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வியன்னா, ஒஸ்ட்ரியா 

தகலவர் அவர்ைஜள! 

'ஆளணி எதிர் ைண்ணிவவடிைளின் பாவகன மற்றும் கையிருப்பு, உற்பத்தி மற்றும் கைமாற்றல் 

மீதான தகை மற்றும் அவற்றின் அைற்றல் வதாைர்பான ோேனம' கைச்ோத்திைப்பட்டு 20 ஆவது 

ஆண்டு நிகறகவவயாட்டியதாை, நகைவபறுைின்ற இவ் அரசுைள் தரப்பின் 16 ஆவது 

கூட்ைத்வதாைரானது எனது நாட்டிற்கு மிைவும் விஜேைதும், முக்ைியத்துவம் வாய்ந்ததுமாை உள்ளது. 

ஏவனனில் இந்த ோேனத்தில் முழுகமயான ஒரு அரே தரப்பாை இலங்கை பங்குபற்றும் முதலாவது 

நிைழ்வாை இதுவகமந்துள்ளது.  

 

உலைின் வபரும்பான்கமயான நாடுைள் அங்ைம் வைிக்கும் இந்த ோேனத்தில் இகணந்து 

வைாள்வதற்ைான முக்ைிய படிக்ைல்லிகன டிேம்பர் 13 ஆந் திைதி இலங்கை எடுத்தது. 

 

தகலவர் அவர்ைஜள! 

ஒரு ேில நாட்ைளுக்கு முன்பு ஏற்பு ஆவணங்ைகள கையளித்து நாம் இந்த ோேனத்தில் மிை இகளய 

நாைாை இகணந்திருக்ைின்ற ஜபாதிலும் 2002 இல், ஜதேிய ைண்ணிவவடி வேயற்பாட்டு 

நிைழ்ச்ேித்திட்ைத்தின் அங்குராhப்பணத்துைன் அதாவது 15 ஆண்டுைளுக்கு முன்னர் எனது நாட்டில் 

ைண்ணிவவடி அைற்றல் முன்னுரிகமயளிக்ைப்பட்ை வேயற்பாைாை உருவாக்ைப்பட்ைது.  

 

தகலவர் அவர்ைஜள! 

இத்தகைய ஆயுதங்ைளின் ைாரணமாை தீவிரவாதம் மற்றும் இனப் பாகுபாடு ஆைியவற்றினால் எமது 

நாடும் மக்ைளும் மிைவும் பாரதூரமான விகளவுைகள ேந்தித்துள்ளனர். இத்தகைய நிகலகம 

அவர்ைளது வாழ்வில் ஏற்படுத்தியுள்ள ஜபரழிகவயும், வளமுள்ள நாடு எத்தகைய பாரதூரமான 

துரதிஸ்ைத்கத ேந்தித்துள்ளது என்பகதயும் மற்றும் தீவிரவாதம் நிகறந்த நாட்டிகனயும் நாம் 

ைண்கூைாைப் பார்த்துள்ஜளாம்.  

 

இந்த ோேனத்தில் இகணந்து வைாள்வதற்கு நீண்ைைாலத்திற்கு முன்னஜர மீள்குடிஜயற்றம் மற்றும் 

அபிவிருத்திைகள வேதிப்படுத்திக் வைாடுக்கும் "ைண்ணிவவடி மற்றும் வவடிப்பு எச்ேங்ைள் அற்ற 

ஜபாரற்ற சூழல்" இகன உருவாக்கும் குறிக்ஜைாளுைன் எமது நாட்டின் ைண்ணிவவடி அைற்றல் 

மற்றும் ைண்ணிவவடி அபாய விழிப்புணர்வு நைவடிக்கைைளுக்கு முன்னுரிகம வழங்குவதற்ைான 

ைாரணமாை அகமந்துள்ளது. எமது நாட்டில் ேீரற்ற பிரஜதேங்ைளில் ைண்ணிவவடிைள் அைற்றுவதில் 

98% வதீம் வவற்றியகைந்துள்ஜளாம் என்பகத தகலவர் அவர்ைளுக்கு மைிழ்ச்ேியுைன் 

அறியத்தருைிஜறாம். எமது பங்ைாளர் நாடுைள் மற்றும் வைாகையாளிைள் அத்ஜதாடு ஐக்ைிய நாடுைள் 

