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திங்கட்கிழளெ, பிப்ரவரி 13, 2023 

 

வணக்கம். ஆயுஜபரவன். அஸ்ஸைரம் அளைக்கும். இைங்ளகயின் மகௌரவ ஜனரதிபதி, ரணில் 

விக்கிரெசிங்க, யரழ்ப்பரணம், கண்டி, ெரத்தளற ெற்றும் மகரழும்பிலிருந்து வருளக தந்திருக்கும் 

இளைஞர் ென்ற உறுப்பினர்கள், American Corner ஒருங்கிளணப்பரைர்கள், ெற்றும் எனது தூதரக 

சகரக்கள் உட்பட உங்கைளனவருக்கும் இனிய கரளை வணக்கம்.  

 

ெீண்டுமெரருமுளற அமெரிக்கத் தூதரகத்திற்கும் ெற்றும் அமெரிக்க ளெயத்திற்கும் மகௌரவ 

ஜனரதிபதி விக்கிரெசிங்க அவர்களை வரஜவற்கிஜறரம். இளைஞர் ென்ற உறுப்பினர்கஜை, 

உங்கைது தளைளெத்துவ ெரநரட்டிற்கு உங்களை வரஜவற்கிஜறரம். 

 

அடுத்த சிை நரட்கைில், உங்களைப் பற்றி நீங்கள் இன்னும் புரிந்து மகரள்வதற்கும், உங்கைின் சக 

இளைஞர் ென்ற உறுப்பினர்களைப் பற்றி ஜெலும் அறிந்து மகரள்வதற்கும் உங்களுக்கு ஒரு 

சந்தர்ப்பம் கிளடக்கும் அத்துடன் தளைவர்கைரக எதிர்கரைத்ளத கருத்திற்மகரண்டு நீங்கள் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் American Corner சமூகங்களுக்குள் எவ்வளகயரன நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்களை நீங்கள் உருவரக்க விரும்புகிறீர்கள் என்பளத  தீர்ெரனிக்கும்படி ஜகட்கப்படுவீர்கள். 

உங்கைளனவருடனும் இங்கு இருப்பதில் நரன் ெிகவும் ெகிழ்ச்சியளடகிஜறன்! 

 

நீங்கள் இைங்ளகயின் எப்பரகத்ளதச் ஜசர்ந்தவரரக இருந்தரலும், உங்கைது சந்ததியினர் ஒரு 

மசழிப்பரன, ஜனநரயக நரமடரன்ளற விரும்புவளத நரங்கள் அறிஜவரம். உயர்கல்விக்கரன 

ஏரரைெரன வரய்ப்புகள், புத்துணர்ச்சியூட்டும் ெற்றும் உற்சரகெைிக்கும் மதரழில்கைில் செெரன 

வரய்ப்புகள் ெற்றும் இைங்ளகயின் ெக்கள் ெற்றும் பல்ஜவறு கைரச்சரர ெரபுரிளெ ஆகியவற்றின் 

அழளக பிரதிபலிக்கும் ஒருங்கிளணக்கப்பட்ட, அளெதியரன சமூகத்ளதக் மகரண்ட ஒரு நரடு. 

எனது விருப்பமும் அதுஜவ! தற்ஜபரளதய மபரருைரதரர மநருக்கடியில் இருந்து இைங்ளகளய 

ெீட்மடடுக்கவும், ஜெம்பட்ட நிதியியல் ஸ்திரத்தன்ளெ ெற்றும் நல்லிணக்கம் ஆகியவற்ளற ஜநரக்கி 

நரட்ளட நகர்த்தவும் அமுல்படுத்தப்படவிருக்கும் சீர்திருத்தங்கள் ெற்றும் நடவடிக்ளககள் குறித்து 

கடந்த வரரத்தில்தரன் மகௌரவ ஜனரதிபதி விக்கிரெசிங்க அவர்கள் எடுத்துளரத்தரர். ஜனரதிபதி 

