මයිකල් ආර්. පෙොම්පෙඕ රොජ්ය පල්කම්ුමො සහ ශ්රී ලංකොපේ විපේශ අමොත්ය දිපේෂ්
ගුණවර්ධන මහත්ො විසිේ ෙවත්වන ලද මොධය හමුවකදී
මොධය පවත් ෙළකළ අදහස්
මයිකල් ආර්. පෙොම්පෙඕ රොජ්ය පල්කම්ුමො
පකොළඹ, ශ්රී ලංකොව.
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විපේශ අමොත්ය ගුණවර්ධන මහත්ො: එකසත් ජ්නෙදපේ රොජ්ය පල්කම් ගරු මයික පෙොම්පෙඕ මහතොපෙනි,
(පනොෙැහැදිලි ය) රොජ්ය අමොතයුමනි, තොනොෙතිුමියනි, ධූත මණ්ඩලපේ සොමොජික මහත්ම මහත්මියනි,
පල්කම්ුමනි, මුලින්ම මො උණුසුම් හො ප්රසන්න කොලගුෙයක ඇති (පනොෙැහැදිලි ය) ශ්රී ලංකොවට ඔබුමොත්
ඔබුමොපේ ධූත පිරිසත් සොදරපයන් පිළිගන්නවො.

පහට දිනපේ, එනම් 2020 ඔපතෝබර් මොසපේ 29වැනිදොට එකල සිපලෝන් පලස හැඳින්ූ ශ්රී ලංකොවත්
ඇමරිකො එකසත් ජ්නෙදයත් අතපර් රොජ්තොන්ික සබඳතො ඇති කරගැනීපම් 72වැනි සංවත්සරය පයදී
තිපබනවො. ඉතින්, එවැනි ඉතොමත් වැදගත් දිනයක (පනොෙැහැදිලි ය) රොජ්ය පල්කම්ුමො (පනොෙැහැදිලි ය) අෙ
සමගින් එකු වී සිටිනවො.

අවුරුදු 70 ඉකමවන කොලයක අෙ පදරට ප්රජ්ොතන්රවොදය සහ සමොජ් ආර්ික (පනොෙැහැදිලි ය) යන පෙොදු
වටිනොකම් මත ෙදනම් ූ ශකතිමත් සම්බන්ධතොවයක පෙෝෂෙය කර තිපබනවො. අපේ ජ්නතොව අතපර්
තිපබන සම්බන්ධතොවය (පනොෙැහැදිලි ය) තරම් ඈතට දිපවනවො, රොජ්යතොන්ික සබඳතො ඇතිකරගැනීපමන්
(පනොෙැහැදිලි ය)

පගවී ගිය පම් කොලය ුළ පේශෙොලන, ආර්ික, අධයොෙන, සංස්කෘතික, නොවික කටයුු ඇුළු ආරකෂක
කපෂ්රය යනොදී කපෂ්ර ආවරෙය වන බහුවිධ මුහුෙත් සහිත සබඳතො දකවො අෙපේ පම් සම්බන්ධවීම
සැලකියයුු අන්දමින් මුහුකුරො පගොස් තිපබනවො. අෙ පදරපේ ජ්නතොව අතපර් ඇතිවී තිපබන අන්තර්ියො
පමහිදී ඊටත් වඩො වැදගත් වනවො.

පමවන් ෙසුබිමක ුළ, එකසත් ජ්නෙදපේ මපේ සම මේටපම් සගයො වන ගරු මයිකම් පෙොම්පෙඕ මහතො
උණුසුම් සහ හිතතෂි අන්දමින් ශ්රී ලංකොවට පිළිගන්පන් ඉතොමත් සුටින්. පකෝවිඩ්-19 තත්වය සමගින්
එල්ල වී ඇති බරෙතල අභිපයෝගය ෙවො පනොතකො ශ්රී ලංකොවට සංචොරය කිරීමත් ඔබුමොපේ කොලය පම්
පවනුපවන් පවන්පකොට ඔබුමොපේ අදහස් අෙ සමගින් පබදොහදොගැනීම සැබැවින්ම අපේ සිත් උණුසුම්
කරනවො, ගරු මැතිුමනි.

අතිගරු පගෝඨොභය රොජ්ෙකෂ ජ්නොධිෙතිුමො සමගින් පුළුල් ෙරොසයක විෂයයන් ආවරෙය කරමින් ෙැවැත්ූ
සොකච්ඡොව ද, අෙ සිදුකළ සොකච්ඡොව ද ුළින්, පම් වසපර් ගතූ මොසවලදි ඇමරිකොනු ෙොර්ශවපේ ප්රධොන ධුර
දරන්නන් සහ ශ්රී ලොංකික නොයකයින් අතර ඇතිූ සංවොදවලට අළුතින් ගැම්මක ඇතිූ බව කියන්නට පුළුවනි.

