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ஜெர்மி க கோர்பினுக்கு எதிு எதிரகோன யூத-எதிர்ப்பு்புவகோத அ்புவதூறு தூறுகளவதூறுகளை நிு எதிரகோ ர!
ஜதகோழிற் ட்சியினுள் உள்வதூறுகளை ்புவலதுள வலதுசகோர பிரதூறுகள்புவ ஜ்புவளிகபிரிவை வெளியேற்று!
Chris Marsden,

ஜெர்மி க கோர்பிினபினை பிரிட்டிஷ் ஜடகோழிற் ட்சியின் டின கட்சியின் தலைவர்
படவியிலிருந்து ஜவளிகது வெளியேற்றும் நம்பிக்ின யில, அக் ட்சியின்
வ கட்சியின் தலைதுுசகோரிது வெளியேகோல அவின் அவரை யூட-எதிர்ப்புவகோதிது வெளியேகோ
(anti-Semite)
சித்டரிக்கும்
ஒரு
பி் அவரைச்ுசகோ் அவரைம்
தீவி் அவரைாரம் தீவிரமகோக் ப்பட்டிருப்பினட
ுசமீபத்திது வெளியே வகோ் அவரைங் ள் ண்டுள்ளபினை.
இத்டின து வெளியே முது வெளியேற்சி ளின் அளவு ாரம் தீவிரமற்றும் மூர்க் த்டபினைத்தில,
இினவ, இங்கி கட்சியின் தலைகோந்தில MI5, இஸ்க் அவரைலில ஜாரம் தீவிரமகோஸகோட் (Mossad)
ாரம் தீவிரமற்றும் அஜாரம் தீவிரமரிக் கோவில ாரம் தீவிரமத்திது வெளியே உளவுத்துினிய உளவுத்துறை மு ினாரம் தீவிரம (CIA)
ுசம்பந்டப்பட்டுள்ள ஒரு ஸ்தி் அவரைாரம் தீவிரமற்ிய உளவுத்துறைடகோக்கும் பி் அவரைச்ுசகோ் அவரைத்தின்
அினபினைத்து அினது அடைது வெளியேகோளங் ினளயும் டகோங்கியுள்ளபினை.
பிரிட்து அடைனின்
ஆளும்
உது வெளியே் அவரைடுக்கும்,
அடன்
அ் அவரைசிது வெளியேல
பி் அவரைதிநிதி ள் ாரம் தீவிரமற்றும் அடன் ஊது அடை ங் ளும் க கோர்பின்
டின கட்சியின் தலைினாரம் தீவிரமயி கட்சியின் தலைகோபினை
ஒரு
ஜடகோழிற்
ட்சி
அ் அவரைுசகோங் ம்
கடர்ந்ஜடடுக் ப்படுவினட அவற்ிய உளவுத்துறைகோல ுசகித்துக் ஜ கோள்ள
முடிது வெளியேகோது
என்பினட
ஜடளிவுபடுத்தி
வருகின்ிய உளவுத்துறைபினை .
அினபினைத்திற்கும்
காரம் தீவிரம கட்சியின் தலைகோ ,
அவர்
அவாரம் தீவிரமகோபினைப்பட்டு
ஜவளிகது வெளியேறுவினடக்
கோண, பிரிட்து அடைனில உள்ள ுசக்தி ினளப்
கபகோ கட்சியின் தலைகவ அஜாரம் தீவிரமரிக் கோ ாரம் தீவிரமற்றும் ஏினபினைது வெளியே பி் அவரைடகோபினை நகோடு ளிபினைது
அகடாரம் தீவிரமகோதிரிது வெளியேகோபினை ுசக்தி ளும் அகடது வெளியேளவுக்கு தீர்ாரம் தீவிரமகோபினை ் அவரைாரம் தீவிரமகோ
உள்ளபினை என்பினடகது வெளியே, தீவி் அவரைப்படுத்டப்பட்டு வரும் இந்ட
கவட்ினது அடைது வெளியேகோது அடைலின்
ுசர்வகடுச
வீச்ஜுசலின கட்சியின் தலை
உறுதிப்படுத்துகிிய உளவுத்துறைது.
அடன் டின கட்சியின் தலைினாரம் தீவிரமினது வெளியேக் விழ்ப்படற் கோபினை ஜடகோழிற் ட்சியின்
வ கட்சியின் தலைதுுசகோரியிபினைது கடகோலவிது வெளியேினது அடைந்ட 2016 ுசதிக்குப் பின்பினைர்
மீண்டும் மீண்டும் முடிவின்றி கூிய உளவுத்துறைப்பட்டு வந்துள்ள, யூடஎதிர்ப்புவகோடம் (anti-Semitism) ஜடகோது அடைர்பகோ
ினவக் ப்படும்
குற்ிய உளவுத்துறைச்ுசகோட்டுக் ள், க கோர்பிினபினைத் ஜடகோங்
விடுவடற் கோபினை
சுறுக்குக் யிினிய உளவுத்துறை வழங்குகின்ிய உளவுத்துறைபினை . ஆபினைகோல இப்பி் அவரைச்ுசகோ் அவரைத்தின்
குறிக்க கோள், சிக் பினை நது அடைவடிக்ின ளுக்கும், ாரம் தீவிரமத்திது வெளியே கிழக்கு
ாரம் தீவிரமற்றும் உ கட்சியின் தலைஜ ங்கிலும் இ் அவரைகோணுவவகோடம் ாரம் தீவிரமற்றும் கபகோின் அவரைத்
தீவி் அவரைாரம் தீவிரமகோ
பின்ஜடகோது அடைர்வடற்கும்
எதி் அவரைகோபினை
ஜடகோழி கட்சியின் தலைகோள
வர்க் த்தின் எந்ட ுசவகோின கட்சியின் தலையும் டடுக்கும் நம்பிக்ின யில,
குசகோுசலிுசத்ினட ாரம் தீவிரமதிப்பிழக் ஜுசய்வகட ஆகும்.
