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அமர்ைில் இலங்பக சனநாயக பசாசலிசக் குடியரசின் சனாதிைதி 
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2017 பசப்பதம்ைர் 19ஆந் திகதி 
ஐக்கிய நாடுகள், நியூபயார்க் 

 

 

அபனைருக்கும் இனிய மாபல ைணக்கம்! 

 

பைாதுச்சபையின் மாண்புமிகு தபலைர் அைர்கபள! 

ஐக்கிய நாடுகளின் பமன்பமதங்கிய பசயலாளர் நாயகம் அைர்கபள! 

பமன்பம மிக்க பைராளர்கபள! 

பகௌரை ைிருந்தினர்கபள! 

பைண்மணிகபள, கனைான்கபள! 

 

இந்த பேொதுப்பேரவைக் கூட்டத்தின் 72ஆைது அமர்ைில், ைிபேடமொக புதிய 

பேயலொளர் நொயகமொகவும், தவலைரொகவும் ஒருைர் ேதைிப்ேிரமொணம் 

பேய்திருக்கும் இச் ேந்தர்ப்ேத்தில் அைருக்கு எனது மனமொர்ந்த ைொழ்த்துக்கவள 

பதரிைித்துக் பகொள்ைபதொடு, எனது உவரவய ஆரம்ேிக்கவுள்ளவதயிட்டு நொன் 

மிகவும் மகிழ்ச்ேியவடகின்பேன். இலங்வகயின் தவலைர் என்ே ைவகயில், 

மூன்ேொைது முவேயொகவும் இந்தக் கூட்டத்தில் உவரயொற்ேவுள்ளவதயிட்டு நொன் 

பேரு மகிழ்ச்ேியவடகிபேன். 

 

இந்த பேொதுப்பேரவைக் கூட்டத்தின் 72ஆைது அமர்ைின் பதொனிப்பேொருள், "மக்கள் 

மீது தீைிர கைனம் பேலுத்துதல்: நிவலபேேொன உலகில் அவனைருக்கும் 

ேமொதொனம் மற்றும் மரியொவதக்குரிய ைொழ்வை ைழங்க ைழிைகுத்தல்" என்ேதொக 
அவமந்துள்ளது. தற்பேொது உலகில் நிலவுகின்ே ேிரச்ேவனகவள கைனத்தில் 

எடுத்துக் பகொள்வகயில், இது கொபலொேிதமொன பதொனிப்பேொருளொக 
அவமந்துள்ளது. 

 



கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு ஜனைரி மொதத்தில் இலங்வகயின் ேனொதிேதியொக நொன் 

பதரிவு பேய்யப்ேட்படன். அவ்ைொறு நொன் பதரிவு பேய்யப்ேடுைதற்கு முன்னர், 
எனது அன்ேிற்குரிய மக்களுக்கு என்னொல் ஒருேில உறுதிபமொழிகளும், 

ைொக்குறுதிகளும் ைழங்கப்ேட்டிருந்தன. அந்த உறுதிபமொழிகளுள் ைிபேடமொக, 
உலகில் பைபேந்த ேனநொயக முவேவமயுவடய நொட்டுத் தவலைரும் 

பகொண்டிரொத அதீத அதிகொர ேலத்வத இலங்வகயின் நிவேபைற்று அதிகொரம் 

பகொண்ட ஜனொதிேதி பகொண்டிருந்ததுடன், நொன் ேனொதிேதியொக ேதைிபயற்ே 
ேின்னர் அப் ேலத்வத இல்லொபதொழித்து, ேொரொளுமன்ேத்தின் ைேம் ஒப்ேவடப்பேன் 

என்ேதும் ஒன்ேொகும். 

