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பதன்கிழமைிழமை ஊடகங்களுடன் பேசியுடன் பேசிய ஐக்கிய பேசியதசியக் கட்சி
(ஐ.பேசியத.க.)  தமைைவர் ரணில் விக்கிரிழமைசிங்க,  "ிழமைக்களின்
பிரச்சிமைரச்சினைகமைசினைகளை தீர்க்க ஐக்கியப்ுடன் பேட்டு செயற்படுமாறு"க்கியப்பட்டு செயற்ுடன் பேடுிழமை்பட்டு செயற்படுமாற"
அமைரச்சினைத்து ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமார்பட்டு செயற்படுமாளுிழமைன்ற கட்சிகளுக்கும் அமைழப்ப விடுத்த்பட்டு செயற்படுமார்.
உண்மைிழமையில் இது, "பேசியதசிய ஐக்கிய" அரக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாங்கத்துக்க்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை ஒர
அமைழப்ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாகும்.  அது,  பேசியிழமை்பட்டு செயற்படுமாக்கியப்பட்டு செிழமைமைடந்துவரம் செயற்படுமாறு"ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாரசினைகளை்பட்டு செயற்படுமாத்பட்டு செயற்படுமார
செயற்படுமாறு"நெரக்கடியின் ிழமைத்தியில்,  க்கியப்பட்டு செர்வபேசியதக்கியப்பட்டு செ நெ்பட்டு செயற்படுமாணய நிதியம் (IMF)
கட்டமைசினைகளையிட்டுள்சினைகளை சிக்கரச்சினை திட்டங்கமைசினைகளை அமுல்ுடன் பேடுத்தும்.

திங்கள் நெடந்த செயற்படுமாறு"ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாதுத் பேசியதர்தலில், ஐ.பேசியத.க தமைைமைிழமையிை்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை
நெல்ை்பட்டு செயற்படுமாட்சிக்க்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை ஐக்கிய பேசியதசிய முன்ரச்சினைணி (ஐ.பேசியத.மு.) அதிக
எண்ணிக்மைகயிை்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை ஆக்கியப்பட்டு செரச்சினைங்கமைசினைகளை செயற்படுமாறு"வன்றிரந்த்பட்டு செயற்படுமாலும்,
முழுமைிழமைய்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமார்பட்டு செயற்படுமாளுிழமைன்ற செயற்படுமாறு"ுடன் பேரம்ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமான்மைிழமைக்கு ஏழு
உறப்பிரச்சினைர்கள் குமைறவ்பட்டு செயற்படுமாகபேசியவ செயற்படுமாறு"ுடன் பேற்றள்சினைகளைது.  விக்கிரிழமைசிங்க,
ஸ்ரீைங்க்பட்டு செயற்படுமா சுதந்திரக் கட்சி (ஸ்ரீ.ை.சு.க.)  தமைைவரம் அமைத
நெல்ை்பட்டு செயற்படுமாட்சிக்க்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை ஐ.பேசியத.மு.  உடன் ஒர கூட்டணி அரக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாங்கம்
அமைிழமைக்க நெகர்த்திவருடன் பேவரிழமை்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை ஜரச்சினை்பட்டு செயற்படுமாதிுடன் பேதி மைிழமைத்திரிுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாை
சிறிபேசியக்கியப்பட்டு செரச்சினை உடன் பேசியுடன் பேச்சுவ்பட்டு செயற்படுமார்த்மைதகமைசினைகளை நெடத்திய பின்பேசியுடன் பே இந்த
கரத்மைத செயற்படுமாறு"தரிவித்த்பட்டு செயற்படுமார்.  சிறிபேசியக்கியப்பட்டு செரச்சினைவிடம் உத்தரவ்பட்டு செயற்படுமாதம் செயற்படுமாறு"ுடன் பேற்ற
பின்ரச்சினைர்,  விக்கிரிழமைசிங்க நெ்பட்டு செயற்படுமாட்டின் பதிய பிரதிழமைர்பட்டு செயற்படுமாக இன்ற
ுடன் பேதவி பிரிழமை்பட்டு செயற்படுமாணம் செயற்படுமாறு"க்கியப்பட்டு செய்துசெயற்படுமாறு"க்பட்டு செயற்படுமாண்ட்பட்டு செயற்படுமார்.

