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 து
் வ 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.
ைரு ்திட்ட ்துை்ைொன ஒரு ெங் ைளிெ்ெொை சசிை ெண்டொரவினொல் இந்
அறிை்கை எழு ெ்ெட்டுள் ளது. இை்ைரு ்திட்ட ்தில் அவர்ைளின்
ஈடுெொட்டிகன பலொ அன் ட் கசொகசட்டி டிரஸ்ட் (எல் எஸ்டி) கமச்சுகின் றது.
இை்ைட்டுகரயில் கவளிெ்ெடு ் ெ்ெட்டுள் ள ைரு ்துை்ைள் எல் எஸ்டி
சகெயினப ொ அல் லது முைொகம ்துவ ்தினப ொ ைரு ்துை்ைகளெ்
பிரதிெலிை்ைவில் கல.

முகப் பு கலை: ெங் கீத் மதுைவல
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சபருந் சதாற் றுக்கு அப் பால் முன்செல் லும்
பாரதயிரனத் திட்டமிடல்
இலங் ரகயின் தற் கபாரதய சகாவிட் - 19 பதிற் செயற் பாட்டில்
இருந் து கற் றலும் எதிை்காலத்திரனப் பற் றிெ் சிந் தித்தலும்
ெசிக பண்டாை1
இலங் கையின் கைொவிட் 19 இற் ைொன ெதிற் கசயற் ெொட்டிகனெ் கெொறு ்
அளவில் , ஆரம் ெை் ைட்ட ்தில் அறிவியகலெ் பின் ெற் றல் , நிபுணர்ைள்
கூறுெவற் றிற் குச் கசவிமடு ் ல் , கெொதுச் சுைொ ொர ்தின் நலனுை்ைொைை்
ைடுகமயொன க ரிவுைகள பமற் கைொள் ளல் மற் றும் குறுகிய
ைொலெ்ெகுதியினுள் ைடினமொன சவொல் ைளுை்கு ் ைவகம ் ல் உள் ளிட்ட
சில நம் பிை்கை

ரும் அறிகுறிைள் ைொணெ்ெட்டன.(1) எவ் வொறொயினும் ,

கெருந்க ொற் றின் நீ ண்டைொலம் நிகல ்திருை்கும்
திரிபுைளின் அச்சுறு ் ல் மற் றும் உலைளொவிய

ன் கம, புதுெ்புது ்
டுெ்பூசிச்

சம ்துவமின் கம ஆகியகவ உயர் மட்டை் கைொள் கை வகு ் ல் ,
தீர்மொனம் வகு ் ல் கசயன் முகறயின் சீர்குகலந்துள் ள ன் கம
மு ற் கைொண்டு அமுல் ெடு ் ல் சவொல் ைள் வகரயொன எமது நொட்டின்
சுைொ ொர முகறகமயிலுள் ள ெல குகறெொடுைகள கவளிச்சம் பெொட்டுை்
ைொட்டிவிட்டன. (2–4) சுைொ ொர ்தின் அரசியல் தீர்மொனை் ைொரணிைளும்
சுைொ ொர ்தின் சமூை ் தீர்மொனை் ைொரணிைள் ெற் றிய
புரிந்துணர்வின் கமயும் இலங் கையின் கைொவிட் – 19 ெதிற் கசயற் ெொட்டில்
ைணிசமொன வகிெொ ்திர ்திகன வகி ்துவருகின் றன.(5)

1

சசிை ெண்டொர ைனடொவிலுள் ள கமொன்ட்ரல
ீ ் கமை்கில் ெல் ைகலை்ைழை ்தில்
உலைளொவிய சுைொ ொரை் கைொள் கை மற் றும் ஆளுகையில் னி ்துவமொன
ைற் கையிகன பமற் கைொண்டுள் ள ைலொநிதிெ் ெட்ட மொணவரொவொர்.
அகமரிை்ைொவின் டியூை் ெல் ைகலை்ைழை ்தின் உலைளொவிய சுைொ ொர ்தில்
முதுமொனிெ் ெட்ட ்திகனை் கைொண்டுள் ள இவர் டியூை் குபளொெல் கெல் ்
நிறுவன ்தில் உலைளொவிய சுைொ ொர ்தில் கைொள் கை ் ொை்ை ்திற் ைொன
கமய ்தின் முன் னொள் கெொலிசி அபசொசிபயட் ஆவொர்.
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மு லொவ ொை, துரி மொை முன் கனடுை்ைெ்ெட்டு வரும்

டுெ்பூசிபயற் றல்

நடவடிை்கைைள் , அர்ெ்ெணிெ்புமிை்ை சுைொ ொரெ் ெணியொளர்ைள் ,
கைொவிட்-19 ெதிற் கசயற் ெொட்டு மதிெ் பீட்டுை்குெ் ெங் ைளிெ்பு வழங் கும்
கைப ர்ந்

அறிவியலொளர்ைள் மற் றும் வறியவர்ைளுை்குச் சொ ைமொன

சுைொ ொர முகறகம பெொன் ற ெலங் ைள் எமது கெருந்க ொற் று
ெதிற் கசயற் ெொட்டிலும் ஒட்டுகமொ ்
என் ெக

சுைொ ொர முகறகமயிலும் உள் ளன

அங் கீைரிெ்ெது முை்கியமொன ொகும் . எவ் வொறொயினும் ,

விர்ை்ைமுடியொ

உயர் க ொற் று வீ மும்

விர்ை்ைெ்ெடை்கூடிய

இறெ்புை்ைளும் கசயலிழை்கும் நிகலகமை்கு ஆளொகியுள் ள சுைொ ொர
முகறகமயும் உருவொைை் ைொரணமொன எமது கெருந்க ொற் றுை்ைொன
ெதிற் கசயற் ெொட்டில் உள் ள சவொல் ைகள உருவொை்கிய மிைமுை்கியமொன
ைொரணிைளிபலபய இந் ை் ைரு ்துகரைள் ைவனம் குவிை்கின் றன.
ஆை்ைபூர்வமொன விமர்சனங் ைள் முன் கசல் வ ற் ைொன சொ ைமொன
ெொக யிகன ் திட்டமிட எமை்கு உ வும் எனும் நம் பிை்கை இருெ்ெ ொல் ,
இந் ை் ைரு ்துகரைளும் எதிர்ைொல உலைளொவிய சுைொ ொரெ் ெொதுைொெ்புச்
சவொல் ைளுை்கு ஏற் ெடை்கூடிய தீங் குைகளை் குகறெ்ெ ற் ைொன உயர்
மட்டை் கைொள் கைெ் ெரிந்துகரைகள வழங் கும் . நுண்ணங் கிைளின்
கெருை்ைம் ஏற் ெடு ்தியுள் ள அச்சுறு ் ல் ைொரணமொைவும் கைொகரொனொ
கவரகச ஒ ்

