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கட்டலலான் முதல்வர் ஸ்் ஸ்பர் ஸ்பெயினிடம் இருந்த
சுதந்திரத்திற்கலான உரி்கான உரிமற்கான உரிமை்கான உரிமகான உரிமையை வலியுறுத்தகி வலியுறுத்துகிறலார்,
ஆனலால் உத்தி்தியகான உரிமையைலாகபூர்வ பிரகடனத்்கான உரிமத தலாற்கான உரிமைதிக்கி வலியுறுத்துகிறலார்
By Alex Lantier,

பார்சிலிானாவின்

கட்டிான் ன் நாடாளுமன்றத்தில் றத்தில் ச்றத்தில் செவ்தில் செவ்வாயன்று மா்வாயன்று மாலி
அப்பிிராந்திய முதல்தில் செவ்வர் கார்றத்தில் சிஸ் புய்க்றத்தில் சடறத்தில் சமான்ட் உ்வாயன்று மாலிரயாற்று்வாயன்று மாலகயில்,
கட்டிான் சுதந்திிரத்திற்கான அக்லடாபர் 1 ்றத்தில் செர்தில் செவ்வஜன தில் செவ்வாக்றத்தில் சகடுப்பின்
முடிவுக்லகற்ப, ஸ்றத்தில் சபயினிலிருந்து கட்டலிானியா பிரியுறத்தில் சமன அறிவித்தார்.
இருப்பினும, இப்லபா்வாயன்று மாலதக்கு உத்திலயாகபூர்தில் செவ்வ சுதந்திிர பிிரகடனத்்வாயன்று மாலத தள்ள
்வாயன்று மாலதில் செவ்வத்த அதில் செவ்வர், மாட்ரிட் இல் உள்ள மத்திய அிர்றத்தில் சொங்கத்துடன்
லபச்சுதில் செவ்வார்த்்வாயன்று மாலதகளுக்கு மு்வாயன்று மாலறயிட்டார். பிிரதம மந்திரி மரீயாலனா ிரலாாயின்
மக்கள் கட்சி (PP) அிர்றத்தில் சொங்கம அந்த ்றத்தில் செர்தில் செவ்வஜன தில் செவ்வாக்றத்தில் சகடுப்்வாயன்று மாலப
்றத்தில் செட்டவிலிராதமானறத்தில் சதன்றும,
லத்றத்தில் செதுலிராகறத்தில் சமன்றும
அறிவித்துள்ளதுடன்,
புய்க்றத்தில் சடறத்தில் சமான்ட் உடனான லபச்சுதில் செவ்வார்த்்வாயன்று மாலதக்வாயன்று மாலளயும நிிராகரித்துள்ளது.
ஐலிராப்பா எங்கிலுமான அிரசியல்தில் செவ்வாதிகளடம இருந்து தில் செவ்வந்த அ்வாயன்று மாலந்து வந்த அழைப்்வாயன்று மாலபப்
புய்க்றத்தில் சடறத்தில் சமான்ட் ஏற்றுக் றத்தில் சகாண்டதாக றத்தில் ச்றத்தில் செய்திகள் குறிப்பிடுகின்றன நி்வாயன்று மாலியில்
அதற்குப் பின்னர் தில் செவ்வந்துள்ள இந்த முன்னுக்குப்பின் முிரன்னுக்குப்பின் முரணான அறிக்்வாயன்று மாலக,
ஐலிராப்பிய அிரசியல் நி்வாயன்று மாலி்வாயன்று மாலம்வாயன்று மாலய றத்தில் சபரிதும ஸ்திிரமற்ற மற்றும றத்தில் சதில் செவ்வடிப்பார்ந்த
நி்வாயன்று மாலிக்கு றத்தில் சகாண்டு தில் செவ்வந்துள்ளது, அலதலதில் செவ்வ்வாயன்று மாலளயில் ஸ்றத்தில் சபயின் அதன் இிராணுதில் செவ்வ
ஆட்சி மற்றும உள்ன் நாட்டு லபார் விளமபில் தள்ளாடிக் றத்தில் சகாண்டிருக்கிறது.
