
විදේශ දේකම් ප්රසාදේ කදියවසසාම් හතා ද 2017 ඔක්දා ෝබර් 24 සැනි දිනට දවදුණු 72 

සැනි එක්සාත් ජදතීන්දේ දිනව දසනුදසන් කළ කා දස 

 

එක්සත් ජාතීන්ගේ ගන්වාසික සම්බන්ධීකාරක සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහගන් ශ්රී ලංකා 
නිගයෝජිත, ඌනා මැගකෝගේ මහත්මියනි, 

එක්සත් ජාතීන්ගේ ශ්රී ලංකා කණ්ඩායගම් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකගයනි, 

එක්සත් ජාතීන්ගේ ස්ගේච්ඡා ගසේවක ගයනි, 

ගනෝනාවරුනි, මහත්වරුනි, 

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සිය 72 වැනි සංවත්සරය සමරන ගම් ගමොගහොගත්, ශ්රී ලංකාව සහ එක්සත් 
ජාතීන්ගේ සංවිධානය අතර නිල සබඳතාවට වසර 62 ක් සපිගර්. ගම් හැට ගෙවසගරන් වසර 30 කටත් 
අධික කාලයක් තිස්ගසේ ශ්රී ලංකා විග ස ගසේවග  නිලධාරිගයකු ගමන්ම, ජිනීවා සහ නිේගයෝර්ක් නුවර 
එක්සත් ජාතීන්ගේ ශ්රී ලංකා නිතය නිගයෝජිතවරයා ගලස ගසේවය ක  ගකගනකු ගලසත්, ෙැනටත් එක්සත් 
ජාතීන්ගේ සන්ධාන සමූහග  සාමාජිකගයකු ගලස කටයුතු කරන, ඒ ආකාරගයන් එක්සත් ජාතීන්ට 
ගමන්ම මගේ මවුබිමටෙ ගසේවය කරන ගකගනකු ගලසත්, ශ්රී ලංකාවත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයත් 
අතර වර්තමානග  පවතින සබඳතාව ඇතැම්විට ඉතිහාසග  ගම් ෙක්වා පැවති විශිෂ්ටතම මට්ටගම් 
තිගබන බව මට ඉතා විස්වාසගයන් යුතුව ප්රකාස ක  හැියි. 

බිහිසුණු ගලෝක සංග්රාම ගෙකකට පසුව සාමාජික රටවේ වන අප විසින් පිහිටුවාගනු ලැබූ සංවිධානය 
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයි. 1945 ඔක්ගතෝබර් 24 වැනි දින සිට බලපැවැත්ගවන එහි ප්රඥප්තතිගයන් 
අප ගපොගරොන්දු වූග  යු ධග  අහිතකර ප්රතිවිපාකයන්ගගන් ඉදිරි පරම්පරාවන් ආරක්ෂා කරගැනීමටත්, 
යුෙවැදීමට ගනොව, සංවාෙයට ගරු ියරීම, රාජයතාන්්රිකවාවය, ජාතයන්තර සහගයෝගය සහ නීති මූිකක 
කරගත් ජාතයන්තර ක්රමගේෙයක් ඉහ ට ඔසවා තැීමමටත්ය. 

