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ஹிரு டிவி: தூதுவர ் அவரக்ளே, இந்த ளநரக்ாணலுக்காக எங்களுடன் 

இணணந்ததற்கு மிக்க நன்றி. ஹிரு ஊடக வணையணைப்புகேின் சாரப்ாக நீண்ட 

நாட்கேின் பின் நீங்கே் இைங்ணகயிலிருந்து விணடபபற்றுசப்சை்வதற்கு 

முன்பாக உங்கேது இறுதி ளநரக்ாணணை ளைற்பகாே்வது எனக்கு 

பகௌரவைாகுை். 

ளநரக்ாணணை ஆரை்பிக்குமுகைாக தூதுவர ்படப்லிட்ஸ் அவரக்ளே நீங்கே் எப்படி 

இருக்கிறீரக்ே், உங்கே் கடணைகணே முடிக்கத் தயாரா? அது பதாடரப்ான 

விடயங்கணே நீங்கே் எவ்வாறு முன்பனடுதத்ுச ்பசை்கிறீரக்ே் என்பன பற்றிக் 

கூறுங்கே். 

தூதுவர ்லெப்லிெஸ்்: கடணைகணே முடிதத்ு பவேிளயறுவது என்பது எப்ளபாதுளை 

ஒரு சவாைான விடயை். எனது ைனமுை் சிந்தணனயுை் உண்ணையிை் இங்கு 

இருக்களவ விருை்புகிறது, எனினுை் இது வீடு திருை்புவதற்கான ளநரை். இைங்ணக 

அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதைான நாடு. இங்கு பணியாற்றியணை மிக 

ைகிழ்சச்ியான ைற்றுை் ஒரு பகௌரவைான விடயை். ஆனாை் நிசச்யைாக நான் 

புறப்படுை்ளபாது எனக்கு பை நண்பரக்ே் இருப்பர,் எதிரக்ாைத்திை் எதாவபதாரு 

சந்தரப்்பத்திை் திருை்பி வருளவன் என நை்புகிளறன். 

 

ஹிரு டிவி: எனக்கு மிக்க ைகிழ்சச்ி.  

ஒரு தூதுவர ் என்பவர ் எைக்கிணடயிைான நட்பு ைற்றுை் பதாடரப்ுகேின் ஒரு 

சின்னைாக இருப்பதாை், நீங்கே் புறப்படுவதற்கு முன்பு, கடந்த சிை 

வாரங்கோகவுை், பை ைாதங்கோகவுை் நீங்கே் பதாடரப்ுபட்ட தற்காை 

நிகழ்வுகே் குறிதத்ு சிை ளகே்விகணே உங்கேிடை் ளகட்பது எைக்குப் 

பபருணையான விடயை்.  

எனளவ இன்ணறய நிணையிை் நாை் என்ன பசய்ய ளவண்டுை் என்பது குறிதத் 

ளகே்விணய நான் ளநரடியாகளவ ளகட்கிளறன்.  

முதைாவதாக, தூதுவர ் படப்லிட்ஸ் அவரக்ளே, பகரவைப்பிட்டி மின் உற்பதத்ி 

நிணையத்திற்கான உடன்படிக்ணக பதாடரப்ாக. அதன் சுைார ் 40 வீதைான 

பங்குகணே அபைரிக்க நிறுவனைான நியூ ளபாரட்்பரஸ் எனரஜ்ி பகாண்டிருக்குை். 

இது பபாதுைக்கேின் கவணைணய அதிகரித்து வருகிறது, ளைலுை் 



இவ்பவாப்பந்தை் உங்கோை் ஊக்குவிக்கப்படுவதாக கூறப்பட்டது. இது நாை் 

முன்பு எதிரப்காண்ட பெை் பிரசச்ிணனணயப் ளபான்ற விணை விடயத்திை் 

பபாதுைக்கணே பாதிக்கக்கூடிய சந்ணதயிை் ஏகளபாக நிணைணைக்கு 

வழிவகுக்குைா? 

தூதுவர ்லெப்லிெஸ்்: இைங்ணகக்கு எரிசக்தித் துணறயிை் முதலீடு ளதணவ எனக் 

கூறி அதற்கான பதிணைத் பதாடங்குகிளறன். மின்பதாகுப்பு சட்டகத்திை் 

மின்சாரை் ளசரக்்கப்பட ளவண்டுை். இங்கு ணகத்பதாழிை் ைற்றுை் வரத்்தகத்ணத 

ஈரப்்பதிை் இைங்ணகயின் எதிரக்ாைை் ைற்றுை் ைக்கேின் அதிகரித்து வருை் 

ளதணவகே் என்பன நியாயைான விணையிை் கிணடக்கக்கூடிய அதிகேவான 

எரிசக்தியின் மீளத தங்கியிருக்கிறது.  

நியூ ளபாரட்்பரஸ் எனரஜ்ி முதலீடு என்பது ஒரு தனியார ் நிறுவனத்தாை் 

ளைற்பகாே்ேப்படுகிறது, இது இைங்ணக அரசாங்கத்துடன் ளைற்பகாே்ேப்படுை் 

ஒரு தனியார ்துணற வணிகைாகுை், எனளவ அபைரிக்க அரசாங்கை் இந்த வணிக 

ஏற்பாட்டின் ஒரு பங்குதாரராக இை்ணை. எனினுை் நாை் அபைரிக்க 

வணிகங்கணே ஆதரிக்கிளறாை் ைற்றுை் அவற்ணற ஊக்குவிக்கிளறாை். அவரக்ே் 

நை்ை பதாழிை்நுட்பத்துடன் வருகிறாரக்ே் என நான் நை்புகிளறன். அவரக்ே் 

ளவணை வாய்ப்புகணே உருவாக்குை் திறனுடன் வருகிறாரக்ே். அவரக்ே் 

மூைதனை் ைற்றுை் பணத்ணத இைங்ணகக்குே் பகாண்டு வந்து உண்ணையான 

முதலீடுகணே உருவாக்குை் திறனுடன் வருகிறாரக்ே். மீேசப்சலுத்த ளவண்டிய 

கடன் பபாறுப்புக்கே் எதுவுை் அரசாங்கத்திற்கு இை்ணை. ைாறாக ஏற்படக்கூடிய 

அணனத்து இடரவ்ிணேவுகணேயுை் நிறுவனை் தாளை எடுதத்ுக் பகாே்கிறது. 

எனளவ எதிரக்ாைதத்ிை் இைங்ணக எவ்வாறு நாட்டிற்கு நன்ணை பயக்குை் ைற்றுை் 

ைக்களுக்கு நன்ணை பயக்குை் வரத்த்க ஒப்பந்தங்கணே ளைற்பகாே்ே முடியுை் 

என்பதற்கு இதத்னியார ்துணற ஒப்பந்தை் ஒரு சிறந்த உதாரணைாகுை். 

 

ஹிரு டிவி : மிக்க நன்றி, தூதுவர ்அவரக்ளே. நீங்கே் அந்தக் ளகே்விக்கு சரியான 

முணறயிை் பதிைேிக்கவிை்ணை என நான் கருதுவதாை், அந்தக் ளகே்விணய 

மீண்டுை் ஒருமுணற சுருக்கைாகக் ளகட்க விருை்புகிளறன். 

நீங்கே் கூறியது ளபாை் நாட்டிை் முதலீடு பசய்யுை் இத்தனியார ்நிறுவனத்தாை், 

இந்நாட்டின் வரத்்தகங்கே் நிசச்யைாக நன்றாக இருக்குை் என நீங்கே் 

நிணனக்கிறீரக்ோ? நாை் கண்டிப்பாக இணணய ளவண்டுை். ஆனாை், விளசடைாக 

நீங்கே் இங்ளக கேத்திை் இருப்பவர ் என்ற வணகயிலுை் கேநிைவரங்கணே 

ளநரடியாகப் பாரத்்தவர ் என்ற வணகயிலுை், விளசடைாக இதத்ுணறயிை் உே்ே 

குறிப்பிட்ட காரணிகே், ைற்றுை் சந்ணதயிை் ஏகளபாக நிணைணை ஆகியணவ 

காரணைாக இைங்ணகயிை் பபாது ைக்கே் பாதிக்கப்படுை் ஒரு நிணை வரைாை் 



என நீங்கே் நிணனக்கிறீரக்ோ? இைங்ணகயிை் பெை் விணை பிரசச்ிணன ளபான்ற 

ஒன்று ஏற்படைாை் என நீங்கே் நிணனக்கிறீரக்ோ? 

