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கட்டலலான் ந நெருக்கடியின் மத்தியில, ஸ்ந ஸ்பெயின்
எங்கிலும் இ் இரலாணுவ ஆட்சிக்கு மலாட்ரிட் த மாட்ரிட் தயலாரிப்ப
ந செய்கிறத
By Alejandro López,
ஸ்பபானிய
அரசியல்
ஸ் ஸ்தபாபகாபகமபானது
கட்ட கட்டலுபானியபாவில்
எவ்வபாறு பிரிவிரிவினனவபா ஸ்த இயக்கத்ரிவின ஸ்த நசுக்குவது என்றும
ஒட்டு்டுமாபகமபாத் ஸ்தாபகமபாய் நபா்டுமடங்கிலும எவ்வபாறு இரபாணுவ ஆட்சிரிவினய
நிறுவுவது
என்றும
 ஸ்தனது
்டும ஸ்தரிவுகரிவினனது தெரிவுகளை
பகிரங்காபகமபாய்
விவபாதித்துக் ்டுமகபாண்டிருக்கிறது.
இரண்டு வபாரங்களுக்கு முன்ப, ாபகமரியபா கட்டலனபா ர கட்டல பாயின் கீ கீழபான
ஸ்்டுமபயினின் சிறுபபான்ரிவினாபகம ாபகமக்கள் கட்சி (PP) அரசபாங்காபகமபானது,
கட்டுபானின் பிரபாந்திய  ஸ்தன்னபாட்சிரிவினய நிறுத்தி ரிவினவக்கக் கூடிய
அதிரடியபான நடவடிக்ரிவினககரிவினனது தெரிவுகளை எடுக்க  கட்டலவண்டுாபகமபா என்பது
குறித்து விவபாதித்துக் ்டுமகபாண்டிருந் ஸ்தது. இப் கட்டலபபா கட்டல ஸ்தபா, எப் கட்டலபபாது
ாபகமற்றும எவ்வபாறு இரபாணுவம நிரிவினுநிறுத் ஸ்தப்படும  கட்டலபபாலிஸ்
நடாபகமபாட்டம அதிகரிக்கப்படும என்பது  ஸ்தபான் விவபா ஸ்தப் ்டுமபபாருனது தெரிவுகளைபாகி
இருக்கிறது.
சிறந் ஸ்த வரிவினகயில் எப்படி இரபாணுவ- கட்டலபபாலிஸ் ஆட்சிரிவினய
திணிக்குபாம என்பது குறித்து மு ஸ்துபாளித்துவ ஊடகங்கள்
ாபகமற்றும அரசியல் கட்சிகளுக்குள்னது தெரிவுகளைபான விவபா ஸ்தம தீவிரப்படுவ கட்டல ஸ்த
அரசியுரிவினாபகமப்ப நீதிாபகமன்றத்தின் (CC) முடிவின் பின்புாபகமபாகும.
ாபகமபாட்ரிட்ரிவினட அடிப்பரிவினடயபாகக் ்டுமகபாண்டு இயங்கும ஊடகங்கள்
பிரிவிரிவினனவபாதிகளுக்கு எதிரபாக இன்னும துரி ஸ்தாபகமபாய் இரபாணுவப்
பரிவினடரிவினய ்டுமகபாண்டு ்டுமசல்ுபா ஸ்த ஸ்தற்கபாக ர கட்டல பாரிவினயக் கண்டனம
்டுமசய்வதில்
ஏகாபகமன ஸ்தபாய்
இருக்கின்றன.
