
 

විදේශ කටයුතු අමාත්යැ රු  මගර  මමවීරව මතත්යා දේශාා   කටයුතු ිළිබඳ  අදමිකකාු  පා 

වාජ්යැ දකක්  දත්ය මම  ැන ්  මතත්යා තුවීරදම්  ාු  කළ ප්රිකාශ  (14.12.2015) 

 

සුභ සන්ධ්යාුවක් න නවාවාුවක්නි ම ත්වරවක්නි ම,  
 
නේශපාුලව කටයුතු පිළිබඳ ඇතරිකාුනු උප රාුජ්යය නකක්  නමාතස  ැනවන් ත්මාු න්  සන්ධ්යාුන  
පිළිගනනීත ත්වර නගෞරවක්ය න ්ාු වක්රප්ර සාුයය න නලස සලකමි. 
 
ඔබ සනනවක්ොත යන්වාු පරිදි, මාුවාුපති ැනවන් ඇනතරිකාුනු විනේශ නසේවක්නේ සිටිව නජ්යයැ මමත 
 මලධ්ාුරියාු වක්ව අමර එරට ඉති්ාුසනේ නේශපාුලව කටයුතු පිළිබඳ උප රාුජ්යය නකක්  මවතුර 
යරව 14 වක්ව පුේගලයාු ය න .  
 
ඇතරිකාුනු ්ාු ශ්රීත ලාුාංකික සබඳමාු ගවර කළ නතත වක්සර සුවිනශේෂී සන්ධිස ථාුව රාුශියකින් න්බි 
වක්සර න නලස ්ඳුන්වක්ාු දිය ්නක. 
 
නතත වක්සනේ ජ්යවවක්ාුරි තාුසනේ සිට එ නසවර ජ්යවපයනේ  මනයාජිමයන් විසින් සිදු කරව ලය වක්නයගවර 
සාංචාුරවක්ල මවක්වර අදියර න නලස මාුවාුපති ැනවන්නේ සාංචාුරය විය්ාු යන නවිය ්නක.  
 
 
-  ජ්යවවක්ාුරි තස 8 වක්න ම දිව පනවක්ති ජ්යවාුධිපතිවක්රණනයන් පසුවක් ඇතරිකාු එ නසවර ජ්යවපය රාුජ්යය 

නයපාුේමන් න්තුන  යකුණු ්ාු තධ්යත ආසියාුනු කටයුතු පිළිබඳ ස්කාුර රාුජ්යය නකක්  
 මශාු බිස වක්ාුක ත්වරමිය ශ්රීත ලාංකාුවක්ට පනමි බ බවක් ඔබට සිපතපවර වක්නු ඇම. ඇවරමවක්ශනයන්ත 
ඇයනේ නතත සාංචාුරය ඇනතරිකාුනු ශ්රීත ලාුාංකික ස් බන්ධ්මාු වනවක්ම අත්වරවක්නයායාු කිමටතට 
මුල පිනින ය.   

 
-  එත සාංචාුරනයන් අවතුනිවක් ඇනතරිකාුනු රාුජ්යය නකක්  ගනි නජ්යාන් නකමට ත්මාුනේ තනයි 

තස සාංචාුරය වක්සර 43 කට පසුවක් රාුජ්යය නකක් වක්රයකු විසින් ශ්රීත ලාංකාුන   මරම වූ පළමු 
 මල සාංචාුරය ය න .    

 
- පාුේලින් න්තු තනතිවක්රණනයන් ටික දිවකට පසුවක් අනගාස තු තස නතරට සාංචාුරය කළ 

ස්කාුර රාුජ්යය නකක්   මශාු බිස වක්ාුක ත්වරමිය ්ාු නටෝ  තනලිනවො ස කි ත්මාු නේ ස් 
පසුගිය තාුසනේ නතපත පනමි බ ඇනතරිකාුනු කනබිවට් තණ්ඩලනේ  මනයාජිම මාුවාුපතිනී 
සතන්මාු පවක්ේ ත්වරමියනේ සාංචාුරය ය අපනේ බනඳී්  මවක්මවක්වර ශ නතිතවර කිමටතට ඉවක්්ක 
විය. එය ජ්යවාුධිපතිවක්රණනයන් අවතුනිවක් ගම වූ තාුස 9 තුළ සිදු වූ නයවක්ව කනබිවට් 
තණ්ඩල තට්ටන්  සාංචාුරයයි. 

 
 
මාුවාුපති ැනවන්නේ සාංචාුරය ඇතුළුවක් යනවට සිදු වූ වක්නයගවර සාංචාුර වක්ලින් නපන්නු්  කරනු 
ලබන්නන් ඇනතරිකාුවක් ්ාු ශ්රීත ලාංකාුවක් අමර ඇති වූ අති විශිැ ට ස් බන්ධ්මාුවක්ය බවක් පන්නදිලිය.  
 