தூதுவர ்லெப்லிெஸ்்: இந்த வணிக ஏற்பாட்டிை் அபைரிக்க அரசாங்கை் ஒரு தரப்பு 

அை்ை. ஊடகங்கேிை் பவேியிடப்பட்ட விடயங்கே்தான் இவ்வரத்்தக 

உடன்படிக்ணக பதாடரப்ாக எனக்குத் பதரிந்த விடயங்கோகுை். 

நான் புரிந்து பகாண்டபடி, நாை் ஒரு மின் உற்பத்தி நிணையத்திை் சிறுபான்ணை 

பங்குகணேப் பற்றி ளபசுகிளறாை். எனளவ இந்த சாத்தியைான வரத்்தக 

ஏற்பாட்டிை் ஏகளபாக சவாணை நான் காணவிை்ணை என்பளத இக்ளகே்விக்கான 

பதிை் என நான் ஊகிக்கிளறன். ளைைதிக விபரங்களுக்கு அரசாங்கத்ணதயுை் நியூ 

ளபாரட்்பரஸ் எனரஜ்ிணயயுை் நாடுைாறு நான் ைக்கணேக் ளகட்கிளறன்.  

ஹிரு டிவி: எனக்கு புரிகிறது அை்ைணி. அதற்கான உங்கே் பதிலுக்கு மிக்க 

நன்றி. விளசடைாக நீங்கே் மிகவுை் இராஜதந்திர முணறயிை் நடந்து பகாே்வணத 

நாை் உண்ணையிளைளய பாராட்டுகிளறாை்.  

நாை் நடந்து பகாண்டிருக்குை் தூதரக விவகாரங்கே், பயணக் கட்டுப்பாடுகே், 

இராஜதந்திரத்ணதப் பற்றிப் ளபசுணகயிை்,  நான் தவறாக நிணனக்கவிை்ணை 

எனின், ளநற்று ஜனாதிபதி ணபடன் நாடுகளுக்கான புதிய விதிகணே 

பவேியிடட்துடன், சிை கட்டுப்பாடுகணேயுை் குணறத்தார.் 

நான் தவறாக நிணனக்கவிை்ணை எனின் தற்ளபாது கடுணையான கட்டுப்பாடுகே் 

தேரத்்தப்படுகின்றன. இைங்ணகயுை் மிகவுை் பசயை்விணேவுே்ே 

தடுப்பூசிளயற்றுை் பபாறிமுணறணய பசயற்படுத்தியுே்ேது, அணத நீங்களுை் 

நிசச்யை் பாரத்்திருப்பீரக்ே். எனளவ மூன்றாவது பூஸ்டர ்தடுப்பூசிணய வழங்க 

இைங்ணக முடிவு பசய்துே்ேதாை், ஏற்கனளவ நணடமுணறயிை் உே்ே COVAX 

ஒப்பந்தத்திற்கு ளைைதிகைாக, அபைரிக்கா இைங்ணகக்கு ளைலுை் ணபசர ்

தடுப்பூசிகணே வழங்குைா அை்ைது வழங்க விருை்புைா?. 

தூதுவர ்லெப்லிெஸ்்: ஜனாதிபதி ணபடன் உைகோவிய ரீதியிை் தடுப்பூசி வழங்க 

உறுதிபூண்டுே்ோர.் நாை் உைகோவிய ரீதியிை் 200 மிை்லியனுக்குை் அதிகைான 

ளடாஸ்கணே வழங்கிளனாை், அவற்றிை் 2.4 மிை்லியணன இைங்ணகக்கு விளசடைக 

COVAX பபாறிமுணறயின் ஊடாக வழங்கிளனாை். எனளவ தடுப்பூசி வழங்குவதிை் 

இதுளவ எைது விருப்பத ் ளதரவ்ாகுை். நிசச்யைாக இைங்ணகக்கு வந்துே்ே 

தடுப்பூசிகே் ைற்றுை் COVAX மூைை் உைகோவிய ரீதியிை் நன்பகாணடயாக 

வழங்கப்பட்ட தடுப்பூசிகே் அணனத்துை் அணவ வழங்கப்பட்ட நாடுகளுக்கு 

எவ்வித நிபந்தணனகளோ அை்ைது பசைவுகளோ இன்றி வழங்கப்பட்டுே்ேன. 

எனளவ, இந்த தடுப்பூசிகே் அபைரிக்காவின் ளதசிய ஒதுக்கத்திலிருந்து 



வந்துே்ேன என்பணதப் புரிந்துபகாே்வது மிகவுை் முக்கியைானது என நான் 

நிணனக்கிளறன், பபருந்பதாற்றிணன முடிவுக்குக் பகாண்டுவருவதற்குை் ைற்றுை் 

நாை் அணனவருை் சாதாரண வாழ்க்ணகக்கு திருை்ப இயலுைாக இருக்குை் 

வணகயிை் பகாவிட்-19 இணனச ்சைாேிப்பதற்குைான உைகோவிய முயற்சியின் 

ஒரு பகுதியாக நாை் அவற்ணற வழங்குகிளறாை். எனளவ, சிை வாரங்களுக்கு 

முன்னர ் வந்தணடந்த அண்ணேவாக 800,000 ணபசர ் தடுப்பூசி ைருந்தேவுகே் 

உட்பட தடுப்பூசிகணே வழங்குவதன் மூைை் இைங்ணகயிலுை் அணதச ் பசய்ய 

முடிந்ததிை் நான் மிகவுை் ைகிழ்சச்ியணடகிளறன். ளைலுை் ஆண்டின் 

பதாடக்கத்திை் பைாடரன்ா தடுப்பூசிகே் இரண்டு தனித்தனித் பதாகுதிகோக 

வழங்கப்பட்டன.  

எனளவ இைங்ணக அரசாங்கை் முன்பனடுத்துே்ே வலுவான தடுப்பூசி 

திட்டத்திற்கு இது ஒரு நை்ை உதவியாயிருக்குை் என நான் நிணனக்கிளறன். 

பபாருோதார நடவடிக்ணககணே மீண்டுை் ஆரை்பிப்பதற்குை் ைற்றுை் 

அணனவரின் பாதுகாப்பிற்குை் இது மிகவுை் முக்கியைானது. 

சிை நை்ை முடிவுகே் ைற்றுை் பபாது சுகாதார நிதிகணே அங்கீகரிப்பதற்காக, 

அபைரிக்க அரசாங்கை் ளநற்று அபைரிக்க குடிைக்களுக்கான பயண அறிவிப்ணப, 

பயணத்திற்கு சற்று பாதுகாப்பான சூழை் நிைவுவணதக் குறிக்குை் வணகயிை் 4ை் 

நிணையிலிருந்து 3ை் நிணைக்கு திருத்தியது. 

நிசச்யைாக நாை் அபைரிக்க குடிைக்களுக்கு ஆளைாசணன வழங்குகிளறாை். 

அவரக்ே் என்ன பசய்ய ளவண்டுை் என்பணத அவரக்ளே தீரை்ானிக்க ளவண்டுை். 

ஆனாை் உைகின் பிற நாடுகே், உதாரணைாக ஜப்பானுை் 3 ஆை் நிணையிளைளய 

உே்ேதுடன், இது ளபான்ற ஆளைாசணனகணேயுை் பகாண்டுே்ேது. 

