
 

 

Unclassified 

ප්රත්යාස්ථිති  කුළුණු සම්මන්ත්රණයේදී 

ත්ානාපතිනී ඇලයිනා බී. යෙප්ලිට්සස්ථ  දැක්වූ  අදහස්ථ  

ය ාළඹ 

2019 අය ෝස්ථු 22 

 

ත්ානාපතිනී යෙප්ලිට්සස්ථ: සෑම යදනාෙම සුභ උදෑසනක්ව, ආයුය ෝවන්ත්, වනක්ව ම්, අසලම් 

අලයිකුම්. අද දින යේක්වෂ ා ාරයේ සිටින සෑම ය යනකුම දැකීම සුෙක්ව වන අත්ර, 

මෙ  ින්ත් ඔ  ඇමතූ ඉත්ා විශිෂ්ෙ  ි යන්ත්  ණ්ඩායමෙ ඔවුන්ත්යේ උද්යේ  ර වචන 

යවනුයවන්ත් වියේෂයයන්ත් ස්ථතූති කිරීමෙ මෙ අවශ්යයි. 

ඇත්ත් වශ්යයන්ත්ම ආචාර්ය වියේයස්ථ ර, ආචාර්ය ආරියරත්න සහ එක්වසත් ජනපද 

ත්ානාපති  ාර්යාලයේ ස යන්ත්යේ සහාය ඇතිව, යමම  සම්මන්ත්රණය පැවැත්ීමෙ 

හැකිීම  ැන අපි ඉත්ා සුටු යවමු. 

යමම ප්රත්යාස්ථිති කුළුණු සම්මන්ත්රණය, ශ්රී ලං ායේ යවයසන ප්රජාවන්ත්ෙ ඇදහිය 

යනාහැකි ත්රම් වැද ත් වනවා පමණක්ව යනාව එය යලාව වො සිටින ප්රජාවන්ත්ෙ යහාඳ 

ආදර්ශ්යක්ව සපයයි. සමහරු අද සහති  ල ා දීයමන්ත් පිළි ැනීමෙ ලක්ව වන  ව මම 

දනිමි. ඔ යේ ප්රජාව සඳහා ඔ  දක්වවන  ැපීම  ැන පමණක්ව යනාව, සියලු මිනිසුන්ත් 

ය යරහි ඇති ඔ යේ  ැපීම සම් න්ත්ධයයන්ත් මම ඔ ෙ සු  පත්මි. 

