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பிபரவர 26,2014

அதிகாரபபரவ  ேபசசாளர  (திர  ைசயத  அகபரததின): மதிய 

வணககம நணபரகேள.வரவிரககம பலதைற ெதாழிலநடப மறறம 

ெபாரளாதார ஒததைழபப எனம பிமஸெடக உசசி மாநாட கறிதத 

ெவளியறவ ெசயலாளர கலநத ெகாளளம இநத கடடததில வரைக 

தநதிரககம  அைனவரககம  நனறி.எனனடன  இஙக  ெவளியறவ 

ெசயலாளர இரககிறார.அவரகக வலதில இைண ெசயலாளர (ெதறக) 

மறறம  பிமஸெடகைக  ைகயாளம  திர.சஞசய  படடாசசாரயா 

அவரகள உளளார.

எபெபாழதம ேபால தனத ஆரமப கரததககைள கற ெவளியறவ 

ெசயலாளைர  அைழககிேறன,அைத  ெதாடரநத  இனைறய  நாளின 

தைலபபாகிய  பிமஸெடக  ெதாடரபான  ேகளவிகளகக  அவர  பதில 

அளிபபார.மடவில,ேநரம இரககமாயின அவர ேவற விஷயம சாரநத 

ேகளவிகளககம  பதில  அளிபபார.இைவ  ெதளிவாக  இரபபதாயின 

நாம ெதாடஙகலாம.  தனத ஆரமப கரததககைள கற ெவளியறவ 

ெசயலாளைர அைழககிேறன.

ெவளியறவ ெசயலாளர  (திரமதி  சஜாதா  சிங)  :நனறி  ,  அகபர. 

மதிய  வணககம  நணபரகேள.நீஙகள  அறிநதத  ேபால  பிரதமமநதிர 

மாரச  4,2014  ேந  பி  தவில  நடககவிரககம  பிமஸெடக 

உசசிமாநாடடல  கலநத  ெகாளள  இரககிறார.பதிநானகாவத 

அைமசசரகள  கடடம  மறறம  பதினாராவத  மததஅதிகாரகளின 

கடடம மாரச  1  மதல மாரச  3  வைர நடகக உளளத.ெவளியறவ 

அைமசசர மநதிரகள கடடததிலம நான அதிகாரகள கடடததிலம 



கலநத  ெகாளள  உளேளாம.இநத  மாநாட  பிராநதிய  ஒததைழபப 

மறறம  இைணபபின  ேவகதைத  ஊககவிககம  மறறம  மறற 

தைலவரகளககள  இரதரபப  கடடம  நடகக  வாயபப  ஏறபடததம 

என எதிரபாரககபபடகிறத.

1997  உரவான இநதியா,இலஙைக,வஙகாளம,தாயலாநத ெபாரளாதார 

ஒததைழபப  கழவிலிரநத  வஙகாளததின  பலதைற  ெதாழிலநடப 

மறறம ெபாரளாதார ஒததைழபப மைனபப ெவளிபபடடத.1997இல 

மியானமார ேசரநதத.2004இல பாஙகாககில நடநத மதல மாநாடடல 

ேநபாளம மறறம படான ேசரநதன.2008இல இரணடாவத மாநாடைட 

இநதியா  கடடயத.மியனமாைர  ெதாடரநத  ேநபாளம  இைத 

நடததம.இத அகவரைசயில ெசலகிறத.

1990  இநதியாவின  கிழகக  ேநாககி  பாரககம  மறறம  தாயலாநதின 

ேமறக  ேநாககி  பாரககம  ெகாளைகயின  ெவளிபபாேட  பிமஸெடக 

ஆகம.இநத  ஏழ  உறபபினரகளம  உலகின  ெமாதத  மககள 

ெதாைகயில  20 சதவதீம  அதாவத  1.5  பிலலியன  மககைள 

ஒனறிைணககிறாரகள  மறறம  2.5  டரலலியன  அெமரகக 

டாலரகளகக ேமலாக உளநாடட உறபததி ெசயகிறாரகள.

ெதறக ஆசியா மறறம ெதனகிழகக ஆசியா ,சாரக மறறம ஆசியான 

நாடகளககிைடயிலான  ஒர  இைணபைப  பிமஸெடக 

வழஙககிறத.வஙகாளததில  ஒததைழபைப  ஊககவிககவம 

இநதியாவின வட கிழகக பகதிைய ைமயததிறக ெகாணட வரவத 

மறறம இைணபைப வலபபடததவம  மறபடகிறத.தைறகள சாரநத 

ஒததைழபைப  ஊககவிபபதறகாக  ஒபபநதஙகள  மறறம 

நிறவனஙகளின ஒர கடடைமபப அைமகக இத மயறசிககிறத.

