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Release No. 20160823T 

வடக்கில் முகாமை நிமைவு செய்யும் ஒப்பரேஷன் பசுபிக் ஏஞ்ெல்  
 
ஆகஸ்ட் 23, 2016: அமெரிக்காவின் பசுபிக் கட்டளைப்பிரிவிளைச் சேர்ந்த பல்சதேிய குழுவிைரின் 
சுொர் நான்காயிரம் சபருக்கு மபாது ெருத்துவ பராெரிப்பு வழங்கல் ெற்றும் சுொர் 1100 
ொணவர்களுக்கு கல்வி வழங்கும் ஆறு பாடோளைகளை புைரளெத்தல் உள்ைடங்கிய ஒரு வார 
காை நிகழ்ச்ேியாைது சநற்ளைய திைம் யாழ்ப்பாணத்தில் நிளைவு மபற்ைது.  
 
“ேிைந்த பாடோளைகள் ெற்றும் சுகாதார பராெரிப்புக்காை இைவேொை அணுகும் வேதியின் 
ஊடாக யாழ் ெக்கைின் வாழ்க்ளகளய செம்படுத்தியளெக்காக ொத்திரென்ைி அமெரிக்க - 
இைங்ளக உைவுகளை வலுப்படுத்தியளெக்காகவும் ஒப்பசரஷன் பசுபிக் ஏஞ்ேல் 
உறுப்பிைர்களுக்கு நான் நன்ைி மதரிவிக்க விரும்புகின்சைன்.” எை அமெரிக்கத் தூதுவர் அதுல் 
சகஷப் குைிப்பிட்டார்.  
 

இந்த மேயற்ைிட்டத்தின் சபாது அமெரிக்க பசுபிக் கட்டளைப்பிரிவு ெற்றும் பங்கைாசதஷ், 
சநபாைம் ெற்றும் ொளைதீவுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் எை அண்ணைவாக 70 சபர் இைங்ளக 
விொைப் பளடயுடன் இளணந்து இந்த மேயற்ைிட்டத்தில் ஈடுபட்டைர். பற்ேிகிச்ளே, 
உடற்ேிகிச்ளே, மபாது உடல் பராெரிப்பு ெற்றும் கண் ேிகிச்ளே உள்ைடங்கைாக இைவே ெருத்துவ 
உதவிகள், இளடக்காடு ெகா வித்தியாையத்திலும் (ஆகஸ்ட் 15-17), புங்குடுதீவு ஸ்ரீ சுப்ரெணிய 
வித்தியாையத்திலும் (ஆகஸ்ட் 19-20) நளடமபற்ைை.  
 

“பல்சவறு பின்புைங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு எெது ளவத்தியர்கைால் உதவக் கூடியதாக 
இருந்தளெசய பாரிய விடயொகும்” எை பசுபிக் ஏஞ்ேைின் மேயற்ைிட்ட தைபதி மைப்டிைன்ட் 
கர்ைல் எட்வர்ட் கிம் மதரிவித்தார். “பிரசதேத்தில் புைரளெப்பு நடவடிக்ளககைில் பல்சவறு 
நாடுகைில் பணியாற்ைிய அனுபவங்களை எெது மபாைியியைாைர்கள் இதன் சபாது பகிர்ந்து 
மகாண்டைர்" எை அவர் செலும் குைிப்பிட்டார்.  
 

ஒரு வாரம் நீடித்த இந்த நிகழ்ச்ேியாைது, இைங்ளக ெக்களுக்கு குைிப்பாக சொதைால் 
பாதிக்கப்பட்ட ேமுதாயங்களுக்கு அமெரிக்காவின் உறுதியாை ஆதரவின் மதாடர்ச்ேியாக 
இருந்தது. வடொகாணத்தில், ெீன்பிடி, சகாழி வைர்ப்பு ெற்றும் பாற்பண்ளை துளைகைில் 
ஈடுபட்டுள்ை குடும்பங்கைின் வருொைங்களை  அதிகரிப்பதற்கும், உணவுப் பாதுகாப்பிளை 
வழங்குவதற்கும், ேிைிய ெற்றும் நடுத்தர வர்த்தகங்களுக்கு  நிதி ெற்றும் மதாழில்நுட்ப 
உதவிகளை வழங்கும் முயற்ேிகைிலும் ேர்வசதே அபிவிருத்திக்காை ஐக்கிய அமெரிக்க 
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நிறுவைம் ஈடுபட்டுள்ைது. யுத்தத்தால் வாழ்க்ளகத்துளணளய இழந்தவர்கள், மபண் குடும்பத் 
தளைவர்கள், ெீள்குடிசயைிய குடும்பங்கள், ொற்றுத்திைைாைிகள், ெற்றும் பால்நிளைோர் 
வன்முளையில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சபான்ை அதிக சதளவயுளடசயாருக்கு உதவுவதளை 
இைக்கு ளவத்ததாகசவ இவற்ைில் மபரும்பாைாை நிகழ்ச்ேிகள் உள்ைை. கடந்த மூன்று 
வருடங்கைில், வட ொகாணத்தில் பாடோளைகள் ெற்றும் ளவத்தியோளைகளுக்கு புதிய 
வேதிகளை நிர்ொணிப்பதற்கு அண்ணைவாக 3.5 ெில்ைியன் மடாைர்களை அமெரிக்காவாைது 
மேைவிட்டுள்ைது.    

