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சதந்திரத்திற்கான ஸ்திற்கான ஸ்கான ஸ்திற்காட்டிஷ் சர்வஜன வ்திற்காக்ககான ஸடுப்ப,
பிரிட்டனுக்கும் மற்றும் முழு ஐரோப்பாவிற்கும்ர்திற்காப்பாவிற்கும் ஒரு்திற்காவிற்கும் ஒர
வரல்திற்காற்று திரப்பமுனையாகுமனயாகும்.்திற்காகும்.  கசப்டம்பாவிற்கும் ஒருர் 18
வ்திற்காக்ககான ஸடுப்பின் வினையாகுமன் விளைவுகான ஸள் இரதரப்பினரக்கும்
கபாவிற்கும் ஒருரம்பாவிற்கும் ஒரு்திற்கான்னையாகுமம இரக்கான ஸ்திற்காது என்ற நினையாகுமலயில, ஒர சமீபாவிற்கும் ஒருத்தியாகும்.
கான ஸரத்துக்கான ஸணிப்ப முதன்முனையாகுமறயாகும்.்திற்காகான ஸ பிரிந்து ரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்காவதற்கு
ஆதரவ்திற்கானவர்கான ஸளுக்கு ஒர கபாவிற்கும் ஒருரம்பாவிற்கும் ஒரு்திற்கான்னையாகுமம இரப்பாவிற்கும் ஒருத்திற்காகான ஸ
கான ஸ்திற்காட்டியிரப்பாவிற்கும் ஒருது,  அக்கான ஸண்டம் முழுவதிலும் ஆளும்
வட்ட்திற்காரங்கான ஸளில ஒர க ஒரு நெரக்கான ஸடினையாகுமயாகும்.த் தூண்டிவிட்டது.  பாவிற்கும் ஒருல
அரசியாகும்.ல தனையாகுமலவர்கான ஸளும்,  கசலவ்திற்காக்குமிக்கான ஸ பிரபாவிற்கும் ஒருலங்கான ஸளும்
ஸ்கான ஸ்திற்காட்டிஷ் சதந்திரத்னையாகுமத எதிர்ப்பாவிற்கும் ஒருதற்கு ஓரணியில நிற்பாவிற்கும் ஒருதுடன்,
அதன் ரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒருரழிவுகான ஸரம்திற்கான த்திற்காக்கான ஸங்கான ஸனையாகுமன் விளை எச்சரித்து
வரகிற்திற்கார்கான ஸள்.

முதல ச்திற்கான்ற்திற்காகான ஸ,  இந்த பிரதிபாவிற்கும் ஒருலிப்பாவிற்கும் ஒரு்திற்கானது ஸ்கான ஸ்திற்காட்ல்திற்காந்து
பிரிந்த்திற்கால இங்கில்திற்காந்தின் கபாவிற்கும் ஒரு்திற்காரன் விளை்திற்காத்திற்கார க ஒரு நெரக்கான ஸடி மட்டும்
ஆழமனையாகுமடயாகும்.்திற்காது,  ம்திற்காற்திற்காகான ஸ அதனுடன் ரோப்பாவிற்கும்சர்த்து ஒட்டுகம்திற்காத்த
ஐரோப்பாவிற்கும்ர்திற்காப்பாவிற்கும் ஒரு்திற்கானையாகுமவயும் கீரோப்பாவிற்கும்ழ இழுக்கும் என்ற அச்சத்த்திற்கால
உந்தப்பாவிற்கும் ஒருட்டிரக்கிறது.  பிரிந்துரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்காவதற்கு ஆதரவ்திற்கான
வ்திற்காக்குகான ஸள் கினையாகுமடத்த்திற்கால பாவிற்கும் ஒருவுண்டின் மதிப்பில 15  சதவீதம்
சரியும் என்ற அனும்திற்கானங்கான ஸளுக்கு இனையாகுமடரோப்பாவிற்கும்யாகும்.,  கான ஸடந்த
ம்திற்காதத்தில சம்திற்கார் 17  பிலலியாகும்.ன் பாவிற்கும் ஒருவுண்டு மதிப்பில்திற்கான
இங்கில்திற்காந்து பாவிற்கும் ஒருங்குகான ஸள், பாவிற்கும் ஒருத்திரங்கான ஸள் மற்றும் இதர நிதியியாகும்.ல
கச்திற்காத்துக்கான ஸள் முதலீட்ட்திற்கான் விளைர்கான ஸன் விளை்திற்கால விற்கான ஸப்பாவிற்கும் ஒருட்டுள்ன் விளைன. 

பிரிந்துரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்காவதற்கு ஆதரவ்திற்கான வ்திற்காக்குகான ஸள் கினையாகுமடக்கும் என்ற
அச்சத்தில, "ரோப்பாவிற்கும்வ்திற்கால ஸ்ட்ரீட் வங்கி கலஹ்கமன் பிரதர்ஸின்
கபாவிற்கும் ஒரு்திற்காறிவுக்குப் பின்னர்,  பிரிட்டிஷ் முதலீடுகான ஸள்,  மிகான ஸப் கபாவிற்கும் ஒருரியாகும்.
அன் விளைவில விற்றுத்தள்ன் விளைப்பாவிற்கும் ஒருட்டத்திற்காகான ஸ" னையாகுமடம்ஸ் குறிப்பிட்டது.

