
ඇලෙයිනා බී  .ලෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය  සමගින් CSST සිදුකළ සම්මුඛ සාකච්ඡාව 
 

1.) ශ්රී ලංකාවේ වත්මන් වේශපාලන තත්වය එක්සත් ජනපදයට අභිවයෝගයක් වලස දැකිය හැකිද? 

වේ ප්රශ්නය ඇසීමට වහත්ුවක් තිවෙනවා. ෙටහිර-හිතකාමී පක්ෂයක් වන  එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
(UNP) ශ්රී ලංකා වේශපාලන ඉතිහාසවේ ෙරපතළ වලස පරාජිත තත්වයකට පත් වී තිවෙනවා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජාතයන්තර ගතානුගතික වේශපාලන පක්ෂ සමූහයක් වන ජාතයන්තර 
ප්රජාතන්රවාදී සංගමවේ (International Democrat Union ) සාමාජිකයකු වන ෙැවින් ෙටහිර රටවල් 
සමග ශ්රී ලංකාවේ සේෙන්ධතාවය නිර්වචනය කිරීවේ දීර්ඝකාලීන සේප්රදායක් ඊට තිවෙනවා. 
වකවස්නමුත්, වමම පක්ෂය දැනට පිරිවහමින් පවතිනවා. වමවන් පසුබිමක් තුළ, එක්සත් ජනපද-ශ්රී 
ලංකා සේෙන්ධතාවය අර්ුදයක පවතින ෙවක් විස්තර කළ හැකිද? වේ පිළිෙඳ ඔවේ නිරීක්ෂණ 
වමානවාද? 

 

එක්සත් ජනපදවේ සහ ශ්රී ලංකාවේ සේෙන්ධතාවය වගාඩනැගී ඇත්වත් අපට වපාදු ප්රජාතන්තවාදී 
සාර්ධර්ම සහ ශ්රී ලංකාව හැකිතාක් සමෘේීමත් සහ ආරක්ිත තත්වයකට වගන ඒම සඳහා අවේ ඇති 

වපාදු කැපවීම මතයි- එවමන්ම, සමුද්ර ආරක්ෂාව, පරිසර සංරක්ෂණය, සහ සයිෙර් අවකාශවේ 
ආරක්ෂාව වැනි වැදගත් ගැටළු සේෙන්ධවයන් අවේ ඇති සහවයෝගීතාවවයන් එය තවත් ශක්තිමත් 
කරනවා. විවිධ වේශපාලන ස්ථාවර සහිත ශ්රී ලාංකිකයින් සමගින් අපි යහපත් සේෙන්ධතා පවත්වන 
අතර ශ්රී ලංකාවේ විවිධ පසුබිේවලට අයත් පුේගලයින් සමගින් හවුල්කාරීත්වය සහ සංවාදය අප අගය 
කරනවා. 
 

ඕනෑම සේෙන්ධතාවයකදී වමන්ම වමහිදීත්, අපට ෙැඳීේ ශක්තිමත් කරගැනීමටත් අවවෙෝධය 
වර්ධනය කරගැනීමටත් තව වොවහෝවේ කළ හැකියි. අවේ ශ්රී ලාංකික හවුල්කරුවන් සමගින් විවෘත 
සන්නිවේදන මාර්ග පවත්වාගැනීම වැදගත්වන්වන් වේ නිසායි, එවිට අප එකිවනකට වවනස් මත 
දරන අවස්ථාවලදී අපට එක් වී වැඩ කර එකිවනකාව අවවෙෝධ කරගැනීමටත් විසඳුේ 
වසායාගැනීමටත් හැකියි. 
 

අපි ශ්රී ලංකාවට ලොවදන විවේශ ආධාර මූලික වශවයන්ම පක්ෂවාදී නැහැ. සියළුම ශ්රී ලාංකිකයින්වේ 
අවශයතා සපුරාලන සමෘේිමත් රටක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අප ශ්රී ලංකා රජයට උදවු කිරීමට 

උත්සාහ දරනවා. උදාහරණ වශවයන්, ගරු මහින්ද යාපා අවේවර්ධන කථානායකතුමාවේ 
සභාපතිත්වය ඇති උපවේශක කමිටුවක් හරහා අපි ශ්රී ලංකා පාර්ලිවේන්තුවට උපකාර කරනවා. වේ 
ලොවදන සහය හරහා වෘත්ීමය පාර්ලිවේන්තු කාර්යමණ්ඩලයට වාවේම සියළුම පක්ෂවල 

පාර්ලිවේන්තු මන්ීවරුන්ට සහය ලොවදන අතර, ඒ ඔස්වස් සියළුම ශ්රී ලාංකිකයින්වේ අවශයතා 
සපුරාලීම පිළිෙඳ ආමන්රණය කිරීමට අප පාර්ලිවේන්තුවට උදවු කරනවා. 
 

ආොිත තැනැත්තන් සඳහා වන මුලපිරීේ, කාන්තා අයිතිවාසිකේ, වස්වාස්ථානවේ ලිංගික හිරිහැර 

වැලැක්වීම, වමන්ම ප්රචණ්ඩත්වය සහ හිරිහැර සේෙන්ධවයන් වන ජාතයන්තර කේකරු සංවිධානවේ 

(ILO) ප්රඥේති අංක 190 (C190) අපරානුමත කිරීම යනාදිය සේෙන්ධවයන් ජාතික මට්ටමින් 

ප්රතිපත්ති සංවාද සිදුකිරීම සඳහා 9වැනි පාර්ලිවේන්තුවේ කාන්තා සංසදයට (WPC) ලොවදන 
තාක්ෂණික සහය, අප විසින් ලොවදන පක්ෂවාදී-වනාවන උපකාර සඳහා තවත් උදාහරණයක්. 
එක්සත් ජනපද සහය හරහා පාර්ලිවේන්තුවේ කාන්තා සංසදය සහ කාන්තාවන් පිළිෙඳ විවශ්ෂ කාරක 
සභාව තමන් පාර්ලිවේන්තුවට සිදුකරන වයවස්ථාදායක නිර්වේශ වඩාත් ඔපමට්ටේ කරගැනීමට 
සාක්ි-පදනේ කරගත් ප්රතිපත්ති විවාද සිදුකරනු ලැුවා. 
 

