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2013 නව වසෙර් චීන රාජ්ය සභාපති හු චින් තාඕ මහතාෙග් සුඛපැතුම් පණිවිඩය 

චීනෙය් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් 18 වන ජාතික නිෙයෝජිත සම්ෙම්ලනය 

සහල්-රබර් ගිවිසුමට අත්සන් තැබීෙම් 60 වැනි සංවත්සරය 
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2013 නව වසෙර් චීන රාජ්ය සභාපති හු චින් තාඕ මහතාෙග් 
      සුබපැතුම් පණිවිඩය 

ෙලෝක සාමය හා ෙපොදු සංවර්ධනය ෙවනුෙවන්  ෙදඅත් දිගු කරමු 

මහත්වරුනි, මහත්මියනි, සෙහෝදරවරුනි, මිතවරුනි: 

නව වසෙර් ඝන්ටා නාදය  ෙනොෙබෝ ෙව්ලාවකින් ඇෙසනවා. අපි 2013 වසර උදාවීම ෙපොදුෙව් 

ලිළිගන්නා ෙමම කදිම ෙමොෙහොෙත්දී චීන ජාත්යන්තර ගුවන් විදුලිය, චීන මධ්යම මහජන ගුවන් විදුලිය 

සහ චීන මධ්යම රූපවාහිනි ෙසේවය මගින් ඒ ඒ ජාතීන්ට අයත් සමස්ත චීන ජනතාවටත්, ෙහොංෙකොං 

විෙශේෂ පරිපාලන කලාපෙය් ස්වෙද්ශීකයන් සහ මැකව් විෙශේෂ පරිපාලන කලාපෙය් 

ස්වෙද්ශීකයන්ටත්, තායිවාන ස්වෙද්ශීකයන් සහ විෙද්ශ ගත ව සිටින චීන ස්වෙද්ශීකයන්ටත් 

එෙමන්ම ෙලෝකෙය් ඒ ඒ රටවල මිතවරුන්ටත් සුභ නව වසරක් ෙව්වා යැයි මම ඉතාමත් සතුටින් 

පාර්ථනා කරනවා.   

2012 වසර, චීනයට පතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවය, නවීකරණ සංවර්ධනය කියත්මක කරමින් 

දැවැන්ත ජයගහණයක් අත් කර ගත් වසරක්. යුග අභිෙයෝග හමු ෙව් චීන ජනතාව එකම හදවතකින් 

කියා කර ඊට මුහුණ ෙදමින් සිටිනවා. චීන ආර්ථිකෙය් හා සමාජ සංවර්ධනෙය් ස්ථාවර බව පවත්වා 

ෙගන යාෙම් යහපත් පවණතාව මත විවිධ ව්යායාම පූර්ණ වශෙයන් ම කියත්මක ෙවමින් ජනතාවෙග් 

ජීවිතය අඛණ්ඩව පරිපූර්ණ ෙවමින් පවතිනවා. අඛණ්ඩව සම්පූර්ණ රාජ්යතාන්තික පතිපත්තිය පදනම් 

කර ෙගන ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල් සමඟ හුවමාරු හා සහෙයෝගතා ශක්තිමත් කරනවා. ඒ අතරම 

ෙගෝලීය අවධානයට ලක් ව ඇති ජාත්යන්තර හා කලාපීය පශ්ණ විසඳාදීම සඳහා ජාත්යන්තර 

සහෙයෝගතාවන්ට චීනය කියාශීලි ෙලස එක්ව සිටිනවා. එය ෙලෝක සාමය හා සංවර්ධනයට නව 

දායකත්වයක්.  

2012 වසර, චීනෙය් සංවර්ධන කියාදාමයට සුවිෙශේෂ හා ගැඹුරු ආර්ථ හිමි වූ වසරක්. ෙනොෙබෝ 

කාලයකට ෙපර සාර්ථකව අවසන් වූ චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් 18වැනි ජාතික නිෙයෝජිත 

සම්ෙම්ලනය හා ෙම් වර සම්ෙම්ලනෙය් චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් මධ්යම කාරක සභාෙව් පථම 

සමස්ත සාමාජික රැස්වීෙම්දී සැප පහසු සමාජයක් සම්පර්ණෙයන් ම ෙගොඩ නැගීමටත් පතිසංස්කරණය 

හා විවෘතභාවය පුළුල් කිරීම පිළිබඳව දැවැන්ත චිතයක් සිතුවම් කර තිෙබනවා. ඒ ෙමන්ම, එම 

අවස්ථාෙව්දී චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් පැරණි නායක කණ්ඩායම ෙවනුවට නව පරපුෙර් නායක 

කණ්ඩායමක් ෙත්රි පත් වුනා. ඒ ඒ ජාතින්ට අයත් සමස්ත චීන ජනතාවම චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් 

මහා ෙල්කම් ධුරයට අලුතින් ෙත්රි පත් සී චිං පීන් මහතාෙග් පමුඛත්වෙයන් චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ 

මධ්යම කාරක සභාව සමඟ සමීප ව රැදී සිටින අතර එක ම හදවතකින් සැප පහසු සමාජයක් ෙගොඩ 

නැගීම ෙවනුෙවන් උණන්දුෙවන් උත්සාහ දරමින් සිටිනවා.  

2013 වසෙර් චීන රජය හා ජනතාව, චීන ලක්ෂණෙයන් ෙහබි සමාජවාදී උතුම් ධජය ඔසවා ෙගන 

විද්යාත්මක සංවර්ධනය පධාන අරමුණ කර ෙගන ආර්ථික සංවර්ධන කමෙව්ද පතිසංස්කරණය පථම 
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කියාදාමය වශෙයන් සලකා, ස්ථීර සංවර්ධනයක් පවත්වා ෙගන යාෙම් පථම කාර්ය මූළධර්මය, 

අඛණ්ඩව තහවුරු කරමින් සිටිනවා. පතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවය ෙමන්ම සමාජවාදී 

නවීකරණ සංවර්ධනය සම්පූර්නෙයන් ම ඉදිරියට ෙමෙහයවා, චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් 

18වැනි ජාතික නිෙයෝජිත සම්ෙම්ලනෙය්දී පැහැදිලි වූ අරමුණු හා වගකීම් ඉටු කිරීම සඳහා 

යහපත් ආරම්භක පරිච්ෙජ්දයක් නිර්මාණය කිරීමට අපි එක් ව සිටිනවා.  එක් රටක කම ෙදකක්, 

ෙහොංෙකොං වැසියන් ම ෙහොංෙකොං පාලනය කිරීම,මැකව් වැසියන් ම මැකව් පාලනය කිරීම යනාදී 

ස්වකීය පරිපාලන පතිපත්ති ස්ථිර ව ඉදිරියට අනුගමනය ෙකොට හුවමාරු හා සහෙයෝගතා පුඵල් 

කරමින් ෙහොංෙකොං හා මැකව් විෙශේෂ පරිපාලන කලාප වල දීර්ඝකාලීන සමෘද්ධිය හා 

ස්ථාවරත්වය පවර්ධනය කිරීම සඳහා අපි කටයුතු කරනවා. ඒ වෙග්ම, තායිවාන  සමුද සන්ධි 

ෙදපස සබඳතාවෙය් සාමකාමී වර්ධනය ඉදිරියට ෙමෙහයවා චීන ජාතීන්ෙග් මූළික 

පලෙපෙයෝජනය ආරක්ෂා කරමින් තායිවාන සමුද සන්ධි ෙදපස ජනතා අභිවෘද්ධිය ෙවනුෙවන් 

අපි කටයුතු කර සිටිනවා.  

