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கண்ககட்ட பின்னர் சூரிய நமஸ்கிய நமஸ்காரம் என்பது அனேகமாக ஏதோனகமிய நமஸ்காக
ஏனேகமாக ஏதோோிய நமஸ்காவிோத்தில் சலித்துனேகமாக ஏதோபிய நமஸ்கான ஒரு பழகமிய நமஸ்காழியிய நமஸ்காக இருக்கலாம். ஆிய நமஸ்காம்.
ஆனிய நமஸ்கால்,  மூலாம். ஆோன கட்டுப்பிய நமஸ்காடுகளைத் பாடுகளைத் திணிக்கவும் மற்றும்
அந்நிய நமஸ்காட்டின் வங்கியியல் அளைத் மப்புமுளைத் யல் அமைப்புமுறைளைத் ய மூடுவோற்கும்
சிரிசிய நமஸ்கா ோளைத் லாம். ஆளைத் மயிலாம். ஆிய நமஸ்கான கினேகமாக ஏதோரக்க அரசிய நமஸ்காங்கம் எடுத்ோ முடிளைத் வ,
அந்ோ பழகமிய நமஸ்காழிளைத் ய விட னேகமாக ஏதோவகயல் அமைப்புமுறைதுவும் அந்ோபாடுகளைவிற்கு
துல்லியமிய நமஸ்காக உவளைத் மப்படுத்திக் கிய நமஸ்காட்டிய நமஸ்காது.

வங்கிகள,  நிதியியல் அளைத் மப்புமுளைத் யல் அமைப்புமுறை மற்றும் பிரோிய நமஸ்கான கினேகமாக ஏதோரக்க
நிறுவனங்களைத் பாடுகளை ஆகக்குளைத் யல் அமைப்புமுறைந்ோது னேகமாக ஏதோோசியமயமிய நமஸ்காக்க
கோிய நமஸ்காடங்குவளைத் ோ ஒருபுயல் அமைப்புமுறைம் விட்டுவிட்டு,  இந்நடவடிக்ளைத் க,
கபிய நமஸ்காருபாடுகளைிய நமஸ்காோிய நமஸ்காரத்தின் மீது கட்டுப்பிய நமஸ்காட்ளைத் ட ளைத் வத்திருப்போற்கிய நமஸ்காக
எடுக்கப்பட்டோல்லாம். ஆ.  இது கினேகமாக ஏதோரக்க வங்கிகளுக்கு ஐனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காப்பிய
மத்திய வங்கி அோன் நிதிகளைத் பாடுகளை நிறுத்துவோிய நமஸ்காக விய நமஸ்காரயிறுதியில்
அறிவித்ோ முடிவுக்கு விளைத் டயிறுப்பிய நமஸ்காக ககிய நமஸ்காண்டு வரப்பட்டது.
அந்ோ வங்கிகள இந்ோ விய நமஸ்காரம் தியல் அமைப்புமுறைந்திருந்திருந்ோிய நமஸ்கால்,  அோன்
விளைத் பாடுகளைவிய நமஸ்காக, அளைத் வ பண கவளினேகமாக ஏதோயிய நமஸ்காட்டத்ளைத் ோ அனுபவித்திருப்பது
மட்டுமல்லாம். ஆிய நமஸ்காது,  அது னேகமாக ஏதோவகமிய நமஸ்காக அவற்ளைத் யல் அமைப்புமுறை கநிய நமஸ்காடிந்து னேகமாக ஏதோபிய நமஸ்காக
கசய்திருக்கும்.

கசல்வகசழிப்பிய நமஸ்கான கினேகமாக ஏதோரக்கர்களிடம்,  அத்துடன் கபருநிறுவன
மற்றும் நிதியியல் நலாம். ஆன்களிடம் உளபாடுகளை பில்லியன் கணக்கிய நமஸ்கான
யூனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காக்கள ஏற்கனனேகமாக ஏதோவ அந்நிய நமஸ்காட்ளைத் ட விட்டு கவளினேகமாக ஏதோயறி,
இப்னேகமாக ஏதோபிய நமஸ்காது ஐனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காப்பிய நமஸ்கா மற்றும் ஏளைத் னய இடங்களில் பிய நமஸ்காதுகிய நமஸ்காப்பிய நமஸ்காக
ளைத் வக்கப்பட்டுவிட்டன.  இந்ோ பணக்குவியலுக்கு
கசிய நமஸ்காந்ோக்கிய நமஸ்காரர்கள,  யூனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்கா மண்டலாம். ஆத்திலிருந்து கிரீஸ்
கவளினேகமாக ஏதோயறும் மற்றும் ட்ரிய நமஸ்காக்மிய நமஸ்காவிற்குத் திரும்பும் ஒரு
நிளைத் லாம். ஆளைத் மக்கு னேகமாக ஏதோோளைத் வயிய நமஸ்கான ோயிய நமஸ்காரிப்புகளைத் பாடுகளைச் கசய்துவிட்டனர்.
அது அவ்விய நமஸ்கானேகமாக ஏதோயல் அமைப்புமுறை நடந்ோிய நமஸ்கால், அந்ோ பணத்ளைத் ோத் திரும்ப ககிய நமஸ்காடுத்து,
நிலாம். ஆங்கள,  நிறுவனங்கள மற்றும் உல்லாம். ஆிய நமஸ்காசத்திற்கிய நமஸ்கான நிதிய
கசிய நமஸ்காத்துக்களைத் பாடுகளை விய நமஸ்காங்க பயன்படுத்திக் ககிய நமஸ்காளபாடுகளை முடியும்.
ஏகனன்யல் அமைப்புமுறைிய நமஸ்கால் ஏனேகமாக ஏதோோனும் விோத்தில் ஒரு னேகமாக ஏதோோசிய கசலாம். ஆிய நமஸ்காவணிக்கு
திரும்புோளைத் லாம். ஆ கோிய நமஸ்காடர்ந்து யூனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காவுடன் ஒப்பிடுளைத் கயில் ஒரு
மிகப்கபரும் மதிப்பியல் அமைப்புமுறைக்கம் நிகழும்.

