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பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் ரான் கான்
சிக்ரான் கன நடவடிக்டிக்கரான் கரான் களது சிற-நிதிநிடிக்கி
அறிக்டிக்கரான் கடிக்ககையை திணிக்கிிக்கிறார்
By Athiyan Silva and Kumaran Ira,

சமூக
ககோபத்ததையும் கபோர-எதிரப்பு மகபோநிதனோநிலைதநிலையையும்
சுரண்டிக் க் ககோண்டு அதிகோரத்துக்கு வந்து விட்ட பின்பர,
போகிஸ்தைோன் பிரதைமர இம்ரோன் கோனின் ஆளும் க் கதைஹ்ரீக்-இஇன்ஸோஃப்
(PTI)
அவரது
வரம்புபட்ட
கதைரதைல
வோக்குறுதிகதறுதிகளைக்
தகவிட்டு,
ஆழமோப
நிதிநிதனோநிலை
க் கவட்டுகதறுதிகளைக் க் ககோண்டு க் கதைோழினோநிலைோறுதிகளை வரக்கத்ததை தைோக்குவதைற்கு
ஏதுவோப இடத்தில தைன்தப நிதனோநிலைநிறுத்திக் க் ககோண்டிருக்கிறது.
இம்ரோன் கோனின் சிக்கப நடவடிக்தககள-ஆதைரவு மற்றும்
ஏகோதிபத்திநிலையை-ஆதைரவு நிதனோநிலைப்போடு அவர கதைரந்க் கதைடுக்கப்பட்ட
இரண்கட
மோதைங்களில
அம்பனோநிலைப்படுத்தைப்பட்டிருக்கிறது.
ஒகரசமநிலையைத்தில, அக் கமரிக்க ஏகோதிபத்திநிலையைத்தின் அணியில
போகிஸ்தைோதப
நிறுத்திக்
க் ககோண்கட
சீபோவுடன்
நிதி
ஒப்பந்தைங்கதறுதிகளை மறுகபச்சுவோரத்ததைக்கு உட்படுத்தை அவர
முதபந்து க் ககோண்டிருக்கிறோர.
க் கசப்டம்பர 18 அன்று, ”சிறு-நிதிநிதனோநிலை அறிக்தக” என்று
க் கசோலனோநிலைப்பட்ட 2018 நிதி துதுணைநிலையைளிப்பு (திருத்தை) மகசோதைோதவ
கதைசிநிலையை நோடோளுமன்றத்தில PTI முன்தவத்தைது. இந்தை சிறு
நிதிநிதனோநிலை-அறிக்தக
சரவகதைச
நோுணைநிலையை
நிதிநிலையைத்துடன்
க் கநருக்கமோக கசரந்து கவதனோநிலைக் கசய்து உருவோக்கப்பட்டிருந்தைது;
நிதி அதமச்சகத்தில போகிஸ்தைோனின் அதிகோரிகள சரவகதைச
நோுணைநிலையை
நிதிநிலையைத்தின்
அதிகோரிகளுடன் ஒரு
கோக் குணைோளி
கனோநிலைந்துதரநிலையைோடதனோநிலை
நடத்திநிலையைன்
பின்பர
க் ககோண்டுவரப்பட்டிருந்தைது.
நிதிநிதனோநிலை அறிக்தகதநிலையை தைோக்கல க் கசய்து கபசிநிலையை நிதி
அதமச்சரோப
ஆசோத்
உமர,
போகிஸ்தைோன்
“கடிபமோப
நிதனோநிலைதமக்கு” முகம்க் ககோடுத்திருக்கிறது என்றும் நிதிநிதனோநிலைப்
பற்றோக்குதறகதறுதிகளை
குதறப்பதைற்கு
“கடிபமோப”
நடவடிக்தககளுக்கு
இது
ககோருவதைோகவும்
கூறிபோர.
