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ஆட்சிியயத் திணிக்க ஸ்க்க ஸ்போனிய அஇரானிய அரசோங்கம

சூளுியஇரக்கிறத
 Alex Lantier,      20 October 2017

ஸபபானிய அரசபாங்கம் ் நபாநாள நாளை கட்டட்டலபான் பிரபாந்திய தன்்திய தன்னபாட்சிநாளய

நிறுத்திநாளத்திவைக்கிற ஸபபானிய அரசியல்சட்டத்தின் பிரிவு 155  ஐ
அமல்படுத்த திட்டம் ம் ககபாண்டிருப்பதபாக ்பதாக ந் நற்று அறிவித்தநாளமயபா்திய தன்னத
ஒரு அரசியல் திருப்பமபா்திய தன்ன நிகழ்வும்,  ஸம் கபயினில் மட்டுமல்ட்டலபாத
ஐ்பதாக நரபாப்பபாவிலும் சர்த்திவை்பதாக நதச ரீதியபாகவும் உள் நாளை ம் கதபாழிட்டலபா நாளைர்களுக்க
ஒரு அத்திவைசரமபா்திய தன்ன எச்சரிக்நாளகயும் ஆகம்.

ஒரு முக்கியமபா்திய தன்ன ்பதாக நமற்க ஐ்பதாக நரபாப்பிய ் நபாட்டில், ஐ்பதாக நரபாப்பிய ஒன்றியம்
மற்றும் அம் கமரிக்கபாவின் ஆதரவுடன்,  ஆளும் த்திவைர்க்கமபா்திய தன்னத
எ்பதாக நதச்சபாதிகபார ஆட்சிநாளய ்பதாக ந் நபாக்கிய ஒரு திருப்பத்திற்கபா்திய தன்ன
திட்டங்கநாள நாளை அறிவித்தக் ம் ககபாண்டிருக்கிறத. பிரிவு 155 ஐ ம் ககபாண்டு
த்திவைருத்திவைதன் மூட்டலமபாக,  1936-1939  ஸபபானிய உள்் நபாட்டுப் ்பதாக நபபாரின்
சமயத்தில் பிரபான்சிஸ்பதாக நகபா பிரபாங்்பதாக நகபாத்திவைபால் உருத்திவைபாக்கப்பட்ட பபாசிச
ஸபபானிய ஆட்சி முடிவுக்க த்திவைந்த 1978 க்கப் பின்்திய தன்னர்
முதன்முநாளறயபாக ஒரு ்பதாக நதர்ந்ம் கதடுக்கப்பட்ட கட்டட்டலபான் அரசபாங்கத்நாளத
மபாட்ரிட் இநாளடநீக்கம் ம் கசய்ய இருக்கிறத. அதன்பின் அத ஸபபானிய
்பதாக நபபாலிஸ மற்றும் ஆயுத்பதாக நமந்திய பநாளடகநாள நாளை நிநாளட்டலநிறுத்தி அத்திவைற்றின்
ஆதரவுடன் ்பதாக நத்திவைம் கறபாரு பிரபாந்திய நிர்த்திவைபாகத்நாளதப் பட்டலத்திவைந்தமபாகத்
திணிக்கம்.

அக்்பதாக நடபாபர் 1 கட்டட்டலபான் கருத்தத்திவைபாக்ம் ககடுப்பில் “சுதந்திரம் ்பதாக நத்திவைண்டும்”
என்ற த்திவைபாக்களிப்புக்கப் பின்்திய தன்னர் கட்ட்பதாக நட்டலபானியபா சுதந்திரத்நாளத
அறிவித்திருந்ததபா என்பநாளத கூறுத்திவைதற்க கட்டட்டலபான் பிரபாந்திய
முதல்த்திவைரபா்திய தன்ன கபார்ட்டலஸ புய்க்ம் கடம் கமபான்ட்டுக்க பிரதமர் மரியபா்பதாக ந்திய தன்னபா
ர்பதாக நோபாய் ்பதாக ந் நற்று கபாநாளட்டல 10 மணி த்திவைநாளர ம் ககடு விதித்திருந்தபார். 