ඒ වාවගම අපි පාලනවේ සෑම මට්ටමකදීම ස්ීපුරුෂ සමාජභාවය සේෙන්ධවයන් සැලකිලිමත්භාවය 
දිරිගැන්වීම සඳහා තාක්ෂණික සහ ආයතනික සහය ලොවදනවා. ස්ීපුරුෂ සමාජභාව ප්රතිචාරී 

අයවැයකරණ (GRB) මාර්වගෝපවේශ, කාර්යසාධන දර්ශක, සහ කාන්තා හා ළමා කටයුතු 

අමාතයාංශවේ ස්ීපුරුෂ සමාජභාවය මූලප්රවාහගත කිරීවේ අත්වපාතට GRB සේෙන්ධවයන් 
පරිච්වේදයක් සකස් කරගැනීම හරහා රවට් සැලසුේ සහ සේපත් වවන්කිරීම සාධාරණත්ව සහ 
සර්වග්රාහී කාචයකින් සිදුකිරීමට අපි ශ්රී ලංකාවට උපකාර කරනවා. වේශපාලන ක්රියාවලි වමන්ම 
ආර්ික තුළ ප්රෙල කාන්තා සහභාගීත්වයක් ප්රවර්ධනය කරන රටවල් වඩාත් සාධාරණ සමාජ වනවා 



පමණක් වනාවේ, එවැනි සමාජ වඩාත් සමෘේීමත් වනවා. රවට් ආර්ිකය ඉදිරියට ධාවනය කරමින් 
වපාදු සමෘේීමත්භාවය ප්රවර්ධනය කරන්නා වූ වමවැනි මුලපිරීේ දිරිගැන්වීම සඳහා අවේ ශ්රී ලාංකික 
හවුල්කරුවන් සමගින් ඉදිරියටත් වැඩ කිරීමට අපි උනන්දුවවන් ෙලාවපාවරාත්තු වවනවා. 
 

2.) 2018 කළ ප්රකාශවේදී ඔෙ වේ සේෙන්ධවයන් ශ්රී ලංකාවේ සාර්ථකත්වය වමරටට එක්සත් 
ජනපදයට වඩාත් ශක්තිමත් හවුල්කරුවකු වීමට සහ නිදහස් හා විවෘත ඉන්දු ශාන්තිකරයක් සඳහා 
අපට ඇති වපාදු දැක්මට දායකවීමට වහ්තුවනු ඇති ෙව සඳහන් කළා. ශ්රී ලංකාවේ වත්මන් රජය 
විවේශ සෙඳතාවලදී තමන් මධයස්ථ ෙව පවසනවා. වේ පසුබිම තුළ, සහ අවනක් අතට, චීනය නිදහස් 
හා විවෘත ඉන්දු ශාන්තිකර දැක්මට දැඩි වස් විරුේධ වන නිසා, නිදහස් හා විවෘත ඉන්දු ශාන්තිකරයක් 
සඳහා වන දැක්වේ ශක්තිමත් හවුල්කරුවකුවීම ශ්රී ලංකාවට අභිවයෝගයක් වනාවේවිද? මෑතකදී, 

එක්සත් ජනපද නායකත්වය සහිත Quad සන්ධානයට ෙැඳීමට එවරහිව ෙංේලාවේශයට අනතුරු 
ඇඟවීමටත්, එය 'පටු අරමුණු සහිත' සන්ධානයක් ෙව කීමටත් චීනය කටයුතු කර තිුණා. වේ පසුබිම 
තුළ , මධයසථ් ප්රතිපත්තියක් සහිතව ශ්රී ලංකාවට නිදහස් හා විවෘත ඉන්දු ශාන්තිකරයක් සඳහා වන 
දැක්වේ ශක්තිමත් හවුල්කරුවකු වන්නට හැකියි කියා ඔෙ සිතනවාද? 

 

මුලින්ම Quad යනු කුමක්ද කියා පැහැදිලි කර වදමින් මා ඒ ප්රශ්නයට පිළිතුරු වදන්නේ. ප්රාවයෝගික 

සහවයෝගීතාවය හරහා ප්රිඵල ලොදීමට කැපවූ ජාීන් හතරක්, එනේ ඔස්වේලියාව, ඉන්දියාව, 
ජපානය සහ එක්සත් ජනපදය වමම කලාපවේ සෑවහන විනාශයක් සිදුකළ 2004 වදසැේෙර් සුනාමි 
උවදුවරන් පසුව එකට එක්වී කඩිනේ මානුෂීය ආධාර සහ ආපදා සහන ලොදීම සඳහා කටයුතු කළා. 

Quad නමින් හඳුන්වන වේ සහවයෝගීතාවය අර්ුද අවස්ථාවක ඇතිවී, නිදහස්, විවෘත, ඔවරාත්තුවදන 
සහ සර්වග්රාහී ඉන්දු ශාන්තිකර කලාපයක් සඳහා වන වපාදු දැක්මක් වවනුවවන් සිදුවකවරන 
රාජයතාන්ික සංවාදයක් සහ කැපවීමක් ෙවට විකාශය වූවා. 
 
නිදහස්, විවෘත, ඔවරාත්තු වදන, සහ සර්වග්රාහී ඉන්දු ශාන්තිකරයක් සඳහා වන දැක්මක් 
වෙදාහදාගැනීමට එක්සත් ජනපදයට සහ ශ්රී ලංකාවට කිසි අභිවයෝගයක් ඇති ෙවක් මා සිතන්වන් 

නැහැ. වේ වපාදු දැක්ම ඇත්වත් සියළු රටවල ස්ථායිතාවය, සමෘේිමත්ෙව සහ ප්රජාතන්රවාදය සඳහා 
මූලික වන පුළුල් වටිනාකේ සහ මූලධර්ම ආරක්ෂා කරගැනීම සේෙන්ධවයි. සමුද්ර තරණවේ නිදහස 

හා ආරවුල් සාමකාමී වලස විසඳා ගැනීම; සාධාරණ, විනිවිදභාවවයන් යුත් සහ සර්වග්රාහී ආර්ික 

ප්රතිපත්ති; සහ යහපාලනය හා නීතිවේ ආිපතයට කැපවීම එම මූලධර්ම අතරට ඇතුළත් වනවා. 
 
වේ ප්රතිපත්ති හරිම පුළුල්, එනිසා අපි ශ්රී ලංකාවේ දෘෂ්ටිවකෝණවයන් වේ වදස ෙලමු. ශ්රී ලංකාව 
පිහිටා තිවෙන්වන් ඉන්දියානු සාගරවේ කාර්යෙහුලම මුහුදු මාර්ගය ආසන්නවේ. වලෝකවේ ෙහාළුේ 

නැේ අතරින් භාගයක් පමණ, වලෝකවේ වතාග භාණ්ඩ ප්රවාහනවයන් තුවනන් එකක් සහ වලෝකවේ 
වතල් නැේ අතරින් තුවනන් වදකක් වේ මාර්ගවේ ගමන් කරනවා. නාවික කටයුතු සමුද්ර තරණවේ 
නිදහස මත රැඳී තිවෙනවා. එය වනාමැතිවුවවහාත් ශ්රී ලංකාවට තමන්වේ භූක්රවමෝපායික පිහිටීවමන් 
සහ වරාය සඳහා කළ ආවයෝජනවලින් පූර්ණ වශවයන් ඵල වනලාගන්නට වනාහැකි වනවා. ඔෙ 

දන්නා පරිදි, තනි රටක් වශවයන් ශ්රී ලංකාවේ විශාලතම අපනයන වවළඳපල වන එක්සත් ජනපදය ශ්රී 
ලංකාවේ වඩාත්ම වැදගත් ආර්ික හවුල්කරුවකු වනවා. සමුද්ර තරණවේ නිදහස වනාමැතිව වමය ද 
සිදුකළ වනාහැකි වදයක් වනවා. 
 

