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ஸ்பபெயின் கட்ட்டலட்டலோனினிய்டலோவில் இல் இர்டலோணுவ
ஆட்சிியனிய ்டலை்டலோக்கி ைகர்கிறத

By Alex Lantier,      12 October 2017

சுதந்திரத்திற்திற்க்திற்கான அக்ன அக்டா்திற்காபர் 1  சர்வஜன வ்திற்காக்கதிற்கடுப்ப்பப உறுதிப்படுத்தி
திற்கட்ா்டல்திற்கான் பிர்திற்காந்திய முதல்வர் திற்க்திற்கார்க்டலஸ் புய்க்காகர்திற்கான்ட் உப்பரய்திற்காற்றியதற்க
விப்பாயிறுப்ப்திற்காதிற்க,  ரக்திற்கள் திற்கட்சியின் (PP) பிரதர ரந்திரி ரரீய்திற்கான அக்டன்திற்கா ரன அக்டோ்திற்காய்
புதனன்று ஸ்ப்திற்கானிய திற்க்திற்காங்கிரஸிற்க வழங்கிய ஓர் அச்சுறுத்த்டல்திற்கான உப்பரயில்,
அவர் ஸ்ப்திற்கானிய அரசிய்டலப்பரப்பின் ஷரத்து 155  ஐ பயன்படுத்த தய்திற்காரிப்பு
கசய்து வருவத்திற்காதிற்க கதரிவித்த்திற்கார்.  இந்த வழிவப்பதிற்கய்திற்கானது திற்கட்ா்டல்திற்கான் பிர்திற்காந்திய
அரச்திற்காங்திற்கத்தின் அதிதிற்க்திற்காரத்திற்க இப்பாக்திற்க்திற்கா்டல தப்பா விதிக்திற்கவும,
அப்பிர்திற்காந்தியத்தின் நிதி ரற்றும நிர்வ்திற்காதிற்கம மீத்திற்கான திற்கட்டுப்ப்திற்காட்ப்பா எடுக்திற்கவும
ர்திற்காட்ரிட்ப்பா அனுரதிக்கிறது.

ஓர் அவசரதிற்க்திற்கா்டல நிப்ப்டலப்பயத் திணிக்திற்க அல்்டலது அரப்பச ப்பதிற்கப்பற்ற ஷரத்து 116
ஐ பயன்படுத்துவது கறித்து ஸ்ப்திற்கானிய ஊாதிற்கங்திற்கள் விவ்திற்காதித்து வருகின்ற
நிப்ப்டலயில், ரன அக்டோ்திற்காய் துரிதர்திற்காதிற்க திற்கட்ா்டலனிய்திற்காவில் ரட்டுரல்்டல, ர்திற்காற்திற்காதிற்க ஸ்கபயின்
எங்கிலும இர்திற்காணுவ ஆட்சிப்பய ஸ்த்திற்காபிக்திற்க நதிற்கர்ந்து வருவது கதளிவ்திற்காதிற்க
உள்ளது.

இர்திற்காணுவம திற்கட்ான அக்ட்டல்திற்கானிய்திற்காவுக்கள் உள்நுப்பழந்து, திற்கட்ா்டல்திற்கானின் ப்டலர்திற்கான 17,000
பிர்திற்காந்திய கப்திற்காலிஸின் (Mossos  d'Esquadra)  பிரிவுதிற்கள் அல்்டலது திற்கட்ா்டல்திற்கான்
ன அக்டதசியவ்திற்காத திற்கட்சிதிற்களுக்க விசுவ்திற்காசர்திற்காதிற்க உள்ளவர்திற்களின் எந்தகவ்திற்காரு
எதிர்ப்ப்பபயும நசுக்திற்க அவர்திற்கள் தய்திற்காரிப்பு கசய்து வருவத்திற்காதிற்க இர்திற்காணுவ
ஆத்திற்காரநபர்திற்கள் புதனன்று திற்க்திற்காப்ப்டல El Pa s  í க்கத் கதரிவித்தனர்.  Cota de Malla

(சங்கிலி கத்திற்காார்) என கறியீட்டுப் கபயரிாப்பட்டுள்ள இத்த்திற்காக்கதல் திட்ாத்தின்
கீழ,  இர்திற்காணுவம திற்கட்ான அக்ட்டல்திற்கானிய்திற்காவில் உள்ள கப்திற்காலிஸ் ரற்றும Guardia  Civil

பப்பாதிற்களது (நாவடிக்ப்பதிற்கதிற்களுக்க ஆதரவளிக்கம.  ப்திற்கார்சின அக்ட்டல்திற்கான்திற்காவில் இருக்கம
ன அக்டர்திற்காட்ா்திற்கார் வ்திற்காதிற்கன பப்பாப்பிரிவு ரற்றும ச்திற்கான்ட் க்ளீகரன்ட் கசஸ்கசகபஸ் இல்
உள்ள திற்கவச வ்திற்காதிற்கன பப்பாப்பிரிவு என ஏற்திற்கனன அக்டவ அங்கிருக்கம இரண்டு
பப்பாப்பிரிவுதிற்களுக்கம உதவ அது அப்பிர்திற்காந்தியத்திற்கள் கறிப்பிாத்தக்திற்க
பப்பாதிற்கப்பள அனுப்பவிருக்கிறது.

