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பிட்ஸ்்பஸ்பேர்க் யூதக்்ப யூதக்கோவிலில் விலில் பஸ்பேருில் பெருவயூதக்கோரி பெருவாரியயூதக்கோ்பபயூதக்கோர் மீது துப்ஸ்பேயூதக்கோக்கிச்சூட

அவிலில் பெரிக் யூதக்கோவில் யூத-வி்பியூதக்கோத
ில் பெருவன்முறுறை விலில் பில் பெருவடிக்கிுறைது

Joseph Kishore,        29 October 2018

பென்சில்்வல்வேனினியேனியா ா மேனியாநிலத்தின் பிட்ஸ்வெர்க் நகரில் ட்ரீ ஆஃப் ரீ ஆஃப் லலஃப் யூதக்்வகேனியாவிலில்
(Tree  of  Life  Synagogue) நடந்திருக்கும் யூத-வி்விேனியாத ெடுபகேனியாரீ ஆஃப் லல அபா மரிக்க அிசினியல்
ா மற்றும் சமூகத்தின் பநருக்கடிரீ ஆஃப் லனிய ஒரு புதினிய ா மட்டத்திற்கு உனியர்த்தியிருக்கிறத.
அபா மரிக்கேனியாவின் நிரீ ஆஃப் லலரீ ஆஃப் லா மகள,  ்வா மலும் ்வா மலும் அதிகா மேனியாய,  ஒரு உளநேனியாட்டுப் ்வெேனியாரின்
தன்ரீ ஆஃப் லா மரீ ஆஃப் லனியக் பகேனியாண்டிருக்கின்றன, மிகவும் பின்தங்கினிய ா மற்றும் பிற்்வெேனியாக்கேனியான சக்திகள
ஊக்குவிக்கப்ெட்டுக் பகேனியாண்டிருக்கின்றன.

சனிக்கிழரீ ஆஃப் லா ம கேனியாரீ ஆஃப் லல ா மதச் சடங்குகளின் ்வெேனியாத நிகழ்ந்த இந்த பிட்ஸ்வெர்க்
ெடுபகேனியாரீ ஆஃப் லலயில் ெதிபனேனியாரு ்வெர் பகேனியால்லப்ெட்டனர். பெரும்ெேனியான்ரீ ஆஃப் லா மனியேனியாக முதினியல்வேர்கரீ ஆஃப் லத
ெலிபகேனியாண்ட இந்த தேனியாக்குதலில் இிண்டு ச்வகேனியாதிர்களும், 84 ா மற்றும் 86 ல்வேனியத பகேனியாண்ட
ஒரு ல்வேனியதேனியான தம்ெதியும் ெலினியேனியாகினர்.  ெலினியேனியான இன்பனேனியாருல்வேிேனியான ்விேனியாஸ ா மலிங்கர் 97
ல்வேனியதேனியானல்வேர், யூதப்ெடுபகேனியாரீ ஆஃப் லலயில் உயிர்தப்பினியல்வேர். தப்ெேனியாக்கிச்சூட்ரீ ஆஃப் லட நடத்தினிய ்விேனியாெர்ட்
்வெேனியால்வேர்ஸ (Robert Bowers) மீத குற்றவினியல் ெடுபகேனியாரீ ஆஃப் லலக் குற்றங்கள 11 எண்ணிக்ரீ ஆஃப் லகயும்
இனரீதினியேனியான அச்சுறுத்தலின் 13 எண்ணிக்ரீ ஆஃப் லகயும் சுா மத்தப்ெட்டுளதன. 

யூத-வி்விேனியாதம் அபா மரிக்கேனியாவுக்குப் புதிதல்ல என்ற அ்வத்வநித்தில்,  யூத ா மக்கரீ ஆஃப் லதக்
குறிரீ ஆஃப் லல்வேத்த இந்த அதவுக்கேனியான ஒரு பெருந்திிள ல்வேன்முரீ ஆஃப் லற நடல்வேடிக்ரீ ஆஃப் லக என்ெத
முன்கண்டிிேனியாததேனியாகும்.  இஸ்விலின் பசயதித்தேனியாதேனியான Haaretz இல் ஒரு கருத்தரீ ஆஃப் லினியேனியாதர்
எழுதினியரீ ஆஃப் லதப் ்வெேனியால,  “  ‘இத இங்்வக நடக்கேனியாத’  என்றதேனியான ா மேனியாரீ ஆஃப் லனிய
பநேனியாருக்கப்ெட்டிருக்கிறத.  அபா மரிக்கேனியாவின் யூதர்கள ா மறுநேனியாள கேனியாரீ ஆஃப் லலயில் எழுந்த,  இத
இங்்வக நடந்திருக்கிறத என்ெரீ ஆஃப் லத அறில்வே்வதேனியாடு ா மட்டுா மல்லேனியாா மல்,  இந்த தேனியாக்குதல்
ல்வேருங்கேனியாலத்தில் இ்வத்வெேனியான்ற தேனியாக்குதல்களுக்கு கட்டினியம் கூறலேனியாம் என்றும்
உணரும்்வெேனியாத ஒரு புதினிய ா மற்றும் மிகக் கூடுதலேனியாய அச்சுறுத்தகின்ற ஒரு எதிர்கேனியாலத்ரீ ஆஃப் லத
ா மனதில் கேனியாண்ெேனியார்கள.”

