தலைவர் அவர்களே, செயைாேர் நாயகம் அவர்களே,
அரெ தலைவர்களே, சகௌரவத்துக்குாிய உறுப்பினர்களே,
அலனவருக்கும் வணக்கம்..!
இன்று நடைபெறும் இந்த மாபெரும் மாநாட்டில், இைங்லகலயப்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்திக் கைந்துசகாள்ேக் கிலைத்தலமயிட்டு, நான்
சபருலமயலைகிளேன்.
76ஆவது சபாதுச் ெலபக் கூட்ைத்சதாைாின் அலவத் தலைவராகத் சதாிவு
செய்யப்பட்டுள்ே ளமதகு அப்துல்ைா ஷாஹிட் (Abdulla Shahid) அவர்களுக்கு,
என்னுலைய வாழ்த்துகலே முதற்கட்ைமாகத் சதாிவித்துக்சகாள்கிளேன்.
தலைவர் அவர்களே, நீங்கள் இைங்லகயின் நீண்ைகாை நண்பராக இருக்கிேீர்கள்.
எதிர்வரும் காைங்கேிலும், உங்களுைன் சநருங்கிய சதாைர்புகலேப் ளபணிப் பணியாற்ே
நாங்கள் எதிர்பார்க்கிளோம்.
இதற்கு முன்னர் இைம்சபற்ே சபாதுச் ெலபக் கூட்ைத்சதாைாின் ளபாது, ளமதகு
சவால்கன் சபாஸ்கீர் (Volkan Bozkir) அவர்கள் ஏற்ேிருந்த சபாறுப்புகளுக்குப் பாராட்டுத்
சதாிவிப்பளதாடு, இன்லேய இக்கட்ைான சூழ்நிலையிலும் ெிேப்பாகத் தமது
தலைலமத்துவத்லத வழங்கி வரும் செயைாேர் நாயகம் அன்ளைானிளயா குட்சைசரஸ்
அவர்கலேயும் பாராட்ை, இந்தச் ெந்தர்ப்பத்லதப் பயன்படுத்திக்சகாள்கிளேன்.
தலைவர் அவர்களே,
சகாவிட் – 19 சதாற்றுப் பரவைானது, மானிை குைத்துக்கு, சபரும் பிரச்ெிலனகலே
ஏற்படுத்தியிருக்கிேது. சதாற்றுப் பரவைால் தமக்கு சநருக்கமானவர்கலே இழந்துள்ே
அலனவருக்கும், எனது ஆழ்ந்த இரங்கடைத் பதாிவித்துக் பகாள்கிறேன்.
உைகம் முழுவதிலுமுள்ே சுகாதார மற்றும் அத்தியாவெியச் ளெலவ ஊழியர்கேின்
அர்ப்பணிப்புகளுக்கு எனது நன்ேிலயத் சதாிவித்துக்சகாள்வளதாடு, இந்தப் பிரச்ெிலன
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சதாைர்பில், உைக சுகாதார ஸ்தாபனம் வழங்கி வரும் ஒத்துலழப்புகளுக்கும் பாராட்டுத்
சதாிவித்துக்சகாள்கிளேன்.
சகாவிட் – 19 சதாற்றுப் பரவலின் மூைம் கற்றுக்சகாண்ை பாைங்கலேப்
பேிமாேிக்சகாள்ேவும் ெிேந்த முலேயில் நாடுகலே மீேக் கட்டிசயழுப்பவும், பிராந்திய
தகவல் லமயசமான்லே அலமப்பதற்கான ஒத்துலழப்பு, உைக சுகாதார ஸ்தாபனத்துக்கு
வழங்க, இைங்லக எதிர்பார்க்கின்ேது.
லவரஸ் சதாற்றுக்கு எதிரான தடுப்பூெி ஏற்ேல் மற்றும் ெிகிச்லெ முலேலமகலே
அேிமுகப்படுத்துவதில், அேிவியல் ஆராய்ச்ெியாேர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் துலேயினரால்
ளமற்சகாள்ேப்பட்டு வரும் றவகமானதும் ஆக்கபூர்வமானதுமான செயற்பாடுகலே, நான்
மிகவும் ொராட்டுகிறேன்.
அளதளவலே, ஆபத்துமிக்க புதிய லவரஸ் திாிபுகள் பரவைலைவலதத் தடுப்பதற்கான
தடுப்பூெி உற்பத்தி, விநிளயாகம் மற்றும் அவற்லே ஏற்றுக்சகாள்ேல் ளபான்ேன
சதாைர்பில் காணப்படும் ெவால்கலே உைன் சவற்ேிசகாள்வது எவ்வாறு என்பது
சதாைர்பில் அலையாேம் காணப்பைல் ளவண்டும்.
