පෙොම්පෙඕ පේකම්ුමො සමග පෙරණ නොලිකොව ෙැවැත්වූ සම්ුඛ සොකච්ඡොව
ප්රශ්නය: පකොළඹ නගරපේදී පමපසේ අෙ සමගින් කථො කිරීමට ඔපේ කොලය පවන්කිරීම පිළිබඳව සේුතියි
පෙොම්පෙඕ පේකම්ුමනි. ඔබ පමහි ෙැමිණීම ඉතො තීරණොත්වමක බවක් ෙැවපසනවො. එය කලොුරකින් සිදුවන
පෙයක් වශපයන් සහ පමම සංචොරය සිදුපකපරන කොල වකවොනුව අනුව විපශේෂ වන බවක් සඳහන් වනවො. පම්
අවසේථොපේදී ඔබට සන්නිපේෙනය කරන්නට තිබුණු වැෙගත්ව කරුණ කුමක්ෙ?
පෙොම්පෙඕ පේකම්ුමො: ඔබ සමගින් සම්බන්ධ වන්නට ලැබුණු අවසේථොවට සේුතියි. මො එය අගය කරනවො.
පකොළඹ නගරයට ෙැමිපණන්නට ලැබීම ඉතො විශිෂේටයි.
බලන්න- මො බහුල වශපයන් පම් කලොෙයට ෙැමිපණනවො. මො මීට කලින් පමහි ෙැමිණීමට නියම කරපගනයි
සිටිපේ. පලෝකපේ ූ සිදුවීම් සමගින් මට එම ගමන මෙක් ෙමො කරන්නට සිදුවුනො. ඉතින් මට පමහි ෙැමිපණන්නට
හැකි ූපේ පම් අවසේථොපේ තමයි. පමහි ෙැමිණීම ගැන මො සිටින්පන් ඉතොමත්ව සන්පතෝෂපයන්. පමය, පම් කලොෙපේ
ඉතිහොසපයහි වැෙගත්ව කොලවකවොනුවක් වනවො. ශ්රී ලංකොපේ තිපබන්නොක් වැනි, සහ එක්සත්ව ජනෙෙපේ
තිපබන්නොක් වැනි, අද්වවිතීය ප්රජොතන්රවොෙ ුළ, ජීවිතය පමපහයවිය යුත්වපත්ව පකපසේෙ යන්න සහ සේවවරී රටවේ
ෙැවතීම හො තමන්ට අවශය කරන ජීවිතය ගත කිරීමට අවසේථොව සහිත නිෙහසේ ජනතොවන් සිටීම සම්බන්ධපයන්
පෙොදු ෙැක්මක් තිපබනවො.
ඒ ෙණිවුඩය පබෙොහෙොගැනීමටත්ව ශ්රී ලංකොපේ සේවවරීත්වවය පිළිගැනීම සඳහො අෙට කළහැකි සියේල කිරීමට
එක්සත්ව ජනෙෙය සූෙොනම් බව ෙැනුවත්ව කිරීමටත්ව පමහි ෙැමිණීමට මට අවශය ූවො. එපමන්ම, එක්සත්ව ජනෙෙය
කියන්පන් මිුරකු හො හවුේකරුවකු වන බවත්ව, පලෝකය පකපසේ ක්රියොත්වමක වියයුුෙ යන්න පිළිබඳව පෙොදු
ෙැක්මක් ඇති ප්රජොතන්රවොෙයක් වන බවත්ව ශ්රී ලංකොපේ ජනතොවට වැටපහන බව සහතික කරගැනීමට යි.
ප්රශ්නය: ශ්රී ලංකොවට සිදුකළ පම් ඉතො වැෙගත්ව සංචොරය සහ, එක්සත්ව ජනෙෙය සමගින් සම්බන්ධතො වැඩිදියුණු
කරගැනීම සම්බන්ධපයන් ශ්රී ලංකොපේ විපද්වශ අමොතයොංශය ෙලකළ අෙහසේ සලකො බලන කල, ශ්රී ලංකොව සහ
එක්සත්ව ජනෙෙය අතපේ අනොගත සබඳතො කුමන ආකොර පේෙ?
