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ஸ்பபெயின்  த் தேர்் தேல்களில் சமூக ஜனமூக ஜனநசமூக ஜனநாயகக
கட்சி பி வெற்றி பபெறுபெறுககயில், பெசமூக ஜனநாசிச  தி வெசமூக ஜனநாகஸ்
கட்சி பெசமூக ஜனநாாரசமூக ஜனநாளுமன்றத்திற்குள் நுபெறுகிற்குள் நுழைகிறத
By Alex Lantier,

கடந்த

இரவு

ஸ்்பஸ்பெயின்

்பஸ்பென் பொதுத்

ுத் ததர்தல்களில்

எண்ணிக்ணிக்ககக்
கணக்கு
சமன்்பஸ்பெறுணிக்ககயில்,
சிக்கனப
்பஸ்பென் பொருளன் பொதன் பொரக் ்பகன் பொள்ணிக்கக ஆதரவு கட்சி்சியன் பொன ஸ்ஸ்பென் பொனி்சிய
ுத் தசன் பொசலிஸ்ட் கட்சி (PSOE) 123 இருக்ணிக்கககளுடன் முதல்
இடத்ணிக்கதப
்பஸ்பெற்றது.
அுத் ததுத் தவேணிக்கள,
எவ்வ்வேன் பொறன் பொயினும,
ுத் தவேன் பொக்ஸ் கட்சி (Vox) ஸ்பென் பொரன் பொளுமன்றத்தில் நுணிக்கல் நுழைந்துள்ளது சர்வேன் பொதிகன் பொரி பிரன் பொன்சிஸ்ுத் தகன் பொ பிரன் பொங்ுத் தகன் பொவேன் பொல் உருவேன் பொக்கபஸ்பெட்ட
ஸ்பென் பொசிச ஆட்சியின் முடிவுக்குப பின்னர் மற்றும 1978 க்குப
பின்னர் ஸ்்பஸ்பெயினின் கன் பொங்கிரசில் அதி-வேலது கட்சி முதல்
தடணிக்கவே்சியன் பொக அமரப ுத் தஸ்பென் பொகிறது.
மற்றும 2016 ல் இுத் ததுத் தஸ்பென் பொன்ற முடிவுகள் வேந்துத் தஸ்பென் பொது 2015
்பதன் பொங்கு ஸ்பென் பொரன் பொளுமன்றம மீண்டும வேந்தது. பிரன் பொங்ுத் தகன் பொயிச
முடிவுக்கு பின்னன் பொன கன் பொலபஸ்பெகுதி PSOE மற்றும வேலதுசன் பொரி
ஜனரஞ்சக கட்சி்சியன் பொன மக்கள் கட்சி (PP) ஆலன் பொன இரு-கட்சி
ஆட்சி முணிக்கற்சியன் பொல் உறுதிபஸ்பெடுத்தபஸ்பெட்டது. ஸ்்பஸ்பெயினில் 350
இருக்ணிக்கககள்
்பகன் பொண்ட
ஸ்பென் பொரன் பொளுமன்றத்தில்
ஆளும
்பஸ்பெருமஸ்பென் பொன்ணிக்கமணிக்க்சிய
அணிக்கமக்க
176
இருக்ணிக்கககள்
்பஸ்பெருமஸ்பென் பொன்ணிக்கம ுத் ததணிக்கவேபஸ்பெடும நிணிக்கலயில் ஒரு கட்சியும
அணிக்கதக் ்பகன் பொண்டிருக்கவில்ணிக்கல. PSOE-ன் 123 க்குப பிறகு
வேலதுசன் பொரி PP, சிட்டிசன் கட்சி மற்றும ுத் தவேன் பொக்ஸ் முணிக்கறுத் த்சிய 66,
.57, 24 ்பவேன்ற அுத் ததுத் தவேணிக்கள ்பஸ்பென் பொ்படுத் தமன் பொஸ் 42 ஐ ்பவேன்றது
75 சதவீதத்திற்கும அதிகமன் பொன வேன் பொக்குப ஸ்பெதிவு, கடந்த
ுத் ததர்தணிக்கலவிட 9 சதவீதம உ்சியர்ந்தும 1982 க்குப பின்னரன் பொன
உச்ச அளவேன் பொகவும இருந்தது. ுத் ததர்தல்கள் PP இன்
்பஸ்பென் பொறிணிக்கவேக் கன் பொட்டின, அது 2016 ுத் ததர்தல்களில் அது ்பவேன்ற
137 இருக்ணிக்கககளில் அணிக்கரபஸ்பெகுதிக்கும ுத் தமலன் பொக இல் நுழைந்தது,
மற்றும
்பஸ்பென் பொுத் தடுத் தமன் பொணிக்கச
்பஸ்பென் பொறுத்தவேணிக்கர,
அதன்
71
இருக்ணிக்கககளில் மூன்றில் ஒரு ஸ்பெங்கிற்கும ுத் தமல் இல் நுழைந்துள்ளது.