கட்டலிானியாவுக்குள் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டுள்ள ஸ்பானிய இிராணுதில் செவ்வ மற்றும
றத்தில் சபாலிஸ் த்வாயன்று மாலியீடு மற்றும அக்லடாபர் 1 ்றத்தில் செர்தில் செவ்வஜன தில் செவ்வாக்றத்தில் சகடுப்பு அன்று
ன் நடத்திய்வாயன்று மாலதக் காட்டிலும அதிக இிரத்தந்லதாய்ந்த ஓர் ஒடுக்குமு்வாயன்று மாலற குறித்து
அதிகரித்துதில் செவ்வரும அச்சுறுத்தல் ஆகியதில் செவ்வற்றிற்கு இ்வாயன்று மாலடலய தான், புய்க்றத்தில் சடறத்தில் சமான்ட்
அவ்வு்வாயன்று மாலிர நிகழ்த்தி இருந்தார். அந்த தில் செவ்வாக்றத்தில் சகடுப்பு ன் நடந்த ன் நாளன்று, 16,000
ஊர்க்காதில் செவ்வல் ப்வாயன்று மாலடயினர் (Guardia Civil) அ்வாயன்று மாலமதியான தில் செவ்வாக்காளர்க்வாயன்று மாலள
தாக்கியதுடன், ்றத்தில் செர்தில் செவ்வஜன தில் செவ்வாக்றத்தில் சகடுப்்வாயன்று மாலபத் தடுக்கும ஒரு லதால்வியுற்ற முயற்சியில்
தில் செவ்வாக்றத்தில் சகடுப்பு ்வாயன்று மாலமயங்க்வாயன்று மாலள ன் நசுக்கினர், முதிய றத்தில் சபண்கள் உட்பட ப்வாயன்று மாலடது்வாயன்று மாலற்றத்தில் சொிரா
ஊழியர்கள் மற்றும தில் செவ்வாக்காளர்க்வாயன்று மாலளப் றத்தில் சபாலிஸ் அடித்த்வாயன்று மாலதக் காட்டும
காறத்தில் சன்னுக்குப்பின் முரணாளகள் றத்தில் சதில் செவ்வளயான்வாயன்று மாலதத் றத்தில் சதாடர்ந்து உிகலம அதிர்ச்சியில் உ்வாயன்று மாலறந்தது.
ஆனால் அதற்கு பின்னரும கூட, ஸ்பானிய இிராணுதில் செவ்வ-றத்தில் சபாலிஸ் பிிர்றத்தில் சென்னம
கணி்றத்தில் செமானளவுக்கு மீளப்பிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஐலிராப்பிய ஒன்றிய அதிகாரிகளும அிரசு த்வாயன்று மாலிதில் செவ்வர்களும ிரலாாயின்
ஒடுக்குமு்வாயன்று மாலறக்கு அதில் செவ்வர்களன் ஆதிர்வாயன்று மாலதில் செவ்வ றத்தில் சதாடர்ந்து றத்தில் சதளவுபடுத்தி தில் செவ்வருகின்றனர்.
பிறத்தில் சிரஞ்சு ஜனாதிபதி இமானுதில் செவ்வல் மக்லிரான் லன் நற்று கட்டிான் சுதந்திிர
இயக்கத்தின் "றத்தில் சபாருளாதாிர ஆன்னுக்குப்பின் முரணதில் செவ்வத்்வாயன்று மாலதக்" கண்டித்தார், லஜர்மன் ்றத்தில் சொன்சிிர்
அங்லகிா லமர்க்றத்தில் சகலின் றத்தில் ச்றத்தில் செய்தி றத்தில் சதாடர்பாளர் திங்களன்று அறிவிக்்வாயன்று மாலகயில்
ிரலாாய்க்கு ஆதிரவு றத்தில் சதரிவிக்க அதில் செவ்வ்வாயன்று மாலிர றத்தில் சதாடர்பு றத்தில் சகாண்டதாக அறிவித்தார்.
ஸ்பானிய இிராணுதில் செவ்வ ப்வாயன்று மாலடத்தளதில் செவ்வாட பிரிவுகளும, கு்வாயன்று மாலறந்தபட்்றத்தில் செம 6,000 க்கும
அதிகமான லதசிய றத்தில் சபாலிொலிஸபொலிஸூம அக்லடாபர் 1 க்குப் பின்னரில் இருந்து
அப்பிிராந்தியத்தில் நி்வாயன்று மாலிநிறுத்தப்பட்டு, அ்வாயன்று மாலதில் செவ்வ கட்டலிானியாவின் து்வாயன்று மாலறமுகங்கள்
மற்றும பார்சிலிானாவின் El Prat விமான நி்வாயன்று மாலியத்்வாயன்று மாலதக் கட்டுப்பாட்டில்
எடுத்துள்ளன. ஸ்பானிய உள்து்வாயன்று மாலற அ்வாயன்று மாலமச்்றத்தில் செகம புய்க்றத்தில் சடறத்தில் சமான்ட் ஐ ்வாயன்று மாலகது
றத்தில் ச்றத்தில் செய்ய திட்டமிட்டு தில் செவ்வருதில் செவ்வதாக தில் செவ்வரும றத்தில் ச்றத்தில் செய்திகளுக்கு இ்வாயன்று மாலடலய, றத்தில் சபாலிஸின் சிறப்பு
ன் நடதில் செவ்வடிக்்வாயன்று மாலக குழ (GEO) மற்றும Guardia Civil இன் வி்வாயன்று மாலிரவு அதிிரடி குழ (GAR)
மற்றும சிறப்பு த்வாயன்று மாலியீட்டு ப்வாயன்று மாலட (UEI) உள்ளடங்கிாக, பல்லதில் செவ்வறு சிறப்பு
ப்வாயன்று மாலடப்பிரிவுகள் த்வாயன்று மாலியீடு றத்தில் ச்றத்தில் செய்தில் செவ்வதற்காக தயார் றத்தில் ச்றத்தில் செய்யப்பட்டுள்ளன.