இந்ோ சிய நமஸ்காத்தியமிய நமஸ்கான நிதியியல் ககிய நமஸ்காளளைத் பாடுகளையடித்ோலின் அபாடுகளைவு
குறித்ோ சிலாம். ஆ கருத்துக்கள, னேகமாக ஏதோஜேர்மன் கசய்தியிோழ் Der Spiegel
வளைத் லாம். ஆத் ோபாடுகளைத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்ட கபிய நமஸ்காருபாடுகளைிய நமஸ்காோிய நமஸ்காரத்துளைத் யல் அமைப்புமுறை
எழுத்ோிய நமஸ்காபாடுகளைர் கவிய நமஸ்கால்ஃப்கிய நமஸ்காங் முன்கசங் முன்சௌவ் இன் ஒரு
கருத்துளைத் ரயில் வழங்கப்படுகியல் அமைப்புமுறைது.

2010  இல்,  கினேகமாக ஏதோரக்க நிதியியல் கநருக்கடி னேகமாக ஏதோமகலாம். ஆழுந்ோனேகமாக ஏதோபிய நமஸ்காது,
அந்நிய நமஸ்காட்டின் வங்கியியல் அளைத் மப்புமுளைத் யல் அமைப்புமுறையில் இருந்ோ
ளைத் வப்பீடுகள (deposits)  300  பில்லியன் யூனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காவிற்கு சற்று
குளைத் யல் அமைப்புமுறைவிய நமஸ்காக இருந்ோன.  கடந்ோ ஐந்ோிய நமஸ்காண்டுகளில்,  அளைத் வ 175
பில்லியன் யூனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காவிற்கு கீழ் குளைத் யல் அமைப்புமுறைந்து னேகமாக ஏதோபிய நமஸ்காயுளபாடுகளைன.  அந்ோ
வீழ்ச்சி இரண்டு கட்டங்கபாடுகளைிய நமஸ்காக நடந்ோது.

யூனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்கா மண்டலாம். ஆத்திலிருந்து கிரீஸ் பலாம். ஆவந்ோமிய நமஸ்காக
கவளினேகமாக ஏதோயற்யல் அமைப்புமுறைப்படலாம். ஆிய நமஸ்காம் என்று னேகமாக ஏதோோிய நமஸ்கான்றியனேகமாக ஏதோபிய நமஸ்காது,  அங்னேகமாக ஏதோக 2010
மற்றும் 2012 க்கு இளைத் டனேகமாக ஏதோய 100  பில்லியன் யூனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காவிற்கு
அதிகமிய நமஸ்கான ஒரு வீழ்ச்சி இருந்ோது.  ஐனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காப்பிய ஆளைத் ணக்குழு,
ஐனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காப்பிய மத்திய வங்கி மற்றும் சர்வனேகமாக ஏதோோச நிய நமஸ்காணய நிதியம்
ஆகிய முக்கூட்டிய நமஸ்கால் ஒழுங்களைத் மக்கப்பட்ட பிளைத் ணகயடுப்பு
திட்டத்திற்குள கினேகமாக ஏதோரக்க அரசிய நமஸ்காங்கம் நுளைத் ழந்ோதும்,  அோற்கடுத்ோ

இரண்டு ஆண்டுகளில் ளைத் வப்பீடுகளின் அபாடுகளைவு ஸ்திரப்பட்டது.
மற்கயல் அமைப்புமுறைிய நமஸ்காரு கவளினேகமாக ஏதோயற்யல் அமைப்புமுறைம்,  சிரிசிய நமஸ்கா ோளைத் லாம். ஆளைத் மயிலாம். ஆிய நமஸ்கான அரசிய நமஸ்காங்கம்
னேகமாக ஏதோோர்ந்கோடுக்கப்பட்டளைத் ோ கோிய நமஸ்காடர்ந்து,  இந்ோ ஆண்டின் கோிய நமஸ்காடக்கத்தில்
கோிய நமஸ்காடங்கியது.

