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ශ්රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපති ජුලී චංග් මහත්ිය විසින්  

එක්සත් ජනපද - ශ්රී ලංකා ෆුල්බ්රයිට් (Fulbright) වකාිෂන් සභාවේ 70 වැනි සංවත්සරය 

සමරන අවසථ්ාවේ පල කරන ලද අදහස ්

2022 වනාවැම්බර් 16 

ශ්රී ලංකාවේ ජනාධිපති රනිල් වික්රමසංහ මැතිතුමනි, අධ්යාපන අමාත්ය සුසල් වේමජයන්ත් 

මැතිතුමනි, සම්භාවනීය අමුත්ත්නි, එක්සත් ජනපද - ශ්රී ලංකා ෆුල්රයිට් වකාමිෂන් සභාවේ 

අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයිනි, ව ෞරවනීය ෆුල්රයිට් ආදිසසුනි, හවුල්කරුවනි, 

මිත්රවරුනි, සුභ සන්ධ්යාවක් වේවා. 

වම් සතිය අප වදරවට් ජාතික ෆුල්රයිට් වකාමිෂන් සභාවේ 70 වැනි සංවත්සරය සනිටුහන් 

කරනවා. 1952 වනාවැම්බර් 17 වැනි දින අප වදරවට් රජයන් වකටි කාලීන  ෆුල්රයිට් 

හුවමාරු වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීම ස ඳහා ගිවිසුමක් අත්සන් කරනු ලැබුවා. ඊට 

වදාවලාස් වසරකට පසු, 1964 දී, එ.ජ. ත්ානාපති ෆ්රාන්සස් විලිස් සහ ශ්රී ලංකාවේ මුදල් 

අමාත්ය ආචාර්ය එන්. එම්. වපවර්රා එම හුවමාරු වැඩසටහන අලුත් කිරීම සහ ස්ි ර 

වැඩසටහනක් බවට පත් කිරීම සඳහා වූ ගිවිසුමකට සම-අත්සන් ත්ැබුවා. අපවේ 

පූර්ව ාමීන්වේ දූරදර්ීභාවයට ස්ූතිවන්ත් වන්නට, එක්සත් ජනපදය සහ ශ්රී ලංකාව අත්ර 

අවනයෝනය අවවබෝධ්ය ප්රවර්ධ්නය කිරීම සඳහා අපවේ හවුල්කාරිත්වය සහ කැපවීම 

ශක්තිමත්ව පවතිනවා. ෆුල්රයිට් වැඩසටහන හරහා දහස්  ණනකට අප වදරවට් 

ඉව නීමට සහ ජීවත් වීමට, දැනුම වබදා  ැනීමට, වෘත්ීය සබඳත්ා වර්ධ්නය කර  ැනීමට 

සහ ජීවිත් කාලය පුරාම පවත්නා මිත්රත්වයන් වර්ධ්නය කර  ැනීමට වටිනා අවස්ථාව ලැබී 

තිවබනවා. ඔවුන් ධ්නාත්මක වවනසක් ඇති කරන්වන් වමම සම්බන්ධ්ත්ා හරහායි. 

ෆුල්රයිට් ආදි ශිෂයයින් 40 වදවනකු රාජය නායකයින් වලස කටයුතු කර ඇති අත්ර 62 

වදවනකුට වනාවබල් ත්යා ය පිරිනමා ඇති බව ඔබ දන්නවාද? වම් වැඩසටහවන් 

වැද ත්කම විදහා දැක්වීමට ඔබ සමගින් වබදාහදා  ත්හැකි සාර්ථකත්වවේ කථා රාශියක් 

තිවබන නමුත් කථා වදකක්  ැන වම් අවසථ්ාවේ මා සඳහන් කරනවා. 

වම් සැන්දෑවේ අප සමගින් එක්ව සටින ආචාර්ය ප්රදීපා බණ්ඩාරනායක  ැන ඔබට 

කියන්නට මා කැමතියි. මහාචාර්යතුමියනි, නැවත්ත් ඔබ දකින්නට ලැබීම සතුටක්. 

