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பொரருளரதரர ததசியவரதமும,
தொரருக்குப் பிந்பிந்ததய ஒழுங்கபிந்த ஒழுங்கமைப்பின
உபிந்தஉடைவும
Nick Beams, 11 January 2017

2016 க்கு முரண்பட்ட விதத்தில, புத்தபுத்தாண்டு ஒப்பீட்டளவில
உலகளபுத்தாவிய நிதியியல சந்் சந்ததகளின் ஸ்திரத்தன்் சந்த் ஸ்திரத்தன்மை்திரத்தன்மையயபுத்தாடு
தொதபுத்தாடங்கியுள்ளத. ஓரபுத்தாண்டுக்கு முன்னர, அதொ் ஸ்திரத்தன்மைரிக்க தொபடரல
ரிசரவ் வட்டி விகிதங்களில 0.25 சதவீத புள்ளிக் சந்தள
உயரத்தவதொதன்று
முடிதொவடுக்கப்பட்டிருந்த
சூழலில,
எண்தொ்ணெய் வி் சந்தலயில ஒரு கூர் சந்த் ஸ்திரத்தன்மையபுத்தான வீழ்ச்சி ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும் வங்கி
பங்குகளின்
சரிவு
ஆகியவற்றுடன்,
சந்் சந்ததகள்
கணிச் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தானளவிற்கு தொகபுத்தாந்தளிப்் சந்தபக் கண்டன.
2017
இல
இதவ் சந்தரயில,
நிதியியல
முகப்பில
அ் சந்தனத்தம்
அ் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைதியபுத்தாக
உள்ளத,
அதொ் ஸ்திரத்தன்மைரிக்க
சந்் சந்ததகள் டிசம்பரில அதொ் ஸ்திரத்தன்மைரிக்க ஜனபுத்தாதிபதி ்திரத்தன்மையதரதலில
தொடபுத்தானபுத்தாலட் ட்ரம்பின் தொவற்றியபுத்தால தூண்டிவிடப்பட்ட
உயரவில அ் சந்தவ எட்டிய சபுத்தாத் சந்தன அளவிற்கபுத்தான
உயரங்க் சந்தளச்
சுற்றி்திரத்தன்மையய
தொதபுத்தாடரந்த
தொதபுத்தாங்கிக்
தொகபுத்தாண்டிருக்கின்றன.
ஆனபுத்தால
ஒப்பீட்டளவிலபுத்தான
இந்த
அ் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைதியபுத்தான
்திரத்தன்மையதபுத்தாற்றத்திற்கு பின்னபுத்தால, நிதியியல சந்் சந்ததகளுக்கு
் ஸ்திரத்தன்மைட்டு் ஸ்திரத்தன்மைலல,
் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாறபுத்தாக
மிகப்
பரந்தளவில
உலக
தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தாரத்தின் மீ்திரத்தன்மையத நீண்டகபுத்தால தபுத்தாக்கங்க் சந்தள
தொகபுத்தாண்டிருக்கும் பிரதபுத்தான ் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாற்றங்கள் நடந்தள்ளன.
2016 இன் மிகவும் முக்கிய அம்சங்களில ஒன்று,
தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தார ்திரத்தன்மையதசியவபுத்தாதத்தின் வளரச்சியும், வலதசபுத்தாரி
்திரத்தன்மையதசியவபுத்தாத
் ஸ்திரத்தன்மைற்றும்
தொவகுஜன
இயக்கங்களின்
வளரச்சியு் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாகும்.
தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தார
்திரத்தன்மையதசியவபுத்தாதத்் சந்தத
்திரத்தன்மையநபுத்தாக்கிய
திருப்பம்
உலகின்
பல
பகுதிகளில
பிரதிபலிக்கிறத
என்றபுத்தாலும்,
அத
வரவிருக்கும்
ஜனபுத்தாதிபதி
ட்ரம்ப்
தழுவியுள்ள
"முதலிடத்தில
அதொ் ஸ்திரத்தன்மைரிக்கபுத்தா" தொகபுத்தாள்் சந்தககள் ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும் ் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைய இலக்குகளில
ஒன்றபுத்தாக
சீனபுத்தா் சந்தவ
வடிவ் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைத்திருப்பதடன்
இந்த
திட்டநிர் சந்தல பகிரங்க் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாக முன்தொனடுக்கும் நபரக் சந்தள

1- Economic nationalism and the breakdown of the post-war order

அவரத அ் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைச்சர் சந்தவயில நியமித்திருப்பதிலும் அதன்
கூர் சந்த் ஸ்திரத்தன்மையபுத்தான தொவளிப்பபுத்தாட்் சந்தடக் கண்டுள்ளத.
அதொ் ஸ்திரத்தன்மைரிக்க
ஆளும்
வரக்கத்தின்
நி் சந்தல்திரத்தன்மையநபுத்தாக்கில
ஏற்பட்டுள்ள
் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாற்றம்,
ஆழ்ந்த
வரலபுத்தாற்று
முக்கியத்தவத்் சந்தத
தொகபுத்தாண்டுள்ளத.