நொன் ஜனொதிேதியொக ேதைிபயற்ேதன் ேின்னர், அதீத அதிகொர ேலத்வத ேரியொன 

முவேயில் ேயன்ேடுத்தியபதொடு, அந்த அதிகொர ேலத்வத ேொரொளுமன்ேம் ைேம் 

ஒப்ேவடத்பதன். அதீத அதிகொர ேலத்வத வகைிட்ட அரே தவலைர் என்ே 
ைவகயில், எனது நொட்டின் பதேிய அரேியலுக்கும், ேர்ைபதே அரேியலுக்கும் 

முன்னுதொரணத்வத ைழங்கியுள்பளன். ஜனநொயகத்வத ேொதுகொத்து, ஊக்குைித்து 

ைரும் நொடுகளொக, அதிகொரத்திற்கு ைரும் தவலைர்கள் ேனநொயகத்வத 
ேொதுகொப்ேதற்கும், ைலுப்ேடுத்துைதற்குமொன நடைடிக்வககவள முன்பனடுக்க 
பைண்டியவமயும், அதிகொரத்வத பேொறுப்புடன் ேயன்ேடுத்துைதும், பநர்வமயொன 

ேமுதொயத்வத கட்டிபயழுப்புைதற்கொக ஒருைரின் அதிகொரத்வத ேயன்ேடுத்த 
பைண்டியவமயும் மிக முக்கியமொகும். 

 

எனினும், கடந்த ேில தேொப்தங்களில் இடம்பேற்ே உலக ைரலொற்வே கருத்தில் 

எடுத்துக் பகொள்வகயில், அதிகொரத்திற்கு ைரும் தவலைர்கள் அதிகொரத்வத 
வகைிடவும், அதிலிருந்து ைிலகவும் கொட்டிய எதிர்ப்ேொனது, தத்தமது நொட்டினுள் 

ேமொதொனத்வத ைலுைிழக்கச் பேய்திருந்ததுடன், ேர்ைபதே அளைிலும் 

நொடுகளுக்கிவடபய பைௌ ;பைறு ேிளவுகவளயும், முரண்ேொடுகவளயும் ஏற்ேட 
ைழிைகுத்திருந்தன. ைரலொற்ேிலிருந்து அத்தவகய அனுேைங்கவள நொம் 

கண்டுள்பளொம். 

 

எமது நொட்டினுள் ேனநொயகத்வத உறுதி பேய்து, அதீத ேலத்வத வைத்திருந்து 

தைேொன முவேயில் அதிகொரத்வத ேயன்ேடுத்திய அரேியல் குழுக்கவள 

பைளிபயற்றுைதிலும் நொம் பைற்ேியவடந்துள்பளொம். கடந்த இரண்டவர 
ைருடங்களொக, மக்களின் சுதந்திரத்வத நிறுவுதல், மனித உரிவமகவள 

ேொதுகொத்தல் மற்றும் அடிப்ேவட உரிவமகள் ஆகியைற்வே மீள 

நிவலநொட்டுைதிலுமொன எமது ேயணத்தில் நொம் பைற்ேி கண்டுள்பளொம். 



 

எமது நொட்டின் அேிைிருத்தியிலொன எமது ேயணத்தில், 2017 ஆம் ஆண்டு 

'ைறுவமவய தணிக்கும் ைருடம்" என்ேதொக பேயரிடப்ேட்டுள்ளது. எனது நொட்வடப் 
பேொன்று, ஒட்டுபமொத்த உலக ேமூகத்தினரும் இன்று ைறுவமவய ஒழிக்கும் 

முயற்ேிகளில் தம்வம ஈடுேடுத்தி ைருகின்ேனர். 2017 ஆம் ஆண்டு 

'ைறுவமயிலிருந்து ைிடுதவல' என பேயரிடப்ேட்டுள்ள நிவலயில், இந்த ைருடம் 

உள்நொட்டு  பேொருளொதொரத்வத ைலுப்ேடுத்தக்கூடிய ைவகயில் இலங்வகயில் 

அேிைிருத்தி திட்டங்கவள முன்பனடுத்துள்பளொம். இலங்வகயில் கடந்த 30 

ைருடங்களொக இடம்பேற்ே பமொதல்கள், எமது பேொருளொதொரத்வத ேொரதூரமொன 

முவேயில் ேொதித்ததுடன், எமது பேொருளொதொரத்வதயும் ைலுைிழக்கச் 
பேய்திருந்தவம ேர்ைபதே ேமூகத்தினர் அவனைருபம அேிந்த ைிடயமொகும். எமது 

