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ඇලෙයිනා බී. ලෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය 

හිරු ටීවී 

2021 ඔකලතෝබර් 20 

 

හිරු ටීවී: ලේ සේුඛ සාකච්ඡාවෙ සහභාගිවීම පිළිබඳ ඔබෙ ස්තුතියි තානාපතිතුමියනි. සෑලහන 

කාෙයක ශ්රී ෙංකාලේ ගතකර ශ්රී ෙංකාවෙ ඔබ සුදීමෙ ලපර ලේ අවසාන සේුඛ සාකච්ඡාව හිරු මාධ්ය 

ජාෙය ලවනුලවන් කරන්නෙ ෙැබීම මෙ ලගෞරවයක.  

ඔබතුමිය ලමහි රාජකාරි අවසාන කරන්නෙ සූදානේ ද? ඒ සේබන්ධ්ලයන් කුමන ආකාරයෙද කෙයුතු 

කරන්ලන්? 

 

ටෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: පිෙත්වවී යාම කවදත්ව අමාරු කාර්යක. මලේ හදවත සහ ලමාළයෙ ලමහි 

නැවතී සිටින්නෙ සිතුනත්ව, දැන් මෙ ආපසු ලගදර යන්නෙ කාෙය ඇවිත්ව තිලබනවා. ශ්රී ෙංකාව අද්වවිතීය 

රෙක. ලමරලට් ලස්වය කරන්න ෙැබීම ගැන මෙ සතුටුයි, එය මා ෙැබූ ලගෞරවයක. මා පිෙත්ව වී යන්ලන් 

ලබාලහෝ මිතුරන් ඇතිකරලගනයි. අනාගතලේ දවසක ආපසු එන්නෙ බොලපාලරාත්වතු ලවනවා. 

 

හිරු ටීවී: ඒ ගැන මෙ සතුටුයි. තානාපතිනියක කියන්ලන් අප අතලර් තිලබන මිත්රත්වවය සහ 

සේබන්ධ්තාවෙ සංලකතයක. ගත වූ සති කිහිපලේ සහ මාස කිහිපලේ සිදුවූ කාලීන සිදුවීේ කිහිපයක 

ඇසුරින් මා ඔබතුමියන්ලගන් ප්රශ්න කිහිපයක අසන්නෙ කැමතියි. 

ුින්ම, ලකරවෙපිටිය බොගාර ගිවිසුම ගැන කථාකරනවානේ, ලෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමියනි එම 

බොගාරලේ ලකාෙස් හිමිකාරත්වවලයන් බහුතරයක, ඒ කියන්ලන් සියයෙ 40ක පමණ නිේ ල ෝට්රස් 

එනර්ි නැමැති ඇමරිකානු සමාගමකෙ පැවලරනවා. ඔබතුමියත්ව ප්රවර්ධ්නය කළ ලේ ගිවිසුම ගැන 

ජනතාව කරදරලයන් පසුලවනවා. මීෙ ලපර ලෙල් සමාගම සමගින් අපෙ ුහුණ ලදන්නෙ සිදුවූවාක 

ලමන් ලවෙඳපලල් මිෙගණන් සේබන්ධ්ලයන් ඒකාධිකාරී තත්වවයකෙ මහජනතාවෙ ුහුණ ලදන්නෙ 

සිදුලේවිද? 

 

ටෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: ශ්රී ෙංකාවෙ බෙශකති අංශලේ ආලයෝජන අවශය බව සඳහන් කරමින් මා 

පිළිතුර ආරේභ කරන්නේ. පවතින සැපයුමෙ තවත්ව විදුිය එකතුකළ යුතුව තිලබනවා. කර්මාන්ත හා 

වයාපාර ලමරෙෙ ආකර්ෙණය කරගැනීම අතින් ලමන්ම ජනගහනලේ වර්ධ්නය වන අවශයතා සපුරාලීම 

අතින් ද අනාගතලේ දී සාධ්ාරණ මිෙකෙ සුෙභව බෙශකතිය පැවතීම වැදගත්ව වනවා. 

නිේ ල ෝට්රස් එනර්ි ආලයෝජනය කරන්ලන් ලපෞද්වගික සමාගමක. එය ශ්රී ෙංකා රජය සමගින් 

ලපෞද්වගික අංශලේ සමාගමක කරන කෙයුත්වතක නිසා, ලේරලට් එකසත්ව ජනපද වයාපාර ප්රවර්ධ්නය 
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ලවනුලවන් අපි කථා කළත්ව, එකසත්ව ජනපද රජය ලේ වයාපාර කෙයුත්වලත්ව ලකාෙස්කරුවකු ලනාලේ. 

ලේ සමාගම උසස් තාකෙණයක රැලගන ලමරෙෙ එන බව මා විශ්වාස කරනවා. රැකියා උත්වපාදනය 

කිරීලේ හැකියාවත්ව රැලගනයි ඔවුන් ලමරෙෙ එන්ලන්. ප්රාේධ්නය, ුදල් ශ්රී ෙංකාවෙ ලගන ඒලේ 

හැකියාවත්ව, එමගින් අවයාජ ආලයෝජන උත්වපාදනය කිරීලේ හැකියාවත්ව සමගිනුයි ඔවුන් ලමරෙෙ 

එන්ලන්. රජයෙ බැඳීමක ඇතිලකලරන ණයදීමක ලමහි සිදුවන්ලන් නැහැ.ඒ ලවනුවෙ, ලේ සමාගම 

ලමහි පැමිණ සියළු අවදානේ තමන් විසින්ම දරා ගන්නවා. එනිසා, රෙෙත්ව, ජනතාවෙත්ව යහපත 

ඇතිකරවන වයාපාර ගනුලදනුවෙෙ අනාගතලේදී ශ්රී ෙංකාවෙ එළඹිය හැකි ආකාරය සඳහා ලමම 

ලපෞද්වගික අංශලේ ගනුලදනුව ලහාඳ උදාහරණයක. 

 

හිරු ටීවී: ඒ ප්රශ්නයෙ ඔබතුමිය පිළිතුරු ලනාදුන් බවක දැලනන නිසා පසුවෙ නැවතත්ව එය ඉදිරිපත්ව 

කරන්නෙ මා කැමතියි. 

රෙවල් අතලර් වයාපාර සේබන්ධ්තා ඇතිවීම පැහැදිිවම ලහාඳ ලදයක. නුත්ව, ලේ කලේත්රලේ ඇති 

සාධ්ක, විලශ්ෙලයන්ම ලවළඳපලල් ඒකාධිකාරී තත්වවය මත, ලමවැනි ලදයක හරහා ශ්රී ෙංකාලේ 

මහජනතාව පීඩාවෙ පත්ව ලේ යැයි ඔබතුමිය සිතනවාද? විලශ්ෙලයන්ම රලට් බිේ මට්ෙමින් සිදුවන දෑ 

ඔබතුමිය දැක තිලබනවා. ලෙල් සමාගලේ මිෙගණන් ප්රශ්නය වැනි ලදයක ශ්රී ෙංකාලේ සිදුලේ යැයි 

ඔබතුමිය සිතනවාද? 

