
  

2017 ஒற்ற ோபர் 24 ஆந் திகதி 72 ஆவது ஐக்கிய நோடுகள் தினத்தில்  

வவளிநோட்டலுவல்கள் அமைச்சின் வசயலோளர் திரு.பிரசோத் கோரியவசம் ஆற் ிய 

கு ிப்புமரகள் 
 
 

வசல்வி.உனோ வைக்வகௌலி அவர்கறள! 

 

இலங்மகயிலுள்ள ஐக்கிய நோடுகள் வதிவு கூட்டிமைப்போளரும் ைற்றும் ஐக்கிய 

நோடுகளுக்கோன அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் பிரதிநிதியுைோனவர்கறள! 

 

இலங்மகயிலுள்ள ஐக்கிய நோடுகள் உள்நோட்டு குழுவின் பதவியினர்கறள! 
 

ஐக்கிய நோடுகள் தன்னோர்வ வதோண்டர்கறள! 

 

வபண்ைைிகறள! கனவோன்கறள! 
 
 

ஐக்கிய நோடுகள் சமப, எழுபத்தியிரண்டோவது ஆண்டில் கோல்தடம் பதிக்கும் இத் 
தருைத்தில், ஐக்கிய நோடுகளுடனோன இலங்மகயின் விதிமும  உ விற்கு 

அறுபத்தியிரண்டு ஆண்டுகள் நிம வோகியுள்ளது.  

 

62 ஆண்டுகளில் 30 ஆண்டுகளுக்கும் றைற்பட்ட கோலைோக இலங்மகயின் வவளிநோட்டு 

றசமவயில் றசமவயோற் ிய உத்திறயோகத்தர் என்  வமகயிலும், வெனவீோ ைற்றும் 

நியூறயோர்க்கில் நிரந்தர பிரதிநிதியோக றசமவயோற் ியவர் என்  வமகயிலும், தற்றபோது 

ஐக்கிய நோடுகளில் உடன்படிக்மகச் சமபயின் உறுப்பினரோக றசமவயோற் ி வருபவர் 
என்  வமகயிலும், ஐக்கிய நோடுகள் சமபக்கும், எனது நோட்டிற்கும் றசமவயோற்றுபவர் 
என்  ரீதியிலும், ஐக்கிய நோடுகளுடனோன இலங்மகயின் தற்றபோமதய உ வோனது 

முன்வனப்றபோதும் இல்லோத வமகயிலோன சி ப்போன நிமலமய அமடந்துள்ளது என்பமத 
நோன் தன்னம்பிக்மகயுடன் வதரிவித்துக் வகோள்கிற ன். 

 

றபரழிவுகமள உருவோக்கிய இரு உலகப் றபோர்கமளத் வதோடர்ந்து, அங்கத்துவ நோடுகளின் 

உறுப்பினர்களோகிய எம்ைோல் ஐக்கிய நோடுகள் சமப உருவோக்கப்பட்டது. 1945 ஒற்ற ோபர் 24 
ஆந் திகதி வசயல் வலுவுக்கு வந்த இந்த அமைப்பில், றபோரிலிருந்தோன அடுத்தமைந்த 
தமலமும யினமர போதுகோத்தல், உமரயோடல்கமள றைம்படுத்தல் ைற்றும் ைதிப்பளித்தல், 

ெனநோயகம், சர்வறதச ஒத்துமழப்பு ைற்றும் சர்வறதச சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைவோன 

மும மை ஆகிய உறுதிவைோழிகள் வசய்யப்பட்டிருந்தன. 

 

இலங்மகயோனது உள்நோட்டு ரீதியோக வசயற்பட்டு வந்த கோலைது. 1948 ஆம் ஆண்டு 

சுதந்திரத்தின் றபோது கிழக்கின் வளவோய்ப்புள்ள சுவிட்சர்லோந்து எனப் போரோட்மடப் 
வபற் ிருந்ததுடன், ைிகவும் துரிதைோக எைது வழிமய நோம் இழந்துள்றளோம். 

