
 
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්  යාලය 

ක ොළඹ 
ප්රවෘත්ති නිමේදනය 
මහජන  ටයුතු අංශය 

දුර ථන: +94 (11) 249-8100 ● ෆැක්ස්: +94 (11) 244-9070 

විද්යුත් තැපෑල: angelicab@state.gov ●කෙබ්: http://lk.usembassy.gov  
 

නිකේද්යන අං : 20220311 
 

ශ්රී ලංකාමේ විමේශ තානාපතිවරුන් #UnitedwithUkraine සෙගින් එක්මේ 

ක ොළඹ, මොර්තතු 11: ශ්රී ලං ොකේ විකේශ තොනොපතිෙරුන් සහ මහක ොමසොරිස්ෙරුන් ද්යහ හත් 
කද්යකනක් යුක්කර්තනයට සහය පල කිරීකේ සහ ඒ සේබන්ධකයන් ද්යක්ෙන සැලකිල්කල් 
ප්ර ොශනයක් කලස සිකුරොද්යො දිනකේ ක ොළඹ දී රැස්ෙන ලදී. 

කුපිත කිරීමක් කනොමැතිෙ, අනකේක්ිත කලස රුසියොෙ ස්වෙරී රොජයය ට එකරහිෙ සිදු රන 
ප්රහොර කලොෙ ෙටො ජොතීන්කේ කහලොද්යැකීමට පොත්ර වී ඇති අතර, යුක්කර්තනකේ සිදුක කරන හමුද්යො 

කමකහයුේ කනොපමොෙ අෙසොන  රන කමන් ඔවුහු තරකේ කියො සිටිති. මොර්තතු 2ෙැනි ද්යො, 
එක්සත් ජොතීන්කේ මහො මණ්ඩලකේ සොමොජි  රොජය 141ක් රුසියොනු රජය විසින් යුක්කර්තනකේ 
කෙනයන යුේධය කහළො ද්යකිමින් එක්ෙ ඡන්ද්යය ලබො දුන්හ. යුක්කර්තනකේ පිරිකහමින් පෙතින 
මොනුෂීය තත්ෙය සේබන්ධකයන් තම සැලකිල්ල ද්ය, යුේධය අෙසොන කිරීම සඳහො යුක්කර්තන 

ජනතොෙ  රන ඉල්ීමට තම සහය ද්ය ප්ර ොශ කිරීම සඳහො ඔස්කේලියොෙ,  ැනඩොෙ, යුකරෝපීය 
සංෙමය, ප්රංශය, ජර්තමනිය, ඉතොලිය, ජපොනය, ක ොරියොෙ, මොලදිෙයින, කනද්යර්තලන්තය, 

නෙසීලන්තය, කනෝර්තකේ, කරොකේනියොෙ, ස්විට්සර්තලන්තය, තුර්තකිය, එක්සත් රොජධොනිය සහ 
එක්සත් ජනපද්යය යන රටෙල නිකයෝජිතකයෝ අද්ය දින ශ්රී ලං ොකේ දී ඒ රොශී වූහ. 

ශ්රී ලං ොකේ එක්සත් ජනපද්ය තොනොපති ජුී චංේ මහත්මිය, “ස්වෙරී, ප්රජොතන්ත්රෙොදී රට , 
ඔවුන්කේම අනොෙතය කතෝරො ෙැනීමට නිද්යහස ඇතිෙ සොම ොමීෙ ජීෙත් වීමට යුක්කර්තන 
ජනතොෙට ඇති අයිතියට සහය ද්යැක්වීම සඳහො කෙනත් කබොකහෝ ජොතීන් සමඟ එක්ෙ නැගී සිටීම 

ෙැන එක්සත් ජනපද්යය ආඩේබර ෙනෙො” යනුකෙන් පැෙසුෙො ය 

රුසියොකේ කමම යුේධය, කලෝ  නොය යින් අතර  ලොතුරකින් ඇතිෙන අන්ද්යකේ 
එ මුතු මකින් යුතු  ොලසීමොෙක් සඳහො මෙපොද්යො තිකබ්. රුසියොකේ සොම ොමී විකරෝධතො 
සිදු රන රුසියොනු පුරෙැසියන් ද්යහස් ෙණනක් ද්ය ඇතුළුෙ කලොෙ ෙටො කබොකහෝ ජනයො 

mailto:angelicab@state.gov
http://lk.usembassy.gov/


යුේධය ට යොමට රුසියොකේ පුටින් ජනොධිපතිෙරයොකේ කත්රීම සඳහො විකරෝධය ද්යැක්වීමට 
ඒ රොශී කෙමින් සිටිති. 

යුක්කර්තනය සහ රුසියොනු කෆඩකර්තෂනය අතකර්ත ද්යැනට සො ච්ඡො සිදුක කරමින් පෙතින අතර, 

ශ්රී ලං ොකේ හමුවූ කමම විකේශ ධූත මණ්ඩල ප්රධොනීන් ද්යහ හත් කද්යනො කේ හඬ ද්ය ඇතුළුෙ කලොෙ 

ෙටො කේ සේබන්ධකයන් ඉස්මතු කෙමින් පෙතින හඬෙල් තම ආක්රමනය ෙහොම නෙත්ෙො, 
යුක්කර්තනකේ සිටින තම බල ොයන් ආපසු  ැඳෙන කමන් කනො ඩෙො රුසියොෙට කියො සිටිනු 

ඇත.  

 

 

 

 

 


