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ஜேர்மனியின் நவம்பர் புரட்சியின்
நூறு ஆண்டுகள
Ulrich Rippert and Peter Schwarz,        9 November 2018

நறு ஆண்டுகளுக்கு முன்கு முன்ப்கு முன்பாக,  நவம்கு முன்பர் 9,  1918  அன்று,

பகு முன்ப்கு முன்பார் மற்றும் முடி முடிய்கு முன்பாட்சிக்கு எதிசிக்கு எதிர்கு முன்பான ப்கு எதிரான ஜேர்மன் ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாள
வர்க்கத்தின் புசிக்கு எதிரட்சிகசிக்கு எதிர எழுச்சி அின் உச்சகட்டத்ன் உச்சகட்டத்தி எட்டி
முிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளித்துவ அன் உச்சகட்டத்தமப்புமுன் உச்சகட்டத்தைப்புமுறைன் உச்சகட்டத்த முடிய அின் அடித்ிளங்கள
வன் உச்சகட்டத்தசிக்கு எதிர உலுக்கி முடியது.

1918  ஆசிக்கு எதிரம்கு முன்பம் முிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாகபவ,  ஒடுக்குமுன் உச்சகட்டத்தைப்புமுறை,  அசிக்கு எதிரக்கத்ினம்கு முன்பான
ிணிக்ன் உச்சகட்டத்தக,  புசிக்கு எதிரட்சிகசிக்கு எதிரத் ின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலவர்கன் உச்சகட்டத்தள சின் உச்சகட்டத்தைப்புமுறையிஜேர்மன் தொழிலன் உச்சகட்டத்தடத்ின் உச்சகட்டத்தம
மற்றும் முிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாம் உஜேர்மன் தொழிலகப் பகு முன்ப்கு முன்பாருக்கு சமூக ்கு எதிரான ஜேனந்கு முன்பா முடியகக்
கட்சியும் (SPD) ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிற்சங்கங்களும் ஆிசிக்கு எதிரவளித்ின் உச்சகட்டத்தம இன் உச்சகட்டத்தவ
அத்ின் உச்சகட்டத்தனன் உச்சகட்டத்த முடியயும் மீற,  பகு முன்ப்கு முன்பாருக்க்கு முன்பான ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாள வர்க்கத்தின்
எதிர்ப்ன் உச்சகட்டத்தகு முன்ப முடி முடிய்கு முன்பாட்சி அசிக்கு எதிரச்கு முன்பாங்கத்தின்கு முன்பால் ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாடர்ந்தும்
கட்டுப்கு முன்படுத்ி முடி முடிய்கு முன்பாி நின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழில உண்ட்கு முன்பானது. மூன்ைப்புமுறைன் உச்சகட்டத்தசிக்கு எதிர ஆண்டு
க்கு முன்பாஜேர்மன் தொழில இசிக்கு எதிரத்ிக்களரி முடிய்கு முன்பான கு முன்படுரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பான் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலகளின் அழிவுகசிக்கு எதிரம்கு முன்பான
வின் உச்சகட்டத்தளவுகளும் பமற்கு முன் உச்சகட்டத்தனயிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பான இசிக்கு எதிர்கு முன்பாணுவத்
பி்கு முன்பால்விகளும் ஒரு புசிக்கு எதிரட்சிகசிக்கு எதிர ரான ஜேர்மன் தநருக்கடிக்கு இட்டுச்ரான ஜேர்மன் தசன்ைப்புமுறைன.

ந்கு முன்பாட்டின் கு முன்பஜேர்மன் தொழில கு முன்பகுதிகளில்,  உணவு விநிப முடிய்கு முன்பாகம் கிட்டத்ிட்ட
முழுன் உச்சகட்டத்தம முடிய்கு முன்பாக ரான ஜேர்மன் தகு முன்ப்கு முன்பாறந்து பகு முன்ப்கு முன்பானது. 1914 பக்கு முன்பான் உச்சகட்டத்தடக்குப் பின்னர்
பகு முன்ப்கு முன்பார் உற்கு முன்பத்தி ஒபசிக்கு எதிர முடியடி முடிய்கு முன்பாய் அதிகரிக்கப்கு முன்பட்டிருந்ிது என்ைப்புமுறை
பகு முன்ப்கு முன்பாதிலும்,  1917  ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் ரான ஜேர்மன் தம்கு முன்பாத்ி
ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிற்துன் உச்சகட்டத்தைப்புமுறை உற்கு முன்பத்தி முடிய்கு முன்பானது அின் பகு முன்ப்கு முன்பாருக்கு-முந்ன் உச்சகட்டத்தி முடிய
மட்டத்ன் உச்சகட்டத்திக் க்கு முன்பாட்டிலும் குன் உச்சகட்டத்தைப்புமுறைவ்கு முன்பாகபவ இருந்ிது.  விவச்கு முன்பா முடிய
உற்கு முன்பத்தி 60  சிவீிம் வன் உச்சகட்டத்தசிக்கு எதிர வீழ்ச்சி கண்டிருந்ிது.  கு முன்பஞ்சம்
கற்கு முன்பன் உச்சகட்டத்தன ரான ஜேர்மன் தசய் முடிய முடி முடிய்கு முன்பாி அளவுக்கு கு முன்பசிக்கு எதிரந்ிி்கு முன்பாயிருந்ிது.

பகு முன்ப்கு முன்பாரின் இறுதி ம்கு முன்பாிங்களில் பகு முன்ப்கு முன்பார்எல்ன் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலகள ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாஞ்சமும்
நகர்ந்திருக்கவில்ன் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழில,  ஆயினும் ரான ஜேர்மன் தகு முன்பருமளவிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பான மனிிப்
கு முன்படுரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பான் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலகள குன் உச்சகட்டத்தைப்புமுறைவில்ஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாமல் ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாடர்ந்ின.  சிப்கு முன்ப்கு முன்பாய்கள
எவ்விி அர்த்ிமுமில்ஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாது கு முன்படுரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பான் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழில ரான ஜேர்மன் தசய் முடியப்கு முன்படுவிற்கு,
கு முன்பதுங்குகுழிகளில் கு முன்பட்டினி முடிய்கு முன்பாய் ச்கு முன்பாவிற்கு அல்ஜேர்மன் தொழிலது
ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாற்றுபந்கு முன்பாய் ி்கு முன்பாக்கி பவின் உச்சகட்டத்தனப்கு முன்பட்டு ச்கு முன்பாவிற்க்கு முன்பாய்

அனுப்கு முன்பப்கு முன்பட்டனர்.  அச்சம முடியத்தில்,  முிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாம் உஜேர்மன் தொழிலகப் பகு முன்ப்கு முன்பார்
ந்கு முன்பான்கு ஆண்டுகள்கு முன்பாய் உக்கிசிக்கு எதிரம்கு முன்பாய் நடந்து வந்திருந்ிது.

ிளகு முன்பதி லூரான ஜேர்மன் தடன்ட்பட்கு முன்பார்ஃப் (Ludendorff) உம் உ முடியர் இசிக்கு எதிர்கு முன்பாணுவத்
ின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலன் உச்சகட்டத்தமயும் பகு முன்ப்கு முன்பார்நிறுத்ிப் பகு முன்பச்சுவ்கு முன்பார்த்ன் உச்சகட்டத்திகன் உச்சகட்டத்தளத்
ி்கு முன்பாமதித்ினர்,  பகு முன்ப்கு முன்பார் இறுதி முடிய்கு முன்பாக 1918  நவம்கு முன்பரில்
முடிவன் உச்சகட்டத்தடந்ிபகு முன்ப்கு முன்பாது,  உஜேர்மன் தொழிலரான ஜேர்மன் தகங்கிலும் 10  மில்லி முடியன் மக்கள

ிங்கள உயின் உச்சகட்டத்தசிக்கு எதிர இழந்திருந்ினர், 20 மில்லி முடியன் கு முன்பன் உச்சகட்டத்தடயினர்கள
க்கு முன்பா முடியமன் உச்சகட்டத்தடந்திருந்ினர். இது ிவிசிக்கு எதிர, 7 மில்லி முடியன் ரான ஜேர்மன் தகு முன்ப்கு முன்பாதுமக்கள
கு முன்பலி முடிய்கு முன்பாகியிருந்ினர்.

சிக்கு எதிரஷ் முடிய்கு முன்பாவில் 1917  அக்பட்கு முன்பாகு முன்பரில் பகு முன்ப்கு முன்பால்ஷிவிக்குகளின்
ின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலன் உச்சகட்டத்தமயில் ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாள வர்க்கம் அதிக்கு முன்பாசிக்கு எதிரத்ன் உச்சகட்டத்தி
ரான ஜேர்மன் தவன்றருந்ிது;  அது பகு முன்ப்கு முன்பாரில் சிக்கு எதிரஷ் முடிய்கு முன்பாவின் கு முன்பங்பகற்ன் உச்சகட்டத்தகு முன்ப
முடிவுக்குக் ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாண்டுவந்ிது. அவர்களது ரான ஜேர்மன் தவற்ற ப்கு எதிரான ஜேர்மனியில்

ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளர்களுக்கு உத்பவகமளித்ிது.  உஜேர்மன் தொழிலகப் பகு முன்ப்கு முன்பாரின்
கு முன்படுரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பான் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலகளுக்கு மத்தியில்,  சிக்கு எதிரஷ் முடிய புசிக்கு எதிரட்சி முடிய்கு முன்பானது
முிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளித்துவத்திற்கு அப்கு முன்ப்கு முன்பாற்கு முன்பட்ட சுசிக்கு எதிரண்டலும் பகு முன்ப்கு முன்பாரும்
இல்ஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாி ஒரு உஜேர்மன் தொழிலகம் ச்கு முன்பாத்தி முடியம் என்கு முன்பன் உச்சகட்டத்தி நிரூகு முன்பணம்
ரான ஜேர்மன் தசய்ிது.