அந்த கலஹ்கமன் கபாவிற்கும் ஒரு்திற்காறிவு த்திற்கான், 2008 பூரோப்பாவிற்கும்கான ஸ்திற்கான் விளை நிதியியாகும்.ல
க ஒரு நெரக்கான ஸடினையாகுமயாகும். மற்றும் சர்வரோப்பாவிற்கும்தச அன் விளைவில முதல்திற்காளித்துவ
அனையாகுமமப்பமுனையாகுமறயின் உனையாகுமடனையாகுமவத் தூண்டிவிட்டிரந்தது.
குறிப்பாவிற்கும் ஒரு்திற்காகான ஸ ஐரோப்பாவிற்கும்ர்திற்காப்பாவிற்கும் ஒரு்திற்கா ஏற்கான ஸனரோப்பாவிற்கும்வ ரோப்பாவிற்கும்ம்திற்காசம்திற்கான நினையாகுமலனையாகுமமயில
இரக்கின்ற நினையாகுமலயில, இங்கில்திற்காந்து கபாவிற்கும் ஒரு்திற்காரன் விளை்திற்காத்திற்காரத்தின் ஒர
கபாவிற்கும் ஒரு்திற்காறிவும் அரோப்பாவிற்கும்தயாகும்.ன் விளைவுக்கு ரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒருரழிவுகான ஸரம்திற்கானத்திற்காகான ஸ இரக்கும். 

இந்த ம்திற்காதம் த்திற்கான்,  ஐரோப்பாவிற்கும்ர்திற்காப்பியாகும். மத்தியாகும். வங்கி அந்த
கான ஸண்டத்தின் கபாவிற்கும் ஒரு்திற்காரன் விளை்திற்காத்திற்காரத்திற்கு ஊக்கான ஸமளிக்கும் மற்றும்
பாவிற்கும் ஒருணச்சரக்கான ஸத்திற்குள் மூழ்கிவிட்திற்காமல தடுக்கும் ஒர கான ஸனையாகுமடசி
பிரயாகும்.த்தன முயாகும்.ற்சியில 0.05  சதவீதம் வட்டிவிகிதங்கான ஸனையாகுமன் விளை
கவட்டியாகும்.து,  அத்துடன் முதல கத்திற்காடக்கான ஸம்திற்காகான ஸ 100  பிலலியாகும்.ன்
யூரோப்பாவிற்கும்ர்திற்கா மதிப்பில்திற்கான தனியாகும்.்திற்கார்-துனையாகுமற பாவிற்கும் ஒருத்திரங்கான ஸனையாகுமன் விளை வ்திற்காங்கான ஸவும்
உடன்பாவிற்கும் ஒருட்டது.  பிர்திற்கான்ஸ் ஏற்கான ஸனரோப்பாவிற்கும்வ பூஜ்ஜியாகும். வன் விளைர்ச்சியில
இரக்கிறது,  ரோப்பாவிற்கும்ஜர்மனி மற்றும் இத்த்திற்காலி
கபாவிற்கும் ஒரு்திற்காரன் விளை்திற்காத்திற்காரங்கான ஸரோப்பாவிற்கும்ன் விளை்திற்கா ஒர "மூன்று மடங்கு கீழ்ரோப்பாவிற்கும் ஒரு நெ்திற்காக்கியாகும்."
பின்னனையாகுமடவின் எச்சரிக்னையாகுமகான ஸகான ஸளுக்கு இனையாகுமடரோப்பாவிற்கும்யாகும். சரங்கிப்
ரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்காயுள்ன் விளைன. 

307  ஆண்டுகான ஸளுக்கு முந்னையாகுமதயாகும். ஐக்கியாகும்.த்திற்கான ஸ்திற்கான
சட்டத்திற்குப் (Act of Union)  பின்னர்,  இங்கில்திற்காந்தில ஓர்
உனையாகுமடவு,  அவற்றின் கச்திற்காந்த அரசகான ஸளினது ஸ்திரப்பாவிற்கும் ஒரு்திற்காட்டின்

மீது ஏற்பாவிற்கும் ஒருடுத்தும் த்திற்காக்கான ஸம் குறித்து ஐரோப்பாவிற்கும்ர்திற்காப்பியாகும். ஆளும்
ரோப்பாவிற்கும்மற்தட்டுக்கான ஸள் அதிகான ஸம்திற்காகான ஸ கான ஸவனையாகுமலயாகும்.னையாகுமடந்துள்ன் விளைன. பிரிட்டன்
உனையாகுமடயாகும். முடியுகமன்ற்திற்கால,  பின் ஐரோப்பாவிற்கும்ர்திற்காப்பாவிற்கும் ஒரு்திற்காவின் பாவிற்கும் ஒருல இதர
பாவிற்கும் ஒருகுதிகான ஸளிலும் அரோப்பாவிற்கும்தம்திற்காதிரியாகும்.்திற்கான நிகான ஸழ்வுகான ஸள் ஏற்பாவிற்கும் ஒருட முடியும்.