இதுவின் அவரையில,
வ கட்சியின் தலைதுுசகோரி
ஜடகோழிற்
ட்சிவகோதி ள்,
சிகது வெளியேகோனிுசவகோதி ள் (Zionists - யூட-அ் அவரைசு அினாரம் தீவிரமப்பினட
எதிர்ப்பவர் ள்)
ாரம் தீவிரமற்றும்
பழினாரம் தீவிரமவகோட
ட்சியின்
ஒரு
கூட்து அடைத்திபினைது
க கோர்பின்
மீடகோபினை
ுசகோத்திது வெளியோரம் தீவிரமகோபினைளவுக்கு
ஒவ்ஜவகோரு ண்து அடைபினைமும் உ கட்சியின் தலைகின் பத்திரிின ளகோபினை ரூகபர்ட்
முர்கது அடைகோஹின் ினது அடைம்ஸ், ுசண்கது அடை ினது அடைம்ஸ் ாரம் தீவிரமற்றும் ுசன்
ஆகிது வெளியேவற்றுது அடைன், கோர்டிது வெளியேன் ாரம் தீவிரமற்றும் நியூ கது வெளியேகோர்க் ினது அடைம்ஸ்
கபகோன்ிய உளவுத்துறை
அவற்றின்
"டகோ் அவரைகோளவகோட"
பத்திரிின ளிலும்
பி் அவரைசுரிக் ப்பட்டுள்ளது.
ஆ ஸ்ட் 27 இல நியூ கது வெளியேகோர்க் ினது அடைம்ஸில, “ஜெர்மி
க கோர்பினின் யூட-எதிர்ப்புவகோடம் பற்றிது வெளியே ஒரு உண்ினாரம் தீவிரமது வெளியேகோபினை
நிின கட்சியின் தலைப்பகோட்ினது அடை கோட்டு" என்ிய உளவுத்துறை டின கட்சியின் தலைப்பில கெகோஸ் கிளகோன்சி
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எழுதிது வெளியே ஒரு துினண-டின கட்சியின் தலைது வெளியேங் ம் அந்ட
மி ச் சிிய உளவுத்துறைந்ட உடகோ் அவரைணாரம் தீவிரமகோய் தி ழ்கிிய உளவுத்துறைது.
2013

ருத்ட் அவரைங்கு

ஒன்றில

“பண்ினது அடைது வெளியே

பி் அவரைச்ுசகோ் அவரைத்திற்கு
யூட-எதிர்ப்புவகோட"

ருத்துக் ினளக் க கோர்பின் குறிப்பிட்து அடைடகோ அவர் [கிளகோன்சி]
கூறுவினடக் கோட்டும் ஒரு கோஜணகோளிினது வெளியே, ஆ ஸ்ட் 23 இல
ஜது அடைய்லி ஜாரம் தீவிரமயில ஜவளியிட்து அடைதும், பிரிட்து அடைனின் "பி் அவரைடாரம் தீவிரம
ாரம் தீவிரமந்திரிது வெளியேகோ
ஆ க்கூடிது வெளியேவர் … என் ாரம் தீவிரமக் ளுக்கு எதி் அவரைகோபினை
பினழது வெளியே
டப்ஜபண்ணங் ள்"
பற்றிது வெளியே
"து வெளியேடகோர்த்டத்ினட"
மு ங்ஜ கோடுக்
விரும்பவிலின கட்சியின் தலை என்ிய உளவுத்துறைவர் வலியுறுத்திபினைகோர்.
க கோர்பிினபினைத் டகோக்குவதில முக்கிது வெளியே பகோத்தி் அவரைம் வகித்துள்ள
ுசன்கது அடை ினது அடைம்ஸ் க் கோபினை நியூகது வெளியேகோர்க் ஜுசய்திது வெளியேகோள் அவரைகோ கிளகோன்சி
இல கட்சியின் தலைகோாரம் தீவிரமல இருந்திருந்டகோல, அவரின் கெகோது அடைினபினை வுசபினைங் ள்
அதி நம்பத்டகுந்டடகோ இருந்திருக்கும்.
“குழப்பகோபினை விடத்தில" க கோர்பின் இஸ்க் அவரைின கட்சியின் தலை ஜவறுக்கிிய உளவுத்துறைகோர்
என்றும், ஜடகோழிற் ட்சி உறுதிப்படுத்தும் "யூட-எதிர்ப்புவகோடம்
டவறு, வலி நிினிய உளவுத்துறைந்டது, எதிர்ப்படற்குரிது வெளியேது" என்றும்,
க கோர்பின்
அ் அவரைுசகோங் ம்
யூடர் ளுக்கு
"காரம் தீவிரமகோுசாரம் தீவிரமகோபினைடகோ "
இருக்கும் என்றும் வலியுறுத்தும்
ருத்துக் ினள, ப கட்சியின் தலை
வகோ் அவரைங் ளகோ , கிளகோன்சி பதிவிட்டு வந்துள்ளகோர்.
“பது வெளியேங் ் அவரைவகோட குழு ஹாரம் தீவிரமகோஸ் இன் பி் அவரைச்ுசகோ் அவரை வின கட்சியின் தலைத் டளம்
ஒழுங் ினாரம் தீவிரமத்ட"
ஒரு
ருத்ட் அவரைங்கில
க கோர்பின்
உின் அவரைது வெளியேகோற்றுவடகோ
வகோதிட்து அடை
ஜாரம் தீவிரமயில, சி கட்சியின் தலை பிரிட்டிஷ்
சிகது வெளியேகோனிுசவகோதி ளுக்கு "வ் அவரை கட்சியின் தலைகோறு படிக்
விருப்பமிலின கட்சியின் தலை"
என்றும், அவர் ள் “ஆங்கி கட்சியின் தலை ஜாரம் தீவிரமகோழியின் மு் அவரைண்நின ினது வெளியே
கூது அடை
புரிந்து
ஜ கோள்வதிலின கட்சியின் தலை "
என்ிய உளவுத்துறைவர்
கூறிது வெளியேடகோ
குறிப்பிட்து அடைது.