1918  ்கு எதிரான ஜேனவரியில்,  ரான ஜேர்மன் த, ஹென்னிக்ஸ்பட்கு முன்பார்ஃப் (Hennigsdorf) ஆயுி
ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிற்ச்கு முன்பான் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலகளில் பவன் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழில ரான ஜேர்மன் தசய்ி ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளர்கள ிங்கள
கருவிகன் உச்சகட்டத்தளக் கீபழபகு முன்ப்கு முன்பாட்டனர்.  அருகிலிருந்ி பகு முன்பர்லினில்
அவர்கள நடத்தி முடிய ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்டத்தில் 400,000  பகு முன்பர் கஜேர்மன் தொழிலந்து
ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாண்டனர்.  "்கு எதிரான ஜேனவரி பவன் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலநிறுத்ிம்கு முன்பானது வில்ரான ஜேர்மன் த, ஹெல்மின்
ஒழுங்கன் உச்சகட்டத்தமப்பு முடிவின் ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாடக்கம்கு முன்பாக இருந்ிதுடன்,
பகு முன்ப்கு முன்பார்நிறுத்ித்ி்கு முன்பால் மன் உச்சகட்டத்தைப்புமுறைக்கப்கு முன்பட்டிருந்ிபி்கு முன்பாடு மட்டுமல்ஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாமல்,

அின்கு முன்பால் அதிகரிப்கு முன்பட்டி்கு முன்பாகவும் கூட இருந்ி பகு முன்பசிக்கு எதிரசிக்கு எதிரசில் (Reich)
சுழன்று ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாண்டிருந்ி முசிக்கு எதிரண்கு முன்ப்கு முன்பாடுகள அத்ின் உச்சகட்டத்தனயின் ஒரு
எரிமன் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழில ரான ஜேர்மன் தவடிப்கு முன்ப்கு முன்பாக இருந்ிது”  என்று ப்கு எதிரான ஜே்கு முன்பாஅஹிம் பகப்னர்
ினது “1918” புத்ிகத்தில் எழுதுகிைப்புமுறை்கு முன்பார்.

அின்பின்,  ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிற்ச்கு முன்பான் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலகளில் ரான ஜேர்மன் தகு முன்பருகி முடிய எதிர்ப்பு,

கு முன்பன் உச்சகட்டத்தடகளுக்கும் பகு முன்ப்கு முன்பார்முன் உச்சகட்டத்தனகளுக்கும் கு முன்பசிக்கு எதிரவி முடியது.  1918
இன் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலயுதிர் க்கு முன்பாஜேர்மன் தொழிலத்தில்,  ந்கு முன்பாளுக்கு ந்கு முன்பாள நின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலன் உச்சகட்டத்தம
பம்கு முன்பாசமன் உச்சகட்டத்தடந்து ரான ஜேர்மன் தசன்று ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாண்டிருந்ிது. புசிக்கு எதிரட்சிகசிக்கு எதிர அன் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலன் உச்சகட்டத்த முடியக்
கட்டுப்கு முன்படுத்ிவும் பகு முன்ப்கு முன்பார்த் பி்கு முன்பால்விக்க்கு முன்பான ரான ஜேர்மன் தகு முன்ப்கு முன்பாறுப்ன் உச்சகட்டத்தகு முன்ப

மற்ைப்புமுறைவர்கள மீது சுமத்ிவும்,  அசிக்கு எதிரச்கு முன்பாங்கம் ஒரு ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாடர்
பின்வ்கு முன்பாங்கல்கன் உச்சகட்டத்தளச் ரான ஜேர்மன் தசய்ிது.  “பமலிருந்ி்கு முன்பான சீர்திருத்ிம்
ி்கு முன்பான் கீழிருந்ி்கு முன்பான புசிக்கு எதிரட்சின் உச்சகட்டத்த முடிய ிடுத்துநிறுத்ி முடியும் என்று

கருிப்கு முன்பட்டது—அதுபவ இப்பகு முன்ப்கு முன்பான் உச்சகட்டத்தி முடிய முழுன் உச்சகட்டத்தம முடிய்கு முன்பான

திடீர்த்திருப்கு முன்பத்தின் அடிப்கு முன்பன் உச்சகட்டத்தட சிந்ின் உச்சகட்டத்தன முடிய்கு முன்பாக இருந்ிது”

என்று “1918/19 புசிக்கு எதிரட்சி”யில் பவ்கு முன்பால்கர் உல்ரிச் குறப்பிடுகிைப்புமுறை்கு முன்பார்.

அக்பட்கு முன்பாகு முன்பர் 3  அன்று,  வசிக்கு எதிரஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாற்றல் முின்முன் உச்சகட்டத்தைப்புமுறை முடிய்கு முன்பாக
அசிக்கு எதிரச்கு முன்பாங்கப் ரான ஜேர்மன் தகு முன்ப்கு முன்பாறுப்ன் உச்சகட்டத்தகு முன்ப ஏற்கவிருந்ி சமூக ்கு எதிரான ஜேனந்கு முன்பா முடியகக்
கட்சியுடன் ஒரு அசிக்கு எதிரச்கு முன்பாங்கக் கூட்டணின் உச்சகட்டத்த முடிய உருவ்கு முன்பாக்க,

இளவசிக்கு எதிரசர் மக்ஸ் ஃரான ஜேர்மன் தவ்கு முன்பான் கு முன்ப்கு முன்பாடன் (Max von Baden) பகு முன்பசிக்கு எதிரசிக்கு எதிரசின்

ச்கு முன்பான்சஜேர்மன் தொழிலசிக்கு எதிர்கு முன்பாக நி முடியமிக்கப்கு முன்பட்ட்கு முன்பார். அிற்கு மூன்று வ்கு முன்பாசிக்கு எதிரங்களுக்குப்
பின்னர்,  உ முடியர் இசிக்கு எதிர்கு முன்பாணுவத் ின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலன் உச்சகட்டத்தமயில் மிக சக்திவ்கு முன்பாய்ந்ி

மனிிசிக்கு எதிர்கு முன்பாக இருந்ி ிளகு முன்பதி லூரான ஜேர்மன் தடன்ட்பட்கு முன்பார்ஃப் நீக்கப்கு முன்பட்ட்கு முன்பார்.

ஆன்கு முன்பால் இந்ி நடவடிக்ன் உச்சகட்டத்தககள மிகத் ி்கு முன்பாமிம்கு முன்பாக வந்திருந்ின.
அவற்ன் உச்சகட்டத்தைப்புமுறைக் ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாண்டு இனி புசிக்கு எதிரட்சிகசிக்கு எதிர எழுச்சின் உச்சகட்டத்த முடிய கட்டுப்கு முன்படுத்ி
இ முடியஜேர்மன் தொழிலவில்ன் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழில.  அக்பட்கு முன்பாகு முன்பர் 30  அன்று,  ஆழ்கடல் கப்கு முன்பல்
கு முன்பன் உச்சகட்டத்தடயின் ம்கு முன்பாலுமிகள அவர்களது நிச்ச முடியம்கு முன்பான மசிக்கு எதிரணத்ன் உச்சகட்டத்தி

அர்த்ிப்கு முன்படுத்ிக் கூடி முடிய ”இறுதி யுத்ி”த்திற்கு ரான ஜேர்மன் தசல்ஜேர்மன் தொழில மறுத்து

கஜேர்மன் தொழிலகத்தில் ஈடுகு முன்பட்டனர்.
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Kiel நகசிக்கு எதிரத்தில் ம்கு முன்பாலுமிகள ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளர்களுடன் பி்கு முன்பாளபசர்ந்து
ஒரு ரான ஜேர்மன் தகு முன்ப்கு முன்பாது பவன் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலநிறுத்ித்ன் உச்சகட்டத்தி ஒழுங்கன் உச்சகட்டத்தமத்ினர். நவம்கு முன்பர் 4
அன்று,  அவர்கள கப்கு முன்பல்கன் உச்சகட்டத்தளயும் Kiel நகசிக்கு எதிர மண்டகு முன்பத்ன் உச்சகட்டத்தியும்
ஆக்கிசிக்கு எதிரமிப்பு ரான ஜேர்மன் தசய்ினர்.  ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளர்கள மற்றும் சிப்கு முன்ப்கு முன்பாய்கள

சன் உச்சகட்டத்தகு முன்பகள உருவ்கு முன்பாக்கப்கு முன்பட்டன.  புசிக்கு எதிரட்சி நவம்கு முன்பர் 5  அன்று

லூரான ஜேர்மன் தகு முன்பக் (L beck)ü  இல்,  நவம்கு முன்பர் 6  அன்று , ஹெம்பகு முன்பர்க்

(Hamburg) இல்,  அின்பின் பிபசிக்கு எதிரமன்,  , ஹெபன்கு முன்பாவர் மற்றும்
ஸ்ருட்க்கு முன்பார்ட் பகு முன்ப்கு முன்பான்ைப்புமுறை நகசிக்கு எதிரங்களுக்கும் வி முடிய்கு முன்பாபித்ிது. நவம்கு முன்பர் 7
அன்று 80,000  ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளர்கள மூனிச்சில் ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்டம்
ரான ஜேர்மன் தசய்ினர், ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளர்கள மற்றும் சிப்கு முன்ப்கு முன்பாய்கள சன் உச்சகட்டத்தகு முன்ப ஒன்ன் உச்சகட்டத்தைப்புமுறை
அவர்கள உருவ்கு முன்பாக்கினர்.  அிற்கு அடுத்ிந்கு முன்பாளில்,  கூர்ட்

ஐஸ்னர் (Kurt  Eisner) கு முன்பபவரி முடிய சுிந்திசிக்கு எதிர அசிக்கு எதிரன் உச்சகட்டத்தச பிசிக்கு எதிரகடனம்

ரான ஜேர்மன் தசய்ி்கு முன்பார்.

