
உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்                    www.wsws.org

அத்தியியாயம் - 12

“சாதாரண ஜேர்மனியர்கள” என்னும் கட்டுக்ககட்டுக்கதத :
டானியல் ஜகால்ட்ட்ஹாகனின் ஹிட்லரது சுயவிருப்ப
தண்டகட்டுக்கதண-நிகட்டுக்கதிறைஜைவேற்றுணர்கள புத்தகத்தின் ஒரு

திிறைணாய்வ1

டேவிட ட நோர்த,

ஹடலரின மூனூன்றநோம ரரைய்ஷ ( நோஜ ஆடச,  1933-45)

வீழ்ச்சயரேந்த அரரைநூற்ூன்றநோண்டுக்கும அதிககமநோய் கேந்த விடேத,
ஆனநோலும அதன பயங்கரைகமநோன கமற்றும மிருகததனகமநோன
குணநோமசததின கமரைபுதுத்ததநோேர்ச்சயின பிடிகளில இருந்த
ுத்து வெளிு வெருு வெதற்கு கமனிதகுலம இனனமும டபநோரைநோடியு வெண்ணம தநோன
இருக்கிூன்றத.  1945  இரலயுதிர் கநோலததில  நோஜப படுுத்தகநோரல
முகநோமகரக திூன்றந்த பநோர்ததடபநோத அமபலகமநோன பநோரிய
கமக்கடபடுுத்தகநோரல கநோடசகள கமனித  னவில இருந்த ஒருடபநோதம
அழிக்கபபேநோத.  ஆனநோல அவுஸ்விடஸ்,  ுத்தரைபலிங்கநோ,  டபர்கன
ுத்தபலசன,  பூுத்தூஹெனு வெநோலட கமற்றும ேநோகவ ஆகிய இேங்களில
கமனிதகுலததிற்கு எதிரைநோக இரழைக்கபபடே குற்ூன்றங்கரக
கமூன்றக்கநோகமலிருந்தநோல கமடடும டபநோதநோத.  இந்தக் குற்ூன்றங்ககத
அர்தததரதயும முக்கியதது வெதரதயும புரிந்த ரு வெததிருபபதம
அடதஅகவுக்கு இனறியரகமயநோததநோகும.

இந்த இேததில ஒரு ுத்தபரிய பிரைச்சரனரய  நோம

எதிர்ுத்தகநோளகிடூன்றநோம:  யூதஇனப படுுத்தகநோரல (Holocaust) குறிதத

நிரூன்றய எழுதபபடடிருந்தநோலும டபசபபடடிருந்தநோலும கூே,  அத

ஒரு விட நோதகமநோன ுத்ததளிவிலலநோத ஒரு நிகழ்ு வெநோய்ததநோன

ுத்ததநோேர்ந்த ுத்ததனபடடுக் ுத்தகநோண்டிருக்கிூன்றத.  யூதஇனப

படுுத்தகநோரல குறிதத அனுபு வெரீதியநோன தகு வெலகள ஏரைநோககமநோய்

திரைடேபபடடிருக்கினூன்றன எனபத உண்ரகமடய.   நோஜக்கள தகமத

“இறுதி”த தீர்ரு வெ,  ஆறு மிலலியன ஐடரைநோபபிய யூதர்ககத

படுுத்தகநோரலரய,  எவு வெநோறு ஒழுங்கரகமதத நிரூன்றடு வெற்றினநோர்கள

எனபத குறிதத விரிு வெநோன தகு வெலகளும  மமிேம இருக்கிூன்றத.

இருந்தம கூே யூதஇனப படுுத்தகநோரலரயப புரிந்த

ுத்தகநோளு வெதற்கு ரகமயததநோனகமநோக இருக்கினூன்ற விேயங்ககநோன

அதன ு வெரைலநோற்று மூலங்கள,  அரைசயல கநோரைணங்கள,  கமற்றும

இறுதியநோய்,  இருபதநோம நூற்ூன்றநோண்டின ு வெரைலநோற்றில

அதற்குரிததநோன இேம ஆகியரு வெ அபூர்ு வெகமநோன

விதிவிலக்குகளுேன,  மிக அரிதநோகடு வெ ரகயநோகபபடடு

ு வெந்திருக்கினூன்றன.  இத உண்ரகமயிடலடய சகிக்க முடியநோத ஒரு
விேயகமநோகும. “அத ஏன  ேந்தத?” எனூன்ற யூதஇனப படுுத்தகநோரல

எழுபபுகினூன்ற மிக அடிபபரேயநோன ஒரு டகளவிக்கு விரேரயக்

கண்டுபிடிபபததநோன மிகக் கடினகமநோன ஒனூன்றநோகிூன்றத. 

யூதஇனப படுுத்தகநோரல,  ஒரு பகுததறிு வெநோன விகக்கதரத

எளிதநோக கமறுதலிததவிேக்கூடிய அகவுக்கு ஒரு

மிகபபயங்கரைகமநோன நிகழ்வு எனூன்ற ு வெநோததரதக் ுத்தகநோண்டுதநோன

ுத்தபருமபநோலும அத விகக்கபபடும நிரல உளகத. அடேநோர்டனநோ

ுத்தசநோனனத டபநோல,  அவுஸ்விடஸ் க்குப பினனர் கவிரத

எழுது வெுத்ததலலநோம இனியும சநோததியகமற்ூன்றதநோக இருந்துத்ததனூன்றநோல,

கமனிதனின சமூக ுத்தசயலபநோடரே அலலத, இனனும தலலியகமநோக

ுத்தசநோலு வெுத்ததனூன்றநோல,  சமூகவிடரைநோத ுத்தசயலபநோடரே உந்தகினூன்ற

சக்திகரகப புரிந்த ுத்தகநோளு வெதற்கநோன ு வெரைலநோற்ூன்றநோசரியரின

திூன்றனில அதிககமநோன  மபிக்ரக ரு வெபபதம கூே இனியும

சநோததியமிலலநோகமல டபநோயிற்று என அனுகமநோனிக்கபபடேத.

இததரகயுத்ததநோரு ஒரு ஆழைமகநோணமுடியநோத தீரகம இருந்த

நிரலயில ு வெரைலநோற்று விஞ்ஞ்ஞநோனமும அரைசயல ததது வெமும

எதவும ுத்தசய்ய முடியநோத நிரலயில இருந்தனு வெநோய்
பநோர்க்கபபடேன.

யூதஇனப படுுத்தகநோரலயும விரைக்தியும

ஆகடு வெ இந்த கண்டணநோடேதரத ுத்தகநோண்டிருபபு வெர்களுக்கு,

மூனூன்றநோு வெத ரரைய்ஷ இன ு வெருரகக்கு முந்ரதய ஐடரைநோபபிய

கமற்றும ட் ஜேர்கமன சமூகததின ுத்தபநோருகநோதநோரை அடிததகங்கள,

ு வெர்க்கக் கடேரகமபபு கமற்றும அரைசயல டபநோரைநோடேங்கள

ஆகியரு வெ குறிதத ஒரு ஆய்வில இருந்த ுத்தபூன்றததக்க

மிகபுத்தபரும முக்கியதது வெம ு வெநோய்ந்த ஒனறும இருபபதிலரல.

1 - The Myth of “Ordinary Germans”: A Review of Daniel Goldhagen’s Hitler’s Willing Executioners1



அதிகபடசம டபநோனநோல இததரகய விஞ்ஞ்ஞநோனபூர்ு வெ-சேு வெநோத

அணுகுமுரூன்றயநோனத, கமனிதனின ஆனகமநோ அலலத எண்ணததில

புரதந்திருக்கக் கூடிய தீய சக்திககநோனரு வெ கமனித நோகரிகததின

தநோர்மீக கடடுபபநோடுகரக மீறிபபநோய்ந்த,  தவிர்க்கமுடியநோகமல

கடேநோயகமநோக அதற்கு ு வெழிுத்தசய்கினூன்ற தற்ுத்தசயலநோன சமூக

அரகமபபு குறிதத பினபுல விு வெரைங்களுக்கு அதிககமநோய்

டு வெுத்தூன்றநோனரூன்றயும ு வெழைங்கி விே முடியநோத.

கமனித சூழைல குறிதத இந்தத தயரைகமநோன கண்டணநோடேதரத

ஊக்குவிதத 1950 களில ஒரு புரனகரத எழுதபபடேத.

விலலியம டகநோலடிங்கின லநோர்ட ஆஃப த ஃபிரகஸ் (Lord of the
Flies) புரனகரதரய உங்களில பலர் நிச்சயம அறிந்திருபபீர்கள

எனறு நிரனக்கிடூன்றன.  கநோடடுமிரைநோண்டிததனம தநோன

கமனிதகுலததின இயலபநோன நிரல எனறு அத ு வெநோதிடேத.

 நோகரிகததின இயலபநோன தரககளில இருந்த சநோதநோரைண பளளிச்

சறுு வெர்களின ஒரு குழுரு வெ விடுவிததப பநோருங்கள,  அு வெர்கள

ஒரு சல ு வெநோரைங்களுக்குளகநோகடு வெ ுத்தகநோரலுத்தசய்யும

மிருகததனகமநோன ஒரு நிரலக்குத திருமபி விடுு வெநோர்கள.

கமனிதகுலததின மீடத அு வெ மபிக்ரக ுத்தகநோளகினூன்ற இந்த

பரேபபு இரைண்ேநோம உலகப டபநோரின அனுபு வெங்களில இருந்த

டகநோலடிங் (Golding)  ஆல ு வெரரைந்ுத்ததடுக்கபபடே முடிவுகளில

இருந்டத டதநோற்ூன்றம ுத்தபற்றிருந்தத.  பினனர் அு வெர் எழுதினநோர்,

“அந்த ு வெருேங்கரகக் கேந்த ு வெந்த எு வெரும, ஒரு டதன டதரன

உருு வெநோக்குு வெத டபநோல கமனிதன தீரகமரய உருு வெநோக்குகிூன்றநோன

எனபரதப புரிந்த ுத்தகநோளகநோகமலிருந்தநோல,  அு வெர்கள ஒனறு

குருேரைநோயிருக்க டு வெண்டும அலலத தரலயில

டகநோகநோறுளகு வெர்ககநோய் இருக்க டு வெண்டும.”2

Lord  of  the  Flies  புரனகரதயின பிரைபலகமநோனத இரைண்ேநோம

உலகப டபநோரின பயங்கரைங்ககநோல தூண்ேபபடடிருந்த அதிர்ச்ச

கமற்றும விரைக்திரய பிரைதிபலிததத.  டபநோருக்குப பின எழுந்த

அரைசயல உூன்றவுககநோல இந்த கமடனநோநிரல டகமலும

ு வெலுவூடேபபடேத.  உண்ரகமயில,  மூனூன்றநோம ரரைய்ஷின தனரகம

குறிதத விு வெநோதததில ஈடுபடுு வெுத்ததனபத 1945  க்கு முனபிருந்த

எபடபநோரதயும கநோடடிலும அதற்குப பிந்ரதய கநோலததிலதநோன

இனனும கடினகமநோகி விடடிருந்தத.  பனிப டபநோரின

பிற்டபநோக்குததனகமநோன அரைசயல சூழைலில,  பநோசசததிற்கும  வீன

முதலநோளிதது வெததிற்கும இரேயிலநோன உூன்றவு குறிதத தீவிரைகமநோய்

சந்திபபுத்ததனபத,  குறிபபநோக அுத்தகமரிக்கநோவில,  இனிப

ுத்தபநோருததகமற்ூன்றத எனபதநோய் கருதபபடேத.

முதலநோம உலகப டபநோருக்குப பிந்ரதய ஐடரைநோபபிய

பநோசசததின எழுச்ச எனபத,  பநோரிய டசநோசலிச ுத்ததநோழிலநோகர்

இயக்கங்ககநோல முனரு வெக்கபபடே புரைடசகரை அபநோயங்களுக்கு

முதலநோளிதது வெ சமூகததின ஒரு ட ரைடி விரேயிறுபபு எனபரத

1930 களில, அரைசயல அறிவுுத்தபற்டூன்றநோரும ு வெர்க்க  னவுளடகநோரும

புரிந்த ுத்தகநோண்ேனர்.  டகநோபநோடு வெசம ுத்தகநோண்டிருக்கும  டுததரை

ு வெர்க்கங்கரக,  குடடி முதலநோளிதது வெதரத,  முதலநோளிதது வெததின

 லனகளின டபரில டசநோசலிச ுத்ததநோழிலநோகர் இயக்கததிற்கு

எதிரைநோக,  எதிர்பபுரைடசகரைகமநோக,  அரைசயலரீதியநோக அணிதிரைடடுு வெடத

பநோசசததின சநோரைகமநோய் இருந்தத எனபரத முடசநோலினியின

இததநோலி, ஹடலரின ட் ஜேர்கமனி கமற்றும பிரைநோங்டகநோவின ஸ்ுத்தபயின

ஆகிய உதநோரைணங்கள மிகத ுத்ததளிு வெநோக எடுததக்கநோடடின.

பநோசசம அதிகநோரைததிற்கு ு வெந்த இேங்களில எலலநோம, ுத்ததநோழிலநோக

ு வெர்க்கம ஒரு ஒழுங்கரகமந்த அரைசயல கமற்றும சமூக சக்தியநோக

இருபபதில இருந்த ஒழிக்கபபடேத.

1930 களில பரைு வெலநோக புரிந்த ுத்தகநோளகபபடடிருந்தத,

முதலநோளிதது வெததிற்கும பநோசசததிற்கும இரேயிலநோன உூன்றவு

கமடடுகமனறு.   டுததரை ு வெர்க்கங்கரக சீரைழிதத அு வெற்ரூன்ற

பநோசசததின கரைங்களில தளளியிருக்கும உலகப ுத்தபநோருகநோதநோரை

ுத்த ருக்கடியநோனத யூதர்கரக சரீரை ரீதியநோக அழிதுத்ததநோழிக்க

அச்சுறுததிக் ுத்தகநோண்டிருந்தத எனபரத டசநோசலிஸ்டுகள மீண்டும

மீண்டும எச்சரிததிருந்தனர்.

லிடயநோன டுத்தரைநோடஸ்கி 1940 இல எழுதியு வெநோூன்றநோய்:

ுத்து வெளி நோடடு ு வெர்ததகம  லிவுற்று உள நோடடு

ு வெர்ததகமும வீழ்ச்ச கநோணுகினூன்ற அடத

கநோலகடேமதநோன டபரினு வெநோதம, இனனும குறிபபநோக

யூத-விடரைநோதம,  அசுரைததனகமநோய் தீவிரைகமரேகினூன்ற

கநோலகடேகமநோகவும இருக்கிூன்றத.  முதலநோளிதது வெம

தனத எழுச்ச சகநோபதததில,  யூதர்கரக

யூதச்டசரிகளில இருந்த ுத்து வெளிக்ுத்தகநோணர்ந்த

அு வெர்கரக தனத ு வெர்ததக விரிு வெநோக்கததிற்கநோன

ஒரு சநோதனகமநோய் பயனபடுததியத.  இனறு

சரது வெரேந்த ுத்தகநோண்டிருக்கும முதலநோளிதது வெ

சமூகடகமநோ யூத கமக்கரக அததரன ு வெழிகளிலும

 சுக்கிபபிழிய முரனகிூன்றத;  2  பிலலியன டபர்

ு வெசக்கும உலகததில 17  மிலலியன கமக்களுக்கு,

அதநோு வெத 1  சதவீதததிற்கும குரூன்று வெநோன

கமக்களுக்கு,  பூமியில ஒரு ு வெசபபிேம கநோண

இனியும முடியநோதிருக்கிூன்றத!  பரைந்த நிலப பரைபபும

ுத்ததநோழிலநுடப அற்புதங்களும கமனிதனுக்கு

விண்ரணயும கமண்ரணயும ுத்து வெனறுதந்திருபபதற்கு

கமததியில,  முதலநோளிதது வெகமநோனத  கமத பூமிரய

ஒரு  நோற்ூன்றுத்தகமடுக்கும சரூன்றச்சநோரலயநோக கமநோற்றி

விே முடிந்திருக்கிூன்றத.3

பநோசசததின உண்ரகமயநோன மூலங்கள, ு வெர்க்க அடிபபரேகள

கமற்றும அரைசயல ட நோக்கங்கள ஆகியரு வெ குறிதத ஒரு

ுத்து வெளிபபரேயநோன விு வெநோதுத்தகமனபத அுத்தகமரிக்க அரைசநோங்கததின

 ரேமுரூன்ற அரைசயல  லனககநோல சூழைபபடடிருந்தத எனூன்ற
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கமடேததிற்கு, ஒரு புததிஜீவித ுத்து வெற்றிேம உருு வெநோக்கபபடடு அத

பநோசசம,  மூனூன்றநோம ரரைய்ஷ கமற்றும யூதஇனபபடுுத்தகநோரல

ஆகியரு வெ குறிதத ு வெரைலநோூன்றற்ூன்ற கமற்றும முற்றிலும

விஞ்ஞ்ஞநோனபூர்ு வெகமற்ூன்ற கருததநோக்கங்கள ஊடுருு வெ

ஊக்குவிததிருந்தத.  இத ுத்து வெகு் ஜேனங்களின  னவில நீண்ே

பினவிரகவுகரகக் ுத்தகநோண்டிருந்தத.  யூதஇனப

படுுத்தகநோரலயநோனத அதன ு வெரைலநோற்று கமற்றும அரைசயல

உளகேக்கததிலிருந்த இருந்த பிரிதுத்ததடுக்கபபடடு புரிந்த

ுத்தகநோளக முடியநோததநோக ஆக்கபபடடிருந்தத.  யூதஇனப

படுுத்தகநோரல பற்றிய ுத்தபநோத  னுத்து வெனபத சுரைண்டுமு வெரகயநோன

பரைபரைபபூடேலதனம,  கமலிு வெநோன தநோர்மீக ுத்து வெற்றுரரைகள கமற்றும

இயலநோரகமமிக்க ரகபிரசதலகள ஆகியு வெற்ூன்றநோலதநோன டகமலும

டகமலும ஆதிக்கமுத்தசலுததபபடேதநோக இருந்தத.

யூதஇனப படுுத்தகநோரலயில இருந்த ஏடதனும

படிபபிரனரய ுத்தபறுு வெதநோக இருந்தநோல,  கமனிதன சறிய

சந்தர்பபம கிரேததநோலும கூே விபரிக்கமுடியநோத மிருகததனததின

திூன்றரனக் ுத்தகநோண்டிருக்கினூன்றநோன எனபரதயும,  ஆறு மிலலியன

கமனிதர்கள ஈவிரைக்ககமற்ூன்ற ு வெரகயில படுுத்தகநோரல

ுத்தசய்யபபடேதற்குப பினனரும கமனிதனின முனடனற்ூன்றததிலும

ஒரு சூன்றந்த கமனிதரன உருு வெநோக்குு வெதில  மபிக்ரக

ுத்தகநோளு வெுத்ததனபத பிரைரகமடய எனபரதததநோன ுத்தபற்றுக்ுத்தகநோளக

முடியுகமநோம.  இந்த ு வெரகயில யூதஇனப படுுத்தகநோரலயநோனத

டபநோருக்குப பினனர் இருந்த நிரலரகமரய

நியநோயபபடுதது வெதற்கும ஒரு டகமமபடே உலகததிற்கநோன

டபநோரைநோடேதரத  சுக்குு வெதற்குடகம பயனபடுததபபடேத.

