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��றாவ� அெமரி�கா-இல�ைக ப�கா�ைம கல��ைரயாட� ப�றிய ��� அறி�ைக 
  
ெவாஷி�ட� �.சீ.யி� 2019 ஆ� ஆ�� ேம 16 ஆ� திகதி நைடெப�ற அெமரி�க-இல�ைக 
ப�கா�ைம கல��ைரயாட� ெதாட�பாக அெமரி�க ம��� இல�ைக அரசா�க�களினா� வி��க�ப�ட 
அறி�ைக பி�வ�மா�: 

ஜனநாயக�, மனித உரிைமக� ம��� ச�ட ஆ�சி�கான உ�தி�பாெடா�ைற பகி���� ெகா�� 
அெமரி�கா�� இல�ைக�� ��றாவ� அெமரி�க-இல�ைக ப�கா�ைம கல��ைரயாடைல 2019 ஆ� 
ஆ�� ேம 16 ஆ� திகதி வாஷி�ட� �.சீ.யி� நட�தியி��தன. இல�ைக ெவளிநா�ட�வ�க� 
அைம�ச� தில� மார�பன ம��� அரசிய� விவகார�க��கான அெமரி�காவி� உதவி இராஜா�க 
ெசயலாள� ேடவி� ேஹ� ஆகிேயா� இ�த ��ட�தி�� சம தைலைம வகி�தன�. 

சக ஜனநாயக நா�க� எ�ற வைகயி� பகிர�ப�ட வி�மிய�களி� உ�தியாக ேவ��றியி���� இ�தர�� 
உற�களி� ��கிய��வ�ைத இ� அரசா�க�க�� மீள உ�தி�ப��திய�ட�, ப�கா�ைமைய ேம�� 
வ��ப��த ஒ��ப�� ெசய�ப�வத��� உ�தி��டன. 

பய�கரவாத�தி�� எதிராக அெமரி�கா இல�ைக�ட� உ��ைணயாக நி��� எ�ப�ட�, ஏ�ர� 21 ஆ� 
திகதி இட�ெப�ற உயி��த ஞாயி� தின�திலான ெகா�ரமான பய�கரவாத தா��த�கைள அ��� 
இல�ைகயி� பய�கரவாத எதி��� நடவ��ைகக��� ஒ��ைழ��கைள�� வழ��கிற� எ�ற 
ஜனாதிபதி �ர�பி� அறி�ைகைய அெமரி�கா மீ� வலி���திய�. ெகா��பி��ள அெமரி�க 
�தரக�தி� இ��தான ப�வைக�ப�ட உதவிக� ம��� சம��� விசாரைண பணியக�தி� (FBI) 
இ��தான விசாரைணயாள�க� உ�ளி�ட அெமரி�காவி� ஒ��ைழ��க��� இல�ைக அதன� 
ந�றிகைள ெதரிவி��� ெகா�ட�. எதி�கால உதவிக��� சா�தியாமான விடயதான�க� ப�றி�� 
இ�தர�பின�� கல��ைரயா�ன�. உயி��த ஞாயிற�� இல�ைக மீ� தா��த�கைள நட�திய 
பய�கரவாதிக� ஐ.எ�.ஐ.எ�. இ� இ��� உ�ேவக� ெப�றவ�களாக ெதரிகிற�. இ�வாறான 
��நிைலயி�, ஐ.எ�.ஐ.எ�. ஐ ேதா�க��பத�கான உலகளாவிய ��டணி ப�றி இல�ைக�� 
விள�கமளி�க�ப�ட�. இல�ைக�ட� பய�கரவத எதி��� ம��� கட� பிரா�திய ம��� எ�ைல� 
பா�கா�� ஒ��ைழ�ைப ெதாட���� வி�தரி�பத�� அெமரி�க ��வ���ள�. 

அைமதி ம��� பா�கா�ைப ேப�வத��� ச�வேதச ச�ட�க� ம��� நியாதிக��கான மதி�ைப 
உ�தி�ப���� ச�ட�களி� அ��பைடயிலான ஒ��கி� ஊடாக இ�� ம��� ப�பி� ச��திர�களி� 
பா�கா�பான கட�பிரா�திய எ�ைலெயா�ைற உ�தி�ப���வ��� ஒ�றிைண�� பணியா��வத�� 
அெமரி�கா�� இல�ைக�� தீ�மானி���ளன. இ�த பி�னணியி�, கட�வழி ேபா��வர��, வா�வழி 
பயண� ம��� தைடயி�லா வ��தக�தி� �த�திர�ைத உ�தி�ப���� �த�திர, திற�த ம��� வளமான 
இ��-ப�பி� பிரா�தியெமா�ைற ேநா�கிய அெமரி�க உபாயமான� ��கியமானெதா� ��ென��பாக 
அ�கீகரி�க�ப�ட�. கட�பிரா�திய பா�கா�� ெதாட�பான ஒ��ைழ�� ம��� பரிமா�ற�கைள ேம�� 
ஊ��வி�பத�கான ேநா�க�கைள�� அவ�க� பகி���� ெகா�ட�ட�, 2018 ஆ� ஆ�� ஒ�ேடாப� 
மாத� இல�ைகயினா� நட�த�ப�ட இ�� ச��திர மாநா� ப�றி�� தி��திைய ெவளியி�டன�. 
அ��ட�, பா�கா��, �திர�த�ைம, ெவளி�பைட�த�ைம ம��� பர�பர ந�ைமகளி� நிமி�தமான 
ெபா�ளாதார வா���கைள ேம�ப���வத�கான ��� ���ய�சிகைள ெதாட���� ��ென��ப� 
ப�றி�� உட�பா� க�டன�. 



