ஜனநாயகக்
கலந் துரையாடல் ,
முரனப் பான
செவிமடுத்தல்
மற் றும்
உள் ளடங் கலான
பிைரெகள் பங் ககற் பு: சபருந் சதாற் றின்கபாதும்
ெமூக சநருக்கடியின்கபாதும்
உள் ளடங் கலான
குடிரமப்
பங் ககற் புக்கான
தளங் கரள
உருவாக்கல்
இலங் கை
முைங் கைொடுை்கும்
கெருந்க ொற் றின் பெொதும்
சமூை
கெொருளொ ொர கநருை்ைடியின் பெொதும் உள் ளடங் ைலொன குடிகமெ்
ெங் பைற் புை்ைொன
ளங் ைகள
உருவொை்குவதும்
ஜனநொயை
நிறுவனங் ைகளயும்
சட்ட ்தின்
ஆட்சிகயயும்
அரச
கெொறுெ்புை்கூறகலயும்
வலுெ்ெடு ்துவதும்
ைரு ்திட்ட ்தின்
குறிை்பைொளொகும் .
ஈடுெொடுமிை்ை
பிரகசைள்
என் ற
ரீதியில் ,
கநருை்ைடிை்ைொன
அரசொங் ை ்தின்
ெதிற் கசயற் ெொடுைள்
அரசியலகமெ்பியலின்
பைொட்ெொடுைளுை்கு
இகயபுறுகின் றது
என் ெக யும்
அரசொங் ைம்
அதிலிருந்து
விலகுமிட ்து
அகவ
ைட்டுெ்ெடு ் ெ்ெடுவக யும்
வறொன
ைவல் ைளும் கவறுெ்பிகனெ்
ெரெ்ெலும்
டுை்ைெ்ெட்டு மொற் ற க
்
உருவொை்குபவொர் மற் றும்
கசல் வொை்குச் கசலு ் ை்கூடியவர்ைள் ஆகிபயொரின் பநர்மகறயொன
ஈடுெொட்டின் மூலம் சமூை ஒற் றுகம வலுெ்ெடு ் ெ்ெடுவக யும்
உறுதிெ்ெடு ்துவக நொம் பநொை்ைமொைை் கைொண்டுள் பளொம் .
இந் ை்
குறிை்பைொள் ைகள
அகடவ ற் கு,
சுைொ ொர
மற் றும்
கெொருளொ ொரச்
சவொல் ைளுை்ைொன
அரசொங் ை ்தின்
துரி
ெதிற் கசயற் ெொடுைகளெ்
ெகுெ்ெொய் வு
கசய் கின் ற;
கைொள் கை
விடயங் ைள்
மீ ொன
ெகிரங் ைை்
ைலந்துகரயொடகலொன் கற
பமம் ெடு ்துகின் ற,
அடிெ்ெகட
உரிகம
மீறல் ைகள
ஆவணெ்ெடு ்துகின் ற;
ஜனநொயை
விழுமியங் ைளிலும்
அரசியலகமெ்புை் பைொட்ெொடுைளிலும் அடிெ்ெகட உரிகமைளிலும்
ொை்ை க
்
ஏற் ெடு ்துகின் ற உருவொகிவரும் விடயங் ைள் ெற் றிெ்
பிரகசைளுை்கு உரிய பநர ்தில் உண்கமைளின் அடிெ்ெகடயிலொன
ைவல் ைகள வழங் குகின் ற உ ்திபயொைபூர்வமற் ற ஒரு “குடிகமை்
ைண்ைொணிெ்பிகனை்”
ைரு ்திட்டம்
உருவொை்கியுள் ளது.
ஜனநொயை ்க யும் சட்ட ்தின் ஆட்சிகயயும் வலுெ்ெடு ்துவ ற் ைொை
ஆ ரி ்துவொ ொடல் பிரசொரங் ைகள பமற் கைொள் வக யும் அ ்துடன்
கெருந்க ொற் றுை்குெ் பின் னரொன சூழகமவில் பிரகசைள்
ங் ைளின்
ப கவைள் ,
ெ ைளிெ்புை்ைள்
மற் றும்
அபிலொகைைகள
கவளிெ்ெடு ்துவக இயலச் கசய் யும் ஒரு ப கவைள் மதிெ்பீட்டிகன
நட ்துவக யும் ைரு ்திட்டம் இலை்ைொைை் கைொண்டுள் ளது.

கருத்திட்டத்துக்கான ஒரு பங் களிப்பாக அை்சல் மற் றும் ெஸ்ைல் கெல்
வினால் இந்த அறிக்கக எழுதப்பட்டுள் ளது. இக்கருத்திட்டத்தில்
அவர்களின் ஈடுபாட்டிகன சட்டம் மற் றும் சமூக நம் பிக்கக (LST)
மமச்சுகின் றது.
இக்கட்டுகரயில்
மவளிப்படுத்தப்பட்டுள் ள
கருத்துக்கள்
எல் எஸ்டி
சகபயினததா
அல் லது
முகாகமத்துவத்தினததா கருத்துக்ககளப் பிரதிபலிக்கவில் கல.

முகப் பு கலை: ெங் கீத் மதுைவல

2

எல் ரலகள் பற் றிப் கபசுகவாம் :
சுற் றுலாத்துரற, பிைொவுைிரம மற் றும்
சகாவிட் – இலங் ரகயின்
பதிற் செயற் பாடு
அறிமுகம்
முன் பு ஒருபெொதுபம நிைழ் ந்திரொ
ொன அழிவிகன ஏற் ெடு ்தும்
வகையில்
ைடினமொன
தீர்மொனங் ைளுை்கு
முைங் கைொடுெ்ெ ற் கு
கைொவிட்–19 சமூைங் ைளுை்கு கநருை்ைடியிகன ஏற் ெடு ்திவருகின் றது.
பிரகசைளின்
சுைொ ொரம்
மற் றும்
ெொதுைொெ்பு
ஆகியவற் றுை்கிகடயிலொன முன் னுரிகமயில்
உள் ள முரண்ெொடு
ஒருபுறமும்
சுைொ ொர ்திகனயும்
ெொதுைொெ்பிகனயும்
நிகலபெறொன ொை்கும் கெொருளொ ொர முகறகமயிகனெ் ெொதுைொெ்ெது
மறுபுறமும் இந்
கநருை்ைடிைளுள் துலொம் ெரமொனகவயொை உள் ளன.
உலைம்
முழுவதும்
சுைொ ொர
நலன் ைளுை்கும்
கெொருளொ ொர
நலன் ைளுை்கும் இகடயிலொன ெ ற் ற ்தின்
பிர ொன ெரெ்ெொைச்
சர்வப செ் ெயண ்துகற அகமந்திருந் து. இலங் கையில் மூன் று
மில் லியன் மை்ைள் சுற் றுலொ ்துகறயிகனச் சொர்ந்து வொழ் கின் றனர்.
இலங் கைெ் கெொருள ொர ்திற் கு கவளிநொட்டு வருமொன ்திகனை்
கைொண்டுவரும் பிர ொன மூலமொைவும் சுற் றுலொ ்துகற இருந்து
வருகின் றது.
கெருந்க ொற் று
மை்ைளினொல்
ெரெ்ெெ்ெடும்
ன் கமயிகனை்
கைொண்டிருந்
ைொரண ்தினொல் , நொட்டிற் குள் சர்வப செ் ெயணிைள்
வருவது நிறு ் ெ்ெடபவண்டும் என அகழெ்பு விடுை்ைெ்ெட்டது.
இருெ்பினும் , ெயணிைளின் வருகையிகன ் டுெ்ெ ற் ைொன சுைொ ொர
அடிெ்ெகடயிலொன
இந்
்
ப கவயிகனெ்
கெொருளொ ொர ்
ொை்ை ்தினொல்
ற் பெொது நிகலகுகலந்துள் ள ெல் பவறு குழுை்ைளின்
ப கவைளுை்கு எதிரொைச் சமெ்ெடு ்
பவண்டியிருந் து. எல் கலைள்
அகன ்தும்
மூடெ்ெட்டுவிடுமொ,
அவ் வொறு
கமொ ் மொை
மூடெ்ெடொவிட்டொல்
ெயணிைளின்
வருகையிகனை் ைட்டுெ்ெடு ்
அரசொங் ைம் எந் அளவுை்குச் கசல் லும் என் ெப கெரும் ெொன் கமயொன
இலங் கையர்ைளின் மனதில் இயல் ெொை எழுந்
மு ல் பைள் வியொை
இருந் து. சுற் றுலொ ்துகறயின் மீ ொன ொை்ைபம ஆரம் ெ ்தில் பிர ொன
ைரிசகனயொை இருந் து. ஆனொல் இறுதியில் க ொற் று ் கடைொெ்பு
மற் றும் கைொவிட் சிகிச்கச ஆகியவற் றுை்ைொன உள் நொட்டு ஆற் றலும்
இதில்
ஒரு
ெங் கு
வகி ் து.
முழுவதுமொை
மூடொமலும்
வகரயறுை்ைெ்ெட்ட க ொற் று ் கடைொெ்பு வளங் ைளுடனும் , கைொவிட்
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க ொற் று
உள் ள ொ
என் ெக
அறிவ ற் ைொை
வருகை
ரும்
ெயணிைகளெ்
ெரிபசொதிெ்ெ ற் ைொன
கசயன் முகறைள் ,
கவரஸ்
க ொற் றின் ெரவகலை் ைட்டுெ்ெடு ்துவதில் இன் றியகமயொ
ொைை்
ைொணெ்ெட்டது.
அப பவகள,
அரசொங் ை ்
கலவர்ைள்
முழு
முடை்ை ்திகனெ் ெரிசீலி ் வொறும் இலங் கையர்ைள் கவளிநொடுைளில்
இருந்து கெருமளவில் திரும் புவக
ஊை்குவிை்ைொமல் இருை்கும்
பநொை்ை ்துடன் ெைட்டொரவொரெ் பெச்சுை்ைகளெ் பெசிை்கைொண்டும்
இருந் பெொது, கவளிநொடுைளில் உள் ள ெல் பவறு பிரகசைள் நொட்டிற் கு
வர ் க ொடங் கியதுடன் ஏகனய ெலர் கவளிநொடுைளில் சிை்குண்ட
நிகலயில்
ொய் நொட்டின்
உ வியிகனை்
பைொரியக ை்
ைொணை்கூடிய ொை இருந் து. சுற் றுலொெ் ெயணிைளின்
வருகை
க ொடர்ந்தும்
ைட்டுெ்ெடு ் ெ்ெட்டிருை்கையில் ,
சுற் றுலொ
சொர்ந்
க ொழிற் துகறைளில்
ஈடுெட்டிருந்
இலங் கையர்ைள்
எல் கலைள்
மீ ொன கடயிகன ஓரளவுை்பைனும்
ளர் ்துமொறு அரசொங் ை ்திற் கு
அழு ் ம் பிரபயொகி ்து வந் னர். கைொவிட் கெருந்க ொற் றின் மு ல்
வருட ்திகன இலங் கை ைடந்து வரும் பெொது, இவ் வொறொன முரண்ெடும்
அை்ைகறைளின்
சிை்ைற் ன் கம
எல் கலை்
கைொள் கை
என் னும்
விடய ்தின் ஓர் அம் சமொைை் ைொணெ்ெட்டது. எல் கலை் கைொள் கையில்
அரசொங் ைம் எவ் வொறு இந் ச் சிை்ைல் ைகளை் கையொண்டது என் ெது
அரசொங் ை ்தின்
(ெரிணொமமகடந்து
வரும் )
கைொவிட்-19
உெொயமொர்ை்ை ்தின் ஒட்டுகமொ ் ெ் பிரதிெலனுை்கும் ைணிசமொன
ெங் ைளிெ்பிகன வழங் கியிருந் து.
2020 ஆம் ஆண்டில் எல் கலை் ைட்டுெ்ெொடுைள் க ொடர்பில் அரசொங் ைம்
பமற் கைொண்ட ெல் பவறு அணுகுமுகறைகள இந் ை் ைலந்துகரயொடல்
ெ ்திரம் உன் னிெ்ெொை ஆரொய் கின் றது. ெயணிைள் வருகையின் பெொது
விதிை்ைெ்ெட்ட ைட்டுெ்ெொடுைள் மற் றும் கடைள் ெற் றியும் நொட்டினுள்
வருகின் ற ெயணிைளுை்கு ் க ொற் றுள் ள ொ என் ெக
அறிவ ற் ைொை
அவர்ைகளெ்
ெரிபசொதி ்து ்
க ொற் று ் கடைொெ்புை்கு
உட்ெடு ்தியகம
ெற் றியும்
திருெ்பியனுெ்பு ல்
க ொடர்ெொன
பிரச்சிகனைள் ெற் றியும் ைலந்துகரயொடி, 2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதிெ்
ெகுதியில்
எல் கலைகள மீள ் திறெ்ெ ற் ைொன இலங் கையின்
நைர்விகன ஆரொய் ந்து, இறுதியில் கெருந்க ொற் றின் ஒட்டுகமொ ் ை்
கையொளுகை ெற் றிய ஆய் வுடன் ஆவணம் முற் றுெ்கெறும் .