அரசியல் கட்சிகள் இமைணந்து செயற்படுமாறு"த்பட்டு செயற்படுமாழிற்ுடன் பேட "இரண்டு
பேசியதர்வுகள்"  உள்சினைகளைரச்சினை என்ற விக்கிரிழமைசிங்க கூறிரச்சினை்பட்டு செயற்படுமார்.
"அவர்கள் அமைிழமைச்சுப் ுடன் பேதவிகமைசினைகளை செயற்படுமாறு"ுடன் பேற்றக்செயற்படுமாறு"க்பட்டு செயற்படுமாண்டு
அரக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாங்கத்தில் இரந்து செயற்படுமாறு"க்கியப்பட்டு செயற்ுடன் பேட முடியும்,  அல்ைது
அவர்கள் பேசியிழமைற்ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமார்மைவ குழுக்கள் மூைிழமை்பட்டு செயற்படுமாக செயற்படுமாறு"ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாறப்பகமைசினைகளை
ஏற்றக்செயற்படுமாறு"க்பட்டு செயற்படுமாண்டு ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமார்பட்டு செயற்படுமாளுிழமைன்றத்தில் எங்கமைசினைகளை ஆதரிக்க
முடியும்."  அரக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாங்கத்தின் திட்டங்கள் செயற்படுமாறு"க்கியப்பட்டு செயல்ுடன் பேடுத்தப்ுடன் பேடுவமைத
கண்க்பட்டு செயற்படுமாணிக்கும் பேசியிழமைற்ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமார்மைவ குழுக்கள் என்ற
அமைழக்கப்ுடன் பேடுவமைத அமைிழமைப்ுடன் பேதற்க்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை ஐ.பேசியத.க.யின்
அமைழப்ப,   ஏமைரச்சினைய கட்சிகளின் ஆதரவில் தங்கியிரக்கும்
ஒர வழிமுமைறய்பட்டு செயற்படுமாகும்.

"நெ்பட்டு செயற்படுமாட்மைடப் ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாதிக்கும் அடிப்ுடன் பேமைடப் பிரச்சிமைரச்சினைகள் ுடன் பேற்றி
ஒரமைிழமைப்ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாட்டுக்கு வர,  குமைறந்தது இன்னும் இரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு சுமுகிழமை்பட்டு செயற்படுமாக பேசியவமைை செயற்படுமாறு"க்கியப்பட்டு செய்ய பேசியவண்டும்"  எரச்சினை
விக்கிரிழமைசிங்க எல்ை்பட்டு செயற்படுமா அரசியல் கட்சிகளுக்கும் அமைழப்ப
விடுத்த்பட்டு செயற்படுமார்.  நெல்ை்பட்டு செயற்படுமாட்சிக்க்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை ஐ.பேசியத.மு.வின் திட்டசெயற்படுமாறு"ிழமை்பட்டு செயற்படுமான்ற
"ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமார்பட்டு செயற்படுமாளுிழமைன்றத்தில் க்கியப்பட்டு செிழமைர்ப்பிக்கப்ுடன் பேட்டு அமைரச்சினைவரது
உடன்ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாட்டுடன் அதன் அடிப்ுடன் பேமைடயில் ஒர பேசியதசிய செயற்படுமாறு"க்பட்டு செயற்படுமாள்மைக
கட்டமைிழமைப்ப தய்பட்டு செயற்படுமாரிக்கப்ுடன் பேடும்."

ஸ்ரீ.ை.சு.க.யின் பிரச்க்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாரத்திற்கு தமைைமைிழமை வகித்த முன்ரச்சினை்பட்டு செயற்படுமாள்
ஜரச்சினை்பட்டு செயற்படுமாதிுடன் பேதி ிழமைஹிந்த இர்பட்டு செயற்படுமாஜுடன் பேக்ஷவுக்கு எதிர்பட்டு செயற்படுமாக,  சிறிபேசியக்கியப்பட்டு செரச்சினை
நெல்ை்பட்டு செயற்படுமாட்சிக்க்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை ஐ.பேசியத.மு.  உடன் நின்ற நிமைையில்,  ஒர

கக்கியப்பட்டு செப்ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை பேசியுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாட்டியில் நெடந்த பேசியதர்தலின் பின்ரச்சினைபேசியர விக்கிரிழமைசிங்க
இந்த அமைழப்மைுடன் பே விடுத்துள்சினைகளை்பட்டு செயற்படுமார்.  கடந்த வ்பட்டு செயற்படுமாரம் பூர்பட்டு செயற்படுமாவும்
இர்பட்டு செயற்படுமாஜுடன் பேக்ஷ ஆதரவ்பட்டு செயற்படுமாசினைகளைர்கமைசினைகளை ஓரங்கட்டும் நெடவடிக்மைகயில்
ஈடுுடன் பேட்ட சிறிபேசியக்கியப்பட்டு செரச்சினை,  கடந்த செயற்படுமாறு"வள்ளிக்கிழமைிழமை ஸ்ரீ.ை.சு.க.  ிழமைற்றம்
அதன் கூட்டணிய்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை ஐக்கிய ிழமைக்கள் சுதந்திர முன்ரச்சினைணியிரச்சினைதும்
(ஐ.ிழமை.சு.மு.),  செயற்படுமாறு"ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாதுச் செயற்படுமாறு"க்கியப்பட்டு செயைர்கமைசினைகளை அகற்றிரச்சினை்பட்டு செயற்படுமார்.  திங்கசினைகளைன்ற,
அவர் ஸ்ரீ.ை.சு.க.  ிழமைத்திய குழுவில் இரந்து 13  உறப்பிரச்சினைர்கமைசினைகளை
நீக்கிரச்சினை்பட்டு செயற்படுமார்.

