கிழக்கு மாகாணத்தின் திருககாணமலைக்கான அமமரிக்க அரசாங்கத்தின் உதவி
குறித்துஅமமரிக்காவின் அரசியல்விவகாரங்களிற்கான கீ ழ் நிலைமசயைாளர்
கதாமஸ்சகனான் ஆற்றிய உலர-டிசம்பர் 15- 2015

நான் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர்,தூதுவர் காரியவாசம்,எதிர்கட்சி தலைவர் மற்றும்
முதைலமச்சலர நன்றிகயாடு ஏற்றுக்மகாள்கிகறன்.
இது இைங்லகக்கான எனது முதல் விஜயம், மதன்னாசியாவிற்கான முதல் விஜயம்,நாங்கள்
கநற்று மாலைகய இைங்லக வந்தலைந்கதாம், இன்று காலை நான்மகாழும்பில் தங்கியிருந்த
க

ாட்ைைில் இருந்து சமுத்திரத்லத பார்ப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமானதாக கதான்றியது,

பின்னர் நாங்கள் அந்த அற்புதமான இைத்திற்கு ம

ைிக்மகாப்ைர் மூைம் மசன்கறாம், அங்கு

மசல்லும் வழியில் நான் அமமரிக்காவின் அரசியல்விவகாரங்களிற்கான கீ ழ்

நிலைமசயைாளராக நியமிக்கப்பைவிருப்பது குறித்த மகௌரவத்திற்குரியவன் என்ற கபாதிலும்,
நான் வாழ்நாள் முழவதும் இந்த அழகிய நாட்டில் தங்குவதற்கு விரும்பைாம் என
எண்ணிகனன்.

கமன்தங்கிய அதிதிககள, கனவாண்ககள, மபண்மணிககள,
இந்த க

ாட்ைைில் இருப்பது மிகுந்த மகிழ்;ச்சிலய

அளிக்கின்றது,இைங்லகயின் மதாழில்முலனகவாரின் மதாலைகநாக்கு மற்றும்
கடினஉலழப்லபயும்,எங்கள் யுஎஸ்எயிட்டின் மதாழில்நுட்ப திறலமலயயும்
இலணக்கும்கபாது என்ன சாத்தியம் என்பதற்கான சிறந்த உதாரணமிது.

ஆசியாவின் மிகவும் புராதானநகரங்களில் ஓன்றில் நீங்கள் இதலன விை சிறந்த இைத்லத
க

ாட்ைைிற்கு கண்டுபிடிப்பதற்கு நீங்கள் சிரமப்பைக்கூடும்.பை ஆயிரம் வருைங்கள்

வரைாற்று மபருலமமகாண்ைதாக இந்த நகரம் விளங்குகின்றது.நான் பார்த்ததில் மிகவும்

அழகான கைற்கலரகளிற்கு அருகில் இது அலமந்துள்ளது.இந்த கூற்றுமிகவும் முக்கியமானது
ஏமனனில் நான் கைிகபார்னியாவிைிருந்து வருகின்கறன்,உைகின் மிகநீண்ை இயற்லக
துலறமுகத்திற்கு அருகில்.

இைங்லகயில் சுற்றுைாத்துலறக்கு உள்ள சாதகதன்லமலயயும்,உங்கள் அழகான
நிைப்பரப்புகளின் அற்புதத்லதயும்,மக்களின் ஈடுஇலணயற்ற விருந்துபசார பண்லபயும்,
இலணக்கும்கபாது- ஆம் அது நிச்சயமாக அது அதிர்ச்சிலய ஏற்படுத்தும் மவற்றிக்கான

மசயல்முலறயாக காணப்படும்.இது இைங்லகக்கு விஜயம்கமற்மகாள்பவர்களிற்கு மாத்திரம்
முக்கியமானதாக அலமயாது,அதலனவிை முக்கியமாக க

ாட்ைல்களில்

பணிபுரிபவர்கள்,அந்த வருமானம் மூைம் அவர்கள் ஆதரவளிக்கும் குடும்பங்கள்,மற்றும்
உற்பத்திமசய்யப்படும் மபாருளதார நன்லமகள் மூைம் நன்லமயலையும் பைரிற்கும் இது
முக்கியமானதாக காணப்படும்.

