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அவுஸ்திரேலிய வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமைச்சர் ரைன்மைதங்கிய ஜூலி பிவ ாப் 
அெர்களுடன் 2017 யூமல 19ஆம் திகதி வகாழும்பில் ரைற்வகாள்ளப்பட்ட இருதேப்பு 
ரபச்சுொர்த்மதமயத் வதாடர்ந்து வெளிநாட்டலுெல்கள் அமைச்சர் ைாண்புைிகு ேெி 

கருணாநாயக்க அெர்களினால் ெிடுெிக்கப்பட்ட கூற்று 

 

அவுஸ்திரேலிய வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமைச்சர் ைாண்புைிகு ஜூலி பிவ ாப் 
அெர்கரள!  
அவுஸ்திரேலிய உயர்ஸ்தானிகர் ரைன்மைதங்கிய ப்மேஸ் ஹட ;சஸன் அெர்கரள! 
புகழ்வபற்ற பிேதிநிதிகரள! வபண்ைணிகரள! கனொன்கரள! 
 

அவுஸ்திரேலியாெின் வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமைச்சர் ைாண்புைிகு ஜூலி பிவ ாப் 
அெர்கமள இலங்மகக்கு ெேரெற்பதில் நான் வபருைகிழ்ச்சியமடகிரறன். இலங்மக 
ைற்றும் அவுஸ்திரேலியாவுக்கிமடயிலான இோஜதந்திே உறவுகள் தாபிக்கப்பட்டு 70 

ஆண்டுகள் பூர்த்தியாகும் ரெமளயில் இடம்வபற்ற இவ் ெிஜயம் ைிக முக்கியத்துெம் 
ொய்ந்ததாக அமைந்துள்ளது.  
 

இலங்மக ைற்றும் அவுஸ்திரேலியாவுக்கிமடயிலான இருதேப்புத் வதாடர்புகளின் 

அத்திொேைாக ைக்களுக்கிமடயிலான இமணப்புகள் உள்ளன. 150,000 இற்கும்  ரைற்பட்ட 
இலங்மக ெம்சாெளிமயச் ரசர்ந்த அவுஸ்திரேலியர்களின் பிேசன்னைானது இரு 

நாடுகளுக்குைிமடரய ஓர் ைனித உறவுப்பாலைாக காணப்படுகின்றது.  
 

எைது இோஜதந்திே உறெின் 70 ெருட பூர்த்தியானது, அண்மைக்கால உயர் ைட்ட 
ெிஜயங்களுடன் எைது நீண்டகாலத் வதாடர்புகளில் புதிய உத்ரெகத்மத பிறப்பித்துள்ளது. 

இவ்ொண்டில் அதிரைதகு சனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிரசன அெர்களும், பிேதை அமைச்சர் 
ைாண்புைிகு.ேணில் ெிக்கிேைசிங்க அெர்களும் உத்திரயாகபூர்ெ ெிஜயத்மத 
ரைற்வகாண்டிருந்தனர். இவ் ெிஜயங்களின் பயன்கள் எதிர்ெரும் ஆண்டுகளில் சிறந்த 
ஒத்துமைப்பு நல்குெனொக அமையும். 
 

நானும், வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமைச்சர் ஜூலி பிவ ாப் அெர்களும் பேஸ்பே 
கரிசமனயுள்ள துமறகள் வதாடர்பிலான கலந்துமேயாடலிமன ரைற்வகாண்டிருந்ரதாம். 
அதில் வபாருளாதாே பங்காளித்துெம், அபிெிருத்தி உடனுமைப்பு, ைக்கள் கடத்தமல 

தடுத்தல், கல்ெி ைற்றும் திறன் அபிெிருத்தி, சுற்றுலாத்துமற, நல்லிணக்கம் ைற்றும் 
இலங்மகயின் அபிெிருத்தியில் வெளிநாடுகளில் ொழ்கின்ற இலங்மகயர்களின் பங்களிப்பு 
ஆகிய இருதேப்பு ஒத்துமைப்புகமளயும் ரைம்படுத்தக்கூடிய பிரிவுகள் 
உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தன. ரைலும் பல்தேப்பு அேங்குகளில் ஒத்துமைப்பு ைற்றும் கடல்ெைி 
பாதுகாப்பு உள்ளடக்கிய பிோந்திய பாதுகாப்பு சொல்கள் வதாடர்பிலும் நாம் 
கலந்துமேயாடியுள்ரளாம்.   
 

தற்ரபாது ெளர்ந்துெரும் ெர்த்தகம், முதலீடுகள் ைற்றும் புதிய ெர்த்தக நலன்கள் 
காேணைாக அவுஸ்திரேலியாவுடனான இலங்மகயின் வபாருளாதாேத் வதாடர்புகள் 

ஆற்றல்ைிக்க பங்காண்மையாக ைாற்றைமடந்துள்ளன. கிைக்கு-ரைற்கு கடல் ைார்க்கத்தின் 

ைிக முக்கியைானதும், ஏற்கக்கூடியதுைான சேக்கியல் மையைாக இலங்மக ைாற்றைமடந்து 

ெருெதன் முழுப்பயமனயும் அனுபெிப்பதற்கு அவுஸ்திரேலிய முதலீட்டாளர்களுக்கான 

அமைப்பிமன நான் ெிடுக்கின்ரறன். 
 