விலங் குைளில் இருந்து மனி ர்ைளுை்குெ் ெரெ்ெெ்ெடும்

பநொய் ைளின் அதிைரி ்துவரும் அச்சுறு ் ல் ைொரணமொைவும் , நொம் எமது
வறுைளில் இருந்து ெொடம் ைற் றுை்கைொள் வது இன் றியகமயொ
என் ெதுடன்

ொகும்

ற் பெொக ய கெருந்க ொற் று மற் றும் எதிர்ைொல உலைளொவிய

சுைொ ொர அச்சுறு ் ல் ைள் ஆகிய இரண்டிலும் ைவனம் குவிை்கும் எமது
நடெ்புை் கைொள் கை உட்ைட்டகமெ்பிகன பமம் ெடு ்துவ ற் ைொை மிைவும்
ன் முகனெ்புகடய நீ ண்ட ைொல அணுகுமுகறயிகனை்
கைொண்டிருெ்ெதும் இன் றியகமயொ

ொகும் .(6–8)

ற் பெொக ய கெருந்க ொற் றுை்ைொன ெதிற் கசயற் ெொடுைளின்
குகறெொடுைளில்

ொை்ைம் கசலு ்திய ைொரணிைளுள் இரொணுவரீதியொன

அணுகுமுகற உள் ளடங் குகின் றது. இது சில சந் ர்ெ்ெங் ைளில் கெொதுச்
சுைொ ொர ்

கலகம ்துவ ்திகனை் கீழறு ்துள் ளதுடன் கைொள் கைை்கு

வழிைொட்டுவ ற் கு அறிவியல் ஆ ொரங் ைள் ஒ ்திகசவற் ற முகறயில்
ெயன் ெடு ் ெ்ெடுவக யும் முகறகமயிகனச் சிறெ்புரிகமமிை்ைவர்ைள்
மை்குச் சொர்ெொைெ் ெயன் ெடு ்துவக யும் கெொதுச் சுைொ ொர
4

வழிைொட்டகலை் கீழறுெ்ெக யும் சிறுெொன் கமயினகரயும் ெொதிெ்புை்கு
ஆளொகும் ஆெ ்தில் உள் ளவர்ைகளயும் ெலிை்ைடொை்ைளொைெ்
ெயன் ெடு ்துவக யும் பமொசமொன க ொடர்ெொடல் மற் றும்

ரவு

முைொகம ்துவ ்திகனயும் கெருந்க ொற் றிகன எதிர் ்து
வொழ் வொ ொரங் ைகளெ் ெொதுைொெ்ெ ற் கு ஒதுை்ைெ்ெட்ட வளங் ைளின் நிதி
முைொகம ்துவ ்தில் கவளிெ்ெகட ் ன் கம இல் லொகமயிகனயும்
உருவொை்கியுள் ளது.

சபருந் சதாற் றிரனக் கட்டுப் படுத்துவதற் கு இைாணுவ
ைீதியான அணுகுமுரற
மீள் மதிெ்பீடு கசய் யெ்ெடபவண்டிய கைொள் கை ் தீர்மொனங் ைளில் ஒன் று
கெருந்க ொற் றுை்ைொன அதீ

இரொணுவமயமொன அணுகுமுகறயொகும் .

கெௌதிைவள முயற் சிைளுை்கும் ஏகனய ஒருங் கிகணெ்பு
முயற் சிைளுை்கும் இரொணுவ ்தின் உ வி அவசியமொனது என் றபெொதிலும் ,
எமது கெொதுச் சுைொ ொர ெதிற் கசயற் ெொடு இரொணுவ ்தில் அதீ மொை ்
ங் கியிருெ்ெதில் இருந்து நைரபவண்டும் பமலும் யொழ் ெ்ெொண ்தில்
இரொணுவ கெை் அலகுைகள நிறுவியகம அல் லது கெொதுச் சுைொ ொர
நடவடிை்கைைகள அமலொை்குவ ற் ைொை முைை்ைவசம் அணியொ
மை்ைகள அெ்ெொல் இழு ்துச்கசல் லல் பெொன் ற கசயற் ெொடுைளில் இருந்து
நைரபவண்டும் .(9) கெருந்க ொற் று ஒன் று ஏற் ெடுகையில் கெொதுமை்ைள்
வழிைொட்டல் ைகளெ் பின் ெற் றபவண்டும் என் ெக பய கெொதுச் சுைொ ொர
நடவடிை்கைைளின் அமுல் ெடு ் ல் ப கவெ்ெடு ்துகின் றது.

எனபவ இரொணுவ ்தின் மீதுள் ள ெய ்தினொல் மை்ைள் வழிைொட்டல் ைகளெ்
பின் ெற் றுவ ற் கு நிர்ெ்ெந்திை்ைெ்ெடுவ ற் கு மொறொை கெொதுச் சுைொ ொர
முகறகமை்கும் சமு ொயங் ைளுை்கும் இகடயில் நம் பிை்கையிகனயும்
உ வியிகனயும் ைட்டிகயழுெ்பும் அணுகுமுகறைகளபய இது
ப கவெ்ெடு ்துகின் றது. அமலொை்ைல் என் ெது அவசியமொனது ொன் என் ற
பெொதிலும் , ெகிரங் ைமொை அவமொனெ்ெடு ்துவக

பநொை்ைமொைை்

கைொண்டு சமு ொயங் ைளின் மீது க ரிவுகசய் து பிரபயொகிை்ைெ்ெடும்
அதீ

இரொணுவமயமொன அணுகுமுகற கைொள் கை மட்ட ்தில் இருந்து

அைற் றெ்ெடபவண்டும் .(10) பமலும் ,

டுெ்பூசி இருெ்புை்ைள்

கிகடை்ைை்கூடிய ொை இருெ்ெது இரொணுவ ்தினொல் பமற் கைொள் ளெ்ெடும்
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அமுல் ெடு ் ல் முயற் சிைளுை்குச் சொ ைமொன முகறயில் பெணெ்ெடுவது
உள் ளடங் ைலொை இலங் கையின்

டுெ்பூசி உெொயமொர்ை்ை ்தில்

ைொணெ்ெடும் பவற் றுகமைகளச் சுட்டிை்ைொட்டும் ெகிரங் ைை்
ைடி

்திகனச் சுைொ ொரெ் ெணியொளர்ைள் கவளியிட்டுள் ளனர்.(11)

சுைொ ொரெ் ெணியொளர்ைளினொல் சுட்டிை்ைொட்டெ்ெட்ட இவ் வொறொன
ெரிவுைொட்டல் நடவடிை்கைைளும் கவளிெ்ெகட ் ன் கமயின் கமயும்
கெொதுச் சுைொ ொர முகறகமயில் கெொதுமை்ைள் கைொண்டுள் ள
நம் பிை்கையிகனெ் ெொழ் ெடு ்திவிடும் . எனபவ, கெொதுச் சுைொ ொர ்திகன
கமயெ்ெடு ்திய வழிைொட்டகல வழங் குவ ற் கு, மருந்து சொர் மற் றும்
மருந்து சொரொ இகடயீடுைகள வடிவகம ்து அமுல் ெடு ்துவது
க ொடர்ெொை முகனெ்ெொனதும் உெொயமொர்ை்ைமிை்ைதுமொன
கலகம ்துவ ்திகன வழங் கி கைொவிட் – 19 ெதிற் கசயற் ெொட்டுை்கு ்
கலகமயிகன அல் லது இகண ்

கலகமயிகன வழங் குவ ற் கு ஒரு

கெொதுச் சுைொ ொர நிபுணகரை் கைொண்டிருெ்ெப

ெயன் மிை்ை

அணுகுமுகறயொை இருை்கும் .

