அமெரிக்க – இலங் கக வர்த்தக சகையின் 5 ஆவது வருடாந் த மைாதுக்
கூட்டத்தில் தூதுவர் மடை் லிட்ஸ் மவ ிை் ைடுத்திய கருத்துக்கள்
ஜூலை 22, 2021
இனிய
மாலை
வணக்கங் கள்
நண்பர்களள!
அசன்க,
நீ ங் கள்
நியமிக்கப் பட்டலமக்கும்
மற் றும்
ஏலனய
சலப
உறுப் பினர்களுக்கும்
வாழ் த்துக்கள் . வருடாந்த பபாது நிகழ் விை் மூன்றாவது முலறயாக உங் கள் முன்
உலரயாற் றக் கிலடத்த வாய் ப் லப நான் மதிக்கிளறன். எனக்கு அடுத்த தூதுவர்
ஏற் கனளவ பபயரிடப் பட்டுள் ளதாை் இது எனது கலடசி முலறயாக இருக்கைாம்
எனக் கூறுவதிை் நான் வருத்தப் படுகிளறன் , எனினும் நான் பவ ிச்பசை் லும்
அை் ைது அவர் வருலகதரும் காைளநரங் கள் இதுவலர எம் மிடமிை் லை. ஐக்கிய
அபமரிக்காவிை்
எமக்கு இன்னும் நிலறவு பசய் யளவண்டிய நலடமுலற
விடயங் கள்
உள் ளன, எனளவ காைளநரங் கள்
பதாடர்பான நியதிகலள
துை் லியமாகக் குறிப்பிடுவது சற் ளற கடினம் .
இைங் லகயிை் கடந்த மூன்று வருடங் கள் பை நிகழ் வுகலளக் பகாண்டலவயாக
இருந்ததுடன், உண்லமயிை் இைங் லகக்கு மட்டுமன்றி முழு உைகுக்குளம பை
நிகழ் வுகலளக்
பகாண்டலவயாக
இருந்தன
என்பலத
நீ ங் கள்
ஏற் றுக்பகாள் வீர்கள் என நான் நிலனக்கிளறன். அரசியை் குழப் பம் , ளதர்தை் கள் ,
ஒரு பகாடூரமான பயங் கரவாதத் தாக்குதை் மற் றும் நிச்சயமாக தற் ளபாது
பரவிவரும்
பபருந்பதாற் று
ளபான்ற
பை
நிகழ் வுகள் .
இந்த
எை் ைாச்
சந்தர்ப்பங் களிலும் அபமரிக்கா உண்லமயிை் அதன் பங் காண்லமயின் தரம் ,
இ
ை
ங்
்்
லக
பகிரப் பட்ட மதிப்புகள்
மற் றும்
மூளைாபாய நைன்கள்
மற் றும்
எமது
ல்
மக்களுக்கிலடளயயான நிலையான நட்பின் அடிப் பலடயிை் , நிலைளபறான
மற்
அலனவலரயும்
உள் ளடக்கிய
பபாருளாதார
வளர்ச்சிலயப்
ம றும்
ளபணுவதற்
கும் பயங் கரவாதம் மற் றும் நாடுகடந்த குற் றங் களுக்கு எதிராகவும் ,
ற்
சட்
்் டத்தின் ஆட்சி, பவளிப் பலடத்தன்லம மற் றும் ஜனநாயக ஆளுலகயிலன
ஊக்
று குவிப் பதற் குமான, இைங் லகயின் திறலன அதிகரிக்க, நானும் எனது
அணியினரும்
,
இைங் லக-அபமரிக்க
வர்த்தக
சலப
உட்பட
பை
்
பங்
ம் குதாரர்களுடன் இலணந்து பணியாற் றியுள் ளளாம் .
்்
எமது
பபாருளாதார சாதலனகள் மற் றும் நமக்கு முன்னாை் இன்னும் உள் ள
வாய் ப் புகள்
பதாடர்பிை்
கருத்துலரக்க
சிை
தருணங் கலள
இ
எடுத்துக்பகாள் கிளறன்.
