்ணமப மூன்றாது புதிய அ்றாம் ரைசயல் யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதமாய் கடந்து வ மூன்றானது யூதர்கள் போராடியவண்ணமதசய ு வெ மூன்றாழ்விற்குள் அதீதமாய் கடந்து வ மூன்றாய்
ஒன்றுபடுு வெதற்கு எதிர்ப்புக் க மூன்றாட்டியது;  பத்தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றான்பத மூன்றாம் நூற்றாம்  மூன்றாண்டின் பிந்ரைய்ஷ்தய க மூன்றாலத்து குமுறாம் ல்கம்களை மூன்றாய் இருந்த
போராடியவண்ணமப மூன்றாலிவிஞ்ஞானமும் அரசி மூன்றானபூர்ு வெ இனு வெ மூன்றாத தத்துு வெங்களுசியடைன் இந்த எதிர்ப்புகள் ஒட்சியடைரைய்ஷ்ு வெக்கப்பட்சியடைன. யூத மூலதனத்துக்கு எதி்றாம் ரை மூன்றான
ஒரு போராடியவண்ணமப மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாட்சியடைத்திற்க மூன்றான ஆபோராடியவண்ணமு வெசமிக்க அரைய்ஷ்ு எதிராக இழைப்புகளுசியடைன் யூத போராடியவண்ணமமாய் கடந்து வல மூன்றாதிக்க அப மூன்றாயத்திற்கு எதி்றாம் ரை மூன்றாக போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானிய இனத்ரைய்ஷ்த
ப மூன்றாதுக மூன்றாப்பதற்க மூன்றான தொடர்ச்சியின் பிடு வெறிதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்சியடை போராடியவண்ணமக மூன்றாரிக்ரைய்ஷ்ககளும் போராடியவண்ணமசர்க்கப்பட்சியடைன. “ ‘யூதத்துக்கும்’ போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானியத்திற்கும் இரைய்ஷ்சியடையில மூன்றான
போராடியவண்ணமப மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாட்சியடைம் ஒரு பரைய்ஷ்ு எதிராக இழையநிரைய்ஷ்லக்கு திரும்பவியல மூன்றாத ‘உலக-ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாற்றுத் தரைய்ஷ்லவிதி’ ” என்று வில்தொடர்ச்சியின் பிடூஹெம் மாய் கடந்து வ மூன்றார் அறிவித்த மூன்றார்.8

அ்றாம் ரைசயல் யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதமாய் கடந்து வ மூன்றானது போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியுசியடைன் மாய் கடந்து வட்டுப்பட்டு நின்றுவிசியடைவில்ரைய்ஷ்ல.  அபோராடியவண்ணமதபோராடியவண்ணமப மூன்றான்றாம் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாரு நிகழ்வுப்போராடியவண்ணமப மூன்றாக்கு
பி்றாம் ரை மூன்றான்சலும் அபிவிருத்திய மூன்றானது. யூதஎதிர்ப்ரைய்ஷ்ப முன்தொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வ மூன்றாழிந்து வெர்கள் ு வெம்களைர்ந்து ு வெந்த போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிசப் ப மூன்றாட்சியடை மூன்றாளி ு வெர்க்கத்திற்கு
எதி்றாம் ரை மூன்றாக மாய் கடந்து வட்டுமாய் கடந்து வன்றி த மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாம்களைு வெ மூன்றாத றும் ஜேனந மூன்றாயகத்தின் அரைய்ஷ்னத்து கூறுகளுக்கு எதி்றாம் ரை மூன்றாகவும் கூசியடை ப்றாம் ரைந்த மாய் கடந்து வக்கள் ஆத்றாம் ரைரைய்ஷ்ு வெ
அணிதி்றாம் ரைட்டுு வெதற்க மூன்றான திறாம் ம்பட்சியடை ு வெழிமுரைய்ஷ்றாம் ய மூன்றாக அதரைய்ஷ்னக் கண்சியடைனர்.  போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிசத்துக்க மூன்றான ஈர்ப்புசக்திரைய்ஷ்ய அடித்தம்களைமாய் கடந்து வ மூன்றாக
தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருந்த முதல மூன்றாளித்துு வெ தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழிற்துரைய்ஷ்றாம் மாய் கடந்து வயமாய் கடந்து வ மூன்றாக்கம் என்றாம்  நிகழ்ச்சப்போராடியவண்ணமப மூன்றாக்கின மூன்றால் உருு வெ மூன்றாக்கப்பட்டிருந்த ு வெர்க்கப்
பிரிவிரைய்ஷ்னகரைய்ஷ்ம்களை கசியடைந்து,  யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்தின் அடிப்பரைய்ஷ்சியடையில்,  ஒரு புதிய போராடியவண்ணமதசய கருத்தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாருரைய்ஷ்மாய் கடந்து வப்ப மூன்றாசியடை மூன்றானது
உருு வெரைய்ஷ்மாய் கடந்து வக்கப்பசியடைவிருந்தது.  பிற்போராடியவண்ணமப மூன்றாக்குத்தனமாய் கடந்து வ மூன்றான தத்துு வெ மூன்றாசரிய்றாம் ரை மூன்றான போராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ மூன்றா்றாம் ரைஸ்,  ப மூன்றாட்சியடை மூன்றாளி ு வெர்க்கத்ரைய்ஷ்த போராடியவண்ணமதசம் என்றாம் 
அங்கத்துக்குள் ஒன்றிரைய்ஷ்ணாம்சத்தின்ப்பதற்க மூன்றான ஒரு ு வெழிமுரைய்ஷ்றாம் ய மூன்றாக யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்ரைய்ஷ்த சந்தித்த மூன்றார். “ப மூன்றாட்சியடை மூன்றாளி ு வெர்க்கத்ரைய்ஷ்த ஒருு வெர்
ஒடுக்கிய மூன்றாக போராடியவண்ணமு வெண்டும்” என்று அு வெர் எழுதின மூன்றார். “ப மூன்றாதுக மூன்றாப்பதற்க மூன்றான ஒன்ரைய்ஷ்றாம் ,  தொடர்ச்சியின் பிடு வெற்றி தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ு வெதற்க மூன்றான ஒன்ரைய்ஷ்றாம்  அந்த
மாய் கடந்து வக்களுக்கு ு வெு எதிராக இழைங்க போராடியவண்ணமு வெண்டும்”.  இந்த போராடியவண்ணமதசய அம்களைவில மூன்றான திட்சியடைதொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வன்பது யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதப் பு்றாம் ரைட்சயின் மூலமாய் கடந்து வ மூன்றாக
நிரைய்ஷ்றாம் போராடியவண்ணமு வெற்றாம் ப்பசியடைவிருந்தது.9

ு வெர்க்க குபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதங்கரைய்ஷ்ம்களை ஒடுக்குு வெதற்கு ு வெழிதொடர்ச்சியின் பிடசய்ய யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்ரைய்ஷ்த பயன்படுத்த மூன்றாமாய் கடந்து வல் ஒன்றுபட்சியடை போராடியவண்ணமதசய ஒற்றுரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ
ச மூன்றாதிக்கப்பசியடை முடிய மூன்றாது என்று கரைய்ஷ்சியடைந்தொடர்ச்சியின் பிடதடுத்த பிற்போராடியவண்ணமப மூன்றாக்குு வெ மூன்றாதிய மூன்றான ச மூன்றார்ல்ஸ் தொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வ மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாஸ் அறிவித்த மூன்றார். “யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்தின்
நற்போராடியவண்ணமபறாம்  மூன்றான போராடியவண்ணமத மூன்றாற்றாம் ம் இல்ல மூன்றாமாய் கடந்து வல் அத்தரைய்ஷ்னயுபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ ச மூன்றாத்தியமாய் கடந்து வற்றாம் த மூன்றாகபோராடியவண்ணமு வெ மூன்றா அல்லது படுபயங்க்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றானத மூன்றாகபோராடியவண்ணமு வெ மூன்றா போராடியவண்ணமத மூன்றான்றுகிறாம் து.
ஒவதொடர்ச்சியின் பிடு வெ மூன்றான்றும் ஒழுங்கரைய்ஷ்மாய் கடந்து வக்கப்பட்டு,  சீர்தொடர்ச்சியின் பிடசய்யப்பட்டு,  எளிரைய்ஷ்மாய் கடந்து வப்படுத்தப்படுு வெதற்கு இது ு வெழிதொடர்ச்சியின் பிடசய்கிறாம் து.  போராடியவண்ணமதசப்பற்று
மூலமாய் கடந்து வ மூன்றாக ஒருு வெர் யூதவிபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதம் பூணாம்சத்தின்வில்ரைய்ஷ்ல என்றாம்  மூன்றாலும் கூசியடை, சந்தர்ப்பம் என்றாம்  ஒரு எளிரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றான உணாம்சத்தின்ர்வின் மூலமாய் கடந்து வ மூன்றாக
ஆக முடியும்.”10

இந்த சத்த மூன்றாந்த பின்புலத்தில் த மூன்றான் 1984 இல் பி்றாம் ரை மூன்றான்சல் ட்போராடியவண்ணம்றாம் ரைஃபஸ் (Dreyfus) ு வெு எதிராக இழைக்கு தொடர்ச்சியின் பிடு வெடித்தது. போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனிக்க மூன்றாக
போராடியவண்ணமு வெவு ப மூன்றார்த்தத மூன்றாகக் குற்றாம் ம் ச மூன்றாட்சியடைப்பட்சியடை இந்த ு வெசதிபரைய்ஷ்சியடைத்த யூத இ்றாம் ரை மூன்றாணுு வெ அதிக மூன்றாரி தீரைய்ஷ்மாய் கடந்து வக்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றான யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதப்
பி்றாம் ரைச்ச மூன்றா்றாம் ரைத்தின் ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயமாய் கடந்து வ மூன்றாக ஆன மூன்றார்.  எழுபதுக்கும் போராடியவண்ணமமாய் கடந்து வல மூன்றான நக்றாம் ரைங்கள் மாய் கடந்து வற்றும் தொடர்ச்சியின் பிடபருநக்றாம் ரைங்களில் “யூதர்கள் ச மூன்றாகட்டும்!”
என்றாம்  கூக்கு்றாம் ரைலுசியடைன் கும்பல்கள் யூதர்களுக்கு எதி்றாம் ரை மூன்றான கலகங்களில் ஈடுபட்சியடைன.  யூத பி்றாம் ரை மூன்றார்த்தரைய்ஷ்னத் தலங்கள்
த மூன்றாக்கப்பட்சியடைன, யூதர்களுக்கு தொடர்ச்சியின் பிடச மூன்றாந்தமாய் கடந்து வ மூன்றான கரைய்ஷ்சியடைகள் சூரைய்ஷ்றாம் ய மூன்றாசியடைப்பட்சியடைன, வீதிகளில் யூதர்கள் அடித்து உரைய்ஷ்தக்கப்பட்சியடைனர்.

போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியில் கண்சியடைு வெ மூன்றாறு,  யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாத இயக்கமாய் கடந்து வ மூன்றானது தனக்க மூன்றான மாய் கடந்து வக்கள் ஆத்றாம் ரைரைய்ஷ்ு வெ பி்றாம் ரைத மூன்றானமாய் கடந்து வ மூன்றாக நடுத்த்றாம் ரை
ு வெர்க்கத்திசியடைம் இருந்து, அதிலும் குறிப்ப மூன்றாக கரைய்ஷ்சியடைஉரிரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றாம்களைர் மாய் கடந்து வற்றும் சறு மாய் கடந்து வற்றும் குறு ு வெணிகங்கரைய்ஷ்ம்களைச் போராடியவண்ணமசர்ந்த மாய் கடந்து வற்றாம் 
பிரிவுகரைய்ஷ்ம்களைச் போராடியவண்ணமசர்ந்து வெர்களிசியடைம் இருந்து தொடர்ச்சியின் பிடபற்றாம் து. ட்போராடியவண்ணம்றாம் ரைஃபஸ் விு வெக மூன்றா்றாம் ரைம் அல்லது பி்றாம் ரை மூன்றான்சல மூன்றான யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாத இயக்கங்கள்
குறித்த எந்தக் குறிப்பும் போராடியவண்ணமப்றாம் ரை மூன்றாசரியர் போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகனின் புத்தகத்தில் க மூன்றாணாம்சத்தின்க் கிரைய்ஷ்சியடைக்கவில்ரைய்ஷ்ல.

யூத-எதிர்ப்பு என்பது போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் சமூகத்தின் அத்தரைய்ஷ்ன பிரிவுகம்களை மூன்றாலும் ஏகமாய் கடந்து வனத மூன்றாய் ஏற்றுக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ம்களைப்பட்சியடைத மூன்றாக
இருந்தது என்பது த மூன்றான் ஹட்ல்றாம் ரைது தன்ன மூன்றார்ு வெமிக்க தண்சியடைரைய்ஷ்ன-நிரைய்ஷ்றாம் போராடியவண்ணமு வெற்றுனர்கள் புத்தகத்தின் ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயமாய் கடந்து வ மூன்றான முதற்போராடியவண்ணமக மூன்றாம்களை மூன்றாக
இருக்கிறாம் து.  போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியில் யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்திற்கு தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாஞ்சமும் எதிர்ப்பு இருந்ததற்க மூன்றான எந்த முக்கியமாய் கடந்து வ மூன்றான அல்லது
நம்பகமாய் கடந்து வ மூன்றான ஆத மூன்றா்றாம் ரைமும் இல்ரைய்ஷ்ல என்று அழுத்தம்திருத்தமாய் கடந்து வ மூன்றாகக் கூறும் மாய் கடந்து வட்சியடைத்திற்கு போராடியவண்ணமப்றாம் ரை மூன்றாசரியர் போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகன் தொடர்ச்சியின் பிடசன்று
விடுகிறாம்  மூன்றார். ஒரு புலரைய்ஷ்மாய் கடந்து வத்துு வெ ஆய்வு தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாசியடைர்ப மூன்றான ஆ்றாம் ரை மூன்றாய்ச்சய மூன்றாக முன்ரைய்ஷ்ு வெக்கப்படும் போராடியவண்ணமந மூன்றாக்கத்துசியடைன மூன்றான ஒரு புத்தகத்தில்
இப்படிதொடர்ச்சியின் பிடய மூன்றாரு ு வெ மூன்றாசகத்ரைய்ஷ்தக் க மூன்றாண்பது திரைய்ஷ்கப்பூட்சியடைக் கூடியத மூன்றாக இருக்கிறாம் து.

யூத விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்திற்கு எதி்றாம் ரை மூன்றான சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகத்தின் போராடியவண்ணமப மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாட்சியடைம்

போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்சயின் ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாறு,  அது தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கத்தின் பு்றாம் ரைட்சக்றாம் ரை தொடர்ச்சியின் பிடு வெகுறும் ஜேன இயக்கத்ரைய்ஷ்த



பி்றாம் ரைதிநிதித்துு வெப்படுத்திய ஆண்டுகளில், அத மூன்றாு வெது 1870 கள் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாசியடைங்கி 1914 இல் முதல மூன்றாம் உலகப் போராடியவண்ணமப மூன்றார் தொடர்ச்சியின் பிடு வெடித்த க மூன்றாலம்
ு வெரைய்ஷ்்றாம் ரையிலும், யூதவிபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்திற்கு எதி்றாம் ரை மூன்றான ஒரு சரைய்ஷ்ம்களைக்க மூன்றாத போராடியவண்ணமப மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாட்சியடைமாய் கடந்து வ மூன்றாக இருந்தது. தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கத்தின் மாய் கடந்து வத்தியில மூன்றான
அ்றாம் ரைசயல் போராடியவண்ணமப மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாட்சியடைத்தின் அு வெச்றாம் ரைபோராடியவண்ணமதரைய்ஷ்ு வெய மூன்றானது யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாத பி்றாம் ரைச்ச மூன்றா்றாம் ரைத்தின் அத்தரைய்ஷ்ன ு வெடிு வெங்களுக்கும் எதி்றாம் ரை மூன்றான ஒரு
சமாய் கடந்து வ்றாம் ரைசமாய் கடந்து வற்றாம்  அணுகுமுரைய்ஷ்றாம் ரைய்ஷ்ய போராடியவண்ணமக மூன்றாரின.  றும் ஜேனந மூன்றாயகக் போராடியவண்ணமக மூன்றாட்ப மூன்றாடுகள் மாய் கடந்து வற்றும் அறாம் தொடர்ச்சியின் பிடநறி போராடியவண்ணமந மூன்றாக்கங்கள் என்பது தவி்றாம் ரை,
யூதவிபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்ரைய்ஷ்த உணாம்சத்தின்ர்ச்சய மூன்றாபோராடியவண்ணமு வெச முதல மூன்றாளித்துு வெ-எதிர்ப்பு ு வெ மூன்றாய்வீச்சுசியடைன் ஒன்றுபோராடியவண்ணமசர்ப்பதொடர்ச்சியின் பிடதன்பது தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கத்ரைய்ஷ்த
போராடியவண்ணமந மூன்றாக்குநிரைய்ஷ்ல து வெறாம் ச் தொடர்ச்சியின் பிடசய்து அதரைய்ஷ்ன நடுத்த்றாம் ரை ு வெர்க்கத்தின் அ்றாம் ரைசயல் பி்றாம் ரைதிநிதிகளுக்கு கீழ்ப்படியச் தொடர்ச்சியின் பிடசய்கின்றாம்  ஒரு
முயற்ச எனவும் சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்ச கண்சியடைது.