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திங்களன்று ிரலாாயின் மக்கள் கட்சி அிர்றத்தில் சொங்கத்தின் ஒரு றத்தில் ச்றத்தில் செய்தி றத்தில் சதாடர்பாளர்
கூறு்வாயன்று மாலகயில், லுயிஸ் றத்தில் சகாமபானிஸ் முடி்வாயன்று மாலதில் செவ்வப் லபாிலதில் செவ்வ புய்க்றத்தில் சடறத்தில் சமான்ட்க்கும
ஆகப் லபாகிறது என்றார். 1934 இல் ஸ்றத்தில் சபயினுக்குள் ஒரு கட்டிான் அிர்வாயன்று மால்றத்தில் செ
பிிரகடனப்படுத்தியதும றத்தில் சகாமபானிஸ் சி்வாயன்று மாலறயில் அ்வாயன்று மாலடக்கப்பட்டார். 1940 இல்,
ன் நாஜ-ஆக்கிிரமிப்பு பாரீசில், றத்தில் சகஸ்டாலபாவினால் பிடிக்கப்பட்ட றத்தில் சகாமபானிஸ்,
பிிரான்சிஸ்லகா
பிிராங்லகாவின்
ஸ்பானிய
பாசி்றத்தில் செதில் செவ்வாத
ஆட்சியிடம
ஒப்ப்வாயன்று மாலடக்கப்பட்டு, அங்லக அதில் செவ்வர் அந்த ஆட்சியால் துப்பாக்கிப்ப்வாயன்று மாலடயால் சுட்டுக்
றத்தில் சகால்ிப்பட்டார்.
புய்க்றத்தில் சடறத்தில் சமான்ட் உ்வாயன்று மாலிரயாற்றுதில் செவ்வதற்கு முன்னதாக, றத்தில் ச்றத்தில் செவ்தில் செவ்வாயன்று கட்டிான்
பிிராந்திய றத்தில் சபாலிஸ் (Mossos d’Esquadra) ன் நாடாளுமன்றத்்வாயன்று மாலதச் சுற்றியுள்ள
பகுதிக்வாயன்று மாலள அ்வாயன்று மாலடத்தது. இப்லபாது அதில் செவ்வர்கள் புய்க்றத்தில் சடறத்தில் சமான்ட் உட்பட கட்டிான்
மந்திரி்றத்தில் செ்வாயன்று மாலப உறுப்பினர்களுக்கு இிரவு பகிாக பாதுகாப்பு தில் செவ்வந்து வந்த அழைங்கி தில் செவ்வருகின்றனர்.
இந்த கட்டிான் அிரசு அதிகாரிகள் ஸ்பானிய றத்தில் சபாலிொலிஸால் அதில் செவ்வர்கள்
பிடிக்கப்பட்டு ்வாயன்று மாலகது றத்தில் ச்றத்தில் செய்யப்படாமல் இருப்பதற்காக, அ்வாயன்று மாலடயாளந்றத்தில் சதரியாத
கார்களல் பயணிப்பதாக El Confidencial அறிவித்தது.
மா்வாயன்று மாலி 7 மணிக்கு உ்வாயன்று மாலிரயாற்றிய புய்க்றத்தில் சடறத்தில் சமான்ட், கட்டலிானியாவுக்கும
ஸ்றத்தில் சபயினின்
ஏ்வாயன்று மாலனய
பகுதிகளுக்கும
இ்வாயன்று மாலடயிிான
உறவுகள்
திருமபப்றத்தில் சபறவியிாதளவுக்கு உ்வாயன்று மாலடந்துவிட்டதாக தில் செவ்வாதிட்டார். அக்லடாபர் 1
்றத்தில் செர்தில் செவ்வஜன
தில் செவ்வாக்றத்தில் சகடுப்்வாயன்று மாலப
ஏற்பாடு
றத்தில் ச்றத்தில் செய்ததில் செவ்வர்களுக்கும
அதில்
தில் செவ்வாக்களத்ததில் செவ்வர்களுக்கும ன் நன்றி கூறிய அதில் செவ்வர், 800 க்கும அதிகமானதில் செவ்வர்கள்
காயம்வாயன்று மாலடந்த அந்ன் நாளன் றத்தில் சபாலிஸ் தாக்குத்வாயன்று மாலி நி்வாயன்று மாலனவுகூர்ந்ததுடன், கட்டிான்
பிிரச்சி்வாயன்று மாலன இனி ஸ்பானிய உள்ன் நாட்டு விதில் செவ்வகாிரமல்ி, மாறாக ஓர் ஐலிராப்பிய
பிிரச்சி்வாயன்று மாலன என்று அறிவித்தார். பின்னர் அதில் செவ்வர் கூறு்வாயன்று மாலகயில், 1978 இல்
பிிராங்லகாயி்றத்தில் செ ஆட்சியிலிருந்து ன் நாடாளுமன்ற ஜனன் நாயகமாக மாற்றம்வாயன்று மாலடந்ததில்
இருந்து உருதில் செவ்வான ஸ்பானிய அிரசியல் அ்வாயன்று மாலமப்புமு்வாயன்று மாலற, கட்டிான் மக்களுக்கு
லதால்வி்வாயன்று மாலயலய தில் செவ்வந்து வந்த அழைங்கியுள்ளதாக றத்தில் சதரிவித்தார்.
