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සභාපතිතුමනි,  

මහ ලේකම්තතුමනි, 

රාජ්ය ාා්ත්රිකනිනි, 

ලනෝනාවරුනි, මහත්වරුනි, 

 

එක්සත් ජ්ාතී්ලේ සංවිධානලේ දීර්ඝ කාලීන සාමාජිකයකු වන ශ්රී කංකා රජ්ාා්ත්රවාදී 

සමාජ්වාදී ජ්නරජ්ලේ අභිනව ජ්නාධිපතිවරයා ලකස මහා මණ්ඩකලේ වාර්ික සමුළුව 

ලමලකස අමා්ල් ඉමහත් වූ සතුටකිනි.  

ලමාග්් ලිලකලටාෆ් මැතිතුමනි, 70 වන මහා මණ්ඩකලේ සභාපතිවරයා ලකස ලත්රී පත් වූ 

ඔබට මාලේ හෘදයංගම සුභ පැතුම්ත එක් කරමි.  

එලම් ම,  69 වන සභාලේ සභාපතිවරයා වශලය්, සුවිශාක කාර්ය භාරයක් ඉටු කළ, සෑම්ත 

කුලේසා මැතිතුම්ට ද මාලේ ්තුතිය පිරිනමමි. 

එක්සත් ජ්ාතී්ලේ සංවිධානය සිය 70 වන වසරට පා ාබා තිලේ. එම ලගවුණු වසර 70 ක 

කාකය තුළ ලකෝක ජ්නාාවලේ සාමය, ආරක්ෂාව සහ සංවර්ධනය ඇතුලු අතිශය භාරධූර 

හා අභිලයෝගාත්මක ක්රියාවලියක එක්සත් ජ්ාතී් අඛණ්ඩව නිරා වූ බව අවිවාදිා ය. එම 

අභිලයෝග අදටත් අප හමුලේ පවතින බව මම සිහිපත් කරමි.  

එක්සත් ජ්ාතී්ලේ සංවිධානලේ ආරම්තභක ලේකම්තවරයා වූ ට්රිේවි ලී මහාා, ලකාරියානු 

යුද්ධය උත්ස්නව පැවති 1953 දී සිය ධුරලය් සමු ග්නා ලමාලහාලත්දී මහ ලේකම්ත 

ධුරලේ ්වභාවය හැඳි්වූලේ  “The most impossible job in the world” යනුලවනි. එක්සත් 

ජ්ාතී්ලේ සංවිධානය සම්ා මනුෂය සංහතිලයහි ම අනාගාය සිය කර මා දරා සිටිය 

හැකි විශ්වීය සංවිධානයක් බවට පත් කිරීමට සියලු මහ ලේකම්තවරුව්ලේ පූර්ණ දායක්වය 

කැබුණු බව ලනාරහසකි.  

වර්ාමාන මහ ලේකම්ත ධු රය  ලහාබවන බැ් කී මූ් මහාා ද එව් අද්විතීය ලමලහවරක් 

ඉටු කරන බව මාලේ විශ්වවාසයනි. බැ් කී මූ් මැති තුමනි, ඒ ලවනුලව්, මාලේ සහ මාලේ 

ජ්නාාවලේ උපහාරය පිළිග්නා ලම් ඉේකා සිටිමි.  

සභාපතිතුමනි,  

ශ්රී කංකාව එක්සත් ජ්ාතී්ලේ සංවිධානලේ සමාජිකත්වය කබා ලම්ත වන විට වසර හැටකි. 

මලේ රට එක්සත් ජ්ාතී්ලේ සංවිධානය තුළ ඉාා සක්රීය සහ වගකීම්ත සහගා 

කාර්යභාරයක් ඉටු කරන සමාජික රාජ්යයකි.  