“இல்நாளட்டல” என்று ம் கத்திவைளிப்பநாளடயபாக பதிட்டலளிக்கபாமல் -இத அத்திவைரத
ம் கசபாந்த அரசபாங்கம் நிநாளட்டலகநாளட்டலய இட்டுச் ம் கசன்றிருக்கம்-
புய்க்ம் கடம் கமபான்ட் கட்டட்டலபான் ் நபாடபாளுமன்றத்தில் அத்திவைர் அக்்பதாக நடபாபர் 10
அன்று த்திவைழங்கிய உநாளரயில் சுதந்திரத்நாளத அறிவிக்கவில்நாளட்டல என்பநாளத
ம் கதளித்திவைபாக்கி்திய தன்னபார்.  மபாட்ரிட் உட்திய தன்னபா்திய தன்ன ்பதாக நபச்சுத்திவைபார்த்நாளதகளுக்க அத்திவைர்
விண்ணப்பித்தபார்:  “மக்கள் த்திவைபாக்களிப்பின் விநாள நாளைவுகநாள நாளை
நிறுத்திநாளத்திவைப்பதற்க ் நபான் ஆ்பதாக நட்டலபாசநாள்திய தன்ன நாளத்திவைத்்பதாக நதன்.
்பதாக நபச்சுத்திவைபார்த்நாளதக்க சபாதகமபா்திய தன்ன நிநாளட்டலநாளமகநாள நாளை உருத்திவைபாக்கத்திவைதற்கபாக
் நபான் இதநாள்திய தன்னச் ம் கசய்்பதாக நதன்”.  ஆயினும்,  “ஸபபானிய அரசபாங்கம்
ம் கதபாடர்ந்தம் ்பதாக நபச்சுத்திவைபார்த்நாளதநாளய முடக்கி ஒடுக்கமுநாளறநாளயப்
பயன்படுத்த்பதாக நமயபா்திய தன்னபால்,  கட்டட்டலபான் ் நபாடபாளுமன்றம்,  அத
அனுகூட்டலமபா்திய தன்னத என்றபால், அக்்பதாக நடபாபர் 10 அன்று அத த்திவைபாக்களிக்கபாத
உத்தி்பதாக நயபாகபூர்த்திவை சுதந்திர அறிவிப்பின் மீத த்திவைபாக்களிக்கக் கூடும்”
என்று அத்திவைர் எச்சரித்தபார்.

புய்க்ம் கடம் கமபான்ட் அத்திவைரிடம் இருந்த ்பதாக நகபாரப்பட்ட ம் கதளித்திவைபா்திய தன்ன பதிநாளட்டல
த்திவைழங்கத் தத்திவைறி விட்டதபாக அறிவிக்கின்ற ஒரு சுருக்கமபா்திய தன்ன
ம் கசய்திக்கறிப்நாளப த்திவைழங்கிவிட்டு,  ர்பதாக நோபாய் இந்த பதிநாளட்டல ஓரங்கட்டி
நாளத்திவைத்த விட்டபார்.  “அதன் விநாள நாளைத்திவைபாக”,  அந்த ம் கசய்திக் கறிப்பு
கூறியத,  “கட்டட்டலபான் பிரபாந்தியத்தில் சட்டத்தின் ஆட்சிநாளய
மீட்ம் கடடுப்பதற்கபாக அரசியல்சட்டத்தின் 155 த்திவைத பிரிவின் கீழபா்திய தன்ன
ஷரத்தகநாள நாளை ஸபபானிய அரசபாங்கம் ம் கதபாடர்ந்த முன்ம் க்திய தன்னடுக்கம்.”

ஸம் கபயினின் அநாளமச்சர்கள் கவுன்சில் சனிக்கிழநாளமயன்று கூடி
ஸபபானிய ம் கச்திய தன்னட்டி்திய தன்னபால் ஒப்புதல் ம் கபறுத்திவைதற்கபா்திய தன்ன -பிரிவு 155  ஐ
அமல்படுத்த அங்கீகபார த்திவைபாக்க இத அளித்தபாக ்பதாக நத்திவைண்டும்-
் நடத்திவைடிக்நாளககநாள நாளை வித்திவைபாதிக்கம் என்று அத ம் கதரிவித்தத.