பிமஸெடக  கடநத  ஆணடகளில  படபடயாக  மனேனறறம  கணட 

ேமலம  ெசயலககமான  ஒர  கடடததிறக  தயாராக 



உளளத.பிமஸெடக நிகழசசி மறறம நடவடகைககள கறிதத தனியாக 

ஒர பினனணி கறிபப பினனர தரபபடம.

இநதியா  தாயலாநதடன இைணநத பிமஸெடககில மனேனாடயாக 

இரநத  மககிய  பஙைக  வகிககிறத.பிமஸெடக  மனனனி 

நாடகளடன   14  மனனரைம  பகதிகள  ெகாணடளளத:  1) 

ேபாககவரதத மறறம தகவல ெதாடரப ,2)  சறறலா,3)  சழல மறறம 

அனரதத மகாைமததவம  ,  மறறம  4)  எதிரபப  மறறம நாடகடநத 

கறறம.இநதியா  தைலைமயில  நானக  மனனரைம  பகதிகளில 

உறதியான மனேனறறம ஏறபடடளளத.

ேபாககவரததில,பறநிைல ெபாரளாதார  தாழவாரஙகைள ஊககவிகக 

பிராநதிய  இைணபைப  மககியபடததியளளத.இநத  பகதியில  பல 

திடடஙகள இநத வழியின கீழ உளளன.டசமபர  2013ளில பிமஸெடக 

ேபாககவரதத  உளகடடைமபப  மறறம  தளவாடஙகள  ஆயவ 

மடநதத.பதடலலியில ஆசிய மனேனறற வஙகி (ஏடபி) உதவியடன 

பிராநதிய  இைணபபிறகாக  ெசயலபடதத  ேவணடய  திடடஙகளின 

கறகிய  படடயல  இநத  ஆணடன  மததியில  மடவ 

ெசயயபபடம.பைகயிரதம,சாைலகள,கடல  மறறம  பலவைக 

ேபாககவரதத கறிதத உைரயாடலகள வளரநதளளன.

ெதாழில  சாரநதவரகளின  பரமாறறம  மறறம  பயிறசி  தவிர 

சறறலாவில,ஒர  பிமஸெடக  தகவல  ைமயம  டலலியில 

நிறவபபடடளளத.அைணதத  பிமஸெடக  நாடகளிலம  இத  ெபரம 

திறனளள ஒர பகதியாகம.பல சமகநல பிராநதிய சறறலா திறைன 

வளரதத  இைணபப  மறறம  மககளள ெதாடரைப  வளரக  மயறசி 

நடநதளளத.சறறசழல  மறறம  அனாரதத  மகாைமததவததில 

ெநாயடாவில  பவி  அறிவியல  அைமசசகம  காலநிைல  மறறம 

வானநிைல  கறிதத  ஒர  பிமஸெடக  ைமயதைத  உரவாகக 

இரககிறத.ஒர  ேமனைமயான  ெதாடககம  விைரவில  நடகக 



உளளத.தகவல  பஙகீடறக  எஙகள  சனாமி  எசசரகைக  ைமயம 

உளளத.

பயஙகரவாததைத  எதிரகக  கறறவியல  விஷயததில  பரஸபர  சடட 

உதவி ெசயயம பிமஸெடக மாநாடைட ேபசசவாரைத மலம இநதியா 

உறதியாககி  உளளத.  சரவேதச  பயஙகரவாத  எதிரபப,  நாடகடநத 

அைமபபைடய கறறம மறறம சடடவிேராத ேபாைத மரநத கடததல 

ெதாடரபான உடனபடகைக 2009இல ைகெயழததிடபபடடத. 

ஒததைழபைப ேமமபடதத நானக தைண கழககள நிறவபபடடைத 

ெதாடரநத  உளவபகிரதலில  மனனணி  ேமயபபவரகளாக 

இலஙைகயம,பயஙகரவாத  நிதிைய  எதிரபதில  மனனணி 

ேமயபபவரகளாக  தாயலாநதம,சடட  மறறம  சடட  அமலாகக 

எதிரபபில  நாமம,ேபாைத  மரநத  களள  கடததல  தடபபில 

மனனணியில மியனமாரம உளளன.  

