
තානාපතිනි ඇලයිනා බී. ටෙප්ලිට්ස  ් 

නිදහ් දින උත්සවය 

 

අද රාත්රිටේ අප හා එක් වීම ගැන ඔබ සැමෙ ් ූතියි. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදටේ 243 වන 

නිදහ් දින සැමරුමෙ පැමිණි ඔබ,  මා පිළිගන්ටන්  අසීමිත ටගෞරවටයනි. 

අද රාත්රිටේ අපටේ ටත්මාව වන්ටන් “ඇමරිකාව ටබදාහදා ගන්න” යන්නයි. අපෙ අවශ්ය 

වන්ටන්  ටමහි සිටින මටේ කණ්ඩායටේ සියලු ටදනාෙ ටමන්ම මෙත් ඇමරිකානුටවකු වීම 

යන්ටනන් අදහ් කරන්ටන් කුමක්ද යන්න ඔබ සමග හවුටේ ටබදා හදා ගැනීමෙයි. අපටේ 

කාර්ය මණ්ඩලටේ සාමාජිකයින්  ලාාංඡනයක් පැලඳ ඇති බව ඔබෙ ටපටනනු ඇත. එය 

ඔවුන්ටේ ප්රාන්තය, ඔවුන් ඉපදුණු ්ථානය  ආදිය දක්වයි, කරුණාකර ඔවුන් හමුවෙ ටගා් 

ඔවුන්ටේ ඇමරිකානු අත්දැකීේ ගැන ප්රශ්න කිහිපයක් අසන්න. ඔවුන් නිව් ටයෝර්ක්, 

කැිට ෝනියා, මිචිගන්, ඉිටනායි් ටහෝ ඒ අතර ටකාතැනක ටහෝ ටව්වා, ඔවුන්ෙ ඔබ සමග 

ටබදාහදා ගැනීමෙ කතාවක් තිටේ. ඒ සමගම, ඔටේ රෙ ගැනත් අප සමඟ ටතාරතුරු ටිකක් 

ටබදාහදා ගන්ටන් නේ අපි එය ඉතා අගය කරමු. 

අපි හිතන්ටන්  ටකාළඹ රාජය තාන්ත්රික ජීවිතයෙ අපි යෙවී ඇති බවයි. අපි ටබාටහෝ 

රැ්වීේවලෙ යමු, අපි ටමවැනි උත්සව රාශියකෙ සහභාගී ටවමු, නමුත් අපි සැබවින්ම 

කැමති වන්ටන්  ශ්රී ලාංකාව පමණක් ටනාව ටේ ටේෂ්ඨ ටලෝකය පුරා ඇති සියලුම ් ථාන 

ටත්රුේ ගැනීමෙයි. 

මෙ නේ ඇමරිකානුටවකු වීම යන්ටනන් ටබාටහෝ ටේ අදහ් ටව්. එය අපටේ ප්රජාතන්රවාදී 

සාරධර්ම වැලඳ ගැනීම ටහෝ වයවසායකත්ව ජීවගුණය විදහා දැක්වීම විය හැකියි. වැදගත් 

වන්ටන්, අටප්ල රටට්ස විවිධත්වයයි. ඇමරිකානුටවකු ටලස මෙ එයින් ටබාටහෝ ටේ කියටවන 

කරන අතර එය අපටේ ජාතික අනනයතාවටේ ප්රධාන අාංගයක් යැයි මම සිතමි. 

ශ්රී ලාංකාව දැන හඳුනා ගන්නා විෙ, මෙ හිතන්ටන් අපි ඇත්ත වශ්ටයන්ම අටප්ල රෙවේ  

සමාන වටිනාකේ හා අභිලාෂයන් කිහිපයක් ටබදා හදා ගන්නා බවයි. එම වටිනාකේ 

කීපයක් මම  ටමාටහාතකෙ ටපර සඳහන් කටළමි. 

පසුගිය ඔක්ටතෝේබර් මාසටේදී මා ටමහි පැමිණීටමන් පසු, පසුගිය මාස අෙ තුළ මෙ ටේ 

සුන්දර රෙ වො සාංචාරය කිරීමෙ, ජනතාව හමුවීමෙ සහ විශ්මයජනක දර්ශ්න නැරඹීටේ 

වරප්රසාදය ලැබුණි.  ටජෝන් ේලැක් සහ ඔහුටේ බිරිඳ ඉසටබේටේ ටසාටහාන  නැරඹීමෙ මම 

ගිටයමි. 1850 ගණන්වල ලාංකාවෙ පැමිණි පළමු ඇමරිකානු ටකාන්සේවරයා ඔහුයි. ඔහු 

සැතටපන ් ථානය  ඇත්ටත් ගාේටේ ය. ඇමරිකානු මිෂනාරිවරුන් විසින් ආරේභ කරන ලද 

යාපනටේ පේි සහ පාසේ ද මම දැක ඇත්ටතමි. අටප්ල වර්තමාන සබැඳිය වන  

අන්තර්ජාතික සාංවර්ධනය සඳහාවූ එක්සත් ජනපද ආයතනටේ (USAID)  ආධාරටයන් 

පිහිටුවා ඇති කර්මාන්තශ්ාලා වල ට්වය කරන කාන්තාවන් මෙ නැටඟනහිරදී  හමුවී 

තිටේ. එක්සත් ජනපදය  උපකාර කළ මහවැි සාංවර්ධන වැඩසෙහටන් ප්රතිලාභ ද මම රෙ 

පුරා දැක ඇත්ටතමි. 