வபறுைதிகமளயும்;, வகோள்மககமளயும் ை ந்திருந்த சர்வறதச றைமடயில் சுதந்திரத்திற்கு 

பின்னரோன றதசைோக நோம் ைதிக்கப்பட்டதுடன், அச் சையத்தில் ஒரு றதசம் என்  ரீதியில் 

ஐக்கிய நோடுகள் அமைப்புடன் இமைந்து வகோண்றடோம். ைீண்டும் ஒரு 

தனிமைப்படுத்தமல றநோக்கி நோம் பயைித்திருந்த றவமளயில், எைது றதசத்தின் ைக்கள் 

2015 ெனவரி 8 ஆந் திகதி ைீண்டுவைோருமும  ெனநோயகத்மத மகயில் எடுத்து சர்வறதச 
றைமடயில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்த எைது நோட்டிமன ைீட்வடடுத்தனர். சர்வறதச 
சமூகத்துடன் இருந்த இைக்கைற்  நமடமும கள் ைற்றும் வணீ் வோதங்கள் 

ஆகியவற்ம த் தவிர்த்து, எைது குடிைக்கள் ைீதோன வபோறுப்புைர்மவ 



  

தன்னம்பிக்மகயுடன் ைீண்டும் ஒருமும  நோம் முன்றனோக்கி எடுத்துச் வசன் துடன், 

ஐக்கிய நோடுகள் அமைப்பின் வபறுைதிகள் ைற்றும் வகோள்மககமள றைம்படுத்துவதற்கோக 
எம்மை ைீள அர்ப்பைித்துக் வகோண்டுள்றளோம். 

 

ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பின் எழுபதாவது ஆண்டு பூர்த்தியமைந்து வவறும் 9 ைாதங்களின் 

பின்னர், சனாதிபதி, பிரதைர், எதிர்க்கட்சித் தமைவர், பாராளுைன்ற பபச்சாளர் ைற்றும் 

வவவ்பவறு கட்சிகமளச் பசர்ந்த உறுப்பினர்கள் அமனவரும் ஒன்றிமைந்து இந்த 
அமைப்பிற்குள் வந்ததுைன், ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்மபக் வகாண்ைாடுவதற்கும், ஐக்கிய 

நாடுகளுைனான இைங்மகயின் அறுபது ஆண்டு காை அங்கத்துவத்மதக் 
வகாண்ைாடுவதற்குைாக இைங்மகயிலுள்ள ஐக்கிய நாடுகள் குடும்பைாக உங்களுைன் 

மகபகார்த்துக் வகாண்பைாம். 
 

இதுபவ ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பு ைற்றும் அதன் பைிகமள வதாைர்ச்சியாக நாம் 

வகௌரவப்படுத்தி வருவதற்கான உந்துசக்தியாக அமைந்துள்ளது. இதுபவ ஐக்கிய நாடுகள் 

அமைப்பு, அதன் முமறமைகள் ைற்றும் வசயல்முமறகள் ஆகியவற்றுைன் நாம் வதாைர்ச்சியாக 
ஈடுபட்டு வருவதற்கான உந்துசக்தியாக அமைந்துள்ளது. 
 

ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பு "ைக்களாகிய நாம்" ற்காக தாபிக்கப்பட்டு, வசயற்பட்டு வருகின்றது. 

ைனிதர்கள் முகங்வகாடுத்து வரும் பாரதூரைான பிரச்சமனகள் வதாைர்பில் கவனம் வசலுத்தி 
வரும் முன்பனாடியாக இவ்வமைப்பு உள்ளது. வறுமையிைிருந்து உைமக ைீட்க உதவிகமள 

வழங்குகிறது. ஜனநாயகத்மத பைம்படுத்த உதவியளித்தல் ைற்றும் சிறுவர்கள், வபண்கள் 

ைற்றும் குருைார்களுக்கு ஏற்ற பாதுகாப்பான உைமக உருவாக்கி வருகிறது. உைகம் 
முழுவதுமுள்ள சமூகங்கமள ஒன்றிமைக்கவும், வலுவான கூட்டிமைவுகமள 

கட்டிவயழுப்பவும் ைற்றும் ைிகச்சிறந்த மகபகார்ப்புகமள உருவாக்கவும் இவ்வமைப்பு 
உதவிகமள வழங்கி வருகிறது.  
 

