தூதுவர் அலெய் னா பி. லெப் லிெ்ஸ் அவர்களுெனான CSSTயின்
நேர்காணெ்

இலங் கையின்
தற் ைால
அரசியல்
சூழ் நிகலயிகன
அமெரிை்ைாவிற் ைான ஒரு சவாலாைப் பார்ை்ை முடியுொ? இை்கைள் விகய
இங் கு எழுப்புவதற் கு ஒரு ைாரணெ் இருை்கிறது. கெற் ைத்திய சார்பு
அகெப்பான ஐை்கிய கதசியை் ைட்சியானது (UNP) இலங் கை அரசியல்
வரலாற் றில் ைடுகெயான பின் னகடகவ சந்தித்துள் ளது. ஐை்கிய
கதசியை் ைட்சியானது கெற் ைத்திய நாடுைளுடனான இலங் கையின்
உறவுைகள
வகரயறுை்குெ்
ஒரு
நீ ண்ட
பாரெ் பரியத்கதை்
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மைாண்டுள் ளது,

ஏமனனில்

இது

சர்வகதச

பழகெவாத

அரசியல்

ைட்சிைளின் குழுவான சர்வகதச ஜனநாயை ஒன் றியத்தில் உறுப்பினராை
உள் ளது.

எனினுெ் ,

அை்ைட்சி

பின் னணியில் ,

இவ் வாறான

தற் கபாது

வீழ் சசி
் யகடந்துள் ளது.

அமெரிை்ை-இலங் கை

உறவுைள்

மநருை்ைடியில் இருை்குெ் என எதிர்வுகூற முடியுொ? உங் ைள் அவதானிப்பு
என் ன?

மபாதுவான

ஜனநாயை

விழுமியங் ைள்

ெற் றுெ்

இயலுொனவகர அதிை மசழிப்பான ெற் றுெ்
ஆை்குவதற் ைான

எெது

அமெரிை்ைாவுை்குெ்

இகணந்த

இலங் கைகய

பாதுைாப்பான நாடாை

உறுதியின்

இலங் கைை்குெ்

அடிப்பகடயில்

இகடயிலான

உறவு

ைட்டகெை்ைப்பட்டுள் ளது - ைடல் சார் பாதுைாப்பு, சூழற் பாதுைாப்பு ெற் றுெ்
இகணயப்

பாதுைாப்பு

கபான்ற

முை்கிய

விடயங் ைளில்

எெை்கிகடயிலான ஒத்துகழப்பால் அவ் வுறவு வலுப்படுத்தப்பட்டுள் ளது.
பல் கவறு அரசியல் பின்னணியுகடய இலங் கையர்ைளுடன் நாெ் நல் ல
உறகவை்
வகையான

மைாண்டுள் களாெ் ,
பின்னணியுகடய

ெற் றுெ்

இலங் கையின்

தனிநபர்ைளுடனான

அகனத்து

பங் ைாண்கெ

ெற் றுெ் ைலந்துகரயாடகல நாெ் ெதிை்கிகறாெ் .
எந்தமவாரு

உறகவயுெ்

புரிந்துணர்கவை்

கபாலகவ,

மதாடர்புைகள

ைட்டிமயழுப்பவுெ்

எெ் ொல்

வலுப்படுத்தவுெ்

இன்னுெ்

அதிைெ்

பணியாற் ற முடியுெ் . ஆகையினால் தான், நாெ் கநருை்கு கநர் பார்ை்ைாத
கபாதுெ் ,

நாெ்

ஒருவகரமயாருவர்

புரிந்துமைாள் ளவுெ்

ெற் றுெ்

தீர்வுைகளை் ைாணவுெ் ஒன்றாை இகணந்து பணியாற் றை்கூடியவாறு,
எெது

இலங் கைப்

பங் குதாரர்ைளுடன்

திறந்த

மதாடர்பாடலுை்ைான

வழிைகளத் மதாடர்ந்துெ் கபணுதல் மிைவுெ் முை்கியொகுெ் .
இலங் கையில் நாெ் வழங் குெ் மவளிநாட்டு உதவிைள் , அடிப்பகடயில்
ைட்சி சார்பற் றது. அகனத்து இலங் கையர்ைளதுெ் கதகவைகளப் பூர்த்தி
மசய் யுெ்

ஒரு

நீ தியான

ெற் றுெ்

மசழிப்பான

நாட்கட

அபிவிருத்தி

மசய் வதற் கு இலங் கை அரசாங் ைத்திற் கு உதவிமசய் ய நாெ் முயற் சி
மசய் கிகறாெ் . உதாரணொை, மைௌரவ சபாநாயைர் ெஹிந்த யாப்பா
அகபவர்தன தகலகெயிலான ஆகலாசகனை் குழுமவான்றின் ஊடாை
நாெ்

இலங் கைப்

இவ் வுதவியின்

பாராளுென்றத்திற் கு

ஊடாை,

பணிை்குழுவினர்

ெற் றுெ்

உதவிமசய் கிகறாெ் .

மதாழில் முகறயிலான
அகனத்து

உறுப்பினர்ைளுை்குெ்

உதவிமசய் வதன்

இலங் கையர்ைளதுெ்

கதகவைகள

பாராளுென்ற

ைட்சிைளதுெ்
மூலெ் ,

பாராளுென்ற

நாெ்

சிறப்பாை

அகனத்து
நிகறகவற் ற

பாராளுென்றத்திற் கு உதவுகிகறாெ் .
இை்ைட்சிசார்பற் ற உதவிைளின் ஏகனய உதாரணங் ைள் , ஊனமுற் கறார்
மதாடர்பான

முன்முயற் சிைள் ,

மபண்ணுரிகெைள்

ெற் றுெ்

பணியிடங் ைளில் பாலியல் துன்புறுத்தல் ைகளத் தடுத்தல் , அகதகபான்று
வன்முகற ெற் றுெ் துன்புறுத்தல் மதாடர்பான சர்வகதச மதாழிலாளர்
அகெப்பின்

(ILO)
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ஏற் றுறுதிப்படுத்துதல்
மைாள் கைை்

ஆெ்

ஆகிகவ

இலை்ை

(C190)

மதாடர்பான

ைலந்துகரயாடல் ைகள

செவாயத்திகன

கதசிய

ெட்டத்திலான

கெற் மைாள் வதற் கு

9ஆவது

பாராளுென்றத்தின் ெைளிர் நாடாளுென்றை் குழுவிற் கு (WPC) வழங் கிய
மதாழில் நுட்ப

உதவி

ஆகியவற் கற

உள் ளடை்கியதாகுெ் .

அமெரிை்ை

உதவியின் மூலெ் , WPC ெற் றுெ் மபண்ைள் மதாடர்பான கதர்வுை் குழு
ஆகியகவ

பாராளுென்றத்தில்

சீர்படுத்துவதற் ைான

தெது

ஆதாரங் ைகள

சட்டப்பூர்வ

பரிந்துகரைகளச்

அடிப்பகடயாைை்

மைாண்ட

மைாள் கை விவாதங் ைகள கெற் மைாண்டன.
அரசாங் ைத்தின்

அகனத்து

ெட்டங் ைளிலுெ்

பாலினத்கதை்

ைருத்திற்

மைாள் வகத ஊை்குவிப்பதற் ைாை நாெ் மதாழில் நுட்ப ெற் றுெ் நிறுவன
உதவிைகளயுெ் வழங் குகிகறாெ் . பாலின மபாறுப்பு வரவு மசலவு திட்ட
(GRB) வழிைாட்டுதல் ைள் , மசயற் திறன் ைாட்டிைள் , ெற் றுெ் ெைளிர் ெற் றுெ்
சிறுவர்

அகெச்சின்

மதாடர்பான

ஒரு

பாலின

அத்தியாயெ்

கெயநீ கராட்டை்
ஆகியவற் கற

கைகயட்டில்
வகரவதன்

GRB

ஊடாை

செத்துவெ் ெற் றுெ் அகனவகரயுெ் உள் ளடை்குதல் எனுெ் பார்கவயுடன்
வளங் ைகள

ஒதுை்ைவுெ்

உதவுகிகறாெ் .

