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 නිෙව්දන 
     රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව: සාමාජිකයන් නම් 
 කිරීම 
     ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව: සාමාජිකයන් නම් 
 කිරීම 
     වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව: සාමාජිකයන් නම් කිරීම 
            
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත,  2016: 
     පළමුවන වර කියවන ලදී 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
     මානව හිමිකම් සංවිධානය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) - [ගරු අලි 

සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා]- පළමුවන වර 
කියවන ලදී 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
 Committee on Public Accounts : Nomination of 

Members 
 Committee on Public Enterprises : Nomination of 

Members 
 Committee on Privileges : Nomination of Members 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

APPROPRIATION BILL, 2016: 
 Read  the First time 
 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
 Human Rights Organization (Incorporation) - [The 

Hon. Ali Zahir Moulana Seyed] - Read the First 
time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் கள்: 
 அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  : உ ப்பினர்கள் 

 நியமனம் 
 அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  : 

 உ ப்பினர்கள் நியமனம் 
 சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு  : உ ப்பினர்கள் 

 நியமனம் 
 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 : 
 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
மனித உாிைமகள் அைமப்  (கூட் ைணத்தல்) - 

[மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்] - 
தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

2016 අය වැය ඇස්තෙම්න්තුවලින් ෙතෝරාගත් අමාත ාංශවල 
වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ  සාකච්ඡා කිරීම පිණිස වූ විෙශේෂ කාරක 
සභාව 

    
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
     එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් වාර්තාව 

2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்ட 
மதிப்பீ களி ந்  ெதாி ெசய்யப்பட்ட 
அைமச்சுக்களின் ெசல த் தைலப் க்கள் பற்றிக் 
கலந் ைரயா வதற்கான ெதாிகு  

 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் ேபரைவயின்  
  அறிக்ைக 

SELECT COMMITTEE TO DISCUSS THE HEADS OF 
EXPENDITURE OF THE MINISTRIES 
SELECTED FROM THE BUDGET ESTIMATES 
OF THE YEAR 2016 

 
ADJOURNMENT MOTION: 
 Report of United Nations Human Rights Council 
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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා ]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.  
MR . SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA ] in the Chair. 

 

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
I 
 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව : සාමාජිකයන් 
නම් කිරීම  

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  : உ ப்பினர்கள் 
நியமனம் 

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS: NOMINATION OF 
MEMBERS 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
125වන ස්ථාවර නිෙයෝගය අනුව ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් 

මතු සඳහන් මන්තීන් රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
සභිකයන් වශෙයන් නම් කර ඇත.  

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා 

ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර මහතා 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා 

ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා 

ගරු එස්. ශීතරන් මහතා 

II 

ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව: සාමාජිකයන් 
නම් කිරීම  

அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  : 
உ ப்பினர்கள் நியமனம் 

COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES: NOMINATION OF 
MEMBERS 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
126වන ස්ථාවර නිෙයෝගය අනුව ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් 

මතු සඳහන් මන්තීන් ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
සභිකයන් වශෙයන් නම් කර ඇත.  

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා    

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා    

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 

 
III 

වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව: සාමාජිකයන් නම් 
කිරීම 

சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு  : உ ப்பினர்கள் 
நியமனம் 

COMMITTEE ON PRIVILEGS: NOMINATION OF MEMBERS 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
127වන ස්ථාවර නිෙයෝගය අනුව ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් 

මතු සඳහන් මන්තීන් වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභිකයන් 
වශෙයන් නම් කර ඇත.  

ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 

ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 

ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා 

1117 1118  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා 

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ආපදා කළමනාකරණ 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 2012 වර්ෂය සඳහා ආපදා කළමනාකරණ 
මධ ස්ථානෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ 
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
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5. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඛනිජ  ෙතල්  සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව, ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙව් හා මුදල් අමාත ාංශෙය් මඟ ෙපන්වීම යටෙත් 
2007 වසෙර් ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය බැංකු ගණනාවක් සමග  
ෙහජින් ගිවිසුම්වලට එළඹීෙම්දී භාවිතා කරන ලද වැරදි 
කමෙව්දය නිසා ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල පහත 
යෑම සමඟ අදාළ බැංකුවලට විශාල මුදලක් ෙගවීමට 
සිදුවීෙමන් රටට විශාල මූල  පාඩුවක් සිදුවීම 
සම්බන්ධෙයන් මූල  අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය මඟින් 
විමර්ශනයක් කරන බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ඉහත (අ) හි සඳහන් විමර්ශනෙයහි වත්මන් පගතිය කවෙර්ද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) බැංකු ෙකොපමණ සංඛ ාවක් සමග ෙහජින් 
ගිවිසුම්වලට එළඹ තිෙබ්ද; 

 (ii) එම ගිවිසුම් ෙවනුෙවන් එක් එක් බැංකුවට ෙගවීමට 
සිදු වී තිෙබන මුදල් පමාණයන් කවෙර්ද;  

 (iii) තවත් ෙකොපමණ මුදලක් ෙගවීෙම් අවදානමක් 
පවතීද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඈ) (i) උක්ත ගිවිසුම සඳහා එළඹීමට සහ එම අසාර්ථක 

කමෙව්දය අනුගමනය කිරීම සඳහා අනුමතිය ලබා 
දී ඇත්ෙත් කවුරුන්ද යන්න විමර්ශනවලදී ෙහළි  වී 
තිෙබ්ද; 

 (ii) ෙමම මූල  අලාභයට වගකිවයුත්තන් හඳුනාෙගන 
තිෙබ්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக்  ேகட்ட 

வினா: 
(அ) இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனம் இலங்ைக 

மத்திய வங்கி மற் ம் நிதி அைமச்சின் வழிகாட்ட ன் 
கீழ் 2007ஆம் ஆண் ல் உள்நாட்  மற் ம் 
ெவளிநாட்  வங்கிகள் பலவற் டன் ெஹஜின் 
உடன்ப க்ைககைள ெசய் ெகாண்டேபா  
பயன்ப த்திய தவறான ைறைமயின் காரணமாக 
உலகச் சந்ைதயில் எண்ெணய் விைல 

ழ்ச்சியைடந்தைதத் ெதாடர்ந்  குறிப்பிட்ட 
வங்கிக க்கு ெப மள  பணத்ெதாைகையச் ெச த்த 
ேநாிட்டைமயால் நாட் க்குப் பாாிய நிதிசார் நட்டம் 
நிகழ்ந்தைம ெதாடர்பில் நிதிசார் குற்றப் லனாய் ப் 
பிாிவினால் லனாய்ெவான்  
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  (அ) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள லனாய்வின் 
தற்ேபாைதய ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத அவர் 
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) எத்தைன வங்கிக டன் ெஹஜின் 
உடன்ப க்ைககள் ெசய் ெகாள்ளப்பட் ள்ளன 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உடன்ப க்ைககள் சார்பில் ஒவ்ெவா  
வங்கியினா ம் ெச த்தேவண்  ேநாிட் ள்ள 
பணத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேம ம் எவ்வள  பணத்ெதாைகையச் ெச த்த 
ேவண் ய அபாயம் நில கிற  என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) ேமற்ப  உடன்ப க்ைகையச் ெசய்  ெகாள்வ 
தற்கும் ேமற்ப  ெவற்றியளிக்காத ைறைம 
ையப் பின்பற் வதற்கும் அங்கீகாரம் வழங்கிய 
வர்கள் யாவெரன்ப  லனாய் களின்ேபா  
ெதாியவந் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிதிசார் நட்டத்திற்கு ெபா ப் க் 
கூறேவண் யவர்கள் 
இனங்காணப்பட் ள்ளனரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Petroleum Resources 

Development:  

(a) Is he aware that an investigation is conducted by 
the Financial Crimes Investigation Division 
regarding a huge financial loss suffered by the 
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country as a result of having to pay a huge amount 
of money to the relevant banks with the 
plummeting of oil prices in the world market, due 
to the flawed method adopted by Ceylon 
Petroleum Corporation in entering into Hedging 
agreements with several local and foreign banks in 
2007 under the guidance of the Central Bank of Sri 
Lanka and the Ministry of Finance?  

(b) Will he inform this House the current progress of 
the investigation mentioned in (a) above? 

(c) Will he state - 

 (i) the number of banks involved in the 
Hedging agreements; 

 (ii) the amounts due to be paid to each of those 
banks in respect to those agreements; and 

 (iii) whether there is a risk propensity of a 
further payment? 

(d) Will he also inform this House -  

 (i) whether the person who had granted 
approval for entering into that agreement 
and following that flawed method has been 
disclosed in the investigation; and 

 (ii) whether the persons responsible for this 
financial loss have been identified?   

(e) If not, why?  
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

(අ) ඔව්.  

(ආ) මූල  අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය මඟින් පරීක්ෂණය 
තවදුරටත්  කරෙගන යන බැවින් වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳ 
මතයක් පකාශ කළ ෙනොහැක. 

 ගරු මන්තීතුමනි, එකී පරීක්ෂණ අවසන් වූ වහාම ඔබතුමාට 
සහ පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කිරීමට 
මා අදහස ්කරනවා.  

(ඇ) (i) බැංකු සංඛ ාව 05කි.   

 (ii)  සට්ෑන්ඩඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව ෙවත ඇෙමරිකානු 
 ෙඩොලර් මිලියන 60ක මුදලක් ලංකා ඛනිජ ෙතල් 

  නීතිගත සංසථ්ාව විසින් ෙගවා ඇත. 

 (iii) ෙකොමර්ෂල් බැංකුව විසින් දැනට බසන්ාහිර පළාත් 
වාණිජ මහාධිකරණෙය් නඩුවක් ෙගොනු කර ඇත. 
එහි තීරණය පිළිබඳව මතයක් පකාශ කළ 
ෙනොහැක. ෙමොකද,  නඩුව අධිකරණෙය් 
පවත්වාෙගන යන නිසා. 

  ෙඩොයිෂ ් බැංකුව ශී ලංකා ආණ්ඩුව සමග 
ෙබ්රුම්කරණයකට ෙයොමු වී ඇත.  එහි අවසන් 
තීරණයක් ෙමෙතක් දැනුම් දී ෙනොමැත. ෙමොකද,  
එය අභියාචනා අවසථ්ාෙව් තිෙබන නිසා.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඊෙය් දැනුම් දුන්නා, පහක් කියලා. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔව්, පහක්.   Citi Bank  එක අෙප් වාසියට දිනලා තිෙබනවා, 

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉදිරිපත් ෙවලා.   මහජන බැංකුව 
මුකුත් කරලා නැහැ. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ලිපියක් එවලා තිෙබනවා, සල්ලි ෙදන්න කියලා. 
 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔව්. නඩු දාලා නැහැ. 

(ඈ) (i) ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව විසින් සිදු 
කළ විමර්ශනෙය් දී එෙසේ ෙහළි වී ෙනොමැත. 

 (ii) ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව කරන ලද 
විමර්ශනයට අනුව ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංසථ්ාව තුළ ෙසේවය කළ ෙදෙදෙනකු හඳුනා 
ෙගන තිෙබ්. 

(ඉ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, "ෙසේවය කළ ෙදෙදෙනකු හඳුනා ෙගන 
ඇත." කියා කිව්වා ෙන්. ඉතින්, කවුද ඒ? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
එවකට සිටි සභාපතිතුමා සහ එවකට සිටි DGM, Marketing. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, 

පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතත් විශාල ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු දුන් 
ගනුෙදනුව තමයි ෙම් ෙහජින් ගනුෙදනුව. ඒ හැම ෙවලාෙව්ම 
එවකට සිටි ආණ්ඩු පාර්ශ්වය විසින් කියා සිටිෙය්, "අපි තවම 
ශතයක් ෙගවලා නැහැ. අපට ශතයක්වත් ෙගවන්න සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැ." කියන කරුණු තමයි. හැබැයි, ෙම් වන ෙකොට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 60ක් අපට ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මා දන්නා පරිදි ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමහි නඩු 
ගාස්තුවලට පමණක් රුපියල් මිලියන 45කට වඩා අධික මුදලක් 
වැය කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ජනතාවෙග් අත වශ  ඛනිජ ෙතල් 
මත විවිධ බදු බර පටවමින් ඒ හානිය අද පියවා ගන්න ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමම මූල  අලාභයට වග කිවයුත්තන් ෙලස 
එවකට සිටි DGM, Marketing සහ එවකට සිටි සභාපති අසන්ත ද 
ෙමල් මහතාවත් හඳුනා ෙගන තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අමාත තුමා කියපු නිසා අද තමයි දන්ෙන්, සභාපතිවරයා 
හඳුනා ගත් බව. දැන් DGM, Marketingෙග් වැඩ තහනම් කරලා 
ෙගදර ඉන්නවා. හැබැයි, වාහනයත් දීලා තිෙබනවා; පඩියත් දීලා 
තිෙබනවා; නිල නිවාසයත් ලබා දීලා තිෙබනවා. හරි අපූරු දඬුවම් 
ෙන්. ඉතින් එෙහම ෙහොරකම්වලට ෙම් රෙට් කවුරුත් කැමැති 
ෙවයි ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. පඩියත් ෙදනවා නම්, නිල 
වාහනයත් ෙදනවා නම්, නිල වාහනයට ඉන්ධනත් ෙදනවා නම්, 
ඉන්න ෙගදරත් ෙදනවා නම් 'චූන්' එෙක් ෙගදරට ෙවලා ඉන්න 
පුළුවන් ෙන්, තවත් ෙහොරකම්පාරක් දමා ෙගන. ඔහුට එෙහමයි 
කරන්ෙන්.  

ඊළඟ පුද්ගලයා ගැන බලන්න. ඊළඟ පුද්ගලයා තමයි, අසන්ත 
ද ෙමල්. අසන්ත ද ෙමල් මහත්මයා පිළිබඳව දැන් කරුණු ඉදිරිපත් 
ෙවලා තිෙබනවා නම් ඔහු පිළිබඳව  ෙගන තිෙබන පියවර කවෙර්ද 
කියා අප අසනවා. ෙතල් සංස්ථාවට ඔහු පිළිබඳව පියවර ගන්න 
බැහැ. ඔහු සභාපතිවරයා. සභාපතිවරයා ඉල්ලා අස් වී තිෙබනවා. 
එෙහම නම් තමුන්නාන්ෙසේලා අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට වාර්තා කරලා ඔහු පිළිබඳව කියා මාර්ගයක් 
ගත යුතුව තිෙබනවා. නමුත් මූල  අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය -
FCID- ආරම්භ ෙකොට සාමාන  පුරවැසිෙයකු ගිහින් පැමිණිල්ලක් 
දමන ෙතක් ෙම් පරීක්ෂණය පිළිබඳව ෙතල් සංස්ථාව මැදිහත් 
ෙවලා නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ නිසා ෙම් වංචනිකයන් 
යටපත් කර ගැනීම සඳහා දරන ෙම් පයත්නය වැළැක්වීම සඳහා 
ගරු අමාත වරයා ගන්නා පියවර කුමක් ද කියා මම එතුමාෙග් 
අසනවා. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු කථානායකතුමනි, කිසිම වංචනිකෙයකු යටපත් කිරීමට 

උත්සාහයක් ගන්ෙන් නැහැ. 2014 වර්ෂෙය් අදාළ ෙසේවකයා 
සම්බන්ධව විනය පරීක්ෂණය ආරම්භ කර තිෙබනවා. මම 
අමාත වරයා හැටියට එම පරීක්ෂණ කටයුතු කඩිනම් කරන්න 
කියා දැනුවත් කර තිෙබනවා. ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් වූ 
වහාම, පරීක්ෂණයට අනුකූලව ලබා දිය යුතු දඬුවම ලබා දීමට 
කටයුතු කරන බව ෙහෝ කියා කළ යුතු ආකාරයට කටයුතු කරන 
බව මා ගරු මන්තීතුමාට දැනුම් ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම මම කලිනුත් 
සඳහන් කළා, ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් සිදු වන බව. 
ඒ සම්බන්ධව කවෙරකු ෙහෝ අනාවරණය කරගත ෙහොත් ඔහුට 
දඬුවම් ලබා දීම පිළිබඳව  අෙප් කිසිම පැකිළීමක්  නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් හිටපු 

ෙජ ෂ්ඨ නිලධාරිෙයකුෙග් පධානත්වෙයන් ෙම් පිළිබඳව 
ෙසොයන්න කමිටුවක් පත් කළා. මට මතක එතුමාෙග් නම 
තල්පෙහේවා මහත්තයා. එතුමාෙග් පධානත්වෙයන් කමිටුවක් පත් 
කළා. හැබැයි ෙම් අසන්ත ද ෙමල් කියන පුද්ගලයා ඒ කමිටුවට 
කිසිදු අවස්ථාවක කටඋත්තරයක්වත් ලබා ෙදන්න පැමිණිෙය් 
නැහැ. අවස්ථා ගණනාවකදී අසන්ත ද ෙමල් මහත්තයාෙග් නිවසට 
දැනුම් දීලා තිෙබනවා, ලිඛිතව. අවස්ථා ගණනාවකදී ඒ පිළිබඳව 
විවිධාකාරෙයන් දැනුම් දීලා තිබුණත් ඔහු ෙම් කමිටුවට හමුවට 
පැමිණිලා කිසිදු කටඋත්තරයක්  ලබා දීලා නැහැ. ඒ නිසා මම දැන 
ගන්න කැමැතියි, ෙම් රාජ යට විශාල හානියක් කරපු, අද 
ජනතාවෙග් ෙතල් මත අසීමිත බදු බරක් පටවන්න ෙහේතු සාධක වූ 
ෙම් පුද්ගලයන් පිළිබඳව දැන්වත් ගනු ලබන කියා මාර්ග කවෙර්ද 
කියලා. 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු සභාපතිවරෙයකු කමිටුව 

ඉදිරියට ෙනොපැමිෙණන්ෙන් නම් ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 
හැටියට අෙප් තිෙබන නීති රාමුව තුළ කටයුතු කිරීෙම් හැකියාවක් 
නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත්, රෙට් නීතියට පිටුපාලා යම් වරදක් කරලා 
තිෙබන ෙකෙනක් ඉන්නවා නම් ඔහුට ගැලවීමක්  නැහැ. ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව  භාර අමාත වරයා හැටියට ෙම් පරීක්ෂණ 
පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කරලා යම් ෙකෙනක් වැරැද්දක් කරලා 
තිෙබනවා නම් ඒ වැරැදි කරපු ෙකනාට දඬුවම් ලබා දීම සඳහා 
කියාත්මක ෙවනවාය කියන සහතිකය ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් 
ෙදන්න කැමැතියි.  

 
පූර්ව මැතිවරණ අයවැය තත්ත්වය  පිළිබඳ 

වාර්තාව : මුදල් අමාත ාංශෙය්  ෙල්කම්වරයාෙග්  
පකාශය 

ேதா்த க்கு ன்னரான வர  ெசல  நிைலைம 
பற்றிய அறிக்ைக: நிதி அைமச்சுச் ெசயலாளாின  

கூற்  
PRE-ELECTION BUDGETARY POSITION REPORT: STATEMENT 

BY SECRETARY TO THE MINISTRY OF FINANCE 
 

6/’15 
1. ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා (ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க -மாண் மிகு பந் ல 
குணவர்தன சார்பாக) 
(The Hon. Shehan Semasinghe on behalf of the Hon. 
Bandula Gunawardane) 
මුදල් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  
(අ) (i) 2003 අංක 3 දරන මූල  කළමනාකරණ (වගකීම්) 

පනෙතහි 19 වැනි වගන්තිෙයහි දැක්ෙවන පරිදි 
පූර්ව මැතිවරණ අයවැය තත්ත්වය පිළිබඳ 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුෙව්ද; 

 (ii) මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විසින්, පූර්ව 
මැතිවරණ අයවැය තත්ත්වය පිළිබඳව පකාශයක් 
කරනු ලැ බුෙව්ද; 

 (iii) එෙසේ පකාශයක් කරනු ලැබුෙව් නම්, ඒ කවර 
දිනයකදී කුමන ආකාරෙයන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  
 

நிதி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2003ஆம் ஆண் ன் 3ஆம் இலக்க நிதி 
காைமத் வ (ெபா ப் கள்) சட்டத்தின் 19ஆம் 

பிாிவில் காட்டப்பட் ள்ளவா  ேதாத் க்கு 
ன்னரான வர ெசல த் திட்ட நிைலைம 

பற்றிய அறிக்ைகெயான்  சமர்ப்பிக்கப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) நிதி அைமச்சின் ெசயலாளாினால் ேதாத் க்கு 
ன்னரான வர ெசல த் திட்ட நிைலைம 

பற்றிய கூற்ெறான்  ன்ைவக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  கூற்ெறான்  ன்ைவக்கப் 
பட் ப்பின், அ  எத்ேததியில் எவ்வாறாக 

ன்ைவக்கப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Finance:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a Report on the Pre-election 
Budgetary Position was presented, as 
required by Section 19 of the Fiscal 
Management (Responsibility) Act, No. 03 
of 2003; 

 (ii) whether, the Secretary to the Ministry of 
Finance made a statement on the Pre-
election Budgetary Position; and 

 (iii) if such a statement was made, the date on 
which and the manner in which it was 
made? 

(b) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම 

පශ්නයට අදාළ පිළිතුර මා සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔව්. 2015 පූර්ව මැතිවරණ අය වැය තත්ත්වය පිළිබඳ 
වාර්තාව 2015 ජූලි මස 17 දින මහජනතාව ෙවත නිකුත් කර 
ඇත. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) එම පකාශය 2015 ජූලි මස 15 වැනි දින කරන ලද අතර 
අදාළ පකාශය, 2015 පූර්ව මැතිවරණ අය වැය තත්ත්වය 
පිළිබඳ වාර්තාෙවහි ඇතුළත් කර ඇත. එෙමන්ම, ෙමම 
වාර්තාව 2015 සැප්තැම්බර් 22 දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභාගත කර ඇත. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 2 -30/'15 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද ා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 
ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු සති ෙදකකින් 

ලබා දීමට අවස්ථාවක් -එතුමා සභාෙව් සිටින දිනයකදී- ම ලබා 
ෙදන්නය කියලා එතුමා ඉල්ලීමක් කළා.   එම නිසා  ෙනොවැම්බර් 4 
ෙහෝ 5 යන දින ෙදෙකන් එකක දී ෙමම පශ්නය  න ාය පතයට 
ඇතුළත් කර ෙදන්නය කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසා විද ා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම 
සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලනවා. 

 

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 3 -14/'15- (1) , ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මා 

සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 
 

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 4 -31/'15- (1) , ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 

 

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 6 -34/'15 - (1) , ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 

ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 
 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ස්ථාවර නිෙයෝග 128 ඔබතුමාෙග් 

අවධානයට ෙයොමු කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වන විට 
අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව අරම්භ ෙවලා මාස 2කට ආසන්න 
කාලයක් ගත ෙවන්න ඇවිත් තිෙබනවා. නමුත් තවම මහජන 
ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව, ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාව, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව පත් කර නැහැ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අද ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව පත් කළා. ඒක දැන් 

පත් කර ඉවරයි. 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව පත් කළා ද, ගරු 

කථානායකතුමනි? 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක නම් කරන්නට තිෙබනවා. 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වන විට මන්තීවරුන් විශාල 

වශෙයන් ෙපත්සම් භාර දීලා තිෙබනවා. නමුත් මහජන ෙපත්සම් 
පිළිබඳ කාරක සභාව පත් ෙනොකිරීම නිසා ඒ ෙපත්සම් විභාග 
වන්ෙන් නැති තත්ත්වයක් වාර්තා වී තිෙබනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙත්රීම් කාරක සභාව ඉතා ඉක්මනින් ඒ පියවර ගන්නවා. අද 

කාරක සභා 3ක් පත් කළා, ගරු මන්තීතුමනි. ඒ සම්බන්ධව අප 
අවධානය ෙයොමු කරනවා.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, හැකි ඉක්මනින් උපෙද්ශක 

කාරක සභා ටිකත් කැඳවන්න කියා. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අගාමාත තුමා, ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න. 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ඒ පමාදය පිළිබඳව අපි කනගාටු ෙවනවා. දැන් ඒ කාරක සභා 

ටික පත් කරෙගන යනවා. එය පත් කළ යුත්ෙත් ෙත්රීම් කාරක 
සභාෙවන්. ෙම් වන විට ෙත්රීම් කාරක සභාව, කාරක සභා තුන 
හතරක් නම් කර තිෙබනවා. ඉතිරි ටික නම් කිරීෙම් කටයුතු 
කරෙගන යනවා. ඊළඟට, උපෙද්ශක සභා ද, කාරක සභා ද කියන 
කාරණයත් අද පක්ෂ නායකයන් තීරණය කරනවා. අපටත් ඕනෑ 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විවෘත කර වැඩිපුර බලයක් ෙමතැනට 
ෙදන්නයි. ෙමතැන ෙමොකක්වත් හංගන්නට ෙදයක් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 4ත් ෙවනත් දිනක අහන්න අප එකඟ වුණා. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, හදිසිෙය් මතු වූ පශ්නයක් නිසයි  ෙම් 

ගරු සභාෙව් කථා කිරීමට ඔබතුමාෙග් අවසරය පතන්ෙන්. ජාතික 
නිදහස් ෙපරමුෙණ් නායක පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමා ඊෙය් රාතිෙය් ඉතාලියට යන්නට ගියත් අෙප් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළන් එතුමාට පිටත්වීමට අවසර දුන්ෙන් නැහැ. 
කවුරුත් දන්නවා, විමල් වීරවංශ මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තු 
මන් තීවරෙයක් වාෙග්ම, එතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කර, 
නිර්ෙද්ශ කර ලබා ගත්ත වලංගු විෙද්ශ ගමන් බලපතයක් හිමි බව.  

ගරු කථානායකතුමාෙගනුත්, විෙශේෂෙයන්ම 
අගාමාත තුමාෙගනුත් ඉල්ලා සිටිනවා, යහ පාලනය හා 
පජාතන්තවාදය අගයන - [බාධා කිරීම්] ෙම් සිදුවීම අද විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමාට ෙවන්න පුළුවන්, ෙහට දින ඔබතුමන්ලාටත් 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙපොඩ්ඩක් ඉවසීෙමන් ඉන්න. ෙමවැනි 
සිදුවීම් ෙවලා තිෙබනවා. I do not think that the Government 
has done it intentionally, but I have to raise this. You must 
allow the Hon. Member to leave for Italy and Europe 
because he has some official engagements to attend.  

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (උසස ් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාව නවත්වලා තිෙබන්ෙන් උසාවි 

නිෙයෝගයක් මත ද කියා අපි ෙහොයා බලන්න ඕනෑ.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ ගැන ෙහොයලා බලන්න. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඊෙය් රාතී court order එකක් තිබුෙණ් නැහැ. He was 

cleared.  ඔබතුමන්ලාටත් ෙම්ක ෙවන්න පුළුවන්. 
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
සාමාන ෙයන් කථානායකතුමා දැනුවත් කරනවා. එෙහම 

දැනුවත් කර තිබුෙණත් නැහැ. [බාධා කිරීම්] Order, please! [බාධා 
කිරීම්] බාධා කරන්න එපා. කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ගරු 
අගාමාත තුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
වාඩි ෙවන්න, වාඩි ෙවන්න. අපි ෙම් ගැන ෙහොයලා බලන්නම්. 

[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමා වාඩි ෙවන්න. ගරු අගාමාත තුමාට 

කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 
 
 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්නම්. 

අධිකරණ නිෙයෝගයක් තිෙබනවා නම් අපට කරන්න ෙදයක් 
නැහැ. ෙමොකුත් පශ්නයක් නැත්නම් ඒකට ඉඩ ෙදන එකයි 
තිෙබන්ෙන්. මම සභානායකතුමාට කිව්වා, දැන් ඒ ගැන ෙහොයලා 
බලන්නය කියා. මීට කලින් වතාවක් ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමා ජිනීවා යන එක නැවැත්තුවා. රන්ජන් විෙජ්රත්න 
මැතිතුමා කිව්වා, "ලංකාෙව් ජාත න්තර අධිකරණයක් ඇති 
කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඔක්ෙකෝම අරන් යනවා." 
කියා. මම කිව්වා, "කමක් නැහැ, ඒකට ඉඩ ෙදන්න." කියා. 
ෙමොකද, එතුමාට අයිතියක් තිෙබනවා ලංකාවට ජාත න්තර 
අධිකරණයක් ඉල්ලන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ලැයිස්තුවක් අරෙගන ගිෙය්. [බාධා කිරීමක්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම නම් ගරු අගාමාත තුමා ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න. ෙම් 

ගැන කථානායකතුමා දැනුවත් කර තිබුෙණත් නැහැ. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
දැන් අෙප් අෙනක් වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න පුළුවන් ෙන්ද? 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා මට දැන් 

දුරකථනෙයන් කථා කළා. [බාධා කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ගම්මන්පිල මන්තීතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මට කථා කරන්න අවසර 

දුන්නා. කරුණාකර මට අදහස් පකාශ කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 
[බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! කථා කරන්න අවස්ථාව තිෙබනවා. ඔබතුමාට 

අවස්ථාව ෙදනවා. හැබැයි, අවශ  ෙද් කථා කරන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා ෙම් 

අවස්ථාෙව් මට දුරකථනෙයන් කථා කළා. එතුමාට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්,-[බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක හරි, ඒක හරි. අපි ඉදිරිෙය්දී ඒ ගැන පියවර ගන්නවා. We 

are taking action on that. 

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම පිළිබඳ දැනුම් දීම. ගරු මුදල් 
අමාත තුමා. 

 

 

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 
 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 

APPROPRIATION BILL, 2016 

"2016 මුදල් වර්ෂෙය් ෙසේවා වියදම් සඳහා විධිවිධාන සැලසීම සඳහා ද; ඒ 
ෙසේවා කාර්යය සඳහා ශී ලංකාව තුළ ෙහෝ ඉන් බැහැර ෙහෝ ණය ලබා 
ගැනීමට බලය දීම සඳහා ද; ඒ මුදල් වර්ෂය තුළ ආණ්ඩුෙව් ඇතැම් කටයුතු 
ෙවනුෙවන් මූල  පතිපාදන සැපයීම සඳහා ද; එම කටයුතු ෙවනුෙවන් ඒ 
මුදල් වර්ෂය තුළ වියදම් සඳහා අවශ  වන මුදල් ඒකාබද්ධ අරමුදලින් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් ෙහෝ ආණ්ඩුවට සුදුස්සක් කළ හැකි ෙවනත් යම් 
අරමුදලකින් ෙහෝ මුදල්වලින් ෙහෝ අත්තිකාරම් වශෙයන් ෙගවීමට ඉඩ 
සැලසීම සඳහා ද; ඒකාබද්ධ අරමුදලට ඒ මුදල් ආපසු ෙගවීමට විධිවිධාන 
සැලසීම සහ ඉහත කී කරුණු හා සම්බන්ධ ෙහෝ එයට ආනුෂංගික කරුණු 
සම්බන්ධෙයන් විධිවිධාන සැලසීම  සඳහා ද වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 
 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් මුදල් අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු ලක්ෂ්මන් 

කිරිඇල්ල මහතා විසිනි. 
2015 ෙනොවැම්බර් 20වැනි සිකුරාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි 

ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  
நிதி அைமச்சர் சார்பாக மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல 

அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 
2015 நவம்பர் 20, ெவள்ளிக்கிழைம இரண்டாம் ைற 

மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Presented by the Hon.Lakshman Kiriella on behalf of the Minister 
of Finance;  

to be read a Second time upon Friday, 20th November, 2015 and to 
be printed. 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

"That the proceedings on Item No.1 of Public Business appearing on 
the Order Paper be exempted at this day’s sitting from the 
provisions of the Standing Order No. 23 of the Parliament." 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

මානව හිමිකම් සංවිධානය (සංස්ථාගත කිරීම) පනත් 
ෙකටුම්පත 

மனித உாிைமகள் அைமப்  (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

HUMAN RIGHTS ORGANIZATION (INCORPORATION) BILL 
 

ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 
Sir, I move,  

"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Human 
Rights Organization." 

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 

 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත තුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப , ச க வ ட்டல் 

மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் 
சாட்டப்பட்ட .   

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of  Social Empowerment and Welfare for report. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු, ගරු 

සභානායකතුමා.  
 

2016 වර්ෂෙය් අය වැය ඇස්තෙම්න්තුවලින් 
ෙතෝරාගත් අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂයන් 
පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම පිණිස වූ  විෙශේෂ 

කාරක සභාව 

2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்ட 
மதிப்பீ களி ந்  ெதாி ெசய்யப்பட்ட 
அைமச்சுக்களின் ெசல த் தைலப் க்கள் 

பற்றிக் கலந் ைரயா வதற்கான ெதாிகு  
SELECT COMMITTEE TO DISCUSS THE HEADS OF 

EXPENDITURE OF THE MINISTRIES SELECTED 
FROM THE BUDGET ESTIMATES OF THE YEAR 

2016 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 
"Whereas the period of time allocated to the Committee stage 
programme for the Budget Estimates of the year 2016 is limited; 

And whereas several Heads of Expenditure have to be discussed on 
a single day thereby limiting the period of time available for the 
discussion of each Ministry; 

That this Parliament resolves that a Select Committee of Parliament 
be appointed to enable the Members to meet and discuss the Heads 
of Expenditure of the 17 Ministries in the Annexure which were 
decided at the Committee on Parliamentary Business with the 
concurrence of the Leader of the House of Parliament and the Chief 
Opposition Whip. 
2.  (a)   The Committee and its Chairman shall be nominated 

by Mr. Speaker.    
     (b)  The Committee shall consist of not more than twenty 

one (21) Members selected from both the Government 
and the Opposition notwithstanding the provisions of 
the Standing Order No. 95 of the Parliament.     

3.   The Committee shall have power to- 
 (a)  fix its quorum; and 
 (b)  send for persons, papers and records, order any person 

to attend before Parliament or before such Committee; 
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4.  The Committee shall present its report to the Parliament on or 
before the day on which the Committee stage debate on the 
votes of the said selected Ministries commences. 

 

Annexure  
 

Ministry of  National Integration and Reconciliation 
Ministry of  Tourism Development and Christian Religious 

Affairs 
Ministry of  Sustainable Development and Wildlife 
Ministry of  Disaster Management 
Ministry of  Science, Technology and Research 
Ministry of  Skills Development and Vocational Training  
Ministry of  Home Affairs 
Ministry of  Internal Affairs, Wayamba Development and 

Cultural Affairs 
Ministry of  Plantation Industries 
Ministry of  Buddhasasana 
Ministry of  Rural Economic Affairs 
Ministry of  Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Development 
Ministry of  Post, Postal Services and Muslim Affairs 
Ministry of  Southern Development 
Ministry of  Telecommunication and Digital Infrastructure 
Ministry of  National Dialogue 
Ministry of  Primary Industries" 

 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
නැවතත් කල් තැබීෙම් විවාදය, ආරම්භ කිරීම, ගරු 

අගාමාත තුමා. 
 

එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් 
වාර්තාව 

ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் ேபரைவயின் 
அறிக்ைக 

REPORT OF UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL 
 

[පූ.භා. 9.52] 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, අඳුරට සාප කරමින් සිටීමට වඩා එක් 

පහනක් ෙහෝ දැල්වීමට උත්සාහ කිරීම වැදගත් කියා අප අසා 

තිෙබනවා. අතීත වැරදි ගැන එකිෙනකාට ෙචෝදනා කරමින් 
සිටිනවාට වඩා වැදගත් වන්ෙන් අතීත වැරදි නිවැරදි කර ගනිමින් 
අනාගතය යහපත් ෙලස ෙගොඩ නංවා ගැනීෙම් මාර්ගයක් සකස් 
කර ගැනීමයි. අප ෙම් සිදු කරන්ෙන් එම කටයුත්තයි. ජනවාර්ගික 
අර්බුදය, එය පදනම් කර ෙගන පැතිර ගිය තස්තවාදය සහ යුද්ධය 
නිසා අප සියලු ෙදනාම පීඩාවට පත් වුණා; දුක් වින්දා; ජීවිත හා 
ෙද්ෙපොළ හානි කර ගත්තා. සාමාන  ජනතාව වාෙග්ම හමුදා 
සාමාජිකයන්ද ෙම් විනාශෙය් ෙගොදුරු බවට පත් වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම යුද්ධය නිම වීෙමන් පසු 
යළි පතිසන්ධානය ඇති ෙකොට තැළුණු හදවත් සුවපත් කරලීම 
සඳහා ගත යුතු කියා මාර්ග ෙනොගැනීම නිසාත්, සමබර විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් පවත්වා ෙගන ෙනොයෑම නිසාත් අප ජාත න්තර 
වශෙයන් ෙකොන් වන තත්ත්වයකට පත් වුණා. එවන් පසු බිමක 
අපට රටක් වශෙයන් ඉදිරියට යන්න බැහැ. ෙද්ශපාලන මතය 
කුමක් වුවත් අප සියලු ෙදනාම එය පිළිගන්නවා. අප ෙද්ශීය 
වශෙයන් සමගිය, සෙහෝදරත්වය ශක්තිමත් ෙකොට ෛමතිය මුල් 
කර ගත් පතිසන්ධාන කියාවලියක් මඟින් බිඳුණු හදවත් සුවපත් 
කළ යුතුයි. ඒ අතරම ජාත න්තර වශෙයන් අප පත්වී සිටි හුදකලා 
තත්ත්වෙයන් මිදී යළිත් ජාත න්තරෙය් විශ්වාසය හා මිතත්වය 
දිනා ගත යුතුයි. ජිනීවා ෙයෝජනාවලිය මඟින් අද අපට ඒ සඳහා 
අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා. ඒ නිසා අප සියලු ෙදනා එක් වී අෙප් 
රට ඉහළට ඔසවා තැබීෙම් මූලික අරමුණ කර ගනිමින් ෙම් 
ව ායාමයට එක් ෙවමු. ෙමහිදී අපි යළිත් ලංකාව පිළිබඳ න ාය 
පතය අෙප් අතට ගත්තා. එෙහම නම් අපි එකතු ෙවලා එය 
ෙකොෙහොමද කියාත්මක කරන්ෙන් කියන එක තමයි ෙමතැන 
සාකච්ඡා කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්. අෙප් රෙට් සියලු ජනතාව එකට 
එකමුතු කරන ව ායාමයක්, අෙප් රෙට් ජාතික හා ආගමික සමගිය 
තහවුරු කරන ව ායාමයක්, අෙප් රෙට් බිඳුණු හා තැළුණු හදවත් 
සුවපත් කරවන ව ායාමයක් හැටියටයි මා ෙම් ෙයෝජනා 
දකින්ෙන්. අෙප් රෙට් පජාතන්තවාදය යළි තහවුරු කරන 
ව ායාමයක් හැටියටත් මා ෙමය දකිනවා. ෙමය, ෙකෝධය හා 
ෛවරය ෙවනුවට ෛමතිය හා දයාව පතුරවන ව ායාමයක්. ඇයි 
එෙහම නම් ඒකට විරුද්ධ වන්ෙන්? අප ෙම් ව ායාමය සාර්ථක 
කරගැනීම සඳහා අලුත් ගමනකට මුල පුරමු. එතැනදී සාම්පදායික 
ෙද්ශපාලනය පෙසක ලා රට ෙවනුෙවන් අලුතින් හිතන්න කියා 
මම ඔබ සැමෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

සියලු ජන ෙකොටස් සාමෙයන්, සංහිඳියාෙවන් අත් වැල් බැඳ 
ගන්නා සමාජයක් පිළිබඳව ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු 
තබා තිෙබනවා. එකිෙනකා අතර ෛවරය ෙවනුවට ෛමතිය 
පතුරවන කියාවලියක් පිළිබඳව ෙම් රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු තබා තිෙබනවා. ගහ මරාගන්නා, ඇන 
ෙකොටාගන්නා ෙද්ශපාලනයක් ෙවනුවට සෙහෝදරාත්මක 
ෙද්ශපාලන කමයක් පිළිබඳව ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු 
තබා තිෙබනවා. රට ආපස්සට අදින පතිපත්තියක් ෙනොව රට 
ඉදිරියට ෙගන යෑෙම් වැඩ පිළිෙවළක් පිළිබඳව ෙම් රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු තබා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් පශ්නය විසඳලා ඒ 
අයෙග් එදිෙනදා පශ්න විසඳන්න, රැකියා ලබා ෙදන්න, ආදායම 
වැඩි කරන්න, නීතිය ස්ථාපනය කරන්න අපට පුළුවන් ෙව්වි 
කියලායි.  ඒකයි ජනතාවෙග් බලාෙපො ෙරොත්තුව. මා ඔබ 
සැමෙගන්ම කාරුණිකව ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් ජනතා 
බලාෙපොෙරොත්තු බිඳ දමන්න එපා; ජනතාවෙග් ෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුවලට පිටු පාන්න එපා කියා. අෙප් රෙට් ජනතාව 
සාම්පදායික ෙද්ශපාලනය පතික්ෙෂේප කෙළේ  ඔවුන් තුළ ඇති ඒ 
යහපත් බලාෙපොෙරොත්තුව නිසායි. ජනතාව එක වරක් ෙනොව, 
ෙදවරක්ම, ඒ කියන්ෙන් ජනාධිපතිවරණෙය්දීත්, මහා 
මැතිවරණ ෙය්දීත් සාම්පදායික ෙද්ශපාලනය පතික්ෙෂේප කළා. 
පක්ෂ ෙද්ශපාලනෙයන් ෙදපස ෙබදී සිදු කරන ෛවරවාදී 
ෙද්ශපාලනය ෙවනුවට සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලනයකට ජනතාව සිය 
වරම ලබා දුන්නා. ජනවාරි මාසෙය් ජනාධිපතිවරණෙය්දීත්, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙගෝස්තු මාසෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණ ෙය්දීත් ෙම් රෙට් 
ජනතාව අනුමත කෙළේ ඒ නව ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියයි. 
සාම්පදායික ෙද්ශපාලනය පතික්ෙෂේප කළ ජනතාව සම්මුතිවාදී 
ෙද්ශපාලනය ඉහළට ඔසවා තැබුවා. ජනතාව පතික්ෙෂේප කළ 
මාර්ගයක යනවාද, එ ෙසේත් නැත්නම් ජනතාව අනුමත කළ නව 
මාර්ගෙය් යනවාද කියා ගැඹුරින් සිතා බලන්න යැයි මා ඔබෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

මා ඔබ සැමෙගන්ම ඉල්ලා සිටින්ෙන්, අලුත් ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක්, සම්මුතිවාදී පාලනයක් සහ නව ෙද්ශපාලන ගමනක් 
යන්නට එක්වන ෙලසයි. අෙප් අරමුණ ෙපෞද්ගලික පළිගැනීම් 
ෙහෝ ෛවරය ෙහෝ ෙකෝධය පතුරවාලීම ෙනොෙවයි; දඬුවමින් 
වරදකරුවන් මර්දනය කිරීම ෙනොෙවයි; සාමෙයන්, ෛමතිෙයන්, 
දයාෙවන් සියලු ජන ෙකොටස්වලට සාධාරණය ඉටු කරලීමයි; 
ගැටුමට මැදි වූ සියලු පාර්ශ්වයන්ෙග් බිඳණු හදවත් හා සිත් සුවපත් 
කරලීමයි; සිදු වූ වැරදි ෙසොයා බලා, අවෙබෝධ කර ෙගන 
අනාගතෙය් එවැනි වැරදි සිදු ෙනොවීමට ශක්තිමත් පදනමක් සකසා 
ගැනීමයි. ඒ නිසා අපි මුලින්ම රට ගැන හිතමු. අෙප් රට ගැන 
හිතන්න, අෙප් රටට ඉදිරියට යන්න තිෙබන ෙම් අවස්ථාව තම 
තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික වාසිවලට යට කර ගන්න එපාය කියලා මා 
ඔබ සැමෙගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ නිසා තමයි අපි ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා යටෙත් ෙම් අලුත් ගමන යන්න ජනවාරි 
8වැනි දා ආරම්භ කරලා, ආපසු  අෙගෝස්තු මාසෙය් ජනතාවෙගන් 
තවත් වරමක් ලබා  ෙගන එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානයත් එකට එකතු ෙවලා අවුරුදු ෙදකක් තුළ 
ෙම් පශ්න  විසඳන්න අපි උත්සාහ කරන්ෙන්.  

එහි ෙහොඳ පැත්තකුත් තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම දැන් ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂය සුළු ජාතීන්ෙග් ඡන්ද අරගන්න කියා කරන 
හැටි මා දකිනවා. අපි, දකුෙණ් මධ ම පන්තිෙය් ඡන්ද  ගන්න කියා 
කරනවා. ඒක ෙහොඳයි ෙද්ශපාලනෙය්දී. ඒ අනුව අපට අන්තිමට 
මධ ස්ථ තැනකට එන්න පුළුවන් ෙව්වි. එතෙකොට තිෙබන්ෙන් 
පක්ෂ මාරු කිරීම මිස පතිපත්ති මාරු කිරීම ෙනොෙවයි.  

මා අහෙගන හිටියා,  ෙම් ෙයෝජනා ගැන  සමහර අය විරුද්ධ 
වුණා. නමුත් මා එකක් කියන්න කැමැතියි. ජනාධිපතිතුමාත්, මමත් 
කිව්වා ෙම් ෙයෝජනා ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට අනුකූලවයි 
කියාත්මක කරන්ෙන් කියලා.  ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 4.(ඇ) 
අනුව වස්ථාව යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"නීතිය අනුව පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ම කියාත්මක කළ හැකි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහ එහි මන්තීවරයන්ෙග් වරපසාද, පරිහාර හා බලතල 
සම්බන්ධෙයන් විනා ජනතාවෙග් අධිකරණ බලය, ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙවන් ඇති ෙකොට පිහිටුවන ලද ෙහෝ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් 
පිළිගන්නා ලද නැතෙහොත් ෙවනත් යම් නීතියකින් ඇති ෙකොට පිහිටුවන 
ලද අධිකරණ, විනිශ්චය අධිකාර සහ ආයතන මගින් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 
කියාත්මක කළ යුත්ෙත් ය" 

ජනතාවෙග් අධිකරණ බලය අපි කියාත්මක කරන්ෙන් අපි 
ඇති කරන ආයතනවලින්. අපි ඒකට  පටහැනිව යන්ෙන් නැහැ. 
ෙකොෙහොමද එෙහම කරන්ෙන් කියලා අපට ෙයෝජනා ෙදන්න. අපි 
නීති ෙකටුම්පත් එකක්, ෙදකක් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් 
කළාම ඒ ෙගොල්ලන් අෙත්  තමයි ඒ තීරණය ගැනීෙම් අවස්ථාව 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපට ඕනෑ වුණත්  ෙවන ෙකෙනකුට ෙම් 
බලය ෙදන්න බැහැ. එෙහම ෙදන්න අපට වුවමනාවකුත් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] ගරු අනුර දිසානායක  මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව 
අවසන් වන තුරු ඉන්න ෙකෝ. අපි අන්තිමට ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
අනුව කියා කරන්නම්.  

ෙම් ආරක්ෂාව ගැන විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. එතුමා 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර කිව්වා,  ජනමත විචාරණයක් නැතිව ෙම් 
බලය ඉවත් කරන්න පුළුවන් කියලා. නැත්නම් අද ෙම් රට එදා  
1989-1990 දී  ජාත න්තර පරීක්ෂණ ඉල්ලපු අයට තමයි යට 
වන්ෙන්.  සුදුසු පරිදි අපි කියා කර තිෙබනවා. එයින් පිට ගිහින් 
නැහැ.  

ෙමෝටූ ෙනොෙගොචිට ලංකාවට එන්න කිව්ෙව් කවුද? ඒ විස්තර 
ඇතුළත් සම්පූර්ණ ලිපිෙගොනුව මා ළඟ දැන් තිෙබනවා. එතුමාට 
ලංකාවට එන්න කිව්ෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
උපෙද්ශය අනුව ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමායි. ඒත් එකක් කිව්වා. 
ජනවාරි 10වැනි දා එතුමාට එන්න කිව්වා. එතෙකොට 
මැතිවරණෙය්දී කෑ ගැහුවා, "ෛමතීපාල සිරිෙසේනයි ෙම් රට පාවා 
ෙදන්න යන්ෙන්, රනිල් විකමසිංහයි ෙද්ශ ෙදෝහියා, චන්දිකා 
කුමාරතුංග තමයි ෙම්වා කරන්ෙන්" කියලා.  එෙහම කියලා 
ඔක්ෙකෝම ඉවර කළාට පස්ෙසේ ෙමයාට ෙම් රටට එන්න කියනවා, 
නඩු අහන්න. ඒක ෙන්  කෙළේ. ෙමන්න බලන්න, මා ළඟ ඒ විස්තර 
ඇතුළත් file එක තිෙබනවා. කවුරුවත් නැහැ කියනවා නම් මා 
file එෙක් තිෙබන ෙද්වල් කියවන්නම්. ඇයි, එයාට එන්න 
කිව්ෙව්? ෙම් කවුද? එතුමා ෙඩස්මන් ද සිල්වා මහත්මයා වාෙග් 
නීතිඥෙයක්ද? නැහැ. එයා නීතිඥ වැඩ කරන ෙකෙනක්ද? නැහැ 
ෙන්.  He was in-charge of the Trust Fund for Victims of the 
International Criminal Court.  නිකම් ෙකෙනක් ෙහොයා ගත්ෙත් 
නැහැ. He was a Special Prosecutor in the Public Prosecutor’s 
Office in  Japan.  මම ෙම්වා කියවන්න කාලය ගන්ෙන් නැහැ. 
නැත්නම් ෙම්  file එෙක් තිෙබනවා එයාට එන්න කියපු සම්පූර්ණ 
ලියකියවිලි ටික; එයාට එන්න කියපු විස්තර. ඊට පස්ෙසේ සිදු වුෙණ් 
ෙවන  ෙදයක් ෙනොෙවයි. ලංකාෙව් ආණ්ඩුව මාරු වුණු නිසා 
ලංකාෙව් අලුත් ආණ්ඩුෙවන් ෙම් ෙතොරතුරු දැනගන්න තුරු ඒ 
පැමිණීම කල් ගිය එකයි. ෙමහි තිෙබනවා, “The Hon. (Prof.) 
G.L Peiris requested me on 14th April, 2014 to nominate a 
Japanese expert."  කියලා.  

අෙනක ෙම් ෙකොමිසම ආවත් ෙමොකක්ද කෙළේ?  කරුණු 
ෙහව්ෙව්  නැහැ ෙන්? බලන්න, ෙම් ෙල්ඛනය. එහි කියනවා, 
Channel  4 සිද්ධිය පිළිබඳව අධිකරණ පරීක්ෂණයක් ඕනෑ 
කියලා. එෙහම නම් ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? මෙහස්තාත් 
උසාවියක වැඩක් ෙන් කරන්ෙන්. බබ්බු වාෙග් හැසිෙරනවා, අපි 
දන්ෙන් නැහැ කියලා.  

මෙග් මිත හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කථා 
කරලා, ෙමන්න ෙම්වා ගැන කියනවා නම් මා කැමැතියි. ශී   
ලංකාෙව් මානව හිමිකම් කඩවීම් ගැන ජාත න්තර මැදිහත්වීමක් 
කරන ෙලස මුලින්ම ඉල්ලා සිටිෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතායි. ඒ 
ඔහු විපක්ෂෙය් මන්තීවරයකු ෙලස සිටියදීයි. මෑත කාලෙය් 
නැවතත් එම මැදිහත්වීම් සඳහා පසු බිම සැලසුෙණ්  මහින්ද 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමා සහ එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහෙල්කම්වරයා 
නිකුත් කළ ඒකාබද්ධ නිෙව්දනෙයන්  තිරසාර ෙද්ශපාලන 
විසඳුමක් ඇති කිරීමට දී තිබුණ ෙපොෙරොන්දුව යටෙත්යි.  දැන් 
ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්? ෙමොකක්ද අපට විසඳන්නට තිෙබන 
පශ්නය?  

අපි දන්නවා, 2005 අෙගෝස්තු මාසෙය් අෙප් විෙද්ශ ඇමති 
කදිර්ගාමර් මැතිතුමාව ෙකොටි සංවිධානෙයන් ඝාතනය කළ බව. 
ඒක කරලා  මාස හතරක් යන්න ඉස්සරෙවලා ෙකොටි සංවිධානයට  
සල්ලි දීලා,  2005 පැවැති ජනාධිපතිවරණෙය් දී උතුෙර් ඡන්ද 
දායකයන් ඡන්දය ෙදන එක නවත්වලා තමයි ජනාධිපතිවරණය 
ජය ගත්ෙත්. ඝාතනයන් සිදු කරන එකයි, ෙම්කයි අතර 
සම්බන්ධකමක් තිෙබනවාද?  එයට, "නැහැ" කියලා කියන්න 
බැහැ.  අපි දන්නවා ෙන්, එල්ටීටීඊ එක ඝාතනයන් සිදු කළා 
කියලා. ඒ ගැන විශාල  සාකච්ඡාවක් තිබුණා. අපි සහභාගි වුෙණ් 
නැහැ.  එෙහත් අදාළ ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් රැස්වුණා, අරලියගහ 
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මන්දිරෙය් අගමැතිතුමාෙග් කාර්යාලයට. ඉතින්, ඔය මිනිසුන්ට ද  
සල්ලි දුන්ෙන්?  රට පාවා  ෙදන්න අපට ඕනෑකමක් තිෙබනවා ද? 
ෙම්වා සත  ෙකොමිසෙමන් එළියට එයි කියලා භය ෙවලා ද?  
අන්න ඒකයි අපි අහන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  එෙහම නම් කමක් 
නැහැ. එෙහම නම් භය ෙවන්න එපා. අපි ඒක පවත්වමු,  [බාධා 
කිරීමක්] ඔව්, අපි අහමු.   