පල්කම්ුමනි, ඔබුමො පමපස් ශ්රී ලංකොපේ සංචොරය කරන්පන් අෙපේ ජීවිත, ජීවපනෝෙොය සහ රටවල්
අතපර් සම්බන්ධතො අන් කවරදොකවත් පනොසිතූ මේටමකින් පකෝවිඩ්-19 වසංගතපයන් අභිපයෝගයට ලකවී
තිපබන පමොපහොතකයි.

1930 ගෙන්වලදී එකසත් ජ්නෙදපේ පජ්ෝන්ස් පහොේකින්ස් විශ්වවිදයොලය මහජ්න හො ප්රජ්ො පසෞඛ්ය
ක්රමපේදයක සංවර්ධනය සඳහො සිදුකළ අධයනයකින් (පනොෙැහැදිලි ය) ශ්රී ලංකොපේ සොර්ථක පසෞඛ්යපස්වො
ෙේධතිය සඳහො දොයක ූවො.

පල්කම්ුමනි, ආසියොපේ ෙැරණිතම ප්රජ්ොතන්රවොදය වන්පන් ශ්රී ලංකොවයි. අපි, වර්ෂ 90කට ආසන්න
කොලයක තිස්පස් සර්වජ්න ඡන්දබලය හිමිව තිපබන පුරවැසියන් වනවො. වඩොත් ගතික පකෝෙයකින්

බැලුවපහොත්, එය, ජ්නොධිෙතිවරෙය සහ මහ මැතිවරෙය යන ප්රධොන ඡන්දය ප්රකොශ කිරීපම් ියොවලි පදකක
හරහො ශ්රී ලංකොපේ ජ්නතොව තමන්පේ නිදහස් පත්රීම ෙැහැදිලි පලස ප්රකොශ කළ, ප්රජ්ොතන්රවොදී වෑයම් සහ
ෙරිචයන් ඉතො ශකතිමත් ූ කොලයක වශපයන් හඳුන්වන්නට පුළුවනි.

පම් මැතිවරෙවලින් පිළිබිඹු වන්පන් එකීය රොජ්යපේ ස්තවරීත්වය, පභෞමික අඛ්ණ්ඩතොවය, ජ්ොතික
ආරකෂොව සහ ආර්ික ප්රගමනය ආරකෂො කිරීම සඳහො මහජ්නයො ලබොපදන ජ්නවරම වන අතර ආර්ික
දියුණුව සොකෂොත් කරගනිමින් ස්ථොවර හො ආරකෂිත රටක වශපයන් අපේ ඉදිරිගමන සමගින් සම්බන්ධවීම
සඳහො අෙපේ සියළුම මිුරු රටවල්වලට, විපශ්ෂපයන්ම එකසත් ජ්නෙදයට ඉන් ෙැහැදිලි අවස්ථොවක
ඉදිරිෙත් කරනවො.

කෘෂිකර්මොන්තය, ෙරිසරය, ස්වභොවික සම්ෙත්, පසෞඛ්ය, අධයොෙනය, ෙර්පේෂෙ සංවර්ධනය, පවළඳ සහ
මොනුෂිය ආධොර ඇුළු පුළුල් ෙරොසයක ඇ.පඩොලර් බිලියන 2 ඉකමවන මුදලක සංවර්ධන ආධොර ලබොදී ඇති
එකසත් ජ්නෙදය, ශ්රී ලංකොපේ ප්රධොන සංවර්ධන හවුල්කරුවකු වනවො. 2019 දී ශ්රී ලංකොව විසින් ඇ. පඩොලර්
බිලියන 3.1ක අෙනයන සිදුකළ එකසත් ජ්නෙද පවළඳෙල ශ්රී ලංකොපේ විෂොලතම තනි අෙනයන පවළඳෙල
වනවො. පම් වසපර් මුල් අර්ධපේ ඇ.පඩො. බිලියන 1.1 ක මේටමක ෙවත්වොගනිමින් වත්මන් පකෝවිඩ්-19
තත්වය යටපත් ෙවො පවළඳෙල පිරිහීම සුළුපවන් තමයි සිදුවී තිපබන්පන්.

මිරයකු වශපයන් එකසත් ජ්නෙදය ශ්රී ලංකොවට දුෂ්කර අවස්ථොවලදී සහය දී තිපබන අතර ඔපේ එම සහය
පවනුපවන් අෙ පබපහවින් ස්ුතිවන්ත වනවො. 2004 සුනොමි උවදුර අවස්ථොපේ එකසත් ජ්නෙදය ලබොදුන්
සහ අතිවිෂොලයි. හිටපු ජ්නෙති (පජ්යෂ්ඨ) පජ්ෝර්් බුෂ් මහතො සහ හිටපු ජ්නෙති බිල් කලින්ටන් මහතොපේ
ෙැමිණීමත්, එම අවස්ථොපේ අෙට ලබොදුන් ආධොරත් මො පම් අවස්ථොපේ සිහිෙත් කරනවො. ඒ වොපේම,
මෑතකොලීනව 2019 අපේල් මොසපේදී ෙොස්කු ඉරිදො පබෝම්බ ප්රහොර එල්ල ූ අවස්ථොපේදීත්, වඩොත් මෑතකදී
පකෝවිඩ්-19 හි බලෙෑම් අඩුකරගැනීමටත් අෙට උෙකොර කර තිපබනවො. විපශ්ෂපයන්ම, 9/11 ප්රහොරවලටත්
පෙර සිටම සහ පම් දකවොම එල්ීීඊ රස්තවොදී සංවිධොනය තහනම් සංවිධොනයක පලස නම් කිරීම පිළිබඳව
මොපේ හෘදයොංගම ස්ුතිය ෙල කරනවො.

