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கைரச்சரரப் பரதுகரப்பில் இரு கெல் கற்ககள எட்டும் அமெரிக்கர 

மகரழும்பு, ெரர்ச் 15: இைங்ககயின் பன்முக கைரச்சரர ெரபுரிகெயிகனப் பரதுகரப்பதற்கரக 

அமெரிக்கர நீண்டகரைெரக வழங்கிவரும் உதவியின் இரண்டு கெல்கற்ககள குறிக்கும் 

நிகழ்வுகளுக்கு தகைகெ தரங்குவதற்கரக இந்த வரரம் அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ சங் கண்டிக்கு 

விஜயம் மசய்தரர். 

ெரர்ச் 14ஆம் பததி, தூதுவர் சங் ெற்றும் பபரரதகனப் பல்ககைக்கழகத்தின் துகைபவந்தர் 

பபரரசிரியர் எம்.டி. ைெரவன்ச ஆகிபயரர் நரன்கு பரரம்பரிய சடங்கு நடன வடிவங்கள் ெற்றும் 

அவற்றுடன் மதரடர்புகடய ககவிகனககளப் மபரருட்ககள ஆவைப்படுத்திப் பரதுகரத்த 

கைரச்சரரப் பரதுகரப்பிற்கரன அமெரிக்கத் தூதுவர்கள் நிதிய (AFCP) மசயற்திட்டத்திற்கரன ஒரு 

நிகறவு கவபவத்திகன நடத்தினர். 2016 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட 116,000 அமெரிக்க 

மடரைர் மபறுெதியரன இம்ெரனியெரனது, பின்வரும் ஆற்றுககக் ககைப் பரரம்பரியங்ககளப் 

பரதுகரப்பதற்கும் பகிர்ந்து மகரள்வதற்குெரன பல்ககைக்கழகத்தின் முயற்சிகளுக்கு 

உதவிமசய்துள்ளது: 1) ெகையக கண்டிய மகரம ரம்ப கங்கரிய நடனம், 2) வடக்கு ெற்றும் 

கிழக்கு தெிழ் கூத்து நடன நரடகம், 3) கிழக்கு ெரகரை ஆதிவரசி சடங்குகள் ெற்றும் கைரச்சரர 

நகடமுகறகள், ெற்றும் 4) மதன் ெரகரைத்தில் பகரைம் பரரம்பரியத்தில் இருந்தரன ஒரு மதற்கு 

நடன-நரடக சடங்குகள் ெற்றும் ஆற்றுகககள். இைங்கக ெரபுரிகெயின் இந்த அருவெரன 

வடிவங்களின் பதிவுகள் தற்பபரது பபரரதகனப் பல்ககைக்கழகத்தின் ககைப் பீடத்தின் 

நுண்ககைத் துகறயின் கீழ் கரப்பகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மபரது ெற்றும் இகையவழி 

உசரத்துகைக்கரக, குறுகிய வீடிபயரக்ககள http://arts.pdn.ac.lk/afcp/ எனும் பபரரதகனப் 

பல்ககைக்கழகத்தின் நுண்ககைத் துகற இகையத்தளப் பக்கத்திற்கரன இகைப்புகளுடன் 

இகையத்தில் மபற்றுக்மகரள்ளக் கூடியதரயிருக்கும். “அமெரிக்கத் தூதரகம் ெற்றும் பபரரதகனப் 
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பல்ககைக்கழகம் ஆகியவற்றுக்கு இகடபயயரன ஒத்துகழப்பின் ஒரு விகளவரக, இந்த 

கைரச்சரரங்களின் பரரம்பரியங்கள் பதிவு மசய்யப்பட்டு எதிர்கரை சந்ததியினர் 

அணுகக்கூடியதரக ெரற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒட்டுமெரத்த முயற்சியும் எெது நரடுகளுக்கிகடபய 

உள்ள ஆழ்ந்த ெரியரகத ெற்றும் மநருக்கெரன பங்கரண்கெயிகனத் மத ிவரக 

எடுத்துக்கரட்டுகிறது.” என தூதுவர் சங் விளக்கினரர். 