உண்ினாரம் தீவிரமயில, ஐக்கிது வெளியே நகோடு ள் ுசினபயில 2015 இல
ஆக கட்சியின் தலைகோுச ர் அந்டஸ்து வழங் ப்பட்து அடை ஒரு ஆக கட்சியின் தலைகோுசினபினைக்
குழுவகோபினை பகோ கட்சியின் தலைஸ்தீபினை மீள்வருின ினாரம் தீவிரமது வெளியேம் (Palestinian Return
Centre- PRC) அினழத்திருந்ட ஒரு கூட்து அடைத்திலடகோன் க கோர்பின்
உின் அவரைது வெளியேகோற்றி
இருந்டகோர்.
க கோர்பின்,
பகோ கட்சியின் தலைஸ்தீபினை
ஆினணது வெளியேத்தின்
பிரிட்து அடைன்
பி் அவரைதிநிதிது வெளியேகோபினை
ாரம் தீவிரமகோனுவல
ஹஸ்ுசகோசிது வெளியேன்
இன்
(Manuel
Hassassian)
முந்ினடது வெளியே
நகோது அடைகோளுாரம் தீவிரமன்ிய உளவுத்துறை உின் அவரை மீது வபினைம் ஜ கோண்டு வ் அவரை அினடக்
குறித்து கபசியிருந்டகோர், ஹஸ்ுசகோசிது வெளியேன் ஒன்றுக்கு ஒன்று
மு் அவரைணகோ இவ்வகோறு கூறியிருந்டகோர்: “நகோன் என்பினை முடிவுக்கு
வருகிகிய உளவுத்துறைன் என்ிய உளவுத்துறைகோல, யூடர் ள்
து அடைவுளின் குழந்ினட ள்,
அவர் ள் ாரம் தீவிரமட்டுகாரம் தீவிரம து அடைவுளின் குழந்ினட ளகோ இருக்கிிய உளவுத்துறைகோர் ள்,
அந்ட நி கட்சியின் தலைம்
து அடைவுளகோல வ் அவரைாரம் தீவிரமகோ
வழங் ப்படுகிிய உளவுத்துறைது என்ிய உளவுத்துறை
முடிவுக்கு வந்துவிட்கது அடைன். நகோன்
து அடைவுள் ஒருகவினள
அவர் ள் பக் ம் இருக்கிிய உளவுத்துறைகோர் என்று நம்ப ஜடகோது அடைங்கிவிட்கது அடைன் ,
ஏஜபினைன்ிய உளவுத்துறைகோல அடன் இ் அவரைட்ுச ரின்
பினைவகோபினை இஸ்க் அவரைின கட்சியின் தலை
ட்து அடைினாரம் தீவிரமத்து வருவினட து வெளியேகோ் அவரைகோலும் நிறுத்ட முடிது வெளியேவிலின கட்சியின் தலைகது வெளியே,”
என்படகோல என்ிய உளவுத்துறைகோர்.

“யூடர் ள்
ஜபது அடை் அவரைல
ரிுசர்ினவ
ாரம் தீவிரமட்டும்
ட்டுப்பகோட்டில
ஜ கோண்டிருக் விலின கட்சியின் தலை, ாரம் தீவிரமகோிய உளவுத்துறைகோ
து அடைவுளின் பணத்ினடயும் கூது அடை
இப்கபகோது
ட்டுப்பகோட்டில ினவத்திருக்கிிய உளவுத்துறைகோர் ள்,” என்று
ஹஸ்ுசகோசிது வெளியேன்
கூறிது வெளியேடகோ
ப கட்சியின் தலை
க கோடி மிலலிது வெளியேபினை் அவரைகோபினை
வின கட்சியின் தலைப்பதிவகோளர்
ரிச்ுசகோர்ட்
மிலஜ கட்சியின் தலைட்
வலியுறுத்திபினைகோர்.
ஆபினைகோல இதில முடலபகோதி மிலஜ கட்சியின் தலைட் ாரம் தீவிரமட்டுகாரம் தீவிரம கூறிது வெளியேடகோகும்.
க கோர்பின்,
மிலஜ கட்சியின் தலைட்ினது அடைச்
சுட்டிக் கோட்டும்
விடத்தில,
ஹஸ்ுசகோசிது வெளியேனின்
வபினைப்பிுசகு ள் வ் அவரை கட்சியின் தலைகோினிய உளவுத்துறைகது வெளியேகோ அல கட்சியின் தலைது
எதிர் ருத்துக் ினளகது வெளியேகோ புரிந்து ஜ கோள்ளவிலின கட்சியின் தலை என்று
கூறியிருந்டகோர்.
யூட-எதிர்ப்புவகோடத்திற்கு
எதி் அவரைகோபினை
பி் அவரைச்ுசகோ் அவரை
அினாரம் தீவிரமப்பு
(Campaign Against Antisemitism) இந்ட ப கட்சியின் தலைவீபினைாரம் தீவிரமகோபினை
கெகோடிப்பு ள் மீது உருவகோபினை சீற்ிய உளவுத்துறைத்தின் அடிப்பினது அடையில,
“ஒரு நம்பிக்ின யில கட்சியின் தலைகோ தீர்ாரம் தீவிரமகோபினைம்" ஜ கோண்டு வந்கடகோ
அல கட்சியின் தலைது
"அவர் ளின்
ஜுசகோந்ட
அ் அவரைசிது வெளியேல
ட்சிினது வெளியே"
நிறுவிகது வெளியேகோ, க கோர்பிினபினை ஜவளிகது வெளியேற்றுாரம் தீவிரமகோறு ஜடகோழிற்
ட்சி
நகோது அடைகோளுாரம் தீவிரமன்ிய உளவுத்துறை
உறுப்பிபினைர் ளுக்கு
அினழப்பு
விடுத்து,
Change.org
இல
ஓர்
இினணது வெளியேவழி
ாரம் தீவிரமனுினவத்
ஜடகோது அடைங்கிது வெளியேது.
க கோர்பின் கீழ்ாரம் தீவிரமன்ிய உளவுத்துறைத்ினட (Commons) “ாரம் தீவிரமதிப்பிழக் " ஜுசய்து
விட்து அடைகோ் அவரைகோ
என்பினட
விுசகோரிக்
கவண்டுஜாரம் தீவிரமபினை
ஜநறிமுினிய உளவுத்துறை ளுக் கோபினை
நகோது அடைகோளுாரம் தீவிரமன்ிய உளவுத்துறை
ஆினணது வெளியேின் அவரைப்
பழினாரம் தீவிரமவகோட
ட்சி
க கோரிது வெளியேது.