பிளைத் ணகயடுப்பு திட்டத்திற்கும் கினேகமாக ஏதோரக்க கபிய நமஸ்காருபாடுகளைிய நமஸ்காோிய நமஸ்கார கநருக்கடிளைத் ய
ோணிப்போற்கும் எந்ோ சம்பந்ோமும் கிளைத் டயிய நமஸ்காது. அோற்கு மிய நமஸ்காயல் அமைப்புமுறைிய நமஸ்காக, அது
மிகவும் கவனமிய நமஸ்கான ஒரு ோந்திர நடவடிக்ளைத் கயிய நமஸ்காகும்.
அந்நடவடிக்ளைத் கயில், ோனியிய நமஸ்கார் நிதியியல் அளைத் மப்புகளுக்கு ககிய நமஸ்காடுக்க
னேகமாக ஏதோவண்டியிருந்ோ கிரீஸின் கடன்கள, சர்வனேகமாக ஏதோோச நிய நமஸ்காணய நிதியத்திற்கும்
மற்றும் ஐனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காப்பிய ஒன்றியத்திற்கும் மிய நமஸ்காற்யல் அமைப்புமுறைப்பட்டன.  வழங்கப்பட்ட
200 பில்லியன் யூனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காவிற்கு அதிகமிய நமஸ்கானதில், மதிப்பிடப்பட்ட விோத்தில்
ஒவ்கவிய நமஸ்காரு யூனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காவிலிருந்தும் சரியிய நமஸ்காக 11  கசன்டுகள கினேகமாக ஏதோரக்க
அரசிய நமஸ்காங்கத்தின் நடவடிக்ளைத் ககளுக்கு நிதியளிக்க ஒதுக்கப்பட்டது.
மீோத் கோிய நமஸ்காளைத் க ோனியிய நமஸ்காருக்கு கசிய நமஸ்காந்ோமிய நமஸ்கான வங்கிகள மற்றும்
நிதியியல் அளைத் மப்புகளுக்கு கடளைத் ன திரும்ப கசலுத்ோ சுழற்சிமுளைத் யல் அமைப்புமுறை
நடவடிக்ளைத் ககளில் பயன்படுத்ோப்பட்டது.

கூலிகள குளைத் யல் அமைப்புமுறைவோற்கும்,  ஓய்வூதியங்கள மற்றும் அத்தியிய நமஸ்காவசிய
சமூக னேகமாக ஏதோசளைத் வகள கவட்டப்படுவோற்கும் இட்டுச் கசன்யல் அமைப்புமுறை சிக்கன
திட்டங்களைத் பாடுகளைத் திணித்ோோன் மூலாம். ஆமிய நமஸ்காக,  இவற்றிற்கு கினேகமாக ஏதோரக்க மக்கள
ோிய நமஸ்கான் விளைத் லாம். ஆககிய நமஸ்காடுக்க நிர்பந்திக்கப்பட்டிய நமஸ்கார்கள.  மந்ோநிளைத் லாம். ஆ னேகமாக ஏதோபிய நமஸ்கான்யல் அமைப்புமுறை
நிளைத் லாம். ஆளைத் மகள ககிய நமஸ்காண்டு வரப்பட்டளைத் ம,  கினேகமாக ஏதோரக்க உளநிய நமஸ்காட்டு உற்பத்தி
25 சோவீோத்திற்கும் அதிகமிய நமஸ்காக குளைத் யல் அமைப்புமுறைந்துனேகமாக ஏதோபிய நமஸ்கானளைத் ோக் கண்டுளபாடுகளைது.

1930 களின் கபருமந்ோநிளைத் லாம். ஆளைத் ம கோிய நமஸ்காடங்கிய ஐந்ோிய நமஸ்காண்டுகளுக்குப்
பின்னர் அகமரிக்கிய நமஸ்காவில் இருந்ோ நிளைத் லாம். ஆளைத் மளைத் ய விட,  இந்ோ
கநருக்கடி கோிய நமஸ்காடங்கிய ஐந்ோிய நமஸ்காண்டுகளில் கிரீஸின் நிளைத் லாம். ஆளைத் ம மிகவும்
னேகமாக ஏதோமிய நமஸ்காசமிய நமஸ்காக உளபாடுகளைது என்பளைத் ோனேகமாக ஏதோய கமிய நமஸ்காத்ோ உளநிய நமஸ்காட்டு உற்பத்தியின்
புளளிவிபரங்கள எடுத்துக்கிய நமஸ்காட்டுகின்யல் அமைப்புமுறைன. 2008 கநருக்கடிக்கு முன்னர்
ஐனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காப்பிய நமஸ்காவில் இருந்ோ சரிய நமஸ்காசரி வபாடுகளைர்ச்சி விகிோமிய நமஸ்கான ஆண்டுக்கு 2
சோவீோம் என்யல் அமைப்புமுறைபாடுகளைவில் கினேகமாக ஏதோரக்க கபிய நமஸ்காருபாடுகளைிய நமஸ்காோிய நமஸ்காரம் வபாடுகளைர்ந்ோிய நமஸ்காலும் கூட,
2007  இல் அது இருந்ோ நிளைத் லாம். ஆளைத் மக்குத் திரும்ப 13  ஆண்டுகள
ஆகும்.

முக்கூட்டின் சிக்கன திட்டத்ளைத் ோ எதிர்ப்போற்கும் மற்றும் கினேகமாக ஏதோரக்க
மக்களின் வறுளைத் மளைத் ய முடிவுக்குக் ககிய நமஸ்காண்டு வருவோற்கும் ோன்ளைத் ன
அர்ப்பணித்துக்ககிய நமஸ்காண்டோிய நமஸ்கால் ஜேனவரி 25  இல் சிரிசிய நமஸ்கா அரசிய நமஸ்காங்கம்
னேகமாக ஏதோோர்ந்கோடுக்கப்பட்டோற்கு பின்னிய நமஸ்காலிருந்ோ உந்துசக்தி இந்ோ
கபிய நமஸ்காருபாடுகளைிய நமஸ்காோிய நமஸ்கார மற்றும் சமூக னேகமாக ஏதோபரழினேகமாக ஏதோவ ஆகும்.

