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பிரிட்டன் ் பன் பொது ு தது தேர்து தேல: வர்க்க
ு தன் பொர் பொட்டத்தில ஒரு புதிய கட்டம
Chris Marsden and Julie Hyland, 10 June 2017
பிரிட்டனின் முன்கூட்ட அழஅழைப்புவிடப்பட்ட பட்ட பபபட்ட பொது பொது த பொது தேர் பொது தேல் பிர பொது தேம
மந்திரி பட்ட ப பொது தேபொது தரேசபட்ட பொ பொது தம இன் பஅழைழமமைவபட்ட பொ பொது தே கட்சி அரேசபட்ட பொங்கத்திற்கு ஒர
மிகப்பட்ட பபரிய அரசியல் பொது த பொது தேபட்ட பொல்விழய மைவஅழைங்கியது. இந் பொது தே முடமைவபட்ட பொனது,
முடமைவற்ற சிக்கன நடமைவடக்ழககள, இழடவிடபட்ட பொ பொது தே ேசம்பள வீழ்ச்சிகள,
சுகபட்ட பொ பொது தேபட்ட பொர நல பட்ட பேசலவுகளில் பட்ட பமைவட்டுக்கள மற்றும் அத்தியபட்ட பொமைவசிய
ேசமூக பொது தேசழமைவகளின் அழிப்பு என பொது தபரழிவுகரமபட்ட பொன விழளவுகள
மீ பொது தேபட்ட பொன
மில்லியன்
கணக்கபட்ட பொன
பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிலபட்ட பொளர்கள
மற்றும்
இழளஞர்களின்
பொது தகபட்ட பொபம்
மற்றும்
அழலபொது தபபட்ட பொன்ற
பொது தடபட்ட பொரி
எதிர்ப்புணர்வின் விழளமைவபட்ட பொகும்.
இது பட்ட பஜெர்மி பொது தகபட்ட பொர்பின்  பொது தேழலழமயிலபட்ட பொன பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிற் கட்சிக்கபட்ட பொன
ஆ பொது தேரழமைவ உயர்த்தியது. பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிற்கட்சியின் மைவபட்ட பொக்கு ேச பொது தேவீ பொது தேம் 10
ேச பொது தேவீ பொது தே உயர்வுடன், பொது தடபட்ட பொரிக்கள பட்ட பபற்ற 42 ேச பொது தேவீ பொது தே பட்ட பமபட்ட பொத் பொது தே
மைவபட்ட பொக்குகளுடன் ஒப்பிடுழகயில் இரண்டு ேச பொது தேவீ பொது தேம் குழறமைவபட்ட பொக
பட்ட பபற்றிரந் பொது தேது.
இளம்
 பொது தேழலமுழறயினரிழடபொது தய,
18-24
மைவயதுழடயமைவர்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கினரம், 25-34
மைவயதுழடயமைவர்களில் பபட்ட பொதிக்கும் பொது தமற்பட்டமைவர்களும் பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிற்கட்சிக்கு
மைவபட்ட பொக்களித்திரந் பொது தேனர்.
ஊடகங்கழளப் பட்ட பபபட்ட பொறுத் பொது தே மைவழரயில், இந் பொது தே முடவு ஒர மிகப்பட்ட பபரிய
அதிர்ச்சியபட்ட பொக உளளது. ஒர பிரமபட்ட பொண்ட பொது தடபட்ட பொரி பட்ட பமைவற்றி குறித் பொது தே
அமைவர்கள
அழனமைவரது
அனுமபட்ட பொனங்களும்
பட்டமைவர்த் பொது தேனமபட்ட பொன
அரசியல் பிரச்ேசபட்ட பொரமபட்ட பொக இரந் பொது தேன எனும் அளவிற்கு, இந் பொது தே பொது த பொது தேர் பொது தேல்
முடமைவபட்ட பொனது எந் பொது தேளவிற்கு இந் பொது தே பட்ட பேசல்மைவபட்ட பேசழிப்பபட்ட பொன, மைவேசதிமிக்க,
ஆறு இலக்க ேசம்பளத்துடன் கூடய மைவர்ணழனயபட்ட பொளர்கள பரந் பொது தே
பட்ட பபரம்பபட்ட பொன்ழம மக்கள மீ பொது தேபட்ட பொன அக்கழறகளில் இரந்தும்,
அனுபமைவங்களில் இரந்தும் விலகி இரக்கிறபட்ட பொர்கள என்பழ பொது தே
எடுத்துக்கபட்ட பொட்டயது.