பிரதமர் ்பஸ்பெட்ுத் தரன் பொ சன் பொன்ுத் தசஸ் ுத் தநேற்று இரவு, PSOE
தணிக்கலணிக்கம்சியகத்தின்
்பவேளிுத் த்சிய
கூடியிருந்த,
ஸ்்பஸ்பெயின்
உள்நேன் பொட்டு யுத்தத்தின்ுத் தஸ்பென் பொது இருந்து வேந்த ஸ்பென் பொசிச எதிர்பப
முல் நுழைக்கமன் பொன “No pasaran” (“They shall not pass” “அவேர்கள்
கடந்துுத் தஸ்பென் பொக முடி்சியன் பொது”) என்று முல் நுழைங்கிக் ்பகன் பொண்டிருந்த
கூட்டத்திற்கு சுருக்கமன் பொக வேல் நுழைங்கி்சிய ்பவேற்றிப ுத் தஸ்பெச்சில் இந்த
வேன் பொக்களிபணிக்கஸ்பெ “ஸ்்பஸ்பெயினின் கடந்தகன் பொலம” மீதன் பொன ்பவேற்றி
என பகழ்ந்ுத் ததற்றினன் பொர். PSOE ுத் ததர்தல் பிரச்சன் பொரத்தின் ுத் தஸ்பென் பொது,
PP தணிக்கலவேர் ஸ்பெபுத் தலன் பொ கசன் பொுத் தடன் பொவினன் பொல் முன்்பமன் பொழி்சியபஸ்பெட்ட
PP- குடிமக்கள் கட்சி -ுத் தவேன் பொக்ஸ் கூட்டு ஸ்்பஸ்பெயினில் அதி
வேலது அரசன் பொங்கத்ணிக்கத உருவேன் பொக்கும என திருமஸ்பெத் திருமஸ்பெ
எச்சரித்தது. சன் பொன்ுத் தசஸ் அலுவேலகம “அவேர்கள் எண்ணிக்ணிக்கக
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கூடினன் பொல், அவேர்கள் ஆளுவேர்” என்ற முல் நுழைக்கத்ணிக்கத அடிக்கடி
.திருமஸ்பெக் கூறி்சியது
்பஸ்பெரும வேன் பொக்குவீதம அதிகரித்திருபஸ்பெதன் பொக கன் பொணபஸ்பெடுவேது
ஸ்பெகுதி அளவேன் பொவேது, அதி-வேலது அதிகன் பொரத்திற்கு வேருவேணிக்கதத்
தடுபஸ்பெதற்கு
கணிசமன் பொன
வேன் பொக்கன் பொளர்கள்
PSOE க்கு
வேன் பொக்களிக்கச் ்பசன்றுள்ளனர் என்ஸ்பெணிக்கத எதி்பரன் பொலிக்கிறது.
அக்ுத் தடன் பொஸ்பெர் 2017 கட்டலன் பொன் சுதந்திர ்பஸ்பென் பொது வேன் பொக்்பகடுபபக்கு
எதிரன் பொன PSOE ஆதரவுடன் PP ஒழுங்கு ்பசய்த ்பகன் பொடுணிக்கம
மிக்க கடும நேடவேடிக்ணிக்கக நேடத்தி்சிய கட்டலன் பொுத் தலன் பொனி்சியன் பொவில்
வேன் பொக்கன் பொளர்கள் PP அலுவேலர்கணிக்கள ுத் ததர்தலில் வேன் பொக்களிபஸ்பெணிக்கத
தடுத்து
நிறுத்தி
அவேர்களிடம
அவேர்கணிக்களத்
தன் பொங்கள்
வேருத் தவேற்கவில்ணிக்கல என்று கூறினர்.
