තානාපතීනි ටෙප්ලිට්ස්, “ටේි එෆ්ටී“ (Daily FT) පුවත්පත සමග පැවැත්ූ සාකච්ඡාව
නව එක්සත් ජනපද තානාපතිනිය ශ්රී ලංකාව ගැන විවෘතව තම අදහ් පළ කරයි.
ටදසැම්බර් 10, 2018
වැඩ භාර ගැනීටමන් පසු සහභාගි ූ පළමුවැනි සම්මුඛ සාකච්ඡාටේ දී තානාපති
ඇලයිනා බී. ටෙප්ලිට්ස්, ඇටේ සැලසුම්, ශ්රී ලංකාව පිළිබඳ එක්සත් ජනපද
අටප්ලක්ෂාවන් සහ ශ්රී ලංකාටේ ඇතැම් ආසන්න හා මධ්යම කාලීන අභිටයෝගයන්
සම්බන්ධ්ටයන් එක්සත් ජනපදටේ අනාගත දැක්ම පිළිබඳ ව අදහ් පළ කළා ය.
එක්සත් ජනපදටේ විටේශ ට්වටේ ටජයෂ්ඨ වෘත්තීය සාමාජිකටයකු වන ශ්රී
ලංකාටේ එක්සත් ජනපද නව තානාපතිනිය වන ඇලයිනා බී. ටෙප්ලිට්ස් තම
රැකියාව "ඉතා ප්රටබෝධ්ක සහ අභිටයෝගාත්මක" කාර්යයක් ටලස වි්තර කරයි. ඇය
ලංකාවෙ පැමිණිටේ රෙ ප්රජාතන්රවාදය සහ ටේශපාලනය අතින් සන්ි්ථානයක
සිටින අව්ථාවක වුවත්, ්ථාවරත්වය හා සමෘේිය ළඟා කර ගැනීමෙ ඇති
හැකියාව ද ඉහල මට්සෙමක පවතින බව ඇටේ අදහසයි. ටේශීය මාධ්ය සමග පැවැත්ූ
පළමු සාකච්ඡාව වන ටේි එෆ්ටී (Daily FT) සම්මුඛ සාකච්ඡාටේ දී, ආසියාටේ දීර්ඝ
අත්දැකීම් ඇති ටෙප්ලිට්ස්, සිය සැලසුම්, ශ්රී ලංකාව පිළිබඳ එක්සත් ජනපද
අටප්ලක්ෂාවන් සහ ශ්රී ලංකාටේ ඇතැම් ආසන්න හා මධ්යම කාලීන අභිටයෝගයන්
පිළිබඳ ව එක්සත් ජනපදටේ අනාගත දැක්ම ගැන ඇටේ අදහ් පළ කළා ය. එක්සත්
ජනපදය හා ශ්රී ලංකාව අතර රාජයතාන්ික සබඳතාවන්ෙ 70 වසරක් සපිටරන ටම්
අව්ථාටේ, ේවිපාර්වවික ටේශපාලන හා ආර්ික සහටයෝගිතාව තවදුරෙත්
වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ටබාටහෝ ඉඩ ප්ර්ථා ඇති බව ඇය තරටේ විවවාස කරයි. ශ්රී
ලංකාටේ විශාලතම අපනයන ටවටළඳටපාළ එක්සත් ජනපදය වන අතර විවිධ්
සමාජ- ආර්ික සංවර්ධ්න කාර්යයන් සඳහා ටඩාලර් බිියන 2කෙ වැඩි ප්රමාණයක
ආධ්ාර මුදල් ශ්රී ලංකාවෙ ලබා දී තිටේ. ටමම අවංක හා විවෘත සම්මුඛ සාකච්ඡාටේ දී
ටෙප්ලිට්ස් පුළුල් සමාජ, ටේශපාලන හා ආර්ික කරුණු රාශියක් පිිබඳව ඇටේ
අදහ් දැක්ූවා ය. පහත දැක්ටවන්ටන් ටමම සාකච්ඡාටවන් උපුො ගත් ටකාේ
කීපයකි.

ප්රවනය: ඔබ ශ්රී ලංකාටේ එක්සත් ජනපද තානාපති ටලස පත් කර ඇති බව දැන ගත්
විෙ, ඔටේ මුල් සිතුවිි ූටේ ටමානවා ද?
ඕනෑම රෙක තානාපතිවරටයකු ටලස නම් කිරීමෙ ලැබීම ටගෞරවයක්. නමුත් මම
දකුණු ආසියාව හා අේනිදිග ආසියා කලාපටේ වසර ගණනාවක් ම වෘත්තිය
කෙයුතුවල නියැළී ඇති නිසා මම ටම් පත්ීම ගැන විටවෂටයන් සතුටු ූ බව කිව
යුතුයි. එයෙ ටේතුව මා ලබාටගන ඇති දැනුම හා අවටබෝධ්ය මත ඉදිරි කෙයුතු
සක් කරගැනිමෙ මෙ අව්ථාවක් ලැටබන නිසායි. ශ්රී ලංකාවෙ පැමිණීම නිසා
එක්සත් ජනපදයෙ සහ අපටේ හවුල් කරුවන්ටේ රෙවලෙ ඉතා වැදගත් වන මූික
කරුණු පිළිබඳ ව වැඩ කිරීමෙ අව්ථාවක් ලැටබන බවත් සඳහන් කළ යුතුයි. අපි
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විටවෂටයන්ම අවධ්ානය ටයාමු කරන්ටන් වයාපාරික සබඳතා, ජනතාවන් අතර මිර
සබඳතා ආදිය ටදසයි. ටම්වා මටේ හදවතෙ සමීප කරුණු වන අතර, මටේ දැනුම හා
අත්දැකීම් ටයාදා ගත හැකි, ශ්රී ලංකාව වැනි ්ථානයක ඒ ගැන කෙයුතු කිරීමෙ
ලැබීම සතුෙෙ කරුණකි. ශ්රී ලංකාටේ තානාපතිවරයා ටලස ට්වය කිරීමෙ අව්ථාව
ලැබීම ප්රටබෝධ්ක ටමන් ම අභිටයෝගාත්මක අත්දැකීමකි. එය ප්රටබෝධ්ක කාර්යයක්
වන්ටන් කලාපටේ වඩාත් සංකීර්ණ ආර්ිකයක් සමග කෙයුතු කිරීමෙ සහ ගැඹුරු
සබඳතා ටගාඩනඟා ගැනීමෙ අව්ථාවක් ලැටබන බැවිනි. අපටේ සබඳතාටේ
අටනකුත් මානයන් ටදස බලන විෙ ශ්රී ලංකාව යනු දකුණු ආසියාටේ පැරණිතම
ප්රජාතන්රවාදී රෙ ටේ. දශක ගණනාවක් ති්ට් පැවති අටප්ල සබඳතාවල අවධ්ානය
ටයාමු ූටේ ප්රජාතන්රවාදී ආයතන ශක්තිමත් කිරීම හා රෙවල් ටදකෙ ම බලපාන
ටපාදු කරුණු පිළිබඳ වයි. එය ශක්තිමත් පදනමක් මත ටමම සබඳතා ටගාඩනැඟීමෙ
අව්ථාවකි. මා ටමහි පැමිණිටේ බැරෑරුම් ටේශපාලන අර්ුදයක් වර්ධ්නය ටවමින්
පැවති කාලයක (ඔක්ටතෝබර්) ීම අභිටයෝගයක් ූ අතර එය තවමත් විසඳී ටනා
තිබීම අතිශයින් ම කණගාටුදායක ය. එය නිසි ආකාරයෙ විසඳා ගනු ඇතයි මම
බලාටපාටරාත්තු ටවමි. අවසාන තීරණය ගත යුත්ටත් ශ්රී ලංකාටේ ජනතාව විසින්
ටතෝරා පත් කර ගත් නිටයෝජිතයින් විසින් බව අපි තරටේ විවවාස කරමු. වඩාත්
අභිටයෝගාත්මක වන්ටන් ටමම අර්ුදටේ ප්රතිවිපාකවලෙ මුහුණ ටදන ආකාරයයි. ශ්රී
ලංකාටේ සියලු ම පාර්වවකරුවන් අතර විවවාසය පිළිබඳ විසඳා ගත යුතු ගැෙලුවක්
තිටේ. ටමම අර්ුදය නිසා ආර්ික වශටයන් හානිදායක ප්රතිඵල ලැටබනු ඇත. ශ්රී
ලංකාටේ ටේශපාලන හා ප්රජාතාන්ික ආයතනවලෙ යම් හානියක් සිදු ී ඇති බව
මටේ අදහසයි. ශ්රී ලංකාටේ හවුල්කරුටවකු හා මිතුරකු වශටයන් අප ටමම කරුණු
ගැන සැලකිිමත් ටවමු.
අටප්ල රෙවල් ටදකෙ ටමන් ම ටදරටට්සම ජනතාවන්ෙ විශාල අව්ථාවන් විවෘත වන
බව කිව යුතුයි. අටනයෝනය ටගෞරවය, ටපාදු සාරධ්ර්ම සහ අටප්ලක්ෂාවන් ඇති විෙ,
මම දකින්ටන් හවුල් ීමෙ හා එක්ව වැඩ කිරීමෙ ටබාටහෝ ඉඩ ප්ර්ථා විවෘත වන
බවයි. මටේ විවවාසය වන්ටන් කිසිදු අව්ථාවක් සාකච්ඡාවෙ භාජනය ටනා කර
ඉවත ටනා දැමිය යුතු බවයි. ඇත්ත වශටයන් ම අපෙ ටතෝරා ගැනීමෙ ටබාටහෝ ටේ
ඇති බැවින් අපි ක්රියාත්මක කරන ටේ ප්රමුඛතා පදනමක් මත ටතෝරා ගැනීම අවශය
ටේ.