இந்த சம்ெல்வேத்தின் முக்கினியத்தல்வேத்ரீ ஆஃப் லத புரிந்தபகேனியாளல்வேதற்கு,  அதரீ ஆஃப் லன உளநேனியாட்டு
உளதடக்கத்தில் ா மட்டுா மல்லேனியாத,  அதன் சர்ல்வே்வதச ா மற்றும் ல்வேிலேனியாற்று உளதடக்கத்திலும்
பெேனியாருத்திக் கேனியாண்ெத அல்வேசினியா மேனியாகும்.

ட்ிம்ப் நிர்ல்வேேனியாகம் ெேனியாசிச ல்வேன்முரீ ஆஃப் லறக்கு விடுத்த திறந்த விண்ணப்ெங்களின் ஒரு
்வநிடினியேனியான விரீ ஆஃப் லதபெேனியாருதேனியாக இந்தத் தேனியாக்குதல் அரீ ஆஃப் லா மந்திருக்கிறத.  ்வெேனியாபல்வேர்ஸ யூத-
வி்விேனியாத பல்வேறித்தனம் ா மற்றும் புலம்பெனியர்ந்்வதேனியார்-வி்விேனியாத ்வெரினல்வேேனியாதத்தின் ஒரு
கலரீ ஆஃப் லல்வேனியேனியால் ஊக்குவிக்கப்ெட்டிருந்தேனியார் என்ெத பல்வேளிப்ெரீ ஆஃப் லடனியேனியாகத் பதரிந்தத.
தேனியாக்குதலுக்கு சற்று முன்ெேனியாய சமூக ஊடகங்களில் அல்வேர் ெதிவிட்டிருந்த கருத்தகளில்,
யூதர்கள மீத அல்வேர் கேனியாட்டும் பல்வேறுப்ரீ ஆஃப் லெ ஹீப்ரு புலம்பெனியர்ந்்வதேனியார் உதவி சமூகம் (HIAS)
என்ற அரீ ஆஃப் லா மப்பு -ட்ரீ ஆஃப் ரீ ஆஃப் லலஃப் யூதக்்வகேனியாயில் இதரீ ஆஃப் லனச் ்வசர்ந்ததேனியாகும்-  ா மத்தினிய
அபா மரிக்கேனியாவில் இருந்த தப்பில்வேரும் அகதிகளுக்கு உதவுல்வேதற்கு பசயயும்
முனியற்சிகளுடன் பதேனியாடர்புெடுத்திக் கேனியாட்டியிருந்தேனியார்.  “நா மத ா மக்கரீ ஆஃப் லதக் பகேனியால்ல
ெரீ ஆஃப் லடபனியடுத்த ல்வேருெல்வேர்கரீ ஆஃப் லத உள்வத பகேனியாண்டுல்வேருல்வேதற்கு HIAS விரும்புகிறத” என்று
அல்வேர் எழுதினேனியார்.  “எனத ா மக்கள பகேனியால்லப்ெடுல்வேரீ ஆஃப் லத நேனியான் உட்கேனியார்ந்த ்வல்வேடிக்ரீ ஆஃப் லக
ெேனியார்த்தக் பகேனியாண்டிருக்க முடினியேனியாத.”

ா மத்தினிய அபா மரிக்கேனியாவில் அபா மரிக்க ஏகேனியாதிெத்தினியத்தேனியால் உருல்வேேனியாக்கப்ெட்ட ல்வேறுரீ ஆஃப் லா ம ா மற்றும்
ல்வேன்முரீ ஆஃப் லறயில் இருந்த தப்பித்த ஓடில்வேரும் அகதிகரீ ஆஃப் லத குறிப்பிட “ெரீ ஆஃப் லடபனியடுத்த
ல்வேருெல்வேர்கள”  என்ற ல்வேேனியார்த்ரீ ஆஃப் லதரீ ஆஃப் லனியப் ெனியன்ெடுத்தல்வேத உளளிட அல்வேர் ெனியன்ெடுத்தினிய
பா மேனியாழ, ட்ிம்ப் நிர்ல்வேேனியாகம் ெனியன்ெடுத்தி ல்வேரும் ஒரு பா மேனியாழனியேனியாகும்.  பசன்ற ல்வேேனியாித்தில்

