
காலை வணக்கம். இன்று காலை இைங்லக தேசிய சட்ட மாநாட்லட நீங்கள் ஆரம்பித்து லவக்கும் 

தபாது சிறப்புமிக்க இச்சலபயில் உலரயாற்றுவேில் நான் பபருலமயலடகிதறன். இந்ே நாட்டில் 

சட்டத் போழிலின் குரைாக விளங்கும் சட்டத்ேரணிகள் சங்கமானது சட்ட உட்கட்டலமப்பில் ஒரு 

முக்கிய பகுேியாகக் காணப்படுகிறது. சட்டத்ேின் ஆட்சி மற்றும் மனிே உாிலமகலளப் 

பாதுகாத்ேல் ஆகிய இந்ே இரண்டு விடயங்களும் இைங்லகக்கு மிகவும் அவசியமான ேருணத்ேில் 

அவற்லறப் பாதுகாப்பேற்கான உங்களது அர்ப்பணிப்பிலன நீங்கள் பவளிப்படுத்ேியிருப்போல், 

சட்ட போழில்வாண்லமயாளர்கள் மற்றும் பபாதுமக்களின் மாியாலே உங்களுக்கு இருக்கிறது.  

 

பபாருளாோர மற்றும் அரசியல் சவால்கலள இைங்லக எேிர்பகாள்ளும் ேற்தபாலேய 

சூழ்நிலையில் இந்ேப் பணி மிகவும் முக்கியமானோகும். மிகவும் ஒளிமயமான ஒரு 

எேிர்காைத்ேிற்கு வழிகாட்டுவேில் BASL சட்டத்லேப் பயன்படுத்தும். எனதவ, இன்று உங்களுடன் 

இலணந்து பகாள்வது ஒரு முக்கியமான பகௌரவமாகும். கலிதபார்னியாவில் வளர்ந்து வரும் ஒரு 

இளவயது நபராக நான் பகாண்டிருந்ே ஒரு கனவிற்கு இது என்லன மீண்டும் பகாண்டு 

பசல்வோல் இந்ேக் கூட்டத்ேில் உலரயாற்றுவது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சிலய அளிக்கிறது. நான் 

ஒரு சட்டத்ேரணியாக ஆக விரும்பிதனன், சமூகத்ேிற்கு பாாிய நன்லமபயத்ேல் மற்றும் நீேிலய 

நிலைநாட்டுவேற்கு உேவிபசய்ேல் தபான்ற இைக்குகலளத் போடர்வேற்கான ஒரு போழில் 

எனும் வாக்குறுேியால் நான் ஈர்க்கப்பட்தடன். 

 

இறுேியில், நான் ஒரு இராஜேந்ேிர பணியிலனத் தேர்ந்பேடுத்தேன். இருப்பினும், நான் 

போழில்சார் சவால்கலள எேிர்பகாள்ளும் தபாது, எனக்காகவும், எனது குடும்பத்ேிற்காகவும், 

எனது நாட்டிற்காகவும் மற்றும் உைகின் பிற பகுேிகளுக்காகவும் நான் எலே அலடந்துபகாள்ள 

விரும்புகிதறன் என்பலே நிலனவூட்டுவேற்காக அந்ே முக்கிய விழுமியங்கலள நான் மீண்டும் 

ஞாபகப்படுத்துவதுண்டு.  

 

இைங்லகக்கும் அபமாிக்காவிற்கும் இலடயிைான இருேரப்பு உறவுகளின் 75ஆவது ஆண்டு 

நிலறவில், சட்டத்துலறயில் பபாேிந்துள்ள அடிப்பலட விழுமியங்கள் முன்பனப்தபாலேயும் விட 

ேற்தபாது மிகமுக்கியமானலவயாக விளங்குகின்றன. இது மக்கள், பங்காண்லம மற்றும் 

முன்தனற்றம் போடர்பானோகும். உைபகங்கிலும் ஜனநாயகங்கள் அழுத்ேத்ேிற்கு 

உட்பட்டுள்ளன. சட்டத்ேின் ஆட்சி இல்ைாமல் எந்ே ஜனநாயகமும் நிலைப்பேில்லை. அந்ே 

விலைமேிப்பற்ற ஆட்சியின் காவைர்கள் நீங்கள். 