සමුද්රවේ නීති සේමුතිය යටවත් ශ්රී ලංකාවේ විවශ්ෂ ආර්ික කලාපය (EEZ) සාගර සේපත්වලින් පිරී 

තිවෙනවා. එනිසාම සමුද්රීය පරිසර පේධතිවලට, ආහාර  සුරක්ිතභාවයට සහ ජීවවනෝපායට 
තර්ජනයක් වන ආකාරවයන් එම කලාපය නීති විවරෝී, වාර්තා වනාකළ, සහ නියාමනයකින් වතාර 

(IUU) ීවර කටයුතුවලට ඉලක්කයක් වවනවා. නීති විවරෝී වලස අල්ලා ගත් මත්සයයින් වගෝලීය 
වවළඳපලට ඇතුළත් කිරීම වැලැක්වීමට එක්වී වැඩකිරීම සඳහා එක්සත් ජනපදයත් ශ්රී ලංකාවත් 
කැපවී සිටින්වන් වමනිසායි. 
 

වකවසනමුත්, ශ්රී ලංකාව පිහිටා ඇති ස්ථානය වහ්තුවවන් වමරටට පුේගලයින්, අවි සහ මත්ද්රවය 
ජාවාරේ කිරීම වැනි රාජය වේශසීමා ඉක්මවා යන අපරාධවලටත් මුහුණදීමට සිදුවී තිවෙනවා. සමුද්රීය 



ආරක්ෂාව එක්සත් ජනපදයටත් ශ්රී ලංකාවටත් වපාදු ක්රවමෝපායික කරුණක් ෙවට පත් වී 

තිවෙන්වන්ත්, මුර සංචාර සහ තහනේ භාණ්ඩ අල්ලාගැනීේ ඇතුළු ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවේ සහ 
ගුවන් හමුදාවේ සමුද්රීය ශකයතා වැඩිදියුණු කිරීමට එක්සත් ජනපදය ශ්රී ලංකාවත් සමගින් 

හවුල්වන්වන්ත් වමනිසායි. වේ හවුල්කාරීත්වය හරහා, සහ එක්සත් ජනපදවයන් ශ්රී ලංකාවට 

පරිතයාග කර ඇති වනෞකා සමගින් 2020 මාර්තු මාසවේ දී එවස් ඉතිහාසවේ කළ විෂාලතම මත් ද්රවය 
අල්ලාගැනීමක් සිදුකිරීමට ශ්රී ලංකාවට හැකිවුනා. 
 

පැහැදිලිව කියනවා නේ, ඉන්දු ශාන්තිකරය සඳහා අවේ වපාදු දැක්ම සාමාජිකත්වය වහෝ වේශපාලන 

වපළගැස්ම මගින් නිර්වචනය වන්වන් වහෝ සීමා වන්වන් නැහැ. ඒ වවනුවට, එය වලෝකවේ වේ 
විශාල කලාපය ආරක්ිත සහ සමෘේිමත් වන ෙව සහ ආරවුල් සාමකාමීව විසඳාගැනීම, සහ 
විනිවිදභාවවයන් යුත් සාධාරණ හා විවෘත වවළඳාම හා තරඟකාරීත්වය සඳහා ගරුකරණ ෙව සහතික 
කරගන්නට දරන වෑයමක් වනවා. 
 

රාජපක්ෂ ජනාිපතිතුමාවේ "වසෞභාගයවේ දැක්ම" ප්රතිපත්ති ප්රකාශවේ වේ මූලධර්ම සඳහා පක්ෂව 
කථාකරන අතර ජාතයන්තර සේමත සමගින් වඩාත් වහාඳින් සමපාතවීම සඳහා යල්පිනූ නීති 

කාර්යපටිපාටි සහ නීති ප්රතිසංස්කරණය කිරීවේ අවශයතාවය අවධාරණය කරනවා. එවමන්ම, එම 
ප්රතිපත්ති ප්රකාශවේ ආර්ික ප්රතිපත්ති සේපාදනවේදී විනිවිදභාවය වැඩිදියුණු කිරීවේ අවශයතාවය 
අවධාරණය කරන අතර ශක්තිමත් වපෞේගලික අංශයක් සහ වයාපාර පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීවේ 
වැදගත්කම පිළිෙඳව එහි සඳහන් වනවා. වේ සියල්ල එක්සත් ජනපදය සහ ශ්රී ලංකාව යන වදරටටම 

වපාදු ඉලක්ක වන අතර, එම අවනානය අරමුණු පදනේ කරවගන කටයුතු කරන්නට අපි උනන්දුවවන් 
ෙලාවපාවරාත්තු වනවා. 
 

3) ශ්රී ලංකාවේ සිදුවකවරන චීන ආවයෝජන වයාපෘති සේෙන්ධවයන් පුළුල් වලස විවවචන එල්ල වී 
තිවෙනවා. නමුත් චීන තානාපතිවරයා වකාළඹවරාය නගරය වයාපෘතිය සහ හේෙන්වතාට වරාය 
වයාපෘතිය විස්තර කරන්වන් ශ්රී ලංකාවේ ආර්ික වර්ධනවේ ේවිත්ව එන්ජින් වශවයනුයි. නමුත් වමම 
වරාය නගරය තුළින් මුදල් විශුේිකරණය කරන්නන්ට සහ වවනත් අනිසි කටයුතුවල නිරතවන්නන්ට 
වාසි ලොගතහැකි තත්වයන් නිර්මාණය වීමට ඉඩ ඇති ෙවට ඔෙ අනතුරු ඇඟවූවා. අවනක් අතට 
රජය ද වේ වරාය නගරය ආර්ිකය ගලවාගත හැකි වයාපෘතියක් වශවයන් දකින ෙවක් වපවනන්නට 
තිවෙනවා. ෙටහිර රටවලට, විවශ්ෂවයන්ම එක්සත් ජනපද ආවයෝජකයින්ට වේ තත්වය යටවත් 
වරාය නගරවේ ආවයෝජන සිදුකරන්නට අවස්ථා තිවෙනවාද? 