நிதிநிதனோநிலைப் பற்றோக்குதற 4.1 சதைவீதைத்தில இருந்து 6.6
சதைவீதைமோக
வறுதிகளைரந்திருந்தைததை
குறிப்பிட்ட
உமர,
“மிக
அபோநிலையைகரமோப நிதனோநிலை என்பக் கவன்றோல, இப்கபோதிருக்கும்
நிதனோநிலை க் கதைோடருமோயின், நடப்பு ஆண்டு முடிவதைற்குளறுதிகளைோக
நிதிநிதனோநிலைப் பற்றோக்குதற 7.2 சதைவீதைமோக அதிகரித்து விடும்
என்பதைோகும். இதுகவ நிதி அதமச்சகத்தின் மதிப்பீடோகவும்
க் கபோருறுதிகளைோதைோர அறிஞரகளின் மதிப்பீடோகவும் இருக்கிறது” எபத்
க் கதைரிவித்தைோர.
டோனோநிலைருக்கு
எதிரோக
ரூபோயின்
வீழ்ச்சிதநிலையைத்
தைடுத்துநிறுத்துவதைற்கும்
போகிஸ்தைோனின்
முழ்கிக்
க் ககோண்டிருக்கும்
க் கபோருறுதிகளைோதைோரத்ததைக்
கோப்போற்றுவதைற்கும்
இந்தை நடவடிக்தககள மட்டுகம ஒகர வழி எபக் கூறிநிலையை உமர,
நோட்டின் க் கவளிநோட்டு க் கசனோநிலைோவணிக் தகயிருப்பு இருமோதை கோனோநிலை
இறக்குமதிகறுதிகளைது கதைதவக்கு நிகரோப அறுதிகளைவுக்கு வீழ்ச்சி
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கண்டிருப்பதைோகவும் எச்சரித்தைோர. போகிஸ்தைோனின் க் கவளிநோட்டு
க் கசனோநிலைோவணிக் தகயிருப்பு 9.3 பிலலிநிலையைன் டோனோநிலைரகறுதிகளைோக வீழ்ச்சி
கண்டிருக்கும் கநரத்தில, க் கவளிநோட்டுக் கடன் 92 பிலலிநிலையைன்
டோனோநிலைரகறுதிகளைோய் இருக்கிறது.
கடிபமோப முடிவுகள எடுக்கப்பட்டோக கவண்டும், இலதனோநிலைகநிலையைல
புணைவீக்க
அழுத்தைங்கள
சோதைோருணை
நுகரகவோருக்கு
வலிதைருவதைோக ஆகின்றக் கதைோரு புளளிக்கு வறுதிகளைரந்து க் கசன்று
விடும் என்று உமர க் கதைரிவித்தைோர.
பிரதைமர இம்ரோன் கோன் ன் ஜான் ஜூதனோநிலை கதைரதைலில க் கவற்றி க் கபறுவதைற்கு,
முந்ததைநிலையை PML-N அரசோங்கத்தின் மீது இருந்தை சமூக ககோபத்ததை
சுரண்டிக் க் ககோண்டகதைோடு, அதிகமோப கவதனோநிலைவோய்ப்புகதறுதிகளை
உருவோக்குவது,
ஏதழகளுக்கு
நிவோருணைம்
வழங்குவது
ஆகிநிலையைதவ
உளளிட்ட
வோய்ச்சவடோல
வோக்குறுதிகதறுதிகளை
அளித்தைோர, அகதைகநரத்தில கூட்டரசோங்கத்தைோல நிரவகிக்கப்படும்
பழங்குடி பகுதிகளினோநிலைோப க் ககோதனோநிலைபோதைக அக் கமரிக்க ஆளிலனோநிலைோ
விமோபத் தைோக்குதைலகதறுதிகளை விமரசபம் க் கசய்தைோர.