அின்பின் நிகழ்வுகள பவகம்ரான ஜேர்மன் தகு முன்பைப்புமுறைத் ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாடங்கின.
ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளர்கள மற்றும் சிப்கு முன்ப்கு முன்பாய்கள சன் உச்சகட்டத்தகு முன்பயின் நிர்வ்கு முன்பாக சன் உச்சகட்டத்தகு முன்பத்
ின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலவசிக்கு எதிர்கு முன்பாக,  நவம்கு முன்பர் 9  அன்று பகு முன்பர்லின் எழுச்சியில் ஒரு
ின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலன் உச்சகட்டத்தமப் கு முன்ப்கு முன்பாத்திசிக்கு எதிரம் வகித்ி ரிச்ச்கு முன்பார்ட் முல்ஜேர்மன் தொழிலர்,  அின் உச்சகட்டத்தன
இவ்வ்கு முன்பாறு விவரிக்கிைப்புமுறை்கு முன்பார்:

“க்கு முன்பான் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலயுணவு இன் உச்சகட்டத்தடபவன் உச்சகட்டத்தளக்குப் பின்னர்,  விட முடியங்கள
உயிர்ப்கு முன்பன் உச்சகட்டத்தட முடியத் ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாடங்கின.  நம்கு முன்பவி முடியஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாிரான ஜேர்மன் தவ்கு முன்பாரு துரிி
கதியில் ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிற்ச்கு முன்பான் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலகள க்கு முன்பாலி முடிய்கு முன்பாகின.  ரான ஜேர்மன் திருக்கள ரான ஜேர்மன் தகு முன்பரும்
மக்கள கூட்டங்கள்கு முன்பால் நிசிக்கு எதிரம்பின.  மிகப்ரான ஜேர்மன் தகு முன்பரும்
ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிற்ச்கு முன்பான் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலகள அன் உச்சகட்டத்தமந்திருந்ி புைப்புமுறைநகர்ப் கு முன்பகுதிகளில்,
ரான ஜேர்மன் தகு முன்பரும் ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்டப் பகு முன்பசிக்கு எதிரணிகள உருவ்கு முன்பாக்கப்கு முன்பட்டு,  அன் உச்சகட்டத்தவ

நகரின் ன் உச்சகட்டத்தம முடியம் வன் உச்சகட்டத்தசிக்கு எதிர நீண்டு வந்ின.” 

முடி முடிய்கு முன்பாட்சின் உச்சகட்டத்த முடியப் கு முன்ப்கு முன்பாதுக்கு முன்பாப்கு முன்பிற்கும் ஒழுங்ன் உச்சகட்டத்தகப்
கு முன்பசிக்கு எதிர்கு முன்பாமரிப்கு முன்பிற்கும்கு முன்பாய் பகு முன்பர்லினுக்குச் ரான ஜேர்மன் தசல்ஜேர்மன் தொழில

கட்டன் உச்சகட்டத்தளயிடப்கு முன்பட்டிருந்ி சிப்கு முன்ப்கு முன்பாய்கள, எவருபம அவ்வ்கு முன்பாறு

ரான ஜேர்மன் தசய்யும்கு முன்பாறு கூைப்புமுறை்கு முன்பாமபஜேர்மன் தொழில ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளர்களது ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்டங்களில்
பசர்ந்து ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாண்டனர் என்கு முன்பன் உச்சகட்டத்தி முல்ஜேர்மன் தொழிலர் விவரிக்கிைப்புமுறை்கு முன்பார்.
“ஆண்களும்,  ரான ஜேர்மன் தகு முன்பண்களும்,  ஆயுிபமந்தி முடிய மக்களும்
ரான ஜேர்மன் தவளளம் பகு முன்ப்கு முன்பால் திசிக்கு எதிரண்டு அருகிலிருந்ி இசிக்கு எதிர்கு முன்பாணுவ முக்கு முன்பாம்கள

வன் உச்சகட்டத்தசிக்கு எதிரயிலும் அணிவகுத்து நின்றருந்ினர்”.  பம்கு முன்பாஅபிட் (Moabit)

சின் உச்சகட்டத்தைப்புமுறையிலும் பசிக்கு எதிரகல் (Tegel) சின் உச்சகட்டத்தைப்புமுறை முக்கு முன்பாமிலும்,  சின் உச்சகட்டத்தைப்புமுறைவ்கு முன்பாசிகள

விடுவிக்கப்கு முன்பட்டனர்.  “மிகப்ரான ஜேர்மன் தகு முன்பரும் ரான ஜேர்மன் தசய்தித்ி்கு முன்பாளகள,  Wolff

ிந்தி அலுவஜேர்மன் தொழிலகம்,  ிந்தித் துன் உச்சகட்டத்தைப்புமுறை,  ப்கு எதிரான ஜேர்மன் ந்கு முன்பாட்கு முன்பாளுமன்ைப்புமுறை

(Reichstag) கட்டிடம் ஆகி முடியன் உச்சகட்டத்தவ ம்கு முன்பான் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலயின் முில்
மணித்தி முடிய்கு முன்பாஜேர்மன் தொழிலங்களிபஜேர்மன் தொழிலப முடிய ஏற்கனபவ ஆக்கிசிக்கு எதிரமிக்கப்கு முன்பட்டு
விட்டிருந்ின.”

“இந்ி எழுச்சியின் குண்கு முன்பாம்சம்கு முன்பானது, அின் வி முடிய்கு முன்பாபித்ிலில்

அன் உச்சகட்டத்தனத்ன் உச்சகட்டத்தியும் உளளடக்கியிருந்ி அளவிலும் அின்

ரான ஜேர்மன் தவடிப்பின் அடிப்கு முன்பன் உச்சகட்டத்தட சக்தியில் ிங்கியிருந்ிதுடன் மற்றும்

ரான ஜேர்மன் தகு முன்பரும் பகு முன்பர்லினின் மிக கு முன்பசிக்கு எதிரந்ி கு முன்பகுதியின் அத்ின் உச்சகட்டத்தன

கு முன்பகுதிகளிலும் ஐக்கி முடியப்கு முன்பட்ட, கிட்டத்ிட்ட

வழிமுன் உச்சகட்டத்தைப்புமுறைப்கு முன்படுத்ிப்கு முன்பட்ட நடவடிக்ன் உச்சகட்டத்தக முடிய்கு முன்பாக இருந்ிதில்
அன் உச்சகட்டத்தமந்திருந்ிது”  என்று முல்ஜேர்மன் தொழிலர் நிகழ்வுகன் உச்சகட்டத்தள சுருங்கக்
கூறுகிைப்புமுறை்கு முன்பார்.

பகு முன்ப்கு முன்பாரின்கு முன்பால் உலுக்கப்கு முன்பட்டிருந்ி முடி முடிய்கு முன்பாட்சி,  ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாள
வர்க்கத்தின் இந்ி ரான ஜேர்மன் தகு முன்பரும் ி்கு முன்பாக்குிலின் கீழ் நின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலகுன் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலந்து

சீட்டுக்கட்ன் உச்சகட்டத்தடப் பகு முன்ப்கு முன்பாஜேர்மன் தொழில சரிகிைப்புமுறைது.  இசிக்கு எதிரண்ட்கு முன்பாம் பகு முன்பசிக்கு எதிரசிக்கு எதிரசர்

வில்ரான ஜேர்மன் த, ஹெல்ம் (Kaiser  Wilhelm  II) முடிதுைப்புமுறைப்கு முன்பன் உச்சகட்டத்தி

அதிக்கு முன்பான் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலயிபஜேர்மன் தொழிலப முடிய பகு முன்பசிக்கு எதிரசிக்கு எதிரசின் ச்கு முன்பான்சஜேர்மன் தொழிலர் மக்ஸ் ஃரான ஜேர்மன் தவ்கு முன்பான்

கு முன்ப்கு முன்பாடன் அறவிக்கிைப்புமுறை்கு முன்பார்.  மதி முடிய பவன் உச்சகட்டத்தளயில்,  அவர்

அலுவஜேர்மன் தொழிலகத்ன் உச்சகட்டத்தி சமூக ்கு எதிரான ஜேனந்கு முன்பா முடியகக் கட்சியின் ப்ரீட்ரிக் ஏபகு முன்பர்ட்
(Friedrich Ebert) இடம் ஒப்கு முன்பன் உச்சகட்டத்தடக்கிைப்புமுறை்கு முன்பார்.  முன்ம்கு முன்பான் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலயில்,  SPD

உறுப்பினசிக்கு எதிர்கு முன்பான பிலிப் ன் உச்சகட்டத்த் ஷைடம்கு முன்பான் (Philipp  Scheidemann)

பகு முன்பர்லின் நகசிக்கு எதிர அசிக்கு எதிரண்மன் உச்சகட்டத்தனயின் ம்கு முன்பாடத்தில் இருந்து மக்களின்
ஒரு மிகப்ரான ஜேர்மன் தகு முன்பரும் கூட்டத்தின் முன்ன்கு முன்பால் ்கு எதிரான ஜேனந்கு முன்பா முடியகக்

குடி முடியசிக்கு எதிரன் உச்சகட்டத்தச பிசிக்கு எதிரகடனம் ரான ஜேர்மன் தசய்கிைப்புமுறை்கு முன்பார். ஸ்கு முன்ப்கு முன்பார்டகுஸ் லீக் (Spartacus

League) ின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலவசிக்கு எதிர்கு முன்பான க்கு முன்பார்ல் லீப்ரான ஜேர்மன் தனக்ட்,  அிற்கு சற்று ிளளி

அருகிலிருக்கும் லுஸ்ட்க்கு முன்பார்டின் (Lustgarten)  இல் பச்கு முன்பாசலிசக்

குடி முடியசிக்கு எதிரன் உச்சகட்டத்தசப் பிசிக்கு எதிரகடனம் ரான ஜேர்மன் தசய்கிைப்புமுறை்கு முன்பார்.