ඊළඟට, ෙමොකක්ද වුෙණ්? එල්ටීටීඊ එක ආවාට පසුව එල්ටීටීඊ 
එකට විරුද්ධව කියා කෙළේ නැහැ. මාවිල් ආරු අල්ලා ගත්ෙත් 
ඇයි?  ඒ ෙගොල්ෙලෝ හිතුවා, අපට ෙම්ෙකන් ෙබ්ෙරන්න පුළුවන් 
කියලා. ඒත් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ  අර්බුදයක් ඇති වුණා. එක 
පැත්තකින් ෙහළ උරුමෙය් මන්තීතුමන්ලායි, තව මන්තීවරුන් 
කිහිප ෙදෙනකුයි, යුද හමුදාවයි ඒකට විරුද්ධ වුණා. අෙප් රතන 
හාමුදුරුෙවෝත් ගිහිල්ලා එතැන උද්ෙඝෝෂණයක් කරන්න පටන් 
ගත්තා.  හිතුෙව් නැති විධියට තමයි යුද්ධය පටන් ගත්ෙත්. ඕක 
ෙන් ඇත්ත. එෙහම නැතිව, දුටු ගැමුණු රජ්ජුරුෙවෝ වාෙග් 
හදාෙගන, බුත්තලට  ගිහින් විජිතපුරයට අරෙගන ගිෙය් නැහැ. 
ෙම්ක අහම්ෙබන් ඇති වුණු යුද්ධයක්.   

ඊළඟට, යුද්ධය පැවතුණා.  කිළිෙනොච්චිය වැටුණාට පසුව  
ෙපබරවාරි මාසෙය් දී එල්ටීටීඊ සංවිධානය තීරණය කළා, ලක්ෂ 
3ක් අරෙගන මුලතිව්වලට යනවා කියලා. ඒ අය පාණ ඇපකරුවන් 
ෙගන ගිෙය් නැත්නම් ෙම් පශ්නය ෙමච්චර දුරට උග වන්ෙන් 
නැහැ.  ඒක, එක ෙහේතුවක්.  

ෙදවැනි ෙහේතුව ෙමයයි. මාර්තු මාසය ෙවනෙකොට ඉන්දියාෙව් 
මහා මැතිවරණය තිබුණා. BJP එක දිනයි,  ජයලලිතා එක්ක 
ආණ්ඩුවක් ඇති කරයි කියලා හිතුවා.  ඒ නිසා ෙමෙහන් හමුදාවට 
නිෙයෝග දුන්නා යුද්ධය ඉක්මනින් ඉවර කරන්න කියලා. 
ඉන්දියාෙව් ඡන්දයට ෙපර යුද්ධය ඉවර කරන්න කියලා නිෙයෝග 
දුන්නා. ඔය කාරණ ෙදකට ෙන් හමුදාව කියාත්මක  වුෙණ්. BJP 
දිනලා ෙම් ෙගොල්ලන් එක්ක ආණ්ඩුවක් හදයි කියන බයටයි ඒ 
නිෙයෝගය දුන්ෙන්. හමුදාව ඒ අනුව කියා කළා විතරයි. ඊට පසුව  
සුදුෙකොඩි සිද්ධිය ආවා.   

දැන් මම තව කාරණයක් ගැන කියන්න කැමැතියි. ෙමතැන 
අපිත් පිළිගන්න සාමාන  මතයක් තිබුණා. එල්ටීටීඊ එක සුදුෙකොඩි 
දමනෙකොට අපට එය විශ්වාස කරන්න බැරි ෙදයක්.  ඒ ෙවලාෙව් 
එතැන හිටපු අණෙදන නිලධාරියා තිරණය කරන්න ඕනෑ, ෙම්ක 
පිළිගන්නවාද නැද්ද කියන එක. නමුත් ඒ තීරණය ගැනීෙම් 
අවස්ථාව එතැනට ෙනොදී,  ෙකොළඹින් නිෙයෝගයක් දුන්ෙන් ඇයි?  
ඒ අවස්ථාෙව්  ඒක  එතැනින්ම තීරණය වුණා නම් ෙම් පශ්නය 
ඇති වන්ෙන් නැහැ. එතැනදී ෙබ්රාගන්න ඕනෑ වුෙණ් කාවද? 
2005 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් පැවැති ජනාධිපතිවරණෙය් දී deal එක 
දමපු පුලිෙද්වන්ව ෙබ්රාගන්නයි වුවමනා වුෙණ්.  අපි ඇත්ත කථා 
කරමු. 2005 ජනාධිපතිවරණෙය් දී  සල්ලි ගන්න deal  එක දැම්ෙම් 
කවුද?  ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින මන්තීවරුන් දන්නවා ඇති; TNA 
මන්තීවරුත් දන්නවා ඇති;  අපිත් දන්නවා.   

එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙයන් කියනවා, අහිංසක මිනිස්සු 
ෙබ්රන්න කියලා. කවුරුවත් සුදු ෙකොඩි දැම්ෙම් නැහැ. සුදුෙකොඩි 
ෙමොකුත් වැඩක් නැහැ. සටන් කරෙගන යන්න කිව්වා.   
පුලිෙද්වන්ව ෙබ්රා ගන්න කටයුතු කෙළේ ඇයි? මම කැමැති නැහැ 
කවුරුවත් මැෙරනවාට. ඒත් දවිඩ ජනතාවෙග් විනාශයට 
පුලිෙද්වන් වගකියන්න ඕනෑ. ඒ ෙවනුෙවන් අපි කඳුළු සලන්ෙන් 
නැහැ. හමුදාව එතැන හිර කරන්න අවශ  නැහැ. කවුද සල්ලි 
දුන්ෙන් කියලා දන්නවා. පුලිෙද්වන් හිටිෙය් නැත්නම් ඔබතුමන්ලා 
එදා බලයට එන්ෙන්ත් නැහැ ෙන්. ඉතින් ඔහුව ෙබ්රා ගන්න 
ගිහිල්ලා තමයි ඕනෑ නැති පශ්නයක්  ඇති කර ගත්ෙත්.  නැත්නම් 
එදා  හමුදාවට උපෙදස් ෙදන්න තිබුණා, "හරි,  සුදු ෙකොඩි දමන 

මිනිහා ඇත්ත වශෙයන්ම භාරෙවන්න එනවා ද, ෙබොරු කරනවා ද 
කියලා ඕෙගොල්ලන් තීරණය කරන්න" කියලා.  එෙහම නම් ඒක 
ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙම් ඔක්ෙකෝම 
සිදු වුණාට පසේසේ එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහෙල්කම්තුමා එක්ක 
එකතුෙවලා කියනවා, "දීර්ඝ කාලීන සමාජ සහ ආර්ථික 
සංවර්ධනය සඳහා සියලුම පජාවන්ෙග් අෙප්ක්ෂාවන් හා දුක් 
ගැනවිලි සලකා බලමින් තමයි අපි කියා කරන්ෙන්" කියලා. 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට ආපසු ගිහිල්ලා 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා, "ෙම් ෙයෝජනාව පිළිගන්නවා, එය 
ස්ථිර කරන්න" කියලා. ඊට පස්ෙසේ දරුස්මාන් ෙකොමිසමට 
ගිහිල්ලා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? දරුස්මාන් ෙකොමිසමට ගිහිල්ලා 
කිව්වා, හමුදාෙව් අය නීති කඩලා තිෙබනවා නම් ඒ අයට විරුද්ධව 
මිලිටරි නීතිය නැත්නම් සිවිල් නීතිය අප කියාත්මක කරනවාය 
කියලා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම තව ටිකක් ෙව්ලාව ගන්නම්.  

අන්තිමට ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්? දවිඩ ජනතාව විනාශ කළා. 
අෙප් හමුදාව අතර මං කළා. දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් හමුදාව ගැන 
කියමින් අඬනවා. හමුදාවට ෙමොකක්ද කෙළේ? යුද්ධය ජයගහණය 
කරපු සරත් ෙෆොන්ෙසේකාව හිෙර් දැම්මා. එතුමා හිටපු 
මන්තීවරෙයක්. අපි දැක්කා, එතුමාව ඇදෙගන ගිෙය් ෙකොෙහොමද 
කියලා. සරත් ෙෆොන්ෙසේකාෙග් කථාව පැත්තකට දමන්න. මම 
දැකපු කාරණයක් මම කියන්නම්. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා 
සිනමන් ෙල්ක්  ෙහෝටලෙයන් පිටෙවලා යන ෙකොට එතුමාට 
ආරක්ෂාව ෙදන්න කියලා මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් කියලා තිබුණා. 
ඒ අවස්ථාෙව් මිලිටරි ෙපොලීසිෙය් කණ්ඩායම් ෙදපැත්ෙත් හිටියා. 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් එය දැකලා තිෙබනවා. 
ඒ අයට ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ අයව එළියට අරෙගන ගිහිල්ලා 
uniform එෙකන්ම චිත්තම්පලම් ඒ ගාර්ඩිනර් මාවෙත් දණ 
ගැස්සුවා.  ඒෙගොල්ලන් කරපු වරද ෙමොකක්ද? ඒෙගොල්ලන් ඒ 
ස්ථානයට ගියා; ෙවඩි කෑවා; සටන් කළා. ෙම් ගරු සභාවට 
ඇවිල්ලා දැන් ෙම් හමුදාව ගැන කථා කරන්න එපා. එෙහනම් 
ඉස්ෙසල්ලා ගිහිල්ලා ඒෙගොල්ලන්ෙගන් සමාව ඉල්ලන්න. සමාව 
ඉල්ලලා ඇවිල්ලා ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරන්න. එච්චරයි මම 
කියන්ෙන්. ෙම් කථා කරන්ෙන් ෙමොනවාද? ඒ අයටත් යුක්තිය 
ලබා ෙදන්න.  දවිඩ ජනතාවටත් යුක්තිය ලබා ෙදන්න - justice for 
Tamils. Yes. Justice for all the people. Justice done, do not 
mean that you want to go and have case after case. එෙහත් 
අපි සත  දැන ගන්න ඕනෑ. ඒ සත ය දැන ගන්නයි අපි දැන් 
සැරෙසන්ෙන්. අපි සැරෙසන්ෙන් ෙම් සියල්ෙලන්ම යළිත් ෙගොඩ 
එන්නයි. අපට නඩු අහන්න වැඩක් නැහැ. ෙම් සිද්ධි අමතක 
කරලා දමමු. වැටුණු වෙළන් එළියට එන්නයි අපිට ඕනෑ. ඒකට 
අපි එකතු ෙවමු. අෙප් රට යළිත් ෙද්ශීය හා ජාත න්තර වශෙයන් 
ඉහළට ඔසවා තබන්න අපි කටයුතු කරමු.  

මා නැවතත් ඉල්ලා සිටිනවා, සාම්පදායික පටු 
ෙද්ශපා ලනෙයන් මිදී, ෙම් අවස්ථාෙව් මුලින්ම රට ගැන සිතා 
කටයුතු කරන ෙලස. පසු ගිය කාලෙය් යුද ගැටුම් සමෙය් ඇති වූ 
වැරැදි නිවැරැදි කර ගනිමින් යහපත් අනාගතයක් කරා ඉදිරියට 
යෑම සඳහා අප ෙද්ශීය යන්තණයක් සකස් කරනවා. එමගින් අපි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සත  ගෙව්ෂණය කරනවා. ෙම් යන්තණයට විරුද්ධව කෑ 
ගහන්ෙන් කවුද? එල්ටීටීඊ සංවිධානයට පක්ෂ ෙදමළ 
ඩයසේපෝරාව; තමිල්නාඩුෙව් අන්තවාදි ෙදමළ සංවිධාන; ශී   
ලංකාෙව් අන්තවාදි ෙදමළ සංවිධාන සහ ෙද්ශ ෙපේමීන් යැයි කියා 
ගන්නා ෙකොළඹ කණ්ඩායමක්.  ෙම් අය තමයි ලක්ෂ්මන් 
කදිර්ගාමර් ඝාතනෙයන් පසුව එකට එකතු වුණු කණ්ඩායම. 
ෙම්ෙගොල්ලන් තමයි දැන් විරුද්ධ ෙවන්ෙන්. ෙම් සියල්ලන්ෙග්ම 
අරමුණ එකයි. රට ෙදකඩ කර  ෙහෝ තමන්ෙග් වරපසාද රැක 
ගැනීම ඔවුන්ෙග් අරමුණයි.  

ජනවාරි මාසෙය්ත්, අෙගෝස්තු මාසෙය්ත්, අප ජනතාවෙග් වරම 
දිනා ගත්ෙත් සත  පකාශ කිරීෙමන්; නව ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක අවශ තාව ජනතාවට තහවුරු කිරීෙමන්. එතැනින් 
පටන් ගත් ගමන අප කුමන බාධක පැමිණියත් නවත්වන්ෙන් 
නැහැ. ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතාෙග් නායකත්වෙයන් 
අප ෙම් ගමන ඉදිරියට ෙගන යනවා.  

අප පිහිටුවීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙද්ශීය යාන්තණයක්. 
පිටින් ගන්ෙන් නැහැ.  ඒ යාන්තණය අපම සකස් කරනවා. ඔෙබ් 
අදහස් ෙදන්න. ඒ තමයි "Compassionate Council" එක. අපි 
ඒකට සිංහල භාෂාෙවන් කියනවා, "කරුණා සභාව" කියලා. ෙම් 
පශ්නය විසඳන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ආගමික නායකයන්ෙගන් 
අදහස් ගන්නවා. ඊෙය් මට පුද්ගලෙයක් කථා කරලා කිව්වා, මීට 
වඩා ෙහොඳ සිංහල වචනයක් තිෙබනවා කියලා. ඒ ශී චන්දරත්න 
මානවසිංහ මහතා ''රන්මුතු දූව'' චිතපටෙය් "ගලන ගඟකි ජීවිෙත්" 
ගීතය සඳහා ෙයොදා ගත්ත "දයාලු" කියන වචනය. ෙම්ක hybrid 
වුෙණ් මයික් විල්සන් සහ ආතර්  සී. ක්ලාක් හිටපු නිසා ෙවන්න 
පුළුවන්. මම හිතන හැටියට නම් ෙහොඳ වචනයක් එතැන 
තිෙබන්ෙන්.  

"දයාලු සභාව" සමන්විත ෙවන්ෙන් ආගමික නායකයන්ෙගන්. 
වැරදි කළ, වැරදි ෙනොකළ සැමට දයාව, කරුණාව දායාද කරලීෙම් 
කමෙව්දය පිළිබඳව නිර්ෙද්ශ කරලීම ෙම් සභාෙව් කාර්ය භාරයයි. 

මම මීට වඩා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් ෙම්කට සම්බන්ධ ෙවන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමා, හිටපු ජනාධිපති අද විවාදෙය් දී කථා කරනවා. ෙහොඳයි. 
මම කියන ෙද් වැරදි නම් කියන්න, පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක 
සභාවක් පත් කරන්න කියලා. අපට පශ්නයක් නැහැ. ෙම්වා ගැන 
ෙහොයලා බලමු. ඒකත් ෙහොඳයි. ෙම් ඔක්ෙකෝම දැන් වහ ගන්න 
එපා. මම එක ඉල්ලීමක් කරනවා. උගුඩුවාෙග් ෙද්ශපාලන අත 
හරින්න. උගුඩුවා ඉන්ෙන් කරුවෙල්. එළියට ආවාම ආෙලෝකය 
සමඟ උගුඩුවාට ඉන්න බැහැ. උගුඩුවාෙග් ෙද්ශපාලනය අත 
හැරලා, අපි එක්ක එකතු ෙවලා, පජාතන්තවාදි සමාජයක් ඇති 
කරලා, ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු ඉෂ්ට කරමු කියලා ඉල්ලමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
[පූ.භා. 10.12] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් ඉදිරි 

අනාගතයත්, සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ජනතාව අතර ජාතික 
සමගියත් අරබයා වූ වැදගත් සාකච්ඡාවක්, ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී 
තිෙබන ෙවලාෙව් ඒ පිළිබඳව කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත 
වනවා. 

අපි දන්නවා ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් ජීවත් වන රට 
කුමක්ද කියලා. අපි විවිධ අවධිවලදී, විවිධ වුවමනාවන් ෙවනුෙවන් 
ෙම් රටට සංකමණය ෙවන්න ඇති. අපි මලබාර්වලින් ආවා 
ෙවන්න පුළුවන්; ෙකොරමැන්ඩල්වලින් ආවා ෙවන්න පුළුවන්; 
දකුණු ඉන්දියාෙවන් ආවා ෙවන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙවළඳුන් 
ෙලස ආවා ෙවන්න පුළුවන්; සංකමණිකයන් ෙලස ආවා ෙවන්න 
පුළුවන්; ආවාහ විවාහ සඳහා ආවා ෙවන්න පුළුවන්; යුද ෙසබළුන් 
ෙලස ආවා ෙවන්න පුළුවන්. ඒ කවර ආකාරෙයන්, කවර කාල 
වකවානුවක, කවර දිශාවකින් ආවත් අද අෙප් රට සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම්, බර්ගර් හා මැෙල් කියන පධාන ජාතිකත්වයන් ගණනාවක් 
ජීවත් වන රටක්.  

ඒ ජාතිකත්වයන්ට අනන  වූ භාෂාවන් තිෙබනවා. පධාන 
වශෙයන් සිංහල සහ ෙදමළ භාෂාවන් ෙදක අෙප් රට තුළ භාවිත 
ෙවමින් පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම එම ජාතිකත්වයන්ට තමන්ටම 
අනන  වූ ආගම් තිෙබනවා. හින්දු ආගම, ඉස්ලාම් ධර්මය, බුද්ධ 
ධර්මය හා කෙතෝලික ධර්මය යනාදි විවිධත්වෙයන් යුතු ආගම් 
ගණනාවක් අෙප් රට තුළ අදහනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමම 
ජාතිකත්වයන්ට තමන්ටම අනන  වූ සංස්කෘතීන් තිෙබනවා. 
මුස්ලිම් තරුණියෙග් පර්දාව, සිංහල තරුණියෙග් ළමා සාරිය, 
ෙදමළ තරුණියෙග් ෙමොට්ටැක්කිලිය වශෙයන් ඔවුන්ටම 
ආෙව්ණික වූ සංස්කෘතීන් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ටම 
ආෙව්ණික වූ සම්පදායන් තිෙබනවා.  

එෙහම නම් අෙප් රට කුමක් ද? අෙප් රට සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම්, බර්ගර් හා මැ ෙල් කියන පධාන ජාතිකත්වයන් ගණනාවක් 
ජීවත් ෙවන රටක්. ඒ නිසා අෙප් රට බහු ජාතික රාජ යක්; බහු 
ආගමික රාජ යක්. ෙම් රෙට් තිෙබන විවිධත්වයන් අප පිළිගන්ෙන් 
නැත්නම්, ෙම් රෙට් තිෙබන විවිධ අනන තාවන් අප පිළිගන්ෙන් 
නැත්නම් ඒ වාෙග්ම, ෙම් රෙට් තිෙබන විවිධ සම්පදායයන් අප 
පිළිගන්ෙන් නැත්නම් ෙම් රටට අඟලක්වත් ඉස්සරහට යන්න 
බැහැ.  ෙම් රටට ඉදිරියට යා හැකි වන්ෙන්, සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, 
බර්ගර් හා මැෙල් කියන ජනතාව අතර ජාතික සමඟිය ෙගොඩ 
නැඟීෙමන් පමණයි. ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නැඟිය හැකි වන්ෙන් 
ෙකෙසේද? ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නැඟීමට අනිවාර්යය සාධකය ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් සියලු ජනතාවෙග් සම අයිතිය පිළිගැනීමයි. 
භාෂාෙව් සම අයිතිය, ආගෙම් සම අයිතිය, සංස්කෘතිෙය් සම 
අයිතිය, සම්පදායන්ෙග් සම අයිතිය, ඇදහීෙම් සම අයිතිය යනාදී 
ෙම් සම අයිතීන් පිළිගන්ෙන් නැතුව ෙම් රෙට් ජාතික සමඟිය 
ෙගොඩ නඟන්න බැහැ. අපට කියන්න බැහැ, එක් ආගමකට වඩා 
තව ආගමක් උසස් කියා. ඒක ඔහුෙග් ඇදහීම. අපට කියන්න 
බැහැ, එක සංස්කෘතියක් තව සංස්කෘතියකට වඩා උසස් කියා. ඒක 
ඔහුෙග් සංස්කෘතිය. අපට කියන්න බැහැ, එක භාෂාවක් තවත් 
භාෂාවකට වඩා උසස් කියා. ඒක ඔහුෙග් භාෂාව.   

ඒ ආගමික සම අයිතිය, භාෂාෙව් සම අයිතිය, සංසක්ෘතිෙය් සම 
අයිතිය, සම්පදාය ඇදහීෙම් සම අයිතිය පිළිගැනීමකින් ෙතොරව 
අෙප් රටට ඉස්සරහට යන්න බැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, පසු 
ගිය ඉතිහාසය මුළුල්ෙල්ම අපි ඕනෑවටත් වඩා අෙප් ජීවිත තුළින් 
අපි අත්දැකලා තිෙබනවා, අතීතෙය් කථාවලින් අපි අසා 
තිෙබනවා, විවිධ බල වුවමනාවන් ෙවනුෙවන් ෙම් ජාතික සමඟිය 
බිඳ වට්ටන්න, ෙම් ජාතික සමඟිය කඩා වට්ටන්න කටයුතු කරපු 
ආකාරය. ඒ ෙවන කිසිවක් නිසා ෙනොෙවයි. එහි පතුෙල්ම තිබුෙණ් 
බලය ලබා ගැනීම; ලබා ගත්තු බලය ආරක්ෂා කිරීම; නැවත බලය 
තහවුරු කර ගැනීම යන අරමුණු නිසා තමයි ෙම් ජාතිවාදය 
වැපුරුෙව්.  

ඉතිහාසය මුළුල්ෙල්ම සිංහල නායකයන් වාෙග්ම ෙදමළ 
නායකයනුත්, මුස්ලිම් නායකයනුත් තමන්ෙග් බල වුවමනාව 
ෙවනුෙවන් ෙම් ජාතිවාදය වැපුරුවා. තමන්ෙග් බලය ලබා ගැනීම 

1139 1140 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 



2015 ඔක්ෙතෝබර් 23 

ෙවනුෙවන් ජාතිවාදය වැපුරුවා. බලය ආරක්ෂා කර ගැනීම 
ෙවනුෙවන් ජාතිවාදය වැපුරුවා. නැවත බලය තහවුරු කර ගැනීම 
ෙවනුෙවන් ජාතිවාදය වැපුරුවා. ඒ ජාතිවාදය තමයි අවසානෙය්දී 
අපි කාටත් පාලනය කර ගන්න බැරි දැවැන්ත යුද්ධයක් බවට 
පරිවර්තනය වුෙණ්. එයට තව අමතර සාධක තිබුණා. ඉන්දියානු 
මැදිහත්වීම්, 1977න් පසුව අපි අනුගමනය කරන ලද විෙද්ශ 
පතිපත්තිය එයට ෙහේතු වුණා. ඒ සියලු සාධක තිෙබන අතර කවර 
ජාත න්තර මට්ටෙම් සාධක තිබුණත් ෙපොෙළොෙව් එම ගිනි 
ඇවිලීමට සමත් ෙවන පරිසරයක් නැතුව යුද්ධයක් ඇති වන්ෙන් 
නැහැ.  

ඉන්දියාෙව් වුවමනාවට ෙහෝ ෙවන කාෙග්වත් වුවමනාවකට 
ෙහෝ ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රට තුළ ෙබදුම්වාදී යුද්ධයක් ඇති 
කිරීෙම් හැකියාවක් නැහැ. යුද්ධයක් ඇති කළ හැකි වන්ෙන් ඒ 
රෙට්ම එයටම අෙව්ණික වූ, එයටම අත වශ  වූ සාධක මත 
පමණක්මයි. එය වර්ධනය කරන්න පුළුවන්. ජාත න්තර 
මැදිහත්වීම්, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් තිෙබන බලපෑම් මත ඒක වර්ධනය 
කරන්න පුළුවන්. හැබැයි යුද්ධය ඇති වීම සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම 
රෙට් පවතින තත්ත්වය බලපෑම් කළා. ඒ නිසා බලය ෙවනුෙවන් 
වපුරන ලද ජාතිවාදය, බලය ආරක්ෂා කර ගැනීම ෙවනුෙවන් 
වපුරන ලද ජාතිවාදය, බලය තහවුරු කර ගැනීම ෙවනුෙවන් 
උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත් වපුරන ලද ජාතිවාදය අනවර්ථ යුද්ධයකට 
අෙප් රට ඇදලා දැම්මා.  

ඒ යුද්ධෙයන් ෙමොකද වුෙණ්, ගරු කථානායකතුමනි? අපි 
තවමත් දන්ෙන් නැහැ, ඒ යුද්ධෙයන් ෙකොපමණ මිය ගියා ද 
කියලා.  අපි තවමත් දන්ෙන් නැහැ, ඒ යුද්ධෙයන් ෙකොපමණ 
ෙද්පළ හානියක් සිදු වුණා ද කියලා. අපි තවමත් දන්ෙන් නැහැ, ඒ  
යුද්ධෙයන් අෙප් රට අවුරුදු කීයට පස්සට ගියා ද කියන්න. ඒ නිසා 
අපි ෙනොදන්න ජීවිත ගණනාවක් ෙම් යුද්ධය නිසා විනාශයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ගණනය කළ ෙනොහැකි ජීවිත ගණනාවක්, 
ගණනය කළ ෙනොහැකි ෙද්පළ ගණනාවක්, ගණනය කළ 
ෙනොහැකි පමාණයකින් අෙප් රට වසර ගණනාවකින් පසු පසට 
ඇදලා දාලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ෙමොෙහොෙත් ජීවත් ෙවන අපි 
කාටවත් යුක්ති සහගත, සාධාරණ, මනුෂ ත්වෙය් නාමෙයන් 
අයිතියක් නැහැ, යළි ෙබදුම්වාදී යුදමය ගැටුමකට අෙප් රට 
අවතීර්ණ කරන්නට ගරු කථානායකතුමනි. එය කිසි ෙසේත්ම අපි 
කවුරුත් අනුමත ෙනොකළ යුතු ෙදයක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ෙමොකද, ඉතිහාසය පුරාවටම උතුෙර් 
ෙදමළ නායකයන් වාෙග්ම දකුෙණ් සිංහල නායකයන් තමන්ෙග් 
පැවැත්ම ෙවනුෙවන් වපුරන ලද ජාතිවාදෙය් ගිනිදැල්වලට 
බිලිවුෙණ් කවුද? උතුෙර් නායකයන් ෙනොෙවයි. -ඉඳ හිට එක් 
ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් ෙවන්න පුළුවන්.- දකුෙණ් නායකයන් 
ෙනොෙවයි. -ඉඳ හිට එක් ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් ෙවන්න පුළුවන්.- 
උතුෙර් නායකයන්ෙග් දුවා දරුවන් ෙනොෙවයි. -ඉඳ හිට එක් 
ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් ෙවන්න පුළුවන්.- දකුෙණ් නායකයන්ෙග් 
දරුවන් ෙනොෙවයි. -ඉඳ හිට එක් ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් ෙවන්න 
පුළුවන්.- ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් සාමූහික ෙලස, ෙම් රෙට් 
පීඩාවට පත් වුණු, ෙම් රෙට් අයිතිවාසිකම් අහිමි වුණු, ෙම් රෙට් 
දුෂ්කරතාවට පත් වුණු, ෙම් රෙට් අෙන්ක විධ දුක්ඛ 
ෙදෝමනස්සයන්ට මුහුණ දී තිෙබන උතුෙර් ජීවත් වන අම්මා 
තාත්තාෙග් දරුෙවෝ වාෙග්ම දකුෙණ් ජීවත් වන අම්මා තාත්තාෙග් 
දරුෙවෝ තමයි ෙම්  ෙගොදුරු බවට පත් වුෙණ්. මා දන්ෙන් නැහැ ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉන්න කාෙග් ෙහෝ පුෙතක් ෙම් යුද්ධෙය් ෙගොදුරක් 
බවට පත් වුණාද කියලා. නමුත් ෙම්ෙක් ෙගොදුරු බවට පත් වුණා, 
උතුෙර්ත් දකුෙණ්ත් සාමූහික වශෙයන් සාමාන  අම්මා තාත්තාෙග් 
දුවා දරුෙවෝ. ඒ නිසා ජාතිවාදය, බලය ෙවනුෙවන් වපුරපු, 
ජාතිවාදය, බලය ආරක්ෂා කර ගැනීම ෙවනුෙවන් වපුරපු 
නායකකාරකාදීන් ෙනොෙවයි ෙමහි ෙගොදුරු බවට පත් වුෙණ්, 

සාමාන  අම්මා තාත්තාෙග් දුවා දරුෙවෝ. ඒ නිසා අපි හැම 
ෙදනාටම වගකීමක් තිෙබනවා යළි අෙප් රෙට් එවැනි තත්ත්වයක් 
ඇති වීම වළක්වා ගැනීමට.  

ෙම් අවුරුදු 30ක යුද්ධෙයන් මහ ෙපොෙළොව ඇති තරම් රත් 
පැහැ ගැන්විලා තිෙබනවා, ඒ ෙල්වලින්. ෙම් මහ ෙපොෙළොව ඇති 
තරම් ෙතත් ෙවලා තිෙබනවා ඒ අම්මාවරුන්ෙග් කඳුළුවලින්, 
බිරින්දෑවරුන්ෙග් කඳුළුවලින්. තව දුරටත් ෙම් මහ ෙපොෙළොව 
කඳුළුවලින් ෙතත් විය යුතු නැහැ.  තව දුරට ත් ෙම් මහ ෙපොෙළොව 
ෙල්වලින් රත් පැහැ ගැන්විය යුතු නැහැ. ඒ නිසා අද අපි හැම 
ෙදනාෙග්ම වගකීමක් තිෙබනවා. සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, 
මැෙල් අපි සියලු ෙදනා අතර ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නැඟීෙම් 
පෙව්ශයක් අපි අත්පත් කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එහි දී තමයි ෙම් 
ෙයෝජනාවන් ඉතාමත් වැදගත් සාකච්ඡාවකට අපි භාජනය කළ 
යුතු වන්ෙන්. ෙම්වා, එක් ජන ෙකොට්ඨාසයක් යටපත් කරමින් තව 
ජන ෙකොට්ඨාසයක් උඩට ඒම අරමුණු කරෙගන, එෙහම නැත්නම් 
එක් ජන ෙකොට්ඨාසයකට ෛවරය වපුරවමින් තව ජන 
ෙකොට්ඨාසයකට කාරුණිකත්ව වැපිරීම සඳහා ෙකෙරන 
ෙයෝජනාවන් බවට පත් ෙනොවිය යුතුයි. ෙම් ෙයෝජනාවන්ෙග් 
මූලධර්මය බවට පත් විය යුත්ෙත් ෙගොඩ නැඟී තිෙබන සහජීවන 
තත්ත්වය තව තවත් වර්ධනය කර ගැනීෙමන් ඉදිරියට යාම 
පමණයි. එෙසේ නැතිව තව තවත් ගැටුම් ඇති වන, තව තවත් 
අවිශ්වාසය වැඩි වන, තව තවත් ෙකෝධය වැඩි වන, තව තවත් 
ෛවරය වැඩි වන ෙයෝජනාවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙහෝ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටත ෙහෝ සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙනොවිය යුතුයි 
කියන එක තමයි අපෙග් අදහස. 

ගරු කථානායකතුමනි, පශ්න කිහිපයක් පැන නැඟී තිෙබනවා. 
එක් පශ්නයක් නම්, ෙම් ඉදිරිපත් වී තිෙබන ෙයෝජනාවන්. 
විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධා නෙය් මානව හිමිකම් 
කවුන්සලෙය් සම්මත කර තිෙබන ෙයෝජනාවන් පිළිබඳව. එහිදී 
ගරු කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය වැනි 
සංවිධානයක් ෙලෝකයට අවශ යි. ඒක අපි පිළිගන්නවා. ඒ 
ෙමොකද, ෙලෝකෙය් තාක්ෂණ ෙයන් කිට්ටු ෙවලා තිෙබනවා; 
ෙවළඳ ෙපොෙළන් කිට්ටු ෙවලා තිෙබනවා; ගමනා ගමනෙයන් 
කිට්ටු ෙවලා තිෙබනවා. තවදුරටත් හුදකලා ෙලස ජාතික 
රාජ යන් ෙකොතැනකවත් පවතින්ෙන් නැහැ. එම නිසා රාජ යන් 
ෙව ළඳ ෙපොෙළන් සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන ෙවලාවක; ගමනා 
ගමනය සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන ෙවලාවක තාක්ෂණය සම්බන්ධ 
ෙවලා තිෙබන ෙවලාවක; දැනුෙමන්, සංස්කෘතිෙයන් ෙලෝකය හා 
සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන ෙවලාවක ඒ සියලු රාජ යන්ට උඩින් 
සිට ඒ රාජ යන් ෙදස බලන සංවිධානයක් ෙලෝකයට අවශ යි. 
එවැනි සංවිධානයකින් ෙතොරව එක් එක් රාජ යන් අතර ඇති වන 
ගැටුම්, එක් එක් රාජ යන් අතර ඇති ෙවන අර්බුදයන් විසඳා 
ගැනීමට හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙලෝකය ෙදස 
උඩින් බලන සංවිධානයක් අවශ යි. එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානයට පැවැරී තිෙබන්ෙන් ඒ කාර්ය භාරයයි කියා අප 
විශ්වාස කරනවා.  රාජ යන් සිටින මට්ටෙම් සිට ෙනොව ෙලෝකය 
ෙදස උඩින් බලා ඒ රාජ යන් ෙදස සාධාරණ යුක්ති සහගත 
බැල්මකින්, අවධානයකින් යුතුව කටයුතු කිරීම එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් වගකීමක් ෙවනවා. හැබැයි, ගරු 
කථානායකතුමනි, අවාසනාවක් තිෙබනවා. පසු ගිය කාලය 
පුරාවටම එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය්  හැසිරීම් බැලුෙවොත්, ඒ 
හැසිරීම් තුළින්, ඒ අතීත භාවිතයන් තුළින් කිසිෙසේත්ම  
ෙපන්වන්ෙන් නැහැ, ෙලෝකය පුරා සෑම රාජ යකටම; සෑම ජන 
ෙකොට්ඨාසයකටම, සාධාරණය, යුක්තිය එක හා සමාන ෙලස 
පිහිටුවා කටයුතු කරන බවක්. 

විෙශේෂෙයන්ම, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයත්, බටහිර රටවල් 
කිහිපයකත් ෙමෙහයවීමකට එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය පත් 
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ෙවලා තිෙබනවා. අප එය පිළිගත යුතුයි. එය ෙවනස් කිරීම සඳහා 
ෙලෝක පරිමාණෙයන් අපට මැදිහත්වීමක් අවශ යි. ෙමොකද, 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් තිෙබන අපක්ෂපාතී ෙනොවන, 
යුක්ති සහගත ෙනොවන, සාධාරණමය ෙනොවන මැදිහත්වීම ෙවනස් 
කිරීම සඳහා ෙලෝක පරිමාණෙයන් අරගලයක් අපට තිෙබනවා. 
එම නිසා එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයත්, ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදයත් ඇතුළු බටහිර රාජ යනුත් ෙලෝකය පුරා තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන න ාය පතය; ෙලෝකය පුරා තමන්ෙග් ආර්ථික න ාය 
පත ය; ෙලෝකය පුරා තමන්ෙග් යුදමය න ාය පතය; ෙලෝකය පුරා 
තමන්ෙග් සංස්කෘතික න ාය පතය දියත් කර ගැනීම ෙවනුෙවන් 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයත් එහි මානව හිමිකම් කවුන්සලයත් 
උපෙයෝගි ෙකොට ෙගන තිෙබනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ  කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  [மாண் மிகு 
ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் ]  தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN]  took the Chair. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් 

සිටින එක ෙහොඳයි. අපි ෙම් පිළිබඳව විවිධ අවස්ථාවල කතා බහ 
කර තිෙබනවා. ෙම් සංෙව්දී පශ්නය, අපි අතර සුහදතාව, අපි අතර 
සමඟිය වඩාත් වර්ධනය ෙවලා අෙප් රට ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා 
වූ ෙයෝජනාවක් බවට පත් විය යුතුයි කියන අදහෙසේ තමයි අපි 
ඉන්ෙන්.  

එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය බටහිර ආර්ථික ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතිමය උපාය මාර්ගෙය් ෙගොදුරක් බවට පත් වී තිෙබන බව 
අපි පිළිගත යුතුයි. එෙසේ නැතුව ෙලෝකයට සර්ව සාධාරණත්වය 
ෙගෙනන, යුක්ති සහගත තත්ත්වය නිර්මාණය කරන ආයතනයක් 
බවට අද පත් ෙවලා නැහැ. ඒ පිළිබඳව අද අපට විෙව්චනයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා කවුරු ෙහෝ කල්පනා කරනවා නම් එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මානව හිමිකම් කවුන්සලය ෙයෝජනා 
සම්මත කරගනිමින් ෙම් පශ්නය විසඳයි කියා, එෙසේ හිතන්න එපා. 
විෙශේෂෙයන්ම ඒක මම ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් 
මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ කල්පනා කරන්න, එක 
විෙටක ඔබ විශව්ාසය තැබුෙව් ෙම් රෙට් ජනතාව ෙකෙරහි ෙනොව 
ඔබ විශ්වාසය තැබුවා ඉන්දියාව ෙකෙරහි. ඔබ කල්පනා කළා 
ඉන්දියාව ෙම් පශ්නය විසඳා ෙදයි කියා. හැබැයි, ඉන්දියාව 
ෙමොකක්ද කෙළේ? ඕමන්තෙය් සිට කන්කසන්තුෙර් දක්වා වූ ෙර්ල් 
පාර හදන ව ාපෘතිය ගත්තා. මැදවච්චිෙය් සිට මඩු දක්වා ෙර්ල් 
පාර හදන ව ාපෘතිය ගත්තා. හැබැයි, යාපනෙය් ෙහෝ උතුරු 
පළාෙත් එක ෙදමළ තරුණෙයකුටවත් රස්සාවක් දුන්නා ද? ඔබ 
බලාෙගන ඉන්ෙන් ඉන්දියාව ෙම් පශ්නය විසඳලා ෙද්වි කියා. 
කල්පනා කර බලන්න, උතුෙර් ජීවත් වන ෙදමළ ජනතාවෙග් 
පධාන ජීවෙනෝපාය මාර්ගය බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් උතුරු 

මුහුදු තීරෙය් කරන ධීවර රැකියාවයි. ඉන්දියානු ධීවරයන් ඇවිල්ලා 
ඒ උතුරු මුහුදු තීරෙය් මාළු ටික අල්ලාෙගන යන ෙකොට ඉන්දියාව 
ෙමොකක්ද ඒ ගැන කියන්ෙන්? ඉන්දියාව ඔබෙග් ආරක්ෂකෙයක්ද? 
නැහැ, ඉන්දියාව ඔබෙග් ආරක්ෂකෙයක් ෙනොෙවයි. සාම්පූර් 
පෙද්ශෙය් ඉන්දියානු ආර්ථික කලාපයක් හදලා සාම්පූර්වල 
පාරම්පරිකව ජීවත් ෙවමින් සිටි ෙදමළ ජනයා තිකුණාමලෙය් 
අවතැන් කඳවුරු 5කට ඇතුළු කරන ෙකොට ඒ ඉඩම් දුන්ෙන් 
කාටද? ඒ ඉඩම් දුන්ෙන් ඉන්දියාවට. ඉන්දියාව ඔබෙග් 
විශ්වාසවන්ත සගෙයක්ද?  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මන්නාරම ෙප්සාෙලයි 
ෙතල් තිෙබනවා කියා ෙසොයා ගත්තාට පස්ෙසේ ඒ ෙතල් නිධිය 
ෙකොටස් 7කට කඩලා ඒ ෙකොටස් 7න් එක් ෙකොටසක් ඉන්දියානු 
ෙකයාන් සමාගම පවරා ගත්ෙත් උතුෙර් ෙදමළ ජනතාවෙග් 
පශ්නය විසඳීම ෙවනුෙවන් ද? නැහැ. කිසිෙසේත්ම උතුෙර් ෙදමළ 
ජනතාවෙග් පශ්නය ඉන්දියාව විසඳන්ෙන් නැහැ. ඒ පශ්නය 
තිෙබන තුරු තමයි ලංකාෙව් ෙද්ශපාලනයට අත ෙපොවන්න 
ඉන්දියාවට පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඔවුන් ඒ පශ්නය 
වර්ධනය ෙවන්න හැරියා. අද උතුෙර් සිටින සාමාන  
ජනතාවෙගන් ගිහිල්ලා අහන්න, උතුෙර් ෙද්ශපාලන ව ාපාර අතර 
ගැටුම් ඇති කරලා තිෙබන්ෙන් කවුද; උතුෙර් නව ෙද්ශපාලන 
ව ාපාරයන් ෙගොඩනඟන්න කටයුතු කරන්ෙන් කවුද කියා. 
ඉන්දියානු ෙරෝ ඔත්තු ෙසේවය. මම දන්ෙන් නැහැ, ටීඑන්ඒ 
මන්තීවරෙයක් ෙම්ක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියයි ද කියා. 

අද සාමාන ෙයන් යාපන නගරෙය් ව ාපාරිකයාෙගන් අපි 
ඇහුෙවොත්, අපි සාමාන  බුද්ධිමෙතක් සමඟ කථා කර ඇහුෙවොත් 
ඔහු කියනවා, "අද යාපන නගරය ඉන්දියානු RAW ඔත්තු ෙසේවෙය් 
ගුබ්බෑයමක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා." කියා. සමහර පුද්ගලයන් 
එවන්ෙන් ඉන්දියානු RAW ඔත්තු ෙසේවයයි. සමහර ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ හදන්ෙන් ඉන්දියානු RAW  ඔත්තු ෙසේවයයි.  ඉන්දියානු 
RAW ඔත්තු ෙසේවය තමයි අද යාපනෙය් ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
හදන්ෙන්. යාපනය ෙද්ශපාලන වශෙයන් අස්ථාවරභාවයට පත් 
කරන්න අද  ඉන්දියානු RAW ඔත්තු ෙසේවය කටයුතු කරමින් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා කල්පනා කරනවා ද, ඒ ඉන්දියාව 
ඔබතුමන්ලා ෙග් පශ්න විසඳයි කියා? ඒ ඉන්දියාව ඔබතුමන්ලාෙග් 
පශ්න විසඳන්ෙන් නැහැ. ඉන්දියාව විතරක් ෙනොෙවයි. 
ඔබතුමන්ලා කල්පනා කරනවා ද, එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව 
හිමිකම් කවුන්සලය, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය ෙම් පශ්න 
විසඳයි කියා? නැහැ. ඔවුන් ගිය ෙමොන රෙට් ද පශ්න විසඳුෙව්? 
ඔවුන් ඉරාකයට ගියා. ඉරාකෙය් ඔවුන්ට තිබුෙණ් පාලනය පිළිබඳ 
පශ්නයක්. ඔවුන් ඉරාකෙය් පැවති පාලනය පලවා හැරියා. එහි 
නායකයාව ඝාතනය කළා. හැබැයි, ඔවුන් ඉරාකෙය් ජනතාවෙග් 
පශ්නය විසඳුෙව් නැහැ. විසඳුවා ද ඔවුන් ඒ රෙට් ජනතාවෙග් 
පශ්න?  අද ඉරාකය සදාම් හුෙසේන්ෙග් පාලන කාලෙය් ඉරාකයටත් 
වඩා ඒ ජනතාව  පීඩාවට පත් වී සිටිනවා. එක පැත්තකින් සුන්නි 
මුස්ලිම්වරු ඉරාකයක් හදන්න උත්සාහ කරනවා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් ෂියා මුස්ලිම්වරු ඉරාකයක් හදන්න උත්සාහ කරනවා. 
අෙනක් පැත්ෙතන් කුර්දිස්තානයත් සමඟ කෑල්ලක් කඩා ෙගන 
යන්න අද අරගලයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා.  

දැන් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ඇතුළු බටහිර රාජ යන් 
ඉරාකයට මැදිහත්වීම හරහා එම ජනතාවෙග් පශ්න විසඳුවා ද? එම 
ජනතාවෙග් පශ්න විසඳුෙව් නැහැ. හැබැයි, ඇෙමරිකාෙව් පශ්න 
විසඳා ගත්තා. සදාම් හුෙසේන්ව ඝාතනය කළා. ඉරාකෙය් 
අරාජිකත්වයක් නිර්මාණය කළා. ලිබියා වට ගියා. ලිබියාෙව්දී 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ඇතුළු බටහිර රාජ යන් ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් වුවමනාවන් ඉටු කර ගත්තා. මුවම්මර් ගඩාෆි 
ඝාතනය කළා. පාලනය ෙවනස් කළා. හැබැයි, ලිබියාෙව් 
ස්ථාවරයක් හැදුවා ද? නැහැ. ලිබියාෙව් ජනතාවෙග් පශ්නය 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය ෙහෝ ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය 
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විසඳුෙව් නැහැ. ඔවුන් ඇෆ්ගනිස්තානයට ගියා. ඇෆ්ගනිස්තානෙය් 
තිබුෙණ් පලවා හැරිය යුතු පාලනයක්. හැබැයි, ඒක පලවා හැරීම 
ඇෆ්ගනිස්තානෙය් ජනතාවෙග් වගකීමක්. හැබැයි 
ඇෆ්ගනිස්තානෙය් ජනතාව පලවා හැරිය යුතු පාලනය ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය මැදිහත් ෙවලා පලවා හැරියා. ඇෆ්ගනිස්තානෙය් 
ජනතාවට ෙමොකක්ද වුෙණ්? ඒ ජනතාවට සාමකාමී තත්ත්වයක් 
උදා වුණා ද? නැහැ. සූඩානය ගත්තත් එෙහමයි, සර්බියාව ගත්තත් 
එෙහමයි, යුෙගෝස්ෙලෝවියාව ගත්තත් එෙහමයි. ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය තමන්ෙග් වුවමනාවට අනුව පාලනය ෙවනස් කර 
තිෙබනවා, තමන්ෙග් වුවමනාවන්ට අනුව පාලනයන් බිඳ වට්ටලා 
තිෙබනවා. රෙට් අරාජිකත්වයක් නිර්මාණය කර තිෙබනවා. 
ජනතාවෙග් පශ්නය විසඳලා නැහැ. මම ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන් ෙමය අහන්ෙන්. ඒ නිසා 
ඔබතුමන්ලා විශ්වාස කරනවා ද, ඔබතුමන්ලාෙග් පශ්නය එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය ෙහෝ ඔබතුමන්ලාෙග් පශ්නය ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය ෙහෝ විසඳලා ෙද්වි කියා? ඔවුන් විසඳලා 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ෙග්ම ෙද්ශපාලන න ාය පතෙය් එක් 
අංගයක් බවට අෙප් රෙට් ෙම් පශ්නය පත් කරෙගන තිෙබනවා. 
එෙසේ හැරුණු ෙකොට ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් පශ්න විසඳන්ෙන් 
නැහැ. එෙහම නම් ෙම් ජනතාවෙග් පශ්න විසඳීම සඳහා තමයි අපි 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතු වන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි. ජනතාවෙග් පශ්න අපි විසඳන්න ඕනෑ. දැන් අපි ෙම් 
පශ්න විසඳීෙම්දී ගන්ෙන් ෙමොකක්ද? අෙප් ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව. දැන් අපි ෙතපර බානවා ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
රාමුව ඇතුෙළේ තමයි ෙම් පශ්නය විසඳන්න ඕනෑ කියා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
උත්තරීතර වන්ෙන් අපි හදා ගත් නිසායි. හැබැයි, ඒක උත්තර 
ඓතිහාසික ෙනොෙවයි. ෙද්ව වාක යක් මඟින් හරි, ෙද්ව සභාවක් 
විසින් හරි අප මත පටවන ලද ව වස්ථාවක් ෙනොෙවයි ෙම්ක. 
ෙම්ක එෙහම ෙද්ව සභාවක් විසින් අප මත පටවන ලද 
ව වස්ථාවක් ෙහෝ උත්තර ඓතිහාසික ෙහෝ ෙනොෙවයි. ෙම්ක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින්ම අත්තෙනෝමතික ෙලස බලය උපෙයෝගි 
කර ෙගන සම්මත කරන ලද ව වස්ථාවක්. 1978 වසෙර්දී ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව හැදුෙව් ජනතා පරමාධිපත යට ගරු කරලා 
ද? 1978 වසෙර්දී ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව හැදුෙව් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු මන්තීවරුන්ෙග් ඇත්ත අදහස් විමසලා ද? 
නැහැ. ඉල්ලා අස්වීෙම් ලියුම් සාක්කුවට දමා ෙගන තමයි 1978 
වසෙර්දී ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව හැදුෙව්. දැන් අප කියනවා, 
ෙම්ක තමයි අප සතුව තිෙබන උත්තරීතරම ලියවිල්ල කියලා. ඒක 
ෙමොන ලියවිල්ලක් ද? ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව රකිනවා කියලා 
වාක යක් තිෙබන නිසා එෙහම කියලා අපි දිවුරුම් ෙදනවා. නමුත් 
ෙමය උත්තර ඓතිහාසික නැහැ. ඒ නිසා අපි ව වස්ථා රාමුවට 
ෙකොටු වන්න ඕනෑ නැහැ. අපි ව වස්ථා රාමුෙවන් එළියට එන්න 
ඕනෑ. අපට ව වසථ්ාෙව් පශ්න ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. එෙහම 
නැත්නම් අෙප් රෙට් ස්ෛවරීභාවය, ස්වාධීනත්වය, ෙභෞමික 
අඛණ්ඩතාව, ජාතික ආරක්ෂාව ගැන අපට සාකච්ඡා කරන්න 
පුළුවන්. හැබැයි ජනතාවෙග් පශ්න ගැන කථා කරන්ෙන් කවුද? 
අපට ව වස්ථාෙව් පශ්න ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. අපට අෙප් 
ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව කථා කරන්න පුළුවන්. අපට අෙප් 
ස්ෛවරීභාවය, ස්වාධීනත්වය, ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව පිළිබඳව කථා 
කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව කථා කරන්න ඕනෑ, 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් පශ්න. ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් කවුද ෙම් 
පශ්න ගැන සාකච්ඡා කරන්ෙන්? ජනතාවට සාධාරණයක් ෙවන්න 
ඕනෑ නැද්ද?  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, යුද්ධයක් කියන්ෙන් 
"රාතී ෙභෝජන සංගහයක් ෙනොෙවයි" කියලා මා ඕ ෙසේතුං කිව්වා. 
යුද්ධය අතිශය කුරිරුයි. අපි කිසිෙවක් අෙප්ක්ෂා ෙනොකරන ෙද් 
යුද්ධයකදී සිද්ධ වනවා. යුද්ධයක් කියන්ෙන් ඒකයි. යුද්ධය 

අපකීර්තියක්. යුද්ධය දූෂිතයි. යුද්ධය කැතයි. ශිෂ්ට සමාජයක 
කවුරුවත් යුද්ධයක් අනුමත කරන්න ඕනෑ නැහැ. යුද්ධය 
අපකීර්තියි. යුද්ධය ජරා ජීර්ණයි. යුද්ධයකදී නීතිය ඉටු වුණා, 
යුද්ධයකදී ව වස්ථාව ඉටු වුණා, යුද්ධයකදී මනුෂ ත්වය රැකුණා 
කියලා කවුරු හරි කියනවා නම් ඒක වැරදියි. යුද්ධයකදී 
මනුෂ ත්වය රැෙකන්ෙන් නැහැ. යුද්ධය කියන්ෙන්ම අමානුෂික 
කියාදාමයක්. යුද්ධය කියන්ෙන් එෙහම එකක්. අප කවුරුත් 
ෙනොසිතන ෙද්, අප කවුරුත් අෙප්ක්ෂා ෙනොකරන ෙද් යුද්ධයකදී 
සිද්ධ ෙවනවා. සමාජයට වග කීමක් නැද්ද, සිද්ධ වුණු ෙද්වල් 
ෙමොනවාද කියලා දැන ගන්න? මම දන්ෙන් නැහැ, කාටද ඒක 
වහන්න ඕනෑ කියලා. කාටද, ඒක වහන්න ඕනෑ? යුද්ධෙය්දී සිද්ධ 
වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා දැන ගන්න සාධාරණ අයිතියක් නැද්ද? 
කාට වහන්න ඕනෑ වුණත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අපට 
වුවමනායි, සිද්ධ වුණු ෙද් දැන ගන්න. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා තමයි මැයි 
මාසෙය් 19වන දා යුද්ධය ඉවර වුණාට පසුව මැයි මාසෙය් 26වන 
දා අපි ආණ්ඩුවට ෙයෝජනා 14ක් යැව්ෙව්. ඒ ෙයෝජනා 14න් එකක් 
තමයි, සත  ෙසේවීෙම් ෙකොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවන්න කියන එක. 
අද ෙනොෙවයි අප ෙමය කියන්ෙන්. ෙමය එක්සත් ජාතින්ෙග් 
සංවිධානය කියන්න ඕනෑ නැහැ. ෙමය ඇෙමරිකානු එක්සත් 
ජනපදය කියන්න ඕනෑ නැහැ. 2009 මැයි මාසෙය් 19වන දා 
යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ මැයි මාසෙය් 26වන දා, රාජපක්ෂ 
මහත්මයාට අප විසින් යවන ලද ෙයෝජනා 14න් එක ෙයෝජනාවක් 
තමයි, සත  ෙසවීෙම් ෙකොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවන්න ඕනෑ කියන 
එක. ඇයි ඒ? අපට දැනගන්න ඕනෑ සිදු වුණු ෙද්.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මට තවත් කාලය තිෙබනවා ගරු නිෙයෝජ  කාරක 

සභාපතිතුමනි. මා හිතන හැටියට මට තවත් විනාඩි 20කට වඩා 
වැඩි කාලයක් තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අපට සත ය දැනගන්න 
ඕනෑ. සත ය වහන්න ඕනෑ අය ඉන්න පුළුවන්; සඟවන්න ඕනෑ 
අය ඉන්න පුළුවන්. නමුත් අපට දැනගන්න ඕනෑ සත ය. අප එය 
දැනගත්ෙත් නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලා නැවත ෙම්වා කරනවා. 
අපි ෙනොදන්නවාද, තමුන්නාන්ෙසේලා ගැන? රෙට් ජනතාවට ෙම්වා 
එළිදරවු වුෙණ් නැත්නම්, සිද්ද වුණු ෙද්වල් ජනතාව දැනගන්ෙන් 
නැත්නම් නැවත නැවතත් ෙම් පාලකෙයෝ ෙම් වැෙඩ් කරනවා. 
1971දී ෙමය කළා; 1988 - 1989 කාලෙය්දී ෙමය කළා; පසු ගිය 
ඉතිහාසෙය්දීත් ෙමය කළා. ෙම් ඉතිහාසය එළිදරවු වන්ෙන් 
නැත්නම්, ෙම් ඉතිහාසය කාලය විසින් වසනු ලබනවා නම්, ෙම් 
ඉතිහාසය අඳුරු ගුලකට තල්ලු කරලා ෙදොරගුළු ලන්න හදනවා 
නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා නැවත ජනතාවට ෙම් අපරාධය කරනවා. 
ඒ නිසා අපට ඒ සත ය දැනගන්න ඕනෑ. අප ඒ සත ය දැනගත 
යුතුයි. ෙද්ශපාලන ව ාපාරයක් හැටියට අපි පිළිගන්නවා, සත ය 
ෙසවිය යුතුයි කියා. ඒ ෙමොකක් ෙවනුෙවන්ද? දඬුවම් දීමටද? 
ෛවරය නිසාද? හඹාෙගන යන්නද? නැහැ. ඒවා ෙවනුෙවන් 
ෙනොෙවයි. නැවත එවැනි ෙදයක් සිදු වීම වළක්වා ගැනීම 
ෙවනුෙවන් සත ය ෙසවිය යුතුයි. ඇයි ඒ? ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, ඒ ජනතාවට සාධාරණ අයිතියක් නැද්ද, තමන්ෙග් 
දරුවාට ෙමොකද වුෙණ් කියා දැනගන්න? අපි ඒවාට මුහුණ දුන් 
මිනිස්සු.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මෙග් අයියා 1988 - 1989 කාලෙය්දී ඝාතනය වුණා. මම 
දන්නවා මෙග් අම්මායි අප්පච්චියි අයියා ෙසොයා ගැනීම ෙවනුෙවන් 
කරන ලද උත්සාහය. ඔවුන් පන්සලට යනවා; ෙද්වාලයට යනවා. 
ෙද්වාලෙය්දී කියනවා, "අඳුරු කරන ලද කාමරයක ඇති." කියා. 
එතෙකොට අම්මා ඇවිත් කියනවා, "හිරෙගදර හරි ඇති පුෙත්." 
කියා. සාස්තරකාරෙයකු ළඟට යනවා. සාස්තරකාරයා කියනවා, 
"සුදු පැහැෙයන් සැරසිලා ඇති." කියා. එතෙකොට අම්මා හිතනවා, 
'භාවනා මධ ස්ථානයක ඇති.' කියා. සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද කියා 
තවමත් දන්ෙන් නැහැ. ඒ හිත සුවපත් ෙවන්න ඕනෑ නැද්ද? 
තමන්ෙග් දරුවාට, තමන්ෙග් ස්වාමියාට, තමන්ෙග් සෙහෝදරයාට, 
තමන්ෙග් සෙහෝදරියට සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා දැනගන්න 
අයිතියක් නැද්ද? ඒක මානුෂික අයිතියක්, ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි. ඒක මිනිස් අයිතියක්. ඒ නිසා ඔවුන් ජීවතුන් අතර 
ඉන්නවා ද, නැද්ද කියලා දැන ගන්න ඒ පුරවැසියාට සාධාරණ 
අයිතියක් තිෙබනවා.  

අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? යාපනෙය් අම්මලා, 
තාත්තලා ඡායාරූප අරෙගන යාපනෙය් නගරෙය් මහ දවාෙල් 
ෙව්ළි ෙව්ළි, -දැන් අවුරුදු හතක්, අවුරුදු අටක් ගත වුණත්- 
ඡායාරූප උස්සා ෙගන කියනවා, "මෙග් දරුවා ෙබ්රා ෙදන්න"යි 
කියලා. සමහර විට ඔහු ඉන්ෙන් ඡායාරූපෙය් විතරක් ෙවන්න 
පුළුවන්. සමහර විට ඔහුට සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා කවුරුත් 
දන්ෙන් නැහැ. එෙහම වගුරන ජනතාවක් ඕනෑ ද? තමන්ෙග් 
දරුවාට, තමන්ෙග් පුතාට ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ් කියා දැන ගන්න 
ඒ ජනතාවට සාධාරණ අයිතියක් නැද්ද? සාධාරණ අයිතියක් 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. 
යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ෙම්ක මුළුමනින්ම ෙද්ශපාලන න ාය පතයකට 
ගැට ගැහුවා. යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ අපි විෙශේෂෙයන්ම උතුෙර් 
ෙද්ශපාලනය කරන්න පටන් ගත්තා. ලලිත් කියන අෙප් පූර්ණ 
කාලීන සෙහෝදරෙයක් යාපනෙය් වැඩ කළා. ඔහු අවිස්සාෙව්ල්ල 
පෙද්ශෙය් වත්තක වැඩ කළ ෙදමළ සෙහෝදරෙයක්. ඔහු ඉතාමත් 
කාර්යශූර සෙහෝදරෙයක්. ආරක්ෂක හමුදා වළලු තිබියදී, හැම 
තැනම බුද්ධි අංශ දමලා තිබියදී ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
ෙද්ශපාලනය අරෙගන ඔහු උතුරට ගියා. යුද්ධය ඉවර වුෙණ් 2009 
මැයි මාසෙය් 19වන දා. 2010 ජනවාරි මාසය වන ෙකොට අෙප් 
පූර්ණ කාලීන සෙහෝදරෙයක් යාපනය භාරව කටයුතු කරන්න 
ගියා. කාලයක් තිස්ෙසේ අෙපන් ඈත් ෙවලා සිටි සෙහෝදරයන් අපට 
හම්බ වුණා. එෙහම ෙකෙනක් තමයි කුගන් සෙහෝදරයා. අපි 
නැවත යාපනෙය් ෙද්ශපාලනය පටන් ගත්තා. ඒ, යුද්ධ කරන්න 
ෙනොෙවයි, ඒ ජනතාවත් එක්ක ෙද්ශපාලන සංවාදයක් පටන් 
ගන්න. ෙමොකද, ජනතාව වශෙයන් අපි එකතු ෙවන්ෙන් නැත්නම්, 
ජනතාව ෙබදිලා නම්, ජනතාව ඈත් ෙවලා නම් භූමිෙයන් අපි 
එකතු වුණාට වැඩක් නැහැ; ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් අපි එකතු 
වුණාට වැඩක් නැහැ. අපට ඕනෑ තරම් උදම් අනන්න පුළුවන්, "අපි 
ඒකීයයි. අපි ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කරලා තිෙබනවා"යි 
කියලා. ජනතාව ෙබදුණු රටක් ඕනෑම ෙවලාවක ෙබෙදන්න 
පුළුවන්.  

එම නිසා ජනතාව එකතු කිරීෙම් අරමුණින් අෙප් ලලිත් 
සෙහෝදරයා යාපනයට ගියා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කෙළේ? 
ලලිත්, කුගන් පැහැර ෙගන ගිහින් ඝාතනය කළා. අපි දන්ෙන් 
නැහැ, ඝාතනය කළා ද කියලා. තවමත් අපි දන්ෙන් නැහැ, 
ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා. ඒ ගැන දැන ගන්න අපට අයිතියක් 
තිෙබනවා. අපට ඒ ගැන දැන ගන්න ඕනෑ. ඔවුන් අෙප් 
ෙද්ශපාලනෙය් හිටපු සටන් සගයන්; අපත් එක්ක එක 
වුවමනාෙවන් ෙද්ශපාලනය කළ අය. යුද්ධය අවසන් ෙවලා ඒ 

ජනතාව ෙවත ෙද්ශපාලනය අරෙගන ගියාට පස්ෙසේ, යුද්ධය 
අවසන් ෙවලා අවුරුදු 2කට පස්ෙසේ 2011 ෙදසැම්බර් මාසෙය් ඒ 
ෙදෙදනාට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියා අපි දැන ගන්න ඕනෑ නැද්ද? 
කාට ඕනෑ නැති වුණත් අපට ඒක දැන ගන්න ඕනෑ. අපි දැන 
ගන්න ඕනෑ, ලලිත් සෙහෝදරයාට ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්, කුගන් 
සෙහෝදරයාට ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ් කියලා. ඔවුන් අපත් එක්ක 
හිටපු සටන් සගයන්; අෙප් ෙද්ශපාලනය අරෙගන උතුරට ගිය 
මිනිස්සු. අපට ඒ අයිතිය තිෙබනවා වාෙග්ම උතුෙර් ජනතාවටත් ඒ 
අයිතිය තිෙබනවා. තමන්ෙග් දරුවාට, තමන්ෙග් ස්වාමියාට 
ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ් කියලා දැන ගන්න ඕනෑ.  

අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති සෙහෝදරයා පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයක්. එතුමා යාපනෙය් ජනතාවත් එක්ක ෙද්ශපාලනය 
කරන්න ගියා. එතෙකොට එතුමාෙග් ඔළුව පැළුවා.  ඒ ඔළුව 
පැළුෙව් කෙළේ කවුද කියලා දැන ගන්න ඕනෑ නැද්ද? එතුමාට 
ෙද්වදත්ත ගල් ෙපරළුවා ෙනොෙවයි ෙන්. අපි ඒක වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියලා දැන ගන්න ඕනෑ නැද්ද? මන්තීවරයකුට 
උතුෙර් ෙද්ශපාලනය කරන්න ඉඩක් නැත්නම්, උතුෙර් 
ෙද්ශපාලනය කරන්න යන ෙකොට මන්තීවරුන්ෙග් ඔළු පළනවා 
නම්, අපට දැන ගන්න ඕනෑ ඒක සිද්ධ වුණ විධිය.  ඒ නිසා කාට 
ෙම් කරුණු වහන්න ඕනෑ වුණත්, කාට ෙම් කරුණු යටපත් 
කරන්න ඕනෑ වුණත් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අපට ඕනෑ ෙම් 
කරුණු දැන ගන්න. අපට ෙම් සත  ෙසොයන්න  ඕනෑ. ඒ ෙවන 
ෙමොනවත් නිසා ෙනොෙවයි.  එෙසේ නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලා 
නැවත වතාවක් ෙම්වා කරන නිසායි.  අපි දන්නවා, 
ඔයෙගොල්ලන්ෙග් හැටි. ඔයෙගොල්ලන් ගැන ෙනොදන්නා අය 
ෙනොෙවයි අපි.  ඔයෙගොල්ලන් එක වකවානුවක කටයුතු කළ 
ආකාරය, ෙනොනිල හමුදා පවත්වා ෙගන ගිය ආකාරය,  
ඇමතිවරුන්ෙග් ෙගවල් වධකාගාර බවට පත් කරෙගන තිබුණු 
ආකාරය, තරුණයන්ෙග් නම් ලිස්ට් අරෙගන ෙහොය ෙහොයා 
ඝාතනය කරපු ආකාරය අපි දන්නවා. ඒ නිසා අපි ෙම් ෙවලාෙව් 
ෙම් තත්ත්වය පරාජය කෙළේ නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලා නැවත 
ෙම් රෙට් තරුණයන්ට ෙම් වැෙඩ් කරනවා. එෙසේ කිරීම වැළැක්වීම 
ෙවනුෙවන් ෙම් සිද්ධි ෙමතැනින් නතර කිරීම සඳහා වූ 
පෙව්ශයකට අපි ආ යුතුව තිෙබනවා.  

දැන් සමහර අය කෑ ෙමොර ෙදනවා, තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් 
පනත තියාගන්න ඕනෑ කියලා. ෙමොකටද ඒක තියා ගන්ෙන්? 
ෙමොකටද  මර්දන පනතක් තියාෙගන ඉන්ෙන්? මට ෙත්ෙරන 
හැටියට හරි විධියට නම් ෙම් ෙවලාෙව්  ඒක කියන්න ඕනෑ 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. තමුන්නාන්ෙසේලා 1978 දී තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත ෙගනාපු ෙවලාෙව් ලංකාෙව් පළමුවැනි 
වතාවට උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත් ෙදමළ ජනතාව තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනතට එෙරහිව අරගළ කළා. මට මතක විධියට ඒ 
ෙවලාෙව් ගරු ෙසේනාධිරාජා මන්තීවරයා අත් අඩංගුවට ගත්තා. ශී 
ලංකා ෙකොමියුනිට්ස ්පක්ෂය සහ ලංකා සමසමාජ පක්ෂය සමඟ 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට ගැටුම් තිබුණා. හැබැයි, පළමුවන 
වතාවට 1978 දී අපි  හැෙමෝම එක  ෙව්දිකාවකට ආවා.  ඒ 
ෙමොකක් ෙවනුෙවන් ද? ඒ තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනතට 
එෙරහිව. ෙම් පනත ස්ථාපිත කළ දවෙසේ ඉඳන් ඒ ගැන ශී ලංකා 
ෙකොමියුනිට්ස් පක්ෂෙය් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද? ලංකා සමසමාජ 
පක්ෂෙය් ස්ථාවර ෙමොකක්ද? ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අෙප් 
ස්ථාවර ෙමොකක්ද? අපි දැරුෙව් එකම ස්ථාවරයක්. තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත කියන්ෙන් පවතින පාලකයාට ජනතාව 
මර්දනය කිරීම සඳහා ලබා දීපු අවියක්. ඒ නිසා ඒ පනත ඉවත් 
කරන්න ඕනෑ. ඒක එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය අපට කියන්න 
ඕනෑ නැහැ. 1978 දී ෙම් රෙට් වෙම් ව ාපාරත්, උතුෙර් 
ෙද්ශපාලන ව ාපාරත්  කිව්ෙව් තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත 
 අෙහෝසි කරන්න ඕනෑ කියලායි. දැන්  සමහර අය ෙම් ගරු 
සභාවට ඇවිල්ලා ඒ ගැන කිඹුල් කඳුළු ෙහළනවා. මට 
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ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ ෙම් ෙමොන ෙද්ශෙපේමීන්ද කියලා.  ෙම් වාෙග් 
ෙද්ශෙපේමීන් ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙපොල් 
පිතිවලින් කපන්න පුළුවන්.  ෙම් වාෙග් අය ෙපොල් පිතිවලින් කපලා 
ෙග් ඉස්සරහා එල්ලා තියන්න පුළුවන් "ෙද්ශෙපේමියා" කියලා. ෙම් 
ෙමොන ෙද්ශෙපේමීන් ද? තස්තවාදය වළැක්වීෙම් පනත කියන්ෙන් 
පවතින ආණ්ඩුෙව් මර්දන උපකරණයක්. ඒ මර්දන උපකරණය 
අකිය කරන්න ඕනෑ නැද්ද? අකිය කරන්න ඕනෑ. ඒ පනත අෙහෝසි 
කරන්න ඕනෑය කියනෙකොට තර්කයක් ෙගෙනනවා,   ෙදමළ 
සැකකරුවන් ඉන්නවා, ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් ඉන්නවා,  ඒ 
පනත අෙහෝසි කරපු හැටිෙය් ඒ ෙගොල්ලන් එළියට ඇවිල්ලා ෙම් 
ෙකොමිසම ඉදිරියට ගිහිල්ලා සාක්ෂි ෙදයි කියලා. ෙමොන විකාරද?  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා අහන්ෙන් එක 
කාරණයයි. ෙම් සෑම සිරකරුෙවක්ම 2009 මැයි 19වැනි දාට  ෙපර 
අත් අඩංගුවට ගත්ත අය. ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත්, සෑම 
සිරකරුෙවකුම අවම අවුරුදු පහක්වත් අත් අඩංගුෙව් සිටිනවා. 
අවුරුදු පහක් යන තුරුත් ෙම් අය රඳවාෙගන ඉන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් වුණත්, ඒ 
අයට ෙචෝදනා ෙගොනු කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා ෙන්; නඩුවක් 
ෙගන යන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා ෙන්. ෙචෝදනා නැතිව, නඩුවක් 
නැතිව තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් අවුරුදු පහක් 
රඳවාෙගන ඉන්න එක සාධාරණද?  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, වැලිකඩ හිරෙගදර හිටපු 
තිකුණාමලෙය් කෙතෝලික පියතුෙමක් මට කථා කළා. දැන් එතුමා 
අනුරාධපු රෙය් හිර ෙගදර ඉන්ෙන්. එතුමාට තිබුණු ෙචෝදනාව 
තමයි,  එල්ටීටීඊ සැකකරුෙවක් ඔහුෙග් ෙගදර රඳවාෙගන සිටීම. 
ඒ නිසා තමයි ඒ පියතුමා අත් අඩංගුවට අරෙගන තිෙබන්ෙන්. 
එතුමා දුරකථනෙයන් කථා කරලා මට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?   
සැකකරුෙවක් රඳවාෙගන ඉඳලා ෙපොලීසියට ෙතොරතුරු ලබා 
ෙනොදීෙම් වරද ෙවනුෙවන් ලබා දිය හැකි උපරිම සිර දඬුවම අවුරුදු 
ෙදකයි. ඒ වරදට උපරිම අවුරුදු ෙදකයි සිර දඬුවම් ෙදන්න  
පුළුවන්. හැබැයි, එතුමා අවුරුදු අටක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරෙය්! 
ෙකොෙහොමද ඒක යුක්තිසහගත වන්ෙන්? ඒ වරදට දඬුවම වශෙයන් 
සිර ගත කරන්න පුළුවන් අවුරුදු ෙදකයි. හැබැයි, එතුමා 
බන්ධනාගාරගතව  ඉන්නවා අවුරුදු අටක්. ඒක සාධාරණද? ෙමොන 
මිනිසුන්ටද ඒක සාධාරණය කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්? ඒ 
නිසා තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත වහාම ඉවත් කරන්න ඕනෑ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක අෙහෝසි කරන බව දින සියෙය් 
වැඩසටහෙන්දී කිව්වා. විවිධ අවස්ථාවල අප අතර තිබුණු 
සාකච්ඡාවලදී   තමුන්නාන්ෙසේලා තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත 
අෙහෝසි කරන එක ගැන කියා තිෙබනවා. ඒක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අෙහෝසි කරන්න ඕනෑ පනතක්. ෙම් මර්දන 
පනත පවත්වාෙගන යන්න  තමුන්නාන්ෙසේලාට කිසිෙසේත්ම ඉඩ 
ලබා දිය යුතු නැහැ. ඒ පනත අෙහෝසි කරන්න බය, ඇතුෙළේ ඉන්න 
අය එළියට එන නිසාලු.  

වැලිකඩ බන්ධනාගාරය බලන්න ගිය ෙවලාෙව් මට එක 
තරුණෙයක් හම්බ වුණා. ඔහු අත් අඩංගුවට අරෙගන තිබුෙණ් 
ෙමොකටද? එල්ටීටීඊ  හැඳුනුම්පතක් තබා ගත්ත වරදට. මා 
ඔහුෙගන් ඇහුවා ඒ එල්ටීටීඊ හැඳුනුම්පතට අත්සන් කර තිබුෙණ් 
කවුද කියලා. අත්සන් කරලා තිබුෙණ් දයා මාසට්ර්. එතෙකොට, 
හැඳුනුම්පතට අත්සන් කරපු දයා මාස්ටර් එළිෙය්. දයා මාස්ටර්ෙග් 
අත්සනින් යුත් හැඳුනුම්පත ළඟ තබා ගත් ෙකොල්ලා ඇතුෙළේ. ඒක 
සාධාරණද? ෙමොකක්ද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් යුක්තිය? නමුත් 
දයා මාසට්ර්ට  ඒ පශ්නය  පැන නඟින්ෙන් නැහැ. ෙක්පීලාට ඒ 
පශ්නය පැන නඟින්ෙන් නැහැ. ඇයි ඒ? ඒ අයට සල්ලි තිබුණා; 
බැංකු ගිණුම් තිබුණා; නැව් තිබුණා. නැව් නැති, බැංකු ගිණුම් නැති, 
සල්ලි නැති සාමාන  තරුණයා හිර ෙගදර. නැව් තිබුණු, බැංකු 
ගිණුම් තිබුණු, සල්ලි තිබුණු  අය එළිෙය්. ඒකද යුක්තිය? ඒකද 

සාධාරණත්වය? ඒ නිසා ෙම් තසත්වාදය වැළැක්වීෙම් පනත ඉවත් 
කළ යුතුයි.  

එය කිසිෙසේත්ම තවදුරටත් ආණ්ඩුවකට ජනතාව මර්දනය 
කිරීම සඳහා පවත්වා ෙගන යෑමට ඉඩ ලබා ෙනොදිය යුතු මර්දන 
උපකරණයක්. සමහර අය ඒකට පක්ෂව ගිරිය පුප්පාෙගන ෙම් 
ගරු සභාෙව් කෑ ගහන්ෙන් ෙමොකටද කියලා මට ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ. ඒ අය කිසිම ෙද්ශපාලන අදහසක් නැති, විඥානයක් නැති, 
ඔෙහේ ෙමොනවා ෙහෝ කියන පුද්ගලෙයෝ ටිකක්.  

ඊළඟට කියනවා, මහජන ආරක්ෂක පනත සංෙශෝධනය 
කරන්නලු. ෙමොකටද, මහජන ආරක්ෂක පනතක් තිෙබන්ෙන්? 
අෙප් රෙට් සාමාන  නීතිය පමාණවත් අෙප් රෙට් සාමය හා නීතිය 
පවත්වා ෙගන යන්න. ෙම් තිෙබන නීතිය මදිද? ෙම් නීතිය 
ෙහොඳටම ඇති. අෙප් දණ්ඩ නීති සංගහය ෙහොඳටම පමාණවත්. 
වංචනිකයන්ට දඬුවම් ෙදන්න ෙපොදු ෙද්පළ පනතත්, මුදල් 
විශුද්ධිකරණ පනතත් ෙහොඳටම පමාණවත්. අෙප් රෙට් තිෙබන 
නීති ෙහොඳටම ඇති. නමුත් දැන් තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? ෙම් 
තිෙබන නීති කියාත්මක කරන ආයතන බිඳ වැටිලා තිෙබන එකයි. 
අපි තව ෙකොපමණ නීති පැෙනව්වත්, ෙකොපමණ නීති ශක්තිමත් 
කළත් වැඩක් නැහැ, නීති කියාත්මක කරන ආයතන කඩා වැටුණු 
රටක. ඒ ආයතන කඩා වැටුණු රටකට අපි ඉල්ලනවා, තවත් 
අතිෙර්ක නීති. මහජන ආරක්ෂක පනත වැනි අතිෙර්ක නීති 
තියාෙගන ඉන්නලු, අවශ  ෙව්ලාවක පනවන්න. මහජන  
ආරක්ෂක පනත යටෙත් හැම දාමත් හදිසි නීතිය පැන වූෙය් 
ෙමොකක් ෙවනුෙවන්ද? ඒ පැනවූෙය් ආණ්ඩුෙව් ආරක්ෂාව 
ෙවනුෙවන්; ජනතාවෙග් මර්දනය ෙවනුෙවන්. මට කියන්න,  රෙට් 
ජනතාවෙග්  ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන්  හදිසි නීතිය උපෙයෝගි කරගත් 
එක් අවස්ථාවක්? නැහැ, ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන්  හදිසි 
නීතිය පැන වූෙය් නැහැ. හදිසි නීති පැන වූෙය්  ආණ්ඩුෙව් 
ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන්; ජනතාවෙග් මර්දනය ෙවනුෙවන්. 
ජනතාවෙග් මර්දනය ෙවනුෙවන් පනවන්න බලය තියා  ෙගන 
ඉන්න මහජන ආරක්ෂක පනත අෙහෝසි කරන්න ඕනෑ. ඒ මර්දන 
නීති ඉවත් කළ යුතු නීති හැටියට ෙයෝජනා කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙමතැනින් නතර 
ෙවන්ෙන් නැතුව සත  ෙසොයන්න ඕනෑ. ෙදමළ ජනතාව කල්පනා 
කරනවා ද  දඬුවමක් ගැන? ෙදමළ ජනතාව මා  හමුවුණා. අපත් 
එක්ක සාකච්ඡා කළාම ඒ අය කියන්ෙන්, "අපි අෙප්ක්ෂා 
කරන්ෙන් දඬුවමක් ෙනොෙවයි, අපට ඕනෑ සිදු වුණ ෙද් දැන 
ගන්නයි. අපට ඕනෑ  සිදු වුණු ෙද් නැවත සිදුවීම වළක්වන්නයි." 
කියන එක.  එය වැළැක්වීෙම් අරමුණින් තමයි  ෙම් කරුණු ෙසොයා 
ගත යුතු වන්ෙන්. අපි දඬුවම් ෙදන්න ගිෙයොත් ෙකොතැනින්ද 
ෙකළවර ෙවන්ෙන්? කවුද, ෙකොතැනද, ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ් 
කියා ෙසොයලා බලනවා මිස, ෙම් කියාවලිය දඬුවම් දීෙම් 
යාන්තණයක් ෙනොව, සත  ෙසවීෙම් යාන්තණයක් බවටයි 
පරිවර්තනය විය යුතුව තිෙබන්ෙන්. එය අෙප් රට තුළ සිදු කළ 
හැකියි.  

හැබැයි, අධිකරණ පිළිබඳ විශ්වාසයක් ෙනොමැතිකම ෙදමළ 
ජාතික සන්ධානයට පැන නැඟිලා තිෙබනවා නම් එය සාධාරණයි. 
ඒක පශ්නය ෙදමළ ජාතික සන්ධානයට විතරක් ෙනොෙවයි අපටත් 
තිෙබනවා. අපි ෙකොෙහොමද ෙම් අධිකරණය විශ්වාස කරන්ෙන්? 
තමුන්නාන්ෙසේලා අපට කියන්ෙන් ෙම් අධිකරණය විශ්වාස 
කරන්න කියලා ද? රුපියල් 25,000ට වඩා මහජන ෙද්පළක් 
අවභාවිත කළ ෙකෙනකුට මෙහස්තාත් අධිකරණෙයන් ඇප 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඉහළ උසාවිෙයන් -  High Court - ඇප ගන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් තමාටම වූ  විෙශේෂ කරුණු ඉදිරිපත් 
කෙළොත් විතරයි. ඒ නඩුවට ඇප ගන්න බැහැ, පුද්ගලයාට ඇප 
ගන්න පුළුවන්, ෙමොකක් ෙහෝ විෙශේෂ කරුණක් කියලා. ඒක තමයි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපොදු ෙද්පළ පනත යටෙත් තිෙබන නීතිය. හැබැයි, ඒ ෙපොදු ෙද්පළ 
පනත යටෙත් වරදක් වන රුපියල් මිලියන 650ක සිල් ෙරදි ෙබදපු 
ලලිත් වීරතුංග අද නිදැල්ෙල් ඉන්නවා. ඉතින් අපට කියන්ෙන් ෙම් 
අධිකරණය විශ්වාස කරන්න කියලාද?  අපි ෙම් අධිකරණය 
විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.  

ස්තී දූෂකයන් ෙම් අධිකරණෙය් නඩු අහනවා නම්, 
ඇමතිවරුන්ෙග් නීතිඥ මහත්වරු ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
විනිසුරුවරුන් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ෙම් අධිකරණය 
මුළුමලින්ම  ෙද්ශපාලන විසින් ගිල ගන්නා ලද ආයතනයක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ෙම් අධිකරණය ෙකෙරහි විශ්වාසය බිඳ 
වැෙටන එක අරුම පුදුම ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා කවුරුවත් හඬා 
වැළෙපන්න ඕනෑ නැහැ, "ෙම්ක හරි උත්තරීතරයි, ෙම්ක හරියට 
යුක්තිය පසඳනවා, ෙම්ක තමයි උත්තරීතරම ආයතනය, ෙම්ක 
රෙට් ජනතාවට සාධාරණත්වය ඉටු කරනවා" කියලා. ඒ ෙමොන 
ෙබොරුද? එෙහම නම් අද වැලිකඩ බන්ධනාගාරෙය් ඉන්න ඕනෑ 
කවුද? එෙහම නම් ෙමතැන ඉන්න ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අද 
බන්ධනාගාරය ඇතුෙළේයි  ඉන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
ඒකට යන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ගයන්ත කරුණාතිලක 
ඇමතිතුමා ෙනොෙවයි. ෙම්ක ඇතුෙළේ ඉන්නවා බන්ධනාගාරය 
ඇතුෙළේ  ඉන්න ඕනෑ අය. හැබැයි, ඒ ෙගොල්ෙලෝ එළිෙය් ඉන්නයි,  
සාමාන  අය බන්ධනාගාරය ඇතුෙළේ ඉන්නයි ෙහේතුව ෙමොකක්ද? 
ඒ යුක්තිය නිසා ද, සාධාරණත්වය නිසා ද? නැහැ.  ඒ බලය නිසා.  
බලය විසින් ෙම් අධිකරණ පද්ධතිය ගිලෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා 
තමයි, කුඩු ෙගෙනන මුදලාලි එළිෙය් ඉන්න ෙකොට කුඩු උරපු 
ෙකොල්ලා බන්ධනාගාරය ඇතුෙළේ ඉන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි, ගණිකා 
වෘත්තිෙය් ෙයදුණු තරුණිය ඇතුෙළේ ඉන්න ෙකොට ගණිකා මඩම 
අයිති මුදලාලි එළිෙය් ඉන්ෙන්. ඒ තමයි බලය! එෙහම තමයි සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් අධිකරණ පද්ධතිෙය් යුක්තිය, 
සාධාරණත්වය බිඳ වැටී තිෙබන්ෙන් ෙදමළ ජාතික සන්ධානයට 
විතරක් ෙනොෙවයි. අපත් ෙම් අධිකරණ පද්ධතිය විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අපත් දැකලා තිෙබනවා  අපට නඩු 
තීන්දු දීපු විධිය. අපත් බුක්ති විඳලා තිෙබනවා ෙම් අධිකරණෙය් 
පතිලාභ. ඒ නිසා ෙම් කිසිෙසේත්ම යුක්තිය, සාධාරණත්වය ඉටු 
ෙවන තැනක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් පැත්ෙතන් ඉල්ලන 
සාධාරණ ඉල්ලීමක් තිෙබනවා, "ෙම් අධිකරණය අපට විශ්වාස 
කරන්නට බැහැ, ඒ නිසා යම් මැදිහත්වීමක් සහිත අධිකරණ 
පද්ධතියක්  ෙගොඩනැඟිය යුතුයි" කියලා. හැබැයි මම කියන්ෙන්, 
අප පයත්න දැරිය යුතු වන්ෙන් ෙම් සිදුවීෙම්දී පමණක්වත්  ෙම් 
අධිකරණ කියාවලිෙය්ම සුවිෙශේෂී කියා මාර්ගයක් හැටියට 
විශ්වාසනීයත්වය ඇති කිරීමට කටයුතු කිරීමටයි. මා කියන්ෙන් 
නැහැ, ෙපොදු අධිකරණ පද්ධතිය ෙකෙරහි විශ්වාසයක් 
ෙගොඩනඟන්න කියලා.  

එෙහම නම් අධිකරණ පද්ධතිය මකලා, හදලා, ෙහෝදලා  
කරලා ගන්න ෙවනවා.  ඔය අධිකරණ පද්ධතිය පිරිසිදු කරන්න 
නම්, සමහර නීතිඥ මහත්වරුත් අයින් කරන්න ඕනෑ;  සමහර 
විනිසුරුවරුනුත් අයින් කරන්න ඕනෑ; සමහර ෙගොඩනැඟිලිත් 
අයින් කරන්න ඕනෑ.  මම දන්නවා ඔය අධිකරණ පද්ධතිය ගැන. 
ඒ නිසා ඔය අධිකරණ පද්ධතිය ෙකෙරහි ජනතාවෙග් විශ්වාසය 
හදන්න බැහැ.  හැබැයි, අපට  ෙම් සිදුවීමට අදාළව සුවිෙශේෂී ෙලස 
කියාත්මක ෙවන යාන්තණයක් අප සියලු ෙදනාෙග් එකඟතාෙවන් 
ෙම් භූමිය තුළ ස්ථාපිත කර ගන්න පුළුවන්.  [බාධා කිරීමක්] ඔව්. 
එතැනට අපි යමු. අපි එකඟයි.  එෙසේ නැතිව අපි කිසිෙසේත්ම - 
බාධා කිරීමක්] ඔව්. එවැනි කියාවලියකට අපට යන්න පුළුවන්. 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අධිකරණ පද්ධතිය 
විශ්වාස කරන්න කියලා  අපි ෙකොෙහොමද කියන්ෙන්? එෙහම නම් 
අපි කාටත් පිස්සුවක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් හිටපු 

අගවිනිශ්චයකාරතුමියව ෙනරපා හැරිය ආකාරය අපි දන්නවා. 
මංජුල තිලකරත්න මහත්මයාට පහර දුන් ආකාරය ගැන අපි 
දන්නවා. මංජුල තිලකරත්න මහත්මයා අදත් නාවුල වැනි ඈත 
දුෂ්කර මෙහස්තාත් අධිකරණයක සිටින බව අපි දන්නවා. ඔහු 
ඊළඟ උසස්වීම ලැබීමට නියමිත ලැයිස්තුෙව් ඉහළින්ම 
සිටිනෙකොට, ඔහුට උසස්වීම ෙනොදී සිටින බවත් අපි දන්නවා.  ඒ 
නිසා අපි ෙම් අධිකරණ පද්ධතිය, “උත්තරීතරයි, උත්තරීතරයි” 
කියලා කිව්වාට ෙම්ක කුණු ෙවච්ච ගඳ ගහන තැනක්.     

ඔය අධිකරණ පද්ධතිය ඉඩම් නඩුවක් අහලා ඉවර 
ෙවනෙකොට අවුරුදු 7කට වැඩිය ගත ෙවනවා. ඔය අධිකරණ 
පද්ධතියට සාමාන  නඩු විභාගයක්  අවසන් කරන්න ෙකොපමණ 
කාලයක් ගත ෙවනවා ද? එවැනි සුවිෙශේෂ කියාවලියක් ඔය 
අධිකරණ පද්ධතිය තුළ කරන්න බැහැ. හැබැයි, අධිකරණ බල 
සීමාව ඇතුළත තමයි ෙම් විෙශේෂ ඒකකය ෙගොඩ නැෙගන්න ඕනෑ. 
අන්න එය වැදගත්. "අධිකරණ බල සීමාව" කියලා මම කියන්ෙන් 
අලුත්කෙඩ් භූමි සීමාව ෙනොෙවයි. අධිකරණ බල සීමාව ඇතුෙළේ 
අපි එය ෙගොඩනඟමු. ඒක පිළිබඳ විශ්වාසය ෙගොඩනැඟීම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට භා ර ෙදන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට භාර ෙදන්න ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක් හරහා එම කියාවලිය විමර්ශනය කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් 
ෙදන්න ඕනෑ. යාන්තණය  පිටතින් හදන්න එපා. පිටතින් විමර්ශන 
වාර්තා හදන්න එපා.   

LLRC වාර්තාව අපි අගයනවා. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඒක 
අගයමින් කථා කරනවා මම දැක්කා.  හැබැයි,  LLRC වාර්තාවත් 
හදපු විධියත් වැරැදියි. ඒකට ජනාධිපතිවරයාම නිලධාරින් පත් 
කළා;  ජනාධිපතිවරයාම  දින තීරණය කළා. 2002 ෙපබරවාරි 
මාසෙය් 22 සිට 2009 මැයි 19 දක්වා කියලා කාල රාමුවක් ලියා 
දුන්නා. වාර්තාවත් දුන්නා. එෙහම ෙනොෙවයි. ඒක ආණ්ඩුෙව් 
නිරීක්ෂණ යාන්තණ කියාවලියක් ෙනොෙවයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
නිරීක්ෂණ යාන්තණ කියාවලියක් ඒකට ඇතුළත් කරන්න ඕනෑ. 
එතෙකොට අපි කාටත් දැනගන්න පුළුවන්. අපි කවුරුත් ඒක දැන 
ගන්න කැමැතියි. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එම කියාවලිය තුළට ෙක්පී වැනි අයව 
ෙගන්වන්නත් ඕනෑ. අපි ඒකත් දැන ගන්න කැමැතියි. ඒ නිකම් 
ෙනොෙවයි. ෙක්පීත් එක්ක තිෙබන ෙපෞද්ගලික අෙරෝවක් නිසා 
ෙනොෙවයි. ෙපෞද්ගලික ගැටලුවක් නිසා ෙනොෙවයි. ඇයි ඒ අයව 
ෙගන්වන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්? අෙප් රෙට් එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය දැවැන්ත යුද්ධයක් බවට පත් වන්නට සාධක තුනක් 
බලපෑවා. එකක් අවි ආයුධ. ෙදවැනි එක මුදල්, තුන්වැනි එක 
ජාත න්තර සබඳතා.  ෙම් තුෙන්ම පධාන පුද්ගලයා බවට පත් 
ෙවලා සිටිෙය් කුමරන් පද්මනාදන්. ඔහු අවි ආයුධ සපයන්න 
දායකත්වය සැපයුවා. ඔහු මුදල් සපයන්න දායකත්වය සැපයුවා. 
ඔහු ජාත න්තර සබඳතා හදන්න දායකත්වය සැපයුවා. ඒ නිසා 
කුමරන් පද්මනාදන් කියලා කියන්ෙන් එල්ටීටීඊ සංවිධානය පබල 
සන්නද්ධ ව ාපාරයක් බවට පරිවර්ථනය වීම සඳහා විශාල 
දායකත්වයක් සපයපු ෙකෙනක්. ඒ නිසාම තමයි පභාකරන්ෙග් 
ඝාතනෙයන් පසුව  ඔහු එහි නායකත්වයට පත් වන්ෙන්. ඒ නිසා 
අපි විවෘත අධිකරණයකට ඔහු කැඳවන්න ඕනෑ. ෙකොෙහන්ද ඔබට 
අවි ආයුධ හම්බ වුෙණ් කියලා ඔහුෙගන් අහන්න ඕනෑ.  අපි අවි 
ආයුධ හදන රටක් ෙනොෙවයි. ඔය බටහිර රාජ යන්ම තමයි - ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් තිෙබනවා නීත නුකූල අවි ෙවෙළඳ ෙපොළක් 
වාෙග්ම නීති විෙරෝධී අවි ෙවෙළඳෙපොළක්. ෙම් නීති විෙරෝධී අවි 
ෙවළඳ ෙපොළ උපෙයෝගි වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එක අපි 
ෙලෝකයට ෙහළිදරවු කරන්නට ඕනෑ.  ඒ සඳහා ෙක්පීලා කටයුතු 
කෙළේ ෙකොෙහොමද? නීති විෙරෝධී අවි ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇත්ත 
හිමිකරුවන් කවුද? ඒකත් ෙම් අධිකරණයට ෙහළිදරවු කරන්න 
ඕනෑ.  ජාත න්තර සබඳතා  ෙමොනවාද කියා අපි ෙම් අධිකරණයට 
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ෙහළිදරවු කරන්න ඕනෑ. ඒ සබඳතා ෙගොඩනැඟුෙව් කවුද? 
ආරක්ෂාව දුන්ෙන් කවුද? ඒවාත් අපි ෙහළිදරවු කර ගන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම මුදල් සැපයුෙව් කවුද කියන එකත් අපට ෙහළිදරවු කර 
ගන්න ඕනෑකම තිෙබනවා.   

අද කිඹුල් කඳුළු ෙහළන ඔය හුඟාක් රාජ යන් පිළිබඳව අපට 
එදාට එතැනින් දැන ගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම සාමය, සහජීවනය, 
පජාතන්තවාදය සහ යහ පාලනය ෙවනුෙවන් කෑ ගහන 
මහත්වරුන්ෙග් පැටිකිරියත් ෙම්ක හමුෙව් ෙහළිදරවු කර ගන්න 
පුළුවන්. ඒවා ෙහළිදරවු කර ගන්නත් ඕනෑ;  ඒ වාෙග්ම ෙම් රට 
ඇතුෙළේ සිද්ධ වුණු ෙද්ත් ෙහළිදරවු කර ගන්න ඕනෑ. ඒ අන් 
කවරක් සඳහාවත් ෙනොෙවයි, නැවත ෙම් ෙද් සිදුවීම වැළැක්වීම 
ෙවනුෙවනුයි. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලාව අපි සෙත්කට විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ.   

මට සමහර මුහුණු ෙපෙනනවා. “ෙකොටියා” කියලා පිහි 
තියාෙගන හිටපු විධිය මතක් ෙවනවා.   ඒ ගැනයි ෙම් කියන්ෙන්. 
අපි ෙකොටියා ගැන දන්නවා ෙන්. ඉතින් මම කියන්ෙන් ඒකයි.  
හැසිරුණු  විධිය අපි දන්නවා. ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාව 
තඹයකට මායිම් කරන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාව අපි 
සතයකට විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බලය 
ගිලිහී යන ඕනෑම ෙමොෙහොතකදී නැවත ජනතාව මර්දනය කිරීමට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපළෙඹනවා. එය වැළැක්වීම ෙවනුෙවන් ෙම් 
ඇති වුණු සිදුවීම පිළිබඳව සත  අපි ෙසොයාගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
එක අරමුණක්. 

ඊළඟට, අපි අතර සමගිය ෙගොඩනඟන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ෙමහි 
විවිධ ෙයෝජනා තිෙබනවා. එක්සත් ජනපදය කියන්න ඕනෑ නැහැ, 
අපි ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒෙගොල්ලන් එෙහම කියලාත් 
නැහැ. ඒෙගොල්ලන් කියන්ෙන් අපි අගයනවාය කියලායි. 
ආණ්ඩුකම  ව වස්ථාව පිළිබඳ සාකච්ඡාව අගයනවා, දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ගැන සාකච්ඡාව අගයනවා 
කියලා ඒෙගොල්ලන් කියනවා. ෙහොඳයි, ෙහොඳයි.  සහතික තියා 
ගන්න කියන්න. හැබැයි, අපි අතර ෙම් සමගිය ෙගොඩනඟන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය පිළිබඳව අපි ෙසොයන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා. අපි අතර සමඟිය තිෙබනවාද, නැද්ද? නැහැ. අපි අසත  
කියන්න ඕනෑ නැහැ. අපි අතර සමඟියක් නැහැ. හැබැයි, අපට ඒ 
සඳහා එක අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒ, ෙමොකක්ද? පළමුවැනි වතාවට 
ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනි දා උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත් සියලු ජනතාව 
ඒකාබද්ධ ෙවලා රෙට් ජාතික නායකයා ෙතෝරා තිෙබනවා. ඒක 
ෙමෙතක් සිදු වුෙණ් නැහැ. 1982 ජනාධිපතිවරණෙය් දී උතුෙර් 
ජනතාව ෙවනම තමන්ෙග් නායකෙයක් ෙවනුෙවන් ඡන්දය 
පාවිච්චි කළා. ඔවුන් දකුෙණ් නායකෙයක් පිළි ගත්ෙත් නැහැ.  
ඔවුන් කිව්වා, "අපට දකුෙණ් ඡන්දය වැඩක් නැහැ, අපට වුවමනා 
උතුෙර් නායකෙයක් ෙවනුෙවන් ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න"යි 
කියලා. ඔවුන් හැමදාමත් ජනාධිපතිවරණය සැලකුෙව් ෙමය 
ෙකොළඹ නායකයා ෙතෝරන්න හදන ඡන්දයක්, ඒක තමන්ට අදාළ 
ඡන්දයක් ෙනොෙවයි කියලයි.  2005 දීත් ෙමොන ගනුෙදනු අස්ෙසේ 
ෙහෝ තර්කය තිබුෙණ් ඒකයි. උතුරට ජනාධිපති ඡන්දයක් අදාළ 
නැහැ, උතුරට තිෙබන්ෙන් තමන්ෙග් නායකයා ෙතෝරා ගැනීම 
පිළිබඳ අරගළයක්. ජනාධිපති ඡන්දය කියන්ෙන් දකුෙණ් 
නායකයා ෙතෝරා ගැනීම පිළිබඳ අරගළයක් කියන තර්කයයි 
තිබුෙණ්. හැබැයි, ලංකාෙව් පළමුවැනි වතාවට ජනවාරි මාසෙය් 08 
වැනිදා උතුෙර් ජනතාව රෙට් ජාතික නායකයා ෙතෝරන්න ඡන්දය 
දීලා තිෙබනවා. මට මතක හැටියට මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාටත් උතුරු පළාෙතන් එක්ලක්ෂ අටදාහක වාෙග් ඡන්ද 
පමාණයක් ලැබුණා. ඒ ගැන මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා සතුටු 
ෙවන්න ඕනෑ. කමක් නැහැ. හැබැයි, උතුෙර් ජනතාව රෙට් ජාතික 
නායකයා ෙතෝරන්න ඡන්දය දීලා තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳ නැද්ද? 
ඒක ෙහොඳ පෙව්ශයක් ෙනොෙවයිද? නැෙඟනහිර ජනතාව රෙට් 

ජාතික නායකයා ෙතෝරන්න ඡන්දය දීලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් 
පළමුවැනි වතාවට උතුර,  නැෙඟනහිර වාෙග්ම රෙට් සිව් ෙකොණ 
ජනතාව රටට ජාතික නායකෙයක් ෙතෝරාෙගන තිෙබනවා. ඒ 
ගැන හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ඒක අර්ථ කථනය 
කරන්න පටන් ගත්තා, "මම පැරදුෙණ් උතුෙර් ඡන්දය නිසායි" 
කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ගිහිල්ලා මැදමුලෙන් පිහිටි 
එතුමාෙග් නිවෙසේ ජෙන්ලෙය් එල්ලිලා කිව්වා, "මම පැරදුෙණ් 
ෙකොටි ඡන්දය නිසායි" කියලා. ෙම් විකාරය ෙමොකක්ද?  උතුෙර් 
ජනතාවෙග් ඡන්දය ෙනොලැබුණු නිසා තමයි පැරදුෙණ් කියලා 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා කියනවා. ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්?  

අපි හැමෙදනාම සතුටු වන්නට ඕනෑ,  රෙට් සියලු ජනතාව 
එකතු ෙවලා ජාතික නායකයා ෙතෝරා ගන්න තීරණයකට ඇවිල්ලා 
තිබුණු එක ගැන. දැන් කරන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ඒ ජනතාව තව තවත් ඉස්සරහට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා අපි කල්පනා කරන්නට ඕනෑ. ඒ ජනතාව ඈතට තල්ලු 
කිරීම ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. ඔවුන්ට තවමත්  පශ්න තිෙබනවා. 
ඉඩම් පිළිබඳව ඔවුන්ට සාධාරණ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒක 
ඔවුන්ට පශ්නයක්. ඉඩම් කියන්ෙන් අපි වාෙග්  රටවල ෙද්ෙපොළක් 
ෙනොෙවයි. අපට වාහනයක් අෙප් ෙද්ෙපොළක්  වන්නට පුළුවන්.  
රත්රන් අෙප් ෙද්ෙපොළක් වන්නට පුළුවන්. අෙප් බැංකු ගිණුම 
අෙප් ෙද්ෙපොළක් වන්නට පුළුවන්. හැබැයි, අෙප් රෙට් සංස්කෘතිය 
තුළ ඉඩම කියන්ෙන් ෙද්ෙපොළක් ෙනොෙවයි. ඉඩම කියන්ෙන් 
ඥාතිත්වය මත පවතින ෙදයක්. ඒ නිසා තමයි අපි තවමත් මහ 
ෙගදර යන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම හින්දු සංස්කෘතිය තුළ ඉඩම 
කියන්ෙන් තමන්ෙග් ඥාතිත්වය. ඒ කාරණය අපි ෙත්රුම් ගන්නට 
ඕනෑ. වාහනයක් විකුණනවා තරම් ඉක්මනින් අපි ඉඩමක් 
විකුණන්ෙන් නැහැ. රත්රන් බඩු උකස් කරනවා තරම් ඉක්මනින් 
අපි ෙග් උකස් තියන්ෙන් නැහැ. ඇයි? අෙප් සංස්කෘතිය තුළ ඉඩම 
අෙප් ඥාතිත්වය නිසා.  

එම ජනතාවට  විශාල ඉඩම් පමාණයක් තිෙබනවා. මා එක් 
අවස්ථාවක පලාලි කඳවුෙර් ඉඳලා යාපනය නගරය දිසාවට ගියා. 
එවිට මා දැක්කා, එහි විශාල ෙගවල් තිබුණා. ෙග් මැදින් විශාල 
ෙකොෙහොඹ ගස් පැළ ෙවලා තිබුණා. අවුරුදු 20ක්, 30ක් පැරැණි ගස් 
ෙගවල් මැද පැළ ෙවලා තිබුණා. ෙම්වා තමන්ෙග් මුතුන් 
මිත්තන්ෙග් ෙගවල්. එම ජනතාවට තමන්ෙග් ෙගවල් ෙදන්න ඕනෑ 
නැද්ද? එම ජනතාවට තමන්ෙග් ඉඩම් ෙදන්න ඕනෑ නැද්ද? ඒ 
කාරණයට එකඟ ෙනොෙවන්න පුළුවන් කාටද? තමන්ෙග් 
පරම්පරාෙවන් හිමි වුණු තමන්  හිටපු ෙගදර, තමන්ෙග් 
පරම්පරාෙවන් ඥාතිත්වය මත ලැබුණු ඉඩම අත් පත් කර ෙගන 
තිෙබනවා නම් එය නැවත ඔවුන්ට ලබා දිය යුතු නැද්ද? එය 
ඔවුන්ට ලබා දිය යුතුයි. අධි ආරක්ෂක කලාප ෙගොඩ නැෙඟන්ෙන් 
ඇයි? අෙනක් භූ විෂමතා - සානු, කඳු, ගංගාවන් - වාෙග් ස්වභාවික 
ෙද්වල් ෙනොෙවයි, අධිආරක්ෂක කලාප කියලා කියන්ෙන්. අධි 
ආරක්ෂක කලාප ෙගොඩනැෙඟන්න ෙහේතු තිබුණා. අපට A9 
මාර්ගය අහිමි වුණා. අෙප් මුහුදු සැපයුම් මාර්ගය කඩා වැටුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම යාපනය අර්ධද්වීපයත් එක්ක අෙප් සම්බන්ධය 
තිබුෙණ් ගුවනින්. ඒ, පලාලි ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළන්.  පලාලි  ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ  තමයි අෙප් සැපයුම් මාර්ගය බවට පත් ෙවලා 
තිබුෙණ්. ඒ නිසා උතුෙර් සියලු සැපයුම් මාර්ග තිබුෙණ්, පලාලි 
ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ. ඒ නිසා ඒ ෙමොෙහොෙත් දි පලාලි ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ ආරක්ෂාව අතිශය වැදගත් වුණා. පලාලි ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් එල්ටීටීඊ සංවිධානය සතුව 
තිබුණු දුරම අවිෙය් පමාණයට අධි ආරක්ෂක කලාපයක් ගැහුවා.  
ඒ වනෙකොට එල්ටීටීඊ සංවිධානය සතුව කිෙලෝමීටර් 27ක් දුර 
ගහන්න පුළුවන් කාල තුවක්කු  තිබුණා. ඒ නිසා පලාලි ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ ඉඳලා කිෙලෝමීටර් 27ක් ෙමහාට අධිආරක්ෂක 
කලාපය ෙගොඩනැඟුවා. ඒ, ෙමොකක් ෙවනුෙවන්ද? ඒ අධිආරක්ෂක 
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කලාපය ෙගොඩනැඟුෙව් එල්ටීටීඊ සංවිධානය ළඟ බර අවි තිෙබන 
ෙකොට, ඒ බර අවිවලින් පලාලි ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ආරක්ෂා කර 
ගැනීම ෙවනුෙවනුයි. ඒ අවියට වඩා දිග පමාණයකට අධිආරක්ෂක 
කලාපය ගැහුවා. ෙමොකද, අපි  යාපනය අර්ධද්වීපයත් සමඟ එකම 
සබඳතාව තිබුෙණ් ගුවනින්. ඒ නිසා පලාලි ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ 
ආරක්ෂාව වැදගත් වුණා. ඒ වැදගත්කම ආරක්ෂා කර ගැනීම 
ෙවනුෙවන් තමයි කිෙලෝමීටර් 27කට වඩා අධික අධිආරක්ෂක 
කලාපයක් ෙගොඩනැඟුෙව්. 

දැන් කා ළඟ ද තිෙබන්ෙන් එවැනි බර අවි? ෙමතුමන්ලා කෑ 
ගහන්ෙන් ඇයි කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. අද කවුරු ළඟද බර අවි 
තිෙබන්ෙන්? අද බර අවි තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් හමුදාව ළඟ 
විතරයි. ෙවන කා ළඟවත් බර අවි නැහැ. අද පලාලි ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළට එෙහම තර්ජනයක් නැහැ. පලාලි ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
විෙශේෂෙයන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වූ අධිආරක්ෂිත 
කලාපයක අවශ තාවක් නැහැ. අද එෙහම සන්නද්ධ ව ාපාරයක් 
නැහැ. එම නිසා අපි ෙමොකටද තවම ඒ ජනතාවෙග් ඉඩම් ලබා 
ෙනොදී ඉන්ෙන්? ෙමොකක්ද ඒෙක් සාධාරණත්වය? එම ජනතාවට 
ඉඩම් ලබා දිය යුතුයි.  