ஆயினும
கடும
எச்சரிக்ணிக்கக
்பசய்தன் பொக
ுத் தவேண்டும.
PSOE க்ுத் தகன் பொ, அல்லது முதலன் பொளித்துவே ஆதரவு கட்சிகளின்
ஏுத் ததன் பொ ்பதன் பொடர்ஸ்பென் பொன கூட்டணிக்ுத் தகன் பொ வேன் பொக்களிபஸ்பெது, அதிவேலது
வேளர்வேணிக்கத தடுத்துவிடன் பொது அல்லது ஸ்்பஸ்பெயினில் ்பதன் பொழிலன் பொள
வேர்க்கத்தின்
மீதன் பொன
சமூக
தன் பொக்குதல்கணிக்கள
தடுத்து
நிறுத்திவிடவும முடி்சியன் பொது. PSOE ஆனது ஐுத் தரன் பொபபி்சிய ஒன்றி்சிய
சிக்கனப ்பஸ்பென் பொருளன் பொதன் பொரக் ்பகன் பொள்ணிக்கககணிக்கள திணிபஸ்பெணிக்கதயும
ஆபகன் பொனிஸ்தன் பொனிலும
அதற்கு
அபஸ்பென் பொலும
ஏகன் பொதிஸ்பெத்தி்சிய
ுத் தஸ்பென் பொர்கணிக்கள ்பதன் பொடுக்கும தசன் பொபதகன் பொல நீண்ட சன் பொன்ணிக்கறக்
்பகன் பொண்டிருக்கிறது.
அதிவேலதன் பொனது PSOE ஆட்சியின் கீழ் குணிக்கறவின்றி ்பதன் பொடர்ந்து
அதிகரித்து வேந்தது. பிரன் பொன்சில் ஸ்பென் பொரிசில் 2015 ஸ்பெ்சியங்கரவேன் பொத
தன் பொக்குதல்களுக்குப பின்னர் நேவே ஸ்பென் பொசிஸ்டுகணிக்கள எலிுத் தச
ஜனன் பொதிஸ்பெதி
அரண்மணிக்கனக்கு
அணிக்கல் நுழைத்ததும
பி்பரஞ்சு
அரசி்சியலில்
அவேர்களின்
ஸ்பெங்ணிக்கக
இ்சியல்ஸ்பென் பொக்கி்சியதும
ுத் தசன் பொசலிஸ்ட் கட்சி (PS) தன் பொன். ுத் தஜர்மனியில், சமூக ஜனநேன் பொ்சியக
அலுவேலர்கள் மன் பொ்பஸ்பெரும கூட்டணி அரசன் பொங்கத்தில் அமர,
அதன் அணிக்கமச்சர்கள் நேவே-நேன் பொஜிகளின் அணிவேகுபபக்கணிக்களப
பகல் நுழை, அபுத் தஸ்பென் பொது யூத வேணிகங்கள் தன் பொக்கபஸ்பெட்டன.
ஸ்்பஸ்பெயினில் சமூக ஜனநேன் பொ்சியகவேன் பொதிகளின் ்பகன் பொளணிக்கககள்
அதிவேலதின் ்பசல்வேன் பொக்கின் வேளர்ச்சிணிக்க்சிய தடுக்கவில்ணிக்கல,
மன் பொறன் பொக ுத் தமலும வேலுபஸ்பெடுத்தின. ்பஸ்பென் பொுத் தடுத் தமன் பொசின் ஆதரணிக்கவே
அனுஸ்பெவித்த அுத் ததுத் தவேணிக்கள, சன் பொன்்பசஸ் அரசன் பொங்கம சிக்கனப
்பஸ்பென் பொருளன் பொதன் பொர வேரவு-்பசலவுத் திட்டங்கணிக்கள அமல்ஸ்பெடுத்தி்சியது,
இரன் பொணுவேத்திற்கு
மில்லி்சியன்
கணக்கன் பொன
யூுத் தரன் பொணிக்கவே
்பசலவேழித்தது மற்றும அக்ுத் தடன் பொஸ்பெர் 2017 கட்டலன் பொன் சுதந்திர
்பஸ்பென் பொதுவேன் பொக்்பகடுபணிக்கஸ்பெ ஒழுங்கு ்பசய்ததற்கன் பொக, கட்டலன் பொன்
ுத் ததசி்சியவேன் பொத தணிக்கலவேர்கணிக்கள கிளர்ச்சி்பசய்ததன் பொக குற்றம சன் பொட்டி,
ுத் தஜன் பொடணிக்கன வேல் நுழைக்ணிக்கக ுத் தமற்ஸ்பென் பொர்ணிக்கவே ்பசய்தது. சன் பொஞ்்பசஸ்

