උතුරේ පැසිෆික් එන්ජල් රෙරෙයුෙ නිොරෙයි

අර ෝස්තු 23, 2016: එක්සත් ජනපද පැසිෆික් අණු ඛණ්ඩරේ මුලිකත්ෙරෙන් යුතු බහුජාතික කණ්ඩාෙෙ ඉකුත් සතිරේ ආරම්භ කල සෙන
ෙැඩසටෙන ඊරේ දින ොපනරේදී නිෙ කළෙ. රම් ෙටරත් ඔවුන් ආසන්න ෙශරෙන් 4000 පෙණ වූ ජනතාෙට මුලික රසෞඛය රසො සැපයු අතර
සිසුන් 1100 ක් අධ්යාපනෙ ලබන පාසැල් ෙතරක් අත්ත් ෙැයාො කළෙ.

රනොමිරල් රසෞඛය රසො සැපීමෙ ො පාසැල් සවෙේධ්නෙ තුලින් ොපනෙ ෙැසිෙන්ර ජන ීවිතතෙ න ා සිුවීමෙ රෙන්ෙ ්රී ලවකා - එක්සත්
ජනපද සම්බන්ධ්තා ෙැයා දියුණු කරලීෙ සදො කටයුතු කිරීෙ පිලිබදෙ පැසිෆික් එන්ජල් රෙෙයුෙට තෙ ස්තුතිෙ හිමිෙන බෙ එක්සත් ජනපද
තානාපති අතුල් රකෂප් පැෙසීෙ.

ආසන්න ෙශරෙන් රෙෙ ෙැඩ සටෙන සදො ්රී ලවකා වනෙන් ෙමුදාෙ සෙ එක්සත් ජනපද පැසිෆික් අණු ඛණ්ඩරේ සාොකයකෙන් සෙ ෙමුදා
ිතරශෂඥයින් 70 ක් පෙණ සෙභාගී වූ අතර ඔවුන් බව ලාරේශ රන්පාල සෙ ොලදිෙයින් රටෙල් නිරෙෝජනෙ කරති. අර ෝස්තු 15-17 දිනෙල
ඉටටකාඩු ෙො ිතදයාලරේදී සෙ අර ෝස්තු 1 -20 දිනෙල පුන්වනතිවූ ්රී සුරොනිො ිතදයාලරේදී රසෞඛය, කායික ්රතිකාර, සාොනය සුෙතා සෙ
අක්ෂි රසෞඛය පිලිබදෙ රනොමිරල් රසෞඛය රසො ලදී.

"රෙහි පැමිණ රෙෙ ෙැඩසටෙන පැෙැත්ීමරම් රෙොඳෙ රෙතුෙ ෙන්රන් අපර ටෙදයෙුනන් ෙට ිතිතධ් පසුබිම් ෙලින් පැමිරණන රරෝගීන් සඳො
්රතිකාර කිරීෙට අෙස්ාාෙ උද ීමෙ," ෙැයි පැසිෆික් නන්ජල් රෙරෙයුරම් අණරදන නිලධ්ාරී ත්තිනන් කේනල් එ්වේව ිමම් පෙසයි. "අපර
ඉවකයරන්ුනෙන් ෙට ිතිතධ් රටෙල් ෙල ෙමුදා නිලධ්ාරීන් සෙඟ එක්ෙ, එක් එක් ්රරේශෙල පෙත්නා පෙසුකම් අත්ත්ෙැයාො කිරීෙට කටයුතු කිරීෙ
තුලින් දැනුෙ රබදාෙදා ැනීෙට අෙස්ාාෙ උදා රේ," ෙයි ඔහු පැෙසීෙ.

