
தூதுவர் ஜுலீ ஜஜ. சங் அவர்கள் 

IPS ஆண்டுவிழா/புத்தக வவளியீட்டு விழாவில் வதாிவித்த கருத்துக்கள்  

வஜனரல் ஜசர் ஜஜான் வகாத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலலக்கழகம் 

வபப்ரவாி 27, 2023, திங்கட்கிழலை, பிற்பகல் 3:30 ைணி 

சினைன் கிராண்ட் வகாழும்பு 

 

உங்களது அன்பான வரஜவற்பிற்கு ைிக்க நன்றி. இந்த நிகழ்லவ நடத்தியதற்காக வஜனரல் ஜசர் 

ஜஜான் வகாத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலலக்கழகம் ைற்றும் எம்ைலனவலரயும் 

ஒன்றிலணப்பதற்காக கடினைாக உலழத்த எைது ைாநாட்டு ஏற்பாட்டாளர்களான கலாநிதி 

ஹாிந்த விதானஜக, கலாநிதி சனத் டி சில்வா ைற்றும் KDU வின் மூஜலாபாயக் கற்லககள் 

துலறயிலனச் ஜசர்ந்த வலப்டினன்ட் ஜகணல் எல்.ஆர். அைரஜசகர ஆகிஜயாருக்கு குறிப்பாக நான் 

நன்றிகூற விரும்புகிஜறன். இலங்லக ைிகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் வளைானதாகவும் இருக்கும் 

ஒரு எதிர்காலத்லத நீங்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதால், இன்று இங்குள்ள அலனத்து KDU 

ைாணவர்கலளயும் பார்ப்பதில் நான் ைிகவும் ைகிழ்ச்சியலடகிஜறன். 

 

ஜைதகு விருந்தினர்கஜள, பங்ஜகற்பாளர்கஜள, துலணஜவந்தர் ஜைஜர் வஜனரல் ைிலிந்த பீாிஸ் 

அவர்கஜள - ஏறக்குலறய ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு இஜத இடத்தில் ஒரு ைாநாட்டில் லபடன்-

ஹாிஸ் நிர்வாகம் இந்ஜதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் எவ்வாறு ஒரு புதிய ஒழுங்கிலன முன்ஜனாக்கி 

நகர்த்திக் வகாண்டிருந்தது என்பலதப் பற்றி விவாதிப்பதற்காக நாங்கள் சந்தித்ஜதாம். 

சுதந்திரைான ைற்றும் திறந்த, வசழிப்பான, இலணக்கப்பட்ட, ைீள்தன்லையுலடய ைற்றும் 

பாதுகாப்பான ஒரு இந்ஜதா-பசிபிக்கிற்கான எைது பகிரப்பட்ட வதாலலஜநாக்கிலன அவைாிக்க 

இந்ஜதா-பசிபிக் வியூகம் அல்லது IPS இன் ஐந்து அடிப்பலடயான கூறுகள் எவ்வாறு 

உள்ளடக்குகின்றன என்பலத நான் வலரயலற வசய்ஜதன்.  

 

இந்த மூஜலாபாயம் ஒரு இராணுவ அல்லது பாதுகாப்புக் கூட்டணி அல்ல. எனினும், எைது 

பகிரப்பட்ட ைதிப்புகலள குலறைதிப்பிற்கு உட்படுத்தும் நாடுகளின் நடத்லதலய ைிகவும் 

உன்னிப்பாக ஆராய்வலத அது உள்ளடக்கியவதன நான் குறிப்பிட்ஜடன். IPSஇலன இந்ஜதா-

பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான “எைது” வதாலலஜநாக்கு என நான் விவாித்ஜதன், ஏவனனில் இந்த 

வதாலலஜநாக்கு எனது நாட்டிற்கும் ைற்றும் இலங்லக உட்பட பிராந்தியத்தில் உள்ள பிற 

நாடுகளுக்கும் வபாதுவானவதன நான் நம்புகிஜறன். இராஜதந்திாிகளாக இருக்கும் பல 

சகாக்கலள நான் இங்கு பார்க்கிஜறன்; பல நாடுகள் பல பகிரப்பட்ட விழுைியங்கலளக் வகாண்ட 

தைது வசாந்த இந்ஜதா பசிபிக் மூஜலாபாயத்திலனக் வகாண்டுள்ளன. இன்னும் வதளிவாக 

கூறுவதாயின், அது ஒருஜபாதும் நாடுகலளத் ஜதர்ந்வதடுப்பது வதாடர்பானதல்ல, எனினும் அது 

விழுைியங்கலளத் ஜதர்ந்வதடுப்பது வதாடர்பானதாகும். 

 

IPS வதாடர்பாக அதன் ஓராண்டு நிலறவு விழாவில் கலந்துலரயாடவும், ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு 

நலடவபற்ற அந்த ைாநாட்டில் இடம்வபற்ற பல்ஜவறு விவாதங்கள் ைற்றும் கட்டுலரகலள 

உள்ளடக்கிய ஒரு புத்தகத்லத வவளியிடவும் உங்களுடன் ைீண்டும் இங்கு இலணந்து 

வகாள்வதில் நான் ைகிழ்ச்சியலடகிஜறன். IPS இந்ஜதா-பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான ஒரு 

வதாலலஜநாக்கிலன உள்ளடக்கியதாகும் எனும் உண்லைலய “இந்ஜதா-பசிபிக்கிற்கான ஒரு 

பகிரப்பட்ட பார்லவ” எனும் தலலப்புலடய இப்புத்தகம் பிரதிபலிக்கிறது. ைாநாட்டில் 

வதாிவிக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் ைட்டுைன்றி, கடந்த வருட கலந்துலரயாடலில் கலந்துவகாண்ட குழு 

உறுப்பினர்களால் எழுதப்பட்ட சில முக்கிய வகாள்லக ஆய்வுக்கட்டுலரகலளயும் இது 

உள்ளடக்கியுள்ளது.  



