
அரசியல் விவகாரங்களுக்கான ஐக்கிய அமெரிக்க இராஜாங்க உதவிச் மசயலாளர்  

ொண்புெிகு ததாெஸ் ஏ. மென்மனான் அவர்ளுடனான கலந்துரரயாடரலத் மதாடர்ந்து 

மவளிநாட்டலுவல்கள் அரெச்சின் மசயலாளர் பிரசாத் காரியவசம் அவர்களினால்  

ஊடகங்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட குறிப்புரரகள் 

 

 

ஊடக நண்பர்கதள! 

அம்ெணிகதள! கனவான்கதள! 

 

ஐக்கிய அமெரிக்காவின் அரசியல் விவகாரங்களுக்கான உதவிச் மசயலாளர் ததாெஸ் 

மென்மனான் அவர்கரளயும், அவருரடய தபராளர் குழுரவயும் இன்று ொரலயில் 

வரதவற்பதில் ெகிழ்ச்சியும், மபருெிதமும் அரடகின்தறன். 

 

கடந்த இரண்டு ொதங்களில் இது எெது இரண்டாவது சந்திப்பு ஆகும். ஐக்கிய நாடுகள் மபாதுப் 

தபரரவ ொநாட்டின் பக்கவாட்டுச் சந்திப்பாக எெது இரண்டு நாடுகளுக்குெிரடயிலான பின்னிய 

மசயல்விரளவு ெற்றும் பங்குரடரெ மதாடர்பில் கலந்துரரயாடுவதற்காக அதிதெதகு 

ஜனாபதி அவர்கரள அவர் மசப்டம்பர் ொதத்தின் இறுதிப் பகுதியில் வருரக புரிந்த தபாது 

தூதுவர் மென்மனான் அவர்களும், நானும் நியூதயார்க்கில் சந்தித்ததாம். நிதி ெற்றும் ஊடக 

அரெச்சர் ெங்கள செரவரீ அவர்களும் தெது மவாெிங்டன் டி.சி. க்கான விஜயத்தின் தபாது 

தூதுவர் மென்மனான் அவர்கரள கடந்த ொதம் சந்தித்தார். மசத்மதம்பர் ொதத்தின் இறுதிப் 

பகுதியில் ொண்புெிகு பாராளுென்ற சபாநாயகர் அவர்களும், பல்தரப்பு தபராளர் குழுவும் 

மவாெிங்டனில் இருந்தனர். எெது இரண்டு நாடுகளுக்குெிரடயிலான உச்சபட்டசொக்கப்பட்ட 

பின்னிய மசயல்விரளவு எல்லா ெட்டங்களிலும் உண்ரெயில் ெகிழ்ச்சியூட்டுவதாக 

அரெந்துள்ளது. 

 

அம்ெணிகதள! கனவான்கதள! 

 

உதவிச் மசயலாளர் மென்மனான் அவர்கள் இலங்ரகக்கும், எெது தரலவர்கள் 

அரனவருக்கும் ெற்றும் உண்ரெயிதலதய உங்கள் அரனவருக்கும் அந்நியரல்லர். 

 

இது அவருரடய இலங்ரகக்கான இரண்டாவது விஜயம் ஆகும். அவரது முதலாவது விஜயம் 

2015 டிசம்பரில் இடப்மபற்றது. 2015 டிசம்பரில் தெற்மகாள்ளப்பட்ட அவருரடய முதலாவது 

விஜயத்தின் தபாது ஊடகத்துரரயினருடன் கலந்துரரயாடரல நடத்தியிருந்தார் என்பதுடன், 

அதில் முதலாவது ஐக்கிய அமெரிக்க - இலங்ரக பங்குரடரெ கலந்துரரயாடலுக்கான 

திகதிகள் அறிவிக்கப்பட்டரெரயயும் நீங்கள் நிரனவுகூர்வரீ்கள் என நான் உறுதியாக 

நம்புகின்தறன். அந்த வரகயில், கடந்த 2016ஆம் வருடத்தில் மபப்ரவரி ொதத்தில் ஐக்கிய 

அமெரிக்காவுக்கும், இலங்ரகக்குெிரடயிலான அறிமுக பங்குரடரெ கலந்துரரயாடல் 

மவாெிங்டன் டி.சி.யில் இடம்மபற்றதபாது, அதரன தெற்பார்ரவ மசய்தவர் தூதுவர் 

மென்மனான் அவர்களன்றி தவமறவருெில்ரல. 

