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ජුලී ජේ. චංග් තානාපතිතුමිය 

IPS සංවත්සරය/සර් ජ ෝන් ජ ාතලාවල ආරක්ෂ  විශව්විද්යාලය සමගින් සිදු ළ ග්රන්ථ 

එළිද්ැක්ීම අවසථ්ාජේදී පල  ළ අද්හස ්

2023 ජපබරවාරි 27 වැනිද්ා, සඳුද්ා ප.ව. 3.30 

ජ ාළඹ සිනමන් ග්රෑන්් ජහෝටලය 

 

ලබාදුන් උණුසුම් පිළිගැනීමට ස්තුතියි. මම් උත්ස්වයට ස්ත්කාරකත්වය දක්වන මෙනරාල් ස්ර් මෙෝන් 

මකාතලාවල ආරක්ෂක විශතවවිදයාලය ස්හ, ස්ම්මන්රණමේ ස්ංවිධායකයින් වන, KDU හි ක්රමමෝපායික 

අධයයන අංශමේ ආචාර්ය හරින්ද විදානමේ, ආචාර්ය ස්නත් ද සිල්වා, ස්හ ලුතිනන් කර්නල් එල්. ආර්. 

අමරමස්තකර යන මහත්වරුන්ට අප හැමමදන මමම ස්තථානයට ඒකරාශී කිරීමට ඔවුන් දැරූ ඉමහත් 

මවමහස් මවනුමවන් විමශතෂමයන්ම ස්තුති කරනවා. වඩාත් ආරක්ිත ස්හ මස්ෞභාගයමත් අනාගත ශ්රී 

ලංකාව නිමයෝෙනය කරන පරම්පරාව වන KDU ශිෂයයින් ද මමම ස්තථානමේ සිටිනු දැකීමමන් මා 

මබාමහෝ ස්ුටට පත්ූවා.  

ස්ම්භාවනීය අමුත්තනි, ස්හභාගිවන්නනි, උපකුලපති මම්ෙර් මෙනරාල් මිලින්ද පීරිස්ත මහතාමනනි: දැනට 

වස්රකට පමණ මපර මමම ස්තථානමේ දී ම අප හමු වී බයිඩ්නන්-හැරිස්ත පරිපාලනය ඉන්දු-ශාන්තිකර 

කලාපය ඉදිරියට මගන යෑම ස්ඳහා නව මංමපතක් ස්කස්න අන්දම පිළිබඳව ස්ාකච්ඡා කිරීමට 

ස්ම්මන්රණයක් පැවැත්ූවා. එක්ස්ත් ෙනපදමේ ඉන්දු-ශාන්තිකර ක්රමමෝපාය මනාමහාත් IPS හි මූලිකාංග 

පහ ුළ නිදහස්ත හා විවෘත, මස්ෞභාගයමත්, ස්ම්බන්ිත, ප්රතයස්තථ ස්හ ආරක්ිත ඉන්දු-ශාන්තිඅර 

කලාපයක් ස්ඳහා අපට ඇති මපාදු දැක්ම ගැබ් වී තිමබන ආකාරය ගැන මා එහිදී පැහැදිලි කළා. 

මමම ක්රමමෝපාය හමුදා මහෝ ආරක්ෂක මිරස්න්ධානයක් මනාූවත්, අපමේ මපාදු වටිනාකම් අනුමර් 

මහලන රටවල්වල හැසිරීම මදස් ස්ැලකිලිමත්ව බැලීම ඊට ඇුළත්වන බව මා ස්ඳහන් කළා. එමමන්ම මා 

IPS විස්තතර කමළත ඉන්දු-ශාන්තිකර කලාපය ස්ඳහා වන "අපමේ" දැක්ම කියායි. මම් දැක්ම මාමේ රට 

මමන්ම ශ්රී ලංකාව ද ඇුළුව මමම කලාපමේ අමනකුත් රටවල්වලටද මපාදු බව මා විශතවාස් කරනවා. 

රාෙයතාන්ික ධූතමණ්ඩලවල ස්ගයින් ගණනාවක්ම අද මමම ස්තථානමේ මට දක්නට ලැමබනවා. 

මබාමහෝ රටවලට තමන්මේම ඉන්දු ශාක්තිකර ක්රමමෝපායක් තිමබන අතර, ඒවා අතමර් මපාදු වටිනාකම් 

මබාමහාමයක් තිමබනවා. පැහැදිලිවම කියනවා නම්, වැදගත්වන්මන් රටවල් මතෝරාගැනීම මනාව 

වටිනාකම් මතෝරාගැනීමයි. 

