ඇලෙයිනා බී. ලෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය
පාත්ෆයින්ඩර් ආයතනයයහි ඉන්ියානු සාගර ආරක්ෂා
සමුළුයේදී පලකළ අදහස්
2020 යනාවැම්බර් 10
බ ොබ ොම ස්තුතියි, සුභ ද වලක් බේවො. බ ෞරවණීය අමුත්තනි, කීර්තතිමත් මණ්ඩල
සොමොජිකයිනි, ස භොගිවන සියළුබදනො ස විබේශ බේකම්තුමනි, විබේෂබයන්ම බෙොම්තබෙඕ
රොජ්ය බේකම්තුමොබේ සොර්තථක ඉන්ියො, ශ්රී ලංකොව ස මොලිවයින් සංචොරබයන් ෙසුව ස
මොලිවයින්ි තොනොෙති කොර්තයොලයක් පිිටුවීමට එක්සත් ජ්නෙදබේ අද ස නිබේදනය
කිරීබමන් ෙසුව බම්ත අවස්තථොබේදී, ඉන්ියොනු සො ර කලොෙබේ ආකෂොව සම්ත න්ධබයන් ඇති
සංකීර්තණතො සොකච්ඡොවට ැබනන බමම සමුළුබේ සමොරම්තභක අවස්තථොවට ඔ සියළුබදනො
සමගින් එක්වන්නට ැකිවීම පිළි ඳ මො ඉතොමත් සුටු වනවො.
බම්ත වැද ත් සංවොදය සඳ ො අෙ බමම ස්තථොනයට ඒකරොශී කළ ෙොත්ෆයින්ඩර්ත ෙදනමට ස
සමුළුබේ සම-සභොෙතිත්වය දරන ගුණතිලක තොනොෙතිුමො ො බමනන් තොනොෙතිුමො
විබේෂබයන් පිළි ැනීමට ලක් කිරීමට මො කැමතියි, එබමන්ම, නිද ස්ත ො විවෘත ඉන්ියොනු
සො රයක් යන සංකේෙය ස සියළුම ජ්ොතීන්බේ ආරක්ෂොව වැඩිියුණු කිරීමට එය දොයක
වන අන්දම පිළි ඳව බමම සමොරම්තභක අද ස්ත ෙලකිරීම ුළ බකටිබයන් සොකච්ඡො කිරීමට
ලැබුණු අවස්තථොව මො අ ය කරනවො. ඉන්ියොනු සො රබේ භූ-උෙොයමොර්තගික වැද ත්කම
ෙැ ැිලියි. බලෝකබේ
ොළුම්ත බනෞකො ප්රමොණබයන් භො යක්; බලෝකබේ ම ොෙරිමොණ
භොණ්ඩ ප්රවො න මනො මනබයන් ුබනන් එකක්; ස බලෝකබේ බනෞකොවලින් ප්රවො නය
කරන බතේ බතො වලින් ුබනන් බදකක් බ න යනු ල න ප්රධොන නැේ මොර්ත සිත එය,
බලෝකබේ බවළඳ කටයුු සඳ අතයොවශය ජීවනොලියක් වනවො. බකබස්තනමුත්, බලෝකබේ
අබනකුත් කලොෙවලට ලෙොන අභිබයෝ වලින් බමම කලොෙය පූර්තණ වශබයන් මිදී
බනොමැතිවොක් බස්තම, බමම කලොෙයටම සුවිබේෂී අභිබයෝ ද තිබ නවො. සමුද්ර තරණබේදී
ආරක්ෂොව, මිනිස්ත ස වනසත්ව බවළඳොම, මත්ද්රවය ප්රවො නය, ෙරිසර විනොශය ස නීති
විබරෝධී මසුන් ඇේීම මීට ඇුළත් වනවො. අබනකුත් කථිකයින් විසින් මුකරන ලද ැටළු
අතරට ඇුළත් වන බම්ත අභිබයෝ අතරින් ඇතැම්ත ඒවො සම්ත න්ධබයන් තම සොකච්ඡො ුළ
ැඹුරින් සලකො ැීමට මණ්ඩල සොමොජිකයින්ට අවස්තථොවක් ලැබේවි යැයි මො
ලොබෙොබරොත්ු වනවො.