 

அந்த ஆய்வுக்கட்டுலரகளில் உள்ளலவ அவற்லற எழுதிய ஆசிாியர்களின் கருத்துக்கஜளயன்றி  

அலவ அவைாிக்காவினஜதா அல்லது KDUவினஜதா கருத்துகலளப் பிரதிபலிக்க ஜவண்டிய 

கட்டாயைில்லல என்பலத நான் வத ிவுபடுத்த விரும்புகிஜறன். இருப்பினும், ஒரு சில 

கட்டுலரகளில் இருந்து சில முக்கிய விடயங்கலளத் துலக்கிக்காட்டுவதற்கு நான் விரும்புகிஜறன். 

 

தனது ஆய்வுக்கட்டுலரயில் இந்ஜதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தின் முக்கியத்துவத்லத வலியுறுத்தும் 

சுலனி அத்தநாயக்க, அலத “21 ஆம் நூற்றாண்டில் ஈடுபாட்டின் முக்கிய அரங்கம்” என்று 

விவாிக்கிறார். இஜத கருத்லத எதிவராலிக்கும் கடந்த ஆண்டு ஒக்ஜடாபாில் வவளியிடப்பட்ட 

அவைாிக்க ஜதசிய பாதுகாப்பு மூஜலாபாயம், “உலக வபாருளாதார வளர்ச்சியின் 

வபரும்பகுதிக்கான உந்துசக்தியாக இந்ஜதா-பசிபிக் பிராந்தியம் காணப்படுவதுடன் 21ஆம் 

நூற்றாண்டின் பூஜகாளஅரசியலின் லையைாகவும் அது ைாற்றைலடயும்..... உலகிற்கு ஜவறு எந்தப் 

பகுதியும் அந்த அளவிற்கு முக்கியைானதாக இருக்காது.” எனக் குறிப்பிடுகிறது. 

 

இந்ஜதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் நலடவபறும் விடயங்கள் முழு உலகத்லதயும் பாதிக்கலாம் 

என்பலதயும், இது குறிப்பாக இலங்லகக்கு வபாருந்தும் என்பலதயும் நிலனவில் வகாள்ள 

ஜவண்டியது முக்கியைானதாகும், இது எம்ைலனவருக்கும் வதாிந்தவாறு, உலகின் பரபரப்பான சில 

கப்பல் பாலதகளுக்கு அருஜக உள்ளது. அது சிறிய வபாறுப்பு அல்ல. கஜணசன் விக்னராஜா 

தனது ஆய்வுக்கட்டுலரயில் குறிப்பிடுவது ஜபான்று, “ஆசியாவின் உலகளாவிய எழுச்சியின் 

பின்னணியில் உலகின் பரபரப்பான கிழக்கு-ஜைற்கு வர்த்தகம் ைற்றும் லகத்வதாழில்துலற 

ஆகியவற்றின் வழித்தடங்களில் ஒன்றாக இந்து சமுத்திரம் பாிைாற்றைலடந்ததானது 21 ஆம் 

நூற்றாண்டின் அபிவிருத்தி வவற்றிக் கலதகளுள் ஒன்றாகும். உலகளாவிய எண்வணய் 

ஏற்றுைதியில் மூன்றில் இரண்டு பங்கிலனயும் உலகளாவிய வைாத்த சரக்குப் ஜபாக்குவரத்தில் 

மூன்றில் ஒரு பங்கிலனயும்  இந்தியப் வபருங்கடலின் கடல்சார் வர்த்தகம் வகாண்டுள்ளது. 

 

IPSஇனது ஓராண்டு நிலறவிற்கு ஜைலதிகைாக, அவைாிக்காவிற்கும் இலங்லகக்கும் இலடயிலான 

இராஜதந்திர உறவுகளின் 75 வது ஆண்டு நிலறவிலனயும் இம்ைாதம் குறிக்கிறது. எைது இரு 

நாடுகளுக்கிலடயிலான உறவானது பரந்தது ைற்றும் ஆழைானது. அதன் லையத்தில் இருப்பது 

ைக்களுக்கான, முன்ஜனற்றத்திற்கான ைற்றும் பங்காண்லைக்கான எைது பகிரப்பட்ட 

அர்ப்பணிப்பாகும். ஜஜார்ஜ் குக் தனது ஆய்வுக்கட்டுலரயில் வலியுறுத்துவது ஜபால், பகிரப்பட்ட 

ஜனநாயக விழுைியங்களுக்கான அர்ப்பணிப்பும் இந்த உறவில் அடங்கும். “அவைாிக்க-இலங்லக 

உறவுகளின் எதிர்காலம் ஜனநாயக அரங்கில் உறுதியாக உள்ளது. இருநாடுகளதும் 

கட்டலைப்புகளில் ஜனநாயக விழுைியங்கள் நீண்ட காலைாக ஜவரூன்றியிருப்பதுடன், எல்லா 

சந்தர்ப்பங்களிலும் அதில் தங்கியிருக்க ஜவண்டியிருப்பதும்  இரு நாடுகளுக்கும் சாதகைாக 

உள்ளது.” என குக் குறிப்பிடுகிறார். ஜனநாயகம் சில ஜநரங்களில் குழப்பைாக இருக்கும் என்பதில் 

சந்ஜதகைில்லல, எனினும் ஜனநாயகத்தின் அடிப்பலட அடித்தளங்களான கட்டுப்பாடுகள் ைற்றும் 

சைநிலலகள், சுயாதீன நிறுவனங்கள், சுதந்திரைான ைற்றும் நியாயைான ஜதர்தல்கள் என்பன ஒரு 

நாட்லட வலிலையாக்குகின்றன. 

