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இலங்ககை பிரதமர
அமமரிக்கை ப பாதுகை பாப்பு ஒப்பந்தத்கத
ஊக்குவிக்கிிக்கிற பார
By Vijith Samarasinghe and K. Ratnayake,

இலங்ககை

நநாடநாளுமன்றத்தில்

கைடந்த

புதன்கிழகம

உகஉரையநாற்றிய பிஉரைதமர் உரைணில் விக்உரைமசிங்கை, ககைநாழும்புக்கும்
வநாஷிங்டனுக்கும் இகடயில் திட்டமிடப்பட்டுள்ள பகடகைகள
நிகலநிறுத்துவதற்கைநான ஒப்பந்தத்தின் (Status of Forces Agreement
SOFA)
புவி-மூூலலநாபநாய தநாக்கைங்கைள் குறித்து விளக்கை
முயன்றநார். இந்த உடன்படிக்ககை ககைகயழுத்திடப்பட்டநால், அது
மூூலலநாபநாய ரீதியநாகை அகமந்துள்ள இந்து சமுத்திஉரைத் தீவ
ூலதசத்கத
தனது
இஉரைநாணுவப்
பகடகைள்
சுதந்திஉரைமநாகைப்
பயன்படுத்துவதற்கைநான உரிகமகய அகமரிக்கைநாவிற்கு வழங்கும்.
முன்னநாள் ஜனநாதிபதி சந்திரிகைநா குமஉரைதுங்கைநாவின் அஉரைசநாங்கைம்
1995 நடுப்பகுதியில் வநாஷிங்டனுடன் ஒரு ூலசநாஃபநா ஒப்பந்தத்தில்
ககைகயழுத்திட்டது. அந்த ஒப்பந்தத்கத சீனநாவக்கு எதிஉரைநான
அதன் ஆக்கிஉரைமிப்பு இஉரைநாணுவ தயநாரிப்புகைளுக்கு ஏற்ற ஒரு
ஒப்பந்தத்துடன் பதிலீடுகசய்ய ூலவண்டும் என்று அகமரிக்கைநா
விரும்புகிறது.
மக்கைள்
விடுதகல
முன்னணி
(ூலஜ.வி.பி.)
தகலவரும்
பநாஉரைநாளுமன்ற
உறுப்பினருமநான
அனுஉரைநா
குமநாஉரை
திஸநாநநாயக்கைவின் ூலகைள்விக்கு பதிலளித்த விக்உரைமசிங்கை, உத்ூலதச
ூலசநாஃபநா குறித்து கைருத்து கதரிவித்தநார். முன்னர் 2015 இல்
அகமரிக்கை சநார்பு அஉரைசநாங்கைத்கத ஆதரித்த ூலஜ.வி.பி., இப்ூலபநாது
அகமரிக்கை ஏகைநாதிபத்தியத்தின் எதிர்ப்பநாளஉரைநாகை கைநாட்டிக்ககைநாள்ள
முயற்சிக்கிறது.
ூலபச்சுவநார்த்கதகைள்
நடந்து
ககைநாண்டிருப்பதநாகை
பநாஉரைநாளுமன்றத்தில் கூறிய விக்உரைமசிங்கை, ஆனநால் "இலங்ககையின்
இகறயநாண்கமகய
பநாதிக்கும்
எந்தகவநாரு
ஒப்பந்தமும்
ககைகயழுத்திடப்படநாது, [ூலமலும்] நநாங்கைள் ஏற்றுக்ககைநாள்ள
முடியநாத சில விஷயங்கைள் உள்ளன" என்று கூறினநார். அவர்
எந்தகவநாரு கைருத்து ூலவறுபநாடுகைகளயும் விவரிக்கைவில்கல,
ஆனநால் தயநாரிக்கைப்படுவது ஒரு "அகமதி கைநால ஆவணம்"
ஆகும் என்று ூலகைலிக்கூத்தநாகை கூறினநார்.
எவ்வநாறநாயினும், “இந்த ஒப்பந்தம் கபநாதுவநாகை ஒரு கவளிநநாட்டு
