රුසියානු විදේශ අමාත්ාාංශදයන් ලැබුණු රුසියානු භාෂා ලිපිදේ, සිාංහල පරිවර්ත්නය

අධ්යක්ෂක
දෙවන ආසියානු දෙපාර්තදේන්තුව
වසර 2015 වූ ජුනි මස 04 දින දමොස්කව්හි දී,

ද ෞරවනීය සමන්ත් පතිරණ මැතිතුමා
රුසියානු සමූහාණ්ඩුදව් විදේශ අමාත් එස්. ව. ලවදරෝව් දවත්,
ශ්රී ලාංකා රජාාත්ාන්්රික සමාජාවාදී ජානරජාදේ, රුසියානු සමූහාණ්ඩුදව්
හිටපු ත්ානාපති උ. වීරතුාං ද න් ලැබුණු ලිපිදය අඩාංගු කරුණුවලට
අනුව, ඔහු දමොස්කව් න රදේ ශ්රිලාංකා ත්ානාපති කාර්යාලදේ ත්ානාපති
ත්නතුර දහොබවන කාලදේ දී ඇතිවූ බවට, ඔහුට විරුේධව පදනම් රහිත්
අසත් ද ෝදනා එල්ල ඇති බවයි.
ත්ම රදටහි පුරවැසියකුද න් සිදු විය හැකි නීති විදරෝධී
ක්රියාකාත්වවයක් සඳහා, ඔහුට විරුේධව අපරාධ විමර්ශන පත්ක්ෂණයක්
පැවැවවීම, ශ්රී ලාංකා රජාදේ අභන්ත්ර රශ්නයක් බවට කිසිම සැකයක්
නැත්. එය එදසේ වුවද, ද ෝදනා එල්ල වී ඇති උ. වීරතුාං දේ රශ්නවලට
දමදසේ අප කරුණු ඉදිරිපව කල යුතුයි.
ශ්රිලාංකා ත්ානාපති කාර්යාලදේ දසේවය කල දනොදයල්
රණවීරදේ, වර්ෂ 2014 ජුනි මාසදේ දරෝස්දත්ොව්-නා-දදොනු න රදේ දී
සිදු වූ මරණය සම්බන්ධදයන් අපරාධ විමර්ශන පත්ක්ෂණයක් ආරම්භ කර
ඇත්.

එස්. පතිරණ මැතිතුමා
වැඩ බලන තානාපති
ශ්රිලංකා ප්රජාාතන්්රවාී සමාජාවාී
ජානරජාදේ, රුසියානු සමූහාණ්ඩුදේ
දමොස්කේ නගරය

එම අපරාධ විමර්ශන පත්ක්ෂණය සම්බන්ධදයන් එක ම සැකකරු වන්දන්
රුසියානු පුරවැසි එස්. ව. සම්දසොනවා බවයි. එම අපරාධය සම්බන්ධදයන්
දවනව කිසිම පුේ ලදයකු ව කිය යුතු නැත්, එපමණක් දනොව, උ.
වීරතුාං හට රුසියානු අපරාධ පත්ක්ෂණ ආයත්න වලින් දමම කරුණු
පදනම් දකොට ද න කිසිම ද ෝදනාවක් දනොමැත්.
යුදරේන රාජායට අවි ආයුධ සැපයීම පිළිබඳ උ. වීරතුාං හට
කරන ද ෝදනාව සම්බන්ධදයන් කරුණු අධනය කරන විට, එවැන්නක්
ත්ානාපති ත්නතුරට දනො ැළදපන බව අවධාරණය කල යුතු නමුව,
එවැනි නුදදනුවක් රාදයෝකකව දමහි දී කිසි දසේව ම සිදු විය දනො හැක.
ඉහත් කරුණ සම්බන්ධදයන් රුසියාදව් කිසිම අපරාධ විමර්ශන
පත්ක්ෂණයක් උ. වීරතුාං හට නැති බවව, එදසේ ද ෝදනාවක් ඇතිවීමට ද
කිසිම පදනමක් නැති බව ත්රදේ රකාශන කල යුතුයි.
රුසියානු - ශ්රිලාංකා සම්බන්ධත්ා විවිධ අාංශ වලින් සැලකිය යුතු
දලස ඉහල රවර්ධනයක් මෑත් කාලදේ දී ලබා ැනීමට හැකි විය. රටවල්
දදක අත්ර සම්බන්ධය ත්ර කිත්ම උදදසා දස වසරකට ආසන්න කාලයක්,
උ. වීරතුාං , දමොස්කව්හි ඔබ රාජාදේ ත්ානාපති වශදයන් කැප වීදමන්
කල දසේවය අ යමු.
අපදේ විශ්වාස, දදපක්ෂය අත්ර සම්බන්ධය ද ොඩනැකය
යුවදව එකිදනක දේ අවශත්ාවයන්, ද ෞරවනීය විශ්වාසය පදනම
කරද නයි. එදසේ දනොමැතිව, රුසියානු - ශ්රිලාංකා සම්බන්ධත්ාව
ද ොඩනැකය යුවදව විරුේධවාදීන්දේ පටු දේශපාලන පදනම් මත්
දනොවන බවව, මින් ඉදිරියටව දදපක්ෂයට ම හිත්කර අඩිත්ාලමක් මත්
අපදේ රවර්ධනය ලබා ව යුතුයි.

දමයට විශ්වසනීය

ස්. කබුදලොව්