இத்திட்ாம, El  Pa s  í பத்திரிப்பதிற்க கசய்தியின்படி,  ஒரு கறிப்பிட்ா திற்க்திற்கா்டலர்திற்காதிற்க
தய்திற்காரிக்திற்கப்பட்டு வந்துள்ளது.  இப்பத,  ஆதிற்கஸ்ட் 17  இல் ப்திற்கார்சின அக்ட்டல்திற்கான்திற்கா
பயங்திற்கரவ்திற்காத த்திற்காக்கதலுக்கப் பின்னர்,  ரன அக்டோ்திற்காய் ஓரளவுக்க பயன்படுத்தி
இருந்த்திற்கார்.

ரன அக்டோ்திற்காய் இர்திற்காணுவ சர்வ்திற்காதிதிற்க்திற்காரத்ப்பத ன அக்டந்திற்காக்கிய நதிற்கர்வுதிற்கப்பள,  ஸ்ப்திற்கானிய
ன அக்டச்திற்காசலிஸ்ட் திற்கட்சி (PSOE)  இன் முழு ஆதரவுானும,  கப்திற்காகான அக்டர்திற்காஸ் திற்கட்சி
எதிர்க்திற்க்திற்காது என்ற அதன் கதளிவ்திற்கான சமிக்ப்பவான சமிக்ஞைதிற்களின் அடித்தளத்திலும
ன அக்டரற்கதிற்க்திற்காண்டு வருகிற்திற்கார்.

ரன அக்டோ்திற்காய் உான்திற்கான பகிரங்திற்க ன அக்டபச்சுவ்திற்கார்த்ப்பததிற்களுக்திற்க்திற்கான ஒரு கபருமபிரயத்தன
முயற்சிய்திற்காதிற்க,  கசவ்வ்திற்காயன்று புய்க்காகர்திற்கான்ட் அவரது கச்திற்காந்த உப்பரயில்,
அவரது சுதந்திர பிரதிற்கானத்ப்பத தற்திற்க்திற்காலிதிற்கர்திற்காதிற்க நிறுத்தி ப்பவத்த்திற்கார்.  ஆன்திற்கால்
ர்திற்காட்ரிட்டின் அரசியல் ஸ்த்திற்காபதிற்கன அக்டர்திற்கா ன அக்டபச்சுவ்திற்கார்த்ப்பததிற்கப்பள திற்கடுப்பரய்திற்காதிற்க
நிர்திற்காதிற்கரிக்கம அரச்திற்காங்திற்கத்தின் ன அக்டப்திற்காக்க ரற்றும ப்திற்காரிய ஒடுக்கமுப்பற
திட்ாங்திற்களின் பின்ன்திற்கால் ன அக்டவதிற்கர்திற்காதிற்க அணின அக்டசர்ந்து வருகின்றன.

திற்கட்ா்டல்திற்கான் சுதந்திரம உண்ப்பரயில் அறிவிக்திற்கப்பட்டுவிட்ாத்திற்கா என்பப்பத
புய்க்காகர்திற்கான்ட் கதளிவுபடுத்துர்திற்காறு ன அக்டதிற்க்திற்காரி ஒரு சுருக்திற்கர்திற்கான கப்திற்காது அறிவிப்பு
ஒன்ப்பற புதனன்று திற்க்திற்காப்ப்டல ரன அக்டோ்திற்காய் கவளியிட்ா்திற்கார். ஷரத்து 155 ஐ பயன்படுத்த
தய்திற்காரிப்பு கசய்துவதற்திற்க்திற்காதிற்க அவருக்க விளக்திற்கம ன அக்டதப்பவப்படுவத்திற்காதிற்க ரன அக்டோ்திற்காய்

ப்திற்கார்சின அக்ட்டல்திற்கான்திற்காவுக்க எழுதிய ஒரு திற்கடிதத்தில் கறிப்பிட்ா்திற்கார்.  அவர்
புய்க்காகர்திற்கான்ட் பதி்டலளிப்பதற்க அக்ன அக்டா்திற்காபர் 19 வப்பர அவதிற்க்திற்காசம அளித்த்திற்கார்.

திற்கட்சிக்கள் சுய-ப்திற்காணியி்டல்திற்கான "இாத்திற்காதிற்க"  விளங்கம ன அக்டச்திற்காசலிஸ்ட் திற்கட்சியின்
கப்திற்காது கசய்டல்திற்காளர் கபட்ன அக்டர்திற்கா ச்திற்கான்ன அக்டசஸ்,  ரன அக்டோ்திற்காயின் ஆரமப அறிக்ப்பதிற்கப்பய
ப்திற்கார்திற்காட்டின்திற்கார்.  “முதல்வர் புய்க்காகர்திற்கான்ட்,  திற்கட்ா்டல்திற்கான் அரசியப்ப்டல கதிற்க்திற்காண்டு
வந்து நிறுத்தியுள்ள இந்த கழப்பத்ப்பத கதளிவ்திற்காக்திற்க,  முதல்வரின்
விளக்திற்கத்ப்பதக் ன அக்டதிற்க்திற்காரியப்பத ந்திற்காங்திற்கள் ஆன அக்டர்திற்காதிக்கின அக்டற்திற்காம,”  என்று ச்திற்கான்ன அக்டசஸ்
அறிவித்த்திற்கார்.  ர்திற்காட்ரிட் ஷரத்து 155  ஐ கசயல்படுத்தும என்பப்பத இது
அர்த்தப்படுத்துகிறத்திற்கா என்று வினவிய ன அக்டப்திற்காது,  “நிச்சயர்திற்காதிற்க,  அப்பத ந்திற்காங்திற்கள்
கசயல்படுத்துன அக்டவ்திற்காம என்பது கவளிப்பப்பாய்திற்கானது,” என்ற்திற்கார்.