அலனத்து இைங்கேிலுமுள்ே அலனவருக்கும் தடுப்பூெி ஏற்ேப்பட்டுள்ேதா என்பலத
உறுதி செய்துசகாள்வது, சதாற்றுப் பரவலில் இருந்து மீள்வதற்கான மிகச் ெிேந்த
வழிமுலேயாகும்.
அபிவிருத்தி அலைந்துவரும் நாைாக இருப்பினும், தடுப்பூெி ஏற்ேல் ளவலைத்திட்ைத்தில்,
இைங்லக சவற்ேி கண்டுள்ேது.
30 வயதுக்கு ளமற்பட்ை அலனவருக்கும், முழுலமயானேவில் தடுப்பூெி ஏற்றுவதற்கான
நைவடிக்லககலே முன்சனடுத்துள்ளோம்.
ஒக்ளைாபர் மாத இறுதிக்குள், 20 வயதுக்கு ளமற்பட்ை அலனவருக்கும்,
முழுலமயானேவில் தடுப்பூெி ஏற்ேப்படும்.
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மிக விலரவில், 15 வயதுக்கு ளமற்படி ெிறுவர்களுக்கான தடுப்பூெி ஏற்றும்
ளவலைத்திட்ைத்லதயும் ஆரம்பிக்கவுள்ளோம்.
சுகாதாரச் ளெலவ ஊழியர்கள், பாதுகாப்புப் பலையினர் மற்றும் சபாலிஸார், அரெ
ஊழியர்கள் மற்றும் சதாிவு செய்யப்பட்ை மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கிலையிைான
ஒருங்கிலணப்ளப, இந்தத் தடுப்பூெி ஏற்ேல் ளவலைத்திட்ைத்துக்கு அடித்தேமாக
அலமந்திருக்கிேது.
சதாற்றுப் பரவல் முகாலமத்துவத்துக்காக, இரு தரப்பு மற்றும் பை தரப்பு
நன்சகாலையாேர்கேிைம் இருந்து கிலைக்கப்சபற்ே நிதி மற்றும் சபாருள் உதவிகோல்,
இைங்லக சபாிதும் நன்லமயலைந்தது.
அந்த நன்சகாலையாேர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு, இவ்விைத்தில் நான் நன்ேிகூேக்
கைலமபட்டிருக்கிளேன். தற்ளபாது நிைவும் ெிக்கைான காைப்பகுதியில், உைகளவில்
காணப்ெடும் பெரும் ஒத்துடைப்பு மிகவும் ஊக்கமளிக்கிேது. எவ்வாோயினும்,
செய்யளவண்டிய ளமலும் பை விையங்கள் இருக்கின்ேன.
தலைவர் அவர்களே, சதாற்றுப் பரவைால் ஏற்பட்டுள்ே சபாருோதாரப்
பிரச்ெிலனயானது, விளெைமாக அபிவிருத்தி அலைந்துவரும் நாடுகளுக்கு, ளமலும் பை
ெிக்கல்கலேத் ளதாற்றுவித்துள்ேது.
இது, 2030இல் அலைய எதிர்பார்த்திருக்கும் நிடையான வளர்ச்சி இைக்குகளுக்கான
நிகழ்ச்சி நிரலைச் செயற்படுத்துவதற்குப் பாதகமாக அலமந்திருக்கின்ேது.
அபிவிருத்தி அலைந்துவரும் நாடுகள், இவ்வாோன நிலையற்ே தன்லமயிலிருந்து
மீள்வதற்காக, ெர்வளதெப் சபாேிமுலேசயான்ேின் ஊைாக அபிவிருத்திக்கான நிதி மற்றும்
கைன் ெலுலக உள்ேிட்ை ளமலும் பை ளவலைத்திட்ைங்கலே முன்சனடுப்பது
அத்தியாவெியமாகியுள்ேது.
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சதாற்றுப் பரவல் காரணமாக, இைங்லக கடுலமயான ெிரமத்துக்கு உள்ோகியுள்ேது.
ளொகமயமான உயிாிழப்புகளுக்கு ளமைதிகமாக, எங்களுலைய சபாருோதாரத்துக்கு
பாாிய அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ேது.