மற்றும் அரே ோர்பற்ற அகமப்புக்ைளின் உதவிைள் மற்றும் ஒத்துகழப்பு மூலமாைஜவ இந்த 

முயற்ேியில் வவற்றியடீ்ை முடிந்துள்ளது. இந்த ேந்தர்ப்பத்தில் இலங்கையில் ைண்ணிவவடி 

அைற்றல் மற்றும் ைண்ணிவவடி அபாய விழிப்புணர்வு முயற்ேிைளுக்கு ஆதரவு வழங்ைிய அகனத்து 

நாடுைள் மற்றும் அகமப்புைளுக்கு இலங்கை அரேின் பாராட்டுக்ைகள வதரிவித்துக் வைாள்ைிஜறன்.  

 

நீங்ைள் அறிந்தவாறு திரு.தகலவர் அவர்ைஜள, 2015 ஆம் ஆண்டு ேனாதிபதி மற்றும் பாராளுமன்ற 

ஜதர்தகலத் வதாைர்ந்து அகனத்து குடிமக்ைளுக்கும் நன்கமயளிக்கும் வகையில் அகமதியான, 

ஸ்திரமான, ேமரேமிக்ை மற்றும் வளமான ஜதேத்கத உருவாக்கும் ஜநாக்குைன் ஜதேிய ஒற்றுகம 

அரோங்ைம் உருவாக்ைப்பட்ைது. இந்த முயற்ேியில் மீள்குடிஜயற்றம், வாழ்வாதாரங்ைகள மீள 

உருவாக்குதல், வபாருளாதார ஜமம்பாடு மற்றும் அபிவிருத்தி மற்றும் இன முரண்பாடுைள் மீள 

நிைழாதிருப்பகத உறுதிப்படுத்தல் ஆைியவற்றுக்கு முன்னுரிகம அளிக்ைப்பட்டுள்ளது. ேர்வஜதே 

மனித உரிகமைள் மற்றும் மனிதாபிமான ேட்ைத்தின் உயர் தரங்ைகள ைகைபிடித்து 

நிகலநிறுத்தக்கூடிய ேமுதாயத்கத உருவாக்ைவுள்ஜளாம். தகலவர் அவர்ைஜள, மனித உயிருக்கு 



ஆபத்து விகளவிக்ைக்கூடிய ோதனங்ைளுக்கு எதிர்ைாலத்தில் எமது நாட்டினுள் எந்தவவாரு 

இைமும் அளிக்ைப்ஜபாவதில்கல.  

 

தகலவர் அவர்ைஜள! 

நாங்ைள் இந்தப் பாகதயில் பயணிப்பதால், இலங்கையில் எஞ்ேியுள்ள ைண்ணிவவடிைள் 

வதாைர்பான ேவால்ைகள தீர்ப்பதற்ைாை நாங்ைள் ேர்வஜதே நன்வைாகை வழங்கும் ேமுதாயத்தின் 

வதாைர்ச்ேியான உதவிைகள ஜைாருைின்ஜறாம். நான் இப்வபாழுது ஜபேிக்வைாண்டிருக்கும் 

தருணத்திலும் கூை, இந்த ைண்மூடித்தனமான ஆயுதங்ைளினால் உலைின் பல பாைங்ைளில் 

ஏற்படுைின்ற ஜபரழிவுைகள நாங்ைள் நன்றாை அறிைின்ஜறாம். ஆதலால், உலைின் பல பகுதிைளுக்கு 

உதவிைள் ஜதகவப்படுைின்றன என்பதகன நாங்ைள் வதரிந்து கவத்துள்ஜளாம். இருப்பினும், இந்த 

விையம் வதாைர்பான இலங்கையின் ேவால்ைள் ஆழமான மனிதாபிமான அடிப்பகையில் ேர்வஜதே 

ேமுதாயத்தின் வதாைர்ச்ேியான ைவனத்கத வபற்றுக்வைாள்ளும் என நாங்ைள் நம்புைின்ஜறாம். 

 

தகலவர் அவர்ைஜள! 