அபோராடியவண்ணமசியடை மூன்றால்ஃப் ஸ்போராடியவண்ணமசியடை மூன்றாக்கர் யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்ரைய்ஷ்த தொடர்ச்சியின் பிடு வெளிப்பசியடைக் க மூன்றாட்டிய தனது கிறிஸ்து வெ சமூகத் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர் கட்சரைய்ஷ்ய
உருு வெ மூன்றாக்கியரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ,  சட்சியடைவிபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதமாய் கடந்து வ மூன்றாக இருப்பினும் கூசியடை ந மூன்றாளுக்கு ந மூன்றாள் தொடர்ச்சியின் பிடசல்ு வெ மூன்றாக்கு தொடர்ச்சியின் பிடபருகிக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருந்தத மூன்றான சமூக
றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்சயில் இருந்து தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கத்ரைய்ஷ்த விலக்கி ரைய்ஷ்ு வெப்பதில் யூத தொடர்ச்சியின் பிடு வெறுப்பிரைய்ஷ்ன பயன்படுத்த தொடர்ச்சியின் பிடசய்த
முயற்சபோராடியவண்ணமய ஆகும்.  ஸ்போராடியவண்ணமசியடை மூன்றாக்கருக்கு எதி்றாம் ரை மூன்றாக சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்சய மூன்றானது யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்தின் பிற்போராடியவண்ணமப மூன்றாக்குத்தனமாய் கடந்து வ மூன்றான
தன்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ குறித்து தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கத்திற்குக் கல்வியூட்டுு வெதில் ஒரு சக்திு வெ மூன்றாய்ந்த பி்றாம் ரைச்ச மூன்றா்றாம் ரைத்ரைய்ஷ்த நசியடைத்தியது.  1881
போராடியவண்ணமதர்தலுக்க மூன்றான சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்சயின் உத்திபோராடியவண்ணமய மூன்றாகபூர்ு வெ அறிக்ரைய்ஷ்கயில், கட்ச கூறியது:

யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாத தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாந்த்றாம் ரைவுகம்களைது போராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ மூன்றாசடிய மூன்றானது முதன்முதலில் போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிச விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாத சட்சியடைத்திற்குப் பின்னர் த மூன்றான்
ச மூன்றாத்தியமாய் கடந்து வ மூன்றானது. அரைய்ஷ்ு வெ ஒரு தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாதுு வெ மூன்றான யூத தொடர்ச்சியின் பிடு வெறுப்பின் மாய் கடந்து வட்சியடைத்ரைய்ஷ்த எட்சியடை மூன்றாதிருந்ததன் ஒபோராடியவண்ணம்றாம் ரை க மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின்ம் சமூக
றும் ஜேனந மூன்றாயகு வெ மூன்றாதிகள் த மூன்றான். இந்த கண்ணியமாய் கடந்து வற்றாம்  தொடர்ச்சியின் பிடசயல மூன்றானது மிக அடிப்பரைய்ஷ்சியடைய மூன்றான போராடியவண்ணமந மூன்றாக்கங்களில் இருந்து
எழுந்திருப்பது குறித்து தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கத்ரைய்ஷ்த அு வெர்கள் எச்சரிக்ரைய்ஷ்க தொடர்ச்சியின் பிடசய்திருந்தனர்…11

சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்சயின் பதில்த மூன்றாக்குதல மூன்றானது தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கத்தின் மீது முக்கியமாய் கடந்து வ மூன்றான அ்றாம் ரைசயல்
மாய் கடந்து வற்றும் த மூன்றார்மீக தொடர்ச்சியின் பிடசல்ு வெ மூன்றாக்ரைய்ஷ்க தொடர்ச்சியின் பிடசலுத்துு வெத மூன்றாக இருந்தது.  யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாத போராடியவண்ணமப்றாம் ரைணிகள் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர்கம்களை மூன்றால்
உரைய்ஷ்சியடைக்கப்பட்சியடைன,  ஸ்போராடியவண்ணமசியடை மூன்றாக்கர் பரிகசக்கப்பட்சியடை மூன்றார்.  யூத போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிச ு வெணிக்றாம் ரை மூன்றான போராடியவண்ணமப மூன்றால் சங்கர்
முக்கியமாய் கடந்து வ மூன்றானதொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாரு போராடியவண்ணமபர்லின் மாய் கடந்து வ மூன்றாு வெட்சியடைத்திற்க மூன்றான சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்சயின் போராடியவண்ணமு வெட்ப மூன்றாம்களை்றாம் ரை மூன்றாக
போராடியவண்ணமதர்ந்தொடர்ச்சியின் பிடதடுக்கப்பட்சியடைதன் மூலமாய் கடந்து வ மூன்றாக யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்திற்க மூன்றான சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்சயின் எதிர்ப்பு ஒரு
சக்திு வெ மூன்றாய்ந்த அரைய்ஷ்சியடைய மூன்றாம்களைத்ரைய்ஷ்தக் கண்சியடைது. 1887  போராடியவண்ணமதர்தலில்,  அந்த நகரில் போராடியவண்ணமு வெதொடர்ச்சியின் பிடறாம் ந்ததொடர்ச்சியின் பிடு வெ மூன்றாரு போராடியவண்ணமு வெட்ப மூன்றாம்களைரைய்ஷ்்றாம் ரை
விசியடைவும் அதிகமாய் கடந்து வ மூன்றான ு வெ மூன்றாக்குகரைய்ஷ்ம்களை சங்கர் தொடர்ச்சியின் பிடபற்றாம்  மூன்றார். 

விஸ்ட்ரிச் எழுதுகிறாம்  மூன்றார்:

யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்திற்க மூன்றான எதிர்ப்பு என்பது தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர் இயக்கத்திற்க மூன்றான ஒரு தொடர்ச்சியின் பிடகத்திற்கான ஒரு கௌ்றாம் ரைு வெச் சன்னமாய் கடந்து வ மூன்றாக
ஆகியிருந்தது:  அபோராடியவண்ணமசியடை மூன்றால்ஃப் ஸ்போராடியவண்ணமசியடை மூன்றாக்கரின் போராடியவண்ணமபர்லின் இயக்கத்திற்கு எதி்றாம் ரை மூன்றாக போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக்
கட்சயினர் போராடியவண்ணமமாய் கடந்து வற்தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்சியடை கடுரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றான பி்றாம் ரைச்ச மூன்றா்றாம் ரைம் யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்திற்கு எதி்றாம் ரை மூன்றான தடுப்பு மாய் கடந்து வருந்த மூன்றாக தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை
ு வெர்க்கத்திற்கு போராடியவண்ணமசரைய்ஷ்ு வெ தொடர்ச்சியின் பிடசய்தது.  தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர் இயக்கத்திற்குள்ம்களை மூன்றாக யூதர்களுக்கு எதி்றாம் ரை மூன்றாக இருந்த
தப்தொடர்ச்சியின் பிடபண்ணாம்சத்தின்ங்கரைய்ஷ்ம்களை அது அகற்றி விசியடைவில்ரைய்ஷ்ல என்றாம்  மூன்றாலும் அதரைய்ஷ்ன அ்றாம் ரைசயல்ரீதிய மூன்றாக அருகிய நிரைய்ஷ்லக்குக்
தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டுதொடர்ச்சியின் பிடசன்றாம் து.  ஸ்போராடியவண்ணமசியடை மூன்றாக்கருக்கு எதி்றாம் ரை மூன்றான போராடியவண்ணமப மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாட்சியடைமாய் கடந்து வ மூன்றானது சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகத்திற்க மூன்றான போராடியவண்ணமப மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாட்சியடைமாய் கடந்து வ மூன்றாக,
தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கத்தின் றும் ஜேனந மூன்றாயக உரிரைய்ஷ்மாய் கடந்து வகளுக்க மூன்றான ஒரு திட்சியடைு வெட்சியடைமாய் கடந்து வ மூன்றான நசியடைு வெடிக்ரைய்ஷ்கய மூன்றாக இருந்தது.12

யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்திற்கு எதி்றாம் ரை மூன்றான போராடியவண்ணமப மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாட்சியடைத்தில் சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்ச ு வெகித்த ப மூன்றாத்தி்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றானது,  போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் மாய் கடந்து வக்கள்
தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாரைய்ஷ்கயில் அக்கட்சயின் நசியடைு வெடிக்ரைய்ஷ்ககரைய்ஷ்ம்களை பல ஆண்டுகம்களை மூன்றாக சற்று பின்னடிப்புசியடைன் அு வெத மூன்றானித்துக்தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டு ு வெந்திருந்த
ஒரு பிரிு வெ மூன்றான யூத நடுத்த்றாம் ரை ு வெர்க்கத்தில் அதற்கு ப்றாம் ரைந்த ஆத்றாம் ரைரைய்ஷ்ு வெ இறுதியில் தொடர்ச்சியின் பிடபற்றுத்தந்தது.  போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிச இயக்கத்தின்
ஆ்றாம் ரைம்ப ந மூன்றாட்கள் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாட்போராடியவண்ணமசியடை போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் யூத புத்திஜீவிகம்களைது ஒரு சறிய பிரிவு என்றாம்  மூன்றாலும் முக்கியமாய் கடந்து வ மூன்றானதொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாரு பிரிவு
முக்கியமாய் கடந்து வ மூன்றானதொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாரு ப மூன்றாத்தி்றாம் ரைத்ரைய்ஷ்த ஆற்றி ு வெந்திருந்தது என்றாம் போராடியவண்ணமப மூன்றாதிலும் கூசியடை,  யூத நடுத்த்றாம் ரை ு வெர்க்கம் மாய் கடந்து வற்றும்
முதல மூன்றாளித்துு வெத்தின் ப்றாம் ரைந்த தொடர்ச்சியின் பிடபரும்ப மூன்றான்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயினர், அப்பட்சியடைமாய் கடந்து வ மூன்றாய் தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாரும்களை மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரை சுயநலக் க மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின்ங்களின் தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாருட்டு, சமூக
றும் ஜேனந மூன்றாயகத்தில் இருந்து ஒதுங்கிபோராடியவண்ணமய இருந்து ு வெந்தனர். Kaiser Wilhelm இன் ஆட்சக்கு தமாய் கடந்து வது தொடர்ச்சியின் பிடதளிு வெ மூன்றான விசுு வெ மூன்றாசத்ரைய்ஷ்த
க மூன்றாட்சியடைபோராடியவண்ணமு வெண்டும் என்றாம்  அு வெர்களுக்கிருந்த விருப்பம் அு வெர்கம்களைது உள்ப மூன்றாதுக மூன்றாப்பின்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயிலிருந்து ு வெந்திருந்த மூன்றாலும் அதுவும்
பலருக்கும் சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்சரைய்ஷ்ய போராடியவண்ணமந மூன்றாக்கி இருந்த தொடர்ச்சியின் பிடு வெறுப்ப மூன்றான மாய் கடந்து வபோராடியவண்ணமன மூன்றாப மூன்றாு வெத்திற்க மூன்றான ஒரு கூடுதல் க மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின்மாய் கடந்து வ மூன்றாக
இருந்தது.

எப்படியிருந்த போராடியவண்ணமப மூன்றாதிலும், அந்த நூற்றாம்  மூன்றாண்டின் திருப்பத்தில், யூதவிபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்ரைய்ஷ்த ஒபோராடியவண்ணம்றாம் ரைகு்றாம் ரைலில் எதிர்த்த ஒபோராடியவண்ணம்றாம் ரைதொடர்ச்சியின் பிடய மூன்றாரு கட்ச
சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்ச மாய் கடந்து வட்டுபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ என்றாம்  உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வரைய்ஷ்ய உத மூன்றாசீனப்படுத்துு வெது போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் யூதர்களுக்கு ச மூன்றாத்தியமாய் கடந்து வற்றாம் த மூன்றாகி
விட்சியடைது.  போராடியவண்ணமமாய் கடந்து வலும்,  ந மூன்றாசியடை மூன்றாளுமாய் கடந்து வன்றாம் த்திற்கு (Reichstag)  போராடியவண்ணமதர்ந்தொடர்ச்சியின் பிடதடுக்க யூதர்கரைய்ஷ்ம்களை நிறுத்திய ஒபோராடியவண்ணம்றாம் ரைதொடர்ச்சியின் பிடய மூன்றாரு கட்சயும் சமூக
றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்ச  ஆகபோராடியவண்ணமு வெ இருந்தது.  1903  போராடியவண்ணமதர்தலில் முதன்முரைய்ஷ்றாம் ய மூன்றாக போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் யூத ு வெ மூன்றாக்குகளில் கணிசமாய் கடந்து வ மூன்றான



பகுதியிரைய்ஷ்ன சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்ச தொடர்ச்சியின் பிடு வென்தொடர்ச்சியின் பிடறாம் டுத்தது. 

இதுவும் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியின் 1933 க்கு முந்ரைய்ஷ்தய அ்றாம் ரைசயல் ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாற்றில் போராடியவண்ணமப்றாம் ரை மூன்றாசரியர் போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகன் குறித்துக மூன்றாட்சியடை மாய் கடந்து வறாம் ந்த
இன்னுதொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வ மூன்றாரு மிக முக்கியமாய் கடந்து வ மூன்றான அம்சமாய் கடந்து வ மூன்றாகும்.

றும் ஜே மூன்றாரிச ்றாம் ரைஷ்ய மூன்றாவில் யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதம்

சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்சயின் போராடியவண்ணமப மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாட்சியடைத்தின் விரைய்ஷ்ம்களைு வெ மூன்றாக யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதக் கட்சகளின் அ்றாம் ரைசயல் தொடர்ச்சியின் பிடசல்ு வெ மூன்றாக்கு
1890 களுக்கும் முதல மூன்றாம் உலகப் போராடியவண்ணமப மூன்றார் தொடர்ச்சியின் பிடு வெடிப்புக்கும் இரைய்ஷ்சியடையில மூன்றான க மூன்றாலத்தில் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாஞ்சம் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாஞ்சமாய் கடந்து வ மூன்றாய்
வீழ்ச்சயரைய்ஷ்சியடைந்துதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டு ு வெந்தது. இருபத மூன்றாம் நூற்றாம்  மூன்றாண்டின் முதல் ஆண்டுகளில் யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்தின் மிக ு வென்முரைய்ஷ்றாம் ய மூன்றான
தொடர்ச்சியின் பிடு வெளிப்ப மூன்றாடுகள் தொடர்ச்சியின் பிடு வெடித்தது, போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியிபோராடியவண்ணமல மூன்றா, அல்லது பி்றாம் ரை மூன்றான்சபோராடியவண்ணமல மூன்றா கூசியடை அல்ல, ஆன மூன்றால் ்றாம் ரைஷ்ய மூன்றாவில மூன்றாகும்.

்றாம் ரைஷ்ய மூன்றாவில் நசியடைந்த இ்றாம் ரைத்தம்போராடியவண்ணமத மூன்றாய்ந்த படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லகள் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கத்தின் ு வெம்களைர்ச்ச கண்டு ு வெந்த பு்றாம் ரைட்சக்றாம் ரை
இயக்கத்திற்கு றும் ஜே மூன்றாரிச ஆட்ச அளித்த ஒரு போராடியவண்ணமந்றாம் ரைடிய மூன்றான பதிலிறுப்ப மூன்றாக இருந்தது.  தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கத்திரைய்ஷ்ன
அச்சுறுத்துு வெதற்க மூன்றாக கறுப்பு நூற்றுு வெர் (Black  Hundreds)  என்று அரைய்ஷ்ு எதிராக இழைக்கப்பட்சியடை ு வெலது-ச மூன்றாரி துரைய்ஷ்ணாம்சத்தின்இ்றாம் ரை மூன்றாணுு வெப்
பரைய்ஷ்சியடைகளின் உருு வெ மூன்றாக்கத்திற்கு அ்றாம் ரைச மூன்றாங்கம் உதவியது.

ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாற்றாம்  மூன்றாசரியர் ஓர்ல மூன்றாண்போராடியவண்ணமசியடை மூன்றா ஃபிதொடர்ச்சியின் பிடகஸ் எழுதுகிறாம்  மூன்றார்:

போராடியவண்ணமப மூன்றாருக்கு மாய் கடந்து வத்தியில மூன்றான ஐபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாப்ப மூன்றாவின் ப மூன்றாசச இயக்கங்கரைய்ஷ்ம்களை தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாறுத்து வெரைய்ஷ்்றாம் ரை, நவீனமாய் கடந்து வயமாய் கடந்து வ மூன்றாக்கங்கள் மாய் கடந்து வற்றும்
சீர்திருத்தங்களின் விரைய்ஷ்ம்களைு வெ மூன்றாக சமூக அடுக்கில் தமாய் கடந்து வது அற்பமாய் கடந்து வ மூன்றான நிரைய்ஷ்லரைய்ஷ்ய இு எதிராக இழைந்து விட்டிருந்த அல்லது
இு எதிராக இழைந்து விடுபோராடியவண்ணமு வெ மூன்றாபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ மூன்றா என்று அஞ்சக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருந்த கசப்பரைய்ஷ்சியடைந்திருந்த உதிரித் தட்டுக்களில் இருந்துத மூன்றான்
அு வெர்களுக்க மூன்றான தொடர்ச்சியின் பிடபரும்ப மூன்றான்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றான ஆத்றாம் ரைவு கிரைய்ஷ்சியடைத்தது:  தற்க மூன்றாலிக தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர்கம்களை மூன்றாக நக்றாம் ரைங்களில்
தஞ்சமாய் கடந்து வரைய்ஷ்சியடைய தள்ம்களைப்பட்சியடை தமாய் கடந்து வது நிலத்ரைய்ஷ்த இு எதிராக இழைந்த விு வெச மூன்றாயிகள்;  தொடர்ச்சியின் பிடபரு ு வெணிகங்களில் இருந்து ு வெந்த
போராடியவண்ணமப மூன்றாட்டிய மூன்றால் நசுக்கப்பட்சியடை சறு கரைய்ஷ்சியடைவிய மூன்றாப மூன்றாரிகள் மாய் கடந்து வற்றும் கரைய்ஷ்லஞானமும் அரசிர்கள்;  கரைய்ஷ்சியடைநிரைய்ஷ்ல அதிக மூன்றாரிகள் மாய் கடந்து வற்றும்
போராடியவண்ணமப மூன்றாலிஸ்க மூன்றா்றாம் ரைர்கள்....  “போராடியவண்ணமநற்று முரைய்ஷ்ம்களைத்த”  தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர்கள்,  மாய் கடந்து வ மூன்றாணாம்சத்தின்ு வெர்களும் மாய் கடந்து வற்றும் யூதர்களும் றும் ஜே மூன்றார்
மாய் கடந்து வன்னருக்கு கசியடைவும்களை மூன்றால் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாடுக்கப்பட்சியடை அதிக மூன்றா்றாம் ரைத்ரைய்ஷ்த சு வெ மூன்றால் தொடர்ச்சியின் பிடசய்ு வெரைய்ஷ்தக் கண்டு தொடர்ச்சியின் பிடு வெதும்பிய அத்தரைய்ஷ்ன
ு வெரைய்ஷ்கய மூன்றான ு வெ மூன்றாடிக்ரைய்ஷ்கய மூன்றான மாய் கடந்து வதுக்கரைய்ஷ்சியடை போராடியவண்ணமதசப்பற்றாம்  மூன்றாம்களைர்கள் ஆகிபோராடியவண்ணமய மூன்றார் இதில் அசியடைங்குு வெர்.13

1905 ஆம் ஆண்டின் பு்றாம் ரைட்சக்றாம் ரை இயக்கத்திற்க மூன்றான பதிலிறுப்ப மூன்றாக றும் ஜே மூன்றார் இ்றாம் ரைண்சியடை மூன்றாம் நிக்போராடியவண்ணமக மூன்றால மூன்றாஸின் ஆட்ச கட்சியடைவிழ்த்து
விட்சியடை ஒடுக்குமுரைய்ஷ்றாம்  அரைய்ஷ்லயின் ஒரு பி்றாம் ரைத மூன்றான இலக்க மூன்றாக யூதர்கள் இருந்தனர்.  றும் ஜேனந மூன்றாயக ஸ்த மூன்றாபனங்கள்
ஸ்த மூன்றாபிக்கப்படுு வெதற்கு ு வெ மூன்றாக்குறுதி அளிக்கின்றாம்  றும் ஜே மூன்றாரின் 1905 அக்போராடியவண்ணமசியடை மூன்றாபர் அறிக்ரைய்ஷ்க விநிபோராடியவண்ணமய மூன்றாகமாய் கடந்து வ மூன்றானதன் பிந்ரைய்ஷ்தய இ்றாம் ரைண்டு
ு வெ மூன்றா்றாம் ரைங்களில், 690  படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லச் சம்பு வெங்கள் நரைய்ஷ்சியடைதொடர்ச்சியின் பிடபற்றாம் ன.  இந்தக் க மூன்றாலகட்சியடைத்தில் 3,000  யூதர்கள் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றால்லப்பட்சியடைனர்.
ஒடி  மூன்றாவில் நரைய்ஷ்சியடைதொடர்ச்சியின் பிடபற்றாம்  ஒரு படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லச் சம்பு வெத்தில் 800  யூதர்கள் பலிய மூன்றாயினர்.  ஐநூறு போராடியவண்ணமபர் க மூன்றாயமாய் கடந்து வரைய்ஷ்சியடைந்தபோராடியவண்ணமத மூன்றாடு
100,000 க்கும் அதிகமாய் கடந்து வ மூன்றாபோராடியவண்ணமன மூன்றார் வீசியடைற்றாம் ு வெர்கம்களை மூன்றாயினர்.  அ்றாம் ரைச மூன்றாங்கத்தின் போராடியவண்ணமந்றாம் ரைடி உதவியுசியடைன் த மூன்றான் இந்தப் படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லச்
சம்பு வெங்கள் அ்றாம் ரைங்போராடியவண்ணமகற்றாம் ப்பட்டிருந்தன என்பது தொடர்ச்சியின் பிடு வெகுவிரைய்ஷ்்றாம் ரைவிபோராடியவண்ணமலபோராடியவண்ணமய நிரூபணாம்சத்தின்மாய் கடந்து வ மூன்றானது.  இந்தப் படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லச்
சம்பு வெங்களுக்க மூன்றான அ்றாம் ரைசயல் தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாறிமுரைய்ஷ்றாம்  எங்ஙனம் ஏற்ப மூன்றாடு தொடர்ச்சியின் பிடசய்யப்பட்டிருந்தது என்பரைய்ஷ்த அந்த சமாய் கடந்து வயத்தின் போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிச
தொடர்ச்சியின் பிடசய்தித்த மூன்றாள் ஒன்று இவு வெ மூன்றாறு விு வெரித்தது:  

