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ன் நுக்கடி தேொழிலொள வர்க்கம

முகங்ன் நகொடுக்கும பணிகளும
Chris Marsden,     7 June 2017 

வேறு எது ம மாதிரியும் அல்் அல்ல மாத ஒரு வதர்தல் பிரச்்தல் பிரச்ச மாரம் முடிந்து,

பிரிட்டன் ்டன் ந மான் நாளடன் நாளை வதர்தன் நாள் அல்லச் ்தல் பிரச்சந்திக்கிறது.  பழன் நாளமே மாத கட்சிக்க
பபரும்ப மான்ன் நாளம கின் நாளடக்கபமன அனும மானிக்கப்பட்ட நின் நாள் அல்லயிலிருந்து,
ஒரு சி் அல்ல ே மாரக மா் அல்ல இன் நாளடபேளியில்,  ஒரு சிறிய பபரும்ப மான்ன் நாளம
அல்் அல்லது ஒரு பத மாங்க ப மார மாளுமன்றம் அல்் அல்லது பத மாழிற் கட்சியின்
பேற்றிவய கூட ஏற்பட் அல்ல மாபமன ஊகிக்கம் நின் நாள் அல்லயும் ஏற்பட்டுள்டன் நாளைது. 

இரண்டு வக மாரம மான பயங்கரே மாத த மாக்கதல்கள் டஜன்
கணக்க மானேர்களின் உயிர்கன் நாளடன் நாளைப் பறித்துள்டன் நாளைதுடன்,  இன்னும்
ப் அல்லன் நாளர ஊனம மாக்கி உள்டன் நாளைன.  இரகசிய அே்தல் பிரச்சர ்டன் நடேடிக்ன் நாளககளின்
கீழ் முக்கிய மூவ் அல்ல மாப மாய இடங்களுக்க இர மாணுேம்
அனுப்பப்பட்டுள்டன் நாளைது. 

பிரதம மந்திரி பதவர்தல் பிரச்ச மா வம ய மாருக்க மாக வ்தல் பிரச்சன் நாளேய மாற்றுகிற மாவர மா அந்த
நிதியியல் ப்தல் பிரச்சல்ேந்த தட்டும் இர மாணுே-உடன் நாளைவுத்துன் நாளற எந்திரமும்
இரண்ட மாண்டுகளில் அடுத்த வதர்தல் ேருேதற்கள் மிகப்பபரிய
அரசியல் மற்றும் ்தல் பிரச்சமூக பக மாந்தளிப்பு இருக்க் அல்ல மாம் என்ற நின் நாள் அல்லயில்,
அதுேன் நாளர க மாத்திருக்க முடிய மாபதன அன் நாளே முடிபேடுத்தத மால்,
பதவர்தல் பிரச்ச மா வம முன்கூட்டிவய வதர்தலுக்க அன் நாளழப்புவிடுத்த மார்.
அேற்ற மால் இரண்டு ம மாதங்கள் கூட க மாத்திருக்க முடிய மாதடன் நாளைவிற்க
நின் நாள் அல்லன் நாளம ம மாற்றமன் நாளடந்துள்டன் நாளைது.

்டன் நன் நாளடமுன் நாளறயடன் நாளைவில் உள்டன் நாளை ்டன் ந மாட மாளுமன்ற ்தல் பிரச்சர்ே மாதிக மாரத்ன் நாளதப்
ப மாதுக மாக்கவும்,  அதிகரித்த சிக்கன ்டன் நடேடிக்ன் நாளககளுக்க மான மற்றும்
சிரிய மாவிலும் ஏன் நாளனய இடங்களிலும் இர மாணுே தன் நாள் அல்லயீட்டுக்க மான
திட்டநிரன் நாள் அல்லத் திணிப்பதற்கம்,  பஜர்மி வக மார்பினுக்க எதிர மான ஒரு
மூர்க்கம மான ஊடக பிரச்்தல் பிரச்ச மாரத்ன் நாளதயும் மற்றும் பத மாழிற் கட்சிக்கள்
்டன் நடக்கம் உட்கட்சி வம மாதல்கன் நாளடன் நாளையும் பயன்படுத்த் அல்ல மாபமன வம
்டன் நம்பியிருந்த மார்.  ஆன மால் அதற்க ம மாற மாக,  வக மார்பின் மற்றும்
சிக்கனத் திட்டத்ன் நாளத நிறுத்துேதற்க மான அேர் ே மாக்கறுதிகளுக்க
ஆதரே மாக அணிதிரண்டுள்டன் நாளை பத மாழி் அல்ல மாடன் நாளைர்கள் மற்றும்
இன் நாளடன் நாளைஞர்களிடம் இருந்து, வட மாரிக்கள் மீதும் மற்றும் அேர்களுக்க மாக
நிற்கம் அன் நாளனேர் மீதும் பபரும் பேறுப்ன் நாளப வதர்தல் பிரச்்தல் பிரச்ச மாரம்
கண்டுள்டன் நாளைது. 