வருரககரளக் கட்டுப் படுத்தல்
2020 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மொ
்திபலபய சீனொவில் க ொற் றுபநொய்
ஒன் று உருவொகியுள் ளகம ெற் றி எச்சரிை்கையொை இருந் கெொதுமை்ைள்
இலங் கையர்ைகளெ்
ெொதுைொெ்ெ ற் கு
அரசொங் ைம்
அெ்பெொது
பமற் கைொண்டுவந்
நடவடிை்கைைள் ெற் றி மிகுந்
ஆர்வ ்திகன
கவளிெ்ெடு ்தினர்.
அச்சந் ர்ெ்ெ ்தில்
இலங் கையின்
4

சுற் றுலொ ்துகறயின் மூன் று முன் னணி மூலங் ைளில் ஒன் றொைச் சீனொ
ைொணெ்ெட்டது. இலங் கைச் சுற் றுலொ அபிவிரு ்தி அதிைொரசகெயின்
(SLTDA) ரவுைளின் பிரைொரம் , 2019 ஆம் ஆண்டில் , - கமொ ் ச் சுற் றுலொெ்
ெயணிைளின் 9 ச விகி மொன - 167,863 சீன சுற் றுலொெ் ெயணிைள்
இலங் கையில் விடுமுகறயிகனை் ைழி ்துள் ளனர். 2010ஆம் ஆண்டு
ஜனவரியில் மொ ்திரம் இலங் கைை்கு 22,363 சீனச் சுற் றுலொெ் ெயணிைள்
வருகை
ந்துள் ளனர். இது வருகை
ந்
கமொ ் ச் சுற் றுலொெ்
1
ெயணிைளின் 10 ச விகி மொகும் .
எவ் வொறொயினும் ,
இந்
ஆரம் ெை்
ைட்டங் ைளில்
எல் கலயிகன
முழுவதுமொை
மூடுவது
ைரு ்தில்
கைொள் ளெ்ெடவில் கல.
அமுல் ெடு ் ெ்ெட்டு வரும் நடவடிை்கைைள் ெற் றிச் சுைொ ொர அகமச்சர்
ெவி ்திரொ வன் னியொரச்சி ஜனவரி 25 ஆம் திைதி கெொதுமை்ைளுை்கு
அறிவி ் ொர். அகமச்சரின் கூற் றின் பிரைொரம் , “வருகை
ரும்
(ெண்டொரநொயை்ை சர்வப ச விமொனநிகலயம் ) சைல ெயணிைளுை்கும்
அவர்ைள்
கரயிறங் குவ ற் கு முன் னர் சுைொ ொரை் ைருமபீடம் ெற் றி
அறிவிை்ைெ்ெடுகின் றது.
க ொற் றுை்ைொன
பநொய் ை்குறிைள்
அவ ொனிை்ைெ்ெட்டொல்
ைருமபீட ்திலுள் ள
மரு ்துவ
அணியிடம்
இருந்து
ெயணிைள்
உ வியிகனெ்
கெற் றுை்கைொள் ள
முடியும் .
எவ் வொறொயினும் , படர்மினல் வழிபய ெயணிைள் நடந்து கசல் லும் பெொது
அவர்ைளின் உடல் கவெ்ெநிகல ன் னியை்ைமொைை் ைண்டறியெ்ெடும் .
சீனொவில் இருந்து வருகை ரும் சைல ெயணிைளும் உன் னிெ்ெொைெ்
ெரிசீலிை்ைெ்ெடுவர்.”2
விகரவில்
இலங் கையிலும்
மு லொவது
கைொவிட்
19
பநொய் க
்
ொற் றொளர் ைண்டுபிடிை்ைெ்ெட்டொர். 43 வய ொன சீனெ் கெண்
ஒருவருை்கு ் க ொற் று ஏற் ெட்டிருெ் ெது ைண்டறியெ் ெட்டது.3 ெதில்
நடவடிை்கையொை, விசொ ைட்டுெ்ெொடுைகள அமுல் ெடு ்தி சீனெ்
ெயணிைளின்
வருகைை்கு
எதிரொை
அரசொங் ைம்
எல் கலயிகன
இறுை்ைமொை்கியது.
அகமச்சர்
வன் னியொரச்சி
பின் வருமொறு
கூறியிருந் ொர், “இலங் கைை்கு விஜயம் கசய் யும் சீனெ் ெயணிைளுை்கு
அரசொங் ைம் பநற் று (ஜனவரி 28) ைட்டுெ்் ெொடுைகள விதி ்துள் ளது.…
ஒன் கலன் மூலம் விசொவுை்கு விண்ணெ்பிை்கும் சீனெ் பிரகசைள் ,
வருகை ருகையில் ொனொைபவ விசொ கெற் றுை்கைொள் வ ற் கு இனிபமல்
உரி ்துகடயவர்ைள் அல் ல. மொறொை, ஒன் கலனில் சமர்ெ்பிை்ைெ்ெடும்
அவர்ைளின் விசொ விண்ணெ்ெங் ைள் அவர்ைள் சீனொவின் எெ்ெகுதியில்
இருந்து வருகின் றனர் என் ெக
அறிவ ற் ைொைெ் ெரிசீலிை்ைெ்ெடும்
என் ெதுடன்
உயர்
அெொயபநர்வுகடய
இடங் ைளில்
இருந்து
வருெவர்ைளுை்கு
நொட்டினுள்
நுகழவ ற் கு
அனுமதி
4
வழங் ைெ்ெடமொட்டொது.”
பமலும் , இவ் வொறொன சீனெ் ெயணிைளின் வருகை
ைண்ைொணிெ்புை்
கைொள் கை
ஒன் றிகனயும்

க ொடர்ெொைை்
அரசொங் ைம்
5

கைை்கைொண்டது.
வன் னியொரச்சி
குறிெ்பிட்டக ெ்
பெொல் ,
“ெண்டொரநொயை்ை சர்வப ச விமொனநிகலய ்திற் கு வருகை ரும் சைல
சீனெ் ெயணிைளுை்கும் சீன கமொழியில் அச்சடிை்ைெ்ெட்ட ெடிவம் ஒன் று
வழங் ைெ்ெடும் . இலங் கையில் அவர்ைள்
ங் ைவுள் ள இடங் ைள் ெற் றிய
ைவல் ைகள அெ்ெடிவ ்தில் அவர்ைள் பிரைடனெ்ெடு ்
பவண்டும் .
அவர்ைள்
இங் பை
ங் கியுள் ள
நொட்ைளில்
கெொதுச்
சுைொ ொர
ெரிபசொ ைர்ைள்
அந் ந்
இடங் ைளில்
அவர்ைகளை்
5
ைண்ைொணிெ்ெொர்ைள் .”
வருகை
ருெவர்ைளுை்கு ் க ொற் றுள் ள ொ என் ெக
அறிவ ற் ைொை
அவர்ைகளெ் ெரிபசொதிெ்ெ ற் கு ஒரு விபசட புறஎல் கலெ் ெரெ்பு
நிர்மொணிை்ைெ்ெட்டு வருவ ொை விமொனநிகலய மற் றும் விமொன
பசகவைள் அதிைொரசகெயின்
கலவரொன ஓய் வுகெற் ற பமஜர்
கஜனரல் ஜி. ஏ. சந்திரசிறி ஜனவரி 29 ஆம் திைதி குறிெ் பிட்டொர். “இந் ெ்
புறஎல் கலெ் ெரெ்பினுள் ெயணிைள் விர்ந் எவரும் நுகழவ ற் கு நொம்
அனுமதிை்ை
மொட்படொம் .
வருெவர்ைகள
நொம்
ெரிபூரண
ெரிபசொ கனை்கு
உட்ெடு ்துகின் பறொம் …
சைல
அதிைொரிைளும்
இவர்ைகளை் ைண்ைொணி ்து வருவ ொல் அச்செ்ெடுவ ற் ைொன ைொரணம்
எதுவும் இல் கல. கைொகரொனொ கவரஸ் ைட்டுெ்ெடு ் ெ்ெடும் வகர நொம்
இந் நிைழ் சசி
்
்திட்ட ்திகன ் க ொடர்பவொம் .”6
மொர்ச் மொ ஆரம் ெ ்தில் அரசொங் ைம் ைட்டுெ்ெொடுைகள ் ளர் ்தியது
பெொல் க ன் ெட்டது. மொர்ச் 6 ஆம் திைதி கஜனரல் சந்திரசிறி
பின் வருமொறு குறிெ்பிட்டொர்: “ைட்டுநொயை்ைவிலுள் ள ெண்டொரநொயை்ை
சர்வப ச
விமொனநிகலயம்
இன் று
மு ல்
ெயணிைளுை்ைொை ்
திறை்ைெ்ெடும் .… விமொனநிகலய வளொை ்தினுள் கூடும் மை்ைகள
எவ் வளவு சிறெ்ெொை முைொகம கசய் ய முடியும் என் ெது க ொடர்ெொை
முைொகம ்துவ ்தினொல் நட ் ெ்ெட்ட ஆய் விகன ் க ொடர்ந்ப இந்
்
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தீர்மொனம் பமற் கைொள் ளெ்ெட்டுள் ளது.” எவ் வொறொயினும் , ஒரு வொரபம
ைழிந் நிகலயில் , மொர்ச் 12 ஆம் திைதி, கைொவிட் க ொற் றுை்ைொளொன
மு ல்
இலங் கையர்ைள்
ைண்டுபிடிை்ைெ்ெட்டனர்.
சுற் றுலொெ்
ெயணிைளுை்ைொன
வழிைொட்டி
ஒருவரும்
அவரின்
சைெொடியும்
க ொற் றுை்ைொளொகியிருந் கம ைண்டறியெ்ெட்டது. கைொவிட் க ொற் று ்
க ொடர்ெொை
கெொதுவொை
ஏற் றுை்கைொள் ளெ்ெட்டிருந்
ைண்பணொட்ட ்தில்
இது
உடனடியொை
ஒரு
மொற் ற ்திகன
ஏற் ெடு ்தியது. மொர்ச் 13 ஆம் திைதி, “வீட்டில் இருந்து ெணியொற் று ல் ”
எனை் கூறெ்ெட்ட ஒரு கெொதுமுடை்ை நிகலை்குள் நொடு நுகழந் பெொது,
க ொகலை்ைொட்சியில் ஒளிெரெ்ெெ் ெட்ட கூட்டம் ஒன் றில் ப ொன் றிய
ஜனொதிெதி
பைொட்டொெய
ரொஜெை்ச
பின் வருமொறு
கூறினொர்:
“கவளிநொட்டில் இருந்து ஏகனயவர்ைள் வருவக
் டுெ்ெப பிர ொன
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நடவடிை்கையொை
இருை்ைபவண்டும் .”
“எவ் வொறொயினும் ,
சீனொ
அெொயபநர்வு குகறந் ஒரு நொடு என் ெது அரசொங் ைம் பமற் கைொண்ட
அெொயபநர்வு மதிெ்பீட்டுச் கசயன் முகறயில்
இருந்து
ற் பெொது
6