நொட்டினுள் நிலைிய ேிரிைிவனைொத ேயங்கரைொத இயக்கத்வத முேியடித்து, 

ேமொதொனத்வத கட்டிபயழுப்ேி ஜனநொயகத்வத நிறுைியதுடன், ேமொதொனமொனதும், 

சுதந்திரமொனதுமொன பதேம் என்ே குேிக்பகொளுடன் எமது நொட்டிவன முன்பனொக்கி 
நகர்த்திச் பேல்ைதிலும் நொம் பைற்ேி அவடந்துள்பளொம். முரண்ேொடுகள் 

கொரணமொக ஏற்ேட்ட பேொருளொதொர ேிரதிகூலங்கள் பதொடர்ேில் நொம் ேொடங்கவள 

கற்றுக்பகொண்டுள்பளொம். ஆகபை, நிவலயொன அேிைிருத்தி இலக்குகவள 

அவடதல் மற்றும் உள்நொட்டு ைிைேொயம் மற்றும் வகத்பதொழில் உள்ளடங்கலொக 
உள்நொட்டு பேொருளொதொரத்வத ைலுப்ேடுத்துதல் பநொக்கி ேயணிக்கும் பநொக்கில் 

புதிய அத்தியொயத்வத ஆரம்ேித்துள்பளொம். 

நிவலயொன அேிைிருத்தி இலக்குகவள எய்துைது பநொக்கி ேயணித்து ைரும் எமது 

அரேொங்கமொனது, சுற்றுச்சூழவல ேொதுகொக்கும் நடைடிக்வககளுக்கு முன்னுரிவம 

ைழங்கியுள்ளது. இச்ேந்தர்ப்ேத்தில் மிக முக்கியமொன ைிடயத்வத குேிப்ேிடல் 

பைண்டும். அதொைது, எனது பேொந்த நொட்டிவனப் பேொன்று ஐக்கிய அபமரிக்கொ 
உள்ளடங்கலொக முழு உலகுபம கொலநிவல மொற்ேத்தின் ேிரதிேலன்கவள 

அனுேைித்து ைருைதுடன், ேைொல்களுக்கும் முகங்பகொடுத்து ைருகிேது. 

இதன் அடிப்ேவடயில், ேரிஸ் நகரில் நொம் வகச்ேொத்திட்ட ேர்ைபதே ஒப்ேந்தம் 

மற்றும் பேயல்முவேப்ேடுத்தல் ஊடொக முன்பனடுக்கப்ேடவுள்ள ஒப்ேந்தத்தில் 

வகச்ேொத்திட்டு உறுதி பேய்ததன் மூலமொக ேர்ைபதேளைில் நொம் பேற்றுக்பகொண்ட 
ஒற்றுவம அத்தியொைேியமொக அவமந்துள்ளது. இன்வேய உலக ேமூகத்தினருக்கு 

முன்னொல் இது மிக முக்கிய இலக்கொக கொணப்ேடுைவத நொன் ைலியுறுத்துகிபேன். 