ඒ අනුව පල්කම්ුමනි, අද අෙ නිරතවන පම් සොකච්ඡො, අතිගරු පගෝඨොභය රොජ්ෙකෂ ජ්නොධිෙතිුමො එකසත්
ජ්නෙද ෙොර්ශවපේ වැදගත් ධුර දරන්නන් සමගින් සිදුකළ සොකච්ඡො ද මො සමගින් පෙොම්පෙඕ පල්කම්ුමො
මොස කිහිෙයකට මත්පතන් අන්තර්ජ්ොලය හරහො සිදුකළ එම සොකච්ඡො ද තවදුරටත් ඉදිරියට පගනයොමක
වනවො. එුළින්, එකිපනකො ප්රමුඛ්තොවය පදන්පන් කුමක සඳහො ද කියො අවපබෝධ කරගැනීමටත්, තමන්
ෙොර්ශවපේ අදහස් පබදොහදොගැනීමටත්, එකඟ ූ සහපයෝගිතො කපෂ්රවල ේවීෙොර්ශවීය සම්බන්ධවීම්
තවදුරටත් උසස් කරගැනීමටත් අවස්ථොවක ලැබී තිපබනවො.

අෙපේ ේවීෙොර්ශවීය සම්බන්ධතො තවදුරටත් ශකතිමත් කරගැනීපම් අරමුණින්, එකසත් ජ්නෙද - ශ්රී ලංකො
හවුල්කොරීත්ව සංවොදපේ මීළඟ සැසිය 2021 මුල් කොලපේදී කැඳවීමටත් ආර්ික, ආරකෂක හො ෙර්පේෂෙ
ඇුළු අංශ ගෙනොවකම වැඩි සම්බන්ීකරෙයක හරහො ප්රගතිය සොකෂොත් කරගැනීමටත් අෙ එකඟ ූවො.

පවළඳ හො ආපයෝජ්න රොමු එකඟතොවපේ ඒකොබේධ සභොපවහි මීළඟ සැසිය ද හැකිතොක ඉකමනින්
ෙවත්වනවො ඇති. එපමන්ම, පතොරුරු සන්නිපේදන තොකෂෙය, සයිබර් අවකොශපේ ආරකෂොව,
කෘෂිකර්මොන්තය, විදයොව, තොකෂෙය, නපවෝත්ෙොදනය, පවළඳ හො ආපයෝජ්න වයොෙොර සහ පේශගුෙ
විෙර්යොස යනොදී කපෂ්රවල අෙපේ ේවීෙොර්ශවීය සබඳතො පුළුල් කරගැනීමටත් පමය උචිත අවස්ථොවක පලස
සලකනු ලැබුවො.

ස්තවරී, නිදහස් හො ස්වොීන රටක වශපයන් ශ්රී ලංකොපේ විපේශ ප්රතිෙත්තිය ඉදිරියටත් මධයස්ථ, පනොබැඳි
සහ මිර ප්රතිෙත්තිෙත්තිය වනු ඇති. අෙපේ රපේ උෙොයමොර්ගික පිහිීම සමගින් ලැබී ඇති අවස්ථො සහ
වගකීම් සිහිපේ තබොගනිමින්, අෙපේ මුහුදු සහ ගුවන් තල නිදහපස් තරෙය කිරීමට ඇති හැකියොව
ෙවත්වොගැනීපම් සහ මුහුදු සන්නිපේදන මොර්ග සහ මුහුදයට විදුලි ෙණිවිඩ රැහැන් ආරකෂො කරගැනීපම්
වැදගත්කම අෙට පෙපනනවො.

සියළුම රටවල් සොගර නීතිය පිළිබඳ එකසත් ජ්ොතීන්පේ සම්මුතිය ඇුළු ජ්ොතයන්තර නීතිය පිළිෙැදිය යුු සහ
ඊට ගරු කළයුු බව අෙ විශ්වොස කරනවො. ශ්රී ලංකොව සමගින් බහුවිධ නොවික සහපයෝගීතො ඇතිකරගැනීමට
ඇති හැකියොව සම්බන්ධපයන් අෙට පෙොදු අදහස් ඇති අතර ඒවො ඉදිරියට පගනයොමට උනන්දු වනවො.
පෙොම්පෙඕ පල්කම්ුමොපේ සංචොරයත් සිදුකළ සොකච්ඡොත් මගින් අෙ අතපර් ූ උණුසුම් මිරශීලී සබඳතො
තවදුරටත් වැඩි දියුණු වී තිපබනවො. පෙොම්පෙඕ පල්කම්ුමනි, යළිත්වරක මොපේ ස්ුතිය මො ඔබට
පුදකරනවො.