க கோர்பினின்
2013
ருத்துக் ினள முன்பினைகோள் டின கட்சியின் தலைவர் Rabbi Lord Jonathan Sacks
உணர்ச்சி ் அவரைாரம் தீவிரமகோ
விவரிக்ின யில, 1968 இல பழினாரம் தீவிரமவகோட
ட்சியின் Enoch Powell இன் பு கட்சியின் தலைம்ஜபது வெளியேர்ந்கடகோர்-விக் அவரைகோட
இபினைவகோட "இ் அவரைத்ட ஆறு" உின் அவரைக்குப் பின்பினைர், ஒரு முன்பினைண
அ் அவரைசிது வெளியேலவகோதியின் "மி ப்ஜபரிது வெளியே அத்துமீிய உளவுத்துறைல" என்ிய உளவுத்துறைகோர்.
ஐக் அவரைகோப்பிது வெளியே ஒன்றிது வெளியேத்திலிருந்து பிரிட்து அடைன் ஜவளிகது வெளியேறுவடன்
மீது பி் அவரைடாரம் தீவிரம ாரம் தீவிரமந்திரி ஜடக் அவரைுசகோ காரம் தீவிரம கப் அவரைம்கபசியுள்ள
உது அடைன்படிக்ின ினது வெளியே ஏற்படகோ அல கட்சியின் தலைது நி் அவரைகோ ரிப்படகோ என்படன்
மீடகோபினை வகோக்ஜ டுப்புக்குப் பின்பினைர், ஏப்் அவரைல 2019 வகோக்கில
ஜடகோழிற்
ட்சி நகோது அடைகோளுாரம் தீவிரமன்ிய உளவுத்துறை உறுப்பிபினைர் ள்
ட்சிினது வெளியே
உினது அடைக்
இருப்படகோ
நகோளகோந்டம் ஜுசய்தி ள் வருகின்ிய உளவுத்துறைபினை .
கது அடைகோரி ட்சி ாரம் தீவிரமற்றும் டகோ் அவரைகோளவகோட ெபினைநகோது வெளியே
ட்சியிபினைரின்
ஐக் அவரைகோப்பிது வெளியே ஒன்றிது வெளியே ஆட் அவரைவு பிரிவுது அடைன் இினணந்து ஜடகோழிற்
ட்சி வ கட்சியின் தலைது ஜுசது வெளியேலபட்டு வருகிிய உளவுத்துறைது, இடற் கோ
வண
ஜபருந்டின கட்சியின் தலை ளகோல குினிய உளவுத்துறைந்டபட்ுசம் 50 மிலலிது வெளியேன் பவுண்டு ள்
வழங் ப்பட்து அடைது. ஜடகோழிற்
ட்சி துினண டின கட்சியின் தலைவர் கது அடைகோம்
வகோட்ுசன் கது அடைகோரி பிகளது வெளியேரின் முக்கிது வெளியே ஆக கட்சியின் தலைகோுச ் அவரைகோபினை பீட்து அடைர்
ாரம் தீவிரமண்ஜது அடைலுசனின் வீட்டில, “ஜெர்மி க கோர்பிினபினை எவ்வகோறு
ஜவளிகது வெளியேற்றுவஜடபினை ுசதித்திட்து அடைம் தீட்து அடை" ஏினபினைது வெளியே "மிடவகோட
நகோது அடைகோளுாரம் தீவிரமன்ிய உளவுத்துறை உறுப்பிபினைர் ளுது அடைன்" குசர்ந்து, ுசந்திப்பு ள்
நது அடைத்தி இருப்படகோ ுசன் குறிப்பிட்து அடைது .
ஆழாரம் தீவிரமகோ
ஊடுருவியுள்ள இது அடைதுுசகோரி யூட-எதிர்ப்புவகோடம்
குறித்ட
குற்ிய உளவுத்துறைச்ுசகோட்டுக் ள்,
கீழ்ட் அவரைாரம் தீவிரமகோபினை
கநகோக் ம்
ஜ கோண்டிருப்பதுது அடைன்
அகடது வெளியேளவுக்கு
ஒரு
கீழ்ட் அவரைாரம் தீவிரமகோபினை
அவதூறுாரம் தீவிரமகோ வும் உள்ளபினை.
யூடர் ளுக்கு
எதி் அவரைகோபினை
பகோகுபகோடு
ஆழ்ந்ட
வ் அவரை கட்சியின் தலைகோற்று
கவர் ினளக்
ஜ கோண்டுள்ள
கபகோதிலும்,
கெர்ாரம் தீவிரமனியிலும்
ஏினபினைது வெளியே
ஐக் அவரைகோப்பிது வெளியே
நகோடு ளிலும்
நவீபினை கோ கட்சியின் தலை
யூடஎதிர்ப்புவகோடம்
ஒரு
பகோரிது வெளியே
அ் அவரைசிது வெளியேல
இது வெளியேக் ாரம் தீவிரமகோ
காரம் தீவிரமஜ கட்சியின் தலைழுந்டினாரம் தீவிரம, ஜடகோழி கட்சியின் தலைகோளர் ளின் குசகோுசலிுச இது வெளியேக் ம்

முன்நிறுத்தும் பு் அவரைட்சி ் அவரை அச்சுறுத்டலுக்கு எதி் அவரைகோ
குட்டிமுட கட்சியின் தலைகோளித்துவ
அடுக்கு ினள
அணத்தி் அவரைட்டுவடற் கோபினை
முட கட்சியின் தலைகோளித்துவ
வர்க் த்திபினைது
முது வெளியேற்சி ளுது அடைன்
பிினணந்திருந்டபினை.