முன்போள இரோணுவ ஆட்சிநிலையைோறுதிகளைரோப பரகவஸ் முஷரப்,
போகிஸ்தைோன் முஸ்லீம் லீக் (நவோஸ்), மற்றும் போகிஸ்தைோன்
மக்கள கட்சி (PPP) அரசோங்கங்களில –இதவ IMF இன் சிக்கப
நடவடிக்தககதறுதிகளை
அமலபடுத்திப
என்பதுடன்
ஆப்கோனிஸ்தைோனில
அக் கமரிக்க-தைதனோநிலைதமயினோநிலைோப
கநட்கடோ
கபோரிலும்
இதுணைந்து
க் கசநிலையைற்பட்டப–
ஏற்கபகவ
பணிநிலையைோற்றியிருந்தை அதமச்சரகதறுதிகளைக் க் ககோண்டு கோன் அவரது
அரசோங்கத்ததை உருவோக்கியிருந்தைோர. அவரது இந்தை சிறு
நிதிநிதனோநிலை-அறிக்தகயின் மூனோநிலைம்,
அவர
தைபது
கதைரதைல
வோக்குறுதிகதறுதிகளைத்
தூக்கிக் கநிலையைறிந்து
விட்டு
அவருக்கு
முன்பிருந்தைவரகறுதிகளைது
அகதைகபோன்ற
க் ககோளதககதறுதிகளைப்
பின்பற்றுகிறோர.
இந்தை சிறு நிதிநிதனோநிலை அறிக்தகநிலையைோபது உுணைவு மற்றும்
எரிக் கபோருள கபோன்ற மிக அத்திநிலையைோவசிநிலையைமோப க் கபோருட்கள
மீதைோப
விதனோநிலை
மற்றும்
வரி
அதிகரிப்புகதறுதிகளையும்
க் ககோண்டிருக்கிறது.
நிதிநிதனோநிலை
பற்றோக்குதறதநிலையைக்
குதறப்பதைற்கோக,
புதிநிலையை
வரிவிதிப்பு நடவடிக்தககளுடன்
கசரத்து,
கூட்டரசோங்க
க் கபோதுத்துதற
அபிவிருத்தி
திட்டத்திற்கோப நிதிதநிலையை 1,030 பிலலிநிலையைன் ரூபோயில இருந்து 700
பிலலிநிலையைன்
ரூபோநிலையைோகக்
குதறப்பதைற்கும்
கோன்
ஆகனோநிலைோசதபநிலையைளித்துக் க் ககோண்டிருக்கிறோர.
அதனோநிலை கபசி இறக்குமதி உளளிட்டவற்றின் மீதைோப சுங்கவரி
மற்றும் கட்டுப்போட்டு வரிகதறுதிகளையும் அரசோங்கம் அதிகப்படுத்தை
இருக்கிறது. கடுதமநிலையைோப க் கவட்டுக்களின் மூனோநிலைமோக, சுமோர 1.5
பிலலிநிலையைன் டோனோநிலைர வருவோய் க் கபருக்க அது நம்பிக்தக

க் ககோண்டுளறுதிகளைது.
க் கபோதுத்துதற
நிறுவபங்களின்
தைனிநிலையைோரமநிலையைமோக்கங்கதறுதிகளை கமற்போரதவ க் கசய்வதைற்கு ஒரு
சிறப்பு அதமச்சர குழுதவயும் அது உருவோக்கியிருக்கிறது.
அரசோங்கம் ஒரு பிதுணைக் கநிலையைடுப்புக்கு முநிலையைற்சிக்க தைநிலையைோரிப்பு
க் கசய்கின்ற நிதனோநிலையில, க் கசன்ற வோரத்தில, போகிஸ்தைோனின்
அதிகோரிகள IMF உடன் கபச்சுவோரத்ததைகள நடத்திபர.
பிரதிபனோநிலைபோக, IMF கடுதமநிலையைோப சிக்கப நடவடிக்தககதறுதிகளைக்
ககோரும்.
PTI

எழுதிநிலையைது: “IMF, போகிஸ்தைோனுக்கு எந்தை புதிநிலையை
கடனுதைவித்
திட்டத்ததையும்
க் ககோடுப்பதைற்கு
முன்போல,
போகிஸ்தைோனின் நடுத்தைர மற்றும் ஏதழகளின் நனோநிலைன்களுடன்
ஒத்துப்கபோகோதை
ஏரோறுதிகளைமோப
சீரதிருத்தைங்கதறுதிகளை
அது
அகநகமோகக்
ககோரும்.
