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ஸ்பபானிய மன்னர் கட்டட்டலகபானியபாவில் புதிய
ஒடுக்குமுுமுறகுமுறைக்குக் ட்டலகபாருகிகுமுறைபார்
By Alex Lantier,
நேற்றிரவு
கட்டநட்டலோோனலோனை
ஸ்ஸ்ப ஸ்பெயினின்
சட்டவிநர்டலோத
பிர்டலோந்தியம் என்று முத்திோனர குத்தும் ஒரு திகிலூட்டும்
உோனரயில, மன்லோனைர் ே்டலோன்க்டலோம் பிலிப் பிலிப் ஞ்டலோயிறன்று ேடந்த
கட்டட்டலோன்
சுதந்திரத்திற்க்டலோலோனை
சர்வஜலோனை
வ்டலோக்ஸ்பகடுப்ோன ஸ்பெ
கண்டலோனைம்
ஸ்பசய்தநத்டலோடு
அந்தப்
பிர்டலோந்தியத்தின்
கட்டுப் ஸ்பெ்டலோட்ோனட ஸ் ஸ்பெ்டலோனிய அரசு ோனகப் ஸ்பெற்ற நவண்டும் என்றும்
நக்டலோரிலோனை்டலோர்.
ஸ்ஸ்ப ஸ்பெயினின்
1978
ே்டலோட்டலோளுமன்ற
ஜலோனைே்டலோயகத்திற்க்டலோலோனை
உரும்டலோற்றத்திற்கு சற்நற பின்லோனைர், 1981 பிப்ரவரி 23
இர்டலோணுவக் கவிழ்ப்புக்கு பின்லோனைர், ஸ் ஸ்பெ்டலோனிய மன்லோனைர் ஸ்ப ஸ்பெ்டலோது
விவக்டலோரங்களில
 ஸ்பெகிரங்கம்டலோகத்
தோனடயீடு
ஸ்பசய்வது
முன்கண்டிர்டலோதத்டலோகும். ந ஸ்பெ்டலோலிஸ் ஒடுக்குமுோனறோனயக் ஸ்பக்டலோண்டு
கருத்துவ்டலோக்ஸ்பகடுப்ோன ஸ்பெ தடுத்துநிறுத்த முடிய்டலோத பின்லோனைர்,
கட்டநட்டலோனிய்டலோோனவ
துஷ்டர்டலோகக்
க்டலோட்டுகின்ற
ஒரு
ேச்சுத்தலோனைம்டலோலோனை ஊடகப் பிரச்ச்டலோரத்தின் மத்தியில வந்திருக்கும்
மன்லோனைரின் உோனர, கட்டநட்டலோனிய்டலோவுக்கு எதிர்டலோக இன்னும்
 ஸ்பெரந்த ஒரு இர்டலோணுவ-ந ஸ்பெ்டலோலிஸ் தோனடயீட்டுக்க்டலோலோனை திட்டங்கள
ஸ்பசயலூக்கத்துடன் தய்டலோரிக்கப் ஸ்பெட்டு வருகின்றலோனை என் ஸ்பெதன்
அறிகுறிய்டலோகும்.
“கட்டநட்டலோனிய்டலோவின் மற்றும் ஸ்ஸ்ப ஸ்பெயினின் சமூக மற்றும்
ஸ்ப ஸ்பெ்டலோருுள்டலோத்டலோர
ஸ்திரத்தன்ோனமோனய
அச்சுறுத்துவதற்க்டலோக”
கட்டட்டலோன் அதிக்டலோரிகள மீது த்டலோக்கிய ே்டலோன்க்டலோம் பிலிப்,
அவர்கள
“அரசின்
அதிக்டலோரங்களுக்கு
சகிக்கமுடிய்டலோத
விசுவ்டலோசமின்ோனமோனயக் க்டலோட்டுகின்ற விதம்டலோய், சட்டபூர்வம்டலோக
மற்றும் முோனறய்டலோக அங்கீகரிக்கப் ஸ்பெட்டிருந்த நியமங்கோனுள
சிறிது சிறித்டலோக  ஸ்பெடவீலோனைப் ஸ்பெடுத்தி விட்டிருந்தலோனைர். ... இந்த
அதிக்டலோரிகள ஒரு ஸ்பதளிவ்டலோலோனை மற்றும் சந்நதகத்திற்கிடமிலட்டலோத
வோனகயில, தங்கோனுள சட்டம் மற்றும் ஜலோனைே்டலோயகத்தின்
சுற்றுவரம்புக்கு ஸ்பவளிநய நிறுத்திக் ஸ்பக்டலோண்டிருக்கிற்டலோர்கள.”
