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வயயாழக்கிழழமிழமை பிரிட்டன் ்டன் படயாது பொது த பொது தேர் பொது தேலில் ்டன் பேர்தலில் ஜெர்ம

பொது த யார்பின்  பொது தேழம் தலைழமிழமையின் கீழ் ்டன் ப பொது தேயாழிற்  ட்சி அழமடந் பொது தே

பொது த பொது தேர் பொது தேல் பொது த பொது தேயால்வ, இடது ிழமைற்றும் ்டன் ப பொது தேயாழி் தலையாளர் அழமிழமைப்பு ள

என்று கூறிக் ்டன் ப யாளடழம் கொள்பவை ளின் அரசியல்

தி் கொள்பவையால்நிழம் தலைழமிழமைக்கு ிழமைற்்டன் ப்யாரு எடுத்துக் யாட்டயா  உளளது.

முன்்டன் ப்யாருபொது தடயாதும் இல்் தலையா பொது தே சமூ  சிழமைத்து் கொள்பவைமன்ழமிழமை

ிழமைற்றும் பொது தசயாசலிசத்திற்கு அதி ரித்து ் கொள்பவைரும் ஆ பொது தேரவுக்கு

ிழமைத்தியில்,  பொது த யார்பின் டரந் பொது தேளவல் ்டன் ப் கொள்பவைறுக் ப்டடும்,

உளளயார்ந்து பிளவுடட்ட ஓர் அரசயாங் த்ழம பொது தே

எதிர்்டன் ப யாண்டிருந் பொது தேயார்,  அ பொது தேன்  பொது தேழம் தலை் கொள்பவைர் டகுதியளவல்

வ யாரிழமையா வும் டகுதியளவல் பொது த யாிழமையாளியயா வும்

டயார்க் ப்டட்டு ் கொள்பவைந் பொது தேயார்.

இருப்பினும் பொது த யார்பினும் ்டன் ப பொது தேயாழிற்  ட்சியும் இந் பொது தே

சூழ்நிழம் தலைழமயச் சயா பொது தே ிழமையாக்கு் கொள்பவை பொது தேற்கு இ் தலையாயக் ற்று

இருந் பொது தே்ர் என்டது ிழமைட்டுிழமைல்் தலை,  ிழமையா்யா  பொது த பொது தேர் பொது தேலில் ்டன் படரும்

வத்தியயாசத்தில் பொது த பொது தேயால்வயும் அழமடந் பொது தே்ர்.

்டன் ப பொது தேயாழிற்  ட்சியின் பொது த பொது தேயால்வக்கு ் கொள்பவைழங் ப்டடும் பொது திழமையாசடியயா்

வளக் ங் ளுக்கு அங்பொது த  முடிபொது த் கொள்பவை இருக் யாது. பொது தேர்தலில் ஜெயான்சனின்

்டன் ப் கொள்பவைற்றி பொது த யார்பினின் " டுழமிழமையயா் இடது"  அரசியலின்

வழமளவு என்றும்,  ஒரு பொது தசயாசலிசப் புரட்சிழமய

நழமடமுழம்ப்டடுத்து் கொள்பவை பொது தேற் யா் அச்சுறுத் பொது தேல் ிழமைற்றும் இன்னும்

இவ்் கொள்பவையா்யா்  யாரணங் ளின் வழமளவு என்றும் ் கொள்பவை் தலைது

பிர ட்ப்டடுத்தும்.

்டன் ப பொது தேயாழிற்  ட்சி ிழமைற்றும் பொது த யார்பின்  பொது தேழம் தலைழமிழமையின்

முன்் கொள்பவைர் தலையாறுடன் ம வும் குழம்் கொள்பவையா  டரிச்சயப்டட்ட

எ் கொள்பவை்டன் பரயாரு் கொள்பவைரயா  இருந் பொது தேயாலும், அ் கொள்பவைருக்கு இந் பொது தே குற்்ச்சயாட்டு

அடத் பொது தேிழமையா  இருக்கும்.