ை
முதன
் முதலிை் , பிரதானமாக எனதும் , எனக்கு அடுத்து தூதுவராக வருபவரதும்
ங்
உயரிய
முன்னுரிலமயாக
இருப் பது,
நான்
முன்பு
குறிப் பிட்ட
சிை
்்
லக
ல்
ம
க்

கருப் பபாருள் கலள எதிபராலிக்கும் வலகயிை் , அபமரிக்க நிறுவனங் கள்
இைங் லகயிை் பதாழிற் படுவதற் கான வாய் ப் புகலள அதிகரிப் பதாகும் . அது
பபாருட்கள் அை் ைது ளசலவகலள ஏற் றுமதி பசய் வதாயினும் , [பத ிவிை் லை]
அரசாங் க விலைமனுக்களுடன் அை் ைது முதலீடுகலள ளமற் பகாண்டு இங் குள் ள
பங் குதாரர்களுடன் இலணந்து கூட்டு முயற் சிகள் பசய் வதாயினும் , நாம்
அதற் கு உதவி பசய் யத் தயாராக இருக்கிளறாம் .
கடந்த மூன்று வருடங் களிை் மின்னுற் பத்தி மற் றும் நீ ர் முகாலமத்துவம் முதை்
புலகயிரத இயந்திரங் கள் , சுகாதாரப் பராமரிப் பு உற் பத்திகள் மற் றும் தகவை்
பதாழிை் நுட்பம் வலரயிைான துலறகளிை் தமது
வர்த்தக நைன்கலளத்
பதாடர்வதற் கு உயர் தரமுலடய அபமரிக்க நிறுவனங் களுக்கு தூதரகம்
உதவியளித்துள் ளது. கற் ற பதாழிைாளர் பலட மற் றும் உைகின் பபாருளாதார
ரீதியிை் அதிக இயக்கமுலடய பிரளதசத்தின் லமயப் பகுதியிை் சாதகமான
அலமவிடம்
இருந்தும் ,
இைங் லகயிை் ,
இைங் லக
முதலீட்டாளர்களின்
ஆர்வத்தின் அளவு அண்லமக்காைத்திை் பாதியாகக் குலறந்துள் ளது, ஆனாை்
அது அலதவிட அதிகமாக இருக்கைாம் என உங் களுக்குத் பதரியும் என
நிலனக்கிளறன். அளனகமான சந்தர்ப்பங் களிை் இந்த ஆர்வம் உண்லமயான
வியாபார நடவடிக்லககளாக மாற் றமலடவதிை் லை, அவற் றுள் அதிகமானலவ
உண்லமயிை் நலடமுலறக்கு வருவலதக் காண நாம் விரும் புகிளறாம் .
2020 ஆம் ஆண்டிை் இைங் லகயிை் ளமற் பகாள் ளப் பட்ட அபமரிக்க பவளிநாட்டு
ளநரடி முதலீடு 13 மிை் லியன் அபமரிக்க படாைர்களாகும் , இது இந்நாட்டிை்
ளமற் பகாள் ளப் பட்ட ஒட்டுபமாத்த அபமரிக்க முதலீட்லட 274 மிை் லியன்
படாைர்களாக உயர்த்தியது. இந்த எண்ணிக்லக கடந்த ஐந்தாண்டுகளிை்
ஏமாற் றமளிக்கும் வலகயிை் நிலையாக இருந்ததுடன், அது உண்லமயாகளவ,
ஏமாற் றமளிக்கும்
வலகயிை்
சிறியதாகும் .
இவ் பவண்ணிக்லகயிலன
அலதவிட
அதிகரிக்க
இயலும்
என
நான்
நிலனக்கிளறன்.
அரச
தீர்மானபமடுப் பதிை்
காணப் படும்
நிலையானதன்லம
மற் றும்
பவளிப் பலடத்தன்லம பற் றிய கவலைகளள அதற் கான முதன்லமயான
காரணமாகும் . எை் ைாவற் றிற் கும் ளமைாக, உண்லமயிை் முதலீட்டாளர்களுக்குப்
புைப் படுதன்லம
அவசியம் .