 

ටෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: එකසත්ව ජනපද රජය ලේ වයාපාර ගනුලදනුලේ ලකාෙස්කරුවකු ලනාලේ. 

ලේ ගනුලදනුලේ මා දැනුවත්ව අංග වන්ලන් ප්රසිද්වධ් මාධ්යවෙ ලේ සේබන්ධ්ලයන් වාර්තා වූ කරුණු 

පමණයි. 

මෙ අවලබෝධ් වු හැටියෙ, අපි කථාකරන්ලන් තනි බොගාරයක සුළුතර ලකාෙස් හිමිකාරත්වවයක ගැනයි. 

එලහමනේ, ඒ ප්රශ්නයෙ පිළිතුර ලේ වයාපාර ගනුලදනුව තුළ ඒකාධිකාරී අභිලයෝගයකෙ ඉඩක මෙ 

ලනාලපලනන බවයි. ලේ සේබන්ධ්ලයන් වැඩිදුර විසත්ර සඳහා රජය සහ නිේ ල ෝට්රස ්එනර්ි සමාගම 

ලවත ලයාුකරනවා. 

 

හිරු ටීවී: මෙ වැෙලහනවා. ඒ පිළිතුරෙ ලබාලහාම ස්තුතියි. විලශ්ෙලයන් ඔබතුමියලේ 

රාජයතාන්ිකභාවය පිළිබඳව ස්තුතියි. 

රාජයතාන්ික සේබන්ධ්තා ගැන කථා කරනවිෙ, බයිඩන් ජනාධිපතිතුමා ඊලේ දිනලේ විවිධ් 

රෙවල්වෙෙ සංචාරය සේබන්ධ්ලයන් පනවා තිබුණු සීමා යේ මට්ෙමකෙ අඩු කරමින් නව නීතිරිති 

මාොවක ඉදිරිපත්ව කර තිබුණා. ශ්රී ෙංකාව ඉතාමත්ව සාර්ථකව එන්නතකරණ කෙයුතු සිදුකිරීම 

ඔබතුමියත්ව දකින්නෙ ඇති. දැන් ශ්රී ෙංකාව තුන්වන මාත්රාවකුත්ව ෙබාලදන්නෙ සූදානේ ලේ 
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අවස්ථාලේදී, ලකෝවැකස් හරහා ෙබාලදන එන්නත්වවෙෙ අමතරව තවත්ව  යිසර් එන්නත්ව ශ්රී ෙංකාවෙ 

ෙබාලදන්නෙ ඇමරිකාව සූදානමින් සහ කැමැත්වලතන් පසුලවනවාද? 

 

ටෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: ලගෝලීය වශලයන් එන්නත ෙබාලදන්නෙ බයිඩන් ජනාධිපතිතුමා කැපවී 

සිටිනවා. ලගෝලීය වශලයන් අපි එන්නත්ව මාත්රා මිියන 200කෙ වඩා ෙබා දුන්නා. ඉන් එන්නත්ව මිියන 

2.4ක ලකෝවැකස් යන්ත්රණය හරහා ශ්රී ෙංකාවෙ විලශ්ෙලයන් ෙබාදුන්නා. එනිසා, එන්නත්ව ෙබාදීම 

සේබන්ධ්ලයන් අප අනුගමනය කරන්නෙ කැමති විකල්පය එයයි. ඒ වාලේම, ශ්රී ෙංකාවෙත්ව ලෙෝකලේ 

විවිධ් රෙවෙෙත්ව ලකෝවැකස් හරහා ෙබාදුන් එම එන්නත්ව කිසිදු ලකාන්ලද්වසියක නැතිව ලනාමිෙලේම ඒ 

රෙවෙෙ ෙබාදී තිලබනවා.  ලේ එන්නත්ව එකසත්ව ජනපදලේ ජාතික සංචිතලයන් ෙබාලදන ඒවා බවත්ව, 

අප ඒවා ෙබාලදන්ලන් සියළුලදනාම ලවනුලවන් ලේ ලකෝවිඩ්-19 ලරෝගය සේබන්ධ්ලයන් කෙයුතු කර 

වසංගතය අවසාන කිරීම හරහා අප හැමලදනාෙම අලප්ල සාමානය ජීවිතය කරා ආපසු යන්නෙ හැකිවීම 

අරුණු කරලගන සිදුලකලරන ලගෝලීය වෑයලේ ලකාෙසක වශලයන් බවත්ව අවලබෝධ් කරගැනීම ඉතා 

වැදගත්ව කියා මෙ සිලතනවා. ඉතින්, ඒ හරහා ශ්රී ෙංකාවෙත්ව එන්නත්ව ෙබාලදන්නෙ හැකිවීම මෙ 

සතුෙක. දැනෙ සති කිහිපයකෙ ලපරත්ව එන්නත්ව මාත්රා 800,000කෙ ආසන්න  යිසර් ප්රමාණයක 

ලමරෙෙ පැමිණියා. ඊෙ ලපර ලමාඩර්නා එන්නත්ව ලතාගයක පැමිණියා. 

එනිසා, ශ්රී ෙංකාලේ රජය කරලගන යන ශකතිමත්ව එන්නත්ව වැඩසෙහනෙ ලමය ඉතා ලහාඳ 

ඌණපුරණයක ලේ යැයි මා සිතනවා. ආර්ිකය නැවත විවෘත කිරීමෙත්ව හැමලදනාලේම ආරකොවෙත්ව 

ලමය ඉතා වැදගත්ව. 

ෙැබූ ඇතැේ ලහාඳ ප්රතිඵෙ සහ මහජන ලසෞඛය අරුදල් පිළිගැනීමෙ ෙක කරමින් එ.ජ. රජය ඊලේ 

දිනලේදී ඇමරිකානු පුරවැසියන්ෙ සංචාරය සේබන්ධ්ලයන් නිකුත්ව කර තිබූ සංචාර නිලේදනය 4වැනි 

මට්ෙලේ සිෙ 3වැනි මට්ෙම දකවා සංලශෝධ්නය කළා. පවතින පරිසරය සංචාර සඳහා තවත්ව යේ 

ප්රමාණයකෙ ආරකිත බව ඉන් ඇඟලවනවා.  

අපි ඇමරිකානු පුරවැසියන්ෙ උපලදස් ෙබාලදනවා පමණයි. තමන් කරන්ලන් කුමකදැයි තීරණය 

කරන්ලන් ඔවුන් විසින්මයි. ලෙෝකලේ තවත්ව රෙවලුත්ව, උදාහරණ වශලයන් ජපානයත්ව පවතින්ලන් 

3වැනි මට්ෙලේයි, ඔවුන් සේබන්ධ්ලයන් ද මීෙ සමාන උපලදස් ලදනවා. 

වසංගතය නිසා ලගෝලීය මට්ෙමින් සංචාරකයින්ෙ ගමන්බිමන් දුේකර වී තිලබනවා, ඒ වලේම අප 

ආරකොවීමත්ව වැදගත්වවනවා.ශ්රී ොංකිකයින් සහ අුත්වතන් යන සියළුලදනාම ආරකිත කරගන්නෙ 

බෙධ්ාරීන් සෑලහන ලවලහසකින් ක්රියාත්වමක වී ඇතැයි මෙ සිලතනවා. 