ன அக்டதச ஒற்றுப்பரயின் PP-PSOE  அரச்திற்காங்திற்கத்திற்திற்க்திற்கான திட்ாங்திற்கள் கறித்த
வதந்திதிற்களுக்க இப்பான அக்டய,  ன அக்டச்திற்காசலிஸ்ட் திற்கட்சி ஸ்ப்திற்கானிய அரசிய்டலப்பரப்ப்பப
திருத்தி எழுதும திட்ாங்திற்கள் மீது ரக்திற்கள் திற்கட்சியுான் ன அக்டசர்ந்து கசயல்படும
என்பப்பத ச்திற்கான்ன அக்டசஸ் சுட்டிக்திற்க்திற்காட்டின்திற்கார்.

ரன அக்டோ்திற்காய் புதனன்று ர்திற்காப்ப்டல 4  ரணிக்க திற்க்திற்காங்கிரஸ் முன் உப்பரய்திற்காற்றுப்பதிற்கயில்,
புய்க்காகர்திற்கான்ட் ஐ திற்கடுப்பரய்திற்காதிற்க ச்திற்காடியதுான்,  அக்ன அக்டா்திற்காபர் 1  சர்வஜன
வ்திற்காக்கதிற்கடுப்பில் அப்பரதிய்திற்காதிற்க வ்திற்காக்திற்களிக்திற்க முயன்ற திற்கட்ா்டல்திற்கானியர்திற்கப்பள
ஸ்ப்திற்கானிய கப்திற்காலிஸ் மூர்க்திற்கர்திற்காதிற்க ஒடுக்கியப்பத முழுமூச்சுான் ப்திற்காதுதிற்க்திற்காத்த்திற்கார்.
அக்ன அக்டா்திற்காபர் 19  இல் புய்க்காகர்திற்கான்ட் அளிக்கம பதின அக்ட்டல எதிர்திற்க்திற்கா்டல
சமபவங்திற்கப்பளத் தீர்ர்திற்கானிக்கம என்று கறிப்பிட்ா ரன அக்டோ்திற்காய்,
ன அக்டபச்சுவ்திற்கார்த்ப்பததிற்கப்பள திறந்துவிடுவதற்க அடிப்பப்பாய்திற்காதிற்க, புய்க்காகர்திற்கான்ட் இன்
முழுப்பரய்திற்கான சரணப்பாவுக்க கப்பறவின்றி அவர் ன அக்டவகறப்பதயும ஏற்திற்க
ன அக்டப்திற்காவதில்ப்ப்டல என்பப்பத கதளிவுபடுத்தின்திற்கார்.

“இந்த சட்ாவின அக்டர்திற்காத ன அக்டர்திற்காசடி [அக்ன அக்டா்திற்காபர் 1]  சர்வஜன வ்திற்காக்கதிற்கடுப்பின் எந்த
முடிப்பவயும, திற்கட்ான அக்ட்டல்திற்கானிய்திற்காவின் சுதந்திரம என்பதற்க கப்பறவ்திற்காதிற்க, எந்தகவ்திற்காரு
நாவடிக்ப்பதிற்கப்பயயும நிய்திற்காயப்படுத்துவதற்திற்க்திற்கான அடித்தளர்திற்காதிற்க எடுத்துக் கதிற்க்திற்காள்ள
முடிய்திற்காது,” என்று ரன அக்டோ்திற்காய் கதரிவித்த்திற்கார்.