ரைலும் வகாழும்பு திட்டத்தின் கீழ் பல தசாப்தங்களாக அவுஸ்திரேலியாெினால் 

ெைங்கப்பட்டு ெரும் அபிெிருத்தி உதெிகள் வதாடர்பில் எனது ஆைைான பாோட்டுக்கமள 
நான் வதரிெித்துள்ரளன். வெளிநாட்டு அமைச்சர் ஜூலி பிவ ாப் அெர்களின் 
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கருத்திட்டத்தின் கீழ் வசயற்படும் அவுஸ்திரேலிய ெிருதுகள் ஊடாக இலங்மகயின் 

அேசாங்க உத்திரயாகத்;தர்களுக்காக ரைற்வகாள்ளப்பட்ட பட்டப்பின் படிப்புக் 
கற்மகவநறிகமள ெைங்கியமைக்காகவும் இலங்மக தனது நன்றிகமள வதரிெித்துக் 
வகாள்கிறது. இலங்மகயின் இமளஞர்கமள ரைம்படுத்தும் வதாைில்நுட்ப ைற்றும் வதாைில் 

பயிற்சி கல்ெியில் ஒத்துமைப்மப ரைம்படுத்துெது வதாடர்பிலும் நாம் 
கலந்துமேயாடியிருந்ரதாம். 
 
வெளிநாட்டு அமைச்சர் ஜூலி பிவ ாப் அெர்களும், நானும் இரு நாடுகளுக்குைிமடயிலான 

சுற்றுலாத்துமறமய ரைம்படுத்துெது வதாடர்பிலும் கலந்துமேயாடியுள்ரளாம். 
இலங்மகயின் சுற்றுலாத்துமறயின் அபிெிருத்தியிலும், திட்டைிடலிலும் 
அவுஸ்திரேலியாெின் உதெிகமள நான் வபரிதும் ெேரெற்கின்ரறன். சூைல் நட்புறொன 

சுற்றுலா ைற்றும் சமூகம் சார்ந்த சுற்றுலாமெ ஊக்குெிப்பதற்கான ொய்ப்புகமளயும் நாம் 
கண்டறிந்ரதாம். 2017 ஒக்ரடாபர் ைாதம் குளிர்காலத்தில் ஸ்ரீலங்கன் எயார்மலன்ஸ் 

வைல்ரபார்ன் நகரில் அதன் வசயற்பாடுகமள ஆேம்பிக்கவுள்ளமத வபருைகிழ்ச்சியுடன் நான் 

அறிெித்துக் வகாள்கிரறன்.  
 

அவுஸ்திரேலியாெில் ொழ்கின்ற இலங்மகயர்கமள அணுகுெதிலும், வபாதுக் 
குறிக்ரகாள்கள் ரநாக்கி இலங்மக அேசாங்கத்துடன் இமணந்து பணியாற்றுெதற்காக 
அெர்கமள ஊக்குெித்து ெரும் ஜூலி பிவ ாப் அெர்களின் ஆர்ெத்திற்கு இச்சையத்தில் 

எனது பாோட்டுக்கமள வதரிெித்துக் வகாள்கின்ரறன். இலங்மகயின் வபாருளாதாேத்திற்கு 
பங்களிப்பு ெைங்குெதற்காக இலங்மகயானது வதாடர்ந்தும் வெளிநாடுகளில் ொழ்கின்ற 
இலங்மகயர்கமள ஊக்குெித்து ெருகிறது. இலங்மகயின் வபாருளாதாேத்மத பலப்படுத்தல் 

ைற்றும் உள்ளக ெளர்ச்சி ஆகியன நீண்டகால சைாதானம், உறுதிப்பாடு ைற்றும் இன 

ரைாதல் இன்மை ஆகியெற்மற உறுதிப்படுத்துெதில் ைிக முக்கிய காேணியாக 
அமைந்துள்ளன.  
 

சிங்கப்பூர் வெளிநாட்டு அமைச்சர் பாலகிருஷ்ணன் ைற்றும் அவுஸ்திரேலிய வெளிநாட்டு 
அமைச்சர் ஜூலி பிவ ாப் ஆகிரயார் ஒரே சையத்தில் இலங்மகக்கு ெிஜயம் வசய்தமை 
ைகிழ்ச்சிக்குரிய ெிடயைாக அமைந்திருந்தது. இந்த ொய்ப்பிமன பயன்படுத்தி மூெரும் 
வபாதுொன கரிசமனகள் வதாடர்பில் நாமள கலந்துமேயாடவுள்ளமதயும் ைகிழ்;ச்சியுடன் 

நான் அறிெித்துக் வகாள்கிரறன்.  
 

அவுஸ்திரேலிய வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமைச்சர் ஜூலி பிவ ாப் அெர்கள், அதிரைதகு 
சனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிரசன அெர்கமளயும் ைாண்புைிகு பிேதை அமைச்சர் ேணில் 

ெிக்கிேைசிங்க அெர்கமளயும் ைரியாமதயின் நிைித்தம் நாமள சந்திக்கவுள்ளார். 
 

அவுஸ்திரேலியாவுடனான நீண்டகால நட்புறமெயும், ஒத்துமைப்மபயும் இலங்மக 
ைதிக்கின்றது. வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமைச்சர் ஜூலி பிவ ாப் அெர்களின் இவ் 

ெிஜயைானது நட்புறவுடனான எைது வதாடர்புகமள ரைலும் ரைம்படுத்தவும், எதிர்ெரும் 
ஆண்டுகளில் பன்முக துமறகளில் எைது பங்காண்மைமய ரைலும் ெிஸ்தரிக்கும் 
ஊக்கியாகவும் வசயற்படும் என நான் திடைாக நான் நம்புகிரறன்.  
 

அமைச்சர் ஜூலி பிவ ாப் அெர்களுக்கும், அெேது ரபோளர்கள் குழுெிற்கும் இலங்மக ஓர் 
இனிமையான அனுபெத்மத ெைங்கரெண்டுவைன நான் ொழ்த்துகின்ரறன். 
 

நன்றி! 
 