பபருந்பதாற்றானது உைகோவிய ரீதியிை் பயணிகளுக்கு சிரைங்கணே 

ஏற்படுத்தியுே்ேணை பவேிப்பணடயான விடயைாகுை், ைற்றுை் நாை் 

எசச்ரிக்ணகயுடன் பசயற்பட ளவண்டுை், எனினுை் இங்குே்ே அதிகாரிகே் 

அணனவணரயுை் பாதுகாப்பாக ணவத்திருப்பதற்கு மிகவுை் கடினைாக 

பணியாற்றியுே்ேனர ்என நான் நிணனக்கிளறன். இைங்ணகயரக்ே் ைட்டுைன்றி 

இங்கு வருணக தருளவாணரயுை்.  

 

ஹிரு டிவி: எனளவ தூதுவர ் அவரக்ளே, அதுபற்றிய ஒரு விணரவான பதாடர ்

ளகே்வி. முதலிை், அந்த அற்புதைான பதிலுக்கு மிக்க நன்றி. இருப்பினுை், 

இதுவணர வழங்கப்பட்ட தடுப்பூசி பதாகுப்புகே் ைற்றுை் நாங்கே் காத்திருக்குை் 

தடுப்பூசிகே் பதாடரப்ாக நான் உங்கேிடை் ளகட்க விருை்புகிளறன். நாை் 



ஏற்கனளவ பபற்றுே்ே COVAX தடுப்பூசிகணேத் தவிர ளவறு என்ன தடுப்பூசிகே், 

ைானிய அடிப்பணடயிை் இைவசைாக, இைங்ணகக்குக் கிணடக்குை் என நீங்கே் 

நிணனக்கிறீரக்ே்? இணவ எவ்வாறு பபறப்படுை்? இயலுைாயின் எப்ளபாது, என்ன 

தடுப்பூசி, என்பன பதாடரப்ிை் நீங்கே் பதிைேிக்கைாை். 

தூதுவர ் லெப்லிெஸ்்: COVAX என்பது உைகோவிய ரீதியிை் ளதணவயான 

நாடுகளுக்கு தடுப்பூசிகணே விநிளயாகிப்பதற்கான ஒரு முணறயாகுை், ைற்றுை் 

அதத்டுப்பூசிகே் அணனத்துை் இைவசைாக வழங்கப்படுகின்றன. அணவ 

அணனத்துை் ைானியை் மூைை் வழங்கப்படுகின்றன. அரசாங்கத்திற்கு எவ்வித 

கடணைப்பபாறுப்புகளுை் இை்ணை. நிசச்யைாக தடுப்பூசிகே் மிகக்கடுணையாகத் 

ளதணவப்படுை் நாடுகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. 

நிசச்யைாக, அரசாங்கங்கே் தனியாக, தைது பசாந்த பயன்பாட்டிற்காக 

தடுப்பூசிகேின் இருப்ணபப் பாதுகாக்க ளவண்டுை். ளைலுை் அத்தடுப்பூசிகணேக் 

பகாே்வனவு பசய்வதற்கு உைக வங்கி அை்ைது ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் 

உதவியிணனப் பபறை் ளவண்டுை் அை்ைது தைது பசாந்த ளதசிய நிதியிை் இருந்து 

அதற்கான நிதியிணனப் பபறை் ளவண்டுை். ளைலுை் இைங்ணக அரசாங்களை தனது 

பசாந்த நிதிணயப் பயன்படுத்தி ணபசர ் தடுப்பூசி பகாே்வனவிை் முதலீடு 

பசய்துே்ேதாக நான் நை்புகிளறன். 

எனளவ அபைரிக்க அரசாங்கத்திடமிருந்து, COVAX ஊடாக எைது பங்கேிப்புகணே 

வழங்குகிளறாை். உண்ணையிை் அணனவருக்குை் தடுப்பூசிளயற்றுவதற்குை் 

ைற்றுை் பகாவிட்-19இணன எதிரத்்துப் ளபாராடுவதற்குைான உைகோவிய 

முயற்சிக்கு சுைார ்2 பிை்லியன் படாைரக்ணே நாை் வழங்கியுே்ளோை், அதிை் ஒரு 

பகுதி இைங்ணகக்குை் கிணடத்துே்ேது.  

தடுப்பூசிகளுக்கு ளைைதிகைாக, பசயற்ணக சுவாசக் கருவிகே் அை்ைது தனிநபர ்

பாதுகாப்பு உபகரணங்கே் ைற்றுை் பபாதுச ் சுகாதார முயற்சிகளுக்கான 

உதவிகே், பபருந்பதாற்றுக்குப் பதிைேிக்குை் வணகயிை் என்ன பசய்ய 

ளவண்டுை், தங்கணே எவ்வாறு பாதுகாப்பாக ணவத்திருப்பது என்பன பதாடரப்ிை் 

ைக்களுக்கு அறிவூட்டை் ஆகிய வடிவங்கேிை் 18 மிை்லியன் படாைரக்ணே நாை் 

வழங்கியுே்ளோை். உதாரணைாக, பாராளுைன்றத் ளதரத்லுக்குப் பின்னர ்

வாக்குச ் சாவடிகணே சுத்தை் பசய்தை் ளபான்ற விடயங்களுக்குை் நாை் நிதி 

வழங்கியுே்ளோை். எைக்குப் பபருை்பாைான விபரங்கே் பதரியாத ஒரு 

எதிரக்ாைத்ணதளய நாை் இன்னுை் பாரத்்துக் பகாண்டிருக்கிளறாை் என நான் 

நிணனக்கிளறன். ணவரஸ் எங்ளக பசை்ைப்ளபாகிறது என எைக்குத ்

பதரியவிை்ணை. எனினுை் உைகோவிய ரீதியிை் அணனதத்ு நாடுகளுை் தைது 

ைக்கணேப் பாதுகாக்கவுை் பதிைேிக்கவுை் முடியுை் என்பணத உறுதிப்படுதத் நாை் 



முயற்சிக்கிளறாை். இைங்ணகயிை் எங்கோை் பங்கேிக்க முடிந்தணதயிடட்ு நாை் 

மிகவுை் பபருணையணடகிளறாை் ைற்றுை் இது எைது உதவியின் முடிவு அை்ை 

என்பது எனக்கு நிசச்யை். இது இங்கு நடந்து வருை் முயற்சியின் ஒரு பகுதி 

ைட்டுளை. 

எனளவ அபைரிக்க அரசாங்கை் தடுப்பூசிணய விற்கவிை்ணை, அணத நான் 

பதேிவாகக் கூறுகிளறன். பிற நாடுகளுக்கு தடுப்பூசிணய நாை் விற்பதிை்ணை. 

தடுப்பூசித ் தயாரிப்பாேரக்ளுடன் அவற்ணறக் பகாே்வனவு பசய்வதற்கு 

நாடுகே் ஏற்பாடுகணே ளைற்பகாே்ேைாை், எனினுை் அபைரிக்க அரசாங்கை் 

அந்த முடிவுகேிை் தணையிடுவதிை்ணை. பகாவிட்-19 இன் சவாணை 

எதிரப்காே்வதற்கான எைது உைகோவிய உறுதிப்பாட்டின் ஒரு அங்கைாக, 

அபைரிக்க அரசாங்கை் இைங்ணக ைற்றுை் உைபகங்கிலுை் உே்ே பிற 

நாடுகளுக்கு தடுப்பூசிணய இைவசைாக வழங்கியுே்ேது. 

 

ஹிரு டிவி: மிக்க நன்றி, அை்ைணி. 

பயணக் கட்டுப்பாட்ணடப் பபாறுத்தவணர, அதுபற்றிய ைற்பறாரு விணரவான 

பதாடர ்ளகே்வியிணனக் ளகட்க விருை்புகிளறன். நான் தவறாக நிணனக்கவிை்ணை 

எனின், இைங்ணக 4 ஆை் நிணையிலிருந்து 3 ஆை் நிணைக்குத ்

தரமிறக்கப்பட்டுே்ேது என குறிப்பிடட்ுே்ேரீக்ே். அபைரிக்காவிை் வாழுை் 

இைங்ணகயரக்ே் இைங்ணகக்குை் ைற்றுை் இைங்ணகயிலிருந்து 

அபைரிக்காவிற்குை் பயணங்கணே ளைற்பகாே்ளுை் ளபாது அவரக்ணே இது 

எவ்வாறு பாதிக்குை்? குறிப்பான விடயங்கே் என்ன? 

