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கோரர்பின/கமே பிரிரெக்ஸிட
க பேச்சுசுவரர்த்ர்த்தார்த்தைோளின அிரெசியல் ார்த்தைரக்ோங்ோள

Chris Marsden,    5 April 2019

இங்கிலிலாந்தின பழமழமைவிலாத கட்சயின பிரதழமை ழமைந்திரி ிரி ததி தெரரதெரேசிலா ி தெரழமை

க்கும் ிரி த் ஜெர்மி ி தெரகிலார்பினுக்கும் இமஇடைி தெரையே ஒரு ழமைிலாற்று பிிரி தரக்ஸிட்
உஇடைனபடிக்மக மீதிலான ி தெரபச்சுவிலார்த்மதகள,  ிரி ததிலாழிற் கட்சயின
தமலவரிலாக அவர் ி தெரதர்ந்ிரி ததடுப்பட்இடைமழமை உமழக்கும் ழமைக்களுக்கு
ஒரு முனி தெரனிலாக்கிையே பிலாமதமையே வழங்குகிறது எனற அமனத்து
விலாதங்கம்களையும் தீர்க்கழமைிலாக ழமைறுத்தளிக்கினறன.

பிரிட்டிஷ் ஏகிலாதிபத்திையேம் இரண்இடைிலாம் உலக ி தெரபிலாருக்குப் பிந்மதையே
கிலாலத்தில் அது முகங்ிரி தகிலாடுத்ததிி தெரலி தெரையே மிகப்ிரி தபரிையே
ிரி த நெருக்கடியின ழமைத்தியில் உள்களைது.  ி தெரஇடைிலாரி அரதெரேசிலாங்கம் ிரி தபிலாறிவின
விளிம்பில் நிமலக்குமலந்து ி தெரபிலாயுள்களைது. அரசையேல் ழமைற்றும் தெரேசமூக
பதட்இடைங்கள உமஇடையும் புளளியில் உள்களைன.  அரசையேல்
இரட்சப்புக்கிலாக ி தெரகிலார்பிமன எதிர்ி தெர நெிலாக்குவி தெரத ஆளும் வர்க்கத்தின
விமஇடையிறுப்பிலாக உள்களைது.

ிரி ததெரேசவ்விலாையேனறு ஒரு ிரி தபிலாது ி தெரதர்தலுக்கிலான அவரின ி தெரகிலாரிக்மகமையே
உஇடைனடிையேிலாக மகவிட்டு விமஇடையிறுத்த அவர், “ி தெரதசையே  நெலனகம்களை
வழங்க ி தெரதசையே  நெல்லிணக்கத்திற்கு" முமறயிட்இடை ிரி ததி தெரரதெரேசிலா ி தெரழமை இன
ிரி தபரும்பிரையேத்தன முமறயீட்டுக்கு உஇடைனபட்இடைிலார்.  கஇடைந்த ி தெரதர்தலில்
ிரி ததிலாழிற் கட்சமையே ஆதரித்தவர்கம்களையும் ழமைற்றும் ிரி ததிலாழிற் கட்சமையே
ஆதரிக்கிலாதவர்கம்களையும் கூஇடை பிரதிநிதித்துவம் ிரி ததெரேசய்யும்
ிரி தபிலாறுப்மப" அவர் ஏற்கக்கூடும்.

மூனறிலாண்டுகளுக்கும் ி தெரழமைலிலாக,  ி தெரகிலார்பின அவர் ி தெரதர்வ
ிரி ததெரேசய்ையேப்பட்இடை ிரி தவற்றிக்கு விமஇடையிறுப்பிலாக ிரி ததிலாழிற் கட்சயில்
இமணந்த ஆயிரக் கணக்கிலான ிரி ததிலாழிலிலா்களைர்கள ழமைற்றும்
இம்களைஞர்களிஇடைம்,  ி தெரஇடைிலாரிக்கம்களை ி தெரதிலாற்கடிக்க கட்சயின ஐக்கிையேம்
இனறிையேமழமைையேிலாதது எனபதிலால் பிி தெர்களைையேரிதெரேச வலதுதெரேசிலாரிகம்களை
விரட்இடைவம் ழமைற்றும் ி தெரதெரேசிலாதெரேசலிதெரேச ிரி தகிலாளமககம்களை
 நெமஇடைமுமறப்படுத்தவம் அவர்கள ி தெரகிலாரக் கூஇடைிலாது என
வலியுறுத்தினிலார்.  ஐி தெரரிலாப்பிையே ஒனறிையேத்துஇடைன ஒரு பிிரி தரக்ஸிட்
உஇடைனபடிக்மகமையே ஏற்படுத்திக் ிரி தகிலாளவதில் முழுமழமைையேிலாக
ி தெரதிலால்விையேமஇடையும் வமரயில் அரதெரேசிலாங்கத்தின மீது எந்த
 நெம்பிக்மகயில்லிலா தீர்ழமைிலானமும் "ிரி தகிலாண்டு வருவதில்மல" எனபமத
அவர் உறுதிப்படுத்தி உள்களை நிமலயில்,  இப்ி தெரபிலாது "கட்ச
ஐக்கிையேம்"  எனபது "ி தெரதசையே ஐக்கிையேம்"  எனபமதக் ிரி தகிலாண்டு
பிரதியீடு ிரி ததெரேசய்ையேப்பட்டுள்களைது.

