
உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்                                                         www.wsws.org

அவுஸ்விட்ச் விடுதவிடுதல விடுதலைடுதலைசிடுதலைசெய்யப்பட்டு எழுபத்த
ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர

Christoph Vandreier,   27 January 2020 

இன்றிலிருந்து எழுபத்தி ஐந்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாண்டுகளுக்கு முன்னர் களுக்கு முன்னர் சுகளுக்கு முன்னர் செம்ப்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படையின்

1  ஆவது உக்்ரக்ரேனிய முன்னணி ப்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படைப்பிரிவின் 60  ஆவது
இக்ரேபத்தி ஐந்தாணுவப் பிரிவுகள் அவுஸ்விட்ச் சித்திக்ரேவ்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்த முகபத்தி ஐந்தா்கு முன்னர் செம்படச
விடுவித்த்தி ஐந்த்ரபபத்தி ஐந்தாது,  அவர்கள் சனித்தி ஐந்தகுல வக்ரேலபத்தி ஐந்தாற்றி்ரல்ரய மிகவும்
களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாடூக்ரேசபத்தி ஐந்தான குற்றங்களுக்கபத்தி ஐந்தான ஆத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாக்ரேங்க்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களை கண்க்கு முன்னர் செம்படைனர்.
நீண்க்கு முன்னர் செம்படைகபத்தி ஐந்தாலசபத்தி ஐந்தாக வி்கு முன்னர் செம்படறத்துப் ்ரபபத்தி ஐந்தான களுக்கு முன்னர் சவறும் ்ரத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தால் ்ரபபத்தி ஐந்தார்த்திய “சனித்தி ஐந்த
உக்கு முன்னர் செம்படைல்களும்”,  அல்லது எலும்புகூடுகளும்,  கட்டில்களில் கிக்கு முன்னர் செம்படைந்த்தி ஐந்தன,”
என்களுக்கு முன்னர் சறபத்தி ஐந்தாரு களுக்கு முன்னர் சுகளுக்கு முன்னர் செம்ப்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படை சிப்பபத்தி ஐந்தாய் நி்கு முன்னர் செம்படனவுகூர்ந்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தார். ஐந்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாண்டுகளுக்கும்
கு்கு முன்னர் செம்படறந்த்தி ஐந்த கபத்தி ஐந்தாலத்தில் அவுஸ்விட்ச்சில் 1  மில்லியனுக்கும் அதிகசபத்தி ஐந்தான
சக்கள் களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தால்லப்பட்டிருந்த்தி ஐந்த நி்கு முன்னர் செம்படலயில்,  சக்ரேணத்தின் விளிம்பில்
இருந்த்தி ஐந்த சுசபத்தி ஐந்தார் 8,000  சி்கு முன்னர் செம்படறக்்கு முன்னர் செம்படகதிகள் த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தான் களுக்கு முன்னர் சசபத்தி ஐந்தாத்த்தி ஐந்தத்தில்
எஞ்சியிருந்த்தி ஐந்தனர்.

அவுஸ்விட்ச்சின் நு்கு முன்னர் செம்படசின் நுழைவபத்தி ஐந்தாயில்

அத்தி ஐந்தற்கு முந்்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்தய ய நபத்தி ஐந்தாட்களில்,  60,000  சி்கு முன்னர் செம்படறக்்கு முன்னர் செம்படகதிக்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களை
்ரசற்கு ்ரய நபத்தி ஐந்தாக்கி சக்ரேண ய ந்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படைபயணத்திற்கு உட்படுத்தி்ரயபத்தி ஐந்தா,
அல்லது அவர்க்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களை உக்கு முன்னர் செம்படைனடியபத்தி ஐந்தாக களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தான்று குவித்்ரத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தா,
ய நபத்தி ஐந்தாஜிகளின் அதிக்ரேடிப்ப்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படையபத்தி ஐந்தான SS அந்த்தி ஐந்த முகபத்தி ஐந்தா்கு முன்னர் செம்படச
கபத்தி ஐந்தாலியபத்தி ஐந்தாக்கி இருந்த்தி ஐந்தது.  837,000  களுக்கு முன்னர் சபண்களின் உ்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படைகள்,
370,000 ுகளுக்கு முன்னர் செட்்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படைகள், 44,000  ்ரோபத்தி ஐந்தாடி கபத்தி ஐந்தாலணிகள், சற்றும் ஏழு
க்கு முன்னர் செம்படைன் த்தி ஐந்த்கு முன்னர் செம்படலமுடிக்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களை அவர்கள் விட்டுச் களுக்கு முன்னர் சுகளுக்கு முன்னர் சென்றிருந்த்தி ஐந்தனர்,
அதிலிருந்து 140,000  ்ரபர் இருந்திருக்கலபத்தி ஐந்தாம் என்று
சதிப்பிக்கு முன்னர் செம்படைப்பட்க்கு முன்னர் செம்படைதுக்கு முன்னர் செம்படைன் அங்்ரக ்கு முன்னர் செம்படுகளுக்கு முன்னர் செக்்ரலபத்தி ஐந்தான் B (Zyclon B) என்ற
ய நச்சு வபத்தி ஐந்தாயுவின் த்தி ஐந்த்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படையங்களும் இருந்த்தி ஐந்தன.

அவுஸ்விட்ச்,  அந்த்தி ஐந்த ஒட்டுகளுக்கு முன்னர் சசபத்தி ஐந்தாத்த்தி ஐந்த கண்க்கு முன்னர் செம்படைம்முழுவதும்
பக்ரேவியிருந்த்தி ஐந்த களுக்கு முன்னர் சத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாழிற்து்கு முன்னர் செம்படறசயசபத்தி ஐந்தாக்கப்பட்க்கு முன்னர் செம்படை பபத்தி ஐந்தாரிய
படுகளுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தா்கு முன்னர் செம்படல திட்க்கு முன்னர் செம்படைமு்கு முன்னர் செம்படறயின் இத்தி ஐந்தயத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தானசபத்தி ஐந்தாக இருந்த்தி ஐந்தது.
யூத்தி ஐந்தர்களும்,  சிந்தி இனத்த்தி ஐந்தவரும் (Sinti),  ய நபத்தி ஐந்தாஜி ஆட்சியின்
அக்ரேசியல் எதிர்ப்பபத்தி ஐந்தா ஆதாரங்களைர்களும்,  ஏ்கு முன்னர் செம்படனயவர்களும்
ஆக்கிக்ரேமிக்கப்பட்க்கு முன்னர் செம்படை ஐ்ரக்ரேபத்தி ஐந்தாப்பபத்தி ஐந்தாவின் ஒவ்களுக்கு முன்னர் சவபத்தி ஐந்தாரு
பபத்தி ஐந்தாகத்திலிருந்தும் அந்த்தி ஐந்த சக்ரேண முகபத்தி ஐந்தாமுக்கு அனுப்பப்பட்க்கு முன்னர் செம்படைனர்.
பலர் அத்தி ஐந்தற்கு முன்ன்ரக்ரே ஏ்கு முன்னர் செம்படனய சித்திக்ரேவ்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்த முகபத்தி ஐந்தாம்களில்,
பல ுகளுக்கு முன்னர் செந்த்தி ஐந்தர்ப்பங்களில் பலவற்றில், அ்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படைக்கப்பட்டிருந்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தார்கள்,

அவற்றில் 11 முகபத்தி ஐந்தாம்கள் இன்்கு முன்னர் செம்படறய ்ரோர்சனியின் எல்்கு முன்னர் செம்படலக்கு
உள்்ர ஆதாரங்களை்ரய இருந்த்தி ஐந்தன.  அத்தி ஐந்தற்கும் கூடுத்தி ஐந்தலபத்தி ஐந்தாக,  பபத்தி ஐந்தால்டிக்
ய நபத்தி ஐந்தாடுகள்,  ்ரபபத்தி ஐந்தாலந்து,  களுக்கு முன்னர் சய நத்தி ஐந்தர்லபத்தி ஐந்தாந்து,  பிக்ரேபத்தி ஐந்தான்ஸ் சற்றும்
ஆஸ்திரியபத்தி ஐந்தாவிலும் எண்ணற்ற சித்திக்ரேவ்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்த முகபத்தி ஐந்தாம்கள்
இருந்த்தி ஐந்தன.  களுக்கு முன்னர் சசபத்தி ஐந்தாத்த்தி ஐந்தம் 6  மில்லியன் யூத்தி ஐந்தர்கள் அந்த்தி ஐந்த
யூத்தி ஐந்தப்படுகளுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தா்கு முன்னர் செம்படலயில் களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தால்லப்பட்க்கு முன்னர் செம்படைபத்தி ஐந்தார்கள்.