පෙොම්පෙඕ පේකම්ුමො: පමය ඉතොම පහොඳ සංචොරයක් ූවො. ජනොධිෙතිුමො සමගින් ෙැවැත්වවු සහ විපද්වශ
ඇමතිුමොත්ව එුමොපේ කණ්ඩොයමත්ව සමගින් ෙැවැත්වූ රැසේවීම් පහොඳින් සිදුූවො. අෙට කළහැකි පද්වවේ සහ
අවසේථොවන් පබොපහෝමයක් තිපබනවො. ඇමරිකොනු පෙෞද්වගලික වයොෙොර පමරට ආපයෝජන සිදුකිරීම සම්බන්ධපයන්
අෙ පබොපහෝ කථොබහ කළො, ෙැනටමත්ව පමහි ෙැමිණ සිටින සමොගම් තව තවත්ව වැඩිපුර පමහි ආපයෝජන කිරීම
සම්බන්ධපයන් ෙමණක් පනොව කෘෂිකේමොන්ත හො පුනේජනනීය බලශක්ති හො තොක්ෂණ ක්පෂේරවල අළුත්ව අවසේථො
පිළිබඳව ෙ කථො කළො. ශ්රී ලංකො ජනතොවට පබොපහෝ අවසේථො ඒවොපයහි තිපබනවො.
පමතැනදී ශ්රී ලංකොවත්ව තමන්පේ පකොටස ඉටුකරන්නට අවශයයි. ආපයෝජන පිළිගන්නොසුළු රටක් වීමට අවශයයි.
ඇමරිකොනු ආපයෝජකයින්ට පමහි ෙැමිණීමට උනන්දුව ඇතිපකපරන අන්ෙමින් පමරට නීතිපේ ෙොලනය සහ
විනිවිෙභොවය තිබිය යුු යි. නුත්ව, පම් සම්බන්ධපයන් සොේථක ප්රතිඵල ලබොගන්නට අෙට හැකිපවතැයි මට
විශේවොසයි. අෙ එපසේ කළ විට, පමරටට ෙැමිපණන ඇමරිකොනු සමොගම්වලට එය පහොඳ තත්වවයක් පේවි, ඊටත්ව වඩො,
ශ්රී ලංකොපේ ජනතොවට එය ඉතොමත්ව පහොඳ තත්වවයක් පේවි. රැකියොවන්, අවසේථො සහ ධනය උත්වෙොෙනය ෙමණක්
පනොව, ආඥොෙොයක ෙොලනතන්රවලට කළ පනොහැකි, එපහත්ව ප්රජොතන්රවොෙ සහ පෙෞද්වගලික අංශයට සොක්ෂොත්ව
කරදිය හැකි තත්වවයන් එුළින් නිේමොණය පේවි.
ප්රශ්නය: ඒවොපේම පේකම්ුමනි, මෑතකදී නිපයෝජය සහකොර පේකම් පතොම්සන් මහතො දීේඝ කොලීන
සමෘද්වධිමත්වභොවය සඳහො ශ්රී ලංකොපේ ආේික සේවොධීනත්වවය ආරක්ෂො කරගැනීමට, දුෂේකර එපහත්ව අවශය කරන
තීරණ ගන්නො පමන් ශ්රී ලංකොව උනන්දු කරවමින් අෙහසේ ෙලකර තිබුණො. ශ්රී ලංකොපේ විශොලතම පවළඳ හවුේකරු

වශපයන් එක්සත්ව ජනෙෙය ශ්රී ලංකොව විසින් ගනු ඇතැයි අපේක්ෂො කරන පම් දුෂේකර තීරණ පහෝ පත්වරීම් හරියටම
කියනවොනම්, පමොනවොෙ?
