அமெரிக்காவின் 246-வது சுதந் திர தின நிகழ் ச்சியில்
அமெரிக்க-இந் திய உறவின் 75-வது ஆண்டை மசன்டன
அமெரிக்க துடணத் தூதரகெ் மகாண்ைாடியது
சென்னன, ஜூன் 17:
அசெரிக்காவின் 246-வது சுதந்திர தினத்னதயுெ் அசெரிக்கா ெற் றுெ் இந்தியா
இனையயயான 75 ஆண்டு கால உறனவயுெ் சென்னனயில் உள் ள அசெரிக்க
துனணத் தூதரகெ் வியாழக்கிழனெ (ஜூன் 16, 2022) அன்று சென்னனயில்
சகாண்ைாடியது. அசெரிக்காவில் ஃய ார்த் ஆஃ ் ஜூனல என்று
அனழக்க ் டுெ் சுதந்திர தினெ் , ஜூனல 4, 1776 அன்று சுதந்திரெ்
பிரகைன ் டுத்த ் ை்ைனத குறிக்கிறது.
துனணத் தூதர் ஜூடித் யரவின் நிகழ் ெசி
் னய சதாகுத்து வழங் கினார்.
சென்னனயில் உள் ள துனணத் தூதர் இல் லத்தில் நனைச ற் ற நிகழ் ெசி
் க்கு புது
தில் லியில் உள் ள இந்தியாவுக்கான அசெரிக்க தூதரகத்தின் துனண முதன் னெ
அதிகாரி (ச ாறு ் பு) பினரயன் ஹீத் தனலனெ வகிக்க, தமிழ் நாடு அரசின்
சதாழில் , தமிழ் அலுவல் சொழி, தமிழ் க் கலாெ்ொரெ் , ெற் றுெ் சதால் லியல் துனற
அனெெ்ெர் தங் கெ் சதன் னரசு ெற் றுெ் தமிழ் நாை்டின் நிதி ெற் றுெ் ெனிதவள
யெலாண்னெ அனெெ்ெர் ைாக்ைர் ழனியவல் தியாகராஜன் ஆகியயார் தமிழக
அரசின் ொர் ாக முதன் னெ விருந்தினர்களாக கலந்து சகாண்ைனர்.
அசெரிக்க-இந்திய அதிகார ் பூர்வ ராஜதந்திர உறவுகளின் 75 ஆண்டுகளின்
வரலாற் று சிற ் பு மிக்க அெ் ெங் கனள குறிக்குெ் வனகயிலான காசணாலி,
நிகழ் ெசி
் யின் ய ாது தினரயிை ் ை்ைது. சென்னனனய யெர்ந்த நவீன ஜாஸ்
ாைகியான சுஷா ராஜா அசெரிக்க ெற் றுெ் இந்திய யதசிய கீதங் கனள
ாடினார்.
விருந்தினர்களினையய உனரயாற் றிய புது தில் லி அசெரிக்க தூதரகத்தின்
துனண முதன் னெ அதிகாரி (ச ாறு ் பு) ஹீத், அசெரிக்கா ெற் றுெ் இந்தியா
இனையயயான வலுவான உறவு குறித்து எடுத்துனரத்தார். “உலகத்தின்
முன் னால் இருக்குெ் சில முக்கிய ெவால் கனள நாெ் ஒன்றினணந்து

எதிர்சகாண்டுள் யளாெ் . ருவநினல சிக்கல் கள் , ெர்வயதெ ச ருந்சதாற் று
எதிர்வினனக்கு தனலனெ வகித்தல் , தங் குதனையற் ற இந்திய- சிபிக் என நெது
ெக்களின் வாழ் னவ யெெ் டுத்துெ் ெற் றுெ் உலகளாவிய நன் னெக்கு
வழிவகுக்குெ் அனனத்து துனறகளிலுெ் அசெரிக்காவுெ் இந்தியாவுெ் இனணந்து
ணியாற் றி வருகின் றன. இன் னுெ் வளமிக்க, சுதந்திரொன, இனண ் பு
வெதிகள் நினறந்த ெற் றுெ் ாதுகா ் ான உலனக உருவாக்க அசெரிக்கஇந்திய கூை்டு எத்தனன முக்கியொனது என் னதயுெ் , நெது உறவு யெலுெ்
வலு ் ை எந்தளவு ொத்தியங் கள் உள் ளன என் னதயுெ் 75-வது ஆண்டில் நெது
கூை்ைாண்னெ சவளி ் டுத்துகிறது,” என்று அவர் கூறினார்.
