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ප්රශ්නය: පෙොම්පෙඕ පල්කම්ුමනි, ජොතික රූෙවොහිනි (පනොෙැහැදිලි ය) පවනුපවන්, අෙට පම් අගනො 
අවස්ථොව ලබොදීම පිළිබඳව ස්ුති කරන්නට මො කැමතියි, ඒ වොපගම, ඔබුමො සමගින් පම් වැ ගත්ව 
සංවො පේ නිරතවන්නට ලැබීම අෙට ඉමහත්ව සුටක වොපේම පගෞරවයක වනවො. 

පෙොම්පෙඕ පේකම්ුමො: ඔබ සමගින් සම්බන්ධවීම සුටක. පකොළඹ නගරයට ෙැමිණීමට ලැබීම වැ ගත්ව. 
පම්  කවො මපේ චොරිකොව ඉතොමත්ව විශිෂ්ට පලස සිදුවුනො. 

ප්රශ්නය: පෙොම්පෙඕ පල්කම්ුමනි, ඔබුමොපේ පම් ශ්රී ලංකො සංචොරය විවිධොකොරපයන් ශිර්ෂෙොඨ මැවීමට 
පහ්ු වී තිපබනවො. මුලින්ම, පමය සිදුවන්පන් එකසත්ව ජනෙ  ජනොධිෙතිවරණය ෙැවැත්වවීමට ඉතො 

ආසන්නපේ. මීළඟට, රොජය ප ෙොර්තපම්න්ු නිලධොරීන් විසින් ශ්රී ලංකොව සම්බන්ධපයන් කළ 

ප්රකොශයකුත්ව තිබුණො. එනිසො, පම් සංචොරය සම්බන්ධපයන් අනුමොන කළ විවිධ නිර්වචන තිපබනවො. 

ඉතින්, පම් සංචොරය සම්බන්ධපයන් ඔබුමොපේ නිර්වචනය කුමක ? 

පෙොම්පෙඕ පේකම්ුමො: මො පමම කලොෙයට පබොපහෝ අවස්ථොවල සංචොරය කර තිපබනවො. පමය එකසත්ව 
ජනෙ යට වැ ගත්ව කලොෙයක. පලෝකය මුළුල්පල් ප්රජොතන්රවොදී මිරත්වවයන් අෙ අගය කරනවො. මීට 
කලින් පමහි ඒමටයි මපේ බලොපෙොපරොත්වුව තිබුපේ, කලින් පමය නියම කරපගන තිබුණත්ව එය අවලංගු 

කරන්නට සිදුවුනො, නමුත්ව අ  දිනපේ පමහි ෙැමිපණන්නට හැකිවීම පිළිබඳ මො සුටු වනවො. ඒ වොපේම 
මොපේ බලොපෙොපරොත්වු සුන්වී ගිපේ නැහැ. රොජෙකෂ ජනොධිෙතිුමො සමගින් සහ විපද්ශ අමොතයුමො 
සමගින් මො ෙැවැත්වූ රැස්වීම් ඉතො විශිෂ්ටයි. 

ශ්රී ලංකොපේ ජනතොවත්ව එකසත්ව ජනෙ පේ ජනතොවත්ව අතපර් පෙොදු  ැකමක, එනම්, නි හස ්පවළඳොමක හො 

සොධොරණ පවළඳොමක අවශය කරන, නි හස් හො විවෘත ඉන්දියොනු සොගරයක හො ඉන්දු-ශොන්තිකර 
කලොෙයක අවශය කරන, අෙපේ ෙවුල්වලට වඩොත්ව පහොඳ ජීවිතයක ලබොදීම සඳහො ප්රජොතන්රවො යන් 

සමගින් එකව වැඩ කරන, පෙොදු  ැකමක ඇති බව ඔබට පෙපනනවො ඇති. ෙැමිණ, අෙපේ අගනො 
හවුල්කරුවන් සමගින් එකවී වැඩ කරන්නට එකසත්ව ජනෙ ය වඩොත්ව ප්රිය කරන්පන්ත්ව පම් කොරණො 

සම්බන්ධපයන්මයි, අ  දිනපේදී ඒ අරමුණ තවදුරටත්ව ඉදිරියට පගනයන්නට හැකිූවො යැයි මට ඉතො 
පහොඳ විශ්වොසයක තිපබනවො. 