 

இம்ைாத ஆரம்பத்தில், இராஜாங்கத் திலணக்களத்தின் உயர்ைட்ட அதிகாாிகளில் ஒருவரான, 

அரசியல் விவகாரங்களுக்கான துலணச் வசயலாளர் விக்ஜடாாியா நூலண்ட், 

கலந்துலரயாடல்களுக்காக வகாழும்புக்கு விஜயம் வசய்தார். ஒரு பரந்த அளவிலான பகிரப்பட்ட 

நலன்களின் இருதரப்பு பங்காளராக எங்கள் உறுதிப்பாட்லட அக்கலந்துலரயாடல்களில் நாங்கள் 

ைீண்டும் வலியுறுத்திஜனாம். 



இந்ஜதா-பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான வவளிநாட்டு உதவிகளாக 2022 ஆம் ஆண்டில் ைாத்திரம் 2 

பில்லியன் வடாலர்களுக்கு ஜைல் அவைாிக்கா முதலீடு வசய்தது ைற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டிலும் பல 

பில்லியன்கலள ஒதுக்கவும் திட்டைிடுகிறது. இது 2018ஆம் ஆண்டு முதல் இந்ஜதா-பசிபிக் 

பிராந்தியத்தில் நாங்கள் ஜைற்வகாண்ட வைாத்தம் 11.5 பில்லியன் வடாலர் வபறுைதியான 

முதலீடுகளின் அடிப்பலடயில் அலைகிறது. குறிப்பாக, இங்கு இலங்லகயில், இலங்லகயின் 

வபாருளாதாரத்லத ஜைம்படுத்துவதற்கும் ைற்றும் பாடசாலலயில் பிள்லளகளுக்கு உணவு 

வழங்கப்படுவலதயும், வவற்றிகரைான பயிர்ச்வசய்லகயிலன ஜைற்வகாள்வதற்குத் ஜதலவயான 

உரங்கள் விவசாயிகளுக்கு கிலடப்பலதயும் உறுதி வசய்வதற்கும் கடந்த ஜூன் ைாதம் முதல் 

கிட்டத்தட்ட 270 ைில்லியன் வடாலர் வபறுைதியான அவைாிக்க உதவிலய நாம் 

அறிவித்துள்ஜளாம். வரவிருக்கும் வாரங்களில் இலங்லகக்கு TSP உரத்தின் ைற்றுவைாரு 

வதாகுதியிலன நாம் வரஜவற்கவுள்ஜளாம், அது சிறுஜபாக வநற்வசய்லகக்கு முன்னதாகஜவ இங்கு 

வந்துஜசரும். 

 

சுதந்திரைான ைற்றும் திறந்த, வசழிப்பான, இலணக்கப்பட்ட, ைீள்தன்லையுலடய ைற்றும் 

பாதுகாப்பான இந்ஜதா-பசிபிக் பகுதிக்கான எங்கள் பகிரப்பட்ட வதாலலஜநாக்கிலன 

நிலறஜவற்றுவதில் நாங்கள் எவ்வாறு வசயற்படுகிஜறாம் என்பலத விாிவாக ஜகாடிட்டுக் காட்ட 

இப்ஜபாது சில நிைிடங்கள் எடுத்துக்வகாள்கிஜறன். ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு, “சுதந்திரைான 

ைற்றும் திறந்த” இந்ஜதா-பசிபிக் என்பது திறந்த கடல் வழியாக கப்பல்களுக்கு 

வழிவசலுத்துவதற்கான சுதந்திரம் காணப்படுதல் என நான் குறிப்பிட்ஜடன். நான் முன்னர் 

குறிப்பிட்டது ஜபான்று, இலங்லகயின் இருப்பிடத்லதப் வபாறுத்தவலர இது ைிகவும் 

முக்கியைானதாகும். வழிவசலுத்துவதற்கான சுதந்திரம் இலங்லகலய அதன் புவிசார் மூஜலாபாய 

நிலலலய திறம்பட பயன்படுத்த அனுைதிக்கிறது ைற்றும் வகாழும்பு துலறமுகம் பிராந்தியத்தில் 

ைிகவும் பரபரப்பான ஒன்றாக ைாற உதவியுள்ளது. அதனால்தான் வழிவசலுத்தல் சுதந்திரத்லத 

அவைாிக்கா ஊக்குவிப்பதானது ஒரு சுதந்திரைான ைற்றும் திறந்த இந்ஜதா-பசிபிக்லக 

ஆதாிப்பதுடன் இலங்லகயின் நலன்களுடன் ஜநரடியாகத் வதாடர்புபடுகிறது. 