தூதுவர ் லெப்லிெஸ்்: அபைரிக்க அரச தேங்கேிை் இருந்து அபைரிக்கரக்ே் 

அபைரிக்காவிற்குப் பயணை் பசய்வதற்கு எவ்வித தணடயுை் இை்ணை. நிசச்யைாக 

இங்கு வருணக தருபவரக்ே் இைங்ணக அரசாங்கத்தின் நிபந்தணனகளுக்கு 

இணங்க ளவண்டுை், அது PCR பரிளசாதணனயாக இருந்தாலுை் சரி அை்ைது 

தடுப்பூசிகணேப் பபற்றிருத்தை் ளபான்ற எதுவாக இருந்தாலுை் சரி. எனளவ 

அபைரிக்கக் குடியுரிணையுணடய பயணிகே் தாங்கே் பயணை் பசய்ய விருை்புை் 

இடங்கணேத் தாளை சுதந்திரைாகத் ளதரவ்ு பசய்யைாை், தற்ளபாது அவரக்ே் 

நிசச்யைாக இைங்ணகக்குை் பயணிக்கைாை். அவரக்ே் வாசிப்பதற்கான 

ஆளைாசணனகணே நாை் வழங்குகிளறாை், பின்னர ்அவரக்ே் தைது பயணத்ணத 

ளதரவ்ு பசய்யைாை். 

அபைரிக்காவிற்கு வருை் பயணிகே் தடுப்பூசிகணேப் பபற்றிருத்தை் ளவண்டுை் 

எனக்ளகாருை் முடிணவ ஜனாதிபதி ணபடன் ளைற்பகாண்டுே்ேதுடன், அது 

நவை்பர ் 8 ஆை் ளததி ஆரை்பைாகுை். அது சமீபத்திை் அறிவிக்கப்பட்டது ைற்றுை் 



அதுவுை் உங்கே் ளகே்விக்கான காரணைாக இருக்கைாை். அபைரிக்க ளநாய்க் 

கட்டுப்பாட்டு ைத்தியநிணையளை அது பற்றிய தகவலுக்கான சிறந்த 

ஆதாரைாகுை். எை்மிடை் ஒரு இணணயத்தேை் உே்ேது. அது பதாடரப்ான ளைைதிக 

தகவை்கணேக் பகாண்ட  அபைரிக்கத் தூதரக இணணயத்தேத்தின் பகுதிகளுை் 

எை்மிடை் உே்ேன. 

நிசச்யைாக, அதிகைான ைக்களுக்குத் தடுப்பூசிளயற்றுை்ளபாது, ைக்கே் 

பயணத்ணத புதுப்பித்து உைகோவிய ரதீியிை் பயணிக்கத் பதாடங்குை்ளபாது 

ணவரஸ் ளைலுை் பரவாைை் அை்ைது ைாற்றைணடயாைை் இருப்பணத உறுதிபசய்ய 

இது மிகவுை் முக்கியைானதாக இருக்குை் என நான் நிணனக்கிளறன். 

 

ஹிரு டிவி: தடுப்பூசிளயற்றுை் பபாறிமுணற பதாடரப்ான ஒரு ளகே்வி. 

விளசடைாக இைங்ணக ைக்கே் ைத்தியிை் ஒரு கட்டுக்கணத உே்ேது, ஒரு 

இைங்ணகயர ் அபைரிக்கா அை்ைது ஐளராப்பிய நாடுகளுக்குச ் பசை்ை 

விருை்பினாை், குறிப்பாக அபைரிக்காவிற்கு வருவதற்கு முன் ணபசர ்

தடுப்பூசியிணனப் பபற்றிருத்தை் அவசியை் என்பது உண்ணையா? அை்ைது 

எந்தபவாரு இைங்ணகயருை் எந்தபவாரு தடுப்பூசிணயயுை், எந்த விதைான 

தடுப்பூசிணயயுை் பபற்று, அதன் முழு அேணவயுை் பூரத்த்ி பசய்திருந்தாை் 

அபைரிக்காவிற்கு வர முடியுைா? 

தூதுவர ் லெப்லிெஸ்்: முழுணையான தகவை் எைது ளநாய்க் கட்டுப்பாட்டு 

ைத்தியநிணைய இணணயதத்ேத்திை் கிணடக்குை். ஏற்றுக்பகாே்ேக்கூடிய 

பை்ளவறு தடுப்பூசிகே் உே்ேன என நான் நை்புகிளறன். எனளவ, எனது 

நிணனவாற்றணை நை்பாைை், அந்தப் பட்டியணைப் பாரக்்குைாறு பயணிகணே 

நான் ஊக்குவிப்ளபன். ஆனாை் ஏற்றுக்பகாே்ேப்படக்கூடிய ஒன்றுக்கு ளைற்பட்ட 

தடுப்பூசிகே் உே்ேன, பயணிகே் விைானத்திை் ஏறுவதற்கு முன் பயணத்திற்கு 

அவசியைான விடயங்கே் பதாடரப்ிை் ஆராய்ந்து பாரத்்தை் ளவண்டுை். 

பரிளசாதணன முணறகே் நாட்டுக்கு நாடு ளவறுபடுை் ைற்றுை் அணதத்தவிர ளவறு 

சவாை்களுை் இருக்கைாை். இந்த விதிகே், கடந்த 18 ைாத பபருந்பதாற்றுக் 

காைத்திை் நாை் பாரத்்தணதப் ளபான்று, ைாதந்ளதாறுை் அடிக்கடி ைாறைாை். 

ைற்றுை் அபைரிக்காவிற்கு வருணகதருளவார ் தடுப்பூசி பபற்றிருப்பணத 

அவசியைாக்குை் இந்த நவை்பர ் 8 ஆை் ளததிய ைாற்றை் பற்றி உங்கே் 

பாரண்வயாேரக்ளுடன் முன்கூட்டிளய பகிரந்்து பகாே்வதிை் நான் 

ைகிழ்சச்ியணடகிளறன், எனினுை் ணபசர ் தடுப்பூசி ைட்டுன்றி பை தடுப்பூசிகே் 

ஏற்றுக்பகாே்ேப்படுை். ஆனாை், அதுபற்றிய உறுதியான தகவை்களுக்கு ளநாய்க் 



கட்டுப்பாட்டு ைத்திய நிணையத்தின் இணணயத்தேத்ணதப் பாரக்்குைாறு 

பயணிகணே ஊக்குவிக்கிளறன். 

 

ஹிரு டி.வி: தூதுவர ் அவரக்ளே, மீண்டுை் ஒருமுணற உறுதிப்படுத்திக் 

பகாே்வதற்காக ளகட்கிளறன். இந்த விதிகே் அமுலுக்கு வருவது 8ஆை் ளததி, 

அவ்வாறுதாளன? 

தூதுவர ்லெப்லிெஸ்்: ஆை், அதுதான் எனது புரிதை். 

ஹிரு டிவி: மிக்க நன்றி. 

சரி, தூதுவர ்அவரக்ளே, உங்களுக்காக இன்று எை்மிடமுே்ே இறுதிக் ளகே்விக்குச ்

பசை்கிளறாை். அபைரிக்காணவப் பபாறுத்தவணரயிை், சிை காைத்திற்கு முன்பு 

அதானி குழுைை் ைற்றுை் ஜப்பானிய முதலீட்டாேரக்ளுடன் பகாழுை்பு 

துணறமுகத்தின் கிழக்கு முணனயத்திை் அபைரிக்கா ஆரவ்ை் பகாண்டிருந்தது. 

