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��වන එ�ස� ජනපද - �� ලංකා සහෙය��තා සංවාදය ��බදව  ඒකාබ�ධ 
�ෙ�දනය 

2019 මැ� 16 වන �න ෙවා��ට�, �.�. � �� වන එ�ස� ජනපද-�� ලංකා 
හ��කා��ව සංවාදය පැවැ�� අව�ථාෙ� � ඇෙම�කා එ�ස� ජනපද හා �� 
ලංකාව රජය� ��� පහත ප�කාශය ��� කරන ල�. 

ප�ජාත�ත�වාදය, මානව ��ක� සහ ��ෙ� ආ�පත�යට හ�ෙ� කැප ෙව�� 
එ�ස� ජනපදය සහ �� ලංකාව 2019 මැ� 16 වන �න ෙවා��ට� �.�. � � ��වන 
එ�ස� ජනපද-�� ලංකා හ��කා��ව සංවාදය පව�වන ල�. ෙම� සම 
සභාප��වය දරණ ල�ෙ� �� ලංකාෙ� �ෙ�ශ අමාත� �ල� මාරපන සහ එ�ස� 
ජනපදෙ� ෙ�ශපාලන කට�� ��බඳ �ෙය�ජ� ෙ�ක� ෙ��� ෙ�� ���.  

ෙපා� ව�නාක� මත �� බැසග� ප�ජාත�ත�වා�  රාජ�ය� ෙලස ��පා���ක 
සබඳතාව�ෙ� වැදග�කම ෙදරෙ�ම රජය� ��� ය� අවධාරණය කරන ලද අතර 
සබදතා තව �රට� ශ��ම� ��ම සඳහා එ�ව කට�� ��මට කැප� ��. 

අෙ��� 21 වන �න ��� දරැ� ත��තවා� ප�හාරෙය� ප� �� ලංකාෙ� ත��ත �ෙර�� 
��යාමා�ගවලට සහය වන බවට�  ත��තවාදයට �රැ�ධව  ඇම�කාව �� ලංකාව 
සමග ��න බවට�  ජනා�ප� ට��� කළ ප�කාශය එ�ස� ජනපදය ��� නැවත 
අවධාරණය කරන ල�. ෙකාළඹ ඇෙම�කා� තානාප� කා�යාලෙ� සහ ෙෆඩර� 
�ම�ශන කා�යාංශෙ� (FBI) �ම�ශකය�ෙ� සහාය  ඇ��  එ�ස� ජනපදය ලබා 
�� සහෙය�ගය ��බඳව �� ලංකාව  කෘතඥතාව පළ කෙ�ය. අනාගතෙ�� තව� 
උපකාර ලබාගත හැ� මා�ග ��බදවද ෙදපා�ශවය ��� සාක�චා කරන ල�. 
පා�� �න �� ලංකාවට පහර �� ත��තවා�� ISIS සං�ධානය ��� අභාෂය ලැ�ව� 
බවට ද�නට ලැෙ�. එම ස�ද�භය මත ��ටා,  ISIS පරාජය ��ෙ� ෙග��ය හ�ල 
��බදව �� ලංකාව දැ�ව� කරන ල�. ��  ලංකාව සමග ප��-ත��තවාදය, ස�� සහ 
ෙ�ශ �මා ආර�ෂක සහෙය��තාව තව�රට� ��� ��මට එ�ස� ජනපදය තම 
කැමැ�ත ප�කාශ කර ��ෙ�ය. 

හ��කාර ප�ජාත�ත�වා� රටව� ෙලස, �දහ� හා �වෘත ඉ��-පැ��� කලාපය 
ෙව�ෙව�  එ�ව වැඩ ��මට රාජ�ය� ෙදක ම එකඟ �ය. ජාත��තර �� හා 
ස�මතය�ට ගරැ කරන �� �� මත පදන� � ��යා මා�ගය� ��� ඉ��යා� 
සාගර කලාපෙ� ආර�ෂාව, අ�ථාවර�වය සහ සමෘ��ය, �ර��ත කළ �� බවට 
එ�ස� ජනපදය සහ �� ලංකාව එකඟ �ය. ජාත��තර ස��වල � ෙමම ද�ශනය 
ඉ��යට ෙගන යෑමට ෙදරට ම එකඟ �ය. යාත�ා ��ෙ�, �ව� ගත �ෙ� සහ 
බාධාව�� ෙතාර ව වා�ජ කට��වල ෙය�ෙ� �දහෙ� වැදග�කම ඔ�� 



අවධාරණය කළහ. එපමණ� ෙනාව, නා�ක ආර�ෂාව සහ �ර��තභාවය 
වැ���� ��ෙ� සහෙය��තාව හා �වමාරැ තව�රට� ව�ධනය ��ෙ� අ�ප�ාය 
��බඳව ද ඔ�� අදහ� �වමාරැ කර ග�හ. 2018 ඔ�ෙත�බරෙ� � �� ලංකාව 
ස�කාරක�වය සැප� ඉ��යා� සාගර කලා�ය ස�ෙ�ලනය ගැන රටව� ෙදක ම 
ස�ට පළ කළ අතර ඉ�� පැ��� කලාපෙ� ආර�ෂාව �ථා� බව, පාරදෘශ� බව හා 
ආ��ක අව�ථා වැ� ��ම සඳහා �ගටම ඒකාබ�ධ ෙලස කට�� ��මට ද එකඟ 
�ය.  