සමහර අය හිතනවා, එල්ටීටීඊ සන්නද්ධ පුහුණුව ලබපු 
8,000ක් ඉන්නවා; 3,000ක් තවම අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් නැතුව 
ඉන්නවා; එතෙකොට 11,000ක් විතර ඉන්නවා; ඩයස්ෙපෝරාවක් 
ඉන්නවා කියලා. ඒ ඩයස්ෙපෝරාවට මුකුත් කරන්න බැහැ. මතක 
තබා ගන්න. ඒ ෙගොල්ෙලෝ නිකම් යුෙරෝපා රටවලට ගියාම අෙප් 
කළු හම නිසා අපව පිළිගන්ෙන් නැහැ. හැම දාම අපට තිෙබන්ෙන් 
ෙදවැනි තැන. ඒ නිසා අපි ෙමොකද කරන්ෙන්? අෙප්ම අය එකතු 
ෙවලා සම්මන්තණ තියනවා. සම්මන්තණ තියලා, "අපි ෙවනම 
රටක් හදමු. මාර වැෙඩ්. නියමයි කියලා කෑ ගහනවා." නැවත 
ෙගදර ගිහින් ළමයි ඉස්ෙකෝෙල් යවනවා. ෙනෝනයි මහත්තයයි 
වැඩට යනවා, ෙගදර එනවා. ඒකයි ජීවිෙත්. ෛතෙපොංගල් දවසට 
නැවත එකතු වනවා. කට්ටිය hall  එකකට එනවා. Hall එකට 
ඇවිල්ලා කියනවා, "අපි රට හදමු. ෙවනම රටක් හදමු" කියලා. 
නැවත job එකට යනවා.  අපි දන්නවා ඔය ඩයස්ෙපෝරාව ගැන. 
මම කියන්ෙන්, ඒකට මුකුත් කරන්න බැහැ කියලායි. අපි ෙම් 
භූමිෙය් පශ්නය විසඳන්න ඕනෑ. අපට ඒකයි තිෙබන්ෙන්. 
ඩයස්ෙපෝරාව හිතපුවා මුකුත් කරන්න බැහැ. ඒ ගැන කිසි සැකයක් 
හිතන්න එපා. හැබැයි, භූමිෙය් පශ්නය විසඳුෙව් නැත්නම් තමයි 
එතැනින් ෙම්කට හයිය එන්ෙන්. භූමිෙය් පශන් අපි විසඳන්න 
ඕනෑකම තිෙබනවා. එතෙකොට කට්ටිය කියනවා, "නැහැ, 
සන්නද්ධමය පුහුණුව ලබපු 8,000ක් ඉන්නවා, අත් අඩංගුවට 
ගත්ෙත නැති 3,000ක් ඉන්නවා, ඒ අනුව යාපනෙය් ආයුධ පුහුණුව 
ගත්ත තරුණයන් 11,000ක් ඉන්නවා, ඒ නිසා ෙකොතැන ෙහෝ 
අනතුරක් තිෙබනවා" කියලා. නැහැ. එල්ටීටීඊ සංවිධානය පරාජය 
වුණු ආකාරයට අපි විසින් පශ්නයක් හැදුෙව් නැත්නම් යළි කිසි 
ෙසේත්ම සන්නද්ධ ව ාපාරයක් ෙගොඩ නැ ෙඟන්ෙන් නැහැ. අපත් 
සන්නද්ධ ව ාපාරයක කටයුතු කරපු අය. සන්නද්ධ ව ාපාරයක 
පරාජයකින් පසුව එවැනි ව ාපාරයක සාමාජිකයන් තුළ ඇති වන 
මෙනෝභාවය අපි ෙහොඳින් දන්නවා. ඒ නිසා කවුරු ෙහෝ හිතනවා 
නම් උතුෙර් ආපහු සන්නද්ධ ව ාපාරයක් මෑත කාලීනව ෙගොඩ 
නැ ෙඟයි කියලා, ඒක මිත ාවක් විතරයි. ඒක බලය ලබා ගැනීම 
සඳහා දකුණ භය කිරීම සඳහා කරන පයත්නයක් විතරයි. 
ෙකොෙහොමද නැවත සන්නද්ධ ව ාපාරයක් ෙගොඩ නැ ෙඟන්න 
 පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්? එල්ටීටීඊ සංවිධානය විනාශ වුණු 
ආකාරයට කිසි ෙසේත්ම යළි උතුෙර් සන්නද්ධ ව ාපාරයකට 
ඉඩකඩ නැහැ. හැබැයි, සන්නද්ධ ව ාපාරයක් හැෙදනවා අපි 
පශ්නය විසඳුෙව් නැත්නම්. අපි පශ්නය විසඳුෙව් නැත්නම් ඒ 
දරුවන්ෙග් දරුෙවෝ ෙහෝ සන්නද්ධ ව ාපාරයක් හදනවා.  

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 නිදහස හා පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත කර, ඔවුන්ට රැකියාවක් 

පිළිබඳ අෙප්ක්ෂාවක්, විවාහයක් පිළිබඳ අෙප්ක්ෂාවක්, නිවසක් 
ෙගොඩනඟා ගැනීම පිළිබඳ අෙප්ක්ෂාවක්, ආදායම් මාර්ගයක් සකස් 
කර ගැනීම පිළිබඳ අෙප්ක්ෂාවක් ඇති කර ඔවුන් සාමාන  ජන 
ජීවිතයට ෙගන ඒම සඳහා ෙමෙහයුමක් දියත් කරන්න. ඔවුන්ට 
රැකියාවක් පිළිබඳ විශ්වාසය නැති ෙවලා, දරුවන්ෙග් අධ ාපනය 
පිළිබඳ විශ්වාසය නැති ෙවලා, තමන්ට ජීවත් ෙවන්න තැනක් 
නැහැ කියන හැඟීමක් ඇති ෙවලා සාමාන ෙයන් අෙප්ක්ෂා 
භංගත්වයට පත් වුෙණොත්, අනාගතය පිළිබඳ විශ්වාසය නැති 
වුෙණොත් ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවන්ෙන්? ඕනෑම ගැටුමකට ඒ ජනතාව 
ෙපලෙඹනවා. ඒ ජනතාව සාමාන  ජන ජීවිතයට ෙගන එන්න 
එවැනි ෙමෙහයුමක්  දියත් කළ යුතුයි. එවැනි සාමුහික 
ෙමෙහයුමක් මඟින් විතරයි ෙම් පශ්නයට ස්ථිරසාර විසඳුමක් 
ෙසවිය යුතු වන්ෙන්. එෙසේ නැතුව එෙහන් හදන ෙමෙහන් හදන, 
අරෙහන් ෙගොඩ නඟන, අරෙහන් කියන ඒ ජාතිෙය් කිසිෙවකින් 
ෙම්කට උත්තරයක් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙසේම අපි අතර ඇති 
කර ගන්නා ඇත්ත අවංක වුවමනාවක් සහිත සාකච්ඡාවක්, 
යාන්තණයක් ෙම් සඳහා අපි ෙගොඩ නැඟිය යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අවධානය ෙයොමු කරනවා ඇතැයි 
කියා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් මා නතර වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Lakshman Kiriella.  You 

have 15 minutes.  

[පූ.භා. 11.04] 
 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු විමල් වීරවංශ 

මැතිතුමා ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ රඳවා ගැනීම සම්බන්ධෙයන්  ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා පළමුෙවන්ම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා අවලංගු ගුවන් බලපතයක් 
උපෙයෝගි කර ෙගන පිට රට යන්න උත්සාහ කර තිෙබනවා. එම 
නිසා එතුමාව ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ රඳවා ෙගන ඉන්නවා. It is an 
expired passport.  ඒෙකන් තමයි යන්න හදලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
ෙකෙසේ ෙවතත්- [බාධා කිරීම්] නැහැ, නැහැ. අපි එෙහම කරන්ෙන් 
නැහැ. 

 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Not only has his passport expired -   
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ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
ෙදමුහුන් passport එකක්. Hybrid passport එකක්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා ෙකොෙහේ ගියත් ලංකාවට එන බව අපි 

ෙහොඳාකාර දන්නවා. ඒ නිසා අෙප් අගමැතිතුමා මැදිහත් ෙවලා 
එතුමාෙග් විෙදස් ගමන යන්න අවශ  නීතිමය තත්ත්වය සකස් කර 
දී තිෙබනවා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් සිදු 
ෙවනවා. නමුත් ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමාෙග් ගමන යන්නට 
එය බාධාවක් ෙනොවන බව මා පකාශ කරන්න කැමැතියි. හැබැයි, 
එතුමා පාවිච්චි කෙළේ, අවලංගු වූ ගුවන් බලපතයක්ය කියන එක 
මා කියන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඊෙය් දින 
සහ අද දිනෙය්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉදිරිපත් වූ කථා දිහා 
බැලුවාම, මට ෙලොකු සතුටක් දැෙනනවා. ෙමොකද, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින මන්තීවරුන්ෙගන් බහුතරයක් අලුත් රටක් 
බිහි කිරීෙම් අභිපාෙයන් අෙප් රෙට් පශ්න දිහා අලුත් විධියට 
බලන්න ඕනෑය කියන මතයට අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා කියන එක 
අපට ෙපෙනනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 1948 වර්ෂෙය් ඉඳලා 
අෙප් රෙට් ඇති වුණු ෙම් ජන වාර්ගික ගැටලුව දිහා බැලුවාම, 
විෙශේෂෙයන්ම දකුෙණ් ෙද්ශපාලන පක්ෂ සිදු කරගත් පධානම 
වැරැද්ද තමයි,  නියෙපොත්ෙතන් කඩන්න තිබුණු ෙද් එෙසේ කැඩුෙව් 
නැතිව ෙපොරෙවන් කපන තැනට පත් කිරීම. ෙම් පශ්නය 1948 
ඉඳලාම ඉස්මතු  වුණා. දකුෙණ් ෙද්ශපාලන පක්ෂ මධ ස්ථ දවිඩ 
නායකයන් එක්ක ඒ ගැන සාකච්ඡා කෙළේ නැහැ. මුලදී දවිඩ 
පාලකයන්, නායකයන් ෙවනම රාජ යක් ඉල්ලුෙව් නැහැ. ඔවුන් 
ඉස්ෙසල්ලාම ඉල්ලුෙව්, භාෂා අයිතිය විතරයි. 1950 ගණන්වල 
ඔවුන් ඉල්ලුෙව්, භාෂා අයිතිය විතරයි. නමුත් ඒ භාෂා අයිතිය පවා 
ලබා ෙනොෙදන මට්ටමකින් තමයි සෑම රජයක්ම කියා කෙළේ. ඒ 
නිසා  භාෂා අයිතිය ඉල්ලා ආරම්භ කළ සටන කමකමෙයන් 
උත්සන්න ෙවලා අවුරුදු තිහක යුද්ධයකට පරිවර්තනය වුණා.  

අද වන විට එල්ටීටීඊ සංවිධානය විනාශ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
නැවතත් මධ ස්ථ දවිඩ පක්ෂ අප සමඟ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉතාම ෙහොඳින් කටයුතු කරනවා. පමාද ෙවලා ෙහෝ අප සියලු 
ෙදනාම එක්කාසු වී ෙම් මධ ස්ථ පක්ෂත් එක්ක ගනුෙදනු කරලා 
ෙම් පශ්නයට අවසානයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. මම හිතන්ෙන්, 
ෙම්ක ඉතාම වැදගත් අවස්ථාවක්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙම් 
පශ්නය දිහා අලුත් විධියට බලන මන්තීවරුන් පිරිසක් බිහි ෙවලා 
ඉන්නා බව අපට ෙපෙනනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් තරුණ කාලය 
යුද්ධයට යටත් වුණා. නමුත් අෙප් දරුවන්ෙග් තරුණ කාලය ෙම් 
යුද්ධයට යටත් ෙනොකර සමෘද්ධිමත් ශී ලංකාවක් බිහි කිරීමට අප 
සියලු ෙදනාම උත්සාහ කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම දැන් ෙම් 
පශ්නය ජාත න්තරයට ගිහින් තිෙබනවා. ෙම් පශ්නය 
ජාත න්තරයට ගිෙය් කාෙග් වරදින් ද? ලංකාෙව් පශ්න 
ජාත න්තරයට අර ෙගන ගිය අෙප් රෙට් නායකෙයකු හිටියා නම්, 
ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. 1989 දී අප ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආවාම අපට ෙම්  Human Rights Council  එක ගැන එතුමා 
ෙද්ශන පැවැත් වූ ආකාරය මට මතකයි. අපි 1989 දී නවක 
මන්තීවරුන් හැටියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එනෙකොට, එතුමා 

“1970 මන්තීවරෙයකු” හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණ සිටියා. 
එතුමා තමයි කිව්ෙව්, "Human Rights Council කියලා එකක් 
තිෙබනවා; අපි ෙම්කට ගිෙයොත් ආණ්ඩු අස්ථාවර කරන්න 
පුළුවන්" කියා. ඉස්ෙසල්ලාම -1989 දී -  Human Rights Council 
එකට අතුරුදහන් වුණු අයෙග් ලැයිස්තුවක් අර ෙගන ගිහිල්ලා ෙම් 
පශ්නයට මැදිහත් ෙවන්න කිව්ෙව්, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට මතක් ෙවනවා, අප 
1970 ගණන්වල නීති විද ාලෙය් සිටි කාලය. ඒ කාලෙය් 
කැරැල්ලක් ඇති වුණා. එදා, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් පුතා 
අත් අඩංගුවට ගත්තා; අහිංසක නායකයන් කිහිප ෙදෙනකු අත් 
අඩංගුවට ගත්තා. නමුත් කිසිම පක්ෂයක් ඒ, 1971 වර්ෂෙය්දී ඇති 
වුණු තත්ත්වය ජාත න්තරයට අර ෙගන ගිෙය් නැහැ. එම පශ්නය 
අෙප් රට තුළදීම විසඳා ගන්න උත්සාහ ෙකරුවා. එදා, ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමන්ට ශක්තිය තිබුණා - 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙලෝර්ඩ් ඇවබරි ආවා.   
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙලෝර්ඩ් ඇවබරි ආවා. නමුත් අපි ගිෙය් නැහැ ෙන්. [බාධා 

කිරීමක්]  ෙම් රෙට් හිටපු කිසිම ෙද්ශපාලන නායකෙයකු 1971 දී 
පවා ෙම් පශ්න ජාත න්තරයට අර ෙගන යන්න උත්සාහ ෙකරුෙව් 
නැහැ කියන එකයි මම කියන්ෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂ තමයි, එවැනි 
ෙදයක් කළ පළමුවැනි නායකයා. මම හිතන්ෙන් වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමා තමයි එතුමාත් එක්ක ගිෙය්. 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා ගියා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් වග 

කියන්න ඕනෑ. කමක් නැහැ, එෙහම තමයි ඉතින්. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා 1989 දී පමණක් ෙනොෙවයි, 2009 දීත් එෙහම 
කළා. ෙමොකද, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහ ෙල්කම් 
ලංකාවට ආවාම, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා තමයි එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහ ෙල්කම් එක්ක අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් 
අත්සන් කරලා ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්, ෙද්ශීය පරීක්ෂණයක් 
කරනවාය කියා. නමුත් ඒ ෙපොෙරොන්දුව එතුමා ඉෂ්ට ෙකරුෙව් 
නැහැ. යුද්ධෙය් අවසාන කාලෙය් සිදු වුණු ෙද්වල් සම්බන්ධව 
ෙද්ශීය පරීක්ෂණයක් කරනවාය කියා ෙපොෙරොන්දු වුණු මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා, අවුරුදු ගණනාවක් ගත වුණත් එම 
පරීක්ෂණය සිදු කෙළේ නැහැ. එතුමා ඒක කරපු නැති නිසා තමයි 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ජාත න්තර පරීක්ෂණයක් 
කරන්න කියා අවුරුදු තුනක් එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
කවුන්සලෙයන් ෙයෝජනා සම්මත වුෙණ්. එතුමා තමයි අෙප් රට 
ෙම් වළට ඇදලා දැම්ෙම්. එෙහම නැතුව ෙවන කවුරුවත් 
ෙනොෙවයි. එතුමාෙග් කාලය තුළ ජාත න්තර වශෙයන් එතුමා 
වෙළේ හිටියා. අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට එතුමා වළ හෑරුවා. 
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට එතුමා වළ යටට ගියා. නමුත් අද එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය අෙප් රටට ලණුවක් දීලා තිෙබනවා, ඒ 
ලණුෙව් එල්ලිලා ෙගොඩට එන්න කියා. අපි ඒකට සූදානම්. අෙප් 
මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා ඉතාමත් ෙහොඳට අමාත ාංශෙය් 
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යාන්තණය ෙමෙහයවලා, මුළු රටටම වාසිදායක ෙයෝජනාවක් 
සම්මත කරෙගන තිෙබනවා. ෙම් ෙයෝජනාෙව් පැහැදිලිව සඳහන් 
ෙවනවා, පසු ගිය මාස හය-හත තුළ අෙප් රට ලබා ගත්තු 
ජයගහණ පිළිබඳව. දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය, යහ පාලනය වැනි පියවරයන් ගැන එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මානව හිමිකම් කවුන්සලය පශංසා 
මුඛෙයන් කථා කර තිෙබනවා. අද අපට ඉතාමත් ෙහොඳ 
අවස්ථාවක් ලැබිලා තිෙබනවා.  

මම ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා, අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් 
කථාව ගැන. ඒක අනාගතය දිහා බලා කළ කථාවක්; ඉතාමත් 
වටිනා කථාවක්.  පසු ගිය කාලෙය් ඇති වුණු ෙද්වල් ආපසු 
ෙනොවන්න, නැවතත් ෙම් රට යුද්ධයකට තල්ලු ෙනොකර අපි සියලු 
ෙදනාම එකතු ෙවලා පියවර ගන්න ඕනෑ. ෙම් ෙයෝජනාව දිහා 
බැලුවාම ෙමහි පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා,  “a Sri Lankan 
judicial mechanism” කියා. ෙම්ක ශී ලාංකීය අධිකරණ 
යාන්තණයක්. ෙමහි ෙකොෙහේවත් කියා නැහැ, ජාත න්තර 
අධිකරණයක් කියා. ශී ලංකා අධිකරණයක්. මම හිතන්ෙන් ඒකයි 
අෙප් අනුර දිසානායක මන්තීතුමාත් ෙයෝජනා ෙකරුෙව්. එෙහම 
ෙන්ද මන්තීතුමා? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ශී ලාංකීය යාන්තණයක් අපි හදමු. එතුමා කිව්ෙව්, "අපි 

ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා එෙහම යාන්තණයක් හදමු." කියන එකයි. 
ෙමොකද, දැන් අධිකරණය ගැන ඇත්ත වශෙයන්ම විශ්වාසයක් 
නැහැ. අෙප් අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අපි 
ෙකොච්චර කිව්වත් "අෙප් උත්තරීතර අධිකරණය, උත්තරීතර 
අධිකරණය" කියා, අද අධිකරණය ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන් පසු ගිය කාලෙය් අග විනිශ්චයකාරතුමිය එළවපු 
ආකාරය දිහා බලපුවාම ඒක ෙපෙනනවා. [බාධා කිරීම්] අපි අලුත් 
අධිකරණ යාන්තණයක් හදමු. හුඟ ෙදෙනක් හයිබිඩ් අධිකරණයක් 
ගැන කථා කරනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම හයිබිඩ් අධිකරණයක් ගැන 
ෙම් ෙයෝජනාෙව් නැහැ. නැති ෙදයක් ගැන තමයි කථා කරන්ෙන්.  

මම තමුන්නාන්ෙසේලාට එක කාරණයක් කියන්නම්. අෙප් රටට 
1948 නිදහස ලැබුණා. මම ෙපොඩි research එකක් ෙකරුවා. 1948 
ඉඳලා 1955 දක්වා අෙප් රෙට් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සිටිෙය් 
ලංකාෙව් පුරවැසියන් ෙනොවන යුෙරෝපීය ජාතිකයන්. සර්  ෙජෝන් 
ෙහෝවඩ්, රැල්ෆ් වින්ඩම්, ඇලන් ෙරෝස් කියන විනිශ්චයකාරවරු 
1955 වන තුරු ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන් හැටියට 
කටයුතු කළා .  

බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමා ඝාතනය කළාට පස්ෙසේ ෙම් 
ඝාතනය පිටු පස්ෙසේ ෙද්ශපාලන හස්තයක් තිබුණාද කියන්න 
ටී.එස්. පනාන්දු මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ෙකොමිෂන් එකක් 
පත් කළා. ඒ ෙකොමිෂන් එකට හි ටිෙය් ඝානාෙව් සහ නයිජීරියාෙව් 
විනිශ්චයකාරවරු. ෙඩන්සිල් ෙකොබ්බෑකඩුව මැතිතුමා ඝාතනය 
කළාට පස්ෙසේ ෙකොමිෂන් එකක් පත්  ෙකරුවා. ඒ ෙකොමිෂන් එෙක් 
හිටිෙය් ඝානාෙව්, නයිජීරියාෙව් හා නවසීලන්තෙය් 
විනිශ්චයකාරවරු. සීෙෂල්ස්, උගන්ඩා, සැම්බියාව, කාම්ෙබෝජය, 
ෆීජි රටවල ෙශේෂ්ඨාධිකරණවල අද අෙප් විනිශ්චයකාරවරු නඩු 
අහනවා. ඉතින්, ෙම්ක තමයි අද ඇති ෙවලා තිෙබන සංස්කෘතිය. 

ෙබොෙහෝ රටවල ෙකොමිෂන් සභා පත් කරන ෙකොට එෙහම 
නැත්නම් ෙම් වාෙග් සභා පත් කරන ෙකොට විෙද්ශ රටවල 
විනිශ්චයකාරවරු ෙගෙනන්ෙන් විනිවිදභාවය ආරක්ෂා කරන්න 
ඕනෑ නිසා.  

අෙප් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අපි සියලු 
ෙදනාම එකතු ෙවලා, -ආණ් ඩු පක්ෂයත්, විපක්ෂයත්- අලුත් 
යාන්තණයක් හදමු. ඒ යාන්තණය ෙකෙරහි විශ්වාසය සහ ඔවුන් 
ෙකෙරහි තිෙබන භක්තිය ශක්තිමත් කරන්නට අවශ  පසු බිම අපි 
හදා ෙදමු. 

බලය ෙබදීම ගැනත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම කියන්නට ඕනෑ. 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ගැනත් ෙම් 
ෙයෝජනාෙව් කියා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් රෙට් 
ඉස්ෙසල්ලාම බලය ෙබදන්න කියා කිව්ෙව් දවිඩ අය ෙනොෙවයි. ඒ 
බව අෙප් සම්පන්දන් මැතිතුමා දන්නවා. උඩ රට නායකයන් තමයි  
1935 දී ෙම් රෙට් ඉස්ෙසල්ලාම බලය ෙබදන්න කියා කිව්ෙව්. 
ෙඩොනෙමෝර් සාමිවරයා ලංකාවට ආවාම, -ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමනි, පුස්තකාලෙය් තිෙබනවා, කියවන්න.- 1935 දී උඩ 
රට නායකෙයක් ගිහින් කිව්වා, -මීෙදනිෙය් අධිකාරම් තමයි ඒ 
කණ්ඩායෙම් නායකයා හැටියට කටයුතු කෙළේ.- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වර්ෂය වැරදියි ගරු ඇමතිතුමා, ෙඩොනෙමෝර් සාමි ලංකාවට 

ආව. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හරි, 1930 ගණන්වල. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙඩොනෙමෝර් ආෙව් 1800 ගණන්වල. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ. නැහැ 1800 ගණන්වල ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] නැහැ.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙඩොනෙමෝර් -කැමරන් පතිසංස්කරණ ආෙව් 1800 ගණන්වල. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
ෙකෙසේ ෙහෝ ෙඩොනෙමෝර් සාමිවරයා ලංකාවට ආව ෙවලාෙව්- 

[බාධා කිරීම්] නැහැ, නැහැ. 1947 ආෙව් ෙසෝල්බරි සාමිවරයා. ඒ 
ෙසෝල්බරි. [බාධා කිරීම්] ෙඩොනෙමෝර් සාමි ආෙව් ඊට කලින්. 
ෙඩොනෙමෝර් සාමිවරයා ලංකාවට ආවාම උඩ රට පළාත්වල 
නායකයින් ගිහින් කිව්වා, "ෙම් රෙට් කලාප 3ක් ඇති කරන්න." 
කියා. ඒ, උතුරට එකයි, දකුණට එකයි, උඩ රට පළාත්වලට එකයි.  
ඒ වාෙග්ම ෙසෝල්බරි සාමිවරයා ආවාම ඊළඟ පරම්පරාව ගිහින් 
කිව්වා, "ෙම් රෙට් බලය ෙබදීෙම් කලාප 3ක් ඇති කරන්න." කියා. 
නමුත් ඇත්ත වශෙයන්ම ෙසෝල්බරි සාමිවරයා ලංකාවට ආවාම 
ෙම්ක කරන්නට එතුමාට වුවමනාවක් තිබුණා. නමුත් එතෙකොට 
දවිඩ නායකෙයෝ කිව්වා, "අපට බලය ෙබදීමක් එපා." කියා. 
එෙහම ෙන්ද ගරු සම්පන්දන් මැතිතුමනි? ඔබතුමන්ලා කිව්වා. 
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[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා] 



2015 ඔක්ෙතෝබර් 23 

ෙමතුමන්ලා කිව්වා, "බලය ෙබදීමක් අපට එපා." කියා. ෙමොකද, ඒ 
කාලෙය් ෙම් රෙට් දවිඩ ජනතාවට සම අයිතිවාසිකම් තිබුණා. 
[බාධා කිරීමක්] එපා කිව්වා, අපට බලය ෙබදීමක් එපා කිව්වා. 
ෙෆඩරල් පක්ෂය පටන් ගත්ෙත් නිදහස ලැබුණාට පසුව.  නිදහස 
ලැබිලා අෙප් පාලකෙයෝ හරියාකාරව ෙම් රට පාලනය ෙනොකළ 
නිසා තමයි ෙෆඩරල් පක්ෂය බිහි වුෙණ් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. නමුත්, නිදහස ලැෙබන විට දවිඩ ජනතාව ෙම් රෙට් 
පාලන කමය ගැන සන්ෙතෝෂෙයන් හිටියා. උඩ රට නායකයන් 
කියන විට බලය ෙබදන්න ඕනෑ කියා, දවිඩ නායකයන් කිව්වා, 
"එපා." කියා. අපට බලය ෙබදීමක් එපා කිව්වා. නමුත් නිදහස 
ලැබුණාට පසුව ඔවුන් දැන ගත්තා අලුත් ආණ්ඩුව යන මාර්ගය 
එතරම් ෙහොඳ මාර්ගයක් ෙනොෙවයි කියා. එතෙකොට තමයි ෙෆඩරල් 
පක්ෂය හැදිලා, ෙචල්වනායගම් මහත්මයා ඒ පක්ෂෙය් 
නායකත්වයට ආෙව්. ෙම්ක අෙප් වැරැද්ද. අපි 1948 ඉඳලා ෙම් 
පශ්නය ගැන, -ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්- 
පුළුල් මනසකින් බැලුෙව් නැහැ. මම හිතනවා අද අවස්ථාවක් 
ලැබිලා තිෙබනවා කියා. මම හැම දාම කියනවා, "ෙම් පශ්නය 
විසඳන්න නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් තිබුණත් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් සහෙයෝගය අත වශ යි." කියා. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් සහෙයෝගය නැතිව ෙම් පශ්නය විසඳන්නට අමාරුයි. එම 
නිසා අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, අද. අපි ජනාධිපතිවරණයට කලින් 
කිව්වා, "පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයට පසුව දිනන පක්ෂයයි, 
ෙදෙවනියාට එන පක්ෂයයි එකතු ෙවලා ජාතික ආණ්ඩුවක් 
හදනවා." කියා. ඒක දැන් අපි හදලා තිෙබනවා.  

දැන් අපට පුළුවන්, ෙදෙගොල්ලන්ටම එකතු ෙවලා කල් පවතින 
ව වස්ථාවක්, සුළු ජාතීන්ට සාධාරණයක්, ෙම් රෙට් යහ පාලනය 
සඳහා ස්වාධීන ෙකොමිෂන් ගණනාවක් ඇති කරන්නට. මම 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා, මම ගරු අගමැතිතුමාටත් කියලා 
තිෙබනවා ස්වාධීන ෙකොමිෂන්වලට විශ්වවිද ාල පතිපාදන 
ෙකොමිෂන් සභාව -UGC  එක- ඇතුළු කරන්නට ඕනෑ කියා. 
විශ්වවිද ාලයට ඒ අවශ  ස්වාධීනත්වය ෙදන්න ඕනෑ. විශ්වවිද ාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව අපි ෙයෝජනා කර තිබුණා. නමුත් ඒක 
හැලුනා. මම දන්ෙන් නැහැ ෙකොෙහොමද හැලුෙන් කියලා.  
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙකටුම්පෙත් තිබුණා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්. ෙකටුම්පෙත් තිබුණා. හරියට හරි. නමුත් අනාගතෙය් දී 

අපි අලුත් ව වස්ථාවක් හදන ෙකොට අපි විශ්වවිද ාලවලටත් 
අවශ  ස්වාධීනත්වය ෙදන්න ඕනෑ. එතෙකොටයි විශ්වවිද ාල දියුණු 
ෙවන්ෙන්. අද ඒවා මහා විද ාල වාෙග්. ආණ්ඩුෙව් දින 100 වැඩ 
පිළිෙවළ යටෙත් අපි  ඒ අයට වැඩ කරන්න නිදහස දීලා 
තිෙබනවා. අලුත් ව වස්ථාවක් හදලා අලුත් රටක් බිහි කරන්න අපි 
එක්ෙවමු කියන පණිවිඩය තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිෙය් තබමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  
 

[11.21a.m.] 
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, நீங்கள் 

சைபக்குத் தைலைமதாங்கும் இந்தச் சமயத்தில் ஒ  
க்கியமான பிேரரைண சம்பந்தமாகச் சில வார்த்ைதகள் 

ேபசுவதற்கு எனக்குக் கிைடத்தி க்கும் இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்ைதயிட்  நான் ெப மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  

Mr. Deputy Chairman of Committees, we are 
discussing through this Adjournment Motion the 
Resolution adopted at the 30th Session of the United 
Nations Human Rights Council on Promoting 
Reconciliation, Accountability and Human Rights in Sri 
Lanka. This is the fourth Resolution relating to Sri Lanka 
adopted by the UN Human Rights Council in consecutive 
years; the others being in 2012, 2013 and 2014 
respectively.  

It could be said that we brought this situation upon 
ourselves. As a sovereign country and as a long-standing 
Member of the United Nations, which commanded the 
friendship and respect of fellow member States, we had 
every opportunity to steer more favourably the course of 
events on promoting reconciliation, accountability and 
human rights in Sri Lanka, if that was in deed what we 
truly desired, while, at the same time, also recognizing 
our responsibility as a Member of the United Nations and 
our commitment as such Member to that august body. Sri 
Lanka is a party to and has subscribed to several 
covenants adopted by the United Nations, pertaining to 
human rights, which Sri Lanka is bound to accept and 
comply with.  

When the Secretary-General of the United Nations 
visited Sri Lanka in May, 2009, almost immediately after 
the war came to an end, there was a Joint Communiqué 
issued by the President of Sri Lanka and the Secretary-
General, where Sri Lanka agreed to address the question 
of accountability relating to the manner in which the war 
was prosecuted during, particularly, its final stages. This 
was a commitment which the Sri Lankan Government 
failed to honour.  

It was in these circumstances that the Secretary-
General of the UN appointed a Committee of three 
experts, headed by Mr. Darusman of Indonesia, to advise 
him on the question of accountability in Sri Lanka. It was 
that Report of the Darusman Committee which initially 
brought into the public domain the violations of 
international human rights laws and international 
humanitarian laws by both sides to the conflict. The 
violations by both sides were clearly and specifically 
recorded in that Report. The Sri Lankan Government 
rejected that Report and referred to that in the most 
derogatory terms. Even when the United Nations Human 
Rights Council Resolutions were adopted in 2012 and 
2013, there was ample opportunity for the Sri Lankan 
Government to address the issue of accountability 
through a domestic process, which Sri Lanka arrogantly 
and recklessly refused to do. Sri Lanka unreservedly 
rejected those Resolutions that were adopted by the UN 
Human Rights Council in 2012 and 2013, though those 
Resolutions were carried convincingly at the Human 
Rights Council Sessions in 2012 and 2013 respectively.  
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The Sri Lankan Government, which was drunk with 
power at the domestic level, where authoritarianism was 
on public display; where the rule of law had deteriorated 
to such a degree that impunity was rampant and where all 
institutions, whose independence was crucial and 
essential for good governance, were treated with utter 
contempt and became subordinate to the rulers, seemed 
also to have mistakenly believed that even internationally 
its conduct could be as arrogant and reckless. This 
uniform conduct at both the domestic and the 
international levels was driven by shallow thinking to 
serve a very narrow and self-serving political agenda, 
which was to retain political power in the country at any 
cost, even by crudely inciting feelings of chauvinistic 
nationalism and pseudo-patriotism on the continued 
imaginary footing of a threat to the country’s sovereignty 
and territorial integrity.  

The United Nations and every member of the 
international community, big or small, and even political 
forces within this country, ever since the concept of 
sharing powers of governance meaningfully began to be 
addressed more than 25 years ago, have unequivocally 
subscribed to the unity, territorial integrity and 
sovereignty of Sri Lanka and all democratic verdicts in 
the country in the same period have once again clearly 
established that reality. The verdicts of all the people  in 
the country at the Presidential Elections in January - 
2015, despite the constitutional and electoral 
manipulations and despite the full deployment of the 
resources of the State to the advantage of the incumbent - 
and at the Parliamentary Elections in August, 2015 have 
clearly demonstrated that the people of this country are 
not prepared to continue to be victims of such selfish, self
-centred maneuvering and scheming and that in their 
view, Sri Lanka must march unitedly to a prosperous and  
better future based upon the universal principles of justice 
and equality, truth, democracy and good governance.  

We need to be conscious of the fact that there are 
forces in this country, who, in order to pursue their 
narrow political agenda of capturing political power, will 
continue to resort to this agenda of spreading ill will and 
discord amongst our people based on such imaginary 
fears and suspicions and this should not be allowed if we 
are to develop into a modern State, exploiting our full 
potential and enjoying a quality of life comparable with 
many other prosperous States the world over. This is 
something which everyone, who has the best interests of 
Sri Lanka at heart, should remember.  

If I may revert to the UN Human Rights Council 
Resolution, Sir, it was the Resolution adopted in 2014 that 
mandated an investigation by the Office of the High 
Commissioner for Human Rights with the assistance of 
three much-respected international experts. Even in 2014, 
there was every opportunity available to the Sri Lankan 
Government to commence a transparent, independent and 

a credible domestic process to address the question of 
accountability in Sri Lanka. Sri Lanka was adamant that 
it would not do the right thing.  

A Resolution in 2014, mandating an investigation by 
the Office of the  High Commissioner for Human Rights 
became inevitable. The Sri Lankan Government rejected 
the Resolution adopted in 2014 and publicly declared that 
it would not assist the investigation. It went on to prevent 
the investigators from arriving in Sri Lanka to proceed 
with the investigation and thereby even impeded and 
obstructed the investigation. The people of this country 
need to ask themselves the  question whether  the Sri 
Lankan Government was not being palpably 
unreasonable and foolish in doing so and whether it was 
not the most short-sighted conduct on the part of  the then 
Sri Lankan Government that has brought upon this 
country the present situation. The investigation was 
conducted by the Office of the High Commissioner for 
Human Rights and its Report was available to be tabled at 
the Sessions of the UN Human Rights Council in March, 
2015.  

There was a change in the office of the President in 
January, 2015 in Sri Lanka, followed by the assumption 
of office by the new Prime Minister and consequent to a 
more cooperative and rational approach adopted by the 
new Sri Lankan Government,  the tabling of the 
Investigation Report was postponed to September, 2015. 
The General Elections in August, 2015 have  confirmed 
the continuance in office of the same Prime Minister and 
also enabled the formation of a National Government 
incorporating the two main political parties in the 
country. The Investigation Report of the Office of the 
High Commissioner for Human Rights has been 
presented  at the 30th Sessions of the UN Human Rights 
Council, and a Resolution has been adopted on promoting 
reconciliation, accountability and human rights in Sri 
Lanka. This has been done on the basis of consensus and 
Sri Lanka has been a co-sponsor of the Resolution. All 
members of the UN Human Rights Council have agreed 
to and supported the Resolution. This is indeed a 
significant achievement which has the support of the 
entire international community. Sri Lanka was defeated 
in 2012, in 2013 and in 2014, when Resolutions were 
adopted at the UN Human Rights Council. Sri Lanka has 
been able to win back the trust of the international 
community and redeem the country from the path of 
confrontation and conflict that was rather unwisely 
pursued by the former regime. This course of action, in 
my submission, is in the best interest of Sri Lanka and all 
its peoples. 

Sri Lanka and its peoples should not be isolated from 
the international community. Our relationship should be 
built on mutual trust and confidence. Such trust and 
confidence also depend upon the country’s performance 
and the international community’s assessment of the 
country’s performance domestically. Very much more 
needs to be done in Sri Lanka. In many an area we have 
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not even started or merely started on what needs to be 
done. We have a long way to go before we can achieve 
real progress on promoting reconciliation, accountability 
and human rights in Sri Lanka. We need to however 
recognize and acknowledge the difference in attitude and 
approach between that of the former regime and the 
present regime. This has been the main reason for the 
High Commissioner for Human Rights agreeing to the 
tabling of the Investigation Report being deferred until 
the 30th Session in September, 2015 and the Resolution 
adopted by the UN Human Rights Council not being as 
strident or stringent as it could have been otherwise. This 
only enhances the need for the current Sri Lankan 
Government to discharge its duties and responsibilities 
with commitment expeditiously and effectively so as to 
provide the necessary relief to the long-suffering civilian 
population in the North and East. Very much needs to be 
done and I am sure, the Government is aware of that, and 
the Government must address this issue as expeditiously 
as it can.  

The way to start could be by honestly and fully 
implementing the Resolution adopted by the UN Human 
Rights Council. Having co-sponsored the Resolution and 
the Resolution having been adopted on the basis of 
consensus amongst all members of the UN Human Rights 
Council, it would be in Sri Lanka’s interest to ensure that 
the Resolution is fully, honestly and effectively 
implemented. The Resolution has the preambular 
paragraphs and the operative paragraphs. We have all 
read the Resolution. It may not be necessary for me to 
analyze the various paragraphs in the Resolution. The 
Resolution is clear and, in my submission, well-balanced.  

If I may comment briefly on the judicial mechanism, I 
would only state that if it was exclusively international, a 
section of the people in this country could be 
apprehensive, that it would be prejudicial to their interests 
or the interests of their kith and kin or people close to 
them and could  therefore be opposed by that section of 
the people.  If it was exclusively domestic, yet another 
section of the people could be apprehensive that it would 
be prejudicial to their interests and could therefore be 
opposed to it. In support of such apprehension on their 
part could be their past experiences. In both instances, it 
would be the perception of the people that would matter 
and not what the real position is.  

In the circumstances, a via media would be the best 
course of action; would be the least controversial and 
perhaps inevitable. If we are to genuinely promote 
reconciliation and accountability, we would need to take 
along with us all our people on this journey. The 
Resolution addresses this question adequately. We need 
to ensure that the Resolution is strictly observed and 
implemented. What is important is that we do not 
promote hostility amongst our people. The effort must be 
aimed at bridging the existing gulf.  

The whole purpose of this exercise is to address the 
issues that pertain to the civilian population. The civilian 
population, at all times, have certain definite rights that 
need to be safeguarded. No one is advocating any rights 
on behalf of the LTTE. In fact, very serious charges of 
grave violations are being levelled against the LTTE in 
the Investigation Report of the UN Human Rights 
Council. The law has to be maintained. The country 
knows what happened to tens of thousands of youth in the 
South during the JVP insurrections in the early 70's and 
the late 80's. Non-combatant civilians have a right to be 
protected; have a right not to be subjected to avoidable 
harm. If the war has been conducted not merely with the 
purpose of militarily defeating the LTTE, but also with 
the objective of subjugating a section of the population 
and thereby sustaining oneself in complete power, if need 
be militarily and if in that process there have been grave 
violations of international human rights laws and 
international humanitarian laws, that surely needs to be 
examined and addressed. No one is above the law. But all 
the evidence available would seem to suggest that some 
people concluded that they were above the law.  

Why was the number of civilians in the conflict area 
estimated at only 70,000, when all reports indicated that 
the number of civilians in that area was well over 
330,000? Eventually, almost 300,000 civilians came out 
of that area establishing that the figure of 70,000 was 
palpably false. Food, medicine and drinking water was 
sent only for 70,000 people. Why were the non-
governmental organizations sent out of the conflict zone 
in September, 2008, particularly after such a gross 
underestimate of the total number of people in that area? 
Why was access made difficult for the UN agencies and 
for the ICRC? Why was the media restricted? Why was 
the media only permitted guided-tours in that area? Why 
was everyone, including Members of Parliament, 
prevented from having access to the people in that area?  
In fact, Sir, I sent the then President a letter signed by all 
the TNA Members of Parliament, everyone of us, and 
requested that we be permitted to go as a team to that area 
and see for ourselves what was happening during the final 
stage of the conflict? There was no response to that letter.  
Why was there such secrecy? What was sought to be 
hidden? There seems to have been a thinking that what 
was desired could be done however unlawful or illegal 
and that no answers needed be given for what was done.  
Such a situation is surely unacceptable and cannot be 
allowed in a country which respects the rule of law.   

I do not wish to go into matters that could be the 
subject of investigation and trial through the judicial 
processes. All I would say is that this issue cannot 
become a political football to be kicked around as you 
please.  If we make this issue a political football and kick 
it around as you please, I think, I would have to state that 
you will end up kicking the ball into your own goal.  We 
need to seriously and calmly address the issue of what 
needs to be done. Truth, justice, reparation, and non-
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recurrence are the crucial words.  The Resolution is 
comprehensive.  I have not the slightest doubt that most 
Hon. Members of this House want the Resolution to be 
implemented and the right thing to be done.  I would like 
unanimity on this issue.  What we need to do is what 
would be in the best interest of the country.  The victims 
must not be looked upon as enemies.  They are a part of 
the population of this country.  They are entitled to justice 
on the basis of truth; they are entitled to reparation; they 
are entitled to guarantees of non-recurrence; they are 
entitled to a future that ensures their self-respect, their 
dignity and their equality.  The achievement of such a 
goal is well within our reach and let me, Sir, request all 
my Colleagues in this House to work towards the 
achievement of this end.   

Before I conclude, Sir, there are two matters that I 
would like to refer to, which cropped up in the course of 
the Debate in the morning.  There was a reference by my 
Friend, the Hon. Anura Dissanayake, the leader of the 
JVP, to international involvement in the issues in Sri 
Lanka.  He made an appeal to the TNA in particular, that 
we should not rush to India; we should not rush to the 
international community and solicit their support because 
this is essentially a Sri Lankan problem and the resolution 
to this problem must be addressed locally.  I cannot agree 
with him any more.  But I must also remind him that the 
Bandaranaike-Chelvanayakam Pact was not signed in 
New Delhi; the Dudley Senanayake-Chelvanayakam Pact 
was not signed in Washington and all other steps taken 
towards resolving the conflict in Sri Lanka amicably and 
peacefully were not taken in some European country.  
Those were all taken in Sri Lanka.  What happened was 
whenever the Tamils agitated and performed 
"satyagraha", which means that "satyam", truth; you 
demand the truth and "graha" means that you bring upon 
the people concerned the necessary force to bring about 
that truth. How do we do that? It is through "ahimsa", 
through peaceful means and through non-violence. We 
performed sathyagraha in 1961. We prevented 
government officers functioning in our districts. As a 
young lawyer, I was also held in custody with my leaders 
in Panagoda. We know what happened. So, we did not 
rush to India; we did not rush to Washington; we did not 
rush to Europe. We wanted the issue to be solved in Sri 
Lanka. But, instead of solving the issue, we were 
subjected to violence, and that was the reason for the birth 
of the LTTE. The reason for the birth of the LTTE was 
that the issue was not solved amicably and peacefully in 
Sri Lanka and whenever the Tamils protested or agitated 
they were subjected to violence. That was the reason for 
the birth of the LTTE.  

In our election manifesto in 1970, the Federal Party 
very clearly stated that we should oppose separation and 
called upon our people to defeat any candidate who 
contested on a separatist ticket. People like the late Prof. 
Suntharalingam and Mr. Navaratnam from Kayts were 

resoundingly defeated - forfeited their deposits - on the 
basis of the call by the Federal Party that we should not 
support separation and that we should defeat all persons 
who contested on that platform. So, even the LTTE, in a 
sense, was created by you - by the leaders in this country 
who did not address this question. Tamil Eelam and the 
emergence of the LTTE were consequent to the failure on 
the part of the people in this country to address the Tamil 
question in a reasonable way and find a reasonable, 
workable and a durable political solution. Even today, 
what we want is a solution within the framework of a 
united, undivided Sri Lanka that will enable us to live as 
equal citizens in this country and exercise real powers of 
governance without in any way adversely impacting on 
the unity or the integrity of this country in the areas in 
which we have lived for generations and centuries.  

This, in my view, Sir, is a legitimate demand, which 
we have not conceded all this time. I think the Debate 
that has been taking place in this House, both yesterday 
and today, has reflected that a vast majority of the 
Members of this House have now themselves come to 
realize that this cannot be a story that will never end, that 
this matter has got to be brought to a close. We are 
confident and happy with the meeting that took place in 
the Presidential Secretariat yesterday where the President 
has summoned all the political parties to discuss this 
Resolution and we could see sobriety and a desire on the 
part of many who attended the meeting to achieve that 
goal of ensuring that the truth is established, the justice is 
restored, that there is reparation provided to the people 
and that there will be no recurrence of whatever 
happened in the past which should necessarily entail that 
there is an honourable political solution that can bring 
this conflict to an end.  

I thank you. 
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற அைமச்சா்) 
(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ජිනීවා මානව හිමිකම් 

කවුන්සිලෙය් ෙයෝජනාව සහ ඊට අනුබද්ධ කරුණු කාරණා 
ගණනාවක් සාකච්ඡාවට භාජන වන ෙම් අවස්ථාෙව් මෙග් අදහස් 
කීපයකුත් ඉදිරිපත් කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා 
ෙබෙහවින් සතුටු වනවා. මීට දශක කිහිපයකට ෙපර ෙම් 
උත්තරීතර සභාෙව්දීම ෙමන්න ෙමෙහම කියා තිෙබනවා.  

1990 ඔක්ෙතෝබර් 25 වැනි දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 366 වැනි 
තීරුෙව් ෙම ෙහම සඳහන්  ෙවනවා:  

"මම ෙම් රෙට් මව්වරුන්ෙග් දුක් අ ෙඳෝනා රැෙගන ගියා, ඔවුන් ගැන කථා 
කිරීමට මට නිදහසක් නැද්ද? රටවල් ෙදොළහක්ම ෙම් මව්වරුන්ෙග් 
අ ෙඳෝනාවලට ඇහුම්කන් දුන්නා"  
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1989 ෙදසැම්බර් 4 වැනි දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 942 වැනි 
තීරුෙව් ෙම ෙහම සඳහන්  ෙවනවා: 

"ජාත න්තර රතු කුරුස සංවිධානයට රට ඇතුළට ඒමට අවකාශ සැලසීම 
පිළිබඳව ස්තුතිය පළ කරන අතර, බලහත්කාරෙයන් ෙහෝ අකමැත්ෙතන් 
අතුරුදහන් කිරීම පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ෙග් කියාකාරී කණ්ඩායමටත්, 
Amnesty International සංවිධානයටත් ශී ලංකාෙව් සංචාරය කිරීමට 
අවසර ෙදන ෙමන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්ය"  

1990 ඔක්ෙතෝබර් 25 වැනි දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 365 වන 
තීරුෙව් ෙම ෙහම සඳහන්  ෙවනවා: 

"අපට ආධාර ෙදන රටවලින් ඇහුෙව් ආධාර ෙදන ෙකොට ෙකොන්ෙද්සි 
පනවන්න බැරි ඇයි කියලා, එෙසේ කරන ෙලස අප ඉල්ලීමක් කළා. එය 
තමයි අද ඉටු වී ඇත්ෙත්"  

1991 ජනවාරි 25 වැනි දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් ෙම ෙහම 
සඳහන්  ෙවනවා:  

"අපි ආධාර ෙදන රටවලට ගිහින් ෙම් ෙම් ෙද්වල් කපන්න කියා කිව්වා, 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් මානව  අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට ෙම් 
ආණ්ඩුවට කියන්න කිව්වා"  

1990 ඔක්ෙතෝබර් 25 වැනි දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 427 වැනි 
තීරුෙව් ෙම ෙහම සඳහන්  ෙවනවා: 

"ෙම් ආණ්ඩුව මානව අයිතිවාසිකම් පතික්ෙෂේප කරන්න හදනවා නම් අපි 
ජිනීවාවලට ෙනොෙවයි, අවශ  නම් ෙලෝකෙය් ඕනෑම තැනකට, නැත්නම් 
අපායට වුණත් ගිහිල්ලා ආණ්ඩුවට එෙරහිව කියා කරනවා. ෙම් රෙට් 
අහිංසකයින්ෙග් දුක්ගැනවිලි ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේ හිටියත් කියන්න ඕනෑ."  

1990 දශකෙය්දී ෙම් උත්තරීතර සභාවට ෙමෙහම පකාශ 
කරලා තිෙබන්ෙන් කවුද? හිටපු ජනාධිපති අතිගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා. එදා ජාත න්තරය නත්තල් පප්පා. එදා 
ජාත න්තරය ෙහොඳයි. එදා ජාත න්තරය සුබවාදියි. එනමුත් තමන් 
රාජ  බලය ලැබුවායින් පස්ෙසේ, තමන් විධායක ජනාධිපතිවරයා 
වුණාට පස්ෙසේ, ජාත න්තරය ෙගෝණි බිල්ලන් බවට පත් වුණා. 
විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට එකක්; ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ෙකොට තවත් 
එකක්. ෙමන්න ෙම්ක තමයි දිව ෙදෙක් ෙද්ශපාලනය කියන්ෙන්. 
ෙම් දිව ෙදෙක් ෙද්ශපාලනය නිසා තමයි අෙප් රට විපතට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එක ෙවලාවකට එකක් කියනවා. තවත් 
ෙවලාවකට තවත් එකක් කියනවා. සිත එකලස් කර ෙගන 
පතිපත්තිගරුක ස්ථාවරයක් ෙහබවීෙම් ෙනොහැකියාව නිසා පසු ගිය 
කාල වකවානුව පුරාවටම අෙප් රට ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය 
මට්ටෙමන් විපතට පත් වුණා. ෙම් ෙදබිඩි පතිපත්තිය, දිව ෙදෙක් 
පතිපත්තිය - double-tongued approach- නිසා අෙප් ජාතික 
අනන තාවට ඉමහත් හානියක් සිදු වුණා. ජාතික අරමුණු 
ෙබෙහවින් ෙකෙලසුණා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, යුද ජයගහණය 
ෙමොෙහොතකටවත් හෑල්ලුවට ලක් කරන්න මා සූදානම් නැහැ. යුද 
ජයගහණය පිළිබඳව මැතිවරණ ෙව්දිකාවලයි මම පශංසා කර 
තිෙබන්ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ෙව්දිකාෙව් ඉඳෙගන එවකට 
රජය ලබපු යුද ජයගහණය පිළිබඳව මම පශංසා මුඛෙයන් කථා 
කර තිෙබනවා. ඒ ගැන අමුතුෙවන් ෙම් උත්තරීතර සභාෙව්  කථා 
කරන්නට ෙදයක් නැහැ. නමුත් අවාසනාවන්ත කාරණාව 
ෙමොකක්ද? We won the war but lost the peace. යුද්ධය දිනුවා. 
නමුත් සාමය ජයගහණය කරන්නට බැරි වුණා. යුද ජයගහණෙයන් 
පසුව අපිට රටක් හැටියට කරන්න තිබුෙණ් ෙමොකක්ද? පුළුල් 
විධියට, දූරදර්ශී ආකාරයට පරිණත ෙද්ශපාලන ගමනක්, රාජ  
තාන්තික ගමනක් කියාත්මක කළ යුතුව තිබුණා. නමුත් ෙමොකක්ද 
සිද්ධ වුෙණ්? අභ න්තරව -රට තුළ- ජාතිවාදය, ජාති ෙභ්දය, ආගම් 
වාදය, ආගම් ෙභ්දය වපුරලා එවකට රජෙය් පතිපත්තිය වුෙණ් 
ෙමොකක්ද? රට තුළ අභ න්තරව ජීවත් වන ජන ෙකොට්ඨාසයන් 
ෙබදලා, කෑලි කෑලිවලට කඩලා, "ෙබදලා රජවීෙම්" රාජ  
පතිපත්තිය නිසා රට තුළ එක්ෙසේසත්භාවය කියාත්මක වුෙණ් 
නැහැ. හැෙමෝම කථා කරනවා, "ඒකීය ශී ලංකාව, සෛ්වරී ශී  

ලංකාව, රෙට් ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව සුරැකීම" කියා. එෙහම කිය 
කියා රට තුළ වාද ෙභ්ද ඇති කර ෙමොකක්ද කෙළේ? ඍජුව සහ 
වකාකාරෙයන් පසු ගිය රජය රෙට් ස්ෛවරීත්වය, ෙභෞමික 
අඛණ්ඩතාව, ෙද්ශපාලන නිදහස අන්තයටම ෙකෙලසුවා.   