1930
களின்
தசபுத்தாப்தத்தில, நபுத்தா்ணெய ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும் வரத்தகக் கூட்டுக்களபுத்தாக
உலக தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தாரம் பிளவுபட்டு இரண்டபுத்தாம் உலக
்திரத்தன்மையபபுத்தாருக்கு இட்டுச் தொசன்ற்திரத்தன்மையபபுத்தாத, அத உருவபுத்தாக்கிய
்திரத்தன்மையபரழிவுக் சந்தள தொதபுத்தாடரந்த, என்ன வி் சந்தல தொகபுத்தாடுத்தபுத்தாவத
பபுத்தாதகபுத்தாப்புவபுத்தாதத்் சந்தத நீக்கிவிட்டு, ்திரத்தன்மையபபுத்தாருக்கு பிந்் சந்ததய
ஒழுங்க் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைப்் சந்தப சுதந்திர வரத்தகத்தின் மீத அ் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைப்பத
அவசியம் என்ப்திரத்தன்மையத அதொ் ஸ்திரத்தன்மைரிக்க ஆளும் உயரடுக்குகள்
தொபற்ற படிப்பி் சந்தனகளில ஒன்றபுத்தாக இருந்தத.
“சுதந்திர"
வரத்தக
திட்டநிரல
என்று
எத
அ் சந்தழக்கப்பட்ட்திரத்தன்மையதபுத்தா,
அத,
ஐ்திரத்தன்மையரபுத்தாப்பபுத்தா
் ஸ்திரத்தன்மைற்றும்
ஆசியபுத்தாவின் தொபரும்பகுதி சீரழிந்திருந்ததற்கு முரண்பட்ட
வ் சந்தகயில, இரண்டபுத்தாம் உலக ்திரத்தன்மையபபுத்தாரின் ் ஸ்திரத்தன்மைனிதயின
படுதொகபுத்தா் சந்தலகளில இருந்த ஒப்பீட்டளவில பபுத்தாதிப்பின்றி
எழுந்திருந்த
அதொ் ஸ்திரத்தன்மைரிக்க
முதலபுத்தாளித்தவத்தின்
சவபுத்தாலுக்கிட் ஸ்திரத்தன்மைற்ற
உலகளபுத்தாவிய
தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தார
்திரத்தன்மைய் ஸ்திரத்தன்மைலபுத்தாதிக்கத்தின் அடிப்ப் சந்தடயில அ் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைக்கப்பட்டிருந்தத.
அந்த ்திரத்தன்மையபபுத்தார, அதொ் ஸ்திரத்தன்மைரிக்க தொதபுத்தாழிலத் சந்தற ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும் நிதிகளின்
ஏற்கன்திரத்தன்மையவ ்திரத்தன்மைய் ஸ்திரத்தன்மை்திரத்தன்மையலபுத்தாங்கிய நி் சந்தல் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைக் சந்தள இன்னும்
ஊக்குவித்தத. அதொ் ஸ்திரத்தன்மைரிக்க முதலபுத்தாளித்தவம், அதன்
ஏற்று் ஸ்திரத்தன்மைதிகள் ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும் முதலீடுகளுக்கபுத்தாகவும் ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும்
அதொ் ஸ்திரத்தன்மைரிக்க
தொபருநிறுவனங்கள்
இலபுத்தாபமீட்டுவ் சந்தத
அனுகூல் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாக்கவும் உலக சந்் சந்தத் சந்தய திறந்தவிட்டு
ஸ்திரப்படுத்தவதற்கபுத்தாக,
டபுத்தாலர
அடிப்ப் சந்தடயிலபுத்தான
பிதொரட்டன் வூட்ஸ் நபுத்தா்ணெய மு் சந்தற, இறக்கு் ஸ்திரத்தன்மைதி/ஏற்று் ஸ்திரத்தன்மைதி
வரி ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும் வரத்தகம் மீதபுத்தான தொபபுத்தாத உடன்பபுத்தாடு (GATT),

் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாரஷல
திட்டம்
என
பல
திட்டங்கள்
அ் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைப்புக் சந்தள ஸ்தபுத்தாபிக்க ஊக்குவித்தத.

் ஸ்திரத்தன்மைற்றும்

தொகபுத்தாண்டிருக்கும் ஐ்திரத்தன்மையரபுத்தாப்பிய ஒன்றியத்திற்கும் முன்னபுத்தால
இருப்பத என்ன? என்றவர வினவினபுத்தார.

இன்்திரத்தன்மையறபுத்தா, தசபுத்தாப்தகபுத்தால நீடித்த வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர,
அதொ் ஸ்திரத்தன்மைரிக்க தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தார ்திரத்தன்மைய் ஸ்திரத்தன்மைலபுத்தாதிக்கம் ஒரு கடந்த கபுத்தால
விடய் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாகி
உள்ளத
் ஸ்திரத்தன்மைற்றும்
அதொ் ஸ்திரத்தன்மைரிக்க
முதலபுத்தாளித்தவ்திரத்தன்மைய் ஸ்திரத்தன்மை
கூட
குறிப்பபுத்தாக
சீனபுத்தாவின்
வளரச்சியபுத்தால அச்சுறுத்தப்பட்டு இருப்பதபுத்தாக கபுத்தாண்கிறத.
அடிப்ப் சந்தடயில
இததபுத்தான்,
்திரத்தன்மையபபுத்தாருக்குப்
பிந்் சந்ததய
தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தார
ஒழுங்கின்
முறி் சந்தவயும்
் ஸ்திரத்தன்மைற்றும்
கடிவபுத்தாள் ஸ்திரத்தன்மைற்ற
தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தார
்திரத்தன்மையதசியவபுத்தாதத்திற்கு
அதொ் ஸ்திரத்தன்மைரிக்க
ஆளும்
வரக்கம்
திரும்புவ் சந்ததயும்
அடிக்்திரத்தன்மையகபுத்தாடிடுகிறத.

் சந்தபனபுத்தான்சியல ் சந்தடம்ஸ் கட்டு் சந்தரயபுத்தாளர கிடி்திரத்தன்மையயபுத்தான்
ரபுத்தாஹ்் ஸ்திரத்தன்மைனும் இந்தபுத்தாண்டின் அவரத முதல கட்டு் சந்தர் சந்தய
இ்திரத்தன்மையத
நிகழ்வு்திரத்தன்மையபபுத்தாக்குகளுக்கபுத்தாக
அரப்பணித்தபுத்தார.
