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வெளிநாட்டு அலுெல்கள்  அமைச்சர் ைாண்புைிகு ைங்கள சைரவீர அெர்களினால் 

ஊடகங்களுக்கு ெழங்கப்பட்ட குறிப்புமரகள் 

இலங்மகக்கு அவைாிக்க இராஜாங்க உதெிச் வசயலாளர் (நியைிக்கப்பட்டெர்) தூதுெர் 

ததாைஸ் சதனான் அெர்களினால் வசய்யப்பட்ட ெிஜயம் - வெளிநாட்டு அலுெல்கள் 

அமைச்சு                              2015, டிசம்பர் 14ஆந் திகதி 
 

வபண்ைணிகதள! கனொன்கதள! உங்களுக்கு எனது ைாமல ெணக்கம். 

இன்று ைாமலயில் இலங்மகக்கு ஐக்கிய அவைாிக்க நாடுகளின் அரசியல் அலுெல்கள் 

உதெிச் வசயலாளராகிய (நியைிக்கப்பட்டெர்) தூதுெர் ததாைஸ் சதனான் அெர்கமள 

ெரதெற்பது ஓர் வகௌரெமும் சிறப்புாிமையும் ொய்ந்த வசயலாகும்.  

 

தூதுெர் சதனான் அெர்கள் ஐக்கிய அவைாிக்க நாடுகளின் வெளிநாட்டுச் தசமெயின் 

அதிசிதரட்ட வதாழில்சார் உத்திதயாகத்தர் என்பதுவும் அரசியல் அலுெல்களுக்கான 

இராஜாங்க உதெிச் வசலயாளர் என்ற ெகிபாக பதெி நிமலக்கு உயர்த்தப்படும் 

ெரலாற்றில் 14ெது நபர் என்பதுவும் உங்கள் அமனெருக்கும் வதாிந்திருக்கக்கூடும்.  

ஐக்கிய அவைாிக்க இராச்சியத்திற்கும் இலங்மகக்குைிமடயிலான வதாடர்புகமளப் 

வபாறுத்தெமர  இது ஓர் “மைல்கல் ஆண்டு” எனக் குறிப்பிடப்படலாம்.  

 

- இவ்ொண்டின் சனொி ைாதத்திலிருந்து ஐக்கிய அவைாிக்க நாடுகளிலிருந்து 

வசய்யப்பட்ட முக்கியைான ெிஜயங்கமளத் வதாடர்ந்து தூதுெர் சதனான் 

அெர்களின் ெிடயம் இடம்வபற்றுள்ளது.  

- சனொி 8ஆந் திகதியன்று நடாத்தப்பட்ட சனாதிபதித் ததர்தலின் ஒரு சில 

நாட்களுக்குப் பின்னர் இராஜாங்க உதெிச் வசயலாளர் Ms. நிஷா பிஷ்ொல் 

இலங்மகக்கு ெிஜயம் வசய்துள்ளமைமய நீங்கள் நிமனவு கூர முடியும். 

உண்மையிதலதய இெருமடய ெிஜயைானது ஐக்கிய அவைாிக்க நாடுகளுக்கும் 

இலங்மகக்குைிமடயிலான நீண்டகால வதாடர்பு புதுப்பிக்கப்படுெதற்கான 

வதானிமய ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

- இந்த ெிஜயத்மதத் வதாடர்ந்து இவ்ொண்டு தை ைாதத்தில் ஐக்கிய அவைாிக்க 

நாடுகளின் இராஜாங்கச் வசயலாளர் ைாண்புைிகு தஜான் வகாி ெிஜயம் 

வசய்துள்ளார். இது 43 ஆண்டுகளில் இராஜாங்க வசயலாளர் ஒருொினால் 

இலங்மகக்கு தைற்வகாள்ளப்பட்ட முதலாெது உத்திதயாகபூர்ெ ெிஜயைாகும்.  

- பாராளுைன்றத் ததர்தலுக்குப் பின்னர் ஆகஸ்ட் ைாதத்தில் உதெி இராஜாங்கச் 

வசயலாளர்களாகிய வராம் ைலிதனாவ்ஸ்கி ைற்றும் நிஷா பிஷ்ொல் 

ஆகிதயார்களினால் புாியப்பட்ட ெிஜயமும் சனாதிபதி ததர்தல் முடிவுற்றதிலிருந்து 

9 ைாதங்களுக்குள் ஐக்கிய அவைாிக்க நாடுகளிலிருந்து வசய்யப்பட்ட 

அமைச்சரமெ ைட்டத்திலான இரண்டாெது ெிஜயைாக கடந்த ைாதத்தில் தூதுெர் 

சைந்தா பெர் அெர்களினால் புாியப்பட்ட ெிஜயமும் எைது வதாடர்மபப் 

பலப்படுத்துெதற்கு உதெியுள்ளன.  
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தூதுெர் சதனான் அெர்களின் ெிஜயமும் அதற்கு முற்பட்ட சகல முக்கியைான 

