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ශ්රී ක  ො- එක්සත් ජ පද වයොපොක   ්ඩලයක  

තො ොපති අතුල් න ෂොප්  

 

තො ොපති  න ෂොප් : න ෝ ොවරුනි, ්හත්වරුනි. ඔබ සැ්ට සුබ සැන්දෑවක්. න්ප්ණ පික සක් න්හි 
පැමිණ සිටී් ඉතො වැදගත් ව  අතර ඔබ අ්තන් ට කැබී් ්ට නගෞරව ක් න්න් ් සතුටට 
 රුණකි. 

පළමුනවන් ් ්නේ හිත මිත් ර හර්ෂො ද සිල්වොට සුබ පැතී්ට  ැ්ැත්නතම්. ඔහු විශිෂ්ට 
පුද්ගකන කි.  ්නේ  ථො ඔහු හැ් විට් අස  බැවින් නම්  ථොවට අවධො   න ොමු කිරී් වත් 
සටහන්  ලි ො ගැනී් වත්  ඔහුට අවශ්ය වන්නන්  ැත.  ්් කි න්නන් ු්ක් දැයි ඔහු නිවැරදිව 
දනී. 

න්හි පැමිණ ඔබ ඇ්තී්ට ආරොධ   කිරී් ගැ   ස්න්ත රණතුංගට ස්තුති  රමි.  න්්  ව 
වයොපොක   ්ඩලයක  ආරම්ක කිරී් ගැ  න්න්  ආර ය  ගැ  ධොරො ට ස්තුති කිරී්ට  ැ්ැත්නතමි.  
න්  ඉතො  අනප්ක්ෂො ජ    අලුත් ආරම්ක ක්  ප්ණක් න ොව එක්සත් ජ පද- ශ්රී ක  ො 
සබඳතොවක  වැදගත් අවස්ථොවක් ද නේ.  ඇ්ක  න් වොණිජ ්ඩලයක  නින ෝජ    රමින්  අස   
රත් ො   න්හි සිටිනු ්ට නපනන්.  ඇ්ක  න් වොණිජ ්ඩලයක ත්, න්්   ව වයොපොක   
්ඩලයක ත්  එක්සත් ජ පද- ශ්රී ක  ො සබඳතො  කිසි දි   න ො තිබූ  උසස් ්ට්ට් ට නග  ගි  
හැකි  ස විධො  නද ක් නකස ්් දකිමි. 

මිත්රවරුනි. ්් න්හි පැමිී්ට නපර  සිටිනේ හවොයි හි නහොන ොලුලුවක එක්සත් ජ පද පැසිෆික්  
මූකස්ථො නේ  අණනද  නිකධොක   අද්මිරොල් හැරී හැක ස් ස්ගයි. ඔහුනේ පැමිී් ඉතො වැදගත් නේ. 
ගොලු  ති ොනේ ප්රධො  නද්ශ්  ො ූ  ඔහු  එහි දී නිදහනස්  ොවි   ටයුතු  ර නග   ෑනම් 
වැදගත් ්, නවළදොනම් නිදහස, ප්රති්ො  පද ම් ූ   ජොතයන්තර ප්රමිති හො සෝ ොී ව ආරවුල් 
විසඳො ගැනී්  ආදි  පිළිබඳ ව ඉතො  නහොඳ නද්ශ්  ක් පැවැත් ූ නේ  .  ඔහු න්හි පැමිණිනේ  
එක්සත් ජ පද ත්, ශ්රී ක  ොවත්  අතර පැවැත්ූ  පළමු වැනි  ොවි  න් පුහු ක කිරීනම් වැයසටහ  
අවසන් වී්ත් ස්ගයි. 

්ො නම්වො ගැ  සඳහන්  රන්නන්  නම් ස චොර සි ල්නකන් ් නපන්වන්නන්  ්් ්ොස ගණ ක් 
තිස්නස් තදින් ් විශ්වොස  ළ නද ක් බව ඔබට කී්ටයි.  එ ම්  එක්සත් ජ පද - ශ්රී ක  ො 
සබඳතො කිසි දො  න ොූ  තරම් ඉහළ ්ට්ට්  අද පවති  බවයි.  ්් න්යින් අදහස්  රන්නන්  
නම්  ව  ශ්රී ක  ො- එක්සත් ජ පද  වයොපොක   ්ඩලයක  ස්ථොපිත කිරී්ට සුන්සු ් අවස්ථොව  
න්  බව කී් ප්ණක් න ොව 2015 ජ වොක  හො අනගෝස්තු ්ොසවක දී පැවැත් වු නිදහස් හො 
සොධොරණ ්ැතිවරණවක දී ශ්රී ක  ොනේ ජ තොව  ගත් තීරණ  ද එයින් පිළිබිඹු නව  බවයි.    