ආචාර්ය ප්රදීපා වේරාවදණිය විශ්වවිදයාලවේ අණුක ජීව විදයාව සහ ජජව ත්ාක්ෂණය 

පිළිබඳ මහාචාර්යවරියක් වන අත්ර කෘෂිකර්ම පීඨවේ කෘෂිකාර්මික ජජව ත්ාක්ෂණ 

මධ්යසථ්ානවේ අධ්යක්ෂවරිය වනවා. ඇය “ද්වවිත්ව ෆුල්රයිට්ධ්ාරිනියක” යැයි 

හඳුන්වන්නට පුලුවනි. එනම්, 2005 දී පශච්ාත් උපාධි අධ්යාපනය සඳහා ෆුල්රයිට් 

අධිශිෂයත්වය දිනා  ැනීවමන් පසුව ඈ වේවිස් හි කැලිව ෝනියා විශව්විදයාලවේ එක් 

උපාධියකට වනාව උපාධි වදකකට එකවර බැඳී තිවබනවා. ඇයත් මා වැනි ම අදහස් ඇති 

කාන්ත්ාවක්. ඇය ෆුල්රයිට් කාලය තුළ උදයාන විදයාව සහ ශෂය විදයාව පිළිබඳ ශාසත්්රපති 

උපාධියක් සහ ජජව ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ අවධ්ාරණය වන ශාක ජීව විදයාව පිළිබඳ ආචාර්ය 

උපාධියක් ලබා ව න තිවබනවා. මට AgBiotech මධ්යස්ථානවේදී මහාචාර්ය ප්රදීපා 
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මුණ ැසුණු අත්ර එහිදී මම ශ්රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිත්ත්ාවයට එම විදයා ාරය සහාය 

වදන ආකාරය පිළිබඳ දැන  ත්ත්ා. ශ්රී ලාංකීය ව ාවීන්ට සහ ජනත්ාවට වමරවට් ව ා 

කරන ආහාර  වකවරහි විශ්වාසය ත්ැබීමට වමම නවීනත්ම ජජව ආරක්ෂණ විදයා ාරය 

හැකියාව ලබා වදනවා. අද පවතින ව ෝලීය ආහාර හිඟයට එය වකත්රම් ීරණාත්මක දැයි 

මම ඔබට අමුතුවවන් පැවසය යුතු නැහැ. මහාචාර්ය ප්රදීපාවේ මඟවපන්වීම යටවත්, වමය 

සහ AgBiotech මධ්යසථ්ානවේ ත්වත් වයාපෘති කිහිපයක් හරහා, සාක්ෂි මත් පදනම් වූ, 

දත්ත් මත් පදනම් වූ ප්රතිපත්ති ීරණ  ැනීමට සහ නිෂප්ාදන සංවර්ධ්නය කිරීමට ශ්රී 

ලංකාවට ඇති හැකියාව ශක්තිමත් කරනවා. නමුත් වම් සුවිවශෂ්ී කාන්ත්ාවට එය 

ප්රමාණවත් නැහැ! මීළඟ පරම්පරාවේ විදයාඥයින් සහ පර්වේෂකයන් තුළ වවනසක් 

කරමින් ඇය වම් වන විට ආචාර්ය උපාධි සසුන් හය වදවනකු සහ ශාස්ත්රපති උපාධි සසුන් 

හත් වදවනකු අධීක්ෂණය කරන්වන් ඇයවේ ම වපන්වීම යටවත් ඉව නුම ලැබූ සහ දැන් 

ශ්රී ලංකාවේ අධ්යයන හා විදයාත්මක ප්ර තියට දායක වන සසුන්වේ දිගු ලැයිසත්ුවට ත්වත් 

නම් එකතු කරමින්. වලෝකයට වහාඳ ප්රවෘත්ති අවශය වමවැනි කාලයක, වියහැකි වබාවහෝ 

විභවයන් ව න් අනා ත්ය පිරී පවතින බවත් වබාවහෝ අවසථ්ාවලදී අනා ත්ය දැනටමත් 

උදා වී ඇති බවත් ආචාර්ය ප්රදීපා මට වපන්වා දුන්නා. ආචාර්ය ප්රදීපා වැනි විද්වවතුන් 

පරම්පරා  ණනාවක් මුලුල්වල් ෆුල්රයිට් අත්දැකීවම් වටිනාකම ඔේපු කරන අත්ර ම ශ්රී 

ලාංකීය විදයාඥයින්වේ ඊළඟ පරම්පරාව වපෝෂණය කරමින් ඇය එය ඉදිරියට ව වමින් 

සටිනවා.  

අනා ත්ය  ැන කථා කිරීවම්දී මා මීළඟ පරම්පරාවේ අධිශිෂයත්වලාභීන්  ැන සඳහන් 

කරන්නට කැමතියි. කීරා වපෝසට්් යනු KDU හි දකුණු මණ්ඩපයට අනුයුක්ත් කර ඇති 

ෆුල්රයිට් ඉංග්රීස ගුරු සහායිකාවක්. කීරා, ඔබ නැවත්ත් දකින්නට ලැබීම සතුටක්. 

