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ක ෝවිඩ් කේුකෙන් ඇතිවූ දීර්තඝ පරතරයකින් පසුෙ, කමෙර පුද්ගලි ෙ 

හමුවී අපකේ ොර්ති  හවුල් ාරීත්ෙ සංොදය අළුත්  රන්නට හැකිවීම 

ගැන අපි කෙකහවින්ම සුටු ෙනො. ඇත්කතන්ම, ෙසර 70 ට අධි  

 ාලයක් තිස්කස් ශ්රී ලං ාෙ සමගින් අපකේ හවුල් ාරීත්ෙය ශක්තිමත් 

කලස පැෙතී තිකෙනො. අප විසින් එන්නත් සහ උප රණ සපයා දුන්, 

දුෂ් ර  ාලයක් වූ ක ෝවිඩ්  ාලපරිච්කේදයත් ඊට ඇුළත්. ශ්රී ලං ාෙට 

විකේෂකයන්ම දුෂ් ර සහ ඉතාමත් ෙැදගත් අෙස්ථාෙ  අප පැමිණ 

තිකෙනො. ඉන්දු ශාන්ති රකේ ප්රධාන සන්ධිස්ථානය  පිහිටා තිකෙන ශ්රී 

ලං ාෙ එක්සත් ජනපදකේ ඉතා ෙැදගත් හවුල් රුෙකු ෙන අතර කේ 

ෙරපතළ අෙස්ථාකේදී ඔෙට සහය ලොකදන්නට අප උනනදුකෙන් 

පසුෙනො.  

නිදහස් සහ විෙෘත ඉන්දු ශාන්ති රය ට, සහ විකද්ශ අමාතයුමා 

සඳහන්  ළාක් කමන් නීති-පදනේ  රගත්, ප්රජාතන්රොදී, ජාතයන්තර 

පර්තයාය ට අපකේ කපාදු  ැපවීමක් තිකෙනො. ඒ ොකේම, විකද්ශ 

ඇමතිුමා සඳහන්  ළ පරිදි එක්සත් ජනපදය සමග හවුල් ාරත්ෙකයන් 

ෙඩාත් ශක්තිෙන්ත, ෙඩාත් ප්රජාතන්රොදී, ෙඩාත් සමෘද්ධිමත් සහ ෙඩාත් 

යුක්තිමත් ශ්රී ලං ාෙක් කෙනුකෙන් අපට ඇති කපාදු අභිලාෂ ගැන අද 

දිනකේදී අපට ඉතාමත් සාරෙත්, සහ විවිධ වූ සංොදය  නිරත ෙන්නට 

හැකි වුනා. 

ඒ පසුබිම ුළ, ජාති  සුෙවීම සඳහා, සහ මානෙ හිමි ේ සඳහාත්, 

යුක්තිය සඳහාත් මෑත ාලීන සති සහ දිනෙලදී ගත් මුල් පියෙරයන්,  

විකේෂකයන්ම රස්තොදය ෙැලැක්වීකේ පනත සඳහා ඊකේ දිනකේ සේමත 

 රගත් සංකශෝධනය සහ සිර රුෙන් ගණනාෙක් නිදහස් කිරීමට ගත් 

පියෙර අපි අගය  රනො. 



 ාහටත් ෙඩා කහාඳින් ඔෙ සැම දන්නා පරිදි,  ළයුු තෙත් කොකහෝ කද් 

තිකෙනො. ඔෙ ඒ ෙැදගත්  ාර්තයයන් ඉදිරියට  රකගන යද්දී ඔෙ සමගින් 

එක්ෙ ෙැඩ  රන්නට අප උනන්දුකෙන් යුුෙ සිටිනො. 

විකද්ශ අමාතයුමා කී පරිදි, සිකුරාදා දිනකේ දී කදමළ ජාති  සන්ධානය 

හමුෙන්නට ජනාධිපතිුමා විසින් කගන ඇති තීරණය ෙැදගත් සහ අප 

විසින් පිළිගන්නා පියෙරක්. දුෂ් ර ඉතිහාස සහිත කෙනත් රටෙල්  ර 

ඇත්තාක් කස් සතය කසවීකේ යන්රණ ඇති කිරීකේ අදහස, විකේෂකයන්ම 

දකුණු අප්රි ානු අත්දැකීකමන් ලොගත හැකි දැනුකමන් ප්රකයෝජන ගැනීම, 

ඉතාමත් කහාඳ අදහසක් ෙන අතර ඒ ක්රියාෙලියට සහය ලොදීමට අප 

සූදානමින් පසුෙනො. 

