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විකේශ කේ ම්තුමනි ඔබට ඉතාමත්ම ස්තුතියි. අද කමකසේ ක ොළඹට පැමිණීමට ලැබීම ක තරම් 

සතුටට  රුණක්ද? එකසේම, ඔබත් සමඟ කම් සා ච්ජාවට එක්වීමට ලැබීම ක තරම් සතුටක්ද? ඔබ 

දන් ා පරිදි ශ්රී ලං ාකේ බැරෑරුම් පරිවර්ත යක් සිදුකවමින් තිකබ  අතරවාරකේ සහ ඇමරි ානු - ශ්රී 

ලං ා සම්බන්ධතා වල අති විශාල ප්රගතතියක්  අත් රගතනිමින් තිබියදී කවොෂින්ටන් හිදී අපි එක්ව ක්රියා 

 කළමු. එම සම්බන්ධතාව හැඩ ගතැන්වීකම්දී  සහ ඒ සම්බන්ධකයන් ඇමරි ානු ජ තාවට , 

ඇමරි ානු ක ොන්ග්රසයට සහ විධාය  ශාඛාවට  රුණු දැක්වීකම්දී ඔබ  අතයාවශය වැදගතත් 

 ාර්යභාරයක් ඉටු  කේය.ඔබ කරේෂ්ඨ රාජයතාන්ත්රි  නිලධාරිකයක්.  ඔකේ  ාර්ය ශූරත්වය ඔකේ 

රජය විසින් හඳු ාකගත  තිබීමත්, ඔබ විකේශ කේ ම්වරයා කලස ශ්රී ලං ාකේ රාජය තාන්ත්රි භාවය 

හැඩගතැස්වීම පිණිස සහ කම් ව  විට කදරට අතර ේවිපාර්ශ්වි  සබදතා වලට ඔේබට කගතොස් ජගතත් 

සම්බන්ධතා  ැංවීම සඳහා වැදගතත්  ාරය භාරයක් ඉටු  රමින් සිටීම ගතැ  මම සතුටට පත්වන්ක ම 

 

ඇමරි ානු - ශ්රී ලං ා සහකයෝගීතා සංවාදයට සහභාගිවීම සඳහා ක ොළඹට පැමිණීමට ලැබීම ඉමහත් 

සතුටකි.  කම් ආ ාරකයන් අපි හමුවූ කදවැනි වතාව කමය ව  අතර, විකේශ කේ ම්වරයා විසින් 

කපන්වා දුන් පරිදි කදරට අතර සහකයෝගිතාව පිලිබඳ විවිධ වැදගතත් ක්කෂේස්ත්ර ගතණ ාවක් ඔස්කසේ 

සා ච්චා කිරීමට එය වටි ා කේදි ාවක් වූ බව ඔප්පු  ර තිකේ.වාර්ගි  කහෝ ආගතමි  කේද ක ොත ා 

පුළුේ සමා ාත්මතාවයක් වර්ධ ය ක ොට ශ්රී ලාංකි යන්ට කසෞභාග්යය උදා ර දීම පිණිස 

 ැපවීමට ශ්රී ලං ාව ගතත් නිර්භීත තීරණය මම පැසසුමට ලක්  රමි. 

 

සන්හින්දියාකවන්යුත් ශ්රී ලං ාවක් කගතොඩ  ැගීම කවනුකවන් ක්රියා ර  පිරිස් වලට ඇමරි ා එක්සත්   

ජ පදය සම්පූර්ණය සහය පල  ර  අතර   ව ේයවස්ථාවක් සම්පාද ය කිරීම, සහ පශ්චාත් යුද 

 ාලී  යුක්තිය ඉටුකිරීම, සංහිඳියාව සහ වගතවීම ආදිය පිළිබඳව කගත  ඇති සාධනීය පියවර ක කරහි 

පැසසුම පල  රයි.  රජය කම්  රුණු පිළිබඳව ඇති  ර ගතන් ා ප්රගතතියක් සමඟ අප ේවිපාර්ශ්වි  

සම්බන්ධතාවල වර්ධ ය දිගතටම සිදු කවයි. ශ්රී ලාංකි  නිලධාරීන් සහ විකේශ කේ ම්වරයා සමඟ 

පැවති සා ච්ජාවලදී ේවිපාර්ශ්වි  සම්බන්ධතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම , ඉන්දියානු සාගතර  ලාපීය 

ආරක්ෂාව , තිරසාර පද මකින් යුත් යටි තල පහසු ම් සංවර්ධ ය , කමන්ම ජාත්යන්තර සාමය සහ 

ආරක්ෂාවට තර්ජ යක් එේල ක ර  උතරු ක ොරියාකේ නීති විකරෝධී  යෂ්ටි  වැඩසටහ  

සම්බන්ධකයන් එක්සත් මින්  ටයුතු කිරීම ඇතුළු සැලකියයුතු  රුණු රැසක් ක කරහි අපි 

අවධා ය කයොමු  කළමු. 