பல தைறகளில மறற உறபபினரகள எடககம மயரசசிககம ஆதரவ 

தரகிேறாம.எரசகதியில,ெபஙகளரல  மினசார  அைமசசகம 

பிமஸெடக  எரசகதி  ைமயதைத  நிரவியளளத.பிராநதிய  எரசகதி 

ஆதாரஙகள மறறம கடடஙகள வளரசசி பரஸபரம நனைம பயககம.

சகாதார தைறயில ,ஆயரேவத பயிரசசிககாக 30 ஆயஷ கலவி உதவி 

ெதாைக  வழஙககிேறாம.பிமஸெடக  பஙகாளிகளககாக  பாரமபரய 

மரததவ பிைணயதைத உரவாககியளேளாம. கறிதத ெபரகி வரம 

ேதைவ  ெகாணட   ெபாதவான  மரநதகள  கறிதத  ெநரககமான 

ஈடபாட ெகாணடளேளாம.

விவசாயததில,உயிரெதாழிலநடபததில ஒததைழபப,விைதகள மறறம 

எலைல  தாணடம  ேநாயகள  கடடபபாட  மறறம  விவசாய 

நிறவனஙகள  இைணபப  ஆகியவறறிரகக  ஆதரவ 

தரகிேறாம.வரததகம  மறறம  மதலடடல,  பிமஸெடக  வரததக 



ஒபபநதம  கறிதத  விவாதஙகள  இனனம  நடநத 

ெகாணடரககினறன.சஙகததைற  ஒததைழபப  மறறம  சரசைச 

தீரமானம  கறிதத  இறதியாக  பரநதணரவ  ஒபபநதஙகள 

ைகெயழததாகின  ,பி2 பி  எனபபடம  வரததகததிலிரநத  வரததகம 

இைணபபகள வளரநதளளன.

மககள மதல மககள ெதாடரபில சமார  1200  இநதியா ெதாழிலநடப 

மறறம ெபாரளாதார ஒததைழபப திடடம (ஐ ட ஈ சி  )கலவி உதவி 

ெதாைக பயனபடததபடடளளன.ஆராயசசி தகவல அைமபப மதனைம 

நிறவனமாக  பிமஸெடக  சிநதைன  கழவின  வைல  அைமபைப 

ஏறபாட ெசயதத.

ெபாரளாதார ஒததைழபபின மீத வட கிழகக சிலலாஙகில 2013இல 

நைடெபறற ேகாலகததாவின வரடாநதிர ஒரஙகிைணநத பிமஸெடக 

கரததரஙக  மறறம  2014இல  இமபாலில  நடநத  கரததரஙகிறகம 

ஆதரவ தநதளேளாம.இத பரநத பஙகளிபபககம வட கிழககில உளள 

ஆறறைல ெவளிபபடததவம வழிவகததத.

வஙகாள  டாககா  நகரல  நிறவபபடவளள  நிரநதர  ெசயலகததிறக 

உணடான  ஆணட  ெசலவில  32  சதவதீதைத  இநதியா  தான 

பஙகளிபபாகக  உறதி  அளிததளளத.இத தவிர  பிமஸெடக  எரசகதி 

ைமயம,வானிைல மறறம காலநிைல ைமயம,தகவல ைமயம வழஙக 

உளேளாம.பிமஸெடகில  நமமைடய  பஙககள  கறிபிடததககைவ 

ேமலம அைவ மடரசசியைடநத ெதாகபபாக வளரம.

பிமஸெடக  ெபாரளாதார  ஒததைழபப,எரசகதி  மறறம  இைணபப 

ஒததைழபப  ,கலாசசார  ஒததைழபப  ,ஆகியவறைற  ஊககவிதத 

பாதகாபப  ெதாடரபகைள  வலபபடததம   என  நமபகிேறாம. 

பிமஸெடக நீஙகள காணபதேபால பல மைனகளில ெபரம ஆறறல 

ெகாணடளளத.ெசயலமைறகைள  ஒரஙகிைணபபதறககம 



மனனரைம  பகதிகளில  இலகக  சாரநத  திடடஙகளில  கவனம 

ெசலததவம  நாம  நம  தைலைமததவம  மறறம  உறதிபபாடைட 

வழஙகவம  மனனரைம அளிததளேளாம.