 

ஆரம்பத்ேிலிருந்தே, எமது இரு நாடுகளுக்குமிலடயிைான உறவானது ஒரு சுயாேீனமான 

நீேித்துலறயின் முக்கியத்துவம் உட்பட்ட பகிரப்பட்ட ஜனநாயகக் தகாட்பாடுகளின் 

அடிப்பலடயில் அலமந்ேோகும். ேமது காிசலனகளுக்காக அலமேியான முலறயில் குரல் 

பகாடுப்பேற்கும் ேமது அரசாங்கத்ேில் பங்தகற்பேற்கும் சாோரண இைங்லகயர்களுக்குள்ள 

உாிலமகளுக்கான அபமாிக்காவின் ஆேரவு அலசக்க முடியாேோகும். 

 

சுேந்ேிரமான தேர்ேல்கள் போடர்பான இந்நாட்டின் பபருலமமிக்க வரைாறானது, அந்ே 

உாிலமகளின் அடிப்பலடயில் அலமகிறது. சிவில் சமூக அலமப்புகளுடன் இலணந்து 

அரசாங்கத்ேிடமும் ேகுேிவாய்ந்ே சட்டப் பிரேிநிேித்துவம் ஊடாக ஒரு சுயாேீன 

நீேித்துலறயிடமும் தநரடியாக வாேிடும் ேிறலன குடிமக்களுக்கு அலவ வழங்குகின்றன. 

ஆலகயினால்ோன் நாம் கைந்துலரயாடும் உள்ளூராட்சித் தேர்ேல்கள் மிகவும் முக்கியமானோக 

அலமகின்றன.  

 



இந்ே மாநாட்டின் தபாது, சட்டத்ேரணிகளாக ஆவேற்கு உங்கலள ஊக்குவித்ே காரணிகள் 

போடர்பில் சற்று கவனம் பசலுத்துமாறு நான் உங்களிடம் தவண்டுகிதறன்.  

 

சட்டக்கல்லூாிக்கு விண்ணப்பிப்பேற்கும் அந்ே கடினமான பயணத்லே எேிர்பகாள்வேற்கும் 

உங்கலள வழிநடத்ேிய விடயம் எது? சட்டக்கல்லூாியின் முேல் நாளில் உங்கள் உணர்வுகலளப் 

பற்றி ஒரு கணம் சிந்ேித்துப் பாருங்கள், சட்டக் கல்லூாியில் ேப்பிப்பிலழப்பேற்காக தமற்பகாள்ள 

தவண்டிய கடின உலழப்பு போடர்பில் அறிந்து பகாண்டது பவறும் ஆரம்பம் மட்டுதம. 

அலனத்துப் பணிகளும் பவறுமதன சம்பளத்ேிற்காக மட்டும் இல்ைாமல் ஒரு உயர்ந்ே 

தநாக்கத்ேிற்கானோகவும் இருக்க தவண்டும்.   

 

கடந்ே வருட தபாராட்டங்களின் தபாது, 300இற்கும் தமற்பட்ட உங்களின் உறுப்பினர்கள் அந்ே 

ேருணத்லே சந்ேித்ேதுடன் சட்டத்ேின் ஆட்சி மற்றும் முலறயான படிமுலற பின்பற்றப்படுவலே 

உறுேி பசய்வேற்காக லகது பசய்யப்பட்ட மக்கள் சார்பாக அவர்கள் ஆஜராகினர். அதே 

தநரத்ேில், வன்முலறயில் ஈடுபடுபவர்கள் அல்ைது பபாதுச் பசாத்துக்கலள அழிப்பவர்களுக்கு 

இைவச சட்ட உேவி வழங்கப்படமாட்டாது என்பலே பேளிவுபடுத்ேியேன் மூைமாக ஒழுக்கமான 

நடத்லேயிலனயும் நீங்கள் ஊக்குவித்ேீர்கள். உங்களது பசயல்கள் சட்டத்ேின் ஆட்சிலயப் 

பாதுகாப்பேற்கான ஒரு அற்புேமான பசயல்ாீேியான பவளிப்பாடாக இருந்ேன. 

 

இந்ே நிகழ்வுகள் ஆச்சாியமானலவயாகவும் முக்கியமானலவயாகவும் இருந்ேதபாதும், அலவ 

உங்களது முழு சங்கமும் ஏற்படுத்ேக்கூடிய ோக்கத்ேினது அகைத்லேயும் ஆழத்லேயும் 

பிரேிநிேித்துவப்படுத்துவேில்லை. நீங்கள் குற்றவியல் வழக்கறிஞராக பணியாற்றினாலும் சிவில் 

வழக்கறிஞராக பணியாற்றினாலும் இைங்லக சமூகமும் பபாருளாோரமும் ேிறம்பட 

பசயற்படுவேற்கு உங்களது பணி இன்றியலமயாேோகும். உங்களது அன்றாடப் பணி ேலைப்புச் 

பசய்ேிகளில் இடம்பபறாமல் இருக்கைாம், ஆனால் அது இைங்லக ஜனநாயகத்ேிற்கு வழங்கும் 

உறுேியான அடித்ேளத்ேிற்காக அபமாிக்கா மற்றும் ஏலனய பைாின் ஆேரலவப் பபறுகிறது. 

