
න ොවැම්බර්

ශී්ර ලංකා නූතන හා සමකාලීන කලා කකෞතුකාගාරකේ මුණගැසීම් තුළ
ශී්ර ලංකාකේ කගෝලීය සබඳතා ඉස්මතුකකකරයි.

ශී්ර ලංකො නූත  හො සමකොලී  කලො නකෞතුකොගොරනේ ( ශී්ර ලංකො) මුණගැසීම්
 රඹන් න් නබොනහෝ මුණගැසීම් රොශියකින් යුක්තවූ සංචොරයක රැනග  යයි. නමම 
ප්රදර්ශ නේ ප්ළමු සංදර්ශකය රොජ්ය තොන්රකි හො භූ නේශප්ොලනික සබඳතො හරහො 
ජ්ොතයන්තර තලය තුළ ශී්ර ලංකොනේ  ැගීසිටීනමහි ඓරහොසික පියසටහන් හඹොයයි. 
සංදර්ශකනයහි තබො ඇර  දශකය තරම් ප්ැරණි කලොකෘර හො නකෞතුකවස්තතු
සන්ිස්තථො  කිහිප්යක් ඔස්තනස්ත රනේ නමම සංවර්ධ ය ප්රනේඛ ය කරයි.

බැන්ුන්් සමුළුව නලසින්  ම් නකරැණු ප්ළමු ආසියොනු-අපිරකොනු සමුළුව  දී 
නලෝක ජ් ගහ නයන්  නිනයෝජ් යකර  ආසියොනු-අපිරකොනු ජ්ොතීන් සමූහයක් 
එකට මුණගැස්තීම සඳහො ප්ැවැත්විණි.  දී නසෝියේනලෝලී රටවේ සහ 
අනමරිකොනුනලෝලී රටවේ අතර ඇරනවමින් ප්ැවතුණු සීතල යුේධය මධයයනේ න ොබැඳි 
ජ්ොතීන්න් සංිධො ය ( නිර්මොණනයහිලො සමුළුව පුනරෝගොමී ිය. තමන්ට නප්ොදු 
වූ ප්ශ්චොත්ව නිදහස්ත ආර්ික හො නේශප්ොලනික අරගල හඳු ොගැනීම සඳහො 
පිහිටුීමට ඒකොබේධවූ ජ්ොතීන් අතර ශී්ර ලංකොව ද නකොටස්තකරැනවකු ිය.

ඕබ්ර ිනකොනලේන් ( බැන්ුන්් සමුළුව  මැර සිතුවම බැන්ුන්් 
සමුළුව සඳහො ප්ැමිණි අයවළුන් ිප්රරූප්ණය කරයි. ඊජිප්තතු ජ් ොිප්ර ගමොේ අබ්නදේ 
 සොර් ( සහ ඉන්දීය අගමැර ජ්වහර්ලොේ නන්රැ( ඇතුළු 

හී ප්රමුඛත්වවය ගත්ව පුේගලයන්න් ප්නසකින් ශී්ර ලංකො අගරොමොතය නජ් රොේ ශී්රමත්ව 
නජ්ෝන් නකොතලොවල ( නප්රබ්රනමහි දක්වො ඇත. රොජ්ය නිනයෝජිතයින්  
නද ො අතරින් නකොනලේ චී  අගරොමොතය සහ ිනේශ අමොතය නශෝ එන්ලොයි (

ද නප්රබ්රනමහි දක්වො ඇත. චී  අගරොමොතයවරයො කලොකෘරනයහි නකළවර 
ඇතුළත්වකිරීම තුළින් යටත්විජිත්වහරණය ස්තවයං ප්ොල ය සහ අිහිංසොවොදය අඩංගු 
ිශොල  යොය ප්තිනේ නකොටසක් වූ ආර්ික සංවර්ධ ය හො සබැඳි කරකොවත්ව නකනරහි 
චී නේ  ැගීඑ  බලප්ූම පිළිබ්රඹු කරයි.



රටවේ  සහභොගීත්වවනයන්  අනගෝස්තතු  දක්වො නකොළඹ දී ප්ැවැත්වවූ වැනි 
න ොබැඳි ජ්ොතීන්න් සමුළුනවහි සත්වකොරකත්වවය දරණු ලැබුනේ සිරිමොනවෝ 
බණ්ඩොර ොයක( අගරොමොතයවරියන්  ොයකත්වවය යටනත්ව ශී්ර ලංකොව ිසිනි. 
බණ්ඩොර ොයක අනලිකරණ මුලපිරීම්හී නිපුණවූ අතර හී ජීවය හො බැඳි 
කලොකෘර සමරැ නකෞතුකවස්තතු සහ සොහිතය ප්රකොශ  වැනි ිිධවූ මොධයයන් ඔස්තනස්ත 
ශී්ර ලංකොව ිදහො දැක්ීම දක්ෂ කලොකරැවන්ට ප්ැවරැවො ය.