නතත සාංචාුරය තුළින් නයරට ළඟාු වී ඇති බනඳී්  ශ නතිතවර නවක්වවක්ාු පතණ න නවොවක් ස වක්කීය විනේශ 
ප්ර තිපවරති ක්රි.යාුවරතක කරව ආයමවයන් වක්ව ඇනතරිකාුනු රාුජ්යය නයපාුේමන් න්තුවක් ්ාු ශ්රීත ලාංකාු 
විනේශ කටයුතු අතාුමයාංශයට ය ඒ සඳ්ාු  දිශාුවතිය න ලබාු නයව බවක් තාුනේ විශ වක්ාුසයයි.  
 
මාුවාුපති ැනවන් ත්මාුනේ සාංචාුරය ස් ඇතරිකාු එ නසවර ජ්යවපයය ශ්රීත ලාංකාුවක්ට ලබාු මටතට 
අනේ නැාු කරව ස්ය, ප්ර ජ්යාුමාුන්්රි්ක ස් ප්ර යාුයන් ඉ්ළින්ත අනුගතවය කරමින් සෑත 
පුරවක්නසිනයකුනේත අයිතිවක්ාුසික්  ප්ර වක්ේධ්වය නකොට සුර නිම කරමින් අනේ සතාුජ්යනේ බහු 
වක්ාුේගික, බහු සාංස කෘතික, බහු ආගමික ්ාු බහු භාුැාුතය ස වක්භාුවක්ය අගයමින් සමය වක්ශනයන්ත 
සාුතකාුමී, සාංපතඳියාුනවක්න් යුවර නසෞභාුගයතවර රට න බවක්ට පවර කර ගනනීත සඳ්ාු ජ්යවවක්ාුරි 08 වක්ව 
දිව අප ඇරඹූ ගතව දිරිගනන්වීතකි. 
 
ශ්රීත ලාංකාුන  සිදුවක්ව නවක්වස වී් වක්ලින් ්ාු සාුතනේ ප්ර තිලාුභ තුළින් අප රනට් ජ්යවමාුවක්ට ය්පම න 
උයාුවක්ව බවක් ම්වුනි කර ගනනීත සඳ්ාු අපට සාුමුපතකවක් කටයුතු කළ ්නකි  නනැේත්රන නතොවවක්ාුයනයි 
නතත සන්ධ්යාුන  මට පනවක්නවරවූ රැස වීන් මට සකච්ඡාු කරව ලමට. ේවිපාුේශ වික නවක්ළයාුත ්ාු ආනයාජ්යව 
නතන්ත සාුමුද්රී ය ස්නයාතාමාුවක් වක්නයා දියුණු කිමටත සඳ්ාු "අපනේ සාුගර පිළිබඳ ස් න් ලවය" ට ශ්රීත 
ලාංකාුන  ස්භාුතාවරවක්ය වක්න ම අපනේ ස්නයාගිමාුවක් ශ නතිතවර කර ගනනීත සඳ්ාු වූ ක්රි.යාුතාුේග 
පිළිබඳ සාුකච්ඡාු කරව ලමට. 
 
වක්ඩාුවර වක්නයගවර වක්ව කනිණ න වක්ව ඇනතරිකාු එ නසවර ජ්යවපයය ්ාු ශ්රීත ලාංකාුවක් අමර "්වුකකාුරිවරවක් 
සාංවක්ාුය" වක්ටවක්ල ආකෘතිය පිළිබඳවක් අපි සාුකච්ඡාු කනළමු.  ඔබට ය තමක ඇති පරිදි නතත වක්සනේ  
තනයි  තාුසනේමට නකක්  නකමට ත්මාු විසින් ශ්රීත ලාංකාුන   මරම වූ සාංචාුරනේ මට, ඇනතරිකාු එ නසවර 
ජ්යවපයය ්ාු ශ්රීත ලාංකාුවක් අමර ්වුකකාුරිවරවක් සාංවක්ාුයය න කළ යුතු යනයි  එතුතාු ේ රකාුශ කනළේය. 
එ නසවර ජ්යවපය රාුජ්යය නයපාුේමන් න්තුන  වක්ඩාුවරත නජ්යයැ ම  මලධ්ාුරියාු නලස ැනවන් ත්මාු 
විසින් නතත වක්නයගවර ්වුකකාුරිවරවක් සාංවක්ාුයයට තඟ නපන්වී්  ලබාු නයනු ඇම. නතත සාංවක්ාුයය පයව්  
විය යුතු ප්ර ධ්ාුව  නනැේත්රන පිළිබඳවක් අය අපි සාුකච්ඡාු නකොට ීරරණය කනළමු. ඒවක්ාු ව් , 
 
1) පාුලවය, සාංවක්ේධ්ව ස්නයාතාමාුවක්ය ්ාු පුේගල-පුේගල සබඳමාු 
2) ආේථික ස්නයාතාමාුවක්  
3) ආර නැක ස්නයාතාමාුවක් ්ාු  
4) ජ්යාුමයන්මර ්ාු කලාුීයය කටයුතු යව   නනැේත්රනයන්ය.  
 