பயங்கரே மாத த மாக்கதல்கன் நாளடன் நாளைப் பயன்படுத்திக் பக மாள்ேதற்க மான வம
இன் ஏம மாற்றத்தில் முடிந்த முயற்சிய மானது,  அேர் முகத்திற்க
முன்ன மாவ் அல்லவய சிதறிப் வப மானது.  MI5 உடன் நாளைவுத்துன் நாளறயும் பப மாலிொலிஸபொலிஸூம்
ம மான்ப்தல் பிரச்சஸ்டர் கண்டுத மாரி ்தல் பிரச்சல்ம மான் அவபடி மற்றும் இ் அல்லண்டன்
பக மான் நாள் அல்லக மாரர்களில் கன் நாளறந்தபட்்தல் பிரச்சம் மூன்றில் இருேன் நாளர
அறிந்திருந்தனர் என்று அதிகடன் நாளைவில் பேளிய மான ஆத மாரங்கள்,
லிபிய மா,  ஈர மாக் மற்றும் சிரிய மாவில் அபமரிக்க மாவுடன் வ்தல் பிரச்சர்ந்து
பிரிட்டன் பத மாடுத்த வப மார்களில் பின மாமி ்தல் பிரச்சக்திகடன் நாளை மாக
பயன்படுத்துேதற்க மாக எண்ணற்ற இஸ்் அல்ல மாமியே மாதிகள் அேற்றின்

ப மாதுக மாக்கப்பட்ட உன் நாளடன் நாளமகடன் நாளை மாக இருந்தனர் என்பதற்க ஆத மாரம மாக
உள்டன் நாளைன. 

"கடினம மான பிரிட்டன் பேளிவயற்றம்" என்ற அச்சுறுத்தல்கள் மீது வம
அேர் எதிர்க மா் அல்லத்ன் நாளத பணயம் ன் நாளேத்திருந்த நின் நாள் அல்லயில்,  அந்த
அச்சுறுத்தல்கவடன் நாளை மா வேறுவிதம மாக பபருேணிகங்கள் மற்றும்
இ் அல்லண்டன் ்டன் நகரின் பபரும்ப மான்ன் நாளம பிரிவுகன் நாளடன் நாளை அன்னியப்படுத்தி
உள்டன் நாளைது.  ஐவர மாப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து பிரிட்டன்
பேளிவயறியதற்கப் பிந்ன் நாளதய அதனுட மான ேர்த்தகம் 40  ்தல் பிரச்சதவீதம்
அடன் நாளைவிற்கம்,  அன்னிய முதலீடு 20  ்தல் பிரச்சதவீத அடன் நாளைவிற்கம் வீழ்ச்சி
அன் நாளடயக்கூடும் என்ற மதிப்பீடுகள் நிதியியல் வபரழிவுக்க மான
எச்்தல் பிரச்சரிக்ன் நாளகய மாக உள்டன் நாளைன. 