 

හිරු ටීවී: ඒ පිළිතුරෙ ස්තුතියි තානාපතිතුමියනි. ලමලතක ෙැබුණු සහ අපි අලප්ලකො කරන එන්නත්ව 

ගැන කථාකරන විෙ, අපෙ දැනෙම ලකෝවැකස් හරහා ෙැබුනු එන්නත්වවෙෙ අමතරව යේ ප්රදානයක 
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හරහා ලනාමිෙලේ ශ්රී ෙංකාවෙ තව කුමන එන්නත්ව ෙැලේවිද?කවදාක කුමන එන්නත්ව වර්ගයක 

ෙැලේවිද? 

 

ටෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: ලකෝවැකස් කියන්ලන් ලගෝලීය එන්නත්ව යන්ත්රණයක. එන්නත්ව වුවමනා 

කර තිලබන රෙවෙෙ ලනාමිෙලේම එන්නත්ව ෙබාදීලේ ක්රමයක ලෙස එය ලයාදාගැලනනවා. ඒ සියල්ෙ 

ෙැලබන්ලන් ප්රදානයක හරහායි. ලේවා ෙබාගැනීම ලවනුලවන් රජයෙ කිසිදු බැඳීමක ඇතිවන්ලන් 

නැහැ. ඒවාලේම ලේ එන්නත්ව ෙබාලදන්ලන් වැඩිලයන්ම එන්නත්ව අවශයතාවයක සහිත රෙවෙෙයි. 

ඊෙ අමතරව, ලෙෝක බැංකුලවන් ලහෝ ආසියානු සංවර්ධ්න බැංකුලවන් සහය ෙබාලගන ලහෝ තමන්ලේ 

ජාතික අරුදල්වින් ලහෝ තමන්ලේ භාවිතය සඳහා රජයන් එන්නත්ව ප්රසේපාදනය කරගත යුතුයි. 

 යිසර් එන්නත්ව මිෙදී ගැනීම සඳහා ශ්රී ෙංකා රජය විසින් ද ආලයෝජනය කර ඇති බව මා විශ්වාස 

කරනවා. 

එකසත්ව ජනපද රජලයන් ෙබාලදන දායකත්වවය අපි ෙබාලදන්ලන් ලකෝවැකස් හරහායි. සෑමලදනාම 

එන්නත්වකරණය සඳහා සහ ලකෝවිඩ්-19ෙ එලරහි සෙන සඳහා දරන ලගෝලීය වෑයමෙ අපි ලඩාෙර් 

බිියන 2ක පමණ පරිතයාග කළා. ඉන් ලකාෙසක ශ්රී ෙංකාවෙත්ව ෙැබී තිලබනවා. 

එන්නත්වවෙෙ අමතරව අපි ලඩාෙර් මිියන18ක ලවන්ටිලල්ෙර් යන්ත්ර, පුද්වගොරකෙක උපකරණ වැනි 

ද්රවයමය ආධ්ාර සඳහා ලමන්ම මහජන ලසෞඛය වෑයේ සඳහා සහයදීම, ප්රතිචාර වශලයන් කළයුත්වලත්ව 

කුමකදැයි මහජනතාව දැනුවත්ව කිරීම, වසංගතලයන් ආරකොවන්ලන් ලකලස්දැයි ජනතාවෙ පහදාදීම 

වැනි කෙයුතු සඳහා ෙබා දුන්නා. උදාහරණ ලෙස අපි පාර්ිලේන්තු මැතිවරණවින් පසු ඡන්ද 

මධ්යස්ථාන පිරිසිදුකරන්නෙ උපකාර වශලයන් අරුදල් ෙබදුන්නා. මා හිතන විදියෙ තවමත්ව අපි ුහුණ 

දී සිටින්ලන් කුමන ස්වභාවයක ගනිවිදැයි අවිනිශ්චිත අනාගතයකෙයි. වවරසය ලකාලහ්ෙ යාවිදැයි අපි 

දන්ලන් නැහැ. නුත්ව, ලගෝලීය වශලයන් රෙවල්වෙෙ ලේ සඳහා ප්රතිචාර දකවන්නෙ සහ තමන්ලේ 

ජනතාව  ආරකො කරගන්නෙ හැකිවන බව සහතික කරගන්නෙ අපි උත්වසාහ දරමින් සිටිනවා. ශ්රී 

ෙංකාලේ ලේ සේබන්ධ්ලයන් අපෙ ෙබාලදන්නෙ පුළුවන් වූ දායකත්වවය ගැන අපි ආඩේබර වනවා. 

අලපන් ෙබාලදන සහලයෝගලේ අවසානය ලමය ලනාලවයි. ලමය, අඛණ්ඩව සිදුලකලරන වෑයමක 

ලකාෙසක. 

එකසත්ව ජනපද රජය එන්නත්ව අලළවි කරන්ලන් නැහැ, ඒ බවත්ව මා පැහැදිිව කියයුතුයි. අපි අලනක 

රෙවෙෙ එන්නත අලළවි කරන්ලන් නැහැ. රෙවල්වෙෙ අදාළ එන්නත්ව නිේපාදකයා සමග සේබන්ධ් වී 

එන්නත්ව මිෙදීගැනීමෙ හැකියි, නුත්ව එකසත්ව ජනපද රජලේ ඒ තීරණ සඳහා මැදිහත්ව ලවන්ලන් නැහැ. 

ලකෝවිඩ්-19 අභිලයෝගය ආමන්ත්රණය කිරීමෙ අලප්ල ඇති ලගෝලීය කැෙවීලේ ලකාෙසක වශලයන් 

එකසත්ව ජනපද රජය ශ්රී ෙංකාවෙ සහ ලොව වො තවත්ව රෙවෙෙ ලනාමිෙලේ එන්නත ෙබා දී 

තිලබනවා. 
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හිරු ටීවී: ලබාලහාම සත්ුතියි තානාපතිතුමියනි, සංචාර සීමා ගැන මම තවත්ව පසුවිපරේ ප්රශ්නයක 

නගන්න කැමතියි. ශ්රී ෙංකාව සේබන්ධ්ලයන් නිකුත්වකළ නිලේදනය 4වැනි මට්ෙලේ සිෙ 3වැනි මට්ෙම 

දකවා පහත ලහළා ඇතිබව ඔබතුමිය සඳහන් කළා. එකසත්ව ජනපදලේ ජීවත්වවන ශ්රී ොංකිකයින්ෙ ශ්රී 

ෙංකාවෙ යාමෙ සහ එකසත්ව ජනපදය කරා යාමෙ ලමය බෙපාන ආකාරය පැහැදිි කළ හැකිද? 

