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வெரிநாட்டு அலுெல்கள் இாஜாங்க அமச்சர் ெசந்த சசனாநாக்க அெர்கள் 

ஸ்சயாசெனிாெில் இடம்வபறும் பிவரட் மூசயாபா கருத்துக்கரம் - 2018இல் 

இயங்மகம பிதிநிதித்துெப்படுத்துகின்மார்  

 

 

2018 செப்செம்பர் 10 - 11 லரான காயப்பகுதிில் இெம்சபற்ம 13லது பிசரட் பலயாபா 

கருத்துக்கரத்தில் பங்குபற்றுலதற்காக, ஸ்லயாலலனிாலின் பிதி பித ந்திரிபம், 

சலரிநாட்டு அலுலல்கள் அரச்ெருான கார்ல் எர்ஜாலக் அலர்கரின் அரறப்பின் லபரில், 

சலரிநாட்டு அலுலல்கள் இாஜாங்க அரச்ெர் லெந்த லெனாநாக்க அலர்கள் 

ஸ்லயாலலனிாலிற்கு லிஜம் ஒன்மிரன லற்சகாண்டிருந்தார். இந்த லருெத்திற்கான 

கருத்துக்கரத்தின் தரயப்பு 'பிரிவுகரர இரைத்தல்' ஆகும்.  

 

'தனித்து செற்பட்ொல் லதால்லிபறுலலாம்: நிரயான எதிர்காயத்திற்காக ஒன்மாக 

செற்படுதல்' என்ம தரயப்பில் இெம்சபற்ம குழு லிலாதத்தில், இாஜாங்க அரச்ெர் 

லெனாநாக்க அலர்கள் ஒரு அங்கத்தலாக காைப்பட்ொர். பல்லலறு நாடுகரின் 

அொங்கங்கள், கல்லித்துரம, ெிலில் ெபகம் ற்றும் சபருநிறுலனத்துரமர 

பிதிநிதித்துலப்படுத்தும் உர் ட்ெ லபச்ொரர்கரர இந்தக் குழு உள்ரெக்கிிருந்தது. 

 

நீண்ெகாய லலு ற்றும் உைவுப் பாதுகாப்பிரன உறுதிப்படுத்துலதற்கான ொத்திான 

தீர்லாக லிலொத்துரமில் உிரில் உ லரககரர பன்படுத்துதல் உள்ரெங்கயாக நீர் 

லலு, காற்று ற்றும் சூரி லலு லபான்ம புதுப்பிக்கக்கூடி லலு பயங்கரர பன்படுத்துலதன் 

பக்கித்துலம் குமித்து இாஜாங்க அரச்ெர் தனது உரில் கலனம் செலுத்தினார். பூிின் 

அடிப்பரெ லரம் என்ம லரகில் இற்ரகச் சுற்மாெல் ற்றும் அதன் 

உிர்ப்பல்லரகரின் சுகாதாத்ரத பாதுகாப்பதற்கான லதரலப்பாட்டிரன அலர் லலும் 

லயிபறுத்தினார். லலும், கெல்லரச் சூறயின் பாதுகாப்பும் கூெ புலிின் பக்கிானசதாரு 

அம்ெம் என இாஜாங்க அரச்ெர் ெிமப்பித்துக் கூமினார்.  

 

இருதப்பு அர்லின் லபாது, இாஜாங்க அரச்ெர் லெந்த லெனாநாக்க அலர்கள் 

ஸ்லயாலலனிாலின் சலரிநாட்டு அலுலல்கள் அரச்ெின் இாஜாங்க செயாரர் அன்ட்ஜ் 

சயாகார் அலர்கரர ெந்தித்தார். கயந்துராெல்கரின் லபாது, இரு நாடுகரினதும் உமவுகரர 

லலும் ஒருங்கிரைப்பதற்கான இயங்ரகின் ஈடுபாட்ரெ அலர் ீர உறுதிப்படுத்திதுென், 

கயாச்ொம், லிஞ்ஞானம், கல்லி, லர்த்தகம் ற்றும் பதலீட்டுத் துரமகரில் 

ஒத்துரறப்புக்கரர லம்படுத்துலதற்கான லறிகள் சதாெர்பிலும் கயந்துராடினார். 

பல்தப்பு லிெங்கரில் பகிப்பட்ெ ஈடுபாடுகரர லம்படுத்துலது சதாெர்பிலும் இந்த 

கயந்துராெயில் கலனம் செலுத்தப்பட்ெது. 

 

பிசரட் பலயாபா கருத்துக்கரத்தின் இரைப்பாக, இாஜாங்க அரச்ெர் லெனாநாக்க 

அலர்கள் ஆர்ஜன்டீனா குடிெின் பன்னாள் சலரிநாட்டு அலுலல்கள் அரச்ெர் சுென்னா 

ல்சகார்ா அலர்கரர ெந்தித்து, சதற்கு - சதற்கு ஒத்துரறப்பிற்கான பகிப்பட்ெ ஈடுபாடுகரர 

லம்படுத்துலதற்கான லறிபரமகள் குமித்து கயந்துராடினார். ஜனநாகத்ரத 

லலுப்படுத்துதல், நல்யிைக்கத்ரத லம்படுத்துதல் ற்றும் நிரயான ெபக - சபாருராதா 

அபிலிருத்திர உறுதிப்படுத்துதல் ஆகிலற்றுக்காக லதெி ஒற்றுர அொங்கத்தினால் 

பன்சனடுக்கப்பட்டுள்ர நெலடிக்ரககரின் லிபரிக்கப்பட்ெ கண்லைாட்ெத்ரத அலர் லலும் 

லறங்கினார். 

 

இாஜாங்க அரச்ெர் லெனாநாக்க அலர்கள் ெிலொனிாலின் பிதி சலரிநாட்டு 

அலுலல்கள் அரச்ெர் அன்ட்சஜ் லேர்லனாவ்ஸ்கிர லலும் ெந்தித்ததுென், இயங்ரக 
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ற்றும் ெிலொனிாலிற்கு இரெியான இருதப்பு ஒத்துரறப்புக்கரர ீள்பார்ரல 

செய்தார். 

 

இந்த லிஜத்தின் லபாது, ஒஸ்ட்ரிாலிற்கு ொன்மரிக்கப்பட்டுள்ர ஸ்லயாலலனிாலிற்கான 

இயங்ரகத் தூதுலர் ற்றும் தூதக உத்திலாகத்தர்கள் இாஜாங்க அரச்ெருென் 

இரைந்திருந்தனர்.  

 

 

வெரிநாட்டு அலுெல்கள் அமச்சு 

வகாழும்பு 

 

21 வசப்வடம்பர் 2018 

 

        

 
 