ත්ානාපති  ාර්යාලය, සාමානයයයන්ත් අන්ත්ත්ර් ආ මි  සංවාදයෙ සහාය යේ. අපි 

ය ායහෝ  ල  සිෙ යම් රයට්ස සංහිඳියාව හා සාම ප්රයත්නයන්ත් සඳහා ආධාර රුයවක්ව 

ූයයමු. අප යමය  රන්ත්යන්ත් විවිධත්වයේ ශ්ක්වතියක්ව සහ වාර්ි  සමිය ුළ සාමය 

පවතින  වෙ ූ දැඩි විේවාසයකින්ත් ය. ප්රජාවක්ව යනු එහි යද්ශ්පාලනයෙ වඩා වැඩි යමක්ව 

 ව අපි විේවාස  රමු. ප්රජාවක්ව යනු විේවාසයන්ත් හා කුසලත්ා සම්මිශ්රණයකි. ප්රජාවක්ව 

යනු ජාලයකි. අපයේ සම් න්ත්ධත්ා ශ්ක්වතිමත් වන ත්රමෙ, අපයේ ජාලය වඩාත් 

ජවසම්පන්ත්න හා සම් න්ත්ධ වන ත්රමෙ, අපි එ ෙ වැඩ  රන ත්රමෙ, අපි වඩාත් 

ප්රත්යාස්ථි  යේ. එ ැවින්ත්, ශ්රී ලං ායේ ජනවාර්ි  ප්රජාවන්ත්, ජනවාර්ි  හා ආ මි  

ප්රජාවන්ත්, අත්ර සමාජ සහජීවනය වැඩි දියුණු කිරීමෙ වසර  ණනාවක්ව තිස්ථයස්ථ සමහර 

විෙ දශ්   ණනාවක්ව තිස්ථයස්ථ ඉහළ ප්රමුඛත්ාවයක්ව ලැබී ඇත්. සමහරවිෙ එය දශ්  

 ණනාව ෙත් වඩා වැඩි විය හැකියි. පාස්ථකු ප්රහාරයයන්ත් පසුව, එක්වසත් ම යවන 

 වරදාෙත් වඩා වැද ත් ී තියේ. 

සංහිඳියාව, ය ෞරවය සහ  ප්රත්යාස්ථිතිය  අවිසර්ජනීය යලස  එකියන ෙ  ැඳී ඇති 

අත්ර ඔ  වැනි ආ මි  නාය යින්ත් අද්විතීය යලස ස්ථථාන ත් ී ඇත්යත් එ මුු ම හා  

ප්රත්යාස්ථිතිය  සහති  කිරීම සඳහා අවශ්ය පිළියවත් යවනුයවන්ත් යපනී සිටීම සඳහා ය.  

යමම පුහුණුව සඳහා අපි  ආධාරයක්ව ප්රදානය  යේත්, අනිත් ප්රයත්නයන්ත්ෙ සහාය ල ා 

යදන්ත්යන්ත්ත්  ඒ නිසාය. 

ආ මි  නාය යින්ත්, ප්රජාවන්ත්යේ ආධාර  ප්රභවයන්ත් යලස ක්රියා  රයි.  ඒ සඳහා අපෙ 

ඕනෑ ත්රම් උදාහරණ  ඇත්ැයි මම සිත්මි. ඒ සුනාමිය,  ංවුර සහ යවනත් සිදුීම් 

සම් න්ත්ධ ඔ යේ යපෞද් ි  අත්දැකීම්ය. අර්ුද අවස්ථථාවන්ත්ෙ ඹයරාත්ු දීමෙ ඔ  

ප්රජාවන්ත්ෙ උදේ  රයි. 



 

 

Unclassified 

එක්වසත් ජනපදය ුළ, ආ මි  නාය යින්ත් සහ ආ මි  හා පුණයායත්න අපයේ ආපදා 

 ළමනා රණ ජාලයේ ඉත්ා තීරණාත්ම  අං යන්ත් වන ආ ාරයෙම, යමම ආයත්න 

අපයේ ප්රජාවන්ත්යේ ද තීරණාත්ම  අං යන්ත්  යේ. අර්ුද ාරී  ාලවලදී මිනිසුන්ත් ඔයේ 

රැ වරණය ල ා  ැනීයම් යේුව එයයි. 

යමහි ප්රතිඵලයක්ව යලස,  යමම ජාලයේ පදනම් ස්ථවභාවය පිළි ඳ අයප්ල රයට්ස ඇති 

පිළි ැනීම හා  යමම ජාලයේ තීරණාත්ම  අර්ුද ප්රතිචාර සංඝෙ ය  නිසා එක්වසත් 

ජනපද ආපදා  ළමනා රණ ඒජන්ත්සිය වන (FEMA)  ආයත්නය, අර්ුද අවස්ථථාව දී 

ආ මි   ණ්ඩායම්වලෙ වඩාත් ඵලදායී යලස ප්රතිචාර දැක්වීමෙ උප ාර කිරීම සඳහා 

ධාරිත්ා වර්ධන යමවලම් නිර්මාණය  ර තියේ.  ප්රතිචාරයේ ත්ාක්වෂණි  අංශ්යේ 

අවශ්යත්ාව  ැන ය ායහෝ යදයනක්ව සඳහන්ත්  ර ඇති  ව නැවත්ත් ප්ර ාශ්  රමි. 