எனளவ
முதலீட்டு
சார்பு
பகாள் லககள்
வரளவற் கப் படுகின்றன, எனினும் புதிய அரசாங் கம் ஆட்சிக்கு வரும் ஒவ் பவாரு
சந்தர்ப்பத்திலும் ஆட்டவிதிகலள தூக்கி வீசக்கூடாது. அரசியை் வாதிகள் , அரச
தலைவர்கள் மற் றும் பதாழிை் துலறயினர் இைங் லகயின் பபாருளாதார மற் றும்
அரசியை்
எதிர்காைத்திற் கான
ஒரு
பபாதுவான
ளநாக்கிலனச்
சுற் றி
ஒன்றிலணந்து
ஒரு
நிலையான
மூளைாபாயத்லத
நலடமுலறப் படுத்த
ளவண்டும் .
மாற் றமலடயாத பகாள் லக பதாடர்பான இந்தக் கவலைகலள நீ ங் கள்
உண்லமயிை் பகிர்ந்துபகாள் கிறீர்கள் என நான் நிலனக்கிளறன், எனளவ
உங் களுக்குத் பதரியாத எலதயும் நான் கூறவிை் லை, ஆனாை் எதிர்காைத்திை்

அதிகமான நிலையான தன் லமயிலனக் காண நாங் கள் ஒத்துலழக்க தயாராக
இருக்கிளறாம் என்பலதளய நான் கூறுகிளறன்.
அவ் வாளற முன்ளனற் றம் சாத்தியமாகும் என எனக்குத் பதரியும் . பவஸ்ட்
ளகாஸ்ட் எனர்ஜி நிறுவனத்தின் (West Coast Energy) 40 சதவீத பங் குகள் பதாடர்பிை்
ளபச்சுவார்த்லத நடத்துவதற் கு, அபமரிக்க நிறுவனமான நியூ ஃளபார்டர
் ஸ்
எனர்ஜி (New Fortress Energy ) மற் றும் இைங் லக அரசுக்கு இலடளயயான சமீபத்திய
கட்டலமப் பு ஒப் பந்தத்தாை் நான் ஊக்கப் படுத்தப் படுகிளறன். ஒரு புகழ் பபற் ற
அபமரிக்க நிறுவனம் இந்நாட்டின் எரிசக்தித் துலறயிை் முதலீடு பசய் வதானது,
உைகளாவிய
முதலீட்டாளர்
சமூகத்திற் கு
வலுவான
ளநர்மலறயான
சமிக்லைகலள
அனுப் பும்
மற் றும்
இைங் லகப்
பபாருளாதாரத்திற் கு
மிகத்ளதலவயான மூைதனத்லத பகாண்டு வரும் .
வணிக உறவுகலள உருவாக்குதை் எனும் முதைாவது முன்னுரிலமயின்
அடிப் பலடயிை்
நிலைளபறான
மற் றும்
அலனவலரயும்
உள் ளடக்கிய
பபாருளாதார வளர்ச்சிலய வளர்ப்பது எனது இரண்டாவது முன்னுரிலமயாகும் .
எனது அனுபவத்திை் , அரசுக்கான இன்னும் அதிகமாக அலனவலரயும்
உள் ளடக்கிய அணுகுமுலறலய இைங் லகயினாை் எளிதாக்க முடியும் பகாள் லக அபிவிருத்திக் கட்டத்தின் ளபாது அதிகளவான மக்களுக்கு அரச
தீர்மானங் கலள ளமற் பகாள் பவர்களுடன் ஈடுபட அதிகாரம் அளிக்கும் ஒரு
குறிப் பிட்ட வழி எனும் அர்த்தத்திை் நான் இலதச் பசாை் கிளறன்.
நாம் அடிக்கடி மாற் றமலடயாத நிலையான பகாள் லககள் பற் றி ளபசுகிளறாம் ,
எனினும் முன்ளப பதரியப் படுத்தப்பட்ட
பகாள் லககளள உண்லமயிை்
உதவியாயிருக்கும் .
