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பிரிட்டன் ் வன் வெளிெளியவெளியேறுன் வெதற்ுவதற்கறுவதற்கான ஒெளிய்கான ஒரே பதில,
ஐக்கிவெளியே ஐெளிய்கான ஒரேறுவதற்காப்பிவெளியே ெளியபறுவதற்காபலிப அ்கான ஒரேசுுவதற்கள

மட்டுெளியம
By Chris Marsden,      19 November 2018 

பரிட்டனின் ஆளும் உயரடுக்கிற்குள் கன்கிற்குள் கன்ன்கிற்குள் கன்னைற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாத ள் கன்னைவாத முிற்குள் கன்னைவாதல் உச்சத்தில்

உள்ளத. 1956  சூயஸ் நநெருக்கடி மீதிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை எச்சரிக்கிற்குள் கன்னகககிற்குள் கன்னளள் கன்னைவாத மய விஞ்சிய
நநெருக்கடி எச்சரிக்கிற்குள் கன்னககளுக்கும் ுற்றும் ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப் மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாவுடன் பரிட்டனின்
உறவுககிற்குள் கன்னள நிரந்தருிற்குள் கன்னைவாக முறித்தவிடும் அச்சுறுத்தல்களுக்கும் ுத்தியில்,
ந மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாலிஸ்,  இரிற்குள் கன்னைவாணுற்குள் கன்னைவம் ுற்றும் இரகசிய ள் கன்னைவாத மசகிற்குள் கன்னற்குள் கன்னைவகளிற்குள் கன்னைவால் ஒரு ள் கன்னைவாத மதசிய
அற்குள் கன்னைவசரகிற்குள் கன்னைவால நநெருக்கடி நிகிற்குள் கன்னலக்கிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை முன்ள் கன்னைவாத ம்கிற்குள் கன்னைறிய தயிற்குள் கன்னைவாரிப்புகள்
நசய்யப் மற்றும் ஐரோப்பட்டு ற்குள் கன்னைவருகின்ற்கிற்குள் கன்னை.

இருப்பனும் இந்தநற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாரு அரசியல் ள் கன்னைவாத முிற்குள் கன்னைவாதல்,  அகிற்குள் கன்ன்கிற்குள் கன்னைத்திற்கும் ள் கன்னைவாத முலிற்குள் கன்னைவாக,
அதன் விகிற்குள் கன்னளவின் மீத நதிற்குள் கன்னைவாழிலிற்குள் கன்னைவாள ற்குள் கன்னைவர்க்கம் நசல்ற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாக்கு
நசலுத்திற்குள் கன்னைவாதற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாறு திட்டமிட்டு அந்நியப் மற்றும் ஐரோப்படுத்தப் மற்றும் ஐரோப்பட்டிருப் மற்றும் ஐரோப்பதிற்குள் கன்னைவால்
குுணிற்குள் கன்னைவாம்சப் மற்றும் ஐரோப்பட்டுள்ளத.

 மற்றும் ஐரோப்பழகிற்குள் கன்னுற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாதிகள் ுற்றும் அற்குள் கன்னைவர்களின் கூட்டிற்குள் கன்னைவாளிகளத பநரக்ஸிட்-ஆதரவு
கன்கிற்குள் கன்ன்கிற்குள் கன்னை,  ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப்பய ஒன்றியத்தின் பரிட்டிஷ் அங்கத்தற்குள் கன்னைவத்தின் மீதிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை
2016  சர்ற்குள் கன்னைவஜ்கிற்குள் கன்னை ற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாக்நகடுப்பன் புனிதத்தன்கிற்குள் கன்னுகிற்குள் கன்னய ுக்களின்
அறிவிக்கப் மற்றும் ஐரோப்பட்ட விருப் மற்றும் ஐரோப்புிற்குள் கன்னைவாக ள் கன்னைவாத முற்ள் கன்னைவாத மகிற்குள் கன்னைவாளிடுகின்ற்கிற்குள் கன்னை,  அள் கன்னைவாத மதள் கன்னைவாத மற்குள் கன்னைவகிற்குள் கன்னளயில்
அதிள் கன்னைவாத மலள் கன்னைவாத மய தங்கியிருப் மற்றும் ஐரோப்பகிற்குள் கன்னத ஆதரிக்கும் சக்திகள் இரண்டிற்குள் கன்னைவாற்குள் கன்னைவத "ுக்கள்
ற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாக்நகடுப்கிற்குள் கன்ன மற்றும் ஐரோப்ப" ற்குள் கன்னைவலியுறுத்தகின்ற்கிற்குள் கன்னை. ஆ்கிற்குள் கன்னைிற்குள் கன்னைவால் விற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாதத்தின் விள் கன்னைவாத ம விஷேடுிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை
அகரிற்குள் கன்னைவாதியிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை அதிற்குள் கன்னைவாற்குள் கன்னைவத, —“பரிட்டன் கடுகிற்குள் கன்னுயிற்குள் கன்னைவாக நற்குள் கன்னைவளிள் கன்னைவாத மயறுற்குள் கன்னைவத (Hard

Brexit),”  “பரிட்டன் முரண் மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாடின்றி நற்குள் கன்னைவளிள் கன்னைவாத மயறுற்குள் கன்னைவத (Soft  Brexit),”
“நற்குள் கன்னைவளிள் கன்னைவாத மயற்றம்,”  ஆகியகிற்குள் கன்னற்குள் கன்னைவ— இந்த முரண் மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாடுகள் இறுதியில் எங்கு
நசன்று முடிகின்ற்கிற்குள் கன்னை என் மற்றும் ஐரோப்பகிற்குள் கன்னத கிற்குள் கன்னைவாட்டுகின்ற்கிற்குள் கன்னை.