வஜர்மனி, பிர மான்ஸ் மற்றும் ஏன் நாளனய ஐவர மாப்பிய ஒன்றிய ்டன் ந மாடுகளின்
விருப்பத்திற்பகதிர மாக ட்ரம்ப் நிர்ே மாகத்ன் நாளத ்தல் பிரச்ச மார்ந்திருப்பதற்க மான அேர்
திட்டம் எதிர்வின் நாளடன் நாளைன் நாளே ஏற்படுத்தி உள்டன் நாளைது.  அபமரிக்க மான் நாளேயும்
ஐவர மாப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து பேளிவயறியதற்கப் பிந்ன் நாளதய
பிரிட்டன் நாளனயும் இனியும் கூட்ட மாளிகடன் நாளை மாக ்டன் நம்ப முடிய மாது என்று
அறிவித்தவத,  ட்ரம்பின் "அபமரிக்க மா முதலில்"  அச்சுறுத்தல்களுக்க
வஜர்மனியின் அங்வக் அல்ல மா வமர்க்பகலின் வின் நாளடயிறுப்ப மாக இருந்தது.
அபமரிக்க மா மற்றும் ஐவர மாப்ப மாவிற்க இன் நாளடவய அதிகரித்து ேரும்
உ் அல்லகடன் நாளை மாவிய பதட்டங்களின் முன்ன மால், அதன் ப்தல் பிரச்ச மாந்த ப்தல் பிரச்சல்ே மாக்ன் நாளக
விரிே மாக்கேதற்க மாக அபமரிக்க இர மாணுே மற்றும் பப மாருடன் நாளை மாத மார
ப் அல்லத்தின் மீது தங்கியுள்டன் நாளை பிரிட்டனின் ஒட்டுபம மாத்த பேளியுறவு
பக மாள்ன் நாளக மூவ் அல்ல மாப மாயமும் பப மாறிந்து வப மாயுள்டன் நாளைது.

எவ்ே மாறிருப்பினும்,  வம இன் சிக்கன ்டன் நடேடிக்ன் நாளககள்,
இர மாணுேே மாதம் மற்றும் வப மார் பக மாள்ன் நாளககளுக்க வக மார்பின்
தன் நாள் அல்லன் நாளமயி் அல்ல மான பத மாழிற் கட்சி அர்தல் பிரச்ச மாங்கம் எந்த நிஜம மான
ம மாற்றீட்ன் நாளடயும் ேழங்கவில்ன் நாள் அல்ல என்பவத பட்டேர்த்தனம மான
உண்ன் நாளமய மாக உள்டன் நாளைது. 

மில்லியன் கணக்க மான பத மாழி் அல்ல மாடன் நாளைர்கள் வட மாரிக்களின் வத மால்வின் நாளய
விரும்புேத மால்,  வதசிய மருத்துே வ்தல் பிரச்சன் நாளேப் ப மாதுக மாப்பு (NHS),

கன் நாளறந்தபட்்தல் பிரச்ச ஊதியத்ன் நாளத உயர்த்துதல் மற்றும் புதிய வீடுகள்
கட்டித் தருேத மாக வக மார்பின் கூறிய ே மாக்கறுதிகன் நாளடன் நாளை அேர் மதிப்ப மார்
என்ற ்டன் நம்பிக்ன் நாளகயில், அேர் கட்சிக்கள் பிவடன் நாளையன் நாளரட்களின் முன்ன மால்
அேர் பத மாடர்ந்து பின்ே மாங்கேன் நாளதயும் பத மாழி் அல்ல மாடன் நாளைர்கள் மன்னிக்க
தய மார மாக இருந்தனர்.  ஆன மால் பிரிட்டிஷ் ஏக மாதிபத்தியத்தின்
இர மாணுே திட்டநிரன் நாள் அல்ல ஏற்றுக்பக மாண்டு,  கன் நாளறந்தபட்்தல் பிரச்ச ்தல் பிரச்சமூக
சீர்திருத்தங்கன் நாளடன் நாளை ்தல் பிரச்சரிப்தல் பிரச்சய்ேதற்க மான அேரது வதர்தல் அறிக்ன் நாளகயின்
முயற்சிகள் ேட்டத்ன் நாளத ்தல் பிரச்சதுரம மாக்கேத மாகம். 

