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நள்ளிரவில் ஒரு பெரிய துரரோகம் அதோவது பகரவலபிட்டியவவ விற்ெவை பெய்வவத உடை் 

நிறுத்தவும். 

 

அதிகாரத்ததப் பபற்றுக் பகாள்ளுவதற்காக இந்நாடட்ு மக்களுக்கு ததரத்லுக்கு முன்பு முன்தவத்த 

ததசப்பற்று, ததசசக்தி, சனநாயகவாதி தபான்ற அதனத்து வாக்குறுதிகளும் பகாள்தககளும் குப்தபக் 

கூதடக்குள் வீசியுள்ள தற்தபாததய அரசாங்கம் அதற்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட பகாள்தககதளக் 

கதடப்பிடித்து முழு நாடத்டயும் பாரிய தபரழிவுக்குள் பகாண்டு பசன்று பகாண்டிருக்கின்றது. ஆடச்ிக்கு 

வந்த நாள் பதாடக்கம் இற்தறவதர குறிப்பிடதத்க்க மக்கள்சாரப்ு எந்தபவாரு பசயற்பாடுகதளயும் 

எடுக்காத இந்த அரசாங்கம் அதற்குப் பதிலாக மக்களின் வாழ்வாதாரத்தத 

ஆபத்துக்குள்ளாக்கியுள்ளதுடன் நாட்டின் வளங்கள் அதனத்ததயும் நள்ளிரவில் விற்பதன பசய்ததன் 

மூலம் அதிகாரத்ததப் பபற்றுக் பகாள்ளுவதற்கு முன்னர ்சுட்டிக்காட்டிய தபாலித் ததசப்பற்று இறுதியில் 

ததாலுரித்துக் காட்டப்படட்ுள்ளது.  

 

கடந்த தினம் ZOOM பதாழில்நுட்பத்தின் ஊடாக நள்ளிரவில் நடத்தப்பட்ட அதமசச்ரதவக் கூட்டத்தில் 

தன்னிசத்சயாக, தவண்டுபமன்தற பகரவலப்பிடட்ிய யுகதனவ் மின் உற்பத்தி நிதலயம் இந் நாடட்ுக்கு 

இல்லாதாக்கும் தன்னிசத்சயான தீரம்ானபமான்தற அரசாங்கம் எடுத்துள்ளது. 

 

 யுகதனவ் என்பது எதிரவ்ரும் தசாப்தங்களுக்குத் தததவயானவாறு இந்நாட்டில் அதமந்துள்ள 

பாரிய மின் உற்பத்தி நிதலயமாகும் என்பதுடன் மின்சார சதபயுடன் ஏற்படுத்திக் பகாண்ட 

உடன்படிக்தகக்கு அதமவாக 2035 ஆம் ஆண்டாகும் தபாது அரச கம்பனிக்கு உரித்தாக உள்ள 

அதனத்து பங்குகளும் அதாவது யுகதனவ் மின் உற்பத்தி நிதலயம் முழுதமயாக மின்சார 

சதபக்கு உரித்தாகவுள்ளபதான்றாகும். எவ்வாறாயினும் தற்பபாழுது இந்த பாரிய மின் உற்பத்தி ் 

நிதலயம் பவளிநாடட்ுக் கம்பனிக்கு வழங்குவதற்கு திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. 

 

இதற்கதமவாக யுகதனவ் மின் உற்பத்தி நிதலயம்  பவஸ்ட் தகாஸ்ட் பவர ் கம்பனிக்கு 40% 

பங்குரிதமக்காக உரிய சட்டரீதியான உடன்படிக்தக பசய்து பகாள்ளப்படட்ுள்ளதாக அபமரிக்காவின் 

நிவ் தபாடப்ரஸ் எனரஜ்ி (New Fortress Energy) கம்பனி உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 

 

 அதுமாத்திரமன்றி, பகரவலப்பிட்டிய நிரம்ாணிப்புக்காக வழங்கப்பட்ட உரிய கம்பனிக்தக 

எரிவாயு விநிதயாகத் திட்டமும் வழங்கப்படட்ுள்ளது. மாதாந்தம் அல்லது வருடாந்தம் உரிய 

எரிவாறு தகள்விதகாரலின் மூலம் பபற்றுக் பகாள்ளக் கூடிய சாத்தியம் இருந்தும் இந்த எரிவாயு 

விநிதயாக உரிதமதய 05 வருடங்களுக்கு இந்தக் கம்பனிக்தக தகள்வி தகாரல் இன்றி 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. இதற்கு அதமவாக இந்த யுகதனவ் மின் உற்பத்தி நிதலயத்தின் 40% 

பங்குரிதம தகயளிப்பு உடன்படிக்தகயுடன் தகள்வி தகாரப்படட்ுள்ள மிதக்கும் எரிவாயு 

களஞ்சியக் கட்டடத் பதாகுதி நிரம்ாணிப்பும், குளாய் முதறதம நிரம்ாணிப்பும் குறிதத் 

கம்பனியிடதம தகயளிக்கப்படட்ுள்ளது.  