இத,  அதிகரித்தற்குள் கன்னைவரும்  மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாதகிற்குள் கன்னைவாப்புற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாதம்,  ற்குள் கன்னைவர்த்தக ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவார் ுற்றும்
இரிற்குள் கன்னைவாணுற்குள் கன்னைவற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாதத்தின் நற்குள் கன்னைவடிப்பு ஆகியற்குள் கன்னைவற்றிற்கு இகிற்குள் கன்னடள் கன்னைவாத மய,  பரிட்டனின்
புவிசிற்குள் கன்னைவார்மூள் கன்னைவாத மலிற்குள் கன்னைவா மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாய ள் கன்னைவாத மநெிற்குள் கன்னைவாக்குநிகிற்குள் கன்னல சம் மற்றும் ஐரோப்பந்தப் மற்றும் ஐரோப்பட்ட,  ந மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாருளிற்குள் கன்னைவாதிற்குள் கன்னைவார ுற்றும்
அரசியல் கூட்டணிகள் சம் மற்றும் ஐரோப்பந்தப் மற்றும் ஐரோப்பட்ட ஒரு ள் கன்னைவாத முிற்குள் கன்னைவாதலிற்குள் கன்னைவாக உள்ளத.
ஒவ்நற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாரு கன்கிற்குள் கன்ன்கிற்குள் கன்னையும் —ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப்பய ஒன்றிய அங்கத்தற்குள் கன்னைவத்திற்கு
சிற்குள் கன்னைவார் மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னைதிற்குள் கன்னைவாக இருக்கட்டும் அல்லத எதிரிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னைதிற்குள் கன்னைவாக இருக்கட்டும் அல்லத
ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப்பய ஒன்றியத்தடன் ஏள் கன்னைவாத மதனும் ற்குள் கன்னைவடிவில் நதிற்குள் கன்னைவாடர்ந்த உறவுககிற்குள் கன்னளத்
தக்க கிற்குள் கன்னற்குள் கன்னைவத்திருக்க ள் கன்னைவாத மற்குள் கன்னைவண்டுநு்கிற்குள் கன்னை ற்குள் கன்னைவலியுறுத்தற்குள் கன்னைவதிற்குள் கன்னைவாக இருக்கட்டும்—

நதிற்குள் கன்னைவாழிலிற்குள் கன்னைவாள ற்குள் கன்னைவர்க்கத்தின் நெலன்ககிற்குள் கன்னள உக்கிருிற்குள் கன்னைவாக எதிர்க்கின்றத.

பரிட்டன் நற்குள் கன்னைவளிள் கன்னைவாத மயற ள் கன்னைவாத மற்குள் கன்னைவண்டும் என் மற்றும் ஐரோப்பற்குள் கன்னைவர்கள், அநுரிக்கிற்குள் கன்னைவா, சீ்கிற்குள் கன்னைிற்குள் கன்னைவா ுற்றும்
நதற்கிற்குள் கன்னைவாசிய சந்கிற்குள் கன்னதகளுடன் ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாட்டியிடுற்குள் கன்னைவதற்கிற்குள் கன்னைவாக,  சம் மற்றும் ஐரோப்பளங்ககிற்குள் கன்னளக்
குகிற்குள் கன்னறத்த சுரண்டகிற்குள் கன்னல அதிகரிப் மற்றும் ஐரோப்பத உட் மற்றும் ஐரோப்பட ந மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாருளிற்குள் கன்னைவாதிற்குள் கன்னைவார அதிர்ச்சி
கிற்குள் கன்னற்குள் கன்னைவத்தியத்கிற்குள் கன்னத திணிப் மற்றும் ஐரோப்பதற்கு கடுகிற்குள் கன்னுயிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை பரிட்டன் நற்குள் கன்னைவளிள் கன்னைவாத மயற்றம்
எவ்ற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாறு அற்குள் கன்னைவசியுிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை நிகிற்குள் கன்னலகிற்குள் கன்னுககிற்குள் கன்னள உருற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாக்கும் என் மற்றும் ஐரோப்பகிற்குள் கன்னதக் குறித்த
 மற்றும் ஐரோப்பகிரங்குிற்குள் கன்னைவாக விற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாதிக்கிறிற்குள் கன்னைவார்கள்.  ஆ்கிற்குள் கன்னைிற்குள் கன்னைவால் அதிள் கன்னைவாத மலள் கன்னைவாத மய தங்கியிருக்கலிற்குள் கன்னைவாம்
எனும் ள் கன்னைவாத மடிற்குள் கன்னைவாரி அணியி்கிற்குள் கன்னைரும் ுற்றும் நதிற்குள் கன்னைவாழிற் கட்சியில் உள்ள
அற்குள் கன்னைவர்களின் பள் கன்னைவாத மளயரிச கூட்டிற்குள் கன்னைவாளிகளும் பரிட்டன் நற்குள் கன்னைவளிள் கன்னைவாத மயறுற்குள் கன்னைவதன்
ந மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாருளிற்குள் கன்னைவாதிற்குள் கன்னைவார திற்குள் கன்னைவாக்கம் குறித்த எச்சரிக்கிற்குள் கன்னகயில்,  அற்குள் கன்னைவர்கள் ஒரு
தசிற்குள் கன்னைவாப்தத்திற்கும் அதிகுிற்குள் கன்னைவாக நதிற்குள் கன்னைவாழிலிற்குள் கன்னைவாளர்கள் ுற்றும் இகிற்குள் கன்னளஞர்கள் மீத
கடுகிற்குள் கன்னுயிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை சிக்க்கிற்குள் கன்னை நெடற்குள் கன்னைவடிக்கிற்குள் கன்னகககிற்குள் கன்னளத் திணிக்க உதவியற்குள் கன்னைவர்கள்
ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பசுற்குள் கன்னைவகிற்குள் கன்னதப் ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவால ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பசுகிறிற்குள் கன்னைவார்கள் — ள் கன்னைவாத முலும் இற்குள் கன்னைவர்கள் ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப்பய
ஒன்றியத்திற்குள் தங்கி இருந்திற்குள் கன்னைவாலும் அள் கன்னைவாத மதள் கன்னைவாத மயதிற்குள் கன்னைவான் நசய்ற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவார்கள்.