இரு நாடுகளுக்கினையயயான வலுவான பினண ் பிற் கு ங் காற் றுெ்
விருந்தினர்களுக்கு நன் றி சதரிவித்த அவர், “நெது இருதர ் பு வர்த்தகெ் ெற் றுெ்
முதலீடுகனள நீ ங் கள் அதிகரித்து, புதிய சுகாதார ெவால் கனள
எதிர்சகாள் வதற் கான ஆராய் ெ்சினய யெற் சகாண்டு, ருவநினல ொற் றத்னத
எதிர்சகாண்டு, ல் யவறு துனறகளில் புதுனெக்கு வழிவகுத்து, கல் வி ெற் றுெ்
சதாழில் ொர்ந்த ரிொற் றங் களின் மூலெ் சிறந்த நனைமுனறகனள கிர்ந்து
வருகிறீர்கள் ,” என்று கூறினார்.
தமிழ் நாடு அரசு ெற் றுெ் முதலனெெ்ெர் மு.க. ஸ்ைாலின் ொர் ாக சதாழில் துனற
அனெெ்ெர் தங் கெ் சதன் னரசு ெற் றுெ் நிதி அனெெ்ெர் ைாக்ைர் ழனியவல்
தியாகராஜன் ஆகியயார் நிகழ் ெசி
் யில் கலந்து சகாண்டு ய சினர். அசெரிக்க
சுதந்திர தினெ் ெற் றுெ் அசெரிக்க-இந்திய உறவின் 75-வது ஆண்டுக்கு
வாழ் த்துகனள சதரிவித்த சதாழில் துனற அனெெ்ெர் தங் கெ் சதன் னரசு,
தமிழகத்தில் முதலீடு செய் யுொறு அசெரிக்க சதாழில் துனறக்கு அனழ ் பு
விடுத்தார். “துனறமுகங் கள் , விொன நினலயங் கள் ய ான்ற வெதிகனள
ச ற் றுள் ள தமிழ் நாடு, சதாழில் துனற வளர்ெ்சிக்கு உகந்த வனகயில்
திகழ் கிறது. முற் ய ாக்கான ெற் றுெ் செயல் திறன் மிக்க அரசின் காரணொக
முதலீை்ைாளர்கள் மிகவுெ் விருெ் புெ் ொநிலொக தமிழ் நாடு தற் ய ாது உள் ளது,”
என்று அவர் யெலுெ் சதரிவித்தார்.
நிகழ் ெசி
் யில் உனரயாற் றிய நிதி அனெெ்ெர் ழனியவல் தியாகராஜன்,
அசெரிக்காவில் அவர் தங் கியிருந்த காலெ் அவரது வாழ் னவ வடிவனெக்க
உதவியது என்றார். “அசெரிக்க வாழ் வுமுனற எனக்கு லவிதங் களில்
தனித்துவத்னத தந்தது. இரு நாை்டு ெக்களுக்கினையயயான பினண ் பு மிகவுெ்
வலுவாக திகழுெ் நினலயில் , இந்த உறவு யெலுெ் வளருெ் என்றுெ் , இந்தியா
ெற் றுெ் அசெரிக்கா இனையயயான உறவுகனள அது யெலுெ் வலு ் டுத்துெ்
என்றுெ் உறுதியாக நெ் புகியறன் ,” என்று அவர் கூறினார்.