“அரசபாங்கத்தின்
வினது தெரிவுகளைங்கமுடியபா ஸ்த முடக்க”த்ரிவின ஸ்தயும (El Mundo), “முடிவுகள்
எடுப்பதில் அரசபாங்கத்தின்  ஸ்தபாாபகம ஸ்த”த்ரிவின ஸ்தயும (ABC)  கட்டலநற்று
 ஸ்தரிவினுயங்கங்கள்  ஸ்தபாக்கின; “பிரிவிரிவினனவபாதிகனது தெரிவுகளைது கினது தெரிவுகளைர்ச்சித்
திட்டங்கள் முன் கட்டலனறிக் ்டுமகபாண்டிருக்க ... அரசபாங்கத்  ஸ்தரப் கட்டலபபா
அ ஸ்தரிவினன  ஸ்தடுத்து நிறுத்துவ ஸ்தற்கு எந் ஸ்த முன்முயற்சிரிவினயயும
பரிசீலிக்கபாது இருக்கிறது” (El País) ாபகமற்றும “அரசின்
முடக்காபகமபானது அரசியல்சட்டத்திரிவினனப் பின்பற்றும அணிரிவினய
புவீனப்படுத்தி
பிரிவிரிவினனவபாதிகளுக்கு
துணிச்சலூட்டியிருக்கிறது” (El Español) என்று  ஸ்தபாக்கின.
்டும ஸ்தரிவிக்கிறது, “PP யின் அங்கத் ஸ்தவர்களும
ஆ ஸ்தரவுத் ஸ்தனது தெரிவுகளைங்களும கட்ட கட்டலுபானியபாவில் ஆட்சிக்கவிழ்ப்ரிவினப
 ஸ்தடுத்து நிறுத்துவ ஸ்தற்கு அதிரடியபான நடவடிக்ரிவினககள் எடுக்கப்பட
 கட்டலவண்டும என்ற கவரிவினுயுடன் இருக்கிறபார்கள், அதிலும
ாபகமன்னரின் ்டுமசய்திரிவினயக்  கட்டலகட்ட ஸ்தன் பின்னர் இன்னும அதிகாபகமபாய்
அந் ஸ்த உணர்வு இருக்கிறது என்பரிவின ஸ்த PP யின்  ஸ்தரிவினுரிவினாபகமயில்
இருப்பவர்க கட்டலனது தெரிவுகளை ஒத்துக் ்டுமகபாள்கிறபார்கள். இப் கட்டலபபாரிவின ஸ்தக்கு
பிரதிநிதிகளுக்கும ்டுமசனட்டர்களுக்கும இரிவினடயில் கட்சி ஒழுங்கு
நிரிவினுநபாட்டப்பட்டு, ‘என்ன ்டுமசய்ய  கட்டலவண்டும எப் கட்டலபபாது ்டுமசய்ய
 கட்டலவண்டும
என்பரிவின ஸ்த
 ஸ்தரிவினுவர்
அறிவபார்’
என்ப கட்டல ஸ்த
உத்தி கட்டலயபாகப்பூர்வ ்டுமசய்தியபாக இருக்கிறது.”
El

Confidencial

உண்ரிவினாபகமயில் இந் ஸ்த “ஒழுங்கு” PP யின் முன்னபாள் பிர ஸ்தாபகமரபான
 கட்டலஸபாஸ் ாபகமரியபா அஸ்னபார் மூுாபகமபாக முறிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

6 October 2017
ர கட்டல பாய் “்டுமசயல்படுவ ஸ்தற்கும” “எட்டக் கூடிய அத் ஸ்தரிவினன
அரசியல்சட்ட சபா ஸ்தனங்கரிவினனது தெரிவுகளையும பயன்படுத்துவ ஸ்தற்கும”  கட்டலநற்று
அவர்
அரிவின கீழப்ப
விடுத் ஸ்தபார்.