“அதொ் ஸ்திரத்தன்மைரிக்கபுத்தா் சந்தவ மீண்டும் த் சந்தலயபுத்தாயதபுத்தாக ஆக்க" ட்ரம்ப்
சூளு் சந்தரப்பதற்கு முன்ன்திரத்தன்மையர, சீனபுத்தா, ரஷ்யபுத்தா ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும்
தருக்கி ஆகிய் சந்தவ ஏற்கன்திரத்தன்மையவ "ப் சந்தழய பிரகபுத்தாச் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தான
்திரத்தன்மையதசியவபுத்தாதம்" என்று அவர குறிப்பிட்ட் சந்தத ்திரத்தன்மையநபுத்தாக்கி
திரும்பி இருந்ததபுத்தாக அவர எழுதினபுத்தார. ஜப்பபுத்தானில பிரத் ஸ்திரத்தன்மை
் ஸ்திரத்தன்மைந்திரி ஷின்்திரத்தன்மையஜபுத்தா அ்திரத்தன்மையப "்திரத்தன்மையதசிய மீட்சிக்கபுத்தாக" ஒரு
பரபரப்பபுத்தான பிரச்சபுத்தாரத்் சந்தத ்திரத்தன்மைய் ஸ்திரத்தன்மைற்தொகபுத்தாண்டு வருகிறபுத்தார,
அ்திரத்தன்மையத்திரத்தன்மையவ் சந்தள இந்தியபுத்தாவில, பிரத் ஸ்திரத்தன்மை ் ஸ்திரத்தன்மைந்திரி ந்திரத்தன்மையரந்திர
்திரத்தன்மைய் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாடி "ஹிந்த தொபருமிதம்" மீதபுத்தான ஒரு மு் சந்தறயீட்டுடன்
"இந்தியபுத்தா் சந்தவ
நவீன் ஸ்திரத்தன்மையப்படுத்த"
ஒன்றுகலந்த
அழுத்தத்் சந்தத பிர்திரத்தன்மையயபுத்தாகிக்கிறபுத்தார.

இத, உலகளபுத்தாவிய தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தார அ் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைப்புமு் சந்தறயும்,
அதனுடன்
்திரத்தன்மையசரந்த
உலக
முதலபுத்தாளித்தவத்தின்
ஸ்திரத்தன்் சந்த் ஸ்திரத்தன்மை தங்கியுள்ள இந்த ஒட்டுதொ் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாத்த அரசியல
உறவுமு் சந்தறயும்,
இப்்திரத்தன்மையபபுத்தாத
எங்்திரத்தன்மையக
்திரத்தன்மையபபுத்தாய்
தொகபுத்தாண்டிருக்கிறத என்பத குறித்த கணிச் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தானளவிற்கு
கவ் சந்தலக் சந்தள அதிகரிக்கிறத.
புதிய அதொ் ஸ்திரத்தன்மைரிக்க நி் சந்தல்திரத்தன்மையநபுத்தாக்கு மீதபுத்தான அச்சங்கள்,
ஜனவரி
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இல
் சந்தபனபுத்தான்சியல ் சந்தடம்ஸ் இன்
தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தாரத்த் சந்தற தொசய்தியபுத்தாளர ் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாரடின் தொவபுத்தாலஃப்
இன் ஒரு கட்டு் சந்தரயில தொவளிப்பட்டன. “உலகளபுத்தாவிய
உருக்கு் சந்தல் சந்தவ ்திரத்தன்மையநபுத்தாக்கிய நீண்ட ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும் வலிநி் சந்தறந்த
பய்ணெம்" என்று அத த் சந்தலப்பிடப்பட்டு இருந்தத.
“வரலபுத்தாறில இருந்த ் ஸ்திரத்தன்மைனிதயினம் படிப்பி் சந்தனகள் தொபற
முடியபுத்தாத என்பத உண்் சந்த் ஸ்திரத்தன்மையலல,” என்று தொவபுத்தாலஃப்
ஆரம்பித்தபுத்தார. “அதனபுத்தால முடியும், 1914 ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும் 1945
க்கு இ் சந்தட்திரத்தன்மையய இருண்ட கபுத்தாலகட்டத்தின் படிப்பி் சந்தனக் சந்தள
தொபபுத்தாறுத்த வ் சந்தரயில, அ் சந்தத ்திரத்தன்மைய் ஸ்திரத்தன்மைற்கு தொபற்றிருந்தத.
ஆனபுத்தால அத அந்த படிப்பி் சந்தனக் சந்தள ் ஸ்திரத்தன்மைறந்தவிட்டதபுத்தாக
தொதரிகிறத.
நபுத்தாம்
மீண்டுதொ் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாருமு் சந்தற
தொகபுத்தாடூர் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தான
்திரத்தன்மையதசியவபுத்தாதம்
் ஸ்திரத்தன்மைற்றும்
தொவளிநபுத்தாட்டவர
வி்திரத்தன்மையரபுத்தாத
சகபுத்தாப்தத்தில வபுத்தாழ்ந்த தொகபுத்தாண்டிருக்கி்திரத்தன்மையறபுத்தாம். 1980 களில
சந்் சந்தத திறந்தவிடப்பட்டதன் மூல் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாக ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும் 1989
் ஸ்திரத்தன்மைற்றும் 1991 க்கு இ் சந்தட்திரத்தன்மையய ்திரத்தன்மையசபுத்தாவியத் கம்யூனிசத்தின்
தொபபுத்தாறிவு மூல் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாக, முன்்திரத்தன்மையனற்றம், நலலி்ணெக்கம் ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும்
ஜனநபுத்தாயகத்திற்கபுத்தான ஒரு தணிச்சலபுத்தான புதிய உலகம்
மீத
ஏற்பட்ட
நம்பிக்் சந்தககள்
சபுத்தாம்பலகளபுத்தாக
தொபபுத்தாசுங்கிவிட்டன,” என்றபுத்தார.
