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மகரவிட் கரைைெரக ஏற்பட்ட நீண்ட இகடமவளிக்குப் பிறகு, எெது வருடரந்ெிை பங்கரண்கெ 

உகையரடகல ஒருவகைமயரருவர் டநரில் சந்ெித்து புதுப்பிக்க முடிந்ெெில் நரம் ெிகவும் 

ெகிழ்ச்சியகடகிடறரம். நிச்சயெரக, இலங்ககயுடனரன எெது பங்கரண்கெயரனது 70-இற்கும் 

டெற்பட்ட ஆண்டுகளரக வலுவரக உள்ளது. இெில் கடினெரன மகரவிட் கரலமும் அடங்கும். 

அக்கரலத்ெில் ெடுப்பூசிகள் ெற்றும் உபகைைங்ககள வழங்குவெில் நரம் ெகிழ்ச்சியகடந்டெரம். 

எனினும் இலங்ககக்கு ெிகவும் குறிப்பிடத்ெக்க ஒரு கடினெரன ெற்றும் முக்கிய ெருைத்ெில் நரம் 

வருகக ெந்துள்டளரம். இந்டெர-பசுபிக் பிைரந்ெியத்ெின் ஒரு முக்கிய சந்ெியில் அகெந்துள்ள 

இலங்கக அமெரிக்கரவின் முக்கிய பங்குெரைைரக இருப்பதுடன், இந்ெ இக்கட்டரன ெருைத்ெில் 

உங்களுக்கு உெவிமசய்ய நரம் ஆர்வெரக உள்டளரம்.  

 

சுெந்ெிைெரன ெற்றும் ெிறந்ெ இந்டெர-பசுபிக் ெற்றும் மவளிநரட்டகெச்சர் கூறியது டபரல், 

விெிகள் அடிப்பகடயிலரன, ஜனநரயக, சர்வடெச ஒழுங்குக்கரன ஒரு உறுெிப்பரட்கட நரம் 

பகிர்ந்து மகரள்கிடறரம். மவளிநரட்டகெச்சர் கூறியது டபரல், அமெரிக்கரவுடன் கூட்டிகைந்து 

ெிகவும் வலுவரன, ெிகவும் ஜனநரயக, ெிகவும் மசழிப்பரன, ெிகவும் நியரயெரன இலங்ககக்கரன 

அபிலரகைகள் மெரடர்பரக ஒரு பைந்துபட்ட ெிகவும் கருத்துச்மசறிவுகடய கலந்துகையரடகல 

நரம் டெற்மகரண்டடரம். 

 

அவ்வரறரன பின்னைியில், அண்கெய வரைங்களிலும், நரட்களிலும் இங்கு டெசிய 

குைப்படுத்ெலுக்கரக, ெனிெ உரிகெகள், நீெி என்பன மெரடர்பில் டெற்மகரள்ளப்பட்ட முெல் 

நடவடிக்ககககள, குறிப்பரக பயங்கைவரெத் ெகடச் சட்டம் மெரடர்பரக டநற்று 

நிகறடவற்றப்பட்ட ெிருத்ெங்கள் ெற்றும் சில சிகறக்ககெிகளின் விடுெகல ஆகியவற்கற நரம் 

பரைரட்டுகிடறரம். 

 

ஏகனய எவகை விடவும் நீங்கள் நன்றரக அறிந்ெிருப்பது டபரல், மசய்வெற்கு இன்னும் நிகறய 

விடயங்கள் உள்ளன. நீங்கள் அந்ெ முக்கியெரன பைிகயத் மெரடரும்டபரது உங்களுடன் 

இகைந்து பைியரற்ற நரம் எெிர்பரர்க்கிடறரம். 

 

மவளிநரட்டகெச்சர் கூறியது டபரல், ெெிழ்த் டெசியக் கூட்டகெப்பினகை மவள்ளிக்கிழகெ 

சந்ெிக்கும் ஜனரெிபெியின் ெீர்ெரனம் ெிகவும் முக்கியெரன ஒரு நடவடிக்ககயரகும். அது நரம் 

வைடவற்கும் ஒரு விடயெரகும். கடினெரன வைலரற்கறக் மகரண்ட பிற நரடுகள் மசய்ெகெப் 

டபரல, குறிப்பரக மென்னரப்பிரிக்கரவின் அனுபவத்கெப் பயன்படுத்ெி, உண்கெகயக் 

கண்டறியும் ஒரு மபரறிமுகறகய அகெப்பது ஒரு நல்ல படியரகும் ெற்றும் அச்மசயன்முகறகய 

ஆெரிப்பெற்கு நரம் எெிர்பரர்க்கிடறரம். 

