
 

இலங்கையின் பிரதி வெளிநாட்டு அலுெல்ைள் அகைச்சர் ைாண்புைிகு ைலாநிதி ஹர்ஷ த சில்ொ, பா.உ., அெர்ைளினால் 

ெழங்ைப்பட்ட குறிப்புகரைள் 

 

ைனித உாிகைைளுக்ைான உயர் ஆகையாளருடனான பின்னிய வசயல்ெிகளவுக்ைலந்துகரயாடல் ைனித உாிகைைள் 

ைன்றத்தின் 34 ெது அைர்வு வெனீொ, 2017 ைார்ச் 22 ஆந் திைதி 

 

திரு. தகலெர் அெர்ைளள! 

உயர் ஆகையாளர் அெர்ைளள! 

பிரதி உயர் ஆகையாளர் அெர்ைளள! 

ளைன்கைதங்ைிளயார்ைளள! 

அம்ைைிைளள! ைனொன்ைளள! 

 

நான் உயர் ஆகையாளாினால் அெருகடய அறிக்கை சைர்ப்பிக்ைப்பட்டகைக்ைாை அெருக்கு நன்றி கூற 

ெிரும்புைின்ளறன். அந்த அறிக்கையில் சம்பந்தப்பட்ட ைாலப்பகுதியில் இலங்கையினால் எய்தப்பட்ட அளநை 

சாதகனைள் பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. 

இலங்கை வெளிநாட்டு அலுெல்ைள் அகைச்சர் ைாண்புைிகு ைங்ைள சைரவீர அெர்ைள் இலங்கை அரசாங்ைத்தின் சார்பில் 

இச்சகபயில் வபப்புருொி 28 ஆந் திைதியன்று உகர நிைழ்த்தி அந்த உகரயில் 30/1 ஆம் தீர்ைானத்திற்கு அகைொை 

நாம் எய்தியுள்ளகெைளும் அெற்றிற்கு அப்பாலும் எய்தியுள்ளகெைளுைான முன்ளனற்றங்ைகளப் பற்றியும் இன்னும் 

எய்துெதன் வபாருட்டு எஞ்சியுள்ளகெைளுைான முன்ளனற்றங்ைகளப் பற்றியும் இந்த நகடமுகறயில் நாம் 

எதிர்ளநாக்ைிக் வைாண்டிருக்ைின்றகெைளுைான சொல்ைகளப் பற்றியும் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

அெர்  ைிைவும் முக்ைியைாை நல்லிைக்ை நகடமுகற ைங்ைாைலிருப்பதற்ைான இலங்கை அரசாங்ைத்தின் ைன உறுதிகயப் 

பற்றி ெலியுறுத்திக் குறிப்பிட்டுள்ளார். ொழ்க்கையின் சைல துகறைளிலும் உள்ள எைது சைல பிரகெைளினதும் 

சருெளதச சமூைத்திலுள்ள எைது நண்பர்ைளினதும் பங்ைாளர்ைளினதும் வெளிநாடுைளிலுள்ள இலங்கையர்ைளினதும் 

உதெியுடனும் வபாறுகையுடனும் புாிந்துைர்வுடனுைான நிகலயானதும் தளராததுைான ஊக்ைம் ைற்றும் ெிடா முயற்சி 

அைியெற்றுடன் நல்லிைக்ை முயற்சிகய ஓர் வெற்றியான நடெடிக்கையாக்ைி முன்ளனற்றைரைானதும் 

ஐக்ைியைானதுைானதும் சமூை வபாருளாதார அபிெிருத்தியின் புதிய உயர்வுைகள ளநாக்ைி எைது நாட்டு ைக்ைகள 

இட்டுச் வசல்ெதற்ைாை இைக்ைத்துடன் வசயலாற்ற முடியுவைன்பதில் பலைான நம்பிக்கை வைாண்டுள்ளளாம்.  

நான்  30/1ஆம் தீர்ைானத்தின் வதளிொைக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நல்லிைக்ை நகடமுகற ைற்றும் வபாறுப்ளபற்புைகள 

நிகறளெற்றுெதற்ைான எைது உறுதிப்பாட்கட ெலியுறுத்துெதற்கும் எைது வபாறுப்ளபற்கப உறுதிப்படுத்துெதற்கும் 

இந்த ொய்ப்கப பயன்படுத்த ெிரும்புைின்ளறன். 

