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 சினேரஸ்ட அதிகாரிகள்,        ஊடக
் சார்ந்த நண்பர்கள் உள்ளிட்ட அமை��ருக்கு
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    இ)ங்மைகயி)் உள்ள எ
து நண்பர்கள் அமை��ருக்கு
்,     உங்கள் எ)்னே)ாருக்கு
் 2021
 புது�ருட ந)்�ாழ்த்துக்கள்.  இலங்கை�க்கு  மீண்டும்  வருகை�  தருவதிலும்

உங்�கை�  சந்திப்பதிலும்  நான்  மிகுந்த  ம�ிழ்ச்சியகை!�ிறே#ன்.

ஆயிரக்�ணக்�ான  ஆண்டு�ள்  பகை*கைமயான   நா�ரி�  உ#விகைனக்
க�ாண்டிருக்கும் இந்த அ*�ான நாட்டிற்கு வருகை� தருவது கதா*ில்முகை#

ரீதியா�வும்,  தனிப்பட்!  ரீதியா�வும்  எப்றேபாதுறேம  மிகுந்த  ம�ிழ்ச்சிகையத்

தரு�ி#து.

2.  இவ்விஜயத்துக்�ான  அகை*ப்பிற்�ா�வும்,  எனது  தூதுக்குழுகைவயும்
என்கைனயும்  இலங்கை�க்குரிய  வ*க்�மான  விருந்றேதாம்பலு!ன்
வரறேவற்#கைமக்கும்  இலங்கை�  கவ�ிவிவ�ார  அகைமச்சருக்கு  நான்

நன்#ியுள்�வனா�  இருக்�ிறே#ன்.  ஏ#க்குகை#ய  ஒரு  வரு!த்திற்கு  முன்பு
அவர் இந்தியாவிற்�ான விஜயத்கைத றேமற்க�ாண்டிருந்த நிகைலயில் இந்த

அகை*ப்பு விடுக்�ப்பட்டிருந்தது. ஆனால் க�ாவிட் கதாற்று றேநாயால் ஏற்பட்!

இகை!யூறு  �ாரணமா�     மு�்�ர் இந்த �ிஜயத்மைத னே
ற்வெகாள்ள முடிய�ி)்மை).

ஆனாலும்  நான்  2021    ஆ
் ஆண்டிமை� இந்தியாவின்  மி�  கநருங்�ிய  நட்பு
நா!ான   இலங்கை�க்�ான  விஜயத்து!ன்  ஆரம்பிப்பதில்  ம�ிழ்ச்சி

அகை!�ிறே#ன்.

3.  இரு  நாடு�ளும்  க�ாவிட்  -19   றேநாயிலிருந்து  றேமகலழும்  �டுகைமயான
மற்றும்  கபாதுவான  சவால்�கை�  எதிர்க�ாள்ளும்  றேநரத்தில்  நான்

இலங்கை�க்கு விஜயம் றேமற்க�ாண்டுள்றே�ன். அறேத றேநரத்தில், எ
்
ிமைடயி)ா�

 
ிக வெநருங்கிய ஒத்துகை*ப்பிகைன  றேமலும்  வலுவாக்குவதற்கு  க�ாவிட்

சந்தர்ப்பம் வ*ங்�ியுள்�து என்று நான் நிகைனக்�ிறே#ன்.  அத்து!ன்  எமது

அயலு#வுக்கு  முதலி!ம்  க�ாள்கை�யிகைன  பிரதிபலிக்கும்  வகை�யில்,

சரியான  றேநரத்தில்  வ*ங்�ப்பட்!  மருத்துவ  உதவி  மூலம்  க�ாவிட்கை!

சமா�ிக்�  இலங்கை�க்கு  இந்தியா  ஆதரவ�ித்துள்�து.  றேமலும்



இலங்கை�யில்  சிக்�ியிருந்த  இந்திய  பிரகைஜ�கை�  கசாந்த  நாட்டுக்கு
அனுப்புவதில் இலங்கை� அரசாங்�த்தின் உதவி மற்றும் ஏற்பாடு�ளுக்�ா�

எனது  பாராட்டு�கை�யும்  இந்த  சந்தர்ப்பத்தில்  பதிவு  கசய்ய  றேவண்டும்.