    වත්මන් ජාත්යන්තර තත්ත්වය ගැඹුරු හා සංයුක්ති ආකාරෙයන් ෙනොකඩවාම ෙවනස් 

ෙවමින් පවතිනවා. සාමය, සංවර්ධනය, සහෙයෝගතාව සහ ෙපොදු ජයගහණ විවිධ රටවල 

ජනතාවෙග් ෙපොදු බලාෙපොෙරොත්තු ෙවයි. ඒ ඒ රටවල් අතර සම්බන්ධිකරණය දිෙනන් දිනම 

පුළුල් ෙවමින් පවතිනවා. ඒ ෙමන් ම ජාත්යන්තර මූළ්ය අර්බූදෙයන් බලපෑම් ගැඹුරට පැතිර යමින් 

ෙලෝක ආර්ථිකය පිළිබද මන්දගාමී වර්ධන පවණතාව ද අඛණ්ඩව පවත්වා ෙගන යනවා. ඇතැම් 

රටවල් හා පෙද්ශ වල ෙනොසන්සුන් බව හුමුෙව් ෙලෝකය, තවමත් සුසන්ගත ෙනොවන 

තත්ත්වයකට මුහුණ ෙදමින් සිටිනවා.  

මානව ජාතියට එක ම පෘතුවියක් හිමි ෙවනවා. ඒ ඒ රටවල් එක ම ෙලෝකය ෙබදා ගනිමින් 

සිටිනවා. ෙලෝක සාමය හා සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් විවිධ රටවල ජනතාව අත්වැල බැඳෙගන 

ෙපොදුෙව් උත්සාහ දැරිය යුතුය. ජාත්යන්තර තත්ත්වය ෙකෙසේම ෙවනස් වුවත් ෙලෝක සාමය හා 

සංවර්ධනය සඳහා හැමවිටම ස්ථිර හා ශක්තිමත් අනුබලයක් වෙශ්යයන් රැදී සිටින චීන ජනතාව, 

සාමකාමී සංවර්ධන කියාදාමෙය් නියැළි සිටීෙම් අධිෂ්ඨානය අස්ථිර බවට පත් වීෙම් කිසිදු ඉඩක් 

නැහෑ. සාමකාමී සහජීවන පංචශීල මූළධර්ම මත ෙසසු රටවල් සමඟ සුහද සහෙයෝගතා සබඳතා 

චීනය ෙපර ෙසේ අකුරට ම පිලිපදිනු ඇත. සාමකාමී ආකාරෙයන් ෙගෝලීය හා පාෙද්ශීය උණුසුම් 

පශ්න සන්සුන්ව නිරාකරණය කිරීම සඳහාත් ෙලෝක ආර්ථික බලවත්, තිරසර හා සාධාරණ 

සංවර්ධනය පවර්ධනය කිරීම සඳහාත් කියාශීලි කටයුතු කරමින් මහා රටක වගකීම දැරීමට චීනය 

කැමැත්ෙතන් සිටිනවා.   

විවිධ රටවල ජනතාවෙග් අෙප්ක්ෂාව අනුගමනය කරමින් ෙලෝක සංවර්ධන පවණතාව පිළි 

ෙගන ෙපොදුෙව් උත්සාහ දැරීමක් හරහා ෙලෝක සාමය හා සංවර්ධනය යන සුවිෙශේෂ ව්යායාමය 

ෙනොකඩවාම ඉදිරියට ෙගන යාමට හැකි වනු ඇති අතර විවිධ ජනතාවෙග් සුබ ෙසත නව 

මට්ටමකට ඉහළ නංවිය හැකි බව මම විශ්වාස කරනවා.  

අවසාන වශෙයන්, මම ෙබයිජිං නගරෙය් සිට ඔබ සැමට නව වසර වාසනාවන්ත, නීෙරෝගී 

සම්පන්න වසරක් ෙව්වායි පාර්ථනා කරනවා. 
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උදා වූ නව වසර ෙවනුෙවන්  
චීන ජාත්යන්තර ගුවන් විදුලිෙය්  

අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාෙග් සුබ පැතුම් පණිවුඩය 

    දයාබර මිතවරුනි,  2013 නව වසර එළෙඹන ෙමම ෙමොෙහොෙත් මම චීන 

ජාත්යන්තර ගුවන් විදුලිය ෙවනුෙවනුත් ෙපෞද්ගලිකවත් ෙබයිජිං නුවර සිට ඔබ 

සියලු ෙදනාටම නව වසර ෙවනුෙවන් මෙග් හෘදයංගම ආශීර්වාදය හා සුබ පැතුම 

පුද කරමි.  

    ෙනොෙබෝ කලකට ෙපර, චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් 18වන ජාතික 

නිෙයෝජිත සම්ෙම්ලනය පිළිබඳ ෙතොරතුරු අප ගුවන් විදුලිය භාෂා 61කින් වාර්තා 

කෙළේ ය. චීනෙය් නවීකරණ සංවර්ධන කියාදාමෙය් සහ චීන ජනතාවෙග් 

ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් වැදගත් සිද්ධිය ෙමය ෙවයි. චීනෙය් අනාගත දිශාව ඉන් 

පැහැදිලි වූ අතර සංවර්ධන අධිෂ්ඨානය ද එයින් ෙගොඩ නැඟිණ. වත්මන් 

ෙලෝකෙය්, විශ්වාසය අගය කළ යුතු කාරණයකි. මුල්ය අර්බුදය සහ ණය අර්බුදය 

සිදු ෙවන ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී, විශ්වාසය ආර්ථික පුනරුත්ථාපනයට වැදගත් ය. භූමි 

කම්පා හා සුළි කුණාටුවලට ෙගොදුරු වීෙමන් පසු යළි ෙගොඩ නැඟිය හැක්ෙක් 

විශ්වාසයක් තිබුණෙහොත් පමණි. අධිපතිවාදය ෙහේතුෙවන් සිදු වූ කලාපීය 

ෙනොසන්සුන්භාවෙයන් මානව සමාජෙය් සාමය ආරක්ෂා කළ හැක්ෙක් 

විශ්වාසයක් තිබුණෙහොත් පමණි. විශ්වාසයක් ඇති නම්, වසර 2012 ෙලෝක 

විනාශය ෙනොව අනාගතෙය් ආරම්භයක් ෙවයි.  

     විශ්වාසය පැවරුම, සහෙයෝගතා ෙපළඹවීම, මිතත්වය තහවුරු කිරීම, ෙගවී 

ගිය වසෙර් චීන ජාත්යන්තර ගුවන් විදුලිෙය් පරමාර්ථයයි. ෙමම පරමාර්ථෙයන් 

යුතුව අපි නව උත්සාහ රැසක් දැරුෙවමු. ජාත්යන්තර සංනිෙව්දන හැකියා 

සංවර්ධනයට මුල් තැන ෙදනු ලැබිණ. අපි සංනිෙව්දන සංකල්ප හා කාර්ය 

කමෙව්ද පතිසංස්කරණය කළ අතර මාධ්ය දැනුම් හා ෙසේවා මට්ටම ඉහළ 

නැංවූෙවමු. ඒ අතරම, අප මාධ්යෙය් විෙද්ශ සංවර්ධනය සම්බන්ධෙයන් ද 

අවධානයට ලක් විණ. එෆ් එම් නාළිකා ඔෙබ්ම රෙට් විසුරුවා හැරීම මගින් ඔබ හා 
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භූෙගෝලීයව සමීප විය හැකි ය. වැඩසටහන්වල අන්තර්ගතය, රටාව සහ ෛශලිය 

පතිසංස්කරණය කිරීම තුළින් ඔ ෙබ් ශවණ රුචිකත්වයට වඩාත් සමීප විය හැකි ය. 