IPS හි වර්ෂ පූර්ණ ස්ංවත්ස්ර අවස්තථාමේදී නැවතත් ඔබ ස්මගින් එක්වන්නට ලැබීමත් වස්රකට මපර 

පැවැත්ූ එම ස්ම්මන්රණමේ ූ විවිධ ස්ාකච්ඡා ස්හ ලියවිලි ඇුළත් ප්රකාශනයක් එළිදක්වන්නට 

හැකිවීමත් ඉතාමත් වටිනා බව මා ස්ලකනවා. මමම ග්රන්ථමේ නාමය වන "ඉන්දු-ශාන්තිකරය ස්ඳහා 
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මපාදු දැක්මක්" යන්මනන්ම පිළිබිඹු වන්මන් ස්මස්තථ ඉන්දු-ශාන්තිකර කලාපයම ස්ඳහා දැක්මක් IPS ුළ 

ඇුළත් වන බවයි. ස්ම්මන්රණය අවස්තථාමේ පල ූ අදහස්තවලට අමතරව, ගිය වස්මර් එම මණ්ඩල 

ස්ාකච්ඡාවලට ස්ම්බන්ධ ූ විද්වුන් විසින් ස්ම්පාදිත ඇතැම් ප්රතිපත්ති ලියවිලි ද මමම ග්රන්ථයට ඇුළත් 

කර තිමබනවා. 

මම් ලියවිලිවල ඇුළත් වී තිමබන්මන් ඒ ඒ මල්ඛකයාමේ අදහස්ත මිස් ස්ෑමවිටකම ඒවා හරහා එක්ස්ත් 

ෙනපදමේ මහෝ KDU හි අදහස්ත නිරූපණය මනාවන බව මතක් කරමින් ම, එම ලියවිලි කිහිපයකින් කරුණු 

කිහිපයක් උපුටා දක්වන්නට මා කැමතියි. 

"21 වැනි සියවමස්ත ස්ම්බන්ධවීම ස්ඳහා වන ප්රධානතම මේදිකාවක්" වශමයන් ඉන්දු ශාන්තිකර කලාපය 

විස්තතර කරන චූලනී අත්තනායක තම ලිපිමේ ඉන්දු ශාන්තිකර කලාපමේ වැදගත්කම අවධාරණය 

කරනවා. ගිය වස්මර් ප්රකාශිත එක්ස්ත් ෙනපදමේ ොතික ආරක්ෂක ක්රමමෝපාය ුළ ද මම් කරුණ ම 

ස්ඳහන් වන්මන් "ඉන්දු පැසිෆික් කලාපය මලෝකමේ ආර්ික වර්ධනමයන් වැඩි මකාටස්ක් මපෝෂණය 

කරන අතර 21 වැනි සියවමස්ත භූමද්ශපාලනමයහි එය මක්න්රස්තථානයක් වනු ඇත... මලෝකමේ අන් කිසිදු 

කලාපයක් මමතරම් වැදගත් මනාවනු ඇත." යනුමවන්. 

ඉන්දු-ශාන්තිකර කලාපමේ සිදුවන මද්වල් ස්මස්තථ මලෝකයටම බලපාන අතර, විමශතෂමයන්ම එය ශ්රී 

ලංකාවට බලපානවා. අප හැමමදනාම දන්නා පරිදි ශ්රී ලංකාව පිහිටා තිමබන්මන් මලෝකමේ කාර්යබහුලම 

නැේ ගමන්මාර්ග ගණනාවක් ආස්න්නමේයි. මමය සුළුපටු වගකීමක් මනාමේ. ගමන්ෂන් විේනරාො තම 

ලිපිමේ පවස්න අන්දමට "මලෝකය ුළ ආසියාමේ නැගී ඒමත් ස්මගින්, මලෝකමේ කාර්යබහුලම 

නැමගනහිර-බටහිර මවළඳ ස්හ කාර්මික මකාරිමඩෝවක් බවට ඉන්දියානු ස්ාගරය පරිවර්තනය වීම 21 

වැනි සියවමස්ත ස්ංවර්ධන ස්ාර්ථකත්වය පිළිබඳ කථාන්දරයකි. ඉන්දියානු ස්ාගරමේ සිදුවන ස්මුද්රීය මවළඳ 

කටයුුවලට මගෝලීය මතල් මතාග ප්රවාහනමයන් ුමනන් මදකක ප්රමාණයක් ද මගෝලීය භාණ්ඩ මතාග 

වලින් ුමනන් එකක් ද ඇුළත් මේ." 

IPS හි වර්ෂ පූර්ණ ස්ංවත්ස්රයට අමතරව අප මම් වස්මර් එක්ස්ත් ෙනපදයත් ශ්රී ලංකාවත් අතර 

රාෙතාන්ික ස්බඳතා ඇති වී 75 වස්රක් ස්ැපිරීම ද ස්මරනවා. අප මදරට අතර ඇති ස්බඳතාවය පුළුල් ස්හ 

ගැඹුරු ස්බඳතාවයක් වන අතර, එහි මධයමයහි ඇත්මත් ෙනතාව, ප්රගතිය ස්හ හවුල්කාරීත්වය ස්ඳහා අමේ 

ඇති මපාදු කැපවීමයි. මෙෝර්් කුක් තම ලිපිමේ අවධාරණය කරන අන්දමට මමම ස්ම්බන්ධතාවයට මපාදු 

ප්රොතන්රවාදී වටිනාකම් මකමරහි කැපවීම ද ඇුළත් වනවා. "එ.ෙ.-ශ්රී ලංකා ස්බඳතාවල අනාගතය 