உட்ஸ்பெட PSOE அலுவேலர்கள், இந்த ்பஸ்பென் பொதுவேன் பொக்்பகடுபபின்
ுத் தஸ்பென் பொது அணிக்கமதி்சியன் பொன முணிக்கறயில் வேன் பொக்களித்த வேன் பொக்கன் பொளர்கள்
மீது மக்கள் கட்சி பிரதமர் மரி்சியன் பொுத் தனன் பொ ருத் தோன் பொய் இன்
.்பகன் பொடூரமன் பொன ்பஸ்பென் பொலீஸ் வேன்முணிக்கறணிக்க்சிய ஸ்பென் பொரன் பொட்டினர்
கீழ்,
அதன்
இரன் பொணுவேவேன் பொதத்ணிக்கதயும
ுத் ததசி்சியவேன் பொதத்ணிக்கதயும முடிவேற்ற வேணிக்ககயில் முன்னணிக்கு
உ்சியர்த்துவேதுடன்,
கட்டலன் பொன்
ுத் ததசி்சியவேன் பொத
அரசி்சியல்
ணிக்ககதிகணிக்கள தற்ுத் தஸ்பென் பொதும நேடத்திவேரும அதன் ்பதன் பொடர்ந்த
துன்பறுத்தலுடன் ுத் தசர்த்து ஆளும வேர்க்கமன் பொனது பிற்ுத் தஸ்பென் பொக்கு
அரசி்சியல் சூல் நுழைணிக்கல உருவேன் பொக்கியுள்ளது, அது ுத் தவேன் பொக்ணிக்க்
ஸ்பெலபஸ்பெடுத்த மட்டுுத் தம ்பசய்தது. ுத் தவேன் பொக்ஸ் 24 இருக்ணிக்கககள்
மட்டுுத் தம
்பஸ்பெற்றிருந்தன் பொலும
உத்திுத் த்சியன் பொகபூர்வே
ஸ்ஸ்பென் பொனி்சிய
அரசி்சியலில் அதன் ்பதன் பொனிணிக்க்சிய அணிக்கமத்துள்ளது.
PSOE

ுத் ததர்தல் முடிவுகளுக்குப பின்னர் ுத் தவேன் பொக்ஸ் அலுவேலர்கள்
சிறுஅளவிலன் பொன ்பவேறித்தனமன் பொன ுத் தஸ்பெரணிணிக்க்சிய நேடத்தினர்,
சுதந்திர ்பஸ்பென் பொதுவேன் பொக்்பகடுபணிக்கஸ்பெ நேடத்தி்சிய முன்னன் பொள் கட்டலன்
பிரன் பொந்தி்சிய முதல்வேர் கன் பொர்்பலஸ் பய்க்்பட்பமன் பொன்ட் (Carles
Puigdemont) ஐ கண்டனம ்பசய்து ுத் ததசி்சியவேன் பொத முல் நுழைக்கங்கணிக்கள
எழுபபினர். “கன் பொர்்பலஸ் பய்க்்பட்பமன் பொன்ட் சிணிக்கறயில்!” என
.திருமஸ்பெத்திருமஸ்பெ முல் நுழைங்கினர்
சக்திகளின்
அரசி்சியல்
வேண்ணம
எதுவேன் பொயினும
PSOE
இறுதியில் அரசன் பொங்கத்திற்குள் ்பகன் பொண்டுவேந்துவிடும, அது
்பதன் பொழிலன் பொள வேர்க்கத்தின் மீது தன் பொக்குதணிக்கலத் ்பதன் பொடுக்கும
மற்றும அதிவேலது ுத் தமலும வேளர்வேதற்கு வேளமன் பொன நிலத்ணிக்கத
உருவேன் பொக்கும. ஐுத் தரன் பொபஸ்பென் பொ முழுவேதும ுத் தவேன் பொக்ஸ் மற்றும
அுத் ததுத் தஸ்பென் பொன்ற அதி-வேலது கட்சிகள் வேளர்வேதற்கு எதிரன் பொகப
ுத் தஸ்பென் பொரன் பொட ஒுத் தர வேழி, வேரவிருக்கும ஸ்ஸ்பென் பொனி்சிய அரசன் பொங்கம
உட்ஸ்பெட, முதலன் பொளித்துவேத்திற்கு எதிரன் பொன ஒரு அரசி்சியற்
ுத் தஸ்பென் பொரன் பொட்டத்தில்
ஐுத் தரன் பொபஸ்பென் பொ
முழுவேதும
உள்ள
்பதன் பொழிலன் பொளர்கணிக்கள அணிதிரட்ட ுத் தவேண்டும.
