දේශපාලන කටයුතු පිළිබඳ එක්සත් ජනපද නිද ෝජය රාජය දේකම් ද ෝමස් ඒ.
ෂැනන් (කනිෂ්ට) මහ ා සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව විදේශ කටයුතු
අමා යාාංශදේ දේකම් ප්රසාේ කාරි වසම් මහ ා විසින් ජනමාධ්යදේදීන් හමුදේ
කරන ලද ප්රකාශ
විදේශ කටයුතු අමා යාාංශ , 2017 දනාවැම්බර් 06 වැනි සඳුදා

ජනමාධ්යවේදී මිතුරනි,
වනෝනාවරුනි, මහත්වරුනි,
වේශපාලන කටයුතු පිළිබඳ එක්සත් ජනපද නිව ෝජය රාජය වේකම් ව ෝමස් ෂැනන්
ානාපතිතුමාත් ඔහුවේ නිව ෝජි
පිරිසත් වම් සන්ධ්යාවේදී විවේශ කටයුතු
අමා යාාංශවේදී පිළිගන්නට ලැබීම මට ඉමහත් සතුටක් සහ වගෞරව ක්.
වම් පසුගි මාස වදකක වැනි කාල ක් ඇතුළ අප වදවදනා අ ර ඇති වූ වදවැනි
හමුවයි. අප වදරට අ ර දිවනන් දින වර්ධ්න වන සබඳ ා හා සහව ෝගි ාව ගැන
සාකච්ඡා කරන්නට, පසුගි සැප් ැම්බර් මාසවේ එක්සත් ජාතීන්වේ මහා මණ්ඩල
සැසිවාර අ රතුර ෂැනන් ානාපතිතුමා අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් බැහැ දුටු අවස්ථාවේ
ඔහු සහ මා නිේව ෝක් නුවරදී හමු වුණා. මුදේ සහ ජනමාධ්ය අමා ය මාංගල සමරවීර
මහ ා පසුගි මාසවේ වවාෂාංටන් නුවර සාංචාර කළ විට ෂැනන් ානාපතිතුමා ඔහුත්
මුණගැසුණා. අවප් පාර්ිවම්න්තුවේ ගරු ක ානා කතුමා සහ බහු පක්ෂ නිව ෝජි
පිරිසක් පසුගි සැප් ැම්බරවේ වවාෂාංටන් නුවර සාංචාර කළා. අප වදරට අ ර, සෑම
මට්ටවමන්ම ඉහළ නැාංවී ඇති සබඳ ා සැබැවින්ම දැඩි ප්රීති ට කාරණ ක්.
වනෝනාවරුනි, මහත්වරුනි,
නිව ෝජය වේකම් ෂැනන් මහ ා ශ්රී ලාංකාවටත්, අපවේ සි ලුම නා ක න්ටත්, ඔබ
සැමටත් අමුත්ව ක් වනාවවයි.
වම් ඔහු ශ්රී ලාංකාවට පැමිණි වදවැනි අවස්ථාවයි. ඔහු පළමුවවන්ම ශ්රී ලාංකාවේ සාංචාර
කවළ් 2015 වදසැම්බර් මාසවේ. 2015 වදසැම්බර් මාසවේ කළ ඒ පළමු සාංචාර
අ රතුරදී වම් වගාඩනැඟිේවේදීම ඔහු මාධ්ය හමුවක් පැවැත්වූ බව ඔබට ම ක ඇ ැයි
මා විශ්වාස කරනවා. ඒ මාධ්ය හමුවේදී පළමුවැනි එක්සත් ජනපද-ශ්රී ලාංකා සහව ෝගි ා
සාංවාදවේ දින නිවේදන වකරුණා. ඒ අනුව එක්සත් ජනපද සහ ශ්රී ලාංකාව අ ර
පළමු සහව ෝගි ා සාංවාද පසුගි වසවර්, එනම් 2016 වසවර් වපබරවාරි මාසවේදී
වවාෂාංටන් නුවරදී පැවැත්වුණා. එ ට නා කත්ව දුන්වන් අන් කවරකුවත් වනාව
ෂැනන් ානාපතිතුමායි.
මාත්, ෂැනන් ානාපතිතුමාත් අප වදරවට් නිලධ්ාරීනුත් සමඟ වදවැනි එක්සත් ජනපදශ්රී ලාංකා සහව ෝගි ා සාංවාද පැවැත්වූ බව මා අද නිවේදන කරන්වන් ඉමහත්
සතුටකින්.
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එ වබාවහෝ ආකාර කින් අප වදරටටම වැදගත් සන්ධිස්ථාන ක්.