நாங்�ள்  இப்றேபாது  க�ாவிட்டுக்கு  பின்னரான  ஒத்துகை*ப்பு  கு#ித்து
றேநாக்கு�ின்றே#ாம்  அத்து!ன் இந்தியாவிலிருந்து  தடுப்பூசி�கை�
கபற்றுக்க�ாள்வதில்   இலங்கை�  கவ�ிக்�ாட்டிய  ஆர்வத்திகைன

இந்தியாவுக்கு எடுத்துச்கசல்�ிறே#ன். 

4.  எங்�ள்  இருதரப்பு  ஒத்துகை*ப்பானது  க�ாவிட்  �ாரணமா�

மு!ங்�வில்கைல என்பகைதயும் �வனத்தில் க�ாள்வது ம�ிழ்ச்சிய�ிக்�ி#து.

�!ந்த  ஆண்டில்  உயர்  மட்!  ரீதியிலான  கதா!ர்பு�ள்  றேபணப்பட்டு  அந்த

உ#வு�ள்  பலப்படுத்தப்பட்!ன.   அத்துட�் பிரதமர்  றேமாடிக்கும்  பிரதமர்
மஹிந்த  ராஜபக் ஷவுக்கும்  இகை!யிலான  கமய்நி�ர்  இருதரப்பு  உச்சி

மாநாடு  2020  ஆம்  ஆண்டில்  எமக்கு  ஒரு  முக்�ியமான   அகை!யா�மா�

அகைமந்தது.

5.          இ�்று காமை) நா�் வெகௌர� ஜ�ாதிபதி னேகாதாபய ராஜபக்ஷ அ�ர்கமைள சந்திதத்ிருந்னேத�்.
        நானு
் வெகௌர� வெ�ளி�ி�கார அமை
ச்சர் அ�ர்களு
் சற்று மு�்�தாக எ
து க)ந்துமைரயாடமை)
 நிமைறவு வெசய்துள்னேளா
்.       அந்த க)ந்துமைரயாட)ி)் எ
து பங்குமைடமை
 குறிதத் 
ீளாய்�ிமை�
  எ
்
ா)் னே
ற்வெகாள்ள முடிந்தது.        இ�்று 
ாமை) வெகௌர� பிரத
ர் 
ஹிந்த ராஜபக்ஷ அ�ர்கமைள

சந்திக்கவுள்னேள�்.       முக்கிய
ா� அரசிய)் 
றற்ு
் சமூகத்தமை)�ர்களுடனு
் எ
து பகிரப்படட்
     ஜ�நாயக �ிழு
ியங்களி�் அடிப்பமைடயி)் சந்திப்புக்கமைள நடத்து�தற்கு திடட்
ிடப்பட்டுள்ளது.

    அது
ட்டு
)்)ா
)் �ர்த்தக துமைறயி�ருட�ா� சந்திப்வெபா�்று
் நமைடவெபறவுள்ளது.  பரஸ்பர
ந
்பிக்மைக,   பரஸ்பர ந)�்கள்,       பரஸ்பர 
ரியாமைத 
ற்று
் பரஸ்பர உணர்வு ஆகிய�ற்றி�்

      அடிப்பமைடயி)் இ)ங்மைகயுட�ா� உற�ிமை� னே
லு
் �லு�ாக்கு�தற்கு இந்தியா தயாராக
       இருக்கு
் அனேதனேநர
் இ)ங்மைகயி�் ந
்பிக்மைகக்குரிய நட்பு நாடாகவு
் சிறந்த பங்காளியாகவு
்

     இந்தியா இருக்கு
் எ�்பனேத சக) தரப்பி�ருக்கு
ா� வெசய்தியாகு
்.