ஸம் கபயினில் இரபாணுத்திவை-்பதாக நபபாலிஸ ஆட்சிநாளய ்பதாக ந் நபாக்கிய திருப்பமபா்திய தன்னத
ஸபபானிய ஆளும் உயரடுக்கின் மீத மட்டுமல்ட்டலபாத,  ஒட்டும் கமபாத்த
ஐ்பதாக நரபாப்பிய ஒன்றியத்தின் மீதமபா்திய தன்ன ஒரு கற்றப்பத்திரிநாளகயபாகம்.
இரண்டு-் நபாள் ஐ்பதாக நரபாப்பிய ஒன்றிய உச்சிமபா் நபாட்டிற்கபாக ்பதாக ந் நற்றிரவு
புரூ்பதாக நசல்ஸ த்திவைந்த்பதாக நசர்ந்த ்பதாக நதுசேர்ந்த ஜேர்மன் சபான்சட்டலர் அங்்பதாக நகட்டலபா ்பதாக நமர்க்ம் ககலும்
பிம் கரஞ்சு துசேர்ந்த ஜே்திய தன்னபாதிபதி இமபானுத்திவைல் மக்்பதாக நரபானும் துசேர்ந்த ஜே்திய தன்ன் நபாயக உரிநாளமகள்
மீதபா்திய தன்ன மபாட்ரிட்டின் தபாக்கதல்கநாள நாளை ம் கத்திவைளிப்பட ஆதரித்த்திய தன்னர்.
“ஸபபானிய அரசபாங்கத்தின் நிநாளட்டலப்பபாட்நாளட ் நபாங்கள் ஆதரிக்கி்பதாக நறபாம்”
என்று ்பதாக நமர்க்ம் ககல் அறிவிக்க,  ஐ்பதாக நரபாப்பிய ஒன்றிய உச்சி மபா் நபாடு
“ஸம் கபயிநாள்திய தன்னச் சுற்றிய ஐக்கியத்தின் ஒரு ம் கசய்தி”நாளய த்திவைழங்கம் எ்திய தன்ன
மக்்பதாக நரபான் த்திவைபாக்கறுதியளித்தபார்.

அக்்பதாக நடபாபர் 1  அன்று அநாளமதியபா்திய தன்ன த்திவைபாக்கபா நாளைர்கள் மீத ் நடத்தப்பட்ட
ஒரு ம் ககபாடூரமபா்திய தன்ன ்பதாக நபபாலிஸ தபாக்கதலில் 800  ்பதாக நபருக்கம் அதிகமபாய்
மருத்தத்திவைமநாள்திய தன்னயில் அனுமதிக்கப்பட்டதன் பின்்திய தன்னர், மபாட்ரிட் கட்டட்டலபான்
்பதாக நதசியத்திவைபாத த்திவைநாளட்டலத் த நாளைங்கநாள நாளை மூடியத,  கட்டட்டலபான் ்பதாக நதசியத்திவைபாதக்
கட்சிகநாள நாளை தநாளடம் கசய்த்திவைத கறித்த வித்திவைபாதித்தத,  அத்தடன் இரண்டு
கட்டட்டலபான் ்பதாக நதசியத்திவைபாத அரசியல்த்திவைபாதிகநாள நாளை -்பதாக நதுசேர்ந்த ஜேபார்டி சபான்்பதாக நசஸ
மற்றும் ்பதாக நதுசேர்ந்த ஜேபார்டி கவிக்குவிக்ஸபார்ட்-  நாளகத ம் கசய்தத,  அத
பபார்சி்பதாக நட்டலபா்திய தன்னபாவில் நூறபாயிரக்கணக்கபா்பதாக ந்திய தன்னபாரின் எதிர்ப்பு
ஆர்ப்பபாட்டங்கநாள நாளைத் தூண்டியத.

அரசியல்சட்டத்தின் 116 த்திவைத பிரிநாளத்திவை அமல்படுத்தத்திவைத கறித்தம்
மபாட்ரிட் வித்திவைபாதித்தக் ம் ககபாண்டிருக்கிறத,  இத ஸம் கபயின் எங்கிலும்
ஒரு அத்திவைசரகபாட்டலநிநாளட்டலநாளய உருத்திவைபாக்கி,  நீதி விசபாரநாளணக்க,
்பதாக நத்திவைநாளட்டலநிறுத்தம் ம் கசய்த்திவைதற்க,  அந்தரங்கத்திற்க மற்றும் ் நடமபாட்ட
சுதந்திரம்,  சிந்தநாள்திய தன்ன சுதந்திரம் மற்றும் ம் கத்திவைளிப்பபாட்டு சுதந்திரத்திற்க
இருக்கின்ற அரசியல்சட்ட உரிநாளமகநாள நாளை நிறுத்திநாளத்திவைக்கம்.

