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අද මෙතැන ජනයාමෙන් පිරුණු ශාලාවක් දැකීෙ සතුටක් මෙන් ෙ ඇෙති සෙරවීරමේ කාරුණික
අදහස් දැක්වීෙ ෙැන ස්තුති කිරීෙට කැෙැත්මතමි. අද අප සෙෙ එක්වීෙ ෙැන වාණිජ ෙණ්ඩලමේ
සභාපති, එහි අධ්යසක් ෙණ්ඩල සාොජිකයන්, මිතුරන් සහ හවුල්කරුවන් ඇතුළු සියලු මදනාටෙ ස්තූති
කරමි. අද මෙෙ ඇමෙරිකානු පියස දියත් කිරීෙට ලැබීෙ ඇත්මතන්ෙ සතුටට කරුණකි. ඇෙතිවරයා
අවධ්යාරණය කළ පරිදි, මෙය ආරම්භ කිරීෙට වසර ෙණනාවක් ෙතවූ අතර, දැන් එය අපට දකුණු
පළාමත් ජනතාව සඳහා විවෘත කළ හැකියි.
මෙෙ ෙධ්යසස්ාානය ස්ාාපිත කිරීෙ තුිනන් අම හවුල්කාරීත්වය සාක් ාත් කර ෙත හැකි වීෙ ෙැන ෙෙ
සැබැවින් ෙ සතුටු මවමි. ඔබ වීඩිමයෝමවන් දුටු පරිදි මෙය පිහිටුවන ලද්මද් මකොළඹ, යාපනය සහ
ෙහනුවර යන නෙරවල ඇති ෙධ්යසස්ාාන තුනට අෙතරයි. මෙෙ ොතර ෙධ්යසස්ාානය ස්ාාපිත කිරීෙට
මනොහැකි වූමේ නම් ඇත්ත වශමයන් ෙ අම උත්සාහය සම්පූර්ණ මනොවනු ඇත. දකුණු පළාමත් සහ
ශ්රීක ලංකාව පුරා මෙෙ නෙරය ප්රතසිද්ියයට පත් වී ඇත්මත් වාණිජ හා වසවසායකත්ව මක්න්ද්රසස්ාානයක්
මලස වන අතර, මම් අසල රුහුණු විශ්ව විදසාලය පිහිටා ඇති බැවින් එහි සිසුන්ට ප්රතමයෝජනවත් වන
මලස , මෙෙ ෙධ්යසස්ාානය මෙහි ස්ාාපිත කිරීෙ ඉතා මයෝෙස මේ.
ඇෙතිතුො විසින් ද සඳහන් කළ පරිදි ශ්රීක ලංකාමේ විශාලතෙ අපනයන මවමළඳමපොළ ඇමෙරිකා
එක්සත් ජනපදය යි. ශ්රීක ලංකාමේ කෘෂි කර්ොන්තය, නි ්පාදන සහ මසේවා අංශවල රැකියා දහස්
ෙණනකට ඇෙරිකන් පාරිමභෝගිකයන් සෘජුව ෙ අනුග්රකහය දක්වයි. පසුගිය දස වසර තුළ අම ද්විපාර්ශවික මවළඳාෙ 40% කින් වැඩි වී තිමේ. 2017 දී රුපියල් බිලියන 410 ක් වූ මෙෙ මවළදාෙ 2017
වන විට රුපියල් බිලියන 571 ඉක්ෙවා තිමේ. මෙෙ සබඳතාව වර්ධ්යනය වනු ඇතයි ෙෙ
බලාමපොමරොත්තු මවන අතර අනාෙතමේ දී මදපැත්මතන් ෙ මකමරන ආමයෝජන වැඩි වනු ඇතැයි
විශ්වාස කරමි.
මෙෙ වර්ධ්යනය වන සංඛ්යසාවන්ට දායක වන ප්රතජා නායකයන් සහ වසාපාර හිමියන් අද මෙහි ඔබ අතර
සිටී. ලංකාමේ සෙෘද්ියෙත් අනාෙතයට දායකත්වයක් සපයන තරුණ ශ්රීක ලාංකිකයන්ට ඔබ
පරොදර්ශයක් වන අතර, නවසකරණය, පරිශ්රලෙීලලිබව සහ නව දැක්ෙක් තුිනන් ශ්රීක ලංකාමේ
මසෞභාෙසය මෙොඩනෙන්මන් ඔවුන් ය.
