
ඉන්දියයානු මහ කකයාමසයාරිස් කයාර්යයාලය

පුවත්පත් නිකවේදනය

“ඉන්දියයා - ශ්රී ලලංකයා මිත්රත්වය නිසඟ, අකනන්යෙනන්යෙ, ආධන්යෙයාත්මික සහ

සදයාතනික කවේ  ලලත් ඇතලත්මදල අනුස්මරණ නිදහස් කදශනය”

පවත්මින් ඉන්දීය මහ කකයාමසයාරිස් තරලංජිත් සලං සන්ධු මමැතිතමයා පවසය

“මයාකගේ අදහස අනුව අන්තර්සම්බන්ධතයාවය කත්රීමක් කනයාව අපට

ස්වභයාවකයන්ම ලමැබී තිකබන කදයක. එකස්ම, මයාකගේ අදහස අනුව

අන්තර්සම්බන්ධතයාවය දර්වලතයාවකය සලකණක් කනයාව ශක්තිකය අවයක”

ඉන්දීය මහ කකයාමසයාරිස් තරලංජිත් සලං සන්ධු මමැතිතමයා ඊකය දින (2019

කනයාවමැම්බර් 26 වන දින) BMICH හිදී ලලත් ඇතලත්මදල අනුස්මරණ නිදහස්

කදශනය කපයාද සහ ආරක්ෂත අනයාගතයක් “ සඳහයා ඉන්දියයා - ශ්රී ලලංකයා සබඳතයා”

යන කත්මයාව යටකත් පමැවමැත්වූ අතර ඒ  සඳහයා වශයාල පිරිසක් සහභයාගී ව

සටියහ.  කමම කදශනය ලලත් ඇතලත්මදල පදනම,  නිදහස  සඳහයා කෆ්රෙඩ්රික්

නවුමයාන් පදනම සහ ප්රජයාතන්ත්රවයාදය සහ නයායකත්වය සඳහයා වන ආයතනය

වසන් සලංවධයානය කර තිබිණ. 

 කමම කදශනය ගරු ලලත් ඇතලත්මදල මමැතිතමයාකගේ  83  වන ජන්ම

දිනය, 11/26 මම්බයාය ත්රස්ත ප්රහයාරය සහ ඉන්දීය වන්යෙවස්ථයා දිනය හයා සමගයාමීව

කයදී තිබිණ.  මහ කකයාමසයාරිස්තමයා ඉන්දියයාකවේ,  ශ්රී ලලංකයාකවේ සහ කලයාව පුරයා

ත්රස්ත ප්රහයාරයන්ට කගයාදරු වූ ජනතයාවට සය උපහයාරය පුද  කකළේය. 

මහ කකයාමසයාරිස්තමයා  ශ්රී ලලංකයාකවේ පමැවති පසුගිය ජනයාධිපතිවරණය

ප්රජයාතන්ත්රවයාදකය උකළලක්  කලස “ ” හමැඳින්වය.  එතමයා ඉන්දීය වකදශ අමයාතන්යෙ

ආචයාර්ය එස්. ජයශලංකර් මමැතිතමයාකගේ ශ්රී ලලංකයා සලංචයාරය පිළිබඳ ව අදහස් දමැක්වූ



අතර නව ජනයාධිපති  කගයාගෝඨයාභය රයාජපක්ෂ මමැතිතමයා හම වූ පළම වකදස්

සම්භයාවනීය අමත්තයා  ජයශලංකර් මමැතිතමයා  බවද  සහිපත් කකළේය.  ශ්රී ලලංකයා

ජනයාධිපතිකගේ පළම වකදශ සලංචයාරය කලස කමම සතිකය අග භයාගකයදී සද

කරීමට  නියමිත  ඉන්දීය  සලංචයාරය  පිළිබඳවද  මහ  කකයාමසයාරිස්තමයා  කතයා

කකළේය. පයාස්ක දින ප්රහයාරකයන් පසුව ශ්රී ලලංකයාවට පමැමිණි පළම වකදස් රයාජන්යෙ

නයායකයයා  අගයාමයාතන්යෙ  කමයාගෝදි  මමැතිතමයා  බවද  මහ  කකයාමසයාරිස්තමයා  සහිපත්

කකළේය.  කමම සයලු ඉහළ කපකළේ සලංචයාරයන් මගින් ඉන්දියයා  -  ශ්රී ලලංකයා

සම්බන්ධතයාකවේ සුවකශේෂී ස්වභයාවය පිළිඹිබු වන බව එතමයා ප්රකයාශ කකළේය. 