சம்பறுதிகளைம்
க் கபறும்
வரக்கத்ததை
குறிதவத்தைோப வரி அடித்தைறுதிகளைம் அதிகரிக்கப்படக் கூடும் என்றும்
கூடுதைனோநிலைோப
கநரடி
மற்றும்
மதறமுக
வரிகள
க் ககோண்டுவரப்படனோநிலைோம்
என்றும்
எதிரபோரக்கப்படுகிறது.
இதைனிதடகநிலையை, வரும் வோரங்களில மற்றும் மோதைங்களில
விவசோநிலையைம்
மற்றும்
பிற
துதறகளினோநிலைோப
மோனிநிலையைங்கள
கணிசமோபக் கதைோரு குதறப்தபக் கோுணைக் கூடும்.”
The Diplomat

210 மிலலிநிலையைன் மக்கதறுதிகளைக் க் ககோண்டக் கதைோரு நோட்டில, நோட்டின்
க் கபரும்போன்தம மக்கள ஒரு நோதறுதிகளைக்கு 2 டோனோநிலைருக்கும்
குதறவோப க் கதைோதகயின் கீழ் வோழ்ந்து வருகின்ற நிதனோநிலையில,
கோன் அரசோங்கம், அதைன் சிக்கப நடவடிக்தககள மற்றும் IMF
உடபோப கூட்டு கவதனோநிலைகளின் கோருணைத்தைோல, உதழக்கும்
மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் ஒரு பரந்தை எண்ணிக்தகயுடன்
கமோதைதனோநிலை கநோக்கி துரிதைமோக நகரந்து க் ககோண்டிருக்கிறது.
60 சதைவீதைத்திற்கும் அதிகமோப போகிஸ்தைோனிநிலையைரகள உுணைவுக்குத்
திண்டோடுகின்றபர, க் கபண்களும் குழந்ததைகளும் வறுதமநிலையைோல
மிகவும் போதிக்கப்படுபவரகறுதிகளைோய் உளறுதிகளைபர. இதறுதிகளைஞரகளில
போதிப்கபர கவதனோநிலைவோய்ப்பற்றவரகறுதிகளைோய் இருக்கின்றபர, 3.8
மிலலிநிலையைன்
குழந்ததைகள
க் ககோத்தைடிதம
நிதனோநிலைதமகளில
சுரண்டப்படுகின்றபர. சுமோர 25 மிலலிநிலையைன் குழந்ததைகளுக்கு
கலவிக்கு அணுகல இலதனோநிலை, ஆயிரக்குணைக்கோப பளளிகள நீர,
மின்சோரம் மற்றும் சுகோதைோரம் உளளிட்ட அடிப்பதட வசதிகள
இலனோநிலைோதிருக்கின்றப. க் கபோது மருத்துவமதபகளின் நிதனோநிலை
படுக்தககள இலனோநிலைோமல, மருத்துவ சோதைபங்கள இலனோநிலைோமல,
மருந்துகள இலனோநிலைோமல மற்றும் மருத்துவரகள இலனோநிலைோமல
கமோசமதடந்து க் ககோண்டிருக்கின்றப.
அகதைகநரத்தில, க் கவறும் 22 போகிஸ்தைோன் பிலலிநிலையைபரகள
பிரம்மோண்டமோப
க் கசலவத்தின்
ஏககபோக
அதிபதிகறுதிகளைோய்
இருக்கின்றபர. போகிஸ்தைோன் முஸ்லீம் லீக் (PML-N) இன்
முன்போள பிரதைமரோப நவோஸ் க் கஷரிப் (1.4 பிலலிநிலையைன் டோனோநிலைர)
மற்றும் போகிஸ்தைோனின் முன்போள ன் ஜபோதிபதியும் போகிஸ்தைோன்
மக்கள கட்சியின் இதுணைத்தைதனோநிலைவருமோப ஆஸிப் அலி சரதைோரி
(1.8
பிலலிநிலையைன்
டோனோநிலைர)
ஆகிகநிலையைோரும்
இவரகளில
இடம்க் கபறுகின்றபர.
