තානාපතිනි ඇලයිනා බී. ටෙප්ලිට්ස්
ජාතික අන්තර් ආගමික සම්මන්රණය
ටකාළඹ, ශ්රී ලංකාව
2019 ජනවාරි 28

ආයුට ෝවන්, වනක්කම්, අ්සලාම් අටලයිකුම්. සුභ උදෑසනක්. ටමහි ඔ

සමග

එක්ීමෙ ලැබීම සතුෙකි. ජාතික අන්තර් ආගමික සම්මන්රණය දිරිගැන්ීමෙ සහ
සහාය දැක්ීම සඳහා ආරාධනා කිරීම මම අගය කරමි.
ආචාර්ය ටපටර්රා පැවසූ පරිදි, එක්සත් ජනපදටේ දී අපි ප්රජාවන් තුළ අපටේ
ටවන්කම් සමරමු. අටප්ල රටට්ස විවිධ ජනවාර්ික කණ්ඩායම්, ජාතික කණ්ඩායම්,
සමාජීය කණ්ඩායම් සහ ආගමික කණ්ඩායම් ආදි විවිධ කණ්ඩායම් දක්නෙ ලැටේ.
අපි ටමම ටවන්කම් පිළිටගන ඒවා සමරණ නමුත්, අටප්ල ටපාදු ඇමරිකානු උරුමය
සහ අටප්ල ටපාදු ඇමරිකානු අනනයතාව ටවනුටවන් කැප ී සිටිමු. එය ජාතියක්
වශටයන් අප ශක්තිමත් කරන
අයිතිවාසිකමක්

ව අටප්ල විශ්වාසය වන අතර, එය විශ්ීය මානව

වත්, එමින් අටනකුත් ජාතීන් ද ශක්තිමත් කිරීමෙ හැකි

වත්

අපි විශ්වාස කරමු. එ ැවින් ටමම වැදගත් අව්ථාවෙ, එනම් ශ්රී ලංකාටේ
හුත්වවාදය පිළි ඳව සංවාදයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා සංවිධානය කර ඇති ටමම
සම්මන්රණයෙ සහාය ීමෙ හැකි ීම ගැන මම ඉතා සතුටු ටවමි.
සෑම කණ්ඩායමකෙම, සෑම ජාතියකෙම, සෑම ආගමකෙම අයත් රෙ පුරා සිටින ශ්රී
ලාංකිකයින්ටේ ජීවිත වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සහාය ල ා ටදමින්, එක්සත් ජනපද
රජය සැ වින්ම වසර 60 කෙ වැඩි කාලයක් ති්ට් ශ්රී ලංකාටේ සංවර්ධන අරමුණු
ළඟා කර ගැනීමෙ ශ්රී ලංකාව සමඟ සහටයෝගටයන් කෙයුතු කර තිටේ.
ඇත්ත වශටයන්ම, අටප්ල සංවර්ධන නිටයෝජිත ආයතනය හරහා පමණක්, අපි එම
කාලය තුළ ටඩාලර් බිියන 2 කෙ වැඩි ආටයෝජනයක් කර ඇත.
විටශ්ෂටයන්ම අපි වසර ගණනාවක් පුරා ජාතික සාම මණ්ඩලය සමඟ ඉතා සමීපව
කෙයුතු කර ඇති අතර, අපි එම ප්ර ල හවුල්කාරීත්වය අගය කරමු.

හු ආගමික හා

හු වාර්ික ප්රජාවන් එක් කිරීම සඳහා ජාතික සාම මණ්ඩලය දරන ප්රයත්නයන්,
අටනයෝනය අවට ෝධය සහ සහනශීලීත්වය ටගාඩ නැගීම සඳහා ටමන්ම අප සියලු

ටදනා

ලාටපාටරාත්තු වන සාමකාමී සහ සමෘද්ධිමත් අනාගතයක් ළඟා කර

ගැනීමෙත් ඉතා ප්රටයෝජනවත් ටේ. මම හිතන හැටියෙ ටලාව පුරා සිටින පුළුල්
ප්රජාටේ අටප්ලක්ෂාව වන්ටන්ත් එයයි.
ඔටේ එක් එක් විශ්වාසයන් පදනම් කර ටගන ඔ

විසින් ටපාදු ්ථාවරයන්, ටපාදු

විසඳුම් හා ධනාත්මක ආඛ්යානයන් ටසායා ටගන ඇති අතර, ඔ

ධනාත්මක

ක්රියාමාර්ග ගනිමින් හා ඉතා යහපත් ටවන්කම් ඇති කිරීමෙ කෙයුතු කර තිටේ.
අන් අය සඳහා ආදර්ශයක් වන ඔ ටේ සාර්ථකත්වය, ඔවුන්ටේ විශ්වාස, ඔවුන්ටේ
ක්රියාවන් සහ ඔවුන්ටේ වටිනාකම් ගැන සිතා

ැලීමෙ ජනතාව උනන්දු කරවන

අතර, ඒ මින් අනාගතටේ දී අදෙත් වඩා සාමකාමී හා සවිමත් ශ්රී ලංකාවක්
ටගාඩනැගීමෙ හැකි වන අතර, එය ප්රතිසන්ධානය පිළි ඳ ටගෝලීය ආදර්ශයක් වනු
ඇත.
ඔ

අද ඉදිරිපත් කරන වැඩ කෙයුතු ඉතා වැදගත් වන්ටන් ඒ නිසයි. මම හිතන්ටන්

එය අද දින ගැන පමණක් ටනාව අනාගතය ගැන වන
එ ැවින්,

ැවිනි.

හුත්ව ප්රඥප්ලතිය සක් කිරීම ගැන ටමන්ම ඔටේ ප්රජාවන් තුළ ඔ

ඉටු

කරන අටනකුත් වැඩ කෙයුතු සඳහාත් ්ූති කිරීමෙ මම කැමැත්ටතමි. ටමය, සෑම
ප්රජාවක ටමන් ම සෑම ප්රජා සාමාජිකටයකුටේම සාර්ථකත්වය, සහනශීලීත්වය සහ
අවට ෝධය සහතික කිරීම සඳහා රජයෙත් ශ්රී ලංකාටේ ජනතාවෙත්
මාර්ටගෝපටද්ධශයක් වනු ඇතැයි මම සිතමි.
ශ්රී ලංකාව පිළි ඳ ඔ ටේ ටපාදු දැක්ම සාර්ථක වනු දැක ගැනීමෙ මම අටප්ලක්ෂා
කරන අතර. ඔටේ කෙයුතුවලෙ සහාය පළ කරන එක්සත් ජනපද ජනතාවටේ සු
ප්රාර්ථනා ඉදිරිපත් කිරීමෙ මෙ ඉඩ ටදන්න.
ඔ ෙ ්තුතියි.