ප්රවනය: ශ්රී ලංකාව හා එක්සත් ජනපදය අතර වසර 70 ක රාජය තාන්ික සබඳතා
ඔබෙ සිහි කළ හැකි ද? එහි ප්රධ්ාන වැදගත් අව්ථා ටමානවා ද?
දීර්ඝ කාලයක් ති්ට් අටප්ල සබඳතා පැවතී ඇති බව මම අවධ්ාරණය කරමි. නූතන
යුගටේ අවුරුදු හැත්තෑවක් යනු ඉතා දිගු කාලයකි. අටප්ල ටදරෙ අතර අටනයෝනය
සැලකිල්ලෙ භාජනය වන කරුණු සම්බන්ධ්ව අඛණ්ඩ සබඳතාවක් පවත්වා ගැනීම
සැලකිය යුතු කරුණකි. පසුගිය දශක හත තුළ ටලෝකය ටේගටයන් ටවන් ී ඇති
අතර ඊළඟ වසර 70 ගැන සිතන විෙ ේවිපාර්වවික සබඳතා තව තවත් ශක්තිමත්
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කර ගැනීමෙත්, අටනයෝනය වශටයන් උනන්දු වන ක්ටෂ්ර සම්බන්ධ්ටයන් අවධ්ානය
ටයාමු කිරීමෙත් අපෙ හැකි ටේ. ටම් මගින් අප ටදරටට්සම ජනතාවෙ අවශය වන
සමෘේිමත් හා ්ථාවර අනාගතයක් ටගාඩ නැගීමෙ හැකි වනු ඇත. වයාපාරික
අව්ථා, මුහුදු මාර්ග ආරක්ෂාව වැඩිදියුණු කර ගැනීම ටමන් ම ටවනත් අංශ
ගණනාවක් තුළ ශක්තිමත් ම සම්බන්ධ්තා ඇති කර ගැනීම ආදිය සම්බන්ධ්ටයන්
අටප්ල සැලකිල්ල ටයාමු විය යුතුයි. නිදසුනක් වශටයන්, ටලෝක මට්සෙටම් අධ්යාපනටයන්
ප්රටයෝජන ගැනීම සඳහා ශ්රී ලාංකිකයන් වැඩි සංඛයාවක් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදටේ
ඉගනුම ලබනු දැකීමෙ මම කැමති ටවමි. වර්තමානටේ ශ්රී ලාංකික සිසුන් 3,309 ක්
එක්සත් ජනපදය පුරා විවිධ් විවව විදයාලවල අධ්යාපනය ලබති. එක්සත් ජනපදටේ
උපාි පාඨමාලා හදාරන ශ්රී ලාංකිකයින් සංඛයාව 2017 දී 7% කින් වැඩි ී ඇත. එය
වර්ධ්නය කළ හැකි සංඛයාවක් බව මෙ සහතිකය. ටමය රෙවල් ටදකෙ ම වැදගත්
වන අතර විටවෂටයන්ම ටමම සිසුන්ෙ ආපසු ශ්රී ලංකාවෙ පැමිණ විශාල
දායකත්වයක් ලබා දිය හැකි ටේ.
අනාගතය ඉඩ ප්ර්ථාවන්ටගන් පිරී ඇති අතර ප්රවනය වන්ටන් අටප්ල හැකියාවන්
පසක් කර ගැනීම සඳහා අපි එකෙ වැඩ කළ යුත්ටත් ටකට් ද යන්න යි. එනම්, ශ්රී
ලංකාව සහ එක්සත් ජනපද සබඳතා පූර්ණ ටලස මල්පල ගැන්ීම වළක්වන ඇතැම්
බාධ්ක වලෙ විසඳුම් ලබා දීමයි. ඒවා ආර්ික, සමාජීය ටහෝ පාලන ගැෙලු විය හැක.
දිගු කලක් ති්ට් පවතින මිරත්වය ගැන මා තුළ දැඩි විවවාසයක් පවතින අතර,
ටමම බාධ්ක ජය ගැනීම සඳහා මාර්ග ටසායා ගැනීමෙ අපෙ එකෙ එක්ව කෙයුතු
කළ හැකියි.

ප්රවනය: ඔබෙ, ප්රධ්ාන ජයග්රහණ ඉ්මතු කර දැක්විය හැකි ද?
එක්සත් ජනපද-ශ්රී ලංකා සබඳතා ඉතා ඵලදායී ප්රතිඵල ලබා දුන් අව්ථා ගණනාවක්
තිටේ. එක් කරුණක් වන්ටන් ශ්රී ලංකාටේ දිගු කාලීන සංවර්ධ්න හවුල්කරුටවක් ටලස
එක්සත් ජනපදය කෙයුතු කර තිබීමයි. අප එක්ව ලබා ගත් ජයග්රහණ තුළින්
ආර්ිකටේ තිරසාර පැවැත්මෙ දායක ී ඇති අතර ශ්රී ලාංකිකයන්ෙ ඔවුන්ටේ
අනාගතය තම අතෙ ගැනීමෙත්, ඒ මගින් රෙ දියුණු කිරීමෙත් හැකි ී තිටේ.
උදාහරණයක් වශටයන්, ජාතයන්තර ටවළඳපළ තුළ තම අපනයන අටලවි කිරීම
සඳහා කුළුබඩු හා සමාන නිෂ්පාදන සංගමය (Spice and Allied Products Association)
පිහිටුීමෙ සහාය ලබා ටදන ලදී. එය එතරම් විටවෂ ටදයක් ටලස ටනා ටපනුනත් ඒ
නිසා ශ්රී ලංකාවෙ වඩාත් ටගෝලීය මට්සෙමින් ටත් සහ කුළුබඩු විකිණීමෙ හැකි ී
තිටේ. මම හිතන විදියෙ අපි එකිටනකාෙ උදේ කරන ටම් ආකාරටේ කෙයුතුවින්
වර්ධ්නය ඝාතීය ටලස ඉදිරියෙ ටගන යෑමෙ හැකි වනු ඇත. එය එක් වරක් පමණක්
සිදු වන ටදයක් ටනාව කාලයක් ති්ට් ප්රතිලාභ අත් කර ටදන කෙයුත්තකි.
මටේ අදහස අටප්ල ේවිපාර්වවික සබඳතාටේ විටවෂ ලක්ෂණය එය බවයි. ටමහි ඇති
ටසෞඛය අභිටයෝගයන්ෙ මුහුණ දීම සඳහා අපි ඉතා අර්ථාන්විත ටලස සහාය ලබා
දුන්ටනමු. වඩාත් මෑතක දී එය ටඩංගු සඳහා පරීක්ෂණ පැවැත්ීම සම්බන්ධ්ටයන්
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විය. අපි අතීතටේ දී ටමන් දිගෙම මාධ්ය ඇතුළු සිවිල් සමාජය ශක්තිමත් කිරීමෙ
කෙයුතු කරමු. මූික ප්රවන සම්බන්ධ්ටයන් කෙයුතු කිරීටම් දී වැදගත් කාර්ය
භාරයක් ඉටු කිරීම ටහෝ ජනතාව ටවනුටවන් රජටේ හෘද සාක්ිය පරීක්ෂාවෙ ලක්
කිරීම ආදි කෙයුතු ටමයෙ ඇතුළත් ටේ.
අන්තර්ජාතික සංවර්ධ්නය සඳහා ූ එක්සත් ජනපද ආයතනය (USAID) වැනි අටප්ල
ආයතන මගින් සංවර්ධ්නය, කෘිකර්ම සහ කිරි කර්මාන්තය, තිරසාර ජීවටනෝපාය,
යහපාලනය, සිවිල් සමාජය ශක්තිමත් කිරීම, පරිසර සංරක්ෂණය වැනි විවිධ්
කෙයුතුවලෙ ආධ්ාර ලබා දී තිටේ.
නිදහස ලැබීටමන් පසුව, එක්සත් ජනපදටයන් ලබා දුන් සම්ත ආධ්ාර ප්රමාණය
ටඩාලර් බිියන 2 කෙ වඩා වැඩි ටේ.
එක්සත් ජනපදය සහ ශ්රී ලංකාව අතර ප්රථම ආර්ික සහටයෝගිතා ගිවිසුම අත්සන්
කරන ලේටේ 1956 අටේල් මාසටේ දී ය. එතැන් සිෙ, එක්සත් ජනපදය, සුනාමි
සහනාධ්ාර සඳහා ටඩාලර් මිියන 134 ක්, ශ්රී ලාංකිකයින් මිියන 4.3කෙ ආහාර
ආධ්ාර හා මැටල්රියාව තුරන් කිරීම සඳහා සහාය ීම ආදි වශටයන් විවිධ් අංශවලෙ
ටනා මසුරු සහටයෝගය ලබා දී තිටේ.
මිටල්නියම් වැටලන්් ටකෝපටර්ෂන් (MCC) ආයතනය හරහා ශ්රී ලංකාටේ යටිතල
පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳ ව අපි අවධ්ානය ටයාමු කර ඇත්ටතමු. රුපියල්
බිියන 1.2ක් (ටඩාලර් මිියන 7.4) ූ ටමම (MCC) ආයතනටේ මුල් දීමනාව ඉහළ
ගුණාත්මක බවකින් යුත්, සාක්ි මත පදනම් ූ තිරසාර වැඩපිළිටවළක් සක්
කිරීමෙ අවශය ශකයතා අධ්යයන සඳහා 2016 ජූි මාසටේ දී ලබා දුන් අතර සංයුක්ත
සංවර්ධ්න කෙයුතු අවසන් කිරීම සඳහා අතිටර්ක රුපියල් මිියන 413 (ටඩාලර්
මිියන 2.6) ලබා දීම සඳහා වු ගිවිසුම 2017 දි අත්සන් කරන ලදී.
අපටේ සියලු ආධ්ාර ප්රදානයන් වන අතර ඒවා ආපසු ටගවිය යුතු ණය ටනාටේ. අපි
ටමට් කරන්ටන් අප අටනයෝනය අවශයතාවන් ඇති මිතුරන් සහ හවුල්කරුවන් වන
බැවිනි. අවාසනාවකෙ ටමන්, ටේශපාලන අර්ුදය විසටඳන ටතක් මිටල්නියම්
චැටලන්් ටකෝපටර්ෂන් (MCC) ආයතනටේ ආධ්ාර ලබා දීම තාවකාිකව අත් හිටුවා
ඇත.
පාරදෘශය හා ප්රජාතන්රවාදී ටලස ටමම අර්ුදය ඉක්මනින් විසඳා ගන්නා ටලස
මිතුටරකු හා හවුල්කරුටවකු වශටයන්, අපි ශ්රී ලංකාටවන් සහ රටට්ස නායකයන්ටගන්
ඉල්ලා සිටිමු. ටමම ටේශපාලන අ්ථාවර බව ආටයෝජකයින්ෙ අවදානම පිළිබඳ
පණිවුඩයක් ටදන බැවින්, ටමය ඉතා තීරණාත්මක ටේ. එවැනි පණිවුඩ නිකුත් ීම
අවසන් කිරීම සහ ටේශපාලන ්ථාවරත්වය යළි තහවුරු කිරීම ඉතා වැදගත් ටේ.
අර්ුදය විසඳීටමන් පසුව ආටයෝජකයින් අතර ශ්රී ලංකාව ගැන විවවාසය යළි
තහවුරු කිරීම සඳහා යම් කිසි කාල සීමාවක් අවශය වන බව මතක තබා ගත යුතු
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ය. අපි ශ්රී ලංකාටේ ජනතාව සමග සිටින අතර, රජය සහ ටේශපාලන නායකත්වයෙ
එය ඉක්මනින් විසඳා ගත හැකි වනු ඇතයි සිතමු.

