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ஜனரதிபதி விக்கிரெசிங்க ெற்றும் தூதுவர் சங் ஆகிபயரரின் பங்பகற்புடன் தனது 

70ஆவது ஆண்டு நிகறகவ விெரிகசயரகக் மகரண்டரடும் அமெரிக்க-இைங்கக 

ஃபுல்பிகரட் ஆகைக்குழு. 

 

2022 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 16 ஆம் திகதி, மகௌரவ இைங்கக ஜனரதிபதி ரைில் 

விக்கிரெசிங்க, கல்வி அகெச்சர் சுசில் பிபரெஜயந்த, இைங்ககக்கரன அமெரிக்கத் 

தூதுவர் ஜூலி சங் ெற்றும் அமெரிக்க-இைங்கக ஃபுல்பிகரட் ஆகைக்குழுவின் 

பைிப்பரளர்கள் சகப உறுப்பினர்கள், நிகறபவற்றுப் பைிப்பரளர் ெற்றும் 

பைிக்குழுவினர் ஆகிபயரர் இைங்ககக்கும் அமெரிக்கரவுக்கும் இகடயிைரன இருநரட்டு 

ஃபுல்பிகரட் பரிெரற்ற நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் 70ஆவது ஆண்டு நிகறவு விழரவிகனக் 

மகரண்டரடினர். இதன்பபரது ஃபுல்பிகரட் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்  புைகெப்பரிசிகைப் 

மபற்றுக்மகரண்ட தற்பபரகதய ெற்றும் முன்னரள் ெரைவர்கள், கல்வித்துகறகயச் 

பசர்ந்த மூத்த அதிகரரிகள் ெற்றும் ஏழு தசரப்தங்களரக இந்த நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு 

உதவி மசய்த ஏகனய பிரிவினர் ஆகிபயரருக்கு ஒரு இரவு விருந்து வழங்கப்பட்டது. 

 

1952 ஆம் ஆண்டு முதல் 2000 இற்கும் பெற்பட்ட இைங்கக ெற்றும் அமெரிக்க 

ெரைவர்கள், புைகெயரளர்கள், ஆசிரியர்கள் ெற்றும் மதரழில் வல்லுநர்கள் ஆகிபயரர் 

கல்வி கற்பதற்கும், பட்டப்படிப்புககளப் மபற்றுக்மகரள்ளவும், கற்பித்தகை 

பெற்மகரள்ளவும், ஆரரய்ச்சிககள பெற்மகரள்ளவும் ெற்றும் மதரழில்வரண்கெ 

அபிவிருத்தியிகனப் மபற்றுக்மகரள்ளவும் அமெரிக்கர நிதியுதவி வழங்கும் 

ஆகைக்குழுவின் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் உதவியுள்ளன. தூதுவர் சங் தனது உகரயில் 

கூறியது பபரல், “ஃபுல்பிகரட் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஊடரக, ஆயிரக்கைக்கரன 

இைங்ககயர்கள் ெற்றும் அமெரிக்கர்கள் எெது இரு நரடுகளிலும் கல்விகற்கவும், வரழவும், 
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அறிகவப் பகிர்ந்து மகரள்ளவும், மதரழில்முகற உறவுககள வளர்த்துக் மகரள்ளவும் 

ெற்றும் வரழ்நரள் முழுவதும் நீடிக்கும் நட்புறவுககள வளர்த்துக் மகரள்ளவும் 

அருகெயரன வரய்ப்பிகனப் மபற்றுக்மகரண்டுள்ளனர்.” 

 

இவ்விழரவில் ஜனரதிபதி விக்கிரெசிங்க, கல்வி அகெச்சர் பிபரெஜயந்த ெற்றும் தூதுவர் 

சங் ஆகிபயரர் இரண்டு நரடுகளுக்கும் நன்கெயளித்த அறிவுப் பரிெரற்றம் ெற்றும் 

மதரழில்வரண்கெ அபிவிருத்திக்கு உதரரைெரக அகெந்த இைங்கக ெற்றும் 

அமெரிக்கரகவச் பசர்ந்த புைகெப்பரிசிகைப் மபற்றுக்மகரண்ட தற்பபரகதய ெற்றும் 

முன்னரள் ெரைவர்ககளப் பரரரட்டினர். 