திட்டமிடவுெ்

தெது

மபாருளாதாரங் ைளிலுெ்

இலங் கை

அரசியல்
வலுவான

அரசுை்கு

நாெ்

நகடமுகறைளிலுெ்

மபண்ைளின்

பங் ைளிப்கப

ஊை்குவிை்குெ் நாடுைள் , மவறுெ் நீ தியான சமூைங் ைளாை ெட்டுென்றி,
அகவ

மிைவுெ்

மசழிப்பான

சமூைங் ைளாைவுெ்

மபாருளாதாரத்கத முன்கனாை்கி மசலுத்துெ்
பகிர்ந்துமைாள் வகத ஊை்குவிை்குெ்

ைாணப்படுகின்றன.

ெற் றுெ்

மசழிப் பிகனப்

இது கபான்ற முன்முயற் சிைகள

ஊை்குவிப்பதற் ைாை எெது இலங் கைப் பங் குதாரர்ைளுடன் மதாடர்ந்து
பணியாற் ற நாெ் எதிர் பார்ை்கிகறாெ் .

ஆெ் ஆண்டில் உங் ைள் சாட்சியத்தில் , இெ் முயற் சியில்
இலங் கையின் மவற் றியானது அதகன அமெரிை்ைாவின் வலுவான
பங் குதாரராை ொற் றுெ் எனவுெ் , சுதந்திரொன ெற் றுெ் திறந்த இந்கதாபசிபிை் பற் றிய எெது மபாதுவான பார்கவை்கு அது பங் ைளிப்புச்மசய் யுெ்
எனவுெ் குறிப்பிட்டீர்ைள் . இலங் கையின் தற் கபாகதய அரசாங் ைெ்
மவளிநாட்டு உறவுைளில் நடுநிகலகயை் ைகடப்பிடிப்பதாைை் கூறுகிறது.
இவ் வாறான
சூழலில் ,
சுதந்திரொன
ெற் றுெ்
திறந்த
இந்கதாபசிபிை்கிற் ைான
கநாை்கில்
வலுவான
பங் ைாளியாை
இருப்பது
இலங் கைை்கு சவாலானது அல் ல, ெறுபுறெ் , இந்கதா-பசிபிை் பார்கவகய
சீனா
ைடுகெயாை
எதிர்ை்கிறது.
சமீபத்தில்
அமெரிை்ைா
தகலகெயிலான குவாட் (Quad) கூட்டணியில் இகணவதற் கு எதிராை
சீனா
வங் ைகதசத்கத
எச்சரித்தது
ெற் றுெ்
அது
'குறுகிய
கநாை்ைமுகடயது' எனை் கூறியது. இவ் வாறான சூழலில் , நடுநிகல
மைாள் கையுடன் FOIP இன் கநாை்கில் ஒரு வலுவான பங் குதாரராை
இலங் கையால் இருை்ை முடியுெ் என நீ ங் ைள் நிகனை்கிறீர்ைளா?
2.)
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குவாட் (Quad) என்றால் என்ன என்பகத முதலில் விளை்குவதன் மூலெ்
இை்கைள் விை்கு பதிலளிை்கிகறன். மசயற் பாட்டு ரீதியிலான ஒத்துகழப்பு
மூலெ் முடிவுைகள வழங் ை உறுதிபூண்ட நான்கு ஜனநாயை நாடுைள் -

அமெரிை்ைா – ஆகியன

ஆஸ்திகரலியா, இந்தியா, ஜப்பான் ெற் றுெ்

இப்பிராந்தியத்கத அழித்த 2004 டிசெ் பர் ொதெ் ஏற் பட்ட சுனாமிை்குப்
பின்னர்,

ஒருங் கிகணை்ைப்பட்ட

விகரவான

ெனிதாபிொன

உதவி

ெற் றுெ் கபரிடர் நிவாரணங் ைகள வழங் குவதற் ைாை ஒன்றுகசர்ந்தன.
"குவாட்" என அகழை்ைப்படுெ் இந்த ஒத்துகழப்பு மநருை்ைடி நிகலயில்
பிறந்தது ெற் றுெ்
அகனவகரயுெ்
மதாடர்பான

சுதந்திரொன, திறந்த, மீள் தன்கெயுகடய ெற் றுெ்
உள் ளடை்கிய

மபாதுவான

ஒரு

இந்கதா-பசிபிை்

கநாை்கிற் ைான

இராஜதந்திர

பிராந்தியெ்
உகரயாடல்

ெற் றுெ் அர்ப்பணிப்பாை உருவானது.
சுதந்திரொன,

திறந்த,

உள் ளடை்கிய

மீள் தன்கெயுகடய

இந்கதா-பசிபிை்

பற் றிய

மைாள் வதில்

அமெரிை்ைாவுை்குெ்

இருப்பதாை

நான்

ெற் றுெ்

ஒரு

கநாை்கிகனப்

இலங் கைை்குெ்

நிகனை்ைவில் கல.

அகனவகரயுெ்

இந்த

பகிர்ந்து

எந்தவித

சவாலுெ்

பகிரப்பட்ட

மதாகல

கநாை்ைானது, அகனத்து நாடுைளதுெ் ஸ்திரத்தன்கெ, மசழிப்பு ெற் றுெ்
ஜனநாயைெ் ஆகியவற் றிற் கு அடிப்பகடயான விரிவான விழுமியங் ைள்
ெற் றுெ்

மைாள் கைைகள

இை்மைாள் கைைள் ,
முரண்பாடுைகள

ைடலில்

நிகலநிறுத்துதல்
பயணிப்பதற் ைான

அகெதியான

முகறயில்

பற் றியதாகுெ் .
சுதந்திரெ்

தீர்த்தல் ;

ெற் றுெ்

நியாயொன,

மவளிப்பகடயான ெற் றுெ் அகனவகரயுெ் உள் ளடை்கிய மபாருளாதாரை்
மைாள் கைைள் ;

ெற் றுெ்

நல் லாட்சி

ெற் றுெ்

சட்டத்தின்

ஆட்சிை்ைான

அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற் கற உள் ளடை்கியதாகுெ் .

இை்மைாள் கைைள் மிைவுெ் பரந்தகவயாதலால் , இவற் கற இலங் கையின்
ைண்கணாட்டத்தில்

பார்ப்கபாெ் .

உலகின்

மைாள் ைலன்

ைப் பல் ைளில்

அகரவாசியுெ் , உலகின் மொத்த சரை்குப் கபாை்குவரத்தின் மூன்றில் ஒரு
பங் குெ் , ெற் றுெ் உலகின் எண்மணய்

ைாவுெ் ைப்பல் ைளில் மூன்றில்

இரண்டு பங் குெ் ைடந்து மசல் லுெ் இந்தியப் மபருங் ைடலின் மிைவுெ்
பரபரப்பான ைடற் பாகதை்கு அருகில் இலங் கை அகெந்துள் ளது. ைப்பல்
கபாை்குவரத்தானது

ைடலில்

பயணிப்பதற் ைான

சுதந்திரத்கத

சார்ந்துள் ளது. அது இல் லாெல் , இலங் கை அதன் புவிசார் மூகலாபாய
நிகல ெற் றுெ் துகறமுை முதலீடுைகள முழுகெயாை சாதைொை்கிை்
மைாள் ள முடியாது. ெற் றுெ் , உங் ைளுை்குத் மதரிந்தவாகற, இந்நாட்டின்
மிைப்மபரிய தனி நாட்டு ஏற் றுெதி சந்கதயாைவுள் ள அமெரிை்ைாவானது