அடுத்ி ந்கு முன்பாள,  SPD ின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலவசிக்கு எதிர்கு முன்பான ப்ரீட்ரிக் ஏபகு முன்பர்ட், “மக்கள

பிசிக்கு எதிரதிநிதிகள சன் உச்சகட்டத்தகு முன்ப” (Rat  der  Volksbeauftragten) என்ைப்புமுறை ஒரு
புதி முடிய அசிக்கு எதிரச்கு முன்பாங்கத்ன் உச்சகட்டத்தி உருவ்கு முன்பாக்குகிைப்புமுறை்கு முன்பார்,  இதில் மூன்று
ரான ஜேர்மன் தகு முன்பரும்கு முன்ப்கு முன்பான்ன் உச்சகட்டத்தம சமூக ்கு எதிரான ஜேனந்கு முன்பா முடியகக் கட்சியினரும் (Ebert, Philipp

Scheidemann  மற்றும் Otto  Landsberg)  USPD இன் மூன்று
உறுப்பினர்களும் (சுிந்திசிக்கு எதிர சமூக ்கு எதிரான ஜேனந்கு முன்பா முடியகக் கட்சியினர், Hugo
Haase,  Wilhelm  Dittmann மற்றும் Emil  Barth)

இடம்ரான ஜேர்மன் தகு முன்பற்றருந்ினர்.  USPD என்கு முன்பது 1917  ஏப்சிக்கு எதிரலில்,  கு முன்பசிக்கு எதிரந்ி
மக்களின் அழுத்ித்தின் கீழ்,  பமஜேர்மன் தொழிலதிக பகு முன்ப்கு முன்பார்
ரான ஜேர்மன் தசஜேர்மன் தொழிலவினங்களுக்கு ஒப்புிஜேர்மன் தொழிலளிக்க மறுத்து ஆகபவ SPD இல்
இருந்து ரான ஜேர்மன் தவளிப முடியற்ைப்புமுறைப்கு முன்பட்டிருந்ி SPD உறுப்பினர்கள்கு முன்பால்
ஸ்ி்கு முன்பாபிக்கப்கு முன்பட்டிருந்ிி்கு முன்பாகும்.  பகு முன்பர்லின் உபஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாகத் துன் உச்சகட்டத்தைப்புமுறையில்
ரான ஜேர்மன் தகு முன்பரும் ரான ஜேர்மன் தசல்வ்கு முன்பாக்கு ரான ஜேர்மன் தசலுத்தி முடிய புசிக்கு எதிரட்சிகசிக்கு எதிரப் பிசிக்கு எதிரதிநிதிகள
அன் உச்சகட்டத்தமப்பிலும் எமில் கு முன்ப்கு முன்பார்த் ஒரு உறுப்பினசிக்கு எதிர்கு முன்பாய் இருந்ி்கு முன்பார்.

ஒரு சிஜேர்மன் தொழில ந்கு முன்பாட்களில் ந்கு முன்பாரான ஜேர்மன் தடங்கும் க்கு முன்பாட்டுத்தீ முடிய்கு முன்பாக கு முன்பசிக்கு எதிரவி,
முடி முடிய்கு முன்பாட்சின் உச்சகட்டத்த முடிய மட்டுமல்ஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாது,  முிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளிகள மற்றும்
நிஜேர்மன் தொழிலவுன் உச்சகட்டத்தடன் உச்சகட்டத்தம முடிய்கு முன்பாளர்களின் ரான ஜேர்மன் தச்கு முன்பாத்துக்களுக்கும் இசிக்கு எதிர்கு முன்பாணுவ
அடுக்கின் அதிக்கு முன்பாசிக்கு எதிரத்துக்கும் அச்சுறுத்ின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலக் ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாடுத்ி ரான ஜேர்மன் தகு முன்பரும்
புசிக்கு எதிரட்சிகசிக்கு எதிர அன் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலன் உச்சகட்டத்த முடிய சின் உச்சகட்டத்தைப்புமுறைப்பிடிக்கின்ைப்புமுறை, கழுத்ன் உச்சகட்டத்தி ரான ஜேர்மன் தநரிக்கின்ைப்புமுறை

மற்றும் குருதிரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாட்ட நசுக்குகின்ைப்புமுறை ரான ஜேர்மன் தகு முன்ப்கு முன்பாறுப்ன் உச்சகட்டத்தகு முன்ப மக்கள

பிசிக்கு எதிரதிநிதிகள சன் உச்சகட்டத்தகு முன்ப (Der  Rat  der  Volksbeauftragten) எடுத்துக்
ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாண்டது.

1914 பக்கு முன்பான் உச்சகட்டத்தடயில், SPD ின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலவர்கள ப்கு எதிரான ஜேர்மன் அசிக்கு எதிரச்கு முன்பாங்கத்தின்
பகு முன்ப்கு முன்பார் ரான ஜேர்மன் தசஜேர்மன் தொழிலவினங்களுக்கு ஒப்புில் வழங்கி

வ்கு முன்பாக்களித்திருந்ினர்,  அின்மூஜேர்மன் தொழிலம்கு முன்பாக மில்லி முடியன் கணக்க்கு முன்பான

ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளர்கன் உச்சகட்டத்தள ஏக்கு முன்பாதிகு முன்பத்தி முடியப் பகு முன்ப்கு முன்பாரின்
ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பான் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலக்களத்திற்கு அனுப்பியிருந்ினர். ந்கு முன்பான்கு ஆண்டுகளின்
பின்னர்,  அவர்கள முிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளித்துவ ஆட்சியின் மிக

முக்கி முடியம்கு முன்பான கு முன்ப்கு முன்பாதுக்கு முன்பாவஜேர்மன் தொழிலர்கள்கு முன்பாக நிரூகு முன்பணம்கு முன்பாகினர்.  ஏபகு முன்பர்ட்,

ிளகு முன்பதி குபசிக்கு எதிர்கு முன்பானரின் கீழ்கு முன்பான உ முடியர் இசிக்கு எதிர்கு முன்பாணுவத் ின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலன் உச்சகட்டத்தமயுடன்
ஒரு இசிக்கு எதிரகசி முடிய ஒப்கு முன்பந்ித்ன் உச்சகட்டத்தி முடிக்கிைப்புமுறை்கு முன்பார்.  எதிர்ப்புசிக்கு எதிரட்சியின்
கு முன்பன் உச்சகட்டத்தடத்ின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலவர்களுடன் அன்ைப்புமுறை்கு முன்பாட,  பநசிக்கு எதிரடி ஒத்துன் உச்சகட்டத்தழப்புடன்

புசிக்கு எதிரட்சிகசிக்கு எதிரத் ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளர்களுக்கு எதிசிக்கு எதிர்கு முன்பான ி்கு முன்பாக்குில்களுக்கு

ி முடிய்கு முன்பாரிப்பு ரான ஜேர்மன் தசய் முடியப்கு முன்படுகின்ைப்புமுறைன.

ிளகு முன்பதி குபசிக்கு எதிர்கு முன்பானர் ினது  ஞ்கு முன்பாகு முன்பக்கு முன்பார்த்ி ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாகுப்பில் ஏபகு முன்பர்ட்

உடன்கு முன்பான இந்ி கூட்டணி குறத்து இவ்வ்கு முன்பாறு எழுதின்கு முன்பார்:
“தீவிசிக்கு எதிரம முடியத்திற்கும் பகு முன்ப்கு முன்பால்ஷிவிசத்திற்கும் எதிசிக்கு எதிர்கு முன்பான
பகு முன்ப்கு முன்பாசிக்கு எதிர்கு முன்பாட்டத்ன் உச்சகட்டத்தி எடுக்கின்ைப்புமுறை ஒரு அசிக்கு எதிரச்கு முன்பாங்கத்துடன்ி்கு முன்பான்
இசிக்கு எதிர்கு முன்பாணுவ அதிக்கு முன்பாரிகள ஒத்துன் உச்சகட்டத்தழக்க முடியும். ஏபகு முன்பர்ட் அிற்கு
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ி முடிய்கு முன்பாசிக்கு எதிர்கு முன்பாக இருந்ி்கு முன்பார்.” ஏபகு முன்பர்ட்டிடம் அவர், இசிக்கு எதிர்கு முன்பாணுவம் அவசிக்கு எதிரது

அசிக்கு எதிரச்கு முன்பாங்கத்திற்க்கு முன்பாக பசன் உச்சகட்டத்தவ ரான ஜேர்மன் தசய் முடிய ி முடிய்கு முன்பாசிக்கு எதிர்கு முன்பாக இருப்கு முன்பி்கு முன்பாகவும்
ஆன்கு முன்பால் அபிசம முடியத்தில் பகு முன்ப்கு முன்பால்ஷிவிசம் எதிர்த்துப்
பகு முன்ப்கு முன்பாசிக்கு எதிர்கு முன்பாடப்கு முன்பட பவண்டும் என்று அது பக்கு முன்பாருவி்கு முன்பாகவும் நவம்கு முன்பர்
10  அன்று ரான ஜேர்மன் திரிவித்திருந்ி்கு முன்பார்.  “ஒரு கூட்டணிக்க்கு முன்பான எனது
ஆபஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாசன் உச்சகட்டத்தனக்கு ஏபகு முன்பர்ட் கு முன்பதிலிறுத்ி்கு முன்பார்.  அதுமுிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாக,
அவசி முடியம்கு முன்பான நடவடிக்ன் உச்சகட்டத்தககன் உச்சகட்டத்தள ஒவ்ரான ஜேர்மன் தவ்கு முன்பாரு ந்கு முன்பாள ம்கு முன்பான் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலயிலும்

பகு முன்பசிக்கு எதிரசிக்கு எதிரசின் ச்கு முன்பான்சஜேர்மன் தொழிலரிக்கும் இசிக்கு எதிர்கு முன்பாணுவத் ின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலன் உச்சகட்டத்தமக்கும்
இன் உச்சகட்டத்தடயிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பான ஒரு இசிக்கு எதிரகசி முடிய வழியில் ந்கு முன்பாங்கள விவ்கு முன்பாதித்பி்கு முன்பாம்.
இந்ிக் கூட்டணி ின்ன் உச்சகட்டத்தன நிரூகு முன்பணம் ரான ஜேர்மன் தசய்திருக்கிைப்புமுறைது.”