பல ஆண்டுைளில் ஒழிக்ைப்பட்ை ைண்ணிவவடிைளின் எண்ணிக்கை மற்றும் உலைலாவிய ரீதியில் 

ேமுதாயங்ைளுக்கு கையளிக்ைப்பட்ை நிலங்ைளின் எண்ணிக்கை ஆைியகவ மாத்திரமன்றி, 
பாதுைாக்ைப்பட்ை உயிர்ைளின் எண்ணிக்கை மற்றும் உதவி வேய்யப்பட்ை, உதவப்பட்டுக்வைாண்டும் 

இருக்ைின்ற பாதிக்ைப்பட்ைவர்ைளின் எண்ணிக்கை ஆைியவற்றின் அடிப்பகையில் இந்த ோேனத்தின் 

வவற்றியானது அபரிமிதமானது.  

 

அந்த வகையில், இந்த ோேனத்தின் மீது பணியாற்றும் ேிறப்புத் தூதர்ைளான ஜோர்தானிய இளவரேர் 

மிஜரட் மற்றும் வபல்ேியத்தின் இளவரேி அஸ்ட்ரிட் ஆைியவர்ைகள நாங்ைள் ஆழமாை 

வாழ்த்துவதுைன், அடுத்த வருைத்தில் இளவரேர் மிஜரட் அவர்ைள் இலங்கைக்ைான 

விேயவமான்கற ஜமற்வைாள்ளுவார் என எதிர்பார்க்ைின்ஜறாம். 

தகலவர் அவர்ைஜள! 

 

2030 ஆம் ஆண்ைளவில் நிகலயான அபிவிருத்திகய அகைந்து வைாள்ளுவதற்ைாை உலைம் ஈடுபட்டு 

வருைின்றது. எமது பார்கவயில், நிகலயான அபிவிருத்திகய அகைந்து வைாள்ளுவதற்ைாை, 

ைண்ணிவவடிைகள அைற்றுவதற்ைான முயற்ேிைகள நிகலயாைவும், முடுக்ைி விடுவதற்குமான 

அதிைரித்த நிதியளிப்பு மற்றும் புதிய பங்குதாரர்ைள் அவேியமாகும். ஆதலால், இந்த முக்ைிய 

விையத்தில் ேர்வஜதே ேமூைம் ைவனம் வேலுத்துவது அவேியமாைவுள்ளது. 

தகலவர் அவர்ைஜள! 

 

இன்று, நாங்ைள்; இந்த ோேனத்தில் இகணந்து வைாள்ளுவதால், மக்ைள் தமது வாழ்வில் இந்த 

ஜபரழிவுமிக்ை ஆயுதங்ைளின் அச்ேமின்றி முன்ஜனாக்ைிச் வேல்வதற்ைாை, “ைண்ணிவவடிைளற்ற 

உலைம்” என்ற குறிக்ஜைாகள இலக்ைாைக் வைாண்டு வாதிடும் மற்றும் பணியாற்றும் இந்த 

முக்ைியமான ோேனத்தின் ஏகனய தரப்பினர்ைளுைனும், தம்கம அர்ப்பணித்துள்ள உலைலாவிய 

ஆண்ைள் மற்றும் வபண்ைளுைனும், இலங்கையிலிருந்துவைாண்டு நாங்ைள் கைஜைார்த்துக் 

வைாள்ைின்ஜறாம். இந்த ைண்ணியமிக்ை குறிக்ஜைாகள உணர்ந்து வைாள்வதில், எமது அனுபவங்ைள் 

மற்றும் நிபுணத்துவத்கத ேர்வஜதே ேமூைத்துைன் பைிர்ந்து வைாள்ளுவதற்கு நாங்ைள் 

எதிர்பார்க்ைின்ஜறாம்.  

இறுதியாை, தகலவர் அவர்ைஜள! அரசுைள் தரப்பின் 16 ஆவது கூட்ைத்திற்ைான தகலவராை தாங்ைள் 

நியமிக்ைப்பட்ைகமக்ைாை, எனது குழுவினரின் ோர்பில் நான் தங்ைகள வாழ்த்துவதுைன், இந்த 

கூட்ைத்தின் வவற்றியிலக்கை அகைந்து வைாள்வதற்ைாை எமது முழுகமயான ஒத்துகழப்கப 

நல்குஜவாம் என உறுதியளிக்ைின்ஜறாம்.  

 

நன்றி. 