நநாட்டில் கசயல்படும் அகமரிக்கை இஉரைநாணுவ வீஉரைர்கைளுக்கைநான
கைட்டகமப்கப நிறுவகிறது, கவளித்கதரியநாத நபர்கைளுக்கு
அதிகைநாஉரைங்கைள் மற்றும் சலுககைகைகளயும் ூலசநாஃபநா வழங்குகிறது,”
என்று விக்உரைமசிங்கை ஒப்புக்ககைநாண்டநார்.
ஜூன்
30
அன்று
ககைநாழும்பின்
சண்ூலட
கடம்ஸில்
கவளியிடப்பட்ட 15 பக்கை ஆவணத்தின் கவளிக்கைசிந்த பகுதிகைள்,
அகமரிக்கை பநாதுகைநாப்புத்துகற அதிகைநாரிகைளுக்கும் அகமரிக்கை
இஉரைநாணுவத்திற்கும் வழங்கைப்படும் சில விரிவநான அதிகைநாஉரைங்கைகள
கவளிப்படுத்துகிறது. இகவ பின்வருமநாறு:
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* இஉரைநாஜதந்திஉரை உறவகைள் சம்பந்தமநான வியன்னநா
உடன்படிக்ககையின் கீழ் இஉரைநாஜதந்திஉரை பணிகைளில்
உள்ள
நிர்வநாகை
மற்றும்
கதநாழில்நுட்ப
ஊழியர்கைளுக்கு
வழங்கைப்பட்டுள்ளவற்றுக்கு
சமமநான
சலுககைகைள்,
விலக்குகைள்,
சட்ட
விலக்கைளிப்புகைளும்
அகனத்து
அகமரிக்கை
சிப்பநாய்கைளுக்கும்
வழங்கைப்படும்;
அகமரிக்கை
அகடயநாள அட்கடயுடனும் கூட்டு பயணம்
அல்லது தனிப்பட்ட பயண உத்தஉரைவகைளுடன்
அகமரிக்கை
சிப்பநாய்கைள்
இலங்ககைக்குள்
நுகழயவம் கவளிூலயறவம் முடியும்; அகமரிக்கைநா,
அதன்
அஉரைசியல்
உட்பிரிவகைள்
அல்லது
மநாநிலங்கைளநால்
வழங்கைப்பட்ட
அகனத்து
கதநாழில்முகற
உரிமங்கைளும்
இலங்ககையில்
கசல்லுபடியநாகும்
என்று
ஏற்றுக்ககைநாள்ளப்படுகிறது;
மற்றும்
உத்திூலயநாகைபூர்வ கைடகமகைகளச் கசய்யும்ூலபநாது
சீருகட அணியவம், கைடகமயில் இருக்கும்ூலபநாது
ஆயுதங்கைகள எடுத்துச் கசல்லவம் அகமரிக்கை
சிப்பநாய்கைளுக்கு அதிகைநாஉரைம் உண்டு.
* அகமரிக்கை சிப்பநாய்கைள் மீது அகமரிக்கை
அஉரைசநாங்கைூலம
குற்றவியல்
அதிகைநாஉரைங்கைகளக்
ககைநாண்டிருக்கும்.
அவர்கைகள
இலங்ககை
சட்டத்திற்கு உட்படுத்த முடியநாது.
*
அகமரிக்கைப்
பகடகைளின்
வநாகைனங்கைள்,
விமநானங்கைள், கைப்பல்கைள் மற்றும் உபகைஉரைணங்கைள்
இலங்ககை எல்கலக்குள் சுதந்திஉரைமநாகை நுகழந்து
கசல்ல முடியும், ூலமலும் உள்ளூர் அதிகைநாரிகைள்
அவற்றில் ஏறுவது மற்றும் விசநாஉரைகண கசய்வது
முடியநாது.
அகமரிக்கைப் பகடகைளுக்கு ஒரு பிஉரைத்ூலயகை
வநாகனநாலி
ூலசகவ
ஒதுக்கைப்படும்,
ூலமலும்
அவர்கைளநால் தமது கசநாந்த கதநாகலகதநாடர்பு
முகறகய இயக்கை முடியும்.
*

