உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

www.wsws.org

கட்டலலான் த தேசியயவலாதிகள் மீ தேலான யவழக்கும,
ஸ்ஸ்ப ஸ்பெயினில் அதியவலதின் அ ஸ்பெலாயமும
Alex Lantier,
மாட்ரிட்டில் கட்டகட்டலான் லான் தடலான் தேசிய தேசியவாதிகள் மீது லான் ததாடிப்பு  தேசியவழக்க
தடலான் தோடங்கியதும, கட்டகட்டலான் லான் தடலான் தேசிய தேசியவாடலான் தே சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்
லான் தநேற்று சிறுிறுபான்பான்மம ஸ்ிறுபானய லான் தசாசலஸ்ட் கட்சி (PSOE)
அரசாங்கத்தின்  தேசியவரவ-தசகட்டலவ திட்டக்கணக்பான்மக ஆடலான் தேரிக்க மறுத்டலான் தேனர்.
PSOE
பிரடலான் தேம மந்திரி திறுபட்லான் தரா சான்லான் தசஸன்  தேசியவரவ-தசகட்டலவ
திட்டக்கணக்க 191 க்க 158 என்ற வித்தியாசத்தில் லான் தடலான் தோல்வி
அபான்மடந்டலான் தேது. வியாழக்கிழபான்மம அ தேசியவரின் அபான்மமச்சரபான்ம தேசியவயுடன் சந்திப்பு
நேடத்திய பின்னர், அ தேசியவர் இந்டலான் தே  தேசியவசந்டலான் தேகாகட்டலத்தில் லான் தடலான் தேர்டலான் தேல்களுக்க
அபான்மழப்பு விடுப்ிறுபாதரன எதிர்ிறுபார்க்கப்ிறுபடுகிறது.
இப்லான் திறுபாபான்மடலான் தேக்க லான் தடலான் தேர்டலான் தேல்கள் நேடத்டலான் தேப்ிறுபட்டால், மக்கள் கட்சி (PP, 23.1
சடலான் தேவீடலான் தேம), கடிமக்கள் கட்சி (Cs, 19.2 சடலான் தேவீடலான் தேம) மற்றும மக்கள்
கட்சியிலருந்து பிரிந்து  தேசியவந்டலான் தே கட்டகட்டலான்-எதிர்ப்பு, ிறுபாசிச தேசியவாடலான் தே-ஆடலான் தேரவ
புதிய கட்சியான VOX (8.9 சடலான் தேவீடலான் தேம) என இபான்ம தேசியவ ஒருமித்து 51
சடலான் தேவீடலான் தே திறுபருமிறுபான்பான்மம திறுபறக்கூடுதமன கருத்துக்கணிப்புகள்
காட்டுகின்றன. மக்கள் கட்சி டலான் தேபான்மகட்டல தேசியவர் ிறுபப்லான் தகட்டலா கசாலான் தடா இந்டலான் தே
 தேசியவகட்டலதுசாரி கட்சிகளின் ஒரு "திறுபாது தேசியவான முன்னணிக்க" லான் தநேற்று
அபான்மழப்புவிடுத்டலான் தோர், முன்னடலான் தோக இந்டலான் தே  தேசியவகட்டலதுசாரி கட்சிகள் கடந்டலான் தே
மாடலான் தேம அண்டலூசியாவில் ஒரு பிராந்திய அரசாங்கத்திற்காக
கூட்டணி அபான்மமத்திருந்டலான் தேன.