மனிதொேிமொனம், ேசுவம முவேவம மற்றும் உலகின் மக்கள் அவனைரது நலன் 

கருதியும் இந்த ேொரிஸ் ஒப்ேந்தத்தின் பேயல்முவேப்ேடுத்தல் பதொடர்ேொன 

முக்கியத்துைத்வத நொம் உணர்ந்திருப்ேது மிகவும் முக்கியமொகும். ைறுவம 

தணிப்ேிற்கொன பதேிய திட்டத்தின் கீழ், எனது அரேொங்கத்தினொல் 'கிரொம ஷக்தி' 



(கிரொமங்கவள ைலுப்ேடுத்தல்) எனும் பேயரில் ைிபேட நிகழ்ச்ேித் திட்டபமொன்று 

ஆரம்ேிக்கப்ேட்டுள்ளது. இவதபயொத்ததொக, நொம் ‘பதொவலபநொக்கு 2025’ எனும் 

பதளிைொன பேொருளொதொரக் பகொள்வக மற்றும் 2025 ஆம் ஆண்டு ைவரயொன 

திட்டத்வதயும் அங்குரொர்ப்ேணம் பேய்துள்பளொம். உள்நொட்டு பேொருளொதொரம் ;, 

உள்நொட்டு ைிைேொயம் ஆகியைற்வே ைலுப்ேடுத்தல் மற்றும் ைறுவம ஒழிப்பு 
ஆகியைற்வே குேிக்பகொளொக பகொண்டுள்ள பேொருளொதொர அேிைிருத்தி திட்டமொன 

‘பதொவலபநொக்கு 2025’ ஆனது புதிய ஆற்ேவல ஏற்ேடுத்தி எமது நொட்டிவன 

ைளப்ேடுத்தும் என நொம் எதிர்ேொர்த்துள்பளொம். 

 

மாண்புமிகு தபலைர் அைர்கபள! 

எனது நொட்டிலும், உலகின் ஏவனய நொடுகளிலும் உள்ள குழந்வதகள் ; ேல்பைறு 

ைிதமொன ேிரச்ேவனகவளயும், ேைொல்கவளயும் ேந்தித்து ைருைவத இந்பநரத்தில் 

நொன் ைிபேடமொக குேிப்ேிட ைிரும்புகிபேன். குழந்வதகவள ேொதுகொக்கும் பநொக்கில் 

எனது நொட்டில் 'குழந்வதகவள ேொதுகொத்தல்' எனும் கருப்பேொருளின் கீழ் ைிரிைொன 

பதேிய நிகழ்ச்ேித்திட்டத்வத நொம் முன்பனடுத்துள்பளொம். பேொவதப்பேொருட்கள் 

மற்றும் ேல்பைறு ைிதமொன துஷ்ேிரபயொகங்களிலிருந்து குழந்வதகவள 

ேொதுகொப்ேது மிக முக்கியமொன ைிடயமொக உள்ளதுடன், பதேிய மற்றும் ேர்ைபதே 
மட்டத்தில் நொம் ைிபேட கைனத்வத பேலுத்துைது கட்டொயமொனதொகும். பதேிய 

மற்றும் ேர்ைபதே அளைில் இத்தவகய நிகழ்ச்ேித்திட்டங்கள் பதளிைொன 

இலக்குகவள பகொண்டிருக்கின்ேன.  

உலகளைில் தற்பேொது பேண்களின் உரிவமகவள பமம்ேடுத்தல் மற்றும் 

ேொதுகொப்ேதற்கொன பதவை நிலவுகிேது. பேரும்ேொலொன நொடுகளிலும், 

ேமூகங்களிலும் பேண்களுக்கு ேம உரிவமவய பேற்றுக்பகொடுப்ேது இன்னமும் 

மிகப்பேரிய ேைொலொகபை கொணப்ேடுகிேது. பேண்களுக்பகதிரொன ைன்முவேகள் 

ேல ேமூகங்களிலும் நடந்பதேி ைருைதுடன், அைற்வே அவடயொளப்ேடுத்த 
பைண்டியது மிக முக்கியமொகும். எனது நொட்டில் 52 ேதைதீத்தினர் பேண்கள் ஆைர். 
எமது அரேிலயவமப்ேில் ேீர்திருத்தங்கவள ஏற்ேடுத்துைதனூடொக பேண்களின் 

உரிவமகவள உறுதி பேய்து ைருகிபேொம். இதற்கிவணயொக, பதர்தலின் பேொது 

பைட்ேொளர் ேட்டியலில் 25 ேதைதீம் பேண்களின் ேங்களிப்வே உறுதி பேய்யும் 

ைவகயில் புதிய அரேியவமப்பு ேீர்திருத்தங்கவள எனது அரசு உள்ளடக்கியுள்ளது. 