நாட்லைப் பூட்டுவது மற்றும் ளபாக்குவரத்து நைவடிக்லககளுக்குக் கட்டுப்பாடு விதித்தல்,
ெர்வளதெ உல்ைாெப் பயணிகேின் வருலக வீழ்ச்ெி மற்றும் மிதமான உைக வேர்ச்ெி
என்பன, எமது சபாருோதாரத்தின் அலனத்துப் பிாிவுகளுக்கும் பாதிப்லப
ஏற்படுத்தியிருக்கின்ேன.
இைங்லகயானது, அதிகேவில் அந்நியச் செைாவணிலய ஈட்டும் வழிமுலேயாகக்
காணப்படுவதும் நாட்டின் ெனத்சதாலகயில் 14 ெதவீதமாளனார் தங்கியிருக்கும்
சதாழிற்றுலேயுமான சுற்றுைாத்துலே, சபாிதேவில் ொிவலைந்துள்ேது.
சுற்றுைாத் சதாழிற்றுலே மற்றும் ஏலனய பை துலேகேில் ெிேிய மற்றும் நடுத்தர அேவில்
ஈடுபட்டிருக்கும் வர்த்தகங்களுக்கு, வட்டி நிவாரணம் மற்றும் நிதி சபற்றுக்சகாடுத்தல்
ளபான்று, அரொங்கத்தின் உதவித் திட்ைங்கள் மூைம் ெலுலககள் வழங்கப்பட்ைன.
நாோந்தம் வருமானம் சபருளவார் மற்றும் குலேந்த வருமானத்லதக் சகாண்ை
குடும்பங்களுக்கு, நிதி உதவிகளும் உைருணவுப் சபாருட்களும் வழங்கப்பட்ைன. நாடு
மூைப்பட்ை காைப்பகுதிகேில் இவ்வாோன உதவித் திட்ைங்கள் முன்சனடுக்கப்பட்ைதால்,
அரெ செைவானது அதிகாித்தது.
சதாற்றுப் பரவைால் ஏற்பட்ை ளநரடிப் பிரச்ெிலனகளுக்கு ளமைதிகமாக ஏற்பட்ை இந்தப்
சபாருோதாரப் பிரச்ெிலனகோனலவ, எங்களுலைய அபிவிருத்தி
ளவலைத்திட்ைங்களுக்காக இருந்த நிதியின் இருப்லபச் ெீர்க்குலழய லவத்தன.
தலைவர் அவர்களே, சதாற்றுப்பரவலின் விலேவுகள், மனித குைத்துக்கு மிகவும்
அைிவுகரமானலவயாக அலமந்தன. இவற்லே விை மிக ளமாெமான விலேவுகலே,
காைநிலைப் பிரச்ெிலனகள் ஏற்படுத்தக்கூடும். அதனால், எதிர்வரும் ெிை
தொப்தங்களுக்குள் இந்த உைகம், பல்ளவறு ெவால்களுக்கு முகங்சகாடுக்க ளநாிடும்.
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இந்தப் பூமியின் ஆளராக்கியத்துக்கு, முன்னர் இல்ைாதேவில் ளமற்சகாள்ேப்படும் மனிதச்
செயற்பாடுகள் பாதிப்லப ஏற்படுத்தியிருக்கின்ேன என்று, காைநிலை மாற்ேம் குேித்த
அரசாங்கங்களுக்கு இடையிைான குழுவின் ெமீபத்திய அேிக்லகயில்
குேிப்பிைப்பட்டுள்ேது.
காைநிலை மாற்ேங்கள் மற்றும் பல்லுயிர்ப் பரம்பல் இல்ைாமல் ளபாவதால் ஏற்பைக்கூடிய
அச்சுறுத்தல்களுக்குத் தீர்வு காண்பதற்காக, தீர்க்கமானதும் உைனடியானதுமான
ெைதரப்பு நைவடிக்டகசயான்ேின் ளதலவ அவெியமாகியுள்ேது.
காைநிடை மாற்ேங்களுக்கு இைக்காகும் ஒரு நாைாக, அதில் உள்ள அொயங்கள் குேித்து
இைங்டக நன்கு அேிந்திருக்கிேது.
இைங்டகயின் தத்துவப் ொரம்ொியம் ஆைமாக றவரூன்ேியுள்ள என்றும் சுற்றுச்சூைல்
மதிப்டெப் ொதுகாக்க றவண்டியதன் அவசியத்டதயும், சகௌதம புத்தர்
வலியுறுத்தியிருக்கிோர்.