அவர் ஸ்பத்டலோடர்ந்து கூறிலோனை்டலோர், இந்த நிோனடோனமயில “அரசியல
சட்ட
ஒழுங்ோனகயும்
ஸ்த்டலோ ஸ்பெலோனைங்களின்
இயல ஸ்பெ்டலோலோனை
ஸ்பசயல ஸ்பெ்டலோட்ோனடயும்
உறுதிஸ்பசய்ய
நவண்டியது
அரசில
இருக்கின்ற சட்டபூர்வ அதிக்டலோரங்குளது ஸ்ப ஸ்பெ்டலோறுப் ஸ்பெ்டலோகும்.”
கட்டநட்டலோனிய்டலோவுக்கு
எதிர்டலோலோனை
ஒரு
புதுப்பிக்கப் ஸ்பெட்ட
த்டலோக்குதலுக்க்டலோலோனை
மன்லோனைரின்
உோனர,
ஸ்ப ஸ்பெ்டலோய்கோனுள
அடிப் ஸ்பெோனடய்டலோகக் ஸ்பக்டலோண்டு அோனமந்திருக்கிறது. உண்ோனமயில,
கட்டநட்டலோனிய்டலோவின் மக்குளலட, ஸ் ஸ்பெ்டலோனிய ஆளும் உயரடுக்கு
த்டலோன், உடல ஸ்பெடத்ோனத ஸ்பக்டலோண்ட  ஸ்பெயங்கரத்தின் மூடம்டலோக
கருத்துவ்டலோக்ஸ்பகடுப்ோன ஸ்பெத் தடுத்து நிறுத்தும் ஒரு நத்டலோலவிகண்ட
முயற்சியில, தீயோனதீயணைப்பு ஸ்பெோனட வீரர்கோனுளயும், கட்டட்டலோன்
ந ஸ்பெ்டலோலிோனசயும், இன்னும் வ்டலோக்களிக்க முயன்ற வயத்டலோலோனை
ஸ்ப ஸ்பெண்கோனுளயும் கூட ஸ்பக்டலோடூரம்டலோகத் த்டலோக்கிய 16,000 சிவில
க்டலோர்ட் ந ஸ்பெ்டலோலிோனச அனுப்பி, ஜலோனைே்டலோயக உரிோனமகோனுளக் க்டலோலில
ந ஸ்பெ்டலோட்டு ேசுக்கியிருந்தது.
அோனமதிய்டலோலோனை வ்டலோக்க்டலோுளர்கள மீது ஸ்பக்டலோடூரம்டலோக அடக்குமுோனற
ஏவப் ஸ்பெட்டோனத க்டலோட்டும் க்டலோஸ்பதீயணை்டலோளிகள இோனதீயணையத்தில  ஸ்பெரவி
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உடஸ்பகங்கும்
மிலலியன்
கதீயணைக்க்டலோலோனை
மக்கோனுள
அதிர்ச்சிக்குளுள்டலோக்கிலோனை.
