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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

ஐக்கிய இரஇராச்சியத்தின் தின் த்இராழிற் கட்சித்

்தல தலைவரஇரான தின் தன ஜெர்மி மி ககஇரார்பினின் உறுதியற்ற
நிதல தலைப்்பஇராட
By Chris Marsden,

பரிட்டிஷ்

ஏ் ஏகஷ் ஏகாதிபத்தியம்

மு் ஏகம்யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாடுக்கின்ற

அரசியல

யம் முகம்க நெருக்் ஏகடியின் ஆழன் ஆழமஷ் ஏகானத, யம் முகம்கதஷ் ஏகாழிற் ் ஏகட்சித் த் தலத் தலைவரஷ் ஏகான
யம் முகம்கெர்மி க் ஏகஷ் ஏகார்பன் பயம் முகம்கரக்ஸிட் யம் முகம்கதஷ் ஏகாடர்பஷ் ஏகா் ஏக திங்் ஏகளன்ற
வழங்கிய முக்கிய உ் தலரக்கு பரதஷ் ஏகான வணி் ஏக அ் தலன் ஆழமப்பு் ஏகள
யம் முகம்கபஷ் ஏகாதவஷ் ஏகா் ஏக
வரகவற்றிருக்கும்
பதிலிறப்பனஷ் ஏகால
எடுத்தக்் ஏகஷ் ஏகாட்டப்படுகின்றத.
பரதன் ஆழமர் யம் முகம்கதரசஷ் ஏகா கன் ஆழம இன்னும் எத்த் தலன ் ஏகஷ் ஏகாத் தலைத்திற்கு
தஷ் ஏகாக்குப்படிக்் ஏக
முடியும்
என்பத
குறித்த
தீவிரன் ஆழமஷ் ஏகா் ஏக
விவஷ் ஏகாதிக்் ஏகப்பட்டு
வருவதன்
ன் ஆழமத்தியில,
ஐகரஷ் ஏகாப்பய
ஒன்றியத்தடன் ஒரு புதிய கபச்சுவஷ் ஏகார்த்் தலத  நெடத்தப்பட்டு
சுங்் ஏக ஒன்றியத்திற்கு (customs union) மு் தலனவதற்கு க் ஏகஷ் ஏகார்பன்
வஷ் ஏகாக்குறதியளித்த் தலன் ஆழம,
ப் தலழ் தலன் ஆழமவஷ் ஏகாத
் ஏகன்சர்கவட்டிவ
் ஏகட்சியின்
“் ஏகடும்-பயம் முகம்கரக்ஸிட்”
(“hard-Brexit”)
பரிவின்
கன் ஆழமத் தலைஷ் ஏகாதிக்் ஏகத்திற்கு
எதிரஷ் ஏகா் ஏக
யம் முகம்கசயலபடுவதற்கு
சந்தர்ப்பங்் ஏக் தலள
வழங்குவதஷ் ஏகா் ஏக
பஷ் ஏகாரஷ் ஏகாட்டப்பட்டத. இத
ஒற்் தலற
ஐகரஷ் ஏகாப்பய
சந்் தலதக்கு,
சுங்் ஏகவரி
இலத் தலைஷ் ஏகாத
அணு் ஏக் தலத் தலை
அனுன் ஆழமதிக்கின்ற
ஒரு
உடன்பஷ் ஏகாடு
கபசித்தீர்க்் ஏகப்படுவ் தலதயும், ஒரு ஏற்் ஏகத்தக்் ஏக பயம் முகம்கரக்ஸிட்
உடன்பஷ் ஏகாடு
எட்டப்படுவதற்் ஏகஷ் ஏகான
கன் ஆழமயின்
முயற்சி் ஏகள
கதஷ் ஏகாலவி் ஏகஷ் ஏகாணும்
பட்சத்தில
பயம் முகம்கரக்ஸிட்டில
இருந்த
பன்வஷ் ஏகாங்குவ் தலதயும் கூட இத சஷ் ஏகாத்தியன் ஆழமஷ் ஏகாக்் ஏகக் கூடும்
என்பதஷ் ஏகா் ஏக  நெம்பப்படுகிறத.
் ஏகன்சர்கவட்டிவ் ஏக் தலள ஒரு “கூடுதல உணர்திறனுடனஷ் ஏகான
பயம் முகம்கரக்ஸிட்”் தலட பன்பற்றவதற்கு தளளும் சஷ் ஏகாத்தியத்் தலத
முன்நிறத்தியதன்
மூத் தலைம்
“கதசிய
 நெத் தலைனுக்கு”
கச் தலவயஷ் ஏகாற்றியதற்் ஏகஷ் ஏகா் ஏக க் ஏகஷ் ஏகார்பனின் “சுங்் ஏக ஒன்றியம் குறித்த
வரகவற்் ஏகத்தக்் ஏக திருப்பத்தி் தலன” ஃ் தலபனஷ் ஏகான்சியல ் தலடம்ஸ
பஷ் ஏகாரஷ் ஏகாட்டியத.
“ஐகரஷ் ஏகாப்பய ஒன்றியத்தடன் ஒரு யம் முகம்க நெருக்் ஏகன் ஆழமஷ் ஏகான யம் முகம்கபஷ் ஏகாருளஷ் ஏகாதஷ் ஏகார
உற் தலவ யம் முகம்கதஷ் ஏகாடர்வதன்
மூத் தலைன் ஆழமஷ் ஏகா் ஏக
கவ் தலத் தலை் ஏகள
ன் ஆழமற்றம்
வஷ் ஏகாழ்க்் தல் ஏகத்தரங்் ஏக் தலள பஷ் ஏகாத் ஏகஷ் ஏகாப்ப் தலத முக்கியன் ஆழமஷ் ஏகா் ஏக ் ஏகஷ் ஏகாட்டும்”
ஒரு “சுங்் ஏக ஒன்றியத்் தலத க நெஷ் ஏகாக்கிய யம் முகம்கதஷ் ஏகாழிற் ் ஏகட்சித்
த் தலத் தலைவரின்
உறதிப்பஷ் ஏகாட்் தலட”
பரிட்டிஷ்
யம் முகம்கதஷ் ஏகாழிற்த் தலற
கூட்ட் தலன் ஆழமப்பன் யம் முகம்கபஷ் ஏகாத இயக்கு நெரஷ் ஏகான ் ஏககரஷ் ஏகாலின் ஃகபர்கபரன்
பஷ் ஏகாரஷ் ஏகாட்டினஷ் ஏகார். இயக்கு நெர்் ஏகள ஸதஷ் ஏகாபனத்் தலதச் கசர்ந்த ஸடீபன்
ன் ஆழமஷ் ஏகார்ட்டின் கபசு் தல் ஏகயில, “சுங்் ஏக ஒன்றியத்் தலத யம் முகம்கதஷ் ஏகாடர்ச்சியஷ் ஏகா் ஏக
ஆதரவளிப்ப் தலத
கன் ஆழம் தலசயின்
மீத
் தலவக்கின்ற
எதிர்க்் ஏகட்சியின் ஆகத் தலைஷ் ஏகாச் தலன யம் முகம்கன் ஆழமஷ் ஏகாழி் தலவக் க் ஏகட்டு பத் தலை
வணி் ஏகங்் ஏகள,
குறிப்பஷ் ஏகா் ஏக
உற்பத்தியஷ் ஏகாளர்் ஏகள,
ன் ஆழமகிழ்ச்சி
யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாளவஷ் ஏகார்் ஏகள” என்ற கசர்த்தக் யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாண்டஷ் ஏகார்.
1- UK Labour leader Jeremy Corbyn slithers toward sellout
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இத்த் தல் ஏகய
சக்தி் ஏகளிடம்
இருந்த
க் ஏகஷ் ஏகார்பனுக்கு
அளிக்் ஏகப்படும் வரகவற்பு, அவரத கவ் தலத் தலைத்திட்டத்தின்
வணி் ஏக-ஆதரவு ன் ஆழமற்றம் யம் முகம்கதஷ் ஏகாழித் தலைஷ் ஏகாள-வர்க்் ஏக விகரஷ் ஏகாத தன்் தலன் ஆழம
குறித்த ஒர் எச்சரிக்் தல் ஏகயஷ் ஏகாகும். அவரத கபச்் தலச ் ஏகவனன் ஆழமஷ் ஏகா் ஏக
யம் முகம்கசவின் ஆழமடுத்தஷ் ஏகால, ஆழன் ஆழம் தலடந்த யம் முகம்கசலகின்ற கடஷ் ஏகாரி யம் முகம்க நெருக்் ஏகடி
ஒரு
யம் முகம்கபஷ் ஏகாதத்
கதர்த் தலத் தலை
தரிதப்படுத்தக்
கூடிய
நி் தலத் தலை் தலன் ஆழம் ஏகளின் கீழ், வருங்் ஏகஷ் ஏகாத் தலைத்தின் எந்தயம் முகம்கவஷ் ஏகாரு யம் முகம்கதஷ் ஏகாழிற்
் ஏகட்சி அரசஷ் ஏகாங்் ஏகமும் ஆற்றப் கபஷ் ஏகாகும் பஷ் ஏகாத்திரத்் தலதக் குறித்த
ஒரு ன் ஆழமதிப்பீட்் தலட வழங்குவதஷ் ஏகா் ஏக அத இருக்கிறத.