்பதாக நபர்லின் மற்றும் பபாரிஸில் இருந்தபா்திய தன்ன ஆதரவுடன்,  ஆளும் மக்கள்
கட்சி அரசபாங்கமபா்திய தன்னத (PP) ஸபபானிய ்பதாக நசபாசலிஸட் கட்சி (PSOE)

மற்றும் கடிமக்கள் கட்சியின் ஒத்தநாளழப்புடன் சர்த்திவைபாதிகபாரத்நாளத
்பதாக ந் நபாக்கிய திருப்பத்நாளத அமல்படுத்தத்திவைதற்க ்பதாக நத்திவைநாளட்டலம் கசய்த
ம் ககபாண்டிருக்கின்ற அ்பதாக நத்பதாக ந் நரத்தில்,  பிரபாங்்பதாக நகபா ஆட்சியிட்டலபா்திய தன்ன த்திய தன்னத
ம் கசபாந்த ்பதாக நத்திவைர்கநாள நாளை ்பதாக நதடிக் ம் ககபாண்டிருக்கிறத.  ஸபபானிய ்பதாக நதசிய
ஐக்கியத்திற்க ஆதரத்திவைபா்திய தன்ன ஆர்ப்பபாட்டங்களுக்க -இதில்
பிரபாங்்பதாக நகபாவின் ஃபட்டலபான்ஞ் (Falange)  அநாளமப்பு பங்கம் கபற்றத-
அநாளழப்பு விடுத்திருந்த பின்்திய தன்னர்,  ர்பதாக நோபாய் அரசபாங்கத்தின் ஒரு
ம் கசய்தித்ம் கதபாடர்பபா நாளைர்,  புய்க்ம் கடம் கமபான்ட்டின் கநாளத 1930 கள்
சகபாப்தத்த கட்டட்டலபான் தநாளட்டலத்திவைர் லூயிஸ ம் ககபாம்பபானிஸ (Llu sí

Companys) ்பதாக நபபாட்டல முடியக் கூடும் -1940  இல் பிரபாங்்பதாக நகபா ஆட்சியபால்
அத்திவைர் சுட்டுக் ம் ககபால்ட்டலப்பட்டபார்-  எ்திய தன்ன ம் கபருநாளம்பதாக நபசி



புய்க்ம் கடம் கமபான்ட்டுக்க ம் ககபாநாளட்டல மிரட்டல் விடுப்பநாளதப் ்பதாக நபபாட்டல
்பதாக நபசி்திய தன்னபார்.

மக்களுக்க எதிரபாய் எங்ம் ககங்கிலும் தயபாரிக்கப்பட்டுக்
ம் ககபாண்டிருக்கின்ற ்பதாக நபபாலிஸ-அரசு ் நடத்திவைடிக்நாளககநாள நாளை
அமல்படுத்தத்திவைதற்க கட்டட்டலபான் ம் க் நருக்கடிநாளய,  மபாட்ரிட்டும்
ஐ்பதாக நரபாப்பிய ஒன்றியமும் பற்றிக் ம் ககபாண்டிருக்கின்ற்திய தன்ன.  ஐ்பதாக நரபாப்பபா
மற்றும் அம் கமரிக்கபா எங்கிலும்,  அத்தநாள்திய தன்ன த்திவைண்ணமபா்திய தன்ன
அரசபாங்கங்களும் இநாளணயத் தணிக்நாளகக்க ்பதாக நகபாரிக்நாளக
நாளத்திவைக்கின்ற்திய தன்ன,  அ்பதாக நத்பதாக ந் நரத்தில் பபாரிய மின்்திய தன்னணு ்பதாக நத்திவைவு
் நடத்திவைடிக்நாளககநாள நாளையும் உள்் நபாட்டு ஒடுக்கமுநாளறக்க இரபாணுத்திவைத்நாளத
அல்ட்டலத இரபாணுத்திவைமயமபாக்கப்பட்ட ்பதாக நபபாலிஸ அட்டலககநாள நாளை
நிநாளட்டலநிறுத்தத்திவைநாளதயும் முன்ம் க்திய தன்னடுக்கின்ற்திய தன்ன. 