கடந்த ற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாரம்,  ஐக்கிய நெிற்குள் கன்னைவாடுகள் சகிற்குள் கன்ன மற்றும் ஐரோப்பயின் அறிக்கிற்குள் கன்னகயிற்குள் கன்னைவாளர் பரிட்டனில்
ற்குள் கன்னைவறுகிற்குள் கன்னு குறித்த அற்குள் கன்னைவரின் அறிக்கிற்குள் கன்னக சுர்பத்திற்குள் கன்னைவார்.   மற்றும் ஐரோப்பல்ள் கன்னைவாத மற்குள் கன்னைவறு நெகரங்கள்
ுற்றும் சிறுநெகரங்களுக்கு விஜயம் நசய்த பன்்கிற்குள் கன்னைர்,  அற்குள் கன்னைவர்
குறிப்படுகிற்குள் கன்னகயில்,  சிக்க்கிற்குள் கன்னை நெடற்குள் கன்னைவடிக்கிற்குள் கன்னககளிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னைத "அதிகளவில் உுணவு
விநிள் கன்னைவாத மயக நிகிற்குள் கன்னலயங்களின் அதிகரிப்பு ுற்றும் அற்குள் கன்னைவற்றிற்கு நற்குள் கன்னைவளிள் கன்னைவாத மய
கிற்குள் கன்னைவாத்திருக்கும் ற்குள் கன்னைவரிகிற்குள் கன்னசகள், ுக்கள் வீதிகளில் ள் கன்னைவாத முிற்குள் கன்னைவாசுிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை நிகிற்குள் கன்னலகிற்குள் கன்னுகளில்
தூங்கும் நிகிற்குள் கன்னல, வீடற்ற நிகிற்குள் கன்னலயின் அதிகரிப்பு, தற்நகிற்குள் கன்னைவாகிற்குள் கன்னல தடுப்புக்கிற்குள் கன்னைவாக
அரசு ஒரு அகிற்குள் கன்னுச்சகிற்குள் கன்னர நியமிக்க இட்டுச் நசன்றுள்ள ஆழ்ந்த
அற்குள் கன்னைவநெம்பக்கிற்குள் கன்னக உுணர்வு, முன்்கிற்குள் கன்னைர் ள் கன்னைவாத மகட்கப் மற்றும் ஐரோப்பட்டிரிற்குள் கன்னைவாத ுட்டத்திலிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை
தனிகிற்குள் கன்னு ுற்றும் அன்னியப் மற்றும் ஐரோப்பட்டுள்ளகிற்குள் கன்னு...  ஆகியற்குள் கன்னைவற்றிற்கு இட்டுச்
நசன்றுள்ளத.

“விகிற்குள் கன்னளவு? ுக்கள் நதிற்குள் கன்னைவாகிற்குள் கன்னகயில் ஐந்தில் ஒரு  மற்றும் ஐரோப்பங்கி்கிற்குள் கன்னைரிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை 14 மில்லியன்
ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பர்,  ற்குள் கன்னைவறுகிற்குள் கன்னுயில் ற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாழ்கின்ற்கிற்குள் கன்னைர்.  நெிற்குள் கன்னைவான்கு மில்லியன் ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பர் ற்குள் கன்னைவறுகிற்குள் கன்னுக்
ள் கன்னைவாத மகிற்குள் கன்னைவாட்டின் 50  சதவீதத்திற்கும் கீள் கன்னைவாத மழ உள்ள்கிற்குள் கன்னைர்.  1.5  மில்லியன் ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பர்
கிற்குள் கன்னகவிடப் மற்றும் ஐரோப்பட்டற்குள் கன்னைவர்களிற்குள் கன்னைவாக,  அடிப் மற்றும் ஐரோப்பகிற்குள் கன்னட ள் கன்னைவாத மதகிற்குள் கன்னற்குள் கன்னைவககிற்குள் கன்னளக் கூட பூர்த்தி நசய்ய
இயலிற்குள் கன்னைவாதற்குள் கன்னைவர்களிற்குள் கன்னைவாக உள்ள்கிற்குள் கன்னைர்.   மற்றும் ஐரோப்பரற்குள் கன்னைவலிற்குள் கன்னைவாக ுதிக்கப் மற்றும் ஐரோப்படும் Fiscal ஆய்வுகள்
 மற்றும் ஐரோப்பயிலகம் 2015  ுற்றும் 2022  க்கு இகிற்குள் கன்னடள் கன்னைவாத மய குழந்கிற்குள் கன்னத ற்குள் கன்னைவறுகிற்குள் கன்னு 7%
உயரும் என்று அனுுிற்குள் கன்னைவானிக்கிறத,  ள் கன்னைவாத மற்குள் கன்னைவறு  மற்றும் ஐரோப்பல ஆதிற்குள் கன்னைவாரங்கள் குழந்கிற்குள் கன்னத
ற்குள் கன்னைவறுகிற்குள் கன்னு விகிதங்ககிற்குள் கன்னள அதிகப் மற்றும் ஐரோப்பட்சுிற்குள் கன்னைவாக 40%  ற்குள் கன்னைவகிற்குள் கன்னர உயருநு்கிற்குள் கன்னை
அனுுிற்குள் கன்னைவானிக்கின்ற்கிற்குள் கன்னை.  இரு மற்றும் ஐரோப்பத்ள் கன்னைவாத மதிற்குள் கன்னைவாரிற்குள் கன்னைவாம் நூற்றிற்குள் கன்னைவாண்டில் ஏறத்திற்குள் கன்னைவாழ இரண்டு
குழந்கிற்குள் கன்னதகளில் ஒன்று ற்குள் கன்னைவறுகிற்குள் கன்னுக்குள் தள்ளப் மற்றும் ஐரோப்படும் என் மற்றும் ஐரோப்பத பரிட்டனுக்கு
நற்குள் கன்னைவறும் அற்குள் கன்னைவுிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னைம் என் மற்றும் ஐரோப்பத ுட்டுுல்ல,  ுிற்குள் கன்னைவாறிற்குள் கன்னைவாக ஒரு சமூக ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பரிடர்
ுற்றும் ஒரு ந மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாருளிற்குள் கன்னைவாதிற்குள் கன்னைவார சீரழிவு,  அகிற்குள் கன்ன்கிற்குள் கன்னைத்தம் ஒன்றிற்குள் கன்னைவாக ஒன்று
திரள்கிறத.”

இத,  ந மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாரிஸ் ள் கன்னைவாத மஜிற்குள் கன்னைவான்சன் ுற்றும் அற்குள் கன்னைவரத ற்குள் கன்னைவகிற்குள் கன்னகயறிற்குள் கன்னைவாக்களுக்கு ஒரு
மிதுிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை,  நெிற்குள் கன்னைவாகரீகுிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை ுிற்குள் கன்னைவாற்றீடு என்று சித்தரிக்கப் மற்றும் ஐரோப்பட்டற்குள் கன்னைவர்களின்
முன்ற்குள் கன்னைவரலிற்குள் கன்னைவாறில் இருந்த ற்குள் கன்னைவருகிறத.

இந்நிகிற்குள் கன்னலகிற்குள் கன்னு இன்னும் ள் கன்னைவாத முிற்குள் கன்னைவாசுகிற்குள் கன்னடய உள்ளத.  சமூக நகிற்குள் கன்னைவாள்கிற்குள் கன்னகயில்
ுிற்குள் கன்னைவாற்றம் இல்கிற்குள் கன்னலநயன்றிற்குள் கன்னைவால்,  அல்ஸ்டன் எச்சரிக்கிறிற்குள் கன்னைவார்,  பநரக்ஸிட்
திற்குள் கன்னைவாக்கம் "குறிப்படத்தக்களவில் ுக்கள் அதிருப்திக்கும்,  கூடுதல் பளவு
ுற்றும் ஸ்திரமின்கிற்குள் கன்னுக்குள் கன்னைவாத மு கூட இட்டுச் நசல்லக் கூடும்...”

ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப்பய சந்கிற்குள் கன்னதககிற்குள் கன்னள ற்குள் கன்னைவரியின்றி அணுகுற்குள் கன்னைவகிற்குள் கன்னதப்  மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாதகிற்குள் கன்னைவாப் மற்றும் ஐரோப்பதன்
மூலுிற்குள் கன்னைவாக பரிட்டிஷ் ஏகிற்குள் கன்னைவாதி மற்றும் ஐரோப்பத்தியத்தின் உலகளிற்குள் கன்னைவாவிய அந்தஸ்கிற்குள் கன்னத
எவ்ற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாறு உறுதிப் மற்றும் ஐரோப்படுத்தி கிற்குள் கன்னற்குள் கன்னைவக்கலிற்குள் கன்னைவாம் என் மற்றும் ஐரோப்பள் கன்னைவாத மத,  ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப்பய
ஒன்றியத்திள் கன்னைவாத மலள் கன்னைவாத மய தங்கியிருக்கலிற்குள் கன்னைவாம் என்ற ஆளும் ற்குள் கன்னைவர்க்க கன்கிற்குள் கன்ன்கிற்குள் கன்னையின்
ஒள் கன்னைவாத மர உண்கிற்குள் கன்னுயிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை கற்குள் கன்னைவகிற்குள் கன்னலயிற்குள் கன்னைவாக உள்ளத.  தங்கியிருக்கலிற்குள் கன்னைவாம் என்று
அறிவுறுத்த மற்றும் ஐரோப்பற்குள் கன்னைவர்களில் எற்குள் கன்னைவருள் கன்னைவாத மு, கிரீஸ், ஸ்ந மற்றும் ஐரோப்பயின் ுற்றும் ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவார்ச்சுக்கல்
ந மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாருளிற்குள் கன்னைவாதிற்குள் கன்னைவாரங்ககிற்குள் கன்னள சீரழித்த,  அதன் நதிற்குள் கன்னைவாழிலிற்குள் கன்னைவாளர்ககிற்குள் கன்னள சமூக
ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பரழிவுக்கு உட் மற்றும் ஐரோப்படுத்தி, ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப்பய ஒன்றியுிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னைத ஒரு தசிற்குள் கன்னைவாப்தத்திற்கும்
அதிகுிற்குள் கன்னைவாக சிக்க்கிற்குள் கன்னை நகிற்குள் கன்னைவாள்கிற்குள் கன்னககளின் எந்திருிற்குள் கன்னைவாக நசயல் மற்றும் ஐரோப்பட்டுள்ளத
என் மற்றும் ஐரோப்பகிற்குள் கன்னத நிகிற்குள் கன்ன்கிற்குள் கன்னைவுகூர விரும் மற்றும் ஐரோப்பவில்கிற்குள் கன்னல.  சுகிற்குள் கன்னைவால ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப்பய அரசியல்
ுற்றும் சமூக ஒழுங்ககிற்குள் கன்னுப்பன் யதிற்குள் கன்னைவார்த்தத்கிற்குள் கன்னத மூடிுகிற்குள் கன்னறக்க,  ஒரு
ுவு்கிற்குள் கன்னைச் சுற்குள் கன்னைவர் எழுப் மற்றும் ஐரோப்பப் மற்றும் ஐரோப்பட்டுள்ளத.  ஆழுகிற்குள் கன்னடந்த ற்குள் கன்னைவரும் ந மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாருளிற்குள் கன்னைவாதிற்குள் கன்னைவார



நநெருக்கடிக்கு இகிற்குள் கன்னடள் கன்னைவாத மய, ஒவ்நற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாரு இடத்திலும், சுதந்திர ற்குள் கன்னைவர்த்தகுிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னைத
ற்குள் கன்னைவர்த்தக ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாருக்கும்,  நிதிய  மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாதகிற்குள் கன்னைவாப் மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னைத ள் கன்னைவாத மற்குள் கன்னைவகிற்குள் கன்னலயின்கிற்குள் கன்னுக்கும்,
நசல்ற்குள் கன்னைவற்குள் கன்னைவளுிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னைத சிக்க்கிற்குள் கன்னை நெடற்குள் கன்னைவடிக்கிற்குள் கன்னகக்கும்,  “ுக்களுக்கு இருந்த
சுதந்திர இடம்ந மற்றும் ஐரோப்பயர்ற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னைத"  எல்கிற்குள் கன்னலககிற்குள் கன்னள மூடுதல் ுற்றும்  மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாசிசற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாத
ற்குள் கன்னைவலதின் ற்குள் கன்னைவளர்ச்சிக்கும் ற்குள் கன்னைவழிற்குள் கன்னைவகுக்கிறத.

