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புத்தசரசன, ெத ெற்றும் கலரச்சரர அலுவல்கள் அதெச்சின் மசயலரளர், 

மதரல்மபரருள் திதைக்களம் ெற்றும் ெத்திய கலரச்சரர நிதியத்ததச் ஜசர்ந்த அதிகரரிகள், 

கடல்சரர் மதரல்மபரருள் பிரிவு ெற்றும் பரதுகரப்பு ஆய்வுகூடத்தின் உறுப்பினர்கள், 

கடல்சரர் மதரல்மபரருள் நூதனசரதல அதிகரரிகள், ஏதனய ெதிப்புெிக்க விருந்தினர்கள், 

நண்பர்கள், பங்கரளர்கள் ெற்றும் ஊடகத்துதை உறுப்பினர்கள் -  

 

உங்களதனவருக்கும் இனிய கரதல வைக்கம். அழகிய கரலிக் ஜகரட்தடக்கு ெீண்டும் 

வருதகதருவது ெகிழ்ச்சியளிக்கிைது. இன்று கரதல இங்கு வரும் வழியில், 

கடற்கதரஜயரரம் ெற்றும் ெின்னும் கடலின் ஒரு கரட்சிதய நரன் கண்ஜடன், எனஜவ 

கலரச்சரரப் பரதுகரப்பிற்கரன அமெரிக்க தூதுவர்கள் நிதியத்தின் ஒரு புதிய 

மசயற்திட்டத்தின் மதரடக்கத்தத அைிவிப்பதற்கரக இன்று உங்களுடன் 

இதைவதற்கரன ஒரு சிைந்த இடெரக இது மதரிகிைது. இலங்தகயிலுள்ள மகரடவரய 

கப்பல் சிததவுத் தளத்தில் மவ ிப்படுத்தப்பட்ட கதலப்மபரருட்கதள 

விஞ்ஞரனபூர்வெரக ஆவைப்படுத்தல் ெற்றும் பரதுகரத்தல் மதரடர்பரன 

மசயற்திட்டத்திதன மதரடங்கிதவப்பதற்கரக இங்கு, இந்த கடல்சரர் மதரல்மபரருள் 

நூதனசரதலயில் அதெச்சின் மசயலரளருடன் இதைந்து நிற்பதில் நரன் 

மபருதெயதடகிஜைன்.  

 

அடுத்து வரும் இரண்டு வருட கரலப்பகுதியில், ெத்திய கலரச்சரர நிதியத்தின் கடல்சரர் 

மதரல்மபரருள் பிரிவு மதன் ெரகரைத்தில் ஹம்பரந்ஜதரட்தட சர்வஜதச துதைமுகத்திற்கு 

அருகில் அதெந்துள்ள மகரடவரய கப்பல் சிததவுகதள ஆவைப்படுத்தி பரதுகரக்கும் 

பைிதய ஜெற்மகரள்ளும். இலங்தகயின் அைியப்பட்ட ெிகவும் பழதெயரன கப்பல் 

சிததவுத் தளங்களில் ஒன்ைரன இதில் மதரல்கதலச் சின்னங்கள் ஆரம்பத்தில் 2008 ஆம் 

ஆண்டு இரண்டு இலங்தக ெீனவர்கள் ெற்றும் சுழிஜயரடிகளரல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

பின்பு, கடல்சரர் மதரல்மபரருள் பிரிவு அப்பரதததயப் பின்மதரடர்ந்து கப்பல் 

சிததவிதனக் கண்டுபிடித்ததுடன் அந்த இடத்ததப் புரிந்துமகரண்டு அததப் 

பரதுகரக்கும் முயற்சிதய ஆரம்பித்தது. நீருக்கு அடியில் 32 ெீட்டர் ஆழத்தில் கடலின் 

அடித்தளத்தில் ஒரு கப்பல் சிததவு நிதலமகரண்டிருப்பதத கற்பதன மசய்து பரருங்கள். 

மதரல்கதலச் சின்னங்கதள ஆவைப்படுத்தவும், ஜபைவும் ெற்றும் பரதுகரக்கவும் 

கடல்சரர் மதரல்மபரருள் ஆரரய்ச்சியரளர்கள் சுழிஜயரடுவதன் மூலம் அங்குதரன் மசல்ல 

ஜவண்டும். கப்பலின் ஆரம்ப இடம், அதன் உள்ளடக்கங்கள் ெற்றும் அது நீரில் எவ்வரறு 

மூழ்கியது ஜபரன்ை சில முக்கியெரன ெர்ெங்களுக்கு இவ்வரரரய்ச்சி ஒரு நரள் 



பதிலளிக்கலரம். அது எளிதரன பைி - அல்லது எளிதரன சுழிஜயரடுதல் அல்ல – எனினும் 

அது ஆழெரன அர்த்தமுள்ள ெற்றும் உண்தெயிஜலஜய முக்கியெரன பைியரகும். அதத 

ஒரு நரள் நரன் ஜநரில் பரர்க்க முடியும் என நம்புகிஜைன். 