அவர்கஜை, ஜதசத்தின் ெீட்சிக்கு உதவிமசய்வதற்கரக இைங்ளகயர்கள் அளனவளரயும் ஜனநரயக 

ரீதியரக ஒன்றிளணந்து முன்ஜனரக்கிச் மசல்லுெரறு நீங்கள் அளழப்பு விடுத்தீர்கள். தெது 

நரட்ளட முன்ஜனரக்கி மகரண்டு மசல்வதற்கரன இைங்ளக ெக்கைின் விருப்பங்களை நரங்கள் 

ஆதரிக்கிஜறரம். திரு ஜனரதிபதி அவர்கஜை, கடந்த 75 வருடங்கைரக எெது இருதரப்பு உறவில், 

ஒரு சிறந்த உைகத்ளத கட்டிமயழுப்பும் எெது கூட்டு முயற்சிகைில் இைங்ளகயின் ஒரு 

மபருளெெிக்க பங்குதரரரரக அமெரிக்கர இருந்து வருகின்றது. இைங்ளகக்கரன தெது 

கனவுகளைப் பற்றி எழுதிய அளனத்து இைங்ளக இளைஞர்கைதும் குரல்கைின் 

முக்கியத்துவத்தளத உங்கைது கருத்துளரயில் நீங்கள் முன்னிளைப்படுத்திக் கூறினீர்கள். 

இைங்ளகயின் எதிர்கரைத்திற்கு பங்கைிப்புச் மசய்யும் சிறந்த எண்ணங்களைக் மகரண்ட இைம் 

தளைவர்கைரல் இன்று இந்த அளற நிளறந்திருக்கிறது. இைங்ளகயின் முழுளெயரன 

பன்முகத்தன்ளெயிளனப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இந்த இளைஞர்கைின் தளைளெத்துவப் 

பயணத்தில் அவர்களுக்கு உதவிமசய்வதில் நரங்கள் ெிகவும் மபருளெயளடகிஜறரம். எனஜவ, 

உங்கைது குரல் முக்கியெரனது என்பளதயும், உங்களைச் சுற்றி அளனவளரயும் உள்ைடக்கிய ஒரு 

உைகத்ளதக் கட்டிமயழுப்புவதில் மவற்றியளடவதற்கு உங்கைது ஆழ்ந்த ஈடுபரடும் 



அர்ப்பணிப்பும் அடித்தைெரக அளெயும் என்பளதயும் இன்று இங்குள்ை அளனவரும் அறிந்து 

மகரள்ைவும். 

 

அது “உங்கைிடம்” இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. உங்கைது அயைவர்கள், உங்கைது நண்பர்கள், 

உங்கைது ஜபரரசிரியர்கள், உங்கைது மபற்ஜறரர்கள், அத்ளதகள், ெரெரக்கள், ெற்றும் 

உறவினர்கள் ஆகிஜயரளர எப்படி அணுகுகிறீர்கள் என்பதில் ஆரம்பிக்கிறது. நீங்கள் 

அவர்களுடன் உடன்படும்ஜபரது ெட்டுெல்ை, நீங்கள் அவர்களுடன் உடன்படரத 

சந்தர்ப்பங்கைிலும். உங்கள் சமூகத்தின் ஜதளவகளுக்கு நீங்கள் எவ்வரறு பதிைைிக்கிறீர்கள், 

நீங்கள் ஒருவர் ெற்றவரின் மவற்றிகளை எவ்வரறு மகரண்டரடுகிறீர்கள் ெற்றும் 

பகிர்ந்துமகரள்கிறீர்கள், சந்தர்ப்ப சூழ்நிளைகள் உங்களுக்குச் சரதகெரக அளெயரத ஜநரங்கைில் 

கூட நீங்கள் எவ்வரறு கரரியங்களைச் சரதிக்கிறீர்கள் ஜபரன்ற விடயங்கைில் இருந்து அது 

ஆரம்பிக்கிறது. ஒரு தளைவரரக இருப்பதற்குத் ளதரியம் ஜதளவ. உங்கள் மசரந்த பரளதளய 

கண்டுபிடிப்பதற்கும் அதில் உண்ளெயரக இருப்பதற்குெரன  ளதரியம். உங்கள் தளைளெத்துவ 

திறன்களை வலுப்படுத்துவதற்கரன வைங்கைரக American Spacesகள் ெற்றும் இளைஞர் 

ென்றங்கள் கரணப்படுகின்றன. இவ்வரர இறுதியில் இத்தளைளெத்துவ உச்சிெரநரட்டிலிருந்து 

ஒரு உயர்ந்த குறிக்ஜகரள் உணர்வுடனும் நம்பிக்ளகயுடனும் நீங்கள் மவைிஜயறுவீர்கள் என நரன் 

நம்புகிஜறன். 