බලෝකබේ වඩොත්ම බේ බයන් වර්තධනය වන ආර්තථික අතරින් ඇතැම්ත ඒවො ඇත්බත් ඉන්ුශොන්තිකර කලොෙබේ වන අතර වර්තධනය වන තරුණ ජ්න
නයක් සිතව ආර්තථික
වර්තධනය සඳ ො අති විෂොල ඉේුමක් ද එි තිබ නවො. එය, සංකීර්තණ කලොෙයක් වන අතර
එි ඇති අභිබයෝ ද ඒ ො සමොනවම සංකීර්තණයි.
එනිසො, බම්ත ඇතැම්ත අභිබයෝ ආමන්රණය සඳ ො ැලබෙන රොමුවක් ැන සිතො ලන
අවස්තථොබේදී අෙබේ රටවලට බෙොු, ස සියළුබදනොබේ සමෘේිමත් ව සඳ ො අතයොවශය
වන ඒ මූලික මූලධර්තම ස ජ්ොතයන්තර නියම බවත අෙ නැඹුරු වියයුු යැයි මො බයෝජ්නො
කරනවො. ඇත්බතන්ම, සමුද්ර නීතිය ස ජ්ොතයන්තර සිවිේ ගුවන්බස්තවො සම්තමුතිය සමගින්
අනුකූල වන ෙරිි මුහුබේ ො ගුවබන් නිද ස ස තික කිරීම බමිදී වැද ත් කරුණක්
වනවො. ස්තවවරී රොජ්යයන් ොිරින් එන ලකිරීම්තවලින් බවන්කිරීම, බවළඳෙල ෙදනම්ත
කර ත් ආර්තථික ප්රවර්තධනය, විවෘත ආබයෝජ්න ෙරිසරයක් ෙවත්වො ැනීම, ජ්ොතයන්තර

නීතියට අනුකූල සොධොරණ ො අබනයොනය බවළඳොම, ස සොධොරණ තරඟකොරීත්වබේ
මූලධර්තම අෙට අවශය වනවො. ය ෙොලනය, නීතිබේ ආිෙතය ස සිවිේ නිද ස ො මොනව
ිමිකම්ත බකබරි රු කිරීම සඳ ො අෙ විසින් ස ය ල ොිය යුුයි. දශක ණනොවක්
මුළුේබේ බමම කලොෙබේ තික වර්තධනයටත් බේ බයන් වැබඩන සමෘේියටත් ෙදනම්ත
සලසන බෙොු වටිනොකම්ත ො ප්රතිෙත්ති වන්බන් බම්තවොයි.
බම්ත කලොෙය සම්ත න්ධබයන් එක්සත් ජ්නෙදයට ඉලක්කයක් තිබ නවො, එනම්ත, ස්තවවරී ො
ස්තවොධීන රටවලට ස විවිධ සංස්තකෘතීන්ට එක්ව සශ්රීකත්වය කරො මන් කරන්නට ැකි
නිද ස්ත ො විවෘත ඉඩක් සඳ ො ස ොය දීමයි. බම්ත රටවලට ඉ ත කී දැක්ම ො ඉලක්කය
සොක්ෂොත් කර ැනීම සඳ ො සොමකොමීව ස ජීවනබයන් සිටින්නට ැකිවීම එිදී වැද ත්
වනවො.