ප්රශ්නය: අතයොවශය ආර්ික ප්රතිලොභ සහිතව නි හස් හො විවෘත ඉන්දු-ශොන්තිකර කලොෙයක සඳහො ට්රම්් 
ෙරිෙොලනපේ ඇති ප්රතිෙත්වතිය පිළිබඳව ඔබුමො සඳහන් කළො. ඉතින්, ආරකෂොව   (පනොෙැහැදිලි ය) එහි 

පකොටසක වනවො, එපස්නම්, පෙොදුපේ පම් සමස්ථ ප්රතිෙත්වතිය ුළ ශ්රී ලංකොවට තිපබන තැන කුමක ? 

ඉන් ශ්රී ලංකොවට ප්රතිලොභ ලැපබන්පන් පකපස් ? 

පෙොම්පෙඕ පේකම්ුමො: එක අතකින්, ශ්රී ලංකොව පිහිටො තිපබන්පන් වැ ගත්ව පනෞකො මොර්ගයක මත. ඒ 

වොපේම, කෘෂිකොර්මික නිෂ්ෙො න, ඇඟළුම් නිෂ්ෙො න අෙනයනය සඳහො ශ්රී ලංකොවට විශොල හැකියොවක 

තිපබනවො. පවළඳොපම් නිරතවීමට හැකියොව තිපබන කල, සොධොරණ නීති මොලොවක තිබිය යුු ය යන්න හො 
රටවල් මත සැබෑ බරක ෙටවන විපලෝපික ස්වභොවපේ ණය පිළිගත යුු පනොවන බව සියළුප නොම 
පත්වරුම්ගත්ව කල ශ්රී ලංකොව ඉන් පබොපහෝ ප්රතිලොභ ලබොවි. නි හස ්හො විවෘත ඉන්දු-ශොන්තිකරයක 

සම්බන්ධපයන් එකසත්ව ජනෙ ය සිතනෙතන ආකොරය, එවැනි පද්වලට ප්රතිවිරුද්ධයි. 



එනිසො, මො ජෙොනයට පහෝ  කුණු පකොරියොවට සංචොරය කළත්ව- අ  පමහි සිට මො ඉන්දුනීසියොවටත්ව 

මොලදිවයින්වලටත්ව පිටත්වවනවො- පම් එක එක රට, තමන්පේ ෙවුල්වල ජිවිත වැඩිදියුණු කරන අන් මින් 
ජීවත්වවීමට සැබැවින්ම වුවමනො කරන ප්රජොතන්රවොදී රජයන් සමගින් වැඩකිරීම තමන්පේ ජනතොවපේ 

සුබපසත තකො වැ ගත්වවන බව අවපබෝධකරගත්ව රටවල් වනවො. ඉන්දියොව, ජෙොනය හො  කුණු පකොරියොව 
සමගින් ෙමණක පනොපවයි, එකසත්ව ජනෙ ය සමගිනුත්ව ශ්රී ලංකොවට එකව වැඩකළ හැකි පද්වල් පම්වොයි. 
අෙ ශ්රී ලංකොපේ ජනතොවට පහොඳ ප්රතිඵල ලබොප නවො. 

ප්රශ්නය: ඔේ, ඒවොපේම, එම්ීී සහ ආරකෂක ගිවිසුම් කියන්පන් පමරට ඉතොමත්ව උණුසුම් මොතෘකො. ඔපේ 
සංචොරපේ අරමුණ පම් කොරණො සම්බන්ධපයන් ශ්රී ලංකොවට බලෙෑමක එල්ල කිරීම වන බවක  අනුමොන 

කරමින් මොධය වොර්තො ෙලවී තිබුණො. පම් පිළිබඳ ඔබුමොපේ අ හස? 

පෙොම්පෙඕ පේකම්ුමො: ඔේ, ඇත්වපතන්ම අ  උ ෑසන මො ශ්රී ලංකොපේ පුවත්වෙත්ව කියවුවො. ඒවොපේ පමම 
සංචොරපේ අරමුණ පබොපහෝදුරට වැරදියටයි අනුමොන කර තිබුපේ. බලන්න, පම් එම්ීී කියන්පන් අෙ 

ලබොදීමට ඉදිරිෙත්වවන පද්වල් අතරින් එක ෙැතිකඩක ෙමණයි. ශ්රී ලංකොපේ ජනතොවට එය අවශය නම්, 

එය ඉතො පහොඳයි. ඔවුන් පවනත්ව මොර්ගයක පතෝරොගන්පන් නම්, එය   කිසිපස්ත්වම ප්රශ්නයක පනොපේ. 
අෙපේ හවුල්කොරීත්වවය වැ ගත්ව කිරීමටත්ව අෙ එක එක රට පමම කළොෙපේ වැ ගත්ව රටවල් බවට ෙත්ව 
කරමින් අෙ එතරම්ම ළඟින් පබ ොහ ොගන්නො ඒ පෙොදු ප්රජොතන්තවොදී  ැකම සොකෂොත්ව කරගන්නටත්ව අෙට 
එකව වැඩකළ හැකි පබොපහෝ පද්වල් තිපබනවො. 

