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பரரரளுென்றம், குழு அகற #2 

 

மைளரவ சபரநரயைர் அவர்ைளள, மைௌரவ பரரரளுென்ற உறுப்பிைர்ைளள, இலங்கை - அமெரிக்ை 

பரரரளுென்ற நட்புறவுச் சங்ைத்கத ெீள ஆரம்பிப்பதற்ைரை இன்று பரரரளுென்றத்தில் 

உங்ைளுடன் இகைந்து மைரள்வதில் நரன் ெைிழ்ச்சியகடைிளறன். இந்த முக்ைியெரை சங்ைத்திற்கு 

புத்துயிரூட்டுவதற்கு ளெற்மைரண்ட முன்முயற்சிைளுக்ைரை மைௌரவ பரரரளுென்ற உறுப்பிைர் 

சந்திெ வீரக்மைரடி அவர்ைளுக்கு நரன் குறிப்பரை நன்றி மதரிவிக்ை விரும்புவதுடன், இச்சங்ைத்தில் 

இகைந்துமைரள்வதற்கு ஆர்வமுள்ள பல்ளவறு அரசியல் ைட்சிைளின் உறுப்பிைர்ைகளயும் நரன் 

பரரரட்டுைிளறன். 

 

எெது இரு நரடுைளுக்கும் இகடயிலரை இருதரப்பு உறவுைளின் 75 ஆவது ஆண்டு நிகறகவக் 

குறிக்கும் இந்த ஆண்டில் இச்சங்ைத்கத நரங்ைள் மதரடங்ைிகவப்பது ெிைவும் மபரருத்தெரைது. 

ஆரம்பத்திலிருந்ளத, எெது உறவரைது பைிரப்பட்ட ெதிப்பீடுைள், ஜைநரயைக் 

மைரள்கைைளுக்ைரை ஆழெரை அர்ப்பைிப்பு, ெற்றும் வர்த்தைத் துகற, ைல்வி, ைகல ெற்றும் 

ைலரச்சரரம் ெட்டுென்றி அதற்கு அப்பரலுள்ள விடயங்ைளிலும் நிலவுைின்ற ெக்ைளுக்ைிகடயிலரை 

மசழிப்பரை உறவுைள்  ஆைியவற்றின் அடிப்பகடயில் அகெந்ததரகும். 

 

இலங்கைப் மபரருட்ைளுக்ைரை முதலரவது சந்கதயரை அமெரிக்ைர விளங்குவகதயிட்டு நரன் 

மபருகெயகடைிளறன். 70 வருடங்ைள் பலெரை அமெரிக்ை-இலங்கை ஃபுல்பிகரட் ஆகைக்குழு 

ெற்றும் இலங்கையின் ைடல்சரர் பரதுைரப்கப ளெம்படுத்துவதற்கு உதவுவதற்ைரை நரங்ைள் 

அண்கெயில் அன்பளிப்பரை வழங்ைிய அழைரை ைடளலரர ைரவலுக்ைரை ைப்பல் உள்ளிட்ட எெது 

ரரணுவங்ைளுக்ைிகடயிலரை குறுக்குப் பயிற்சி ெற்றும் பங்ைரண்கெ ளபரன்ற நரங்ைள் இகைந்து 

பைியரற்றும் ஏகைய அகைத்து வழிைள் மதரடர்பரைவும் நரன் மபருகெயகடைிளறன். 75 

ஆண்டுைளரை ெக்ைள், முன்ளைற்றம் ெற்றும் பங்ைரண்கெ ஆைியவற்றின் அடிப்பகடயில் 

அமெரிக்ைரவும் இலங்கையும் ஒரு உறகவக் ைட்டிமயழுப்பியுள்ளை. 

 

இந்த மநருக்ைடியரை ைரலைட்டத்தில் இலங்கை ெக்ைளுக்கு உதவி மசய்வதற்ைரை ைடந்த ஆண்டு 

அமெரிக்ை ெக்ைள் முன்வந்தைர். பரடசரகல ெதிய உைவு நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள், 

விவசரயிைளுக்ைரை உரம், ைர்ப்பிைிப் மபண்ைள் ெற்றும் குழந்கதைளுக்ைரை ஊட்டச்சத்து உதவி 

ளபரன்றவற்றிற்ைரை நிதியளிப்பரை - ைடந்த ஆண்டில் ெட்டும் 270 ெில்லியன் மடரலர்ைகள புதிய 

உதவிைளரை நரம் அறிவித்துள்ளளரம். ளதகவயுகடய ெக்ைகள இந்த உதவிைள் மசன்றகடவகத 

உறுதிமசய்வது எைக்கு ெிைமுக்ைியெரை முன்னுரிகெயரை இருந்தது. நீங்ைள் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ெக்ைளுக்கு உதவி மசய்வதற்ைரை அகவ ஒரு நீண்ட தூரம் மசன்றுள்ளது 

எை நரன் நம்புைிளறன். 