இத்தநாளகய த்திவைழிமுநாளறகள்,  அக்்பதாக நடபாபர் 1  கருத்தத்திவைபாக்ம் ககடுப்பில்
த்திவைபாக்களிப்பதற்கபாக கட்டட்டலபான் மக்களின் பரந்த அடுக்ககள்
அநாளமதியபாக அணிதிரண்டநாளதப் ்பதாக நபபான்ற ம் கத்திவைகதுசேர்ந்த ஜே்திய தன்ன அரசியல்
எதிர்ப்புக்க எதிரபாகத் திரும்ப முடியும்,  திரும்பும் என்பதற்கபா்திய தன்ன
ம் கதளித்திவைபா்திய தன்ன அறிகறிக்பதாக ந நாளை ஸம் கபயினிட்டலபா்திய தன்ன நிகழ்வுகள் ஆகம்.

ஸம் கபயின் நிகழ்வுகள், சர்த்திவை்பதாக நதச அ நாளைவிலும் மற்றும் ஐ்பதாக நரபாப்பபாவிலும்
முதட்டலபாளித்தத்திவை அநாளமப்புமுநாளறயின் அதீத ம் க் நருக்கடியில் தபான்
்பதாக நத்திவைர்கநாள நாளைக் ம் ககபாண்டுள் நாளை்திய தன்ன.  கபால் நூற்றபாண்டு கபாட்டலமபாக
அதிகரிக்கப்பட்டு த்திவைரும் ஏகபாதிபத்தியப் ்பதாக நபபார்,  ம் கபபாரு நாளைபாதபார
ம் க் நருக்கடி மற்றும் முதட்டலபாளித்தத்திவை சிக்க்திய தன்ன ் நடத்திவைடிக்நாளககள்
ஆகியத்திவைற்றின் விநாள நாளைம் கபபாருட்க்பதாக ந நாளை இநாளத்திவை.  ட்ரம்ப் த்திவைட ம் ககபாரியபாநாளத்திவை
இல்ட்டலபாம் கதபாழிக்க அச்சுறுத்தம் நிநாளட்டலயில்,  அம் கமரிக்க
தநாளட்டலநாளமயிட்டலபா்திய தன்ன முடித்திவைற்ற ்பதாக நபபார்கள் ரஷ்யபா மற்றும் சீ்திய தன்னபாவுட்திய தன்னபா்திய தன்ன
்பதாக நமபாதல்க நாளைபாக தீவிரப்பட்டு,  உட்டலகப் ்பதாக நபபாரபாக மபாறுத்திவைதற்க
அச்சுறுத்தத்திவை்பதாக நதபாடு,  “ஐ்பதாக நரபாப்பிய ஒன்றிய இரபாணுத்திவைம்” (EU  army)

மூட்டலம் ஒரு சுயபாதீ்திய தன்னமபா்திய தன்ன இரபாணுத்திவைத் ம் கதபாகதியபாக ஐ்பதாக நரபாப்பிய
ஒன்றியத்நாளத எப்படியபாயினும் அபிவிருத்தி ம் கசய்த விடுத்திவைதற்க
ஐ்பதாக நரபாப்பிய முதட்டலபாளித்தத்திவைத்தின் ்பதாக நமட்டலபாதிக்கப் பிரிவுகநாள நாளை உந்தித்
தள்ளிக் ம் ககபாண்டிருக்கின்ற்திய தன்ன. 

இரபாணுத்திவை கட்டநாளமப்பின் பிரதபா்திய தன்ன இட்டலக்க ம் கதபாழிட்டலபா நாளை த்திவைர்க்கம்
ஆகம்.  2008  ்பதாக நத்திவைபால் ஸட்ரீட் ம் கபபாறிவுக்கப் பின்்திய தன்னர் ஐ்பதாக நரபாப்பிய
ஒன்றியத்தின் சிக்க்திய தன்ன ் நடத்திவைடிக்நாளககள்,  அதிகரித்தச் ம் கசல்லும் சமூக
சமத்தத்திவைமின்நாளம மற்றும் ஐ்பதாக நரபாப்பபாம் கத்திவைங்கிலும் பபாரிய அ நாளைவில் பத்த
மில்லியன் கணக்கபா்பதாக ந்திய தன்னபாருக்க ்பதாக நத்திவைநாளட்டலத்திவைபாய்ப்பில்ட்டலபாத நிநாளட்டல
ஆகியநாளத்திவை சமூகக் ்பதாக நகபாபத்தின் ம் கத்திவைடிப்பபா்திய தன்ன நிநாளட்டலகளுக்க இட்டுச்
ம் கசன்றிருக்கின்ற்திய தன்ன.  ஒரு “ம் கபரிய அ நாளைவிட்டலபா்திய தன்ன எழுச்சி”  த்திவைந்தபால்
ஐ்பதாக நரபாப்பிய இநாள நாளைஞர்களில் பபாதிக்கம் ்பதாக நமட்டலபா்பதாக ந்திய தன்னபார் -கிரீஸ,
ஸம் கபயின்,  ்பதாக நபபார்ச்சுகல்,  இத்தபாலி,  பிரபான்ஸ,  பிரிட்டன்,  ோங்்பதாக நகரி,
பல்்பதாக நகரியபா மற்றும் ்பதாக நரபாமபானியபாவில் 60  சதவீதத்திற்கம்
அதிகமபா்பதாக ந்திய தன்னபார்-  அதில் இநாளணத்திவைபார்கள் என்பநாளத ஐ்பதாக நரபாப்பிய
ஒன்றியத்தின் “தநாளட்டலமுநாளற என்்திய தன்ன” (Generation What) கருத்தக்கணிப்பு
இந்த ஆண்டில் கண்டறிந்தத.