ஐலான் தராப்பிய ஒன்றியத்தின் சிக்கன நேட தேசியவடிக்பான்மககளுக்க எதிராக
ஸ்திறுபயின் மற்றும ஐலான் தராப்ிறுபா எங்கிலும அதிகரித்து  தேசியவரும
லான் த தேசியவபான்மகட்டலநிறுத்டலான் தேங்கள் மற்றும லான் திறுபாராட்டங்களுக்க ஸ்ிறுபானய ஆளும
 தேசியவர்க்கத்தின்
விபான்மடயிறுப்பு,
ஒரு
ிறுபாசிச தேசியவாடலான் தே
ஆட்சிபான்மயக்
கட்டபான்மமப்ிறுபடலான் தோக உள்ளது. புறநிபான்மகட்டலரீதியில், இது தடலான் தோழிகட்டலாள
 தேசியவர்க்கத்தின் ிறுபகட்டலமான எதிர்ப்பான்மிறுப முகங்தகாடுக்கிறது. இருப்பினும,
1936-1939 உள்நோட்டு லான் திறுபாரில் ஸ்திறுபயிபான்மனக் பான்மகப்ிறுபற்றிய ஸ்ிறுபானய
ிறுபாசிச தேசியவாடலான் தே சர் தேசியவாதிகாரி பிரான்சிஸ்லான் தகா பிராங்லான் தகாவின் அரசு 1978
 தேசியவபான்மரயில் ஆட்சி தசலுத்திய நிபான்மகட்டலயில், இந்டலான் தே மரபுக்க
 தேசியவரகட்டலாற்றுரீதியில் லான் த தேசியவரூன்றிய எதிர்ப்பு, டலான் தேற்லான் திறுபாபான்மடலான் தேய எந்டலான் தேத தேசியவாரு
கட்சியிலும எந்டலான் தே த தேசியவளிப்ிறுபாட்பான்மடயும காணவில்பான்மகட்டல.
மற்றும அடலான் தேன் லான் திறுபால-இடது கூட்டாளி திறுபாதடலான் தமாோஸமோஸூம
பிற்லான் திறுபாக்கத்டலான் தேனமானபான்ம தேசியவ என்ிறுபதுடன் தி தேசியவாகட்டலானபான்ம தேசியவயாகம. PSOE
அரசாங்கத்தின் முக்கிய ஆடலான் தேர தேசியவாளரான திறுபாதடலான் தமாஸ், இந்டலான் தே
 தேசியவரவ-தசகட்டலவ திட்டக்கணக்கிற்க ஒப்புடலான் தேபான்மகட்டல திறுபற, கட்டகட்டலான்
லான் தடலான் தேசிய தேசியவாதிகளுடன் ஓர் உடன்ிறுபடிக்பான்மகபான்மய திறுபற லான் தநேற்று கபான்மடசி
டலான் தேருணம  தேசியவபான்மரயில் முயன்று  தேசியவந்டலான் தேது. லான் தடலான் தேசிய தேசியவாடலான் தேம மற்றும
தனரஞ்சக தேசியவாடலான் தேத்பான்மடலான் தே
ஊக்கவித்டலான் தே தேசியவாறு,
லான் தசாசலசத்திற்கான
தடலான் தோழிகட்டலாள  தேசியவர்க்க லான் திறுபாராட்டங்கள் மீது த தேசியவறுப்பான்மிறுப உமிழ்ந்து
 தேசியவரும, திறுபாதடலான் தமாபான்மோஸ  தேசியவழிநேடத்தும ஸ்ராலனச தேசியவாடலான் தே மற்றும
ிறுபப்லான் தகட்டலா தேசியவாடலான் தே லான் திறுபராசிரியர்கள் ஸ்ிறுபானய நே தேசியவ-ிறுபாசிச தேசியவாடலான் தேத்திற்க
புத்துயிரூட்ட ஆளும  தேசியவர்க்கத்பான்மடலான் தே அனுமதிக்கின்றனர்.