க ரியவந்துள் ள ொல்
சீனெ்
ெயணிைளின்
வருகை
மீது
விதிை்ைெ்ெட்டிருந்
ைட்டுெ்ெொடு நீ ை்ைெ்ெட்டுள் ளது” எனவும் அப
கூட்ட ்தில்
கூறெ்ெட்டது.”9
“ஐபரொெ் பிய
நொடுைளில்
இருந்து
வருெவர்ைளுை்கு
விசொ
வழங் குவக
இரண்டு
வொரங் ைளுை்கு
இகடநிறு ்துமொறு ஜனொதிெதி அறிவுறு ்தியுள் ளொர்....” என அடு ்
நொள் ஜனொதிெதி ஊடைெ் பிரிவு அறிவி ் து”10 அ ்துடன் பிரொன் ஸ்,
பஜர்மனி, ஸ்கெயின் , சுவீடன் , சுவிட்சர்லொந்து, கந ர்லொந்து மற் றும்
ஆஸ்திரியொ ஆகிய நொடுைளில் இருந்து ெயணிைள் வருவ ற் கும் சிவில்
விமொனெ் பெொை்குவர ்து அதிைொரசகெ கட விதி ் து.”11.
புரியொ புதிரொை அகமந் கெொதுமுடை்ை ்தின் மு ல் வொரம் ைடந் தும்
எல் கலயிகன மூடியகம க ொடர்ெொன பைள் விைள் வலுெ்கெற ்
க ொடங் கியது. விமொனநிகலய ்திகன மூடுமொறு அரசொங் ை மரு ்துவ
அதிைொரிைள் சங் ைம் ஜனொதிெதியிடம் உண்கமயில் மொர்ச் 17 ஆம் திைதி
ெரிந்துகர ்திருந் து.12 மறுபுற ்தில் விமொனநிகலயங் ைள் மற் றும்
சிவில் விமொனெ்பெொை்குவர ்துச் பசகவைள்
கலவரொன பமஜர்
கஜனரல்
சந்திரசிறி
பின் வருமொறு
குறிெ்பிட்டிருந் ொர்,
“விமொனநிகலய ்தின் இயை்ை ்திகன நிறு ்துவ ற் ைொன ப கவ
ற் பெொது இல் கல. விமொனநிகலய வளொை ்தினுள்
கைொவிட்-19
க ொற் றிகனை் ைட்டுெ்ெடு ்
நொம் அதிசிறந்
நடவடிை்கைைகள
பமற் கைொண்டுள் பளொம் . பமலும் இதுவகரயில் எம் மொல் அ கன மிைச்
சிறெ்ெொை முைொகம கசய் யை்கூடிய ொை இருந்திருை்கின் றது.”13
எவ் வொறொயினும் , அடு ்
நொள் , விமொனநிகலயம்
உடனடியொை
மூடெ்ெடும் என ஜனொதிெதி ரொஜெை்ச அறிவி ் ொர். இந்
விடயம்
க ொடர்பில் பமலதிை ைலந்துகரயொடல் எ ற் கும் இடமில் கல என் ெதில்
அவர் பிடிவொ மொை இருந் க
் க ொகலை்ைொட்சியில் ைொட்டெ்ெட்ட
கூட்ட ்தில் ைொணை்கூடிய ொை இருந் து.14 நொட்டுை்கு ் திரும் பி வந்து
டுெ்புெ் ெரிபசொ கனயில் ைண்டுபிடிை்ைெ்ெடொது கசன் றவர்ைளொலும்
அவர்ைளுடன்
க ொடர்புகைொண்டிருந் வர்ைளொலுபம
க ொற் றுெ்
ெரவுகின் றது என் றும் அவர்ைகளை் ைண்டுபிடி ்து அவர்ைகள ்
க ொற் று ் கடைொெ்புை்கு
உட்ெடு ்துவப
முன் னுரிகமயொை
இருை்ைபவண்டும் என் றும் அவர் விளை்கினொர். இலங் கைை்கு ் திரும் ெ
விரும் பும் கவளிநொட்டில் உள் ள இலங் கையர்ைள் ெற் றி வினவியபெொது,
வருெவர்ைளின் எண்ணிை்கை ைணிசமொை அதிைரி ் ொல் கசயன் முகற
திை்குமுை்ைொடிெ் பெொகும் என் ெக
ஜனொதிெதி வலியுறு ்தினொர்.
எனபவ, 15 நொடுைகள (மிைெ் கெரும் ெொன் கமயொை ஐபரொெ்பிய நொடுைள் )
உள் ளடை்கும் வகையில் ெயணை் ைட்டுெ்ெொடுைள் நீ ட்டிை்ைெ்ெட்டன.15
இலங் கைை்கு வருவ ற் ைொை விசொ வழங் ைெ்ெட்டு இன் னும் வருகை
ரொமல் இருை்கும் சைல கவளிநொட்டவர்ைளினதும் சைல வகையொன
இல ்திரனியல் விசொை்ைகளயும் குடிவரவு குடியைல் வு ் திகணை்ைளம்
ஒரு வொர ்தினுள் இகடநிறு ்தியது.16 இரண்டு நொட்ைளின் பின் னர்,
“கைொவிட்–19 கவரஸ் ெரவல் ைட்டுெ்ெடு ் ெ்ெடும் வகரயில் எங் பை
7

இருை்கின் றனபரொ
அங் பைபய
ெொதுைொெ்ெொை
இருை்குமொறு”
கவளிநொட்டில் வசிை்கும் இலங் கையர்ைளுை்கு பவண்டுபைொள் விடுை்கும்
ஓர் அறிை்கை ஜனொதிெதி ஊடைெ் பிரிவினொல் கவளியிடெ்ெட்டது.”17
பமலும் , அந்
அறிை்கை பின் வருமொறு குறிெ்பிட்டது, “நொட்டுை்கு ்
திரும் புவ ற் ைொை கவளிநொட்டில் வசிை்கும் இலங் கை மொணவர்ைளும்
வியொெொரிைளும் க ொழிலொளர்ைளும் விடு ் பவண்டுபைொள் நொட்டில்
பநொகயை் ைட்டுெ்ெடு ்திய பின் னர் ெரிசீலிை்ைெ்ெடும் .”18 மொர்ச் 31
நள் ளிரவு வகர அமுலில் கவ ்திருை்ை ் திட்டமிடெ்ெட்டிருந்
விசொ
19
இகடநிறு ் ம் பின் பு ஏெ்ரல் 7 ஆம் திைதி வகர நீ ட்டிை்ைெ் ெட்டது. அப
வொரம் ,
சைல
கவளிநொட்டவர்ைளுை்கும்
புதிய
விசொை்ைகள
விநிபயொகிெ்ெதும்
குடிவரவு ்
திகணை்ைள ்தினொல்
20
இகடநிறு ் ெ்ெட்டது.

வருரக தருபவை்களுக்குத் சதாற் று உள் ளதா
என்பரதப் பைிசீலித்தலும் சதாற் றுத்தரடகாப் பும்
குறிெ்ெொை, எல் கல முழுவதுமொை மூடெ்ெடும் வகரயில் , வருகை
ருெவர்ைள்
நொட்டினுள்
கவரசிகனெ்
ெரெ்புவக
்
டுெ்ெது
முை்கியமொன ொை
இருந் து.
எவ் வொறொயினும் ,
பின் பனொை்கிெ்
ெொர்ை்கையில் , வருகை
ருெவர்ைளுை்கு கைொவிட் க ொற் றுள் ள ொ
என் ெக ை் ைண்டறிவ ற் கு அரசொங் ைம் கைை்கைொண்ட கைொள் கைைள்
சிலருை்கு ஆச்சரிய ்திகன ஏற் ெடு ்துெகவயொை இருை்ைலொம் .
ஆரம் ெ ்தில் ,
ஜனவரி
மொ
்தில் ,
க ொற் றுள் ள ொ
என் ெக ெ்
ெரிசீலிை்கும் கசயன் முகற மிைவும் ைண்டிெ்ெற் ற ொைை் ைொணெ்ெட்டது.
விமொனநிகலய ்தில்
சுைொ ொரை்
ைருமபீடம்
ஒன் று
அகமை்ைெ்ெட்டிருந் து.
க ொற் றுை்ைொன
அறிகுறி
ங் ைளில்
ைொணெ்ெடுவக ெ் ெயணிைள் அவ ொனி ் ொல் அவர்ைள் ைருமபீட ்தில்
உ வியிகனெ் கெற் றுை்கைொள் ள முடியும் என் ெது விமொன ்தில் இருந்து
கரயிறங் குவ ற் கு
முன் பெ
ெயணிைளுை்கு
அறிவிை்ைெ்ெட்டது.
அப பவகள,
ெயணிைள்
படர்மினலில்
நடந் து
கசல் லும் பெொது
அவர்ைளின் உடல் கவெ்ெநிகல ன் னியை்
் ைமொைை் ைண்டறியெ்ெட்டது.
பமலும் சீனொவில் இருந்து வருகை
ரும் ெயணிைள் உன் னிெ்ெொைெ்
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‘ெரிபசொதிை்ைெ்ெட்டனர்’. சீனொவில் இருந்து இலங் கை மொணவர்ைள்
வர க
்
ொடங் கியதும்
அவர்ைளிடம்
“கிரமமொன
மரு ்துவெ்
ெரிபசொ கனைளுை்கு உட்ெடுமொறும் அவர்ைளின் உடல் கவெ்ெநிகல
க ொடர்ெொை விழிெ்புடன் இருை்குமொறும் மட்டுபம பவண்டெ்ெட்டது.
அவர்ைளிடம் குகறந் து 20 நொட்ைளுை்ைொவது முைை்ைவசங் ைகள
அணியுமொறு பவண்டுபைொள் விடுை்ைெ்ெட்டது.”22 எவ் வொறொயினும் ,
சிறிலங் ைன் விமொன பசகவயிகனெ் ெயன் ெடு ்தி அரசொங் ை ்தினொல்
பமற் கைொள் ளெ்ெட்ட மிைவும் கெருமி மொைெ் பெசெ்ெட்ட ‘மீட்புெ் ெணி’
மூலம் வுஹொனில் ைல் விைற் று வந்
33 மொணவர்ைகள நொட்டுை்குை்
8