வத் தலைத-சஷ் ஏகாரி
ஊட் ஏகங்் ஏகள
பயம் முகம்கரக்ஸிட்
வஷ் ஏகாக்் ஏகளிப்் தலப
“் ஏகஷ் ஏகாட்டிக்யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாடுத்த் தலன் ஆழம”க்் ஏகஷ் ஏகா் ஏக
க் ஏகஷ் ஏகார்பன்
மீத
சுன் ஆழமத்தம்
் ஏகண்டனங்் ஏகள
நிரம்பயதஷ் ஏகா் ஏக
இருக்கின்றன.
ஆயினும்,
க் ஏகஷ் ஏகார்பன் முன்யம் முகம்கனடுக்கின்ற கவ் தலத் தலைத்திட்டன் ஆழமஷ் ஏகானத, பரிட்டன்
ஐகரஷ் ஏகாப்பய
ஒன்றியத்் தலத
விட்டு
வித் தலைகினஷ் ஏகாலும்
வித் தலை் ஏகஷ் ஏகாவிட்டஷ் ஏகாலும் யம் முகம்கதஷ் ஏகாழித் தலைஷ் ஏகாள வர்க்் ஏகத்தின் மீதஷ் ஏகான ஒரு
் ஏகஷ் ஏகாட்டிக்யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாடுப்பஷ் ஏகா் ஏககவ இருக்கிறத.
க் ஏகஷ் ஏகார்பனின் முக்கியன் ஆழமஷ் ஏகான அ் தலழப்பஷ் ஏகானத, யம் முகம்கசயலிழந்த
கபஷ் ஏகாயிருப்பதம் ன் ஆழமற்றம் தன் ஆழமத குறகிய சுய நெத் தலைத்தஷ் ஏகால
பரிட்டிஷ்
மூத் தலைதனத்் தலத
அதன்
முக்கிய
சர்வகதச
சந்் தலதயஷ் ஏகான
ஐகரஷ் ஏகாப்பஷ் ஏகாவில
இருந்த
தண்டிக்கின்ற
அபஷ் ஏகாயத்் தலத முன்நிறத்தகிற தணி் ஏகர-நிதி கன் ஆழமத் தலைஷ் ஏகாளர்் ஏகள
ன் ஆழமற்றம் ஊ் ஏகவணி் ஏகர்் ஏகளின் ஒரு அடுக்் தல் ஏக பரதிநிதித்தவம்
யம் முகம்கசய்கின்ற
அதன்
வத் தலைத-சஷ் ஏகாரி
பகுதியிடம்
் ஏகட்டுண்டு
கிடப்பதம்,
ஆழன் ஆழமஷ் ஏகான
பளவு
் ஏகண்டிருப்பதன் ஆழமஷ் ஏகான
் ஏகன்சர்கவடிவ நிர்வஷ் ஏகா் ஏகத்திற்் ஏகஷ் ஏகான ஒரு சஷ் ஏகாத்தியன் ஆழமஷ் ஏகான ன் ஆழமஷ் ஏகாற்றஷ் ஏகா் ஏக
யம் முகம்கதஷ் ஏகாழிற்
் ஏகட்சி் தலய
ஏற்றக்
யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாளவதற்கு
ஆளும்
வட்டஷ் ஏகாரங்் ஏகளுக்கு விடுக்் ஏகப்பட்டதஷ் ஏகா் ஏக இருந்தத.
வணி் ஏக  நெத் தலைன்் ஏகளுக்கு யம் முகம்கதஷ் ஏகாழிற் ் ஏகட்சி யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாண்டிருக்கும்
அர்ப்பணிப்பு
என்பத
”ஏ் தலனய
முக்கிய
யம் முகம்கபஷ் ஏகாருளஷ் ஏகாதஷ் ஏகாரங்் ஏக் தலளவிட உற்பத்தித் திறன் அபஷ் ஏகாய் ஏகரன் ஆழமஷ் ஏகா் ஏகப்
பன்தங்குகிற நி் தலத் தலை் தலய” முடிவுக்குக் யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாண்டுவருவதற்கு
யம் முகம்கதஷ் ஏகாழித் தலைஷ் ஏகாள
வர்க்் ஏகத்தின்
மீதஷ் ஏகான
சுரண்ட் தலத் தலை
தீவிரப்படுத்தவத என்பகத யம் முகம்கபஷ் ஏகாருளஷ் ஏகாகும். ன் ஆழமற்றம் நிதிநி் தலத் தலைப்
பற்றஷ் ஏகாக்கு் தலற் தலய (வரவுக்கும் யம் முகம்கசத் தலைவுக்கும் இ் தலடயித் தலைஷ் ஏகானத)
முடிவுக்குக் யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாண்டுவரத் தவறிய் தலன் ஆழமக்் ஏகஷ் ஏகா் ஏக கடஷ் ஏகாரிக்் ஏக் தலள
வின் ஆழமர்சனம் யம் முகம்கசய்தஷ் ஏகார் . இத “2015 இல அ் ஏகற்றப்படுவதஷ் ஏகா் ஏக
இருந்தத, பன் 2016, பன் 2017, அதன்பன் 2020 முடிவிற்கு
யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாண்டுவரப்பட
இலுப்பதஷ் ஏகா் ஏக கூறப்பட்டத. இப்கபஷ் ஏகாத
2025 க்கு தளளப்பட்டு விட்டத”. க் ஏகஷ் ஏகார்பன் என்னதஷ் ஏகான்
ன் ஆழமஷ் ஏகாறஷ் ஏகா் ஏக
யம் முகம்கசஷ் ஏகான்னஷ் ஏகாலும்,
“பற்றஷ் ஏகாக்கு் தலற் தலய
முடிவுக்குக்

யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாண்டுவருவத”
என்பதன்
அர்த்தம்
சிக்் ஏகன
 நெடவடிக்் தல் ஏக் ஏகளும் சமூ் ஏக யம் முகம்கவட்டு் ஏகளும் ஆழப்படுத்தப்பட்டஷ் ஏகா் ஏக
கவண்டும் என்பதஷ் ஏகாகும்.
பயம் முகம்கரக்ஸிட்டுக்கு யம் முகம்கதஷ் ஏகாழிற் ் ஏகட்சி ஆதரவளிப்ப் தலத க் ஏகஷ் ஏகார்பனின்
கபச்சு மீண்டும் மீண்டும் வலியுறத்தியத, அகதக நெரத்தில
ஒற்் தலற ஐகரஷ் ஏகாப்பய சந்் தலதக்கும் ன் ஆழமற்றம் சுங்் ஏக ஒன்றியத்தில
உருவடிவம்
யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாடுக்் ஏகப்பட்டுளள
சுங்் ஏகவரியற்ற
வர்த்த் ஏகத்திற்குன் ஆழமஷ் ஏகான
அணு் ஏக் தலத் தலைப்
பஷ் ஏகாத் ஏகஷ் ஏகாக்கிற
ஒரு
“யம் முகம்க நெருக்் ஏகன் ஆழமஷ் ஏகான” பயம் முகம்கரக்ஸிட்டுக்குப் பந்் தலதய (post-Brexit)
உறவுக்கு மு் தலனவதற்கும் அவர் வஷ் ஏகாக்குறதியளித்தஷ் ஏகார் .
ஐக்கிய இரஷ் ஏகாச்சியம் ”ஐகரஷ் ஏகாப்பய ஒன்றியத்தடனஷ் ஏகான ஒரு
சுங்் ஏக ஒன்றியத்திலும் ன் ஆழமற்றம் ஒற்் தலற சந்் தலதயிலும் யம் முகம்கதஷ் ஏகாடர”
எதிர்பஷ் ஏகார்க்கின்ற ஒரு இ் தலடன் ஆழமருவல ் ஏகஷ் ஏகாத் தலை் ஏகட்டத்தின் பன்னர்
“அதற்யம் முகம்க் ஏகன
பரத்திகய் ஏகன் ஆழமஷ் ஏகாய்
முன்கூட்டி
ஒதக்் ஏகப்பட்டிருக்கின்ற, கபச்சுவஷ் ஏகார்த்் தலத  நெடத்தப்பட்டிருக்கின்ற
ஒரு உற் தலவ” யம் முகம்கதஷ் ஏகாழிற்் ஏகட்சி விரும்பயத. பரிட்டன் “ நென் ஆழமத
கதசிய  நெத் தலைன் அடிப்ப் தலடயில புதிய வர்த்த் ஏக ஒப்பந்தங்் ஏகளில
உடன்பஷ் ஏகாட்டுக்் ஏகஷ் ஏகான கபச்சுவஷ் ஏகார்த்் தலத  நெடத்த இயலுகின்ற”
வழிவ் தல் ஏகயுடன் “ஒற்் தலற சந்் தலத ன் ஆழமற்றம் சுங்் ஏக ஒன்றியத்தின்
பயன்் ஏக் தலள”
யம் முகம்கதஷ் ஏகாடர்ந்த
யம் முகம்கபறகின்ற
ஒரு
இறதி
ஒப்பந்தத்் தலத அத விரும்பயத.