யூடர் ினள நவீபினை முட கட்சியின் தலைகோளித்துவத்தின் அ் அவரைக் த்டபினைத்துது அடைன்
ஒப்பிடுவது,
வர்க்
கபகோ் அவரைகோட்து அடைம்
ாரம் தீவிரமற்றும்
குசகோுசலிுச
ுசர்வகடசிது வெளியேவகோடத்ினட
எதிர்க்கும்
இபினைவகோட
ாரம் தீவிரமற்றும்
கடசிது வெளியேவகோட
ட்சி ள் ஒன்றிினணவடற் கோபினை ெபினை் அவரைஞ்ுச வகோட
கோ் அவரைணங் ினள வழங்கிது வெளியேது . இதில ஹிட் கட்சியின் தலைரின் நகோஜி ட்சி
உள்ளது அடைங்  கட்சியின் தலைகோ , "ுசர்வகடுச யூடர் ினள" குசகோுசலிுசத்துது அடைன்
அினது அடைது வெளியேகோளப்படுத்திபினை.
இந்டஜவகோரு முது வெளியேற்சி இப்கபகோது யூட-எதிர்ப்புவகோடத்ினடத்
திருத்திது வெளியேினாரம் தீவிரமப்படற்கும்,
இஸ்க் அவரைல
ாரம் தீவிரமற்றும்
அடன்
கோட்டுமி் அவரைகோண்டித்டபினைாரம் தீவிரமகோபினை பகோ கட்சியின் தலைஸ்தீபினை ஒடுக்குமுினிய உளவுத்துறை மீடகோபினை
இது அடைதுுசகோரி
விாரம் தீவிரமர்ுசபினைங் ளுது அடைன்
அினட
ுசாரம் தீவிரமப்படுத்துவடற் கோ வும், சிகது வெளியேகோனிுசவகோதி ளகோல, பிகளது வெளியேர்ஆட் அவரைவகோளர் ள்
ாரம் தீவிரமற்றும்
கது அடைகோரி-ஆட் அவரைவகோளர் ளகோலும்
நது அடைத்டப்பட்டு வருவதுது அடைன், யூட-எதிர்ப்புவகோடத்ினடக் குறித்ட
ுசர்வகடுச
இபினைப்படுஜ கோின கட்சியின் தலை
லை ஞகோப கோர்த்ட
அினாரம் தீவிரமப்பின்
வின் அவரைது வெளியேினிய உளவுத்துறைினது வெளியேத் ஜடகோழிற்
ட்சி முழுினாரம் தீவிரமது வெளியேகோ
ஏற்றுக்
ஜ கோள்ள
கவண்டுஜாரம் தீவிரமன்ிய உளவுத்துறை
க கோரிக்ின ினள
இது
ினாரம் தீவிரமது வெளியேப்படுத்தி உள்ளது. இந்ட அினாரம் தீவிரமப்பு, இஸ்க் அவரைின கட்சியின் தலை ஒரு
அ் அவரைுசகோ
ஸ்டகோபிப்படினட ஒரு "இபினைவகோட முது வெளியேற்சிது வெளியேகோ "
வின் அவரைது வெளியேறுப்பினட யூட-எதிர்ப்புவகோடாரம் தீவிரமகோ வின் அவரைது வெளியேறுக்கின்ிய உளவுத்துறைது.
இஸ்க் அவரைல
ஏிய உளவுத்துறைத்டகோழ
அன்ிய உளவுத்துறைகோது அடைம்
ஜடகோது அடைர்ந்து
பகோ கட்சியின் தலைஸ்தீபினைர் ினளப்
படுஜ கோின கட்சியின் தலை
ஜுசய்து
வருகின்ிய உளவுத்துறை
நிின கட்சியின் தலைினாரம் தீவிரம ளின் கீழ் இினவ நது அடைந்து வருகின்ிய உளவுத்துறைபினை, காரம் தீவிரமலும்
அது "கடசிது வெளியே-அ் அவரைசு" ுசட்து அடைத்ினடயும் நிினிய உளவுத்துறைகவற்றி உள்ளது.
இச்ுசட்து அடைம்,
"இஸ்க் அவரைல
அ் அவரைசின்
கடசிது வெளியே
சுது வெளியே-நிர்ணது வெளியேம்
ஜுசய்வடற் கோபினை உரிினாரம் தீவிரம" “பி் அவரைத்திகது வெளியே ாரம் தீவிரமகோ யூட ாரம் தீவிரமக் ளுக்கு
இருப்படகோ ,” வலியுறுத்துகிிய உளவுத்துறைது.
அினபினைத்திற்கும்
காரம் தீவிரம கட்சியின் தலைகோ
பி் அவரைடாரம் தீவிரம
ாரம் தீவிரமந்திரி
ஜபன்ெமின்
ஜநத்டனிது வெளியேகோகு ாரம் தீவிரமற்றும் அவர் அ் அவரைுசகோங் மும், ஹங்க ரியின்
பி் அவரைடாரம் தீவிரம ாரம் தீவிரமந்திரி விக்ஜது அடைகோர் ஓர்பகோன் ாரம் தீவிரமற்றும் ஆஸ்திரிது வெளியே
ுசகோன்சி கட்சியின் தலைர்
ஜுசபஸ்திது வெளியேகோன்
குர்ஸ்
கபகோன்ிய உளவுத்துறை
யூடஎதிர்ப்புவகோதி ளுது அடைகபினைகது வெளியே
ஜவளிப்பினது அடைது வெளியேகோ
கூட்டு
குசர்ந்துள்ளது. ஐக் அவரைகோப்பகோவின் அதிவ கட்சியின் தலைகடகோ, ஜநத்டனிது வெளியேகோகு
மீடகோபினை நலஜ கட்சியின் தலைண்ணங் ளுக்குத் திரும்பி வருகிிய உளவுத்துறைது. து அடைச்சு
சுடந்தி் அவரை
ட்சியின் கீர்ட் விலது அடைர்ஸ், “ெூடிது வெளியேகோ ாரம் தீவிரமற்றும்
ுசாரம் தீவிரமகோரிது வெளியேகோவில ஒரு பகோ கட்சியின் தலைஸ்தீபினை அ் அவரைசுக்கு எதிர்ப்ினப" பகிர்ந்து
ஜ கோள்வடகோ
பி் அவரை து அடைபினைப்படுத்துகிிய உளவுத்துறைகோர்.