20  ஆம் நூற்ற மாண்டின் முதல் ப மாதியுடன் ்தல் பிரச்சம்பந்தப்பட்ட ப மாசி்தல் பிரச்சம்
மற்றும் வப மாரின் ்தல் பிரச்சக் அல்ல பக மாடூரங்கன் நாளடன் நாளையும் மீண்டும் உருே மாக்கி



ேருகின்ற உ் அல்லக முத் அல்ல மாளித்துேம்,  இரண்ட மாம் உ் அல்லக வப மாருக்கப்
பிந்ன் நாளதய அதன் ஆழ்ந்த ப்டன் நருக்கடிக்கள் ப்தல் பிரச்சன்று
பக மாண்டிருக்ன் நாளகயில்,  பிரிட்டன் பப மாருடன் நாளை மாத மாரரீதியிலும்,
அரசியல்ரீதியிலும் மற்றும் ்தல் பிரச்சமூகரீதியிலும் நின் நாள் அல்லகன் நாள் அல்லந்து ேருகிறது.
ேர்த்தக வப மார் மற்றும் இர மாணுே வம மாதல் நின் நாள் அல்லன் நாளமகளின் கீழ்
பிரிட்டனின் "உ் அல்லகடன் நாளை மாவிய வப மாட்டித்தன்ன் நாளமன் நாளய"
உறுதிப்படுத்துேதற்க மான முயற்சிய மானது,  வேன் நாள் அல்லகள்,  கூலிகள்
மற்றும் அத்திய மாேசிய வ்தல் பிரச்சன் நாளேகளின் அழிப்ன் நாளபத் தீவிரப்படுத்த
வக மாருகிறது.

இது பத மாழி் அல்ல மாடன் நாளை ேர்க்கத்திற்கம் பபரும் ப்தல் பிரச்சல்ேந்தர்களுக்கம்
இன் நாளடயி் அல்ல மான இன் நாளடபேளின் நாளய ஒரு ்தல் பிரச்சமூக பேடிப்பு புள்ளிக்க
ஆழப்படுத்தி ேருகிறது.  “ஒரு சி் அல்லருக்க அல்் அல்ல ப் அல்லருக்கம் …
நிய மாயம மாக" என்ற வக மார்பின் முன் நாளறயீட்ன் நாளட பக மாண்டு இணங்கவிக்க
முடிய மாதடன் நாளைவிற்க,  ப்தல் பிரச்சல்ேந்த தட்டிற்கம் பத மாழி் அல்ல மாடன் நாளை ேர்க்கத்திற்கம்
இன் நாளடயி் அல்ல மான ்டன் ந் அல்லன்களின் வம மாதல் கூர்ன் நாளமய மாக உள்டன் நாளைது.
“ேணிகங்கள் மற்றும் பத மாழிற்்தல் பிரச்சங்கங்களின் பங்க மாண்ன் நாளமயில்"
அர்தல் பிரச்ச மாங்கம் "இயங்கேதன் மூ் அல்லம மாக"  “வத்தல் பிரச்சப்பற்றுே மாத
பத மாழில்துன் நாளற" ேடிேத்ன் நாளத உருே மாக்கேதற்க மான பத மாழிற் கட்சியின்
வதசியே மாத பக மாள்ன் நாளகயின் அர்த்தம் என்னபேன்ற மால்,
பத மாழி் அல்ல மாடன் நாளைர்களின் வேன் நாள் அல்லகள் மற்றும் ே மாழ்க்ன் நாளக நின் நாள் அல்லன் நாளமகன் நாளடன் நாளை
வின் நாள் அல்லய மாக பக மாடுக்கச் ப்தல் பிரச்சய்து வம பின்பற்றிய ேர்த்தக வப மார்
திட்டநிரலுக்வக அேர்கன் நாளடன் நாளை அடிபணிய ப்தல் பிரச்சய்ேத மாகம்.

பத மாழிற் கட்சின் நாளய இடன் நாளத வ்டன் ந மாக்கி ்டன் நகர்த்தும் இ் அல்லட்சியத்துடன்
நூற மாயிரக் கணக்க மானேர்கன் நாளடன் நாளை அக்கட்சிக்கள் பபருக்பகடுத்து, கட்சி
தன் நாள் அல்லேர மாக வக மார்பின் வதர்ந்பதடுக்கப்பட்டு ஏறத்த மாழ இப்வப மாது
இரண்ட மாண்டுகள் ஆகிவிட்டது. ஆன மால் வக மார்பின் தன்ன் நாளன வமலும்
வமலும் ே் அல்லதுக்க ்டன் நகர்த்தியுள்டன் நாளை மார்.