ஸ்கான ஸ்திற்காட்ல்திற்காந்தின் சம்பாவிற்கும் ஒருவங்கான ஸள் இத்த்திற்காலி,  கபாவிற்கும் ஒருலஜியாகும்.ம்,  ஸ்கபாவிற்கும் ஒருயின்
மற்றும் ஏனையாகுமனயாகும். இடங்கான ஸளில உள்ன் விளை பிரிவினையாகுமனவ்திற்காத
இயாகும்.க்கான ஸங்கான ஸன் விளை்திற்காலும் தீவிரம்திற்காகான ஸ பின்கத்திற்காடரப்பாவிற்கும் ஒருட்டு வரகின்றன.
கான ஸடந்த வியாகும்.்திற்காழனன்று கான ஸட்ட்திற்காரோப்பாவிற்கும்ல்திற்கானியாகும்.்திற்காவிற்கு சதந்திரமளிக்கான ஸ
ரோப்பாவிற்கும்வண்டுகமன பாவிற்கும் ஒரு்திற்கார்சிரோப்பாவிற்கும்ல்திற்கான்திற்காவில நூறு ஆயிரக் கான ஸணக்கான ஸ்திற்கானவர்கான ஸள்
ஓர் ஆர்ப்பாவிற்கும் ஒரு்திற்காட்டத்தில ஈடுபாவிற்கும் ஒருட்ட்திற்கார்கான ஸள். பாவிற்கும் ஒருலர் ஸ்கான ஸ்திற்காட்டிஷ் ச்திற்காலனையாகுமடயாகும்.ர்
ககான ஸ்திற்காடினையாகுமயாகும். ஏந்தியிரந்த்திற்கார்கான ஸள், கான ஸட்ட்திற்காலன் சதந்திரம் மீது  ஒரு நெவம்பாவிற்கும் ஒருர்
9 இல ஓர் உத்திரோப்பாவிற்கும்யாகும்.்திற்காகான ஸபூர்வமற்ற கவகுஜன வ்திற்காக்ககான ஸடுப்ப
 ஒரு நெடத்துவனையாகுமத ஸ்கபாவிற்கும் ஒருயின் அங்கீகான ஸரிக்கும்திற்காறு ரோப்பாவிற்கும்கான ஸ்திற்கார அவர்கான ஸள்
ஸ்கான ஸ்திற்காட்ல்திற்காந்தின் சட்டபூர்வ வ்திற்காக்ககான ஸடுப்னையாகுமபாவிற்கும் ஒரு ரோப்பாவிற்கும்மற்ரோப்பாவிற்கும்கான ஸ்திற்காளிட்டுக்
கான ஸ்திற்காட்டின்திற்கார்கான ஸள். 

ஏனையாகுமனயாகும். இடங்கான ஸளிலும்,  ஸ்கான ஸ்திற்காட்ல்திற்காந்தில இரப்பாவிற்கும் ஒருனையாகுமதப் ரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்கான்ற
ஒர பிரிவினையாகுமனவ்திற்காத இயாகும்.க்கான ஸம் இலல்திற்காமல இரப்பாவிற்கும் ஒருது ஐரோப்பாவிற்கும்ர்திற்காப்பியாகும்.
ஆளும் ரோப்பாவிற்கும்மற்தட்டுக்கான ஸளுக்கு சற்ரோப்பாவிற்கும்ற கசகு சற்றே சௌகான ஸரியாகும்.ம்திற்காகான ஸ இரக்கிறது.
ஸ்கான ஸ்திற்காட்ல்திற்காந்தில,  பாவிற்கும் ஒருனையாகுமழயாகும். ஸ்த்திற்காபாவிற்கும் ஒருகான ஸ கான ஸட்சிகான ஸள் சிக்கான ஸன
 ஒரு நெடவடிக்கான ஸனையாகுமன் விளைத் திணித்தத்திற்காலும் மற்றும் அவர்கான ஸளின்
ரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்கார்கவறியின் கான ஸ்திற்காரணம்திற்காகான ஸவும் அவற்னையாகுமற ரோப்பாவிற்கும் ஒரு நெ்திற்காக்கி இரந்த
ஆழ்ந்த விரோப்பாவிற்கும்ர்திற்காதத்னையாகுமத,  ஸ்கான ஸ்திற்காட்டிஷ் ரோப்பாவிற்கும்தசியாகும். கான ஸட்சியாகும்.்திற்காலும் (SNP)
மற்றும் அதனுடன் இனையாகுமணந்துள்ன் விளை பாவிற்கும் ஒருலரோப்பாவிற்கும்வறு அனையாகுமமப்பகான ஸன் விளை்திற்காலும்
கபாவிற்கும் ஒருரிதும் கவற்றிகான ஸரம்திற்காகான ஸ சரண்ட முடிந்திரந்ததன் வினையாகுமன் விளைவ்திற்காகான ஸரோப்பாவிற்கும்வ
அனையாகுமவ அங்ரோப்பாவிற்கும்கான ஸ ஆதரனையாகுமவ கபாவிற்கும் ஒருறக்கூடியாகும்.த்திற்காகான ஸ இரந்தது.