இலங் கையின்

மிை

முை்கியொன

ஒன்றாகுெ் - ெற் றுெ்

இதுவுெ்

மபாருளாதாரப்

ைடலில்

பங் குதாரர்ைளில்

பயணிப்பதற் ைான சுதந்திரெ்

இல் லாெல் மவறுெகன நடை்ைை்கூடிய விடயெல் ல.
ைடல் சார்

செவாயங் ைளின்

விரிவான

பிரத்திகயை

நிகறந்தது. ஆனால்
உணவுப்

"EEZ"

மபாருளாதார
ெற் றுெ்

ஒழுங் குபடுத்தப்படாத
சட்டவிகராதொை

வலயொனது,

இலங் கையின்
ைடல்

வாழ் வாதாரங் ைளுை்கு

சட்டவிகராத,

இலை்ைாவதற் ைான

எனப்படுெ் ,

அகத வளங் ைள் , ைடல் சார் சூழல்

பாதுைாப்பு

அகெந்துள் ள

கீழ்

வளங் ைள்

மதாகுதிைள் ,

அச்சுறுத்தலாை

அறிை்கையிடப்படாத

(IUU)

ெற் றுெ்

மீன்பிடிப்பிற் கு

ைாரணொைவுெ்
பிடிை்ைப் பட்ட

அகெகிறது.
மீன்ைள்

நுகழவகதத் தடுப்பதற் கு இலங் கையுெ்

அவ் வலயெ்

ஆகையினால் தான்

உலை

சந்கதைளுை்குள்

அமெரிை்ைாவுெ்

இகணந்து

மசயற் பட உறுதிபூண்டுள் ளன.
எவ் வாறாயினுெ் , இலங் கையின் விருெ் பத்தை்ை அகெவிடெ் ைாரணொை,
ஆட்ைடத்தல் ,

ஆயுதை்ைடத்தல்

ெற் றுெ்

கபான்ற நாடுைடந்த குற் றச்மசயல் ைள்

கபாகதப் மபாருள்

ைடத்தல்

மதாடர்பான சவால் ைகளயுெ்

இலங் கை எதிர்மைாள் கிறது. இதனால் தான் ைடல் சார் பாதுைாப்பு என்பது
அமெரிை்ைா

ெற் றுெ்

மபாதுவான

இலங் கை

மூகலாபாய

ஆகிய

அை்ைகற

அதன்ைாரணொைகவ,

ைாவல் ைண்ைாணிப்பு

உள் ளிட்ட

திறன்ைகள

ைடல் சார்

ைடற் பகட

ெற் றுெ்

இலங் கை

இரு

நாடுைளுை்குெ்

மைாண்ட
ெற் றுெ்

ஒரு

பகுதியாகுெ் .
இகடெறிப்புைள்

கெெ் படுத்துவதற் ைாை
விொனப்பகடயுடன்

இலங் கைை்
அமெரிை்ைா

இகணந்து மசயற் படுகிறது. இப்பங் ைாண்கெ ஊடாை, அமெரிை்ைாவால்
இலங் கைை்கு நன்மைாகடயாை வழங் ைப்பட்ட ைப்பல் ைளின் உதவியுடன்,
இலங் கை

அதன்

வரலாற் றில்

மிைப்மபரிய

கபாகதப்மபாருள்

கைப்பற் றகல 2020 ொர்ச்ொதத்தில் கெற் மைாண்டது.
ஒரு

மதளிவுபடுத்தலுை்ைாை:

மபாதுவான

கநாை்ைானது,

சார்புநிகலைளால்

இந்கதா-பசிபிை்

பற் றிய

எெை்குள் ள

உறுப் புரிகெ

அல் லது

அரசியல்

வகரயறுை்ைப்படகவா

அல் லது

ைட்டுப்படுத்தப்படகவா இல் கல. அதற் குப் பதிலாை உலகின் இந்த பரந்த
பகுதி

பாதுைாப்பாைவுெ்

மசய் வதற் குெ் ,
ெற் றுெ்

ெற் றுெ்

ெற் றுெ்

மசழிப்பாைவுெ்

முரண்பாடுைளுை்ைான

மவளிப்பகடயான,

நியாயொன

இருப்பகத
அகெதியான

ெற் றுெ்

திறந்த

உறுதி
தீர்வு

வர்த்தைெ்

ெற் றுெ் கபாட்டி கபான்ற முை்கிய மைாள் கைைள் ெதிை்ைப்படுவகத உறுதி
மசய் வதற் குொன ஒரு முயற் சியாகுெ் .
ஜனாதிபதி ராஜபை்சவின் விஞ் ஞாபனொன, "சுபீட்சத்தின் கநாை்குெ் "
இகத மைாள் கைைகள முன்கவப்பதுடன் சர்வகதச விதிமுகறைளுடன்
அதிைளவில்

ஒத்துப்கபாகுெ்

நகடமுகறைள்

ெற் றுெ்

அவசியத்கதயுெ்
மைாள் கை

வகையில்

சட்டங் ைகள

எடுத்துை்ைாட்டுகிறது.

உருவாை்ைத்தில்

ைாலாவதியான
சீர்திருத்த

அவ் வாகற,

சட்ட

கவண்டியதன்
மபாருளாதாரை்

மவளிப் பகடத்தன்கெகய

கெெ் படுத்த

கவண்டியதன் அவசியத்கதயுெ் , வலுவான தனியார் துகற ெற் றுெ்
வர்த்தைச்

சூழகல

அவ் விஞ் ஞாபனெ்
அமெரிை்ைா

உருவாை்குவதன்

குறிப்பிடுகிறது.

ெற் றுெ்

இலங் கை

இந்த

முை்கியத்துவத்கதயுெ்
இலை்குைள்

ஆகிய

இரு

அகனத்துெ்
நாடுைளுை்குெ்

மபாதுவானகவ ெற் றுெ் , எதிர்ைாலத்தில் அந்த பரஸ்பர கநாை்ைங் ைகள
கெலுெ் பலப்டுத்த நாெ் எதிர்பார்ை்கிகறாெ் .

3.) இலங் கையில் சீனாவின் முதலீட்டுச் மசயற் திட்டத்திற் கு பரவலான

விெர்சனங் ைள் உள் ளன. ஆனால் சீனத் தூதுவர் மைாழுெ் பு துகறமுை நைர
மசயற் திட்டெ் ெற் றுெ் அெ் பாந்கதாட்கட துகறமுைச் மசயற் திட்டெ்
ஆகியன
இலங் கையின்
மபாருளாதார
வளர்ச்சியின்
இரட்கட
இயந்திரங் ைள் என விவரித்தார். ஆனால் துகறமுை நைரொனது
பணச்சலகவ
மசய் பவர்ைளுெ்
ஏகனய
கொசடியாளர்ைளுெ்
பயனகடயை்கூடிய ஒரு மசார்ை்ைபுரிகய உருவாை்ைை்கூடுெ் என நீ ங் ைள்
எச்சரித்தீர்ைள் . ெறுபுறெ் , துகறமுை நைர மசயற் திட்டத்கத மபாருளாதார
மீட்பராை அரசாங் ைெ் பார்ப்பதுகபால் மதரிகிறது.
இவ் வாறான
சூழ் நிகலயில் துகறமுை நைரத்தில் கெற் ைத்திய நாடுைள் , முை்கியொை
அமெரிை்ை முதலீட்டாளர்ைள் முதலீடு மசய் வதற் ைான வாய் ப்புைள்
உள் ளதா?

