
இனிய மாலை வணக்கத்துடன் உங்களலனவலையும் மிகவும் அன்புடன் வைவவற்கிவேன். 

அமமாிக்க கடற்பலடயணி நிறுவப்பட்டு 247 ஆண்டுகள் நிலேவலடவலை முன்னிட்டு 

நலடமபறும் இன்லேய விழாவில் உங்களலனவருடனும் இலணந்து மகாள்வைில் நான் 

மிகுந்ை மகிழ்ச்சியலடகிவேன். கடற்பலடயணியானது மமச்சத்ைக்க அைன் வைைாறு 

முழுவதும் அமமாிக்க இைாஜைந்ைிை கடலமகளுடன் மைாடர்புபட்டுள்ளது. 

கடற்பலடயணிக்கும் இைாஜாங்கத் ைிலணக்களத்ைிற்குமிலடவய நீண்டகாைமாக 

நீடித்ைிருக்கும் உேவானது கடற்பலடப் பாதுகாவைர் நிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைின் 

உருவாக்கத்துடன் 1948ஆம் ஆண்டில் உத்ைிவயாகபூர்வமாக ஆழமலடந்ைது. இன்று, 

கடற்பலடப் பாதுகாவைர்கள் 150 இற்கும் வமற்பட்ட நாடுகளில் உள்ள அமமாிக்கத் 

தூைைகங்களில் வசலவயாற்றுவதுடன் அது அமமாிக்காவின் பிைசன்னம் மற்றும் புைவைர் 

நாடுகளுடனான எமது உேவுகளிைான முைலீடு ஆகியவற்ேின் ஒரு புைப்படும் 

குேியீடாகவும் பைைால் வநாக்கப்படுகிேது. 

 

ைற்வபாது மகாழும்பு தூைைகத்ைிலுள்ள கடற்பலடப் பாதுகாவைர் பிாிவானது எனது 

மசாந்ை மாநிைமான கலிவபார்னியாலவச் வசர்ந்ை இைண்டு கடற்பலடயினலைக் 

மகாண்டுள்ளதுடன், மசாசூமசட்ஸ், ஓக்ைவ ாமா, மடக்சாஸ், மநவாடா, மிவசாாி மற்றும் 

புவளாாிடாலவச் வசர்ந்ைவர்கலளயும் மகாண்டுள்ளது. எமது நாட்டின் பல்வவறு 

பகுைியிலனயும் வசர்ந்ை இக்கடற்பலடயினர் அமமாிக்காவின் மிகப்மபாிய பைங்களில் 

ஒன்ோன, பன்முகத்ைன்லமலய ஏற்றுக்மகாண்டு, ஒவ்மவாரு ைனிநபர்களிடமுமுள்ள 

ைனித்துவமான ைிேலமகலளப் பயன்படுத்துவைற்கான எமது விருப்பத்ைிலன 

உருவகப்படுத்துகிோர்கள். எமது வளங்கலளயும் பணியாளர்கலளயும் பாதுகாப்பாக 

லவத்ைிருப்பைற்கு தூைைகத்ைில் உள்ள எமது கடற்பலடயினலை நாம் நம்பியுள்வளாம். 

நான் அலுவைகத்ைிற்கு எவ்வளவு முன்கூட்டிவய வருலகைந்ைாலும் அல்ைது எவ்வளவு 

ைாமைமாக மவ ிவயேிச் மசன்ோலும், ஒவ்மவாரு நாளும் நான் இங்கு பார்க்கும் முைல் 

மற்றும் கலடசி நபர்கள் அவர்கள்ைான். 

 