ශ්රී කො කි  ජ තොව විසින් පැහැදිලිව නපන්වො ඇති දර්ශ්   ගැ  ඇ්ක  න් ජ තොව විශ්වොස  පළ 
 රයි.  ඔබ නින ෝජ    ර  ප්රජොතොන්්රි , සෝ ොී, ප්රතිසන්ධො ගත  කකී  ශ්රී ක  ොවක් 
පිළිබඳ ඔනේ දර්ශ්    ගැ  ඔවුන් විශ්වොස  රයි. ජ වර්ග  හො විශ්වොස ු්ක් වුවත් සි ලු 
නද ොට ් ස්ො  අවස්ථො කබො නද  ශ්රී ක  ොවක් ගැ  අපි විශ්වොස  රමු.  නම් නිසො අපි ඉතො 
නහොඳ මිතුරන් වී්ට උත්සොහ  ර  අතර අද්මිරොල් හැක ස්නේ  ස චොර  වැනි නද් එ ට ඇතුළත් 
නේ.  අනප් ‘මිනල්නි ම් චැනකන්ජ් න ෝපනර්ෂන්‘ හි නිකධොරීන් න්හි පැමිී් ද  එහි ් න ොටසකි.  



අනප් සෝ හමුදොනේ  අධයක්ෂ  ්ෑත දී න්හි ස චොර   නේ  .  පළමු වරට එක්සත් ජ පද 
අප   -ආ    බැ ුනේ සකොපති ද  ස චොර  ට න්හි පැමිණි අතර ්ො න්හි තො ොපති නකස 
පැමිීන්න් පසු  ැේ හතරක් නහෝ පහක් න්හි පැමිණ තිනේ. 

්් දි  කීප  ට නපර අද්මිරොල් හැක ස් ස්ග  ගරනේ ස චොර   රද්දී   ොවි  හමුදොව  අප 
න ොළඹ වරො  හරහො නග  ගින ෝ  . වරො  ්ැදින්  ද්දී අප න්ටුනේ නදොඹ ර හො න ෝධ 
 න්නට් ර් න ෞ ොයි. අපි දැක්නක් ඉතො  ොර්  බහුක  වරො කි. එ  දු ක ආසි ොනේ වයෝ  ොර්  
බහුක වරො යි. සෑ් අවුරුද්ද  ් න න්නට් ර් මිලි   ගණ ක්  ැවත  ැවි ගත  ර   නදොඹ ර 
 රඹමින්  අපි  ථො  නල් ඉන්දි ොනු සොගරනේ  ඉතො වැදගත් මුහුන් ්ොර්ග    ශ්රී ක  ොව පිහිටො 
තිබී් ගැ යි. නහොර්මුස් හො ්කක් ො අතරත්, ්කක් ො හො බේ-එල්-්ැන්නයේ අතරත් සුවස් හො 
යුනරෝප ටත්     සෑ්  ැවක් ් ශ්රී ක  ොව පසු  ර    බව අපි දනිමු.  ඔබ සි ලු නද ො ් 
න්  දනි. 

 මුත් ්ට න්හි දී අවධොරණ  කිරී්ට අවශ්ය  රුණ ූ නේ ශ්රී කො කි  ජ තොවනේ ප්රජොතොන්්රි  
තීරණ ්ත පද ම් ව  ශ්රී ක  ොවට  අ ොගත නසෞකොගය  උදො  ර වී්ට  එක්සත් ජ පද  
ඔවුන්නේ  ොර්  කොර  ඉටු  ර  බවයි. ඉන්දි ොනු සොගර  ඇතුළු  නකෝ නේ සි ලු ් මුහුන් ්ොර්ග  
වක ආරක්ෂොවත් සුරක්ෂිතකොව ත්  සහති  කිරී්ට  එක්සත් ජ පද  ොවි  හමුදොව හැකි සෑ් 
නද ක් ්  රයි. න් ට ඔබ අවට මුහුද ද ඇතුළත් නේ.  න ොළඹ වරොනේ ආරක්ෂොව සහති  
කිරී්ටත්, ්ත් ද්රවය හො සමූක ාොත  ආයුධ ප්රවොහණ  වැළැක්වී්ටත්  අපි න ොළඹ වරොනේ 
වැයසටහන් ක්රි ොත්්   රමු.  දීර්ා  ොක ක් තිස්නස් ක්රි ොත්්  ව  න්් වැයසටහන් නිසො  ශ්රී 
ක  ොවත්. න ොළඹ වරො ත්  වයොපොක    ටයුතු සඳහො ආරක්ෂිත ස්ථො  ක්       අදහස 
ස්ථොපිත වී තිනේ. 