இந் பொது தே பொது த பொது தேர் பொது தேல், உலபட்ட பகங்கிலும் அழனத்து பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிலபட்ட பொளர்களிழடபொது தய
ஏற்பட்டு மைவரம் அரசியல் தீவிரப்படலுக்கு மற்பட்ட பறபட்ட பொர பிர பொது தேபட்ட பொன
அறிகுறியபட்ட பொக
இரந் பொது தேது.
ஜெனநபட்ட பொயக
கட்சியின்
ஜெனபட்ட பொதிபதி
பொது தமைவட்பபட்ட பொளரபட்ட பொக பொது தபர்னி ேசபட்ட பொண்டர்ஸ இரந்திரந் பொது தேபட்ட பொல், பட்ட படபட்ட பொனபட்ட பொல்டு
ட்ரம்ப் அல்ல, அமைவபொது தர பட்ட பமைவளழள மபட்ட பொளிழகயில் இரந்திரப்பபட்ட பொர்
என்பழ பொது தே பொது தகபட்ட பொர்பினின் மைவபட்ட பொக்கு அதிகரிப்பு எடுத்துக்கபட்ட பொட்டுகிறது.
பொது தம அமைவமபட்ட பொனப்படுத் பொது தேப்பட்டதில் அங்பொது தக பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிலபட்ட பொளர்கள மற்றும்
இழளஞர்களிழடபொது தய ஓரளவிற்கு திரப்தியும், பரமைவேச நிழலயும் கூட
ஏற்பட்டரப்பது உண்ழம  பொது தேபட்ட பொன். இது புரிந்து பட்ட பகபட்ட பொளளத் பொது தேக்கது  பொது தேபட்ட பொன்
என்றபட்ட பொலும் என்ன அமைவசியப்படுகிறது என்றபட்ட பொல் ஜெ ஜூன் 8 க்குப் பின்னர்
ஒர பட்ட ப பொது தே
பட்ட ப பொது தேளிமைவபட்ட பொன மயக்கமயற்ற பகுப்பபட்ட பொய்வும், ஒர பட்ட ப பொது தேளிமைவபட்ட பொன
அரசியல் முன்பொது தனபட்ட பொக்கும் ஆகும். பட்ட பமபட்ட பொத் பொது தேத்தில், பொது தடபட்ட பொரிக்கள  பொது தேபட்ட பொன்
இன்னமும் அதிகபட்ட பொரத்தில் உளளனர், பொது தமலும் அமைவர்களது அரசியல்
பட்ட பநரக்கடக்கு இழடயிலும், அமைவர்களது சிக்கனத் திட்டநிரழலத்
திணிப்ப பொது தேற்கு அமைவசியமபட்ட பொன அரசியல் மபட்ட பொற்றங்கழள உரமைவபட்ட பொக்க

பொது தமைவழல பட்ட பேசய்து மைவரமைவதுடன், ஈரபட்ட பொக் மற்றும் சிரியபட்ட பொவில்
தீவிரப்படுத் பொது தேப்பட்ட பொது தபபட்ட பொரக்கும் திட்டமிட்டு மைவரகின்றனர்.
பபட்ட பொரிய பட்ட பபரந்திரளபட்ட பொன மக்களின் தீவிரமயப்படழல ஆரம்ப மற்றும்
அ பொது தேற்கு  பொது தேகுதியற்ற பொது தகபட்ட பொர்பின் மற்றும் பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிற் கட்சி பொது தபபட்ட பொன்பொது தறபட்ட பொரின்
அரசியல் ஆ பொது தேபட்ட பொயமபட்ட பொக அழடயபட்ட பொளம் கபட்ட பொண்பதிலும்  பொது தேபட்ட பொன் மிகப்பட்ட பபரிய
அரசியல் அபபட்ட பொயம் உளளது.