இது இங்கில்திற்காந்தில உள்ன் விளை ஆளும் பாவிற்கும் ஒருழனையாகுமமவ்திற்காத-த்திற்கார்திற்கான் விளைவ்திற்காத
ஜன ஒரு நெ்திற்காயாகும்.கான ஸ கூட்டணிரோப்பாவிற்கும்யாகும்.்திற்காடு மட்டும் மட்டுப்பாவிற்கும் ஒருடவிலனையாகுமல.
இங்கில்திற்காந்திற்குள் ஸ்கான ஸ்திற்காட்ல்திற்காந்து இனையாகுமணந்திரப்பாவிற்கும் ஒருதற்கு ஒர
கான ஸ்திற்காரணத்னையாகுமத வழங்குவது ஒரபறம் இரக்கான ஸட்டும்,
கத்திற்காழிற்கான ஸட்சியாகும்.்திற்கால இத்தனையாகுமகான ஸயாகும். கான ஸட்சிகான ஸளுக்கு ஒர ம்திற்காற்றீட்திற்காகான ஸ
முன்னிற்கான ஸ இயாகும்.ல்திற்காமல இரந்திரக்கிறது, ஏகனன்ற்திற்கால அது ஈர்திற்காக்
மற்றும் ஆப்கான ஸ்திற்கானிஸ்த்திற்கானியாகும். சட்டவிரோப்பாவிற்கும்ர்திற்காத யுத்தங்கான ஸளுக்கு அளித்த
ஆதரவிற்கான ஸ்திற்காகான ஸ,  சதந்திர-சந்னையாகுமத பிரச்ச்திற்காரங்கான ஸனையாகுமன் விளை அது தீவிரம்திற்காகான ஸ
ஊக்குவித்தற்கான ஸ்திற்காகான ஸ,  வங்கிகான ஸளுக்கு வழங்கியாகும். 2008
பினையாகுமணகயாகும்.டுப்பகான ஸளுக்கான ஸ்திற்காகான ஸ,  மற்றும் 2010 இல அதிகான ஸ்திற்காரத்திலிரந்து
கவளிரோப்பாவிற்கும்யாகும்.ற்றப்பாவிற்கும் ஒருடுவதற்கு முன்னர் அது திணிக்கான ஸத் கத்திற்காடங்கியாகும்.
கான ஸடுனையாகுமமயாகும்.்திற்கான சிக்கான ஸன  ஒரு நெடவடிக்னையாகுமகான ஸகான ஸளுக்கான ஸ்திற்காகான ஸ பாவிற்கும் ஒருரவல்திற்காகான ஸ அது
கவறுக்கான ஸப்பாவிற்கும் ஒருடுகிறது. 

ரோப்பாவிற்கும்வகறந்த ஐரோப்பாவிற்கும்ர்திற்காப்பியாகும். கான ஸட்சியும் ஒர  ஒரு நெலல நினையாகுமலயில இலனையாகுமல.
அனையாகுமவயாகும்.னையாகுமனத்தும் தற்ரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்கானையாகுமதயாகும். அனையாகுமமப்ப மீத்திற்கான அதிரப்தி
மற்றும் எதிர்ப்பின் அன் விளைனையாகுமவக் கான ஸண்டு,  அனையாகுமவ ஆரம்பாவிற்கும் ஒருநினையாகுமலயில
இரந்த்திற்காலும் கூட,  ஒரு நெடுக்கான ஸத்துடன் கான ஸ்திற்காணப்பாவிற்கும் ஒருடுகின்றன. 

வியாகும்.்திற்காழக்கிழனையாகுமம வ்திற்காக்குகான ஸளின் முடிவு என்னவ்திற்காகான ஸ இரந்த்திற்காலும்,
ஸ்கான ஸ்திற்காட்டிஷ் வ்திற்காக்ககான ஸடுப்பாவிற்கும் ஒரு்திற்கால உரவ்திற்காக்கான ஸப்பாவிற்கும் ஒருட்ட ஆழ்ந்த
பாவிற்கும் ஒருதட்டங்கான ஸள் முன்கன்திற்காரரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்காதும் இலல்திற்காதன் விளைவிற்கு ஆட்சியின்
க ஒரு நெரக்கான ஸடினையாகுமயாகும்.ச் சட்டிக் கான ஸ்திற்காட்டுகின்றன.  கான ஸடந்த சில  ஒரு நெ்திற்காட்கான ஸளில
எடுக்கான ஸப்பாவிற்கும் ஒருட்ட கான ஸரத்துக்கான ஸணிப்பகான ஸரோப்பாவிற்கும்ன் விளை்திற்கா கபாவிற்கும் ஒருரம்பாவிற்கும் ஒரு்திற்கான்னையாகுமமயினர்
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ஸ்ககாட்லகாந்து சுதந்திரத்திற்ககான
சர்வஜன வகாக்கெடகடுப்பின
ஐரரகாப்பகா மீதகான தகாக்கம



சதந்திரமனையாகுமடவதற்கு எதிர்திற்காகான ஸ இரப்பாவிற்கும் ஒருனையாகுமதக் கான ஸ்திற்காட்டுகின்றன,
அது பிரிவினையாகுமனயாகும்.்திற்கால உண்ட்திற்காகும் கபாவிற்கும் ஒரு்திற்காரன் விளை்திற்காத்திற்கார த்திற்காக்கான ஸம்
குறித்த அச்சங்கான ஸனையாகுமன் விளைப் பிரதிபாவிற்கும் ஒருலிக்கிறது.  அவ்வ்திற்காறிரந்த்திற்காலும்
கூட,  சதந்திரம் ரோப்பாவிற்கும்வண்டும் என்ற வ்திற்காக்குகான ஸள் கதளிவ்திற்காகான ஸ
ஈடினையாகுமணயிலல்திற்கா அரசியாகும்.ல க ஒரு நெரக்கான ஸடிக்கு சமிக்னையாகுமடிக்கு சமிக்ஞையாகும்.்திற்காகான ஸ
இரக்னையாகுமகான ஸயில,  ரோப்பாவிற்கும்வண்ட்திற்காம் என்ற வ்திற்காக்குகான ஸள் சிறியாகும்.
வித்தியாகும்.்திற்காசத்தில கவன்ற்திற்காலும் ஒரமுனையாகுமற திறந்துவிட்ட
பாவிற்கும் ஒருன்ரோப்பாவிற்கும்ட்திற்கார்திற்காவின் கபாவிற்கும் ஒருட்டினையாகுமயாகும். (ஒரமுனையாகுமற திறந்த்திற்கால பாவிற்கும் ஒருல
சிக்கான ஸல்திற்கான கத்திற்காடர்பிரச்சினையாகுமனகான ஸனையாகுமன் விளை உரவ்திற்காக்கும்
நிகான ஸழ்வுப்ரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்காக்கு இவ்வ்திற்காறு குறிக்கான ஸப்பாவிற்கும் ஒருடுகிறது)  மூடிவிடப்
ரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்காவதிலனையாகுமல. 