මෑතක දී සිුකළ තම ශ්රී ලංකො සංචොරබේ දී බෙොම්තබෙඕ බේකම්තුමො සඳ න් කළ ෙරිි, බමය,
ඇමරිකොබේ අභිමතය ශ්රී ලංකොව මත බ ෝ කලොෙබේ බවනත් වුේකරුවකු මත ෙැටවීමක්
සිත දැක්මක් බනොබේ. ඇත්බතන්ම, එය ඊටවඩො ොත්ෙසින්ම ප්රතිවිරුේධ බදයක්. මිරයකු
ො වුේකරුවකු වශබයන් එක්සත් ජ්නෙදය වෑයම්ත කරන්බන් ජ්ොතික ස්තවවරීත්වය,
ස්තවොධීනත්වය ො තිරසොර සංවර්තධනය සඳ ො අන්තර්තකරණ ප්රබේශයක් ප්රවර්තධනය
කිරීමටයි. බමිදී අෙ අඬ සන්බන් සන්ධොනයක් බ ොඩනැගීමට වඩො මූලධර්තම වටො
ඒකරොශීවීමටයි. බකබස්තනමුත්, වුේකරුවන් ො කලොපීය ආයතන සම ස බයෝගීතොවය
බමම ප්රබේශබේ ප්රධොන තැනක් න්නවො. කිසිම රටකට හුබදකලොව තම කලොෙබේ
අනො තය ැඩ ස්තවන්නට ැ ැ, එබමන්ම, තමන්බේ සොමුික ලැියොවන් ආරක්ෂො
කර ැනීම සඳ ො ස බයෝ බයන් ක්රියො කරන ස්තවවරී රටවේ සිත ශක්තිමත් ජ්ොලයක්
බනොමැතිව කිසිු කලොෙයක් සඳ ො සකසන දැක්මක් සම්තපූර්තණ වන්බන් නැ ැ.
එනිසො, ඉන්ු-ශොන්තිකරබේ අෙබේ සියළුම මුලපිරීම්ත නව
විවෘත බේිකොවන් වනවො.

ො පුළුේ ස බයෝගීතො සඳ

ො

සමුද්රීය ආරක්ෂොව ො සමුද්රීය ලප්රබේශ පිළි ඳ දැනුවත්භොවය ශක්තිමත් කිරීමට, මොනුෂීය
ආධොර ො ආෙදො ස න සඳ ො ස යවීමට, සොමසොධක කටයුු සඳ ො අරමුදේ
ල ොබදන්නට ස බේශසීමො අබිභවො යන තර්තජ්න මැඩීමට ඉන්ු-ශොන්තිකර කලොෙය බවත
ආරක්ෂක ආධොර වශබයන් එක්සත් ජ්නෙදය බඩොලර්ත බිලියන භො යකට වඩො ල ොබදනවො.
ඒවොබේම, විේවොසය සිත වුේකොරීත්ව බ ොඩනැංවීමටත්, බතොරුරු හුවමොරු
කර නිමින් ක්රියොත්මකවීබම්ත ැකියොව වර්තධනය කිරීමටත්, කලොෙබේ ඉස්තමුවන අභිබයෝ
සඳ ො අෙ සියළුබදනොටම වඩොත් බ ොඳින් ප්රතිචොර දැක්වීමට ැකියොව ලැබ න ෙරිි
වුේකරුවන්බේ ැකියොව ස ධොරිතොවය වඩොත් පුළුේ කිරීමටත් ෙොක්ිකයින්, මිරයින්
ස
වුේකරුවන් සමගින් සැලසුම්ත කරනු ල න මුදො අභයොස ද අෙ බමම ඉන්ුශොන්තිකර කලොෙබේ ෙවත්වනවො. උදො රණයක් විියට, අෙබේ බ ං ොල බ ොක්ක මුලපිරීම
ර ො ආරක්ෂොව සම්ත න්ධබයන් වන බමකී ඇතැම්ත අභිබයෝ ස ජ්ොතික ආෙදො ඵලදොයී
බලස ආමන්රණය කිරීම සඳ ො අවශය කරන තමන්බේ ැකියොවන් ස බතොරුරු
බ දො දො ැනීබම්ත ජ්ොල වර්තධනය කර ැනීමට රටවලට උදවු කරනවො.
අබේ අභිමතොර්තථය වන්බන් සමුද්ර නීතිය පිළි ඳ සම්තමුතිය ො අනුකූල වන ෙරිේබදන් සියළුම
රටවලට බෙොු සමුද්රීය තලය කරො සියළුම රටවලට ප්රබේශවිය ැකි ො ප්රතිලොභ ලැබිය
ැකිවන බස්ත සමුද්රීය ලප්රබේශ ආරක්ෂො කිරීම, සමුද්ර තරණයට ස අබනකුත් නීතයොනුකූල
ෙරි රණයන් සඳ ො මුහුද බයොදො ැනීමට ඇති නිද ස ෙවත්වොබ න යොමයි.