இந்ிக் கூட்டணியின் அடிப்கு முன்பன் உச்சகட்டத்தடயில்,  SPD ின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலன் உச்சகட்டத்தம முடிய்கு முன்பானது
புசிக்கு எதிரட்சிகசிக்கு எதிரத் ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளர்களுக்கு எதிசிக்கு எதிர்கு முன்பாய் அடிக்கு பமல்
அடி முடிய்கு முன்பாக ஒவ்ரான ஜேர்மன் தவ்கு முன்பான்ைப்புமுறை்கு முன்பாய் ஒழுங்கன் உச்சகட்டத்தமத்ிது.  எழுச்சிக்கு

எதிசிக்கு எதிர்கு முன்பாய், துன் உச்சகட்டத்தண இசிக்கு எதிர்கு முன்பாணுவப்கு முன்பன் உச்சகட்டத்தட முடிய்கு முன்பான Freikorps இன் சிிறக்

கிடந்ி பிற்பகு முன்ப்கு முன்பாக்க்கு முன்பான சிப்கு முன்ப்கு முன்பாய்களில் இருந்து ஆட்கன் உச்சகட்டத்தள
பசர்க்கும்கு முன்பாறு இசிக்கு எதிர்கு முன்பாணுவம் மற்றும் கடற்கு முன்பன் உச்சகட்டத்தடக்க்கு முன்பான மக்கள
ஆன் உச்சகட்டத்தண முடியர் அறவுறுத்ிப்கு முன்படுகிைப்புமுறை்கு முன்பார்.  “பவட்ன் உச்சகட்டத்தடவிஜேர்மன் தொழிலங்கு
கு முன்ப்கு முன்பாத்திசிக்கு எதிரத்ன் உச்சகட்டத்தி  முடிய்கு முன்பாபசிக்கு எதிர்கு முன்பா ஒருவர் ஏற்றுத்ி்கு முன்பான் ஆக

பவண்டியிருக்கிைப்புமுறைது” என்ைப்புமுறை வ்கு முன்பார்த்ன் உச்சகட்டத்திகளுடன் அவர் இந்ி

ரான ஜேர்மன் தகு முன்ப்கு முன்பாறுப்ன் உச்சகட்டத்தகு முன்ப ஏற்ைப்புமுறை்கு முன்பார். ந்கு முன்பாஜ அதிசிக்கு எதிரடிப்கு முன்பன் உச்சகட்டத்தடயின் முன்பன்கு முன்பாடி முடிய்கு முன்பாக

இருந்ி Freikorps உடன் ஒத்துன் உச்சகட்டத்தழப்கு முன்பிற்க்கு முன்பான அன் உச்சகட்டத்தழப்பு SPD

ரான ஜேர்மன் தசய்தித்ி்கு முன்பாள்கு முன்பான Vorw rtsä  இல் “ஸ்கு முன்ப்கு முன்பார்ட்ட்கு முன்பாகுஸிடம் இருந்து

உங்கன் உச்சகட்டத்தள கு முன்ப்கு முன்பாதுக்கு முன்பாத்துக் ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாளளுங்கள!”  என்ைப்புமுறை ின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலப்பின்
கீழ் ரான ஜேர்மன் தவளி முடிய்கு முன்பானது.

ஒரு கு முன்பக்கத்தில் ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாள வர்க்கத்திற்கும் மறுகு முன்பக்கத்தில்
Freikorps, எதிர்ப்புசிக்கு எதிரட்சி துருப்புகள மற்றும் ஏபகு முன்பர்ட்
அசிக்கு எதிரச்கு முன்பாங்கத்துக்கும் இன் உச்சகட்டத்தடயிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பான பம்கு முன்பாில் ஒரு கு முன்பகிசிக்கு எதிரங்கம்கு முன்பான
உளந்கு முன்பாட்டுப் பகு முன்ப்கு முன்பாசிக்கு எதிர்கு முன்பாக அபிவிருத்தி முடியன் உச்சகட்டத்தடகிைப்புமுறைது.  ஆயினும்,
ஆயுிபமந்தி முடிய சண்ன் உச்சகட்டத்தட பகு முன்பர்லின் வீதிகளில் உக்கிசிக்கு எதிரமன் உச்சகட்டத்தடந்ி
டிசம்கு முன்பர் 29  வன் உச்சகட்டத்தசிக்கு எதிரயிலும்,  USPD அன் உச்சகட்டத்தமச்சர்கள ஏபகு முன்பர்ட்
அசிக்கு எதிரச்கு முன்பாங்கத்தில் இருந்து விஜேர்மன் தொழிலகவில்ன் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழில.  நிகழ்வுகளில்
இம்மி முடியளவும் ரான ஜேர்மன் தசல்வ்கு முன்பாக்கு ரான ஜேர்மன் தசலுத்ி்கு முன்பாமல்,  அவர்கள ஒரு
இடது-ச்கு முன்பாரி மூடிமன் உச்சகட்டத்தைப்புமுறைப்கு முன்ப்கு முன்பாக ரான ஜேர்மன் தச முடியல்கு முன்பட்டு வந்திருந்ினர்.

க்கு முன்பார்ல் லீப்ரான ஜேர்மன் தனக்ட்டும் பசிக்கு எதிர்கு முன்பாம் ரோஸ்கு முன்பா லுக்ரான ஜேர்மன் தசம்பகு முன்பர்க்கும்,  பகு முன்ப்கு முன்பார்
ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாடங்கி முடியதில் இருந்பி SPD இன் க்கு முன்பாட்டிக்ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாடுப்புக்கு
எதிசிக்கு எதிர்கு முன்பாகப் பகு முன்ப்கு முன்பாசிக்கு எதிர்கு முன்பாடி வந்திருந்ினர்,  “Gruppe  Internationale”

மற்றும் அின்பின் “Spartakusbund” ஐ உருவ்கு முன்பாக்கியிருந்ினர்;
1918/19  திருப்கு முன்பத்தின் சம முடியத்தில் ம்கு முன்பாரான ஜேர்மன் தகு முன்பரும் புசிக்கு எதிரட்சிகசிக்கு எதிரப்
பகு முன்ப்கு முன்பாசிக்கு எதிர்கு முன்பாட்டங்களது ரான ஜேர்மன் தநருப்பின் மத்தியில் அவர்கள ப்கு எதிரான ஜேர்மன்
கம்யூனிஸ்ட் கட்சின் உச்சகட்டத்த முடிய ஸ்ி்கு முன்பாபித்ினர்.  ஒரு பக்கு முன்பாட்ன் உச்சகட்டத்தடயில்
ரான ஜேர்மன் தநடுங்க்கு முன்பாஜேர்மன் தொழிலம் சின் உச்சகட்டத்தைப்புமுறையிஜேர்மன் தொழிலன் உச்சகட்டத்தடக்கப்கு முன்பட்டதில் இருந்து ஒரு சிஜேர்மன் தொழில
வ்கு முன்பாசிக்கு எதிரங்களுக்கு முன்கு முன்ப்கு முன்பாகத்ி்கு முன்பான் விடுின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழில ரான ஜேர்மன் தசய் முடியப்கு முன்பட்டிருந்ி
பசிக்கு எதிர்கு முன்பாம் ரோஸ்கு முன்பா லுக்ரான ஜேர்மன் தசம்பகு முன்பர்க் ஸ்ி்கு முன்பாகு முன்பக க்கு முன்பாங்கிசிக்கு எதிரசில் பிசிக்கு எதிரி்கு முன்பான உன் உச்சகட்டத்தசிக்கு எதிர
நிகழ்த்தின்கு முன்பார்.  க்கு முன்பார்ல் சிக்கு எதிர்கு முன்பாரான ஜேர்மன் தடக் பகு முன்ப்கு முன்பால்ஷிவிக் கட்சியிடம்
இருந்ி்கு முன்பான வ்கு முன்பாழ்த்துக்கன் உச்சகட்டத்தள வழங்கின்கு முன்பார்.  அிற்கு இசிக்கு எதிரண்டு
வ்கு முன்பாசிக்கு எதிரங்களின் பின்னர்,  ்கு எதிரான ஜேனவரி 15  அன்று,  லுக்ரான ஜேர்மன் தசம்பகு முன்பர்க்கும்

லீப்ரான ஜேர்மன் தனக்டும் சின் உச்சகட்டத்தைப்புமுறைப்பிடிக்கப்கு முன்பட்டு குஸ்ட்கு முன்பாவ் ரான ஜேர்மன் தந்கு முன்பாஸ்க (Gustav

Noske)  இன் Freikorps கு முன்பன் உச்சகட்டத்தடயினசிக்கு எதிர்கு முன்பால் துபசிக்கு எதிர்கு முன்பாகத்ினம்கு முன்பாய்
ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பால்ஜேர்மன் தொழிலப்கு முன்பட்டனர்.

எதிர்ப்புசிக்கு எதிரட்சி ரான ஜேர்மன் தவற்ற முடியன் உச்சகட்டத்தடகிைப்புமுறைது!  பகு முன்பர்லினிலும் மற்ைப்புமுறை
ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிற்துன் உச்சகட்டத்தைப்புமுறைப் கு முன்பகுதிகளிலும்கு முன்பான புசிக்கு எதிரட்சிகசிக்கு எதிரத்
ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளர்களுக்கு எதிசிக்கு எதிர்கு முன்பாய் கு முன்படுகு முன்ப முடியங்கசிக்கு எதிர ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாடூசிக்கு எதிரத்துடன், அது

ஆபவசம் க்கு முன்பாட்டுகிைப்புமுறைது.  கு முன்பத்ி்கு முன்பாயிசிக்கு எதிரக்கணக்க்கு முன்பாபன்கு முன்பார்
ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பால்ஜேர்மன் தொழிலப்கு முன்பட்டனர்.  சமூக ்கு எதிரான ஜேனந்கு முன்பா முடியகக் கட்சி இசிக்கு எதிர்கு முன்பாணுவ
அன் உச்சகட்டத்தமச்சரின் துருப்புகள புசிக்கு எதிரட்சின் உச்சகட்டத்த முடிய இசிக்கு எதிரத்ித்தில்
மூழ்கடிக்கின்ைப்புமுறைன.