வடக்கு ெக்கைின் விசேடத் சதளவகளை அளடயாைம் காண்பதற்கு யாழ்ப்பாண நிகழ்ச்ேிக்காை 
திட்டெிடல் 2015ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் ஆரம்பொைது. எதிர்காை ெைிதசநய உதவி ெற்றும் 
அைரத்த நிவாரண முயற்ேிகைின் சபாது ஏளைய நாடுகளுடன் உைவுகளை கட்டிமயழுப்புவதற்கு 
அமெரிக்க பசுபிக் விொைப் பளடகைின் இளணந்த ேிவில்-இராணுவச் மேயற்பாடாக ஒப்பசரஷன் 
பசுபிக் ஏஞ்ேல் உள்ைது. விஜயம் மேய்யும் நாட்டின் இராணுவம் ெற்றும் ேிவில் 
பணியாைர்களுடன் இளணந்து பிராந்தியம் முழுவதிலும், பல்ைாயிரக்கணக்காை ெக்கைின் 
வாழ்க்ளகயில் முன்சைற்ைத்ளத அது ஏற்படுத்தியுள்ைது.  
 

"பசுபிக் ஏஞ்ேைில் பங்குபற்ைியளெ மூைம், இைங்ளகயின் அழகிய கைாோரம் குைித்து நான் 
அைிந்து மகாண்சடன்" எை 35வது ெருத்துவ குழுவின் உடற்ோர் ேிகிச்ளே பிரதாைி மதாழில்நுட்ப 
ோர்ஜன்ட் செமபல்ைி மெக்கிைி-ொர்டின் மதரிவித்தார். "எவ்வாறு மதாடர்பு மகாள்வது என்பது 
ேிக்கைாக இருந்தது. ஆைால் முக்கிய ேவாைாக இருந்தது. ஏளைய சதேங்களுடன் இளணந்து 
இைங்ளக ேமுதாயத்திைருக்கு உதவக் கூடியளெயாக இருந்தது ெிகவும் ேிைந்த அனுபவொகும்" 
எை அவர் செலும் குைிப்பிட்டார்.  

# # # 

 

படவிளக்கம் 1: யாழ்ப்பாணத்தில் ஒப்பசரஷன் பசுபிக் ஏஞ்ேல் நிகழ்வின் சபாது நன்மகாளடக்காக ெருத்துவப் 
மபாருட்களை அமெரிக்க பசுபிக் கட்டளைப் பிரிவு உறுப்பிைர்கள் ளவத்திய முகாெிற்கு எடுத்துச் மேல்கின்ைைர். 

படவிளக்கம் 2: ெருத்துவ பரிசோதளைகள் ெற்றும் மூக்குக் கண்ணாடிகளுக்காை ெருந்துச் ேீட்டுக்கள் உள்ைடங்கைாக 
ஐந்து நாட்களுக்கும் அதிகொக இைவே ெருத்துவ சேளவளய ஒப்பசரஷன் பசுபிக் ஏஞ்ேல் வழங்கியது.  

படவிளக்கம் 3: அமெரிக்க பசுபிக் கட்டளைப்பிரிவு ெற்றும் பங்கைாசதஷ், சநபாைம், ொளைதீவிளைச் சேர்ந்த 
மபாைியியைாைர்கள், 1100 ொணவர்கள் கற்கும் ஆறு பாடோளைகளை புைரளெத்தைர்.  

படவிளக்கம் 4: "பல்சவறு பின்புைங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு எெது ளவத்தியர்கைால் உதவக் கூடியதாக இருந்தளெசய 
பாரிய விடயொகும்” எை பசுபிக் ஏஞ்ேைின் மேயற்ைிட்ட தைபதி மைப்டிைன்ட் கர்ைல் எட்வர்ட் கிம் மதரிவித்தார்.  

  