கேந்த ஐமபத ஆண்டுகளில விஞ்ஞ்ஞநோனபூர்ு வெ கமதிபபுமிக்க

எந்தப பரேபபுகளுடகம உருு வெநோக்கபபேவிலரல எனறு  நோன கூூன்ற

ு வெரைவிலரல.   நோஜ ஆடச கமற்றும யூதஇனப படுுத்தகநோரலயின

கமநோறுபடே அமசங்கள மீதநோன அற்புதகமநோன தனிநூலகரக

உருு வெநோக்கிய ஏரைநோககமநோன ு வெரைலநோற்ூன்றநோசரியர்கள இருக்கிூன்றநோர்கள.

ஆனநோல இததரகய அற்புதகமநோன ு வெரைலநோற்ூன்றநோசரியர்களின

ஆரைநோய்ச்சயநோனத ுத்தபநோத  னவிற்கு அரிதநோகததநோன

எடடியிருக்கிூன்றத,  அு வெர்ககத பரேபபுகள ுத்தபநோது வெநோக,

இததரூன்றயின நிபுணர்ககநோல கமடடுடகம,  அதிலும குறிபபநோக

அுத்தகமரிக்கநோவிலதநோன, பினுத்ததநோேரைபபடுபரு வெயநோக இருக்கினூன்றன.

 வீன அரைசயல-ு வெரைலநோற்று  னவின தநோழ்ந்த நிரல பற்றி

கு வெனதரத ஈர்பபுத்ததனூன்றநோல, லிடயநோன டுத்தரைநோடஸ்கி தநோன ு வெநோழ்ந்த

கநோலததின டு வெுத்தூன்று வெரரையும விே ட் ஜேர்கமன பநோசசததின

அபநோயதரதயும அழிவுகரைகமநோன ஆற்ூன்றரலயும மிகத ுத்ததளிு வெநோகப

புரிந்த ுத்தகநோண்டிருந்த நிரலயிலும,   நோசசம ுத்ததநோேர்பநோக

1930 க்கும 1934 க்கும இரேயில லிடயநோன டுத்தரைநோடஸ்கி

எழுதியு வெற்றில இருந்த எந்தக் குறிபரபயுடகம இனரூன்றய

ு வெரைலநோற்று ஆய்வுபபரேபபுகளில கநோண்புத்ததனபத மிக

அரிதநோனதநோக இருக்கிூன்றத எனபரத இங்டக குறிபபிடடுக்

கநோடடுு வெதற்கு எனரன அனுகமதியுங்கள. 

டகநோலடூஹெநோகனும  ட் ஜேர்கமனியர்களும

அடிபபரேயநோன தபுத்தபண்ணங்கரகயும து வெூன்றநோன

கருததநோக்கங்கரகயும சு வெநோல ுத்தசய்யநோகமல விடடுவிடுகினூன்ற,

அலலத உண்ரகமயில அு வெற்றுக்கு ு வெலுவூடடுு வெதநோக இருக்கினூன்ற

பரேபபுகள தநோன மிகபுத்தபரும கு வெனதரத ஈர்பபரு வெயநோக

ஆகினூன்றன.  ேநோனியல டகநோலடூஹெநோகனின ஹடலரின சுயவிருபப

தண்ேரன-நிரூன்றடு வெற்றுனர்கள:  சநோதநோரைண ட் ஜேர்கமனியர்களும

யூதபபடுுத்தகநோரலயும (Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans

and  the  Holocaust)  எனூன்ற மிகுத்து வெற்றிகரைகமநோனதம முழுு வெதம

பரிதநோபகரைகமநோனதகமநோன புததகமும இந்த ு வெரகயின கீடழை
ு வெருு வெதநோகும.

டகநோலடூஹெநோகன புததகததின அடிபபரேயநோன

கருபுத்தபநோருரக எளிதநோக சுருக்கி விேலநோம.  அதநோு வெத,

யூதஇனபபடுுத்தகநோரலக்கநோன கநோரைணதரத ட் ஜேர்கமனியர்களின

கமடனநோநிரலயிலும  மபிக்ரகயிலுடகம கநோணலநோம;  ட் ஜேர்கமனிய

கமக்கள ஒரு பரைந்த டதசயஅகவிலநோன கூடேகமநோக,

பிரைதடயககமநோனுத்ததநோரு ட் ஜேர்கமன யூத-விடரைநோத சததநோந்தததநோல

உந்தபபடடிருந்த நிரலயில,  யூதஇனபபடுுத்தகநோரல எனூன்ற ஒரு

ட் ஜேர்கமனிய முயற்சரய  ேததினர்.  யூதர்கரக திடேமிடடு

ுத்தகநோரல ுத்தசய்ு வெுத்ததனபத ஒரு டதசய ுத்தபநோழுதடபநோக்கநோகி,

அதில சந்தர்பபம கிடடிய அததரன ட் ஜேர்கமனியர்களுடகம

ஆர்ு வெததேனும உற்சநோகததேனும பங்டகற்று ு வெந்திருந்தனர்.

ட் ஜேர்கமனியர்கள யூதர்கரகக் ுத்தகநோனூன்றதன கநோரைணம

அு வெர்கள,  ட் ஜேர்கமநோனியர்ககநோக,  கடடுபபடுதத முடியநோத

ட் ஜேர்கமனிய யூத-விடரைநோதததினநோல ஆடுத்தகநோளகபபடடிருந்தனர்.

யூதர்கள மீதநோன ுத்து வெறுபபுததநோன ட் ஜேர்கமனிய கமக்களின

உலககநோவிய கண்டணநோடேகமநோக,  உலுத்தகங்கும ஏற்றுக்

ுத்தகநோளகபபடே உலகப பநோர்ரு வெ (weltanschauung) ஆக இருந்தத.

ஆடசயின அரைசயல எலலநோம இரைண்ேநோந்தரை

முக்கியதது வெதரதடய ுத்தகநோண்டிருந்தத எனகிூன்றநோர்.

ுத்தகநோரலகநோரைர்கரகக் குறிக்குமுத்தபநோழுத “ நோஜக்கள” கமற்றும “SS
 பர்கள” டபநோனூன்ற ு வெநோர்தரதப பதங்கள எலலநோம

பயனபடுததபபேக்கூேநோத “ுத்தபநோருததகமற்ூன்ற முததிரரைகள” எனறு

டகநோலடூஹெநோகன ு வெலியுறுததகிூன்றநோர்.  மூனூன்றநோம ரரைய்ஷிற்கும,

யூதர்கள ுத்தகநோலலபபடேதற்கும இரேயிலநோன ஒடரை முக்கிய

கநோரைணகநோரியகமநோன ுத்ததநோேர்பு எனனுத்து வெனூன்றநோல அத

ட் ஜேர்கமநோனியர்கரக,  ட் ஜேர்கமநோனியர்ககநோக,  ட் ஜேர்கமநோனிய

 மபிக்ரககளுக்கு தக்கபடி ுத்தசயலபே அனுகமதிததத

எனபததநோன எனறு டகநோலடூஹெநோகன ு வெலியுறுததகிூன்றநோர்.

டகநோலடூஹெநோகன எழுதகினூன்று வெநோூன்றநோக:
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யூதஇனபபடுுத்தகநோரலயில ஈடுபடே

ட் ஜேர்கமனியர்களுக்கு “ட் ஜேர்கமநோனியர்கள” எனபத

கமடடுடகம மிகப ுத்தபநோருததகமநோன ுத்தபயரைநோக, ுத்தசநோலலப

டபநோனநோல உரிய ுத்தபநோதப ுத்தபயரைநோக இருக்கும.

ட் ஜேர்கமனியின டபரிலும அதன கமக்களுக்கு உயர்ந்த

தரலு வெரைநோக இருந்த அடேநோலஃப ஹடலரின

டபரிலும ுத்தசயலபடே ட் ஜேர்கமநோனியர்கள தநோன

அு வெர்கள.4

டகநோலடூஹெநோகனின திரகக்க ரு வெக்கும சந்தரனப பநோய்வில

இருந்த கு வெனம சதறி விேக்கூேநோத எனபதநோல,  ஹடலடரை ஒரு

ஆஸ்திரியர் எனூன்ற உண்ரகமயிடலநோ, அலலத அு வெரைத இனு வெநோதத

ததது வெங்கள எலலநோம ுத்தகநோபிடனநோ (Gobineau)  எனூன்ற

பதுத்ததநோனபதநோம நூற்ூன்றநோண்டின பிுத்தரைஞ்சு பிரைபு ஒருு வெரைத

எழுததக்களில இருந்த கருததததிருடு ுத்தசய்யபபடேரு வெ எனூன்ற

உண்ரகமயிடலநோ,  அலலத அு வெரைத அரைசயல  நோயகனநோன

முடசநோலினி ஒரு இததநோலியர் எனூன்ற உண்ரகமயிடலநோ,  அலலத

அு வெரைத தரலரகம சததநோந்து வெநோதியநோன ஆலஃபிரைட டரைநோசனடபர்க்

் ஜேநோரிச ரைஷயநோவின ஆளுரகயில இருந்த ஒரு பநோலடிக்

கமநோகநோணததில இருந்த ு வெந்து வெர் எனூன்ற உண்ரகமயிடலநோ, அலலத

ஹடலரின மிக ுத்த ருங்கிய டதநோழைரைநோன ருடேநோலஃப ுத்தூஹெஸ்

எகிபதில பிூன்றந்து வெர் எனூன்ற உண்ரகமயிடலநோ  நோன அதிக ட ரைம

டபசக் ுத்தகநோண்டிருக்கப டபநோு வெதிலரல.

இததரகய சங்கேகமநோன முரைண்பநோடுகளினத விரகவுகரகப

பற்றி சீர்தூக்கிபபநோர்ததக் ுத்தகநோண்டிருபபரதக் கநோடடிலும,

டகநோலடூஹெநோகன முடிு வெநோக எனன ுத்தசநோலல ு வெருகிூன்றநோர் எனபதற்குச்
ுத்தசலலலநோம:

யூதவிடரைநோதகமநோனத பல ஆயிரைம “சநோதநோரைண”
ட் ஜேர்கமனியர்கரக யூதர்கரகக் ுத்தகநோலலுமபடி

 கர்ததியத, இனனும மிலலியன கணக்கநோடனநோரும

டு வெறுவிதகமநோக ரகயநோகபபடடிருக்கநோவிடேநோல அடத

ுத்தபநோருததகமநோன இேததிற்கு  கர்ததபபடடிருபபர்.

ுத்தபநோருகநோதநோரைக் கடினநிரல அலல,  ஒரு

சர்ு வெநோதிபததிய அரைசன பலு வெந்தகமநோன

ு வெழிமுரூன்றகள அலல,  சமூக உகவியல

அழுததங்கள அலல,  உகவியல ுத்த ருக்கடிகள

அலல,  கமநோூன்றநோக யூதர்கள குறிதத ட் ஜேர்கமனியில

பல தசநோபதங்ககநோக நிலவி ு வெந்த சந்தரனகடக

ஆயுதங்களினறி நிரைநோயுதபநோணிககநோய் இருந்த யூத

ஆண் ுத்தபண் கமற்றும குழைந்ரதகரக

ஆயிரைக்கணக்கில திடேமிடடு ஈவிரைக்கமினறி

ுத்தகநோலு வெதற்கு சநோதநோரைண ட் ஜேர்கமனியர்கரகத
தூண்டியத.5

யூத-விடரைநோதம எனபத ட் ஜேர்கமநோனியர்களின உலகப

பநோர்ரு வெயின ஒரு ஒருங்கிரணந்த, உண்ரகமயில முதனரகமயநோன,

தனனனுபு வெநோத அறிதலின ஒரு உடகூூன்றநோன ஒரு விேயகமநோகும

எனறு கநோனடடியு வெநோத அறிு வெநோதநோரை முரூன்றயியலின ஒரு ுத்தகநோச்ரச

ு வெடிு வெதரத பயனபடுததி டகநோலடூஹெநோகன மீண்டும பினு வெருகமநோறு

ு வெநோதநோடுகினூன்றநோர்:  “யூதவிடரைநோத டகநோடபநோடு”  ”ட் ஜேர்கமனியில

அடிபபரேயநோக எு வெரைநோலும சு வெநோல ுத்தசய்ய முடியநோத ஒனூன்றநோக

இருந்தத” எனறு அு வெர் எழுதகிூன்றநோர்.6

டகநோலடூஹெநோகனின ு வெநோதங்கள எததரன தூரைததிற்கு

உண்ரகமகரக அடிபபரேயநோகக் ுத்தகநோண்ேரு வெ எனபத குறிதத

சற்று பினனர் ஆரைநோய்டு வென. முதலில அு வெரைத சந்தரன கமற்றும

பகுபபநோய்வு ு வெழிமுரூன்ற குறிதத சல கருததப பதிவீடுகரக

ுத்தசய்யலநோம எனறு நிரனக்கிடூன்றன.

ஒரு சக்கலநோன பலபரிகமநோண எதநோர்தததரத, மிகவும பரைந்த,
ஒழுங்கற்ூன்ற கமற்றும ஒரு-பரிகமநோண ு வெரரையரூன்றகரகக் ுத்தகநோண்டு

எளிரகமபபடுததகினூன்ற டபநோக்டக ுத்தபநோது வெழைக்கிலுளக

சந்தரனயின மிகப ுத்தபநோது வெநோன அமசகமநோக இருபபதநோகும.

விஞ்ஞ்ஞநோனபூர்ு வெ சந்தரனடயநோ ஒவுத்து வெநோரு நிகழ்வுபடபநோக்கிலும

உளகேங்கியுளக எனுத்தனனன விததியநோசகமநோன கமற்றும

எதிர்முரைணநோன கூறுகளின பரைஸ்பரை இரேயுூன்றவில அரேயநோகம

கநோணவும ஆரைநோயவும முரனு வெதநோகும.  இத விஞ்ஞ்ஞநோனியின

மூரகயில பிரைதிபலிக்கபபடுகினூன்ற எதநோர்ததததின சக்கலநோன

தனரகமரய,  அதநோு வெத முரைணியலரப,  தலலியகமநோக

ுத்து வெளிபபடுததகினூன்ற கருததருக்கரக அபிவிருததி ுத்தசய்ய
முரனகிூன்றத. 

ஆனநோல கமறுபக்கததில ுத்தபநோது வெழைக்கிலுளக சந்தரனடயநோ,

தநோன பகுபபநோய்ு வெதநோக அனுகமநோனிததக் ுத்தகநோளகினூன்ற

நிகழ்வுபடபநோக்கின கடேரகமபபில அேங்கியிருக்கும

அததியநோு வெசயகமநோன உளமுரைண்பநோடுகரக உதநோசீனபபடுததம

கூரைறிு வெற்ூன்ற ுத்தபநோதரகமபபடுததலகளில இூன்றங்குகிூன்றத.

ுத்தகமய்யியலில இததரகய ுத்து வெற்று ுத்தபநோதரகமபபடுததலகள

அருு வெகமநோன அரேயநோகங்ககநோக,  அதநோு வெத அரனதத உளமுக

விததியநோசங்ககரனததம அகற்ூன்றபபடே அரேயநோகங்ககநோக

அறியபபடுகினூன்றன.  ு வெநோர்தரதயின டகமநோசகமநோன அர்ததததிலதநோன

அரு வெ அருு வெகமநோனரு வெ எனலநோம.  ஏுத்தனனூன்றநோல அரு வெ

எதநோர்ததததின பூரைணகமற்ூன்ற சந்தரனபபிமபங்கடக:  சேரீதியநோன

உலககமநோனத இதடபநோனூன்ற உளமுக விததியநோசங்கள அற்ூன்ற

நிகழ்வுபடபநோக்ரகக் ுத்தகநோண்டிருபபடத கிரேயநோத.

ஒவுத்து வெநோரு “அரேயநோகமுடகம” தனக்குள விததியநோசதரதக்

ுத்தகநோண்டிருக்கிூன்றத.  ுத்தபநோது வெழைக்கிலுளக சந்தரனயின

அடிபபரேயநோன பிரழை இங்டக அரகமந்திருக்கிூன்றத:

எதநோர்ததததின ஒரு விஞ்ஞ்ஞநோனபூர்ு வெகமநோன கமற்றும உண்ரகமயநோன

பிரைதிநிதிதது வெதரத ு வெழைங்கத திூன்றனற்ூன்ற இததரகய அருு வெகமநோன
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அரேயநோகங்களுேனநோன மிகததநோழ்ு வெநோன தரைதரதுத்தகநோண்ே

ஒருதரலபபடசகமநோன கருததருக்கரகக் ுத்தகநோண்டு அத
இயங்குகினூன்றத.

“சநோதநோரைண ட் ஜேர்கமநோனியர்கள”

டபரைநோசரியர் டகநோலடூஹெநோகனின புததகததின ு வெழிமுரூன்றக்

குரூன்றபநோேநோனத அதன தரலபபிடலடய கநோணக்கூடியதநோக

இருக்கிூன்றத:  ஹடலரைத சுயவிருபப தண்ேரன-

நிரூன்றடு வெற்றுனர்கள:  சநோதநோரைண ட் ஜேர்கமநோனியர்களும

யூதபபடுுத்தகநோரலயும. இங்டக ஒருகணம நிற்டபநோம.  அுத்ததனன

“சநோதநோரைண ட் ஜேர்கமநோனியர்கள?” ஒரு “அருு வெ அரேயநோகம”

எனபதற்கு ஒரு சூன்றந்த உதநோரைணதரதக் கநோண

டு வெண்டுுத்தகமனூன்றநோல,  அத இததநோன.  இத மிகவும பரைந்துத்து வெநோரு

ு வெரகபபநோடு,  ஏூன்றக்குரூன்றய அரனு வெருடகம இதற்குள ு வெந்தவிே

முடியும,  யூத தநோய்-தந்ரத ு வெழி கமரைரபக் ுத்தகநோண்ே

ட் ஜேர்கமநோனியர்கள டு வெண்டுகமநோனநோல இதில இருக்ககமநோடேநோர்கள

எனறு கருதலநோம. எபபடிப பநோர்ததநோலும, எந்துத்து வெநோரு குறிபபிடே

ட் ஜேர்கமநோனியரரையும எத “சநோதநோரைண” ட் ஜேர்கமநோனியரைநோக

ஆக்குகிூன்றத?  ஒரு சுற்றுபபருதத உேலும,  பதபபடுததபபடே

கமநோமிச உணவு (knockwurst) கமற்றும ஊூன்றரு வெக்கபபடே இரூன்றச்ச

(sauerbraten)  உண்ணுு வெதிலும விருபபமுளகு வெர்ககநோ?

இகமுத்தபநோனநிூன்ற முடி,  நீலக் கண்கள கமற்றும நிர்ு வெநோண சூரியக்

குளியலுக்கநோன விருபபமுளகு வெர்ககநோ?  எளிதில புரிந்துத்தகநோளக

முடியநோத ுத்தகமய்யியல டபசும திூன்றரகமயும 300  இூன்றநோததல

(பவுண்டுகள)  எரேயுளக ு வெநோக்னரின உச்சஸ்தநோயின மீதநோன

டபரைநோர்ு வெமுகமநோ?  இததரகய முடேநோளதனகமநோன கமற்றும

ுத்ததநோேர்பிலலநோத ஒடரைு வெரககளின மீத கடடி எழுபபபபடேதநோன

ஒரு கருததருு வெநோனத புூன்றநிரல எதநோர்ததததின

அறிந்துத்தகநோளகலுேன எந்த விஞ்ஞ்ஞநோனபூர்ு வெகமநோன கமதிபபீரேயும

ுத்தகநோண்டிருக்க முடியநோத.