 

அந்ே அர்ப்பணிப்லப நான் அடிக்தகாடிட்டுக் காட்ட விரும்புகிதறன். நீேித்துலறக்கான அபமாிக்க 

உேவியானது கடந்ே பை ஆண்டுகளாக, சட்ட உேவிகலள வழங்குவேற்கும், முக்கியமான 

சட்டங்கள் குறித்ே விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்துவேற்கும், நீேித்துலற ோபனங்கள் மற்றும் அேில் 

பசயற்படுதவாாின் பசயற்ேிறலன வலுப்படுத்துவேற்கும் உேவியுள்ளது. 

 

இன்லறய இலண அனுசரலணயாளரான சர்வதேச அபிவிருத்ேிக்கான அபமாிக்க முகவரலமப்பு 

மற்றும் அபமாிக்க நீேி மற்றும் வர்த்ேக ேிலணக்களங்கள் ஆகியவற்றின் ஊடாக இைங்லக 

நீேித்துலறயில் அபமாிக்கா பகாண்டுள்ள பங்காண்லமயின் விசாைமானது, இந்ேப் பணிக்கு 

வழங்கப்படும் முன்னுாிலமயிலனயும் நிலையான மற்றும் அலனவலரயும் உள்ளடக்கிய 

அபிவிருத்ேியிலன முன்பனடுப்பேற்கான இைங்லகயின் முயற்சிகள் மீது நாம் பகாண்டுள்ள 

மாியாலேயிலனயும் பிரேிபலிக்கிறது. 

 

உோரணமாக, USAID இன் விலனத்ேிறனான மற்றும் பசயல்விலளவுள்ள நீேி எனும் 

நிகழ்ச்சித்ேிட்டமானது நிர்வாக விலனத்ேிறலன தமம்படுத்துேல் மற்றும் நீேித்துலறப் 

பணியாளர்களின் ேிறலன அேிகாித்ேல் ஆகியவற்றின் மூைம் இைங்லகயின் நீேித்துலறலய 

பைப்படுத்துகிறது. இைங்லக சட்டத்ேரணிகள் சங்கம் உட்பட நீேித்துலற நிறுவனங்களுடன் 

இலணந்து USAID ஆனது மாற்றுத் ேகராறு ேீர்வு, குடிவரவு, காணிச் சட்டங்கள், சட்ட ஆராய்ச்சி, 



பாலின சமத்துவம் மற்றும் சமூக உள்ளடக்கம் மற்றும் போழில்வாண்லம பநறிமுலறகள் தபான்ற 

ேலைப்புகளில் சட்டக் கல்விலயத் போடரும் வாய்ப்புகலள வழங்கியுள்ளது. 

 

சிறந்ே நலடமுலறகள் மற்றும் வழக்கு முகாலமத்துவத்ேிற்கான கருவிகலள 

நலடமுலறப்படுத்துவேன் மூைமாக USAIDஆனது இைங்லகயின் அலர மில்லியனுக்கும் 

அேிகமாக நிலுலவயில் தேங்கியிருக்கும் வழக்குகலள விசாாித்து முடிப்பேற்கு உேவுகிறது. 

அேற்கு தமைேிகமாக, பகாழும்பிலுள்ள அபமாிக்க நீேித்ேிலணக்களத்ேின் அனுபவம் வாய்ந்ே 

வழக்குத்போடுநர் ஒருவர், இைங்லகயின் நீேி அலமப்லப தமம்படுத்ே உேவுவேற்காக 

உங்களுடனும் மற்றும் பிற வழக்கறிஞர்களுடனும் இலணந்து பணியாற்றுகிறார்.   

 

பணியகவாட்சி நலடமுலறகளில் கவனம் பசலுத்துவேற்குப் பேிைாக, அலனவருக்கும் நீேி 

வழங்குவேில் கவனம் பசலுத்ேக்கூடிய இயலுலமயிலன வழங்கும் வலகயில் நீேிமன்ற 

நடவடிக்லககலள நவீனமயமாக்குவேற்கான இைங்லகயின் முயற்சிகளுக்கும் அபமாிக்கா உேவி 

பசய்ேது. 