வங்கிகளின், அக் கமரிக்க ஏகோதிபத்திநிலையைத்தின் மற்றும் க் கபரும்
க் கசலவந்தைரகளின் நனோநிலைன்கதறுதிகளைகநிலையை கோன் ஆட்சி போதுகோக்கிறது
என்பது
போகிஸ்தைோனிநிலையை முதைனோநிலைோளித்துவத்தின் வரனோநிலைோற்றுத்
திவோலநிதனோநிலைதநிலையை சுட்டிக்கோட்டுகிறது. ஊழனோநிலைதடந்தும், கதைோல
தைடித்தும்,
ஏகோதிபத்திநிலையைத்துடபோப
தைபது
உறவுகதறுதிகளை
முழுதமநிலையைோகச் சோரந்துமிருக்கின்ற அதைனிடம் பரந்தை மக்களுக்கு
வழங்குவதைற்க் ககன்று எதுக் கவோன்றுமிலதனோநிலை.

வோஷிங்டனுக்கும்
க் கபய்ஜிங்கிற்கும்
இதடயில
க் கபருகிச்
க் கசலலும்
கமோதைனோநிலைோபது,
பிரிட்டிஷ்
ஏகோதிபத்திநிலையைத்திடம்
இருந்தைோப
சுதைந்திரத்ததை
அடுத்து
திணிக்கப்பட்டிருந்தை
போகிஸ்தைோன் அரசின் —1947 இல இந்திநிலையைத் துதுணைக்கண்டத்தின்
பிரிவிதபயின்
விதறுதிகளைக் கபோருள—
அடிப்பதடநிலையைோப
க் கசலதைதகதமயின்தமதநிலையை
க் கவலவதைற்கு
போகிஸ்தைோனின்
முதைனோநிலைோளித்துவ
வரக்கம்
பநிலையைன்படுத்தை
முநிலையைன்றிருந்தை
உடன்போடுகதறுதிகளை பனோநிலைவீபப்படுத்தி விட்டிருக்கிறது. தைபது பரம
தவரிநிலையைோப இந்திநிலையைோவுக்கு எதிரோக அணிதிரட்டும் முநிலையைற்சியில
இஸ்னோநிலைோமோபோத் அக் கமரிக்கோ மற்றும் சீபோ இரண்டுடனுகம ஒரு
கூட்டணிதநிலையைப் பரோமரித்து வந்திருந்தைது.
ஆபோல, அந்தை இரண்டு “கூட்டோளிகளும்” மத்திநிலையை கிழக்கு
மற்றும் மத்திநிலையை ஆசிநிலையைோ எங்கிலும் க் கசலவோக்கிற்கும் புவிமூகனோநிலைோபோநிலையை அனுகூனோநிலைத்திற்குமோப ஒரு கடுதமநிலையைோப கபோதரப்
பின்பற்றிச் க் கசன்று க் ககோண்டிருக்கின்றப என்ற நிலையைதைோரத்தைத்திற்கு
இஸ்னோநிலைோமோபோத் இப்கபோது முகம்க் ககோடுத்திருக்கிறது.
கோன்,
குதறந்தைபட்சம்
இப்கபோகதைனும்,
வோஷிங்டனுடன்
க் கநருங்கிச் க் கசலனோநிலை விதழகிறோர. அக் கமரிக்க ஆளிலனோநிலைோ விமோபப்
படுக் ககோதனோநிலைகளுக்கு எதிரோப அவரது பிரச்சோர வோய்வீச்தசக்
தகவிட்டு, கோன் க் கசன்ற மோதைத்தில அக் கமரிக்க க் கவளியுறவுச்
க் கசநிலையைனோநிலைரோப தமக் க் கபோம்பிகநிலையைோதவ சந்தித்தைோர; போகிஸ்தைோனுடன்
க் கநருக்கமோப
உறவுகளுக்கு
அவரிடம்
வலியுறுத்திபோர.