 

இரண்டு நாடுகளினதும் அந்தந்த உத்திதயாகத்தர்களுடன் இரணந்து தூதுவர் மென்மனான் 

அவர்களும், நானும் இரண்டாவது ஐக்கிய அமெரிக்க - இலங்ரக பங்குரடரெ 

கலந்துரரயாடரல நடாத்தியுள்தளாம் என்பரத அறிவிப்பதில் நான் இன்று மபருெிதம் 

அரடகின்தறன்.   

 

இது பல வழிகளிலும், எெது இரண்டு நாடுகளுக்குொன ஒரு முக்கியொன ரெல்கல்லாகும். 

 

➢ நீங்கள் அறிந்த வரகயில், ஐக்கிய அமெரிக்காவும், இலங்ரகயும் பல 

தரலமுரறகளாக நண்பர்கள் ஆவர். எெது பின்னிய மசயல்விரளவுகள் காரணொக 

வணிகம், வர்த்தகம், ெக்களுக்கு ெக்களுக்கிரடயிலான மதாடர்பு, கல்வி ெற்றும் 

கலாசாரத் துரறகளிலும், பாதுகாப்பு ெற்றும் காவல் ஒருங்கிரணவு 

விடயங்களிலும் உள்ளடங்கலாக பல துரறகளில் நாங்கள் பாரியளவான 

நன்ரெகரள அரடந்துள்தளாம். எெது இரண்டு ஜனநாயக நாடுகளும் களிப்புடன் 

வரதவற்கும் விடயங்களான நல்லாட்சி, ஜனநாயகம், சட்டத்தின் ஆட்சி, 
நல்லிணக்கம் ெற்றும் நிரலயான சொதானத்ரத வலுவூட்டுவதற்காக இலங்ரக 

ெக்களால் வாக்களிக்கப்பட்ட 2015ஆம் ஆண்டில் நடாத்தப்பட்ட ததர்தரலத் 

மதாடர்ந்து எெது இரண்டு நாடுகளுக்குெிரடயிலான உறவு தீவிரெரடந்தது. இது, 



எெது இரண்டு நாடுகளுக்குெிரடயிலான உறவுகரள நிறுவன ெற்றும் கட்டரெப்பு 

ரீதியில் கட்டிமயழுப்புவதற்காக “பங்குரடரெ கலந்துரரயாடல்” என்ற 

மபாறிமுரறரய அரெப்பதற்கு இயலுொக்கியதுடன், விரிவான 

விடயப்பரப்புக்களில் எெது ஒத்துரழப்புக்கரள அதிகரிப்பதாகவும் அரெந்துள்ளது.    

 

இன்ரறய இரண்டாவது பங்குரடரெ கலந்துரரயாடலானது, ஐக்கிய அமெரிக்கா 

ெற்றும் இலங்ரகக்கு இரடயிலான முக்கியொன பிரச்சிரனகரளயும், 

ஒத்துரழப்பிற்கான விடயங்கரளயும் விரிவான ரீதியில் கலந்துரரயாடுவதற்கான 

இந்த முக்கியொனதும், பயனுள்ளதுொன ஒன்றிரணவு மபாறிமுரறயின் 

வலுப்படுத்தரல சுட்டிக்காட்டுகின்றது. 

