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විදේශ අමාත්ය දිදේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා වලිේ අනතුරුව 

පැවති ඒකාබේධ මාධය සාකච්ඡාව  

(2021 ජනවාරි 6; පැය 1300; විදේශ කටයුතු අමාත්යාාංශය) 

 
විදේශ කටයුතු අමාත්යතුමාදේ කථාව  

 

මා මිත්ර ශ්රී ලංකා විදේශ අමාත්ය ගරු දිදේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි,  

දයයෂ්ඨ නිලධාරිනි,මාධය ආයත්න වලිේ පැමිණ සිටින මිත්රවරුනි, සුබ සේධයාවක් 

දේවා!  

ප්රථමදයේම මා ඔබ සැමට සහ ශ්රී ලංකාදේ අපදේ සියලු මිතුරේට සුබ නව 

වසරක් දේවායි සුබ පැතීමට කැමතියි. ශ්රී ලංකාවට නැවත්ත් පැමිණීමට ලැබීම සහ 

ඔබ සැම මුණගැසීමට ලැබීම මට මහත් සතුටක්. ඉේදියාව සමඟ වසර දහස් ගණනක 

ශිෂ්ටාචාරමය බැඳීම් පවතින දමම සුේදර දිවයිනට පැමිණීමට ලැබීම සැමවිටම 

වෘත්තීමය වශදයේ දමේම දපෞේගලිකවත් මට ඉමහත් ප්රීතියක් දගන දදන 

කරුණක්.  

2.  ශ්රී ලංකාවට පැමිදණන දලස සිදු කළ ආරාධනයට සහ මා සහ මාදේ 

නිදයෝජිත් පිරිස සැබෑ ශ්රී ලාංකික ආගේතුක සත්කාරදයේ පිළිගැනීම 

සම්බේධදයේ මා විදේශ අමාත්යතුමාට ස්ූතිවේත් දවනවා. එතුමා මා හට දමම 

ආරාධනාව සිදු කදළ් වසරකට පමණ දපර ඉේදියාවට පැමිණි අවස්ථාදේදීයි. නමුත්, 

දකාවිඩ් වසංගත්ය දහ්තුදවේ දමයට දපර ශ්රී ලංකාවට පැමිණීමට මට හැකි වූදේ 

නැහැ. එදස් නමුත්, ඉේදියාදේ සමීපත්ම සමුද්රීය අසල්වැසි සහ සහකාර රායයය දවත් 

සංචාරයකිේ 2021 වසර ආරම්භ කිරීමට ලැබීම මට සතුටක්.  

3. මා ශ්රී ලංකාවට පැමිදණේදේ අප දදරටම දකාවිඩ්-19 වසංගත්ය විසිේ මතු 

කර ඇති අසීරු සහ දපාදු අභිදයෝගයේට මුහුණ දී ඇති අවස්ථාවකයි. එදස් නමුත් 

දකාවිඩ් වසංගත්ය අපට වඩාත් සමීප සහදයෝගීත්ාවයකට අවස්ථාව ලබා දී ඇත්ැයි 

මා සිත්නවා. අපදේ අසල්වැසියා ප්රථමදයේ යන ප්රතිපත්තිය පිළිබඳව සිහි කිරීදම්දී, 

ඉේදියාව නිසි කලට වවදය ආධාර ලබා දීම මගිේ දකාවිඩ් වසංගත්යට මුහුණ දීම 

සඳහා ශ්රී ලංකාව ගේනා ප්රයත්නයේට සහදයෝගය ලබා දී තිදබනවා. ශ්රී ලංකාදේ 
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සිරව සිටි ඉේදියානු යාතිකයේ නැවත්ත් මේ රටට දගේවා ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා 

රයය විසිේ ලබා දුේ සහදයෝගීත්ාවයටද මා කෘත්දේදීත්වය පළ කිරීමට කැමතියි. අප 

දැේ පශ්චාත් දකාවිඩ් සහදයෝගීත්ාවය පිළිබඳව අවධානය දයාමු කර තිදබන අත්ර 

ඉේදියාදවේ දකාවිඩ් එේනත් ලබාගැනීමට ශ්රී ලංකාව උනේදුවක් දක්වන බවට 

වන පණිවුඩය මා මාදේ රටට රැදගන යනවා.   

