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பெர்லின், ககோென்பெகன், ெோோிஸ் ெயணத்தைபயோட்டி ெிரைமர்
விடுத்துள்ள புறப்ெோடு அறிக்தக
ஜபர்மனியின் ெிரைமர் ைிரு ஓலெ் ஸ்கோல்ஸ் விடுை்ை அழதெ்ெத ஏற்று, மக 2-ந்ைகைி நோன்
ெபர்லின் சபல்கிறகன். இைனதை் ைொடர்ந்ைு டபன்மோர்க்கின் கோென்ெபகனில் மக 3-4 ஆகிய
ைகைிகளில் அந்நோட்டு ெிரைமர் ைிருமிகு மபட்டக ெிரபடரிக்சபன் அழதெ்ெத ஏற்று ெயணம்
மகற்கொள்கிறகன். டபன்மோர்க் ெிரைமருடன் இருைரெ்ெு நிகழ்ச்சிகளில் ெங்ககற்கும் நோன்,
இரண்டோவைு இந்ைியோ-நோர்டிக் உச்சிமோநோட்டிலும் கலந்ைு கொள்ளவுள்ளகன். இந்ைியோ
வரும் வழியில், ெோரிசில் சிறிைு நகரம் ைங்கியிருந்ைு, ெிரோன்ஸ் அைிெர் ைிரு இமோனுவகல்
மோக்ரோனத சந்ைிக்கிறகன்.
ெபர்லினுக்கோன எனைு ெயணம், ெிரைமர் ஸ்கோல்சுடன் விரிவோன இருைரெ்ெு விவோைம்
நடை்ைுவைற்கோன வோய்ெ்ெோக அமதயும். ைிரு ஸ்கோல்ஸ் ைுணத ெிரைமரோகவும்,
நிைியமதச்சரோகவும் இருந்ைெோைு அவரத இைற்கு முன்ெு கடந்ை ஆண்டு ஜி20
உச்சிமோநோட்டின் ெோைு சந்ைிை்ைுள்ளகன். ஜபர்மனியுடனோன ைனிை்ைுவமோன ஈரோண்டுக்கு
ஒருமுறத மகற்கொள்ளெ்ெடும் ஆறோவைு இந்ைியோ- ஜபர்மனி அரசுகளுக்கு இடதயிலோன
ஆலோசனத கூட்டை்ைிற்கு நோங்கள் இணதந்ைு ைலதமத ஏற்கிறோம். இந்ை ஆலோசனத
ஜபர்மனியுடன் மட்டும் நடை்ைெ்ெடுகிறைு. ெல்வகறு இந்ைிய அமதச்சர்கள் ஜபர்மனிக்கு
ெயணம் சபய்ைு, அவர்களைு ஜபர்மோனிய அமதச்சரவத சகோக்களுடன் ஆலோசனத
நடை்ைுவோர்கள்.
ஜபர்மனியில் ெுைிய அரசு அமதந்ைுள்ள நிலதயில், அமதச்சரவத அமதந்ைு ஆறு
மோைங்களுக்குள் நடதெபறும் இந்ை ஆலோசனத கூட்டம், நடுை்ைர கோல மற்றும் நீண்ட
கோலை்ைுக்கோன நமைு முன்னுரிமதகள் ெற்றி அடதயோளம் கோண உைவும் என நோன்
கருைுகிறகன்.
2021-ல், இந்ைியோவும், ஜபர்மனியும் ைூைரக உறவுகள் அமதந்ைைன் 70-வைு ஆண்டதக்
கொண்டோடின. 2000-வைு ஆண்டு முைல் இருநோடுகளும் ெோைுகோெ்ெு ஒை்ைுழதெ்ெத
மகற்கொண்டுள்ளன. ஜபர்மனி ெிரைமருடன் இரு ைரெ்ெுக்கும் ெயன் விளதக்கும்
ெோைுகோெ்ெு, ெிரோந்ைிய மற்றும் உலக நிகழ்வுகள் ெற்றி கருை்ைுக்களதெ் ெரிமோறிக்
கொள்வைற்கோன வோய்ெ்ெத நோன் எைிர்நோக்கியுள்ளகன்.