ர கட்டல பாய்க்கு
“அ ஸ்தற்கபான
உத் கட்டலவக கட்டலாபகமபா அல்ுது துணிச்ச கட்டலுபா” இல்ரிவினு்டுமயன்றபால் அவர்,
பிரிவிரிவினனவபாதிகளுக்கு “எந் ஸ்த அரசபாங்கம முகம ்டுமகபாடுக்க
முடியும என்பரிவின ஸ்தத் தீர்ாபகமபானிக்கும சபாத்தியத்ரிவின ஸ்த ஸ்்டுமபயின்
ாபகமக்களுக்கு
வ கீழங்குவ ஸ்தற்கு”
 கட்டல ஸ்தர் ஸ்தலுக்கு
அரிவின கீழப்ப
விட கட்டலவண்டும என்று அவர்  கட்டலாபகமலும  கட்டலசர்த்துக் ்டுமகபாண்டபார்.
ஒரு பிரபாந்திய அரசபாங்கம “ஸ்்டுமபயினின் ்டுமபபாது நுன்கரிவினனது தெரிவுகளை
தீவிராபகமபாகப்
பபாதிக்கின்ற
வரிவினகயிுபான
வி ஸ்தத்தில்
்டுமசயல்படுாபகமபாயின்”
பிர கட்டலயபாகிக்கப்படக்
கூடிய
ஸ்பபானிய
அரசியல்சட்டத்தின்
பிரிவு
155
 ஸ்தபான்
பிர ஸ்தபானாபகமபாக
விவபாதிக்கப்படுகின்ற ்டுமபபாறிமுரிவினறயபாகும. இதுவரிவினர ஒரு கட்டலபபாதும
பிர கட்டலயபாகிக்கப்பட்டிரபா ஸ்த
இந் ஸ்தப்
பிரிவபானது,
ாபகமபாட்ரிட்டில்
இருக்கும ாபகமத்திய அரசபாங்கம ஒரு பிரபாந்திய அரசபாங்கத்ரிவின ஸ்த
 ஸ்தன் கட்டுப்பபாட்டில் எடுப்ப ஸ்தற்கு அனுாபகமதிக்கிறது.
கட்ட கட்டலுபானியபாவில் 16,000  கட்டலபபாலிஸ் நிறுத் ஸ்தப்பட்டும ்டுமசன்ற
ஞபாயிறன்று
நடந் ஸ்த
கருத்துவபாக்்டுமகடுப்ரிவினப
முழுரிவினாபகமயபாக
முடக்குவதில் அது  கட்டல ஸ்தபால்வியரிவினடந் ஸ்த நிரிவினுயில் —்டுமாபகமபாத் ஸ்தம
2,315 வபாக்குச் சபாவடிகளில் 79 ஐ ாபகமட்டு கட்டலாபகம  கட்டலபபாலிசபால் மூட
முடிந் ஸ்தது என்று உள்துரிவினற அரிவினாபகமச்சகம ்டும ஸ்தரிவித் ஸ்தது—
இரபாணுவ
ாபகமற்றும
இரத் ஸ்தக்கனது தெரிவுகளைரியபான ஒடுக்குமுரிவினறக்குத்
திருமபபாாபகமல்
இத் ஸ்தரிவினகய
ஒரு
நடவடிக்ரிவினகயபானது
அாபகமல்படுத் ஸ்தப்பட முடியபாது.
இத் ஸ்தரிவினகய ஒரு நடவடிக்ரிவினக கட்ட கட்டலுபானியபாவிலும ாபகமற்றும
ஸ்்டுமபயின் எங்கிலும ஒரு சமூக ்டுமவடிப்பக்கு ்டும ஸ்தபாடக்காபகமளித்து
விடும என்ற அச்சத்தின் கபாரணத் ஸ்தபால் கடந் ஸ்த கபாுத்தில் இந் ஸ்த
நடவடிக்ரிவினக சிந்திக்கப்படபா ஸ்த ஸ்தபாக இருந்து வந் ஸ்தது, இப் கட்டலபபாது
வுது-சபாரி
ஊடகங்கள்
இத் ஸ்தரிவினகய
ஒரு
முடிவுக்கு
ஆத்திரமூட்டுகின்ற
வரிவினகயில்
அரிவின கீழப்ப
விடுக்கின்றன.