பொது த யார்பினிச் கொள்பவையாதி ள அ் கொள்பவைர் ளின் ்டன் பசயாந் பொது தே முன்- பொது தேயயாரிப்பு

்டன் பசய்யப்டட்ட ட் தலை சயாக்குபொது தடயாக்கு ழமள ் கொள்பவைழங்கு் கொள்பவையார் ள,

இழம் கொள்பவை டழிழமய அ் கொள்பவைர் ளிடம் இருந்து ்டன் ப பொது தேயாழி் தலையாள

் கொள்பவைர்க் த்தின் மீது ிழமையாற்று் கொள்பவை பொது தேற் யா் முயற்சியயா  இருக்கும்,

பொது த யார்பினுக்கு ் கொள்பவையாக் ளிக்கும் அளவுக்கு ்டன் ப பொது தேயாழி் தலையாள

் கொள்பவைர்க் ம் பொது தடயாதுிழமையா் அறி்டன் ப் கொள்பவையாளிழமயப் ்டன் பட்வல்ழம் தலை என்று

அ் கொள்பவைர் ள குழம் கூறு் கொள்பவையார் ள.

இந் பொது தே முடிழம் கொள்பவை,  சர்் கொள்பவைபொது த பொது தேச நடுத் பொது தேர ் கொள்பவைர்க்  இடது

 பொது தேரந் பொது தேயாழ்ந் பொது தே அனு பொது தேயாட  யாட்சிப்டடுத் பொது தேழம் தலைக் ்டன் ப யாண்டு

் கொள்பவையாழ்த்தியது.  “நயானும் அழுகிபொது த்ன்,  நீங் ளும்

அழுகிறீர் ள,” என்று ேர்தலில் ஜெயாக்பொது த யாபின் டத்திரிழம யின்  பொது தேழம் தலைப்பு
பு் தலைம்பியது.

“இருப்டழம பொது தேத்  பொது தேக்  ழம் கொள்பவைப்ட பொது தேற் யா் பொது தடயாரயாட்டமுபொது திழமை கூட

இன்னும்  டுழமிழமையயா  இருக்கும்.  ஆ்யால் ஆறு பொது தே் தலையா்

வடயம்,  குழம்ந் பொது தேடட்சம் இப்பொது தடயாது நம்முடன் பொது தசர்ந்து

அழு் கொள்பவை பொது தேற்கு அதி  பொது த பொது தேயாழர் ள இருக்கி்யார் ள,”  என்று

அது குறிப்பிட்டது.

இ் கொள்பவைர் ள ்டன் ப் கொள்பவைறுக் ப்டட்ட ிழமைற்றும் ிழமைதிப்பிழந் பொது தே ்டன் ப பொது தேயாழிற்

 ட்சிழமய ஊக்குவத் பொது தே அ் கொள்பவைர் ளின் ்டன் பசயாந் பொது தே

நட் கொள்பவைடிக்ழம  ளின் வழமளவு ளுக் யா  அல்் தலை,

அ் கொள்பவைர் ளுக் யா  அழுது ்டன் ப யாண்டிருக்கி்யார் ள.

பிரிட்டன் இப்பொது தடயாது அதிதீவர டழழமிழமை் கொள்பவையா பொது தே அரசயாங் த் பொது தேயால்

 பொது தேழம் தலைழமிழமை  பொது தேயாங் ப்டடுகி்து,  இது,  பொது தடயாரீஸ பொது தேர்தலில் ஜெயான்சனின்

கீழ்,  “ பொது தேயாட்சர் புரட்சிழமய"  பூரணத்து் கொள்பவைப்டடுத்து் கொள்பவை பொது தேற் யா 

ேர்தலில் ஜெ்் கொள்பவைரி 31 இல் ஐபொது தரயாப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து ்டன் ப் கொள்பவைளிபொது தய்

சூளுழமரத்துளளது.