யம் முகம்கதஷ் ஏகாழிற் ் ஏகட்சியஷ் ஏகானத “கவ் தலத் தலை் ஏகளுக்கும், உரி் தலன் ஆழம் ஏகளுக்கும்
ன் ஆழமற்றம் வஷ் ஏகாழ்க்் தல் ஏகத் தரங்் ஏகளுக்கும் நீடித்த கசதத்் தலத
உண்டுபண்ணக் கூடிய எந்த கடஷ் ஏகாரி உடன்பஷ் ஏகாட்் தலடயும்
ஆதரிக்் ஏகஷ் ஏகாத”,
அத்தடன்
“இறதி
ஒப்பந்தத்தில
ஒரு
அர்த்தமுளள
வஷ் ஏகாக்் ஏகளிப்் தலப
 நெஷ் ஏகாடஷ் ஏகாளுன் ஆழமன்றத்திற்கு
உத்தரவஷ் ஏகாதன் ஆழமளிக்கும்”
என்ற
கூறியதன்
மூத் தலைம்
பந்் தலதயயம் முகம்கதஷ் ஏகாரு  நெஷ் ஏகாளில பயம் முகம்கரக்ஸிட் பன்வஷ் ஏகாங்் ஏகப்படுவதற்் ஏகஷ் ஏகான
சஷ் ஏகாத்தியத்திற்் ஏகஷ் ஏகான வஷ் ஏகாய்ப்் தலப அவர் திறந்த ் தலவத்தஷ் ஏகார்.
இந்த அடிப்ப் தலடயில, “சித்தஷ் ஏகாந்த ் ஏகற்ப் தலனக்் ஏகஷ் ஏகாட்சி் ஏகளுக்கு
கன் ஆழமத் தலைஷ் ஏகா் ஏக ன் ஆழமக்் ஏகளின்  நெத் தலைன்் ஏக் தலள அன் ஆழமர்த்தவதற்கு தயஷ் ஏகாரிப்புடன்
இருக்கின்ற அத்த் தலன ் ஏகட்சி் ஏக் தலளயும் கசர்ந்த  நெஷ் ஏகாடஷ் ஏகாளுன் ஆழமன்ற
உறப்பனர்் ஏகளுக்கும், ஐகரஷ் ஏகாப்பய ஒன்றியத்தடன் ஒரு புதிய
ஐக்கிய இரஷ் ஏகாச்சிய சுங்் ஏக ஒன்றியத்திற்் ஏகஷ் ஏகான யம் முகம்கதரி் தலவ —இத
வருங்் ஏகஷ் ஏகாத் தலை வர்த்த் ஏக ஒப்பந்தங்் ஏகளில  நென் ஆழமக்கு ் ஏகருத்் தலத
யம் முகம்கதரிவிக்கும்
உரி் தலன் ஆழம் தலய
வழங்கும்—
ஆதரிப்பதில
எங்் ஏகளுடன்
இ் தலணந்த
யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாளவதற்கு”
கதசிய
ஐக்கியத்திற்் ஏகஷ் ஏகான ஒரு அசஷ் ஏகாதஷ் ஏகாரண விண்ணப்பம் யம் முகம்கசய்தஷ் ஏகார் .
இந்த முதத் தலைஷ் ஏகாளித்தவ-ஆதரவு முன்கனஷ் ஏகாக்் ஏகஷ் ஏகானத, ஒரு புதிய
நிதஷ் ஏகானப்பட்ட
இத் தலைண்டன்
ன் ஆழமஷ் ஏகா நெ் ஏகரமும்
ன் ஆழமற்றம்
யம் முகம்கபருவணி் ஏகங்் ஏகளும், கு் தலறந்தபட்சம் வஷ் ஏகார்த்் தலதயளவிகத் தலைனும்,
சற்ற அதி் ஏகன் ஆழமஷ் ஏகான வரிவிதிப்பு, கதசிய சு் ஏகஷ் ஏகாதஷ் ஏகார கச் தலவக்கு
கூடுதல நிதியஷ் ஏகாதஷ் ஏகாரம் ன் ஆழமற்றம் சமூ் ஏக சன் ஆழமத்தவமின்் தலன் ஆழம் தலயக்
் தல் ஏகயஷ் ஏகாளுவத ஆகியவற்றின் பத் தலைன்் ஏக் தலள பயம் முகம்கரக்ஸிட்டுக்குப்
பந்் தலதய பரிட்டனுக்் ஏகஷ் ஏகான அத்தியஷ் ஏகாவசியத் திட்டநிரத் தலைஷ் ஏகா் ஏக
ஏற்கின்ற பட்சத்தில, வர்க்் ஏகங்் ஏகளுக்கி் தலடயித் தலைஷ் ஏகான ஒரு புதிய
சமூ் ஏக இணக்் ஏகத்் தலத யம் முகம்கதஷ் ஏகாழிற் ் ஏகட்சி யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாண்டுவர இயலும்
என்பதஷ் ஏகான
திட்டவட்டத்் தலத
் தலன் ஆழமயன் ஆழமஷ் ஏகா் ஏகக்
யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாண்டதஷ் ஏகாய்
இருக்கிறத.
அவரத
உ் தலரயின்
யம் முகம்கபரும்
அம்சங்் ஏகள,
2016
் ஏகருத்தவஷ் ஏகாக்யம் முகம்க் ஏகடுப்பு பரச்சஷ் ஏகாரத்தின் சன் ஆழமயத்தில, யம் முகம்கதஷ் ஏகாழிற்
் ஏகட்சியின் யம் முகம்கதஷ் ஏகாழித் தலைஷ் ஏகாள-வர்க்் ஏக அடித்தளத்திற்கு விண்ணப்பம்
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யம் முகம்கசய்வத ன் ஆழமற்றம் ஐகரஷ் ஏகாப்பய ஒன்றியத்திற்் ஏகஷ் ஏகான எதிர்ப்் தலப
ஒரு
கதசியவஷ் ஏகாத
தி் தலசயில
யம் முகம்கசலுத்தவத
ஆகிய
க நெஷ் ஏகாக்் ஏகங்் ஏகளுடன்
ஸரஷ் ஏகாலினிச
பரிட்டிஷ்
் ஏகம்யூனிஸட்
் ஏகட்சியஷ் ஏகாலும் கபஷ் ஏகாலி-இடத குழுக்் ஏகளஷ் ஏகாலும் முன்யம் முகம்கனடுக்் ஏகப்பட்ட
“இடத
பயம் முகம்கரக்ஸிட்”
வஷ் ஏகார்த்் தலதெஷ் ஏகாத் தலைத்தில
இருந்த
எடுக்் ஏகப்பட்டிருந்தன.
ஸரஷ் ஏகாலினிசத்தடன் யம் முகம்கதஷ் ஏகாடர்புபட்டதஷ் ஏகான வர்க்் ஏகங்் ஏகள-் ஏகத் தலைந்த,
ன் ஆழமக்் ஏகள முன்னணி கதசியவஷ் ஏகாதம், ன் ஆழமற்றம் அதன் யம் முகம்கதஷ் ஏகாழிற்
் ஏகட்சியின் ஊடஷ் ஏகா் ஏக “கசஷ் ஏகாசலிசத்தக்் ஏகஷ் ஏகான பரிட்டிஷ் பஷ் ஏகா் தலத”
ஆகியவற்் தலற
க் ஏகஷ் ஏகார்பன்
நீண்ட் ஏகஷ் ஏகாத் தலைன் ஆழமஷ் ஏகாய்
தழுவி
வந்திருக்கிறஷ் ஏகார். 1980 ் ஏகளில கரஷ் ஏகானி யம் முகம்கபன்னின் ன் ஆழமஷ் ஏகாற்ற
யம் முகம்கபஷ் ஏகாருளஷ் ஏகாதஷ் ஏகார மூகத் தலைஷ் ஏகாபஷ் ஏகாயத்தின் —ஐகரஷ் ஏகாப்பய ஒன்றிய
யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாள் தல் ஏக விவ் ஏகஷ் ஏகாரத்தில அவரத முக்கியன் ஆழமஷ் ஏகான ஸரஷ் ஏகாலினிச
ஆகத் தலைஷ் ஏகாச் ஏகர்் ஏகளஷ் ஏகான சீன் ஆழமஸ யம் முகம்கன் ஆழமலன் ன் ஆழமற்றம் ஆண்ட்ரூ முர்கர
ஆகிகயஷ் ஏகாரஷ் ஏகால இத மி் ஏகப்யம் முகம்கபரும் ் ஏகத் தலைப்படன் ஆழமஷ் ஏகான விதத்தில
முன்் தலவக்் ஏகப்படுகிறத—
ஒரு
ஆதரவஷ் ஏகாளரஷ் ஏகா் ஏக
அவரத
அரசியல வஷ் ஏகாழ்க்் தல் ஏக யம் முகம்கதஷ் ஏகாடங்கியத. க் ஏகஷ் ஏகார்பனின் உ் தலர் தலய
Morning Star “யம் முகம்கத் தலைக்ஸிட் [Left Brexit இடத பயம் முகம்கரக்ஸிட்]”
யதஷ் ஏகார்த்தன் ஆழமஷ் ஏகாகுதல
என்ற
கூறி
பஷ் ஏகாரஷ் ஏகாட்டியத,
”இத
விடயத்தில க் ஏகஷ் ஏகார்பன் அவரத  நெஷ் ஏகாடஷ் ஏகாளுன் ஆழமன்ற ச் ஏகஷ் ஏகாக்் ஏகள
பத் தலை் தலர விடவும் பத் தலை வீதி் ஏகள முன்னஷ் ஏகால நிற்கிறஷ் ஏகார்” என்றத.