වසං ත්ය නිසා ඇවේ ශ්රී ලංකා  මන මදක් පමා වුවත් උපාධි අවේක්ෂකයින්ට ඉංග්රීස බස 

ඉ ැන්වීවම් කටයුතු සඳහා ඇය ඉක්මනින් හැඩ  ැසී තිවබනවා. අප දන්නා පරිදි 

අධ්යාපනික සාර්ථකත්වයට, රැකියාවක් ලබා ත්හැකිකම වැඩි කරන්නට, සහ කලාපීය හා 

ජාත්යන්ත්ර වවළඳපවල් අවශයත්ා සපුරාලන්නට ශ්රී ලංකාවට ඇති හැකියාව වැඩිදියුණු 

කරන්නට ඉංග්රිස භාෂා දැනුම එක් වහ්තුවක් වනවා. එවමන්ම, වම් දිවයින මුලුල්වල්, ඉන්දු 

ශාන්තිකර කලාපවේ සහ වලෝකවේ ම ප්රජාවන් ඉංග්රිස භාෂාව හරහා එක් කරනවා. ඒ 

විවශ්ෂ ඵලප්රවයෝජනයට අමත්රව, කීරාවේ ඇමරිකානු අත්දැකීම් ඇවේ ඉ ැන්වීවම්දී සහ 

පන්ති කාමරවයන් පිටත් සමාජ ජීවිත්වේදී  ැඹුරක් එක් කරනවා. එක්සත් ජනපදයට යන 

ශ්රී ලාංකික ෆුල්රයිට් ශිෂයත්වධ්ාරීන් වමරට අනර්ඝ සංසක්ෘතික උරුමය, සම්ප්රදායන් සහ 

ඉතිහාසය පිළිබඳව දැනුවත් කරන්නාක් වසම්, කීරා වැනි සසුන් ඔවුන්වේ පුද්ව ලික 

ඉතිහාසය, විවිධ්ත්වය හා සර්වග්රහණය පිළිබඳ ඔවුන්වේ අදහස්, ඇමරිකාවේ නූත්න 

ජීවිත්ය  ැන අත්දැකීම්, වමරටට ව න එනවා. 2022 මුල් කාලවේදී ඇය වමරටට 

පැමිණීවමන් මද කාලයකට පසුව ආර්ික සහ වද්වශපාලන අර්බුදය මධ්යවේ 

ප්රජාත්න්ත්රවාදය ක්රියාවට නැංවවන ආකාරය කීරා දුටුවා. ඇවේ ශ්රී ලාංකික සසුන් සහ 

මිතුරන් අත්වර් ජීවත් වවමින් ඇය සෘජුවම ලැබූ වම් අත්දැකීම් එක්සත් ජනපදවේ සහ ශ්රී 

ලංකාවේ යන වදරවට්ම ප්රජාත්න්ත්රවාදය, යහපාලනය, සාමකාමී විවරෝධ්ත්ා සහ 
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ඒකාබද්වධ්ත්ාවය හා ආර්ික සර්වග්රහණය සඳහා වන විසඳුම් පිළිබඳ විවෘත් සංවාද සඳහා 

ම  පාදා දුන්නා. ෆුල්රයිට් හරහා නිර්මාණය වන මිත්රත්වවේ සුන්දරත්වය එයයි. අභිවයෝ  

සහ සාර්ථකත්වය  ැන විවෘත්ව කථා කිරීමට මිතුරන්ට හැකි වනවා. ෆුල්රයිට් හුවමාරු 

වැඩසටහනට ස්තුතිවන්නට, අපවේ ද්වවි-ජාතික වකාමිෂන් සභාවේ සහ හවුල්කරුවන්වේ 

සහය ඇතිව ශ්රී ලංකාවේ සටින සහ ඇවමරිකා එක්සත් ජනපදවේ සටින අපවේ ෆුල්රයිට් 

සසුන්ට ශ්රාස්ත්රඥ නිදහස සහ අවයාජත්වය ඇතිව එවස් කිරීමට හැකි වී තිවබනවා. 

ෆුල්රයිට් හුවමාරු වැඩසටහන සහ එහි බලපෑම පිළිබඳව මා අතිශයින් කෘත්ඥ වනවා. 

පසුගිය වසර 70 ක වදපසට ම දිවවන සාර්ථක  සංස්කෘතික හා ශාස්ී ය හුවමාරුව එක්සත් 

ජනපද - ශ්රී ලංකා ෆුල්රයිට් වකාමිසවමන්, එහි අධ්යක්ෂ මණ්ඩලවයන් සහ ශ්රී ලංකා 

රජවයන් ලැබුණු දැවැන්ත් උත්සාහය නිසා සදු වූ බවට සැකයක් නැහැ. අපවේ අඛණ්ඩ 

සාර්ථකත්වය සහ හවුල්කාරිත්වය ඉදිරියටත් දැක ැනීමට අප බලාවපාවරාත්තු වනවා. 

ඔබට සත්ුතියි. 

 

 

 

 

 