கட்டலிானியாவின் பாத்திிரத்்வாயன்று மாலத ஸ்றத்தில் சபயினின் "றத்தில் சபாருளாதாிர உந்து்றத்தில் செக்தியாக"
லமற்லகாளட்ட அதில் செவ்வர், அதுலதில் செவ்வ ஜனன் நாயகத்்வாயன்று மாலத ஏற்படுத்த உதவியதாக
குறிப்பிட்டதுடன், 1978 அிரசியி்வாயன்று மாலமப்பு கட்டலிானியர்களுக்கு ஒரு முற்லபாக்கான
கட்ட்வாயன்று மாலமப்்வாயன்று மாலப தில் செவ்வந்து வந்த அழைங்குறத்தில் சமன அதில் செவ்வர்கள் ன் நமபியதாக சுட்டிக்காட்டினார். கடந்த
த்றத்தில் சொப்தங்களல் அதன் சுயாட்சி அந்தஸ்்வாயன்று மாலத திருத்தி எழத்துதில் செவ்வதற்காக றத்தில் ச்றத்தில் செய்த
கட்டிான் அிர்றத்தில் சொங்கத்தின் முயற்சிக்வாயன்று மாலள (அமமுயற்சிகள் மீண்டும மீண்டும
ஸ்பானிய நீதிமன்றங்களல் தடுக்கப்பட்டிருந்தன) தில் செவ்வ்வாயன்று மாலிரயறுத்த அதில் செவ்வர்,
கட்டலிானியா இப்லபாது 1978 க்கு பின்லனாக்கி றத்தில் ச்றத்தில் செல்தில் செவ்வதாக தில் செவ்வாதிட்டார்.
றத்தில் சதில் செவ்வறும 42 ்றத்தில் செதவீத தில் செவ்வாக்குப்பதிவில் சுதந்திிரத்திற்கான 89 ்றத்தில் செதவீத தில் செவ்வாக்குக்வாயன்று மாலளப்
றத்தில் சபற்று, அதில் செவ்வ்வாயன்று மாலிர ஒரு சுதந்திிர கட்டிான் குடியிர்வாயன்று மால்றத்தில் செ பிிரகடனம றத்தில் ச்றத்தில் செய்யச்றத்தில் ச்றத்தில் செய்த
அக்லடாபர் 1 ்றத்தில் செர்தில் செவ்வஜன தில் செவ்வாக்றத்தில் சகடுப்்வாயன்று மாலப, பி்வாயன்று மாலன்னுக்குப்பின் முரணத்த தில் செவ்வாக்குகள் என்று
புய்க்றத்தில் சடறத்தில் சமான்ட் லமற்லகாளட்டார். எவ்தில் செவ்வாறிருப்பினும, அதில் செவ்வர் மாட்ரிட் உடனான
மத்தியஸ்தத்்வாயன்று மாலத
ஏற்க
லதில் செவ்வண்டுறத்தில் சமன்ற
்றத்தில் செர்தில் செவ்வலத்றத்தில் செ
மு்வாயன்று மாலறயீடுகளுக்கு
வி்வாயன்று மாலடயிறுப்பதற்காக, கட்டிான் சுதந்திிரத்்வாயன்று மாலத "பி தில் செவ்வாிரங்களுக்கு" இ்வாயன்று மாலடநிறுத்தி
்வாயன்று மாலதில் செவ்வப்பதாக றத்தில் சதரிவித்தார்.
து்வாயன்று மாலன்னுக்குப்பின் முரண-முதல்தில் செவ்வர்
றத்தில் ச்றத்தில் செவ்தில் செவ்வாயன்லற
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புய்க்றத்தில் சடறத்தில் சமான்ட்க்கு

மூிமாக ஸ்பானிய அிர்றத்தில் சொங்கம
வி்வாயன்று மாலடயிறுத்தது,
அப்றத்தில் சபண்மணி

மத்தியஸ்தத்திற்கான எல்ிா அ்வாயன்று மாலந்து வந்த அழைப்புக்வாயன்று மாலளயும திட்டதில் செவ்வட்டமாக நிிராகரித்தார்.
அந்த ்றத்தில் செர்தில் செவ்வஜன தில் செவ்வாக்றத்தில் சகடுப்பும அது அடித்தளமாக றத்தில் சகாண்டிருந்த கட்டிான்
்றத்தில் செட்டமும, ்றத்தில் செட்டவிலிராதமான்வாயன்று மாலதில் செவ்வ என்ற மக்கள் கட்சியின் தில் செவ்வலியுறுத்த்வாயன்று மாலி
அப்றத்தில் சபண்மணி மீண்டும தில் செவ்வலியுறுத்தியதுடன், கட்டிான் பிரிவி்வாயன்று மாலனதில் செவ்வாதிகிளுடன்
எந்த லபச்சுதில் செவ்வார்த்்வாயன்று மாலதகளும இருக்காது என்றார்.