இதில எதுவும் ஸ்கான ஸ்திற்காட்டிஷ் ரோப்பாவிற்கும்தசியாகும். கான ஸட்சியின் அலலது
ரோப்பாவிற்கும்வகறங்கும் இரக்கும் அதுரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்கான்ற இயாகும்.க்கான ஸங்கான ஸளின்
பிரிவினையாகுமனவ்திற்காத திட்டங்கான ஸளுக்கு ஒர முற்ரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்காக்கான ஸ்திற்கான
குண்திற்காம்சத்னையாகுமத அளிக்கான ஸ்திற்காது. ம்திற்காற்திற்காகான ஸ,  அவற்றின் எழுச்சி
முற்றிலும் பிற்ரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்காக்கான ஸ்திற்கானரோப்பாவிற்கும்த.   

எண்கணய் மற்றும் வரி வரவ்திற்காய்கான ஸளில பாவிற்கும் ஒருத்து பிலலியாகும்.ன்
கான ஸணக்கான ஸ்திற்கான பாவிற்கும் ஒருவுண்டுகான ஸள் உட்பாவிற்கும் ஒருட ஸ்கான ஸ்திற்காட்ல்திற்காந்தின்
கச்திற்காத்துக்கான ஸளில ஒர கபாவிற்கும் ஒருரம் பாவிற்கும் ஒருங்னையாகுமகான ஸ அபாவிற்கும் ஒருகான ஸரிப்பாவிற்கும் ஒருதற்கும்
மற்றும் குனையாகுமறந்த வணிகான ஸ வரிகான ஸனையாகுமன் விளை அளித்தும் கத்திற்காழில்திற்கான் விளை
வர்க்கான ஸத்தின் மீது சரண்டனையாகுமல அதிகான ஸரித்தும் பிரத்திற்கான
கபாவிற்கும் ஒருரநிறுவனங்கான ஸளுடன் உறவுகான ஸனையாகுமன் விளைப் பாவிற்கும் ஒரு்திற்காதுகான ஸ்திற்காத்து
வரவதற்கும் கினையாகுமடக்கும் ச்திற்காத்தியாகும்.க்கூறுகான ஸன் விளை்திற்கால
கவறியூட்டப்பாவிற்கும் ஒருட்ட,  முதல்திற்காளித்துவத்தின் ஒர கான ஸன்னையாகுமனயின்
மற்றும் மத்தியாகும்.தட்டு வர்க்கான ஸ ஆதரவ்திற்கான் விளைர்கான ஸளின் ஒர
கூட்டத்தின்  ஒரு நெலன்கான ஸனையாகுமன் விளை ஸ்கான ஸ்திற்காட்டிஷ் ரோப்பாவிற்கும்தசியாகும்.வ்திற்காதம்
கவளிப்பாவிற்கும் ஒருடுத்துகிறது,  அவற்னையாகுமறத்த்திற்கான் ஸ்கான ஸ்திற்காட்டிஷ் ரோப்பாவிற்கும்தசியாகும்.
கான ஸட்சி பிரதிநிதித்துவம் கசய்கிறது.

அரோப்பாவிற்கும்த ககான ஸ்திற்காள்னையாகுமன் விளையாகும்.டிக்கும் பிரிவினர் த்திற்கான் இத்த்திற்காலியின்
பிரிவினையாகுமனவ்திற்காத வடக்கு கான ஸழகான ஸத்திலும் (Northern  League),
கபாவிற்கும் ஒருலஜியாகும்.த்தின் வில்திற்காம்ஸ் கபாவிற்கும் ஒருல்திற்காங்கிலும் (Vlaams Belang),
ஸ்கபாவிற்கும் ஒருயினின் கான ஸட்ட்திற்காலன் மற்றும் பாவிற்கும் ஒரு்திற்காஸ்க் (Basque)
ரோப்பாவிற்கும்தசியாகும்.வ்திற்காதிகான ஸளிரோப்பாவிற்கும்டரோப்பாவிற்கும்யாகும்.யும்,  மற்றும் அந்த கான ஸண்டம்
முழுவதிலும் உள்ன் விளை அரோப்பாவிற்கும்தரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்கான்ற உரவ்திற்காக்கான ஸங்கான ஸளிலும்
கான ஸட்டுப்பாவிற்கும் ஒரு்திற்காட்னையாகுமடக் ககான ஸ்திற்காண்டிரக்கின்றன. 

