
71 වන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවත්සරය  

විගේශ කටයුතු අමාත්යr ගරු මංගල සමරවීර මහත්යා විසින් කරන ලද 

කථාව  

2016 ඔක්ගත්යෝබර් 24 

එක්සත් ජාතීන්ගේ ගන්වාසික සම්බන්ධීකාරක හා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන 

වැඩසටහගන්    ශ්රී  ලංකා නිග ෝජිත ඌනා මැගකෝලි මැතිණි නි, 

එක්සත් ජාතීන්ගේ ශ්රී  ලංකා නිග ෝජිත කණ්ඩා ගම් කාර්  මණ්ඩල මහත්ම 

මහත්මි නි, 

එක්සත් ජාතීන්ගේ ස්ගේච්ඡා සාමාජික සාමාජිකාවනි, 

ගනෝනාවරුනි මහත්වරුනි, 

ජගත් සංවිධානගේ 71 වන සංවත්සර  සමරනුවස් අද ඔබගේ කාර් ාල ට 

ගමගස් රැස්ව සිටින සි ලු ගදනා හා සමග එකතුවීමට ලැබීම මාගේ ඉමහත් 

සතුටට ගේතු ගේ. ජගත් සංවිධාන ට වසර 71ක් සපිගරන ගම් ගමොගහොගත් එ  

ශ්රී  ලංකාව සමග ඇතිකර ගත් නිල සබඳතාවල 61 වැනි වසර වනු ඇත. 

විනාශකාරී ගලෝක යුද්ධ ගදකින් අනතුරුව, 1945 ජුනි 26 වැනි දින ජාතෙන්තර 

ප්රාජා සාමාජිකයින් ශාන්ත ෆ්රැැන්සිස්ගකෝ හිදී රැස් වී එක්සත් ජාතීන්ගේ 

ප්රාඥ්ඥප්තති ට අත්සන් තැබී .  1945 ඔක්ගතෝබර් 24 වැනි දින බලාත්මක වුණු එම 

ප්රාඥ්ඥප්තතිග න් ගදනු ලැබු ග ොගරොන්දුව වූගේ, අද අ  විසින් සමරනු ලබන හා  ළි 

සලකා බැලි  යුතු වන, යුද්ධගේ පීඩාවන්ගගන් අනාගත  රපුර ගේරා ගැනීමට 

ගමන්ම ගැටුම් ඇතිකර ගැනීම ගවනුවට සංවාද , රාජෙ තාන්ත්රිනකවාව , 

ජාතෙන්තර සහග ෝගීතාව සහ ජාතෙන්තර නීතිමත  දනම් වූ  ර් ා ක් 

ගවනුගවන් ඇති පිළිගැනීම වැඩි කිරීම ගේ. 

 සුගි  71 වසර පුරාවටම අ  ලබාගත් ගබොගහෝ ජ ග්රදහණ සඳහා එක්සත් 

ජාතීන්ගේ සංවිධාන  අ ට උ කාර කර ඇත.  මනුෂ්යෙ වර්ග ාට මුහුණ  ාන්නට 

සිදු වූ බර තල ගැටළුවලට අවධාන  ග ොමු කරවීගම් දී, දහස් ගණන් ජනතාව 

දුගී බගවන් මුදවා ගැනීගම් දී, ප්රාජාතන්්රයවාද  ඇති කිරීගම් දී, කුඩා දරුවන් 

ගවනුගවන් ආරක්ෂ්යාව තහවුරු කිරීගම් දී, ගලෝක  පුරා විවිධ ප්රාජාවන් 

එකිගනකාට සමී  කරමින්, ශක්තිමත් බැඳීම් ගගොඩනැගීගම් දී ගමන්ම නව 

සබඳතා ඇති කිරීගම්දීත් ජගත් සංවිධාන  ග රමුගණ්  සුවි . 

 

එතකුදු වුවත්, අ  හමුගේ ඇති අභිග ෝග බි  උ දවන සුළු .  ගද්ශගුණික 

වි ර් ාස, අර්බුද, සරණාගතයින්, දරුණු අන්තවාද  හා අසහනකාරීබව, මානව 



හිමිකම්වලට ඇති තර්ජන, ්රයස්තවාද  ආදී තවත් ගබොගහෝ බල ෑම් සැලකි යුතු 

තර්ජන එල්ල කරනු ලබයි. 