ඔමේ එෙ ප්රතයත්නමේ දී ඔබට සහාය වීෙට ඇෙරිකන් පියසට හැකි වනු ඇත. අප මනොමිමල් ලබා මදන
වැඩසටහන් වලට සහභාගි වීෙට ඔබ මෙහි සාොජිකමයක් විය යුතු වුවත් ඒ සඳහා සාොජික ොස්තුවක්
අය මනො කරන බැවින් එෙ සහාය ඔබට මනොමිමල් ලබා ෙත හැකි බව ෙෙ නැවතත් අවධ්යාරණය කරමි.
මෙෙ වැඩසටහන් සකස් කර ඇත්මත් මෙහි ප්රතාමද්ීලය ප්රතජාමේ අවශසතා සපුරාලීෙ ඉලක්ක කර
ෙනිමිනි. මෙෙ ෙධ්යසස්ාානය මභෞතික අවකාශයකට වඩා වැඩි මදයකි. එය සංකල්ප වර්ධ්යනය කරන
ස්ාානයකි. දකුණු පළාත පුරා සිටින තරුණයන්ට අම ත්රිවොන ද්රසකය භාවිතා කරමින් ූලලාකෘති
නිර්ොණය කිරීෙට දැන් අවස්ාාව ලැබී තිමේ. ඔබ මෙහි ඇතුල් වන විට පහනට පිටුපසින් ඇති එෙ
ද්රසකය ඔබ දකින්නට ඇත. මෙෙ ස්ාානමයන් ඔබට වසාපාරික ඉංග්රීමසි ඉමෙන ෙැනීෙට අවස්ාාව
සැලමසේ. ඒ ෙගින් වසවසායකයින්ට තෙ නි ්පාදන ආමයෝජකයින්ට අමලවි කළ හැකිය. ඔවුන්මේ
සන්නාෙය සහ ඔවුන්මේ වසාපාර මෙොඩ නැඟීෙට සොජ ොධ්යස මයොදා ෙත හැකි ආකාරය මෙහිදී
ඉමෙන ෙත හැකි මේ. මම්වා අප තරුණ ප්රතජාව තුළ දියුණු කිරීෙට බලාමපොමරොත්තු වන කුසලතා සහ
ප්රතතිභාවන්මෙන් සෙහරකි. ොතර ඇෙරිකන් පියස වසවසායකත්වය ප්රතවර්ධ්යනය කරන අතර ශ්රීක
ලංකාමේ දී තිෙත් තරුණයින්ට ඔවුන්මේ අදහස් සංකල්පමේ සිට යාාර්ාය දක්වා දියුණු කිරීෙට
අවශස ඉඩ හා සම්පත් ද ලබා මදනු ඇත.
ඇත්ත වශමයන් ෙ, ශ්රීක ලංකාමේ රැකියා සහ වසාපාරික අවස්ාා පුළුල් කිරීෙට උපකාර වන වැඩසටහන්
ෙණනාවක් සඳහා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය සහාය දක්වයි. ඇෙතිතුො මෙයින් කීපයක්

ෙැන සඳහන් කළ අතර ෙෙ තව එකක් ෙැන සඳහන් කරන්නට කැෙතියි. අම ජාතසන්තර
සංවර්ධ්යනය සඳහා වූ ආයතතනමේ යූ-ලීඩ් (YouLead) වසාපෘතිමේ නිමයෝජිතයින් අද මෙහි පැමිණ
සිටී. එෙ වසාපෘතිය ශ්රීක ලංකාමේ වසසායකත්ව වි යොලාමේ වි ලවීය මවනසක් කර ඇති අතර තරුණ
වසවසායකයින් දිරි ෙැන්වීෙට නව මෙවලම් සෙෙ වෘත්තීය හා තාක් ණික අධ්යසාපනඥයින් සපයයි.
දකුණු පළාමත් තරුණයන්, ඇෙරිකන් පියස සහ යූලීඩ් වසාපෘතිමේ සංකලනය තුිනන් දකුණු පළාමත්
ආර්ථික ප්රතෙතිය මේෙවත් කිරීෙට සහායක් ලැමබනු ඇත.