அபோராடியவண்ணமத பு எதிராக இழைகிப்போராடியவண்ணமப மூன்றான பரைய்ஷ்ு எதிராக இழைய சத்தி்றாம் ரைம்!  படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லச் சம்பு வெத்திற்கு போராடியவண்ணமப மூன்றாலிஸ் முன்கூட்டிபோராடியவண்ணமய ஏற்ப மூன்றாடு
தொடர்ச்சியின் பிடசய்கிறாம் து.  போராடியவண்ணமப மூன்றாலிஸ் தூண்டி விடுகிறாம் து:  யூதர்கரைய்ஷ்ம்களை தொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வ மூன்றாத்தமாய் கடந்து வ மூன்றாய் படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்ல தொடர்ச்சியின் பிடசய்ய அரைய்ஷ்ு எதிராக இழைக்கும்
துண்சியடைறிக்ரைய்ஷ்ககள் அ்றாம் ரைச மூன்றாங்க அச்சடிப்பு அலுு வெலகங்களில் அச்சடிக்கப்படுகின்றாம் ன.  படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லச் சம்பு வெம்
தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாசியடைங்கும்போராடியவண்ணமப மூன்றாது,  போராடியவண்ணமப மூன்றாலிஸ் தொடர்ச்சியின் பிடசயலற்று இருக்கிறாம் து.  கறுப்பு நூற்றுு வெர் அரைய்ஷ்மாய் கடந்து வப்பினரின் சு்றாம் ரைண்சியடைல்
போராடியவண்ணமு வெரைய்ஷ்லகரைய்ஷ்ம்களை துருப்புகள் அரைய்ஷ்மாய் கடந்து வதிய மூன்றாக போராடியவண்ணமு வெடிக்ரைய்ஷ்க ப மூன்றார்க்கின்றாம் ன.  பின் அபோராடியவண்ணமத போராடியவண்ணமப மூன்றாலிஸ்
படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லய மூன்றாம்களைர்கரைய்ஷ்ம்களை தண்டிப்பத மூன்றாகவும் விச மூன்றாரிப்பத மூன்றாகவும் நடிக்கின்றாம் னர்.  பரைய்ஷ்ு எதிராக இழைய அதிக மூன்றா்றாம் ரைத்தின்
அதிக மூன்றாரிகம்களை மூன்றால் நசியடைத்தப்படும் புலன மூன்றாய்வுகளும் விச மூன்றா்றாம் ரைரைய்ஷ்ணாம்சத்தின்களும் ஒபோராடியவண்ணம்றாம் ரை ு வெரைய்ஷ்கயில் த மூன்றான் எப்போராடியவண்ணமப மூன்றாதும்
முடிகின்றாம் ன:  ு வெு எதிராக இழைக்குகள் இழுத்துக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்போராடியவண்ணமசியடை தொடர்ச்சியின் பிடசல்கின்றாம் ன,  படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லய மூன்றாம்களைர்களில் ஒருு வெரும் குற்றாம் ம்
உறுதி தொடர்ச்சியின் பிடசய்யப்படுு வெதில்ரைய்ஷ்ல,  சல சமாய் கடந்து வயங்களில் அடிு வெ மூன்றாங்கி தொடர்ச்சியின் பிடந மூன்றாருங்கிப் போராடியவண்ணமப மூன்றாய் கிசியடைக்கும் யூதர்களும்
புத்திஜீவிகளும் நீதிமாய் கடந்து வன்றாம் த்திற்கு இழுக்கப்படுகின்றாம் னர், பரைய்ஷ்ு எதிராக இழைய கரைய்ஷ்தய மூன்றாக மாய் கடந்து வ மூன்றாதங்கள் கசியடைக்கின்றாம் ன, அடுத்த
படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லச் சம்பு வெம் ு வெரைய்ஷ்்றாம் ரையிலும், அதுு வெரைய்ஷ்்றாம் ரைய மூன்றானதில் புதிய கரைய்ஷ்தய மூன்றாக இருந்தது மாய் கடந்து வறாம் க்கப்படுகிறாம் து.14 

1906 றும் ஜேூனில் தொடர்ச்சியின் பிடு வெளிய மூன்றான இந்தக் கட்டுரைய்ஷ்்றாம் ரையின் ஆசரியர் தொடர்ச்சியின் பிடலனின் ஆு வெர்.

போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியில் மாய் கடந்து வட்டும் த மூன்றான் யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதமிருந்தது போராடியவண்ணமப மூன்றால் க மூன்றாட்டும் தனது ஆய்ு வெறிக்ரைய்ஷ்கக்கு ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாற்று உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வகள்



இரைய்ஷ்சியடையூறு தொடர்ச்சியின் பிடசய்ு வெரைய்ஷ்த அனுமாய் கடந்து வதிப்பரைய்ஷ்தக் க மூன்றாட்டிலும், மூன்றாம்  மூன்றாம் ரைய்ஷ்்றாம் ரைய்ஷ் ஸ்த மூன்றாபிக்கப்படுு வெதற்கு முன்னத மூன்றாக ஐபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாப்ப மூன்றாவில்
யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாத ு வென்முரைய்ஷ்றாம் யின் போராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ மூன்றாசமாய் கடந்து வ மூன்றான தொடர்ச்சியின் பிடு வெடிப்புகளுக்க மூன்றான எந்தக் குறிப்ரைய்ஷ்பயும் போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகன் தொடர்ச்சியின் பிடு வெறுமாய் கடந்து வபோராடியவண்ணமன தவிர்த்துச்
தொடர்ச்சியின் பிடசன்று விடுகிறாம்  மூன்றார். 

போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியில் பு்றாம் ரைட்ச தொடர்ச்சியின் பிடு வெடித்தரைய்ஷ்த தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாசியடைர்ந்தும் போராடியவண்ணமூஹெ மூன்றாதொடர்ச்சியின் பிடூஹென்போராடியவண்ணமச மூன்றால்போராடியவண்ணமலர்ன் (Hohenzollern)  முடிய மூன்றாட்ச
நிரைய்ஷ்லகுரைய்ஷ்லந்தரைய்ஷ்த தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாசியடைர்ந்தும் முடிவுக்கு ு வெந்திருந்த முதல மூன்றாம் உலகப் போராடியவண்ணமப மூன்றாருக்குப் பின்னர்த மூன்றான் அ்றாம் ரைசயல்
ஒழுங்கரைய்ஷ்மாய் கடந்து வப்புக்க மூன்றான ஒரு ச மூன்றாதனமாய் கடந்து வ மூன்றாக யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்ரைய்ஷ்த பயன்படுத்துு வெதொடர்ச்சியின் பிடதன்பது மீண்டும் ஒரு கு வெனத்திற்குரிய
க மூன்றா்றாம் ரைணிய மூன்றாக ஆனது.  ந மூன்றாஜிக்களின் பி்றாம் ரைச்ச மூன்றா்றாம் ரைத்தில் ஒரு முக்கிய ப மூன்றாத்தி்றாம் ரைம் ு வெகித்த யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்தின் தொடர்ச்சியின் பிடசயல்திறாம் 
ச மூன்றாத்தியு வெம்களைமாய் கடந்து வ மூன்றானது குட்டி-முதல மூன்றாளித்துு வெத்தின் வி்றாம் ரைக்திக்கும் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கத்தின் அ்றாம் ரைசயல் போராடியவண்ணமந மூன்றாக்குநிரைய்ஷ்லபிறாம் ழ்வுக்கும்
போராடியவண்ணமநர்விகிதத்தில மூன்றானத மூன்றாக இருந்தது. 

போராடியவண்ணமப மூன்றாரில் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனி போராடியவண்ணமத மூன்றால்வி கண்சியடைரைய்ஷ்த அடுத்து ு வெந்த நிகழ்வுகம்களை மூன்றால் குட்டி முதல மூன்றாளித்துு வெம்
அதிர்ச்சக்குள்ம்களை மூன்றாக்கப்பட்டு,  சீ்றாம் ரைழிு வெரைய்ஷ்சியடைந்தது.  பு்றாம் ரைட்சரைய்ஷ்ய மூச்சுத்திணாம்சத்தின்றாம் ச் தொடர்ச்சியின் பிடசய்யதரைய்ஷ்த அடித்தம்களைமாய் கடந்து வ மூன்றாக தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டு
உருு வெ மூன்றாக்கப்பட்டிருந்த ரைய்ஷ்ு வெய்மாய் கடந்து வ மூன்றார் குடிய்றாம் ரைச மூன்றானது ஒரு தொடர்ச்சியின் பிடநருக்கடியில் இருந்து இன்தொடர்ச்சியின் பிடன மூன்றாரு தொடர்ச்சியின் பிடநருக்கடிரைய்ஷ்ய போராடியவண்ணமந மூன்றாக்கி
தட்டுத்தடுமாய் கடந்து வ மூன்றாறிச்தொடர்ச்சியின் பிடசன்றாம் து.

ட்தொடர்ச்சியின் பிட்றாம் ரை மூன்றாட்ஸ்கி எழுதின மூன்றார்: 

போராடியவண்ணமப மூன்றாருக்குப் பிந்ரைய்ஷ்தய குு எதிராக இழைப்பநிரைய்ஷ்ல,  தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர்கரைய்ஷ்ம்களை ப மூன்றாதித்த போராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ மூன்றாசமாய் கடந்து வ மூன்றான மாய் கடந்து வட்சியடைத்திற்கு குரைய்ஷ்றாம் ய மூன்றாமாய் கடந்து வல்
கரைய்ஷ்லஞானமும் அரசிர்கரைய்ஷ்ம்களையும்,  ஊர் ஊ்றாம் ரை மூன்றாய்ச் தொடர்ச்சியின் பிடசன்று விற்கும் விய மூன்றாப மூன்றாரிகரைய்ஷ்ம்களையும்,  மாய் கடந்து வற்றும் அ்றாம் ரைச
உத்திபோராடியவண்ணமய மூன்றாகத்தர்கரைய்ஷ்ம்களையும் ப மூன்றாதித்தது. ... போராடியவண்ணமப மூன்றார், போராடியவண்ணமத மூன்றால்வி, இு எதிராக இழைப்பீடு, பணாம்சத்தின்வீக்கம், ரூர் பி்றாம் ரைபோராடியவண்ணமதச ஆக்கி்றாம் ரைமிப்பு,
தொடர்ச்சியின் பிடநருக்கடி,  போராடியவண்ணமதரைய்ஷ்ு வெ,  வி்றாம் ரைக்தி ஆகியு வெற்றின மூன்றால் பழுக்கக் க மூன்றாய்ச்சய நிரைய்ஷ்லக்கு தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டு ு வெ்றாம் ரைப்பட்டிருந்த
சூழ்நிரைய்ஷ்லயில், குட்டி முதல மூன்றாளித்துு வெமாய் கடந்து வ மூன்றானது அதரைய்ஷ்ன ஏமாய் கடந்து வ மூன்றாற்றி ு வெந்திருந்த அத்தரைய்ஷ்ன பரைய்ஷ்ு எதிராக இழைய கட்சகளுக்கும்
எதி்றாம் ரை மூன்றாக எழுந்து நின்றாம் து.  சறு உரிரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றாம்களைர்கள் ஒருபோராடியவண்ணமப மூன்றாதும் திு வெ மூன்றால்நிரைய்ஷ்லயில் இருந்து தொடர்ச்சியின் பிடு வெளிு வெந்தி்றாம் ரை மூன்றாத
நிரைய்ஷ்லயும்,  அு வெர்கம்களைது பல்கரைய்ஷ்லக்கு எதிராக இழைக பிள்ரைய்ஷ்ம்களைகளுக்கு பதவிகளும் ு வெ மூன்றாடிக்ரைய்ஷ்கய மூன்றாம்களைர்களும் இல்ல மூன்றாத
நிரைய்ஷ்லயும்,  தொடர்ச்சியின் பிடபண்பிள்ரைய்ஷ்ம்களைகளுக்கு ு வெ்றாம் ரைதட்சரைய்ஷ்ணாம்சத்தின்களும் மாய் கடந்து வ மூன்றாப்பிள்ரைய்ஷ்ம்களைகளும் கிரைய்ஷ்சியடைக்க மூன்றாத நிரைய்ஷ்லயும் தந்த
கூர்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றான துன்பங்கள் சட்சியடைம்ஒழுங்கிற்கும் மாய் கடந்து வற்றும் ஒரு இரும்புக்க்றாம் ரைத்தின் போராடியவண்ணமதரைய்ஷ்ு வெக்கும் போராடியவண்ணமக மூன்றாரிக்ரைய்ஷ்க
ரைய்ஷ்ு வெப்பத மூன்றாக இருந்தன.15 

ஹட்லரின் யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதம்

ப மூன்றாட்சியடை மூன்றாளி ு வெர்க்கத்தின் நிரைய்ஷ்லகளுக்கு தள்ம்களைப்பட்டுவிடுபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ மூன்றா என்றாம்  எப்போராடியவண்ணமப மூன்றாதுமாய் கடந்து வ மூன்றான அச்சத்ரைய்ஷ்தக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்சியடை இந்த
சூு எதிராக இழைலின் சுயதொடர்ச்சியின் பிடு வெறுப்பு, கு வெரைய்ஷ்லகள் மாய் கடந்து வற்றும் அதிர்ச்சகள் ஹட்லருக்கூசியடை மூன்றாக தொடர்ச்சியின் பிடு வெளிப்படுத்தப்பட்சியடைது. கீழ்-நடுத்த்றாம் ரை ு வெர்க்கத்தின்
ஒரு விரைய்ஷ்ம்களைதொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாரும்களை மூன்றான ஹட்லர் தனது ஆ்றாம் ரைம்ப ு வெருசியடைங்கரைய்ஷ்ம்களை வியன்ன மூன்றாவில் கழித்திருந்த மூன்றார்.  அங்போராடியவண்ணமக அு வெ்றாம் ரைது உலகப்
ப மூன்றார்ரைய்ஷ்ு வெ என்பது மாய் கடந்து வலிு வெ மூன்றான ப்றாம் ரைப்றாம் ரைப்புகரைய்ஷ்ம்களை விற்கும் ஊசியடைகங்கம்களை மூன்றால் உருப்தொடர்ச்சியின் பிடபற்றாம் த மூன்றாக இருந்தது,  தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கம்
மாய் கடந்து வற்றும் போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிசத்தின் மீத மூன்றான தனது ஆயுட்க மூன்றால தொடர்ச்சியின் பிடு வெறுப்ரைய்ஷ்ப அு வெர் அங்போராடியவண்ணமக த மூன்றான் தொடர்ச்சியின் பிடபற்றாம்  மூன்றார்.  ஹட்லரின் யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதம்
என்பபோராடியவண்ணமத ப மூன்றாட்சியடை மூன்றாளி ு வெர்க்கத்தின் மீத மூன்றான அு வெ்றாம் ரைது முழுரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றான ு வெஞ்சத்தின் ஒரு உப-விரைய்ஷ்ம்களைதொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாரும்களை மூன்றாகபோராடியவண்ணமு வெ இருந்தது
என்று உணாம்சத்தின்ர்திறாம் ன்மிக்க ப மூன்றாசச-எதிர்ப்பு போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் எழுத்த மூன்றாம்களை்றாம் ரை மூன்றான போராடியவண்ணமக மூன்றான்்றாம் ரை மூன்றாட் போராடியவண்ணமூஹெய்சியடைன் கூறுகிறாம்  மூன்றார்.