நிகழ்த்தினிய ஒரு உரீ ஆஃப் லியில்,  ட்ிம்ப்,  அபா மரிக்க எல்ரீ ஆஃப் லலரீ ஆஃப் லனிய ்வநேனியாக்கி புலம்பெனியர்ா மக்கள
நரீ ஆஃப் லடெனியணா மேனியாய ல்வேந்தரீ ஆஃப் லத “நா மத நேனியாட்டின் மீதேனியான ஒரு தேனியாக்குதல்” என்று குறிப்பிட்டேனியார் .
இத “உங்கள அண்ரீ ஆஃப் லடஅருகேனியாரீ ஆஃப் லா மகரீ ஆஃப் லத,  உங்கள ா மருத்தல்வோ மரீ ஆஃப் லனகரீ ஆஃப் லத,  உங்கள
ெளளிகரீ ஆஃப் லத” அழக்க அச்சுறுத்தகின்ற ஒரு ெரீ ஆஃப் லடபனியடுப்பு என்று அல்வேர் அரீ ஆஃப் லழத்தேனியார். யூத-
வி்விேனியாத ா மற்றும் ெேனியாசிச சூசகங்கதேனியால் நிரீ ஆஃப் லறந்த தனத கருத்தகளில் ட்ிம்ப் “கடிகேனியாித்ரீ ஆஃப் லத
பின்னுக்கு நகர்த்தி ஊழலரீ ஆஃப் லடந்த,  அதிகேனியாி-ெசி பகேனியாண்ட உலகல்வேேனியாதிகளுக்கு
அதிகேனியாித்ரீ ஆஃப் லத மீட்சி பசயனிய விரும்புெல்வேர்கள…” மீத கண்டனம் பசயதேனியார்.

யூதக்்வகேனியாவிலிலேனியான தேனியாக்குதரீ ஆஃப் லலத் பதேனியாடர்ந்த ஜனநேனியானியகக் கட்சி பிிெலங்களுக்கு ட்ிம்ப்
ஆதில்வேேனியாதர் ஒருல்வேர் ரீ ஆஃப் லெப் குண்டுகரீ ஆஃப் லத அனுப்புல்வேத பின்பதேனியாடர்கிறத.

ஆயினும்,  ட்ிம்ப்்வெ கூட ஒரு ்வநேனியாயக்குறி்வனிய தவிி விதக்கா மல்ல.  ட்ிம்ப்ரீ ஆஃப் லெ எத
அதிகேனியாித்தக்குக் பகேனியாண்டுல்வேந்தத?

“ா மறக்கப்ெட்டுப்்வெேனியான ா மனித”னின் ெேனியாதகேனியால்வேலர்கதேனியாக ல்வேலதசேனியாரிகள கேனியாட்டிக்பகேனியாளல்வேதற்கு
ல்வேழல்வேரீ ஆஃப் லக தந்த 2008  நிதிப் பெேனியாறிவின் ா மற்றும் ஒெேனியாா மேனியா நிர்ல்வேேனியாகத்தின் ்வல்வேேனியால்-ஸட்ரீட்
ஆதிவுக் பகேனியாளரீ ஆஃப் லககளின் பின்விரீ ஆஃப் லதவுகள;  “ெனியங்கில்வேேனியாதத்தின் மீதேனியான ்வெேனியார்”  என்ற
ெதேனியாரீ ஆஃப் லகயின் கீழ் 17  ஆண்டுகள உளளிட கேனியால் நூற்றேனியாண்டு கேனியாலத்திற்கும் அதிகா மேனியான
முடில்வேற்றபதேனியாரு ்வெேனியாரின் தேனியாக்கம்;  பதேனியாழலேனியாத ல்வேர்க்கத்திடம் இருந்தேனியான எதிர்ப்பு
பெருகுல்வேதற்கேனியான ெதிலிறுப்பில் ஆளும் ல்வேர்க்கத்தின் இரு பிரிவுகதேனியான ஜனநேனியானியகக் கட்சி
ா மற்றும் குடினியிசுக் கட்சி கட்சியினரும் முன்பனப்்வெேனியாதினும் எ்வதச்சேனியாதிகேனியாி ஆட்சி
ல்வேடில்வேங்கரீ ஆஃப் லத ்வநேனியாக்கித் திரும்பினர்.

ட்ிம்ப் நேனியாடேனியாளுா மன்றத்திற்கு-அப்ெேனியாற்ெட்டு அதி-ல்வேலதகளின் இனியக்கத்ரீ ஆஃப் லத ல்வேதர்த்பதடுக்க
முரீ ஆஃப் லனகிறேனியார் என்றேனியால்,  ஜனநேனியானியகக் கட்சியின்விேனியா “பிதவுகரீ ஆஃப் லத”யும் அதிருப்திரீ ஆஃப் லனியயும்
விரீ ஆஃப் லதப்ெல்வேர்களுக்கு எதிிேனியாய ஸதிித்தன்ரீ ஆஃப் லா மரீ ஆஃப் லனிய உத்தில்வேேனியாதம் பசயெல்வேர்கதேனியாக FBI, CIA

ா மற்றும் இிேனியாணுல்வேத்ரீ ஆஃப் லத ஊக்குவிக்கின்றனர்.

பல்வேறுா ம்வன ட்ிம்ப் நிர்ல்வேேனியாகத்ரீ ஆஃப் லத விடவும் மிக அதிகா மேனியான விடனியங்கள இதில்
சம்ெந்தப்ெட்டிருக்கின்றன என்ற உன்ரீ ஆஃப் லா மரீ ஆஃப் லனிய்வனிய சர்ல்வே்வதச உளதடக்கம் அடிக்்வகேனியாடிட்டுக்
கேனியாட்டுகிறத.  அதி-ல்வேலத ா மற்றும் ெேனியாசிச இனியக்கங்கள ா மற்றும் அிசேனியாங்கங்களின் ல்வேதர்ச்சி
ஒரு உலகதேனியாவினிய நிகழ்வுப்்வெேனியாக்கேனியாக இருக்கிறத.