பாராளுென்றத்தில் நிகறகவற் றப்பட்ட துகறமுை நைர சட்டத்தின் சில
அெ் சங் ைள் குறித்து அமெரிை்ைா மதாடர்ந்துெ் ைரிசகனயுடன் உள் ளது.
ஊழல்

தகலயீடுைள்

ெற் றுெ்

கொசடியாளர்ைள்

சட்டவிகராத

நடவடிை்கைைளுை்ைான அனுெதிை்ைப்பட்ட சூழல் என அவர்ைள் ைருதுெ்
சூழகல

சாதைொைப்

பயன்படுத்திை்

மைாள் ள

விருெ் புெ்

கொசடியாளர்ைளின்

சட்டவிகராத

நிதியிடல் ைள் ,

பணச்சலகவ

ெற் றுெ் /அல் லது பிற மசயற் பாடுைள் இடெ் மபறுவதற் ைான வாய் ப்புைள்
உள் ளன.

அமெரிை்ை

நிறுவனங் ைள்

அகதப்

பற் றி

எச்சரிை்கையாை

இருை்குெ் .
இலங் கையில்

முதலீடு

மசய் வது

மதாடர்பில்

ைவனெ்

மசலுத்துெ்

அமெரிை்ை நிறுவனங் ைள் எதிர்வுகூறத்தை்ை தன்கெ ெற் றுெ் முதலீட்டு
சூழல்

பற் றிய ஒரு மதளிவான புரிதகல விருெ் புகின்றன. அவர்ைள்

முதலீடு

மசய் தால் ,

ஒழுங் குபடுத்தல்

தாபனங் ைள் ,

தெது

மசாந்த

பங் குதாரர்ைள் அல் லது அவர்ைளின் இயை்குநர் சகப ஆகிவற் றிடமிருந்து
பிரச்சிகனைள் ஏற் படை்கூடிய அபாயங் ைகள அவர்ைள் எதிர்மைாள் ளப்
கபாவதில் கல என்பகத அவர்ைள் மதரிந்து மைாள் ள விருெ் புவார்ைள் .
மவளிநாட்டு ஊழல் நகடமுகறைள் சட்டத்தின் (FCPA) கீழ் , ஒரு அமெரிை்ை
நிறுவனகொ அல் லது தனிநபகரா வர்த்தைத்கதப் மபறுவதற் ைாைகவா
அல் லது

தை்ைகவத்துை்மைாள் வதற் ைாைகவா

அதிைாரிை்குெ்

பணெ்

எந்தமவாரு

மவளிநாட்டு

அல் லது மபறுெதியுள் ள எகதயுெ்

வழங் குதல்

அல் லது வழங் குவதாை உறுதியளித்தல் சட்டவிகராதொனது. அமெரிை்ைத்
திகறகசரி

அல் லது

நடவடிை்கைைள்

வர்த்தைத்

மதாடர்பான

நிறுவனங் ைளுை்கு

திகணை்ைளத்தினால்
தகடைள்

மபாருளாதார

விதிை்ைப்பட்டிருை்ைை்கூடிய

மவௌிை்ைாட்டப்படாதிருத்தல்

அல் லது

அவற் றுடன்

இகணந்து பணியாற் ற கவண்டிய கதகவ ஏற் படாதிருத்தல்

பற் றிய

நெ் பிை்கை, இலங் கையில் முதலீடு மசய் வகதை் ைருத்தில் மைாள் ளுெ் ஒரு
அமெரிை்ை நிறுவனத்திற் கு இருத்தல் அவசியெ் .
துகறமுை

நைர

மசயற் திட்டத்தில்

முதலீட்கடப்

பயன்படுத்திை்

விருெ் புகிறது

என்பகத

புரிந்துமைாள் ளை்கூடியகத.

ஏற் ைனகவ

மைாள் ள
நாெ்
எெது

என்னமவன்றால் , இவ் வளவு பாரிய

கெற் மைாள் ளப்பட்ட

இலங் கையின்

அரசாங் ைெ்

ஏற் றுை்மைாள் கிகறாெ் ,
எளிகெயான
உட்ைட்டகெப்பு

அது

எச்சரிை்கை
/

அபிவிருத்தித்

திட்டத்திற் கு, சட்டெ் ெற் றுெ் ஒழுங் குவிதிைகளச் சரியாை இயற் றுவதுெ்
ெற் றுெ்

சட்டவிகராத

மசயற் பாடுைள்

ெற் றுெ்

நியாயெற் ற

கபாட்டிைளுை்ைான ைதவு திறந்திருை்ைாெலிருப்பகத உறுதிமசய் வதுெ்
மிைமிை முை்கியெ் . உதாரணொை, பணச்சலகவயிகன அனுெதிை்குெ்
ஓட்கடைகள சட்டெ் மூடவில் கலமயனின் - கொசொன பணெ் , நல் ல
பணத்கத விரட்டுெ் என்பது ஒரு மபாதுவான விதியாகுெ் .

நீ ங் ைள்

"இலங் கையின்

மபாருளாதார

வளர்ச்சியின்

இரட்கட

இயந்திரங் ைள் " என குறிப்பிட்டீர்ைள் . "இந்த இயந்திரங் ைள் இலங் கைகய
எங் கு மைாண்டு மசல் லுெ் ?" என்பது மிைவுெ் முை்கியொன கைள் வி என
நான்

நிகனை்கிகறன்.

ஹெ் பாந்கதாட்கட

துகறமுை

மசயற் திட்டெ்

நாட்டிற் கு ஒரு மபருெ் ைடகன ஏற் படுத்தியது ெற் றுெ் அதன் விகளவாை
இறுதியில்

இலங் கை

அடுத்த

நூற் றாண்டிற் கு

துகறமுைத்திகனை்

குத்தகைை்கு வழங் ை கவண்டியிருந்தது. மைாழுெ் பு துகறமுை நைரெ்
சந்கதைத்திற் கிடொன மபாருளாதார நகடமுகறைள் ெற் றுெ் ஊழலுை்கு
இலங் கைகயத் திறை்ைலாெ் . அதனால்
கொசடியாளர்ைள்

யார் பயனகடவார்ைள் ? சில

பயனகடவார்ைள்

எனினுெ் ,

இலங் கையின்

மபாருளாதாரெ் பாதிை்ைப்படுெ் . ெை்ைள் பயனகடய கவண்டுொயின், ஒரு
நாட்டின்
அவசியெ் ;

முதலீடுைள்

கநர்ெகறயான

கவகலவாய் ப்புைள் ,

வருொனத்கத

வருொனெ்

அல் லது

உருவாை்குதல்
நற் மபயருை்கு

ஏற் படை்கூடிய ஆபத்து ஆகியவற் றின் அடிப்பகடயில் எதிர்ெகறயான
விகளவுைகள

உருவாை்குெ்

முதலீடுைள்

எதிர்ைால

மபாருளாதார

வளர்ச்சியின் மீதான ஒரு பாரதூரொன சுகெயாைகவ இருை்குெ் .
மபாருளாதார

ரீதியில்

வலுவான

ெற் றுெ்

மசழிப்பான

ஒரு

இலங் கையானது எெது இரு நாடுைளது நலனுை்குெ் உைந்ததாகுெ் . உலைப்
மபாருளாதாரத்கத

இயை்குவதில்

தனியார்

துகற

முை்கிய

பங் கு

வகிை்கிறது. உயர்தரமுகடய, அமெரிை்ை தனியார் துகற முதலீடுைகள
ஈர்ப்பதற் குெ் , பிராந்தியத்தில் ஒரு ைவர்ச்சிைரொன ெற் றுெ் நெ் பைொன
மபாருளாதார

பங் குதாரர் எனுெ்

இலங் கையின்

உரிகெ

கைாரகல

உறுதிப்படுத்த உதவுவதற் குெ் மபாருத்தொன சரியான சூழ் நிகலைள்
நிலவுவகத உறுதி மசய் வது அரசாங் ெ் முன்னுரிகெ வழங் குெ் மைாள் கை
இலை்ைாை இருத்தல் அவசியெ் .