மனறாவத  மாநாட  ஒர  ஒரஙகிைணநத  மைறயில 

நடவடகைககைள  மடககிவிட  மனெமாழிகிறத.இதன  மககிய 

விைளவ டாககாவில நிரநதர ெசயலகம அைமபபத ஆகம.பிமஸெடக 

வானிைல  மறறம  காலநிைல  ைமயம  இநதியாவில  அைமபபத 

மறறம  கலாசார  ெதாழிலகள  படடானில  அவதானமாக  ெகாணட 

ஒபபநத கறிபபகள ைகெயழததாவதம இதன விைளவாகம.

மியானமார அதன அபிலாைஷகைள எதிெராலிககம வணணமாகவம 

இநத  மைனகளில  கணடளள  மனேனறறதைத  வரேவறகம 

வணணமாகவம  இணககம  மறறம  ெசழிபப  எனபைத  தஙகள 

கரபெபாரளாக மனெமாழிநதளளனர.நனறி.

அதிகாரபரவ  ேபசசாளர:  உஙக  ேகளவிகளககாக  இநத  ேமைட 

இபெபாழத திறநதளளத.

ேகளவி: நீஙகள  ேபாககவரததிறகாக  ஏழ  திடடஙகள  பறறி 

ேபசினரீகள.அைத  பறறிய  விவரஙகள  மறறம  கலாடன  பனமைற 

கடல திடடம பறறியம கற மடயமா?

ெவளியறவ  ெசயலாளர;  நான  இைண ெசயலாளர  திர  சஞசய 

பாடடாசாரயா அவரகைள விவரஙகள அளிகக அைழககிேறன.

இைண  ெசயலாளர  (ெதறக) (திர  சஞசய  பாடடாசாரயா)  : 

ேபாககவரதத  உளகடடைமபப  மறறம  லாஜிஸடகஸ  ஆயவ 

(பிடஐஎலஎஸ)  தயாரபபி  ஆசிய  மனேனறற  வஙகியடன(ஏடபி) 

ேசரநத பணி ெசயதளேளாம.இபபகதிககள இைணபைப ஊககவிககம 

சமார  100  திடடஙகைள  பிடஐஎலஎஸ  ஆயவ  உணைமயாக 



கணடளளத.மாரச,ஏபரல,மறறம ஜூனில மனற கடடஙகள நடதத 

திடடமிடடளேளாம.இதில  கைடசி  மனறாவத  டலலியில 

நடககம.இநத நாடகள ஒவெவாரவராலம அைடயாளம காணபபடட 

மனனரைம  ெகாணட  திடடஙகளின  இறதிபடடயைல  இதேபாத 

அைடயாளம  காணலாம.பிறக  இததிடடஙகைள  ஏடபி 

ெசயலகாததிறன எடததகெகாளளம.

நிசசயமாக  பிமஸெடகக  உள  இைணபைப  ஊககவிககம  பல 

திடடஙகள  உளளன.நீஙகள  கறிபபிடட  கலாடன  இதன  கீழ 

ெசயலபடம  ஒனற.2016இல  இத  மடவைடயம  எனற 

எதிரபாரககிேறாம.இநதியாவின  வடகிழகைக  மியானமார  வழியாக 

தாயலாணடடன  இைணககம  மததரபப  ெநடஞசசாைலயம  அநத 

ேநரததில மடவைடயம என நிைனககிேறாம.இநத பகதியில நாஙகள 

ேவற  திடடஙகளம  ைவததளேளாம.எனேவ,  இநத  கடடததில 

பிடஐஎலஎஸ  ஆயவ  அடபபைடயயின  ேமல  பிமஸெடககின 

மனமயறசி உளளத.

ேகளவி:  ேமடம  ெவளியறவ  ெசயலாளர,நீஙகள  சதநதிர  வரததக 

உடனபடகைக  (எஃபடஏ)  ேபசசவாரைதகள  கறிதத  விவரகக 

மடயமா?இநத  ஒபபநதம  கறிதத  மடைவ  இநத  மாநாடடல 

எதிரபாரகக மடயமா?

ெவளியறவ  ெசயலாளர:  நீஙகள  அறிநததேபால  எஃபடஏ) 

ேபசசவாரைத  ெசயலமைறகள  அதிக  ேநரம  எடபபைவ 

ஆகம.பிமஸெடக  ேபசசவாரைத  மிகவம  சிககலானத  ஏெனனில 

ெதறகாசிய  வரததக  சதநதிர  பகதி  எனபபடம  (எஸஏஎஃபடஆ) 

ெசயலமைற  கீழ  நமகக  ஒர  எஃபடஏ  உளள  நாடகைள  அத 

உளளடககியளளத தவிர ெதனகிழகக ஆசிய நாடகள சஙகம எனம 

(ஆசிஈஏஎன)  ேசரநத நாடகளம உளளன.இைவ யாைவயம கணககில 



ெகாணட இநதியா  மறறம அவரகளககம ஏறற  ஒர விைளவகக 

வரேவணடம.எனேவ,இத சிறித காலம எடககம. 