ප්රවනය: ශ්රී ලංකාටේ ඔටේ ට්වා කාලය තුළ ඔබෙ ඇති සැලසුම් ටමානවා ද?
වර්තමාන ටේශපාලන අර්ුදයෙ වඩා, අපටේ පරිකල්පනයෙ හා අවධ්ානයෙ ටයාමු
විය යුතු ටවනත් කරුණු කිහිපයක් තිටේ. ඒවා අතර අටප්ල වයාපාරික සබඳතා
ශක්තිමත් කිරීම, එක්සත් ජනපද ආටයෝජන සඳහා අව්ථා ටසායා බැලීම සහ පුළුල්
ටලස ටවළඳාම ශක්තිමත් කිරීම ආදිය ටේ. එක්සත් ජනපදය ශ්රී ලංකාටේ විශාලතම
අපනයන ටවටළඳටපාළ වන අතර, රටට්ස සංවර්ධ්නයෙ දායකත්වයක් ලබා ටදමින් ශ්රී
ලංකාව තුළ එක්සත් ජනපද නිෂ්පාදන ආනයනය, ආටයෝජන හා වයාපාර කෙයුතු
ආදිය දියුණු වනු දැකීමෙ මම කැමැත්ටතමි. සමුද්රීය කෙයුතු ඇතුළුව අපටේ
අටනයෝනය ආරක්ෂක අභිටයෝගයන්හි ප්රගතියක් දැකීමෙ ද මා කැමති ටවමි.
නිදහට් ගමනාගමනය සහ ටවළඳාම් කෙයුතු කළ හැකි පරිදි නීතිටේ ආිපතයය
තහවුරු කරමින් ජාතීන්ටේ ්වාිපතයය සහ නිදහ් හා විවෘත ඉන්දු-පැසිෆික්
සාගර කලාපයක් පිළිබඳ ටපාදු ආ්ථානයක් අපෙ තිටේ. පවචාත් ගැටුම්
ප්රතිසන්ධ්ාන සහ වගීටම් ගැෙලු විසඳීමෙ ශ්රී ලංකාව කෙයුතු කරන අතර, අපටේ
හමුදා සම්බන්ධ්තා තවදුරෙත් ශක්තිමත් කළ හැකිය. අපෙ දියුණු කළ හැකි ටවනත්
අංශ වන්ටන් ජනතාව අතර පුේගල සම්බන්ධ්තා, ප්රජාතන්රවාදී ආයතන
ටගාඩනැඟීම, උගත් පාඩම් ටබදා ගැනීම, අටනයෝනය සැලකිල්ලෙ භාජනය වන ටපාදු
ප්රතිපත්ති ගැෙලු ටමන් ම ආර්ික අවකාශටේ යහපාලනය, ප්රතිසං්කරණ හා
විනිවිදභාවය, දූෂණයෙ එටරහිව සෙන් කිරීම සහ නීතිටේ ආිපතයය ශක්තිමත්
කිරීමයි.
වයාපාර වගකීටමන් තම කෙයුතු කළ යුතු අතර වයාපාරික ගනුටදනු සම්බන්ධ්ටයන්
ඔවුන් වගකිව යුතු බවෙ සිවිල් සමාජය පරීක්ෂාටවන් පසු වන බැවින් විනිවිදභාවය
ඉතා වැදගත් ටේ. වංචා දූෂණවලෙ එටරහිව ටගෝලීය ක්රියාමාර්ගවලෙ වයාපාර
අනුගත වුවටහාත් වයාපාරික ගනුටදනුවින් දූෂණටේ සැඟවුණු බදු අතුරුදහන් වන
බැවින් සියල්ලන්ෙ ම එයින් ප්රතිලාභ අත් වනු ඇත. ටවනත් රෙවල ටමන් ශ්රී ලංකාටේ
ද දූෂණය නිසා ආර්ිකයෙ දරා ගැනීමෙ සිදු ී ඇති ආව්ික වියදම අති විශාල ය.

ප්රවනය: අතීතටේ දී වඩා පුළුල් අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම අතින් එක්සත්
ජනපදය හා එහි රාජය තාන්ික කෙයුතු ශ්රී ලංකාව තුළ සාර්ථක ී තිටේ ද?
මටේ ආසන්න ම පූර්වගාමියා ූ අතුල් ටකෂාප්ල සහ මීෙ ටපර ටමහි ට්වය කළ
තානාපතිවරුන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙ මෙ හැකි ූ අතර, ඔවුන්ටගන් ලැුණු
ප්රඥාව හා අවටබෝධ්ය ගැන මම ඔවුන්ෙ කෘතඥ ටවමි. අටප්ල දිගු ඉතිහාසයක් ඇති
ේවිපාර්වවික සබඳතා සහ ටමම අත්දැකීම නිසා, අපෙ මිතුටරක් සහ හවුල්කරුටවක්
ටලස, ශ්රී ලංකා රජය, ටේශපාලන නායකයින් සහ ශ්රී ලාංකික ජනතාව සමග විවෘතව
සහ අවංකව කතා කිරීමෙ හැකියාවක් තිටේ. ටමය අටප්ල ේවිපාර්වවික සබඳතාටේ
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ප්රබල හා වැදගත් ලක්ෂණයකි. ටමම සම්ප්රදාය දිගෙම පවත්වා ටගන යන ටලස මටේ
පූර්වගාමීන් ඉල්ලා සිීම පුදුමයෙ කරුණක් ටනාටේ. අද වැනි දුෂ්කර ටේශපාලන
අව්ථාවන්හිදී, ටමය වඩාත් වැදගත් වන අතර අපෙ දිගු ඉතිහාසයක් සහිත
මිරත්වයක් ඇති බව ජනතාව ටත්රුම් ටගන සිීම ද වැදගත් ටේ. ඔවුන්ටේ අනිත්
උපටදස ූටේ රෙ පුරා සංචාරය කිරීම, සියලු ටදනා සමඟ සම්බන්ධ් ීම සහ විවිධ්
ගැෙලු ගැන ඒ හා සම්බන්ධ් අයටගන් ටකළින්ම විමසා සිීමයි. ටේෂ්ඨ රෙක් වන ශ්රී
ලංකාටේ සියලු ජනතාව සමග අටප්ල තානාපතිවරුන් විවිධ් අත්දැකීම් ලබා තිටේ.
වගකිව යුතු ආටයෝජනයන් ඉදිරියෙ සිදු වන බවත්, ඒ මගින් තිරසාර ආර්ික ප්රතිඵල
ලැටබන බවත්, ඒවායින් නියම ඉපයුම් අනුපාතිකයක් ලැටබන බවත්, රටට්ස ආර්ික
අනාගතය පිළිබඳ විකල්ප ටතෝරා ගැනීමෙ ශ්රී ලංකාවෙ හැකියාව ඇති බවත් දැක
ගැනීමෙ අපෙ අවශය ටේ. වර්තමාන ටේශපාලන අර්ුදය විටවෂටයන්ම දීර්ඝ
කාලයක් පැවතුණ ටහාත් එහි ඉතා ම හානිකර ප්රතිවිපාකයක් වන්ටන්, ශ්රී ලංකාවෙ
ණය ටගීම සඳහා අරමුදල් ලබා ගැනීටම් සිෙ, අවදානම් සහගත පරිසරයකෙ
පැමිණීමෙ ආටයෝජකයන් මැි ීම හා ශ්රී ලංකාටේ ටබාටහෝ මිතුරන් සමඟ
හවුල්කාරීත්ව අව්ථා බිහි ීම දක්වා වු සියලු කෙයුතු තව තවත් පටු ීමයි.

