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එක්සත් ජනපද මැරීන් බලකාය ආරම්භ කිරීමම් 247 වැනි සංවත්සරමේදී 

තානාපතිනී චංග් පැවැත්ූ මේශනය 

න ොවැම්බර් 18, 2022 

සුභ සන්ධ්යාවක් වේවා, ඔබ සැම සාදරවෙන්ධ් පිළිගන්ධ්නවා. එක්සත් ජනපද මැරීන්ධ් 

බලකාෙ ආරම්භ කිරීවම් 247 වැනි සංවත්සරෙ  සැමරීමට ඔබ හැමවදනා සමගින්ධ් 

සම්බන්ධ් වන්ධ්නට ලැබීම භාගයක් සහ සතුටක්. එහි කීර්තිමත් ඉිහාසෙ පුරාම 

මැරීන්ධ් බලකාෙ එක්සත් ජනපද රාජය තාන්ධ්ික කටයුතුවලට සම්බන්ධ් වී 

ිවබනවා. 1948 දී සමුද්රීෙ ආරක්ෂක වැඩසටහවන්ධ් පැමිණීමත් සමඟ මැරීන්ධ් බළකාෙ 

සහ රාජය වදපාර්තතවම්න්ධ්තුව අතර පැවි දීර්තඝ කාලීන සබඳතාවෙ නිල වශවෙන්ධ් 

තවදුරටත් ගැඹුරු වූවා. අද වනවිට රටවල් 150කට අධික සංඛ්යාවක එ.ජ. 

රාජතාන්ධ්ික ධූතමණ්ඩලවල  මැරීන්ධ් ආරක්ෂක භටයින්ධ් වේවෙ කරන අතර 

එක්සත් ජනපදවේ පැවැත්වමහි සහ සත්කාරක රාජයෙන්ධ් සමගින්ධ් අවේ ඇි 

සම්බන්ධ්තාවෙට කරන ආවෙෝජනවෙහි දෘෂයමෙ සංවක්තෙක් වශවෙන්ධ් 

වබාවහෝවදනා විසින්ධ් ඔවුන්ධ් සලකනු ලබනවා.  

වකාළඹ අපවේ තානාපි කාර්තොලවෙහි මැරීන්ධ් ආරක්ෂක භටඛ්ණ්ඩෙට මා 

පැමිවෙන ප්රාන්ධ්තෙ වන කැලිව ෝනිො ප්රාන්ධ්තවෙන්ධ් ආ මැරීන්ධ් භටයින්ධ් වදවදවනක් ද, 

මැසචුවසට්සේ, ඔක්ලවහෝමා, වටක්සාේ, වනවාඩා, මිසූරි සහ   වලාරිඩා ෙනාදී 

ප්රාන්ධ්තවලින්ධ් ආ මැරීන්ධ් භටයින්ධ් ද ඇතුළත් වනවා. අවේ රවට්ස විවි ප්රවේශවලින්ධ් එන 

වම් මැරීන්ධ් භටයින්ධ් හරහා පිළිබිඹු වන්ධ්වන්ධ් එක්සත් ජනපදවේ ප්රබලතම ශක්ිෙක් 

වන, විවිත්වෙ පිළිගැනීමට සහ විවිාකාර පුේගලයින්ධ් සතු සුවිවේෂී කුසලතා 

වොදාගැනීමට අවේ ඇි සූදානමයි. අපවේ සම්පත් සහ කාර්තෙමණ්ඩලෙ ආරක්ෂා 

කරගැනීම සඳහා අපි තානාපි කාර්තොලවේ සිටින මැරීන්ධ් ආරක්ෂක භටයින්ධ් මත 

විේවාසෙ තබනවා. මා වකාතරම් උදෑසනින්ධ් කාර්තොලෙට පැමිණිෙත්, වකාතරම් 

ප්රමාදවී කාර්තොලවෙන්ධ් පිටවී ගිෙත් සෑම දිනකම මා කාර්තොලවේ මුලින්ධ්ම සහ 

අවසානෙට දකින පුේගලයින්ධ් වන්ධ්වන්ධ් ඔවුන්ධ්. 