சிரிசிய நமஸ்காவின் ோளைத் லாம். ஆவர் அகலாம். ஆக்சிஸ் சிப்ரிய நமஸ்காஸூம் மற்றஸ் சிப்ராஸூம் மற்றும் நிதி மந்திரி
யிய நமஸ்கானிஸ் விய நமஸ்காகரங் முன்சௌஃபிய நமஸ்காகிஸூம் மற்றஸ் சிப்ராஸூம் முன்னணி பிய நமஸ்காத்திங்கள வகித்து
வருவதுடன் னேகமாக ஏதோசர்ந்து,  கோிய நமஸ்காடக்கத்தில் இருந்னேகமாக ஏதோோ,  சிரிசிய நமஸ்கா,  நிதி
மூலாம். ஆோனத்தின் சர்விய நமஸ்காதிகிய நமஸ்காரத்திற்கு எதிரிய நமஸ்காக எந்ோவிோ
நடவடிக்ளைத் ககளைத் பாடுகளையும் அறிமுகப்படுத்துவளைத் ோ எதிர்த்ோது.
மிய நமஸ்கார்க்சிசத்திற்கு எதிரிய நமஸ்கான ோங்களின் வினேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காோத்தில் னேகமாக ஏதோபிய நமஸ்காலி-இடதுகபாடுகளைிய நமஸ்கால்
முன்கனடுக்கப்பட்ட அளைத் னத்து அரசியல் நிளைத் லாம். ஆப்பிய நமஸ்காடுகளைத் பாடுகளையும்
பிரதிபலித்துக் ககிய நமஸ்காண்டு,  விய நமஸ்காகரங் முன்சௌஃபிய நமஸ்காகிஸ் வலியுறுத்துளைத் கயில், ஒரு
னேகமாக ஏதோசிய நமஸ்காசலிச முன்னேகமாக ஏதோனிய நமஸ்காக்கு முற்றிலும் யோிய நமஸ்கார்த்ோபூர்வமற்யல் அமைப்புமுறைது என்பது
மட்டுமல்லாம். ஆ,  அது சர்விய நமஸ்காதிகிய நமஸ்காரத்திற்கும் ஏன் பிய நமஸ்காசிச ஆட்சி
வடிவங்களுக்குனேகமாக ஏதோம கூட பிய நமஸ்காளைத் ோளைத் யத் தியல் அமைப்புமுறைந்துவிடுகமன கோரிவித்ோிய நமஸ்கார்.

அோன் போவிகளுக்கு உளனேகமாக ஏதோபாடுகளை இருந்னேகமாக ஏதோோ பல்னேகமாக ஏதோவறு னேகமாக ஏதோபிய நமஸ்காலி-இடது
குழுக்கபாடுகளைிய நமஸ்கால் ஆோரிக்கப்பட்ட சிரிசிய நமஸ்காவின் ோளைத் லாம். ஆளைத் ம,  அகமரிக்கிய நமஸ்காவின்
சர்வனேகமாக ஏதோோச னேகமாக ஏதோசிய நமஸ்காசலிஸ்ட் அளைத் மப்பு னேகமாக ஏதோபிய நமஸ்கான்யல் அமைப்புமுறை குழுக்களுடன் அணினேகமாக ஏதோசர்ந்து
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ககிய நமஸ்காண்டு,  கிரீளைத் ஸூம் மற்ற யூனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்கா மண்டலாம். ஆத்திற்குள ளைத் வத்துக்
ககிய நமஸ்காண்னேகமாக ஏதோட,  முக்கூட்டுடனிய நமஸ்கான னேகமாக ஏதோபரம்னேகமாக ஏதோபசல்கள மற்றும்
ோந்திரங்கள மூலாம். ஆமிய நமஸ்காக கடன் நிவிய நமஸ்காரணத்ளைத் ோ மற்றும் இோர
விட்டுக்ககிய நமஸ்காடுப்புகளைத் பாடுகளைப் கபயல் அமைப்புமுறை முடியுகமன்யல் அமைப்புமுறை பிரளைத் மளைத் ய
ஊக்குவித்ோது.

சிரிசிய நமஸ்கா ோளைத் லாம். ஆளைத் மக்குள பிரதிநிதித்துவம் கசய்யப்பட்ட கினேகமாக ஏதோரக்க
முோலாம். ஆிய நமஸ்காளித்துவத்தின் அடுக்குகள மற்றும் குட்டி-முோலாம். ஆிய நமஸ்காளித்துவ
அடுக்குகளின் னேகமாக ஏதோநரடியிய நமஸ்கான கபிய நமஸ்காருபாடுகளைிய நமஸ்காோிய நமஸ்கார நலாம். ஆன்களைத் பாடுகளைப்
பிரதிபலித்ோ இந்ோ முன்னேகமாக ஏதோனிய நமஸ்காக்கு,  இரண்டு கபிய நமஸ்காய்யிய நமஸ்கான
அனுமிய நமஸ்கானங்களைத் பாடுகளை அடித்ோபாடுகளைமிய நமஸ்காக ககிய நமஸ்காண்டிருந்ோது.