யத்டலோர்த்தத்ோனத
தோனடகீைகீழ்டலோகத்
திருப்பிக் க்டலோட்டுகின்ற ே்டலோன்க்டலோம் பிலிப் ஒடுக்குமுோனறய்டலோல
 ஸ்பெ்டலோதிக்கப் ஸ்பெட்டவர்கோனுள வன்முோனறக்குக் க்டலோரதீயணைஸ்பமன்கிற்டலோர்
என்ற்டலோல, அது ஜலோனைே்டலோயக உரிோனமகள மீத்டலோலோனை ஒரு புதிய
த்டலோக்குதலுக்கு வ்டலோதிடுவதற்க்டலோகநவ ஆகும்.
சட்டம் மற்றும் ஜலோனைே்டலோயகம் ஆகிய விவக்டலோரங்கோனுள
ஸ்ப ஸ்பெ்டலோறுத்தவோனர,
ஸ் ஸ்பெ்டலோனிய
அரசபீடத்துக்கு
ய்டலோருக்கும்
உ ஸ்பெநதசம் ஸ்பசய்யும் அருகோனத கிோனடய்டலோது. ஸ்ஸ்ப ஸ்பெயினின்
இரண்ட்டலோவது
குடியரோனச
இரத்தத்தில
மூழ்கடித்த
பிர்டலோன்சிஸ்நக்டலோ பிர்டலோங்நக்டலோ தோனடோனமயிட்டலோலோனை 1936  ஸ்பெ்டலோசிச
ஆட்சிக்கவிழ்ப்புக்குத் த்டலோன் -இந்த உளே்டலோட்டுப் ந ஸ்பெ்டலோரில
பிர்டலோங்நக்டலோவின் பிரத்டலோலோனை எதிரிய்டலோக இருந்தது ஸ்பத்டலோழிட்டலோுள
வர்க்கம்அரசபீடம்
தலோனைது
அதிக்டலோரத்துக்கு
ேன்றிக்கடன் ஸ்பெட்டிருக்கிறது
என் ஸ்பெது
வரட்டலோற்று
உண்ோனமய்டலோகும். 1939 இல ஸ்ஸ்ப ஸ்பெயின் முழுோனமயிலும் ஒரு
 ஸ்பெ்டலோசிச சர்வ்டலோதிக்டலோரத்ோனத நிறுவிய பின்லோனைர், 1947 இல
பிர்டலோங்நக்டலோ அரசபீடத்ோனத முோனறய்டலோக மறுநிறுவல ஸ்பசய்து,
ே்டலோன்க்டலோம்
பிலிப்பின்
தந்ோனதய்டலோலோனை
முதட்டலோம்
யுவ்டலோன்
க்டலோர்நட்டலோோனோ, அரசபீட வ்டலோரிச்டலோக ோனகப் ஸ்பெட ஸ்பதரிந்ஸ்பதடுத்த்டலோர்.
1978 ே்டலோட்டலோளுமன்ற உரும்டலோற்றத்ோனத நமற் ஸ்பெ்டலோர்ோனவ ஸ்பசய்த
யுவ்டலோன் க்டலோர்நட்டலோஸ், 1981 இல ஒரு நத்டலோலவியோனடந்த
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு முயற்சிோனய ேடத்திய  ஸ்பெ்டலோசிச விசுவ்டலோசிகோனுளக்
கண்டலோனைம் ஸ்பசய்த்டலோர். ஆலோனை்டலோல, அவரது மகனின் உோனர,
உரும்டலோற்றத்திற்கு பிந்ோனதய ஆட்சியும் மற்றும் ஒட்டுஸ்பம்டலோத்த
ஐநர்டலோப்பிய ஒன்றியமும்  ஸ்பெட தச்டலோப்த க்டலோட சிக்கலோனை
ேடவடிக்ோனககுள்டலோலும் ந ஸ்பெ்டலோரிலோனை்டலோலும் மற்றும் குறிப் ஸ்பெ்டலோக 2008
நவ்டலோல ஸ்ட்ரீட் ஸ்ப ஸ்பெ்டலோறிவுக்குப் பின்லோனைர் ஸ்ஸ்ப ஸ்பெயிோனலோனை ே்டலோசம்
ஸ்பசய்திருக்கும்
 ஸ்பெ்டலோரிய
நவோனடவ்டலோய்ப்பின்ோனமய்டலோலும்
மதிப்பிைகீழந்து விட்டிருப் ஸ்பெதற்குப் பின்லோனைர் வந்திருக்கிறது.