குழந்வதகள் மற்றும் பேண்களின் உரிவமகவள ேொதுகொத்தல் மற்றும் 

பேொவதபேொருள் துஷ்ேிரபயொகங்கவள இல்லொபதொழிக்கும் ைவகயிலொன 

நிகழ்ச்ேித்திட்டங்கவள நொம் பதேிய மட்டத்தில் ஆரம்ேித்துள்பளொம். ேட்ட 
ைிபரொதமொன பேொவதப்பேொருள் ஒழிப்பு மற்றும் பேொவதபேொருள் 

துஷ்ேிரபயொகங்களினொல் ஏற்ேடும் ேைொல்கவள வகயொளும் ைவகயில் ேர்ைபதே 



மற்றும் உலகளொைிய ரீதியிலொன திட்டங்கவள முன்பனடுப்ேதற்கொன பதவை 

குேித்து ஐக்கிய நொடுகள் கைனம் பேலுத்தி ைருகின்ேவம மிக முக்கியமொனதொக 
அவமந்துள்ளது. இதற்கவமய, உலகின் அவனத்து நொடுகளும், அவனத்து 

ேமூகத்தினரும், ேொடேொவல ேிறுைர்கள் முதற்பகொண்டு அவனைருபம மிகப்பேரிய 

ேைொவல ஏற்ேடுத்தியுள்ள பேொவதபேொருட்கவள ஒழிப்ேதற்கொன பதவைவய 

உணர்ந்திருத்தல் பைண்டும். ஒருமித்த கருத்தின் ஊடொக, ேர்ைபதே நிகழ்ச்ேித் 
திட்டத்வத பூர்த்தி பேய்ைதற்கொன ேொத்தியப்ேொடுகள் குேித்து கண்டேிய 

பைண்டியவமயும் அத்தியொைேியமொகும். 

அத்துடன் கடந்த மூன்று தேொப்தங்களொக பேொரினொல் ேொதிப்ேவடந்த எனது 

நொட்டில், 2015ஆம் ஆண்டு நொன் ேனொதிேதியொக ேதைிபயற்கும் ேந்தர்ப்ேத்தில் 

ேிரதொனமொக இரு ேிரச்ேிவனகள் நிலைின. அதிகப்ேடியொன பைளிநொட்டு கடவன 

பகொண்டிருந்தவம அதில் மிக முக்கியமொன ேிரச்ேவனயொகும். யுத்த கொலத்தில் 

இடம்பேற்ேதொக குேிப்ேிடப்ேடும் மனித உரிவம மீேல்கள் ேம்ேந்தமொக ஐக்கிய 

நொடுகள் ேவேயின் மனித உரிவம ஆவணயத்தினொல் கடந்த அரேொங்கம் 

முகங்பகொடுத்த ேிரச்ேவன மற்வேயதொகும். இந்த நிகழ்ச்ேித்திட்டம் ஊடொக 
உள்நொட்டு பேொருளொதொரத்வத நொம் ைலுப்ேடுத்தியதுடன், கைர்ச்ேிகரமொன 

பைளிநொட்டு முதலீடுகள் ஊடொக கடன் சுவமவய குவேக்கும் ைவகயிலொன 

இலக்கு ேொர்ந்த மதிப்ேடீுகவள நிறுவுைதற்கொன நடைடிக்வககவள 

முன்பனடுத்துள்பளொம். மனித உரிவமகள் ஆவணக்குழுைின் கரிேவனவயப் 
பேற்றுள்ள ைிடயங்கள் பதொடர்ேில் தீர்வுகவள கண்டேிைதற்கொன 