பகாள் லக
உருவாக்கம்
என்பது
விரிவான
கைந்தாளைாசலனகள் இன்றி ளமற் பகாள் ளப் படும் ளபாது ளதலவக்ளகற் றவாறு
மாறக்கூடியது மட்டுமன்றி மனம் ளபானளபாக்கிை் தாறுமாறாக மாறக்கூடியதும்
கூட. இச்பசயற் பாட்டிை் பபாதுமக்கலள உள் ளடக்குதை் அரச பகாள் லகயின்
நம் பகத்தன்லமலய ளமம் படுத்துவதுடன் புதுலம, சீர்திருத்தம் மற் றும் புதிய
பகாள் லக அணுகுமுலறகலள உள் வாங் குதலை உருவாக்குகிறது. மற் றும்
நிச்சயமாக பபாதுமக்கள் என்பது வணிகத் துலறலயயும் உள் ளடக்கியது.
பரந்த பபாதுமக்கள்
உள் ளட
ீ ல
் ட உறுதிப் படுத்துவதற் கான
தளத்திலன
எளிதாக்குவது மற் றும் முகாலம பசய் வது எளிதான காரியமை் ைபவனினும்
ஜனநாயகத்திை் அது முக்கியமான ஒன்றாகும் என்பதுடன் அது மிகவும்
சமமான
மற் றும்
பரந்த
அளவிை்
ஏற் றுக்பகாள் ளப் பட்ட
பகாள் லக
முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும் . வர்த்தகசலபயானது ஏலனய சலபகளுடன்
இலணந்து பகாள் லககள் பதாடர்பிை் அரசுக்கு எடுத்துச் பசாை் வலத நான்
அறிளவன் மற் றும் இந்த பரிந்துலரகள் மற் றும் ஆளைாசலனகளிை் சிை,
பகாள் லக
உருவாக்கும்
பசயன்முலறயிை்
ஏற் றுக்பகாள் ளப் படவும்
முன் ளனாக்கிச் பசை் ைவும் அதிக வாய் ப் புகள் இருக்கும் என்று நம் புகிளறன் .

அபமரிக்கா இைங் லகயின் மிகப் பபரிய தனி நாட்டு ஏற் றுமதிச் சந்லதயாக
உள் ளது, எனளவ இைங் லகயின் பசழிப் பிற் கு இந்த விடயத்திை் எமது பங் களிப் பு
ஈடு இலணயற் றது. இைங் லகயிலும் மற் றும் இந்ளதா-பசிபிக் பிராந்தியம்
முழுவதும்
உட்கட்டலமப் பு
மற் றும்
மனித
மூைதன
அபிவிருத்திலய
ஊக்குவிப் பதற் காக அபமரிக்க அபிவிருத்தி நிதிக் கூட்டுத்தாபனம் , அபமரிக்க
வர்த்தக
அபிவிருத்தி
முகவரலமப் பு,
அபமரிக்காவின்
சர்வளதச
அபிவிருத்திக்கான முகவரலமப் பு (USAID) மற் றும் பிற முகவரலமப் புகளுக்கும்
குறிப் பிடத்தக்க வளங் கலளயும் நாம் வழங் கியுள் ளளாம் .
இைங் லகயின் சிறு வணிகங் கள் தமது ளநாக்கிலன வளர்த்துக்பகாள் வதற் குத்
ளதலவயான
மூைதனத்லதப்
பபற் றுக்பகாள் வலத
உறுதிபசய் வதற் காக
இவ் வருடளம அபிவிருத்தி நிதிக் கூட்டுத்தாபனம் , அை் ைது DFC, 265 மிை் லியன்
அபமரிக்க
படாைர்கலள
இைங் லகயின்
தனியார்
வங் கிகளுக்கு
நிதியளிப் பதற் காக உறுதியளித்துள் ளது. அதி உயர் கவனயீர்ப்புலடய மற் றும்
பபாருளாதாரரீதியாக நம் பகமற் ற உட்கட்டலமப் புச் பசயற் திட்டங் கலள விட,
இவ் வலகயான
நிதி
உதவி
பபரும் பாலும்
நீ ண்டகாை
நிலைளபறான
வளர்ச்சிக்கு
அதிகம்
பங் களிக்கிறது.