ජාතීන් අතර, ආගම් අතර, ජන ෙකොට්ඨාස අතර සමඟිය, 
සංහිඳියාව, සෙහෝදරත්වය, ව ාප්ත කෙළේ නැහැ. රට තුළ ෛවරය, 
ෙකෝධය, ඊර්ෂ ාව, පළිගැනීම, ෙකොන් කිරීම, ෙවන් කිරීම, 
ෙකොටස් කිරීම, ෙබදීම, තමන්ෙග්ම ජනතාව ෙකොට්ඨාසවලට 
කඩලා තලලා, ෙපළලා, ෙපොඩි කර, තමන් රජවීෙම් පවණතාව 
නිසා රටට සිදු වුෙණ් කියා නිම කළ ෙනොහැකි මහා බරපතළ 
හානියක්. එදා රට තුළ කියාත්මක වුෙණ් ෛවරය, පචණ්ඩත්වය 
සහ රාජ  තසත්වාදයයි. යුද්ධය ජයගහණය කිරීෙම් ගමන 
කියාත්මක කෙළේ රට තුළ කියාත්මක ෙවන තස්තවාදය ඉවත් කර 
පජාතන්තවාදය ස්ථාපනය කරන්නයි; පජාතන්තවාදය 
දිනවන්නයි. නමුත් යුද ජයගහණෙය් නාමෙයන් සිද්ධ වුෙණ් 
ෙමොකක්ද? රාජ  තාන්තික බල පරාකමය මධ ගත වුණා. රාජ  
තාන්තික බල පරාකමය හරහා යුද ජයගහණෙය් නාමෙයන් 
පජාතන්තවාදය එකින් එකට බිඳ දමන්නට, කඩා දමන්නට එදා 
පැවති රජය කටයුතු කළා. රෙට් සුළුතර ජන ෙකොට්ඨාස පීඩනයට 
ලක් කළා; අගතියට පත් කළා. ඒකීය රටක් තුළ බලය ෙබදලා රට 
තුළ සෙහෝදරත්වය, සංහිඳියාව, සාමය, සාමදානය ස්ථාපනය 
කරන්නට තිබුණු අනගිභවනීය අවස්ථාව ගිලිහිලා ගියා. ඒකීය                   
ශී ලංකාවක් තුළ බලය ෙබදීම තුළින් රෙට් සියලුම ජන 
ෙකොට්ඨසවලට ශක්තිය ලබා ෙදන්නට තිබුණු ෙමොෙහොත ඉවත් 
කර කයිවාරු ගහනවා, "ඒකීය ස්ෛවරී ශී ලංකාව" කියා. නමුත් 
කියා කලාපය තුළින් රට තුළ අභ න්තර ෙබදිම් ඇති කර ෙෆඩරල් 
කමයකට මඟ පාදන්නට කටයුතු කෙළේ ෙවන කවුරුවත් ෙනොව 
හිටපු රජයයි; පැවැති රජයයි. දැන් ෙම් ෙදබිඩි පතිපත්තිය 
විමර්ශනය කරන ෙකොට ෙපොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න එවකට රජය 
රෙට් කියාත්මක කරපු විෙද්ශ පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියා.  

දැන් කථා කරනවා ෙදමුහුන් රටක් ගැන, ෙදමුහුන්                       
ශී ලංකාවක් ගැන, ෙදමුහුන් අධිකරණයක් ගැන.  ගරු පසන්න 
රණතුංග මන්තීතුමා කියා තිෙබනවා, ෙමරට ෙදමුහුන් ආණ්ඩුව 
ජිනීවා ෙයෝජනා මඟින් ෙදමුහුන් රටක් බිහි කරන්න හදනවා කියා.  

පසු ගිය රජය සමෙය් ෙකොයි වාෙග් විෙද්ශ පතිපත්තියක් ද 
අෙප් රෙට් කියාත්මක වුෙණ්? අද කියනවා, "ෙදමුහුන්" කියා. එදා 
කියාත්මක වුෙණ්, හත්මුහුන් විෙද්ශ පතිපත්තියක්. ඇයි? 
ජනාධිපතිතුමාෙග් එක විෙද්ශ පතිපත්තියක්, විෙද්ශ ඇමතිතුමාෙග් 
එක විෙද්ශ පතිපත්තියක්, විෙද්ශ අමාත ාංශය අධීක්ෂණය කරපු 
මන්තීතුමාෙග් තව විෙද්ශ පතිපත්තියක්, මහ බැංකු අධිපතිතුමාෙග් 
තව විෙද්ශ පතිප්තියක්, විෙද්ශ අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරියෙග් 
තව විෙද්ශ පතිපත්තියක්, ගජ මිතුරු සංගමෙය් එක විෙද්ශ 
පතිපත්තියක්,  රහස් කණ්ඩායම්වල තවත් විෙද්ශ පතිපත්ති යනාදී 
වශෙයනුත් තිබුණා. හත්මුහුන් විෙද්ශ පතිපත්තියක් කියාත්මක 
කර රට අනතුරට ලක් කළා.  එදා විෙද්ශ පතිපත්තිය කියාත්මක 
වුෙණ් රට ජාත න්තරය ඉදිරිෙය් දණ ගස්සවලා, වට්ටවලා, හීලෑ 
කරවලා අෙප් රෙට් ආත්ම ගරුත්වය; ආත්මාභිමානය කුණු 
බක්කියට වීසි කරලා. එය හරියට ෙපෞද්ගලීකරණයකට ලක් වුණු 
සමාගමක් වාෙගයි. තමන්ට ඕනෑ ඕනෑ ෙද්වල් කියාත්මක කළා. 
එවකට රජය හිතුවා රට අභ න්තරෙය් පච ෙද්ශපාලනය 
කියාත්මක කළා වාෙග් ෙටොම් පච විෙද්ශ පතිපත්තියක් තුළින් රට 
ෙගොඩනගන්න පුළුවන් ය කියා.  

දැන් ෙම් ෙදබිඩි ෙද්ශපාලනය, ෙම් ද්විත්ව රංගනය ෙදස 
බලන්න. ෙම් දිව ෙදෙක් -double-tongued- විෙද්ශ පතිපත්තිය 
නිසා  රටට සිදු වුණු හානිය බලන්න. 2009 මැයි මාසෙය් ඒ 
පභාකරන් කියන නීච තස්තවාදියාෙග් මරණය අවසන් ෙවලා සති 
කිහිපයක් ගත වන්නට වුෙණ් නැහැ. ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්? ෙම් 
රෙට් ඉතිහාසෙය් ෙලොකුම මහා පාවාදීම සිදු වුණා. ෙම් පාවාදීම සිදු 
වුෙණ් එවකට ජනාධිපතිතුමාත් බෑන් කී මූන් මහත්මයාත් අත්සන් 
කරපු ඒකාබද්ධ පකාශනය හරහා. ෙමොකක්ද ෙම් පකාශනෙයන් 
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කියන්ෙන්? එම ඒකාබද්ධ පකාශනෙය් සඳහන් ෙවනවා, 
“ජාත න්තර මානුෂීය හා මානව හිමිකම් නීතිය උල්ලංඝනය වීම 
පිළිබඳව වගවීෙම් යාන්තණයක ඇති වැදගත්කම මහ 
ෙල්කම්වරයා විසින් ෙපන්වා ෙදන ලදි" කියා.   එතෙකොට අෙප් 
රට ෙපරළා කියනවා, “එම දුක් ගැනවිලි සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කිරීම සඳහා රජය පියවර ගනු ඇත" කියා. ෙමොකක්ද ඒෙක් 
ෙත්රුම? පභාකරන් ඝාතනයට ලක් ෙවලා සති කිහිපයක්වත් ගත 
වන්නටත් ෙපර, බෑන් කී මූන් මහත්මයා ඉදිරිපත් කරපු 
වාක යකට පතිචාරයක් හැටියට අෙප් රෙට් රාජ  නායකයා 
කියනවා, “දුක් ගැනවිලි සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරනවා" කියා. 
ෙමොනවාද ෙම් දුක් ගැනවිලි? ජාත න්තර මානුෂීය හා මානව 
හිමිකම් නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම, වගවීෙම් යන්තණය. එතෙකොට 
යුද්ධය දිනලා සති කිහිපයක්වත් යන්නට ෙපර රෙට් 
ජනාධිපතිවරයා බෑන් කී මූන්ට කියනවා, “ ඔව්. මානව හිමිකම් 
උල්ලංඝනය වුණා, ජාත න්තර මානුෂීය නීති උල්ලංඝනය වුණා, 
වගවීෙම් යාන්තණයක් ඕනෑ, ෙම් දුක්ගැනවිලි සම්බන්ධෙයන් අප 
කටයුතු කරනවා" කියා. එතෙකොට ඒක රට සුරැකීම ද රට පාවාදීම 
ද? රෙට් ස්ෛවරීත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීම ද? රෙට් ෙභෞමික 
අඛණ්ඩතාව රැක ගැනීමද? එෙහම නැත්නම් තුට්ටු ෙදකක් වැනි 
කුණු ෙකොල්ලයකට රට විකුණා දැමීම ද? ෙපොඩ්ඩක් හිතලා 
බලන්න. ඒ පකාශය හරහා කවුළු විවෘත කළා, ජාත න්තරයට 
අෙප් රටට ඇඟිලි ගසන්න.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, හැබැයි ෙව්දිකාවලදී 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "රට ෙබ්රා ගන්නවා, රට සුරකිනවා, රණ 
විරුවා රැක ගන්නවා, රණ විරුවා ෙපෝෂණය කරනවා, රට 
ෙබ්රාගත් යුද ෙසොල්දාදුවන්ට ෙදන්න පුළුවන් උපරිම ශක්තිය ලබා 
ෙදනවා" කිව්වා. එෙහම කියමින් ජාත න්තරයත් එක්ක එකතු 
ෙවලා අෙප් රට කුණු ෙකොල්ෙලට විකුණා දැම්මා. ෙමන්න ෙම්කයි 
සිද්ධ වුෙණ්. එක පැත්තකින් එෙහම සිද්ධ වුණා. ඒ සඳහා අත්සන් 
කළ 2009.05.23වන දින දරන ෙඵතිහාසික, ෙද්ශෙදෝහී, 
රාජෙදෝහී, රට පාවා දුන් ඒකාබද්ධ පකාශයනය මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් සභාගත* කරනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අර හත්මුහුම් විෙද්ශ පතිපත්තිෙය් එක 
පුරුකක් තමයි අෙප් හිටපු අමාත  ගරු ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා. එදා 
එතුමා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා කිව්වා Thirteen 
plus ෙදනවා කියලා. Thirteen plus ෙදනවා කියන ෙකොට දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා වැනි පුද්ගලෙයෝ ෙම් රෙට් කෑ ෙකෝ 
ගහනවා, "අපි එෙහම Thirteen plus ෙදන්ෙන් නැහැ" කියලා. 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ඔබ්බට යන්ෙන් 
නැහැ කියලා කියනවා. නමුත් එදා තමන්ෙග්ම විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා කිව්වා, Thirteen plus ෙදනවා 
කියලා. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි, මම ඒ ඒකාබද්ධ 
නිෙව්දනය මීට ෙපර සභාගත කළා. ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමා තමයි 
ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා කිව්ෙව් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් ඔබ්බට යනවා කියලා. නවදිල්ලියට ගිහිල්ලා 
දහතුෙනන් ඔබබට යනවා කියලා, ඊට පස්ෙසේ අෙප් රෙට් 
ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාෙව්දී කිව්වා "Thirteen minus" කියලා. 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයවත් කියාත්මක 
කරන්ෙන් නැහැ කිව්වා. දහතුනටවත් යන්ෙන් නැහැ, දහතුෙනන් 
ආපස්සට යනවා කියලා කිව්වා. ෙමන්න දිව ෙදෙක් ෙදබිඩි විෙද්ශ 
පතිපත්තිය; රටට වින කළ විෙද්ශ පතිපත්තිය. 2011.05.17 දින 
දරන ෙම් ඒකාබද්ධ පකාශනයත් මම සභාගත* කරනවා. 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ඇත්ත වශෙයන්ම අපි හැෙමෝම රටට ආදරය කරන 

ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට මම වුණත් දරුස්මාන් වාර්තාෙව් 
තිෙබන සියලුම ෙද්වල් පිළිගත්ෙත් නැහැෙන්. අපට පිළිගන්න 
බැහැ. විෙශේෂෙයන්ම වීෙරෝදාර රණ විරුවන්ට දරුස්මාන් 
වාර්තාෙවන් එල්ල කර තිෙබන විවිධ ෙචෝදනා එදා පිළිගත්ෙතත් 
නැහැ, අද පිළිගන්ෙනත් නැහැ, ෙහට පිළිගන්ෙනත් නැහැ. 
හැබැයි, ෙද්ශාලෙයන් පිරුණු ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමනි,- 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනයට ආමන්තණය කරන්න. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔව්, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා හරහා තමයි මම 

ඔබතුමාව ආමන්තණය කරන්ෙන්. ෙමොකද, ඔබතුමාෙන් දැන් 
හැම තැනම ගිහිල්ලා ෙද්ශාභිමානය ගැන රැස්වීම් තියන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් රජෙය් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? 
එතුමා බෑන් කී මූන් මැතිතුමාට 2011.02.15වන දින ෙමන්න 
ෙමෙහම ලියුමක් ලියනවා: 

“My President firmly believes that there should be a seamless 
connectivity between your approach and that of the LLRC.” 
මම ෙම් ලිපිය සභාගත* කරනවා. 

ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? රෙට් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා 
කියනවා, "එක්සත් ජාතීන්ෙග් කියාවලියත්, උගත් පාඩම් සහ 
පතිසන්ධානය පිළිබඳ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාවත් - 
LLRC වැඩ පිළිෙවළත්- අතර අසීමිත සම්බන්ධතාවක් තිෙබනවා 
කියලා මෙග් ගරු ජනාධිපතිතුමා විශ්වාස කරනවා" කියලා. කවුද 
කියන්ෙන්? ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමා. ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම 
මැතිතුමනි,  එෙහම කියමින් දරුස්මාන් වාර්තාවට ෙදොස් 
කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම කියමින් රෙට් ස්ෛවරීත්වය, 
ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව, ෙද්ශපාලන නිදහස, රණ විරුවන් රැක 
ගැනීම -රණ විරුවන් ආරක්ෂා කිරීම-, රට ෙපෝෂණය කිරීම වාෙග් 
ෙද්වල් ගැන කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, මම IAAC වාර්තාෙව් ෙකොටසකුත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා. 

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ෙදබිඩි විෙද්ශ පතිපත්තිය, ෙම් ෙදමුහුම් 
විෙද්ශ පතිපත්තිය, ෙම් ද්විත්ව රංගනය, ඒ වාෙග්ම හත්මුහුම් 
කණ්ඩායමක් කියාත්මක කළ ඉතාමත්ම අවිධිමත් ගමන නිසා 
අෙප් රටට ෙඵතිහාසික හානියක් සිද්ධ වුණා.  දැන් ෙමොකක්ද 
වර්තමාන රජය කරලා තිෙබන්ෙන්? වර්තමාන රජෙය් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගාමාත තුමා රෙට් ජනතාවෙග් සර්වජන 
ඡන්ද බලෙයන් බලයට පත් වුණු ෙමොෙහොෙත් සිට, අෙප් රටට 
එළා තිබුණු ජාත න්තර දැල, අෙප් රට ජාත න්තරය තුළ ෙකොන් 
කරන්නට දරා තිෙබන තැත සහමුලින්ම පරාජය කරන්නට 
ෙඵතිහාසික කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. 

ෙලෝකයාෙගන් ෙකොන් වුණු ශී ලංකාව අද ෙලෝකයා මිතශීලි 
රටක් හැටියට වැලඳෙගන තිෙබනවා. අප ඒ දිනුම ලබාගත්ෙත්, 
රට විකුණලාවත්, අෙප්කම, ගෙම්කම, නගරෙය්කම, සංස්කෘතිය, 
සභ ත්වය, ආගම ධර්මය තුට්ටු ෙදකට විකුණලාවත් ෙනොෙවයි. 
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[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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අපි ඒක දිනා ගත්ෙත්, දක්ෂ පක්ෂ, හපන්කම් තිෙබන විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් තුළයි; උපකමශීලි කෙමෝපායයන් තුළයි; 
ජාත න්තරයත් සමඟ ගනුෙදනු කරලායි; ජාත න්තරෙය් තිෙබන 
පබල රටවල් සමඟ ෙබොරුවට නිකරුෙණ් ගහගන්න යන්ෙන් 
නැතුවයි; නිකම් ෙබොරුවට පචණ්ඩකාරී ෙද්ශපාලනයක් කරන්න 
යන්ෙන් නැතිවයි; සියුම් කෙමෝපායයන් උපෙයෝගි කරෙගන 
ජාත න්තරයත් සමඟ, අෙප්කමත් රැකෙගන, රෙට්කමත් 
රැකෙගන, සංස්කෘතිය, සභ ත්වය,  ස්ෛවරීත්වය, ඒකීයභාවය, 
ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව කියන හැම ෙද්ම රැකෙගනයි. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත්, ෙදමුහුන් ෙනොව, ෙලෝකය 
පිළිගන්නා, ෙලෝකය ශී ලංකාව වැලඳ ගන්නා, ඉතාම ආකර්ෂණීය, 
රටට වැඩදායී, ඵලදායී, රටට ෙදෝහිකම් ෙනොකරන, රෙට් 
ජනතාවට වින ෙනොකරන, විෙද්ශ පතිපත්තියත් නිසා අද අපට 
ශක්තිමත් ගමනක් යන්න හැකියාව ලැබී තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාත න්තරය අෙප් රට වට 
කරලායි තිබුෙණ්. ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට, රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමාට පින් සිද්ධ ෙවන්න අද අපි ඒ දැෙලන් 
ගිලිහිලා තිෙබනවා. සාර්ථක විෙද්ශ පතිපත්තියක් කියාත්මක 
ෙවන ෙකොට හත්මුහුන් විෙද්ශ පතිපත්තියක් කියාත්මක කළ 
පුද්ගලයන් නිකම් ෙබොරුවට "ෙදමුහුන් අධිකරණ! ෙදමුහුන් 
අරක!! ෙදමුහුන් ෙම්ක!!!" කියා පච ෙදොඩවනවා. හරි යන්ෙන් 
නැහැ ෙන්. ඔය පචය කියලා ෙන් රටත් පච වුෙණ්. ඔය පච 
පතිපත්ති නිසා ෙන් රෙට් ජනතාවත් පසු ගිය රජය පතික්ෙෂේප 
කෙළේ. රටට ෙහොඳ වැඩක් ෙවන ෙකොට අපි ඒ පිළිබඳව සතුටු 
ෙවන්න ඕනෑ. මැයි 18වන දා, 19වන දා පභාකරන්ෙග් මරණයත් 
සමඟ යුද ජයගහණය ලබන ෙකොට, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා ෙමොන පක්ෂෙය් වුණත්, අපි කුහක වුණා ද; මම 
කුහක වුණා ද?  මම කිව්වා ද, "නැහැ, ෙම්ක එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය ලැබූ ජයගහණයක්." කියලා? අපි විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන 
ඇත්ත ඇති සැටිෙයන් කථා කළා. එදා අපට එෙහම කරන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණා නම්, අද රට ඉදිරියට යන විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් කියාත්මක ෙවන ෙකොට, තමුන්නාන්ෙසේලා රටට 
අහිමි කරපු GSP සහනය අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය තුළ අෙප් රටට 
ලැෙබන ෙකොට, අෙප් රටට විෙද්ශ ආධාර ගලා එන පවණතාවක් 
තිෙබන විට, විෙද්ශ සහන ලැෙබන ෙකොට, ජාත න්තර ආයතන 
තුළින් අෙප් රටට ගිනි ෙපොලී ණය ලබා ගන්නවා ෙවනුවට සහන 
ෙපොලියට සහන ණය ලැෙබන ෙකොට, ඇයි ඊර්ෂ ාකම් කරන්ෙන්; 
ඇයි කුහකකම් කරන්ෙන්? "යුද ජයගහණය ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. 
යුද ජයගහණය ලැබූ එක ෙහොඳයි. යුද ජයගහණෙය් නියමුවා වූ 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට අපි තුති පුදනවා." කියලා කට ඇරලා 
කියන්න එදා අපට පුළුවන්කමක් තිබුණා; ෙකොන්දක් තිබුණා. 
නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙකොන්දක් නැහැ, සත ය අවෙබෝධ කර 
ගන්න. කුහකකමට, ඊර්ෂ ාවට, කපටිකමට, ෙද්ශපාලන වාසි ලබා 
ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලා තැන් තැන්වල, අහු මුලුවල ගිහිල්ලා 
වර්ජන කරනවා; රිය ෙපළපාළි යනවා; රැස්වීම් පවත්වනවා. 
ලජ්ජයි! රට ගැන හිතන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට ෙකළින් 
ෙහොඳ කියන්න අපට ෙකොන්දක් තිබුණා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ 
ෙකොන්ද නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ හැකියාව නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ ආත්ම ගරුත්වය, රැකවරණය නැහැ. ඒකයි 
ඇත්ත කථාව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අද ෙහොඳ ශක්තිමත් විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් කියාත්මක කරනවා. ෙම් විෙද්ශ පතිපත්තිය 
අගනුවරට පමණක් බලපාන විෙද්ශ පතිපත්තියක් ෙනොෙවයි. ෙම් 
විෙද්ශ පතිපත්තිය මරදන්කඩවල, ගිරාඳුරුෙකෝට්ෙට්, ෙප්දුරුතුඩුව, 
මුවන්පැලැස්ස යනාදී සතර දිග් භාගෙය්ම ජීවත් වන සාමාන  
ජනතාවෙග් බඩට, කටට, හදවතට  දැෙනන, ඇස් ෙදකට 
ෙපෙනන, කන්වලට ඇෙහන ශක්තිමත් සාර්ථක විෙද්ශ 
පතිපත්තියක්; රටට පතිලාභ ගලා එන පතිපත්තියක්; රෙට් 

කර්මාන්ත පුරවර  බිහි වන පතිපත්තියක්; රටට ආර්ථික වරදාන, 
වරපසාද, පතිලාභ ලැෙබන පතිපත්තියක්. ඒ ලැෙබන්නා වූ 
පතිලාභ රජ පුටුවට, රජ කිරුළට පමණක් සීමා ෙනොවී රෙට් 
සාමාන  ජනතාවට සම ෙසේ ෙබදා ෙදන විෙද්ශ පතිපත්තියක් 
තමයි අද අපි කියාත්මක කරන්ෙන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට පැහැදිලිවම එක කාරණයක් කියන්න 
කැමැතියි. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකීයභාවය,  ස්ෛවරීත්වය කියලා 
කයිවාරු ගහනවා. ඒවා ෙහොඳ වචන. ඒවා කියාවට නංවන්න ඕනෑ.  

අෙප් රෙට් අපනයනවලින් සියයට 53ක් යන්ෙන් යුෙරෝපා 
හවුලටයි, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයටයි. යුෙරෝපා හවුල අද අෙප් 
රෙට් මත්ස  නිෂ්පාදනවලට සම්බාධක පනවා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජය කාලෙය්දීයි ඒක පටන් ගත්ෙත්. අපි 
දැන් ඒක ඉවත් කර ෙගන යනවා. ෙම් රටවල් බැරි ෙවලාවත් අෙප් 
රෙට් අපනයනවලින් සියයට 53කට සම්බාධක පැෙනව්ෙවොත් 
රටට සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? රෙට් ස්ෛවරීත්වය රැෙකනවාද? 
ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව රැෙකනවා ද? රෙට් ෙද්ශපාලන නිදහස 
රැෙකනවා ද? රෙට් ඒකීයභාවය රැෙකනවා ද? ෙම් රෙට් 
කර්මාන්තශාලා වැෙහන ෙකොට, ෙම් රෙට් තරුණ තරුණියන් මහ 
පාරට ඇද දමන ෙකොට, රක්ෂා නැති ෙවන ෙකොට ඒක 
ස්ෛවරීත්වය ද; ඒක ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව රැක ගැනීම ද? ඒ නිසා 
ස්ෛවරීත්වය ගැන ෙකොපමණ බණ ෙද්ශනා කළත් වැඩක් නැහැ, 
ඒක පාෙයෝගිකව කියාත්මක කරන්ෙන් නැත්නම්.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය 
ආමන්තණය කරන්න ගියා. එතුමා සුර සැප වින්ෙද් නැහැ, 
"Waldorf Astoria" එකට ෙවලා. ඒ යන කණ්ඩායෙම් කී ෙදනා ද 
ගිෙය්? එදා 100 ෙදෙනක්, 200 ෙදෙනක් ගියා. අද එතුමා සුළු 
කණ්ඩායමක් අරෙගන ගිහින් ර ට ෙවනුෙවන් ජයගහණ ලබනවා. 
බලන්න, අෙප් ගරු අගමැතිතුමා ජපානයට ගිහිල්ලා - 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Please give me two more minutes. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙවලාව ඉවරයි. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
එච්චර භය ද මෙග් කථාව අහන්න, ෙවලාව ඉවරයි  

කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] මා ඒ තරම් සතුටු ෙවන්ෙන් නැහැ. භය 
ෙවන්න එපා, අහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීම්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලන්න, අෙප් ගරු 
අගමැතිතුමා ජපානයට යනවා, සිංගප්පූරුවට යනවා. එතුමා ඒ 
හැම රටවලටම ගිහින් රට ෙවනුෙවන් ලබා ගන්න තිෙබන උපරිම 
පතිලාභ ලබා ෙගන, අෙප් රෙට් ජීවත් වන ජනතාවට සහන ලබා 
ෙදන යුගයක් බිහි කරනවා. ඓතිහාසික අය වැයක් ඉදිරිෙය් දී 
එනවා. එතෙකොට බලා ගන්න පුළුවන්, ෙම් විෙද්ශ සංචාරවල 
පතිඵල. ෙහොඳට මතක තබා ගන්න. [බාධා කිරීම්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් රෙට් රණ විරුවා රැක ගන්න පුළුවන් එකම කමෙව්දය 
තමයි ජාත න්තරයත් එක්ක ගනුෙදනු කරලා අෙප් රෙට් 
ස්ෛවරීත්වය, ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව, ෙද්ශපාලන නිදහස රැක 
ගැනීම. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොපමණ ෙබරිහන් 
දුන්නත්, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොපමණ කැමැති වුණත්, ෙකොපමණ 
ආශා වුණත් අෙප් රෙට් වීෙරෝදාර රණ විරුවන්ට -ෙගොවියාෙග්, 
ධීවරයාෙග්, කම්කරුවාෙග්, දුප්පතාෙග් දුවාලාට, පුතාලාට- 
ෙමොනම ෙහේතුවක් නිසාවත් අබ මල් ෙර්ණුවකින්වත් හානියක් සිදු 
වන්නට අෙප් රජය ඉඩ තබන්ෙන් නැහැයි කියා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පකාශ කරනවා. හැබැයි, ඒකට තමුන්නාන්ෙසේලා කැමැති නැහැ. 
ඇයි? [බාධා කිරීම්] රණ විරුවා දං ෙගඩියට ගිෙයොත් පමණයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙද්ශපාලන ඔක්සිජන් තිෙබන්ෙන් කියන එක 
මා වග කීෙමන් කියනවා. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up.   

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Let me just finish. Give me 30 seconds. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
There is no time. 

Hon. Minister, I am unable to give you extra time. 
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට තත්පර 30ක් 

ෙදන්න.  Give me thirty seconds to finish off. 
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Okay. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මෙග් කථාව අවසන් කරන්න ෙපර මා ෙබොෙහොම 

කනගාටුෙවන් කියන්නට ඕනෑ, තමුන්නාන්ෙසේලා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන කිසිම පාවා දීමක් අෙප් රජෙයන් සිදු 
ෙවන්ෙන් නැහැයි කියලා. අපි ෙම් රෙට් වීෙරෝදාර රණ විරුවන්, - 
[බාධා කිරීම්] ඒ වාෙග්ම රට ෙබ්රා ගත් රණ විරුවන්, - [බාධා 
කිරීම්] ඒ වාෙග්ම ජාතික නායකයන් - [බාධා කිරීම්] කිසි දාක 
පාවා ෙදන්ෙන් නැහැ; ෙමොනම ෙහේතුවකටවත් පාවා ෙදන්ෙන් 
නැහැ. මා දන්නවා, ඒවා කියන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාට අමාරුයි 
කියලා. ඇයි? තමුන්නාන්ෙසේලාට පුරුදු කුහක ෙද්ශපාලනය. 
කුහකෙයෝ. කුහකයන්ට ෙම්වා ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  ෙහොඳට මතක 
තියා ගන්න, අපි ජාතික නායකයන් පාවා ෙදන්ෙන් නැහැ, රණ 
විරුවන් පාවා ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් වීෙරෝදාර රණ විරුවන් 
අපි අෙප් පණ වාෙග් රැක ගන්නවාය කියමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

[අ.භා. 12.24] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද අප හමුෙව් තිෙබන 

සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව ගැන, 
විෙශේෂෙයන් ජිනීවාහිදී රජය අත්සන් තබන ලද ගිවිසුම ගැන  
සාකච්ඡා වන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ පිළිබඳ කරුණු කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කරන්න සුළු ෙවලාවක් ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

අෙප් පජාතන්තවාදී අදහස්වලට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සවන් 
ෙදන්න පාර්ලිෙම්න්තුව ෙමෙහයවන අය සූදානම් නැති බව 
පළමුෙවන්ම කනගාටුෙවන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් අදහස්වලට සවන් ෙදන, විරුද්ධ පක්ෂෙය් අදහස්වලට 
ඉඩ ෙදන, විරුද්ධ පක්ෂෙය් අදහස් පිළිබඳ අධ යනය කරන 
පතිපත්තියක් රජයට නැති බව ෙම් විවාදෙය්දීම  පැහැදිලි වනවා, 
අපට කථා කරන්නට හිමි ෙව්ලාව අහිමි කිරීෙමන්.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Edward Gunasekara  to take the  Chair? 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 

take the Chair. 
 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව ඇෙමරිකා 

එක්සත් ජනපදය  විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා  සමඟ  එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් සැසි වාරෙය්දී ඉදිරිපත් කළ 
අවස්ථාෙව්දී, මහජන එක්සත් ෙපරමුණ හැටියට ඒ පිළිබඳ අපි 
අෙප් අදහස් 22වැනි දා ගරු ජනාධිපතිතුමා සහ අගාමාත තුමා  
ෙවත යැව්වා. මා ඒ විස්තර කියවන්න කාල ෙව්ලාව ගන්ෙන් 
නැහැ.  නමුත් ඒ අදහෙසේ මූලික හරය  ෙමයයි:  

''ශී ලංකාව නිදහස් ස්වාධීන රාජ යකි. නිදහස් රාජ යකට හිමි 
ජාතික ස්ෛවරී, ස්වාධීනත්වය හා ස්වාධිපත  පිළිබඳ 
අයිතිවාසිකම් ජාත න්තර නීති ෙමන්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය විසින් ද පිළිගනු ලැබූ මූලික වූ මූලධර්මයක් ෙව්.  
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එෙමන්ම කිසියම් ස්වාධීන රාජ යක පැවැත්මට එෙරහිව 
එල්ල වන තස්තවාදී ෙහෝ කැරලිකාර තත්ත්ව එම රාජ ය 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා  මැඬ පැවැත්වීමට එම රාජ යට ඇති 
අයිතිය ද ජාත න්තර නීතිය ෙමන්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය ද පිළිෙගන ඇති සුජාත අයිතිවාසිකමක් ෙව්. 
වාර්තාෙව් සඳහන් නිර්ෙද්ශ මඟින් ෙකරී ඇත්ෙත් නිදහස් 
රාජ යක් වූ ශී ලංකාෙව් ස්ෛවරීත්වය, සව්ාධීනත්වය හා 
ස්වාධිපත  පිළිබඳ ෙමම මූලික වූ සුජාත අයිතිවාසිකම් අමු 
අමුෙව් උල්ලංඝනය කිරීමයි." 

ෙම් වාර්තාෙවන් අපට අහිතකර කරුණු ගණනාවක් ඉදිරිපත් 
කර තිබුණත්,  අෙප් රට ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා රජය ඒ 
කරුණු පතික්ෙෂේප ෙනොකිරීම ගැන පළමුෙවන්  අෙප්  කනගාටුව 
පකාශ කරනවා.  ස්වාධීන රාජ යක් ෙලස අෙප් රෙට් හැම 
ආණ්ඩුවක්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව අයිතිවාසිකම් ෙකොමිසම 
ඉදිරිෙය් ඇෙමරිකාව, බිතාන  ආදී රටවල් අපට එෙරහිව ෙගනාපු 
ෙයෝජනාවලට පතිඋත්තර දී අෙප් රට ආරක්ෂා කළා. ඒ පළමු 
කාර්ය භාරෙයන් ෙම් ආණ්ඩුව ඉවත් වී සම්පූර්ණ යටත් වීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් අනුගමනය කිරීම ජාතික නිදහසට, ස්වාධීනත්වයට, 
ස්ෛවරීභාවයට  කරන ලද බලවත්ම කැළලක්.  මා ඒ බව 
කියන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කැනඩාෙව්  ටෲෙඩෝ 
අගාමාත වරයා ෙපෙර්දා මැතිවරණෙයන් ජයගහණය කළා. 
ෙමොකක්ද ටෲෙඩෝ අගාමාත වරයා ඊෙය් කළ පකාශය?  
ඇෙමරිකාෙව් ජනාධිපතිට එතුමා ෙමෙසේ  දැනුම් ෙදනවා: 

"ඔෙබ් රටට ඕනෑ විධියට මෙග් හමුදාව ඇෆ්ගනිස්ථානෙය් 
පාවිච්චි කිරීමට මා විරුද්ධයි. මා වහාම නිෙයෝග කරනවා, 
මෙග් හමුදාවලට ඇෙමරිකානු හමුදා අණසකින් ඉවත් ෙවලා 
ෙගදර එන්න කියලා."   

ඇයි ඒ? ස්ෛවරීත්වය, ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ පශ්නයක් එතැන 
තිෙබන්ෙන්. පළමුෙකොට රට ආරක්ෂා කරෙගන තමයි, ෙදවනුව 
රෙට් අභ න්තර පශ්න විසඳා ගැනීමට ගමන් කළ යුතු වන්ෙන්.   

මා ඉතාම ඕනෑකමින් ෙම් කරුණ සඳහන් කරනවා. ෙම් රජෙය් 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා එකඟ වුණු ෙයෝජනාව කුමක්ද? විෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිතුමා එකඟ වුණු ෙයෝජනාෙව් පළමුෙවන්ම සඳහන් 
වන්ෙන්, මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්තුමා විසින් ශී ලංකාවට 
විරුද්ධව ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාව පිළිගන්නා බවයි.  එෙසේ  
පිළිගන්නා බව සඳහන් කිරීම  නිසා  සිද්ධ වන්ෙන් ෙමොකක්ද? එහි 
සඳහන් වැරැදි කරුණු, පදනම් විරහිත කරුණු පිළිගැනීමට 
එකඟතාව පළ කිරීමයි. ඒ ෙවනුෙවන් කථා කරන්න අෙප් රෙට් 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාට ෙනොහැකිවීම ගැන මා කනගාටු 
ෙවනවා. අෙප් රට ෙම් තත්ත්වයට සම්පූර්ණෙයන්  පරිවර්තනය  
කරමින්  එතුමා ෙම් ෙයෝජනා - විෙශේෂෙයන්  මානව හිමිකම් 
ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් ෙයෝජනා - පිළිෙගන තිෙබනවා.  
I quote from the Resolution. It states:   

“1. Takes note with appreciation the oral update presented by the 
High Commissioner to the Human Rights Council at its twenty-
seventh session, the report of the Office of the High Commissioner 
for Human Rights on promoting reconciliation and accountability in 
Sri Lanka and the report of  its investigation on Sri Lanka requested 
in Human Rights Council  resolution 25/1 including its findings and 
conclusions, and  encourages the Government of Sri Lanka to 
implement the recommendations contained therein when 
implementing measures for truth seeking, justice, reparations, and 
guarantees of non-recurrence;” 

ෙම් පළමුවන වගන්තිෙයන් අෙප් රට මානව හිමිකම් 
ෙකොමසාරිස්තුමා ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවට යටත් කර තිෙබනවා. 

ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කළාම එයින් මිෙදන්න අෙප් රටට පුළුවන් 
වන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තිෙබන සුළු ෙව්ලාව මත 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්තුමාෙග්  වාර්තාෙව් 
එක කාරණාවක් ෙදකක් මා දැන්  කියවන්න කැමැතියි. අපි එක 
කාරණයක්  අරෙගන බලමු.  ෙසයිඩ් රාඩ් අල් හුෙසේන් කියන ෙම්  
ෙකොමසාරිස් කුමාරයා කියනවා, අප රෙට් උතුෙර් ජනතාව 
බඩගින්ෙන් තැබුවා ලු. ෙම්ක මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්ෙග් 
වාර්තාෙව් ෙයෝජනාවලින් ශී ලංකාවට විරුද්ධව ෙගන එන එක 
ෙචෝදනාවක්. අප උතුෙර් ජනතාව බඩගින්ෙන් තැබුවා ලු; උතුෙර් 
ජනතාවට ෛවද  පහසුකම් දුන්ෙන් නැති ලු. නමුත්  සත ය 
කුමක්ද? ෙම් සම්බන්ධව විෙශේෂ කමිටුවක් තිබුණා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කමිටුෙව් සාමාජිකයන් කවුද? එක්සත් ජනපද 
ඇෙමරිකාෙව් ලංකා තානාපති,  බිතාන  තානාපති, ජර්මන් 
තානාපති, ෙකොළඹ සිටින එක්සත් ජාතීන්ෙග් ෙද්ශීය නිෙයෝජිතයා, 
අෙප් ෙකොමසාරිස්  දිවාරත්න මැතිතුමා ඇතුළු  බහුජන සංවිධාන 
සමඟ සාකච්ඡා කරමින්,  සටන පවතිද්දිත් උතුරට, නැෙඟනහිරට 
ආහාර පමාණයක් යැවීම පිළිබඳව  එකඟතාවකට පැමිණියා. එය  
නැහැ කියා ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයට අද ෙයෝජනාවක් 
ෙගෙනන්න බැහැ.  ඔවුන්ෙග් තානාපතිවරුන්  හවුල් ෙවලා, ෙමය 
අෙප් ආණ්ඩුව ඉෂ්ට කරයි කියා ඔවුන් පිළිෙගන පකාශයක් කර 
තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම් කුමාරයාෙග්  ෙචෝදනාව 
සම්පූර්ණෙයන් අසත  ෙචෝදනාවක්.  

අපි ෙදවැනි කාරණාව අරෙගන බලමු.  ඒක තමයි, හතළිස ්
දහසක් ෙදනා  අතුරුදහන් කළාය කියන ෙචෝදනාව.  හතළිස් 
දහසක් අතුරුදහන්  කළාය කියන එම  ෙචෝදනාව පරණගම 
වාර්තාව පතික්ෙෂේප කරනවා. ෙම් ෙචෝදනාවට අපව ෙගොදුරු 
කරන්න දරුස්මාන් වාර්තාව උත්සාහ දැරුවා. නමුත්, කරුණු 
සහිතව, සාක්ෂි සහිතව විනිසුරු පරණගම වාර්තාෙවන් ඉතා 
පැහැදිලිව ෙමය පතික්ෙෂේප කර තිෙබනවා. ශීමත් ෙඩස්මන් ද 
සිල්වා මැතිතුමා පධාන අෙනකුත් ෙකොමසාරිස් උපෙද්ශකයන් 
තුන්ෙදෙනක් එයට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. බිතාන ෙය් Sir 
John Holmes who was a British SAS Officer - his Report is 
annexed to the Justice Paranagama Commission Report - 
clears all these unnecessary allegations against Sri Lanka and 
its Forces. What did the Government say? I would like to 
draw attention to the page 156 of this Report. 

මා හිතන විධියට රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා, විජයදාස 
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා,  ෙම් වාර්තාව කියවන්ෙන් නැතිව වන්න 
ඇති ඊෙය් ෙචෝදනා කෙළේ.  මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්තුමා 
වැරැදියි නම්, වැරැදියි කියන්න ශී ලංකා රජයට අයිතියක් තිබුණා. 

ඇයි කිව්ෙව් නැත්ෙත් කියන පශ්නය තමයි පළමුෙවන්ම මතු 
වන්ෙන්. ඒ නිසාම  අප සියලු වැරැදි පිළිගන්නා රටක් බවට 
පත්ෙවලා, ෙම් ෙකොමසාරිස් වාර්තාව පිළිගනිමින් ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
කරුණු රාශියකට  එකඟතාව පළ කර තිෙබනවා. Hybrid  එෙසේත් 
නැත්නම් ෙදමුහුන් අධිකරණයකට එකඟ නැහැ කියලා කියැවුණා. 
ෙම් ඇමතිවරුන් කියන්ෙන්,  සම්පූර්ණ අසත යක්.  එය සම්පූර්ණ 
අසත යක්.  එම ෙයෝජනාෙව් හයවන වගන්තිය යටෙත්  විෙද්ශ 
නිෙයෝජිතයන් පත් කර ගැනීම සම්බන්ධෙයන්  ශී ලංකාව එකඟ 
ෙවලා තිෙබනවා.  

I quote paragraph 6 of the Resolution: 
 

“….independent judicial and prosecutorial institutions led by 
individuals known for integrity and impartiality; and further 
affirms in this regard the importance of participation in a Sri 
Lankan judicial mechanism, including the special counsel’s 
office, of Commonwealth and other foreign judges, defence 
lawyers, and authorized prosecutors and investigators;”  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙද්ශ නඩුකාරවරුන්, විෙද්ශ නීතිඥවරුන්, ෙපොදු රාජ  
මණ්ඩලීය විෙශේෂ කර්යාලෙය් නිලධාරින්  ඇතුළු  ෙම් ෙචෝදනාවන් 
ඉදිරිපත් කරන  අය පැමිණිල්ල ෙමෙහයවන්න ෙමහි පැමිෙණන 
බවට අගාමාත තුමා  අද කරුණු කිව්වත්,   ෙමය ලංකාෙව්  
අධිකරණ නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමක්.  අගාමාත තුමා එම අදාළ 
වගන්ති ගැන  කියලා තිෙබන නිසා මාෙග් කාලය ගන්න ඕනෑ 
නැහැ.  අගාමාත තුමනි, ෙමය ලංකාෙව් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
උල්ලංඝනය කිරීමක්. ෙම්ක කරලා තිෙබන්ෙන් විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා.  He has signed a document that violates the 
Constitution of Sri Lanka. This is what the Foreign Minister 
has done. Today, we are being told to accept it. Let us see 
how we could wriggle out of it.  

ෙම්කද, අෙප් රට ෙවනුෙවන් ඉටු කරන යුතුකම? ෙම්  
කාරණාව පතික්ෙෂේප කළ හැකි ඕනෑ තරම් සාක්ෂි පරණගම 
වාර්තාෙව් තිබුණා.  මෙග් මිත නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා 
ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙම් ගරු සභාෙව්  ඉන්නවා. පරණගම වාර්තාවට 
අනුබද්ධ වාර්තාවන් අෙගෝස්තු මාසෙය් මුල් සතිෙය් ජනාධිපති 
කාර්යාලයට භාර දුන්නා. විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා එය 
ජිනීවාවලට ෙගන ගිෙය් නැත්ෙත් ඇයි? ජිනීවාවලට එම කරුණු 
ඉදිරිපත් කරලා;  හතළිස්දහසක් ෙදනා  අතුරුදහන් කළාය කියන 
ෙපෝඩාකාරී අසත  ෙචෝදනාව  ඉවත් කරන නීත නුකූල වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරලා රට ෙබ්රා ගත්ෙත් නැත්ෙත් ඇයි?  

Even the figure "7,000" is in doubt, as our report says, 
because there are people who have left the country whose 
names are not being given by the countries where they are 
living. So, perhaps the figure “7,000”, Hon. Lady 
Member, Vijayakala Maheswaran, will not actually be 
7000 and it could go down further. I refer to you because 
you represent the Jaffna District.   [බාධා කිරීමක්]  

ඔව්, මෙහේස්වරන් මන්තීතුමියනි. ඔබතුමියට ෙබොෙහොම 
ෙව්දනා සහගත තත්ත්වයක් ඇති.  අෙප් මිත හිටපු මෙහේස්වරන් 
මන්තීතුමා ගැන අපටත් ෙව්දනා සහගතයි. නමුත් ඔබතුමියෙග්  
නායක සම්පන්දන් මහත්මයා,  අද විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකතුමායි.  
මා එතුමා ගැන ෙමොනවත් කියන්ෙන් නැහැ. අමිර්තලිංගම් 
මහත්මයාව මැරුවා, ෙකොටි සංවිධානයට විරුද්ධව කථා කළා ද? 
[බාධා කිරීමක්] සිව සිදම්බරම්  මහත්මයාට ෙවඩි තැබුවා.  ෙකොටි 
සංවිධානයට විරුද්ධව කථා කළා ද? [බාධා කිරීමක්] දුෙරයප්පා 
මහත්මයාව  මැරුවා, කථා කළාද? නැහැ. ඒ අය ෙකොටි ෙනොෙවයි. 
[බාධා කිරීමක්] You accepted that the LTTE is the sole 
representative of the Tamil people until the LTTE was 
defeated. Until then, you accepted it, including the Leader of 
the Opposition. I do not want to delve into the Leader of the 
Opposition’s speech.  

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
 ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මන්තීතුමිය Point of Order 

එකක් ඉදිරිපත් කරනවා.  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මෙග් ෙව්ලාෙව් ෙම් විධියට point of Order  වලට ඉඩ ෙදන්න 

ගිෙයොත් සාධාරණ නැහැ.  එතුමියට ආණ්ඩුෙවන් ෙව්ලාව ෙගන 
පසුව කථා කරන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්]  එතුමියට 
කථාවක්වත් ෙදන්ෙන් නැහැ. එතුමියට  කථාවක්වත් ෙදන්ෙන් 
නැහැ, TNA එක විරුද්ධ නිසා. ඒකයි ඇත්ත. ඔබතුමිය 
වාඩිෙවන්න, ෙපොඩ්ඩක් මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ඔබතුමිය 
ෙනොදන්නා ෙද්වල්- 

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
මන්තීතුමනි, මා ෙගෞරවෙයන් කියනවා,  එල්ටීටීඊ එක ෙමෙහේ 

murder කරන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙමෙහේ murder කරලා, -දැන් 
බලන්න ෙකෝ, රවි රාජ් මන්තීතුමා,  ෙජෝශප් පරරාජසිංහම් - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි.  දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එතුමිය කියපු නිසා  මම ෙම් ගැනත් කියන්නම්. යැස්මින් සූකා 

කියන්ෙන්, දරුස්මාන් ෙකොමිසෙම් එක පධාන හවුල්කාරියක්. 
යැස්මින් සූකා ෙම් report එෙකන් පසුව ජනවාරි 08 වැනි දා 
ෙවනම report එකක් හදනවා.  

ඒෙක් නම, “Torture & Sexual Abuse Under the New 
Government in Sri Lanka”. 

Hon. Lady Member, I will give you a copy of this to 
read. Yasmin Sooka was funded to do this by an 
European fund. How can you say a UN officer is free and 
impartial? The TNA was involved in giving information 
and other necessary support for Sooka to come up with 
this Report. This Report came up in September. Why did 
the Government not challenge it? Okay. After the 8th of 
January, why did you not challenge this? You have put 
your own Government into trouble. 

ෙම් කාරණය තමයි ෙමහි ෙහළිදරවු කළ යුතු ඇත්ත කරුණු. 
ගරු අගාමාත තුමා ෙබොෙහොම ෙහොඳ ලස්සන කථාවක් කරලා 
ගියා.  එතුමා ෙම් බරපතළ ෙද්වල් ගැන ෙබොෙහොම නිහඬව කථා 
කරන්නට උත්සාහ දරනවා.  ෙකෝ LLRC  වාර්තාව?  කවුද පත් 
කෙළේ?  අෙප් හිටපු ජනාධිපති ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ.  LLRC 
එෙක් සමහර කරුණු කියාත්මක කිරීම ආරම්භ කළා.  නැහැ 
කියන්න බැහැ. Any country would accept that nothing can 
be done to get the people back to their homes without 
removing the landmines buried by the LTTE. Even the 
UN accepts it, but none of you all appreciate what was 
done to remove the landmines in those war-torn areas. 
We wanted the people, whether it be Tamils, Sinhalese or 
Muslims, to get back to their homes and live a peaceful 
and honourable life.  They were tortured by the LTTE. 
Their children were taken by the LTTE. You do not get 
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up and condemn that.  It is all up to us to get up and 
condemn it. I do not disagree with my Hon. Friend who 
had been supporting some of these issues in the North, 
criticizing the then Government. You can criticize. But 
the facts are stubborn, because  until the LTTE was 
defeated  nothing could be done because they were a 
terrorist organization. This was accepted by all the 
countries who participated in sponsoring this Resolution.  

ඉතින් මට ලබා දී තිෙබන ෙව්ලාව අනුව මම දීර්ඝව කථා 
කරන්න උත්සාහයක් දරන්ෙන් නැහැ.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,   දරුස්මාන් වාර්තාෙව් තිෙබන කරුණු  පතික්ෙෂේප 
කරපු පරණගම වාර්තාව    අෙප් ආගාමාත තුමා ෙහෝ අෙප් විෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් ෙනොකෙළේ ඇයි? එහි ඉතා බරපතළ 
කාරණාවක් තිෙබනවා.   ෙම් වාර්තාව ශී ලංකාව පිළිගැන්නුවා 
නම්, ෙම් ඉදිරිපත් කරපු ෙචෝදනා රාශියක්  අසත  බව ඒ අයට 
පැහැදිලි ෙවනවා.  ෙමොකද, ආණ්ඩුවක් යටෙත් පැවැති හමුදාවක් 
විසින් 40,000ක් අතුරුදහන් කළා කිව්වාම,  ෙම්වා ඔක්ෙකොම 
අධ යනය කරන්න කවුරුවත් පිට රටින් ලංකාවට ඇවිල්ලා නැහැ 
ෙන්.  ෙම් ෙදන වාර්තාව ෙබොරු නම් ඒ වාර්තාව පිළිගන්නවා.  ඒ 
රට කියනවා නම් ෙම් වාර්තාව වැරදියි; මෙග් රට ගැන තිෙබන 
වාර්තාව වැරදියි කියලා, එතෙකොට තමයි අනික් රටවල් කථා 
කරන්ෙන්.  ඒ නිසා තමයි අනික් රටවල් කථා කෙළේ.  අනික් 
රටවල් UN එෙක් තමන්ම කථා කළා.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  I would like to quote from Geneva Protocol of 
1949. It states,  
  

“Nothing in this Protocol shall be invoked for the purpose of 
affecting the sovereignty of  a State or the responsibility of  the  
government .....to defend the  national unity and territorial integrity 
of the State.” 

ෙමය පිළිගන්නා මූලික කාරණාවක් මතයි  ශී ලංකාව එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ඉන්ෙන්. හැම රටක්ම ඉන්ෙන්. ෙමය අෙප් 
අභ න්තර පශ්නයක්;  එය යටපත් කිරීම සඳහා  තස්තවාදය සිද්ධ 
වුණා. ෙලෝකෙය්ම භයානක තස්තවාදය එල්ටීටීඊ ය ෙලස  
ෙලෝකෙය් අනික් රටවල් ඇතුළු ඇෙමරිකාව පවා පිළිගත්තා.   
ඉතින් අගාමාත තුමා එල්ටීටීඊ එකට සල්ලි දුන්නා කියා කථා 
කරන එක සාධාරණ නැහැ. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් 
රාජ  නායකත්වය යටෙත්, මීට ෙපර  කථා කරපු  ඇමතිතුමාෙග් 
ආදරණීය පියා වන ආර්. ෙපේමදාස හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් රාජ  
නායකත්වය යටෙත්,  ඩී.බී. විෙජ්තුංග හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නායකත්වය යටෙත්, චන්දිකා කුමාරතුංග හිටපු 
ජනාධිපතිතුමියෙග් නායකත්වය යටෙත්, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් තමයි ජයගහණය කෙළේ.  ෙම් 
හමුදාව  යැව්ෙව් - [බාධා කිරීමක්] පුංචි ළමයි කථා කළාට මම 
ඒවාට උත්තර ෙදන්න ගිහින් මෙග් කාලය නාස්තිකර ගන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් හමුදාව ඉස්ෙසල්ලා යාපනයට යැව්ෙව් ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මහතා. ෙම් හමුදාව ෙදවනුවට යාපනයට යැව්ෙව් ආර්. 
ෙපේමදාස මහතා. ෙම් හමුදාව තුන්වනුව යාපනයට යැව්වා ඩී.බී. 
විෙජ්තුංග මහතා.   

හතරවනුව ෙම් හමුදාව යාපනයට යවලා චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය යාපනය අත් පත් කර ගත්තා. 
කාටවත් ඒක ''නැහැ'' කියලා කියන්න පුළුවන් ද? ඒ හැම 
අවස්ථාව කදීම ගැටුම් ඇති වුණා; ෙද්පළ නැති වුණා; ජීවිත අහිමි 
වුණා. නමුත් ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. තස්තවාදෙයන් 
අෙප් රට  පරාජයට පත් වී ෙගන එන කියාදාමය ජාත න්තර 
සහෙයෝගය සහ එකඟතාව ඇතිව පරාජය කිරීමට මහින්ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් සිද්ධ වුණා. ඔහුෙග් කාලෙය් ඔහු නායකයා 
බවට පත් වුණා. ඒ ගැන ෛවරයක් තියා ගන්න එපා. එතුමා අෙප් 
රට ෙබ්රා ගත්තා. එපමණයි සිදු වුෙණ්. එතැනින් පස්ෙසේ  ඇති වී 
තිෙබන පශ්න රට ඇතුෙළේ සාකච්ඡා කරලා අපි විසඳා ගනිමු. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් කටයුත්ත ෙනොකළා නම් අෙප් රට 
යටත් ෙවනවා; රට කැෙඩනවා. එෙහම වුණා නම් සමහර විට ෙම් 
දවිඩ මන්තීවරුවත් ෙම් ගරු සභාෙව් අද ඉන්න එකක් නැහැ. මම 
ෙම් කරුණු ටික කිව්ෙව් ඒකයි. ජිනීවාහිදී අෙප් රට ආරක්ෂා 
කිරීමට, අෙප් රටට විරුද්ධව තිෙබන අසත  ෙචෝදනා පතික ්ෙෂේප 
කිරීමට රටක් හැටියට වාෙග්ම ආණ්ඩුවක් හැටියට අපට යුතුකමක් 
තිෙබනවා. දරුස්මාන් වාර්තාෙවන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ෙචෝදනාව   ෙබොෙහොම සැලසුම් සහගතවයි ෙගනාෙව්. 

It was very intentional. They wanted to establish two 
main grounds; genocide and deliberate systematic 
annihilation  of an ethnic minority. These are the two 
grounds on which our sovereignty will depend. I do not 
want to go into that matter further. Please read the 
relevant qualifications that could cause disruption of our 
country. 