அேன் நாளர நீக்க வேண்டுபமன வக மாரிய ே் அல்லது்தல் பிரச்ச மாரி ்டன் ந மாட மாளுமன்ற
உறுப்பினர்கன் நாளடன் நாளை நீக்க அேர் எதிர்த்தன் நாளம,  சிரிய மாவில் இர மாணுே
்டன் நடேடிக்ன் நாளக மீது சுதந்திர ே மாக்பகடுப்புக்க உடன்பட்டன் நாளம மற்றும்
முப்பன் நாளடயிலும் அணுஆயுதங்கன் நாளடன் நாளைப் புதுப்பிப்பதற்க உடன்பட்டன் நாளம,
பின்னர் இந்த பின்ே மாங்கல்கன் நாளடன் நாளை அேர் வதர்தல் அறிக்ன் நாளகயில்
உள்டன் நாளைடக்கியன் நாளம என இன் நாளேயன் நாளனத்தும் அேர் தன் நாள் அல்லன் நாளமயின் கீழ்
ஒரு பத மாழிற் கட்சி அர்தல் பிரச்ச மாங்கம் ேகிக்கக்கூடிய நிஜம மான
ப மாத்திரத்ன் நாளதச் சுட்டிக்க மாட்டுகின்றன. 

ம மான்ப்தல் பிரச்சஸ்டர் மற்றும் இ் அல்லண்டன் பயங்கரே மாத த மாக்கதல்களுக்க
வக மார்பின் எவ்ே மாறு வின் நாளடயிறுத்த மார் என்பதிலிருந்து ஒரு
கூர்ன் நாளமய மான எச்்தல் பிரச்சரிக்ன் நாளக எடுத்துக் பக மாள்டன் நாளைப்பட வேண்டும்.

வ்டன் நட்வட மா மீத மான வக மார்பினின் முந்ன் நாளதய விமர்்தல் பிரச்சன அறிக்ன் நாளககளின்
அடிப்பன் நாளடயிலும் மற்றும் அணுஆயுதங்கன் நாளடன் நாளை பயன்படுத்த அேர்
உத்தரவிடுே மார் என்பன் நாளத அேர் ஆணித்தரம மாக கூற மறுக்கிற மார்
என்பதன் அடிப்பன் நாளடயிலும் அேன் நாளர வதசிய ப மாதுக மாப்பிற்க ஓர்
அச்சுறுத்த் அல்ல மாகவும்,  பயங்கரே மாதம் மீது அேர் பமன்ன் நாளமய மாக
இருக்கிற மார் என்பத மாகவும் சித்தரிப்பதற்க மான பழன் நாளமே மாதிகளின்
முயற்சிகன் நாளடன் நாளை அேர்கள் மீடன் நாளைேலியுறுத்துேதன் மூ் அல்லம மாக,
இத்வதர்தன் நாள் அல்ல பஜயிக்க அேர்கள் அத்த மாக்கதல்கன் நாளடன் நாளைப் பயன்படுத்த
முன் நாளனந்து ேருகின்றனர்.  அேர்கள் ஜபொலிஸூன் 8  க்கப் பின்னர்
கூர்ன் நாளமய மாக அரசு ஒடுக்கமுன் நாளறக்கத் திரும்ப தய மாரிப்பு ப்தல் பிரச்சய்து
ேருகின்றனர். 

பப மாதுமக்கள் ே மாழும் இடங்கள் "தீவிரே மாதத்திற்க மான" “ப மாதுக மாப்பு
இடங்கடன் நாளை மாக"  இல்் அல்ல மாமல் இருப்பதற்க மாக,  இன் நாளணய தணிக்ன் நாளக
மற்றும் பப மாலிஸ் ்டன் நடேடிக்ன் நாளக உள்டன் நாளைடங்க் அல்ல மாக "பயங்கரே மாதத்திற்க
எதிர மான வப மார மாட்டத்திற்க மான"  வம இன் ்டன் ந மான்க-அம்்தல் பிரச்ச