களுக்கு முன்னர் சபரும்பபத்தி ஐந்தாலபத்தி ஐந்தான முகபத்தி ஐந்தாம்களில்,  ்கு முன்னர் செம்படகதிகள் பலவந்த்தி ஐந்தசபத்தி ஐந்தான
உ்கு முன்னர் செம்படசின் நுழைப்பின் மூலசபத்தி ஐந்தாகவும்,  ுகளுக்கு முன்னர் செத்துக் கு்கு முன்னர் செம்படறபபத்தி ஐந்தாடு சற்றும்
கடு்கு முன்னர் செம்படசயபத்தி ஐந்தான துஷ்பிக்ரே்ரயபத்தி ஐந்தாகத்தினபத்தி ஐந்தாலும் அழிக்கப்பட்க்கு முன்னர் செம்படைபத்தி ஐந்தார்கள்.
இந்த்தி ஐந்த சித்திக்ரேவ்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்த முகபத்தி ஐந்தாம் அ்கு முன்னர் செம்படசப்புமு்கு முன்னர் செம்படற களுக்கு முன்னர் சய நருக்கசபத்தி ஐந்தாக
களுக்கு முன்னர் சபருவணிகங்களுக்கு முன்னர் செம்படைன் பி்கு முன்னர் செம்படணந்திருந்த்தி ஐந்தன.  உ்கு முன்னர் செம்படசின் நுழைப்பபத்தி ஐந்தா ஆதாரங்களைர்க்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களை
பலவந்த்தி ஐந்தசபத்தி ஐந்தாக சுக்ரேண்டுவத்தி ஐந்தற்கபத்தி ஐந்தாக அவுஸ்விட்ச்்கு முன்னர் செம்படுகளுக்கு முன்னர் செ சுற்றிலும்
க்கு முன்னர் செம்படைோன் கணக்கபத்தி ஐந்தான நிறுவனங்கள் ஆ்கு முன்னர் செம்படலக்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களை நிறுவி
இருந்த்தி ஐந்தன.  Krupp சற்றும் Siemens-Stuckert ்ரபபத்தி ஐந்தான்ற
நிறுவனங்களும் அவற்றில் உள் ஆதாரங்களைக்கு முன்னர் செம்படைங்கும்.  Bayer,  BASF,

சற்றும் H chstö  ்ரபபத்தி ஐந்தான்ற மிகப்களுக்கு முன்னர் சபரும் நிறுவனங்களின் கூட்டு
ஸ்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாபனசபத்தி ஐந்தாக வி ஆதாரங்களைங்கிய பிக்ரேசபத்தி ஐந்தாண்க்கு முன்னர் செம்படை களுக்கு முன்னர் சபருநிறுவனம் IG

Farben கூக்கு முன்னர் செம்படை, அத்தி ஐந்தன் களுக்கு முன்னர் சுகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாந்த்தி ஐந்த சித்திக்ரேவ்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்த முகபத்தி ஐந்தாசபத்தி ஐந்தான Auschwitz
III என்ப்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்த ய நக்கு முன்னர் செம்படைத்தி வந்த்தி ஐந்தது,  அங்்ரக சுசபத்தி ஐந்தார் 11,000  ்ரபர்
அ்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படைத்து ்கு முன்னர் செம்படவக்கப்பட்டிருந்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தார்கள்.

களுக்கு முன்னர் சத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாழிலபத்தி ஐந்தா ஆதாரங்களைர்களின் ஒழுங்க்கு முன்னர் செம்படசக்கப்பட்க்கு முன்னர் செம்படை இயக்கத்தின் மீதும்
்ருகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாுகளுக்கு முன்னர் செலிுகளுக்கு முன்னர் செத்தின் மீதுசபத்தி ஐந்தான ஹிட்லரின் களுக்கு முன்னர் சவறுப்புக்கு முன்னர் செம்படைன் ்ருகளுக்கு முன்னர் செர்ந்து
யூத்தி ஐந்த சக்களுக்கு எதிக்ரேபத்தி ஐந்தாக நூற்றபத்தி ஐந்தாண்டுகள்-பசின் நுழை்கு முன்னர் செம்படசயபத்தி ஐந்தான
பபத்தி ஐந்தாக்ரேபட்ுகளுக்கு முன்னர் செங்கள் சற்றும் ஆக்்ரக்ரேபத்தி ஐந்தாஷங்கள்,  களுக்கு முன்னர் சவறித்த்தி ஐந்தனசபத்தி ஐந்தான
யூத்தி ஐந்த-எதிர்ப்்கு முன்னர் செம்படப அணித்திக்ரேட்க்கு முன்னர் செம்படைவும் அக்ரேசியல்சயப்படுத்த்தி ஐந்தவும்
பயன்படுத்த்தி ஐந்தப்பட்க்கு முன்னர் செம்படைன.  அத்தி ஐந்தன் அடிப்ப்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படையில் த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தான்
அவுஸ்விட்ச் அ்கு முன்னர் செம்படசந்திருந்த்தி ஐந்தது.  ுகளுக்கு முன்னர் செமூக ோனய நபத்தி ஐந்தாயகவபத்தி ஐந்தாதி
களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தான்க்ரேபத்தி ஐந்தாட் களுக்கு முன்னர் சஹெய்க்கு முன்னர் செம்படைன் (Konrad  Heiden) 1936  இல்
பிக்ரேசுரிக்கப்பட்க்கு முன்னர் செம்படை அவரின் ஹிட்லரின் வக்ரேலபத்தி ஐந்தாற்றில்
எழுதியவபத்தி ஐந்தாறு,  “களுக்கு முன்னர் சத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாழிலபத்தி ஐந்தா ஆதாரங்களைர்கள் இயக்கம் யூத்தி ஐந்தர்க ஆதாரங்களைபத்தி ஐந்தால்
த்தி ஐந்த்கு முன்னர் செம்படல்கு முன்னர் செம்படச த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாங்கப்பட்க்கு முன்னர் செம்படைத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தால் அது ஹிட்ல்கு முன்னர் செம்படக்ரே எதிர்க்கவில்்கு முன்னர் செம்படல,
சபத்தி ஐந்தாறபத்தி ஐந்தாக களுக்கு முன்னர் சத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாழிலபத்தி ஐந்தா ஆதாரங்களைர்கள் இயக்க த்தி ஐந்த்கு முன்னர் செம்படல்கு முன்னர் செம்படசயில் யூத்தி ஐந்தர்கள்
இருந்த்தி ஐந்தத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தால் அவர்க்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களை ஹிட்லர் எதிர்த்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தார்.”
களுக்கு முன்னர் சத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாழிலபத்தி ஐந்தா ஆதாரங்களைர்களின் ஒட்டுகளுக்கு முன்னர் சசபத்தி ஐந்தாத்த்தி ஐந்த இயக்கத்்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்தயும்
அழிப்பத்தி ஐந்தற்்ரக ஆளும் வர்க்கத்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தால் ஹிட்லர் அதிகபத்தி ஐந்தாக்ரேத்திற்குக்
களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாண்டு வக்ரேப்பட்க்கு முன்னர் செம்படைபத்தி ஐந்தார்.  இந்த்தி ஐந்த இலக்்கு முன்னர் செம்படக அ்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படைவத்தி ஐந்தற்கு யூத்தி ஐந்த-
எதிர்ப்புவபத்தி ஐந்தாத்தி ஐந்தம் என்பது ஓர் ஆயுத்தி ஐந்தசபத்தி ஐந்தாக இருந்த்தி ஐந்தது.

அ்ரத்தி ஐந்த ்ரய நக்ரேத்தில், ுகளுக்கு முன்னர் செமூக ோனய நபத்தி ஐந்தாயகக் கட்சி, கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
சற்றும் களுக்கு முன்னர் சத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாழிற்ுகளுக்கு முன்னர் செங்கங்களின் அழிப்பு என்பது இக்ரேண்க்கு முன்னர் செம்படைபத்தி ஐந்தாம்
உலக ்ரபபத்தி ஐந்தார் களுக்கு முன்னர் சத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாக்கு முன்னர் செம்படைங்குவத்தி ஐந்தற்கும்,  யூத்தி ஐந்தர்க்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களை
இன்னல்படுத்துவ்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்த ய ந்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படைமு்கு முன்னர் செம்படறப்படுத்துவத்தி ஐந்தற்கும்
முன்நிபந்த்தி ஐந்த்கு முன்னர் செம்படனயபத்தி ஐந்தாக இருந்த்தி ஐந்தது.  “்ரோர்சன் ்ருகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாுகளுக்கு முன்னர் செலிுகளுக்கு முன்னர் செ
இயக்கத்தின் வீழ்ச்சி ஐ்ரக்ரேபத்தி ஐந்தாப்பிய யூத்தி ஐந்த இனத்்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்த அழிக்க
வழிவகுத்த்தி ஐந்தது,”  என்று முடிவுறபத்தி ஐந்தாத்தி ஐந்த இருபத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாம் நூற்றபத்தி ஐந்தாண்டு
நூலில் ்ரக்கு முன்னர் செம்படைவிட் ்ரய நபத்தி ஐந்தார்த் வலியுறுத்தினபத்தி ஐந்தார்.



