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இன்லைய மோ ோட்டில் கைந்து தகோள்ளும் அலனவருக்கும் வணக்கம் மற்றும் மிக்க  ன்ைி. 

 

இந்  கோைத் ிற்குப் தபோருத் மோன கைந்துலையோடலை  டத்துவ ற்கோன ஏற்போடுகலை 

ஜமற்தகோண்ட ற்கோக தஜனைல் ஜசர் ஜஜோன் தகோத் ைோவை போதுகோப்புப் பல்கலைக்கழகத் ிற்கும் 

(KDU) மற்றும் எம் அலனவலையும் ஒன்றுகூட்டுவ ற்கோக கடின உலழப்பிலன ஜமற்தகோண்ட, 

எமது மோ ோட்டு ஏற்போட்டோைர்கைோன KDU இன் மூஜைோபோயக் கற்லககள் துலைலயச் ஜசர்ந்  

கைோ ி ி ஹோிந்  வி ோனஜக மற்றும் கைோ ி ி சனத் டி சில்வோ ஆகிஜயோருக்கும்  ோன் குைிப்போக 

 ன்ைி த ோிவிக்க விரும்புகிஜைன்.  

 

இன்று இங்குள்ை அலனத்து KDU மோணவர்களுக்கும்  ோன் எனது வணக்கத்ல த் த ோிவிக்க 

விரும்புகிஜைன் -  ீங்கள்  ோன் எ ிர்கோைம். விஜசடமோக போதுகோப்பு ஆைோய்ச்சியோைர்கள், 

ஆய்வோைர்கள் மற்றும் உள்ைகப் பயிலுனர்கைோக இருக்கும் இைம் தபண்கள். தபண்கள் 

வைைோற்று மோ த் ின் இந்  இறு ி  ோைில், தபண்கைின் பங்கைிப்பு இல்ைோமல் சு ந் ிைமோன 

மற்றும்  ிைந்  இந்ஜ ோ-பசிபிக் பற்ைிப் ஜபச முடியோது என்பல   ோம்  ிலனவில் தகோள்ை 

ஜவண்டும். 

 

மோண்புமிகு குழு உறுப்பினர்கஜை, பங்ஜகற்போைர்கஜை, துலணஜவந் ர் ஜமஜர் தஜனைல் மிலிந்  

பீோிஸ் அவர்கஜை, இந்ஜ ோ-பசுபிக் த ோடர்போன எமது பகிைப்பட்ட த ோலைஜ ோக்கு பற்ைிய 

இக்கைந்துலையோடலை ஜமற்தகோள்வ ற்கு இல  விட மிகவும் தபோருத் மோன ஜ ைம் இருக்க 

முடியோது, ஏதனனில் லபடன்-ஹோிஸ்  ிர்வோகமோனது இந்ஜ ோ-பசுபிக் பகு ியில் முன்ஜனோக்கிய 

எமது பு ிய பயணத் ிலன  யோர் தசய்துதகோண்டிருக்கிைது. முக்கியமோன கப்பல் போல களுக்கு 

அருஜக  னது முக்கிய புவிசோர் மூஜைோபோய அலமவிடத்ல க் தகோண்டுள்ை இைங்லகயோனது, 

இந்ஜ ோ-பசுபிக் பிைோந் ியத் ில் ஒரு முக்கிய  லைலமப் போத் ிைத்ல க் தகோண்டுள்ைலம 

த ோடர்பில் உண்லமயோன தபருலம தகோள்ை ஜவண்டும். கடந்  வோைத் ில் ோன், இைோஜோங்கத் 

 ிலணக்கைத் ின் உயர் ப வியில் இருக்கும் அ ிகோோிகைில் ஒருவைோன அைசியல் 

விவகோைங்களுக்கோன துலணச் தசயைோைர் விக்ஜடோோியோ நூைண்ட், தகோழும்புக்கு விஜயம் தசய்து, 

இைங்லகயுடனோன ஒரு பங்கோண்லம உலையோடலில் பங்ஜகற்ைோர். அ ில் பைந்  அைவிைோன 

பகிைப்பட்ட  ைன்கைில் இரு ைப்பு பங்கு ோைைோக எமது உறு ிப்போட்லட  ோம் மீைவும் 

வலியுறுத் ிஜனோம். 

 

பிைோந் ியம் முழுவ ிலுமுள்ை பை  சோப்  கோை பங்கோண்லமயின் அடிப்பலடயிைலமந் , 

சு ந் ிைமோன மற்றும்  ிைந் , இலணக்கப்பட்ட, தசழிப்போன, மீள் ன்லமயுலடய மற்றும் 

போதுகோப்போன ஒரு இந்ஜ ோ-பசுபிக் பிைோந் ியஜம எமது த ோலைஜ ோக்கோகும்.  ோன் இந்ஜ ோ-

பசுபிக் பிைோந் ியத் ிற்கோன “எமது” த ோலைஜ ோக்கு எனக் கூறுகிஜைன், ஏதனனில் எனது  ோடு 

மற்றும் இைங்லக உட்பட பிைோந் ியத் ில் உள்ை ஏலனய  ோடுகைோல் இந்  த ோலைஜ ோக்கு 

பகிர்ந்து தகோள்ைப்படுகிைது என  ோன்  ம்புகிஜைன். இந்ஜ ோ-பசுபிக்  ோடுகைோக,  ோம் பை 

தபோதுவோன  ைன்கலைப் பகிர்ந்து தகோள்வதுடன் அந்  பகிைப்பட்ட  ைன்கலை 

ஜமம்படுத்துவ ற்கு பை தபோதுவோன முயற்சிகைில் கூட்டோக ஈடுபடுகிஜைோம். 

