(Title)
Capitalism is the problem.
ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ.
Socialism is the solution.
ਸਮਾਜਵਾਦ ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ.
(SMALLER TYPE)
The communist case to rebuild Britain.
ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਿਬ8ਟਨ
ੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਦਲੀਲ ਹੈ.
Who will foot the bill for COVID-19?
ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ?
Why we urge working-class communities to get
organised.
ਅਸC ਿਮਹਨਤਕਸ਼-ਵਰਗ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਿਠਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਿਕਉ J ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
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The last year has brought big changes in all our
lives. Many lives have been lost - but many of the
deaths were avoidable. Business has nosedived,
jobs shed by the hundreds of thousands, the
NHS stretched to its limits.
ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਨL ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਿਲਆਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ - ਪਰ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਟਾਲਣਯੋਗ ਸਨ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹC
ਹੋਈ, ਸPਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨQਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ, ਐਨਐਚਐਸ ਨL
ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ.
Yet the NHS held, thanks to the dedication and
professionalism of its staff and the discipline of
many millions more people who abided by the
rules so that they and others could stay safe.
We've pulled through despite decades of
Conservative and Labour privatisation and all the
attacks on our NHS.

ਿਫਰ ਵੀ ਐਨਐਚਐਸ ਨL ਿਦ8 ੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ
ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਲੱ ਖਾਂ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਿਜਨW ਾਂ ਨL ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਰਿਹ
ਸਕਣ. ਕੰਜ਼ਰਵੇਿਟਵ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੇ ਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਿਨੱ ਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਐਨਐਚਐਸ ਉਤੇX ਸਾਰੇ ਹਮਿਲਆਂ ਦੇ ਦਹਾਿਕਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸC ਲੰ ਘੇ
ਹਾਂ।
Those who told us there was no such thing as
society have been proved wrong, again.,
ਉਹਨਾਂ ਿਜਨW ਾਂ ਨL ਸਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹC ਹੈ ਿਜਵZ
ਸਮੂਿਹਕ ਸਮਾਜ ਿਫਰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ.
The response to the pandemic by the Tory
capitalist government illustrates all the things
wrong with their system: short-term thinking,
profit before people, corruption, cronyism and the
many, many lies.

ਕੰਜ਼ਰਵੇਿਟਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ8ਤੀ ਹੁਗ
ੰ ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
J ਹੈ: ਥੋੜੇW ਸਮZ ਦੀ ਸੋਚ,
ਗਲਤ ਦਰਸਾਉਦਾ

ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਇਦਾ, ਿਭ8 ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਿਜ਼ੱਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠ.
Every household has been affected and every
workplace tea-break is only a sentence away
from discussing what might follow.
ਹਰ ਘਰ ਪ8ਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ
ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵਚ] ਇਕ ਹੈ.
To meet such concerns, the Communist Party
has been conducting its biggest election
campaign in nearly 40 years.
ਅਿਜਹੇ ਿਚੰਤਾ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ,
ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਿਵਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਮੁਿਹੰਮ
ਕਰਵਾਉਣ ਿਗਆ ਹੈ.
Across England, Scotland and Wales we have
been putting the case that:
ਪੂਰੇ ਇੰਗਲP ਡ, ਸਕਾਟਲP ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਿਵਚ ਅਸC ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ
ਪਾਉਦੇJ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿਕ:

Britain has a future, but it will have to change.
There must be no going back.
ਿਬ8ਟਨ
ੇ ਦਾ ਭਿਵੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ. ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਿਸਸਟਮ
ਤ] ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਿਗਆ ਹੈ.
The people have to act against the capitalist
system, which had failed us at our time of
greatest need.
ਲੋ ਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਿਸਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰ
'ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਿਵਰੁਧ
ੱ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ.
We must assert a new set of values and a new
way of bringing communities together, putting
people first.
ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇ ਸ^ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠL ਿਲਆਉਣ
ਦੀ ਇੱਕ ਨਵZ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲੇ ਰਖਣਾਂ.
This new way is socialism. The nearest we

have got to socialism is our NHS. And it was this,
not government, that has been getting us
through.
ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸਭ ਤ] ਨLਿੜਓ
ਿਮਿਲਆ ਸਾਡਾ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ , ਐਨ ਐਚ ਐਸ, ਨਾ
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ
ਦੁਆਰਾ ਪ8ਾਪਤ ਸੀ.
The Communist Party has had enough of others
telling people what we stand for. Would you take
financial advice from a fraudster? If not, why take
political advice about Communists from the
billionaire tax-dodgers who own most of Britain's
national newspapers and right-wing politicians?
ਕਿਮਉਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤ] ਤੰਗ
ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸC ਿਕਸੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤ] ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ ਲਓਗੇ? ਜੇ ਨਹC,
ਤਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ (ਿਜਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨਹC ਅਦਾ ਕਰਦੇ) ਤ] ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਬਾਰੇ

ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸਲਾਹ ਿਕਉ J ਲP ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਬ8ਟਨ
ੇ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਿਸਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ?