க் ஏகஷ் ஏகார்பன் முன்் தலவக்கும் சீர்திருத்தங்் ஏகள உ் தலழக்கும் ன் ஆழமக்் ஏகள
மு் ஏகம்யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாடுக்கும் சமூ் ஏகக் யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாடும்நி் தலத் தலை் ஏகளின் ன் ஆழமட்டத்திற்கு
சற்றம் யம் முகம்கபஷ் ஏகாருத்தன் ஆழமற்ற ஒரு நீர்க்் ஏகஞ்சியஷ் ஏகா் ஏக இருக்கின்றன,
ஆயினும் அதவும் கூட அரசியல மு் ஏகப்பூச்சு ன் ஆழமட்டுகன் ஆழம.
யம் முகம்கபருவணி் ஏகத்தின்
 நெத் தலைன்் ஏகளின்
எந்த
உண்் தலன் ஆழமயஷ் ஏகான
தஷ் ஏகாக்குதலுக்கும் அவசியன் ஆழமஷ் ஏகாயிருப்பத வர்க்் ஏகப் கபஷ் ஏகாரஷ் ஏகாட்டகன் ஆழம
அன்றி, வர்க்் ஏக சன் ஆழமரசம் அலத் தலை.
க் ஏகஷ் ஏகார்பன்
விடுக்கும்
தஷ் ஏகார்மீ் ஏக
விண்ணப்பத்திற்் ஏகஷ் ஏகான
பதிலிறப்பஷ் ஏகா் ஏக,
இழிவஷ் ஏகான
தனத
யம் முகம்கசலவத்் தலத
விட்டுக்யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாடுப்பதற்் ஏகஷ் ஏகான
எந்த
எண்ணமும்
ஆளும்
உயரடுக்கிற்கு இல் தலத் தலை. ் தலபனஷ் ஏகான்சியல ் தலடம்ஸ சுங்் ஏக
ஒன்றியம் குறித்த க் ஏகஷ் ஏகார்பனின் நி் தலத் தலைப்பஷ் ஏகாட்டிற்் ஏகஷ் ஏகா் ஏக அவ் தலரப்
பஷ் ஏகாரஷ் ஏகாட்டினஷ் ஏகாலும்
கூட,
க் ஏகஷ் ஏகார்பன்
“பஷ் ஏகாரிய
கதசியன் ஆழமயன் ஆழமஷ் ஏகாக்் ஏகங்் ஏக் தலள
ஆதரிக்கிறஷ் ஏகார்,
அத்தடன்
அதி் ஏகஷ் ஏகாரத்தக்கு
கதர்ந்யம் முகம்கதடுக்் ஏகப்பட்டஷ் ஏகால
பவுண்டின்
வீழ்ச்சிநி் தலத் தலைக்கும்
தயஷ் ஏகாரித்தக்
யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாண்டிருக்கிறஷ் ஏகார்”
இவவஷ் ஏகாறஷ் ஏகா் ஏக, “பயம் முகம்கரக்ஸிட்டின் கன் ஆழமஷ் ஏகாசன் ஆழமஷ் ஏகான பன்வி் தலளவு் ஏகள
அத்த் தலன் தலயயும் ் ஏகஷ் ஏகாட்டிலும் ஒரு மி் ஏகப்யம் முகம்கபரும் அபஷ் ஏகாயத்் தலத
ஐக்கிய இரஷ் ஏகாச்சியத்தின் வளர்ச்சி வஷ் ஏகாய்ப்புவளங்் ஏகளுக்கு”
முன்நிறத்தகிறஷ் ஏகார் என்ற எச்சரித்ததன் மூத் தலைம் ரூபர்ட்
முர்கடஷ் ஏகாக்கின் சன் கபஷ் ஏகான்ற ் ஏகடும் பயம் முகம்கரக்ஸிட் ஆதரவு
ஊட் ஏகங்் ஏகளுடன் தன்் தலன ஒற்ற் தலன் ஆழமப்படுத்திக் யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாண்டத.
மி் ஏக அடிப்ப் தலடயஷ் ஏகா் ஏக, கசஷ் ஏகாவியத் ஒன்றியத்தின் யம் முகம்கபஷ் ஏகாறிவினஷ் ஏகால
மி் ஏகத் தீர்ன் ஆழமஷ் ஏகான் ஏகரன் ஆழமஷ் ஏகா் ஏக ஊர்ஜிதம் யம் முகம்கசய்யப்பட்ட் தலதப் கபஷ் ஏகாத் தலை ,
 நெஷ் ஏகாடு் ஏகடந்த
யம் முகம்கபருநிறவனங்் ஏகள
ன் ஆழமற்றம்
அதி் ஏகரித்தச்
யம் முகம்கசலகின்ற வர்த்த் ஏக ன் ஆழமற்றம் இரஷ் ஏகாணுவ கன் ஆழமஷ் ஏகாதல் ஏகளஷ் ஏகால
கன் ஆழமத் தலைஷ் ஏகாதிக்் ஏகம் யம் முகம்கசய்யப்படுகின்றதஷ் ஏகான ஒரு உத் தலை் ஏகளஷ் ஏகாவிய
யம் முகம்கபஷ் ஏகாருளஷ் ஏகாதஷ் ஏகாரத்தில, தன்னி் தலறவு கதசிய சீர்திருத்தவஷ் ஏகாத
யம் முகம்கபஷ் ஏகாருளஷ் ஏகாதஷ் ஏகாரக்
யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாள் தல் ஏகயின்
எந்த
வடிவத்் தலதயும்
பன்பற்றவதற்் ஏகஷ் ஏகான எந்தவிதன் ஆழமஷ் ஏகான சஷ் ஏகாத்தியமும் கி் தலடயஷ் ஏகாத .
அப்படிச் யம் முகம்கசய்வதற்் ஏகஷ் ஏகான எந்தயம் முகம்கவஷ் ஏகாரு முயற்சியும் கூட,
பரிட்டனில ஆளும் உயரடுக்கிடம் இருந்த ன் ஆழமட்டுன் ஆழமலத் தலைஷ் ஏகாத

அயம் முகம்கன் ஆழமரிக்் ஏகஷ் ஏகா ன் ஆழமற்றம் ஐகரஷ் ஏகாப்பய சக்தி் ஏகளிடம் இருந்தம்
யம் முகம்கபஷ் ஏகாருளஷ் ஏகாதஷ் ஏகார ன் ஆழமற்றம் அரசியல சதிகவ் தலத் தலை் ஏகளத ஒரு  நெச்சுப்
பரச்சஷ் ஏகாரத்் தலத எதிர்யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாளளும்.
க் ஏகஷ் ஏகார்பனின் ”யம் முகம்கத் தலைக்ஸிட்” பதிப்பு பரிட்டன் உத் தலை் ஏக சந்் தலத் தலயச்
சஷ் ஏகார்ந்திருக்கின்ற யதஷ் ஏகார்த்தத்் தலத அங்கீ் ஏகரிக்கிறத, ஆனஷ் ஏகால
முதத் தலைஷ் ஏகாளித்தவ வர்க்் ஏகத்தின் பஷ் ஏகார்் தலவயில இருந்த ன் ஆழமட்டுகன் ஆழம
அத் தலன இத யம் முகம்கசய்கிறத. ஒருதட் தலவயும் கூட க் ஏகஷ் ஏகார்பன்
ஐகரஷ் ஏகாப்பய ன் ஆழமற்றம் சர்வகதசத் யம் முகம்கதஷ் ஏகாழித் தலைஷ் ஏகாள வர்க்் ஏகத்் தலத
க நெஷ் ஏகாக்கிப்
கபசியகத
இல் தலத் தலை.
