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செப்டம்பர 18 ஸ்ககாட்டிஷ ச வெகுஜன  வெகாக்சகடுப்புக்ககான பிரச்ெகாரத்திற்கும்,
இரண்டு தெகாப்தங்களுக்கு முன்னர கியூசபக்கில நடந்த ெம்ப வெங்களுக்கும்
இடடயை அங்யக அதிரச்சியூட்டும் ெமகாந்தரங்கள இருக்கின்றன.  இந்த
ெமகாந்தரங்கள,  ஸ்ககாட்லாநகாந்தின் உடஉழைக்கும் மக்கள யதசிை வெகாதத்டத
நிரகாகரிக்க ய வெண்டிைதன் அ வெெரத்டதயும் மற்றும் அதற்கு மகாறகாக,
பிரிட்டன் மற்றும் ஐயரகாப்பகா முழு வெதிலும் உளள சதகாழிலாநகாளரகளுடன்
இடணைந்த முதலாநகாளித்த வெ சிக்கன நட வெடிக்டககள மற்றும் ஐயரகாப்பிை
ஒன்றிைத்திற்கு எதிரகாக,  சதகாழிலாநகாளரகளினத ஐயரகாப்பகாவிற்ககான ஒரு
சபகாத வெகான யபகாரகாட்டத்தில இடணைை ய வெண்டிைதன் அ வெசிைத்டதயும்
அடிக்யககாடிடுகின்றன. 

1995 இல,  கியூசபக்கின் சபரு  வெணிக கியூசபக்கு வெகா கட்சி (Parti
Qu b cois  -  PQ)  é é அரெகாங்கம்,  கனடகாவுடன் ஒரு "புதிை கூட்டணிக்கு"
யபச்சு வெகாரத்டத நடகாத்தம் ஒரு  வெகாக்குரிடம யககாரி ஒரு ச வெகுஜன
 வெகாக்சகடுப்புக்கு அடஉழைப்புவிடுத்தத,  கனடகாவுடனகான அந்த "புதிை
கூட்டணியின்"  கீழ கியூசபக் ஒரு "இடறைகாண்டம"  சபற்ற அலலாநத
சுதந்திர அரெகாக அங்கீகரிக்கப்படு வெதம் இருக்கும்.

ஸ்ககாட்லாநகாந்தில நடந்ததளளடதப் யபகாலாநய வெ,  ச வெகுஜன  வெகாக்சகடுப்புக்கு
முந்டதை உடனடிைகான  வெகாரங்களில கியூசபக் சுதந்திரத்திற்கு-ெகாரபகான
"பிரிந்தயபகாக ஆதரித்த வெரகளின்" பிரச்ெரத்திற்கு ஆதரவு அதிகரித்திருந்தத.
அக்யடகாபர 30, 1995 இன் கியூசபக் ச வெகுஜன  வெகாக்சகடுப்புக்கு இரண்டு
மகாதங்களுக்கு முன்னர,  “பிரிந்தயபகாக ஆதரித்த வெரகளின்"  பிரச்ெகாரம்
15 இல இருந்த 20  ெதவீத-புளளி வித்திைகாெத்தில முன்னணி சபற்று
ச வெலலும் என்பதகாக ககாணைப்பட்டத.  ஆனகால அந்த பிரச்ெகாரத்தின் இறுதி
நகாட்களில,  அப்யபகாட்டியின் முடிவு தீரமகானிக்கவிைலாநகாதபடிக்கு இருந்தத.
இறுதிைகாக,  “பிரிந்தசெலலாந ய வெண்டகாசமன்ற வெரகளின்"   வெகாக்குகயள
யமயலாநகாங்கிைத. ஆனகால 50,000   வெகாக்குகளுக்கு ெற்று அதிகமகாக,
“பிரிந்தசெலலாந ஆதரித்த வெரகளின்" 49.42  ெதவீத  வெகாக்குகளுக்கு எதிரகாக
அத 50.58 ெதவீத  வெகாக்குகள சபற்றிருந்தத.

கியூசபக்கில "பிரிந்தசெலலாந ஆதரித்த வெரகளின்"  பிரச்ெகாரத்திற்கு ஆதரவு
அதிகரித்தற்கு இரண்டு ககாரணிகள சபரிதம் பலாநமூட்டியிருந்தன.  அயத
இரண்டு ககாரணிகள இந்த விைகாஉழைக்கிஉழைடம  வெகாக்சகடுப்புக்கு முன்னதகாக
ஸ்ககாட்டிஷ சுதந்திரத்திற்ககான ஆதரவிலும் மிதமிஞ்சி இருக்கிறத. 