சகாள் ரகக்கு வழிகாட்டுவதற் கு அறிவியரலப்
பயன்படுத்துவதில் ஒத்திரெவற் றதன்ரம
கெருந்க ொற் றின் ஆரம் ெை் ைட்ட ்தில் அரசொங் ைை் கைொள் கைைள்
அறிவியல் ரீதியொன சொன் றுைகளெ் பிரதிெலி ்

பெொதிலும் ,

ைொலெ்பெொை்கில் அறிவியல் கைொள் கை வழிைொட்டலில்
அரசொங் ைம் க ொடர்ச்சியற் ற

ங் கியிருெ்ெதில்

ன் கமயிகனை்

கைொண்டிருந் கமயிகனயும் எதிர்வுகூற முடியொ

வி

்தில்

நடந்துகைொள் வக யும் ைொணை்கூடிய ொை இருந் து. இது
சந்ப ை ்துை்குரிய கைொள் கை ் தீர்மொனங் ைளுை்கும் பிர ொன
தீர்மொனங் ைளின்

ொம

்திற் கும் ைொரணமொகியது. இந் ை்

கைொள் கைைளும் கைொள் கை ்

ொம ங் ைளும் அதிைரி து
் வந்

பநொயொளிைளின் எண்ணிை்கையிலும் அதிைரி ்துவந்
எண்ணிை்கையிலும் ைணிசமொன

இறெ்புை்ைளின்

ொை்ை ்திகனை் கைொண்டிருந் ன.

சமூை, க ொற் றுபநொயியல் மற் றும் ெடுை்கை மரு ்துவ அறிவியல்
உள் ளிட்ட அறிவியல் கைொள் கை வழிைொட்டல் என் ெது
கெருந்க ொற் கறொன் றின் பெொது கைொள் கை வகுெ்ெ ற் ைொன
வழங் குவ ற் கு இன் றியகமயொ

ைவல் ைகள

ொகும் . அறிவியகல அடிெ்ெகடயொைை்
6

கைொண்டு
நட ்க

ைவல் வழங் ைெ்ெடும் அணுகுமுகறயினொல் கெருந்க ொற் றின்

ரீதியொன

ொை்ை ்திகனெ் ெரிசீலிெ்ெ ற் ைொைவும்

ெொதிெ்புறுநிகலயில் உள் ளவர்ைளுை்கு அவசியமொன உ வியிகன
வழங் குவ ற் ைொைவும் பநொய் ை்ைொரணியின்

ொை்ை ்திகனை் குகறை்ை

முடியும் . சன க
்
ொகையில் கெரும் ெொன் கமயொனவர்ைளுை்கு ்
டுெ்பூசிபயற் றுவ ன் பின் னொல் உள் ள உறுதியொன அரசியல் மு லீடு
ெொரொட்டெ்ெடபவண்டும் என் றபெொதிலும் கவரசின் ெரவகல ்
டுெ்பூசிபயற் றலினொல் மொ ்திரம் ைட்டுெ்ெடு ்

முடியொது.

எனபவ, முழுகமயொனதும் நீ ண்ட ைொல ்துை்குரியதுமொன கைொள் கை
அணுகுமுகறயிகன அமுல் ெடு ்துவ ற் ைொன அரசொங் ை ்தின்
முயற் சியின் கம பமொசமொன கைொள் கை ் தீர்மொனங் ைளுை்குை்
ைொரணமொகியுள் ளது. உ ொரணமொை, ெயணங் ைகள மட்டுெ்ெடு ்துவது,
சமூை இகடகவளியிகன அமலொை்குவது மற் றும் முைை்ைவசம் அணிவது
பெொன் ற கெொதுச் சுைொ ொர நடவடிை்கைைள் க ொற் றுை்குள் ளொகும்
பநொயொளர்ைளின் எண்ணிை்கையிகனை் குகறந்
பெணுவ ற் கு ் ப கவெ்ெட்டன, குறிெ்ெொை ்

அளவில்

டுெ்பூசிபயற் றலினொல்

உள் ளடை்ைெடுெவர்ைள் குகறவொை உள் ள இடங் ைளில் ப கவெ்ெட்டன
என் ெ ற் ைொன மிகையொன அறிவியல் சொன் றுைகள ்

ொண்டி, 2021 ஏெ்ரில்

சிங் ைள இந்து புதுவருட விடுமுகறைகள ஒட்டி அரசொங் ைம் கெொதுச்
சுைொ ொரை் ைட்டுெ்ெொடுைகள ்

ளர் ்தியது 2021.(12) அரசொங் ை ்திடம்

இருந்து க ளிவொன வழிைொட்டல் கிகடை்ைொ
சுைொ ொரை் ைட்டுெ்ெொடுைள்

கெொதுமை்ைள் கெொதுச்

ளர் ் ெ்ெட்ட பின் னர், ெல மொ ங் ைளொை

மீண்டும் மீண்டும் பமற் கைொள் ளெ்ெட்ட விழிெ்புணர்வூட்டலொல்
ைட்டிகயழுெ்ெெ்ெட்ட எச்சரிை்கைமிகு நடவடிை்கை முகறைகளை்
கைவிட்டு கெரும் எண்ணிை்கையில் திரண்டு கெொருள் ைகளை்
கைொள் வனவு கசய் வக ை் ைொணை்கூடிய ொை இருந் து. பநொயொளர்ைளின்
எண்ணிை்கை அதிைரி ் தும் , க ொற் றுெ் ெரவகலை் ைட்டுெ்ெடு ் ெ்
கெொதுச் சுைொ ொர நடவடிை்கைைகள அமலொை்குவ ற் ைொன ப கவயிகன
அரசொங் ைம் க ொடர்ச்சியொைெ் புறை்ைணி ் து. மரு ்துவர்ைளின்
கலகமயிலொன சங் ைங் ைள் அரி ொை கவளியிட்ட கூட்டு அறிை்கையும்
உலை சுைொ ொர ஸ் ொென ்தினொல் கூட்டெ்ெட்ட நிபுணர்ைளும்
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பிரகசைளின் மனுவும் அரசொங் ைம் சிறந்