ஆனபத்தி ஐந்தால் ஐ்ரக்ரேபத்தி ஐந்தாப்பபத்தி ஐந்தாவில் யூத்தி ஐந்தர்களின் படுகளுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தா்கு முன்னர் செம்படல்கு முன்னர் செம்படய,
இக்ரேண்க்கு முன்னர் செம்படைபத்தி ஐந்தாம் உலக ்ரபபத்தி ஐந்தார் களுக்கு முன்னர் சவடிப்பின் மூலம்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தான்
ய ந்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படைமு்கு முன்னர் செம்படறப்படுத்த்தி ஐந்தப்பக்கு முன்னர் செம்படைக்கூடியத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாக இருந்த்தி ஐந்தது.  யூத்தி ஐந்தர்களின்
படுகளுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தா்கு முன்னர் செம்படலயபத்தி ஐந்தானது ்ருகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாவியத் ஒன்றியத்திற்கு எதிக்ரேபத்தி ஐந்தான
நிர்மூலசபத்தி ஐந்தாக்கும் ்ரபபத்தி ஐந்தாருக்கு முன்னர் செம்படைன் பி்கு முன்னர் செம்படணந்திருந்த்தி ஐந்தது, 27  மில்லியன்
உயிர்கள் களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தால்லப்பட்க்கு முன்னர் செம்படை அந்த்தி ஐந்த ்ரபபத்தி ஐந்தார்,  களுக்கு முன்னர் சத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாக்கு முன்னர் செம்படைக்கத்தில்
இருந்்ரத்தி ஐந்த,  ஹிட்லரின் வபத்தி ஐந்தார்த்்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்தகளில் கூறுவத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தானபத்தி ஐந்தால், "யூத்தி ஐந்த
்ரபபத்தி ஐந்தால்ஷிவிுகளுக்கு முன்னர் செம்"  எனும் ஒட்டுகளுக்கு முன்னர் சசபத்தி ஐந்தாத்த்தி ஐந்த அக்ரேசியல் புத்திஜீவித்தி ஐந்த
உயக்ரேடுக்்கு முன்னர் செம்படகயும் ுகளுக்கு முன்னர் செரீக்ரேரீதியில் அழிப்ப்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்தயும் சற்றும் பின்னர்
வக்ரேவிருந்த்தி ஐந்த நூற்றபத்தி ஐந்தாண்டுகளில் ்ரோர்சன் ்ரசலபத்தி ஐந்தாதிக்கத்்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்தப்
பபத்தி ஐந்தாதுகபத்தி ஐந்தாப்ப்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்தயும் ்ரய நபத்தி ஐந்தாக்கசபத்தி ஐந்தாக களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாண்டிருந்த்தி ஐந்தது.

“முத்தி ஐந்தலபத்தி ஐந்தாளித்துவத்தின் உச்ுகளுக்கு முன்னர் செக்கட்க்கு முன்னர் செம்படைசபத்தி ஐந்தான ஏகபத்தி ஐந்தாதிபத்தியத்தின்
கபத்தி ஐந்தாட்டுமிக்ரேபத்தி ஐந்தாண்டித்த்தி ஐந்தனத்த்தி ஐந்தன்்கு முன்னர் செம்படச,  இந்த்தி ஐந்த நிர்மூலசபத்தி ஐந்தாக்கும்
இக்ரேபத்தி ஐந்தாணுவப் பிக்ரேச்ுகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாக்ரேத்தில் அத்தி ஐந்தன் மிகவும் பூக்ரேண
களுக்கு முன்னர் சவளிப்பபத்தி ஐந்தாட்்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படைக் கண்க்கு முன்னர் செம்படைது,”  என்று ்ரோர்சன் ்ருகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாுகளுக்கு முன்னர் செலிுகளுக்கு முன்னர் செ
ுகளுக்கு முன்னர் செசத்துவக் கட்சி (Sozialistische  Gleichheitspartei) அத்தி ஐந்தன்
வக்ரேலபத்தி ஐந்தாற்று அடித்த்தி ஐந்த ஆதாரங்களைங்கள் ஆவணத்தில் எழுதியது.

முத்தி ஐந்தலபத்தி ஐந்தாளித்துவத்தின் இந்த்தி ஐந்த களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாடூக்ரேசபத்தி ஐந்தான குற்றத்தின்
சித்திக்ரேங்கள்,  பக்ரேந்த்தி ஐந்தசக்களின் ய நனவில் ஆசின் நுழைசபத்தி ஐந்தாக பதிந்து
உள் ஆதாரங்களைதுக்கு முன்னர் செம்படைன்,  இந்த்தி ஐந்த புவியில் சனித்தி ஐந்தகுலம் உள் ஆதாரங்களை வ்கு முன்னர் செம்படக்ரேயில்
இது நி்கு முன்னர் செம்படனவுகூக்ரேப்படும்.  அதிதீவிக்ரே வலதின் மீகளுக்கு முன்னர் ச ஆதாரங்களைழுச்சி்கு முன்னர் செம்படய
முகங்களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாடுப்பதில்,  “மீண்டும் ஒரு்ரபபத்தி ஐந்தாதும் பபத்தி ஐந்தாசிுகளுக்கு முன்னர் செம்
்ரவண்க்கு முன்னர் செம்படைபத்தி ஐந்தாம்!”  என்ப்ரத்தி ஐந்த பக்ரேந்த்தி ஐந்த களுக்கு முன்னர் சபரும்பபத்தி ஐந்தான்்கு முன்னர் செம்படச சக்களின்
ஆசின் நுழைசபத்தி ஐந்தாக உணக்ரேப்பட்க்கு முன்னர் செம்படை ்ரகபத்தி ஐந்தாஷசபத்தி ஐந்தாக உள் ஆதாரங்களைது.

்ரோர்சன் ோனபத்தி ஐந்தாதிபதி பிக்ரேபத்தி ஐந்தாங்க்-வபத்தி ஐந்தால்க்கு முன்னர் செம்படைர் ஸ்்கு முன்னர் செம்படக்ரேன்்கு முன்னர் செம்படசயர்
இஸ்்ரக்ரேலில் Yad  Vashem இல் அ்கு முன்னர் செம்படசந்துள் ஆதாரங்களை Shoah

நி்கு முன்னர் செம்படனவிக்கு முன்னர் செம்படை உ்கு முன்னர் செம்படக்ரேயில்,  யூத்தி ஐந்த-எதிர்ப்புவபத்தி ஐந்தாத்தி ஐந்த,  சக்கள்-்ரத்தி ஐந்தசியவபத்தி ஐந்தாத்தி ஐந்த
சற்றும் எ்ரத்தி ஐந்தச்ுகளுக்கு முன்னர் செதிகபத்தி ஐந்தாக்ரே கருத்துருக்கள் திரும்புவ்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்தக் குறித்து
எச்ுகளுக்கு முன்னர் செரிக்க நிர்பந்திக்கப்பட்க்கு முன்னர் செம்படைத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாக உணர்ந்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தார்.  ்ரோர்சனியின்
“Halle  ய நகரில் யூத்தி ஐந்தர்களின் Yom Kippur வழிபபத்தி ஐந்தாட்டு தினத்த்தி ஐந்தன்று
யூத்தி ஐந்த வழிபபத்தி ஐந்தாட்டுத் த்தி ஐந்தலங்கள் மீது இக்ரேத்த்தி ஐந்த ஆ்கு முன்னர் செம்படற ஓக்கு முன்னர் செம்படைச் களுக்கு முன்னர் சுகளுக்கு முன்னர் செய்ய
வலதுுகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாரி தீவிக்ரேவபத்தி ஐந்தாதிகள் முயன்ற்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்த ஒரு கனசபத்தி ஐந்தான
சக்ரேக்கத்தி ஐந்தவு சட்டு்ரச த்தி ஐந்தடுத்த்தி ஐந்தது எனும் ்ரபபத்தி ஐந்தாது, ய நபத்தி ஐந்தாம் வக்ரேலபத்தி ஐந்தாற்றில்
இருந்து கற்றுக் களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாண்்ரக்கு முன்னர் செம்படைபத்தி ஐந்தாம் என்று ய நம்சபத்தி ஐந்தால் கூற
முடியவில்்கு முன்னர் செம்படல,” என்று ோனபத்தி ஐந்தாதிபதி அறிவித்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தார்.