மகாாியப் வபார் நலடமபற்ே காைத்ைில் ைமது சிறுபைாயத்ைில் இருந்ை எனது 

மபற்வோருக்கு சீருலட அணிந்ை அமமாிக்கப் பாதுகாப்புப் பலடயினாின் பிைசன்னம் ஒரு 

பாதுகாப்பு உணர்லவ அளித்ைது என்பலை மைாிந்துமகாண்டவபாது நான் 

ஆறுைைலடந்வைன். வபாருக்குப் பிந்லைய காைகட்டத்ைில் அமமாிக்கப் பலடகள் 

பாதுகாப்லபயும்  அலமைிலயயும் வழங்கின. அவர்கள் வழங்கிய ம ர்ஷீஸ் கிஸ்ஸஸ் 

எனும் மசாக்வைட்டுகள் பை ஆண்டுகளுக்குப் பிேகு எமது வைிவிடமாக மாேிய 

அமமாிக்காவின் சுலவயின் ஒரு சிேிய முைல் பகுைிலய எமக்கு மகாடுத்ைலை எனது 

மபற்வோர்கள் மிகவும் பிாியத்துடன் நிலனவுபடுத்துவர். மகாாியப் வபார் ஏற்படுத்ைிய 

சவால்களுக்கு மத்ைியிலும், எமது நாடு எனது குடும்பத்ைில் ஏற்படுத்ைிய நம்பிக்லகயிலன 

நிலனவூட்டுவைற்காக, இன்று மாலை இங்கிருக்கும் ஒவ்மவாரு வமலசயிலும் ம ர்ஷீஸ் 

கிஸ்ஸஸ் எனும் அந்ைச்மசாக்வைட்டுகள் லவக்கப்பட்டுள்ளன - அலவ உங்களது 

வாழ்க்லகயிலும் அமமாிக்கா நம்பிக்லகலயத் தூண்டிய காைங்கலள நிலனவூட்டி 

உங்களது முகத்ைிலும் அங்கீகாைத்ைின் புன்னலகலயக் மகாண்டு வைட்டும். 

அமமாிக்காவில் ஒரு குடிவயேியாக வாய்ப்புகள் பை நிலேந்ை ஒரு உைகத்துடன் 



வளைக்கிலடத்ைது மற்றும் இைாஜைந்ைிைத் துலேயில் ஒரு பணியிலனத் 

மைாடைக்கிலடத்ைது என்பன எனது அைிர்ஷ்டமாகும். இைாஜைந்ைிாிகளாக, நாங்கள், ஒரு 

வலுவான வசலவ மநேிமுலேகலளயும், நமது நாட்டின் மிக உயாிய ஜனநாயகக் 

மகாள்லககலள நிலேவவற்றுவைற்கான ஒரு அர்ப்பணிப்லபயும் எமது இைாணுவ 

சகாக்களுடன் பகிர்ந்து மகாள்கிவோம். எமது வீடுகளிலிருந்து மவகு மைாலைவில் 

வசிப்பைன் சிைமங்கலள நாங்கள் அேிவவாம். எம்மிடமுள்ள வலுவான பணி உணர்வின் 

காைணமாக அைனுடன் மைாடர்புலடய எந்ைமவாரு சவால்கலளயும் நாங்கள் 

விருப்பத்துடன் ஏற்றுக்மகாள்கிவோம். எமக்கருகிலுள்ள எமது வைாழர்களுடன் 

ஒருவருக்மகாருவர் ஆைைவான ஒரு சமூகத்லைக் கட்டலமக்க நாம் ஒன்ேிலணகிவோம். 

எமது அந்ை ஆைைவு வலையலமப்பின் ஒரு பகுைியாக அற்புைமான இைங்லகயின் 

சகபணியாளர்கள் மற்றும் நண்பர்கலளப் மபற்ேிருப்பது எமது விவசட அைிர்ஷ்டமாகும்.  

 