நடவடிை்கை எடுை்ைபவண்டும்

என உறுதியொை பவண்டுபைொள் விடு ் ன.(13,14)

பிர ொனமொன பவண்டுபைொள் ைளில் ஒன் று க ொற் றுெ் ெரவகல ்
டுெ்ெ ற் கும் பநொயொளர்ைளின்

ட தி
் கன அறிவ ற் கும் 14 நொட்ைள்

முழு முடை்ைம் பமற் கைொள் ளெ்ெடபவண்டும் என் ெ ொை இருந் து.
எவ் வொறொயினும் ,ெயணை் ைட்டுெ்ெொடுைகள அறிமுைெ்ெடு ்தி,
வீடுைளுை்குள் முடங் கியிருை்குமொறு சமு ொயங் ைகள அறிவுறு ்திய
அரசொங் ை ்தின்

ொம மொன ெதிற் கசயற் ெொடு ஒழுங் ைற் ற

க ொடர்ெொடலினொல் ெொழ் ெடு ் ெ்ெட்டதுடன் பநொயொளர்ைளின்
எண்ணிை்கையிகனை் குகறெ்ெதில் க ரிவுை்குரிய பிரபயொைம்
கவற் றியளிை்ைவில் கல.(15)

ொம மொன ெதிற் கசயற் ெொட்டினொல்

பநொயொளர்ைளின் எண்ணிை்கை அதிைரிை்கும் ெொங் கு கடல் டொ திரிபின்
மீள் வருகையுடன் மீண்டும் உருவொனது. 2021 ஆைஸ்ட் மொ

்தில்

சுைொ ொரெ் ெணியொளர்ைளும் உலை சுைொ ொர ஸ் ொென தி
் ன்
சுயொதீனமொன நிபுணர் குழொமும் ஏகனய நிபுணர்ைளும் மீண்டும் ஒரு
டகவ அரசொங் ை ்திகன எச்சரி ் பெொதிலும் கிகட ் து என் னபவொ
ெல வொரங் ைள்

ொம மொன ெதிற் கசயற் ெொபட.(16) பெொலி

கவ ்தியர்ைளின் ஆ ொரமற் ற மருந்துெ் ெொனங் ைகள அரசொங் ைம்
அனுமதி ் கம மு ல் அனுமதியளிை்ைெ்ெட்ட சுற் றுலொ ்துகற ெபிள் ைள் ,
முழு அகடெ் பின் பின் னர் மீள ் திறெ்ெ ற் ைொன ஒழுங் ைற் ற
உெொயமொர்ை்ைங் ைளினொல் உயர் அெொயபநர்வுமிை்ை உள் ளரங் கு
நிைழ் வுைள் நடை்ை அனுமதி ் ல் மற் றும் ஆகட ் க ொழிற் சொகல
ஊழியர்ைளின் பமொசமொன பவகல நிகலகமைள் வகர ைொணெ்ெடும்
இவ் வொறொன ஏகனய நலன் ைளுடன் அறிவியல் அடிெ்ெகடயிலொன
கைொள் கை முரண்ெடும் இந்

விடயம் க ொடர்ந்தும் ைரிசகணை்குரிய

ஒன் றொைபவ இருை்கின் றது.

சபாதுெ் சுகாதாை முரறரமயிரனெ்
சிறப் புைிரமயுரடயவை்கள் கீழறுத்தல்
ற் பெொது ைொணெ்ெடும் ெொரிய சவொல் ைளுள் ஒன் று கெொதுச் சுைொ ொர
நடவடிை்கைைளின் முை்கிய ்துவ ்திகனச் சிறெ்புரிகமயுகடயவர்ைள்
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கீழறுை்கும் சவொலொகும் . இது இரண்டு தீங் குமிகு வழிைளில்
கவளிெ்ெடு ் ெ்ெட்டு வருகின் றது, மு லொவது, சட்டை்ைொெ்புடன் கெொதுச்
சுைொ ொர நடவடிை்கைைகளெ் கெொருட்ெடு ் ொகம, இரண்டொவது,
ெொதிை்ைெ்ெடும் ஆெ ்துள் ளவர்ைளுை்கு ்

டுெ்பூசிபயற் றொது

டுெ்பூசிைகளெ் கெற் றுை்கைொள் வ ற் குச் சிறெ்புரிகமயுகடயவர்ைள்
முகறகமயிகன ்

மை்குச் சொர்ெொைெ் ெயன் ெடு ்துகின் றகம.(17,18)

முகறகமயிகன அரசியல் மற் றும் சமூை பமட்டுை்குடியினர்
கீழறுெ்ெ ற் ைொன இந்

உ ொரணங் ைள் சுய ஒழுை்ை ்தின்

முை்கிய ்துவ ்திகனெ் புறை்ைணிெ்ெதுடன் கெொதுச் சுைொ ொர
நடவடிை்கைைகளை் கீழறுெ்ெ ற் கும் கெொதுமை்ைகள ஊை்குவிை்கின் றன.

கெருந்க ொற் றின் அயர்ச்சி எல் பலொகரயும் பீடி ்து எங் கும் வியொபி ்துெ்
ெ ைளிெ்பு ் க ொடர்ந்தும் உயர்வொைை் ைொணெ்ெடும் ஒரு சூழ் நிகலயில்
அரசியல் பமட்டுை்குடியினரொல் ைொட்டெ்ெடும் பமொசமொன
கலகம ்துவமும் முகறகமயிகனச் சுரண்டிய சில ஊழல் மிை்ை
கவ ்தியர்ைளின்

கலகம ்துவமும் ஒட்டுகமொ ் ெ் கெொதுச் சுைொ ொர

முகறகமயும் அரும் ெொடுெட்டு பமற் கைொள் ளும் முயற் சிைகளை்
கீழறுை்கின்
் றன. இ ன் உடனடியொன

ொை்ைங் ைள் கெொதுமை்ைளின்

அவநம் பிை்கையொைவும் அதிருெ்தியொைவும் ைொணெ்ெடும் அப பவகள,
கெொதுச் சுைொ ொர முகறகமை்கும் சமு ொய ்திற் கும் இகடயில்
ைட்டிகயழுெ்ெெ்ெட்டுள் ள நம் பிை்கையிகன இந் ச் சம் ெவங் ைள்
ெடிெ்ெடியொை அழிெ்ெ ொல் நீ டி ்

பச ங் ைளும் ஏற் ெடுகின் றன.