இன்று உத்திப முடிய்கு முன்பாகபூர்வ வசிக்கு எதிரஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாற்றுத்துன் உச்சகட்டத்தைப்புமுறையினர், இந்ி

நவம்கு முன்பர் புசிக்கு எதிரட்சின் உச்சகட்டத்த முடிய, ப்கு எதிரான ஜேர்மனியில் ்கு எதிரான ஜேனந்கு முன்பா முடியகத்தின் விழிப்கு முன்ப்கு முன்பாக

்கு எதிரான ஜேனந்கு முன்பா முடியகத்தின் ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாடக்கம்கு முன்பாக சித்ிரிக்கின்ைப்புமுறைனர்.  ஆன்கு முன்பால்
அதும்கு முன்பாதிரி முடிய்கு முன்பான எந்ி வன் உச்சகட்டத்தகயிலும் அது பசசிக்கு எதிர்கு முன்பாது. 1930  இல்
லிப முடிய்கு முன்பான் ட்ரான ஜேர்மன் தசிக்கு எதிர்கு முன்பாட்ஸ்கி மிகப்ரான ஜேர்மன் தகு முன்ப்கு முன்பாருத்ிம்கு முன்பாக எடுத்துக்

க்கு முன்பாட்டி முடியவ்கு முன்பாைப்புமுறை்கு முன்பாக,  “1918  ப்கு எதிரான ஜேர்மன் புசிக்கு எதிரட்சி முடிய்கு முன்பானது

முிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளித்துவப் புசிக்கு எதிரட்சியின் ஒரு ்கு எதிரான ஜேனந்கு முன்பா முடியகப் பூர்த்தி முடியன் உச்சகட்டத்தடவு

அல்ஜேர்மன் தொழில” ம்கு முன்பாைப்புமுறை்கு முன்பாக “ஒரு கு முன்ப்கு முன்பாட்ட்கு முன்பாளி வர்க்கப் புசிக்கு எதிரட்சி சமூக

்கு எதிரான ஜேனந்கு முன்பா முடியகக் கட்சி முடிய்கு முன்பால் ின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலசீவப்கு முன்பட்டி்கு முன்பாகும்:  இன்னும்
சரி முடிய்கு முன்பாகச் ரான ஜேர்மன் தச்கு முன்பால்வி்கு முன்பான்கு முன்பால், இது கு முன்ப்கு முன்பாட்ட்கு முன்பாளி வர்க்கத்ன் உச்சகட்டத்தி ரான ஜேர்மன் தவற்ற
கண்டின் பின்னர் பகு முன்ப்கு முன்பாலி-்கு எதிரான ஜேனந்கு முன்பா முடியக வடிவங்கன் உச்சகட்டத்தளப்
கு முன்ப்கு முன்பாதுக்கு முன்பாக்கத் ிளளப்கு முன்பட்ட ஒரு முிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளித்துவ
எதிர்ப்புசிக்கு எதிரட்சி முடிய்கு முன்பாகும்.”

ப்கு எதிரான ஜேர்மனியின் முிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளித்துவ வர்க்கம் அிற்கு 70
ஆண்டுகளுக்கும் முன்கு முன்ப்கு முன்பாகபவ ்கு எதிரான ஜேனந்கு முன்பா முடியக அபிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பான் உச்சகட்டத்தசகளுக்கு
கன் உச்சகட்டத்தடசி முடிய்கு முன்பாய் வின் உச்சகட்டத்தடரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாடுத்து விட்டிருந்ிது.  1848  இல் அது,
ப்கு எதிரான ஜேர்மனிரான ஜேர்மன் த முடியங்கிலும் மற்றும் ஐபசிக்கு எதிர்கு முன்பாப்கு முன்ப்கு முன்பாவின் ரான ஜேர்மன் தகு முன்பரும்கு முன்பகுதிகளில்
வி முடிய்கு முன்பாபித்திருந்ி ்கு எதிரான ஜேனந்கு முன்பா முடியகப் புசிக்கு எதிரட்சின் உச்சகட்டத்த முடிய முதுகில் குத்தி
ின்ன் உச்சகட்டத்தன நிஜேர்மன் தொழிலப்பிசிக்கு எதிரபுத்துவ பிற்பகு முன்ப்கு முன்பாக்குத்ினத்துடன்
கூட்டுச்பசர்த்துக் ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாண்டுவிட்டிருந்ிது.  அின்பின் ஒரு
ஏக்கு முன்பாதிகு முன்பத்தி முடிய வல்ஜேர்மன் தொழிலசிக்கு எதிரச்கு முன்பாக ப்கு எதிரான ஜேர்மனியின் எழுச்சி முடிய்கு முன்பானது

Hohenzollern முடிஆட்சியின் கீழ் நன் உச்சகட்டத்தடரான ஜேர்மன் தகு முன்பற்ைப்புமுறைது.  பிசிக்கு எதிரஷ் முடிய
இசிக்கு எதிர்கு முன்பாணுவவ்கு முன்பாிமும்,  எபிச்ச்கு முன்பாதிக்கு முன்பாசிக்கு எதிர பிசிக்கு எதிரஷ் முடிய அசிக்கு எதிரசு எந்திசிக்கு எதிரமும்,
அின் முதுரான ஜேர்மன் தகலும்கு முன்ப்கு முன்பாய் விளங்கி முடிய ரான ஜேர்மன் தகு முன்பரு நிஜேர்மன் தொழில
உன் உச்சகட்டத்தடன் உச்சகட்டத்தம முடிய்கு முன்பாளர்களும் ப்கு எதிரான ஜேர்மன் முிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளித்துவ வர்க்கம்
ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாள வர்க்கத்ன் உச்சகட்டத்தி ஒடுக்குவிற்கும் அது ின்
ஏக்கு முன்பாதிகு முன்பத்தி முடிய இஜேர்மன் தொழிலக்குகன் உச்சகட்டத்தள பின்கு முன்பற்றச் ரான ஜேர்மன் தசல்விற்கும்
ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாண்டிருந்ி அபிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பான் உச்சகட்டத்தசகளுக்கு பசன் உச்சகட்டத்தவரான ஜேர்மன் தசய்ினர்.  இது
முிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாம் உஜேர்மன் தொழிலகப் பகு முன்ப்கு முன்பாரின் பகு முன்பசிக்கு எதிரழிவில் உச்சம்கண்டது,
இப்பகு முன்ப்கு முன்பார் ரான ஜேர்மன் தவடித்ிிற்கு ப்கு எதிரான ஜேர்மன் முிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளித்துவ வர்க்கபம
ரான ஜேர்மன் தகு முன்பரும் க்கு முன்பாசிக்கு எதிரணம்கு முன்பாய் இருந்ிது.

ந்கு முன்பான்க்கு முன்பாண்டு க்கு முன்பாஜேர்மன் தொழில க்கு முன்பாட்டுமிசிக்கு எதிர்கு முன்பாண்டித்ினம்கு முன்பான கு முன்படுரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பான் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழில
மற்றும் ரான ஜேர்மன் தச்கு முன்பால்ஜேர்மன் தொழிலமுடி முடிய்கு முன்பாி பகு முன்ப்கு முன்பார்க்குற்ைப்புமுறைங்களுக்குப் பின்னர்
ரான ஜேர்மன் தம்கு முன்பாத்ிம்கு முன்பாய் திசிக்கு எதிரண்ரான ஜேர்மன் தடழுந்ி ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளர்களும் சிப்கு முன்ப்கு முன்பாய்களும்
முிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளித்துவ-்கு எதிரான ஜேனந்கு முன்பா முடியகப் புசிக்கு எதிரட்சின் உச்சகட்டத்த முடிய பூர்த்தி ரான ஜேர்மன் தசய்கின்ைப்புமுறை
கடன் உச்சகட்டத்தமக்கு முகம்ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாடுக்கவில்ன் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழில.  முிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளித்துவ வர்க்கம்
அசிக்கு எதிரச ஆட்சியின் கு முன்ப்கு முன்பாதுக்கு முன்பாப்பின் கீழ் ஆளும் வர்க்கம்கு முன்பாகி
ரான ஜேர்மன் தவகுக்கு முன்பாஜேர்மன் தொழிலம்கு முன்பாகியிருந்ிது;  அது பகு முன்ப்கு முன்பான் உச்சகட்டத்தசிக்கு எதிரக் ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாண்டு ினது
வசிக்கு எதிரஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாற்றுத் திவ்கு முன்பால்நின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலன் உச்சகட்டத்த முடிய நிரூகு முன்பணம் ரான ஜேர்மன் தசய்துவிட்டிருந்ிது.
முிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளித்துவ வர்க்கத்திற்கும் இசிக்கு எதிர்கு முன்பாணுவ அடுக்கிற்கும்
அவர்களது சடத்துவ அடித்ிளத்ன் உச்சகட்டத்தி இல்ஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாது ரான ஜேர்மன் தசய்வது,
ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழில் முின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலகள,  பகு முன்ப்கு முன்பார் இஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாகு முன்பமீட்டுகு முன்பவர்கள மற்றும்
நிஜேர்மன் தொழிலவுன் உச்சகட்டத்தடன் உச்சகட்டத்தம முடிய்கு முன்பாளர்கன் உச்சகட்டத்தளப் கு முன்பறமுில் ரான ஜேர்மன் தசய்வது, ஒரு பச்கு முன்பாசலிச
ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளர் அசிக்கு எதிரன் உச்சகட்டத்தச ஸ்ி்கு முன்பாபிப்கு முன்பது என்ைப்புமுறை கு முன்பணிக்கு
ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளர்களும் சிப்கு முன்ப்கு முன்பாய்களும் முகம்ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாடுத்திருந்ினர்.