ශ්රී කංකාව, එක්සත් ජ්ාතී්ලේ රඥප්තිය ඇතුලු සියලු ජ්ාාය්ාර සම්තමුතී් සහ ගිවිසුම්ත 

ගරු කරන රාජ්යයකි. එක්සත් ජ්ාතී්ලේ මූලික පරමාර්ථයක් ව්ල් මානව හිමිකම්ත 

පිළිගැනීම, ආරක්ෂා කිරීම සහ වයා්ා කිරීමනි. ශ්රී කංකා ජ්නරජ්ය  එම වගකීම්ත 
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ලනාපිරිලහකා ඉටු කරනු ඇති බව ලමහිකා රකාශ කරමි. ඒ සඳහා නව ක්රියාකාරී සැකැ්මක් 

සහ වැඩ පිළිලවළක් ශ්රී කංකාව තුළ ක්රියාත්මක කිරීමට අල්ක්ෂා කරන බව ලමහිකා 

සඳහ් කර්ලනමු .  

එක්සත් ජ්ාතී්ලේ සංවිධානය තුළ ශ්රී කංකාව බහුවිධ කාර්යභාරයක් ඉටු කරනි. ඒ අාර, 

1960 දශකලේදී ආරම්තභ කළ එක්සත් ජ්ාතී්ලේ සාම සාධක ක්රියාවලී් සඳහා අප රලටහි 

දායකත්වය අඛණ්ඩව පවතින බව කිව යුතුය. සාම සාධක ක්රියාවලී් සඳහා වන ශ්රී 

කාංකාලේ දායකත්වය ාව දුරටත් by< නැංීමට අප ඉදිරිලේදී ද කටයුතු කරන බව සඳහ් 

කිරීම ට ද කැමැත්ලාමු. 

සභාපතිතුමනි, 

2015 ජ්නවාරි 08 වැනි දා ශ්රී කාංකික සමාජ්ය තුළ, යුක්තිය, නිදහස , සහ සමානාත්මාාව හා 

බැඳුණු රජ්ාා්ත්රවාදලේ නව යුගයක ආරම්තභය සනිටුහ් වූ බව ඔබ ද්නා කරුණකි. 

අපලේ සමාජ් සහ මානව සංවර්ධන රලේශලයහි පදනම ව්ල් බහුවිධත්වය, සංහිඳියාව, 

සහ තිරසර සංවර්ධනයනි. ඉදිරි වසර පහ සඳහා වන මලේ රජ්ලේ සංවර්ධන දැක්ම ව්ල් 

ද එයනි.    

ලමවර සැසි වාරලේ “හැත්ාෑ වන වසර සපුරන එක්සත් ජ්ාතී්: සාමය, ආරක්ෂාව සහ 

මානව හිමිකම්ත පිළිබඳ ඉදිරි මග” යන ලත්මා පාඨය, මාලේ රජ්ය විසි් ඉදිරිපත් කර ඇති 

දැක්ම සමඟ සමපාා ව්ල්ය. එලම් ම, සාමය, ආරක්ෂාව සහ මානව හිමිකම්ත ශ්රී කංකාව 

තුළ ාවදුරටත් යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීම සඳහා වන ක්රියාකාරී සහ රා ලයෝගික 

වැඩපිළිලවළක් ලගාඩ නැගීමට මලේ රජ්ය කැප ී සිටිනි .  

සභාපතිතුමනි, 

ශ්රී කංකාලේ ජ්නාාව, පසුගිය මාස අටක කාකය තුළ, නව ජ්නාධිපතිවරණයකට සහ මහ 

මැතිවරණයකට මුහුණ දී, එමගි් නව ජ්නාධිපතිවරයකු සහ නව ආණ්ුවක් ලාෝරා 

පත්  කරලගන තිලේ.  