பலிக்கடாக்களாகெ் சிறுபான்ரமயினரும்
பாதிப் புக்குள் ளாகும் ஆபத்துமிக்கவை்களும்
நொம் ஒருபெொதுபம புறை்ைணிை்ைை் கூடொ , எங் கும் வியொபி ்துள் ள ஒரு
விடயம் சிறுெொன் கமயினகரயும் ெொதிெ்புை்குள் ளொகும்
ஆெ ்துள் ளவர்ைகளயும் ெலிை்ைடொை்ைளொைெ்
ெயன் ெடு ்துகின் றகமயொகும் . இது கெருந்க ொற் றுை் ைளங் ைம்
ைணிசமொன அளவில் உருவொகுவ ற் குெ் ெங் ைளிெ்பு வழங் குகின் றது.
வறொன

ைவல் ைகளெ் ெரெ்புவதில் கெரும் பெொை்கு ஊடைங் ைள்
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வகிெொ ்திரம் வகிை்ை, முஸ்லிம் சமு ொயம் குறிெ் ெொை
இலை்குகவை்ைெ்ெட்டு அறிவியல் ஆ ொரமின் றிச் சடலங் ைகள வலிந்து
எரியூட்டும் கைொள் கையிகன அரசொங் ைம் அமலொை்கியது.(19–21)
இவ் வொறொன தீங் குமிகு கவற் றொரவொரெ் பெச்சுை்ைகளை் குகறெ்ெ ற் கும்
கைொள் கைைகள ் துரி மொை மீள் ெரிசீலகன கசய் து திரு ்துவ ற் கும்
முயற் சி எடுை்ைொகமயினொல் உருவொகும் கெருந்க ொற் றுை் ைளங் ைம்
இச்சமு ொயங் ைள் எவ் வொறு பநொை்ைெ்ெடுகின் றன என் ெது க ொடர்பில்
கலமுகற ்

ொை்ை ்திகன ஏற் ெடு ்துகின் றது.

முஸ்லிம் சமு ொய ்துை்கு பநர்ந் து பெொல் , ைளங் ை ்திகன
அைற் றுவ ற் கு முயற் சி எடுை்ைொகமயொனது, ஆகட ் க ொழிற் சொகல
ஊழியர்ைள் பெொன் ற ெொதிெ்புை்குள் ளொகும் ஆெ ்துள் ள சமு ொயங் ைளில்
க ொற் றுை்குள் ளொனவர்ைளுை்கு எதிரொைவும் ைடற் ெகட வீரர்ைளுை்கு
எதிரொைவும் ஏகனய வறிய சமு ொயங் ைகளச் பசர்ந் வர்ைளுை்கு
எதிரொைவும் தீங் குமிை்ை எதிர்விகனைள் உருவொைை்
ைொரணமொகியுள் ளது.(22)

கமாெமான சதாடை்பாடல் மற் றும் தைவு முகாரமத்துவம்
அதீ

ெ ைளிெ்பும் அச்சமும் நிகறந்துள் ள ஒரு சந் ர்ெ்ெ ்தில்

அரசொங் ை ்தின் தீர்மொனம் வகு ் ல் கசயன் முகறயில் மொ ்திரமன் றி
பநொய் ைகளெ் ெற் றிய கெொதுமை்ைளின் புரி லிலும் கெருந்க ொற் றின்
சிை்ைலொன அறிவியகல விளை்கும் க ொடர்ெொடகல எதிர்பநொை்கும்
மை்ைளிலும் நிலவுகின் ற க ொற் றுபநொயியல்
வியொை்கியொன ்திலும்

ரவுைளின் துல் லியமொன

ைவல் ைள் முை்கியமொன வகிெொ ்திர ்திகன

வகிை்கையில் , திகணை்ைளங் ைளுை்கும் கைொள் கை வகுெ்பெொர்ைளுை்கும்
இகடயில்

ரவுைகளச் கசயற் திறனுடன் ெகிர்வது கெருந்க ொற் றுை்ைொன

ெதிற் கசயற் ெொட்டின் கவற் றிை்கு இன் றியகமயொ

ொகும் .

எவ் வொறொயினும் , இலங் கையின் க ொடர்ெொடல் உெொயமொர்ை்ைம் மிைவும்
அதிருெ்தியொன நிகலயிபலபய ைொணெ்ெடுகின் றது.

ரவுைகளை்

ைண்டறிந்து, ெகுெ்ெொய் வு கசய் து, ைொட்சிெ்ெடு ்துவ ற் ைொன ைருவியின்
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உருவொை்ைம் மற் றும் ஏகனய வழிைொட்டல் எனச் சுைொ ொர பமம் ெொட்டுெ்
ெணியை ்தின் நன் கு புலெ்ெடும் சொ ைமொன அம் சங் ைள் ைொணெ்ெட்ட
பெொதிலும் கெொதுமை்ைளுை்குை் கைொள் கைைகள விளை்குவதில்
ைொணெ்ெடும் குகறெொடுைளும் ைளங் ை ்திகன அைற் றுவ ற் ைொன
க ொடர்ெொடல் முயற் சிைள் இல் லொகமயும் க ொற் றுபநொயியல்

ரவுைளின்

வறொன அர் ் ெ்ெடு ் ல் ைளும் சமு ொயெ் ெரவகலெ்
பிரைடனெ்ெடு ் ொகமயும் குழெ்ெ நிகலயிகன உருவொை்கியுள் ளன.
பமலும் , அரசொங் ைபம அ ன் கசொந்
ெகிரங் ைமொைச் சவொல் விடு ்து

மூலங் ைளின்

ரவு பநர்கமை்குெ்

ரவு ் துல் லியம் க ொடர்ெொைை்

ைொணெ்ெடும் குழெ்ெ ்திகன பமலும் அதிைரிை்ைச் கசய் துள் ளது.(23)
பமலும் அரசொங் ை மூலங் ைளின்

ரவு ் துல் லியமின் கம ைொரணமொை

பநொயொளர்ைளின் எண்ணிை்கையிகனயும் க ொற் றொளர்ைளின்
எண்ணிை்கையிகனயும் குகற ்துை் ைணை்கிடுவது க ொடர்ெொை
அதிைரி ்துவரும் சவொல் ைள் நொட்டில் கைொவிட் 19 ெதிற் கசயற் ெொட்டில்
க ொடர்ந்தும்

ொை்ைபமற் ெடு ்தி வருகின் றன. (24)

நிதி முகாரமத்துவத்தில் சவளிப் பரடத்தன்ரமயின்ரம
இந் ெ் கெருந்க ொற் றுை்ைொன ெதிற் கசயற் ெொட்டில் கெொதுகவளியில்
பைொடிட்டுை்ைொட்டெ்ெட்ட விடயங் ைளொன கவளிெ்ெகட ் ன் கம
இல் லொகமயும் நிதிைகள உரிய ைொல ்தில் ெயன் ெடு ் ொகமயும்
ைரிசகணை்குரிய விடயங் ைளொகும் .(25) பிரகசைளினொல்
கவளிெ்ெடு ் ெ்ெட்ட இந் ை் ைரிசகணைளுள் , சர்வப ச
அகமெ்புை்ைளினொல் வழங் ைெ்ெட்ட நிதிைள் மற் றும் சுைொ ொர
முகறகமயிகன வலுெ்ெடு ் கவன ஒதுை்ைெ்ெட்ட அரசொங் ை கைொவிட் –
19 நிவொரண நிதிைள் பெொன் ற உயர் மட்ட நிதிைகள உரியைொல ்தில்
ெயன் ெடு ் ொகமயும் உள் ளடங் கியது.(25) பமலும் , கைொவிட் - 19 நிவொரண
உ வி நிதிைளின்