முதலாநகா வெதகாக,  கனடகாவின் அரசிைல மற்றும் முதலாநகாளித்த வெ யமற்தட்டின்
மிகவும் ெக்தி வெகாய்ந்த பிரிவுகளினத தடலாநடமயில இருந்த "பிரிந்தசெலலாந
ய வெண்டகாசமன்ற"  உத்தியைகாகபூர வெ பிரச்ெகாரம்,  பரந்தபட்ட உடஉழைக்கும்
மக்களுக்கு எந்தச வெகாரு ெகாதகமகான யககாரிக்டகடையும் விட முற்றிலும்
இலாநகாைக்கற்று இருந்தத.

ஒரு வெர மகாற்றி ஒரு வெரகாக,   வெலாநதெகாரி அரசிைல வெகாதிகளும் சபருநிறு வென
நிர வெகாகிகளும் மக்கடள அச்சுறுத்திைதடன்,  பகாரிை ெமூக செலாநவின
ச வெட்டுக்கள,  ய வெடலாநநீக்கங்கள,  ஆடலாந மூடலகள,  மற்றும் மகானிை
ஒப்பந்தங்களுக்கு அங்யக ய வெசறந்த மகாற்றீடும் இலடலாந என்று  வெலியுறுத்த
பலாந ஆண்டுகளகாக பைன்படுத்தி  வெந்த அயத  வெனப்புடரகடளப்
பைன்படுத்தி பகட்டகார வெகாரம் செய்தகாரகள. 

"பிரிந்தசெலலாந ய வெண்டுசமன்று"  வெகாக்களித்தகால அதச வெகாரு சபகாருளகாதகார
யபரிடடர ஏற்படுத்தசமன்றும், முதலீட்டகாளரகடள ச வெளியைறுமகாறு செய்த
அந்த மகாநிலாநத்தின் கடன்தர மதிப்பீடு  வெகானளகா வெ உைரந்தவிடுசமன்றும்
அ வெரகள எச்ெரித்தகாரகள. அடனத்திற்கும் யமலாநகாக, ஒரு சுதந்திர கியூசபக்
தகானகாகய வெ  வெடஅசமரிக்க கட்டுப்பகாடற்ற  வெரத்தக உடன்படிக்டகயில
(NAFTA)  இடணை வெடதயைகா அலலாநத கயனடிை டகாலாநடர அதன்
செலாநகா வெணிைகாக பைன்படுத்த வெடதயைகா கனடகாவின் மீதப்பகுதி ஏற்றுக்
சககாள வெதற்கு அங்யக  வெழியை இலடலாநசைன,  PQ  மற்றும் அதன்
கூட்டகாளிகளின்  வெகாதங்களுக்கு எதிரகாக, அ வெரகள அறிவித்தகாரகள.  

"பிரிந்தசெலலாந ய வெண்டகாசமன்ற"  தடலாந வெரகளின் மீதிருந்த உடஉழைக்கும்
மக்களின் யககாபத்டதயும் மற்றும் அ வெரகளத யககாரிக்டகைகான ெந்டதகளின்
அறிவுநுட்பத்திற்கு அம்மக்கள தடலாந வெணைங்குகிறகாரகள என்படதயும்,
கியூசபக்கிைரகள தங்களின் செகாந்த வி வெககாரங்கடளக் டகைகாள தடகடம
அற்ற வெரகள என்ற ஓர ஆங்கிலாந கயனடிைரின் கருத்டத கியூசபக் மக்கள

மீதகான ஓர அ வெமதிப்பகாக கியூசபக் சுதந்திர கட்சி (ind pendantisteé )
யதசிை வெகாதிகளகால திரித்தக்ககாட்ட முடிந்தத . 