ශ්රී කංකාව තුළ පූර්ණ රජ්ාා්ත්රවාදය ළඟා කර දීලම්ත අරමුණි්, ආණ්ු ක්රම වයව්ථාවට 

අායවශය සංලශෝධන හඳු්වා දීමට මාලේ පාකනලේ පළමු මාස හය තුළ දී ම කටයුතු කර 

ඇා. ඒ තුළ, බහුවිධ රජ්ාා්ත්රවාදය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වන ආයානික 

රතිසං්කරණ සිදු ලකාට යහපාකනය ාහවුරු ලකාට තිලේ . විලශ්වෂලය් ම, ලමලාක් 

ජ්නාධිපතිවරයා සතු වූ විධායක බකාක ලබාලහාමයක් මාලේ මැදිහත්ීම තුළ 

පාර්ලිලම්ත්තුවට සහ ලවනත් ්වාධීන ආයාන ලවා පැවරීමට කටයුතු කලළමි.  

පසුගිය අලගෝ්තු මාසලේ පැවති මහ මැතිවරණලය් පසුව,  දශක හයක් පුරා පැවති 

විසම්තමුතිවාදී ලද්ශපාකනය ලවනුවට, සම්තමුතිවාදී රජ්ාා්ත්රවාදය මා පිහිටා,  රලේ රධාන 

පක්ෂ ලදක එක්ව ලගාඩ නැගූ සම්තමුතික රාජ්ය පාකනයක් නිර්මාණය කිරීමට මම ක්රියා 

කලළමි.  
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ඒ අනුව, ලමාැ් සිට, රටක් ලකස, අපලේ නව රලේශය ව්ල්, රට තුළ සංහිඳියාව සහ 

සංවර්ධනය එක්වර සාක්ෂාත් කර ගැනීමනි. එම රලේශය තුළ කටයුතු කිරීලම්තදී, අතීාය 

සමඟ අවංකව ගනුලදනු කිරීම සහ නූාන ශ්රී කාංකීය ජ්ාතිය ලගාඩ නැගීම අප හමුලේ ඇති 

මූලික අවශයාාවකි.  

අතීාය සමඟ ගනුලදනු කිරීලම්තදී අප, සායය ගලේශනය, යුක්තිය ඉ්ඨ කිරීම, හානිපූරණය 

සහ එම අතීාය ලවා නැවා ගම් කිරීම වළක්වාකන ක්රියාවලියක් මා පිහිටා කටයුතු 

කර්ලනමු.  

21 වන සියවල් අභිලයෝග ජ්යගැනීම සඳහා ශ්රී කංකාව නව සමාජ්, ආර් ක සහ ලද්ශපාකන 

මාවාකට අවතීරණ විය යුතු මය. එහිදී, සංහිඳියාව රමුඛ සාධකයකි. ලමම නව 

බකාලපාලරාත්තුව සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අවශය ආණ්ුක්රම වයව්ථා සංලශෝධන සහ 

ආයානික රතිසං්කරණ ාව දුරටත් ලේගවත්ව කිරීමට මා නායකත්වය ලදන සම්තමුතික 

රජ්ය ලම්ත වන විටත් ඉදිරි පියවර ගණනාවක් ම ලගන තිලේ.  

සභාපතිතුමනි,   

ශ්රී කංකාව ගැටුමකට මුහුණ දු් රටකි. යුද්ධය සමාජ්යකට විනාශය කඟා කර ලද්ල් වුව 

ද, ගැටුම තුළ ලම් ම  ඉ් අනතුරුව ද  ඒ පිළබඳව උගා හැකි පාඩම්ත ලබාලහෝ ය.  

සියලු ආකාරලේ යුද ගැටුම්ත සහ ත්ර්ාවාදී ක්රියා මනුෂයත්වයට නිගා ලදන ක්රියාකාරකම්ත බව 