4.  එදස්ම දකාවිඩ් වසංගත්ය අපදේ ේවිපාර්ශවික සහදයෝගීත්ාවය පළුදු කිරීමට 

සමත් වී නැති බව දක්නට ලැබීම සුබවාදී කරුණක්. ඉහළ දපළ සබඳත්ා සැබවිේම 

පසුගිය වසර තුළ ශක්තිමත් වූ අත්ර අග්රාමාත්ය දමෝදි මැතිතුමා සහ අග්රාමාත්ය මහිේද 

රායපක්ෂ මැතිතුමා අත්ර අේත්ර්යාලය ඔස්දස් පැවති ේවිපාර්ශවික සමුළුව අපට 

2020 වසදර් සිදුවූ අතිශය වැදගත් සිදුවීමක්.  

5.  අද උදෑසන මා අතිගරු යනාධිපති දගෝඨාභය රායපක්ෂ මැතිතුමා හමුවුණා. ශ්රී 

ලංකා විදේශ අමාත්යතුමා සහ මා මීට සුළු දමාදහාත්කට දපර අපදේ සාකච්ඡා 

අවසේ කළා. එහිදී අප අපදේ සහදයෝගීත්ාවදේ ප්රගතිය දීර්ඝ වශදයේ සාකච්ඡා 

කළා. අද සවස මා අතිගරු අග්රාමාත්ය මහිේද රායපක්ෂ මැතිතුමා හමු වීමට අදේක්ෂා 

කරනවා. අප දදරටට දපාදු ප්රයාත්ාේීය සම්ප්රදායේ අනුව අදනකුත් වැදගත් 

දේශපාලන සහ ප්රයා නායකයේ සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වීමට ද සැලසුම් කර 

තිදබනවා. මා වයාපාරික ප්රයාව හමු වීමට ද නියමිත්යි. ඉේදියාව අදනයෝනය  

විශ්වාසය, අදනයෝනය උනේදුව, අදනයෝනය ගරුත්වය සහ අදනයෝනය සංදේදීත්ාවය 

මත් පදනම්ව ශ්රී ලංකාව සමඟ සබඳත්ා ශක්තිමත් කිරීමට සැමවිටම සූදානමිේ පසුවන 

විශ්වාසදායි සහකරුවකු සහ මිතුරකු වන බවට  වන පණිවිඩය මා ඒ සැමටම  ලබා 

දදනවා.  

6.  දම් වන විට ඉේදියාව සහ ශ්රී ලංකාව දකාවිඩ් වසංගත්දයේ පසුව යථා 

ත්ත්වයට පත් වීදම් අභිදයෝගයට මුහුණ දී තිදබනවා. දමය මහයන දසෞඛ්ය 

ගැටළුවක් පමණක් දනාව ආර්ික අර්ුදයක් ද දවනවා. ඉේදියාව පිළිබඳව 

සැලකීදම්දී, අපදේ දකාවිඩ් දරෝගීේ ගණන තියුණු දලස පහත් වැටී තිදබන අත්ර 

නුදුදර්දීම යනත්ාව එේනත් කිරීමට අදේක්ිත් බව ඔබ දේනවා. ඉේදීය ආර්ිකයද 

පසුගිය මාස කිහිපය තුළ යථා ත්ත්වයට පත් වීදම් ශක්තිමත් ලක්ෂණ දපේනුම් කර 
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තිදබනවා. මීළඟ කාර්තුව වන විට ආර්ිකය ත්වදුරටත් යථා ත්ත්වයට පත් වනු 

ඇත්ැයි අප දැඩිව විශ්වාස කරනවා. දමම කරුණු ශ්රී ලංකාව දකදරහි ද සුබවාදී 

බලපෑමක් ඇති කරනවා. එදස්ම, අප අවධානය දයාමු කළ යුතු නිශ්ිත් මූලය සහ 

දවළඳ අභිදයෝග තිදබනවා. මාදේ සංචාරදේ අරමුණ දමම ක්රියාදාමයට පහසුකම් 

සැලසීමයි.  