➢ ඔබ දන්නා පරිදි, එක්සත් ජනපද සහ ශ්රී ලාංකාව පරම්පරා ගණනාවක්
තිස්වස් මිතුරන්. වවවළඳ හා වාණිජ ක්වෂ්ත්ර, අන් ර් පුේගල
සබඳ ා, අධ්යාපන සහ සාංස්කෘතික අාංශ වමන්ම ආරක්ෂක සහව ෝගි ාවද
ඇතුළුව අපවේ අන් ර් ක්රි ාකාරකම් මගින් අප විශාල වශව න් ප්රතිලාභ
ලබාවගන තිවබනවා. අපවේ ප්රජා න්ත්රවාදී රාජය න් වදක විසින්ම
වපෝෂණ
කරනු ලබන හර න් වන
හපාලන
ශක්තිමත්
කිරීම, ප්රජා න්ත්රවාද , නීතිවේ ආධිප ය , සාංහිඳි ාව සහ තිරසර සාම
වවනුවවන් ශ්රී ලාංකාවේ ජන ාව ඡන්ද ලබා දුන් 2015 මැතිවරණවින්
පසුව අප වදරට අ ර සබඳ ාව වත් දැඩි වුණා. අපවේ සබඳ ාව සවිමත්
පදනමක් සහ වුහ ක් ම වගාඩනැගීමටත්, පුළුේ පරාස ක් ආවරණ
කරන ක්වෂ්ත්ර රැසක අපවේ සහව ෝගි ාව වර්ධ්න කිරීමටත් හැකි ාව
ලබා වදන 'සහව ෝගි ා සාංවාද ' නමැති ාන්ත්රණ පිහිටුවීමට වම් නිසා
හැකි ාව ලැබුණා.
එක්සත් ජනපද සහ ශ්රී ලාංකාව අ ර පුළුේ පරාස ක විහිදුණු වැදගත්
කරුණු සහ සහව ෝගි ා ක්වෂ්ත්ර සාකච්ඡා කරන වමම වැදගත් සහ
ප්රව ෝජනවත් ාන්ත්රණ
ව දුරටත් හවුරු වීම අද පැවැත්වූ දදවැනි
සහව ෝගි ා සාංවාදව න් වපන්නුම් වකවරනවා.
➢ එක්සත් ජනපදවේ නව පරිපාලන නිව ෝජන කරමින් ශ්රී ලාංකාවේ
සාංචාර කළ වජයඨ ම එක්සත් ජනපද නිලධ්ාරී ා ෂැනන් ානාපතිතුමායි.
ෂැනන් ානාපතිතුමාවේ නා කත්වව න් යුතු එක්සත් ජනපද නිව ෝජි
පිරිවස් සහභාගීත්වව න් අප වදරට අ ර පැවැති වදවැනි සහව ෝගි ා
සාංවාද , පුළුේ පරාස කට අ ත් සහව ෝගි ා ක්වෂ්ත්ර පුරා පැතිරුණු
සබඳ ාවන් ශක්තිමත් කිරීමට, පරිපාලන න් වදකක් ටවත්, එක්සත්
ජනපද සහ ශ්රී ලාංකාව තුළ ඇති ඇපකැපවීම ප්රදර්ශන කරනවා.
අපවේ සාකච්ඡාවින් අනතුරුව අප ඒකාබේධ් නිදේදන කට එකඟ වුණා. එම
ඒකාබේධ් නිවේදන ඔබ වම් මාධ්ය හමුවවන් පිටව න විට ඔබ අ ට ලැවබනු ඇති. ඒ
ඒකාබේධ් නිවේදනව න් ඔබට වපවනනවා ඇති, එක්සත් ජනපද සහ ශ්රී ලාංකාව අ ර
ඇති සහව ෝගි ාව ක්වෂ්ත්ර විශාල ගණනාවක් ආවරණ කරන බව. නීති ක්රි ාත්මක
කිරීම, මත්රවය විවරෝධී පි වර, ත්රස් විවරෝධී පි වර, මුලයම සහ ණ පිළිබඳ
අභිව ෝග න්ට මුහුණ දීමට සහ වීම, නීතිවේ ආධිප ය , විනිවිදභාව
සහ
ප්රජා න්ත්රවාද ශක්තිමත් කිරීම; සාංහිඳි ාව සහ ජීවවනෝපා මාර්ගවලට සහ දීවම්
ප්ර ත්න; සහ හමුදා සහව ෝගි ාව ඉන් කිහිප ක් පමණි.
ෂැනන් ානාපතිතුමා සි ක ාවේදී වමයින් සමහරක් ගැනත්, නව සහව ෝගි ා
ක්වෂ්ත්ර සහ ශ්රී ලාංකාවට ලබා වදන සහව ෝග ගැනත් සඳහන් කරනවා ඇති.