ජයාතික ආරක්ෂයාව රටක කදශ සීමයා ආරක්ෂයා කරගමැනීමට වඩයා වමැඩ

කදයක් බවත් කලයාගෝකය අනයාරක්ෂත වන්කන් නම් අපටද ආරක්ෂයාකයාරීව සටිය

කනයාහමැක බවත් මහ කකයාමසයාරිස්තමයා කපන්වයා දන්කන්ය.  අන්තර්ජයාල සහ

සයබර් අවකයාශය  සමඟ ගමැකටන කමම කයාලකයදී,  අදහස් සහ මතවයාද එක්

ක්ෂණයකන් එනම් මවුසය ක්ලක් කරන සමැණින් කදශසීමයාවන්කගන් ඔබ්බට

ගමන්  කරන  බව  එතමයා  ප්රකයාශ  කකළේය.  ජිහයාඩ්  මතවයාදයන්  ප්රවර්ධනය

කකකරන බලකවේග පයාලනය කරීකම් අවශන්යෙතයාවය  පිළිබඳවද එතමයා  සඳහන්

කකළේය. 

ආරක්ෂයාව සහ සලංවර්ධන සහකයයාගෝගීතයාවය යන ක්කෂේත්රයන්හි ඉන්දියයාව

සහ ශ්රී ලලංකයාව අතර පවතින ශක්තිමත්  සහකයයාගෝගීතයාවය  පිළිබඳවද මහ

කකයාමසයාරිස්තමයා අදහස් දමැක්වය.  ශ්රී ලලංකයාකවේ අවශන්යෙතයාවයන් මත පදනම්ව

කමම ක්කෂේත්රයන් සඳහයා  ඉන්දියයාවට තවදරටත් සහය වය හමැක බව එතමයා

අවධයාරණය කකළේය. 

කවනස්  කනයාවන  එකම  කද  කවනස  බව  සඳහන්  කළ  මහ

කකයාමසයාරිස්තමයා අතීතකය සරකරුවන් කනයාවකම් වමැදගත්කමද  ඉන්දියයාවට

සහ ශ්රී ලලංකයාවට එකට එක්ව අපකගේ ජනතයාව සඳහයා වඩයා යහපත් කලයාගෝකයක්

නිර්මයාණය කළ හමැක්කක් කකකස්ද යන්න සතයා බමැලීකම් වමැදගත්කමද ප්රකයාශ

කකළේය. අනයාගතය සඳහයා ඉන්දියයා - ශ්රී ලලංකයා සබඳතයා පිළිබඳව එතමයාකගේ දමැකම

සම්බන්ධකයන්  අදහස්  දක්වමින්  මහ  කකයාමසයාරිස්තමයා  ප්රකයාශ  කකළේ



ඉන්දියයාවට සහ ශ්රී ලලංකයාවට එකකනකයාට හයා කලයාගෝකයට ලබයා දීමට කබයාකහයාගෝ

කද ඇති බවය. කපපෞරයාණික ශිෂේටයාචයාරයන්ට උරුමකම් කයන නමත් ඉන්දියයාව

සහ ශ්රී ලලංකයාව තරුණ ජයාතීන්ද වන බව එතමයා සඳහන් කකළේය. කදරට අතර

වඩයා  වමැඩ  සම්බන්ධීයතයාවයක්,  වමැඩ  සලංචයාරයන්  සහ  වකදස්  සලංචයාරක

ආගමනයන් හයා වමැඩ ආකයයාගෝජනයන් මගින් පවතින වභවතයාවය යථයාර්ථයක්

බවට පත් කරීකම් අවශන්යෙතයාවය එතමයා කපන්වයා දන්කන්ය. 
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