පෙොම්පෙඕ පේකම්ුමො: ඔේ, ශ්රී ලංකොව කළයුු පද්ව පමොනවොෙැයි මො හරියටම ෙන්නවො, නුත්ව ඊට වඩො වැෙගත්ව
වශපයන්, ශ්රී ලංකොපේ ජනතොවත්ව ශ්රී ලංකො නොයකත්වවයත්ව එය ෙන්නවො. පමය, එක්සත්ව ජනෙෙය විසින් තමන්පේ
ෙැක්ම ශ්රී ලංකොව මත ෙැටවීමක් පනොපේ, ඇත්වපතන්ම ඊට හොත්වෙසින්ම පවනසේ පෙයක්. සිදුවන්පන්, පමහි සිටින ශ්රී
ලොංකික ජනතොවපේ ජීවිත වඩොත්ව යහෙත්ව කිරීම සඳහො අෙට කළහැකි ෙෑ ශ්රී ලංකොව විසින් ඇමරිකොව සමගින්
පබෙොහෙොගැනීමයි. ශ්රී ලංකො රජය විසින් සිදු කරනු ඇතැයි අෙ බලොපෙොපරොත්වුවන පත්වරීම් පම්වොයි. එපසේ කළ විට,
අවසේථොවන් උෙොපේවි, එක්සත්ව ජනෙෙය සමගින් ෙමණක් පනොව කලොෙපේ අපනකුත්ව ප්රජොතන්රවොෙයන් සමගිනුත්ව
පහොඳ හවුේකොරීත්වවයන් තිපේවි.
මො පමහි ෙැමිණිපේ ඉන්දියොපේ සිටයි. පමහි සිට මීළඟට මො මොලදිවයින් කරො ගමන් කරනවො. රොජය පේකම් ධුරපේ
ගතකරන මොපේ කොලපයන් සෑපහන තරමක් මො ආසියොපේ සහ ගිනිපකොණදිග ආසියොපේ ගතකර තිපබනවො. ෙකුණු
පකොරියොව පහෝ ඔසේපේලියොව පහෝ ජෙොනය පේවො, පම් ප්රජොතන්රවොදී රටවලට එක්ව වැඩ කිරීම සඳහො අවසේථොව
තිපබනවො. එනිසො, එහි පකොටසේකරුවකු වන්නට, එනම්, අනොගතය සඳහො සැබෑ අවසේථො සහ සැබෑ සේවවරීත්වවය
සොක්ෂොත්වකරගැනීපම් පකොටසේකරුවකු වන්නට ශ්රී ලංකොවට අවශය වනු ඇතැයි ෙ මට විශේවොසයි.
පවනත්ව රටවේ ෙැමිණ විෂොල ණය ප්රමොණයක් හරහො රටට අතිවිෂොල බරක් ෙැටවීමක් සිදුවන ඉතිහොසයක්
පවනුවට, ශ්රී ලංකොපේ ජනතොවට ඔවුන්පේ ජීවිත වඩොත්ව යහෙත්ව කරනු ඇත්වපත්ව පම්වො හරහොයි. එපසේම, ඔවුන්
ෙැමිපණන්පන් පෙෞද්වගලික අංශය සමගින් ෙ පනොවන අතර ඔවුන් ශ්රී ලොංකිකයින් පසේවයට බඳවොගැනීම
සිදුකරන්පන් ෙ නැහැ. එක්සත්ව ජනෙෙය ඇුළු ප්රජොතන්රවොදී රටවේවලට ඇත්වපත්ව ඊට වඩො පවනසේ ෙැක්මක්. අෙ
දිනපේ ෙැවැත්වූ හුවීම් හරහො, එකී පෙොදු ෙැක්ම සම්බන්ධපයන් ළඟින්ම වැඩ කිරීමට අෙට හැකිපේය යන්න
පිළිබඳව සැබෑ බලොපෙොපරොත්වු මො ුළ ඇති කළො.
