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“இந்பதர-பசிபிக்கிற்கரன ஒரு பகிரப்பட்ட பரர்கவ” புத்தக மவளியீடு ெற்றும் 

கைந்துகரயரடல் 

அமெரிக்கத் தூதரகம் மகரழும்பு 

ெற்றும் மெனரல் பசர் பெரன் மகரத்தைரவை பரதுகரப்புப் பல்ககைக்கழகம் 

கூட்டு ஊடக அறிக்கக 

 

மகரழும்பு, மபப்ரவரி 27, 2023: “இந்பதர-பசிபிக்கிற்கரன ஒரு பகிரப்பட்ட பரர்கவ: 

மதற்கரசியரவிற்கரன தரக்கங்கள்” எனும் தகைப்புகடய ஒரு புத்தகத்திகன 

மவளியிடுவதற்கும் மசழிப்பு, ெனநரயகம் ெற்றும் பரதுகரப்பு மதரடர்பரன பிரரந்திய 

மதரகைபநரக்குகளுக்கு அமெரிக்க இந்பதர-பசிபிக் மூபைரபரயம் எவ்வரறு 

உதவிமசய்கிறது என்பது உட்பட, அதன் ஓரரண்டு நிகறவில் அந்த மூபைரபரயம் 

மதரடர்பரக கைந்துகரயரடுவதற்குெரன ஒரு நிகழ்கவ அமெரிக்கத் தூதரகத்துடன் 

இகைந்து மெனரல் பசர் பெரன் மகரத்தைரவை பரதுகரப்புப் பல்ககைக்கழகம் 

நடத்தியது. இந்த மூபைரபரயம் மதரடர்பரன பிரரந்திய ஆய்வரளர்கள் ெற்றும் அமெரிக்க 

நிபுைர்களின் பல்பவறு கண்பைரட்டங்ககள வழங்கும் கட்டுகரகள் ெற்றும் 

கருத்துக்ககள இந்த பதிப்பு உள்ளடக்கியுள்ளது.  

 

நிகழ்வில் பங்பகற்றவர்ககள வரபவற்று உகரநிகழ்த்திய மெனரல் பசர் பெரன் 

மகரத்தைரவை பரதுகரப்பு பல்ககைக்கழகத்தின் துகைபவந்தர் பெெர் மெனரல் ெிலிந்த 

பீரிஸ் “அமெரிக்க-இைங்கக இரரெதந்திர உறவுகளின் 75 ஆவது ஆண்டு நிகறகவ இந்த 

ஆண்டு குறிக்கிறது. இதுபபரன்ற நிகனவில் நிற்கும் ஒரு தருைத்தில் இந்த ெதிப்புெிக்க 

பதிப்பிகன அமெரிக்கத் தூதரகமும் மகரத்தைரவை பரதுகரப்புப் பல்ககைக்கழகமும் 
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இகைந்து மவளியிட முடிந்தது ெிகுந்த ெகிழ்ச்சிக்குரிய ஒரு விடயெரகும்.” எனக் 

குறிப்பிட்டரர்.  

 

நிகழ்விகன ஆரம்பித்து கவத்து உகரயரற்றிய தூதுவர் ெுலீ பெ. சங், 

அமெரிக்கரவிற்கும் இைங்ககக்கும் இகடயிைரன இரரெதந்திர உறவுகளின் 75 ஆவது 

ஆண்டு நிகறகவ 2023 ஆம் ஆண்டு குறிப்பகத எடுத்துக்கூறியதுடன் “எெது இரு 

நரடுகளுக்கிகடயிைரன உறவரனது பரந்தது ெற்றும் ஆழெரனது. அதன் கெயத்தில் 

இருப்பது ெக்களுக்கரன, முன்பனற்றத்திற்கரன ெற்றும் பங்கரண்கெக்கரன எெது 

பகிரப்பட்ட அர்ப்பைிப்பரகும்.” எனவும் குறிப்பிட்டரர். இந்பதர-பசிபிக் மூபைரபரயத்தின் 