 

இந்த முக்கியெரன கப்பல்சிதததவ ஆவைப்படுத்தி பரதுகரக்கும் முயற்சியில் இலங்தக 

கடல்சரர் மதரல்மபரருள் ஆரரய்ச்சியரளர்களுக்கு உதவிமசய்வதில் அமெரிக்கர 

மபருதெயதடகிைது. இந்த மசயற்திட்டம் விதரவரக எெது கற்பதனயிதனக் 

கவர்வதுடன் இதில் மதரல்மபரருள் ஆரரய்ச்சியரளர்கள் விதடகரை ஜவண்டிய பல 

ஜகள்விகள் உள்ளன. இத்தளத்தத ஆய்வு மசய்யும் விஞ்ஞரனிகள் ெற்றும் மதரல்மபரருள் 

ஆரரய்ச்சியரளர்கள் எததக் கண்டைிந்தரலும், ஒன்று ெட்டும் நிச்சயம்: இந்ஜதர-பசிபிக் 

முழுவதும் உள்ள ஆய்வரளர்கள், வர்த்தகர்கள் ெற்றும் நரடுகளின் ஒரு வர்த்தகப் 

பங்கரளரரக, ஒரு நண்பரரக, ெற்றும் பரதுகரப்பரன ெற்றும் திைந்த துதைமுகங்களின் ஒரு 

கலங்கதர விளக்கரக இலங்தக வகிக்கும் நீண்டகரல ெற்றும் இன்ைியதெயரத பங்தக 

மகரடவரய கப்பல் சிததவின் இருப்பு ெீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிைது. அது ஒரு 

வியக்கத்தக்க முக்கியெரன நற்மபயரரக இருப்பதுடன் இன்றுவதர இலங்தகக்குத் 

மதரடர்ந்தும் பயனுள்ளதரகவும் இருக்கிைது.  

 

மகரடவரய கப்பல் சிததவின் வரலரறு கி.மு. முதலரம் ெற்றும் இரண்டரம் 

நூற்ைரண்டுகளுக்கு இதடப்பட்ட கரலத்திற்குப் பின்ஜனரக்கிச் மசல்லும் அஜத 

ஜவதளயில், இங்கு கரலியில் நிற்பதரனது என்தன ெிகவும் செீபத்திய வரலரற்தைச் 

சிந்திக்க தவக்கிைது. இலங்தகத்தீவில் அமெரிக்கரவின் முதலரவது முதையரன 

பிரசன்னெரக அதெந்த அமெரிக்க வர்த்தக முகவரதெப்பின் முதலரவது அலுவலகம் 

1870ஆம் ஆண்டு வதர இங்கு கரலியில் அதெந்திருந்தது. அங்கிருந்து நரம் மவகுதூரம் 

வந்துவிட்ஜடரம்; சில ெரதங்களுக்கு முன்புதரன் மகரழும்பிலுள்ள ஒரு புத்தம் புதிய, 

சுற்றுச்சூழல் உைர்திைன் மகரண்ட கட்டிடத்திற்கு எெது தூதரகத்தத நரன் ெரற்ைிஜனன். 

அது உண்தெயில் இலங்தக ெக்களின் நலன்கள் மதரடர்பரக நரம் மகரண்டுள்ள 

உறுதியரன நிதலப்பரட்டிற்கரன ஒரு சரன்ைரகும். இன்னும் ஓரிரு ெரதங்களில், எெது 

இரு நரடுகளுக்கிதடயிலரன இரரஜதந்திர உைவுகளின் 75ஆவது ஆண்டு நிதைதவக் 

மகரண்டரடத் மதரடங்குஜவரம். 

