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ஊடக அறிக்கக இல. 20180621
அமெரிக்க - இலங் கக உறவுகள் ம ொடர்பில்
மகொழுெ் பு அமெரிக்க தூ ரக ்தின் அறிக் கக
ஜூன் 21, 2018: ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிகமகள் பேரகையில் இருந்து 2018 ஆம்
ஆண்டு ஜூன் மாதம் 19 ஆம் திகதி முதல் அமுலுக்கு ைரும் ைககயில் அமமரிக்கா
விலகியுள் ளதாக இராஜாங் க மெயலாளர் மோம் பேபயா அறிவித்துள் ளார். அகனத்து
இலங் ககயர்களுக்குமான நல் லிணக்கம் மற் றும் நீ டித்த ெமாதானத்தின் காரணிககள
முன் மனடுே் ேதன் நிமித்தம் ெர்ைபதெ ெமூகத்திற் கு ைழங் கிய மதாடர்ெ்சியான மற் றும்
உறுதியான உறுதிமமாழிககள இலங் கக நிகறபைற் ற உதவுைதற் கு இலங் கக
அரொங் கத்துடன் நாம் முற் றிலும் இகணந்திருே் போம் என் ற அமமரிக்க
அரொங் கத்தின் உத்தரைாதத்கத மதரிவிே் ேதற் காக அமமரிக்க தூதுைர் அதுல் மகஷாே்
இலங் ககயின் சிபரஷ்ட அதிகாரிககள ெந்தித்தார்.
2015 ஆம் ஆண்டில் 30󠇨/1 ஆம் இலக்க தீர்மானம் மற் றும் 2017 ஆம் ஆண்டில் 34/1 ஆம்
இலக்க தீர்மானம் என ஐ.நா. மனித உரிகமகள் பேரகையின் இரு தீர்மானங் களுக்கு
அமமரிக்காவுடன் இகணந்து இலங் ககயும் இகண அணுெரகன ைழங் கியிருந்தது.
இந்த தீர்மானங் களில் மதளிைாக எடுத்துகரக்கே் ேட்டு மீள உறுதிமெய் யே் ேட்டுள் ளகத
போன் று இந் த முக்கிய உறுதிமமாழிககள நிகறவு மெயற் ைதற் கு இலங் ககக்கு
அமமரிக்கா தமது ஆதரவிகன மதாடர்ந்தும் ைழங் கி ைருகிறது. இந் த ெர்ைபதெ
உறுதிமமாழிககள நிகறபைற் றுைதில் இலங் ககயின் மதாடர்ெ்சியான
முன் பனற் றமானது எமது இருதரே் பு உறவுகளிலான ைளர்ெ்சிகய எளிதாக்கும்
என் ேதுடன் , உலகம் முழுைதிலுமான நண்ேர்கள் மற் றும் ேங் காளர்களுடன் இகணந் து
மெயற் ேடுைதற் கான இலங் ககயின் ஆற் றகலயும் பமம் ேடுத்தும் .
இலங் ககயின் முன் பனற் றங் ககள நாம் உன் னிே் ோக அைதானிே் போம் என் ேதுடன் ,
எமது அண்கமய உறவுககள பிரதிேலிக்கும் நட்புறவு மனநிகலயுடன் இே் போகதக்கும்
2019 ஆம் ஆண்டு மார்ெ் மாதத்திற் கும் இகடயில் இலங் ககயுடன் இகணந் து
மெயற் ேடுைதற் கும் எதிர்ோர்த்துள் பளாம் . மஜனீைா தீர்மானத்தில் பகாடிட்டுக்
காட்டே் ேட்டுள் ளகை மதாடர்பில் இலங் கக பமலதிக நடைடிக்ககககள எடுக்கும்
ேட்ெத்தில் அமமரிக்காவும் ஆதரைளிக்கும் என் ேதுடன் , எமது இருதரே் பு
ேங் காண்கமகய விஸ்தரிக்கவும் மெயற் ேடும் .