එබමන්ම, ජ්ොතයන්තර සිවිේ ගුවන්බස්තවො සම්තමුතිබයන් ස්තථොපිත කර ඇති ගුවබන් නිද ස
සඳ ො රු කරන ව ස තික කර ැනීම සඳ ො අපි ජ්ොතයන්තර සිවිේ ගුවන්බස්තවො
සංවිධොනබේ අෙබේ වුේකරුවන් සමගින් වැඩ කරනවො.
සමුද්රීය ආරක්ෂොව ආර්තථික ආරක්ෂොව සමගින් තින් ැඳී ඇති ැවින් අෙබේ දැක්බම්ත
ආර්තථික සංරචකය ැනත් වචන කිිෙයක් කථො කරන්නට මො කැමැතියි.
රජ්යක භූමිකොව වන්බන් පුේ ල අයිතිවොසිකම්ත ආරක්ෂො කරමින් ො ජ්නතොව සවි ල
න්වමින් නිද ස්ත වයොෙොර කටයුු සඳ ො ැකියොව ඇති කිරීම ව එක්සත් ජ්නෙදය
විේවොස කරනවො. අෙ බමය කරන්බන්, බවළඳෙල ප්රබේශය ො තරඟකොරීත්වය වැඩිියුණු
කිරීම ර ො, වයොෙොරවල සිට වයොෙොර දක්වො සම්ත න්ධතො ඇතිකර ැනීමට ෙ සුකම්ත
සැලසීම ර ො, ස නිද ස්ත, සොධොරණ ො අබනයොනය බවළඳොම ිරි ැන්වීම ර ො යි.
බකොළඹබේ විබේශ බේකම්තුමො සඳ න් කළ කරුණු අනුව යමින් බම්ත කලොෙය
සම්ත න්ධබයන් ඊට සමොන නිරීක්ෂණයක් ඉිරිෙත් කරන්නට මො කැමතියි. ඉන්ු-ශොන්තිකර
කලොෙබේ ඇති සංවර්තධනය බවමින් ෙවතින රටවලට සෑම වර්තෂයකදීම යටිතල ෙ සුකම්ත
ආබයෝජ්න වශබයන් අවම වශබයන් බඩොලර්ත ට්රිලියන 1.7ක් බ ෝ ඊටත් වඩො බඩොලර්ත ට්රිලියන
ණනක් අවශය වනවො. බම්ත සම්ත න්ධබයන් මො සඳ න් කරන බදවන කොරණොව නම්ත, කිසිම
රජ්යකට ඒ සො විෂොල මුදේ ප්රමොණයක් නැ ැ. ුන්වන කොරණොව නම්ත, බලෝකබේ මුලය
මධයස්තථොනවල බ ොඩ ැසුනු මිලියන 70ක් තිබ නවො. බම්ත ප්රොේධනබයන් වැඩි ප්රමොණයක්
ඉන්ු-ශොන්තිකර කලොෙයට බයොමු කරවො ැනීමටත් ආබයෝජ්නබයන් සැ ෑ ප්රතිලොභ
ල ොබදන්නො වූ තිරසොර වයොෙෘති සඳ ො එම අරමුදේ බයොදවනු ල න ව ස තික
කර ැනීමටත් එක්සත් ජ්නෙදයට අරමුණක් තිබ නවො.
බකොළඹ න රයට සංචොරය කළ අවස්තථොබේ බෙොම්තබෙඕ බේකම්තුමො, බම්ත වසං තබයන්
ෙසුව ආර්තථිකය නැවතත් යථො තත්වයට ෙත්කර ැනීබම්තදී සෑම රටකටම බෙෞේ ලික
කර්තමොන්තවල ශක්තිය අවශය කරනු ඇති ව ෙැවසුවො. වසං තබයන් ෙසුව නැවතත් යථො
තත්වයට ෙැමිණීමක් සොක්ෂොත් කර ැනීම සඳ ො අෙබේ වුේකරුවන් සමගින් එක්ව වැඩ
කිරීමට එක්සත් ජ්නෙදය උනන්ුබවන් සිටිනවො. දැනටමත්, බම්ත කලොෙය ුළ එක්සත් ජ්නෙද
සෘජු විබේශ ආබයෝජ්න සෑබ න ප්රමොණයක් තිබ නවො. බඩොලර්ත ට්රිලියනයකට ආසන්න
අ යක් නිමින් එය, තවූ දශකය ුළ බදගුණයකට වඩො වැඩි වී තිබ නවො. ඇමරිකොනු
ආබයෝජ්න ුළින් ණය බනොව, රැකියො නිර්තමොණය වනවො. බම්ත කලොෙය ුළ ඇමරිකොනු
ආබයෝජ්න ර ො රැකියො මිලියන 5කට අික ප්රමොණයකට ස ය දක්වනවො.