2012  இல் ஐன அக்டர்திற்காப்பிய ஒன்றிய வங்கி பிப்பணகயடுப்புதிற்கள் ரற்றும சிக்திற்கன
கதிற்க்திற்காள்ப்பதிற்கள் மீது ன அக்டர்திற்காதல்திற்கள் எழுந்ததில் இருந்ன அக்டத,  அவர் ப்திற்கார்சின அக்ட்டல்திற்கான்திற்காவுான்
கத்திற்காார்ந்து ன அக்டபச்சுவ்திற்கார்த்ப்பத நாத்தி வருவத்திற்காதிற்க வலியுறுத்தி,  அவர்
ன அக்டபச்சுவ்திற்கார்த்ப்பததிற்களுக்க ரறுத்து வருகிற்திற்கார் என்ற அவர்மீத்திற்கான
கற்றச்ச்திற்காட்டுக்திற்கப்பள ரறுக்திற்க ரன அக்டோ்திற்காய் நிர்பந்திக்திற்கப்பட்ாத்திற்காதிற்க உணர்ந்த்திற்கார்.  ஓர்
உான்ப்திற்காட்ப்பா எட்ா முடிய்திற்காரல் ன அக்டப்திற்கானதற்க,  திற்கட்ா்டல்திற்கான் அரச்திற்காங்திற்கம "மிதிற்கவும
அப்பரப்பு-வின அக்டர்திற்காத ரற்றும அதி-இாது திற்கட்சியின் திற்கரங்திற்களுக்கள் தன்ப்பன
அமிழத்திக் கதிற்க்திற்காள்ள முடிகவடுத்தது"  என்ற உண்ப்பரயின் மீது அவர்
பழிசுரத்தின்திற்கார்,  அவ்விதர்திற்காதிற்க அவர் கட்டி-முத்டல்திற்காளித்துவ ன அக்டதசியவ்திற்காத ரக்திற்கள்
ன அக்டவட்ப்திற்காளர்திற்களின் கூட்ாணி (CUP) ஐ அர்த்தப்படுத்தின்திற்கார்.

அக்ன அக்டா்திற்காபர் 1 சர்வஜன வ்திற்காக்கதிற்கடுப்ப்பப "நரது நல்லிணக்திற்க ர்திற்காதிரிக்க எதிர்திற்கான
ஆட்சிக்திற்கவிழப்பு சதி"  என்பத்திற்காதிற்க கற்றஞ்ச்திற்காட்டிய ரன அக்டோ்திற்காய்,  ரக்திற்கள் திற்கட்சியின்
விப்பாயிறுப்பு —அத்திற்காவது உ்டலகதிற்கங்கிலுர்திற்கான ரக்திற்கப்பளப் பீதியூட்டிய,  ஆயிரக்
திற்கணக்திற்க்திற்கான திற்கட்ான அக்ட்டல்திற்கானிய்திற்கா எங்கிலுர்திற்கான வ்திற்காக்திற்க்திற்காளர்திற்கள் ரற்றும வ்திற்காக்கப்பதிவு
ப்பரயங்திற்கள் மீத்திற்கான இரத்தந்ன அக்டத்திற்காய்ந்த கப்திற்காலிஸ் த்திற்காக்கதல்—  "சரிய்திற்கானன அக்டத"
என்ற்திற்கார்.  திற்க்திற்காங்கிரஸின் ஒட்டுகர்திற்காத்த அரர்வின் வர்க்திற்க உள்ளாக்திற்கத்ப்பத பாம
பிடித்து திற்க்திற்காட்டும ஒரு தருணர்திற்காதிற்க,  Guardia  Civil பப்பாயின் ஒடுக்கமுப்பறப்பய
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ரன அக்டோ்திற்காய் ப்திற்கார்திற்காட்டிய ன அக்டப்திற்காது பிரதிநிதிதிற்களிாம இருந்து இப்பாவிா்திற்காது
இடிமுழக்திற்ககரன ப்பதிற்கத்தட்ால் வந்தது.

புய்க்காகர்திற்கான்ட் இன் நிப்ப்டலப்ப்திற்காட்ப்பா "சுதந்திர பிரதிற்கானம கசய்யவதற்க
ன அக்டநர்ப்பரயின்றி முயற்சிக்கம வழி"  என்று கறிப்பிட்ா ரன அக்டோ்திற்காய்,  ரத்தியஸ்தம
கத்திற்காாங்கின்திற்கால் அது அரசியப்ப்டலப்ப்பப ர்திற்காற்றி எழுதுவதற்திற்க்திற்கான அவர்
முயற்சிதிற்கப்பள ன அக்டந்திற்காக்கி கசலுத்தப்படும என்பப்பதச் சுட்டிக்திற்க்திற்காட்டின்திற்கார்.  சமூதிற்க
அப்பரதி, பன்முதிற்கத்தன்ப்பரயின் அவசியத்ப்பதயும ரற்றும திற்கட்ா்டல்திற்கான் உணர்ப்பவ
"திற்க்டலப்பினத்தின்"  அப்பாய்திற்காளர்திற்காதிற்க கறிப்பிட்ா ரன அக்டோ்திற்காய்,  ப்டல ஸ்ப்திற்கானிய
நதிற்கரங்திற்களில் நாத்தப்பட்ா ஸ்ப்திற்கானிய ஒருப்பரப்ப்திற்காட்டிற்திற்க்திற்கான ன அக்டதசியவ்திற்காத
ன அக்டப்திற்கார்திற்காட்ாங்திற்கப்பளப் ப்திற்கார்திற்காட்டியதுான் அவர் உப்பரப்பய நிப்பறவு கசய்த்திற்கார்.
இத்தப்பதிற்கய ப்டல ன அக்டப்திற்கார்திற்காட்ாங்திற்களில்,  ரப்பறந்த ப்திற்காசிசவ்திற்காத சர்வ்திற்காதிதிற்க்திற்காரி
பிர்திற்கான்சிஸ்ன அக்டதிற்க்திற்கா பிர்திற்காங்ன அக்டதிற்க்திற்காவின் Falange அப்பரப்பு உட்பா ப்திற்காசிசவ்திற்காத
அப்பரப்புதிற்கள் கசயலூக்திற்கத்துான் பங்கபற்றியிருந்தன.