ஐயத்திற்கிக்கு முன்னர் செம்படைமின்றி பபத்தி ஐந்தாசிுகளுக்கு முன்னர் செம் முன்னிறுத்தும் ஆபத்து, மூன்றபத்தி ஐந்தாம்
குடியக்ரேசு நிபந்த்தி ஐந்த்கு முன்னர் செம்படனயின்றி சண்டியிட்க்கு முன்னர் செம்படைத்தி ஐந்தற்குப் பின்னக்ரேபத்தி ஐந்தான
எந்த்தி ஐந்தகளுக்கு முன்னர் சவபத்தி ஐந்தாரு ்ரய நக்ரேத்்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்த விக்கு முன்னர் செம்படைவும் இன்று மிகப்களுக்கு முன்னர் சபரிய ஆதாரங்களைவில்
உள் ஆதாரங்களைது.  ஒரு வலதுுகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாரி தீவிக்ரேவபத்தி ஐந்தாத்தி ஐந்த கட்சியபத்தி ஐந்தான
்ரோர்சனிக்கபத்தி ஐந்தான சபத்தி ஐந்தாற்றீடு (AfD), 90  க்கும் அதிகசபத்தி ஐந்தான
ஆுகளுக்கு முன்னர் செனங்களுக்கு முன்னர் செம்படைன் முத்தி ஐந்தல்மு்கு முன்னர் செம்படறயபத்தி ஐந்தாக ்ரோர்சனியின் கூட்க்கு முன்னர் செம்படைபத்தி ஐந்தாட்சி
ய நபத்தி ஐந்தாக்கு முன்னர் செம்படைபத்தி ஐந்தாளுசன்றத்தில் பிக்ரேதிநிதித்துவம் களுக்கு முன்னர் சுகளுக்கு முன்னர் செய்கிறது.  வலதுுகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாரி
பயங்கக்ரேவபத்தி ஐந்தாத்தி ஐந்த வ்கு முன்னர் செம்படலய்கு முன்னர் செம்படசப்புகள் அக்ரேசியல் எதிர்ப்பபத்தி ஐந்தா ஆதாரங்களைர்க்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களை
அச்சுறுத்துகின்றன சற்றும் படுகளுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தா்கு முன்னர் செம்படல களுக்கு முன்னர் சுகளுக்கு முன்னர் செய்கின்றன,  ய நவ-
ய நபத்தி ஐந்தாஜி குண்க்கு முன்னர் செம்படைர்கள் அகதிகளுக்கு எதிக்ரேபத்தி ஐந்தாக அட்டூழியங்க்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களை
ய நக்கு முன்னர் செம்படைத்துகின்றனர்.

ஆனபத்தி ஐந்தால்,  ஸ்்கு முன்னர் செம்படக்ரேன்்கு முன்னர் செம்படசயரில் இருந்து ஆளும் உயக்ரேடுக்கின்
ஏ்கு முன்னர் செம்படனய பிக்ரேதிநிதிகள் வ்கு முன்னர் செம்படக்ரேயில் பபத்தி ஐந்தாசிுகளுக்கு முன்னர் செவபத்தி ஐந்தாத்தி ஐந்த அச்சுறுத்த்தி ஐந்தல்
குறித்த்தி ஐந்த இவர்களின் எச்ுகளுக்கு முன்னர் செரிக்்கு முன்னர் செம்படககள்
்ரபபத்தி ஐந்தாலித்த்தி ஐந்தனசபத்தி ஐந்தான்கு முன்னர் செம்படவயபத்தி ஐந்தாகும்.  ுகளுக்கு முன்னர் செமீபத்திய ஆண்டுகளில்,
அவர்கள் AfD இன் கி ஆதாரங்களைர்ச்சியூட்க்கு முன்னர் செம்படை்கு முன்னர் செம்படலயும் களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாள்்கு முன்னர் செம்படகக்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களையும்
அதிகரித்த்தி ஐந்த ஆதாரங்களைவில் அக்ரேவ்கு முன்னர் செம்படணத்துள் ஆதாரங்களைனர், அவ்வித்தி ஐந்தத்தில் அத்தி ஐந்தன்
வ ஆதாரங்களைர்ச்சிக்கு ஒத்து்கு முன்னர் செம்படசின் நுழைக்கும் சித்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாந்த்தி ஐந்த சூசின் நுழை்கு முன்னர் செம்படலயும் அக்ரேசியல்

நி்கு முன்னர் செம்படல்கு முன்னர் செம்படசக்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களையும் உருவபத்தி ஐந்தாக்கி உள் ஆதாரங்களைனர்.  இந்த்தி ஐந்த
நிகழ்வு்ரபபத்தி ஐந்தாக்கில் ்ரோர்சனியின் அக்ரேசு த்தி ஐந்த்கு முன்னர் செம்படலவர் ஒரு முக்கிய
பபத்தி ஐந்தாத்திக்ரேம் வகித்துள் ஆதாரங்களைபத்தி ஐந்தார். 2017 ்ரத்தி ஐந்தசிய ்ரத்தி ஐந்தர்த்தி ஐந்தலில் AfD ்ரத்தி ஐந்தர்த்தி ஐந்தல்
களுக்கு முன்னர் சவற்றி அ்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படைந்து சிறிது கபத்தி ஐந்தாலத்திற்குப் பின்னர்,  அவர்
குறிப்பிடு்கு முன்னர் செம்படகயில்,  ஒருவர் அதிவலது கட்சி்கு முன்னர் செம்படயச் சுற்றியுள் ஆதாரங்களை
"ுகளுக்கு முன்னர் செசக்ரேுகளுக்கு முன்னர் செப்படுத்த்தி ஐந்தவியலபத்தி ஐந்தா சுவர்க்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களை"  நீக்கி,  “்ரோர்சன்
்ரத்தி ஐந்துகளுக்கு முன்னர் செபற்்கு முன்னர் செம்படற"  வ ஆதாரங்களைர்ச்சிய்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படைய களுக்கு முன்னர் சுகளுக்கு முன்னர் செய்ய ்ரவண்டுகளுக்கு முன்னர் சசன
குறிப்பிட்க்கு முன்னர் செம்படைபத்தி ஐந்தார்.

அத்தி ஐந்தன் பின்னர் வி்கு முன்னர் செம்படக்ரேவி்ரல்ரய,  ஸ்்கு முன்னர் செம்படக்ரேன்்கு முன்னர் செம்படசயர் புதிய
அக்ரேுகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாங்கம் அ்கு முன்னர் செம்படசப்பத்தி ஐந்தன் மீது கலந்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தா்ரலபத்தி ஐந்தாசிக்க AfD
ய நபத்தி ஐந்தாக்கு முன்னர் செம்படைபத்தி ஐந்தாளுசன்ற குழு த்தி ஐந்த்கு முன்னர் செம்படலவர்கள் அகளுக்கு முன்னர் சலக்ுகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாண்க்கு முன்னர் செம்படைர் கவுலபத்தி ஐந்தாண்ட்
சற்றும் அலீஸ் ்கு முன்னர் செம்படவகளுக்கு முன்னர் சக்கு முன்னர் செம்படை்கு முன்னர் செம்படலச் ுகளுக்கு முன்னர் செந்தித்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தார். பின்னர் சபத்தி ஐந்தார்ச் 2018
இல் சகபத்தி ஐந்தா கூட்க்கு முன்னர் செம்படைணி பத்தி ஐந்தவி பிக்ரேசபத்தி ஐந்தாணம் ஏற்றதுக்கு முன்னர் செம்படைன்,  AfD ஐ
உத்தி்ரயபத்தி ஐந்தாகபூர்வ எதிர்கட்சியபத்தி ஐந்தாக உயர்த்தியது.  ஏ்கு முன்னர் செம்படனய
கட்சிகள் பல முக்கிய ய நபத்தி ஐந்தாக்கு முன்னர் செம்படைபத்தி ஐந்தாளுசன்ற குழுக்களின் த்தி ஐந்த்கு முன்னர் செம்படல்கு முன்னர் செம்படச
களுக்கு முன்னர் சபபத்தி ஐந்தாறுப்புக்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களை AfD ஏற்பத்தி ஐந்தற்கு வுகளுக்கு முன்னர் செதியபத்தி ஐந்தாக விட்டுக்
களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாடுத்த்தி ஐந்ததுக்கு முன்னர் செம்படைன்,  அத்தி ஐந்தற்குப் பின்னர் இருந்து வலதுுகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாரி
தீவிக்ரேவபத்தி ஐந்தாதிகளுக்கு முன்னர் செம்படைன் களுக்கு முன்னர் சய நருக்கசபத்தி ஐந்தாக களுக்கு முன்னர் சுகளுக்கு முன்னர் செயல்பட்டு வந்துள் ஆதாரங்களைன.