ඉ��ය� සාගරය �ළ �� ලංකාෙ� ��� ෙ�ශ �මා ���ෂණය ��ම, �� �ෙර�� 
�ව� ප�වාහනය සහ �� �ෙර�� �වර කට�� ���ෂණය ��ම සහ මා��ය ආධාර 
හා ආපදා ප��චාර  වැ� ��� ��මට �� ලංකාෙ� ධා�තාව ෙගාඩ නැ�ම හා 
අෙන��න� අවශ�තාව�  ස�රා ගැ�ම සඳහා එ�ස� ජනපදෙ� ආර�ෂක උපකරණ 
වැඩසටහන ( U.S. Excess Defense Articles program) ��� ලබා ෙදන  අ� දැරැ� 
ෙනෟකාව �� ලංකාවට ළඟා �ම ��බදව �� ලංකාව තම ���ය ප�කාශ කළහ.  �� 
ෙබ��බ ඉව���ම සදහා එ.ජ. ලබා ෙදන සහය, ඒකාබ�ධ හ�දා ��යාකාරක�, �� 
ලංකාෙ� �ෙව�චා සාම ක�ඩාය�� (Peace Corps) වැඩසටහ� , �� ලං�ක 
�ලධා�� සදහා මානව ��ක� ��බද ���, එ.ජ. නා�ක යාත�ා හා හ�දා 
�ලධා��ෙ� සංචාර ඇ�ල�ව දැනට පව�වා ෙගන යන ��පා�ශ�ක සබදතා 
��බදව රටව� ෙදකම ප�සාදය පල කළහ. ෙදරෙට� හ�දා අතර සහෙය��තාවය 
��� ��මට එ�ස� ජනපදය සහ �� ලංකාව එකග �ය. 

�� ලංකාෙ� සාමය හා සමෘ��ය ළඟා කර ගැ�ම උෙදසා සහ�වනය, වග�ම, ���ය 
සහ මානව ��ක� ප�ව�ධනය ��මට සඳහා �� ලංකාව ද�වන කැප�ම ෙදරෙ� ම 
ප�ශංසාවට ල� �ය. අ�රැදහ��ව�ෙ� කා�යාලයට බලතල ලබා�ම, හා���ණ 
කා�යාලය� ����ම සදහා �� ස�පාදනය ��ම, ආර�ෂක හ�දා ��� භා�තා 
කල ඉඩ� නැවත භාර�ම ��බද ප�ග�ය �ෙ�ෂෙය�ම අගය ෙක�න. 

ප�ජාත�ත�වාදය, ප�ජාතා���ක ආයතන සහ භා�තය�, මානව අ��වා�ක�, 
යහපාලනය, ��ෙ� ආ�පත�ය, ���ය, සං��යාව, වග �ම සහ පා��ෙ��� ��යා 
මා�ග ශ��ම� ��ම සඳහා � කැප�ම �� ලංකා රජය  අවධාරණය කෙ�ය. ෙප�වා 
ඇ� ප�ග�ය එ�ස� ජනපදෙ� ප�ශංසාවට ල� � අතර, ෙ�වා සහ අෙන�� 
ෙපාෙරා�� ��යා�මක ��ෙ� � ෙමම ජවය �ගටම පව�වා ග�නා ෙලස �� 
ලංකාෙව�  ඉ�ලා ��න ල�. 

සාධාරණ�වය හා අෙන��න�තාව මත පදන� � ශ��ම� ආ��ක සහෙය��තාව 
සහ ව�ධනය වන ��පා���ක ෙවළඳාම ��බඳ ව එ�ස� ජනපදය හා �� ලංකාව 
සහාය පළ කළහ. �ෙ��ය� චැෙල�� ෙක�පෙ�ෂ� (MCC) ආයතනය ��� ෙඩාල� 
��යන 480 ක ආධාර �දල� අ�මත ��ම ද ෙදරෙ� ��ගැ�මට ල� �ය. ෙමම 
වැඩසටහන එ.ජ. ෙකාංග�� ම�ඩල අ�මැ�ය හා �� ලංකාෙ� අමාත� ම�ඩල 
අ�මැ�ය ලබා ගැ�ෙම� ප�ව ��යා�මක කර� ලැෙ�. 



එ�ස� ජනපදය සහ �� ලංකාව  ��පා���ක සබඳතාව�� වැදග�කම 
අවධාරණය කළ අතර අෙන��න� ප��ලාභ සඳහා එ�ස� ජනපද-�� ලංකා 
සහෙය��තාව තව �රට� ශ��ම� ��මට ඇ� කැප�ම ද ප�කාශ කෙළ� ය. 

 