 

ටෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: එකසත්ව ජනපදයෙ ගමන් ගන්නා එ.ජ. පුරවැසියන්ෙ තහනමක ඇත්වලත්ව 

නැහැ. ලමහි පැමිලණන අුත්වතන් පීසීආර් පරීකෙණ, ලහෝ එන්නත්ව ෙබාලගන තිබීම ලහෝ ශ්රී ෙංකාලේ 

රජලයන් නියම කර ඇති එවැනි විධිවිධ්ානවෙෙ අනුකූෙ වියයුතුයි. එනිසා සංචාරය කරන එකසත්ව 

ජනපද පුරවැසියන්ෙ තමන්ලේ ගමනාන්ත ලතෝරාගැනීමෙ නිදහස තිලබන අතර ලේ අවස්ථාලේදී 

ඔවුන්ෙ පැහැදිිවම ශ්රී ෙංකාවෙ පැමිලණන්නෙ පුළුවනි. කියවා තමන්ලේ ගමන්බිමන් පිළිබඳ තීරණ 

ගැනීමෙ ඔවුන්ෙ හැකිවන පරිදි අපි උපලදස් ෙබාලදනවා.  

එකසත්ව ජනපදයෙ ඇතුළුවන පුද්වගෙයින් එන්නත්ව ෙබා තිබීම අවශය බව බයිඩන් ජනාධිපතිතුමා 

තීරණය කර තිලබනවා. එය ලනාවැේබර් 8වැනි දින සිෙ ක්රියාත්වමක වනවා. ලමය මෑතකදී නිලේදනය 

කළ කරුණක. ඔබ ඇසූ ප්රශ්නයෙ එයත්ව ලහ්තුවන්නෙ ඇති. ලේ සේබන්ධ්ලයන් ලතාරතුරු ෙබාගත 

හැකි ලහාඳම මූොශ්රය වන්ලන් එකසත්ව ජනපදලේ ලරෝග පාෙන මධ්යස්ථානයයි. ඒ සඳහා ලවේ 

අඩවියක තිලබනවා. එකසත්ව ජනපද තානාපති කාර්යාෙ ලවේ අඩවිලේත්ව ලේ ගැන වැඩි විස්තර 

තිලබනවා. 

වැඩි පුද්වගෙ සංඛයාවක එන්නත්ව ෙබාගැනීමත්ව සමගින් වැඩි වැඩිලයන් සංචාර කෙයුතු ලගෝලීය 

වශලයන් වැඩිවද්වදී වවරසය තවත්ව පැතිරීම ලහෝ තවත්ව ප්රලේද ඇතිවීම ලනාවන බව සහතික කරගැනීම 

වැදගත්ව කියා මා සිතනවා. 

 

හිරු ටීවී: ශ්රී ොංකිකයකුෙ එකසත්ව ජනපදයෙ ලහෝ යුලරෝපීය රෙවෙෙ යෑමෙ හැකිවීමෙ නේ, ඒ 

තැනැත්වතාෙ  යිසර් එන්නත ෙැබී තිබිය යුතුයි කියා මිථයා මතයක සමාජලේ පැතිලරමින් තිලබනවා. 

ලමය සතයද?එලහම නැතිනේ ඕනෑම එන්නතක සේූර්ණ මාත්රා ප්රමාණය ෙබාගත්ව අලයකුෙ එකසත්ව 

ජනපදයෙ යාමෙ හැකිද? 

 

ටෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: ලේ සේබන්ධ්ලයනුත්ව සේූර්ණ ලතාරතුරු අපලේ ලරෝග පාෙන මධ්යස්ථාන 

ලවේ අඩවිලේ තිලබනවා. එන්නත්ව වර්ග කිහිපයකම පිළිගන්නවා කියා මා විශ්වාස කරනවා. ලේ 

සේබන්ධ්ලයන් මලේ මතකය මත ම විශ්වාසය ලනාතබා, සංචාරය කරන අයෙ එම ෙයිස්තුව 

බෙන්නැයි මා දිරිගන්වනවා. ගුවන් යානයෙ ලගාඩවීමෙ ලපර සංචාරය සේබන්ධ්ලයන් නියම වී ඇති 
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සියළුම දෑ කවලර්දැයි සෑමවිෙම පරීකො කර බැිය යුතුයි. පරීකො සේබන්ධ්ලයන් පවතින නියමයන් 

රටින් රෙෙ ලවනස් වනවා, ලවනත්ව අභිලයෝග ද තිබිය හැකියි. ඒ වාලේම, ගතවූ මාස 18 තුළ අපි 

දුටුවාක ලමන්, ලේ නීතිරීති මාසලයන් මාසයෙ ලවනස්වන්නෙ ඉඩ තිලබනවා. ඔලේ ලේකෙකයින් 

කින්ම දැනුවත්ව කරන්නෙ මෙ හැකි එක කරුණක නේ ලනාවැේබර් 8වැනිදා සිෙ, එකසත්ව ජනපදයෙ 

ඇතුළුවීම සඳහා එන්නත්වකර තිබීම අවශය බවයි. නුත්ව ඒ එක එන්නතක ලනාලේ, එනේ  යිසර් 

එන්නත පමණක ලනාලේ. සංචාරය කරන අයෙ ඒ සේබන්ධ්ලයන් මූොශ්රය වන ලරෝග පාෙන 

මධ්යස්ථාන ලවේ අඩවිය බෙන ලමන් මා දිරිගන්වනවා. 

 

හිරු ටීවී: ලේ නීතිය ක්රියාත්වමක වන්ලන් 8වැනිදා සිෙයි, ලන්ද තානාපතිතුමියනි? 

 

ටෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: ඔේ, මලේ අවලබෝධ්ලේ හැටියෙ එලහමයි. 

 

හිරු ටීවී: ලබාලහාම සත්ුතියි. 

ලහාඳයි තානාපතිතුමියනි අද දිනලේ අලප්ල අවසාන ප්රශ්නයෙ ලයාුලවමින් මා ලමලස් අසනවා. අදානි 

සමූහය සහ ජපන් ආලයෝජකයින් පිරිසක සමගින්, එකසත්ව ජනපදයෙ ලකාළඹ වරාලේ නැලගනහිර 

පර්යන්තය ගැන උනන්දුවක තිබුණා. නුත්ව දැන් බෙහිර පර්යන්තය අදානි සමූහයෙ ලදනවා. අලනක 

අතෙ ඉන්දියාලේ ආරකොවෙ තර්ජනයක කිරීම සඳහා ශ්රී ෙංකාව ලයාදාගැනීමෙ ඉඩක ලනාලදන බවත්ව 

අලප්ල ජනාධිපතිතුමා තහවුරු කර තිලබනවා. ලකාළඹ වරාය නගරය ඇතුළුව විවිධ් සංවර්ධ්න වයාපෘති 

හරහා ශ්රී ෙංකාවෙ චීනය සමගින් සමීප සේබන්ධ්තාවයක තිලබනවා. 

අදානි සමූහය දැන් බෙහිර පර්යන්තයෙ සේබන්ධ් වී ඇති සහ ජපන් ආලයෝජකයින්ෙ අවස්ථාව දී 

ලනාමැති පසුබිමක නැලගනහිර සහ බෙහිර පර්යන්තවෙ ආලයෝජන අතර සමබරතාවයක තිලේ කියා 

ඔබතුමිය සිතනවාද? ලේ පිළිබඳ එකසත්ව ජනපදලේ ප්රතිපත්වතිය කුමකද? ලේ පිළිබඳ ඔබ සතුටුද? 