ன் ஆழமஷ் ஏகாறஷ் ஏகா் ஏக,
ஐகரஷ் ஏகாப்பய
முதத் தலைஷ் ஏகாளித்தவத்தின்
பரதஷ் ஏகான
் ஏகருவியஷ் ஏகான
ஐகரஷ் ஏகாப்பய
ஒன்றியத்் தலத க நெஷ் ஏகாக்கிய ஒரு க நெஷ் ஏகாக்குநி் தலத் தலை் தலய “யம் முகம்கதஷ் ஏகாழித் தலைஷ் ஏகாளர்
இயக்் ஏகம் ன் ஆழமற்றம்  நென் ஆழமத  நெஷ் ஏகாட்டின் மி் ஏகச்சிறந்த சர்வகதசியவஷ் ஏகாத
பஷ் ஏகாரம்பரியங்் ஏகளின்” ஒரு யம் முகம்கவளிப்பஷ் ஏகாடஷ் ஏகா் ஏக அவர் சித்தரிக்கிறஷ் ஏகார்.
ஐக்கிய இரஷ் ஏகாச்சியத்தின் ஏற்றன் ஆழமதியில 44 சதவீதத்திற்கு
இத் தலைக்கிடன் ஆழமஷ் ஏகா் ஏக
இருக்கும்
ஐகரஷ் ஏகாப்பய
ஒன்றியத்தில
பரித்தஷ் ஏகானிய முதத் தலைஷ் ஏகாளித்தவத்தின்  நெத் தலைன்் ஏக் தலளப் பஷ் ஏகாத் ஏகஷ் ஏகாப்பகத
க் ஏகஷ் ஏகார்பனின் ஒகர ் ஏகவ் தலத் தலையஷ் ஏகா் ஏக இருக்கிறத.
ஒரு முக்கியன் ஆழமஷ் ஏகானயம் முகம்கதஷ் ஏகாரு பத்தியில, க் ஏகஷ் ஏகார்பன், ஒரு மினி ் ஏகஷ் ஏகார்
உற்பத்தியின் கபஷ் ஏகாத, எவவஷ் ஏகாற மூன்றமு் தலற ் ஏகஷ் ஏகாலவஷ் ஏகாய்
் ஏகடந்த
பரஷ் ஏகான்ஸ,
கெர்ன் ஆழமனி
ன் ஆழமற்றம்
ஐக்கிய
இரஷ் ஏகாச்சியத்திலுன் ஆழமஷ் ஏகா் ஏக
மூன்ற
இடத்திலும்
உற்பத்தியம் முகம்கசய்யப்படுகின்றத என்ப் தலதக் குறித்த கபசினஷ் ஏகார் .
ஆனஷ் ஏகால யம் முகம்கதஷ் ஏகாழித் தலைஷ் ஏகாள வர்க்் ஏகத்தின் ஐக்கியப்பட்ட சர்வகதசிய
தன்் தலன் ஆழமயின் இந்த எடுத்தக்் ஏகஷ் ஏகாட்டஷ் ஏகானத, “பரிட்டனின் மி் ஏகவும்
அ் தலடயஷ் ஏகாளப்யம் முகம்கபரு் தலன் ஆழமயு் தலடய
தயஷ் ஏகாரிப்புப்யம் முகம்கபஷ் ஏகாருட்் ஏகளில
ஒன்ற” எவவஷ் ஏகாற “ஒரு இ் தலணப்பு இ் தலடயூறற்ற, ஒன்றடன்
ஒன்ற ப் தலணந்த விநிகயஷ் ஏகா் ஏகச் சங்கிலி் தலய”  நெம்பயிருக்கிறத
என்ப் தலத ன் ஆழமட்டுகன் ஆழம ் ஏகஷ் ஏகாட்டுகின்றத.
ஐகரஷ் ஏகாப்பய ஒன்றியத்தடனஷ் ஏகான ஒரு ”யம் முகம்க நெருக்் ஏகன் ஆழமஷ் ஏகான” கூட்டணி,
“ நென் ஆழமத
யம் முகம்கதஷ் ஏகாழிற்த் தலறப்
பரிவு் ஏக் தலள
ஆதரிப்பதற்கும்,
யம் முகம்கதஷ் ஏகாழித் தலைஷ் ஏகாளர்் ஏக் தலளயும்
ன் ஆழமற்றம்
நு் ஏகர்கவஷ் ஏகா் தலரயும்
பஷ் ஏகாத் ஏகஷ் ஏகாப்பதற்கும்,
அத்தடன்
சுற்றச்சூழ் தலத் தலைப்
பஷ் ஏகாத் ஏகஷ் ஏகாப்பதற்குன் ஆழமஷ் ஏகான”
ஒரு
வழிவ் தல் ஏக
என்ற
அவர்
திட்டவட்டம் யம் முகம்கசய்தஷ் ஏகார்.
“ஊதியங்் ஏகள
ஒரு
தசஷ் ஏகாப்தத்திற்கு
முன்பருந்த் தலதக்
் ஏகஷ் ஏகாட்டிலும் இன்ற கு் தலறவஷ் ஏகா் ஏக இருக்கின்ற, எட்டு ஆண்டு் ஏகஷ் ஏகாத் தலை
பழ் தலன் ஆழமவஷ் ஏகாத சிக்் ஏகன  நெடவடிக்் தல் ஏக் ஏகளின்” ன் ஆழமற்றம் “உரி் தலன் ஆழம் ஏகள
ன் ஆழமற்றம்
வஷ் ஏகாழ்க்் தல் ஏகத்
தரங்் ஏக் தலள
தளரச்யம் முகம்கசய்யும்
ஒரு
சுழலவட்டத்திற்குள
யம் முகம்க நெருக்குகின்ற”
அரசஷ் ஏகாங்் ஏகத்தின்
பயம் முகம்கரக்ஸிட்
திட்டநிரலின்
தன்ப் ஏகரன் ஆழமஷ் ஏகான
பஷ் ஏகாதிப்பு் ஏக் தலள
க் ஏகஷ் ஏகார்பன்
பட்டியலிட்டத,
ஐகரஷ் ஏகாப்பய
ஒன்றியத்திற்கு
ஒப்பீட்டளவில  நெலத் தலை நி் தலத் தலையில இருப்பதஷ் ஏகான சஷ் ஏகான்றித் தலழ
வழங்குவதஷ் ஏகா் ஏக இருந்தத.
ஆயினும்,
் ஏகடந்த
தசஷ் ஏகாப்தத்் தலத
ஊதியங்் ஏகளிலும்
கவ் தலத் தலைநி் தலத் தலை் தலன் ஆழம் ஏகளிலும் பஷ் ஏகாரிய யம் முகம்கவட்டுக்் ஏக் தலளத் திணிப்பதில
யம் முகம்கசத் தலைவிட்டிருந்த அத்தடன் யம் முகம்கபஷ் ஏகாத கச் தலவ வசதி் ஏகளின் மி் ஏகப்
யம் முகம்கபரும் பகுதி் ஏக் தலள அ் ஏகற்றி விட்டிருந்த ஒரு அ் தலன் ஆழமப்பஷ் ஏகான
ஐகரஷ் ஏகாப்பய
ஒன்றியத்் தலத
குறித்த
அவர்
கபசிக்
யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாண்டிருந்தஷ் ஏகார்.
குறிப்பஷ் ஏகா் ஏக, ஒரு சிக்் ஏகன  நெடவடிக்் தல் ஏக-எதிர்ப்பு திட்டநிர் தலத் தலை
முன்யம் முகம்கனடுப்பதஷ் ஏகா் ஏக அவர் கூறிக் யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாளகின்ற நி் தலத் தலையில,
சிரிசஷ் ஏகா
ஐகரஷ் ஏகாப்பய
ஒன்றியத்தில
அங்் ஏகத்தவத்் தலதத்
3- UK Labour leader Jeremy Corbyn slithers toward sellout

யம் முகம்கதஷ் ஏகாடர்வதற்் ஏகஷ் ஏகான வி் தலத் தலையஷ் ஏகா் ஏக, சிக்் ஏகன  நெடவடிக்் தல் ஏக் ஏக் தலள
நிரஷ் ஏகா் ஏகரிப்பத என்ற இகதகபஷ் ஏகான்ற வஷ் ஏகாக்குறதி் ஏக் தலள எவவஷ் ஏகாற
் ஏகஷ் ஏகாட்டிக் யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாடுத்தத என்ப் தலதக் குறித்த எந்தவிதன் ஆழமஷ் ஏகான
குறிப்் தலபயும் அவர் கூறவில் தலத் தலை.