பிரிவினையாகுமனவ்திற்காத திட்டத்திற்கு அடியிலிரக்கும் உண்னையாகுமமயாகும்.்திற்கான
வர்க்கான ஸ  ஒரு நெலன்கான ஸள்,  முற்ரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்காக்கான ஸ்திற்கான சமூகான ஸ ககான ஸ்திற்காள்னையாகுமகான ஸகான ஸனையாகுமன் விளை
 ஒரு நெனையாகுமடமுனையாகுமறப்பாவிற்கும் ஒருடுத்த ஸ்கான ஸ்திற்காட்டிஷ் ரோப்பாவிற்கும்தசியாகும். கான ஸட்சியாகும்.்திற்கால பாவிற்கும் ஒருலமுனையாகுமற
அளிக்கான ஸப்பாவிற்கும் ஒருட்ட வ்திற்காக்குறுதிகான ஸரோப்பாவிற்கும்ன் விளை்திற்காடு கபாவிற்கும் ஒரு்திற்காரத்தமற்றத்திற்காகான ஸ
இரக்கின்றன என்பாவிற்கும் ஒருது பாவிற்கும் ஒருல கத்திற்காழில்திற்கான் விளைர்கான ஸளுக்கு கதரியும்.
இத்தனையாகுமகான ஸயாகும். சூழ்நினையாகுமலகான ஸளின் கீழ்,  ஸ்கான ஸ்திற்காட்டிஷ் ரோப்பாவிற்கும்ச்திற்காசலிஸ்ட்
கான ஸட்சி (SSP),  தீவிர சதந்திர பிரச்ச்திற்கார இயாகும்.க்கான ஸம்,  மற்றும்
முன்ன்திற்காள் SSP  தனையாகுமலவர் ரோப்பாவிற்கும்ட்திற்காமி கஷெரீடன் உட்பாவிற்கும் ஒருட
சதந்திரத்திற்கு ஆதரவ்திற்கான ரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்காலி-இடது ஊதுகுழலகான ஸன் விளை்திற்கால
ரோப்பாவிற்கும்தசியாகும்.வ்திற்காதத்னையாகுமத முன்கனடுப்பாவிற்கும் ஒருதில ஒர முக்கியாகும். பாவிற்கும் ஒருங்கு
வகிக்கான ஸப்பாவிற்கும் ஒருடுகிறது. 

அனையாகுமவ,  னையாகுமபாவிற்கும் ஒருன்திற்கான்சியாகும்.ல னையாகுமடம்ஸால்திற்காலும் விடுபாவிற்கும் ஒருட்டுவிட்திற்காமல,
சதந்திரம் ரோப்பாவிற்கும்வண்டுகமன்ற பிரச்ச்திற்காரத்திற்கு ஆதரனையாகுமவ
திரட்டுவதில ஒர "முக்கியாகும். கான ஸ்திற்காரணியாகும்.்திற்காகான ஸ"
வர்ணிக்கான ஸப்பாவிற்கும் ஒருட்டுள்ன் விளைன. ஏகனன்ற்திற்கால,  ஸ்கான ஸ்திற்காட்டிஷ் ரோப்பாவிற்கும்தசியாகும்.
கான ஸட்சி இனது வ்திற்காதங்கான ஸள் ஒரபறம் இரந்த்திற்காலும் கூட, அனையாகுமவ
சதந்திரகமன்பாவிற்கும் ஒருது கவஸ்ட்மின்ஸ்கடர்திற்கால திணிக்கான ஸப்பாவிற்கும் ஒருடும்
வலதுச்திற்காரி ககான ஸ்திற்காள்னையாகுமகான ஸகான ஸளுடன் முறித்துக் ககான ஸ்திற்காள்வனையாகுமத
குறிக்கும் என்று வ்திற்காதிட்டு,  உனையாகுமழக்கும் மக்கான ஸளின் மத்தியில
நிலவும் சமூகான ஸ மற்றும் அரசியாகும்.ல அதிரப்தினையாகுமயாகும். ஸ்கான ஸ்திற்காட்டிஷ்
ரோப்பாவிற்கும்தசியாகும். கான ஸட்சிக்குப் பின்ன்திற்கால திரப்பாவிற்கும் ஒரு ரோப்பாவிற்கும்வனையாகுமல கசய்கின்றன.

ஆன்திற்கால கவறுமரோப்பாவிற்கும்ன,  சதந்திரத்திற்குப் பின்ன்திற்கால ஸ்கான ஸ்திற்காட்டிஷ்

ரோப்பாவிற்கும்தசியாகும். கான ஸட்சி ஆளும் கான ஸட்சியாகும்.்திற்காகிவிடும் என்பாவிற்கும் ஒருத்திற்கால பிரிவினையாகுமனவ்திற்காதம்
பிற்ரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்காக்கான ஸ்திற்கானது என்றலல,  ம்திற்காற்திற்காகான ஸ ஆளும் வர்க்கான ஸத்த்திற்கால
அவ்வ்திற்காறு இரப்பாவிற்கும் ஒருத்திற்கால்திற்காகும்.  ஸ்கான ஸ்திற்காட்ல்திற்காந்து,  மற்றும்
ஐரோப்பாவிற்கும்ர்திற்காப்பாவிற்கும் ஒரு்திற்காவின் கத்திற்காழில்திற்கான் விளை வர்க்கான ஸத்திற்கு பிரிவினையாகுமனவ்திற்காதத்னையாகுமதத்
தழுவுவது என்பாவிற்கும் ஒருது,  முழுக்கான ஸண்டத்னையாகுமதயும்
பாவிற்கும் ஒரு்திற்காலகான ஸன்மயாகும்.ம்திற்காக்குவதற்கு மட்டுரோப்பாவிற்கும்ம இட்டுச் கசலகிறது.  அங்ரோப்பாவிற்கும்கான ஸ
ஒவ்கவ்திற்கார  ஒரு நெ்திற்காட்டிலும் கத்திற்காழில்திற்கான் விளைர்கான ஸனையாகுமன் விளை மற்றும் அந்த சிறியாகும்.
பாவிற்கும் ஒருகுதிகான ஸளின் அடிமட்டத்தில இரக்கும் சரோப்பாவிற்கும்கான ஸ்திற்காதரத்துவ இனங்கான ஸனையாகுமன் விளை
ஒன்றுக்கு எதிர்திற்காகான ஸ மற்கற்திற்கான்னையாகுமற ரோப்பாவிற்கும்ம்திற்காதவிட்டு,  ரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒருரழினையாகுமவரோப்பாவிற்கும்யாகும்.
உண்ட்திற்காக்கும்.  அது உனையாகுமழக்கும் மக்கான ஸளுக்கு இனையாகுமடயில்திற்கான
உறவுகான ஸளில  ஒரு நெஞ்சூட்டி அவர்கான ஸனையாகுமன் விளை முதல்திற்காளித்துவ வர்க்கான ஸத்தின்
எதிர்விரோப்பாவிற்கும்ர்திற்காத பிரிவுகான ஸளுக்குப் பின்ன்திற்கால வரினையாகுமசயில நிற்கான ஸ
னையாகுமவக்கின்ற ரோப்பாவிற்கும்தசியாகும். பாவிற்கும் ஒருனையாகுமகான ஸனையாகுமமகான ஸளின் கவடிப்னையாகுமபாவிற்கும் ஒரு அதற்குள்
ககான ஸ்திற்காண்டு வரகிறது. 