න ෝ ොවරුනි. ්හත්වරුනි,  ශ්රී ක  ොවට ආර්ක   අතින් දියු ක වී්ට ආධොර  රමින් පසුගි  දශ්  
හ ක් පුරො එක්සත් ජ පද  දරු ප්ර ත්    න ො වත්වො දිගට් ක්රි ොත්්  න නරනු ඇත. 

1956 වර්ෂනේ සිට  එක්සත් ජ පද රජ  විසින් සි ලු ශ්රී කො කි  න්ට ප්රතිකොක අත් නව  නයොකර් 
බිලි   2ට වැඩි ස වර්ධ  හො ්ොනුෂී  ආධොර  සප ො තිනේ. 2015 වර්ෂනේ එක්සත් ජ පද රජ  
ශ්රී ක  ොවට කබො න්න් ස වර්ධ  ආධොර ප්ර්ොණ   නයොකර් මිලි   60ක් ප්ණ නේ. එ් සම්ප්රදො  
දිගට් ක්රි ොත්්  වනු ඇත. ීට නපර ද  සඳහන්  ළ පක දි ශ්රී ක  ොනේ විශ්ොක ් අප    
නවළඳනපොළ වන්නන්  එක්සත් ජ පද යි. 2015 දී එක්සත් ජ පද ට  ැූ  ශ්රී ක  ොනේ අප   වක 
වටි ො ් නයොකර් බිලි   3ක් ප්ණ ූ  අතර  එ  සම්පූර්ණ ශ්රී ක  ො අප   වලින් සි  ට 2  
කි. නපර වර්ෂ  හො සසඳ විට  න්  සි  ට    වර්ධ  කි.  

ශ්රී ක  ොනවන් අප    න නර  ඇුලුම්වලින් අයක් ්  ැනවන්නන් එක්සත් ජ පද ට බව අපි 
ඇස්තනම්න්තු  ර ඇත්නතමු.  

්ෑත දී ්නේ නිවනස් දී සුප් ර ට ඇ්ක  න් ස්ොගම් 30 ට 35 ට ප්ණ සොද ක් පැවැත් ූ න මි.  
න්් ස්ොගම් ශ්රී කො කි  න් 20,000  ට ප්ණ ඉතො ඉහළ වැටුප් කැනබ  කිකි ො කබො දී ඇති 
අතර  න්යින් වැඩි න ොටසක්  අප    නවළඳනපොළට කොඩලය හො නස්වො සප   ස්ොගම් නේ. 

මිත්රවරුනි, එක්සත් ජ පද , ශ්රී ක  ොනේ විශ්ොක ්  අප    නවළඳනපොළ බවට පත් වී ඇත්නත් 
අහම්නබන් න ොනේ    න්  ්නේ තර්  යි. ්් කි ො සිටින්නන්, ඇ්ක  න් වොණිජ ්ඩලයක  ද 
නහොඳින් ් දන් ො පක දි,  ඔබට නසො ො ගත හැකි වයොත් විශ්වොස  කිඳවි  හැකි වයොපොක   
හවුල් රුවන් වන්නන් ඇ්ක  න් ස්ොගම් බවයි. ඔවුන් නකෝ නේ ඉහළ ් ගුණොත්්  බවින් යුත් 
නිෂ්පොද   හො නස්වො සප න්නන්  ඉහළ ් ්ට්ටනම් ආචොර ධර්් හො සොමූහි  ස්ොජ වගකීම් 



පිළිපදිමින්, නකෝ නේ ඉහළ ් ්ට්ටනම්  වී රණ  හො සැකසුම්වකට අනුව,  වත් ්ොදිලිනේ 
ශිල්පී  ක්ර් කොවිතන න්  හො පක සර  හො නස්ව  න් ගැ  වගකීන්න්  ටයුතු  ර  ආ ත  
බැවින්  ඔනේ ස්ොගම්වකට  ගනුනදනු  ළ හැකි නහොඳ ්  සහ රුවන් වන්නන් ඇ්ක  න් ස්ොගම් 
 . පසුගි දො ්ො හමුූ   ඩලයො ් න්  ස ොථ  රයි. 