இைங்லகயானது, சபாதுநைவாய அலமப்பின் நீை ொெனத்தின் பைமிக்க நாைாக
விேங்குவளதாடு, இதன் அடிப்பலையிளைளய, ெதுப்புநிைக் கைாொரம் சதாைர்பான
செயற்பாட்டுக் குழுவுக்குத் தலைலமத்துவத்லதயும் வழங்கி வருகின்ேது.
2030ஆம் ஆண்டுக்குள், டநட்ரஜன் கைிவுகளின் அளடவ அலரவாெியாகக் குலேக்க
எதிர்பார்த்திருப்பளதாடு, ‘நிடையான டநட்ரஜன் முகாலமத்துவம் ெற்ேிய பகாழும்பு
சாசனத்லத நிலேளவற்ேிக் சகாண்ைதன் மூைம், சுற்றுச்சூழல் மாெலைலவக்
கட்டுப்படுத்தி, உைகோவிய முயற்ெிகளுக்கு, இைங்லகயும் பங்கேிப்பு நல்கியுள்ேது.
ஏப்ரல் மாதத்தில் இைம்சபற்ே முன்கூட்டிய மாநாட்டில், ஒன்லைன் ஊைாகக்
கைந்துசகாண்ைதன் மூைம், இந்த மாதத்தின் பிற்பகுதியில் இைம்சபறும் ஐ.நா உணவு
மாநாைானது, உைகேவில் ஆளராக்கியமானதும் நிடையான மற்றும் சமமான உணவு
முடேகடள ஊக்குவித்தல் சதாைர்பில் செயற்பாட்டு ாீதியிைான பிரதிபைன்கலேப்
சபற்றுத்தரும் என்று நான் எதிர்பார்க்கிளேன்.
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அவ்வாோன பிரதிபைன்கள், மனிதச் சுகாதாரத்லதப் ளபான்ளே, இந்தப் பூமியின்
சுகாதாரத்துக்கும் மிக முக்கியமாக அலமயும்.
நிடைத்தன்டம என்பது, இைங்டகயின் றதசிய பகாள்டகக் கட்ைடமப்ெின் ஒரு முக்கிய
அங்கமாகும். மண் வளம், ெல்லுயிர், நீர்வைிகள் மற்றும் ஆறராக்கியம் சதாைர்பில் எழுந்த
பிரச்ெிலனகள் காரணமாக, என்னுலைய தலைலமயிைான அரொங்கம், இந்த ஆண்டின்
ஆரம்பத்தில், இரொயனப் பெலே, பூச்சிக்பகால்லிகள் மற்றும் கடளக்பகால்லிகளின்
ெயன்ொட்டுக்குத் தலை விதித்தது.
ளெதனப் பெலே உற்பத்தி மற்றும் அதலனப் பயன்படுத்தி ளமற்சகாள்ேப்படும்
விவொயத்துக்கான முதலீடுகள் ஊக்குவிக்கப்படுகின்ேன.
இைங்லகக்குள் நிலையான விவொயத்லத உருவாக்குவதற்காக எடுக்கப்பட்ை
முயற்ெிகளுக்காக, உைகோவிய நிறுவனங்கள் மற்றும் அரொங்கங்கள் பைவற்ேிைமிருந்து
கிலைக்கப்சபற்ே ஊக்கமேிப்புகளுக்கு, இவ்விைத்தில் நன்ேி கூேிக்சகாள்கிளேன்.
நமது சுற்றுச்சூைடைப் ொதுகாப்ெது நமது றதசிய முன்னுாிடமகளில் ஒன்ோகும். அடுத்த
சிை தசாப்தங்களில், வனப்ெகுதிடய கணிசமானேவில் அதிகாிப்ெறத எங்கள்
குேிக்றகாோக இருக்கின்ேது.
நாடு முழுவதிலும் காணப்படும் 100 ஆறுகளுக்கும் ளமைானவற்லேச் சுத்தம் செய்து
மீட்கவும் ஆறுகள் மற்றும் ெமுத்திர மாசுபடுத்தலுக்கு எதிராக நிற்கவும், நாங்கள்
நைவடிக்லக எடுத்துக்சகாண்டிருக்கிளோம்.
சுற்றுச்சூைல் ொதுகாப்புக்கு ஆதரவாக, ஒருமுடே உெறயாகிக்கும் ெிளாஸ்டிக்
பயன்பாட்டுக்கும் தடை விதித்துள்ளோம்.