விக்கிரிழமைசிங்கமைவ க்கியப்பட்டு செந்தித்த சிறிபேசியக்கியப்பட்டு செரச்சினை,  பேசியநெற்ற ஐக்கிய அரக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாங்க
திட்டம் ுடன் பேற்றி ஆபேசியை்பட்டு செயற்படுமாசிக்க ஸ்ரீ.ை.சு.க. ிழமைத்திய குழுமைவ கூட்டிரச்சினை்பட்டு செயற்படுமார்.
ுடன் பேை வ்பட்டு செயற்படுமாரங்கசினைகளை்பட்டு செயற்படுமாக,  ிழமைத்தியகுழு கூட்டத்மைத தமைட செயற்படுமாறு"க்கியப்பட்டு செய்த
ஜரச்சினை்பட்டு செயற்படுமாதிுடன் பேதி தரச்சினைது தமைடக்கு ஆதரவ்பட்டு செயற்படுமாக நீதிிழமைன்ற உத்தரமைவயும்
செயற்படுமாறு"ுடன் பேற்ற்பட்டு செயற்படுமார்.

சிறிபேசியக்கியப்பட்டு செரச்சினைவ்பட்டு செயற்படுமால் நியமிக்கப்ுடன் பேட்ட ுடன் பேதில் ஸ்ரீ.ை.சு.க. செயற்படுமாறு"க்கியப்பட்டு செயை்பட்டு செயற்படுமாசினைகளைர் துமிந்த
திக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாநெ்பட்டு செயற்படுமாயக்க, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு நெல்ை்பட்டு செயற்படுமாட்சிக்க்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை ஐ.பேசியத.மு.
உடன் ஒர "பேசியதசிய அரக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாங்கம்"  அமைிழமைக்க ிழமைத்திய குழு
ஒப்பக்செயற்படுமாறு"க்பட்டு செயற்படுமாண்டுள்சினைகளைது எரச்சினை ஊடகங்களுக்குத் செயற்படுமாறு"தரிவித்த்பட்டு செயற்படுமார்.
பரிந்துணர்வு ஒப்ுடன் பேந்தம் ஒன்ற தய்பட்டு செயற்படுமாரிக்கப்ுடன் பேடுவத்பட்டு செயற்படுமாகவும்,  அது
மைகச்க்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாத்திடப்ுடன் பேட்ட்பட்டு செயற்படுமால்,  ுடன் பேை ஸ்ரீ.ை.சு.க.  உறப்பிரச்சினைர்கள் பதிய
அரக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாங்கத்தில் அமைிழமைச்சுப் ுடன் பேதவிகமைசினைகளை செயற்படுமாறு"ுடன் பேறவர் என்றம் அவர்
கூறிரச்சினை்பட்டு செயற்படுமார்.

பேசியதர்தலுக்குப் பின்ரச்சினைர் மூன்ற நெ்பட்டு செயற்படுமாட்களுக்குள்சினைகளை்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை இந்த
விமைரவ்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை நெகர்வுகள்,  இர்பட்டு செயற்படுமாஜுடன் பேக்ஷமைவ ஓரம் கட்டி,
எல்ை்பட்டு செயற்படுமாவற்றிற்கும் பேசியிழமைை்பட்டு செயற்படுமாக,  ஒர அசெயற்படுமாறு"ிழமைரிக்க க்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமார்ப செயற்படுமாறு"வளிநெ்பட்டு செயற்படுமாட்டுக்
செயற்படுமாறு"க்பட்டு செயற்படுமாள்மைகமைய முன்செயற்படுமாறு"ரச்சினைடுக்கவும் ிழமைற்றம் செயற்படுமாறு"க்பட்டு செயற்படுமாடூரிழமை்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை சிக்கரச்சினை
நெடவடிக்மைககமைசினைகளை கட்டவிழ்த்துவிடவும் அரமைக்கியப்பட்டு செப்
ுடன் பேைப்ுடன் பேடுத்திக்செயற்படுமாறு"க்பட்டு செயற்படுமாள்ளும் இைக்கிை்பட்டு செயற்படுமாரச்சினைமைவ ஆகும்.

 விக்கிரிழமைசிங்க,  முன்ரச்சினை்பட்டு செயற்படுமாள் ஜரச்சினை்பட்டு செயற்படுமாதிுடன் பேதி க்கியப்பட்டு செந்திரிக்பட்டு செயற்படுமா குிழமை்பட்டு செயற்படுமாரதுங்க
ஆகிபேசியய்பட்டு செயற்படுமாரின் உதவியுடன்,  அசெயற்படுமாறு"ிழமைரிக்க க்கியப்பட்டு செதியிை்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை ஒர ஆட்சி
ிழமை்பட்டு செயற்படுமாற்ற நெடவடிக்மைகயின் வழிய்பட்டு செயற்படுமாகபேசியவ சிறிபேசியக்கியப்பட்டு செரச்சினை ஜரச்சினைவரியில் நெடந்த
ஜரச்சினை்பட்டு செயற்படுமாதிுடன் பேதி பேசியதர்தலில் இர்பட்டு செயற்படுமாஜுடன் பேக்ஷமைவ அகற்றிரச்சினைர்.  பிரதிழமைர்பட்டு செயற்படுமாகும்
எதிர்ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமார்ப்படன் திங்கள் நெடந்த ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமார்பட்டு செயற்படுமாளுிழமைன்ற பேசியதர்தலில்
இர்பட்டு செயற்படுமாஜுடன் பேக்ஷ பேசியுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாட்டியிட்ட்பட்டு செயற்படுமாலும்,  ஐ.ிழமை.சு.மு.  95  ஆக்கியப்பட்டு செரச்சினைங்கமைசினைகளை
ிழமைட்டுபேசியிழமை செயற்படுமாறு"வன்றது.