මිත්රවරුනි. ීට ්ොස කීප  ට නපර  ්් හයි්ර්බොද්  නුවරට ගින මි. ්ො එහි ගිනේ දු ක  
ආසි ොනේ එක්සත් ජ පද ප්රතිපත්ති  ගැ  අනප් තරුණ නිකධොරීන්ට නද්ශ්  ක් පැවැත්වී්ටයි.  ්් 
එහි සිටි  ොකනේ  හයි්ර්බොද්  ගරනේ ක්රි ොත්්  ව  ප්රධො  නපනේ ඇ්ක  න් ස්ොගම් ගණ ොව ට 
ගින මි. ක අතර නෙස්බුක්, ගූගල්, ප්රැට් ඇන් ව විටිනි ආදි  ද වි . ්් හයි්ර්බොද්හි ඇ්ක  න් වොණිජ 
්ණයකනේ නින ෝජිත න් ද හමු වුන මි.  හයි්ර්බොද් හි ඇ්ක  න් ස්ොගම්  නිර්්ොණ   ර  
සැකසුම් හො  වී රණ නිෂ්පොද  විස්්  ජ   . ඔවුන්  ටයුතු  රන්නන් නතොරතුරු තොක්ෂණ 
අ ශ්නේ ප්ණක් න ොනේ. ඔවුන් ගුවන් හො අකයව ොශ් ක්නෂ්ත්රනේ ද  ටයුතු  රති. දහස් ගණ ක් 
නස්ව  න් වැය  ර  ඇ්ක  න් ස්ොගම්වක  ොර් ොක ස කීර්ණ තුළින්  ද්දී  ්නේ අවධො   දි ො 
ගත්  රුණක් වුනේ  නේස්බුක්, ගූගල් ආදි ස්ොගම්වක නස්ව   ර  ශ්රී කො කි  න්  . ්් නම් 
තරුණ න්ට  තො  නළමි.  ්් ඔවුන්නගන් ඇසුනේ ඔවුන් න්හි පැමිණිනේ ඇයි ද  න්  යි.  ඔවුන් 
කීනේ ඔවුන්ට දක්ෂ ්ත් හැකි ොවත් ඇති බැවින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ ක්රි ොවලි  තුළින් නත්රී  එහි 
පැමිණි බවයි. න්් ස්ොගම්වක ඉතෝ සූක්ෂ් නිපයුම් සඳහො ද ඔවුන් සහකොගි ව  බව ්් 
න්ටුනවමි.  ශ්රි කො කි  තරුණ න්  බඳවො ගත්නත් ඇයි දැයි ්්  ඔවුන්නේ  ළ් ො රුවන්නගන් 
ඇසුනවමි.  ඔවුන් කි ො සිටිනේ එ් තරුණ න් සි ලු ් පරීක්ෂණවලින් ස්ත් ූ වො ප්ණක් න ොව 
ඔවුන් නහොඳ අධයොප  ක් හො පුහු කවක් කැබූ අ  බවයි. අනප් ස්ොගම්වකට ඔවුන් ඉතෝ සුන්සු 
පුද්ගක න්  යි  න්්  ළ් ො රුනවෝ ්ට කි ො සිටි හ. 
 

්ට ගැටලුව ූ නේ න්් දරුවන් හයි්ර්බොද්  ගර ට  න්නන් ඇයි ද  න් යි. ඔවුන් න්හි වැය න ො 
 රන්නන් ඇයි? 

ක නිසො ්් ඔබට අභින ෝග ක් ඉදික පත්  රන් ට  ැ්තියි. හර්ෂො නම් ගැ   ලින් ද අසො ඇති 
බැවින් ඔහු එ  සටහන්  ර ගන්නන්  ැහැ. ඔහු අවධො   න ොමු  රන්නන් ඔහුනේ නද්ශ්   ගැ යි. 
එ  ්නේ  ථොවට වයො පස් ගුණ ක් නහොඳ  ථොවක් වනු ඇති.  ඔහු නද්ශ්පොක ඥන ක් නිසො  
න්හි දී  ක යුතු නද් දන් වො. ක අතින් ්් ආධුනි න ක්. 

