
තානාඳති අතුල් කොප්  එක්වත් ජනඳද ජනාධිඳතිලරණය ගැන 
ටීඑන්එල් ගුලන් විදුලි කේලයට (යිටි එෆ් එම්) අදශේ දක්ලයි. 

 
එක්වත් ජනඳදය මැතිලරණ ප්රජාතන්්රලාදයට  ෙැඳ වී ඇති බල ශ්රී ාොකඑ එක්වත් ජනඳද තානාඳති 
අතුල් කොප් කියා සිටී. 2016 එක්වත් ජනඳද ජනාධිඳතිලරණය,  ජනතාල  වාමොමී බය 
හුලමාරුලෙට  ඡන්දය ප්රො ෙෂ ශ්රී ාොකඑ 2015 ජනලාරි ජනාධිඳතිලරණයට  කබාකශෝ වමාන 
බල  තානාඳති තුමා ප්රො ෙක  ය.  කම් තානාඳති කොප්, ‘නිවිේ කේඩිකයෝ“ වමග ඳැලැත්ව වම්මුඛ 
වාෙච්ඡාලයි.  

ප්රශ්නනය  එක්වත් ජනඳදකේ ජනාධිඳති කව ක ානල්ඩ් ට්රම්ප් ඳත් වීකමන් ඳසුල  එක්වත් ජනඳදයත් ශ්රී 
ාොලත් අතර විකේ ප්රතිඳත්තිල  කලනවක් විය ශැකි ද? 

මකේ අදශව නම්  2015 ජනලාරි මාවකේ ශ්රී ාොකඑ ජනතාල ලේතමාන රජය බයට ඳත් කිමටමට 
ඡන්දය ප්රො ෙෂ කොරයට ම  ඇමරිෙන් ජනතාල ද  ඳසුගිය ලේ 240ක් තිේකේ  ඉතා ඳැශැදිලි 
ප්රජාතාන්ත්රිෙ රියාලලියක් ලන ඡන්ද කඳට්ටිය තුළින් සිවිල් බය කලනේ කිමටමට පුරුදු වී සිටින බලයි.  
එකශයින් කමය ජනතාල විසින් ඳානය ෙරනු ැබීමටත්, මැතිලරණ ප්රජාතන්්රලාදයට ෙැඳවීමටත්  ශ්රී 
ාොල ශා එක්වත් ජනඳදය ශවුකල්  කබදා ගන්නා ොේය වාධනයකි. කම් නිවා ඳක්ග්රාහී බකලන් 
කතාර විකේ ප්රතිඳත්තිය ඉතා ප්රබ කඑ. 

ඔකේ ප්රශ්නනයට ිළළිතුර කව මට ප්රො ෙෂ ශැක්කක්  කලනත් නනෑම රටෙ කමන් ඇමරිොනු විකේ 
ප්රතිඳත්තියට ද ඳදනම ලන්කන් ඇමරිෙන් ජාතිෙ වාරධේම ශා  ඇමරිෙන් ජාතිෙ අභිායන් බලයි. 
විකේ වම්බන්ධකයන් ඇමරිෙන් ජනතාලකේ වැකිල් වාමානයකයන් ඳරිඳානයන් අතර කනා කලනේ ල 
ඳලතී. ඳැශැදිලිල ම අඳට දැන් අලුකතන් කත්මට ඳත් ව ජනාධිඳතිලරකයක් සිටී. ඒ ට්රම්ප් මශතායි.  
ජනාධිඳති ඔබාමා ශා කල්ෙම් ක්ලින්ටන්  යන කදකදනා ම වෑම මැතිලරණයකින් ම ඳසුල එක් අරමුණක් 
ඇතිල රට එක්වත් විය යුතු බලත් අකප් රටත්, ජාතියත්  විකේ ප්රතිඳත්තිය අතින් වාේකෙ විය යුතු 
බලටත් විශිෂ්ට ප්රොයන්  ෙර තිකේ. මකේ ලෘත්තිය ජීවිතය තෂ මම කමම අඛණ් තාල කබාකශෝ දැෙ 
ඇත්කතමි.  කමයට කේතුල විකේ ප්රතිඳත්තිය වෙේ ෙරන්කන් කයතනලලින් ශා  ඇමරිෙන් ජනතාලකේ  
කත්මට ඳත් ව නිකයෝජිතයන් විසින් බැවිනි. අකප් ලයලේකාලට අනුල එක්වත් ජනඳදකේ ජනාධිඳතිලරයාට  
විකේ ප්රතිඳත්තිය ිළළිබ  අධිොරි බය තිකේ. නමුත් එය ශැම විටම ඇමරිෙන් ජනතාලකේ 
අභිප්රායන්, අභිායන් ශා අගයන් ිළළිබිඹු ෙරනු ඇත. ඔහුකේ නි ොය තු කත්මට ඳත් වු 
ජනාධිඳතිලරයා ගන්නා තීරණ  කදව අිළ බා සිටිමු. අඳ තානාඳති ොේයයක් කව කමහි දිගටම 
ෙටයුතු ෙරන අතර  එක්වත් ජනඳදය පුරා සිටින  අකප් නීතයනුූ ල කත්මට ඳත් වු නිධාමටන්ට  
අකප්  ලයලේකාමය දිවුරුම් ශා  ලගීමමි  අනුල  කේලය කිමටමට බැඳී සිටිමු. 