නවීකරණ ෙමන්ම විවිධාකාර මාධ්ය රටා වර්ධනය කිරීම මගින් ඔබට වඩාත් ඉහළ 

ගුණාත්මක ෙතොරතුරු ෙසේවා සපයා දීමට ද අපි උත්සාහ දැරුෙවමු. ඒ අතරම, 

අසන්නන් පිළිබඳ වෘත්තීය සමීක්ෂණ, අසන්නන් ඉදිරිපත් කළ පශ්නවලට පිළිතුරු 

දීම යනාදි වැඩපිළිෙවළ ද පතිසංස්කරණය කරනු ලැබිණ. 

     දයාබර මිතවරුනි, හුවමාරු මගින් අවෙබෝධ ශක්තිමත් කළ හැකි ය. 

ෙතොරතුරු මගින් වටිනාකම නිර්මාණය කළ හැකි ය. ෙගෝලීයකරණය ෙහේතුෙවන්, 

ෙලෝකය පෘථුවි ගම්මානයක් බවට පත් වී තිෙබ්. ෙලෝකය කුඩා වුවද එය 

තැනිතලාවක් ෙනොෙවයි. රටවල් හා පෙද්ශ අතරින් වර්ධන මට්ටම් පරතරය තවමත් 

කැපී ෙපෙන්. එෙහත්, එක් ධැවීය ආධිපත්යය අනිවාර්ෙයන් අවසන් ෙවයි. එය, 

ෙවනස් ජාතික ලක්ෂණවලට අනුකූල විවිධාකාර ෙත්රීම් බවට පරිවර්තනය ෙවයි. 

ෙවනස්කම්, අරගල යට ෙහේතු ෙනොෙවයි. එෙහත්, ඇතැම් විට, පතිවිෙරෝධය 

අගතියට ෙහේතු ෙවයි. ඒ බැවින්, ජාත්යන්තර සංනිෙව්දන ෙසේවාව ෙකෙරහි දැඩි 

උෙද්යෝගෙයන් සිටින අපි වැදගත් වගකීම් දරමින් සිටින බව පැහැදිලි ය. චීන 

ජනතාව සහ ෙලෝකෙය් ෙසසු රටවල ජනතාව අතර අවෙබෝධ හා මිතත්වය 

අඛණ්ඩව ශක්තිමත් කිරීමට චීන ජාත්යන්තර ගුවන් විදුලිය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවයි.  

     දයාබර මිතවරුනි, අපි ෙමම නව වසර පිළි ගන්ෙනමු. ඔබ සියලු ෙදනාටම 

සුබ නව වසරක් ෙව්වා. ෙලෝකෙය් සෑම ෙකනකුටම සතුට හා වාසනාව ලැෙබ්වා 

යයි මම නැවත වරක් පාර්ථනා කරමි. 

 

වං ගන්නියැන් 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් 

චීන ජාත්යන්තර ගුවන් විදුලිය 

2013 ජනවාරි මස 01 වන දින 
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      වසර 2012 ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවලට මැතිවරණ වර්ෂයක් විය. ෙලෝකෙය් 

විශාලතම සංවර්ධනය වන්නාවූ රට ෙලස සැළෙකන චීනයට ද එය එෙසේම විය. චීනයට 

නව නායකත්වයක් බිහි වුනු වර්ෂයක් ෙලස වසර 2012 ඉතිහාසයට විය. චීනෙය් 

ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් 18 වන ජාතික නිෙයෝජිත සම්ෙම්ලනය පැවත් වූ ෙමම වසර 

චීනයට නව අරුනැල්ලක උදාව විය. 

      චීනෙය් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් 18 වන ජාතික නිෙයෝජිත සම්ෙම්ලනය මඟින් ඉදිරි 

පස් වසර සඳහා පක්ෂෙය් මධ්යම කමිටුව නම් ෙකරින. නිෙයෝජිතයන් 2307 ඡනදෙයන් 

සාමාජිකයන් 205ක් හා විකල්ප සාමාජිකයන් 171ක් මධ්යම කමිටුවට ෙත්රි පත් වූහ. 

පක්ෂෙය් නව ෙද්ශපාලන මන්ඩල සභ්කසන් ෙලස ශී ජින් පිං මහතා ඇතුලු හත්ෙදනකු 

ෙත්රී පත්විය. ෙම් අනුව චීනෙය් පාලක ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් නව මහ ෙලකම්වරයා 

වනුෙය් ශී චින්පිං මහතායි. ඔහු වසර 2013දී නව රාජ්ය සභාපතිවරයා ෙලස චීනය 

ෙමෙහයවනු ඇත.  

ෙනොවැම්බර් 8 වනදා ඇරඹි චීන 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ 18 වන 
ජාතික නිෙයෝජිත සම්ෙම්ලනෙය් 
සමාරම්භක ෙද්ශනය, චීන 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ මහ ෙල්කම්, 
චීන රාජ්ය සභාපති හූ ජින්තාඕ 
මහතා විසින් පැවැත්වූ අයුරු.  
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ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ 18 වන ජාතික නිෙයෝජිත සමුලුෙව් අවසන් සැසිය ෙබයිජිං නුවර 

මහජන මහශාලාෙව් පැවැති ආකාරය (2012 ෙනොවැම්බර් 14)  

චීනෙය් ෙබයිජිං නුවර මහජන මහ ශාලාෙව් 

පැවැති ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ 18වන ජාතික 

නිෙයෝජිත සම්ෙම්ලනෙය්දී චීන රාජ්ය සභාපති හු 
ජින් තාව් මහතා සිය ජන්දය භාවිත කල අයුරු  

ෙබයිජිං අගනුවර මහජන මහශාලාෙව්දී ෙදස් 
විෙදස් මාධ්යහමුෙව් පැවති විෙශේෂ පවෘත්ති 
සාකච්ඡාව අමතන, චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ 
අභිනව මහෙල්කම් ශී ජින් පින් මහතා. 
ෙනොවැ15දින  
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ජන මාධ්ය මිතුරන් හමුවීමට ලැබීම සතුටක් බව පකාශකල ෂී ජින් පිං මහතා 

දහඅටවැනි ජාතික ෙකොංගසය සාර්ථකව අවසන් වූ බව මුලින්ම නිෙව්දනය 
කෙළේය. මානව ශිෂ්ඨාචාරෙය් වර්ධනයට අද්විතීය දායකත්වයක් ලබා දුන් 
වසර පන්දහසක් තිස්ෙසේ පරිනාමය වූ ශිෂ්ඨාචාරයක් සහිත චීනය, ඉදිරියට 
ෙමෙහයවීෙම් වැදගත්ම වගකීම තම කණ්ඩායමට පැවරී ඇති බව ඔහු එහිදී 
සඳහන් කෙළේය. 
චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය, එහි ආරම්භෙය් සිටම පසුගාමීව සහ දිළිඳුව තිබු 

චීනය වැෙඩන ෙසෞභාගයන්කින් යුත් බලවත් රාජ්ය බවට පත් කිරීමට කටයුතු 
කර තිෙබ්. 
චීන ජනතාව තම ජීවිතයට ඉතා දැඩි ෙසේ ඇලුම් කරති. ඔවුන්ෙග් පාර්ථනය, 

යහපත් අධ්යාපනයක් වඩාත් ස්ථාවර රැකියා, වැඩි ආදායමක්, දැවැන්ත සමාජ 
ආරක්ෂණයක්, යහපත් ෛවද්ය පහසුකම්, වැඩිදියුණු වූ නිවාස සහ යහපත් 
පරිසරයක් ලැබීමය. තමදරවන්ට යහපත් වර්ධනයක් ලබා ෙගන ද රැකියාවක් 
කරමින් පීතිමත් ජීවිතයන් ගත කරනු දැක්ම ඔවුන්ෙග් අෙප්ක්ෂාවයි. ඔවුන්ෙග් 
එම පිතිමත් ජීවතයක අෙප්ක්ෂාව ඉටු කර දීම තම කාර්යභාරය බවද ෂී ජින් පිං 
මහතා පකාශ කෙළේය. 

“චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය ජනතාවට ෙසේවය කිරීම සඳහා කැපවී සිටී. 
ෙලෝකෙය් සුවීෙශේෂී ජයගහන ලබා ගැනීම සඳහා ජනතාවට නායකත්වය දීමට 
පක්ෂයට හැකිවී තිෙබ්. ෙමම ජයගහන පිළිබඳ ආඩම්බරවීමට අපට හැකිය. අපි 
එයින් සෑහිමක පත් ෙනොෙවමු. අපි අපෙග් ජයගහණ මත නතර වී හැඳින්නට ද 

ෂී ජින් පිං මහතාෙග් කථාව  
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චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් මධ්යම කමිටුෙව් නව මහෙල්කම් ෂී ජින් පිං 
මහතා අලුතින් පත් වූ ෙසසූ ෙද්ශපාලන මණ්ඩල සභිකයන් ද සමඟ, වසර 
2012 ෙනොවැම්බර් මස 18දා මහජන මහශාලාෙව්දී ජන මාධ්ය ෙව්දින් හමු විය. 

කියා ෙනො කරමු” ෂී ජින් පිං මහතා සඳහන් කෙළේය. 
චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය ෙබොෙහෝ බරපතල අභිෙයෝග වලට ෙමන්ම 

පක්ෂය තුල චිසඳා ගත යුතු අර්බුද රැසකට නව තත්ත්වයන් යටෙත් මුහුන දී 
සිටී. විෙශේෂෙයන්ම දූෂනය, පක්ෂය ජනතාවෙගන් ඇත් කර තිෙබ්. පක්ෂෙය් 
ඇතැම් නිලයන්ෙග් අනර්ථකාරී කියා සහ නිලධාරිවාදය වැනි ගෑටළු විසඳා 
ගැනීමට සෑම කියාමාර්ගයක්ම ගත යුතු බව ද  ෂී ජින් පිං මහතා පැවසීය.  
තම වගකීම වනුෙය් පක්ෂය ඒකරාශි ෙකොට එයට නායක්වය දීම සහ 

චීනෙය් සියළු ජනවර්ගවලට අයත් ජනතාව ලබා දුන් වරම, චීන ෙද්ශෙය් මහා 
ජයගහණය උෙදසා අකණ්ඩව ෙමෙහය වීමයි. චීනයට ෙලෝකෙයන් ෙබොෙහෝ 
ෙද් ඉගැනීමට අවශ්යය. එෙමන්ම ෙලෝකය ද චීනය පිළිබඳව ෙබොෙහෝ ෙද් 
උගත යුතු බව ෂී ජින් පිං මහතා පකාශ කෙළේය.  
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ෂී ජින් පිං(Xi Jinping)  

ෙමවර චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ 18වන ජාතික නිෙයෝජිත සම්ෙම්ලණෙය්දී චීන 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ අභිනව මහෙල්කම්වරයා ෙලස ෂී ජින් පිං මහතා ෙතෝරා 
පත් කර ගැනිණ. ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ මධ්යමයුධ ෙකොමිසෙම් සභාපති ධුරය ද 
ඔහුට හිමි විය.   දැනට චීන මහජන සමූහාණ්ඩුෙව් උප රාජ්ය සභාපතිවරයා වන 
ෂී ජින් පිං මහතා චීන රජෙය් මාධ්යම යුධ ෙකොමිසෙම් උපසභාපතිවරයා ද ෙව්.  
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ මධ්යම පාසෙල් සභාපති ධුරය උසුලන්ෙන් ද ඔහු විසිනි.  
චීනෙය් ශාන් ෂී පලාෙත් ෆූපින්හීදී 1953 වසෙර් ජූනි මාසෙය්දී ෂී ජින් පිං මහතා 
උපත ලැබීය. 1969 වසෙර්දී ශමබලකායට එක් වූ ෙහෙතම චීන ෙකොමියුනිස්ට් 
පක්ෂයට එක්වූෙය් 1974 වසෙර්දීය. චින්හුවා විශ්ව විදයාලෙය් මානවහා 
සමාජවිද්යා අංශෙයන් උපාධිය ලබා ගත් ඔහු,  එහිදී මාක්ස්න්යාය, සංකල්ප 
වාදය සහ ෙද්ශපාලන අධ්යාපනය හදා රනු ලැබීය. ඒ පිලිබඳ පශ්චාත් උපාධිය ද 
ලබා ඇති ෂී ජින් පිං මහතා නීතිය පිලිබඳ ආචාය උපාධි දාරිෙයකි.  

ලී ක ච්යං (Li Keqiang)  

1955  වසෙර් ජූලි මාසෙය්දී උපත ලැබූෙව් චීනෙය් ඇන්හුයි පලාෙත් 
ඩින්ග්යුවෑන් පෙද්ශෙය්දීය. 1974 වසර වන විට ශමබලකායට එක් වන 
ෙහෙතම 1976 වසෙර්දී චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයට එක්විය. 18වන ජාතික 
නිෙයෝජිත සම්ෙම්ලණෙය්දී චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ මධයම කමිටුෙව් 
ෙද්ශපාලන ස්ථාවර කමිටු සාමාජිකෙයකු ෙලස ෙත්රී පත්ව ඇති ඒ මහතා, 
වත්මන් චීන රාජ්ය සභාෙව් උප අගාමාත්යවරයායි. එෙසේම පක්ෂෙය් පමුඛ 
සාමාජික කණ්ඩායෙම් නිෙයෝජ්ය ෙල්කම්වරයා ෙලස ද ඔහු කටයුතු කරයි.  
බීජින් විශ්ව විදයාලෙයන් ආර්ථික විද්යාව පිලිබඳ උපාධිය ලබා ගත් ලී ක ච්යං 
මහතා ආර්ථික විද්යාව පිලිබඳ ආචාය උපාධි ලාභිෙයකි.  