 

  பபாறியியலாளர ்சங்கம் உட்பட விடயஞ்சாரந்்தவரக்ளின் கருத்துப்படி இதன் 40%  உரிதமதய 

வழங்குவததயும் விட LNG விநிதயாகத்தத அவரக்ளிடம் வழங்குவது மிகவும் பாதிப்பாகும் என்றும் 

நாட்டின் முக்கிய பகுதியின் கடட்ுப்பாடு பவளிநாடட்ுக் கம்பனியிடம் வழங்குவது நாட்டின் 

வலுசச்க்தி பாதுகாப்பு ஆபத்துக்குள்ளாவதுடன் எதிரக்ாலத்தில் குறித்த LNG விநிதயாகத்துக்கு 

இதடயூறு விதளவிப்பதன் மூலம் நாட்டின் வலுசச்க்தி உற்பத்திக்கு அழுத்தங்கதளப் 

பிரதயாகிப்பதற்கு இதன் மூலம் பவளிநாடட்ுக் கம்பனிக்கு முடியுமானது பாரிய ஆபத்தான 

நிதலயாகவும் உருபவடுக்கும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 உலகில் எந்தபவாரு நாடும் இயற்தகயான எரிவாயு விநிதயாக தகள்வி தகாரல் மற்றும் அதற்குரிய 

உடக்ட்டதமப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி பசய்யும் தகள்வி தகாரதல ஒருங்கிதணந்து 

தமற்பகாள்ளுவதில்தல என்பதுடன் அவ்வாறு தமற்பகாள்ளும் படச்தத்ில் நாட்டின் ததசியப் 

பாதுகாப்புக்கு வலுசச்க்தி பாதுகாப்புக்கு உத்தரவாதம் இல்தல என அந்நாடுகளுக்குத் பதரியும் 

என்பதனாலாகும். 

 

 இந்த எசச்ரிக்தகதய கவனத்தில் பகாள்ளாது இந்நாடட்ு அரசாங்கம் எடுத்த இந்த 

தன்னிசத்சயான பசயற்பாட்டினால் இந்நாட்டின் வலுசச்க்தி பாதுகாப்பு மாத்திரமன்றி முழு 

நாடத்டயுதம தமது கடட்ுப்பாடட்ுக்குள் தவத்திருக்கும் சாத்தியத்தத அவரக்ள் பகாண்டிருப்பர.் 

அவ்வாறாயினும் அரசாங்கம் இந்த பாரிய எசச்ரிக்தகதய கவனத்தில் பகாள்ளாது இந்நாட்டின் 

வலுசச்க்தி பகாள்தகக்கும் புறம்பாக இந்த உடன்படிக்தகயில் ஒப்பமிடட்ுள்ளது. 

 

 மறுபுறம் உரிய பிதரரதணயின் பிரகாரம் நாடட்ுக்குத் தததவயான மின்சாரத்தில் நூற்றுக்கு 50 

விகித உற்பத்தி பசய்யும் ஏகதபாக உரிதமதய பவளிநாடட்ு தனியார ் கம்பனிக்கு 

கிதடக்கின்றது. இதற்கு முன்னர ்தகள்வி தகாரப்படட்ு மதிப்பீடு பசய்து இறுதித்தருவாயில் உள்ள 

சந்தரப்்பத்தில் அததன இல்லாபதாழித்து இந்தக் கம்பனிக்கு வழங்கியதன் காரணம் என்ன 

என்பதத இதற்கு முன்னர ்தகள்விகள் முன்தவக்கப்பட்டிருந்ததும் பவளி நாடுகள் தகள்விகதள 

எழுப்பக்கூடும் என்பதனால் இதன் ஊடாக இராஜதந்திர உறவுகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் 

பாதிப்புகள் பற்றியதான பதிதல அரசாங்கத்திடம் நாங்கள் எதிரப்ாரக்்கின்தறாம். 

 

பெஜின் உடன்படிக்தக தபான்ற பாரிய துதராகம் இந்த உடன்படிக்தகயின் ஊடாகவும் 

தமற்பகாள்ளப்படுவதுடன் இவ்வாறான துதராகம் இலங்தக குடிமகனுக்கு ஒருதபாதும் ஏற்படக்கூடாது. 

 

இவ்வாறான பாதிப்புமிக்க உடன்படிக்தகபயான்றில் தகசச்ாத்திடும் தபாது அதமசச்ரதவ பவறுமதன 

மின்சாரக் கம்பம் தபான்று உணரவ்ின்றிஇருப்பதுடன் இதற்கு எதிராக பபாறுப்பு வாய்ந்த ததலயீடுகதள 

தமற்பகாள்ளாததால் அவரக்ளுக்கு ஏற்படட்ுள்ள நிதலதம இதனூடாக அறிந்து பகாள்ள முடியும். 

இருப்பினும் இதிலுள்ள எந்த ஒருவரும் இந்த பாரிய துதராகத்தின் பங்குதாரராகும் குற்றத்தில் இருந்து 

விடுபட முடியாது. 

 

நிலப்பரப்பில் சிறிய நாபடான்றில் வலுசச்க்திக் கடட்ுப்பாடு மற்றும் உரிதமதயப் பபற்றுக் பகாள்ளும் 

எந்தபவாரு பவளித்தரப்பாக இருத்தாலும் நாட்டின் நிருவாகத்தத நிருவகிக்கும் அதிகாரம் கிதடக்கும் 

என்பதத அறிந்து பகாள்ளக்கூடிய சுயசிந்ததன இல்லாது உணரவ்ிழந்துள்ள அரசாங்கத்துக்கு பதரிய 

வாய்ப்பில்தல இருந்த தபாதிலும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி உட்பட இந்நாட்டின் பமாத்த மக்களுக்கும் 

அரசாங்கத்தின் இந்த தன்னிசத்சயான பசயற்பாடட்ுக்கு எதிராக இதணந்து பகாள்வாரக்ள் எனத் 

பதரிவித்துக் பகாள்ளுகின்தறாம். 
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