இலங்கை ஐக்ைிய அவைாிக்ை நாடுைளுடனும் 30/1 ஆம் தீர்ைானத்தின் ஏகனய பிரதான இகை 

அனுசரகையாளர்ைளாைிய ஐக்ைிய இராச்சியம், ைசிளடானியா ைற்றும் வைான்ாிநீகுளரா ஆைியெற்றுடனும் ளசர்ந்து 30/1 

ஆம் தீர்ைானத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வபாறுப்புைகளப் பூர்த்திவசய்ெதற்ைான ைால எல்கல இரண்டு 

ஆண்டுைளினால் நீடிக்ைப்படுெதற்ைான தீர்ைானவைான்றின் ைீது பைியாற்றிக் வைாண்டிருந்தகை பற்றி இச்சகபக்குத் 

வதாியும். இலங்கை இத்தீர்ைானத்திற்கு இகை அனுசரகை ெழங்குவைன்பகத அறிெிப்பதில் நாம் 

ைைிழ்ச்சியகடைின்ளறாவைன்பதுடன், இலங்கையில் நல்லிைக்ைத்கதப் பலப்படுத்துெதற்ைாைத் தங்ைளுகடய ஆதரகெ 

ெழங்குைின்றகைக்ைாைவும் இக்ைால எல்கலகய நீடிப்பதற்ைாைவும் நாம் இச்சகபக்கும் ஐக்ைிய நாடுைள் அகைப்பிற்கும் 

எைது இருதரப்புப் பங்ைாளிைளுக்கும் எைது நன்றிகயத் வதாிெித்துக் வைாள்ளுைின்ளறாம்.  

 



30/1ஆம் இலக்ைத் தீர்ைானத்தில் உள்ளடக்ைப்பட்ட இலங்கை அரசாங்ைத்தினால் ெழிநடாத்தப்பட்டகெைளும் 

நிகறளெற்றப்பட்டதுைான நம்பைத்தன்கை ொய்ந்தகெைளுைான நகடமுகறைளில் 2015 ஆம் ஆண்டில் 

அரசாங்ைத்தினால் வசய்யப்பட்ட முன்வைாழிவுைளுக்கு இைக்ைம் வதாிெித்தகைக்ைாைவும் இலங்கையில் நல்லிைக்ைம், 

வபாறுப்புக்கூறல் ைற்றும் ைனித உாிகைைளின் நகடமுகறயில் ளதசிய ஐக்ைிய அரசாங்ைத்தின் உறுதியான 

வபாறுப்ளபற்கப அங்ைீைாித்தகைக்ைாைவும் நாம் இச்சகபகய ெிளசடைாை பாராட்டுைின்ளறாம். 

 

தகலெர் அெர்ைளள! 

நாம் உயர் ஆகையாளருடனும் அெருகடய அலுெலைத்துடனும் வநருக்ைைாைப் பைியாற்றுைின்ளறாம் என்பதுடன் 

நாம் எைது ைக்ைள் அகனொினதும் நலனுக்ைாை இந்த ஆக்ைபூர்ெைானதும் அர்த்தமுள்ளதுைான பைியில் 

ஈடுபட்டுள்ளளாம். நாம் இலங்கையில் ைனித உாிகைைகளயும் நல்லாட்சிகயயும் சட்ட ஆட்சிகயயும் 

பலப்படுத்துெதற்கும் ஊக்குெிப்பதற்கும் பாதுைாப்பதற்கும் ைருைைாற்றுைின்ற ளெகளயில் உயர் ஆகையாளாின் 

ைருத்துக்ைளும் அெதானிப்புகரைளும் சிபாாிசுைளும் பயனுள்ளகெைளாைவுள்ளன.   

எந்த நாட்டினதும் ைனித உாிகைைளின் பதிவு பூரைைானதாைெில்லாைலிருப்பது என்பது இச்சகபக்குத் வதாிந்த 

ெிடயைாகும். இலங்கை ைக்ைள் ைிைவும் ைஷ்டைானகெைளும் துயரைானகெைளுைான ைாலப்பகுதிைளில் 

ெதிந்துள்ளனர். அெர்ைளின் ெிடயத்தில் வபருைளவு நற்பைிைள் புாியப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் எைது நிறுெனங்ைகளப் 

பலப்படுத்துெதற்கும் வபாருளாதார முன்ளனற்றத்கத எய்துெதற்குைாை இன்னும் ளைற்வைாள்ளப்பட ளெண்டிய 

வபருைளவு நற்பைிைளும் உள்ளன. நாம் அளநை சொல்ைகளயும் எதிர்ளநாக்ை ளெண்டியுள்ளது. ஆனால் சனாதிபதி 

சிறிளசன அெர்ைளினதும் பிரதைர் ரைில் ெிக்ைிரைசிங்ை அெர்ைளினதும் தகலகைத்துெத்தின் ைீழுள்ள ஓர் 