එක්තරා ආකාරයියන් බලන විට, ශ්රී ලංකාව ග ය ය වසගයන් පූර්ණ චක්රයක ගමන් ගකොට ඇත. 1948දී  
නිෙහස ලැගබන අවස්ථාව වන විට, ගපරදිග ස්විට්සර්ලන්තය වීමට හැියයාව ඇති රටක් බවට පත  වී සිටි 
අපට ඉතා ඉක්මනින් ඒ මඟ වැරදිණි. පස්චාත් නිෙහස් ජාතියක් ගලස ජාතයන්තර ගේදිකාගේ 
ගගෞරවාෙරයට පත්වූ තැනක සිට, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට බැගඳන කාලග දී ජාතියක් ගලස අප 
ගපනී සිටි පුරුෂාර්ථ සහ මූලධර්මයන් සපුරාම පාගහේ අමතක වූ රාජයයක තත්ත්වයට අපි පත්වී සිටිගයමු. 
සම්පූර්ණගයන්ම පාගහේ ස්වයං හුගෙකලා තත්ත්වයකට පාර කපාගගන සිටියෙ තමන්ගේ ඉරණම යළි 
සියතට ගත් අප රගට් ජනතාව හුගෙකලාගේ පත්ගේ සිට ජාතයන්තර ගේදිකාගේ ගගෞරවයට පා්රවන 
තැනකට අපගේ ජාතිය රැගගන ඒගම් නිර්භීත පියවර 2015 ජනවාරි 08 වැනි දින ප්රජාතන්්රවාදී විධි ක්රම 
අනුව තැබූහ. ගබදුම්වාදී වයවහාරයන්ෙ, ජාතයන්තර ප්රජාව සමඟ ගයදුණු නිරර්ථක තර්කෙ අතහැර ෙැමූ 
අපි අපගේ සියලු පුරවැසියන් ගවනුගවන් වගකීම් ෙරන්නටත්, එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්රඥප්තතිග  අඩංු 
පුරුෂාර්ථ සහ මූලධර්ම ඉහ ට ඔසවා තැීමම පිණිස යළි කැපවන්නටත්, විස්වාසගයන් යුතුව නැවත වරක් 
නැඟී සිටිගයමු. 

ඊට මාස 9 කට පසු එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සිය 70 වැනි වියට පා තැබූ අවස්ථාගේදී අපගේ 
ජනාධිපතිතුමන්, අග්රාමාතයතුමන්, විපක්ෂ නායකතුමන්, පාර්ිකගම්න්තුගේ කතානායකතුමන් සහ විවිධ 
පක්ෂ නිගයෝජනය ක  පාර්ිකගම්න්තු මන්ත්රීවරුන්, යන ගම් සියලුගෙනා ගම් ස්ථානයට පැමිණ  එක්සත් 
ජාතීන්ගේ සංවිධානග  සංවත්සරය ගමන්ම එම සංවිධානය තු  අපගේ 60 වසරක සාමාජිකත්වය 
සැමරීමට ශ්රී ලංකාගේ වසන එක්සත් ජාතීන්ගේ පවුල වන ඔබ සමඟ එක්වූහ. එක්සත් ජාතීන්ගේ 
සංවිධානයටත්, එහි කාර්යවාරයටත් අප දිගින් දිගටම ගගෞරව කරන්ගන් ගම් උ ගයෝගය සිගතහි 



රඳවාගගනය. අප එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සමඟ, එහි ක්රියා පිළිගවත් සහ ක්රමගේෙ සමඟ,  
ඉදිරියටත් සම්බන්ධ වී කටයුතු කරන්ගන් ඒ ජවගයන්මය.  

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවතින්ගන්ත්, ක්රියාකරන්ගන්ත්  "ජනතාව නම් වූ අප" ගවනුගවනි.  මානව 
සංහතිය මුහුණගෙන බරපත ම ගැටලු ගවත අවධානය ගයොමුියරීගම් ක්රියාවිකගයහි එය ගපරමුණ ගගන 
තිගේ. ගලෝකය පුරා වසන ජනතාව ෙරිද්රතාගවන් මුෙවාලීමට එය මගහෝපකාරී වී ඇත. ප්රජාතන්්රවාෙය 
ප්රවර්ධනය ියරීමටත්,  මුන්ට, කාන්තාවන්ට හා අනතුරුොයක තත්ත්වයන්ට නිරාවරණය වූ පු ගලයන්ට 
ගලෝකය සුරක්ෂිත ස්ථානයක් බවට පත්ියරීමටත් එය උපකාරී වී තිගේ. ගලොව පුරා ප්රජාවන් 
සමීපකරවීමටත්, සක්තිමත් සහගයෝගීතාවන් ගගොඩනගාගැනීමටත්, වඩා ප්රබල සබඳතා ඇතිකරලීමටත් 
එක්සත් ජාතීන්  මගහෝපකාරී වී ඇත.  