இருப்பினுை், ளைற்கு முணனயை் பதாடரப்ிை் தற்ளபாது அதானி குழுைத்துடன் 

ஒப்பந்தை் பசய்யப்பட்டுே்ேது. ைறுபுறை், பகாழுை்பு துணறமுக நகரை் உட்பட பை 

அபிவிருத்தித் திட்டங்கேிை் சீனாவுடன் இைங்ணக பநருங்கிய உறவுகணேக் 

பகாண்டிருந்தாலுை், இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கு அசச்ுறுத்தை் ஏற்படுத்துை் 

வணகயிை் இைங்ணகணயப் பயன்படுத்துவதற்கு எவ்வித வாய்ப்புை் 

வழங்கப்படாது என எைது ஜனாதிபதியுை் இந்தியாவிடை் உறுதியேித்துே்ோர.்  

எனளவ, தூதுவர ் அவரக்ளே, உங்களுக்கான எனது ளகே்வி என்னபவன்றாை், 

ஜப்பானியரக்ளுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படாைை், அதானி குழுைை் ளைற்கு 

முணனயத்துடன் மீண்டுை் திருை்பியுே்ேது. கிழக்கு ைற்றுை் ளைற்கு முணனய 

முதலீட்டிற்கு இணடயிை் ஒரு சைநிணை இருப்பதாக நீங்கே் நிணனக்கிறீரக்ோ? 

ளைலுை் இது குறிதத் அபைரிக்காவின் பகாே்ணக எவ்வாறு இருக்கிறது? இதிை் 

நீங்கே் ைகிழ்சச்ியணடகிறீரக்ோ? இதத்ணகய ஒரு பின்னணியிை், இைங்ணகயிை் 

துணறமுக நகர  பசயற்திட்டை் ைற்றுை் பிற அபிவிருத்திச ்பசயற்திட்டங்கேின் 

ஒரு பகுதியாக இருக்குைாறு ஏணனய முதலீட்டாேரக்ணே ஊக்குவிப்பதிை் 

அபைரிக்கா ஆரவ்ைாக இருப்பதாக நீங்கே் நிணனக்கிறீரக்ோ? 

தூதுவர ் லெப்லிெஸ்்: இங்கு இரண்டு பபரிய ளகே்விகே் இருப்பதாக நான் 

நிணனக்கிளறன். முதைாவது துணறமுகத்துடன் பதாடரப்ுணடயது, கிழக்குக் 

பகாே்கைன் முணனயை் ைற்றுை் ளைற்குக் பகாே்கைன் முணனயை். எந்த ஒரு 

அபைரிக்க நிறுவனமுை் கிழக்குக் பகாே்கைன் முணனயத்திணன ஏைை் 

எடுக்களவா அை்ைது அதற்கான ஆரவ்த்ணத பவேிப்படுத்தளவா இை்ணை 



என்பணத முதலிை் பசாை்கிளறன். இருப்பினுை், உண்ணையிை் நான் பை பபாது 

நிகழ்வுகேிை் கைந்துபகாண்டளபாது துணறமுகத்திை் முதலீடுகணே 

பன்முகப்படுத்துவதற்கான இைங்ணக அரசாங்கத்தின் முயற்சிகளுக்கான 

அபைரிக்க அரசாங்கத்தின் ஆதரணவ பவேிப்படுத்திளனன். இங்கு 

ளவணைவாய்ப்புகே் ைற்றுை் உடக்ட்டணைப்பு வசதிகணே ஏற்படுதத் 

உதவுவளதாடு, இைங்ணகயின் எதிரக்ாைத்திற்கு ைட்டுைன்றி பிராந்தியத்தின் 

எதிரக்ாைத்திற்குை் அத்தியாவசியைான நை்ை வரத்்தக பதாடரப்ுகே் ைற்றுை் 

வரத்்தக இணணப்புகணே உருவாக்க உதவக்கூடிய பை பபாருோதார 

பங்குதாரரக்ே் ைற்றுை் முதலீட்டாேரக்ே் கூட்டத்ணதக் பகாண்டிருப்பதானது 

இைங்ணகக்கு நன்ணையானது என நிசச்யைாக நாை் நிணனக்கிளறாை். 

எனளவ அந்த வணகயிை் ளைற்கு பகாே்கைன் முணனயத்திை் சிை முதலீடுகே் 

ைற்றுை் தனியார ்முதலீடுகே் வருவது நை்ைது. அது பகாழுை்புத் துணறமுகத்தின் 

வேரச்ச்ிக்கு உதவுவதுடன் நாட்டிற்குை் அது நன்ணையானது என்பது எனக்கு 

நிசச்யை். பவேிப்பணடத்தன்ணையான ைற்றுை் இைங்ணகக்கு சாதகைான 

தரைான முதலீடுகே் இருப்பணத உறுதி பசய்வது மிக முக்கியைானது. அந்நிய 

ளநரடி முதலீடுகே் அணனத்துை் நியாயைானதாகவுை் பவேிப்பணடத்தன்ணை 

உணடயதாகவுை் திறந்ததாகவுை் இருத்தை் அவசியை். இைங்ணகப் பபாதுைக்கே் 

உண்ணையிை் அதற்குத ்தகுதியானவரக்ே். எனளவ இந்த முதலீடு முன்ளனாக்கிச ்

பசை்வது நை்ைது. 

துணறமுக நகணரப் பபாறுத்தவணர, அது ஒரு வித்தியாசைான சூழ்நிணை என 

நான் நிணனக்கிளறன். துணறமுக நகர  சட்டத்ணதப் பற்றிய கவணைகணேப் பற்றி 

நான் முன்ளப ளபசியிருக்கிளறன், ஆனாை் அதற்குே் பசை்லு முன், வரத்த்கை் 

ளைற்பகாே்வதற்கு இைகுவான சூழணைப் பற்றிய ஒரு மிகப்பபரிய 

அவதானிப்பிணன ளைற்பகாே்ே விருை்புகிளறன்.  

பவேிப்பணடத்தன்ணை அை்ைது வரத்த்கை் ளைற்பகாே்வதற்கு இைகுவான சூழை் 

அை்ைது ளவறு எந்த விடயைாக இருந்தாலுை், பபருை்பாைான வரத்த்க 

முதலீடுகேிை் இைங்ணக கணடசி மூன்றாவது இடத்திை் உே்ேது. தரைான 

முதலீடுகணே ஈரப்்பதன் மூைை் இைங்ணக பயனணடய முடியுை் என நான் 

நை்புவதாை் இது மிகவுை் கவணைக்குரியது. நை்ை ஒப்பந்த அமுைாக்கை் 

இருக்கக்கூடிய, சரவ்ளதசத் தரத்திைான சட்டங்கே் ைற்றுை் ஒழுங்குவிதிகே் 

இருக்கக்கூடிய, ஊழை் நணடமுணறகளுக்கு உே்ோக்கப்படாத ஒரு சூழலுக்கு 

தாங்கே் வரப் ளபாகிளறாை் என்பது உறுதிப்படுதத்ப்படை் ளவண்டுை் என 

தரைான முதலீட்டாேரக்ே் எதிரப்ாரப்்பர.் ஒரு முதலீட்டாேராக தைக்கு 

ஏற்படக்கூடி இடரவ்ிணேவுகே் இயலுைானவணர குணறவாக இருப்பணத உறுதி 

பசய்ய அவரக்ே் விருை்புவாரக்ே்.  



எனளவ, துணறமுக நகர  சட்டத்ணத நாை் பாரக்்குை்ளபாது, எைது முக்கிய கவணை 

என்னபவன்றாை், சட்டை் இயற்றப்பட்டுே்ே விதைானது, ஊழை் அை்ைது 

சட்டவிளராத நிதியிடை்கே் அை்ைது பணசச்ைணவக்கான வாய்ப்புகே் ளபான்ற 

ளைாசைான நணடமுணறகளுக்கு கதணவத் திறக்குை். இந்தச ் சட்டத்ணத 

நணடமுணறப்படுத்துவதற்காக ஒழுங்குவிதிகணே உருவாக்குை்ளபாது, அந்த 

ஒழுங்குவிதிகோனது முற்றிலுை் உயரந்்த தரநிணைகளுக்கு இணங்குவணத 

உறுதிபசய்யுைாறு நான் அரசாங்கத்ணத ஊக்குவிக்கிளறன். முதலீட்டாேரக்ே் 

அணதத் ளதடுவாரக்ே் ைற்றுை் அணதப் பாரப்்பாரக்ே். அரசாங்கமுை் ைக்களுை் 

துணறமுக நகர முதலீட்டிலிருந்து அதிகை் பயனணடய விருை்புகிறாரக்ே் 

என்பணத நான் அறிளவன். தராதரங்கே் உயரவ்ாக இருந்தாை்தான், வரக்கூடிய 

முதலீட்டாேரின் தரமுை் உயரவ்ாக இருக்குை் என நான் நிணனக்கிளறன். 