ප්රශ්නය: ඔේ,  ැන් ඔබ ශ්රී ලංකොපේ නොයකයින් සමගින් සොකච්ඡො ෙවත්වවො තිපබනවො. අෙ අතපර් දීර්ඝ 
කොලයක සිට ෙවතින ද්වීෙොර්ශවීය සබඳතො තවදුරටත්ව පුළුල් කිරීම සඳහො, විපශ්ෂපයන්ම පබොපහෝ ආර්ික 

ප්රශ්නවලට ුඩු දී ඇති පම් වසංගත කොලය ුළ අෙට ඇති අළුත්ව විකල්ෙ පමොනවො ? 

පෙොම්පෙඕ පේකම්ුමො: ඔේ, ඇත්වපතන්ම ඒ බව සතයයි. චීනපේ ූහොන් නගරපයන් ආ පමම වවරසය 
හරහො ඇතිව තිපබන අභිපයෝගය පලෝකපේ මො සංචොරය කරන සෑම සථ්ොනයකම සියළුප නොට බලෙො 
තිපබනවො. කිසිදු රටකට පම් ප්රශ්න මොලොපවන් ගැලපවන්නට හැකිවී නැහැ. ෙැහැදිලිවම පසෞඛ්ය ගැටළුව 
හො බැඳුනු ප්රශ්න මොලොවක තිපබනවො, නමුත්ව අති විශොල ආර්ික ගැටළු   පමහි තිපබනවො. සංචොරක 

කර්මොන්තය මින් බරෙතළ අන් මින් බලෙෑමට ලකවී තිපබනවො. පමය, පලෝකපේ පබොපහෝ තැන්වල 
එපස්යි.  

පම් සම්බන්ධපයන් අප් පමපහවර මොලොව ඉතොමත්ව ෙැහැදිලියි: වවරසය ආමන්රණය කිරීමට අෙපේ 

උෙරිමපයන් ක්රියො කිරීම, අෙ  ආරකෂො වන බව සහතික කරගැනීම, පහොඳ උෙකොර භොරගැනීම, පම් සඳහො 

චිකිත්වසො පසවීම, අෙපේ රටුළ නිවැරදි ප ය කිරීම හො පලෝකය වටො අපනකුන්ට උෙකොර කිරීම, සහ 
අෙට හැකිතොක පේගපයන් එන්නතක පසොයොගැනීමට කටයුු කිරීම. අෙ ඊට ළං පවමින් සිටිනවො. 

අවසොනපේ අෙ එය සොකෂොත්ව කරගනිවී කියො මට විශ්වොසයි. අෙ එපස් කළ ෙසු, පම් පරෝගපයන් මිය 
යොපම් අව ොනම අඩු කරගැනීමට හැකි පේවි. ඒ වොපේම දුෂ්කර සහ වැ ගත්ව කොර්යයක වන අෙපේ 
ආර්ික නැවතත්ව ඉදිරියට පගනයොම ආරම්භ කරන්නට හැකිපේවි. 

මොපේ සංචොරයට පහ්ුව පිළිබඳව මුල් අවස්ථොපේ ඔබ මපගන් අසො සිටියො. ශ්රී ලංකොවට අපි පඩොලර් 

මිලියන 6ක ෙමණ පකෝවිඩ් ආධොර ලබො දුන්නො. අෙ එය කපළ් සුටින්. නමුත්ව අවසොනපේදී එකසත්ව 
ජනෙ ය ශ්රී ලංකොපේ ජනතොව පවනුපවන් කරනු ඇති පහොඳම පද් වන්පන් වැඩි වැඩිපයන් ඇමරිකොනු 
වයොෙොර පමරටට එන්නට සැලැස්වීම බව මට විශ්වොසයි. අපි අෙනයන සථොනයක ලබොප නවො. ශ්රී 

ලංකොපේ අෙනයන යවන විශොලතම ස්ථොනය අප් රටයි. ශ්රී ලංකො ජනතොවපගන් භොේඩ මිලදී ගනිමින්, 

එනම් භොේඩ රොශියක මිලදී ගනිමින් ශ්රී ලොංකික ජනතොවපේ ජීවිත වඩොත්ව යහෙත්ව කරන්නට හැකිවීම 
පිළිබඳ අපි ආඩම්බර වනවො. 