கைொண்டுவந் பெொது, அவர்ைகள ் திய ் லொவ இரொணுவ முைொமில்
க ொற் று ்
கடைொெ்புை்கு
உட்ெடு ்
அரசொங் ைம்
குறிெ்ெொை
23
நடவடிை்கைைகள பமற் கைொண்டது. எனபவ, ஜனவரி மொ
்திபலபய
கவரஸ் க ொற் றுெ் ெரவகல ்
டுெ்ெதில் க ொற் று ் கடைொெ்பின்
முை்கிய ்துவம்
குறி ்து
அரசொங் ைம்
அறிந்திருந் து.
ஆனொல் ,
குகறந் து
சீனொவில்
இருந்து
வருெவர்ைளுை்பைனும்
இ ் கடைொெ்பிகன அமுல் ெடு ் அரசொங் ைம் நொடவில் கல. பமலும் ,
பநொய் ை்குறிைளற் ற க ொற் றுகடபயொர் இருெ்ெ ற் ைொன சொ ்தியம் ெற் றி
அரசொங் ைம்
அறிந்திருை்ைவில் கல
பெொலும் .
ஏகனனில்
அவ் வொறொனவர்ைகளெ் ெரிபசொதி ்து ் க ொற் றிகனை் ைண்டுபிடிை்ை
எவ் வி மொன நடவடிை்கைைளும் அமுலில் இருை்ைவில் கல. 2020 ஆம்
ஆண்டு ஜூன் மொ ம் வகரயில் பிசிஆர் ெரிபசொ கனைள் மூலம்
வருகை
ருபவொகர க ொற் றுை்ைொைெ் ெரிபசொதிெ்ெக
இலங் கை
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உ ்திபயொைபூர்வமொை ஆரம் பிை்ைவில் கல.
வருகை
ருபவொகர ் க ொற் று ் கடைொெ்புை்கு உட்ெடு ்துவக ெ்
கெொறு ் அளவிலும் அரசொங் ைம் அவ ொனமொை இருை்ை ் வறியுள் ள
நிகலபய க ன் ெடுகின் றது. மொர்ச் மொ ம் 1 ஆம் திைதிை்கும் 9 ஆம்
திைதிை்கும் இகடயில் கமொ ் மொை 8,507 இலங் கையர்ைள் நொட்டுை்கு ்
திரும் பியுள் ளனர்; அவர்ைகள பநரடியொை ் க ொற் று ் கடைொெ்புை்கு
அனுெ்புவ ற் கு
ெதிலொை,
அவ் வொறு
திரும் பிபயொர்
உள் ளூர்ெ்
கெொலிசிலும்
சுைொ ொர
அதிைொரிைளிடமும்
ெதிவுகசய் து
“சுய
க ொற் று ் கடைொெ்புை்கு”
உட்ெடபவண்டும்
என
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எதிர்ெொர்ை்ைெ்ெட்டனர்.
ஆரம் ெ ்தில்
க ொற் று ் கடைொெ்புெ்
ெற் றி
மை்ைள்
அச்சம்
கைொண்டிருந் னர். கவளிநொட்டில் இருந்து எ ் கன பெர் திரும் பி
வந்துள் ளனர் என் ெக ெ் ெற் றி அரசொங் ைம் அறிந் திருந் து. உள் ளூரில்
ெதிவுகசய் வர்ைளின் எண்ணிை்கை திரும் பிவந் வர்ைளின் கமொ ்
எண்ணிை்கையுடன்
கெொருந் வில் கல.
க ொற் று ் கடைொெ்பின்
முை்கிய ்துவம் ெற் றிெ் ெல் பவறு அரசொங் ை அதிைொரிைள் ஊடைங் ைளில்
வலியுறு ்திவந் னர். மது பநொய் ை்குறிைள் ெற் றி அதிைொரிைளுை்கு ்
க ரியெ்ெடு ் ொ
கவளிநொட்டில் இருந்து வருகை
ந்
ஒருவருை்கு
எதிரொைச் சட்ட நடவடிை்கை எடுெ்ெ ற் கு ் ொன் உ ் ரவிட்டுள் ள ொைை்
கூட ஜனொதிெதி ரொஜெை்ச குறிெ்பிட்டொர்.26 இப பெொன் று,
மது
அயல் ெகுதிைளில்
க ொற் று ் கடைொெ்பு
நிகலயங் ைகள
அகமெ்ெ ற் கு உள் ளூர்ச் சமு ொயங் ைள் எதிர்ெ்பு ் க ரிவி ் ன.
கஹந் களயில்
உள் ள
க ொழுபநொய்
கவ ்தியசொகலயிகன ்
க ொற் று ் கடைொெ்பு
நிகலயமொை
மொர்ச்
மொ
ஆரம் ெ ்தில்
அறிவி ் பெொது கவ ்தியசொகலயிகன அண்டிய ெகுதியில் வொழும்
மை்ைள் அ ற் கு எதிர்ெ்பு ் க ரிவி ் கமயிகன இ ற் ைொன மு ல்
உ ொரணமொைெ் ெொர்ை்ை முடியும் . இந் ெ் பிணை்கிகன ் தீர்ெ்ெ ற் கு
அரசியல் கலயீடுைள் ப கவெ்ெட்டன.27
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எதிர்ெொர் ் வொறு சமச்சீரொைச் சுய க ொற் று ் கடைொெ்பு இடம் கெறொ
ைொரண ்தினொல் , க ன் கைொரியொவில் இருந்
்
தும் இ ் ொலியில் இருந்தும்
ஈரரனில் இருந்தும் வருகை
ருெவர்ைளுை்கு க ொற் று ் கடைொெ் பு
ைட்டொயமொை்ைெ்ெடும் என அரசொங் ைம் மொர்ச் 10 ஆம் திைதி அறிவி ்
அப பவகள ஏகனய நொடுைளில் இருந்து திரும் பிய ெயணிைளிடமும் 14
நொட்ைள் சுயக ொற் று ் கடைொெ்புை்கு உட்ெடுமொறு பவண்டுபைொள்
விடுை்ைெ்ெட்டது.28 இ னொல் , குறிெ்பிட்ட நொடுைளில் இருந்து வருகை
ந் வர்ைள் விமொனநிகலய ்தில் இருந்து ைந் ை்ைொடு, புனொனி மற் றும்
திய ் லொவ ஆகிய இடங் ைளில் அகமந்துள் ள இரொணுவ முைொம் ைளில்
அகமை்ைெ்ெட்ட மூன் று க ொற் று ் கடைொெ்பு நிகலயங் ைளுை்கு
இரொணுவ ்தினொல் கூட்டிச் கசல் லெ்ெட்டனர். இப பவகள, அதிைமொன
நிகலயங் ைகள உருவொை்குவ ற் கும் இரொணுவம் யொரொகி வந் து.
அடு ்
நொபள
க ொற் று ் கடைொெ்பு
நிகலயங் ைள்
ெற் றிய
விமர்சனங் ைள்
சமூை
ஊடைங் ைளில்
கவளிவர ்
க ொடங் கின.
ஊடைங் ைளுை்குை் ைரு ்து ் க ரிவி ் சுைொ ொர அகமச்சர் ெவி ்ரொ
வன் னியொரச்சி விமர்சனங் ைகள நிரொைரி ்து இகணய ்தில் பெொலிச்
கசய் திைள் கவளியிடெ்ெடை்கூடொது என் று பைட்டுை்கைொண்டொர். அவர்
பின் வருமொறு
குறிெ்பிட்டொர்,
“கவளிநொட்டில்
இருந்து
வருகை
ருெவர்ைள் சூழ் நிகலயுடன் க ொடர்புெட்டுள் ள அெொயபநர்வுைள் ெற் றி
அறியொமல் இருை்ைலொம் அல் லது அது சுயநலமொை இருை்ைலொம் .
ஆனொல் , இந் நொட்டின் சுைொ ொர அகமச்சர் என் ற ரீதியில் எனை்கு ஒரு
கெொறுெ்பு இருை்கின் றது, குறிெ்ெொை இந் நொட்டு மை்ைகளெ் ெொதுைொ ்து
பநொய் ெரவுவக
் டுெ்ெ ற் ைொன கெொறுெ்பு எனை்கு இருை்கின் றது.”29
பநொய் ெ் ெரவகல ் டுெ்ெது ெற் றிய சுைொ ொர அகமச்சரின் இந் தீவிர
வலியுறு ் கல ் ொண்டி, க ன் கைொரியொவில் இருந்தும் இ ் ொலியில்
இருந்தும் ஈரொனில் இருந் தும் வருெவர்ைகள மட்டுபம இலங் கை
க ொற் று ் கடைொெ்புை்கு
உட்ெடு ்தியது.
உண்கமயில் ,
அதிசயிை்ை ் ை்ை வகையில் , சீனொவில் இருந்து வருகை ந் வர்ைகள
இந் ை் ைட்ட ்தில் க ொற் று ் கடைொெ்பு நிகலயங் ைளில் ைொண
முடியவில் கல.
இந்
்
தீர்மொனம்
ெற் றிை்
வினொவியபெொது,
அரசொங் ை ்தினொல்
பின் ெற் றெ்ெட்ட
அெொயபநர்வு
மதிெ்பீட்டுச்
கசயன் முகறயில்
சீனொ குகறந்
அெொயபநர்வுகடய நொடொைை்
ைண்டறியெ்ெட்டுள் ள ொை கவ ்தியர் அனில் ஜொசிங் ை குறிெ்பிட்டொர்.30
அடு ் நொள் , ஐபரொெ்ெொவில் இருந்து வருகை ருெவர்ைள் அகனவரும்
ைட்டொயமொை ் க ொற் று ் கடைொெ்புை்கு உட்ெடபவண்டும்
எனெ்
31
பிரைடனெ்ெடு ் ெ்ெட்டது.
“உயர் அெொயபநர்வுகடய” நொடுைளில் இருந்து திரும் பிவருெவர்ைள்
ைட்டொயமொன
க ொற் று ் கடைொெ்புை்கு
உட்ெடபவண்டும்
என ்
ப கவெ்ெடு ் ெ்ெட்ட பெொதிலும்
அ கன ்
விர் ்துை்கைொள் வதில்
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சிலர்
கவற் றிைண்டனர்.
நொட்டிற் கு ்
திரும் பிவந்துள் ள
அவ் வொறொனவர்ைகளை்
ைண்டுபிடி ்து
அவர்ைகள ்
க ொற் று ் கடைொெ்புை்கு
உட்ெடு ்துமொறு
கெொலிசொருை்கும்
இரொணுவ ்தினருை்கும் கெொதுச் சுைொ ொரெ் ெரிபசொ ைர்ைளுை்கும்
கிரொமபசவைர்ைளுை்கும் ஜனொதிெதி ரொஜெை்ச மொர்ச் 18 ஆம் திைதி
உ ் ரவிட்டொர்.32 விமொனநிகலய ்தில் இருந்து க ொற் று ் கடைொெ்பு
நிகலயங் ைளுை்கு,
குகறந் து
ஆரம் ெை்
ைட்டங் ைளில் ,
இரொணுவ ்தினொல்
பெொை்குவர ்து
வழங் ைெ்ெட்டகமயிகனயும்
ொண்டிபய சிலர் க ொற் று ் கடைொெ்பிகன ்
விர் ்திருை்கின் றனர்
என் ெது சுவொரஸ்யமொன ொகும் . பமலும் , க ொற் று ் கடைொெ்பிகன ்
விர்ெ்ெவர்ைளுை்கு அதிருெ்திபயற் ெடு ்தும் வகையிலும் அவர்ைகளெ்
ெலவந் ெ்ெடு ்தியும் நிர்வொைம் ெதிற் கசயற் ெொடொற் றிய அப பவகள,
க ொற் று ் கடைொெ்பு ெொதுைொெ்ெொனது மற் றும் நன் கமயளிெ்ெது என ்
திரும் பிவருெவர்ைளின்
ம ்தியில்
நம் பிை்கையிகனயும்
விசுவொச ்திகனயும் உருவொை்குவ ற் கு நிர்வொைம் வறிவிட்ட ொைபவ
க ன் ெடுகின் றது. ஏெ்ரல் மொ மொகியும் கூட இந்தியொ, இந்ப ொபனசியொ
மற் றும் துெொய் பெொன் ற நொடுைளில் இருந்து திரும் பி வந்து உரிய
முகறயில் க ொற் று ் கடைொெ்புை்கு உட்ெடொ வர்ைளின் ம ்தியில்
இருந்து க ொற் றுை்குள் ளொனவர்ைள் அகடயொளம் ைொணெ்ெட்டகம
குறிெ்பிட ் ை்ை ொகும் .33 விகரவில் , இன் னும் அதிைமொனவர்ைள் கூட
நொட்டுை்கு ்
திரும் பி
வரலொம் .
உரிய
முகறயில்
க ொற் று ் கடைொெ்புை்கு உட்ெட ்
வறுெவர்ைளினொல் க ொற் றுெ்
ெரெ்ெெ்ெடுவது க ொற் றொளர்ைளின் எண்ணிை்கையில் அதிைரிெ்பு
ஏற் ெடுவ ற் ைொன ஒரு முை்கியமொன ைொரணியொை இருை்ை முடியும் .34

தாயகத்திற் குத் திருப் பி அனுப் புதல்
இதுவகரயிலொன ைலந்துகரயொடல் ைளில் இருந்து கவளிெ்ெடுவக ெ்
பெொன் று, எல் கலை் கைொள் கை எனும் சூழகமவில் இருந்து எழுகின் ற ஒரு
பிர ொன
விடயமொை ்
ொயை தி
் ற் கு ்
திருெ்பி
அனுெ்பு ல்
ைொணெ்ெடுகின் றது.
உலைம்
முழுவதும்
கெருந்க ொற் றுெ்
ெரவ
ஆரம் பி ் தும் ,
கவளிநொடுைளில்
வொழ் ந்
இலங் கையர்ைள்
அகலயகலயொை ் திரும் பி வர ஆரம் பி ் னர். கவளிநொடுைளில்
ஏற் ெட்ட
க ொழில்
இழெ்பு
இ ற் ைொன
பிர ொன
ைொரணமொை
அகமந்திருந்
பெொதும்
இவர்ைள்
கவளிபயறிவந்
நொடுைளில்
கெருந்க ொற் று ்
தீவிரமகடந் கமயும்
இவர்ைளின்
திரும் ெகல
ஊை்குவி ் து எனலொம் . உள் நொட்டு இலங் கையர்ைகளெ் கெொறு ்
அளவில் , சுைொ ொர முகறகமயின் கைொள் திறன் என் னும் விடய ்தில்
நொட்டுை்கு ் திருெ்பி அனுெ்ெெ்ெடல் ஒரு சவொலொை மொறியது. குறிெ்ெொை,
க ொற் றொளர்ைளின்
எண்ணிை்கை
அதிைரி ் கமயும்
அதிைமொனவர்ைகள ்
க ொற் று ் கடைொெ்புை்கு
உட்ெடு ்
பநரிட்டகமயும் இ ற் ைொன ைொரணமொை அகமந் து.
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எவ் வொறொயினும் ,
கெெ்ரவரி
மொ
்தில் ,
நொட்டுை்கு ்
திருெ்பி
அனுெ்ெெ்ெடலின்
ஆரம் ெை்
ைட்ட ்தில் ,
அரசொங் ைம்
அதிை
ஆர்வ ்திகனை் ைொட்டியது. சீனொவின் ஏகனய பிரொந்தியங் ைகளச்
பசர்ந்
மொணவர்ைள்
ொமொைபவ
திரும் பிவந் து
கைொண்டிருந்
அப பவகள, கெருந்க ொற் று மிை பமொசமொைெ் ெரவிை்கைொண்டிருந்
வுஹொனில்
இருந்து
இலங் கை
மொணவர்ைகள
அகழ ்துவரும்
‘ைருகணெ் ெணியிகன’ இலங் கை பமற் கைொண்டது.35 ஆனொல் ,
விகரவில் , திரும் பிவருெவர்ைகள வரபவண்டொம் என அரசொங் ைம்
அக ரியெ்ெடு ்
ஆரம் பி ் து. க ொற் று ் கடைொெ்பு வசதிைகளை்
ைொரணம்
ைொட்டி, மொர்ச் மொ
நடுெ்ெகுதியில்
வருகைைளுை்கு
முழுகமயொன
கட
விதிை்ைெ்ெடபவண்டும்
என
ஜனொதிெதி
36
வலியுறு ்தினொர்.
மொர்ச் மொ
முடிவில் ,
விமொனநிகலய ்தில்
அகன ்து வருகைைளும் இகடநிறு ் ெ்ெட்டதுடன் கவளிநொட்டில்
வொழும்
இலங் கையர்ைகள
அவர்ைள்
இருை்குமிடங் ைளிபலபய
இருை்குமொறு ஜனொதிெதி ஊடைெ் பிரிவு ஆபலொசகன வழங் கியது.37
எவ் வொறொயினும் , அப பவகள, கவளிநொட்டில் உள் ள இலங் கையர்ைள்
சிலர்
ொய் நொட்டிற் கு அனுெ்ெெ்ெட்ட சில விபசட சம் ெவங் ைள்
நகடகெற் றக யும்
ைொணை்கூடிய ொை
இருந் து.
உ ொரணமொை,
38
இந்தியொவில் சுற் றுலொ பமற் கைொண்டிருந் 48 கெள ் யொ ்திரிைர்ைள்
திரும் பி வருவ ற் கு கவளிநொட்டகமச்சு வசதி வழங் கியதுடன்
இந்தியொ39 பநெொளம் 40 பெொன் ற குறிெ் பிட்ட ெல நொடுைளில் இருந்து
இலங்
்
கை மொணவர்ைள் திரும் பி வருவ ற் கும் அகமச்சு வசதி
வழங் கியது. ஏகனய நொடுைளில் உள் ள மொணவர்ைளும் திரும் ெ
வருவ ற் கு
பவண்டுபைொள்
விடு ் னர்.
கெலொரசில்
இருந்
அவ் வொறொன
850
மொணவர்ைளும்
ெங் ைளொப சில்
இருந்
மொணவர்ைளும்
ொங் ைள்
திரும் புவ ற் கு
வசதி
கசய் யுமொறு
ஜனொதிெதிகய எழு ்து மூலம் பைொரினர்.41 உண்கமயில் , அவர்ைள்
திரும் பி வருவக
அக ரியெ்ெடு ்துவ ன் ம ்தியிலும் ,
ொயைம்
திரும் புவ ற் ைொை அரசொங் ை ்தின்
உ வியிகனெ் கெறுவ ற் ைொை
கவளிநொடுைளில்
உள் ள
இலங் கையர்ைளுை்ைொை
அரசொங் ைம்
‘இலங் கைகய ் க ொடர்புகைொள் ளுங் ைள் ’ எனும்
ஓர் ஒன் கலன்
ள ்திகன ஆரம் பி ் து. நொடு திரும் புவ ற் ைொை 42,522 உறுெ்பினர்ைள்
பம மொ முடிவில் இ ் ள ்தில் ெதிவுகசய் திருந் னர்.
ெங் ைளொப சில் உள் ள இலங் கையர்ைள் விடு ்
பவண்டுபைொளில் ,
அவர்ைள்
“விமொனெ்
ெயண ்திற் ைொன
கசலவிகனயும்
க ொற் று ் கடைொெ்புை்ைொன
கசலவிகனயும்
வருகை
ந் தும் ”
எவ் வொறு
ொபம
கசலு ்துவர்
என் ெக ை்
குறிெ்பிட்டிருந் து
42
சுவொரசியமொன ொை
அகமந்திருந் து.”
க ொற் று ் கடைொெ்பு
நிகலயங் ைள்
இலவசமொனகவ
என
மை்ைளுை்கு
ஆரம் ெ ்தில்
உ ் ரவொ ம்
வழங் ைெ்ெட்டிருந் து.
“க ொற் று ் கடைொெ்புை்கு
உட்ெடு ் ெ்ெட்டுள் ளவர்ைளிடம்
இருந்து
ைட்டணகமொன் று
அறவிடெ்ெடும் ” என் ற குற் றச்சொட்டிகன கலெ்டினன் ட் கஜனரல்
12