நதிற்குள் கன்னைவாழிலிற்குள் கன்னைவாள ற்குள் கன்னைவர்க்கத்தின் எந்தநற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாரு தகிற்குள் கன்னலயீட்கிற்குள் கன்னடத் தடுப் மற்றும் ஐரோப்பதற்கும்
ள் கன்னைவாத மஜர்மி ள் கன்னைவாத மகிற்குள் கன்னைவார்பனின் கீழ் நதிற்குள் கன்னைவாழிற் கட்சி முக்கிய  மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாத்திரம் ற்குள் கன்னைவகித்த
ற்குள் கன்னைவருகிறத.  ள் கன்னைவாத மகிற்குள் கன்னைவார்பன் மீண்டுநுிற்குள் கன்னைவாருமுகிற்குள் கன்னற ஏகிற்குள் கன்னைவாதி மற்றும் ஐரோப்பத்தியத்தின் மிகவும்
சக்தி ற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாய்ந்த பரதிநிதிகளின் கட்டகிற்குள் கன்னளககிற்குள் கன்னளக் கடகிற்குள் கன்னுயுுணர்ள் கன்னைவாத மற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாடு
பன் மற்றும் ஐரோப்பற்றுகிறிற்குள் கன்னைவார்.  கிள் கன்னைவாத மரக்க ுக்கள் ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப்பய ஒன்றியத்தின்
ற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாட்டிற்குள் கன்னைவகிற்குள் கன்னதக்கும் ஆழுிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை சிக்க்கிற்குள் கன்னைத் திட்டங்களுக்கு உள்ளிற்குள் கன்னைவாக்கப் மற்றும் ஐரோப்பட்டு
ற்குள் கன்னைவந்தள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாதம் கூட,  ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப்பய ஒன்றியத்திள் கன்னைவாத மலள் கன்னைவாத மய தங்கியிருப் மற்றும் ஐரோப்பதற்கிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை
2016  பரச்சிற்குள் கன்னைவாரத்கிற்குள் கன்னத ஆதரிப் மற்றும் ஐரோப்பதற்கிற்குள் கன்னைவாக,  அற்குள் கன்னைவர்,  ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப்பய
ஒன்றியத்திற்கிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை அற்குள் கன்னைவரின் தசிற்குள் கன்னைவாப்த கிற்குள் கன்னைவால எதிர்ப்கிற்குள் கன்ன மற்றும் ஐரோப்ப கிற்குள் கன்னகவிட்டிற்குள் கன்னைவார்.
இப்ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாத அற்குள் கன்னைவர் ள் கன்னைவாத முிற்குள் கன்னைவாசுகிற்குள் கன்னடந்த ற்குள் கன்னைவரும் ள் கன்னைவாத முிற்குள் கன்னைவாதகிற்குள் கன்னலத் தடுப் மற்றும் ஐரோப்பதற்கிற்குள் கன்னைவாகவும்,
பநரக்ஸிட் நநெருக்கடிகிற்குள் கன்னய சுிற்குள் கன்னைவாளித்தக்நகிற்குள் கன்னைவாண்டு ள் கன்னைவாத மதசிய நெலன்ககிற்குள் கன்னளப்
 மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாதகிற்குள் கன்னைவாப் மற்றும் ஐரோப்பதற்கும்,  நதிற்குள் கன்னைவாழிற் கட்சிகிற்குள் கன்னய  மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாதகிற்குள் கன்னைவாப் மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை கரங்களிற்குள் கன்னைவாக
கிற்குள் கன்னைவாட்டுகிறிற்குள் கன்னைவார்.

அற்குள் கன்னைவரத முன்நுிற்குள் கன்னைவாழிவு —பரது ுந்திரி நதள் கன்னைவாத மரசிற்குள் கன்னைவா ள் கன்னைவாத மு இன்
உடன் மற்றும் ஐரோப்படிக்கிற்குள் கன்னககிற்குள் கன்னய நிரிற்குள் கன்னைவாகரிப் மற்றும் ஐரோப்பதற்கு ஓர் "அர்த்தமுள்ள ற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாக்நகடுப்பு"
ள் கன்னைவாத மற்குள் கன்னைவண்டும் என் மற்றும் ஐரோப்பத— முற்றிலும் அரசியல் ள் கன்னைவாத மதகிற்குள் கன்னற்குள் கன்னைவக்ள் கன்னைவாத மகற் மற்றும் ஐரோப்ப
ற்குள் கன்னைவழிநெடத்தப் மற்றும் ஐரோப்படும்  மற்றும் ஐரோப்பல-கட்ட முன்நுிற்குள் கன்னைவாழிற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாகும்,  இத ஒரு நதிற்குள் கன்னைவாழிற் கட்சி
சிறு மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவான்கிற்குள் கன்னு அரசிற்குள் கன்னைவாங்கம் ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப்பய சந்கிற்குள் கன்னதககிற்குள் கன்னள அணுகுற்குள் கன்னைவகிற்குள் கன்னத
உத்தரற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாதப் மற்றும் ஐரோப்படுத்தற்குள் கன்னைவதற்கிற்குள் கன்னைவாக பரிட்டன் நற்குள் கன்னைவளிள் கன்னைவாத மயறுற்குள் கன்னைவத குறித்த
ுறுள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பரம்ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பசுற்குள் கன்னைவதற்கிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னைத,  அல்லத,  இதில் ள் கன்னைவாத மதிற்குள் கன்னைவால்வியகிற்குள் கன்னடந்திற்குள் கன்னைவால்,
அதிள் கன்னைவாத மலள் கன்னைவாத மய தங்கியிருக்கலிற்குள் கன்னைவாம் என்றநற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாரு ற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாய்ப்கிற்குள் கன்ன மற்றும் ஐரோப்ப உள்ளடக்கிய
இரண்டிற்குள் கன்னைவாற்குள் கன்னைவத சர்ற்குள் கன்னைவஜ்கிற்குள் கன்னை ற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாக்நகடுப்பு ள் கன்னைவாத மகிற்குள் கன்னைவாருற்குள் கன்னைவதிற்குள் கன்னைவாகும்.  அங்ள் கன்னைவாத மக
ள் கன்னைவாத மகிற்குள் கன்னைவார்பனும் நிழல் அரசிற்குள் கன்னைவாங்க சிற்குள் கன்னைவான்சிலர் ள் கன்னைவாத மஜிற்குள் கன்னைவான் நுக்நடிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னைந்கிற்குள் கன்னைலும்
இலண்டன் நெகரில் இதற்கிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை ுிற்குள் கன்னைவாற்றீடிற்குள் கன்னைவாக அற்குள் கன்னைவர் ள் கன்னைவாத மடிற்குள் கன்னைவாரிக்ககிற்குள் கன்னள
 மற்றும் ஐரோப்பதவியிறக்க உட்கிற்குள் கன்னைடியிற்குள் கன்னைவாக ஒரு ந மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாத ள் கன்னைவாத மதர்தகிற்குள் கன்னலக் ள் கன்னைவாத மகிற்குள் கன்னைவாரக்கூடும்
என் மற்றும் ஐரோப்பகிற்குள் கன்னத முன்கிற்குள் கன்னற்குள் கன்னைவக்கிற்குள் கன்னகயில்,  நதிற்குள் கன்னைவாழிலிற்குள் கன்னைவாள ற்குள் கன்னைவர்க்கத்திடம் முகிற்குள் கன்னறயீடு
நசய்ற்குள் கன்னைவத குறித்த அங்ள் கன்னைவாத மக எந்த குறிப்பும் இல்கிற்குள் கன்னல.