இைங்லகக்கு நான் விஜயம் கமற்மகாண்டுள்ள இந்த இரு நாட்களில் இைங்லக மக்களின்
வாழ்க்லக தரத்லத உயர்த்துவதற்கு நாட்டின் பை பகுதிகலளயும் கசர்ந்த உள்ளுராட்சி

அதிகாரிகள் சமூகங்கள்சிவில் அலமப்புகள் முன்மனடுத்துள்ள நைவடிக்லககலள கநரடியாக
பார்லவயிைமுடிந்தலம குறித்து நான் மகிழ்ச்சியலைந்துள்களன்

உங்கள் நாடு சமூக மற்றும் மபாருளாதார ரீதியில் சாதித்துள்ள விையங்களால் நான்
கவரப்பட்டுள்களன்.

அமமரிக்கா உங்களுைன் இலணந்து பணியாற்றுவது மற்றும் உங்களுலைய
முன்கனற்றத்திற்கு உதவுவது குறித்து மபருமிதம்மகாள்கின்றது.கைந்த 60 வருைங்களிற்கு
கமைாக அமமரிக்காவின் மவளிநாட்டு உதவி இைங்லக மக்களில்இ அவர்களது சமூகங்களில்
இருநாடுகளிற்கும் இலையிைான உறவுகளில் முதலீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது.

எமது திட்ைங்கள் இைங்லகயின் பரந்துபட்ை பகுதிகளிலும் பைதரப்பட்ை துலறகளிலும்

காணப்படுகின்றன விவசாய அபிவிருத்திசூழல்மற்றும் இயற்லக வளங்கள்சுகாதாரம்கல்வி
ஜனநாயகம்

ஆட்சிமுலறமபாருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் மனிதாபிமான உதவி உட்பை பை துலறகளில்.
இந்த கூட்ைாண்லம என்பது கைந்த ஆறு தசாப்தங்களில் குறிப்பிைத்தக்க விையங்கலள
சாதித்துள்ளது: மகைரியாலவ கட்டுப்படுத்துதல்புலகயிரதப்பாலதகலள
நவனமயப்படுத்துதல்கபாசாக்கிலன
ீ
அதிகரித்தல்கபான்ற பை.

இைங்லகயில் கபரழிலவ ஏற்படுத்திய 2004 சுனாமி தாக்கத்தின்கபாதுஇைங்லகலய
மீ ளகட்டிமயழுப்புவதற்கு யுஎஸ் எயிட் உதவியதுஅறுகம்லப பாைத்லத
மீ ன்பிடித்துலறமுகங்கள்மதாழில் பயிற்சி நிலையங்கள்நீர் விநிகயாக அலமப்பு முலற
என்பவற்லற திருத்துவதற்கு உதவியதுஅந்த கபரிைரினால் காவுமகாள்ளப்பட்ை

உயிர்கலளயும்அதனால் ஏற்பட்ை நிரந்தர அழிவுகலளயும் எம்மால் மறக்கமுடியாத
அகதகவலள எதிர்காைத்லத மீ ள கட்டிமயழுப்புவதற்கான உங்களது துணிச்சைால் நாங்கள்
கவரப்பட்டுள்களாம்

இைங்லகயின் கமாதல்களின்கபாதும் அதன் பின்னரும் ஓரு மில்ைியனிற்கு கமற்பட்ை

மக்களிற்குஉணவு உலறவிைம்சுகாதாரம் உட்பை அவர்கள் உயிர்வாழ்வதற்கு அவசியமான
உதவிகலள வழங்கியுள்களாம்