නතත  නනැේත්රන 4 පිළිබඳවක් ීරරණය කරනු ලනබුනේ, අප රනට් ජ්යවමාුවක්නේ අවක්ශයමාුවක්ලට ්ාු 
ආණ්ඩුන  ප්ර තිසාංස කරණ වයාුය පත්රනයට අනුූල වක්ව අන්යමින් ඇනතරිකාු එ නසවර ජ්යවපයය ්ාු ශ්රීත 
ලාංකාුවක් අමර සබඳමාුවක් නගොඩවනාංවී ඇති ආකාුර ්ාු ක්රාතන ය ස් බන්ධ්නයන් ජ්යවාුධිපතිතුතාු ්ාු 
අග්රාුතාුමයතුතාු සතග පසුගිය තාුස කිපතපය මුළුකනක සිදු කළ සාුකච්ඡාු වක්ලින් අවතුනිවක්ය. 
 
තත ඉ්ම මට සඳ්න් කල ආකාුරයට මාුවාුපති ැනවන් ත්මාු අය දිව දිව ශ්රීත ලාංකාුවක්ට 
පනමි බනේය. අය පස වක්නින මට ඔහු පනමි බ අවක්ස ථාුනවක්න් පසුවක් ඔහු ස්භාුතාවක්ව පළමු රැස වීත 
වක්නුනේ විනේශ කටයුතු අතාුමයාංශනේ පනවක්නවරනවක්ව නතත රැස වීතයි. න්ට දිව ඔහු වනනගවපතර 
පළාුනවර සාංචාුරයක නයනයනු ඇම. ැනවන් ත්මාු බයාුයාු  දිව ජ්යවාුධිපතිතුතාු ්ාු අග්රාුතාුමයතුතාු 
බන්න යකිනු ඇම. එදිවට, ල නැ තන් කදිේගාුතේ ආයමවනේ නේශවය න පනවක්නවරවීතට  මයමිමය. 
 



නතත සාංචාුරනයපත  මරමවීත ස් බන්ධ්නයන් මාුවාුපති ැනවන් ත්මාුට තාුනේ කෘමඥමාුවක්ය පිරි 
වතමි. ඔහු සතග එ නවක් කටයුතු කිමටතට අනේ නැාු කරව අමර නතත වක්සනේ තනයි තාුසනේ මට 
නකක්  නකමට ත්මාු  මරම වූ සාංචාුරනේමට එතුතාු අපනේ ස් බන්ධ්මාු ස් බන්ධ්නයන් නයාජ්යවාු 
කළ ධ්වාුවරතක ගතන් තඟ ඔස නසේ එ නසවර ජ්යවපයයවර ශ්රීත ලාංකාුවක්වර අමර ස් බන්ධ්මාු මවක්දුරටවර 
වක්ේධ්වය කිමටත සඳ්ාු සමීපවක් කටයුතු කිමටතට බලාුනපොනරොවරතු නවක්මි. 
 
නතත අවක්ස ථාුන මට නගවී යව ්නත දිවකමටත, අප නයරට අමර බනඳී්  වක්ඩ වක්ඩාුවර ශ නතිතවර කරනු 
පි බස මාුවාුපති අතුක නකශාුේ තනතිතුතාු ස් නකොළඹ සිටිව ඔහුනේ කණ්ඩාුයත විසින් ගන්වාු 
අප්ර ති්ම ප්ර යවරවයන්ට තාුනේ කෘමඥමාුවක්ය පුය කිමටතටය කනතනවරනමමි. 
 
ශ්රීත ලාංකාුන  ගම කරව කාුල මාතාුවක් ඉමාු රීතතිතවරවක් ගම කිමටතට ලනන වක්ාු යි! මාුවාුපති ැනවන්  
තනතිතුතාුට ්ාු  ඔහුනේ කණ්ඩාුයතට ප්ර ේථවාු කරව අමර ඔබ සියත් නයවාු නකටිනයන් අතමව 
නලස මාුවාුපති ැනවන් තනතිතුතාුට ආරාුධ්වාු කිමටතට කනතනවරනමමි. 
 
ස තුතියි.    