உண்மையிபைபய அமவ உைகில் நம் கண் முன்னால் இருக்கும் பிரச்சிமனகள் 

அச்சுறுத்துவதாக உள்ளன. காைநிமை ைாற்றத்தின் விமளவுகள், முரண்பாடுகள், சரைாகதிகள், 

வன்முமற தீவிரவாதம் ைற்றும் வவறுப்பு அதிகரித்தல், ைனித உயிருக்கு ஏற்பைக்கூடிய 

அச்சுறுத்தல்கள் ைற்றும் தீவிரவாதம் ஆகியனவாகும். உைகில் ைனிதர்களால் நாளாந்தம் 

முன்வனடுக்கப்படும் நிகழ்வுகளினால் "ைக்களாகிய நாம்" பை விமளவுகளுக்கு 

முகங்வகாடுத்துக் வகாண்டிருப்பமத நாம் காண்கிபறாம். ஆம், இமவ கருத்தில் வகாள்ளப்பை 
பவண்டிய சவால்களாக காைப்படுகின்றன. 
 
 

இருந்தபபாதிலும், எவ்வளவு கடினைானமவகளாக இருந்தபபாதிலும், எத்தமகய 

சவால்ைிக்கமவகளாகவிருந்தபபாதிலும், பன்முகத்தன்மை, ைனித உரிமைகள், பவறுபாட்டிமன 

ைதித்தல் ைற்றும் பசர்ந்து பைியாற்றும் வகாள்மக ஆகியவற்றின் அடிப்பமையில் 

உருவாக்கப்பட்ை ஐக்கிய நாடுகள் சமபயுைன் இமைந்து உைகம் முகங்வகாடுத்து வரும் 

பிரச்சமனகமள நிவர்த்தி வசய்ய முடியும் என நான் திைைாக நம்புகிபறன்.  
 

வபண்ைைிகபள! கனவான்கபள! 
 

உனா குறிப்பிட்டுள்ளமதப் பபாை, வசயைாளர் நாயகம் அன்பைானிபயா கட்ைரஸ் ஒருசிை 

வசாற்கமளபய பபசுபவராகவுள்ளார். அதனால் அவருமைய ஒருசிை வார்த்மதகள் ைிகவும் 
அர்த்தம் வபாதிந்தமவகளாகவுள்ளன. இந்த வருைம் ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுப் பபரமவயின் 

பபாது அரசாங்கத் தமைவர்கள் ைற்றும் அரசாங்கத்திற்காக வாழ்த்துக்கமள வதரிவிக்கும் 



  

பபாது அவர் "வரைாறு என்பது நம் ஒவ்வவாருவரின் தனிப்பட்ை வசயற்பாடுகளிலும் வலுவாக 
தங்கியுள்ளது" எனக் கூறியுள்ளார். 
 
 

அபநக உைகத் தமைவர்கள் வநருக்கைாகக் கூடியிருந்த அமறயில் அவர் உமரயாற்றியுள்ளார். 
ஆனால், ஐக்கிய நாடுகள் சமபயானது "ைக்களாகிய நாம்" இனால் தாபிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது 

அமனவரும் அறிந்துள்பளாம். இதில் உைகத் தமைவர்களும் ைற்றும் ஏமனபயாரும் உங்கள் 

அமனவருக்கும் வதரியும். உைகத் தமைவர்களினால் ைட்டுபை ைாற்றத்மத உண்ைாக்க 
முடியும் என சிைர் நம்பக்கூடும். ஆனால், "ைக்களாகிய நாம்" இல் உள்ள நாம் 

ஒவ்வவாருவருபை எைக்பக உரிய எைது தனிப்பட்ை வழிகளுைனும், உறுதியுைனும், 

வசல்வாக்குைிக்க வரைாற்றுைனும், ஒபர சையத்தில் ஒரு படிமுமறயாகவும் வபருைளவு 

சாதமனமயச் வசய்ய முடியும் என நான் திைைாக நம்புகின்பறன்.  
 

- எைது நாளாந்த வசயற்பாடுகள் மூைைாகவும், 
 

- எைது தினசரி வாழ்வில் சிறிய தீர்ைானங்களின் ஊைாக பசுமையான உைகம் ைற்றும் நீை 

சமுத்திரத்திற்கு எவ்வாறு நாம் ஆதரவளிக்கிபறாம் என்பது மூைைாகவும், 
 

- வசயைின்மைமய தழுவுதல் ஊைாகவும், 
 

- முரண்பாட்டிற்கும் பைைாக உமரயாைல்கமள தழுவுவதன் ஊைாகவும், 
 

- எம் ைத்தியில் ைிகச்சிறந்த புரிந்துைர்மவ ஊக்குவிப்பதன் ஊைாகவும், 
 

- வாழ்க்மகயின் இயல்பு ைற்றும் ஏமனய விையங்களுைனான பிமைப்பிமன 

அமையாளப்படுத்துவதன் ஊைாகவும், 
 

-  பவற்று வைாழிமய பபசுவதாபைபயா அல்ைது பவறுபட்ை நம்பிக்மககமள வகாண்டிருப்பதன் 

காரைத்;திபைபயா, "ைனிதம்" ைற்றும் "ைனிதாபிைானம்" ஊைாக நாம் அமனவரும் 
ஒன்றிமைக்கப்பட்டுள்ளதன் காரைைாக ஏமனய ைனிதர்களிைிருந்து பவறுபடுத்தி 
பார்க்கப்படும் ைனிதர்கமளச் வசன்றமைவதன் ஊைாகவும் ைற்றும் 
 