இந்ைியோ- ஜபர்மனி இடதயிலோன ெோைுகோெ்ெு கூட்டோண்மதயின் முக்கிய ைூண்களில்
ஒன்றோன நீண்டகோல வர்ை்ைக உறவுகள் ெற்றி, ஜபர்மனி ெிரைமருடன் நோனும் கூட்டோக வர்ை்ைக
வட்டமகஜத
கூட்டை்ைில்
உரதயோற்றவுள்ளோம்.
இரு
நோடுகளிலும்,
கோவிட்
ெபருந்ைொற்றுக்கு ெிந்ைதய ெொருளோைோர மீட்டுருவோக்க நடவடிக்கதகளுக்கு இைு
ெபரிைும் வலுவூட்டுவைோக அமதயும்.
ஐரோெ்ெிய கண்டை்ைில் 10 லட்சை்ைுக்கும் அைிகமோன இந்ைிய வம்சோவளியினர் வசிை்ைு
வருகின்றனர். ஜபர்மனியிலும் கணிசமோன அளவு இந்ைியர்கள் உள்ளனர். ஐரோெ்ெோவுடனோன
நமைு உறவுகளுக்கு இந்ைிய வம்சோவளியினர் உறுைியோன நங்கூரமோக உள்ளனர். எனவக
இந்ைெ் ெயணை்ைின் வோயிலோக நமைு சகோைர, சகோைரிகளதச் சந்ைிக்கும் வோய்ெ்ெத நோன்
ெயன்ெடுை்ைிக்கொள்வகன்.

ெபர்லினில் இருந்ைு நோன் கோென்ெபகன் ெயணம் மகற்கொள்கிறகன். ெிரைமர்
ெிரபடரிக்சபனுடன்
நோன்
இருைரெ்ெு
சந்ைிெ்ெத
மகற்கொள்ளவுள்ளகன்.
டபன்மோர்க்குடனோன ைனிை்ைுவமோன ‘ ெசுமத ெோைுகோெ்ெு கூட்டோண்மத’’ மற்றும் இைர
இருைரெ்ெு உறவுகளின் முன்னகற்றம் குறிை்ைு ஆய்வு சபய்ய இைு வோய்ெ்ெோக அமதயும்.
இந்ைியோ-டபன்மோர்க் வர்ை்ைக வட்டமகஜத நிகழ்ச்சியில் கலந்ைு கொள்ளும் நோன்,
டபன்மோர்க்கில் உள்ள இந்ைிய சமுைோயை்ைினர் இடதயக கலந்ைுரதயோடுவகன்.
டபன்மோர்க்குடன் இருைரெ்ெு நிகழ்ச்சிகள் ைவிர, டபன்மோர்க், ஐஸ்லோந்ைு, ெின்லோந்ைு, ஸ்வீடன்,
நோர்வக ஆகிய நோடுகளின் ெிரைமர்கள் கலந்ைு கொள்ளும் இரண்டோவைு இந்ைியோ- நோர்டிக்
உச்சிமோநோட்டிலும் நோன் கலந்ைு கொள்கிறகன். 2018-ல் நடதெபற்ற முைலோவைு இந்ைியோநோர்டிக் உச்சிமோநோட்டுக்குெ் ெிந்ைதய நிலத குறிை்ைு நோங்கள் ஆய்வு மகற்கொள்வோம்.