ලමවන් පසුබිමක තුළ ලවනත්ව ආලයෝජකයින් වරාය නගර වයාපෘතියෙ ලහෝ ශ්රී ෙංකාලේ ඇති එවන් 

ලවනත්ව වයාපෘතියක ලහෝ ආලයෝජනය කරන්නෙ දිරිගන්වන්නෙ එකසත්ව ජනපදලේ උනන්දුවක 

තිලේද? 

 

ටෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: ලමතන ප්රධ්ාන ප්රශ්න ලදකක තිලබනවා කියා මා සිතනවා. පළු ප්රශ්නය 

වරාය, නැලගනහිර බහාලුේ පර්යන්තය, බෙහිර බහාලුේ පර්යන්තය සේබන්ධ්ලයන්. එනිසා ුින්ම මා 

සඳහන් කරන්ලන් කිසිදු එකසත්ව ජනපද සමාගමක නැලගනහිර බහාළුේ පර්යන්තයෙ ෙංසු 

ඉදිරිපත්වකිරීමක ලහෝ උනන්දුව දකවන බව කීමක සිදුකර නැහැ. ලකලස්නුත්ව, වරාලේ ආලයෝජන 

විවිධ්ාංගීකරණය සඳහා ශ්රී ෙංකා රජය දරන වෑයේ සඳහා සහය එකසත්ව ජනපද රජය විසින්, 
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ඇත්වලතන්ම මවිසින් ලබාලහෝ අවස්ථාවෙ ප්රසිද්වධිලේ පෙකර තිලබනවා. විවිධ් ආර්ික හවුල්කරුවන් 

සිටීම ශ්රී ෙංකාලේ ආර්ිකයෙ වාසි සහගත බවත්ව විවිධ් ආලයෝජකයින් සිටීම හරහා ලමරෙෙ රැකියා සහ 

යටිතෙපහසුකේ ලගන ඒමෙ හැකි බවත්ව, ශ්රී ෙංකාලේ අනාගතයෙ පමණක ලනාලේ, මා හිතන හැටියෙ 

කොපලේම අනාගතයෙ අතයාවශය වන ලහාඳ ලවළඳ සේබඳතා සහ වයාපාර සේබන්ධ්තා නිර්මාණය 

කිරීමෙ එය ඉවහල් වනු ඇති බවත්ව අපි පැහැදිිවම සිතනවා. 

ඒ අනුව, ඇතැේ ආලයෝජන, එනේ ලපෞද්වගික ආලයෝජන බෙහිර බහාලුේ පර්යන්තයෙ ෙැලබනු දැකීම 

ලහාඳ ලදයක. ලකාළඹ වරායෙ වර්ධ්නයවීම සඳහා ලේවා උපකාරිවනු ඇති කියා මෙ විශ්වාසයි. එය ලේ 

රෙෙ වාසියක ලේවි. විනිවිදභාවලයන් යුත්ව, ශ්රී ෙංකාවෙ වාසිදායක, උසස් තත්වවලේ ආලයෝජන රෙෙ 

ෙැලබන බව සහතික කරගැනීම ඉතාමත්ව වැදගත්ව වනවා. සියළුම සෘජු විලද්වශ ආලයෝජන විනිවිදභාවය 

සහ විවෘතභාවය සහිත වියයුතුයි. ශ්රී ොංකික ජනතාවෙ ඊෙ අඩු යමක ෙැබීම උචිත වන්ලන් නැහැ. 

එනිසා ලේ ආලයෝජන සිදුවීම ලහාඳයි. 

වරාය නගරය ගැන කථාකිරීලේදී එය ලපාදුලේ මීෙ වඩා ලවනස් තත්වවයක කියා මා සිතනවා. වරාය 

නගරයෙ අදාළ නීති සේපාදනය ගැන සැෙකිිමත්ව වියයුතු කරුණු සේබන්ධ්ලයන් මා කින් කථා කර 

තිලබනවා. ඒ ගැන සඳහන් කරන්නෙ ලපර මා වයාපාර කිරීලේ පහසුව පිළිබඳව පුළුල් නිරීකෙණයක 

ඉදිරිපත්ව කරන්නෙ කැමතියි. 

විනිවිදභාවය සේබන්ධ්ලයන්, ලහෝ වයාපාර කිරීලේ පහසුව සේබන්ධ්ලයන්, ලහෝ ලවනත්ව කරුණු 

සේබන්ධ්ලයන් වයාපාරික ආලයෝජනවෙදී ශ්රී ෙංකාව ස්ථානගත වී තිලබන්ලන් පහළම තුලනන් එක 

තුළයි. උසස් තත්වවලේ ආලයෝජන ආකර්ෙණය කරගැනීම හරහා ශ්රී ෙංකාවෙ වාසි ලනොගත හැකියි 

කියා මා විශ්වාස කරන බැවින් ලමය කණස්සල්ෙෙ කාරණයක වී තිලබනවා. ගිවිසුේ බොත්වමක 

කරගැනීලේ හැකියාව ලහාඳින් පවතින, ජාතයන්තර සේමත සපුරන නීති ලරගුොසි පවතින, තමන්ව 

දූිත වයවහාර වෙෙ නිරාවරණය ලනාකරන පරිසරයක ඇති බව සහතික කරගන්නෙ උසස් තත්වවලේ 

ආලයෝජකයින්ෙ වුවමනායි. ආලයෝජකලයක හැටියෙ තමන්ලේ අවදානම හැකිතාක අඩු කරගන්නෙ 

ඔවුන්ෙ වුවමනායි. 

එනිසා වරාය නගරලේ නීති ලදස බෙනවිෙ ප්රධ්ාන වශලයන් අලප්ල සැෙකිල්ෙ ලයාුවන්ලන් දූෙණය 

සඳහ ඇති අවකාශය, නීති විලරෝධී ුෙය කරණය ලහෝ ුදල් විශුද්වධිකරණය ලේවා, ලමම නීති තුළින් 

අහිතකර වයවහාර සඳහා ලදාරටු විවර කිරීමෙ හැකිවීම පිළිබඳවයි.  

රජලයන් ලමම නීතිය ක්රියාත්වමක කිරීමෙ ලරගුොසි සෑදීලේදී එම ලරගුොසි අතිශයින්ම උසස් ප්රමිතීන්ෙ 

අනුකූෙවන අන්දමින් සෑදිම සඳහා මා රජය දිරිගන්වනවා. ආලයෝජකයින් ඒ පිළිබඳව සෙකා බෙනු 

ඇති. රජයෙත්ව ජනතාවෙත්ව ලමම වරාය නගරලයන් උපරිම ප්රලයෝජන ෙබාගන්නෙ අවශය බව මා 

දන්නවා. ඒ ප්රමිතීන් උසස් වන තරමෙ, ලමහි එනු ඇති ආලයෝජකයින්ලේ ද ප්රමිතිය උසස් ලේවි. 
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වුවමනා කරන්ලන් සැබෑ රැකියා උත්වපාදනය කරන, ලමරලට් ආර්ිකය වර්ධ්නය වන බව සහතික  

කරන ආලයෝජනයි. එක පාර්ශවයකෙ පමණක වාසි ලගනලදන වයාජ ආලයෝජන ලහෝ රජය ලහෝ 

ජනතාව බැඳීේවෙෙ යෙත්ව කරන ආලයෝජන මගහැරීම සුදුසුයි. තමන්ලේම ුදල් රැලගන ලමරෙෙ එන, 

ශ්රී ෙංකාලේ ආලයෝජනය කිරීමෙ කැප වූ සහ අවදානම ගැනීමෙ සූදානේ සමාගේ වුවමනායි. 