 

அைச சரர்பற்ற துகற, ஊடகவியலரளர்கள், சிவில் சமூகம் ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்கெயும் 

ெற்றும் கண்கரைிப்பு, ெடுப்புக்கரவல், துன்புறுத்ெல் டபரன்றவற்கற முடிவுக்குக் 

மகரண்டுவருவென் முக்கியத்துவத்கெயும் நரம் அடிக்டகரடிட்டுக் கரட்டிடனரம். இன்றய நரளின் 

பிற்பகுெியில் சிவில் சமூகத்ெின் பிைெிநிெிககளச் சந்ெிப்பெில் நரன் ெகிழ்ச்சியகடகிடறன். ெற்றும் 



மவளிநரட்டகெச்சரும் அப்பிைெிநிெிககளச் சந்ெித்து அவர்களின் சில கரிசகனககளக் டகட்கப் 

டபரகிறரர் என்பகெ அறிந்து மகரள்வெிலும் நரன் ெகிழ்ச்சி அகடகிடறன். ெரகரை சகபத் 

டெர்ெல்ககளயும் ஜனநரயக மவளிகய விரிவுபடுத்துவகெயும் நரம் ஊக்குவிக்கிடறரம். 

 

ஆனரல் ஒட்டுமெரத்ெெரக நரன் குறிப்பரக மவளிநரட்டகெச்சகையும், டெசிய குைப்படுத்துெல் 

ெற்றும் ெற்றும் நீெி மெரடர்பரன இந்ெ எல்லரப் பிைச்சிகனகளிலும் முன்டனரக்கி நகர்வெில் நீெி 

அகெச்சருடனரன அவைது பங்கரண்கெயிகனயும் நரன் பரைரட்ட விரும்புகிடறன். நீங்கள் அந்ெ 

நடவடிக்ககககள டெற்மகரள்ளும்டபரது, அது எெது பங்கரண்கெயிகன வலுப்படுத்துவெற்கரன 

மவ ியிகன இன்னும் அெிகெரகத் ெிறக்கும், குறிப்பரக பரதுகரப்புத் துகறயில். ஏற்கனடவ 

கடல்சரர் ெளத்ெிலும், வரன்பறப்பியல் ெளத்ெிலும் எெது பரதுகரப்புப் பங்கரண்கெ வலுவரக 

உள்ளது. உங்களுக்குத் மெரிந்ெவரடற, எெது இைண்டு அமெரிக்கக் கப்பல்கள் ெற்டபரது இலங்கக 

கடற்பகடயில் டசகவயில் உள்ளன. ெற்மறரன்று ககயளிப்பெற்கரகத் ெற்டபரது ெயரைரகிக் 

மகரண்டிருக்கிறது வருகிறது, எெிர்வரும் வரைங்களில் உங்கள் ெரலுெிகள் ெற்றும் 

கடற்பகடயினர் அகெ இங்கு ஓட்டி வருவரர்கள். 

 

மவளிநரட்டகெச்சர் கூறியது டபரல், நெது மபரருளரெரை உறவு முற்றிலும் முக்கியெரனது. இது 

ஏற்கனடவ வலுவரக உள்ளது. மகரவிட் கரலகட்டம் முழுவெிலும் எெது வர்த்ெகம் உண்கெயில் 

வளர்ச்சியகடந்ெது ெிகவும் பிைெிப்பரன ஒரு விடயெரகும். குறிப்பரக ஆகட உற்பத்ெித் துகறயில் 

ெனக்குரிய வலுவரன ெளத்கெப் பயன்படுத்ெி, பரதுகரப்பு உபகைைங்களுக்கரன உலகளரவிய 

டெகவயிகனப் பூர்த்ெி மசய்வெற்கு இலங்கக பங்கரற்றியெற்கரக நரம் உங்ககளப் 

பரைரட்டுகிடறரம். 

 

இருப்பினும், ெிகவும் ெீர்க்கெரன விடயம் யரமெனில், உங்கள் அைசநிெி ெற்றும் பைத் 

டெகவகளுடன், உங்கள் அெிக கடன் பிைச்சிகன மெடரர்பரக உெவி மபறுவெற்கரக சர்வடெச 

நரைய நிெியத்கெ நரடுவெற்கு  அைசரங்கம் டெற்மகரண்ட கெரியெரன நடவடிக்ககயரகும். 

இங்குள்ள மபரருளரெரைத்கெ வலுப்படுத்ெவும், குைப்படுத்ெவும் கடின உகழப்கப 

டெற்மகரள்ளும்டபரது, அமெரிக்கர உங்கள் பங்குெரைைரக இருக்கும், ெற்றும் இந்ெ முக்கியெரன 

ெருைத்ெில் உங்களுடன் பைியரற்றுவெற்கரன ெிறகன நரம் எெது தூெைகத்ெில் 

பலப்படுத்துடவரம். 