“பிரிந்தசெலலாந ய வெண்டுசமன்ற"  பிரச்ெகாரத்திற்ககான ஆதரட வெ
யமசலாநஉழைச்செய் வெதில, சதகாழிற்ெங்கங்கள மற்றும் யபகாலி-இடதகளகால ஒயரகுரலில
அளிக்கப்பட்ட ஆதரய வெ,  இரண்டகா வெதம் மற்றும் இன்னும் அதிக
முக்கிைமகானதமகாக இருந்தத.  ஒரு சுதந்திர முதலாநகாளித்த வெ கியூசபக்கின்
உரு வெகாக்கத்டத ஒரு "முற்யபகாக்ககான"  திட்டமகாக,  “ஏககாதிபத்திைத்திற்கு-
எதிரகானதகாகவும்"  கூட,  சித்தரிக்க அட வெ கடளப்படடயும்  வெடரயில ய வெடலாந
செய்தன, சுதந்திரமடடந்தகால "அடனத்தம் ெகாத்திைமகாகும்" என்ற "பிரிந்தயபகாக
ஆதரித்த வெரகளின்"  உத்தியைகாகபூர வெ யமகாெடி பிரச்ெகார முஉழைக்கத்டத அட வெ
தம்பட்டமடித்தன.   

சுதந்திரத்திற்ககான பிரச்ெகாரமகானத,  மிகப்சபரிை சபரு  வெணிக ஆதரவுக்கு
பின்னகால அணிதிரட்டு வெடத மற்றும்,   வெகாஷிங்டன் மற்றும் ய வெகால ஸ்ட்ரீட்டின்
ஆதரட வெ நகாடு வெடத யநகாக்கமகாக சககாண்டு, முதலாநகாளித்த வெ ஆளும்தட்டின் ஒரு
பிரி வெகால அ வெரகளின் நலாநன்களுக்ககாக தடலாநடமயைற்கப்பட்டு  வெந்தத
என்படதயைகா,  அ வெரகள ச வெட்கமிலலாநகாமல ஒரு  வெலாநதெகாரி ய வெடலாநத்திட்டத்டத
முன்சனடுத்த  வெந்தகாரகள என்படதயைகா கூற ய வெண்டிையத இலடலாந.

ஒரு சுதந்திர கியூசபக்ககானத யநட்யடகாவில, NORAD இல (அதகா வெத கனடகா-
அசமரிக்ககா விமகானப்படட கூட்டணியில)  மற்றும்  வெடக்கு அசமரிக்க
கட்டுப்பகாடற்ற  வெரத்தக உடன்படிக்டகயில உறுப்பினர அந்தஸ்த யககாரலாநகாசமன
அந்த ச வெகுஜன  வெகாக்சகடுப்டப அங்கீகரித்த ெட்டம் குறிப்பிட்டிருந்தத.
அச்ெட்டம் கியூசபக் யதசிை ெட்டமன்றம்,  அலலாநத கனடகாவின் மத்திை
நகாடகாளுமன்றத்தில பிரதிநிதித்த வெம் செய்யும் மூன்று கட்சிகளின் தடலாந வெரகளகால
டகசைழுத்திடப்பட்ட ஓர உடன்படிக்டகயின் அடிப்படடயில
அடமக்கப்பட்டிருந்தத—PQ  தடலாந வெரும் கியூசபக் பிரதம மந்திரியுமகான ஜகாக்
பகாரியஸகா (Jacques  Parizeau),  கியூசபக்யககாஸ் அணியின் (BQ)  லூசிைன்
புச்ெகாரட் (Lucien Bouchard) மற்றும்  வெலாநதெகாரி ச வெகுஜன கியூசபக் ஜனநகாைக
நட வெடிக்டக கட்சியின் (Action D mocratique du Qu bec) é é தடலாந வெர மரியைகா
டுயமகான்ட் (Mario  Dumont)  அந்த மூ வெரும் ஓர "இடறைகாண்டம"
கியூசபக்கிற்ககான முைற்சிடை ஆதரித்த  வெந்தகாரகள.

அ வெரகள மூ வெருயம சதகாழிலாநகாள  வெரக்கத்டத கண்மூடித்தனமகாக எதிரப்ப வெரகள.
கியூசபக்கின் மிகப் பணைக்ககார குடும்பங்களில இருந்த  வெந்த வெரகாக
தன்டனத்தகாயன புகழந்த சககாளளும் பகாரியஸகா,  1982-83 இல நிதிமந்திரிைகாக
இருந்த வெர, அப்யபகாடதை PQ அரெகாங்கம் ெமூக செலாநவுகடள ச வெட்டிைதடன்,
அரசு ஆடணைடைக் சககாண்டு 400,000  சபகாதத்தடற சதகாழிலாநகாளரகளின்
ய வெடலாநயிட நிடலாநடமகள மற்றும் ஊதிைங்கடள ச வெட்டிை ஒப்பந்தங்கடளத்
திணித்தத,  அ வெரகள எதிரத்த யபகாரகாடிை யபகாத பகாரிை ய வெடலாநநீக்கங்களுடன்
ஆசிரிைரகடள அச்சுறுத்திைத.