உண்ணையான ளவணைவாய்ப்புகணே உருவாக்குை், இங்குே்ே பபாருோதாரை் 

வேரச்ச்ியணடவணத உறுதி பசய்யுை் முதலீடுகளே அவசியைாகுை். 

அரசாங்கத்ணதளயா அை்ைது ைக்கணேளயா கடணைப்பபாறுப்புக்கு ஆோக்குை் 

ஒரு வழிப்பாணதயுணடய முதலீடுகே் அை்ைது ளபாலி முதலீடுகே் தவிரக்்கப்பட 

ளவண்டுை். இைங்ணகயிை் முதலீடு பசய்வதற்கான அரப்்பணிப்பு ைற்றுை் 

ஏற்படக்கூடிய இடரவ்ிணேவுகணே பபாறுப்ளபற்கத் தயாராக தைது பசாந்தப் 

பணத்துடன் இங்கு வருை் நிறுவனங்களே உங்களுக்குத் ளதணவ. 

ஹிரு டிவி: மிக்க நன்றி, தூதுவர.் 

நாை் அடுதத் ளகே்விக்குச ் பசை்வதற்கு முன், அதானி குழுைைானது 

முணனயத்தின் ஒரு அை்சத்திை், ஒரு முணனயத்திை் ைாத்திரை் எவ்வாறு முதலீடு 

பசய்தாரக்ே், அதன் இருப்பு உறுதி பசய்யப்படுை் என நீங்கே் நிணனக்கிறீரக்ோ? 

ைறுபக்கை் திறந்த நிணையிை் இருக்ணகயிை், ஒரு பக்கை் அதானி குழுைை் முதலீடு 

பசய்வதாை் அதன் சைநிணை உறுதிப்படுதத்ப்படுை் என நீங்கே் 

நிணனக்கிறீரக்ோ? அது பதாடரப்ான உங்கே் பாரண்வ எவ்வாறுே்ேது? 

துணறமுகை் பதாடரப்ான முதலீடுகேின் சைநிணை? 

தூதுவர ் லெப்லிெஸ்்: முதலீட்டின் சைநிணை என்பதன் மூைை் நீங்கே் 

உண்ணையிை் எணதக்குறிப்பிடுகிறீரக்ே் என எனக்குத் பதரியவிை்ணை. 

ஹிரு டிவி: சைநிணை - நான் தவறாக நிணனக்கவிை்ணை எனின், நீங்கே் 

பை்வணகணைப்படுதத்ணைக் குறிப்பிட்டீரக்ே், அை்ைணி. எனளவ 

பை்வணகணைப்படுதத்ை் பதாடரப்ான உங்கே் பகாே்ணக என்ன? துணறமுகத்திை் 

முதலீடு பசய்வதிலுை் முதலீடுகணே ஊக்குவிப்பதிலுை் அபைரிக்கா ஆரவ்ைாக 

உே்ேதா? அந்த சைநிணை உங்களுக்குை் உங்கே் நாட்டிற்குை் எவ்வாறு ளவணை 

பசய்யுை்? 



தூதுவர ் லெப்லிெஸ்்: நிசச்யைாக முதலீடு பசய்ய ஆரவ்முே்ே அபைரிக்க 

நிறுவனங்கே் இருந்தாை், நாை் அவரக்ணே ஊக்குவிக்க விருை்புகிளறாை். 

குறிப்பாக பகாழுை்பு துணறமுகத்தின் மீது யார ்பாரண்வணய பசலுதத்ுகிறாரக்ே் 

என்பது பற்றி தற்ளபாது எனக்குத் பதரியாது. ஆனாை் இைங்ணக உைகின் நான்கு 

மூணைகளுக்குை்  ளசணவ பசய்யுை் ஒரு ளபாக்குவரத்து ணையைாக இருப்பதாை், 

எை்ைா இடங்களுக்குை் சரக்குகணே எடுதத்ுச ்பசை்லுை் கப்பை்கே் இணதக்கடந்து 

பசை்கின்றன என நான் நிணனக்கிளறன். எனினுை் முதன்ணையாக இந்தியாவுக்கு 

அை்ைது பங்கோளதெுக்குச ்பசை்லுை் சரக்குகே். இது இப்பிராந்தியத்திற்குே் 

கப்பை்களுக்கிணடளய சரக்குகணே ைாற்றிளயற்றுை் ஒரு ணையைாகுை். எனளவ 

பை காைைாக இங்குே்ே கப்பற்ளபாக்குவரத்து வணிகத்தின் முக்கிய அை்சைாக 

இைங்ணக இருந்து வருவதாை், பிராந்தியத்திற்குே் அந்த இணணப்ணபக் 

கட்டிபயழுப்ப உதவுை் வணிகத ்பதாடரப்ுகே் மீது மீண்டுை் கவனை் பசலுத்துவது 

மிகவுை் முக்கியைானது என நான் நிணனக்கிளறன். 

பதற்காசியாவிை் பிராந்திய இணணப்பு குணறவாக உே்ேது ைற்றுை் 

அவ்விணணப்புகணே கட்டிபயழுப்புவது இப்பிராந்தியதத்ிலுே்ே அணனத்து 

நாடுகளுக்குை் நன்ணை பயக்குை் என நான் நிணனக்கிளறன். ைற்றுை் தனியார ்

துணற முதலீடுகே் அணத நிணறளவற்ற உதவுை். எனளவ பகாழுை்பு துணறமுகை் 

நிசச்யைாக விரிவணடவதற்கான திறணனக் பகாண்டுே்ேது ைற்றுை் அந்த 

விரிவாக்கத்திற்கு உதவுவதற்காக பை்ளவறு புகழ்பபற்ற நிறுவனங்கணே 

அணழக்க முடியுை் என நான் உறுதியாக நை்புகிளறன். அதத்ுடன் ைக்களுக்கு 

ளவணைவாய்ப்பிணன வழங்குை்ளபாதுதான் நாடு பயனணடயுை் ைற்றுை் 

உைகோவிய கப்பற்ளபாக்குவரத்தின் ணையைாக இைங்ணகயின் நற்பபயர ்

வேருை்.  

உங்கே் ளகே்வியிலிருந்து சற்று விைகிசப்சன்றாை், அந்த முதலீடண்ட எப்படி 

ஈரப்்பது என்பதுதான் சவாைான விடயை். ஒப்பந்தங்கணேப் பின்பற்றுதை், 

அவற்றின் ஏற்பாடுகே் தயாரப்சய்யப்பட்டவாறு நிணறளவற்றப்படுவணத 

உறுதிபசய்தை், அணவ பவௌிப்பணடதத்ன்ணையுடன், சரவ்ளதச பநறிமுணறகே் 

ைற்றுை் எதிரப்ாரப்்புகணே பூரத்்தி பசய்யுை் வணகயிை் இருப்பணதயுை், 

எதிரக்ாைத்திை் முன்ளனாக்கி பசை்ணகயிை் வணிகதண்த வழிநடத்துை் 

ஒழுங்குவிதிகே் அை்ைது வணிகத்ணத வழிநடத்துை் சட்டங்கே் 

பதேிவானதாகவுை் பவௌிப்பணடத்தன்ணையுடனுை் இருப்பணதயுை் 

உறுதிபசய்தை் என்பன அவசியைாகுை். சரவ்ளதச பநறிமுணறகணேப் பூரத்்தி 

பசய்தை் அவசியைாகுை். இணவதான் இைங்ணக முதலீடுகணே ஈரப்்பணத உறுதி 

பசய்யப் ளபாகிறது.  