போராடியவண்ணமூஹெய்சியடைன் விம்களைக்குகின்றாம் ு வெ மூன்றாறாம்  மூன்றாக ஹட்லர்,

உரைய்ஷ்ு எதிராக இழைப்ரைய்ஷ்ப உற்பத்திப்தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாரும்களை மூன்றாக மாய் கடந்து வ மூன்றாற்றுு வெதற்கு தம்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ அர்ப்பணித்துக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்சியடை மாய் கடந்து வனித ு வெ மூன்றாழ்க்ரைய்ஷ்கயின்
ஒட்டுதொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வ மூன்றாத்த ு வெட்சியடைத்ரைய்ஷ்தயுபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ தொடர்ச்சியின் பிடு வெறுத்த மூன்றார்;  உற்பத்தியின் இந்த நிகழ்ச்சப்போராடியவண்ணமப மூன்றாக்கில் சக்கிக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டு
நசுங்கிப் போராடியவண்ணமப மூன்றாக தம்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ அனுமாய் கடந்து வதித்த அந்த மாய் கடந்து வனிதர்கரைய்ஷ்ம்களை அு வெர் தொடர்ச்சியின் பிடு வெறுத்த மூன்றார்.  அு வெ்றாம் ரைது ு வெ மூன்றாழ்க்ரைய்ஷ்க
முழுு வெதிலுபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ,  தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர்கள் என்பு வெர்கள்,  அு வெரைய்ஷ்்றாம் ரைப் தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாறுத்து வெரைய்ஷ்்றாம் ரை ஒரு பயங்க்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றான,  இழிு வெ மூன்றான
இ்றாம் ரைக்கமாய் கடந்து வற்றாம் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாரு மாய் கடந்து வக்கள்ப்றாம் ரைப்பு குறித்த சத்தி்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றாகபோராடியவண்ணமு வெ இருந்தனர்.  உசியடைலுரைய்ஷ்ு எதிராக இழைப்பு தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைரைய்ஷ்்றாம் ரை புகழ்ந்து
போராடியவண்ணமமாய் கடந்து வரைய்ஷ்சியடையில் இருந்து அு வெர் பின்ன மூன்றாளில் தொடர்ச்சியின் பிடச மூன்றான்ன அத்தரைய்ஷ்னயுபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ முழுக்கப் தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாய்கள் த மூன்றான்.16 

யூதர்கள் விசியடையத்தில் ஹட்லர் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருந்த அசு்றாம் ரைத்தனமாய் கடந்து வ மூன்றான பிடிு வெ மூன்றாதத்ரைய்ஷ்த புரிந்து தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ு வெதற்க மூன்றான திறாம் வுபோராடியவண்ணமக மூன்றால்
இங்போராடியவண்ணமக த மூன்றான் அரைய்ஷ்மாய் கடந்து வந்திருக்கிறாம் து.  தனது யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்திற்க மூன்றான மாய் கடந்து வ மூன்றாற்றாம் ம் எப்படி தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர் இயக்கத்துசியடைன மூன்றான தனது
அனுபு வெங்களில் இருந்து பிறாம் ந்திருந்தது என்பரைய்ஷ்த எனது போராடியவண்ணமப மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாட்சியடைம் (Mein  Kampf) புத்தகத்தில் ஹட்லர்
விம்களைக்கியிருந்த மூன்றார்.  முதன்முதலில் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர்களிரைய்ஷ்சியடைபோராடியவண்ணமய த மூன்றான் ஹட்லர் யூதர்களுசியடைன மூன்றான தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாசியடைர்புக்கு ு வெந்த மூன்றார்.
அப்போராடியவண்ணமப மூன்றாதுத மூன்றான்,  தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர் இயக்கத்தில் பல யூதர்கள் பி்றாம் ரைத மூன்றான ப மூன்றாத்தி்றாம் ரைங்கரைய்ஷ்ம்களை ு வெகிப்பரைய்ஷ்த ஆச்சரியத்துசியடைன் அு வெர்
கண்டுபிடித்த மூன்றார்.  ”அு வெர் மீது ஞானமும் அரசி மூன்றானஒளி மாய் கடந்து வலர்ந்தது”  என்று எழுதின மூன்றார் போராடியவண்ணமூஹெய்சியடைன்.  “’யூதப் பி்றாம் ரைச்சரைய்ஷ்ன’  சட்தொடர்ச்சியின் பிடசியடைன்று



அு வெருக்குத் தொடர்ச்சியின் பிடதளிு வெ மூன்றாகி விட்சியடைது.  ...  யூதர்கள் தரைய்ஷ்லரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாடுத்தத மூன்றால் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர் இயக்கத்ரைய்ஷ்த அு வெர்
தொடர்ச்சியின் பிடு வெறுக்கவில்ரைய்ஷ்ல; தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர் இயக்கத்திற்கு தரைய்ஷ்லரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாடுத்தத மூன்றால் யூதர்கரைய்ஷ்ம்களை அு வெர் தொடர்ச்சியின் பிடு வெறுத்த மூன்றார்.”17

ஒரு விசியடையம் நிச்சயம், “போராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாத்ரைய்ஷ்ைல்ட் என்றாம்  முதல மூன்றாளி அல்ல,  மாய் கடந்து வ மூன்றாறாம்  மூன்றாக க மூன்றார்ல் மாய் கடந்து வ மூன்றார்க்ஸ் என்றாம்  போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிஸ்ட்” த மூன்றான்
அபோராடியவண்ணமசியடை மூன்றால்ஃப் ஹட்லரின் யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்ரைய்ஷ்த எரியரைய்ஷ்ு வெத்து வெ்றாம் ரை மூன்றாக இருந்த மூன்றார்” என்று போராடியவண்ணமூஹெய்சியடைன் முடிக்கிறாம்  மூன்றார். 18 

போராடியவண்ணமூஹெய்சியடைன் எழுதிய ஹட்லரின் ு வெ மூன்றாழ்க்ரைய்ஷ்கச் சரிதத்ரைய்ஷ்த கு வெனமாய் கடந்து வ மூன்றாகப் படித்திருந்த மூன்றால் அதன் மூலம் போராடியவண்ணமப்றாம் ரை மூன்றாசரியர்
போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகன் புத்திஜீவிதரீதிய மூன்றாக பயனரைய்ஷ்சியடைந்திருக்க முடியும். ஆன மூன்றால் அப்போராடியவண்ணமப மூன்றாது அு வெ்றாம் ரைது பரைய்ஷ்சியடைப்பு முற்றிலும் மாய் கடந்து வ மூன்றாறுபட்சியடை
ஒன்றாம்  மூன்றாக இருந்திருக்கும், அது ஹட்ல்றாம் ரைது தன்ன மூன்றார்ு வெமிக்க தண்சியடைரைய்ஷ்ன-நிரைய்ஷ்றாம் போராடியவண்ணமு வெற்றுனர்கள் புத்தகம் போராடியவண்ணமப மூன்றால கணிசமாய் கடந்து வ மூன்றான பணாம்சத்தின்
இல மூன்றாபத்ரைய்ஷ்தக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டுு வெ்றாம் ரை மூன்றாமாய் கடந்து வல் போராடியவண்ணமப மூன்றாயிருக்கக் கூடும். ு வெ மூன்றாழ்க்ரைய்ஷ்கயில், ந மூன்றாம் நமாய் கடந்து வது தொடர்ச்சியின் பிடதரிவுகரைய்ஷ்ம்களைச் தொடர்ச்சியின் பிடசய்து தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்கிபோராடியவண்ணமறாம்  மூன்றாம்.

முதல மூன்றாம் உலகப் போராடியவண்ணமப மூன்றாருக்குப் பிந்ரைய்ஷ்தய போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியில் யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதம் என்பது ஒரு சக்திு வெ மூன்றாய்ந்த பி்றாம் ரைச்சரைய்ஷ்னய மூன்றாக
இருந்தது என்பதில் சந்போராடியவண்ணமதகமில்ரைய்ஷ்ல.  ஆன மூன்றாலும்,  போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகன் கூறுு வெது போராடியவண்ணமப மூன்றாலன்றி,  ஹட்லருக்கு யூதர்கள் மீதிருந்த
ு வெஞ்சம் மாய் கடந்து வட்டுபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ அு வெர் அதிக மூன்றா்றாம் ரைத்திற்கு ு வெருு வெதற்கு அு வெசயமாய் கடந்து வ மூன்றாக இருந்த அ்றாம் ரைசயல் அடித்தம்களைத்ரைய்ஷ்த ு வெு எதிராக இழைங்கியிருக்க
முடிய மூன்றாது.  யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்தின் தடுக்கமுடிய மூன்றாத ஒரு அரைய்ஷ்லயின் மீது சு வெ மூன்றாரி தொடர்ச்சியின் பிடசய்து ந மூன்றாஜிக்கள் அதிக மூன்றா்றாம் ரைத்திற்கு ு வெந்து
விசியடைவில்ரைய்ஷ்ல.  1933 க்கு முன்பு ு வெரைய்ஷ்்றாம் ரை யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்திற்கு போராடியவண்ணமக மூன்றாரிக்ரைய்ஷ்கவிடுதல் எல்ல மூன்றாம் மாய் கடந்து வட்டுப்பட்சியடை நிரைய்ஷ்லயில் த மூன்றான்
இருந்தது என்பரைய்ஷ்த ந மூன்றாஜி கட்சயின் சமூக அடித்தம்களைங்கள் குறித்த கு வெனமாய் கடந்து வ மூன்றான ஆய்வுகள் ஸ்த மூன்றாபித்திருக்கின்றாம் ன.
உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயில்,  யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாததொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வன்பது போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியின் சல பகுதிகளுக்கு மாய் கடந்து வட்டுபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ தொடர்ச்சியின் பிடசல்லுபடிய மூன்றாகக் கூடியத மூன்றாய் இருந்தது
என்பரைய்ஷ்த ந மூன்றாஜிக்கள் கண்சியடைறிந்து ரைய்ஷ்ு வெத்திருந்தனர்,  உள்ளூர் தரைய்ஷ்லு வெர்களுக்கு அு வெர்கம்களைது யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாத அமிலப்
போராடியவண்ணமபச்சுக்கரைய்ஷ்ம்களை கட்டுக்குள் ரைய்ஷ்ு வெத்திருக்கவும் இன்னும் சல சமாய் கடந்து வயங்களில் அு வெர்கம்களைது போராடியவண்ணமபச்சுகளில் இருந்து யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதக்
குறிப்புகள் அத்தரைய்ஷ்னரைய்ஷ்யயும் அகற்றாம் வும் கூசியடை கட்சியடைரைய்ஷ்ம்களை ு வெு எதிராக இழைங்கப்பட்டிருந்தது.

எந்த ு வெரைய்ஷ்கயிலும்,  போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியில் 1933  இல் நிலவிய யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்தின் அம்களைரைய்ஷ்ு வெ அம்களைவிடுு வெது ந மூன்றாஜிக்களின்
தொடர்ச்சியின் பிடு வெற்றிரைய்ஷ்ய விம்களைக்கி விசியடை மூன்றாது.  யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதம் நிலவியதொடர்ச்சியின் பிடதன்பது எத்தரைய்ஷ்ன தொடர்ச்சியின் பிடு வெறுப்பூட்சியடைக் கூடியத மூன்றாய் இருப்பினும்,  அது
போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியின் அ்றாம் ரைசயல் ு வெ மூன்றாழ்வின் தனித்தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாரு க மூன்றா்றாம் ரைணி மாய் கடந்து வட்டுபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ தவி்றாம் ரை அது மிக முக்கியமாய் கடந்து வ மூன்றான க மூன்றா்றாம் ரைணிபோராடியவண்ணமய அல்ல.
கிரைய்ஷ்சியடையபோராடியவண்ணமு வெ கிரைய்ஷ்சியடைய மூன்றாது.  ஒரு அ்றாம் ரைசயல் ஆட்சய மூன்றானது,  அது ு வெலத மூன்றாயினும் சரி அல்லது இசியடைத மூன்றாயினும் சரி,  தொடர்ச்சியின் பிடு வெறுமாய் கடந்து வபோராடியவண்ணமன
மாய் கடந்து வக்கம்களைது அத்தரைய்ஷ்ன தப்தொடர்ச்சியின் பிடபண்ணாம்சத்தின்ங்கள் மாய் கடந்து வற்றும் ு வெஞ்சங்கம்களைது கூட்டுதொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வ மூன்றாத்தத்தின் விரைய்ஷ்ம்களைதொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாரும்களை மூன்றாக இருப்பதில்ரைய்ஷ்ல. இறுதி
ஆய்வில்,  சமூகத்தின் பி்றாம் ரைத மூன்றான ு வெர்க்கங்களுக்கு இரைய்ஷ்சியடையில மூன்றான சமூக மாய் கடந்து வற்றும் அ்றாம் ரைசயல் போராடியவண்ணமப மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாட்சியடைங்கம்களைது ப மூன்றாரைய்ஷ்தயில்
ு வெ மூன்றார்க்கப்படும் ஒரு குறிப்பிட்சியடை உறாம் வின் தொடர்ச்சியின் பிடு வெளிப்ப மூன்றாபோராடியவண்ணமசியடை ஆகும்.  போராடியவண்ணமப மூன்றாட்டி ு வெர்க்கங்கம்களைது அ்றாம் ரைசயல் தரைய்ஷ்லரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயின்
குணாம்சத்தின் மூன்றாம்சமும்,  அரைய்ஷ்ு வெ தமாய் கடந்து வது போராடியவண்ணமப மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாட்சியடைத்திற்கு அடித்தம்களைமாய் கடந்து வ மூன்றாகக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்கின்றாம்  போராடியவண்ணமு வெரைய்ஷ்லத்திட்சியடைமும் அந்தப் போராடியவண்ணமப மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாட்சியடைங்கம்களைது
விரைய்ஷ்ம்களைதொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாருளில் பி்றாம் ரைத மூன்றான க மூன்றா்றாம் ரைணிகம்களை மூன்றாக அரைய்ஷ்மாய் கடந்து வபரைய்ஷ்ு வெ ஆகும்.    

எந்ததொடர்ச்சியின் பிடு வெ மூன்றாரு ந மூன்றாட்டிலும் யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்தின் துல்லியமாய் கடந்து வ மூன்றான அம்களைரைய்ஷ்ு வெக் கணாம்சத்தின்க்கிடுு வெது ச மூன்றாத்தியமாய் கடந்து வ மூன்றாக
இருந்திருக்குபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வய மூன்றான மூன்றால், அந்த நஞ்ச மூன்றானது 1933  இல் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியில் இருந்ததற்குக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாஞ்சமும் குரைய்ஷ்றாம் வின்றி 1917  இல்
்றாம் ரைஷ்ய மூன்றாவில் இருந்தது என்பரைய்ஷ்த அது நிரூபித்திருக்கும்.  அப்படியிருந்தும் கூசியடை,  யூதர்கரைய்ஷ்ம்களை போராடியவண்ணமந மூன்றாக்கிய அனுத மூன்றாபப்
ப மூன்றார்ரைய்ஷ்ு வெக்தொடர்ச்சியின் பிடகன அறியப்பசியடை மூன்றாத சமூகப் பிரிு வெ மூன்றான நகர்ப்புறாம்  மாய் கடந்து வற்றும் கி்றாம் ரை மூன்றாமாய் கடந்து வப்புறாம் த்தின் குட்டி முதல மூன்றாளித்துு வெ ு வெர்க்கத்தின்
கணிசமாய் கடந்து வ மூன்றான பிரிவுகளின் மீது தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கம் தனது அ்றாம் ரைசயல் அதிக மூன்றா்றாம் ரைத்ரைய்ஷ்த நிரைய்ஷ்லநிறுத்துு வெதில் போராடியவண்ணமப மூன்றால்ஷிவிக்குகம்களைது
அ்றாம் ரைசயல் தீர்க்கமும் தொடர்ச்சியின் பிடதளிவும் ஒரு அதிமுக்கிய ப மூன்றாத்தி்றாம் ரைத்ரைய்ஷ்த ு வெகித்தது.     

்றாம் ரைஷ்ய மூன்றாவில் 1917  இன் அ்றாம் ரைசயல் போராடியவண்ணமப மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாட்சியடைங்கள் ப மூன்றாசஸ்டுகம்களைது தொடர்ச்சியின் பிடு வெற்றியுசியடைன் அல்ல மாய் கடந்து வ மூன்றாறாம்  மூன்றாக போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிஸ்டுகளின்
தொடர்ச்சியின் பிடு வெற்றியுசியடைபோராடியவண்ணமனபோராடியவண்ணமய முடிந்தன.

போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் பு்றாம் ரைட்சயின் போராடியவண்ணமத மூன்றால்வி

ப மூன்றாசசத்தின் தொடர்ச்சியின் பிடு வெற்றிய மூன்றானது யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதத்தின் போராடியவண்ணமந்றாம் ரைடிய மூன்றானதும் தவிர்க்கவியல மூன்றாததுமாய் கடந்து வ மூன்றான விரைய்ஷ்ம்களைதொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாரும்களை மூன்றாக
இருக்கவில்ரைய்ஷ்ல,  மாய் கடந்து வ மூன்றாறாம்  மூன்றாக ு வெர்க்கப் போராடியவண்ணமப மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாட்சியடைத்தின் மூலம் உருு வெரைய்ஷ்மாய் கடந்து வக்கப்பட்சியடை ஒரு அ்றாம் ரைசயல் நிகழ்ச்சப்போராடியவண்ணமப மூன்றாக்கின்
விரைய்ஷ்ம்களைதொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாரும்களை மூன்றாக இருந்தது.  இந்த நிகழ்ச்சப்போராடியவண்ணமப மூன்றாக்கில் அதிமுக்கிய க மூன்றா்றாம் ரைணிய மூன்றாக இருந்தது போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிச
இயக்கத்தின் தொடர்ச்சியின் பிடநருக்கடி ஆகும்.  இது சர்ு வெபோராடியவண்ணமதச போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிசத்தின் ஒரு ப்றாம் ரைந்த அ்றாம் ரைசயல் தொடர்ச்சியின் பிடநருக்கடியின் ஒரு பகுதிய மூன்றாக
இருந்தது என்பரைய்ஷ்தயும் இங்கு குறிப்பிட்சியடை மூன்றாக போராடியவண்ணமு வெண்டும்.     

ஹட்லரின் எழுச்ச தடுக்க முடிய மூன்றாதத மூன்றாகவும் இருக்கவில்ரைய்ஷ்ல,  அு வெ்றாம் ரைது தொடர்ச்சியின் பிடு வெற்றியும் தவிர்க்கமுடிய மூன்றாததும் அல்ல.
போராடியவண்ணமப மூன்றாருக்குப் பிந்ரைய்ஷ்தய க மூன்றாலகட்சியடைத்தின் ஒட்டுதொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வ மூன்றாத்தப் ப மூன்றாரைய்ஷ்தயிலும் ப்றாம் ரைந்துபட்சியடை போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிச மாய் கடந்து வற்றும் கம்யூனிஸ்ட்
கட்சகம்களை மூன்றானரைய்ஷ்ு வெ அ்றாம் ரைசயல்ரீதிய மூன்றாக திு வெ மூன்றால மூன்றான நிரைய்ஷ்லயிலும் தொடர்ச்சியின் பிடு வெகுறும் ஜேனங்களுக்கு முதல மூன்றாளித்துு வெத்த மூன்றால் உருு வெ மூன்றாக்கப்பட்சியடை
தொடர்ச்சியின் பிடபருந மூன்றாசத்தின் மாய் கடந்து வன உரைய்ஷ்ம்களைச்சலில் இருந்து தொடர்ச்சியின் பிடு வெளிபோராடியவண்ணமயறுு வெதற்க மூன்றான ஒரு ு வெழிரைய்ஷ்ய ு வெு எதிராக இழைங்க முற்றிலும் இயல மூன்றாத ஒரு



நிரைய்ஷ்லயிலும் தங்கரைய்ஷ்ம்களை தொடர்ச்சியின் பிடு வெளிக்க மூன்றாட்டியதற்குப் பின் த மூன்றான் ந மூன்றாஜிக்கள் அதிக மூன்றா்றாம் ரைத்திற்கு ு வெ்றாம் ரை முடிந்தது.  

போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர் இயக்கத்தின் தொடர்ச்சியின் பிடநருக்கடி குறித்து ஒரு மிகச்சுருக்கமாய் கடந்து வ மூன்றான திறாம் ன மூன்றாய்வு மாய் கடந்து வட்டுபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ இந்த
விரிவுரைய்ஷ்்றாம் ரையின் ு வெடிு வெரைய்ஷ்மாய் கடந்து வப்பிற்குள் ச மூன்றாத்தியமாய் கடந்து வ மூன்றாகும். 