அகடகவினளயில
ஜபலஜிது வெளியேத்தின் Vlaams Belang இன் ஃபிலிப் டிஜவன்து அடைர்
"ஐக் அவரைகோப்பகோவிற் கோபினை முடல ஆபத்கட இஸ் கட்சியின் தலைகோமிது வெளியோரம் தீவிரமது வெளியோரம் தீவிரமகோடல
டகோன்" என்று புரிந்து ினவத்திருப்படற் கோ ஜநத்டனிது வெளியேகோகுினவப்
பகோ் அவரைகோட்டுகிிய உளவுத்துறைகோர்.
க கோர்பின் மீடகோபினை பிரிட்து அடைன் ஆளும் உது வெளியே் அவரைடுக்கின் எதிர்ப்ினப,
இ் அவரைண்டு அடிப்பினது அடை ருத்துக் ள் தீர்ாரம் தீவிரமகோனிக்கின்ிய உளவுத்துறைபினை .
முட கட்சியின் தலைகோவடகோ , கநட்கது அடைகோினவ ஆடரிப்பதிலிருந்தும் ாரம் தீவிரமற்றும்
நி கட்சியின் தலைம்,
நீர்,
வகோனில
பி் அவரைகது வெளியேகோகிக் வல கட்சியின் தலை
அணுஆயுட
நீர்மூழ்கிக் ப்பல
ஏவு ினண
அினாரம் தீவிரமப்புமுினிய உளவுத்துறைினது வெளியே
கபணுவதிலிருந்தும் க கோர்பின் பின்வகோங்கிது வெளியேடற்கு ாரம் தீவிரமத்தியில,
அஜாரம் தீவிரமரிக் கோவின் ஒரு பி் அவரைடகோபினை கநட்கது அடைகோ கூட்து அடைகோளியின்
டின கட்சியின் தலைவ் அவரைகோ
க கோர்பிினபினை ஏற்றுக் ஜ கோள்ள முடிது வெளியேகோதுள்ளது.

ஜடகோழிற்
ட்சி
டின கட்சியின் தலைவ் அவரைகோ
அவர்
முடன்முடலில
கடர்ந்ஜடடுக் ப்பட்டு ஒரு வகோ் அவரைத்திக கட்சியின் தலைகது வெளியே, முர்கது அடைகோஹின்
ுசன்கது அடை ினது அடைம்ஸ் குறிப்பிடுின யில, அவர் பி் அவரைடாரம் தீவிரம ாரம் தீவிரமந்திரிது வெளியேகோ
ஆ க்கூடிது வெளியே டருணத்தில "ஒரு  கட்சியின் தலை ம்" உண்து அடைகோக் ப்படுஜாரம் தீவிரமபினை
"பணயிலிருக்கும் மூத்ட டளபதி" ஒருவரின் அச்சுறுத்டின கட்சியின் தலை
ஜவளியிட்து அடைது. முன்பினைகோள் டின கட்சியின் தலைினாரம் தீவிரம து அடைற்பினது அடை அதி கோரியும்
ாரம் தீவிரமற்றும் முன்பினைகோள் ஜடகோழிற் ட்சி அினாரம் தீவிரமச்ுசருாரம் தீவிரமகோபினை Lord West
எச்ுசரிக்ின யில,
க கோர்பின்
"கடுசத்திற்குத்
டின கட்சியின் தலைினாரம் தீவிரம
ஜ கோடுக் க் கூது அடைகோது" ஏஜபினைன்ிய உளவுத்துறைகோல இ் அவரைகோணுவவகோடத்திற் கோபினை
அவர்
விாரம் தீவிரமர்ுசபினைம்
"அவருக்கு
சிந்திக் த்ஜடரிது வெளியேகோட
ஜபருந்தி் அவரைளகோபினை ாரம் தீவிரமக் ளின் வகோக்கு ினளப்" ஜபற்று ட் அவரைக்கூடும்
என்று எச்ுசரித்டகோர்.
க கோர்பின்
முன்ஜாரம் தீவிரமகோழிந்ட
சீர்திருத்டங் ள்
குினிய உளவுத்துறைந்டபட்ுச
டன்ினாரம் தீவிரம
ஜ கோண்து அடைினவ
எனும்
கபகோதும்
கூது அடை,
ப கட்சியின் தலை
ஜடகோழி கட்சியின் தலைகோளர் ள் ாரம் தீவிரமற்றும் இினளலை ஞர் ளின் பகோர்ினவயில சிக் பினை
நது அடைவடிக்ின ினள முடிவுக்குக் ஜ கோண்டு வருவது, கடசிது வெளியே
ாரம் தீவிரமருத்துவச்
குசினவினது வெளியேப்
பகோது கோப்பது,
ஜபரும்
ஜுசலவந்டர் ள்
ாரம் தீவிரமற்றும்
ஜபருநிறுவபினைங் ளிது அடைம்
இருந்து
ஜுசலவ வளத்ினட ாரம் தீவிரமறுபகிர்வு ஜுசய்வது ஆகிது வெளியேவற்றுது அடைன்
அவர்
இினணத்துப்
பகோர்க் ப்படுகிிய உளவுத்துறைகோர்.
ஐக் அவரைகோப்பிது வெளியே
ஒன்றிது வெளியேத்திலிருந்து
பிரிட்து அடைன்
ஜவளிகது வெளியேறுவடன்
மீது
அதி ரித்து
வரும்
ஜநருக் டிது வெளியேகோபினைது
ஜடகோழி கட்சியின் தலைகோள
வர்க் த்திற்கு எதி் அவரைகோ
மூர்க் ாரம் தீவிரமகோபினை ுசமூ
டகோக்குடின கட்சியின் தலைத்
தீவி் அவரைப்படுத்ட க கோருகின்ிய உளவுத்துறை நிின கட்சியின் தலைினாரம் தீவிரம ளின் கீழ், ஆளும்
உது வெளியே் அவரைடுக்கிற்கு
இத்டின து வெளியே
உணர்வு ள்
ஒவ்வகோடடகோ
உள்ளபினை.