 



கடந்  மோ ம், லபடன்  ிர்வோகம் எமது பு ிய இந்ஜ ோ-பசுபிக் மூஜைோபோயத் ிலன ஐந்து 

அடிப்பலடயோன கூறுகளுடன் அைிவித் து: ஒரு சு ந் ிை மற்றும்  ிைந்  இந்ஜ ோ-பசுபிக் 

பிைோந் ியத் ிலன முன்ஜனற்று ல்; பைந்  அடிப்பலடயிைோன பிைோந் ிய தசழிப்லப ஊக்குவித் ல்; 

ஒன்றுபட்ட கூட்டுத்  ிைலன உருவோக்குவ ற்கோக வலுவோன த ோடர்புகலை உருவோக்கு ல்; 

 ோடுகடந்  அச்சுறுத் ல்கலை எ ிர்தகோள்வ ற்கு பிைோந் ிய மீள் ன்லமயிலன கட்டிதயழுப்பு ல்; 

மற்றும் இந்ஜ ோ-பசுபிக் போதுகோப்லப பைப்படுத்து ல். இந்  மூஜைோபோயம் ஒரு இைோணுவ அல்ைது 

போதுகோப்பு கூட்டணி அல்ை, ஆனோல் எமது பகிைப்பட்ட ம ிப்பீடுகலை குலைம ிப்பிற்கு 

உட்படுத்தும்  ோடுகைின்  டத்ல லய  ீவிைமோக எடுத்துக்தகோள்வல  உள்ைடக்கியது. 

 

சு ந் ிைமோன மற்றும்  ிைந் , தசழிப்போன, இலணக்கப்பட்ட, மீள் ன்லமயுலடய மற்றும் 

போதுகோப்போன – ஜபோன்ை இக்கருத்துக்கள் கவர்ச்சிகைமோன ோகத் ஜ ோன்ைைோம், எனினும் சற்று 

சுருக்கமோனலவ. அக்கருத்துக்கள் ஒவ்தவோன்லையும் விோிவோகத் த  ிவுபடுத் வும் அலவ எமது 

பகிைப்பட்ட  ைன்களுடன் எவ்வோறு ஒத் ிலசகின்ைன என்பல  விைக்கவும் சிை  ிமிடங்கலை 

எடுத்துக் தகோள்ை விரும்புகிஜைன். அவ்வோறு தசய்லகயில், இக்கருத்துக்களும் எமது கூட்டு 

முயற்சிகளும் இப்பகிைப்பட்ட த ோலைஜ ோக்கில் எவ்வோறு ஒன்ைிலணகின்ைன என்பது 

த ைிவோகும் என   ோன்  ம்புகிஜைன். 

 

“சு ந் ிைமோன மற்றும்  ிைந் ” இந்ஜ ோ-பசுபிக் என்ை கருத்துடன் ஆைம்பிப்ஜபோம். “சு ந் ிைம் 

என்பது உங்கள் எ ிர்கோைத்ல  எழுதுவ ற்கோன மற்றும்  ீங்கள் யோைோக இருந் ோலும் அல்ைது 

உங்களுக்கு யோலைத் த ோிந் ிருந் ோலும் அல ப்பற்ைிக் கவலைதகோள்ைோது, உங்கள் சமூகத் ிலும் 

உங்கள்  ோட்டிலும் என்ன  லடதபை ஜவண்டும் என்பல   ீர்மோனிக்கும் ஆற்ைல் என்பன 

பற்ைிய ோகும்.” என தசயைோைர் பிைிங்கன் விைக்கினோர். கடந்  மோ த் ில், உக்லைனில் 

தமோஸ்ஜகோ ஜமற்தகோண்ட தகோடூைமோன  டவடிக்லககள் அலம ி, போதுகோப்பு மற்றும் 

இலையோண்லமக்கு இன்ைியலமயோ  அடிப்பலட சர்வஜ சக் தகோள்லககலை கைங்கப்படுத் ி, 

குலைம ிப்பிற்கு உட்படுத் ிய சூழலில், சு ந் ிைத் ின்  ீவிை முக்கியத்துவத்ல ப் பற்ைிய ஒரு 

பயங்கைமோன  ிலனவூட்டலை  ோம் தபற்றுக்தகோண்ஜடோம். சர்வஜ ச ஒழுங்கின் அடிப்பலடயோக 

விைங்கும், அடிப்பலட வி ிகைோன இக்தகோள்லககள், அ ற்குோிய ஜ லவகள் எழுந் ஜபோது  ோம் 

ஒன்ைோக இலணந்து கட்டலமத்து,  ிலை ிறுத் ி, பின்பற்ைியலவயோகும். 

 

“இலணயதவ ி மற்றும்  ிைந்  கடல்கைில்" பண்டங்களும் கருத்துக்களும் சு ந் ிைமோக பயணிக்க 

முடியும் என்பல யும் சு ந் ிைம் என்பது குைிக்கும் என தசயைோைர் பிைிங்கன் குைிப்பிட்டோர். 

இன்லைய உைகில் இலணயதவ ி மற்றும் இலணயப்போதுகோப்பு என்பன அ ிக முக்கியத்துவம் 

வோய்ந்  ோக உள்ைன, மற்றும் இந்ஜ ோ-பசுபிக் பகு ிக்கோன எமது த ோலைஜ ோக்கின் ஒரு 

பகு ியோக,  ிைந்  மற்றும் போதுகோப்போன இலணயத்ல  உறு ிதசய்யவும், இலணயதவைியில் 

தபோறுப்போன  டத்ல க்கோன ஒரு கட்டலமப்லப தசயற்படுத் வும் பங்கு ோைர்களுடன் இலணந்து 

தசயற்படுவ ற்கு ஐக்கிய அதமோிக்கோ எ ிர்போர்க்கிைது. 

 

உைகின் தகோள்கைன் கப்பல்கைில் கிட்டத் ட்ட அலைவோசியும், உைகின் எண்தணய்க் 

கப்பல்கைில் மூன்ைில் இைண்டு பங்கும் கடந்து தசல்லும், உைகின் மிகவும் பைபைப்போன சிை 

கப்பல் போல களுக்கு அருஜக இைங்லக அலமந் ிருக்கிைது. சைக்குகள்  ிைந்  கடல் வழியோக 

சு ந் ிைமோக பயணிக்க முடியும் என்பல  உறு ிப்படுத்துவது இைங்லகக்கு மிகவும் 

முக்கியமோன ோகும். உைக வர்த் கத் ின் ஆஜைோக்கியத் ில் இைங்லக முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது 

என்பது இ ன் தபோருைோகும். 