ரன அக்டோ்திற்காய்க்க பிரத்திற்கான ஐன அக்டர்திற்காப்பிய ஒன்றிய சக்திதிற்களின் முழு ஆதரவும உள்ளது.
ரன அக்டோ்திற்காய்க்க ஆதரவ்திற்காதிற்க பிகரஞ்சு ஜன்திற்காதிபதி இர்திற்கானுவல் ரக்ன அக்டர்திற்கான் ரற்றும
ன அக்டஜர்ரன் ச்திற்கான்சி்டலர் அங்ன அக்டதிற்க்டல்திற்கா ன அக்டரர்க்கதிற்கல் இவ்வ்திற்கார ஆரமபத்தில் அறிக்ப்பதிற்க
கவளியிட்ா பின்னர்,  ன அக்டஜர்ரன் கவளியுறவுத்துப்பற அப்பரச்சர் சிக்ர்திற்கார்
திற்க்திற்காப்ரின அக்டயல் ன அக்டநற்று மீண்டும ரன அக்டோ்திற்காய்க்க ஆதரவளித்த்திற்கார்.  புய்க்காகர்திற்கான்ட்
இன் சுதந்திர பிரதிற்கானத்ப்பத "கப்திற்காறுப்பற்றகதன" கறிப்பிட்ா அவர், “சட்ாத்தின்
ஆட்சி அடிப்பப்பாயிலும ரற்றும ஸ்ப்திற்கானிய அரசிய்டலப்பரப்பின்
உள்ளாக்திற்கத்திலும ரட்டுந்த்திற்கான் ஒரு தீர்ப்பவக் திற்க்திற்காண முடியும,” என்ற்திற்கார்.

ஸ்ப்திற்கானிய இர்திற்காணுவம, ரன அக்டோ்திற்காய், ன அக்டச்திற்காசலிஸ்ட் திற்கட்சி (PSOE) ரற்றும ஐன அக்டர்திற்காப்பிய
ஒன்றியம ஆகிய இவற்றின் அறிக்ப்பதிற்கதிற்கப்பள கத்திற்காழி்டல்திற்காள வர்க்திற்கம ஓர் அவசர
எச்சரிக்ப்பதிற்கய்திற்காதிற்க எடுத்துக் கதிற்க்திற்காள்ள ன அக்டவண்டும. ஸ்கபயினில் ரட்டுரல்்டல, ர்திற்காற்திற்காதிற்க
ஐன அக்டர்திற்காப்ப்திற்கா முழுவதிலும, என அக்டதச்சதிதிற்க்திற்கார ஆட்சிக்கத் திருமபுவதற்திற்க்திற்கான திட்ாங்திற்கள்
நன்க முதிர்ந்துள்ளன.  ஐன அக்டர்திற்காப்பிய அரசியல்வ்திற்காதிதிற்கள் அவர்திற்களின் கச்திற்காந்த
ந்திற்காடுதிற்களில் அன அக்டதன அக்டப்திற்கான்ற நாவடிக்ப்பதிற்கதிற்களுக்க தய்திற்காரிப்பு கசய்து வருகிற்திற்கார்திற்கள்
என்பத்திற்கால் த்திற்கான், அவர்திற்கள் ரன அக்டோ்திற்காப்பய ஆதரிக்கிற்திற்கார்திற்கள்.

கத்திற்காழி்டல்திற்காளர்திற்கள் இர்திற்காணுவ ஆட்சிக்திற்க்திற்கான திட்ாங்திற்கப்பள எதிர்க்திற்க ன அக்டவண்டும
என்பன அக்டத்திற்காடு,  திற்கட்ான அக்ட்டல்திற்கானிய்திற்காவில் இருந்து துருப்புதிற்கள் ரற்றும கப்திற்காலிப்பமற்றும் பொலிஸைத்
திருமப அப்பழத்துக் கதிற்க்திற்காள்ள ன அக்டதிற்க்திற்கார ன அக்டவண்டும.  ஆன்திற்கால் ஆளும
ஸ்த்திற்காபதிற்கத்தினுள் உள்ள கபயரளவி்டல்திற்கான "இாது" கூறுப்திற்காடுதிற்கள் உள்ளாங்திற்க்டல்திற்காதிற்க
ஒட்டுகர்திற்காத்த ஆளும ஸ்த்திற்காபதிற்கத்திற்க எதிர்திற்கான புரட்சிதிற்கரர்திற்கான எதிர்ப்பில்
ரட்டுன அக்டர இப்பத கசய்ய முடியும.