இந்ை உச்சிமோநோடு, ெபருந்ைொற்றுக்கு ெிந்ைதய ெொருளோைோர மீட்டுருவோக்கம், ெருவநிலத
மோற்றம், ெுைிய கண்டுெிடிெ்ெுகள், ைொழில்நுட்ெம், ெுைுெ்ெிக்கை்ைக்க எரிசக்ைி, இந்ைியோநோர்டிக் ஒை்ைுழதெ்ெோல் ஆர்டிக் ெிரோந்ைியை்ைில் நிலவும் உலக ெோைுகோெ்ெு சூழல் ெோன்ற
விஷயங்களில் கவனம் சபலுை்ைும்.
உச்சிமோநோட்டின் ெோைு, இைர நோன்கு நோர்டிக் நோட்டு ைலதவர்களத நோன் சந்ைிை்ைு,
அவர்களுடனோன இந்ைியோவின் இருைரெ்ெு உறவுகளின் முன்னகற்றம் குறிை்ைு ஆய்வு
மகற்கொள்வகன்.
நிலதை்ைன்மத, ெுைுெ்ெிக்கை்ைக்க எரிசக்ைி, டிஜிடல்மயமோக்கம், ெுை்ைோக்கம் ஆகியவற்றில்
நோர்டிக் நோடுகள் இந்ைியோவின் முக்கிய ெங்குைோர நோடுகளோகும். நோர்டிக் ெிரோந்ைியை்ைில்
நமைு ென்முக ஒை்ைுழதெ்ெத விரிவோக்க இந்ைெ் ெயணம் ெயன்ெடும்.
ெயணை்ைத முடிை்ைுக்கொண்டு ைிரும்ெும்ெோைு, ெோரிசில் சிறிைு நகரம் ைங்கி எனைு நண்ெர்
அைிெர் மோக்ரோனத சந்ைிெ்ெகன். அைிெர் மோக்ரோன் மிக அண்மதயில் மீண்டும்
ைகர்ந்ைபடுக்கெ்ெட்டுள்ளோர். முடிவுகள் அறிவிக்கெ்ெட்டு ெை்ைு நோட்களுக்குள் நோன் எனைு
வோழ்ை்ைத நகரில் ைபரிவிெ்ெைுடன், இருநோடுகளுக்கும் இடதயிலோன நபருங்கிய உறவுகளத
உறுைிசபய்வகன். இந்ைியோ-ெிரோன்ஸ் ெோைுகோெ்ெு கூட்டோண்மதயின் அடுை்ை கட்டை்ைுக்கோன
ைொனியத உருவோக்கும் வோய்ெ்ெத இைு எங்களுக்கு வழங்கும்.
ெல்வகறு ெிரோந்ைிய உலக விஷயங்கள் ெற்றிய மைிெ்ெீடுகளத நோனும், ெிரோன்சு அைிெரும்
ெகிர்ந்ைு கொள்வோம். இருைரெ்ெு ஒை்ைுழதெ்ெு குறிை்ைும் நோங்கள் ஆய்வு சபய்வோம்.
உலக ஒழுங்குக்கோன ஒரக மோைிரி ெோர்வத மற்றும் விழுமியங்களத இரு நோடுகளும் ெகிர்ந்ைு
கொள்வைுடன், ெரஸ்ெர நபருங்கிய ஒை்ைுழதெ்ெுக்கு உழதக்கும் என்ற உறுைியோன
நம்ெிக்கத எனக்குள்ளைு.
ஐரோெ்ெிய ெிரோந்ைியம் ெல சவோல்கள் மற்றும் ைகர்வுகளதச் சந்ைிை்ைு வரும் சமயை்ைில் எனைு
ெயணம்
நிகழ்கிறைு.
எனைு
ெங்ககற்ெு
நிகழ்ச்சிகள்
மூலம்,
அமதைி
மற்றும்
முன்னகற்றை்ைுக்கோன இந்ைியோவின் ைோகை்ைுக்கு முக்கிய நண்ெர்களோன நமைு ஐரோெ்ெிய
நட்ெு நோடுகளுடன் ஒை்ைுழதெ்ெத வலுெ்ெடுை்ை எண்ணியுள்ளகன்.
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