இந்த உள் நாளைடக்கத்தில்,  ஐ்பதாக நரபாப்பிய ஏகபாதிபத்தியத்தின் இரபாணுத்திவை-
அரசியல் நிநாளட்டலப்பபாட்டுக்கபா்திய தன்ன ஒரு சகிக்கமுடியபாத அச்சுறுத்தட்டலபாக்பதாக நத்திவை
கட்டட்டலபான் கருத்தத்திவைபாக்ம் ககடுப்நாளப கபாண்பநாளத ஐ்பதாக நரபாப்பபாவின்
முன்்திய தன்னணி அரசியல்த்திவைபாதிகள் ம் கதளித்திவைபாக்கிக் ம் ககபாண்டிருக்கின்ற்திய தன்னர்.
கட்டட்டலபான் பிரிவிநாள்திய தன்னயபா்திய தன்னத ஒரு “ம் கடபாமி்பதாக ந்திய தன்னபா விநாள நாளைவு”க்கம் “15
த்திவைருடங்களில் 98  அரசுகநாள நாளைக் ம் ககபாண்டதபாக இருக்கம் ஒரு
ஐ்பதாக நரபாப்பிய ஒன்றியத்தக்கம்”  இட்டுச் ம் கசல்ட்டலக் கூடும் என்று
ஐ்பதாக நரபாப்பிய ஒன்றிய ஆநாளணயத்தின் தநாளட்டலத்திவைரபா்திய தன்ன ்பதாக நதுசேர்ந்த ஜேபான் க்பதாக ந நாளைபாட்
துசேர்ந்த ஜேஜூங்கர் எச்சரித்ததன் பின்்திய தன்னர்,  ்பதாக நதுசேர்ந்த ஜேர்மன் பசுநாளமக் கட்சி
அரசியல்த்திவைபாதியபா்திய தன்ன ்பதாக நதுசேர்ந்த ஜேபாஷ்கபா பிஷ்சர் “உள்ளிருந்த ஐ்பதாக நரபாப்பபா மீத
தபாக்கதல் ் நடத்தபத்திவைர்கள்” என்று தநாளட்டலப்பிட்டம் கதபாரு பத்தியில் இ்பதாக நத
விடயத்திற்கத் திரும்பி்திய தன்னபார்.