*
இலங்ககையில்
அகமரிக்கைப்
பகடகைளநால்
ூலமற்ககைநாள்ளப்படும்
எந்தகவநாரு
கைட்டுமநான
அல்லது ககைநாள்முதல் நடவடிக்ககைக்கும் உள்ளூர்
வரிகைளிலிருந்து
விலக்கைளிப்பு
ககைநாடுக்கைப்பட்டுள்ளது.
"இந்த ஒப்பந்தம் தீவில் ஒரு நிஉரைந்தஉரை அகமரிக்கை இருப்புக்கு
வழிவகுக்கைநாது"
என்று
விக்உரைமசிங்கை
பநாஉரைநாளுமன்றத்தில்

கூறினநார், ஆனநால் வநாஷிங்டனுக்கு அதன் பகடகைளுக்கு ஏன்
இத்தககைய சுதந்திஉரைம் ூலதகவ என்பகத அவர் விளக்கைத்
தவறிவிட்டநார். புதிய ூலசநாஃபநா ஒப்பந்தத்கத தஉரைம்குகறத்து
கைநாட்டும் விக்உரைமசிங்கைவின் முயற்சிகைளுக்கு மநாறநாகை, ட்உரைம்ப்
நிர்வநாகைமநானது ககைநாழும்புடனநான மிகை கநருக்கைமநான இஉரைநாணுவ
ஒத்துகழப்கப விரும்புகிறது.
கைடந்த கபப்உரைவரியில் வநாஷிங்டனில் நடந்த கசனட் ஆயுத
ூலசகவகைள் குழுவில் உகஉரையநாற்றிய INDOPACOM தகலவர்
அட்மிஉரைல் பிலிப் ூலடவிட்சன், இலங்ககை “இந்திய சமுத்திஉரைத்தில்
ஒரு குறிப்பிடத்தக்கை மூூலலநாபநாய வநாய்ப்பநாகை உள்ளதுடன்,
எங்கைளது இஉரைநாணுவத்துக்கும் இஉரைநாணுவத்துக்கும் (military-tomilitary)
இகடயிலநான
உறவ
கதநாடர்ந்து
வலுப்கபற்று
வருகிறது,” என்று அறிவித்தநார்.
முன்னநாள் ஜனநாதிபதி மஹிந்த இஉரைநாஜபக்ஷகவ 2015 இல்
கவளிூலயற்றிய அகமரிக்கைநாவநால் திட்டமிடப்பட்ட ஆட்சி மநாற்ற
நடவடிக்ககையில் ஜனநாதிபதி கமத்திரிபநால சிறிூலசன ஆட்சிக்கு
வந்ததில் இருந்ூலத இந்த உறவகைள் வியத்தகு முகறயில்
விரிவகடந்தன. சிறிூலசனவம் விக்உரைமசிங்கைவம் உடனடியநாகை
இலங்ககையின் கவளியுறவக் ககைநாள்ககைகய வநாஷிங்டன் மற்றும்
புதுகடல்லிக்கும் மற்றும் சீனநாவக்கு எதிஉரைநான அவற்றின்
ூலமநாதலுக்குரிய புவி-மூூலலநாபநாய நிகைழ்ச்சி நிஉரைலுக்கும் ஏற்ப
வநாஷிங்டனின் கதற்கைநாசிய மூூலலநாபநாய பங்கைநாளியநாகை ககைநாண்டு
வந்தனர்.
2017
ஆம்
ஆண்டில்,
ககைநாழும்பு
அகமரிக்கைநாவடன்
ககையகைப்படுத்தல் மற்றும் குறுக்கு ூலசகவ ஒப்பந்தத்கத
(Acquisition

and

Cross

Servicing

Agreement

-

ACSA)