 



ஆனோல் கப்பல் ஜபோக்குவைத் ோனது அலனத்து கப்பல்களுக்கும் “வழிதசலுத்துவ ற்கோன 

சு ந் ிைத்துடன்” கடல்கள் சு ந் ிைமோன ோகவும்  ிைந்  ோகவும் இருப்ப ில்  ங்கியிருக்கிைது. 

வழிதசலுத்துவ ற்கோன சு ந் ிைம் மற்றும் அ னுடன் த ோடர்புலடய அலனத்து விடயங்களும் 

இன்ைி, இைங்லக  னது புவிசோர் மூஜைோபோய அலமவிடம் மற்றும் அ ன் துலைமுக மு லீடுகலை 

தசயற் ிைனுடன் பயன்படுத்  முடியோது. அ னோல் ோன், சு ந் ிைமோன மற்றும்  ிைந்  இந்ஜ ோ-

பசுபிக் பிைோந் ியத்ல  ஆ ோிப்ப ற்கோன அதமோிக்கோவின் வலுவோன வழிதசலுத்துவ ற்கோன 

சு ந் ிைம் த ோடர்போன  ிகழ்ச்சித் ிட்டம் இைங்லகயின்  ைன்களுடன் ஜ ைடியோக ஒத் ிலசகிைது. 

 

அ னோல் ோன் சு ந் ிை மற்றும்  ிைந்  இந்ஜ ோ-பசுபிக் பிைோந் ியத் ிலன முன்தனடுப்பது எமது 

பகிைப்பட்ட த ோலைஜ ோக்கின் ஒரு பகு ியோக இருக்கிைது. 

 

ஒரு “தசழிப்போன” இந்ஜ ோ-பசுபிக் பகு ிலய கட்டிதயழுப்புவ ற்கு ஒன்ைிலணந்து 

பணியோற்றுவது எமது பகிைப்பட்ட த ோலைஜ ோக்கின் இைண்டோவது அடிப்பலடக் கூைோகும். 

விஜசடமோக இைங்லக மற்றும் இப்பிைோந் ியம் எ ிர்தகோள்ளும் தபோருைோ ோை சவோல்களுக்கு 

மத் ியில் இது மிகவும் அவசியமோன ோகும். 

 

2020 ஆம் ஆண்டில், அதமோிக்கோவோனது இந்ஜ ோ-பசுபிக் பிைோந் ியத்துடன் 1.75 டிோில்லியன் 

தடோைர் தபறும ியோன இருவழி வர்த் கத் ிலன ஜமற்தகோண்டது. அ ன் மூைம் இப்பிைோந் ியம் 

முழுவதும் ஐந்து மில்லியனுக்கும் அ ிகமோன த ோழில்வோய்ப்புகளுக்கு உ விதசய் து. அதமோிக்கோ 

இைங்லகயின் மிகப்தபோிய  னி  ோட்டு ஏற்றும ி சந்ல யோக இருப்ப ோல் எமது இரு  ோடுகளும் 

அத் ியோவசிய தபோருைோ ோைப் பங்கு ோைர்கைோகும். இைங்லக வருடோந் ம் ஏற்றும ி தசய்யும் 11.9 

பில்லியன் தடோைர் தபறும ியோன தபோருட்கைில் கிட்டத் ட்ட 2.8 பில்லியன் தடோைர் 

தபறும ியோன தபோருட்கலை அதமோிக்கோவிற்கு ஏற்றும ி தசய்கிைது. தகோவிட் தபருந்த ோற்றுக் 

கோைத் ிலும் இந்  எண்ணிக்லக அ ிகோித் து. மற்றும் அதமோிக்கோவிற்கு ஏற்றும ி தசய்யும் 

இைங்லக  ிறுவனங்கள் 180,000 இற்கும் அ ிகமோன ஜவலை வோய்ப்புகலை வழங்குகின்ைன. 

 

இைங்லகயின் இயற்லக வைங்கள் மற்றும் புத் ோக்கம் மற்றும் த ோழில்முலனவு என்பன 

த ோடர்போன மனப்போங்கு மிகப்தபோிய தபோருைோ ோை ஆற்ைலை உருவோக்குகிைது. 

எவ்வோைோயினும், இந்  ஆற்ைலை முழுலமயோகத்  ிைப்ப ற்கு, இைங்லகயின் தசோத்துக்கலை 

சிைப்போக இயக்கும் மற்றும்  னியோர் துலை தவைி ோட்டு மு லீட்லட ஈர்க்கும் தவைிப்பலடயோன 

மற்றும் அலனவலையும் உள்ைடக்கிய தபோருைோ ோை சூழலைக் தகோண்டிருப்பது மிகவும் 

முக்கியமோனது.  ி ி  ிறுவனங்கள் மற்றும் தபோது  ி ிகலை வலுப்படுத்துவ ற்கும்,  ிலையோன 

மற்றும் அலனவலையும் உள்ைடக்கிய தபோருைோ ோை வைர்ச்சிலயப் ஜபணுவ ற்கும், அதமோிக்கோ 

உட்பட சர்வஜ ச மு லீடுகலை ஈர்ப்ப ற்கும் அவசியமோன தகோள்லககலை விருத் ிதசய்வ ில் 

ஒத்துலழக்க  ோம் உறு ிபூண்டுள்ஜைோம்.  