“இல்ிாதறத்தில் சதில் செவ்வாரு ்றத்தில் செட்டத்திலிருந்து திரு. புய்க்றத்தில் சடறத்தில் சமான்ட்லடா அல்ிது லதில் செவ்வறு
எதில் செவ்வருலமா தீர்மானங்க்வாயன்று மாலள எடுக்க முடியாது, ஒரு ்றத்தில் செர்தில் செவ்வஜன தில் செவ்வாக்றத்தில் சகடுப்பு
ன் நடக்கலதில் செவ்வ இல்்வாயன்று மாலி, இருப்பினும மீண்டும மீண்டும, அதில் செவ்வர்கள் கட்டிான் மக்கள்
விருமபுதில் செவ்வதாக கூறி, அதில் செவ்வர்களன் றத்தில் ச்றத்தில் சொந்த விருப்பத்்வாயன்று மாலத உருதில் செவ்வாக்கவும,
்வாயன்று மாலகப்பற்றவும முயன்று தில் செவ்வருகிறார்கள்,” என்றார். எந்த மத்தியஸ்தமும கி்வாயன்று மாலடயாது
என்ப்வாயன்று மாலத ல்றத்தில் செர்த்து அறிவித்த அப்றத்தில் சபண்மணி, “ன் நா்வாயன்று மாலள, அிரசு த்வாயன்று மாலிதில் செவ்வர் எங்களன்
அடுத்த ன் நடதில் செவ்வடிக்்வாயன்று மாலகக்வாயன்று மாலள விதில் செவ்வாதிக்க அ்வாயன்று மாலமச்்றத்தில் செர் குழ்வாயன்று மாலதில் செவ்வக் கூட்டும,” என்றார்.
அ்வாயன்று மாலமச்்றத்தில் செர் குழ கூட்டத்திற்குப் பின்னர், இன்று மா்வாயன்று மாலி 4 மணிக்கு ிரலாாய்
கட்டிான் றத்தில் சன் நருக்கடி குறித்த ஓர் அறிக்்வாயன்று மாலக றத்தில் சதில் செவ்வளயிட உள்ளார்.
இந்த றத்தில் சன் நருக்கடிக்கு ஒரு முற்லபாக்கான தீர்வு தில் செவ்வந்து வந்த அழைங்கக்கூடிய ஒலிர ்றத்தில் செக்தி
றத்தில் சதாழிிாள தில் செவ்வர்க்கம மட்டுலம. ஸ்றத்தில் சபயினுக்குள் கட்டலிானியா்வாயன்று மாலதில் செவ்வப் பிதில் செவ்வந்தமாக
பிடித்து ்வாயன்று மாலதில் செவ்வக்க, தில் செவ்வன்மு்வாயன்று மாலற மற்றும ஒடுக்குமு்வாயன்று மாலற்வாயன்று மாலயப் பயன்படுத்தும ஸ்பானிய
அிரசு மற்றும லதசிய முதிாளத்துதில் செவ்வ தில் செவ்வர்க்கத்தின் மூர்க்கமான றத்தில் சகாள்்வாயன்று மாலகயானது
பிற்லபாக்குத்தனமானதாகும, அ்வாயன்று மாலத ஐலிராப்பா மற்றும உிறத்தில் சகங்கிலும உள்ள
றத்தில் சதாழிிாளர்களுடன் ல்றத்தில் செர்ந்து, ஐபீரிய தீபகற்பம, ஸ்பானிய மற்றும கட்டிான்
எங்கிலும உள்ள றத்தில் சதாழிிாளர்கள் ஒருல்றத்தில் செிர எதிர்க்க லதில் செவ்வண்டும. அ்வாயன்று மாலனத்து லதசிய
றத்தில் சபாலிஸ் மற்றும இிராணுதில் செவ்வ ப்வாயன்று மாலடக்வாயன்று மாலள கட்டலிானியாவிலிருந்து உடனடியாக
திருமப றத்தில் சபற லதில் செவ்வண்டுறத்தில் சமன்ற லகாரிக்்வாயன்று மாலக உயர்த்தப்பட லதில் செவ்வண்டும.
ஸ்பானிய ல்றத்தில் சொ்றத்தில் செலிஸ்ட் கட்சியின் (PSOE) ஆதிரவுடன், தில் செவ்விது்றத்தில் சொரி ிரலாாய் ஆட்சி
லதசியதில் செவ்வாத உன்னுக்குப்பின் முரணர்்வாயன்று மாலதில் செவ்வத் தூண்டிவிட்டு, றத்தில் சபருந்திிரளான கட்டிான் மக்களுக்கு
எதிிராக மட்டுமின்றி மாறாக ன் நாட்டின் ஏ்வாயன்று மாலனய பகுதிகளல் உள்ள றத்தில் சதாழிிாள
தில் செவ்வர்க்கத்தின் மீதும ஓர் இிராணுதில் செவ்வ ஒடுக்குமு்வாயன்று மாலறக்குத் தயாரிப்பு றத்தில் ச்றத்தில் செய்தில் செவ்வதற்காக
பிிராங்லகாயி்றத்தில் செ பாசி்றத்தில் செதில் செவ்வாத ்றத்தில் செக்திக்வாயன்று மாலள ஊக்கப்படுத்த முயன்று தில் செவ்வருகிறது. இதுலதில் செவ்வ,
ஸ்பானிய மற்றும ஐலிராப்பிய முதிாளத்துதில் செவ்வத்தின் கடு்வாயன்று மாலமயாக லமா்றத்தில் செம்வாயன்று மாலடந்து
தில் செவ்வரும றத்தில் சன் நருக்கடிக்கு அதன் தீர்தில் செவ்வாக உள்ளது.