நடைடிக்வககவள முன்பனடுப்ேதில் எனது அரேொங்கம் அர்ப்ேணிப்புடன் 

பேயற்ேட்டு ைருகிேது. கடந்த இரண்டவர ஆண்டுகளொக ேனநொயகத்வத 
ஒன்ேிவணத்தல், மனித உரிவமகள் மற்றும் அடிப்ேவட சுதந்திரத்வத 
ேொதுகொப்ேதற்கொன நடைடிக்வககவள நொம் முன்பனடுத்துள்ளதுடன், இந்த 
கொரணிகவள எதிர்கொலத்திலும் ைலுப்ேடுத்தும் ைவகயில் பதொடர்ச்ேியொக நொம் 

ேணியொற்ேவுள்பளொம். 

பதேிய நல்லிணக்கத்வத ைலுப்ேடுத்தல், எனது நொட்டினுள் பைௌ ;பைறு பமொழி 
மற்றும் ேமயத்வதச் பேர்ந்த மக்கள் அச்ேம் ;, ேந்பதகம், பைறுப்பு மற்றும குபரொதம் 

இன்ேி ஒற்றுவமயொக ைொழ்ைவத உறுதி பேய்ைதில் எனது அரசு அர்ப்ேணிப்புடன் 

பேயற்ேட்டு ைருைவத இச் ேந்தர்ப்ேத்தில் ைிபேடமொக ைலியுறுத்துகின்பேன். 

சுதந்திரமொகவும், ேம உரிவம பகொண்ட குடிமக்களொக கண்ணியமொக அவனைரும் 

ைொழும் ேமுதொயத்வத கட்டிபயழுப்புைவத நொம் உறுதிப்ேடுத்தியுள்பளொம். 

உள்நொட்டு பேொருளொதொரத்வத ைலுப்ேடுத்தல், நம்ேிக்வகவய உருைொக்கல் மற்றும் 

மரியொவதக்குரிய ேமுதொயத்வத உருைொக்குைதற்கொன நடைடிக்வககவள 

முன்பனடுத்தல் ஆகியைற்ேின் ஊடொக ேிேந்த முவேயில் இவ்ைிலக்கிவன 



எய்துைது பதொடர்ேில் எமது அரேொங்கம் உறுதிப்ேொட்டுடன் திகழ்கிேது. ேட்டம் 

மற்றும் ஒழுக்கபநேி ஆகியைற்வே ஒன்ேிவணப்ேதற்கு எனது அரேொங்கம் 

முன்னுரிவம அளித்து ைருகிேது.   

பமன்பம தங்கிய தபலைபர, 

ேனநொயகம், மனித உரிவமகள் மற்றும் அடிப்ேவட சுதந்திரம் ஆகியைற்வே 
ைலுப்ேடுத்துைதற்கொன முன்பனற்ேகரமொன மதிப்ேடீுகவள முன்பனடுத்தல், 

ேர்ைபதே ேமூகத்துடன் நட்புேவையும், பநருங்கிய உேவுகவளயும் பேணல், எமது 

பதேத்வத கட்டிபயழுப்பும் எனது அரேொங்கத்தின் ேணிவய பைற்ேி 
பேேச்பேய்ைதற்கொக ஐக்கிய நொடுகள் ேவேயின் ஒத்துவழப்ேிவன பேே 
எதிர்ேொர்த்துள்ளவத தற்ேமயம் நொன் ைலியுறுத்துகின்பேன். 

இலங்வகயொனது 62 ஆண்டுகளொக ஐக்கிய நொடுகள் ேவேயின் 

உறுப்ேினரொகவுள்ளது. ஐக்கிய நொடுகளின் உறுப்பு நொடு என்ே ரீதியில், அதன் 

உரிவம, மொநொடுகள் மற்றும் ேட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குைிதிகள் ஆகியைற்றுடன், 

அவனத்து பநரங்களிலும் ஐக்கிய நொடுகள் ேவேயின் தீர்மொனங்களுக்கு 

இணக்கமொகவும் நொம் பேயற்ேட்டு ைருகிபேொம்.  