முக்கியமாக,
இவ் வணுகுமுலற
இைங் லகயர்கலள “ஓட்டுநர் இருக்லகயிை் ” அமர லவக்கிறது.
பதாழிற் பயிற் சியிலன வலுப் படுத்தவும் , பதாழிைாளர் பலடயின் திறலன
ளமம் படுத்தவும் மற் றும் இலளைர்கள் மற் றும் பபண்களிலடளய பதாழிை்
முலனளவார் திறன்கலள வளர்க்கவும்
பணியாற் றுவதன்
மூைம்
USAID
நிகழ் சசி
் கள்
அலனவலரயும்
உள் ளடக்கிய
பபாருளாதார
வளர்ச்சிக்கு
உதவிபுரிகின்றன. இந்நிகழ் சசி
் கள் மூைம் இன்றுவலர 50,000 க்கும் ளமற் பட்ட
இலளைர்கள் பதாழிை் வழிகாட்டை் மற் றும் பணியமர்த்தை் ளசலவகளாை்
பயனலடந்துள் ளனர்.
USAID சிறு மற் றும் நடுத்தர பதாழிை் முயற் சிகலள வலுப் படுத்துவதற் கான
வளங் கலள உறுதிப் படுத்துகிறது, விளசடமாக முலறசாரா துலறகளிை்
பபண்களுக்கு பசாந்தமான வணிகங் கள் . விளசடமாக முலறசாரா துலறகளிை்
பபண்களுக்கு பசாந்தமான வணிகங் கள் உட்பட சிறு மற் றும் நடுத்தர
வியாபாரங் கலள வலுப் படுத்துவதற் கும் வளங் கலள USAID ஈடுபடுத்தியுள் ளது.
சமீபத்திய
பபாருளாதார
அதிர்ச்சிகளாை்
ளமாசமாகப்
பாதிக்கப் பட்ட
இவ் விை் ைங் கள் , இைங் லகயின் பபாருளாதார மீட்சி மற் றும் முன்ளனாக்கிச்
பசை் வதற் கான ஆற் றை் கலள வளர்ப்பதற் கு உண்லமயிளைளய மிகவும்
இன்றியலமயாதலவயாகும் .
2020 ஆம் ஆண்டிை் பபண்கலள உரிலமயாளர்களாகக் பகாண்ட 400 இற் கும்
ளமற் பட்ட
வியாபாரங் கலள
நிறுவுவதற் கு
USAID
நிகழ் சசி
் கள்
உதவி
பசய் துள் ளன. இந்த சூழலிை் கூட, 400 வியாபாரங் கள் பதாடங் கப் பட்டன. DFC
கடன்கள்
இைங் லக
பபண்களுக்குச்
பசாந்தமான
அை் ைது
அவர்கள்
தலைலமதாங் கும் சிறு மற் றும் நடுத்தர வியாபாரங் கலளயும் இைக்காகக்

பகாள் வதுடன், வணிகத்திை் ஈடுபட்டுள் ள பபண்கலள வலுவூட்டுவதன் மூைம்
இந்நிதியளிப் பானது நிதி ரீதியிை் உள் ளடக்கப் படுதலை விரிவாக்கும் , பாலின
சமத்துவமின்லமலயக் கட்டுப் படுத்தும் மற் றும் பபண்கள் தலைலமயிைான
வியாபாரங் களுக்கான உதவியிலன அதிகரிக்கும் .
அலனவலரயும் உள் ளடக்கிய பபாருளாதார வளர்ச்சியிலன அலடவபதன்பது
மிகச்சிறந்த ளநரங் களிளைளய கடினமானது, நிச்சயமாக, இந்தத் தீராத
பபருந்பதாற் றின்
சூழலிை்
அது மிகக்கடினமாக இருக்கும்
என நான்
நிலனக்கிளறன். நான் முன்பு கூறியலவ நை் ை பசய் திகள் எனினும் தற் ளபாதய
சூழை் இன்னும் மிகவும் கடினம் என எமக்குத் பதரியும் .