1967 இல், நபட்ட பொன்கபட்ட பொம் அகிலத்தின் அழனத்துலக குழுவின் (ICFI)
அப்பொது தபபட்ட பொழ பொது தேய பிரிட்டஷ பிரிமைவபட்ட பொன பொது தேசபட்ட பொேசலிேச பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிலபட்ட பொளர் கஅழைகம்
(SLL), அப்பொது தபபட்ட பொழ பொது தேய பிபட்ட பரஞ்சு பிரிமைவபட்ட பொன ேசர்மைவபொது த பொது தேேச கம்யூனிஸட்
அழமப்புக்கு (OCI) விடுத் பொது தே எச்ேசரிக்ழகயிலிரந்து படப்பிழனகழள
பட்ட பபற்றபட்ட பொக பொது தமைவண்டும். பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிலபட்ட பொள மைவர்க்கத்தில் ஒர மிகப்பட்ட பபரிய
அரசியல் மபட்ட பொற்றத்திற்கபட்ட பொன ஆரம்ப நிழலழமகளின் கீழ், அதுவும்
அது விழரவிபொது தலபொது தய புரட்சிகர பரிமபட்ட பொணங்கழள எடுக்கவிரந் பொது தே
நிழலயில், OCI அழுத் பொது தேந்திரத் பொது தேமபட்ட பொக ஒர மத்தியமைவபட்ட பொ பொது தே திழேசயில்
நகர்ந்து பட்ட பகபட்ட பொண்டரந் பொது தேது.
பொது தேசபட்ட பொேசலிேச பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிலபட்ட பொளர் கஅழைகம்

(SLL)

எச்ேசரித் பொது தேது:

இதுபொது தபபட்ட பொன்றபட்ட பமைவபட்ட பொர அபிவிரத்தி கட்டத்தில், ஒர புரட்சிகர
கட்சி பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிலபட்ட பொள மைவர்க்கத்தின் இந்நிழலழமக்கு ஒர
புரட்சிகர
மைவழியில்
விழடயிறுக்கபட்ட பொமல்,
மபட்ட பொறபட்ட பொக
 பொது தேவிர்க்கவியலபட்ட பொ பொது தே
ஆரம்ப
குஅழைப்பத்திற்கு
பழஅழைய
 பொது தேழலழமகளின் கீழ் பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிலபட்ட பொளர்கள அமைவர்களின் பட்ட பேசபட்ட பொந் பொது தே
அனுபமைவத் பொது தேபட்ட பொல் மட்டுப்படுத் பொது தேப்பட்ட பொது தபபட்ட பொரபட்ட பொட்ட மட்டத்திற்கு
அடபணிமைவது என்பது எப்பொது தபபட்ட பொதுபொது தம ஒர அபபட்ட பொயமபட்ட பொகும்.
சுயபட்ட பொதீனமபட்ட பொன
கட்சி
மற்றும்
இழடமரவு
பொது தமைவழலத்திட்டத்திற்கபட்ட பொன
பொது தபபட்ட பொரபட்ட பொட்டத்தில்
இதுபொது தபபட்ட பொன்ற
திரத் பொது தேங்கள, மைவஅழைழமயபட்ட பொக பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிலபட்ட பொள மைவர்க்கத்திற்கு
இன்னும்
பட்ட பநரக்கமபட்ட பொக
பட்ட பேசல்மைவது,
பொது தபபட்ட பொரபட்ட பொட்டத்தில்
இரக்கும்
அழனமைவழரயும்
ஐக்கியப்படுத்துமைவது,
மபட்ட பொ
மபட்ட பொற்றீடுகழள முன்ழமைவக்கபட்ட பொது , விவிமர்ேசனமற்று ஒர
நிழலப்பபட்ட பொட்ழட முன்ழமைவப்பது பொது தபபட்ட பொன்ற பொது தமைவஷத்தில்
இரக்கும்.