 

நீங்கள் நம்பினரலும் நம்பரவிட்டரலும் ஒரு கரைத்தில் நரஜன ஒரு கூச்ச சுபரவமுள்ை ெரணவியரக 

இருந்ஜதன். எனக்கு ஐந்து வயதரக இருக்கும் ஜபரது எனது குடும்பம் மகரரியரவிலிருந்து 

அமெரிக்கரவிற்கு குடிமபயர்ந்தது. உண்ளெயில் நரன் அந்நியப்பட்டதரக உணர்ந்ஜதன். எனக்கு 

14 வயதரக இருந்தஜபரது நளடமபற்ற ஒரு சம்பவம் என்னுளடய வரழ்வின் திருப்புமுளனயரக 

அளெந்தது. எனது நடுநிளைப் பள்ைி பட்டெைிப்பு விழரவில் ஜபசும் வரய்ப்ளபப் மபறுவதற்கரக 

ஒரு ஜபச்சு எழுதும் ஜபரட்டியில் கைந்துமகரள்ை நரன் முடிவு மசய்ஜதன். விட்னி ஹூஸ்டனின் 

“Greatest Love of All” எனும் பரடளை அடிப்பளடயரகக் மகரண்டு நரன் எனது உளரளய 

எழுதிஜனன். உங்கைில் சிைருக்கு அந்தப் பரடல் மதரிந்திருக்கைரம். அந்தப்பரடல் பின்வருெரறு 

கூறுகிறது: 

 

பிள்ளைகஜை எெது எதிர்கரைம் என நரன் நம்புகிஜறன் 

அவர்களுக்கு நன்றரகக் கற்றுக் மகரடுங்கள் ெற்றும் வழி நடரத்த அவர்களுக்கு இடம் மகரடுங்கள்  

அவர்கள் தம்முள்ஜை ளவத்திருக்கும் அளனத்து அழளகயும் அவர்களுக்குக் கரட்டுங்கள் 

அளத எைிதரக்குவதற்கரக ஒரு மபருளெ உணர்ளவ அவர்களுக்குக் மகரடுங்கள் 

நரம் எவ்வரறு இருந்ஜதரம் என்பளத பிள்ளைகைின் சிரிப்பு எெக்கு நிளனவூட்டட்டும் 

 

ஏமனனில், மபரியவர்கள் என் தளைமுளறயின் ஜபச்ளசக் ஜகட்டு, உைகில் ெரற்றத்ளத 

ஏற்படுத்தும் திறன் எங்கைிடம் உள்ைது என்பளதப் புரிந்து மகரள்ை ஜவண்டும் என்று நரன் 

விரும்பிஜனன். அந்த ஜபச்சுப் ஜபரட்டியில் மவற்றி மபற்று எனது பட்டெைிப்பு விழரவில் நரன் 

உளரயரற்றிஜனன். எனது மசரந்த தளைளெத்துவப் பயணத்ளத ஜெற்மகரள்வதற்கு எனக்கு 

உதவிய ஆரம்ப மவற்றி அதுஜவ! 

 

ஒரு தளைவரரக ெரறுவமதன்பது, நிளறய ஏற்ற இறக்கங்களைக் மகரண்ட ஒரு பயணம் என்பது 

உங்களுக்குத் மதரியும். இந்த உச்சிெரநரட்டின் ஊடரகவும், இளைஞர் ென்றத்தின் ஊடரகவும், 

