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බී

ජිනය විසින් ප්රකාශ කරන ලද ග ලඳ තිරු බදු
ලට ප්රතිචාර ශගයන් ට්රම්ප් , ග)ග*ක් නිකුත්
කරතිගබන ඔහුග/ ඩාත්) කලහකාරී ට්වීටර් සටහන්
)ඟින් චීනය ප)නක් ගනා ඇ)රිකානු ස)ා ම් හා
ග=ඩරල් )හ බැංකු ද ඉලක්ක කර ඇ*.
චීනයට එගරහි ග ලඳ යුද්ධය * දුරටත් උත්සන්න න
බ අඟ මින් ජනාධිපති ට්රම්ප් කලහකාරී ට්වීටර් පනිවිඩ
රැසක් නිකුත් කිරීග)න් පසු ඊගQ , සර තුල ග ෝල්
වීදිගQ ග* ැනි විශාල*) ැටී) සිදුවිය. එක්සත් ජනපද
තීරුබදු පැනවී)ට එකට එක කිරී)ක් ගලස ගඩාලර්
බිලියන 75 ක් ටිනා ඇ)රිකානු භාන්ඩ පරාසයක් සඳහා
තීරුබදු පැනවී)ට බීජිනය ත් තීරනගයන් පසු ග))
කඩාපැනී) සිදුවිය.
ග ලඳගපාල ල් සා දැමීග)න් පසු ට්රම්ප් * ත් ඉහල
නං න ලද තීරුබදු පිය ර )ාලා ක් ප්රකාශයට පත්
කගල්ය. ඒ අනු ගඩාලර් බිලියන 250 ක් ටිනා චීන
භාන්ඩ සඳහා න සියයට 25 ක බද්ද ඔක්ග*ෝබර් 1
නදා සිට සියයට 30 දක් ා ඉහල යනු ඇ*. ලබන )ස
මුල සිට බලාත්)ක වී)ට නියමි* * ත් ගඩාලර් බිලියන
300 ක් ටිනා භාන්ඩ සඳහා න බද්ද කලින් ප්රකාශයට
පත් කල පරිදි සියයට 10 ගනා දැන් සියයට 15 ක් ගලස
නිය) ගකගර්.
මීට ගපර චීනය විසින් එක්සත් ජනපදයට එගරහි එකට
එක කිරීගම් ක්රියා)ාර්
න්නා බ ට කල නිගbදනයට
මූල්ය ග ලඳගපාල ල ප්රතිචාරය සාගප්ක්ෂ නිහඬ
එකක් වූගQ එ ැන්නක් අගප්ක්ෂා කර තිබුන බැවිනි .
එගහත්, පැය කිහිපයකට පසු තීරු බදු පැනවීම්
නිගbදනය කිරී)ට ගපරාතු නිකුත් කරන ලද ට්රම්ප්ග/
ට්වීටර් සටහන් ලින් පසු ග ලඳගපාල තියුනු ගලස
පහ* ැටී)ට පටන් ත්ගත් , ඒ ායින් ැටු) තීව්ර න
බ ඇඟවුම් ගකරුනු බැවිනි . ඒ ස)ඟ) එය සංයුක්*
ස් රූපයක් ත්ගත්ය.

රම්ප්, ග)ග*ක් නිකුත් කරතිගබන ඔහුග/ ඩාත්)
කලහකාරී ට්වීටර් සටහන් )ඟින් චීනය ප)නක් ගනාb
ඇ)රිකානු ස)ා ම් හා ග=ඩරල් )හ බැංකු ද ඉලක්ක
කර ඇ*. ඔහු )හබැංකු අධිපති ගජගරාමි පග ල්
“සතුගරකු” ගලස හැඳින්වීය.
“අපට චීනය අ ශ්ය ගනා න අ*ර , ඔවුන් ගනා)ැති
*ත් ය අ ංක ) ඩා ගහාඳ නු ඇ*,” ට්රම්ප් සටහන්
කගල්ය. "අපග/ ගrෂ්ඨ ඇ)රිකානු ස)ා ම් සිය
කර්)ාන්* ආපසු රටට ග න ඒ) ද ඇතුලු චීනයට
විකල්ප ගසවී) හා) ආරම්භ කිරී) අ ශ්යය."
ඒ හා) ගකාටස් අ ය පසුබෑ)ට පටන් ත්ගත්ය . එස්
ඇන්ඩ් පී 500 සියයට 2.59 කින් ද ඩb ගජාන්ස් ඒකක
600 කින් ගහ ත් සියයට 2.37 කින් ද නැස්ඩැක් සියයට
3 කින් ද පහ* ැටුනි. ග ලඳපල පහ* ැටී)ට බලපෑ
* ත් සාධකයක් වූගQ , එක්සත් ජනපද ග=ඩරල් )හ
බැංකු විසින් ගපාලී අනුපා* අඩු කිරී)ට ගහෝ එහි මූල්ය
ප්රතිපත්තිගQ ග නත් සැලකිය යුතු ග නස්කම් කිරී)ට
අදහස් කරන බ ට කිසිදු ඇඟවී)ක් ගනාදැක් වී)යි.