ேசர்மைவபொது த பொது தேேச கம்யூனிஸட் அழமப்பு (OCI) இந் பொது தே எச்ேசரிக்ழககழள
உ பொது தேறித்  பொது தேளளியதுடன், ICFI உடன் முறித்துக் பட்ட பகபட்ட பொண்டு, பொது தேசபட்ட பொேசலிஸட்
கட்சிழய (PS) பிபட்ட பரஞ்சு மு பொது தேலபட்ட பொளித்துமைவ மைவர்க்கத்தின் பிர பொது தேபட்ட பொன
அரேசபட்ட பொங்க "இடது" கட்சியபட்ட பொக கட்டழமப்பதில் ஒர முக்கிய பபட்ட பொத்திரம்
மைவகிக்கச் பட்ட பேசன்றது.
பிரிட்டஷ பொது தேசபட்ட பொேசலிஸட் கட்சி, பொது தேசபட்ட பொேசலிேச பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிலபட்ட பொளர் கட்சி மற்றும்
ஏழனய பொது தபபட்ட பொலி-இடது குழுக்கள இப்பொது தபபட்ட பொது பொது தகபட்ட பொர்பிழன பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிலபட்ட பொள
மைவர்க்கத்தின்
இயல்பபட்ட பொன
 பொது தேழலமைவரபட்ட பொக
சித்திரப்பழ பொது தே
ஏற்க
நகர்பமைவர்களுக்கு நபட்ட பொங்கள கூறுமைவது இது பொது தேபட்ட பொன்: அபட்ட பலக்சிஸ சிப்ரபட்ட பொஸ
மற்றும் சிரிேசபட்ட பொழமைவ நிழனவில் பட்ட பகபட்ட பொளளுங்கள.

பொது தகபட்ட பொர்பின் பட்ட பமைவற்றி பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிற் கட்சிழய மபட்ட பொற்றியுளள பொது தேபட்ட பொக பொது தபபட்ட பொலி-இடது
குழுக்கள கூறுகின்றன. இதுபட்ட பமைவபட்ட பொர பட்ட பபபட்ட பொய்யபட்ட பொகும்.
பொது தகபட்ட பொர்பின் அக்கட்சியின்  பொது தேழலழமழய ஏற்றதில் இரந்து ஏறத் பொது தேபட்ட பொஅழை
இரண்டபட்ட பொண்டுகளபட்ட பொக, அமைவர் மைவலதுேசபட்ட பொரிகழள பட்ட பமைவளிபொது தயற்றுமைவ பொது தேற்கபட்ட பொன
எந் பொது தேபட்ட பமைவபட்ட பொர பொது தபபட்ட பொரபட்ட பொட்டத்ழ பொது தேயும்  பொது தேடுத்துளளபட்ட பொர். அ பொது தேற்கு பதிலபட்ட பொக
அமைவர் பொது தநட்பொது தடபட்ட பொவிற்கபட்ட பொன ஆ பொது தேரவுக்கும் மற்றும் முப்பழடகளில்
அணுஆயு பொது தேங்களுக்கும் உத் பொது தேரமைவபட்ட பொ பொது தேமளிப்பதில் பட்ட ப பொது தேபட்ட பொடங்கி "மைவரவுபட்ட பேசலவுத் திட்ட கடழமப்பபட்ட பொடுகளுக்கும்" (fiscal responsibility) மற்றும்
ஒபொது தர ஐபொது தரபட்ட பொப்பிய ேசந்ழ பொது தேயின் அங்கத்துமைவத்தில் பிரிட்டழன
ழமைவத்திரப்பது மைவழரயில் பிபொது தளயர்மைவபட்ட பொதிகள ேசபட்ட பொர்பபட்ட பொன இன்றியழமயபட்ட பொ
முழறயீடுகள அழனத்ழ பொது தேயும் உளளடக்கிய ஒர பொது த பொது தேர் பொது தேல்
அறிக்ழகயுடன் பொது த பொது தேர் பொது தேலில் இறங்கினபட்ட பொர்.
இ பொது தேன் விழளமைவபட்ட பொக, இப்பொது தபபட்ட பொது அமைவர் அமைவழர நீக்குமைவ பொது தேற்கு முயன்ற
ேசதி
ஆபொது தலபட்ட பொேசகர்கள
மற்றும்
ேசதிகபட்ட பொரர்களின்
அபொது த பொது தே
துர்நபட்ட பொற்றபட்ட பமடுக்கும் குட்ழடயில் இரந்து விரிமைவபட்ட பொக்கப்பட்ட ஒர
நபட்ட பொடபட்ட பொளுமன்ற பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிற் கட்சிக்கு  பொது தேழலழம பட்ட பகபட்ட பொடுக்கிறபட்ட பொர்.