ප්රශ්නනය   කදරට අතර ඇති වබතා, විකශ්නකයන්ම කලෂ වබතා  වම්බන්ධකයන් ට්රම්ප් ඳානය 
යටකත්  ශ්රී ාොලත් එක්වත් ජනඳදයත්  අතර දිගටම  අලාෙල ෙටයුතු සිදු කඑ යයි  
බාකඳාකරාත්තු විය ශැකි ද? 

එක්වත් ජනඳදයත් ශ්රී ාොලත් අතර ඇති කලෂ වබතා  ඉතා විශිෂ්ට මට්ටමෙ ඳලතින අතර  
ඔකේ අාෙ එකක් අඳනයන වශෙරු වීකම් ලරප්රවාදය ැබී ඇත්කත් අඳට යි. ඔබ ද දන්නා ඳරිදි  වෑම 
ලේයෙ ම  ශ්රී ාොකලන් එක්වත් ජනඳදයට  ක ාේ බිලියන තුනක් ඳමණ ලටිනා භාණ්  ශා කේලා 
අඳනයනය කෙකේ. කම් නිවා රැකියා අලේකා 200,000 ෙට ලැඩි ගණනක් බිහිවී තිකේ.  කම්ලා ශ්රී 



ාොකඑ ඉතා කශා රැකියා ලන අතර  ශ්රී ාාකිෙයන් ඔවුන්කේ නිෂ්ඳාදන ශා කේලා තුළින්  ඉතා 
විශිෂ්ට නිේමාණ බිහි ෙරන අතර  ඒලාට එක්වත් ජනඳදකේ ඉතා කශා ඉල්ලුමක් ඳලතී. ඒලා කරදිිළළි. 
කතාරතුරු තාක්ණ කශෝ  ාොකඑ කත් ලැනි කෝෙ ප්රසිේධ  නිෂ්ඳාදන යනාදිකයන් ුමමක් වුලත්  ඒලා 
වම්බන්ධකයන් කලනවක් සිදු කඑ යයි මම කනා සිතමි. ඇත්ත ලකයන් ම  කමහි ෙටයුතු ෙරන 
ඇමරිෙන් වමාගම් ලට ෙකා ෙරන විට මට කඳනී යන්කන් ශ්රී ාො රජකේ ගමන් මග ගැනත්, කම් 
රකට් ජනතාල කතෝරා කගන ඇති  කේඳාන නායෙත්ලය ගැනත් සුබලාදී අකප්ක්ා ඇති බලයි. ඔවුන් 
අතර ශ්රී ාොල ගැන විා උනන්දුලක් ද අලුකතන් දක්නට ැකේ. අකප් ලයාඳාරිෙ ප්රජාලන් එක්වී 
ෙටයුතු ෙරන විට  මකේ ඳැතුම ලන්කන්  කමය කෝෙකේ කශා ම කත් නිඳදලන රට ඳමණක් කනාල  
කෝෙකේ  විශිෂ්ට ම කතාරතුරු තාක්ණිෙ රටක් ද ලනු දැීමමයි.  කොෂඹ කතාරතුරු තාක්ණ 
අාය තුෂ ඇමරිොනු වමාගම්ල රැකියාලන්හී ඳැශැදිලි ලේධනයක් දැකිය ශැකියි. කප්රාකදණිය. 
කොෂඹ ශා අනිුමත්  විශ්නල විදයාලලින් ිළට ලන උඳාධිධාමටන්  අකප් කතාරතුරු තාක්ණ වමාගම්ල  
අලධානය දිනා කගන තිකේ. දැන් කම් රකට් වාමය උදා වී ඇති බැවින්  කමන් ම  ක්තිමත් 
ප්රජාතන්්රලාදයක් දකින්නට ැකබන බැවින් වාධනීය දියුණුලක් සිදු කලමින් ඳලතී.  අලවාන ලකයන් 
කමම දියුණුල පුේගලිෙ අාකේ  කමකශයවීම යටකත් සිදු ලන අතර  එක්වත් ජනඳද රජකේ ොේයය 
වකේ ශැම විටම පුේගලිෙ අාකේ වම්බන්ධතා දිරි ගැන්වීමයි. එය, අකප් වමාගම්ල යශඳතට ඳමණක් 
කනාල ඔකේ වමාගම්ල යශඳතටත්  අකනයෝනය කවෞභාගයයටත් කේතු ලනු ඇත.  තානාඳති 
ොේයාකේ ඳැත්කතන්  අිළ ෙරන්නට තැත් ෙරන්කන් එය ලන අතර අකප් කත්මට ඳත් ව නායෙයන්කේ 
අදශේලට අනුල අිළ දිගටම  රියා ෙරමු.        