இர்பட்டு செயற்படுமாஜுடன் பேக்ஷவின் நீக்கம் பிர்பட்டு செயற்படுமாந்தியம் முழுவதும் சீரச்சினை்பட்டு செயற்படுமாவின்
செயற்படுமாறு"க்கியப்பட்டு செல்வ்பட்டு செயற்படுமாக்மைகக் கீழறத்து சீரச்சினை்பட்டு செயற்படுமா மீது பேசியுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாரக்கு தய்பட்டு செயற்படுமார் செயற்படுமாறு"க்கியப்பட்டு செய்வமைத
இைக்க்பட்டு செயற்படுமாகக் செயற்படுமாறு"க்பட்டு செயற்படுமாண்ட வ்பட்டு செயற்படுமாஷிங்டனின் ுடன் பேரந்த "ஆசிய்பட்டு செயற்படுமாவில்
முன்னிமைை"  திட்டத்தின் ஒர ுடன் பேகுதிய்பட்டு செயற்படுமாகபேசியவ இடம்செயற்படுமாறு"ுடன் பேற்றது.
இர்பட்டு செயற்படுமாஜுடன் பேக்ஷ செயற்படுமாறு"ுடன் பேய்ஜிங்குடன் செயற்படுமாறு"நெரங்கிய உறவு
செயற்படுமாறு"க்பட்டு செயற்படுமாண்டிரந்தத்பட்டு செயற்படுமாலும் சீரச்சினை உதவி ிழமைற்றம் முதலீட்மைடச் க்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமார்ந்து
இரந்தத்பட்டு செயற்படுமாலும் அசெயற்படுமாறு"ிழமைரிக்க்பட்டு செயற்படுமா அவமைர எதிர்த்தது.

உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்     www.wsws.org
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அமுல்படுத்தேவுள்கத



ஜரச்சினைவரி பேசியதர்தலில் செயற்படுமாறு"வன்ற சிறிபேசியக்கியப்பட்டு செரச்சினை,  ஒர சிறுடன் பே்பட்டு செயற்படுமான்மைிழமை
ஐ.பேசியத.க.  அரக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாங்கத்துக்கு தமைைமைிழமை வகிக்க பிரதிழமைர்பட்டு செயற்படுமாக
விக்கிரிழமைசிங்கமைவ நியமித்த்பட்டு செயற்படுமார்.  இர்பட்டு செயற்படுமாஜ்பட்டு செயற்படுமாங்கச் செயற்படுமாறு"க்கியப்பட்டு செயை்பட்டு செயற்படுமாசினைகளைர்
பேசியஜ்பட்டு செயற்படுமான் செயற்படுமாறு"கர்ரி உட்ுடன் பேட உயர்ிழமைட்ட அசெயற்படுமாறு"ிழமைரிக்க அதிக்பட்டு செயற்படுமாரிகளின்
செயற்படுமாறு"த்பட்டு செயற்படுமாடர்ச்சிய்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை செயற்படுமாறு"க்பட்டு செயற்படுமாழும்ப வரமைகயுடன் இைங்மைகயின்
செயற்படுமாறு"வளியுறவு செயற்படுமாறு"க்பட்டு செயற்படுமாள்மைக விமைரவில் வ்பட்டு செயற்படுமாஷிங்டமைரச்சினை பேசியநெ்பட்டு செயற்படுமாக்கி
நெகர்த்தப்ுடன் பேட்டது.

திங்கசினைகளைன்ற பேசியதர்தமைைத் செயற்படுமாறு"த்பட்டு செயற்படுமாடர்ந்து,  அசெயற்படுமாறு"ிழமைரிக்க இர்பட்டு செயற்படுமாஜ்பட்டு செயற்படுமாங்த்
திமைணக்கசினைகளை செயற்படுமாறு"க்கியப்பட்டு செய்தித் செயற்படுமாறு"த்பட்டு செயற்படுமாடர்ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாசினைகளைர் பேசியஜ்பட்டு செயற்படுமான் கிர்பி
அறிவித்தத்பட்டு செயற்படுமாவது:  "ஜரச்சினை்பட்டு செயற்படுமாதிுடன் பேதி சிறிபேசியக்கியப்பட்டு செரச்சினை,  பிரதிழமைர் ிழமைற்றம்
பதிய அரக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாங்கத்துடன் செயற்படுமாறு"க்கியப்பட்டு செயற்ுடன் பேட அசெயற்படுமாறு"ிழமைரிக்க்பட்டு செயற்படுமா
எதிர்ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமார்க்கிறது."

