
මාධ්යු නිවේදනය 

ව ෝලීය බහුපාර්ශ්වීය යාන්ත්රයණ දුර්වල වී ඇති වෙයින් බැන්ඩුන්ග් මූලධ්යර්මවල අදාළභාවය විවේශ 

වේකම් ආර්යසිංෙ මෙතා අවධ්යාරණය කරයි 

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා සම්ගම්ලනගේ 74 වැනි සැසි වාරයට සමගාමීව 2019 සැප්තැම්බර් 26 වැනි දින 

නිව්ගයෝර්ක් නුවර පැවති ගනොබැඳි ජාතීන්ගේ වයාපාරගේ (NAM) අමාතය ම්ටටගම් ැසසවීමම අමතිනන්, 

විගේශ ගේකම් රවිනාථ ආර්යසිිංහ මහතා, ගගෝලීය බහුපාර්ශවීමය යාන්ත්ර ණ දුර්වල ීම ඇති අවධියක 

බැන්ඩුන්ේ මූලධර්මවල අදාළභාවය අවධාරණය කගළේය. ගනොබැඳි ජාතීන්ගේ වයාපාරය, ගලෝක 

ජනගහනගයන් සියයට 55ක් ආවරණය කිරීම සැලකිේලට ගැනීගම් දී, "ගගෝලීය දකුගේ" රටවල, 

විගශේෂගයන් සිංවර්ධනය වන කුඩා රාජයවල ගැටු  සම්බන්ධගයන් හකක් නැඟීම ගමම වයාපාරගේ 

සදාචාරාත්මක යුතුකමකි. 

ගැටුම්, සිංක්රුමණ, ගේශගුණික විපර්යාස හා ගබෝවන ගරෝග වැනි ජාතික ගේශසීමා ඉක්මවිනන් ක්රි යාත්මක 

වන වර්තමාන ගගෝලීය අභිගයෝගවලට විසඳුම් ලබාදීම පිණිස ගනොබැඳි ජාතීන්ගේ වයාපාරය දරන 

ප්රවයත්න සහහා ්රීව ලිංකාව තම ඇප කැපීමම තහවුරු කළාය. ගේශගුණික විපර්යාසය වැනි සාම්ප්රවදායික 

ගනොවන ආරක්ෂක තර්ජන, ආර්ථික හා සමාජයීය අභිගයෝගයක් ගලස පමණක් ගනොව, ිනනිසා විසින් ඇති 

කරනු ලබන විනාශයන් ගහේතු ගකොට ගගන සමාජ හා රටවේ අවදානමට ලක්කරන ආරක්ෂක තර්ජනයක් 

ගලස පවතියි. 2019 සැප්තැම්බර් 23 වැනි දින එක්සත් ජාතීන්ගේ සිංවිධාන මූලසවථානගේ පැවති එක්සත් 

ජාතීන්ගේ මහ ගේකම්වරයාගේ ගේශගුණික ක්රි යාකාරී සමුළුව අමතිනන්, ගේකම් ආර්යසිිංහ මහතා, 

විගශේෂගයන්, ්රීව ලිංකාව වැනි පතපත්වාසී රටවේවලට එේල වන ගේශගුණික විපර්යාසවල අයහපත් 

බලපෑම් පිළිබහව කණසවසේලක් පළ කගළේය. චිලී රාජයගේ දී ගනොගබෝ දිනකින් පැවැත්ීමමට නියිනත 

COP 25 නම් පාර්ශවව සමුළුව මඟින්, පැරිසව ගිවිසුම මඟින් පැවගරන වගකීම් සපුරාලිනන් ගේශගුණික 

විපර්යාස අවම කිරීගමහිලා දරන ප්රවයත්න යළි ප්රවගබෝධමත් කරනු ඇතැයි ද විගේශ ගේකම්වරයා ප්රවකාශ 

කගළේය. 

වර්ගවාදගේ සියු  ආකාර, වවරය හා ප්රවචේඩකාරී අන්තවාදය මැඩපැවැත්ීමම ්රීව ලිංකාව ඉතා වැදගත් 

ගකොට සලකන බවත්, ්රීව ලිංකාගව් දී පාසවකු ඉරුදින එේල වූ ප්රවහාර ගහේතුගවන් මතු ීම ඇති හා ගපන්නුම් 

කර ඇති නව තර්ජනය සම්බන්ධගයන් අවධානය ගයොමු කිරීගම් අවශයතාවක් පවතින බවත් විගේශ 

ගේකම් ආර්යසිිංහ මහතා ප්රවකාශ කගළේය. ගමවැනි ගගෝලීය උවදුරු මඟින් සියු  ජාතිකයන්ගේ 

ආරක්ෂාවට තර්ජන ඇති කරන බවත් එක් රටකට තනිවම ගම්වා මැඩපැවැත්විය ගනොහැකි බවත් ඒ සහහා 

සාමූහිකව ප්රවයත්න ගයදීම අවශය වන බවත් අවධාරණය කළ එතුමා ගමම ගගෝලීය ආරක්ෂක 

තර්ජනවලට ඵලදායී ගලස හා එකමුතුභාවයකින් යුතුව සාමූහික දායකත්වය ලබා ගදන ගලස ගනොබැඳි 

ජාතීන්ගේ වයාපාරගයන් ඉේලා සිටිගේය. අදහසව ප්රවකාශ කිරීගම් නිදහස තහවුරු කර ඇති නිදහසව 

සමාජයක, වවරී ප්රවකාශ සහ අන්තර්ජාලය හා සමාජ මාධය ගව්දිකා අයුතු ගලස ගයොදා ගැනීම 

සම්බන්ධගයන් වැඩිගවිනන් පවතින තර්ජනය පිළිබහව සවිඥානකව සිටීගම් අවශයතාවක් පවතින බව ්රීව 

ලිංකාව විශවවාස කරන බව විගේශ ගේකම්වරයා ප්රවකාශ කගළේය. 

"ජාතයන්තර සාමය හා ආරක්ෂාව පවත්වා ගැනීගම් සහ රටවේ අතර ිනත්ර  සබහතා හා සහගයෝගීතාව 

ගපෝෂණය කිරීගම් විධික්රුමයක් වශගයන් සවවවරීභාවගේ හා ගේශපාලන නිදහගසේ මූලධර්ම සුැසකීම" 

යන්න ගමවර අමාතය ම්ටටගම් ැසසවීමගම් ගත්මාව වන අතර, ගමහි ප්රවතිඵල ගේනනයක් ගමම ැසසවීමගම් දී 

සම්මත කරන ලදී. ්රීව ලිංකාව 1955 බැන්ඩුන්ේ සමුළුගව් සම අනුග්රාහක රටක්  ගමන්ම ගනොබැඳි 

ජාතීන්ගේ වයාපාරගේ ආරම්භක සාමාක ක රටක් ද ගවයි. ගමම කේඩායම පසුගිය දශක හය පුරාම 

අනේඩ ප්රවගතියක් ලබා ගගන ඇති අතර, 120ක් වන එහි වර්තමාන සාමාක ක රටවේ සිංනයාව එක්සත් 

ජාතීන්ගේ සිංවිධානගේ සාමාක ක රටවේ සිංනයාගවන් තුගනන් ගදකකි.  
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