பிலிப்ரீ ஆஃப் லென்ஸில் இத ்விேனியாட்ரி்வகேனியா டபடர்்வட ஐ உருல்வேேனியாக்கியிருக்கிறத,  இல்வேர்
கண்கேனியாணிப்பு தற்பகேனியாரீ ஆஃப் லலப் ெரீ ஆஃப் லடகரீ ஆஃப் லத புகழ்ந்த ல்வேந்திருப்ெல்வேரும் ஒழுங்கரீ ஆஃப் லா மக்க
உதவியிருப்ெல்வேருா மேனியால்வேேனியார்.

இந்தினியேனியாவில், பிிதா மர் ந்விந்திி ்வா மேனியாடி ெேனியாசிச ஆர்.எஸ.எஸ. இன் ஒரு உறுப்பினிேனியால்வேேனியார்.
குஜிேனியாத்தின் முதலரீ ஆஃப் லா மச்சிேனியாக இருந்த சா மனியத்தில்,  நூற்றுக்கணக்கேனியான முஸலீம்கள
பகேனியால்லப்ெட்ட 2002 கலல்வேிங்கரீ ஆஃப் லத ஒழுங்கரீ ஆஃப் லா மப்ெதில் அல்வேர் உதவினேனியார்.

பி்விசிலில்,  ்வநற்று நடத்தப்ெட்ட ்வதர்தல் அதி-ல்வேலத ்வல்வேட்ெேனியாதிேனியான பஜனியர்
்வெேனியால்்வஸேனியானேனியா்விேனியாரீ ஆஃப் லல்வே அதிகேனியாித்தக்கு உனியர்த்தியிருக்கிறத.

ஐ்விேனியாப்ெேனியா முழுல்வேதிலும்,  அதி-ல்வேலத ா மற்று ெேனியாசிசக் கட்சிகள ஆளும் ல்வேர்க்கத்தேனியால்
திட்டமிட்டு ஊக்குவிக்கப்ெட்டு ல்வேந்திருக்கின்றன.  ்வஜர்ா மனியிலேனியான அபிவிருத்திகள
குறிப்ெேனியான முக்கினியத்தல்வேமுரீ ஆஃப் லடனியரீ ஆஃப் லல்வே ஆகும்.  ஹிட்லரீ ஆஃப் லியும் யூதப்ெடுபகேனியாரீ ஆஃப் லலயில் ஆறு
மில்லினியன் யூதர்கரீ ஆஃப் லத ெடுபகேனியாரீ ஆஃப் லல பசயதரீ ஆஃப் லா ம உளளிட இருெதேனியாம் நூற்றேனியாண்டின் மிகக்



பகேனியாடிா மேனியான குற்றங்கரீ ஆஃப் லதயும் உருல்வேேனியாக்கினிய நேனியாட்டில்,  ெேனியாசிசம் மீண்டும் ஒரு பெரினிய
அிசினியல் சக்தினியேனியாக எழுந்திருக்கிறத.

ெேனியாசிச ்வஜர்ா மனிக்கேனியான ா மேனியாற்று (AfD) பிிதேனியான எதிர்க்கட்சினியேனியாக இருக்கிறத;  ஒவ்பல்வேேனியாரு
திருப்ெத்திலும் அதன் புலம்பெனியர்-வி்விேனியாத ்வெரினல்வேேனியாதத்திற்கு தகல்வேரீ ஆஃப் லா மத்தக் பகேனியாண்டரீ ஆஃப் லா ம
ா மற்றும் ஏற்றுக் பகேனியாண்டரீ ஆஃப் லா மயின் மூலம் கிறிஸதல்வே ஜனநேனியானியகக் கட்சியினர் ா மற்றும் சமூக
ஜனநேனியானியகக் கட்சியினர் ஆகினிய அிசினியல் ஸதேனியாெகத்தின் கட்சிகதேனியால் இத திட்டமிட்டு
ல்வேதர்த்பதடுக்கப்ெட்டு ல்வேந்திருக்கிறத.

பசன்ற ா மேனியாதத்தில்,  AfD தரீ ஆஃப் லலல்வேிேனியான அபலக்சேனியாண்டர் பககௌலேனியான்ட் முன்னணி
பசயதித்தேனியாதேனியான Frankfurter Allgemeine Zeitung இல் எழுதியிருந்த ஒரு ெத்தி, ஹிட்லரின்
ஒரு உரீ ஆஃப் லிக்கு இரீ ஆஃப் லணபசேனியால்லக் கூடினிய ல்வேேனியார்த்ரீ ஆஃப் லதப் பிி்வனியேனியாகங்கரீ ஆஃப் லதக் பகேனியாண்டிருந்தத.
இதனிரீ ஆஃப் லட்வனிய, அிசு, AfD உடனேனியான கூட்டணியில், ெேனியாசிசத்திற்கேனியான இடத-சேனியாரி எதிர்ப்ரீ ஆஃப் லெ
குற்றா மேனியாக்குல்வேரீ ஆஃப் லத ்வநேனியாக்கி நகர்ந்திருக்கிறத.