திற்கட்ான அக்ட்டல்திற்கானிய்திற்கா ரன அக்டோ்திற்காயின் ஒடுக்கமுப்பறக்க உானடி இ்டலக்திற்க்திற்காதிற்க உள்ளது
என்ற்திற்காலும,  பரந்த இ்டலக்கில் இருப்பது ஸ்கபயின் ரற்றும ஐன அக்டர்திற்காப்ப்திற்கா
எங்கிலுர்திற்கான கத்திற்காழி்டல்திற்காள வர்க்திற்கர்திற்காகம. 1991 இல் ஸ்ர்திற்காலினிசத்த்திற்கால் ன அக்டச்திற்காவியத்
ஒன்றியம திற்கப்ப்டலக்திற்கப்பட்ாதற்கப் பின்னர் தீவிரப்படுத்தப்பட்ா சிக்திற்கன
நாவடிக்ப்பதிற்கதிற்கள் ரற்றும ஏதிற்க்திற்காதிபத்திய ன அக்டப்திற்காரின் ஒரு திற்க்திற்கால் நூற்ற்திற்காண்டுக்கப்
பின்னர்,  ஐன அக்டர்திற்காப்பிய முத்டல்திற்காளித்துவம கப்திற்காறிவின் ஒரு முதிர்ந்த நிப்ப்டலயில்
உள்ளது. 2008 ன அக்டவ்திற்கால் ஸ்ட்ரீட் கப்திற்காறிவுக்கப் பிந்ப்பதய பத்த்திற்காண்டு திற்க்திற்கா்டல ஆழந்த
சிக்திற்கன நாவடிக்ப்பதிற்கதிற்கள்,  கபருமப்திற்காலும அக்திற்கண்ாத்தின் கப்திற்காருள்திற்காத்திற்கார
ப்திற்காதிற்கங்திற்கப்பளச் சின்ன்திற்காபின்னர்திற்காக்கி,  பத்து மில்லியன் திற்கணக்திற்க்திற்கானவர்திற்கப்பள
ன அக்டவப்ப்டலவ்திற்காய்ப்பின்றி கசய்து, சமூதிற்க சரத்துவமின்ப்பரப்பய கவடிப்ப்திற்கார்ந்த ரற்றும
த்திற்காங்கதிற்க்திற்காண்திற்கா ரட்ாங்திற்களுக்கக் கதிற்க்திற்காண்டு வந்துவிட்டுள்ளன.

வர்க்திற்க பதட்ாங்திற்கள் ஜனந்திற்காயதிற்க ஆட்சி வடிவங்திற்களுக்க கப்திற்காருந்த்திற்காத அதீத
ரட்ாங்திற்கப்பள எட்டி வருகின்றன. பிர்திற்கான்ஸ் இரண்ா்திற்காண்டு திற்க்திற்கா்டலர்திற்காதிற்க அவசரதிற்க்திற்கா்டல
நிப்ப்டலயில் உள்ளது ன அக்டஜர்ரனின அக்டய்திற்கா ந்திற்காஜி ஆட்சி முடிந்ததற்கப் பிந்ப்பதய அதன்
முதல் ப்திற்காசிசவ்திற்காத ந்திற்காா்திற்காளுரன்றவ்திற்காதிதிற்கள் சமீபத்தில் ன அக்டதர்ந்கதடுக்திற்கப்பட்ாப்பதக்
திற்கண்டுள்ளது. இப்ன அக்டப்திற்காது ர்திற்காட்ரிட் ஸ்த்திற்காபதிற்கம வன்முப்பறய்திற்கானரீதியில் விப்பரவ்திற்காதிற்க
ரன அக்டோ்திற்காயின் ப்டலவீனர்திற்கான சிறுப்திற்கான்ப்பர அரச்திற்காங்திற்கத்திற்க பின்ன்திற்கால் கத்திற்காங்கி
கதிற்க்திற்காண்டிருக்கின்றன, இது, பிர்திற்காங்ன அக்டதிற்க்திற்கா இறந்துவிட்ா்திற்காலும, ஸ்கபயின் 1978 இல்
ந்திற்காா்திற்காளுரன்ற ஜனந்திற்காயதிற்கர்திற்காதிற்க ஆட்சி ர்திற்காறிய ன அக்டப்திற்காது தப்பிப்பிப்பழத்த வர்க்திற்க
சக்திதிற்கள் ரன அக்டோ்திற்காயின் ஆட்சியில் தங்கியுள்ளன என்பப்பத உறுதிப்படுத்துகிறது.
அவர்திற்கள் மீண்டும என அக்டதச்சதிதிற்க்திற்கார ஆட்சிக்க அழுத்தரளித்து வருகின்றனர்.

ப்திற்காசிசம ரற்றும இர்திற்காணுவ சர்வ்திற்காதிதிற்க்திற்காரத்திற்க ரறுவ்திற்காழவளிக்திற்கப்படுவதற்க
எதிர்திற்கான,  ன அக்டச்திற்காசலிசத்திற்திற்க்திற்கான,  ஒரு ன அக்டப்திற்கார்திற்காட்ாத்தில் ஸ்ப்திற்கானிய ரற்றும
ஐன அக்டர்திற்காப்பிய கத்திற்காழி்டல்திற்காள வர்க்திற்கத்ப்பத அரசியல்ரீதியில் ஐக்கியப்படுத்தி
அணிதிரட்டுவன அக்டத முக்கிய பணிய்திற்காகம. இது திற்கட்ா்டல்திற்கான் ன அக்டதசியவ்திற்காத திற்கட்சிதிற்களின்
திவ்திற்கால்நிப்ப்டலப்பய அடிக்ன அக்டதிற்க்திற்காடிடுகிறது.  ஐன அக்டர்திற்காப்பிய ஒன்றியத்ப்பத ஆதரிக்கம
அவர்திற்கள், நீண்ாதிற்க்திற்கா்டலர்திற்காதிற்க சிக்திற்கன கதிற்க்திற்காள்ப்பதிற்கதிற்களுக்க ஆதரவ்திற்கான ப்திற்கார்சின அக்ட்டல்திற்கான்திற்கா
ஆட்சியில் இருந்துள்ளதுான்,  கத்திற்காழி்டல்திற்காள வர்க்திற்கத்ப்பத பிளவுபடுத்தும
முத்டல்திற்காளித்துவ ச்திற்கார்ப்திற்கான ன அக்டதசிய பிரிவிப்பன ன அக்டவப்ப்டலத்திட்ாத்ப்பத
முன்கனடுக்கின்றனர்.