පජාතන්තවාදී යුගයක් යටෙත් පජාතන්තවාදී අයිතිවාසිකම් 
උතුරට ලැබුණා; ඡන්ද බලය ලැබුණා; ඡන්දයට ඉදිරිපත් වුණා. 
ෙම් වනෙකොට ඡන්දය ජයගහණය කරලා තිෙබනවා. සංවර්ධනය 
පටන්ෙගන තිෙබනවා. ෙම් පරීක්ෂණවලින් ආර්ථික පශ්නය 
විස ෙඳන්ෙන් නැහැ. ආර්ථික, සමාජ ගැටලුවලට විසඳුම් ෙසවීම 
සඳහායි අපි මැදිහත් විය යුත්ෙත්. යම් යම් කරුණු පිළිබඳව ෙසොයා 
බලන්න ෙද්ශීය පරීක්ෂණ කරනවාට අපි කවුරුවත් විරුද්ධ නැහැ. 
ඇයි, අපට "ජාතිවාදින්" කියලා කියන්ෙන්? අපි කවුරුවත් ෙද්ශීය 
පරීක්ෂණයක් කරනවාට විරුද්ධ නැහැ. අෙප් අධිකරණය යටෙත් 
ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට විරුද්ධව පැමිණිලි කරලා කටයුතු කරන්න 
පුළුවන්. නමුත් අෙප් හමුදා සංවිධානාත්මක හමුදාවක් හැටියට 
අපරාධයක් කරලා නැති බව පරණගම වාර්තාව සහ ඊට සහභාගි 
වුණු ෙඩස්මන් ද සිල්වා මැතිතුමාෙග් වාර්තාව ඉතා පැහැදිලිව 
සාක්ෂි දරනවා.  The British SAS Officer, Holmes, has also 
very clearly established it in this report even for the British 
Authorities to re-read.  

ෙම් කාරණයත් සඳහන් කරලා මම මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. අෙප් රෙට් ජාතික ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීමට 
පාර්ලිෙම්න්තුව බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ නිසා ඇමතිතුෙමකුට 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට පටහැනිව කටයුතු කරන්න බැහැ. එෙහම 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට පටහැනිව කටයුතු කරලා ඇවිල්ලා අපට  
කියන්න බැහැ, "දැන් ෙම්ක පිළිගන්න" කියලා.  

ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි. පසු ගිය ෙකොමිෂන් සභා වාර්තා 
ගණනාෙව්දීම සමහර රටවල් අපට සහෙයෝගය ලබා දුන්නා. ඒ 
රටවල් අෙප් රට දිගටම ආරක්ෂා කළා. හරි ෙහෝ වැරැදි යම් යම් 
කරුණු අපි ඇවිල්ලා පස්ෙසේ කියාත්මක කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දී 
අපට සහෙයෝගය ලබා දුන්නු රටවල් හිටියා. රුසියාව ආරක්ෂක 
මණ්ඩල සාමාජිකෙයක්; චීනය ආරක්ෂක මණ්ඩල සාමාජිකෙයක්. 
ඒ වාෙග්ම අෙප් මිත රටවල් වන පාකිස්තානය, ඉන්දියාව, 
කියුබාව, වියට්නාමය වැනි රටවල් අපට සහෙයෝගය ලබා දුන්නා. 
ෙම් වතාෙව්ත් ඒ අය කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "Country-specific 
Resolutions cannot be adopted" කියලා. They very clearly 
told our Foreign Minister where he should stand but we had 
already committed to the US Resolution by co-sponsoring. 
We have  surrendered our sovereignty and accepted all the 
charges against Sri Lanka and the Sri Lankan security forces 
who defeated the terrorists and defended our country.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි වැරැදිකාරෙයෝ කියලා අෙප් විෙද්ශ ඇමතිතුමාම 
ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන ෙකොට ෙමොන රටක්ද කියන්ෙන්, "දැන් 
ඉතින් තමුෙසේලා එකඟ ෙද්ට අපි විරුද්ධයි" කියලා. නමුත් 
රුසියාව ෙත්ෙරන  භාෂාෙවන් - රුසියන් භාෂාෙවන් ෙහෝ ෙමොන 
භාෂාෙවන් ෙහෝ - කිව්වා, "ෙමය පුර්වාදර්ශයක් වීමට බැරිය" 
කියලා. චීනයත් කිව්වා, "ෙමය පූර්වාදර්ශයක් වීමට බැරිය" කියා. 
ඉන්දියාවත් කිව්වා, "ෙමය පූර්වාදර්ශයක් වීමට බැරිය" කියා. 
පාකිස්තානයත් ඒකම කිව්වා. ඇයි? ශී ලංකාව වැනි මිතෙයක්- 
ෙනොබැඳුණු රටවල් ගණනාවක් ඇෙමරිකන් තර්ජන ඉදිරිෙය් 
අමාරුවට වැටිලා තිෙබනවා. ඉරාකයට සිද්ධ වුණු ෙද් විස්තර 
කරන්න ඕනෑ නැහැ. ලිබියාවට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද් විස්තර 
කරන්න ඕනෑ නැහැ. සිරියාවට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද් විස්තර 
කරන්න ඕනෑ නැහැ. ඇෆ්ගනිස්තානයට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද් 
විස්තර කරන්න ඕනෑ නැහැ.  

 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් වූ කාලය අවසන්. 
 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙවන් වී තිෙබන කාලය 

අවසන් නිසා මා අවසාන වශෙයන් යළිත් කියනවා, උදලාගම 
ෙකොමිසම පරීක්ෂණ 16ක් තියලා හමාර කර වාර්තාව ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන බව. UNHRC has gone beyond its mandate to include 
humanitarian aspects rather than human rights and this is, as 
the Prince says, the first time his office has done such a 
thing.  That is why the other countries have objected. අෙප් 
මිතයන් නැති කර ෙගන අපි යන්න හදන්ෙන් ෙකොතැනටද? "US 
Resolution against Sri Lanka was co-sponsored by Sri 
Lanka" කියන කනගාටුදායක ෙද් තමයි ෙම් ගරු සභාවට අහන්න 
ලැෙබන්ෙන්. ඒක වළක්වන්න පරණගම ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ෙමොකක්ද සමහර අය කෙළේ? ෙඩස්මන් ද 
සිල්වා මැතිතුමාට විරුද්ධව අර මම කලින් කියපු යස්මින් සූකා 
කියන ෙකොමසාරිස්වරිය ඇතු ළු අෙප් මිතෙයෝ, - TNA එෙක් 
මිතෙයෝ- බිතාන  අධිකරණයට ගිහින් පැමිණිලි කළා, ඒ මඟින් 
ෙමම වාර්තාව නවත්වා ගන්න කියා. ආණ්ඩුව ඒවා ෙහළි 
කරන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩුව පරණගම ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාවට 
සලකන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩුව පරණගම ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාෙව් 
නිර්ෙද්ශ වහනවා. ඒෙකන් අෙප් හමුදාව නිදහස් කර ෙගන 
තිෙබනවා. අෙප් හමුදාව සමස්තයක් වශෙයන් සැලසුම් සහගත 
ඝාතනයන් කෙළේ නැහැ කියන එක එම වාර්තාව ඔප්පු කිරීෙමන් 
අෙප් රටට තිෙබන පධාන ෙචෝදනාව අද ඔප්පු කර ගන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි විෙශේෂ අධිකරණයක් ෙම් සඳහා 
නිර්ෙද්ශ කර තිෙබන්ෙන්. අෙප් භාෂාව ගැන හතර මායිමක් 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැති, අෙප් පැමිණිලිකාරෙයකුෙග් සාක්ෂියක් 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැති විෙද්ශ නඩුකාරවරු ෙගනැල්ලා ලංකාෙව් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට විරුද්ධව, අෙප් රටට විරුද්ධව 
ෙචෝදනාවක් කරනවා නම් අපි එයට විරුද්ධයි. අපි ආණ්ඩුවට 
කියනවා, "ෙම් බරපතළ විනාශෙයන් රට මුදා ගන්න පුළුවන් 
කමෙව්දයක් පිළිබඳව ජාතික එකඟතාවකට පැමිෙණන්න; අෙප් 
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් කියන සියලු ජනතාවට ආත්ම ගරුත්වයක් 
ඇතිව ජීවත් වන්න පුළුවන් රටක් බවට ෙම් රට පත් කිරීමට 
කටයුතු කරන්න; ෙභ්දය වපුරන ෛවරය යළි යළි අවුස්සන 
ෙද්වල් ෙනොකර, දියුණුව කරා ගමන් කරන නව පිළිෙවතකට 
පිවිෙසන්න" කියා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

[අ.භා. 12.53] 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජිනීවා ෙයෝජනාව පිළිබඳව අද 

පවත්වනු ලබන ෙම් ගරු සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාෙව් දී වචන 
ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා ඉතාම සතුටු 
වනවා. 

ඔබතුමා දන්නවා ෙම් රෙටන් තසත්වාදය ඉවත් කිරීම සඳහා, 
තස්තවාදය පරාජය කිරීම සඳහා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
රජය මඟින් ඉතා දැවැන්ත කාර්ය භාරයක් ඉටු කළ බව. අපි ඒ 
කාර්ය භාරය කිසි ෙසේත්ම අවතක්ෙසේරු ෙනො කළ යුතුයි. ඒ කාර්ය 
භාරය ඉටු කිරීෙමන් පසුව තස්තවාදෙයන් ෙබ්රා ගත්ත ශී ලංකාව 
ඉදිරියට සංහිඳියාව මත පදනම් වූ ගමනක් ආරම්භ කළ යුතුව 
තිබුණා. ඒ සංහිඳියාව එතුමාෙග් රජය යටෙත්ත්, අලුත් රජය 
යටෙත්ත් විවිධ පමාණයන්ෙගන් කියාත්මක වුණා. නමුත්, 
අන්තර්ජාතිකය විසින් ෙම් මානව හිමිකම් පිළිබඳ වූ පශ්නය 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් සංවිධානය තුළ වසර 
ගණනාවක් විවිධ ආකාරෙයන්  පවත්වා ෙගන ගියා. මටත් ඒ 
අවස්ථාවන්හිදී ශී ලංකා නිෙයෝජිත කණ්ඩායෙම් සාමාජිකයකු 
ෙලස ඒ මානව හිමිකම් ෙකොමිසම ඉදිරියට ගිහින් ශී ලංකාව 
ෙවනුෙවන් කරුණු දැක්වීෙම් අවස්ථාව ලැබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම අපට 
යම් තත්ත්වයකට මුහුණ පාන්නට සිදු වුණා. ඒ කියන්ෙන් ෙම් 
පශ්නය ආරම්භෙය්දී අපට රටවලින් තිබුණු අන්තර් ජාතික 
සහෙයෝගය කමකමෙයන් අඩු ෙවන සලකුණු තමයි, අපට 
ෙපනුෙණ්. ඒ නිසා ඒ තත්ත්වය සංසිඳුවා ගැනීමට -ඒ ෙයෝජනා 
පරාජය කර ජයගහණය කිරීෙම්- හැකියාවක් ශී ලංකාවට 
ලැබුෙණ් නැහැ කියා මා හිතනවා. ෙම්ක තමයි, යථාර්ථය 
වන්ෙන්. අෙප් පැත්තට තිෙබන කරුණු කාරණා ෙමොනවා වුණත්, 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් සංවිධානය තුළ ෙවනත් රටවල් 
ඒක රාශි ෙවලා අපට විරුද්ධව ෙගන එනු ලබන ෙම් ෙයෝජනාව 
පරාජය කිරීම සඳහා අන්තර් ජාතික සහෙයෝගයක් ඒ කවුන්සලය 
තුළින් ලබා ගැනීමට අපට හැකි වුෙණ් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා වුණාට පසුව තිබුණාට වඩා 
අන්තර් ජාතික සහෙයෝගයක් අපට ලැෙබන සලකුණු ෙපෙනන්න 
තිබුණා. එය යම් ආකාරයකින් ෙම් ෙයෝජනාවලිය තුළිනුත් අපට 
ඉතාම පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. ඒ නිසා අපට ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
තිෙබන විවිධ තත්ත්වයන්, බරපතළ තත්ත්වයන් යම් ආකාරයකට 
දියාරු කර ගැනීෙම් අවස්ථාවක් ලැබුණා කියන එකයි මෙග් මතය 
වන්ෙන්. ඒක ඉතිහාසය. එෙහම නම් දැන් ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත 
කිරීෙමන් පසුව ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ෙමොකක් ද? එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් සංවිධානය ෙම් ෙයෝජනාෙවන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්  ෙමොකක් ද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකාව වශෙයන් අද අපට 
ෙලෝකෙය් තනිව ජීවත්වීමට පුළුවන්කමක් නැහැ කියන කාරණය 
ඔබතුමාත් දන්නවා. ෙගෝලීයකරණය වූ ෙලෝකය තුළ අප අන්තර් 
ජාතික සම්බන්ධතා, අන්තර් ජාතික  ෙවළඳාම වාෙග් කාරණා 
පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය වාෙග් සංවිධානවලට යම් 
යම් commitments කර තිෙබනවා; මිනිස්  අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා 
කිරීම වැනි විවිධ කාරණා පිළිබඳව අප යම් යම් එකඟතාවන්ට 
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ඇවිත් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට ෙමම පශ්නෙයන් ගැලවීෙම් 
කමයක් තිෙබනවා නම්, අප ෙම් ෙයෝජනාව එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය තුළ පරාජය කර ගන්නට ඕනෑ. අපි ෙම් ෙයෝජනාව 
පරාජය කර ගත්තා නම් ෙම් පශ්න ෙමොනවත් නැහැ. ෙමවැනි 
ෙයෝජනාවකුත් නැහැ. නමුත් අපට එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව 
හිමිකම් ෙකොමිසම තුළ ශී ලංකාවට එෙරහිව ෙයෝජනාවක් පරාජය 
කර ගැනීමට පුළුවන් වුෙණ් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග්ම ඊශායලයට 
විරුද්ධවත් ෙයෝජනා සම්මත කළ බව ඔබතුමා දන්නවා. ඒ 
ෙයෝජනා සම්මත කර ෙමොකද වුෙණ්? ඔය කියන විධියට ඊශායල් 
හමුදා සාමාජිකයන් සිය ගණනක් එල්ලුම් ගස් යැව්වා ද? නැහැ. ඒ 
අය හිෙර් දැම්මා ද? නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ෙයෝජනා සම්මත කිරීෙමන් 
ෙබොෙහෝ විට එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය කරන්ෙන් අප රට තුළ 
මානව හිමිකම් රැකීම පිළිබඳ තත්ත්වය වඩාත් ශක්තිමත් කරන 
එකයි; ඒෙකන් බැහැරව යාමට ඉඩ ෙනොදීමයි.  

දැන් ෙම් දරුස්මාන් වාර්තාව ගැන බලන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අප හැම ෙව්ලාෙව්ම කිව්ෙව්, "දරුස්මාන් වාර්තාව 
එක එක්ෙකනාෙගන් දැන ගත් කාරණා -hearsay evidence- මත 
පදනම් වූ වාර්තාවක්" කියා. අදත් අප ඒක කියනවා. ඒ නිසා තමයි, 
ෙද්ශීය යාන්තණයක් තුළින් ෙම් වාර්තාවල තිෙබන කරුණු සත  
ද, අසත  ද කියා ෙසොයා බැලිය යුත්ෙත්. දැන් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා කිව්වා, "ආහාර යැව්ෙව් නැති කාරණයක් පිළිබඳව අපට 
විරුද්ධව අසත  ෙචෝදනාවක් දමා තිෙබනවා" කියා. මමත් ඒක 
පිළිගන්නවා. මම ඒ කාලෙය් ෙසෞඛ  ඇමතිවරයා විධියටයි 
කටයුතු කෙළේ. අපි ෙබෙහත් දව  යැව්වා. ඒ පිළිබඳව සාක්ෂි අපට 
තිෙබනවා. ඉතින්, ෙම් කුමාරයාෙග් වාර්තාෙව් එෙහම තිබුණාය 
කියා අප ඒක පිළිගන්නට වුවමනාවක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි, අප 
ෙද්ශීය යාන්තණයක් සකස් කරන්ෙන්. ෙද්ශීය යාන්තණය සකස් 
කර ඒ උසාවියට, ඒ යාන්තණයට අර එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් අය අපට දුන් වාර්තාව ඉදිරිපත් කර -ඒ 
නඩුකාරයන්ට- කියන්න පුළුවන්, "ෙමන්න බලන්න, ෙම් 
කුමාරයාෙග් වාර්තාව වැරදියි, අපි ෙම් මිනිසුන්ව බඩගින්ෙන් තබා 
නැහැ, ෙම් මිනිසුන්ට ෙබෙහත් ෙනොයවා නැහැ, අපි ෙම්වා යවා 
තිෙබනවා" කියා. ඇයි, අප ෙද්ශීය යාන්තණයකට බය ෙවන්ෙන්? 
අපට ෙද්ශීය යාන්තණය තුළින් කියන්න පුළුවන්, දරුස්මාන් 
වාර්තාෙව් තිෙබන වැරදි ෙද්වල් ගැන. 

ෙද්ශීය යාන්තණෙයන් අපට කියන්න පුළුවන්, උදලාගම 
වාර්තාව ගැන. ඒ වාර්තාවල තිෙබන සත  ස්වභාවය අපට 
ෙපන්වන්න පුළුවන්. හතළිස්දාහක් නැති වුණාය කියන කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් ෙද්ශීය විනිශ්චයකාරවරුන් විසින් විනිශ්චය 
කරන ලද පරිදි, එවැනි අතුරුදහන් වීමක් සිදු ෙවලා නැහැ කියලා 
සංඛ ා  ෙල්ඛන අරෙගන අපට ෙපන්වන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අපට 
අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි 
ඒ අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන ෙනොගන්ෙන් ඇයි?  

දරුස්මාන් වාර්තාව ගැන, ෙසයිද් අල් හුෙසේන් කුමාරයාෙග් 
වාර්තාව ගැන අපි ඉතාමත්ම පැහැදිලිව කියලා තිෙබනවා. මා 
හිතන හැටියට අල් හුෙසේන් කුමාරයා ලංකාෙව් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව කියවලාත් නැහැ. ශී ලංකාෙව් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
කියවලාවත් නැතුව තමයි ෙම් වාර්තාව ලියලා තිෙබන්ෙන්. මම 
ඉතාමත් පැහැදිලිව ඒක කිව්වා.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වශෙයන් අපි ෙම් පිළිබඳව ඉතාම 
පැහැදිලි ස්ථාවරයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. කරනු ලබන ඕනෑම 
පරීක්ෂණයක් ශී ලංකා ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව තුළ -ඒ framework 
එක ඇතුෙළේ - කළ යුතු පරීක්ෂණයක් මිස එයින් පරිබාහිරව යන 
පරීක්ෂණයක් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කිසිෙසේත්ම අනුමත 
කරන්ෙන් නැහැ. එෙහම කෙළොත් එයට අවශ  විරුද්ධත්වය පළ 
කිරීමට අපි හැම විටම සූදානම්. ෙම් ෙද්ශීය යාන්තණය සකස් 

කිරීෙම්දී අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව තුළ තිෙබන අධිකරණ 
පද්ධතියට, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව තුළ තිෙබන අෙනකුත් 
නියමයන්ට යටත්ව තමයි ෙම් වැඩ කටයුතු සියල්ල කළ යුත්ෙත්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා ඊෙය් සර්ව පාක්ෂික සමුළුවක් කැ ෙඳව්වා. ඇයි, 
සර්ව පාක්ෂික සමුළුවක් කැ ෙඳව්ෙව්? එහිදී ජිනීවා ෙයෝජනා 
පිළිබඳව විවිධ පාර්ශ්වයන්ෙග් විවිධ අදහස් ලබා ගන්න අපට 
පුළුවන් වුණා. සමහර අය අන්තවාදී අදහස් පකාශ කළා. සමහර 
අය මධ ස්ථ අදහස් පකාශ කළා. වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මැතිතුමා කිව්වා, "ෙම් ගැන ඒවා ෙම්වා කියලා වැඩක් නැහැ, දැන් 
අපට තිෙබන්ෙන් සංහිඳියාවට අවශ  වැඩ කටයුතු සද්ද නැතුව 
කරෙගන යන එකයි" කියලා. එෙහමත් අදහස් පකාශ වුණා. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කැඳවූ ඒ සාකච්ඡාෙවන් ඉතාම වැදගත් 
කරුණු රාශියක් මතු වුණා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

දැන් හුඟක් අය හිතනවා, "ෙම් අල් හුෙසේන් කුමාරයාෙග් 
වාර්තාව අපි පිළි අරෙගන, ඉතින් ෙම්ක අවසන්, ලංකාව ඉවරයි" 
කියලා. එෙහම තත්ත්වයක් නැහැ. අල් හුෙසේන් කුමාරයා 
වාර්තාවක් දීලා තිෙබනවා. ඒ වාර්තාව කිසිෙසේත් සියයට 100ක් 
සත යයි කියලා අපි පිළිඅරෙගන නැහැ. ෙයෝජනාවක් එවලා 
තිෙබනවා. ෙයෝජනාෙව් යම් යම් කාර්ය භාරයක් අපට පවරලා 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙයෝජනාව දිහා හරියට 
බැලුවා නම් ඒ කාර්ය භාරය ෙපෙනනවා. "ඉදිරි අනාගතය සඳහා 
ශී ලංකාෙව් මානව හිමිකම් තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ගත 
යුතු ආයතනික හා ව හයන් සවිමත් කිරීම" කියලා ෙයෝජනාවක් 
තිෙබනවා. අපි ඇයි ඒකට විරුද්ධ වන්ෙන්?  

"කදිර්ගාමර් ඝාතනය, රවිරාජ් ඝාතනය, පරරාජසිංහම් ඝාතනය 
වැනි ඝාතන ගණනාවක් පිළිබඳව වඩාත් පුළුල් පරීක්ෂණ 
පැවැත්වීම" කියලා ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. අපට ඕනෑ නැද්ද, 
කදිර්ගාමර් ඝාතනය ගැන දැන ගන්න; පරරාජසිංහම් ඝාතනය 
ගැන දැන ගන්න?  

ඊළඟට ඒ අය ඉල්ලා සිටිනවා, යුද අපරාධ පිළිබඳව ෙසොයන්න 
කියලා. ඒ වාෙග්ම මනුෂ ත්වයට එෙරහි අපරාධ - crimes against 
humanity - වාෙග් අෙප් අපරාධ නීතිෙය් නැති නව සංකල්පයන් 
පිළිබඳව  අවශ  නීති සකස් කිරීම කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. 
ඒක අනාගතයට පමණයි. ඒක අතීතයට බලපාන්ෙන් නැහැ. 
ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් රෙට් නීතියක් අපට අතීතයට බලපාන්න 
හදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා. අතීතයට බලපාන්ෙන් නැතුව 
අනාගතයට බලපාන්න නීති හදන්න පුළුවන්.  

අෙප් ආණ්ඩුකම ව හය ශක්තිමත්. අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව ශක්තිමත්. අෙප් අධිකරණ කමය ශක්තිමත්. පසු ගිය 
කාල කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ යම් නීතිමය වරදක් - offence එකක් - 
සිදු ෙවලා නැත්නම් ඒ ෙවනුෙවන් දඬුවම් ෙදන්නට ෙම් අධිකරණ 
කමය තුළ පුළුවන්කමක් නැහැ. අපට ෙම් විධිෙය් legal defences 
රාශියක් තිෙබනවා. එම නිසා අපි අනිසි බියක්, හුඹස් බියක් අති 
කර ගැනීම අවශ  නැහැ. ඒ වාෙග්ම අපි ෙම් පශ්නය දිහා 
පාෙයෝගිකව  බලන්නට ඕනෑ. ජාත න්තරය තුළ අපි ගනු ෙදනු 
කරන්නට ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන් හැම ෙවලාෙව්ම ජාත න්තරයට 
දණ නමාෙගන, හිස නමාෙගන සිටීම ෙනොෙවයි. නමුත් අපි සමහර 
ජාත න්තර සම්මුතීන් පිළිබඳව ජාත න්තර සංවිධාන සමඟ 
ගනුෙදනු කිරීෙම් අවශ තාව තිෙබනවා. ඒෙකන් බැහැරව යාමට 
අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. අද- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අමාත තුමා, තව විනාඩියකින් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද කියුබාව වාෙග් රටවල් පවා 

-පිෙදල් කැස්ෙතෝෙග් ඊළඟ පරම්පරාව- ඇෙමරිකාව සමඟ විවිධ 
ගනුෙදනුවල ෙයෙදනවා. චීනය, ෙසෝවියට්ෙද්ශය වැනි අපට උදවු 
කළ රටවල් පවා ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ආ අවස්ථාෙව්දී විරුද්ධ 
වුෙණ් නැහැ. ඔවුන්ටත් යම් ආකාරයක වුවමනාවක් තිබුණා,  
ජාතික සංහිඳියාව ඇති කිරීෙම් තිරසාර කියාවලියක් සඳහා අපි 
ඉදිරියට යා යුතුයි කියලා. හැබැයි, ෙම් තුළින් ෛවරය පිරිමසා 
ගන්නට යනවා නම් ඒක වැරදියි. එෙහම වුෙණොත් අෙප් ජාතික 
සංහිඳියාව පිළිබඳ වූ කාරණය ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැහැ. එම නිසා 
ෛවරයකින්, ද්ෙව්ෂයකින් ෙතොරව ෙද්ශීය වූ යාන්තණයක් තුළින්, 
අෙප් ශී ලංකාෙව් ස්ෛවරී භාවයට සහ ස්වාධීනත්වයට කිසි 
ෙලසකින් පළුදු ෙනොවන, හානි ෙනොවන යාන්තණයක් පමණයි                          
ශී ලංකා නිදහස ්පක්ෂෙය් අපි අනුමත කරන්ෙන් කියන කාරණය 
පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 3.39] 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ஐக்கிய 

நா கள் சைபயில் நிைறேவற்றப்பட் க்கும் இலங்ைக 
அரசின் அ சரைண டனான அெமாிக்கப் பிேரரைணயின் 
தீர்மானம் குறித்த இந்த விவாதத்தில் ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் 
கட்சியின் சார்பாகக் கலந் ெகாள் ம் நான், உண்ைமகைளக் 
கண்டறி ம் ேநாக்கி ம் எம  மக்க க்கு நீதி கிைடக்க 
ேவண் ெமன்ற எதிர்பார்ப்ேபா ம் என  க த் க்கைள 
இந்தச் சைபயிேல ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். 

எம  மக்கள் அழி  த்தத்தினால் இழப் கைளச் 
சந்தித் க்ெகாண் ந்தேபா  அவர்கைள  நட்டாற்றில் 
ைகவிட் விட்  நான் எங்கும் எக்காலத்தி ம் ஓ ப்ேபானவன் 
அல்ல. அவர்கள் அ பவித்த ேபாாின் வ கைள ம் 
வைதகைள ம் நான் எங்காவ  ஒ  ைலயி ந்  
ெகாண்ேடா அல்ல   ெவளிநாட் ல் இ ந் ெகாண்ேடா 
ஊடகங்க டாக அவற்ைற ெவ ம் ெசய்திகளாக மட் ம் 
அறிந்  ெகாண்டவ ம் அல்ல. எத்தைனேயா ெகாைல 
அச்சு த்தல்கைள  எதிர்ெகாண்டேபா ம் ந ந் ேபான எம  
மக்க டேனேய வாழ்ந் , அவர்கள் சுமந்த வ கைள ம் 
வைதகைள ம் நா ம் அவர்க டன் ஒ வனாக 
அ பவித்தி க்கின்ேறன். ஏன்? இந்த மக்களின் 
பிரதிநிதிகளாக இ க்கும் நாடா மன்ற உ ப்பினர்கேள தம  
உற கைள இழந்  தவிக்கிறார்கள். நான்கூட தனிப்பட்ட 
ாீதியி ம் கட்சி என்ற ாீதியி ம் மக்க க்காக ம் பல 
இழப் கைளச் சந்தித்தி க்கின்ேறன். மரணம் என்ைன ம் 
சூழ்ந் ெகாண்ட . என்ேனா  கூட இ ந்தவர்கைள ம் 
க வ த்  பிணங்களாகத் ெத க்களில் எறிந்த . 

ன்னாள் நாடா மன்ற உ ப்பின ம் எம  கட்சியின் 
ஸ்தாபகர்களில் ஒ வ ம் தின ரசு பத்திாிைகயின் ஸ்தாபக 
ஆசிாிய ம் எம  கட்சியின் அரசியல் ெசயல மாகிய நடராஜா 
அற் தராஜா  - ேதாழர் ரேமஸ்,  ஈேராஸ் அைமப்பின் 
ஸ்தாபகர்களில் ஒ வ ம் எம  கட்சியின் ஊடகச் 
ெசயலாள மாகிய சின்ன பாலா என்  அைழக்கப்ப ம் பால 
நடராஜா ஐயர், மனித ெகளரவத்திற்கான மன்றத்தின் 
ெசயலாள ம் பிரபல சட்டத்தரணி ம் எம  கட்சியின் 

க்கியஸ்த மான ெசல்வி மேகஸ்வாி ேவலா தம் எனப் 
பல ம் சமாதான காலத்திேலேய ெகால்லப்பட் க்கிறார்கள். 
என்ைன ம் மக்கைள ம் ேநசித்த என  உ ப்பினர்களில் பல 

 ேபர் ப யாக்கப்பட்டனர்; அங்க னப்ப த்தப்பட்டனர். 
என  ெசாந்த சேகாதரன் தற்ெகாண்  என  கரங்களாக 
இ ந்த உ ப்பினர்கள்வைர கடத்தப்பட் க்கிறார்கள்; 
காணாமற்ேபாயி க்கிறார்கள். அவர்கள  கு ம்பத்தவர்கள் 
இன்ன ம் அந்த இழப்பின் யரத்தி ந்  
மீண்ெடழவில்ைல. இைவகெளல்லாம் ேபார்க்குற்றங்களாகத் 
ெதாிந்தி க்கவில்ைலயா? என நான் ேகட்கிேறன். 

இன்  அழி கள் யா ம் நடந் ந்த பின்னேர 
ேபார்க்குற்றங்கள் குறித்  விசாரைண ேதைவெயன்  
சர்வேதச நா கள் குரெல ப்பி வ கின்றன. அ த்த த் க் 
ெகால்லப்பட்ட எம  உ ப்பினர்களின் சடலங்கைளக் 
ெகா ம்பில் இேத சர்வேதச நா களின் தரகங்க க்கு 

ன்பாக ைவத்  நாங்கள் நீதி ேகட் க் குரெல ப்பியி ந்த 
நிகழ் கைள ம் இச்சந்தர்ப்பத்தில்  நான் ஞாபகப்ப த்த 
வி ம் கின்ேறன். என் சிறகுகள் ஒ க்கப்பட்ட ேபால் 
என்ைன ம் என  கட்சிைய ம் எம  மக்கைள ம் 
ேநசித்தவர்கள் அச்சு த்தப்பட்  நாட்ைடவிட் த் 

ரத்தப்பட் க்கிறார்கள். எந்த அரசியல் நைட ைற 
யதார்த்த நிைலப்பாட்ைட இன்  எல்ேலா ம் ஏற் க்ெகாண்  
இணக்க அரசிய க்கு வந்தி க்கிறார்கேளா, அேத அரசியல் 
நைட ைற யதார்த்த நிைலப்பாட்ைட நாம் ெதாைல ர 
ேநாக்குடன் அன்ேற உ திேயா  ஏற் க்ெகாண்டதால் எம  
மக்கேளா  ேசர்ந்  நா ம் வ கைள ம் வைதகைள ம் 
பாாிய இழப் கைள ம் தாங்கி நின்றி க்கின்ேறாம்.  

எம  மக்களின் உாிைமைய அைடவதற்கான 
மாற் வழிைய நைட ைற யதார்த்த வழியில் நாம் 
திைசகாட்  நின்றதால் எம்மீ  அரசியல் காழ்ப் ணர்ச்சி 
ெகாண்டவர்கேள எம்மீதான அவ கைள ம் திட்டமிட் ப் 
பரப்பினார்கள். ஆனா ம், “ேபாற் வார் ேபாற்றட் ம், 

திவாாி எம்மீ  ற் வார் ற்றட் ம், எம  வழி சாியான 
வழியாகட் ம்!” என்  எம  மக்க க்கான பயணத்தில் நாம் 
உ திேயா  ெசயலாற்றியி ந்ேதாம். இத்தைனக்கு 
மத்தியி ம் நாம் ேசார்ந்  விடவில்ைல. எம  மக்களின் 
அரசியல் அபிலாைஷகைள யா க்கும் அடகுைவத்  நாம் 
ேசாரம் ேபாய்விட ம் இல்ைல. எம்மீ  சுமத்தப்பட்ட 
அவ களி ந்  வரலா  எம்ைம இன்  வி தைல 
ெசய் வ கின்ற . இ வைர ெவளிவந்தி க்கும் 
உண்ைமகைளப்ேபால், இனி இங்கு நடக்கப்ேபாகும் நீதி 
விசாரைணக ம் பல உண்ைமகைள ெவளிக்ெகாண்  வ ம் 
என்ற நம்பிக்ைக எமக்குண் .  

எம  மக்கள் எதிர்ெகாண்ட மனித உாிைம 
மீறல்க க்ெகதிராக ம் எம  மக்களின் அன்றாட 
அவலங்கைளத் தீர்ப்பதற்காக ம் நைட ைற யதார்த்த 
அரசியல் வழிநின்  எம  மக்களின் அரசியல் 
அபிலாைசகைள ெவன்ெற ப்பதற்காக ம் மக்கேளா  
மக்களாகேவ நாம் வாழ்ந்  வந்தி க்கின்ேறாம். அழி  த்த 
காலத்தில் திட்டமிட்  எம்மீ  பழிகள் சுமத்தப்பட்டா ம் 
எம  மக்களின் யர்கைளத் ைடப்பதற்காகேவ பலத்த 
சவால்க க்கு மத்தியி ம் நாம் மக்கள் மத்தியில் நீ த்  
வாழ்ந் வந்தி க்கின்ேறாம். கூப்பிட்ட குர க்கு யா ம் இங்கு 
வந்திராத நிைலயில் எம  மக்களின் அவலக்குரல் ேகட்  
நாேம ணிச்சேலா  மக்களிடம் ெசன்றி ந்ேதாம். மக்களின் 
பா காப்பரணாக ம் நம்பிக்ைகெயாளியாக ம் நாேம 
நின்றி க்கின்ேறாம். எல்ேலாரா ம் ைகவிடப்பட்  
அநாதரவாக நின்ற எம  மக்களின் பசிையத் தீர்க்க நாம் 
உண  ட்ைடகைள எம  குகளில் சுமந்தி க்கிேறாம்.  
ேபார்ச்சூழ ல் பட் னியால் ெம ந் ேபான மக்களின் பசி 
தீர்த் ப் பராமாித்தி க்கிேறாம். 

1187 1188 



2015 ඔක්ෙතෝබර් 23 

எம  வரலாற்  வாழ்விடங்களி ந்  பா காப் த் 
ேதைவெயன்  தப்பிேயா  வந்த மக்க க்கு அைடக்கலம் 
ெகா த்தி க்கிேறாம்.  ஓ வந்த மக்கைளப் பா காத் க் 
ெகா ம்பில் தங்குமிட வசதிகளைமத்  அவர்க க்கு உண , 
உைட, ம த் வம் மற் ம் பா காப் ப் ேபான்றவற்ைறக் 
ெகா த் ப் பா காத்தி க்கின்ேறாம். ஏ-9 தி டப்பட்ட 
நிைலயில் எம  மக்கள் உணவில்ைலெயன்றேபா  உண ம், 
ம ந்தில்ைலெயன்றேபா  ம ந் ம் ஏைனய அத்தியாவசியப் 
ெபா ட்க ம் பல தைடக க்கு மத்தியி ம் கடல் மார்க்கமாக 
அ ப்பி மக்களின் உயிர் காத்தி க்கின்ேறாம். ேபாாின் 
வ க்கைளத் தாங்கிநின்ற வன்னி மக்க க்கு அரசுடன் ேபசி, 
உண  தற்ெகாண்  ம ந் வைர 
அ ப்பிைவத்தி க்கின்ேறாம். ஒ  கட்டத்தில் 
இந்தியாவி ந் கூட நாம் எம  மக்க க்கு உண க் 
கப்பல்கைள வரவைழத்தி க்கின்ேறாம். 

காணாமற்ேபானவர்கைளக் கண் பி ப்பதற்காகக் 
காணாமற்ேபாேனார் சங்கம் அைமத் ப் ேபாராட்ட ம் 
நாடா மன்றத்தில் வாதாட்ட ம் நடத்திக் 
காணாமற்ேபாதைலத் த த்  நி த் ம் யற்சியில் 
இறங்கியி ந்ேதாம். ெசம்மணிப் ப ெகாைலகைள ம் அதன் 

ைதகுழிகைள ம் ெவளி லகுக்கு நாேம அம்பலப் 
ப த்தியி ந்ேதாம்.  வடக்கில் கி சாந்தி ம் சாரதாம்பா ம், 
கிழக்கில் ேகாேணஸ்வாி ம் பா யல் வல் ற க்கு 
உட்ப த்தப்பட் ப் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டேபா  
அதற்ெகதிராக நாடா மன்றத்தி ம் அதற்கு ெவளிேய ம் 
நாம் பிரதான சக்திகளாக நின்  நியாயத்திற்காக் குரல் 
ெகா த்  அம்பலப்ப த்தியி க்கின்ேறாம். குறிப்பாக 
வடக்கில் ங்கு தீ  சாரதாம்பாள் மீதான பா யல் 
ப ெகாைலயின்ேபா  அந்த அபைலப் ெபண்ணின் சடலத்ைத 
எம  கட்சியின் ெசலவிேலேய அடக்கம் ெசய்  எம  
கட்சியின் மனிதாபிமான எண்ணத்ைத 
ெவளிப்ப த்தியி க்கின்ேறாம். மி சுவி ல் எட் ப்ேபர் 
ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டேபா  கண்கண்ட சாட்சியாக 
இ ந்த தமிழ்ப் ெபா மக க்கு நாேம பா காப்பளித்  அந்த 
வழக்ைக இைட களின்றி நடத் வதற்கும் பக்கபலமாக 
இ ந்தி க்கின்ேறாம். ஆைகயால்தான் இன்  அந்த வழக்கு 
நீதியான தீர்ப்ைப எட் யி க்கின்ற . 

ைக  ெசய்யப்பட்ட எம் ேதசத்  இைளஞர் வதிகள் 
பல  ேபைர அமரர் மேகஸ்வாி ேவலா தம் அவர்களின் 
மனித ெகளரவத்திற்கான மன்றத்தி டாக இலவச சட்ட 
உதவிகள் வழங்கி அவர்கைளச் சிைறமீட் ப் பா காத் ப் 
ெபற்ேறார்களிடம் ஒப்பைடத்தி க்கின்ேறாம். அழி  த்தம் 
நடந் ெகாண் ந்தேபாேத சிைதக்கப்பட்ட எம  மக்களின் 
வரலாற்  வாழ்விடங்கைள ம றத்தில் எம  
சக்திக்ேகற்றவா  அபிவி த்தியால் க்கிநி த்தி 
வந்தி க்கின்ேறாம். இத்தைனக்கு மத்தியி ம் அர்த்தமற்ற 
அழி  த்தத்ைதத் த த்  நி த் மா ம் நாங்கள் குரல் 
ெகா த்  வந்தி க்கிேறாம். அழி  த்தம் எம  மக்கைள 
ந த்ெத வில் ெகாண் வந்  நி த் ெமன் ம் 
வைதகைள ம் வ கைள ம் மனித உாிைம மீறல்கைள ம் 
எம  மக்கள்மீ  வைகெதாைகயின்றிச் சுமத் ெமன் ம் 
இடப்ெபயர் கைள ம் ெசாத்திழப் க்கைள ம் த ெமன் ம் 
நீ த்த ேபார்க்குற்றங்க க்ேக இந்த த்தம் 
வழிவகுக்குெமன் ம் ெதாைல ரப் பார்ைவேயா ம் 
தீர்க்கதாிசனத்ேதா ம் அன்றி ந்ேத நாம் 
கூறிவந்தி க்கின்ேறாம்.   

தம  வாக்குக் ேகட்கும் சுயலாபத் க்காக எம  மக்கைள 
உசுப்ேபற்றி நட்டாற்றில் ைகவிட் விட் த் தாம் மட் ம் 
தத்தம  கு ம்பங்கேளா  ெவளிநா க க்கு 

ஓ ப்ேபானவர்க க்கு மத்தியில், எம  மக்களின் யர்கைளத் 
ைடக்காமல் ரத்தி ம் ஓரத்தி ம் நின்  அைத ேவ க்ைக 

பார்த் க்ெகாண் ந்தவர்கள் மத்தியில், தம  அடங்காத 
அரசியல் சுயலாப ஆைசக க்காக அழி  த்தத்ைதத் 
ெதாடர்ந் ம் நடத்தேவண் ெமன்  அதற்கு ஒத் தி - மகு  
வாசித்  வந்தவர்க க்கு மத்தியில், நாம் மட் ேம எம  
மக்கைள அழி களி ந்  காப்பதற்காக த்தத்ைத 
ெவ ப்பவர்களாக ம் ெபா ப் ள்ள ஓர் அரசியல் 
தைலைமயாக ம் ெசயலாற்றி வந்தி க்கின்ேறாம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
த்தேம ஒ  குற்றம்! இந்த த்தத்ைத நீ க்கைவத்  த்தக் 

குற்றங்க க்கு எம  மக்கைளப் ப யாக்கிய  யார் குற்றம்? 
இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத்ேதா  எம  உாிைமப் 
ேபாராட்டத்தின் பாைதைய மாற்றியி க்க ேவண் ம். 
இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத்ைத ஏற்றி ந்தால், அல்ல  
சாிவர நைட ைறப்ப த்தியி ந்தால், ெதாடர்ந்  வந்த த்தக் 
குற்றங்கைள நாம் த த்  நி த்த ந்தி க்கும். இன்  
13ஆவ  தி த்தச் சட்டத்தி ந்  ெதாடங்கும் அரசியல் 
வழி ைறையச் சகல ேம ஏற் க்ெகாண் ப்ப ேபால், 
1987இல் இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தம் குறித்  சாியான 
நிைலப்பாட்ைட இவர்கள் அன்  எ த்தி ந்தால், எம  
மக்கள் வைகெதாைகயின்றி அழிந்தி க்கமாட்டார்கள். 
“காற் ள்ளேபாேத ற்றிக்ெகாள்வ ேபால்”, 13ஆவ  
தி த்தச் சட்டத்ைத அன்ேற அைனவ ம் ஓர் ஆரம்பப்ப யாக 
ஏற் ச் ெசயற்பட் ந்தால், இன்  தமிழ் ேபசும் மக்கள் 
சுயநிர்ணய உாிைமேயா  க யர்த்தி 
வாழ்ந் ெகாண் ப்பார்கள்.  

ஐக்கிய நா கள் சைபத் தீர்மானம் 
நிைறேவற்றப்பட்டேபா , 13ஆவ  தி த்தச் சட்டத்ைத 
வ ப்ப த்தி அரசிய ாிைம பிரச்சிைனக்குத் தீர் கா மா  
இந்தியா மற் ம் ெதன்னாபிாிக்கா ஆகிய நா கள் 
வ த்தியி க்கின்றன. இ குறித் ச் சர்வேதச ச கம் 
உட்பட அைனத் த் தமிழ் தரப்பின ேம தம  சம்மதத்ைதத் 
ெதாிவித்தி க்கிறார்கள். இைதேய நாம் நீண்ட காலமாக 
வ த்தி வந்தி க்கின்ேறாம். நாம் இந்த நிைலப்பாட்ைட 
எ த்தி ந்தேபா , அைத அைரகுைறத் தீர்ெவன் ம் 
ஒன் க்கும் உதவாத உ த் ப்ேபான தீர்ெவன் ம் 

ம் த்த யா ம்கூட  அைதத் ெதாட் ப் பார்க்கமாட்ேடாம் 
என் ம் கூறினார்கள். சிலேவைள, டக்ளஸ் ேதவானந்தா 
கூறிய  பதின் ன்றாவ  தி த்தச் சட்டம் என் ம் தாங்கள் 
கூ வ  Thirteenth Amendment என் ம் இனிக் 
கூ வார்கேளா ெதாியா . 

தமிழரசுக் கட்சிக்குப் ெபயர் சூட் யேபா  “தமிழரசு” 
என்றால் “தனித் தமிழ் அரசு” என்  தமிழ் மக்க க்கும், 
“ெபடறல்” என்றால் “சமஷ் ” என்  ெதன்னிலங்ைகக்கும் 
கூறி, இரட்ைட ேவடம் ேபாட்ட பழக்கேதாசம் இன்ன ம் 
இவர்களிடம் உண் . இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தம் 
மட் மல்ல, அதற்குப் பின்னரான பிேரமதாச - கள் 
ேபச்சுவார்த்ைத, ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா - கள் 
ேபச்சுவார்த்ைத, அன்  பிரதமராக இ ந்த ரணில் - கள் 
ேபச்சுவார்த்ைத, ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ - 

கள் ேபச்சுவார்த்ைத என்  நீ த்  வந்தி ந்த அரசியல் 
தீர்விற்கான சந்தர்ப்பங்களின்ேபா , இன்  தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பாக இ ப்பவர்கள் அன்  எந்த நிைலப்பாட்ைட 
எ த்தி ந்தார்கள் என்பதற்கு ஆதாரமாக அவர்கள  
நாடா மன்ற உைரகளின் பதிேவ கைளப் ரட் ப் 
பா ங்கள்! இவர்கள் அழி  த்தத்ைத ஆதாித் , அத டாகப் 
ேபார்க்குற்றங்க க்கு வழிவகுத்தி க்கிறார்களா? அல்ல  
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த்தத்ைத நி த்தி, எம  மக்கைள அழி களி ந்  
பா காக்கும் அரசியல் தீர் க்கு க்கியத் வம் 
ெகா த்தி க்கிறார்களா என்பதற்கு இவர்கள  நாடா மன்ற 
உைரகேள சாட்சியமாக உள்ளன. 

இேதேவைள, இந்த வரலாற் க் காலம் வ ம் நாம் 
எந்த நிைலப்பாட்ைட எ த்  நாடா மன்றத்தில் 
உைரயாற்றியி க்கின்ேறாம் என்பைத ம் ரட் ப் பா ங்கள்! 
குறிப்பாக, ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா குமார ங்க 
அவர்கள் ெகாண் வந்தி ந்த தீர் த் திட்டத்ைத அன்  
தமிழரசுக் கட்சி வழிவந்தவர்கள் எதிர்த் ப் ேபார்க்ெகா  
ஏந்தினார்கள். அதற்கு என்ன பதிைல இவர்கள் இனிக் 
கூறப்ேபாகிறார்கள்? ஆனால், நாங்கள் சந்திாிகா அம்ைமயார் 
ெகாண் வந்த தீர் த்திட்டத்ைத வரேவற்றி ந்ேதாம். தமிழ் 
மக்களின் அரசியல் அபிலாைசகைளப் பிரதிப க்கும் 
வைகயில், தி த்தங்கள் அடங்கிய 19 பக்க அறிக்ைகைய ம் 
சமர்ப்பித்தி ந்ேதாம். எம  அறிக்ைகைய அந்தத் தீர் த் 
திட்டத்ேதா  இைணத் க்ெகாள்வதற்கு ன்னாள் ஜனாதிபதி 
சந்திாிக்கா அம்ைமயார் ஏற் க்ெகாண் ந்தைத ம் இங்ேக 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். கிைடத்த வாய்ப் க்கைளச் 
சாிவரப் பயன்ப த்தாமல், அைவகைள ஒ க்கிவிட் , எம  
மக்கைள த்த அவலங்களி ந்  மீட்கும் வாய்ப் க்கைள 
எதிர்த் ச்  சிைதத் விட் , இன்  “சாத்தான் ேவதம் 
ஓ வ ேபால்” சமாதானம் குறித் ம் த்தக் குற்றங்கள் 
குறித் ம் ேவதாந்தம் ேபசிக்ெகாண் க்கிறார்கள். இ  காலம் 
கடந்த ஞானமா? அல்ல  நீ க் கண்ணீரா? அல்ல  
கண்ெகட்ட பிறகு சூாிய நமஸ்காரமா?  

வடக்கு, கிழக்கில் அரசியல் வன் ைறக க்கு 
வித்திட்டவர்கள் யார்? எ பதாம் ஆண் ல் ேதர்தல் 
ேதால்விகைளச் சந்தித்த அன்ைறய தமிழரசுக் கட்சியினர், 
தம  ேதர்தல் ேதால்விகளி ந்  மீள்வதற்காகேவ 1977ஆம் 
ஆண்  ‘தனித் தமிழீழம்’ என்ற ேகாசத்ைத ன்ைவத் த் 
ேதர்த ல் ேபாட் யிட்டார்கள். எம  இைளஞர் வதிகைள 
உசுப்ேபற்றி, தமிழ் ேபசும் மக்களின் வாக்குகைள 
அபகாித் க்ெகாண்ட இவர்கள், தத்தம  கு ம்பங்கேளா  
தப்பிேயா ச் ெசன்  இந்தியாவின் தமிழ் நாட் ல் தனித்தனி 

கைளப் ெபற்  ெசாகுசாக வாழ்ந்தி ந்தார்கள். 
ெபா ப்பற்ற ைறயில் தம  ெவ ம் ேதர்தல் ெவற்றிக்காக 
மட் ம் இவர்களால் ெதாடக்கி விடப்பட்ட உசுப்ேபற் ம் 
அரசியல், இவர்கள  வி ப்பத் க்கு மாறாகேவ 
இைளஞர்களின் ைகக க்கு மாறி உாிைமப் ேபாராட்டமாக 
ெவ த்த . தமிழ் மக்களின் அரசியல் உாிைமக்கான 
எ ச்சியான , ெபாய்யான அரசியல் தைலைமகளின் 
ைககளி ந்  ஆ தம் ஏந்திய இைளஞர்களின் ைகக க்கு 
மாறிய ம் இவர்கள் ஆ த இயக்கங்கைளப் பயன்ப த்தி 
வன் ைறகைள ஆரம்பித்  ைவத்தார்கள். 
அஹிம்சா ர்த்திகள் என்  தம்ைமக் கூ பவர்கள் இன்  
தம்ைம TNA என்  அைடயாளப்ப த் வ ேபால், அன் ம் 
TNA எ ம் ெபயாில் தமிழ் ேதசிய இரா வம் என்ற ஆ தக் 
கு ைவ உ வாக்கினார்கள். பின்னர் அதற்கு என்ன நடந்த  
என்பைதச் சகல ம் அறிவார்கள். திராட்ைசப் பழத்ைதப் 
பார்த் ப் ‘ ளிக்கும்’ என்றதாம் குள்ளநாி. எட் ப் பார்த்ததாம், 
எட்டவில்ைல; கட் விட்டதாம், ளிக்கும் என்ற 
கட் க்கைதைய. அ ேபாலத்தான் ஆ தக்கு ெவான்ைறத் 
தம  சுயலாபத்திற்காக ஆரம்பித் , அதற்கு அர்ப்பணம் 
ெசய்  ெசயற்ப த்த யாத காரணத்தால் அைதக் ைகவிட் , 
ஆ த இயக்கத்தின் பின்னால் ெசன்  கழ்பா க்ெகாண்ேட 
அஹிம்ைச ேவதாந்த ம் ேபசினார்கள். 

“மாற் க் க த் க்ெகாண்டவர்கள் ேராகிகள்” என் ம் 
“அவர்க க்கு இயற்ைக மரணம் இல்ைல” என் ம் 
இைளஞர்க க்குச் ெசால் க் ெகா த்தவர்கள் யார்? 
அதன் லம் மரண தண்டைன என்ற ப ெகாைலக் 
கலாசாரத்ைத ண் விட்டவர்கள் யார்? இவர்களின் 
வன் ைறையத் ண் வி ம் ெசயற்பாட் ற்கு 
ப யாகிப்ேபானவர்களில் ஜனாதிபதி தைலைம வகிக்கும் 
கட்சியான சுதந்திரக் கட்சியின் பிாிதிநிதியான 
யாழ்ப்பாணத்தின் ன்னாள் ேமயர் அல்பிரட் ைரயப்பாவின் 
ெகாைலயான  சிறந்த ஆதாரமாக இ க்கின்ற . 
அப்பட்டமான இந்தப் ேபார்க் குற்றங்கைள 
ஆரம்பித் ைவத்தவர்கேள இன்  ேபார்க் குற்றங்க க்கு நீதி 
ேதைவ என்  ெவளிேவஷம் ேபா ம் ேபா  
அஹிம்சாவாதிகள்தான். தம  ேபாட்  அரசியலாளர்கைளத் 

ேராகிகள் என்  இைளஞர்க க்கு இனம்காட் , 
ப ெகாைலக் கலாசாரம் என்ற ேபார்க்குற்றங்கைள 

ண் விட்டவர்கள் இன்  ேபார்க்குற்றங்கள் குறித் ம் மனித 
உாிைம மீறல்கள் குறித் ம் எந்த கத்ேதா  
ேபசுகின்றார்கள்? என்  ேகட்கின்ேறன். தாேம 
ெதாடக்கிைவத்த அரசியல் ப ெகாைலகள் என்ற த்தக் 
குற்றங்க க்கு “வளர்த்த கடா மார்பில் பாய்ந்த கைதேபால” 
அவர்களில் பலேர அ த்த த் ப் ப யாகிப்ேபானைத ஒ  

ன்பியல் வரலாறாகேவ நான் பார்க்கின்ேறன். 