கியூசபக்கின் தகாரகாள வெகாத பிரதம மந்திரி யரகாபரட் புரகாஸ்ெகாவின் ஆதரவுடன் BQ
ட வெ உரு வெகாக்கு வெதற்ககாக,  1990 இல பிடரைன் முலயரயனயின் (Brian
Mulroney) பஉழைடம வெகாத அரெகாங்கத்திலிருந்த பதவி விலாநகும்  வெடரயில புச்ெகாரட்
அதில ஓர உைரமட்ட மந்திரிைகாக இருந்தளளகார. 

"பிரிந்தசெலலாந ய வெண்டுசமன்ற" பிரச்ெகாரத்தின் தடலாநடமடை இறுதி  வெகாரங்களில
ஏற்ற புச்ெகாரட்,  ஒரு சுதந்திர கியூசபக் " வெடக்கு அசமரிக்ககா முழு வெதிலும்
அதிகரித்த வெரும்  வெலாநதெகாரி அடலாநக்கு எதிரகாக ஒரு பகாதககாப்பு அரணைகாக"
இருக்குசமன்ற  வெகாதத்தடன் ஆதரவு யககாரி முடறயிட்டகார.  ஆனகால அ வெரும்,
பகாரியஸகாவும்,  ஏடனை "பிரிந்தசெலலாந ஆதரித்த வெரகளின்"  தடலாந வெரகளும்
 வெணிக சபருமக்களின் முன்னகால சென்ற யபகாத அ வெரகள  வெகாதிட்டத இததகான்:
சுதந்திரம் சபற்ற அரடெ மறுஒழுங்கடமப்பு செய் வெசதன்பத,
“இரண்டுமடங்ககாக்கு வெடத"  நீக்கு வெத என்ற சபைரில,  ெமூக செலாநவினங்கடள
ச வெட்டவும் மற்றும் அ வெரகளுக்கு  வெரிகடளக் குடறக்கவும்,  ஒரு சபகான்னகான
 வெகாய்ப்டப  வெஉழைங்கும் என்றகாரகள.

பலாந ஆண்டுகளகாக,  சதகாழிற்ெங்கங்கயளகா சதகாழிலாநகாள  வெரக்கத்டத
அரசிைலரீதிைகாக சபரு  வெணிக PQ க்கு அடிபணிை செய்ை முடனந்திருந்தன.
கியூசபக் தகாரகாள வெகாத கட்சியிலிருந்த பிரிந்த 1968 இல உரு வெகான PQ ஐ,
சதகாழிற்ெங்க அதிககாரத்த வெம் 1960 களின் இறுதியிலும் 1970 களின் முதல
அடரபகுதியின் யபகாதம் சபரும்பகான்டம பிசரஞ்சு சமகாழி-யபசும் கனடகாவின்
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ஸ்ககாட்டிஷ வ வெகுஜன  வெகாக்வகடுப்ப: 

கியூவூபெக்கின ூபெடிப்பினைகளனகள



அந்த ஒயர மகாநிலாநத்டத அதிர ட வெத்த கியூசபக் சதகாழிலாநகாள  வெரக்கத்தின்
யபகாரகுணைமிக்க யமசலாநழுச்சிடை தனிடமப்படுத்தவும் மற்றும் பணிை
ட வெக்கவும் ஒரு கருவிைகாக அர வெடணைத்தக் சககாண்டிருந்தத.  1976 இல
PQ அதிககாரத்திற்கு  வெந்தயபகாத, சபருநிறு வென முக்கூட்டு — வெணிகம், அரசு
மற்றும் சதகாழிற்ெங்கங்களின்— கூட்டுறவின் ஒரு பரந்த அடமப்புமுடறடை
ஸ்தகாபிக்க, அதிககாரத்த வெம் அதனுடன் யெரந்த ய வெடலாந செய்தத.