ய நபத்தி ஐந்தாஜிக்களின் குற்றங்களும் பபத்தி ஐந்தாசிுகளுக்கு முன்னர் செவபத்தி ஐந்தாத்தி ஐந்தத்திற்கு எதிக்ரேபத்தி ஐந்தான
்ரபபத்தி ஐந்தாக்ரேபத்தி ஐந்தாட்க்கு முன்னர் செம்படைமும் ஒட்டுகளுக்கு முன்னர் சசபத்தி ஐந்தாத்த்தி ஐந்த ஆளும் உயக்ரேடுக்கபத்தி ஐந்தால்
அபபத்தி ஐந்தாயசற்றத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாக கபத்தி ஐந்தாட்க்கு முன்னர் செம்படைப்பட்டு வருகிறது.  இக்ரேண்க்கு முன்னர் செம்படைபத்தி ஐந்தாம் உலக
்ரபபத்தி ஐந்தார் களுக்கு முன்னர் சவடித்து 80  ஆம் நி்கு முன்னர் செம்படனவபத்தி ஐந்தாண்டு தினத்தில்
ஸ்்கு முன்னர் செம்படக்ரேன்்கு முன்னர் செம்படசயர் வசின் நுழைங்கிய அவர் உ்கு முன்னர் செம்படக்ரேயில்,  யூத்தி ஐந்தர்களின்
நிர்மூலசபத்தி ஐந்தாக்கல் குறித்து ஒ்ரக்ரேகளுக்கு முன்னர் சயபத்தி ஐந்தாரு வபத்தி ஐந்தார்த்்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்த கூக்கு முன்னர் செம்படை
குறிப்பிக்கு முன்னர் செம்படைவில்்கு முன்னர் செம்படல.  இது ஒரு களுக்கு முன்னர் சத்தி ஐந்தளிவபத்தி ஐந்தான விட்டுக்களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாடுப்பபத்தி ஐந்தாக
இருந்த்தி ஐந்ததுக்கு முன்னர் செம்படைன்,  ய நபத்தி ஐந்தாஜிக்க்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களை "ஆயிக்ரேசபத்தி ஐந்தாயிக்ரேம் ஆண்டு
களுக்கு முன்னர் சபரு்கு முன்னர் செம்படசமிகு ்ரோர்சன் வக்ரேலபத்தி ஐந்தாற்றில் படிந்த்தி ஐந்த மிகச் சிறிய
க ஆதாரங்களைங்கம்"  என்று விவரிக்கும் AfD க்கு அதுகளுக்கு முன்னர் சவபத்தி ஐந்தாரு
ுகளுக்கு முன்னர் செமிக்்கு முன்னர் செம்படக்ஞையபத்தி ஐந்தாகவும் இருந்த்தி ஐந்தது.  AfD ஸ்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாபகர் ்ரபர்ண்ட் லுக்க
மீண்டும் ்ரபக்ரேபத்தி ஐந்தாசிரியக்ரேபத்தி ஐந்தாக அவர் பத்தி ஐந்தவிக்குத் திரும்ப
அனுசதித்த்தி ஐந்த்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்தக் கக்கு முன்னர் செம்படைந்த்தி ஐந்த அக்்ரக்கு முன்னர் செம்படைபத்தி ஐந்தாபரில் சபத்தி ஐந்தாணவர்கள் எதிர்த்த்தி ஐந்த
்ரபபத்தி ஐந்தாது,  ஸ்்கு முன்னர் செம்படக்ரேன்்கு முன்னர் செம்படசயர் அ்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்த "ஏற்றுக் களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாள் ஆதாரங்களைவியலபத்தி ஐந்தாத்தி ஐந்த"
“விவபத்தி ஐந்தாத்தி ஐந்தத்்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்த ஆக்்ரக்ரேபத்தி ஐந்தாஷசபத்தி ஐந்தாக த்தி ஐந்த்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படைவிதிப்பத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாக"  கூறி
அவர்க்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களைக் குற்றஞ்ுகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாட்டினபத்தி ஐந்தார்.

ஸ்்கு முன்னர் செம்படக்ரேன்்கு முன்னர் செம்படசயர்,  ்கு முன்னர் செம்படவகளுக்கு முன்னர் சக்கு முன்னர் செம்படைல்,  சற்றும் களுக்கு முன்னர் சக் கௌலபத்தி ஐந்தாண்ட் இருக்கும் ஒரு ்ரபஸ்புக்
பதிவு

https://www.wsws.org/de/media/documents/legacy/de/hd11-j14.pdf


சனித்தி ஐந்த வக்ரேலபத்தி ஐந்தாற்றி்ரல்ரய மிக ்ரசபத்தி ஐந்தாுகளுக்கு முன்னர் செசபத்தி ஐந்தான குற்றங்க்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களை
கு்கு முன்னர் செம்படறத்து சதிப்பிட்டு கபத்தி ஐந்தாட்டுவதில் ஒரு முக்கிய பபத்தி ஐந்தாத்திக்ரேம்
வகித்து வரும் வலதுுகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாரி தீவிக்ரேவபத்தி ஐந்தாதி ்ரபக்ரேபத்தி ஐந்தாசிரியர் ்ரோபத்தி ஐந்தார்க்
பபத்தி ஐந்தார்களுக்கு முன்னர் சப்ரக்ரேபத்தி ஐந்தாவ்ஸ்கி,  ்ரோர்சன் அக்ரேுகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாங்கத்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தால்
ஆத்தி ஐந்தரிக்கப்படுவதுக்கு முன்னர் செம்படைன்,  எந்த்தி ஐந்தகளுக்கு முன்னர் சவபத்தி ஐந்தாரு விசர்ுகளுக்கு முன்னர் செனத்தில் இருந்தும்
ஊக்கு முன்னர் செம்படைகங்களின் களுக்கு முன்னர் சபரும் பகுதிக ஆதாரங்களைபத்தி ஐந்தால் பபத்தி ஐந்தாதுகபத்தி ஐந்தாக்கப்படுகிறபத்தி ஐந்தார்.
்ரபர்லினில் ஹெம்்ரபபத்தி ஐந்தால்ட் பல்க்கு முன்னர் செம்படலக்கசின் நுழைகத்தின் அந்த்தி ஐந்த கிசின் நுழைக்கு
ஐ்ரக்ரேபத்தி ஐந்தாப்பிய வக்ரேலபத்தி ஐந்தாற்றுத்து்கு முன்னர் செம்படற ்ரபக்ரேபத்தி ஐந்தாசிரியர் களுக்கு முன்னர் சபப்க்ரேவரி 2014
இல் Der Spiegel க்கு கூறு்கு முன்னர் செம்படகயில், ஒரு யூத்தி ஐந்த-எதிர்ப்புவபத்தி ஐந்தாதியும்
ய நபத்தி ஐந்தாஜி அனுத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாபியுசபத்தி ஐந்தான ச்கு முன்னர் செம்படறந்த்தி ஐந்த ஏர்ன்ஸ்ட் ்ரய நபத்தி ஐந்தால்க்கு முன்னர் செம்படைவுக்கு
சறுவபத்தி ஐந்தாழ்வளிப்ப்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்த அவர் ஆத்தி ஐந்தரிப்பத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாக களுக்கு முன்னர் சத்தி ஐந்தரிவித்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தார்.
“்ரய நபத்தி ஐந்தால்க்கு முன்னர் செம்படைவுக்கு அநீதி இ்கு முன்னர் செம்படசின் நுழைக்கப்பட்க்கு முன்னர் செம்படைது.  வக்ரேலபத்தி ஐந்தாற்றுரீதியில்
்ரபசு்கு முன்னர் செம்படகயில்,  அவர் ுகளுக்கு முன்னர் செரியபத்தி ஐந்தாக்ரவ இருந்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தார்,”  என்று கூறிய
பபத்தி ஐந்தார்களுக்கு முன்னர் சப்ரக்ரேபத்தி ஐந்தாவ்ஸ்கி,  அ்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்த நியபத்தி ஐந்தாயப்படுத்தும் ்ரபபத்தி ஐந்தாக்கில்
முன்னத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாக,  “ஹிட்லர் சனய நலம் பபத்தி ஐந்தாதிக்கப்பட்க்கு முன்னர் செம்படைவ்ரக்ரேபத்தி ஐந்தா,
வக்கிக்ரேசபத்தி ஐந்தானவ்ரக்ரேபத்தி ஐந்தா இல்்கு முன்னர் செம்படல.  அவர் யூத்தி ஐந்தர்களின்
நிர்மூலசபத்தி ஐந்தாக்கல் குறித்து அவர் த்தி ஐந்தனது ்ரச்கு முன்னர் செம்படுகளுக்கு முன்னர் செயில் ்ரபுகளுக்கு முன்னர் செக் கூக்கு முன்னர் செம்படை
விரும்பியதில்்கு முன்னர் செம்படல,” என்றபத்தி ஐந்தார்.