உங்கைது மசரந்த பயணப்பரளதளயயும் உங்கள் மசரந்த எதிர்கரைத்ளதயும் வடிவளெப்பதற்குத் 

ஜதளவயரன கருவிகளை உங்களுக்கு வழங்குவதற்கு நரம் முயற்சி மசய்கிஜறரம். ஒரு சுமூகெரன 



பயணத்திற்கரன உத்தரவரதத்திளன வழங்கஜவ நரன் விரும்புகிஜறன், எனினும் உண்ளெ 

என்னமவன்றரல், நீங்கள் சிை செயங்கைில் துன்பங்களை அல்ைது கடினெரன சவரல்களை 

வரழ்க்ளகயில் எதிர்மகரள்வீர்கள், எனினும் உங்கைிடம் அறிவின் ஒரு நல்ை அத்திவரரம், 

உதவிமசய்வதற்கரன ஒரு உறுதியரன அளெப்பு என்பன கரணப்பட்டு, நீங்கள் ஜநர்ளெ, ஆர்வம் 

ஆகியவற்ளறப் ஜபணி ஒரு ஜநரக்கத்ளத விருத்திமசய்து மகரண்டரல், ஒரு தளைவரரக நீங்கள் 

மவற்றியளடவது நிச்சயம். இங்கு பல்ஜவறு விடயங்களை செர்ப்பிப்பவர்கைிடெிருந்தும் ஒருவர் 

ெற்றவரிடெிருந்தும் நீங்கள் கற்றுக்மகரள்வதற்கு இவ்வரரத்ளதப் பயன்படுத்திக் மகரள்வதற்கும், 

ஒருவருக்மகரருவர் உதவி மசய்வதற்கும் உங்கள் கனவுகளைத் மதரடர்வதற்கும் தயரரரன 

நிளையில் இங்கிருந்து மவைிஜயறுவதற்கும் உங்களை நரன் ஊக்குவிக்கிஜறன். 

 

ஏமனன்றரல், இந்த அமெரிக்க ெத்திய நிளையம் ஜபரன்ற ெற்றும் இைங்ளகயிலுள்ை American 

Corners ஆகியவற்ளறப் ஜபரன்ற American Spacesகள் அளனத்தும் அளதஜய மசய்கின்றன: 

அதுஜவ எங்கள் கனவு. சுதந்திரத்தின் 75ஆவது ஆண்டு நிளறவிளனயும், இைங்ளகயுடனரன 

எெது இருதரப்பு உறவுகைின் 75ஆவது ஆண்டிளனயும் குறிக்கும் இவ்வருடத்திலும், இைம் 

தளைவர்களுக்கு ஒன்று கூடுவதற்கும் கனவு கரண்பதற்கும் ஒரு இடத்ளத எப்ஜபரதும் ஜபரைஜவ 

இப்ஜபரதும் அமெரிக்கர வழங்கியிருக்கிறது. எங்கைது American Spacesகள் இதற்மகன 

வடிவளெக்கப்பட்டுள்ைன. இங்கு கருத்துச் சுதந்திரம் மகரண்டரடப்படுகிறது, தகவல்களை 

இைவசெரக அணுகக்கூடிய நிளை கரணப்படுவதுடன் ஒன்றுகூடுவதற்கரன சுதந்திரம் 

ஆதரிக்கப்படுகிறது. இப்ஜபரது, உங்கள் ஒவ்மவரருவருக்கும் நன்றி. இளைஞர்கள் அவர்கைது 

அளனவளரயும் உள்ைடக்கிய தளைளெத்துவத் திறன்களை வலுப்படுத்துவதற்கும், தெது 

சமூகங்கைின் ஜதளவகளைப் பூர்த்தி மசய்வதற்கரன தீர்வுகளை உருவரக்குவதற்கும் 

ஆதரவைிக்கும் இளைஞர் ென்றங்களுக்கரக எெது American Spacesகள் நன்கு 

அறியப்பட்டளவயரகும். 

 

மகரழும்பிற்கு வருளகதந்தளெக்கு நன்றி. இளைஞர் ென்றத்திற்கரக உங்கைது ஜநரத்ளத 

ஒதுக்கியளெக்கு நன்றி. தற்ஜபரது தனது கருத்துக்களை வழங்குவதற்கரக மகௌரவ ஜனரதிபதி 

விக்கிரெசிங்க அவர்களை அளழக்கிஜறன். 

 