දර්ශනීය වීඩිමයෝ පටමේ අප දුටුවාක් මෙන්, ොතර ඇෙරිකන් පියස යනු ශ්රීක ලංකාමේ පිහිටුවන ලද
නවතෙ ෙධ්යසස්ාානයයි. මීට කලින් ස්ාාපිත කළ ඇෙරිකන් පියස මදකක් යාපනමේ හා ෙහනුවර
ක්රිනයාත්ෙක මේ. මබොමහෝ තරුණ ශ්රීක ලාංකිකයින්ට මවනස් ආෙෙක මහෝ මවනත් ජනවාර්ගික පසුබිෙක්
ඇති මහෝ දිවයිමන් මවනත් මකොටසක මකමනක් මහෝ පළ වරට ණෙැසීෙට අවස්ාාවක්
ලැමබන්මන් ඇෙරිකන් පියසකදීය. ඇෙරිකානුවන් වන අප මලෝකමේ විවිධ්ය ස්ාානවලින් පැමිණි
ආකාරයට ෙ මෙය ද විවිධ්ය මිනිසුන් අතර මිත්රපත්වයක් ඇති කර ෙැනීෙටත්, එකිමනකා දැන හැඳින
ෙැනීෙටත් හැකි ස්ාානයකි. ඇෙරිකන් පියස තුිනන් ශ්රීක ලාංකීක තරුණයන්ට එකිමනකා සෙඟ කටයුතු
කිරීෙටත්, විවිධ්ය සාම්ප්රතදායන් ෙැන ඉමෙන ෙැනීෙට මෙන්ෙ ස්ාාවර, සාෙකාමී හා බහුත්වවාදී
ප්රතජාතාන්ත්රිවක රටක් මලස ශ්රීක ලංකාව දියුණු කිරීෙට දායකත්වයක් ලබා දිය හැකි මේ..
මෙෙ ඇමෙරිකන් පියස විවෘත කිරීෙ, ශ්රීක ලංකාව හා සියලු ශ්රීක ලාංකිකයන් සෙඟ කටයුතු කිරීෙට
ඇෙරිකාමේ අභිලා ය සංමක්තවත් කරයි. මවොෂින්ටනය ළු එක්සත් ජනපදය නිමයෝජනය මනොකරන
ආකාරයට ෙ මකොළඹ සෙස්ත ශ්රීක ලංකාමේ නිමයෝජනයක් මනොමේ. අපමේ මපොදු අවශසතා සහ අපමේ
වටිනාකම් ෙැන කතා කිරීෙට රට පුරා සිටින ශ්රීක ලාංකිකයන් ණෙැසීෙ අපට අවශසයි. සෑෙ තැනකෙ
අවස්ාා සහ සොනාත්ෙතාව නිර්ොණය කිරීෙ සඳහා එකට වැඩ කිරීෙට අපට අවශසයි.
අද අප සෙෙ මෙෙ අවස්ාාවට එක්වීෙ ෙැන ෙෙ ඔබට නැවතත් ස්තුති කරමි. ඔමේ පවුල්, මිතුරන් හා
සෙයන් අතර ඇෙරිකන් පියස පිිනබඳ පණිවුඩය පතුරුවා හරිනු ඇතැයි ෙෙ බලාමපොමරොත්තු මවමි.
මෙය ඔමේ ස්ාානය වන අතර, ඔබ එහි නිර්ොණය කිරීෙට යන්මන් කුෙක්දැයි දැකීෙට අපි පුල පුලා
බලා සිටි . මෙෙ වසාපෘතිය සම්බන්ධ්යමයන් මෙන් ෙ අනාෙතමේ ලබා මදන සහමයෝෙය ෙැනත්
වාණිජ ෙණ්ඩලයට නැවතත් ස්තුති කිරීෙට කැෙැත්මතමි. ඔමේ හවුල්කාරිත්වය ෙැන අප සැබවින්ෙ
සතුටු වන අතර, ප්රතජාමේ ඔබ සියළු මදනා සෙඟ සම්බන්ධ්ය වීෙට ලැබීෙ ෙැන සතුටු මවමි. ඔබ සැෙට
ස්තුතියි!