ඇමරිකොනු විබේශ ආධොර ස එක්සත් ජ්නෙදබයන් ආධොර ල න ආසියොනු සංවර්තධන
ැංකුව වැනි ආයතන බමම කලොෙබේ වර්තධනය ො සමෘේිමත්භොවය සඳ ො ෙොදම්ත වූ
දොයකත්වයන් දශක ණනොවක සිට ල ොදී තිබ නවො. මෑත වර්තෂවලදී ඉන්ු-ශොන්තිකරය
සඳ ො වන අෙබේ දැක්ම අනුව යමින් එක්සත් ජ්නෙද රජ්ය වොර්තිකව ආධොර වශබයන්
බඩොලර්ත බිලියන 2ක් ෙමණ ැගින් ල ොදී තිබ නවො. ඊට, යටිතලෙ සුකම්ත, ලශක්තිය ො
ඩිජිටේ ආර්තථිකය යන ක්බේරවල බෙෞේ ලික ආබයෝජ්න ිරි න්වන්නො වූ නව මුලපිරීම්ත
ඇුළත් වී තිබ නවො.
එබමන්ම, ජ්ොතික ස්තවවරීත්වය ො බේශීය ස්තවොිෙතය සමගින් ැබටන, ආර්තථිකයන්
බ ලහීන කරන ණය ඔවුන් මත ෙටවන, ස දූෂණ ක්රියො ිරි න්වන රජ්ය-මූලික බකොට ත්
මුලයකරණය බවනුවට විකේෙයක් වශබයන් බෙෞේ ලික අංශය පුළුේ කිරීම සඳ ො ද අෙ
කැෙවී සිටිනවො. ඇමරිකොනු සමො ම්ත විනිවිදභොවබයන් යුක්තයි, ඒවො විේවසනීයයි, එබමන්ම
ඒවො විබේශවල දූෂණ ක්රියො ෙනත ඇුළු එක්සත් ජ්නෙදබේ නීතිවලට ව විය යුුයි.

තිරසොර ආර්තථික සංවර්තධනය යනු ය ෙොලනය ුළ තින්ම මුේ ඇද ත් සංකේෙයක් වන
අතර, එක්සත් ජ්නෙදය පුරවැසි-ප්රතිචොරී ෙොලනයට ස වයවසොයකත්වය ො ප්රොේධනය
ඵලදොයී බලස බයදවීම බෙෝෂණය කරන්නො වූ සැ ැේු එබ ත් තද නීතිරීති සඳ ො ස ය
ල ොබදනවො. ඒ වොබේම අෙ විනිවිදභොවය, සොධොරණත්වය ස ගිවිසුම්තවල අේවිතීය ව
ප්රවර්තධනය කරන ආයතනවලට ස ය ල ොබදනවො.
විේව මොනව ිමිකම්ත ප්රකොශය ස සිවිේ ො බේශෙොලන අයිතිවොසිකම්ත පිළි ඳ ජ්ොතයන්තර
සම්තමුතිය වැනි ජ්ොතයන්තර සොධනෙරවලින් ආරක්ෂො කර බදන මොනව ිමිකම්ත, ආ මික
නිද ස ස ප්රජ්ොතන්රවොදී ෙරමොදර්තශයන් බවනුබවන් ඬ නැගීමට අෙ දරන උත්සො යන්
ුළ අෙ බනොසැී කටයුු කරනවො. සියළුම ජ්ොතීන්ට බම්ත බෙොබරොන්ු ආරක්ෂො කරන්නට අෙ
සමගින් එක්වන බමන් අෙ උනන්ු කරනවො.
