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“இந்பதர-பசுபிக் பிரரந்தியத்திற்கரன ஒரு பகிரப்பட்ட மதரகைபநரக்கு” ெரநரடு 

அமெரிக்கத் தூதரகம், மகரழும்பு 

ெற்றும் மெனரல் பசர் பெரன் மகரத்தைரவை பரதுகரப்புப் பல்ககைக்கழகம் 

கூட்டு ஊடக அறிக்கக  
 

மகரழும்பு , 2022,  ெரர்ச் 31: மெனரல் பசர் பெரன் மகரத்தைரவை பரதுகரப்புப் பல்ககைக்கழகம், 

அமெரிக்கத் தூதரகத்துடன் இகைந்து, ெரர்ச் 31 ஆம் பததி “இந்பதர-பசுபிக் பிரரந்தியத்திற்கரன ஒரு 

பகிரப்பட்ட மதரகைபநரக்கு” எனும் தகைப்பில் ஒரு ெரநரட்கட நடத்தியது. இம்ெரநரட்டில் 

பங்குபற்றிபயரர் கபடன் நிர்வரகத்தின் புதிய இந்பதர-பசுபிக் மூபைரபரயம் ெற்றும் பகிரப்பட்ட மசழிப்பு, 

ெனநரயகம் ெற்றும் பரதுகரப்கப பெம்படுத்தும் பிரரந்திய முன்முயற்சிகளுடன் அது எவ்வரறு 

ஒத்திகசகிறது பபரன்ற விடயங்கள் மதரடர்பில் கைந்துகரயரடினர்.  
 

அமெரிக்க இரரெரங்கத் திகைக்களத்தின் மதற்கு ெற்றும் ெத்திய ஆசிய விவகரரங்களுக்கரன உதவிச் 

மசயைரளர் மடரனரல்ட் லூ பிரதரன உகரகய ஆற்றினரர். “இந்பதர-பசுபிக் மூபைரபரயம் என்பது ஒரு 

நரட்டிற்கு அல்ைது நரடுகளின் குழுவிற்கு எதிரரக நரம் நிற்கவில்கை என்பகதக் கரட்டுவதரகும். நரம் 

ஏபதரமவரரு விடயத்திற்கரக நிற்கிபறரம் என்பகதக் கரட்டுவதரகும். நரம் ஒரு சுதந்திரெரன ெற்றும் திறந்த 

இந்பதர-பசுபிக் பிரரந்தியத்திற்கரக நிற்கிபறரம்.” என்பகத அவர் தனது உகரயில் வலியுறுத்தினரர். 

தூதுவர் ெுலீ பெ. சங் தனது மதரடக்க உகரயில், “சுதந்திரெரன ெற்றும் திறந்த, இகைக்கப்பட்ட, 

மசழிப்பரன, ெீள்தன்கெயுகடய, பரதுகரப்பரன” ெற்றும் “பிரரந்தியம் முழுவதிலுெரன பை தசரப்தகரை 

பங்கரண்கெயின்” அடிப்பகடயிைரன ஒரு இந்பதர-பசுபிக் பிரரந்தியத்திகன அமெரிக்கர கற்பகன 

மசய்கிறது எனக்குறிப்பிட்டரர். “முக்கியெரன கப்பல் பரகதகளுக்கு அருபக  மூபைரபரய 

முக்கியத்துவமுகடய அகெவிடத்கதக் மகரண்டுள்ள இைங்ககயரனது, இந்பதர-பசுபிக் பிரரந்தியத்தில் ஒரு 

முக்கிய தகைகெத்துவ வகிபரகத்திகன மகரண்டுள்ளது.” என தூதுவர் சங் பெலும் குறிப்பிட்டரர்.  
 

மெனரல் பசர் பெரன் மகரத்தைரவை பரதுகரப்புப் பல்ககைக்கழகத்தின் துகைபவந்தர் பெெர் மெனரல் 

ெிலிந்த பீரிஸ் தனது வரபவற்பு உகரயில், “சீனர ெற்றும் இந்தியர ஆகிய இரு நரடுகளின் அதிகரித்து வரும் 

மசல்வரக்கு கரரைெரக இந்பதர-பசுபிக் பிரரந்தியத்தின் ெீதரன சர்வபதச புவிசரர் அரசியல் கவனம் 

அதிகரித்து வருகிறது, எனபவ மகரள்ககக் கல்வி ஆரரய்ச்சித் மதரடர்கப இகைப்பதில் முன்பனரக்கிச் 

மசல்லும் வழிகயக் கட்டகெப்பதில் இது பபரன்ற ென்றங்கள் இன்றியகெயரதகவயரகும்.” 
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எனக்குறிப்பிட்டு, இக்கைந்துகரயரடலின் முக்கியத்துவம் ெற்றும் அதன் கரைப்மபரருத்தம் ஆகியவற்கற 

வலியுறுத்தினரர். 
 

நன்கு அறியப்பட்ட பிரரந்திய ஆய்வரளரரன பபரரசிரியர் சி. ரரெ பெரகனரல் குழுக் கைந்துகரயரடல்கள் 

மநறிப்படுத்தப்பட்டதுடன் அமெரிக்க இந்பதர-பசுபிக் மூபைரபரயம், மதற்கரசிய பரதுகரப்பு சவரல்கள் 

ெற்றும் பிரரந்திய மபரருளரதரர சிக்கல்கள் பற்றிய பல்பவறு கண்பைரட்டங்கள் மதரடர்பில் கவனம் 

மசலுத்தியது. இக்குழுவரனது பங்களரபதஷ், இந்தியர, பநபரளம், சிங்கப்பூர் ெற்றும் இைங்கககய ஆகிய 

நரடுககளச் பசர்ந்த பிரரந்திய ஆய்வரளர்கள் ெற்றும் அமெரிக்க நிபுைர்கள் ஆகிபயரகர 

உள்ளடக்கியிருந்தது.  
 

மகரழும்பில் உள்ள Cinnamon Grand Hotel இல் நகடமபற்ற இந்த ெரநரட்டில் பநரடியரகவும் மெய்நிகர் 

நிகையிலும் 300 இற்குெதிகெரபனரர் கைந்து மகரண்டனர். 
 