 

அலனவருக்கும் என்றால், அலனவருக்கும்ோன்! 

 

அலனவலரயும் உள்ளடக்குேல் என்பது அபமாிக்க அரசாங்கத்ேின் அடிப்பலடக் பகாள்லககளில் 

ஒன்றாக இருப்பதுடன் சட்டத் போழிலின் ஒரு முக்கியமான பகாள்லகயாகவும் அது இருக்கிறது. 

சட்டத் போழிைானது நியாயமான, பபாறுப்புக்கூறக்கூடிய மற்றும் சமத்துவமான தசலவயிலன 

வழங்குேல் எனும் அத்ேிவாரத்ேில் அலமந்துள்ளது. உங்களது பிரேிநிேித்துவத்ேிலும் உங்களது 

அணுகுமுலறயிலும் அலனவலரயும் உள்ளடக்குேல் எனும் விடயத்ேில்  குடிமக்கள் உங்கலள 

நம்பியிருக்கிறார்கள். 

 

அபமாிக்காவில், எங்களுக்குாிய தபாராட்டங்கலள நாங்கள் பகாண்டிருந்ேதபாதும், இந்ே 

அடிப்பலடக் பகாள்லககளின்படி வாழ்வேற்காக நாங்கள் தமற்பகாண்ட முயற்சிகளிலிருந்து பை 

விடயங்கலள நாங்கள் கற்றுக்பகாண்தடாம். 

 

ஒருநூற்றாண்டிற்கும் குலறவான காைத்ேிற்கு முன்பு, ஆபிாிக்க அபமாிக்கர்கள் அபமாிக்க 

சட்டத்ேரணிகள் சங்கத்ேில் இலணவேிலிருந்து ேடுக்கப்பட்டிருந்ேனர். 1918 ஆம் ஆண்டு வலர 

அபமாிக்க சட்டத்ேரணிகள் சங்கத்ேில் இலணவேற்கு பபண்களுக்கு அனுமேி 

வழங்கப்படவில்லை, அேற்குப் பின்னரான பை ேசாப்ேங்களுக்கு வழக்கறிஞராகப் பணிபுாியும் 

பபண்கள் ஒரு சிறிய எண்ணிக்லகயில் மட்டுதம உருவாகினர். ேற்தபாது அபமாிக்காவில் 

வழக்கறிஞராகப் பணிபுாிதவாாில் மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கும் அேிகமாதனார் பபண்களாக 

உள்ளனர். இன மற்றும் பாலின அடிப்பலடயிைான பிரேிநிேித்துவ இலடபவளிகலள 

நிரப்புவேற்காக ஆற்றதவண்டிய பணிகள் இன்னும் அேிகம் உள்ளன. இருப்பினும், சட்டப்பணி 

பசய்வேில் பிரேிநிேித்துவப்படுத்ேப்படும் எமது பன்முகத்ேன்லமயானது அலனவருக்கும் நீேிலய 

வழங்கி எமது ஜனநாயகத்லே வலுப்படுத்துகிறது என்பலே நாங்கள் கற்றுக்பகாண்தடாம். 

 

இைங்லகயில் சட்டத் போழிலின் ேலைவர்கள் என்ற வலகயில், வழிகாட்ட தவண்டிய பபாறுப்பு 

உங்களுக்கு உள்ளது – அலே நீங்கள் பசய்கிறீர்கள்! 2022ஆம் ஆண்டில் இந்ே சட்டத்ேரணிகள் 

சங்கத்ேில் அனுமேிக்கப்பட்ட 1,081 வழக்கறிஞர்களில் 64 சேவீேத்ேிற்கும் அேிகமாதனார் 

பபண்களாவர் எனும் ஒரு அற்புேமான புள்ளிவிவரத்லே அன்பறாருநாள் நான் பசவியுற்தறன். 



எனதவ, சட்டத்ேின் ஆட்சிலயப் தபணுவேற்கான உங்களது அர்ப்பணிப்பு, கல்விலயத் 

போடர்வேற்கான உங்களது விருப்பம், மாற்றத்லே ஏற்றுக்பகாள்வேற்கான உங்களது விருப்பம் 

மற்றும் பபாதுமக்களின் காிசலனகளுக்காகக் குரல் பகாடுப்பேற்கான உங்களது லோியம் 

ஆகியவற்றிற்காக நான் உங்கலளப் பாராட்டுகிதறன். இத்ேலைலமப் பண்புகள் சட்டத் 

போழிலில் பன்முகத்ேன்லம, மறுசீரலமப்பு மற்றும் சுறுசுறுப்பு ஆகியவற்லற தமம்படுத்ே உேவும் 

என நான் உறுேியாக நம்புகிதறன். 