ප්රශ්නය: ඉන් අෙහසේ පකපරන්පන්, මධයසේථ රටක් වශපයන් සිටීමටත්ව භූපද්වශෙොලනික බල ක්රීඩොවක පනොෙැටලී
සිටීමටත්ව ශ්රී ලංකොපේ කැමැත්වතට එක්සත්ව ජනෙෙය ගරුකරන බවෙ?
පෙොම්පෙඕ පේකම්ුමො: ඇත්වපතන්ම එය පත්වරිම් පිළිබඳ කොරණයක්. සෑම රටක්ම පත්වරීම් සිදුකරනවො. එම පත්වරීම්
නම්: ඔබට ප්රජොතන්රවොෙයක් සහ නිෙහස අවශය ෙ? යන්නයි. ශ්රී ලංකොපේ නොයකත්වවයට අවශය වී ඇත්වපත්ව හරියටම
එය බව මට විශේවොසයි. එපසේම, ඔබ ඒවො පතෝරොගත්ව කළ, ඔබට පවනසේ අන්ෙමක හවුේකරුවන් ලැපබනවො.
සේවවරී රොජයයක් වශපයන් ශ්රී ලංකොව ගන්නො තීන්දු තීරණවලට සැබැවින්ම ගරුකරන හවුේකරුවන් ඔබට
ලැපබනවො. ආරක්ෂක සහපයෝගීතොවය අවශය ූ අවසේථොවල- ඔබට මත්වරවය විපරෝධී පමපහයුම් ඉතො පහොඳින්
සිදුකිරීමට හැකියොව ලැපබන ෙරිදි අෙ පවරළොරක්ෂක පනෞකො පෙකක් ලබො දී තිපබනවො. එපමන්ම අෙ පමහි පෙනී
සිට, ශ්රී ලංකොව ුළ රසේතවොදී අවෙොනම අඩුවන බව සහතික කරගැනීපම් කටයුු සඳහො උෙවු වනවො.
ප්රජොතන්රවොදී රටවලට එක්වී වැඩකළ හැක්පක් පමවැනි ෙෑ සම්බන්ධපයනුයි. අෙට පෙොදු ෙැක්මක් සහ පෙොදු
අරුණක් තිපබනවො. අෙ පෙරටටම යහෙතක් වන ඉතො සමීෙ, ඉතොමත්ව ගතික හො බලවත්ව සම්බන්ධතොවයක් සහිත
තැනකට ශ්රී ලංකො ජනතොව ෙැමිපණතැයි මට බලවත්ව විශේවොසයක් තිපබනවො.
ප්රශ්නය: එම්ීී ගිවිසුම ගැන කථො කරනවිට, ශ්රී ලංකොව පෙවරක්ම නියමිත දිනවකවොනු ඉක්මවො පගොසේ තිපබනවො.
එක්සත්ව ජනෙෙය තවමත්ව පම් පිළිබඳව කථො කරමින් සිටිනවො. එම්ීී ගිවිසුමට අත්වසන් තැබීම ශ්රී ලංකො රජයට
පද්වශෙොලනික වශපයන් අභිපයෝගකොරී වුවපහොත්ව කුමක් සිදුවනු ඇත්වෙ?
පෙොම්පෙඕ පේකම්ුමො: ඔව්, ඉදිරිෙත්ව කරනු ලැබූ පබොපහෝ පද්වවේ අතරින්, එය එකක් ෙමණයි. ශ්රී ලංකොව සඳහො
එය පත්වරුමක් පනොපේ නම්, ශ්රී ලංකොව එය පිළිගනීපමන් වැලකී සිටීවි. අෙ අතර ඇති පම් සම්බන්ධතොවය සහ එහි
විවිධ ෙැතිකඩ, පම් එක් ගනුපෙනුවක් පහෝ එක් අවසේථොවක් සෑපහන තරමකින් ඉක්මවො යන ගැඹුරකින් සහ

සංකීේණත්වවයකින් යුක්තයි. තවත්ව පබොපහෝ පද්වවේ තිපේවි. ශ්රී ලංකො රජය සමගින් අපි ඒවො සම්බන්ධපයන්
සමීෙපයන් වැඩ කරනු ඇති.