්නේ අභින ෝග  න්  යි. ඔනේ භූනගෝලී  පිහිටී් ගැ  සක   විට, ඔනේ ප්රජොතන්්රී  සොර ධර්් 
ගැ  සක   විට, ඔනේ බහුත්වවොදී අග න්,  වී රණ න්, ප්රජොතන්ත්රවොද  හො ්ො ව හිමි ම් 
ප්ණක් න ොව න්තරම් ආ ර්ෂී  ුසකතො  සහිත තරුණ න් බිහි කිරී්ට ඔනේ විශ්ව 
විදයොකවකට ඇති හැකි ොව ආදි  ගැ  සක   විට,  ඔබ සිත වොට වයො   ලින්, නකෝ  ප්රසිද්ධ ශ්රී 
ක  ො නත් ප්ණක් න ොව  නකෝ  ප්රසිද්ධ ශ්රී ක  ො නතොරතුරු තොක්ෂණ නිෂ්පොද  ද අප     
න නර  යුග ක්  එළනඹ  බව ්නේ විශ්වොස යි.   

මිත්රවරුනි ක ්නේ විශ්වොස යි.  ්් ඔබ ස්ග එ ු නවමි. ඔබත්  ්්ත් සිටින්නන් එ ් 
තත්වනේයි. 

මිත්රවරුනි, ශ්රී ක  ො එක්සත් ජ පද සබඳතො ඊළු ්ට්ට්ට නග   ෑ්ට  න්වැනි ්ඩලයකවකට 
විශ්ොක  ොර්  කොර ක්  ළ හැකි බව ්නේ විශ්වොස යි. එහි ඇති දැවැන්ත අවස්ථො ප්රන ෝජ  ට 
ගනිමින්, නම් ශ්ොකොනේ සිටි  සෑ් න න ුනේ ් අදහස් කබො ගනිමින්, උන් ති ොමි දර්ශ්  ක් 
සහිත ව  ටයුතු කිරීන්න්  අප කැයිස්තු ගත  ළ ඇුලුම්, රබර් කොඩලය වැනි නද් එක්සත් 



ජ පද ට  නු දැකී්ට ප්ණක් න ොව  අනප් රටවල් නද ට ් අන යෝ ය නසෞකොගය  සහති  
 රමින්  ශ්රි කො කි  නතොරතුරු තොක්ෂණ ස්ොගම් ස්ග   ටයුතු  ර  ඇ්ක  න් නතොරතුරු 
තොක්ෂණ ස්ොගම් ද දැ  ගැනී්ට අපට හැකි වනු ඇත.  

මිත්රවරුනි,  ීවවිතනේ අරමු ක තිබී් ඉතො වැදගත් බව ්නේ හැීම්යි. අනප් අවස්ථො උපක ්  ර ගත 
හැක්නක් න නස් දැයි නසො ො බැලී්ට න්් අලුත් එක්සත් ජ පද -ශ්රී ක  ො ්ඩලයක  පිහිටුවී් ඉතො 
අසික ්ත් පි වරක් නකස ්් දකිමි. දැ ට්ත් අනප් රටවල් නද  අතර ඉහළ ් ්ට්ටනම්  
සො ච්ඡොව ව  හවුල් ොර ස වොද  තිනේ. අනප් ආර්ක    ති ොනේ  ප්රොන ෝගි  අ ශ්  ව  නවළඳ 
හො ආන ෝජ  රොමු ගිවිසු් තිනේ. දැන් අපට අවශ්ය ව ඇත්නත්  එක්සත් ජ පද- ශ්රී ක  ො 
සබඳතොවක  වර්ධ    ප්රන ෝජ  ට ගනිමින්  අනප් රටවල් නදනක් ් ජ තොවන්ට ප්රතිකොක අත් 
නව  ආ ොර ට වයොපොක    ටයුතු දියු ක කිරී්යි.  න්්  ව ස විධො  බිහි  රමින්  ක සඳහො 
ඔනේ ශ්ක්ති  න ොදව  විට විශිෂ්ට ජ ග්රහණ කබො ගත හැකි බව ්නේ විශ්වොස යි. 

අද න්  සොර්ථ   ර ගැනී්ට ආධොර  ළ සි ලු නද ොට ් සුබ පැතී්ට  ැ්ැත්නතමි. න්හි 
පැමිී් ගැ  ද ඔබ සි ලු නද ොට ් ස්තුති  රමි.  එක්සත් ජ පද - ශ්රී ක  ො  ආර්ක  , 
වයොපොක  , නවළඳ හො ආන ෝජ  වකට දීප්ති්ත් අ ොගත ක් උදො කිරී්ට අනප් පූර්ණ සහන ෝග  
කබො නද  බවට න ොළඹ එක්සත් ජ පද තො ොපති  ොර් ොකනේ සි ලු නද ො නවනුනවන් ්් 
නපොනරොන්න් නවමි. 

ඔබ සි ලු නද ොට් නබනහවින්් ස්තුතියි.   

  