ප්රවනය: එක්සත් ජනපද රාජයතාන්ික කෙයුතු ශ්රී ලංකාව තුළ ඉටු කළ හැකි බව
ඔබ දැඩි ටලස විවවාස කරන ටකටනක් ද?
නියත වශටයන් ම මටේ විවවාසය එයයි. එක්සත් ජනපද-ශ්රී ලංකා සබඳතා වසර 70
කෙ ටපර ආරම්භ ූ අතර, අපි දැන් අවධ්ානය ටයාමු කරන්ටන් ඉදිරි වසර 70 ක
කාලය ටදසෙයි. එය දිගු ගමනකි. ඔබ දන්න පරිදි, අපි ටඩාලර් මිියන 281 ක
ආටයෝජනයක් සහිත ව නව තානාපති කාර්යාලයක් ඉදි කරමින් සිටිමු. ටම්වා ටනා
සැලකිිමත් ටලස සිදු කර ඇති ආටයෝජනයන් ටනාව, මටේ රජය එහි අගය වෙහා
ටගන කරන ලද ආටයෝජනයක් වන අතර එය අප අතර ඇති ප්රබල බැඳීම හා
අනාගත විභවතාවන් නිරූපණය කිරීමකි.
සති කීපයකෙ ටපර ජනාිපති සිරිට්නෙ අක්තපර භාර දීටමන් පසු මම සියලු
ටේශපාලන පක්ෂවල නිටයෝජිතයින් හමුූ නමුත් රනිල් වික්රමසිංහ ටහෝ මහින්ද
රාජපක්ෂ තවම නිල වශටයන් හමුී නැත. රැ්ීම්වල දී ඔවුන්ටේ අදහ්වලෙ
සවන් ටදමින් අපි අවංක ටලස අදහ් හුවමාරු කර ගත්ටතමු.
වයව්ථාටේ රාමුව තුළ ටම් රටට්ස ජනතාව ටතෝරා පත් කර ගත් නිටයෝජිතයින්ෙ
ටමය විසඳීමෙ ඉඩ ටදන ටමන් අපි ඉල්ලා සිටිමු. ටේෂ්ඨාිකරණටේ විභාග වන
නඩුවල ප්රතිඵල ගැන පූර්ව විනිවචයන් ටනා කරන අතර, නීතයනුකූල, විනිවිද
ටපටනන හා ප්රජාතන්රවාදී ක්රියාවියක් තුළින් බිහි ටවන ඕනෑම ආණ්ඩුවක් සමඟ
කෙයුතු කිරීමෙ අපි සූදානම් ව සිටිමු. ටමම ටේශපාලන තරගටේ අපෙ ප්රියතමයන්
නැත. පුළුල් ටලස කිව ටහාත් අටප්ල මිරත්වය ඇත්ටත් නීතයනුකූල රජය සමග ටමන්
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ම ජනතාව සමගයි. ප්රජාතාන්ික ආයතන ශක්තිමත් කිරීම ඇතුළු අප සැලකිල්ලක්
දක්වන ක්ටෂ්රවල ඉදිරියෙ යෑමෙ අපෙ හැකි වනු ඇත.
වැදගත් මුහුදු මාර්ග මැද ඇති ශ්රී ලංකාටේ භූටගෝලීය පිහිීම ටබාටහෝ රෙවල
ඊර්ෂයාවෙ පවා ටේතු විය හැකියි. ටමම කලාපය තුළත් එයින් ඔේබෙත් ටමම මුහුදු
මාර්ග හා ගුවන් මාර්ග විවෘතව පවතින බව සහතික කරන අටප්ල අවශයතාවන්
ටබදා හදා ගන්නා හවුල්කරුටවක් ටලස එක්සත් ජනපදය ශ්රී ලංකාව පිළිගනී.
එටහයින් නිදහ් ගමන් මාර්ග අවශය ටවනත් ජාතීන්ෙ ටමන් අපෙ ද ටම් පිළිබඳ
අටනයෝනය උනන්දුවක් තිටේ. වඩාත් පුළුල් ටලස කිව ටහාත් චීනය හා ඉන්දියාව
සමග එක්සත් ජනපදයෙ ශක්තිමත් සබඳතාවන් තිටේ. අප සැම විෙම එකඟ
ටනාවන නමුත්, කලාපීය වශටයන් වැදගත් අව්ථා ටබාටහෝමයක අප එක්ව කෙයුතු
කරන අතර ශ්රී ලංකාවෙ ද තම ප්රධ්ාන හවුල්කරුවන් සමග සම්බන්ධ්තා පවත්වා
ටගන යෑමෙ හැකි වනු ඇතයි මම අටප්ලක්ෂා කරමි.

ප්රවනය: නැඟී එන ආර්ිකයක් වන ශ්රී ලංකාව මුහුණ ටදන ආසන්න සහ මධ්යම
කාලීන අභිටයෝගය ටමානවා ද?
මම ඔටේ ප්රවනය මදක් ටවන් කරන්නම්. එය අභිටයෝගයන් ගැන ටනාව අව්ථා
පිළිබඳවයි. දකුණු ආසියාටේ අන්තර් කලාපීය ටවළඳාම, ටලෝකටේ අවම අගයක්
දක්වන අතර ආසියාන් (ASEAN) රෙවලෙ සාටප්ලක්ෂව ද අඩු අගයක් දක්වන බැවින් එය
පුළුල් කිරීටම් හැකියාවක් තිටේ. එක්සත් ජනපදය හා ඉන් ඔේබෙ ඇති වයාපාරික
සබඳතා පුළුල් කිරීමෙ ද ඉඩ ප්ර්ථා තිටේ. ටමය ශ්රී ලංකාටේ ජනතාවෙ විශාල
වශටයන් ප්රතිලාභ අත් කර ටදනු ඇත. ටම් තුළින් මම දකින ප්රධ්ානතම වාසිය
වන්ටන් ජනතාවෙ ටසෞභාගයය උදා ීමයි. සංඛයා වින් ටපන්නුම් කරන පරිදි, ටමම
කෙයුතු වැඩි දියුණු කර ගැනීමෙ ටබාටහෝ ඉඩකඩ තිටේ. එය ළඟා කර ගැනීම සඳහා
විශාල කැපීමක් සහ ටපලඹීමක් අවශය ටේ. ටගෝලීය ආටයෝජන සඳහා ශ්රී ලංකාව
අටනකුත් නැඟී එන හා මැදි ආදායම් රෙවල් සමඟ තරඟ කරන බැවින්, ආටයෝජන
පරිසරය පහසුටවන් කෙයුතු කළ හැකි ටමන් ම ආකර්ෂණීය විය යුතු ය. ටම්
සම්බන්ධ්ටයන් ශ්රී ලංකාව ටහාඳ ම ඉදිරි පියවරක් ගත යුතුයි. එක්සත් ජනපද
ආටයෝජකයින් ද ටමහි වයාපාරික කෙයුතු කිරීටම් පහසුව සැලකිල්ලෙ ගනු ඇත.
දූෂණය අභිටයෝගයක් වන අතර, විනිවිදභාවය වැඩි ූ තරමෙ තත්වය වඩාත්
සතුටුදායක ටේ. එබැවින් කාර්යක්ෂමතාව සමග එක් ූ විනිවිදභාවය ප්රගතිය සඳහා
අව්ථා උදා කරයි. සංචාරක කර්මාන්තය, ඇඟලුම්, කෘිකර්මාන්තය, මැණික් ආදිය
ටකටරහි පමණක් අවධ්ානය ටයාමු කර ඇති ශ්රී ලංකාටේ ආර්ිකය, තාක්ෂණික
අංශය වැනි විවිධ් ක්ටෂ්රවල ඇති සහටයෝගිතා අව්ථා ගැන ද අවධ්ානය ටයාමු කළ
යුතු ටේ. දැනුම හා අධ්යාපනය ඇතුළු ජනතාවන් අතර සම්බන්ධ්තා ද දියුණු කළ
හැකි තවත් අංශයක් වන අතර එය රෙවල් ටදකෙ ම ප්රටයෝජනවත් වනු ඇත. ඒ නිසා
අනාගතය ඉඩ ප්ර්ථාවන්ටගන් පිරී ඇති අතර, ප්රවනය වන්ටන් එම හැකියාවන්
මල්පල ගැන්ීම සඳහා එකෙ එක්ව කෙයුතු කළ හැකි ආකාරයයි. එයින් අදහ්
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ටකටරන්ටන් එක්සත් ජනපද-ශ්රී ලංකා සබඳතාවල පූර්ණ ශකයතාව කරා ළඟා ීම
වළක්වන ඇතැම් බාධ්ක වලෙ විසඳුම් ටසායා ගැනීමයි. ඒවා ආර්ික, සමාජීය ටහෝ
පාලන ගැෙලු විය හැකි ය. දිගු කලක් ති්ට් පවතින මිරත්වය වැදගත් වන්ටන්
ටමහි දී බව මා දැඩි ටලස විවවාස කරන අතර, හවුල්කාරීත්වය තුළින් එම බාධ්ක
ජය ගැනීමෙ මාර්ග ටසායා ගත හැකියයි මම විවවාස කරමි.
සාධ්ාරණ හා අටනයෝනය ටවළඳාම පිළිබඳ ව ජනාිපති ටඩානල්ේ ට්රම්ප්ලටේ
අවධ්ානය ටයාමු ී ඇත. ේවි-පාර්වවික ටවළඳ කෙයුතු වල වැදගත්කමත්, එම
සබඳතාවන්හි අටනයෝනය ප්රතිලාභ ඇති බව සහතික කිරීමත් සඳහා ඔහු ටපනී සිී.
එය කුමන රෙක් විසින් වත් සලකා බැලීමෙ නුසුදුසු උපටදසක් ටලස මා සිතන්ටන්
නැහැ.