ගයාමිං ජැක්සන් ගහෝල්හි )හ බැංකුකරු න්ග/
රැස්වී) අ)*මින් ඔහු කල පුලුල් කථාගbදී ග=ඩරල්
සභාපති ගජගරාම් පග ල් )ෑ* )ාස ලදී ඔහු භාවි*ා
කල පිලිග *) අනු )නය කගල්ය: “ප්රසාරනය ප ත් ා
ැනී) සඳහා අපි සුදුසු පරිදි ක්රියා කරන්ගනමු.”
ග ලඳා)
පිලිබඳ
අවිනිශ්චි**ා
“ග ෝලීය
)න්ද ාමිත් ය සහ එක්සත් ජනපදගQ දුබල නිෂ්පාදන
හා ප්රා/ධන වියදම් සඳහා ගbදිකා සකසයි” යැයි
පග ල් පැ සීය . එගහත් ඔහු මූල්ය ප්රතිපත්තිය හා
ග ලඳා) සම්බන්ධ කිරී) ප්රතික්ගෂ්ප කරන බ ක්
ගපගනන්නට තිබුනි. ග ලඳ ප්රතිපත්තිය සැකසී)
ගකාන්ග්රසගQ සහ පරිපාලනගQ කී)ක් න අ*ර
මූල්ය ප්රතිපත්තිය “පාරිගභෝගික වියදම් ,
්යාපාර
ආගයෝජන සහ )හජන විශ් ාසය සඳහා සහාය න ප්
රබල ග) ල)ක් න අ*ර එයට ජා*්යන්*ර ග ලඳා)
සඳහා නිරවුල් රීති ගපා*ක් සැපයිය ගනාහැකි” බ ඔහු
පැ සීය.

)හ බැංකු ට ට්රම්ප්ග න් එල්ලවූ * ත් ප්රහාරයක් සඳහා
පග ල්ග/ ක*ා බලපෑගbය. “සුපුරුදු පරිදි )හ බැංකු
කිසි ක් කගල් නැ*! දැන් )ග/ එක) ප්රශ්නය, අපග/ ප්
රධාන සතුරා ගœ පග ල් ද සභාපති ෂී ද යන්නයි . ” චීන
ජනාධිපති ෂී ජින් පිං ඔහු අදහස් කගල්ය.
ට්රම්ප්ග/ ට්විටර් සටහන් ලට ප්රතිචාර ශගයන්
ගකාටස් අ ය පහ* ැටී)ත් ස)ඟ) , ආරක්ෂා සඳහා
එක්සත් ජනපද භාන්ඩා ාර බැඳුම්කර ග * මුදල් )ාරු
වී)ට පටන් ත්ගත්ය . සර ගදකක භාන්ඩා ාර
බැඳුම්කර ප්රතිලාභ පදනම් ඒකක 10 කින් පහල ග ාස්
සියයට 1.51 ක් වූ අ*ර සර 10 ක භාන්ඩා ාර
බැඳුම්කර ප්රතිලාභ ඊට ඩා )ඳක් පහ* ැටුනි. සා)ාන්ය
*ත් යක් ප තිද්දී දිගු කාලීන බැඳුම්කර නය ප්රතිලාභ
ගකටිකාලීන බැඳුම්කර නය ප්රතිලාභ ලට ඩා ඉහල
)ට්ට)ක පැ තිය යුතුය. සා)ාන්ය *ත් යක් ප තිද්දී ප්
රතිලාභ ක්රය “ප්රතිගලෝ)” වී ඇත්ගත් ගම් )ාසගQ
සිb න අ ස්ථා ටයි. එ ැනි ප්රතිගලෝ) *ත් යක්
අ පා*ගQ දර්ශකයක් ගලස පුලුල් ගලස සැලගක්.
චීනගයන් ඉ ත් න ගලස එක්සත් ජනපද ස)ා ම් ලට
ට්රම්ප් දුන් “නිගයෝ ය”
්යාපාරික සංවිධාන ල
විගbචනයන්ට තුඩු දුන්ගන්ය.
එක්සත් ජනපද ානිජ )න්ඩලගQ ජා*්යන්*ර කටයුතු
පිලිබඳ ප්රධානී )යිරන් බ්රිලියන්ට් ග ෝල් ස්ට්රීට් ජර්නලයට
පැ සුගb, “ස)ා ම් ලට කු)ක් කල යුතු දැයි පැ සී)ට
ජනාධිපති රයාට බලයක් නැ* . "ඔහුට ) ගපන්වී)
ලබා දිය හැකිය, ඔහුට *)ාග/) සිතුවිලි ඉදිරිපත් කල
හැකිය. නමුත් එක්සත් ජනපද ස)ා ම් චීනය ස)ඟ
ආගයෝජනය කිරී) හා ්යාපාර කටයුතු දි ට) කරග න
යනු ඇ* . )ක්නිසා ද යත්, එය )ඟ ගනාහැරිය හැකි
ග ලඳගපාලක් නිසාය.”