- எைது வாழ்வின் ைிக முக்கியைானவர்களான சிறுவர்களுக்கு வபறுைதிகள் ைற்றும் 
பகாட்பாடுகமள வழங்குதல். 
 

வபண்ைைிகபள! கனவான்கபள! 
 
 

சிறப்பானவற்மற வசய்வதில் நாம் எவரும் சிறியவர்கபளா, முக்கியைற்றவர்கபளா அல்ைது 

பைவனீைானவர்கபளா இல்மை என நான் நம்புகிபறன். நாம் திைசங்கற்பத்மத 
பைற்வகாண்ைால், பநரடியான தாக்கத்மத எம்ைால் உருவாக்க முடியும். ைக்கள் ைத்தியில் 

விழிப்புைர்மவ உருவாக்குதல் ைற்றும் நாம் ஒபர ைனித குடும்பத்மத பசர்ந்தவர்களாக 
ைக்களுக்கு உந்துசக்தியளித்தல் ைற்றும் நம் அமனவரது நைனுக்காகவும் நாம் கட்ைாயம் 

ஒன்றாக வசயற்பைல் ஆகியமவ பநாக்கி ஐக்கிய நாடுகள் சமப தமைமைத்துவம் ஏற்றல் 

பவண்டும்.  
 

 
 
 



  

 
வபண்ைைிகபள! கனவான்கபள! 
 

இைங்மகயில் ஐக்கிய நாடுகளின் பைிகமள அரசாங்கத்திலுள்ள நாம் ைதிக்கின்பறாம்.  
 

எைது நாட்டின் வரைாற்றில் இத்தமகய ைிக முக்கியைான காைத்தில் நீங்கள் அமனவரும் 

வழங்கிய ஆதரவு விமைைதிப்பற்றது. எைக்கு முக்கியைான பிரிவுகளிலும், எைது 

ஜனநாயகத்மத வலுப்படுத்தும் குறிக்பகாமள அமையும் பதைைில் ஆதரமவ வழங்குதல்,  

சைரசம், பாகுபைற்றதன்மைமய உறுதிப்படுத்துதல் ைற்றும் வபாருளாதார அபிவிருத்தி ைற்றும் 

நிமைபபறான சைாதானம் ஆகியவற்றில் அர்ப்பைிப்புைனும், உறுதிப்பாட்டுைனும் 
பசமவயாற்றிய இைங்மகயிலுள்ள ஐக்கிய நாடுகளின் உள்நாட்டு குழுவிலுள்ள 

அமனவருக்கும் எனது நன்றிகமள வதரிவித்துக் வகாள்கிபறன். 
 

உங்கள் அமனவருக்கும் நன்றிகமளத் வதரிவித்துக் வகாள்ளும் அபதபவமள, சர்வபதச 
சைாதானம் ைற்றும் பாதுகாப்மப ஊக்குவித்தல், அபிவிருத்தி, பநாய்கமள இல்ைாவதாழித்தல், 

வறுமைமய ஒழித்தல் ைற்றும் அமனவருக்கும் சிறந்த எதிர்காைத்மத உருவாக்கும் 

குறிக்பகாளுைன் வலுவான ஐக்கிய நாடுகள் சமபமய கட்டிவயழுப்புதல் ஆகிய 

நைவடிக்மககளில் தன்னைைற்று தைது வாழ்மவ அர்ப்பைித்து வசயற்பட்டு வரும் ஐக்கிய 

நாடுகள் அமைதி காப்பபார் உள்ளைங்கைாக உைகம் முழுவதுமுள்ள ஒட்டுவைாத்த ஐக்கிய 

நாடுகள் குடும்பத்திற்கும் எனது பாராட்டுக்கமள வதரிவித்துக் வகாள்கிபறன். 
 

நன் ிகள்! 