 

எெது மபரருளரெரை ெற்றும் வர்த்ெக ெளத்கெ டெலும் வளர்க்க நரம் விரும்புகிடறரம். நீங்கள் 

கூறியது டபரல் ஆகடத் துகறயில் நரம் சிறப்பரக மசயற்படுகிடறரம். நரம் ெகவல் மெரழிநுட்பத் 

துகறயில் அெிகம் பைியரற்ற விரும்புகிடறரம். பசுகெ ஆற்றல் துகறயில் நரம் அெிகம் 

பைியரற்ற விரும்புகிடறரம். எெது அபிவிருத்ெி நிெிக் கூட்டுத்ெரபனம் நடுத்ெை ெற்றும் சிறு 

வைிகங்களுடன், குறிப்பரக மபண்களுக்குச் மசரந்ெெரன வைிகங்களுக்கு அெிக 

வரய்ப்பளிப்பெற்கரக அவர்களுடன் பைியரற்றிக் மகரண்டிருக்கிறது. 

 

அத்துடன் நிச்சயெரக நரம் சுற்றுச்சூழல் மெரடர்பரன விடயங்களிலும் நரம் வலுவரன 

பங்குெரைர்களரக இருப்பதுடன் எெது சமுத்ெிைங்ககளப் பரதுகரப்பெில் இலங்ககயின் 

பங்குெரைைரக இருப்பகெயிட்டு நரம் ெிகவும் மபருகெயகடகிடறரம். ெற்றும் அப்பகுெியில் 

குறிப்பரக கரபனீமைரட்கசட்கட அெிக அளவில் உறிஞ்சக்கூடிய சதுப்புநில ெரவைம் மெரடர்பரன 

உங்கள் ெகலகெத்துவத்கெப் பரைரட்டுகிடறரம். அப்பகுெியிலும் ெற்றும் பிளரஸ்டிக் மபரருட்கள் 

மெரடர்பரகவும் நரம் இன்னும் என்ன மசய்ய முடியும் என்பகெயும் நரம் பரர்ப்டபரம். 



எனடவ, ெிக முக்கியெரன ஆடலரசகனகளின் மெரகுப்பிகன உங்களுக்கரன முக்கியெரன ஒரு 

ெருைத்ெில் டெற்மகரள்கிடறரம், அவ்வரடற இது இக்கிைகத்ெிற்கும் ஒரு முக்கியெரன ெருைம். சில 

உலகளரவிய பிைச்சிகனககளப் பற்றி ெெிய உைவின் டபரது டபசுடவரம். விடசடெரக 

உக்கைனில் ைஷ்யர டெற்மகரள்ளும் ெிருகத்ெனெரன ஆக்கிைெிப்பு நடவடிக்கக நம் 

அகனவருக்கும் ஜனநரயகத்ெின் முக்கியத்துவத்கெயும் ெற்றும் மகரடூைெரன எடெச்செிகரை 

நடத்கெ, வற்புறுத்ெல், ஆக்கிைெிப்பு ஆகியவற்றின் முன்னரல் ஒன்றிகைந்து நிற்பது ெற்றும் 

எம்கெ வலுப்படுத்துவது ஆகியவற்றின்  முக்கியத்துவத்கெயும் அடிக்டகரடிட்டுக் கரட்டுகிறது 

என்பகெ நரன் விடசடெரகக் குறிப்பிட விரும்புகிடறன். அது ைஷ்யரவிலிருந்து வந்ெரலும் சரி, 

உலமகங்கிலும் உள்ள ெற்ற எடெச்செிகரைங்களிலிருந்து வந்ெரலும் சரி. 

 

மவளிநரட்டகெச்சர் ெிகச்சிறப்பரக கூறியவரறு, விெிகள் அடிப்பகடயிலரன சர்வடெச 

ஒழுங்குக்கரன ஒரு மபரது அர்ப்பைிப்கப நரம் இரு ெைப்பினரும் மகரண்டுள்டளரம். அமெரிக்கர 

ெற்றும் இலங்கக ஆகிய எம்ெிரு நரடுகளுடெ ஜனநரயக வரழ்க்கக முகறயின் 

புனிெத்ென்கெக்கரன ஒரு அர்ப்பைிப்கபக் மகரண்டுள்ளன. அகெ ஒன்றரக இகைந்து 

பலப்படுத்துவெற்கரகடவ நரம் இங்கு ஒன்று கூடியுள்டளரம்.   

 

ெீண்டும் இலங்ககக்கு வருவெற்கு ெரத்ெிைென்றி, எெிர்வரும் ெரெங்களில் மவரைிங்டனில் 

உங்ககள வைடவற்பெற்கும் நரம் எெிர்பரர்க்கிடறரம். 

 

உங்களகனவருக்கும் நன்றி. 