ப்கு எதிரான ஜேர்மனியின் நவம்கு முன்பர் புசிக்கு எதிரட்சி, அபிவிருத்தி கண்டு வந்ி

கு முன்ப்கு முன்பாட்ட்கு முன்பாளி வர்க்கப் புசிக்கு எதிரட்சியின் ஒரு பிரிக்கவி முடியஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாி கு முன்ப்கு முன்பாகம்கு முன்பாக
இருந்ிது.  அிற்கு ஒரு வருடம் முன்கு முன்ப்கு முன்பாக சிக்கு எதிரஷ் முடிய்கு முன்பாவில்
பகு முன்ப்கு முன்பால்ஷிவிக்குகளின் ின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலன் உச்சகட்டத்தமயில் ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாள வர்க்கம்
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அதிக்கு முன்பாசிக்கு எதிரத்ன் உச்சகட்டத்தி ரான ஜேர்மன் தவன்றருந்ிது.  அக்பட்கு முன்பாகு முன்பர் புசிக்கு எதிரட்சியின்
ின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலவர்கள்கு முன்பாய் இருந்ி,  ரான ஜேர்மன் தஜேர்மன் தொழிலனினும் ட்ரான ஜேர்மன் தசிக்கு எதிர்கு முன்பாட்ஸ்கியும்,  ிமது
ஒட்டுரான ஜேர்மன் தம்கு முன்பாத்ி மூபஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாகு முன்ப்கு முன்பா முடியத்திற்கும் ஒரு சர்வபிச
முன்பன்கு முன்பாக்கின் உச்சகட்டத்தன அடிப்கு முன்பன் உச்சகட்டத்தட முடிய்கு முன்பாகக் ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாண்டிருந்ினர்.
அவர்கள சிக்கு எதிரஷ் முடியப் புசிக்கு எதிரட்சின் உச்சகட்டத்த முடிய பச்கு முன்பாசலிச உஜேர்மன் தொழிலகப் புசிக்கு எதிரட்சிக்க்கு முன்பான
முன்னுன் உச்சகட்டத்தசிக்கு எதிர முடிய்கு முன்பாக புரிந்திருந்ினர்.  முிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாம் உஜேர்மன் தொழிலகப் பகு முன்ப்கு முன்பாரில்
ரான ஜேர்மன் தவளிப்கு முன்படுத்ிப்கு முன்பட்ட ஏக்கு முன்பாதிகு முன்பத்தி முடிய உஜேர்மன் தொழிலக அன் உச்சகட்டத்தமப்புமுன் உச்சகட்டத்தைப்புமுறையின்
முசிக்கு எதிரண்கு முன்ப்கு முன்பாடுகள மற்ைப்புமுறை ந்கு முன்பாடுகளின் ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாள வர்க்கத்ன் உச்சகட்டத்தியும்
புசிக்கு எதிரட்சிக்குள ிளளும்,  அின்வழி முடிய்கு முன்பாக சிக்கு எதிரஷ் முடியத் ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளர்
அசிக்கு எதிரன் உச்சகட்டத்தச அின் ஆசிக்கு எதிரம்கு முன்பகட்ட ினின் உச்சகட்டத்தமப்கு முன்படலில் இருந்து
துரிிம்கு முன்பாக விடுவிக்கும் என்று அவர்கள உறுதி முடிய்கு முன்பான நம்பிக்ன் உச்சகட்டத்தக
ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாண்டிருந்ினர்.  ப்கு எதிரான ஜேர்மனியின் நிகழ்வுகள இந்ி
முன்பன்கு முன்பாக்ன் உச்சகட்டத்தக ஊர்ஜிம் ரான ஜேர்மன் தசய்ின.

அக்பட்கு முன்பாகு முன்பர் புசிக்கு எதிரட்சியின் ரான ஜேர்மன் தவற்ற முடிய்கு முன்பானது ப்கு எதிரான ஜேர்மன்
ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளர்களுக்கு உத்பவகமளித்ி அபிபவன் உச்சகட்டத்தளயில்,
ஆளும் உ முடியசிக்கு எதிரடுக்கினரிடம் அச்சத்ன் உச்சகட்டத்தியும் மிசிக்கு எதிரட்சின் உச்சகட்டத்த முடியயும் அது

தூண்டி முடியது.  “பகு முன்ப்கு முன்பால்ஷிவிசத்திற்கு எதிசிக்கு எதிர்கு முன்பான கு முன்ப்கு முன்பாதுக்கு முன்பாப்பு”

என்கு முன்பது முற்றுமுிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பான பிற்பகு முன்ப்கு முன்பாக்குத்ினத்தின்
யுத்ிமுழக்கம்கு முன்பாக மட்டுமன்ற,  SPD மற்றும் UPSD இன்

யுத்ிமுழக்கம்கு முன்பாகவும் ஆனது. “க்கு முன்பார்ல் லீப்ரான ஜேர்மன் தனக்ட் .... நவம்கு முன்பர் 9

அன்று சுப முடியச்ன் உச்சகட்டத்தசகளது ப்கு எதிரான ஜேர்மன் ந்கு முன்பாட்கு முன்பாளுமன்ைப்புமுறை (Reichstag)

கன்ன் உச்சகட்டத்தனன் உச்சகட்டத்த முடிய “அன் உச்சகட்டத்தனத்து அதிக்கு முன்பாசிக்கு எதிரங்களும் பச்கு முன்பாவி முடியத்திற்பக”
என்ைப்புமுறை சிக்கு எதிரஷ் முடிய சுபஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாகத்திற்கு உறுதிபூணச் ரான ஜேர்மன் தசய் முடிய மு முடியற்சி

ரான ஜேர்மன் தசய்ிபகு முன்ப்கு முன்பாது, அங்கிருந்ி எடுவ்கு முன்பார்ட் பகு முன்பர்ன்ஸ்ன் உச்சகட்டத்தடன் “ின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலயில்
இடி இைப்புமுறைங்கி முடியது பகு முன்ப்கு முன்பாஜேர்மன் தொழில எதிர்வின் உச்சகட்டத்தன முடிய்கு முன்பாற்றன்கு முன்பார்:  “இது

எதிர்ப்புசிக்கு எதிரட்சின் உச்சகட்டத்த முடிய நமக்குக் ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாண்டுவருகிைப்புமுறைது” என்று நீண்ட

பமற்குப் கு முன்ப்கு முன்பான் உச்சகட்டத்தியில் (Der lange Weg nach Westen)  ன் உச்சகட்டத்த, ஹென்ரிக்

விங்க்ஜேர்மன் தொழிலர் எழுதின்கு முன்பார்.

ஒரு புசிக்கு எதிரட்சிகசிக்கு எதிரத் ின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலன் உச்சகட்டத்தம இல்ஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாதிருந்ி க்கு முன்பாசிக்கு எதிரணத்ி்கு முன்பால்
ப்கு எதிரான ஜேர்மன் புசிக்கு எதிரட்சி பி்கு முன்பால்வி முடியன் உச்சகட்டத்தடந்ிது. ஆகுஸ்ட் பகு முன்பகு முன்பல் மற்றும்
வில்ரான ஜேர்மன் த, ஹெல்ம் லீப்ரான ஜேர்மன் தனக்ட்டின் ின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலன் உச்சகட்டத்தமயில்,  SPD உஜேர்மன் தொழிலகின்
ம்கு முன்பாரான ஜேர்மன் தகு முன்பரும் ம்கு முன்பார்க்சிசக் கட்சின் உச்சகட்டத்த முடியக் கட்டிரான ஜேர்மன் த முடியழுப்பியிருந்ிது.
ஆன்கு முன்பால் அின் ின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலன் உச்சகட்டத்தம அடுக்குகள ரான ஜேர்மன் தகு முன்ப்கு முன்பாருள்கு முன்பாி்கு முன்பாசிக்கு எதிர எழுச்சி

ிம்ன் உச்சகட்டத்தம இழுத்துச்ரான ஜேர்மன் தசல்ஜேர்மன் தொழிலப்கு முன்பட அனுமதித்ின; 1914  இல் ிமது

ரான ஜேர்மன் தச்கு முன்பாந்ி பவன் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலத்திட்டத்ன் உச்சகட்டத்திக் க்கு முன்பாட்டிக்ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாடுத்து முிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாம்
உஜேர்மன் தொழிலகப் பகு முன்ப்கு முன்பான் உச்சகட்டத்தசிக்கு எதிர ஆிரித்ின.

இந்ி அடியில் இருந்து ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாள வர்க்கம் க்கு முன்பாஜேர்மன் தொழிலத்பி மீள
முடி முடிய்கு முன்பாதிருந்ிது. USPD பகு முன்ப்கு முன்பார் ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாடங்கி மூன்று ஆண்டுகளின்
பின்னர்ி்கு முன்பான் உருவ்கு முன்பாக்கப்கு முன்பட்டது,  அதுவும் அின் ரான ஜேர்மன் தச்கு முன்பாந்ி
முன்மு முடியற்சி முடிய்கு முன்பால் உருவ்கு முன்பாகவில்ன் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழில,  ம்கு முன்பாைப்புமுறை்கு முன்பாக SPD இன்கு முன்பால்

கட்சியில் இருந்து ரான ஜேர்மன் தவளிப முடியற்ைப்புமுறைப்கு முன்பட்டின் மூஜேர்மன் தொழிலம் அிற்கு

பவறு பிர்வின்ற ரான ஜேர்மன் தசய்திருந்ிது.  அின் ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாளன் உச்சகட்டத்தககள
எப்பகு முன்ப்கு முன்பாதும்,  ஈபகு முன்பர்ட்டின் அசிக்கு எதிரச்கு முன்பாங்கத்தில் கு முன்பங்பகற்ைப்புமுறைதில்
பகு முன்ப்கு முன்பாஜேர்மன் தொழிலபவ,  மத்தி முடியவ்கு முன்பாிப்கு முன்பட்டி்கு முன்பாக,  ஒவ்ரான ஜேர்மன் தவ்கு முன்பாரு முிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளித்துவ
அழுத்ித்திற்கும் ிகவன் உச்சகட்டத்தமத்துக் ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாண்டி்கு முன்பாக இருந்ிது.
ஸ்கு முன்ப்கு முன்பார்ட்டகுஸ் லீக்கில் இருந்ி ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாள வர்க்கத்தின் மிகப்
புசிக்கு எதிரட்சிகசிக்கு எதிரம்கு முன்பான மற்றும் மிகத் தீசிக்கு எதிரம்கு முன்பான பிசிக்கு எதிரதிநிதிகளும் கூட
சரி முடிய்கு முன்பான பநசிக்கு எதிரத்தில் SPD மற்றும் USPD இல் முறத்துக்
ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாளவிற்கு சிசிக்கு எதிரமப்கு முன்பட்டனர்.