ප්රජාවන්ත්ෙ එ ෙ සිටීමෙ උප ාර කිරීයමන්ත්, ඔවුන්ත්යේ ශ්ාරීරි  හා අධයාත්මි  අවශ්යත්ා 

සපුරාලීයමන්ත්, වයසනයයන්ත් පසු කිසියවකු ම  යනා හැයරන  වෙ ව   ලා  ත් යුුය. 

ශ්රී ලං ායේ  ප්රත්යාස්ථිති කුළුණු විෂය මාලාව  දියුණු කිරීම  සඳහා යමම (FEMA) යමවලම් 

භාවිත්ා කිරීම  ැන මම සුටු යවමි. 

ප්රජා නාය යින්ත්ෙ භාෂාව යහෝ ය දීම්වලෙ ුඩු යදන ක්රියා යනාසල ා හැරිය යනාහැ . 

අපි එක්වව සිටියයහාත් එකියන ාෙ උදේ කිරීමෙ වඩා ශ්ක්වතිමත් සහ වැඩි හැකියාවක්ව 

ලැය න අත්ර ඇත්ත් වශ්යයන්ත්ම අප අත්ර සිටින වඩාත් අනාරක්විත් අයෙද උප ාර 

 ළ හැකි යේ. 

යමහි සිටින්ත්යන්ත් විවිධ විේවාසයන්ත් නියයෝජනය  රන විවිධා ාර  පිරිසකි.  ඔ  විවිධ 

ප්රජාවන්ත් නියයෝජනය  රති. ඔ  සැයවාම, ඔයේ ප්රජාවන්ත්ෙ සහ ඔයේ රෙෙ ප්රත්යාස්ථිති 

කුළුණු යේ. ඔ  ශ්ක්වතිමත් පදනමක්ව සාදන කුළුණු ය. ඕනෑම කුණාටුව ෙ  සාර්ථ ව 

මුහුණදීමෙ  ඔ ෙ ඔයේ ප්රජාවන්ත්ෙ උදේ  ළ හැකි  ව මම දනිමි. 

ඔ යේ පුහුණුව ුළින්ත් ඔ  ඉය න  ත් යද්, අද ඔ  ඉය න  න්ත්නා යද්  ප්රයයෝජනයෙ 

 නිමින්ත් අවිනිේිත්  ාලවලදී ඔයේ ප්රජාවන්ත් යමයහයවන යලස මම ඔය න්ත් ඉල්ලා 

සිටිමි. සෑම මට්සෙම දීම අන්ත්ත්ර් ආ මි  සංවාදයන්ත් දිරිමත්  රන යලස ද මම ඔය න්ත් 

ඉල්ලා සිටිමි. යමය අනා ත්යේ සිදුවිය හැකි යද්  පිළි ඳ ආරම්භයක්ව පමණි. විවිධත්වය 

සියලු ප්රජාවන්ත් සඳහා ශ්ක්වතියක්ව  ව අපි ත්රයේ විේවාස  රන අත්ර විවිධත්වය ප්රජා 

ප්රතිචාරයෙ ශ්ක්වතියක්ව විය හැකි  ව ද අද පැවැත්යවන ත්ාක්වෂණි  සැසිවලදී පැහැදිි 

වනු ඇත්. 

අද දින සම්මන්ත්රණයේ යමම ආරම්භ  අවස්ථථාවෙ සම් න්ත්ධ ීමෙ මෙ ඉඩ ල ා දීම 

 ැන ඔ ෙ ඉත්ාමත් ස්ථතූතියි. යමම අවස්ථථාව මම අ ය  රන අත්ර අද සවස 

පැවැත්යවන සැසිද එ  හා සමානව සාර්ථ  වනු ඇත්ැයි මම  ලායපායරාත්ු යවමි. 

ඔ  සැමෙ ස්ථුතියි. 