்வஜர்ா மனியில் ெேனியாசிசம் எழுச்சி கேனியாண்ெதன் முக்கினியத்தல்வேம், நியூ ்வனியேனியார்க் ரீ ஆஃப் லடம்ஸ உளளிட,
அபா மரிக்க ஊடகங்கதேனியால் கிட்டத்தட்ட முற்றிலுா மேனியாக உதேனியாசீனம் பசயனியப்ெட்டு
ல்வேந்திருக்கிறத.  ்வஜர்ா மன் ல்வேிலேனியாற்ரீ ஆஃப் லற திருத்தி எழுல்வேதற்கும் நேனியாஜிக்கதத குற்றங்கரீ ஆஃப் லத
சேனியார்பினியலேனியானரீ ஆஃப் லல்வேனியேனியாக்குல்வேதற்கும் பிற்்வெேனியாக்கேனியான ல்வேிலேனியாற்றேனியாசிரினியர்கள பசயகின்ற
முனியற்சிகள அபா மரிக்கேனியாவிலுளத ஊழலரீ ஆஃப் லடந்த கல்வினியறிஞர்கள உளளிட தேனியாிேனியாதல்வேேனியாத
ஸதேனியாெகத்திடம் இருந்த எந்த எதிர்ப்ரீ ஆஃப் லெயும் தூண்டியிருக்கவில்ரீ ஆஃப் லல.

ெேனியாசிசம் உனியர்ச்சி கண்டுல்வேரும் நேனியாடுகளில் இஸ்விலும் இருக்கிறத என்ற உண்ரீ ஆஃப் லா மனியேனியானத
இந்த நிகழ்ச்சி்வெேனியாக்கின் உலகதேனியாவினிய தன்ரீ ஆஃப் லா மரீ ஆஃப் லனிய அடிக்்வகேனியாடிட்டுக் கேனியாட்டுகிறத.  யூத
பல்வேறுப்பு என்ெத ்வதசினியல்வேேனியாதத்தின் ஒரு நச்சுத்தனா மேனியான ல்வேரீ ஆஃப் லகயின் ஒரு குறிப்பிட்ட
ல்வேடில்வேபா மன்ெத இஸ்விலில் ெேனியாலஸதீனர்களுக்கு எதிிேனியான அிசு-ஒப்புதலுடனேனியான ா மற்றும்
ஒழுங்கரீ ஆஃப் லா மக்கப்ெட்ட ல்வேன்முரீ ஆஃப் லறயில் பல்வேளிப்ெடுகிறத.  சமீெத்தில் யூத ்வா மலேனியாதிக்கத்ரீ ஆஃப் லத
புனிதப்ெடுத்தகின்ற “்வதசினிய-அிசு சட்டம்”  நிரீ ஆஃப் லற்வல்வேற்றப்ெடுல்வேரீ ஆஃப் லத ்வா மற்ெேனியார்ரீ ஆஃப் லல்வே பசயத
இஸ்விலினிய பிிதா மிேனியான பெஞ்சமின் பநத்தனினியேனியாகு, ஹங்்வகரியின் பிிதா மர் விக்டர் ஆர்ென்
உளளிட ஐ்விேனியாப்ெேனியாவில் உளத அதி-ல்வேலத ெேனியாசிச சக்திகளுடன் பெேனியாதல்வேேனியான
்வநேனியாக்கத்ரீ ஆஃப் லதக் கேனியாண்கிறேனியார்.

இறுதினியேனியாக,  ெேனியாசிச இனியக்கங்களின் சர்ல்வே்வதச ல்வேதர்ச்சினியேனியானத அதன் ல்வேிலேனியாற்று
உளதடக்கத்தில் ரீ ஆஃப் லல்வேக்கப்ெட ்வல்வேண்டும்.  ஹிட்லர் அதிகேனியாித்திற்கு ல்வேந்த 85
ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்,  இிண்டேனியாம் உலகப் ்வெேனியார் பல்வேடித்ததற்கு கிட்டத்தட்ட 80
ஆண்டுகள பின்னர் ெேனியாசிசம் ா மறுஎழுச்சி கேனியாண்ெதன் முக்கினியத்தல்வேம் என்ன?