Opposite, you can see for yourself, in our own
words, what the Communist Party stands for.
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
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The Communists believe we need to:,
ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:
Rebuild Britain, for the millions not the
billionaires.
ਿਬ8ਟਨ
ੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉ, ਹਰ ਇਕ ਲਈ, ਿਸਰਫ ਅਮੀਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਨਹC.
Take the electricity, gas, coal, water, railways,
banking, pharmaceutical and armaments
industries into democratic public ownership

and planning, to meet society’s needs.
ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਿਬਜਲੀ, ਗੈਸ, ਕੋਲਾ, ਪਾਣੀ
ਦੀ, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਿਕੰਗ, ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਹਿਥਆਰ ਉਦਯੋਗ ਲਵੋ,
ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ.
Develop tidal, solar and offshore wind power,
clean coal technology, and other safe and
sustainable energy sources.,
ਤਰੰਗਾ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਸੰਮੁਦਰੀ ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਫ਼ ਕੋਲਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ,
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਅਤੇ ਨਿਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੋ.
Impose a levy on financial speculation; control
the export of capital; and end all tax haven
regimes under British jurisdiction.
ਿਵੱਤੀ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਓ; ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਿਨਰਯਾਤ ਨੂੰ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰੋ;
ਅਤੇ ਿਬ8ਿਟਸ਼ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਪ8ਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ
ਖਤਮ ਕਰੋ.

Halt all forms of privatisation and invest in the
NHS and public services, with a massive

programme to build more council housing.
ਵਧੇਰੇ ਿਕਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਵਸ਼ਾਲ ਪ8ੋਗਰਾਮ ਨਾਲ
ਿਨੱ ਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਿਵਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰੋ.
Set the national minimum wage at £10.40 an
hour, restore the link between earnings and
pensions, and enforce equal pay through
compulsory pay audits.
£ ੧੦.੪੦ ਇਕ ਘੰਟੇ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੌਮੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸ^ਟ ਕਰੋ, ਕਮਾਈ ਅਤੇ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲੰ ਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ8ਾਪਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਨਖਾਹ
ਆਿਡਟ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ.
Bring all schools into a secular education system
under democratic local control, abolish students’
tuition fees and reintroduce maintenance grants.
ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਕਤੰਤਰੀ ਸਥਾਨਕ ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਸੈਕੂਲਰ ਿਸੱਿਖਆ
ਪ8ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਓ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰੋ

ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਗ8ਾਂਟ ਲਾਗੂ
ਕਰੋ.

Abolish the House of Lords, break up the media
monopolies and bring the police and intelligence
services under democratic control.
ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਖਤਮ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਅਤੇ
ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉ.
Repeal all anti-trade union, anti-democratic and
racist immigration laws with full employment
rights for all workers from day one.
ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤ] ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨਾਲ
J ੀ-ਟ8 ਡ
ਸਮੂਹ ਐਟ
ੇ ਯੂ ਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਿਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ
ਇਮੀਗ8ੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ.
Cut military spending to average European
levels, convert military R&D and production to
civilian use and abolish Britain’s nuclear weapons
system.

ਫੌਜੀ ਖਰਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੋ, ਫੌਜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ
ਨੂੰ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤ] ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਬ8ਟਨ
ੇ ਦੀ ਪ8ਮਾਣੂ
ਹਿਥਆਰ ਪ8ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ.
Cancel all Third World debt and promote genuine
trade-and-aid policies in solidarity with developing
countries.
ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ
ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਿਵਚ ਸੱਚC ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ
ਕਰੋ.
Guarantee far-reaching economic powers and
financial resources for Scottish, Welsh and
English parliaments, local government, and
English regional and Cornish assemblies in a
federal Britain.

ਫੈਡਰਲ ਿਬ8ਟਨ
ੇ ਿਵਚ ਸਕਾਿਟਸ਼, ਵੈਲਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਰਲੀਮPਟਾਂ,
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗ8ੇਜ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਨੀਸ਼ ਅਸPਬਲੀਆਂ ਲਈ
ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਆਰਿਥਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ.
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WHAT WE STAND FOR

Elections make it easier for smaller parties to get
their views across. This has been our approach in
the May 6 elections: in print, on TV and across
social media. In particular, local and regional
papers have honestly carried news of our
policies. So it's no wonder that the Communist
Party is growing at its fastest rate since the
1980s.
ਇਲੈ ਕਸ਼ਨਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਛੋਟੇ ਪੱਖ ਭਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪ8ਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਬਣਾ. 6 ਮਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਵਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹੁਚ
ੰ ਰਹੀ
ਹੈ: ਿਪ8ੰਟ ਿਵਚ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਿਵਚ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਥਾਨਕ
ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਇਸ ਲਈ ਇਹ

ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ੧੯੮੦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ
ਤੇਜ਼ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ .
As Communists, our aim is socialism, a society in
which the key industries and services are in
public ownership instead of big business
ownership. The economy can then be planned
democratically, for the benefit of all. The needs of
the people and our planet would trump the greed
of big monopoly shareholders.
ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਕੁਜ
ੰ ੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਿਵੱਚ ਹਨ. ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਿਫਰ ਸਭ ਦੇ
ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਡੇ ਏਕਾਅਿਧਕਾਰ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ
ਦਬਾ ਦੇਣਗੀਆਂ.