 

அதமோிக்க அபிவிருத் ி  ி ிக் கூட்டுத் ோபனம், சர்வஜ ச அபிவிருத் ிக்கோன அதமோிக்க 

முகவைலமப்பு மற்றும் உட்கட்டலமப்பு மற்றும் மனி  மூை ன அபிவிருத் ியிலன ஊக்குவிக்கும் 

ஏலனய முகவைலமப்புகள் ஊடோக குைிப்பிடத் க்க வைங்களுடன் இந்  உறு ிப்போட்லட  ோம் 

பைப்படுத் ியுள்ஜைோம். உ ோைணமோக, பிை ோனமோக தபண்களுக்குச் தசோந் மோன வணிகங்கலை 

மு ன்லமப்படுத் ி, சிைிய மற்றும்  டுத் ை வணிகங்கலை ஜமம்படுத்துவ ற்கு  ி ியைிப்பிலனப் 

பயன்படுத்தும்  னியோர் இைங்லக வங்கிகளுக்குக் கடன்கலை வழங்குவ ன் ஊடோக, அபிவிருத் ி 

 ி ிக் கூட்டுத் ோபனமோனது, 20 மில்லியன் தடோைர்களுக்கும் குலைவோக இருந்   னது 



தசயற்போடுகலை 2021 ஆம் ஆண்டில் கிட்டத் ட்ட 300 மில்லியன் தடோைர்கைோக 

அ ிகோித்துள்ைது.  

 

2021 ஒக்ஜடோபர் மோ ம் அதமோிக்கோவும் இந் ியோவும் இலணந்து  டத் ிய இந்ஜ ோ-பசுபிக் வணிக 

மன்ைம், 2,300 இற்கும் ஜமற்பட்ட வணிக மற்றும் அைசோங்க  லைவர்கலை ஒன்ைிலணத்து, பு ிய 

 னியோர் துலை  ிட்டங்கைில் கிட்டத் ட்ட 7 பில்லியன் தடோைர்கலை  ிைட்டியது. எ ிர்கோைத் ில் 

அலனவலையும் உள்ைடக்கிய மற்றும்  ிலையோன தபோருைோ ோை அபிவிருத் ி மற்றும்  ி ி 

ஸ் ிைத் ன்லம ஆகியவற்லை ஜ ோக்கிய இைங்லகயின் பயணத் ிற்கு உ விதசய்வ ற்கும் 

இைங்லகயில் அ ிக வர்த் க ஒப்பந் ங்கள் மற்றும் தவைி ோட்டு மு லீடுகலை அபிவிருத் ி 

தசய்வ ற்கும்  ோம் த ோடர்ந்து முயற்சி தசய் ல் ஜவண்டும். 

 

பசுலம ஆற்ைல் தசயற் ிட்டங்கைின் அபிவிருத் ிக்கு உ விதசய்வத ன்பது  ிலையோன மற்றும் 

அலனவலையும் உள்ைடக்கிய தசழிப்லபக் கட்டிதயழுப்புவ ற்கு முக்கியமோன ோகும். இந்ஜ ோ-

பசுபிக் பிைோந் ியத் ிற்கோன எமது த ோலைஜ ோக்கோனது தூய்லமயோன எோிசக் ி எ ிர்கோைத் ிற்கு 

மோறுவ ற்கு உ விதசய்வ ற்கோக பங்கு ோைர்களுடன் இலணந்து பணியோற்றுவல  

உள்ைடக்கிய ோகும். இைங்லகயில், மின்சோைத் துலையிலன சந்ல  அடிப்பலடயிைோன ோகவும், 

போதுகோப்போன ோகவும்,  ம்பகத் ன்லமயுலடய ோகவும், மற்றும்  ிலையோன ோகவும் மோற்ை 

உ வுவ ற்கோக USAID ஆனது இைங்லக அைசோங்கத்துடன் ஐந்து வருட, 18.9 மில்லியன் தடோைர் 

தபறும ியோன ஒரு எோிசக் ிப் பங்கோண்லமயிலனக் தகோண்டுள்ைது. இச்தசயற் ிட்டமோனது 

மூை னத் ிற்கோன அணுகலை எைி ோக்குவதுடன் புதுப்பிக்கத் க்க ஆற்ைல் மற்றும் ஜமம்பட்ட 

த ோழில்நுட்பங்கலைப் பயன்படுத்துவல  அ ிகோிப்ப ற்கோன மு லீடுகலையும் ஈர்க்கிைது. இது 

மின்சோை ஒழுங்குமுலையில்  னியோர் துலையின் வகிபோகத் ிலன விோிவுபடுத்துகிைது, 

ஜபோட்டித் ன்லமயிலன அ ிகோிக்கிைது மற்றும் ஆற்ைல்  ிைன்  ை ிலைகலை ஏற்றுக்தகோள்வல  

ஊக்குவிக்கிைது. 

 

அவ்வோறு ோன் ஒரு தசழிப்போன இந்ஜ ோ-பசுபிக் பிைோந் ியத் ிலன  ோம் ஒன்ைிலணந்து  

கட்டிதயழுப்புகிஜைோம். 

 

அடுத்  ோக, எமது இந்ஜ ோ-பசுபிக் த ோலைஜ ோக்கிற்கு உ விதசய்வ ற்கோக “த ோடர்புகலை” 

எவ்வோறு உருவோக்கப் ஜபோகிஜைோம் என்பல ப் பற்ைி விவோ ிக்க விரும்புகிஜைன். 

 

எமது  னி பர் மற்றும் கூட்டுப் தபோருைோ ோைப் போதுகோப்பு என்பது, தபருமைவிற்கு, இந்ஜ ோ-

பசுபிக்கிற்குள்ளும் அ ற்கு அப்போலும் த ோடர்புகலைக் கட்டிதயழுப்புவ ற்கோன எமது  ிைனின் 

அடிப்பலடயிஜை அலமந் ிருக்கும். குைிப்போக  ோடுகளுக்கு இலடயிைோன வி ிஜயோகச் 

சங்கிலிகலை ஜ ோக்கும்ஜபோது இவ்விடயம் த  ிவோகத் த ோிகிைது.  லடகலை  ீக்கி 

தவைிப்பலடத் ன்லமலய ஜமம்படுத்தும் அஜ ஜவலை, மீள் ன்லமயுலடய மற்றும் 

போதுகோப்போன வி ிஜயோகச் சங்கிலிகலை முன்ஜனற்றுவ ற்கு எமது பங்கு ோைர்களுடன் 

த ோடர்ந்து பணியோற்ை ஜவண்டிய ன் அவசியத்ல  எமது இந்ஜ ோ-பசுபிக் த ோலைஜ ோக்கு 

வலியுறுத்துகிைது. 