கட்டட்டலபான் பிரிவிநாள்திய தன்னத்திவைபாதமபா்திய தன்னத,  ம் கமபாத்த அ நாளைவில் ஐ்பதாக நரபாப்பிய
ஒன்றியத்திற்க சமமபாக அல்ட்டலத அதநாள்திய தன்ன விஞ்சியதபாக இருக்கக்
கூடிய அம் கமரிக்கபா மற்றும் ஆசியபாவில் இருக்கக் கூடிய
உட்டலக நாளைபாவிய ்பதாக நபபாட்டியபா நாளைர்கநாள நாளை சத்திவைபால் ம் கசய்த்திவைதில் இருந்த
ஐ்பதாக நரபாப்பிய ஏகபாதிபத்தியத்நாளத தடுப்பதபாக்பதாக நத்திவை தபான் கருதியதபாய்
ஃபிஷ்சர் த்திவைலியுறுத்தி்திய தன்னபார்.  அத்திவைர் எழுதி்திய தன்னபார்,  “ஐ்பதாக நரபாப்பிய
ஒன்றியத்தின் உறுப்பு ் நபாடுகள் இருபத்தி்பதாக நயபாரபாம் நூற்றபாண்டில்
பிரிவிநாள்திய தன்னத்திவைபாதம் மற்றும் ஒற்றுநாளமக்கநாளட்டலவின் ஒரு கட்டத்திற்கள்
நுநாளழத்திவைம் கதன்பத த்திவைரட்டலபாற்றுரீதியபாக அபத்தமபா்திய தன்னதபாக இருக்கம். மற்ற
உட்டலக நாளைபாவிய ்பதாக நபபாட்டியபா நாளைர்களின் அ நாளைநாளத்திவை எடுத்தக் ம் ககபாண்டபால்
-சீ்திய தன்னபா,  இந்தியபா,  அம் கமரிக்கபா எதவும் சநாள நாளைத்ததல்ட்டல-  அத
ஐ்பதாக நரபாப்பபாவின் சமூக உறவுகளிநாளட்பதாக நயயபா்திய தன்ன த்திவைலிநாளமநாளயயும்
ஐ்பதாக நரபாப்பபாவின் ஆழமபா்திய தன்ன ஒருங்கிநாளணப்நாளபயும் இன்னும் அதிக
அத்திவைசியமபாக்கத்திவைதபாக்பதாக நத்திவை இருக்கிறத.”

ம் கதபாழிட்டலபா நாளைர்கள் எச்சரிக்கப்பட்டபாக ்பதாக நத்திவைண்டும்:  ம் கதபாழிட்டலபா நாளை
த்திவைர்க்கத்திநாள்திய தன்னத் தூங்கநாளத்திவைக்கத் தபாட்டலபாட்டுப் பபாடுகின்ற ஒரு
முயற்சியில் ம் கபபா்பதாக நட்பதாக நமபாஸ கட்சி கூறுத்திவைநாளதப் ்பதாக நபபாட்டல,  துசேர்ந்த ஜே்திய தன்ன் நபாயக
உரிநாளமகநாள நாளை நிநாளட்டல் நபாட்டுத்திவைதற்க PP அரசபாங்கத்நாளத ஊக்கவிக்க
உதவுத்திவைதற்க,  ஐ்பதாக நரபாப்பிய ஒன்றியம் தநாளட்டலயிடப் ்பதாக நபபாத்திவைதில்நாளட்டல.
ஐ்பதாக நரபாப்பிய ஒன்றியமபா்திய தன்னத,  த்திய தன்னத ஏகபாதிபத்திய கணக்ககளின்
அடிப்பநாளடயில், பிரபாங்்பதாக நகபாத்திவைபாதத்திற்க மறுஅங்கீகபாரம் அளிப்பதற்கம்
சர்த்திவைபாதிகபாரத்நாளத ்பதாக ந் நபாக்கித் திரும்புத்திவைதற்கமபா்திய தன்ன ர்பதாக நோபாயின்
உந்ததலின் பின்்திய தன்னபால் அணித்திவைகத்த நின்று ம் ககபாண்டிருக்கிறத.

இத,  கட்ட்பதாக நட்டலபானியபாவிலும்,  மீதி ஸம் கபயினிலும்,
ஐ்பதாக நரபாப்பபாம் கத்திவைங்கிலும் மற்றும் சர்த்திவை்பதாக நதச அ நாளைவிலும் இருக்கின்ற
ம் கதபாழிட்டலபா நாளை த்திவைர்க்கத்தின் முநாளற ஆகம்.  இநாளத்திவை எங்ம் ககங்கிலும்
எ்பதாக நதச்சபாதிகபார ஆட்சி,  ்பதாக நபபார் மற்றும் சிக்க்திய தன்ன ் நடத்திவைடிக்நாளககளுக்க
ஆழமபா்திய தன்ன,  த்திவைரட்டலபாற்று ரீதியபாக ்பதாக நத்திவைரூன்றிய எதிர்ப்பு நிட்டலவுகிறத.
ஆயினும்,  இந்த புறநிநாளட்டலரீதிய்திய தன்ன எதிர்ப்பபா்திய தன்னத ்பதாக நசபாசலிசத்தக்கபா்திய தன்ன,
ஐ்பதாக நரபாப்பபாம் கத்திவைங்கிலுமபா்திய தன்ன ் நபாடுகளில் ம் கதபாழிட்டலபா நாளை த்திவைர்க்கம்
அதிகபாரத்தக்க த்திவைருத்திவைதற்கபா்திய தன்ன மற்றும் ஐ்பதாக நரபாப்பிய ்பதாக நசபாசலிச
அரசுகளின் ஒன்றியத்நாளதக் கட்டிம் கயழுப்புத்திவைதற்கபா்திய தன்ன ஒரு ் ந்திய தன்னத்திவைபா்திய தன்ன,
ஐக்கியப்பட்ட அரசியல் ்பதாக நபபாரபாட்டத்தில் அணிதிரட்டப்பட்டபாக
்பதாக நத்திவைண்டும்.