ஸ் ஸ்பெ்டலோனிய
ஆட்சி,
சர்வ்டலோதிக்டலோரத்திற்கும்
உளே்டலோட்டுப்
ந ஸ்பெ்டலோருக்கும்டலோலோனை விளிம்பில தத்தளித்துக் ஸ்பக்டலோண்டிருக்கிறது.
கட்டட்டலோன்
சுதந்திரத்திற்க்டலோலோனை
கருத்துவ்டலோக்ஸ்பகடுப்பில
வ்டலோக்களித்த மிலலியன் கதீயணைக்க்டலோலோனை மக்கள தங்கோனுள
ஸ் ஸ்பெ்டலோனிய அரசின்  ஸ்பெ்டலோதுக்டலோப்பிற்கு ஸ்பவளியில நிறுத்திக்
ஸ்பக்டலோண்டு விட்டிருக்கிற்டலோர்கள என்று ே்டலோன்க்டலோம் பிலிப்
கிட்டத்தட்ட அறிவித்திருக்கிற்டலோர்.
“ஸ்ஸ்ப ஸ்பெயினின்
ஐக்கியம்
மற்றும்
நிரந்தரம்”
குறித்து
திட்டவட்டம் ஸ்பசய்த அவர் கட்டநட்டலோனிய்டலோவில, “பிர்டலோந்திய
அதிக்டலோரிகுளது ேடத்ோனத குறித்த  ஸ்பெட கவோனடகளும் ஆைகீழம்டலோலோனை
அக்கோனறகளும் இருக்கட்டலோம். அவ்வ்டலோற்டலோய் கருது ஸ்பெவர்களுக்கு
ே்டலோன் ஸ்பச்டலோலகிநறன், நீங்கள தனிய்டலோக இலோனட, இருக்கவும்
ம்டலோட்டீர்கள. மற்ற ஸ் ஸ்பெ்டலோனிய மக்களின் முழு ஆதரவு
உங்களுக்கு இருக்கிறது, எங்குளது சட்டத்தின் ஆட்சி
உங்குளது சுதந்திரங்கோனுளயும் உரிோனமகோனுளயும்  ஸ்பெ்டலோதுக்டலோக்கும்
என்ற முழு உத்தரவ்டலோதம் இருக்கிறது” என்று கூறிலோனை்டலோர்.

ஆலோனை்டலோல
கட்டட்டலோன்
பிர்டலோந்திய
அதிக்டலோரிகளுக்கு
ஆதரவளிப் ஸ்பெவர்கோனுளப்  ஸ்பெற்றி அவர் எதுவுநம கூறவிலோனட.

முன்நலோனை்டலோக்கின்
முடியும்.