இல�ைக அத� கட�பர�பி� க�காணி��களி� ஈ�ப�வத�கான, கட�த�க� ம��� ஏைனய ச�ட 
விேராத ெசய�பா�கைள த��பத�கான ம��� இ�� ச��திர�தி� மனிதாபிமான உதவிக� ம��� 
அன��த பதிலளி�� நடவ��ைககைள ேம�ப��தி� ெகா�தவ�கான இல�ைகயி� ஆ�றைல 
க��ெய���வதிலான பர�பர நல�கைள ��ேன��வத�� அெமரி�க எ�ஷ� �ெப�� ஆ���க�� 
நிக��சி� திட�தி� ஊடாக வழ�க�ப�ட ஹ� எ��ர�� க�ட� க�பலி� வ�ைகைய இல�ைக 
வரேவ�ற�. க�ணிெவ� அக�ற��கான அெமரி�காவி� ஒ��ைழ��, ��� இரா�வ ஈ�பா�க�, 
இல�ைகயி� அைமதிகா��� நடவ��ைகக�, இல�ைக அதிகாரிக��கான மனித உரிைமக� 
பயி�சிக� ம��� அெமரி�க க�ப�க� ம��� இரா�வ அதிகாரிகளி� விஜய�க� உ�பட 
இட�ெப��வ�� இ�தர�� பா�கா��� �ைற ஒ��ைழ��கைள இ� அரசா�க�க�� வரேவ�றன. 
இரா�வ�க��� இைடயிலான ஒ��ைழ�ைப வி�தரி�ப� ெதாட�பி� அெமரி�கா�� இல�ைக�� 
உட�பா� எ��ன. 

நீ��த சமாதான� ம��� �பீ�ச���கான ேநா�க�தி� நிமி�த� ந�லிண�க�, ெபா�����ற�, நீதி 
ம��� மனித உரிைமகைள ஊ��வி�பத�கான இல�ைகயி� ���பி�க�ப�ட உ�தி�பா�கைள அெமரி�க 
அரசா�க� வரேவ�ற�. காணாமலா�க�ப�ேடா� ப�றிய அ�வலக�தி� ஆைண, இழ�பீ���கான 
அ�வலகெமா�ைற �தாபி�பத�கான ச�ட�ல� ம��� பா�கா�� பைடயினரா� பய�ப��த�ப�ட 
தனியா� காணிகளி� மீளளி�� உ�பட இ�த விடய�களிலான ��ேன�ற�ைத அெமரி�கா 
அ�கீகரி�த�.  

ஜனநாயக�, ஜனநாயக நி�வன�க� ம��� ெசய�பா�க�, ந�லா�சி, ச�ட�தி� ஆ�சி, நீதி ம��� 
பாரா�ம�ற நைட�ைறகைள பல�ப���வத�கான தம� உ�தி�பா�ைட இல�ைக அரசா�க� 
வலி��திய�. இ�த உ�தி�பா�களி� அ�லா�க�திலான ேவக�ைத த�கைவ�பத�� அெமரி�க 
இல�ைகைய ஊ��வி�த�. 

ேந�ைம ம��� பர�பர பரிமா�ற ெகா�ைககைள அ��பைடயாக� ெகா�ட உ�தியான ெபா�ளாதார 
ப�கா�ைம ம��� அதிகரி��� இ�தர�� வ��தக���கான ஆதரைவ அெமரி�கா�� இல�ைக�� 
ெவளி�ப��தின. 480 மி�லிய� அெமரி�க ெடால� மதி�பிலான ஒ�ப�த�தி�� மிேலனிய� ெசேல�� 
ேகா�பேரஷ� சைப அளி�த அ�கீகார�ைத�� இ�நா�� அரசா�க�க�� வரேவ�றன. இ�த ஒ�ப�த 
ைக�சா�தான� அெமரி�காவி� கா�கிர� அ�மதி�காக�� இல�ைகயி� அைம�சரைவ 
அ�மதி�காக�� நி�ைவயி� உ�ள�. 

அெமரி�கா�� இல�ைக�� த�கள� இ�தர�� உற�களி� ��கிய��வ�ைத ஒ�றிைண�� 
வலி���திய�ட�, பர�பர நல�க��கான அெமரி�க-இல�ைக ப�கா�ைமைய ேம�� 
பல�ப���வத�கான உ�தி�பா�ைட�� ெவளி�ப��தின. 

 