 

கடந்த ஆண்டு நலடவபற்ற ைாநாட்டில் நான் ஜபசியஜபாது, வசயலாளர் பிளிங்கன் சுதந்திரம் 

என்பது “உங்கள் எதிர்காலத்லத எழுதும் திறன் ைற்றும் உங்கள் சமூகத்திலும் உங்கள் நாட்டிலும் 

நலடவபறும் விடயங்களில் ஒரு தீர்ைானிக்கும் அதிகாரம் உங்களுக்கு இருத்தல்” என விவாித்தலத 

நான் குறிப்பிட்ஜடன். இப்ஜபாது, உக்லரன் ைீதான வைாஸ்ஜகாவின் அர்த்தைற்ற பலடவயடுப்பு, 

சுதந்திரம் ைற்றும் இலறயாண்லையின் இந்த ைிக அடிப்பலடயான சர்வஜதசக் வகாள்லகலய 

எப்படித் தாக்கியது என்பலத கடந்த ஆண்டில் நாம் பார்த்ஜதாம், ஆலகயினால்தான் அவைாிக்கா 

இந்த வகாடூரைான ஆக்கிரைிப்புச் வசயலுக்கு எதிராக உக்லரன் ைக்களுடன் நின்றதுடன் 

வதாடர்ந்தும் அவ்வாஜற நிற்கும்.   

 

கடந்த ஆண்டில், ஜனநாயகம், நியாயைான சட்டத்தின் ஆட்சி, சுதந்திரைான ைற்றும் திறந்த 

ஊடகம், சிவில் சமூக அலைப்புகளின் துடிப்பான சமூகம், பாடசாலலகள், பல்கலலக்கழகங்கள் 

ஆகியவற்லறயும் பிராந்தியம் முழுவதுமுள்ள ைக்கலளயும் ஜைம்படுத்துவதன் மூலம் பிராந்தியம் 

திறந்ததாகவும் அணுகக்கூடியதாகவும் இருப்பலத உறுதிவசய்வதற்காக, இந்ஜதா-பசிபிக் 

முழுவதுமுள்ள பங்காளர்களுடன் அவைாிக்கா வநருக்கைாகப் பணியாற்றியுள்ளது. 

 

 

இந்ஜதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தின் வசழிப்பிலன முன்ஜனாக்கி நகர்த்துவதற்கான ஒரு 

அர்ப்பணிப்பிலனயும் எைது IPS வகாண்டுள்ளது. இலங்லக தற்ஜபாது எதிர்வகாள்ளும் 



வபாருளாதார சவால்கலள நாம் கருத்தில் வகாள்ளும்ஜபாது ஒரு வசழிப்பான இந்ஜதா-பசிபிக் 

பிராந்தியத்திலனக் கட்டிவயழுப்புவதற்கு ஒன்றிலணந்து பணியாற்றுவது முன்வனப்ஜபாலதயும் 

விட தற்ஜபாது ைிகவும் முக்கியைானது என்பலத எம்ைால் ஏற்றுக்வகாள்ள முடியும் என நான் 

நிலனக்கிஜறன். அத்துடன் நல்ல வபாருளாதார நிர்வாகமும் நல்ல அரசியல் நிர்வாகமும் 

ஒன்றுடன் ஒன்று வதாடர்புலடயலவ என்பலதயும் அது எைக்கு நிலனவுபடுத்துகிறது. அவைாிக்கா 

இலங்லகயின் பங்காளராகும், ைற்றும் இலங்லக இந்த கடினைான காலத்லத சைாளிக்கும் 

ஜநரத்தில் அவைாிக்கா இலங்லகயுடன் இருக்கிறது என்பலத நான் நான் வதளிவாகக் கூறுகிஜறன். 

 

அவைாிக்கா இலங்லகயின் ைிகப்வபாிய தனி நாட்டு ஏற்றுைதிச் சந்லதயாகும், இலங்லக 

வருடாந்தம் ஏற்றுைதி வசய்யும் 11.9 பில்லியன் வடாலர் வபறுைதியான வபாருட்களில் கிட்டத்தட்ட 

2.8 பில்லியன் வடாலர் வபறுைதியான வபாருட்கள் அவைாிக்காவிற்கு ஏற்றுைதி 

வசய்யப்படுகின்றன. இந்த எண்ணிக்லக வகாவிட் வபருந்வதாற்றுக்காலத்திலும் கூட 

அதிகாித்தது. அவைாிக்காவிற்கு ஏற்றுைதி வசய்யும் இலங்லக நிறுவனங்கள் 180,000 

இலங்லகயர்களுக்கு ஜவலலவாய்ப்புகலள வழங்குகின்றன. ஆலகயினால்தான், சர்வஜதச 

நாணய நிதியத்தின் உதவிலயப் வபறுவதற்கான முயற்சியிலிருக்கும் இலங்லகக்கு உதவி 

வசய்வதில் அவைாிக்கா முழுலையான உறுதியுடன் உள்ளது. அத்துடன் வபாருளாதார ைீட்சிக்கான 

பாலதக்கு இலங்லக திரும்புவதற்கு உதவுவதற்காக அதன் எதிர்காலத்தில் முதலீடு வசய்துள்ள 

அலனத்து பிரதான நாடுகளிடைிருந்தும் குறிப்பான ைற்றும் நம்பகைான நிதியிடல் 

உத்தரவாதங்கள் வதாடர்பான ஒரு உறுதிப்பாடு ைிக விலரவாகக் கிலடக்கும் என நான் 

எதிர்பார்க்கிஜறன். 