்வசேனியாவினியத் ஒன்றினியம் ஸிேனியாலினிச அதிகேனியாித்தல்வேத்தேனியால் கரீ ஆஃப் லலக்கப்ெட்டு கிட்டத்தட்ட 30
ஆண்டுகள பநருங்கும் நிரீ ஆஃப் லலயில்,  1989-1991  இல் நடந்ததன் அத்தினியேனியால்வேசினியா மேனியான
பிற்்வெேனியாக்கேனியான தன்ரீ ஆஃப் லா ம ஒட்டுபா மேனியாத்த உலகத்தின் முன்ெேனியாக அம்ெலப்ெட்டிருக்கிறத.
இிண்டேனியாம் உலகப் ்வெேனியாரீ ஆஃப் லித் பதேனியாடர்ந்த ல்வேந்த கேனியாலத்தில் ஓிதவுக்கு ஒடுங்கில்வேந்த ெேனியாசிச
்வநேனியாய, சக்தியுடன் மீபதழுச்சி கண்டிருக்கிறத.  ்வசேனியாவினியத் ஒன்றினியத்தின் முடில்வேேனியானத,
முதலேனியாளித்தல்வேத்தின் ெிப்புரீ ஆஃப் லில்வேேனியாதிகள ஆருடம் கூறினியரீ ஆஃப் லதப் ்வெேனியால, ஜனநேனியானியகத்தின் ஒரு
ா மலர்ச்சிரீ ஆஃப் லனிய உருல்வேேனியாக்கவில்ரீ ஆஃப் லல,  ா மேனியாறேனியாக சா மத்தல்வேமின்ரீ ஆஃப் லா மயின் பல்வேடிப்ரீ ஆஃப் லெயும்,
ஏகேனியாதிெத்தினியப் ்வெேனியாரீ ஆஃப் லியும்,  எ்வதச்சேனியாதிகேனியாில்வேேனியாதத்ரீ ஆஃப் லதயும் அத்்வதேனியாடு ெேனியாசிசத்தின் ஒரு
ா மறுா மலர்ச்சிரீ ஆஃப் லனியயு்வா ம உருல்வேேனியாக்கியிருக்கிறத.

ெேனியாசிசம், தீவிி முதலேனியாளித்தல்வே பநருக்கடியின் ஒரு அிசினியல் பல்வேளிப்ெேனியாடேனியாகும்.
நேனியாஜிசத்தின் எழுச்சி மூலா மேனியாக,  “முதலேனியாளித்தல்வே சமூகம் அதன் சீிணா மேனியாகேனியாத
கேனியாட்டுமிிேனியாண்டித்தனத்ரீ ஆஃப் லத பல்வேளிக்கக்குகிறத” என்று ”்வதசினிய ்வசேனியாசலிசம் (நேனியாஜி) என்றேனியால்
என்ன?”  (1933)  என்ெதில் ட்பிேனியாட்ஸகி விதக்கினேனியார்.  ெேனியாசிசம் என்ெத “ஏக்வெேனியாக
மூலதனத்தின் மிகவும் ஈவிிக்கா மற்ற சர்ல்வேேனியாதிகேனியாிா மேனியாகும்” என்று அல்வேர் எழுதினேனியார்.

அவ்ல்வேேனியா்வற இன்றும் கூட,  முதலேனியாளித்தல்வோ மேனியானத அதன் சீிணிக்கேனியாத
கேனியாட்டுமிிேனியாண்டித்தனத்ரீ ஆஃப் லத பல்வேளிக்கக்கிக் பகேனியாண்டிருக்கிறத. ஏகேனியாதிெத்தினியப் ்வெேனியார் ா மற்றும்
முதலேனியாளித்தல்வேச் சுிண்டலின் பின்விரீ ஆஃப் லதவுகளுக்குத் தப்பி ல்வேரும் புலம்பெனியர்ந்தல்வேர்களும்
அகதிகளு்வா ம அதன் மிக உடனடினியேனியாக இலக்குகதேனியாய இருக்கின்றனர்.  அபா மரிக்கேனியாவில்,
அபா மரிக்க-பா மக்சி்வகேனியா எல்ரீ ஆஃப் லலயில் எழுப்ெப்ெட்டிருக்கும் தடுப்பு முகேனியாம்கள குழந்ரீ ஆஃப் லதகள
உளளிட்ட புலம்பெனியர்ந்த ா மக்கரீ ஆஃப் லத மிகவும் கேனியாட்டுமிிேனியாண்டித்தனா மேனியான நிரீ ஆஃப் லலரீ ஆஃப் லா மகளின்
கீழ் ரீ ஆஃப் லல்வேத்திருக்கின்றன.

1940  ்வா மயில் பல்வேளினியேனியான அல்வேர் கரீ ஆஃப் லடசினியேனியாக எழுதினிய முக்கினியா மேனியானல்வேற்றில் ஒன்றேனியான
“ஏகேனியாதிெத்தினியம் ா மற்றும் ்வெேனியார் பதேனியாடர்ெேனியாக நேனியான்கேனியாம் அகிலத்தின் அறிக்ரீ ஆஃப் லக”யில்
ட்பிேனியாட்ஸகி எழுதினேனியார்:  “சிரீ ஆஃப் லதயும் முதலேனியாளித்தல்வேம் யூத ா மக்கரீ ஆஃப் லத அதன் அத்தரீ ஆஃப் லன
தல்வேேனியாிங்களின் ல்வேழயும் பிழந்பதடுக்கப் ெேனியார்க்கிறத; இிண்டு பில்லினியன் உலக ா மக்களில்
ெதி்வனழு மில்லினியன் ா மனிதர்களுக்கு,  அதேனியால்வேத ஒரு சதவீதத்திற்கும்
குரீ ஆஃப் லறல்வேேனியானல்வேர்களுக்கு,  நா மத ்வகேனியாதத்தில் இன்னமும் ஒரு இடம் கண்டுபிடிக்க
முடினியவில்ரீ ஆஃப் லல!  ெிந்த நிலப் ெிப்புகள ா மற்றும் ா மனிதனுக்கு பூமியுடன் ்வசர்த்த
ல்வேேனியான்ெிப்புகரீ ஆஃப் லதயும் கூட பல்வேன்றுபகேனியாடுத்திருக்கின்ற பதேனியாழல்நுட்ெ அற்புதங்களின்
ா மத்தியில்,  முதலேனியாளித்தல்வே ல்வேர்க்கம் நா மத ்வகேனியாதத்ரீ ஆஃப் லத ஒரு நேனியாற்றா மடிக்கும்
சிரீ ஆஃப் லறச்சேனியாரீ ஆஃப் லலனியேனியாக ா மேனியாற்றி விட முடிந்திருக்கிறத.” இத்வல்வே இன்று மில்லினியன் கணக்கேனியான
புலம்பெனியர்ந்த ா மக்கள முகம்பகேனியாடுக்கும் நிரீ ஆஃப் லலரீ ஆஃப் லா மனியேனியாக இருக்கிறத.