அடிப்பகடயரன கூறுகள் “சுதந்திரெரன ெற்றும் திறந்த, மசழிப்பரன, இகைக்கப்பட்ட, 

ெீள்தன்கெயுகடய ெற்றும் பரதுகரப்பரன ஒரு இந்பதர-பசிபிக் பிரரந்தியத்திற்கரன ஒரு 

பகிரப்பட்ட மதரகைபநரக்கிகன” உள்ளடக்கியதரகும் என தூதுவர் பெலும் கூறினரர். 

“இைங்கக தற்பபரது எதிர்பநரக்கும் மபரருளரதரர சவரல்ககள நரம் கருத்தில் 

மகரள்ளும்பபரது, மசழிப்பரன ஒரு இந்பதர-பசிபிக் பிரரந்தியத்கதக் கட்டிமயழுப்புவதற்கு 

ஒன்றிகைந்து பைியரற்றுவது முன்மனப்பபரகதயும் விட தற்பபரது ெிகவும் 

முக்கியெரனது என்பகத நரம் அகனவரும் ஏற்றுக்மகரள்ள முடியும். இகத இன்னும் 

மதளிவரகக் கூறவிரும்புகிபறன்: அமெரிக்கர இைங்ககயின் பங்கரளரரக இருப்பதுடன் 

இக்கடினெரன கரைத்கதக் கடந்து மசல்ககயில் இைங்ககயுடன் அது நிற்கிறது.” எனவும் 

தூதுவர் வலியுறுத்தினரர். 

 

பரதுகரப்புக் கற்கககளுக்கரன படனியல் பக. இபனரபய ஆசியர-பசிபிக் ெத்திய 

நிகையத்தின் பைிப்பரளரரன, அமெரிக்க கடற்பகடயின் ரியர் அட்ெிரல் (ஓய்வுமபற்ற) 

பீட்டர் ஏ. குெரடரஒடரபவர தனது சிறப்புகரயில்,  “சுதந்திர ெற்றும் திறந்த இந்பதர-பசிபிக் 

பிரரந்தியத்தின் ெதிப்பீடுகள் ெற்றும் மகரள்ககககள குகறெதிப்பிற்கு உட்படுத்தும் 

மசயற்பரடுகளுக்குப் பதிைடி மகரடுப்பதற்கரன எெது திறன் ஆபத்தில் இருக்கிறது. 

பபரட்டித்தன்கெ கரைப்படுவது  நல்ைமதனினும் விதிகள் ெரற்றப்படும்பபரது, அந்த 

மசயல்முகற மவளிப்பகடயரனதரகவும் ஒப்புக்மகரள்ளப்பட்டதரகவும் இருத்தல் 

அவசியம். பை தசரப்தங்களரக அகெதி, மசழிப்பு ெற்றும் அபிவிருத்திக்கரன வரய்ப்புகள் 

ஆகியவற்கற எம்ெகனவருக்கும் வழங்கிய தற்பபரது கரைப்படும் கட்டகெப்பு 

பரதுகரக்கப்படுவகத உறுதிமசய்வதற்கரக, [அமெரிக்கர ெற்றும் எெது நட்பு நரடுகள் 

ெற்றும் பங்கரளர்கள்] அகனவரும் ஒபர எண்ைம் மகரண்ட ஒரு நரடுகளின் குழுவரக 

ஒன்றிகைந்து பைியரற்றுவது அவசியெரகும்.” எனக் குறிப்பிட்டரர். 

 

மகரழும்பில் உள்ள சினென் கிரரன்ட் ப ரட்டலில் நகடமபற்ற இந்த ெரநரட்டில் 

பநரடியரகவும் மெய்நிகர் வழியரகவும் 100இற்கும் பெற்பட்படரர் கைந்து மகரண்டனர். 

 



 

 
 
 


