
ඉන්දියයානු මහ කකයාමසයාරිස්තුමයා BIDTI හි රයාජජ්යතයාන්ත්රිකභයාවය හයා

කලයාලෝක සබඳතයා පිළිබඳ 21 වන ඩිප්කලයාලෝමයා පයාඨමයාලයාව සමයාරම්භ කිරීම

විශ්වයාසකයන්, සසැකවයාම එක්ව ප්රගතිය කරයා

ශ්රී ලලංකයාකවේ ඉන්දියයානු මහ කකයාමසයාරිස් තරලංජිත් සලං සන්ධු මසැතිතුමයා අද

දින  කකයාළඹ  බණ්ඩයාරනයායක  ජයාතජ්යන්තර  රයාජජ්යතයාන්ත්රික  පුහුණ

ආයතනකයහි (BIDTI)  රයාජජ්යතයාන්ත්රිකභයාවය හයා කලයාලෝක සබඳතයා පිළිබඳ 21

වන ඩිප්කලයාලෝමයා පයාඨමයාලයාව සමයාරම්භ කකළේය. BIDTI හි අධජ්යක්ෂ ජනරයාල,

තයානයාපතිනි පසැමලයා ඩීන් මහත්මිය,  ශ්රී ලලංකයා විකදේශ කටයුතු අමයාතජ්යලංශකය

නසැකගනහිර ආසයයාව,  අග්නිදිග  ආසයයාව  හයා  ඕෂනියයා  අලංශකය  අධජ්යක්ෂ

ජනරයාල, දමයන්ති රයාජපක්ෂ මහත්මිය, පීඨ සයාමයාජිකයන් සහ BIDTI හි ශිෂජ්ය

ශිෂජ්යයාවන්ද කමම අවස්ථයාවට සහභයාගී වූහ.  කමය නකරේන්ද්ර කමයාලෝදි මසැතිතුමයා

ඉන්දියයාකවේ  අග ලෝ රයාමයාතජ්යවරයයා  කලස  නසැවත  වතයාවක්  කත්රී  පත්වීකමන්

අනතුරුව  මහ  කකයාමසයාරිස්තුමයා  විසන්  සදු  කරන  ලද  පළමු  ප ලෝ රසදේධ

කදේශනයය.  මහ කකයාමසයාරිස්තුමයා ඉන්දියයාකවේ විකදේශ ප ලෝ රතිපත්තිය පිළිබඳව

අදහස්  දසැක්වූ  අතර  ජයාතික  ආරක්ෂයාව  පිළිබඳ  විකශ්ෂකයන්ම  සඳහන්

කකළේය. එකස්ම ඉන්දියයා  -  ශ්රී ලලංකයා දිවිපයාරේශවීය සම්බන්ධතයාවකය විවිධ

පසැතිකඩ පිළිබඳවද  එතුමයා  අදහස්  දසැක්වීය.  මහ කකයාමසයාරිස්තුමයා  පහත

කරුණ පිළිබඳවද සය කදේශනකයදී සඳහන් කකළේය.



 අග ලෝ රයාමයාතජ්ය  කමයාලෝදි  මසැතිතුමයා  ශ ලෝ රී  ලලංකයා  ජනයාධිපතිතුමයාකග්

ආරයාධනයකට අනුව කමම සති අන්තකයදී ශ ලෝ රී ලලංකයාවට පසැමිණීමට

නියමිතය.  කමය  අග ලෝ රයාමයාතජ්ය  ධූරයට  නසැවතත්  කත්රී  පත්වීකමන්

අනතුරුව කමයාලෝදි මසැතිතුමයා විසන් සදු කරන පළමු විකදස් සලංචයාරකය

කකයාටසකි.  අකප් ලෝ රල  21 වන  දින  ප ලෝ රහයාරකයන්  පසු  ඇති  වූ

තත්වකයදී ඉන්දීය ජනතයාව ශ ලෝ රී ලයාලංකක්ය ජනතයාව සමඟ සටින බවට

වන පණිවිඩය එතුමයාකග් සලංචයාරකයන් ලබයා කදනු ඇත. 