ෂැනන් ානාපතිතුමනි,
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ඔබවේ ශ්රී ලාංකා සාංචාර සිදුවන්වන් වසර 32 කට පසු ශ්රී ලාංකාවට පැමිණි පළමුවැනි
එක්සත් ජනපද නාවික හමුදා ගුවන් ානා හාරක වනෞකාව වන යූඑස්එස් නිමිට්ස්
වනෞකාවේ ආගමන ට ඉ ාමත් සමීපව න්. පසුගි වසර වදක තුළ වනෞකාවල
ආගමන න් කිහිප ක්ම සිදු වුණා. ඊට අම රව එක්සත් ජනපද මැරීන් බළකා ශ්රී
ලාංකා මැරීන් බළකා පිහිටුවීමට අපට සහ වුණා. වම් වර්ධ්න න් ගැනත්, අවනයානය
වශව න් වාසිදා ක ේවිපාර්ශ්වික සහ කලාපී ක්රවමෝපායී සහ ආරක්ෂක ප්රතිලාභ ලබා
වදන දිවනන් දින දියුණු වන හමුදා සහව ෝගි ාව ගැනත් අප අතිශයින්ම ප්රීති ට පත්
වනවා වමන්ම අප එ අග කරනවා.
ඉන්දු -ශාන්තිකර කලාපවේ ආරක්ෂාව, ස්ථාවරබව, විනිවිදභාව සහ ආර්ික
අවස්ථාවන් ඉහළ නාංවන ඒකාබේධ් ක්රි ාකාරකම් විෂව හි එක්සත් ජනපදවේ
සම්බන්ධ්වීම සලකා බලන කල, අවගෝස්තු-සැප් ැම්බර් මාසවල ශ්රී ලාංකාවේ පැවැති
ඉන්දි ානු සාගර කලාපී සම්මන්ත්රණ ට වැඩ බලන සහකාර වේකම් වවේස් මහ ා
සහභාගීවීම අපට ඉමහත් අනුබල ක් සැපයූවා.
වනෝනාවරුනි, මහත්වරුනි,
වමවර ෂැනන් ානාපතිතුමාවේ ශ්රී ලාංකා සාංචාර ඉ ා වකටි එකක්. ඔහු අද
සන්ධ්යාවේ වමහි පැමිණි ා. වහට උදෑසන ඔහු නික්ම නවා. රජවේ වජයෂ්ඨ
නිලධ්ාරීන් සහ අමා යවරුන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට අම රව එතුමා අද සවස ගරු
අග්රාමා යතුමාත්, විවේශ කටයුතු අමා යතුමාත් බැහැ දුටුවා.
ෂැනන් නිව ෝජය වේකම්තුමනි,
වම් සාංචාර සම්බන්ධ්ව න් මා ඔබට කෘ ඥ වනවා. එවහත්, ඔබවේ මිළඟ ශ්රී ලාංකා
සාංචාර මීට වඩා දිගු එකක් වනු ඇ ැයි මා බලාවපාවරාත්තු වනවා. අප වදරට අපවේ
ේවිපාර්ශ්වික සබඳ ා ර කරගැනීමට ක්රි ා කරන අ ර සහ කලාපී සහ වගෝලී
වශව න් අපවේ අවනයානය සැලකිේල ව ාමුවන ක්වෂ්ත්රවල එක්ව කටයුතු කරන
අ ර, උදාවන දින, සති සහ මාසවලදී ඔබ සමග එක්ව දිගටම කටයුතු කරන්නට අප
උදක්ම බලාවපාවරාත්තු වනවා.
පරිපාලන න් වදකක් ටවත් එක්සත් ජනපද-ශ්රී ලාංකා සබඳ ා ප්රවර්ධ්න කිරීමට ඔබ
ලබා දුන් නා කත්ව
සම්බන්ධ්ව න්ද, මෑ ක් වනතුරුම, ඇවමරිකා එක්සත්
ජනපදවේ ශ්රී ලාංකා ානාපතිවර ා වශව න් මා කටයුතු කරන විට වවාෂාංටන්
නුවරදී වපෞේගිකවම ඔබ මා වව ලබා දුන් සහව ෝග වවනුවවන්ද මා ඔබට මවේ
කෘ ඥ ාව පළ කළ යුතුමයි.
ග වන සෑම දින ක් පාසාම, අප වදරට අ ර බැඳීම් වඩ වඩාත් ශක්තිමත් කරනු පිණිස
අප සමඟ ඉ ා සමීපව න් කටයුතු කරන අතුේ වක්ෂප් ානාපතිතුමාවේත්, වකාළඹ
සිටින එතුමාවේ කැපවීවමන් යුත් කණ්ඩා වම්ත් දැඩි ප්ර ත්න සම්බන්ධ්ව න් වූ
අපවේ ඇගයීමද මා වම් අවස්ථාවේ ප්රකාශ කිරීමට කැමැතියි.
ඔබ අම න්නට මා දැන් ෂැනන් ානාපතිතුමාට ඇරයුම් කරනවා. ඉන් අනතුරුව,
මාධ්යවලට අප වදවදනා වව ප්රශ්න වදක බැගින් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියි.
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