பொது த பொது தேர் பொது தேலுக்கு ேசற்று முன்ன பொது தேபட்ட பொக கூட, பொது தகபட்ட பொர்பின் இன்னும்
பொது தமற்பட்ட பகபட்ட பொண்டு மைவலதிற்கு நகர்ந்து பட்ட பகபட்ட பொண்டரந் பொது தேபட்ட பொர். பயங்கரமைவபட்ட பொ பொது தே
அச்சுறுத் பொது தேழல ஆப்கபட்ட பொனிஸ பொது தேபட்ட பொன், ஈரபட்ட பொக், லிபியபட்ட பொ மற்றும் சிரியபட்ட பொவில்
இங்கிலபட்ட பொந்தின் ஆட்சி மபட்ட பொற்ற பொது தபபட்ட பொர்களுடன் பட்ட ப பொது தேபட்ட பொடர்புபடுத்திய
அமைவரது முந்ழ பொது தேய விமர்ேசனங்கழளக் ழகவிட்டழம மற்றும் அ பொது தேற்கு
பதிலபட்ட பொக பொது தம பட்ட பபபட்ட பொலிஸ எண்ணிக்ழககழளக் குழறத் பொது தே பொது தேற்கபட்ட பொக
பொது தமைவ பொது தேழனப்பட்டழம, இரபட்ட பொணுமைவம் மற்றும் இரகசிய பொது தேசழமைவகளுக்கு
அதிக நிதி மைவஅழைங்க சூளுழரத் பொது தேழம ஆகியழமைவபொது தய மபட்ட பொன்பட்ட பேசஸடர்
மற்றும் இலண்டன் பயங்கரமைவபட்ட பொ பொது தே அட்டூழியங்கள மீ பொது தேபட்ட பொன அமைவரின்
விழடயிறுப்பபட்ட பொக இரந் பொது தேது.
பொது தகபட்ட பொர்பிழன அரசியல்ரீதியில் மபட்ட பொற்றும் நிகழ்ச்சிப்பொது தபபட்ட பொக்கு, இந் பொது தே
முன்கூட்ட அழஅழைப்புவிடப்பட்ட பொது த பொது தேர் பொது தேலுக்கு பின்னர்  பொது தேபட்ட பொன்
தீவிரப்படுத் பொது தேப்படும்.
ஜெனநபட்ட பொயக ஒன்றிய கட்சியுடன் (Democratic Unionist Party) பொது தேசர்ந்து
இயங்குமைவ பொது தேற்கு பொது தம முன்பட்ட பமபட்ட பொழிந் பொது தே உடன்படக்ழக அமைவர் முகத்திற்கு
முன்னபட்ட பொல் சி பொது தேறுமபட்ட பொ இல்ழலயபட்ட பொ, பட்ட பமபட்ட பொத் பொது தேத்தில் அமைவர் மீண்டும் ஆட்சி
அழமப்பபட்ட பொரபட்ட பொ மபட்ட பொட்டபட்ட பொரபட்ட பொ, புதிய பொது த பொது தேர் பொது தேழல எவ்மைவபட்ட பொறு குறிப்பிட்டு
அழஅழைப்பது என்பது  பொது தேபட்ட பொன் பட்ட பபபட்ட பொதுமைவபட்ட பொன முன்அனுமபட்ட பொனத்தில்
உளளது. “பிரிட்டழன கடுழமயபட்ட பொக பட்ட பமைவளிபொது தயற்றும்" பொது தம இன்
மூபொது தலபட்ட பொபபட்ட பொயம் சிழ பொது தேந்து பொது தபபட்ட பொயுளள நிழலயில், ழபனபட்ட பொன்சியல்
ழடம்ஸ “நிச்ேசயமபட்ட பொக 'கடுழமயபட்ட பொன' பிரிட்டன் பட்ட பமைவளிபொது தயற்றம் மீது
 பொது தேற்கபட்ட பொலிக நிறுத்தும் பட்ட பபபட்ட பொத் பொது தேபட்ட பொழன அழுத்துமைவ பொது தேற்கபட்ட பொன பொது தநரமிது"
என்று அறிவித்தும், “ஐபொது தரபட்ட பொப்பிய ஒன்றியத்துடன் ேசபட்ட பொத்தியமபட்ட பொன
அளவிற்கு பட்ட பநரக்கமபட்ட பொன உறவுகளுக்கபட்ட பொக கட்சிகளிழடபொது தயயபட்ட பொன
ஆ பொது தேரவுக்கு" அழஅழைப்புவிடுத்தும், பொது தகபட்ட பொர்பினுக்கு பொது தநரடயபட்ட பொக குரல்
பட்ட பகபட்ட பொடுத் பொது தேது என்று கூறினபட்ட பொல் மிழகயபட்ட பொகபட்ட பொது.