අවසොන වශපයන්, පෙොම්පෙඕ පල්කම්ුමොටත්, එුමො සමගින් පම් සංචොරයට සම්බන්ධ වී සිටින පෙොම්පෙඕ
මහත්මියටත් ශ්රී ලංකොපේ ඔබ ගතකරන කොලය ප්රසන්න පේවොයි සහ ඔබ ඉදිරිදිනවල ආසියොපේ කරන
සංචොර කටයුු නිරුෙද්රිත පේවොයි ප්රොර්ථනො කරනවො.

පෙොම්පෙඕ පල්කම්ුමො: ස්ුතියි
විපේශ අමොත්ය ගුණවර්ධන මහත්ො: ශ්රී ලංකො ජ්නතොව පවනුපවන් මො ඔබට ආයුපබෝවන් කියො සුභෙතනවො.
පෙොම්පෙඕ පල්කම්ුමො: පබොපහෝම ස්ුතියි
විපේශ අමොත්ය ගුණවර්ධන මහත්ො: දැන් රොජ්ය පල්කම්ුමො ඔබ අමතනවො ඇති
පෙොම්පෙඕ පල්කම්ුමො: ස්ුතියි අමොතයුමනි.
විපේශ අමොත්ය ගුණවර්ධන මහත්ො: රොජ්ය පල්කම්ුමො.
පෙොම්පෙඕ පල්කම්ුමො: ස්ුතියි. ස්ුතියි අමොතයුමනි. සියළුපදනොට ආයුපබෝවන්. පකොළඹ නගරයට
ෙැමිණීමට ලැබීම ඉතො විශිෂ්ටයි. ඔබුමො සඳහන් කළො වොපේම, අෙ සියළුපදනොටම සුවිපශ්ෂී සංවත්සරයක
වන, අෙ පදරට අතර රොජ්තොන්ික සබඳතො ඇතිකරපගන 72වසරක පිපරන්නට පෙර දිනපේ, එපස්
ෙැමිණීමට ලැබීපමන් පම් ගමන තවත් සුවිපශ්ෂී කරනවො.
විපේශ ඇමතිුමොත් මොත් ඉතො අගනො සොකච්ඡොවක නිරත ූවො. නැවත ෙත්වීම සම්බන්ධපයන් එුමොට සුභ
ෙතන්නට මට ඉඩ ලැබුනො- සුභ ෙැුම් -ඒ වොපගම, මීට මදක පෙර, අද උදෑසන මට රොජ්ෙකෂ ජ්නොධිෙතිුමො
සමගින් ඉතොමත් සොධනීය සොකච්ඡොවක නිරතවන්නට ලැබුනො.

පම් අවස්ථො පදපකහි දී ම, පෙොදුපේ මොපේ ෙණිවිඩය ඉතො ෙැහැදිලියි: ප්රජ්ොතන්රවොදී, සොමකොමී, සමෘේධිමත්
සහ පූර්ෙ වශපයන් ස්තවරී ශ්රී ලංකොවක සමගින් අෙපේ හවුල්කොරීත්වය ශකතිමත් කරගැනීමට එකසත්
ජ්නෙදය බලොපෙොපරොත්ු වනවො. උදොහරෙයක වශපයන්, අපේ නව තොනොෙති කොර්යොල පගොඩනැගිල්ල
දැන් ඉදිකර අවසන් කරන්නට ආසන්නයි. එය, පමරට සහ ශ්රී ලංකො ජ්නතොව පකපරහි අපේ ඇති කැෙවීම
පිළිබිඹු කරන සලකුෙක. ඒවොපේම, චීනපේ ූහොන් නගරපයන් ආ වසංගතය ෙරොජ්ය කිරීමට අෙ අතපර්
ඇති සහපයෝගීතොවය පිළිබඳව කථො කිරීමට අපි සෑපහන කොලපේලොවක මිඩංගු කළො.

එකසත් ජ්නෙදය දැනට පඩොලර් මිලියන 6 ඉකමවන ප්රමොෙයක පකෝවිඩ් ආධොර වශපයන් ශ්රී ලංකොවට ලබොදී
තිපබනවො. වසංගතය ආරම්භ ූ මුල් කොලපේදී ශ්රී ලංකොපේ කර්මොන්තශොලො සහ ඇඟළුම් නිෂ්ෙොදකයින් ඉහළ
තත්ත්වපේ පුේගලොරකෂක උෙකරෙ කේටල සඳහො ූ සිය ගෙනක ඇෙවුම් සපුරොලනු ලැබූවො. ඇමරිකොනු
ජීවිත පේරොගැනීමට පහ්ු ූ පම් නිමැවුම් පිළිබඳව අෙ ස්ුතිවන්ත වනවො. පබොපහෝම ස්ුතියි.