ජාතික සිල්ලර ග ලඳ සම්ගම්ලනගQ රජගQ
සම්බන්ධ*ා පිලිබඳ ගœෂ්ඨ උප සභාපති ගඩ්විඩ් ග£න්ච්
පැ සුගb “ගලෝකගQ පාරිගභෝගිකයින්ග න් සියයට 95
ක් අගප් ගද්ශ සී)ාග න් පිට* ජී ත් න අ*ර
ඇ)රිකානු සිල්ලර ග ගලන්දන් ගලෝකගQ ගද න
විශාල*) ආර්ථිකගයන් ඉ ත්වී) යථාර්ථ ාදී ගනා න”
බ යි. ඔහුග/ ප්රතිපත්ති ආර්ථික ශගයන් අ*ාර්කික ,
පලදායී හා යථාර්ථ ාදී ගනා න බ ට කු)න ගහලා
දැකීම් තිබුන ද ට්රම්ප් ඒ ා උත්සන්න කිරී)ට සූදානම්
ග මින් සිටී.

චීනයට එගරහි ඔහුග/ න *) පිය ර නු ලැබුගb සති
අන්*ගQ ප්රංශගQදී පැ ැත්වී)ට නියමි* ජී 7 සමුලු
රැස්වී) ආසන්නගQ ය. රැස්වීම් ල සත්කාරකත් ය දරන
ප්රංශ ජනාධිපති )ැගක්රාන්, අ සාන ප්රකාශයක් ඉදිරිපත්
කිරී)ට අදහස් කරන බ පැ සීය . )ක්නිසා ද යත්,
ආ*තීන් උග්ර න *තු හමුගb ග නස්කම් ගසවී) සඳහා
ප)නක් ඒ ා ඉ හල් න බැවින්ය.
එක්සත් ජනපදගQ ඉල්ලී) පරිදි අ සාන ග)ාගහාගත්
එකතු කරන ලද , ග ෝලීය ආර්ථිකය පිලිබඳ ඉරිදා
උදෑසන පැ ැත්ග න ැඩමුලුගbදී, ජී 7 හි විශාල ැටුම්
තිග© නම් ඒ ා පුපුරා යා හැකිය. අධි*ාක්ෂනික ස)ා ම්
සඳහා බදු පැනවී)ට ත් ප්රන්ස තීරනය සම්බන්ධගයන්
ට්රම්ප් දැනට)ත් )ැගක්රාන් ආන්ඩු ස)ඟ ැටී ඇ* . ප්
රංශ යින් සඳහා පලි ැනීගම් තීරුබදු පැනවී)ට ට්රම්ප්
*ර්ජනය කර ඇ*.
ආ*තීන්ග/ * ත් ප්රභ යක් න්ගන් එක්සත් ජනපදය
හා යුගරෝපා සං )ය අ*ර ගයෝජි* ග ලඳ නුගදනු යි.
බ්රසල්ස්හි දැඩි විගරෝධය හමුගb සාකච්ඡා න්ට
කෘෂිකර්)ාන්*ය ද ඇතුලත් විය යුතු යැයි ඇ)රිකානු
පාර්ශ් ය
අ ධාරනය
කර
තිග©.
සහන
ගනාලැගබන්ගන් නම් යුගරෝපා සං )ය විසින්
නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ග)ෝටර් රථ සහ ාහන
නිෂ්පාදන සඳහා සියයට 25 ක් දක් ා තීරුබදු පැනවී)ට
ග ාෂිංටනය කර ඇති *ර්ජනය යටගත් සාකච්ඡා
ප ත් නු ලැග©.
බ්රහස්පතින්දා පැ ති රැලියක් අ)*මින් ට්රම්ප් ග)ගස්
පැ සීය: “යුගරෝපීය සං )ය චීනයට ඩා නරක ය, එය
කුඩා ය. එය අපට දරුනු ගලස සලකයි: බාධක, තීරුබදු,
බදු පන යි. ”
සමුලු ට ගපර ාර්*ාකරු න්ට අදහස් දක් මින් )ැක්
ගරාන් ග)ගස් පැ සීය : “අපි ගලෝක පිලිග ල සම්බන්ධ
ඓතිහාසික අභිගයෝ යකට මුහුන දී සිටිමු .” එගහත්
එක්සත් ජනපදය හා චීනය අ*ර ප)නක් ගනා බටහිර
සහචරයින් අ*ර ද ැටුම් හා ප්රතිවිගරෝධ*ා ැඹුරු
ග මින් ඇ*.
ෆිනෑන්ෂල් ටයිම්ස් හි තීරු රචක එඩ් ඩ් ලූස් සඳහන් කල
පරිදි, ජී 7 රැස්වී) එහි ඉතිහාසගQ ඩාත්) “විකාර”
එකක් න බ ගපනී යයි . “සමුලු )ගින් ග ෝලීය ැටලු
කල)නාකරනය කිරී) පහසු කරනු ඇ* . G7 සහ එ න්
ග නත් ආකාරගQ සමුලු ල , විගශ්ෂගයන් G20, ප්
රතිපලය එහි විරුද්ධ *ැනට පත්කර තිග©.”
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