இன்று காலை இங்கு குறிப்பிைத்தக்க கலதகலள மதரிவிக்ககூடிய அற்புதமான நபர்கள்
இங்குள்ளனர் யுஎஸ்எயிட் இந்த ஓவ்மவாரு கலதகளிலும் தனது பங்லக எவ்வாறு

மசய்துள்ளது என்பது குறிப்பிைத்தக்கது.குறிப்பாக அங்கவனர்களான
ீ
ஆண்கள் மபண்களினது
வாழ்கலகயில் மாற்றத்லத ஏற்படுத்தும் விையத்தில் அது முக்கிய பங்களிப்லப

வழங்கியுள்ளது.அவர்களால் தங்கள் வாழ்வாதராத்லத மீ ள கட்டிமயழுப்ப முடிந்துள்ளது,
அவர்கள் மீ ண்டும் துணிச்சலுைனும்,நம்பிக்லகயுைனும் வாழ மதாைங்கியுள்ளனர்.

அங்கவனர்களிற்கான
ீ
யுஎஸ்எயிட்டின் திட்ைங்கள்,மக்கள் உயர் தரம்மிக்க புனர்வாழ்வு

கசலவகலள மபற்றுக்மகாள்ள உதவுகின்றன,இதன் மூைம் எங்களில் பைர் முக்கியத்துவத்லத
உணரதவறிய நாளாந்த மசயற்பாடுகளிற்கு அவர்களால் திரும்ப முடிகின்றது.

பார்லவயாளர்கள் மத்தியில் திருககாணமலைலய கசர்ந்த இளம் விவசாயிகள் சிைர் உள்ளர்
இவர்கள் யுஎஸ்எயிட் அலமப்பிைமிருந்து நவன
ீ விவசாயமுலறகளில், மதாழில்நுட்பத்தில்
உதவிலய மபறுபவர்கள்,இந்த திறன்கள் அவர்களது உற்பத்தி ஆற்றலை அதிகரிப்பதற்கு
உதவுவதுைன்,அவர்களது வருமானத்லத அதிகரித்து அவர்களது சமூகத்திi

பைப்படுத்தும்,கமலும் உள்ளுர் இலளஞர்களிற்கான முன்னுதாரணமாக விளங்கும்.
இன்று நான் ஆலைத்மதாழிற்சாலைகளில் கவலைபுரியும் சிை இளம் மபண்களுைன்
உலரயாடுகவன்,இந்த ஆலைத்மதாழிற்சாலைகலள ஆரம்பிப்பதற்கு யுஎஸ்எயிட்ை
உதவியது,நான் அவர்களுலைய கவலை, அவர்களால் அவர்களுலைய வருமானம்

காரணமாக என்ன மசய்ய முடிகின்றது,?அவர்களுலைய எதிர்காை திட்ைங்கள் குறித்து
அறிந்துமகாள்வது பற்றி ஆர்வமாகவுள்களன்,குறிப்பாக மபண்களின் மபாருளாதாரநிலை

வலுப்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் தங்கள் கனவுகலள கநாக்கி பயணம்மசய்யும்கபாது
என்னமவல்ைாம் சாத்தியம் என்பதற்கான மனலத மதாடும் உதாரணங்கள் இலவ.

கைந்த 60 வருைங்களில் இைங்லக சாதித்துள்ள அற்புமான விையங்களிற்கு நாங்களும்

பங்களிப்பு மசய்துள்களாம் என்பது குறித்து நாங்கள் மபருலமயலைகின்கறாம்.மமரிக்கா
மதாைர்ந்தும் நீண்ை காை முன்கனற்றத்திற்கு அவசியமான விையங்கள் குறித்து கவனம்

மசலுத்தும்,நாங்கள் சமநிலையானமபாருளாதார வளர்ச்சி குறித்து கவனம் மசலுத்துகவாம்
குறிப்பாக குலறந்த அபிவிருத்திலய மகாண்டுள்ள பிரகதசங்களில்,அதிகளவு