පැහැදිලිවම රැඳී ඇත්මත් ප්රොතන්රවාදී තලය ුළයි. මදරමේම පද්ධතීන් ුළ දීර්ඝ කාලයක් තිස්තමස්ත 

ප්රොතන්රවාදී වටිනාකම් මුල්බැස්මගන තිබීම මදරටටම වාසියක් වන අතර ස්ෑමවිටකම ඒවා මත රඳා 

පැවතිය යුු මේ" යනුමවන් කුක් ස්ඳහන් කරනවා. ඇතැම් අවස්තථාවලදී ප්රොතන්රවාදය අපිළිමවළ 

ගතියක් මපන්නුම් කළත්, ප්රොතන්රවාදමේ මූලික පදනම වන ස්ංවරණ හා ුලන, ස්තවාධීන ආයතන ස්හ 

නිදහස්ත හා ස්ාධාරණ මැතිවරණ හරහා රටක් ශක්තිමත් කරවනවා. 
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මම් මාස්මේ මුලදී, රාෙය මදපාර්තමම්න්ුමේ ඉහළතම නිලයක් මහාබවන නිලධාරිනියක වන මද්ශපාලන 

කටයුු පිළිබඳ උපමල්කම් වික්මටෝරියා නුලන්ඩ්න මහත්මිය ස්ාකච්ඡා ස්ඳහා ශ්රී ලංකාවට පැමිණියා. එහිදී 

මදරටටම මපාදු, පුළුල් පරාස්යක ලැදියාවන් ස්ම්බන්ධමයන් ද්වීපාර්ශවීය හවුල්කාරත්වය ස්ඳහා කැපවීම 

අපි යළි ශක්තිමත් කළා. 

2022 වර්ෂමේ පමණක් එක්ස්ත් ෙනපදය ඉන්දු-ශාන්තිකර කලාපයට විමද්ශ ආධාර ලබාදීම ස්ඳහා 

මඩාලර් බිලියන 2ඉක්මවන ප්රමාණයක් ආමයෝෙනය කළ අතර තවත් බිලියන ගණනක් 2023 දී මවන් 

කරන්නට බලාමපාමරාත්ු වනවා. මමය, 2018 සිට අප ඉන්දු-ශාන්තිකර කලාපමේ ආමයෝෙනය කළ 

මුළුමුදල වන මඩාලර් බිලියන 11.5ට අමතරවයි. විමශතෂමයන්ම, ශ්රී ලංකාමේ ආර්ිකය ශක්තිමත් 

කිරීමටත්, පාස්මල්දී ගැනීමට දරුවන්ට ආහාර ඇති බව ස්හතික කරගැනීමටත්, ස්ාර්ථක මභෝග වගාවක් 

ස්ඳහා මගාවීන්ට මපාමහාර ලැමබන බව ස්හතික කරගැනීමටත් පසුගිය ජූනි මාස්මේ සිට මම් වනවිට 

එක්ස්ත් ෙනපදය අළුතින් ඇ. මඩාලර් මිලියන 270ක ආධාර පිළිබඳව නිමේදනය කළා. ඉදිරි ස්ති වලදී, 

එනම් යල කන්නය එළඹීමට මපර මමරටට එවන ටීස්තපී මපාමහාර මතාගයක් භාරගැනීමට අප සූදානමින් 

පසුවනවා. විවෘත හා නිදහස්ත, මස්ෞභාගයමත්, ස්ම්බන්ිත, ප්රතයස්තථ ස්හ ආරක්ිත ඉන්දු-ශාන්තිකර 

කලාපයක් ස්ඳහා අමේ මපාදු දැක්ම ස්ාක්ෂාත් කරගන්නට අප විසින් සිදුකරන මද්වල් පිළිබඳව මපාදුමේ 

යමක් කියන්නට මා මිනිත්ු කිහිපයක් ගන්නට කැමතියි. 

"නිදහස්ත හා විවෘත" ඉන්දු-ශාන්තිකර කලාපයක් යනු මනෞකාවලට විවෘත ස්මුරමේ ගමනාගමනය කිරීමට 

හා තරණය කිරීමට නිදහස් ස්හිත තැනක් බව මා වස්රකට මපර ස්ඳහන් කළා. මා කලින් ස්ඳහන් කළ 

අන්දමට මමය ශ්රී ලංකාවට විමශතෂමයන් වැදගත්වන්මන් ශ්රී ලංකාමේ පිහිටීම නිස්ායි. නිදහමස්ත ස්මුර 

තරණය ස්ඳහා හැකියාව තිබීම ශ්රී ලංකාවට තම භූක්රමමෝපායික පිහිටීමමන් ඵලදායි මලස් ප්රමයෝෙනයක් 

ගැනීමට මග ස්ලස්න අතර, මම් කලාපමේ කාර්ය බහුලම වරායක් බවට පත්වීමට එය මකාළඹ වරායට 

උපකාරී වී තිමබනවා. ස්මුර තරණය ස්ඳහා නිදහස් ප්රවර්ධනය කරන්නට එක්ස්ත් ෙනපදය විසින් කටයුු 

කිරීම ුළින් නිදහස්ත හා විවෘත ඉන්දු-ශාන්තිකර කලාපයක් ඇතිවීම ශ්රී ලංකාමේ ලැදියාවන්ට ස්ෘජුවම 

ස්මපාත වන්මන් එනිස්ායි. 

