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அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ பஜ. சங் அவர்களின் வடக்கிற்கரன பயைம் 

 

மகரழும்பு, 2022, ஏப்ரல் 27: அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ பஜ. சங், ஒரு தூதுவரரக வட 

இைங்ககக்கரன தனது ஆரம்பப் பயைெரக ஏப்ரல் 24ஆம் பததி முதல் 27ஆம் பததி வகர 

யரழ்ப்பரைத்திற்கு விஜயம் மசய்தரர். 

 

“ஒரு தூதுவரரக எனது பதவிக்கரைத்தின் ஆரம்பத்தில் வடக்கிற்கு விஜயம் மசய்வது எனக்கு 

இன்றியகெயரதது” என தூதுவர் சங் கூறினரர். “இந்தப் பயைத்தின் பபரது, நரன் 

இப்பிரரந்தியத்தின் வரைரற்கற ஆரரய்ந்பதன் ெற்றும் ெக்களிடம் அவர்கள் எதிர்மகரள்ளும் 

சவரல்கள் ெற்றும் அவர்களுக்கிருக்கும் வரய்ப்புகள் குறித்து பநரடியரகக் பகட்டறிந்பதன். 

பபரரின் தரக்கம் ெற்றும் ெனித உரிகெகள் மதரடர்பரன கரிசகனகள் ெற்றும் வடக்கின் 

தற்பபரகதய மபரருளரதரர நிகைகெகள் குறித்த ஒரு ெிகச்சிறப்பரன புரிதகை நரன் 

மபற்றுக்மகரண்படன்.” என அவர் பெலும் மதரிவித்தரர்.  

 

தூதுவர் சங் யரழ்ப்பரைத்தில் தங்கியிருந்தபபரது, தற்பபரகதய மபரருளரதரர மநருக்கடியின் 

பபரது வடக்கின் அரசியல் ெற்றும் பரதுகரப்பு நிகைகெகள் குறித்து கைந்துகரயரடுவதற்கரக 

வடெரகரை ஆளுநர் ெற்றும் யரழ்ப்பரை பரதுகரப்பு பகடத் தகைகெயக கட்டகளத் தளபதி 

ஆகிபயரகர ெரியரகத நிெித்தம் சந்தித்தரர். அவர் சிவில் சமூகத்துடன் மதரடர்புககள 

பெற்மகரண்டதுடன் கரைரெல் பபரனவர்களின் குடும்பங்ககளயும் சந்தித்தரர். பதசிய 

நல்லிைக்கம் ெற்றும் ஒருகெப்பரட்டிகன ஏற்படுத்துவதற்கரக நீதி ெற்றும் மபரறுப்புக்கூறல் 

மதரடர்பரக தற்பபரது பெற்மகரள்ளப்பட்டுக் மகரண்டிருக்கும் முயற்சிகளின் முக்கியத்துவத்கத 

தூதுவர் அடிக்பகரடிட்டுக் கரட்டினரர். தெிழ் அரசியல்வரதிகளுடனரன ஒரு சந்திப்பில், ெனித 

உரிகெகள் ெற்றும் ஆளுகக மதரடர்பரன சவரல்கள் குறித்து தூதுவர் சங் கைந்துகரயரடினரர். 

இைங்ககயில் ெத பன்கெத்துவத்தின் முக்கியத்துவத்கத அடிக்பகரடிட்டுக் கரட்டுவதற்கரக 

தூதுவர் சங் பல்பவறு ெத சமூகங்களின் பிரதிநிதிககளச் சந்தித்ததுடன் அவர்களின் வழிபரட்டுத் 

தைங்களுக்கும் மசன்றரர். 

 

வைிக சமூகம் எதிர்மகரள்ளும் தற்பபரகதய சவரல்கள் ெற்றும் மபரருளரதரர ெீட்சிக்கரன 

முயற்சிகள் பற்றி அறிந்து மகரள்வதற்கரக அவர்களின் பிரதிநிதிகளுடனும் தூதுவர் சங் 

http://lk.usembassy.gov/


உகரயரடினரர். உள்ளூர் வர்த்தகத்கத அபிவிருத்தி மசய்வதற்கரக புைம்மபயர்ந்பதரர் 

முதலீடுககள பெற்மகரள்வதற்கரன சரத்தியக்கூறுககள தூதுவர் குறிப்பிட்டரர். அத்துடன், 

நிைத்கத உள்ளூர் சமூகங்கள் பயன்படுத்துவகத சரத்தியெரக்கும், அமெரிக்க நிதியுதவியுடன் 

கூடிய ஒரு கண்ைிமவடி அகற்றும் மசயற்திட்டத்கதயும் தூதுவர் பரர்கவயிட்டரர். அவர்களின் 

செரதரனத்கத கட்டிமயழுப்பும் புதிய பட்டப்படிப்பு நிகழ்ச்சி ெற்றும் கைரசரர பரதுகரப்பிற்கரன 

தூதுவர்கள் நிதியத்தின் மதரல்மபரருள் அருங்கரட்சியக ஆய்வகத்திற்கரன ெரனியங்கள் குறித்து 

கைந்துகரயரடுவதற்கரக தூதுவர் சங் யரழ்ப்பரைப் பல்ககைக்கழக பபரதனரசிரியர்கள் 

குழரத்திகன சந்தித்தரர். யரழ்ப்பரை நூைகத்தில் உள்ள அமெரிக்க நிதியுதவியுடன் கூடிய 

பகனபயரகை ககமயழுத்துப் பிரதிககளப் பரதுகரக்கும் ஒரு மசயற்திட்டத்கதயும் தூதுவர் சங் 

பரர்கவயிட்டரர். மகரழும்பிற்குத் திரும்புவதற்கு முன், அகனத்து இைங்ககயர்களுக்குெரன, 

அகனவகரயும் உள்ளடக்கிய ெற்றும் மசழிப்பரன ஒரு எதிர்கரைத்கத பநரக்கிய பரகத 

மதரடர்பரன உள்ளூர் இகளபயரர் தகைவர்களின் கண்பைரட்டத்கத அறிந்து மகரள்வதற்கரக 

தூதுவர் சங் யரழ்ப்பரைத்தில் உள்ள American Corner இல் அவர்ககளச் சந்தித்தரர்.   

 

இது தூதுவர் சங் மகரழும்பிற்கு மவளிபய பெற்மகரள்ளும் இரண்டரவது உத்திபயரகபூர்வ 

பயைெரகும். தனது முதல் பயைத்கத அவர் கண்டிப் பிரபதசத்திற்கு பெற்மகரண்டரர். எதிர்வரும் 

ெரதங்களில் நரட்டின் பை பகுதிகளுக்கு விஜயம் மசய்வதற்கு அவர் எதிர்பரர்க்கிறரர்.  

 

 

 

 

 