චං ද චියැං(Zhang Dejiang)  

චීනෙය් ලියැඔනිං පලාෙත් යියෑන්හීදී 1946 ෙනොවැම්බර් මස උප තලද චං ද 
චියැං මහතා ෙමවර චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ මධ්යම කමිටුෙව් ෙද්ශපාලන 
ස්ථාවර කමිටු සාමාජිකෙයකු ෙලස ෙතරී පත්ව සිටී. 1968  වසෙර්දී ශම 
බලකායට එක් වූ ඒ මහතා චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ සාමාජිකෙයකු බවට පත්ව 
ඇත්ෙත්  1971 වසෙර්දී ය. ෙකොරියාෙව්  "කිම්ඉල්සුන්"  විශ්ව විදයාලෙයන් 
ආර්ථික විද්යාව පිලිබඳ උපාධිය ලබාගත් ෙහෙතම වත්මන් චීන රාජ්ය සභාෙව් 
උප අගාමාත්යවරෙයකි. චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ නායක මණ්ඩලකණ්ඩාය ෙම් 
සාමාජිකෙයක් වන චං ද චියැං මහතා ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ ෙචොන්චින් නාගරික 
කමිටුෙව් ෙල්කම්වරයා ද ෙව්.  
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චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ ෂැන්හයි නාගරික කමිටුෙව් ෙල්කම්වරයා වන යූ 

චන්ං ශං මහතා ෙමවර, පක්ෂෙය් මධ්යම කමිටුෙව් ෙද්ශපාලන ස්ථාවර 

කමිටු නිෙයෝජිතෙයකු ෙලස ෙත්රී පත් විය. 1945 වසෙර් අෙපේල් මාසෙය්දී 

චීනෙය් චචියැන් පලාෙත් ශාඕෂින්හීදී උප තලද යූ චන්ං ශං මහතා 

ශමබලකායට එක්ව ඇත්ෙත් 1963 වසෙර්දීය. 1964 වසෙර්දී ඔහුට චීන 

ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ සාමාජිකත්වය හිමි විය. හාර්බින් හමුදා ඉංජිෙන්රු 
අධ්යයන ආයතනෙය් මිසයිල ඉංජිෙන්රුතාක්ෂණය පිලිබඳ උපාධිය ලැබූ 

ෙහෙතම එහිදී න්යෂ්ටික පාලනපද්ධතිහාබැලැස්ටික් මිසයිල තාක්ෂණය 

පිලිබඳ හැදෑරූ ඉංජිෙන්රුවරෙයකි.  

චං ෙගෝ ලී මහතා චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ සාමාජිකත්වය ලබා ඇත්ෙත් 1973 
වසෙර්දීය. චීනෙය් ෆුජියෑන් පලාෙත් චින්ජියන් නගරෙය්දී 1946  වසෙර් 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් උපතල ද ඔහු 1970 වසෙර්දී චීන ශමබලකායට එක්ව ඇත. 
ෂියාමන් විශ්ව විදයාලෙයන් ආර්ථික විද්යාව පිලිබඳ උපාධිය ෙහෙතම ලබා 
ඇත්ෙත් සැළසුම් සහ සංඛ්යාෙල්ඛණ විෂය පාදක කර ගනිමිනි. චීන 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ 18 වන ජාතික නිෙයෝජිත සම්ෙම්ලනෙය්දී නව මධ්යම 
කමිටුෙව් ෙද්ශපාලන ස්ථාවර කමිටු සාමාජිකෙයකු ෙලස ෙත්රී පත් වූ චං ෙගෝ ලි 
මහතා ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ ටියැන්ජින් නාගරික කමිටුෙව් ෙල්කම්වරයා ද ෙව්.  

යූ චන්ං ශං (Yu Zhengsheng)  

ලියු යුන් ශන්（Liu Yunshan） 

චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ 18 වන ජාතික නිෙයෝජිත සම්ෙම්ලණෙය්දී මධයම 
කමිටුෙව් ෙද්ශපාලන ස්ථාවර කමිටු සාමාජිකෙයකු ෙලස ෙතෝරා ගනු 
ලැබසිටී.  ඔහු පක්ෂ ෙල්කම් කායාලෙය් සාමාජිකෙයකු ෙමන්ම එහි පචාරක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා ද ෙවයි. 1947 වසෙර් ජූලි මාසෙය් චීනෙය් 
ශාන්ෂී පලාෙත් ෂින්ෙචෝවු නගරෙය්දී ඔහු උප තලැබීය.1966  වසෙර්දී 
ශමබලකායට එක් වඇති ලියු යුන් ශන් මහතා 1971 වසෙර්දී චීන 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ සාමාජිකත්වය ලබා ඇත. පක්ෂ මධ්යම පාසෙලන් ඔහු 
විශ්ව විද්යාල අධ්යාපනය ලබා තිෙබ්.  

වං චී ශන්（Wang Qishan）  

වත්මන් චීන රාජ්ය සභාෙව් උප අගාමාත්යවරෙයකු වන වං චී ශන් මහතා 18  
වන චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ ජාතික නිෙයෝජිත සම්ෙම්ලණෙය්දී පක්ෂෙය් 
නව මධ්යමකමිටුෙව් ෙද්ශපාලන ස්ථාවර සාමාජිකෙයකු ෙලස ෙත්රී පත් 
විය. ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ මධ්යම විනය පරීක්ෂණ ෙකොමිසෙම් වත්මන් 
ෙල්කම්වරයා වන්ෙන් ද ඒ මහතායි.  චීනෙය් ශාන්ෂී පලාෙත් ටියැන්චං 
නගරෙය්දී  1948  වසෙර් ජූලි මාසෙය්දී උපතල ද වං චී ශන් මහතා ශම 
බලකායට එක්ව ඇත්ෙත් 1969 වසෙර්දීය. 1983 වසෙර් ජනවාරි මාසෙයදී 
චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ සාමාජිකත්වය ලබා ගත් ෙහෙතම චීනෙය් වයඹ දිග 
විශ්ව විද්යාලෙයන් ඉතිහාසය පිලිබඳ උපධිය ලැබීය. ඔහු ෙජ්යෂ්ඨ ආර්ථික 
විෙශේෂඥෙයකි.  

චං ෙගෝ ලී（Zhang Gaoli）  
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සහල්-රබර් ගිවිසුමට අත්සන් තැබීෙම්  

60 වැනි සංවත්සරය 
වසර 410 ෙය්, ෆා හියන් නමැති චීන භික්ෂූන් වහන්ෙසේ නමක්, ෙබොෙහෝ අසීරුතා මධ්යෙය්, 

ඉන්දියාවට පැමිණියා. විනය පිළිබඳ ෙබෞද්ධ ගන්ථ මව්රටට ආපසු ෙගන ඒම උන්වහන්ෙසේෙග් අරමුණ 
වුණා. උන්වහන්ෙසේ මව්රටට ආපසු යන අතර මඟදී, සුන්දර දූපතකට ළඟා වුණා. ඒ සීලන් දූපත. සීලන් 
දූපෙත් උන්වහන්ෙසේ වසර 2ක් ගත කරමින් තවත් ෙබෞද්ධ ගන්ථ එකතු කර ගත්තා. සීලන් ගැන 
ඉපැරණිම ෙතොරතුරු ෆා හියන් භික්ෂුන්වහන්ෙසේ ලියූ ‘ෆා හියන් චාරිකා’ නමැති චාරිකා සටහෙනන් 
සඳහන් වී තිෙයනවා. එදා සීලන් දූපත, අද ශී ලංකාවයි.  

ශී ලංකාෙව් ජාතික ෙකෞතුකාගාරෙය් ‘ෙචං ෙහේ  ස්මාරකය’ තැන්පත් ව තිෙයනවා. ෙචං ෙහේ 
කියන්ෙන් චීනෙය් මිං රාජවංශෙය් හිටි නිලධාරිෙයක්. ඔහු චීන අධිරජයාෙග් විෙශේෂ දූතයා වශෙයන්, 
සීලන් දූපතට පැමිණයා. ඒ වසර 1409දී. ඔහුෙග් මිතශීලි චාරිකාවලින් පැරණි චීනය සහ ශී ලංකාව අතර 
සම්බන්ධතාවය, විෙශේෂෙයන් ෙවෙළඳ හුවමාරුව තහවුරු කර තිබුණා. ඒ පැරණි චීනය සහ පැරණි ශී 
ලංකාව අතර ෙදවැනි සමීප ආශයයි.  