கைநாலவகஉரையின்றி நீடித்தது. முதலில் 2007 இல் ககைகயழுத்தநான
இது,
இலங்ககை
துகறமுகைங்கைள்
மற்றும்
விமநான
நிகலயங்கைளுக்கு அகமரிக்கை இஉரைநாணுவம் பிஉரைூலவசிப்பகத
அனுமதிக்கின்றது.
இந்த ஆண்டு மநார்ச் மநாதம், ஒரு வலதுசநாரி அகமரிக்கை
சிந்தகனக் குழுவநான கழுவான ஹெரிூலடஜ் ஃபவண்ூலடஷன், 2015 முதல்
அகனத்து
அகமரிக்கை-இலங்ககை
இஉரைநாணுவ
ஒப்பந்தங்கைள்
மற்றும் கூட்டுப் பயிற்சிகைகள பட்டியலிட்டு, “2018 இன்
பிற்பகுதியில் இருந்து, நநாடு அகமரிக்கை கைடற்பகடக்கைநான
இந்தியப் கபருங்கைடல் தளவநாட கமயமநாகை ஒரு புதிய ூலசகவ
கசய்து வருகிறது,” என்று அறிவித்துள்ளது.
வநாஷிங்டனுக்கு
மற்றும்
யுத்தம்
ஏற்பட்டநால்
இந்தியப்
கபருங்கைடல் பிஉரைநாந்தியத்தில் சீனநாகவ கபநாருளநாதநாஉரை ரீதியநாகைவம்
இஉரைநாணுவ ரீதியநாகைவம் தடுப்பதற்கைநான அதன் தயநாரிப்புகைளுக்கு
இலங்ககை மூூலலநாபநாய முக்கியத்துவம் வநாய்ந்தது.
விக்உரைமசிங்கை அஉரைசநாங்கைம் சில ஒப்பகன மநாற்றங்கைளுடன்
ஒப்பந்தத்கத
முன்கனடுக்கை
முற்படுககையில்,
ஆளும்
உயஉரைடுக்கின் மற்ற பிரிவகைள் அகமதியநாகை இருக்கின்றன
அல்லது பநாசநாங்குத்தனமநான விமர்சனங்கைகள கசய்கின்றன.
2015 இல் ஆட்சிக்கு வந்தபின், பிஉரைநாந்தியத்தில் வநாஷிங்டனின்
இஉரைநாணுவ கைட்டகமப்கப ஆதரித்த ஜனநாதிபதி சிறிூலசன,
இப்ூலபநாது ஒப்பந்தத்தில் சில உட்பிரிவகைகள விமர்சிப்பதநாகை
பநாசநாங்கு கசய்து வருகிறநார்.
அண்கமயில் நடந்த ஒரு கபநாதுக் கூட்டத்தில், சிறிூலசனநா
வநாய்சவடநாலநாகை கூறியதநாவது: “ூலதசத்கதக் கைநாட்டிக் ககைநாடுக்கை
முற்படும் ூலசநாஃபநாகவ நநான் அனுமதிக்கை மநாட்ூலடன்.” 2017 இல்
ஏ.சி.எஸ.ஏ. உடன்படிக்ககையில் ககைகயழுத்திட்ட பின்னர், அந்த