குட்டி-முதலாநகாளித்த வெ இடத, அலலாநத குடறந்தபட்ெம் அதன் சபரும்பகுதி,
ச வெளிய வெஷத்திற்கு PQ இன் எதிரப்பகாளரகளகாக இருந்தன. ஆனகால அட வெ
அடனத்தயம "பிரிந்தசெல வெடத ஆதரித்த"  பிரச்ெகாரத்திற்குப் பின்னகால
அணிதிரண்டிருந்தன.  கியூசபக் நகர மற்றும் ஒட்டகா வெகா சதகாழிலாநகாளரகளின்
அரெகாங்கங்களுக்ககாக மற்றும்  வெடஅசமரிக்ககாவின் யெகாெலிெ ஐக்கிை
அரசுகளுக்ககான யபகாரகாட்டத்தில,  முதலாநகாளித்த வெத்தின் அடனத்த
கன்டனகளுக்கு எதிரகாகவும் கனடகா முழு வெதிலும் உளள சதகாழிலாநகாள
 வெரக்கத்டத ஐக்கிைப்படுத்தம் எந்தச வெகாரு யபகாரகாட்டத்டதயும் தீவிரமகாக
எதிரப்பதன் மூலாநமகாகவும்,   வெடஅசமரிக்ககாவில முதலாநகாளித்த வெ யதசிை-அரசு
அடமப்புமுடறயின் எலடலாநகடள மகாற்றிைடமப்பதன் மூலாநமகாகவும்,
முதலாநகாளித்த வெத்தினத ஒரு பிரிவின்  வெரக்க நலாநன்கடள முன்சனடுக்க,
கியூசபக் சதகாழிலாநகாளரகடள அ வெற்றின் உந்ததலுக்குப் பின்னகால
அணித்திரட்டு வெடத நிைகாைப்படுத்த வெற்ககாக அட வெ எலலாநகா விதமகான
பிற்யபகாக்கு  வெகாதங்கடளயும் முன்சனடுத்தன.

கியூசபக்கின் பிரிவிடன, ஏககாதிபத்திை கயனடிை அரசுக்கு ஒரு சபருத்த
அடிைகாக இருக்குசமன அட வெ  வெகாதிட்டன.  ஆனகால ஏககாதிபத்திைத்டத
யெகாெலிெ புரட்சிைகால மட்டும் தகான் தூக்கிசைறிை முடியும்,  ஓர
ஏககாதிபத்திை ஆளும் வெரக்கத்தின் ஒரு பிரிவின் அபிலாநகாடஷகடளப் பூரத்தி
செய்ை உதவு வெதன் மூலாநமகாக தூக்கிசைறிை முடிைகாத. கனடகாவின் ஏடனை
பகுதியின் சதகாழிலாநகாளரகளிடமிருந்தம் மற்றும் ெர வெயதெ
சதகாழிலாநகாளரகளிடமிருந்தம் கியூசபக் சதகாழிலாநகாளரகடள தலலிைமகாக
பிரித்த ட வெக்க,  அ வெரகடள அரசிைலரீதிைகாக கியூசபக்கிைரகளகாக
அடடைகாளப்படுத்தமகாறு தூண்டிவிட,  மற்றும் கியூசபக்
முதலாநகாளித்த வெத்தின் பிரதகான ஆளும் கட்சிகளில ஒன்று முன்னிடலாந
 வெகித்த ஓர அரசிைல திட்டத்திற்குப் பின்னகால அ வெரகடள அணித்திரட்ட,
கியூசபக் சதகாழிலாநகாளரகள மிகவும் "இடத-ெகாரிகளகாக"  புகஉழைப்பட்டகாரகள.
ஆனகால அத்திட்டத்டத நடடமுடறப்படுத்த வெத என்பத சதகாழிலாநகாள
 வெரக்கத்தின் ஐக்கிைத்திற்கு—எலடலாநயககாடுகளின்  வெடி வெத்திலும் மற்றும்
யபகாட்டி யதசிை அரசுகளின்  வெடி வெத்திலும்—புதிை தடடகடள எழுப்பு வெதகாக
இருந்தத.

சபகாதவிடங்களில ஏடனை சமகாழிகடள பைன்படுத்த வெடதத் தடுக்கும்
மற்றும் நிர வெகாக பதவிகளில பிசரஞ்சு-சமகாழி யபசுய வெகாரின் (francophone)
செல வெகாக்டக உறுதிபடுத்தம் யபரின வெகாத ெட்டங்கடள நடடமுடறப்படுத்த
கியூசபக் ஆளும் யமற்தட்டட உறுதி செய்த ட வெப்பயத,  ஒரு சுதந்திர
கியூசபக்கிற்ககாக "பிரிந்தசெலலாந ய வெண்டுசமன்ற"  பிரச்ெகார தடலாந வெரகளின்
முன்சனடுப்பிற்கு இருந்த பிரதகான ககாரணைங்களில ஒன்றகாக இருந்தத. அத
உற்ெகாகத்தடன் யபகாலி-இடதகால ஏற்றுக் சககாளளப்பட்டிருந்தத. 