අද දවස වන විට, චීනය සහ ශී ලංකාව එකිෙනකාෙග් වැදගත් ෙවෙළඳ හවුල්කරුෙවකු බවට පත් වී 
තිෙයනවා. ඉතිහාසෙය්දී නව චීනය සහ ශී ලංකාව අතර සුහද සම්බන්ධතා ෙගොඩනැගීෙම්දී, සුවිෙශේෂ 
සංධිස්ථානයක් බවට පත් ෙවන්ෙන් සහල්-රබර් ගිවිසුම අත්සන් තැබීම. 1952දී අත්සන් කළ සහල්-රබර් 

ගිවිසුම චීනයත් ශී ලංකාවත් අසීරු අවස්ථාවලින් මුදා ලූ ගිවිසුමක්. වසර 2012 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 18 
වැනිදා, එම ගිවිසුම අත්සන් තැබීෙම් 60 වැනි සංවත්සරය.  

චීනය සහ ශී ලංකාව අතර ෙවෙළඳාෙමහි දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිෙයනවා. 4 වැනි සියවෙසේ අග භාගෙය් 
සිට, ෙදරට අතර ෙවෙළඳ හුවමාරු සකීය ෙවන්න පටන් ගත්තා. එක්තරා යුගයක චීන-ශී ලංකා ෙවෙළඳ 

හුවමාරු ඇණහිට තිබුණා. ඒ ශී ලංකාෙව් යටත්විජිත යුගෙය්. ශී ලංකාව ඉන් නිදහස් වූෙය් වසර 1948දී. 
නව චීනය පිහිටුවුෙණ් වසර 1949ෙය්දී. අනතුරුව, එම සම්පදායික මිතත්වය හිමි රටවල් ෙදක අතර 
මිතුදම, නව ඓතිහාසික ෙව්දිකාවක් මත යළි ආරම්භ වුණා. එහි සංෙක්තවත්ම කාර්යයක් වන්ෙන් වසර 
1952ෙදසැම්බර් මාසෙය් 18  වැනිදා, ෙදරට සහල්-රබර් ගිවිසුම අත්සන් කිරීම.  

නව චීනෙය් සංවර්ධනය සඳහාත්, උතුරු ෙකොරියාව හා ඇෙමරිකාව අතර සටනට උතුරු ෙකොරියාවට 
සහාය දීම සඳහාත්, පසුගිය පනහ දශකෙය් මුල් කාලෙය්, රබර්, චීනයට අත්යාවශ්ය සම්පතක් වුණා. 
එෙහත්, ඇෙමරිකාව පමුඛ බටහිර ෙලෝකය විවිධ රටවලට ඔවුන්ෙග් භාණ්ඩ චීනයට අපනයනය කිරීම 
තහනම් කළා. වසර 1951 අෙපේල් මාසෙය් සිංගප්පූරුව චීනයට රබර් අපනයනය අත්හිටුවීමත් සමගම, ශී 
ලංකාව, චීනයට රබර් ආනයනය කිරීෙම් වැදගත්ම මූළාශ රට බවට පත් වුණා. එම වසෙර්දීම, චීනය 
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ශී ලංකාෙවන් රබර් ෙටොන් 55,430ක් ආනයනය කළා.   වසර 1950දී එම පමාණය ෙටොන් 75ක් පමණක් 
වුණා.  

වසර 1952 අෙපේල් මාසෙය් ෙමොස්කව්හි පැවති ජාත්යන්තර ආර්ථික සමුළුවකට එක් ෙවමින්, චීන 
ආනයන හා අපනයන සමාගෙම් නිෙයෝජිතවරුන්, ශී ලංකාෙව් සමාගමක නිෙයෝජිතවරු සමග, රබර් 
 ෙටොන් දස දහසක් පිළිබඳ ආනයන ෙකොන්තාත්තුවට අත්සන් කළා. චීනය, ශී ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික රබර් 
ව්යාපාර සමග ගනු ෙදනු කෙළේ සාමාන්ය මිලට වඩා ඉහල මිලකින්. එබැවින්, ඇෙමරිකාෙව් පීඩනයට 
මුහුණ දුන්නත්, ශී ලංකා රජය ඊට අනුබල දුන්නා. 

ඇෙමරිකාෙව් තර්ජනය ෙනොතකා ශී ලංකා රජය එෙසේ කෙළේ වැදගත් ෙහේතුවක් නිසා. ඇෙමරිකාෙව් 
පාලනය යටෙත්, එකල ජාත්යන්තර රබර් මිල ඉමහත් ෙසේ පහත වැටුණා. එෙමන්ම සහල් මිල ඉහල 
මට්ටමක පැවතුණා. රබර් අපනයනය කරමින් සහල් ආනයනය කිරීෙමහි රඳා පවතින ශී ලංකාව ෙම් 
නිසා දැඩි අසීරුතාවකට පත් වුණා. ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකයට විශාල අලාභහානි සිදු වුණා. රබර් 
කර්මාන්තෙය් නියුතු කම්කරුවන් තුන් ලක්ෂයකට රැකියා අහිමි වුණා. එවක ශී ලංකා රජය, රබර් මිල 
සාධාරණ මට්ටමකට සකස් කරන ෙලස ඇෙමරිකාෙවන් කිහිප වතාවක් ඉල්ලා සිටි නමුත්, ඇෙමරිකාව 
එම ඉල්ලීම පතික්ෙෂේප කළා. එෙමන්ම ශී ලංකාව ඇෙමරිකාෙවන් සහල් මිලට ගන්නා විට, 
ෙවෙළඳෙපොෙල් අධික මිෙලන් අෙලවි කිරීෙම් ස්ථාවරෙයහි ඇෙමරිකාව රැඳී සිටියා. ෙම් අසාධාරණය 
නිසා ඇෙමරිකාවට එෙරහිව ශී ලංකාව පසු වූෙය් දැඩි අපසාදෙයන්. එබැවින්, චීනෙය් රබර් අවශ්යතාව 
දැන ගත් පසු, පැකිලීමක් නැතුව, ශී ලංකා රජය තම ෙපෞද්ගලික ව්යාපාර චීනය සමග රබර් ගනු ෙදනුවට 
අනුබල දුන්නා. 