 

හිරු ටීවී: ලබාලහාම සත්ුතියි තානාපතිතුමියනි. 

මම යළිත්ව වරක අදානි සමූහයෙ සහ පර්යන්තලේ එක ලකාෙසක, එක පර්යන්තයක සඳහා ඔවුන්ලේ 

ආලයෝජනය ලවත ලයාුලවනවා. එක ලකාෙසකෙ අදානි සමූහය ආලයෝජනය කරන අතර අලනක 

ලකාෙස විවෘතව තැබීලමන් සමබරතාවය සහතිකවනවාද?  ලේ පිළිබඳ ඔබතුමියලේ අදහස කුමකද? 

වරාය සේබන්ධ්ලයන් කරන ආලයෝජනවෙ සමබරතාවය? 

 

ටෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: ඔබ ආලයෝජනවෙ සමබරතාවය කියා අදහස් කලළ් කුමකද කියා මෙ 

පැහැදිි නැහැ. 

 

හිරු ටීවී: සමබරතාවය- මෙ වැරදී නැතිනේ, ඔබතුමිය විවිධ්ාංගීකරණය ගැන සඳහන් කළා. එනිසා 

ඒවිධ්ාංගීකරණය සේබන්ධ්ලයන් ඔලේ ප්රතිපත්වතිය කුමකද? එකසත්ව ජනපදය වරාලේ ආලයෝජන 

කරන්නෙත්ව ආලයෝජන දිරිගන්වන්නෙත්ව උනන්දු ද? ඔබතුමියෙ සහ ඔලේ රෙෙ ඒ සමබරතාවය 

ලකලස් ලේවිද? 

 

ටෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: පැහැදිිවම,ආලයෝජන කිරීමෙ උනන්දු එකසත්ව ජනපද සමාගේ ඇත්වලත්ව 

නේ අපෙ ඔවුන් දිරිගන්වන්නෙ වුවමනායි. ලකාළඹ වරාය සේබන්ධ්ලයන් ලේ අවස්ථාලේ එලස ්

විලශ්ෙලයන් අවධ්ානය ලයාුකළ කිසිලවක ගැන මා දන්ලන් නැහැ,  නුත්ව ලකන්ද්රස්ථානයක 

වශලයන්, එනේ ලෙෝකලේ සෑම තැනකෙම ලස්වා ෙබාලදන කෙයුතු සංවිධ්ාන ලස්වාස්ථානයක 

වශලයන් ලේ වරාය හරහා යන නැේ අතරෙ ලෙෝකලේ සෑම තැනකෙම පාලහ් යන භාණ්ඩ නැේ මද 

වශලයන් ලහෝ ඇතුළත්ව බව මෙ සහතිකයි. නුත්ව ප්රධ්ාන වශලයන්ම ඒ ඉන්දියාවෙ ලහෝ 

බංේොලද්වශයෙ යන භාණ්ඩයි. ඒ, ලමම කොපය තුළයි. එය ප්රතිනැේගත කිරීලේ ලකන්ද්රස්ථානයක. 

එනිසා, කාෙයක තිස්ලස් ලමරෙ නාවික ලවළඳාලේ පදනම වී තිබුණු, කොපය තුළ ඒ සේබන්ධ්කතාවය 

ලගාඩනංවාගැනීමෙ උපකාරීවන වයාපාරික සබඳතා ලදස ශ්රී ෙංකාව නැවත බැලීම ඉතා වැදගත්ව කියා 

මා සිතනවා. 

දකුණු ආසියාලේ  කොපීය සේබන්ධ්කතාවය සීමිත වන අතර, ලේ කොපලේ සියළුම රෙවෙෙ 

වාසිදායක වන අන්දමින් ලේවා තවත්ව වැඩිකරගත හැකියි කියා මා සිතනවා. ලමය යථාර්ථයක 
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කරගන්නෙ ලපෞද්වගික අංශලේ ආලයෝජනවෙෙ උදවු වියහැකියි. එනිසා ලකාළඹ වරායෙ පුළුල්වීම 

සඳහා පැහැදිිවම විභවය තිලබනවා. එම පුළුල්වීම සඳහා සහය ෙබාදීමෙ විවිධ් වූ, කීර්තිමත්ව සමාගේ 

රැසකෙ ආරාධ්නා කළ හැකියි කියා මෙ විශ්වාසයි. යළිත්ව වරක මා කියන්ලන්, රෙෙ වාසියක 

සිදුවන්ලන් ලේ රලට් ජනතාවෙ රැකියා ෙැලබන්ලන්නේ බවයි. ලගෝලීය වශලයන් නාවික කෙයුතු සඳහා 

ලකන්ද්රස්ථානයක වශලයන් ශ්රී ෙංකාලේ කීර්තිනාමය එවිෙ තවත්ව වර්ධ්නය ලේවි. 

එහිදී අභිලයෝගය වන්ලන් ඒ ආලයෝජන ආකර්ෙණය කරගන්ලන් ලකලස්ද යන්න යි. ගිවිසුේ ඉේෙ 

කිරීම, විධිවිධ්ාන සෙසාගත්ව ආකාරලයන් කෙයුතු ඉටුවන බව සහතික කරගැනීම, විනිවිදභාවය, 

ජාතයන්තර සේමත සහ අලප්ලකො සපුරාෙනබව, වයාපාරවෙෙ මගලපන්වන ලරගුොසි හා නීතිවෙ 

පැහැදිිබව හා විනිවිදභාවය ලමහිදී වැදගත්ව කියා මා සිතනවා. ජාතයන්තර සේමත සපුරා තිබීම 

වැදගත්ව. ශ්රී ෙංකාව ආලයෝජකයින්ෙ ආකර්ෙණීය වන බව සහතික කරගත හැකලක ලේ හරහායි. 