ප්රවනය: එක්සත් ජනපදය මත යැපීම අඩු කර ගැනීටම් මාර්ගයක් ටලස මෑත
වසරවල දී ශ්රී ලංකාව, තම අපනයන ටවළඳටපාළවල් හා ආටයෝජන ලබාගැනීම්
විටවෂටයන්ම නැටගනහිරෙ විවිධ්ාංගීකරණය කර තිටේ. ශ්රී ලංකාව වඩාත්
ආකර්ෂණීය කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ ව ඔටේ අදහ් ටමානවා ද?
ටකටි කාලීන ව, ටේශපාලන අර්ුදය විසඳා ගත යුතුයි. වහාම ක්රියාත්මක වන පරිදි,
එය විනිවිද ටපටනන හා ප්රජාතන්රවාදී ආකාරයකින් විසඳා ගන්නා ටලස මිතුටරකු
හා හවුල්කරුකරුටවකු වශටයන් අපි ශ්රී ලංකාටවන් සහ රටට්ස නායකයන්ටගන්
ඉල්ලා සිටිමු. ටමම ටේශපාලන අ්ථාවරත්වය ආටයෝජකයින්ෙ අවදානම පිළිබඳ
පණිවුඩයක් ටදන බැවින්, ටමය ඉතා තීරණාත්මක ය. එම පණිවුඩ නිකුත් ීම අවසන්
කිරීම සහ ටේශපාලන ්ථාවරත්වය යළි තහවුරු කිරීම තීරණාත්මක ටේ. ටමම
අර්ුදය විසඳා ගැනීටමන් පසුව ආටයෝජකයින් තුළ ශ්රී ලංකාව පිළිබඳ ව විවවාසය
යළි ්ථාපිත කිරීම සඳහා යම් කිසි කාල සීමාවක් අවශය වන බව මතක තබා ගැනීම
වැදගත් ටේ. අපි ශ්රී ලංකාටේ ජනතාව සමඟ සිටින අතර, රජය සහ ටේශපාලන
නායකත්වය අර්ුදය ඉක්මනින් විසඳා ගනු ඇතයි අටප්ලක්ෂා කරමු. ටම් සෙටන් දී අපි
පැත්තක් ගන්ටන් නැත. අටප්ල අටප්ලක්ෂාව වන්ටන් වයව්ථාදායක ක්රියාදාමයෙ හා
විනිවිදභාවයෙ ගරු කරන, නීතයනුකූල රජයක් බිහි ීමයි. දීර්ඝ කාලීන වශටයන්
බලන විෙ, ටහාඳ ආටයෝජන පරිසරයක් ඇති කළ හැකි රාජය ප්රතිපත්ති
සහටයෝගීතාවයක් අපි අටප්ලක්ෂා කරමු. ටම් සම්බන්ධ්ටයන් අපි ශ්රී ලංකාටේ
ඇමරිකානු වාණිජ මණ්ඩලය සමඟ සමීපව කෙයුතු කරමින්, ආටයෝජන සඳහා
පහසුකම් සපයන නීති, ටරගුලාසි, භාවිතයන් සහ ක්රියා පටිපාටි ටවන් කිරීම
පිළිබඳ ටයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමෙ කෙයුතු කරමු. වාර්ිකව, මටේ රජය විසින්
ටබාටහෝ පාර්වවකරුවන්ටගන් ලැටබන ටතාරතුරු භාවිතා කරමින් ශ්රී ලංකාටේ
විනිවිදභාවය හා වාණිජමය අව්ථා පිළිබඳ වාර්තාවක් සක් කරයි. ටමම වාර්තාව
හා ටලෝක බැංකුටේ හා ජාතයන්තර මූලය සං්ථාටේ (World Banka/IFC) වයාපාර
කිරීටම් පහසුව පිළිබඳ දර්ශකය, ආටයෝජන පරිසරය වඩා යහපත් බවෙ පත් කිරීම
සඳහා ටහාඳ මාර්ග සිතියමක් ටේ. ජීවටනෝපාය අව්ථා වැඩිදියුණු කළ හැකි බිම්
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මට්සෙටම් ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ ව ද අපි අවධ්ානය ටයාමු කරමු. තානාපති
කාර්යාලටේ මහජන කෙයුතු පිළිබඳ කණ්ඩායම, තරුණයන්ටේ නිර්මාණශීලීත්වය
ටවළඳටපාළෙ ටගන ඒමෙ වයවසායකත්වය පිළිබඳ ව කෙයුතු කරමින් තරුණයන්ෙ
උපකාර කරන අතර එක්සත් ජනපදටේ කෘිකර්ම ටදපාර්තටම්න්තුව කිරි
කර්මාන්තටේ තිරසාර බව සහතික කිරීමෙ කෙයුතු කරමින් සිී.

ප්රවනය: ආසන්න සහ මධ්යම කාලීන සන්දර්භය තුළ එක්සත් ජනපදය විසින්
අනුබල ටදන ලද වටිනාකම් සාක්ෂාත් කර ගැනීටම් දී ටපෞේගික අංශය සහ සිවිල්
සමාජය ඉටු කරන කාර්යභාරය කුමක් ද?
ආසන්න වශටයන් බලන විෙ රටට්ස අනාගතය සඳහා යහපත් ටේ පැහැදිි කර ගැනීම
වැදගත් ටේ. ටමම අර්ුදය වයාපාර, ආර්ිකය හා අනාගත ආටයෝජන අව්ථා
ආදියෙ හානි කර බැවින් "කරුණාකර ටේශපාලන අර්ුදය විසඳන්න" යනුටවන්
වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය ඇතුළු කර්මාන්ත කණ්ඩායම් ගණනාවක් ම ඉල්ලීම්
කර ඇති බව මා දැක තිටේ. වයාපාරික ප්රජාව සහ සිවිල් සමාජය ඉදිරියෙ යෑම
පිළිබඳ ව ඔවුන් දකින ටදය ඉතා පැහැදිිව හා උ් හඬින් ප්රකාශ කර තිටේ. ටමම
අර්ුදය ටේශපාලන ක්ටෂ්රටයන් ඔේබෙ බලපා ඇති බව ටේශපාලන නායකයින්
විසින් වෙහා ගත යුතු ටේ. කර්මාන්ත ක්ටෂ්රටේ නියැළී අය ටහාඳින් දන්නා පරිදි
දිගු කාලීන වශටයන් බලන විෙ වයාපාරික සහ ආර්ික ක්රියාකාරකම් සඳහා ඇති
බාධ්ක ඉවත් කිරීම වැදගත් ය. ඒ සමගම, වගකිව යුතු වයාපාර සහ සිවිල් සමාජය
ඔවුන්ටේ වයාපාරික ගනුටදනු සම්බන්ධ්ටයන් වගකිව යුතු බැවින්, විනිවිදභාවය ඉතා
ම වැදගත් ටේ. මූලය ක්රියා කාර්යසාධ්න බලකාය (Financial Action Task Force) විසින් ශ්රී
ලංකාව අළු-ලැයි්තුවෙ (Grey-List) දමා ඇති බැවින්, ටගෝලීය අවශයතා සපුරා ලන
ක්රියාමාර්ග ගන්නා බවෙ සහතික ීම අවශය ටේ. රෙ, අළු ලැයි්තුටවන් ඉවත් කර
ගැනීමෙ අවශය අලුත් නීති හා ටරගුලාසි ක්රියාත්මක කිරීමෙ වයාපාරික ප්රජාව ද
ඉදිරියෙ පැමිණ රජය සමග එක්ව කෙයුතු කළ යුතු ය. ටමය රජටේ උත්සාහයක්
ටනාටේ. එය ආර්ිකයෙ හා වයාපාරික ප්රජාවෙ ප්රතිලාභ ටගන ටදන කාර්යයකි.
ටමය විනිවිදභාවටේ වැදගත්කම තවත් ශක්තිමත් කරයි. වංචා දූෂණවලෙ එටරහිව
ටගෝලීය ක්රියාමාර්ගවලෙ, වයාපාරික ප්රජාව ද සහටයෝගය දැක්වුව ටහාත් සියල්ලන්ෙ
ම එහි ප්රතිලාභ ලැටබනු ඇත. ටමයෙ ටේතුව වන්ටන් වයාපාරික ගනුටදනුවින්
දූෂණටේ සැඟවුණු බදු අතුරුදහන් ීමයි. ටවනත් රෙවල ටමන් ම ශ්රී ලංකාටේ ද
ආර්ිකයෙ ටම් නිසා දැරීමෙ සිදු වන ආව්ික වියදම අති විශාල ය.

ප්රවනය: ටපෞේගික අංශය සහ සිවිල් සමාජය විසින් ප්රකාශ කරන ලද අදහ් හා
ඔවුන්ටේ ටමම කෙයුතුවලෙ සම්බන්ධ් ීටම් මට්සෙම ටහෝ ටේශපාලන අර්ුදය
සම්බන්ධ්ටයන් ඔවුන්ටේ විටරෝධ්ය පිළිබඳ ව ඔබ සෑහීමකෙ පත්වන්ටන්ද?
කර්මාන්ත වාණිජ මණ්ඩල අදහ් පළ කර ඇති අතර, ආණ්ඩුටේ ඇතුටේ සහ ඉන්
පිෙත සිටින, ටේශපාලන නායකත්වයෙ ඒ මගින් වැදගත් ප්රතිචාරයක් ලබා දී තිටේ.
ටමම අර්ුදය සමාජයෙ, ආර්ිකයෙ සහ රෙෙ බලපාන ආකාරය ඔවුන් අවටබෝධ්
9

කර ගත යුතු ය. අර්ුදටේ සෑම මානයක් ම මුින් පැහැදිි ටනා ූ නමුත්, ලංකාටේ
ණය ටේණිගත කිරීම් පහළ ටගා් ඇති බවත්, රුපියල පීඩනයෙ ලක් ව ඇති බවත්,
මූලය තත්ත්වය පිළිබඳ පුේගික අංශටේ කන්සල්ලත්. අපෙ පසුව දැක ගත හැකි
විය. අර්ුදටේ බලපෑම පිළිබඳ සංඥා පැහැදිිව ටපටනන විෙ ඔවුන් ප්රබල ටලස
අදහ් ප්රකාශ කර තිබීම ගැන මම සතුටු ටවමි.