ஆனால் கட்டிான் பிரிவி்வாயன்று மாலனதில் செவ்வாத முதிாளத்துதில் செவ்வ தில் செவ்வர்க்கமும அதன் ன் நடுத்திர
தில் செவ்வர்க்க கூட்டாளகளும எந்த ஜனன் நாயக மாற்றீலடா அல்ிது முற்லபாக்கான
மாற்றீலடா தில் செவ்வந்து வந்த அழைங்குதில் செவ்வதாக இல்்வாயன்று மாலி. அதில் செவ்வர்கள் கட்டிான் றத்தில் சதாழிிாளர்க்வாயன்று மாலள
மலிவுக்கூலி உ்வாயன்று மாலந்து வந்த அழைப்புக்காக பயன்படுத்தி அன்னிய முதலீட்்வாயன்று மாலட ஈர்க்கவும, சிக்கன
ன் நடதில் செவ்வடிக்்வாயன்று மாலகக்வாயன்று மாலள இன்னும ஆந்து வந்த அழைப்படுத்தவும ஏகாதிபத்திய அதிகாிரங்களுடன்
அதிக இிாபமுள்ள உறவுக்வாயன்று மாலள நிறுவும றத்தில் சபாருட்டும ஒரு தனி முதிாளத்துதில் செவ்வ
அிர்வாயன்று மால்றத்தில் செக் லகாருகின்றனர். அதில் செவ்வர்கள் இன்னும அதிகமாக றத்தில் சதாழிிாள தில் செவ்வர்க்கத்்வாயன்று மாலத
பிளவுபடுத்தவும மற்றும அதில் செவ்வர்களன் "றத்தில் ச்றத்தில் சொந்த" றத்தில் சதாழிிாளர்க்வாயன்று மாலளச் சுிரண்டவும
கட்டிான் லதசியதில் செவ்வாதத்்வாயன்று மாலத தூண்டிவிடுகின்றனர்.
முதிாளத்துதில் செவ்வம மற்றும ்றத்தில் செர்தில் செவ்வாதிகாிரத்திற்கு எதிிரான லபாிராட்டத்தில், ஒரு
்றத்தில் செர்தில் செவ்வலத்றத்தில் செதில் செவ்வாத ல்றத்தில் சொ்றத்தில் செலி்றத்தில் செ முன்லனாக்கின் மீது, ஸ்றத்தில் சபயின் மற்றும ஐலிராப்பா
முழதில் செவ்வதிலும றத்தில் சதாழிிாள தில் செவ்வர்க்கம சுயாதீனமாக அணித்திிரள்தில் செவ்வது மட்டுலம, ஒரு
முன்லனாக்கிய பா்வாயன்று மாலத்வாயன்று மாலய தில் செவ்வந்து வந்த அழைங்கும.
கட்டிான் மற்றும ஸ்பானிய றத்தில் சபருந்திிரளான பிரந்த மக்கள் முகங்றத்தில் சகாடுக்கும
அடிப்ப்வாயன்று மாலட பிிரச்சி்வாயன்று மாலனகள் லதசிய ஒடுக்குமு்வாயன்று மாலறயில் லதில் செவ்வரூன்றிய்வாயன்று மாலதில் செவ்வ அல்ி ,
மாறாக தில் செவ்வர்க்க ஒடுக்குமு்வாயன்று மாலறயில் லதில் செவ்வரூன்றிய்வாயன்று மாலதில் செவ்வ ஆகும. அக்லடாபர் 1 ்றத்தில் செர்தில் செவ்வஜன
தில் செவ்வாக்றத்தில் சகடுப்பில் பங்றத்தில் சகடுக்காத றத்தில் சபருமபான்்வாயன்று மாலம கட்டிான் மக்களல்,
பிரிவி்வாயன்று மாலன்வாயன்று மாலய எதிர்க்கும மிகப்றத்தில் சபரியளவிிான றத்தில் சதாழிிாள தில் செவ்வர்க்க பிரிவுகளும
உள்ளடங்கி உள்ளன.
என்ன கட்டவிழ்ந்து தில் செவ்வருகிறலதா அது 1978 ஸ்பானிய அிரசியி்வாயன்று மாலமப்பின் ஒரு
றத்தில் சன் நருக்கடி மட்டுமல்ி, மாறாக ஐலிராப்பிய மற்றும உிக முதிாளத்துதில் செவ்வத்தின்
ஒரு றத்தில் சன் நருக்கடியாகும. ஐலிராப்பா எங்கிலுமான றத்தில் சதாழிிாள தில் செவ்வர்க்கத்திற்கு எதிிராக

கடு்வாயன்று மாலமயான ன் நடதில் செவ்வடிக்்வாயன்று மாலகக்வாயன்று மாலளக் றத்தில் சகாண்டு, உிகளாவிய நிதியியல் றத்தில் சபாறிவுக்கு
ஐலிராப்பிய ஒன்றியம பாரிய தில் செவ்வங்கி பி்வாயன்று மாலன்னுக்குப்பின் முரணறத்தில் சயடுப்புகளுக்கு நிதி தில் செவ்வந்து வந்த அழைங்கி
எதிர்வி்வாயன்று மாலனயாற்றியதில் இருந்லத, ஒரு த்றத்தில் சொப்தமாகலதில் செவ்வ மாட்ரிட் மற்றும
பார்சிலிானாவில் உள்ள ஆளும உயிரடுக்கிற்கு இ்வாயன்று மாலடலய பிிராந்திய சுயாட்சி
மீதான லமாதல்களும, தில் செவ்விரவு-றத்தில் ச்றத்தில் செிவு திட்டக் கன்னுக்குப்பின் முரணக்கு ்றத்தில் செண்்வாயன்று மாலடகளும ன் நடந்து
தில் செவ்வந்துள்ளன. சிக்கன றத்தில் சகாள்்வாயன்று மாலககள் மற்றும ஏகாதிபத்திய லபா்வாயன்று மாலிர நீண்டகாிமாக
ஆதரித்து தில் செவ்வந்துள்ள அிரசியல்தில் செவ்வாதிகள் த்வாயன்று மாலி்வாயன்று மாலமயில் ஒரு கட்டிான்
முதிாளத்துதில் செவ்வ குடியிர்வாயன்று மால்றத்தில் செ உருதில் செவ்வாக்குதில் செவ்வறத்தில் சதன்பது, இந்த ்றத்தில் செர்தில் செவ்வலத்றத்தில் செ றத்தில் சன் நருக்கடி்வாயன்று மாலய
தீர்க்க எதுவும றத்தில் ச்றத்தில் செய்யப் லபாதில் செவ்வதில்்வாயன்று மாலி.