கவலைவாய்ப்லபயும்,உயர்ந்த வருமானத்லதயும் ஏற்படுத்துகவாம்கமலும் நாங்கள் சிவில்
சமூகத்தினர்மபாதுமக்களுைன் கமலும் கமம்பட்ை விதத்தில் இலணந்து

பணியாற்றுகவாம்இதன் அர்த்தம் வலுவான நீதித்துலறவலுவான சிவில்சமூகம்அலனத்து
இைங்லகயர்களிற்கும் கசலவயாற்றகூடிய மசயற்திறன் மிக்க அரசாங்கம் ஆகியலவகய
இவற்றின் அர்த்தமாகும்

நாங்கள் மதாைர்ந்தும் கிழக்கின் சமூகங்களிற்கு உதவிவழங்குகவாம்நாங்கள் 3.2 பில்ைியன்
ருபாய்மபறுமதியான திட்ைங்கலள முன்மனடுத்துள்களாம்,விலளயாட்டு துலறயில் மூன்று
சமூகத்தினலரயும் ஓன்றிலணக்கும் திட்ைத்திற்கு நாங்கள் ஆதரவளிக்கின்கறாம்.நாங்கள்
அவர்களிற்கு ஆங்கிை மமாழி அறிலவயும்,மதாழில்முலனவிற்கான திறன்கலளயும்

வழங்குகின்கறாம்,கமலும்பரிமாற்ற நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கள்,பாைின அடிப்பலையிைான

வன்முலறகலள எவ்வாறு எதிர்மகாள்வது கபான்ற ஆமைாசலனகலள வழங்குகின்கறாம்.
கிழக்கில் நாங்கள் யுத்தத்தின் மிக கமாசமான எச்சங்களாக உள்ள நிைக்கண்ணிமவடிகலள

அகற்றுவதற்கும் உதவிவருகின்கறாம்.கமலும் நாங்கள் யுத்தத்தினால் பாதிக்கபட்ை மக்கலள
குடியமர்த்தும் நைவடிக்லககளிற்கும் உதவிவருகின்கறாம்இதற்கான கூைாராங்கள்
முதல்சுகதாரம் வலரயான பை தரப்பட்ை கசலவகலள வழங்கிவருகின்கறாம்

இது இதுவலர நீண்ைமதாரு பயணமாக உள்ளது இன்னமும் பயணிக்ககவண்டிய தூரம்
உள்ளது, இைங்லக மக்கள் சமாதானம் வளலம,நல்ைிணக்கம் ஆகியவற்லற கநாக்கிய

வரைாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பயணத்லத மதாைர்லகயில் அமமரிக்கா உறுதியான
விதத்தில் அதற்கு உதவும்

.இருநாடுகளினதும் மக்களிற்கு சிறந்த எதிர்காைத்லதயும் சிறந்த வாழ்க்லகலயயும்
இலணந்து உருவாக்கைாம்
நீங்கள் முன்மனடுத்துள்ள மிகப்மபரிய பணிக்காக நான் உங்கலள
பாராட்டுகின்கறன்இைங்லகயில் என்ன நலைமபறுகின்றகதா அது சர்வகதச அளவில்
எதிமராைிக்கும் உங்கள் நாட்லை மீ ள கட்டிமயழுப்புவதிலும் மக்கள் மத்தியில்

நல்ைிணக்கத்லத ஏற்படுத்துவதிலும் நீங்கள் அலையும் மவற்றிஏலனய தற்சமயம் கமாதைில்
சிக்கியுள்ள,ஏலனய உைகிற்கு முன்னுதாரணமாக

அலமயும்இந்த முயற்சிகளில் சகாவாக இருப்பது குறித்து அமமரிக்கா மபருலமயலைகின்ற