முோலாம். ஆிய நமஸ்காவது என்னகவன்யல் அமைப்புமுறைிய நமஸ்கால்,  ஏனேகமாக ஏதோோனும் விோத்தில் யூனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்கா
மண்டலாம். ஆத்திலிருந்து கினேகமாக ஏதோரக்க கவளினேகமாக ஏதோயற்யல் அமைப்புமுறைமிய நமஸ்கானது,  னேகமாக ஏதோஜேர்மன்
மற்றும் ஏளைத் னய நிதியியல் நலாம். ஆன்களைத் பாடுகளை னேகமாக ஏதோநரடியிய நமஸ்காக பிய நமஸ்காதித்து,
முக்கூட்டு அம்முடிவிலிந்து பின்விய நமஸ்காங்குவோற்கு அளைத் ோ
நிர்பந்திக்கும் அபாடுகளைவிலாம். ஆிய நமஸ்கான ஒரு நிதியியல் ககிய நமஸ்காந்ோளிப்ளைத் ப
உண்டிய நமஸ்காக்கும் என்பது.  இது முற்றிலும் ஓர் உண்ளைத் மளைத் ய
புயல் அமைப்புமுறைக்கணித்திருந்ோது,  அோிய நமஸ்காவது பிளைத் ணகயடுப்பு நடவடிக்ளைத் ககள,
கபரிதும் ோனியிய நமஸ்காருக்கு கசிய நமஸ்காந்ோமிய நமஸ்கான வங்கிகளைத் பாடுகளை மற்றும்
நிதியியல் அளைத் மப்புகளைத் பாடுகளை கினேகமாக ஏதோரக்கம் கவளினேகமாக ஏதோயறினிய நமஸ்கால் ஏற்படும்
உடனடி பிய நமஸ்காதிப்பிலிருந்து விடுவித்திருந்ோன என்பளைத் ோ முற்றிலும்
கவனத்தில் ககிய நமஸ்காளபாடுகளைிய நமஸ்காதிருந்ோது.

இரண்டிய நமஸ்காவோிய நமஸ்காக,  அந்ோ அரசிய நமஸ்காங்கம் ஐனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காப்பிய
முோலாம். ஆிய நமஸ்காளித்துவத்தின் கவவ்னேகமாக ஏதோவறு பிரிவுகளைத் பாடுகளை ஒன்றுக்கு எதிரிய நமஸ்காக
ஒன்ளைத் யல் அமைப்புமுறை நிறுத்தி அோளைத் ன ோனக்கு சிய நமஸ்காோகமிய நமஸ்காக்கிக்ககிய நமஸ்காளபாடுகளைவும்
மற்றும்,  கிரீஸின் ஒரு கபிய நமஸ்காறிளைத் வயும் மற்றும் அதிலிருந்து
அகமரிக்க நிதியியல் நலாம். ஆன்களுக்கு சிய நமஸ்காத்தியமிய நமஸ்காக கூடிய
பிய நமஸ்காோகமிய நமஸ்கான விளைத் பாடுகளைவுகளைத் பாடுகளைப் பிய நமஸ்கார்க்க விருப்பமற்யல் அமைப்புமுறை ஒமிய நமஸ்காபிய நமஸ்கா
நிர்விய நமஸ்காகத்திடமிருந்து வரும் அழுத்ோம் ஐனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காப்பிய அரசுகளின்
பிய நமஸ்காளைத் ோளைத் ய மிய நமஸ்காற்யல் அமைப்புமுறை நிர்ப்பந்திக்கலாம். ஆிய நமஸ்காம் என்றும் கருதியது.

ஆனிய நமஸ்கால் இந்ோ மதிப்பீடு, மிய நமஸ்கார்க்சிச அரசியல் கபிய நமஸ்காருபாடுகளைிய நமஸ்காோிய நமஸ்காரத்ோிய நமஸ்கால்
நீண்டகிய நமஸ்காலாம். ஆத்திற்கு முன்னனேகமாக ஏதோர ஸ்ோிய நமஸ்காபிக்கப்பட்ட ஓர் அடிப்பளைத் ட
அரசியல் உண்ளைத் மளைத் ய ளைத் கவிட்டிருந்ோது.  ஒரு குறிப்பிட்ட
கிய நமஸ்காலாம். ஆகட்டத்தின் முோலாம். ஆிய நமஸ்காளித்துவத்தினது பல்னேகமாக ஏதோவறு பிரிவுகள
அளைத் வ பிரதிநிதித்துவம் கசய்யும் மூலாம். ஆோனத்தின் கவவ்னேகமாக ஏதோவறு
பிரிவுகபாடுகளைது நலாம். ஆன்களைத் பாடுகளை பிரதிபலிக்ளைத் கயில்,  அவற்றிற்கு
இளைத் டனேகமாக ஏதோய கருத்துனேகமாக ஏதோவறுபிய நமஸ்காடுகள ஏற்பட்டிய நமஸ்காலும் கூட,  அளைத் வ
கோிய நமஸ்காழிலாம். ஆிய நமஸ்காபாடுகளை வர்க்கத்திற்கு முகம்ககிய நமஸ்காடுக்கனேகமாக ஏதோவண்டி வருளைத் கயில்
ஒட்டுகமிய நமஸ்காத்ோமிய நமஸ்காக மூலாம். ஆோன நலாம். ஆன்களுக்கிய நமஸ்காக னேகமாக ஏதோபிய நமஸ்காரிய நமஸ்காடும்
சக்திகபாடுகளைிய நமஸ்காகனேகமாக ஏதோவ ஒன்றுனேகமாக ஏதோசரும். அவ்விோமிய நமஸ்காகனேகமாக ஏதோவ அது திரும்பியது.