ெடிம எாிபொருள் ெயன்ொட்டைக் குடேத்து கார்ெறனற்ேத்டத ஆதாிப்ெதற்கான
அவசரத் றதடவடய இைங்டக அடையாளம் கண்டுள்ளது.
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எம்முலைய மின்ெக்தி சகாள்லகயின் ஊைாக, 2030ஆம் ஆண்டுக்குள், எமது ளதெிய
மின்ொரத் ளதலவயின் 70 ெதவீதத்லத, சூாியெக்தி, காற்ோலை மற்றும் நீர் ளபான்ே
புதுப்பிக்கத்தக்க ெக்தி வலுக்கேினூைாகப் சபற்றுக்சகாள்ே எதிர்பார்க்கிளோம்.
தலைவர் அவர்களே, எமது சபாருோதாரத்லத மீேக் கட்டிசயழுப்புதல் மற்றும் ளதெிய
அபிவிருத்தி ளவலைத்திட்ைங்கலேச் செயற்படுத்தும் ளபாதும், ெர்வளதெ ெமூகத்தினாின்
ஒத்துலழப்லப இைங்லக அன்புைன் வரளவற்கிேது.
முதலீடுகலேப் சபற்றுக்சகாள்வதற்கும் வர்த்தகத் சதாைர்புகலே விாிவுபடுத்திக்
சகாள்வதற்கும், எமது நாட்டின் அலமவிைம் மற்றும் எங்களுலைய வலுவான
நிறுவனங்கள், வலுவான சமூக உட்கட்ைடமப்பு மற்றும் திேடமயான ெணியாளர்கடள
அதிகேவில் ெயன்ெடுத்த எதிர்பார்த்திருக்கிளோம்.
இதற்கான வெதிகலே வழங்குவளதாடு, எமது மக்கள் அலனவலரயும்
வேப்படுத்துவதற்கான நீதி, ஒழுங்கு, நிர்வாகம் மற்றும் கல்வி ளபான்ே துலேகலேயும்
விாிவுபடுத்தி, விாிவான ெீர்த்திருத்தங்கலே ளமற்சகாள்ே, எனது அரொங்கம் அவதானம்
செலுத்தியுள்ேது.
சுதந்திரம் கிலைப்பதற்கு முன்னர் இருந்ளத, இைங்லகயானது ெர்வஜன வாக்குாிலமலயப்
சபற்ேிருந்தது. ஜனநாயகக் கைாொரம் என்பது, எமது வாழ்வியலில் மிக முக்கிய
அங்கமாகக் காணப்படுகிேது.
வேமானதும் நிலையானதுமான நாசைான்று உருவாக்கப்படுவதற்காகவும் ளதெிய
பாதுகாப்பு மற்றும் இலேயாண்லமலய உறுதிப்படுத்துவதற்காகவும், 2019ஆம் ஆண்டில்
என்லன இந்தப் பதவிக்குத் ளதர்ந்சதடுக்கவும் 2020இல் இைம்சபற்ே பாராளுமன்ேத்
ளதர்தலின் ஊைாகப் புதிய அரொங்கசமான்லே உருவாக்கவும், மாசபரும் மக்கள்
ஆலணலய இைங்லக மக்கள் வழங்கியுள்ேனர்.
2019ஆம் ஆண்டில், அடிப்பலைவாத மதவாதத் தீவிரவாதிகோல் நைத்தப்பட்ை உயிர்த்த
ஞாயிறுதினத் தாக்குதல்கலேயும் இைங்லக எதிர்சகாண்ைது.
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அதற்கு முன்னர், அதாவது 2009ஆம் ஆண்டு வலரயில், சுமார் 30 வருைங்கோக
இைங்லகயில் யுத்தம் நிைவியது.
பயங்கரவாதம் என்பது, உைகோவிய அச்சுறுத்தல் என்பளதாடு, அதலன சவற்ேிசகாள்ே
ளவண்டுமாயின், விளெைமாகப் புைனாய்வுத் தகவல்கலேப் பாிமாேிக்சகாள்வதற்கு,
ெர்வளதெத்தின் ஒத்துலழப்பு அத்தியாவெியமாகின்ேது.
கைந்த அலர நூற்ோண்டுக் காைத்தில், இைங்லகயில் ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களும் பை
தொப்தங்களுக்குாிய செழிப்பும் இழக்கப்பட்டுள்ேது.