 

இது ஒரு சவரலரை ளநரம் என்பகத நரன் அறிளவன், அளதளவகள இது இலங்கைக்கு நம்பிக்கை 

ெற்றும் வரய்ப்புக்ைரை ஒரு ளநரமுெரகும். ஒன்றரை இகைந்து உங்ைள் நரட்டின் எதிர்ைரலத்கத 

நீங்ைள் எழுதுவீர்ைள். அது ஒரு எளிதரை விடயெரை இருக்ைரது, எைினும் உங்ைளது ஆழ்ந்த 

ஈடுபரடு ெற்றும் உங்ைளது உகழப்கப நரன் அதிைம் ெதிக்ைிளறன் என்பகத நீங்ைள் அறிந்து 

மைரள்ளுங்ைள். 



ஒரு சுதந்திரெரை சட்டவரக்ைக் ைிகள என்பது எெது நரடுைள் பைிர்ந்து மைரள்ளும் ஜைநரயைக் 

மைரள்கைைளின் கெயத்தில் உள்ள விடயெரகும். அமெரிக்ைர ெற்றும் இலங்கை ஆைிய இரண்டு 

நரடுைளுளெ மபரதுெக்ைளின் நலன்ைளுக்கு ளசகவ மசய்தல், மைரள்கைைள் மதரடர்பரை திறந்த 

ைலந்துகரயரடல்ைள் ெற்றும் மவளிப்பகடயரை முடிவுைகள ளபரஷித்தல் ெற்றும் ஏகைய 

அரசரங்ை நிறுவைங்ைகள ளெற்பரர்கவ மசய்தல் ளபரன்ற ளநரக்ைங்ைகள நிகறளவற்றுவதற்ைரை 

ளதசிய சட்டவரக்ை சகபைகள உள்ளடக்ைிய ைட்டுப்படுத்தல்ைள் ெற்றும் செநிகல 

அகெப்புைகளக் மைரண்டுள்ளை. 

 

உறுப்பிைர்ைளுக்ைிகடயிலும், உறுப்பிைர்ைளுக்கும் அரசரங்ைத்திற்ைிகடயிலும் அடிக்ைடி 

ஏற்படும் ைரரசரரெரை வரக்குவரதங்ைள் ைரரைெரை மவளிநபர்ைளுக்கு பரரரளுென்றத்தின் 

அன்றரடப் பைிைள் சில செயங்ைளில் குழப்பெரைவும், ைலைம் நிகறந்ததரைவும் மதன்படும் 

என்பகத நரன் அறிளவன். நிச்சயெரை அமெரிக்ை ைரங்ைிரஸிலும், எண்ைற்ற ெரநில ெற்றும் 

உள்ளூர் சட்டசகபைளிலும் அது ைரைப்படுைிறது. எைினும் புரிந்துமைரள்ளக்கூடிய வகையில் 

ெிைவும் சர்ச்கசக்குரியதரை இருக்ைக்கூடிய பிரச்சிகைைளின் ெீதரை இந்த உக்ைிரெரை 

விவரதங்ைள் ெற்றும் கூர்கெயரை ளைள்விைள் அகைத்துளெ, அகைவரது ைருத்துக்ைகளயும் 

மவௌிப்படுத்துவதற்கு அனுெதிப்பதற்கும், அரசரங்ைம் மதரடர்ந்தும் ெக்ைளின் விருப்பத்கத 

பிரதிபலிப்பகத உறுதி மசய்வதற்கும் அவசியெரைதரகும். 

 

எங்ைளது மபரதுவரை ஜைநரயைக் மைரள்கைைளுடன், மபரறுப்புக்கூறும் நிறுவைங்ைகள 

உருவரக்குதல், அகைத்து சமூைங்ைளுக்கும் அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்கத உறுதி மசய்தல் ெற்றும் 

அகைவருக்கும் வளெரை எதிர்ைரலத்கத உருவரக்குவதற்ைரை மபரருளரதரர வரய்ப்கப 

உருவரக்குதல் ளபரன்ற பல முக்ைிய இலக்குைள் அமெரிக்ைரவிற்கும் இலங்கைக்கும் 

மபரதுவரைதரைக் ைரைப்படுைின்றை. வர்த்தைம் ெற்றும் முதலீடு, ைல்விப் பரிெரற்றங்ைள் ெற்றும் 