க் ஏகஷ் ஏகார்பன் இல் தலத் தலையம் முகம்கயன்பத கபஷ் ஏகாத் தலை  நெஷ் ஏகாட் ஏகன் ஆழமஷ் ஏகாடினஷ் ஏகாலும் கூட,
ஐகரஷ் ஏகாப்பய ஒன்றியத்தடன் ”நித் தலைவுகின்ற நிபந்த் தலன் ஏகளின்
படி” இரண்டஷ் ஏகாண்டு ் ஏகஷ் ஏகாத் தலை இ் தலடன் ஆழமருவல உடன்பஷ் ஏகாடு என்பத
சிக்் ஏகன  நெடவடிக்் தல் ஏக் ஏக் தலள ஏற்றக் யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாளவத என்கற
அர்த்தன் ஆழமளிப்பதஷ் ஏகாகும். யம் முகம்கதஷ் ஏகாழித் தலைஷ் ஏகாளர்் ஏகளுக்கு அளித்த சிக்் ஏகன
 நெடவடிக்் தல் ஏக எதிர்ப்பு வஷ் ஏகாக்குறதி் ஏகள ன் ஆழமற்றம் பரிட்டிஷ்
மூத் தலைதனத்தின் கத் தலவ் ஏகள இந்த இரண்டுக்கும் இ் தலடயித் தலைஷ் ஏகான
ஒரு யம் முகம்கதரிவு எப்கபஷ் ஏகாத கன் ஆழமற்யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாளளப்பட்டஷ் ஏகாலும், அதில
யம் முகம்கவற்றி யம் முகம்கபறப் கபஷ் ஏகாவத ஒன்ற ன் ஆழமட்டுகன் ஆழம என்ப் தலத இத
ஊர்ஜிதம் யம் முகம்கசய்வதஷ் ஏகாய் இருக்கிறத.
ஐகரஷ் ஏகாப்பயக் க் ஏகஷ் ஏகாட்் தலடயுடன் யம் முகம்கதஷ் ஏகாடர்பு் தலடய புத் தலைம்யம் முகம்கபயர்விகரஷ் ஏகாதக்
யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாள் தல் ஏக் ஏகளுக்கும்
இகதகபஷ் ஏகான்றயம் முகம்கதஷ் ஏகாரு
ஈனச்சஷ் ஏகாக்குப்கபஷ் ஏகாக்கு முன்் தலவக்் ஏகப்பட்டத.
உத் தலையம் முகம்க் ஏகங்கும் 65 மிலலியன் அ் ஏகதி் ஏகள “கன் ஆழமஷ் ஏகாதலுக்கும்,
யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாடுங்க் ஏகஷ் ஏகான்் தலன் ஆழமக்கும், ன் ஆழமனித உரி் தலன் ஆழம மீறல் ஏகளுக்கும்,
சமூ் ஏக
யம் முகம்கபஷ் ஏகாறிவு் ஏகளுக்கும்
ன் ஆழமற்றம்
் ஏகஷ் ஏகாத் தலைநி் தலத் தலைப்
கபரிடர்் ஏகளுக்கும்
தப்ப”
வரும்
நி் தலத் தலைதஷ் ஏகான்
உத் தலைகின்
மூன்றஷ் ஏகாவத யம் முகம்கபரிய வலித்தயரன் ஆழமஷ் ஏகா் ஏக க் ஏகஷ் ஏகார்பன் அ் தலடயஷ் ஏகாளம்
் ஏகண்டஷ் ஏகார். ஆனஷ் ஏகால “ன் ஆழமக்் ஏக் தலளக் ் ஏகடத்தி வருபவர்் ஏகள மீத
் ஏகடும்
 நெடவடிக்் தல் ஏக் ஏகள
எடுத்த”
புத் தலைம்யம் முகம்கபயர்கவஷ் ஏகா் தலர
ஆபரிக்் ஏகஷ் ஏகாவிகத் தலைகய சிக்கியிருக்் ஏக யம் முகம்கசய்வதற்கு ஐகரஷ் ஏகாப்பய
ஒன்றியம் யம் முகம்கசய்கின்ற முயற்சி் ஏகளுக்கு ஆதரவளிப்பததஷ் ஏகான்
இதற்் ஏகஷ் ஏகான அவரத பதித் தலைஷ் ஏகா் ஏக இருந்தத. ன் ஆழமத்திய த் தலரக்் ஏகடலில
ஐகரஷ் ஏகாப்பய ஒன்றியத்தின் ் ஏகடலபகுதி  நெடவடிக்் தல் ஏகயஷ் ஏகான
ஆபகரஷன்
கஷஷ் ஏகாஃபயஷ் ஏகா் தலவ
(Operation
Sophia)
பஷ் ஏகாரஷ் ஏகாட்டிய
அவர்,
பரிட்டனின்
கதசிய
் ஏகடற்ப் தலட
“நிர்க்் ஏகதியஷ் ஏகான ன் ஆழமக்் ஏகள.... பு் ஏகலிடத்திற்் ஏகஷ் ஏகாய் ஏங்கி தத்தளித்த
மூழ்குவ் தலத”
நிறத்தவதற்் ஏகஷ் ஏகான
ஒரு
ன் ஆழமனிதஷ் ஏகாபன் ஆழமஷ் ஏகான
 நெடவடிக்் தல் ஏகயில ஈடுபட்டதஷ் ஏகா் ஏக கூறிக் யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாண்டஷ் ஏகார் .
புத் தலைம்யம் முகம்கபயர்கவஷ் ஏகார்-விகரஷ் ஏகாத
 நெடவடிக்் தல் ஏக் ஏகளுக்் ஏகஷ் ஏகான
க் ஏகஷ் ஏகார்பனின்
ஆதரவு,
முழுக்் ஏக
அவரத
உள நெஷ் ஏகாட்டுக்
யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாள் தல் ஏக் ஏகளுடன்
யம் முகம்கபஷ் ஏகாருந்தி
வருகின்றத. ஐகரஷ் ஏகாப்பய
ஒன்றியத்திற்் ஏகஷ் ஏகான அவரத ஆதரவு சமீபத்தில வந்ததலத் தலை —
2016 இல அவர் ஐகரஷ் ஏகாப்பய ஒன்றியத்தில யம் முகம்கதஷ் ஏகாடர்வதற்கு
ஆதரவஷ் ஏகா் ஏக பரச்சஷ் ஏகாரம் யம் முகம்கசய்தஷ் ஏகார். ஆயினும் அங்் ஏகத்தவம்
மீதஷ் ஏகான அவரத “ஐயுறவு”, ஊதியங்் ஏக் தலளயும் கவ் தலத் தலை
நி் தலத் தலை் தலன் ஆழம் ஏக் தலளயும்
கன் ஆழமஷ் ஏகாசன் ஆழம் தலடய
யம் முகம்கசய்வதற்கு
கிழக்கு
ஐகரஷ் ஏகாப்பஷ் ஏகாவில
இருந்த
ன் ஆழமலிவு
உ் தலழப்் தலப
பயன்படுத்தவ் தலதத் தவிர்ப்பதற்் ஏகஷ் ஏகான ஒரு வழிவ் தல் ஏகயஷ் ஏகா் ஏக
இத் தலனச் சித்தரித்த இடத
Brexit பரச்சஷ் ஏகார் ஏகர்் ஏகளின்
புத் தலைம்யம் முகம்கபயர்-விகரஷ் ஏகாத வஷ் ஏகாதத்தடன் ப் தலணந்ததஷ் ஏகா் ஏக இருந்தத.
் ஏகருத்த வஷ் ஏகாக்யம் முகம்க் ஏகடுப்புக்குப் பன்னர், க் ஏகஷ் ஏகார்பன் தணிச்சத் தலைஷ் ஏகாய்
அறிவிக்கும் சுதந்திரம் யம் முகம்கபற்றிருப்பதஷ் ஏகா் ஏக உணர்கிறஷ் ஏகார் , “ நென் ஆழமத
குடிகயற்ற மு் தலற ன் ஆழமஷ் ஏகாறம், இடம்யம் முகம்கபயரும் சுதந்திரன் ஆழமஷ் ஏகானத,
 நெஷ் ஏகாம் ஐகரஷ் ஏகாப்பய ஒன்றியத்் தலத விட்டு வித் தலைகும்கபஷ் ஏகாத , ஒரு
உண்் தலன் ஆழமப் பர் ஏகடனன் ஆழமஷ் ஏகா் ஏக, முடிவுக்கு வந்தவிடும்.”
ஐகரஷ் ஏகாப்பய
பரஷ் ஏகான் ஆழமரிப்பதன்

ஒன்றியத்தடன்
வர்த்த் ஏக
உறவு் ஏக் தலளப்
மீதஷ் ஏகான
தனத
வலியுறத்தலுக்கு

வலுவூட்டுவதற்் ஏகஷ் ஏகா் ஏக, “அயம் முகம்கன் ஆழமரிக்் ஏகஷ் ஏகா அலத் தலைத சீனஷ் ஏகாவுடனஷ் ஏகான
ஒப்பந்தங்் ஏகள” ”ஐகரஷ் ஏகாப்பய ஒன்றியத்தில இருக்கும்  நென் ஆழமத
வர்த்த் ஏக
அண்் தலட
 நெஷ் ஏகாடு் ஏகளுடனஷ் ஏகான
வர்த்த் ஏகத்தித் தலைஷ் ஏகான
் ஏகணிசன் ஆழமஷ் ஏகான இழப்் தலப ஈடுயம் முகம்கசய்யமுடியஷ் ஏகாத” என்கிறகபஷ் ஏகாத
“ஐகரஷ் ஏகாப்பஷ் ஏகாவுடனஷ் ஏகான
 நென் ஆழமத
வர்த்த் ஏக
யம் முகம்கதஷ் ஏகாடர்பு் ஏக் தலள
பத் தலைவீனப்படுத்தவதில மி் ஏக ஆர்வன் ஆழமஷ் ஏகா் ஏக இருப்பவர்் ஏக் தலள”
க் ஏகஷ் ஏகார்பன்
இ் ஏகழ்ந்த் தலரத்தஷ் ஏகார் .
