
ග ෝලීය මතවාද  

මතය: නිදහස්, විවෘත, ආරක්ෂිත හා සමෘද්ධිමත් 
ඉන්දු-ශාන්දිකර කලාපයක්ෂ සඳහා අපගේ රටවල් 
හතර කැප වී ඇත 
 

 
 

ඉහළ වම් ගෙලවගේ සිට දක්ෂිණාවේතව: බයිඩන් ජනාධිපතිතුමා, ජපානගේ ගයාිහිගේ සු ා අග්රාමාතයතුමා, 

ඉන්ියාගේ නගේන්ර ගමෝි අග්රාමාතයතුමා, ඔස්ට්ගේලියාගේ ස්ට්ගොට් ගමාරිස්ට්න් අග්රාමාතයතුමා සිවුපාේශවීය ආරක්ෂෂෙ 

ස්ට්ංවාද (Quadrilateral Security Dialogue) හමුගේ දී සිකුරාදා ගටෝකිගයෝ නුවර වීඩිගයෝ තිරයෙ ිස්ට් වූ අයුරු 

(කිගයාි ඔටා/ බ්ලූම්බේ්) 

 

ගජෝ බයිඩන්, නගේන්ර ගමෝි, ස්ට්ගොට් ගමාරිස්ට්න් ස්ට්හ ගයාිහිගේ සු ා විසින් පලෙළ මතය, 2021 
මාේතු 13 ප.ව.11.30 GMT+5:30 
ගජෝ බයිඩන් යනු එක්ෂස්ට්ත් ජනපදගේ ජනාධිපතිවරයා ය. නගේන්ර ගමෝි යනු ඉන්ියාගේ අග්රාමාතයවරයා 
ය. ස්ට්ගොට් ගමාරිස්ට්න් යනු ඔස්ට්ගේලියාගේ අග්රාමාතයවරයා ය. ගයාිහිගේ සු ා යනු ජපානගේ 
අග්රාමාතයවරයා ය. 
 



නූතන ඉතිහාස්ට්ගේ ඇති වූ විෂාලතම උදම් තරං ය ඇති ෙරමින් ස්ට්හ ඉන්ියානු ස්ට්ා රය අවට ගපර ගනාවූ 
විරූ අන්දමෙ මානුෂීය අේුදයක්ෂ ඇති ෙරමින් 2004 ගදස්ට්ැම්බරගේ දී ඉන්ුනීසියාගේ ගවරළට ඔබ්ලගබහි 
වූ මහාේවීපිෙ තටෙය මීටර ගදෙකින් විතැන් විය. මිලියන  ණනක්ෂ අවතැන් වූ ස්ට්හ ලක්ෂෂ  ණනක්ෂ 
මියගිය තත්වයක්ෂ තුළ ඉන්ු ශාන්තිෙර ෙළාපය උපොර පතා නලාහඬ නංවන ලදී. අපග් රටවල් හතර 

එක්ෂව ඊට පිළිතුරු ුන්ගනමු. 
 
ප්රාගයෝගිෙ ස්ට්හගයෝගීතාවය ඔස්ට්ගස්ට් ප්රතිඵල ග නදීමට ෙැපවූ ප්රජාතන්රවාදී රටවල් ෙණ්ඩායමක්ෂ වන 

ඔස්ට්ගේලියාව, ඉන්ියාව, ජපානය ස්ට්හ එක්ෂස්ට්ත් ජනපදය එම අවස්ට්ථාගේ අස්ට්රණ වූ ජනතාව ගවත 
ශීඝ්රගයන් මානුෂීය ආධාර ස්ට්හ ආපදා ස්ට්හන ලබාදීම ස්ට්ඳහා ස්ට්ම්බන්ීෙරණය ෙරන ලදී. “the Quad” 
යනුගවන් හැඳින්වූ අපග් එම ස්ට්හගයෝගීතාවය පැනනැගුගන් අේුද අවස්ට්ථාවක්ෂ තුළිනි. 2007 දී එය 
රාජතාන්ිෙ ස්ට්ංවාදයක්ෂ වූ අතර 2017දී එය යළිඋපින ලදී. 
 

ඉන්ු-ශාන්තිෙර ෙළාපය මුළුල්ගල් අන්තේ ස්ට්ම්බන්ධතා ස්ට්හ අවස්ට්ථා ඇති ගම් අවස්ට්ථාගේ දී, උපොර 
අවශය වී ඇති ෙලාපයෙට ස්ට්හය දීම ස්ට්ඳහා එක්ෂව ක්රියාෙරන්නට අප යළිත් ෙැඳවුම් ෙර තිගබ්ල. 
 