ஸ் ஸ்பெ்டலோனிய ஊடகங்கள ே்டலோன்க்டலோம் பிலிப்பின் கருத்துக்களுக்கு,
பிரதமர் மரிய்டலோநலோனை்டலோ ரநன்டலோயின் வடது-ச்டலோரி மக்கள கட்சி (PP)
அரச்டலோங்கம் ஸ் ஸ்பெ்டலோனிய அரசியலசட்டத்தின் பிரிவு 155 ஐ
ஸ்பக்டலோண்டுவர
நவண்டும்
என்று
நக்டலோருகின்ற
ஒரு
ஒருங்கிோனதீயணைந்த
பிரச்ச்டலோரத்ோனதக்
ஸ்பக்டலோண்டு
எதிர்விோனலோனைய்டலோற்றிலோனை. இந்த பிரிவ்டலோலோனைது கட்டநட்டலோனிய்டலோவுக்கு
 ஸ்பெோனடகோனுள
அனுப்புவதற்கும்
அங்கிருக்கும் பிர்டலோந்திய
அரச்டலோங்கத்ோனத இோனடநீக்கம் ஸ்பசய்வதற்கும், அதன் நிர்வ்டலோகம்
மற்றும்
நிதி
விவக்டலோரங்கோனுளக்
ோனகப் ஸ்பெற்றுவதற்கும்
ம்டலோட்ரிட்ோனட
அனுமதிக்கும்,
அப்பிர்டலோந்தியத்தில
ஒரு
இர்டலோணுவ-ந ஸ்பெ்டலோலிஸ் ஆக்கிரமிப்புக்கு  ஸ்பெ்டலோோனதோனய திறந்து
விடும்.

ஸ்ஸ்ப ஸ்பெயினின்
முக்கிய
அரசியல
கட்சிகுளது
எதிர்விோனலோனைய்டலோலோனைது, கட்டநட்டலோனிய்டலோ மீத்டலோலோனை ஒரு புதிய
ஒடுக்குமுோனறக்கு, ம்டலோட்ரிட்டின் அரசியல ஸ்த்டலோ ஸ்பெகத்தில
இருந்து எந்த ஒரு உருப் ஸ்பெடிய்டலோலோனை எதிர்ப்பும் வரப்
ந ஸ்பெ்டலோவதிலோனட என் ஸ்பெோனத ஸ்பதளிவ்டலோக்கியுளுளது.

“உங்குள்டலோல 155 குறித்து முடிஸ்பவடுக்க முடியவிலோனட
என்ற்டலோல, ஸ்பவளியில ந ஸ்பெ்டலோங்கள” என்ற தோனடப்பிட்டலோலோனை ஒரு
கட்டுோனரயில, ரநன்டலோய் இந்த ேடவடிக்ோனகோனய எடுக்க
நவண்டும் அலடது ஸ்பவளியில ஸ்பசலட நவண்டும் என்று El
Español
 ஸ்பெத்திரிோனக
நக்டலோரியது.
அது
எழுதியது,
“அலந ஸ்பெர்ட்நட்டலோ ரிநவர்டலோ மட்டும் த்டலோன்” -வடதுச்டலோரி குடிமக்கள
கட்சியின் தோனடவர்- “ம்டலோட்டின் ஸ்பக்டலோம்ோன ஸ்பெப் பிடித்து அடக்க
விருப் ஸ்பெத்துடன் இருக்கிற்டலோர்,
கட்டட்டலோன்
தன்லோனை்டலோட்சிோனய
முடிவுக்குக் ஸ்பக்டலோண்டுவந்து நதர்தலுக்கு அோனைகீழப்பு விட
அரசியலசட்டத்தின் 155 வது பிரிோனவ அமல ஸ்பெடுத்துவதற்கு
ஆநட்டலோசோனலோனை ஸ்பச்டலோலகிற்டலோர்.... ரநன்டலோய் அதற்குத் தய்டலோரிலோனட
என்ற்டலோல, அவர் அகன்று இன்ஸ்பலோனை்டலோருவருக்கு அந்த இடத்ோனத
விட்டுவிடுவது த்டலோன் அவர் ஸ்பசய்யக் கூடிய உகந்த
ஸ்பசயட்டலோகும்.”