சனிக்கிழரீ ஆஃப் லா ம அன்றேனியான ெடுபகேனியாரீ ஆஃப் லல மீண்டுபா மேனியாருமுரீ ஆஃப் லற விதங்கப்ெடுத்தியிருப்ெரீ ஆஃப் லதப்
்வெேனியால,  அிசினியல் பிற்்வெேனியாக்குத்தனம் ா மற்றும் ்வெேனியாரின் ஒரு கேனியாலகட்டா மேனியானத,
்வெரினல்வேேனியாதத்தின் மிகப்ெழம் ல்வேடில்வேங்களில் ஒன்றேனியான யூத-வி்விேனியாதத்தின் புத்தயிர்ப்புடன்
தவிர்க்கவினியலேனியாா மல் பதேனியாடர்புெட்டுளதத.  இஸ்விலின் இருப்ெேனியானத யூத-வி்விேனியாத
தன்புறுத்தல் ா மற்றும் ல்வேன்முரீ ஆஃப் லறக்கு ஒருல்வேரீ ஆஃப் லகயிலேனியான ெேனியாதகேனியாப்பு என்ெதேனியான கருத்த
ஒதக்கப்ெட ்வல்வேண்டினிய பிிரீ ஆஃப் லா மகளில் ஒன்றேனியாகும்.

ல்வேலத-சேனியாரி பிற்்வெேனியாக்குத்தனத்தின் மிக அடிப்ெரீ ஆஃப் லடனியேனியான இலக்கேனியாக இருப்ெத பதேனியாழலேனியாத
ல்வேர்க்கா மேனியாகும்.  முதலேனியாளித்தல்வேத்தில் இருந்த ெேனியாசிசம் பிறப்ெரீ ஆஃப் லதப் ்வெேனியால்வல்வே,  ல்வேர்க்கப்
்வெேனியாிேனியாட்டமும் பிறக்கிறத.  ல்வேர்க்கப் ்வெேனியாிேனியாட்டத்தின் அபிவிருத்தியும் ்வசேனியாசலிசத்திலேனியான
பெருகும் ஆர்ல்வேமும் ஆளும் ல்வேர்க்கத்திற்கு பீதியூட்டுகிறத.  பதேனியாழலேனியாதர்களின் ெிந்த
எண்ணிக்ரீ ஆஃப் லகயினர் ல்வேலரீ ஆஃப் லத ்வநேனியாக்கி அல்ல,  இடரீ ஆஃப் லத ்வநேனியாக்கி நகர்ந்த
பகேனியாண்டிருக்கின்றனர்.  சமூக சா மத்தல்வேமின்ரீ ஆஃப் லா மக்கும் ்வெேனியாருக்கும் ஆளும் ல்வேர்க்கம்
பசயகின்ற தனியேனியாரிப்புகளுக்கு கு்விேனியாதம் ஆழா மரீ ஆஃப் லடகிறத ா மற்றும் அதிகரித்தச் பசல்கிறத.

சமூக எதிர்ப்பின் முதல் அறிகுறியி்வல்வனிய, ஆளும் ல்வேர்க்கம் ெேனியாசிச ல்வேன்முரீ ஆஃப் லறக்கு
அரீ ஆஃப் லழப்பு விடுல்வேபதன்ெத அதன் நம்பிக்ரீ ஆஃப் லகனியற்ற தன்ரீ ஆஃப் லா மயின் ஒரு அறிகுறினியேனியாகும்.
1930 களில்,  ெேனியாசிச இனியக்கங்கள ஒரு பல்வேகுஜன அடித்ததத்ரீ ஆஃப் லத பெற்ற சா மனியத்தில்,
ஆளும் உனியிடுக்குகளின் அிசினியல் சதிக்வத ்வஜர்ா மனி,  இத்தேனியாலி ா மற்றும் ஸபெயினில்
அரீ ஆஃப் லல்வே அதிகேனியாித்திற்கு உனியர்ல்வேரீ ஆஃப் லத சேனியாத்தினியா மேனியாக்கின.  இன்று,  ்வா மலிருந்த ெேனியாசிசத்ரீ ஆஃப் லத
திட்டமிட்டு தூண்டிவிடுல்வேபதன்ெத இன்னும் அதிக ்வா மலேனியாதிக்கா மேனியான ஒரு கேனியாிணினியேனியாக
இருக்கிறத.