PSOE

திறுபாதடலான் தமாஸ் கடந்டலான் தோண்டு PSOE ஐ லான் தடலான் தேர்டலான் தேல்கள் மூகட்டலமாக
அதிகாரத்திற்க
தகாண்டு
 தேசியவரவில்பான்மகட்டல,
மாறாக
PSOE,
திறுபாதடலான் தமாஸ், கட்டகட்டலான் மற்றும ிறுபாஸ்க் லான் தடலான் தேசிய தேசியவாதிகள் என
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இ தேசியவர்களின் ஒரு சிறிய நோடாளுமன்ற திறுபருமிறுபான்பான்மமபான்மய
ஒன்றுதிரட்டி பின்புகட்டல லான் திறுபச்சு தேசியவார்த்பான்மடலான் தேகள் மூகட்டலமாக தகாண்டு
 தேசியவந்டலான் தேது. பின்னர் இந்டலான் தே கூட்டணி, மக்கள் கட்சி பிரடலான் தேம மந்திரி
மரீயாலான் தனா ரலான் த ாய் ஐ ிறுபடலான் தேவியிலருந்து நீக்கி, சான்லான் தசபான்மோஸப்
ிறுபடலான் தேவியில் இருத்தியது. திறுபாதடலான் தமாஸ் திறுபாது தசயகட்டலாளர்
லான் திறுபராசிரியர்
ிறுபப்லான் தகட்டலா
இக்தகட்டலஸயாஸ்
அ தேசியவரின்
லான் தடலான் தேர்டலான் தேல்
மூலான் தகட்டலாிறுபாயத்திற்க கீழ் அபான்மமந்திருந்டலான் தே லான் தடலான் தேசிய தேசியவாடலான் தே முன்லான் தனாக்பான்மக
வி தேசியவரித்டலான் தோர்: “நோங்கள் ஸ்ிறுபானயர்களாக ஆக இருப்ிறுபடலான் தேற்க
திறுபருபான்மமப்ிறுபடுகிலான் தறாம,
அரசியலல்
ததயிப்ிறுபடலான் தேற்க
நீங்கள்
ிறுபயன்ிறுபடுத்தும
அலான் தடலான் தே
 தேசியவார்த்பான்மடலான் தேகபான்மள
நோங்களும
ிறுபயன்ிறுபடுத்துலான் த தேசியவாம. ஏதனன்றால் நோங்கள் ததயிக்காவிட்டால்,
எங்களால் விடயங்கபான்மள மாற்ற முடியாது.”
உண்பான்மமயில், லான் தடலான் தேசிய தேசியவாடலான் தே  தேசியவகட்டலது கருத்துருக்கபான்மள ஒரு "யடலான் தோர்த்டலான் தே"
தகாள்பான்மகயாக ஏற்றுக் தகாண்டு, திறுபாதடலான் தமாஸ் த தேசியவற்றிக்கத்
டலான் தேயாரிப்பு தசய்யவில்பான்மகட்டல மாறாக லான் தடலான் தோல்விக்கத் டலான் தேயாரிப்பு
தசய்டலான் தேது. ஸ்திறுபயினல் 1978 இல் இருந்து முடலான் தேகட்டலாளித்து தேசியவ
ஆட்சிக்கான பிரடலான் தோன கட்சியாக விளங்கம PSOE அதிகாரத்திற்க
 தேசியவந்டலான் தேதும,
அனுமானத்டலான் தே தேசியவாலான் தற
மக்கள்
கட்சியிலருந்து
வித்தியாசமின்றி தடலான் தோழிகட்டலாளர்கபான்மள அன்னயப்ிறுபடுத்தும மற்றும நே தேசியவிறுபாசிச தேசியவாதிகபான்மளப் ிறுபகட்டலப்ிறுபடுத்தும ஒரு திட்டநிரபான்மகட்டலப் பின்ிறுபற்றியது.
அது மக்கள் கட்சியின் 2018 சிக்கன  தேசியவரவ-தசகட்டலவ திட்டக்கணக்பான்மக
டலான் தேக்க
பான்ம தேசியவத்டலான் தேதுடன்,
இராணு தேசியவத்திற்கள்
பில்லயன்கபான்மளப்
ிறுபாய்ச்சியது, முக்கியமாக, அது கட்டகட்டலான் லான் தடலான் தேசிய தேசியவாதிகள் மீடலான் தோன
மக்கள் கட்சியின் ஒடுக்கமுபான்மறபான்மயத் தடலான் தோடர்ந்டலான் தேது.