க கோர்பினுக்கு
எதி் அவரைகோபினை
இப்பி் அவரைச்ுசகோ் அவரைம்
ஜடகோழிற்
ட்சி
உறுப்பிபினைர் ள்
ாரம் தீவிரமற்றும்
ஆட் அவரைவகோளர் ளிினது அடைகது வெளியே
ப் அவரைந்ட
சீற்ிய உளவுத்துறைத்ினடத் தூண்டியுள்ளது, கடர்ந்ஜடடுக் ப்பட்து அடை வ கட்சியின் தலைதுுசகோரி
நகோது அடைகோளுாரம் தீவிரமன்ிய உளவுத்துறை உறுப்பிபினைர் ினளப் படவியிலிருந்து நீக்கி
ட்சியிலிருந்து ஜவளிகது வெளியேற்ிய உளவுத்துறை கவண்டுஜாரம் தீவிரமன்ிய உளவுத்துறை அினழப்பு ளும்
அதில உள்ளது அடைங்கும். குசகோுசலிுச ுசாரம் தீவிரமத்துவக் ட்சி (SEP) இந்ட
க கோரிக்ின க்கு
முழு
ஆட் அவரைினவ வழங்குகிிய உளவுத்துறைது . இந்ட
பி் அவரைச்ுசகோ் அவரைத்ினட முன்ஜபினைடுக்கும் அ் அவரைசிது வெளியேல குற்ிய உளவுத்துறைவகோளி ள்
டங் ளின்
ஜடகோழி கட்சியின் தலைகோள-வர்க்
விக் அவரைகோட
திட்து அடைநி் அவரைின கட்சியின் தலைச்
ஜுசது வெளியேலபடுத்துவடற் கோபினை சுடந்தி் அவரைத்ினட அவர் ளுக்கு வழங்கி
விது அடைக்கூது அடைகோது.
ஆபினைகோல க கோர்பினும் நிழல-அ் அவரைசிது வெளியேல ுசகோன்சி கட்சியின் தலைர் கெகோன்
ஜாரம் தீவிரமக்ஜது அடைகோஜபினைல கபகோன்ிய உளவுத்துறை அவர் கூட்து அடைகோளி ளும் துலலிது வெளியோரம் தீவிரமகோ
இினடத்டகோன் ஜுசய்து வெளியே ாரம் தீவிரமறுக்கிிய உளவுத்துறைகோர் ள். ட்சியின் ஐக்கிது வெளியேத்ினடப்
கபணுவது "சி கட்சியின் தலைரின் அல கட்சியின் தலை, ப கட்சியின் தலைரின்" ஓர் அ் அவரைுசகோங் த்ினட
உருவகோக்குவடற்கு ஜடகோழிற்
ட்சிினது வெளியே அனுாரம் தீவிரமதிக்குஜாரம் தீவிரமன்று
அவர் ள் வலியுறுத்துகிிய உளவுத்துறைகோர் ள்.
இதுஜவகோரு
அபகோது வெளியே ் அவரைாரம் தீவிரமகோபினை
உது வெளியேர்ாரம் தீவிரமட்து அடைத்தில அ் அவரைசிது வெளியேல ுசதி கோ் அவரைர்
நிின கட்சியின் தலையில, அவர் ள் நிதியிது வெளியேல
பகோது கோப்பதில
எங்கும்
நிற் ப்
நிின கட்சியின் தலையில, இது ஜடகோழி கட்சியின் தலைகோளர் ள்
நி் அவரைகோயுடபகோணது வெளியேகோ ஆக்குகிிய உளவுத்துறைது.

கபகோலிவகோடம்,
அ் அவரைசின்
ள் ஜுசது வெளியேலபட்டு வருகின்ிய உளவுத்துறை
ஜுசலவந்ட டட்டுக் ினளப்
கபகோவதிலின கட்சியின் தலை
என்ிய உளவுத்துறை
ாரம் தீவிரமற்றும் இினளலை ஞர் ினள

ஜடகோழிற் ட்சி வ கட்சியின் தலைினடக் ஜ கோண்து அடை எந்டஜவகோரு அ் அவரைுசகோங் மும்
ப கட்சியின் தலைரின் ந கட்சியின் தலைன் ளுக்கு எதி் அவரைகோ
சி கட்சியின் தலைரின் அ் அவரைுசகோங் ாரம் தீவிரமகோ கவ

இருக்கும். ஜடகோழிற்
ட்சிினது வெளியேச் சிக் பினை நது அடைவடிக்ின ினள
எதிர்க்கும், கபகோர்-எதிர்ப்பு
ட்சிது வெளியேகோ
ாரம் தீவிரமகோற்றிவிது அடை கட்சியின் தலைகோம் என்ிய உளவுத்துறை
க கோர்பினின் வகோடத்திற்கு எதி் அவரைகோ , இடபினைகோலடகோன், குசகோுசலிுச
ுசாரம் தீவிரமத்துவக்
ட்சி,
2015
இல
அவர்
முடன்முடலில
கடர்ந்ஜடடுக் ப்பட்து அடைதில இருந்து எச்ுசரித்து வந்துள்ளது.
ஜடகோழிற் ட்சி "ஒரு வ கட்சியின் தலைதுுசகோரி முட கட்சியின் தலைகோளித்துவ வர்க்
ட்சி…
பிரிட்து அடைன்
ஏ கோதிபத்திது வெளியேத்தின்
எல கட்சியின் தலைகோ
குற்ிய உளவுத்துறைங் ளிலும்
உது அடைந்ினடது வெளியேகோ
இருந்துள்ளதுது அடைன் , ஒரு நூற்ிய உளவுத்துறைகோண்டுக்கும்
அதி ாரம் தீவிரமகோ
குசகோுசலிுசத்திற்குப்
பி் அவரைடகோபினை
அ் அவரைசிது வெளியேல
எதிர்ப்பகோள் அவரைகோ
ஜுசது வெளியேலபட்டு வந்துள்ளது,” என்று நகோம்
எழுதிகபினைகோம்.