சதகாழிலாநகாள  வெரக்கத்திற்குள மற்றும் இடளஞரகள மத்தியில ஆதரட வெ
அணித்திரட்டு வெதற்ககாக சதகாழிற்ெங்கங்கள மற்றும் யபகாலி-இடதின்
ஆதரட வெப் சபற ய வெண்டிைதன் யதட வெ குறித்த "பிரிந்தசெல வெடத
ஆதரித்த"  தடலாந வெரகள தலலிைமகாக நனவுபூர வெமகாக இருந்தகாரகள.
பகாரியஸகாவினத தடலாநடமயின் கீழ,  “பிரிந்தயபகாக ஆதரித்த"  பிரச்ெகாரம்
 வெலாநத மற்றும் இடடத ஐக்கிைப்படுத்திை ஒரு " வெகானவில கூட்டணிைகாக"
முன்ட வெக்கப்பட்டத.  யபகாலி பப்யலாநகா வெகாத நகான்ககாம் அகிலாநத்தின் கியூசபக்
பிரி வெகான யககாஷ யெகாெலிஸ்ட் (இடத யெகாெலிஸ்ட்- Gauche Socialiste)
“பிரிந்தயபகாக ஆதரித்த"  கூட்டணியில ஓர உத்தியைகாகபூர வெ பங்ககாளிைகாக
இருந்தத.

இன்று ஸ்ககாட்லாநகாந்தில யபகாலாநய வெ,  1995 இல கியூசபக்கிலும்,  நகான்ககாம்
அகிலாநத்தின் அடனத்தலாநகக் குழுவின் (ICFI)  ஆதர வெகாளரகளகால மட்டுயம
ஒரு யெகாெலிெ ெர வெயதெ முன்யனகாக்கு முன்சனடுக்கப்பட்டத,  இரண்டு
முதலாநகாளித்த வெ முககாம்கடளயும் —"பிரிந்தயபகாக ஆதரித்த"  மற்றும்
"பிரிந்தயபகாக ஆதரிக்ககாத"  பிரச்ெகாரங்கடள—  எதிரக்கவும்,  மற்றும்
ஒட்டுசமகாத்த கயனடிை முதலாநகாளித்த வெத்டத,  அதன் கூட்டகாட்சிடை மற்றும்
கியூசபக் இடறடம கட்சிகடள மற்றும் அதன் மத்திை அரசுடெ எதிரத்த,
சதகாழிலாநகாள  வெரக்கத்தின் ஐக்கிைத்திற்ககான யபகாரகாட்டத்தின் பகாகமகாக ஒரு
சுதந்திர முதலாநகாளித்த வெ கியூசபக் "ய வெண்டகாசமன"   வெகாக்களிக்குமகாறு
சதகாழிலாநகாளரகளுக்ககாக ICFI யபகாரகாடிைத.

1995 இல கியூசபக்கில ஏற்பட்ட அபிவிருத்திகளுக்கும்,  இன்று
ஸ்ககாட்லாநகாந்தின் அபிவிருத்திகளுக்கும் இடடயை அதிரச்சியூட்டும்
ெமகாந்தரங்கள நிலாநவுகின்ற நிடலாநயில,  ஸ்ககாட்லாநகாந்த,  பிரிட்டன் மற்றும்
ஐயரகாப்பகாவில உளள சதகாழிலாநகாளரகள கியூசபக் ச வெகுஜன

 வெகாக்சகடுப்புக்குப் பின்னர என்ன நடந்தத என்படதத் சதரிந்த சககாள வெதம்
முக்கிைமகானதகாக இருக்கிறத.