ி தெரஇடைிலாரி அரதெரேசிலாங்கம்,  புதிையே ிரி ததிலாழிற் கட்ச அரதெரேசிலாங்கம் ழமைற்றும்
ி தெரஇடைிலாரி/திலாரிலா்களைவிலாத ் ஜென நெிலாையேக அரதெரேசிலாங்கங்களும் ததெரேசிலாப்தங்க்களைிலாக
தெரேசமூக ிரி ததெரேசல்வவ்களைத்மத ிரி தபருவணிகங்களுக்கு பிலாரிையே்களைவில்
மகழமைிலாற்றிையேதற்கு பினனர்,  ிரி ததிலாழிலிலா்களை வர்க்கத்தின தெரேசமூக ழமைற்றும்
அரசையேல் எதிர்ப்பின அதிர்விலிருந்து திலான 2015  இல் ி தெரகிலார்பின
கட்சத் தமலவரிலாக ி தெரழமைலுையேர்ந்திலார்.  அது ிரி ததிலாழிலிலா்களைர்கள ழமைற்றும்
இம்களைஞர்கள திருப்பி திலாக்கும் ஒரு முையேற்சையேிலாக இருந்தது,  அது
எந்த புளளிவமரக்கும் தீவிரழமைமஇடைந்தது எனறிலால்,  2017  இல் —
அப்ி தெரபிலாது ி தெரழமை ஒரு இமஇடைக்கிலால ிரி தபிலாதுத் ி தெரதர்தலுக்கு
அமழப்புவிடுத்து அவரின நிமலமழமைமையே சீர்படுத்திக் ிரி தகிலாள்களை

முையேனற நிமலயில்— 1945 இல் கிிரி த்களைிரி தழமைண்ட் அட்லியின ிரி ததிலாழிற்
கட்சயின மிகப்ிரி தபரிையே எழுச்சக்குப் பினனர் ி தெரஇடைிலாரிக்கள ஒரு
சறுபிலானமழமை அரதெரேசிலாங்கழமைிலாக சுருங்கிையேது.

இந்த ஆதிலாையேத்மதப் புகலிஇடைழமைிலாக ிரி தகிலாண்டு அழுத்தழமைளிப்பதற்குப்
பதிலிலாக,  ி தெரகிலார்பின கட்சயின வலதுதெரேசிலாரி சறுகூட்இடைத்மத
தெரேசழமைிலாதிலானப்படுத்துவதில் இருந்து ிரி ததிலாஇடைங்கி அடிபணியும் வமரயில்
 நெகர்ந்திலார்.  2018  ிரி ததிலாழிற் கட்ச ழமைிலா நெிலாடு,   நெிலாஇடைிலாளுழமைனற
உறுப்பினர்களின கட்இடைிலாையே ழமைறுி தெரதர்வக்கிலான ி தெரகிலாரிக்மககம்களை அவர்
எதிர்ப்பமதக் கண்இடைது,  அி தெரதி தெரவம்களையில் அவர் அவரின ிரி ததெரேசிலாந்த
ிரி த நெருக்கழமைிலான ஆதரவிலா்களைர்கள ி தெரவட்மஇடைையேிலாஇடைப்படுவமதயும்,
ிரி தவளிி தெரையேற்றப்படுவமதயும் அனுழமைதித்திலார்,  நிழலமழமைச்தெரேசரமவ
தெரேசிலானசலர் ி தெர் ஜெிலான ிரி தழமைக்ிரி தஇடைிலானிரி தனல் ிரி ததிலாழிற் கட்சயின
விசுவிலாதெரேசத்மத உறுதிப்படுத்த இலண்இடைன  நெகரத்திற்குச்
சுற்றுப்பையேணம் ி தெரழமைற்ிரி தகிலாண்இடைிலார்.