பரிட்டன் ஆட்சியிற்குள் கன்னைவாளர்கள் முகங்நகிற்குள் கன்னைவாடுக்கும் நநெருக்கடிகிற்குள் கன்னய தீர்ப் மற்றும் ஐரோப்பதற்கிற்குள் கன்னைவாக
அல்ல,  ுிற்குள் கன்னைவாறிற்குள் கன்னைவாக இங்ள் கன்னைவாத மகயும் ுற்றும் ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப்பய கண்டம் முழுற்குள் கன்னைவதம்
ள் கன்னைவாத மசிற்குள் கன்னைவாசலிசத்திற்கிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாரிற்குள் கன்னைவாட்டத்கிற்குள் கன்னத முன்ந்கிற்குள் கன்னைடுப் மற்றும் ஐரோப்பதற்கிற்குள் கன்னைவாக,  அகிற்குள் கன்ன்கிற்குள் கன்னைத்தள் கன்னைவாத மு,
ஒரு சுயிற்குள் கன்னைவாதீ்கிற்குள் கன்னைுிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை அரசியல் விகிற்குள் கன்னடயிறுப்கிற்குள் கன்ன மற்றும் ஐரோப்ப ஒழுங்ககிற்குள் கன்னுப் மற்றும் ஐரோப்பதற்கிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை
நதிற்குள் கன்னைவாழிலிற்குள் கன்னைவாள ற்குள் கன்னைவர்க்கத்தின் தகிற்குள் கன்னககிற்குள் கன்னுகிற்குள் கன்னயச் சிற்குள் கன்னைவார்ந்தள்ளத.

பூள் கன்னைவாத மகிற்குள் கன்னைவாளரீதியில் ஒருங்கிகிற்குள் கன்னுணக்கப் மற்றும் ஐரோப்பட்ட ஒரு ந மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாருளிற்குள் கன்னைவாதிற்குள் கன்னைவாரத்தில்,  ள் கன்னைவாத மதசிய
அடித்தளத்தில் ஜ்கிற்குள் கன்னைநெிற்குள் கன்னைவாயக ுற்றும் சமூக உரிகிற்குள் கன்னுககிற்குள் கன்னளப்  மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாதகிற்குள் கன்னைவாப் மற்றும் ஐரோப்பள் கன்னைவாத மதிற்குள் கன்னைவா
அல்லத ந மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாருளிற்குள் கன்னைவாதிற்குள் கன்னைவார முன்ள் கன்னைவாத ம்கிற்குள் கன்னைற்றத்கிற்குள் கன்னதப்  மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாதகிற்குள் கன்னைவாப் மற்றும் ஐரோப்பள் கன்னைவாத மதிற்குள் கன்னைவா சிற்குள் கன்னைவாத்தியள் கன்னைவாத மு
இல்கிற்குள் கன்னல என் மற்றும் ஐரோப்பகிற்குள் கன்னத பரிட்டன் நற்குள் கன்னைவளிள் கன்னைவாத மயறும் விற்குள் கன்னைவகிற்குள் கன்னைவாரம் நிரூபத்தள்ளத.
ஆ்கிற்குள் கன்னைிற்குள் கன்னைவால்,  ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப்பய ஒன்றிய அங்கத்தற்குள் கன்னைவமும் உகிற்குள் கன்னழக்கும் ுக்களுக்கு
உண்கிற்குள் கன்னுயிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை ுிற்குள் கன்னைவாற்றீட்கிற்குள் கன்னட ற்குள் கன்னைவழங்கிற்குள் கன்னைவாத.  ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப்பய ஒன்றியம்
கட்டகிற்குள் கன்னளயிடும் சிக்க்கிற்குள் கன்னை நகிற்குள் கன்னைவாள்கிற்குள் கன்னககளுக்கு எதிர்ப் மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாளர்களிற்குள் கன்னைவாக தங்ககிற்குள் கன்னளக்
கிற்குள் கன்னைவாட்டிக் நகிற்குள் கன்னைவாள்ளும் இத்திற்குள் கன்னைவாலி, ஹங்ள் கன்னைவாத மகரி ுற்றும் ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாலிற்குள் கன்னைவாந்தின் ற்குள் கன்னைவலதசிற்குள் கன்னைவாரி
அரசிற்குள் கன்னைவாங்கங்களுக்கும் ுற்றும் புரூநசல்ஸிற்கும் இகிற்குள் கன்னடள் கன்னைவாத மய ஒரு ள் கன்னைவாத முிற்குள் கன்னைவாதல்
நற்குள் கன்னைவடிப் மற்றும் ஐரோப்பதற்கு இட்டுச் நசன்று நகிற்குள் கன்னைவாண்டிருக்கின்ற்கிற்குள் கன்னை.  இந்த
அதிகரித்தற்குள் கன்னைவரும் ள் கன்னைவாத மதசிய ுற்றும் சமூக விள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாதங்களின் திற்குள் கன்னைவாக்கத்தின் கீழ்,
ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப்பய ஒன்றியம் உகிற்குள் கன்னடந்த ற்குள் கன்னைவருகிறத.  உலகளிற்குள் கன்னைவாவிய சந்கிற்குள் கன்னதகள்
ுற்றும் ஆதிற்குள் கன்னைவாரற்குள் கன்னைவளங்ககிற்குள் கன்னளக் கட்டுப் மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாட்டில் நகிற்குள் கன்னைவாள்ற்குள் கன்னைவதற்கிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை
ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாரிற்குள் கன்னைவாட்டத்தில் ஒரு ற்குள் கன்னைவர்த்தக அணியிற்குள் கன்னைவாக ஒருங்கிகிற்குள் கன்னுணக்கப் மற்றும் ஐரோப்பட்ட அத,
ள் கன்னைவாத மஜர்ுனி ுற்றும் பரிற்குள் கன்னைவான்ஸ் தகிற்குள் கன்னலகிற்குள் கன்னுயில் அதன் நசிற்குள் கன்னைவாந்த
ஆயுதப் மற்றும் ஐரோப்பகிற்குள் கன்னடயுடன் ஓர் இரிற்குள் கன்னைவாணுற்குள் கன்னைவ கூட்டணியிற்குள் கன்னைவாக அகிற்குள் கன்னத ுிற்குள் கன்னைவாற்றுற்குள் கன்னைவதற்கும்
ுற்றும் ள் கன்னைவாத மநெட்ள் கன்னைவாத மடிற்குள் கன்னைவா மூலுிற்குள் கன்னைவாக அநுரிக்கிற்குள் கன்னைவாகிற்குள் கன்னற்குள் கன்னைவச் சிற்குள் கன்னைவார்ந்திருப் மற்றும் ஐரோப்பகிற்குள் கன்னத முடிவுக்குக்

நகிற்குள் கன்னைவாண்டு ற்குள் கன்னைவருற்குள் கன்னைவதற்கிற்குள் கன்னைவாக மீள்ஆயுதுயுிற்குள் கன்னைவாக்கலுக்கும் திட்டங்கள்
தீட்டப் மற்றும் ஐரோப்பட்டு ற்குள் கன்னைவருகின்ற்கிற்குள் கன்னை.  ஏற்க்கிற்குள் கன்னைள் கன்னைவாத மற்குள் கன்னைவ இரண்டு முகிற்குள் கன்னற தன்பயலிற்குள் கன்னைவாக
நிரூபக்கப் மற்றும் ஐரோப்பட்டற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாறு,  இதள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவான்ற தீவிருகிற்குள் கன்னடந்த ற்குள் கன்னைவரும்
ஏகிற்குள் கன்னைவாதி மற்றும் ஐரோப்பத்தியங்களுக்கு இகிற்குள் கன்னடயிலிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை ள் கன்னைவாத முிற்குள் கன்னைவாதலின் விகிற்குள் கன்னளவு உலக
ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாரிற்குள் கன்னைவாகும்.