அநதந ஸ்பெ்டலோட, El Mundo அதன் இன்ோனறய தோனடயங்கத்தில
எழுதுகிறது,
“ரநன்டலோய்,
அவரது
 ஸ்பெதவியின்
 ஸ்பெடியும்
கட்டநட்டலோனிய்டலோவில
மீறப் ஸ்பெட்டிருக்கும்
உரிோனமகோனுளப்
 ஸ்பெ்டலோதுக்டலோப் ஸ்பெதற்கு எடுத்துக் ஸ்பக்டலோண்ட பிரம்டலோதீயணைத்தின்  ஸ்பெடியும்,
நத்டலோலவிக்டலோதீயணை இயட்டலோதவர்டலோவர். புய்க்ஸ்படஸ்பம்டலோன்ட் மற்றும்
அவரது
கூட்ட்டலோளிகளின் தண்டிக்கப் ஸ்பெட்டலோத கிுளர்ச்சிோனய
முடிவுக்குக் ஸ்பக்டலோண்டுவர பிரிவு 155 ஐ அமல ஸ்பெடுத்த நேற்று
ே்டலோங்கள அவோனரக் நகட்நட்டலோம். அந்த அவசரம் இன்று
நமலும் அதி அவசரம்டலோகிறது. மன்லோனைரின் ஸ்பசய்தி இதற்கு
அவோனர அோனைகீழக்கிறது.”
ஸ் ஸ்பெ்டலோனிய நச்டலோசலிஸ்ட் கட்சிக்கு (PSOE) ஸ்பேருக்கம்டலோலோனை
முக்கிய  ஸ்பெத்திரிோனகய்டலோலோனை El País, பிரிவு 155 ஐ ஸ்பக்டலோண்டுவர
வழிஸ்பம்டலோழியும் ந ஸ்பெர்டலோசிரியர் Javier García Fernández இன் ஒரு
 ஸ்பெத்திோனயத் த்டலோங்கி நிற்கிறது. இந்தப் பிரிவு “பிர்டலோந்திய
ஸ்பேருக்கடிகோனுளக் ோனகய்டலோளுவதற்க்டலோலோனை ஒரு சட்டபூர்வம்டலோலோனை
ச்டலோதலோனைம்டலோக இருக்ோனகயில, அதோனலோனை நம்டலோசம்டலோலோனை ஒன்ற்டலோகக்
க்டலோட்டுவதற்கு”
அனுமதிக்கின்றவர்கோனுள
ஸ்ப ஸ்பெர்லோனை்டலோன்நடஸ்
விமர்சலோனைம் ஸ்பசய்த்டலோர்.
ம்டலோட்ரிட்டில இப்ந ஸ்பெ்டலோது தய்டலோரிக்கப் ஸ்பெட்டுக் ஸ்பக்டலோண்டிருக்கும்
ஒடுக்குமுோனற குறித்து ஸ்ஸ்ப ஸ்பெயினிலும் சர்வநதச அுளவிலும்
இருக்கும் ஸ்பத்டலோழிட்டலோுள வர்க்கம் எச்சரிக்கப் ஸ்பெட்டலோதிருக்கிறது
என் ஸ்பெது
த்டலோன்
இப்ந ஸ்பெ்டலோோனதய
ஸ்ப ஸ்பெரும்
அ ஸ்பெ்டலோயம்டலோகும்.
இரு ஸ்பெத்டலோம் நூற்ற்டலோண்டின்  ஸ்பெ்டலோசிசம் மற்றும் உடகப் ந ஸ்பெ்டலோரின்
அனு ஸ்பெவத்தின் அடிப் ஸ்பெோனடயில, ஒரு ந ஸ்பெ்டலோலிஸ்-அரசு ஆட்சி
வடிவங்களுக்கு திரும்புவதற்கு ஸ்பத்டலோழிட்டலோுள வர்க்கத்தில
 ஸ்பெரந்த எதிர்ப்பு இருக்கிறது. இந்த எதிர்ப்பு, ஒட்டுஸ்பம்டலோத்த
ஆளும் ஸ்த்டலோ ஸ்பெகத்திற்கு எதிர்டலோலோனை ஒரு அரசியலரீதிய்டலோக
சுய்டலோதீலோனைப் ஸ்பெட்ட,
புரட்சிகரம்டலோலோனை
மற்றும்
நச்டலோசலிச

அடிப் ஸ்பெோனடயில

மட்டுநம

அணிதிரட்டப் ஸ்பெட

ரநன்டலோயின் PP, ரிநவர்டலோவின் குடிமக்கள கட்சி, மற்றும்
ஸ் ஸ்பெ்டலோனிய நச்டலோசலிஸ்ட் கட்சி (PSOE) அோனலோனைத்துநம மன்லோனைரின்
உோனரோனய  ஸ்பெ்டலோர்டலோட்டியதன் மூடம், அோனவ ஒரு புதிய
ஒடுக்குமுோனறோனய
ஆதரிக்கும்
என் ஸ்பெோனத
சமிக்ோனக
ஸ்பசய்திருக்கின்றலோனை.
