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එ�ස� ජනපද තානාප��ය, ජා�ක සම�ෙ� වැදග�කම අවධාරණය කර� ; එ�ස� 
ජනපදෙය� �� ලංකාවට ලබා � ඇ� සහාය ��බඳ කරැ� ද�ව�  

 
අෙ��� 25, ෙකාළඹ : ඇම�කා� �රවැ�ය� හතර� ඇ�� ��ත 359 කට මරැ කැඳ� පා��             
ඉ�දා ත��ත ප�හාර හ�ෙ�, �� ලාං�ක�� සම�ව ��ෙ� වැදග�කම එ�ස� ජනපද           
තානාප�� අෙල�නා �. ෙට���� අවධාරණය කර�. ප��ය වසර ��පය �ළ, බ�           
ආග�ක සහ ජනවා��ක ෙකාට� අතර ��වාසය සහ බැ�� ඇ���ම උෙදසා �� ලංකාව            
��කර ඇ� ප�ග�ය ��බඳව පස� කරන ඇය, ජා�ක සම�ය ර�න ෙම� ��            
ලාං�ක��ෙග� ඉ�ලා ���.  
 
"ෙමම භයානක ප�හාර ��ගල�� ��ප ෙදෙන�ෙ� ��යාව� �ස �� ප�ජාවකෙ� ��යා           
ෙනාෙව�," ෙට���� තානාප��ය පවස�. "සෑම ආගමකටම සහ ප��මකට අය� ��          
ලාං�ක�� ෙමම ප�හාර ෙහළා දැක �ෙබ�. ත��තවාදයට එෙර� ෙහාඳම ���ර සම�ය�."  
 
ෙට���� තානාප��ය පවස�ෙ� ජනප� ට��� ��� සහාය දැ��මට ��කර ඇ�          
ප�කාශය ��ර සහ වැදග� වන බව�. �� ලංකා රජෙ� ඉ��ම ප�� ෙෆඩර� �ම�ෂණ             
කා�යාංශෙ� (FBI) �ෙ�ෂඥ �ලධා�� ද, එ�ස� ජනපද ඉ��-ශා��කර බලඝණෙ�         
(USINDOPACOM ) �ෙ�ෂඥ ක�ඩායම� ද ප��ය ඉ�දා ��� ත��ත ප�හාර ��බඳ           
��කරන ප��ෂණ වලට, තම සහාය ලබාෙද�� පව��. ෙමම �ලධා��, ලාං�ක ��ය           
��යා�මක ��ෙ� ආයතනවල �ලධා�� සමඟ එ�ව අපරාධ සහ රස ප��ෂණ කට��           
වල �රත ෙව�. ප�ජාව�ට අත�ාවශ� අවශ�තා ��බඳව ෙසායා බැ�මටද තානාප�          
කා�යාලය �යවර ෙගන ඇත. ෙමම ෙ�දවාචකයට ප�ව ලාං�ක ප�ජාව�ට එ�ව කට��           
��ෙ� අව�ථාව� උෙදසා සහය �මට හැ� ආකාර ��බඳව තානාප� කා�යාලය ෙසායා           
බල�� ���.  
 
"ෙ� අව�ථාෙ� �� ලංකාවට අවශ� සෑම සහාය�ම ලබා �මට එ�ස� ජනපදය කැප වන             
අතර ෙමම සහාය� ලබාෙද�ෙ� �� ලංකා රජෙ� ඉ��ම මත�," තානාප��ය පවස�.           
"ෙමම ලබාෙදන සහාය� වලට එ�ස� ජනපද හ�දා සහභා� �ම, �ම�ත�ණ න�ාය�           
ෙලස අ�ථ දැ��ෙම� ��ව�ෙ�, ෙමම ප�හාරයට ෙගා�රැ � ප�� සහ ප�ජාව� ෙවතට            
ෙයා� �ය �� අවධානය ෙවනතකට ෙයා� �ම�." ෙමම සහෙය��තාව එ�ස� ජනපදය සහ            
�� ලංකාව අතර ව�ධනය ෙව�� පව�න හ��කා��වෙ� ෙකාටස�. ආර�ෂාව එම          
හ��කා��වෙ� ප�ධාන අංශය�. "�� ලංකාෙ� ස�ප ��ෙර� ෙලස අ� ෙ� ත��ත ��යා �සා             
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�� ෙ�දනාවට ප�ව ���. ෙමම අ��දය ��� ෙපරට� වඩා ශ��ම�ව සහ එ�ව නැ�             
��මට �� ලංකාවට සහය �මට අ� කැප ව�ෙන�."  
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