සුනාමි ආපදාව ඇතිවූ තැන් පටන් ගම් දක්ෂවා, ගේශගුණ විපේයාස්ට් වඩාත් උපරව ස්ට්හිත වී ඇත, නව 
තාක්ෂෂණය අපග් දදනිෙ ජීවිතය විප්ලවීෙරණය ෙර ඇත, භූ ගේශපාලනය ෙවරදාෙටත් වඩා 
ස්ට්ංකීේණ වී ඇත, එගමන් ම, වස්ට්ං තයක්ෂ ස්ට්මස්ට්ථ ගලෝෙයම වනස්ට්ා ඇත. ගමවන් පසුබිමක්ෂ තුළ අපි 
විවෘත, නිදහස්ට්, ප්රතයස්ට්ථ ස්ට්හ අන්තේෙරණ ඉන්ු-ශාන්තිෙර ෙලාපයක්ෂ ස්ට්ඳහා වන ගපාු දැක්ෂම ගෙගරහි 

යළි ෙැපවන්ගනමු. ඉන්ු-ශාන්තිෙරය ප්රගේශ වියහැකි හා  තිෙ වන බවත්, ජාතයන්තර නීතිය මගින් ස්ට්හ 
තරණගේ නිදහස්ට් හා  ැටුම් ස්ට්ාමොමීව විස්ට්ඳා  ැනීම වැනි මූලිෙ මූලධේම මගින් පාලනය වන බවත්, 
සියළු ම රටවල්වලට බලහත්ොරයට  ලක්ෂවීමකින් ගතාරව තමන්ග් ම ගේශපාලන ගත්රීම් සිුෙළ හැකි 

බවත් ස්ට්හතිෙ ෙර ැනීමට අපි ගවගහගස්ට්න්ගනමු. මෑතොලීනව, ගමම දැක්ෂම වැඩිවැඩිගයන් පරීක්ෂෂාවට 
ලක්ෂ වී තිගබ්ල. එවන් පරීක්ෂෂා, වඩාත් ගනාපමාව විස්ට්ඳා ත යුතු ග ෝලීය අභිගයෝ  ස්ට්ම්බන්ධගයන් එක්ෂව 
ෙටයුතු කිරීම ස්ට්ඳහා අගප් ඇති තිර අධිෂඨානය තවත් ශක්ෂතිමත් ෙර තිගබ්ල. 
 
 
වස්ට්ර  ණනාවක්ෂ තිස්ට්ගස්ට් අගප් රජයන් ස්ට්මීපව වැඩ ෙර ඇති අතර, සිකුරාදා ිනගේ දී, “Quad” 
ඉතිහාස්ට්ගේ ප්රථම වතාවට, ඉහළතම මට්ටගමන් අේථවත් ස්ට්හගයෝගීතාවයක්ෂ ඉිරියට ග නයාම ස්ට්ඳහා , 
අපග් රටවල නායෙයින් එෙම ගේිොවෙට ෙැඳවූගයමු. විවෘත හා නිදහස්ට් ෙළාපයක්ෂ ෙරා යන අපග් 

 මන ශක්ෂතිමත් ෙර ැනීම ස්ට්ඳහා, නව තාක්ෂෂණයන් මගින් ඉිරිපත් වන අභිගයෝ  ආමන්රණය කිරීමට 
ස්ට්හ අනා තගේ නගවෝත්පාදනය පාලනය ෙරන ස්ට්ම්මතයන් ස්ට්හ ප්රමිතීන් ඇති කිරීමට 
ස්ට්හගයෝගීතාවගයන් ක්රියා ෙරන්නට අපි එෙඟ වූගයමු. ඉන්ු-ශාන්තිෙර ෙළාපය ඇතුළුව ස්ට්මස්ට්ථ 
ගලෝෙයට ම ගේශගුණ විපේයාස්ට් ක්රගමෝපායිෙ ප්රමුඛතාවයක්ෂ වන බව ස්ට්හ ගනාපමාව ආමන්රණය 