ළමයින්ධ් වශවෙන්ධ් වකාරිොනු යුේෙ කාලවේ ජීවත් වූ මවේ මවුපිෙන්ධ්ටත්, නිල 

ඇඳුමින්ධ් සැරසුනු එක්සත් ජනපද කාර්තෙමණ්ඩලෙ දැකීවමන්ධ් ආරක්ිත හැඟීමක් 

දැනුනාක් වමන්ධ්ම, අපට රැකවල් ලා මැරීන්ධ් භටෙන්ධ්සිටින බව දැනීම මට සැනසිල්ලක් 

වනවා. වකාරිොවේ පේචාත් යු සමවේදී ඇමරිකානු බලකා ආරක්ෂාව සහ 

සන්ධ්සුන්ධ්බව ලබා දී ිවබනවා. එවකට ඔවුන්ධ් හර්තිේ කිසේ  නැමැි රසවත් 

වචාකලට්ස වබදාදුන්ධ් ආකාරෙ මවේ මවුපිෙන්ධ් සතුටින්ධ් සිහිකරනවා. වසර 

ගෙනාවකට පසුව අවේ නිවහන බවට පත් වූ එක්සත් ජනපදෙ සම්බන්ධ්වෙන්ධ් 

ඔවුන්ධ් පළමුවරට අත්විඳි අවේථාව වූවේ එෙයි. වකාරිොනු යුේෙ මයවේ පවා, අවේ 

රට මවේ පවුල තුළ එදා ඇි කළ සුභවාදී හැඟීම පිළිබඳ කුඩා සිහිගැන්ධ්වීමක් 

වශවෙන්ධ් අද සැන්ධ්දෑවේ සෑම වම්සෙකම හර්තිේ කිසේ තබා ිවබනවා—එක්සත් 
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ජනපදෙ ඔබ තුළත් බලාවපාවරාත්තුව දැල්වූ අවේථා ඔවේ මතකෙට විත් ඔවේ 

මුහුවණ් සිනාවක් නගන්ධ්නට ඒවා වේතුවේෙැයි සිතනවා.  එක්සත් ජනපදෙට ආ 

සංක්රමණිකෙකු වශවෙන්ධ් වබාවහෝ අවේථා සහිතව හැදී වැවඩන්ධ්නට සහ 

රාජතාන්ධ්ික විෂෙ ක්වේත්රෙ මාවේ වෘත්ිෙ කරගැනීමට හැකිවීම මා ලැබූ 

භාගයෙක්. රාජතාන්ධ්ිකයින්ධ් වශවෙන්ධ් අපි, වේවෙ ලබාදීම පිළිබඳ ප්රබල ආචාරර්තම 

වමන්ධ්ම, අවේ රවට්ස උසේතම ප්රජාතන්ධ්ත්රවාදී පරමාදර්තශෙන්ධ් සපුරාලීම සඳහා 

කැපවීම  ෙන වටිනාකම් අපවේ මිලිටරි සගයින්ධ් සමගින්ධ් වබදාහදා ගන්ධ්නවා. 

නිවහවනන්ධ් වබාවහෝ දුර බැහැර සිටින්ධ්නට වීම ගැන අපි දන්ධ්නවා, අවේ වමවහවර 

සම්බන්ධ්වෙන්ධ් අපට ඇි බලවත් හැඟීම වේතුවවන්ධ් ඒ සමගින්ධ් බැඳී ඇි ඕනෑම 

අභිවෙෝගෙකට මුහුෙදීමට අපි සූදානමින්ධ් පසුවවනවා. සිෙරැටිෙන්ධ් සමගින්ධ් 

එකිවනකාට උපකාර කරගන්ධ්නා ප්රජාවක් වගාඩනැංවීමට අපි එක්ව සිටිනවා. 

විවේෂවෙන්ධ්ම, වමහිදී, අවේ උපකාරක ජාලවේ වකාටේකරුවන්ධ් වී සිටින අපවේ ශ්රී 

ලාංකික සගෙන්ධ් ලබන්ධ්නට අපි වාසනාවන්ධ්ත වී ිවබනවා. 

අපි හැමවදනාම එකිවනකා පිළිබඳව වසාොබලනවා. මැරීන්ධ් ආරක්ෂක භටයින්ධ් ගැන 

කථා කිරීවම්දී, වේදජනක සිදුවීම්වලදී පවා අපට පළමුව ප්රිචාර දක්වන්ධ්නන්ධ් 

වන්ධ්වන්ධ් ඔවුනුයි. අවනක් අෙ අන්ධ්තරාෙක් හමුවේදී ඊට ප්රිවිරුේ වදසට දිව ෙේදී, 

මැරීන්ධ් භටයින්ධ් අන්ධ්තරාෙ වදසට දිව ෙනවා. 1968 Tet Offensive ක්රිොදාමවේදී 

විෙට්සනාම තානාපි කාර්තොලෙ ආරක්ෂා කරදීවම් සිට, වකන්ධ්ො තානාපි 

කාර්තොලවේ 1998 සිදුවූ ත්රේතවාදී ප්රහාරෙට ප්රිචාර දැක්වීම දක්වා, මැරීන්ධ් භටයින්ධ් 

නිරත්නරවෙන්ධ් තමන්ධ් පිළිබඳව සිතීම පවසක ලා, වබාවහෝවිට වීරයින්ධ් වලස ක්රිො 

කර ිවබනවා. අපවේ රාජතාන්ධ්ික පරිශ්ර සහ කාර්තෙෙ සගයින්ධ් ආරක්ෂා 

කරගැනීම සඳහා දිවි පරිතයාගවෙන්ධ් කටයුතු කළ වබාවහෝ මැරීන්ධ් භටයින්ධ් සිටිනවා. 