නිදහස් යනු "අපමේ අනාගතය අපටම ලිවීමට හැකි ස්හ අමේ ප්රොමේත් අමේ රටවලත් සිදුවියයුු 

කුමක්දැයි අපටම කිවහැකි වීම" යැයි බ්ලින්කන් මල්කම්ුමා විස්තතර කර තිමබන බව ගිය වස්මර් 

ස්ම්මන්රණමේදී මා ස්ඳහන් කළා. මමාස්තකේ නුවරින් නිරර්ථක මලස් යුක්මර්නය ආක්රමණය කිරීමමන් 

නිදහස් හා ස්තවවරීත්වය පිළිබඳව මම් මූලිකතම මූලධර්මය උල්ලංඝනය කළ ආකාරය, ගත ූ වර්ෂය ුළ 

අප දුටුවා. මම් කුරිරු ආක්රමණශීලී ක්රියාවට එමරහිව යුක්මර්න ෙනතාව ස්මගින් සිටගැනීමට එක්ස්ත් 

ෙනපදය කටයුු කමළත ස්හ ඉදිරියටත් එමස්ත කරනු ඇත්මත් එනිස්ායි. 

ගතූ වර්ෂමේ එක්ස්ත් ෙනපදය ඉන්දු-ශාන්තිකරය මුළුල්මල් සිටින විවිධ හවුල්කරුවන් ස්මගින් 

ස්මීපමයන්ම වැඩ කරමින් කලාපය මුළුල්මල් ප්රොතන්රවාදය, නීතිමේ ආිපතය, නිදහස්ත ස්හ විවෘත 
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මාධය, ස්හ ශක්තිමත් සිවිල් ස්මාෙ ස්ංවිධාන, පාස්ැල් හා විශතවවිදයාල, හා ෙනතාවක් ප්රවර්ධනය කිරීමමන්  

මමම කලාපය විවෘත ස්හ ප්රමේශවිය හැකි කලාපයක් වශමයන් පවතින බව ස්හතික කරගැනීමට කටයුු 

කළා. 

ඉන්දු-ශාන්තිකරමේ මස්ෞභාගය වර්ධනය කිරීම ද අපමේ ඉන්දු-ශාන්ත්කර ක්රමමෝපායට ඇුළත් වනවා. 

ශ්රී ලංකාව වර්තමානමේ මුහුණ දී සිටින ආර්ික අභිමයෝග ස්ලකා බලන කල, මස්ෞභාගයමත් ඉන්දු-

ශාන්තිකර කලාපයක් මගාඩනැංවීම ස්ඳහා ස්ැමමදනා එක්ව වැඩ කිරීම අන් කවරදාකටත් වඩා අද වැදගත් 

වන්මන් යැයි හැමමදනා එකඟ වනු ඇතැයි මා සිතනවා. එමමන්ම, මනා ආර්ික පාලනය මනා 

මද්ශපාලනමය පාලනය ස්මගින් අත්වැල් බැඳමගන යන්නක් බවත් අපට සිහිවනවා. එනිස්ා, එක්ස්ත් 

ෙනපදය ශ්රී ලංකාමේ හවුල්කරුවා වන බවත්, මම් දුෂතකර කාලය තරණය කරනා අතමර් අප ශ්රී ලංකාව 

ස්මගින් සිටින බවත් මට පැහැදිලිවම කිව හැකියි. 

එක්ස්ත් ෙනපදය යනු තනි රටක් වශමයන් ශ්රී ලංකාමේ විශාලතම අපනයන මවළඳපල වන අතර, 

වාර්ිකව ශ්රී ලංකාව අපනයනය කරන මඩාලර් බිලියන 119ක භාණ්ඩ අතරින් බිලියන 2.8ක් පමණ 

ස්ඳහා වගකියන්මන් එක්ස්ත් ෙනපදයයි. මම් අගය, මකෝවිඩ්න ස්මය ුළ පවා ද ඇුළුව, වර්ෂමයන් 

වර්ෂයට වර්ධනය වනවා. එක්ස්ත් ෙනපදයට අපනයනය කරන ශ්රී ලාංකික ස්මාගම් මමරට රැකියා 

180,000ක් පමණ ස්පයා දී තිමබනවා. ොතයන්තර මුලය අරමුදමල් ස්හය ලබාගැනීමම් ක්රියාවලිමයහි 

ඉදිරියට ගමන්කරන ශ්රී ලංකාවට ස්හමයෝගය ලබාදීම ස්ඳහා එක්ස්ත් ෙනපදය කැපවී සිටින්මන් එනිස්ායි. 