இன்னுை் அதிக வணிகத ் பதாடரப்ுகணே இங்கு பாரக்்க விருை்புகிளறன். 

பதாழிை்நுட்பத் துணறயிை் சிை முதலீடுகே் உே்ேன. நியூ ளபாரட்்பரஸ் 

எனரஜ்ியானது எரிசக்தித் துணறயிை் ஒரு முதலீட்ணடக் குறிக்கிறது. 

பவௌிப்பணடயாகளவ ஆணடக் ணகதப்தாழிலுடன் நீண்டகாை உறவுகே் உே்ேன. 



ஆனாை் இதப்தாடரப்ுகணே இன்னுை் அதிகரிக்கைாை், அதற்காகத்தான் நானுை் 

தூதரகத்திை் உே்ே எனது குழுவுை் பணியாற்றுகிளறாை். எவ்வணகயான அரச 

முதலீடண்ட விடவுை் அதிகைாக இங்குே்ே பபாருோதாரத்ணத வேரக்்க 

வாய்ப்புே்ே வரத்த்கங்களுக்கிணடயிைான ஒப்பந்தங்கணே ஏற்படுத்த எைது 

தனியார ்துணறகோை் முடியுை் என நாை் நை்புகிளறாை். 

 

ஹிரு டிவி: வரத்த்கை் பதாடரப்ாக இறுதியான ஒரு பதாடர ் ளகே்வியிணனக் 

ளகட்க விருை்புகிளறன். விளசடைாக இைங்ணக ஆணடகணே அபைரிக்காவிற்குே் 

பகாண்டு பசை்வதற்கு, ஜி.எஸ்.பி. பிேஸ் சலுணகணய அபைரிக்கா பபற்றுே்ேது 

என்பணத நான் அறிளவன். இப்ளபாது அபைரிக்காவுை் இைங்ணகப் பபாருடக்ணே 

இறக்குைதி பசய்யுை் பபரிய நாடுகேிை் ஒன்றாக உே்ேது. எனளவ தற்ளபாதுே்ே 

ைற்றுை் ளைலுை் திறப்பதற்கு அவசியைான இவ்வழியிணன விருதத்ி 

பசய்வதற்காக பவேிசப்சை்லுை் தூதுவராக எவ்வணகயான உணரவ்ுகணே, 

முதலீட்டாேர ்உணரவ்ுகணே நீங்கே் அபைரிக்காவிற்குக் பகாண்டு பசை்வீரக்ே்? 

வணிக ைற்றுை் முதலீட்டுத ் துணறகேிை் இைங்ணகக்கு என்ன திட்டங்கணே 

ணவத்திருக்கிறீரக்ே்? 

தூதுவர ்லெப்லிெஸ்்: அது ஒரு நை்ை ளகே்வி. அபைரிக்காவிடை் ஒரு ஜிஎஸ்பி-

பிேஸ் பபாறிமுணற இை்ணை என்பணத உங்கே் பாரண்வயாேரக்ளுக்கு 

விணரவாகத் பதேிவுபடுத்துகிளறன். இது ஒரு ஐளராப்பிய ஒன்றிய அதிகாரை். 

தற்ளபாது எைது காங்கிரஸ் புதுப்பிப்பதற்கு பணியாற்றிக்பகாண்டிருக்குை் 

விருப்பத்ளதரவ்ுகே் பதாடரப்ான ஒரு பபாதுவான அணைப்பு எை்மிடை் உே்ேது, 

ஆனாை் அது உண்ணையிை் ஆணடகணே உே்ேடக்காது. 

இருப்பினுை், இைங்ணகயின் ஆணட ஏற்றுைதிக்கான மிகப்பபரிய தனிநாட்டுச ்

சந்ணதயாக அபைரிக்கா உே்ேது, ைற்றுை் அது மிகவுை் இயக்கமுணடய ஒரு 

துணறயாக இருப்பதுடன் இைங்ணகயிை் உே்ே ஆணடக் ணகதப்தாழிை் மிகவுை் 

நவீனைானது ைற்றுை் உண்ணையிை், ஆணடகே் தயாரிப்பது ைட்டுைன்றி 

அணதவிட இன்னுை் பைவற்ணற அது பசய்கிறது என நான் கூறுளவன். அவரக்ே் 

வடிவணைப்பு ைற்றுை் இன்னுை் பை பணிகேிை் ஈடுபட்டுே்ேனர,் என்ணன விட 

நன்றாக அது உங்களுக்குத ் பதரிந்திருக்குை். ஆனாை் இது மிகவுை் அதிநவீன 

ைற்றுை் நீண்டகாைைாக நிணைத்திருக்குை் உறவாகுை், இது எைது இரு 

நாடுகளுக்குை் பயனேித்துே்ேது, அணத நாை் பாராட்டுகிளறாை். 

எைது நாடுகளுக்கிணடளய அதிக வரத்்தகை் ைற்றுை் இருவழி வரத்்தகை் 

நணடபபறுவணதப் பாரக்்க நான் நிசச்யைாக விருை்புகிளறன். இங்குே்ே விவசாய 

சந்ணதக்கு கடந்த காைங்கேிை் அபைரிக்கா காை்நணடத் தீவனங்கணே 



வழங்கியுே்ேது. அபைரிக்க ைாட்டிணறசச்ி ஏற்றுைதி இைங்ணகயிை் 

வரளவற்கப்படைாை். இைங்ணகயரக்ே் அபைரிக்காவிலிருந்து நுகர விருை்புை் 

ளவறு உற்பத்திகே் அை்ைது பபாருடக்ே் இருக்கைாை். அவ்வாளற அபைரிக்கரக்ே் 

இைங்ணகயிலிருந்து நுகர விருை்புை் ளவறு உற்பத்திகே் அை்ைது பபாருடக்ே் 

இருக்கைாை். அபைரிக்க சந்ணதயிை் நுகரள்வார ் தேத்ணதப் பபறக்கூடிய பிற 

இைங்ணக தயாரிப்புகே் உே்ேன என நான் உறுதியாக நை்புகிளறன், 

உதாரணைாக ளதயிணை அை்ைது கறுவாப்பட்ணட அை்ைது பதப்படுதத்ப்பட்ட 

விவசாயப் பபாருடக்ே் அை்ைது பிற ணகதப்தாழிற் கூறுகே் ளபான்றன.  

அந்த பவௌியிை் ைகத்தான சாத்தியங்கே் இருப்பதாக நான் நிணனக்கிளறன் 

ைற்றுை் அபைரிக்க அரசு எைது தனியார ் துணறணய இயக்குவதிை்ணை. 

நிறுவனங்கே் தைது பசாந்த வணிக ஏற்பாடுகணேக் கண்டறிவதற்கான 

சுதந்திரை் உண்டு. நிறுவனங்களுக்குத் தகவை்கணே வழங்கி, வாய்ப்புகே் 

பதாடரப்ிை் அவரக்ளுக்குத் பதரியப்படுத்த நாை் முயற்சி பசய்கிளறாை். 

இயலுைானவணர வரத்்தகரக்ணே பதாடரப்ுபடுதத் முயற்சி பசய்கிளறாை், 

எனினுை் இறுதியிை் வரத்்தகை் பதாடரப்ான முடிவுகணே வரத்்தகரக்ளே 

ளைற்பகாே்வாரக்ே்.  

எனளவ, அந்த வரத்த்க பதாடரப்ுகளுக்கான வசதிகணே ஏற்படுத்துவதற்குை் 

அவற்ணற ளைை்படுத்துவதற்குை் நாை் முயற்சிபசய்யுை் அளதளநரை், பை்ளவறு 

வரத்்தகங்கணே ஈரப்்பதற்காக வரத்்தகை் பசய்வணத இைகுவாக்கவுை் 

இயலுைானவணர ளபாட்டித்தன்ணையுடன் இருப்பணத உறுதிபசய்யவுை் இைங்ணக 

அரசாங்கத்ணத நாை் எப்ளபாதுை் ஊக்குவித்து வருவதற்கு இதுவுை் ஒரு 

காரணைாகுை்.  