புய்க்காகர்திற்கான்டின் திற்கட்ான அக்ட்டல்திற்கானிய ஜனந்திற்காயதிற்க ஐன அக்டர்திற்காப்பிய திற்கட்சி (PdeCat)

ரன அக்டோ்திற்காயின் திற்கருத்துக்திற்கப்பள உதறித்தள்ளி,  திற்கட்ான அக்ட்டல்திற்கானிய்திற்கா சுதந்திர
பிரதிற்கானத்திற்திற்க்திற்கான உரிப்பரப்பய கவன்றிருப்பத்திற்காதிற்க அறிவித்து ன அக்டநற்று ர்திற்காப்ப்டல
விப்பாயிறுத்தது.  ர்திற்காட்ரிட் ஷரத்து 155  ஐ பயன்படுத்தின்திற்கால் அதுகவ்திற்காரு
"மிதிற்கப்கபரும பிப்பழய்திற்காகம"  என்று கூறிய PdeCat  இன் கசய்தி கத்திற்காார்ப்திற்காளர்
Carles  Campuzano, ன அக்டபச்சுவ்திற்கார்த்ப்பதக்திற்க்திற்கான புய்க்காகர்திற்கான்டின் முன்கர்திற்காழிப்பவ
ஏற்கர்திற்காறு ரன அக்டோ்திற்காப்பயக் ன அக்டதிற்கட்டுக் கதிற்க்திற்காண்ா்திற்கார்.  “இந்த சந்தர்ப்பத்ப்பதப்
பயன்படுத்திக் கதிற்க்திற்காள்ளுங்திற்கள்"  என்று கூறிய அவர், “ந்திற்காம அப்பனவரும ஒரு
தீர்வுக்க வருவதற்க இதுன அக்டவ திற்கப்பாசி வ்திற்காய்ப்ப்திற்காதிற்க இருக்கம,  இது
ஒவ்கவ்திற்காருவருக்கம நல்்டலது,” என்ற்திற்கார்.

ரன அக்டோ்திற்காயின் உப்பரக்க PSOE  ரற்றும கப்திற்காகான அக்டர்திற்காஸ் ந்திற்காா்திற்காளுரன்ற கழு
தப்ப்டலவர்திற்களின் விப்பாயிறுப்ன அக்டப்திற்கா,  ரன அக்டோ்திற்காயின் ஒடுக்கமுப்பற,  அரசியல்
ஸ்த்திற்காபதிற்கத்தினுள் எந்த எதிர்ப்ப்பபயும முதிற்கங்கதிற்க்திற்காடுக்திற்கவில்ப்ப்டல என்பப்பத
திற்க்திற்காட்டுகிறது. ஸ்கபயினில் இர்திற்காணுவ ஒடுக்கமுப்பற ரற்றும அரசு முற்றுப்பதிற்கக்க
அதிதிற்கரித்து வரும அப்திற்காயத்திற்க இப்பான அக்டய,  அவர்திற்களின் திற்கருத்துக்திற்கள்,  ப்டல
ஆண்டுதிற்கள்திற்காதிற்க ஸ்ப்திற்கானிய "இாது"  என்று கூறிவந்தப்பவதிற்களின் திவ்திற்கால்நிப்ப்டலக்க
ஒரு வர்டல்திற்காற்று அப்பாய்திற்காளர்திற்காதிற்க உள்ளன.