4.) அண்கெை்ைாலொை வடகிழை்கில் முதலீடு மசய் வதில் சீனா ஆர்வெ்

ைாட்டுவதுகபால் மதரிகிறது. ஆனால் தமிழ் ெை்ைளின் முை்கிய அரசியல்
தகலவர்ைளான, தமிழ் கதசிய கூட்டகெப்பு (TNA) இகத ைடுகெயாை
எதிர்ை்கிறது. இந்தியாகவயுெ் அமெரிை்ைாகவயுெ் திருப்திப்படுத்தகவ
தமிழ் த் கதசியை் கூட்டகெப்பு இகதச் மசால் கிறது எனுெ் ஒரு ைருத்து
உள் ளது. அகத செயெ் , இலங் கைை்கு இருை்கின் ற அதிை மபாருளாதாரத்
கதகவைள் ைாரணொை முதலீட்டுச் மசயற் திட்டங் ைகள ஒரு குறிப்பிட்ட
வரயகறயிகனத் தாண்டி எதிர்ை்ை முடியாது என் பதுதான் உண்கெ.

சீனாவின்
முதலீடுைள்
அவதானிப்பு என் ன?

குறித்து

அமெரிை்ைாவின்

மபாதுவான

மபாருளாதார ரீதியில் வருொனத்கத வழங் குெ் , கவகலவாய் ப்புைகள
உருவாை்குெ் ,

ெற் றுெ்

ைடன்

அவசியொயின்,

நாட்டினால்

சொளிை்ைை்கூடிய ஒரு ைடன் சுகெகய விட்டுச் மசல் லுெ் முதலீகட ஒரு
நல் ல முதலீடாகுெ் . கவமறாரு நாடு இலங் கையில் முதலீடு மசய் யுெ்
கபாது, ஒவ் மவாரு இலங் கையருெ் இந்த முை்கியொன கைள் விைகளை்
ைருத்தில்

மைாள் வது

வருொனத்கத

அவசியெ் .

உருவாை்குகிறதா?

இது
அது

வாை்குறுதியளிை்ைப்பட்ட
ஏற் படுத்துெ்

ைடன்

சுகெ

மபறுெதியானதா? முதலீட்டின் ஒட்டுமொத்த தரெ் என்ன?
தரொன மபாருட்ைகள உருவாை்குவதற் ைாை எெது இரு நாடுைளிலுமுள் ள
சிறந்தவற் கற இகணத்து, உற் பத்தி, தயாரிப்பு ைண்டுபிடிப்பு ெற் றுெ்
விநிகயாைச்

சங் கிலி

ஆகியவற் றில்

அமெரிை்ை

ெற் றுெ்

இலங் கை

நிறுவனங் ைள் பல நல் ல முதலீடுைளில் ஒன்றாைப் பணியாற் றுகின்றன.
இந்த

உறவுைள்

இலங் கையர்ைளுை்கு

வழங் குகின்றன,

ெற் றுெ்

இந்த

கவகலவாய் ப்புைகள
இகணந்துபணியாற் றுெ்

ெனப்பாங் கினால் , நாெ் யாருெ் தனித்து உயர்த்த முடியாத அளவிற் கு
தரத்திகன

உயர்த்துகிகறாெ் .

உலைத்

தரெ்

வாய் ந்த

பாய் ெரங் ைள் ,

மீன்பிடிப்பதற் ைாை தூண்டிலில் பயன்படுத்தப்படுெ் இகரைள் , ஆகடைள்
ெற் றுெ் ைடற் மதாழில் நுட்பங் ைள் , முழு உலைமுெ் பயன்படுத்துவதற் ைாை,
இலங் கையில் , இலங் கையர்ைளால் வடிவகெை்ைப்பட்ட மென்மபாருட்ைள்
என அதன் விகளவுைகள அதற் குச் சான்றாை அகெகின்றன. இந்த
வர்த்தை உறவுைள் எெது நாடுைளுை்கிகடகயயான ைருத்துை்ைளின் ஒரு
மதாடர்ச்சியான

ஓட்டத்கத

முன்மனப்கபாதுெ்

இல் லாத

உறுதிப்படுத்துகின்றன
வலுவான

வர்த்தை

ெற் றுெ்
உறவுைகள

உருவாை்குகின்றன.
நாடு முழுவதுமுள் ள அகணைள்

ெற் றுெ்

நீ ர்ப்பாசனத் திட்டங் ைகள

கெெ் படுத்துவதற் ைாை கிட்டத்தட்ட 70 மில் லியன் அமெரிை்ை மடாலர்
நிதியளிப்பிகன வழங் குெ் உலை வங் கி ெற் றுெ் இலங் கைை்கிகடயிலான
சமீபத்திய

ஒப்பந்தெ்

இச்மசயற் திட்டொனது

ஒரு

நல் ல

மவள் ளெ் ,

ஆகியவற் றின் தாை்ைத்திகனை்

முதலீட்டிற் ைான
வறட்சி

உதாரணொகுெ் .

ெற் றுெ்

நிலச்சரிவு

குகறப்பதுடன், நீ ரின் தரெ்

ெற் றுெ்

விவசாயிைளின் விகளச்சகல கெெ் படுத்துெ் . இது 356,000 கிராெப்புற
குடுெ் பங் ைளுை்கு பயனளிை்குெ் என எதிர்வுகூறப்படுகிறது.
கெலதிைொை, அமெரிை்ை சர்வகதச அபிவிருத்தி நிதிை் கூட்டுத்தாபனெ்
(DFC) ைடந்த ஆறு ொதங் ைளில் இலங் கையின் தனியார் வங் கிைளுை்கு 260
மில் லியன் அமெரிை்ை மடாலர்ைளுை்குெ் அதிைொன நிதியளிப்பிகன
வழங் கியுள் ளது.

அகவ

மதாழில் முயற் சிைள்
முதலீட்கட

உள் நாட்டு

துகறயிகன

வலுப்படுத்தவுெ் ,

உதவிமசய் யவுெ்
மபண்ைகள

சிறு

ெற் றுெ்

ஊை்குவிை்ைவுெ் ,
மபண்

நடுத்தர

தனியார்

துகற

மதாழில் முகனகவாருை்கு

பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வர்த்ைத்தில்

ஈடுபட்டுள் ள

வலுப்படுத்
் துவதன் மூலெ் , இந்த ஒப்பந் தெது நிதிரீதியில்

உள் ளடை்ைப்படுவகத விரிவுபடுத்துதல் , பாலின செத்துவமின்கெகய
கையாள் தல்

ெற் றுெ்

மபண்ைள்

தகலகெதாங் குெ்

மதாழில் முயற் சிைளுை்ைான உதவிைகள அதிைரித்தல்

ஆகிய எெது

மபாதுவான குறிை்கைாள் ைளுடன் ஒத்துப்கபாகிறது.
எெது நீ ண்ட பங் ைாண்கெ முழுவதுெ் , இலங் கையின் விவசாயெ் முதல்
ைல் வி, சுைாதாரெ் , வீடகெப்பு, நீ ர் ெற் றுெ் துப்பரவு, சூழல் பாதுைாப்பு,
உட்ைட்டகெப்பு
உதவிைள்

ெறுசீரகெப்பு,

ெற் றுெ்

மதாழிற்

நுண்

திறன்

மதாழில் முயற் சிைளுை்ைான

பயிற் சி

வகரயான

ஏறத்தாழ

அகனத்து துகறைளுை்குெ் அமெரிை்ைா உதவிமசய் துள் ளது. இன்றுவகர,
நாெ்

இலங் கைை்கு

350

பில் லியன்

இலங் கை

ரூபாய் ைளுை்குெ்

(2

பில் லியன் அமெரிை்ை மடாலர்) கெற் பட்ட மபறுெதியுள் ள உதவிைகள
வழங் கியுள் களாெ் . எெது மபருெ் பாலான மசயற் திட்டங் ைள் இலங் கை
நிபுணர்ைகளை்