 

වරාය නගරය සේෙන්ධවයන් පාර්ලිවේන්තුවේ සේමත වූ නීතිවේ ඇතැේ අංග සේෙන්ධවයන් 
තවදුරටත් එක්සත් ජනපදය සැලකිල්ල දක්වනවා. දූිත ෙලපෑේ සහ නීතිවිවරෝී මුලයකරණය, මුදල් 

විශුේිකරණය, සහ/ වහෝ නීති විවරෝී ක්රියා සඳහා ඉඩක් ඇති පරිසරයක් වමන් ඔවුන් දකින 
තත්වයකින් වාසි ලොගැනීමට කැමති අයුතු ක්රියාකාරීන් විසින් සිදුකරන වවනත් ක්රියා සඳහා විවෘත 
තැන් පවතින ෙවක් වපවනන්නට තිවෙනවා. එක්සත් ජනපද සමාගේ ඒ ගැන සැලකිලිමත් වවනු 
ඇති.  
 

ශ්රී ලංකාවේ ආවයෝජන කිරීමට සලකාෙලන එක්සත් ජනපද සමාගේවලට වුවමනා කරන්වන් 
පුවරෝකථනය කළහැකිෙව සහ ආවයෝජන පරිසරය ගැන පැහැදිලි අවවෙෝධයකුයි. ඔවුන් වමරට 

ආවයෝජනය කරනවා නේ, නියාමන ආයතනවලින් වහෝ තමන්වේම වකාටස් හිමිකරුවන්වගන් වහෝ 
අධයක්ෂ මණ්ඩලවලින් ඔවුන්ට ප්රශ්න ඇතිවිය හැකි අන්දවේ අවදානේවලට ඔවුන්ට මුහුණ වදන්නට 

සිදුවනාවන ෙව දැනගැනීමට ඔවුන්ට වුවමනා වේවි. විවේශ දූිත වයවහාර පනත (FCPA) යටවත්, 

ඕනෑම එක්සත් ජනපද වයාපාරයක් වහෝ පුරවැසිවයක් යේ වයාපාරයක් ලොගැනීම වහෝ 
පවත්වාගැනීම සඳහා ඕනෑම විවේශ නිලධාරියකුට මුදල් වහෝ වටිනාකමින් යුත් කවර වහෝ වදයක් 

වගවීමට ඉදිරිපත්වීම, වගවීම, වහෝ වගවීමට වපාවරාන්දුවීම නීති විවරෝී වනවා. ශ්රී ලංකාවේ 
ආවයෝජන කිරීමට සලකා ෙලන එක්සත් ජනපද සමාගමකට, එක්සත් ජනපද භාණ්ඩාගාරවයන් වහෝ 
වාණිජ වදපාර්තවේන්තුවවන් ආර්ික ක්රියාමාර්ග පනවනු ලැබීමකට ලක් වියහැකි යේ වයාපාර වහෝ 
පුේගලයින් වවත තමන් නිරාවරණයවීම වහෝ එවැනි අය සමගින් සහවයෝගවයන් වැඩකිරීම සිදු 
වනාවනු ඇතැයි විශ්වාසයක් තිබිය යුතුයි. 



 

වරාය නගර වයාපෘතියට දැනටමත් කර ඇති ආවයෝජනවලින් ඵල වනලාගැනීමට ශ්රී ලංකාවේ රජයට 

වුවමනා ෙව අපි පිළිගන්නවා, එය වත්රුේගතහැකි කරුණක්. සරළවම අප කල්තො අවදානම 
පිළිෙඳව දැනුේදීමක් කරන්වන් වමවැනි විශාල යටිතල පහසුකේ/ සංවර්ධන වයාපෘතියක් සඳහා නීති 
සහ වරගුලාසි නිවැරදිව සේපාදන කරගැනීම සහ නීති විවරෝී ක්රියාකාරකේ සහ අසාධාරණ 
තරඟකාරීත්වය සඳහා වදාරටු විවෘත කර වනාතැවෙන ෙව සහතික කරගැනීම වැදගත් වන නිසායි. 

වපාදුවේ ප්රතිපත්තියක් වශවයන්, අයහපත් මුදල් මගින්- එනේ මුදල් විශුේිකරණය සඳහා ඇති 

ඉඩකඩ නීතිවයන් වසා වනාදැමුවවහාත්, එමගින්- යහපත් මුදල් පලවා හරිනවා. 
 

"ශ්රී ලංකාවේ ආර්ික වර්ධනවේ ේවිත්ව එන්ජින් " පිළිෙඳ ඔෙ සඳහන් කළා. මා හිතන හැටියට, 

වඩාත් වැදගත් ප්රශ්නය නේ "වේ එන්ජින් ශ්රී ලංකාව වගනයනු ඇත්වත් වකාතැනකටද?" යන 

ප්රශ්නයයි. හේෙන්වතාට වරාය වයාපෘතිය වහ්තුවවන් රටට විශාල ණය ෙරක් දරන්නට සිදුවූවා, 
අවසානවේදී ශ්රී ලංකාවට සිදුවූවේ ඉදිරි අවුරුදු සියයක් දක්වා එම වරාය ෙදුදීමටයි. වකාළඹ වරාය 
නගරය සැකසහිත ආර්ික වයවහාර සහ දූෂණය සේෙන්ධ විවිධ කාරණා සඳහා ශ්රී ලංකාව 

නිරාවරණය කරන්නට ඉඩ තිවෙනවා. ඉන් ඵලප්රවයෝජන ලෙන්වන් කවුද? ඉන් යේ අයුතු ක්රියාකාරීන් 
වාසි ලොගනු ඇතත් වපාදුවේ ශ්රී ලාංකීය ආර්ිකය ඉන් පීඩාවට පත්වේවි. රවට් ජනතාවට 
ප්රතිලාභයක් ලැබීමට නේ එරට ආවයෝජනවලින් ධනාත්මක ප්රතිඵලයක් උත්පාදනය විය යුතුයි. 

රැකියා, ආදායම වහෝ කීර්තිනාමය අවදානමට වහලීම යනාදී කවරාකාරයකින් වහෝ සෘණාත්මක 
ප්රතිඵලයක් වගනවදන ආවයෝජන රවට් අනාගත ආර්ික වර්ධනයට ෙරපතල ොධාවක් වනු ඇති. 

 

ආර්ික වශවයන් ශක්තිමත් සහ සමෘේිමත් ශ්රී ලංකාවක් අප වදරවට්ම යහපතට වහ්තු වවනවා. 
වගෝලීය ආර්ිකය ඉදිරියට ධාවනවේදී වපෞේගලික අංශය ප්රධාන භූමිකාවක් නිරූපණය කරනවා. 
ඉහළ ගුණාත්මකෙවකින් යුත් එ.ජ. පුේගලික ආවයෝජන ආකර්ෂණය කරගැනීමටත්, වේ කලාපවේ 
සිටින ආකර්ෂණශීලී සහ විශ්වසනීය ආර්ික හවුල්කරුවකු වශවයන් ශ්රී ලංකාවේ ස්ථාවරය තහවුරු 
කරගැනීමටත් වමරට නිසි තත්වයන් පවතින ෙව සහතික කරගැනීම රජවේ ප්රධානතම ප්රතිපත්ති 
ඉලක්කයක් වියයුතුයි. 
 