வோஷிங்டன்
உடபோப
உறவுகள
குறித்து
மிகவும்
”நம்பிக்தகயுடன்” இருப்பதைோக அவர அறிவித்தைோர. “நோன்
பிறந்தைதில இருந்கதை ஒரு நம்பிக்தகவோதி” “ஒரு விதறுதிகளைநிலையைோட்டு
வீரர எப்கபோதுகம நம்பிக்தக மிக்கவரோககவ இருக்கிறோர”
என்றோர அவர.
ஆயினும், சீபோவின் யூகரோஆசிநிலையை BRI (Belt and Road Initiative ஒகர இதுணைப்பு, ஒகர போததை முன்முநிலையைற்சி) இன் “தமலகல
திட்ட”மோப
பனோநிலை
பிலலிநிலையைன்
டோனோநிலைர
சீபோ-போகிஸ்தைோன்
க் கபோருறுதிகளைோதைோர
தைடம்
(CPEC)
மூனோநிலைமோக
தைபது
க் கபோருறுதிகளைோதைோரத்ததையும்
க் கதைோழிற்துதறயும்
அபிவிருத்தி
க் கசய்வதைற்கு
இஸ்னோநிலைோமோபோத்
இப்கபோதும்
உறுதிபூண்ட
நிதனோநிலையில க் கதைோடரகிறது. 2015 இல க் கதைோடங்கப்பட்ட CPEC,
கமற்கு
சீபோதவ,
எண்க் குணைய்வறுதிகளைம்
க் கசறிந்தை
கபரசிநிலையை
வதறுதிகளைகுடோ அருகில, இந்திநிலையைப் க் கபருங்கடலில அதமந்திருக்கும்
போகிஸ்தைோனின் மூகனோநிலைோபோநிலையை முக்கிநிலையைத்துவம் க் ககோண்ட குவோடோர
துதறமுகத்துடன்
சோதனோநிலைகள,
இரயிலபோததைகள
மற்றும்
எரிசக்தித் திட்டங்கள மூனோநிலைம் இதுணைக்கத் திட்டமிடப்பட்ட ஒரு
வதனோநிலைப்பின்பனோநிலைோகும்.
Diplomat
க் கசய்தி க் கதைரிவித்தைது, “சீபோ இதுவதர
போகிஸ்தைோனின் க் கபோருறுதிகளைோதைோரத்தின் பலகவறு துதறகளில 19
பிலலிநிலையைன்
டோனோநிலைர
முதைலீடு
க் கசய்துளறுதிகளைது,
கட்டுமோபப்
பணிகளின் கீழ் இருந்தை மற்றும் திட்டமிடப்பட்டிருந்தை 22
திட்டங்களில ஒன்பது நிதறவுக் கபற்று விட்டப. சுமோர 30,000
சீபரகள போகிஸ்தைோன் எங்கிலும் க் கவவ்கவறு திட்டங்களில
கவதனோநிலைக் கசய்து க் ககோண்டிருக்கின்றபர.”
The

சீபோவின் உளதுதறக் கட்டதமப்பு மற்றும் க் கதைோழிற்துதறக்
கடன்கதறுதிகளை அதடப்பதைற்கு அக் கமரிக்க நிதி
உதைவிதநிலையை
போகிஸ்தைோன்
பநிலையைன்படுத்துவததை
“ஏற்றுக்க் ககோளறுதிகளைவிநிலையைனோநிலைோது”
என்று
க் கபோம்பிகநிலையைோ
ஏற்கபகவ
க் கதைரிவித்திருக்கிறோர,
எவ்வோக் கறனினும் போகிஸ்தைோனின் க் கபோருறுதிகளைோதைோர அடித்தைறுதிகளைங்கள
எந்தைக் கவோரு க் கபரிநிலையை சரவகதைச அதிரச்சியின் கருதுணையில
தைங்கியுளறுதிகளைது.

