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யாழ்ப்பாணத்தின் இந்த அழகான, மாலையில் எங்களுடன் இலணந்துககாண்டலமக்கு நன்றி. 

 

நான் முதைில் கதரிவிக்கவுள்ள விடயம், இந்த உச்சரிப்பிற்கு எனக்கு பாராட்டுகள் 
கிலடக்கப்பபாகின்றன என்பது எனக்கு கதரியும். வணக்கம். நான் கதரிவிக்கவுள்ள இரண்டாவது 
முக்கிய விடயம் ஆயுபபாவன், நான் கதரிவிக்கவுள்ள மூன்றாவது விடயம் அஸ்ஸைாமு  
அலைக்கும். ஆனால் முக்கியமாக எனது இதயத்திைிருந்து நான் கதரிவிக்க விரும்புவது எனது 
இனிய மாலை வணக்கம்.  

 

எனது ககௌரவத்திற்குரிய நண்பர், எதிர்கட்சி தலைவர் திரு சம்பந்தன் இங்கு 
வருலகதந்துள்ளலம குறித்து நான் மிகவும் கபருமிதம் ககாள்கிபறன். பமலும் 
வடமாகாணசலபயின் பை உறுப்பினர்கள் இங்குள்ளனர். பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். 
இங்கு அகமரிக்க தூதரக உறுப்பினர்கள் மற்றும் அகமரிக்காவின் ககானலூலு, ஹவாய், ைாஸ் 
கவகாஸ், கநவாடா, கைிபபார்னியா உட்பட பை பகுதிகளில் இருந்து பசுவிக் கட்டலளப் படீத்லத 
பசர்ந்தவர்களும் இங்கு வந்துள்ளனர். 

 

இந்த அழகான யாழ் நகரத்லத பார்ப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கின்றது, அதன் பதவாையங்கலள, 
ஆையங்கலள, அதன் அழலக, அருகிலுள்ள சமுத்திரத்லத பார்ப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கின்றது. 
இைங்லக மக்களுக்கும் அகமரிக்காவிற்கும் என்கறன்றும் கதாடரும் உறலவ ககாண்டாடுவது 
மகிழ்ச்சியளிக்கின்றது. 

 

நண்பர்கபள யாழ்ப்பாணத்திற்கும் அகமரிக்காவிற்கும் இலடயிைான உறவு  200 வருடங்களிற்கு 
பமற்பட்டது என்பலத அறியும் பபாது விபசட மகிழ்ச்சி ஏற்படுகின்றது. 1813ல்   அகமரிக்க 
மிசனரியினரின் வருலகயுடன் இந்த உறவு ஏற்படுத்தப்பட்டது. அவர்கள் கல்விக்கான 
நம்பகத்தன்லம மிக்க ஸ்தாபனங்கலள ஏற்படுத்தினர். 



நான் யாழ்ப்பாணத்திற்கு பை முலற விஜயம் கசய்துள்பளன். பை வருட யுத்தத்தின் பபாது 
இந்த பகுதி மக்கள் எவ்வாறு துன்பங்கலள  அனுபவித்துள்ளனர் என்பலத நான் 
கசவிமடுத்துள்பளன். உண்லமலய கதரிவிப்பது, நல்ைிணக்கம், கபாறுப்புக்கூறல் ஆகியன 
முக்கியமானலவ. அபதபவலள  இலவயாயும் அழிக்கப்பட்ட, இழக்கப்பட்ட உயிர்கலள மீண்டும் 
ககாண்டுவராது. எனினும் தற்பபாது இந்த பதசத்திற்கு கடந்த காைங்கலள 
நிலனவுபடுத்திக்ககாண்டு எதிர்காைத்தில்  கவனம் கசலுத்துவதற்கான வாய்ப்பு கிலடத்துள்ளது. 
இந்த நிகழ்வு எமது மக்கலள பிலணக்கும் உறவுகலள மீண்டும் 
உறுதிப்படுத்திக்ககாள்வதற்கான சந்தர்ப்பமாக அலமந்துள்ளது. பமலும் அகமரிக்க தூதரகம் 
அலனத்து பகுதிகளிலும் உள்ள இைங்லகயர்கலளயும் பநாக்கிய பநசக்கரம் நீட்டுதைின் ஓரு 
பகுதியாகவும் இந்நிகழ்வு அலமந்துள்ளது. நீங்கள் பதசிய நல்ைிணக்கத்லத ஏற்படுத்துதல், யுத்த 
காயங்கலள ஆற்றுதல் என்ற அர்த்தபூர்வமான பாலதயில் பயணிக்கும் இந்த பவலளயில் நாம் 
உங்களுடன் இலணந்து கசயற்படுபவாம். 