 

இலங்லகயின் இயற்லக வளங்களும் வதாழில் முலனவு ைனப்பான்லையும் ைகத்தான 

வபாருளாதார ஆற்றலல உருவாக்கும் அஜத ஜவலளயில், இந்த ஆற்றலின் பலலன முழுலையாக 

அலடந்துவகாள்வதற்கு, வவளிப்பலடயான ைற்றும் முழுலையாக அலனவலரயும் உள்ளடக்கிய 

ஒரு வணிகச் சூழலலக் வகாண்டிருப்பது ைிகவும் முக்கியைானது என்பலதயும் நான் குறிப்பிட 

விரும்புகிஜறன். ஏவனனில் உடனடி வபாருளாதார ைீட்சி எனும் விடயத்திற்கு அப்பால், 

நீண்டகாலம் நிலலக்கும் வசழிப்பிற்கு திறந்த முதலீட்டுச் சூழல் நீண்ட காலத்திற்கு நிலவுதல் 

முக்கியைானதாகும். அவைாிக்க நிறுவனங்களும் வவளிநாட்டு நிறுவனங்களும் இலதஜய 

என்னிடம் எப்வபாழுதும் கூறுகின்றன. ஆலகயினால்தான், நிதி நிறுவனங்கள் ைற்றும் அரச 

நிதிகலள வலுப்படுத்தும், நிலலஜபறான ைற்றும் அலனவலரயும் உள்ளடக்கிய வபாருளாதார 

வளர்ச்சிலய ஜபாஷிக்கும், ைற்றும் அதிக சர்வஜதச முதலீடுகலள ஈர்க்க உதவும் வகாள்லககலள 

ஆதாிப்பதற்கும் அவைாிக்கா உறுதிபூண்டுள்ளது. 

 

இன்னும் விாிவாகக் கூறுவதாயின், கடந்த ஆண்டில் இப்பிராந்தியத்தில் எைது வபாருளாதார 

ஈடுபாட்லட ஆழப்படுத்துவதன் மூலம் பிராந்திய வசழிப்பிலன ஊக்குவிப்பதற்கு உதவி 

வசய்துள்ளதுடன் இந்ஜதா-பசிபிக் வபாருளாதாரக் கட்டலைப்பிலன ஆரம்பித்து லவத்ததன் 

ஊடாக வபாருளாதார ஒத்துலழப்பிற்கான ஒரு உறுதியான ைாதிாியிலனயும் நாம் 

வழங்கியுள்ஜளாம். வபாருளாதார ஒத்துலழப்பிற்கான ஒரு உறுதியான வதாலலஜநாக்கிலன 

நிர்ணயிப்பதற்காகவும், விநிஜயாக சங்கிலிகளின் ைீள்தன்லை, டிஜிட்டல் பாிைாற்றம் ைற்றும் 

தூய்லையான ஆற்றல் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கிய 21 ஆம் நூற்றாண்டின் முக்கிய சவால்கலள 

எதிர்வகாள்வதற்காகவும் உலகளாவிய வைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 40 சதவீதத்லத 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் IPEFஇலன 13 பிராந்திய பங்காளர்களுடன் இலணந்து ஜனாதிபதி 

லபடன் 2022 ஜை ைாதத்தில் வதாடங்கிலவத்தார். 

 



வதாடர்புகள் ைற்றும் பங்காண்லைகலள உருவாக்குவதற்காகவும், சிறந்த நலடமுலறகலளப் 

பாிைாறிக் வகாள்வதற்காகவும் ைற்றும் விநிஜயாகச் சங்கிலிகள், தூய்லையான ஆற்றல், டிஜிட்டல் 

உட்கட்டலைப்பு ஜபான்ற விடயங்களில் புதுலையான சிந்தலனலயத் தூண்டுவதற்காகவும் கடந்த 

ைாதத்தில்தான், சிஜரஷ்ட அதிகாாிகள் ைற்றும் வர்த்தகத் தலலவர்கலள உள்ளடக்கிய 1,000 

வைய்நிகர் பங்ஜகற்பாளர்கலளயும் ைற்றும் 270 ஜநரடிப் பங்ஜகற்பாளர்கலளயும் ஒன்றுதிரட்டி 

ஐந்தாவது இந்ஜதா-பசிபிக் வணிக ைன்றத்லத அவைாிக்காவும் ஜப்பானும் இலணந்து ஜப்பானின் 

ஜடாக்கிஜயா நகாில் நடத்தின. அத்துடன் “அலனவருக்கும் ஒரு ைீள்தன்லையுலடய ைற்றும் 

நிலலஜபறான ஒரு எதிர்காலத்லத உருவாக்குதல்” எனும் வதானிப்வபாருளில் APEC 

ைாநாட்டிலனயும் இவ்வாண்டின் பிற்பகுதியில் அவைாிக்கா நடத்தும். இப்பிராந்தியைானது 

வகாவிட்-19 வபருந்வதாற்றிலிருந்து விடுபட்டு, விநிஜயாகச் சங்கிலிகளில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள், 

ஜபாராடும் சுகாதார அலைப்புகள், உணவுப் பாதுகாப்பின்லை ைற்றும் காலநிலல ைாற்றம் 

ஆகியவற்லற கூட்டாக எதிர்வகாள்ள முற்படும் நிலலயில், நலடமுலறச்சாத்தியைான 

வபாருளாதாரக் வகாள்லககலள ஜைம்படுத்துவதற்கு இது உதவி வசய்யும்.  