ෙළයුතු ග ෝලීය අභිගයෝ යක්ෂ වන බව පැහැිලි ය. පැරිස්ට් එෙඟතාවය ශක්ෂතිමත් කිරීමටත්, සියළුම 
රටවල් ස්ට්ඳහා ගේශගුණ ක්රියාොරීත්වය වැඩිියුණු කිරීමටත් අනයයින් ස්ට්මගින් එක්ෂව අප විසින් ෙටයුතු 

ෙරනු ඇත්ගත් එබැවිනි. එගස්ට්ම, වස්ට්ං ත තත්වය පවතින තාක්ෂ ෙල් කිසිු රටක්ෂ සුරක්ෂිත ගනාවනු ඇති 
බැවින්, අපග් ජනතාවග් ගස්ට්ෞඛය ස්ට්හ සුරක්ෂිතතාවය ගෙගරහි ගනාස්ට්ැගලන ෙැපවීමකින් යුතුව අපි 
ගෙෝවිඩ්-19 වස්ට්ං තය අවස්ට්ාන කිරීම ස්ට්ඳහා දැඩි අධිෂඨානගයන් පසුවන්ගනමු. 
 
ගමම වස්ට්ං තය, ගස්ට්ෞඛය ගෙගරහි ස්ට්හ ආේිෙ ස්ට්ථායිතාවය ගවත මෑතොලීනව ඇතිවූ විශාලතම 
අවදානම් අතරට ඇතුළත් වන අතර, එය නවතාලීමට අප හවුල්ොරී වී වැඩෙළයුතු ගේ. ඒ අනුව, 
ගෙෝවිඩ්-19 අවස්ට්ාන කිරීම ස්ට්ඳහා අපි ගබාගහෝ අගප්ක්ෂෂා ස්ට්හිත පුළුල් වෑයමක්ෂ ි යත් ෙරන්ගනමු. 
සුරක්ෂිත, ප්රගේශවිය හැකි, ඵලදායී එන්නත් ඉන්ියාගේ නිපදවීම වයාප්ත කිරීම හා ගේ වත් කිරීම ස්ට්ඳහා 
එක්ෂව අපි ප්රතිඥා ගදන්ගනමු. 2022 දක්ෂවා ඉන්ු-ශාන්තිෙර ෙළාපය  මුළුල්ගල් එන්නත් ලබාගදන බව 
ස්ට්හතිෙ ෙර ැනීම ස්ට්ඳහා අපි එක්ෂ එක්ෂ අියගේ දී හවුල්ොරීත්වගයන් ෙටයුතු ෙරන්ගනමු. ගලෝෙ 



ගස්ට්ෞඛය ස්ට්ංවිධානය ස්ට්හ Covax Facility ඇතුළු බහුපාේශවීය ස්ට්ංවිධාන ස්ට්මගින් ස්ට්මීප 
ස්ට්හගයෝගීතාවගයන් ෙටයුතු ෙරමින්, ිවි සුරකින ගමම එන්නත් ස්ට්ැපයුම වැඩිකිරීම ස්ට්ඳහා අපග් 
විදයාත්මෙ දක්ෂෂතා, මුලයෙරණය, ප්රබල නිෂපාදන ධාරිතාවය ස්ට්හ ගස්ට්ෞඛය හවුල්ොරීත්ව ස්ට්ම්බන්ධගයන් 
වන දීේඝ ොලීන ඉතිහාස්ට්ය ඒොබේධ ෙරග න ගයාදා න්නට අපි ෙටයුතු ෙරන්ගනමු. ගමම ෙළාපගේ 

ගනාපමාව ස්ට්පුරාලිය යුතු අවශයතා ස්ට්පුරාලීම ස්ට්ඳහා  ඔස්ට්ගේලියාගේ, ඉන්ියාගේ, ජපානගේ, ස්ට්හ එක්ෂස්ට්ත් 
ජනපදගේ විදයා ක්ෂගෂරගේ නියමුවන් ඒෙරාශී ෙර ඇතිෙරනු ලබන එන්නත් විගශෂඥ ක්රියාොරී 
ෙණ්ඩායමක්ෂ (Quad Vaccine Experts Working Group) අපග් එන්නත් මුලපිරීම ස්ට්ඳහා 
මාේග ෝපගේශෙත්වය ලබාගදනු ඇත. අප මුහුණට මුහුණ හමුවීම වස්ට්ං ත තත්වය ගහතුගවන් වැලකී 

ඇතත් 2021 අවස්ට්ාන වන්නට ප්රථම අපි හමුවන්ගනමු. අද ින අප ලබාගදන ගපාගරාන්ුව ගහට ිනගේදී 
වඩාත් ගස්ට්ෞඛය ස්ට්ම්පන්න හා වඩාත් ස්ට්මෘේධිමත් ඉන්ු-ශාන්තිෙරයක්ෂ බවට පරිවේතනය විය යුතු ය. 
 