වබාවහෝ තරුෙ, කුසලතා සම්පන්ධ්න, කාන්ධ්තා සහ පිරිමි මැරීන්ධ් භටයින්ධ් වම් 

අන්ධ්තරාෙෙන්ධ් පිළිබඳ දැන දැන ම, කැමැත්වතන්ධ්ම වලාව වටා ඇි අවේ තානපි 

කාර්තොල සහ වකාන්ධ්සල් කාර්තොල ආරක්ෂා කරන්ධ්නට ඉදිරිපත්වීවමන්ධ් වපන්ධ්නුම් 

වකවරන්ධ්වන්ධ් ඔවුන්ධ්වේ ධර්තෙෙ, සූදානම සහ දක්ෂතාවෙයි. එක්සත් ජනපද මැරීන්ධ් 

භටයින්ධ්වේ නිර්තීතකම අවේ ජාිෙට වගෞරවෙක්. 

වනාවැම්බර්ත 10 වැනිදාට මැරීන්ධ් බලකාවේ උපන්ධ්දිනෙ වෙදී ඇත්වත් හමුදා 

ප්රවීෙයින්ධ්වේ දිනෙ (Veteran’s Day) ට වපර දිනවේ දී යි. වම් අවේථාවේ දී මැරීන්ධ් 

භටයින්ධ්ට  ේතුි කිරීම සඳහා වමාවහාතක් ගන්ධ්නට මා කැමියි. දැනට වේවවේ 

නියුතු මැරීන්ධ් භටයින්ධ් වමන්ධ්ම, අප සමගින්ධ් වමහි සිටින සිෙළුම මැරීන්ධ් ප්රවීෙයින්ධ්ට, 

ඔබ හට සිටගැනීමට හැකි නම් එවේ කරන වමන්ධ් මා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ සිෙළු වදනා 

වවත මාවේ ේතුිෙ පිරිනමනවා. ඒ වාවේම,  දැනට නිල ඇඳුමින්ධ් වේවවේ නියුතුව 

සිටින, සහ වේවවේ නියුතුව සිටි, වමහි සිටින සිෙළුම වදනාට ඔවේ කැපවීම සහ 

සිෙළු පරිතයාග වවනුවවන්ධ් මාවේ හෘදොංගම ේතුිෙ පිරිනමනවා. ඔවේ 
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කැපකිරීම්, වෘත්තීෙභාවෙ සහ එඩිතරකම අප කවුරුත් පිළිගැනිමට ලක් කරනවා, 

අගෙ කරනවා. 

වකාළඹ පිහිටි එ.ජ. තානාපි කාර්තොලවේ මැරීන්ධ් ආරක්ෂක භටයින්ධ් සිටීම, අප 

වදරට අතවර්ත බැඳීම් පවත්වාවගන ෙෑමට සහ ශක්ිමත් කිරීමට සිදුකළ යුතු 

අතයාවශය කාර්තෙභාරෙ අඛ්ණ්ඩව කරවගන ෙෑම සඳහා අපට ආරක්ිතබවේ සහ 

සුරක්ිතබවේ පදනමක් සපො වදනවා. එක්සත් ජනපදෙට ගමන්ධ් කිරීම සඳහා 

පහසුකම් සැලසීවම් සිට හුවමාරු හා සංේකෘික වැඩසටහන්ධ් හරහා වදරවට්ස 

ජනතාව අතවර්ත සම්බන්ධ්තා වපෝෂෙෙ කිරීම; අවනානය වසෞභාගය සඳහා ආර්තික 

හුවමාරු ශක්ිමත් කිරීම; ආරක්ෂක සහවෙෝගීතාවෙ වැඩිදියුණු කිරීම; අපට වපාදු 

මානව හිමිකම් අරමුණු සාකච්ඡා කිරීම; සහ ෙහපාලනෙ ප්රවර්තනෙ කිරීම ඇතුළු 

පුළුල් පරාසෙක ගැටළු සම්බන්ධ්වෙන්ධ් මාවේ කණ්ඩාෙම වැඩ කරනවා. වම් 

සැන්ධ්දෑවේ අප සමගින්ධ් එක්වන අමුත්තන්ධ් ද අපවේ ේවී පාර්තශවීෙ සබඳතා වැඩිදියුණු 

කිරීම සඳහා වවවහස වනාබලා වැඩකරමින්ධ් වම් වෑෙම් සඳහා හවුල්වන බව මා 

දන්ධ්නවා. අප හැමවදනාම වවනුවවන්ධ්, මා මැරීන්ධ් බලකාෙට සුභ 247වැනි ජන්ධ්ම 

දිනෙක් ප්රාර්තථනා කරනවා-ේතුියි, සදා විේවාසවන්ධ්තව සිටිමු (Semper Fidelis) 

 

 