இது நிசச்யைாக இைங்ணகயின் பபாருோதார வேரச்ச்ிக்கு பாரிய பங்கேிப்ணப 

வழங்குை் ைற்றுை் பிரதான ஏற்றுைதித் பதாழிைாக உே்ே ஆணடக் ணகதப்தாழிை் 

துணறயாை் பசய்ய முடிந்தணதப் ளபான்ளற ளவணை வாய்ப்புகணே உருவாக்குை் 

என நான் நிணனக்கிளறன். ஆனாை் அது பதாடரப்ாக கருத்திை் பகாே்ே 

ளவண்டிய விடயங்கே் உண்டு. 

எனளவ அபைரிக்க அரசு என்ன பசய்கிறது என நீங்கே் ளகட்டீரக்ே். அபைரிக்க 

வரத்்தகங்களுக்கு ஒரு திறந்த வாய்ப்பு இருப்பணதயுை், அவரக்ே் நியாயைான 

முணறயிை் நடத்தப்படுவணதயுை், அவரக்ே் நியாயைான முணறயிை் ளபாட்டியிட 

முடியுை் என்பணதயுை், ளைலுை் இைங்ணகயிை் ைட்டுைன்றி அபைரிக்காவிலுை் 

ளவணை வாய்ப்புகணே உருவாக்குவதற்கு வரத்்தகரக்ே் இணணக்கப்பட முடியுை் 

என்பணதயுை் உறுதிப்படுத்த நாை் கடுணையாகப் பணியாற்றுகிளறாை். நான் 

முன்ளப கூறியது ளபாை், எைது வரத்த்க உறவு ைற்றுை் எைது பபாருோதார 

உறவுகே் இருவழிப் பாணத என்பளதாடு, அபைரிக்காவிலுை் இைங்ணக 

முதலீட்டாேரக்ே் உே்ேனர.் 



இங்கு பை்ளவறு பாரண்வயாேரக்ளுடன் நான் ளபசுை் ளபாது நான் அதிகை் ளபசுை் 

ஒரு விெயை், எைது உறவு ைற்றுை் எைது இரு நாடுகளுக்கிணடயிைான உறவின் 

சாரை், எைது இரு அரசாங்கங்களுக்கிணடயிைானது ைட்டுைை்ை என்பதாகுை். அது 

வரத்்தகங்களுக்கிணடயிைானது ைற்றுை் ைக்களுக்கிணடயிைானது. எைது இரு 

நாடுகேதுை் எதிரக்ாைத்திற்கு வரத்்தகங்களுக்கிணடயிைான உறவு என்பது 

மிகவுை் முக்கியைானது என நான் நிணனக்கிளறன். 

 

ஹிரு டிவி: தூதுவர ்அவரக்ளே, மிக்க நன்றி. நீங்கே் எங்கு பசன்றாலுை் எை்முடன் 

பதாடரப்ிை் இருப்பீரக்ே் என நை்புகிளறாை். ளைலுை் நான் உங்கேிடை் ஒரு 

தனிப்பட்ட குறிப்பாகக் ளகட்டாை், அடுதத்ு நீங்கே் எங்கு நியமிக்கப்படுவீரக்ே்? 

தூதுவர ் லெப்லிெஸ்்: நான் மீண்டுை் அபைரிக்காவிற்கு, தணைநகர ்

பவாஷிங்டனிற்குச ்பசை்கிளறன், அதுதான் அடுத்த நிறுத்தை். வீட்டிற்குச ்பசை்ை 

ளவண்டிய ளநரை் இது. 

 

ஹிரு டிவி: உங்களுக்கு எைது வாழ்த்துக்கே். நன்றி. 

தூதுவர ்லெப்லிெஸ்்: மிக்க நன்றி. இறுதியாக நான் ஒரு சிறிய சுருக்கத்ணதக் 

கூறைாைா? 

ஹிரு டிவி: நிசச்யைாக. 

தூதுவர ் லெப்லிெஸ்்: ஆரை்பத்திை் கூறியது ளபாை், குறிப்பாக எைது இரு 

நாடுகளுக்கிணடளய பபாதுவான பை விடயங்கே் இருப்பதனாை் இைங்ணகயிை் 

இருப்பது ஒரு பகௌரவை் ைட்டுைன்றி ஒரு வரப்பிரசாதமுைாகுை். இரண்டுை் 

ஜனநாயக நாடுகே். அபைரிக்கா மிகப் பபரிய நாடாக இருந்தளபாதுை், 

எைக்கிணடளய நிணறய பநருக்கைான பதாடரப்ுகே் உண்டு. எை்மிடை் சிை தீவு 

ைாநிைங்களுை் உே்ேன. எனளவ எை்மிடை் பபாதுவான விடயங்கே் அதிகை் 

என்பது பவௌிப்பணடயான விடயை்.  

எனது முந்திய பதிணை இன்னுை் சற்று விரிவாகக் கூறினாை், எைது 

நாடுகளுக்கிணடளய உே்ே ைக்களுக்கிணடயிைான உறவுகளுை் மிக 

முக்கியைானணவ, அத்துடன் அது பதாடரந்்து வேரச்ச்ியணடகிறது. அது அதிகை் 

வேரச்ச்ியணடவணதக் காண விருை்புகிளறன். அது தானாகளவ வேரக்ிறது. 

பகாழுை்பு ைற்றுை் நிவ்ளயாரக்்கிை் அை்ைது பகாழுை்பு ைற்றுை் பைாஸ் 

ஏஞ்சை்ஸிை் வாழுை் குடுை்பங்கே் எை்மிடை் உே்ேன. கை்வி கற்பதற்காகச ்

பசை்ளவார ்எை்மிடை் உே்ேனர.் இவ்வணனத்து வணகயான பதாடரப்ுகளுை் வருடா 

வருடை் வேரக்ின்றன. ஆணகயினாை் எைது அரசாங்கங்களுக்கிணடயிைான 



உறவு இயலுைானவணர ஆக்கப்பூரவ்ைானதாகவுை் ளநரை்ணறயானதாகவுை் 

இருப்பது மிகவுை் முக்கியைாகுை். நிசச்யைாக அணதச ் பசய்வதற்கு நாை் 

பணியாற்ற விருை்புகிளறாை். பிரசச்ிணனகேிை் எப்பபாழுதுை் 

உடன்படாதளபாதுை், உணரயாடணைத ் பதாடரவ்தற்கான வழிகணே நாை் 

கண்டுபிடித்துே்ளோை். எதிரக்ாைத்திை் இைங்ணகயின் இணறயாண்ணை ைற்றுை் 

பசழிப்பு ைற்றுை் அதன் ஜனநாயக நிறுவனங்கே் ைற்றுை் அபிைாணெகணே 

அபைரிக்கா ஆதரிப்பதாை், எைது உணரயாடை்கே் இைகுவானதாக இருக்குை் என 

நை்புகிளறன். 

 

ஹிரு டிவி: மிக்க நன்றி, தூதுவர ்அவரக்ளே, இந்நிகழ்சச்ியிை் கைந்துபகாண்டு, 

எங்கேின் அணனதத்ு ளகே்விகளுக்குை் பதிைேித்ததற்கு நன்றி. ஹிரு ஊடக 

வணையணைப்புகே் சாரப்ாகவுை் இைங்ணக சாரப்ாகவுை் உங்களுக்கு 

நை்வாழ்தத்ுக்கே். உங்கே் எதிரக்ாை முயற்சிகளுக்கு நை்வாழ்தத்ுக்கே், நீங்கே் 

இங்கு தங்கியிருக்குை் காைை் சிறப்பாக இருக்குை் என நான் நை்புகிளறன். இந்த 

நாே் இனிய நாோகட்டுை். 

தூதுவர ்லெப்லிெஸ்்: மிக்க நன்றி. 
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