ேகளவி: மியானமாரகக  பிரதமரன  கைடசி  பயணம,எனன உறதி 

ெசயயபபடடத,  எனன  விடபடடத,எனன  ெசயயபபடேவணடம, 

கறிபபாக வட கிழககில மனதில ெகாணட ஆகியைவ கறிதத ஆயவ 

ெசயய  ஒர  வாயபப  இரககமா?ேபரநத  ேசைவ  உடபட  நிைறய 

வாககளிககபபடடத.... 

ெவளியறவ  ெசயலாளர:  நிசசயமாக.2012இல  இரதரபப 

விஜயததிறக  பிறக  இரணட  ஆணடகள  பினனர  மியனமாரகக 

வரைக  தரம  பிரதமர  எனற  உணைமயின  மததியில  ,நாம 

மனேனறறதைத  ஆயவ  ெசயய  பயிறசி  ெசயதளேளாம.  இநத 

அளவகக  திரபதிகரமாக  உளளைத  மகிழசசியடன 

ெதரவிககிேறன.ெசயலில  நைடமைறபடததபபடட  வரகினற  பல 

திடடஙகள  உளளன.ெதாழில  நடப  பஙகா,  வளரசசி  தாழவாரஙகள, 

இைணபபககள,  சாைலகள,  ெதாடரபகள,  நாடகளககிைடேய  உளள 

எலைல ெதாடரபகள ஆகியைவ உளளன.

சில திடடஙகள மறறைத விட அதிக ேநரம எடததளளத ஏெனனில 

பவியியல  நிலபபரபபில  எதிரெகாணட  பிரசசிைனகளின 

காரணமாக.எனினம இநத இரணட ஆணடகளகக மன பயணதைத 

ெதாடரநத  மியனமாரகக ெகாடதத வாககறதிகளில திரபதிகரமாக 

மனேனறி வரகிறத எனற கறேவன.

ேகளவி: தாயலாநதின சினவதரா  அஙக வரவிலைலெயனில உசசி 

மாநாடட நிைலயில மாறறம இரககமா?

ெவளியறவ  ெசயலாளர:  அபபட ஏன ஆகேவணடம எனபதறகான 

எநத காரணமம எஙகளகக ெதரயவிலைல.இத தைலவரகளககான 

மாநாட  ஆகம,அதில  தாயலாநத  பிரதமர  சில  உளநாடட 



காரணஙகளினால  வர  இயலாவிடல,மறற  உறபபினரகள  அைத 

நனறாக பரநத ெகாளள காடடல ேவணடம. 

ேகளவி: ேமடம,சறறலா  ஒர  சாததியமான  பகதி  எனற  நீஙகள 

கறியதறகக எனன ெபாரள?அஙக ெசலல விரபபபபடபவரகளகக 

ஆவணம தாராளவாதம ஆககபபடமா?

ெவளியறவ  ெசயலாளர:ஆடடைதேய  மறறம  ேபாககளள  ஒர 

தைறயாக  நாம  சறறலாைவ  கரதலாம,ஏெனனில  அத  உளேள 

ெகாணடவரம மதலட மறறம அத ஏறபடததம ேவைலவாயபபகள 

ஆகம.  ஏறகனேவ,நீஙகள  விரமபினால,மரததவ  சறறலா  உடபட 

எலைலயில மியனமாரடன இயககம எலைல கடபபதில ஒர நலல 

ஒபபநதம உளளத எனபைத கறிகெகாளகிேறன..

உதாரணமாக மணிபபரல சிறநத மரததவ வசதிகள உளளன.கைல 

அரச கவஹாதியில  உலகததர  கண மரததவமைன உளளத.ெதன 

கிழகக ஆசியாவிலிரநத  இநத ேசைவகைள பயனபடததி ெகாளள 

மககள வரகிறாரகள.ஆதலால  மரததவ சறறலா ஒர பகதியாக 

உளளத.மறற  சறறலா  நடவடகைககைள  பாரகைகயில,  மணிபபர 

இமபாலில  சரவேதச  விமான  நிைலயததில  மியானமார  மறறம 

சகாயிஙக மதலைமசசரகள தைலைமயில,  மணிபபர மதலைமசசர 

ெபற,மதல  தடைவயாக  சரவேதச  விமானம  தைர 

இறஙகியத.அவரகள  கவஹாதிகக  விஜயம  ெசயதாரகள.அநத 

பகதிகள ெசனற பினனர மகாேபாதிகக ெசனறனர.