சபவந்திர சில் வொ மொர்ச் மொ
நடுெ்ெகுதியில் மறு ்திருந் ொர்.43
நிகலயங் ைளில் உள் ளவர்ைளிடம் இருந்து ைட்டணம் அறவிடெ்ெடொது
என் ெக
வலியுறு ்திச் சுைொ ொர அகமச்சும்
ஒரு கூற் றிகன
44
கவளியிட்டிருந் து.
ஆயினும் , ஏற ் ொழ அப
ைொலெ்ெகுதியில் ,
பஹொட்டல் ைகளச்
கசொந் மொைை்
கைொண்டிருந்
ைம் ெனிைளொல்
க ொற் று ் கடைொெ்பு
நிகலயங் ைளொை
பஹொட்டல் ைள்
45
‘வழங் ைெ்ெட்டன’.
பஹொட்டல் ைளில்
க ொற் று ் கடைொெ்பிகனை்
ைழிெ்ெ ற் கு இயலுமொனவர்ைளுை்கு அரசொங் ைம் திரும் பிவரு கல
வசதிெ்ெடு ்தியகமயிகனயும்
ைொணை்கூடிய ொை
இருந் து.
சிறிலங் ைன்
விமொனபசகவயின்
உ வியுடன்
திரும் பிவரு ல்
வசதிெ்ெடு ் ெ்ெட்டது.
திரும் பிவரு லுை்கு
ஏெ்ரல்
மொ
்தில்
அறவிடெ்ெட்ட அதிகூடிய ெயணை் ைட்டண ்திகன நியொயெ்ெடு ்திய
விமொனபசகவ,
“விபசட
விமொன ்திகன
இயை்குவது
அதீ
கசலவுமிை்ைது எனவும் ஒரு வழிெ் ெயண ்தில் விமொனம் ெயணிைள்
இன் றி கவற் றொைச் கசல் லபவண்டியுள் ளகமயும் திரும் பிவருகையில்
விமொன ்தில்
அகரவொசியளவுை்கு
மட்டுபம
ெயணிைள்
இருை்கின் றகமயும் அ ற் ைொன ஒரு ைொரணம் எனவும் ெயணிைள்
பெொை்குவர ்துை்ைொை
மூடெ்ெட்டுள் ள
கவளிநொடுைளில்
உள் ள
விமொனநிகலயங் ைகள ் திறை்ைகவெ்ெ ற் கு உயர் ைட்டணங் ைகளச்
கசலு ் பவண்டியுள் ளது எனவும் கூறியது.”46
இலங் கையின்
மிைெ்
கெரும் ெொன் கமயொன
புலம் கெயர்
க ொழிலொளர்ைள் க ொழில் புரியும் ம ்திய கிழை்கில் க ொழில் ைளில்
கெருந்க ொற் று ெொரியக ொரு
ொை்ை ்திகன ஏற் ெடு தி
் யது.47 இ ன்
ைொரணமொைெ் ெல இலங் கையர்ைள் எவ் வி
நிதிைளும் இன் றி
பவகலயிழந் துடன் நொட்டுை்கு ் திரும் புவ ற் கும் அரசொங் ை ்தின்
உ விகய
நொடிநின் றனர்.
கவளிநொடுைளில்
வொழும்
இலங் கையர்ைளுை்ைொை அரசொங் ைம் உருவொை்கிய ஒன் கலன் ள ்தில்
ஆயிரை்ைணை்ைொனவர்ைள் ெதிவுகசய் னர். ஏெ்ரல் நடுெ்ெகுதியில்
இவர்ைகள நொட்டுை்கு அகழ ்து வருவக
வசதிெ்ெடு ்துவ ற் ைொை
கவளிநொட்டகமச்சு கவளிநொட்டு பவகலவொய் ெ்புெ் ெணியை ்துடன்
இகணந்து
கசயற் ெட்டது.48
கவளிநொடுைளில்
நட்டொற் றில்
விடெ்ெட்டவர்ைளின்
உடனடி ்
ப கவைகளை்
ைவனிெ்ெ ற் ைொை
நலபனொம் புகை
உ வியும்
திட்டங் ைளில்
உள் ளடங் கியிருந் து.
இ ் கைய
திட்டங் ைள்
இருந் பெொதிலும் ,
இலை்குகவை்ைெ்ெட்டவர்ைளுை்கு உ விைள் கிகடை்ைொகம ெற் றிய
கசய் திைள் ஊடைங் ைளில் கெருவொரியொை அறிை்கையிடெ்ெட்டன. ொம்
புறை்ைணிை்ைெ்ெட்டுள் ள ொைவும்
கைவிடெ்ெட்டுள் ள ொைவும்
குற் றஞ் சொட்டி
இலங் கையின்
இரொஜ ந்திரெ்
ெணியைங் ைளுை்கு
கவளிபய
ஆர்ெ்ெொட்டை்ைொரர்ைள்
பநரகலயொை
ங் ைளின்
வீடிபயொை்ைகளெ் ெதிவிட்டிருந் னர். எவ் வொறொயினும் இவ் வொறொன
நிகலகம ஏற் ெடவில் கல என அரசொங் ைம் வலியுறு ்தியது. ஜூன்
மொ ெ் பிற் ெகுதியில் சுற் றுலொ ்துகற அகமச்சர் பிரசன் ன ரணதுங் ை
13

பின் வருமொறு குறிெ்பிட்டிருந் ொர், “விமொனநிகலயங் ைகள மீண்டும்
திறெ்ெ ற் ைொன மிைச் சரியொன திைதியிகன எம் மொல் வழங் ை முடியொது
ஏகனனில் கைொவிட்-19 ெரவகலை் ைட்டுெ்ெடு ்தி உலகின்
ெல
ெகுதிைளிலும்
சிை்கியுள் ள
இலங் கையர்ைகள
நொட்டுை்கு
49
அகழ ்துவருவப அரசொங் ை ்தின் முன் னுரிகமயொகும் ” இருெ்பினும் ,
ஜூகல மொ மளவில் , கவளிவிவைொரச் கசயலொளரொன ரவிநொ
ஆரியசின் ஹவின்
ைரு ்தின்
பிரைொரம் , “2020 ஜூன்
16 ஆம்
திைதியின் பெொது உள் ளவொறொை, 117 நொடுைளில் வசிை்கும் 52,410
இலங் கையர்ைகள
நொட்டுை்கு
அகழ ்துவரபவண்டியுள் ளது.
நொட்டுை்கு ் திரும் புவ ற் ைொைை் ைொ ்திருெ்ெவர்ைளில் மொணவர்ைள் 2,590
பெர் உள் ளனர் (4.9 %), குறுகியைொல விசொவில் உள் ளவர்ைள் 5,825 பெர்
உள் ளனர் (11.12%). அப பவகள, எஞ் சிய 39,001 பெரும் புலம் கெயர்
க ொழிலொளர்ைளொவர்(74.43%). இவர்ைளுள் 26,321 (50.23%) பெர் ம ்திய
கிழை்கில் ெணிபுரிந் வர்ைள் .”50 இவரின் ைரு ்தின் பிரைொரம் , ஜூன் 25
ஆம் திைதியின் பெொது உள் ளவொறொை, 2020 கெெ்ரவரி 1 ஆம் திைதி
கசயன் முகற
ஆரம் பி ் தில்
இருந்து
கவளிநொட்டில்
இருந்
இலங் கையர்ைளில் 10,355 பெர் மட்டுபம விமொன பசகவ மூலம்
நொட்டுை்கு அகழ ்து வரெ்ெட்டுள் ளனர். இதில் 33 மொணவர்ைள்
வுஹொனில் இருந்து மீட்ைெ்ெட்டு அகழ ்துவரெ்ெட்டுள் ளனர்.51 யொர்
யொகர நொட்டுை்கு அகழ ்துவருவது என் ற தீர்மொனம் அரசொங் ை ்தின்
உயர் மட்ட ்தில் பமற் கைொள் ளெ்ெடுகின் றது என் ெக யும் அவர் பமலும்
குறிெ்பிட்டொர்: “கவளிநொடுைளில் உள் ள இலங் கையர்ைகள நொட்டுை்கு
அகழ ்துவருவக இயலச் கசய் வதில் ஜனொதிெதி கசயலை ்துடனும்
கைொவிட்-19 ஜனொதிெதி கசயலணியுடனும் கவளிநொட்டலுவல் ைள்
அகமச்சு
கநருை்ைமொைெ்
ெணியொற் றிவருகின் றது.
கைொவிட்-19
ஜனொதிெதி கசயலணிபய எந்
விமொன பசகவைகள இயை்குவது
என் ெது ெற் றியும் அ ற் ைொன மொதிரிைள் ெற் றியும் தீர்மொனிை்கின் றது.
ெயண ்திற் ைொன
கெௌதிைவள
ஏற் ெொடுைகள
சிறிலங் ைன்
விமொனபசகவ
பமற் கைொள் கின் றது,
க ொற் று ் கடைொெ்புை்குெ்
ெொதுைொெ்புெ் ெகடயினர் கெொறுெ்ெொை இருை்கின் றனர், அ ்துடன்
மரு ்துவ
அதிைொரிைள்
மரு ்துவெ்
ெரிபசொ கனைகளயும்
வருபநர்நிைழ் வுைளுை்ைொன ஏற் ெொடுைகளயும் பமற் கைொள் கின் றனர்.”
எவ் வொறொயினும் ,
ஜூகல
நடுெ்ெகுதியில் ,
அரசொங் ை ்தின்
முன் னுரிகமைள்
எனை்
குறிெ்பிடெ்ெட்டகவைகள ்
ொண்டி,
கவளிநொடுைளில் உள் ள இலங் கையர்ைகள நொட்டுை்கு அகழ ்துவரும்
ெணிைள்
ற் ைொலிைமொை
நிறு ் ெ்ெட்டன.
கவளிநொட்டலுவல் ைள்
அகமச்சின் கிழை்ைொசியொவுை்ைொன ெணிெ்ெொளர் நொயைம் ைொண்டீென்
ெொலசுெ் பிரமணியம் பின் வருமொறு ஊடைங் ைளிடம் குறிெ்பிட்டொர்,
“உள் நொட்டில்
கைொவிட்-19
க ொற் றொளர்ைளின்
எண்ணிை்கை
ைட்டுெ்ெடு ் ை்கூடிய அளவுை்குை் குகறயும் வகரயில் நொங் ைள்
நொட்டுை்கு அகழ ்துவரும் கசயன் முகறயிகன ்
ற் ைொலிைமொை
இகடநிறு ்தியுள் பளொம் .…
க ொற் று ் கடைொெ்பு
நிகலயங் ைளின்
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இயலளவில்
நொம்
ொை்ை ்திகன
ஏற் ெடு ்
விரும் ெவில் கல.
உள் நொட்டில்
கைொவிட்-19
க ொற் றொளர்ைளின்
எண்ணிை்கை
ைட்டுெ்ெடு ் ெ்ெட்டதும் கவளிநொட்டில் இருை்கும் இலங் கையர்ைகள
நொட்டுை்குை் கைொண்டுவரும் கசயன் முகறைள் மீண்டும் க ொடங் கும் .”
அந் ச்
சந் ர்ெ்ெ ்தில்
ைண்டறியெ்ெட்ட
அதிகூடிய
எண்ணிை்கையிலொன கைொவிட் க ொற் றொளர்ைள் நொட்டுை்கு ் திரும் பி
வந் வர்ைளுடன்
க ொடர்புெடு ் ெ்ெட்டகமயினொல்
இது
நியொயெ்ெடு ் ெ்ெட்டிருை்ைலொம் .
எவ் வொறிருெ்பினும் ,
சை
இலங் கையர்ைகள
கவளிநொட்டுைளில்
கெருந்க ொற் றில்
கைவிட்டக ெ்
ெொர்ை்கிலும் ,
க ொற் று ் கடைொெ்பு
வசதிைகள
விஸ் ரி ்து
திரும் பி
வருெவர்ைகள ்
க ொற் று ் கடைொெ்புை்கு
உட்ெடு ்தும்
முகறகமயிகன
வலுெ்ெடு ்தியிருந் ொல்
அது
விரும் ெ ் ை்ை ொை
இருந்திருை்கும் .
நொட்டுை்கு
அகழ ்துவரும்
கசயன் முகற இகடநிறு ் ெ்ெட்டிருெ்ெ ொைை் குறிெ்பிடெ்ெட்டொலும்
அவ் வொறு அகழ ்துவருவ ற் ைொை விமொனபசகவைள் நட ் ெ்ெட்டகம
ெற் றிய கசய் திைள் ஊடைங் ைளில் கவளிவந் ன. உ ொரணமொை,
ஆைஸ்ட் மொ ஆரம் ெ ்தில் கெள ் துறவிைள் , மொணவர்ைள் மற் றும்
ஏகனய இலங் கையர்ைள் உள் ளடங் கிய 87 பெர் விமொன ்தில்
அகழ ்துவரெ்ெட்டனர்.52
ஆைஸ்ட்
மொ ெ்
பிற் ெகுதியில்
53
அவுஸ்திபரலியொவின்
பெர் ் நைர ்தில் இருந்தும்
கசெ்கடம் ெர்
மொ
்தில்
க ொழில் வொய் ெ் புைகள இழந்திருந்
இலங் கையர்ைள்
சீகைல் சில்
இருந்தும்
நொட்டுை்கு
அகழ ்துவரெ்ெட்ட ொை
54
அறிை்கையிடெ்ெட்டது.
புதிய
கைொ ் ணிைள்
உருவொகிய
ைொரண ்தினொல்
நொட்டுை்கு
அகழ ்துவரும்
விமொனபசகவைள்
ஒை்படொெர் மொ
்தில் மீண்டும் மந்
நிகலயிகன அகடந் ன.
அச்சந் ர்ெ்ெ ்தில் நொளொந் ம் 300 மு ல் 400 இலங் கையர்ைள்
நொட்டுை்கு ் திரும் பி வருவ ொை இரொணுவ ் ளெதி சபவந்திர சில் வொ
ஊடைங் ைளிடம் குறிெ்பிட்டிருந் ொர்.55 எவ் வொறொயினும் , ஒை்படொெர்
மொ மளவில் , இலங் கைை்கு வருவ ற் ைொைெ்
ெல இலங் கையர்ைள்
ைொ ்திருந் அப பவகள நொட்டில் மரணிை்கும் இலங் கையர்ைகள விட
ஆறு மடங் கு அதிைமொைெ் புலம் கெயர் இலங் கையர்ைள் மரணி ் னர்.56