பொது தடபட்ட பொரி கட்சி மூலமபட்ட பொக இந் பொது தே இலட்சியங்கழள எட்டுமைவது
ேசபட்ட பொத்தியமில்ழல என்றபட்ட பொனபட்ட பொல், பின் நியபட்ட பொயமபட்ட பொக இரண்டபட்ட பொமைவது பட்ட பபபட்ட பொது
பொது த பொது தேர் பொது தேல் ஒன்று விழரமைவபட்ட பொக நடத் பொது தேப்படலபட்ட பொம். அதுபொது தபபட்ட பொன்றபட்ட பமைவபட்ட பொர
முக்கிய பட்ட பகபட்ட பொளழக மபட்ட பொற்றத்ழ பொது தே நடத்துமைவ பொது தேற்கு அமைவசியமபட்ட பொன
இயங்குமுழறழய பொது தகபட்ட பொர்பின் மைவஅழைங்குமைவபட்ட பொரபட்ட பொ என்பது குறித்து
ஏற்கனபொது தமைவ
ஆளும்
மைவட்டபட்ட பொரங்களில்
அங்பொது தக
விமைவபட்ட பொ பொது தேங்கள
நிலவுகின்றன, மக்களின் ஆ பொது தேரழமைவ பொது தகபட்ட பொர்பின் பட்ட பபற்றிரப்ப பொது தேற்கு
 பொது தேபட்ட பொன் இ பொது தேற்கபட்ட பொக நன்றி கூற பொது தமைவண்டும்.
பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிலபட்ட பொள மைவர்க்கத்ழ பொது தே பட்ட பநறிப்படுத்துமைவ பொது தேற்கும், அக்கட்சிக்கும்
பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிற்ேசங்க அதிகபட்ட பொரத்துமைவத்தில் உளள அ பொது தேன் கூட்டபட்ட பொளிகளுக்கும்
அழ பொது தே அடபணிய ழமைவத்திரப்பழ பொது தே உறுதிப்படுத்துமைவ பொது தேற்கும் ஒர

மைவழிமைவழகயபட்ட பொக
பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிற்
கட்சி
அ பொது தேன்
மைவபட்ட பொய்ேசமைவடபட்ட பொல்கழளப் பயன்படுத்துமைவதில் ஒர
அதிகமபட்ட பொன அனுபமைவத்ழ பொது தேக் பட்ட பகபட்ட பொண்டுளளது.