இன்  இவர்கள் எம  மக்களின் அழி கள் குறித் ப் 
ேபசுகிறார்கள். இவர்கள் ெவளிநா க க்குத் தம  
கு ம்பங்கைளப் பார்க்கச் ெசல்கின்றேபா ம் நிதி திரட்டச் 
ெசல் கின்றேபா ம் லம்ெபயர் மக்கள் ேகட்ட 
ேகள்விக க்கு என்ன பதில் ெகா த்தார்கள் என்பைதச் 
சிந்தித் ப் பார்க்க ேவண் ம். உலக வரலாற்றில் உாிைமப் 
ேபாராட்டங்கள் பல ம் ெவற்றியைடந்தி ந்தேபா ம் எம  
ேபாராட்டம் மட் ம் ஏன் இன்ன ம் ெவற்றியைடயவில்ைல 
என்  லம்ெபயர் தமிழ் மக்கள் ேகட்டேபா , “எம  மக்கள் 
அழிந்த  ேபாதா , இன் ம் எந்தள க்கு அழி கைள எம  
மக்கள் சந்திக்கிறார்கேளா, அந்தள க்கு விைரவாக எமக்கு 
வி தைல கிைடக்கும்” என்  கூறியவர்கேள இவர்கள்! 
இதற்குப் லம்ெபயர்ந்  வா ம் தமிழ் மக்கேள சாட்சி! தம  
கு ம்பத்தவர்கைள ெவளிநா களில் பா காப்பாக 
வாழைவத் க்ெகாண் , தம  கு ம்பம் தவிர்ந்த ஏைனய 
அப்பாவி மக்கள் அழிய ேவண் ம் என்  நிைனக்கும் 
இவர்கள், எந்த கத்ேதா  இன அழிப் க் குறித் ப் 
ேபசுகிறார்கள்? என்  ேகட்கிேறன். கூட்டைமப்பினர் 
மக்களின் அவலங்கைளப் பற்றிப் ேபசி அரசியல் இலாபம் 
ெபற் க்ெகாண்டார்கேள தவிர, அவலங்கைளப் 
ேபாக்குவதற்கு எைத ேம ெசய்யவில்ைல. ஆனால், 
நாங்கேளா அவலங்கைளப் பற்றிப் ேபசவில்ைல. 
அவலங்கைள நீக்கப் பா பட்  அவற்ைற நீக்கிேனாம். 
எங்காவ  ஒ  பிரச்சிைன பற்றி எாிகின்ற  என்றால் 
அதன்மீ  சில கட்சித் தைலைமகள் எண்ெணய் ஊற்றி எாிய 
ைவத்தார்கள். அதற்கு மாறாக நாம் தண்ணீைர ஊற்றித் 
தணியைவத்  அதற்குத் தீர் காண ற்பட் க்கின்ேறாம்.  

அரசியல் ைகதிகைள வி தைல ெசய்யேவண் ம் என்  
ேவஷம்ேபாட்  ந ப்பவர்கள் ம றத்தில் 
ஜனநாயகத்தின்மீ  நம்பிக்ைகெகாண்  தமக்குச் சவாலாக 
உைழக்கும் அரசியல் தைலவர்கைள அரசியல் ைகதிகளாக்க 
ேவண் ம் என்  திைரமைறவில் திட்டமிட் ச் 
ெசயற்ப கின்றார்கள். அைத ெவளிப்பைடயாக ம் 
கூ கின்றார்கள். ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 
அவர்கேள, எம  மக்க க்கு நடந்த அநீதிகள் மற் ம் ேபார்க் 
குற்றங்க க்கு நீதி விசாரைண ேதைவ! பாரபட்சமற்ற நீதி 
விசாரைண நடத்தப்பட்  அைனத் ப் ேபார்க்குற்றவாளிக ம் 
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நீதியின் ன் நி த்தப்பட்  உண்ைம கண்டறியப்பட 
ேவண் ம்; மக்களின் பாதிப் க க்குப் பாிகாரம் காணப்பட 
ேவண் ம்; குற்றமிைழத்தவர்கள் யாராக இ ப்பி ம் 
தண் க்கப்பட ேவண் ம்; இன நல் ணக்கம் 
வ ப்ப த்தப்பட ேவண் ம். 

அைதவிட ம் எந்த இலட்சியத் க்காக எம  மக்கள் 
இத்தைன இழப் கைள ம் ேபார்க் குற்றங்கைள ம் 
சந்தித்தார்கேளா, அந்த இலட்சியக் கன கள் ஈேடற 
ேவண் ம். எம  மக்களின் அரசியல் அபிலாைஷகைள 
ெவன்ெற க்கும் வழி ைறகைள ம் ெபாறி ைறகைள ம் 
பா காத் க்ெகாண்ேட ேபார்க் குற்றங்க க்கான நீதி 
விசாரைண நடத்தப்பட ேவண் ம். உள்ளக விசாரைணயா, 
சர்வேதச விசாரைணயா? அல்ல  கலப்  நீதிமன்ற 
விசாரைணயா? என்ற ேதைவயற்ற அரசியல் 
விவாதங்க க்குள் எம  மக்களின் அரசியல் உாிைமக்கான 
தீர்  ேநாக்கிய யற்சிகள் ழ்க க்கப்பட் விடக்கூடா  
என்பேதா , நீதி ேகாாி நிற்கும் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு 
சாியான விசாரைணெயான்றி டாக உாிய தீர்ைவ இந்த 
அரசாங்கம் வழங்க ேவண் ெமன் ம் நான் பிரதானமாக 
வ த்திக்கூற வி ம் கின்ேறன். 

13வ  தி த்தச் சட்டத்ைத ேம ம் வ ப்ப த்தி, அதற்கு 
ேமலதிக அதிகாரங்கைள வழங்கி, விேசட அதிகாரப் பகிர்ைவ 
ேநாக்கிய அரசியல் தீர்ைவ அைடவதற்கான ெபாறி ைறகள் 
ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ்ம். அத் டன், சமகாலத்தில் அரசியல் 
யாப் ச் சீர்தி த்தம் ெகாண் வரப்பட் , சகல மக்க ம் 
சம ாிைம ெபற்  வாழ்வதற்கான விேசட அரசியலைமப்  

ைறைய உ வாக்குவதற்கான நடவ க்ைகக ம்  
ன்ென க்கப்பட ேவண் ம். எந்த வழி ைறயில் 

அரசிய ாிைமப் பிரச்சிைனக்குத் தீர் காண்ப  சாத்தியேமா, 
அந்த வழி ைற ன்ென க்கப்பட ேவண் ம். 

“அ தா ம் பிள்ைளைய அவேள ெபறேவண் ம்” 
என்பார்கள். எனேவ, சர்வேதச ச கம் ஒ  ம த் விச்சியின் 

ைணயாகேவ இங்கு வரேவண் ம். அவ்வா தான் அவர்கள்  
வந்தி ப்பதாக நான் நம் கின்ேறன். ஏெனனில், எம  
மக்களின் வ கைள ம் வைதகைள ம் அழி கைள ம் 
அவலங்கைள ம்  அ த்தவர்கள் உணரப்ேபாவதில்ைல. 
அவ்வா  உணர்ந்தி ந்தால் எம  மக்கள் 
அழிந் ெகாண் க்கும்ேபா  அந்த அவலக்குரல் ேகட்  
அன்ேற சர்வேதச ச கம் இங்கு வந்  நின்றி க்கும். ஆனால், 
எம  மக்களின் அ குரல் ேகட்  யா ம் இங்கு வரவில்ைல. 
மாறாக, அவர்கள் வன்னியில் மக்கைளக் ைகவிட் ச் 
ெசன்றி ந்தார்கள் என்பைத ம் நாம் மறந் விடவில்ைல. 
அழி க க்குப் பின்னராவ  சர்வேதச ச கம் இன்  
வந்தி ப்பைத நாம் ஒ  ம த் விச்சிப் பணியாகேவ 
வரேவற்கின்ேறாம். ஆனா ம் சர்வேதச ச கத்தின் 
தீர்மானத்தில் எம  மக்க க்கான அரசியல் தீர்ைவ 
அைடவதற்கான உத்தரவாதங்கள் எைவ ம் இல்ைல என்பைத 
நான் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். உத்தரவாதம் 
இல்லாத உடன்பா கள் ஒன் க்கும் உதவா . ஆகேவ, எம  
தைலவிதிைய நாேம தீர்மானிக்க ேவண் ம் என்பைதேய நான் 
ெபாி ம்   நம் கின்ேறன்.  

இேதேவைள, சர்வேதச ச கம் சார்ந்த நா களின் 
இலங்ைகக்கான பிரதிநிதிகளிடம் நான் ஒ  விடயத்ைதக் 
கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். ேபார்க் குற்றங்கள் குறித்த 
தகவல்கைள அவர்கள் இங்கு ேசகாித்தேபா  சுயாதீனமான 

ைறயில் ெசயற்பட் க்க ேவண் ம். அதற்கு மாறாக 
சர்வேதச நாட் ப் பிரதிநிதிகள் இங்கு ேபார்க் குற்றங்கள் 
குறித்த தகவல்கைள ம் ஏைனய அவர்கள  அக்கைறக்குாிய 
தகவல்கைள ம் ேசகாித்தேபா  சுயாதீன ெசயற்பாடற்ற 

உள் ர் ‘ஏெஜன் ’கைள அதற்குப் பயன்ப த்தியைத நாம் 
ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல. ஏெனனில், சர்வேதச நா களின் 
உள் ர் தரகங்களினேதா சர்வேதச நி வனங்களினேதா 
‘ஏெஜன் ’களாக இங்கு ெசயற்பட் க்ெகாண் ப்பவர்களில் 
பலர், எம்ேமா  அரசியல் ரண்பா கைளக் ெகாண் க்கும் 
சக தமிழ்க் கட்சிகேளா  ெதாடர் பட்டவர்களாகேவ 
இ க்கிறார்கள். அத் டன், ரண்பாடான ம் உண்ைமக்குப் 

றம்பான மான தகவல்கைள வழங்குவைத ஒ  
ெதாழிலாகேவ அவர்கள் ெசய்  வ கின்றார்கள். 
இ வைர ம் இவ்வாறான ெபாய்யான ‘ஏெஜன் ’களால் 
வழங்கப்பட்டதாக ம் இங்கி ந்  ெவளிநா க க்குக் 
ெகா க்கப்பட்டதாக ம் ெவளியாகி ள்ள எம்ைமப் பற்றிய 
தகவல்க ம் அறிக்ைகக ம், உண்ைமக்கு மாறானதாக ம் 
சம்பந்தப்பட்ட தரப் கேளா  ெதளி ப த்தப்படாததாக ேம 
இ ந் ள்ளன. குறிப்பாக, எம்மீதான அரசியல் 
காழ்ப் ணர்ச்சியி ம் ெவளிநாட்  நாணயங்களில் பணம் 
ெப ம் பிைழப் க்காக ம் திட்டமிட்  அவ கைளேய 
சர்வேதச நாட் ப் பிரதிநிதிக க்கு இங்குள்ள உள் ர் 
‘ஏெஜன் ’கள் வழங்கி வந்தி க்கின்றன. ஆகேவ, சர்வேதச 
நா களில் இலங்ைகக்கான பிரதிநிதிகள் ேபார்க்குற்றங்கள் 
மட் மல்லா  அவர்களின் அக்கைறக்குாிய விடயங்களின் 
தகவல்கைளத் திரட் ம்ேபா  பாதிக்கப்பட்ட எம  
மக்களிட ம் மக்கேளா  ேசர்ந்  அவலங்கைள ம் 

யரங்கைள ம் சுமந்தவர்களிட ேம ெபற் க்ெகாண் க்க 
ேவண் ம். மக்கேளா  ெதாடர் பட் க்காதவர்களிட ம் 
வ மானம் க தி ம் சுயாதீனமாக மற் ம் பணத் க்காகத் 
தகவல் காவிகளாக இ ப்ேபாாிடமி ந் ம் தகவல்கைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வ  சாியான அ கு ைறயாக இ க்கா  
என்பைத ம் இந்த சைபயி டாகக் கூறிைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். 

ஊர் பார்த்த உண்ைமகள் உறங்காமல் கிடக்கின்றன. 
உண்ைமகைளக் கண்டறிய சர்வேதச நா கள் வி ம்பினால், 
அைத எவ்வா  அறிந் ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற எம  
ஆேலாசைனையப் பாிசீ க்கலாம். ேம ம், உள் ாிேல 
நடத்தப்பட்ட பல்ேவ  விசாரைணகளி ம் எம்ைமச் 
சுட் க்காட்  ெவளியாகி ள்ள பல குறிப் ைரகைளயிட் ம் 
நாங்கள் கவைலயைடந்தி க்கின்ேறாம். உதாரணமாக, 
கற்றறிந்த பாடங்கள் மற் ம் நல் ணக்க 
ஆைணக்கு வினாின் எம்மீதான பதிவில், என்னிடம் ேகட்காத 
ேகள்விகைளக் ேகட்டதாக ம் நான் ெசால்லாத பதில்கைளச் 
ெசான்னதாக ம் குறிப்பிட் த் தவறாக அறிக்ைக 
ெவளியிடப்பட் ள்ள . அவற்ைற நாங்கள் இந்தச் சைபயில் 
ஏற்ெகனேவ சுட் க்காட் யி க்கின்ேறாம்; அைதச் சட்ட 
ாீதியாக எதிர்ெகாள்ள ம்  ஆயத்தமாகவி க்கின்ேறாம்.  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. member, your time is over. 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
அந்தத் தவறான  உள்ேநாக்கம் ெகாண்டதாக ம் 

உண்ைமகைளத் திைசதி ப் வதாக ம் அைமந் ள்ள  
என்பைத இங்ேக சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். நன்றி. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 1.32] 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටියදී 

ෙම් වැදගත් විවාදෙය් වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න ලැබීම 
පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
පසු ගිය කාලෙය් වැෙල් වැල් නැතිව හිටපු, ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
නන්නත්තාර ෙවලා හිටපු සමහර ෙබොරු ෙද්ශෙපේමීන්ට, ෙබොරු 
ෙද්ශහිෛතෂීන්ට, පචායුධකාරයන්ට, ජිනිවා වාර්තාෙව් එල්ලිලා 
හරි යන්තම් ෙගොඩ එන්න පුළුවන් කමයක් ඇති ෙවයි කියලා ඔවුන් 
හිතුවා. නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාෙගත්, අගාමාත තුමාෙගත්, විෙද්ශ ඇමතිතුමා සහ 
අධිකරණ ඇමතිතුමාෙග්ත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් රජෙය්ත් රාජ  
තාන්තික පරිණතභාවය නිසා ශී ලංකා රජය සමඟ සාකච්ඡා කර 
අෙප් එකඟත්වය ලබා ෙගන සියලුම ෙද් සිදු කළ යුතුය කියන 
වගන්තිය ඇතුළත් අපට වාසිදායක වාර්තාවක් හැටියටයි ෙම් 
වාර්තාව එළියට ආෙව්. දැන් ජිනීවාවල එල්ලිලා ෙබොරු බිල්ෙලක් 
මවා පාලා තමන්ට ෙම් දවස්වල එල්ල ෙවලා තිෙබන ෙචෝදනා වහ 
ගන්න, ජිනීවාවලින් ෙගොඩ එන්න දත කට මැදෙගන බලාෙගන 
හිටපු ඒ අතෙළොස්සක් වූ පිරිස යළිත් වතාවක් නන්නත්තාර ෙවන 
හැටි තමයි ෙම් විවාදය ඊෙය්ත්, අදත් පැවැත්ෙවන ෙකොට අපිට 
ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. ඔවුන් පුරුදු සුපුරුදු ෙබොරු ෙබ්ගල් ඇද 
බාමින්, නන් ෙදොඩවන තත්ත්වයට පත්වීම ගැන අපි වගකිව යුතු 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් හැටියට කනගාටු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හිටපු ජනාධිපතිතුමා තමන්ෙග් 
ධුර කාලය තවත් අවුරුදු ෙදකක් තිෙබද්දී ජනාධිපතිවරණයකට 
යනෙකොට සමහරු එක එක ෙද්වල් කිව්වා. සමහරු කිව්වා, ෙම්ක 
ඉල්ලාෙගන කෑමක් කියලා. තවත් සමහරු කිව්වා, ගාල්ෙල් 
රාජකීය ෙජ ෝතිෂයෙව්දියාෙග් කාල සටහනට අනුව ලැබිච්ච 
උපෙද්ශයක් නිසා ෙවන්න ඇති අවුරුදු ෙදකකට කලින් 
ජනාධිපතිවරණයකට යන්ෙන් කියලා. නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එතුමා නම් කියා කෙළේ ඒ එකකටවත් ෙනොෙවයි, 
ජිනීවා කාල සටහනට අනුවයි කියලායි මම නම් හිතන්ෙන්. එතුමා 
ජිනීවා ගැන අංජනමක් බලලා තමයි ෙම් තීරණය ගත්ෙත් කියලා 
මම විශ්වාස කරනවා. එතුමා විසින් ජාත න්තරයට දීපු ෙබොරු 
ෙපොෙරොන්දු පාරාවළල්ලක් ෙවලා එතුමා පිටුපසින් පැමිෙණමින් 
තිෙබන බව අපි හැෙමෝටම වඩා හිටපු ජනාධිපතිතුමාට දැනුණා. 
කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් 2014 වර්ෂෙය් ඉදිරිපත් වුණු ඇෙමරිකානු 
ෙයෝජනාෙව් හරය අපටත් වඩා ෙහොඳට හිටපු ජනාධිපතිතුමාට 
ෙත්ෙරන්න ඇති. එදා එම ෙයෝජනාවට අනුව නම්, ශී ලංකා රජෙය් 
අනුගහය ඇතිව ෙහෝ නැතිව ජාත න්තර පරීක්ෂණයකට, 
නැත්නම් ෙසොයා බැලීමකට ඉඩ කඩ ලැබිලායි තිබුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා ඔවුන් සූදානම් කරපු 
ෙයෝජනාව තනිකරම අෙප් ර ට සිර කරන, ෙකොටු කරන 
ෙයෝජනාවක් කියන එක අපි සියලු ෙදනාම දන්නා කාරණයක්. 
ෙද්ශීය ෙද්ශපාලනය ෙවනුෙවන් හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙම් ජිනීවා 
ෙයෝජනා පෙයෝජනයට අර ගත්ත හැටි තමයි අපි ෙද්ශපාලන 
ෙව්දිකාෙව් දිගටම දැක්ෙක්. එදා එතුමා පැහැදිලිවම දැනෙගන 
ඉන්න ඇති රටක් වශෙයන් අපි ෙතොණ්ඩුවකට හිර ෙවමින් පවතින 
බව.  එතුමා ෙම්ක ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාෙව් උපරිම පෙයෝජනයට 
ගත්තා. පපුවට ගහ ගත්තා. ෙපොෙළොවට වැඳෙගන විවිධ රංගනවල 
ෙයෙදමින් එතුමා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ''ඔන්න මම යුද්ධය නතර 

කළා; ඔන්න මම යුද්ධ කළා; දැන් ඒක අපි දිනුවා; ජනතාව 
ෙවනුෙවන් තමයි මම යුද්ධ කෙළේ; දැන් මාව හිර කරන්න 
හදනවා; විදුලි පුටුවට නග්ගන්න හදනවා'' කිය කියා තමයි එතුමා 
ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාෙව් එය පෙයෝජන ගත්ෙත්. ඒක කිය කියා 
එතුමා පළාත් සභා දිනවලා ෙදන්න කියලා කෑලි කෑලි පළාත් සභා 
මැතිවරණ තිබ්බා. ඒක කිය කියා එතුමා ජනාධිපතිවරණය 
දිනන්නත් උත්සාහ කළා. ඊට අමතරව රටක් හැටියට 
ජාත න්තරයට ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු දීලා, ඒ දීපු ෙපොෙරොන්දු කඩ 
කළා. ඒවාට උත්තර ෙහොයන්න බැලුෙව් ඡන්ද තියලා. ඒ ඡන්ද 
පතිඵලය ජිනීවාවලට ෙපන්වන්ත තමයි එතුමා උත්සාහ කෙළේ. 
ඒක ෙවනත් රටවල පවා අනුගමනය කරපු අසාර්ථක කමෙව්දයක් 
බව අපට ජාත න්තරෙයනුත් උදාහරණ ෙපන්වන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට බුදුන් වැඩිය 
ෙද්ශයක්; දළදා හාමුදුරුෙවෝ වැඩ ඉන්න ෙද්ශයක්; ශී මහා 
ෙබෝධීන්වහන්ෙසේ වැඩ ඉන්න ෙද්ශයක්. ෙම්ක ඒ තරම්ම 
අවාසනාවන්ත රටක් කියලා මම නම් දකින්ෙන් නැහැ. ජනවාරි 
08ෙවනි දා  හිටපු පාලනය යළි හිස එෙසව්වා නම්  මීට වඩා හාත් 
පසින්ම ෙවනස් භයානක ෙයෝජනාවක් තමයි ඉදිරිපත් වන්නට 
තිබුෙණ් කියන කාරණය අපි කවුරුත් දන්නවා. ෙලොකූ ෙද්ශ 
ෙපේමීත්වයක් මවාෙගන ෙමොන පැත්තකට ෙහෝ ෙම්ක 
කරකවන්නට හැදූ උදවිය වුණත්, -ෙම් ගරු සභාෙව්- හිතට 
එකඟව දන්නවා, ජනවාරි 08ෙවනි දා ඒ පාලනය ෙවනස් වුෙණ් 
නැත්නම් මීට වඩා හාත් පසින්ම  ෙවනස් ෙයෝජනාවලියක් තමයි 
අෙප් රටට ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් කියලා. එෙහම වුණා නම් යුද 
අපරාධ ෙචෝදනා, ජාත න්තර අධිකරණය ඉලක්ක කර ගත් 
පරීක්ෂණයක් වාෙග්ම යුද අපරාධ සම්බන්ධ චූදිතයන් නම් කිරීම 
පවා සිදු වන්නට ඉඩ තිබුණා. නමුත් රෙට් වාසනාවට ෙම් රටට 
ෛමතී පාලනයක් උදා වුණා. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමායි, ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමායි බලයට 
ආවා. අලුත් රජයක් රට බාර ගත්තා. රට තුළ යහ පාලනයක් 
කියාත්මක ෙවන බව රට තුළ පමණක් ෙනොෙවයි, මුළු 
ෙලෝකයටම පැහැදිලිව දකින්නට ලැබුණා. දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කරලා, කියාත්මක ෙවන්න පටන් 
ගත්තා. ජාතික සමඟි සන්ධානයකට මුල පිරුණා. මානව 
හිමිකම්වලට ගරු කරන රජයක් බවට  පත් වුණා. පජාතන්තවාදී 
ආයතන ශක්තිමත් ෙවන්නට පටන් ගත්තා. ඒ සියල්ල ගැන 
විෙශේෂ පැසසුමකට පවා ලක් ෙවලා තිෙබන බව අපි ෙම් ජිනීවා 
ෙයෝජනාෙව් -වාර්තාෙව්- පැහැදිලිව දකිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනවාරි 08ෙවනි දා ෙම් 
ෙවනස වුණු නිසා තමයි, දුම්මල වරමක් අරන් ෙග්න්න හදපු 
ෙයෝජනාවක්  අද අපිට ෙම් තත්ත්වයට සැර බාල කරලා, රටට 
හිතවත් විධියට ෙගන්වා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබී තිෙබන්ෙන්. 
අෙප් ජනාධිපතිතුමායි, අගමැතිතුමායි, විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමායි, අධිකරණ ඇමතිතුමායි ඇතුළු පිරිස එක්ෙවලා රටට 
හිතැති විධියට ෙමය ෙවනස් කර ගැනීම රටක් හැටියට ලබපු 
සුවිෙශේෂ ජයගහණයක් හැටියට අපි දකින්න ඕනෑ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා ගැන අෙප් විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් උදවිය ජනාධිපතිවරණෙය් දී, පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙය් දී  කියපු ෙද්වල් ජනතාව පතික්ෙෂේප කළා. එම 
නිසා දැනුත් අසත  පකාශ කර රට ගිනි තියන්න ලැහැස්ති ෙවන 
හැටි අපට තැනින් තැනින් දකින්නට ලැෙබනවා. 1950 ගණන්වල 
බණ්ඩාරනායක ශීමතාණන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආරම්භ 
කළා. එහි නායකත්වයට ජාත න්තරය පිළිගත්ත නායකෙයක් 
පත් ෙවලා අද රට පාලනය කරනවා. බහුතරයක් ෙදනා එතුමාත් 
සමඟ ෙමම වැඩ පිළිෙවළට එකතු ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, 
තවමත් එක ෙකොටසක් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙම් තත්ත්වය 
වටහා ගන්ෙන් නැතිව රට ගිනි තැබීෙම් සටෙන් නිරත ෙවලා 
සිටිනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඇතැම් උදවිය පත් ෙවලා 
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තිෙබන තත්ත්වය ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂෙයන් ඉල්ලලා, තම  දිස්තික්කෙයන්  එක 
මන්තීකමක්වත් ලබා ගන්නට බැරි උදවිය ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
ලබා ගත් ඡන්දවලින් අද පාර්ලිෙම්න්තුවට රිංගා ගත්තා විතරක් 
ෙනොව අද ෙම් ජිනීවා ෙයෝජනාවලිය හරහා සමත් ෙවලා සිටිනවා, 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පබලයින් තණ බිස්ෙසේ වාඩිෙවන 
තත්ත්වයට පත් කර; අර අතෙළොස්සක් පමණ වූ පිරිස ෙව්දිකාෙව් 
තියා ෙගන ඔවුන්ෙග් ෙද්ශනා අහන තත්ත්වයකට අද පත් කර 
තිෙබනවා. අර උදවියෙග් ෙද්ශණාවලට සවන් ෙදමින් අෙප් නාමල් 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමා, බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්  මන්තීතුමා තණ බිස්ෙසේ බිම වාඩි 
ෙවලා සිටිනවා. ඒ මට්ටමට පත් වීම ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. ඒ 
අය දක්ෂ ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් ෙයෝජනාවලිෙයන් ජනතාව 
අන්දවන්න බැරි වුණත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතට අරෙගන 
ෙලොක්ෙකෝ ටික බිම වාඩි කරවා තමන්ෙග් ෙද්ශනාවලට සවන් 
ෙදන මට්ටමකට පත් කරන්න. එක අතකින් මම ඒ ගැන පුදුම 
වන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ඒ ෙයෝජනාෙව් තිෙබන ෙද්වල් ද ඔය කියන්ෙන්? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙයෝජනාව ගැන තමයි ෙම් කියන්ෙන්.  [බාධා කිරීම්] ෙම් 

තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ජිනීවා සාකච්ඡාෙවහි සත  වාර්තාව 
හංගලා කියා තමයි ෙම් කියන්ෙන්. බිම වාඩි ෙවලා අහෙගන 
ඉන්ෙන් ඒෙගොල්ලන්ෙග් බණ ටික. ඉතින්  මම ඒ ගැන කනගාටු 
ෙවනවා. ෙම්වා ගැන එදා කියපු අය අද කියන හැටි දැක්කාම 
පරස්පර විෙරෝධී පකාශ හැටියට අප දකිනවා. එදා ජිනීවා නුවර 
හිටපු ශී ලංකා තානාපතිවරයා වන දයාන් ජයතිලක මහත්මයා ඒ 
යුගෙය් පත්තරවලට කළ පකාශයන් මා ළඟ තිෙබනවා.  එතුමා 
තමයි එදා කිව්ෙව්, "ෙලෝකෙය් ආරක්ෂක අමාත ාංශය විසින් 
විෙද්ශ අමාත ාංශය පාලනය කරනු ලබන එකම රට ශී ලංකාව." 
කියා. එතුමා කළ පකාශ මා ළඟ තිෙබන ෙමම පත්තරවල සඳහන් 
ෙවනවා. ඉතින් ෙමම පරණගම වාර්තාව, උදලාගම වාර්තාව වැනි 
වාර්තා අවුරුදු ගණන් එළියට දා ගන්න බැරිව හිටි ඒවා දැන් 
එළියට ඇවිත් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ජාත න්තර 
පඥප්තීන්වලින් බැඳිලා තිෙබනවා. ජනතාවෙග් මානව හිමිකම් 
සුරැකීම සම්බන්ධෙයන් අපි වුණු ෙපොෙරොන්දු ජාත න්තරය හමුෙව් 
තිෙබනවා. ඒ ගැන ෙහොඳට දන්නා ෙකෙනක් තමයි කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙයන් ඡන්දය ඉල්ලූ අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා. එතුමා 
එදා ජිනීවා නුවරට ගිහින් ෙමොකක් ද කිව්ෙව්? එතුමා කිව්වා, 
"එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව-අෙප් ආණ්ඩුව- මානව හිමිකම් 
කඩ කරනවා, ඒ ආණ්ඩුවට ආධාර ෙදන්න එපා" කියා. එෙහමත් 
නැතිනම් ආධාර ෙදන ෙකොට මානව හිමිකම් පශ්නය 
ෙකොන්ෙද්සියක් විධියට ෙගන එන්න කියා කිව්ෙවත් හිටපු 
ජනාධිපතිතුමායි කියන එක ඔබතුමන්ලා අපි ෙහොඳට අහලා 
තිෙබනවා. 

එදා ඒ කථාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් ෙබොෙහොම උජාරුවට 
එතුමා කිව්වා. ඒක හැන්සාඩ් වාර්තාෙවත් සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා. මා ළඟ එම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් පිටපතක් තිෙබනවා. 
1990 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 25 ෙවනි දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

“මම කියනවා ෙම් ආණ්ඩුව මානව අයිතිය නැති කරන්න යනවා නම්, 
ජිනීවාවලට ෙනොෙවයි ෙලෝකෙය් ඕනෑ තැනකට එෙහම නැත්නම් 

නරකාදියට ෙහෝ ෙගොස් ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කියාකරන බව. ඒ 
අයිතීන් ලබා ගැනීම සඳහා කියන්න තිෙබන ඕනෑම තැනකට යන්න අපි 
සූදානම්ය කියන එක අපි මතක් කරන්න ඕනෑ"  

එෙහම තමයි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා එදා 
ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් දී පකාශ කෙළේ.  ගුරුතුමා ෙපන්වපු 
පාෙර් තමයි එතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් උතුෙර් ජනතාව සහ 
ෙදමළ ඩයස්ෙපෝරාෙව් අය ජිනීවා ගිහින් ඔවුන්ෙග් දුක කිව්ෙව්. ඒ 
නිසා මම කියන්න කැමැතියි, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
බංෙකොෙළොත්භාවය වසා ගැනීම සඳහා අද ෙබොරු බිල්ෙලක් මවා 
පාලා එක එක වචන පාවිච්චි කරන බව. සමහර ෙවලාවට 
ෙදමුහුන් passport තිෙබන අය ෙදමුහුන් වචනය අල්ලාෙගන දැන් 
රට පුරා ගිනි තියන්න හදනවා. අපි රජයක් හැටියට ඉතාම 
පැහැදිලිව කියනවා, ඒ වාෙග්ම ෙම්ෙක් පැහැදිලිව කියලා 
තිෙබනවා, අෙප් රජෙය් අවශ තාව මත තමයි සියලු කටයුතු 
සිදුවිය යුත්ෙත් කියා. ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා ඒ 
ගැන පැහැදිලි කළා. 

පරීක්ෂණවලට ජාත න්තර සහෙයෝගය ලබා ගන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. තාක්ෂණික සහෙයෝගය ලබා ගන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙම්ක අද ඊෙය් සිදු වුණු එකක් ෙනොෙවයි. 
බලන්න, ෙකොබ්බෑකඩුව මහතා ඝාතනය වුණු ෙවලාෙව් ඒවාෙය් 
සහාය ලබාගත් හැටි. බලන්න, ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මහතා 
ඝාතනය වුණු ෙවලාෙව් Scotland Yard එක ෙගනැවිත් 
ජාත න්තර සහෙයෝගය ලබාගත් හැටි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ශී  
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නිර්මාතෘවරයා වන දිවංගත 
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමාෙග් ඝාතනය 
ෙවලාෙව්ත් ජාත න්තර සහෙයෝගය අරගන්නට කියා කළ හැටි 
අපි ෙහොඳට දන්නවා. ඒ නිසා එල්ෙලන්න වැලක් නැතුව සිටින අය 
ෙබොරු බිල්ෙලක් මවාපාලා දැන් ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කරන්න 
උත්සාහ කළාට ජනතාව  රැවෙටන්ෙන් නැහැ කියන එක අපි 
පැහැදිලිව පකාශ කළ යුතුව තිෙබනවා. 

අද කථිකෙයෝ රාශියක් කථා කරන්න සිටියදී මටත් වචන 
ස්වල්පයක් පකාශ කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. ඉදිරියට කථා කරන්න සිටින මන්තීවරුන්ට කථා 
කරන්න ටිකක් වැඩිපුර කාලය අවශ  නිසා මෙග් කාලය මා මීට 
වැඩිය ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙයෝජනාවලිය 
අෙප් රටට හිතකර එකක්. රජයක් හැටියට අපි ෙම්ක කිසි 
ෙලසකින්වත් ජාත න්තරයට අවශ  විධියට කළමනාකරණය 
කරන්න කියා කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් රජයට අවශ  විධියට තමයි 
අපි ෙම් වැඩ කටයුතු කරන්ෙන්. අපි සියලු ෙද්වල් කරන්ෙන් 
ෙද්ශීය අධිකරණ කියාමාර්ගවලින් කියන එක වග කීමක් ඇතුව 
අපි රටට පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය මා අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 1.46] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අදහස් දක්වන්නට 

අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතියි. ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව් අවසානයට කියපු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වාක  අෙප් හිතට පවන් සලන තරම් වුවත්, අවාසනාවකට 
ඔබතුමා ෙග් ආණ්ඩුෙව් විෙද්ශ කටයුතු ෙල්කම් ගිහින් අත්සන් කළ 
ෙයෝජනාෙව් තිෙබන ෙඡ්ද 1:4:6 කියවලා ඒ අනුව ඔබතුමාෙග් ඔය 
වාක  නැවත ගලපාගන්න කියා මම තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න 
ඕනෑ. 

ෙදවැනි කාරණය තමයි තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාවට වඩා 
හුඟක් ෙවනස් ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාෙග් කථාව. 
අපි ඒ කථාව අගය කරනවා. ඒක අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
ෙපරටු කරෙගන කළ කථාවක්. ඒ වාෙග්ම මානව හිමිකම් 
ෙකොමසාරිස්ෙග්  වාර්තාව අපට ෙනොපිළිගත හැකි බව පකාශ 
කරමින් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා කළ කථාව අපි අගය 
කරනවා. ෙමොකද, ෙම් ෙයෝජනාවට අදාළ වාර්තාව බැඳලා 
තිෙබනවා. ෙයෝජනාව  ෙගනැල්ලා තිෙබනවා, වාර්තාව නැහැ. 
එතෙකොට ෙම් වාර්තාව පිළිබඳව අද ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
ඇමතිතුමා කරපු කථාව ඉතාමත්ම වටිනවා. අපත් කියමින් සිටි 
කථාව තමයි එතුමාෙගනුත් කියැවුෙණ්. නමුත් ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමාට එවැනි පකාශයක් කරන්න බැරි වුණා. 
ඒ නිසා ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්ත්, 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්ත්, ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්ත් අපට පැහැදිලි ෙවනසක් 
ෙපෙනනවා. ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමායි, රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමායි උත්සාහ කෙළේ ෙම් ෙයෝජනාවට බැඳුණු 
වාර්තාව තුළ අෙප් ෙද්ශීය අයිතිය ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා කියා 
කියන්නයි. නමුත් ෙම් වාර්තාව කියවා බැලුවාම ගරු නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්, ෙසයිද් අල් හුෙසේන් 
කුමාරයා අෙප් ව වස්ථාව දන්ෙන් නැහැ. ඒ කුමාරයා අෙප් 
ව වස්ථාව කියවලා නැහැ. ඒ නිසා අපට පළමුෙවන්ම කියන්න 
තිෙබන්ෙන්, අපට මත ෙදකක් ෙපෙනන්න තිෙබන බවයි. නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා දක්වපු අදහස් ඔස්ෙසේ ඉදිරියට යන්න 
පුළුවන් නම් අපි සතුටුයි. 

ඊළඟට කියන්න ඕනෑ, පරණගම ජනාධිපති ෙකොමිසෙම් 
වාර්තාව ගැන විකෘති කිරීම්  2ක් තිබුණ බව. එකක් BBC 
සන්ෙද්ශෙය්, අෙනක රාජිත ෙසේනාරත්න මහතාෙග් පකාශෙය්. 
ෙම් විකෘති කිරීම් ෙදකම පරණගම මහතා විසින්ම නිවැරදි කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ඒ ගැන ඊට එහා පිළිතුරු ෙදන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 

අෙනක, රාජිත ඇමතිතුමා කිව්ව හැටියට පරණගම වාර්තාව, 
ෙකොමසාරිස්ෙග් වාර්තාවට වඩා බරපතළ වාර්තාවක්. එෙහම නම්, 
ඒක ඇත්ත නම්, අෙප්ම වාර්තාව දාලා ෙකොමසාරිස්ෙග් වාර්තාව 
අකුළවන්න තිබුණා ෙන්. ඔය කියන කථාව ඇත්ත නම්, අෙප් 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා කියන්න උත්සාහ කළ කථාව 
ඇත්ත නම්, ඒ වාර්තාව අෙප් වාර්තාව හැටියට භාර ගන්න තිබුණා 
ෙන්. ඒ වාර්තාව, අෙප් රෙට් සම්මත වුණු, අෙප් රෙට් මිනිසුන් හමු 
ෙවලා, තැන් තැන්වල ගිහිල්ලා, සාක්ෂි විමසලා හදන ලද 
වාර්තාවක්. අර ෙකොමසාරිස්ෙග් වාර්තාව වාෙග් කාටවත් එළි 
ෙනොකරන සාක්ෂිකාරයන් ඉන්න වාර්තාවක් ෙනොෙවයි එය. ඒ 
වාර්තාව පදනම් කරෙගන අපට කටයුතු කරන්න තිබුණා. ඒ 
කාරණා ටික කියලා මම දැන් කැමැතියි, තවත් කාරණාවකට 
යන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව ගැන කථා 
කරද්දී ඇත්තටම මට මතක් වන්ෙන් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මහත්මයායි. එතුමා හැඳින්වුණ් "යැංකි ඩිකී" හැටියටයි. ෙමොකද, 
එතුමා ඇෙමරිකානු ගැත්ෙතක්. ඒ කාලෙය් එතුමා ඇෙමරිකානු 
කඳවුරට තිබුණු ගැතිකම නිසා ගිහින් ඇති කර ගත් පටලැවිල්ල 

උඩ අෙප් ස්ෛවරීභාවයට තර්ජනයක් ආවා. කවුරුත් දන්නවා, 
අෙප් ගුවන් පථයට ඇතුළු ෙවලා ඉන්දියාව කියාත්මක වූ 
ආකාරය. එයට ෙහේතු වූෙය් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහතා එදා 
ඇෙමරිකානු කඳවුරට ගැතිව ෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළයි. ඒ නිසා 
තමයි එතුමා ෙබොෙහොම පසිද්ධව "යැංකි ඩිකී" නමින් 
හැඳින්වුෙණ්. දැන් අපට ඉන්නවා, "යැංකි විකී" ෙකෙනක්. ඒ, 
රනිල් විකමසිංහ. එයාත් ගිහිල්ලා අෙප් ස්ෛවරීභාවය, ජනතා 
පරමාධිපත ය හිලවු කර දී තිෙබනවා, ඇෙමරිකානු කඳවුර 
සම්බන්ධෙයන් එතුමාට තිෙබන්නා වූ ගැතිබවට. ඒ නිසා යැංකි 
ඩිකීෙග් සිට යැංකි විකී දක්වා ආ ෙම් ගමෙන් ඒ ෙදෙදනාම 
සලකුණු කරනවා, ඉතිහාසෙය් අවස්ථා ෙදකක්. ඒ අවස්ථා ෙදකම 
ෙම් රෙට් ජනතා පරමාධිපත  උල්ලංඝනය කරන ලද අවස්ථා 
ෙදකක්; ජනතා පරමාධිපත  අහිමි කර ගත් අවස්ථා ෙදකක්. ඒ 
නිසා ෙම් ෙදෙදනා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ඥාතිත්වයට අමතරව 
ෙද්ශපාලන වශෙයනුත් මනාව ගැළෙපනවා. ඒ නිසායි අප නිමල් 
සිරිපාල සිල්වා මැතිතුමාෙග් කථාව අගය කරන්ෙන්. අෙප් ෙද්ශීය 
ස්ෛවරීභාවය පිළිබඳවත්, අෙප් ව වස්ථාව පිළිබඳවත්, අෙප් 
ජනතා පරමාධිපත ෙය් අයිතිය පිළිබඳවත් කිසියම්ම වූ ගනු 
ෙදනුවකට අපි ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ කියලා එතුමා කිව්ව කථාව 
අපට අගය කරන්න ෙවනවා. ඇත්තටම පරණගම වාර්තාව 
ඉදිරිපත් ෙනොකෙළේ ඇයි? පරණගම වාර්තාව අෙත් තිබුණා. එහි 
සර් ෙඩස්මන්ෙග් පිටු ගණනාවක් තිබුණා; ඊට අමතරව සර් ෙජෝන් 
ෙහෝම්ස්ෙග් පිටු 30ක විවරණයක් තිබුණා. ඇයි එය ඉදිරිපත් 
ෙනොකෙළේ? ඇෙමරිකානු බලපෑම නිසායි එය ඉදිරිපත් ෙනොකෙළේ. 
අන්න ඒ නිසායි අප කියන්ෙන්, ෙමය ලංකාව පිළිබඳව ජිනීවා 
නුවර සම්මත වූ අවමංගල ෙයෝජනාවයි කියලා. අපට වාසිදායක 
වූ, අෙප් හමුදාෙව් නිෙදොස්භාවය ෙපන්වන, අෙප් ආණ්ඩුෙව් 
නිෙදොස්භාවය ෙපන්වන, ඉතා විශිෂ්ට වූ පවීණයන්ෙග් සටහන් 
විවරණ ඇතුළත් ඒ වාර්තාව යටපත් කෙළේ, ඇෙමරිකාෙව් බලපෑම 
මත දැනුවත්වම, වුවමනාෙවන්, ඇෙමරිකානු ගැතිභාවය උඩ, 
ඇෙමරිකානු ෙයෝජනාවට ඒ ෙකොමසාරිස්ෙග් වාර්තාව අමුණලා 
එය ජිනීවා නුවර සම්මත කරන්නයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට මම ෙයොමු ෙවනවා 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙග් කථාවට සහ අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමාෙග් කථාවට.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තවත් 

විනාඩි ෙදකක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් අධිකරණය විශ්වාස 

නැති ලු. අපට නම් අෙප් අධිකරණය විශ්වාසයි. අධිකරණෙය් 
නරක දත් තිෙබනවා. ඒවා ගළවන්න ඕනෑ. අධිකරණෙය් සමස්ත 
විශ්වසනීයත්වය නැත්නම් ආණ්ඩුව ඉල්ලා අස්ෙවන්න ඕනෑ. 
එෙහම ෙනොකරනවා නම්, ආණ්ඩුව ඒ ෙවනුෙවන් පියවරක් ගන්න 
ඕනෑ. ෙමොකක්ද ආණ්ඩුව කියන ඒ කථාෙව් ෙත්රුම? අධිකරණය 
ගැන විශ්වාසයක් නැතිව ෙම් රෙට් ජනතාවට අපි කියනවාද, ෙම් 
රෙට් අධිකරණයට ජනතා පරමාධිපත  තිෙබනවා කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මෙග් කථාව අවසන් කළ 
යුතුව තිෙබනවා. ඒ සඳහා මම ෙයොදා ගන්ෙන්, ලංකාෙව් 
පාලනයට විරුද්ධව, අපම අපට විරුද්ධව අෙප්ම ෙගෝලයට ෙබෝල 
ගහලා ෙම් සම්මත කරපු ෙයෝජනාව හා සම්බන්ධ වාර්තාෙව් 
නිගමනයි. 
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ඊළඟට, අද ලංකාෙව් පාලනය ෙගන යන පිළිෙවළට විකල්පව 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයයි, මානව හිමිකම් ෙකොමිසමයි පාලන 
කමයක් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් විකල්ප පාලන 
කියාදාමයක්. අෙප් රට පිළිබඳව අපට විරුද්ධව නිගමන සමූහයක් 
තිෙබනවා. ෙම්වා ඔක්ෙකොම ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබනවා. ඒවා 
කියන්න මට කාල ෙව්ලාව නැහැ. අන්තිමට ලංකාෙව් පාලනය 
තුළ පවතින රාජ  අධිකරණ පද්ධතියට පිටින් තවත් අධිකරණමය 
කියාදාමයක් ෙයෝජනා කරනවා. දැන් අෙප් රට ෙම් ෙයෝජනා 
පිළිෙගන අත්සන් කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට අෙප් රෙට් ජනතා 
පරමාධිපත ය අප විසින්ම උල්ලංඝනය කිරීමක් තමයි ෙම් 
 ෙයෝජනා තුළින් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් රෙට් යම් 
ෙකොටසක ජනතාවෙග් ෙහෝ පරමාධිපත ය ශී ලංකා ජනරජෙය් 
ජනතාවට අහිමි කිරීමට කුමන්තණය කිරීම අවුරුදු 20ක සිර 
දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක්. මා දකින හැටියට, ෙම් ෙයෝජනාව හා 
ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට එයට අත්සන් තැබූ අෙප් රෙට් 
නිෙයෝජිතයන්, ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා එකතු වුණු ඇෙමරිකානු 
රාජ ය ෙම් කර තිෙබන්ෙන්, ෙම් රෙට් ජනතා පරමාධිපත ය 
ජනතාවට අහිමි කිරීම සඳහා පියවර කිහිපයක් ගැනීමයි. එම නිසා 
ෙමය රාජ  විෙරෝධී අපරාධයක් හැටියට අපට ෙපන්වන්න 
පුළුවන්.  

විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා හා ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ෙම් 
ෙයෝජනාවට අත්සන් තැබුෙව් ෙමොකද? එයට ෙහේතුවක් කිව්වා. ෙම් 
ෙයෝජනාවට පක්ෂව පමාණවත් ඡන්ද සංඛ ාවක් ලබා ගන්න බැරි 
ෙවයි කියා හිතන නිසා ෙවන්න ඇතියි කියලා කිව්වා. එෙහම නම් 
අපට අෙප්ම  ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න තිබුණා ෙන්. අහවල් 
එෙහකටද ඇෙමරිකානු ෙයෝජනාවට අත්සන් කෙළේ? අපට 
ඇෙමරිකාවට කියන්න තිබුණා, ඒ ෙයෝජනාව නවත්වා ගන්න 
කියා. ඒ කර තිබුණු ෙයෝජනාවන් සඳහන් කරමින් ලංකාව හැටියට 
අපටම ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න තිබුණා. එෙහම කළා නම් අෙප් 
ස්ෛවරීභාවය, ජනතා පරමාධිපත ය ආරක්ෂා ෙවනවා. එෙහම 
කළා නම් ෙම් ෙකොමසාරිස්ෙග් සාවද  වාර්තාව අෙප් ෙයෝජනාවට 
අමුණා ගන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම් රාජ  විෙරෝධී කුමන්තණය 
අපි පරාජය කළ යුතු බව ඉතාමත් අවධාරණෙයන් කියමින්, 
ෙමයට හවුල් වූ සියලු ෙදනාම කරුණාකර ෙම්ෙකන් අයින් 
ෙවන්නට දැන් කටයුතු කරන්නය කියා ඉල්ලමින්, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවත්, ෙම් රෙට් අධිකරණයත්, ෙම් රෙට් ජනතාවත්, 
මා හිතන හැටියට ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් ෙයෝජනාව භාර ෙනොගනියි 
කියා විශ්වාස කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 1.59] 

 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත්, මමත් ඉතාම ෙකටි 

කාලයක් ෙහෝ එක අමාත ාංශයක කටයුතු කර තිෙබනවා. මා පිය 
කරන ගරු මන්තීවරයකු විධියට ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින 
අවස්ථාෙව්, නව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මෙග් පළමුවන කථාව 
පවත්වන්න ලැබීම සතුටට කාරණාවක්. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් ඉතිරි ෙවලා සිටින තුන් ෙදනා අතරින් අප සමඟ දීර්ඝ 
කාලයක් එක කණ්ඩායමක කටයුතු කළ මෙග් මිත ගරු 
කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ  අමාත තුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටීමත් මට සතුටට කාරණාවක්. මා හිතන හැටියට එය 
එතුමාටත් සතුටට කාරණාවක් ෙවන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මෙග් යුතුකමක් 
ඉටු කිරීමට මා ෙම් අවස්ථාව මා පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ. ලංකාෙව් 
පළමු හරිත මැතිවරණ ව ාපාරය දියත් කිරීෙම්දී මෙග් මැතිවරණ 
ව ාපාරය තුළ මාතර දිස්තික්කෙය් ජනතාව කිසිදු පතිලාභයක් 
අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් නැතුව, පතිපත්තිමය කාරණා මත පදනම් 

ෙවලා ඒ හරිත මැතිවරණ ව ාපාරයට සහාය ලබා ෙදමින්, 
ලක්ෂයකට වඩා වැඩි ඡන්ද සංඛ ාවක් මා ෙවත ලබා දීලා මා 
ෙකෙරහි තැබූ විශ්වාසයටමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ සියලු ෙදනා 
ෙවතම කෘතෙව්දිත්වය -එය වචනෙයන් ෙනොෙවයි, කියාෙවන් 
තමයි පළ කරන්න ඕනෑ- පළ කරනවා. මා එදා ඉල්ලා සිටිෙය් 
ෙනොදිරන ෙද්ශපාලන අපදව  ෙවනුවට ෙනොදිරන ෙද්ශපාලන 
මතවාද දකුෙණ් සාරවත් ෙපොෙළොවට අරෙගන එන්න කියලායි. ඒ 
ඉල්ලීම ෙවනුෙවන් අඛණ්ඩව ඒ තැබූ විශ්වාසය මෙග් ෙද්ශපාලන 
ජීවිතය පුරාවටම සුරකින බව පකාශ කරන්නත් මා ෙම් අවස්ථාව 
පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය 
කරපු කීර්තිමත් මන්තීවරයකු වන ආනන්ද සංගරී මන්තීතුමාෙග් 
පුතයා, ගැරී ආනන්ද සංගරී මැතිතුමා ලිබරල් පක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරමින් කැනඩාෙව් පාර්ලිෙම්න්තු වට ෙත්රී පත් වුණු පළමු                       
ශී ලාංකීය සම්භවයක් සහිත පුද්ගලයා බවට පත් වුණා. ඊෙය් 
කැනඩාෙව් මැතිවරණෙයන් ජයගහණය කරපු එතුමාෙග් 
ෙද්ශපාලන පතිපත්තිය කුමක් වුණත්, එතුමා අප දිහා කුමන 
ආකාරයට බැලුවත් එතුමාට සුබ පතන්නට අපි ඒක බාධාවක් කර 
ගන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මෙග් මාතෘකාවට පිවිෙසන්න ඉස්සරෙවලා විපක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරන එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
මන්තීවරුන්ට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීෙම් කියා පිළිෙවත 
පිළිබඳව මූලාසනයට විෙරෝධය පළ කරන්නටත් මා තත්පර 
කිහිපයක් ෙවන් කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙම් මාතෘකාවට පෙව්ශ 
ෙවන්ෙන් ජාතිවාදී දෘෂ්ටියකින්, එවැනි ෙකෝණයකින් ෙනොෙවයි. 
මා පෙව්ශ ෙවන්ෙන් ආෙව්ගෙයනුත් ෙනොෙවයි.  විෙශේෂෙයන්  
කරුණු 12ක් මත පදනම් ෙවලා, ෙම් සමස්ත කියාවලිය පිළිබඳව 
තිෙබන මෙග් ෙපෞද්ගලික එකඟතා ෙනොවන කාරණා මෙග් 
පක්ෂයට ලිඛිතව දැනුම් දීලා තිෙබනවා.  ලැබුණු ෙකටි ෙවලාව 
ඇතුළත ඒ කරුණු 12න් අඩු ගණෙන් කරුණු හතරක්වත් කියා 
ගන්න මට ෙවලාවක් හම්බ ෙවන එකක් නැහැ. ඒ නිසා මා 
උත්සාහ කරනවා, අඩු ගණෙන් එයින් කරුණු තුනක්වත් ෙම් 
සභාව හරහා සමාජගත කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි 15ක් තිෙබනවා 
ෙන්ද?  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔව්. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මීට ෙපර ෙම් ගරු සභාෙව්  කථා කරපු අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා, 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා -එතුමා අෙප් පක්ෂෙය් 
ෙජ ෂ්ඨ උපසභාපතිතුමා- ෙහොඳ පෙව්ශයක් ෙම් කාරණා 
සම්බන්ධෙයන් ලබා දුන්නා විතරක් ෙනොෙවයි, විෙශේෂෙයන් නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් 
වාර්තාව තුළ තිබුණු සාවද  කරුණු කිහිපයක් සහ එකඟ වීමට 
බැරි කාරණා රාශියක් මතු කළා.  මා ඒ පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. නමුත්, ඇෙමරිකානු ශී ලංකා ඒකාබද්ධ ෙයෝජනාව 
මඟින් ඒ සමසත් වාර්තාව ෙගෞරවෙයන් පිළිෙගන තිෙබන බව 
සඳහන් වූ පරිච්ෙඡ්දය අපට අමතක කරන්න බැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් මෙග් කථාව  
කරුණු තුනකට පමණක් සීමා කරන බව  මා ඔබතුමාට කිව්වා. 
එයින් එක කාරණයක් තමයි, ෙම් මානව හිමිකම් 
ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී,  මීට ෙපර තිබුණු 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් පාලනය පිළිබඳ කිසියම් 
ෛවරයකින් කරුණු ඉදිරිපත් කළ බවක් සහ එහි සාවද  කරුණු 
තිෙබන බවක්,  ෙනොමඟ යැවීම් රාශියක් තිෙබන බවක් මට 
ෙපෞද්ගලිකවම දැනිලා තිෙබන එක.    