4) මෑතකාලීනව උතුරු-නැවගනහිර ආවයෝජන සිදුකිරීමට චීනය උනන්දුවන ෙවක් වපවනන්නට 
තිවෙනවා. නමුත් වදමළ ජනතාවවේ ප්රධාන වේශපාලන නායකයින් වන වදමළ ජාතික සන්ධානය 
(TNA) මීට දැඩි වලස විරුේධ වනවා. වදමළ ජාතික සන්ධානය වමවස් කියන්වන් ඉන්දියාව සහ 
එක්සත් ජනපදය සතුටු කිරීමට යැයි මතයක් තිවෙනවා. එවමන්ම, ශ්රී ලංකාවට දැඩි ආර්ික අවශයතා 
පවතින නිසා යේ සීමාවකින් ඔේෙට ආවයෝජන වයාපෘති ප්රතික්වෂ්ප කිරීමට වනාහැකිය යන 
යථාර්ථයකුත් තිවෙනවා. චීනවේ ආවයෝජන සේෙන්ධවයන් එක්සත් ජනපදවේ වපාදු නිරීක්ෂණය 
කුමක්ද? 

 

වහාඳ ආවයෝජනයක් කියන්වන් ආර්ික ප්රතිලාභයක් ලොවදන, රැකියා උපදවන සහ ණය ගැනීම 
අවශය වන්වන් නේ එහිදී රටට කළමනාකරණය කරගත හැකි ණයෙරක් ඉතිරි කරන 
ආවයෝජනවලටයි. වවනත් රටක් ශ්රී ලංකාවේ ආවයෝජනය කරේදී සෑම ශ්රී ලාංකිකයකුම වේ වැදගත් 

ප්රශ්න ගැන සලකාෙැලියයුතුයි. එමගින් වපාවරාන්දු වූ ප්රතිලාභ උපදවනවාද? එනිසා දරන්නට වන 

ණය ෙර අනුව වමය වටිනවාද?  ආවයෝජනවේ සමස්ථ ගුණාත්මකෙව කුමක්ද?  

 

නිෂ්පාදන අංශවේ, නිපැයුේ නවවෝත්පාදනවේ සහ සැපයුේ දාමවල සිදුකර ඇති වොවහෝ යහපත් 
ආවයෝජන හරහා එක්සත් ජනපදය සහ ශ්රී ලාංකීය සමාගේ එක්ව වැඩ කරමින් ඉහළ 
ගුණාත්මකෙවකින් යුත් භාණ්ඩ නිර්මාණය කරනවා. වේ සේෙන්ධතා තුළින් ශ්රී ලාංකිකයින්ට රැකියා 
උත්පාදනය වන අතර සහවයෝගිතාවවේ එම ෙැඳීම සමගින් අප වදපාර්ශවවයන් කාහට වහෝ තනිව 
කරගත වනාහැකි මට්ටමකට අවේ ප්රමිීන් ඉහළ නංවාගැනීමට හැකි වී තිවෙනවා. එහි ප්රතිඵලය ඒ 
නිපැයුේ තුළින්ම දකින්නට පුළුවන්- ඉස්තරේ රුවල්, බිලී වකාකු, ඇඟළුේ, සහ සාගර තාක්ෂණයන් 
පමණක් වනාව වලෝකවේ අවනක් අයවේ භාවිතය සඳහා ශ්රී ලාංකිකයින් විසින් ශ්රී ලංකාවේම 
නිපදවන මෘදුකාංග ඒ සඳහා උදාහරණ වනවා. වේ වයාපාර සෙඳතා නිසා අප වදරට අතවර් 
නිරන්තරවයන් අදහස් හුවමාරු වන අතර වඩාත් ශක්තිමත් වාණිජ සේෙන්ධතා නිර්මාණය වනවා. 



 

රට පුරා වේළි සහ වාරිමාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මුලයකරණය වශවයන් වඩාලර් මිලියන 70කට 
ආසන්න ප්රමාණයක් ලොදීම සඳහා මෑතකදී වලෝක ෙැංකුව සහ ශ්රී ලංකාව අතවර් ඇති වූ එකඟතාවය 
වහාඳ ආවයෝජනයක් සඳහා උදාහරණයක්. වේ වයාපෘතිය ගංවතුර, නියගය සහ නායයෑේවල හානි 
අඩුකරන අතර ජලවේ ගුණාත්මකෙව සහ වගාවීන්වේ ඵලදාව වැඩිදියුණුකිරීමට වහ්තු වනු ඇති. ඉන් 

ග්රාමීය පවුල් 356,000කට ප්රතිලාභ ලැවෙනු ඇති ෙව ප්රක්වෂ්පනය කර තිවෙනවා. 
 

මීට අමතරව එ.ජ. ජාතයන්තර සංවර්ධන මුලය සංස්ථාව (DFC) පසුගිය මාස හය තුළ ශ්රී ලංකාවේ 

වපෞේගලික ෙැංකු වවත මුලයකරණය වශවයන් වඩාලර් මිලියන 260කට අික මුදලක් ලොදුන් අතර 

එම මුදල් වමරට කුඩා හා මධයම පරිමාණ වයවසායකයින්ට රුකුල්දීමටත්, වපෞේගලික අංශවේ 

ආවයෝජන ශක්තිමත් කිරීමටත්, කාන්තා වයවසායකයින්ට සහය ලොදීමටත් වයාදාගනිමින් 
තිවෙනවා. වයාපාරවල නියුතු කාන්තාවන් සවිෙලගැන්වීම හරහා වමම ගිවිසුේ මුලය සර්වග්රහණය, 

ස්ීපුරුෂ සමාජභාව අසමානතා සේෙන්ධවයන් කටයුතු කිරීම, සහ කාන්තා නායකත්වය සහිත 
වයාපාර සඳහා සහය ලොදීම වැඩිකිරීම යන අවේ වපාදු අරමුණු සමගින් සමපාත වනවා. 
 