"இடது
ேசபட்ட பொரி"
நூற்றபட்ட பொண்டுக்கும்

இன்பொது தறபட்ட பொ, பிபொது தளயர்மைவபட்ட பொதிகளில் சிலர் அபொது த பொது தே விடயத்ழ பொது தே பொது தகபட்ட பொர்பிழனக்
பட்ட பகபட்ட பொண்டு
பட்ட பேசய்ய
ஒர
புதிய
அரசியல்
ேசந் பொது தேர்ப்பம்
கிழடத்திரப்ப பொது தேபட்ட பொக உணர்கிறபட்ட பொர்கள. வியபட்ட பொஅழைனன்று பொது த பொது தேர் பொது தேல் முடவு
மைவரமைவ பொது தேற்கு முன்னர், புதிய பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிற் கட்சியின் துழணநிர்மபட்ட பொணிப்பபட்ட பொளர் பீட்டர் மபட்ட பொண்பட்ட படல்ேசன் கூறுழகயில், பொது தகபட்ட பொர்பிழன
நீக்குமைவ பொது தேற்கு அமைவர் ஒவ்பட்ட பமைவபட்ட பொர நபட்ட பொளும் பொது தமைவழல பட்ட பேசய்து மைவரமைவ பொது தேபட்ட பொக
பட்ட ப பொது தேரிவித் பொது தேபட்ட பொர். ஆனபட்ட பொல் இப்பொது தபபட்ட பொது அமைவர், கட்சிக்கு  பொது தேழலழம
பட்ட பகபட்ட பொடுப்ப பொது தேற்கபட்ட பொன உரிழமழய பொது தகபட்ட பொர்பின் பட்ட பபற்றுளள பொது தேபட்ட பொகவும்,
ஆனபட்ட பொல் இன்னும் "அழனத்ழ பொது தேயும் உளளடக்கிய" மற்றும்
ழபனபட்ட பொன்சியல்
ழடம்ஸ
மைவலியுறுத்திய
பரந் பொது தே
கூட்டணி
உரமைவபட்ட பொமைவ பொது தேற்கு இரக்கும்  பொது தேழடகள நீக்கப்பட்ட பட்ட பகபட்ட பொளழககழளக்
பட்ட பகபட்ட பொண்டரக்க பொது தமைவண்டும் என்றும் அறிவிக்கிறபட்ட பொர்.
பொது தகபட்ட பொர்பின், கட்சி ஐக்கியத்திற்கபட்ட பொன இந் பொது தே ேசமபட்ட பொ பொது தேபட்ட பொன தூ பொது தேர், பட்ட பபரி பொது தேபட்ட பொக
ஒன்றும் எதிர்ப்பு கபட்ட பொட்டமபட்ட பொட்டபட்ட பொர் என்பபொது த பொது தேபட்ட பொடு, பொது தபபட்ட பொலி-இடது
குழுக்களபட்ட பொலும் இமைவர் ஆ பொது தேரிக்கப்படுமைவபட்ட பொர். பொது த பொது தேர் பொது தேலின் பொது தபபட்ட பொபொது த பொது தே, அழமைவ
பொது தகபட்ட பொர்பிழன ஆ பொது தேரித் பொது தேதுடன், மைவலது ேசபட்ட பொரிகள உளளடங்கலபட்ட பொக,
பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிற் கட்சி பொது தமைவட்பபட்ட பொளர்கள அழனமைவரக்கும் மைவபட்ட பொக்களிக்குமபட்ட பொறு
அழஅழைப்புவிடுத் பொது தேன. “ய பொது தேபட்ட பொர்த் பொது தேத்ழ பொது தே உணரபட்ட பொமல் ஒரமித்திரக்க
ஒத்துமைவரபட்ட பொ பொது தே
பட்ட பகபட்ட பொளழககழளயும்
மற்றும்
பொது தகபட்ட பொர்பினின்
 பொது தேழலழமழயயும் முன்னர் ஆ பொது தேரிக்கபட்ட பொ பொது தே பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிற் கட்சியின்
நபட்ட பொடபட்ட பொளுமன்ற அங்கத் பொது தேமைவர்கள உளளடங்கலபட்ட பொக பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிற் கட்சியில்
உளள அழனமைவழரயும்" இடது ஐக்கியம் மைவலியுறுத்தி மைவரம்
நிழலயில், பொது த பொது தேர் பொது தேல்களுக்குப் பின்னர், இபொது த பொது தே நிழலப்பபட்ட பொடு பட்ட ப பொது தேபட்ட பொடரம்.
எல்ழலக்பொது தகபட்ட பொடு மீறபட்ட பொமல் இரக்கும்.