ரிநவர்டலோ
ஸ்ஸ்ப ஸ்பெயினுக்கு
இப்ந ஸ்பெ்டலோது
அவசியம்டலோக இருக்கும் “ேம்பிக்ோனகோனயயும் தோனடோனமோனயயும்”
அளித்ததற்க்டலோக மன்லோனைோனர  ஸ்பெ்டலோர்டலோட்டிலோனை்டலோர், PP இன் ஊடகப்
பிரிவின் துோனதீயணைச் ஸ்பசயடர்டலோலோனை  ஸ்பெப்நட்டலோ கசநட்டலோ, “ஸ்ஸ்ப ஸ்பெயினின்
ஒற்றுோனம, சகவ்டலோழ்வு, சட்டமுோனறோனம, மற்றும் வரட்டலோற்றுத்
ஸ்பத்டலோடர்ச்சிோனய”
உத்தரவ்டலோதம் ஸ்பசய்ததற்க்டலோக ே்டலோன்க்டலோம்
பிலிப்ோன ஸ்பெப் புகழ்ந்த்டலோர்.
ஸ்த்டலோ ஸ்பெலோனை உறவுகளுக்க்டலோலோனை அதன் ஸ்பசயடர் அலந ஸ்பெ்டலோன்ோ்டலோ
நர்டலோடரிக் நக்டலோஸ்பமஸ் டி ஸ்பசலிஸ் மூடம், PSOE, மன்லோனைரின்
கருத்துக்கள “ஒற்றுோனமக்கும் புரிதலுக்கும்டலோலோனை ஒரு அோனைகீழப்பு”
என்று கூறிப்  ஸ்பெ்டலோர்டலோட்டியது. PSOE இன் மற்ற நிர்வ்டலோகிகள El
Diario யிடம் கூறுோனகயில, டி ஸ்பசலிஸ் கூறியது PSOE இன்
உத்திநய்டலோகபூர்வ
நிோனடப் ஸ்பெ்டலோடு
என்றந ஸ்பெ்டலோதினும்,
PSOE
முன்ோனவக்கும்
ஆநட்டலோசோனலோனைய்டலோக
ஸ்பச்டலோலடப் ஸ்பெடுகின்ற
கட்டட்டலோன் பிர்டலோந்திய அதிக்டலோரிகளுடலோனை்டலோலோனை ந ஸ்பெச்சுவ்டலோர்த்ோனதோனய
முடிவுக்குக் ஸ்பக்டலோண்டுவருவதற்நக மன்லோனைர் அோனைகீழத்திருந்த்டலோர்
என் ஸ்பெது ஸ்பதளிவு என்றலோனைர். “ே்டலோம் மன்லோனைோனர ஆதரிக்கிநற்டலோம்
என்ற்டலோல, ே்டலோம் இனியும் ந ஸ்பெச்சுவ்டலோர்த்ோனதோனய விரும் ஸ்பெவிலோனட
என் ஸ்பெது ஸ்பதளிவு” என்று அவர்கள குறிப்பிட்டலோனைர்.