ப கீழரிவினாபகமவபா ஸ்த ABC இல் கருத்துக் கட்டுரிவினர எழுத் ஸ்தபானது தெரிவுகளைர் ஒருவர்
குறிப்பிட்டரிவின ஸ்தப்  கட்டலபபாு “இது வீதிகளில் வன்முரிவினறக்கு இட்டுச்
்டுமசல்லும ... ஸ்்டுமபயின் எங்கிலும மில்லியன் கணக்கபான
ஆ ஸ்தரவபானது தெரிவுகளைர்களும எதிர்ப்பபானது தெரிவுகளைர்களும ரிவினகதுகள், இரிவினடநீக்கங்கள்
ாபகமற்றும ்டுமபபாதுப் ப ஸ்தவிகளில் இருந் ஸ்தபான  ஸ்தகுதிநீக்கங்கள் ாபகமற்றும
நசுக்கப்படவிருக்கும
மூர்க்காபகமபான
வீதிக்
கினது தெரிவுகளைர்ச்சிகள்
ஆகியவற்றில் பங்குபற்றுவ ஸ்தற்கு  ஸ்தங்கரிவினனது தெரிவுகளை ாபகமனரீதியபாகத்  ஸ்தயபார்
்டுமசய் ஸ்தபாக  கட்டலவண்டும.”
இந் ஸ்தக் கட்டுரிவினர ்டுமவளியிடப்பட்ட சிு நபாட்களின் பின்னர், ABC
இப் கட்டலபபாது பிரிவு 155 ஐ ்டுமகபாண்டுவருவ ஸ்தற்கபான கபாுமும
கடந்து
விட்டரிவின ஸ்தக்
கபாண்கிறது.
“சரியபான
கபாுத்தில்
அாபகமல்படுத் ஸ்தப்படும கட்டலபபாது
ாபகமட்டு கட்டலாபகம
இந் ஸ்தப்
பிரிவு
பயனளிப்ப ஸ்தபாகும” என்று ABC  கட்டலநற்று எழுதியது. இப் கட்டலபபாது

அரசபாங்கம “அரசியல்சட்டம பிரிவு 116 இல் நிறுவப்பட்டுள்னது தெரிவுகளை
அவசரகபாுநிரிவினுரிவினய எதிர் கட்டலநபாக்கக் கூடிய அரசியல்சட்ட
ஷரத்துகரிவினனது தெரிவுகளை” ்டுமகபாண்டுவர  கட்டலவண்டியிருக்கிறது. 1936 இல்
்டுமஸனரல்
பிரபான்சிஸ் கட்டலகபா
பிரபாங் கட்டலகபாவின்
பபாசிச
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பின் பக்கம நின்ற ABC, ஸ்்டுமபயினில் ாபகமறுபடியும
அறிவிக்கப்படபா ஸ்த
இரபாணுவ
ஆட்சிக்கு
அரிவின கீழத்துக்
்டுமகபாண்டிருக்கிறது.