 

ஆனோல்  ோம் ஒன்ைோக இலணந்து உருவோக்கும் த ோடர்புகள் தவறுமஜன தபோருைோ ோை 

த ோடர்புகைோக மட்டுமன்ைி அல விடவும் அ ிகமோன ோக இருக்கும். 

 



போலின சமத்துவம் மற்றும் தபண்கலை வலுவூட்டு ல் என்பன அலனவலையும் உள்ைடக்கிய 

தபோருைோ ோை வைர்ச்சி மற்றும் சமூக ஒற்றுலமக்கோன எமது உறு ிப்போட்டின் ஒரு முக்கிய 

அங்கமோக இருப்ப ோல், DFC கடன்களுக்கு தபண்களுக்குச் தசோந் மோன வணிகங்களுக்கு 

முக்கியத்துவம் தகோடுப்பல   ோன் குைிப்பிட்ஜடன். இன்று  ோம் ஜ ோக்கும் பை 

இைக்குகளுக்கிலடயிைோன தபோதுவோன ஒரு குறுக்கு தவட்டுக் கருப்தபோருள் இதுவோகும். அது 

ஜமோ ல்கள் மற்றும் த ருக்கடி  ிலைகைின் ஜபோது தபண்கள் மற்றும் தபண்பிள்லைகைின் 

போதுகோப்லப ஊக்குவிப்பதுடன் ஜமோ லை  டுப்ப ற்கும் மற்றும் அலம ிலய 

ஜமம்படுத்துவ ற்குமோன முயற்சிகைில் தபண்கைின் அர்த் முள்ை பங்ஜகற்பிலனயும் 

உள்ைடக்கிய ோகும். அ னோல் ோன் இன்று இங்குள்ை பை தபண்கலைப் போர்ப்ப ில்  ோன் மிகவும் 

மகிழ்ச்சியலடகிஜைன். 

 

USAID இற்கும் இைங்லக மக்களுக்கும் இலடயிலுள்ை 60 ஆண்டுகோை உைலவ எண்ணி  ோங்கள் 

மிகவும் தபருலமயலடகிஜைோம். அ னூடோக  ிலையோன மற்றும் அலனவலையும் உள்ைடக்கிய 

அபிவிருத் ிக்கு உ விதசய்வ ற்கோக 2 பில்லியன் தடோைர்கலை அண்மித்  த ோலகயிலன 

USAID வழங்கியுள்ைது. மற்றும் 1,100 இற்கும் ஜமற்பட்ட சிஜைஷ்ட ஆைோய்ச்சியோைர்கள், 

ஜபைோசிோியர்கள் மற்றும் மோணவர்கள் எம்மிரு  ோடுகளுக்கிலடஜய அைிவோர்ந்  போிமோற்ை 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கைில் பயணிக்க உ விதசய்  எமது அதமோிக்க – இைங்லக ஃபுல்பிலைட் 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டத் ின் (US – Sri Lanka Fulbright program) 70ஆவது ஆண்டு  ிலைலவ இவ்வோண்டு 

 ோம் தகோண்டோடுகிஜைோம். கல்வி அலமச்சுடன் இலணந்து பணியோற்றுவ ன் மூைம், ஆைம்பப் 

பள்ைிப் பிள்லைகளுக்கோன பள்ைி ஜபோஷோக்கு  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள், ஆங்கிை கற்பித் ல் 

வைங்கள், ஆசிோியர்களுக்கோன தசயைமர்வுகள் மற்றும் பயிற்சி வோய்ப்புகள் மற்றும் ஆசிோியர்கள் 

மற்றும் மோணவர்கைிலடஜய ஆங்கிை தமோழிப் பயன்போட்லட வலுப்படுத்துவ ற்கோக ஆங்கிை 

தமோழித் ஜ ர்ச்சி  டவடிக்லககள் ஜபோன்ை  டவடிக்லககளுக்கு உ விதசய் ல் உட்பட 

இைங்லகயின் கல்வி அபிவிருத் ியின் அலனத்து அம்சங்களுக்கும் உ விதசய்யும் 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலையும்  ோம் வழங்குகிஜைோம். 

 

கைோச்சோைப் போதுகோப்பிற்கோன எமது தூதுவர்கள்  ி ியத் ின் ஊடோக, இைங்லகயின் 

தசழுலமயோன கைோச்சோை மைபுோிலமயிலனப் போதுகோத்து தகோண்டோடும் பன்னிதைண்டிற்கும் 

ஜமற்பட்ட தசயற் ிட்டங்களுக்கு உ விதசய்வ ற்கோக கிட்டத் ட்ட 1.3 மில்லியன் தடோைர்கலை 

 ோம் வழங்கியுள்ஜைோம். இந்  மோ த் ிஜை மோத் ிைம், கண்டி அைச மோைிலக மற்றும் த ோல்தபோருள் 

அருங்கோட்சியகத்ல ப் போதுகோப்ப ற்கோக 265,000 தடோைர் தபறும ியோன  ிகழ்ச்சித் ிட்டத்ல  

 ோன் த ோடங்கிஜனன், அ ற்குப்பின்னர் அழிந்து வரும் உள் ோட்டு இலச மற்றும்  டன 

மைபுகலைப் போதுகோக்கும் ஒரு  னியோன தசயற் ிட்டத்ல   ிலைவுதசய்வ ற்கோன விழோவிற்குத் 

 லைலம  ோங்கும் சிைப்புோிலம எனக்குக் கிலடத் து. இலவ அலனத்தும் உயர்ந் , எனினும் 

தபோருைோ ோை ோீ ியோக சந்ஜ கத் ிற்குோிய, உட்கட்டலமப்பு தசயற் ிட்டங்கலை விட  ீண்ட கோை, 