1914 ஆகஸ்ட் மாய் கடந்து வ மூன்றாதத்தில், மிகப்தொடர்ச்சியின் பிடபரும் போராடியவண்ணமப மூன்றார் தொடர்ச்சியின் பிடு வெடித்த சமாய் கடந்து வயத்தில், சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்சய மூன்றானது தனது பு்றாம் ரைட்சக்றாம் ரைக்
போராடியவண்ணமக மூன்றாட்ப மூன்றாடுகரைய்ஷ்ம்களைக் ரைய்ஷ்கவிட்டு போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் அ்றாம் ரைச மூன்றாங்கத்திற்கு போராடியவண்ணமப மூன்றார் நிதி ஒதுக்குு வெதற்கு ஆத்றாம் ரைு வெ மூன்றாய் ு வெ மூன்றாக்களித்தது. பல ு வெருசியடை
க மூன்றால சந்தர்ப்பு வெ மூன்றாதச் சீ்றாம் ரைழிவின் விரைய்ஷ்ம்களைதொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாரும்களை மூன்றாகிய இந்தக் க மூன்றாட்டிக்தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாடுப்ப மூன்றானது,  ஒரு பு்றாம் ரைட்சக்றாம் ரைக் கட்சய மூன்றாக சமூக
றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்சயின் முடிரைய்ஷ்ு வெக் குறித்து நின்றாம் து.  அந்தப் புள்ளியில் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாசியடைங்கி,  சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்சய மூன்றானது
முன்தொடர்ச்சியின் பிடனப்போராடியவண்ணமப மூன்றாரைய்ஷ்தயும் விசியடை தொடர்ச்சியின் பிடு வெளிப்பரைய்ஷ்சியடைய மூன்றாக முதல மூன்றாளித்துு வெ ஆட்சயின் ஒரு முட்டுத்தூணாம்சத்தின் மூன்றாக தொடர்ச்சியின் பிடசயல்பட்சியடைது.
முதல மூன்றாளித்துு வெ முக மூன்றாமிற்கு சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்ச தொடர்ச்சியின் பிடசன்று விட்டிருந்தரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றானது 1918-19  நிகழ்வுகளின் மூலமாய் கடந்து வ மூன்றாய்
ஊர்ஜிதப்பட்சியடைது. 

1918  நு வெம்பர் பு்றாம் ரைட்ச மூலமாய் கடந்து வ மூன்றாக அதிக மூன்றா்றாம் ரைத்திற்கு தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டுு வெ்றாம் ரைப்பட்சியடை சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்ச அ்றாம் ரைச மூன்றாங்கமாய் கடந்து வ மூன்றானது
தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கத்ரைய்ஷ்த அ்றாம் ரைசயல்ரீதிய மூன்றாகவும் சரீ்றாம் ரை ரீதிய மூன்றாகவும் நி்றாம் ரை மூன்றாயுதப மூன்றாணிய மூன்றாக்குு வெதற்கும் முதல மூன்றாளித்துு வெ ஆட்சரைய்ஷ்ய
ப மூன்றாதுக மூன்றாப்பதற்குமாய் கடந்து வ மூன்றாய் தன்ரைய்ஷ்ன அர்ப்பணித்தது.  1919  றும் ஜேனு வெரியில் இது ஸ்ப மூன்றார்சியடைகஸ் எழுச்சரைய்ஷ்ய ஒடுக்க ஏற்ப மூன்றாடு
தொடர்ச்சியின் பிடசய்தபோராடியவண்ணமத மூன்றாடு க மூன்றார்ல் லீப்தொடர்ச்சியின் பிடனக்ட் மாய் கடந்து வற்றும் போராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாச மூன்றா லுக்சம்போராடியவண்ணமபர்க்கின் படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லகளுக்கும் ஒப்புதலளித்தது.

போராடியவண்ணமப மூன்றால்ஷிவிக் பு்றாம் ரைட்சயின் தொடர்ச்சியின் பிடு வெற்றிபோராடியவண்ணமய கம்யூனிஸ்ட் கட்சயின்,  அத மூன்றாு வெது போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சயின் (KPD)
ஸ்த மூன்றாபகத்திற்க மூன்றான அ்றாம் ரைசயல் உத்போராடியவண்ணமு வெகத்ரைய்ஷ்த ு வெு எதிராக இழைங்கியிருந்தது.  ஆயினும்,  ஆ்றாம் ரைம்பம் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாட்போராடியவண்ணமசியடை,  கட்சய மூன்றானது அ்றாம் ரைசயல்
தரைய்ஷ்லரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயின் ஒருதொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாசியடைர் தொடர்ச்சியின் பிடநருக்கடிய மூன்றால் சூு எதிராக இழைப்பட்டிருந்தது. ஒரு அர்த்தத்தில், அது போராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாச மூன்றா லுக்சம்போராடியவண்ணமபர்க்கின் இு எதிராக இழைப்பில்
இருந்து மீம்களைபோராடியவண்ணமு வெயில்ரைய்ஷ்ல என்றும் தொடர்ச்சியின் பிடச மூன்றால்லல மூன்றாம். அு வெ்றாம் ரைது இசியடைத்ரைய்ஷ்த நி்றாம் ரைப்புமாய் கடந்து வம்களைவுக்கு ஒப்பிசியடைத்தக்க அம்களைவில மூன்றான அனுபு வெம்
மாய் கடந்து வற்றும் திறாம் ன் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்சியடை தரைய்ஷ்லு வெர் ஒருு வெரும் இல்ரைய்ஷ்ல.  ஒரு பு்றாம் ரைட்சக்றாம் ரை அ்றாம் ரைசயல் தரைய்ஷ்லரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயின் அபிவிருத்திதொடர்ச்சியின் பிடயன்பது,
போராடியவண்ணமப மூன்றால்ஷிவிக் கட்சயின் அனுபு வெம் எடுத்துக்க மூன்றாட்டியிருந்தரைய்ஷ்தப் போராடியவண்ணமப மூன்றால,  பல மாய் கடந்து வ மூன்றாதங்கள் அல்ல மூன்றாமாய் கடந்து வல் பல ு வெருசியடைங்கள்
அு வெசயமாய் கடந்து வ மூன்றான ஒரு தொடர்ச்சியின் பிடநடிய மாய் கடந்து வற்றும் ச்றாம் ரைமாய் கடந்து வமாய் கடந்து வ மூன்றான நிகழ்ச்சப்போராடியவண்ணமப மூன்றாக்க மூன்றாகும்.

இவு வெ மூன்றாறாம்  மூன்றாக,  ரூர் பி்றாம் ரை மூன்றாந்தியத்தின் மீத மூன்றான பிதொடர்ச்சியின் பிட்றாம் ரைஞ்சு ஆக்கி்றாம் ரைமிப்புக்குப் பின்னர்,  1923  இல் கட்சியடைவிழ்ந்த பு்றாம் ரைட்சக்றாம் ரை
தொடர்ச்சியின் பிடநருக்கடிக்கு போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச முற்றிலும் தய மூன்றாரிப்பின்றி இருந்தது.  மிரைய்ஷ்கபணாம்சத்தின்வீக்கத்தின் போராடியவண்ணமத மூன்றாற்றாம் மாய் கடந்து வ மூன்றானது
நடுத்த்றாம் ரை ு வெர்க்கங்கரைய்ஷ்ம்களைச் சீ்றாம் ரைழித்து, சீர்திருத்து வெ மூன்றாத சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்சயின் அதிக மூன்றா்றாம் ரைத்ரைய்ஷ்த பலவீனப்படுத்தி, அத்துசியடைன்
போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சக்கு ஆத்றாம் ரைு வெ மூன்றான ஒரு சக்திு வெ மூன்றாய்ந்த எழுச்சக்கும் இட்டுச் தொடர்ச்சியின் பிடசன்றாம் து.

அ்றாம் ரைசயல்ரீதிய மூன்றாக முதிர்ச்ச தொடர்ச்சியின் பிடபற்றாம் தும் தீர்மாய் கடந்து வ மூன்றானக்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றானதுமாய் கடந்து வ மூன்றான ஒரு தரைய்ஷ்லரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ என்றாம்  ஒன்ரைய்ஷ்றாம் த் தவி்றாம் ரை, ஒரு போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிசப்
பு்றாம் ரைட்சக்கு அு வெசயமாய் கடந்து வ மூன்றான அத்தரைய்ஷ்ன சூு எதிராக இழைல்களுபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியில் இருந்தன.  1923  அக்போராடியவண்ணமசியடை மூன்றாபரில் இந்த தொடர்ச்சியின் பிடநருக்கடி ஒரு
இறுதிக்கட்சியடைத்ரைய்ஷ்த எட்டிய சமாய் கடந்து வயத்தில்,  ரைய்ஷ்ு வெய்மாய் கடந்து வ மூன்றார் அ்றாம் ரைச மூன்றாங்கத்ரைய்ஷ்த தூக்கிவீசுு வெதற்கு ஒழுங்கரைய்ஷ்மாய் கடந்து வக்க போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச முயற்ச தொடர்ச்சியின் பிடசய்ு வெத மூன்றானது ப்றாம் ரைு வெல மூன்றாய் எதிர்ப மூன்றார்க்கப்பட்சியடை ஒன்றாம்  மூன்றாக இருந்தது.  உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயில்,  ஒரு கிம்களைர்ச்சக்க மூன்றான
திட்சியடைங்கள் தய மூன்றாரிக்கப்பட்டு,  போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சயின் பதட்சியடைமிக்க மாய் கடந்து வற்றும் தீர்மாய் கடந்து வ மூன்றான உறுதியற்றாம்  தரைய்ஷ்லரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயின்
க மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின்த்தின மூன்றால்,  அது கரைய்ஷ்சியடைச நிமிசியடைத்தில் த மூன்றான் ரைய்ஷ்கவிசியடைப்பட்சியடைது.  ூஹெம்போராடியவண்ணமபர்கில்,  கம்யூனிஸ்ட் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர்களுக்கு
திட்சியடைங்களில மூன்றான மாய் கடந்து வ மூன்றாற்றாம் ம் தொடர்ச்சியின் பிடதரிவிக்கப்பட்டி்றாம் ரை மூன்றாத நிரைய்ஷ்லயில்,  அங்கு கிம்களைர்ச்ச தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாசியடைங்கி விட்டிருந்தது.  ஆன மூன்றால் இந்த
தனிரைய்ஷ்மாய் கடந்து வப்பட்சியடை நசியடைு வெடிக்ரைய்ஷ்க எளித மூன்றாக ஒடுக்கப்பட்டு விட்சியடைது. சல ந மூன்றாட்களுக்கு முன்பு ு வெரைய்ஷ்்றாம் ரை, த மூன்றான் தூக்கிதொடர்ச்சியின் பிடயறியப்படுு வெது
ஏறாம் க்குரைய்ஷ்றாம் ய உறுதிய மூன்றாகி விட்சியடைது என்று உறுதிய மூன்றாக எண்ணிக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருந்த முதல மூன்றாளித்துு வெ அ்றாம் ரைச மூன்றாங்கம் சுத மூன்றாரித்துக்
தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்சியடைது. தொடர்ச்சியின் பிடநருக்கடி கசியடைந்தது, முதல மூன்றாளித்துு வெ ஆட்ச ஸ்தி்றாம் ரைப்படுத்தப்பட்சியடைது. 

அடுத்து ு வெந்த ஆண்டுகளில்,  போராடியவண்ணமச மூன்றாவியத் ஒன்றியத்தில் ஸ்்றாம் ரை மூன்றாலினிச அதிக மூன்றா்றாம் ரைத்துு வெத்தின் தொடர்ச்சியின் பிடசல்ு வெ மூன்றாக்கு அதிகரித்து,
லிபோராடியவண்ணமய மூன்றான் ட்தொடர்ச்சியின் பிட்றாம் ரை மூன்றாட்ஸ்கி தரைய்ஷ்லரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயில மூன்றான இசியடைது எதிர்ப்ப மூன்றாம்களைர்கள் அணி ஒடுக்கப்பட்சியடை சூு எதிராக இழைலிபோராடியவண்ணமய போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் கம்யூனிஸ்ட்
கட்சயின் அ்றாம் ரைசயல் ு வெ மூன்றாழ்க்ரைய்ஷ்க உருப்தொடர்ச்சியின் பிடபற்றாம் து.  போராடியவண்ணமச மூன்றாவியத் ஒன்றியத்தில் ஸ்்றாம் ரை மூன்றாலினிசத்தின் தொடர்ச்சியின் பிடு வெற்றிய மூன்றானது,  போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன்
கம்யூனிஸ்ட் கட்சக்கும் மாய் கடந்து வற்றும் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கத்திற்கும் துய்றாம் ரைக்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றான பின்விரைய்ஷ்ம்களைவுகரைய்ஷ்ம்களைக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்சியடைத மூன்றாக
ஆகவிருந்தது.

1923  இல் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கத்தின் போராடியவண்ணமத மூன்றால்விரைய்ஷ்யத் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாசியடைர்ந்து ு வெந்த ஸ்தி்றாம் ரைநிரைய்ஷ்ல மாய் கடந்து வற்றும் தொடர்ச்சியின் பிடசழுரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயின் ஒரு மிகக்
குறுகிய க மூன்றாலகட்சியடைமாய் கடந்து வ மூன்றானது, 1929 அக்போராடியவண்ணமசியடை மூன்றாபர் போராடியவண்ணமு வெ மூன்றால்ஸ்ட்ரீட் தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாறிவு மாய் கடந்து வற்றும் உலகம்களை மூன்றாவிய மாய் கடந்து வந்தநிரைய்ஷ்லயுசியடைன் ஒரு முடிவுக்கு
ு வெந்தது. போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழிற்துரைய்ஷ்றாம்  தொடர்ச்சியின் பிடந மூன்றாடித்தது, மில்லியன் கணாம்சத்தின்க்க மூன்றாபோராடியவண்ணமன மூன்றார் தமாய் கடந்து வது போராடியவண்ணமு வெரைய்ஷ்லகரைய்ஷ்ம்களை இு எதிராக இழைந்தனர், நடுத்த்றாம் ரை ு வெர்க்கம்
சீ்றாம் ரைழிக்கப்பட்சியடைது.  இரைய்ஷ்ு வெத மூன்றான் ந மூன்றாஜிக் கட்ச மிகத் துரிதமாய் கடந்து வ மூன்றாய் தொடர்ச்சியின் பிடு வெகுறும் ஜேன ஆத்றாம் ரைரைய்ஷ்ு வெ தொடர்ச்சியின் பிடு வெல்ு வெதற்கு ு வெழிு வெகுத்த
நிரைய்ஷ்லரைய்ஷ்மாய் கடந்து வகம்களை மூன்றாய் இருந்தன.



ஹட்லர் அதிக மூன்றா்றாம் ரைத்திற்கு எழுந்தரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ

ஆன மூன்றால் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கத்தின் அ்றாம் ரைசயல் அரைய்ஷ்மாய் கடந்து வப்புகம்களை மூன்றான சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்ச மாய் கடந்து வற்றும் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச இ்றாம் ரைண்டும், போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் அ்றாம் ரைசயலில் பி்றாம் ரைம்மாய் கடந்து வ மூன்றாண்சியடைமாய் கடந்து வ மூன்றான க மூன்றா்றாம் ரைணிகம்களை மூன்றாக இருந்தன. இந்த இ்றாம் ரைண்டு கட்சகளும் மில்லியன்
கணாம்சத்தின்க்க மூன்றான தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர்களின் விசுு வெ மூன்றாசத்ரைய்ஷ்த தொடர்ச்சியின் பிடபற்றிருந்தன.  ப மூன்றாசச எதிர்ப்பு்றாம் ரைட்ச அப மூன்றாயத்திற்கு முகம் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாடுத்த
நிரைய்ஷ்லயில், ந மூன்றாஜிக்களுக்கு எதி்றாம் ரை மூன்றானதொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாரு தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாதுப் போராடியவண்ணமப மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாட்சியடைத்தில் தனது பரைய்ஷ்சியடைகரைய்ஷ்ம்களை ஒன்றுதி்றாம் ரைட்டுு வெது த மூன்றான் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர்
இயக்கத்தின் அு வெச்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றான மூபோராடியவண்ணமல மூன்றாப மூன்றாய பணிய மூன்றாக இருந்தது.

ஆன மூன்றால் முதல மூன்றாளித்துு வெ ரைய்ஷ்ு வெய்மாய் கடந்து வ மூன்றார் ஆட்சயின் ப மூன்றாதுக மூன்றாப்பிற்கு உறுதிபூண்டிருந்த சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்ச
தரைய்ஷ்லு வெர்கள்,  மாய் கடந்து வண்ணிறாம்  சட்ரைய்ஷ்சியடைக்க மூன்றா்றாம் ரைர்கம்களைது த மூன்றாக்குதல்களுக்கு எதி்றாம் ரை மூன்றாய் ஒரு ஒன்றுபட்சியடை தற்க மூன்றாப்பிரைய்ஷ்ன ஒழுங்கரைய்ஷ்மாய் கடந்து வக்கும்
போராடியவண்ணமந மூன்றாக்கத்திற்க மூன்றாகவும் கூசியடை,  போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச உசியடைன் எந்த அ்றாம் ரைசயல் உசியடைன்ப மூன்றாட்டிரைய்ஷ்னயும் எதிர்த்தனர்.  சமூக
றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்சயினர் முட்டுக்கட்ரைய்ஷ்சியடையிடும் நிரைய்ஷ்லப்ப மூன்றாரைய்ஷ்சியடை எடுத்த மூன்றாலும் கூசியடை, அ்றாம் ரைசயல் போராடியவண்ணமு வெறுப மூன்றாடுகள் இருந்த மூன்றாலும் ந மூன்றாஜி
அப மூன்றாயத்திற்கு எதி்றாம் ரை மூன்றாக இ்றாம் ரைண்டு கட்சகளும் ஒன்றுபட்டு தொடர்ச்சியின் பிடசயல்படுு வெதன் அு வெசயத்ரைய்ஷ்த ஏற்றுக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ம்களைச் தொடர்ச்சியின் பிடசய்ு வெதற்கு
அதன் தரைய்ஷ்லு வெர்களுக்கு அரைய்ஷ்ு எதிராக இழைப்பு விடுு வெபோராடியவண்ணமத போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சயின் அத்திய மூன்றாு வெசயக் கசியடைரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றாக இருந்தது. 