116 ஆம பிரிவபானது, உஷபார் நிரிவினு, அவசரகபாுநிரிவினு ாபகமற்றும
முற்றுரிவினக நிரிவினு (இரபாணுவச் சட்டம) ஆகியவற்றின் பல் கட்டலவறு
கபாட்சிநிரிவினுகரிவினனது தெரிவுகளை எடுத்துரிவினரக்கிறது. இதில், இரபாணுவத்தின்
நிரிவினுநிறுத் ஸ்தம இடம்டுமபறுவதுடன், முன்கூட்டிய ரிவினகதுகரிவினனது தெரிவுகளை
 ஸ்தடுப்ப ஸ்தற்கபான உரிரிவினாபகம, அந் ஸ்தரங்கத்திற்கபான உரிரிவினாபகம, சு ஸ்தந்திர
 ஸ்தகவல் பரிவர்த் ஸ்தரிவினனக்கபான உரிரிவினாபகம, சு ஸ்தந்திராபகமபான  கட்டல ஸ்தர் ஸ்தல்
ாபகமற்றும  கட்டல ஸ்தசியப் பிரபாந்திய்டுமாபகமங்கும சு ஸ்தந்திராபகமபான நடாபகமபாட்டம;
சிந் ஸ்தரிவினன
சு ஸ்தந்திரம
ாபகமற்றும
்டுமவளிப்பபாட்டு
சு ஸ்தந்திரம;
 ஸ்தகவல்கரிவினனது தெரிவுகளைப்
பரப்பவ ஸ்தற்கு
அல்ுது
உண்ரிவினாபகமயபான
 ஸ்தகவல்கரிவினனது தெரிவுகளைப் ்டுமபறுவ ஸ்தற்கு உள்னது தெரிவுகளை உரிரிவினாபகம; நீதிாபகமன்ற
நரிவினடமுரிவினற
மூுாபகமபாக
அல்ுபாாபகமல்
 கட்டலவறுவரிவினகயில்
பிரசுரங்கரிவினனது தெரிவுகளையும ாபகமற்ற  ஸ்தகவல் வரிவினககரிவினனது தெரிவுகளையும பறிமு ஸ்தல்
்டுமசய்வ ஸ்தற்கபான  ஸ்தரிவினட;  கட்டலவரிவினுநிறுத் ஸ்தத்திற்கபான உரிரிவினாபகம; ாபகமற்றும
கூட்டுப்  கட்டலபபாரபாட்ட வழிமுரிவினறகரிவினனது தெரிவுகளை ஏற்றுக்்டுமகபாள்வ ஸ்தற்கபான
உரிரிவினாபகம ஆகிய ஸனநபாயக உரிரிவினாபகமகள் நிறுத்திரிவினவக்கப்படுவதும
அனுாபகமதிக்கப்படுகிறது.
இது  ஸ்தவிர, அரசபாங்கம “்டுமபபாது ஒழுங்ரிவினக சீர்குரிவினுக்கக் கூடிய
்டும ஸ்தபாழிற்துரிவினறகள் அல்ுது வணிகங்களுக்கு” எதிரபாக  ஸ்தரிவினுயீடு
்டுமசய்யுபாம
என்றும,
அரச
ஊழியர்கரிவினனது தெரிவுகளை அவர்கனது தெரிவுகளைது
ப ஸ்தவிகளில் இருந்து இரிவினடநீக்கம ்டுமசய்யுபாம என்றும,
அத்துடன் “இந் ஸ்தக் கபாுகட்டத்தில் குற்றம சபாட்டப்படுபவர்கரிவினனது தெரிவுகளை
[நீதிபதிகள்]  ஸ்தாபகமது ாபகமனதுக்குப் படுகின்ற ஸ்தற்குத்  ஸ்தக்கவபாறு,
 ஸ்தற்கபாலிகாபகமபாக சிரிவினறயிுரிவினடக்க உத் ஸ்தரவிடுபாம” என்றும அது
்டும ஸ்தரிவிக்கிறது.
 கட்டலவறு வபார்த்ரிவின ஸ்தகளில் ்டுமசபால்வ ஸ்தபானபால், ஆளும வர்க்காபகமபானது
ஒரு இரபாணுவ சர்வபாதிகபாரத்ரிவின ஸ்தத் திணிப்பரிவின ஸ்தயும ்டும ஸ்தபாழிுபானது தெரிவுகளை
வர்க்கம
இருப ஸ்தபாம
நூற்றபாண்டில்
அது
பபாசிச
சர்வபாதிகபாரத்திற்கு எதிரபாகப்  கட்டலபபாரபாடிப் ்டுமபற்ற உரிரிவினாபகமகரிவினனது தெரிவுகளை
நிறுத்திரிவினவப்பரிவின ஸ்தயும குறித்து பகிரங்காபகமபாக விவபாதித்துக்
்டுமகபாண்டிருக்கிறது.