இனறு பிி தெர்களைையேரிதெரேச ிரி தரிலாம் விலாட்தெரேசன ி தெரகிலார்பினின துமண தமலவர்
எனபமத விஇடை கட்சயின தமலவமரப் ி தெரபிலாலிருக்கிறிலார். ஐி தெரரிலாப்பிையே
ஒனறிையேத்திி தெரலி தெரையே தங்கியிருப்பமத ஆதரிக்கும் ி தெரஇடைிலாரிக்களுஇடைன
ி தெரதசையே  நெல்லிணக்க அரதெரேசிலாங்கத்தில் பங்ிரி தகடுக்க அவர் தையேிலாரிலாக
இருப்பதிலாக விலாட்தெரேசன Prospect தெரேசஞ்சமகக்குக் கூறிையே ி தெரபிலாது,
ி தெரகிலார்பினின அலுவலகம் ஒரு "ஸ்திலாபக ஒட்டுப்ி தெரபிலாஇடைல்"
திட்இடைங்கம்களைக் குமறகூறிையேது.  மூனறு  நெிலாட்களுக்குப் பினனர்,
ி தெரகிலார்பின ஒரு ிரி தபிலாது ி தெரதர்தமலத் தடுக்கும் ி தெர நெிலாக்கில், அதுவம்
ி தெரஇடைிலாரி  நெிலாஇடைிலாளுழமைனற உறுப்பினர் ிரி த் ஜெிலானி ி தெரழமைர்தெரேசர் அவரது கட்ச
"துமஇடைத்தழிக்கப்படுவமத" கிலாணும் எனறு கூறியிருந்த நிமலயிலும்,
ஓர் உண்மழமைையேிலான ஒட்டுி தெரபிலாஇடைலில் அவர் பங்ி தெரகற்றிலார்.

ிரி ததிலாழிலிலா்களை வர்க்க இையேக்கத்தின விம்களைவிலாக அவர் அதிகிலாரத்திற்கு
வந்திலாலும் கூஇடை அவரிலால் கட்டுப்படுத்த முடிையேிலாது எனபது திலான
ி தெரகிலார்பின சந்திக்கக்கூடிையே இறுதி விஇடைையேழமைிலாக இருக்கும்.  அவர்
பிரிட்டிஷ் ஏகிலாதிபத்திையேத்திற்கு ி தெரதெரேசமவையேிலாற்ற ழமைட்டுி தெரழமை
விரும்புகிறிலார் எனபதுஇடைன,  அவமர தமலவரிலாக ி தெரதர்ந்ிரி ததடுத்ததில்
அதன குணிலாம்தெரேசத்மத ிரி தவளிப்படுத்தி உள்களை வர்க்கப்
ி தெரபிலாரிலாட்இடைத்மத  நெசுக்குவதற்கும் ிரி ததிலாஇடைர்ந்து முையேனறு வருகிறிலார்.
ிரி ததிலாழிலிலா்களை வர்க்கத்திற்கு எதிரிலான ஓர் இனறிையேமழமைையேிலாத
கூட்இடைிலாளிையேிலாக ஆளும் வர்க்கம் ி தெரகிலார்பிமனச் தெரேசரிையேிலாக
அ்களைவிட்டுள்களைது எனபமதி தெரையே ி தெரழமையின சி தெர நெகபூர்வ முையேற்சகள
உறுதிப்படுத்துகினறன.