அலனவலையும் உள்ைடக்கிய,  ிலையோன  ிைன் அபிவிருத் ிக்குப் பங்கைிப்புச் தசய்யும் 

வலகயிைோன உண்லமயோன மற்றும் ஆழமோன பங்கோண்லமக்கோன உ ோைணங்கள் என  ோன் 

 ம்புகிஜைன் 

 

இன்னும் விோிவோகப் போர்க்கும்ஜபோது,  ட்பு ோடுகள் மற்றும் பங்கு ோைர்களுக்கு  ோம் த ோடர்ந்தும் 

உ விதசய்து அவர்கலை வலுப்படுத்துவதுடன் “குவோட்” ஜபோன்ை குழுக்கைில் எங்கள் கூட்டுப் 

பைத்ல  ஒன்றுஜசர்ப்ப ற்கோக ஒன்ைிலணந்து பணியோற்றுஜவோம். அவுஸ் ிஜைலியோ, இந் ியோ, 

ஜப்போன் மற்றும் அதமோிக்கோலவ உள்ைடக்கிய குவோட் உறுப்பினர்கள் - பிைோந் ியத் ில் 

ஜன ோயகம், அலம ி, போதுகோப்பு மற்றும் தசழிப்பிற்கோன ஒரு கூட்டு உறு ிப்போட்லட பகிர்ந்து 



தகோள்கின்ைனர். கடந்  மோ ம் தவைிடப்பட்ட மு ன்மு ைோன அலமச்சர் இலண அைிக்லகயில், 

குவோட் தவைியுைவு அலமச்சர்கள் 2022 ஆம் ஆண்டின் இறு ிக்குள் 1.3 பில்லியனுக்கும் 

அ ிகமோன தகோவிட்-19  டுப்பூசிகலை  ன்தகோலடயோக வழங்குவ ற்கோன குவோட் அலமப்பின் 

உறு ிதமோழிலய  ிலைஜவற்றுவ ற்கோன  டவடிக்லககலை ஜமற்தகோள்ைல், கடல்சோர் 

போதுகோப்பு, மனி ோபிமோன உ விகள் மற்றும் அனர்த்   ிவோைணம், இலணயப் போதுகோப்பு, 

பயங்கைவோ  எ ிர்ப்பு, மக்களுக்கு இலடஜயயோன உைவுகலை கட்டிதயழுப்பு ல் மற்றும் ஜமலும் 

பைவற்ைில் ஒத்துலழப்லப ஆழமோக்கு ல் ஆகிய விடயங்கள் த ோடர்போன  ிடமோன முயற்சிகலை 

விவோித் னர். கூட்டத் ில் அலமச்சர் ஒருவர் கூைியவோறு, “குவோட் என்பது  ோம் எ ற்கோக 

இருக்கிஜைோம் என்பல ப் பற்ைியஜ  அன்ைி,  ோம் எ ற்கு எ ிைோக இருக்கிஜைோம் என்பல ப் 

பற்ைியது அல்ை.” 

 

இலணக்கப்பட்ட ஒரு இந்ஜ ோ-பசுபிக்லக உருவோக்குவ ற்கு ஒன்ைிலணந்து பணியோற்றுவ ன் 

அர்த் ம் இது ோன். 

 

தகோவிட் தபருந்த ோற்ைின் ஜபோது  ோம் ஒன்லைக் கற்றுக்தகோண்டது ஜபோை, “மீள் ன்லம”  

இலனக் கட்டிதயழுப்புவ ற்கு ஒத்துலழப்பு முக்கியமோனது. இ னோல் ோன் தகோவிட் 

 டுப்பூசிகலை வழங்குவ ற்கோன உைகைோவிய முன்முயற்சியோன COVAX இற்கு மிகவும் 

 ோைோைமோக  ன்தகோலட அைிக்கும்  ோடோக அதமோிக்கோ விைங்குகிைது. தபருந்த ோற்ைிற்கோன 

இைங்லகயின் ப ிைைிப்பு மற்றும் மீட்சிக்கு உ விதசய்வ ற்கோக வழங்கப்பட்ட கிட்டத் ட்ட 18 

மில்லியன் தடோைர் தபறும ியோன உ விகைின் அடிப்பலடயில் சுமோர் 3.4 மில்லியன் 

 டுப்பூசிகலை  ன்தகோலடயோக வழங்கியலம உட்பட இைங்லகயுடன்  ோம் த ருக்கமோகப் 

பணியோற்ைி வருகிஜைோம். 

 

 ிச்சயமோக, கோை ிலை மோற்ைத் ின்  ோக்கம் என்பது எமது மிக முக்கியமோன  ீண்டகோை 

உைகைோவிய சவோல்கைில் ஒன்ைோகும். ஐக்கிய  ோடுகைின் தபோதுச் சலபக் கூட்டத் ில் ஜனோ ிப ி 

ைோஜபக்ஷ குைிப்பிட்டவோறு, “தபருந்த ோற்ைின் விலைவுகள் மனி குைத் ிற்கு ஏற்படுத் ிய 

ஜபைழிலவப் ஜபோன்ஜை, எ ிர்வரும்  சோப் ங்கைில் கோை ிலை மோற்ைத் ின் இன்னும் தபோிய 

சவோலை உைகம் எ ிர்தகோள்கிைது.” 