இந் ஸ்த
உரிரிவினாபகமகரிவினனது தெரிவுகளை
நிறுத்தி
ரிவினவப்ப்டும ஸ்தன்பது, 1939-1977 வரிவினர பிரபாங் கட்டலகபா ஆட்சி ்டுமசய் ஸ்தரிவின ஸ்தப்
 கட்டலபபாு, இரபாணுவம ்டும ஸ்தபாழிுபானது தெரிவுகளை வர்க்கத்ரிவின ஸ்த பயமுறுத்தி
ரிவினவப்ப ஸ்தற்குப் பயன்படுத்துகின்ற வரிவினகயில் அரசுக்கு பரந் ஸ்த
 கட்டலபபாலிஸ் அதிகபாரங்கரிவினனது தெரிவுகளைக் ்டுமகபாண்டு ஆயு ஸ்தபபாணியபாக்குவது
என்ப ஸ்தபாகும.
பிரபான்சில் சபார்லி ்டும ப் கட்டலடபா  ஸ்தபாக்கு ஸ்தல்களுக்கு பின்னர் 2015
இல் PP ாபகமற்றும PSOE ஆல் நிரிவினற கட்டலவற்றப்பட்ட  கட்டல ஸ்தசியப்
பபாதுகபாப்பச் சட்டம பரிசீலிக்கப்பட்டு வரும இன்்டுமனபாரு
நடவடிக்ரிவினகயபாகும. இந் ஸ்தச் சட்டாபகமபானது, “ கட்டல ஸ்தசிய பபாதுகபாப்ப
நுனுக்கபான
நிரிவினுரிவினாபகம”
ஒன்ரிவினற
அறிவிப்ப ஸ்தற்கும,
பபாதிக்கப்பட்ட பூ கட்டலகபானது தெரிவுகளைப் பகுதிரிவினய வரிவினரயரிவினற ்டுமசய்து அந் ஸ்தப்
பகுதியில், பபாதுகபாப்ப ாபகமற்றும உள்துரிவினற அரிவினாபகமச்சர்கள்,
ஸ்பபானிய
உனது தெரிவுகளைவு
முகரிவினாபகமகளின்
 ஸ்தரிவினுவர்
ாபகமற்றும
இரபாணுவத்தின்  ஸ்தரிவினுவர்கள் ஆகி கட்டலயபார் ்டுமகபாண்ட  கட்டல ஸ்தசிய
பபாதுகபாப்பக் கவுன்சிலுடன் கூடிப்  கட்டலபசி “ஒரு நிர்வபாக
அதிகபாரிரிவினய, ்டுமபபாருத் ஸ்தாபகமபான இடத்தில் நியாபகமனம” ்டுமசய்வ ஸ்தன்

மூுாபகமபாக
அந் ஸ்தப்
பகுதியின்
அதிகபாரத்ரிவின ஸ்த
ரிவினகயில்
்டுமகபாண்டிருப்ப ஸ்தற்கும ர கட்டல பாய்க்கு அதிகபாராபகமளிக்கிறது.