6.  தற்றேபாது  ,  இந்தியா  மற்றும்  இலங்கை�  ஆ�ிய   இரு  நாடு�ளும்
க�ாவிட்டுக்கு  பின்னரான  மீட்சிக்�ான  உ!னடி  சவால்�கை�

எதிர்க�ாள்�ின்#ன.  இது  ஒரு  கபாது  சு�ாதார  பிரச்சிகைன  மட்டுமல்ல,

   ஆ�ா)் ச
 னேநரத்தி)் கபாரு�ாதார  கநருக்�டியா�வும்  அகைம�ி#து.

இந்தியாகைவப்  கபாறுத்தவகைர,  க�ாவிட்டினால்  பாதிக்�ப்படுபவர்��ின்
என்ணிக்கை�  கவகுவா�  குகை#ந்துவிட்!ன  என்பது!ன்       தடுப்பூசி

ஏற்றுவதற்�ான  வாய்ப்புக்  �ாணப்படுவதகைனயும்  நீங்�ள்  அ#ிவீர்�ள்.

இந்திய கபாரு�ாதாரமும் மீட்�ப்படுவதற்�ான வலுவான அ#ிகு#ி�கை�க்

�!ந்த  சில  மாதங்��ில்  �ாட்டியுள்�து.  அடுத்த  �ாலாண்டில்  இது

முழுகைமயகை!யும்  என்று  நாங்�ள்  நம்பு�ிறே#ாம்.  இந்த  முன்றேனற்#ங்�ள்

இலங்கை�யில்  சாத�மான  தாக்�த்கைத  ஏற்படுத்தும்.  அறேத  றேநரத்தில்,  நிதி



அல்லது வர்த்த� துகை#யில் றேமகலழும் சவால்�ளுக்கு மு�ம் க�ாடுக்�ின்#

நிகைல  �ாணப்படு�ி#து.  இருந்தாலும்  கு#ிப்பிட்!  சவால்�ள்

கதா!ர்�ின்#ன.  எனது  வருகை�  அந்த  கசயல்முகை#கைய  எ�ிதாக்குவகைத

றேநாக்�மா�க் க�ாண்டுள்�து.

7.  இத்தகை�ய  கவ�ிப்பகை!யான  ஒத்துகை*ப்பிகைனக்  க�ாண்!  இரண்டு

அயல்  நாடு��ா�,  இரு  தரப்பு   ஒத்துகை*ப்கைப  றேமலும்

பலப்படுத்துவதற்�ான சாத்தியங்�ள் ம�த்தானகைவ. அவற்#ில் சில உ!னடி

நிவாரணங்�கை�  வ*ங்�  உதவக்கூடும்;  ஏமை�யமை�  இலங்கை�யின்
வ�ர்ச்சிக்கு  மி�வும்  சாத�மான  நடுத்தர  �ால  தாக்�ங்�கை�க்

க�ாண்டிருப்பகைவ��ா�  அகைம�ின்#ன.  உட்�ட்!கைமப்பு,  எரிசக்தி,

கதா!ர்பா!ல் றேபான்# பல திட்!ங்�ள் கதா!ர்பா� றேபசப்பட்டு வரு�ின்#து.

அவற்#ிகைன விகைரவா� அமுலாக்குவது பரஸ்பர நலனில் தங்�ியுள்�து!ன்

இகைவ நிச்சயமா� இலங்கை�யின் கபாரு�ாதார மீட்சிகைய துரிதப்படுத்தும்.