18 மாதகாை பபருந்பதாற் றினாை் தூண்டப் பட்ட இழப் புகளுக்குப் பிறகு
இைங் லகயின் பபாருளாதாரத்லத மீண்டும் முந்திய வழலமயான நிலைக்கு
மீளச்பசய் வபதன் பது இக்பகாள் லகச் சீர்திருத்தங் கள் மட்டுமை் ை, உண்லமயிை்
லவரலஸ வீழ் தது
் வதாகும் என்பது உங் களுக்குத் பதரியும் என, எனக்குத்
பதரியும் . கடந்த வாரம் ஜூலை 16 ஆம் ளததி பவள் ளிக்கிழலம, எமது பசாந்தத்
ளதசிய ஒதுக்கத்திலிருந்து 1.5 மிை் லியன் பமாடர்னா தடுப் பூசி மருந்துகலள
அபமரிக்கா வழங் கியது. பபாருளாதாரம் மிகப் பாதுகாப் பாக மீளத்திறப் பதற் கு
உதவக்கூடிய ளசாதலனத் திறலனப் ளபணுவதற் கு இங் குள் ள அரசு மற் றும்
மக்களுக்கு
உதவுவதற் காக
500,000
மிகவிலரவாக
ளநாய் கண்டறியும்
ளசாதலனகலளயும் அளத நாளிை் நாம் லகயளித்ளதாம் . ஒட்டுபமாத்தமாக
அபமரிக்கா
இைங் லகயின்
பகாவிட்-19
பதிைளிப்பு
மற் றும்
மீட்பு
நடவடிக்லககளுக்கு 8 மிை் லியன் அபமரிக்க படாைர்களுக்கும் அதிகமான
பதாலகயிலன
வழங் கியுள் ளது.
இது,
இைகுவிை்
காவிச்பசை் ைக்கூடிய
பசயற் லக சுவாசக் கருவிகள் , விரை் நுனிகளிை் பபாருத்தும் ஒக்ஸிமீட்டர்கள்
மற் றும்
இைட்சக்கணக்கான
மருத்துவத்தரம்
வாய் ந்த முகக்கவசங் கள் ,
கண்ணாடிகள் மற் றும் பிற தனிநபர் பாதுகாப் பு உபகரணங் கள் ஆகிவற் லற
உள் ளடக்கியது.
பகாவிட் -19 இனாை் ஏற் படுத்தப் பட்ட அழிவு மற் றும் மரணத்திலிருந்து
மீண்படழுவதற் கு இைங் லகக்கும் உைகிற் கும் உதவ நாம் உறுதிபூண்டுள் ளளாம் .
அதனாை் தான் பபருந்பதாற் றின் ஆரம் பத்திை் அபமரிக்கா உைக சுகாதார
அலமப் பு மற் றும் பிற சர்வளதச பங் குதார்களுடன் இலணந்து, பாதுகாப் பான,
பயனுள் ள மற் றும் உயர் தரமான பகாவிட்-19 தடுப்பூசிகளுக்கு சமமான
அணுகலை
வழங் கும்
உைகளாவிய
முன்முயற் சியான
COVAX
இலன
நிறுவுவதற் குப் பணியாற் றியது, COVAX ஏற் கனளவ இைங் லகக்கு அனுப் பிய
அண்ணளவாக இரண்டு மிை் லியன் தடுப் பூசிகள் உட்பட 121 மிை் லியனுக்கும்
அதிகமான தடுப் பூசிகலள 136 பவவ் ளவறு நாடுகளுக்கு அனுப்பியுள் ளது.
இைங் லகக்கு அனுப் பப் பட்டவற் றுள் எமது ளதசியக் களை் சியத்திலிருந்து
பங் களிப் புச் பசய் யப் பட்ட 1.5 மிை் லியன் தடுப்பூசிகள் COVAX பபாறிமுலற
ஊடாக இைங் லகக்கு அனுப் பப் பட்டது.