இந் ஸ்தச் சட்டம ்டும ஸ்தபாழிுபானது தெரிவுகளை வர்க்கத்ரிவின ஸ்த  கட்டலநரடியபாக இுக்கு
ரிவினவத் ஸ்த 1969 இல் பிரபாங் கட்டலகபா அறிமுகம ்டுமசய் ஸ்த ஒன்ரிவினற
ஒத்திருக்கிறது. உுக  கட்டலசபாசலிச வரிவினுத்  ஸ்தனது தெரிவுகளைம எச்சரித் ஸ்தரிவின ஸ்தப்
 கட்டலபபாு, “இந் ஸ்தச் சட்டத்திற்கபான முன் கட்டலனபாடி ்டும ஸ்தபாழிுபானது தெரிவுகளை
வர்க்கத்தின்  கட்டலபபார்க்குண எழுச்சிரிவினய அடக்குவ ஸ்தற்கபாக பபாசிச
ஆட்சியபால் ்டுமகபாண்டுவரப்பட்டு பயன்படுத் ஸ்தப்பட்டது என்பது
ஸ்பபானிய
ஆளும
வர்க்கத்தின்
மீ ஸ்தபான
ஒரு
குற்றப்பத்திரிரிவினகயபாகும. 1970 க்கும 1979 க்கும இரிவினடயில் அது
ாபகமபாட்ரிட்
ாபகமற்றும
பபார்சி கட்டலுபானபாவின்
்டுமாபகமட் கட்டலரபாக்கள்,
இரயில் கட்டலவக்கள் ாபகமற்றும  கட்டலபருந்துகள் ாபகமற்றும துரிவினறமுகங்கள்,
அஞ்சல் துரிவினற ாபகமற்றும தீயரிவினணப்பத் துரிவினற ாபகமற்றும மின்சபாரத்
துரிவினற
ஆகிய
துரிவினறகளில்
 கட்டலவரிவினுநிறுத் ஸ்தம
்டுமசய் ஸ்த
்டும ஸ்தபாழிுபானது தெரிவுகளைர்களுக்கு எதிரபாகப் பயன்படுத் ஸ்தப்பட்டது.
ஸ்்டுமபயினில் நரிவினட்டுமபற்றுவருகின்ற விவபா ஸ்தங்கள் சர்வ கட்டல ஸ்தசத்
்டும ஸ்தபாழிுபானது தெரிவுகளை
வர்க்கத்துக்கு
பரந் ஸ்த
விரிவினனது தெரிவுகளைவுகரிவினனது தெரிவுகளைக்
்டுமகபாண்ட ஸ்தபாகும. முன்னபாள் துரிவினணப் பிர ஸ்தாபகமரும  கட்டலசபாசலிஸ்ட்
கட்சியின் நீண்டகபாுப் பிரதிநிதியுாபகமபான அல்ஃ கட்டலபபான்சபா கு கட்டலவரபா,
கட்ட கட்டலுபானியபாவுக்கு இரபாணுவத்ரிவின ஸ்த அனுப்பவ ஸ்தற்கு ஆ ஸ்தரரிவினவ
அறிவித் ஸ்ததில் ஆச்சரியமில்ரிவினு, கூடு ஸ்துபாக அவர், “பிரபான்சில்
இரண்டு
வருடங்கனது தெரிவுகளைபாக இரபாணுவம  ஸ்தபான்
வீதிகரிவினனது தெரிவுகளைப்
பபாதுகபாத்து
வந்திருக்கிறது,
யபா்டுமரபாருவரும
அ ஸ்தரிவினன
விவபாதித்துக் ்டுமகபாண்டிருக்கவில்ரிவினு” -அ ஸ்தபாவது பிரபான்ஸ் ஒரு
ஸனநபாயக நபாடபா இல்ரிவினுயபா என்பது குறித்து- என்று  கட்டலாபகமலும
 கட்டலசர்த்துக் ்டுமகபாண்டபார்.