ගකගස් ගවතත් අද ගලෝක  හමුගේ ඇති ගැටළුවලට පිළි ම් ගසො ා ගත හැක්ගක්, 

එ  ගකතරම් අසීරු ගේ දැයි ගහෝ ගකතරම් දුරකට අභිග ෝගාත්මක ගේ දැයි  න 

කරුණ ගනොසළකා, එක්සත් ජාතීගේ සංවිධාන  පිහිටුවනු ලැබූ හර  ද්ධතීන් වු, 

බහුවිධතාව, මානව අයිතිවාසිකම්, විවිධත්ව ට ගරු කිරීම සහ සාමුහිකව 

කටයුතු කිරීගම් ප්රාති ත්ති  මත පිහිටා කටයුතු කිරීගමන්  මණක් බව මා 

තරගේ විශ්වාස කරමි.  අ ගේ ගලෝක  ඉතා කුඩා එකක් බවත්, මිනිසුන් ගලස 

අ  සැමගේ දදව න් එකිගනකට ගවලී  වතින බවත් විවිධත්ව ට ගරු කරමින් 

ඒ බව අවගබෝධ ගකොටගගන ජීවත්වීම තුළින් අ  සි ලු ගදනා එකම මිනිස් 

 වුලකට අ ත් වන බැේ ජනතාවට අවගබෝධ කරවීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ 

සංවිධාන  තව තවත් නා කත්ව  සැ යි  යුතු ගවයි. 

ගනෝනාවරුනි, මහත්වරුනි, 

ශ්රී  ලංකාව තුළ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානගේ කාර්  වාර  අ  රජගේ 

ඇගයීමට ලක් ගවයි.  මහගල්කම් අතිගරු බැන්-කී-මූන් මහතා ගම් වසගර් අ  

රටට  ැමිණීම පිළිබඳව අ  ඉමහත් සතුටට  ත්වන අතර එ  ශ්රී  ලාංකික 

ජනතාවට කරන ලද ගගෞරව ක් ගලස අපි දනිමු. 

අ  රටට ඉතා වැදගත් අවස්ථාවක ඔබ සි ලුගදනා ලබාගදන සහා  ඉතා අග  

කළ යුතු ,  අ ගේ ප්රාජාතන්්රයවාද  ශක්තිමත් කිරීම, සංහිඳි ාව ඇති කිරීම, 

සාධාරණ හා සර්වග්රදාහී ආර්ථික සංවර්ධන ක් සහ තිරසාර සාම ක් උදාකර 

ගැනීම  න ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට අ ට වැදගත්වන සෑම ක්ගේ්රය කදීම ඔබ 

දක්වනු ලබන කැ වීම හා ලබාගදන උ කාර  ගවනුගවන් එක්සත් ජාතීන්ගේ ශ්රී  

ලංකා නිග ෝජිත කණ්ඩා ගම් සි ලු ගදනාට මා ස්තූතිවන්ත ගවමි. 

ඔබ සි ලු ගදනාටම මාගේ ස්තූති  පුද කරන අතරතුර, ජාතෙන්තර සාම  හා 

ආරක්ෂ්යාව තහවුරු කිරීමට, සංවර්ධන  උදාකර ගැනීමට, ගලඩ ගරෝග මර්දන ට, 

දුගීබව තුරන් කිරීමට හා සි ලු ගලෝකවාසීන් ගවනුගවන් සුවබර ගහටක් උදාකර 

දීගම් අග්තක්ෂ්යාගවන් වඩා සවිමත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධාන ක් නිර්මාණ  

කිරීම ගවනුගවන් ජීවිත  රිතොගග න් කටයුතු කරන එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම 

සාධක නිලධාරීන් ඇතුලු ගලෝක  පුරා විවිධ කටයුතුවල නි ැගලන එක්සත් 

ජාතීන්ගේ  වුල ගවත මාගේ ප්රාශංසනී  කෘතගේදීතාව පුද කිරීමට ද 

කැමැත්ගතමි. 

ස්තූතියි. 

*** 