மக்கள் கட்சி - குடிமக்கள் கட்சி - ுத் தவேன் பொக்ஸ் கூட்டணிுத் த்சியன் பொடு
ஒரு அரசன் பொங்கத்ணிக்கத அணிக்கமபஸ்பெதற்கு ுத் ததணிக்கவே்சியன் பொன 176 வேன் பொக்கு
்பஸ்பெருமஸ்பென் பொன்ணிக்கம
குணிக்கறந்துள்ள
நிணிக்கலயில், எஞ்சியுள்ள
நிணிக்கறுத் தவேறுதற்குரி்சிய சன் பொத்தி்சியமன் பொனணிக்கவே PSOE - குடிமக்கள்
கட்சி அல்லது ஒரு PSOE – ்பஸ்பென் பொுத் தடுத் தமன் பொஸ் - கட்டலன் பொன்
ுத் ததசி்சியவேன் பொதிகள் கூட்டணி ஆகும. வேலதுசன் பொரி குடிமக்கள் கட்சி
PSOE ஐ
கட்டலன் பொன் ுத் ததசி்சியவேன் பொதிகளுடன் ுத் தஸ்பெச்சுவேன் பொர்த்ணிக்கத
நேடத்துவேதன் பொல் துுத் தரன் பொகிகளின் கட்சி என திருமஸ்பெத்திருமஸ்பெ
கண்டித்தது, மற்றும கடந்த இரவு குடிமக்கள் கட்சித்
தணிக்கலவேர் Alberto Rivera, PSOE உடன் கூட்டுச்ுத் தசர்ந்து ஒரு
அரசன் பொங்கம
அணிக்கமபஸ்பெணிக்கத
நிரன் பொகரித்தன் பொர்.
“்பகட்ட்பசய்தி
சன் பொன்ுத் தசஸ் மற்றும ்பஸ்பென் பொுத் தடுத் தமன் பொஸ் ்பஸ்பென் பொதுச்்பச்சியலன் பொளர் ஸ்பெபுத் தலன் பொ
இக்்பலஸி்சியன் பொஸ் ஒரு அரசன் பொங்கத்ணிக்கத நிறுவுவேர்” என்று அவேர்
.்பதரிவித்தன் பொர்
அவேருக்கு முன்ுத் தன கூடி்சிய கூட்டத்ணிக்கத உற்சன் பொகபஸ்பெடுத்த,
்பவேளிபஸ்பெணிக்கட்சியன் பொன
வேலதுசன் பொரி
கட்சி்சியன் பொன
குடிமக்கள்
கட்சியுடன் ஒரு
கூட்ணிக்கட
இன்னும
கருதிபஸ்பென் பொர்பஸ்பெதன் பொக
சன் பொன்்பசஸ்
குறிபபிட்டன் பொர்:
“நேன் பொம
அவேர்கள்
ுத் தஸ்பென் பொல்
்பச்சியல்ஸ்பெடமன் பொட்ுத் தடன் பொம. அவேர்கள் PSOE உடனன் பொன உறவுகணிக்கள
தடுபஸ்பெதற்கு
தணிக்கடகணிக்கள
ணிக்கவேபஸ்பெர்”
என
சன் பொன்்பசஸ்
குறிபபிட்டன் பொர். “எமது இடதுசன் பொரி கருத்துக்கள் மற்றும எமது
முற்ுத் தஸ்பென் பொக்கு நிணிக்கலபஸ்பென் பொட்டின் அடிபஸ்பெணிக்கடயில், அரசி்சியற் சட்ட

அணிக்கமபப

முணிக்கறக்குள்ுத் தள
்பச்சியற்ஸ்பெடக்கூடி்சிய
அணிக்கனத்து
”.சக்திகளுக்கும எமது கரங்கணிக்கள நீட்டுுத் தவேன் பொம

குடிமக்கள் கட்சி சன் பொன்்பசஸின் ஆர்வேங்களுக்கு ்பதன் பொடர்ந்து
முண்டு்பகன் பொடுக்குமன் பொ,
அது
ுத் ததன் பொன்றுவேதுுத் தஸ்பென் பொல,
அவேரது
அரசன் பொங்கத்ணிக்கத
அணிக்கமபஸ்பெதற்கு,
சன் பொன்்பசஸ்