மூவ் அல்ல மாப மாயம மானது,  இப்வப மாதிருக்கம் வேன் நாள் அல்லநிறுத்த உரின் நாளமன் நாளய
அதிகம மாக மட்டுப்படுத்தும் ்டன் நடேடிக்ன் நாளககவடன் நாளை மாடு வ்தல் பிரச்சர்ந்து,  அரசியல்
அதிருப்தி மீத மான ஒடுக்கமுன் நாளறக்கம் பயன்படுத்தப்படும்.  அதன்
்தல் பிரச்சர்ே மாதிக மார கருப்பப மாருள் அேரது அறிக்ன் நாளகய மால்
எடுத்துக்க மாட்டப்பட்டது: “அன் நாளத ப்தல் பிரச்சய்ய மனித உரின் நாளமகள் ்தல் பிரச்சட்டங்கள்
்டன் நம்ன் நாளம தடுக்கிறபதன்ற மால்,  அன் நாளத ப்தல் பிரச்சய்ேதற்க மாக அத்தன் நாளகய
்தல் பிரச்சட்டங்கன் நாளடன் நாளைவய ்டன் ந மாங்கள் ம மாற்றுவே மாம்,” என்ற மார். 

ஈர மாக் மற்றும் சிரிய மாவில் இர மாணுே தன் நாள் அல்லயீட்ன் நாளட அதிகரிப்பதற்க மான
அேர் ே மாக்கறுதிகன் நாளடன் நாளை மீடன் நாளைேலியுறுத்த,  அேர் இ் அல்லண்டன்
த மாக்கதல்கள் மீத மான அேர் உன் நாளரன் நாளயப் பயன்படுத்தின மார்.

இன் நாளே அன் நாளனத்தின் மீதும் வக மார்பின் ே மாய்மூடி பமவாய்மூடி மௌனிய மாக
உள்டன் நாளை மார்.  பயங்கரே மாத த மாக்கதல்கள்,  மத்திய கிழக்கில் பிரிட்டிஷ்
ஏக மாதிபத்தியத்தின் கற்றகரம மான தன் நாள் அல்லயீடுகளின் பின்வின் நாளடன் நாளைவு
என்பன் நாளத விடன் நாளைங்கப்படுத்துேதற்க பதி் அல்ல மாக,  அேர் பப மாலிஸ்
எண்ணிக்ன் நாளகன் நாளயக் கன் நாளறத்ததற்க மாக வம ஐ கண்டிப்பன் நாளத
வதர்ந்பதடுக்கிற மார்,  அவதவேன் நாளடன் நாளையில் பயங்கரே மாதத்திற்க எதிர மான
வப மார மாட்டத்தில் "என்ன வதன் நாளேப்பட்ட மாலும்"  அன் நாளத ப்தல் பிரச்சய்ய அேவர
தய மார மாக இருப்பத மாகவும் அறிவிக்கிற மார். 

இவ்விதத்தில்,  அேர் ்தல் பிரச்சமூக ம மாற்றத்திற்க மான ஒரு வேட்ப மாடன் நாளைர மாக
அல்் அல்ல,  ம மாற மாக ்தல் பிரச்சட்டம் ஒழுங்கிற்க மான ஒரு வேட்ப மாடன் நாளைர மாக அேன் நாளர
நின் நாள் அல்லநிறுத்திக் பக மாள்கிற மார்.  ஆளும் உயரடுக்க அேர்
அர்தல் பிரச்ச மாங்கத்திற்க மாக பயப்பட வேண்டியதில்ன் நாள் அல்ல என்ற அேரின்
ே மாக்கறுதிய மானது,  அேரின் "இடது"  ே மாய்்தல் பிரச்சேட மால்,  பத மாழிற்கட்சி
பதவிவயற்கம் ேன் நாளர கூட அல்் அல்ல,  பேறுமவன ஒரு வதர்தல்
பிரச்்தல் பிரச்ச மாரம் ேன் நாளர மட்டுவம உயிர்பின் நாளழத்துள்டன் நாளைது என்பன் நாளதவய
அர்த்தப்படுத்துகிறது. 

பிரிட்டனின் வப மாலி இடது கழுக்கள்,  தனி்டன் நபர மாக வக மார்பின் மீத மான
ஜனரஞ்்தல் பிரச்சக பிரன் நாளமகன் நாளடன் நாளைச் ்தல் பிரச்ச மாதகம மாக்கி, எல்் அல்ல மா விதத்திலும் பத மாழிற்
கட்சி மீத மான பத மாழி் அல்ல மாடன் நாளைர்களின் ஆழ்ந்த அே்டன் நம்பிக்ன் நாளகன் நாளய கடந்து
ப்தல் பிரச்சல்் அல்ல முயற்சிக்கின்றன.  வ்தல் பிரச்ச மா்தல் பிரச்சலி்தல் பிரச்ச பத மாழி் அல்ல மாடன் நாளைர் கட்சி (SWP)