நிரந்தர கூட்டணிக் சந்தள நிரபுத்தாகரித்த, பபுத்தாதகபுத்தாப்புவபுத்தாதத்் சந்ததத்
தழுவும் ஒரு ஜனபுத்தாதிபதியின் கீழ் அதொ் ஸ்திரத்தன்மைரிக்கபுத்தாவிற்கும்,
கிழக்கில
"பண்பபுத்தாடற்ற
ஜனநபுத்தாயகம்",
பிரிட்டன்
தொவளி்திரத்தன்மையயற்றம் ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும் பிரபுத்தான்சில ் ஸ்திரத்தன்மைரீன் லு தொபன்
ஜனபுத்தாதிபதியபுத்தாக
்திரத்தன்மையதரந்தொதடுக்கப்படுவதற்கபுத்தான
சபுத்தாத்தியக்கூறு ஆகியவற்் சந்தற முகங்தொகபுத்தாடுத்த தொநபுத்தாருங்கி
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அங்்திரத்தன்மையக
பிரிட்டன்
தொவளி்திரத்தன்மையயறுவதற்கபுத்தான
சரவஜன
வபுத்தாக்தொகடுப்பிலும் ்திரத்தன்மையதசியவபுத்தாதத்திற்கு ஒரு பல் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தான
மு் சந்தறயீடு இருந்தத, “28 ஐ்திரத்தன்மையரபுத்தாப்பிய நபுத்தாடுகளத
ஒன்றியத்தில தொவறு் ஸ்திரத்தன்மை்திரத்தன்மையன ஒரு அங்கத்தவ நபுத்தாடபுத்தாக
இலலபுத்தா் ஸ்திரத்தன்மைல, இங்கிலபுத்தாந்த ஒரு ்திரத்தன்மைய் ஸ்திரத்தன்மைலபுத்தாதிக்க உலக
சக்தியபுத்தாக விளங்கிய கபுத்தாலக்கட்டத்தின் நி் சந்தனவுகளுக்கு"
மு் சந்தறயீடு
தொசய்யும்
ஒரு
முயற்சியபுத்தாக,
தொவளி்திரத்தன்மையயறுவதற்கபுத்தான பிரச்சபுத்தாரம் ஓர "உலகளபுத்தாவிய
பிரிட்டன்" குறித்த வலியுறுத்தியத.
்திரத்தன்மையஜர் ஸ்திரத்தன்மைனியில "மீண்டும் ்திரத்தன்மையஜர் ஸ்திரத்தன்மைனி் சந்தய த் சந்தலயபுத்தாயதபுத்தாக
ஆக்கு்திரத்தன்மையவபுத்தாம்" என்ற முழக்கத்தின் மீத பகிரங்க் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாக
பிரச்சபுத்தாரம் தொசய்வத அங்்திரத்தன்மையக எந்த கட்சிக்கும் சற்று
கடின் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தானத என்று ரபுத்தாஹ்் ஸ்திரத்தன்மைன் குறிப்பிட்டபுத்தார. ஆனபுத்தால
அந்த
்திரத்தன்மையகபுத்தாஷம்,
கு் சந்தறந்தபட்சம்
இப்்திரத்தன்மையபபுத்தா் சந்ததக்கு
இல் சந்தலதொயன்றபுத்தாலும், அத்திரத்தன்மையபபுத்தான்ற சக்திகள் அங்்திரத்தன்மையக
்திரத்தன்மையவ் சந்தல தொசய்த வருகின்றன—அ் சந்தனத்திற்கும் ்திரத்தன்மைய் ஸ்திரத்தன்மைலபுத்தாக
முக்கிய் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாக தொவளியுறவு தொகபுத்தாள்் சந்தக, இரபுத்தாணுவ ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும்
கலவித்த் சந்தறசபுத்தார வட்டபுத்தாரங்களில. ்திரத்தன்மையஜர் ஸ்திரத்தன்மைன் தொவறு் ஸ்திரத்தன்மை்திரத்தன்மையன
ஐ்திரத்தன்மையரபுத்தாப்பபுத்தாவிற்குள் ஒரு சக்தியபுத்தாக தொசயலபட முடியபுத்தாத ,
் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாறபுத்தாக உலகளபுத்தாவிய அளவில அதன் தொசலவபுத்தாக்் சந்தக
பிர்திரத்தன்மையயபுத்தாகிக்க ்திரத்தன்மையவண்டும் என்ற வலியுறுத்தல மீண்டும்
மீண்டும் அங்்திரத்தன்மையக ்திரத்தன்மையகட்க முடிகிறத.
தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தார ்திரத்தன்மையதசியவபுத்தாதத்திற்குத் திரும்புதல என்பத
ட்ரம்ப், லு தொபன் அலலத ்திரத்தன்மையவதொறந்த ஏ் சந்தனய அரசியல
த் சந்தலவரகளின்
தனி் ஸ்திரத்தன்மைனித
பண்புகளி்திரத்தன்மையலபுத்தா
அலலத
் ஸ்திரத்தன்மை்திரத்தன்மையனபுத்தாபபுத்தாவத்தி்திரத்தன்மையலபுத்தா ்திரத்தன்மையவரூன்றியதலல. அலலத அத,
இப்்திரத்தன்மையபபுத்தாதிருக்கும்
தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தார
் ஸ்திரத்தன்மைற்றும்
அரசியல
ஒழுங்குமு் சந்தற மீத சீறிவரும் ் ஸ்திரத்தன்மைக்கள் அதிருப்தி் சந்தய
சுரண்டி, பல்திரத்தன்மையவறு அரசியலவபுத்தாதிகள் தங்களின் தொசபுத்தாந்த

அரசியல
ஆதபுத்தாயத்திற்கபுத்தாக
பயன்படுத்தவதற்கபுத்தான
தொவறு் ஸ்திரத்தன்மை்திரத்தன்மையன ஒரு கருவி்திரத்தன்மையயபுத்தா கி் சந்தடயபுத்தாத.
நிச்சய் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாக
அத்திரத்தன்மையபபுத்தான்ற
க்ணெக்கீடுகளும்
இருக்கின்றனதபுத்தான். ஆனபுத்தாலும் அரசியல தந்திரங்கள்
் ஸ்திரத்தன்மைற்றும் பிரச்சபுத்தாரத்தின் அடியில, ஆழ்ந்த புறநி் சந்தல
சக்திகள் இயங்குகின்றன. அதொ் ஸ்திரத்தன்மைரிக்கபுத்தா் சந்தவ ் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைய் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாக
தொகபுத்தாண்ட 2008 உலகளபுத்தாவிய நிதியியல தொநருக்கடியின்
தொவடிப்புக்குப் பிந்் சந்ததய
உலக
தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தாரத்தின்
்திரத்தன்மையபபுத்தாக்் சந்தக
மீளபுத்தாய்வு
தொசய்வதன்
மூல் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாக
இந்த
சக்திக் சந்தள அ் சந்தடயபுத்தாளம் கபுத்தா்ணெலபுத்தாம். அந்்திரத்தன்மையநரத்தில உலக
்திரத்தன்மையசபுத்தாசலிச வ் சந்தலத் தளம் வலியுறுத்திய் சந்ததப் ்திரத்தன்மையபபுத்தால, இத
ஒரு குறிப்பிட்ட கபுத்தாலத்திற்குரிய நி் சந்தலமுறிவலல, ் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாறபுத்தாக
உலக முதலபுத்தாளித்தவ தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தார இயங்குமு் சந்தறயின்
முறிவபுத்தாகும்.
உலக
தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தாரத்தில
85
சதவீதத்் சந்ததப்
பிரதிநிதித்தவம் தொசய்யும் ஜ-20 குழு நபுத்தாடுகள், 1929
க்குப்
பிந்் சந்ததய
மிக
கடு் சந்த் ஸ்திரத்தன்மையபுத்தான
நிதியியல
தொநருக்கடி் சந்தய
முகங்தொகபுத்தாடுத்திருந்த
நி் சந்தலயில,
அவற்றின் த் சந்தலவரகள் 2009 ஆம் ஆண்டு அவரகளத
முதல கூட்டத்தில, 1930 களின் நி் சந்தல் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைகள் திரும்பி
வருவதன்
உள்ளபுத்தாரந்த
அபபுத்தாயங்க் சந்தள
ஒப்புக்
தொகபுத்தாண்டனர. ஆரம்பத்தில இருந்்திரத்தன்மையத, ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும் அதற்கடுத்த
ஏறத்தபுத்தாழ
எலலபுத்தா
கூட்டங்களிலும்,
அவரகள்
பபுத்தாதகபுத்தாப்புவபுத்தாதம்
் ஸ்திரத்தன்மைற்றும்
வரத்தக
்திரத்தன்மையபபுத்தார
நடவடிக்் சந்தகக் சந்தள தவிரக்க சூளு் சந்தரத்தனர. ஆனபுத்தால
முதலபுத்தாளித்தவ
தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தாரத்தின்
முரண்பபுத்தாடுகள்
முதலபுத்தாளித்தவ
அரசியலவபுத்தாதிகளின்
சூளு் சந்தரக் சந்தளக்
கபுத்தாட்டிலும் மிகவும் பல் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தானதபுத்தாக ஊரஜத் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாகி உள்ளத.
நிதியியல உருகுதல ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும் நிகழவிருந்த தொபரும்
பின்ன் சந்தடவுக்கு வி் சந்தடயிறுப்பதற்கு தொகபுத்தாண்டு வரப்பட்ட
தொகபுத்தாள்் சந்தககள்,
ப்ணெத்் சந்தத
அச்சடித்த
புழக்கத்தில
விடுவத
என்ற் சந்தழக்கப்பட்டதன்
அடிப்ப் சந்தடயில
இருந்தன, அதன் கீழ் உலகின் பிரதபுத்தான ் ஸ்திரத்தன்மைத்திய
வங்கிகள்
—அதொ் ஸ்திரத்தன்மைரிக்க
தொபடரல,
்திரத்தன்மையபங்க்
ஆஃப்
இங்கிலபுத்தாந்த, ஐ்திரத்தன்மையரபுத்தாப்பிய ் ஸ்திரத்தன்மைத்திய வங்கி ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும் ்திரத்தன்மையபங்க்
ஆஃப்
ஜப்பபுத்தான்— நிதியியல அ் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைப்புமு் சந்தறக்குள்
ட்ரிலலியன் க்ணெக்கபுத்தான டபுத்தாலரக் சந்தளப் பபுத்தாய்ச்சின. இந்த
நடவடிக்் சந்தககள் சீனபுத்தாவில அரசு தொசலவினங்கள் ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும்
வி் சந்தரவபுத்தான கடன் விரிவபுத்தாக்கம் அடிப்ப் சந்தடயில ஒரு
பபுத்தாரிய ஊக்க உதவிப்தொபபுத்தாதி் சந்தய உள்ளடக்கி இருந்தத.