ශ්රී ලංකාවට නැවතත් ආර්ිකය යථා තත්වයට පත්කරගැනීමම් මාර්ගයට අවතීර්ණ වීමට උපකාර කිරීම 

ස්ඳහා, ශ්රී ලංකාමේ අනාගතය මවනුමවනු ආමයෝෙන සිදුකළ ඒ ප්රධාන රටවල් සියල්මලන්ම නිශතිත ස්හ 

විශතවස්නීය මුලයලරණ ස්හතික පිළිබඳ කැපවීම් ඉතා ඉක්මනින් අපට දැකගන්නට ලැමබ්වා කියා මා 

ප්රාර්ථනා කරනවා. 

ශ්රී ලංකාමේ ස්තවභාවික ස්ම්පත් ස්හ වයවස්ායකත්ව හැකියාවන් හරහා විශාල ආර්ික විභවයක් නිර්මාණය 

මකමරතත්, එම විභවමයන් පූර්ණ වශමයන් ඵල මනලාගැනීමට නම්, විනිවිදභාවමයන් ස්හ පූර්ණ 

වශමයන් ස්ර්වග්රාහී වයාපාර පරිස්රයක් තිබීම ඉතාමත් වැදගත් වන බව ද මා මමහිදි ස්ඳහන් කරනවා. මම් 

අවස්තථාමේ කඩිනමින් ආර්ිකය යථා තත්වයට පත් කරගැනීමමන් ඔබ්බට, මමරට දීර්ඝ කල්පවත්නා 

මස්ෞභාගයක් උදා කරගැනීම රඳා පවතින්මන් රමේ දීර්ඝ කාලීන ආමයෝෙන පරිස්රය මතයි. එක්ස්ත් 

ෙනපද ස්මාගම් ස්හ විමද්ශ ස්මාගම් නිතරම මට කියන්මන් මමයයි. රාෙය මූලය හා මුලය ආයතන 

ශක්තිමත් කිරීම, තිරස්ාර ස්හ ස්ර්වග්රාහී ආර්ික වර්ධනය මපෝෂණය කිරීම, ස්හ ොතයන්තර ආමයෝෙන 

වැඩිවැඩිමයන් ආකර්ෂණය කරගැනීමට උදවු දීම වැනි දෑ ස්ඳහා ස්හය ලබාමදන ප්රතිපත්තිවලට ද එක්ස්ත් 

ෙනපදය කැපවී සිටින්මන් එනිස්ායි. වඩාත් පුළුල් වශමයන් ගතමහාත්, ගිය වස්මර් අප මමම කලාපමේ 

අපමේ ආර්ික ස්ම්බන්ධවීම් වඩාත් වර්ධනය කරමින් කලාපමේ මස්ෞභාගය වර්ධනය කිරීමට ස්හය 
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දීමටත්, ඉන්දු-ශාන්තිකර ආර්ික රාමුව එළිදැක්වීම හරහා ආර්ික ස්හමයෝගීතාවය ස්ඳහා ස්ාධනීය 

ආකෘතියක් ලබාදීමටත් කටයුු කළා. 2022 මැයි මාස්මේ බයිඩ්නන් ෙනාිපතිුමා මගෝලීය දළ මද්ශීය 

නිෂතපාදිතමයන් සියයට 40ක් නිමයෝෙනය කරන කලාපීය හවුල්කරුවන් 13 මදමනකු ස්මගින් ස්ැපයුම් 

දාමවල ප්රතයස්තථභාවය, ඩිජිටල් පරිවර්තනය, ස්හ පවිර බලශක්තිය කරා මාරුවීම ඇුළුව, ආර්ික 

ස්හමයෝගට ස්හ 21 වැනි සියවමස්ත මූලික අභිමයෝග ආමන්රණය ස්ඳහා ස්ාධනීය ස්හතිකවීමක් ඇතිකිරීම 

ස්ඳහා IPEF එළිදැක්ූවා. 

එක්සත් ජනපදයත් ජපානයත් එක් වී අතථ්ය (virtual) ක්රමයට සහභාගිවන්නන් 1000කට වැඩි පිරිසක් ද 

භභෞතිකව සහභාගි වූ ජපානභේ භටෝකිභයෝ නුවර වයාපාර භ ාව ප්රමුඛයින් හා භජයෂ්ඨ නි ධාරීන්භෙන් 

සැදුම් ත් 270ක් ද ඒකරාශී කරමින් පස්වැනි ඉන්දු-ශාන්තිකර වයාපාර සංසදය පැවැත්වූවා. සම්බන්ධතා 

හා හවුල්කාරීත්ව භොඩනැංවීමත්, යහපරිච භබදාහදා ෙැනීමත්, සැපයුම්දාම, පවිත්ර බ ශක්තිය හා ඩිජිටල් 

යටිත  පහසුකම් වැනි ෙැටළු සම්බන්ධභයන් නවය චින්තනය උනන්දු කරවීම සඳහා එම සංසදය පවත්වනු 