வறொன முைொகம ்துவம் க ொடர்ெொைை்

குற் றச்சொட்டுை்ைள் எழுந்துள் ளன.(26) ெொதிை்ைெ் ெடை்கூடிய அதீ
ஆெ ்திகனை் கைொண்டவர்ைளுை்கு நிதியு வி வழங் குவக

இலை்ைொைை்

கைொண்ட கைொவிட் - 19 நிவொரண உ வி க ொடர்ெொன ைரிசகணைளுள்
நிதியிகனெ் கெறொ

குடும் ெங் ைளும் அதிைொர ்திலுள் ளவர்ைளொலும்

நிதிைகள அரசியல் சூழ் சசி
்
்திற ் ொல் கையொள் ெவர்ைளொலும் நிதிைள்
சூகறயொடெ்ெடுவதும் உள் ளடங் குகின் றன.(26) இை்ைரிசகணைளுள்
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ெலவற் றிகன அடிெ் ெகடயொைை் கைொண்டு, இச்சுைொ ொர அவசர
நிகலயின் பெொதும் சுைொ ொர கநருை்ைடிைள் உள் ளிட்ட எதிர்ைொல அவசர
நிகலைளின் பெொதும் நிதிைகளை் கையொள் வ ற் கு இலங் கை அதியுயர்
வகைெ்கெொறுெ்புெ் கெொறிமுகறயில் ைவனம் குவிெ்ெது
இன் றியகமயொ

ொகும் .

இலங் ரகயின் சகாள் ரக முன்னுைிரமகரள அரடயாளம்
காணல்
பமபல உெ பிரிவுைளில் பைொடிட்டுை்ைொட்டெ்ெட்ட ைொரணிைள்
கெருந்க ொற் றுை்ைொன ெதிற் கசயற் ெொட்டின் பிர ொன சவொல் ைகள
உள் ளடை்கியிருந் ொலும் சுைொ ொர ்துடன் க ொடர்புறொ

பநரடியற் ற

சவொல் ைகளெ் ெற் றி நொம் ைவனகமடுெ்ெது இன் றியகமயொ

ொகும் .

சுைொ ொர ்தின் சமூை ் தீர்மொனை் ைொரணிைகளெ் ெொதிை்கும் இந் ச்
சவொல் ைளுள் வருமொன இழெ்பு, உணவுெ் ெொதுைொெ்பின் மீ ொன
ைல் வி மீ ொன

ொை்ைம் , வீட்டு வன் முகற மீ ொன

ொை்ைம் ,

ொை்ைம் மற் றும்

ெலருை்கும் ெொதுைொெ்ெற் ற பவகலச் சூழல் ஆகியகவ
உள் ளடங் குகின் றன. சிறெ்புரிகம கிட்டொ வர்ைகளெ் கெொறு ்
நிதிசொர்ந்
சொர்ந்

அளவில் ,

இை்ைட்டுை்ைளின் ைொரணமொைவும் சந் ர்ெ்ெ சூழ் நிகல

இை்ைட்டுை்ைள் ைொரணமொைவும் கெொதுச் சுைொ ொர வழிைொட்டகலெ்

பின் ெற் றுவது இம் மை்ைளுை்குச் சவொல் மிை்ை ொை இருை்ைமுடியும் .
இவற் றுள் உணவுெ் ெொதுைொெ்பு, நிதி இல் லொ

ைொரண ்தினொல்

னிகமெ்ெடு ் லில் இருை்ை முடியொகம, வொழ் நிகலகமைள்
ைொரணமொை சமு ொய ்தினுள் சமூை இகடகவளியிகனெ் பெண
முடியொகம மற் றும்

டுெ்பூசிைகள அல் லது கெொதுச் சுைொ ொர

வழிைொட்டல் கைளெ் ெற் றிய புரி லின் கம ஆகியகவ
உள் ளடங் குகின் றன. பமபல வகரவிலை்ைணெ்ெடு ்தியவொறு சுைொ ொரம்
சொர்ந்

மற் றும் சுைொ ொரம் சொரொ

சைல சவொல் ைளும் எமது

வறுைளில்

இருந்து ைற் ெ ற் ைொன ப கவயிகனயும் சில சந் ர்ெ்ெங் ைளில்
அவ ொனமிை்ை பமற் ெொர்கவை்ைொன ப கவயிகனயும்
வலியுறு ்துகின் றன.
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அரசியல் ெற் றின் கம,
அரசியல்

வறொை வழிநட ் ெ்ெட்ட கைொள் கை உருவொை்ைம் ,

கடைள் ைொரணமொைை் கைொள் கை அமுல் ெடு ் லில்

ொம ம்

பெொன் ற சுைொ ொர தி
் ன் அரசியல் தீர்மொனை் ைொரணிைள் பமபல
குறிெ்பிடெ்ெட்டுள் ள சைல ைொரணிைளினதும் அகன ்து மட்டங் ைளிலும்
ைொணெ்ெடுவதுடன் அகவ கெருந்க ொற் றுை்ைொன எமது
ெதிற் கசயற் ெொட்டிகனயும் ெலவீனெ் ெடு ்தியுள் ளன. எனபவ, சுைொ ொர
ஆளுகை மட்ட ்தில் கெருந்க ொற் றிகன முைொகம ்துவம் கசய் வதில்
கெொதுச் சுைொ ொர ் துகறயிகனச் பசர்ந்

இகண ்

இலங் கைை்கு ் ப கவயொை இருை்கின் றது; அரசியல்

கலகம ்துவம்
கலகம ்துவம்

குறுகிய ைொல அரசியல் மற் றும் கெொருளொ ொர இலை்குைளுை்கு
இகரயொகுவக

்

விர் ்து, அெொயபநர்வுைகளை் ைணிெ்ெது

உள் ளடங் ைலொை கெருந்க ொற் றுை்ைொன ெதிற் கசயற் ெொட்டு முயற் சிைளின்
பின் னொல் அறிவியல்

ர்ை்ை ஆ ொரம் (உ ொ: ெடுை்கை மரு ்துவம் ,

க ொற் றுபநொயியல் மற் றும் சமூை - அரசியல் ) இருெ்ெக
உறுதிெ்ெடு ் பவண்டும் . பமலும் , இலங் கை அ ன்

ரவுைளின்

க ொடர்ெொடகல பமம் ெடு ்துவக யும் பூரணமொன ைளங் ை ்திற் கு
எதிரொன கசய் தி உருவொை்ை முன் கனடுெ்பிகனயும் உள் நிகல அரசியல்
முயற் சிைள் மூலமொைவும் கைொள் கை முயற் சிைள் மூலமொைவும்
முகறகமயிகனச் சிறெ்புரிகமகெற் றவர்ைள் சூழ் சசி
்
தி
் ற ்துடன்
கையொள் வக