பொது த் கொள்பவைழம் தலை ள,  சம்டளங் ள ிழமைற்றும் பொது த் கொள்பவைழம் தலையிட

நிழம் தலைழமிழமை ழமள வழம் தலையயா  ்டன் ப யாடுத்து,  பொது தேர்தலில் ஜெயான்சன்,  ட்ரம்ப்

நிர்் கொள்பவையா த்துட்யா் கூட்டணியில் ் கொள்பவைர்த் பொது தே  ிழமைற்றும்

இரயாணு் கொள்பவைப் பொது தடயாழமர பொது தநயாக்கி ந ர்் கொள்பவையார்.  பொது த பொது தேசிய ிழமைருத்து் கொள்பவைச்

பொது தசழம் கொள்பவைழமய (NHS) இல்் தலையா்டன் ப பொது தேயாழிப்டதும்,  பொது த பொது தேசிய் கொள்பவையா பொது தேத்ழம பொது தே

முடுக்கி வடு் கொள்பவைதும்,  பு் தலைம்்டன் படயர்ந்பொது த பொது தேயார் வபொது தரயா பொது தே

நட் கொள்பவைடிக்ழம  ழமளத் திணிப்டதும் ிழமைற்றும் ேர்தலில் ஜெ்நயாய 

உரிழமிழமை ள மீது பொது தநரடியயா   பொது தேயாக்கு பொது தேழம் தலை நடத்து் கொள்பவைதுபொது திழமை

அ் கொள்பவைரின் திட்டநிர் தலையா  இருக்கும்.

இந் பொது தே பொது த பொது தேர் பொது தேலில் ஊட ங் ளயால் உமழப்டட்ட எல்் தலையா

வ பொது தேிழமையா் அரு் கொள்பவைருக் த் பொது தேக்  ்டன் படயாய் ளுக்கும் ிழமைத்தியில்,

அ் கொள்பவைர் ள கூறியதில் ஒரு வடயம் உண்ழமிழமையயா  இருந் பொது தேது:

அ பொது தேயா் கொள்பவைது, பொது த யார்பின் டரந் பொது தேளவல் ிழமைக் ள ்டன் பசல்் கொள்பவையாக்கிழந்து

இருந் பொது தேயார் என்டது பொது தேயான்.

அ் கொள்பவைர் ிழமைக் ள ்டன் பசல்் கொள்பவையாக்கிழந்து இருந் பொது தேயார் ஏ்டன் ப்ன்்யால்,

அ் கொள்பவைர் ்டன் ப பொது தேயாழிற்  ட்சி  பொது தேழம் தலைழமிழமைழமயப் ்டன் படரும்டயான்ழமிழமையில்

்டன் ப் கொள்பவைன்்தில் இருந்து நயான் யாண்டு ளில்,  அ் கொள்பவைருக்கு

் கொள்பவையாக் ளித் பொது தே் கொள்பவைர் ளின் நம்பிக்ழம ழமய அ் கொள்பவைர் முற்றிலுிழமையா 

 யாட்டிக் ்டன் ப யாடுத் பொது தேயார்.  ட் தலைவீ்ிழமையா ,  அ் தலைட்சியிழமையா ,

பொது தசயாம்பொது தடறித் பொது தே்ிழமையா ,  எது்டன் ப் கொள்பவையான்றுக் யா  பொது தடயாரயாடு் கொள்பவைதிலும்

எந் பொது தே்டன் ப் கொள்பவையாரு ஆற்்ழம் தலையும் எடுத்துக் யாட்ட



வருப்டமல்் தலையாதிருந் பொது தே பொது த யார்பின்,  பொது த யாழமழத் பொது தே்ம் ிழமைற்றும்

சரணழமடவுக்கு ஆளுரு் கொள்பவையா  இருந் பொது தேயார்.

பிபொது தளயரிச் கொள்பவையாதி ழமள ்டன் ப் கொள்பவைளிபொது தயற்று் கொள்பவை பொது தேற் யா் முயற்சி ழமள

பொது த யார்பின் எதிர்த் பொது தேயார்,  சிரியயா மீது குண்டுவீசு் கொள்பவை பொது தேற்குச்

சு பொது தேந்திரிழமையா  ் கொள்பவையாக் ளிக்  அனுிழமைதித் பொது தேயார்,  முப்டழமடழமயப்

புதுப்பிக்  சூளுழமரத் பொது தேயார், பொது தநட்பொது தடயா ்டன் பச் தலைவ் இ் தலைக்கு ழமள

ஆ பொது தேரித் பொது தேதுடன்,  அணுஆயு பொது தே பிரபொது தயயா த்ழம பொது தேயும் அ் கொள்பவைர்

டரிசீலிக்  இருப்ட பொது தேயா  அறிக்ழம  ள ்டன் ப் கொள்பவைளியிட்டயார்.