 

ககளரவ எதிர்கட்சி தலைவர் திரு சம்பந்தன், அலமச்சர் மபனா கபணசன் மற்றும் 
முதைலமச்சர் விக்பனஸ்வரன் ஆகிபயார் யாழ்ப்பாணத்தில் அகமரிக்க பசுபிக் 
கட்டலளப்படீத்தின் பசுபிக்ஏஞ்சல் கசயற்திட்டத்லத ஆரம்பித்துலவக்க உதவினர். கபருமளவு 
அகமரிக்க மருத்துவர்களும்  கபாறியியைாளர்களும் தங்கள் இைங்லக சகாக்களுடன் இலணந்து 
பாடசாலைகலளயும், நூைகங்கiயும் திருத்தினர். இந்த மகாணத்தில் உள்ள பை பகுதிகளிற்கு 
மருத்துவ பசலவகலள வழங்கினர். இலடக்காடு பாடசாலைக்கு இன்று காலை விஜயம் 
கசய்வதற்கான சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிலடத்தது. அங்கு அகமரிக்க இராணுவத்தினர் மாலைதீவு, 
பநபாளம், பங்களாபதஸ் சகாக்களுடன் இலணந்து சிவிைியன் மருத்துவர்கள், கதாண்டர்களிற்கு 
உதவுவலத பார்லவயிட்படன். மருத்துவ வசதி பதலவயான மக்களுக்கு இைவசமாக மருத்துவ 
உதவிலய அவர்கள் வழங்கினர். இது நாங்கள் அலனவரும் இலணந்து பணியாற்றினால் எப்படி 
ஓரு விடயத்லத சாதிக்க முடியும் என்பலத எனக்கு புைப்படுத்தியது. 

 

இைங்லக மக்கள் 2015 இல் இரு தடலவ, சமத்துவம், நீதி, கவளிப்பலடத்  தன்லம  மற்றும் 
வளம் நிைவுகின்ற இைங்லகலய ஏற்படுத்துவதற்காக வாக்களித்தனர். அலனத்து 
இைங்லகயர்களும், அவர்களுலடய இன மத  பவறுபாட்லட கடந்து சமமாக நடத்தப்படுவலத 
உறுதிகசய்யும், நல்ைிணக்கத்லத ஏற்படுத்தும் ககாள்லககலள தங்கள் பாராளுமன்ற 
பிரதிநிதிகள் உருவாக்குமாறு வைியுறுத்தினர். கவறுமபன 19 மாதங்களில் நாங்கள் 
இைங்லகக்கு விமர்சனத்துடன் கூடிய விவாதம், சுதந்திர ஊடகம், சுயாதீன சிவில் சமூகம் 
பபான்ற பராம்பரியங்கள் மீண்டும் திரும்பியுள்ளலத; கண்டுள்பளாம். 



இந்த ஆரம்பகட்ட சாதகமான நடவடிக்லககளிற்கு அப்பால் இைங்லக யுத்தத்திற்கு பிந்திய 
பல்ைின சமூகம் எப்படி சமாதானத்லத ஏற்படுத்த முடியும் என்ற உைக உதாரணமாக 
மாறுவதற்கு முன்கனடுக்கப்படபவண்டிய பை நடவடிக்லககள் உள்ளன. இன்னும் எட்டு 
மாதங்களில் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிலம ஆலணயாளர் கடந்த வருடம் கஜனவீாவில் 
அளிக்கப்பட்ட நல்ைிணக்க மற்றும் கபாறுப்புக்கூறல் வாக்குறுதிகலள நிலறபவற்றுவதில் 
ஏற்பட்ட முன்பனற்றத்லத அறிவிப்பார். கஜனவீாவில் அளித்த வாக்குறுதிகலள 
நிலறபவற்றுவதற்கு நாங்கள் அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவளிக்கின்பறாம். நாங்கள் இதற்கு 
உதவுபவாம். இது கடினமான பபாதும் அவசியமானது, இது இைங்லகக்கும் அதன் கவற்றிக்கும் 
அவசியமானது. 

