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அவெரிக்க இராஜாங்க அமெச்சின் துமைச் வசயலர் த ோெஸ் ஷெனன் –  இலங்மக 

வெளியுறவுச் வசயலர் பிரசாத் காரியெசம் ஆகியயாரின் கூட்டு ஊடகச் சந்திப்பு.  வகாழும்பு, 

இலங்மக 

 

துமைச் மசயலர் ஷெனன்:  நன்று, ெிக்க நன்றி வெளியுறவுச் வசயலர் அெர்கயள. இன்று 

வகாழும்பில் உங்கள் அருகில் நிற்பது எவ்ெளவு வபரிய ெகிழ்ச்சி. தாங்கள் கூறியதுயபால, 

ொஷிங்டனில் நீங்கள் இலங்மகத் தூதராக இருந்தயபாது-அதுவும் இலங்மக பாரிய 

ொற்றங்கமள எதிர்வகாண்ட யெமளயிலும், அவெரிக்க-இலங்மக உறவுகள் 

முன்யனறியயபாதும் நாம் இருெரும் இமைந்து பைியாற்றியுள்யளாம். யெம்பட்ட இந்த 

உறவு முன்வனடுக்கப்பட்டதில் உங்களுக்குப் வபரும்பங்குள்ளது. அவெரிக்க ெக்கள், 

அவெரிக்க நாடாளுென்றம் ெற்றும் நிர்ொக அதிகாரிகளுக்கு நீங்கள் நம் உறவுகள் குறித்து 

ெிரிொக எடுத்துமரத்துள்ளரீ்கள். நீங்கள் ெிகவும் சிறந்த இராஜதந்திரி, அவ்ெமகயில் 

உங்கள் திறமெமய உங்கள் அரசு இனங்கண்டு வெளியுறவுச் வசயலராக்கியுள்ளது. 

அவ்ெமகயில் இலங்மகயின் இராஜதந்திர நடெடிக்மககமள, நெது இருதரப்பு 

உறவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டுச் சர்ெயதச அளெில் வகாண்டுவசல்ெதில் நீங்கள் முக்கிய 

பங்காற்றி ெருகிறரீ்கள். 

 

வகாழும்பில் நமடவபறும் அவெரிக்க-இலங்மக கூட்டுறவுப் யபச்சுொர்த்மதக்காக நான் 

இங்கு ெந்துள்ளது ெட்டற்ற ெகிழ்ச்சியளிக்கிறது. அவ்ெமகயில் நாம் இரண்டாெது 

முமறயாக இப்படியானவதாரு சந்திப்பில் பங்குபற்றியுள்யளாம். வெளியுறவுச் வசயலர் 

கூறியதுயபால நாம் இமைந்து வசயல்படும் பல முக்கிய ெிடயங்கள் வதாடர்பில் 

ஆக்கப்பூர்ெொன கலந்துமரயாடல்கள் நமடவபற்றுள்ளன. இலங்மகயில் இன, ெத 

ெித்தியாசம் இன்றி, அமனெருக்கும் யெலும் செத்துெத்மதயும் ெளர்ச்சிமயயும் அளிக்க 

முன்வனடுக்கப்பட்டுெரும் சீர்திருத்தங்கமள நான் பாராட்டுகியறன். இைக்கப்பாடுள்ள 

இலங்மகமயக் கட்டிவயழுப்பும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள அமனெருக்கும் அவெரிக்கா 

தெது முழு ஆதரமெத் வதரிெித்துக்வகாள்ெயதாடு, நாட்டுக்குப் புதிய அரசியல் யாப்பு, 

யபாருக்குப் பின்னரான நீதி, சகொழ்வு ெற்றும் வபாறுப்புக்கூறல் ஆகியமெ 

முன்வனடுக்கப்படுெமதயும் அவெரிக்கா பாராட்டுகிறது. இந்த ெிடயங்களில் அரசு 

முன்யனற்றங்கமளச் வசய்யவசய்ய எெது இருதரப்பு உறவுகளும் வதாடர்ந்து 

ெளர்ச்சியமடயும். இலங்மக அதிகாரிகள், ெற்றும் வெளியுறவுச் வசயலருடன் இன்று நான் 

நடாத்தியக் கூட்டங்களில்-அெர் கூறியதுயபால- இருதரப்பு உறவுகமள யெலும் 

ெலுப்படுத்துெது, இந்தியப் வபருங்கடல் பிராந்தியத்தில் பாதுகாப்பு, நிமலத்திருக்கக்கூடிய 

கட்டமெப்பு யெம்பாடுகமள முன்வனடுப்பது,  சர்ெயதச அமெதிக்கும், பாதுகாப்புக்கும் 

அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் ெடவகாரியாெின் சட்டெியராதொன ஆயுதத் திட்டங்கள் 

உள்ளிட்ட பல ெிடயங்கமள ெிொதித்யதன். 

 

 ெனித உரிமெகள் ெற்றும் அடிப்பமட உரிமெகமள ெளர்ப்பது யபான்ற அம்சங்களில், 

ஜனநாயக நாடுகள் எனும் ெமகயில் அவெரிக்காவும் இலங்மகயும் சில வபாது 

வசயல்திட்டங்கமளக் வகாண்டுள்ளன. உறுதியான பங்காளிகள் என்பதற்கு அப்பாற்பட்டு, 



இன்று எெது உறவுகள் இதுெமர இல்லாதெமகயில் உச்சத்மத எட்டியுள்ளன. இந்தியப் 

பசுபிக் பகுதியில், அமனத்து நாடுகளும் பலனமடயும் ெமகயிலும்,சர்ெயதசச் சட்டங்கள், 

பாதுகாப்பு, நமடமுமறகள் ஆகியெற்மறப் பாதுகாத்து இமறயாண்மெ யபைப்படும் 

ெமகயில், வெளிப்பமடயான, காத்திரொன நடெடிக்மககமள முன்வனடுக்க 

அவெரிக்காவும் இலங்மகயும் உறுதிபூண்டுள்ளன. 