மைாண்ட

எெது

பணிை்குழுவினரால்

வடிவகெை்ைப்படுகின்றன, ெற் றுெ் நாெ் மிைப் மபரிய கதகவைள் எங் கு
உள் ளன ெற் றுெ் அத்கதகவைகள எவ் வாறு பூர்த்தி மசய் வது என்பகத
தீர்ொனிப்பதற் ைாை

ெை்ைள் ,

தனியார்

துகற

ெற் றுெ்

இலங் கை

அரசாங் ைத்துடன் மிை மநருை்ைொைப் பணியாற் றுகிகறாெ் . இலங் கை
ெை்ைளின்
உறுதியிகன

நல் வாழ் வு

மதாடர்பில்

மவளிப்படுத்துெ்

மபருெளவானகவ

ைடன்ைளாை

அமெரிை்ைா

வகையில் ,
அன்றி

எெது

ொனியங் ைள்

மைாண்டுள் ள
உதவிைளில்
வடிவத்தில்

வருகின்றன.
நாெ்

எப்கபாதுெ்

ைட்டிமயழுப்பவுெ் ,

வாழ் ை்கைகய

கெெ் படுத்தவுெ் ,

சமூைங் ைகள

தன்னிகறகவ

நிகலநாட்டவுெ்

உதவை்கூடிய

வழிைகளத் கதடுகிகறாெ் . இகதச் மசய் வதற் ைாை, அமெரிை்ை ெை்ைளின்

வரிப்பணத்திலிருந்து

மசலவிடப்படுெ்

ஒவ் மவாரு

மடாலருெ்

உண்கெயான அபிவிருத்தி முடிவுைகள அகடவகத உத்தரவாதப்படுத்த
நாெ் உறுதிபூண்டுள் களாெ் . உதாரணொை, சர்வகதச அபிவிருத்திை்ைான
அமெரிை்ை முைவரகெப்பின் (USAID) பிஸ்+ மசயற் திட்டெ் (Biz+ project)
60இற் குெ் கெற் பட்ட வணிைங் ைளுை்கு, அவற் கற ஆரெ் பிை்ை அல் லது
விரிவாை்ை

உதவியது.

இதுவகர,

அந்த

முன்முயற் சியானது

8,000

கவகலவாய் ப்புைகள உருவாை்கியுள் ளதுடன் வர்த்தை முதலீடுைளில் 25
மில் லியன் அமெரிை்ை மடாலர்ைகளயுெ் ஈட்டியுள் ளது.
ெற் மறாரு உதாரணெ் - நான் சில வருடங் ைளுை்கு முன்பு தெ் புள் களயில்
உள் ள MA’s Spices எனுெ் நிறுவனத்திற் குச் மசன்றகபாது, எெது உதவிைள்
ைாலப்கபாை்கில்

எவ் வாறு

பயன்ைகள

வழங் குகின்றன

என்பகத

கநரடியாைை் ைண்ணுற் கறன். முப்பது ஆண்டுைளுை்கு முன்பு, அமெரிை்ைா
MA’s Spices எனுெ் நிறுவனத்திற் கு சந்கதப்படுத்தல் ஆகலாசகன, தரை்
ைட்டுப்பாட்டுத்

மதாழில் நுட்ப

உதவி

ஆகியவற் கற வழங் கியது. 2018 ஆெ்
அளவிலான
மில் லியன்

நிறுவனொை
இலங் கை

வளர

ெற் றுெ்

ஆண்டில் , MA’s ஒரு நடுத்தர

உதவுவதற் ைாை

ரூபாய் ைகள

உபைரணங் ைள்
நாெ்

வழங் கிகனாெ் .

கெலுெ்

இன்று,

57

இந்த

நிறுவனெ் உள் ளூர் ெற் றுெ் ஏற் றுெதி சந்கதைளுை்கு 350இற் குெ் கெற் பட்ட
தயாரிப்புைகள
வாய் ப்பிகனயுெ்
நாடுைளின்

வழங் குவதுடன்

400

வழங் கியுள் ளது.

உணவு

இலங் கையர்ைளுை்குத்

அவர்ைள்

அகெப் புைளின்

சிறந்த

ைடந்த
சிறு

மதாழில்

ொதெ்

ஐை்கிய

வணிைத்திற் ைான

விருதிகனயுெ் மவன்றனர்.
இகவ அகனத்துெ் உள் ளூர் சமூைங் ைளுை்ைான கவகலவாய் ப்புைகளயுெ்
ெற் றுெ்

மபாருளாதார

முதலீடுைளாகுெ் .

நடவடிை்கைகயயுெ்

இலங் கையர்ைள்

உருவாை்கிய

எதிர்பார்ை்குெ்

முதலீட்டு

உயர்தர
வகை

இதுதான்.

5.) ைாணாெல் கபாகனாரின் குடுெ் பங் ைள் நடாத்திய கபாராட்டங் ைளின்

கபாது அவர்ைள் அமெரிை்ை மைாடியுடன் ைாணப்பட்டனர். அமெரிை்ைா
மீது அவர்ைள் மைாண்டுள் ள நெ் பிை்கைை்கு இது ஒரு சான் று. எனினுெ் ,
ெனித உரிகெ விவைாரங் ைளில் எதிர்பார்த்த முன் கனற் றெ் இதுவகர
ஏற் படவில் கல எனுெ் ஒரு பார்கவ தமிழர்ைளிகடகய உள் ளது. இதன்
அடிப்பகடயில் ,
இலங் கையின்
ெனித
உரிகெ
விவைாரங் ைளில்

அமெரிை்ைாவின் தகலயீடு எதிர்பார்த்த முடிவுைகளத் தரவில் கல எனை்
ைருத முடியுொ?

சுதந்திரொன சமூைங் ைள்
ஆதரிை்கிறது,

ெற் றுெ் ெனித உரிகெைகள அமெரிை்ைா

ெற் றுெ்

இலங் கையின்

வரலாற் றில்

உள் நாட்டுப்
ஏகனய

கபாரின்கபாதுெ்

சந்தர்ப்பங் ைளிலுெ்

ெற் றுெ்
ைாணாெல்

கபானவர்ைளின் குடுெ் பங் ைளுை்குெ் - அகனத்து சமூைங் ைள் ெற் றுெ்
அகனத்து வகையான நிகலயிலுள் ள குடுெ் பங் ைளுை்குெ் - பதிலளிப்பது
அவசியெ் என நாெ் நெ் புகிகறாெ் . வலிந்து ைாணாெல் ஆை்ைப்பட்டு பத்து
வருடங் ைள் அல் லது அதற் கு கெற் பட்ட ைாலங் ைள் ைடந்த பின்னுெ் , தெது
அன்புை்குரியவர்ைகளை் ைாணாது அவர்ைள் பற் றிய பதில் ைகளத் கதடுெ்
குடுெ் பங் ைளுடனான

சந்திப்பு

ெற் றுெ்

அவர்ைளின்

குரல் ைளிலிருந்த

வலியிகனை் கைட்டகெயானது, இலங் கையில் நான் ைழித்த ைாலங் ைள்
பற் றிய

எனது

நிகனவுைளில்

எப்கபாதுெ்

ெறை்ை

முடியாதது.