ெிஜயங்களும் தற்தபாது எைது இரண்டு நாடுகளுக்குைிமடயிலான வதாடர்புகளின் அதி 

சிறந்த அளவு ைட்டத்மதக் காண்பிக்கின்றன எனக் குறிப்பிடுெது வபாருத்தைானவதன 

நான் நிமனக்கின்தறன்.  

 

இந்த ெிஜயத்தின்தபாது வதாிெிக்கப்படும் கருத்துமரகள் எைது இரண்டு 

நாடுகளுக்குைிமடயிலான வதாடர்புகமளப் பலப்படுத்துெது ைட்டுைன்றி எைது அந்தந்த 

வெளிநாட்டுக் வகாள்மககமள நமடமுமறப்படுத்தும் முகெர் நிமலயங்களுக்கு அதாெது 

வபயரளெில் ஐக்கிய அவைாிக்க நாடுகளின் இராஜாங்கத் திமணக்களத்திற்கும் இலங்மக 

வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமைச்சிற்குைிமடயிலான பங்குமடமைக்கும் 

ெழிகாட்டுவைன்பதில் நான் நம்பிக்மக வகாண்டுள்தளன்.  

 

எைது நாடு எைது பிரமசகளில் ஒவ்வொருொினதும் ைனித உாிமைகமள 

தைம்படுத்துெதற்கும் பாதுகாப்பளித்து எைது சமூகத்தின் பல்லின, பல்கலாசார ைற்றும் 

பன்வைாழித் தன்மைகமளக் வகாண்டாடுகின்றதுடன் சனொி 8 ஆந் திகதியன்று எைது 

நாட்மட உண்மையிதலதய சைாதானைானதும் நல்லிணக்கமுமடயதும் 

ெளொய்ப்புள்ளதுைானதும் அதிசிறந்த சனநாயகப் பாரம்பாியங்களுக்கு 

அமைொனதுைான நாடாக்கும் பயணத்தில் நாம் முன்தனறிக் வகாண்டிருக்கும் நிமலயில் 

தூதுெர் சதனான் அெர்களின் ெருமகயும் இலங்மகக்கு ஐக்கிய அவைாிக்க நாடுகள் 

ெழங்கெிரும்பும் ஆதரெின் தன்மையும் ைிகவும் உற்சாகைளிப்பனொகவுள்ளன.  

 

இன்று ைாமலயில் இடம்வபற்ற எைது கூட்டத்தில் நாம் இந்நாட்டு ைக்கள் இலங்மகயில் 

இடம்வபற்றுக் வகாண்டிருக்கும் ைாற்றங்களிலிருந்து வபறக்கூடிய பல நன்மைகமளயும் 

சைாதான பங்கிலாபங்கமளயும் பற்றிக் கலந்துமரயாடியுள்தளாம். நாம் ‘எைது 

சமுத்திரங்கள்’ ைாநாட்டில் இலங்மகயின் பங்குபற்றுதமல உள்ளடக்கியும் ைற்றும் 

இருதரப்பு ெியாபாரத்மதயும் முதலீட்மடயும் கடற்கமரதயார ஒத்துமழப்மபயும் 

உள்ளடக்கியும் எைது பங்குமடமைமய பலைாக்குெதற்கான ெழிெமககமளப் பற்றி 

கலந்துமரயாடியுள்தளாம்.  

 

ைிகவும் முக்கியைாக ஐக்கிய அவைாிக்க நாடுகள் ‘இலங்மக பங்குமடமை 

கலந்துமரயாடலின்’ எல்மலக்தகாடுகள் பற்றிக் கலந்துமரயாடியுள்தளாம். இவ்ொண்டு 

தை ைாதத்தில் வசய்யப்பட்ட தைது ெிஜயத்தில் வசயலாளர் வகாி அெர்கள் ஐக்கிய 

அவைாிக்க நாடுகளும் இலங்மகயும் ஓர் பங்குமடமைக் கலந்துமரயாடமல நிறுவுவைனத் 

வதாிெித்துள்ளமத நீங்கள் நிமனவு கூருவீர்கள். இராஜாங்க திமணக்களத்திலுள்ள 

அதிசிதரட்ட உத்திதயாகத்தர் என்ற ாீதியில் தூதுெர் சதனான் அெர்கள் இந்த 

முக்கியைான பங்குமடமைக் கலந்துமரயாடலுக்கு ெழிகாட்டுொர். இன்று நாம் 

கலந்துமரயாடமலச் வசய்து இந்த கலந்துமரயாடலில் அடித்தளைாகக் வகாள்ளவுள்ள 

முக்கியைான துமறகமளப் பற்றி தீர்ைானித்துள்தளாம். அதாெது வபயரளெில் 

அத்துமறகளாென:  
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- ஆட்சி, அபிெிருத்தி, ஒத்துமழப்பு ைற்றும் ைக்களுக்கு ைக்கள் வதாடர்புகள்;  