ஆனநோல  கமத ு வெரரையரூன்றக்கு சற்று கூடுதல கு வெனகமநோன

சமூகவியல குணநோதிசயங்கரக நுரழைக்க  நோம

முரனடு வெநோகமநோனநோல உேனடியநோக “சநோதநோரைண” எனூன்ற

கருததநோக்கததின கமதிபபற்ூன்ற தனரகம ுத்து வெளிபபரேயநோகத

ுத்ததரிந்தவிடும.  1933  இல ட் ஜேர்கமன சமூகம ஒரு சக்கலநோன

ு வெர்க்க கடேரகமபரபக் ுத்தகநோண்டிருந்தத. ஹடலர் அதிகநோரைததிற்கு

ு வெந்த சகமயததில “சநோதநோரைண ட் ஜேர்கமநோனியரைநோக” இருந்தத ஒரு

ுத்ததநோழிற்சநோரல ுத்ததநோழிலநோளியநோ, ஒரு ுத்த நோடிதத கரேவியநோபநோரியநோ,

உதிரிப பநோடேநோளி ு வெர்க்கததின ஒரு ுத்து வெறுபடபறிய உறுபபினரைநோ,

ுத்தபரும கேனில தததளிதத ஒரு விு வெசநோயியநோ,  கிழைக்கு பிரைஷய

நிலப பிரைபுு வெநோ அலலத ஒரு ுத்ததநோழிற்சநோரல அதிபரைநோ?

பலடு வெறு சமூகத தடடுகரகயும டசர்ந்த இந்த அததரன

கூறுகரகயும “சநோதநோரைண ட் ஜேர்கமநோனியர்கள” எனறு ஒனூன்றநோக

இரணததவிடேநோல, ”சநோதநோரைண”  எனூன்ற கருததநோக்கம 1933  இல

இருந்து வெநோூன்றநோக ட் ஜேர்கமன சமூகததின உளமுக

முரைண்பநோடுகரகயும டகமநோதலகரகயும பிரைதிபலிக்கவிலரல

எனபடத அதன ுத்தபநோருகநோக இருக்கும.  ஆக,  டகநோலடூஹெநோகன

தனத ு வெநோசகர்களுக்குத தருு வெத ட் ஜேர்கமன சமூகம 1933  இல

உண்ரகமயநோக எபபடி இருந்தத எனபதன மீதநோன ஒரு

விஞ்ஞ்ஞநோனபூர்ு வெகமநோன ஆய்விரன அலல,  கமநோூன்றநோக கூறுு வெதற்கு

சங்கேகமநோன விேயகமநோன இனம கமற்றும இரைததததநோல ு வெரரையரூன்ற

ுத்தசய்யபபடுகினூன்ற ஒனறுபடே ட் ஜேர்கமநோனிய கமக்கள (German Volk)

எனூன்ற  நோஜ கடடுக்கரதரய விகமர்சனகமற்று உறுதிபபடுததகினூன்ற,

ஒடரை இயலபுளக சமூகம குறிதத கருதது வெநோத சததிரைதரதடய

அத ு வெழைங்குகிூன்றத.

“சநோதநோரைண ட் ஜேர்கமநோனியர்” எனூன்ற கருததநோக்கதரத தனத

ஒடடுுத்தகமநோதத பகுபபநோய்வுக்கும அடிபபரேயநோக எடுததக்

ுத்தகநோண்டுவிடே பினனர்,  இந்த ஒடரை பலலவியின

ுத்தசலதரகரகமரய டகளவிக்குடபடுததக் கூடிய எதுத்து வெநோனரூன்றயும

அலலத எு வெுத்தரைநோருு வெரரையும தனத புததகததில இேமுத்தபூன்றநோகமல

பநோர்ததக் ுத்தகநோளளும நிர்பபந்தம டகநோலடூஹெநோகனுக்கு ட ர்கிூன்றத.

அழிக்கமுடியநோத யூதரரை (Der ewige Jude) ட் ஜேர்கமநோனிய கமக்களின

நிரைந்தரை எதிரியநோகக் கநோடடுகினூன்ற  நோஜ டபயுருவிற்கு பதிலநோக

அழிக்கமுடியநோத ட் ஜேர்கமநோனியரரை (Der  ewige  Deutsche)  யூத

கமக்களின எனுத்தூன்றனறுகமநோன கமநோூன்றநோத எதிரியநோக கநோடடுகினூன்ற

டபயுருரு வெ அு வெர் முனரு வெக்கிூன்றநோர்.

ட் ஜேர்கமநோனியர் கமற்றும யூதர் இரேயிலநோன ஒரு நிரலயநோன

பிரிவிரன எனபரதத தவிர்தத எந்தவித உளகநோர்ந்த

டு வெறுபநோடுகளும இலலநோத ஒரு டதசகமநோக முனநிறுததி விடே

பினனர்,  அரத உண்ரகமயநோன எந்த ு வெரைலநோறும இலலநோத ஒரு

டதசகமநோகக் கநோடடும நிர்பபந்தம டகநோலடூஹெநோகனுக்கு ட ர்கிூன்றத.

ஹடலர் அதிகநோரைததிற்கு ு வெருு வெதற்கு முந்ரதய 100 ஆண்டுகளில

ட் ஜேர்கமன அபிவிருததி கண்ே பநோரதரய தீர்கமநோனிததிருந்த

நிகழ்வுகள கமற்றும  பர்கள குறிதத ஏூன்றக்குரூன்றய எந்தக்

குறிபபுடகம இலரல.

டகநோலடூஹெநோகனின புததகததில,  டசநோசலிச இயக்குத்தகமனபடத

கண்ணுக்குப புலபபேநோததநோக இருக்கிூன்றத.  622  பக்கங்கள

இருக்கினூன்ற ஒரு புததகததில,  கநோர்ல கமநோர்க்ஸ்,  பிுத்தரைேரிக்

ஏங்ுத்தகலஸ், ஃுத்தபர்டினநோண்ட லசநோல, ஆகுஸ்ட டபுத்தபல அலலத

விலுத்தூஹெம லீபுத்தனக்ட பற்றிய ஒடரைுத்தயநோரு குறிபபும கூே

இலரல.  பிஸ்கமநோர்க் ஆடசயநோல அகமலுக்குக் ுத்தகநோண்டுு வெரைபபடே

1878-90 டசநோசலிச-எதிர்பபுச் சடேங்கள குறிதத ஒரு ு வெநோர்தரதயும

கூே இலரல.  ு வெரைலநோற்றில முதல ுத்து வெகு் ஜேனக் கடசயும 1912

ஆம ஆண்டிற்குளகநோக ட் ஜேர்கமனிய  நோேநோளுகமனூன்றததில

மிகபுத்தபரும எண்ணிக்ரகயில இருக்ரககரக ுத்து வெனூன்ற

கடசயுகமநோக இருந்த சமூக ் ஜேன நோயகக் கடசயின ுத்தபயர் டபநோகிூன்ற
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டபநோக்கில குறிபபிேபபடுகிூன்றத. 1918  புரைடச குறிதடதநோ அலலத

ஸ்பநோர்ேகஸ் லீக் எழுச்ச குறிதடதநோ எந்தக் குறிபபுமிலரல.

இந்த தவிர்ததலகள எலலநோம ஒரு கு வெனமதபபியரு வெயநோகக்

கூறிவிே முடியநோத.  ட் ஜேர்கமன டசநோசலிச இயக்கததின ு வெரைலநோற்று

இருபபநோனத,  தனத ஒடடுுத்தகமநோதத ததது வெததிற்குகமநோன ஒரு

கமறுபரபக் குறிபபதநோக இருபபதநோல டகநோலடூஹெநோகன அதரனக்

ரகயநோக இயலநோகமல டபநோய் விடுகிூன்றத.  ஆயினும,  ட் ஜேர்கமன

டசநோசலிச ுத்ததநோழிலநோகர் இயக்கததின எழுச்சரய ஆய்வு

ுத்தசய்யநோகமல,   வீன யூத-விடரைநோதததின தனரகமரயயும

முக்கியதது வெதரதயும புரிந்துத்தகநோளு வெத சநோததியமிலலநோததநோகும.

அரைசயலரீதியநோன யூத-விடரைநோதம

யூதர்களிேததில குடரைநோதம கநோடடுு வெுத்ததனபத ஒரு  வீன

நிகழ்வுபடபநோக்கு அலல எனூன்றடபநோத,  அத ட் ஜேர்கமனியின

எலரலக்கு கமடடும உடபடேதலல எனபரதுத்தயலலநோம

ுத்தசநோலலவும டதரு வெயிலரல.  ஆனநோல ட் ஜேர்கமனியில

கமடடுகமலலநோத,  ஏரைநோககமநோன ஐடரைநோபபிய  நோடுகளில,

யூதவிடரைநோதுத்தகமனபத ஒரு தனிதது வெகமநோன கமற்றும சக்திு வெநோய்ந்த

அரைசயல இயக்ககமநோக டதநோற்ூன்றம ுத்தபற்ூன்றத பதுத்ததநோனபதநோம

நூற்ூன்றநோண்டின கரேசக்கு முந்ரதய மூனூன்றநோு வெத ஆண்டில தநோன.

யூத-விடரைநோத அரைசயல இயக்கங்களின ு வெகர்ச்சயநோனத  வீன

ுத்ததநோழிற்தரூன்ற முதலநோளிதது வெததின அபிவிருததியுேன

ுத்ததநோேர்பநோன சக்கலநோன சமூக நிகழ்ச்சபடபநோக்குகளில

டு வெரூனறியிருந்தத எனபத கமறுக்கவியலநோதத.

ுத்ததநோழிற்தரூன்றப பநோடேநோளி ு வெர்க்கம எனூன்ற ஒரு புதிய கமற்றும

ுத்தபரும சக்திு வெநோய்ந்த சமூக ு வெர்க்கததின எழுச்ச இு வெற்றில மிக

முக்கியகமநோனதநோகும.  1870 களில,  நிச்சயகமநோக 1871  பநோரிஸ்

கமயூனுக்குப பினனர்தநோன,  டசநோசலிச சததநோந்தததின ுத்தபருகிய

ுத்தசலு வெநோக்குேன ஒரு பநோரிய ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கம

இருபபுத்ததனபத,  முதலநோளிதது வெ  லனகளுக்கு ஒரு புரைடசகரை

அச்சுறுததலநோகத திகழும சநோததியததிூன்றன ுத்தகநோண்டுளகரகம

அரேயநோகம கநோணபபடடிருந்தத.

இந்த அபநோயததிற்கநோன பதிலிறுபபநோக,  சலுரகபரேதத

ு வெர்க்கங்ககநோன முதலநோளிதது வெ ு வெர்க்கமும அபடபநோதம

கணிசகமநோன ஆதிக்கதரத ுத்தகநோண்டிருந்த நிலவுேரகம

ு வெர்க்கங்களும அபடபநோதிருந்த சமூக ஒழுங்ரகப

பநோதகநோபபதற்கநோன ஒரு ுத்து வெகு் ஜேன அடிததகதரத ு வெகர்துத்ததடுக்க

முரனந்தன.  விசததிரைப புதிர் டபநோனூன்ற ு வெரகயில,  டசநோசலிச

ுத்ததநோழிலநோகர் இயக்கததிற்கு எதிரைநோக முதலநோளிதது வெதரத

பநோதகநோபபதற்கநோன ுத்து வெகு் ஜேன அடிததககமநோனத,   வீன

ுத்ததநோழிற்தரூன்ற அபிவிருததி நிகழ்ச்சபடபநோக்குககநோல ுத்ததநோேர்ந்த

தகமத சமூக கமற்றும ுத்தபநோருகநோதநோரை நிரல

பலவீனபபடுததபபடுு வெரதக் கண்ே  டுததரை ு வெர்க்கக் கூறுகளில

இருந்டத எழைவிருந்தத.

ட் ஜேர்கமனியில, 1873  இல ஒரு மிகப பயங்கரைகமநோன பங்குச்

சந்ரதப ுத்தபநோறிவு குறிபபநோக  டுததரை ு வெர்க்க முதலீடேநோகர்ககத

டசமிபபுகரகப ுத்தபருகமகவில சூரூன்றயநோடியதேன ஒரு கடும

கமந்தநிரலயின உதயம பற்றி அறிவிததத.  பிஸ்கமநோர்க்கின

தரேயிலலநோ ு வெநோணிபம கமற்றும அரைசுத தரலயீடினரகம

ுத்தகநோளரககளுக்கு எதிரைநோன பரைந்த கமக்கள கமடனநோநிரல,

ஓரைகவுக்கு தரிதகமநோகடு வெ அபிவிருததி அரேந்தத. இந்த பங்குச்

சந்ரத ுத்தபநோறிவிரனச் சூழ்ந்த டகமநோசடிகளில தரைதிர்ஷேு வெசகமநோக

கணிசகமநோன எண்ணிக்ரகயிலநோன யூத ஊகு வெணிகர்கள

பங்குுத்தபற்றிருந்ததநோனத ட நோக்குநிரலயற்றிருந்த  டுததரை

ு வெர்க்கங்களின டகநோபததிற்கு ஒரு கு வெனபபுளளியநோக ஆகியத.

இந்தச் சூழ்நிரலயில,  வீன முதலநோளிதது வெததின தீங்குகளுேன,

யூதர்கரக ஒபபிடடுட நோக்குு வெத எனபத ஒரு புதிய அரைசயல

முக்கியதது வெதரத ுத்தபற்ூன்றத.

குடடி-முதலநோளிதது வெ ுத்து வெகு் ஜேனங்கள இததரகய

பரைபபுரரைகளின இலக்கநோனதற்கு நீண்ேகநோலகமநோய் இருந்த

ு வெந்திருந்த கமதரீதியநோன தபுத்தபண்ணங்களும ு வெழிு வெரக ுத்தசய்த

தந்தன எனபத நிச்சயம.  ஆனநோல முதலநோளிதது வெ

அபிவிருததியநோல உருு வெநோக்கபபடே திடேு வெடேகமநோன நிரலரகமகள,

இந்த தபுத்தபண்ணங்கரக அதீத பிற்டபநோக்குததனகமநோன

பநோரதகளில ுத்தசலுததி அு வெற்ரூன்ற ஒரு பயங்கரைகமநோன

அழிவுகரைகமநோன சக்தியநோக்கியத.

யூதர்கரக முதலநோளிதது வெக் ுத்தகநோடுங்ுத்தகநோளரகயின

உருு வெடிு வெகமநோகச் சததரிதத Otto  Glagau,  Rudolf  Meyer கமற்றும

Wilhelm Marr டபநோனூன்ற யூத-விடரைநோத எழுததநோகர்களுக்கு, ட் ஜேர்கமன

கமததியதரை ு வெர்க்கததின (Mittelstand)  மபிக்ரகயிழைந்திருந்த

பிரிவுககநோன சறு வியநோபநோரிகள,  ரகவிரனஞ்ஞர்கள,

டு வெரலு வெநோய்பபற்டூன்றநோர் கமற்றும பதடேததில இருந்த

ுத்ததநோழிலநிபுணர்கள ஆகிடயநோரிேததில கணிசகமநோன ு வெநோசகர்கள

கிரேததனர்.

ட் ஜேர்கமன கமததியதரை ு வெர்க்கததின குழைபபகமநோன முதலநோளிதது வெ

எதிர்பபு கமடனநோநிரலகரக யூதர்களுக்கு எதிரைநோன டகநோபகமநோகச்

ுத்தசலுதது வெதற்கநோன முயற்சயநோனத,  பதுத்ததநோனபதநோம

நூற்ூன்றநோண்டின பநோரதயில ட் ஜேர்கமன யூதர்ககத சமூக நிரல

கணிசகமநோக டகமமபடேரதக் ுத்தகநோண்டு ு வெலுபுத்தபற்ூன்றத.

ு வெரைலநோற்ூன்றநோசரியர் ரைநோபர்ட விஸ்டரிச் எழுது வெத டபநோல,

“1870 களுக்குளகநோக யூதர்கள,  இனனும முழுரகமயநோக

முதலநோளிதது வெகமயகமநோகியிரைநோத ஒரு சமூகததில மிக உனனதகமநோன

முதலநோளிககநோகவும,  இனனும முழுரகமயநோக  வீனகமரேந்திரைநோத

ஒரு டதசததின புதரகமயநோன  வீனகமயகமநோக்குடு வெநோரைநோகவும
கநோடசயளிததனர்.”7

விஸ்டரிச் அளிததிருந்த புளளிவிு வெரைங்களின படி, 1880  இல

ு வெங்கிகளிலும கமற்றும பங்குச் சந்ரதகளிலும டு வெரல ுத்தசய்த
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ுத்தகநோண்டிருந்த 22  சதவீத ஊழியர்கள யூதர்ககநோய் இருந்தனர்.

ட் ஜேர்கமநோனிய கமக்களில ஒரு சதவீதததிற்கு மிகநோத அகவில

யூதர்கள இருந்துத்து வெநோரு சகமயததில,  ு வெங்கிகள கமற்றும கேன

நிறுு வெனங்ககத உரிரகமயநோகர்கள கமற்றும இயக்கு ர்களில 43.25
சதவீதததினரைநோக அு வெர்கள இருந்தனர்.  டபர்லினில Bleichrder,

ூஹெமடபர்க்கில Warburg,  ுத்தகநோடலநோனில Oppenheim கமற்றும

ஃபிரைநோங்டபர்டடில Rothschild இதடபநோனறு ட் ஜேர்கமனியின சல

மிகபுத்தபரும ு வெங்கிகள யூதர்களின கடடுபபநோடடில இருந்தன.

1900 களின ஆரைமபு வெநோக்கில,  புகழ்ுத்தபற்ூன்ற ுத்தபநோருகநோதநோரை

அறிஞ்ஞரைநோன டு வெர்னர் ட நோமபநோர்ட குறிபபிடுரகயில,  ட் ஜேர்கமன

ுத்ததநோழிற்தரூன்றயின பதத முக்கிய பிரிவுகளில உளக இயக்கு ர்

குழு உறுபபினர்களில 25 சதவீதம டபர் யூதர்ககநோய் இருந்தனர்

எனறு குறிபபிடடுக் கநோடடினநோர்.

டதர்ச்சமிக்க டு வெரலததரூன்றகளில பிரைதநோன இேம

பிடிததிருந்ததம ட் ஜேர்கமன யூதர்ககத ுத்து வெற்றியில இனனுுத்தகமநோரு

முக்கியகமநோன அமசகமநோக இருந்தத: 1882 ஆம ஆண்டு ு வெநோக்கில,

கமருதது வெர்களில 11.7 சதவீதததினரும, பததிரிரகயநோகர்களில 8.6
சதவீதததினரும ஒடடுுத்தகமநோதத ு வெழைக்கறிஞ்ஞர்களில 7.9

சதவீதததினரும யூதர்ககநோய் இருந்தனர்.  இந்த எண்ணிக்ரககள

சுடடிக்கநோடடுகினூன்று வெநோறு,  யூத இரகஞ்ஞர்கள கலலூரிகளில

ுத்தபரும எண்ணிக்ரகயில பங்குுத்தபற்ூன்றனர்.