செயற்படுமாறு"வளியுறவுக் செயற்படுமாறு"க்பட்டு செயற்படுமாள்மைகயில் பிசினைகளைவுற்றிரந்த்பட்டு செயற்படுமாலும்ிழமை,  ஐ.பேசியத.க.
ிழமைற்றம் ஸ்ரீ.ை.சு.க.  ஆழ்ந்த செயற்படுமாறு"ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாரசினைகளை்பட்டு செயற்படுமாத்பட்டு செயற்படுமார செயற்படுமாறு"நெரக்கடியின்
சுமைிழமைகமைசினைகளை உமைழக்கும் ிழமைக்கள் மீது  சுிழமைத்தும் தங்கள்
உறதிப்ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாட்டில் அமைவ ஒன்றுடன் பேட்டு நிற்கும் என்ற பேசியதர்தலின்
பேசியுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாது பேசியக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாக்கியப்பட்டு செலிக்கியப்பட்டு செ க்கியப்பட்டு செிழமைத்துவக் கட்சி (பேசியக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமா.க்கியப்பட்டு செ.க.)  ிழமைட்டுபேசியிழமை
எச்க்கியப்பட்டு செரித்து.  பேசியதசிய ஐக்கிய அரக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாங்கம் அமைிழமைக்கப்ுடன் பேடுவதன்
துல்லியிழமை்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை பேசியநெ்பட்டு செயற்படுமாக்கம் அதுபேசியவ ஆகும்.

விக்கிரிழமைசிங்கவின் செயற்படுமாறு"நெரங்கிய கூட்ட்பட்டு செயற்படுமாளியும் முன்ரச்சினை்பட்டு செயற்படுமாள்
வங்கிய்பட்டு செயற்படுமாசினைகளைரிழமை்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை ிழமைத்திய வங்கி ஆளுரச்சினைர் அர்ஜஆளுனர் அர்ஜுரச்சினை
ிழமைபேசியகந்திரன்,  மைுடன் பேரச்சினை்பட்டு செயற்படுமான்சியல் மைடம்ஸ் ஊடகத்திற்கு கரத்துத்
செயற்படுமாறு"தரிவிக்கும் பேசியுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாது இந்த நிகழ்ச்சி நிரமைை
செயற்படுமாறு"தளிவுுடன் பேடுத்தியுள்சினைகளை்பட்டு செயற்படுமார்.  பேசியதசிய கடன் அதிகரிப்ப ிழமைற்றம்
குமைறந்த வரி வரவ்பட்டு செயற்படுமாயிரச்சினை்பட்டு செயற்படுமால் ஏற்ுடன் பேடுத்தப்ுடன் பேட்டுள்சினைகளை
செயற்படுமாறு"ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாரசினைகளை்பட்டு செயற்படுமாத்பட்டு செயற்படுமார பிரச்சிமைரச்சினைகள் ுடன் பேற்றிக் குறிப்பிட்ட பின்ரச்சினைர்,
அவர்,  பதிய அரக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாங்கம் நெ்பட்டு செயற்படுமாணய முழுமைிழமைய்பட்டு செயற்படுமாக
மிதக்கவிடுவதற்கு வழியமைிழமைப்ுடன் பேபேசியத்பட்டு செயற்படுமாடு "முற்றிலும் ிழமை்பட்டு செயற்படுமாறுடன் பேட்ட
ஒழுங்கு விதிகள்"  ஊட்பட்டு செயற்படுமாக அமைத முன்செயற்படுமாறு"ரச்சினைடுக்கும் என்ற
கூறிரச்சினை்பட்டு செயற்படுமார்.

"எிழமைது இரப்பக்கள் நென்கு திடிழமை்பட்டு செயற்படுமாகும் வமைர இந்த அதிரடி
சீர்திரத்தங்கமைசினைகளை செயற்படுமாறு"க்பட்டு செயற்படுமாண்டு செயற்படுமாறு"க்கியப்பட்டு செல்ை விரம்பகிபேசியற்பட்டு செயற்படுமாம்"  எரச்சினை
ிழமைபேசியகந்திரன் கூறிரச்சினை்பட்டு செயற்படுமார்.  ரூுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாமைய முழுமைிழமைய்பட்டு செயற்படுமாக
மிதக்கவிடுவத்பட்டு செயற்படுமாரச்சினைது விமைரவ்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை ிழமைதிப்பிறக்கத்துக்கு
வழிவகுக்கக் கூடும்,  அத்துடன் அது செயற்படுமாறு"த்பட்டு செயற்படுமாழிை்பட்டு செயற்படுமாசினைகளைர்களின்
ிழமைற்றம் கிர்பட்டு செயற்படுமாிழமைப்பற ஏமைழகளின் வ்பட்டு செயற்படுமாழ்க்மைக நிமைைமைிழமைகளில்
செயற்படுமாறு"ுடன் பேரம் ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாதிப்மைுடன் பே ஏற்ுடன் பேடுத்தும்.  எல்ை்பட்டு செயற்படுமாவற்றக்கும் பேசியிழமைை்பட்டு செயற்படுமாக,
இது செயற்படுமாறு"வளிநெ்பட்டு செயற்படுமாட்டு முதலீடுகளுக்கு பேசியிழமைலும் நெ்பட்டு செயற்படுமாட்மைட
திறந்துவிடுவமைதயும் செயற்படுமாறு"த்பட்டு செயற்படுமாழிை்பட்டு செயற்படுமாசினைகளை வர்க்கத்மைத சுரண்டுவமைத
உக்கிரிழமை்பட்டு செயற்படுமாக்குவமைதயும் குறிக்பேசியக்பட்டு செயற்படுமாசினைகளை்பட்டு செயற்படுமாகக் செயற்படுமாறு"க்பட்டு செயற்படுமாண்ட நீண்ட
விமைசினைகளைவுகமைசினைகளைக் செயற்படுமாறு"க்பட்டு செயற்படுமாண்ட க்கியப்பட்டு செந்மைத-க்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமார்ப நெடவடிக்மைககளின்
முதல் ுடன் பேடி ிழமைட்டுபேசியிழமைய்பட்டு செயற்படுமாகும்.