නස්ත ක නස්ත ො ොයකන් සිතුවමක් නමම සමුළුව සඳහො නිර්මොණය කිරීමට ප්ැවරැණු 
නක්න්ීය කලොකෘරයකි. නමම ිශොල ප්රිමොණනේ කලොකෘරය ලංකො ඔබනරෝයි 
(සි මන් ගරූන්්) නහෝටේ නලොබ්රනයහි ආරොිතප්රභූන්ට නප්න   මො නේ 
ප්රදර්ශ යකර  ලදි. නමම සිතුවනම් ප්රභොවත්ව නකොළ සහ දුඹුරැ වර්ණොවලියක් ඔස්තනස්ත 
සොගර නිේ අළු සහ අවසුදු වර්ණ සමගින් චිතිණයකර ඇර අරැම පුදුම භූදර්ශ යක 
සිේප්ොවුන් නිදහනස්ත සැරිසර  අයුරැ දිස්තනේ. සැලකිය යුතු අයුරින් සතුන්න් මුහුණු 
කිසිදු ලක්ෂණයකින් නතොරව දක්වො ඇත්වනත්ව සත්වත්වව ිනශ්ෂ අතර එක්තරො ආකොරයක 
ඒකරූප්තොවක් නගොඩ ගමිනි. එනලසම ඔවුන්න් සිරැරැ ප්ැතලි වර්ණ ගැන්වූ 
ිචිතවිත්ව තැටි නලසට ඌ  යී ඇත්වනත්ව ඔවුන්න් නව ස නවනුවට නප්ොදු දූ 
සලකුණු කරමිනි. එවන් ිස්තතර න ොබැඳි ජ්ොතීන්න් සමුළුව සම්බන්ධනයන් 
ිශ්වොසනකරැණු ප්රමොදර්ශි බව සහ සර්වශුභවොදී බව අවධොරණයකර  අතනර් 
ස්තවභොව ධර්මනේ ශක්තීන් හො සමතුලිතව ප්ැවර ජ්ොරයක රූප්යක් ඉදිරිප්ත්වකරයි.

තව ද බණ්ඩොර ොයක ශී්ර ලංකො රජ්ය මගින් රැපියේ  සහ රැපියේ  සමරැ කොසි 
නිකුත්වනකනරේවො ය. එම කොසිවල දැක්නවන්න  දිවංගත අගරොමොතය එස්ත.ඩබ්ලිේ.ආර්.ඩී. 
බණ්ඩොර ොයක ( සිහිීම පිණිස පිහිටුව  ලද බණ්ඩොර ොයක අනුස්තමරණ 
ජ්ොතයන්තර සම්මන්තණි ශොලොවයි (  සහ  කොලය අතර ඉදිනකරැණු 

නගොඩ ැගිේල චී  ජ් රජ්ය ශී්ර ලංකොවට තූගීකනේ ය. ඒ දී වැනි 
න ොබැඳි ජ්ොතීන්න් සමුළුවට සත්වකොරකත්වවය දීමට සූදො ම් ීනම්දී අංගසම්ූර්ණ 
සම්මන්තණි ශොලොවක් ලබොනද  නලසට අගමැරණී බණ්ඩොර ොයක ිසින් කර  ලද 
ඉේලීමකට ප්රරචොරයක් වශනයනි. නම් කොසි සමුළුව ප්මණක් න ොව චී ය සහ ශ්රී 
ලංකොව අතර ඇරනවමින් රබූ රොජ්ය තොන්රකි සබඳතො ද සමරයි.

 මැයි මස ශ්ර ීලංකොව ජ් රජ්යක් නලස ප්රකොශයට ප්ත්වකිරීනමන් ප්සු ජ්ොරක 
ලොංඡ  හො ධජ් නිර්මොණ කමිටුව රොජ්ය ලංඡ යක් නිර්මොණයකනේ ය. නබෞේධ 
සංස්තකෘරනයහි එ  ප්ොරිශුේධ බව සහ ිරොගය සංනක්තවත්වකර  නිේ මොන ේ 
මනලහි නප්ර නම් ලොංඡ නේ ඇතුළත්ව ිය.

න ළුම් රූප්කය මුණගැසීම්හි ප්ළමු සංදර්ශකනේ  ැරඹීමට ඇර එම 
කොලවකවොනුවට අයිර ප්රකොශ  නදකක දිස්තනවයි.  දී අපිරකොනු-ආසියොනු 
නේඛකයන්න් කොර්යංශය ද නකෝේ යනුනවන් හැඳින්වූ බුලටී යක් සහ ඇනරො-ඒශියන් 
රයිටින්්ස්ත  ම් ත්තමිොසික හො ත්තිභොෂික සඟරොවක් ප්රකොශයට ප්ත්වකනේ ය. 



අප්නරෝක්ත සඟරොව  දී නලෝටස්ත: ඇනරො-ඒශියන් රයිටින්්ස්ත නලසට  ැවත 
 ම්නකරැණු අතර එය සීතල යුධ සමනේ යටත්ව ිජිත ිනරෝධී තුන්ව  නලෝක
සොහිතයය සඳහො නකරැණු වැදගත්වම සහ ඵලදොයි ම දොයකත්වව අතුරින් එකක් නලසට 
හැඳින්නේ.

නමම මුණගැසීම් සියේල ඔස්තනස්ත ශ්රී ලංකොව අප්ැහැදිලි දිනයන් මිදී  ැගී සිට නලොව 
පුරො ශක්රමත්ව රොජ්ය තොන්රකි සබඳතො පිහිටුවොනග  ඇර බව නප්න යි. මුණගැසීම්
 සහ  දශක අතර ශී්ර ලංකොව ගමන්ගත්ව දිශො රය පිළිබඳ අප්ව නහොඳින් 

දැනුවත්වකරයි. එය  වසරක මුණගැසීම්වලට සහ  ොයකත්වවයට ප්රතයක්ෂකළ හැකි 
සහ නිර්මොණයකළ හැකි නේ සඳහො නිදසු ක් නේ.

ශී්ර ලංකො නූත  හො සමකොලී  කලො නකෞතුකොගොරය පිළිබඳ වැඩි ිස්තතර 
සඳහො නවත පිිනසන්   ැර ම් 

පිටුව නහෝ ඉන්ස්තටොගරූමයට 
පිිනසන් .