 ැබුවා. එභමන්ම, භම් වසභේ අෙ භාෙභේදී "සියළුභදනාටම ප්රතයස්ථ් සහ තිරසාර අනාෙතයක්" යන 

භත්මාභවන් පවත්වන APEC සමුළුව සඳහා ද එක්සත් ජනපදය සත්කාරකත්වය දක්වනු ඇති. එය, භමම 

ක ාපය භකෝවිඩ් 19 වසංෙතභයන් නැගී සිටීභම්දී ප්රාභයෝගික ආේික ප්රතිපත්ති සංවේධනය කිරීමත් 

සැපයුම්දාමව  කම්පන, අභිභයෝෙ මධයභේ පසුවන භසෞඛය පද්ධතීන්, ආහාර අනාරක්ිතතාවය, සහ 

භද්ශගුණ විපේයාස සම්බන්ධභයන් සාමුහිකව ආමන්ත්රණය කිරීමට දරන වෑයමක් වනවා. 

ඉන්දු-ශාන්තිකර ක ාපය තුළ හා ඉන් පිටත සම්බන්ධතා භොඩනංවාෙැනීම ආේික වේධනය සඳහා 

වැදෙත් වනවා. භකභස්නමුත් එක්සත් ජනපදය සහ ශ්රී  ංකාව අතර සම්බන්ධතා හුභදක් ආේික 

සම්බන්ධතාව ට වඩා භබාභහෝ ෙැඹුරට දිභවනවා. 75 වසරක් තිස්භස් අප භදරට අතභේ ශක්තිමත් 

සම්බන්ධතාවයක් පවතිනවා. ඒ කා භයන් වසර 70ක්ම මුළුල්භල් එ.ජ.-ශ්රී  ංකා ෆුල්රයිට් භකාමිසම 

ක්රියාත්මක වී ඇති අතර, භජයෂ්ඨ පේභේෂකයින්, මහාචාේයවරුන්, සහ සිසුන් 1,100 ඉක්මවන පිරිසකට 

අධයයන හුවමාරු යටභත් භදරට අතභේ සංචාරය කිරීමට ඉන් ඉඩ සැ සී තිභබනවා. තවද, වසර 60ක් 

තිස්භස් USAID ශ්රී  ංකාභේ ජනතාවට ඔවුන්භේ රභටහි සංවේධනය සඳහා මෙපාදා ෙැනීම පිණිස එ.ජ. 

ආධාර මුදල් වශභයන් භඩා ේ බිලියන 2කට වඩා  බා දී තිභබනවා. අප ශ්රී  ංකාභේ මීළඟ පරම්පරාභේ 

නායකයින්ට ද පුහුණු  බාභදනවා. දැනට සති කිහිපයකට කලින් රටපුරා සිටින අපභේ තරුණ සංසද 

සාමාජිකයින් එකිභනකා හමුවූ අතර රට පුරා පාසල් යන වයභස් ළමුන්ට ඉංග්රීසි භාෂා පුහුණුව  බාදීම 

ඇතුළුව තවත් භබාභහෝභද් ඒ අතරට ඇතුළත් වනවා. 

Partners in the Blue Pacific සංසදය ආරම්භ කිරීම, ASEAN රටවල් සමගින් අභේ සබඳතාවය වේධනය 

කිරීම, පස්වැනි ඉන්දු-ශාන්තිකර වයාපාර සංසදය පැවැත්වීමට ජපානය සමගින් අත්වැල් බැඳ ෙැනීම, සහ 

දිේඝ කා යක් තිස්භස් අභේ හවුල්කරුවන් සමගින් හා මිත්රසෙයින් සමගින් පවතින සබඳතා හරහා එක්ව 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/06/24/statement-by-australia-japan-new-zealand-the-united-kingdom-and-the-united-states-on-the-establishment-of-the-partners-in-the-blue-pacific-pbp/
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වැඩ කිරීමත්, Quad සහ U.S.-EU Indo-Pacific Consultations වැනි නව ආකෘතිව  සම්බන්ධතා 

ඇතිකරෙැනීමත් හරහා භමම ක ාපය තුළ හා ඉන් පිටත සම්බන්ධතා භොඩනංවාෙැනීමටත්, බහු-රාජය 

සංවිධාන සමෙ ඇති සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කරෙනිමින් නව සබඳතා ඇතිකර ෙැනීමටත් අප භපාදුභේ 

කටයුතු කර තිභබනවා.  

පසුගිය වසර කිහිපභේ අප ඉභෙනෙත් පාඩම නම් "ප්රතයස්ථ්තාවය" භොඩනො ෙැනීමට අප 

සහභයෝෙභයන් කටයුතු කළයුතු බවයි. භද්ශගුණ විපේයාසයන් හරහා එල් වන භෙෝලීය අභිභයෝෙය 

හමුභේ අප හැමභදනාම එක්ව වැඩ කිරීම අවශය වනවා. තිරසාර, සේවග්රාහී, භවළඳප  පදනම් කරෙත් 

වෘද්ිය භකභරහි දායක වියහැකි ආකාරභයන් භද්ශගුණ විපේයාසව ට අනුහුරුවීම සඳහා ශ්රී  ංකාවට 

ඇති හැකියාව වැඩිකරන සහ පුනේජනනීය බ ශක්ති භාවිතට දිරිෙන්වන අන්දභම් වැඩසටහන් සඳහා 

එක්සත් ජනපදය ශ්රී  ංකාවත් සමගින් හවුල්වී ඇත්භත් එනිසායි. 