ஐரோப்பாவிற்கும்ர்திற்காப்பாவிற்கும் ஒரு்திற்காவின் ஒவ்கவ்திற்கார பாவிற்கும் ஒரு்திற்காகான ஸத்திலும் மற்றும் உலகான ஸம்
முழுவதிலும்,  சர்வரோப்பாவிற்கும்தச வங்கிகான ஸள் மற்றும் பாவிற்கும் ஒருன்ன்திற்காட்டு
கபாவிற்கும் ஒருரநிறுவனங்கான ஸள் மற்றும் அனையாகுமவ கான ஸட்டுப்பாவிற்கும் ஒருடுத்தும்
அரச்திற்காங்கான ஸங்கான ஸளின் கான ஸரங்கான ஸளில கத்திற்காழில்திற்கான் விளைர்கான ஸள் ஒர கூர்னையாகுமமயாகும்.்திற்கான
ஒரோப்பாவிற்கும்ரம்திற்காதிரியாகும்.்திற்கான த்திற்காக்குதலகான ஸனையாகுமன் விளை முகான ஸங்ககான ஸ்திற்காடுத்து வரகின்ற
நினையாகுமலனையாகுமமகான ஸளின் கீழ்,  மற்றும் ஒர சர்வரோப்பாவிற்கும்தசியாகும்.வ்திற்காத மற்றும்
ரோப்பாவிற்கும்ச்திற்காசலிச முன்ரோப்பாவிற்கும்ன்திற்காக்கின் அடிப்பாவிற்கும் ஒருனையாகுமடயில அனையாகுமனத்து ரோப்பாவிற்கும்தசியாகும்.
எலனையாகுமலகான ஸனையாகுமன் விளையும் கான ஸடந்து கத்திற்காழில்திற்கான் விளைர்கான ஸளின் ரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்கார்திற்காட்டங்கான ஸனையாகுமன் விளை
ஐக்கியாகும்.ப்பாவிற்கும் ஒருடுவதற்கு பூரோப்பாவிற்கும்கான ஸ்திற்கான் விளைமயாகும்.ப்பாவிற்கும் ஒருட்ட கபாவிற்கும் ஒரு்திற்காரன் விளை்திற்காத்திற்கார வ்திற்காழ்க்னையாகுமகான ஸ
முன்கன்திற்காரரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்காதும் இலல்திற்காத அடித்தன் விளைத்னையாகுமத,  மற்றும்
அவசியாகும்.த்னையாகுமத,  உரவ்திற்காக்கிவிட்டுள்ன் விளை நினையாகுமலனையாகுமமகான ஸளின் கீழ்,
ஏம்திற்காற்று-இடரோப்பாவிற்கும்த்திற்கா பிரிவினையாகுமனவ்திற்காதத்னையாகுமத ஊக்குவித்து வரகின்றன. 

ரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்காலி-இடதின் ரோப்பாவிற்கும்தசியாகும்.வ்திற்காதிகான ஸள் முதல்திற்காளித்துவவ்திற்காதிகான ஸளின்
அழுக்கான ஸ்திற்கான ரோப்பாவிற்கும்வனையாகுமலனையாகுமயாகும். கசய்து ககான ஸ்திற்காண்டிரக்கிற்திற்கார்கான ஸள்.  ஒர
சதந்திர ஸ்கான ஸ்திற்காட்ல்திற்காந்து முற்ரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்காக்கான ஸ்திற்கான தன்னையாகுமமனையாகுமயாகும்.
ககான ஸ்திற்காண்டிரக்கும் என்பாவிற்கும் ஒருது குறித்த அவர்கான ஸளின் கபாவிற்கும் ஒரு்திற்காய்கான ஸள்,
ரோப்பாவிற்கும்ச்திற்காசலிச ரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்கார்திற்காட்டத்திற்கான ஸ்திற்கான அவர்கான ஸன் விளைது விரோப்பாவிற்கும்ர்திற்காதத்தில
எடுத்துக்கான ஸ்திற்காட்டப்பாவிற்கும் ஒருடுகின்றன,  அனையாகுமதக் கான ஸண்டு அவர்கான ஸள்
தனிப்பாவிற்கும் ஒருட்டரீதியில பாவிற்கும் ஒருயாகும்.ப்பாவிற்கும் ஒருடுகிற்திற்கார்கான ஸள் மற்றும் எதிர்க்கிற்திற்கார்கான ஸள்,
பாவிற்கும் ஒருகிரங்கான ஸம்திற்காகான ஸ அது ச்திற்காத்தியாகும்.மிலனையாகுமலகயாகும்.ன்று பறக்கான ஸணிக்கிற்திற்கார்கான ஸள். 