அக்லான் தடாிறுபர் 1, 2017 கட்டகட்டலான் சுடலான் தேந்திரத்திற்கான கருத்து
 தேசியவாக்தகடுப்புக்கப் பின்னர் பான்மகது தசய்யப்ிறுபட்ட ிறுபன்னதரண்டு
கட்டகட்டலான்
லான் தடலான் தேசிய தேசியவாதிகள்
மீது
கிளர்ச்சிபான்மய
மற்றும
பிரிவிபான்மனபான்மயத்
தூண்டிவிட்ட
கற்றச்சாட்டுக்களின்
லான் திறுபரில்
தசவ் தேசியவாயன்று  தேசியவழக்க தடலான் தோடங்கியது.
கட்டகட்டலான் லான் தடலான் தேசிய தேசியவாடலான் தே கட்சிகள் பிற்லான் திறுபாக்கத்டலான் தேனமான சிக்கன-சார்பு
கட்சிகள் என்ிறுபதுடன், இபான்ம தேசியவ லான் தநேட்லான் தடா லான் திறுபார்கபான்மளயும ஐலான் தராப்பிய
ஒன்றியத்பான்மடலான் தேயும தமௌனமாக ஆடலான் தேரிக்கின்றன. ஆனால் இந்டலான் தே
 தேசியவழக்கானது சிந்டலான் தேபான்மன சுடலான் தேந்திரம மற்றும ஒன்றுகூடுடலான் தே தேசியவற்கான
சுடலான் தேந்திரம உட்ிறுபட தனநோயக உரிபான்மமகள் மீடலான் தோன ஒரு டலான் தோக்கடலான் தேகட்டலாக
உள்ளது, லான் தமலும பிராங்லான் தகாயிசம வீழ்ந்டலான் தேடலான் தேற்கப் பின்னர் இருந்து
முன்தனாருலான் திறுபாதும இல்கட்டலாடலான் தே விடலான் தேத்தில், அரசுக்க எதிரான
அபான்மனத்து
எதிர்ப்பான்மிறுபயும
சட்டவிலான் தராடலான் தேமாக்க தேசியவடலான் தேற்கான
ஓர்
அச்சுறுத்டலான் தேகட்டலாகவம உள்ளது.
கட்டகட்டலான் பிராந்திய துபான்மண-பிரடலான் தேமர் Oriol Junqueras, கட்டகட்டலான்
ககட்டலாச்சார அபான்மமப்பு டலான் தேபான்மகட்டல தேசியவர்கள் Jordi Sànchez மற்றும Jordi Cuixart
ஆகிலான் தயாரின் அபான்மமதியான அரசியல் நேட தேசியவடிக்பான்மகக்காக, அடலான் தோ தேசியவது
ஒரு
கருத்துக்கணிப்பான்மிறுப
ஒழுங்கபான்மமத்டலான் தேடலான் தேற்காக,
அல்கட்டலது
ஆர்ப்ிறுபாட்டங்களுக்க அபான்மழப்பு விடுத்டலான் தேடலான் தேற்காக 25 ஆண்டு காகட்டல
சிபான்மற டலான் தேண்டபான்மனபான்மய முகங்தகாடுக்கிறார்கள். அ தேசியவர்கள் ஏற்கனலான் த தேசியவ

 தேசியவன்முபான்மறயான
லான் தமதகட்டலழுச்சிபான்மய ஒழுங்கபான்மமத்டலான் தோர்கள் என்ற
கற்றச்சாட்டுக்களின் லான் திறுபரில் ஓராண்டுக்கம லான் தமகட்டலாக சிபான்மறயில்
இருந்துள்ளனர். ஆனால் அந்டலான் தே கருத்து  தேசியவாக்தகடுப்பின் லான் திறுபாது
நேடந்டலான் தே ஒலான் தர  தேசியவன்முபான்மற அபான்மமதியான  தேசியவாக்காளர்கள் மீது மக்கள்
கட்சியின் லான் திறுபாலஸ் நேடத்திய ஒடுக்கமுபான்மற மட்டுலான் தமயாகம, அது
800 க்கம அதிகமான தேசியவர்கபான்மள மருத்து தேசியவமபான்மனக்க அனுப்பியது.