னேகமாக ஏதோஜேர்மன் அரசிய நமஸ்காங்கத்தின் பிடிவிய நமஸ்காோத்திற்கும் மற்றும் எஞ்சிய
ஐனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காப்பிய ஆளும் னேகமாக ஏதோமற்ோட்டுக்களின் ஆோரளைத் வ அோனிய நமஸ்கால்
கவல்லாம். ஆ முடிந்ோோற்கும் பின்னிய நமஸ்கால் உளபாடுகளை உந்துசக்தி கிரீஸ் மீது
கோிய நமஸ்காடுக்கப்பட்டுளபாடுகளை னேகமாக ஏதோபிய நமஸ்கார்,  ஐனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காப்பிய நமஸ்கா எங்கிலுமிய நமஸ்கான கோிய நமஸ்காழிலாம். ஆிய நமஸ்காபாடுகளை
வர்க்கத்திற்கு எதிரிய நமஸ்கான கோிய நமஸ்காடர்ச்சியிய நமஸ்கான ோிய நமஸ்காக்குோலில் ஒரு கட்டம்
மட்டுனேகமாக ஏதோம என்பளைத் ோ உணர்ந்துககிய நமஸ்காண்டளைத் மயிய நமஸ்காலாம். ஆிய நமஸ்காகும்,  னேகமாக ஏதோஜேர்மன்
அரசிய நமஸ்காங்கத்தின் பிடிவிய நமஸ்காோத்திற்கும் மற்றும் எஞ்சிய ஐனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காப்பிய
ஆளும் னேகமாக ஏதோமற்ோட்டுக்களின் ஆோரளைத் வ அோனிய நமஸ்கால் கவல்லாம். ஆ
முடிந்ோோற்கும் பின்னிய நமஸ்கால் உளபாடுகளை உந்துசக்தியிய நமஸ்காகும்.  கிரீஸின்
எந்ோகவிய நமஸ்காரு ஊசலாம். ஆிய நமஸ்காட்டமும் அக்கண்டத்தின் எஞ்சிய பகுதிகளில்
மிகப்கபரிய விளைத் பாடுகளைவுகளைத் பாடுகளை உண்டிய நமஸ்காக்கும்.  இளைத் ோப் னேகமாக ஏதோபிய நமஸ்காலாம். ஆனேகமாக ஏதோவ,
ஐனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காப்பிய நமஸ்காவின் எந்ோகவிய நமஸ்காரு பின்னளைத் டவும் அகமரிக்கிய நமஸ்காவில் ஒரு
முக்கிய ோிய நமஸ்காக்கத்ளைத் ோக் ககிய நமஸ்காண்டிருக்கும் என்பளைத் ோ ஜேனிய நமஸ்காதிபதி
ஒபிய நமஸ்காமிய நமஸ்கா அறிவிய நமஸ்கார்.

அது பிரதிநிதித்துவம் கசய்யும் சமூக சக்திகளின்
கண்னேகமாக ஏதோணிய நமஸ்காட்டத்தின் அடிப்பளைத் டயில்,  சிரிசிய நமஸ்காவின் முற்றிலும்
ோவயல் அமைப்புமுறைிய நமஸ்கான மதிப்பீடு, அது போவினேகமாக ஏதோயற்யல் அமைப்புமுறை அந்ோ நிய நமஸ்காளிலிருந்னேகமாக ஏதோோ அோன்
நடவடிக்ளைத் ககளைத் பாடுகளைத் தீர்மிய நமஸ்கானித்ோது.  ஐனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காப்பிய ஒன்றிய
ோளைத் லாம். ஆளைத் மயில் "எங்கபாடுகளைது சக கூட்டிய நமஸ்காளிகளுடன்" னேகமாக ஏதோபரம்னேகமாக ஏதோபசியோன்
பலாம். ஆன் கண்ணுக்ககட்டியதூரம் வளைத் ரயில் ஒன்றுமில்ளைத் லாம். ஆ என்று

முகத்தில் ஒவ்கவிய நமஸ்காரு முளைத் யல் அமைப்புமுறை அளைத் யல் அமைப்புமுறை விய நமஸ்காங்கிய பின்னர் அது அறிவித்ோ
னேகமாக ஏதோபிய நமஸ்காதும்,  முக்கூட்டின் இணங்கிய நமஸ்காளைத் மளைத் யச் சந்திக்க அது எந்ோ
ோயிய நமஸ்காரிப்பும் கசய்திருக்கவில்ளைத் லாம். ஆ.

இோற்கிளைத் டனேகமாக ஏதோய மூலாம். ஆோனம் அந்நிய நமஸ்காட்டிலிருந்து கோிய நமஸ்காடர்ந்து கவளபாடுகளைகமன
கவளினேகமாக ஏதோயறியது.  முன்கசங் முன்சௌவ் புளளிவிபரங்களின்படி,  2010  மற்றும்
2015 க்கு இளைத் டனேகமாக ஏதோய கவளினேகமாக ஏதோயறிய பணத்திற்கு கூடுோலாம். ஆிய நமஸ்காக,
ஜேனவரியில் சிரிசிய நமஸ்கா போவினேகமாக ஏதோயற்யல் அமைப்புமுறைோற்குப் பின்னர் 50  பில்லியன்
யூனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காவிற்கு அதிகமிய நமஸ்கான பணம் கவளினேகமாக ஏதோயறி இருந்ோது.

வங்கி ளைத் வப்பீடுகளைத் பாடுகளைச் னேகமாக ஏதோசர்ந்ோ இந்ோ கோிய நமஸ்காளைத் ககள, ஐயத்திற்கிடமின்றி
கணிசமிய நமஸ்கான அபாடுகளைவிற்கு மூலாம். ஆோன கவளினேகமாக ஏதோயற்யல் அமைப்புமுறைம் பற்றிய ஒரு
குளைத் யல் அமைப்புமுறைமதிப்பீடிய நமஸ்காகும்.  கபருநிறுவனங்களும் மற்றும் மிகப்கபரிய
கசல்வந்ோர்களும் னேகமாக ஏதோோசிய எல்ளைத் லாம். ஆகளைத் பாடுகளை ோிய நமஸ்காண்டி பணப்பரிமிய நமஸ்காற்யல் அமைப்புமுறைம்
கசய்ய மற்றும் உத்தினேகமாக ஏதோயிய நமஸ்காகபூர்வ வங்கியியல் அளைத் மப்புமுளைத் யல் அமைப்புமுறைக்கு
கவளினேகமாக ஏதோய அவற்ளைத் யல் அமைப்புமுறை பிய நமஸ்காதுகிய நமஸ்காப்பிய நமஸ்கான இடங்களில் ளைத் வத்திருக்க பலாம். ஆ
இயங்குமுளைத் யல் அமைப்புமுறைகளைத் பாடுகளைக் ககிய நமஸ்காண்டுளபாடுகளைனர்.