     

➢ தூதுவர் மென்மனான் அவர்கள் ஐக்கிய அமெரிக்காவின் புதிய நிர்வாகத்தில் 

இலங்ரகக்கு வருரக தந்துள்ள சிதரஷ்ட - முக்கியொன ஐக்கிய அமெரிக்க 

உத்திதயாகத்தர் ஆவார். அத்துடன், ஒருங்கிரணவு விடயங்களில்  நிர்வாகத்ரதச் 

சூழவுள்ள உறவுகரள உறுதியான அடிப்பரடயில் வலுவூட்டுவதற்காக 

தெற்மகாள்ளப்படும் ஐக்கிய அமெரிக்காவினதும், இலங்ரகயினதும் ஈடுபாடுகள் 

மதாடர்பில், தூதுவர் மென்மனான் ெற்றும் ஐக்கிய அமெரிக்க பிரதிநிதிகளுடனான 

எெது இரண்டு நாடுகளுக்குெிரடயிலான இரண்டாவது பங்குரடரெ 

கலந்துரரயாடலில் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது. 

 

எெது கலந்துரரயாடல்கரளத் மதாடர்ந்து, இந்த ஊடக பின்னிய மசயல்விரளவிலிருந்து 

மவளிதயறும் சந்தர்ப்பத்தில் உங்களால் மபற்றுக்மகாள்ளக்கூடியதாகவிருக்கும் கூட்டு 

அறிக்ரகமயான்றுக்கு நாங்கள் உடன்பட்டுள்தளாம். தபாரத, தீவிரவாதம் ஆகியவற்றுக்கு 

எதிரான சட்ட அமுலாக்கம், நிதி ெற்றும் கடன் சார் சவால்கரள எதிர்தநாக்குவதற்கு உதவுதல், 

சட்டத்தின் ஆட்சிரய வலுவூட்டுதல், மவளிப்பரடத் தன்ரெ ெற்றும் ஜனநாயகம், 

நல்லிணக்கம் ெற்றும் வாழ்வாதார உதவிகள், இராணுவ ஒருங்கிரணவு தபான்ற சில 

விடயங்கள் உள்ளடங்கலாக ஏராளொன விடயப்பரப்புக்கரள ஐக்கிய அமெரிக்காவுக்கும், 

இலங்ரகக்குெிரடயிலான ஒத்துரழப்பு மகாண்டுள்ளரெரய நீங்கள் இந்த இரணந்த 

அறிக்ரகயில் வாசித்தறிய முடியும்.   

 

உதவிச் மசயலாளர் மென்மனான் அவர்கள், இரவ மதாடர்பான சில விடயங்கரளயும், 

அத்துடன் ஒத்துரழப்பு மதாடர்பிலான புதிய விடங்கள் ெற்றும் இலங்ரகக்கான உதவி 
தபான்றன மதாடர்பிலும் தனது குறிப்புரரகளில் குறிப்பிடுவார். 

 

தூதுவர் மென்மனான் அவர்கதள! 

 

கடந்த 32 ஆண்டு காலங்களில் இலங்ரகக்கு முதல் தடரவயாக விஜயம் மசய்யவுள்ள யு எஸ் 

எஸ் நிெிட்ஸ் மகரியர் ஸ்ட்ரரக் குழுெத்தின் ஐக்கிய அமெரிக்காவின் விொனத் தாங்கி 
கப்பலான யு எஸ் எஸ் நிெிட்ஸ் இன் விஜயத்ரத அண்ெித்தாக உங்களுரடய விஜயம் 

அரெந்துள்ளது. கடந்த இரு வருடங்களில் அதநக கப்பல்கள் வருரக தந்துள்ளன. தெலும் 

ஐக்கிய அமெரிக்காவின் கடற்பரடயினர் இலங்ரகயின் கடற்பரடரய நிறுவுவதற்கு 

உதவியுள்ளனர். இத்தரகய அபிவிருத்திகள் குறித்து நாம் ெிகவும் ெகிழ்ச்சியரடவதுடன், 

இருதரப்பு ெற்றும் பிராந்திய மூதலாபாயங்கள் ெற்றும் பாதுகாப்பு நலன்கரள 

மபற்றுக்மகாள்வதற்காக இராணுவ ஒத்துரழப்ரபயும் அதிகரித்துக் மகாள்ளவுள்தளாம். 