ප්රශ්නය: වගවීම සම්බන්ධපයන් ඔබුමො ඒකොබද්වධ මොධය හුපේදී ත්ව සඳහන් කළො. වගවීම සම්බන්ධපයන් ශ්රී
ලංකොවට ඇති බැඳීම් හො අෙොළව කටයුු කිරීමටත්ව, එක්සත්ව ජනෙෙයට ෙැමිණීම තහනම් කර ඇති ශ්රී ලංකොපේ
හුෙොෙති ලුතිනන් පජනරොේ ශපේන්ර සිේවො මහතො සම්බන්ධපයනුත්ව එක්සත්ව ජනෙෙය ශ්රී ලංකොව සමගින් වැඩ
කරනු ඇත්වපත්ව කුමන අන්ෙමින්ෙ? පම් කරුණු සොකච්ඡොවට භොජනය වනු ලැබුවොෙ?
පෙොම්පෙඕ පේකම්ුමො: ඔේ, අෙ අෙ පම් සියේල ගැන කථො කළො. එක්සත්ව ජනෙෙපේ අෙට නීතිපයන් නියම කළ
කරුණු මොලොවක් තිපබනවො. අෙ ඒවො එක හො සමොන අන්ෙමින් සියළුපෙනොට අෙොළ කරගන්නවො. එහිදී කරුණු
සියේල නිවැරදිව ෙැනගැනීමට අෙ උත්වසොහ කරනවො. සෑම සිදුවීමක් සම්බන්ධපයන්ම අෙ එපසේ කරනවො. වගවීම
සම්බන්ධපයන් ගතපහොත්ව, මො පම් සම්බන්ධපයන් ජනොධිෙතිුමො සමගින් කථො කළො. මො විපද්වශ ඇමතිුමො සමගත්ව
කථො කළො; ශ්රී ලංකොපේ ජනතොවට වගවීම හො යුක්තිය අවශය බවත්ව ඒවො සොක්ෂොත්ව කරදීමට පම් නොයකයින් අරුණු
කරපගන සිටින බවත්ව මට විසේවොසයි. අවසොනපේ අෙට හැකි සේථොනවල අපි උෙවු කරනවො. අෙට යම් තොක්ෂණික
සහයක් ලබොපෙන්නට පුළුවන්. ප්රතිසන්ධොනය හො වගවීම සම්බන්ධපයන් වන පම් අෙහසේ සපුරොලීපම්දී ජොතයන්තරය
ඉදිරිපේ ඔවුන් සමගින් එක්ව වැඩ කිරීමටත්ව අෙට ෙැහැදිලිවම පුළුවනි, එපහත්ව අවසොනපේදී පම් සම්බන්ධපයන්
ක්රියොකළයුු වන්පන් ශ්රී ලංකොපේ නොයකත්වවය සහ ශ්රී ලංකොපේ ජනතොවයි.
පමය වැෙගත්ව කොරණොවක්. ඔපේ රට පමය නිවැරදිව කරොවි කියො අෙ බලොපෙොපරොත්වු වනවො. අනොගතය පෙසට
පනත්ව පයොු කරමින්, අනොගතපේ සිදුවිය හැකි සියළුම යහෙත්ව ෙෑ පවත පනත්ව පයොු කරමින් ම, උචිත අන්ෙමකින්
ශ්රී ලංකො ඉතිහොසපේ එම පකොටස සම්බන්ධපයන් කටයුු කිරීමටත්ව සැබැවින්ම සිදුූපේ කුමක්ෙ යන්න පිළිගැනීමට
ලක් කිරීමටත්ව ක්රියො කරන බව සහතික කරගැනීම, කළයුු නිවැරදි පෙය වනවො.