ஆன மூன்றால் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச, ஸ்்றாம் ரை மூன்றாலினது ு வெழிக மூன்றாட்டுதல்கரைய்ஷ்ம்களை கரைய்ஷ்சியடைப்பிடித்து, சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்சயினர்
மாய் கடந்து வற்றும் ப மூன்றாசஸ்டுகளுக்கு மிகவும் ு வெசதிய மூன்றாக அரைய்ஷ்மாய் கடந்து வந்து விசியடைத்தக்கத மூன்றான ஒரு அ்றாம் ரைசயல் நிரைய்ஷ்லப்ப மூன்றாட்ரைய்ஷ்சியடை பின்பற்றியது. 1928
இல்,  கம்யூனிஸ்ட் கட்ச மாய் கடந்து வற்றும் கம்யூனிச அகிலத்தில் இருந்து ட்தொடர்ச்சியின் பிட்றாம் ரை மூன்றாட்ஸ்கியும் இசியடைது எதிர்ப்ப மூன்றாம்களைர்களும்
தொடர்ச்சியின் பிடு வெளிபோராடியவண்ணமயற்றாம் ப்பட்சியடைதன் ஒரு ு வெருசியடைத்திற்குப் பின்னர்,  ஸ்்றாம் ரை மூன்றாலினிஸ்டுகள் திடுதிப்தொடர்ச்சியின் பிடபன,  தீர்மாய் கடந்து வ மூன்றானக்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றான பு்றாம் ரைட்சக்றாம் ரை
போராடியவண்ணமப மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாட்சியடைங்களுக்க மூன்றான மூன்றாம்  மூன்றாம் க மூன்றாலகட்சியடைம் என்று அரைய்ஷ்ு எதிராக இழைக்கப்படுு வெத மூன்றானது தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாசியடைங்கி விட்டிருந்தத மூன்றாக அறிவித்தனர்.
போராடியவண்ணமச மூன்றாவியத் ஒன்றியத்தில் கூட்டுறாம் வுமாய் கடந்து வயமாய் கடந்து வ மூன்றாக்கலுக்க மூன்றான துரைய்ஷ்ணாம்சத்தின்யளிப்ப மூன்றாகவும் அதரைய்ஷ்ன நிய மூன்றாயப்படுத்துு வெதற்குமாய் கடந்து வ மூன்றானத மூன்றாகபோராடியவண்ணமு வெ
இந்தக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ரைய்ஷ்க தொடர்ச்சியின் பிடபரும்ப மூன்றாலும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்சியடைது.  மூன்றாம்  மூன்றாம் க மூன்றாலகட்சியடைம்,  அதன் நரைய்ஷ்சியடைமுரைய்ஷ்றாம்  தொடர்ச்சியின் பிடசயல்ப மூன்றாட்டில்,
’சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்சயினர் ப மூன்றாசசத்தின் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாங்குதரைய்ஷ்ச என்பரைய்ஷ்தவிசியடை போராடியவண்ணமு வெதொடர்ச்சியின் பிடறாம்  மூன்றான்றும் இல்ரைய்ஷ்ல’  என்று கண்சியடைனம்
தொடர்ச்சியின் பிடசய்ு வெரைய்ஷ்த உள்ம்களைசியடைக்கியத மூன்றாய் இருந்தது.  இவு வெ மூன்றாறாம்  மூன்றாக,  போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியில்,  ’சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்ச என்பது தொடர்ச்சியின் பிடு வெறுமாய் கடந்து வபோராடியவண்ணமன
ப மூன்றாசசத்தின் இசியடைது பிரிவு என்பத மூன்றால் அதனுசியடைன மூன்றான ஒரு ஐக்கிய முன்னணி என்பது அனுமாய் கடந்து வதிக்க முடிய மூன்றாதது’  என்று
ஸ்்றாம் ரை மூன்றாலினிஸ்டுகள் ு வெலியுறுத்தி, சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்சயினரைய்ஷ்்றாம் ரை “சமூக ப மூன்றாசஸ்டுகள்” என்று ு வெருணித்தனர்.

ப மூன்றாசசத்திற்கு எதி்றாம் ரை மூன்றாய் ப மூன்றாரிய போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிசத் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர்கம்களைது இயக்கத்தின் ஒரு ஐக்கியப்பட்சியடை போராடியவண்ணமப மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாட்சியடைத்தின்
ச மூன்றாத்தியத்ரைய்ஷ்த ஏறாம் க்குரைய்ஷ்றாம் ய அகற்றியது த மூன்றான் இந்த குற்றாம் வியல்தனமாய் கடந்து வ மூன்றான தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாறுப்பற்றாம் ,  ஏறாம் க்குரைய்ஷ்றாம் ய
ரைய்ஷ்பத்தியக்க மூன்றா்றாம் ரைத்தனமாய் கடந்து வ மூன்றான, தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ரைய்ஷ்கயின் பின்விரைய்ஷ்ம்களைு வெ மூன்றாக இருந்தது.

1933 றும் ஜேனு வெரியில் ஹட்லர் ச மூன்றான்சல்றாம் ரை மூன்றாய் நியமாய் கடந்து வனம் தொடர்ச்சியின் பிடபறுு வெதற்கு முந்ரைய்ஷ்தய அ்றாம் ரைசயல் நிகழ்வுகள் மீத மூன்றான தனது மிகச்
சுருக்கமாய் கடந்து வ மூன்றான திறாம் ன மூன்றாய்வில் போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகன்,  ந மூன்றாஜிக்கள் 1932  றும் ஜேூரைய்ஷ்ல போராடியவண்ணமதர்தலில் ஏறாம் க்குரைய்ஷ்றாம் ய பதின மூன்றான்கு மில்லியன்
ு வெ மூன்றாக்குகள்,  அத மூன்றாு வெது 37.4  சதவீத ு வெ மூன்றாக்குகள் தொடர்ச்சியின் பிடபற்றிருந்தனர் என்பரைய்ஷ்தச் சுட்டிக் க மூன்றாட்டுகிறாம்  மூன்றார்.  ந மூன்றாஜி-ஆத்றாம் ரைவு
மாய் கடந்து வபோராடியவண்ணமன மூன்றாநிரைய்ஷ்லயின் தொடர்ச்சியின் பிடபருு வெ மூன்றாரிய மூன்றான தன்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வக்கு அழுத்தமாய் கடந்து வளிக்கும் தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாருட்டு இந்த எண்கள் தனித்து ச மூன்றாய்தொடர்ச்சியின் பிடு வெழுத்துக்கம்களை மூன்றாகக்
தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாடுக்கப்பட்டுள்ம்களைது.

சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்ச மாய் கடந்து வற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சயின் ு வெ மூன்றாக்குகரைய்ஷ்ம்களை போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகன் குறிப்பிசியடைவில்ரைய்ஷ்ல.
உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயில், சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்ச  7.95  மில்லியன் ு வெ மூன்றாக்குகளும் (21.6  சதவீதம்) போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச 5.2
மில்லியன் ு வெ மூன்றாக்குகளும் (14.6 சதவீதம்) தொடர்ச்சியின் பிடபற்றிருந்தன. அத மூன்றாு வெது, போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியில் இ்றாம் ரைண்டு போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிஸ்ட் கட்சகளும் போராடியவண்ணமசர்ந்து
தொடர்ச்சியின் பிடபற்றாம்  ு வெ மூன்றாக்குகளின் எண்ணிக்ரைய்ஷ்க சுமாய் கடந்து வ மூன்றார் 13.2 மில்லியன், அல்லது 36.2 சதவீதம். போராடியவண்ணமு வெறு ு வெ மூன்றார்த்ரைய்ஷ்தகளில் தொடர்ச்சியின் பிடச மூன்றால்ு வெத மூன்றான மூன்றால்,
போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியின் அ்றாம் ரைசயல் ு வெ மூன்றாழ்க்ரைய்ஷ்கய மூன்றானது போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிசப் பு்றாம் ரைட்சக்கும் ப மூன்றாசச எதிர்ப்பு்றாம் ரைட்சக்கும் இரைய்ஷ்சியடையில்
துருு வெமாய் கடந்து வயப்படுத்தப்பட்சியடைத மூன்றாக இருந்தது.

1932  நு வெம்பரில் நசியடைந்த அடுத்த போராடியவண்ணமதர்தலில் —இதரைய்ஷ்ன போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகன் குறிப்பிசியடைபோராடியவண்ணமு வெயில்ரைய்ஷ்ல—  ந மூன்றாஜிக்களின்
ு வெ மூன்றாக்குகள் அதி்றாம் ரைடிய மூன்றாக இ்றாம் ரைண்டு மில்லியன் ு வெரைய்ஷ்்றாம் ரை சரிரைய்ஷ்ு வெக் கண்டிருந்தது.  அு வெர்கள் தொடர்ச்சியின் பிடபற்றாம்  தொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வ மூன்றாத்த ு வெ மூன்றாக்குகளின்
எண்ணிக்ரைய்ஷ்க 11.73 மில்லியன் (33.1 சதவீதம்). சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்சயின் ு வெ மூன்றாக்குகள் 7.24 மில்லியன மூன்றாக சரிந்திருந்தன
(20.4  சதவீதம்).  அபோராடியவண்ணமதபோராடியவண்ணமந்றாம் ரைத்தில் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சயின் ு வெ மூன்றாக்குகள் 5.98  மில்லியன மூன்றாக (16.9  சதவீதம்)
அதிகரித்திருந்தன. இ்றாம் ரைண்டு போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிஸ்ட் கட்சகளும் போராடியவண்ணமசர்ந்து தொடர்ச்சியின் பிடபற்றாம்  ு வெ மூன்றாக்குகளின் எண்ணிக்ரைய்ஷ்க இப்போராடியவண்ணமப மூன்றாது ப மூன்றாசஸ்டுகள்
தொடர்ச்சியின் பிடபற்றாம் ரைய்ஷ்த விசியடைவும் அரைய்ஷ்்றாம் ரை மில்லியன் அதிகமாய் கடந்து வ மூன்றாக இருந்தது. சதவீதத்தில் கூறுு வெத மூன்றான மூன்றால், சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகக் கட்ச-போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன்
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச போராடியவண்ணமசர்ந்து தொடர்ச்சியின் பிடபற்றாம்  ு வெ மூன்றாக்குகள் 37.3 சதவீதம்.

இந்தத் போராடியவண்ணமதர்தல்,  ந மூன்றாஜிக்களுக்கு ஒரு அ்றாம் ரைசயல் ந மூன்றாசம் என்பதற்குக் குரைய்ஷ்றாம் ய மூன்றாதத மூன்றாக இருந்தது.  அு வெர்கம்களைது உயர்ச்ச
அரைய்ஷ்ல கசியடைந்து விட்டிருந்தது என்பரைய்ஷ்தயும்,  க மூன்றாலக்தொடர்ச்சியின் பிடகடுக்கரைய்ஷ்ம்களையும் ஊசல மூன்றாட்சியடைத்ரைய்ஷ்தயும் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்சியடை ஒரு குு எதிராக இழைப்பமாய் கடந்து வ மூன்றான



கலரைய்ஷ்ு வெய மூன்றாக இருந்த ஹட்லரின் அ்றாம் ரைசயல் தந்தி்றாம் ரைம் ந மூன்றாஜிக்களுக்கு நட்சியடைபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வற்படுத்தி விட்டிருந்தரைய்ஷ்தயும் அது தொடர்ச்சியின் பிடதளிு வெ மூன்றாக
எடுத்துக்க மூன்றாட்டியது.  பி்றாம் ரைபல அதொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வரிக்க ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாற்றாம்  மூன்றாசரிய்றாம் ரை மூன்றான தொடர்ச்சியின் பிடூஹென்றி ஆஷ்பி சியடைர்னர்,  ந மூன்றாஜிக்கள் அதிக மூன்றா்றாம் ரைத்திற்கு
எழுந்ததன் கரைய்ஷ்சியடைசக் கட்சியடைம் குறித்த ஒரு சமீபத்திய ஆய்வில் எழுதுகிறாம்  மூன்றார்:

நு வெம்பர் போராடியவண்ணமதர்தல் ஹட்லருக்கும் அு வெ்றாம் ரைது கட்சக்கும் ஒரு தொடர்ச்சியின் பிடபரும் அடிய மூன்றாக இருந்தது.  முந்ரைய்ஷ்தய மூன்று
ஆண்டுகளின் க மூன்றாலத்தில் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாசியடைர்ச்சய மூன்றாக அதி்றாம் ரைடிய மூன்றான முன்போராடியவண்ணமனற்றாம் ங்கரைய்ஷ்ம்களைப் தொடர்ச்சியின் பிடபற்றாம் தன் பின்னர்,  ந மூன்றாஜிப்
தொடர்ச்சியின் பிடபருந்போராடியவண்ணமதர் தடுமாய் கடந்து வ மூன்றாறி விட்சியடைது. ந மூன்றாஜிக்கள் விரைய்ஷ்்றாம் ரைவில் ஆட்சக்கு ு வெந்து போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியின் துய்றாம் ரைத்திற்கு துரிதமாய் கடந்து வ மூன்றான
மாய் கடந்து வற்றும் தீர்மாய் கடந்து வ மூன்றானக்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றான தீர்வுகரைய்ஷ்ம்களைத் தருு வெ மூன்றார்கள் என்றாம்  எதிர்ப மூன்றார்ப்பில் றும் ஜேூரைய்ஷ்ல மாய் கடந்து வ மூன்றாதத்தில் அு வெர்களுக்கு
ு வெ மூன்றாக்களித்த ு வெ மூன்றாக்க மூன்றாம்களைர்கள் பலரும் ஹட்லர் ச மூன்றான்சலர் பதவிக்கு முயன்று போராடியவண்ணமத மூன்றாற்றாம் தில் ஏமாய் கடந்து வ மூன்றாற்றாம் ம் கண்டு
தங்கள் ு வெ மூன்றாக்களிப்ரைய்ஷ்ப இசியடைமாய் கடந்து வ மூன்றாற்றி விட்சியடைனர்.19

முழுக்க ு வெ மூன்றாக்குகரைய்ஷ்ம்களைக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டு ப மூன்றார்த்போராடியவண்ணமத மூன்றாதொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வன்றாம்  மூன்றால் கூசியடை,  ஹட்லர் ச மூன்றான்சல்றாம் ரை மூன்றாக நியமிக்கப்படும் சமாய் கடந்து வயத்திலும் கூசியடை,
போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிச தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர் இயக்கமாய் கடந்து வ மூன்றானது ப மூன்றாசஸ்டுகரைய்ஷ்ம்களை விசியடைவும் ஒரு தொடர்ச்சியின் பிடபரும் சக்திய மூன்றாகபோராடியவண்ணமு வெ திகழ்ந்தது.  தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழிற்துரைய்ஷ்றாம் யில்
மிகத் தீர்மாய் கடந்து வ மூன்றானக்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றான தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாறுப்புகளில் அமாய் கடந்து வர்ந்திருந்த ஒரு சமூக சக்திய மூன்றாக, போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிச தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர் இயக்கமாய் கடந்து வ மூன்றானது, அதன்
ச மூன்றாத்தியத்திறாம் னில், எண்ணிலசியடைங்க மூன்றா ு வெரைய்ஷ்கயில் கூடுதல் சக்தி பரைய்ஷ்சியடைத்தத மூன்றாக இருந்தது. ட்தொடர்ச்சியின் பிட்றாம் ரை மூன்றாட்ஸ்கி 1931 இல் எழுதியரைய்ஷ்தப்
போராடியவண்ணமப மூன்றால:

போராடியவண்ணமதர்தல் புள்ளிவிு வெ்றாம் ரைங்கள் என்று ு வெந்த மூன்றால், ஆயி்றாம் ரைம் ப மூன்றாசச ு வெ மூன்றாக்குகள் ஆயி்றாம் ரைம் கம்யூனிஸ்டு ு வெ மூன்றாக்குகளுக்குச்
சமாய் கடந்து வம் த மூன்றான். ஆன மூன்றால் பு்றாம் ரைட்சக்றாம் ரைப் போராடியவண்ணமப மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாட்சியடை அம்களைவுபோராடியவண்ணமக மூன்றால் என்று ப மூன்றார்த்த மூன்றால், ஒரு தொடர்ச்சியின் பிடபரிய தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழிற்ச மூன்றாரைய்ஷ்லயின்
ஆயி்றாம் ரைம் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர்கள் என்பது ஆயி்றாம் ரைம் குட்டி அதிக மூன்றாரிகள்,  குமாய் கடந்து வ மூன்றாஸ்த மூன்றாக்கள்,  அு வெர்தம் மாய் கடந்து வரைய்ஷ்னவியர்
மாய் கடந்து வற்றும் அு வெர்தம் மாய் கடந்து வ மூன்றாமிய மூன்றார்கம்களைது சக்திரைய்ஷ்யக் க மூன்றாட்டிலும் நூறு மாய் கடந்து வசியடைங்கு அதிகமாய் கடந்து வ மூன்றானதொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாரு சக்திரைய்ஷ்ய
பி்றாம் ரைதிநிதித்துு வெம் தொடர்ச்சியின் பிடசய்ு வெத மூன்றாகும். ப மூன்றாசஸ்டுகளின் மாய் கடந்து வ மூன்றாதொடர்ச்சியின் பிடபரும் மாய் கடந்து வரைய்ஷ்லயும் மாய் கடந்து வனிதத் தூசகம்களை மூன்றால மூன்றானது.20

என்றாம் போராடியவண்ணமப மூன்றாதிலும்,  தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கமாய் கடந்து வ மூன்றானது அதன் தரைய்ஷ்லரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயின் தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாறுப்பற்றாம்  மாய் கடந்து வற்றும் போராடியவண்ணமத மூன்றால்விு வெ மூன்றாதக்
தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ரைய்ஷ்ககளின் க மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின்த்த மூன்றால் அ்றாம் ரைசயல்ரீதிய மூன்றாக அணிதி்றாம் ரைட்சியடைப்பசியடை மூன்றாமாய் கடந்து வல் இருந்தது.  சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகமாய் கடந்து வ மூன்றானது,  ’ஹட்லர்
ஆட்சக்கு ு வெந்த மூன்றாலும் கூசியடை றும் ஜேனந மூன்றாயக அ்றாம் ரைசயலரைய்ஷ்மாய் கடந்து வப்புச் சட்சியடைமாய் கடந்து வ மூன்றானது தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கத்திற்க மூன்றான ப மூன்றாதுக மூன்றாப்பிரைய்ஷ்ன
ு வெு எதிராக இழைங்கும்’ என்று தன்ரைய்ஷ்னத் த மூன்றாபோராடியவண்ணமன போராடியவண்ணமதற்றிக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டு, ரைய்ஷ்ு வெய்மாய் கடந்து வ மூன்றார் குடிய்றாம் ரைசு என்றாம்  அழுகிய பிணாம்சத்தின்த்ரைய்ஷ்தக் கட்டிப்பிடித்தபடி
இருந்தது.  போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச உணாம்சத்தின்ர்ச்சய மூன்றாபோராடியவண்ணமு வெச பகட்டுப்போராடியவண்ணமபச்சு என்றாம்  முகமூடியின் பின்ன மூன்றால் தனது தொடர்ச்சியின் பிடபருகும்
வி்றாம் ரைக்திரைய்ஷ்ய மாய் கடந்து வரைய்ஷ்றாம் த்துக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டு, தனது அழிவுக்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றான தந்திபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாப மூன்றாயத்ரைய்ஷ்த மாய் கடந்து வ மூன்றாற்றுு வெதற்கு மாய் கடந்து வறுத்தது.

இறுதி ஆட்சியடைம் 1933 றும் ஜேனு வெரியில் விரைய்ஷ்ம்களைய மூன்றாசியடைப்பட்சியடைது. இறுதியில் இ்றாம் ரைண்டு தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர் கட்சகளுபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ எந்த தீவி்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றான
எதிர்ப்ரைய்ஷ்பயும் ு வெு எதிராக இழைங்க முடிய மூன்றாத அம்களைவுக்கு முசியடைங்கிப் போராடியவண்ணமப மூன்றாயிருப்பதில் உறுதி ஏற்படுத்திக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டு,  போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன்
முதல மூன்றாளித்துு வெமாய் கடந்து வ மூன்றானது அ்றாம் ரைசயல்சட்சியடை ு வெழிமுரைய்ஷ்றாம் களின் மூலமாய் கடந்து வ மூன்றாக அதிக மூன்றா்றாம் ரைத்ரைய்ஷ்த எடுத்துக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ம்களை ஹட்லரைய்ஷ்்றாம் ரை அரைய்ஷ்ு எதிராக இழைத்தது.
ஒபோராடியவண்ணம்றாம் ரைதொடர்ச்சியின் பிடய மூன்றாரு ்றாம் ரைரைய்ஷ்ு வெயும் கூசியடை சுசியடைப்பசியடை மூன்றாமாய் கடந்து வபோராடியவண்ணமலபோராடியவண்ணமய, ஹட்லர் 1933 றும் ஜேனு வெரி 30 அன்று ச மூன்றான்சல்றாம் ரை மூன்றாய் ஆன மூன்றார்.

தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கம் அதன் ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாற்றின் மிகப் தொடர்ச்சியின் பிடபரும் போராடியவண்ணமத மூன்றால்விரைய்ஷ்யச் சந்தித்தது,  இந்தத் போராடியவண்ணமத மூன்றால்விய மூன்றானது அடுத்து
ு வெந்த போராடியவண்ணமப்றாம் ரைழிவுக்கு ப மூன்றாரைய்ஷ்தயரைய்ஷ்மாய் கடந்து வத்துத் தந்தது.

தனது புத்தகத்தின் நிரைய்ஷ்றாம் வுப் பக்கங்கள் ஒன்றில், போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகன் எழுதுகிறாம்  மூன்றார்:

ந மூன்றாஜி போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் பு்றாம் ரைட்ச … எந்த விதத்தில் அச மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின்மாய் கடந்து வ மூன்றான பு்றாம் ரைட்சய மூன்றாக இருந்ததொடர்ச்சியின் பிடதன்றாம்  மூன்றால், உள்ந மூன்றாட்டில் அது
ப மூன்றாரிய பலு வெந்தம் மாய் கடந்து வற்றும் ு வென்முரைய்ஷ்றாம்  இல்ல மூன்றாமாய் கடந்து வபோராடியவண்ணமலபோராடியவண்ணமய — முதல் சல ஆண்டுகளில் அ்றாம் ரைசயல் இசியடைதுகள்
ஒடுக்கப்பட்சியடைனர் என்றாம் போராடியவண்ணமப மூன்றாதிலும் —  எட்சியடைப்பட்டிருந்தது.  …தொடர்ச்சியின் பிடபருமாய் கடந்து வம்களைவுக்கு,  அது போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் மாய் கடந்து வக்கம்களை மூன்றால்
அரைய்ஷ்மாய் கடந்து வதிய மூன்றாக ஏற்றுக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ம்களைப்பட்சியடை ஒரு அரைய்ஷ்மாய் கடந்து வதிப் பு்றாம் ரைட்சய மூன்றாக இருந்தது.  உள்ந மூன்றாட்டு மாய் கடந்து வட்சியடைத்தில்,  ந மூன்றாஜி
போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் பு்றாம் ரைட்சய மூன்றானது, ஒட்டுதொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வ மூன்றாத்தமாய் கடந்து வ மூன்றாக, ஏக உசியடைன்ப மூன்றாட்டு விசியடையமாய் கடந்து வ மூன்றாகபோராடியவண்ணமு வெ இருந்தது.21

இந்த ு வெ மூன்றார்த்ரைய்ஷ்தகரைய்ஷ்ம்களை ந மூன்றான் படிக்கின்றாம்  ு வெரைய்ஷ்்றாம் ரைக்கும்,  போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகன் ஒரு போராடியவண்ணமச மூன்றாகமாய் கடந்து வ மூன்றான மாய் கடந்து வற்றும் ஓ்றாம் ரைம்களைவுக்கு
பரித மூன்றாபத்திற்குரிய மாய் கடந்து வனித்றாம் ரை மூன்றாக இருப்ப மூன்றார்,  ஐபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாப்பிய யூதர்களின் கதி குறித்த ஆய்வு புத்திஜீவித்தனரீதிய மூன்றாக —
உணாம்சத்தின்ர்ச்சு வெசப்பட்சியடை ரீதிய மூன்றாக இல்ரைய்ஷ்லதொடர்ச்சியின் பிடயன்றாம்  மூன்றால்—  அு வெரைய்ஷ்்றாம் ரை மீம்களை மூன்றாஅதிர்ச்சக்கு ஆம்களை மூன்றாக்கி விட்டிருந்திருக்கும் என்போராடியவண்ணமறாம் 
எண்ணாம்சத்தின்த் தரைய்ஷ்லப்பட்டிருந்போராடியவண்ணமதன். ஆன மூன்றால் போராடியவண்ணமமாய் கடந்து வற்கண்சியடை பத்தியில் மிக அு வெலட்சணாம்சத்தின்மாய் கடந்து வ மூன்றான அம்சம் தொடர்ச்சியின் பிடு வெளிப்பட்சியடைது. யூதர்கரைய்ஷ்ம்களை
நசியடைத்திய விதம் தவிர்த்து,  ந மூன்றாஜிப் ”பு்றாம் ரைட்ச”ய மூன்றானது —போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகன் “எதிர்ப்பு்றாம் ரைட்ச”  என்றாம்  ு வெ மூன்றார்த்ரைய்ஷ்தரைய்ஷ்ய
பயன்படுத்தவில்ரைய்ஷ்ல— அதிக ப மூன்றாதகமில்ல மூன்றாத ஒரு விசியடையமாய் கடந்து வ மூன்றாகபோராடியவண்ணமு வெ இருந்தத மூன்றாம்.  “அ்றாம் ரைசயல் இசியடைதுகரைய்ஷ்ம்களை ஒடுக்கியரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ”
குறித்த அு வெ்றாம் ரைது குறிப்பு,  அது அத்தரைய்ஷ்ன தொடர்ச்சியின் பிடபரிய விசியடையமில்ரைய்ஷ்ல என்பரைய்ஷ்தப் போராடியவண்ணமப மூன்றால,  இரைய்ஷ்ணாம்சத்தின்ப்புக்குறிகளுக்கு இரைய்ஷ்சியடைபோராடியவண்ணமய
தொடர்ச்சியின் பிடசருகப்பட்டிருக்கிறாம் து.



ந மூன்றாஜிக்கள் அதிக மூன்றா்றாம் ரைத்ரைய்ஷ்த ரைய்ஷ்கப்பற்றியரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ “போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் மாய் கடந்து வக்கள் எதிர்ப்பில்ல மூன்றாமாய் கடந்து வல் விரும்பி ஏற்றுக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்சியடை ஒரு
அரைய்ஷ்மாய் கடந்து வதிய மூன்றான பு்றாம் ரைட்ச” என்று கூறுு வெது ஒரு தொடர்ச்சியின் பிடு வெறுப்பூட்சியடைக் கூடிய தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாய்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வப்படுத்தல மூன்றாகும். ”அ்றாம் ரைசயல் இசியடைதுகள் மீத மூன்றான
ஒடுக்குமுரைய்ஷ்றாம் ” என்று போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகன் குறிப்பிடுு வெதற்குள்போராடியவண்ணமம்களை,  உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயில்,  மில்லியன் கணாம்சத்தின்க்க மூன்றான தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர்களும்
மாய் கடந்து வற்றும் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் புத்திஜீவித்தட்டின் ஆகச் சறாம் ந்த பிரிவினரும் ஒரு நிய மூன்றாயமாய் கடந்து வ மூன்றான மாய் கடந்து வற்றும் கண்ணியமாய் கடந்து வ மூன்றான உலகத்திற்தொடர்ச்சியின் பிடகன
தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருந்த நம்பிக்ரைய்ஷ்ககரைய்ஷ்ம்களையும் அபில மூன்றாரைய்ஷ்சகரைய்ஷ்ம்களையும் பி்றாம் ரைதிநிதித்துு வெம் தொடர்ச்சியின் பிடசய்த ப மூன்றாரிய போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிஸ்ட் கட்சகரைய்ஷ்ம்களை
உருரீதிய மூன்றாக அழித்தரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ அசியடைங்கியிருந்தது.  போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிசம் என்பது தொடர்ச்சியின் பிடு வெறுமாய் கடந்து வபோராடியவண்ணமன ஒரு அ்றாம் ரைசயல் இயக்கமாய் கடந்து வன்று;  அது
தன்னுள் அத்தரைய்ஷ்ன மு்றாம் ரைண்ப மூன்றாடுகரைய்ஷ்ம்களையும் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருந்தும், மாய் கடந்து வனித புத்திஜீவித்தனம் மாய் கடந்து வற்றும் கல மூன்றாச்ச மூன்றா்றாம் ரைத்தின் மாய் கடந்து வலர்ச்சக்க மூன்றான
ஆதர்சம் மாய் கடந்து வற்றும் தொடர்ச்சியின் பிடு வெளிப்ப மூன்றாடு இ்றாம் ரைண்டுமாய் கடந்து வ மூன்றாயும் இருந்தத மூன்றாகும். அதரைய்ஷ்ன அழிப்பதற்கு ந மூன்றாஜிக்கள் ரைய்ஷ்கத்போராடியவண்ணமதர்ச்ச தொடர்ச்சியின் பிடபற்றிருந்த
மிருகத்தனமாய் கடந்து வ மூன்றான ு வெழிமுரைய்ஷ்றாம் கள் அு வெசயமாய் கடந்து வ மூன்றாயிருந்தது.

புத்தகங்கள் எரிப்பு,  விஞ்ஞானமும் அரசி மூன்றானிகள்,  கரைய்ஷ்லஞானமும் அரசிர்கள் மாய் கடந்து வற்றும் எழுத்த மூன்றாம்களைர்கள் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியில் இருந்து தப்பிபோராடியவண்ணமய மூன்றாடியரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ,
சியடை மூன்றாபோராடியவண்ணமக மூன்றா (Dachau) ு வெரைய்ஷ்த முக மூன்றாம் நிறுு வெப்பட்டு இசியடைது-ச மூன்றாரி அ்றாம் ரைசயல் எதிரிகள் ஆயி்றாம் ரைக்கணாம்சத்தின்க்கில் சரைய்ஷ்றாம் ப்படுத்தப்பட்சியடைரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ,
போராடியவண்ணமதசய போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிஸ்டுகள் (ந மூன்றாஜி)  தவிர்த்து மாய் கடந்து வற்றாம்  அத்தரைய்ஷ்ன அ்றாம் ரைசயல் கட்சகரைய்ஷ்ம்களையும் சட்சியடைவிபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதமாய் கடந்து வ மூன்றாக்கியரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ,
தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழிற்சங்கங்கம்களைது கரைய்ஷ்லப்பு — இரைய்ஷ்ு வெத மூன்றான் ந மூன்றாஜி ஆட்சயின் முதல் மாய் கடந்து வ மூன்றாதங்களில்,  அதன் “அரைய்ஷ்மாய் கடந்து வதிப் பு்றாம் ரைட்ச”யின்
பி்றாம் ரைத மூன்றான ச மூன்றாதரைய்ஷ்னகம்களை மூன்றாக இருந்தன.

ந மூன்றாஜிக்கள் கட்சியடைவிழ்த்து விட்சியடை பயங்க்றாம் ரைத்ரைய்ஷ்தயும் த மூன்றாண்டி,  அங்போராடியவண்ணமக விசியடை மூன்றாப்பிடிய மூன்றான மாய் கடந்து வற்றும் கணிசமாய் கடந்து வ மூன்றான எதிர்ப்பு
இருந்தது.

ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாற்றாம்  மூன்றாசரியர் F.L. க மூன்றார்ஸ்சியடைன் எழுதுகிறாம்  மூன்றார்:

சமூக றும் ஜேனந மூன்றாயகு வெ மூன்றாதிகள் மாய் கடந்து வற்றும் கம்யூனிஸ்டுகளின் ஒரு கணிசமாய் கடந்து வ மூன்றான சறுப மூன்றான்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வயினர் அழுத்தத்திற்குப்
பணிந்து புதிய ஆட்ச உத்த்றாம் ரைவிசியடைக் கூடியரைய்ஷ்ததொடர்ச்சியின் பிடயல்ல மூன்றாம் அரைய்ஷ்மாய் கடந்து வதிய மூன்றாக ஏற்றுக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ம்களைக் கூடியு வெர்கம்களை மூன்றாக
இருக்கவில்ரைய்ஷ்ல.  “அதிக மூன்றா்றாம் ரைத்ரைய்ஷ்த ரைய்ஷ்கப்பற்றியரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ”  மாய் கடந்து வற்றும் ஆ்றாம் ரைம்ப மாய் கடந்து வ மூன்றாதங்களில் நிகழ்ந்த தொடர்ச்சியின் பிடபருந்தி்றாம் ரைள்
ரைய்ஷ்கதுகள் இு வெற்றுசியடைன் ரைய்ஷ்கபோராடியவண்ணமக மூன்றார்த்து நசியடைந்த ப்றாம் ரைு வெல மூன்றான பயங்க்றாம் ரைம் அு வெர்களுக்குப் போராடியவண்ணமப மூன்றாதுமாய் கடந்து வ மூன்றான அம்களைவு
கூறியிருந்தது.  இு வெர்களில் தொடர்ச்சியின் பிடபரும் எண்ணிக்ரைய்ஷ்கயில மூன்றாபோராடியவண்ணமன மூன்றார் தரைய்ஷ்லமாய் கடந்து வரைய்ஷ்றாம் வுக் குழுக்கரைய்ஷ்ம்களை உருு வெ மூன்றாக்குு வெதன்
மூலமும், இ்றாம் ரைகசய துண்சியடைறிக்ரைய்ஷ்ககரைய்ஷ்ம்களை தய மூன்றாரிப்பது மாய் கடந்து வற்றும் விநிபோராடியவண்ணமய மூன்றாகிப்பதன் மூலமும் ந மூன்றாஜி பி்றாம் ரைச்ச மூன்றா்றாம் ரைத்ரைய்ஷ்த
தம்மாய் கடந்து வ மூன்றால் இயன்றாம் , ஆகச் சறாம் ந்த அம்களைவுக்கு இரைய்ஷ்சியடைஞ்சல் தொடர்ச்சியின் பிடசய்ு வெதன் மூலமாய் கடந்து வ மூன்றாக பதிலிறுப்பு தொடர்ச்சியின் பிடசய்தனர். 1933
மாய் கடந்து வற்றும் 1934  இல் இ்றாம் ரைகசயக் குழுக்கள் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனி எங்கும் நூற்றுக்கணாம்சத்தின்க்கில் உதயமாய் கடந்து வ மூன்றாயின — அத்துசியடைன்
பல சமாய் கடந்து வயங்களில் அரைய்ஷ்ு வெ தொடர்ச்சியின் பிடகஸ்சியடை மூன்றாப்போராடியவண்ணமப மூன்றா (Gestapo  ந மூன்றாஜி ஆட்சயின் இ்றாம் ரைகசய போராடியவண்ணமப மூன்றாலிஸ் பிரிவு)  வின மூன்றால்
அபோராடியவண்ணமத அம்களைவுக்கு துரிதமாய் கடந்து வ மூன்றாக ஒழிக்கப்பட்டும் விட்சியடைன... போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச 1933 மாய் கடந்து வற்றும் 1935 ஆம்
ஆண்டுகளுக்கு இரைய்ஷ்சியடையில் சரைய்ஷ்றாம் யிலரைய்ஷ்சியடைக்கப்பட்டு சுமாய் கடந்து வ மூன்றார் 75,000  உறுப்பினர்கரைய்ஷ்ம்களை இு எதிராக இழைந்திருக்கல மூன்றாம் —
அு வெர்களில் பல்ல மூன்றாயி்றாம் ரைக்கணாம்சத்தின்க்க மூன்றாபோராடியவண்ணமன மூன்றார் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றால்லப்பட்டு விட்சியடைனர்— என்பரைய்ஷ்த நம்பகமாய் கடந்து வ மூன்றான ு வெரைய்ஷ்கயில் மாய் கடந்து வதிப்பிசியடை
முடியும்.  இது 1932  ஆம் ஆண்டில் பதிவு தொடர்ச்சியின் பிடசய்திருந்த உறுப்பினர்களில் ஏறாம் க்குரைய்ஷ்றாம் ய க மூன்றால்ு வெ மூன்றாச
எண்ணிக்ரைய்ஷ்கயினர் அம்களைு வெ மூன்றாகும். 22

ந மூன்றாஜி பயங்க்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றானது மில்லியன்கணாம்சத்தின்க்க மூன்றான போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வனியர்கரைய்ஷ்ம்களை அச்சுறுத்தி பணியச் தொடர்ச்சியின் பிடசய்திருந்தது.  தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை
ு வெர்க்கத்தின் தொடர்ச்சியின் பிடபரும்பகுதியினர்,  தமாய் கடந்து வது அரைய்ஷ்மாய் கடந்து வப்புகளின் அு வெமாய் கடந்து வ மூன்றானக்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றான உருக்குரைய்ஷ்லவின மூன்றால் ஏமாய் கடந்து வ மூன்றாற்றாம் மும் வி்றாம் ரைக்தியும்
அரைய்ஷ்சியடைந்து எரைய்ஷ்தயும் கண்தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டு ப மூன்றார்க்கத் தயங்கும் நிரைய்ஷ்லக்குப் பின்ு வெ மூன்றாங்கி விட்சியடைனர்.  இத்தரைய்ஷ்ன த மூன்றாண்டியும்,
ந மூன்றாஜிக்களின் இ்றாம் ரைக்கமாய் கடந்து வற்றாம்  மிருகத்தனத்ரைய்ஷ்தக் கண்சியடை நிரைய்ஷ்லயில்,  ஆட்சக்க மூன்றான கணிசமாய் கடந்து வ மூன்றான தொடர்ச்சியின் பிடசயலூக்கமாய் கடந்து வ மூன்றான எதிர்ப்பு
தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர்களிரைய்ஷ்சியடைபோராடியவண்ணமய இருந்தது.  