ஏகைய பிற பரிெரற்றங்ைள் ெற்றும் இந்த இலக்குைகள முன்மைடுப்பதற்ைரை அபிவிருத்தி 

உதவிைள் ஆைியவற்கற உள்ளடக்ைிய பன்முைத்தன்கெ மைரண்டதரை இலங்கையுடைரை எெது 

உறவு ைரைப்படுைிறது. இலங்கை தைது வரலரற்றில் ெிைப்மபரிய சவரல்ைகள எதிர்மைரள்ளும் 

இக்ைரலத்தில் இவற்றிற்ைரைப் பரடுபடுவது ெிைவும் முக்ைியெரைதரகும். ளபரகதப்மபரருள் 

ைடத்தல் ெற்றும் ஆட்ைடத்தல் ளபரன்ற பிரரந்திய பரதுைரப்பு சவரல்ைகளயும் ைரலநிகல ெரற்றம் 

ளபரன்ற உலைளரவிய பிரச்சகைைகளயும் கையரள்வதில் எெது இரு நரடுைளும் ஒன்றிகைந்து 

பைியரற்றி வருைின்றை.  

 

அமெரிக்ை-இலங்கை உறவுைளின் அகைத்து அம்சங்ைளிலும் பரரரளுென்றத்திற்கு ஒரு ெிை 

முக்ைியெரை பங்கும் ஆர்வமும் இருக்ைிறது. இப்பரரரளுென்றத்துடன் நரம் மைரண்டுள்ள ளநரடி 

உறகவ நரங்ைள் மபரிதும் ெதிக்ைிளறரம். 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் USAID ஊடரை அமெரிக்ை 

அரசரங்ைம் இந்த சட்டெியற்றும் அகெப்புடன் மைரண்டிருக்கும் ஒத்துகழப்கப எண்ைி நரன் 

ெிைவும் மபருகெயகடைிளறன். நரம் அகடந்த மவற்றிைளுள் சிலவற்கறக் குறிப்பிடுவதரயின் 

USAID உதவியுடன் பரரரளுென்றத்தில் தரபிக்ைப்பட்டுள்ள முழுகெயரை மசயற்படும் ஒரு ஊடை 

கெயம் ெற்றும் மூன்று ெில்லியனுக்கும் அதிைெரை ஆவைங்ைகளக் மைரண்ட ஒரு ைரப்பைம் 

என்பவற்கறக் குறிப்பிடலரம். அவற்றின் ைரரைெரை பரரரளுென்றத்தின் ெக்ைகளச் 

மசன்றகடயும் திறன் ெற்றும் ஆரரய்ச்சித்திறன் என்பை அதிைரித்துள்ளை. இவற்றிற்கு 

ளெலதிைெரை, மபரது ெக்ைகளச் மசன்றகடயும் திறன் உட்பட பரரரளுென்ற மதரழிற்பரடுைகள 

பலப்படுப்படுத்துவதற்ைரை குழு அகறைளுக்கு ஒரு புதிய ஒலி-ஔி/ைட்புல உபைரைத்திகை 

USAID வழங்ைியது. USAID ஆைது துகறசரர் ளெற்பரர்கவக் குழுக்ைகள அகெப்பதற்கும் உதவி 

புரிந்துள்ளது. பரரரளுென்றம் தற்ளபரது ெறுசீரகெக்ைப்படுவது எைக்குப் புரிைிறது. இகடக்ைரல 



பரரரளுென்ற வரவு மசலவுத்திட்ட அலுவலைத்கத நிறுவுவதற்கு உதவி மசய்தகத எண்ைி 

நரங்ைள் ெிைவும் ெைிழ்ச்சியகடைிளறரம். இது பரரரளுென்றத்தின் பகுப்பரய்வு ெற்றும் மபரது 

நிதியில் முன்னுரிகெைகள தீர்ெரைிக்கும் திறகை அதிைரிப்பதில் ஒரு முக்ைியெரை படியரகும். 

 

மபரதுெக்ைளின் நலனுக்ைரை இலங்கை ஜைநரயைத்தின் தூண்ைளில் ஒன்கறப் 

பலப்படுத்துவதற்ைரை இந்த ஒத்துகழப்கபத் மதரடர நரங்ைள் ஆர்வெரை உள்ளளரம். 

பரரரளுென்றத்திற்கும் அமெரிக்ை ைரங்ைிரசிற்கும் இகடயிலரை சுற்றுலரக்ைள் ெற்றும் 

பரிெரற்றங்ைகள ெீண்டும் ஆரம்பிப்பது மதரடர்பரை நரங்ைள் ெிகுந்த ெைிழ்ச்சியகடைிளறரம். 