இந்த ுத்து வெற்றியநோனத, யூதப டபநோடடிரய ுத்து வெறுதத ட் ஜேர்கமன

கமததியதரை ு வெர்க்கததின பநோதகநோபபற்ூன்ற உணர்வுக்கு யூத-விடரைநோத

டகநோரிக்ரக விடுு வெதற்கு டகமலதிக முகநோந்திரைங்கரக ு வெழைங்கியத.

ஆரைமபகநோலததில,  யூதஎதிர்பபு கமடனநோநிரலகள யூதர்கரக

அு வெர்தம கமதமும பழைக்கு வெழைக்கங்களும அு வெர்கரக ுத்தபநோத

கமக்களில இருந்த தனிததப பிரிதத ரு வெததிருந்தத,  ஒதக்கி

ரு வெபபதநோகபபடுகினூன்ற  ேு வெடிக்ரககளில கு வெனம குவிததிருந்தத.

இபடபநோத புதிய அரைசயல யூத-விடரைநோதகமநோனத யூதர்கள டதசய
ு வெநோழ்விற்குள அதீதகமநோய் ஒனறுபடுு வெதற்கு எதிர்பபுக் கநோடடியத;

பதுத்ததநோனபதநோம நூற்ூன்றநோண்டின பிந்ரதய கநோலதத குமுூன்றலககநோய்

இருந்த டபநோலி-விஞ்ஞ்ஞநோனபூர்ு வெ இனு வெநோத ததது வெங்களுேன இந்த

எதிர்பபுகள ஒடேரு வெக்கபபடேன.  யூத மூலதனததக்கு எதிரைநோன

ஒரு டபநோரைநோடேததிற்கநோன ஆடு வெசமிக்க அரழைபபுகளுேன யூத

டகமலநோதிக்க அபநோயததிற்கு எதிரைநோக ட் ஜேர்கமநோனிய இனதரதப

பநோதகநோபபதற்கநோன ுத்து வெறிுத்தகநோண்ே டகநோரிக்ரககளும

டசர்க்கபபடேன.  “  ‘யூதததக்கும’ ட் ஜேர்கமநோனியததிற்கும

இரேயிலநோன டபநோரைநோடேம ஒரு பரழையநிரலக்கு திருமபவியலநோத

‘உலக-ு வெரைலநோற்றுத தரலவிதி’  ” எனறு விலுத்தூஹெம கமநோர்
அறிவிததநோர்.8

அரைசயல யூத-விடரைநோதகமநோனத ட் ஜேர்கமனியுேன கமடடுபபடடு

நினறுவிேவிலரல.  அடதடபநோனூன்றுத்ததநோரு நிகழ்வுபடபநோக்கு

பிரைநோனசலும அபிவிருததியநோனத.  யூதஎதிர்பரப

முனுத்தகமநோழிந்து வெர்கள ு வெகர்ந்த ு வெந்த டசநோசலிச பநோடேநோளி

ு வெர்க்கததிற்கு எதிரைநோக கமடடுகமனறி தநோரைநோகு வெநோத ் ஜேன நோயகததின

அரனததக் கூறுகளுக்கு எதிரைநோகவும கூே பரைந்த கமக்கள

ஆதரைரு வெ அணிதிரைடடுு வெதற்கநோன திூன்றமபடே ு வெழிமுரூன்றயநோக

அதரனக் கண்ேனர்.  டசநோசலிசததக்கநோன ஈர்பபுச்சக்திரய

அடிததககமநோகக் ுத்தகநோண்டிருந்த முதலநோளிதது வெ

ுத்ததநோழிற்தரூன்றகமயகமநோக்கம எனூன்ற நிகழ்ச்சபடபநோக்கினநோல

உருு வெநோக்கபபடடிருந்த ு வெர்க்கப பிரிவிரனகரகக் கேந்த,  யூத-

விடரைநோதததின அடிபபரேயில,  ஒரு புதிய டதசய

கருதுத்ததநோருரகமபபநோேநோனத உருு வெரகமக்கபபேவிருந்தத.

பிற்டபநோக்குததனகமநோன ததது வெநோசரியரைநோன டகமநோரைஸ்,  பநோடேநோளி

ு வெர்க்கதரத டதசம எனூன்ற அங்கததக்குள ஒனறிரணபபதற்கநோன

ஒரு ு வெழிமுரூன்றயநோக யூத-விடரைநோததரத சந்திததநோர்.  “பநோடேநோளி

ு வெர்க்கதரத ஒருு வெர் ஒடுக்கியநோக டு வெண்டும” எனறு அு வெர்

எழுதினநோர்.  “அந்த கமக்களுக்கு,  பநோதகநோபபதற்கநோன ஏடதநோ

ஒனரூன்ற,  ுத்து வெற்றிுத்தகநோளு வெதற்கநோன ஏடதநோ ஒனரூன்ற ஒருு வெர்

கடேநோயம ு வெழைங்க டு வெண்டும”.  இந்த டதசய அகவிலநோன

திடேுத்தகமனபத யூத-விடரைநோதப புரைடசயின மூலகமநோக
நிரூன்றடு வெற்ூன்றபபேவிருந்தத.9

ு வெர்க்க குடரைநோதங்கரக ஒடுக்குு வெதற்கு ு வெழிுத்தசய்த,  யூத-

விடரைநோததரதப பயனபடுததநோகமல ஒனறுபடே டதசய ஒற்றுரகம

சநோதிக்கபபே முடியநோத எனறு கரேந்ுத்ததடுதத

பிற்டபநோக்குு வெநோதியநோன சநோர்ல ுத்தகமநோரைநோஸ் அறிவிததநோர்.  “யூத-

விடரைநோதததின ட ரைபுத்தபநோருததகமநோன டதநோற்ூன்றம இலலநோகமல

அரனததடகம சநோததியகமற்ூன்றதநோகடு வெநோ அலலத

படுபயங்கரைகமநோனதநோகடு வெநோ டதநோனறுகிூன்றத.  ஒவுத்து வெநோனறும
ஒழுங்கரகமக்கபபடடு,  சீர்ுத்தசய்யபபடடு,

எளிரகமபபடுததபபடுு வெதற்கு இத ு வெழிுத்தசய்கிூன்றத.  டதசபபற்று

மூலகமநோக ஒருு வெர் யூதவிடரைநோகமநோனு வெரைநோக இலலநோவிடின, சந்தர்பபம

எனூன்ற ஒரு எளிரகமயநோன உணர்வின மூலகமநோக ஒருு வெர்
அவு வெநோூன்றநோன ஒருு வெரைநோக முடியும.”10

இந்த சததநோந்தப பினபுலததில தநோன 1894  இல பிரைநோனசல

டடரைஃபுஸ் (Dreyfus) ு வெழைக்கு ுத்து வெடிததத.  ட் ஜேர்கமனிக்கநோக டு வெவு

பநோர்தததநோகக் குற்ூன்றம சநோடேபபடே இந்த ு வெசதிபரேதத யூத

இரைநோணுு வெ அதிகநோரி,  ுத்தகநோடூரைகமநோன யூத-விடரைநோதப பிரைச்சநோரைததின

ரகமயகமநோக ஆனநோர்.  எழுபதக்கும டகமலநோன  கரைங்கள கமற்றும

ுத்தபரு கரைங்களில “யூதர்கள சநோகடடும!”  எனூன்ற கூக்குரைலுேன

குமபலகள யூதர்களுக்கு எதிரைநோன கலகங்களில ஈடுபடேன.  யூத

பிரைநோர்ததரன தலங்கள தநோக்கபபடேன, யூதர்களுக்கு ுத்தசநோந்தகமநோன
கரேகள சூரூன்றயநோேபபடேன,  வீதிகளில யூதர்கள அடிதத
உரதக்கபபடேனர்.

ட் ஜேர்கமனியில கண்ேு வெநோறு,  யூத-விடரைநோத இயக்ககமநோனத

தனக்கநோன கமக்கள ஆதரைரு வெ பிரைதநோனகமநோக  டுததரை ு வெர்க்கததிேம

இருந்த,  அதிலும குறிபபநோக கரேஉரிரகமயநோகர் கமற்றும சறு
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கமற்றும குறு ு வெணிகங்கரகச் டசர்ந்த கமற்ூன்ற பிரிவுகரகச்

டசர்ந்து வெர்களிேம இருந்த ுத்தபற்ூன்றத.  டடரைஃபுஸ் விு வெகநோரைம

அலலத பிரைநோனசலநோன யூத-விடரைநோத இயக்கங்கள குறிதத எந்தக்
குறிபபும டபரைநோசரியர் டகநோலடூஹெநோகனின புததகததில கநோணக்
கிரேக்கவிலரல.

யூத-எதிர்பபு எனபத ட் ஜேர்கமன சமூகததின அததரன

பிரிவுககநோலும ஏககமனதநோய் ஏற்றுக் ுத்தகநோளகபபடேதநோக இருந்தத

எனபததநோன ஹடலரைத சுயவிருபப தண்ேரன-

நிரூன்றடு வெற்றுனர்கள புததகததின ரகமயகமநோன முதற்டகநோகநோக

இருக்கிூன்றத.  ட் ஜேர்கமனியில யூத-விடரைநோதததிற்கு ுத்தகநோஞ்சமும

எதிர்பபு இருந்ததற்கநோன எந்த முக்கியகமநோன அலலத  மபககமநோன
ஆதநோரைமும இலரல எனறு அழுததமதிருததகமநோகக் கூறும

கமடேததிற்கு டபரைநோசரியர் டகநோலடூஹெநோகன ுத்தசனறு விடுகிூன்றநோர். ஒரு

புலரகமதது வெ ஆய்வு ுத்ததநோேர்பநோன ஆரைநோய்ச்சயநோக

முனரு வெக்கபபடும ட நோக்கததேனநோன ஒரு புததகததில

இபபடிுத்தயநோரு ு வெநோசகதரதக் கநோண்பத திரகபபூடடுு வெதநோக
இருக்கிூன்றத.

யூத விடரைநோதததிற்கு எதிரைநோன சமூக ் ஜேன நோயகததின டபநோரைநோடேம

ட் ஜேர்கமன சமூக ் ஜேன நோயகக் கடசயின ு வெரைலநோறு,  அத

ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கததின புரைடசகரை ுத்து வெகு் ஜேன இயக்கதரத

பிரைதிநிதிதது வெபபடுததிய ஆண்டுகளில,  அதநோு வெத 1870 கள

ுத்ததநோேங்கி 1914  இல முதலநோம உலகப டபநோர் ுத்து வெடிதத கநோலம

ு வெரரையிலும,  யூதவிடரைநோதததிற்கு எதிரைநோன ஒரு சரகக்கநோத

டபநோரைநோடேகமநோக இருந்தத.  ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கததின கமததியிலநோன

அரைசயல டபநோரைநோடேததின அு வெசரைதடதரு வெயநோனத யூத-விடரைநோதப

பிரைச்சநோரைததின அததரன ு வெடிு வெங்களுக்கும எதிரைநோன ஒரு

சகமரைசகமற்ூன்ற அணுகுமுரூன்றரயக் டகநோரின.  ் ஜேன நோயகக்

டகநோடபநோடுகள கமற்றும அூன்றுத்த றி ட நோக்கங்கள எனபத தவிரை,

யூதவிடரைநோததரத உணர்ச்சயநோடு வெச முதலநோளிதது வெ-எதிர்பபு

ு வெநோய்வீச்சுேன ஒனறுடசர்பபுத்ததனபத,  ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கதரத

ட நோக்குநிரல து வெூன்றச் ுத்தசய்த அதரன  டுததரை ு வெர்க்கததின

அரைசயல பிரைதிநிதிகளுக்கு கீழ்பபடியச் ுத்தசய்கினூன்ற ஒரு முயற்ச

எனவும சமூக ் ஜேன நோயகக் கடச கண்ேத.

அடேநோலஃப ஸ்டேநோக்கர் யூத-விடரைநோததரத ுத்து வெளிபபேக்

கநோடடிய தனத கிறிஸ்து வெ சமூக ுத்ததநோழிலநோகர் கடசரய

உருு வெநோக்கியரகம,  சடேவிடரைநோதகமநோக இருபபினும கூே  நோளுக்கு

 நோள ுத்தசலு வெநோக்கு ுத்தபருகிக் ுத்தகநோண்டிருந்ததநோன சமூக

் ஜேன நோயகக் கடசயில இருந்த ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கதரத விலக்கி

ரு வெபபதில யூத ுத்து வெறுபபிரனப பயனபடுததச் ுத்தசய்த

முயற்சடய ஆகும.  ஸ்டேநோக்கருக்கு எதிரைநோக சமூக ் ஜேன நோயகக்

கடசயநோனத யூத-விடரைநோதததின பிற்டபநோக்குததனகமநோன தனரகம

குறிதத ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கததிற்குக் கலவியூடடுு வெதில ஒரு

சக்திு வெநோய்ந்த பிரைச்சநோரைதரத  ேததியத.  1881  டதர்தலுக்கநோன

சமூக ் ஜேன நோயகக் கடசயின உததிடயநோகபூர்ு வெ அறிக்ரகயில,

கடச கூறியத:

யூத-விடரைநோத ுத்ததநோந்தரைவுககத டகமநோசடியநோனத,

முதனமுதலில டசநோசலிச-  விடரைநோத சடேததிற்குப

பினனர்தநோன சநோததியகமநோனத.  அரு வெ ஒரு

ுத்தபநோது வெநோன யூத ுத்து வெறுபபின கமடேதரத

எடேநோதிருந்ததன ஒடரை கநோரைணம சமூக

் ஜேன நோயகு வெநோதிகள தநோன.  இந்த கண்ணியகமற்ூன்ற

ுத்தசயலநோனத,  மிக அடிபபரேயநோன ட நோக்கங்களில

இருந்த எழுந்திருபபத குறிதத ுத்ததநோழிலநோக

ு வெர்க்கதரத அு வெர்கள எச்சரிக்ரக
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சமூக ் ஜேன நோயகக் கடசயின பதிலதநோக்குதலநோனத

ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கததின மீத முக்கியகமநோன அரைசயல கமற்றும

தநோர்மீக ுத்தசலு வெநோக்ரக ுத்தசலுதது வெதநோக இருந்தத.  யூத-விடரைநோத

டபரைணிகள ுத்ததநோழிலநோகர்ககநோல உரேக்கபபடேன,  ஸ்டேநோக்கர்

பரிகசக்கபபடேநோர்.  யூத டசநோசலிச ு வெணிகரைநோன டபநோல சங்கர்

முக்கியகமநோனுத்ததநோரு டபர்லின கமநோு வெடேததிற்கநோன சமூக

் ஜேன நோயகக் கடசயின டு வெடபநோகரைநோக டதர்ந்ுத்ததடுக்கபபடேதன

மூலகமநோக யூத-விடரைநோதததிற்கநோன சமூக ் ஜேன நோயகக் கடசயின

எதிர்பபு,  ஒரு சக்திு வெநோய்ந்த அரேயநோகதரதக் கண்ேத.  1887

டதர்தலில,  அந்த  கரில டு வெுத்தூன்றந்துத்து வெநோரு டு வெடபநோகரரை

விேவும அதிககமநோன ு வெநோக்குகரக சங்கர் ுத்தபற்ூன்றநோர். 

விஸ்டரிச் எழுதகிூன்றநோர்:

யூத-விடரைநோதததிற்கநோன எதிர்பபு எனபத

ுத்ததநோழிலநோகர் இயக்கததிற்கநோன ஒரு ுத்தகௌரைு வெச்

சனனகமநோக ஆகியிருந்தத:  அடேநோலஃப

ஸ்டேநோக்கரின டபர்லின இயக்கததிற்கு எதிரைநோக

ட் ஜேர்கமன சமூக ் ஜேன நோயகக் கடசயினர்

டகமற்ுத்தகநோண்ே கடுரகமயநோன பிரைச்சநோரைம யூத-

விடரைநோதததிற்கு எதிரைநோன தடுபபு கமருந்தநோக

ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கததிற்கு டசரு வெ ுத்தசய்தத.

ுத்ததநோழிலநோகர் இயக்கததிற்குளகநோக யூதர்களுக்கு

எதிரைநோக இருந்த தபுத்தபண்ணங்கரக அத அகற்றி

விேவிலரல எனூன்றநோலும அதரன அரைசயலரீதியநோக

அருகிய நிரலக்குக் ுத்தகநோண்டுுத்தசனூன்றத.

ஸ்டேநோக்கருக்கு எதிரைநோன டபநோரைநோடேகமநோனத சமூக

் ஜேன நோயகததிற்கு ஆன டபநோரைநோடேகமநோக, ுத்ததநோழிலநோக

ு வெர்க்கததின ் ஜேன நோயக உரிரகமகளுக்கநோன ஒரு

திடேு வெடேகமநோன  ேு வெடிக்ரகயநோக இருந்தத.12

யூத-விடரைநோதததிற்கு எதிரைநோன டபநோரைநோடேததில சமூக

் ஜேன நோயகக் கடச ு வெகிதத பநோததிரைகமநோனத,  ட் ஜேர்கமன கமக்கள

ுத்ததநோரகயில அக்கடசயின  ேு வெடிக்ரககரக பல ஆண்டுககநோக
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சற்று தயக்கததேன கு வெனிததக்ுத்தகநோண்டு ு வெந்திருந்த ஒரு

பிரிு வெநோன யூத  டுததரை ு வெர்க்கததில அதற்கு பரைந்த ஆதரைரு வெ

இறுதியில ுத்தபற்றுததந்தத.  டசநோசலிச இயக்கததின ஆரைமப

 நோடகள ுத்ததநோடடே ட் ஜேர்கமன யூத புததிஜீவிககத ஒரு சறிய

பிரிவு எனூன்றநோலும முக்கியகமநோனுத்ததநோரு பிரிவு,  முக்கியகமநோனுத்ததநோரு

பநோததிரைதரத ஆற்றி ு வெந்திருந்தத எனூன்றடபநோதிலும கூே,  யூத

 டுததரை ு வெர்க்கம கமற்றும முதலநோளிதது வெததின பரைந்த

ுத்தபருமபநோனரகமயினர்,  அபபடேகமநோய் ுத்தபநோருகநோதநோரை சுய லக்

கநோரைணங்களின ுத்தபநோருடடு,  சமூக ் ஜேன நோயகததில இருந்த

ஒதங்கிடய இருந்த ு வெந்தனர்.  விவிலுத்தூஹெய்ம கமனனர் (Kaiser

Wilhelm)  இன ஆடசக்கு சநோததியகமநோன அகவு தகமத

 னகமதிபரபத தூண்டும ு வெரகயநோன விசுு வெநோசதரதக்

கநோடேடு வெண்டும எனூன்ற அு வெர்களுக்கு இருந்த விருபபம

ஒருடு வெரக அு வெர்ககத உளபநோதகநோபபினரகமயிலிருந்த

பிூன்றந்திருந்தநோலும அதவும பலருக்கும சமூக ் ஜேன நோயகக்

கடசரய ட நோக்கி இருந்த ுத்து வெறுபபநோன கமடனநோபநோு வெததிற்கநோன

ஒரு கூடுதல கநோரைணகமநோக இருந்தத.