තිරසොරවීමට නම්ත, ආර්තථිකයන් විවෘත, විනිවිදභොවබයන් යුක්ත ස නීති-ෙදනම්ත කර ත්
ආර්තථික විය යුු යි. යටිතලෙ සුකම්ත ඉිකිරීම ෙමණක් බනොව ඒවො නඩත්ුව ද සිුවිය යුු
යි. රොජ්ය බකොන්රොත්ු ඉතොමත් ඉ ළ මට්ටමක විනිවිදභොවයකින් යුක්ත වියයුු අතර කේ
ෙවත්නො, ඉ ළම තත්ත්වබේ වයොෙෘති ඒවො මගින් ස තික කළ යුුයි- බම්ත අරමුණ, ජී20
මගින් ස්තථොපිත කරන ලද අරමුණක්. මීට වඩො අඩු මට්ටමක් ුළ දූෂණ ක්රියො සඳ ො ස
වියදම්ත කේෙොු කිරීමට යොම සමගින් ඉිකිරීම්තවල ගුණොත්මක ව ුර්තවලවීමට අවදොනමක්
නිර්තමොණය වනවො.
බෙොම්තබෙඕ බේකම්තුමො විසින් ද සඳ න් කළ ෙරිි, බවනත් කටයුුවලට බයොමු වී ඇති ඒ
බඩොලර්ත ට්රිලියන ණනක බෙෞේ ලික අබයෝජ්න ඔවුන්බේ ආර්තථික බවත ලො විත්,
ජ්නතොවට රැකියො ො සමෘේිමත් ව ල ොබදන ඵලදොයී වයොෙොර කරො බයොමුවනු ඇත්බත්
ඒවො සොදරබයන් පිළි න්නො රටවේ වට බමම රටවේ ෙත්වුවබ ොත් ෙමණයි. එබස්ත වන්නට
නම්ත, ඉන්ු-ශොන්තිකරබේ නොයකයින් විනිවිදභොවය, දූෂණ විබරෝධීභොවය ස ව කීබමන්
යුත් මුලයකරණය සඳ ො ප්රමුඛස්තථොනය ිය යුුයි.
අවසොන වශබයන්, අද ින සමුළුව ර ො සියළුම රටවලට ස ඒවොබේ ජ්නතොවට
සමෘේිමත් විය ැකි නිද ස්ත ො විවෘත ඉන්ු-ශොන්තිකර කලොෙයක් සඳ ො වන දැක්මක්
ඇතිකර නු පිණිස බම්ත ප්රතිමොනයන් ස බෙොු මූලධර්තම බේෂණය ො වයොේතිය සිුවනු
ඇතැයි මො ලොබෙොබරොත්ු වනවො. ස්තවවරීත්වය ො ජ්ොතික ස්තවොධීනත්වය සඳ ො රු
කිරීම; නිද ස්ත, සොධොරණ ො අබනයොනය වූ බවළඳොම ෙදනම්ත කර ත් විවෘත ආබයෝජ්න ස
විනිවිදභොවබයන් යුත් එකඟතො ො සම්ත න්ධවීම්ත; ස සමුද්ර තරණයට ො ගුවන් තරණයට
ඇති නිද ස ඇුළු ජ්ොතයන්තර නීතියට අනුකූලතොවය දැක්වීම ඇුළු ඉන්ු-ශොන්තිකර
කලොෙයට බමබතක් ඉතො ය ෙත් ප්රතිඵල බ න දී ඇති ඒ වටිනොකම්ත බවනුබවන්
ඉිරිෙත්වීමට අෙ විසින් කටයුු කළයුු යි. අෙට තිබ න බෙොු වටිනොකම්ත බම්තවො යි. අෙ
බෙොුබේ කැෙ වී සිටින ජ්ොතයන්තර සම්තමුතීන් ුළ ඇුළත් වී ඇත්බත් ද බම්ත වටිනොකම්ත වන
අතර, අෙබේ රටවේ අතබර්ත විේවොසය බ ොඩනැංවිය ැක්බක් ද බම්ත ප්රතිමොන ො මූලධර්තම
වටො යි.
අද උදෑසන බම්ත බවනුබවන් ල ොුන් කොලය බවනුබවන් ස්තුතියි, බම්ත කටයුත්ත මුළුේබේ
ෙවත්වන මණ්ඩල සොකච්ඡො ර ො තවුරටත් දැනුවත්වීමට මො උේබයෝ බයන් සිටිනවො.
ස්තුතියි.