 

இந்திய பசுபிக் பிராந்தியத்தில் பாதுகாப்பு, நிரலதபற்றுநிரல, மவளிப்பரடத்தன்ரெ ெற்றும் 

மபாருளாதார வாய்ப்ரப தெம்படுத்தும் வரகயிலான கூட்டு முயற்சிகரள அரடந்து 

மகாள்வதற்கான ஐக்கிய அமெரிக்காவின் ஈடுபாட்டின் அடிப்பரடயில், இலங்ரகயில் 

நரடமபற்ற இந்து சமுத்திரப் பிராந்திய ொநாட்டில் ஓகத்து - மசத்மதம்பர் ொதங்களில் பதில் 

உதவி மசயலாளரான மவல்ஸ் பங்குபற்றியிருந்தரெ எம்ரெ ஊக்குவிப்பதாக 

அரெந்திருந்தது. 

 

அம்ெணிகதள! கனவான்கதள! 

 

தூதுவர் மென்மனான்; அவர்களின் இம்முரற விஜயம் ெிகவும் குறுகிய காலொகும். இன்று 

ொரல வருரக தந்துள்ள அவர் நாரளய தினம் காரல ெீண்டும் புறப்படவுள்ளார். சிதரஷ்ட 

அரசாங்க அதிகாரிகள் ெற்றும் அரெச்சர்களுடனான கலந்துரரயாடல்கரள தவிர, ொண்புெிகு 



பிரதெ அரெச்சர் ெற்றும் மவளிநாட்டலுவல்கள் அரெச்சர் ஆகிதயாரர  ெரியாரத நிெித்தம் 

அவர் சந்திக்கவுள்ளார். 

 

உதவிச் மசயலாளர் மென்மனான் அவர்கதள! 

 

உங்களுரடய இந்த விஜயம் குறித்து நான் ெிகவும் ெகிழ்ச்சியரடவதுடன், உங்களின் 

இலங்ரகக்கான அடுத்தமுரற விஜயம் நீண்டதாக அரெயும் என எதிர்பார்க்கின்தறன். 

பிராந்திய ெற்றும் உலகளாவிய ரீதியில் எெது இருதரப்பு மதாடர்புகரள தெம்படுத்துவது 

தநாக்கியும், பரஸ்பர கரிசரணப் பிரிவுகளில் ஈடுபாடுகரள தெம்படுத்துவது தநாக்கி 
இருநாடுகளுதெ பணியாற்றி வருவதன் காரணொக எதிர்வரும் நாட்கள், வாரங்கள் ெற்றும் 

ொதங்களில் உங்களுடன் ஈடுபட்டிருப்பதற்கு நாம் எதிர்பார்த்துள்தளாம். 

 

நிர்வாகங்கள் முழுவதும் ஐக்கிய அமெரிக்கா - இலங்ரக உறவுகரள ஊக்குவிப்பதில் உங்களது 

தரலரெத்துவத்திற்கும், அண்ரெக்காலம் வரர மவாெிங்டனில் ஐக்கிய அமெரிக்காவின் 

இலங்ரகக்கான தூதுவரான எனது திறரன தனிப்பட்ட ரீதியில் தெம்படுத்த நீங்கள் அளித்த 

ஆதரவிற்கும் கட்டாயம் எனது பாராட்டுக்கரள மதரிவித்துக் மகாள்கிதறன். 

 

தெலும் ஒவ்மவாருநாளும் எெது இருநாடுகளுக்குெிரடதயான மதாடர்ரப தெலும் 

வலுப்படுத்தும் வரகயில் எம்தொடு மநருங்கிப் பணியாற்றிய மகாழும்பிலுள்ள தூதுவர் 

அதுல்தகெப் ெற்றும் அவரது குழுவினரின் அயராத முயற்சிகளுக்கு எனது பாராட்டுக்கரள இச் 

சந்தர்ப்பத்தில் பதிவு மசய்ய விரும்புகின்தறன். 

 

தற்தபாது உங்கள் ெத்தியில் உரரயாடுவதற்கு தூதுவர் மென்மனான் அவர்கரள 

அரழப்பதுடன், இவ் உரரயாடரலத் மதாடர்ந்து ஊடகங்களிடெிருந்து இரு தகள்விகள் வதீம் 

இருவரும் மபறவுள்தளாம்.   