அைற் றுவக யும் அவசரமொைை் ைவன தி
் ல்

கைொள் ளபவண்டும் .
கெொதுச் சுைொ ொர நடவடிை்கைைள் ெற் றி அறிய ் ருவ ற் ைொை ஒரு
கெொதுச் சுைொ ொர நிபுணகர நியமி ் ல் , எங் கும் வியொபி ்திருை்கும்
பைள் விைளுை்கு ெதிலளிெ்ெ ற் ைொை சம் ெந் ெ்ெட்ட நிபுணர்ைளுடனும்
அரசொங் ை அதிைொரிைளுடனும் மொ ொந் ம் அல் லது இரண்டு
வொரங் ைளுை்கு ஒரு

டகவ ஊடை மொநொடுைகள நட ்து ல் ஆகியகவ

அதிை சை்தியிகன வீணொை்ைொது அரசொங் ைம் எடுை்ைை்கூடிய உடனடி
நடவடிை்கைைளில் சிலவொகும் .
நீ ண்ட ைொல ்தில் , சுைொ ொர முகறகமயிகன பமம் ெடு ்துவ ற் ைொைவும்
சுைொ ொர ்தின் சமூை ் தீர்மொனை் ைொரணிைளில் சொ ைமொன
ொை்ை ்திகன ஏற் ெடு ்துவ ற் ைொைவும் சுைொ ொர ்தின் அரசியல்
தீர்மொனை் ைொரணிைள் ஒன் றிகணந்துள் ளன என் ெக

உறுதிெ்ெடு ்
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இலங் கை அரசியல் ரீதியொைவும் நிதிரீதியொைவும் மு லீடு
கசய் யபவண்டும் . இவ் வொறு கசய் வது எமது மை்ைளின் வொழ் வின்
அகன ்து அம் சங் ைளிலும் ைணிசமொன
என் ெக

ொை்ை ்திகன ஏற் ெடு ்தும்

நொம் இெ்கெருந்க ொற் றில் அவ ொனி ்துள் பளொம் . மிைவும்

ெொதிை்ைெ்ெட்டுள் ளவர்ைள் , குறிெ்ெொை வளங் ைள் அரி ொை இருை்கும்
சந் ர்ெ்ெங் ைளில் ெொதிை்ைெ்ெட்டுள் ளவர்ைள் , குகறந்

வருமொனம் கெறும்

மை்ைபளயொகும் .

கெருந்க ொற் று ஏற் ெடு ்தியுள் ள சவொல் ைகள எதிர்கைொள் வ ற் ைொன ெண
மூல னமும் சமூை மூல னமும் இவர்ைளிடம் கெொதுவொை இல் லொமல்
இருை்கின் றன. இந் ச் சவொல் ைள் சுைொ ொரச் சவொல் ைளுை்கு மட்டும்
வகரயறுை்ைெ்ெடொமல் உணவுெ் ெொதுைொெ்பு, ைல் விை்ைொன அணுைல் ,
வீட்டு வன் முகற மற் றும் ஒட்டுகமொ ்

நிதி அழு ் ம் பெொன் ற

சவொல் ைளுை்கும் நீ ட்சியகடகின் றன. இந் ச் சவொல் ைள் அகன ்தும்
பமொசமொன மனநல ஆபரொை்கிய ்திற் கும் ைொரணமொகின் றன. இது எமது
சமு ொயங் ைளில் பநொய் நிகல வீ

்தின் உயர் மட்ட ்திற் கு

இட்டுச்கசல் லலொம் .(27) ெொதுைொெ்பு என் ெ ன் அர் ்

்திகனயும்

கெருந்க ொற் று மீள் வகரவிலை்ைணெ்ெடு ்தியுள் ளது. 26 வருட
யு ்

்திற் கு முைங் கைொடு ்

நொடு என் ற ரீதியில் நொட்டின் இரொணுவ

ெல ்திகன பமம் ெடு ்துவ ொன் ெொதுைொெ்பு என் ற அர் ் ம் இலங் கையில்
நிலவி வருகின் றது. கெருந்க ொற் று ஏற் ெடும் வகரயில் இெ்புலனுணர்வு
கவற் றொரவொரெ் பெச்சுை்ைளொல் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறு ் ெ்ெட்டது.
ெொதுைொெ்பு என் ெது ஆயு
அல் லது இரொணுவ ்

பமொ ல் இல் லொமல் இருெ்ெது மொ ்திரமல் ல

ொை்கு ல் இல் லொமல் இருெ்ெது மொ ்திரமல் ல,

பிரகசைளின் உடல் உள சுைொ ொர ்திகனயும் நலபனொம் புகையிகனயும்
உறுதிெ்ெடு ்துவதும் ெொதுைொெ்ெொகும் எனெ் ெொதுைொெ்பிகன
வகரவிலை்ைணெ்ெடு ்துவ ன் முை்கிய ்துவ ்திகனெ் கெருந்க ொற் று
பைொடிட்டுை்ைொட்டியுள் ளது. உணர்ந்துகைொண்ட இந்

உண்கமயிகன

நொம் மறுை்ைொமலும் நிரொைரிை்ைொமலும் எமது சுைொ ொர முகறகமயிலும்
எமது சமூை உ வி முகறகமைளிலும் மு லீடு கசய் வது
முை்கியமொன ொகும் . உயர் மட்ட ்தில் , அரசியல் நிைழ் சசி
் நிரலில்
இலங் கை சுைொ ொர மற் றும் சமூை உ வியிகன பமபல நைர் ்தி இந்

்

துகறைளில் அர் ் பூர்வமொை மு லீடு கசய் யபவண்டும் . அர் ் பூர்வமொன
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ெகுெ்ெொய் வுடனொன உ வியிகனயும் பமபல பைொடிட்டுை்ைொட்டெ்ெட்ட
சவொல் ைகளெ் புரிந்துகைொள் வக யும் சமூை உ வி உள் ளடை்ைபவண்டும் .