சென்னனனய யெர்ந்த குவில் ை் (துணிகளால் செய் ய ் டுெ் கனல வடிவெ் )
ெற் றுெ் பீஸ்ய ாக் வடிவனெ ் ாளர் யகானாக் ன ெஞ் ெரி (Cognac by Manjeri)
பிரத்யயகொக உருவாக்கிய கனல ் ச ாருள் , திசனை்ைாெ் நூற் றாண்டில்
அடினெ ் டுத்த ் ை்ை ெக்கள் விடுதனலனய யநாக்கி ரயில் சுரங் க ் ானதயில்
த ் பி ் தற் கு வழிகாை்டிய அசெரிக்க குவில் ை் வனககனள காை்சி ் டுத்தியது.
ஜூன் ொத அசெரிக்க யதசிய விடுமுனறகளான சகாடி நாள் ெற் றுெ்

ஜூன்டீன் த் ஆகியவற் னற குறிக்குெ் வனகயில் அது அனெந்திருந்தது.
அசெரிக்க ாரெ் ரிய கனலயான குவில் ை்டிங் இன்றுெ் பிர லொக உள் ளது.
பிளாக்சகண்ை் ச ாடி இை்லி, ெதர்ன் ஃபினரடு சிக்கன் ஆன் யதாொ யவஃபிள்
ெற் றுெ் கார்ைொெ் பிரவுனீஸ் உள் ளிை்ை அசெரிக்க ெற் றுெ் சதன் னிந்திய
உணவு வனககள் கலந்து உருவாக்க ் ை்ை விருந்துைன் நிகழ் ெசி
்
நினறவனைந்தது.
புடகப் பை விளக்கெ் :
புனக ் ைெ் 1:
(இைமிருந்து வலெ் ) தமிழ் நாடு அரசின் சதாழில் , தமிழ் அலுவல் சொழி, தமிழ் க்
கலாெ்ொரெ் , ெற் றுெ் சதால் லியல் துனற அனெெ்ெர் தங் கெ் சதன் னரசு, புது
தில் லி அசெரிக்க தூதரகத்தின் துனண முதன் னெ அதிகாரி (ச ாறு ் பு)
பினரயன் ஹீத், திருெதி ொர்கசரை் தியாகராஜன், தமிழ் நாடு நிதி ெற் றுெ்
ெனிதவள யெலாண்னெ அனெெ்ெர் ைாக்ைர் ழனியவல் தியாகராஜன், சென்னன
அசெரிக்க துனணத் தூதரகத்தின் துனணத் தூதர் ஜூடித் யரவின் ஆகியயார்
அசெரிக்காவின் 246-வது சுதந்திர தினத்னதயுெ் அசெரிக்கா ெற் றுெ் இந்தியா
இனையயயான 75 ஆண்டு கால உறனவயுெ் சகாண்ைாடுவதற் காக
வியாழக்கிழனெ (ஜூன் 16, 2022) அன்று சென்னனயில் நனைச ற் ற நிகழ் ெசி
் யில்
ங் யகற் றனர். விழாவுக்காக பிரத்யயகொக உருவாக்க ் ை்ை குவில் ை்
கனல ் ச ாருளின் முன் பு அவர்கள் நிற் கின் றனர்.
புனக ் ைெ் 2:
சென்னனயில் வியாழக்கிழனெ (ஜூன் 16, 2022) அன்று நனைச ற் ற
அசெரிக்காவின் 246-வது சுதந்திர தினெ் , ெற் றுெ் அசெரிக்கா ெற் றுெ் இந்தியா
இனையயயான 75 ஆண்டு கால உறனவ சகாண்ைாடுெ் நிகழ் ெசி
் யில் (இைமிருந்து
வலெ் ) சென்னனயில் உள் ள இந்திய-அசெரிக்க வர்த்தக அனெ ் பின் பிராந்திய
இயக்குநர் சுஜாதா ரவிஷங் கர், சென்னன அசெரிக்க துனணத் தூதரகத்தின்
அரசியல் ெற் றுெ் ச ாருளாதார பிரிவின் தனலவர் விர்ொ ச ர்கின் ஸ், ெற் றுெ்
னகசைன்ஸ் தமிழ் நாடு நிர்வாக இயக்குநர் ெற் றுெ் தனலனெ செயல் அதிகாரி
பூஜா குல் கர்னி ஐஏஎஸ்.
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