පමම තවරසය ෙරොජ්ය කර අපේ ජ්නතොවට පමන්ම සමස්ථ පලෝකවොසී ජ්නතොවටම යහෙත සැලසීම සඳහො
එන්නත් හො චිකිත්සො පසොයොගැනීමට ට්රම්ේ ජ්නොධිෙතිුමො පෙෞේගලික අංශය සමගින් එකව පවපහපසනවො.
පම් අවස්ථොපේ සහ අනොගතපේදී අෙපේ ආර්ිකය නැවතත් පෙර තිබූ තත්වයට ඔසවො තැබීම සඳහො අෙට
පෙෞේගලික කර්මොන්තවල බලය අවශය වනවො, ඒ කොරෙපේදී ශ්රී ලංකොපේ ජ්නතොව සමගින් එකව
වැඩකිරීමට අෙ උනන්දුපවන් සිටිනවො.

පම් සම්බන්ධපයන් අපි සෑපහන තරමකට කථො කළො. අෙපේ ආර්ික සම්බන්ධතොවය, පම් වනවිට ලංකොවට
ෙැමිෙ තිපබන අේවිතීය ඇමරිකොනු සමොගම් පිළිබඳව අපි කථො කළො. Coke, Oracle සහ IBM වැනි
සන්නොම පම් වනවිටත් පමහි ෙැමිෙ උසස් තත්වපේ රැකියො නිර්මොෙය කරනවො. පම් ඇමරිකොනු සමොගම්,
පලෝකපේ වඩොත්ම විශ්වොසය තැබිය හැකි හවුල්කරුවන් වනවො. එම සමොගම් නීතියට වගවනවො, ඒවො
විනිවිදභවපයන් යුකතයි, ඒවො ියොත්මකවන ප්රජ්ොවන්ට එම සමොගම් සම්ෙතක වනවො.

ඒ වොපගම, අද දින මො සඳහන් කළ ෙරිදි, යහෙොලනය සහ ප්රතිෙත්තිවල විනිවිදභොවය ුළින් පනොකඩවො තව
තවත් පමවන් ඇමරිකොනු ආපයෝජ්න ආකර්ෂෙය කරගැනීමට හැකිපේවි. එම මූලධර්ම ශ්රී ලංකොපේ
ඉතිහොසය සහ ආසියොපේ ෙැරණිතම ප්රජ්ොතන්රවොදය වශපයන් ශ්රී ලංකොපේ උරුමය සමගින් දැඩි පස්
අනුකූලයි.

එපමන්ම, අෙපේ හවුල් අභයොසවලට අමතරව, අමොතයුමො සඳහන් කළො පමන් පලෝකපේ වඩොත්ම වැදගත්
ඇතැම් මුහුදු මොර්ග විවෘතව ෙවත්වොපගන යොමට උෙකොරී වන අෙපේ ආරකෂක සහපයෝගිතොවය
සම්බන්ධපයන් ද අෙ පුළුල් සොකච්ඡොවක සිදුකළො. මොපේ ද විදයොලය වන West Point වැනි එකසත් ජ්නෙද
අධයයන ආයතනවලින් ශ්රී ලොංකික නිලධොරීන් පුහුණුව ලැබීම මට ආඩම්බරයක. ඒවොපේම, ඔපේ මුහුදු
තීරපේ ශ්රී ලංකො නොවික හමුදොව මුර සංචොරපේ පයපදන පවරළොරකෂක පනෞකො පදකක එකසත්
ජ්නෙදපයන් ෙරිතයොග කර තිබීම පිළිබඳ මො ආඩම්බර වනවො.

සැබැවින්ම, ශකතිමත් හො ස්තවරී ශ්රී ලංකොවක යනු, පලෝක පේදිකොව මත ඇමරිකොවට සිටින ප්රබල සහ
ක්රපමෝෙොයික හවුල්කරුවකු වනවො. එය, නිදහස් හො විවෘත ඉන්දු-ශොන්තිකරයක සනිටුහන් කරන ආපලෝක
ස්ථම්භයක වියහැකියි.

එය චීනය කරන්නට වෑයම් දරන පදයට වඩො පකොතරම් පවනස් ද බලන්න. අහිතකර ගනුපදනු, මුහුපේ හො
පගොඩබිම සිදුකරන ස්තවරීත්වය උල්ලංඝනය කිරීම් හො පනොෙනත්කම් හරහො අෙට පෙපනන්පන් චීන
පකොමියුනිස්ේ ෙකෂය පගොදුරු සඳහො මොන බලන විපලෝපිකයකු බවයි. එකසත් ජ්නෙදය ියොකරන්පන් ඊට
පවනස් අන්දමකින්. අපි එන්පන් මිුරකු සහ හවුල්කරුවකු වශපයනුයි.