 

கோை ிலை மோற்ைத்ல   ோங்கி விலைவோக மீண்டுவைக்கூடிய மீள் ன்லமயிலன உருவோக்குவ ற்கு 

 ோம் அலனவரும் ஒன்ைிலணந்து பணியோற்ை ஜவண்டும். அ னோல் ோன் 

அபிவிருத் ியலடந்துவரும்  ோடுகளுக்கு கோை ிலை த ருக்கடிலயச் சமோைிப்ப ற்கு 

உ வுவ ற்கோக எமது தபோது சர்வஜ ச  ி ியைிப்பிலன இைட்டிப்போக்க அதமோிக்கோ 

உறு ிபூண்டுள்ைது. எங்கள் கூடு ல் உ வி மற்றும் அ ிகோித்   னியோர் மூை னம் மற்றும் பிை 

 ன்தகோலடயோைர்கைின் ஆ ைவுடன், அபிவிருத் ியலடந்துவரும்  ோடுகைில் கோை ிலை 

 டவடிக்லககளுக்கு உ வியோக 100 பில்லியன் தடோைர்கலைத்  ிைட்டும் இைக்லக அலடவ ற்கு 

 ோம் எ ிர்போர்க்கிஜைோம். 

 

USAID ஊடோக, புதுப்பிக்கத் க்க ஆற்ைலைப் பயன்படுத்துவல  ஊக்குவிக்கும் மற்றும் 

 ிலையோன, அலனவலையும் உள்ைடக்கிய, சந்ல  அடிப்பலடயிைோன வைர்ச்சிக்குப் பங்கைிப்புச் 

தசய்யும் வழிகைில் கோை ிலை மோற்ைத் ிற்கு இலசவோக்கமலடயும் இைங்லகயின்  ிைலன 

அ ிகோிக்கும்  ிகழ்ச்சி ிட்டங்கைிலும் அதமோிக்கோ இைங்லகயுடன் இலணந்து பணியோற்றுகிைது. 

 

ஒரு மீள் ன்லமயுலடய இந்ஜ ோ-பசுபிக் ோன் அல  சோ ிக்க முடியும். 



எங்கள் இந்ஜ ோ-பசுபிக் மூஜைோபோயத் ின் ஐந் ோவது முக்கிய அம்சம் பிைோந் ிய “போதுகோப்லப” 

உறு ிப்படுத்துவ ோகும். அச்சுறுத் ல்கள் பு ியபோிமோணங்கலை எடுப்ப னோலும் பு ிய 

போைம்போியமற்ை அச்சுறுத் ல்கலை  ோம் எ ிர்தகோள்வ னோலும், எமது போதுகோப்பு 

அணுகுமுலையும் அ ற்ஜகற்ைவோறு போிமோண வைர்சியலட ல் அவசியம். ஆனோல்,  ோம் 

எ ிர்தகோள்ளும் அச்சுறுத் ல்கலையும்  ோண்டி, எமது மிகப்தபோிய பைமோக இருக்கும் மற்றும் 

த ோடர்ந்தும் இருக்கப்ஜபோகும் விடயமோக எமது இந்ஜ ோ-பசுபிக் த ோலைஜ ோக்கிலன ஆ ோிக்கும் 

கூட்டணிகள் மற்றும் பங்கோண்லமகள் விைங்குகின்ைன.   

 

முன்தனச்சோிக்லக மற்றும் ஈடுபோடு தகோண்ட கடற்பலடகள் இ ில் ஒரு முக்கிய அங்கமோகும். 

இ னோஜைஜய கடந்  மோ த் ில் இந் ிய, அதமோிக்கோ, ஜப்போன், பிைோன்ஸ் மற்றும் பங்கைோஜ ஷ் 

கடற்பலடகள் உட்பட ஒரு குைிப்பிடத் க்க எண்ணிக்லகயிைோன கப்பல்கைின் இைங்லக 

வருலககள் மற்றும் கூட்டுப் பயிற்சிகலை  ோம் கண்ணுற்ை ில் ஆச்சோியமில்லை. அதமோிக்கோ 

உட்பட இந்ஜ ோ-பசுபிக் முழுவதும் உள்ை  ோடுகளுடன் இலணந்து "மிைன்" என தபயோிடப்பட்ட 

பல்ஜ சியப் பயிற்சியில் இைங்லகயும் இலணந்து தகோண்டது. இப்பயிற்சியோனது கடலில் 

பை ைப்பு போோிய பலட  டவடிக்லகத்  ிைன்கலை ஜமம்படுத் ியது மற்றும் இப்பயிற்சில் 

பங்குபற்ைிய ஒருவர் குைிப்பிட்டவோறு, “மிகவும் ஸ் ிைமோன,  ிைந்  மற்றும் தசழிப்போன இந்ஜ ோ-

பசுபிக் த ோடர்போன ஒரு தபோதுவோன த ோலைஜ ோக்கிலனக் தகோண்ட ஒத்  எண்ணம் தகோண்ட 

கடற்பலடயினர், ஒருவர் மற்ைவருடன் இலணந்து தசயற்படுவ ற்கும் பயிற்சி தசய்வ ற்குமோன 

ஒரு வோய்ப்லப இப்பயிற்சி வழங்கியது.” 

 

இைங்லக அற்பு மோன கடல் வைங்கலைக் தகோண்டுள்ைது எனினும் எம்மலனவருக்கும் 

த ோிந் வோறு, சட்டவிஜைோ மோன, அைிக்லகயிடப்படோ  மற்றும் ஒழுங்குபடுத் ப்படோ , அல்ைது 

IUU, மீன்பிடி; கடத் ல்; மற்றும் கடற்தகோள்லை உட்பட்ட பை சவோல்கலை கடற் சூழல் 

உைதகங்கும் எ ிர்தகோள்கிைது. ஆலகயினோல் ோன் இைங்லக மற்றும் அதமோிக்கோ ஆகிய இரு 

 ோடுகளுஜம இந்  சவோல்கலை எ ிர்தகோள்வ ற்கோன சர்வஜ ச ஒப்பந் ங்கைின் அங்கமோக 

விைங்குகின்ைன. கடற்பலட மற்றும் விமோனப்பலட ஆகிய இைண்டினதும் கடல்சோர்ந்  பைப்பில் 

அவர்கைது விழிப்புணர்வுத்  ிைன்கலை ஜமம்படுத்துவ ற்கும், கடல் ஜைோந்து மற்றும்  லடகள் 