எனபவ, உணவுெ் ெொதுைொெ்புச் சவொல் ைகளை் ைகளந்து, ைல் விை்ைொன
அணுைலில் உள் ள சவொல் ைகளை் ைகளந்து, மட்டுெ்ெடு ் ெ்ெட்டதும்
ற் ைொலிைமொனதுமொன ைொசு உ விெ் கெொதிைளில் இருந்து
இலங் கைஅெ்ெொல் நைரபவண்டும் . க ொடர்ச்சியொன மட்டங் ைளில் ,
எதிர்ைொலெ் கெருந்க ொற் றுை்ைளுை்கும் அனர் ் ங் ைளுை்கும்
முைங் கைொடுெ்ெ ற் கு இயலுமொை இருெ்ெ ற் ைொை இலங் கை அ ன் ம ்திய
மற் றும் பிரொந்திய நிறுவனங் ைகளயும் குறிெ்ெொை சுைொ ொர மற் றும் சமூை
நலபனொம் புகைைகளயும் பமம் ெடு ்துவதில் ைவனம் கசலு ் பவண்டும் .
க ொற் றும் பநொய் ைகளயும் க ொற் றொ பநொய் ைகளயும்
எதிர்கைொள் வ ற் ைொைச் சுைொ ொர முகறகமயின் ஆறு பிர ொன
கூறுைகளயும் வலுெ்ெடு ்துவதில் சுைொ ொர முகறகமயிகன
வலுெ்ெடு ் ல் ைவனம் குவிை்ைபவண்டும் .

முன்செல் வதற் கான பாரதயிரனத் திட்டமிடல்
பநொய் ைகள ஏற் ெடு ்தும் நுண்ணங் கிைளின் கெருை்ைம் ைொரணமொைவும்
ைொடழிெ்பு மற் றும் ைொலநிகல மொற் றம் பெொன் ற ைொரணிைளின்
ொை்ை ்தினொல் விலங் குைளில் இருந்து மனி ர்ைளுை்குெ் ெரெ்ெெ்ெடும்
பநொய் ைளின் அச்சுறு ் லின் அதிைரிெ்பின் ைொரணமொைவும் அதிைமொன
க ொற் றுபநொய் ைள் அல் லது கெருந்க ொற் றுை்ைள் நிைழும் அச்சுறு ் ல்
ைொரணமொை, இலங் கைை்ைொன முன் கசல் லும் ெொக ை்கு பமற் குறிெ்பிட்ட
கைொள் கை முன் னுரிகமைள் இன் றியகமயொ கவயொகும் . (28,29)
சுைொ ொர ்திலும் சுைொ ொர ்தின் சமூை ் தீர்மொனை் ைொரணிைளிலும்
மு லீடு கசய் வ ன் ெலொெலன் ைள் கமொ ்

் ப சிய உற் ெ ்தியின்

வளர்ச்சியில் பிரதிெலிை்கும் முகனெ்ெொன கெொருளொ ொரெ்
கெறுமதியிகனை் கைொண்டிருை்கும் என் ெதுடன் கவறுமபன
கெொருளொ ொரெ் கெறுமதியினொல் அளை்ை முடியொ
ஒட்டுகமொ ்

்

வொழ் வின்

ர ்திற் குெ் ெங் ைளிெ்பு வழங் குவ ற் கும்

இட்டுச்கசல் லும் .(30,31)
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நொடுைளின் கெொருளொ ொர நலன் ைளுை்கு அெ்ெொல் சமு ொயங் ைளின்
நலபனொம் புகையிகன பமம் ெடு ்துவ ன் முை்கிய ்துவம் உலைளொவிய
சுைொ ொர ்தில் அதிைரி ்

அளவில் வியொபி ்திருை்கும் விடயமொகும்

என் ெதுடன் சுைொ ொரம் மற் றும் நலபனொம் புகையிகன
முன் னுரிகமெ்ெடு ்துவ ற் கு இலங் கை வகளவிகன முந்திய ொை
இருை்கும் .(32) இந்

முன் னுரிகமைள் உலைளொவிய மட்ட ்திலொன

சொன் றடிெ்ெகடயிலொன கைொள் கையுடனும் நீ டுறுதியொன அபிவிரு ்தி
இலை்குைள் (குறிெ்ெொை 3.8.1 மற் றும் 3.8.2) மற் றும் உலைளொவிய சுைொ ொர
உள் ளடை்ை இலை்கு 2030 (33, 34) பெொன் ற உலைளொவிய சுைொ ொரை்
கைொள் கை நிைழ் சசி
் நிரலுடனும் கெொருந்துகின் றகமயினொல் இந் ை்
கைொள் கை இலை்குைகள முன் னுரிகமெ்ெடு ்து ல் இலங் கைை்கு
உலைளொவிய அங் கீைொர ்திகனயும் கைொண்டுவரும் .(33,34)
கலவர்ைளும் அரசொங் ைங் ைளும் அவர்ைளின் பிரகசைளுை்கு
நலபனொம் புகையிகனயும் ெொதுைொெ்பிகனயும் உறுதிெ் ெடு ்

உ வும்

முன் னுரிகமைள் ெற் றிய க ளிவிகன அவர்ைளுை்கு வழங் கும்
திருெ்புமுகனயொன

ருணங் ைள் வரலொற் றில் மிைெ் கெொதுவொைை்

ைொணெ்ெடுகின் றன. இந் ெ் கெருந்க ொற் று அவ் வொறொன ஒரு
ருணமொகும் . எமது சமு ொயங் ைளின் துயரங் ைளில் பிரதிெலிை்கும்
எச்சரிை்கைைளிலும் அனுெவரீதியொன அறிவியல் சொன் றுைளில்
பிரதிெலிை்கும் எச்சரிை்கைைளிலும் ைவனம் கசலு ் ொமல் இருெ்ெது நம்
அகனவருை்கும் நீ டி ்

பச

்திகனபய ஏற் ெடு ்தும் .

‘ டுெ்பூசி மனநிகறவினொலும் ’ க ொற் றொளர்ைளின் எண்ணிை்கையில்
ஏற் ெட்ட குறுகியைொலை் குகறவினொலும் புறை்ைணிை்ைெ்ெட்டிருை்கும்
நீ ண்ட ைொலை் கைொள் கை அணுகுமுகற ஒன் று இல் லொமல் இருெ்ெது எமது
கெொருளொ ொர ்தில் ெொரதூரமொன விகளவுைகள ஏற் ெடு ்தி,
கெருந்க ொற் று அயர்ச்சியிகன ் தீவிரெ்ெடு ்தி எமது சமு ொயங் ைளின்
ஒட்டுகமொ ்

நலபனொம் புகையில் ெொ ைமொன

ொை்ை ்திகன

ஏற் ெடு ்தும் . இலங் கையிகன ய ொர் ் பூர்வமொை சிறந்

முகறயில்

மீளை் ைட்டிகயழுெ்புவ ற் கு, ெொதுைொெ்ெொை இரு ் ல் மற் றும் ஆெ ்தின் றி
16

இரு ் ல் என் ெது எமது சமு ொயங் ைளுை்கு எக ை் குறிை்கின் றது என் ெது
ெற் றிய அரசியல் புரி கல மீள் வகரவிலை்ைணெ்ெடு தி
் , இலங் கை
அ ன் குறுகிய மற் றும் நீ ண்டைொல நிைழ் சசி
் நிரல் ைளில் சுைொ ொர, சமூை
நலபனொம் புகையிகன அரசியல் மற் றும் மு லீட்டு முன் னுரிகமைளொை
முன் னுரிகமெ்ெடு ் பவண்டும் .
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