 ත ලෝ රස්තවයාදය සහ අන්තවයාදය මනුෂජ්යත්වයට තරේජනයකි.  මමෑතකදී ශ ලෝ රී

ලලංකයාකවේ සදුවූ ප ලෝ රහයාර ශ ලෝ රී  ලලංකයාවට පමණක් එලල වූ ප ලෝ රහයාර

කනයාකවේ.  කලයාව  කකයාතසැනක  කහයාලෝ  සදුවන  ත ලෝ රස්තවයාදය  සමස්ත

මනුෂජ්යත්වකයම හහෘද සයාක්ෂියට එලල වන ප ලෝ රහයාරයකි.  අප සයල

කදනයාම එකය යන මයානූෂීය චින්තනයට එය ප ලෝ රහයාර එලල කරය.

කලයාපීය ආරක්ෂයාවට සහ කලයාලෝක සයාමයට තරේජනයක් වන එදිරිවයාදී

ජිහයාඞ් මතවයාදය හුකදකලයා කළ යුතු අතර එය මුලිනුපුටයා දසැමිය

යුතුය.  අග ලෝ රයාමයාතජ්ය නකරේන්ද්ර කමයාලෝදි මසැතිතුමයා කම් සම්බන්ධකයන් ශ ලෝ රී

ලලංකයාවට අවශජ්ය  ඕනමෑම සහකයයාලෝගයක් ලබයා දීමට කසැමසැත්ත පළ කර

තිකබ. 

  දිවුරුම්  දීකම්  උත්සවකයන් අනතුරුව  පළමු  දිනකයදී  අග ලෝ රයාමයාතජ්ය

නකරේන්ද්ර කමයාලෝදි මසැතිතුමයා ශ ලෝ රී ලලංකයාව ඇතුළු අසලවයාසී රයාජජ්යයන්කග්

නයායකයන් හමු වීමට කයයාදයා කගන තිබිණ.  කමයන් පිළිඹිබු වන්කන්

ඉන්දියයාව  සය  අසලවසැස  රයාජජ්යයන්  සමග  තිකබන  විකශ්ෂ

සම්බන්ධතයාවයන්ට ලබයා කදන වසැදගත්කමය.



 ඉන්දියයාව  සමෑම  විටම ශ්රී ලලංකයාකවේ අවශජ්යතයා  සහ ප්රමුඛතයා  සඳහයා

ප්රථමකයන්  ප්රතිචයාර  දක්වන  රයාජජ්යයක්  කවේ.  ගලංවතුර  කහයාලෝ  නියඟ

තත්වයකදී මිනිස් ශ්රමය හයා සහනයාධයාර සමඟ ප්රතිචයාර දක්වන ප්රථමයයා

ඉන්දියයාව කවේ.  ඉන්දියයාව විසන් දිවයන පුරයා විවිධ ජනතයා කක්න්ද්රීය

සලංවරේධන වජ්යයාපහෘති රැසක් සම්පූරේණ කර ඇති අතර ඒවයා  පූරේණ

වශකයන්ම ජනතයාවට ලබයා දුන් ප්රදයාන කවේ.

 පසුගිය  වසර  පහක  කයාලය  තුළ  ඉන්දියයා-ශ්රී  ලලංකයා  සබඳතයාවල

සුවිකශ්ෂී  කවනස්කම්  දක්නට  ලසැබිණ.  2015  මයාරේතු  මයාසකය  දී

අග්රමයාතජ්ය  කමයාලෝදි  මසැතිතුමයාකග්  ශ්රී  ලලංකයා  සලංචයාරය  ඉන්දියයාකවේ

අග්රයාමයාතජ්යවරකයකු විසන් වසර  28කට පසුව ප්රථම වරට කමරට

කරන ලද සලංචයාරයය. 2017  මසැය මයාසකය පවත්වන ලද ජයාතජ්යන්තර

කවසක් දින සසැමරුම් උත්සවකය  ප්රධයාන ආරයාධිත  අමුත්තයා  කලස

සහභයාගී  වීමටද  අග්රමයාතජ්ය  කමයාලෝදි  මසැතිතුමයා  කමරටට  පසැමිණිකයය.

ඉන්දියයාකවේ මමෑතකදී පවත්වන ලද මසැතිවරණකයදී අග්රයාමයාතජ්ය කමයාලෝදි

මසැතිතුමයා සඳහයා ලබයාදුන් තීරණයාත්මක ජනවරම තුළින්  එතුමයාකග්

ආණ්ඩුකවේ ප්රතිපත්ති අඛණ්ඩව පවත්වයාකගන යයාම  සඳහයා  ලබයාදුන්

සහකයයාලෝගය පිළිබිඹු කවේ.  කමම ප්රතිපත්ති අඛණ්ඩව සහ තවදුරටත්

ශක්තිමත් කිරීම ශ්රී ලලංකයාවටද හිතකර කවේ.