ம் கதபாழிட்டலபா நாளை த்திவைர்க்கத்தின் சுயபாதீ்திய தன்னமபா்திய தன்ன அரசியல் அணிதிரட்டல்
என்ப்பதாக நத இன்றியநாளமயபாத ்பதாக நகள்வியபாகம்.  புய்க்ம் கடம் கமபான்ட்நாளடச்
சுற்றிய கட்டட்டலபான் முதட்டலபாளித்தத்திவை த்திவைர்க்கத்தின் சுதந்திர-ஆதரவு
கன்நாள்திய தன்னயபா்திய தன்னத ஐ்பதாக நரபாப்பிய ஒன்றியத்தடன் ஒரு உடன்பபாட்டிற்க
முநாள்திய தன்னந்த ம் ககபாண்டிருக்கிறத என்ப்பதாக நதபாடு,  ம் கதபாழிட்டலபா நாளைர்களுக்க
க்பதாக நரபாதமபா்திய தன்னதபாகவும் இருக்கிறத என்பதில் ம் கதபாழிட்டலபா நாளைர்கள்
எச்சரிக்கப்பட்டபாக ்பதாக நத்திவைண்டும். ஒரு ்பதாக நசபாசலிச இயக்கமபா்திய தன்னத ஸபபானிய
மற்றும் கட்டட்டலபான் முதட்டலபாளித்தத்திவை த்திவைர்க்கத்தின் அத்தநாள்திய தன்ன பிரிவுகளில்
இருந்தம் சுயபாதீ்திய தன்னமபாகக் கட்டிம் கயழுப்பப்பட்டபாக ்பதாக நத்திவைண்டும்.

ஆயினும்,  மபாட்ரிட் தயபாரித்தக் ம் ககபாண்டிருக்கம் கட்ட்பதாக நட்டலபானியபா
மீதபா்திய தன்ன இரத்தக்க நாளைரியபா்திய தன்ன ஒடுக்கமுநாளறநாளயயும், ம் கதபாழிட்டலபா நாளை த்திவைர்க்கம்
திட்டத்திவைட்டமபாக எதிர்த்தபாக ்பதாக நத்திவைண்டும்.  ஆயுதத்திவைலிநாளமநாளயக் ம் ககபாண்டு
ஸம் கபயினின் பிரபாந்திய ஒருநாளமப்பபாட்நாளடக் கபாப்பபாற்ற ர்பதாக நோபாய்
ம் கசய்யும் முயற்சிக்க எதிரபா்திய தன்ன ்பதாக நபபாரபாட்டத்தில் மட்டு்பதாக நம ஒரு ்பதாக நசபாசலிச
மற்றும் சர்த்திவை்பதாக நதச முன்்பதாக ந்திய தன்னபாக்கில் அணிதிரட்டப்படுகின்ற ஐ்பதாக நரபாப்பிய
ம் கதபாழிட்டலபா நாளை த்திவைர்க்கத்தின் ஐக்கியம் கட்டிம் கயழுப்பப்பட முடியும்.

ஐ்பதாக நரபாப்பபாவில் த்திவைர்க்க-் ந்திய தன்னத்திவைபா்திய தன்ன ம் கதபாழிட்டலபா நாளைர்களின் த்திவைழிகபாட்டி
்பதாக நகபாஷம் என்்திய தன்னத்திவைபாக இருக்க்பதாக நத்திவைண்டும் என்றபால்:  ஸம் கபயினில்
சர்த்திவைபாதிகபாரமும் இரபாணுத்திவை ஆட்சியும் ்பதாக நத்திவைண்டபாம்!  ஸபபானியத்
தருப்புகள் கட்ட்பதாக நட்டலபானியபாநாளத்திவை விட்டு ம் கத்திவைளி்பதாக நயறு!  ஐ்பதாக நரபாப்பிய
்பதாக நசபாசலிச அரசுகளின் ஒன்றியத்திற்கபாக ்பதாக நபபாரபாடு!