கன் பொங்கிரசில்
ஆதரவிற்கன் பொக கட்டலன் பொன் ுத் ததசி்சியவேன் பொதகணிக்கள நேமபி இருக்கப
ுத் தஸ்பென் பொகிறன் பொரன் பொ — கட்டலன் ுத் ததசி்சியவேன் பொத அலுவேர்கணிக்கள கிளர்ச்சி
்பசய்தன் பொர்கள் என்ற ்பஸ்பென் பொய்பணிக்கனவு வேல் நுழைக்குகளின் ுத் தஸ்பெரில்
்பதன் பொடர்ந்து தடுபபக்கன் பொவேலில் ணிக்கவேத்திருக்கும நிணிக்கலயிலும
கூட. கட்டுத் தலன் பொனி்சியன் பொவின் கட்டலன் பொன் ுத் ததசி்சியவேன் பொத குடி்சியரசு
இடது மற்றும கட்டுத் தலன் பொனி்சியன் பொவுக்கு ஒன்று ுத் தசர்ுத் தவேன் பொம
(Together for Catalonia) முணிக்கறுத் த்சிய 15 மற்றும 7 இருக்ணிக்கககணிக்கள
்பவேன்றன; ஸ்பென் பொஸ்க் ுத் ததசி்சிய கட்சி (PNV) 6 இருக்ணிக்கககணிக்கள
்பவேன்றது PSOE-Podemos ஒரு குறுகி்சிய ்பஸ்பெருமஸ்பென் பொன்ணிக்கம
கூட்டரசன் பொங்கத்திற்கு ஆதரவேளிக்க ஸ்ஸ்பென் பொனி்சிய கன் பொங்கிரசில்
அவேர்களுக்குப ுத் தஸ்பென் பொதுமன் பொன ஸ்பெலம இருக்கிறது.
ஆயினும இத்தணிக்கக்சிய ்பவேளிபஸ்பென் பொடு, சன் பொன்்பசஸின் ுத் ததர்தலுக்கு
அணிக்கல் நுழைபப விடுத்த பிரதன் பொன கன் பொரணங்களுள் ஒன்றன் பொன தனது
அரசன் பொங்கத்ணிக்கத ஸ்திரபஸ்பெடுத்தல் என்ஸ்பெணிக்கத ்பவேட்டிச் ்பசல்கிறது.
ஸ்பென் பொரன் பொளுமன்றத்தில்
்பஸ்பெருமஸ்பென் பொன்ணிக்கமணிக்க்சியக்
்பகன் பொடுபஸ்பெதற்கு
்பஸ்பென் பொுத் தடுத் தமன் பொஸ் மற்றும கட்டலன் பொன் ுத் ததசி்சியவேன் பொதிகளிடம தங்கி
இருந்த, சிறுஸ்பென் பொன்ணிக்கம PSOE ஆல் பிபரவேரியில் ுத் ததர்தல்கள்
ுத் தகன் பொரபஸ்பெட்டன. கட்டலன் ுத் ததசி்சியவேன் பொத கட்சிகள் தங்களின்
தணிக்கலவேர்கள் முன்னணி உறுபபினர்கள் ுத் தமல் பிற்ுத் தஸ்பென் பொக்கு
்பஸ்பென் பொய்பணிக்கனவு வேல் நுழைக்குகணிக்களப ுத் தஸ்பென் பொட்ட்பஸ்பென் பொழுது, அதற்குப
ஸ்பெதில் ்பகன் பொடுக்கும விதமன் பொக சன் பொன்்பசஸின் வேரவு-்பசலவு
திட்டத்திற்கு வேன் பொக்களிக்க மறுத்துவிட்ட ்பஸ்பென் பொழுது சன் பொன்்பசஸ்
அரசன் பொங்கம கவிழ்ந்தது. சன் பொன்்பசஸ் மீண்டும அுத் தத சக்திகள்
மீது நேமபிக்ணிக்கக ணிக்கவேபஸ்பென் பொரன் பொ, அவேரது அரசன் பொங்கம மீண்டும
்பஸ்பெருமஸ்பென் பொலும கவில் நுழைக்கூடும எனத் ுத் ததன் பொன்றுகிறது.