விமானம மலேமா,கடல மலேமா,அலலத நிலம மலேமா எளிதாக 

கைறநத  கடடபபாடட  மைறயில  மககள  கடநத  ெசலல 

அனமதிபபத  இநத  ெதாடரபகைள  சரயான  இடததில  ைவதத 

நிரவாகிததால சாததியம ஆகெமனபைத நீஙகள கறபைன ெசயயலாம.



நீஙகல கறிபபாக விசா ஆவணம பறறி ேகடடரகள.எஙகளின ெசாநத 

அககைறகைளயம கரததில ெகாணட,சிரமம அதிகமிலலாமல மககள 

எலைல தாணடம வைகயாக அைதயம எளிதாக ெபற சாததியமான 

வழிைய பாரகக உளேளாம. 

ேகளவி: இநத பயணததின ேபாத பிரதமார வலியறததவிரககம சில 

உநததல பகதிகள பறறி படடயலிட மடயமா?

ெவளியறவ  ெசயலாளர: இநதியா  மனனணி  நாடாக  உளள 

ேபாககவரதத, சறறலா, சறறசசழல மறறம ேபரழிவ ேமலாணைம, 

மறறம  பயஙகரவாதம  ஆகியைவ  உநததல  பகதிகள  என  நான 

மிகவம விரவான சரகக உைர ெகாடததளேளன.நாஙகள பிமஸெடக 

பறறி  ேபசைகயில  நீஙகள  அத  சாரக  மறறம  ஆசிஈஏஎன 

ஆகியைவைய இைணபபத பறறி ேபசமேபாத, நான வட கிழகக எனற 

கறிபபாக காடடயிரநத உநததல பகதிைய பாரகக ேவணடம எனற 

ெசாலலிகெகாளகிேறன. 

பிமஸெடகின  ஆறறைல  நீஙகள  கைறவாக  மதிபபிட 

மடயாத.கறகக இைணபப ெதாடரபகளின பலனகைள அஙகிரககம 

நம  மாநிலஙகளகக  ெகாணட  ேசரததத  பிமஸெடக 

ஆகம.வடகிழககில  இைணபப  ஒர  ெபரம  பிரசசிைன  ஆகம.அத 

கிழகக ேநாககி பாரககம ெகாளைகேயா அலலத பிமஸெடகேகா,நமத 

கவனம எலலாம நாம ெசயவத இைணபப, ேபாககவரதத, வரததகம, 

சறறலா  ஆகியவறைற  எலலா  வடகிழகக  மாநிலஙகளம 

ெபறேவணடம எனபேத ஆகம.நமத பிரதமர இநத பகதிகள வளரசசி 

கறிதத சிறபப அககைற ெகாணடளளார எனபைத நீஙகள அறிவரீகள.

கடநத ஆணட இைத கவனததில ெகாணட திடடககழ ஒர கடடம 

நடததியத.திடடககழ வட கிழகைக இலககாக ைவதத அைத எபபட 

ேமலம வளரகக மடயம எனற கணடனர.மனற வாரஙகளகக மன 



நான  கவஹாதிகக  ெசனறேபாத எரசகதி  ,சாைல  ேபாககவரதத 

மறறம  ெநடஞசாைல,  சறறலா  உளளிடட  ெதாைலதெதாடரப, 

உளநாடட  விமான  ேபாககவரதத,உளகடடைமபப  பிரசசிைனகைள 

சமாளிககம  அைணதத  மககிய  அைமசசரைவ  ெசயலாளரகளடன 

ெசனேறன.  வடகிழகக  பகதிகைள  வளரககம  வணணமாக  நாம 

ஒனறாக  எவவாற  ேவைல  ெசயயமடயம  என  தலலியமாக 

ஆராயநேதாம.