ஐக்கிய
இரஷ் ஏகாச்சியத்் தலத
“ட்ரம்ப்பன் அயம் முகம்கன் ஆழமரிக்் ஏகஷ் ஏகா”வின் வரி் தலசயில நிறத்தவதஷ் ஏகானத
“கன் ஆழமத் தலைதி் ஏக தனியஷ் ஏகார்ன் ஆழமயன் ஆழமஷ் ஏகாக்் ஏகங்் ஏகளத ஒரு யம் முகம்கவளளத்தக்கு
் ஏகதவு திறந்த விடும்” அத்தடன் “பரிட்டிஷ் ன் ஆழமக்் ஏகள
குகளஷ் ஏகாரின் ஏற்றப்பட்ட க் ஏகஷ் ஏகாழிக்் ஏகறி் தலய சஷ் ஏகாப்படும் நி் தலத் தலைக்கு”
தளளும் என்ற அவர் கூறினஷ் ஏகார் .
இத்த் தல் ஏகயயம் முகம்கதஷ் ஏகாரு
நி் தலத் தலைப்பஷ் ஏகாடு
உணர்த்தவத
என்ன?
ஐகரஷ் ஏகாப்பய ஒருங்கி் தலணப்பு என்னும் பரஷ் ஏகான்ஸ-கெர்ன் ஆழமன்
திட்டத்திற்கு க் ஏகஷ் ஏகார்பன் ன் ஆழமஷ் ஏகாற்றப்பட்டு விட்டிருக்் ஏகவில் தலத் தலை,
ஐகரஷ் ஏகாப்பய ஒன்றியத்தின்  நெடவடிக்் தல் ஏக் ஏகள பரிட்டனின் கதசிய
 நெத் தலைன்் ஏகளுக்கு
முரண்படும்
இடங்் ஏகளில
அவற்் தலற
எதிர்க்் ஏகவிருப்ப் தலத
அவர்
யம் முகம்கதளிவஷ் ஏகாக்குகிறஷ் ஏகார் .
ன் ஆழமஷ் ஏகாறஷ் ஏகா் ஏக,
பரிட்டிஷ்
ஏ் ஏகஷ் ஏகாதிபத்தியத்தின்
ஒரு
பரதிநிதியஷ் ஏகா் ஏக ,
ஐகரஷ் ஏகாப்பஷ் ஏகாவிலும் அத் தலனக் ் ஏகடந்தம் எந்த வர்த்த் ஏக ன் ஆழமற்றம்
அரசியல
கூட்டணி் ஏகள,
வளர்த்யம் முகம்கதடுப்பதற்கு
மி் ஏக
அவசியன் ஆழமஷ் ஏகான் தலவயஷ் ஏகா் ஏக
இருக்கின்றன
என்ப் தலத
அவர்
ஏற்் ஏகனகவ ் ஏகணக்கிட்டுக் யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாண்டிருக்கிறஷ் ஏகார் .
இத்த் தல் ஏகய
க் ஏகஷ் ஏகாட்பஷ் ஏகாடற்ற
பரிசீத் தலை் தலன் ஏகள,
“கவ் தலத் தலையிடத்தித் தலைஷ் ஏகான இன்றிய் தலன் ஆழமயஷ் ஏகாத பஷ் ஏகாத் ஏகஷ் ஏகாப்பு் ஏகள ன் ஆழமற்றம்
உரி் தலன் ஆழம் ஏகள
விடயத்தில
பஷ் ஏகாதஷ் ஏகாளத்் தலத
க நெஷ் ஏகாக்கிய
கபஷ் ஏகாட்டி”் தலயத்
தூண்டுவதற்கு
் ஏகஷ் ஏகாரணன் ஆழமஷ் ஏகாவதஷ் ஏகா் ஏக
அவர்
கு் தலறகூறகின்ற அகத வர்த்த் ஏக கன் ஆழமஷ் ஏகாதல் ஏகளுக்குள ன் ஆழமட்டுகன் ஆழம
பரிட்டிஷ்
யம் முகம்கதஷ் ஏகாழித் தலைஷ் ஏகாளர்் ஏக் தலளத்
தளளும்.
உத் தலை் ஏக
கன் ஆழமத் தலைஷ் ஏகாதிக்் ஏகத்திற்் ஏகஷ் ஏகான
ஏ் ஏகஷ் ஏகாதிபத்திய
சக்தி் ஏகளின்
கபஷ் ஏகாட்டியஷ் ஏகானத க நெட்கடஷ் ஏகா சக்தி் ஏகள அ் தலனத்தம் ரஷ்யஷ் ஏகாவுடன்
சீனஷ் ஏகாவுடனும்
கபஷ் ஏகாரிடுகின்ற
அபஷ் ஏகாயம்
யம் முகம்கபருகுவ் தலத
அதி் ஏகரித்திருக்கின்ற நி் தலத் தலை் தலன் ஆழம் ஏகளின் கீழ் அவர் இவவஷ் ஏகாற
யம் முகம்கசய்வயம் முகம்கதன்பத இன்னும் அபஷ் ஏகாய் ஏகரன் ஆழமஷ் ஏகானதஷ் ஏகாகும்.
யம் முகம்கதஷ் ஏகாழித் தலைஷ் ஏகாளர்் ஏகள
ன் ஆழமற்றம்
இ் தலளஞர்் ஏகள
ன் ஆழமத்தியில
க் ஏகஷ் ஏகார்பனுக்கு
ஆதரவு
கிட்டுவதற்் ஏகஷ் ஏகான
முக்கிய
் ஏகஷ் ஏகாரணங்் ஏகளில ஒன்ற கபஷ் ஏகா் தலர எதிர்ப்பதஷ் ஏகா் ஏக ் ஏகஷ் ஏகாட்டிய அவரத
வரத் தலைஷ் ஏகாற
ஆகும்.
ஆனஷ் ஏகால
அவரத
உ் தலரயஷ் ஏகானத
”ஒருத் தலத் தலைப்பட்சன் ஆழமஷ் ஏகான
இரஷ் ஏகாணுவ
 நெடவடிக்் தல் ஏக
ன் ஆழமற்றம்
த் தலத் தலையீட்் தலட
பயன்படுத்தவதற்கும்”
ன் ஆழமற்றம்
வருங்் ஏகஷ் ஏகாத் தலைத்தித் தலைஷ் ஏகான “ஆட்சி ன் ஆழமஷ் ஏகாற்றப் கபஷ் ஏகார்் ஏகளுக்குன் ஆழமஷ் ஏகான”
எதிர்ப்் தலப “ஐகரஷ் ஏகாப்பய ஒன்றியத்தடனஷ் ஏகான கூட்டு் தலழப்பல”
தங்கியிருக்் ஏக யம் முகம்கசய்கின்றஷ் ஏகார்.