பேசியதர்தலின் பேசியுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாது சுட்டிக்க்பட்டு செயற்படுமாட்டப்ுடன் பேட்டது பேசியுடன் பே்பட்டு செயற்படுமால்,
நெல்ை்பட்டு செயற்படுமாட்சிக்க்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை ஐ.பேசியத.மு.வின் செயற்படுமாறு"க்கியப்பட்டு செயற் திட்டங்களில், க்கியப்பட்டு செர்வபேசியதக்கியப்பட்டு செ
ிழமைற்றம் உள்நெ்பட்டு செயற்படுமாட்டு முதலீட்ட்பட்டு செயற்படுமாசினைகளைர்களுக்கு த்பட்டு செயற்படுமார்பட்டு செயற்படுமாசினைகளை வரிச்
க்கியப்பட்டு செலுமைககமைசினைகளைகளுடன் தீவு முழுவதும் 25  சுதந்திர வர்த்தக
வையங்கமைசினைகளை நிறவுதல்,  ிழமைற்றம் விவக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாயிகமைசினைகளை உைக
க்கியப்பட்டு செந்மைதயுடன் கட்டிப்பேசியுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாடும் "செயற்படுமாறு"க்பட்டு செயற்படுமாத்தணி கிர்பட்டு செயற்படுமாிழமைங்கமைசினைகளை"
அமைிழமைப்ுடன் பேதும் அடங்கும்.

கடந்த வ்பட்டு செயற்படுமாரம், நிதி அமைிழமைச்க்கியப்பட்டு செர் ரவி கரண்பட்டு செயற்படுமாநெ்பட்டு செயற்படுமாயக்க, ஐ.பேசியத.க.
நெஷடத்தில் இயங்கும் அரசுக்கு செயற்படுமாறு"க்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாந்திழமை்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை நிறவரச்சினைங்கமைசினைகளை
ிழமைறசீரமைிழமைக்கும்,  அப்பேசியுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாது அமைவ "திமைறபேசியக்கியப்பட்டு செரியில்

தங்கியிரக்க்பட்டு செயற்படுமாிழமைல் சுயிழமை்பட்டு செயற்படுமாக நிதிப் செயற்படுமாறு"ுடன் பேறவத்பட்டு செயற்படுமாக அமைிழமையும்"  என்ற
கூறிரச்சினை்பட்டு செயற்படுமார்.  நெல்ை்பட்டு செயற்படுமாட்சிக்க்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை ஐ.பேசியத.மு.வின் பேசியதர்தல் விஞ்ஞாபனம்்பட்டு செயற்படுமாுடன் பேரச்சினைம்,
அரசுக்கு செயற்படுமாறு"க்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாந்திழமை்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை நிறவரச்சினைங்கமைசினைகளை முக்பட்டு செயற்படுமாமைிழமைத்துவம் செயற்படுமாறு"க்கியப்பட்டு செய்ய,
ஒர உரிமைிழமைக் கம்ுடன் பேனிமைய ஸ்த்பட்டு செயற்படுமாபிக்க அமைழப்ப விடுத்துள்சினைகளைது.

 இந்த அரக்கியப்பட்டு செ நிறவரச்சினைங்களில் இைங்மைக மின்க்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமார க்கியப்பட்டு செமைுடன் பே, இைங்மைக
செயற்படுமாறு"ுடன் பேற்பேசியற்பட்டு செயற்படுமாலியக் கூட்டுத்த்பட்டு செயற்படுமாுடன் பேரச்சினைம்,  நீர்வழங்கல் க்கியப்பட்டு செமைுடன் பே ிழமைற்றம்
இைங்மைக பமைகயிர பேசியக்கியப்பட்டு செமைவயும் அடங்கும்.  கரண்பட்டு செயற்படுமாநெ்பட்டு செயற்படுமாயக்கவின்
கரத்து,  அவற்மைற "தன்மைரச்சினை க்கியப்பட்டு செரிப்ுடன் பேடுத்திக்செயற்படுமாறு"க்பட்டு செயற்படுமாள்ளும்"
நிறவரச்சினைங்கசினைகளை்பட்டு செயற்படுமாக ஆக்கும் பேசியக்பட்டு செயற்படுமாரிக்மைகமைய பதிய அரக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாங்கம்
நிமைறபேசியவற்றம் எரச்சினை க்கியப்பட்டு செர்வபேசியதக்கியப்பட்டு செ நெ்பட்டு செயற்படுமாணய நிதியத்துக்கு செயற்படுமாறு"தளிவ்பட்டு செயற்படுமாக
உறதியளிப்ுடன் பேத்பட்டு செயற்படுமாகும் –இது முழுமைிழமைய்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை
தனிய்பட்டு செயற்படுமார்ிழமையிழமை்பட்டு செயற்படுமாக்கத்துக்க்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை அடிசெயற்படுமாறு"யடுப்ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாகும்.