 

இந்ஜதா-பசிபிக் பிராந்தியத்திற்குள்ளும் அதற்கு அப்பாலும் நாம் வதாடர்புகலள வதாடர்ந்து 

உருவாக்குவது வபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு அவசியைானதாகும். ஆனால் அவைாிக்காவிற்கும் 

இலங்லகக்கும் இலடயிலான வதாடர்புகள் வபாருளாதார இலணப்புகலள விட ைிக 

ஆழைானலவ. எழுபத்லதந்து ஆண்டுகளாக எைது இரு நாடுகளும் ஒரு வலுவான உறலவக் 

வகாண்டுள்ளன: அதில் எழுபது ஆண்டுகளாக அவைாிக்கா-இலங்லக ஃபுல்பிலரட் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 1,100இற்கும் ஜைற்பட்ட சிஜரஷ்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஜபராசிாியர்கள் ைற்றும் 

ைாணவர்கள் எைது நாடுகளுக்குைிலடஜய புலலைப் பாிைாற்றங்களில் பயணம் வசய்வதற்கு 

உதவியது. அதில் அறுபதுக்கும் ஜைற்பட்ட வருடங்களாக USAID ஆனது 2 பில்லியன் 

வடாலர்களுக்கும் அதிகைான அவைாிக்க உதவிகளின் ஊடாக இலங்லக ைக்களுக்கு தைது 

நாட்டின் அபிவிருத்திப் பாலதலய ஜைம்படுத்துவதற்கு உதவி வசய்து வருகிறது. எைது 

அற்புதைான இலளஞர் ைன்றத்தின் ஊடாக அடுத்த தலலமுலற இலங்லகத் தலலவர்களுக்குப் 

பயிற்சிலயயும், நாடு முழுவதும் உள்ள உயர்நிலலப் பாடசாலல ைாணவர்களுக்கு ஆங்கில 

வைாழிப் பயிற்சிலயயும் ைற்றும் இன்னும் பலவற்லறயும் நாம் வழங்குகிஜறாம். சில வாரங்களுக்கு 

முன்னர் நாடு முழுவதிலுைிருக்கும் எைது இலளஞர் ைன்றத்தினர் ஜநாில் ஒன்றுகூடினர். 

 

Partners in the Blue Pacific இலன ஆரம்பித்தல், ASEAN அலைப்புடனான எங்களது உறலவ 

ஆழப்படுத்துதல், ஐந்தாவது இந்ஜதா-பசிபிக் வணிக ைன்றத்திலன (IPBF) நடத்துவதற்காக 

ஜப்பானுடன் கூட்டு ஜசர்தல், குவாட் ைற்றும் அவைாிக்க-ஐஜராப்பிய ஒன்றிய இந்ஜதா-பசிபிக் 

ஆஜலாசலனகள் ஜபான்ற புதிய வடிவங்கள் ைற்றும் எங்களின் நீண்டகால உறவுகள் வதாடர்பாக 

எைது நட்புநாடுகள் ைற்றும் எைது பங்காளர்களுடன் இலணந்து பணியாற்றுதல் உட்பட 

பிராந்தியத்திற்குள்ளும் அதற்கு அப்பாலும் வதாடர்புகலள கட்டலைப்பதற்கும், பல அரசு 

நிறுவனங்களுடன் பங்காண்லையிலன வலுப்படுத்துவதற்கும் நாங்கள் பரந்த அளவில் 

பணியாற்றியுள்ஜளாம். கடந்த சில ஆண்டுகளில் நாங்கள் கற்றுக்வகாண்டலதப்ஜபான்று, 

“ைீள்தன்லையிலன” உருவாக்குவதற்கு ஒத்துலழப்பு ைிகமுக்கியைானதாகும். காலநிலல ைாற்றம் 

எனும் உலகளாவிய சவாலல நாம் எதிர்வகாள்ளும் நிலலயில், நாம் அலனவரும் ஒன்றிலணந்து 

பணியாற்றுதல் அவசியைாகும். ஆலகயினால்தான், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலலப் 

பயன்படுத்துவலத ஊக்குவிக்கும் ைற்றும் நிலலஜபறான, அலனவலரயும் உள்ளடக்கிய, சந்லத 

அடிப்பலடயிலான வளர்ச்சிக்குப் பங்களிப்புச் வசய்யும் வழிகளில் காலநிலல ைாற்றத்திற்கு 

இலசவாக்கைலடயக்கூடிய இலங்லகயின் திறலன அதிகாிக்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களில் 

இலங்லகயுடன் அவைாிக்கா கூட்டுச் ஜசர்கிறது. 274 ைில்லியனுக்கும் அதிகைான பாதுகாப்பான 



ைற்றும் வசயல்விலளவுள்ள வகாவிட்-19 தடுப்பூசிகலள வழங்கியதன் மூலமும், இந்திய-அவைாிக்க 

தடுப்பூசி வசயற்பாட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் ைற்றும் ASEAN அவசர நடவடிக்லக லையத்திற்கான 

உதவி ஜபான்ற கூட்டு முன்முயற்சிகள் ஊடாக எைது பங்காளர்கள் எதிர்கால சுகாதார 

அவசரநிலலகளுக்குத் தயாராவதற்கு உதவுவதன் மூலமும் பிராந்திய ாீதியாக நாங்கள் 

ைீள்தன்லையிலன ஜைம்படுத்தியுள்ஜளாம். Clean Power Asia, U.S.-India Strategic Clean Energy 

Partnership, ைற்றும் South Asia Regional Initiative for Energy ஆகிய திட்டங்கள் உட்பட பிராந்தியம் 

முழுவதும் தூய்லை ஆற்றல், சுத்தைான காற்று ைற்றும் காலநிலல ைீள்தன்லை வதாடர்பான 

வசயற்திட்டங்களில் பில்லியன் கணக்கான வடாலர்கலளயும் நாங்கள் வசலவிட்டு வருகிஜறாம். 