அந்டலான் தே கருத்து  தேசியவாக்தகடுப்புக்கப் பின்னர், PSOE, பிராங்லான் தகாயிச
ிறுபாடல்கள்
ிறுபாடப்ிறுபட்ட கட்டகட்டலான்-எதிர்ப்பு
லான் திறுபாராட்டங்கபான்மளத்
தூண்டிவிட்ட ரலான் த ாயின் அரசாங்கத்பான்மடலான் தேயும மற்றும கட்டகட்டலான்
லான் தடலான் தேசிய தேசியவாடலான் தேம "நேம தனநோயகத்திற்க மிகப் திறுபரிய அச்சுறுத்டலான் தேல் "
என்று அறிவித்டலான் தே ஸ்ிறுபானய இராணு தேசியவத் டலான் தேபான்மகட்டல தேசியவபான்மரயும ஆடலான் தேரித்டலான் தேது.
"சி தேசியவப்பு மற்றும பிரிவிபான்மன தேசியவாதிகள்" மீடலான் தோன பிராங்லான் தகாயிச
கற்றச்சாட்டுக்கபான்மள எதிதராலக்கம இந்டலான் தே பிரச்சாரம, ஒரு டலான் தேசாப்டலான் தே
காகட்டல ஐலான் தராப்பிய ஒன்றிய சிக்கன நேட தேசியவடிக்பான்மககளுக்கப் பின்னர்
அதிகரித்து  தேசியவரும சமூக லான் தகாிறுபத்திற்க மத்தியில், ஒட்டுதமாத்டலான் தே
ஆளும  தேசியவர்க்கமும அரசியபான்மகட்டல அதிகமாக  தேசியவகட்டலபான்மடலான் தே லான் தநோக்கி
திருப்பு தேசியவடலான் தேற்காக தசய்யும ஒரு முயற்சி என்ிறுபது இப்லான் திறுபாது
தடலான் தேளி தேசியவாகிறது.
திறுபாதடலான் தமாஸ்
ஆடலான் தேரவிகட்டலான
PSOE
ஆட்சியின்
கீழ்,
 தேசியவழக்கறிஞர்கலான் தளா, சிபான்மறயில் இருப்ிறுப தேசியவர்களின் ஆடலான் தேர தேசியவாளர்களுக்க
எதிராக அரசு நேடத்திய  தேசியவன்முபான்மறக்க இந்டலான் தே பான்மகதிகள் டலான் தோன்
கற்ற தேசியவாளிகள் என்று ஓர்த தேசியவல்லயன் ிறுபாணியில்  தேசியவாடலான் தேங்கபான்மள
முன்நிறுத்தி  தேசியவருகிறார்கள். “கருத்துக்  தேசியவாக்தகடுப்பில் நேடந்டலான் தே
 தேசியவன்முபான்மறக்கான திறுபாறுப்பான்மிறுப ஸ்திறுபயினன் சட்ட அமகட்டலாக்கத்துபான்மற
மீது சாட்ட முடியுதமன நோன் நிபான்மனக்கவில்பான்மகட்டல, மாறாக சட்டத்பான்மடலான் தே
அறிந்லான் தடலான் தே, ஆயிரக் கணக்கான கடிமக்கபான்மள ஒன்றுதிரட்டிய தேசியவர்கள்
மீது டலான் தோன் சாட்ட முடியும. அ தேசியவர்கள் சட்டபூர் தேசியவ லான் திறுபாலஸ்
நேட தேசியவடிக்பான்மகபான்மயத் டலான் தேடுக்கம மனடலான் தே முட்டுக்கட்பான்மடகளாக நேடந்து
தகாண்டார்கள்,” என்று  தேசியவழக்கறிஞர் தாவியர் தரலான் தகாசா லான் தநேற்று
அந்டலான் தே  தேசியவழக்க விசாரபான்மணயின் லான் திறுபாது தடலான் தேரிவித்டலான் தோர்.
