
ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பிற்கான அமைரிக்க ஐக்கிய இராச்சியத்தின் 

நிரந்தரப் பிரதிநிதி அதிமைதகு தூதர் சைந்தா பவர் அவர்களுடன் 

நடாத்திய கலந்துமரயாடமலத் மதாடர்ந்து மவளிநாட்டு அலுவல்கள் 

அமைச்சர் ைாண்புைிகு ைங்கள சைரவரீ அவர்களினால் ஊடகங்களுக்கு 

வழங்கப்பட்ட குறிப்புமர 

மவளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு: 2015 நவம்பர் 21ஆந் திகதி 
 

 

அம்மணிகளே! கனவான்களே! உங்கள் அனனவருக்கும் எனது மானை வணக்கம். 
 

இன்று இந்த வரைாற்று ரீதியான குடியரசுக் கட்டடத்திற்கு தூதுவர் சமந்தா பவர் 

அவர்கனே வரளவற்பது எனக்கு வழங்கப்பட்ட ஓர் ககௌரவமும் சிறப்புரினமயுமாகும்.  
 

தூதுவர் பவர் அவர்கள் ஓர் ஆண்டுக்காை இனடகவேியில் இைங்னகக்கு வருனக 

புரிந்த சனாதிபதி ஒபாமா அவர்கேின் மந்திரி சனபயின் இரண்டாவது 

உறுப்பினராவார் என்பது நீங்கள் அனனவரும் அறிந்த ஓர் விடயமாகும்.  
 

இது தற்ளபாது எமது இரண்டு நாடுகளுக்குமினடளய நிைவுகின்ற அதிசிறந்த 

மட்டத்திைான கதாடர்புகனேக் குறித்துக் காட்டுகின்றது என்பளத எனது 

நம்பிக்னகயாகும். 
 

னமத்திரிபாை சிறிளசன நிருவாகத்தின் கவேிநாட்டு அலுவல்கள் அனமச்சராக 

சத்தியப்பிரமாணம் எடுத்தவுடன் நான் கபப்ருவரியில் முதற்தடனவயாக தூதுவர் 

பவர் அவர்கனே நியூளயார்க்கில் சந்தித்ளதன். அதன் பின்னர் பைமான இைங்னக - 

அகமரிக்க ஐக்கிய இராச்சியத்தின் பங்காேித்துவத்திற்கான அத்திபாரகமான்னற 

இடுவதில் மிக நீண்ட அேவில் முன்ளனறியுள்ளோம்.  
 



தூதுவர் பவர் அவர்கள் இைங்னகயின் சிறந்த நண்பராகவிருந்துள்ேதுடன் 

கதாடர்ந்தும் அவ்வாளற திகழ்கின்றார். மிகவும் கஷ்டமான காைப்பகுதிகேில் கூட 

அவர் எப்ளபாதும் இந்நாட்டு மக்கள் மீது விசுவாசத்னதயும், நம்பிக்னகனயயும் 

னவத்திருந்தாகரன்பதுடன், அவர் எமது நாட்டின் மனறமுகமாகவுள்ே சக்திகேிலும் 

நம்பிக்னகயுனடயவராகவிருக்கின்றார்.  
 

எமது சமூகத்தின் அதிசிறந்த சனநாயக பாரம்பரியங்கனேக் கனடப்பிடிக்கின்றதும் 

உண்னமயானதும் நல்ைிணக்கம் ககாண்டதும் வேவாய்ப்புள்ேதுமான பல்ைின, 

பல்கைாசார, பல்சமய மற்றும் பன்கமாழியியல் தன்னமனயயும் கனடப் 

பிடிக்கின்றதுமாக எமது நாட்னட உருவாக்குவதற்காக சனவரி 8ஆந் திகதியன்று 

ஆரம்பித்துள்ே பயணத்தில் நாம் முன்ளனறிச் கசன்றுககாண்டிருக்கும் ளபாது அவர் 

இங்கு சமூகமேித்துள்ேனமயானது எமக்கு ஊக்கமேிக்கின்ற ஓர் மூைமாக 

விேங்குகின்றது.  
 

இன்று இைங்னகயானது புவியியல் அனமவிடமாகவிருக்கும் நினைனமக்காக 

மட்டுமன்றி எமது நாட்டின் மக்கேினால் முன் இட்டுச் கசல்ைப்பட்டுள்ே மாற்றங்கள் 

காரணமாகவும் உைக சமூகத்தினால் கணக்கிற்கு எடுத்துக் ககாள்ேப்பட்டுள்ேது.  
 

எமது சந்திப்பில் நாம் இந்த மாற்றங்கேின் நியதிகேினால் மட்டுமன்றி 

சமாதானத்தினாலும் சனநாயக இைாபப்பங்கினாலும் எமது நாட்டின் மக்கள் நன்னம 

கபறுவனத உறுதிப்படுத்துவதன் கபாருட்டு ஒன்றினணந்து பணியாற்றுவது பற்றியும் 

கைந்துனரயாடியுள்ளோம். அத்துடன் இருதரப்பு வியாபாரத்னதயும் முதலீட்னடயும் 

அதிகாரிப்பனதயும் உள்ேடக்கி எமது பங்காேித்துவத்னதப் பைப்படுத்துவதற்கான 

வழிவனக பற்றியும் கைந்துனரயாடியுள்ளோம்.  
 

இது நாட்டினகமான்றாக எமக்காக நாளம கதரிவுகசய்துள்ே ஓர் சவால் விடுக்கின்ற 

மார்க்கமாகவுள்ேது. நாம் நீண்ட தூரத்னதப் பயணிக்க ளவண்டியிருக்கின்றதுடன் 



இைாபங்கள் கட்டி எழுப்பப்படுவனதயும் எமது மக்கேின் கனவுகள் உண்னம 

வாழ்க்னகயில் நினறளவற்றப்படுவனதயும் அத்துடன் கடந்தகாைம் பற்றிய 

பயங்கேின் காரணமாக இன்னும் தடுத்து னவக்கப்படாமல் எமது எதிர் காைமானது 

கடந்த காைத்தின் பயங்கேினாலும், தப்கபண்ணங்கேினாலும் தனடகசய்யப்படாமல் 

எமது நம்பிக்னககள், அபிைானசகேினால் இன்று எமது எதிர்காைத்னத நாம் 

நிருணயித்து உருவாக்கப்படுவனத உறுதிப்படுத்திக் ககாள்ேல் ளவண்டும்.  
 

இந்த விஜயத்னத ளமற்ககாண்டனமக்காக தூதுவர் பவர் அவர்களுக்கு நான் 

நன்றியுனடயவனாக இருக்கின்ளறன். அகமரிக்க ஐக்கிய இராச்சியத்திற்கும் 

இைங்னகக்கும் இனடயிைான கதாடர்புகனே ளமலும் அதிகரிப்பதன் கபாருட்டு 

அவருடன் ஈடுபாட்டுடனும் கநருக்கமாகவும் பணியாற்ற விரும்புகின்ளறன். தூதுவர் 

பவர் அவர்களுக்கும் அவருனடய குழுவினருக்கும் இைங்னக விஜயமானது மிகவும் 

மகிழ்ச்சிகரமானதாக இருக்க ளவண்டுகமன நான் வாழ்த்துகிளறன்.  
 

உங்களுக்கு மிகவும் நன்றி. 
 

 

 

கவேிநாட்டு அலுவல்கள் அனமச்சு 
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