We are the party that cannot be bought off - that's
why the super-rich and their mass media either
ban, distort or attack us.

ਅਸC ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਖ8ੀਿਦਆ ਨਹC ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਕ
ਅਿਜਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਿਭ8 ਸ਼ਟ ਨਹC ਹੋਵਗ
ੇ ੀ - ਇਸ ਲਈ ਅਮੀਰJ ਹੈ, ਝੂਠ
ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਉਨW ਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਦਾ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ.
For the Communists, politics is about the needs
of workers, the unemployed, students,
pensioners and their families. It is about the
struggle for a fair society and peace against the
forces of exploitation, militarism and war.
ਕਿਮਊਿਨਸਟਾਂ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਰਜ਼
ੁ ਗਾਰਾਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ,
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨW ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ,
ਿਮਲਟਰੀਵਾਦ ਅਤੇ ਯੁ ੱਧ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਿਵਰੁਧ
ੱ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ।
In January 2021, the CP warned that a capitalist
government will happily borrow and spend huge

amounts of public money in order to save their
system.
ਜਨਵਰੀ ੨੦੨੧ ਿਵਚ, ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨL ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ

ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਉਧਾਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ
ਕਰੇਗੀ.
We saw that in the 2008 financial crash, when
hundreds of billions of pounds were used to bail
out the banks and financial markets. We see it
today, with hundreds of billions subsidising
company wages and profits.
ਅਸC ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ੨੦੦੮ ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ, ਜਦ] ਸPਕੜੇ
ਅਰਬਾਂ ਪiਡ ਬPਕਾਂ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਸਨ. ਅਸC ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸPਕੜੇ ਅਰਬਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ
ਅਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਬਿਸਡੀ ਦੇ ਨਾਲ.
The question is: who should foot the bill when the
Covid crisis is over? Big business and the superrich, who own most of the wealth ... or the rest of
us?

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੋਿਵਡ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਕਸ ਨੂੰ ਖਰਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਅਮੀਰ, ਜੋ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸਭ
ਦੇ ਮਾਲਕ ... ਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ?

The Communist Party's answer is clear. There is
no need for yet more austerity, as the rich get
even richer. There is no need for more cuts to
public services, zero-hour contracts, foodbanks
and the rest.
ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ. ਹੋਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹC ਹੈ,
J ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁਦ
ਿਕਉਿਕ
ੰ ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ-ਘੰਟੇ
ਕੰਟਰੈਕਟ, ਫੂਡ ਬPਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹC
ਹੈ.
A Wealth Tax, a windfall tax on Covid profits, a
tax on financial speculation and an immediate
increase in Corporation Tax on corporate profits
would fund much of what we need ... more
council and social housing, safer streets,
enhanced youth and community services, and a
decent future for our children and grandchildren.
ਇੱਕ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ, ਕੋਿਵਡ ਮੁਨਾਿਫਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਿਵੱਤੀ ਅਟਕਲਾਂ' ਤੇ
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟ
ੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਤੁਰਤ
ੰ ਵਾਧਾ, ਕਾਰਪੋਰਟ
ੇ ਮੁਨਾਿਫਆਂ' ਤੇ

ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਫੰਡ ਕਰੇਗਾ ... ਵਧੇਰੇ ਿਕਫਾਇਤੀ
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ, ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਗਲੀਆਂ, ਵਧੀਆਂ ਨQਜਵਾਨਾਂ

ਅਤੇ ਕਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪੋਤ-ੇ ਪੋਤੀਆਂ ਲਈ
ਇਕ ਵਧੀਆ ਭਿਵੱਖ.

The Communist Party exists to fight for the
needs of the working class and people generally.
We don't say one thing and do another.
ਕਿਮ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਹੈ। ਅਸC ਆਪਣੀਆਂ
ਿਕਆ
8 ਵਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਨਹC ਬੋਲਦੇ.

We promise you the earth - but only if you're
prepared to fight for it!
ਅਸC ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਪਰ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ
ਤੁਸC ਇਸ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ!
We are a Communist Party made up of

people like you. We are united, we work for unity
of the people and we are determined to block the
path of this reactionary Tory government and to
reverse its policies.
ਅਸC ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਕਿਮ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਟੀ
ਹਾਂ। ਅਸC ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ, ਅਸC ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਅਸC ਇਸ ਪ8ਿਤਿਕਆ
8 ਵਾਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਿਟਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਿਦ8 ੜ ਹਾਂ।
You can find out more
www.communistparty.org.uk/ElectARed
ਤੁਸC ਸਾਡੀ ਵ^ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ.
www.communistparty.org.uk/ElectARed
If you like what you read, join us.
ਜੇ ਤੁਸC ਜੋ ਪੜਨ
W ਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ.ੋ