 ඉන්දියයානු විකදේශ ප්රතිපත්තිකය මූලික අරමුණ වන්කන් බිලියන 1.3 ක

ජනතයාවකග්  සුරක්ෂිතභයාවය  තහවුරු  කිරීම  සහ  ඔවුන්කග්  සසැබමෑ

සලංවරේධන අකප්ක්ෂයාවන් ඉටු කරදීමය. ඉන්දියයාව සය අරමුණ සයාක්ෂයාත්

කරගසැනීකම්දී  තම  අවශජ්යතයා  මත  පමණක්  කටයුතු  කනයාකරය.



ඉන්දියයාව සසැම විටම සලංවරේධනකය ප්රතිලයාභ කබදයාහදයා ගසැනීම පිළිබඳව

විශ්වයාස  කරය.  එක්ව  දියුණව  කරයා  පියනසැගීම  ඉන්දීය  විකදේශ

ප්රතිපත්තිකය මූලික හරය කවේ.  අග්රයාමයාතජ්ය නකරේන්ද්ර කමයාලෝදි මසැතිතුමයා

පවසයා  ඇති  පරිදි  ඉන්දියයාව  කලයාපකය  සසැමට  ආරක්ෂයාව  හයා

සලංවරේධනය සහිත අනයාගතයක් ඉන්දියයානු සයාගරය සඳහයා අකප්ක්ෂයා

කරය.

 කලයාපය හයා කලයාලෝකය කසැලඹීමට ලක්වුවකහයාත්,  තනි තනි රටවලට

සයාමකයාම,  සුරක්ෂිත හයා සමහෘදේධිමත් විය කනයාහසැක.  අද පවතින්කන්

අතිශයන්ම එකිකනකයා හයා සම්බන්ධ වූ කලයාලෝකයකි. අන් අයකග් කරදර

සහ ගසැටළු ඔහුට කහයාලෝ  ඇයට පමණක් තිකබන ප්රශ්නයක් කලස

සසැලකිය කනයාහසැක.  එය ඔවුන්ට තරමටම අපටද දසැකනන ප්රශ්නයකි.

කලයාලෝක සයාමය හයා සමස්ත ස්ථයාවරත්වය පවත්වයාකගන යයාම සඳහයා

අපකග් කපපෞදේගලික සහ සයාමූහික උනන්දුව අවශජ්ය කවේ.

 අන්තරේජයාලය  හයා  සයබරේ  අවකයාශය  අප  සතන  හයා  ක්රියයාකරන

ආකයාරය විප්ලවයකට ලක් කර තිකබ. ඩිජිටල යුගය, තයාක්ෂණය සහ

සමයාජ මයාධජ්ය විසන් මයානව වරේගයයා එක තසැනකට කගනවිත් ඇති

අතරම එය ප්රචණ්ඩත්වය හයා කනයායවසීම පසැතිර විය හසැකි අවියක් වී

ඇත.

 කමහිදී  පුදේගලයන්  සටින  සසැබමෑ  ස්ථයානකයන්  ඔබබට අදහස්  සහ

මතවයාදයන් කදේශසීමයා ඉක්මවයා යමින් ගමන් කරය.

 පිටස්තරභයාවය, වරේගීකරණය සහ අනනජ්යතයා ධූරයාවලීන් වවරය සහ

ප ලෝ රචණ්ඩත්වය  නිරේමයාණය  වීම  සඳහයා  සුදුසු  වටපිටයාවක්  සකසය.



ආදරය සහ ඉවසීම එකමුතුභයාවය තුළ පමණක් තිබිය හසැකි ගුණයාලංග

කවේ.  ඉන්දියයාව විශ්වයාස කරන්කන් සලංවරේධනය කරයා යන ගමකන්දී

සයල කදනයාවම රැකගන යයා යුතු බවය.  බහුවිධභයාවය සසැමරිය යුතු

කරුණක් විනයා සටන් කළ යුතු කරුණක් කනයාකවේ. 

 මහ කකයාමසයාරිස්තුමයා  කමම අවස්ථයාකවේදී  කපයාත් කබදයා  දීමක්ද සදු

කකළේය.

කකයාළඹ
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