முதலிற்குள் கன்னைவாளித்தற்குள் கன்னைவத்திடமிருந்த உகிற்குள் கன்னடக்கிற்குள் கன்னைவாுல்,  உலகம் எதிர்விள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாத ள் கன்னைவாத மதசிய
அரசுகளிற்குள் கன்னைவாக பளவு மற்றும் ஐரோப்பட்டிருப் மற்றும் ஐரோப்பகிற்குள் கன்னத முடிவுக்கு நகிற்குள் கன்னைவாண்டு ற்குள் கன்னைவரிற்குள் கன்னைவாுல்
ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப் மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாகிற்குள் கன்னற்குள் கன்னைவ முற்ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாக்கிற்குள் கன்னைவாக ஐக்கியப் மற்றும் ஐரோப்படுத்தற்குள் கன்னைவத சிற்குள் கன்னைவாத்தியமில்கிற்குள் கன்னல.
மூன்றிற்குள் கன்னைவாம் அகிலத்திற்குப் பன்்கிற்குள் கன்னைர் நலனின்  மற்றும் ஐரோப்பகிற்குள் கன்னடப்பல் ட்நரிற்குள் கன்னைவாட்ஸ்கி
விளக்கி்கிற்குள் கன்னைிற்குள் கன்னைவார்,  “ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப்பய நெிற்குள் கன்னைவாடுகள் தங்ககிற்குள் கன்னளக் அதிலிருந்த
விடுவித்தக்நகிற்குள் கன்னைவாள்ள முடியிற்குள் கன்னைவாதளவிற்கு,  ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப்பய நெிற்குள் கன்னைவாடுகளுக்கு
இகிற்குள் கன்னடள் கன்னைவாத மய நநெருக்குிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை உயிள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாட்டுிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை பகிற்குள் கன்னுணப்கிற்குள் கன்ன மற்றும் ஐரோப்ப,
புவியியல்ரீதியிலும் ற்குள் கன்னைவரலிற்குள் கன்னைவாற்றுரீதியிலும்,  நிகிற்குள் கன்னலகிற்குள் கன்னுகள் முன்ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்ப
தீர்ுிற்குள் கன்னைவானித்தள்ள்கிற்குள் கன்னை.  ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப் மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாவின் நெவீ்கிற்குள் கன்னை முதலிற்குள் கன்னைவாளித்தற்குள் கன்னைவ அரசிற்குள் கன்னைவாங்கங்கள்
ஒரு தனி ற்குள் கன்னைவண்டியில் பூட்டப் மற்றும் ஐரோப்பட்ட  மற்றும் ஐரோப்படுநகிற்குள் கன்னைவாகிற்குள் கன்னலயிற்குள் கன்னைவாளர்ககிற்குள் கன்னளப்
ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாலிருக்கின்ற்கிற்குள் கன்னை.”

நதிற்குள் கன்னைவாழிலிற்குள் கன்னைவாள ற்குள் கன்னைவர்க்கம் ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப் மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாவிலும் சர்ற்குள் கன்னைவள் கன்னைவாத மதச அளவிலும் அற்குள் கன்னைவர்களின்
சள் கன்னைவாத மகிற்குள் கன்னைவாதர சள் கன்னைவாத மகிற்குள் கன்னைவாதரிகளுடன் ள் கன்னைவாத மசர்ந்த ுட்டுள் கன்னைவாத மு முதலிற்குள் கன்னைவாளித்தற்குள் கன்னைவத்திற்கு
எதிரிற்குள் கன்னைவாக ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாரிற்குள் கன்னைவாட முடியும்.  நிதியியல் நசல்ற்குள் கன்னைவந்த உயரடுக்கு ுற்றும்
அதன் அரசிற்குள் கன்னைவாங்கங்களின் ஆட்சியிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னைத,  ஐக்கிய ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப்பய ள் கன்னைவாத மசிற்குள் கன்னைவாசலிச
அரசுகளில் ஒரு ள் கன்னைவாத மசிற்குள் கன்னைவாசலிச பரிட்டகிற்குள் கன்ன்கிற்குள் கன்னைக் நகிற்குள் கன்னைவாண்டு பரதியீடு நசய்யப் மற்றும் ஐரோப்பட
ள் கன்னைவாத மற்குள் கன்னைவண்டும்.  இத,  ட்நரிற்குள் கன்னைவாட்ஸ்கி விற்குள் கன்னைவரித்தற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாறு,  “ மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாட்டிற்குள் கன்னைவாளி ற்குள் கன்னைவர்க்க
புரட்சியின் இயக்கவியலுக்கு ஒத்திருக்கிறத,  இத அகிற்குள் கன்ன்கிற்குள் கன்னைத்த
நெிற்குள் கன்னைவாடுகளிலும் ஒள் கன்னைவாத மர ள் கன்னைவாத மநெரத்தில் உகிற்குள் கன்னடந்த ற்குள் கன்னைவரிற்குள் கன்னைவாத, ுிற்குள் கன்னைவாறிற்குள் கன்னைவாக அத ஒரு நெிற்குள் கன்னைவாடு
ுிற்குள் கன்னைவாற்றி ஒரு நெிற்குள் கன்னைவாடிற்குள் கன்னைவாக கடந்த நசல்ற்குள் கன்னைவதடன்,  அற்குள் கன்னைவற்றிற்கு இகிற்குள் கன்னடள் கன்னைவாத மய,
அதவும் குறிப் மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாக ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப் மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவா அரங்கில்,  மிகவும் சக்தி ற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாய்ந்த
நற்குள் கன்னைவளிப்புற எதிரிகளுக்கு எதிரிற்குள் கன்னைவாக தற்கிற்குள் கன்னைவாத்தக் நகிற்குள் கன்னைவாள்ளும்
கண்ள் கன்னைவாத முணிற்குள் கன்னைவாட்டத்தில் இருந்தம்,  ுற்றும் ந மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாருளிற்குள் கன்னைவாதிற்குள் கன்னைவார கட்டகிற்குள் கன்னுப்பன்
கண்ள் கன்னைவாத முணிற்குள் கன்னைவாட்டத்தில் இருந்தம்,  மிக நநெருக்குிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை பகிற்குள் கன்னுணப்பு
அற்குள் கன்னைவசியப் மற்றும் ஐரோப்படுகிறத.”