ஆகியவற்ைில் இலணந்து பணியோற்றுவ ற்கு வச ிதசய்வ ற்குமோன பங்கு ோைர்கைோக 

அதமோிக்கோ, இைங்லக கடற்பலட மற்றும் இைங்லக விமோனப்பலட என்பன இருப்பதும் 

இ னோஜையோகும். இந்  பங்கோண்லம மற்றும் அதமோிக்கோவினோல் இைங்லகக்கு வழங்கப்பட்ட 

கப்பல்கள் ஆகியவற்ைின் ஊடோக 2020 மோர்ச் மோ த் ில் இைங்லக  னது வைைோற்ைில் 

ஜமற்தகோள்ைப்பட்ட  மிகப்தபோிய ஜபோல ப்தபோருள் லகப்பற்ைலைப் ப ிவு தசய் து. இந்  

பங்கோண்லம மற்றும் கப்பல்கள் MT  ியூ டயமண்ட் மற்றும் எம்வி ஜபர்ல்-எக்ஸ்பிைஸ் ஜபோன்ை 

கப்பல்கைில் ஏற்பட்ட  ீ சம்பவங்கைின் பின்னர் இைங்லகயின் தபறும ிமிக்க கடல் வைங்கலைப் 

போதுகோப்ப ற்கும் உ வின. 

 

மற்றும் கடல்சோர்ந்  பைப்பில் விழிப்புணர்லவ ஜமம்படுத் வும் எ ிர்கோை அனர்த் ங்கைின் 

 ோக்கத்ல   டுக்கவும் மற்றும் குலைக்கவும் த ோடர்ந்தும் இது ஜபோன்ை பங்கோண்லமகைில்  ோம் 

இலணந்து பணியோற்றுகிஜைோம். இந்  ஜ ோக்கத் ிற்கோக, அதமோிக்கோ சமீபத் ில் மூன்ைோவது உயர் 

 ோங்கு ிைன்தகோண்ட கப்பல் ஒன்லை இைங்லகக்கு வழங்கியது. சியோட்தடல்லில் 130 இைங்லக 

மோலுமிகள் இந்  கப்பலை 2022 ஆம் ஆண்டின் வசந்  கோைத் ில் இைங்லகக்கோன அ ன் 

பயணத் ிற்கோகத்  ற்ஜபோது  யோர் தசய்து வருகின்ைனர். இது இைங்லக கடற்பலட வைைோற்ைில் 

ஜமற்தகோள்ைப்படும் மிக  ீண்ட பயணமோகும். 

 



போதுகோப்போன இந்ஜ ோ-பசுபிக்கிற்கோன பங்கோண்லம இவ்வோறு ோன் இருக்கும். 

 

இக்கிைகத் ின் எ ிர்கோைத் ின் தபரும்பகு ி இப்பிைோந் ியத் ில்  லடதபறும் விடயங்கலை 

அடிப்பலடயோகக் தகோண்டிருக்கும் என்பல  இந்ஜ ோ-பசுபிக்கிற்கோன எமது த ோலைஜ ோக்கு 

அங்கீகோிக்கிைது. இ னோஜைஜய, இந்ஜ ோ-பசுபிக்கிற்கோன மற்றும் பிைோந் ியத் ிலுள்ை எமது  ட்பு 

 ோடுகள் மற்றும் பங்கு ோைர்களுடன் ஒத்துலழப்ப ற்கோன ஒரு  ிலையோன அர்ப்பணிப்பு எம்மிடம் 

இருக்கிைது மற்றும் த ோடர்ந்தும் எம்மிடம் அது இருக்கும். இ னோல் ோன், இந்ஜ ோ-பசுபிக்கின் 

இ யத் ில் அலமந்துள்ை இைங்லக, இந்  எ ிர்கோைத் ில் ஒரு முன்னணி வகிபோகத்ல க் 

லகப்பற்றுவ ற்கு  ற்ஜபோது தசயற்பட முடியும். 

 

இந்ஜ ோ-பசுபிக் பிைோந் ியத் ிற்கோன ஒரு தபோதுவோன த ோலைஜ ோக்கிலன  ோம் பகிர்ந்து 

தகோள்கிஜைோம் என்பல க் குைிப்பிட்டு  ோன் எனது உலையிலன ஆைம்பித்ஜ ன். இக்கருத்துக்கள் 

அத்த ோலைஜ ோக்கிலன வலையறுத்துக் கோட்டியுள்ைன எனவும், மிக முக்கியமோக, ஒரு 

சு ந் ிைமோன மற்றும்  ிைந் , தசழிப்போன, இலணக்கப்பட்ட, மீள் ன்லமயுலடய மற்றும் 

போதுகோப்போன இந்ஜ ோ-பசுபிக்கிற்கோன ஒரு பங்கோண்லம எல  அலடய முடியும் என்பல ப் 

பற்ைிய சிை கருத்துக்கலை உங்களுடன் பகிர்ந்து தகோண்ட ோக  ோன்  ம்புகிஜைன். 

 

அடுத்து எனது  ீண்ட கோை  ண்பரும் ஹண்டிங்டன் கடற்கலை அயைவருமோன உ விச் 

தசயைோைர் ஜடோன் லூவிடம் இருந்து முக்கிய உலையிலனச் தசவிமடுப்பது எமக்குக்கிலடத்  

அ ிர்ஷ்டமோகும் - எனினும் அவைது முழு வோழ்க்லக வைைோற்லையும் கூைி த குப்போைோின் 

வோய்ப்பிலனப் பைிக்க  ோன் விரும்பவில்லை.  

 

ஒரு தவற்ைிகைமோன மோ ோட்டிற்கு எனது வோழ்த்துக்கலைக் கூைி  ன்ைியுடன் விலடதபறுகிஜைன். 