 பதிய அரக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாங்கம் "அதிரடி சீர்திரத்தங்கமைசினைகளை"  திணிக்க
பேசியவண்டும் என்ற க்கியப்பட்டு செர்வபேசியதக்கியப்பட்டு செ நெ்பட்டு செயற்படுமாணய நிதியத்தின் அழுத்தங்களுக்கு
ிழமைட்டும் முகங்செயற்படுமாறு"க்பட்டு செயற்படுமாடுக்கவில்மைை.  இைங்மைக செயற்படுமாறு"ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாரசினைகளை்பட்டு செயற்படுமாத்பட்டு செயற்படுமாரத்தின்
ுடன் பேைவீரச்சினைத்மைத சுட்டிக்க்பட்டு செயற்படுமாட்டி,  பதன்கிழமைிழமை ஃபிட்ச் பேசியரட்டிங்ஸ்,
(தரப்ுடன் பேடுத்தல் அமைிழமைப்ப)  பதிய அரக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாங்கத்திடம் இரந்து "அதிக
செயற்படுமாறு"க்பட்டு செயற்படுமாள்மைகத் செயற்படுமாறு"தளிவுுடன் பேடுத்தமைை" பேசியக்பட்டு செயற்படுமாரியது.

ஃபிட்ச் பேசியரட்டிங்ஸ்,  இைங்மைகய்பட்டு செயற்படுமாரச்சினைது "பேசியுடன் பே்பட்டு செயற்படுமார்த்துக்கல்,  ஹங்பேசியகரி
ிழமைற்றம் குபேசியர்பட்டு செயற்படுமாஷிய்பட்டு செயற்படுமாமைவ அடுத்து, 'பிபி'  வரம்பில் (‘BB’ range)
உள்சினைகளை நெ்பட்டு செயற்படுமாடுகளில் அரக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாங்கக் கடன் அதிகம் செயற்படுமாறு"க்பட்டு செயற்படுமாண்ட நெ்பட்டு செயற்படுமாட்பட்டு செயற்படுமாக
-செயற்படுமாறு"ிழமை்பட்டு செயற்படுமாத்த உள்நெ்பட்டு செயற்படுமாட்டு  உற்ுடன் பேத்தியில் 72  க்கியப்பட்டு செதவீதம் கடமைரச்சினைக்
செயற்படுமாறு"க்பட்டு செயற்படுமாண்ட நெ்பட்டு செயற்படுமாட்பட்டு செயற்படுமாக-  நெ்பட்டு செயற்படுமான்க்பட்டு செயற்படுமாவது இடத்தில்" உள்சினைகளைது என்ற சுட்டிக்
க்பட்டு செயற்படுமாட்டியது. ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்ுடன் பேமைடயில், பேசியிழமை ிழமை்பட்டு செயற்படுமாதம் கடன்
வசினைகளைர்ச்சி துரிதிழமைமைடந்துள்சினைகளைபேசியத்பட்டு செயற்படுமாடு ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாவமைரச்சினைப் செயற்படுமாறு"ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாரள் இறக்குிழமைதி
45  வீதத்த்பட்டு செயற்படுமால் கூடியுள்சினைகளை அபேசியதபேசியவமைசினைகளை,  "விவக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாயம் ிழமைற்றம்
ஆமைடத் செயற்படுமாறு"த்பட்டு செயற்படுமாழிற்துமைற பேசியதக்க நிமைையின் க்பட்டு செயற்படுமாரணிழமை்பட்டு செயற்படுமாக ஏற்றிழமைதிகள்
ிழமை்பட்டு செயற்படுமாற்பட்டு செயற்படுமாிழமைல் இரந்தது." அரக்கியப்பட்டு செ கடன் ுடன் பேத்திரங்கமைசினைகளை விநிபேசியய்பட்டு செயற்படுமாகிப்ுடன் பேதன்
மூைபேசியிழமை அரக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாங்கம் இதற்கு பிரதிுடன் பேலித்தது. இது “நெ்பட்டு செயற்படுமாட்டின் கடன்
செயற்படுமாறு"நெரக்கடி பேசியிழமை்பட்டு செயற்படுமாக்கியப்பட்டு செிழமை்பட்டு செயற்படுமாகுவதற்பேசியக” உதவியது.