සුරක්ිත සහ ඵ දායී භකෝවිඩ්-19 එන්නත් මාත්රා මිලියන 274ක්  බාදීම හරහා සහ Indo-U.S. Vaccine 

Action Program වැඩසටහන හා ASEAN Emergency Operations Center භවත සහය  බාදීම වැනි 

ඒකාබද්ධ මු පිරීම් හරහා අනාෙතභේ ඇතිවිය හැකි භසෞඛය හදිසි අවස්ථ්ාව ට අපභේ හවුල්කරුවන් 

සූදානම් කිරීම හරහා අප ප්රතයස්ථ්භාවය භනාභහාත් ඔභරාත්තුභදනසුළු භාවය ප්රවේධනය කර තිභබනවා. 

එභමන්ම, පවිත්ර බ ශක්තිය, පවිත්ර වාතාශ්රය සහ භද්ශගුණ ප්රතයස්ථ්භාවය සම්බන්ධභයන් සිදුභකභරන 

වයාපෘති සඳහා ක ාපය මුළුල්භල්ම භඩා ේ බිලියන ෙණනක් භයදවීමට අප කටයුතු කර තිභබනවා. 

Clean Power Asia, the U.S.-India Strategic Clean Energy Partnership සහ South Asia Regional 

Initiative for Energy වැනි වයාපෘති ඊට ඇතුළත් වනවා. 

ශක්තිමත් ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වය අපභේ ද්විපාේශ්වික සබඳතාවභේ ප්රධාන අංෙයක් වී තිභබනවා. 

තේජන සහ අභිභයෝෙ වේධනය වන විට ඊට සරි න භස් අපභේ ආරක්ෂක ප්රභේශය ද පරිණාමය විය 

යුතුයි. එභහත්, අප කුමන අභිභයෝෙව ට මුහුණ දුන්නද, අපභේ විශා තම ශක්තිය වන්භන්, ඉන්දු-

පැසිෆික් දැක්මට සහාය වන අපභේ සන්ධාන සහ හවුල්කාරිත්වයයි. අප එක්ව අභයාසයක් පවත්වන සෑම 

අවස්ථ්ාවකම, සමුද්ර ආරක්ෂාව, ආපදා සහන සහ සැපයුම් වැනි විෂය කරුණු පිළිබඳ විභශ්ෂඥයින් හුවමාරු 

කර ෙැනීම භහෝ තීරණාත්මක උපකරණ සහ භේදිකා මාරු කරන සෑම අවස්ථ්ාවකම අපභේ ද්විපාේශ්වික 

සබඳතාව ශක්තිමත් වනවා.  

පසුගිය මාසභේ අපි Cooperation Afloat Readiness and Training, භනාභහාත් CARAT අභයාසය 

පැවැත්වුවා. CARAT යනු එක්සත් ජනපදය සහ ශ්රී  ංකාව අතර විශා තම ද්විපාේශ්වික මිලිටරි මැදිහත්වීම 

වන අතර එක්සත් ජනපදභේ අප ඉන්දියානු සාෙර ක ාපභේ ආරක්ෂාවට තීරණාත්මක යැයි ස කන 

එකක් වනවා. ශ්රී  ංකා නාවික හමුදාවට අයත් ෙජබාහු සහ විජයබාහු යන භනෞකා භමම අභයාසයට 

සහභාගී වීම දැකීභමන් මම ඇත්භතන්ම සතුටට පත් වූවා. භමම භනෞකා භදකම එක්සත් ජනපද පරිතයාෙ 
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වන අතර දැන් ඒවා සාඩම්බරභයන් ශ්රී  ාංකිකයින් අතට පත්වී තිභබනවා. ශ්රී  ංකා නාවික හමුදා 

ඉතිහාසභේ දීේඝතම මුහුදු ෙමනකින් එය භමරටට සැපත් වූවායින් පසුව පසුගිය භනාවැම්බරභේ අ ංකාර 

උත්සවයකින් පසුව විජයබාහු භනෞකාව භාර භදනු  ැබුවා. ශ්රී  ංකාභේ සමුද්රීය ආරක්ෂාව සහ 

ස්වවරීභාවය සඳහා අපභේ කැපවීමට එය සාක්ියක් වනවා. 

අප අතර සබඳතා තවත් ෙැඹුරු කිරීමට CARAT දායක වූ ආකාරය දකින්නට  ැබීම විශිෂ්ටයි. 

උදාරහණයක් වශභයන්, ආපදා අවස්ථ්ාව දී ශ්රී  ාංකික පුරවැසියන්ට පිරිසිදු පානීය ජ ය  බාෙත 

හැකිවීම සඳහා අප භදරට හමුදාවන් ජ  පිරිපහදු පුහුණුවක් සිදුකළා. එභමන්ම, භදරභට්ම කාේයමණ්ඩ ය 

එක්ව හමුදා ක්භෂ්ත්රය තුළ කාන්තාවන් බ පෑමක් ඇතිකරන ආකාරය සම්බන්ධභයන් සාකච්ඡා කළ 

කාන්තාවන්, සාමය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් අප පැවැත්වූවා. 