கோிய நமஸ்காடக்கத்திலிருந்னேகமாக ஏதோோ கவளிப்பளைத் டயிய நமஸ்காக இருந்ோ இந்ோ நிளைத் லாம். ஆளைத் மளைத் ய,
மூலாம். ஆோன கட்டுப்பிய நமஸ்காடுகள அல்லாம். ஆது இோர நடவடிக்ளைத் ககளைத் பாடுகளைக் ககிய நமஸ்காண்டு
எதிர்ககிய நமஸ்காளபாடுகளை சிரிசிய நமஸ்கா-ோளைத் லாம். ஆளைத் மயிலாம். ஆிய நமஸ்கான அரசிய நமஸ்காங்கம் எந்ோ
நடவடிக்ளைத் கயும் எடுக்கவில்ளைத் லாம். ஆ.  அது உளநிய நமஸ்காட்டு கோிய நமஸ்காழிலாம். ஆிய நமஸ்காபாடுகளை
வர்க்கத்ளைத் ோ ஒன்றுதிரட்டவும் முயலாம். ஆவில்ளைத் லாம். ஆ,  அல்லாம். ஆது னேகமாக ஏதோஜேர்மனி
மற்றும் ஐனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காப்பிய நமஸ்கா எங்கிலுமிய நமஸ்கான கோிய நமஸ்காழிலாம். ஆிய நமஸ்காபாடுகளைர்களின் ஆோரவுக்கும்
முளைத் யல் அமைப்புமுறையிடவில்ளைத் லாம். ஆ.  அோற்கு மிய நமஸ்காயல் அமைப்புமுறைிய நமஸ்காக,  அது கபிய நமஸ்காருபாடுகளைிய நமஸ்காோிய நமஸ்காரத்ளைத் ோச்
சூளைத் யல் அமைப்புமுறையிய நமஸ்காட கினேகமாக ஏதோரக்க முோலாம். ஆிய நமஸ்காளித்துவ வர்க்கத்தின் னேகமாக ஏதோமலாம். ஆிய நமஸ்காதிக்கம்
மிகுந்ோ அடுக்குகளைத் பாடுகளை அனுமதித்ோதுடன்,  அத்துடன் கிரீஸ்
யூனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காவிலிருந்து கவளினேகமாக ஏதோயயல் அமைப்புமுறை நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டு ஒரு னேகமாக ஏதோோசிய
கசலாம். ஆிய நமஸ்காவணிக்கு திரும்புவோிய நமஸ்கானேகமாக ஏதோலாம். ஆிய நமஸ்கா அல்லாம். ஆது இரண்டும் னேகமாக ஏதோசர்ந்ோ
ஒருவிோமிய நமஸ்கான கலாம். ஆப்பு முளைத் யல் அமைப்புமுறையினூடிய நமஸ்காக (hybrid  system),  அந்ோ
ோட்டினர் அதிலிருந்தும் இலாம். ஆிய நமஸ்காபமளைத் டய அது அனுமதித்ோது.

ஞிய நமஸ்காயியல் அமைப்புமுறைன்று திட்டமிட்டப்பட்டுளபாடுகளை கவகுஜேன விய நமஸ்காக்ககடுப்பில்
"னேகமாக ஏதோவண்டிய நமஸ்காகமன"  விய நமஸ்காக்கிடுமிய நமஸ்காறு சிரிசிய நமஸ்கா அளைத் ழப்புவிடுத்துளபாடுகளைது.
ஆனிய நமஸ்கால் இது நிதியியல் சர்விய நமஸ்காதிகிய நமஸ்கார திணிப்புக்கு எதிரிய நமஸ்கான ஒரு
னேகமாக ஏதோபிய நமஸ்காரிய நமஸ்காட்டம் கோிய நமஸ்காடங்குவளைத் ோ னேகமாக ஏதோநிய நமஸ்காக்கமிய நமஸ்காக ககிய நமஸ்காண்டோல்லாம். ஆ.  சிப்ரிய நமஸ்கானேகமாக ஏதோஸூம் மற்ற
கோளிவுபடுத்தியளைத் ோப் னேகமாக ஏதோபிய நமஸ்காலாம். ஆ,  “னேகமாக ஏதோவண்டிய நமஸ்காம்"  என்யல் அமைப்புமுறை விய நமஸ்காக்கு கிரீளைத் ஸூம் மற்ற
னேகமாக ஏதோபரம்னேகமாக ஏதோபசும் இடத்தில் பலாம். ஆப்படுத்தும் என்று கூயல் அமைப்புமுறைப்படுவதுடன்,
“னேகமாக ஏதோபரம்னேகமாக ஏதோபசல்கள"  என்யல் அமைப்புமுறைளைத் ழக்கப்படும் திவிய நமஸ்காலாம். ஆிய நமஸ்கான பிய நமஸ்காளைத் ோனேகமாக ஏதோய
கோிய நமஸ்காடரும்.  யோிய நமஸ்கார்த்ோத்தில் இது முக்கூட்டின் தீவிரமிய நமஸ்கான
னேகமாக ஏதோகிய நமஸ்காரிக்ளைத் ககளுக்கு சிரிசிய நமஸ்கா ோன்ளைத் னத்ோிய நமஸ்கானேகமாக ஏதோன இணங்குவித்துக்
ககிய நமஸ்காளவோற்குரிய நிகழ்முளைத் யல் அமைப்புமுறையிய நமஸ்காகும்.