அ் கொள்பவைரின் முக்கிய ஆ பொது தேர் கொள்பவையாளர் ள பொது தடயாலியயா் யூ பொது தே-

எதிர்ப்பு் கொள்பவையா பொது தே குற்்ச்சயாட்டுக் ளின் பொது தடரில்  ட்சியிலிருந்து

்டன் ப் கொள்பவைளிபொது தயற்்ப்டட்ட்ர்,  பொது த யார்பின் அ் கொள்பவைர் ழமளப்

டயாது யாப்டதில் ஒரு சுண்டுவரழம் தலைக்கூட உயர்த் பொது தேவல்ழம் தலை.

எவ்் கொள்பவையாறிருப்பினும் பொது த யார்பினின்  பொது தேனிிழமைனி பொது தேப் டண்பு,

அ் கொள்பவைரி்து தி் கொள்பவையா் தலையா் அரசியலின் ்டன் ப் கொள்பவைளிப்டயாடயா  இருந் பொது தேது.

Morning  Star  இன் ஸரயாலினிச் கொள்பவையாதி ளுட்யா்

கூட்டணியில் ழமிழமையமட்டிருந் பொது தே அ் கொள்பவைரின் ஒட்டு்டன் பிழமையாத் பொது தே

அரசியல் ்டன் ப பொது தேயாழில் ் கொள்பவையாழ்வும்,  2003  ஈரயாக் பொது தடயார் பொது தடயான்்

்டன் ப பொது தேயாழிற்  ட்சியின் ம ப்்டன் படரும் அரசியல் குற்்ங் ளில்

இருந்து  பொது தேன்ழம்த் ்டன் ப பொது தேயாழம் தலைவல் நிறுத்திக் ்டன் ப யாண்டதில்

உளளடங்கி இருந் பொது தேது,  அது டயாரயாளுிழமைன்் உறுப்பி்ரயா 

அ் கொள்பவைரின் ட பொது தேவழமய ஒருபொது தடயாதும் ்டன் ப பொது தேயாந் பொது தேரவுக்கு

உளளயாக் வல்ழம் தலை.

்டன் ப பொது தேயாழிற்  ட்சியின் பொது த பொது தேயால்வயில் இருந்து என்்

அம்ட் தலைப்டடுத் பொது தேப்டட்டுளளது என்்யால், ்டன் ப பொது தேயாழி் தலையாள

் கொள்பவைர்க் த்தின் புரட்சி ர  பொது தேன்ழமிழமைழமய நிரயா ரிக்  முயலும் ஒரு

வ பொது தேிழமையா் அரசிய் தலையாகும்.

பொது த யார்பின்  பொது தேழம் தலைழமிழமையின் கீழ், ்டன் ப பொது தேயாழிற்  ட்சியயா்து, இ்ம்,

பொது த பொது தேசியம்,  ் கொள்பவைம்சயா் கொள்பவைழி,  டயாலி்ம் ிழமைற்றும் டயாலியல்

பொது தநயாக்குநிழம் தலை ்டன் ப யாண்ட அழமடயயாள அரசியழம் தலை

அடித் பொது தேளிழமையா  ்டன் ப யாண்ட ஒரு திட்டநிரழம் தலை ஊக்குவப்ட பொது தேற்கு

ஆ பொது தேர் கொள்பவையா , எந் பொது தே்டன் ப் கொள்பவையாரு ் கொள்பவைர்க்  முழம்யீட்டுக்கும்

குழிடறித் பொது தேது.