எழுதுகிறது, “பத மாழிற் கட்சின் நாளயத் பத மாடர்ந்து ே் அல்லது வ்டன் ந மாக்கி ்டன் நகர்த்த
முயற்சிப்பேர்கன் நாளடன் நாளை ்டன் ந மாங்கள் ஆதரிக்கவில்ன் நாள் அல்ல. என்ற மாலும், பத மாழிற்
கட்சி வேட்ப மாடன் நாளைர்கள் அன் நாளனேருக்கம் ே மாக்களிப்பது மட்டுவம
வக மார்பினுக்க மான ஆதரன் நாளேக் க மாட்டுேதற்க ஒவர ேழிய மாக உள்டன் நாளைது.”
வ்தல் பிரச்ச மா்தல் பிரச்சலிஸ்ட் கட்சிவய மா,  பத மாழிற் கட்சி மீத மான எல்் அல்ல மா
கறிப்புகன் நாளடன் நாளையும் உதறிவிட்டு,  ்தல் பிரச்சர்ே்தல் பிரச்ச மாத மாரணம மாக "வக மார்பின்
தன் நாள் அல்லன் நாளமயி் அல்ல மான அர்தல் பிரச்ச மாங்கத்திற்க" அன் நாளழப்புவிடுக்கிறது. 

ஒரு புதிய தன் நாள் அல்லேன் நாளர அமர்த்துேதன் மூ் அல்லம மாக பத மாழிற் கட்சின் நாளய
ம மாற்றிவிட முடிய மாது என்று வ்தல் பிரச்ச மா்தல் பிரச்சலி்தல் பிரச்ச ்தல் பிரச்சமத்துேக் கட்சியின் (SEP)

ேலியுறுத்தன் நாள் அல்ல ்தல் பிரச்சம்பேங்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.  பத மாழிற்
கட்சிய மானது வட மானி பிவடன் நாளையர் மற்றும் வக மார்டன் பிபரவாய்மூடி மௌனின் கீழ்
என்னே மாக இருந்தவத மா அவத கட்சிய மாக த மான் இன்றும் இருக்கிறது. 

ஜபொலிஸூன் 8  வதர்தல் முடிவு என்னே மாக இருந்த மாலும்,  பிரிட்டிஷ்
பத மாழி் அல்ல மாடன் நாளை ேர்க்கம்,  உ் அல்லபகங்கிலும மான அதன் ்தல் பிரச்சவக மாதர
்தல் பிரச்சவக மாதரிகன் நாளடன் நாளைப் வப மா் அல்லவே,  ்தல் பிரச்சமூக மற்றும் அரசியல்
பிற்வப மாக்கத்தனத்திற்கள் இறங்கேதற்க எதிர மாகவும் மற்றும்
முன்பினும் அதிகம மாக அதிகரித்துேரும் வப மார் அப மாயத்திற்க
எதிர மாகவும் ஒரு ே மாழ்ே மா ்தல் பிரச்ச மாே மா வப மார மாட்டத்ன் நாளத முகங்பக மாடுக்கிறது.
ஒரு புதிய, புரட்சிகர ்தல் பிரச்சர்ேவத்தல் பிரச்சே மாத வ்தல் பிரச்ச மா்தல் பிரச்சலி்தல் பிரச்ச முன்வன மாக்ன் நாளக ஏற்பது
மட்டுவம முன்னிருக்கம் ஒவர ேழிய மாகம்.  வ்தல் பிரச்ச மா்தல் பிரச்சலி்தல் பிரச்ச ்தல் பிரச்சமத்துேக்
கட்சியில் (SEP) இன் நாளணந்து,  பத மாழி் அல்ல மாடன் நாளை ேர்க்கத்தின் புதிய
தன் நாள் அல்லன் நாளமன் நாளயக் கட்டன் நாளமப்பவத மிகவும் முன்வனறிய பத மாழி் அல்ல மாடன் நாளைர்கள்
மற்றும் இன் நாளடன் நாளைஞர்களின் முன்ன மால் இருக்கம் பணிய மாக உள்டன் நாளைது.