அரசுடன் இபான்மணந்டலான் தே ஒரு "அரசு  தேசியவழக்கறிஞராக" டலான் தேன்பான்மன நிறுத்திக்
தகாள்ள VOX அனுமதிக்கப்ிறுபட்டுள்ளது, அது பிரதி தேசியவாதிகளுக்க 60
ஆண்டுகளுக்கம அதிகமான காகட்டலத்திற்க சிபான்மற டலான் தேண்டபான்மன லான் தகாரி
 தேசியவருகிறது.
அலான் தடலான் தே லான் தநேரத்தில், VOX டலான் தேபான்மகட்டல தேசியவர் சந்தியாலான் தகா அிறுபஸ்கால் (Santiago
Abascal) உள்நோட்டு லான் திறுபாரில்
பிரான்லான் தகாவின் முன் தேசியவரகட்டலாபான்மறப்
ிறுபகிரங்கமாக
ிறுபாதுகாத்டலான் தோர்.
“பிராங்லான் தகா
இராணு தேசியவத்தில்
சண்பான்மடயிட்ட முப்ிறுபாட்டனார்களின் கரல்கள் நோங்கள், அ தேசியவர்களின்
கடுமிறுபங்கள் என்ன தசய்டலான் தேலான் தடலான் தோ அ தேசியவற்பான்மற எல்கட்டலாம நோங்கள்
கண்டிக்க விருமிறுபவில்பான்மகட்டல,” என்ற தேசியவர் கடந்டலான் தே மாடலான் தேம அறிவித்டலான் தோர்.
“ஸ்திறுபயினன் ஒருிறுபக்க நிபான்மனபான்ம தேசியவக் தகாண்டிருக்க லான் த தேசியவண்டுதமன
விருமபுிறுப தேசியவர்களின் அரசியல் த தேசியவறித்டலான் தேனத்தின் காரணமாகத்டலான் தோன்,
இங்லான் தக வீதி திறுபயர்கபான்மளக் கூட மாற்ற விருமிறுபாடலான் தே தேசியவர்களும
இருக்கிறார்கள்.”
இது அரசு ிறுபயங்கரம மற்றும ிறுபாரிய ிறுபடுதகாபான்மகட்டல மூகட்டலமாக
தடலான் தோழிகட்டலாள
 தேசியவர்க்கம
மீடலான் தோன
ிறுபாசிச
ஒடுக்கமுபான்மறபான்மய
ிறுபாதுகாப்ிறுபடலான் தோகம. பிராங்லான் தகா 1936 இல் ஸ்ிறுபானய கடியரசுக்க
எதிராக ஓர் ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு சதிக்க டலான் தேபான்மகட்டலபான்மம டலான் தோங்கினார்.
இரத்டலான் தேந்லான் தடலான் தோய்ந்டலான் தே மூன்றாண்டு காகட்டல உள்நோட்டு லான் திறுபாருக்கப் பின்னர்
—அபான்மனத்திற்கம
லான் தமகட்டலாக பிராங்லான் தகா அதில் தடலான் தோழிகட்டலாள
 தேசியவர்க்கத்தின் லான் தமதகட்டலழுச்சிகபான்மள ஒடுக்கிய மற்றும ஸ்திறுபயினல்
புரட்சிக்காக லான் திறுபாராடிய ட்தராட்ஸ்கிஸ்டுகபான்மளப் ிறுபடுதகாபான்மகட்டல தசய்டலான் தே
ஸ்ரானச தேசியவாடலான் தே மற்றும சமூக தனநோயக கட்சிகளின் ிறுபாத்திரத்பான்மடலான் தே

சாடலான் தேகமாக்கிக் தகாண்டிருந்டலான் தோர்— அ தேசியவர் ஆயிரக் கணக்கான
இடதுசாரி தடலான் தோழிகட்டலாளர்கள் மற்றும இபான்மளஞர்களின் ிறுபாரிய
ிறுபடுதகாபான்மகட்டலபான்மயக் தகாண்டு அ தேசியவர் ஆட்சிபான்மய இறுக்கினார்.