අවේ දීර්ඝ කාලීන හවුල්කාරීත්වය මුළුල්වල් කෘිකර්මාන්තවේ සිට අධයාපනය, වසෞඛ්යවේ සිට 
නිවාස, ජලය හා සනීපාරක්ෂාව, පරිසර ආරක්ෂව, යටිතලපහසුකේ පුනරුත්ථාපනය, ක්ුද්ර 
වයාපාරවලට සහයදීම සහ රැකියා කුසලතා පුහුණු යනාදී ශ්රී ලංකාවේ සෑම ක්වෂ්රයකටම පාවහ් 

එක්සත් ජනපදවයන් සහය ලොදී තිවේ. වේ වනවිට, අප රු. බිලියන 350 ඉක්මවන (ඇ.වඩාලර් 
මිලියන 2) ආධාර ප්රමාණයක් ශ්රී ලංකාවට ලොදී තිවෙනවා. අවේ වොවහෝ වයාපෘති සැලසුේ 
කරන්වන් අවේ ශ්රී ලාංකික විවශ්ෂඥ කාර්යමණ්ඩලය වන අතර තදෙල අවශයතා පවතින්වන් 

වකාවහ්ද සහ ඒවා සපුරාලිය හැක්වක් වකවස්ද යන්න ීරණය කිරීමට අප ශ්රී ලංකාවේ ජනතාව, 
වපෞේගලික අංශය සහ රජය සමග සමීපවයන් කටයුතු කරනවා. අවේ ආධාරවලින් ෙහුතරයක් 
වමරටට ලැවෙන්වන් ප්රදාන වශවයන් මිස ණය වශවයන් වනාවේ. ශ්රී ලාංකික ජනතාවවේ 
යහපැවැත්ම  සඳහා එක්සත් ජනපදවේ කැපවීම මින් පිළිබිඹු වවනවා. 
 

අප සෑමවිටම ජීවිත නගාසිටුවීමට, ප්රජාවන් වගාඩනැංවීමට සහ ස්වයංවපෝිතෙව ඇතිකිරීමට උපකාරී 

වන ක්රම වසායාෙලනවා. එවස් කිරීමට, ඇමරිකානු ෙදුමුදල්වලින් අප වියදේ කරන සෑම 
වඩාලරයක්ම සැෙෑ සංවර්ධන ප්රතිඵල සාක්ෂාත් කරවගන ඇතිෙව සහතික කරගැනීමට අප කැපවී 
සිටිනවා. උදාහරණ වශවයන් ජාතයන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන එ.ජ. නිවයෝජිතායතනවේ (USAID) 

Biz+ වයාපෘතිවයන් වයාපාර 60කට වැඩි සංඛ්යාවක් ආරේභ කරන්නට වහෝ පුළුල් කරන්නට උපකාර 

කර තිවෙනවා. වමවතක් එම මුලපිරීම හරහා රැකියා 8,000ක් නිර්මාණය කර වයාපාර ආවයෝජන 
වශවයන් වඩා. මිලියන 25ක් උත්පාදනය කර තිවෙනවා. 
 

තවත් උදාහරණයක්- වසර කීපයකට වපර මා දඹුල්වල් MA’s කුළුෙඩු නිෂ්පාදනාගාරයට ගියවිට, අප 

ලොවදන උපකාර කාලයත් සමගින් ප්රතිලාභ වගන වදන අන්දම දුටුවා. වසර තිහකට වපර MA’s 

වවත එක්සත් ජනපදවයන් අවළවිකරණ උපවදස්, තත්ත්ව පාලනය, සහ උපකරණ ලොදී තිවෙනවා. 
2018 දී අපි මධයම පරිමාණ සමාගමක් ෙවට වර්ධනය වීම සඳහා MA’s වවත තවත් ශ්රී ලංකා රුපියල් 

මිලියන 57ක් ලොදී තිවෙනවා. අද වමම සමාගම වේශීය සහ විවේශීය වවළඳපල සඳහා නිෂ්පාද 

350කට අික සංඛ්යාවක් නිපදවන අතර ශ්රී ලාංකිකයින් 400ක් එහි වස්වවේ වයවදනවා. ගිය මාසවේ 
ඔවුන්ට එක්සත්  ජාීන්වේ ආහාර පේධති ආයතනවයන් වහාඳම කුඩා වයාපාර සේමානයකුත් 
පිරිනැමුනා. 
 

වේවා, රැකියා නිර්මාණය කරමින් ප්රාවේශීය ප්රජාවන්ට ආර්ික ක්රියාකාරකේ උත්පාදනය කළ උසස් 
තත්ත්වවේ ආවයෝජන වවනවා. ශ්රී ලාංකිකයින් අවේක්ෂා කරන්වන් එවැනි ආවයෝජන කියා සිතනවා. 
 

5) අතුරුදන්වූවන්වේ පවුල්වල අය ඔවුන්වේ විවරෝධතා අතරතුර ඇමරිකානු වකාඩිය සමගින් සිටිනු 
දකින්නට ලැුනා. එය, එක්සත් ජනපදය ගැන ඔවුන්ට ඇති විශ්වාසය වපන්නුේ කරනවා. 
වකවස්නමුත්, මානව හිමිකේ සේෙන්ධවයන් අවේක්ිත ප්රගතිය වමවතක්  ළඟා කරවගන නැතැයි 



යන අදහසක් වදමළ ජනතාව අතර පවතිනවා. ඒ අනුව ෙලන කල, ශ්රී ලංකාවේ මානව හිමිකේ ගැටළු 
සේෙන්ධවයන් එක්සත් ජනපදවේ සේෙන්ධවීවමන් අවේක්ිත ප්රතිඵල ලැබී වනාමැති ෙවක් 
උපකල්පනය කළ හැකිද? 

 

එක්සත් ජනපදය නිදහස් සමාජ සහ මානවහිමිකේ සඳහා සහය වදනවා, සිවිල් යුේධය අතරතුර සහ ශ්රී 
ලංකාවේ ඉතිහාසවේ වවනත් විවිධ අවස්ථාවල අතුරුදන් වූ අයවේ පවුල්වලට- සෑම ප්රජාවකටම 
අයත් සහ සමාජවේ විවිධ තරාතිරේවලට අයත් පවුල්වලට- පිළිතුරු ලැබිය යුතු ෙව අපි විශ්වාස 

කරනවා. තම ආදරණීයයන් සේෙන්ධවයන් තවමත් පිළිතුරක් වසායායන පවුල්වල අය හමු වී, 
ෙලහත්කාරවයන් අතුරුදන් කරවීමකින් පසුව දශකයක් වහෝ වැඩි කාලයක් එම පුේගලයා වනාමැතිව 
ජීවිතයට මුහුණ දුන් අයවේ හවේ වූ වේදනාවට සවන්වදන්නට ලැබීම මා ශ්රී ලංකාවේ ගත කළ 

කාලවයන් සදාකාලිකව මවේ මතකයට කාවැදුනු එක් මතකයක් වනවා. මූලික වශවයන්, වේ ගැටළු 
විසඳාගත හැක්වක් ශ්රී ලාංකිකයින්ට පමණක් වන අතර ප්රතිසන්ධානයත් සර්වග්රහණයත් දිරිගැන්වීම 
කිරීම තමන්වේම යහපත තකා වැදගත් වන ෙව ශ්රී ලාංකිකයින්වගන් වොවහෝවදවනකුට වැටවහන 
ෙවක් මා සිතනවා. අපට කළ හැකි මානුෂීය කාර්යය එයයි. එවස් අතුරුදන් වී ඇත්වත් ඔෙ ආදරය 
කරන අවයක් නේ? වසර ගණනාවක් ඔෙට පිළිතුරු වනාමැතිව සිටින්නට වූවේ නේ? 