 

ஒரு வலுவான பாதுகாப்பு பங்காண்லை என்பது எைது இருதரப்பு உறவின் ஒரு ைிக முக்கிய 

அங்கைாக வதாடர்ந்தும் இருந்து வருகிறது. அச்சுறுத்தல்கள் ைற்றும் சவால்கள் பல்ஜவறு 

வடிவங்களில் பாிணைிக்கும்ஜபாது, எைது பாதுகாப்பு அணுகுமுலறகளும் அதற்ஜகற்றவாறு 

பாிணைிக்க ஜவண்டியது அவசியைாகும். எனினும், நாம் எலத எதிர்வகாண்டாலும், எைது இந்திய-

பசிபிக் வதாலலஜநாக்கிலன ஆதாிக்கும் கூட்டணிகள் ைற்றும் பங்காண்லைகள்தான் எைது 

ைிகப்வபாிய பலைாக வதாடர்ந்தும் இருக்கின்றன. நாம் இலணந்து பயிற்சி வசய்யும்ஜபாதும், 

கடல்சார் பாதுகாப்பு, ஜபாிடர் நிவாரணம் ைற்றும் தளவாடங்கள் ஜபான்ற விஷயங்களில் 

நிபுணர்கலள பாிைாறிக்வகாள்ளும்ஜபாதும் அல்லது முக்கியைான உபகரணங்கள் ைற்றும் 

தளங்கலள இடம் ைாற்றும்ஜபாதும் எைக்கிலடயிலான இருதரப்பு உறவு பலப்படுகிறது. 

 

கடந்த ைாதம்தான் நாங்கள் Cooperation Afloat Readiness and Training, (CARAT) பயிற்சிகலள 

நடத்திஜனாம். CARAT என்பது அவைாிக்காவிற்கும் இலங்லகக்கும் இலடயிலான ைிகப்வபாிய 

இருதரப்பு இராணுவ கூட்டுப்பயிற்சியாகும். அது இந்து சமுத்திரப் பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பிற்கு 

ைிகமுக்கியைான ஒன்றாகும் என அவைாிக்காவில் உள்ள நாங்கள் கருதுகிஜறாம். இலங்லக 

கடற்பலடக் கப்பல்களான கஜபாகு ைற்றும் விஜயபாகு என்பன இப்பயிற்சியில் பங்ஜகற்றலதக் 

கண்டு நான் ைிகவும் பூாிப்பலடந்ஜதன். தற்ஜபாது வபருலையுடன் இலங்லகயர்களின் லககளில் 

உள்ள இவ்விரு கப்பல்களும் அவைாிக்கா வழங்கிய நன்வகாலடகளாகும். இலங்லக 

கடற்பலடயின் வரலாற்றில் ைிக நீண்ட பயணங்களில் ஒன்லற ஜைற்வகாண்டு இங்கு வந்து 

ஜசர்ந்த விஜயபாகு கடந்த நவம்பர் ைாதத்தில்தான் ஒரு அழகான விழாவில் கடற்பலடயில் 

இலணத்துக்வகாள்ளப்பட்டது. இலங்லகயின் கடல்சார் பாதுகாப்பு ைற்றும் கடல்சார் இலறலை 

வதாடர்பில் நாம் வகாண்டுள்ள உறுதிப்பாட்டிற்கான ஒரு சான்றாக அது விளங்குகின்றது. 

 

உறவுகலள ஆழப்படுத்துவதற்கு பல்ஜவறு வழிகளில் CARAT பயிற்சி எவ்வாறு பங்காற்றியது 

என்பலதப் பார்ப்பது ைிகவும் ைகிழ்ச்சியாக இருந்தது. உதாரணைாக, ஒரு இயற்லக அனர்த்தம் 

ஏற்பட்டால், இலங்லகக் குடிைக்கள் சுத்தைான குடிநீலரப் வபறுவலத உறுதி வசய்வதற்காக, 

எங்கள் இராணுவத்தினர் நீர் சுத்திகாிப்பு பயிற்சிலய நடத்தினர். இராணுவத் துலறயில் வபண்கள் 

அதிகாித்த தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும் பல வழிகள் குறித்து இரு நாடுகளதும் இராணுவத்தில் 

பணிபுாியும் உறுப்பினர்கள் கவனம் வசலுத்துவதற்கான வாய்ப்லப வழங்கிய ஒரு முக்கியைான 

ைகளிர் சைாதான ைற்றும் பாதுகாப்பு நிகழ்விலனயும் நாங்கள் நடத்திஜனாம். 

 

எங்களுலடய பாதுகாப்பு உறவின் விசாலத்திலன விளக்குவதற்காக, இவ்வாண்டின் 

பிற்பகுதியில், பாதுகாப்பு ைற்றும் காலநிலல ைாற்றம் ஆகியவற்றுக்கு இலடஜயயான 

வதாடர்புகள் பற்றியும் இந்த ைிகமுக்கியைான விடயப்பரப்பில் நாம் எவ்வாறு இலணந்து 

பணியாற்றலாம் என்பது பற்றியும் கலந்துலரயாடப்படும் ஒரு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ைாநாடு 



வதாடர்பில் இலங்லகயுடன் இலணந்து பணியாற்றுஜவாம் என்பலதக் குறிப்பிட நான் 

விரும்புகிஜறன். 