அடிப்பகடயில் , இலங் கையர்ைளால் ெட்டுகெ இந்தப் பிரச்சிகனைகளத்
தீர்ை்ை

முடியுமென்பதுடன்

நல் லிணை்ைெ்

ெற் றுெ்

அகனவகரயுெ்

உள் ளடை்குவகத ஊை்குவிப்பதன் மூலெ் தெது மசாந்த நலன் கெெ் படுெ்
என்பகத மபருெ் பாலான இலங் கையர்ைள் புரிந்துமைாள் கிறார்ைள் என
நான் நிகனை்கிகறன். ெற் றுெ் இது ெனிதர்ைளால் மசய் யை்கூடிய ஒரு
மசயலாகுெ் . அந்த ைாணாெல் கபான நபர் உங் ைள் அன்புை்குரியவராை
இருந்து

பல

ஆண்டுைளாை

உங் ைளுை்கு

பதில் ைள்

ெறுை்ைப்பட்டால்

எவ் வாறு இருை்குெ் ?
உண்கெயான

நல் லிணை்ைெ்

ெற் றுெ்

சொதானெ்

கவரூன்ற

கவண்டுொயின் வன்முகறயால் பாதிை்ைப்பட்டவர்ைளுை்கு நீ தி ெற் றுெ்
மபாறுப்புை் கூறுவதற் ைான ஒரு மபாறிமுகற அவசியெ் . UNHRC கபான்ற
மபாறிமுகறைள் இந்த இலை்கை அகடய உதவுகின்றன. தனது ெை்ைள்
அகனவருை்குெ் மபாறுப்புை்கூற கவண்டிய ஒரு ஜனநாயை அரசானது,
முதன்முதலில்

முரண்பாடுைகளத் தூண்டிய அரசியல் , மபாருளாதார

ெற் றுெ் சமூைப் பிரச்சிகனைகள அர்த்தமுள் ள வகையில் தீர்ப்பதற் கு
முயற் சி

மசய் யுெ்

உண்கெயாைவுெ்

அகதகவகள,

குற் றவியல்

நெ் பைத்தன்கெயுடனுெ்

தீர்ப்பதற் குெ் முன்வருதல் அவசியெ் .

குற் றச்சாட்டுைகள

விசாரகண மசய் வதற் குெ்

ஜனநாயைெ் ,

ெனித

உரிகெைள்

ெற் றுெ்

சட்டத்தின்

ஆட்சிகய

அமெரிை்ைா பாதுைாப்பதானது, இை்மைாள் கைைளில் நாெ் எெது மசாந்த
நாட்டில் பூரணத்துவெ் அகடந்துள் ளதால் அல் ல. நாெ் எப்கபாதுெ் ஒரு
"மிைவுெ்

பூரணொன

ஐை்கியத்திகன"

உருவாை்ைவுெ்

எெ் கெ

மிை

உயர்ந்த தரத்தில் கவத்திருை்ைவுெ் முயற் சி மசய் கிகறாெ் . ஒரு சமூைொை
சுய பிரதிபலிப்பு
கநரங் ைளில்

வளர்ச்சியின்

ைடினொைவுெ்

ஜனநாயைங் ைள்
இறுதியில் ,

ெற் றுெ்

கவதகனயாைவுெ்

இவ் வாறுதான்

அரசானது

அச்மசயல் முகறயனது
இருை்ைலாெ் .

மசயற் படுகின்றன

அதனால்

–

சில

ஆனால் ,

ஏமனனில் ,

ஆளப்படுபவர்ைளுை்கு

கசகவ

மசய் வதற் குெ் எெது சமூைங் ைள் அகெதியாை பரிணாெெ் அகடவதற் குெ்
உதவுவதற் ைாைகவ உள் ளது.
ஐ.நா.வின்

ெனித

உரிகெைள்

பற் றிய

உலைளாவிய

பிரைடனத்தில்

உள் ளடை்ைப்பட்டுள் ள சுதந்திரங் ைகள கெெ் படுத்துவதற் கு நாெ் எெது
நண்பர்ைகளயுெ்

பங் குதாரர்ைகளயுெ்

நல் லிணை்ை

முயற் சிைளுை்கு

ஜனநாயை,

மசழிப்பான

நாெ்

ெற் றுெ்

ஊை்குவிை்கிகறாெ் .

மதாடர்ந்து

நாட்டில்

உதவிமசய் வதுடன்

அகனவகரயுெ்

உள் ளடை்கிய

இலங் கையிகன உருவாை்குவதில் உறுதியுடன் உள் களாெ் .

இலங் கையில் தமிழர் பிரச்சிகன என் பது அடிப்பகடயில் ஒரு
அரசியல் பிரச்சிகன. ஒரு அரசியல் தீர்வின் ஊடாை ெட்டுகெ அரசியல்
பிரச்சிகனகயத் தீர்ை்ை முடியுெ் . கபார் முடிவகடந்து பன் னிரண்டு
வருடங் ைள் ைடந்துவிட்ட நிகலயிலுெ் , இவ் விடயத்தில் ஒரு ஆரெ் ப
இணை்ைப்பாடு
இன் னுெ்
எட்டப்படவில் கல.
இந்திய-இலங் கை
ஒப்பந்தந்தினால்
ஏற் படுத்தப் பட்ட
அரசியலகெப்புை்ைான
13ஆெ்
திருத்தெ் கூட இன் னுெ் முழுகெயாை நகடமுகறப்படுத்தப்படவில் கல.
அமெரிை்ைா ஒரு அரசியல் தீர்வில் ஆர்வெ் ைாட்டுவதாை தமிழ் அரசியல்
வட்டாரங் ைளில் ஒரு பார்கவ உள் ளது. இது மதாடர்பாை இந்தியா தனது
ைரிசகனயிகன மவௌிப்படுத்தியுள் ளது. இவ் வாறான ஒரு சூழலில் , தமிழ்
ெை்ைளுை்ைான அரசியல் தீர்வு குறித்த அமெரிை்ைாவின் நிகலப்பாடு
என் ன?
6.)

இலங் கையின் பல் கவறுபட்ட சமூைங் ைள் அகனத்திற் குொன நல் லாட்சி,
ெனித

உரிகெைள்

ெற் றுெ்

சட்டத்தின்

ஆட்சிகய

அமெரிை்ைா

ஆதரிை்கிறது - ெற் றுெ் அரசியல் ெட்டத்தில் அவற் றுை்ைான தகடைகள
அைற் றுவதற் ைாைப் பணியாற் றுவதுெ் அதில் அடங் குெ் . ஐை்கிய நாடுைள்
சகபயின்

நிகலயான

அபிவிருத்தி

இலை்குைகளப்

(SDG)

பின்பற் றுவதற் கு இலங் கை அரசாங் ைெ் உறுதியளித்துள் ளது, ெற் றுெ்
விகசடொை

வலுவான

அரச

நிறுவனங் ைள்

சமூைங் ைகள அவசியொை்குெ்

ெற் றுெ்

அகெதியான

SDG #16 உட்பட, அந்த இலை்குைகள

அகடய இலங் கைை்கு நாெ் உதவிமசய் கிகறாெ் .
இலங் கையில்

ஆட்சி

பரிொணங் ைள்
அரங் கில்

ெற் றுெ்

இருப்பகத

ெனித

நாெ்

உரிகெைளுை்கு

அரசியல்

ஏற் றுை்மைாள் வதுடன்,

அரசியல்

முன்கனற் றத்கத

அரசியலகெப் பின்

நாெ்

ஏற் பாடுைகள

வலியுறுத்துகிகறாெ் .

நகடமுகறப் படுத்துவகத

நாெ்

ஆதரிப்பதுடன், ொைாண சகபத் கதர்தல் ைகள நடாத்துவதற் கு நாெ்
அரசாங் ைத்கத

ஊை்குவிை்கிகறாெ் .