 

සැෙෑ ප්රතිසන්ධානයක් සහ සාමයක් සමාජවේ මුල්ෙැසගැනීමට නේ,  ප්රචණ්ඩත්වවයන් පීඩා විඳි අයට 

යුක්තිය ලැබීමත් වගවීම සඳහා යන්රණයක් තිබීමත් අවශයයි. වේ අරමුණ කරා ළඟාවීමට UNHRC 
වැනි යන්රණ උදවු කරනවා. තම සියළු ජනතාව කරා වගවන ප්රජාතන්රවාදී රජයක්, මුල් 
අවස්ථාවේදී එම ගැටුමට වහ්තු වූ වේශපාලන, ආර්ික සහ සමාජ ගැටළු අර්ථවත් අන්දමින් 
ආමන්රණය කිරීමට උත්සාහ දරන අතවර්ම අවංකව සහ විශ්වසනීය වලස අපරාධ වචෝදනා 
විමර්ශනය කර නඩුවිභාග කිරීම සඳහා කැමැත්වතන් පසුවිය යුතුයි. 
 

එක්සත් ජනපදය ප්රජාතන්රවාදය, මානව හිමිකේ සහ නීතිවේ ආිපතය ආරක්ෂා කරන්වන් අප රවට් 
වේ සියළු පරමාදර්ශ අප ළඟාකරවගන ඇති නිසා වනාවේ. අප කවදත් උත්සාහ දරන්වන් "වඩාත් 
පරිපූර්ණ වූ එක්සත්භාවයක්" සඳහා සහ උසස්ම ප්රමිීන් ළඟා කරගැනීමටයි. සමාජයක් වශවයන් ඒ 
ආත්ම ආවර්ජනය සහ වර්ධනය ඇතැේ වේලාවට දුෂ්කර සහ වේදනාකාරී විය හැකියි. නමුත්, 

ප්රජාතන්රවාද ක්රියාත්මක වන්වන් වේ ආකාරයටයි- මක් නිසාද යත්, අවසානවේදී රජයන් පවතින්වන් 
පාලිතයින් වනාවහාත් ජනතාවට වස්වය කිරීමටත් අවේ සමාජවලට සාමකාමී වලස විකාශයවීමට 
උදවුදීමටත් වන නිසායි. 
 

එක්සත් ජාීන්වේ මානව හිමිකේ පිළිෙඳ විශ්ව ප්රකාශවේ ආරක්ෂා කර දී ඇති නිදහස ප්රවර්ධනය 
කිරීම සඳහා අපි අපවේ මිතුරන් සහ හවුල්කරුවන් දිරිගන්වනවා. වමරට ප්රතිසන්ධාන වෑයේ සඳහා 

අපි අඛ්ණ්ඩව සහය ලොවදන අතර ප්රජාතන්රවාදී, සමෘේිමත් සහ සර්වග්රාහී ශ්රී ලංකාවක් සඳහා අපි 
කැපවී සිටිනවා. 
 

6.) ශ්රී ලංකාවේ වදමළ ජනතා ප්රශ්නය මූලිකවම වේශපාලන ප්රශ්නයක්. වේශපාලන ප්රශ්නය විසඳිය 
හැක්වක් වේශපාලන විසඳුමකින් පමණයි. යුේධය අවසාන වී වසර වදාලහක් ගතවී ඇතත් වේ ගැටළුව 
සේෙන්ධවයන් මූලික සේමුතියකට ඒම තවමත් සිදුවී නැහැ. ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම හරහා පැමිණි 
13වැනි සංවශෝධනය පවා තවමත් මුළුමනින්ම ක්රියාත්මක කර නැහැ. එක්සත් ජනපදය වේශපාලන 
විසඳුමක් පිළිෙඳව උනන්දු ෙවට වදමළ වේශපාලන සංවාද කව අතවර් මතයක් තිවෙනවා. ඉන්දියාව 
වේ සේෙන්ධවයන් සැලකිල්ල වයාමුකළයුතු ෙව ප්රකාශ කර තිවෙනවා. වේ පසුබිම තුළ වදමළ 
ජනතාව සඳහා වේශපාලන විසඳුමක් සේෙන්ධවයන් එක්සත් ජනපදවේ ස්ථාවරය කුමක්ද? 

 

ශ්රී ලංකාවේ විවිධ ප්රජාවන් සියල්වලහිම යහපාලනය, මානව හිමිකේ සහ නීතිවේ ආිපතය 
වවනුවවන් එක්සත් ජනපදය සහය ලොවදනවා-  වේශපාලන මට්ටමින් ඒවාට ඇති ොධක 
සේෙන්ධවයන් කටයුතු කිරීමත් ඊට ඇතුළත් වනවා. ශ්රී ලංකා රජය එක්සත් ජාීන්වේ තිරසාර 
සංවර්ධන අරමුණු (SDG) සඳහා කැපවී සිටිනවා. ශ්රී ලංකාව වමම අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීවේදී, 

විවශ්ෂවයන්ම වඩාත් ශක්තිමත් ආයතන සහ සාමකාමී සමාජ සේෙන්ධවයන් වන SDG #16 සඳහා 
අපි ශ්රී ලංකාවට සහය වදනවා.  



 

ශ්රී ලංකාවේ පාලනය සහ මානව හිමිකේ සඳහා වේශපාලන මාන පවතින ෙව පිළිගැනීමට ලක් 
කරමින් වේශපාලන අංශවයන් ප්රගතිය සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා අපි ශ්රී ලංකාව දිරිමත් කරනවා. 
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා විිවිධාන ක්රියාත්මක කිරීමට අපි සහය වදන අතර පළාත්සභා මැතිවරණ 

පැවැත්වීමට අපි රජය දිරිගන්වනවා. තවදුරටත් කළහැකි කාර්යයන් ද තිවෙනවා, ශ්රී ලංකා රාජයය 
තුළ කලාපීය සහ ප්රාවේශීය සවිෙලගැන්වීම සහතික වකවරන වවනස්කේ වේශපාලන පේධතියට සහ 
ක්රියාවලියට සිදුකිරීමට කාලයක් තිස්වස් වොවහෝ වෑයේ දරා ඇති ෙව මා දන්නවා. එවැනි වවනස්කේ 
කිරීම පිළිෙඳ ීරණය කළයුත්වත් ශ්රී ලාංකීය ජනතාව වන අතර, ජනවාර්ගික ගැටුවේ මූල වහ්තු 
ආමන්රණය කිරීම සඳහා අවනකුත් දෑ සිදුකිරීම වමන්ම වේශපාලන විසඳුමක් ද අවශය කරන ෙව 
එක්සත් ජනපදවේ විශ්වාසයයි. 
 