7. එවේ පැහැදිලි සහක්රියාවේ ඇති සමීප අසල්වාසී රායයයේ දදකක් වශදයේ 

අපදේ සහදයෝගීත්ාවය ත්වදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට පවතින හැකියාව අති විශාලයි. 

එයිේ සමහරක් කඩිනම් සහන ලබා දීමට උපකාරී වනු ඇති; ත්වත් සමහරක් ශ්රී 

ලංකාදේ සංවර්ධනයට ඉත්ා සුබවාදී මධය කාලීන බලපෑමක් ඇති කරනු ඇති. 

යටිත්ල පහසුකම්, බලශක්තිය, ප්රවාහනය යනාදි විවිධ ක්දෂ්ත්රයේහි දයෝයනා රැසක් 

සාකච්ඡා මට්ටදම් පවතිනවා. දදරටම එ්වා කඩිනමිේ ක්රියාත්මක කිරීමට 

අදනයෝනය උනේදුවක් දක්වන අත්ර එ තුළිේ අනිවාර්යදයේම ශ්රී ලංකාදේ ආර්ික 

පුනර්ීවනය දේගවත් වනු ඇති. ඉේදියානු වයාපාරිකයේ ශ්රී ලංකාදේ ආදයෝයනය 

කිරීමට දැඩි උනේදුවක් දක්වන බව මා ප්රකාශ කිරීමට කැමතියි. ඖෂධ නිෂ්පාදනය 

සඳහා විදශ්ෂ කලාප සහ සංචාරක කර්මාේත්ය ඇතුළු වැදගත් අවස්ථාවේ පිළිබඳව 

අප සාකච්ඡා කර තිදබනවා. ඒවා පිළිබඳව කඩිනම් පසු විපරමක් සිදු කිරීමට මා 

සහතික දවනවා. 

8.  සමාීය, ප්රයා සහ මානව සම්පත් ක්දෂ්ත්රයේහි ශ්රී ලංකාදේ සංවර්ධන 

සහකරුවකු දලස ඉේදියාවට මනා ඉතිහාසයක් තිදබනවා. මහා පරිමාණ නිවාස 

වයාපෘතීේ දහෝ ගිලේරථ දස්වා, උරුමයේ සංරක්ෂණය දහෝ අධයාපනය යන කවර 

ක්දෂ්ත්රයක දහෝ අපදේ සහදයෝගීත්ාවයේ දිවයින පුරා සිටින යනත්ාවදේ ීවිත්වලට 

සැබෑ දවනසක් එක් කර තිදබනවා. අපදේ ණය ආධාර සාමානය ත්ත්වය 

ප්රතිස්ථාපනය කරමිේ නැවත්ත් යනත්ාව අත්ර සම්බේධත්ාවය දගාඩනඟා 

තිදබනවා. කෘිකර්මය සහ ත්ාක්ෂණය, අධයාපනය සහ කුසලත්ා සංවර්ධනය සහ 

නාගරික සංවර්ධනය ඇතුළු ශ්රී ලංකා රයදේ දේශීය ප්රමුඛ්ත්ාවයේ සම්බේධදයේ 

අප දැනුවත්. විදශ්ෂදයේම, අතිගරු යනාධිපති දගෝඨාභය රායපක්ෂ මැතිතුමා සහ 

ශ්රී ලංකා රයය වෘත්තීය පුහුණු මධයස්ථාන පිහිටුවීමට ලබා දදන වැදගත්කම අපට 
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වැටදහනවා. අප අපදේ අනාගත් ප්රයත්නයේහිදි ස්වභාවදයේම දමම ප්රමුඛ්ත්ාවයේ 

සැලකිල්ලට ගේනවා.  