தில் செவ்வாஷிங்டன் மற்றும பிிரதான ஐலிராப்பிய ஒன்றிய ்றத்தில் செக்திகளுடன் றத்தில் ச்றத்தில் செயல்பட்டு தில் செவ்வரும
மாட்ரிட் இப்லபாது ஒரு புதிய ஒடுக்குமு்வாயன்று மாலற்வாயன்று மாலய நியாயப்படுத்த அதன் அிரசியல்
மூலிாபாயத்்வாயன்று மாலதத் தயாரித்து தில் செவ்வருகிறது என்பதற்கு அங்லக ஒவ்றத்தில் சதில் செவ்வாரு
அறிகுறியும உள்ளது. கட்டிான் பிிராந்திய சுயாட்சி்வாயன்று மாலயயும அடிப்ப்வாயன்று மாலட ஜனன் நாயக
உரி்வாயன்று மாலமக்வாயன்று மாலளயும இ்வாயன்று மாலடநிறுத்த ஸ்பானிய அிரசியி்வாயன்று மாலமப்பின் ஷிரத்து 155 அல்ிது
116 ஐ எ்வாயன்று மாலதலயனும பயன்படுத்துதில் செவ்வதற்கு ஸ்பானிய ஊடகங்களல் விரிதில் செவ்வான
விதில் செவ்வாதங்கள் ன் நடக்கின்றன. இது கட்டலிானியாவில் மட்டுமல்ி, ஸ்றத்தில் சபயினின்
ஏ்வாயன்று மாலனய பகுதிகள் எங்கிலுலம வி்வாயன்று மாலிரதில் செவ்வாக இிராணுதில் செவ்வ ஆட்சி்வாயன்று மாலய விரிவுபடுத்த
தில் செவ்வழிதில் செவ்வகுக்கும.
தகதில் செவ்வல்க்வாயன்று மாலளத் தணிக்்வாயன்று மாலக றத்தில் ச்றத்தில் செய்யவும லபாிராட்டங்க்வாயன்று மாலளத் தடுக்கவும இ்வாயன்று மாலன்னுக்குப்பின் முரணயம
மற்றும ்றத்தில் செமூக ஊடக கன்னுக்குப்பின் முரணக்குக்வாயன்று மாலள மூடுதில் செவ்வதும இந்த ஒடுக்குமு்வாயன்று மாலறயின் ஒரு
பிிரதான கூறுபாடாக இருக்கும. கட்டிான் லதசிய ்றத்தில் செ்வாயன்று மாலப மற்றும ஓமனியம
(Omnium) ஆகிய இிரண்டு கட்டிான் லதசியதில் செவ்வாத அ்வாயன்று மாலமப்புகள் அதில் செவ்வற்றின்
ஆதிரதில் செவ்வாளர்களுடன் தகதில் செவ்வல்கள் பரிமாற பயன்படுத்தி தில் செவ்வந்த ட்வீட்டர் கன்னுக்குப்பின் முரணக்குக்வாயன்று மாலள
லன் நற்று மாட்ரிட் இ்வாயன்று மாலடநிறுத்தியுள்ளது.
கட்டிான் லதசியதில் செவ்வாதிகள் மற்றும அதில் செவ்வர்களன் ஆதிரதில் செவ்வாளர்களுடன் மாட்ரிட் ஒரு
கடு்வாயன்று மாலமயான லமாதலுக்குத் தயாரிப்பு றத்தில் ச்றத்தில் செய்து தில் செவ்வருகிறது, அதில் செவ்வர்களல் பிர்
உடனடியாக சுதந்திிரம பிிரகடனம றத்தில் ச்றத்தில் செய்யாததற்காக புய்க்றத்தில் சடறத்தில் சமான்ட் ஐ
கடு்வாயன்று மாலமயாக
விமர்சித்து
தில் செவ்வருகின்றனர்.