பிரதபுத்தான
் ஸ்திரத்தன்மைத்திய
வங்கிகளின்
தொகபுத்தாள்் சந்தககள்,
முழு் சந்த் ஸ்திரத்தன்மையபுத்தான நிதியியல உருகுத் சந்தல தடுத்த ்திரத்தன்மையபபுத்தாதினும்,
சீன ஊக்கப்தொபபுத்தாதியபுத்தானத இலத்தீன் அதொ் ஸ்திரத்தன்மைரிக்கபுத்தாவில
இருந்த ஆபிரிக்கபுத்தா ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும் ஆஸ்தி்திரத்தன்மையரலியபுத்தா வ் சந்தரயிலபுத்தான
பண்டங்கள் ஏற்று் ஸ்திரத்தன்மைதி நபுத்தாடுகளுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க
ஊக்கத்் சந்தத வழங்கியத. சிறித கபுத்தாலத்திற்கு, இத,
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பி்திரத்தன்மையரசில, இந்தியபுத்தா, சீனபுத்தா ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும் தொதன் ஆபிரிக்கபுத்தா
ஆகிய பிரிக்ஸ் நபுத்தாடுகள் (BRICS) என்ற் சந்தழக்கப்படும்
நபுத்தாடுகள் உலக முதலபுத்தாளித்தவத்திற்கு ஒரு புதிய
ஸ்திர் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தான அடித்தளத்் சந்தத வழங்குதொ் ஸ்திரத்தன்மைன்ற பிர் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைக் சந்தள
ஊக்குவித்தத. ஆனபுத்தால இந்த எதிரபபுத்தாரப்பு அற்ப
கபுத்தால்திரத்தன்மைய் ஸ்திரத்தன்மை உயிரவபுத்தாழத்தக்கத என்பதம் நிரூப்ணெ் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தானத.
நிதியியல
அ் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைப்புமு் சந்தறக்குள்
முன்தொனபுத்தாரு்திரத்தன்மையபபுத்தாதம்
இலலபுத்தாதளவில
ப்ணெத்் சந்தத
பபுத்தாய்ச்சிய் சந்த் ஸ்திரத்தன்மை
பிரதபுத்தான
தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தார
நபுத்தாடுகளில
சிறிதள்திரத்தன்மையவ
நிஜ் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தான
தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தார வளரச்சி் சந்தய ஊக்குவித்தத அலலத
ஒன்று்திரத்தன்மைய் ஸ்திரத்தன்மை
ஏற்படுத்தவில் சந்தல,
இறுதியில
இந்த
தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தார
நபுத்தாடுக் சந்தளத்தபுத்தான்
பிரிக்ஸ்
நபுத்தாடுகள்
சபுத்தாரந்தள்ளன,
ஆனபுத்தால
இந்நடவடிக்் சந்தக
சரவசபுத்தாதபுத்தார்ணெ் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாக உலகளபுத்தாவிய நிதியியல தொசலவந்த
தட்டுக்க் சந்தளச்
தொசழிப்பபுத்தாக்கின,
அ்திரத்தன்மையத்திரத்தன்மையவ் சந்தளயில
தொபருந்திரளபுத்தான பரந்த தொதபுத்தாழிலபுத்தாள வரக்கம் இதவ் சந்தர
இலலபுத்தா
சபுத்தாத் சந்தன
் ஸ்திரத்தன்மைட்டங்களில
சமூக
ச் ஸ்திரத்தன்மைத்தவமின்் சந்த் ஸ்திரத்தன்மையின் உயரவுக்கு இ் சந்தட்திரத்தன்மையய, நிஜ் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தான
கூலிகள், சமூக ்திரத்தன்மையவ் சந்தலத்திட்டங்கள் ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும் வபுத்தாழ்க்் சந்தக
தரங்களில தொவட்டுக்கள் மூல் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாக அந்த நிதியியல
நன்தொகபுத்தா் சந்தடகளுக்கு
வி் சந்தல
தொகபுத்தாடுக்க
நிரபந்திக்கப்பட்டத.
நிதியியல தொநருக்கடி் சந்தய அடுத்த வந்த ஆண்டுகளில,
் ஸ்திரத்தன்மைத்திய
வங்கியபுத்தாளரகளும்
முதலபுத்தாளித்தவ
அரசியலவபுத்தாதிகளும்
அவரகள்
எடுத்த
நிதியியல
நடவடிக்் சந்தககள் தவிரக்கவியலபுத்தா் ஸ்திரத்தன்மைல ஒரு தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தார
மீட்சி் சந்தயக் தொகபுத்தாண்டு வருதொ் ஸ்திரத்தன்மைன வலியுறுத்தினர. ஆனபுத்தால
இந்த கனவு இப்்திரத்தன்மையபபுத்தாத முற்றிலும் ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும் உண்் சந்த் ஸ்திரத்தன்மையபுத்தாய்
அம்பல் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாகி உள்ளத. தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தாரத்தின் முக்கிய
உந்தசக்தியபுத்தான
முதலீடு,
தொநருக்கடிக்கு-முந்் சந்ததய
்திரத்தன்மையபபுத்தாக்குகளுக்கு கு் சந்தறவபுத்தாக நிரந்தர் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாக தங்கிவிட்டத.
உற்பத்தித்திறன்
வீழ்ச்சி
அ் சந்தடந்த
வருகிறத.