எபபடியிருந்த டபநோதிலும, அந்த நூற்ூன்றநோண்டின திருபபததில,

யூதவிடரைநோததரத ஒடரைகுரைலில எதிர்தத ஒடரைுத்தயநோரு கடச சமூக

் ஜேன நோயகக் கடச கமடடுடகம எனூன்ற உண்ரகமரய

உதநோசீனபபடுதது வெத ட் ஜேர்கமன யூதர்களுக்கு சநோததியகமற்ூன்றதநோகி

விடேத.  டகமலும,   நோேநோளுகமனூன்றததிற்கு (Reichstag)  டதர்ந்ுத்ததடுக்க

யூதர்கரக நிறுததிய ஒடரைுத்தயநோரு கடசயும சமூக ் ஜேன நோயகக்

கடச ஆகடு வெ இருந்தத.  1903  டதர்தலில முதனமுரூன்றயநோக

ட் ஜேர்கமன யூத ு வெநோக்குகளில கணிசகமநோன பகுதியிரன சமூக

் ஜேன நோயகக் கடச ுத்து வெனுத்தூன்றடுததத. 

இதவும ட் ஜேர்கமனியின 1933 க்கு முந்ரதய அரைசயல

ு வெரைலநோற்றில டபரைநோசரியர் டகநோலடூஹெநோகன குறிததகநோடே கமூன்றந்த

இனனுுத்தகமநோரு மிக முக்கியகமநோன அமசகமநோகும.

் ஜேநோரிச ரைஷயநோவில யூத-விடரைநோதம

சமூக ் ஜேன நோயகக் கடசயின டபநோரைநோடேததின விரகு வெநோக

யூத-விடரைநோதக் கடசகளின அரைசயல ுத்தசலு வெநோக்கு 1890 களுக்கும

முதலநோம உலகப டபநோர் ுத்து வெடிபபுக்கும இரேயிலநோன கநோலததில

ுத்தகநோஞ்சம ுத்தகநோஞ்சகமநோய் வீழ்ச்சயரேந்துத்தகநோண்டு ு வெந்தத.

இருபதநோம நூற்ூன்றநோண்டின முதல ஆண்டுகளில யூத-விடரைநோதததின

மிக ு வெனமுரூன்றயநோன ுத்து வெளிபபநோடுகள ுத்து வெடிததத,

ட் ஜேர்கமனியிடலநோ,  அலலத பிரைநோனசடலநோ கூே அலல,  ஆனநோல

ரைஷயநோவிலநோகும.

ரைஷயநோவில  ேந்த இரைததமடதநோய்ந்த படுுத்தகநோரலகள

ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கததின ு வெகர்ச்ச கண்டு ு வெந்த புரைடசகரை

இயக்கததிற்கு ் ஜேநோரிச ஆடச அளிதத ஒரு ட ரைடியநோன

பதிலிறுபபநோக இருந்தத.  ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கததிரன

அச்சுறுதது வெதற்கநோக கறுபபு நூற்றுு வெர் (Black  Hundreds) எனறு

அரழைக்கபபடே ு வெலத-சநோரி தரணஇரைநோணுு வெப பரேகளின

உருு வெநோக்கததிற்கு அரைசநோங்கம உதவியத.

ு வெரைலநோற்ூன்றநோசரியர் ஓர்லநோண்டேநோ ஃபிுத்தகஸ் எழுதகிூன்றநோர்:

டபநோருக்கு கமததியிலநோன ஐடரைநோபபநோவின பநோசச

இயக்கங்கரகப ுத்தபநோறுதது வெரரை,

 வீனகமயகமநோக்கங்கள கமற்றும சீர்திருததங்களின

விரகு வெநோக சமூக அடுக்கில தகமத அற்பகமநோன

நிரலரய இழைந்த விடடிருந்த அலலத இழைந்த

விடுடு வெநோடகமநோ எனறு அஞ்சக் ுத்தகநோண்டிருந்த

கசபபரேந்திருந்த உதிரித தடடுக்களில

இருந்ததநோன அு வெர்களுக்கநோன ுத்தபருமபநோனரகமயநோன

ஆதரைவு கிரேததத:  தற்கநோலிக ுத்ததநோழிலநோகர்ககநோக

 கரைங்களில தஞ்சகமரேய தளகபபடே தகமத

நிலதரத இழைந்த விு வெசநோயிகள;  ுத்தபரு

ு வெணிகங்களில இருந்த ு வெந்த டபநோடடியநோல

 சுக்கபபடே சறு கரேவியநோபநோரிகள கமற்றும

கரலஞ்ஞர்கள;  கரேநிரல அதிகநோரிகள கமற்றும

டபநோலிஸ்கநோரைர்கள....  “ட ற்று முரகதத”
ுத்ததநோழிலநோகர்கள,  கமநோணு வெர்களும கமற்றும

யூதர்களும ் ஜேநோர் கமனனருக்கு கேவுகநோல

ுத்தகநோடுக்கபபடே அதிகநோரைதரத சு வெநோல ுத்தசய்ு வெரதக்

கண்டு ுத்து வெதமபிய அததரன ு வெரகயநோன

ு வெநோடிக்ரகயநோன கமதக்கரே டதசபபற்ூன்றநோகர்கள

ஆகிடயநோர் இதில அேங்குு வெர்.13

1905  ஆம ஆண்டின புரைடசகரை இயக்கததிற்கநோன

பதிலிறுபபநோக ் ஜேநோர் இரைண்ேநோம நிக்டகநோலநோஸின ஆடச

கடேவிழ்தத விடே ஒடுக்குமுரூன்ற அரலயின ஒரு பிரைதநோன

இலக்கநோக யூதர்கள இருந்தனர்.  ் ஜேன நோயக நிறுு வெனங்கள

நிறுு வெபபடுு வெதற்கு ு வெநோக்குறுதி அளிக்கினூன்ற ் ஜேநோரின 1905

அக்டேநோபர் அறிக்ரக விநிடயநோககமநோனதன பிந்ரதய இரைண்டு

ு வெநோரைங்களில,  690  படுுத்தகநோரலச் சமபு வெங்கள  ரேுத்தபற்ூன்றன.

இந்தக் கநோலகடேததில 3,000  யூதர்கள ுத்தகநோலலபபடேனர்.

ஒடி நோவில  ரேுத்தபற்ூன்ற ஒரு படுுத்தகநோரலச் சமபு வெததில 800

யூதர்கள பலியநோயினர்.  ஐநூறு டபர் கநோயகமரேந்தடதநோடு

100,000 க்கும அதிககமநோடனநோர் வீேற்ூன்று வெர்ககநோயினர். அரைசநோங்கததின

ட ரைடி உதவியுேன தநோன இந்தப படுுத்தகநோரலச் சமபு வெங்கள

அரைங்டகற்ூன்றபபடடிருந்தன எனபத ுத்து வெகுவிரரைவிடலடய

நிரூபணகமநோனத.  இந்தப படுுத்தகநோரலச் சமபு வெங்களுக்கநோன

அரைசயல ுத்தபநோறிமுரூன்ற எங்ஙனம ஏற்பநோடு ுத்தசய்யபபடடிருந்தத

எனபரத அந்த சகமயததின டசநோசலிச ுத்தசய்திததநோள ஒனறு

இவு வெநோறு விு வெரிததத:

அடத பழைகிபடபநோன பரழைய சததிரைம!

படுுத்தகநோரலச் சமபு வெததிற்கு டபநோலிஸ்
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முனகூடடிடய ஏற்பநோடு ுத்தசய்கிூன்றத.  டபநோலிஸ்

தூண்டி விடுகிூன்றத:  யூதர்கரக ுத்தகமநோததகமநோய்

படுுத்தகநோரல ுத்தசய்ய அரழைக்கும தண்ேறிக்ரககள

அரைசநோங்க அச்சகங்களில அச்சடிக்கபபடுகினூன்றன.

படுுத்தகநோரலச் சமபு வெம ுத்ததநோேங்குமடபநோத,

டபநோலிஸ் ுத்தசயலற்று இருக்கிூன்றத.  கறுபபு

நூற்றுு வெர் அரகமபபினரின சுரைண்ேல டு வெரலகரக

தருபபுகள அரகமதியநோக டு வெடிக்ரக பநோர்க்கினூன்றன.

பின அடத டபநோலிஸ் படுுத்தகநோரலயநோகர்கரக

தண்டிபபதநோகவும விசநோரிபபதநோகவும  டிக்கினூன்றனர்.

பரழைய அதிகநோரைததின அதிகநோரிககநோல

 ேததபபடும புலனநோய்வுகளும விசநோரைரணகளும

ஒடரை ு வெரகயில தநோன எபடபநோதம முடிகினூன்றன:

ு வெழைக்குகள இழுததக் ுத்தகநோண்டே ுத்தசலகினூன்றன,

படுுத்தகநோரலயநோகர்களில ஒருு வெரும குற்ூன்றம உறுதி

ுத்தசய்யபபடுு வெதிலரல,  சல சகமயங்களில

அடிு வெநோங்கி ுத்த நோருங்கிப டபநோய் கிேக்கும

யூதர்களும புததிஜீவிகளும நீதிகமனூன்றததிற்கு

இழுக்கபபடுகினூன்றனர்,  பரழைய கரதயநோக

கமநோதங்கள கேக்கினூன்றன,  அடுதத படுுத்தகநோரலச்

சமபு வெம ு வெரரையிலும,  அது வெரரையநோனதில புதிய

கரதயநோக இருந்தத கமூன்றக்கபபடுகிூன்றத.14 

1906  ் ஜேூனில ுத்து வெளியநோன இந்தக் கடடுரரையின ஆசரியர்

ுத்தலனின ஆு வெர்.

ட் ஜேர்கமனியில கமடடும தநோன யூத-விடரைநோதமிருந்தத டபநோல

கநோடடும தனத ஆய்ு வெறிக்ரகக்கு ு வெரைலநோற்று உண்ரகமகள

இரேயூறு ுத்தசய்ு வெரத அனுகமதிபபரதக் கநோடடிலும,  மூனூன்றநோம

ரரைய்ஷ ஸ்தநோபிக்கபபடுு வெதற்கு முனனதநோக ஐடரைநோபபநோவில யூத-

விடரைநோத ு வெனமுரூன்றயின டகமநோசகமநோன ுத்து வெடிபபுகளுக்கநோன எந்தக்

குறிபரபயும டகநோலடூஹெநோகன ுத்து வெறுகமடன தவிர்ததச் ுத்தசனறு
விடுகிூன்றநோர். 

ட் ஜேர்கமனியில புரைடச ுத்து வெடிததரதத ுத்ததநோேர்ந்தம

டூஹெநோுத்தூஹெனடசநோலடலர்ன (Hohenzollern)  முடியநோடச

நிரலகுரலந்தரத ுத்ததநோேர்ந்தம முடிவுக்கு ு வெந்திருந்த முதலநோம

உலகப டபநோருக்குப பினனர்தநோன அரைசயல ஒழுங்கரகமபபுக்கநோன

ஒரு சநோதனகமநோக யூத-விடரைநோததரதப பயனபடுதது வெுத்ததனபத

மீண்டும ஒரு கு வெனததிற்குரிய கநோரைணியநோக ஆனத.  நோஜக்களின

பிரைச்சநோரைததில ஒரு முக்கிய பநோததிரைம ு வெகிதத யூத-விடரைநோதததின

ுத்தசயலதிூன்ற சநோததியு வெககமநோனத குடடி-முதலநோளிதது வெததின

விரைக்திக்கும ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கததின அரைசயல

ட நோக்குநிரலபிூன்றழ்வுக்கும ட ர்விகிதததிலநோனதநோக இருந்தத.

டபநோரில ட் ஜேர்கமனி டதநோலவி கண்ேரத அடுதத ு வெந்த

நிகழ்வுககநோல குடடி முதலநோளிதது வெம அதிர்ச்சக்குளகநோக்கபபடடு,

சீரைழிு வெரேந்தத.  புரைடசரய மூச்சுததிணூன்றச் ுத்தசய்தரத

அடிததககமநோகக் ுத்தகநோண்டு உருு வெநோக்கபபடடிருந்த ரு வெய்கமநோர்

குடியரைசநோனத ஒரு ுத்த ருக்கடியில இருந்த இனுத்தனநோரு

ுத்த ருக்கடிரய ட நோக்கி தடடுததடுகமநோறிச் ுத்தசனறுுத்தகநோண்டிருந்தத.

டுத்தரைநோடஸ்கி எழுதினநோர்: 

டபநோருக்குப பிந்ரதய குழைபபநிரல,

ுத்ததநோழிலநோகர்கரக பநோதிதத டகமநோசகமநோன கமடேததிற்கு
குரூன்றயநோகமல கரலஞ்ஞர்கரகயும,  ஊர் ஊரைநோய்ச்

ுத்தசனறு விற்கும வியநோபநோரிகரகயும, கமற்றும அரைச

பணியநோகர்கரகயும பநோதிததத. ... டபநோர், டதநோலவி,

இழைபபீடு,  பணவீக்கம,  ரூர் பிரைடதச ஆக்கிரைமிபபு,

ுத்த ருக்கடி,  டதரு வெ,  விரைக்தி ஆகியு வெற்றினநோல

பழுக்கக் கநோய்ச்சய நிரலக்கு ுத்தகநோண்டு

ு வெரைபபடடிருந்த சூழ்நிரலயில,  குடடி

முதலநோளிதது வெகமநோனத அதரன ஏகமநோற்றி ு வெந்திருந்த

அததரன பரழைய கடசகளுக்கும எதிரைநோக எழுந்த

நினூன்றத.  சறு உரிரகமயநோகர்கள ஒருடபநோதம

திு வெநோலநிரலயில இருந்த ுத்து வெளிு வெந்திரைநோத

நிரலயும,  அு வெர்ககத பலகரலக்கழைக

பிளரககளுக்குப பதவிகளும

ு வெநோடிக்ரகயநோகர்களும இலலநோத நிரலயும,

ுத்தபண்பிளரககளுக்கு ு வெரைதடசரணகளும

கமநோபபிளரககளும கிரேக்கநோத நிரலயும தந்த

கூர்ரகமயநோன தனபங்கள சடேமஒழுங்கிற்கும

கமற்றும ஒரு இருமபுக்கரைததின டதரு வெக்கும

டகநோரிக்ரக ரு வெபபதநோக இருந்தன.15 

ஹடலரின யூத-விடரைநோதம

பநோடேநோளி ு வெர்க்கததின நிரலகளுக்கு தளகபபடடுவிடுடகமநோ

எனூன்ற எபடபநோதகமநோன அச்சதரதக் ுத்தகநோண்ே இந்த சூழைலின

சுயுத்து வெறுபபு,  கு வெரலகள கமற்றும அதிர்ச்சகள ஹடலருக்கூேநோக

ுத்து வெளிபபடுததபபடேன.  கீழ்- டுததரை ு வெர்க்கததின ஒரு

விரகுத்தபநோருகநோன ஹடலர்,  தனத ஆரைமப ு வெருேங்கரக

வியனனநோவில கழிததிருந்தநோர். அங்டக அு வெரைத உலகப பநோர்ரு வெ

எனபத கமலிு வெநோன பரைபரைபபுகரக விற்கும ஊேகங்ககநோல

உருபுத்தபற்ூன்றதநோக இருந்தத,  ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கம கமற்றும

டசநோசலிசததின மீதநோன தனத ஆயுடகநோல ுத்து வெறுபரப அு வெர்

அங்டகதநோன ுத்தபற்ூன்றநோர்.  ஹடலரின யூத-விடரைநோதம எனபடத,

பநோடேநோளி ு வெர்க்கததின மீதநோன அு வெரைத முழுரகமயநோன ு வெஞ்சததின

ஒரு உப-விரகுத்தபநோருகநோகடு வெ இருந்தத எனறு உணர்திூன்றனமிக்க

பநோசச-எதிர்பபு ட் ஜேர்கமன எழுததநோகரைநோன டகநோனரைநோட டூஹெய்ேன
கூறுகிூன்றநோர்.

டூஹெய்ேன விகக்குகினூன்று வெநோூன்றநோக ஹடலர்,
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உரழைபரப உற்பததிபுத்தபநோருகநோக கமநோற்றுு வெதற்கு

தமரகம அர்பபணிததக் ுத்தகநோண்ே கமனித

ு வெநோழ்க்ரகயின ஒடடுுத்தகமநோதத ு வெடேதரதயுடகம

ுத்து வெறுததநோர்;  உற்பததியின இந்த

நிகழ்ச்சபடபநோக்கில சக்கிக் ுத்தகநோண்டு  சுங்கிப

டபநோக தமரகம அனுகமதிதத அந்த கமனிதர்கரக

அு வெர் ுத்து வெறுததநோர்.  அு வெரைத ு வெநோழ்க்ரக

முழுு வெதிலுடகம,  ுத்ததநோழிலநோகர்கள எனபு வெர்கள,

அு வெரரைப ுத்தபநோறுதது வெரரை ஒரு பயங்கரைகமநோன,

இழிு வெநோன இரைக்ககமற்ூன்றுத்ததநோரு கமக்களபரைபபு குறிதத

சததிரைகமநோகடு வெ இருந்தனர்.  உேலுரழைபபுத

ுத்ததநோழிலநோகரரை புகழ்ந்த டகமரேயில இருந்த

அு வெர் பினனநோளில ுத்தசநோனன அததரனயுடகம

முழுக்கப ுத்தபநோய்கள தநோன.16 

யூதர்கள விேயததில ஹடலர் ுத்தகநோண்டிருந்த

அசுரைததனகமநோன பிடிு வெநோததரத புரிந்த ுத்தகநோளு வெதற்கநோன

திூன்றவுடகநோல இங்டகதநோன அரகமந்திருக்கிூன்றத.  தனத யூத-

விடரைநோதததிற்கநோன கமநோற்ூன்றம எபபடி ுத்ததநோழிலநோகர்

இயக்கததேனநோன தனத அனுபு வெங்களில இருந்த பிூன்றந்திருந்தத

எனபரத எனத டபநோரைநோடேம (Mein  Kampf) எனூன்ற புததகததில

ஹடலர் விகக்கியிருந்தநோர்.  முதனமுதலில

ுத்ததநோழிலநோகர்களிரேடய தநோன ஹடலர் யூதர்களுேனநோன

ுத்ததநோேர்புக்கு ு வெந்தநோர். அபடபநோததநோன, ுத்ததநோழிலநோகர் இயக்கததில

பல யூதர்கள பிரைதநோன பநோததிரைங்கரக ு வெகிபபரத

ஆச்சரியததேன அு வெர் கண்டுபிடிததநோர். ”அு வெர் மீத ஞ்ஞநோனஒளி

கமலர்ந்தத” எனறு டூஹெய்ேன எழுதினநோர்.  “’யூதப பிரைச்சரன’
சடுத்தேனறு அு வெருக்குத ுத்ததளிு வெநோகி விடேத.  ...  யூதர்கள

தரலரகம ுத்தகநோடுதததநோல ுத்ததநோழிலநோகர் இயக்கதரத அு வெர்

ுத்து வெறுக்கவிலரல;  ுத்ததநோழிலநோகர் இயக்கததிற்கு தரலரகம

ுத்தகநோடுதததநோல யூதர்கரக அு வெர் ுத்து வெறுததநோர்.”17

ஒரு விேயம நிச்சயம,  “டரைநோதரைலட எனூன்ற முதலநோளி

அலல,  கமநோூன்றநோக கநோர்ல கமநோர்க்ஸ் எனூன்ற டசநோசலிஸ்ட”  தநோன
அடேநோலஃப ஹடலரின யூத-விடரைநோததரத எரியரு வெதது வெரைநோக

இருந்தநோர்” எனறு டூஹெய்ேன முடிக்கிூன்றநோர்.18 

டூஹெய்ேன எழுதிய ஹடலரின ு வெநோழ்க்ரகச் சரிததரத

கு வெனகமநோகப படிததிருந்தநோல அதன மூலம டபரைநோசரியர்

டகநோலடூஹெநோகன புததிஜீவிதரீதியநோக பயனரேந்திருக்க முடியும.