ග සුණික විපර්යාසයන්හි බලපෑම්, යුෙ ගැටුම්, සරණාගතයන්, ප්රචණ්ඩකාරී අන්තවාෙග  වර්ධනය සහ 
වවරය, මානව හිමිකම්වලට ඇති තර්ජන, ්රස්තවාෙය ආදී අප ඉදිරිග  ඇති අියගයෝග සැබවින්ම අප බිය 
ගන්වන සුළුය. මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරන ලෙ ගමම සංසි ධීන් ගහේතුගවන් දිනපතා ගලොව සෑම 
ගෙසකම "ජනතාව නම් වූ අප" පීඩාවට පත්වන අයුරු අපි ෙියන්ගනමු. සැබැවින්ම ගම් සියේල සැලියය 
යුතු අියගයෝගයන් අප ගවත එේල කරි.  

එය ගකතරම් අසීරු කාර්යක් යැි ගපනුණෙ, ගකතරම් අියගයෝගාත්මක කාර්යක් වුවෙ, එක්සත් ජාතීන්ගේ 
සංවිධානය  ස්ථාපිත ියරීමට පෙනම් වූ බහුවිධතාව, මානව හිමිකම්, විවිධත්වයට ගරු ියරීම, එක්ව කටයුතු 
ියරීගම් මූලධර්මය යන පුරුෂාර්ථ ඉහ ට නංවා තැීමගමන්, ගලෝකය මුහුණපා සිටින ගැටලු අපට 
මැඩපැවැත්විය හැිය බව මම තරග  විස්වාස කරමි. 

 

ගනෝනාවරුනි, මහත්වරුනි,  

ඌනා සඳහන් ක  පරිදි, එක්සත් ජාතීන්ගේ මහගේකම් අන්ගතෝනිගයෝ ුටගරස් යනු අේපවාෂී 
පු ගලගයිය. එගහත් ඔහු වාවිතා කරන සීමිත වචන ප්රමාණය සැමවිටම සංගේදී සහ අර්ථවත් ගවි. ගම් 
වසගර් පැවති එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල සැසිවාරය අතරතුර රාජය නායකයන් ගවනුගවන් සවුදිය 
පුරමින් ඔහු සඳහන් කග ේ  "ඉතිහාසය ෙැඩි ගලසම රඳාපවතින්ගන්  අප එියගනකාගේ තනි ක්රියාකාරකම් 
මත" බවය. 

සැබවින්ම ඔහු ආමන්්රණය කරමින් සිටිග  ගලෝක නායකයන්ගගන් පිරුණු සාලාවිය. එගහත් ඔබ සැම 
ෙන්නා පරිදි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සැදුම් ල ග  "ජනතාව නම් වූ අප" ගගනි. ඊට සියේලම එනම් 
ගලෝක නායකයන් ගමන්ම අගනකුත් පු ගලයන්ෙ ඇතු ත්ය. ගවනසක් ඇතික  හැක්ගක් ගලෝක 
නායකයන්ට පමණක් යැි ඇතැමුන් විස්වාස කරනු ඇත. එගහත්  "ජනතාව නම් වූ අපගගන්" සෑම 
ගකගනකුටම, අපටම විගසේෂිත වූ ආකාරයියන්, අධිෂ්ඨානගයන් යුතුව, වරකට එක පියවර බැගින් 
තබමින්,  ඉතිහාසයට බලපෑමක් ියරීමට යමක් ක  හැිය බව මම තරග  විස්වාස කරමි. ඒ, 

- අග්ත වෙනික ක්රියාවන් මගින් 
- වඩා හරිත ග්රහගලෝකයක් සහ නීලවර්ණ සාගරයක් උගෙසා 

එදිගනො ජීවිතග දී ගනු ලබන කුඩා තීරණ ඔස්ගසේ  
- අවිහිංසාව වැ ඳගනිමින් 
- යු ධය ගවනුවට සාකච්ඡා මාර්ගය ගතෝරාගනිමින් 
- සියේලන් අතර වඩා ගහොඳ වැටහීමක් ඇතිියරීම මගින් 
- සෑම ජීවයකම, සෑම ගෙයකම, එියගනකට සම්බන්ධ ස්වවාවය හඳුනාගනිමින් 
- ගවනත් වාෂාවක් කතා ක  පමණින් ගහෝ ආගමික විස්වාසයන් තිබූ පමණින් ගවනස් ආකාරයට 