மிகவும் பக்ரேவலபத்தி ஐந்தாக வபத்தி ஐந்தாசிக்கப்படும் ஒரு ்ரோர்சன் களுக்கு முன்னர் சுகளுக்கு முன்னர் செய்தி
பத்திரி்கு முன்னர் செம்படகயில் ய நபத்தி ஐந்தாஜிக்களின் குற்றங்க்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களைக் குறித்த்தி ஐந்த இந்த்தி ஐந்த
மூச்ுகளுக்கு முன்னர் செ்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படைக்க ்கு முன்னர் செம்படவக்கும் கண்து்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படைப்்கு முன்னர் செம்படப எதிர்த்து
்ரபக்ரேபத்தி ஐந்தாசிரியர்கள் குசின் நுழைபத்தி ஐந்தா்ரசபத்தி ஐந்தா அல்லது ஊக்கு முன்னர் செம்படைகங்க்ர ஆதாரங்களைபத்தி ஐந்தா
ஒ்ரக்ரேகளுக்கு முன்னர் சயபத்தி ஐந்தாரு குக்ரேல் கூக்கு முன்னர் செம்படை எழுப்பவில்்கு முன்னர் செம்படல.  அத்தி ஐந்தற்கு சபத்தி ஐந்தாறபத்தி ஐந்தாக,
ுகளுக்கு முன்னர் செமூக ுகளுக்கு முன்னர் செசத்துவத்திற்கபத்தி ஐந்தான ுகளுக்கு முன்னர் செர்வ்ரத்தி ஐந்துகளுக்கு முன்னர் செ இ்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களைக்ஞைர் சற்றும்
சபத்தி ஐந்தாணவர் அ்கு முன்னர் செம்படசப்பும் ்ருகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாுகளுக்கு முன்னர் செலிுகளுக்கு முன்னர் செ ுகளுக்கு முன்னர் செசத்துவக் கட்சியும்
(Sozialistische  Gleichheitspartei) களுக்கு முன்னர் சபபத்தி ஐந்தாதுக் கூட்க்கு முன்னர் செம்படைங்களிலும்
துண்க்கு முன்னர் செம்படைறிக்்கு முன்னர் செம்படககளிலும் பபத்தி ஐந்தார்களுக்கு முன்னர் சப்ரக்ரேபத்தி ஐந்தாவ்ஸ்கி்கு முன்னர் செம்படய விசர்சித்த்தி ஐந்தத்தி ஐந்தற்கபத்தி ஐந்தாக
ஊக்கு முன்னர் செம்படைகங்க ஆதாரங்களைபத்தி ஐந்தால் அ்கு முன்னர் செம்படவ கண்டிக்கப்பட்க்கு முன்னர் செம்படைன.  பபத்தி ஐந்தார்களுக்கு முன்னர் சப்ரக்ரேபத்தி ஐந்தாவ்ஸ்கி
ஒரு வலதுுகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாரி தீவிக்ரேவபத்தி ஐந்தாதி இல்்கு முன்னர் செம்படல என்றும்,  அவர் மீத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தான
"ஊக்கு முன்னர் செம்படைக த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாக்குத்தி ஐந்தல்க்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களை" “ஏற்றுக் களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாள் ஆதாரங்களைவியலபத்தி ஐந்தாது" என்றும்
ஹெம்்ரபபத்தி ஐந்தால்ட் பல்க்கு முன்னர் செம்படலக்கசின் நுழைக நிர்வபத்தி ஐந்தாகம் இன்று வ்கு முன்னர் செம்படக்ரேயில்
வலியுறுத்தி நிற்கிறது.

களுக்கு முன்னர் சக்கு முன்னர் செம்படைய்லி ஸ்்ரக்கு முன்னர் செம்படைபத்தி ஐந்தார்சர் பத்திரி்கு முன்னர் செம்படகயில் பபத்தி ஐந்தார்களுக்கு முன்னர் சப்ரக்ரேபத்தி ஐந்தாவ்ஸ்கி

அக்ரேசியல் ஸ்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாபகத்திக்கு முன்னர் செம்படைம் இருந்து அவர் களுக்கு முன்னர் சபற்றுள் ஆதாரங்களை
ஆத்தி ஐந்தக்ரேவபத்தி ஐந்தால் பலச்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படைந்து, பபத்தி ஐந்தார்களுக்கு முன்னர் சப்ரக்ரேபத்தி ஐந்தாவ்ஸ்கி இன்னும் ஒருபடி
்ரச்ரல களுக்கு முன்னர் சுகளுக்கு முன்னர் சென்றுள் ஆதாரங்களைபத்தி ஐந்தார். அவர் ஒரு சில ய நபத்தி ஐந்தாட்களுக்கு முன்னர்
பிக்ரேபத்தி ஐந்தாங்க்்ரபர்ட்க்கு முன்னர் செம்படைர் Allgemeine  Zeitung பத்திரி்கு முன்னர் செம்படகக்கு
கூறு்கு முன்னர் செம்படகயில்,  சனித்தி ஐந்தகுல வக்ரேலபத்தி ஐந்தாற்றின் மிகப் களுக்கு முன்னர் சபரும்

குற்றங்க்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களைக் குறித்து ஹிட்லர் எ்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்தயும் களுக்கு முன்னர் சத்தி ஐந்தரிந்து களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாள் ஆதாரங்களை
விரும்பியதில்்கு முன்னர் செம்படல என்றபத்தி ஐந்தார்.  “ஸ்க்ரேபத்தி ஐந்தாலின்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தான் குரூக்ரேத்தில்
மிகவும் ய நபத்தி ஐந்தாட்க்கு முன்னர் செம்படைம் களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாண்டிருந்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தார், அ்ரத்தி ஐந்த்ரவ்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களையில் ஹிட்லர்
அவ்வபத்தி ஐந்தாறு களுக்கு முன்னர் சுகளுக்கு முன்னர் செய்யவில்்கு முன்னர் செம்படல,  அவர் அவுஸ்விட்ச் குறித்து
எ்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்தயும் ்ரகட்க விரும்பியதில்்கு முன்னர் செம்படல,  இது த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தான் விக்கு முன்னர் செம்படையத்்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்த
இன்னும் கூடுத்தி ஐந்தலபத்தி ஐந்தாக ்ரசபத்தி ஐந்தாுகளுக்கு முன்னர் செசபத்தி ஐந்தாக்கி உள் ஆதாரங்களைது,”  என்று
பபத்தி ஐந்தார்களுக்கு முன்னர் சப்ரக்ரேபத்தி ஐந்தாவ்ஸ்கியின் கருத்துக்கள் மீத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தான ஒரு
களுக்கு முன்னர் சபபத்தி ஐந்தாழிப்பு்கு முன்னர் செம்படக்ரேயில் அப்பத்திரி்கு முன்னர் செம்படக எழுதியது.

அவுஸ்விட்ச் குறித்து ஹிட்லர் எ்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்தயும் களுக்கு முன்னர் சத்தி ஐந்தரிந்து களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாள் ஆதாரங்களை
விரும்பவில்்கு முன்னர் செம்படல என்ற வபத்தி ஐந்தாத்தி ஐந்தம்,  “ஐ்ரக்ரேபத்தி ஐந்தாப்பிய யூத்தி ஐந்தர்களின்
படுகளுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தா்கு முன்னர் செம்படல திட்க்கு முன்னர் செம்படைமிட்க்கு முன்னர் செம்படைரீதியில் ய நக்கு முன்னர் செம்படைத்த்தி ஐந்தப்பட்க்கு முன்னர் செம்படை ஒரு
களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாள்்கு முன்னர் செம்படகயின் வி்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களைவு,  இந்த்தி ஐந்த களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாள்்கு முன்னர் செம்படக 'மூன்றபத்தி ஐந்தாம்
குடியக்ரேசு'  இல் அ்ரக்கு முன்னர் செம்படைபத்தி ஐந்தால்ஃப் ஹிட்லரின் உச்ுகளுக்கு முன்னர் செபட்ுகளுக்கு முன்னர் செ
அதிகபத்தி ஐந்தாக்ரேத்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தால் பின்பற்றப்பட்க்கு முன்னர் செம்படைது,”  என்ற வபத்தி ஐந்தாத்தி ஐந்தத்்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்த
சறுப்பத்தி ஐந்தற்கு வலதுுகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாரி தீவிக்ரேவபத்தி ஐந்தாதிக ஆதாரங்களைது ய நன்கறியப்பட்க்கு முன்னர் செம்படை ஒரு
த்தி ஐந்தந்திக்ரேம் என்று ஹிட்லரின் வபத்தி ஐந்தாழ்்கு முன்னர் செம்படக வக்ரேலபத்தி ஐந்தாற்்கு முன்னர் செம்படற எழுதிய
பீட்க்கு முன்னர் செம்படைர் லபத்தி ஐந்தாங்கரீச்,  பிரிட்க்கு முன்னர் செம்படை்கு முன்னர் செம்படன ்ருகளுக்கு முன்னர் செர்ந்த்தி ஐந்த யூத்தி ஐந்தப்படுகளுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தா்கு முன்னர் செம்படல
சறுப்பபத்தி ஐந்தா ஆதாரங்களைர் ்ரக்கு முன்னர் செம்படைவிட் இர்விங்்கு முன்னர் செம்படக எதிர்த்து அவர் முன்்கு முன்னர் செம்படவத்த்தி ஐந்த
அறிக்்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படய ்ரசற்்ரகபத்தி ஐந்தாளிட்டு குறிப்பிட்க்கு முன்னர் செம்படைபத்தி ஐந்தார்.