ஒப்பந்தத்தில் உள்ள உட்பிரிவகைள் குறித்து தனக்குத் கதரியநாது
என்றும், அதன் ஆசிரியர்கைள் மூலம் தநான் ஏமநாற்றப்பட்டதநாகைவம்
இப்ூலபநாது கூறுகிறநார்.
கதநாழிலநாளர்கைள் மற்றும் ஏகழகைள் மத்தியில் அவர்கைளின்
ஐக்கிய அஉரைசநாங்கைம் அவப்ூலபறு கபற்ற பின்னர் அவர்
விக்உரைமசிங்கைவடன்
முஉரைண்பட்டுக்ககைநாள்வதற்கு
முன்னதநாகை,
சிறிூலசன “சர்வூலதச சமூகைத்துடன்” -அகமரிக்கைநா, ஐூலஉரைநாப்பநா
மற்றும் இந்தியநாவடனநான- தனது “சிறந்த உறவகைள்” பற்றி
கபருகமயநாகை ூலபசினநார். சிறிூலசன கைடந்த அக்ூலடநாபரில் ஒரு
அஉரைசியல்
சதித்திட்டத்தில்,
விக்உரைமசிங்கைகவ
நீக்கி,
இஉரைநாஜபக்ஷகவ பிஉரைதமஉரைநாகை நியமித்தூலபநாது, அவஉரைது பிஉரைதிநிதிகைள்
அகமரிக்கைநா உள்ளிட்ட ூலமற்கைத்கதய தூதர்கைகள சந்தித்து,
அவர்கைளின் ூலகைநாரிக்ககைகைகள பின்பற்ற இஉரைநாஜபக்ஷ தயநாஉரைநாகை
இருப்பதநாகைத் கதரிவித்தனர்.
இஉரைநாஜபக்ஷ உட்பட எதிர்க் கைட்சியநான ஸ்ரீலங்கைநா கபநாதுஜன
முன்னணி (ஸ்ரீ.ல.கபநா.ஜ.மு.) தகலவர்கைள், ூலசநாஃபநா மற்றும்
அகமரிக்கைநாவடனநான
ஏகனய
ஒப்பந்தங்கைள்
குறித்து
கவளிப்பகடயநாகை கமக மௌனம் கைநாக்கின்றனர். ஸ்ரீ.ல.கபநா.ஜ.மு.
அல்லது அதனுடன் கூட்டணி கவத்திருக்கும் ூலபரினவநாத
மக்கைள் ஐக்கிய முன்னணி மற்றும் ூலதசிய சுதந்திஉரை முன்னணி
ூலபநான்ற ஏகனய கைட்சிகைளின் இஉரைண்டநாம் தஉரைவரிகச தகலவர்கைள்
மட்டுூலம நநாட்டின் இகறயநாண்கமகய கைநாட்டிக்ககைநாடுத்ததநாகை
அஉரைசநாங்கைத்கத கைண்டித்து அறிக்ககைகைகள கவளியிட்டுள்ளனர்.
ூலசநாஃபநா ஒப்பந்தத்திற்கு ூலஜ.வி.பி. இன் எதிர்ப்பு முற்றிலும்
பநாசநாங்குத்தனமநானது. 2007 இல் ஏ.சி.எஸ.ஏ. உடன்படிக்ககைகய
எதிர்த்ததநாகை
அது
கூறுவது
கபநாய்.
ூலஜ.வி.பி.
இந்த
ஒப்பந்தத்கத எதிர்த்ததற்கைநான எந்த ஊடகை அறிக்ககையிலும்
அல்லது பநாஉரைநாளுமன்ற ழுவான ஹென்சநார்ட்டிலும் எந்த ஆதநாஉரைமும்
இல்கல. ூலஜ.வி.பி., இலங்ககையின் ஏகனய கைட்சிகைகளப்
ூலபநாலூலவ, 2001 இல் வநாஷிங்டனின் பயங்கைஉரைவநாதத்திற்கு
எதிஉரைநான
ூலபநார்
மற்றும்
ஆப்கைநானிஸதநான்
மீதநான
பகடகயடுப்கபயும் முழுகமயநாகை ஆதரித்து, இலங்ககையில்
ூலமற்கைத்திய
தூதர்கைளுடன்
உறவகைகள
வளர்த்துக்
ககைநாண்டதுடன் பிரிவிகனவநாத தமிழீழ விடுதகலப் புலிகைளுக்கு
எதிஉரைநான ககைநாழும்பின் ூலபநாருக்கும் அகமரிக்கைநாவின் ஆதஉரைகவக்
ூலகைநாரியது.
அகமரிக்கை ஏகைநாதிபத்தியத்திற்கு இலங்ககை கதநாழிலநாளர்கைள்
மற்றும்
இகளஞர்கைளின்
ஆழ்ந்த
எதிர்ப்கபப்
பற்றி
கைவகலககைநாண்டுள்ள சிறிூலசன மற்றும் எதிர் அஉரைசியல் கைட்சிகைள்,
ூலசநாஃபநா
ஒப்பந்தத்தின்
எதிர்ப்பநாளர்கைளநாகை
கைநாட்டிக்ககைநாள்கின்றன.
உத்ூலதச ூலசநாஃபநா ஒப்பந்தமும், சீனநாவிற்கு எதிஉரைநான ூலபநாருக்கைநாகை
வநாஷிங்டனுக்கும்
ககைநாழும்பிற்கும்
இகடயில்
ஏற்படுத்திக்ககைநாள்ளப்பட்ட பநாஉரைதூஉரைமநான இஉரைநாணுவ உறவகைளும்,
ூலசநாசலிச
சர்வூலதசிய
வநாதத்திற்கைநான
ூலபநாஉரைநாட்டத்தின்
அடிப்பகடயில், கதநாழிலநாள வர்க்கைத்தின் ஒரு கவகுஜன ூலபநார்
எதிர்ப்பு
இயக்கைத்கதக்
கைட்டிகயழுப்ப
ூலவண்டியதன்
அவசியத்கத எழுப்புகின்றன. இந்த ூலபநாஉரைநாட்டத்தின் ஒரு
பகுதியநாகை, இலங்ககை கதநாழிலநாள வர்க்கைம் இலங்ககை ஆளும்
உயஉரைடுக்கின் அகனத்து பிரிவகைகளயும் நிஉரைநாகைரிக்கைப்பூலதநாடு
ூலசநாஃபநா, ஏ.சி.எஸ.ஏ. மற்றும் ககைநாழும்புக்கும் வநாஷிங்டனுக்கும்
மற்றும் பிற ஏகைநாதிபத்திய சக்திகைளுக்கும் இகடயிலநான
கவளிப்பகடயநான மற்றும் இஉரைகைசிய ஒப்பந்தங்கைகள எதிர்க்கை
ூலவண்டும்.