ப்ணெச்சு்ணெக்கம் (Deflation) பரவலபுத்தாகி உள்ளத. ்திரத்தன்மைய் ஸ்திரத்தன்மைலும்,
மிக
முக்கிய் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாக,
உலக
வரத்தக
வளரச்சி
குறிப்பிடத்தக்களவிற்கு தொ் ஸ்திரத்தன்மைதவபுத்தாகி உள்ளத. கடந்த
தொசப்டம்பரில
உலக
வரத்தக
அ் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைப்பு
(WTO)
குறிப்பிடு் சந்தகயில,
2016
இல
உலக
வரத்தக
வளரச்சியபுத்தானத,
உலகளபுத்தாவிய
தொ் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாத்த
உள்நபுத்தாட்டு
உற்பத்தி விகிதத்திற்கு கீழ் வீழ்ச்சி அ் சந்தடயுதொ் ஸ்திரத்தன்மைன
குறிப்பிட்டத, இத ்திரத்தன்மையபபுத்தான்று ஏற்படுவத 1982 க்குப்
பின்னர இத இரண்டபுத்தாவத மு் சந்தறயபுத்தாகும்.
உலக தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தாரம் தொநருக்கடிக்கு முந்் சந்ததய வளரச்சி
்திரத்தன்மையபபுத்தாக்கில இருந்த் சந்தத விட ஒட்டுதொ் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாத்த் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாக ஆறில ஒரு
பங்கு கு் சந்தறவபுத்தாக இருக்கிறத என்ற உண்் சந்த் ஸ்திரத்தன்மையபுத்தால,
ஒட்டுதொ் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாத்த நி் சந்தல் சந்த் ஸ்திரத்தன்மை சித்திரம் ்திரத்தன்மையபபுத்தால தொவளிப்படுகிறத.

இந்நி் சந்தல் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைக்கபுத்தான வி் சந்தடயிறுப்பில, உலக வரத்தக
அ் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைப்பு குறிப்பிட்ட் சந்ததப் ்திரத்தன்மையபபுத்தால, கடந்த பத்தபுத்தாண்டுகள்,
குறிப்பபுத்தாக பிரதபுத்தான தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தார நபுத்தாடுகள் அவற்றின்
வபுத்தாக்குறுதிகளில நிற்கவியலபுத்தா் ஸ்திரத்தன்மைல, அ் சந்தவ அ் சந்தனத்திற்கும்
முர்ணெபுத்தாக
பபுத்தாதகபுத்தாப்புவபுத்தாத
நடவடிக்் சந்தகக் சந்தள
அதிகரித்தளவில பிர்திரத்தன்மையயபுத்தாகிப்ப் சந்ததக் கண்டுள்ளன. இந்த
பரந்த தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தார உள்ளடக்கத்திற்குள்தபுத்தான், ட்ரம்ப்
் ஸ்திரத்தன்மைற்றும்
அவரத
"முதலிடத்தில
அதொ் ஸ்திரத்தன்மைரிக்கபுத்தா"
திட்டநிர் சந்தலயும், ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும் ஏ் சந்தனய பிரதபுத்தான சக்திகளத
இ்திரத்தன்மையத்திரத்தன்மையபபுத்தான்ற
தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தார
்திரத்தன்மையதசியவபுத்தாத
தொகபுத்தாள்் சந்தககளுக்கு திரும்புவ் சந்ததயும் நிறுத்த ்திரத்தன்மையவண்டும்.
பகுப்பபுத்தாய்வின்
இறுதியபுத்தாக,
நிரந்தர
தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தார
வளரச்சி் சந்தய
ஊக்குவிப்பதற்கபுத்தான
எந்ததொவபுத்தாரு
நடவடிக்் சந்தகக் சந்தளயும் திட்டமிடுவதற்கபுத்தான அவரகளத
இலபுத்தாயகற்றத்தன்் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைக்கு
இ் சந்தவதபுத்தான்
ஆளும்
உயரடுக்கின்
வி் சந்தடயிறுப்பபுத்தாக
உள்ளத.
இதன்
வி் சந்தளவபுத்தாக, உலகச் சந்் சந்ததயபுத்தானத அதிகரித்தளவில ஒரு
்திரத்தன்மையபபுத்தாரக்கள் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாக ் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாறி வருகிறத —இந்த அபிவிருத்தி
வரவிருக்கும்
ஆண்டில
இன்னும்
அதிக
தொவளிப்ப் சந்தடயபுத்தாக ் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாறும்.
இங்்திரத்தன்மையக
் ஸ்திரத்தன்மை் சந்தலப்பூட்டும்
வரலபுத்தாற்று
ச் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாந்தரங்கள்
உள்ளன. முதலபுத்தாம் உலக ்திரத்தன்மையபபுத்தாருக்கு இட்டுச் தொசன்ற
தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தார
உ் சந்தடவுக்குப்
பின்னர,
்திரத்தன்மையபபுத்தாருக்கு
முந்் சந்ததய
வள் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தான
சகபுத்தாப்தத்் சந்தத
(belle
époque)
மீட்ட் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைப்பதற்கபுத்தான நடவடிக்் சந்தகக் சந்தள திட்டமிட அங்்திரத்தன்மையக
1920 களின் தசபுத்தாப்தத்தில எண்்ணெற்ற முயற்சிகள்
இருந்தன. அ் சந்தவ எலலபுத்தாம் ்திரத்தன்மையதபுத்தாலவிய் சந்தடந்தன, உலக
சந்் சந்ததயின் சுருக்கத்திற்கு பிரதபுத்தான சக்திகள் அ் சந்தனத்தம்
ஒன்றுக்தொகபுத்தான்று
எதிரபுத்தாக
்திரத்தன்மையபபுத்தா் சந்தரக்
தொகபுத்தாண்டு
வி் சந்தடயிறுத்தன, இத இறுதியில இரண்டபுத்தாம் உலக
்திரத்தன்மையபபுத்தாருக்கு இட்டுச் தொசன்றத.