ෙම් අතර, චීනය ශී ලංකාවට සහල් අපනයනය කිරීමත් කමෙයන් ආරම්භ වුණා. වසර 1952 ජූනි 
මාසෙය් චීන බැංකුෙව් ඉන්දියානු ශාඛාෙව් අධ්යක්ෂවරයා, ශී ලංකාෙව් සංචාරයක ෙයදුණා. ෙකොළඹදී 
ඔහු එවකට ශී ලංකාෙව් කෘෂිකර්ම හා ධාන්ය අමාත්යවරයා හමු වුණා. චීනෙයන් සහල් ෙටොන් 
එක්ලක්ෂයක් මිලට ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන බව, ශී ලංකා කෘෂිකර්ම හා ධාන්ය අමාත්යවරයා, චීන 
පාර්ශ්වයට සඳහන් කළා. චීන රජය කඩිනමින්  ශී ලංකාෙව් ඒ අවශ්යතාව දැන ෙගන චීනෙය් කැමැත්ත 
ශී ලංකා රජයට දැනුම් දුන්නා. ඇෙමරිකාෙව් බලපෑෙමන් වළකින්ට, ෙදපාර්ශ්වය අතර අදහස් හුවමාරු 
වූෙය් මියැන්මාරෙය් සිටි ෙදරෙට් තානාපතිවරු මාර්ගෙයනි. එම වසෙර් සැප්තැම්බර් මාසෙය්, ශී ලංකා 
ෙවෙළඳ නිෙයෝජිත කණ්ඩායමක් චීනයට පැමිණියා. එවක ශී ලංකා ෙවෙළඳ ඇමති ආර්.ජී. ෙසේනානායක 
මහතා ශී ලංකා පාර්ශ්වෙය් නායකයා වුණා.  

චීනය සහ ශී ලංකාව අතර සහල් සහ රබර් ෙවෙළඳාම සඳහා පැවැත්වූ පථම සාකච්ඡාව ෙබොෙහෝම 
සාර්ථකව අවසන් වුණා. ඒ ෙදපාර්ශ්වයන්ටම දැඩි සහ පැහැදිලි අෙප්ක්ෂාව තිබීම නිසා. එවක චීන 
අගාමාත්ය ෙචෝ එන්ලයි මැතිතුමා, රබර් සහ සහල්වල මිල පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් මඟෙපන්වුවා. ශී 
ලංකාවට සහල් අෙලවි කළ යුත්ෙත් ජාත්යන්තර සාමාන්ය මිෙලන්. එෙමන්ම චීනය ශී ලංකාෙවන් රබර් 
මිලට ගත යුත්ෙත් ජාත්යන්තර ෙවෙළඳෙපොෙල් මිලට වැඩි සියයට 5ත් 8ත් අතර මිලකින් බව ඔහු 
විෙශේෂෙයන් ෙපන්වා දුන්නා. ෙචෝ එන්ලයි මැතිතුමාෙග් නිෙයෝගය යටෙත්, චීනය සහ ශී ලංකාව අතර 
ෙවෙළඳ ගිවිසුම ෙනොෙබෝ කළකින් සම්මත වුණා. වසර 1952 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් ‘චීන- සීලන් ෙවෙළඳ 

ගිවිසුම’ සහ ‘චීනය ශී ලංකාවට සහල් ෙටොන් අසූ දහසක් අෙලවි කිරීෙම් ෙකොන්තාත්තුව’ අත්සන් 
තැබුණා. ඒ අනුව, වසර 1953 සිට වාර්ෂිකව, චීනය ශී ලංකාවට සහල් ෙටොන් ෙදලක්ෂ හැත්තෑ දහසක් 
අෙලවි කරන අතර තුර, ශී ලංකාෙවන් රබර් ෙටොන් පනස් දහසක් හුවමාරුවට නියමිත ව තිබුණා.  

සහල් පිළිබඳ ශී ලංකවට ඉතා හදිසි අවශ්යතාව තිබීම බැවින්, චීනෙයන් ශී ලංකාවට සහල් 
පවාහනය කිරීම කඩිනමින් ආරම්භ වුණා. වසර 1952 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 22 වැනිදා, පථම චීන සහල් 
 ෙ◌තාගය, ශන්හයි වරාෙය් සිට, ෙකොළඹ වරායට පවාහනය ෙකරුණා. ශී ලංකා ජනතාව ෙකොළඹ 
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වරාෙය් රැස් වී, උණුසුම් ෙලස චීන සහල් පිළි ගත්තා. 
‘චීන- සීලන් ෙවෙළඳ ගිවිසුම’ අත්සන් කළාට පස්ෙසේ, ඇෙමරිකාව ෙබොෙහෝ ෙසයින් ඊට බාධා 

කළා. ශී ලංකාවට සම්බාධක විධිවිධාන මාලාවක් එල්ල කළා. එවක ශී ලංකාෙව් ඇෙමරිකානු 
තානාපතිවරයා, ශී ලංකා රජයට විෙරෝධතා පළ කරමින් චීනය සමග ගිවිසුම අෙහෝසි කිරීමට ශී ලංකා 
රජය කැමති කරවා ගැනීමට උත්සාහ කළා. චීනයට වඩා, ශී ලංකාවට වාසි වන ආකාරෙයන් 
ඇෙමරිකාව කටයුතු කිරීමට කැමති බව ඔහු පැවසුවා. ඊට, එවක ශී ලංකා ෙවෙළඳ ඇමති ආර්.ජී. 
ෙසේනානායක මහතා පිළිතුරු දුන්ෙන් ෙමෙලස: ‘චීනය සමග ෙවෙළඳ ගිවිසුම අත්සන් කිරීම, ශී 
ලංකාෙව් නිරවද්ය තීරණයක්. ඇෙමරිකාෙව් ආකල්පය ෙවනස් වන තුරු, ශී ලංකාව වසරකට වැඩි 
කාලයක් බලා ෙගන හිටියා. හැබැයි, අද වන ෙතක්, ඇෙමරිකාෙව් එම අදහස දැක්වීම පමාද වුණා. 
චීනෙයන් ලැෙබන වාසිවලට වඩා ෙදගුණකින් වැඩි වන වාසි අපට දුන්නත්, නැත්තම් අපට රත්තරන් 
ෙටොන් පන්සීයක් දුන්නත්, රෙට් කීර්තිය සහ අභිමානය සඳහා, ශී ලංකාව එය පිළි ගන්ෙන් නැහැ.’ 

චීනය සහ ශී ලංකාව අත්සන් කළ පථම ෙවෙළඳ ගිවිසුෙමන් ෙදරට ෙවෙළඳ සම්බන්ධතාවය 
ආරම්භ වුණා. හැබැයි එහි සවිස්තර කරුණු සහ අපැහැදිලි කරුණු තවදුරටත් නිරාකරණය කර 
ගැනීමට සිදු වුණා. කඩිනමින් යළි ෙවෙළඳ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීම ෙදපාර්ශ්වෙය් අවශ්යතාව වුණා. ඒ 
අනුව, චීනය සහ ශී ලංකාව අතර ෙදවැනි ෙවෙළඳ සාකච්ඡාව, වසර 1952 ෙදසැම්බර් මාසෙය් පළමුදා 
සිට 18 වැනිදා දක්වා පැවැත්වුණා. බහුවටෙය් සාකච්ඡාවලින් පසු, ෙදපාර්ශ්වය, කමෙයන් ෙබොෙහෝ 
වැදගත් කාරණයන් පිළිබඳව එකඟතාවන්ට එළඹුණා. විෙශේෂෙයන් සහල්-රබර් ෙවෙළඳාම පිළිබඳ 

ෙදරෙට් රජයන්ෙග් වගකීම සහ ගනුෙදනු කමය පිළිබඳ එකඟතා ෙදපාර්ශ්වය අනුමත කර ගැනීමට 
සමත් වුණා. එහි පතිඵලයක් ෙලස, ෙදසැම්බර් 18 වැනිදා ‘රබර් සහ සහල් පිළිබඳ පස්අවුරුදු ෙවෙළඳ 
ගිවිසුමට’ චීනෙය් සහ ශී ලංකාෙව් ෙවෙළඳ නිෙයෝජිත කණ්ඩායම් නිළ වශෙයන් අත්සන් කළා.  