இமவ பிரிட்இடைனிலும்,  ஐி தெரரிலாப்பிலா ழமைற்றும் தெரேசர்வி தெரததெரேச அ்களைவிலும்
ிரி ததிலாழிலிலா்களை வர்க்கத்திற்கு மூி தெரலிலாபிலாையே அனுபவங்க்களைிலாகும்.
ி தெரகிலார்பின,  உலிரி தகங்கிலும் உள்களை ி தெரபிலாலி-இஇடைது உருவிலாக்கங்கள
முனழமைிலாதிரிையேிலாக ிரி தகிலாளவதற்குரிையே ஒரு முனனுதிலாரணழமைிலாக எடுத்துக்
ிரி தகிலாள்களைப்படுகிறிலார்.  ஆனிலால் ி தெரகிலார்பினுக்கு முனனி தெரர கிரீஸில்
சரிதெரேசிலா,  ஸ்ிரி தபயினில் ிரி தபிலாிரி தஇடைிரி தழமைிலாஸ்,  ி தெரபிலார்ச்சுக்கல்லில் "இஇடைது
அணி"  ழமைற்றும் அிரி தழமைரிக்கிலாவில் ி தெரபர்ணி தெரேசிலாண்இடைர்ஸ் ஆகிி தெரையேிலார்
அி தெரத ி தெரதெரேசமவமையே —எப்ி தெரபிலாதும் அி தெரத  நெிலாதெரேசகரழமைிலான பிலாதிப்புகளுஇடைன
—வழங்கினர்.



ஆரம்பத்தில் இருந்ி தெரத ி தெரதெரேசிலாதெரேசலிதெரேச தெரேசழமைத்துவக் கட்ச எச்தெரேசரித்து
வந்துள்களைது,  “ஒவ்ிரி தவிலாரு தெரேசந்தர்ப்பத்திலும் மீண்டும் மீண்டும்
ி தெரதிலால்விையேமஇடைந்துள்களை ஒரு ிரி தகிலாளமகக்கு உயிரூட்டுவதற்கிலான
கமஇடைச ிரி தபரும்பிரையேத்தன முையேற்சமையே ி தெரகிலார்பின பிரதிநிதித்துவம்
ிரி ததெரேசய்கிறிலார் எனபி தெரதிலாடு,  அவர் ிரி ததிலாழிலிலா்களை வர்க்கத்தில் ஒரு
புரட்சகர அபிவிருத்திமையே —அதிலாவது ிரி ததிலாழிற் கட்சமையே இஇடைதுக்கு
 நெகர்த்த முையேற்சக்கும் ிரி தகிலாளமகமையே—  தடுப்பதில்
முதலிலாளித்துவத்திற்கிலாக ஒரு முக்கிையே பிலாத்திரம் வகிக்கிறிலார்.”

ஐி தெரரிலாப்பிையே ஒனறிையேத்தின ஆதரவிலிலான சக்கன  நெஇடைவடிக்மககம்களை
எதிர்க்க சூளுமரத்ததன விம்களைவிலாக ் ஜெனவரி 2015  இல் சரிதெரேசிலா
அதிகிலாரத்திற்கு வந்தி தெரபிலாது, அது எவ்விலாறு அதிகிலாரத்திற்கு வந்தது
எனபதன மீது குறிப்பிலாக  நெிலாம் கவனத்மதக் ிரி தகிலாண்டு வந்ி தெரதிலாம்,
“இது ஐி தெரரிலாப்பிையே அரசையேலின ி தெரபிலாக்மக ழமைிலாற்றும் ஒரு
ழமைிலாற்றத்திற்குரிையே நிகழ்விலாக ஒவ்ிரி தவிலாரு இஇடைத்திலும் ி தெரபிலாலி-இஇடைது
அமழமைப்புகள அமத வரி தெரவற்றன.  ஆனிலால் அதற்கு பதிலிலாக,
் ஜெஜூமல [2015]  தெரேசர்வ் ஜென விலாக்ிரி தகடுப்பில் கூடுதல் சக்கன
 நெஇடைவடிக்மககம்களை எதிர்த்த ிரி தபருவிலாரிையேிலான விலாக்குகம்களை
நிரிலாகரிப்பதற்கு முனனதிலாக,  ஐி தெரரிலாப்பிையே ஒனறிையே சக்கன
 நெஇடைவடிக்மககம்களைத் திணிப்பதற்கிலான நிபந்தமனகளின மீது அற்ப
விட்டுக்ிரி தகிலாடுப்புக்களுக்கிலாக ஐி தெரரிலாப்பிையே ஒனறிையேத்திஇடைம் ழமைனறிலாஇடை
பல ழமைிலாதங்கம்களை ிரி ததெரேசலவிட்இடைதுஇடைன, அதன முனனர் இருந்தவர்கம்களை
விஇடை இனனும் கடுமழமைையேிலான ிரி ததெரேசலவின ிரி தவட்டுக்கம்களைத் திணிக்கவம்
உஇடைனபட்இடைது.