அவுஸ்விட்ச் விடுவிக்கப்பட்டு எழுபத்தி ஐந்து
ஆண்டுகளுக்கு பின்னரும்,  இது்ரபபத்தி ஐந்தான்ற வலதுுகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாரி
அழுக்குகள், அதிக வபத்தி ஐந்தாுகளுக்கு முன்னர் செகர்க்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களைக் களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாண்க்கு முன்னர் செம்படை ்ரோர்சனியின்
மிகப் களுக்கு முன்னர் சபரிய பத்திரி்கு முன்னர் செம்படககளில் ஒன்றில் பிக்ரேசுரிக்கப்பட்டு
வருகின்றன.  ்ரசலும் அதுசட்டுசல்ல.  ுகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாக்்ருகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தானியில்
நி்கு முன்னர் செம்படனவுகூக்கு முன்னர் செம்படைங்களின் அ்கு முன்னர் செம்படசப்பு இக்ரேண்க்கு முன்னர் செம்படைபத்தி ஐந்தாம் உலக ்ரபபத்தி ஐந்தார்
முடிந்த்தி ஐந்தத்தி ஐந்தன் 75  ஆம் நி்கு முன்னர் செம்படனவபத்தி ஐந்தாண்டில் அத்தி ஐந்தன் முக்கிய
நி்கு முன்னர் செம்படனவுவிசின் நுழைபத்தி ஐந்தா நிகழ்வில்,  ்ரோர்சன் பபத்தி ஐந்தாதுகபத்தி ஐந்தாப்பு சந்திரி
அன்னகி்ரக்ரேட் கிக்ரேம்ப்-கபத்தி ஐந்தாக்ரேன்பவர் உக்கு முன்னர் செம்படைன் ்ருகளுக்கு முன்னர் செர்ந்து,  த்தி ஐந்த்கு முன்னர் செம்படல்கு முன்னர் செம்படச
உ்கு முன்னர் செம்படக்ரே வசின் நுழைங்க பபத்தி ஐந்தார்களுக்கு முன்னர் சப்ரக்ரேபத்தி ஐந்தாவ்ஸ்கி்கு முன்னர் செம்படய அ்கு முன்னர் செம்படசின் நுழைத்துள் ஆதாரங்களைது.

அந்த்தி ஐந்த அ்கு முன்னர் செம்படசப்பின் த்தி ஐந்தகவல்படி,  அந்த்தி ஐந்த நிகழ்வு இக்ரேண்க்கு முன்னர் செம்படைபத்தி ஐந்தாம்
உலக ்ரபபத்தி ஐந்தாரில் பபத்தி ஐந்தாதிக்கப்பட்க்கு முன்னர் செம்படைவர்க்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களை சட்டும் நி்கு முன்னர் செம்படனவுகூக்ரேப்
்ரபபத்தி ஐந்தாவதில்்கு முன்னர் செம்படல,  சபத்தி ஐந்தாறபத்தி ஐந்தாக கிசின் நுழைக்கு ஐ்ரக்ரேபத்தி ஐந்தாப்பபத்தி ஐந்தாவின்
ுகளுக்கு முன்னர் செர்வபத்தி ஐந்தாதிகபத்தி ஐந்தாக்ரேங்க ஆதாரங்களைபத்தி ஐந்தால் பபத்தி ஐந்தாதிக்கப்பட்க்கு முன்னர் செம்படைவர்க்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களையும்
நி்கு முன்னர் செம்படனவுகூரும். அவர்கள் "மீண்டுகளுக்கு முன்னர் சசபத்தி ஐந்தாருமு்கு முன்னர் செம்படற துன்பத்திற்கும்
களுக்கு முன்னர் சத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தால்்கு முன்னர் செம்படலகளுக்கும் உள் ஆதாரங்களைபத்தி ஐந்தாகி"  இருக்கின்றனக்ரேபத்தி ஐந்தாம்.  அந்த்தி ஐந்த
்ரபபத்தி ஐந்தாருக்குப் பின்னர் Torgau இன் ்ருகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாவியத் சிறப்பு
சி்கு முன்னர் செம்படறச்ுகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தா்கு முன்னர் செம்படலகளில் ்கு முன்னர் செம்படகதிக ஆதாரங்களைபத்தி ஐந்தாக அ்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படைக்கப்பட்க்கு முன்னர் செம்படை ஆயிக்ரேக்
கணக்கபத்தி ஐந்தான ய நபத்தி ஐந்தாஜிக்கள் சற்றும் ்ரபபத்தி ஐந்தார் குற்றவபத்தி ஐந்தாளிகள்
வசின் நுழைங்கிய ்ரய நரில் பபத்தி ஐந்தார்த்த்தி ஐந்த விபக்ரேங்க்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களை விபரிப்ப்ரத்தி ஐந்த திட்க்கு முன்னர் செம்படைசபத்தி ஐந்தாக
உள் ஆதாரங்களைது.

வலதுுகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாரி தீவிக்ரேவபத்தி ஐந்தாத்தி ஐந்த நி்கு முன்னர் செம்படலப்பபத்தி ஐந்தாடுக்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களை மீண்டுகளுக்கு முன்னர் சசபத்தி ஐந்தாருமு்கு முன்னர் செம்படற
ுகளுக்கு முன்னர் செமூகரீதியிலும் அக்ரேசியல்ரீதியிலும் ஏற்றுக் களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாள்ளுசபத்தி ஐந்தாறு
களுக்கு முன்னர் சுகளுக்கு முன்னர் செய்வத்தி ஐந்தற்கு,  அக்ரேுகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாங்கத்தின் உயர்சட்க்கு முன்னர் செம்படைங்களிலும்
ஊக்கு முன்னர் செம்படைகங்களின் களுக்கு முன்னர் சபரும் பபத்தி ஐந்தாகங்களில் இருந்தும் களுக்கு முன்னர் சுகளுக்கு முன்னர் செய்யப்படும்
வக்ரேலபத்தி ஐந்தாற்று திருத்த்தி ஐந்தல்வபத்தி ஐந்தாத்தி ஐந்த்ரச இத்தி ஐந்தன் ்ரய நபத்தி ஐந்தாக்கசபத்தி ஐந்தாகும்.  1930
களுக்குப் பிந்்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்தய மிக ஆசின் நுழைசபத்தி ஐந்தான முத்தி ஐந்தலபத்தி ஐந்தாளித்துவ களுக்கு முன்னர் சய நருக்கடி
நி்கு முன்னர் செம்படல்கு முன்னர் செம்படசகளின் கீழ்,  ஆளும் உயக்ரேடுக்கு,  உள்ய நபத்தி ஐந்தாட்டில்
களுக்கு முன்னர் சத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாழிலபத்தி ஐந்தா ஆதாரங்களை வர்க்கத்தின் மீது வக்கக்ரேசபத்தி ஐந்தான
த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாக்குத்தி ஐந்தல்களுக்கபத்தி ஐந்தான களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாள்்கு முன்னர் செம்படககளுக்கும், களுக்கு முன்னர் சவளிய நபத்தி ஐந்தாடுகள் மீது
இக்ரேபத்தி ஐந்தாணுவவபத்தி ஐந்தாத்தி ஐந்த களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாள்்கு முன்னர் செம்படககளுக்கும் திரும்பி வருகிறது.

வபத்தி ஐந்தாகனத் களுக்கு முன்னர் சத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாழில்து்கு முன்னர் செம்படறயில் ஆயிக்ரேக் கணக்கபத்தி ஐந்தான
்ரவ்கு முன்னர் செம்படலக்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களை அழிப்பதும் ுகளுக்கு முன்னர் செரி,  அல்லது ஆபிரிக்கபத்தி ஐந்தாவில்
ய நவகபத்தி ஐந்தாலனித்துவ ஆக்கிக்ரேமிப்பும் ுகளுக்கு முன்னர் செரி,  அல்லது மூன்றபத்தி ஐந்தாம்



உலக ்ரபபத்தி ஐந்தாருக்கபத்தி ஐந்தான மீள்ஆயுத்தி ஐந்தசயசபத்தி ஐந்தாகும் உந்துத்தி ஐந்தலும் ுகளுக்கு முன்னர் செரி,
இவற்்கு முன்னர் செம்படற ோனய நபத்தி ஐந்தாயக வழிவ்கு முன்னர் செம்படககள் மூலசபத்தி ஐந்தாக களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாண்டு
களுக்கு முன்னர் சுகளுக்கு முன்னர் செல்ல முடியபத்தி ஐந்தாது.  ஆக்ரவ ஆளும் உயக்ரேடுக்கு களுக்கு முன்னர் சத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தான்னூறு
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் களுக்கு முன்னர் சுகளுக்கு முன்னர் செய்த்தி ஐந்த்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்தப் ்ரபபத்தி ஐந்தால்ரவ,  அது
எ்ரத்தி ஐந்தச்ுகளுக்கு முன்னர் செதிகபத்தி ஐந்தாக்ரே சற்றும் பபத்தி ஐந்தாசிுகளுக்கு முன்னர் செவபத்தி ஐந்தாத்தி ஐந்த ஆட்சி வடிவங்களுக்குத்
திரும்பி வருகிறது.  “பி்கு முன்னர் செம்படணக்்கு முன்னர் செம்படகதிக்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களைப் பிடிக்கவும்,
கிக்ரேபத்தி ஐந்தாசங்க்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களை எரிக்கவும்,  சக்க்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களைத் தூக்கிலிக்கு முன்னர் செம்படைவும்,  அச்ுகளுக்கு முன்னர் செம்
சற்றும் பீதி்கு முன்னர் செம்படயப் பக்ரேப்பவும்"  ஒருவர் த்தி ஐந்தயபத்தி ஐந்தாக்ரேபத்தி ஐந்தாக இருந்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தால்
சட்டுந்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தான்,  பயங்கக்ரேவபத்தி ஐந்தாத்தி ஐந்தத்திற்கு எதிக்ரேபத்தி ஐந்தான ்ரபபத்தி ஐந்தாரில்
களுக்கு முன்னர் சவற்றிகளுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாள் ஆதாரங்களை முடியுகளுக்கு முன்னர் சசன பபத்தி ஐந்தார்களுக்கு முன்னர் சப்ரக்ரேபத்தி ஐந்தாவ்ஸ்கி அவ்ரக்ரே 2014
இல் அறிவித்த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தார்.  இது த்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தான் ய நபத்தி ஐந்தாஜிக்களின் சற்றும்
அவர்க ஆதாரங்களைது நிர்மூலசபத்தி ஐந்தாக்கல் ்ரபபத்தி ஐந்தார்களின் களுக்கு முன்னர் சசபத்தி ஐந்தாழியபத்தி ஐந்தாகும்.

