
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

*** 

පුවත්පත් ිවකදනයය 

2021කපබරවාරි 14 වය ිය කෙන්දයායිහිි අග්රාමාය යකර්න්දද්ර කම ි මතිතුමමා ්රකා  කළ 

අනහස් 

   

මිත්රවරුනි,  

අපගේ රජය සෑමවිටම ශ්රී කාවේගව ගවරගසඅ අප ිමිස සග රිර සග රියනයගේගේ බසිද්ධිය 

ස  අභිකේෂයගේ පිළිිඳවර සැකකිලිමත් වී ඇත. යේපඅය ප්රගධයග  සාාේරය වස කවම නගේදීයය 

අග්රේමේතයවරරයේ වීම මට ගර රවරයකි. සාවර්ධනඅ වටයු   ර ේ ශ්රී කාවේගව ිමිස ප්රජේවරගේ 

බසිද්ධිය අපි ස තිව වරමු.  අතීතයට වරඩේ ගිග විගේ වරැඩි සම්පත් අපගේ රජය විද්ගේ ිමිස 

ජඅතේවරට කිේ දීය ඇත. ශ්රී කාවේගව ුු ුන-අැගරඅහිර පසේත්හි අවරතැගේ ිමිස ජඅතේවරට 

ිවරේස පඅස් ි සක් නදිකිරීම ස  වරු වරග  ිවරේස  ේරි සක් නදිකිරීම ගමම වරයේපීතීගේ 

අතර ගව. ගස ඛ්ය ක්ගෂ්ත්රය පිළිිඳවර සැකීමගම්දීය අප රේස්ු  රහිත ගිකගේරථ ගස්වරේවරක් සඳ ේ 

මූකය ප්රිේඅ කිේ ුනගේ අතර කය ිමිස ජඅතේවර විද්ගේ ිුලකවර ාේවිතේ වරඅ ගස්වරේවරකි. දික්ඔයය 

ප්රගධයග  ගරර කක් ි නදිවරඅ කදීය. ප්රවරේ අ ක්ගෂ්ත්රග  දිුණුවවර ුගිසේ යේපඅය ස  

මගේඅේරම ික්වරේ ුනම්යනය මේ්රය ප්රතිසාස්වරයය වරමිගේ පවරතී. ගාගේඅේි  ද්ට යේපඅය 

ික්වරේ ගුවරගේ රමගේ ආරම්ා වර ඇත. නගේදියේවර විද්ගේ නදිවරඅ කි යේපඅය සාස්වීතිව 

මධනයස්ථේඅය ුදුනග්දීයම විවරීත කිරීමට අගේක්ෂේ වරඅ ිවර ඔයිට ිගේවරේ ද්ටිගේගගේ සු ටිි. 

 ිමිස ජඅතේවරගේ අි තිවරේද්වම් පිළිිඳ රැටළුවර ි ශ්රී කාවේ අේයවයගේ සමඟ ිරගේතරවර 

සේවච්ඡේ ගවගරමිගේ පවරතී. ඔයවුගේ සමේඅේත්මතේවරය,ුණක්තිය, සේමය ස  අභිමේඅය සමඟිගේ 

ජීවරත් වරඅ ිවර ස තිව කිරීමට අපි සැමවිටම වැප වී ද්ටිමු. 

මිත්රවරුනි,  

අපගේ ධීවරරයගේ විද්ගේ මුුලය ගිඅ රැටළුවර  දිගු වකව ද්ට පවරතී. කහි නති ේසය පිළිිඳ වතේ 

කිරීමට මේ අගේක්ෂේ වරගේගගේ අැත. අමුත්, මේගේ රජය සෑමවිටම ඔයවුගේගේ ිවරැරදි 

අභිකේෂයගේ ආරක්ෂේ වරඅ ිවර මම ඔයිට ස තිව වරමි. ධීවරරයගේ ශ්රී කාවේගවදීය අත්අඩාගුවරට 

රැගඅඅ සෑම අවරස්ථේවරවදීයම ඔයවුගේවර වඩිඅමිගේ ිි ස් වර රැනීමට අප වටුණු  වර ඇත. 

අපගේ පේකඅ වේකය ු සදීය ධීවරරයගේ කක් ි ස්  යසීයයවට වරැඩි පියනසක් ිි ස් වරගරඅ 

ඇත. ිැඅට කිද්ුන ධීවරරයකු ශ්රී කාවේ අත්අඩාගුගව ගඅේමැත. කගස්ම, ගිරට්ටු ු ගේද්ය 

ි ු අක් ිි ස් වරගරඅ ඇති අතර නතියන ගිරට්ටු ප්රමේයය ි ිි ස් වරරැනීමට වටුණු  

වරමිගේ පවරතී. 

*** 

කකාළඹ 

2021 කපබරවාරි 14 

  