நடுத் பொது தேர ் கொள்பவைர்க்  இடதின் சித் பொது தேயாந் பொது தே் கொள்பவையாதி சயாந் பொது தேயால் மூஃப்,

"இடது ேர்தலில் ஜெ்ரஞ்ச ் கொள்பவையா பொது தே"த்தின் ஒரு புதிய அழம் தலைக்கு

பொது த யார்பின் ம  ்டன் ப் கொள்பவைற்றி ரிழமையா் உ பொது தேயாரணிழமையா  ஆ க்கூடும்

என்று ் கொள்பவைர்ணித் பொது தேயார்,  ஏ்டன் ப்ன்்யால் அ் கொள்பவைர் "ம ப் ்டன் படரும்

 ட்சியின்  பொது தேழம் தலை் கொள்பவைரயா  இருந்து,  ்டன் ப பொது தேயாழிற்சங் ங் ளின்

ஆ பொது தேரழம் கொள்பவைப் ்டன் படற்றுளளயார்."  “் கொள்பவைர்க்  அடித் பொது தேளத்தில்

ஸ பொது தேயாபிக் ப்டட்ட... டயாரம்டரிய இடது அரசியல் எல்ழம் தலைழமய"

அ் கொள்பவைர் நிரயா ரித்திருப்டழம பொது தே இந் பொது தே முடிவு சயார்ந்துளளது.

பொது த யார்பினின் பொது த பொது தேயால்வ குறித்து இப்பொது தடயாது அழுது பு் தலைம்பிக்

்டன் ப யாண்டிருப்ட் கொள்பவைர் ள என்்  ண்டுபிடித்திருக்கி்யார் ள

என்்யால், அ் கொள்பவைர் ளின் ்டன் பசயாந் பொது தே மூழமளக் குழப்டங் ளும்

வருப்டத்திற்குரிய சிந் பொது தேழம் ளும்,  பொது த யார்பினின் ் கொள்பவையாக்கு

எண்ணிக்ழம யில் இருந்திருக்  பொது த் கொள்பவைண்டிய,  டரந் பொது தே

்டன் படருந்திரளயா் ிழமைக் ளயால் டகிர்ந்து ்டன் ப யாளளப்டடவல்ழம் தலை

என்் உண்ழமிழமைழமயக்  யாண்கி்யார் ள.

பொது த யார்பின் இத்பொது த பொது தேர் பொது தேலில் ்டன் ப் கொள்பவைன்றிருந் பொது தேயாலும் கூட,  அ் கொள்பவைர்

ிழமை யாரயாணியின்  ரங் ளில் முத் பொது தேமட டக்கிங்பக்கிங்ஹயாம்

ிழமையாளிழம க்கு ் கொள்பவைந்திருப்டயார்,  பின்்ர் ்டன் ப பொது தேயாழிற்  ட்சியின்

் கொள்பவை் தலைது  பொது தேரப்பி்ர் பொது திழமை் தலையாதிக் ம் ்டன் பசலுத்தும் ஒரு

ிழமைந்திரிசழமடழமய அறிவத்திருப்டயார்.  பிபொது தளயர்

இல்ழம் தலை்டன் பயன்்யாலும்,  முன்்ணி பிபொது தளயரிச் கொள்பவையாதி ள  பொது தேயான்

10  டவுனிங் வீதியில் அதி யாரி ளயா 

பொது த பொது தேர்ந்்டன் ப பொது தேடுக் ப்டட்டிருப்டயார் ள என்டபொது த பொது தே ் கொள்பவைருந் பொது தேத் பொது தேக் 

உண்ழமிழமையயாகும்.

கிரீழமீ சர்் கொள்பவைபொது த பொது தேச நயாணய நிதியம் (IMF)  ிழமைற்றும்

ஐபொது தரயாப்பிய ஒன்றியத்தின் ஒரு ஏ் கொள்பவை் தலையாளியயா ,

அ தி ளுக் யா் ்டன் ப் கொள்பவைறுக் த் பொது தேக்  சிழம்க்கூடிழமையா  ிழமைற்றும்

நழமடமுழம்யளவல் ்டன் படயாலிஸ சர்் கொள்பவையாதி யாரிழமையா  ிழமையாற்றிய

"தீவர இடது"  சிரிசயா அரசயாங் த்ழம பொது தே வட,  பொது த யார்பினின்

 யாட்டிக்்டன் ப யாடுப்பு முன்்டன் ப்ப்பொது தடயாழம பொது தேயும் வட அதி 

்டன் ப் கொள்பவைறுக் த் பொது தேக்  பொது தேயா  இருந்திருக்கும்.