 

காணமற்பபானவர்களின் குடும்பத்தவர்களிற்கு சான்றிதழ் வழங்குதல், இடம்கபயர்ந்த 
மக்களிற்கு நிைங்கலள மீள்வழங்குதல்பபான்ற சாதகமான நடவடிக்கலள அரசாங்கம் 
முன்கனடுத்துள்ளலத நாங்கள் கண்டுள்பளாம். இன்னமும் பகள்விகளுடன் காணப்படும் 
மக்களிற்கு பதில் அளிப்பதற்காக காணமற்பபாபனார் குறித்த அலுவைகத்லத அலமப்பதற்கான 
சட்டமூைத்லத அரசாங்கம் உருவாக்கியலத நாங்கள் பாராட்டியுள்பளாம். இைங்லக அரசாங்கம், 
உண்லம நல்ைிணக்கம் மற்றும் கபாறுப்புக்கூறல்  கபாறிமுலறகலள ஏற்படுத்துவது குறித்து 
அர்ப்பணிப்புடன் உள்ளலத நாங்கள் அறிபவாம். யுத்த குற்றங்கள் குறித்து விசாரலணகலள 
பமற்ககாள்ளவும், பயங்கரவாத தலட சட்டத்லத நீக்கவும், பாதுகாப்பு விவகாரங்களுடன் 
கதாடர்புபட்டு இன்னமும் தடுத்துலவக்கப்பட்டுள்ளவர்கலள  விடுதலை கசய்வதற்கும் அல்ைது 
அவர்கள் மீது குற்றச்சாட்டுகலள சுமத்துவதற்கும், கண்காணிப்பு கைாச்சாரத்லத குலறக்கவும், 
சிறுபான்லமயினத்தவர்களிற்கு எதிரான ஓடுக்குமுலறலய முடிவிற்கு ககாண்டுவருவதற்கும், 
பமைதிக நிைங்கலள விடுவிக்கவும், நல்ைிணக்கத்லத ஊக்குவிக்கவும், நல்ைிணக்கம், ஐக்கியம், 
அலமதி, சமாதானம், வளம் நிைவுகின்ற இைங்லகலய ஏற்படுத்தவும்  அரசாங்கம் 
அர்ப்பணிப்புடன் உள்ளது. யுத்தத்தின் இருண்ட பக்கங்கலள முழுலமயாக மூட விரும்பினால் 
இைங்லக அரசாங்கம் மாத்திரம் இந்த பாலதயில் தனித்து பயணிக்க முடியாது.  

 

அலனத்து  இைங்லகயர்களும் இந்த வரைாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சந்தர்ப்பத்லத 
பயன்படுத்தி தங்கள் குரல்கள் கசவிமடுக்கப்படுவலத உறுதி கசய்ய கவண்டும்.  இன்று 
காணப்படும் பை கைந்தாய்வு கசயைணிகளில் கைந்துககாள்வதன் மூைம் அவர்கள் இதலன 
கசய்யைாம். உதாரணத்திற்கு வைய அளவிைான கசயைணிகள் நாடு முமுவதும் 
இடம்கபறுகின்றன, அலவ உங்கள் கருத்துக்கள் மூைம் நன்லம அலடயும்.  

 

 



நல்ைிணக்கம் மற்றும் ஐக்கிய பதசம் என்ற இலணந்த கதாலைபநாக்கில் இைங்லக 
மக்களுக்கும் அரசாங்கத்திற்கும்ஆ தரவளிக்க அகமரிக்கா தயாராகவுள்ளது, இைங்லக 
பிரலஜகள் நல்ைிணக்கத்திற்கான இந்த வரைாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தருணத்லத 
பற்றிக்ககாள்ளும்பபாது, நாங்கள் உங்கள் நண்பர்களாகவும், சகாக்களாகவும் கதாடர்ந்தும் 
நீடிப்பபாம். வளம் கபாருந்திய ஐக்கியப்பட்ட, ஜனநாயகமான, வலுவான இைங்லக என்ற 
ககாள்லகலய முழு உைகும் பாராட்டுகின்றது. உங்கள் அரசாங்கம் கபாருளாதாரத்லத 
மீளக்கட்டிகயழுப்ப, நல்ைாட்சிலய ஏற்படுத்த, சம உரிலமலய ஏற்படுத்த, அபிவிருத்தியின் 
நன்லமகள் அலனவருக்கும் கிலடப்பலத உறுதிகசய்ய, பமற்ககாள்ளும் முயற்சிகளில் உங்கள் 
அரசாங்கத்துடன் நாங்கள் இலணந்து ககாள்கின்பறாம்.  

 

எனது உலரலய முடித்துக்ககாள்ளும் இந்தத் தருணத்தில் உங்கள் அலனவருக்கும் நன்றி 
கதரிவித்துக்ககாள்கின்பறன் 