கெற் மைாள் ளலாெ் , ெற் றுெ்
அதிை

பிராந்திய

மசய் வதற் ைாை
நடாத்துவதற் கு
இத்தகைய
கவண்டுெ்

உள் ளூர்

அரசியல்
பல

முகற

முயற் சிைள்

ொற் றங் ைகள

கபச்சுவார்த்கத

நடந்திருப்பகத

நான்

ெை்ைள் தான்

முரண்பாடுைளின்

உறுதி

நகடமுகறைளில்

குறித்து

இலங் கை

இன

அதிைாரெளிப்கப
ெற் றுெ்

ொற் றங் ைள்

எனினுெ் ,

பணிைகளயுெ்

பல ஆண்டுைளாை இலங் கை அரசுை்குள்

ெற் றுெ்

கெற் மைாள் ளை்கூடிய

கெலதிை

அறிகவன்.

முடிவு

மூல

மசய் தல்

ைாரணங் ைகள

நிவர்த்தி மசய் வதற் கு ஏகனய உள் வாங் ைல் ைகளப் கபான்கற அரசியல்
தீர்வுைளுெ் அவசியெ் என அமெரிை்ைா நெ் புகிறது.
அகதகநரெ் , சிறிது ைவனெ் ெற் றுெ் கபாதுொன வளங் ைளுடன், ைளத்தில்
உள் ள ெை்ைள்

தெது கவறுபாடுைகளை் ைகளவதற் ைான வழிைகளை்

ைண்டுபிடிை்ை முடியுெ் என்பகத நாெ் அறிகவாெ் . அடிெட்ட அளவில் ைட்சி
சார்பற் ற முகறயிலான அரசியல் நடவடிை்கைைளுை்கு நீ ண்டைாலொை
நாெ்

உதவியாை

இருந்கதாெ் .

உதாரணொை,

திருகைாணெகலை்கு

மவளிகய ஒரு சமூைத்தில் ஒரு நீ ர்ை் ைால் வாய் புறை்ைணிை்ைப்பட்டது
ெற் றுெ் அதன் விகளவாை அயலவர்ைளான ஒரு தமிழ் ெற் றுெ் சிங் ைள
குழுை்ைளிகடகய முரண்பாடு ஏற் பட்டது. அமெரிை்ைா வழங் கிய ஒரு
சிறிய

ொனியத்தின்

தற் கபாது

பல் லின

உதவியுடன்

விவசாயிைகளை்

நிர்வகிை்ைப்படுகிறது.
மைாள் ளவுெ்

புதுப்பிை்ைப்பட்ட

ெற் றுெ்

இது

மைாண்ட

பாசனத்திற் ைாை

மவள் ளப்

ஒரு

இை்ைால் வாய்
குழுவினால்

தண்ணீகரப்

பாதிப்பிகனை்

பகிர்ந்து

குகறை்ைவுெ்

பயன்படுகிறது.

முரண்பாட்டின்

உட்ைட்டகெப்புப்

அடிப்பகடயாை

பிரச்சிகனயிகன

முரண்பட்டுை்மைாண்டிருந்த

இரு

நிவர்த்தி

குழுை்ைள்

அகெந்த

மசய் ததன்

தற் கபாது

ஒரு
மூலெ் ,

மிைச் சிறந்த

நிகலயில் உள் ளன.

7.) ஆப்ைானிஸ்தானில்

தலிபான் ைளின் ஆட்சி மீண்டுெ் உருவானது
சர்வகதச இஸ்லாமிய பயங் ைரவாத குழுை்ைளுை்கு ஒை்ஸிஜகனை்
மைாடுத்துள் ளது என பலர் சுட்டிை்ைாட்டுகின் றனர். ஆப்ைானிஸ்தான்
மீண்டுெ் நாடுைடந்த ஜிஹாதிைளின் மசார்ை்ைபுரியாை ொறலாெ் என
சிலர் எச்சரிை்கின் றனர். இவ் வாறான சூழ் நிகலயில் , இலங் கை ெற் றுெ்
ொகலதீவு கபான் ற நாடுைள்
பாதிை்ைப்பட வாய் ப்பு உள் ளதா?
இலங் கையுெ் இஸ்லாமிய பயங் ைரவாதத்தால் பாதிை்ைப்பட்ட ஒரு நாடு.

இலங் கையர்ைளுை்கு நன்கு மதரிந்தவாகற, பயங் ைரவாதெ் என்பது ஒரு
உலைளாவிய

பிரச்சிகனயாகுெ் .

ஜனாதிபதி

கபடன்

சமீபத்தில்

பின்வருொறு கூறினார்: "இது ஒரு புதிய உலைெ் . ஆப் ைானிஸ்தாகனத்
தாண்டி பயங் ைரவாத அச்சுறுத்தல் உருமவடுத்துள் ளது. கசாொலியாவில்
அல்

ஷபாப்

இடமிருந்துெ் ,

அல் கைதாவுடன்

ெற் றுெ்

அகரபிய

தீபைற் பத்தில்

மதாடர்புகடயவர்ைளிடமிருந்துெ்

அச்சுறுத்தல் ைகள
சிரியா

சிரியா

ெற் றுெ்

எதிர்மைாள் கிகறாெ்
ஈராை்கில்

முயற் சிப்பதுடன்

ஆபிரிை்ைா

ஒரு

ெற் றுெ்

ைலிபா

ெற் றுெ்

நாெ்

ஐஎஸ்ஐஎஸ்

ஆட்சியிகன

ஆசியா

ஆனது

உருவாை்ை

முழுவதுெ்

துகணை்

குழுை்ைகளத் தாபிை்ை முயல் கிறது.
இவற் றுை்ைான

தீர்வுைள்

ெற் றுெ்

சாத்தியொன

அச்சுறுத்தல் ைகளத்

தணிப்பதற் கு நாெ் எவ் வாறு இகணந்து மசயற் பட முடியுெ் என்பது
மதாடர்பில்

நாெ்

ைவனெ்

மசலுத்துவது

முை்கியெ்

என

நான்

நிகனை்கிகறன். சட்ட அமுலாை்ை ஒத்துகழப்பு ெற் றுெ் ைடற் பாதுைாப்பு
என்பன மதாடர்பில் நாெ் இகணந்து பணியாற் றுதல் அவசியெ் ெற் றுெ்
உளவுத்தைவல் ைள்

ெற் றுெ்

ஏகனய

தைவல் ைகளப்

பகிர்ந்து

மைாள் வதற் கு நாெ் இலங் கை உட்பட அகனத்து பங் குதாரர்ைகளயுெ்
ஊை்குவிை்கிகறாெ் . அதற் கு கெலதிைொை, சட்டவிகராத அகெப் புைள் ,
கபாகதப்மபாருட்ைள் ெற் றுெ் பிற குற் றச் மசயல் ைளால் பயங் ைரவாதை்

குழுை்ைள்

நிதியளிை்ைப்படுகின்றன,

எனகவ

நாடுைடந்த

குற் றங் ைளுை்ைான சர்வகதச ஒத்துகழப்பு மிைமுை்கியொனது.
எவ் வாறாயினுெ் , சிவில் சுதந்திரெ் ெற் றுெ் ெனித உரிகெைகள மீறாெல்
நாெ்

பயங் ைரவாதத்கத

தீவிரெயொை்ைகல
விகளவுைகள

எதிர்த்துப்

அதிைரிை்ைாத

அனுபவிை்ைாத

கபாராடுவது
அல் லது

வகையில்

மிை

அப்பாவி

அவசியெ் .
ெை்ைள்

அச்சுறுத்தல் ைகள

எதிர்மைாள் வகத உறுதிப்படுத்துெ் அதிநவீன மபாறிமுகறைள் தற் கபாது
எெ் மிடெ் இருப்பது உலைெயொதலின் நன்கெைளில் ஒன்றாகுெ் . இந்த
உரிகெைள்

ெற் றுெ்

சுதந்திரங் ைகள

ெதித்து,

அகனத்து

சமூைங் ைளுடனுெ் கநர்ெகறயாை மசயற் படுவதன் மூலெ் , இறுதியாை
நாெ் பயங் ைரவாதத்திற் ைான வாய் ப்கபை் குகறப்கபாெ் .