சுற் றுலாத்துரறயிரன மீள ஆைம் பித்தல்
கெொதுமுடை்ைம் ஜூன் மொ
்தில்
ளர் ் ெ்ெட்டுெ் கெொது ்ப ர் லும்
கநருங் கிவந்
ைொரண ்தினொல்
இயல் புநிகல
என் கின் ற
ஒரு
பெொலியொன
உணர்வுை்குள்
இலங் கை
திடீகரன
நுகழய ்
க ொடங் கியது. முன் கனய மொ
கெொதுமுடை்ை தி
் ன் பெொது, ெலர்
க ொழில் ைகளயும் வியொெொரங் ைகளயும் இழந்
ைொரண ்தினொல்
அவர்ைளின் வொழ் ை்கை நிகல முற் றுமுழுவதும் மொற ் க ொடங் கியது.
இ ன் ைொரணமொை ஏற் ெட்ட பெொரொட்டங் ைள் முழுமுடை்ை ்தினொல்
தீவிரெ்ெடு ் ெ்ெட்டன. ஏகனனில் உணவு மற் றும் அ ்தியொவசிய
பசகவைளின் விநிபயொை முகறகமைள் கெரும் ெொலும் கெொருளொ ொர
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ரீதியொைெ்
பின் ங் கியவர்ைகள
உள் ளடை்ைவில் கல.
சர்வப ச
வருகைைளின்
ைட்டுெ்ெொடு
சுற் றுலொ ்
க ொழில் துகறயில்
ஈடுெட்டிருந்
மை்ைகளயும் ைம் ெனிைகளயும் ெொதி ் து. குறிெ்ெொை,
சிறிய
மற் றும்
நடு ் ர ்
க ொழில் முயற் சிைகளயும்
அ ்துடன்
சுயக ொழில் புரியும் சுற் றுலொ வழிைொட்டிைள் , சொரதிைள் , சிறு ைகட
உரிகமயொளர்ைள்
பெொன் பறொகரயும்
ெொதி ் து.
இயல் ெொைபவ,
எல் கலைகள மீள ் திறந்து சுற் றுலொ ் க ொழில் துகறயிகன மீள
ஆரம் பிெ்ெ ற் ைொன அழு ்
்தின் கீழ் அரசொங் ைம் ைொணெ்ெட்டது.
இலங் கையின் எல் கலைளினுள் கவரகச இல் லொக ொழி ்து அ ன்
மூலம்
அகன ்து
இலங் கையர்ைகளயும்
ெொதுைொெ்ெ ற் ைொன
ப கவயுடன்
இந்
அழு ் ங் ைள் முரண்ெட்டன. எல் கலைகள ்
க ொடர்ந்தும் மூடிகவ ்திருெ்ெது என் ற விடய ்தில் அரசொங் ைம்
ஆரம் ெ ்தில் உறுதியொை இருந் து. இருெ்பினும் , ஆைஸ்ட் 1 ஆம் திைதி
சுற் றுலொ ்துகறை்ைொை எல் கலைள் திறை்ைெ்ெடும் என ஜூன் மொ
்தில்
வொை்குறுதி வழங் ைெ்ெட்டது. சுற் றுலொ ்துகற அகமச்சர் பிரசன் ன
ரணதுங் ை இந்
் திைதி பிற் பெொடெ்ெட்டகமயிகன ் க ொடரொை
அறிவி ்துவந் ொர். எல் கலைளும் வருட ்தின் எஞ் சிய ைொலெ்ெகுதி
முழுவதும் மூடிய நிகலயிபல ைொணெ்ெட்டன57.
எவ் வொறொயினும் , மீண்டும் திறெ்ெது ெற் றிய பெச்சுை்ைள் க ொடர்ந்தும்
உயிர்ெ்புடபனபய
ைொணெ்ெட்டன.
கவளிநொட்டுச்
சுற் றுலொெ்
ெயணிைகள அனுமதி ்து “நொட்டினுள் அவர்ைளின் நடமொட்ட ்திகனை்
ைண்ைொணிை்கும் ” ஒரு கசயலிகய இலங் கைச் சுற் றுலொ அபிவிரு ்தி
அதிைொரசகெ
கவளியிட்டது.58
கைொவிட்-19
இற் குெ்
பின் னர்
இயை்ை ்திகன மீள ் க ொடங் குவ ற் ைொைை் ைொ ்திருந்
நிகலயில் ,
அதிைொரசகெயில்
ெதிவுகசய்
அகன ்து
நிறுவனங் ைளுை்கும்
‘ெொதுைொெ்ெொனதும் இடரற் றதுமொன’ இகயபுறல் சொன் றுெ்ெடு ் ல்
முகறகமயிகனயும்
அதிைொரசகெ
அறிமுைெ்ெடு ்தி
அ கன ்
59
துரி ெ்ெடு ்தியது.
எவ் வொறொயினும் ,
கசெ்கடம் ெர்
மொ
்தின்
ஆரம் ெெ்
ெகுதியளவில் ,
160
விண்ணெ்ெங் ைள்
மொ ்திரபம
கெற் றுை்கைொள் ளெ்ெட்டன
என் ெதுடன்
சொன் றுெ்ெடு ் கலெ்
கெற் றுை்கைொள் வ ற் ைொன ஆர்வமும் குகறவகடந் க ெ் பெொன் று
பெொல்
க ன் ெட்டது.60
இ ்துகறயில்
கெொருளொ ொர
ரீதியொைெ்
ெொதிை்ைெ்ெட்டவர்ைளுை்ைொை
ஒரு
நலபனொம் புகைெ்
கெொதி
அறிமுைெ்ெடு ் ெ்ெட்ட பெொதிலும் , நலபனொம் புகை ப கவெ்ெட்ட
கெரும் எண்ணிை்கையொனவர்ைள் உ ்திபயொைபூர்வ ரீதியொை அ கனெ்
கெற ்
கைகமயற் றவர்ைளொை
இருந் னர்.
சுற் றுலொ
அதிைொரசகெயின்
கலவரொன
கிமொலி
கெர்னொன் படொவின்
கூற் றுை்ைகமவொை,
சுற் றுலொ ்துகறயில்
இயங் கிவரும்
25,000
அகமெ்புை்ைள்
முகறசொரொ கவயொைவும்
ெதிவுகசய் யெ்ெடொ கவயொைவும்
உள் ளன.61
ெொதுைொெ்புச்
சொன் றுெ்ெடு ் லுை்ைொைெ்
கெற் றுை்கைொண்ட
குகறந்
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எண்ணிை்கையிலொன விண்ணெ்ெங் ைளுை்கும் இதுபவ ைொரணமொை
அகமந் து.
இரண்டு
வருடங் ைளுை்ைொன
இலங் கைச் சுற் றுலொ
உெொயமொர்ை்ைச்
கசயற் திட்டம்
ஆைஸ்ட்
மொ
்தில்
62
அறிமுைெ்ெடு ் ெ்ெட்டது. கைொவிட் க ொற் றுை்குெ் பின் னர் சுற் றுலொெ்
ெயணிைளுை்கு “ஐந்து நட்ச ்திர பஹொட்டல் ைள் மு ல் வீடுைளில்
நட ் ெ்ெடும் விடுதிைள் ” வகரயொன சைல வகையொன இடங் ைளிலும்
வழங் ைெ்ெடும் ங் குமிட வசதிைள் ெற் றிய 90 ெை்ை வழிைொட்டல் இதில்
உள் ளடங் கியிருந் து.63
எவ் வொறொயினும் ,
இந்
அகன ்து
நடவடிை்கைைளும் அறியெ்ெடொ
ஓர் எதிர்ைொல ் திைதியில்
எல் கலைகள
மீள ்
திறெ்ெ ற் ைொன
எதிர்ெொர்ெ்புடன்
பமற் கைொள் ளெ்ெட்டகவயொகும் . எல் கலைகள மீள ் திறெ்ெ ற் ைொன
தீர்மொன ்திகனச் சுைொ ொர அதிைொரிைபள பமற் கைொள் ளபவண்டும்
எனெ் கெர்னொன் படொ க ரிவி ்திருந் ொர்.64
விமொனநிகலயங் ைகள மீள ் திறை்கும் திைதி கசெ்கடம் ெர் மொ
்தில்
க ொடர்ந்தும் ைொலவகரயகறயின் றிெ் பிற் பெொடெ்ெட்ட து. ஆனொல் , இது
க ொடர்பில் அதிை எதிர்ெொர்ெ்புை் ைொணெ்ெட்டது. அகமச்சர் ரணதுங் ை
பின் வருமொறு
குறிெ்பிட்டிருந் ொர்,
“விமொனநிகலயங் ைகள ்
திறெ்ெ ற் ைொன
ெரிந்துகரைள்
அகமச்சரகவயிடம்
சமர்ெ்பிை்ைெ்ெட்டுள் ளது, சுைொ ொர அதிைொரிைள் ெச்கசை் கைொடி
ைொட்டியதும்
அகமச்சு
அவற் றிகன
விகரவொை ்
திறை்கும் ”.65
சுற் றுலொ ்துகற இரொஜொங் ை அகமச்சரொன டி. வி. சொனை முன் ன ொைை்
குறிெ்பிடுகையில் , சுைொ ொர அகமச்சின் அங் கீைொரம் கிகட ்
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மணி ்தியொலங் ைளினுள்
சுற் றுலொ ்துகற
மீள
ஆரம் பிை்ைெ்ெடுவ ற் கு ்
யொர்
நிகலயில்
உள் ளது
எனை்
கூறியிருந் ொர். அப பவகள, க ரிவுகசய் யெ்ெட்ட நொடுைளுை்குச்
சுற் றுலொ ெபிகள அறிமுைெ்ெடு ்தும் சொ ்தியம் ெற் றி அரசொங் ைம்
ஒை்படொெர் மொ
்தில் , மு ற்
டகவயொை ஆபலொசி ்து வந் து.66
எவ் வொறொயினும் , கைொவிட் க ொற் றுபநொகய இல் லொமல் கசய் வ ற் கு
முன் னுரிகம அளிை்ைபவண்டிய ன் ைொரணமொை இந்
ஆபலொசகன
அங் கீைரிை்ைெ்ெடவில் கல. அகமச்சர் ரணதுங் ை குறிெ்பிடுகையில் ,
“ஐபரொெ்ெொ, தூரகிழை்கு ஆசியொ மற் றும் ரை்யொ ஆகிய இடங் ைளில்
இருந்து குழுெ் ெயணிைகளை் கைொண்டுவரும் சொ ்தியம் ெற் றி நொம்
கைொவிட்-19
ப சிய
கசயலணிை்
கூட்டங் ைளிலும்
ைலந்துகரயொடிபனொம் .
ஆனொல்
கைொவிட்-19
கெருந்க ொற் றுை்
ைொரணமொை
எந்
கவளிநொட்டவகரயும்
நொட்டிற் குள்
அனுமதிெ்ெ ற் ைொன அங் கீைொர ்திகன அவர்ைள் வழங் ைவில் கல.”67
எவ் வொறொயினும் ,
எல் கலைள்
மீள ்
திறை்ைெ்ெட்டொலும்
கூட
சுற் றுலொ ்துகறயிகன மீள ஆரம் பிெ்ெக
விட இலங் கையர்ைகள
கவளிநொடுைளில்
இருந்து
இங் கு
அகழ ்துவருவக
வசதிெ்ெடு ்துவ ற் கு முன் னுரிகம வழங் ைெ்ெடுவ ற் ைொன சைல
அறிகுறிைளுபம க ன் ெட்டன.68
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எவ் வொறொயினும் , ஒை்படொெர் மொ
்தின் நடுெ்ெகுதியில் , விடயங் ைள்
பமொசமொன நிகலகய அகடந் ன. இலங் கையின் மிைெ் கெரிய
ஆகட ்
யொரிெ் பு நிறுவனமொன பிரண்டிை்சின் க ொழிலொளர்ைள்
ம ்தியில் ஒரு க ொற் றுை் கைொ ் ணி உருவொகிய ைொரண ்தினொல்
அ க
்
ொழிற் சொகல மீது ைவனம் குவிய ஆரம் பி ் து. அந்நிறுவன ்தின்
க ொழிற் சொகலைளில் ஒன் றில் கைொவிட்-19 இற் கு எதிரொைெ் பெொதிய
ெொதுைொெ்பு ஏற் ெொடுைள் பமற் கைொள் ளெ்ெடுவ ற் கு ்
வறியகமபய
க ொற் றுை் கைொ ் ணி உருவொைை் ைொரணம் எனை் கூறெ்ெட்டது. 1,500
இற் கும் பமற் ெட்ட க ொழிலொளர்ைளுை்கு ் க ொற் று உறுதிகசய் யெ்ெட்ட
நிகலயில் நொடு முழுவதும் க ொற் றுெ் ெற் றிய எச்சரிை்கையுணர்வு ெரவி
மீண்டும்
ெகுதியளவில்
கெொதுமுடை்ைம்
அமுலொனது.69
க ொற் றொளர்ைளின்
எண்ணிை்கை
அதிைரி ் கமயினொல்
இலங் கையின் எல் கலைகளெ் முழுகமயொை ் திறை்கும் சொ ்தியம்
பமலும் பிற் பெொடெ் ெட்டது.
நவம் ெர் மொ
்தின் ஆரம் ெ ்தில் , சுற் றுலொ ்துகற அகமச்சு சுற் றுலொ
ஆபலொசகனை் குழு ஒன் றிகன அகம ் து. முன் னணி பஹொட்டல்
உரிகமயொளர்ைள் சிலர் குழுவின் உறுெ்பினர்ைளொை நியமிை்ைெ்ெட்டு
கஜட்விங் சிம் பெொனியின்
கலவரொன ஹிரொன் குபர குழுவின்
கலவரொை நியமிை்ைெ்ெட்டொர். “ஆரம் ெ ்தில் ஒரு ெயண ெபிள் (travel
bubble) மூலமொை அல் லது ெயண கைொரிபடொர்(travel corridor) மூலமொை
ெயண ்திற் ைொை நொட்டிகன மீண்டும் திறெ்ெ ற் ைொைவும் அ ்துடன்
குறுகிய ைொல ்திற் கு, சுற் றுலொ ்துகறயிகனச் சொர்ந்துள் ளவர்ைளுை்கு
மொற் று வொழ் வொ ொர வழிைகளை் ைண்டுபிடிெ்ெ ற் ைொைவும் ஒரு
சட்டை ்திகனயும்
....... முன் கமொழிவிகனயும்
வகரவ ற் ைொன
70
கெொறுெ்பு
குழுவிடம்
ஒெ் ெகடை்ைெ்ெட்டது.”
“வருமொன
உ வி
இல் லொகமயினொல் அதிைமொனவர்ைள் கைொடுெ்ெனவுைகளச் கசலு ்
முடியொதிருை்கும் ைொரண ்தினொல் திரளும் வட்டியின் ைொரணமொைெ்
ெங் கீடுெொட்டொளர்ைள்
ற் பெொது
முைங் கைொடு ்துவரும்
நிதி
கநருை்ைடிைகளை் கூட்ட ்தில் பைொடிட்டுை்ைொட்டிய குபர, ஏப ொ ஒரு
வடிவில்
அரசொங் ை ்தின்
உ விை்ைொன
ப கவ
இருெ்ெக ை்
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குறிெ்பிட்டொர்”
டிசம் ெர் மொ
்தில் , சுைொ ொர அகமச்சின் கைொவிட்-19 மரு ்துவ
சிகிச்கச முைொகம ்துவ நிபுணர் குழுவின் உள் ளடு
ீ ைளுடன் இலங் கை
சுற் றுலொ
அபிவிரு ்தி
அதிைொரசகெயினொல்
சர்வப ச
சுற் றுலொ ்துகறகய
மீள
ஆரம் பிெ்ெ ற் ைொன
“அகன ்க யும்
உள் ளடை்கிய
வழிைொட்டல் ைள் ”
இறுதியொை்ைெ்ெட்டு
அங் கீைொர ்திற் ைொைச் சமர்ெ்பிை்ைெ்ெட்டன. சர்வப ச ெயணிைளுை்ைொை
2021, ஜனவரி 1 ஆம் திைதியில் இருந்து விமொனநிகலயங் ைகள ்
திறை்குமொறு அதிைொரசகெயின்
கலவரொன கிமொலி கெர்னொன் படொ
ெரிந்துகர ் ொர். வருகை ந்
ன் பின் னர் சுற் றுலொெ் ெயணிைளின்
நடமொட்டங் ைளில் ெல ைட்டுெ்ெொடுைகள விதி ்
வழிைொட்டல் ைள் ,
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ெொதுைொெ்புச் சொன் றுெ்ெடு ் ல் ைகளை் கைொண்ட பஹொட்டல் ைளில்
மொ ்திரபம
ங் குமிட
வசதி
வழங் ைெ்ெடபவண்டும்
எனை்
72
குறிெ்பிட்டிருந் ன.
அப பவகள,
டுெ்பூசி ஏற் றியுள் ள சுற் றுலொெ்
ெயணிைளுை்ைொை மீள ் திறெ்ெ கன இலங் கை ெரிசீலிை்ை பவண்டும்
என சுற் றுலொ ்துகற அகமச்சர் பிரசன் ன ரணதுங் ை ெொரொளுமன் ற
ஆபலொசகனை் குழுகவொன் றிடம் க ரிவி ்திருந் ொர்.73 எவ் வொறொயினும் ,
இந் ை் ைட்ட ்தில் கூட, மீள ் திறெ்ெது ெற் றிெ் ெரிசீலிை்ைெ்ெட்டது
மொ ்திரபமயன் றி
உறுதியொன
தீர்மொனம்
எதுவும்
அறிவிை்ைெ்ெடவில் கல.
ஆனொல் ,
கிறிஸ்மஸ்
ைொலெ்ெகுதியில் ,
உை்பரனியன் சுற் றுலொெ் ெயணிைகளை் கைொண்ட மு லொவது விபசட
விமொனம் , விபசட ெொதுைொெ்பு வழிைொட்டல் ைளின் கீழும் புறெ்ெடு லுை்கு
முன் னரொன பிசிஆர் ெரிபசொ கனயுடனும் டிசம் ெர் 28 ஆம் திைதி
வந் கடயவுள் ளது என ் திடீகரன அறிவிை்ைெ்ெட்டது.74 ஒவ் கவொரு
விமொனமும்
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உை்பரனியன்
சுற் றுலொெ்
ெயணிைகளை்
கைொண்டிருை்கும் வகையில் டிசம் ெர் 28 ஆம் திைதிை்கும் ஜனவரி 24 ஆம்
திைதிை்கும் இகடயில் 12 விமொனங் ைள் வருகை ரும் என் பற ஆரம் ெ ்
திட்ட ்தில்
எதிர்வுகூறெ்ெட்டிருந் து.
இை்ைரு ்திட்ட ்திகன
முன் கனடு ் வர் ரை்யொவுை்ைொன முன் னொள் இலங் கை ் தூதுவரொன
உ யங் ை வீரதுங் ை எனவும் ஜனொதிெதி பைொட்டொெய ரொஜெை்ச, பிர மர்
மஹிந்
ரொஜெை்ச, கெொருளொ ொர மீகளழுச்சி மற் றும் வறுகம
ஒழிெ்புை்ைொன ஜனொதிெதி கசயலணியின்
கலவர் ெசில் ரொஜெை்ச
மற் றும் சுற் றுலொ ்துகற அகமச்சர் பிரசன் ன ரணதுங் ை ஆகிபயொர்
இ ்திட்ட ்திற் குெ்
பூரண
ஆ ரவு
க ரிவி ்துள் ளனர்
எனவும்
75
அறிை்கையிடெ்ெட்டிருந் து.
ெல் பவறு
முன் கனச்சரிை்கை
நடவடிை்கைைள் பமற் கைொள் ளெ்ெட்டுள் ளன என் ற உ ் ரவொ
்திகன ்
ொண்டி,
இவர்ைள்
வருகை
ந்
சில
நொட்ைளிபலபய
சில
உை்பரனியர்ைளின்
ம ்தியில்
கைொவிட்-19 க ொற் று ஏற் ெட்டது.76
விகரவில் , உை்பரனியெ் ெயணிைள் குழு
னது முைவரொண்கமயின்
பமற் ெொர்கவயிகன ்
ொண்டி ெயணம் கசய் கின் றது என் ெக
அறிவி ்து இலங் கை சுற் றுலொ அதிைொரசகெயின்
கலவர் கிமொலி
கெர்னொன் படொ
ஜனொதிெதிை்குை்
ைடி ம்
எழுதினொர்.77
எனபவ,
ைவனமொை
பமற் கைொள் ளெ்ெட்ட
திட்டமிடகலயும்
ெல
மொ ை்
ைொ ்திருெ்கெயும்
ொண்டி,
இறுதியொைச்
சுற் றுலொ ்துகறை்ைொை
எல் கலைள்
திறை்ைெ்ெட்ட
பெொது,
அது
அச்சமும்
குழெ்ெமும்
சூழ் ந்
ொைபவ ைொணெ்ெட்டது. எனபவ, புதுவருடெ் பிறெ்பின் பெொது, அது
தீய நிைழ் வுைளுை்ைொன சொ ்தியங் ைளுடன்
வந்
ொைபவ ெலரும்
உணர்ந் னர்.