දිස්වනමුත් "මනුෂයයන්" ම වන ගසසු මිනිසුන් ගවත සමීප වීගමන්, මනුෂයත්වය අප සැම එකට 
බැඳ තබන බව අවගබෝධ කරගැනීගමන්,  සහ  



- අග්ත ජීවිතවල වැෙගත්ම සම්පත වන ෙරුවන් තු  පුරුෂාර්ථ හා මූලධර්ම ආගරෝපණය ියරීම 
මඟින් ආදී වසගයනි. 

 

ගනෝනාවරුනි මහත්වරුනි,  

වඩා යහපත් ගහටක් ගවනුගවන් අවසය ගවනස ඇතිියරීම සඳහා, තනි පු ගලයන් ගලස, අප සැමගගන් 
ියසිගවකුත් වුවමනාවට වඩා  කුඩා ගහෝ  ගනොවැෙගත් ගහෝ දුර්වල ගහෝ යැි මම විස්වාස ගනොකරමි. අප 
අධිෂ්ඨානසහගත නම් අපට ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති ක  හැියය. අවසානග දී, අප සියලු ගෙනා එකම 
මිනිස් පවුලක් බවත්, සැමගේ යහපත පිණිස අප එක්වී කටයුතු ක  යුතු බවත් යන්න ගැන ජනතාව 
ෙැනුම්වත් ියරීගම්ත් ඔවුන්ට අනුප්රාණය සැපයීගම්ත් කටයුත්ගතහි එක්සත් ජාතීන් ගපරමුණ ගත යුතුය.  

 

ගනෝනාවරුනි, මහත්වරුනි,  

ශ්රී ලංකාව තු  එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්යවාරය, රජගයහි සිටින අපි අගයන්ගනමු.  

ගමරට ඉතිහාසග  වැෙගත්ම යුගයක් වන ගම් අවසථ්ාගේදී ඔබ සැම අපට ෙක්වන සහගයෝගය අතිසින් 
වටිි. අපගේ ප්රජාතන්්රවාෙය සක්තිමත් ියරීම, සංහිියයාව වර්ධනය ියරීම, සාධාරණ සහ සියලු ගෙනා 
අන්තර්ගත ගකොට ගත් ආර්ථික වර්ධනයක් සහතික ියරීම සහ තිරසර සාමය ආදී වූ ඉලක්ක ප්රා්තත කර 
ගැනීම සඳහා අප යන ගමගන්දී අපට අතිසින් වැෙගත් වන්නාවූ සෑම ක්ගෂේ්රයකදීම අපට සහය වීම 
සඳහා කරන කැපවීම ගවනුගවන් ශ්රී ලංකාගේ සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ කණ්ඩායගම් සියලුමගෙනාට මම 
ස්තූතිවන්ත ගවමි.  

ඔබ සැමට ස්තූතිය පුෙ කරන අතරතුරම,  ඉතා පරාර්ථකාමීව ජාතයන්තර සාමය හා ආරක්ෂාව ප්රවර්ධනය,  
සංවර්ධනය, ගරෝග මර්ෙනය, දිළිඳුකම පිටුෙැකීම සඳහාෙ අප සැමට වඩා යහපත් ගහට දිනයක් බිහිියරීම 
පිණිස වඩාලාත් සක්තිමත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයක් ගගොඩනැංවීම සඳහාෙ කටයුතු කරන, එක්සත් 
ජාතීන්ගේ සාම සාධක හමුොෙ ඇතුළු ගලොවපුරා විසිරී සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ පවුගලහි සාමාජිකයන්ටෙ 
මගේ සත්ූතිය පිරිනමමි.  

ස්තූතිි. 

 