ெரர்ச் 15ஆம் பததி, தூதுவர் சங் ெற்றும் மதரல்மபரருள் பைிப்பரளர் நரயகம் பபரரசிரியர் அனுர 

ெரனதுங்க ஆகிபயரர் உத்திபயரகபூர்வெரக ஒரு புதிய மசயற்திட்டத்கத ஆரம்பித்தனர்: அது, 

அமெரிக்கரவிற்கும் இைங்கக மதரல்மபரருள் திகைக்களத்திற்கும் இகடயிைரன ஒரு AFCP 

பங்கரண்கெ. 265,000 அமெரிக்க மடரைர் மபறுெதியரன ெரனியெரனது, பகழய கண்டி 

அரசர்களின் அரண்ெகனயிகனப் பரதுகரப்பதற்கு உதவி மசய்வதுடன், புனித தைதர ெரளிகக 

வளரகத்தில் அகெந்துள்ள அரசர்களது அரண்ெகனயில் உள்ள மதரல்மபரருள் 

அருங்கரட்சியகத்திகன பெம்படுத்துவதற்கும் நிதியளிக்கும். யுமனஸ்பகர உைக ெரபுரிகெத் 

தளத்தின் இக்கூறுககளப் பரதுகரப்பதரனது எதிர்கரை சந்ததியின் ெரைவர்கள், அறிஞர்கள், 

இைங்ககயர்கள் ெற்றும் சுற்றுைரப் பயைிகளுக்கு பண்கடய கண்டி இரரச்சியத்தின் 

வரைரற்கறக் கரண்பதற்கும் ெற்றும் அதுபற்றி மதரடர்ந்து கற்றுக்மகரள்வதற்குெரன ஆற்றகை 

வழங்கும். தூதுவர் சங் தனது கருத்துக்களில், "இன்கறய கவபவம் எெது இரு 

நரடுகளுக்கிகடயிைரன பங்கரண்கெயின் அகைத்கதயும் தரக்கத்கதயும் எடுத்துக்கரட்டுவதுடன் 

எெது கடந்த கரைத்தின் மசழுகெகயக் மகரண்டரடுவதன் மூைம் நரம் ஒரு வலுவரன 

எதிர்கரைத்கத உருவரக்க முடியும் என்பகதக் கரட்டுகிறது" எனக் குறிப்பிட்டரர். 

2001 ஆம் ஆண்டு முதல், ரஜகை மப த்த வன ெடரையத்தின் பரதுகரப்பு, அனுரரதபுர 

மதரல்மபரருள் அருங்கரட்சியகத்தில் உள்ள மப த்த, இந்து ெற்றும் பிற பசகரிப்புகளின் 

பரதுகரப்பு ெற்றும் ெட்டக்களப்பு டச்சு பகரட்கடயின் ெறுசீரகெப்பு ஆகியகவ உட்பட 

இைங்ககயில் 14 மசயற்திட்டங்களுக்கு AFCP நிதியளித்துள்ளது. இைங்ககயில் கைரச்சரரப் 

பரதுகரப்பிற்கு AFCP எவ்வரறு உதவிமசய்கிறது என்பது பற்றிய பெைதிக தகவல்களுக்கு, 

அமெரிக்கத் தூதரக இகையத்தளெரன https://lk.usembassy.gov/ இகனப் பரர்கவயிடவும். 
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Photo captions: 

Image 1 – அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ சங் பபரரதகனப் பல்ககைக்கழகத்தில் பரரம்பரிய சடங்கு 

நடன வடிவங்ககளப் பரதுகரப்பகதக் மகரண்டரடும் நிகழ்வில் இகைந்து மகரண்டரர். 
 

Image 2 – பகழய கண்டி அரசர்களின் அரண்ெகனயிகனப் பரதுகரக்கும் ெற்றும் மதரல்மபரருள் 

அருங்கரட்சியகத்கத பெம்படுத்தும் AFCP மசயற்திட்டத்கத தூதுவர் சங் உத்திபயரகபூர்வெரக 

மதரடங்கி கவத்தரர். 
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