முடிவு
நடந் கவ அகன ்க யும் ஒரு ெட்சிெ் ெொர்கவயில் பநொை்கினொல் ,
கைொவிட்-19 கெருந்க ொற் றின் பெொது, குறிெ்ெொை அ ன் ஆரம் ெை்
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ைட்ட ்தின் பெொது, எல் கலை் கைொள் கையிகன இலங் கை கையொண்ட
வி ம் கசயற் திறன் மிை்ை ொை இருந் து பெொலபவ க ன் ெடுகின் றது.
எவ் வொறொயினும் , கெருந்க ொற் றின் மு லொம் வருட ்தின் பெொது
அரசொங் ை ்தின் கைொள் கை எவ் வொறு மொறியது என் ெக உன் னிெ்ெொை
அவ ொனிை்கும் பெொது, அதில் ெல வறிய வொய் ெ்புை்ைகளயும் மீறெ்ெட்ட
வொை்குறுதிைகளயுபம ைொண முடிகின் றது.
விமொனநிகலயங் ைள்
மூடெ்ெடும் என அறிவிை்ைெ்ெட்ட பெொதிலும் கிட்ட ் ட்ட வருடம்
முழுவதும் ெயணிைளின் வருகை க ொடர்ந் து. க ொற் று ் கடைொெ்பு
ைட்டொயமொனது என அறிவிை்ைெ்ெட்ட பெொதிலும் , இது ெலரொலும்
மீறெ்ெட்டதுடன்
இகடை்கிகட
அரசொங் ைபம
அ கன ்
ளர் ்தியகமகயயும் ைொணை்கூடிய ொைவிருந் து. இ ன் ைொரணமொை
அதிைரி ்
கைொவிட்
க ொற் றுை்ைளின்
எண்ணிை்கைபய
ஒட்டுகமொ ் மொன அதிைரி ்
பநொய் ெ் ெரவலுை்குமொன முன் னணிை்
ைொரணமொை
மொறியது.
ொய் நொட்டுை்கு
மை்ைள்
அகழ ்து
வரெ்ெடுவொர்ைள்
என
வொை்குறுதி
அளிை்ைெ்ெட்ட
பெொதிலும்
இச்கசயன் முகறயில்
சம ்துவமின் கம
இகழபயொடியிருந் கமயிகனை்
ைொண
முடிந் து.
இச்சம ்துவமின் கமயின் ைொரணமொை, அந்நியச் கசலொவணியின்
மூலம்
வருமொன ்திகனெ்
கெறுவ ற் ைொை
இலங் கை
மிை
நீ ண்டைொலமொை யொரின் ெண அனுெ்புகைைளில்
ங் கியிருந் ப ொ
அவ் வொறொன கெரும் எண்ணிை்கையிலொன கவளிநொடுைளில் வொழ்
இலங் கையர்ைள் வருட முடிவிலும் கூட கவளிநொடுைளில் அநொ ரவொகி
நிற் கும் நிகல ஏற் ெட்டது. இறுை்ைமொன ெரிசீலிெ்புை்ைளின் பின் னரும்
சுைொ ொர
வழிைொட்டல் ைளின்
ைடுகமயொன
அமுல் ெடு ் லின்
பின் னருபம எல் கலைள் திறை்ைெ்ெடும் என வொை்குறுதியளிை்ைெ்ெட்ட
பெொதிலும் மு ற் ெயணிைளொை வந் வர்ைள் பநொய் ை்ைொவிைளொை
இருந் ப ொடு
மொ ்திரமன் றி
அதிைொரிைளின்
ைட்டுெ்ெொட்டுை்கும்
அெ்ெொற் ெட்டவர்ைளொைை் ைொணெ்ெட்டனர்.
இலங் கையில் கெருந்க ொற் று ஏற் ெட்டதில் இருந்து, கவரசினொல்
ஆயிரை்ைணை்ைொனவர்ைளின் உயிர் ைொவுகைொள் ளெ்ெட்டுள் ளது. பமலும்
ெலரின்
வொழ் வு
கெொருளொ ொர
விகளவுைளின்
ைொரணமொை ்
கலகீழொை மொற் றெ்ெட்டுள் ளது. கவரஸ்
க ொற் றின் அதிைரி ்
ெரவலுை்கு இட்டுச்கசன் ற ைொரணங் ைகள மதிெ்பிடுவதும் , குறிெ்ெொை,
சட்டம் , சம் ெந் ெ்ெட்ட கைொள் கைைள் மற் றும் வழிைொட்டல் ைளுை்கு
இகயபுற ்
வறியகமயினொல் ஏற் ெட்ட விகளவுைளொை அவற் கற
மதிெ்பிடுவதும்
எதிர்ைொல தி
் ல்
இலங் கையில்
மிைவும்
வகைெ்கெொறுெ்புமிை்ை
ஆளுகையிகனெ்
பெொஷிெ்ெ ற் கு
அவசியமொன ொகும்
என் ெதுடன்
கெருந்க ொற் றினொல்
ெொதிை்ைெ்ெட்டவர்ைளுை்கு (அ ன்
வறொன முைொகம ்துவ ்தினொல்
ெொதிை்ைெ்ெட்டவர்ைள்
உள் ளடங் ைலொை)
அவர்ைளின்
இழெ்புை்ைளுை்ைொைெ்
ெரிைொரம்
வழங் ைெ்ெடுகின் றது
என் ெக
உறுதிெ்ெடு ்துவ ற் ைொன
அ ்தியொவசியமொன
ெடியொைவும்
அது
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ைொணெ்ெடும் . பநொய் ெ் ெரவகலை் ைட்டுெ்ெடு ்துவ ற் ைொன ஆற் றகல
இலங் கை கைொண்டுள் ளது என் ெக அறியும் பெொது கெருந்க ொற் றின்
வறொன
முைொகம ்துவம்
குறிெ்ெொை
அவநம் பிை்கையிகனபய
ஏற் ெடு ்துகின் றது.
கைகம
வொய் ந்
கெொதுச்
சுைொ ொரை்
ைட்டகமெ்பினொல் முைொகம கசய் யெ்ெட்ட யொகனை்ைொல் பநொய் மற் றும்
மபலரியொ பெொன் றவற் கறை் ைட்டுெ்ெடு ்துவ ற் ைொன ைடந்
ைொலெ்
பிரசொரங் ைளில்
இருந்து
இது
க ளிவொகின் றது.
கைொவிட்-19
கெருந்க ொற் றுை்ைொன
அரசொங் ை தி
் ன்
ெதிற் கசயற் ெொட்டிகனெ்
ெகுெ்ெொய் வு
கசய் கையில்
இலங் கை
இந்
நியமங் ைகள
நிகறபவற் றியிருை்கும் என எதிர்ெொர்ெ்ெது
விர்ை்ை முடியொ
ொகும் .
நொட்டின்
எல் கலை்
கைொள் கைைள்
மற் றும்
கெருந்க ொற் று
முைொகம ்துவம் ெற் றிய இந் ெ் ெகுெ்ெொய் வு பநொய் ெ்ெரவகலை்
ைட்டுெ்ெடு ்துவ ற் ைொன இலங் கையின் ஆற் றலின் ைடந்
ைொலச்
சொன் றுைகளபய அடிெ்ெகடயொைை் கைொண்டுள் ளது.
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சொயாளர்களின்
எண்ணிக்றக
5
ஆகியிருப்பதால்
அரசாங்கம்
எதிரான சபாராட்ைத்திறனத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது | Daily FT (14.3.2020)
11