நாம் அலனவரும் ஒருவலைமயாருவர் கவனித்துக்மகாள்கிவோம். எங்கள் கடற்பலடப் 

பாதுகாவைர்கலளப் மபாறுத்ைவலை, வசாகமான சூழ்நிலைகளில் முைலில் பைிைளிப்பது 

அவர்கள்ைான். ஆபத்லை விட்டு மற்ேவர்கள் ஓடும்வபாது ஆபத்லை வநாக்கி ஓடுவது 

அவர்கள்ைான். 1968 மடட் ைாக்குைலின் வபாது வியட்நாமிலுள்ள எமது தூைைகத்லைப் 

பாதுகாத்ைது முைல், மகன்யாவிலுள்ள எமது தூைைகம் மீது 1998இல் நலடமபற்ே 

பயங்கைவாைத் ைாக்குைலுக்கு பைிைளித்ைது வலை, கடற்பலடயினர் மைாடர்ந்தும் 

ைன்னைமின்ேி, வீைத்துடன் பணியாற்றுகிோர்கள். நமது இைாஜைந்ைிை வளாகங்கலளயும் 

சகபணியாளர்கலளயும் பாதுகாப்பைற்காக பைர் அைிகபட்ச ைியாகங்கலளச் 

மசய்துள்ளனர். பை இளம், ைிேலமயான கடற்பலடலயச் வசர்ந்ை ஆண்களும் மபண்களும் 

இந்ை ஆபத்துக்கலள அேிந்ைிருந்தும், உைமகங்கிலும் உள்ள எமது தூைைகங்கள் மற்றும் 

மகான்சியுைர் அலுவைகங்கலளப் பாதுகாக்கும் பணிலய ைாவம முன்வந்து 

விருப்பத்துடன் ஏற்றுக்மகாள்வைானது அவர்களின் லைாியம், ையார்நிலை மற்றும் 

ைிேலமலயப் பலேசாற்றுகிேது. அமமாிக்கக் கடற்பலட வீைர்களின் வீைம் நமது 

வைசத்ைிற்கு கிலடத்ை ஒரு மபருலமயாகும். 

 

நவம்பர் 10ஆம் வைைி கடற்பலடயணியின் பிேந்ை ைினமானது, பலடவீைர் ைினத்ைிற்கு 

முந்லைய நாள் வருகிேது. கடற்பலட வீைர்களுக்கு நன்ேி மைாிவிப்பைற்கு நான் இப்வபாது 

சிேிது வநைம் ஒதுக்க விரும்புகிவேன். கடற்பலடயில் ைற்வபாது பணியாற்றும் மற்றும் 

முன்பு பணியாற்ேிய ைற்வபாது இங்கு எம்முடன் இருக்கும் கடற்பலட வீைர்களில் எழுந்து 

நிற்க இயலுமான அலனவலையும் ையவு மசய்து எழுந்து நிற்குமாறு 

வகட்டுக்மகாள்கிவேன். (சிேிது வநை இலடமவ ிக்குப்பின்) உங்களலனவருக்கும் எனது 

நன்ேிகள். சீருலடயில் பணியாற்றும் அல்ைது பணியாற்ேிய அலனவருக்கும் உங்களது 

அர்ப்பணிப்பு மற்றும் ைியாகங்களுக்காக இங்குள்ள அலனவருக்கும் எனது மனமார்ந்ை 

பாைாட்டுக்கள். உங்கள் அர்ப்பணிப்பு, மைாழில்வாண்லம மற்றும் துணிச்சலை நாங்கள் 

அங்கீகாித்து பாைாட்டுகிவோம். 

 

இரு நாடுகளுக்கும் இலடயிைான உேவுகலளப் வபணுவைற்கும் வலுப்படுத்துவைற்கும் 

அவசியமான பணியிலன வமற்மகாள்வைற்குத் வைலவயான காவல் மற்றும் பாதுகாப்பின் 



முதுமகலும்பாக  மகாழும்புத் தூைைகத்ைிலுள்ள எமது கடற்பலடப் பாதுகாவைர்களின் 

பிைசன்னம் விளங்குகிேது. அமமாிக்காவிற்கான பயணங்களுக்கு வசைிமசய்வது; சர்வவைச 

பாிமாற்ேங்கள் மற்றும் கைாச்சாை நிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள் ஊடாக மக்களுக்கிலடயிைான 

உேவுகலள வளர்ப்பது; பைஸ்பை மசழிப்புக்கான எமக்கிலடயிைான மபாருளாைாை 

பாிமாற்ேத்லை வமம்படுத்துைல்; பாதுகாப்பு ஒத்துலழப்பிலன அைிகாித்ைல்; எமக்குப் 

மபாதுவான மனிை உாிலம இைக்குகள் மைாடர்பாக விவாைித்ைல்; மற்றும் நல்ைாட்சிலய 

ஊக்குவித்ைல் உட்பட பைபைந்ை அளவிைான விடயங்களில் எனது குழு பணியாற்றுகிேது. 

இன்று மாலை இங்குள்ள எமது விருந்ைினர்களும் இந்ை முயற்சிகளில் பங்மகடுத்து, எமது 

இருைைப்பு உேவுகலள வமலும் முன்வனற்றுவைற்கு அயைாது உலழக்கிோர்கள் என்பலை 

நான் அேிவவன். எம்மலனவைதும் சார்பாக, கடற்பலடயணியின் 247வது பிேந்ைநாளுக்கு 

எனது வாழ்த்துக்கலள மைாிவித்துக் மகாள்கிவேன். உங்களலனவருக்கும் நன்ேி, மற்றும் 

மசம்பர் ஃபிமடலிஸ். 