கட்டட்டலோன் நதசியவ்டலோதிகளுடன் ந ஸ்பெச்சுவ்டலோர்த்ோனத ேடத்துவோனத
ஆதரிப் ஸ்பெதில, தன்னுடன் இோனதீயணைந்து ஸ்பக்டலோளுள விண்தீயணைப் ஸ்பெம்
ஸ்பசய்வதன் மூடம் PSOE க்கு இது ஒரு அரசியல மோனறப்ோன ஸ்பெ
வைகீழங்கி
வந்த
ஸ்ப ஸ்பெ்டலோநடம்டலோஸ்
(Podemos)
கட்சி,
கட்டநட்டலோனிய்டலோவுக்கு எதிர்டலோலோனை ஒரு புதிய ந ஸ்பெ்டலோலிஸ் த்டலோக்குதல
குறித்த மன்லோனைரின் மிரட்டலுக்குப்  ஸ்பெதிலிறுப் ஸ்பெ்டலோக ோனகய்டலோட்டலோக்டலோத
மற்றும்
ஸ்பமத்தலோனைம்டலோலோனை
புக்டலோர்கோனுளப்
 ஸ்பெதிலிறுத்தது.
ஸ்ப ஸ்பெ்டலோநடம்டலோஸ் இரண்ட்டலோமிடத் தோனடவர்டலோலோனை Íñigo Errejón
எழுதிலோனை்டலோர், “தீர்வின்  ஸ்பெ்டலோகம்டலோக இருக்கக் கிோனடத்த வ்டலோய்ப்ோன ஸ்பெ
மன்லோனைர் ஸ்பத்டலோோனடத்து விட்ட்டலோர். ந ஸ்பெச்சுவ்டலோர்த்ோனதக்க்டலோலோனை ஒரு
அோனைகீழப்ந ஸ்பெ்டலோ அலடது ஆநட்டலோசோனலோனைநய்டலோ அங்நக இலோனட.
அது என்ோனலோனை கவோனடக்குள ஆழ்த்துகிறது.”
முதட்டலோளித்துவ நதசியவ்டலோதத்தின் ஒரு வடிவம்டலோலோனை கட்டட்டலோன்
பிரிவிோனலோனைவ்டலோத அரசியல, உோனைகீழக்கும் மக்களின் சமூக
மற்றும்
ஜலோனைே்டலோயக
உரிோனமகோனுளப்
 ஸ்பெ்டலோதுக்டலோப் ஸ்பெதில
அவர்களுக்கு
எந்த
முன்நலோனை்டலோக்கிய
வழிோனயயும்
வைகீழங்கந ஸ்பெ்டலோவதிலோனட. ஒரு நச்டலோசலிச முன்நலோனை்டலோக்ோனகச் சூழ்ந்து
உடகத் ஸ்பத்டலோழிட்டலோுள வர்க்கத்ோனத ஐக்கியப் ஸ்பெடுத்துவதற்க்டலோலோனை
ஒரு
ந ஸ்பெ்டலோர்டலோட்டத்தின்
அடிப் ஸ்பெோனடயில
மட்டுநம
இது
ச்டலோத்தியம்டலோகக் கூடியத்டலோகும்.
ஆயினும் அத்தோனகயஸ்பத்டலோரு ந ஸ்பெ்டலோர்டலோட்டம்டலோலோனைது, ஐநர்டலோப்பிய
ஒன்றியம் மற்றும் ஏக்டலோதி ஸ்பெத்திய அரசுகுள்டலோல ஒப்புதல
அளிக்கப் ஸ்பெட்டு ஸ் ஸ்பெ்டலோனிய அரச்டலோல முன்ஸ்பலோனைடுக்கப் ஸ்பெடுகின்ற
இர்டலோணுவ/ந ஸ்பெ்டலோலிஸ்
ஒடுக்குமுோனறக்கு
எதிர்டலோலோனை
ஒரு
சோனுளக்க்டலோத எதிர்ப்புடநலோனைநய முன்நலோனைற முடியும்.