 

இலங்மகயில் ஆங்கிலம் கற்பிக்க அவெரிக்கத் தன்னார்ெலர்கமள ெீண்டும் அனுப்புெது 

வதாடரில், அவெரிக்க அமெதிகாக்கும் பமடயினர் இலங்மக அரசுடன் 

வசயல்பட்டுக்வகாண்டுள்ளனர் என்பமத நான் ெகிழ்ச்சியுடன் அறிெித்துக்வகாள்கியறன். 

ஆங்கிலத்தில் புலமெ வபறுெதன் முலம்  வபாருளாதார ெற்றும் யெமல 

ொய்ப்புகள் யெலும் வபருகும் என்பமத நாம் அறியொம். அதன் மூலம் உலகளாெிய 

பார்மெயும் கிட்டும். அவ்ெமகயில்-இலங்மகயிலுள்ள ெக்களின் சொதானத்மதயும், 

ஸ்திரத்தன்மெமயயும் முன்யனற்ற இலங்மக எடுத்துெரும் நடெடிக்மகமய 

அங்கீகரிக்கும் ெமகயில்- எம்ெிடம் இருக்கும் ெிகச்சிறந்த தமகமெகமளயும், 

திறமெகமளயும் உங்களுடன் பகிர்ந்துவகாள்ள நாங்கள் சித்தொக இருக்கியறாம். 

 

அதுொத்திரெின்றி, அவெரிக்க ெிெசாய அமெச்சின் மூலம் கூடுதலாக 21 ெில்லியன் 

வடாலர்கள் உதெித் திட்டத்மத அறிெிப்பதிலும் நான் ெகிழ்ச்சியமடகியறன். அது 

முன்யனற்றத்துக்கு உதவும் உைவுத் திட்டத்தின், கீழ் வசயல்படுத்தப்படும். இலங்மகயில் 

பால் உற்பத்தி அதிகரிக்க இந்தத் திட்டம் உதவும். அதன் மூலம் ஆயிரக்கைக்கான 

ெிெசாயிகள் உள்ளூர் ெற்றும் பிரயதச சந்மதகளுடன் வதாடர்புவகாள்ள ெழிவசய்யும். 

அவெரிக்க நாடாளுென்ற ெழிமுமறகள் முடிெமடந்த பிறகு, இலங்மக கடற்பமடக்கு 

அவெரிக்காெின் கடயலாரக் காெல்பமடயின் அதிநெனீ கப்பல் ஒன்றும் அளிக்கப்படும் 

என்பமதயும் நான் ெகிழ்ச்சியுடன் அறிெிக்கியறன். வசக்ரட்டரி கிளாஸ் ெமகமயச் யசர்ந்த 

இந்தக் கப்பல் யெகொகப் பயைிக்கக் கூடியது. அதன் மூலம், இலங்மக தனது 

கடயலாரங்கமள யெலும் திறமெயாகக் கண்காைிக்க முடியும். அதிலும் குறிப்பாகத் தெது 

தனித்துெொன வபாருளாதரப் பகுதிகமளக் கண்காைித்து, தெது கடயலாரப் பகுதிகளில் 

வதாடர்பாடல்கமள யெம்படுத்தவும் முடியும். இலங்மகயின் கடயலாரப் பாதுகாப்புக்கு, 

யெம்பட்ட கப்பல் ஒன்மற ெழங்குெதற்கு அப்பாற்பட்டு, இந்த முன்வனடுப்பு ெளர்ந்துெரும் 

எெது ஒத்துமழப்பு ெற்றும் பிராந்திய ஒற்றுமெக்கான கூட்டு அர்ப்பைிப்மபயும் 

வெளிப்படுத்துகிறது. 

 

அவெரிக்க-இலங்மக உறவுக்கு இன்று ஒரு சிறப்பான நாள். இலங்மக அரசு, 

நீதிெழிமுமறகள், வபாறுப்புக்கூறல், இைக்கப்பாடு ெற்றும் ெனித உரிமெகள் 

ெிடயங்கமள, யெலும் முன்வனடுக்க சீர்த்திருத்தங்கமளச் வசய்துெரும் சூழலில், 

சிறப்பான இந்நாட்டில்  வபாருளாதர ெளர்ச்சியுடன் அமனெருக்கும் செ உரிமெகள் ெற்றும் 

ொய்ப்புகள் கிமடக்க அவெரிக்கா வதாடர்ந்து ஒத்துமழப்பு அளித்துெரும். வெளியுறவுச் 

வசயலர் அெர்கயள, உங்களுமடய நட்பு, இன்று எனக்கு அளிக்கப்பட்ட உபசாரங்கள், இந்தப் 

யபச்சுொர்த்மதகள் நமடவபற நீங்கள் எடுத்த பாரிய முயற்சியும் அமத வெற்றியமடயச் 

வசய்யவும், நெது ஒத்துமழப்பு யெயலாங்கவும் உங்களது வசயல்பாடு ஆகியெற்றுக்கு 

நன்றி கூறி எனது உமரமய முடித்துக்வகாள்கியறன். 
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