අවසොන වශපයන්, පම් සන්ධයොපේ දී මො යනවො- 2019 ෙොස්කු ඉරුදින ISIS සංවිධොනපයන් ප්රහොරයට ලක
ූ ස්ථොන ෙපහන් එකක වන ශොන්ත අන්පතෝනි පේවස්ථොනය පවත යන්නට පමොපහොතක පවන් කිරීම මට
වැදගත් කරුෙක වනවො. තව සුළු පේලොවකින්, ඇමරිකොනු ජ්ොතිකයින් ෙස් පදපනකු ද ඇුළුව, දුෂ්ට
රස්තවොදීන්පේ වින්දිතයින් බවට ෙත් ූ සියගෙනක පුේගලයින් පවත මොපේ පගෞරවය දැකවීමට අවස්ථොව

මට ලැපේවි. ශ්රී ලොංකිකයින්ට ඇමරිකොනු ජ්ොතිකයින් සහ තමන්පේ රපේ වැසියන් ඝොතනය කළ එම
වරදකරුවන් යුකතිය ඉදිරියට ෙැමිෙවීමට උෙකොර කිරීම සඳහො රොජ්ය පදෙොර්තපම්න්ුපවන් සැලකියයුු
ප්රමොෙයක රස්ත විපරෝී ආධොර ලබොපදන්නට ඉදිරිෙත්වීම පිළිබඳව මො ආඩම්බර වනවො. පම් ෙොස්කු ඉරුදින
ප්රහොරවලින් නිපයෝජ්නය වන්පන් ශ්රී ලොංකිකයින් සදොකොලිකවම අතහැර දැමීමට සූදොනම් අන්දපම්
නිකොයවොදය යි. සියළු ෙසුබිම්වලින් එන ශ්රී ලොංකිකයින්- පබෞේධයින්, හින්දුවරුන්, ිස්තියොනි බැතිමුන් හො
මුස්ලිම් බැතිමුන් යන සියළුපදනොට එකපස්- අවශය වී ඇත්පත් තමන්පේ මොනව හිමිකම්වලට ගරුකරන
සොමකොමී රටකුයි.

ගියවසපර් මැතිවරෙ ජ්යග්රහෙපයන් ෙසු, තමන්ට ෙකෂව ඡන්දය ලබොදුන් අයපේ ෙමෙක පනොව සියළුම
පුරවැසියන්පේ ජ්නොධිෙතිවරයො තමන් වන බව රොජ්ෙකෂ ජ්නොධිෙතිුමො ෙවසො සිටියො. අෙ පදරට ඉදිරියට
ගමන් කරේදී, එම වචනවල සතයතොවය ආරකෂො කරනු ඇතැයි එකසත් ජ්නෙදය විශ්වොසය තබනවො. වගවීම,
යුකතිය සහ ප්රතිසන්ධොනය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහො ශ්රී ලංකොව විසින් අර්ථවත් හො ශකතිමත් පියවර ගන්නට
ලබොදී ඇති පෙොපරොන්දුව ඉටුකරනු ඇතැයි අපි බලොපෙොපරොත්ු වනවො.

එනිසො, ඇමතිුමනි අපි උපරනුර ගැපටන පස් සිටගනිමු. අෙ එපස් කරන කල්හි අපේ පුරවැසියන්
පවනුපවන් සොකෂොත් කරගතහැකි යහෙත් ප්රතිඵලවලින් ඇතැම් ඒවො අෙ දැක තිපබනවො. ප්රජ්ොතන්රවොදී
වටිනොකම්වලින් ඔේ නැංවුනු අෙපේ හවුල්කොරීත්වපේ ශකතිපයන් අපි එකව තවතවත් පේ කරමු.

පමහි මට ලබොදුන් සත්කොරකත්වය පවනුපවන් ඔබට ස්ුතියි අමොතයුමනි.

විපේශ අමොත්ය ගුණවර්ධන මහත්ො: ස්ුතියි.
රැස්ීම පමපහයවේනො: දැේ අපි මොධය සඳහො සභොව විවෘත් කරනවො. මුලිේම පමරට මොධයවලිේ ප්රශ්නය
ඉදිරිෙත් කරන පමේ ඉල්ලො සිටිනවො.
ප්රශ්නය: පම් අවස්ථොව ලබොදීම පිළිබඳව පබපහවිේ ස්ුතියි. මපේ නම ඡවිකො ගුණපස්කර. මම ශ්රී ලංකොපේ
(පනොෙැහැදිලි ය) ප්රවෘත්ති නිපයෝජ්නය කරනවො.

මපේ ප්රශ්නය ඉදිරිෙත් කරන්පන් රොජ්ය පල්කම් පෙොම්පෙඕ මහතො පවතයි. එකසත් ජ්නෙදය මැතිවරෙයකට
යන පම් අවස්ථොව ඔබුමො ශ්රී ලංකොපේ සංචොරයක සඳහො පතෝරොගත්පත් ඇයි? ඔබුමොපේ සංචොරපේ
අරමුෙ චීනයට එපරහි සන්ධොනයකට ශ්රී ලංකොව පයොමුකරගැනීමද? මම අදහස් කරන්පන්, MCC, SOFA
වැනි අළුත් ගිවිසුම් අත්සන් තැබීපමන් හො Quad කණ්ඩොයම හරහො ශ්රී ලංකොව ුළ බීජීං හි බලෙෑම සමනය
කරන්නට එකසත් ජ්නෙදය උත්සොහ කරනවොද?