 

அமெரிக்கரவில் முதுெரனிப் பட்டம் ெற்றும் கைரநிதிப் பட்டம் மபற்று, நரட்டிற்குத் 

திரும்பிவந்து உைவுப் பரதுகரப்கப அகடவதற்கரன நரட்டின் திறகன 

வலுப்படுத்தக்கூடிய இைங்ககப் பல்ககைக்கழகத்திலுள்ள ஒரு உயிர்ப் பரதுகரப்பு 

ஆய்வுகூடத்கத இயக்கிக் மகரண்டிருக்கும் உயிரியல் ெரைவி ஒருவரின் உதரரைத்கத 

தூதுவர் தனது உகரயில் பெற்பகரள் கரட்டினரர். தற்பபரது இைங்ககயில் இருக்கும், 

தற்பபரகதய மபரருளரதரர மநருக்கடிக்கு ெத்தியிலும் இைங்கக பட்டப்படிப்பு 

ெரைவர்களுக்கு ஆங்கிைம் கற்பித்துக் மகரண்டிருக்கும் ஒரு அமெரிக்க ஆசிரிய 

உதவியரளகரப் பற்றியும் தூதுவர் எடுத்துக் கூறினரர்.  

 

ஃபுல்பிகரட்டின் இைங்கக வரைரறரனரது பயனுள்ள தரக்கங்ககள ஏற்படுத்திய பை 

உதரரைங்ககளக் மகரண்டுள்ளது: சுகரதரர அகெச்சில் இகைந்த அமெரிக்கரகவச் 

பசர்ந்த சிபரஷ்ட புைகெயரளர் ஒருவர், சுகரதரரக் கல்வியில் இைங்ககயின் முதைரவது 

விஞ்ஞரன முதுெரனிக் கற்ககமநறியிகன விருத்திமசய்தரர் ெற்றும் நரடு திரும்பிய 

இரண்டு இைங்கக அறிஞர்கள் அவர்களது ஃபுல்பிகரட் அனுபவங்களின் அடிப்பகடயில் 

உைக அரசியல் ெற்றும் முரண்பரடுககளத் தீர்த்தல் மதரடர்பரன பரடமநறிககள 

அறிமுகப்படுத்தினர். உைகளவில், ஃபுல்பிகரட் முன்னரள் ெரைவர்களில் 41 நரட்டுத் 

தகைவர்கள் ெற்றும் 62 பநரபல் பரிசிகன மவன்றவர்கள் உள்ளனர். 

 

“அமெரிக்க – இைங்கக ஃபுல்பிகரட் ஆகைக்குழுவினதும், அதன் பைிப்பரளர்கள் 

சகபயினதும் அளப்பரிய முயற்சிகள் ெற்றும் இைங்கக அரசரங்கத்தின் ஆதரவு 

ஆகியவற்றின் கரரைெரகபவ இருவழி கைரச்சரர ெற்றும் கல்விப் பரிெரற்றெரனது 

கடந்த 70 ஆண்டுகரைெரக மவற்றிகரெரக நகடமபற்றது என்பதில் சந்பதகெில்கை.” 

எனக்குறிப்பிட்ட  தூதுவர் சங், மகரழும்பில் உள்ள இருநரட்டு ஃபுல்பிகரட் ஆகைக்குழு 

ெற்றும் அதன் பைிக்குழுவினகரயும் பரரரட்டினரர்.  
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1952 இல் இைங்ககயில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆரம்ப ஃபுல்பிகரட் நிகழ்ச்சித்திட்டெரனது 

குறுகிய கரை கல்விப் பரிெரற்றங்களுக்கரன அனுசரகையிகன வழங்கியது. அதற்குப் 

பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் அது இரு நரடுகளுக்கும் இகடபயயரன ஒரு 

நிரந்தர ஒப்பந்தெரக விரிவரக்கப்பட்டது. 

 

தற்பபரது, இைங்ககயில் அமெரிக்க அரசரங்கத்தரல் முழுகெயரக நிதியளிக்கப்படும் 

ஃபுல்பிகரட் நிகழ்ச்சித்திட்டெரனது, தரரரளெரன புைகெப்பரிசில் உதவியுடன் 

திறகெயரன இளம் புைகெயரளர்கள் பட்டக்கற்ககமநறிககளத் மதரடர்வதற்கும்; 

புைகெயரளர்கள் ெற்றும் மதரழில்வல்லுநர்கள் கற்பித்தல் ெற்றும் ஆய்வுககள 

பெற்மகரள்வதற்கும்; ெற்றும் ஆசிரியர்கள் மபறுெதியரன பயிற்சிககளப் மபறுவதற்கும் 

உதவுகிறது. அது இைங்கக ெற்றும் அமெரிக்க பல்ககைக்கழகங்களுக்கு இகடயிைரன 

மதரடர்கப ஊக்குவிப்பதுடன் இைங்கக ெற்றும் அமெரிக்கரகவச் பசர்ந்த சிபரஷ்ட 

புைகெயரளர்களுக்கு கூட்டு ஆரரய்ச்சி உறவுககள விருத்திமசய்வதற்கரன வரய்ப்புககள 

வழங்குகிறது. 

 

தற்பபரகதய ஃபுல்பிகரட் வரய்ப்புகள் மதரடர்பரன பெைதிக தகவல்களுக்கு, 

தயவுமசய்து fulbrightsrilanka.com எனும் இகையத்தளத்திகனப் பரர்கவயிடவும். 
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