ප්රවනය: ටවනත් රෙවල විටරෝධ්තා වල දී, ජනතා ක්රියාකාරිත්වය ඉතා වැඩි ූ අව්ථා
දක්නෙ තිටේ. සාමකාමී ව අර්ුදය විසඳා ගැනීමෙ තරම් ශ්රී ලංකාව පරිණත යයි ඔබ
සිතන්ටන් ද?
පළමු ව සහ ප්රධ්ාන වශටයන් ටේශපාලන අර්ුදයකෙ මුහුණ දීටම් දී ප්රචණ්ඩකාරී
විය යුතු ටනාටේ. ටේශපාලන ප්රවන සම්බන්ධ්ටයන් ජනතා අදහ් දැක්විය යුතු
ආකාරය එය ටනාටේ. සැබවින්ම ටමහි සිදු ටවමින් ඇත්ටත්, ටම් පිළිබඳ ව උනන්දු වන
පුරවැසි කණ්ඩායම් විසින් ප්රකාශ නිකුත් කිරීම, ජනමාධ්ය තුළින් අදහ් පළ කිරීම,
ටපාදු ටේදිකාවල ඒ ගැන සාකච්ඡා කිරීම ආදියයි. ටම්වා ඉතා වැදගත් වන අතර, ඒ
මගින් ටතෝරා පත් කර ගත් නිටයෝජිතයින්ෙ එම අදහ් සන්නිටේදනය ටවයි.
නිසැකව ම එක්සත් ජනපදටේ ටේශපාලන මතටේද පිළිබඳ ව අපෙ අත්දැකීම් තිටේ.
ටපළපාි, එවැනි විටරෝධ්තාවල ටකාෙසක් විය හැකිය. ඔවුන් සාමකාමී ව හා නිසි
ආකාරයෙ තම අදහ් ප්රකාශයෙ කළ විෙ ජනතාවෙ පණිවුඩය ලැටබන අතර
විටරෝධ්තාටේ ප්රතිඵලයක් ටලස, ප්රචණ්ඩ ප්රතිචාරයක දී ටමන්, රෙෙ අලාභ හානි සිදු
ටනාටේ. ජනයාටේ හැඟීම් වැදගත් ටේ. අර්ුදය අවසන් ීටමන් පසුවත්, වයාපාර තුළ
ටේශපාලන අ්ථාවරත්වය පිළිබඳ හැඟීමක් පවතිනු ඇත. කලබලකාරී තත්වයක්
ඇති ූටේ නම් හානිය වඩාත් බරපතළ වනු ඇත. ප්රජාතන්රවාදී සමාජයක් ටලස,
අදහ් ප්රකාශ කිරීමෙ ජනතාවටේ අයිතියෙ අපි ගරු කරමු. මම එය දිරි ගන්වමි.
එට් ටනා ූටේ නම් තමන්ටේ ඡන්ද දායකයන්ටේ අදහ් ටේශපාලන නායකයින්
දැන ගන්ටන් ටකට් ද? නමුත් එය ප්රචණ්ඩත්වටයන් ටතාර සිවිල් ක්රියාමාර්ගයක් විය
යුතු ය.

ප්රවනය: ඇතැම් ටේශපාලනඥයින් සහ විවටල්ෂකයින් පවසන්ටන් වත්මන්
ටේශපාලන අර්ුදය නිසා ශ්රී ලංකාවෙ ටවළඳ සහ ටවනත් සම්බාධ්ක පැනීමෙ ටහෝ
අනුග්රහයන් ඉවත් කිරීමෙ ඉඩ ඇති බවයි. ශ්රී ලංකාව සමඟ එක්සත් ජනපදය, ටපාදු
වරණිය පේධ්ති (GSP) වැඩසෙහනක් ක්රියාත්මක කරයි. ටම් පිළිබඳ ව ඔටේ අදහ්
දැක්විය හැකි ද?
එවැනි පියවර පිළිබඳ ව කිසිදු නිල නිටේදනයක් අප දැක නැත. ටහාඳ භාවිතයන්ටේ
ටකාෙසක් ටලස ටපාදු වරණිය පේධ්ති (GSP) වැඩසෙහන අඛණ්ඩව සමාටලෝචනය
ටකටර්. ටේශපාලන අර්ුදය පැහැදිිව ම දැඩි කන්සල්ලෙ ටේතු වන බව මම
කියමි. මා කින් සඳහන් කළ පරිදි, නීතිටේ ආිපතයය හා යහපාලනය සඳහා ගරු
කිරීම මත පදනම් ූ, මිටල්නියම් චැටලන්් ටකෝපටර්ෂන් (MCC) ආයතනටේ ටඩාලර්
මිියන 413 ක ආධ්ාර මුදල් ලබා දීම දැනෙ නවතා දමා ඇත. සාකච්ඡා නැවත
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ආරම්භ කර එම වැඩසෙහන ඉදිරියෙ ටගන යාමෙ ටපර, අපි ටමම අර්ුදය විසටඳන
ආකාරය බලා සිටිමු. එබැවින් අපටේ ේවිපාර්වීය කෙයුතු ටකටරහි අර්ුදය නිසැක
ව ම බලපෑමක් කර තිටේ. අපි බලාටපාටරාත්තු වන්ටන් ටමය ඉක්මනින් යථා
තත්වයෙ පත් කළ හැකි ටකටි කාලීන ප්රවනයක් වනු ඇතයි යන්න යි. ටමම ගිවිසුම්
නිවැරදි තත්ත්වයන් හා අටප්ලක්ෂාවන් යෙටත් අප විසින් සිදු කරන බවෙ සහතික
ීම සඳහා අප කෙයුතු කළ යුතු අතර, හවුල්කරුවන් ටලස එකිටනකා ටකටරහි
පූර්ණ විවවාසයක් ඇති බවෙ ද සහතික විය යුතු ය. රටට්ස ටේශපාලන කීර්තිය යළි
්ථාපිත කිරීමෙ ශ්රී ලංකාවෙ අව්ථාව ඇති අතර, ඉදිරියෙ යෑම සඳහා එය ඉතා
වැදගත් ටේ. අභිටයෝගාත්මක ටේශපාලනයෙ එම කීර්ති නාමය විනාශ කළ හැකිය.
අවශය වන්ටන් රටට්ස ප්රබල හා විශිෂ්ෙ ලක්ෂණ තුළින් එය ඉදිරියෙ ටගන ගිය හැකි
ආර්ික නායකත්වයකි. .... ඉතා වැදගත් ඉදිරි පියවරක් වන ජාතිටේ ටේශපාලන
කීර්තිය යළි ඇති කිරීමෙ ශ්රී ලංකාවෙ හැකියාව ඇති අතර, දැන් ඒ සඳහා අව්ථාවක්
ද ලැබී තිටේ. අභිටයෝගාත්මක ටේශපාලනයෙ එම කීර්ති නාමය බිඳ දැමිය හැක.

ප්රවනය: එක්සත් ජනපදය ශ්රී ලංකාටේ අභයන්තර ප්රවනවලෙ මැදිහත් වන බවෙත්,
මැතිවරණ ප්රතිඵලවලෙ බලපෑම් කර ඇති බවත්, ටචෝදනා එල්ල ී තිටේ. වත්මන්
අර්ුදය තුළ මැතිවරණ පැවැත්ීම වැළැක්ීමෙ කෙයුතු කර ඇතයි කියනු ලැටේ. ටම්
ගැන ඔටේ අදහ් දැක්විය හැකිද?
අටප්ල හවුල්කරුටවක් හා මිරටයක් වන ශ්රී ලංකාව පිළිබඳ අටප්ල අටප්ලක්ෂාවන් හා
අභිලාෂයන් ගැන විවෘතව කථා කිරීම මැදිහත් ීමක් යයි මම විවවාස ටනා කරමි.
අටප්ල දීර්ඝ කාලීන සබඳතා ටමන් ම අප අටනයෝනය වශටයන් උනන්දුවක් දක්වන
ටබාටහෝ කරුණු ඇති බැවින් නිසැකවම ශ්රී ලංකාටේ නායකයින්ෙ අපටේ අදහ් සහ
බලාටපාටරාත්තු ගැන සැලකිිමත් විය හැකිය. එය කිසි ට්ත් රෙක් හැටියෙ ශ්රී
ලංකාටේ ්වවරී ක්රියාකාරිත්වයෙ බාධ්ාවක් ටනාටේ. අප ටමහි දී සිදු කරන සියලු ම
කෙයුතු රජය සමඟ සහටයෝගටයන් සිදු කරන අතර එහි අරමුණ වන්ටන් අටප්ල
සංවර්ධ්න වයාපෘති ඉදිරියෙ ටගන යෑමයි.
ටකට් ටවතත්, විටවෂටයන්ම මැතිවරණ සම්බන්ධ්ටයන්, මැතිවරණ ටකාමිසටම්
තාක්ෂණික ධ්ාරිතාව ටගාඩ නැංීම සඳහා ආයතනික සහාය ශක්තිමත් කර තිටේ.
ටමය එක් ටේශපාලන පක්ෂයක් ටහෝ පුේගලටයකුෙ වැඩි වාසියක් ලබා දීමක් ටනාව
පේධ්ති ශක්තිමත් කිරීම හා අවශය සහාය සැපයීමක් ටේ. ඡන්දදායකයින්ටේ මත
ටවන් කිරීමක් ටනාටේ. එපමණක් ටනාව, කිසිවකු මැතිවරණයක් පැවැත්ීම
වැළැක්ීමෙ අපි කෙයුතු ටනා කරමු. ටමම අර්ුදය විසඳා ගත හැක්ටක්
මැතිවරණයකින් නම් අපි එම ප්රජාතාන්ික ක්රියාවියෙ සහාය ටදන අතර එයෙ
ගරු කරමු. එබැවින් අපි කිසිවකු, කිසිවක් කිරීටමන් වළක්වන්ටන් නැත. ටකට්
ටවතත්, ටේශපාලන නායකත්වටයන් සහ ජනාිපති සිරිට්න මහතාටගන් අප
ඉල්ලා සිටින්ටන් රටට්ස වයව්ථාවෙ අනුකූල නීතයනුකූල රජයක් ඇති බව පැහැදිි
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වන ආකාරයෙ වගකීටමන් යුතු ව ටමම අර්ුදය විසඳන ටලසත්, රටට්ස ප්රජාතන්රවාදී
ආයතනවලෙ පූර්ණ ටලස ගරු කරන ටලසත් ය.