ඒ අතරතුර, අවධානය සහ ප්රමාණවත් සේපත් වයදවීම සමගින්, බිේ මට්ටවේ ජනතාවට තමන් අතර 
ඇති වවනස්කේ විසඳාගැනීමට ක්රම වසායාගත හැකි ෙවත් අපි දන්නවා. පක්ෂවාදී වනාවන 
ආකාරවයන් අපි බිේ මට්ටවේ වේශපාලන ක්රියාකාරකේ සඳහා දීර්ඝ කාලයක් තිස්වස් උදවු කර 
තිවෙනවා. උදාහරණ වශවයන් ිකුණාමලය ආසන්නවේ ඇළ මාර්ගයක් වනාසලකා හැර දමා 
තිුණා. ඒ අසළ වාසය කළ වදමළ සහ සිංහල ජනතාව අතවර් ගැටුේ ඇතිවවන්නට වේ ඇළ මාර්ගය 
වහ්තුවවමින් තිුණා. වමම ඇළ මාර්ගය අළුත්වැඩියා කරන්නට එක්සත් ජනපදවයන් කුඩා ප්රදානයක් 

ලොදුන්නා. දැන් එම ඇළ කළමනාකරණය කරන්වන් ෙහු වාර්ගික වගාවි සංගමයකින්, හැමවදනාටම 
ඇවළ් ජලය වාරි කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන්නටත් ගංවතුර අඩුවීවේ වාසි හැමවදනාටම භුක්ති 
විඳින්නටත් ඉන් ඉඩ සැලසී තිවෙනවා. මූලික වශවයන් යටිතලපහසුකේ සේෙන්ධවයන් වූ එම 
ප්රශ්නය ආමන්රණය කිරීම මගින්, ගැටීමට වයාමුවී සිටි කණ්ඩායේ වදකක් වඩාත් හිතවත් 
තත්වයකට වගන එන්නට හැකි වී තිවෙනවා. 
 

7.) ඇෆ්ගනිස්ථානය තවල්ොන් පාලනයක් වවත ආපසුයෑම ජාතයන්තර ඉස්ලාමික රස්තවාදී 
කණ්ඩායේවලට ඔක්සිජන් සපයාදීමක් යැයි වොවහාවදනා වපන්වා වදනවා. එය නැවතත් 
ජිහාේවරුන්ට රැකවරණ ලොවදන ස්ථානයක් වේයැයි ඇතැේ අය අනතුරු අඟවනවා. වේ තත්වය තුළ 
ශ්රී ලංකාව හා මාලදිවයින වැනි රටවල් ෙලපෑමට ලක්විය හැකිද? ශ්රී ලංකාව ද ඉස්ලාමික 
රස්තවාදවයන් පීඩාවට පත්වූ රටක් වනවා. 
 

ශ්රී ලාංකික ජනතාව වහාඳින්ම දන්නා පරිදි රස්තවාදය කියන්වන් වගෝලීය ප්රශන්යක්. "වමය අළුත් 
වලෝකයක්. රස්ත තර්ජනය ...ඇෆ්ගනිස්තානවයන් ඔේෙට පැතිරී තිවෙනවා. වසෝමාලියාවේ අල් 

ෂොේ කණ්ඩායවමන්, සිරියාවේ හා අරාබි අර්ධේවීපවේ අල් කයිදා අනුෙේධ කණ්ඩායේවලින්, සහ 
සිරියාවේ හා ඉරාකවේ කැලිවෆ්ටයක් නිර්මාණය කරගැනීමට උත්සාහ දරමින් සහ අප්රිකාව හා 
ආසියාවේ අනුෙේිත කණ්ඩායේ ඇතිකරගනිමින් සිටින අයිසිස්  මගින් අපි තර්ජනවලට මුහුණ දී 
සිටිනවා" යැයි  ෙයිඩන් ජනාිපතිතුමා මෑතකදී සඳහන් කළා. 
 

විසඳුේ වකවරහි සහ ඇතිවිය හැකි තර්ජනවල හානි අඩුකරගැනීමට එක්වී වැඩකළහැකි ආකාර ගැන 
අවේ අවධානය වයාමුකිරීම වැදගත් කියා මා සිතනවා. නීතිය ක්රියාත්මක කිරීවේ සහවයෝගීතාවය 
සේෙන්ධවයන් සහ සමුද්ර ආරක්ෂාව සේෙන්ධවයන් අපි එක්වී වැඩ කළ යුතුයි. ශ්රී ලංකාව ඇතුළු අවේ 
සියළුම හවුල්කරුවන් ුේි වතාරතුරු සහ වතාරතුරු හුවමාරු කරගැනීමට අපි දිරිගන්වනවා. ඊට 
අමතරව වේ රසත් කණ්ඩායේවලට මුදල් ලැවෙන්වන් නීතිවිවරෝී සංවිධාන, මත්ද්රවය, සහ වවනත් 
අපරාධ ක්රියා හරහායි. එනිසා වේශසීමා පසුකර යන අපරාධ සේෙන්ධවයන් ජාතයන්තර 
සහවයෝගීතාවය වැදගත් වනවා. 
 

වකවස්නමුත්, අප සිවිල් නිදහස සහ මානව හිමිකේ උල්ලංඝනය වනාකර රස්තවාදයට එවරහිව 
සටන් කිරීම වැදගත් වනවා. වගෝලීයවාදවේ එක් වාසියක් වන්වන් රැඩිකල්කරණය වැඩිවන වහෝ 
අහිංසක ජනයාට ප්රතිවිපාක විඳින්නට වහ්තු වනාවන අන්දවේ ක්රම වයාදාගනිමින් තර්ජනවලට 
එවරහිව සටන්වදින ෙව සහතික කරගන්නට උසස් මට්ටවේ යන්රණ දැන් අපට තිවෙනවා. වේ 
අයිතිවාසිකේ සහ නිදහසට ගරු කිරීම මගින්, සහ සියළුම ප්රජා සමගින් සාධනීය වලස වැඩකිරීම 

මගින්, අපි රස්තවාදය ඇතිවීමට පවතින ඉඩ අඩුකරනවා.  



 

 

 

 

 

 

 

 