ி தெரபிலாலி-இஇடைதின விலாதங்கள சுக்குநூறிலாக கிழிந்து ிரி ததிலாங்குகினறன.
இந்த விலாரம் ி தெரதெரேசிலாதெரேசலிஸ்ட் கட்ச,  “ிரி ததிலாழிற்தெரேசங்க தமலவர்களிஇடைம்
இருந்து திகிலிலான நிதெரேசப்தம்"  குறித்தும்,  இவர்கள "ிரி ததிலாழிலிலா்களை
வர்க்க தெரேசமூகங்களின ிரி தபரும் சரழமைழமைிலான நிமலமையே எடுத்துக்கிலாட்இடை
தவறியுள்களைனர்"  எனறும்,  “ிரி த் ஜெர்மி ி தெரகிலார்பினின இ்களைகிையே ழமைனம்
பமஇடைத்த,  தெரேசத்தமில்லிலாத குரல்"  குறித்தும் எழுதுகிறது —  ி தெரழமை
உஇடைனிலான அவரின ி தெரபச்சுவிலார்த்மதகள குறித்து அது குறிப்பிஇடைவம்
கூஇடை இல்மல.  அந்த ி தெரபச்சுவிலார்த்மதகம்களை "ிரி ததிலாழிற் கட்சக்கிலான
ஒரு ிரி தபிலாறி"  எனறும்,  “முதலிலாளிழமைிலார்களின  நெலனகம்களை
ிரி தவளிப்படுத்துவதற்கிலான ஒரு மூடிழமைமறப்பு"  எனறும் ி தெரதெரேசிலாதெரேசலிஸ்ட்
கட்ச வர்ணிக்கிறது. “ிரி ததிலாழிலிலா்களை வர்க்கத்தின ஒரு சுையேிலாதீனழமைிலான
தமலயீடு திலான இந்த ிரி த நெருக்கடியில் இல்லிலாழமைல் இருக்கும்
அம்தெரேசம்,  அதனிலால் திலான அரதெரேசிலாங்கம் இனனும் ிரி தபிலாறிந்து
ி தெரபிலாகிலாழமைல் உள்களைது,”  எனறு அவர்கள,  ி தெரகிலார்பிமனச் சறிதும்
விழமைர்சக்கிலாழமைல், நிமறவ ிரி ததெரேசய்கிறிலார்கள.

பிிரி தரக்ஸிட் விவகிலாரத்தில் நிலவம் முட்டுச்தெரேசந்து,  உலக
தெரேசந்மதகம்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கிலாக எதிர்விி தெரரிலாத ி தெரபிலாட்டி
தெரேசக்திகளுக்கு இமஇடையிலிலான கடுமழமைையேிலான ி தெரபிலாட்டிையேிலால்
தூண்டிவிஇடைப்பட்டு,  ஏகிலாதிபத்திையேங்களுக்கு இமஇடையிலிலான
குி தெரரிலாதங்கள உலக்களைிலாவிையே்களைவில் ிரி தவடித்திருப்பதில் ி தெரவரூனறி
உள்களைது.  ிரி தஇடைிலானிலால்ட் ட்ரம்பின கீழ்,  அிரி தழமைரிக்கிலா கூர்மழமைையேிலாக
பிலாதுகிலாப்புவிலாதம்,  வர்த்தகப் ி தெரபிலார் ழமைற்றும் ி தெரபிலார் அச்சுறுத்தமல
அதிகரிப்பமத ி தெர நெிலாக்கி திரும்பி உள்களைது.  ஐி தெரரிலாப்பிையே பிரதிலான
தெரேசக்திகி தெர்களைிலா —ஐி தெரரிலாப்பிையே ஒனறிையேம் அதுி தெரவ உமஇடைவதற்கு
அச்சுறுத்திையேவிலாறு அவற்றுக்கு இமஇடையிலிலான விி தெரரிலாதங்கள
நிலவகினற நிமலயிலும் கூஇடை—  அதன ிரி ததெரேசிலாந்த இரிலாணுவ
தமகமழமையுஇடைன ஒரு பிலாதுகிலாப்புவிலாத வர்த்தக அணிையேிலாக
ஐி தெரரிலாப்பிையே ஒனறிையேத்மத மீ்களைபலப்படுத்த முையேல்வதன மூலழமைிலாக
விமஇடையிறுக்கிறது.