ප්රශ්නය: අවසොන ප්රශේනය වශපයන් පේකම්ුමනි, චීනය ශ්රී ලංකොව ුළ වැඩි කොේයභොරයක් ඉටුකරමින් සිටිනවො,
ඉන්දියොවත්ව එපසේමයි, එක්සත්ව ජනෙෙයත්ව SOFA සහ MCC ලබොදීමට ඉදිරිෙත්ව වී සිටිනවො. මීට අමතරව ලබොදීම
සඳහො ඉදිරිෙත්ව කරන ෙෑ පමොනවොෙ?
පෙොම්පෙඕ පේකම්ුමො: සෑමවිටකම ෙොපහේ ඇමරිකොපවන් ලබොදීමට ඉදිරිෙත්ව වන්පන් සමොගම් හො පෙෞද්වගලික
ආපයෝජන, හවුේකොරීත්වව සහ මිරත්වවය යි. එක්සත්ව ජනෙෙපේ අපි වැඩ කරන්පන් ඒ අන්ෙමටයි. අෙ රොජයඅනුග්රොහකත්වවය සහිත වයොෙොර රැපගන ෙැමිපණන්පන් නැහැ. රටකට කිසිපසේත්වම ආෙසු පගවොගැනීමට පනොහැකි
ණය ෙැපක්ජ රැපගන අපි ෙැමිපණන්පන් නැහැ. ඉන්ෙසුව, රජය ලවො යම් ක්රියොවන් කරවොගැනීමට එම ණය අනිසි
පලස පයොෙොගන්නට අෙ උත්වසොහ කරන්පන් නැහැ.
නැහැ, අෙට අවශය වන්පන් ශ්රී ලංකො ජනතොවට අවශය වන පෙයමයි: එනම්, දියුණු වීම සඳහො ඉඩක්, සැබෑ අවසේථො
ලබොගැනීමට ඉඩක්, පලෝකය වටො පගොසේ එක් එක් තැනැත්වතොට සහ ඔවුන්පේ ෙවුපේ අයට වඩොත්ව පහොඳ ජීවිතයක්
සොක්ෂොත්ව කරගැනීපම් ඉඩක්. පම්, එකිපනකට ඉතොමත්ව පවනසේ ආකෘති පෙකක් වනවො. එකක්, ප්රජොතන්රවොෙය හො
නිෙහස සඳහො වන ආකෘතියක්. අපනක, ඒකොධිෙතිවොදී හො ආඥොෙොයක ආකෘතියක්. ශ්රී ලංකොපේ ජනතොව තමන්
පවනුපවන් නිවැරදි පත්වරීම සිදුකරොවි යැයි අෙට ඒත්වු පගොසේ තිපබනවො. ඉතොමත්ව දීේඝ කොලයක ෙටන් පමරට සිදුවී
ඇත්වපත්ව එයයි. පමරට, ආසියොපේ ෙැරණිතම ප්රජොතන්රවොෙය වන බව විපද්වශ ඇමතිුමො මට සිහිෙත්ව කළො. එම
සම්ප්රෙොය වැෙගත්ව හො බලවත්ව වනු ඇති බවත්ව, එක්සත්ව ජනෙෙය හො ශ්රී ලංකොව අතර වඩ වඩොත්ව යහෙත්ව
සම්බන්ධතොවයක් එහි අේථය වනු ඇති බවත්ව මට විශේවොසයි.

ප්රශ්නය: ඔබුමොපේ කොලය පවනුපවන් පබොපහෝම සේුතියි
පෙොම්පෙඕ පේකම්ුමො: සේුති මහත්වමිය, මො සම්බන්ධ කරගැනීම පිළිබඳව සේුතියි.

ප්රශ්නය: අද පෙරණ 24 - හයිඩ් ෙොක් වැඩසටහනට අෙ සමගින් සම්බන්ධ ූපේ රොජය පේකම්ුමො වන
මයික් පෙොම්පෙඕ මහතොයි.