 

நீங்கள் சட்டத் போழிலின் எேிர்காைத்லே வடிவலமக்கும்தபாது சிறந்ே நலடமுலறகலளப் 

பின்பற்றுேல் மற்றும் போழில்வாண்லம அபிவிருத்ேியிலன தமற்பகாள்ளல் ஆகியவற்லறத் 

போடரவும், நீேிக்கான சமமான அணுகலைத் போடர்ந்து வழங்கவும் நான் உங்கலள 

ஊக்குவிக்கிதறன். எனது போழிற்பாலேயிலனத் தேர்ந்பேடுக்கும்தபாது நீண்ட காைத்ேிற்கு 

முன்பு நான் கனவு கண்ட பபாதுமக்களுக்கு தசலவயாற்றும் அந்ே உணர்லவ நீங்கள் 

பவளிப்படுத்துகிறீர்கள். 

 

அலனவருக்கும் நீேி கிலடக்கும் நாடாக இைங்லகலய முன்தனாக்கி வழிநடத்தும் பாலேயில் 

உறுேியாக நின்று முன்தனறிச் பசல்லுமாறு உங்கலள நான் தகட்டுக்பகாள்கிதறன்.     

 

நிலறவாக, இன்று உலரயாற்றுவேற்காக என்லன அலழத்ேலமக்காகவும், நீேித்துலற 

சீர்ேிருத்ேங்களின் முன்னணியில் நீங்கள் வழங்கும் ேலைலமத்துவத்ேிற்காகவும் இைங்லக 

சட்டத்ேரணிகள் சங்கத்ேிற்கு மீண்டுபமாருமுலற நான் நன்றி கூற விரும்புகிதறன். மாே 

இறுேியில் ேனது பேவிக்காைத்லே நிலறவு பசய்யவுள்ள சட்டத்ேரணிகள் சங்கத்ேின் ேலைவர் 

சாலிய பீாிஸ் அவர்கலளயும் நான் பாரட்ட விரும்புகிதறன். சட்டத்ேின் ஆட்சிக்காக அவர் 

உறுேியாக, லோியமாக மற்றும் பவளிப்பலடயாகக் குரல்பகாடுத்ே ஒரு வீரராக இருந்ேலே நாம் 

அலனவரும் அறிதவாம். நன்றி, சாலிய. 

 

நீேித்துலறலய பைப்படுத்துவேற்கும் நவீனமயப்படுத்துவேற்குமான அர்ப்பணிப்பிற்காக நீேி 

அலமச்சு மற்றும் பிற நீேித்துலற நிறுவனங்களுக்கும் நான் நன்றி கூற விரும்புகிதறன். இைங்லக 

நீேி அலமப்பின் விலனத்ேிறன் மற்றும் பசயற்ேிறலன தமம்படுத்துவேற்காக உங்களுடன் 

ஒன்றிலணவது ஒரு பகௌரவமாகும். 

 

உங்களது தநாக்கம் என்னபவன்பலே நீங்கள் அலனவரும் அறிவீர்கள், இந்ேக் காைகட்டத்ேில் 

நீங்கள் ஆற்றதவண்டிய பங்கு என்னபவன்பலே நீங்கள் அலனவரும் அறிவீர்கள். இந்ே 

அலறயிலன நீங்கள் தநாட்டமிட்டால் உங்களிலடதய உள்ள கோநாயகர்கலளப் பார்க்கைாம் 

என நான் நம்புகிதறன். Wonder Woman உட்பட Justice League கோநாயகர்கலளப் பற்றிய நிலறய 

ேிலரப்படங்கலள நானும் என் மகனும் பார்ப்தபாம், அேிலிருந்து ஒரு உலட ஊசியிலன (brooch) 

இன்று நான் அணிந்ேிருக்கிதறன். “உங்களால் ேனிதய  இவ்வுைலகக் காப்பாற்ற முடியாது.” 

என்பது அவர்களின் குறிக்தகாள் வாசகங்களில் ஒன்றாகும். நீேித்துலறயினதும் சட்டத்ேின் 

ஆட்சியினதும் சுேந்ேிரம் மற்றும் ஒருலமப்பாட்டிற்கான விடாமுயற்சியில் நீங்கள் அலனவரும் 

ஒன்றிலணந்து நிலறய விடயங்கலளச் பசய்யைாம். நன்றி. 

 

 