மியனமாரல  சமீபததிய  மனேனறறஙகளினால  மழபபகதியம 

விரநத ெவளிநாடட மதலடகளகக திறபப தநத எலைலயில பல 

மாறறஙகள  நைடெபறகினறன.இநநிைலயில  நம  வடகிழகக  பகதி 

பின  தஙகாமலிரககவம,அதன  திறனகக  ஈடான  மைறயில  அத 

வளரவம,சாைலகள மறறம யாவம நனக இைணககபபடட நாமம 

ேவகமாக இலைலெயனினம இைணயாக திறைன பயனபடததவைத 

உறதி ெசயவத நமத நலனகேக ஆகம.

இதில,சாரக நாடகளான வஙகாளம, படடான, ேநபால ஆகியவறறடன 

நாம  ெகாணடளள  உறவம  மககியமானைவ.ஆதலால,அநத 

மழபபகதியம  கவனிகக  ேவணடயைவ.நீஙகள 

அறிநததேபால,அடததடதத  இரணடாவத  மைறயாக  வடகிழகக 

மாநிலஙகள 10 சதவதீம விதததில வளரநதளளத,இத மறற இநதியா 

ெபாரளாதாரதைடவிட  அதிகமாகம.ஆக,இத  உணைமயில  ெபரம 

வளரசசி  மறறம  வரம  மாதஙகளில  அதிக  வளரசசி  ெபரம 

சாததியமாகிறத.அநத மனேனாககில நீஙகள அைத கைடபிடகக நான 

பாரககிேறன.

ேகளவி:  நாம  எலைல  வரததக  பளளிகள  திறகக 

ஒபபகெகாணடளேளாம.இரணட வரடததிறக பிறகம நம பககமளள 

எலைல  வரததக  பளளிகள  வளரவிலைல.நாகாலாணடல  உளள 

ேலாஙகவாைவ  பாரததால  இனனமம  ஓைலகைரைய 



காணபரீகள.சரவேதச  வரததக  ைமயம  எனற  அவரகள  கறம 

இடததிறக ஒர அணகசாைல கட இலைல.ஆனால நாம மியானமார 

வளர  உதவகிேறாம.நம  மககள  பயனபட  நமத  பககதைத  வளரகக 

ேவணடம என நான நிைனககிேறன.

ெவளியறவ ெசயலாளர:  நான மறறிலம உடனபடகிேறன.  ஆனால 

அஙக நான உஙகள அறிகைகயாகிய  நம பககததில வளரசசி இலைல 

எனபைத  ேபாடடயிட  ேவணடம  எனற  நிைனககிேறன.நாம 

வளரகிேறாம.சாைல கடடபடகினறன.மனேனறறம ேவகமாக இரகக 

மடயம  ஆனால...(  சரயாக  ேகடகவிலைல)...ஒரஙகிைணநத 

ேசாதைன சாவடகள உளளன  ,தைரயில திடட வடவமம உளளன, 

இதறகான  கடடமான  பணிகள  தலலியமாக  நடககினறன.பைகயிரத 

இைணபபம  வநத  ெகாணடரககிறத.எனேவ,இத  நடககிறத.இத 

ெமதவாக நடநதாலம நிசசயமாக நடககிறத.

ேகளவி: மியனமாரல  இலஙைக  ஜனாதிபதிைய  பிரதமர  சநதிகக 

இரககிறாரா எனற எனகக ெதரய ேவணடம?ஈலம ேபார நானகில 

2009இல  நடநத  ேபார  கறறஙகைள  கறிதத  ஒர  சரவேதச 

விசாரைணகக  எணணம  அளிதத  நவநீதம  பிளைளயின  கரதைத 

இலஙைக  நிராகரததவிடட  ேபாதில  ,நாம  ெஜனவீாவில  எபபட 

வாககளிகக ேபாகிேறாம?

ெவளியறவ ெசயலாளர:  உஙகள மதல பகதி ேகளவிகக பதில ஆம, 

இரககிறத.  பிரதமர  இலஙைக  ஜனாதிபதிைய  சநதிகக  உளளார. 

இரணடாவத, நாம ெஜனவீாவில வாககளிகக ேபாகிராம.எபபட எனபத 

பறறி  உணைமயில  வாகக  நைடெபறம  வைர  நீஙகள  காததிரகக 

ேவணடம எனற கரதத ெதரவிககிேறன.இத ஒர மிகவம சிககலான 

ெசயலமைற  எனற  உஙகளகக  ெதரயம. நாம  தீரமானம  உைர 

பாரகக ேவணடம,  கணககில பலேவற பிற காரணிகைளயம எடகக 

ேவணடம, பிறக நாம இறதியாக வாககளிகக ேவணடம.அத கறிதத 



மடவ வரம வைர உஙகளின இநத  ேகளவிகக  நான பதிலளிகக 

தணியவிலைல.