இந்த்தி ஐந்த நிகழ்வுகள் எவ்வித்தி ஐந்தத்திலும் ்ரோர்சனி்ரயபத்தி ஐந்தாடு
சட்டுப்பட்க்கு முன்னர் செம்படைத்தி ஐந்தல்ல.  இது ஒவ்களுக்கு முன்னர் சவபத்தி ஐந்தாரு ய நபத்தி ஐந்தாட்டின் ஆளும்
உயக்ரேடுக்கிற்கும் களுக்கு முன்னர் சபபத்தி ஐந்தாருந்தும்.  பிகளுக்கு முன்னர் சக்ரேஞ்சு ோனபத்தி ஐந்தாதிபதி
இசபத்தி ஐந்தானுவல் சக்்ரக்ரேபத்தி ஐந்தான் பபத்தி ஐந்தாசிுகளுக்கு முன்னர் செவபத்தி ஐந்தாத்தி ஐந்த ுகளுக்கு முன்னர் செர்வபத்தி ஐந்தாதிகபத்தி ஐந்தாரி பிலிப்
களுக்கு முன்னர் சபத்த்தி ஐந்த்கு முன்னர் செம்படனப் பபத்தி ஐந்தாக்ரேபத்தி ஐந்தாட்டுகிறபத்தி ஐந்தார்,  சஞ்ுகளுக்கு முன்னர் செள் சீரு்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படை
்ரபபத்தி ஐந்தாக்ரேபத்தி ஐந்தாட்க்கு முன்னர் செம்படைக்கபத்தி ஐந்தாக்ரேர்களுக்கு எதிக்ரேபத்தி ஐந்தாக இக்ரேபத்தி ஐந்தாணுவத்்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்த
நி்கு முன்னர் செம்படலநிறுத்துகிறபத்தி ஐந்தார்.  பிரிட்டிஷ் பிக்ரேத்தி ஐந்தச சந்திரி ்ரபபத்தி ஐந்தாரிஸ்
்ரோபத்தி ஐந்தான்ுகளுக்கு முன்னர் சென் அவரின் களுக்கு முன்னர் சவளிய நபத்தி ஐந்தாட்க்கு முன்னர் செம்படைவர் வி்ரக்ரேபத்தி ஐந்தாத்தி ஐந்த சற்றும்
்ரத்தி ஐந்தசியவபத்தி ஐந்தாத்தி ஐந்த களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாள்்கு முன்னர் செம்படககளில், அதிவலது கட்சியபத்தி ஐந்தான பிரிட்க்கு முன்னர் செம்படைன்
முத்தி ஐந்தலில் (Britain  First) கட்சி உறுப்பினர்க ஆதாரங்களைது ஆத்தி ஐந்தக்ரே்கு முன்னர் செம்படவச்

ுகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தார்ந்துள் ஆதாரங்களைபத்தி ஐந்தார்,  அ்ரத்தி ஐந்த்ரவ்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களையில் அகளுக்கு முன்னர் சசரிக்கபத்தி ஐந்தாவில்,  ட்க்ரேம்ப்
்ரபபத்தி ஐந்தாருக்கபத்தி ஐந்தான மீள்ஆயுத்தி ஐந்தசயசபத்தி ஐந்தாகும் குற்றகக்ரேசபத்தி ஐந்தான
த்தி ஐந்தயபத்தி ஐந்தாரிப்புகளுக்கபத்தி ஐந்தான பக்ரேந்த்தி ஐந்த திட்க்கு முன்னர் செம்படைத்்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்த ய ந்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படைமு்கு முன்னர் செம்படறப்படுத்த்தி ஐந்த
பகிக்ரேங்கசபத்தி ஐந்தாக்ரவ ஒரு பபத்தி ஐந்தாசிுகளுக்கு முன்னர் செவபத்தி ஐந்தாத்தி ஐந்த அடித்த்தி ஐந்த ஆதாரங்களைத்்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்த
அணித்திக்ரேட்டி வருகிறபத்தி ஐந்தார்.

இத்த்தி ஐந்த்கு முன்னர் செம்படகய களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாள்்கு முன்னர் செம்படககள் களுக்கு முன்னர் சபரும் களுக்கு முன்னர் சபரும்பபத்தி ஐந்தான்்கு முன்னர் செம்படச
சக்களி்கு முன்னர் செம்படக்கு முன்னர் செம்படை்ரய எந்த்தி ஐந்த ஆத்தி ஐந்தக்ரே்கு முன்னர் செம்படவயும் களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாண்டிருக்கவில்்கு முன்னர் செம்படல.
அத்தி ஐந்தற்கு பதிலபத்தி ஐந்தாக,  களுக்கு முன்னர் சத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாழிலபத்தி ஐந்தா ஆதாரங்களைர்களும் இ்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களைக்ஞைர்களும் ுகளுக்கு முன்னர் செமூக
ுகளுக்கு முன்னர் செசத்துவமின்்கு முன்னர் செம்படச,  இக்ரேபத்தி ஐந்தாணுவவபத்தி ஐந்தாத்தி ஐந்தம்,  சற்றும்
ுகளுக்கு முன்னர் செர்வபத்தி ஐந்தாதிகபத்தி ஐந்தாக்ரேத்திற்கு எதிக்ரேபத்தி ஐந்தாக ்ரபபத்தி ஐந்தாக்ரேபத்தி ஐந்தாடி வருகின்ற நி்கு முன்னர் செம்படலயில்
உலகளுக்கு முன்னர் சகங்கிலும் கடு்கு முன்னர் செம்படசயபத்தி ஐந்தான களுக்கு முன்னர் சத்தி ஐந்தபத்தி ஐந்தாழிலபத்தி ஐந்தா ஆதாரங்களை வர்க்க
்ரபபத்தி ஐந்தாக்ரேபத்தி ஐந்தாட்க்கு முன்னர் செம்படைங்கள் களுக்கு முன்னர் சவடித்து வருகின்றன.  ஆனபத்தி ஐந்தால்,  ஒரு
புக்ரேட்சிகக்ரே த்தி ஐந்த்கு முன்னர் செம்படல்கு முன்னர் செம்படசயும் ஒரு களுக்கு முன்னர் சத்தி ஐந்தளிவபத்தி ஐந்தான ்ரவ்கு முன்னர் செம்படலத்திட்க்கு முன்னர் செம்படைமும்
இல்லபத்தி ஐந்தாசல், இத்த்தி ஐந்த்கு முன்னர் செம்படகய இயக்கங்கள் களுக்கு முன்னர் சவற்றி களுக்கு முன்னர் சபற முடியபத்தி ஐந்தாது
என்பதுக்கு முன்னர் செம்படைன்,  முத்தி ஐந்தலபத்தி ஐந்தாளித்துவம் அத்தி ஐந்தன் பபத்தி ஐந்தாசிுகளுக்கு முன்னர் செவபத்தி ஐந்தாத்தி ஐந்த சற்றும்
்ரபபத்தி ஐந்தார் களுக்கு முன்னர் சகபத்தி ஐந்தாள்்கு முன்னர் செம்படகக்கு முன்னர் செம்பட ஆதாரங்களை மீண்டும் திணிப்பத்தி ஐந்தற்்ரக இ்கு முன்னர் செம்படவ
வபத்தி ஐந்தாய்ப்்கு முன்னர் செம்படப வசின் நுழைங்குகின்றன.  முத்தி ஐந்தலபத்தி ஐந்தாளித்துவ
கபத்தி ஐந்தாட்டுமிக்ரேபத்தி ஐந்தாண்டித்த்தி ஐந்தனத்திற்குள் மீண்டும் வீழ்வ்கு முன்னர் செம்படத்தி ஐந்த த்தி ஐந்தடுக்க,
்ருகளுக்கு முன்னர் செபத்தி ஐந்தாுகளுக்கு முன்னர் செலிுகளுக்கு முன்னர் செ புக்ரேட்சிக்கபத்தி ஐந்தான உலக கட்சியபத்தி ஐந்தாக ய நபத்தி ஐந்தான்கபத்தி ஐந்தாம்
அகிலத்தின் அ்கு முன்னர் செம்படனத்துலகக் குழு்கு முன்னர் செம்படவ (ICFI) கட்க்கு முன்னர் செம்படை்கு முன்னர் செம்படசப்ப்ரத்தி ஐந்த
தீர்க்கசபத்தி ஐந்தான பணியபத்தி ஐந்தாகும்.