அரசாங்ைைாை நாம் இெற்கற நிறுத்திகெத்து முன்ளனறுெதற்ைான தீர்ைானத்கத எடுத்துள்ளளாம். நாம் 

அகனொினதும் பிரச்சிகனைகளச் வசெிைடுத்து சைல அறிக்கைைகளயும் ைெனைாை ஆய்வு வசய்ளொவைன்பதுடன் 

நாம் தைெலக்களப் பாிைாறிக் வைாள்ளுதல் ைற்றும் எைது ைாிசகனைள் ைற்றும் ைருத்துகரைகளப் பைிர்ந்து வைாள்ளுதல், 

எைது பங்ைாளர்ைளுடன் ஆக்ைபூர்ெைாைவும் அர்த்த ாீதியாைவும் ஈடுபடுதல் ஆைியெற்கற ளைற்வைாள்ெதுடன் 

ெளைானதும் பல்ெகைகையிலும் ஐக்ைியைாைெிருத்தல், ைனித உாிகைைகளயும் நீதிகயயும் சட்ட ஆட்சிகயயும் 

நிகலயாைக் ைகடப்பிடித்தல் ஆைியெற்கற ளைற்வைாள்ளும் ைக்ைகளக் வைாண்டவொரு நாடாை இலங்கைகய ஆக்ைி 

உறுதிப்படுத்துெதற்குத் ளதகெப்படும் நடெடிக்கைைகள ளைற்வைாள்ளுளொம். 

நாம் சைல பிரகெைகளயும் சுதந்திரைானதும் சனநாயைைானதுைானவொரு நாட்டிலுள்ளெர்ைளாக்ைி அந்நாட்டில் 

பயத்திற்கும் பயமுறுத்தலுக்கும் இடைின்றி அெர்ைளின் அடிப்பகட உாிகைைகள அதிைாிப்பதற்ைான எைது ைன 

உறுதிப்பாட்டில் உறுதி வைாண்டெர்ைளாைவுள்ளளாம். நாம் பாதிக்ைப்பட்டெர்ைகள கையைாைக் வைாண்ட 

அணுகுகையுடன் உண்கை, ஈடுவசய்தல், நீதி ைற்றும் ென்வசயல் அழிவுைள் ைீள நிைழாகை ஆைியெற்கற 

அெர்ைளுகடய மூலத்ளதாற்றம், பல்லின சமூைத்தெர்ைள் அந்தஸ்து, ெயது ைற்றும் ஏகனய அகடயாளங்ைகளக் 

ைெனியாைல் எைது சைல பிரகசைள் ைீதுைான ளைாதலின் தாக்ைத்கத ஏற்றுக் வைாண்டு நல்லிைக்ை நிைழ்ச்சி நிரகல 

நகடமுகறப்படுத்துெதற்ைான வபாறுப்ளபற்கபக் வைாண்டுள்ளளாம். 

புதிய வபாறிமுகறைகள நிறுவும் சிக்ைலான நகடமுகறக்கு ஊடாை நாம் வசல்லும்ளபாது நாம் ைலந்துகரயாடல் 

சிறப்புப் பைியைியின் அறிக்கைகயயும் ஆராய்ந்து வைாண்டிருப்பதுடன் நாம் எைது சமூைத்தின் சைல 

பிாிெினர்ைளுடனும் ைலந்துகரயாடகலத் வதாடர்ந்தும் வசய்து வைாண்டிருப்ளபாம். நாம் இத்தகைய வபாறுப்புக்ைகளப் 

வபாறுப்ளபற்கும் ளபாது சைல நாடுைளும் வசய்ெகதப் ளபால சருெளதச நிபுைத்துெத்கதயும் உதெிகயயும் நாடுளொம். 

நாம் நல்லிைக்ை நிைழ்ச்சி நிரலின் வெற்றிகய உறுதிப்படுத்துெதில் முக்ைியைான பாைத்கத ெைிக்கும் வபாருளாதார 

அபிெிருத்திகயயும் உள்ளடக்ைி வபாறுப்ளபற்றுக் வைாண்ட இந்த உருைாற்றைானதும் சொலுள்ளதுைான நிைழ்ச்சி 

நிரலில் வெற்றியகடெதற்கு இலங்கைக்கு உதெி நல்குைாறு இச்சகபயின் சைல அங்ைத்தெர்ைளினதும் 

அெதானிப்பாளர்ைளினதும் ஆதரகெ நாடுைின்ளறாம். 

நன்றி. 