இலங்கை�யில் முதலீடு கசய்வதில் இந்திய வணி�த்துகை#யினர் தீவிரமான
அக்�கை#யிகைன  க�ாண்டுள்�னர்  என்பகைத  நான்  வலியுறுத்திக்

கூறு�ின்றே#ன்.  மருந்து  உற்பத்திக்�ான  சி#ப்பு  வலயங்�ள்  மற்றும்
சுற்றுலாத்துகை#  உள்�ிட்!  சில  முக்�ியமான  வாய்ப்புக்�ள்  கு#ித்து

நாங்�ள்  விவாதித்றேதாம்.  இவ்வி!யம்  கதா!ர்பா�  விகைரவில்
ந!வடிக்கை��ள் எடுக்�ப்படும் என்பதகைன என்னால் உறுதியா� கூ#முடியும்

8.  சமூ� மற்றும் மனிதவ�த் துகை#�ள்,  சமூ�ங்�ள் சார்ந்த  இலங்கை�யின்

வ�ர்ச்சியில்  இந்தியா  மி�வும்  வலுவான  பங்��ிப்கைப  க�ாண்டுள்�து.

இது பாரிய வீட்டுத்திட்!ங்�ள் அல்லது அம்புலன்ஸ் றேசகைவ�ள்,  மரபுரிகைம

பாது�ாப்பு  அல்லது  �ல்வி  ஆ�ியவற்#ில்  இருந்தாலும்,  எங்�ள்
பங்குகை!கைமயானது  இலங்கை�  முழுவதிலும்  உள்�  மக்��ின்

வாழ்க்கை�யில் உண்கைமயான மாற்#த்கைத ஏற்படுத்தியுள்�து. எங்�ள் �!ன்
வசதி�ள்    இயல்புநிகைலகைய  மீட்க!டுக்�வும்  கதா!ர்பு�கை�

மீ�க்�ட்!கைமக்�வும் உதவு�ி#து. விவசாயம் மற்றும் கதா*ில்நுட்பம், �ல்வி
மற்றும்  தி#ன்  றேமம்பாடு  மற்றும்  ந�ர்ப்பு#  றேமம்பாடு  உள்�ிட்!  இலங்கை�
அரசாங்�த்தின்  முன்னுரிகைம�ள்  மற்றும்  றேதகைவ�ள்  கு#ித்து  நாங்�ள்

அ#ிந்திருக்�ிறே#ாம்.  கு#ிப்பா�,  ஜனாதிபதி  றே�ாத்தாபய  ராஜபக் ஷ
அவர்�ளும்  இலங்கை� அரசும் கதா*ிற்பயிற்சி கைமயங்�கை� நிறுவுவதில்

ஆர்வத்து!ன்  கசயற்படுவதகைன  �ாணமுடி�ி#து.  நமது  எதிர்�ால
முயற்சி��ில்   இந்த  முன்னுரிகைம�ள்  மூலம்  இயல்பா�றேவ

வ*ிந!த்தப்படுறேவாம்..



9.  பிராந்தியத்தின்  சமாதானம்  மற்றும்  நலன்புரியிகைன  றேமம்படுத்துவதில்
இந்தியா  ஆர்வமா�  கசயற்பட்டு  வரும்  நிகைலயில்  இலங்கை�யின்  ஆட்புல

ஒருகைமப்பாடு,  ஸ்திரத்தன்கைம  மற்றும்  ஒற்றுகைம  ஆ�ியவற்#ில்  இந்தியா

மிகுந்த  உ#ிதிப்பாட்டிகைன  க�ாண்டுள்�து.  உண்கைமயில்  இன
நல்லிணக்�த்கைத  ஊக்குவிக்கும்  ஒரு  அரசியல்  �ண்றேணாட்!த்திற்�ா�
இலங்கை�யில்  நல்லிணக்�  கசயல்முகை#க்கு  எங்�ள்  ஆதரவு

நீண்!�ாலமா� உள்�து.    ஒ�்றுபடட் இ)ங்மைகக்குள் ச
த்து�
்,  நீதி,   ச
ாதா�
் 
ற்று
்

      வெகௌர�
் ஆகிய�ற்றுக்கா� த
ிழ் 
க்களி�் எதிர்பார்ப்புக்கள் நிமைறனே�ற்றபப்டனே�ண்டு
் அது
   இ)ங்மைகயி�் வெசாந்த ந)�ி)் தங்கியுள்ளது.   அரசிய)மை
ப்பி�் 13   ஆ�து திருத்த
் உள்ளிட்ட

       அர்த்தப்புஷ்டியா� அதிகார பகிர்�ி�் 
ீதா� இ)ங்மைக அரசாங்கத்தி�் உறுதிப்பாட்டி)் அமை�
சார்ந்துள்ள�.    இத�் பய�ாக இலங்கை�யின்  முன்றேனற்#மும்  கச*ிப்பும்

நிச்சயமா� றேமன்கைமயகை!யும். 