அந்த  வெகாக்சகடுப்பு யதகாலவிக்குப் பின்னர ஏறத்தகாஉழை உடனடிைகாக, மகாககாணைத்தின்
ஆண்டு  வெரவு-செலாநவு திட்டப்பற்றகாக்குடறடைக் குடறப்பத கியூசபக்கின்
எதிரககாலாந சுதந்திரத்டத பகாதககாப்பதற்கு முக்கிைசமன PQ அரெகாங்கம் அறிவித்த
யபகாத,  சதகாழிற்ெங்கங்கள மற்றும் யபகாலி-இடத  வெகித்த பகாத்திரத்தின்
ககாரணைமகாக,  சதகாழிலாநகாள  வெரக்கம் முற்றிலும் அரசிைலரீதிைகாக
நிரகாயுதபகாணிைகாக்கப்பட்டு இருந்தத.  1996 இல நடந்த இரண்டு "யதசிை
சபகாருளகாதகார உச்சிமகாநகாட்டில"  PQ இன் பூஜ்ஜிை-பற்றகாக்குடற உந்ததடலாந
ஏற்றுக் சககாண்டிருந்த சதகாழிற்ெங்கங்களின் முழு ஆதரவுடன் மற்றும் ய வெகால
ஸ்ட்ரீட் முடறயீடுகளுக்யகற்ப செைலபட்டு  வெந்த PQ அரெகாங்கம், கியூசபக்கின்
 வெரலாநகாறில மிகப்சபரிை ெமூக செலாநவின ச வெட்டுக்கடளத் திணித்தத.  பத்த
ஆயிரக் கணைக்ககான மருத்த வெ ககாப்பீடு மற்றும் கலவித்தடற ய வெடலாநகள
இலலாநகாசதகாழிக்கப்பட்டதம் அதில உளளடங்கும்.  1999 இல ச வெட்டுக்களுக்கு
எதிரகாக செவிலிைரகள எதிரப்பில இறங்கிைதம், PQ  அரெகாங்கம் அ வெரகளின்
ய வெடலாநநிறுத்தத்டத ெட்டவியரகாதமகாக ஆக்கிை யபகாத,  சதகாழிற்ெங்கங்கள
அப்யபகாரகாட்டத்டத தனிடமப்படுத்தி, ஒடுக்கின.

புச்ெகாரட் " வெலாநத-ெகாரி அடலாநயின்"  ஒரு எதிரப்பகாளரகாக ககாட்டிக்சககாண்ட
யபகாதினும், ஒருசிலாந மகாதங்களுக்குளயளயை அ வெரும் மற்றும் அ வெரத கூட்டகாட்சி
எதிரப்பகாளரகளகான தகாரகாள வெகாத பிரதம மந்திரி யஜகான் கிறித்திைகான் மற்றும்
ஒன்டகாரியைகா பஉழைடம வெகாத பிரதம மந்திரி டமக் ஹாரிஸூம்காரிஸமைக் ஹாரிஸூம் சதகாழிலாநகாள
 வெரக்கத்திற்கு எதிரகாக அயத சிக்கன நட வெடிக்டகடை எடுத்த  வெந்தகாரகள.    

கயனடிை ஆளும்  வெரக்கத்தின் செல வெகாக்குசபற்ற பிரி வெகால, இரண்டகா வெத திட்டம்
(Plan  B)  என்று கூறப்பட்ட ஒருபுதிை கடுடமைகான பிரிவிடன வெகாத-எதிரப்பு
மூயலாநகாபகாைம் ஏற்கப்பட்டதகானத, 1995  ச வெகுஜன  வெகாக்சகடுப்டபத் சதகாடரந்த
 வெந்த மற்ற முக்கிை நிகழ வெகாக இருந்தத.

அந்த  வெகாக்சகடுப்பு பிரச்ெகார மற்றும் அதற்குப் பிந்டதை அரசிைலாநடமப்பு
சநருக்கடி ஆண்டுகளின் யபகாத,  கயனடிை யெகாெலிெ ெமத்த வெ கட்சியின்
முன்யனகாடி அடமப்பு பின் வெருமகாறு எச்ெரித்தத: சதகாழிலாநகாள  வெரக்கம்
முதலாநகாளித்த வெத்தின் அடனத்த கன்டனகடளயும் தீரக்கமகாக
எதிரக்ககாத வெடரயில,  அத யதசிை-இன அரசிைல அணித்திரளவில மற்றும்
குஉழைப்பத்தில சிக்கக்கூடிை மரணைகதியிலாநகான அபகாைங்கள அங்யக இருக்கின்றன
என்றத.

கியூசபக்கிைரகளத சபரிதம் அறிைப்பட்ட "யதசிை ஒடுக்குமுடறக்கு"  எதிரகாக
அ வெரகள அணிதிரண்ட யபகாதம் கூட,  யபகாலி-இடதகானத,  PQ  மற்றும் BQ
அரசிைல வெகாதிகளின்  வெகாதங்கடளயை கிளிப்பிளடள யபகாலாந திரும்ப திரும்ப கூறி
 வெந்தன, “பிரிந்தயபகாக ஆதரித்த"   வெகாக்குகளின் நிகழவில அங்யக "சுமூகமகாக
பிரிந்த"  சென்றிருக்க முடியுசமன அட வெ  வெகாதிட்டன.  யபகாட்டி முதலாநகாளித்த வெ
பிரிவுகளின் "யநரடமைகான நகாடகத்தின்" மீதகான எண்ணைப்யபகாக்கின் மீதம் மற்றும்
தன்னலாநங்கருதகாடம மீதம் அ வெரகளின் நம்பிக்டகடைத் திருப்பிவிட முடனந்தன.