12

பண்ைாரொயக்க
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விசாக்களின்
இறைநிறுத்தத்திறனயும்
நீட்டித்துள்ளது | Daily FT (29.3.2020)
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22
நகாநரானா
றைரஸ்
பரைறலத்
நதாைர்ந்து
சீனாவில்
இருந்து
21
மாணைர்கள் இலங்றக திரும்பியுள்ளனர் | Daily FT (28.1.2020)
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நகாநரானா
றைரசுக்கு
சபாராடுகின்ைது | Daily FT (1.2.2020)
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இலங்றக

இலங்றக

விமொனநிகலயம்
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பண்ைாரொயக்க
சர்ைசதச
விமொனநிகலயத்தில்
பரிசசாதறனகறள ஆரம்பித்துள்ளது| Daily FT (2.6.2020)
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அரசாங்கம்

பிசிஆர்

நகாவிட் – 19 சிகிச்றச ைசதிகறள அரசாங்கம் சமலும் விரிவுபடுத்தியுள்ளது| Daily FT
(20.3.2020)
26
News 1st: Prime Time Sinhala News - 7 PM | (17-03-2020) - YouTube (timestamp: 5:00)
27
நதாற்றுத்தறைகாப்பு
நிறலயமாக
நெந்தறள
நதாழுசொய்
றைத்தியசாறல
நதரிவு நசய்யப்பட்டுள்ளது | Daily FT (5.3.2020)
25

இன்று
முதல்
கைொவிட்-19
நதாற்றுத்தறைகாப்புக்கான
புதிய
ெைைடிக்றககள் | Daily
FT (10.3.2020)
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விமர்சனங்களுக்கு
மத்தியில்
கைொவிட்-19
நதாற்றுத்தறைகாப்பு
ெைைடிக்றககறள
நியாயப்படுத்தும் அரசாங்கம் | Daily FT (12.3.2020)
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நமாத்தத்
நதாற்ைாளர்களின்
எண்ணிக்றக
இரண்ைாக
அதிகரித்திருப்பதால்
கைொவிட்-19
தடுப்பு
ெைைடிக்றககறள
அரசாங்கம்
தீவிரப்படுத்தியுள்ளது
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Daily
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சொயாளர்களின்
எண்ணிக்றக
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ஆகியிருப்பதால்
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நிைாரண
ெைைடிக்றககறள
ஜனாதிபதி
நதாைக்கி
றைத்தார்,
எதிரான சபாராட்ைத்தில் ஒற்றுறமக்கான சைண்டுசகாள் | Daily FT (18.3.2020)
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சமலும்

ஒருைர்

கைொவிட்-19

இனால்

இைப்பு,

நமாத்த

கைொவிட்-19

இற்கு

கைொவிட்-19

இற்கு

சொயாளர்களின்

எண்ணிக்றக

189 | Daily FT (9.4.2020)
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வுொனுக்கான
கருறணப்
பணிப்
பயணத்திறன
நிறனவுகூரும்
சிறிலங்கன்
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ொடுகளிசலசய
இருக்குமாறு
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நைளிொட்டிலுள்ள
இலங்றகயர்கறள
சைண்டுகின்ைது
|
Daily
FT
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புலம்நபயர்
இலங்றகயர்களுக்கு
அரசாங்கத்தின்
விசசை
சைண்டுசகாள்
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ஊைகப்
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யாத்திரிகர்களும் இலங்றகக்கு அறழத்து ைரப்பட்டுள்ளனர் | Daily FT (22.3.2020)
கெொதுமுடை்ை ்தின் ம ்தியில் க ன் னிந்தியாவிலுள் ள இலங் கை மொணவர்ைகளை்
ைண்டறியும் கவளிநொட்டலுவல் ைள் அகமச்சு | Daily FT (27.3.2020)
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செபாளத்திலுள்ள
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நதாைர்பில்
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உள்ள
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நதாகுதியினர்
நதாற்றுத்தறைகாப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்ைனர் | Daily FT (11.3.2020)
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இருந்து
ைந்த
பயணிகளில்
முதலாைது
நதாகுதியினர்
நதாற்றுத்தறைகாப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்ைனர்்| Daily FT (11.3.2020)
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நதாற்றுத்தறைகாப்பு
நிறலயமாகப்
பயன்படுத்த
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அறைநகாண்ை
தனது
ைஸ்கடுை
சொட்ைறல
சிட்ரஸ்
ைழங்குகின்ைது
|
Daily
FT
(21.3.2020);
நதாற்றுத்தறைகாப்பு
நிறலயமாகப்
பயன்படுத்த
கிளப்
நைால்பின்
சொட்ைறல
செமாஸ்
ைழங்குகின்ைது
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Daily
FT
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நதாற்றுத்தறைகாப்பு
நிறலயமாகப்
பயன்படுத்த Trinco Bluவிறன JKH ைழங்குகின்ைது | Daily FT (21.3.2020)
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நகாநரானா
றைரஸ்
மீட்பு
விமானங்களுக்கு
ஏற்படும்
உயர்
காரணத்திறனச் சிறிலங்கன் விமானசசறை விளக்குகின்ைது | EconomyNext (26.4.2020)
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கைொவிட்-19

இழப்புக்களினால்
நிர்க்கதியாக்கப்பட்டுள்ள
ஐக்கிய
நதாழிலாளர்கள் | நகாநரானாறைரஸ் | த கார்டியன் (20.4.2020)
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மத்திய
கிழக்கில்
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புலம்நபயர்
நைளிொட்ைறமச்சும்
நைளிொட்டு
சைறலைாய்ப்புப்
Daily FT (16.4.2020)
விமொனநிகலய
மீள்திைப்பு
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ஏற்படுத்திய
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நதாழிலாளர்களுக்கு
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மீளலில்
ைகிபாத்திரம்: சைால்களும் ைாய்ப்புக்களும் | Daily FT (8.7.2020)
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நிர்க்கதியாகியுள்ள
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ைரப்பட்ைனர் (colombopage.com) (11.9.2020)
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விமொனநிகலயத்தில்
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மீள்திைப்பு
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மீள்திைப்பு
நசப்நைம்பர்
மாதத்திற்குத்
தள்ளிறைப்பு|
Daily
FT
(21.7.2020);
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உள்ளைக்கிய
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|
(7.9.2020)
61
SPOTLIGHT with Larry | கிமொலி கெர்னொன் படொ - YouTube (29.6.2020)
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விமொனநிகலயங்கள்
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மணித்தியாலங்களினுள்
அறமச்சர் டி. வி. சொனை (newsfirst.lk) (6.9.2020)

இரொஜொங் ை

திைக்கப்படும்:
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