்பஸ்பென் பொுத் தடுத் தமன் பொணிக்க் ்பஸ்பென் பொறுத்தவேணிக்கர, தீவிர மன் பொற்றத்திற்கன் பொன ஒரு
கட்சி என என்்பனன்னுத் தவேன் பொ சில தபபிப பிணிக்கல் நுழைத்திருபஸ்பெதற்கன் பொன
ஸ்பென் பொசன் பொங்குகணிக்களக் ்பகன் பொண்டிருந்தன் பொலும, ுத் ததர்தல் அவேற்ணிக்கற
அமஸ்பெலபஸ்பெடுத்தி இருக்கிறது. ஸ்பெதிலன் பொக, அக்கட்சியின் ்பஸ்பென் பொதுச்
்பச்சியலன் பொளர் ஸ்பெபுத் தலன் பொ இக்்பலஸி்சியன் பொஸ் ுத் ததர்தலுக்குப பின்னர்
ுத் தநேற்றிரவு தனது நிணிக்கலணிக்க்சிய ்பதளிவுஸ்பெடுத்தினன் பொர் — அவேரது
ஆற்றல்கள் பிரன் பொங்ுத் தகன் பொவிற்கு-பிந்ணிக்கத்சிய கன் பொலத்தில் ஸ்ஸ்பென் பொனி்சிய
முதலன் பொளித்துவேத்தன் பொல் ஆளும கட்சி்சியன் பொக விருமஸ்பெபஸ்பெட்ட PSOE
க்கன் பொன ஸ்பென் பொரன் பொளுமன்ற ்பஸ்பெருமஸ்பென் பொன்ணிக்கமக்கு ுத் தவேணிக்கல்பசய்வேணிக்கத
ுத் தநேன் பொக்கி உள்ளது என ்பதளிவேன் பொக குறிபபிட்டன் பொர்.
“ஒருவேணிக்கக நேல்ல முடிணிக்கவேப ்பஸ்பெறுத் தவே விருமபகிுத் தறன் பொம, நேன் பொம
விருமபவேணிக்கத ்பசய்வேதற்கு அவேர்கள் ுத் தஸ்பென் பொதும” என்றன் பொர்
இக்்பலஸி்சியன் பொஸ்.
“முற்ுத் தஸ்பென் பொக்கு
சக்திகள்
வேலதுசன் பொரி
கூட்ணிக்கடவிட அதிகம ுத் தசரும, மற்றும கட்டுத் தலன் பொனி்சியன் பொவிலும
ஸ்பென் பொஸ்க்கிலும
ுத் ததர்தல்கள்
முடிவுகள்
கன் பொட்டுவேதுுத் தஸ்பென் பொல
ஸ்்பஸ்பெயின் ஐ்சியத்திற்கிடமில்லன் பொத வேணிக்ககயில் ஸ்பெல்ுத் ததசி்சியமதன் பொன்.”
கட்டலன் பொன்
மற்றும
ஸ்பென் பொஸ்க்
ுத் ததசி்சியவேன் பொதிகளுடன்
்பவேளிபஸ்பெணிக்கட்சியன் பொகப ுத் தஸ்பெசுவேதற்கு சன் பொன்்பசஸிற்கு அழுத்தம
்பகன் பொடுபஸ்பெதன் பொக இக்்பலஸி்சியன் பொஸ் ுத் தமலும கூறினன் பொர். “நேன் பொன்
ுத் தஸ்பெச்சுவேன் பொர்த்ணிக்கதணிக்க்சிய ்பதன் பொடங்குமன் பொறு முன்்பமன் பொழிந்திருக்கிுத் தறன்.
இதுவேணிக்கர ுத் தஸ்பெசத் ்பதன் பொடங்குவேதற்கன் பொன நிணிக்கலயில் மட்டும
நேன் பொங்கள் விடபஸ்பெட்டிருக்கிுத் தறன் பொம.”