ஒரு யபகாலி-இடத குழு வெகான ஸ்பகாட்டசிஸ்ட்டின் கயனடிை பிரிவு,  கனடகாவின்
உடடவு, உளநகாட்டு யுத்தத்தில யபகாய் முடியுசமன எச்ெரித்ததற்ககாக, ICFI இன்
கயனடிை ஆதர வெகாளரகள "ஆலயபரடகா ைகாகூக்கடள" (Alberta Yahoos) யபகாலாந
செைலபடு வெதகாக குற்றஞ்ெகாட்டுமளவிற்குச் சென்றத.  (கனடகாவில  வெலாநத-ெகாரி
ச வெகுஜன மற்றும் ந வெ-பஉழைடம வெகாத அரசிைலின் இரும்புப்பிடியில ஆலசபரடகா
நீண்டககாலாநமகாக இருந்த  வெந்தளளத.)  

இன்று இந்த எச்ெரிக்டக முன்சனகாருயபகாடதயும் விட நிரூபிக்கப்பட்டுளளன.
ச வெகுஜன  வெகாக்சகடுப்டபத் சதகாடரந்த சிலாந மகாதங்களியலாநயை,  மத்திை
தகாரகாள வெகாத அரெகாங்கம் பகிரங்கமகாக "பிரிவிடன இைக்கத்தக்கு"  ஆதரவு
ககாட்டிைத, அந்த இைக்கயமகா சபரிதம் ஆங்கிலாநம் யபசும் புலாநம்சபைரந்த மக்கள
 வெசிக்கும் யமற்கத்திை கியூசபக்கின் பகுதிகளில அபிவிருத்தி செய்ைப்பட்டு,
கியூசபக் பிரிவிடன ெம்ப வெங்களில இனரீதிைகான பிரிவிடனடை  வெலியுறுத்தி
 வெந்திருந்தத.  கியூசபக் பிரிந்தயபகாக இருந்தகால கனடகாவியலாநயை தங்கியிருக்க
முடறயிட்ட பூரவீகக்குடி குழுக்களிடமிருந்த  வெந்த முடறயீடுகளுக்கு அத
ஆதர வெகாக இருக்குசமன ஒட்டகா வெகாவும் அறிவித்தத.  அதற்கடுத்ததகாக,
கனடகாவின் நகாடகாளுமன்றம் சபகாருளவிளக்கச் ெட்டம் (Clarity  Act)
என்றடஉழைக்கப்பட்ட ெட்டமயெகாதகாட வெ நிடறய வெற்றிைத,  அச்ெட்டம் கியூசபக்
எப்யபகாயதனும் அதன் எலடலாநகடளப் பிரித்தகால மறுயபச்சு வெகாரத்டதக்கு
உட்படுத்த ய வெண்டுசமன  வெடரைடற செய்கிறத.

இன்யறகா,  இரண்டு தெகாப்தங்களுக்குப் பின்னர முதலாநகாளித்த வெத்தினத
அடமப்புரீதியிலாநகான சநருக்கடியுடன் யெரந்த,  உலாநக சதகாழிலாநகாளரகடள
ஒன்றிடணைந்த யபகாரகாட செய் வெதற்கும், பகாசிெ வெகாதிகள சதகாடக்கம் யதசிை, இன
மற்றும் மத வெகாத யபகாக்கில சதகாழிலாநகாள  வெரக்கத்டதப் பிளவுபடுத்த முடனயும்
சதகாழிற்ெங்கங்கள மற்றும் யபகாலி-இடத  வெடரயில,  அந்த அடனத்த
ெக்திகடளயும் அரசிைலரீதிைகாக யதகாற்கடிப்பதற்குமகான யபகாரகாட்டம்
முன்பிருந்தடதவிடவும்  மிகவும் அத்திைகா வெசிைமகாக மகாறி உளளத.

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்
தத் உலக சோடர்புகளுக்கு : editor@wsws.org
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