රාජය කනාෙන අංශකේත්, මාධයකේදීන්කේත්, සිවිල් සමාජකේත්, 

ආකේක්ෂණ අෙසන් කිරීකේත්, රඳො තැබීේ අෙසන් කිරීකේත්, හිරිහැර 

අෙසන් කිරීකේත් ෙැදගත් ම ද අප අෙධාරණය  රනො. අද දෙකස් පසු 

අෙස්ථාෙ  දී සිවිල් සමාජකේ නිකයෝජිතයින් හමු ෙන්නටත් මා 

ෙලාකපාකරාත්ු ෙන අතර, විකද්ශ ඇමතිුමා ද එම නිකයෝජිතයින් හමුවී 

ඔවුන් සැලකිල්ලට කයාමු රන  රුණුෙලට සෙන්කදනු ඇති ෙෙ පිළිෙඳෙ 

මා සුටු ෙනො. පළාත්සභා මැතිෙරණ පැෙැත්වීමට සහ ප්රජාතන්රොදී 

අෙ ාශය ෙඩාත් පුළුල් කිරීමට අප දිරිගන්ෙනො. 

නමුත් කපාදුකේ ගත්  ල, ජාති  සුෙවීම සහ යුක්තිය පිළිෙඳෙ ෙන කේ 

සියළුම ගැටළු සේෙන්ධකයන් ඉදිරි පියෙර තැබීම ගැන මා විකේෂකයන්ම 

විකද්ශ ඇමතිුමාත්, අධි රණ ඇමතිුමා සමගින් එුමාකේ 

හවුල් ාරීත්ෙයත් ප්රශංසා  රනො. ඔෙ එම පියෙර ගනිද්දී, අපකේ 

හවුල් ාරීත්ෙය සඳහා, සමුද්රීය සහ ගුෙන් ක්කෂ්රෙල දැනටමත් ශක්තිමත් 

හවුල් ාරීත්ෙයක් ඇති ආරක්ෂ  ක්කෂ්රකේ අකේ හවුල් ාරීත්ෙය සඳහා, 

විකේෂකයන්ම තෙතෙත් ඉඩ අෙ ාශ විෙෘත කේවි. ඔෙ දන්නා පරිදි ශ්රී 

ලං ා නාවි  හමුදාකේ අප විසින් ලොදුන් එ.ජ. යාරා කද ක් භාවිතා 

ක කරනො. තෙත් යාරාෙක් භාරදීම සඳහා දැනට සූදානේ ක කරමින් 

පෙතින අතර, ඉදිරි සතිෙලදී ඔකේ නැවියන් සහ නාවි යින් එය කමහි 

යාරා  රාවි. 

විකද්ශ අමාතයුමා පැෙසූ කස්ම, අකේ ආර්ති  සේෙන්ධතාෙය 

අතිශයින්ම ෙැදගත්. දැනටමත් එය ශක්තිමත්. ඇත්කතන්ම, ක ෝවිඩ් 

 ාලසීමාෙ මුළුල්කල්ම අකේ කෙළඳ සෙඳතාෙය ෙර්තධනය වීම, ඉතාමත් 



සුවිකේෂී  රුණක් ෙනො. විකේෂකයන්ම, ඇඟළුේ අංශකේ ශ්රී ලං ාෙට 

පෙතින ඉතාමත් ශක්තිමත් පදනම  කයාදාගනිමින්, ආරක්ිත උප රණ 

සඳහා කගෝලීය ෙශකයන් තිබූ ඉල්ුමට දාය ත්ෙයක් ලොකදන්නට ශ්රී 

ලං ාෙට හැකිවීම ගැන අප ඔෙට ප්රශංසා  රනො. 

ඔකේ ණය තත්ෙය සහ ඔෙට පෙතින රාජය මුලය සහ මුදල්මය අෙශයතා 

සේෙන්ධකයන් උප ාර ලොගැනීම සඳහා ජාතයන්තර මුලය අරමුදල  රා 

කයාමුවීම සඳහා රජකයන් ගන්නා ධධර්තයෙන්ත පියෙර කමහිදී අතිශයින් 

ම තීරණාත්ම  යි. කමරට ආර්ති ය ශක්තිමත් කිරීම සහ සුෙපත් 

 රගැනීම සඳහා  ළයුු ඒ දුෂ් ර  ාර්තයභාරය ඔෙ විසින්  රකගන යන 

අතරුර එක්සත් ජනපදය ඔකේ හවුල් රුො ෙනු ඇති. කේ ඉතාමත් 

ෙැදගත් කමාකහාකත් ඔෙ සමගින් ෙැඩ කිරීමට අකේ තානාපති  ාර්තයාලකේ 

ශ යතාෙය එක්සත් ජනපදකයන් ශක්තිමත්  රනො ඇති. 