අවිවාදිාය. එක්සත් ජ්ාතී්ලේ මානව හිමිකම්ත රඥප්තිලේ පූර්විකාව තුළ එවැනි වූ 

මනුෂයත්වයට එලරහිව කැරලි හට ග්නා ආකාරය ලකබඳු දැනි සඳහ් කර තිලේ. එහි මූක 

බීජ්ය ලකල් වුව ද, මනුෂයත්වයට එලරහි ලමව් ක්රෑර ක්රියාව් පරාජ්ය කිරීම අද යුගලේ 

අභිලයෝගයකි. දුක්ගැනවිේකක් විසඳා ගැනීලම්ත මාර්ගයක් ලකස ත්ර්ාවාදය භාවිාා කිරීම 

ලම්ම, එලකස හටගත් ත්ර්ාවාදය මුලි් උපුටා දැමීලම්තදී ඊට එලරහිව එය මැඩ 

පැවැත්ීමට ගනු කබන ක්රියා මාර්ග ද රශ්වනකාරී විය හැකිය. ආසියාලේ සිට අප්රිකාව හරහා 

කති් ඇමරිකාව දක්වා අප කකාපලේ ලගක සිර කරමි් පැතිර පවතින ත්ර්ාවාදය නම්ත 

දම්තවැක එක් රබක පුරුකක් ගකවා දැමීමට අප රට සමත් වූලේය.  

අප මැඩ පැවැත්වූලේ ලකෝකලේ දරුණුාම ත්ර්ාවාදී වයාපාරයකි. එය මුලි් උපුටා දැමීලම් 

පසුව ද, එය අපට ලබාලහෝ අත්දැකීම්ත එකතු කලේය. එම අත්දැකීම්ත අද දවල් 

ත්ර්ාවාදලය් බැට කන සංවර්ධනය ලවමි් පවතින රටවේ සමග ලබදා හාදා ගා හැකි 

බව අපලේ විශ්වවාසයනි. එම රටවේ සමඟ අදට වඩා සක්රීය සංවාදයක නිරා ීමටත් 

ඒලවනුලව් හඬ නැගීමටත් ශ්රී කංකාව දාදානමි් සි..  

සභාපතිතුමනි,  

ලමවර සැසි වාරලේ ලත්මාව ලවා එළඹීමට මම  ලමය අව්ථාව කර ගනිමි.   

එක්සත් ජ්ාතී්ලේ සංවිධානය බිහිව්ල්, විසි වන සියවල් ලකෝක ජ්නාාව මුහුණ දු් 

මනුෂයත්වයට නිගා ලදන මානව ලේදවාචකය් නැවා මිහි පිට ඇති ීම වැළැක්ීලම්ත 
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අරමුණ ලපරදැරිව බව අපි දනිමු. ලමවර ලත්මාව ව්ල් “සාමය, ආරක්ෂාව, සහ මානව 

හිමිකම්ත” ය්න ය. එමගි් අප ලපාළඹවා ඇත්ලත් ඉහා සඳහ් එක්සත් ජ්ාතී්ලේ 

ආරම්තභක අරමුණු ක්රියාවට නංවා දශක හාක් ලගී ඇති ලම්ත අව්ථාලේදී ඒ පිළබඳව පසු 

විපරමක් කිරීම ටදැනි මට සිලත්.     

සභාපතිතුමනි,  

ධරණීය සංවර්ධනය සඳහා ලගෝලීය උතුර සහ ලගෝලීය දකුණ අාර සිදුවන සංවාදය ලම් ම 

දකුණ සහ දකුණ අාර ඇතිවන සංවාදය ද වැදගත් යැනි මම වි ශ්වවාස කරමි. එකී දකුලණ් 

සංවාදය ලපෝෂණය කිරීම සඳහා,  ලගෝලීය දකුණ නිලයෝජ්නය කරන අප රටට, විශාක 

දායකත්වයක් කබා දිය හැකිය.  