ஸ்்டுமபயினில் ஒரு இரபாணுவ சர்வபாதிகபாரத்ரிவின ஸ்த  கட்டலநபாக்கிய
முரிவினனப்ரிவினப  ஸ்தடுத்துநிறுத்துவ ஸ்தற்கு ஐ கட்டலரபாப்பிய ஒன்றியம
 ஸ்தரிவினுப்படும என்ப ஸ்தபான எந் ஸ்தப் பிரரிவினாபகமகளும அங் கட்டலக இருக்கக்
கூடபாது. ப ஸ்தன்கி கீழரிவினாபகமயன்று, ஆரிவினணயத்தின் மு ஸ்தல் துரிவினணத்
 ஸ்தரிவினுவரபான ஃபிரபான்ஸ் ரிமாபகமர்ாபகமபான்ஸ், ்டுமசன்ற ஞபாயிறன்று
நடந் ஸ்த  கட்டலபபாலிஸ் வன்முரிவினறயில் 800  கட்டலபர் கபாயாபகமரிவினடந் ஸ்தரிவின ஸ்தக்
குறிப்பிடுரிவினகயில், “எந் ஸ்த அரசபாங்காபகமபாக இருந் ஸ்தபாலும சட்டத்ரிவின ஸ்த
நிரிவினுநிறுத்துவது
அ ஸ்தன்
கடரிவினாபகமயபாகும,
அ ஸ்தற்கு
சிு
சாபகமயங்களில் ்டுமபபாருத் ஸ்தாபகமபான அனது தெரிவுகளைவில் வலுரிவினவப் பிர கட்டலயபாகிப்பது
அவசியாபகமபாயிருக்கிறது” என்று ்டும ஸ்தரிவித் ஸ்தபார்.
பிரபாங் கட்டலகபாவின்
இரபாணுவ
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பக்கு
எண்பது
ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர், இரபாணுவ சர்வபாதிகபாரத்திற்கபான
உந்து ஸ்தரிவினு  ஸ்தடுத்துநிறுத்துவ ஸ்தற்கு ஸ்்டுமபயின் முழுரிவினாபகமயிலும
உள்னது தெரிவுகளை ்டும ஸ்தபாழிுபானது தெரிவுகளை வர்க்கம  ஸ்தன்ரிவினன ஒழுங்கரிவினாபகமத்துக் ்டுமகபாள்னது தெரிவுகளை
 கட்டலவண்டும.
பபார்சி கட்டலுபானபாவுடன்
 கட்டலபச்சுவபார்த்ரிவின ஸ்த
நடத்துவ ஸ்தற்கு PP ஐ
்டுமகஞ்சிக்
்டுமகபாண்டிருக்கின்ற -ஆனபால்
ர கட்டல பாய்
இந் ஸ்த
ஆ கட்டலுபாசரிவினனரிவினய
ாபகமறுத்து
விட்டபார்்டுமபபா கட்டலட கட்டலாபகமபாஸின்
ரிவினகயபாுபாகபா ஸ்த கூக்குரல்களில் இருந்தும, அத்துடன் ஒரு ்டுமபரும
ஒடுக்குமுரிவினற நடந் ஸ்தபால் அது கட்டலவ  ஸ்தங்கள் அரசியல் முரிவினறயீட்ரிவினட
அதிகரிக்கும என்ப ஸ்தபான பிரிவிரிவினனவபாதிகனது தெரிவுகளைது நமபிக்ரிவினககளில்
இருந்தும முழுரிவினாபகமயபான அரசியல் சுயபாதீனம இ ஸ்தற்கு
அவசியாபகமபாயுள்னது தெரிவுகளைது. இவர்கள் இரபாணுவ சர்வபாதிகபாரத்தின்
அச்சுறுத் ஸ்தரிவினு
உ ஸ்தபாசீனம
்டுமசய்து
்டும ஸ்தபாழிுபானது தெரிவுகளைர்கரிவினனது தெரிவுகளை
நிரபாயு ஸ்தபபாணியபாக்குமவி ஸ்தத்தில் ்டுமசயல்பட்டுக் ்டுமகபாண்டிருக்கின்ற
அ கட்டல ஸ்தசாபகமயத்தில் PP மீதும இரபாணுவத்தின் மீதும அபபாயகராபகமபான
பிரரிவினாபகமகரிவினனது தெரிவுகளை விரிவின ஸ்தத்துக் ்டுமகபாண்டிருக்கிறபார்கள்.