இதுறொன்ே வன்முடேச் பசயல்கள் இைங்டகயில் மீண்டும் நைக்காது என்ெடத உறுதி
பசய்வதில் எனது அரசு உறுதியாக உள்ளது. அதனால், அவற்ேின் பின்னால்
காணப்படும் அடிப்பலைப் பிரச்ெிலனகலேத் தீர்ப்பதற்கான நைவடிக்லககலே எடுத்து
வருகின்ளோம்.
நீடித்த ெமாதானத்லத நாட்டுக்குள் ஏற்படுத்திக்சகாள்ே, ளதெிய நிறுவனங்கேினூைான
சபாறுப்புக்கூேல், மறுசீரடமக்கப்பட்ை நீதி மற்றும் அர்த்தமுள்ள நல்லிணக்கம்
ஆகியவற்லே ஏற்படுத்த ளவண்டிய அவெியம் உள்ேது.
சபாருோதார அபிவிருத்தியின் பிரதிபைன்களுக்காக, நியாயமான ெங்றகற்டெ உறுதி
பசய்வதிலும் உண்டமயாக இருக்க றவண்டும்.
இனப் பாகுபாடு, மதம் மற்றும் பாலின ளவறுபாடுகேின்ேி, அலனத்து
இைங்லகயர்களுக்கும் வளமானதும் நிடையானதும் ொதுகாப்ொனதுமான எதிர்காைத்டத
உருவாக்குவளத, என்னுலைய அரொங்கத்தின் ளநாக்கமாகும்.
இந்தச் செயற்பாட்டுக்காக, அலனத்து உள்ளூர் பங்குதாரர்களுைன் இலணந்து,
ெர்வளதெப் பங்குதாரர்கள் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயின் ஒத்துலழப்லபப்
சபற்றுக்சகாள்ே நாங்கள் தயார்.
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எவ்வாசேனினும், மக்களின் அெிைாடைகடள ெிரதிெலிக்கும் உள்ளூர் நிறுவனங்கள்
மூைம் மட்டுறம நிடையான முடிவுகடளப் பெேமுடியுசமன்பலத வரைாறு
எடுத்துக்காட்டியுள்ேது. இைங்லகயின் பாராளுமன்ேம், நீதித்துலே மற்றும் சுயாதீன
சட்ைாீதியான அடமப்புகள், தங்கள் பசயற்ொடுகடளயும் பொறுப்புகடளயும்
நிடேறவற்ே வரம்ெற்ே இைத்டதக் பகாண்டிருக்க றவண்டும்.
மதிப்புக்குாிய தலைவர் அவர்களே, உறுப்பினர்களே, இன்று நமது பொதுச் சடெ
விவாதத்தின் கருப்பொருளுக்கு ஏற்ெ எங்கள் நம்ெிக்டகயின் மூைம் உண்டமயான
பநகிழ்ச்சிடய உருவாக்க ளவண்டுமாயின், நாங்கள் அலனவரும், சபாது நைலனக்
கருத்திற்சகாண்டு செயற்பை ளவண்டும்.
இடேயாண்டமயுைன் கூடிய அலனத்து அரொங்கங்கேினது அேலவயும் வலிலமலயயும்
சபாருட்படுத்தாமல், நியாயமான முலேயில் கருதி, அவர்களின் வைிமுடேகள் மற்றும்
ொரம்ொியத்துக்கு உாிய மாியாடதயுைன் வெதிகலே ஏற்படுத்திக் சகாடுப்பது, ஐக்கிய
நாடுகள் ெலபயின் சபாறுப்பாக இருக்கின்ேது.
ஆப்கானிஸ்தானில் சபௌத்த உாிலமகலேப் பாதுகாத்து ஊக்குவிக்குமாறு, ஐக்கிய
நாடுகள் ெலபயிைமும் ெர்வளதெத்திைமும் ளகட்டுக்சகாள்கிளேன்.
அலனத்து மனித குைத்துக்கும் சிேந்ததும் நிடையானதுமான எதிர்காைத்டத
உருவாக்குவதற்காக, உண்லமயான ஒத்துலழப்புைனும் தியாக மனப்பான்லமயுைனும்,
நல்சைண்ணம் மற்றும் பரஸ்பர மாியாலதயுைன் ஒன்ோகப் பணியாற்றுளவாம் என்று,
இந்த மாசபரும் ெலபயில் அங்கத்துவம் வகிக்கும் நாடுகேிைம் நான்
ளகட்டுக்சகாள்கிளேன்.
நன்ேி..!
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