ඒ වොපේම, අෙපේ රපේ සිටිනො යුධ වීරයකු වන අෙපේ වත්මන් හමුදොෙතිුමොට, ලුතිනන් පජ්නරොල්
ශපේන්ර සිල්වො මහතොට එපරහිව, ස්වොීනව තහවුරු පනොකළ පතොරුරු මත ෙදනම්ව, ඔහුට එකසත්
ජ්නෙදයට ඇුළුවීමට තහනම් ෙනවො තිපබනවො. පම් සම්බන්ධපයන් වත්මන් තත්වය කුමකද? ජිනීවො
පයෝජ්නො සම්මතය අනුව ලුතිනන් පජ්නරොල් ශපේන්ර සිල්වො හට ෙනවො ඇති ගමන් තහනම පිළිබඳ නැවත
සලකො බලන පමන් ශ්රී ලංකො රජ්ය ඔපබන් ඉල්ලො තිපබනවොද?

පෙොම්පෙඕ පල්කම්ුමො: පහොඳයි, ස්ුතියි. මම හිතන්පන් එතන ප්රශ්න ුනක තිපබනවො. අවසොන ප්රශ්නය
ගතපහොත්, බලන්න, එය එකසත් ජ්නෙදපේ නීතිමය ියොදොමයක. අපි සෑමවිටම එය සමොපලෝචනය
කරපගන යොම සිදු කරනවො. එය තොකෂණික වශපයනුත්, කරුණුමය වශපයනුත්, නිතිමය වශපයනුත් එය
නිවැරදිව කිරීමටයි අෙට අවශය. අෙ පනොකඩවො එය කරපගන යනවො.
මො හිතන්පන් ඔපේ ෙළමු ප්රශ්නය කොල වකවොනු සම්බන්ධ ප්රශ්නයක. විපේශ ඇමතිුමො මට පමය මතක කර
දුන්නො. පෙර අවස්ථොවකදී මො පමහි ෙැමිපෙන්නට නියම කරපගන සිටියත් පලෝකය වටො සිදුූ සිදුවීම්
පහ්ුපවන් ඒ අවස්ථොපේදී මට පමහි ෙැමිපෙන්නට හැකි ූපේ නැහැ. මට ෙැමිපෙන්නට හැකි ූපේ පම්
අවස්ථොපේදීයි. මො පමහි ෙැමිණීම ගැන දැඩි සුටකිනුයි සිටින්පන්. එය අේවිතීය අවස්ථොවක, ඒ වොපේම,
අපේ සම්බන්ධතොවල 72වැනි සංවත්සරය එළපඹන අවස්ථොපේ මො පමහි සිීම වැදගත් යැයි මො සිතනවො.
එපස් ෙැමිපෙන්නට හැකිවීම ගැන මට සුටුයි.

ඔපේ අවසොන ප්රශ්නය අෙ පමහි සොකෂොත් කරගන්නට වෑයම් දරන්පන් කුමකද යන්න පිළිබඳවයි. ශ්රී
ලංකොපේ ජ්නතොවට ස්තවරීත්වය හො ස්වොීනත්වය ලැබීම අෙට අවශයයි. ඔවුන් සොර්ථක වීම අෙට අවශයයි.
ඔවුන් පවනුපවන් තිරසොර සංවර්ධනය අෙට අවශයයි. මිුරකු සහ හවුල්කරුවකු වශපයන් එකසත් ජ්නෙදය
ලබොදීමට ඉදිරිෙත්වන්පන් පම්වො යැයි අෙ සිතනවො, අෙට අවශයවන්පන් එයයි. බලන්න, අෙට පෙොදු දැකමක
තිපබනවො. ප්රජ්ොතන්රවොදී රටවලට සෑමවිටකම එවැන්නක තිපබනවො, පන්ද? ඉතින් මො සංචොරය කරනවොමො ඉන්දියොවට සංචොරය කළො, මො පමහි ආවො, අද සැන්දෑපේ මො මොලදිවයින් කරො යනවො, ඉන්ෙසු
ඉන්දුනීසියොවට යනවො. නිදහස් හො විවෘත නොවික ගමන්මොර්ග සඳහො, පවළඳ ශකයතොවය සඳහො, මිනිසුන්ට
තමන් කැමති තැනක සැරිසැරීම සඳහො පම් සියළුම ප්රජ්ොතන්රවොදී රටවල්වලට පෙොදු දැකමක ඇති බව අෙ
දන්නවො.