ேகளவி: ேமடம  ெவளியறவ  ெசயலாளர,அணசகதி  ஒததைழபப 

பகதியில  தறேபாைதய  இநதியா  –  ரஷிய  ேபசசவாரைதகள  பறறி 

ேமமபடததி  கற  மடயமா,கறிபபாக  ேராசாேடாம  தைலவர  இர 

நாடகளகக  மன  இஙேக  இரநததம  ேராேகாஜின  இநதியா 

இைடததரகரகைள  இனற  சநதிபபத  ெதாடரபாகவம  விவரகக 

மடயமா?

ேமலம கடஙகளம அணமினனிைலயம  3  மறறம  4  விைரவில 

ைகெயழததிடபபடமா?

ெவளியறவ  ெசயலாளர:  இத  ஒர  நடபமான  பிரசசிைன.  நான 

அைத  பறறி  உணைமகள வரமன  ,எநத  அறிவிபபகள  ெசயவதன 

மலம  தபபாககியில  கதிகக  விரமபவிலைல.  எஙகள  மழ 

கவனதைத  அத  ஈரததளளத  எனற நீஙகள  உறதியாக  நமபலாம. 

கறிபபாக  நீஙகள  ேமறேகாளிடட  காரணிகள  பாரைவயில  நாஙகள 

அைனதத  கவனமம   ெசலததகினராம.நாம  மிக  விைரவில 

ஒபபநதஙகள  ைகெயழததிடம  ஒர  நிைலயில  இரபேபாம  எனற 

நான நமபகிேறன.

ேகளவி: பிமஸெடககில வஙகாள பிரதமைர இநதிய பிரதமர சநதிகக 

சததியம  உளளதா  கறிதத  இரதரபபிலான  ேகளவி  இத 

ஆகம.அவரகள சநதிகக ேநரநதால,எநதப பகதிகள கறிதத விவாதிகக 

சாததியம உளளத?

ெவளியறவ ெசயலாளர: நம பிரதமர வஙகாள பிரதமைர சநதிபபார 

எனற உறதிபபடதத மடயம.  எபேபாதம ேபால அவரகள சநதிககம 

ேபாத அவரகள  உைரயாடல உணைமயில  சமகமான  மறறம 

விரவானதாக  ஆகிறத,நான  கறைகயில  அவரகள  மிகவம  நடப 



மறறம விரவான ெதாடட பரஸபர நலனகைள ெகாணட அைனதத 

பகதிகளிலம ெதாடரப ெகாளவாரகள.

ேகளவி:  இததாலிய  கடறபைட  வழகக  வநத  பினனர  ேமடம, 

இததாலியடன நம  உறவ விளிமபில  இரககிறத.  இபெபாழத  SUA 

கறறசசாடடககள ைகவிடபபடடத எனர நிைலயில,  இபேபாத எபபட 

உறவ  மனேனாககி  ெசலலம  எனற  நிைனககிறரீகள? இததாலி 

திரபதி எனற நீஙகள நிைனககிறரீகளா அலலத ள இனனம ெசயய 

ேவணடம  எனற  நீஙகள  நிைனககிறரீகளா?  நாஙகள  இததாலிய 

ததவர  அணைமயில  திரமப  அைழககபபடடார  எனபைத 

பாரததிரககிேறன.  எபபட  நீஙகள  சிறநத  இநத  கடடததில  உறவ 

விவரகக ேவணடம?உஙகளகக சிறநத வைகயில இநத கடடததில 

உறைவ எபபட விவரபபரீகள?

ெவளியறவ ெசயலாளர:  கடறபைட பிரசசிைன இததாலியடன  நம 

உறவகைள சிககலாககின எனற நிைனககிேறன.  எனினம,  SUA  கீழ 

கடறபைட  எதிரான  கறறசசாடடககள  ைகவிடபபடடத  எனபத 

மனேனாககி ேபாக ஒர வழி மறறம  ஒர அறிகறியாகம மறறம 

நாம விைரவில நம ெசாநத சடட மறறம நீதிததைற நடவடகைககள 

பட இநத விஷயதைத தீரகக மயலேவாம.

அதிகாரபரவ  ேபசசாளர:  இஙேக  இநத  பிறபகல  இரநததறக 

மிகவம நனறி. 

(மறறம)