்வசேனியாசலிசப் புிட்சினியேனியா அல்லத முதலேனியாளித்தல்வேக் கேனியாட்டுமிிேனியாண்டித்தனா மேனியா என்ற ா மேனியாற்றிரீ ஆஃப் லன
முதலேனியாளித்தல்வேம் ா மறுெடியும் ா மனிதகுலத்தின் முன்ரீ ஆஃப் லல்வேத்தக் பகேனியாண்டிருக்கிறத.
“நேனியாகரிகத்ரீ ஆஃப் லத மீண்டும்பகேனியாண்டுல்வேருல்வேதற்கும்”  ா மற்றும் “பிதவுெடுத்தம் அிசினியல்
ல்வேேனியாயவீச்ரீ ஆஃப் லச”  முடிவுக்குக் பகேனியாண்டுல்வேருல்வேதற்குா மேனியான அல்வேசினியம் குறித்த ஊடகங்களில்
வில்வேேனியாதிக்கப்ெடும் அத்தரீ ஆஃப் லன கரீ ஆஃப் லதகளும் முக்கினியா மேனியான பிிச்சிரீ ஆஃப் லனகள அத்தரீ ஆஃப் லனயில்
இருந்தம் நழுவிச் பசல்கின்ற பல்வேற்றுக் கரீ ஆஃப் லதனியேனியாடல்கதேனியாகும்.  முதலேனியாளித்தல்வே
அரீ ஆஃப் லா மப்புமுரீ ஆஃப் லற்வனிய ஒழக்கப்ெட்டேனியாக ்வல்வேண்டும்.

ஸிேனியாலினிசத்தின் ா மற்றும் சமூக ஜனநேனியானியகத்தின் கேனியாட்டிக்பகேனியாடுப்புகளுக்கேனியான ெதிலிறுப்பில்
பதேனியாழலேனியாத ல்வேர்க்கத்தில் புிட்சிகித் தரீ ஆஃப் லலரீ ஆஃப் லா ம பநருக்கடிரீ ஆஃப் லனியத் தீர்ப்ெதற்கேனியாக, எண்ெத
ஆண்டுகளுக்கு முன்ெேனியாக, 1938 இல், நேனியான்கேனியாம் அகிலம் ஸதேனியாபிக்கப்ெட்டத. ல்வேிலேனியாற்றில்
பதேனியாழலேனியாத ல்வேர்க்கத்தின் ா மேனியாபெரும் ்வதேனியால்வினியேனியாக அரீ ஆஃப் லா மந்த 1933  இல் ்வஜர்ா மனியில்
ெேனியாசிசம் பெற்ற பல்வேற்றியில் இருந்தேனியான ெடிப்பிரீ ஆஃப் லனகளின் உட்கிிகிப்பு புதினிய அகிலத்தின்
அிசினியல் ்வல்வேரீ ஆஃப் லலத்திட்டத்தில் பல்வேகு ரீ ஆஃப் லா மனியத்தில் இருந்தத.

ஒரு புிட்சிகி ்வசேனியாசலிச ா மற்றும் சர்ல்வே்வதசினிய ்வல்வேரீ ஆஃப் லலத்திட்ட அடிப்ெரீ ஆஃப் லடயிலன்றி
ெேனியாசிசத்ரீ ஆஃப் லத எதிர்த்தப் ்வெேனியாிேனியாடுல்வேத சேனியாத்தினியமில்லேனியாததேனியாகும் என்ெ்வத மிக முக்கினியா மேனியான
ெடிப்பிரீ ஆஃப் லனனியேனியாக இருந்தத. 1930 களின் ெனியங்கிங்கள ா மறுெடியும் எழுகின்ற நிரீ ஆஃப் லலயில்,
ெேனியாசிசத்திற்கு எதிிேனியான ்வெேனியாிேனியாட்டத்ரீ ஆஃப் லத சா மத்தல்வேமின்ரீ ஆஃப் லா ம,  ்வெேனியார் ா மற்றும் முதலேனியாளித்தல்வே
அரீ ஆஃப் லா மப்புமுரீ ஆஃப் லறக்கேனியான எதிர்ப்புடன் இரீ ஆஃப் லணக்கின்ற ஒரு ்வசேனியாசலிசத் தரீ ஆஃப் லலரீ ஆஃப் லா மரீ ஆஃப் லனிய,
்வசேனியாசலிச சா மத்தல்வேக் கட்சிரீ ஆஃப் லனிய கட்டிபனியழுப்புல்வேதன் மூலா மேனியாக,  இந்தப் புரிதலேனியானத
பதேனியாழலேனியாத ல்வேர்க்கத்திற்குளதேனியாக பகேனியாண்டுல்வேிப்ெட்டேனியாக ்வல்வேண்டும்.