க மூன்றார்ஸ்சியடைன் விம்களைக்குகிறாம்  மூன்றார்:

தொடர்ச்சியின் பிடபரும்ப மூன்றால மூன்றான தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர்கள் ந மூன்றாஜி ஆட்சயுசியடைன் சமாய் கடந்து வ்றாம் ரைசப்பட்டுக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டு விட்சியடை மூன்றார்கள் என்றாம் போராடியவண்ணமப மூன்றாதிலும்,
அ்றாம் ரைசயல் க மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின்ங்களுக்க மூன்றாக சரைய்ஷ்றாம் ப்பட்சியடைு வெர்களில் மிகப் தொடர்ச்சியின் பிடபரும்ப மூன்றான்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றாபோராடியவண்ணமன மூன்றார் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கத்ரைய்ஷ்த
போராடியவண்ணமசர்ந்து வெர்கம்களை மூன்றாக இருந்த மூன்றார்கள் என்பதும் உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வபோராடியவண்ணமய.  போராடியவண்ணமசியடை மூன்றார்ட்முண்ட் நகரில் உள்ம்களை Steinwache  இல்
அ்றாம் ரைசயல் குற்றாம் ங்களுக்க மூன்றாக சரைய்ஷ்றாம் யிலரைய்ஷ்சியடைக்கப்பட்டிருந்த 21,823 போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானியர்களில் மிகப் தொடர்ச்சியின் பிடபருு வெ மூன்றாரிய மூன்றாபோராடியவண்ணமன மூன்றார்
தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர்கள்.  அ்றாம் ரைசயல் எதிர்ப்புப் போராடியவண்ணமப மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாட்சியடைத்தில் பங்குதொடர்ச்சியின் பிடபற்றிருந்த போராடியவண்ணமச மூன்றாலிங்கன் இல் இருந்த மூன்றான 629
போராடியவண்ணமபரில் 70  சதவீதத்திற்கும் அதிகமாய் கடந்து வ மூன்றாபோராடியவண்ணமன மூன்றார் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர்கள்,  பட்டியலில் இருந்த 49  இல்லத்த்றாம் ரைசகளில்
பலரும் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கத்ரைய்ஷ்தச் போராடியவண்ணமசர்ந்து வெர்கபோராடியவண்ணமம்களை என்று த மூன்றா்றாம் ரை மூன்றாம்களைமாய் கடந்து வ மூன்றாக அனுமாய் கடந்து வ மூன்றானிக்க முடியும்.  ரூர்
பி்றாம் ரைபோராடியவண்ணமதசத்தில் உள்ம்களை ஓபர்ூஹெவசன் நகரில் இந்த எண்ணிக்ரைய்ஷ்க 90  சதவீதத்திற்கு தொடர்ச்சியின் பிடநருக்கமாய் கடந்து வ மூன்றாக இருந்தது.
தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழிற்துரைய்ஷ்றாம் மாய் கடந்து வயப்பசியடைல் குரைய்ஷ்றாம் ந்த பகுதிகளில் இந்த சதவீத எண்ணிக்ரைய்ஷ்கயும் குரைய்ஷ்றாம் ந்ததொடர்ச்சியின் பிடதன்பதில்



சந்போராடியவண்ணமதகமில்ரைய்ஷ்ல,  ஆன மூன்றாலும் அ்றாம் ரைசயல் குற்றாம் ச்ச மூன்றாட்டுகளின் போராடியவண்ணமபரில் ப மூன்றாதிக்கப்பட்சியடைு வெர்களில் கணிசமாய் கடந்து வ மூன்றான போராடியவண்ணமபர்
நிச்சயமாய் கடந்து வ மூன்றாக போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கத்ரைய்ஷ்தச் போராடியவண்ணமசர்ந்து வெர்கம்களை மூன்றாகபோராடியவண்ணமு வெ இருந்த மூன்றார்கள்.  1933  முதல் 1944
ு வெரைய்ஷ்்றாம் ரைய மூன்றான ஆண்டுகளில்,  இசியடைதுச மூன்றாரி அ்றாம் ரைசயல் நசியடைு வெடிக்ரைய்ஷ்கக்க மூன்றாக எசன் நகரில் 2,162  போராடியவண்ணமபர் ரைய்ஷ்கது
தொடர்ச்சியின் பிடசய்யப்பட்சியடைனர்,  டுஷ்ஸில்போராடியவண்ணமசியடை மூன்றார்பில் இல் 1,721  போராடியவண்ணமபர் ரைய்ஷ்கது தொடர்ச்சியின் பிடசய்யப்பட்சியடைனர்,  இு வெர்களில் 297  போராடியவண்ணமபர்
தொடர்ச்சியின் பிடபண்கள்.  பி்றாம் ரை மூன்றாண்சியடைன்போராடியவண்ணமபர்க் சீர்திருத்த சரைய்ஷ்றாம் யில் போராடியவண்ணமப மூன்றாரின் சமாய் கடந்து வயத்தில் 1,807  போராடியவண்ணமபர்
தண்சியடைரைய்ஷ்னயளிக்கப்பட்டிருந்தனர்,  இு வெர்களில் 775  போராடியவண்ணமபர் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களைர்கள் அல்லது கரைய்ஷ்லஞானமும் அரசிர்கம்களை மூன்றாக
இருந்தனர்.  இது ஒரு தொடர்ச்சியின் பிடபருமிதமாய் கடந்து வ மூன்றான ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாறாம்  மூன்றாகும்.  அு வெர்கம்களை மூன்றால் ஆட்சரைய்ஷ்யத் தூக்கிவீச முடியவில்ரைய்ஷ்ல,
ஆன மூன்றால் அது ச மூன்றாத்தியமில்ல மூன்றாத ஒரு பணிய மூன்றாக அல்லு வெ மூன்றா இருந்தது.  1944  இல் இ்றாம் ரை மூன்றாணுு வெ மாய் கடந்து வற்றும்
பு எதிராக இழைரைய்ஷ்மாய் கடந்து வு வெ மூன்றாத ு வெட்சியடைங்களில் அது முயற்சக்கப்பட்சியடைபோராடியவண்ணமப மூன்றாதும் அபோராடியவண்ணமதமாய் கடந்து வட்சியடைத்திற்கு அு வெர்கள் போராடியவண்ணமத மூன்றால்வியரைய்ஷ்சியடைந்தனர்.
ஒரு போராடியவண்ணமப மூன்றாரில் போராடியவண்ணமத மூன்றாற்றாம் தன் பின்னர் த மூன்றான் அந்த ஆட்ச இறுதிய மூன்றாக மாய் கடந்து வரைய்ஷ்றாம் ந்தது, அதன் வீழ்ச்சயிலும் கூசியடை அது
தன் எதிரிகள் சூழ்ந்திருந்த நிரைய்ஷ்லயிபோராடியவண்ணமலபோராடியவண்ணமய இருந்தது.  சர்ு வெ மூன்றாதிக மூன்றா்றாம் ரைத்ரைய்ஷ்த தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாறுத்து வெரைய்ஷ்்றாம் ரை சதறிக்கிசியடைந்த
எதிர்ப்பு ஒரு நரைய்ஷ்மாய் கடந்து வச்சல் மாய் கடந்து வட்டும்த மூன்றான் ஆன மூன்றாலும் கூசியடை —ஏரைய்ஷ்னய சறுப மூன்றான்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வகரைய்ஷ்ம்களை போராடியவண்ணமப மூன்றாலபோராடியவண்ணமு வெ— இதுவும்
இ்றாம் ரைக்கமின்றி துன்புறுத்தப்பட்சியடைது. 23

இதுபோராடியவண்ணமப மூன்றான்றாம்  உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வகள் ஹட்லரின் தன்ன மூன்றார்ு வெமிக்க தண்சியடைரைய்ஷ்ன-நிரைய்ஷ்றாம் போராடியவண்ணமு வெற்றுனர்கள் புத்தகத்தில்
குறிப்பிசியடைப்பசியடைவில்ரைய்ஷ்ல.  யூதர்கரைய்ஷ்ம்களை தவிர்த்து போராடியவண்ணமு வெதொடர்ச்சியின் பிடறாம் ு வெர் மீதும் ப மூன்றாசசத்தின் த மூன்றாக்கம் குறித்த குறிப்ப மூன்றான கு வெரைய்ஷ்ல ஏதும்
அற்றாம் த மூன்றான ஒரு போராடியவண்ணமத மூன்றாற்றாம் ப்போராடியவண்ணமப மூன்றாக்ரைய்ஷ்கபோராடியவண்ணமய போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகன் ு வெு எதிராக இழைங்குகிறாம்  மூன்றார். யூதஇனப்படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்ல என்பது யூதர்களுக்கு எதி்றாம் ரை மூன்றாக
"ச மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானியர்கள்”  இரைய்ஷ்ு எதிராக இழைத்த ஒரு குற்றாம் ம் என்று கருத்துருு வெ மூன்றாக்கம் தொடர்ச்சியின் பிடசய்ு வெதன் மூலமாய் கடந்து வ மூன்றாக போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வ மூன்றானியர்கள்
ஒருு வெருக்தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாருு வெர் என்ன தொடர்ச்சியின் பிடசய்து விட்டிருக்கக் கூடும் என்பதில் குறிப்ப மூன்றான அக்கரைய்ஷ்றாம்  அு வெருக்கு இல்ரைய்ஷ்ல, இந்த குறுகிய
மாய் கடந்து வற்றும் கடுரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றான கண்போராடியவண்ணமணாம்சத்தின் மூன்றாட்சியடைத்தில் இருந்து த மூன்றான் அு வெ்றாம் ரைது துடுக்குத்தனம் போராடியவண்ணமத மூன்றாற்றாம் ம் தொடர்ச்சியின் பிடபறுகிறாம் து.  எவு வெரைய்ஷ்கயிலும்
அு வெ்றாம் ரைது கருதுபோராடியவண்ணமக மூன்றாள்கள் போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் மாய் கடந்து வக்கள் மாய் கடந்து வத்தியில் ஹட்லருக்கு எதி்றாம் ரை மூன்றாக குறிப்பிசியடைத்தக்க எதிர்ப்பு இருந்தது என்பரைய்ஷ்த
ஒத்துக்தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ம்களை அனுமாய் கடந்து வதிக்கவில்ரைய்ஷ்ல.

உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வவிப்றாம் ரை அர்த்தத்தில் இது து வெறாம்  மூன்றானது என்பது மாய் கடந்து வட்டுமாய் கடந்து வல்ல.  போராடியவண்ணமப்றாம் ரை மூன்றாசரியர் போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகனது நிரைய்ஷ்லப்ப மூன்றாட்டின்
மு்றாம் ரைண்நரைய்ஷ்க என்னதொடர்ச்சியின் பிடு வென்றாம்  மூன்றால் இது யூதப்படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லயின் க மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின்த்ரைய்ஷ்தயும் அு வெரைய்ஷ்்றாம் ரை புரிந்து தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ம்களை இயல மூன்றாதத மூன்றாக்கி
விடுகிறாம் து, அதன் உலக ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாற்று முக்கியத்துு வெத்ரைய்ஷ்தயும் அு வெர் புரிந்து தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ம்களை இயல மூன்றாதத மூன்றாக்கி விடுகிறாம் து. 

போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிசமும் யூதர்கம்களைது தரைய்ஷ்லவிதியும்

ு வெ்றாம் ரைல மூன்றாற்றுரீதியில் ஒடுக்கப்பட்சியடை மாய் கடந்து வக்கம்களை மூன்றாக யூதர்கம்களைது தரைய்ஷ்லவிதியும்,  தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கத்தின் தரைய்ஷ்லவிதியும்
பிரிக்கவியல மூன்றாமாய் கடந்து வலும் துய்றாம் ரைக்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றான ு வெரைய்ஷ்கயிலும் பிரைய்ஷ்ணாம்சத்தின்க்கப்பட்டுள்ம்களைத மூன்றாகும். போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் போராடியவண்ணமச மூன்றாசலிச இயக்கத்தின் வீழ்ச்சய மூன்றானது
ஐபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாப்பிய யூதர்கம்களைது அழிப்புக்கு ப மூன்றாரைய்ஷ்தரைய்ஷ்ய ஏற்படுத்திக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாடுத்தது.  யூதர்கம்களைது றும் ஜேனந மூன்றாயக உரிரைய்ஷ்மாய் கடந்து வகள்,  தொடர்ச்சியின் பிடச மூன்றால்லப்
போராடியவண்ணமப மூன்றான மூன்றால்,  ு வெ மூன்றாழ்ு வெதற்க மூன்றான அு வெர்கம்களைது உரிரைய்ஷ்மாய் கடந்து வபோராடியவண்ணமய கூசியடை,  தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கத்தின் அ்றாம் ரைசயல் ு வெலிரைய்ஷ்மாய் கடந்து வரைய்ஷ்யச் ச மூன்றார்ந்தத மூன்றாக
இருந்தது. யூதர்கள் கூட்சியடைமாய் கடந்து வ மூன்றாய் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லதொடர்ச்சியின் பிடசய்யப்பட்சியடைரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ 1933 இல் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாசியடைங்கியதல்ல. இத்தரைய்ஷ்ன தொடர்ச்சியின் பிடபரிய அம்களைவில மூன்றான ஒரு
குற்றாம் த்ரைய்ஷ்த ஒழுங்கரைய்ஷ்மாய் கடந்து வத்து நசியடைத்துு வெதற்கு முன்ப மூன்றாக,  ந மூன்றாஜிக்கள்,  போராடியவண்ணமறும் ஜேர்மாய் கடந்து வன் சமூகத்தின் புத்திஜீவித்தனரீதிய மூன்றாய்
உயிர்நிரைய்ஷ்லய மூன்றான, முற்போராடியவண்ணமப மூன்றாக்க மூன்றான, மாய் கடந்து வற்றும் மாய் கடந்து வனித மூன்றாபிமாய் கடந்து வ மூன்றானக் கூறுகரைய்ஷ்ம்களை பயமுறுத்தி அழிக்க போராடியவண்ணமு வெண்டியிருந்தது.

யூதஇனப் படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்ல என்பது,  இறுதி ஆய்வில்,  தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாழில மூன்றாம்களை ு வெர்க்கம் முதல மூன்றாளித்துு வெத்ரைய்ஷ்த தூக்கிவீசத்
து வெறியரைய்ஷ்மாய் கடந்து வக்கு யூத மாய் கடந்து வக்களும் மாய் கடந்து வற்றும் ஒட்டுதொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வ மூன்றாத்த மாய் கடந்து வனிதகுலமும் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாடுக்க போராடியவண்ணமநர்ந்த விரைய்ஷ்லய மூன்றாகும்.

இந்த படிப்பிரைய்ஷ்னத மூன்றான் மாய் கடந்து வறாம் க்கதொடர்ச்சியின் பிடு வெ மூன்றாண்ணாம்சத்தின் மூன்றாதத மூன்றாகும்.  முதல மூன்றாளித்துு வெத்தின் மு்றாம் ரைண்ப மூன்றாடுகள் மீண்டுதொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வ மூன்றாருமுரைய்ஷ்றாம் 
தொடர்ச்சியின் பிடு வெடிப்புமிக்க பரிணாம்சத்தின் மூன்றாமாய் கடந்து வங்கரைய்ஷ்ம்களை எடுத்துக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருக்கிறாம் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாரு உலகில் ந மூன்றாம் ு வெ மூன்றாழ்ந்து தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருக்கிபோராடியவண்ணமறாம்  மூன்றாம்.  உலக
முதல மூன்றாளித்துு வெத்தின் தொடர்ச்சியின் பிடு வெறிதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்சியடை தொடர்ச்சியின் பிடசயல்ப மூன்றாடுகம்களை மூன்றால், ப்றாம் ரைந்த எண்ணிக்ரைய்ஷ்கயில மூன்றான மாய் கடந்து வக்கள், உற்பத்தி நிகழ்ச்சப்போராடியவண்ணமப மூன்றாக்கில்
இருந்து –முழுரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறாம்  மூன்றார்கள் என்று கூறாம்  முடிய மூன்றாதொடர்ச்சியின் பிடதன்றாம்  மூன்றால்–  தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாஞ்சம் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாஞ்சமாய் கடந்து வ மூன்றாக விளிம்புக்குத்
தள்ம்களைப்பட்டுக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருக்கிறாம்  மூன்றார்கள். ஏறாம் க்குரைய்ஷ்றாம் ய ஒவதொடர்ச்சியின் பிடு வெ மூன்றாரு ஐபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாப்பிய ந மூன்றாட்டிலுபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ, போராடியவண்ணமு வெரைய்ஷ்லு வெ மூன்றாய்ப்பின்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வ அம்களைவு 10
சதவீதபோராடியவண்ணமமாய் கடந்து வ மூன்றா அல்லது அதற்கு அதிகமாய் கடந்து வ மூன்றாகபோராடியவண்ணமு வெ மூன்றா இருக்கிறாம் து.   உலக முதல மூன்றாளித்துு வெ சந்ரைய்ஷ்தயின் சமூகப்
ரைய்ஷ்பத்தியக்க மூன்றா்றாம் ரைத்தனத்திற்கு ஒரு உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றான மாய் கடந்து வ மூன்றாற்றீடு அபிவிருத்தி தொடர்ச்சியின் பிடசய்யப்பசியடைவில்ரைய்ஷ்லய மூன்றான மூன்றால், முதல மூன்றாளித்துு வெத்திற்கு
பலிய மூன்றானு வெர்கள் போராடியவண்ணமந மூன்றாக்குநிரைய்ஷ்ல து வெறி ு வெலது-ச மூன்றாரி ு வெ மூன்றாய்வீச்ச மூன்றாம்களைர்களின் ஆபோராடியவண்ணமு வெசப் பகட்டுப் போராடியவண்ணமபச்சுகளுக்கு ஆட்படும்
நிரைய்ஷ்லயில் இருக்கிறாம்  மூன்றார்கள். 

்றாம் ரைஷ்ய மூன்றாவில் யூத-விபோராடியவண்ணம்றாம் ரை மூன்றாதம் மீண்டும் தரைய்ஷ்லக மூன்றாட்டுு வெது குறித்த ஒரு அறிக்ரைய்ஷ்க நியூபோராடியவண்ணமய மூன்றார்க் ரைய்ஷ்சியடைம்ஸ் பத்திரிரைய்ஷ்கயில்
சமீபத்தில் தொடர்ச்சியின் பிடு வெளிய மூன்றாகியிருந்தது:

1991  இல் கம்யூனிசம் மாய் கடந்து வற்றும் போராடியவண்ணமச மூன்றாவியத் ஒன்றியத்தின் தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாறிரைய்ஷ்ு வெத் தொடர்ச்சியின் பிடத மூன்றாசியடைர்ந்து உருு வெ மூன்றான போராடியவண்ணமு வெதரைய்ஷ்னமிக்க



தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாரும்களை மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரை மாய் கடந்து வற்றும் சமூக திடீர்மாய் கடந்து வ மூன்றாற்றாம் த்தின மூன்றால் தொடர்ச்சியின் பிடு வெறுப்பரைய்ஷ்சியடைந்தும், அத்துசியடைன் அு வெர்கம்களைது அதிருப்திகரைய்ஷ்ம்களை
அறுு வெரைய்ஷ்சியடை தொடர்ச்சியின் பிடசய்து தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ம்களை விரும்பும் அ்றாம் ரைசயல்ு வெ மூன்றாதிகம்களை மூன்றால் தூண்சியடைப் தொடர்ச்சியின் பிடபற்றும்,  பலரும் ு வெு எதிராக இழைக்கமாய் கடந்து வ மூன்றான
பலிய மூன்றாடுகம்களை மூன்றாகிய யூதர்கரைய்ஷ்ம்களை போராடியவண்ணமந மூன்றாக்கித் திரும்பிக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருக்கிறாம்  மூன்றார்கள். 24

இத்தரைய்ஷ்கய நிகழ்வுகள் முன்நிறுத்தும் அப மூன்றாயத்ரைய்ஷ்த எதிர்தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ு வெதில் போராடியவண்ணமக மூன்றால்ட்ூஹெ மூன்றாகன் பரைய்ஷ்சியடைப்பு என்னவிதமாய் கடந்து வ மூன்றான
மாய் கடந்து வதிப்ரைய்ஷ்பக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாண்டிருக்கிறாம் து?  

தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாரும்களை மூன்றாத மூன்றா்றாம் ரை தொடர்ச்சியின் பிடநருக்கடியும் சக்கல்களும் ஆு எதிராக இழைமாய் கடந்து வரைய்ஷ்சியடைகின்றாம்  நிரைய்ஷ்லரைய்ஷ்மாய் கடந்து வகளின் கீழ்,  1930 களின் படிப்பிரைய்ஷ்னகள்
மீண்டுதொடர்ச்சியின் பிடமாய் கடந்து வ மூன்றாருமுரைய்ஷ்றாம்  அு வெச்றாம் ரைமாய் கடந்து வ மூன்றான சமாய் கடந்து வக மூன்றாலப் தொடர்ச்சியின் பிடப மூன்றாருத்தத்ரைய்ஷ்த ஏற்கும்.  அதன மூன்றால் த மூன்றான் யூதஇனப் படுதொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாரைய்ஷ்லயின்
மூலங்கரைய்ஷ்ம்களையும் உண்ரைய்ஷ்மாய் கடந்து வய மூன்றான க மூன்றா்றாம் ரைணாம்சத்தின்ங்கரைய்ஷ்ம்களையும் கற்பதும் உள்ு வெ மூன்றாங்கிக் தொடர்ச்சியின் பிடக மூன்றாள்ு வெதும் அு வெசயமாய் கடந்து வ மூன்றானத மூன்றாக இருக்கிறாம் து.
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