- வபாருளாதார ஒத்துமழப்பு 

- பாதுகாப்பு ஒத்துமழப்பு; அத்துடன் 

- சருெததச ைற்றும் பிராந்திய அலுெல்கள்  

 

அரசாங்கத்தின் சீர்திருத்த நிகழ்ச்சி நிரலுக்கும் எைது நாட்டு ைக்களின் 

ததமெப்பாடுகளுக்கு ஒத்திமசொகவும் எைது நாட்டின் ைக்களின் ததமெப்பாடுகளுக்காக 

ஐக்கிய அவைாிக்க நாடுகள் - இலங்மக வதாடர்மப உருொக்குெதற்கான 

ெழிெமககளின் தநாக்கில் கடந்த சில ைாதங்களாக சனாதிபதியுடனும் பிரதை 

அமைச்சருடனும் கலந்துமரயாடமலச் வசய்ததன் பின்னர் இந்த நான்கு துமறகளும் 

தீர்ைானிக்கப்பட்டன.  

 

நான் முன்னர் குறிப்பிட்டது தபால, தூதுெர் சதனான் இன்று இலங்மகக்கு ெருமக 

புாிந்துள்ளார். இன்று ைாமலயில் இலங்மகக்கு ெருமக தந்ததன் பின்னர் வெளிநாட்டு 

அலுெல்கள் அமைச்சிதலதய அெருமடய முதலாெது கூட்டம் நடந்துள்ளது. நாமளக்கு 

அெர் கிழக்கு ைாகாணத்திற்கு பிரயாணம் வசய்யவுள்ளார். புதன் கிழமையன்று அெர் 

சனாதிபதி அெர்கமளயும், பிரதை அமைச்சர் அெர்கமளயும் சந்திப்பார். இதத நாளில் 

அெர் லக்ஷ்ைன் கதிர்காைர் நிறுெகத்திலும் ஓர் உமரநிகழ்த்தும் வபாறுப்மபயும் 

ஏற்றுள்ளார்.  

 

இந்த ெருமகமய புாிந்தமைக்காக நான் தூதுெர் சதனான் அெர்களுக்கு 

நன்றியுமடயெனாக உள்தளன். இவ்ொண்டு தை ைாதத்தில் தைற்வகாள்ளப்பட்ட தைது 

ெருமகயின் தபாது வசயலாளர் வகாி எைது வதாடர்புகமள சாதகைான பாமதக்கூடாக 

வகாண்டு வசல்லப்பட மெத்துள்ளார். அமத தைலும் அதிகாிப்பதற்காக நான் தூதுெர் 

சதனான் அெர்களுடன் வதாடர்ந்தும் ஈடுபடுெதற்கு எதிர்பார்த்துக் 

வகாண்டிருக்கின்தறன்.  

 

இந்நிமலயில் நான் வகாழும்பில் உள்ள தூதுெர் அதுல் வகசாப் அெர்களுக்கும், 

அெருமடய குழுெினருக்கும் எைது இரண்டு நாடுகளுக்குைிமடதய உள்ள 

பிமணப்புக்கமள கடந்து வகாண்டிருக்கும் தினம் ஒவ்வொன்றிலும் வைன் தைலும் 

பலைாக்குெதன் வபாருட்டு ஆற்றிய அெர்களுமடய கமளப்பற்ற பணிக்காக எனது 

பாராட்டுதமல அெர்களுக்குத் வதாிெிக்க ெிரும்புகிதறன்.  

 

நான் தூதுெர் சதனான் அெர்களும், அெர்களுமடய குழுவும் இலங்மகயில் ஒரு 

ைகிழ்ச்சிகரைான தங்குமகமய தைற்வகாள்ெதற்கான ொழ்த்துமகமயத் வதாிெிப்பதுடன், 

தற்வபாழுது உங்களிமடதய ஒரு சிறிய உமரமய ஆற்றுைாறு தூதுெர் சதனான் 

அெர்கமள அமழக்க ெிரும்புகின்தறன்.  

 

நன்றி.  