සතිෙක් පුරා පැෙැත්වූ රෙෙ ෙැඩසටෙන තුළින්, ්රී ලාවකික ජනතාෙ රෙත - ිතරශෂරෙන්ෙ යුේධ්රෙන් පීඩා ිතඳි ්රජාෙන් සඳො - එක්සත්
ජනපදරේ සොෙ තෙත් ශක්තිෙත් රලස දි ටෙ ලබා දීරම් තෙත් පිෙෙරකි. ජාත්ෙන්තර සවෙේධ්නෙ සඳො වූ එක්සත් ජනපද ආෙතනරේ
(USAID) ෙැඩසටෙන් තුලින්, උතුුන පළාරත් ධීෙර කේොන්තෙ, ර ොිතරපොළෙල් පෙත්ොර න ොෙ සෙ කිරි නිෂ්පාදන ෙන අවශ තුලින් කුඩා සෙ
ෙේෙෙ පරිොන ෙයාපාර පෙත්ොර න ෙන පවුල් සඳො මුලයෙෙ සෙ තාක්ෂිකක සොෙ ලබා දී ඔවුන්ර ආදාෙම් සෙ ආොර සුරක්ෂිතතාෙ
ෙැයාදියුණු කිරීෙට උදවු දී ඇත. රෙරලස අරඹ ඇති ෙැඩසටෙන් රබොරෙොෙෙක් තුලින් එෙැනි සොෙ නිරන්තරරෙන් අෙශය ෙන පුේ ලයින් ෙන
යුද ෙැන්දඹුෙන්, ෘෙ මුලිකයින් රලස කටයුතු කාන්තාෙන්, නැෙත පදිවචි කරන ලද පවුල්, ආබාධිත පුේ ලයින් සෙ ස්ත්රී පුුනෂ භාෙෙ පදනම්
කර ත් ප්රචණ්ඩත්ෙෙ තුළින් ිතපතට පත් පුේ ලයින් සඳො ලබා දීෙට අෙධ්ානෙ රෙොමු කර ඇත. පසුගිෙ අවුුනදු තුන තුලදී, තානාපති
කාේොලෙ ිතසින් ඇරෙරිකානු රඩොලේ මිලිෙන 3.5 කට ආසන්න මුදලක් උතුුන පළාරත් පාසල් සෙ රරෝෙල් ෙල නෙ ලබාදීෙට ආරෙෝජනෙ
කර ඇත.

උතුරේ ජනතාෙර අෙශයතා ෙුනනා ැනීෙ සඳො වූ රෙෙ ොපන ෙැඩසටෙන 2015 ෙසරේ රනොෙැම්බේ ෙස සිට සැලසුම් කරන ලදී. පැසිෆික්
එන්ජල් රෙරෙයුෙ (Operation Pacific Angel) ොනුෂීෙ සෙෙන් සෙ ිතපත් ඇති වූ ිතට සෙන සැලසීෙ තුලින් අරනකුත් රටෙල් සෙ ඇරෙරිකානු
වනෙන් ෙමුදාරේ සබදතාෙන් ශක්තිෙත් කර න්නා නකාබේධ් ෙමුදා රෙරෙයුෙක් ෙන්රන්ෙ. රෙරස රනොරෙකුත් රටෙල ෙමුදාෙ සෙ සිිතල්
ජනතාෙ සෙ ෙැඩ කිරීෙ ෙගින් දෙස් ණනකර ීවිතත දියුණු කිරීෙට ෙැකි ීම ඇත.

"පැසිෆික් එන්ජල් ෙැඩසටෙනට සෙභාගී ීමෙ ෙරො ෙට ්රී ලවකාරේ සවස්කෘතිෙ පිලිබඳ දන ැනීෙට ෙැකි වුනා" ෙැයි 35 ෙන ටෙදය
කණ්ඩාෙරම් රම්බල් ෙැක්කිනී-ොේටින් පැෙසුො. "රෙහි ජනෙ සෙ කතා කරන්නට ෙැකිීමෙ අපට අභිරෙෝ ාත්ෙක තෘප්තිෙක් ලබා දුන්නා. ්රී
ලාවකීෙ ජනතාෙට උපකාර කිරීෙට ලැබීෙ අපූුන අත්දැකීෙක් වුනා."