ஒவ்ிரி தவிலாரு இஇடைத்திலும் ி தெரதசையே பதட்இடைங்களின வ்களைர்ச்சையேிலானது
அமனத்து பிரதிலான கட்சகள ழமைற்றும் ஏகிலாதிபத்திையே

அரதெரேசிலாங்கங்களும் வலமத ி தெர நெிலாக்கி திரும்புவதில் அரசையேல்ரீதிையேிலான
ிரி தவளிப்பிலாட்மஇடைக் கிலாண்கினறன.  உலக்களைவில் ி தெரபிலாட்டித்தனமழமையில்
நிமறந்திருப்பது எனபது ி தெரவமலகள, கூலிகள ழமைற்றும் ிரி ததிலாழிலிலா்களை
வர்க்க நிமலமழமைகள மீதிலான முடிவில்லிலா திலாக்குதமல
அர்த்தப்படுத்துகிறது,  இதற்கிலாக இது ஏி தெரதச்தெரேசதிகிலார ஆட்ச
வடிவங்கம்களைக் ி தெரகிலாருகிறது.  ஐி தெரரிலாப்பிலாவில் இது ஐி தெரரிலாப்பிையே
ஒனறிையேத்தின சக்கன ிரி தகிலாளமககள மீதிலான ழமைக்கள விி தெரரிலாதத்மத
தெரேசிலாதகழமைிலாக்கி ிரி தகிலாண்டுள்களை ழமைற்றும் புலம்ிரி தபையேர்ந்தவர்கள ழமைற்றும்
அகதிகம்களைப் பலிக்கஇடைிலா ஆக்குவதில் இருந்து ஆதிலாையேழமைமஇடையும்
அதிவலது ழமைற்றும் பிலாசதெரேசவிலாத இையேக்கங்களின வ்களைர்ச்சமையே
ஊக்குவித்துள்களைது.  அவர்கள ஏற்கனி தெரவ இத்திலாலி,  ஹங்ி தெரகரி,
ஆஸ்திரிையேிலா ழமைற்றும் ி தெரபிலாலிலாந்தில் ஆட்சயில் உள்களைனர் எனபி தெரதிலாடு,
பிரிலானஸ்,  ி தெர் ஜெர்ழமைனி ழமைற்றும் ிரி த நெதர்லிலாந்தில் பிரதிலான
எதிர்கட்சக்களைிலாக உள்களைனர் — இவர்கள ஊஇடைகங்க்களைிலாலும் அரசு
எந்திரத்திலாலும் ிரி ததிலாழிலிலா்களை வர்க்கத்திற்கு எதிரிலான அதிரடிப்
பமஇடைையேிலாக ஊக்குவிக்கப்படுகினறனர்.

ி தெரகிலார்பின ழமைற்றும் ிரி ததிலாழிற் கட்சக்கிலான ஆதரமவத் ிரி ததிலாஇடைர்வது
இந்த அபிலாையேகரழமைிலான அபிவிருத்திக்கு தெரேசிலாதகழமைிலாக அமழமைகிறது.
ட்ரம்ப் ி தெரதர்ந்ிரி ததடுக்கப்பட்இடைமழமை,  பிரிலானசல் ழமைரீன லு ிரி தபனனின
ி தெரழமைலுையேர்வ ழமைற்றும் ி தெர் ஜெர்ழமைன  நெிலாஇடைிலாளுழமைனறத்திற்குள ி தெர் ஜெர்ழமைனிக்கிலான
ழமைிலாற்றீடு கட்ச ி தெரழமைலுையேர்ந்திருப்பது ஆகிையே அமனத்தும்
உத்திி தெரையேிலாகபூர்வ "இஇடைது"  கட்சகள ழமைற்றும் ிரி ததிலாழிற்தெரேசங்கங்கள
ழமைற்றும் அவற்றின ி தெரபிலாலி-இஇடைது அனுதிலாபிகள வகித்த சீரழிக்கும்
பிலாத்திரத்திலாி தெரலி தெரையே தெரேசிலாத்திையேழமைிலானது.