 

அந்த உைவின் நீண்ட ஆயுளும் அதன் ஆழமும் எனக்கு முக்கியம். மகரடவரய 

மசயற்திட்டம் என்பது ஒருமுதை ெரத்திரம் ஜெற்மகரள்ளப்படும் ஒரு விடயெல்ல. ெரைரக, 

கடந்த 17 வருடங்களரக அமெரிக்கர இலங்தகயுடன் இதைந்து ஜெற்மகரண்ட 

பன்னிரண்டிற்கும் ஜெற்பட்ட கலரச்சரர பரதுகரப்பு மசயற்திட்டங்களின் வரிதசயில் இது 

செீபத்தியதரகும். இதற்கு முன்பு ஜெற்மகரண்ட மசயற்திட்டங்களில் அனுரரதபுரத்தில் 

உள்ள யுமனஸ்ஜகர உலக ெரபுரிதெத் தளத்தில் அதெந்துள்ள ெடரலயங்கதள 

ஆவைப்படுத்துதல் ெற்றும் ஆதிவரசி, தெிழ் இந்து ெற்றும் மப த்த சமூகங்களின் 

அழிந்து வரும் நரன்கு பரரம்பரிய ெற்றும் பூர்வீக சடங்கு இதச ெற்றும் நடன வடிவங்கள் 

ெற்றும் அவற்றுடன் மதரடர்புதடய தகவிதனத்திைன்கதளப் பரதுகரப்பதற்கரக 

ஜபரரததனப் பல்கதலக்கழகத்துடன் இதைந்து ஜெற்மகரண்ட ஒரு மசயற்திட்டம் 



ஆகியதவயும் உள்ளடங்கும். இந்த ஆண்டின் ஆரம்பத்தில், உலமகங்கிலுெிருந்து வருதக 

தரும் சுற்றுலரப் பயைிகள் இலங்தகயின் வளெரன கலரச்சரர ெரபுரிதெ மதரடர்பரன 

அவர்களது புரிததலயும் அைிதவயும் அதிகரிப்பதற்கு உதவும் வதகயில், பதழய கண்டி 

அரசர்களின் அரண்ெதனதயப் பரதுகரப்பதற்கும் மதரல்மபரருள் நூதனசரதலயிதன 

ஜெம்படுத்துவதற்குெரன ஒரு பல்லரண்டு மசயற்திட்டத்தின் திைப்பு விழரவில் 

ெகிழ்ச்சியுடன் பங்ஜகற்கும் சந்தர்ப்பம் எனக்குக் கிதடத்தது. ஒட்டு மெரத்தெரக, இந்த 

மசயற்திட்டங்கள் அதனத்தும் அமெரிக்கரவிடெிருந்தரன 1 ெில்லியன் மடரலர் 

நிதியுதவிதய பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ைன.  

 

இலங்தகயின் அற்புதெரன ெற்றும் ெதிப்புெிக்க கலரச்சரர பரரம்பரியத்தத 

இனங்கரணுதல், பரதுகரத்தல் ெற்றும் ஆய்வு மசய்தல் ஆகியவற்ைிற்கு ெதிப்பளிக்கும், 

அவற்தை மக ரவிக்கும் ெற்றும் அவற்ைிற்கு நிதியளிக்க உதவும் ஒரு தூதுக்குழுதவ 

வழிநடத்துவதில் நரன் ெிகவும் மபருதெயதடகிஜைன். கலரச்சரரப் பரதுகரப்பிற்கரன 

தூதுவர்கள் நிதியத்தின் பிரதரன ஜநரக்கமும் இதுதரன். உள்ளூர் நிபுைர்களரல் 

அதடயரளம் கரைப்பட்டு இலங்தகயர்களரல் ஜெற்மகரள்ளப்படும் இது ஜபரன்ை 

மசயற்திட்டங்களுக்கு அனுசரதை வழங்குவதில் நரங்கள் மபருதெ மகரள்கிஜைரம். 

உங்களது முயற்சிகள் சுற்றுலரத் துதையின் எதிர்கரலத்திற்கு வழிஜகரலும் அஜதஜவதள 

மதரல்மபரருட்களின் பரதுகரப்தப ஜெம்படுத்துவஜதரடு வரலரற்தைப் பற்ைிய எெது 

புரிதலின் திைதனயும் விரிவுபடுத்துகிைது ெற்றும் மதரல்மபரருள் ஆரரய்ச்சியரளர்களின் 

அடுத்த ததலமுதையின் திைதனயும் அது அதிகரிக்கிைது. இச்மசயற்திட்டத்தின் 

மபரறுப்புைர்வுள்ள ெற்றும் நிபுைத்துவம் வரய்ந்த மசயன்முகதெக்கு நன்ைி. அடுத்த 

வருடம் உங்கள் குழுவினர் இன்னும் அதிக முன்ஜனற்ைம் அதடந்ததன் பின்னர் உங்கதள 

ஹம்பரந்ஜதரட்தடயில் சந்திப்பதற்கு நரன் எதிர்பரர்க்கிஜைன். 