அயம் முகம்கன் ஆழமரிக்் ஏக ன் ஆழமற்றம் பரிட்டிஷ் ஏ் ஏகஷ் ஏகாதிபத்தியத்் தலதக் ் ஏகஷ் ஏகாட்டிலும்
ஐகரஷ் ஏகாப்பய
ஒன்றியம்
ஓரளவு
கு் தலறந்த
அளவு
இரஷ் ஏகாணுவவஷ் ஏகாதமு் தலடயதஷ் ஏகா் ஏக இருப்பதஷ் ஏகான பர் தலன் ஆழம் ஏகளின் மீத
க் ஏகஷ் ஏகார்பன் தங்கியிருக்கிறஷ் ஏகார். ஆனஷ் ஏகால கெர்ன் ஆழமனியும், பரஷ் ஏகான்சும்
ன் ஆழமற்ற
யம் முகம்கபரும்
சக்தி் ஏகளும்
ஆயுதப்
கபஷ் ஏகாட்டியில
யம் முகம்கவறித்தனன் ஆழமஷ் ஏகா் ஏக ஈடுபட்டு வருவகதஷ் ஏகாடு , உத் தலை் ஏக யம் முகம்கசலவஷ் ஏகாக்கில
க நெட்கடஷ் ஏகாவுடன் கபஷ் ஏகாட்டி கபஷ் ஏகாடுவதற்் ஏகஷ் ஏகா் ஏக ஒரு ஐகரஷ் ஏகாப்பயப்

4- UK Labour leader Jeremy Corbyn slithers toward sellout

ப் தலட் தலயயும் உருவஷ் ஏகாக்கிக் யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாண்டிருக்கின்றன. பரஷ் ஏகான்சின்
ெனஷ் ஏகாதிபதி இன் ஆழமஷ் ஏகானுவல ன் ஆழமக்கரஷ் ஏகான் அந் நெஷ் ஏகாட்டின் இரஷ் ஏகாணுவ நிதி
ஒதக்கீட்டில
தி் தல் ஏகப்பூட்டும்
35
சதவீத
அதி் ஏகரிப்் தலப
அறிவித்திருப்பகதஷ் ஏகாடு, ் ஏகட்டஷ் ஏகாய இரஷ் ஏகாணுவச் கச் தலவ் தலய
மீண்டும் யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாண்டுவருவதற்கு அ் தலழப்பு விடுத்தஷ் ஏகார், சிரியஷ் ஏகா
மீத குண்டுவீசுவதற்கும் மிரட்டினஷ் ஏகார். கெர்ன் ஆழமனியின் சமூ் ஏக
ென நெஷ் ஏகாய் ஏகக் ் ஏகட்சி் தலயச் கசர்ந்த யம் முகம்கவளியுறவு விவ் ஏகஷ் ஏகார
அ் தலன் ஆழமச்சர் சிக்ன் ஆழமஷ் ஏகார் ் ஏகஷ் ஏகாப்ரிகயல, ஐகரஷ் ஏகாப்பஷ் ஏகா “உத் தலையம் முகம்க் ஏகங்கிலும்
இ் தலணந்தயம் முகம்கவஷ் ஏகாரு
சக்தி் தலய
திரட்டி
முன்நிறத்தவத”
அவசியன் ஆழமஷ் ஏகா் ஏக இருக்கிறத, அத இரஷ் ஏகாணுவ வழிவ் தல் ஏக
இலத் தலைஷ் ஏகான் ஆழமல முடியஷ் ஏகாத, “ஏயம் முகம்கனன்றஷ் ஏகால ன் ஆழமஷ் ஏகாமிச உண்ணி் ஏகளின்
ஒரு உத் தலை் ஏகத்தில ஒகரயம் முகம்கயஷ் ஏகாரு ் தலசவப் பரஷ் ஏகாணியஷ் ஏகா் ஏக ,  நென் ஆழமக்கு
அத யம் முகம்கபரும் ் ஏகடினன் ஆழமஷ் ஏகான ் ஏகஷ் ஏகாரியன் ஆழமஷ் ஏகா் ஏக இருக்கும்” என்ற
அறிவித்தஷ் ஏகார்.
யம் முகம்கதஷ் ஏகாழித் தலைஷ் ஏகாள வர்க்் ஏகன் ஆழமஷ் ஏகானத, ஐகரஷ் ஏகாப்பய ஒன்றியத்தடனஷ் ஏகான
வர்த்த் ஏகத்் தலதத்
யம் முகம்கதஷ் ஏகாடர்ந்த
பரஷ் ஏகான் ஆழமரிப்ப் தலத,
அலத் தலைத
ஐகரஷ் ஏகாப்பய
ஒன்றியத்தில
அங்் ஏகத்தவத்் தலத
மீண்டும்
யம் முகம்கதஷ் ஏகாடர்வ் தலத ் தலன் ஆழமயன் ஆழமஷ் ஏகா் ஏகக் யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாண்ட ஒரு “இடத பயம் முகம்கரக்ஸிட்”
மூத் தலைன் ஆழமஷ் ஏகா் ஏக,
ஒரு
கதசியவஷ் ஏகாத
அடிப்ப் தலடயில
தனத
 நெத் தலைன்் ஏக் தலளப் பஷ் ஏகாத் ஏகஷ் ஏகாத்தக் யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாளள முடியஷ் ஏகாத.
2016 ் ஏகருத்தவஷ் ஏகாக்யம் முகம்க் ஏகடுப்பு பரச்சஷ் ஏகாரத்தின் கபஷ் ஏகாத, ஐகரஷ் ஏகாப்பய
ஒன்றியத்தில யம் முகம்கதஷ் ஏகாடர கவண்டும், அதிலிருந்த வித் தலை் ஏக
கவண்டும்
ஆகிய
இரண்டு
மு் ஏகஷ் ஏகாம்் ஏகளுகன் ஆழம
முதத் தலைஷ் ஏகாளித்தவத்தின் கபஷ் ஏகாட்டிப் பரிவு் ஏகளின்  நெத் தலைன்் ஏக் தலளகய
முன்நிறத்திக் யம் முகம்க் ஏகஷ் ஏகாண்டிருந்தன என்ப் தலத எச்சரித்த, கசஷ் ஏகாசலிச
சன் ஆழமத்தவக்
் ஏகட்சி,
அந்த
் ஏகருத்தவஷ் ஏகாக்யம் முகம்க் ஏகடுப்் தலப
யம் முகம்கசயலூக்் ஏகத்தடன் புறக்் ஏகணிப்பதற்கு அ் தலழப்பு விடுத்தத.
யம் முகம்கபஷ் ஏகாருளஷ் ஏகாதஷ் ஏகார ன் ஆழமந்தம் ன் ஆழமற்றம் இரஷ் ஏகாணுவவஷ் ஏகாதமும் கபஷ் ஏகாரும்
அதி் ஏகரித்தச் யம் முகம்கசலவத ஆகிய நி் தலத் தலை் தலன் ஆழம் ஏகளின் கீழ் தனத
ஐகரஷ் ஏகாப்பய
ன் ஆழமற்றம்
சர்வகதசிய
கபஷ் ஏகாட்டியஷ் ஏகாளர்் ஏகளுக்கு
எதிரஷ் ஏகாய் பரிட்டிஷ் முதத் தலைஷ் ஏகாளித்தவத்தின்  நெத் தலைன்் ஏக் தலள எவவஷ் ஏகாற
சிறந்த வ் தல் ஏகயில பஷ் ஏகாத் ஏகஷ் ஏகாக்் ஏகத் தலைஷ் ஏகாம் என்பதிகத் தலைகய அந்த
இரண்டு
மு் ஏகஷ் ஏகாம்் ஏகளுக்கும்
இ் தலடயித் தலைஷ் ஏகான
கபதங்் ஏகள
அ் தலன் ஆழமந்திருந்தன.
யம் முகம்கதஷ் ஏகாழித் தலைஷ் ஏகாள வர்க்் ஏகம் ஆளும் வர்க்் ஏகத்தின் அத்த் தலன
பரிவு் ஏகளில இருந்தம் அரசியல சுயஷ் ஏகாதீனத்் தலத பரஷ் ஏகான் ஆழமரிக்் ஏக
கவண்டும் என்ற கசஷ் ஏகாசலிச சன் ஆழமத்தவக் ் ஏகட்சி வலியுறத்தியத,
வஷ் ஏகாழ்க்் தல் ஏகத் தரங்் ஏக் தலளயும் ென நெஷ் ஏகாய் ஏக உரி் தலன் ஆழம் ஏக் தலளயும்
பஷ் ஏகாத் ஏகஷ் ஏகாத்தம் இரஷ் ஏகாணுவவஷ் ஏகாதம் ன் ஆழமற்றம் கபஷ் ஏகாருக்கு எதிரஷ் ஏகா் ஏகவும்
ஐகரஷ் ஏகாப்பய
கசஷ் ஏகாசலிச
அரசு் ஏகளின்
ஒன்றியத்தக்கு
ஆதரவஷ் ஏகா் ஏகவும் ஐகரஷ் ஏகாப்பஷ் ஏகாயம் முகம்கவங்கிலுன் ஆழமஷ் ஏகான யம் முகம்கதஷ் ஏகாழித் தலைஷ் ஏகாளர்் ஏகளின்
கபஷ் ஏகாரஷ் ஏகாட்டங்் ஏக் தலள ஐக்கியப்படுத்தவதற்் ஏகஷ் ஏகான ஒரு சர்வகதசிய
கவ் தலத் தலைத்திட்டத்் தலத
முன்் தலவத்தத.
அந்த
அ் தலழப்பு,
கசஷ் ஏகாசலிச சன் ஆழமத்தவக் ் ஏகட்சி ன் ஆழமற்றம்  நெஷ் ஏகான்் ஏகஷ் ஏகாம் அகித் தலைத்தின்
அ் தலனத்தத் தலை் ஏகக் குழுவில இருக்கின்ற என் ஆழமத கதஷ் ஏகாழர்் ஏகள
ன் ஆழமற்றம்
ச் ஏக-சிந்த் தலனயஷ் ஏகாளர்் ஏகளின்
த் தலத் தலை் தலன் ஆழமயின்
கீழ்,
பரிட்டன் ன் ஆழமற்றம் ஐகரஷ் ஏகாப்பஷ் ஏகா முழு் தலன் ஆழமயிலும் யம் முகம்கதஷ் ஏகாழித் தலைஷ் ஏகாள
வர்க்் ஏகம் அரசியலரீதியஷ் ஏகா் ஏக மீண்டும் ஆயுதபஷ் ஏகாணியஷ் ஏகாவதற்கும்
ன் ஆழமறக நெஷ் ஏகாக்குநி் தலத் தலை
யம் முகம்கபறவதற்குன் ஆழமஷ் ஏகான
அடிப்ப் தலட் தலய
அ் தலன் ஆழமத்தத் தந்தத.