ශ්රී කංකාව, දකුණු ආසියානු කකාපලේ පැරණිාම නිලයෝජිා රජ්ාා්ත්රවාදයට හිමකම්ත 

කියන රටවේ අාර ඉදිරිලය් සිටිනි. පසුගිය වසර තිහ පුරා පැවති යුද වාාාරණය තුළ පවා 

එම රජ්ාා්ත්රවාදී රාමුව ආරක්ෂා කර ගැනීමට අප රට සමත් විය. එම කාක වකවානුව තුළ, 

ඉහළ ආර් ක වර්ධන ලේගයක් පවත්වා ගැනීමට බාධා ඇති වුව ද, අප රට නිදහස කැබූ දා 

සිට  පවත්වාලගන ආ සුභසාධන රාජ්ය රතිපත්තිය ැකක ගැනීමට අපට හැකි විය. එහි 

වැදගත් අංශ වන නිදහ් අධයාපනය, නිදහ් ලස්ඛයය, හා දිළිදුකම මැඩලීම 

ලමාලහාාකට ලහෝ අත් ලනාහැර ක්රියාත්මක කිරීමට අප කටයුතු කර තිලේ. නිදහල් 

පට් ම, ලබාලහෝ ලසනි් සමාජ් රජ්ාා්ත්රවාදී මාවාක ගම් කළ ශ්රී කංකාව, අර්බුද 

මධයලේ වුවද, මානව සංවර්ධන දර්ශකය්හි ඉහළ අගයක් අත් කර ගැනීමට සමත්ව සිටිනි . 

එම සාර්ථකත්වය මගි්, එක්සත් ජ්ාතී්ලේ සහස්ර සංවර්ධන ඉකක්කය් සපුරා ගැනීම 

ලවනුලව් අප කළ කැප කිරීම  පිළිබිඹු ලවනි.  

සභාපතිතුමනි, 

කා්ාාව් සහ ාරුණනි් සවිබක ගැ්ීම සංවර්ධනලේ රතිඵකයක් විය යුතු ය. එල් ම, 

එමගි් ළමා ආරක්ෂණය ද ාහවුරු විය යුතු ය.  ාරුණනි්ලේ  බකාලපාලරාත්තු කඩීම 

ලබාලහෝ විට ගැටුමකට මූකය සපයනි. එල් වුවත්, තිරසර සංවර්ධනලේ ගාමක බකලේගය 

ව්ල් ද ාාරුණයනි. එබැවි්, ාරුණ පරපුර 21 වන සියවසලේ දැනුම්ත-පාදක ලකෝකය ජ්ය 

ගා හැකි නිපුණාා පූර්ණ ශ්රම බකකායක් බවට පරිවර්ානය කිරීම අපලේ වයායාමලේ 

ආරම්තභක කක්ෂය විය යුතු ය. එය, පශ්වචාත් 2015 තිරසාර සංවර්ධන නයාය පත්රලේ රධාන 

අංගයකි. එලකස ම, කා්ාාව් සවි බක ග්වන ජ්ාතික වැඩ පිළිලවළක් මගි් සංවර්ධන 

ක්රියාවලිය සඳහා ඔවු්ලේ දායකත්වය ඉහළ නැංීමට කටයුතු කළ යුතුය. එල් ම, ළමා 

පරපුලරහි ආරක්ෂාව සහ අනිතිවාසිකම්ත සුරක්ිා කිරීම සඳහා විලශ්වෂ වැඩපිළිලවළ 

ක්රියාත්මක කිරීම, කාර්යක්ෂම සහ මානුෂීය සමාජ්යක් ලගාඩනැගීලම්ත අායාවශය 

සාධකයකි.   

තිරසර සංවර්ධනය යනුලව් මා හඳුනා ග්ල්, මානව සමාජ්ලේ සංවර්ධනය කළ යුතු 

ක්ල්ත්රය්, එකිලනකි් ලව් වූ ක්ල්ත්ර ලහෝ කණ්ඩායම්ත වශලය් ලගන දියුණු කිරීම 

ලනාලේ. ඒ ලවනුවට, සම්ා මානව සමාජ්ය ම, අල්ක්ිා සංවර්ධන ඉකක්ක ලවා එක 
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විට සහ  එක ලකස ඔසවා ාැබිය හැකි අ්ාර්නීය සංවර්ධන ආදර්ශයකි. ඒ සඳහා, නව 

විශ්වීය සංවර්ධන රලේශයක අවශයාාව මම අවධාරණය කරමි.   