ஆனநோல அபடபநோத அு வெரைத பரேபபு முற்றிலும கமநோறுபடே

ஒனூன்றநோக இருந்திருக்கும, அத ஹடலரைத சுயவிருபப தண்ேரன-

நிரூன்றடு வெற்றுனர்கள புததகம டபநோல கணிசகமநோன பண

இலநோபதரத ுத்தகநோண்டுு வெரைநோகமல டபநோயிருக்கக் கூடும.

ு வெநோழ்க்ரகயில,   நோம எலடலநோரும  கமத ுத்ததரிவுகரகச் ுத்தசய்த

ுத்தகநோளகிடூன்றநோம.

முதலநோம உலகப டபநோருக்குப பிந்ரதய ட் ஜேர்கமனியில யூத-

விடரைநோதம எனபத ஒரு சக்திு வெநோய்ந்த பிரைச்சரனயநோக இருந்தத

எனபதில சந்டதகமிலரல.  ஆனநோலும,  டகநோலடூஹெநோகன கூறுு வெத

டபநோலனறி,  ஹடலருக்கு யூதர்கள மீதிருந்த ு வெஞ்சம கமடடுடகம

அு வெர் அதிகநோரைததிற்கு ு வெருு வெதற்கு அு வெசயகமநோக இருந்த

அரைசயல அடிததகதரத ு வெழைங்கியிருக்க முடியநோத.  யூத-

விடரைநோதததின தடுக்கமுடியநோத ஒரு அரலயின மீத சு வெநோரி

ுத்தசய்த  நோஜக்கள அதிகநோரைததிற்கு ு வெந்த விேவிலரல. 1933 க்கு

முனபு ு வெரரை யூத-விடரைநோதததிற்கு டகநோரிக்ரகவிடுதல எலலநோம

கமடடுபபடே நிரலயில தநோன இருந்தத எனபரத  நோஜக்

கடசயின சமூக அடிததகங்கள குறிதத கு வெனகமநோன ஆய்வுகள

ஸ்தநோபிததிருக்கினூன்றன.  உண்ரகமயில,  யூத-விடரைநோதுத்தகமனபத

ட் ஜேர்கமனியின சல பகுதிகளுக்கு கமடடுடகம ுத்தசலலுபடியநோகக்

கூடியதநோய் இருந்தத எனபரத  நோஜக்கள கண்ேறிந்த

ரு வெததிருந்தனர்,  உளளூர் தரலு வெர்களுக்கு அு வெர்ககத யூத-

விடரைநோத அமிலப டபச்சுக்கரக கடடுக்குள ரு வெததிருக்கவும

இனனும சல சகமயங்களில அு வெர்ககத டபச்சுகளில இருந்த

யூத-விடரைநோதக் குறிபபுகள அததரனரயயும அகற்ூன்றவும கூே

கடேரக ு வெழைங்கபபடடிருந்தத.

எந்த ு வெரகயிலும,  ட் ஜேர்கமனியில 1933  இல நிலவிய யூத-

விடரைநோதததின அகரு வெ அகவிடுு வெத  நோஜக்களின ுத்து வெற்றிரய

விகக்கி விேநோத.  யூத-விடரைநோதம நிலவியுத்ததனபத எததரன

ுத்து வெறுபபூடேக் கூடியதநோய் இருபபினும,  அத ட் ஜேர்கமனியின

அரைசயல ு வெநோழ்வின தனிதுத்ததநோரு கநோரைணி கமடடுடகம தவிரை,  அத

மிக முக்கியகமநோன கநோரைணிடய அலல.  கிரேயடு வெ கிரேயநோத.

ஒரு அரைசயல ஆடசயநோனத,  அத ு வெலதநோயினும சரி அலலத

இேதநோயினும சரி,  ுத்து வெறுகமடன கமக்ககத அததரன

தபுத்தபண்ணங்கள கமற்றும ு வெஞ்சங்ககத கூடடுுத்தகமநோததததின

விரகுத்தபநோருகநோக இருபபதிலரல.  இறுதி ஆய்வில,  சமூகததின

பிரைதநோன ு வெர்க்கங்களுக்கு இரேயிலநோன சமூக கமற்றும அரைசயல

டபநோரைநோடேங்ககத பநோரதயில ு வெநோர்க்கபபடும ஒரு குறிபபிடே

உூன்றவின ுத்து வெளிபபநோடே ஆகும. டபநோடடி ு வெர்க்கங்ககத அரைசயல

தரலரகமயின குணநோமசமும,  அரு வெ தகமத டபநோரைநோடேததிற்கு

அடிததககமநோகக் ுத்தகநோளகினூன்ற டு வெரலததிடேமும அந்தப

டபநோரைநோடேங்ககத விரகுத்தபநோருளில பிரைதநோன கநோரைணிககநோக

அரகமபரு வெ ஆகும.

எந்துத்து வெநோரு  நோடடிலும யூத-விடரைநோதததின தலலியகமநோன

அகரு வெக் கணக்கிடுு வெத சநோததியகமநோக இருந்திருக்குடகமயநோனநோல,

அந்த  ஞ்சநோனத 1933  இல ட் ஜேர்கமனியில இருந்ததற்கு

ுத்தகநோஞ்சமும குரூன்றவினறி 1917  இல ரைஷயநோவில இருந்தத

எனபரத அத நிரூபிததிருக்கும.  அபபடியிருந்தம கூே,

யூதர்கரக ட நோக்கிய அனுதநோப பநோர்ரு வெக்ுத்தகன அறியபபேநோத

சமூகப பிரிு வெநோன  கர்பபுூன்ற கமற்றும கிரைநோகமபபுூன்றததின குடடி

முதலநோளிதது வெ ு வெர்க்கததின கணிசகமநோன பிரிவுகளின மீத
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ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கம தனத அரைசயல அதிகநோரைதரத

நிரலநிறுதது வெதில டபநோலஷிவிக்குககத அரைசயல தீர்க்கமும

ுத்ததளிவும ஒரு அதிமுக்கிய பநோததிரைதரத ு வெகிததன.

ரைஷயநோவில 1917  இன அரைசயல டபநோரைநோடேங்கள

பநோசஸ்டுககத ுத்து வெற்றியுேன அலல கமநோூன்றநோக டசநோசலிஸ்டுகளின

ுத்து வெற்றியுேடனடய முடிந்தன.

ட் ஜேர்கமன புரைடசயின டதநோலவி

பநோசசததின ுத்து வெற்றியநோனத,  யூத-விடரைநோதததின

ட ரைடியநோனதம தவிர்க்கவியலநோததகமநோன விரகுத்தபநோருகநோக

இருக்கவிலரல,  கமநோூன்றநோக ு வெர்க்கப டபநோரைநோடேததின மூலம

உருு வெரகமக்கபபடே ஒரு அரைசயல நிகழ்ச்சபடபநோக்கின

விரகுத்தபநோருகநோக இருந்தத.  இந்த நிகழ்ச்சபடபநோக்கில

அதிமுக்கிய கநோரைணியநோக இருந்தத,  ட் ஜேர்கமன டசநோசலிச

இயக்கததின ுத்த ருக்கடி ஆகும.  இத சர்ு வெடதச டசநோசலிசததின

ஒரு பரைந்த அரைசயல ுத்த ருக்கடியின ஒரு பகுதியநோக இருந்தத

எனபரதயும இங்கு குறிபபிடேநோக டு வெண்டும.

ஹடலரின எழுச்ச தடுக்க முடியநோததநோகவும இருக்கவிலரல,

அு வெரைத ுத்து வெற்றி தவிர்க்கமுடியநோததம அலல.  டபநோருக்குப

பிந்ரதய கநோலகடேததின ஒடடுுத்தகமநோததப பநோரதயிலும பரைந்தபடே

டசநோசலிச கமற்றும கமயூனிஸ்ட கடசககநோனரு வெ அரைசயலரீதியநோக

திு வெநோலநோன நிரலயிலும ுத்து வெகு் ஜேனங்களுக்கு முதலநோளிதது வெததநோல

உருு வெநோக்கபபடே ுத்தபரு நோசததின கமன உரகச்சலில இருந்த

ுத்து வெளிடயறுு வெதற்கநோன ஒரு ு வெழிரய ு வெழைங்க முற்றிலும இயலநோத

ஒரு நிரலயிலும தங்கரக ுத்து வெளிக்கநோடடியதற்குப பினனர் தநோன,

 நோஜக்கள அதிகநோரைததிற்கு ு வெரை முடிந்தத.

ட் ஜேர்கமன ுத்ததநோழிலநோகர் இயக்கததின ுத்த ருக்கடி குறிதத ஒரு
மிகச்சுருக்ககமநோன திூன்றனநோய்வு கமடடுடகம இந்த விரிவுரரையின

ு வெடிு வெரகமபபிற்குள சநோததியகமநோகும. 

1914  ஆகஸ்ட கமநோதததில,  மிகபுத்தபரும டபநோர் ுத்து வெடிதத

சகமயததில,  சமூக ் ஜேன நோயகக் கடசயநோனத தனத புரைடசகரைக்

டகநோடபநோடுகரக ரகவிடடு ட் ஜேர்கமன அரைசநோங்கததிற்கு டபநோர் நிதி
ஒதக்குு வெதற்கு ஆதரைு வெநோய் ு வெநோக்களிததத.  பல ு வெருே கநோல

சந்தர்பபு வெநோத சீரைழிவின விரகுத்தபநோருகநோகிய இந்தக்

கநோடடிக்ுத்தகநோடுபபநோனத,  ஒரு புரைடசகரைக் கடசயநோக சமூக

் ஜேன நோயகக் கடசயின முடிரு வெக் குறிதத நினூன்றத.  அந்தப

புளளியில ுத்ததநோேங்கி,  சமூக ் ஜேன நோயகக் கடசயநோனத

முனுத்தனபடபநோரதயும விே ுத்து வெளிபபரேயநோக முதலநோளிதது வெ

ஆடசயின ஒரு முடடுததூணநோக ுத்தசயலபடேத.  முதலநோளிதது வெ

முகநோமிற்கு சமூக ் ஜேன நோயகக் கடச ுத்தசனறு

விடடிருந்தரகமயநோனத 1918-19  நிகழ்வுகளின மூலகமநோய்
உறுதிபபடுததபபடேத.

1918   ு வெமபர் புரைடச மூலகமநோக அதிகநோரைததிற்கு

ுத்தகநோண்டுு வெரைபபடே சமூக ் ஜேன நோயகக் கடச அரைசநோங்ககமநோனத

ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கதரத அரைசயலரீதியநோகவும சரீரை ரீதியநோகவும

நிரைநோயுதபநோணியநோக்குு வெதற்கும முதலநோளிதது வெ ஆடசரய

பநோதகநோபபதற்குகமநோய் தனரன அர்பபணிததத. 1919  ் ஜேனு வெரியில

இத ஸ்பநோர்ேகஸ் எழுச்சரய ஒடுக்க ஏற்பநோடு ுத்தசய்தடதநோடு

கநோர்ல லீபுத்தனக்ட கமற்றும டரைநோசநோ லுக்ுத்தசமடபர்க்கின

படுுத்தகநோரலகளுக்கும ஒபபுதலளிததத.

டபநோலஷிவிக் புரைடசயின ுத்து வெற்றிடய கமயூனிஸ்ட கடசயின,

அதநோு வெத ட் ஜேர்கமன கமயூனிஸ்ட கடசயின (KPD)

ஸ்தநோபகததிற்கநோன அரைசயல உதடு வெகதரத ு வெழைங்கியிருந்தத.

ஆயினும,  ஆரைமபம ுத்ததநோடடே,  கடசயநோனத அரைசயல

தரலரகமயின ஒருுத்ததநோேர் ுத்த ருக்கடியநோல சூழைபபடடிருந்தத. ஒரு

அர்ததததில,  அத டரைநோசநோ லுக்ுத்தசமடபர்க்கின இழைபபில இருந்த

மீகடு வெயிலரல எனறும ுத்தசநோலலலநோம.  அு வெரைத இேதரத

நிரைபபுகமகவுக்கு ஒபபிேததக்க அகவிலநோன அனுபு வெம கமற்றும

திூன்றன ுத்தகநோண்ே தரலு வெர் ஒருு வெரும இலரல.  ஒரு புரைடசகரை

அரைசயல தரலரகமயின அபிவிருததிுத்தயனபத,  டபநோலஷிவிக்

கடசயின அனுபு வெம எடுததக்கநோடடியிருந்தரதப டபநோல,  பல

கமநோதங்கள அலலநோகமல பல ு வெருேங்கள அு வெசயகமநோன ஒரு

ுத்த டிய கமற்றும சரைகமகமநோன நிகழ்ச்சபடபநோக்கநோகும.

இவு வெநோூன்றநோக,  ரூர் பிரைநோந்தியததின மீதநோன பிுத்தரைஞ்சு

ஆக்கிரைமிபபுக்குப பினனர்,  1923  இல கடேவிழ்ந்த புரைடசகரை

ுத்த ருக்கடிக்கு ட் ஜேர்கமன கமயூனிஸ்ட கடச முற்றிலும

தயநோரிபபினறி இருந்தத.  மிரகபணவீக்கததின டதநோற்ூன்றகமநோனத

 டுததரை ு வெர்க்கங்கரகச் சீரைழிதத,  சீர்திருதது வெநோத சமூக

் ஜேன நோயகக் கடசயின அதிகநோரைதரத பலவீனபபடுததி,  அததேன

ட் ஜேர்கமன கமயூனிஸ்ட கடசக்கு ஆதரைு வெநோன ஒரு சக்திு வெநோய்ந்த

எழுச்சக்கும இடடுச் ுத்தசனூன்றத.

அரைசயலரீதியநோக முதிர்ச்ச ுத்தபற்ூன்றதம தீர்கமநோனகரைகமநோனதகமநோன

ஒரு தரலரகம எனூன்ற ஒனரூன்றத தவிரை, ஒரு டசநோசலிசப புரைடசக்கு
அு வெசயகமநோன அததரன சூழைலகளுடகம ட் ஜேர்கமனியில இருந்தன.

1923  அக்டேநோபரில இந்த ுத்த ருக்கடி ஒரு இறுதிக்கடேதரத

எடடிய சகமயததில, ரு வெய்கமநோர் அரைசநோங்கதரதத தூக்கிவீசுு வெதற்கு

ஒழுங்கரகமக்க ட் ஜேர்கமன கமயூனிஸ்ட கடச முயற்ச

ுத்தசய்ு வெதநோனத பரைு வெலநோய் எதிர்பநோர்க்கபபடே ஒனூன்றநோக இருந்தத.

உண்ரகமயில,  ஒரு கிகர்ச்சக்கநோன திடேங்கள தயநோரிக்கபபடடு,

ட் ஜேர்கமன கமயூனிஸ்ட கடசயின பதடேமிக்க கமற்றும தீர்கமநோன

உறுதியற்ூன்ற தரலரகமயின கநோரைணததினநோல,  அத கரேச

நிமிேததிலதநோன ரகவிேபபடேத.  ூஹெமடபர்க்கில,  கமயூனிஸ்ட

ுத்ததநோழிலநோகர்களுக்கு திடேங்களிலநோன கமநோற்ூன்றம

ுத்ததரிவிக்கபபடடிரைநோத நிரலயில,  அங்கு கிகர்ச்ச ுத்ததநோேங்கி

விடடிருந்தத.  ஆனநோல இந்த தனிரகமபபடே  ேு வெடிக்ரக
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எளிதநோக ஒடுக்கபபடடு விடேத.  சல  நோடகளுக்கு முனபுு வெரரை,

தநோன தூக்கிுத்தயறியபபடுு வெத ஏூன்றக்குரூன்றய உறுதியநோகி விடேத

எனறு உறுதியநோக எண்ணிக் ுத்தகநோண்டிருந்த முதலநோளிதது வெ

அரைசநோங்கம சுதநோரிததக் ுத்தகநோண்ேத.  ுத்த ருக்கடி கேந்தத,

முதலநோளிதது வெ ஆடச ஸ்திரைபபடுததபபடேத.

அடுதத ு வெந்த ஆண்டுகளில,  டசநோவியத ஒனறியததில

ஸ்ரைநோலினிச அதிகநோரைதது வெததின ுத்தசலு வெநோக்கு அதிகரிதத,

லிடயநோன டுத்தரைநோடஸ்கி தரலரகமயிலநோன இேத எதிர்பபநோகர்கள

அணி ஒடுக்கபபடே சூழைலிடய,  ட் ஜேர்கமன கமயூனிஸ்ட கடசயின

அரைசயல ு வெநோழ்க்ரக உருபுத்தபற்ூன்றத.  டசநோவியத ஒனறியததில

ஸ்ரைநோலினிசததின ுத்து வெற்றியநோனத,  ட் ஜேர்கமன கமயூனிஸ்ட

கடசக்கும கமற்றும ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கததிற்கும தயரைகரைகமநோன

பினவிரகவுகரகக் ுத்தகநோண்ேதநோக ஆகவிருந்தத.

1923  இல ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கததின டதநோலவிரயத

ுத்ததநோேர்ந்த ு வெந்த ஸ்திரைநிரல கமற்றும ுத்தசழுரகமயின ஒரு மிகக்

குறுகிய கநோலகடேகமநோனத,  1929  அக்டேநோபர் டு வெநோலஸ்டரீட

ுத்தபநோறிவு கமற்றும உலககநோவிய கமந்தநிரலயுேன ஒரு முடிவுக்கு

ு வெந்தத.  ட் ஜேர்கமன ுத்ததநோழிற்தரூன்ற ுத்த நோடிததத,  மிலலியன

கணக்கநோடனநோர் தகமத டு வெரலகரக இழைந்தனர்,  டுததரை ு வெர்க்கம

சீரைழிக்கபபடேத.  இரு வெதநோன  நோஜக் கடச மிகத தரிதகமநோய்

ுத்து வெகு் ஜேன ஆதரைரு வெ ுத்து வெலு வெதற்கு ு வெழிு வெகுதத நிரலரகமககநோய்

இருந்தன.

ஹடலர் அதிகநோரைததிற்கு எழுந்தரகம

ஆனநோல ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கததின அரைசயல அரகமபபுககநோன

சமூக ் ஜேன நோயகக் கடச கமற்றும ட் ஜேர்கமன கமயூனிஸ்ட கடச

இரைண்டும,  ட் ஜேர்கமன அரைசயலில பிரைகமநோண்ேகமநோன கநோரைணிககநோக

இருந்தன.  இந்த இரைண்டு கடசகளும மிலலியன கணக்கநோன

ுத்ததநோழிலநோகர்களின மீத ுத்தசலு வெநோக்கு ுத்தசலுததின.  பநோசச

எதிர்பபுரைடச அபநோயததிற்கு முகம ுத்தகநோடுதத நிரலயில,

 நோஜக்களுக்கு எதிரைநோனுத்ததநோரு ுத்தபநோதப டபநோரைநோடேததில தகமத

பரேகரக ஒனறிரணபபத தநோன ுத்ததநோழிலநோகர் இயக்கததின

அு வெசரைகமநோன மூடலநோபநோயப பணியநோக இருந்தத.