අප ගමම එඩිතර පියවර නිගේදනය ෙරන්ගන් ආඩම්බරගයනි - එගස්ට්ම, ඒවා ස්ට්ාක්ෂෂාත් ෙර ැනීමට අගප් 
රටවල් සිුෙළ යුතු වැඩෙටයුතු ආරම්භ කිරීමට අපි දැඩි උේගයෝ ග න් සිටිමු. වස්ට්ං තය අවස්ට්න් ෙර 

නැවතත් යථා තත්වයට පැමිණීම, ගේශගුණ විපේයාස්ට්වලට ස්ට්ාේථෙව මුහුණ දීම, ස්ට්හ අපග් ගපාු 
ෙලාපීය දැක්ෂම ඉිරියට ග නයාම පහසු ෙටයුත්තක්ෂ ගනාවනු ඇත. ස්ට්ම්බන්ීෙරණය හා ස්ට්හගයෝගීතාවය 
ගනාමැතිව අපට ස්ට්ාේථෙ විය ගනාහැකි බව අපි දන්ගනමු. ගිනිගොණි  ආසියානු රටවල ස්ට්ං මගයන් 

(Association for Southeast Asian Nations) ආරම්භ ෙර, පැසිෆික්ෂ දූපත් ස්ට්මගින් වැඩ ෙරමින්, ගම් 
ගමාගහාතට උචිත පරිි ඉන්ියානු ස්ට්ා ර ෙලාපයම ස්ට්ම්බන්ධ ෙර නිමින් අපි ගිනිගොණි  ආසියානු 

හවුල්ොරීත්වයන් අළුත් ෙර ැනීමටත් ශක්ෂතිමත් ෙර ැනීමටත් ෙටයුතු ෙරන්ගනමු. The Quad යනු, 
ගපාු දැක්ෂමක්ෂ ඉිරියට ග නයාම ස්ට්ඳහාත් ස්ට්ාමය හා ස්ට්මෘේධිය ස්ට්හතිෙ කිරීම ස්ට්ඳහාත් ෙැපවූ, ස්ට්මාන 
අදහස්ට් ඇති හවුල්ෙරුවන්ග න් ස්ට්ැුම්ලත් නමයශීලී ෙණ්ඩායමකි.  

 
ග වී ගිය මාස්ට් තුළදී අප එකිගනො, අපග් රටවල ස්ට්හ ගලෝෙගේ ජනතාවට අත්විඳින්නට වූ ු ක්ෂ  ැහැට 
පිළිබඳව ු ක්ෂ වූගයමු. එගහත්, ගම් අඳුරු ගමාගහාගත් දී, අපග් හවුල්ොරීත්වය ඉිරි ම  එළිය ෙරන 
ගිණිපුපුරක්ෂ ගේ. අපග් ප්රජාතන්රවාදී පදනම් ස්ට්හ ස්ට්ම්බන්ධවීම ස්ට්ඳහා ඇති ෙැපවීම අප එෙමුතු ෙරවයි. 

එක්ෂව, අරමුණුස්ට්හ තව ස්ට්හ අධිෂඨාන පූේවෙව ග ෝලීය අේුද ගවත මුහුණදීම තුළින් අපග් රටවල්වල 
ජනතාවග් සුරක්ෂිතභාවය ස්ට්හ ස්ට්මෘේධිමත්භාවය ස්ට්ඳහා විධිවිධාන ස්ට්ැලසිය හැකි බව අපි දන්ගනමු. ගම් 

ගේදජනෙ තත්වය තුළින්, එෙමුතුවීම ස්ට්හ බාධෙ මැඩලීම ස්ට්ඳහා අපි ශක්ෂතිය ලබන්ගනමු. එගස්ට්ම, 
නිදහස්ට්, විවෘත, ආරක්ෂිත, හා ස්ට්මෘේධිමත් ඉන්ු-ශාන්තිෙර ෙළාපයක්ෂ ස්ට්ඳහා අපග් ෙැපවීම නැවතත් 
පලෙරන්ගනමු.    
 
 