පමහි සිදුකරන ඇමරිකොනු ආපයෝජන හරහො   ජීවිත වැඩිදියුණු කරන්නට හැකි බව අෙට විශ්වොසයි. අෙ 

ෙැමිපණන විට, අෙ ශ්රී ලොංකිකයින් පස්වයට බඳවො ගන්නවො, ශ්රී ලොංකිකයින් පුහුණු කරනවො, යහෙත්ව 

වයොෙොර ෙරිචයන්ට අනුකූල අන් මින් අෙ එම ප්රජොවන්ට අත ප නවො. පමය, ප්රජොතන්රවොදී වයොෙොර 

ආකෘතියක, ඒවොපගම එය අෙට පෙොදු ආකෘතියක වනවො. චීන රජය ෙැමිපණන්පන් පමම ආකෘතිය 
රැපගන පනොපේ. ඔවුන්,  ඔවුන්පේ රජයට හිමි වයොෙොර සමගින් ෙැමිණි කල,  ැඩි හස්තයක හො බර 

පකොකුවක සහිත එය පෙපනන හො හැපඟන අන් ම ඉතොමත්ව පවනස.් අප් නිගමනය නම් එය, ශ්රී ලංකො 

ජනතොවපේ යහෙත තකො සිදුවන ප යක පනොපේ යන්නයි. ඇමරිකොනුවන් පමහි ෙැමිපණන විට, එුළින් 
ශ්රී ලංකො ජනතොව කරො යහෙත්ව  ෑ ගලොඑනු ඇතැයි අෙට විශ්වොස අතර අෙට සැබැවින්ම පමහි සිටීමට 

අවශය වනවො.  අෙට, පහොඳ මිුරකු හො හවුල්කරුවකු වීමට අවශය වනවො.  

ශ්රී ලංකොව තමන්පේ පකොටස ඉටු කළ යුුයි. පමරට, එවැනි ආපයෝජන සඳහො ආරොධනො කරන සථ්ොනයක 
විය යුුයි. අ  උ ෑසන ඉතොමත්ව දිරිගන්වනසුළු ූවො. ජනොධිෙතිුමොටත්ව පමය පහොඳින් වැටපහන බව මො 
 න්නවො. පුනර්ජනනීය බලශකතිය සඳහො අ හස් සහ කෘෂිකර්මොන්තය යනොදිය සඳහො සහය ලබොදීම 

ුළින්, ඇත්වපතන්ම ඒ අන් පම් තිරසොර ආධොර අවශය කර තිබුණු ඇතැම් ප්රපද්ශවල සංවර්ධනය 
ඇතිකිරීම සඳහො හැකියොව තිපේ ැයි අෙ විසින් සලකොබැලීම එුමොට අවශයයි. 

ප්රශ්නය: ඉතින් අවසොන වශපයන්, ඉතොමත්ව පකටිපයන්, ශ්රී ලොංකිකයින්ට ඔබුමො ප න ෙණිවිඩය 
කුමක ?  

පෙොම්පෙඕ පේකම්ුමො: ඒ ෙණිවිඩය පමපස්යි, එකසත්ව ජනෙ ය කියන්පන් තවත්ව ප්රජොතන්රවොදී රටක. 
අෙ  ැන් වසර 72ක ෙටන් මිුරන් වී සිටිනවො.ඉදිරියටත්ව එය එපස ්පේවි යැයි මො අප්කෂො කරනවො, ඒ 

වොපේම, ශ්රී ලංකොපේ ජනතොවපේ ජීවිත වඩොත්ව යහෙත්ව කිරීපම් පහොඳ පකොටසක්රුවකු වීමට අෙට 
අවශයයි.   

ප්රශ්නය: අෙ සමගින් සම්බන්ධවීම ගැන ඔබුමොට පබපහවින් ස්ුතියි පෙොම්පෙඕ පලකම්ුමනි- 

පෙොම්පෙඕ පේකම්ුමො: ඔේ මහත්වමයො 

ප්රශ්නය: ඒ වොපගම අපි ඔබුමොට සුභ ෙතනවො 

පෙොම්පෙඕ පේකම්ුමො: පබොපහොම ස්ුතියි මහත්වමයො, ඔබට ස්ුතියි 

ප්රශ්නය: ස්ුතියි 

 

 

 