பொது த யார்பின் அரசயாங் த்தில் சமூ  சீர்திருத் பொது தேம் சம்டந் பொது தேிழமையா்

ஒபொது தர்டன் பயயாரு குறிப்பும் அங்பொது த  இருந்திருக் யாது. அழமடயயாள

அரசியலின் அ் கொள்பவைசியப்டயாடு ளுடன் ்டன் படயாருந்திய வ பொது தேத்தில்

டல்பொது த் கொள்பவைறு இ்ம்,  ் கொள்பவைம்சயா் கொள்பவைழி,  டயாலி்ம் ிழமைற்றும் டயாலியல்

அம்சங் ழமளத் திருப்திப்டடுத்தும் வ பொது தேத்தில் நியிழமை்ங் ள

இருந்திருக்கும் என்டது ிழமைட்டுபொது திழமை ஒபொது தர்டன் பயயாரு வத்தியயாசிழமையா 

இருந்திக்கும்.

பொது த யார்பினின் பொது த பொது தேயால்வ ்டன் ப் கொள்பவைறுிழமைபொது த் ்டன் ப பொது தேயாழிற்  ட்சிழமய ிழமைட்டும்

அம்ட் தலைப்டடுத் பொது தேவல்ழம் தலை,  ிழமையா்யா  "பொது தசயாசலிசத்திற் யா்

நயாடயாளுிழமைன்் டயாழம பொது தே"  என்் ஒட்டு்டன் பிழமையாத் பொது தே

முன்பொது த்யாக்ழம யும் அம்ட் தலைப்டடுத்தி உளளது.  பொது தடயார்,

் கொள்பவைறுழமிழமை,  ிழமைற்றும் சமூ  சிழமைத்து் கொள்பவைமன்ழமிழமை ஆகிய ம ப்

்டன் படரும் பொது த ளவ ழமள,  புத்திசயாலித் பொது தே்ிழமையா  நடத் பொது தேப்டடும்

பொது த பொது தேர் பொது தேல் பிரச்சயாரங் ழமளக் ்டன் ப யாண்டு தீர்த்து வட முடியயாது.

்டன் ப பொது தேயாழி் தலையாள ் கொள்பவைர்க் த்ழம பொது தேப் டயாரியளவல் அணித்திரட்டு் கொள்பவைதும்

ிழமைற்றும் உ் தலை ளவல் ் கொள்பவைர்க்  பொது தடயாரயாட்டத்ழம பொது தேத்

தீவரப்டடுத்து் கொள்பவைதுபொது திழமை ிழமைனி பொது தேகு் தலைம் எதிர்்டன் ப யாண்டிருக்கும்

எந் பொது தே்டன் ப் கொள்பவையாரு ம ப்்டன் படரும் சமூ  பிரச்சிழம்ழமயயும்

தீர்ப்ட பொது தேற் யா் முன்நிடந் பொது தேழம்யயாகும்.

இந் பொது தே பொது தடயாரயாட்டத்துடன்  பொது தேன்ழம் அழமடயயாளப்டடுத்திக்

்டன் ப யாளகின்்தும்,  பி்டன் பரக்ஸிட் சம்டந் பொது தேிழமையா் இழி் கொள்பவையார்ந் பொது தே

பொது த பொது தேசிய் கொள்பவையா பொது தே வ் கொள்பவையா பொது தேத்ழம பொது தே எதிர்த்து பொது தடயாரயாடுகின்்தும்

ிழமைற்றும் சர்் கொள்பவைபொது த பொது தேச டயாட்டயாளி ் கொள்பவைர்க்  ஐக்கியத்திற் யா் ஒரு

பொது த் கொள்பவைழம் தலைத்திட்டத்ழம பொது தேக் ்டன் ப யாண்டுளளதுிழமையா் ஒரு இயக் ம்

ிழமைட்டுபொது திழமை,  ்டன் ப பொது தேயாழி் தலையாள ் கொள்பவைர்க் த்தின் நம்பிக்ழம ழமயயும்

்டன் ப் கொள்பவைன்று, அழம பொது தே பொது தசயாசலிசத்திற் யா் பொது தடயாரயாட்டத்தில்

் கொள்பவைழிநடத் பொது தே முடியும்.

இது  பொது தேயான் நயான் யாம் அகி் தலைத்தின் அழம்த்து் தலை க் குழுவன்

முன்பொது த்யாக் யாகும்.