ிரி ததிலாழிலிலா்களை வர்க்கம் ஒரு எதிர் திலாக்குதமலத் ிரி ததிலாடுப்பதற்கிலான
நிமலமழமைகள இப்ி தெரபிலாது ி தெரழமைிரி தலழுந்து வருகினறன.  ி தெரகிலார்பினும்
ி தெரபிலாலி-இஇடைதுகளும் அரசையேல்ரீதிையேிலாக அம்பலழமைிலாவது,
ததெரேசிலாப்தங்க்களைிலாக பமழையே தெரேசமூக ் ஜென நெிலாையேக ழமைற்றும் ஸ்ரிலாலினிதெரேச
கட்சகள வர்க்கப் ி தெரபிலாரிலாட்இடைத்மத  நெசுக்கி வந்த பினனர், தெரேசர்வி தெரததெரேச
அ்களைவில் ி தெரவமலநிறுத்தங்கள ழமைற்றும் ி தெரபிலாரிலாட்இடைங்களின அமல
இப்ி தெரபிலாது தீவிரழமைமஇடைந்து வரும் நிமலமழமைகளின கீழ்  நெஇடைக்கினறன.

பிரிலானசல் "ழமைஞ்தெரேசள சீருமஇடை" ி தெரபிலாரிலாட்இடைங்களுஇடைன ி தெரதசையே ஆசரிையேர்
ி தெரவமலநிறுத்தமும் இமணந்துள்களைது.  ி தெரபிலார்ச்சுக்கல் ழமைற்றும்
ஹங்ி தெரகரியில் ஒரு ி தெரவமலநிறுத்த அமல  நெஇடைந்து வருகிறது ழமைற்றும்
இத்திலாலியில் அதிவலதுக்கு எதிரிலாக ிரி தபருந்திர்களைிலான
ி தெரபிலாரிலாட்இடைங்கள உள்களைன.  அிரி தழமைரிக்கிலாவில் ி தெரவமலநிறுத்தங்கள
1986  க்குப் பினனர் அதன அதிகபட்தெரேச ழமைட்இடைங்களில் உள்களைன.
அல்ஜீரிையேிலா ழமைற்றும் சூஇடைிலானில்,  அவர்களின அரதெரேசிலாங்கங்கம்களைி தெரையே
கவிழ்க்க அச்சுறுத்தும் பிலாரிையே ி தெரவமலநிறுத்தங்களும்
ி தெரபிலாரிலாட்இடைங்களும் ிரி தவடித்துள்களைன.

பிரிட்இடைன ிரி ததிலாழிலிலா்களைர்கள இந்த ி தெரழமைிரி தலழுந்து வரும் உலக்களைிலாவிையே
வர்க்கப் ி தெரபிலாரிலாட்இடை இையேக்கத்தின மீது தனமன  நெனவபூர்வழமைிலாக
நிமலநிறுத்திக் ிரி தகிலாள்களை ி தெரவண்டும்.  இதற்கு ஒரு புதிையே
ி தெரவமலத்திட்இடைமும் தமலமழமையும் அவசையேழமைிலாகிறது.  ஐக்கிையே
ஐி தெரரிலாப்பிையே ி தெரதெரேசிலாதெரேசலிதெரேச அரசுகளுக்கிலான பிரிட்டிஷ் ழமைற்றும்
ஐி தெரரிலாப்பிையே ிரி ததிலாழிலிலா்களை வர்க்கத்தின ஓர் ஒருங்கிமணந்த இையேக்கம்
திலான பிிரி தரக்ஸிட்டுக்கும் ழமைற்றும் இக்கண்இடைம் ி தெரதசையேவிலாத
அடிப்பமஇடையில் உமஇடைந்து வருவதற்குழமைிலான பதிலிலாகும்.  ி தெரதெரேசிலாதெரேசலிதெரேச
தெரேசழமைத்துவக் கட்சயும், பிரிலானஸ் ழமைற்றும் ி தெர் ஜெர்ழமைனியில் உள்களை  நெழமைது
தெரேசி தெரகிலாதரத்துவ கட்சகளும் இந்த மூி தெரலிலாபிலாையே அரசையேல் திருப்பத்மத
வழி நெஇடைத்த ஐி தெரரிலாப்பிலா எங்கிலும்  நெிலானகிலாம் அகிலத்தின
அமனத்துலகக் குழுவின பிரிவகம்களைக் கட்இடைமழமைக்க தங்கம்களைத்
திலாங்கி தெர்களை அர்ப்பணித்துள்களைன.