‘රබර් සහ සහල් පිළිබඳ පස්අවුරුදු ෙවෙළඳ ගිවිසුම’ සමානත්වය සහ අෙන්යෝන්ය යහපත 
පිළිබිඹු වන ගිවිසුමක්. චීනයට ඉන් වැදගත් සංවර්ධන සම්පත් හිමි වුණා. ශී ලංකාවට ස්ථිර රබර් 
අපනයන ආදායමක් ෙමන්ම ස්ථිර සහල් ආනයන මූළාශයක් ලැබුණා. එම ගිවිසුම ෙදරටටම 
අසීරුතාෙවන් මිෙදන්නට ෙබෙහවින් සහාය වුණා. වසර 1953දී, චිනය සහ ශී ලංකාව අතර ෙවෙළඳ 
වටිනාකම, රුපියල් ෙකෝටි 45ක්. චීනය, බිතාන්යයට පමණක් ෙදවනුව, ශී ලංකාෙව් ෙදවැනි විශාලතම 
ෙවෙළඳ හවුල්කරුෙවකු වුණා. වසර 1957ජාවාරි මාසෙය්, ෙචෝ එන් ලයි මැතිතුමා ශී ලංකාෙව් 
චාරිකාවක නිරත වුණා. ෙපබරවාරි මාසෙය් 7 වැනිදා, චීනය සහ ශී ලංකාව අතර රාජ්යතාන්තික 
සම්බන්ධතාව ෙගොඩනැගුණා. ධනවාදී පසුබිමක් සහිත රටක්, චීනය සමග අත්සන් කළ පථම ෙවෙළඳ 
ගිවිසුම වශෙයන්, ‘සහල්-රබර් ගිවිසුම’ චීනය දකුණු ආසියාව සහ අග්නිදිග ආසියාව සමග ෙවෙළඳාම 

ආරම්භ කිරීමට ෙමවලමකුත් වුණා.  
චීනය සහ ශී ලංකාව අතර සහල් සහ රබර් හුවමාරු ගිවිසුම වසර 1952 සිට, සෑම වසර පහකට 

වරක් යළි අත්සන් ෙකරුණා. අසූව දශයකයට පෙව්ශ වීෙමන් පසු, චීනය සහ ශී ලංකාව අතර 
ෙවෙළඳෙමහි නව වර්ධන පවණතාවක් ෙපන්නුම් ක ළා. වසර 1982 සිට, ෙදරට අතර සමස්ත ආනයන 
හා අපනයන කටයුතු, මුදල්වලින් ගනුෙදනු කිරීමට මාරු වී තිබුණා. ඒ සමගම සහල්-රබර් ගිවිසුම 

ෙබොෙහෝම කීර්තිමත් ෙලස ඓතිහාසික ෙව්දිකාෙවන් ඉවත් වුණා. 
වසර 2011 වර්ෂය වන විට, චීන-ශී ලංකා ෙවෙළඳ වටිනාකම, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 

2.24ක්. එය වසර 2010 ට වඩා සියයට 67.9ක වැඩි වීමක්. ෙදරට අතර විවිධ ක්ෙෂේතවල සහෙයෝගීතාව 
වැඩි වීමත් සමගම, චීන-ශී ලංකා මිතත්වය තිරසර ජයගහණයක් ලබා ගනු ඇතැයි අෙප් විශ්වාසයයි. 

අසීරු අවස්ථාවලදී සැබෑ මිතයන් හඳුනා ගැනීම කියන චීන පිරුළක් තිෙයනවා. ශී ලංකාව සහ චීනය 
එවැනිම සැබෑ මිතුරන් බව නිසැකවම කිව හැකියි. 

රසිකා(ලියු හුයි) 
චීන ජාත්යන්තර ගුවන් විදුලි සිංහල ෙසේවය 
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සිංහල ෙසේවය  
    චීන ජාත්යන්තර ගුවන් විදුලිෙය් සිංහල ෙසේවය ෙම් වන විට ශී ලාංකීය   ජනජීවිතය ෙවත චීනෙය් 
සුහද මිතශීලීත්වය පලකරන සහෘද නාලිකාවක් ෙලස ෙලොව පුරා සිංහල අසන්නන්ෙග් පිළිගැනීමට 
ලක් වී හමාරය. දිවයින පුරා වැඩසටහන් විසුරුවා හරින ෙකටි තරංග විකාශන හතරක්ද බස්නාහිර 
පළාත ආවරණය කරන FM විකාශනයක්ද අන්තර්ජාල ෙපොඩ්කාස්ටින් විකාශනයක්ද චීන 
ජාත්යන්තර ගුවන්විදුලිෙය් සිංහල ෙසේවය සතුව ඇත. 
    වර්ෂ 1975 ජනවාරි පළමු වනදා ඇරඹි ෙමම ෙසේවාව චීන සංස්කෘතිය සහ ලංකික සංස්කෘතිය යා 
කරන නුතන පාලමක් බවට පත් වී තිෙබ්. චීනෙය් දිෙනන් දින දියුණුවන සමාජ පවාහය, නව 
නිපැයුම්. ඉපැරණි කලා, ෙසොදුරු ස්ථාන, චීන සුප කලාව ඇතුළු ෙබොෙහෝ ක්ෙෂේතවල ෙතොරතුරු 
සමග ශී ලංකාෙව් කාලින ෙතොරතුරුද ජනතාව ෙවත සමීප කරවන බුද්ධිමය නාලිකාවක් ෙලස 
ෙමය පිළිගැනීමකට ලක් ෙවයි. ෙලෝකෙය් බහුතර ජනතාවක් කථා කරන භාෂාව බවට පත්ව ඇති 
චීන භාෂාව හැදෑරීමටද ෙමම ෙසේවාව සිය වැඩසටහන් මඟින් අසන්නන්ට අවස්ථාව සලසා ෙදයි . 
    චීන ජාත්යන්තර ගුවන්විදුලිය නිරන්තරෙයන්ම අසන්නන් සඳහා තරග අවස්ථා උදා කර ෙදයි. 
පුර්ණ චීන සංචාර ඇතුළු වටින ත්යාග රැසක් දිනා ගැනීෙම් වරම ඒ අනුව අසන්නන්ට හිමිෙවයි. ශී 
ලංකාෙව් කියාත්මක ගුවන්විදුලි ආයතන සහ ෙවනත් ජන මාධ්ය සමගද මිතශීලී සහෙයෝගතා 
පැවැත්වීමට චීන ජාත්යන්තර ගුවන් විදුලිෙය් සිංහල ෙසේවය කටයුතු කර තිෙබ්, රිවිර පුවත් පත් 
සමග පැවැත්වූ දීප ව්යාප්ත තරඟය සහ ලක් FM ගුවන් විදුලිය සමඟ ෙගෙනන ටිෙබටය පිළිබද 
වැඩසටහන ඊට නිදසුන්ය. 
    චීන ජාත්යන්තර ගුවන් විදුලිෙය් සිංහල ෙසේවෙය් අෙප්ක්ෂාව තව දුරටත් ශවන කලාපය පුළුල් 
ෙකොට වඩාත් වැඩි ෙසේවාවක් සිංහල අසන්නන් සඳහා ලබා දීමයි. ෙම් සදහා ඔෙබ් අදහස් සහ 
ෙයෝජනා සැම විටම අපි අෙප්ක්ෂා කරමු.  

http://sinhalese.cri.cn  15 



16  

 

http://sinhalese.cri.cn 