2000 ஆம் ஆண்டிை் ஆரம் பிக்கப் பட்டதிலிருந்து 760 மிை் லியனுக்கும் அதிகமான
குழந்லதகளுக்கு தடுப் பூசியிலன ஏற் றிய அரச/தனியார் பங் காண்லமயான
Gavi உடனும் நாம் பணியாற் றுகிளறாம் . வருடாந்தம் உைபகங் கிலும் வழக்கமான
தடுப்பூசிளயற் றை் கள் மற் றும் பதாற் றுளநாய் ப் பரவை் களுக்கான பதிைளிப் பு
நடவடிக்லககளுக்காக
இரண்டு
பிை் லியனுக்கும்
அதிகமான
தடுப்பூசி
மருந்துகலளப் பபறுகின்ற UNICEF உடனும் நாம் பணியாற் றுகிளறாம் , மற் றும்
அவர்கள் தங் கள் இைக்கு நாடுகளிை் பகாவிட் தடுப்பூசிகலள விநிளயாகிக்கவும்
முன்வந்துள் ளனர். சர்வளதச ஒத்துலழப் பு, தாராள மனப்பான்லம மற் றும்
மருத்துவ
கண்டுபிடிப் பு
ஆகியவற் றின்
கைலவயானது
உயிர்காக்கும்
தடுப்பூசிகலள வாங் க முடியாத நாடுகள் கூட தமது
குடிமக்களுக்கு
தடுப்பூசிகலள ஏற் ற முடியும் என்பலத உறுதி பசய் கிறது.
பகாவிட்-19 இலிருந்து அலனவரும் பாதுகாப் பாக இருக்கும் வலர யாரும்
பகாவிட்
-19
இலிருந்து
பாதுகாப் பாக
இை் லை
என்பலத
நாம்
புரிந்துபகாள் கிளறாம் .
இறுதியாக, பவளிப் பலடத்தன்லமயற் ற பபாறுப் பற் ற அரச கடன்கலளத்
தவிர்ப்பதன்
மூைம்
அதன்
பபாருளாதாரத்லத
வலுப் படுத்துவதற் கான
பகாள் லககலள இயற் றுவதற் கும் மற் றும் நிதி நிறுவனங் கள் மற் றும் அரச
நிதிகலள சர்வளதச சிறந்த நலடமுலறகளுடன்
முகாலமபசய் வதற் கும்
இைங் லகக்கு உதவுவதன் மூைம் அலனவலரயும் உள் ளடக்கிய மற் றும்
நிலைளபறான பபாருளாதார வளர்ச்சிலய நிலைநிறுத்துவது பதாடர்பாக
இைங் லகயுடன் நாம் ளமற் பகாள் ளும் எமது பணி மிக முக்கியமானதாகும் .
இைங் லகயின்
பபாருளாதாரம்
தற் ளபாது
பாரதூரமான
சவாை் கலள
எதிர்பகாண்டுள் ளபதன் பது இரகசியமான விடயமை் ை. மற் றும் ஒதுக்கங் கலள
தக்கலவத்துக்பகாள் வதற் கும் மற் றும் இைங் லக அதன்
இலறயாண்லம
பதாடர்பான கடலமகலள நிலறளவற் றுவலத உறுதிப் படுத்துவதற் கும் உடனடி
நடவடிக்லககள்
ளமற் பகாள் ளப் படை்
ளவண்டும்
என்பது
புரிந்துபகாள் ளக்கூடியளத எனினும் அவ் வாறான ளதலவக்ளகற் ற தற் காலிக
நடவடிக்லககள் பயனற் றுப் ளபாகும் ஒரு கட்டத்திலன அலடதை் விலரவிளைளய
இடம் பபறைாம் . இதனாை் தான் இைங் லக ஒரு உறுப் பு நாடு என்றவலகயிை்
சர்வளதச
நாணய
நிதியத்துடன்
(IMF)
ஆக்கபூர்வமான
முலறயிை்
பதாடர்புபகாள் ள ளவண்டும் என எனது அரசாங் கம் பரிந்துலரத்துள் ளது.
இைங் லக எதிர்பகாள் ளும் சவாை் களுக்கு இைகுவான பதிை் கள் இை் லை,
ஆனாை் எமது ஜனாதிபதி லபடன் கூறியது ளபாை் சிறப் பாக மீளக் கட்டலமக்க
ஒரு வாய் ப் பு உள் ளது.
