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ஊடக ெவளி  

 
கேன ய நடா மன்ற ெபா ச ்சைப ன் ேரரைணக்  இலங்ைக க ம் 

எ ர்ப்ைப ப  ெசய்த  
 
2022 ேம 18ஆந் க  கேன ய நாடா மன்றத் ல் இலங்ைக ல் த ழரக்ள் இனப்ப ெகாைல 
ெசய்யப்படட்தாகக் றப்ப ம் ேரரைண ஏற் க்ெகாள்ளப்படட்ைமக்காக இலங்ைக 
அரசாங்கத் ன் உ யான எ ரப்்ைப ம் ஆழ்ந்த கவைலைய ம் ெவளிநாட்  அ வல்கள் 
அைமசச்ர ்ேபரா ரியர ் .எல். ரிஸ் ப  ெசய்தார.் 
 
2022 ேம 20, ெவள்ளிக் ழைம ெவளிநாட்  அ வல்கள் அைமச் ல் இடம்ெபற்ற 
இலங்ைகக்கான கனடா ன் ப ல் உயர ் ஸ்தானிகர ் அமண்டா ஸ்டே்ராஹா டனான 
சந் ப் ல், ேரரைண ன் அப்படட்மான ெபாய்யான உள்ளடக்கதை்த டட்வடட்மாக 
நிராகரிதத் ெவளிநாட்  அ வல்கள் அைமசச்ர,் 'இலங்ைக ல் இனப்ப ெகாைல 
நைடெபற்றதாகக் கண்ட யப்பட ல்ைல' என்ற கனடா அரசாங்கத் ன் நிைலப்பாட் ற்  
அதன் தவறான ெபா ள் அ ப்பைட ல் ரண்ப வதாகக் ப் ட்டார.் ப் ட்ட சட்ட 
அரத்த்ங்கைளக் ெகாண்ட இதத்ைகய ெதா ல் டப்ச ் ெசாற்கள் எசச்ரிக்ைக ட ம் 
ெபா ப் ட ம் பயன்ப தத்ப்பட ேவண் யதன் அவ யதை்த ம், அத் டன் கேன ய 
அரசாங்கத் ன் ேரஷ்ட உ ப் னரக்ள் எவேர ம் ஒப் தலளிப்பதாகத ் ேதான் ம் 
ஆபத் கைள ம் அைமசச்ர ் ரிஸ் ட் க்காட் னார.் 
 
இந்த ேரரைண ன் தவறான மற் ம் பாரபடச்மான தன்ைம மற் ம் இத்தைகய 
நடதை்த ன் ைளவாக ெபா  களத் ல் உ வா ள்ள இலங்ைக தான எ ரம்ைறயான 
க த் க்கள் ஆ யவற்ைறக் க த் ல் ெகாண் , ேரரைண ல் உள்ள தவ கைள 
சரிெசய்வதற்  உரிய நடவ க்ைக எ க் மா  கேன ய அரசாங்கத்ைத ெவளிநாட்  
அ வல்கள் அைமசச்ர ் ேகட் க்ெகாண்டார.் இலங்ைகக் ம் கனடா க் ம் இைட ல் ஆ  
தசாப்தங்க க் ம் ேமலாக நீ த்  வ ம் வ வான இ தரப்  உற களின் ன்னணி ல் 
இந்தக் ேகாரிக்ைக ன்ைவக்கப்படட் . 
 
இதற்  ப லளிக் ம் தமாக, ப ல் உயரஸ்்தானிகர ் ஸ்டே்ராஹான், கனடா ன் 
நடா மன்ற ெபா ச ் சைப ல் ஏற் க்ெகாள்ளப்படட் தனிப்பட்ட உ ப் னரக்ளின் 
ேரரைண ன் கட் ப்பாடற்ற, சட்ட யற் ம் தன்ைமையக் ப் ட்டார.் த ந்த 

நடவ க்ைகக்காக, அர யல் ன் யற் ன் உள்ளடக்கதை்த கனடா ன் ெவளி ற , 
வரத்த்கம் மற் ம் அ த் த ் ைணக்களத் ற்  ெதரி க்க ம் அவர ்ஒப் க்ெகாண்டார.் 
 
 
ெவளிநாட்  அ வல்கள் அைமச் , 
ெகா ம்  
 
2022 ேம 20 
 
 
 

 



 