ஆனநோல முதலநோளிதது வெ ரு வெய்கமநோர் ஆடசயின

பநோதகநோபபிற்கு உறுதிபூண்டிருந்த சமூக ் ஜேன நோயகக் கடச

தரலு வெர்கள,  கமண்ணிூன்ற சடரேக்கநோரைர்ககத தநோக்குதலகளுக்கு

எதிரைநோய் ஒரு ஒனறுபடே தற்கநோபபிரன ஒழுங்கரகமக்கும

ட நோக்கததிற்கநோகவும கூே, ட் ஜேர்கமன கமயூனிஸ்ட கடசயுேன எந்த
அரைசயல உேனபநோடடிரனயும எதிர்ததனர்.  சமூக ் ஜேன நோயகக்

கடசயினர் முடடுக்கடரேயிடும நிரலபபநோரே எடுததநோலும கூே,

அரைசயல டு வெறுபநோடுகள இருந்தநோலும  நோஜ அபநோயததிற்கு

எதிரைநோக இரைண்டு கடசககநோலுகமநோன ஒனறுபடே  ேு வெடிக்ரகக்கநோன

அு வெசயதரத ஏற்றுக் ுத்தகநோளகச் ுத்தசய்ு வெதற்கு அதன

தரலு வெர்களுக்கு அரழைபபு விடுு வெடத ட் ஜேர்கமன கமயூனிஸ்ட

கடசயின அததியநோு வெசயக் கேரகமயநோக இருந்தத.

ஆனநோல ட் ஜேர்கமன கமயூனிஸ்ட கடச,  ஸ்ரைநோலினத

ு வெழிகநோடடுதலகரக கரேபபிடிதத, சமூக ் ஜேன நோயகக் கடசயினர்

கமற்றும பநோசஸ்டுகளுக்கு மிகவும ு வெசதியநோக அரகமந்த

விேததக்கதநோன ஒரு அரைசயல நிரலபபநோடரேப பினபற்றியத.

1928  இல,  கமயூனிஸ்ட கடச கமற்றும கமயூனிச அகிலததில

இருந்த டுத்தரைநோடஸ்கியும இேத எதிர்பபநோகர்களும

ுத்து வெளிடயற்ூன்றபபடேதன ஒரு ு வெருேததிற்குப பினனர்,

ஸ்ரைநோலினிஸ்டுகள திடுதிபுத்தபன,  தீர்கமநோனகரைகமநோன புரைடசகரை

டபநோரைநோடேங்களுக்கநோன மூனூன்றநோம கநோலகடேம எனறு

அரழைக்கபபடுு வெதநோனத ுத்ததநோேங்கி விடடிருந்ததநோக அறிவிததனர்.

டசநோவியத ஒனறியததில கூடடுபபண்ரணகமயகமநோக்கரல

நியநோயபபடுததவும அதற்கு தரணடசர்க்கவுடகம இந்தக்

ுத்தகநோளரக ுத்தபருமபநோலும அறிமுகபபடுததபபடேத.  மூனூன்றநோம

கநோலகடேம,  அதன  ரேமுரூன்ற ுத்தசயலபநோடடில,  ‘சமூக

் ஜேன நோயகக் கடசயினர் பநோசசததின ுத்ததநோங்குதரச எனபரதவிே

டு வெுத்தூன்றநோனறும இலரல’  எனறு கண்ேனம ுத்தசய்ு வெரத

உளகேக்கியதநோய் இருந்தத.  இவு வெநோூன்றநோக,  ட் ஜேர்கமனியில, ‘சமூக

் ஜேன நோயகக் கடச எனபத ுத்து வெறுகமடன பநோசசததின இேத பிரிவு

எனபதநோல அதனுேனநோன ஒரு ஐக்கிய முனனணி எனபத

அனுகமதிக்க முடியநோதத’  எனறு ஸ்ரைநோலினிஸ்டுகள ு வெலியுறுததி,

சமூக ் ஜேன நோயகக் கடசயினரரை “சமூக பநோசஸ்டுகள”  எனறு
ு வெருணிததனர்.

பநோசசததிற்கு எதிரைநோய் பநோரிய டசநோசலிச ுத்ததநோழிலநோகர்ககத

இயக்கததின ஒரு ஐக்கியபபடே டபநோரைநோடேததின சநோததியதரத

ஏூன்றக்குரூன்றய அகற்றியததநோன இந்த குற்ூன்றவியலதனகமநோன

ுத்தபநோறுபபற்ூன்ற,  ஏூன்றக்குரூன்றய ரபததியக்கநோரைததனகமநோன,

ுத்தகநோளரகயின பினவிரகு வெநோக இருந்தத.

1933  ் ஜேனு வெரியில ஹடலர் சநோனசலரைநோய் நியகமனம

ுத்தபறுு வெதற்கு முந்ரதய அரைசயல நிகழ்வுகள மீதநோன தனத மிகச்

சுருக்ககமநோன திூன்றனநோய்வில டகநோலடூஹெநோகன,   நோஜக்கள 1932

் ஜேூரல டதர்தலில ஏூன்றக்குரூன்றய பதினநோனகு மிலலியன

ு வெநோக்குகள,  அதநோு வெத 37.4  சதவீத ு வெநோக்குகள ுத்தபற்றிருந்தனர்

எனபரதச் சுடடிக் கநோடடுகிூன்றநோர்.   நோஜ-ஆதரைவு கமடனநோநிரலயின

ு வெலுு வெநோன தனரகமக்கு அழுததகமளிக்கும ுத்தபநோருடடு இந்த

எண்கள தனிதத சநோய்ுத்து வெழுததக்ககநோகக் ுத்தகநோடுக்கபபடடுளகத.

சமூக ் ஜேன நோயகக் கடச கமற்றும கமயூனிஸ்ட கடசயின

ு வெநோக்குகரக டகநோலடூஹெநோகன குறிபபிேவிலரல.  உண்ரகமயில,

சமூக ் ஜேன நோயகக் கடச 7.95  மிலலியன ு வெநோக்குகளும (21.6

சதவீதம)  ட் ஜேர்கமன கமயூனிஸ்ட கடச 5.2  மிலலியன

ு வெநோக்குகளும (14.6  சதவீதம)  ுத்தபற்றிருந்தன.  அதநோு வெத,

ட் ஜேர்கமனியில இரைண்டு டசநோசலிஸ்ட கடசகளும டசர்ந்த ுத்தபற்ூன்ற

13 - The Myth of “Ordinary Germans”: A Review of Daniel Goldhagen’s Hitler’s Willing Executioners1



ு வெநோக்குகளின எண்ணிக்ரக சுகமநோர் 13.2 மிலலியன, அலலத 36.2
சதவீதம.  டு வெறு ு வெநோர்தரதகளில ுத்தசநோலு வெதநோனநோல,  ட் ஜேர்கமனியின

அரைசயல ு வெநோழ்க்ரகயநோனத டசநோசலிசப புரைடசக்கும பநோசச

எதிர்பபுரைடசக்கும இரேயில தருு வெகமயபபடுததபபடேதநோக
இருந்தத.

1932   ு வெமபரில  ேந்த அடுதத டதர்தலில —இதரன

டகநோலடூஹெநோகன குறிபபிேடு வெயிலரல—  நோஜக்களின ு வெநோக்குகள

அதிரைடியநோக இரைண்டு மிலலியன ு வெரரை சரிரு வெக் கண்டிருந்தன.

அு வெர்கள ுத்தபற்ூன்ற ுத்தகமநோதத ு வெநோக்குகளின எண்ணிக்ரக 11.73

மிலலியன (33.1  சதவீதம).  சமூக ் ஜேன நோயகக் கடசயின

ு வெநோக்குகள 7.24  மிலலியனநோக சரிந்திருந்தன (20.4  சதவீதம).

அடதட ரைததில ட் ஜேர்கமன கமயூனிஸ்ட கடசயின ு வெநோக்குகள 5.98
மிலலியனநோக (16.9  சதவீதம)  அதிகரிததிருந்தன.  இரைண்டு

டசநோசலிஸ்ட கடசகளும டசர்ந்த ுத்தபற்ூன்ற ு வெநோக்குகளின

எண்ணிக்ரக இபடபநோத பநோசஸ்டுகள ுத்தபற்ூன்றரத விேவும அரரை

மிலலியன அதிககமநோக இருந்தத.  சதவீதததில கூறுு வெதநோனநோல,

சமூக ் ஜேன நோயகக் கடச-ட் ஜேர்கமன கமயூனிஸ்ட கடச டசர்ந்த

ுத்தபற்ூன்ற ு வெநோக்குகள 37.3 சதவீதம.

இத டதர்தல,   நோஜக்களுக்கு ஒரு அரைசயல  நோசம

எனபதற்குக் குரூன்றயநோததநோக இருந்தத.  அு வெர்ககத உயர்ச்ச

அரல கேந்த விடடிருந்தத எனபரதயும, கநோலக்ுத்தகடுக்கரகயும

ஊசலநோடேதரதயும ுத்தகநோண்ே ஒரு குழைபபகமநோன கலரு வெயநோக

இருந்த ஹடலரின அரைசயல தந்திரைம  நோஜக்களுக்கு

 டேடகமற்படுததி விடடிருந்தரதயும அத ுத்ததளிு வெநோக

எடுததக்கநோடடியத.  பிரைபல அுத்தகமரிக்க ு வெரைலநோற்ூன்றநோசரியரைநோன

ுத்தூஹெனறி ஆஷபி டரைர்னர்,  நோஜக்கள அதிகநோரைததிற்கு எழுந்ததன

கரேசக் கடேம குறிதத ஒரு சமீபததிய ஆய்வில எழுதகிூன்றநோர்:

 ு வெமபர் டதர்தல ஹடலருக்கும அு வெரைத கடசக்கும ஒரு

ுத்தபரும அடியநோக இருந்தத.  முந்ரதய மூனறு ஆண்டுகளின

கநோலததில ுத்ததநோேர்ச்சயநோக அதிரைடியநோன முனடனற்ூன்றங்கரகப

ுத்தபற்ூன்றதன பினனர்,   நோஜப ுத்தபருந்டதர் தடுகமநோறி விடேத.

 நோஜக்கள விரரைவில ஆடசக்கு ு வெந்த ட் ஜேர்கமனியின

தயரைததிற்கு தரிதகமநோன கமற்றும தீர்கமநோனகரைகமநோன தீர்வுகரகத

தருு வெநோர்கள எனூன்ற எதிர்பநோர்பபில ் ஜேூரல கமநோதததில

அு வெர்களுக்கு ு வெநோக்களிதத ு வெநோக்கநோகர்கள பலரும ஹடலர்

சநோனசலர் பதவிக்கு முயனறு டதநோற்ூன்றதில ஏகமநோற்ூன்றம கண்டு

தங்கள ு வெநோக்களிபரப இேகமநோற்றி விடேனர்.19

முழுக்க ு வெநோக்குகரகக் ுத்தகநோண்டு பநோர்தடதநோுத்தகமனூன்றநோல கூே,

ஹடலர் சநோனசலரைநோக நியமிக்கபபடும சகமயததிலும கூே,

டசநோசலிசத ுத்ததநோழிலநோகர் இயக்ககமநோனத பநோசஸ்டுகரக விேவும

ஒரு ுத்தபரும சக்தியநோகடு வெ திகழ்ந்தத.  ுத்ததநோழிற்தரூன்றயில மிகத

தீர்கமநோனகரைகமநோன ுத்தபநோறுபபுகளில அகமர்ந்திருந்த ஒரு சமூக

சக்தியநோக,  டசநோசலிசத ுத்ததநோழிலநோகர் இயக்ககமநோனத,  அதன

சநோததியததிூன்றனில,  எண்ணிலேங்கநோ ு வெரகயில கூடுதல சக்தி

பரேதததநோக இருந்தத.  டுத்தரைநோடஸ்கி 1931  இல எழுதியரதப
டபநோல:

டதர்தல புளளிவிு வெரைங்கள எனறு ு வெந்தநோல, ஆயிரைம

பநோசச ு வெநோக்குகள ஆயிரைம கமயூனிஸ்டு

ு வெநோக்குகளுக்குச் சகமம தநோன.  ஆனநோல புரைடசகரைப

டபநோரைநோடே அகவுடகநோல எனறு பநோர்ததநோல,  ஒரு

ுத்தபரிய ுத்ததநோழிற்சநோரலயின ஆயிரைம

ுத்ததநோழிலநோகர்கள எனபத ஆயிரைம குடடி

அதிகநோரிகள, குகமநோஸ்தநோக்கள, அு வெர்தம கமரனவியர்

கமற்றும அு வெர்தம கமநோமியநோர்ககத சக்திரயக்

கநோடடிலும நூறு கமேங்கு அதிககமநோனுத்ததநோரு

சக்திரய பிரைதிநிதிதது வெம ுத்தசய்ு வெதநோகும.

பநோசஸ்டுகளின கமநோுத்தபரும கமரலயும கமனிதத
தூசககநோலநோனத.20

எனூன்றடபநோதிலும,  ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்ககமநோனத அதன

தரலரகமயின ுத்தபநோறுபபற்ூன்ற கமற்றும டதநோலவிு வெநோதக்

ுத்தகநோளரககளின கநோரைணததநோல அரைசயலரீதியநோக

அணிதிரைடேபபேநோகமல இருந்தத.  சமூக ் ஜேன நோயககமநோனத,

‘ஹடலர் ஆடசக்கு ு வெந்தநோலும கூே ் ஜேன நோயக அரைசயலரகமபபுச்

சடேகமநோனத ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கததிற்கநோன பநோதகநோபபிரன

ு வெழைங்கும’  எனறு தனரனத தநோடன டதற்றிக் ுத்தகநோண்டு,

ரு வெய்கமநோர் குடியரைசு எனூன்ற அழுகிய பிணதரதக் கடடிபபிடிததபடி

இருந்தத.  ட் ஜேர்கமன கமயூனிஸ்ட கடச உணர்ச்சயநோடு வெச

பகடடுபடபச்சு எனூன்ற முகமூடியின பினனநோல தனத ுத்தபருகும

விரைக்திரய கமரூன்றததக் ுத்தகநோண்டு,  தனத அழிவுகரைகமநோன

தந்திடரைநோபநோயதரத கமநோற்றுு வெதற்கு கமறுததத.

இறுதி ஆடேம 1933  ் ஜேனு வெரியில ஆேபபடேத.  இறுதியில

இரைண்டு ுத்ததநோழிலநோகர் கடசகளுடகம எந்த தீவிரைகமநோன

எதிர்பரபயும ு வெழைங்க முடியநோத அகவுக்கு முேங்கிப

டபநோயிருபபரத உறுதிபபடுததிக் ுத்தகநோண்டு,  ட் ஜேர்கமன

முதலநோளிதது வெகமநோனத அரைசயலசடே ு வெழிமுரூன்றகளின மூலகமநோக

அதிகநோரைதரத எடுததக்ுத்தகநோளக ஹடலரரை அரழைததத.  ஒரு

தபபநோக்கி குண்டு கூே சுேபபேநோகமடலடய, ஹடலர் 1933 ் ஜேனு வெரி

30 அனறு சநோனசலரைநோய் ஆனநோர்.

ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கம அதன ு வெரைலநோற்றின மிகப ுத்தபரும

டதநோலவிரயச் சந்திததத, இந்தத டதநோலவியநோனத அடுதத ு வெந்த

டபரைழிவுக்கு பநோரதயரகமததக் ுத்தகநோடுததத.

தனத புததகததின நிரூன்றவுப பக்கங்கள ஒனறில,

டகநோலடூஹெநோகன எழுதகிூன்றநோர்:

 நோஜ ட் ஜேர்கமன புரைடச … எந்த விதததில அசநோதநோரைணகமநோன

புரைடசயநோக இருந்துத்ததனூன்றநோல,  உள நோடடில அத பநோரிய

பலு வெந்தம கமற்றும ு வெனமுரூன்ற இலலநோகமடலடய —முதல சல
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ஆண்டுகளில அரைசயல இேதகள ஒடுக்கபபடேனர்

எனூன்றடபநோதிலும— எடேபபடடிருந்தத.  …  ுத்தபருகமகவுக்கு,  அத

ட் ஜேர்கமன கமக்ககநோல அரகமதியநோக ஏற்றுக் ுத்தகநோளகபபடே ஒரு

அரகமதிப புரைடசயநோக இருந்தத.  உள நோடடு கமடேததில,   நோஜ

ட் ஜேர்கமன புரைடசயநோனத,  ஒடடுுத்தகமநோததகமநோக,  ஏக உேனபநோடடு

விேயகமநோகடு வெ இருந்தத.21

இந்த ு வெநோர்தரதகரக  நோன படிக்கினூன்ற ு வெரரைக்கும,

டகநோலடூஹெநோகன ஒரு டசநோககமநோன கமற்றும ஓரைகவுக்கு

பரிதநோபததிற்குரிய கமனிதரைநோக இருபபநோர்,  ஐடரைநோபபிய யூதர்களின

கதி குறிதத ஆய்வு புததிஜீவிததனரீதியநோக —உணர்ச்சு வெசபபடே

ரீதியநோக இலரலுத்தயனூன்றநோல— அு வெரரை மீகநோஅதிர்ச்சக்கு

ஆகநோக்கி விடடிருந்திருக்கும எனடூன்ற எண்ணத

தரலபபடடிருந்டதன.  ஆனநோல டகமற்கண்ே பததியில மிக

அு வெலடசணகமநோன அமசம ுத்து வெளிபபடேத.  யூதர்கரக  ேததிய

விதம தவிர்தத,   நோஜப “புரைடச”யநோனத —டகநோலடூஹெநோகன

“எதிர்பபுரைடச” எனூன்ற ு வெநோர்தரதரய பயனபடுததடு வெயிலரல—

அதிக பநோதகமிலலநோத ஒரு விேயகமநோகடு வெ இருந்ததநோம. “அரைசயல

இேதகரக ஒடுக்கியரகம” குறிதத அு வெரைத குறிபபு,  அத

அததரன ுத்தபரிய விேயமிலரல எனபரதப டபநோல,

இரணபபுக்குறிகளுக்கு இரேடய ுத்தசருகபபடடிருக்கிூன்றத.