உண்னையாகுமமயில,  சிறியாகும். மற்றும் இன்னும் நினையாகுமலத்துநிற்கான ஸ முடியாகும்.்திற்காத
 ஒரு நெ்திற்காடுகான ஸளின் கூட்டத்னையாகுமத உரவ்திற்காக்குவது கத்திற்காழில்திற்கான் விளைர்கான ஸளுக்கு ஒர
முன்ரோப்பாவிற்கும்ன்திற்காக்கியாகும். பாவிற்கும் ஒரு்திற்கானையாகுமதனையாகுமயாகும். வழங்குகிறது என்ற கான ஸரத்த்திற்கானது
அனையாகுமனத்திலும் மிகான ஸவும் யாகும்.த்திற்கார்த்தமற்ற முன்ரோப்பாவிற்கும்ன்திற்காக்கான ஸ்திற்காகும். 

பிரிட்டிஷ் ரோப்பாவிற்கும்ச்திற்காசலிச சமத்துவக் கான ஸட்சி ஒளிவுமனையாகுமறவின்றி
ஸ்கான ஸ்திற்காட்டிஷ் வ்திற்காக்ககான ஸடுப்பில சதந்திரம் "ரோப்பாவிற்கும்வண்ட்திற்காகமன"
வ்திற்காக்கிடும்திற்காறு அனையாகுமழப்பவிடுக்கிறது. ஸ்கான ஸ்திற்காட்டிஷ், இங்லீஷ் மற்றும்
ரோப்பாவிற்கும்வலஷ் கத்திற்காழில்திற்கான் விளைர்கான ஸள் ஒரவரக்கு எதிர்திற்காகான ஸ ஒரவர்
தங்கான ஸனையாகுமன் விளைத்த்திற்காங்கான ஸரோப்பாவிற்கும்ன் விளை பின் விளைவுபாவிற்கும் ஒருடுத்திக் ககான ஸ்திற்காள்ன் விளை
அனுமதிக்கான ஸக்கூட்திற்காது,  ஆன்திற்கால கபாவிற்கும் ஒரு்திற்காதுவ்திற்கான வர்க்கான ஸ எதிரிக்கு
எதிர்திற்காகான ஸ,  அவர்கான ஸள் என்ன ககான ஸ்திற்காடினையாகுமயாகும். அனையாகுமசத்த்திற்காலும்,
அவர்கான ஸளுக்கு எதிர்திற்கான ஒர ஐக்கியாகும்.ப்பாவிற்கும் ஒருட்ட ரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்கார்திற்காட்டத்னையாகுமத  ஒரு நெடத்த
ரோப்பாவிற்கும்வண்டும். 

இங்கில்திற்காந்தில உள்ன் விளை நிதியியாகும்.ல கசலவந்த ரோப்பாவிற்கும்மற்தட்டு மற்றும்
அதன் கான ஸட்சிகான ஸளின் சர்வ்திற்காதிகான ஸ்திற்காரத்திற்கு ககான ஸ்திற்காடுக்கான ஸப்பாவிற்கும் ஒருடும் பாவிற்கும் ஒருதில,
ஒர பதியாகும். ஸ்கான ஸ்திற்காட்டிஷ் அரசின் உரவ்திற்காக்கான ஸம் அலல,  அது
அரோப்பாவிற்கும்தம்திற்காதிரியாகும்.்திற்கான சமூகான ஸ சக்திகான ஸன் விளை்திற்கால த்திற்கான் ஆதிக்கான ஸம்
கசலுத்தப்பாவிற்கும் ஒருடும்,  ம்திற்காற்திற்காகான ஸ ஒர கத்திற்காழில்திற்கான் விளைர்கான ஸளின் அரச்திற்காங்கான ஸம்
மற்றும் ஒர ரோப்பாவிற்கும்ச்திற்காசலிச பிரிட்டனுக்கான ஸ்திற்கான ரோப்பாவிற்கும்பாவிற்கும் ஒரு்திற்கார்திற்காட்டரோப்பாவிற்கும்ம அதற்குரியாகும்.
வினையாகுமடயாகும்.்திற்காகும்.  எமது ஐரோப்பாவிற்கும்ர்திற்காப்பியாகும். மற்றும் சர்வரோப்பாவிற்கும்தச
ரோப்பாவிற்கும்த்திற்காழர்கான ஸளுடன் இனையாகுமணந்து,  ஐக்கியாகும். ஐரோப்பாவிற்கும்ர்திற்காப்பியாகும். ரோப்பாவிற்கும்ச்திற்காசலிச
அரசகான ஸனையாகுமன் விளை ஸ்த்திற்காபிப்பாவிற்கும் ஒருதன் மூலம்திற்காகான ஸ அக்கான ஸண்டம் முழுவதிலும்
முதல்திற்காளித்துவ ஆட்சிக்கு ஒர முடிவுகான ஸட்ட  ஒரு நெ்திற்காம் முன்னிற்கிரோப்பாவிற்கும்ற்திற்காம்.
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