நவம்கு முன்பர் புசிக்கு எதிரட்சியின் பி்கு முன்பால்வி ந்கு முன்பாசகசிக்கு எதிரம்கு முன்பான பின்வின் உச்சகட்டத்தளவுகன் உச்சகட்டத்தளக்
ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாண்டிருந்ிது.  அது பச்கு முன்பாவி முடியத் ஒன்ற முடியத்ன் உச்சகட்டத்தி
ினின் உச்சகட்டத்தமப்கு முன்படுத்தி,  ஸ்சிக்கு எதிர்கு முன்பாலினிச அதிக்கு முன்பாசிக்கு எதிரத்துவத்தின் வளர்ச்சிக்கு
கணிசம்கு முன்பான கு முன்பங்களிப்ன் உச்சகட்டத்தகு முன்ப ரான ஜேர்மன் தசய்ிது.  கு முன்பதிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாக கம்யூனிச
அகிஜேர்மன் தொழிலத்தின் ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாளன் உச்சகட்டத்தககளில் ப்கு எதிரான ஜே்கு முன்பாசப் ஸ்சிக்கு எதிர்கு முன்பாலினின் ரான ஜேர்மன் தசல்வ்கு முன்பாக்கு
அதிகரித்ின் உச்சகட்டத்தம சர்வபிசத் ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாள வர்க்கத்தின் பமஜேர்மன் தொழிலதிக
பி்கு முன்பால்விகளில் ஒரு முக்கி முடிய க்கு முன்பாசிக்கு எதிரணி முடிய்கு முன்பாக ஆனது. இவ்வ்கு முன்பாைப்புமுறை்கு முன்பாக,
KPD (ப்கு எதிரான ஜேர்மன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி)  அின் ிவைப்புமுறை்கு முன்பான
ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாளன் உச்சகட்டத்தககளின் வின் உச்சகட்டத்தளவ்கு முன்பாக ஒரு அச்கு முன்பாி்கு முன்பாசிக்கு எதிரணம்கு முன்பான புசிக்கு எதிரட்சிகசிக்கு எதிர
சூழ்நின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலன் உச்சகட்டத்த முடியத் ிவைப்புமுறைவிட்டது.  அத்துடன் 1933  இல்,
ஸ்சிக்கு எதிர்கு முன்பாலின்கு முன்பால் உத்ிசிக்கு எதிரவிடப்கு முன்பட்டி்கு முன்பாகவும் ந்கு முன்பாஜக்களுக்கு எதிசிக்கு எதிர்கு முன்பான
ஒரு ஐக்கி முடிய முன்னணிக்கு கடுன் உச்சகட்டத்தம முடிய்கு முன்பான எதிர்ப்பு
க்கு முன்பாட்டி முடியி்கு முன்பாகவும் இருந்ி KPD இன் பகு முன்பசிக்கு எதிரழிவுகசிக்கு எதிரம்கு முன்பான
ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாளன் உச்சகட்டத்தககள ஒரு துப்கு முன்ப்கு முன்பாக்கிக் குண்டும் கூட சுடப்கு முன்பட்கு முன்பாமல்
ஹிட்ஜேர்மன் தொழிலர் அதிக்கு முன்பாசிக்கு எதிரத்ன் உச்சகட்டத்திக் ன் உச்சகட்டத்தகப்கு முன்பற்றுவதில் வின் உச்சகட்டத்தளந்ிது.

எல்ஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாவற்றுக்கும் பமஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாக,  நவம்கு முன்பர் புசிக்கு எதிரட்சி முடிய்கு முன்பானது 15
ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் ஹிட்ஜேர்மன் தொழிலருக்கு உிவவிருந்ி

அத்ின் உச்சகட்டத்தன சக்திகளது —Stinnes, Krupp மற்றும் Thyssen பகு முன்ப்கு முன்பான்ைப்புமுறை
ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிற்துன் உச்சகட்டத்தைப்புமுறை முின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலகள;  பகு முன்ப்கு முன்பால் பவ்கு முன்பான் ஹிண்டன்பகு முன்பர்க்கும்
மற்ைப்புமுறை ிளகு முன்பதிகளும் ச்கு முன்பார்ந்திருந்ி நிஜேர்மன் தொழிலப் பிசிக்கு எதிரபுக்கள;  மற்றும்
Freikorps கு முன்பன் உச்சகட்டத்தடயினர்,  இவர்களில் இருந்பி ஹிட்ஜேர்மன் தொழிலரின்
அதிசிக்கு எதிரடிப் கு முன்பைப்புமுறைக்கும்கு முன்பன் உச்சகட்டத்தடக்கு ஆரான ஜேர்மன் தளடுக்கப்கு முன்பட்டது—

அதிக்கு முன்பாசிக்கு எதிரத்ன் உச்சகட்டத்தியும் உன் உச்சகட்டத்தடன் உச்சகட்டத்தமகன் உச்சகட்டத்தளயும் எதுவும் ரான ஜேர்மன் தசய் முடிய்கு முன்பாமல்
அப்கு முன்படிப முடிய விட்டுவிட்டது.  ரான ஜேர்மன் தகு முன்பரும் நிஜேர்மன் தொழிலப்பிசிக்கு எதிரபுக்கள கு முன்பறமுில்
ரான ஜேர்மன் தசய் முடியப்கு முன்படுவது அல்ஜேர்மன் தொழிலது ஒழிக்கப்கு முன்படுவது என்ைப்புமுறை பிரான ஜேர்மன் தசிக்கு எதிரஞ்சுப்
புசிக்கு எதிரட்சி 120  ஆண்டுகளுக்கு முன்கு முன்ப்கு முன்பாக முழுன் உச்சகட்டத்தம முடிய்கு முன்பாக நின் உச்சகட்டத்தைப்புமுறைவு
ரான ஜேர்மன் தசய்திருந்ி ஒரு கு முன்பணின் உச்சகட்டத்த முடியயும் கூட அது
முன்ரான ஜேர்மன் தனடுக்கவில்ன் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழில.

ஒரு நறு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர், ப்கு எதிரான ஜேர்மனியிலும் சர்வபிச
அளவிலும் ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாள வர்க்கம் 1918  இன் அபி
சவ்கு முன்பால்களுக்பக மீண்டும் முகம்ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாடுத்துக் ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாண்டிருக்கிைப்புமுறைது.
அதீி சமூக சமத்துவமின்ன் உச்சகட்டத்தம, வர்த்ிகப் பகு முன்ப்கு முன்பார் மற்றும் பகு முன்ப்கு முன்பார்
என முிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாளித்துவத்தின் உஜேர்மன் தொழிலகள்கு முன்பாவி முடிய ரான ஜேர்மன் தநருக்கடி
தீவிசிக்கு எதிரப்கு முன்படுகின்ைப்புமுறை நின் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலன் உச்சகட்டத்தமகளில்,  இருகு முன்பி்கு முன்பாம் நற்ைப்புமுறை்கு முன்பாண்டின்
தீர்க்கப்கு முன்பட்கு முன்பாி பிசிக்கு எதிரச்சின் உச்சகட்டத்தனகள அன் உச்சகட்டத்தனத்தும் திரும்பிக்
ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாண்டிருக்கின்ைப்புமுறைன.  வஜேர்மன் தொழிலது-ச்கு முன்பாரி தீவிசிக்கு எதிரவ்கு முன்பாிக் கட்சிகள
ப்கு எதிரான ஜேர்மனியில் உளளிட எங்ரான ஜேர்மன் தகங்கிலும் பமரான ஜேர்மன் தஜேர்மன் தொழிலழுச்சி
கண்டுவருகின்ைப்புமுறைன,  அவ்வ்கு முன்பாபைப்புமுறை இசிக்கு எதிர்கு முன்பாணுவவ்கு முன்பாிமும் அசிக்கு எதிரசு
அதிக்கு முன்பாசிக்கு எதிரங்களது அதிகரிப்பும் பமரான ஜேர்மன் தஜேர்மன் தொழிலழுந்து வருகின்ைப்புமுறைன.
வர்க்கப் பகு முன்ப்கு முன்பாசிக்கு எதிர்கு முன்பாட்டம் ஒரு முட்டுபம்கு முன்பாிலுக்கு வருகிைப்புமுறைது.
எண்ணிப்கு முன்ப்கு முன்பார்க்கத்ிக்கரான ஜேர்மன் தவ்கு முன்பாரு எதிர்க்கு முன்பாஜேர்மன் தொழிலத்தில் ஒரு பச்கு முன்பாசலிசப்
புசிக்கு எதிரட்சி இல்ன் உச்சகட்டத்தஜேர்மன் தொழிலரான ஜேர்மன் த முடியன்ைப்புமுறை்கு முன்பால், மனிிகுஜேர்மன் தொழிலம் மீண்டும் பகு முன்ப்கு முன்பார் மற்றும்
க்கு முன்பாட்டுமிசிக்கு எதிர்கு முன்பாண்டித்ினத்திற்குள மூழ்குவிற்கு அச்சுறுத்துகிைப்புமுறைது.

வர்க்கப் பகு முன்ப்கு முன்பாசிக்கு எதிர்கு முன்பாட்டத்தின் மூபஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாகு முன்ப்கு முன்பா முடிய அனுகு முன்பவங்களின்
கு முன்படிப்பின் உச்சகட்டத்தனகன் உச்சகட்டத்தளத் உளளீர்த்துக்ரான ஜேர்மன் தக்கு முன்பாண்டு ஒரு சர்வபிச
பச்கு முன்பாசலிச முன்பன்கு முன்பாக்கிற்க்கு முன்பாக பகு முன்ப்கு முன்பாசிக்கு எதிர்கு முன்பாடுகின்ைப்புமுறை ஒபசிக்கு எதிர அசிக்கு எதிரசி முடியல்
பகு முன்ப்கு முன்பாக்க்கு முன்பாக பச்கு முன்பாசலிச சமத்துவக் கட்சியும் (Sozialistische

Gleichheitspartei) ந்கு முன்பான்க்கு முன்பாம் அகிஜேர்மன் தொழிலத்தின் அன் உச்சகட்டத்தனத்துஜேர்மன் தொழிலகக் குழுவும்
மட்டுபம இருக்கின்ைப்புமுறைன.  ரான ஜேர்மன் தி்கு முன்பாழிஜேர்மன் தொழில்கு முன்பாள வர்க்கத்தின் ஒரு
அசிக்கு எதிரசி முடியல்-சு முடிய்கு முன்பாதீனம்கு முன்பான,  புசிக்கு எதிரட்சிகசிக்கு எதிர பச்கு முன்பாசலிச இ முடியக்கத்ன் உச்சகட்டத்திக்
கட்டிரான ஜேர்மன் த முடியழுப்புவிற்க்கு முன்பான அவசசிக்கு எதிர அவசி முடியபம ப்கு எதிரான ஜேர்மன்
புசிக்கு எதிரட்சியின் அத்தி முடிய்கு முன்பாவசி முடியப் கு முன்படிப்பின் உச்சகட்டத்தன முடிய்கு முன்பாகும்,  அதுபவ
இன்ன் உச்சகட்டத்தைப்புமுறை முடிய ன் உச்சகட்டத்தம முடியம்கு முன்பான கு முன்பணி முடிய்கு முன்பாகவும் திகழ்கிைப்புமுறைது.
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