ප්රවනය: එක්සත් ජනපදය ඇතුළු විශාල ආර්ිකයන් ශ්රී ලංකාව ඉතා කුඩා
ටවළඳටපාළක් ටලස සලකන බව ටපටන්. එයෙ අමතරව, බෙහිරෙ වඩා වර්ධ්නය සිදු
වන්ටන්ත්, සම්පත් ටගාඩ නැටගන්ටන්ත් නැටගනහිර බව ටපටන්. ටමහි ප්රතිඵලයක්
වශටයන් ශ්රී ලංකාව වැනි කුඩා ආර්ිකයන්, නැටගනහිර ටදසෙ ටයාමු වන අතර එය
කලාපීය දැවැන්තයින්ටේ සමීප පරීක්ෂාවෙත් උනන්දුවෙත් ලක් ී තිටේ. ටම් පිළිබඳ
ඔටේ අදහස කුමක් ද?
පිළිතුර: ශ්රී ලංකාටේ සංසන්දනාත්මක වාසි සහගත තත්වය ගැන යථාර්ථවාදී
ටවමින් එය උපරිමටයන් උපටයෝගී කර ගන්නා ක්රටමෝපායකින් ඉදිරියෙ යෑම ටහාඳ ම
ආර්ික පිළිටවතයි. ඔේ, ශ්රී ලංකාව කුඩා ප්රමාණටේ ටවළඳටපාළකි. වැඩි වැඩිටයන්
අන්තර් කලාපීය ටවළඳාටම් ටයදීටම් වැදගත්කම මම අවධ්ාරණය කළ අතර, ටමට්
ටවළදාම් කළ හැකි භාණ්ඩ හා ට්වා ශ්රී ලංකාටේ තිටේ. එපමණක් ටනාව සමුද්රීය
සම්බන්ධ්තා පිළිබඳ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ද ටම් රෙෙ තිටේ. එබැවින් ටවළඳටපාළෙ
භාණ්ඩ හා ට්වාවන් සැපයීම සඳහා ඇති එම අව්ථාටවන් ප්රටයෝජන ගැනීමෙ, එය
මිනිසුන් බිියනයක් සිටින රෙක් විය යුතු නැත. අවශය වන්ටන් රටට්ස ඇති ප්රබල
ලක්ෂණ ඉදිරියෙ ටගන යා හැකි වඩාත් ඉලක්ක ගත ආර්ික නායකත්වයකි.
එට්ම, සාම්ප්රදායික කර්මාන්ත වල පමණක් ටනාව, සංචාරක කර්මාන්තය,
ටතාරතුරු තාක්ෂණික හා සංවිධ්ානාත්මක ට්වා සැපයීම් (logistics) වැනි අංශවල ද
ආටයෝජන අව්ථාවන් තිටේ. එය එක පැත්තකින් ටහෝ ටවනත් පැත්තකින් උපටද්
ගැනීමක් ටනාටේ. අපෙ ටගෝලීය වශටයන් ඒකාබේධ් ආර්ිකයක් ඇති අතර, ශ්රී
ලංකාව එහි ටකාෙසක් ටේ. එක්සත් ජනපදය සහ අටනකුත් රෙවල් ද එහි ටකාේ
ටේ. සෑම තැනකම ආටයෝජන අව්ථා ඇති බවත් ඒ සඳහා අන්තර්ජාතික උපටද්
ලබා ගත හැකි බවත් අපි පිළිගන්ටනමු. ටමහි දී වැදගත් වන්ටන් විකල්ප රාශියක්
අතටරන් ටහාඳ ම අව්ථාව ටතෝරා ගැනීම සඳහා ආර්ික කරුණු ටදස බැලීමයි.
වඩා වැදගත් වන්ටන් සෑම ටදනා ම සමාන ටලස සලකන බව සහතික කිරීමෙ
කෙයුතු කිරීම බව මම සිතමි. සාධ්ාරණ හා අටනයෝනය ටවළඳ ගිවිසුම් හා නිදහ්
මුහුදු මාර්ග ආදිය ගැන අපි කථා කරමු. අටප්ල වාණිජ ජීවන මාර්ග වැී ඇත්ටත් ටමම
පදනම මතයි. එටහයින් ටමම අදහ් සංකල්ප පමණක් ටනාවන බවත් ටසෞභාගයය
කරා යන ගමටන් දී අප ටමම නීතිවලෙ ගරු කරන බවත් සහතික කිරීමෙ සියලු
්වවරී රෙවල් එක්ව කෙයුතු කිරීම අවශය ටේ.

ප්රවනය: චීන ආටයෝජනවල ශීඝ්ර වර්ධ්නය සමග ඉන්දියානු උප-මහාේීපටේ භූටේශපාලනික කෙයුතු පිළිබඳ ඔටේ අදහස කුමක් ද?
පිළිතුර: භූටගෝලීය පිහිීම අනුව ශ්රී ලංකාව පිහිො ඇත්ටත් ටබාටහෝ රෙවල
ඊර්ියාවෙ භාජනය විය හැකි ඉතා ම වැදගත් මුහුදු මං තීරු සහ සංක්රාන්ති මාර්ග
මැදයි. ටමම කලාපය තුළත් ඉන් ඔේබෙත් ටමම මුහුදු ගමන් මාර්ග හා අහස නිදහ්
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ගමනාගමනය සඳහා විවෘතව පවතින බව සහතික කරමින් අප උනන්දු වන කරුණු
ටබදා හදා ගන්නා හවුල්කරුටවක් ටලස එක්සත් ජනපදය, ශ්රී ලංකාව පිළිගනී.
එටහයින් නිදහ් ගමන් මාර්ග අවශය අනිකුත් ජාතීන් ටමන් අපෙත් ටම් පිළිබඳ ව
අටනයෝනය උනන්දුවක් තිටේ. වඩාත් පුළුල් ටලස බලන විෙ, චීනය හා ඉන්දියාව
සමග එක්සත් ජනපදයෙ ප්රබල සබඳතා තිටේ. අප සැම විෙම එකඟ ටනාවන නමුත්,
කලාපීය අව්ථා ටබාටහෝමයක දී අප එක්ව කෙයුතු කරන අතර ශ්රී ලංකාවෙ ද තම
ප්රධ්ාන හවුල්කරුවන් සමග සම්බන්ධ්තා පවත්වා ටගන යෑමෙ හැකි වනු ඇතයි මම
අටප්ලක්ෂා කරමි. වගකිව යුතු ආටයෝජනයන් ඉදිරියෙ සිදු වන බවෙත් ඒ මගින්
තිරසාර ආර්ික ප්රතිඵල ලැටබන බවත්, ඒවායින් නියම ඉපයුම් අනුපාතිකයත්
ලැටබන බවෙත්, රටට්ස ආර්ික අනාගතය පිළිබඳ විකල්ප ටතෝරා ගැනීමෙ ශ්රී
ලංකාවෙ හැකියාව ඇති බවත් දැක ගැනීමෙ අපෙ අවශය ටේ. වර්තමාන ටේශපාලන
අර්ුදය විටවෂටයන්ම දීර්ඝ කාලයක් පැවතුණ ටහාත් එහි ඉතා ම හානිකර
ප්රතිවිපාකයක් වන්ටන්, ශ්රී ලංකාවෙ ණය ටගීම සඳහා අරමුදල් ලබා ගැනීටම් සිෙ,
අවදානම් සහගත පරිසරයකෙ පැමිණීමෙ ආටයෝජකයන් මැි ීම හා ශ්රී ලංකාටේ
ටබාටහෝ මිතුරන් සමඟ හවුල්කාරීත්ව අව්ථා බිහි ීම දක්වා වු සියලු කෙයුතු තව
තවත් පටු ීමයි. ටමම විකල්ප මාලාව හැකිළීමෙ ඉඩ ඇති අතර ටම් නිසා අවශය
ඉලක්කය කරා යෑමෙ ශ්රී ලංකාවෙ තිබිය යුතු ටතෝරා ගැනීම් නැති ීමෙ ඉඩ ඇතයි
යන්න මටේ කන්සල්ලෙ ටේතු ටේ.