துரதிர்ஷ்டவசெரை, மைரவிட் மபருந்மதரற்று ைரரைெரை சில வருடங்ைளரை இந்த நடவடிக்கைைள் 

நிறுத்தப்பட்டிருந்தை, எைினும் சில ெரதங்ைளுக்கு முன்ைர் மசைட்சகபயின் மவளிநரட்டு 

உறவுைள் குழுவின் பைியரளர்ைகளக் மைரண்ட தூதுக்குழுமவரன்று இலங்கைக்கு வந்தது, 

அத்துடன் எதிர் வரும் ெரதங்ைளில் ஊழியர்ைள் ெட்டுென்றி, ைரங்ைிரசின் உறுப்பிைர்ைகளயும் 

உள்ளடக்ைிய இன்னும் அதிைெரை தூதுக்குழுக்ைள் மதரடர்ந்து வருகை தரும் எை நரங்ைள் 

எதிர்பரர்க்ைிளறரம். ளெலும் அமெரிக்ைரவிற்ைரை பரரரளுென்ற ைல்விச் சுற்றுலரக்ைகள ெீண்டும் 

ஆரம்பிப்பதற்கும் நரங்ைள் ஆர்வெரை உள்ளளரம். 

 

இரண்டு சட்டவரக்ை சகபைளுக்கும் இகடயிலரை பயனுள்ள பரிெரற்றங்ைளுக்ைரை ெிைவும் 

நம்பிக்கைக்குரிய தளங்ைளில் ஒன்றரை U.S. House Democracy Partnership விளங்குைிறது. 2016ஆம் 

ஆண்டு இலங்கை அதில் இகைந்ததில் இருந்து, ைரங்ைிரசின் உறுப்பிைர்ைகளக் மைரண்ட ஒரு 

தூதுக்குழுவின் வருகை உட்பட பரரரளுென்ற உறுப்பிைர்ைள் ெற்றும் ஊழியர்ைளுடைரை பல 

ஈடுபரடுைகள அது ளெற்மைரண்டுள்ளது. இப்பங்ைரண்கெயில் இலங்கை மசயற்பரட்டு ரீதியரைப் 

பங்குபற்றுவகத ெீண்டும் ஆரம்பிப்பதற்ைரை சரியரை தருைம் இதுவரகும். ஆரரய்ச்சி ெற்றும் 

ளெற்பரர்கவ மபரறிமுகறைகள பலப்படுத்துதல் ளபரன்ற விடயங்ைளில் ைரங்ைிரசின் 

அனுபவத்திலிருந்து இந்த தளம் ெற்றும் பிற பரிெரற்ற முன்முயற்சிைள் ஊடரை பரரரளுென்றம் 

பயைகடயலரம். ெற்றும் இலங்கையின் பல்ளவறு சமூைங்ைள் ெற்றும் அரசியல் ைட்சிைள் 

முழுவதிலும் உள்ள பலதரப்பட்ட ைருத்துக்ைகளப் பிரதிபலிப்பதிலும், மைரள்கை வகுப்பதில் 

அதன் முழுகெயரை வைிபரைத்கத நிகறளவற்றுவதிலும் பரரரளுென்றத்திற்கு ைரைப்படும் 

வரய்ப்புைள் ெற்றும் அது எதிர்மைரள்ளும் சவரல்ைள் மதரடர்பரை எெது ைரங்ைிரஸ் ைற்றுக் 

மைரள்வதற்கு நிகறய விடயங்ைள் உள்ளை. 

 

இத்தகைய சரத்தியெரை வரய்ப்புைள் ெற்றும் பல ளவறு விடயங்ைள் மதரடர்பரை 

ைலந்துகரயரடுவதற்கும், பரரரளுென்ற உறுப்பிைர்ைளுக்கும் தூதரைத்திற்கும் ெற்றும் 

வரஷிங்டைில் உள்ள அதிைரரிைளுக்கும் இகடளய பல பரலங்ைகள உருவரக்குவதற்குெரை ஒரு 

ென்றெரை இலங்கை-அமெரிக்ை பரரரளுென்ற நட்புறவுச் சங்ைம் மசயற்படும் எை நரன் 

நம்புைிளறன். இன்று இகத ஆரம்பிப்பதற்கு வரழ்த்துக்ைள், ெற்றும் சங்ைத்தின் எதிர்ைரல 

நடவடிக்கைைகளப் பரர்ப்பதற்கு ஆவலுடன் ைரத்திருக்ைிளறன். 

 

 

 

 