இவ் தேசியவாறிருக்பான்மகயில், கட்டகட்டலான் லான் தடலான் தேசிய தேசியவாதிகள் மீடலான் தோன லான் ததாடிப்பு
 தேசியவழக்கில் ஐலான் தராப்பிய ஒன்றியம முழு நேமபிக்பான்மகபான்மய த தேசியவளிப்ிறுபடுத்தி
உள்ளது. “நோங்கள் ஸ்திறுபயினன் சட்ட அபான்மமப்புமுபான்மற மீது முழு
நேமபிக்பான்மக பான்ம தேசியவத்துள்லான் தளாம,” என்று ஐலான் தராப்பிய ஆபான்மணக்கழு
துபான்மண டலான் தேபான்மகட்டல தேசியவர் Jyrki Katainen லான் தநேற்று தடலான் தேரிவித்டலான் தோர், “இதுத தேசியவாரு
அரசியல் பிரச்சிபான்மன இல்பான்மகட்டல. இந்டலான் தே அபிவிருத்திகள் மீது நோங்கள்
அரசியல் அறிக்பான்மககள்  தேசியவழங்கப்லான் திறுபா தேசியவதில்பான்மகட்டல,” என்ிறுபபான்மடலான் தேயும அ தேசியவர்
லான் தசர்த்துக் தகாண்டார்.
கடுபான்மமயான எச்சரிக்பான்மககள்  தேசியவரிபான்மசயில் நிற்கின்றன: ஸ்ராலனச
அதிகாரத்து தேசியவத்டலான் தோல் 1991 இல் லான் தசாவியத் ஒன்றியம கபான்மகட்டலக்கப்ிறுபட்டு
மூன்று டலான் தேசாப்டலான் தே காகட்டல ஏகாதிிறுபத்திய லான் திறுபாருக்கப் பின்னரும, 2008
திறுபாறிவிலருந்து ஒரு டலான் தேசாப்டலான் தேமாக ஐலான் தராப்பிய ஒன்றிய சிக்கன
நேட தேசியவடிக்பான்மககளுக்கப் பின்னரும, ஐலான் தராப்பிய முடலான் தேகட்டலாளித்து தேசியவம
அடலான் தேன் அடி ஆழத்திலருந்து அழுகி உள்ளது.
ஒவ்த தேசியவாரு நோட்டிலும, த தேசியவறுக்கப்ிறுபட்ட அரசாங்கங்கள் உள்நோட்டு
எதிர்ப்பின் அச்சுறுத்டலான் தேலுக்க எதிராக நே தேசியவ-ிறுபாசிச தேசியவாடலான் தே இயக்கங்கபான்மளத்
தூண்டிவிட்டு  தேசியவருகின்றன. லான் ததர்மன் மகா கூட்டணி அரசாங்கம
அ தேசியவர்களின் மீள்இராணு தேசியவமயமாக்கம தகாள்பான்மகபான்மயப் ிறுபாதுகாக்க
ஹிட்கட்டலரிசத்பான்மடலான் தே சகட்டலபான்ம தேசியவ தசய்ய முயலுகின்ற  தேசியவகட்டலதுசாரி தீவிர தேசியவாடலான் தே
லான் திறுபராசிரியர்கபான்மள ஆடலான் தேரிக்கிறது, பிதரஞ்சு தனாதிிறுபதி இமானு தேசியவல்
மக்லான் தரான்
ிறுபாசிச தேசியவாடலான் தே
சர் தேசியவாதிகாரி
பிலப்
திறுபத்டலான் தேபான்மனப்
புகழ்ந்துபான்மரத்டலான் தேலான் தடலான் தோடு,  தேசியவன்முபான்மறயாக "மஞ்சள் சீருபான்மடயாளர்கபான்மள"
ஒடுக்கி  தேசியவருகிறார். பிராங்லான் தகாயிசம மீடலான் தோன தடலான் தோழிகட்டலாளர்களின்
த தேசியவறுப்பின் காரணமாக நே தேசியவ-ிறுபாசிச தேசியவாடலான் தேத்பான்மடலான் தே தநேருங்க விடப்
லான் திறுபா தேசியவதில்பான்மகட்டல என்று சிகட்டல லான் தநேரம  தேசியவாதிடும ிறுபண்டிடலான் தேர்கபான்மளக்
தகாண்ட ஸ்திறுபயினும இந்டலான் தே ிறுபட்டியலல் லான் தசர்ந்துள்ளது.