இந்த முன்ள் கன்னைவாத ம்கிற்குள் கன்னைிற்குள் கன்னைவாக்கிற்குள் கன்னக ஏற் மற்றும் ஐரோப்பதிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னைத,  மிகவும் சக்தி ற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாய்ந்த சமூக
சக்தியிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப்பய நதிற்குள் கன்னைவாழிலிற்குள் கன்னைவாள ற்குள் கன்னைவர்க்கத்கிற்குள் கன்னத இயக்கத்திற்குள்
நகிற்குள் கன்னைவாண்டு ற்குள் கன்னைவரும்.  பரிட்டன் நற்குள் கன்னைவளிள் கன்னைவாத மயறுற்குள் கன்னைவத குறித்த ஒவ்நற்குள் கன்னைவிற்குள் கன்னைவாரு
வி மற்றும் ஐரோப்பரத்தின் மீதம் ுற்றும் உள்ள் கன்னைவாத முிற்குள் கன்னைவாதல்கள் மீதம் ஊடகங்கள்
தனித்தற்குள் கன்னைவுிற்குள் கன்னைவாக முன்னீடு மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாடு கிற்குள் கன்னைவாட்டுகின்ற நிகிற்குள் கன்னலயில்,  அக்கண்டம்
எங்கிலும் ற்குள் கன்னைவர்க்க ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாரிற்குள் கன்னைவாட்டம் நற்குள் கன்னைவடிப் மற்றும் ஐரோப்பதற்கிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை எண்ுணற்ற அறிகுறிகள்
உள்ள்கிற்குள் கன்னை. இந்திற்குள் கன்னைவாண்டு, இங்கிலிற்குள் கன்னைவாந்த விரிவுகிற்குள் கன்னரயிற்குள் கன்னைவாளர்கள் ுற்றும் ரயில்ள் கன்னைவாத மற்குள் கன்னைவ
நதிற்குள் கன்னைவாழிலிற்குள் கன்னைவாளர்களின் ள் கன்னைவாத மற்குள் கன்னைவகிற்குள் கன்னலநிறுத்தங்ககிற்குள் கன்னளக் கண்டுள்ளத,  பநரஞ்சு
இரயில்ள் கன்னைவாத மற்குள் கன்னைவ நதிற்குள் கன்னைவாழிலிற்குள் கன்னைவாளர்கள்,  ள் கன்னைவாத மஜர்ுன் ந மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாறியிற்குள் கன்னைவாளர்கள்,  கிற்குள் கன்னரன்எயர்
ுற்றும் அுசன் நதிற்குள் கன்னைவாழிலிற்குள் கன்னைவாளர்களின் எல்கிற்குள் கன்னல-கடந்த நெடற்குள் கன்னைவடிக்கிற்குள் கன்னகககிற்குள் கன்னளக்
கண்டுள்ளத. ள் கன்னைவாத மஜர்ுனியில் அதிற்குள் கன்னைவலதின் ற்குள் கன்னைவளர்ச்சிக்கு எதிரிற்குள் கன்னைவாக ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பர்லினில்
250,000  ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பர் கலந்த நகிற்குள் கன்னைவாண்ட சமீ மற்றும் ஐரோப்பத்திய  மற்றும் ஐரோப்பலுிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை ஆர்ப் மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாட்டம்,
பரிற்குள் கன்னைவான்சில் எரிந மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாருள் ற்குள் கன்னைவரி உயர்வுக்கு எதிரிற்குள் கன்னைவாக நூறிற்குள் கன்னைவாயிரக்
குணக்கிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னைற்குள் கன்னைவர்களின் ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாரிற்குள் கன்னைவாட்டம்,  புலம்ந மற்றும் ஐரோப்பயர்ந்தற்குள் கன்னைவர்கள் ுற்றும்
அகதிகளின்  மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாதகிற்குள் கன்னைவாப்புக்கிற்குள் கன்னைவாக இத்திற்குள் கன்னைவாலி எங்கிலும் நெடந்த ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாரிற்குள் கன்னைவாட்டங்கள்
ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவான்ற ந மற்றும் ஐரோப்பருந்திரளிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை ுக்கள் ள் கன்னைவாத ம மற்றும் ஐரோப்பிற்குள் கன்னைவாரிற்குள் கன்னைவாட்டங்களும் அதில் உள்ளடங்கும்.

இங்கிலிற்குள் கன்னைவாந்த ள் கன்னைவாத மசிற்குள் கன்னைவாசலிச சுத்தற்குள் கன்னைவக் கட்சியும்,  எுத ஐள் கன்னைவாத மரிற்குள் கன்னைவாப்பய
சள் கன்னைவாத மகிற்குள் கன்னைவாதரத்தற்குள் கன்னைவ கட்சிகளிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை பரிற்குள் கன்னைவான்சில் Parti  de  l’ galit  socialiste  (PES)é é

ுற்றும் ள் கன்னைவாத மஜர்ுனியில் Sozialistische Gleichheitspartei (SGP)  உம், நெிற்குள் கன்னைவான்கிற்குள் கன்னைவாம்
அகிலத்தின் அகிற்குள் கன்ன்கிற்குள் கன்னைத்தலகக் குழுவின் நெுத சக-சிந்தகிற்குள் கன்ன்கிற்குள் கன்னையிற்குள் கன்னைவாளர்களுடன்
ள் கன்னைவாத மசர்ந்த,  நதிற்குள் கன்னைவாழிலிற்குள் கன்னைவாள ற்குள் கன்னைவர்க்கத்தின் இந்த அபவிருத்தி அகிற்குள் கன்னடந்த ற்குள் கன்னைவரும்
எதிர்திற்குள் கன்னைவாக்குதகிற்குள் கன்னல முன்ள் கன்னைவாத ம்கிற்குள் கன்னைிற்குள் கன்னைவாக்கி எடுத்தச் நசல்ல அற்குள் கன்னைவசியுிற்குள் கன்னைவா்கிற்குள் கன்னை
ள் கன்னைவாத மற்குள் கன்னைவகிற்குள் கன்னலத்திட்டம் ுற்றும் தகிற்குள் கன்னலகிற்குள் கன்னுகிற்குள் கன்னய ற்குள் கன்னைவழங்குகின்ற்கிற்குள் கன்னை.