பொது தகபட்ட பொர்பின் ஒர கூட்டணிழய உரமைவபட்ட பொக்கும் நிகழ்ச்சிப்பொது தபபட்ட பொக்ழக
பட்ட ப பொது தேபட்ட பொடங்கினபட்ட பொபொது தலபட்ட பொ
அல்லது
 பொது தேபட்ட பொரபட்ட பொளமைவபட்ட பொ பொது தே
ஜெனநபட்ட பொயகமைவபட்ட பொதிகள,
ஸகபட்ட பொட்டஷ பொது த பொது தேசிய கட்சி மற்றும் ஏழனயமைவர்களுடன் ஒர
"நம்பிக்ழக மற்றும் உடன்படக்ழகழய" உரமைவபட்ட பொக்குமைவ பொது தேற்கபட்ட பொன
நிகழ்ச்சிப்பொது தபபட்ட பொக்ழக பட்ட ப பொது தேபட்ட பொடங்கினபட்ட பொபொது தலபட்ட பொ, இதுவும் கூட பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிற் கட்சி
ப பொது தேவிபொது தயறுமைவ பொது தேற்கு அமைவசியமபட்ட பொன "முற்பொது தபபட்ட பொக்கு கூட்டணி" என்று
நியபட்ட பொயப்படுத் பொது தேப்படலபட்ட பொம். இது  பொது தேபட்ட பொன் கிரீஸில் நடந் பொது தேது, அங்பொது தக
மைவலதுேசபட்ட பொரி, புலம்பட்ட பபயர்வு-விபொது தரபட்ட பொ பொது தே சு பொது தேந்திர கிபொது தரக்கர்களுடனபட்ட பொன
சிரிேசபட்ட பொவின் கூட்டணியில் இரந்து சிக்கன திட்ட எதிர்ப்பு
பொது தபபட்ட பொரபட்ட பொட்டத்ழ பொது தே சிரிேசபட்ட பொ கபட்ட பொட்டக்பட்ட பகபட்ட பொடுத் பொது தேது மைவழரயில் அழனத்ழ பொது தேயும்
"இடது" ஆபொது தமபட்ட பொதித் பொது தேது.
பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிலபட்ட பொள மைவர்க்கம் இடதிற்கு, புரட்சிழய பொது தநபட்ட பொக்கி நகர்ந்து
மைவரகிறது. ஆனபட்ட பொல் அ பொது தேன் நனவு சீர்திரத் பொது தேமைவபட்ட பொ பொது தேமபட்ட பொய் உளளது.
பொது தேசபட்ட பொேசலிேச ேசமத்துமைவக் கட்சியின் பணி, நனவின் இப்பொது தபபட்ட பொழ பொது தேய இந் பொது தே
மட்டத்திற்கு இழயந்துபொது தபபட்ட பொமைவ பொது தேல்ல, மபட்ட பொறபட்ட பொக தீவிரமழடந்து மைவரம்
பிரிட்டன் மற்றும் உலக மு பொது தேலபட்ட பொளித்துமைவத்தின் பட்ட பநரக்கடயபட்ட பொல்
உரமைவபட்ட பொக்கப்படும் புரட்சிகர பணிகளுடன் அழ பொது தே ஒபொது தரதிழேசயில்
பொது தேசர்த்து பட்ட பகபட்ட பொண்டு மைவரமைவ பொது தேபட்ட பொகும்.
இ பொது தேன் அர்த் பொது தேம், பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிற் கட்சியின் நபட்ட பொடபட்ட பொளுமன்ற மைவபட்ட பொய்ப்புகளுக்கபட்ட பொக
மைவர்க்க பொது தபபட்ட பொரபட்ட பொட்டத்தின் அபிவிரத்திழய அடபணிய ழமைவப்ப பொது தேற்கபட்ட பொன
ேசகல முயற்சிகழளயும் எதிர்ப்ப பொது தேபட்ட பொகும்.
ஒர புதிய மபட்ட பொர்க்சிேச அரசியல்  பொது தேழலழமழய கட்டழமப்ப பொது தேன்
மூலமபட்ட பொக, ேசமூக ேசமத்துமைவமின்ழம மற்றும் பொது தபபட்ட பொரக்கு எதிரபட்ட பொக
பட்ட ப பொது தேபட்ட பொழிலபட்ட பொள மைவர்க்கத்தின் ஒர சுயபட்ட பொதீனமபட்ட பொன பொது தபபட்ட பொரபட்ட பொட்டத்ழ பொது தே
அபிவிரத்தி பட்ட பேசய்மைவபொது த பொது தே அமைவசியமபட்ட பொக உளளது.