අපකේ ආර්ති  සහ කෙළඳ පදනම ශක්තිමත්  රගැනීමටත් අපට 

අෙශයයි. ඔෙ සඳහන්  ළ පරිදි, ඇඟළුේ අංශකේ අපි කහාඳ මට්ටම  

සිටිනො. කතාරුරු තාක්ෂණ අංශකේ අපට මීට ෙඩා ෙැඩි කදයක් 

 රන්නට වුෙමනායි.  හරිත ෙලශක්ති අංශකේ මීට ෙඩා කදයක්  රන්නට 

අපට වුෙමනායි. අපකේ සංෙර්තධන මුලය සංස්ථාෙ කමරට මධයම සහ කුඩා 

ෙයාපාර සමගින්, විකේෂකයන්ම  ාන්තා-හිමි ාරත්ෙය සහිත 

ෙයාපාරෙලට ෙඩාත් ෙැඩි අෙස්ථාෙන් සලසාදීම සඳහා ඔවුන් සමගින් ෙැඩ 

 රනො. 

ඒොකේම, පරිසරය සේෙන්ධකයන් අප ශක්තිමත් හවුල් රුෙන් ෙන අතර, 

අපකේ සමුද්ර ආරක්ෂා  රගැනීකේදී ශ්රී ලං ාකේ හවුල් රු ෙන්නට ලැබීම 

ගැන අපි ආඩේෙර ෙනො. විකේෂකයන්ම, ෙැඩි ෙශකයන්  ාෙන් 

ඩකයාක්සයිඩ් උරාගන්නා  කඩාලාන ශා ය සේෙන්ධකයන් ඒ අංශකේ 

ඔෙකේ නාය ත්ෙය අපි අගය  රනො. ඒ සේෙන්ධකයන් සහ, ේලාස්ටික් 

සේෙන්ධකයන් අපට තෙත්  ළ හැකි කමානොදැයි අප සල ා ෙලනො. 

එනිසා, කේ අදහස් විමසීේ මාලාෙ සිදුක රුකන් ඔෙට ඉතාමත් ෙැදගත් 

අෙස්ථාෙ , ඒ ොකේම, පෘිවියටත් ඉතාමත් ෙැදගත් අෙස්ථාෙ . කේ 

කගෝලීය ගැටළු අතරින් කිහිපයක් ගැන අපි දිො ආහාරය අතරුකර්ත  ථා 

 රනො. විකේෂකයන්ම, යුක්කර්තනකේ රුසියාෙ සිදු රන දරුණු 

ආක්රමණ ාරී ක්රියා ප්රජාතන්රොදකේ ෙැදගත් මත්, රුසියාකෙන් කේො, 

කෙනත් ඒ ාධිපති රටකින් කේො සිදු රන කුරිරු ඒ ාධිපතිොදී හැරිසීේ, 



ෙලහත් ාරය හා ආක්රමණ ාරීත්ෙය ඉදිරිකේ අප ශක්තිමත් වී එක්ෙ නැගී 

සිටීකේ ෙැදගත් මත් අප හැමකදනාටම අෙධාරණය  රන ෙෙ මා 

විකේෂකයන් සඳහන්  රන්නට  ැමතියි. 

විකද්ශ ඇමතිුමා විසින් ඉතාමත් ෙයක්ත  කලස සඳහන්  ළ පරිදි අප 

හැමකදනාටම රීති පදනේ  රගත් ජාතයන්තර පර්තයායක් සඳහා කපාදු 

 ැපවීමක් තිකෙනො. එක්සත් ජනපදයට හා ශ්රී ලං ාෙට, ප්රජාතන්රොදී 

ජීෙන රටාකේ පවිරතාෙයට අප හැමකදනාටම ඇත්කත් කපාදු  ැපවීමක්. 

අප කේ එක්වී සිටින්කන් එය ශක්තිමත් කිරීමටයි. 

ශ්රී ලං ාෙට නැෙතත් පැමිණීමට පමණක් කනාෙ, එළකෙන මාසෙලදී 

කොින්ටන් නුෙරට ඔෙ පිළිගැනීමට අපි සුටින් ෙලාකපාකරාත්ු ෙනො. 

 

ඔෙ හැමකදනාටම ස්ුතියි. 
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