ආරක්ෂාව සහ භද්ශගුණ විපේයාස අතභේ ඇති සම්බන්ධතාවය සාකච්ඡාවට ෙනිමින් භම් වැදෙත් 

ක්භෂ්ත්රභේ අපට වැඩි වැඩිභයන් එක්ව වැඩකළ හැකි ආකාර ෙැන සාකච්ඡා කිරීම සඳහා පාරිසරික 

ආරක්ෂක සම්භම් නයක් පැවැත්වීමට භම් වසභේ අෙදී අප ශ්රී  ංකාව සමගින් වැඩකරන බව අභේ 

ආරක්ෂක සබඳතාවභේ ෙැඹුර පිළිබිඹු කිරීම සඳහා මා භම් අවසථ්්ාභේ සඳහන් කරන්නට කැමතියි. 

සියවසකින් හතභරන් තුනක කා යක් තිස්භස ්අප භදරට අතභේ භම් සම්බන්ධතාවය භපෝෂණය කිරීමට 

අප කටයුතු කර තිභබනවා. එම සම්බන්ධතාවය දිගින් දිෙටම වේධනය වී හා ශක්තිමත් වී තිභබනවා.,, 

වැනි මහා පරිමාණ ද්වීපාේශවීහ හමුදා අභයාස සහ භමවැනි සිදුවීම් හරහා අප එකට එක්වී භතාරතුරු හා 

අදහස් භබදාහදාෙැනීම සමගින් අපට වඩාත් ශක්තිමත් හා ප්රතයස්ථ් ශ්රී  ංකාවක්, තම ස්වවරීත්වය 

ආරක්ෂා කරෙත හැකි, ශ්රී  ාංකිකයින් සියළුභදනාටම භසෞභාෙය උදාකරදීමට හැකි ශක්තිමත් ආයතන 

සංවේධනය කරෙත් ශ්රී  ංකාවක් නැගී එනු දකින්නට හැකිභේය කියා මා සිතනවා.  

ස්වවරීත්වය ෙැන කථ්ා කිරීභමන් මා අදහස් කරන්භන් ෙරුත්වය ෙැනයි. එක්සත් ජනපදය ඒ දැක්ම, 

එනම් ෙරුත්වය, යථ්ාේථ්යක් කරෙන්නට අභේ මිත්රසෙයින් සහ හවුල්කරුවන් සමගින් දීේඝකාලීනව 

වැඩකරන්නට සූදානමින් පසු වනවා. ඉන්දු-ශාන්තිකරභේ භබාභහෝ රටවල් සහ පුද්ෙ යින් භම් ක ාපය 

සම්බන්ධභයන් අපට ඇති ඒ දැක්ම සහිත අය වනවා. අප සියළුභදනා එක්ව වැඩකිරීභමන් වඩාත් යහපත් 

අනාෙතයක් භොඩනංවාෙන්නට අපට පුළුවනි. 

අපභේ හවුල්කරුවන් සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීභමන් ඉන්දු ශාන්තිකර ක ාපභේ සියලුම රටවල් සහ 

ප්රජාවන් සඳහා සමෘද්ිමත් සහ සුරක්ිත අනාෙතයක් සහතික කළ හැකි බව එක්සත් ජනපදය දන්නවා. 

ඉන්දු ශාන්තිකර ක ාපභේ ඓතිහාසික අභිභයෝෙ ආමන්ත්රණය කිරීමට සහ 21 වැනි සියවභස් අවස්ථ්ාවන් 

ප්රභයෝජනයට ෙැනීමට අප එක්සත් වීම ඉතා වැදෙත් භේ. 
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The United States knows that by working together with our partners, we can together ensure a 

prosperous and secure future for all countries and communities in the Indo-Pacific.  It is critical 

that we unite to address the Indo-Pacific’s historic challenges and seize the opportunities of the 

21st century.  

Before I close my remarks I’d like to say how pleased I am to be joined here today in offering 

remarks by two very distinguished colleagues, Major General Milinda Peiris, KDU’s Vice 

Chancellor who has been a driving force behind organizing this event, and Rear Admiral 

(retired) Peter Gumataotao, Director of the Director of the Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center 

for Security Studies.  DKI-APCSS has provided training opportunities to hundreds of members of 

Sri Lanka’s security personnel, and in doing so played an important role in our strong security 

partnership.  

I opened my remarks by saying that we share a common vision for the Indo-Pacific. It’s a vision 

of respect and shared values.  I hope that these remarks have outlined that vision and, perhaps 

most importantly, shared some ideas about what a partnership for a Free and Open, 

Prosperous, Connected, Resilient, and Secure Indo-Pacific can achieve.  

Here’s to the next 75 years of our work together focused on People, Progress, and Partnership. 

Thank you.  