ලමරෙ වැඩිලයන් වයාපාර සේබන්ධ්කතා ඇතිවනු දකින්නෙ මා කැමතියි. තාකෙණ අංශලේ යේ 

ආලයෝජන සිදුවී තිලබනවා. නිේ ල ෝට්රස් එනර්ි කියන්ලන් බෙශකති අංශලේ කළ ආලයෝජනයක. ඒ 

වාලේම, ඇඟළුේ අංශලේ දීර්ඝ කාෙයක තිස්ලස් පවතින සේබන්ධ්තා තිලබනවා. නුත්ව තවත්ව 

සේබන්ධ්තා ඇතිකරගත හැකියි. ලමය, තානාපති කාර්යාෙලේ මලේ කණ්ඩායමත්ව මාත්ව වැඩිදියුණු 

කිරීමෙ කෙයුතු කරන එක අංශයක. රජලයන් ලයාුලකලරන ආලයෝජනවෙෙත්ව වඩා ලමරලට් 

ආර්ිකය වර්ධ්නය කිරීමෙ හැකියාව සහිත වයාපාර එකඟතා ඇතිකරගැනීමෙ අලප්ල වයාපාරික ප්රජාවෙ 

හැකි ලේ කියා අපි බොලපාලරාත්වතු ලවනවා. 

 

හිරු ටීවී: අවසාන වශලයන් අපි තව එක ප්රශ්නයකෙ ලයාුලවනවා. ලවළඳාම සේබන්ධ්ලයන් 

පසුවිපරේ ප්රශ්නයක ඔබතුමියෙ ලයාුකරන්න කැමතියි. ශ්රී ොංකීය ඇඟළුේ එකසත්ව ජනපදයෙ 

අපනයනය සඳහා විලශ්ෙ අවස්ථාවක ජීඑස්පී ප්ලෙස් හරහා ෙබාදී තිලබනවා. ඒ වලේම එකසත්ව ජනපදය 

ශ්රී ෙංකාලවන් භාණ්ඩ ෙබාගන්නා විශාෙතම ආනයනකරුලවක. ඒ අනුව, දැනෙමත්ව පවතින සහ වඩාත්ව 

විවෘත කරගැනීමෙ අපෙ වුවමනා ලේ මාර්ගය වැඩිදියුණු කරගැනීම සඳහා, ඔබ ආපසු එකසත්ව 

ජනපදයෙ යනවිෙ ඔබ ලගනයන්ලන් කුමන ආකාරලේ අදහසක ද? වයාපාර සහ ආලයෝජන කළඹ 

සේබන්ධ්ලයන් ඔබෙ ශ්රී ෙංකාව සේබන්ධ්ලයන් ඇත්වලත්ව කුමන ආකාරලේ සැෙසුේද? 

 

ලෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: ඒක ලහාඳ ප්රශ්නයක. එකසත්ව ජනපදලේ ජීඑස්පී ප්ලෙස් යන්ත්රණයක 

ලනාමැති බවත්ව ඔලේ ලේකෙකයින්ෙ පැහැදිිකරලදන්න මා කැමතියි. එය ඇත්වලත්ව යුලරෝපීය සංගමලේ 

යි. දැනෙ අලප්ල ලකාංග්රස් මණ්ඩෙය අලප්ල ලපාදු වරණීය ක්රමය අළුත්ව කරන්නෙ වැඩකෙයුතු කරමින් 

සිටිනවා, නුත්ව ඊෙ ඇඟළුේ ඇතුළත්ව ලවන්ලන් නැහැ.  
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ලකාලහාම නුත්ව එකසත්ව ජනපදය තමයි තනි රෙක වශලයන් ශ්රී ෙංකාලේ විොෙතම ඇඟළුේ අපනයන 

ලවළඳපෙ වන්ලන්. එය නිතර අළුත්වවන කලේත්රයක, ශ්රී ෙංකාලේ ලේ කර්මාන්තලේ ඉතා ඉහළින් 

ඉන්නවා, ඇත්වලතන්ම, ඇඟළුේ නිේපාදනයෙ වඩා සෑලහන යමක ශ්රී ෙංකාලේ කර්මාන්ත මගින් 

සිදුලකලරනවා. මා හිතන්ලන් ලේ ගැන මෙ වඩා ලහාඳින් ඔබ දන්නවා ඇති. ලේ ඉතා දියුණු සහ දීර්ඝ 

කාෙයක තිස්ලස් පවතින සේබන්ධ්තාවය අප ලදරෙෙම ප්රතිොභ ලගන දී තිලබනවා. 

අලප්ල රෙවල් අතලර් ලදපසෙම දිලවන ලවළඳ කෙයුතු තවත්ව වැඩිවැඩිලයන් සිදුවනු දකින්නෙ මා ඉතා 

කැමතියි. අතීතලේදී එකසත්ව ජනපදලයන් ශ්රී ෙංකාලේ කෘිකර්මාන්ත ලවළඳපෙෙ සත්වව ආහාර සපයා 

තිලබනවා. එකසත්ව ජනපදලේ ගවමස් අපනයනය ශ්රී ෙංකාවෙ උනන්දුව ඇති අංශයක විය හැකියි. 

එකසත්ව ජනපදලයන් ලගනැවිත්ව පරිලභෝජනය කරන්නෙ ශ්රී ෙංකාව කැමති තවත්ව විවිධ් නිේපාදිත 

භාණ්ඩ ලහෝ ද්රවය තිබිය හැකියි. අලනක අතෙත්ව ලමය එලස්මයි. එකසත්ව ජනපදලේ පාරිලභෝගිකයින්ෙ 

සරිෙන තවත්ව ශ්රී ොංකීය නිේපාදන ඇති බව මෙ සහතිකයි. ලත්ව, කුරුඳු, පිරිසැකසූ කෘිකාර්මික 

නිේපාදන සහ ලවනත්ව කාර්මික උපාංග ඊෙ උදාහරණ වනවා. 

ඒ අංශලයන් සෑලහන විභවයක තිලේයැයි මා සිතනවා. එකසත්ව ජනපද රජය අලප්ල ලපෞද්වගික අංශයෙ 

අණ කරන්ලන් නැහැ. අලප්ල සමාගේවෙෙ තමන් කැමති ආකාරයෙ වයාපාර කෙයුතු සංවිධ්ානය 

කරගැනීලේ නිදහස තිලබනවා. අලප්ල සමාගේ ලවත ලතාරතුරු ලගනයාම සහ ඔවුන් පවතින අවස්ථා 

පිළිබඳ දැනුවත්ව කිරීම සඳහා අපි කෙයුතු කරනවා. හැකි අවස්ථාවෙදී අපි වයාපාරික ප්රජාව එකිලනකා 

සමගින් සේබන්ධ් කරන්නෙ උත්වසාහ කළත්ව, අවසානලේදී වයාපාරික තීරණ ගනු ෙබන්ලන් 

වයාපාරිකයින් විසිනුයි. 

අප ලවෙඳ සේබන්ධ්කතාවය සඳහා පහසුකේ සැෙසීමෙත්ව එය වර්ධ්නය කිරීමෙත්ව උත්වසාහ දරන 

අතලර්, විවිධ් වයාපාර ආකර්ෙණය කරගත හැකි ආකාරලයන් ලමරලට් වයාපාර කිරීලේ පහසුව පිළිබඳව 

සෙකා බැලීමෙත්ව, හැකිතාක දුරකෙ තරඟකාරීවන බව සහතික කරගැනීමෙත්ව අපි නිතරම රජය 

දිරිගන්වන්ලන් ලේ නිසායි. 