ரன அக்டோ்திற்காய் உப்பரயுான் அவர் முழுப்பரய்திற்காதிற்க உான்படுவப்பத அறிவித்து
கத்திற்காாங்கிய PSOE திற்கன்ப்பனயின் தப்ப்டலவர் Margarita  Robles,  ஸ்கபயிப்பன
இர்திற்காணுவ ஆட்சிப்பய ன அக்டந்திற்காக்கி கதிற்க்திற்காண்டு கசல்்டல இப்ன அக்டப்திற்காது ரன அக்டோ்திற்காய்
பயன்படுத்தி வரும 1978  அரசிய்டலப்பரப்ப்பப புதிற்கழந்துப்பரத்த்திற்கார்.  “ந்திற்காங்திற்கள்
எப்ன அக்டப்திற்காதுன அக்டர அரசின் திற்கட்சிய்திற்காதிற்க,  அரச்திற்காங்திற்கத்தின் திற்கட்சிய்திற்காதிற்க,  இந்ந்திற்காட்டின்
நவீனத்துவத்திற்திற்க்திற்காதிற்க ன அக்டப்திற்கார்திற்காடிய ஒரு திற்கட்சிய்திற்காதிற்க இருந்துள்ன அக்டள்திற்காம,”  என்று
கதரிவித்த அப்கபண்ரணி,  “அரசிய்டலப்பரப்ப்பப ப்திற்காதுதிற்க்திற்காக்கம ஒரு அரசு
திற்கட்சிய்திற்காதிற்க எரது ப்திற்காத்திரத்ப்பத ந்திற்காங்திற்கள் கத்திற்காார்ன அக்டவ்திற்காம,” என்பப்பதயும ன அக்டசர்த்துக்
கதிற்க்திற்காண்ா்திற்கார்.

திற்காந்த ன அக்டதர்தலில் கப்திற்காகான அக்டர்திற்காஸ் 5  மில்லியன் வ்திற்காக்கதிற்கள் கபற்றிருந்த
ன அக்டப்திற்காதினும,  அது முத்டல்திற்காளித்துவ வர்க்திற்கத்திற்ன அக்டதிற்க்திற்கா அதன் சர்வ்திற்காதிதிற்க்திற்கார
திட்ாநிரலுக்ன அக்டதிற்க்திற்கா எதிர்திற்கான எந்தகவ்திற்காரு எதிர்ப்ப்பபயும அணிதிரட்ா
தப்பதிற்கப்பரயற்றுள்ளது என்பப்பத கப்திற்காகான அக்டர்திற்காஸ் கப்திற்காதுச் கசய்டல்திற்காளர் பப்ன அக்ட்டல்திற்கா
இக்க்டலஸிய்திற்காஸ் எடுத்துக்திற்க்திற்காட்டின்திற்கார்.  ன அக்டதிற்க்திற்காப்பழத்தனம ரற்றும கவறுப்பு
ரனப்ப்திற்கான்ப்பரப்பய ஒன்றுக்கதிற்க்திற்கான்று ன அக்டநகரதிர்திற்காதிற்க எடுத்துக்திற்க்திற்காட்டும வப்பதிற்கயில்,
இக்க்டலஸிய்திற்காஸ் ரன அக்டோ்திற்காயுான் ஒரு நட்புரீதியி்டல்திற்கான திற்கருத்துப் பரிர்திற்காற்றத்தில்
ஈடுபட்ா்திற்கார்.  திற்கட்ான அக்ட்டல்திற்கானிய்திற்காவில் ஓர் இரத்தந்ன அக்டத்திற்காய்ந்த ஒடுக்கமுப்பறப்பய நாத்த
அந்த வ்டலதுச்திற்காரி பிரதரர் இர்திற்காணுவத்ப்பத அனுப்ப தய்திற்காரிப்பு கசய்து
வருமன அக்டப்திற்காதும,  இக்க்டலஸிய்திற்காஸ் அவப்பர ஒரு ஜனந்திற்காயதிற்கவ்திற்காதின அக்டப்திற்கா்டல நாத்தி,
ஸ்கபயினின் பன்கர்திற்காழித்தன்ப்பரப்பய ரதிக்கர்திற்காறு அவருக்க முப்பறயிட்ா்திற்கார்.

இக்க்டலஸிய்திற்காஸ் திற்க்திற்காங்கிரஸில் ரன அக்டோ்திற்காய்க்க ன அக்டநரடிய்திற்காதிற்க திற்கருத்துப்பரக்ப்பதிற்கயில்,
“இன்று வ்திற்காக்கவ்திற்காதம கசய்வதற்கரிய ந்திற்காளல்்டல.  ந்திற்கான் உங்திற்கப்பளன அக்டய
பிரதிபலிக்திற்க விருமபுகின அக்டறன்.  உங்திற்கள் கழு 7.9  மில்லியன் ஸ்ப்திற்கானியர்திற்கப்பள
பிரதிநிதித்துவம கசய்கிறது...  உங்திற்களுக்க PSOE,  Ciudadanos  இன் ஆதரவு
உள்ளது, உங்திற்கப்பள ந்திற்கான் வ்திற்காழத்துகின அக்டறன்,” என்ற்திற்கார்.

திற்கட்ா்டல்திற்கான் கநருக்திற்கடிப்பய "உங்திற்களின் திற்கட்சி பத்திற்காப்பதிற்கப்பயப் ப்திற்காதுதிற்க்திற்காக்திற்க"
பயன்படுத்துவத்திற்காதிற்க அவர் ரன அக்டோ்திற்காப்பய விரர்சித்த்திற்கார் என்ற்திற்காலும, இக்க்டலஸிய்திற்காஸ்
கத்திற்காார்ந்து கூறுப்பதிற்கயில், “அரசின் பன்முதிற்க-ன அக்டதசியத்தன்ப்பரயுான் நீங்திற்கள் வ்திற்காழ
ன அக்டவண்டியிருப்பது உங்திற்களுக்ன அக்டதிற்க கதரியும,” என்ற்திற்கார்.