இதுவின் அவரையில நது அடைந்துள்ள ஒவ்ஜவகோன்றும் இந்ட ாரம் தீவிரமதிப்பீட்ினது அடை
உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
ஜடகோழி கட்சியின் தலைகோளர் ளும் இினளலை ஞர் ளும் வ் அவரை கட்சியின் தலைகோற்றில இருந்து
படிப்பிினபினை ினளப் ஜபிய உளவுத்துறை கவண்டும். 1935 இல, லிகது வெளியேகோன்
ட்ஜ் அவரைகோட்ஸ்கி "அினபினைத்து பு் அவரைட்சி ் அவரை ஜடகோழி கட்சியின் தலைகோள வர்க்
அினாரம் தீவிரமப்பு ளுக்கும் குழுக் ளுக்கும்" ஒரு பகி் அவரைங்
டிடம்
எழுதிபினைகோர். ஹிட் கட்சியின் தலைர் படவிக்கு வந்ட பின்பினைர், ஐக் அவரைகோப்பகோ
எங்கிலும் அதிவ கட்சியின் தலைது ுசக்தி ளின் வளர்ச்சிக்கு இினது அடைகது வெளியே
உ கட்சியின் தலைின ஆய்வு ஜுசய்து ட்ஜ் அவரைகோட்ஸ்கி கூறுின யில, “உ கட்சியின் தலை
ஜபகோருளகோடகோ் அவரைத்தின் சிினடவு" “குசகோுசலிுச பு் அவரைட்சியின் பணினது வெளியேத்
திட்து அடைநி் அவரைலில ப கட்சியின் தலைாரம் தீவிரமகோ " முன்ஜ கோண்டு வருகிிய உளவுத்துறைது என்ிய உளவுத்துறைகோர்.
ஜடகோழி கட்சியின் தலைகோள
வர்க் த்தின்
சீர்திருத்டவகோட
ஸ்் அவரைகோலினிுச
டின கட்சியின் தலைவர் ளின் தி் அவரைகோணயின்ினாரம் தீவிரமயும் ாரம் தீவிரமற்றும் துக் அவரைகோ மும் டகோன்
ஜடகோழி கட்சியின் தலைகோள வர்க் த்தின் மி ப்ஜபரிது வெளியே ஆபத்து என்பினட
ட்ஜ் அவரைகோட்ஸ்கி
விவரித்டகோர்.
டற்கபகோினடது வெளியே
சூழலுக்கு
அுசகோடகோ் அவரைணாரம் தீவிரமகோபினை முினிய உளவுத்துறையில ஒத்துப் கபகோகின்ிய உளவுத்துறை ஒரு பந்தியில
அவர் பின்வருாரம் தீவிரமகோறு எழுதிபினைகோர்:
“ஜடகோழிற் ட்சியின் கடர்டல ஜவற்றி ள் அினட மீண்டுஜாரம் தீவிரமகோரு
முினிய உளவுத்துறை படவிக்குக் ஜ கோண்டு வந்டகோல, அடன் விினளவு ள்
பிரிட்து அடைினபினை அினாரம் தீவிரமதிது வெளியேகோ
குசகோுசலிுசத்திற்கு ாரம் தீவிரமகோற்றுவடகோ
இருக் கோது, ாரம் தீவிரமகோிய உளவுத்துறைகோ
ஏ கோதிபத்திது வெளியே பிற்கபகோக்குத்டபினைத்ினட
ஒன்றுதி் அவரைட்டுவடகோ த்டகோன்
இருக்கும்,
கவறுவிடத்தில
கூறுவடகோபினைகோல,
ஓர்
உள்நகோட்டு
கபகோரின்
ுச கோப்டாரம் தீவிரமகோ
இருக்கும், இடன் முன்பினைகோல ஜடகோழிற்
ட்சி டின கட்சியின் தலைினாரம் தீவிரம
டவிர்க் விது வெளியே கட்சியின் தலைகோாரம் தீவிரமல
அடன்
முழு
திவகோலநிின கட்சியின் தலைினாரம் தீவிரமினது வெளியே
ஜவளிப்படுத்தும்.” [நகோன் கோம் அகி கட்சியின் தலைத்தின் ஆவணங் ள்:

ஆ் அவரைம்ப ஆண்டு ள் (1939-40), பக் ம் 67]
பிரிட்டிஷ்
முட கட்சியின் தலைகோளித்துமும்
உ கட்சியின் தலை
முட கட்சியின் தலைகோளித்துவமும்
பு் அவரைட்சி ் அவரை ஜநருக் டியின் ஒரு புதிது வெளியே
கோ கட்சியின் தலைக் ட்து அடைத்திற்குள்
நுினழந்து வருகின்ிய உளவுத்துறை நிின கட்சியின் தலையில, அவரின் எதிர்ப்பகோளர் ள்
முன்பினைகோல,
க கோர்பினின்
நிின கட்சியின் தலைது வெளியேகோபினை
ஜடகோினது அடைநடுங்கிது வெளியே
அடிபணவு மீது ஜடகோது அடைர்ந்து ஜ கோண்டிருக்கும் அபகோது வெளியேங் ினளக்
குறித்ட மி வும் தீர்க் டரிுசபினைாரம் தீவிரமகோபினை எச்ுசரிக்ின து வெளியேகோ உள்ளது.
ஜபருவண ங் ளின் இந்ட பி் அவரைதிநிதி ளுது அடைன் அ் அவரைசிது வெளியேல ுசாரம் தீவிரம் அவரைுசம்
ஜுசய்வடற் கோபினை அினபினைத்து முினிய உளவுத்துறையீடு ினளயும் நி் அவரைகோ ரித்து,
ஜடகோழி கட்சியின் தலைகோள
வர்க் ம்
இப்கபகோது
குசகோுசலிுச
ுசர்வகடசிது வெளியேவகோடத்திற் கோபினை
ுசாரம் தீவிரம் அவரைுசாரம் தீவிரமற்ிய உளவுத்துறை
கபகோ் அவரைகோட்து அடைத்ினட
முன்ஜபினைடுப்பத்ினடகது வெளியே
ஒவ்ஜவகோன்றும்
ுசகோர்ந்துள்ளது.
இடனுது அடைன் உது அடைன்படுபவர் ள் குசகோுசலிுச ுசாரம் தீவிரமத்துவக் ட்சியில
இினணந்து இப்கபகோ் அவரைகோட்து அடைத்ினட முன்ஜபினைடுக் கவண்டும்.