இது, அரக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாங்கம் செயற்படுமாறு"ுடன் பேரம் “செயற்படுமாறு"தளிவுுடன் பேடுத்தமைை” –அத்பட்டு செயற்படுமாவது சிக்கரச்சினை
நெடவடிக்மைககளுக்க்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை அர்ப்ுடன் பேணிப்மைுடன் பே-  வழங்க்பட்டு செயற்படுமாவிடில்,  நெ்பட்டு செயற்படுமாட்டின்
அரக்கியப்பட்டு செ கடன் செயற்படுமாறு"ுடன் பேறம் தகமைிழமை கீழிறக்கப்ுடன் பேடும் என்ற மிகவும்
நுட்ுடன் பேிழமை்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை எச்க்கியப்பட்டு செரிக்மைக ிழமைட்டும் அல்ை. கிபேசியரக்கத்தில் சுிழமைத்தப்ுடன் பேட்ட
கடுமைிழமைய்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை நெடவடிக்மைககளின் வழியில்,  க்கியப்பட்டு செர்வபேசியதக்கியப்பட்டு செ நிதி
மூைதரச்சினைிழமை்பட்டு செயற்படுமாரச்சினைது பதிய அரக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாங்கம் உமைழக்கும் ிழமைக்களின் க்கியப்பட்டு செமூக
நிமைைமைய ஆழிழமை்பட்டு செயற்படுமாக செயற்படுமாறு"வட்டிச் க்கியப்பட்டு செரிக்க பேசியவண்டும் என்ற வலியுறத்தி
வரகிறது.

செயற்படுமாறு"ுடன் பேரவணிகத்தின் ஆமைணகமைசினைகளை சுிழமைத்துவதன் பேசியுடன் பேரில் ஒர பேசியதசிய
ஐக்கிய அரக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாங்கத்மைத பேசியநெ்பட்டு செயற்படுமாக்கிய துரிதிழமை்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை நெகர்வ்பட்டு செயற்படுமாரச்சினைது
பேசியக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாக்கியப்பட்டு செலிக்கியப்பட்டு செ க்கியப்பட்டு செிழமைத்துவக் கட்சியின் (பேசியக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமா.க்கியப்பட்டு செ.க.) பேசியதர்தல் பிர்ச்க்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாரத்தின்
முக்கியத்துவத்மைத பேசியக்பட்டு செயற்படுமாடிட்டுக்க்பட்டு செயற்படுமாட்டுகிறது.  அதன் பிரச்க்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாரம்,
ஒவ்செயற்படுமாறு"வ்பட்டு செயற்படுமார முதை்பட்டு செயற்படுமாளித்துவ கட்சியில் இரந்தும் -ஐ.பேசியத.க.,
ஸ்ரீ.ை.சு.க.  ிழமைற்றம் அவற்றின் ுடன் பேங்க்பட்டு செயற்படுமாளில் இரந்தும்-  செயற்படுமாறு"த்பட்டு செயற்படுமாழிை்பட்டு செயற்படுமாசினைகளை
வர்க்கத்தின் அரசியல் சுய்பட்டு செயற்படுமாதீரச்சினைத்திற்க்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை பேசியுடன் பே்பட்டு செயற்படுமார்பட்டு செயற்படுமாட்டத்தில்
குவிமைிழமையப்ுடன் பேடுத்தியிரந்தது.  உமைழக்கும் ிழமைக்களின் க்கியப்பட்டு செமூக ிழமைற்றம்
ஜரச்சினைநெ்பட்டு செயற்படுமாயக உரிமைிழமைகள் மீத்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை த்பட்டு செயற்படுமாக்குதல்கமைசினைகளை நிறத்துவதற்க்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை
ஒபேசியர வழி,  செயற்படுமாறு"தற்க்பட்டு செயற்படுமாசிய்பட்டு செயற்படுமா ிழமைற்றம் உைகம் முழுவதும்
பேசியக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாக்கியப்பட்டு செலிக்கியப்பட்டு செத்துக்க்பட்டு செயற்படுமாரச்சினை பேசியுடன் பே்பட்டு செயற்படுமார்பட்டு செயற்படுமாட்டத்தின் ஒர ஒரங்கிமைணந்த ுடன் பே்பட்டு செயற்படுமாகிழமை்பட்டு செயற்படுமாக
செயற்படுமாறு"த்பட்டு செயற்படுமாழிை்பட்டு செயற்படுமாசினைகளைர்கள் ிழமைற்றம் விவக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாயிகளின் அரக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாங்கத்துக்க்பட்டு செயற்படுமாக
ிழமைற்றம் பேசியக்கியப்பட்டு செ்பட்டு செயற்படுமாக்கியப்பட்டு செலிக்கியப்பட்டு செ செயற்படுமாறு"க்பட்டு செயற்படுமாள்மைககளுக்க்பட்டு செயற்படுமாக ஐக்கியப்ுடன் பேட்டுப்
பேசியுடன் பே்பட்டு செயற்படுமார்பட்டு செயற்படுமாடுவபேசியத ஆகும். 

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்