 

முக்கால் நூற்றாண்டு காலைாக எைது நாடுகளுக்கிலடஜயயான வலுவாக வளர்ந்து வரும் ஒரு 

உறலவ நாம் ஜபாஷித்து வருகிஜறாம். CARAT ஜபான்ற வபாிய அளவிலான இருதரப்பு 

இராணுவப் பயிற்சிகள் மூலைாகவும், தகவல் ைற்றும் சிந்தலனகலளப் பகிர்ந்து வகாள்வதற்காக 

நாம் ஒன்றுகூடும் இது ஜபான்ற நிகழ்வுகள் மூலைாகவும் அந்த உறவின் வளர்ச்சி வதாடர்லகயில் – 

தனது இலறயாண்லைலயப் பாதுகாப்பதற்கும், அலனத்து இலங்லக ைக்களுக்கும் வசழிப்லப 

ஏற்படுத்தக்கூடிய பலைான நிறுவனங்கலள அபிவிருத்தி வசய்வதற்கும் அதிகளவில் திறன் வபற்ற 

ஒரு வலிலையான ைற்றும் ைிகவும் ைீள்தன்லையுலடய ஒரு இலங்லக ஜதாற்றம் வபறுவலத நாம் 

காண்ஜபாம் என நான் நம்புகிஜறன். இலறயாண்லை பற்றி ஜபசும்ஜபாது, ைாியாலத பற்றி 

ஜபசுகிஜறன். ைாியாலதக்குாிய அத்வதாலலஜநாக்கிலன யதார்த்தைாக்குவதற்காக எைது நட்பு 

நாடுகள் ைற்றும் பங்காளர்களுடன் இலணந்து பணியாற்றுவதற்கு அவைாிக்கா 

உறுதிபூண்டுள்ளது. இந்ஜதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள பல நாடுகளும் ைக்களும் 

அப்பிராந்தியத்திற்கான எங்களது வதாலலஜநாக்கிலனப் பகிர்ந்து வகாள்கிறார்கள், ைற்றும் நாம் 

ஒன்றாக இலணந்து பணியாற்றும்ஜபாது, நாம் ஒன்றாக இலணந்து ஒரு சிறந்த எதிர்காலத்லத 

உருவாக்கலாம். 

 

எைது பங்காளர்களுடன் இலணந்து பணியாற்றுவதன் மூலம், இந்ஜதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் 

உள்ள அலனத்து நாடுகளுக்கும் சமூகங்களுக்கும் வசழிப்பான ைற்றும் பாதுகாப்பான ஒரு 

எதிர்காலத்லத உறுதிவசய்ய முடியும் என்பலத அவைாிக்கா அறிந்திருக்கிறது. இந்ஜதா-பசிபிக்கின் 

வரலாற்று ாீதியான சவால்கலள எதிர்வகாள்வதற்கும் 21 ஆம் நூற்றாண்டின் வாய்ப்புகலளப் 

பயன்படுத்துவதற்கும் நாம் ஒன்றுபடுவது ைிகவும் முக்கியைானதாகும். எனது உலரயிலன நிலறவு 

வசய்வதற்கு முன்னர், இந்த நிகழ்லவ ஒழுங்கலைப்பதில் உந்து சக்தியாக இருந்த KDU இன் 

துலணஜவந்தரான ஜைஜர் வஜனரல் ைிலிந்த பீாிஸ் ைற்றும் பாதுகாப்புக் கற்லககளுக்கான 

ஜடனியல் ஜக. இஜனாஜய ஆசியா-பசிபிக் ைத்திய நிலலயத்தின் பணிப்பாளரான, ாியர் அட்ைிரல் 

(ஓய்வுவபற்ற) பீட்டர் குைாடாஒடாஜவா ஆகிஜயாருடன் இலணந்து வகாள்வதில் நான் ைிகுந்த 

ைகிழ்ச்சியலடகிஜறன் என்பலதக் கூற விரும்புகிஜறன். நூற்றுக்கணக்கான இலங்லகயின் 

பாதுகாப்பு அலுவலர்களுக்கு பயிற்சி வாய்ப்புகலள வழங்கியதன் மூலம் DKI-APCSS எைது 

வலுவான பாதுகாப்புப் பங்காண்லையில் ஒரு முக்கியைான பங்கிலன வகித்துள்ளது. 

 

இந்ஜதா-பசிபிக் பிராந்தியம் வதாடர்பாக ஒரு வபாதுவான வதாலலஜநாக்கிலன நாம் பகிர்ந்து 

வகாள்கிஜறாம் என்று கூறி எனது உலரயிலன நான் ஆரம்பித்ஜதன். அது ைாியாலத ைற்றும் 

பகிரப்பட்ட விழுைியங்களின் ஒரு வதாலலஜநாக்கு ஆகும். இந்தக் கருத்துக்கள் அந்தத் 

வதாலலஜநாக்கிலன ஜகாடிட்டுக் காட்டியுள்ளன என்றும், ைிக முக்கியைாக, சுதந்திரைான ைற்றும் 

திறந்த, வசழிப்பான, இலணக்கப்பட்ட, ைீள்தன்லையுலடய ைற்றும் பாதுகாப்பான ஒரு இந்ஜதா-

பசிபிக்கிற்கான ஒரு பங்காண்லையினால் எவற்லறவயல்லாம் அலடய முடியும் என்பலதப் பற்றிய 

சில சிந்தலனகலளப் பகிர்ந்து வகாண்டதாக நான் நம்புகிஜறன். 

 

ைக்கள், முன்ஜனற்றம் ைற்றும் பங்காண்லை ஆகியவற்றில் கவனம் வசலுத்தி நாம் ஒன்றிலணந்து 

பணிபுாியும் அடுத்த 75 ஆண்டுகலள வரஜவற்ஜபாம்.  

 

நன்றி. 