இந்ோ னேகமாக ஏதோநிய நமஸ்காக்குநிளைத் லாம். ஆ அறியிய நமஸ்காளைத் மயின் விளைத் பாடுகளைகபிய நமஸ்காருனேகமாக ஏதோபாடுகளைிய நமஸ்கா அல்லாம். ஆது
கடந்ோ ஐந்து மிய நமஸ்காோங்களின் படிப்பிளைத் னகளைத் பாடுகளைப் கபயல் அமைப்புமுறை ோவறியோன்
விளைத் பாடுகளைகபிய நமஸ்காருனேகமாக ஏதோபாடுகளைிய நமஸ்கா அல்லாம். ஆ. இது சிரிசிய நமஸ்கா மற்றும் அோன் ோளைத் லாம். ஆளைத் மயின்
வர்க்க அடித்ோபாடுகளைம் மற்றும் னேகமாக ஏதோநிய நமஸ்காக்குநிளைத் லாம். ஆயின் ஒரு கவளிப்பிய நமஸ்காடிய நமஸ்காகும்.
நிதியியல் சர்விய நமஸ்காதிகிய நமஸ்காரத்திற்கு எதிரிய நமஸ்கான ஒரு நிஜேமிய நமஸ்கான னேகமாக ஏதோபிய நமஸ்காரிய நமஸ்காட்டம்
புரட்சிகரமிய நமஸ்கான ோிய நமஸ்காக்கங்களைத் பாடுகளை—அோிய நமஸ்காவது அடியிலிருந்து கோிய நமஸ்காழிலாம். ஆிய நமஸ்காபாடுகளை
வர்க்கத்தின் ஒரு கவடிப்ளைத் ப—ககிய நமஸ்காண்டிருக்கும் என்பது அந்ோ
ோளைத் லாம். ஆளைத் மக்னேகமாக ஏதோக கோரியும்.  ஏளைத் னய எளைத் ோயும் விட இந்ோ
சிய நமஸ்காத்தியக்கூளைத் யல் அமைப்புமுறை கருதித்ோிய நமஸ்கான் அவர்கள அஞ்சுகியல் அமைப்புமுறைிய நமஸ்கார்கள.

உலாம். ஆக னேகமாக ஏதோசிய நமஸ்காசலிச வளைத் லாம். ஆத் ோபாடுகளைம் "னேகமாக ஏதோவண்டிய நமஸ்காம்"  என விய நமஸ்காக்களிக்குமிய நமஸ்காறு
அறிவுறுத்துகியல் அமைப்புமுறைது.  ஆனிய நமஸ்கால் அவ்விய நமஸ்காறு கசய்வது ஒரு புரட்சிகர
முன்னேகமாக ஏதோனிய நமஸ்காக்கின் அடித்ோபாடுகளைத்திலாம். ஆிய நமஸ்காகும்.  அோிய நமஸ்காவது,  நிதியியல்
அளைத் மப்புமுளைத் யல் அமைப்புமுறை மற்றும் பிரோிய நமஸ்கான கப்பல்துளைத் யல் அமைப்புமுறை மற்றும் ஏளைத் னய
கபருநிறுவனங்களின் கட்டுப்பிய நமஸ்காட்ளைத் ட எடுத்து கோிய நமஸ்காழிலாம். ஆிய நமஸ்காபாடுகளைர்கபாடுகளைது
அரசிய நமஸ்காங்கத்ளைத் ோ ஸ்ோிய நமஸ்காபிப்போற்கிய நமஸ்காக,  அரசியல் அதிகிய நமஸ்காரத்திற்கிய நமஸ்கான
னேகமாக ஏதோபிய நமஸ்காரிய நமஸ்காட்டத்தின் அடித்ோபாடுகளைத்தில் இது இருக்க னேகமாக ஏதோவண்டும் என்பளைத் ோ
அது வலியுறுத்தி உளபாடுகளைது.  அதுனேகமாக ஏதோபிய நமஸ்கான்யல் அமைப்புமுறைகவிய நமஸ்காரு முன்னேகமாக ஏதோனிய நமஸ்காக்கு,
நிதியியல் மூலாம். ஆோனத்தின் சர்விய நமஸ்காதிகிய நமஸ்காரத்திற்கு எதிரிய நமஸ்காக
ஐனேகமாக ஏதோரிய நமஸ்காப்பிய நமஸ்காகவங்கிலும் கோிய நமஸ்காழிலாம். ஆிய நமஸ்காபாடுகளை வர்க்கத்தின் ஒன்றுதிரட்டலின்
அடிப்பளைத் டயில் ஒரு சர்வனேகமாக ஏதோோச னேகமாக ஏதோபிய நமஸ்காரிய நமஸ்காட்டத்தின் பிய நமஸ்காகமிய நமஸ்காக மட்டுனேகமாக ஏதோம
யோிய நமஸ்கார்த்ோமிய நமஸ்காக்கப்பட முடியும்.