සභාපතිතුමනි, 

ශ්රී කංකාලේ රචලිා ලබ්ද්ධ සම්තරදායට අනුව, මිනිසා මුහුණ ලදන ගැටුම්ත වර්ග තුනක් මම 

හඳුනා ගනිමි.  

මිනිසා ්වභාව ධර්මය සමඟ කරන අරගකය ඉ් පළමුවැ්නනි. වඩාත් සුවපහසු ලභ්තික 

ජීවිායක් සාක්ෂාත් කරගනු පිණිස අප නිර්ාරලය් ම එම අරගකලේ ලයදී සිටිමු. එහි 

රතිඵකයක් ලකස, වර්ාමානලේ ජීවත් වන මිනිසා, සංවර්ධනලේ නාමලය්, මිහි මඩක පුරා 

විසිර ඇති ්වාභාවික සම්තපත් පාකනයකි් ලාාරව අත්ාලනෝමතිකව දාරා කමි් සිටිනි.  

ලදවැ්න නම්ත, මිනිසා ලසසු මිනිසු් සමඟ කරන අරගකය් ලේ. මානව සමාජ්ලේ 

පුද්ගකනි් අාර ද ජ්න කණ්ඩායම්ත අාර ද, ජ්ාතී් අාර ද ලමව් අරගක සිදු ලේ. එක්සත් 

ජ්ාතී්ලේ මානව හිමිකම්ත පිළිබඳ රඥප්තිය මගි් අවධාරණය කර්ල්, මානව හිමිකම්ත, 

නීතිලේ ආධිපායය මගි් ආරක්ෂා ලනාකරන කක, ලමව් ගැටුම්ත ඇතිවන බවනි.  

ලාවැනි අරගකය නම්ත, මිනිසා ාමා සමඟම කරන අරගකයනි. මා ලපර සඳහ් කළ  අරගක 

ලදවර්ගය ම හට ග්ල්,  අප අප සමගම කරන අරගකය පරාජ්ය වූ විටනි . සියලු ගැටුම්තවක 

මූකය ව්ල් ලමයනි. 

අ්ාවාදයට ද, අති පාරිලභෝජ්නවාදයට ද, අත්ාලනෝමතික පරිසර වි නාශයට ද, 

අලනකාලේ මානව හිමිකම්ත උේකංඝනයට ද, විෂම අදායම්ත පරාරයට ද වගකිවයුත්ාා 

ව්ල්, මිනිසු් වන අප හට, අප තුළම ඇති දුර්වකාා මැඩ පවත්වා ගැනීමට ඇති 

ලනාහැකියාවනි.  

එබැවි්, තිරසර සංවර්ධනය නම්ත ලදලවාළ ලගාඩ නැගිය යුත්ලත් ්වයං-ශික්ෂණය සහ 

සාමාජ් සාධාරණත්වය නම්ත අත්තිවාරම මාය. ්වයං-ශික්ෂණය, පුද්ගක මේටමි්, රජ්ා 

මේටමි්, ජ්ාතික ලම්ම  සම්ා මානව වර්ගයාලේ මේටමි් රගුණණ කළ හැකි ලේ නම්ත, 

එය මානව වර්ගයා ාබන විශාක ඉදිරි පියවරක් විය හැකිය.    

ජ්ාතික නායකනි් වශලය් ැක්ව, ලයෝජිා විශ්වව ක්රියාකාරී සැකැ්ම නිර්මාණය කිරී ලම්තදී, 

මා විසි් ඉහති් සඳහ් කළ ්වයං-ශික්ෂණය සහ සාම සාධාරණත්වය පදනම්ත කර ගත් 

රලේශය ආදර්ශයට ග්නා ලකස ලයෝජ්නා කරමි. 

  

ලාරුව් සරණනි! 