10.  இந்தியப் கபருங்�!லில் உள்� நாடு��ா�,  இந்தியாவும் இலங்கை�யும்
�!ல்சார்  பாது�ாப்கைப  உறுதி  கசய்வதில்  ப�ிரப்பட்!  ஆர்வத்கைதக்

க�ாண்டுள்�ன. இது கதா!ர்பா� இரு தரப்பிகை!யிலுமான  ஒத்துகை*ப்பின்

நீண்!  வரலாறு   �ாணப்படு�ி#து.  அவசர�ால  சூழ்நிகைல��ில்  இந்தியா

முதலில்  ஆதரவிகைன  வ*ங்�ியிருந்தகைம  கு#ிப்பி!த்தக்�  வி!யம்.  இந்த

ஒத்துகை*ப்பு  கதா!ர்ந்து  வலுவகை!யும்  என்று  நான்  நம்பு�ிறே#ன்.

அதி�ரித்துவரும்  �!ல்  மற்றும்  பாது�ாப்பு  ரீதியான  சவால்�கை�
எதிர்க�ாள்�  இலங்கை�யின்  தி#ன்�கை�  றேமம்படுத்த  நாங்�ள்  தயாரா�

இருக்�ிறே#ாம்.

11.  மீன்பிடி  கதா!ர்பா�  றேநாக்கும்றேபாது,  இந்த  விவ�ாரத்தில்  இந்தியா-

இலங்கை� கூட்டு கசயலணி சமீபத்தில் சந்தித்தகைம கு#ிப்பி!த்தக்�வி!யம்.

நிலுகைவயில் உள்� அகைனத்து பிரச்சிகைன�ள் தி#ந்த மற்றும் றேநர்கைமயான

முகை#யில்  இங்கு  விவாதிக்�ப்பட்!ன.  எங்�ள்  மீனவர்�ள்  விகைரவா�

விடுவிக்�ப்ப!றேவண்டுகமன  நாங்�ள்  எதிர்பார்க்�ின்றே#ாம்.  இது  கு#ித்து
றேமலும்  விவாதிக்�  இன்று  பிற்ப�ல்  மீன்பிடித்துகை#  அகைமச்சர்  க�ௌரவ

!க்�ஸ் றேதவானந்தா அவர்�கை� நான்  சந்திக்�ின்றே#ன்.

12.  இலங்கை�  பிம்ஸ்க!க்�ின்  (BIMSTEC)  தகைலகைமகைய  ஏற்றுக்க�ாண்!

நிகைலயில்,  அடுத்த  பிம்ஸ்க!க்  மாநாட்டில்  பங்றே�ற்�  நாங்�ள்

தயாரா�வுள்றே�ாம்.

13.  இலங்கை�க்கு வருகை� தருவதற்�ான வாய்ப்பிகைன  தந்தகைமக்�ா�வும்,

ஆக்�பூர்வமான மற்றும் தூரறேநாக்கு!னான �லந்துகைரயா!ல்�ளுக்�ா�வும்



எனது  மதிப்பிற்குரிய  நண்பரும்  கவ�ிவிவ�ார  அகைமச்சருமான  திறேனஷ்

குணவர்த்தன அவர்�ளுக்கு மீண்டும் நன்#ி கூறு�ிறே#ன்.

உங்�ள் அகைனவருக்கும் நன்#ி

வணக்�ம்.