இதன் கொரணமொக, எனது நொட்டின் சுதந்திரம் மற்றும் இவேவமவய 

ேொதுகொப்ேதுடன், குற்ேச்ேொட்டுகவள அவடயொளம் கண்டு அதற்குரிய தீர்வுகவள 

பேயல்முவேப்ேடுத்தி ைரும் இவ்பைவளயில், அவனைரதும் ஒத்துவழப்வே பேே 
நொம் எதிர்ேொர்த்துள்பளொம். ஒருேிலர் துரிதமொன ேயணத்வதயும், குறுகிய கொல 

தீர்வுகவளயும் எதிர்ேொர்க்கின்ேனர்.  

30 ைருடம் யுத்தத்தினொல் ேொதிக்கப்ேட்ட நொடு என்ே ரீதியில், அச்ேம், ேந்பதகம், 

பகொேம் மற்றும் பைறுப்பு ஆகியைற்வே இல்லொபதொழித்து மக்கவள 

ஒன்ேிவணத்தல், எனது நொட்டு மக்கவள முன்பனொக்கி நகர்த்துதல் மற்றும் எனது 

தொய்நொட்டிவன ேக்திமிக்க பதேமொக மீள கட்டிபயழுப்ேி ைரும் எமது ேயணத்தின் 

பைற்ேிவய உறுதிப்ேடுத்தி, அவனைரும் ஒத்துவழப்வே ைழங்குமொறு நொன் 

பகட்டுபகொள்கிபேன். இதன் கொரணமொகபை நொம் பதடிச்பேல்லும் பைற்ேிகரமொன 

ேயணத்திற்கு உங்கள் ஆதரைிவன ைழங்குமொறு பைண்டி நிற்கின்பேன். 

எனது நொட்டில் ; பமொதல்கள் மீள நிகழொதவத உறுதி பேய்தல், எனது நொட்டில் 

அவனத்து ேமூகத்தினர் மத்தியிலும் ஒற்றுவம மற்றும் நட்புேவை ஏற்ேடுத்துதல், 

பைவ்பைறு  ேமயத்தினர் மற்றும் பைவ்பைறு பமொழிகவள பேசும் அவனைர் 
மத்தியிலும் ேபகொதரத்துைத்வத ஏற்ேடுத்தும் எமது ேயணத்திற்கு ஐக்கிய நொடுகள் 

அவமப்வேயும் மற்றும் ேர்ைபதே ேமூகத்வதயும் ஒத்துவழப்பு ைழங்குமொறு 

மீண்டும் ஒருமுவே பைண்டி நிற்கின்பேன். நல்லிணக்க முயற்ேிகள் பைற்ேி பேே 
அைேியமொன நடைடிக்வககள், முரண்ேொடுகள் மீள நிகழொமலிருப்ேவத உறுதி 



பேய்தல், எம்வமப் பேொன்று யுத்தத்திலிருந்து மீண்படழுந்து ைரும் ஏவனய 

நொடுகளுக்கு முன்னுதொரணமொக ஜனநொயகமும், இவேவமயும் பகொண்ட பதேத்வத 
கட்டிபயழுப்பும் எமது பநொக்கம் உள்ளிட்ட அேிைிருத்தி முயற்ேிகளுக்கும் உங்கள் 

ஒத்துவழப்வே நொன் எதிர்ேொர்த்துள்பளன்.  

 

பகௌரை தவலைர் அைர்களுக்கும், பேயலொளர் நொயகம் அைர்களுக்கும் எனது 

நல்ைொழ்த்துக்கவள கூேி எனது உவரவய நிவேவு பேய்கின்பேன். 

 

நன்ேி! 