ලමය, ශ්රී ෙංකාලේ ආර්ිකය වර්ධ්නය සඳහා ලබලහවින් උපකාරී ලේවි, ඒවාලේම, ප්රධ්ාන ලපලල් 

අපනයන කර්මාන්තයක වශලයන්, රැකියා විශාෙ ප්රමාණයක ඇතිකරන්නෙ ඇඟළුේ කර්මාන්තය 

ලහ්තුවූ ආකාරයෙම ලේ හරහා රැකියා උත්වපාදනය ලේ යැයි මා සිතනවා. නුත්ව ඒ සඳහා සෙකාබැිය 

යුතු කරුණු තිලබනවා. 

එකසත්ව ජනපද රජලයන් කුමකද කරන්ලන් කියා ඔබ අසනවා. එකසත්ව ජනපද වයාපාරවෙෙ විවෘත 

අවස්ථා පවතින බවත්ව, ඔවුන්ෙ සාධ්ාරණව සෙකන බවත්ව, ඔවුන්ෙ සාධ්ාරණව තරඟ වැදිය හැකි බවත්ව, 

ඒවාලේම ශ්රී ෙංකාලේ පමණක ලනාව එකසත්ව ජනපදලේ ද රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කළහැකි 

අන්දමින් වයාපරික ප්ලරජාවෙ එකිලනකා සමගින් සේබන්ධ් වියහැකි බවත්ව සහතික කරගන්නෙ අපි 

ලවලහසවී වැඩකරනවා. මා කින් සඳහන් කොක ලමන්, අලප්ල ලවළඳ සබඳතා, අලප්ල ආර්ික සබඳතා 
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යනු ලදපැත්වතෙම දිලවන මාර්ගයක. එකසත්ව ජනපදලේ ආලයෝජනය කළ ශ්රී ොංකික ආලයෝජකයින් ද 

සිටිනවා. 

ලේ රලට් විවිධ් පිරිස් සමගින් කථා කරනවිෙ මා නිතරම කියූ ලදයක නේ, අප ලදරලට් සේබන්ධ්තාවය 

අප ලදරලට් රජයන් ලදක අතලර් පවතින සේබන්ධ්තාවයෙ සීමා ලනාවන බවයි. එය වයාපාර අතර 

ලමන්ම ජනතාව අතර පවතින සේබන්ධ්තා දකවා විහිලදනවා. වයාපාර අතලර් ඇති ඒ සේබන්ධ්තාවය 

අප ලදරලට්ම අනාගතය සඳහා ඉතා වැදගත්ව යැයි මා සිතනවා. 

 

හිරු ටීවී: ලබාලහාම ස්තුතියි තානාපතිතුමියනි, ඔබතුමිය මීළඟෙ යන්ලන් කුමන රෙකෙද? 

 

ලෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: මම ආපසු එකසත්ව ජනපදලේ ලවාින්ෙන් නුවරෙ යනවා. ඒ තමයි මාලේ 

මීළඟ නැවතුම. මෙ ආපසු නිවසෙ යෑමෙ කාෙය ඇවිත්ව. 

 

හිරු ටීවී: ලහාඳයි, ලබාලහාම ස්තුතියි, අපි ඔබතුමියෙ සුභපතනවා. 

 

ලෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: ලබාලහාම සත්ුතියි, මා අවසානයෙ වචන කිහිපයක පවසන්නද? 

 

හිරු ටීවී: අනිවාර්ලයන්ම 

 

ලෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: විලශ්ෙලයන්ම අප ලදරෙෙම ලපාදු ලද්වවල් ලබාලහාමයක ඇති බැවින්, 

ආරේභලේදී මා සඳහන් කොක ලමන්, ශ්රී ෙංකාලේ ලස්වය කිරීම මා ෙැබූ ලගෞරවයක සහ වරප්රසාදයක 

වනවා. අප ලදරෙම ප්රජාතන්ත්රවාදී රෙවල්. එකසත්ව ජනපදය ප්රමාණලයන් විශාෙ වුවත්ව අලප්ල රෙවල් 

අතලර් සමීප සේබන්ධ්තා ලබාලහාමයක තිලබනවා. අලප්ල ද දූපත්ව ප්රාන්ත තිලබනවා. එනිසා, බැලූ 

බැල්මෙ ලපලනනවාෙ වඩා, තවත්ව සමානකේ අප අතලර් තිලබනවා. 

අලප්ල රෙවල්වෙ ජනතාව අතලර් සේබන්ධ්තා ඉතාමත්ව වැදගත්ව වන අතර ඒවා වර්ධ්නය ලවමින් 

පවතිනවා. ඒ සේබන්ධ්තා තවත්ව වර්ධ්නය වනු දකින්නෙ මා කැමතියි. එය ස්වාධීනවම වර්ධ්නය වන 

ලදයක. ලකාළඹ සහ නිේලයෝර්ක නුවර, එලහම නැතිනේ ලකාළඹ සහ ලොස ්ඇන්ජලීස් නුවර යන 

නගර ලදකක ජීවත්වවන පවුල් සිටිනවා. අධ්යාපනය ෙබාගන්නෙ යන අය සිටිනවා. වසලරන් වසරෙ ලේ 

විවිධ් ආකාරලේ සේබන්ධ්තා වැඩිවනවා. අලප්ල රජයන් අතලර් පවතින සේබන්ධ්තාවයත්ව හැකිතාක 

දුරකෙ සාධ්නීය සහ ධ්නාත්වමකවීම වැදගත්ව වන්ලන් ලමනිසායි. පැහැදිිවම එය සිදුකරගන්නෙ අප 

වැඩකළයුතුයි. ගැෙළු සේබන්ධ්ලයන් අප සෑමවිෙකම එකඟ ලනාවූවත්ව සංවාදය අඛණ්ඩව 

පවත්වවාලගන යාහැකි ක්රම අපි ලසායාලගන තිලබනවා. අනාගතලේදී, ශ්රී ෙංකාලේ ස්වවරීත්වවය සහ 
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සමෘද්වධිමත්වබව ලමන්ම එහි ප්රජාතන්ත්රවාදී ආයතන සහ අභිොෙ සඳහා එකසත්ව ජනපදය සහයදීමත්ව 

සමගින් අලප්ල ලේ සංවාද වඩාත්ව පහසු ලේ යැයි මා බොලපාලරාත්වතු වනවා. 

 

හිරු ටීවී: ලබාලහාම ස්තුතියි තානාපතිතුමියනි, වැඩසෙහනෙ සහභාගිවී සියළුම ප්රශ්නවෙෙ පිළිතුරුදීම 

සේබන්ධ්ලයන් ඔබතුමියෙ ස්තුතියි. හිරු මාධ්ය ජාෙය ලවනුලවන් සහ ශ්රී ෙංකාව ලවනුලවන් අපි 

ඔබතුමියෙ සුභපතනවා. ඔබතුමිය ලේ රලට් රැඳී සිටින කාෙය සුවදායක ලේවා කියා අපි ප්රාර්ථනා 

කරනවා. සුභ දවසක. 

 

ලෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: ලබාලහාම සත්ුතියි. 
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