ශ්රී ලංකොපේ ජ්නතොව එකසත් ජ්නෙදපේ ජ්නතොව සමගින් පබදොහදොගන්නො පෙොදු දැකම වන්පන් පම්වොයි.
එනිසො, අද දින මොපේ පමම සංචොරය එම කරුණු පිළිබඳව කථොබහ කිරීමටත් පමරට ඇති අවස්ථොවන් දැක
ඇමරිකොනු පෙෞේගලික අංශපේ සමොගම් පමරටට ෙැමිෙ ආපයෝජ්නය කර ශ්රී ලොංකිකයින් පුහුණු කර ඒ
ප්රජ්ොවන්පේ සංවර්ධනයට දොයක වන අන්දමින් අෙපේ සම්බන්ධතොවය ඉදිරියටත් වර්ධනය කරගත හැකි ක්රම
පසොයොගැනීමටත් සිදුකරන ලේදක. ඇමරිකොව ලබොදීමට ඉදිරිෙත්වන්පන් පමවැනි පේවල්. එහි ඇත්පත්
පවනස් දැකමක. චීන ෙොර්ශවයට ඇත්පත් ඊට වඩො පවනස් අන්දපම් දැකමක.

තවදුරටත් ස්වොීනව සිීම සඳහො තමන්පේ ස්තවරී අයිතිවොසිකම් ියොත්මක කිරීපම් හැකියොව
ෙවත්වොපගනයොමටත්, ඔබලො මෑතකදී ෙැවැත්ූවොක පමන් මැතිවරෙ ෙැවැත්වීම සඳහො නිදහස
ෙවත්වොපගනයොමටත් ශ්රී ලංකොපේ ජ්නතොවට හැකිවන බව සහතික කරගැනීමට අෙට අවශයයි. ප්රජ්ොතන්රවොදී
රටවල් එක ූ කල පමවැනි දෑ සම්බන්ධපයන් වැඩ කළ හැකියි. අෙ පබදොහදොගන්නො දැකම වන්පන් පම්වොයි.
අද දින පමහි ෙැමිණීම සම්බන්ධපයන් මො එතරම් සුටු වන්පන් එනිසොයි.

ස්ුතියි, ඉදිරිෙත් කළ ඒ සියළු ප්රශ්නවලට ස්ුතියි.

රැස්ීම පමපහයවේනො: පහොඳයි, දැන් එකසත් ජ්නෙදපේ මොධය පවනුපවන් අපි VOA හි නික චිං පවත
පයොමු වනවො.
ප්රශ්නය: සුභ දවසක් විපේශ අමොත්යුමනි, ඇත්පත්ේම පකොළඹ සුේදර ස්ථොනයක්, පමහි ෙැමිපණේනට
ලැබීම සුටක්. මම අහේන කැමතියි, පමපස් එක්සත් ජ්නෙදපේ රොජ්ය පල්කම්වරයකු ශ්රී ලංකොවට ආපේ
වසර ගණනොවකට ෙසුයි. පමම කළොෙපේ එක්සත් ජ්නෙදය සිටීම ඔබ පිළිගේනවොද? (පනොෙැහැදිලි ය)
එක්සත් ජ්නෙද ශ්රී ලංකො සම්බේධත්ොවය චීනය සමගිේ ශ්රී ලංකොවට ඇති සම්බේධයට කරදරකොරී පේද?
ස්ුතියි.
විපේශ අමොත්ය ගුණවර්ධන මහත්ො: මො කලින් සඳහන් කලොක පමන් එකසත් ජ්නෙද - ශ්රී ලංකො
සම්බන්ධතොවය 72වැනි සංවත්සරයට එළඹී තිපබනවො. අෙ රටට සංචොරය කිරීම සඳහො රොජ්ය පල්කම්ුමො
විසින් එම සංවත්සරය පතෝරොපගන තිබීම ගැන අෙට සුටුයි. වසර දීර්ඝ ගෙනොවක සහපයෝගීතොවය ුළින්
අෙ ඉදිරියට ෙැමිෙ තිපබනවො, අනොගතය කරො ද එපලසම ගමන්කිරීමට අෙ බලොපෙොපරොත්ුපවන්
ෙසුවනවො.
පම් අවස්ථොපේදී රොජ්ය පල්කම්ුමො අෙ සමගින් සිටිනවොක පමන් අනොගතපේදී ද පබොපහෝ එකසත් ජ්නෙද
නිපයෝජිත නිලධොරීන් ශ්රී ලංකොවට ෙැමිපණ්වි. මො කලින් සඳහන් කලොක පමන් ශ්රී ලංකොව කියන්පන් සොමයට
කැෙූ මධයස්ථ, පනොබැඳි රටක. ඒ මූලධර්ම මත ෙදනම් පවමින් එකසත් ජ්නෙදය සහ අපනකුත් රටවල්
සමගින් අෙපේ සම්බන්ධතො ෙවත්වොපගන යන්නට අෙ බලොපෙොපරොත්ු වනවො.
පෙොම්පෙඕ පල්කම්ුමො: පහොඳයි, සියළුපදනොට ස්ුතියි.