එක්සත් ජනපද-ශ්රී ලාාංකික හවුේකාරිත්වයෙ වැදගත් ගුණාාංගයක් ඇති අතර, අද රාත්රිටේ 

එය අවධාරණය කිරීමෙ මෙ අවශ්යයි.  ඒ ලක්ෂණය නේ  අටනයෝනය ටගෞරවයයි. එය 

්වවරීභාවයෙ ගරු කිරීමකි.  එය ජීවන තත්ත්වයෙ ගරු කිරීමකි. එය ජාතීන් වශ්ටයන් 

අප අතර ඇති ටවන්කේ වලෙ  ගරු කිරීමක් පවා විය හැකියි. 

ශ්ක්තිමත්, ් වවරී සහ ් වාධීන ශ්රී ලාංකාවකෙ එක්සත් ජනපදය සහාය දක්වයි. එය ඉන්දු-

පැසිෆික් කලාපටේ ආරක්ෂාව සඳහා දායක වන ශ්රී ලාංකාවකි. ඇත්ත වශ්ටයන්ම, එක්සත් 

ජනපදටේ ජනතාවටගන් ලද තෑේගක් වන ශ්රී ලාංකා නාවික හමුදාටව් විශ්ාලතම ටනෞකාව 

වන ‘එ්එේඑන්එ් ගජබාහු’  දියත් කිරීටේ අව්ථාවෙ මා පසුගිය මාසටේ ජනාධිපති 

සිරිට්න සමඟ එක් වූටේ එබැවිනි. 

ශ්රී ලාංකාටව් ආර්ික සාංවර්ධනයෙ සහ විටේශ් ආධාර මත රඳා ටනාපවතින ආර්ිකයක් 

කරා යන ගමනෙ ද එක්සත් ජනපදය සහාය ටව්. මහ බැාංකුවෙ සහ මුදේ අමාතයාාංශ්යෙ 

තාක්ෂණික සහාය ලබා ටදන්ටන්ත්, මිටේනියේ  චැටලන්් ටකෝපටර්ෂන් හරහා දරිද්රතාවය 

පිටුදැකීටේ වයාපෘති සඳහා මිියන 500 කෙ ආසන්න මුදලක් ප්රදානයක් ටලස දීමෙ එක්සත් 

ජනපද රජය සූදානේ වන්ටන්ත් එබැවිනි. 

ශ්රී ලාංකාටව් ප්රජාතන්රවාදයෙ සහ සියලු පුරවැසියන්ටේ මානව හිමිකේ ආරක්ෂා කිරීම 

සඳහා වන ආයතන ශ්ක්තිමත් කිරීමෙ ද එක්සත් ජනපදය සහාය ලබාටදයි. නීතිටේ 

ආධිපතයය ද වැදගත් ටව්. සෑම ටකටනකුම ඔවුන්ටේ ජනවාර්ගිකත්වය, ඔවුන්ටේ ආගම 

ටහෝ නිසි ක්රියාදාමය ලැබීමෙ අටපාටහාසත් වීම  ආදිය නිසා බිටයන්  ටතාරව ජීවත්වන බව 

සහතික කිරීම අපෙ අවශ්යය. දි්ත්රික් අන්තර් ආගමික මණ්ඩල සහ වැඩිදුර අධයාපනය  

ටමන්ම  පාර්ිටේන්තු ප්රතිසාං්කරණ සඳහා අපි  ආධාර කරන්ටන් ඒ නිසාය. 

එක්සත් ජනපද රජටේ හා එහි ජනතාවටේ නිටයෝජිතටයකු වශ්ටයන්, මටේ කණ්ඩායම 

සහ මම අටප්ල රෙවේ අතර හවුේකාරිත්වය ශ්ක්තිමත් කිරීම සඳහා දිගෙම කෙයුතු 

කරන්ටනමු.  එය ් වවරී ජාතීන් ටදකක්, සාමකාමී හා සමෘේධිමත් අනාගතයක් සඳහා 

එකෙ වැඩ කිරීමකි. ශ්රී ලාංකාටව්, එක්සත් ජනපදටේ සහ ටවනත් රෙවල පවුේ සිය 

ගණනකෙ ටශ්ෝකය ටගන දුන් අප්රිටයේ 21 ටේදජනක සිදුවීේවින් පසුව පවා  දවසින් දවස 

දීප්ලතිමත් වන අනාගතයක් ටකටරහි අපි විශ්වාසය තබමු.  එය අප ටබදා හදා ගන්නා 

තිරසාර හවුේකාරිත්වය තුළින්  සාක්ෂාත් කරගත හැකි  සාමකාමී සහ සමෘේධිමත් 

අනාගතයකි. 

ඉතින්, අද රාත්රිටේ අප හා එක් වීම ගැන නැවතත් ඔබෙ ් ූති කිරීමෙ මෙ අවශ්යයි. 1776 

සිෙ ් වාධීන වූ එක්සත් ජනපදය  ගතවූ අවුරුදු 243 න් 70 ක් වර්තමාන ශ්රී ලාංකාටව් 

මිතුටරකු ටලස ටබදාහදා ටගන ඇති අතර, ලාංකාව සමඟ අපටේ සේබන්ධතා ඊෙත් වඩා  

ඈතෙ දිව යයි.  එය  නිසැකවම සැමරිය යුතු ටදයක් යැයි  මම සිතමි. 

ඒ නිසා අද රාත්රිටේ ඇමරිකාටව් ටිකක් ටබදාහදා ටගන ටේ සැන්දෑටව් විටනෝද වන්න. මා 

සමග එක්වීම ගැන ඹබ සැමෙ ් තුතියි. 