புய்க்றத்தில் சடறத்தில் சமான்ட்
கட்டிான்
ன் நாடாளுமன்றத்தில் அதில் செவ்விரது சிக்கன தில் செவ்விரவு-றத்தில் ச்றத்தில் செிவு திட்டத்்வாயன்று மாலத ஆதரித்துள்ள குட்டிமுதிாளத்துதில் செவ்வ லதசியதில் செவ்வாத கட்சியான மக்கள் லதில் செவ்வட்பாளர்களன் கூட்டணி (CUP)
உடன் லன் நற்று லபச்சுதில் செவ்வார்த்்வாயன்று மாலத ன் நடத்திக் றத்தில் சகாண்டிருந்ததால், ஒரு மணி லன் நிரம
தாமதமாகலதில் செவ்வ காட்சிக்கு தில் செவ்வந்தார். எவ்தில் செவ்வாறிருப்பினும CUP இறுதியில் அதில் செவ்வர்
உ்வாயன்று மாலிர்வாயன்று மாலயப் புறக்கணித்தது.
இன் து்வாயன்று மாலன்னுக்குப்பின் முரணத் த்வாயன்று மாலிதில் செவ்வர் அன்னா காப்ரிலயல் பின்னர் புய்க்றத்தில் சடறத்தில் சமான்்வாயன்று மாலட
விமர்சிக்க அத்தளத்்வாயன்று மாலத ்வாயன்று மாலகப்பற்றி அறிவிக்்வாயன்று மாலகயில், “கட்டிான் குடியிர்வாயன்று மால்றத்தில் செ
மனப்பூர்தில் செவ்வமாக அறிவிக்க இன்லற ்றத்தில் செரியான ்றத்தில் செந்தர்ப்பறத்தில் சமன ன் நாங்கள் கருதுகிலறாம,
ஒருலதில் செவ்வ்வாயன்று மாலள ன் நாம அந்த ்றத்தில் செந்தர்ப்பத்்வாயன்று மாலத ததில் செவ்வறவிட்டுள்லளாம,” என்றார். கட்டிான்
பிரிவி்வாயன்று மாலனதில் செவ்வாத திட்டம "தில் செவ்வர்க்க சுதந்திிரம மற்றும தில் செவ்வம்றத்தில் செ சுதந்திிரத்்வாயன்று மாலத"
உருதில் செவ்வாக்கும தில் செவ்வ்வாயன்று மாலிரயில், அ்வாயன்று மாலத றத்தில் சதாடர்தில் செவ்வதற்கான ஒரு றத்தில் சதில் செவ்வற்று சூளு்வாயன்று மாலிர உ்வாயன்று மாலிரத்த
அதில் செவ்வர், “ன் நாம ஒரு குடியிர்வாயன்று மால்றத்தில் செ உருதில் செவ்வாக்க தில் செவ்வந்துள்லளாம,” என்று கூறி நி்வாயன்று மாலறவு
றத்தில் ச்றத்தில் செய்தார்.
CUP

ஓர் ஒடுக்குமு்வாயன்று மாலற மற்றும இிராணுதில் செவ்வ ஆட்சியின் அபாயத்திற்கு எதிிராக றத்தில் சதாழிிாள
தில் செவ்வர்க்கத்்வாயன்று மாலத சுயாதீனமாக அணிதிிரட்டுதில் செவ்வ்வாயன்று மாலத தடுப்பதில் ஸ்றத்தில் சபயினின்
றத்தில் சபாறத்தில் சடலமாஸ் கட்சி மீண்டும மத்திய பாத்திிரம தில் செவ்வகித்து தில் செவ்வருகிறது, அதற்கு
பதிிாக அது பார்சிலிானாவுடன் லபச்சுதில் செவ்வார்த்்வாயன்று மாலத ன் நடத்துமாறு ிரலாாய்க்கும
மக்கள் கட்சிகும தார்மீக மு்வாயன்று மாலறயீடுக்வாயன்று மாலளச் றத்தில் ச்றத்தில் செய்யும ஒரு பிவீனமான
றத்தில் சகாள்்வாயன்று மாலக்வாயன்று மாலய ஏற்றுள்ளது.
றத்தில் சபாறத்தில் சடலமாஸ் றத்தில் சபாது றத்தில் ச்றத்தில் செயிாளர் பப்லிா இக்றத்தில் சிஸியாஸ் சுதந்திிர அறிவிப்்வாயன்று மாலப
ஒத்தி ்வாயன்று மாலதில் செவ்வத்த புய்க்றத்தில் சடறத்தில் சமான்டின் முடி்வாயன்று மாலதில் செவ்வப் பாிராட்டினார். “ஸ்றத்தில் சபயின் பன்முகலதசியம றத்தில் சகாண்டது என்பதுடன், கட்டிான் மக்கள் அ்வாயன்று மாலத றத்தில் ச்றத்தில் செவிமடுக்க
தகுந்ததில் செவ்வர்கள்" என்ப்வாயன்று மாலத உன்னுக்குப்பின் முரணர்ந்து, அதன் அடிப்ப்வாயன்று மாலடயில் லபச்சுதில் செவ்வார்த்்வாயன்று மாலத
ன் நடத்துமாறு அதில் செவ்வர் ிரலாா்வாயன்று மாலயக் லகட்டுக் றத்தில் சகாண்டார்.