முன் ளனாக்கிச்
பசை் வதற் கான
சிறந்த
பாலதலயப்
பற் றிய
கைந்துலரயாடை் கலள
எளிதாக்குவதற் கு
அபமரிக்க
திலறளசரித்
திலணக்களம்
ஊடாக
பதாழிை் நுட்ப
உதவிகலளயும்
மற் றும்
நிபுணத்துவத்லதயும் வழங் க நாம் உறுதிபூண்டுள் ளளாம் . பகாள் முதை் முதை்

சுற் றுச்சூழை் பகாள் லககள் , சிறந்த நிதி நலடமுலறகள் வலர மற் றும் அதற் கு
அப் பாலும் உள் ள பை் ளவறு தலைப் புகள் பதாடர்பாக சர்வளதச நிபுணர்களுக்கு
எம் மாை் உதவ முடியும் . இத்தலைப் புகள் பைவற் றிை் கணிசமான நிபுணத்துவம்
பகாண்டவர்கள் இைங் லகயிை் வசிப் பது எனக்குத் பதரியுபமனினும் , அவர்களது
அறிவிலன அரசிற் கு வழங் கும் பை முயற் சிகலள நாம் ஆதரிக்கிளறாம் .
இலவ மற் றும் ஏலனய முன்னுரிலமகள் பதாடர்பிலும் மற் றும் வலுவான ஒரு
இைங் லகலய கட்டிபயழுப் பவும் எமது நாடுகளுக்கிலடளய வலுவான ஒரு
உறலவ உருவாக்கவும் நாம் எவ் வாறு ஒன்றிலணந்து பசயை் பட முடியும்
என்பது
பதாடர்பிலும்
எமது
கைந்துலரயாடை் கலளத்
பதாடர
நாம்
எதிர்பார்க்கிளறாம் .
பாதுகாப் பான மற் றும் வளமான இைங் லகக்கு உதவுவதிை் அபமரிக்கா
உறுதியாக உள் ளது. இைங் லக அரசாங் கமும் மக்களும் எமக்கிலடயிை்
பபாதுவான ஜனநாயக மதிப் பீடுகளுக்கும் பநறிமுலறகளுக்கும் உறுதியுடன்
இருக்கும் வலர நாம் எப் ளபாதும் விருப்பமுள் ள பங் குதாரர்களாக இருப் ளபாம் .
ளதசிய நை் லிணக்கம்
பவற் றிபபறுவதற் கு ஒரு நிறுவனக் கட்டலமப் பு
அவசியமாவதுடன்
ஒரு
நை் லிணக்கமான
இைங் லகயினாை் தான்
ளவற் றுலமயிலன அகற் றி பரந்த அடிப் பலடயிைான சமமான பபாருளாதார
வளர்ச்சிலய அலடய முடியும் . அபமரிக்காவிற் கு மிகவும் அபிவிருத்தியலடந்த,
மற் றும் மிகவும் பாதுகாப் பான பங் குதாரராகவும் மற் றும் இந்ளதா-பசிபிக்
பிராந்தியத்திை் அலமதி மற் றும் ஸ்திரத்தன்லமயின் ஆதாரப் புள் ளியாகவும்
ஆவதற் கு இைங் லகக்கு இயலுமாவதுடன் அலவ எை் ைாவற் லறயும் விட மிக
முக்கியமாக, இந்த அழகிய தீவின் மக்களுக்கு பசழிப் பு மற் றும் அலமதிலய
வழங் கும் ஒரு நாடாகவும் மாற முடியும் .
இைங் லக உண்லமயிளைளய மகத்தான ஆற் றலைக் பகாண்ட ஒரு அற் புதமான
நாடு. நாம் ஒன்றாக இலணந்து பணியாற் றக்கூடிய பை ளநர்மலறயான
விடயங் கள் மற் றும் ஆச்சரியமான வாய் ப் புகள் உள் ளன.
அபமரிக்க – இைங் லக வர்த்தக சலபயிலிருந்து வரும் பங் காண்லம மற் றும்
நட்லப நான் பாராட்டுவதுடன் இந்த வாய் ப் புகலளப் பயன்படுத்திக் பகாள் ள
எதிர்பார்க்கிளறன் .

நன்றி.
####