9. කලාපදේ සාමය සහ සුබ සිේධිය ප්රවර්ධනය කරන අත්රතුර  ඉේදියාව ශ්රී 

ලංකාදේ සමඟිය, ස්ථාවරත්වය සහ දභෞමික අඛ්ණ්ඩත්ාවය උදදසා දැඩි 

කැපවීමකිේ කටයුතු කරනවා. ශ්රී ලංකාදේ සංහිඳියා වැඩපිළිදවළ සහ යනවාර්ගික 

සමඟිය දිරිමත් දකදරන, සියලු පාර්ශවයේ ඇතුළත් වන  දේශපාලන දැක්මක් සඳහා 

අප දිගු කලක සිට සහදයෝගය දක්වා තිදබනවා. එක්සත් ශ්රී ලංකාවක් තුළ 

සමානාත්මත්ාවය, යුක්තිය, සාමය සහ අභිමානය සඳහා දමිළ යනත්ාවදේ 

අදේක්ෂාවේ ඉටු කිරීම ශ්රී ලංකාවට අයත් කාර්යභාරයක්. එය 13 වන වයවස්ථා 

සංදශෝධනය ඇතුළු අර්ථවත් බලය දබදීමක් සඳහා ශ්රී ලංකා රයය දක්වන කැපවීමටද 

එක දස් අදාළයි. දමහි ප්රතිඵලයක් දලස අනිවාර්යදයේම ශ්රී ලංකාදේ ප්රගතිය සහ 

දසෞභාගයය ඉහළ නැංදවනු ඇති.   

10.   ඉේදීය සාගරදේ සමුද්රීය රටවල් වශදයේ ඉේදියාව සහ ශ්රී ලංකාව සමුද්රීය 

ආරක්ෂාව සහ සුරක්ිත්ත්ාවය සහතික කිරීමට එක දලස උනේදු දවනවා. දමම 

සහදයෝගීත්ාවය සම්බේධදයේ අපට දිගු ඉතිහාසයක් තිදබනවා. හදිසි 

අවස්ථාවේහිදි ඉේදියාව ප්රථම ප්රතිචාරකයා වී තිදබනවා. දමම සහදයෝගීත්ා 

ක්දෂ්ත්රය ඉදිරි කාලදේදී ත්වදුරටත් පුළුල් වනු ඇති බව මට විශ්වාසයි. වර්ධනය වන 

සමුද්රීය සහ ආරක්ෂක අභිදයෝගයේට මුහුණ දීම සඳහා ශ්රී ලංකාදේ හැකියාවේ ඉහළ 

නැංවීමට අප සූදානමිේ සිටිනවා.  

11. ධීවර ගැටළුව සම්බේධදයේ කත්ා කිරීදම්දී, ඒ සම්බේධදයේ වන ඉේදු-ශ්රී 

ලංකා ඒකාබේධ ක්රියාකාරී කණ්ඩායම මෑත්කදී රැස් වූ බවත් විවෘත් සහ ඍජු දලස 

සියලු ධීවර ගැටළු සාකච්ඡා කළ බවත් ඔබ දේනවා ඇති. අප අපදේ ධීවරයේ 

කඩිනමිේ නිදහස් කරනු ඇත්ැයි අදේක්ෂා කරනවා. දම් සම්බේධදයේ ත්වදුරටත් 

සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මා ධීවර අමාත්ය ඩේලස් දේවානේදා මැතිතුමාව අද සවස හමු 

දවනවා.  

12.  ශ්රී ලංකාව බිම්ස්දටක් සමුළුදේ නායකත්වයට පත් වී ඇති අත්ර ශ්රී ලංකාදේදී 

මීළඟ බිම්ස්දටක් සමුළුවට සහභාගී වීමට අප දැඩි උනේදුවකිේ පසු දවනවා.  
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13.  මා නැවත්ත් මා මිත්ර විදේශ අමාත්ය දිදේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට මා හට ශ්රී 

ලංකාවට පැමිණීමට ලබා දුේ අවස්ථාව සම්බේධදයේ සහ අර්ථවත් සහ අනාගත් 

දැක්මක් සහිත් සාකච්ඡාවේ සම්බේධදයේ මාදේ කෘත්ඥත්ාවය පළ කරනවා.  

ඔබ සැමට දබාදහාම ස්ූතියි! 

 