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இன்் சந்தறய நி் சந்தல் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைக்கும் 90 ஆண்டுகளுக்கு முந்் சந்ததய
நி் சந்தல் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைக்கும்
இ் சந்தட்திரத்தன்மையய
அங்்திரத்தன்மையக
நி் சந்தறய
வித்தியபுத்தாசங்கள் இருந்தபுத்தாலும், அடிப்ப் சந்தட ்திரத்தன்மையபபுத்தாக்குகள்
ஒன்று்திரத்தன்மையபபுத்தால்திரத்தன்மையவ உள்ளன. உண்் சந்த் ஸ்திரத்தன்மையில, ஒரு சுதந்திர
உலகளபுத்தாவிய தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தாரத்தின் அபிவிருத்தி ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும்
ஒன்றுக்தொகபுத்தான்று எதிரவி்திரத்தன்மையரபுத்தாத ்திரத்தன்மைய் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாதல தொகபுத்தாண்ட ்திரத்தன்மையதசிய
அரசுகளபுத்தாக அத பிளவுபட்டிருப்பதற்கு இ் சந்தடயிலபுத்தான
அடிப்ப் சந்தட முரண்பபுத்தாடு தீவிர் ஸ்திரத்தன்மை் சந்தடந்தள்ளத.
இத, பூ்திரத்தன்மையகபுத்தாள் ஸ்திரத்தன்மைய் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாக்கத்தின் உ் சந்தடவு குறித்த ் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாரட்டீன்
தொவபுத்தாலஃப்
்திரத்தன்மையபபுத்தான்ற
முதலபுத்தாளித்தவ
தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தார
வி் ஸ்திரத்தன்மைரசகரகளின் புலம்பலகளில எதிதொரபுத்தாலிக்கிறத. தொவறும்
ஒரு
நூற்றபுத்தாண்டுக்கு
முன்னர,
்திரத்தன்மையதசிய-அரசு
அ் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைப்புமு் சந்தறயின்
உ் சந்தடவுக்கு
சரவ்திரத்தன்மையதச
முதலபுத்தாளித்தவ உயரடுக்குகள் ் ஸ்திரத்தன்மைனிதயினத்தின் மீத
உலகப்
்திரத்தன்மையபபுத்தார
தொகபுத்தாடூரங்க் சந்தள
கட்டவிழ்த்தவிட்டு
அவற்றின்
வி் சந்தடயிறுப்் சந்தப
ந் சந்தடமு் சந்தறப்படுத்தியத.
ஆனபுத்தால
அதற்கு
மூன்றபுத்தாண்டுகளுக்குப்
பின்னர,
சரவ்திரத்தன்மையதச தொதபுத்தாழிலபுத்தாள வரக்கம், தொலனின் ் ஸ்திரத்தன்மைற்றும்
ட்தொரபுத்தாட்ஸ்கி த் சந்தல் சந்த் ஸ்திரத்தன்மையில, ்திரத்தன்மையபபுத்தாலஷ்விக் கட்சி வழங்கிய
நனவுபூரவ் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தான த் சந்தல் சந்த் ஸ்திரத்தன்மை மூல் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாக அந்த தொநருக்கடிக்கு
அதன் வி் சந்தடயிறுப்் சந்தப வழங்கியத —அதபுத்தாவத உலக
்திரத்தன்மையசபுத்தாசலிச புரட்சியின் முதல அடியபுத்தாக ரஷ்யபுத்தாவில 1917
அக்்திரத்தன்மையடபுத்தாபர புரட்சி நடந்தத.
உண்் சந்த் ஸ்திரத்தன்மையில,
வரலபுத்தாற்றுப்
படிப்பி் சந்தனகள்
உள்வபுத்தாங்கப்பட ்திரத்தன்மையவண்டும்.
் ஸ்திரத்தன்மைனிதயினம்
் ஸ்திரத்தன்மைற்தொறபுத்தாரு
்திரத்தன்மையபரழி் சந்தவத் தடுக்க ்திரத்தன்மையவண்டு் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தானபுத்தால, தற்்திரத்தன்மையபபுத்தா் சந்ததய
தொபபுத்தாருளபுத்தாதபுத்தார,
அரசியல
ஒழுங்க் சந்த் ஸ்திரத்தன்மைப்பிற்கு
ஆழ் ஸ்திரத்தன்மை் சந்தடந்தவரும்
சமூக
எதிரப்பபுத்தானத,
சரவ்திரத்தன்மையதச
்திரத்தன்மையசபுத்தாசலிச
்திரத்தன்மையவ் சந்தலத்திட்டத்திற்கபுத்தான
தொதபுத்தாழிலபுத்தாள
வரக்கத்தின் ஒரு நனவுபூரவ் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தான ்திரத்தன்மையபபுத்தாரபுத்தாட்டத்திற்குள்,
அதவும் ஏ்திரத்தன்மையதபுத்தா வித் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தான தொதபுத்தா் சந்தலதூர நம்பிக்் சந்தகயபுத்தாக
இலலபுத்தா் ஸ்திரத்தன்மைல, ் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாறபுத்தாக நம்பக் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தான நபுத்தாளபுத்தாந்த ந் சந்தடமு் சந்தற
்திரத்தன்மையவ் சந்தலத்திட்ட் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாக ் ஸ்திரத்தன்மைபுத்தாற்றப்பட ்திரத்தன்மையவண்டும்.