ප්රවනය: නව ටේශපාලන ටපරළියක් සිදුවු මාල දිවයිනෙ ද ඔබ තානාපතිවරයා ටවයි.
මාල දිවයිටන් අනාගතය ඔබ දකින්ටන් ටකට් ද?
පිළිතුර: නව මාලදිවයින් ජනාිපති ඉබ්රාහිම් ටමාටහාමේ ටසෝිටේ පදවි ප්රාප්ලති
උත්සවයෙ මා සහභාගි ූ අතර, ජනතාව සතුටින් හා බලාටපාටරාත්තු සහගත ව
සිටිනු දක්නෙ ලැබීම ප්රීතියෙ කරුණකි. මම ජනාිපතිතුමා සහ විටේශ කෙයුතු හා
මුදල් අමාතයවරුන් හමු ූටයමි. නව මාලදිවයින් රජය ඉදිරිටේ අභිටයෝග කීපයක්
ඇති නමුත් ඒවාෙ මුහුණ ටදන ආකාරය පිළිබඳ ව ඔවුන්ෙ පැහැදිි අදහසක් ඇති
බව මම විවවාස කරමි. එක්සත් ජනපදය, හවුල්කරුටවක් ටලස කෙයුතු කිරීමෙ
කැමැත්ටතන් සිටින අතර එම අභිටයෝගාත්මක ගැෙළුවලෙ විසඳුම් ටසීමෙ මාර්ග
ටසායා ගැනීම සඳහා සහය දීමෙ සූදානම් ය. ප්රජාතන්රවාදය යළි ්ථාපිත කිරීම
සහ ආර්ිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ූ ජනාිපති ටසෝලීටේ කැපීම ඉතා අවයාජ
ටේ. සංචාරක වයාපාරය මත යැටපන රෙක් වන මාලදිවයිටන්, නව පරිපාලනයෙ
ජාතිටේ ටේශපාලන කීර්තිය යළි ඇති කිරීමෙ අව්ථාව උදා ී තිටේ.

ප්රවනය: කලාපීය ටවළඳාම වැඩි කිරීම ගැන ඔබ සඳහන් කළා. දකුණු ආසියාටේ
වරණීය ටවටළඳ සැලැ්මක් තිුනත් ටේශපාලන මතටේද ආදිය නිසා එහි ප්රගතියක්
නැත. ඔබ එම අදහසෙ එකඟ ද?
පිළිතුර: ටමම කලාපටේ මටේ පූර්ව අත්දැකීම් අනුව, එයෙ ටේතුව ගැෙලු ගණනාවක්
යැයි මම සිතමි. ටමයින් එකක් වන්ටන් රෙවල් අතර සහ රෙවල් තුළ ටභෞතික
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සබඳතා හා යටිතල පහසුකම් වල දුර්වලතාවන්ය. තවත් කරුණක් වන්ටන් කලාපීය
බලශක්ති යටිතල පහසුකම් ය. වර්ධ්නය වන ආර්ිකයක් සඳහා ඒකාබේධ් ජාලයක්
සහිත බලශක්ති සැපයුමක් අවශය ටේ. තවත් සැලකිය යුතු කරුණක් වන්ටන් තීරු
බදු ටනාවන බාධ්කයක් ය. ටමම ගැෙලු සම්බන්ධ්ටයන් ආණ්ඩු කැපීටමන් යුතු ව
ක්රියා කළ යුතු ය. ටමහි වාසි ටගන ටදන තත්වයක් ඇති අතර එය එක් මං ීදියක්
යැයි මම ටනා සිතමි.

ප්රවනය: එක්සත් ජනපද ජනාිපති ටඩානල්ේ ට්රම්ප්ල ආරක්ෂණවාදය ටවනුටවන්
ටපනී සිටින ප්රධ්ාන පුේගලටයක් ටලස ටපටන්. ටමය ඒ හා සමාන ්ථාවරයක්
ගැනීමෙ ටවනත් ජාතීන්ෙ බලපෑම් ඇති කර තිටේ. දකුණු ආසියාටේ අන්තර් කලාපීය
ටවළඳාම වැඩි කිරීමෙ නිර්ටේශ කිරීටම් සන්දර්භය තුළ ට්රම්ප්ල පරිපාලනය විසින්
හඳුන්වා දුන් සමහර ටවළඳ පියවර ඔබ සාධ්ාරණීකරණය කරන්ටන් ටකට් ද?
ජනාිපති ටඩානල්ේ ට්රම්ප්ල සාධ්ාරණ හා අටනයෝනය ටවළඳාම සම්බන්ධ්ටයන්
පැහැදිි ටලස ටපනී සිටි. ේවිපාර්වවික ටවළඳ කෙයුතු වල වැදගත්කමත්, එම
සබඳතාවල අටනයෝනය ප්රතිලාභ සහතික කිරීමත් සඳහා ඔහු ටපනී සිී. එය කුමන
රෙක් විසින් වත් සලකා බැලීමෙ නුසුදුසු උපටදසක් යයි මා ටනා සිතමි. අවසාන
වශටයන් එක්සත් ජනපදය උනන්දු වන්ටන් කලාපීය හා ටගෝලීය ටවළඳාම
සම්බන්ධ්ටයන් නීති මත පදනම් ූ ක්රියා පිළිටවළකි. එවිෙ අපෙ නීති අනුව කෙයුතු
කරමින් එකිටනකාෙ ටගෞරවටයන් සලකමින් සෑම පාර්ශවයකෙ ම වාසි සැලටසන
බව සහතික කළ හැකියි. එක්සත් ජනපදටේ විටේශ ආටයෝජනයන් වර්ධ්නය කිරීම
ටමන් ම ටවනත් තැන්වල ආටයෝජනයන් සහතික කිරීම සඳහා අපි නියත වශටයන්
ම උනන්දු ටවන අතර ටවනත් රෙවල් ද එවැනි ආකාරටේ ආටයෝජනයක් සඳහා
විවෘතව සිටින බවෙත්, එම ආකාරටේ ආටයෝජන සඳහා ඔවුන්ටේ ආර්ිකයන්
විවෘතව ඇති බවෙත් සහතික වනු ඇතයි අටප්ලක්ෂා කරමු. ටසෞභාගයය කරා යන
මාර්ගය වන්ටන් එයයි.

ප්රවනය: රාජය තාන්ිකටයකු වශටයන් ඔබ කරන්ටන් කුමක් ද?
ධ්නාත්මක අව්ථාවන් ටසායා යෑමයි. අටප්ල රෙවලෙ සහ ජනතාවන්ෙ විශාල
වශටයන් අව්ථාවන් තිටේ. අටනයෝනය ටගෞරවය මත පදනම් ූ සබඳතා, ටපාදු
සාරධ්ර්ම මාලාවක් සහ අදහ් ඇති විෙ, මම එය දකින්ටන් හවුල් ීමෙ හා එක්ව
වැඩ කිරීමෙ අව්ථාවන් ටලසයි. මටේ රැකියාටවන් අඩක් වන්ටන් රාජය-රාජය
සම්බන්ධ්තා කළමනාකරණය කිරීමයි. අනිත් අඩ වන්ටන් ජනතාවන් අතර මිර
සබඳතා ටගාඩ නගමින් ඇමරිකානු ආයතන සහ වයාපාර සඳහා ශ්රී ලංකාටවන් සුදුසු
හවුල්කරුවන් ටසායා ගැනීම යි. ටම් රෙවල් එකෙ බැඳ තබන්ටන් ටම්වා වන අතර, ඒ
මගින් අප සියලු ටදනා ම අටප්ලක්ෂා කරන, සමෘේිමත් සහ ්ථාවරත්වයකින් පිරී
අනාගතයක් ටගාඩ නැගිය හැකි වනු ඇත. ඒ නිසා මටේ විවවාසය වන්ටන් කිසිදු
අව්ථාවක් සාකච්ඡා ටනා කර අත්හැරිය යුතු නැති බවයි. අටප්ල අවධ්ානයෙ ලක් විය
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යුතු ටබාටහෝ ටේ ඇති බැවින් අප කළ යුතු ටේ ටතෝරා ගත යුත්ටත් ප්රමුඛතා පදනමක්
මතයි.

ප්රවනය: ඔටේ නිල කාලය අවසානටේ ඔබ සතුෙෙ පත් වන්ටන් කුමකින් ද?
ටහාදම ප්රතිඵලය වන්ටන් සංඛයා ඉහළ යෑමයි: ඒ අතර ආටයෝජනය හා ටවළඳාම
වැඩි ීමත් අපටේ සබඳතා ගැඹුරු ීමත් ටේ. මා සතුෙෙ පත් කරන තවත් ටබාටහෝ
තක්ට්රු කළ ටනා හැකි ටේ තිටේ. සංහිඳියාව හා වගකීම පිළිබඳ කැපීම
සම්බන්ධ්ටයන් ශ්රී ලංකා රජයෙ සහාය ීමෙ එක්සත් ජනපදයෙ හැකි ූ බව දැන
ගැනීමත්, නීතිටේ ආිපතයය පිළිබඳ කෙයුතු කරන ප්රජාතන්රවාදී ආයතන
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා එකෙ වැඩ කළ බවත් දැන ගැනීම මටේ සතුෙෙ ටේතු වනු
ඇත. සමහර අව්ථාවල දී ටමය සිදු කරනු ලබන්ටන් ජනතාව හුවමාරු කර
ගැනීටමනි. එක්සත් ජනපදටේ විටවෂඥයන් ශ්රී ලංකාවෙ පැමිණීමත්, එක්සත්
ජනපදටේ අදාළ කෙයුතු සිදු කරන ආකාරය බැලීමෙ ශ්රී ලංකා බලධ්ාරීන්ෙ ආරාධ්නා
කිරීමත් ටම් සඳහා ටයාදා ගනී. සමහර අව්ථාවල දී, නූතන රෙක ගැෙලුවලෙ පහසු
පිළිතුරු නැත. එබැවින් ටබාටහෝ විෙ ටදපාර්ශවයෙ ම ඉටගන ගත හැකි ටහාඳ ම
මාර්ගය වන්ටන් දැනුම හා අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීම විය හැකිය. සාම හමුදා
වැඩසෙහන ටහාඳින් ක්රියාත්මක වනු දැක බලා ගැනීමෙ මා කැමතියි. ඔවුන්ටේ
නායකත්වය ටතෝරා ටගන ඉදිරියෙ යා හැකි ටලස ශ්රී ලංකාටේ ජනතාව පූර්ණ ටලස
බලවත් කරන මැතිවරණයක් පවත්වනු දැකීමෙ ද මම කැමැත්ටතමි.
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