 நோஜக்கள அதிகநோரைதரதக் ரகபபற்றியரகம “ட் ஜேர்கமன

கமக்கள எதிர்பபிலலநோகமல விருமபி ஏற்றுக் ுத்தகநோண்ே ஒரு

அரகமதியநோன புரைடச” எனறு கூறுு வெத ஒரு ுத்து வெறுபபூடேக் கூடிய

ுத்தபநோய்ரகமபபடுததலநோகும.  “அரைசயல இேதகள மீதநோன

ஒடுக்குமுரூன்ற”  எனறு டகநோலடூஹெநோகன குறிபபிடுு வெதற்குளடக,

உண்ரகமயில, மிலலியன கணக்கநோன ுத்ததநோழிலநோகர்களும கமற்றும

ட் ஜேர்கமன புததிஜீவிததடடின அதி சூன்றந்த பிரிவினரும ஒரு

நியநோயகமநோன கமற்றும கண்ணியகமநோன உலகததிற்ுத்தகன

ுத்தகநோண்டிருந்த  மபிக்ரககரகயும அபிலநோரசகரகயும

பிரைதிநிதிதது வெம ுத்தசய்த பரைந்த பநோரிய டசநோசலிஸ்ட கடசகரக

உருரீதியநோக அழிததரகம அேங்கியிருந்தத.  ட் ஜேர்கமன டசநோசலிசம

எனபத ுத்து வெறுகமடன ஒரு அரைசயல இயக்ககமனறு: அத தனனுள

அததரன முரைண்பநோடுகரகயும ுத்தகநோண்டிருந்தம,  கமனித

புததிஜீவிததனம கமற்றும கலநோச்சநோரைததின கமலர்ச்சக்கநோன ஆக்க

எழுச்ச ஆதர்சம கமற்றும ுத்து வெளிபபநோடு இரைண்டுகமநோயும

இருந்ததநோகும.  அதரன அழிபபதற்கு,   நோஜக்கள ரகதடதர்ச்ச

ுத்தபற்றிருந்த, மிருகததனகமநோன ு வெழிமுரூன்றகள அு வெசயகமநோயிருந்தன.

புததகங்கள எரிபபு,  விஞ்ஞ்ஞநோனிகள,  கரலஞ்ஞர்கள கமற்றும

எழுததநோகர்கள ட் ஜேர்கமனியில இருந்த தபபிடயநோடியரகம,  ேநோடகநோ

(Dachau) ு வெரத முகநோம நிறுு வெபபடடு இேத-சநோரி அரைசயல

எதிரைநோளிகள ஆயிரைக்கணக்கில சரூன்றபபடுததபபடேரகம,  டதசய

டசநோசலிஸ்டுகள ( நோஜ)  தவிர்தத கமற்ூன்ற அததரன அரைசயல

கடசகரகயும சடேவிடரைநோதகமநோக்கியரகம,  ுத்ததநோழிற்சங்கங்ககத

கரலபபு — இரு வெதநோன  நோஜ ஆடசயின முதல கமநோதங்களில,

அதன “அரகமதிப புரைடச”யின பிரைதநோன சநோதரனககநோக
இருந்தன.

 நோஜக்கள கடேவிழ்தத விடே பயங்கரைதரதயும தநோண்டி,

அங்டக விேநோபபிடியநோன கமற்றும கணிசகமநோன எதிர்பபு இருந்தத.

ு வெரைலநோற்ூன்றநோசரியர் F.L. கநோர்ஸ்ேன எழுதகிூன்றநோர்:

சமூக ் ஜேன நோயகு வெநோதிகள கமற்றும

கமயூனிஸ்டுகளின ஒரு கணிசகமநோன

சறுபநோனரகமயினர், அழுததததிற்குப பணிந்த புதிய
ஆடச உததரைவிேக் கூடியரதுத்தயலலநோம

அரகமதியநோக ஏற்றுக் ுத்தகநோளகக் கூடியு வெர்ககநோக

இருக்கவிலரல.  “அதிகநோரைதரத ரகபபற்றியரகம”
கமற்றும ஆரைமப கமநோதங்களில நிகழ்ந்த ுத்தபருந்திரைள

ரகதகள இு வெற்றுேன ரகடகநோர்தத  ேந்த

பரைு வெலநோன பயங்கரைம அு வெர்களுக்குப டபநோதகமநோன

அகவு கூறியிருந்தத.  இு வெர்களில ுத்தபரும

எண்ணிக்ரகயிலநோடனநோர் தரலகமரூன்றவுக்

குழுக்கரக உருு வெநோக்குு வெதன மூலமும,  இரைகசய

தண்ேறிக்ரககரகத தயநோரிபபத கமற்றும

விநிடயநோகிபபதன மூலமும  நோஜ பிரைச்சநோரைதரத

தமகமநோல இயனூன்ற,  ஆகச் சூன்றந்த அகவுக்கு

இரேஞ்சல ுத்தசய்ு வெதன மூலகமநோக பதிலிறுபபு

ுத்தசய்தனர்.  1933  கமற்றும 1934  இல இரைகசயக்

குழுக்கள ட் ஜேர்கமனி எங்கும நூற்றுக்கணக்கில

உதயகமநோயின — அததேன பல சகமயங்களில

அரு வெ ுத்தகஸ்ேநோபடபநோ (Gestapo  நோஜ ஆடசயின

இரைகசய டபநோலிஸ் பிரிவு)  வினநோல அடத

அகவுக்கு தரிதகமநோக ஒழிக்கபபடடும விடேன...

ட் ஜேர்கமன கமயூனிஸ்ட கடச 1933  கமற்றும 1935

ஆம ஆண்டுகளுக்கு இரேயில

சரூன்றயிலரேக்கபபடடு சுகமநோர் 75,000

உறுபபினர்கரக இழைந்திருக்கலநோம —அு வெர்களில

பலலநோயிரைக்கணக்கநோடனநோர் ுத்தகநோலலபபடடு விடேனர்

— எனபரத  மபககமநோன ு வெரகயில கமதிபபிே

முடியும.  இத 1932  ஆம ஆண்டில பதிவு

ுத்தசய்திருந்த உறுபபினர்களில ஏூன்றக்குரூன்றய

கநோலு வெநோச எண்ணிக்ரகயினர் அகு வெநோகும.22

 நோஜ பயங்கரைகமநோனத மிலலியன கணக்கநோன

ட் ஜேர்கமனியர்கரக அச்சுறுததி பணியச் ுத்தசய்திருந்தத.

ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கததின ுத்தபருமபகுதியினர்,  தகமத

அரகமபபுகளின அு வெகமநோனகரைகமநோன உருக்குரலவினநோல

ஏகமநோற்ூன்றமும விரைக்தியும அரேந்த,  எரதயும கண்ுத்தகநோண்டு

பநோர்க்கத தயங்கும நிரலக்கு பினு வெநோங்கி விடேனர்.  இருந்தம,
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 நோஜக்களின ஈவிரைக்ககமற்ூன்ற மிருகததனதரத

எதிர்ுத்தகநோளரகயிலுமகூே,  ுத்ததநோழிலநோகர்கள கமததியில ஆடசக்கு

கணிசகமநோன ுத்தசயலூக்ககமநோன எதிர்பபு அங்டக இருந்தத.

கநோர்ஸ்ேன விகக்குகிூன்றநோர்:

ுத்தபருமபநோலநோன ுத்ததநோழிலநோகர்கள  நோஜ ஆடசயுேன

சகமரைசபபடடுக் ுத்தகநோண்டு விடேநோர்கள

எனூன்றடபநோதிலும,  அரைசயல கநோரைணங்களுக்கநோக

சரூன்றபபடேு வெர்களில மிகப

ுத்தபருமபநோனரகமயநோடனநோர் ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கதரத

டசர்ந்து வெர்ககநோக இருந்தநோர்கள எனபதம

உண்ரகமடய.  டேநோர்டமுண்ட  கரில உளக

ஸ்ரரைனு வெநோக (Steinwache) இல அரைசயல

குற்ூன்றங்களுக்கநோக சரூன்றயிலரேக்கபபடடிருந்த

21,823  ட் ஜேர்கமநோனியர்களில மிகப

ுத்தபருு வெநோரியநோடனநோர் ுத்ததநோழிலநோகர்கள.  அரைசயல

எதிர்பபுப டபநோரைநோடேததில பங்குுத்தபற்றிருந்த

டசநோலிங்கன இல இருந்தநோன 629  டபரில 70

சதவீதததிற்கும அதிககமநோடனநோர் ுத்ததநோழிலநோகர்கள,

படடியலில இருந்த 49  குடுமபத தரலவிகளில

பலரும ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கதரத டசர்ந்து வெர்கடக

எனறு தநோரைநோககமநோக அனுகமநோனிக்க முடியும.  ரூர்

பிரைடதசததில உளக ஓபர்ூஹெவசன  கரில இந்த

எண்ணிக்ரக 90  சதவீதததிற்கு ுத்த ருக்ககமநோக

இருந்தத.  ுத்ததநோழிற்தரூன்றகமயபபேல குரூன்றந்த

பகுதிகளில இந்த சதவீத எண்ணிக்ரகயும

குரூன்றந்துத்ததனபதில சந்டதகமிலரல,  ஆனநோலும

அரைசயல குற்ூன்றச்சநோடடுகளின டபரில

பநோதிக்கபபடேு வெர்களில கணிசகமநோன டபர்

நிச்சயகமநோக ட் ஜேர்கமன ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கதரத

டசர்ந்து வெர்ககநோகடு வெ இருந்தநோர்கள.  1933  முதல

1944 ு வெரரையநோன ஆண்டுகளில, இேதசநோரி அரைசயல

 ேு வெடிக்ரகக்கநோக எசன  கரில 2,162 டபர் ரகத

ுத்தசய்யபபடேனர்,  டுஷஸிலடேநோர்ஃபில இல 1,721

டபர் ரகத ுத்தசய்யபபடேனர், இு வெர்களில 297 டபர்
ுத்தபண்கள.  பிரைநோண்ேனடபர்க் சீர்திருதத சரூன்றயில

டபநோரின சகமயததில 1,807  டபர்

தண்ேரனயளிக்கபபடடிருந்தனர்,  இு வெர்களில 775

டபர் ுத்ததநோழிலநோகர்கள அலலத கரலஞ்ஞர்ககநோக

இருந்தனர். இத ஒரு ுத்தபருமிதகமநோன ு வெரைலநோூன்றநோகும.

ஆனநோல அு வெர்ககநோல ஆடசரயத தூக்கிவீச

முடியவிலரல,  ஆனநோல அத சநோததியமிலலநோத

ஒரு பணியநோக அலலு வெநோ இருந்தத.  1944  இல

இரைநோணுு வெ கமற்றும பழைரகமு வெநோத ு வெடேங்களில அத

முயற்சக்கபபடேடபநோதம,  அடதகமடேததிற்கு

அு வெர்கள டதநோலவியரேந்தனர்.  ஒரு டபநோரில

டதநோற்ூன்றதன பினனர்தநோன அந்த ஆடச இறுதியநோக

கமரூன்றந்தத,  அதன வீழ்ச்சயிலும கூே அத தன

எதிரிகள சூழ்ந்திருந்த நிரலயிடலடய இருந்தத.

சர்ு வெநோதிகநோரைதரத ுத்தபநோறுதது வெரரை சதறிக்கிேந்த

எதிர்பபு ஒரு எரிச்சல கமடடுமதநோன ஆனநோலும கூே

—ஏரனய சறுபநோனரகமகரகப டபநோலடு வெ—

அதவும இரைக்கமினறி தனபுறுததபபடேத.23

இத டபநோனூன்ற உண்ரகமகள ஹடலரின சுயவிருபப

தண்ேரன-நிரூன்றடு வெற்றுனர்கள புததகததில குறிபபிேபபேவிலரல.

யூதர்கரக தவிர்தத டு வெுத்தூன்று வெர் மீதம பநோசசததின தநோக்கம

குறிதத குறிபபநோன கு வெரல ஏதம அற்ூன்றதநோன ஒரு

டதநோற்ூன்றபடபநோக்ரகடய டகநோலடூஹெநோகன ு வெழைங்குகிூன்றநோர்.

யூதஇனபபடுுத்தகநோரல எனபத யூதர்களுக்கு எதிரைநோக "சநோதநோரைண

ட் ஜேர்கமநோனியர்கள” இரழைதத ஒரு குற்ூன்றம எனறு

கருததருு வெநோக்கம ுத்தசய்ு வெதன மூலகமநோக,  ட் ஜேர்கமநோனியர்கள

ஒருு வெருக்ுத்தகநோருு வெர் எனன ுத்தசய்த விடடிருக்கக் கூடும எனபதில

குறிபபநோன அக்கரூன்ற அு வெருக்கு இலரல, இந்த குறுகிய கமற்றும

கடுரகமயநோன கண்டணநோடேததில இருந்ததநோன அு வெரைத

தடுக்குததனம டதநோற்ூன்றம ுத்தபறுகிூன்றத.  எவு வெரகயிலும அு வெரைத

கருதடகநோளகள ட் ஜேர்கமன கமக்கள கமததியில ஹடலருக்கு எதிரைநோக
குறிபபிேததக்க எதிர்பபு இருந்தத எனபரத ஒததக்ுத்தகநோளக

அனுகமதிக்கவிலரல.

உண்ரகமவிபரை அர்ததததில இத து வெூன்றநோனத எனபத

கமடடுகமலல.  டபரைநோசரியர் டகநோலடூஹெநோகனத நிரலபபநோடடின

முரைண் ரக எனனுத்து வெனூன்றநோல இத யூதபபடுுத்தகநோரலயின

கநோரைணதரதயும அு வெரரைப புரிந்த ுத்தகநோளக இயலநோததநோக்கி

விடுகிூன்றத, அதன உலக ு வெரைலநோற்று முக்கியதது வெதரதயும அு வெர்

புரிந்த ுத்தகநோளக இயலநோததநோக்கி விடுகிூன்றத.

டசநோசலிசமும யூதர்ககத தரலவிதியும

ு வெரைலநோற்றுரீதியில ஒடுக்கபபடே கமக்ககநோக யூதர்ககத

தரலவிதியும,  ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கததின தரலவிதியும

பிரிக்கவியலநோகமலும தயரைகரைகமநோன ு வெரகயிலும

பிரணக்கபபடடுளகதநோகும.  ட் ஜேர்கமன டசநோசலிச இயக்கததின

வீழ்ச்சயநோனத,  ஐடரைநோபபிய யூதர்ககத அழிபபுக்கு பநோரதரய

ஏற்படுததிக் ுத்தகநோடுததத.  யூதர்ககத ் ஜேன நோயக உரிரகமகள,

ுத்தசநோலலப டபநோனநோல,  ு வெநோழ்ு வெதற்கநோன அு வெர்ககத உரிரகமடய

கூே,  ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கததின அரைசயல ு வெலிரகமரயச்

சநோர்ந்ததநோக இருந்தத.  யூதர்கள கூடேகமநோய்

ுத்தகநோரலுத்தசய்யபபடேரகம 1933 இல ுத்ததநோேங்கியதலல. இததரன

ுத்தபரிய அகவிலநோன ஒரு குற்ூன்றதரத ஒழுங்கரகமதத

 ேதது வெதற்கு முனபநோக,   நோஜக்கள,  ட் ஜேர்கமன சமூகததின

புததிஜீவிததனரீதியநோய் உயிர்நிரலயநோன,  முற்டபநோக்கநோன,  கமற்றும
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கமனிதநோபிகமநோனக் கூறுகரக பயமுறுததி அழிக்க

டு வெண்டியிருந்தத.

யூதஇனப படுுத்தகநோரல எனபத,  இறுதி ஆய்வில,

ுத்ததநோழிலநோக ு வெர்க்கம முதலநோளிதது வெதரத தூக்கிவீசத

து வெறியரகமக்கு யூத கமக்களும கமற்றும ஒடடுுத்தகமநோதத

கமனிதகுலமும ுத்தகநோடுக்க ட ர்ந்த விரலயநோகும.

இந்த படிபபிரனதநோன கமூன்றக்குத்து வெநோண்ணநோததநோகும.

முதலநோளிதது வெததின முரைண்பநோடுகள மீண்டுுத்தகமநோருமுரூன்ற

ுத்து வெடிபபுமிக்க பரிணநோகமங்கரக எடுததக்

ுத்தகநோண்டிருக்கினூன்றுத்ததநோரு உலகில  நோம ு வெநோழ்ந்த

ுத்தகநோண்டிருக்கிடூன்றநோம.  உலக முதலநோளிதது வெததின ுத்து வெறிுத்தகநோண்ே

ுத்தசயலபநோடுககநோல, பரைந்த எண்ணிக்ரகயிலநோன கமக்கள, உற்பததி

நிகழ்ச்சபடபநோக்கில இருந்த —முற்றிலும பிரிக்கபபடுகிூன்றநோர்கள

எனறு கூூன்ற முடியநோுத்ததனூன்றநோல— ுத்தகநோஞ்சம ுத்தகநோஞ்சகமநோக

விளிமபுக்குத தளகபபடடுக் ுத்தகநோண்டிருக்கிூன்றநோர்கள.  ஏூன்றக்குரூன்றய

ஒவுத்து வெநோரு ஐடரைநோபபிய  நோடடிலுடகம,  டு வெரலு வெநோய்பபினரகம

அகவு 10  சதவீதடகமநோ அலலத அதற்கு அதிககமநோகடு வெநோ

இருக்கிூன்றத.  உலக முதலநோளிதது வெ சந்ரதயின சமூகப

ரபததியக்கநோரைததனததிற்கு ஒரு உண்ரகமயநோன கமநோற்றீடு

அபிவிருததி ுத்தசய்யபபேவிலரலயநோனநோல,  முதலநோளிதது வெததிற்கு

பலியநோனு வெர்கள ட நோக்குநிரல து வெறி,  ு வெலத-சநோரி

ு வெநோய்வீச்சநோகர்களின ஆடு வெச பகடடுப டபச்சுகளுக்கு ஆடபடும

நிரலயில இருக்கிூன்றநோர்கள.

ரைஷயநோவில யூத-விடரைநோதம மீண்டும தரலகநோடடுு வெத குறிதத

ஒரு அறிக்ரக நியூடயநோர்க் ரேமஸ் பததிரிரகயில சமீபததில

ுத்து வெளியநோகியிருந்தத:

1991  இல கமயூனிசம கமற்றும டசநோவியத

ஒனறியததின ுத்தபநோறிரு வெத ுத்ததநோேர்ந்த உருு வெநோன

டு வெதரனமிக்க ுத்தபநோருகநோதநோரை கமற்றும சமூக

திடீர்கமநோற்ூன்றததினநோல ுத்து வெறுபபரேந்தம,  அததேன

அு வெர்ககத அதிருபதிகரக அறுு வெரே ுத்தசய்த

ுத்தகநோளக விருமபும அரைசயலு வெநோதிககநோல தூண்ேப

ுத்தபற்றும,  பலரும ு வெழைக்ககமநோன பலியநோடுககநோகிய

யூதர்கரக ட நோக்கித திருமபிக்
ுத்தகநோண்டிருக்கிூன்றநோர்கள.24

இததரகய நிகழ்வுகள முனநிறுததம அபநோயதரத

எதிர்ுத்தகநோளு வெதில டகநோலடூஹெநோகன பரேபபு எனனவிதகமநோன

கமதிபரபக் ுத்தகநோண்டிருக்கிூன்றத?

ுத்தபநோருகநோதநோரை ுத்த ருக்கடியும சக்கலகளும ஆழைகமரேகினூன்ற

நிரலரகமகளின கீழ்,  1930 களின படிபபிரனகள

மீண்டுுத்தகமநோருமுரூன்ற உேனடியநோகக் கு வெனிக்கபபே டு வெண்டிய

சகமகநோல ுத்தபநோருதததரத ஏற்கும.  அதனநோலதநோன யூதஇனப

படுுத்தகநோரலயின மூலங்கரகயும உண்ரகமயநோன

கநோரைணங்கரகயும கற்பதம உளு வெநோங்கிக் ுத்தகநோளு வெதம

அு வெசயகமநோனதநோக இருக்கிூன்றத.
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