சர் தேசியவலான் தடலான் தேச  தேசியவர்க்க லான் திறுபாராட்ட லான் தமதகட்டலழுச்சி அபிவிருத்தி அபான்மடந்து
 தேசியவருகிறது. பிரான்சில் "மஞ்சள் சீருபான்மட" லான் திறுபாராட்டங்கள், திறுபல்ஜியம
மற்றும லான் ததர்மனயில் ிறுபாரிய ஒருநோள் லான் த தேசியவபான்மகட்டலநிறுத்டலான் தேங்கள் மற்றும
சமீிறுபத்திய
மாடலான் தேங்களில்
ஸ்திறுபயினல்
டாக்சி
ஓட்டுனர்கள்,
துபான்மறமுகம, சில்கட்டலபான்மற வியாிறுபாரம, விமான நிபான்மகட்டலயங்கள் மற்றும
தமட்லான் தரா
இரயில்
தடலான் தோழிகட்டலாளர்களின்
லான் த தேசியவபான்மகட்டலநிறுத்டலான் தேங்கள்
ஆகியபான்ம தேசியவ டலான் தேயாராகி  தேசியவருகின்ற  தேசியவர்க்க லான் திறுபாராட்டத்தின் ிறுபகட்டலமான
த தேசியவடிப்புக்கான அறிகறிகளாகம. ஆனால் திறுபருக்தகடுத்து  தேசியவரும
லான் திறுபார்கணமும சமூக லான் தகாிறுபமும ஆளும உயரடுக்கின் தீர்க்கமான
எதிர்ப்பான்மிறுப எதிர்தகாள்ளும, தடலான் தோழிகட்டலாள  தேசியவர்க்கம சர் தேசியவலான் தடலான் தேசரீதியில்
ஓர் அரசியல் லான் திறுபாராட்டத்திற்க முகங்தகாடுக்கிறது.
திறுபாதடலான் தமாஸன் ஸ்ராலனச ிறுபப்லான் தகட்டலா தேசியவாடலான் தே அரசியலுடனும மற்றும
ஐலான் தராப்ிறுபா எங்கிலுமான இதுலான் திறுபான்ற லான் திறுபால-இடது கட்சிகளிடம
இருந்தும அரசியல்ரீதியில் தீர்மானகரமாக முறித்துக் தகாண்டு,
தடலான் தோழிகட்டலாள
 தேசியவர்க்கத்பான்மடலான் தே
லான் தநோக்கி
திருமபு தேசியவதும
லான் தசாசலச
சர் தேசியவலான் தடலான் தேச தேசியவாடலான் தேமுலான் தம, தனநோயக உரிபான்மமகபான்மளப் ிறுபாதுகாப்ிறுபடலான் தேற்கான
ஒரு லான் திறுபாராட்டத்தின் அடித்டலான் தேளமாகம. இது, ஸ்திறுபயினலும
ஐலான் தராப்ிறுபா எங்கிலுமான நோடுகளிலும முடலான் தேகட்டலாளித்து தேசியவம மற்றும
ஐலான் தராப்பிய ஒன்றியத்பான்மடலான் தே எதிர்த்து ஐக்கிய ஐலான் தராப்பிய லான் தசாசலச
அரசுகளுக்கான லான் திறுபாராட்டத்தில் தடலான் தோழிகட்டலாள  தேசியவர்க்கத்திற்க புரட்சிகர
டலான் தேபான்மகட்டலபான்மமபான்மய  தேசியவழங்க, நோன்காம அகிகட்டலத்தின் அபான்மனத்துகட்டலகக்
கழுவின் (ICFI) பிரிவகபான்மளக் கட்டபான்மமக்க லான் திறுபாராடு தேசியவபான்மடலான் தேக்
கறிக்கிறது.