 

ප්රජාතන්ත්රවාදී රාජයයන් කලස කපොදු අරමුණු ඇතිව  ටයුතු  ර  ඇමරි ා එක්සත් ජ පදයත් ශ්රී 

ලං ාවත් මා ව හිමි ම් සහ මූලි  නිදහස ආරක්ෂා කිරීමටත් ප්රවර්ධ ය කිරීමටත්  ටයුතු  රමින් 

සිටින්ක මු.අපි ශක්තිමත් පාර්ශව රුකවෝ ව  අතර අද ව  විට අප සම්බධතා ඉහලම අවස්තාව  

පවතී. 

 

සියලු  ලාපීය රටවලට සමුර්ධිය අත්  රගතත හැකි , ජාතයන්තර නීති සහ ප්රමිතීන් ආරක්ෂා රගතත 

හැකි එකසේම ස්වාධිපත්යය රැ  ගතැනීමට ක්රියා  ල හැකි   විවෘත සහ ක ොසැකල  ඉන්දු ශාන්ති ර 

 ළාපයක් ඉදිකිරීමට ඇමරි ා එක්සත් ජ පදය සහ ශ්රී ලං ාව ැපවී සිටින්ක මු. 

 



කදරට අතර බැඳීම ශක්තිමත් කිරීකම් අකප්  ැපවීම අලුත්  රමින් එක්සත් ජ පද සාම හමුදාවක් 

(Peace Corps), ශ්රී ලං ා රජය සමඟ  ටයුතු  රමින් ශ්රී ලං ාකේ ඉංග්රීසි ඉගතැන්වීමට ඇමරි ානු 

ස්කේච්ජා කසේව යන් එව  බව දන්වා සිටීමට  ැමැත්කතමි.  අප දන් ා පරිදී ඉංග්රීසි භාෂා හැකියාව 

පුළුේ ආර්ථි  සහ අධ්යාපනි  අවස්ථා සඳහා කදොර විවර  රමින් පුළුේ කලෝ යක් සඳහා ද කදොර 

විවෘත  රයි.  අපි ඔබට උසස් සහ දක්ෂ ඥා ය ලබා දීමට සූදා මින් සිටින්ක මු. 

 

මීට අමතරව පගතතිය සඳහා ආහාර (Food for Progress Program ) යටකත් ඇමරි ා එක්සත් ජ පද 

 ෘෂි ර්ම කදපාර්තකම්න්තුව විසින් කඩොලර් මිලිය  21   ේයාපෘතියක් ලබා කද  බව දන්වා සිටීමට 

 ැමැත්කතමි.ශ්රී ලං ාකේ කිරි පට්ටි  ර්මාන්තකේ නිෂ්පාද  හැකියාව ඉන් වැඩි දියුණු ක කර  අතර 

දස දහස ්ගතණන් ශ්රී ලාංකි  කිරි කගතොවියන් කේශීය සහ  ලාපීය කවකළඳ කපොළ සමඟ සම්බන්ධ කිරීම 

ද ඉන් අකප්ක්ෂා ක කර්.ඇමරි ා එක්සත් ජ පදය විසින් කදව  එක්සත් ජ පද කවරළ ආරක්ෂ  

ගතකේෂණ යාත්රාවක් ශ්රී ලං ා  ාවු  හමුදාවට ලබා කදනු ලැකේ.  ඊට ඇමරි ානු ක ොන්ග්රසකේ 

අනුමතිය බලාකපොකරොත්තුකවන් සිටී. කමම යාත්රාව, කේ ම් පන්තිකේ ඉහළ ඉකසඩ් ැකෂේටර්  ටර් 

(Secretary Class, high-endurance cutter ) මගින් ශ්රී ලං ාකේ කවරළ තීරකේ  සහ  මුහුදු සීමාවන්හි  

 ාර්යක්ෂම මුර සංචාර   ටයුතු සිදු  ල හැකි අතර මු හුදු  ාවු  මාර්ගතද ආරක්ෂා ක කර්. 

 

අද ඇමරි ා එක්සත් ජ පද සහ ශ්රී ලං ා සම්බන්ධතාවල කරේෂ්ට දි යකි.  ශ්රී ලං ා රජය විසින් 

යුක්තිය ඉටු කිරීම, වගතවීම,  සංහිඳියාව සහ මා ව හිමි ම් ප්රවර්ධ ය උකදසා ප්රතිසංස් රණ ඇති 

 රමින් ඉදිරියට ය  අතර වාරකේ, ආර්ථි  සංවර්ධ ය කිරීමට සහ කම් කරේෂ්ට කේශකේ සියලු 

පුේගතලයන්ට සමා  අයිතිවාසි ම් සහ අවස්ථාවන් ලබා දීම වර්ධ ය කිරීමට ඇමරි ා එක්සත් 

ජ පදය පාර්ශව රුවකු කලස ශ්රී ලං ාව සමඟ දිගතටම  ටයුතු  රනු ඇත.  විකේශ කේ ම්තුමනි 

ඔබකග් මිත්රත්වය සහ මා හට කමහි පැමිණීමට ආරාධ ා කිරීම සහ කමම සහකයෝගිතා සංවාදය 

සාර්ථ   ර ගතැනීම සඳහා ඔබ විසින් ඉටු  ල ඇති විශාල  ාර්ය භාරයට ස්තුතිවන්ත කවමින් මකග් 

 තාව අවසන් කිරීමට  ැමැත්කතමි. 