ෙදවැනි කාරණාව ෙම්කයි. ෙම් ෙයෝජනාවලිෙය් පැහැදිලිවම 
කරුණු සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් දඬුවම් දීම කියන කාරණය 
පදනම් කරෙගනයි; වගවීම කියන කාරණය පදනම් කරෙගනයි.  
සංහිඳියාව ගැන කථා කරනවා. හැබැයි, වගවීමයි සංහිඳියාවයි 
කියන ෙද් එකට කියාත්මක කරන්න පුළුවන් කාරණා  ෙනොෙවයි. 
දකුණු අපිකානු උදාහරණය අපට ඉතාම පැහැදිලිව ඒ බව ඔප්පු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා දඬුවම් දීම මත පදනම්ව ෙනොව,  සමාව 
දීම මත පදනම් ෙවලා තමයි ෙම් ෙයෝජනාවලිය ඉදිරිපත් ෙවන්නට 
තිබුෙණ්.  ඒ නිසා දඬුවම් දීම මත සංහිඳියාව ෙගොඩ නඟන්න බැහැ 
කියන විශ්වාසය තුළ, මා ෙදවනුව මෙග් විෙරෝධය ෙම් 
ෙයෝජනාවට පළ කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මානව ඉතිහාසෙය් 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය පිහිටුවීෙමන් අනතුරුව, 
ඇෙමරිකානු එක්සත් ජනපදය තමයි එක්සත් ජාතීන්ෙග් ෙයෝජනා 
රාශියකට  විරුද්ධත්වය පකාශ කරපු රට. ඒ ෙයෝජනා ගත්ෙතොත්, 
ෙම් දක්වා සියයකට වැඩි ෙයෝජනාවලට ඔවුන්ෙග් එදිරිභාවය 
පකාශ කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම,  යුද අපරාධ සම්බන්ධෙයන්, 
මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධෙයන් ඔවුන්ට තිෙබන 
වාර්තාව ෙලොව කිසිදු රටකට  නැති වාර්තාවක්. ඒ නිසා ඔවුන් සමඟ 
ඒකාබද්ධව ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම අෙප් රටට ෙනොගැළෙපන 
ෙදයක් කියන එකත් මා විශ්වාස කරනවා. ඒ තුන්වැනි කාරණය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සිව්වැනි කාරණය ෙමයයි. 
තස්තවාදයට, ෙබදුම්වාදයට එෙරහි යුද්ධය ජය ගැනීෙම්දී අෙප් 
රෙට් හමුදාව ෙලෝකයට පරමාදර්ශයක් ලබා දුන්නා. ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදයට ෙම් ෙමොෙහොත දක්වා කර ගන්න බැරි වුණු 
ෙද්ත් ඒකයි. එෙහම පරමාදර්ශී හමුදාවක්, අශීලාචාර, ෙගෝතික, 
වනචාරී හමුදාවක් ෙලස ෙබෞතීස්ම කිරීම සඳහා දරන උත්සාහයක් 
විධියටත් මා ෙම් ෙයෝජනා හඳුනා ගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි කාරණාෙව්දී 
මම ඔබතුමාට කිව්වා, ෙම් වාර්තාව මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය 
ගැන කිසියම් ෛවරී හැඟීමකින් ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවක්, ඒ 
වාෙග්ම සත  කරුණු විකෘති කරපු, සාධාරණ ෙනොවන කාරණා 
මත පදනම් වුණු වාර්තාවක් කියලා. මම ෙකොෙහොමද ඒක 
කියන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සඳහා මම 
උදාහරණ ෙදක තුනක් ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. ෙම් 
ෙයෝජනාවලියත්, වාර්තාවත් ෙදස බලන්න. ෙමහි ෙබොෙහෝ 
තැන්වල මෑතකාලීනව වුණු මැතිවරණ පතිසංස්කරණ ගැන කථා 
කරනවා. ෙම් එක උදාහරණයක්.  I quote: 

“Welcoming the historic free and fair democratic elections in 
January and August  2015 and peaceful political transition in Sri 
Lanka” 

ෙම් වාර්තාවල කිසි තැනක ෙමන්න ෙම් වැදගත් කාරණා 
සඳහන් වී තිෙබනවා මා දැක්ෙක් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ශත වර්ෂෙය් සිදු වුණු අසිරිමත් සිදුවීමක් තමයි, 
උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම සහ නැ ෙඟනහිර පළාත් 
සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම. අවුරුදු 30ට පසුවයි ඔවුන්ට 

පජාතන්තවාදී  අයිතිය ලැබුෙණ්. ෙම් වාර්තාෙව් එක තැනකවත් ඒ 
පිළිබඳව කිසිදු සඳහනක්වත් කරන්න ෙහෝ ඒ ගනු ලැබූ උත්සාහය 
අගය කිරීමක්  කරන්නවත් වචනයක් ෙගොනු කර නැහැ. ඒක 
නිසායි මා කියන්ෙන් ෙම් වාර්තාව ලියා තිෙබන්ෙන් ෙපොඩි ෛවරී 
හැඟීමකින් කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා 
කියන ෙමන්න ෙම් කාරණය ඔබතුමාත් දකින්න ඇති. ෙම් සිද්ධීන් 
ෙවන ෙවනම සඳහන් කිරීෙම්දී ෙම් වාර්තාව පුරාම දකින්න 
තිෙබන ෙදයක් ෙම්ක.  රජෙය් හමුදාවලට ෙචෝදනා කරන්න ෙම් 
වාර්තාෙව් පිටු 7ක් ෙවන් කර තිෙබන විට, එල්ටීටීඊය 
සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනාවක් කර තිෙබන්ෙන් පිටු  2ක පමණයි. 
වධ දීම් - torture - ගැන පිටු 6කින් රජෙය් හමුදාවලට ෙචෝදනා 
කරන  ෙකොට, එල්ටීටීඊය   ෙවනුෙවන් පිටු භාගයක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. SLMM - Sri Lanka Monitoring Mission - එක 
හමුදාවලට එෙරහි සිද්ධි 1,000ක් ගැන වාර්තා කරනවා. හැබැයි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි අපි ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා, 
එල්ටීටීඊයට එෙරහි සිද්ධි 3,000ට වැඩිය වාර්තා ෙවලා තිෙබන 
බව. නමුත්, ෙම් වාර්තාෙව් ඒ එක සිද්ධියක් ගැන සඳහනක්වත් 
නැහැ.  

එල්ටීටීඊ සංවිධානය ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙම් රට තුළ බලාත්මක 
සංවිධානයක් ෙනොෙවයි. එල්ටීටීඊය ගැන සඳහන් කරන නාමික 
පකාශනෙය්ම -අප කියනවා ඒක eyewash එකක් කියා. එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය දමිළ ජනතාවෙග් එකම සහ නීත නුකූල නිෙයෝජිතයා 
-sole and legitimate representative- කියා පිළිගත්ෙත්ත් ටීඑන්ඒ 
සංවිධානයයි.  අවම වශෙයන් ඔවුන්ට ඒ බව  සඳහන් කරන්න 
යුතුකමක් තිබුණා. නමුත් ෙම් වාර්තාෙව් ෙකොතැනකවත් ඒ ගැන 
සඳහන් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසායි ෙම්ක පක්ෂගාහී වාර්තාවක් කියන 
එක මා දකින්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, හිටපු අගවිනිසුරුතුමිය ගැනත් මානව 
හිමිකම් ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. I quote: 

"The Chief Justice, who was controversially impeached in January 
2013, was briefly reinstated before the senior-most judge on the 
bench was appointed as her successor." 

ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් ඉවත් කිරීම පිළිබඳව අපට 
මත තිෙබනවා. හැබැයි, අඩු ගණෙන් ඊට පසුව සිටි 
අගවිනිසුරුවරයා -ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා- ඉවත් කිරීෙම් 
කමෙව්දය අශීලාචාර බවත් ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් කළා නම් එය 
වටිනවා. එතෙකොට ඒ වාර්තාව මධ ස්ථයි -balanced - කියා අපට 
හිෙතනවා. මෙග් සෙහෝදරියත්  අධිකරණ ෙසේවෙය් ෙයදී සිටිනවා.  
ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මියෙග් සිද්ධිය ෙව්ලාෙව් දී ඇය මට 
කිව්වා,  එතුමිය ඉවත් කිරීම වැරැදියි කියලා. හැබැයි ඒ සිද්ධිය 
ගැන ජාත න්තර වාර්තාවල සඳහන් කළා වාෙග්ම, ෙම් ලංකාෙව් 
ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් ෙගෝතික රටකවත් සිදු ෙනොවුණු විධියට 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ භූමිෙය් කළු ෙකොඩි ඔසවා, ඊට පසුව සිටි 
අගවිනිශ්චයකාරවරයාව  එළවන්න කටයුතු කළ ආකාරය ගැනත් 
එම ජාත න්තර වාර්තාවල සඳහන්  කරන්න යුතුකමක් තිබුණා.  

ෙම් වාර්තාෙව් පැමිණිලි අතෙර් තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද?  
මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් ෙමම වාර්තාෙව් පස්වන 
පිටුෙව් සඳහන් වන ආකාරයට  එක රාජ  ෙනොවන සංවිධානයක් 
ඉදිරිපත් කළ කරුණු  මත පදනම් ෙවලා නිගමනවලට  ඇවිත් 
තිෙබනවා.  එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

  
“…Christian groups reported 126 incidents targeting Christians and 
religious sites,…”  

ෙම්වා අපි කවුරුවත් දන්ෙන් නැති ෙද්වල්. එක රාජ  ෙනොවන 
සංවිධානයක් එෙසේ ෙයෝජනා කළා කියලා තමයි ෙම් වාර්තාෙව් 
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කියන්ෙන්. ෙම් වාර්තාව අපක්ෂපාතී ෙනොවන බව කියන්නයි මට 
අවශ  ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් වාර්තාෙව් තැනින් තැන පුංචි පුංචි 
කාරණා තිෙබනවා. Mass graves ගැන කියන ෙකොට, මාතෙල්  
සිද්ධියත් ෙම්කට සම්බන්ධ කරන්න උත්සාහ දරනවා. ඒ පිළිබඳව 
සිදු වුණු ෙද්වල් අපි කවුරුත් දන්නවා. මම ෙම් ගැන දිගින් දිගටම 
කියන්න යන්ෙන් නැහැ. මා කියන්ෙන් ෙම් වාර්තාව අපක්ෂපාතී 
ෙනොවන බවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත්ම කාරණාව වන්ෙන්, 
වග වීම හා සංහිඳියාවයි. වග වීම හා සංහිඳියාව එකට යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? එක අතකින් කම්මුලකට ගහන ගමන් අෙනක් 
අෙතන් වැළැඳ ගන්න කියලා කියනවා. ඒක කරන්න පුළුවන් 
ෙදයක්ද? ෙම් කථිකයන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් පුන පුනා කථා කළා, 
අපිකාෙව්  සත  හා පතිසන්ධාන ෙකොමිසම - Truth and 
Reconciliation Commission එක -ගැන. ඒක පරමාදර්ශී  
උදාහරණයක්. ෙකොමිසෙම් සභාපතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කෙළේ 
ෙඩස්මන්ඩ් ටුටූ කියන ෙනොෙබල් සාම ත ාගයට හිමිකම් කියපු 
කීර්තිමත් අගරදගුරුතුෙමක්.  අපිකාව ඇතුළත දී ෙම් Truth and 
Reconciliation Commission එක කටයුතු කෙළේ සමාව දීෙම් 
අරමුණින්.  කිසිෙලසකවත්  දඬුවම් කිරීෙම් අරමුණක් තිබුෙණ් 
නැහැ. අෙප් රෙටත් යුද්ධයක දී උතුෙර් ෙහෝ දකුෙණ් ෙහෝ 
නැෙඟනහිර අතුරුදහන් වුණු, මියගිය තමන්ෙග් ඥාතීන් ඉන්නවා 
නම් ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න අයිතියක් ඕනෑම පුරවැසියකුට 
තිෙබන්නට ඕනෑ; නෑෙයකුට තිෙබන්නට ඕනෑ. අපි ඒ අයිතියට 
ගරු කරන්නට ඕනෑ. අපි ඒ අයිතියට බලපෑම් කරන්නට  යන්ෙන් 
නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි ෙම් හරහා 
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින අය 
උත්සාහ ගන්ෙන් ෙමොකටද? සංහිඳියාව කියන්ෙන් ෙම් ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටින ෙබොෙහෝ ෙදනා කියන විධියට ආණ්ඩුව විසින් ෙදමළ 
ජනතාව දිනා ගැනීම ෙනොෙවයි. ඒක මැතිවරණයකට ෙහොඳයි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. ඔබතුමාට 

ෙවන් කළ කාලය අවසන්.  
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව ස්වල්ප ෙව්ලාවක් 

ලබා ෙදන්න. 

 හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්  අද කථා 
කරන්න පැමිෙණන්ෙන්  නැහැ.  අමුණුගම මැතිතුමා  ඒ බව 
සඳහන් කළා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
වැඩිපුර විනාඩි පහක කාලයක් ඔබතුමාට ලබා ෙදනවා.  
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. "ඇසට 

ඇසක්, දතට  දතක්" කියන න ායෙයන් ෙම් පශ්නය විසඳා 
ගන්නට බැහැ. ඒක ෙනොෙවයි පදනම ෙවන්නට ඕනෑ. මා 
ඔබතුමාට කියා ෙගන ආෙව්, ආණ්ඩුව විසින් ෙදමළ ජනතාව දිනා 
ගැනීම ෙනොෙවයි වැදගත් වන්ෙන් කියන එකයි. ඒක  
මැතිවරණයකට වැදගත් ෙව්වි. සංහිඳියාවට ඒෙක් ඇති 

වැදගත්කමක් නැහැ. ෙදමළ මිනිහා ෙකොෙහොමද සිංහල මිනිහා 
දිනා ගන්ෙන්? සිංහල මිනිහා ෙකොෙහොමද, ෙදමළ මිනිහා දිනා 
ගන්ෙන්? මුස්ලිම් මිනිහා ෙකොෙහොමද, ෙදමළ හා සිංහල 
ෙදපාර්ශ්වයම දිනා ගන්ෙන්? සංහිඳියාව කියන්ෙන් එෙලස එක් 
පාර්ශ්වයක් අෙනක් පාර්ශ්වයන් දිනා ගැනීමයි. එෙහම නැතිව 
ආණ්ඩුව ෙදමළ මිනිහා දිනා ගැනීම ෙනොෙවයි, සංහිඳියාව 
කියන්ෙන්. ෙම් ෙබොෙහෝ කාරණා පදනම් කර ෙගන තිෙබන්ෙන් 
ඒකටයි. ඒ නිසා මම නැවතත් කියන්ෙන්, ෙමතැන දී වැදගත් 
වන්ෙන් "ඇසට ඇසක්, දතට දතක්" න ාය ෙනොවන බවයි. 
ෙමතැන දී ගන්නට ඕනෑ, "ෛවරෙයන් ෛවරය ෙනොසංසිෙඳේ, 
අෛවරෙයන් ෛවරය සංසිෙඳේ" කියන මූලික සනාතන ධර්මෙය් 
පදනමයි.  මා  ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි,  දුෂ්ට දඩයමක් 
විධියට ෙමය සමාජගත වීම වළක්වන්නට බැරි බව. විෙශේෂෙයන් 
තවත් ව සනයකට පාර කපන, මහා ෙල් වැගිරීමකට පාර කපන 
සිද්ධියක් බවට ෙමය පත් කරන්න එපාය කියලා මම ඉතාමත් 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටින්නට කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,   ෙඩස්මන් ටුටූ අගරදගුරුතුමා 
අපිකාෙව් සත  සහ පතිසන්ධාන ෙකොමිසෙම් සභාපතිවරයා 
විධියට එම සත  සහ පතිසන්ධාන ෙකොමිසම කියාත්මක වන 
ආකාරය  ගැන  විගහ කරපු ආකාරය  එතුමාෙග්ම වචන වලින් 
ෙමෙසේයි. I quote:  

 
"Our country did not go the way of Nuremberg, to bring the 
perpetrators of such crimes to trial.  After the Second World War, 
the Allies had defeated the Germans and could apply so-called 
"victor's justice." In our case, neither the apartheid government nor 
the liberation movements had defeated their adversary. Our country 
could not afford the exorbitant cost of trials, even if we could have 
held them and had the evidence to satisfy a court of law. 

 
Our country chose a middle way of individual amnesty for truth. 
Some would say, what about justice? And we say retributive justice 
is not the only kind of justice. There is also restorative justice, 
because we believe in Ubuntu - the essence of being human, that 
idea that we are all caught up in a delicate network of 
interdependence." 

 

ඒ, Truth and Reconciliation Commission එක  කියාත්මක 
කරන්න දකුණු අපිකාව ගත් උත්සාහය පිළිබඳව Truth and 
Reconciliation Commission එෙක් සභාපතිවරයා විගහ කරපු 
ආකාරයයි. ඒ නිසා මම කියන්ෙන්, සත  ෙසොයා ගැනීම සඳහා 
කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ කියන එකයි.   කවුරුවත්  එයට විරුද්ධ 
වන්ෙන් නැහැ.  ෙචෝදනා රාශියක් ගැන සභාෙව් කියැවුණා. එදා 
බර අවි පහාර නතර කළාම ඒ ගැන මහින්ද රාජපක්ෂ  හිටපු  
ජනාධිපතිතුමාට  ෙචෝදනා කරපු සමහර අයත් ඒ අතර සිටියා.  බර 
අවි පහාර නතර කෙළේ ඇයි කියලා සමහර පක්ෂ එදා ෙචෝදනා 
කළා. ඉන්දියානු රජෙයන් අල්ලසක් අරෙගන බර අවි පහාර නතර 
කළා කියා එදා කිව්වා. හැබැයි, එක කලාපයකට සීමා ෙවනෙකොට 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා එදා ෙසේනාධිනායකයා විධියට බර අවි පහාර 
නතර කරන්න කියලා නිෙයෝග කළා.  ඒකට එෙරහි වුණු අය, 
ඒකට ෙචෝදනා කරපු අය අද ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත් විවිධ 
කතන්දර කියයි.  නමුත් ඒක වැදගත් වන්ෙන් නැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විධියට ගිෙයොත් 
ෙකළවරක් නැති ෙව්වි. මා අෙත් තිෙබනවා 2014.03.21 වැනි දා 
ගැසට් නිෙව්දනය. ෙමහි තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙලෝකය පුරා 
සිටින තස්තවාදයට සම්බන්ධ සංවිධාන 16ක්; පුද්ගලයන් 424ක් - 
විෙද්ශ කටයුතු  ඇමතිතුමා ෙම් කණ්ඩායෙමන් ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක්ව තමයි ලංකාෙව් සැණෙකළියට ෙගන්වන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටින්ෙන්;  ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා කරමින් 
සිටින්ෙන්.    වහාම ෙම් පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වන්න කියලා,  
වියතුන්ෙග් හඬ කියන සංවිධානය ගිහින් ෙපොලිස්පතිතුමාට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පැමිණිලි කරනවා මා දැක්කා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
එකට එක කරයි. ෙකළවරක් නැති ෙවයි. පලිගැනීම් ඇති ෙව්වි. 
ඒකයි මම කිව්ෙව් නැවත ව සනයකට පාර කපාවි කියලා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට ලබා දුන් වැඩිපුර 
කාල ෙව්ලාව දැන්  අවසානයට ළඟා වී තිෙබනවා.  ඒ නිසා  
තුන්ෙවනි කාරණයට යන්ෙන් නැතිව මා ෙවනත්  කාරණයක් 
ගැන සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයට ෙම් 
පිළිබඳව නීත ානුකූල අයිතියක් නැහැ කියා මා කිව්වා.  අවුරුදු 
239ක ඉතිහාසය තුළ යුද්ධ 22කට ඇෙමරිකාව මැදිහත් ෙවලා 
තිෙබනවා. අවුරුදු 10ක් යුද්ධ කරලා තිෙබනවා.  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි,   වියට්නාම් යුද්ධෙයන් පසුව ඇෙමරිකානු 
විශ්වවිද ාලෙයන් පකාශයක් කළා,  වියට්නාම් යුද්ධෙය් දී  මරා 
දමපු වියට්නාම් පුරවැසියන්ෙග් මිනී ෙගනැල්ලා එක ළඟ එක 
ෙපළගැස්සුෙවොත් මුළු ලුසියානා පාන්තයම වහන්න පුළුවන් තරම් 
මිනිසුන් ෙතොගයක් ඇෙමරිකන් හමුදාව විසින් වියට්නාමෙය් දී 
ඝාතනය කළාය කියලා.  අදටත් වියට්නාමෙය් මිනිස්සු වියට්නාම 
ෙපොෙළොෙව් පය තබන්ෙන් බෙයන්; පරිස්සෙමන්.  එවැනි 
තත්ත්වයකුයි තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇෙමරිකන් ඉතිහාසය ගැන 
අඩු වැඩි වශෙයන් කථා කරනවා නම්, යුෙනස්ෙකෝ එක මානව 
හිමිකම් පශ්න ගැන කථා කරද්දී ඇෙමරිකාව යුෙනස්ෙකෝ එෙකන් 
ෙදවතාවක් එළියට ගිහින් තිෙබනවා. Palestinians’ living 
conditions rights වලට විරුද්ධව අට වතාවක් ඡන්දය පාවිච්චි 
කරලා තිෙබනවා. ඊශායලෙය්  human rights abuses   ගැන 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට ෙයෝජනාවක් ෙගනාවාම හය 
වතාවක් එයට විරුද්ධව ජන්දය පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා. එෙහම 
ඉතිහාසයක් තිෙබන්ෙන්.  Human Rights Council එක පිහිටුවන 
ෙවලාෙව්ත් ඊට එෙරහිව ඡන්දය පාවිච්චි කරපු රටක් හැටියට 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයට  ශීලාචාර අයිතියක් තිෙබනවාද 
කියලාත් අපි කල්පනා කර බලන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා අපි ෙමවැනි 
ෙද්වල් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා නිදහස්  පක්ෂෙය් 
විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකු විධියට ඔබතුමාටත්, 
ගරු කථානායකතුමාටත්, ගරු මන්තීවරුන්ටත් මම කාරණයක් 
මතක් කරන්න කැමැතියි. අෙප් ආරක්ෂක හමුදාවන්ට එෙරහිව යුද 
අපරාධ ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ඔවුන් යුද්ධය ජයගහණය 
කරපු නිසයි; අෙප් ආරක්ෂක හමුදාවන්ට එෙරහිව යුද අධිකරණ 
පිහිටුවන්ෙන් ඔවුන්  යුද්ධය ජයගහණය කරපු නිසයි; අෙප් 
ආරක්ෂක හමුදාවන්ට එෙරහිව මානව හිමිකම් ෙචෝදනා නඟන්ෙන් 
ඔවුන් යුද්ධය ජයගහණය කරපු නිසයි; ඒකාබද්ධ ෙචෝදනා 
එන්ෙන් ඔවුන් යුද්ධය ජයගහණය කරපු නිසයි. එදා යුද්ධය 
පැරදුණා නම් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානයට 197වැනි  රට එකතු ෙවනවා, "ඊළාම් ෙද්ශය" 
කියලා; ආසියානු මහාද්වීපයට තව එක රටක් එකතු ෙවනවා; 
සාර්ක් කලාපයට තව එක රාජ යක් එකතු ෙවනවා. එෙහනම් 
2010 ඊළාම් ෙද්ශෙය් ජනාධිපති වශෙයන්  ෙව්ළුපිල්ෙල් පභාකරන් 
මැතිතුමා එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය අමතනවා. 2010 
මැතිවරණෙයන් අපි පරාජයට පත් ෙවනවා. ඊට පස්ෙසේ කියනවා, 
"ඔව්, ෙම්ක තමයි අපි කිව්ෙව්, පභාකරන් පරාජය කරන්න බැහැ" 
කියලා. ඔය වුෙණ් ඒකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකු 
විධියට මම මෙග් පක්ෂෙයන් වාෙග්ම සියලුම පක්ෂවලින් ඉතාම 
ෙගෞර වෙයන් යම් කාරණයක් ඉල්ලන්න කැමැතියි. නිමල් සිරිපාල 
ද සිල්වා මැතිතුමා කියපු කාරණා ඇතුෙළේ නම් ෙලොකු 

පරස්පරතාවන් ඇති ෙවන එකක් නැහැ කියලායි මම විශ්වාස 
කරන්ෙන්. ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් 
අනාගතෙය් දවසක ඡන්ද විමසීමක් ෙවන්ෙන් නම් එදාට හෘදය 
සාක්ෂියට එකඟව ඡන්දය පාවිච්චි කිරීම සඳහා ෙම් ගරු සභාෙව් 
සියලුම පක්ෂවල මන්තීවරුන්ට අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න කියලා 
මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලන්න කැමැතියි. මම මෙග් පක්ෂයට 
ආ දෙරයි. මම මෙග් නායකයාට හැමදාම ආදෙරයි. හැබැයි, ඒ 
සියල්ලටම වඩා මම මෙග් රටට ආදෙරයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. මෙග් පක්ෂය සහ මෙග් රට අතර කිසියම් 
පරස්පරතාවක් ඇති වන්ෙන් නම් නිසැකවම මම මෙග් රෙට් 
පැත්ත ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. ෙබො ෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 2.22] 
 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එල්ටීටීඊ සංවිධානය පරාජය 

කරලා ලැබූ යුද ජයගහණෙයන් පසුව සාමය දිනා ගන්නට ලැබුණු 
අවස්ථාව මඟ හැරීෙම් පතිඵල තමයි අද අපි දකින්ෙන්. සාමය දිනා 
ගන්නවා ෙවනුවට ගෙම් චණ්ඩි ෙලස හැසිරිලා, ජාත න්තර 
පජාවත් සමඟ අනවශ  ගැටුමකට ගිහිල්ලා, අෙප් රට නිශ්චිත 
වශෙයන්ම ජාත න්තර පරීක්ෂණයකට ලක් කිරීමට මඟ පාදා 
තිබුණා. ඒ මඟ , ඒ ඉඩකඩ ඇහිරී ගිෙය් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
වාසනාවට ඔවුන්ට ජනවාරි 08 වැනිදා ෙවනසක් කරන්නට 
පුළුවන් වුණු නිසයි. ඉන් පසුව අෙගෝස්තු 17 වැනි දා ඒ ෙවනස 
සහතික කරන්නට ෙම් රෙට් ජනතාවට පුළුවන් වුණා. එම නිසා 
තමයි අපට අද නැවතත් සාමය දිනා ගන්නට පෙව්ශයක් ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන්. පරමාධිපත  පිළිබඳව, ස්ෛවරීභාවය පිළිබඳව ෙම් 
ගරු සභාෙව් ෙබොෙහෝ කථාබස ් සිදු වුණා. ජාත න්තරවාදිෙයක් 
සහ ෙහොඳ ශී ලාංකිකෙයක් වීම එකිෙනකට පරස්පර නැහැ. ලංකා 
සමසමාජ පක්ෂෙය් අපි ජාත න්තරවාදින්. ඒ වාෙග්ම රෙට් 
ස්ෛවරීභාවය පිළිබඳව ද අපට ඒ හා සමාන උනන්දුවක් සහ 
කැක්කුමක් තිෙබනවා.  

Mr. Presiding Member, being  a good internationalist 
and being a good citizen of a country are not mutually 
exclusive.  ඒවා එකිෙනකට පරස්පර නැහැ. එෙහත් මම කනගාටු 
වන්ෙන් වාමාංශික කියා ගන්නා සමහරු අද අන්ත ජාතිවාදින් 
සමඟ එක් ෙවලා කටයුතු කිරීම පිළිබඳවයි. අපි එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානයට බැඳුෙණ් අෙප් පරමාධිපත  පාවිච්චි කිරීෙමනුයි.  We 
joined the United Nations in the exercise of our sovereignty.   
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට කවුරුවත් බ ෙලන් බඳවා ගන්ෙන් 
නැහැ. ඒ සඳහා යම්කිසි රටක් සව්ාධීනව තමන්ෙග් පරමාධිපත  
පාවිච්චි කරලා බැ ෙඳන්නට ඕනෑ. අපි විවිධ පඥප්තිවලට 
සම්බන්ධ වුෙණ් අෙප් පරමාධිපත  පාවිච්චි කරමින් - in the 
exercise of our sovereignty. බල කිරීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන 
කිසිම ජාත න්තර බැඳීමකට අප සම්බන්ධ වුෙණ් නැහැ. ඒ අනුව 
ජාත න්තර පජාෙව් ෙහොඳ සාමාජිකෙයකු හැටියට කටයුතු 
කරන්නට අපට අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා. අප ෙම් අවස්ථාව 
පෙයෝජනයට ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අෙප් නීති පද්ධතිය පවා 
ජාත න්තර මට්ටමට නැහැ. ඒක අප පිළිගන්න ඕනෑ. එම නිසා 
එක අතකින් ෙමය ෙහොඳ අවස්ථාවක්. ගැටුෙමන් මතු වුණු පශ්න 
පිළිබඳව පමණක් ෙනොෙවයි, ෙවනත් අපරාධ පිළිබඳව අෙප් රෙට් 
නීති පද්ධතිය දියුණු කරන්නට ෙමය අපට අවස්ථාවක් වනවා. මා 
හිතන හැටියට එය පෙයෝජනයට ගන්න ඕනෑ. 

1207 1208 

[ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම  මහතා] 
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ෙලෝක බලවතුන්ෙග් ද්විත්ව හැසිරීම පිළිබඳව අප සාකච්ඡා 
කළා. එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සඳහන් වුණා. ඒක ඇත්ත. මා 
හිතන හැටියට හැම ෙලෝක බල වෙතකුම වාෙග් ද්විත්ව චරිත 
රඟපාන්ෙන්. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ගත්ෙතොත්, ඔවුන් -
ඔබතුමන්ලා කලින්  සඳහන් කළා වාෙග්- වියට්නාමයට ගිහින් 
මැදිහත් වුණා, ඔවුන්ෙග් මිතුරන් ෙවනුෙවන්. ඔවුන් ටියුනීසියාෙව් 
සහ ඊජිප්තුෙව් පජාතන්තවාදි ෙවනස්කම්වලට උදවු කරන නමුත් 
අරාබිෙය් සමහර රටවලට, උදාහරණයක් වශෙයන් බහෙර්නය 
ගත්ෙතොත්, බහෙර්නෙය් ඇති වන පජාතන්තවාදි ෙවනස්කම්වලට 
ඉඩ දුන ්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ රෙට් තිෙබන්ෙන් ඇෙමරිකන් 
හිතවත් ආණ්ඩුවක් නිසා. අෙනකුත් සියලුම බලවතුන් පාෙහේ ඒ 
විධියට තමයි කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. ලංකා සමසමාජ පක්ෂෙය් 
අප ෙම් හැම එකකටම විරුද් ධ වුණා. අප වියට්නාමයට ඇතුළු වී 
කරන ඇෙමරිකන් බලපෑම්වලට විරුද්ධ වුණා. ඒ ආකමණවලට 
විරුද්ධ වුණා වාෙග්ම, 1968 ෙසෝවියට් ෙද්ශය 
ෙචෙකොස්ෙලෝවැකියාවට ඇතුළු ෙවලා එහි පජාතන්තවාදි 
ව ාපාරය ෙමොට කිරීමට, පරාජය කිරීමට උත්සාහ කළ ෙවලාෙව් 
අප ඒකටත් විරුද්ධ වුණා. ඒ නිසා වෙම් ව ාපාරෙය්, 
විෙශේෂෙයන්ම සමසමාජ සම්පදාෙය් ෙයෙදන අපට ආඩම්බර 
ෙවන්න පුළුවන් අපි ෙහොඳ ශී ලාංකිකයන් වන අතර, ෙහොඳ 
ජාත න්තරවාදීන්ද වුණා කියලා. ඉතින්, අපට දැන් අවස්ථාවක් 
ලැබී තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාෙවන් පෙයෝජනය ගන්නට ඕනෑ.  

We need to discharge our international obligations, Mr. 
Presiding Member, irrespective of  double standards. ඒ අනුව 
සාමය දිනා ගැනීමට අද ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා. 
ඒකට අවශ තාවන් ගණනාවක් තිෙබනවා - a number of 
elements. එකක් සත  ෙසොයා ගැනීම. කුමක්ද වුෙණ් කියලා සත  
දැන ගැනීමට විෙශේෂෙයන්ම වින්දිතයන්ට සම්පූර්ණ අයිතියක් 
තිෙබනවා. 

 ඊළඟ එක, සිදු වුණු අලාභවලට වන්දි ලබා ගැනීමට අයිතියක් 
තිබීම. ඊළඟ එක, වගවීම පිළිබඳව. අද විරුද්ධ පක්ෂෙය් සමහර 
අය කථා කරන්ෙන් "වගවීම'' කියන ඉතා වැදගත් කාරණය අයින් 
කරලා. ෙම්ක දඬුවම් කිරීම පිළිබඳ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. කුමක්ද 
වුෙණ්? නීතිය කඩලා තිෙබනවා ද? ජාත න්තර ෙහෝ ෙද්ශීය නීතිය 
කඩලා තිෙබනවාද? International Humanitarian Law එක 
කඩලා තිෙබනවා ද? ඒ පිළිබඳව රටට දැන ගන්නට, ෙලෝකයට 
දැන ගන්නට, විෙශේෂෙයන්ම වින්දිතයන්ට එය දැන ගැනීමට 
අයිතියක් තිෙබනවා.  

ඊළඟ එක, ෙම් වාෙග් සිදුවීම් නැවත සිදුවීම වැළැක්වීමට 
ගන්න පියවර. ඒ අනුව සාමය දිනා ගැනීමට නම් සිව් ආකාරයකින් 
ෙම් පශ්නය දිහා බලන්නට ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඊෙය් ෙපෙර්දා අපි දැක්කා යුද හමුදාවට නායකත්වය දුන්නු ෆීල්ඩ් 
මාර්ෂල් ෙෆොන්ෙසේකා පවා කියා තිබුණා, "නීතිය කඩලා තිෙබනවා 
නම් ඒ පිළිබඳව ෙසොයන්නට ඕනෑ" කියලා. ෙම්ක දඬුවම් කිරීම 
පිළිබඳ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. නීතිය කඩ ෙවලා තිබුණා නැද්ද 
කියලා ෙහොයන එක අප කාටත් ෙහොඳයි. රටටත් ෙහොඳයි; 
වින්දිතයන්ටත් ෙහොඳයි.  

අද සඳහන් වුණා, ජාත න්තර තාක්ෂණික සහාය ලබා ගැනීම 
පිළිබඳව. මම හිතන හැටියට අපට ඒ පිළිබඳව පශ්න තිෙබනවා. 
අප කථා කරනවා මනම්ෙප්රි සිද්ධිය පිළිබඳව. අප කථා කරනවා 
කිෂාන්ති කුමාරස්වාමි සිද්ධිය පිළිබඳව. ඒවා ෙබොෙහොම ඍජුව 
ඉදිරිපත් කළ නඩු. මිනී මැරුම්, ස්තී දූෂණ කියලා ෙකළින්ම 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වුණු නඩු. නමුත්, අද ෙම් වාර්තාවල 
සඳහන් ෙවන්ෙන්, ජාත න්තර තලෙය් සාකච්ඡා ෙවන්ෙන් ඊට 
වඩා ෙවනස් බරපතළ, සංකීර්ණ අපරාධ පිළිබඳව. අපරාධ 
ෙකරුවාද, නැද්ද කියන එක ෙවනම පශ්නයක්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව 
ෙසොයා බැලීමට අපට තාක්ෂණික සහාය අවශ යි. අද අප එක්සත් 

ජාතීන්ෙග් ජාත න්තර සංවිධානාත්මක අපරාධ පිළිබඳව 
පඥප්තිෙය් ෙකොටස්කරුවන්. ඒ නිසාම, අප මානව කුට්ටනය -
human trafficking- පිළිබඳව Protocol එෙක් ෙකොටස්කරුවන්. 
ෙමොකද, මානව කුට්ටනය -human trafficking- කියන්ෙන් අපට 
තදින් බලපාන පශ්න. ෙම් පිළිබඳව අෙප් නීතිය අද තිෙබන 
ජාත න්තර මට්ටමට ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. අපට ෙහොඳ witness 
protection programmes නැහැ. අපි ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙපබරවාරි 
මාසෙය් තමයි, 2015 අංක 4 දරන "Assistance to and Protection 
of Victims of Crime and Witnesses" කියන පනත සම්මත 
කෙළේ. අෙප් උසාවිවල ඒ නවීන තාක්ෂණය පාවිච්චි කර  
සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අපට පළපුරුද්දක් නැහැ.  In 
modern criminal justice systems, there are witness protection 
programmes, such as exclusion of public from trial and 
video testimony where witnesses can give evidence from 
different locations and they can be questioned while giving 
evidence from different locations, because sometimes with 
physical distance the witnesses feels secure.  

Then there is also another method called "witness 
concealment". සාක්ෂිකරුවා සාක්ෂි ෙදන්ෙන්, screen එකක් 
පිටුපස ඉඳලා. Anonymity of witnesses, නිර්නාමිකව සාක්ෂි 
ෙදන්න තිෙබන අයිතිය අනුව witnessෙග් නම පකාශයට පත් 
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම්වා කියන තරම්ම ෙලෙහසි නැහැ. 
ෙමොකද, අධිකරණයටවත්, විත්තිකාරයාටවත් ඒ අවස්ථාෙව්දී 
සාක්ෂිකරුවාෙග් හැසිරීම දක්නට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
විත්තිකරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳව ද පශ්න පැන නඟිනවා. ඒ 
පිළිබඳව අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන් විෙශේෂෙයන්ම පුහුණුවක් 
ලබා ගත යුතුයි.  

The Court cannot assess the credibility fully, but on 
the other hand important evidence may be lost. Therefore, 
there is the need to balance the rights and interests of the 
accused and the endangered witnesses. Therefore, in 
developed criminal justice systems - I said, we are a party 
to the United Nations Convention on Transnational 
Organized Crime -  these safeguards are limited only to 
serious crimes. The court or the investigating judge 
should be satisfied that the threat is real and substantial 
and should also be satisfied about the reliability of 
witnesses and the reasons for the witness's wish to be 
anonymous. Not every witness is allowed to give 
evidence in anonymity. Judges need to be trained to 
ensure that there is no adverse impact on the rights of the 
accused.  

අපට ෙම්වා පිළිබඳව මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙලොකු අත් දැකීම් නැහැ. අපට ඒ තාක්ෂණික දැනුම නැහැ. ඒ 
නිසා ඒ වාෙග් අවස්ථාවලදී ජාත න්තර වශෙයන් තාක්ෂණික 
සහාය ලබා ගැනීමට අපට සිදු ෙවනවා. එෙසේ ලබා ගැනීම 
අපටත් ෙහොඳයි. ෙමොකද, එෙසේ කිරීෙමන් ඉදිරිෙය්දී අෙප් 
අධිකරණ කමයත්, අෙප් අපරාධ යුක්ති කියාවලියත් වඩා 
ශක්තිමත් ෙවනවා. අෙප් අධිකරණ කමය ඒ කම සහ විධිවලට 
පුරුදු ෙකරුවාම, අනාගතෙය්දී බල අපරාධ පිළිබඳව අපට ඒ 
තාක්ෂණය පාවිච්චි කර කටයුතු කරන්නට පුළුවන් ෙවනවා. ඒ 
නිසා ෙම් ආකාරයට ජාත න්තර සහාය ලබා ෙගන, 
තාක්ෂණික සහාය ලබා ෙගන අෙප් ෙම් systems දියුණු කර 
ගැනීෙමන්  අෙප් අධිකරණ කමයට ද වාසියක් අත්ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙමම ගරු සභාෙව්දී 
අධිකරණය පිළිබඳව තිෙබන විශ්වාසය  සාකච්ඡා වුණා. මම 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට කියන්න කැමැතියි, උසාවිෙය් 
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ෙපනී සිටින ඔබලාෙග්ම නීතිඥවරුන් සිටින බව. ඉසස්ර ෙම් 
රෙට් මානව හිමිකම් පිළිබඳව නඩුවක් දමන ෙකොට, සාමාන  
නීතිඥවරුන් නඩුවක් assess කර, එම නඩුව සාර්ථක ෙවන්නට 
සියයට පනහක, සියයට පනසප්හක පමණ chance එකක් 
තිෙබන බව ෙපෙනනවා නම් ෙසේවා දායකයාට උපෙදස ්
ෙදනවා, "එෙහම නම් ෙම් නඩුව ඉදිරිපත් කරමු." කියා. නමුත් 
අප දැක්කා, පසු ගිය අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ ඒ සියයට ගණන 
-අප ඒ තක්ෙසේරු කිරීමට පාවිච්චි කරන මිනුම් දණ්ඩ- ඉහළ 
යන ආකාරය. අලුත්කෙඩ් උසාවි සංකීර්ණෙය් මානව හිමිකම් 
පිළිබඳව ෙපනී සිටින ඕනෑම නීතිඥවර ෙයක් ඒ ගැන කියයි. පසු 
ගිය කාලෙය් නඩුවක් දිනන්න සියයට 75කවත් chance එකක් 
නැහැය කියා ෙපනුණා නම් ඒ වාෙග් නඩු ඉදිරිපත් කරන්නට 
ෙසේවාදායකයන්ට නීතිඥවරු උපෙදස් දුන්ෙන් නැහැ. අෙප් 
අධිකරණය පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට එහි සියල්ල ෙහොඳයි  
කියන්න බැහැ. අෙප් අධිකරණය පිළිබඳ පශ්න තිෙබනවා. 
ජනතාවට අධිකරණය පිළිබඳව විශ්වාසයක් තිෙබනවාද කියන 
බරපතළ පශන් තිෙබනවා. එම නිසා අපි ඒවා විසඳා ගත යුතුයි. 

 අවසාන වශෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  we 
have the demons of the past. යුද්ධෙයන් මතු වුණු යක්ෂයින්, 
භූතයින් සිටිනවා. We need to exorcise them. දුම්මල ගහලා 
සදහටම ඔවුන්ව එළවා දැමිය යුතුයි. ඒක නිකම් කරන්න බැහැ. 
ඒ සඳහා, there has to be a closure and that can be achieved 
only by the four methods that we have been discussing. 

අවසානයක් දකින්න නම්, ෙම් ගැටුම අතීතයට දමන්නට 
නම් ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමොකද වුෙණ් කියන එක ගැන ෙහොයා 
ගැනීම, ඒ අයට වන්දි ෙගවීම, වගවීම සහ නැවත ෙමවැනි 
ගැටුම් සිදු වන්ෙන් නැති බවට වග බලා ගැනීම, ෙද්ශපාලන 
විසඳුමක් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම වැනි කරුණු ෙදස අපි 
බලන්න ඕනෑ. Those will not just go away. ඒ සඳහා අපට 
සාමූහික පයත්නයක් අවශ යි.  වින්දිතයන් ඇතුළුව අපි සියලු 
ෙදනාම එකතු වී සියලු ජන ෙකොටස ් සම්බන්ධ කරෙගන 
ෙම්කට සාමූහික පයත්නයක් දැරිය යුතුයි. ඒ ආකාරයට තමයි 
අප කටයුතු කළ යුත්ෙත්. ෙම් සාකච්ඡාෙව්දී ආණ්ඩුකම 
ව වසථ්ාව පිළිබඳ පශන් මතු වුණා. ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම 
ව වසථ්ාවට විරුද්ධව කිසිම ෙදයක් කරන්න ලංකාෙව් ඉඩක් 
නැහැ.  

සමහර විට අපට නීති හදන්නට ෙවයි. අෙප් තිෙබන නීති දියුණු 
කරන්නට ෙවයි. ඒ නීති දියුණු කරන ෙකොට ඒ සෑම නීතියක්ම 
අභිෙයෝගයකට ලක් කිරීමට සෑම පුරවැසිෙයකුටම ඉඩක් 
ලැෙබනවා. අලුෙතන් Tribunal එකක් හදනවාද, Truth 
Commission එකක් හදනවාද ෙම් සෑම ෙදයකදීම අපට 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විමර්ශනයට ලක් ෙනොකර ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත කරන්න බැහැ. ඒ 
නිසා සෑම පුරවැසිෙයකුටම ඉඩක් ලැෙබනවා, ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවට අනුකූලවද නැත්නම් ඊට විරුද්ධවද ෙම් ෙයෝජනාව 
කරන්ෙන්, නීතියක් හදන්ෙන් කියා ෙසොයා බලන්න. ඒ නිසා අපට 
ඒ ආරක්ෂාව තිෙබනවා. නීතියක් සම්මත කරන්නට ඉස්ෙසල්ලා 
ඊට විරුද්ධව කටයුතු කරන්නට, නීතිය සම්මත කර වුණත් ඊට 
පස්ෙසේ ඒ නීතියට පටහැනිව උසාවියක් පිහිටුවනවා නම්, 
විනිශ්චයකාරවරු පත් කරනවා නම්, තාක්ෂණික සහාය ගන්නවා 
නම් ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම අධිකරණයකට, ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
ගිහින් ඊට අභිෙයෝග කර ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට අනුකූලව 
පමණක් ෙම් කියාවලිය සිදු වන බවට සහතික කර ගැනීමට 
පුරවැසියන්ට ඉඩ ලැෙබනවා. එම නිසා ෙම් ගැන හුඹස් බියක් ඇති 
කර ගත යුතුව නැහැ. ෙමොකද අපි කටයුතු කරන්ෙන්, අපට කටයුතු 

කළ හැක්ෙක් ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට අනුකූලව 
පමණයි. ඒ නිසා ෙම් ලැෙබන අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන අරෙගන 
යුද්ධය දිනා ගත්තා වාෙග්ම සාමය දිනා ෙගන සාමකාමී රටක් 
ඇති කිරීමට ෙමයින් අපට පෙව්ශයක් ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීලඟට ගරු සිද්ධාර්ථන් මන්තීතුමා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක්  ගරු ලකී 
ජයවර්ධන මහතාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு,  மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
 

[பி.ப. 2.38] 
 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sitharthan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

நாங்கள் இரண்  நாட்களாக ஐக்கிய நா கள் சைபயின் மனித 
உாிைமகள் ேபரைவயின் தீர்மானம் பற்றிய விவாதத்திேல 
ஈ பட் க்கின்ேறாம். த ேல, இந்தத் தீர்மானம் ஏன் 
ெகாண் வரப்பட்ட  என்ப  பற்றி  நாங்கள் ஆராய 
ேவண் ம். இந்தத் தீர்மானம் ெகாண் வரப் பட்டதற்கான 
காரணத்ைதவிட, இவ்வாறான ஒ  சூழ்நிைல 
உ வாக்கப்பட்ட  ஓாி  நாட்களில் அல்ல. ஏறக்குைறய இந்த 
நா  சுதந்திரம் அைடந்த நாள் ெதாடக்கம் தமிழ் மக்க ைடய 
ேகாாிக்ைககள் ம க்கப்பட்டேபா , நாங்கள் சாத் க 
ாீதியான யற்சிகைள ேமற்ெகாண்ேடாம். அைவ ம் 

றிய க்கப்பட்டதால், அன்றி ந்த இைளஞர்கள் அந்த 
அஹிம்ைசவழிப் ேபாராட்டங்களில் நம்பிக்ைகயிழந்  
ஆ தேமந்திப் ேபரா னார்கள். இவ்வா  உ வான 
ேபாாினால் ஏற்பட்ட பிரச்சிைனகள் சம்பந்தமாகேவ இந்தத் 
தீா்மானம் நிைறேவற்றப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, இந்தப் 
ேபார் ஏன் ஏற்பட்ட ? அதற்கான அ ப்பைடக் காரணம் 
என்ன? என்பைத கண் பி த் , த ல் அதற்கு ஒ  
தீர்ைவக் காணேவண் ய  எங்கள் அைனவாின ம் 
கடைமயாகும். ஏெனன்றால், இப்ப யான ஒ  விடயம் 
தி ம்ப ம் நடக்கக்கூடா  என்பதிேல இந்த நாட் ேல 
இ க்கின்ற அைனத் ப் பிரைசக ம் மிக ம் அக்கைறயாக 
இ க்கின்றார்கள். அந்தப் பிரைசகைளப் பிரதிநிதித் வப் 
ப த் கின்ற நாங்கள் அைனவ ம் அைதக் காிசைனயில் 
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எ த் க்ெகாள்வ  மாத்திரமல்ல, இப்ப யான விடயம் 
தி ம்ப ம் நடக்கக்கூடா  என்பதிேல மிகமிகக் கவனமாக 
இ க்கேவண் ம்.  

இதிேல நாங்கள் பல விடயங்கைளப் பார்க்கின்ேறாம். 
தமிழர்கைளப் ெபா த்தமட் ல், நாங்கள் கடந்த காலங்களில் 
இந்தச் சர்வேதச விசாரைணைய மிக ம் அ த்திக் 
கூறிவந்ேதாம்; இன் ம் அைதத்தான் கூ கின்ேறாம். அதற்குக் 
காரணம், உள்ளக விசாரைணகளிேல எங்க க்கு இ ந்த 
நம்பிக்ைகயீனம்தான். தமிழ் மக்க க்கு இந்த நாட் ன் 
உள்ளக விசாரைணகளிேலா, நீதித் ைறயிேலா நம்பிக்ைக 
யற்ற தன்ைம காணப்ப கின்ற . இந்த நாட் ல் பல உள்ளக 
விசாரைணகள் நடத்தப்பட் க்கின்றன. அந்த விசாரைண 
க ைடய அறிக்ைககள் எல்லாம் இ க்கின்றன. ஆனால், 
எந்தவிதத்தி ேம அைவ நைட ைறப்ப த்தப்படவில்ைல 
என்ற காரணத்தினால்தான் நாங்கள் சர்வேதச 
விசாரைணையக் ேகா கின்ேறாம்.  

அ ேபால், நாங்கள் சர்வேதச விசாரைணையக் 
ேகாாிநிற்ப , இந்தப் பிரச்சிைனைய உலகறியச் ெசய்  
யாைர ம் பழிவாங்கேவண் ம் என்ற ேநாக்கத் க்காக அல்ல. 
நிச்சயமாக எவைர ம் பழிவாங்குகின்ற எண்ணம் எங்க க்குக் 
கிைடயா . தவ கள் யார் ெசய்ததாக ம் இ க்கலாம்; அ  
எந்தத் தரப்பினராக ம் இ க்கலாம். இந்த அறிக்ைகையப் 
பார்த்தால், அதில் இரண்  பகுதியினரா ம் விடப்பட்ட 
தவ கள் குறிப்பிடப்பட் க்கின்றன. எனேவ, த ல் 
உண்ைமகள் ெவளியிேல ெகாண் வரப்பட ேவண் ம்; 
ெவளிவ ம் உண்ைமகைள மக்கள் அறியேவண் ம். 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்குச் சாியான நீதி, நியாயம் கிைடக்க 
ேவண் ம். இ தான் எங்க ைடய அ ப்பைட ேநாக்கமாக 
இ க்கின்ற .  

எங்க க்கு உள்ளக விசாரைணயின்மீ  நம்பிக்ைகயீனம் 
தான் சர்வேதச விசாரைணைய நா வதற்கு மிக க்கிய 
காரணமாக இ ந்த  என்  நான் இங்கு குறிப்பிட்ேடன். 
கடந்த கால விசாரைணகைள எ த் க்ெகாண்டால், அைவ 
அைனத் ேம அந்தந்த அரசாங்கங்களினால் நடத்தப்பட்ட ஒ  
விசாரைணயாகேவ இ ந்தி க்கின்ற . இப்ேபா  
நடக்கவி க்கும் விசாரைணக்கு, அல்ல  ஐக்கிய நா களின் 
மனித உாிைமகள் ேபரைவயின் தீர்மானத்தின்ப  
உ வாக்கப்பட ள்ள விசாரைணப் ெபாறி ைறக்கு - இங்கு 
அ  பற்றி பலர் கூறியப யால், அைத விபாித் க்கூற 
வி ம்பவில்ைல; எனக்கு மிகக் கு கிய ேநரேம 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற  - இலங்ைக அரசு உட்பட 47 நா கள் 
அ சரைணயாளர்களாக இ ந்  ஆதரவளித் தி க்கின்றன. 
அந்தவைகயில், ஐக்கிய நா கள் சைபயின் மனித உாிைமப் 
ேபரைவயி ள்ள உ ப் ாிைம நா கள் எல்லாம் ேசர்ந்ேத 
இந்தத் தீர்மானத்ைத ஏகமனதாக  நிைறேவற்றியி க்கின்றன. 
ஆகேவ, இந்த விசாரைணகள் ஒ  நியாயமான ாீதியில் 
அைமவதற்கான வாய்ப் க்கள் இ க்கின்றன என்  
எங்க க்குக் கூறப்ப கின்ற .  

இந்த விசாரைணகைள நடத் கின்றேபா  ஒ  விடயத்ைத 
நாங்கள் மிகக் கவனமாகப் பார்க்கேவண் ம். அதாவ , 
மக்க க்கு அதன் லம் நீதி கிைடப்ப  மாத்திரமல்ல, 
அவர்கள  அ ப்பைடப் பிரச்சிைனகள் தீர்க்கப்படேவண் ம். 
உண்ைமயாகேவ ஒ  நியாயமான அதிகாரப்பரவலாக்கல் 

லம் தமிழ் மக்கள் இந்த நாட் ேல விசுவாசம் ைவக்கக்கூ ய 
ஒ  நிைலைமைய உ வாக்க ேவண் ம். இந்தச் சர்வேதச 
விசாரைணைய நாங்கள் ேகாாியேபா  அல்ல  தமிழ் 
மக்க ைடய இனப் பிரச்சிைனையச் சர்வேதசப் 
பிரச்சிைனயாக மாற்றியேபா  பல குற்றச்சாட் க்கள் 

எ ந்தன. உள் க்குள்ேளேய தீர்த்தி க்கக்கூ ய 
பிரச்சிைனைய நாங்கள் சர்வேதசமயப் ப த்திவிட்டதாகக் 
கூறப்பட்ட . அ  உண்ைமதான். நாங்கள் சர்வேதசத்திற்குச் 
ெசன்  எங்க ைடய குைறகைள ைறயிடேவண் ய 
நிைலைமையக் கடந்தகால அரசாங்கங்கேள உ வாக்கின. 
பிரச்சிைனைய நாட் க்குள்ேளேய தீர்கேவண் ெமன்  
க திப் பல ஒப்பந்தங்கள் ைகச்சாத்திடப்பட்டன. 'பண்டா -
ெசல்வா' ஒப்பந்தம், 'டட்  -ெசல்வா' ஒப்பந்தம், இந்திய-
இலங்ைக ஒப்பந்தம் ேபான்  பல ஒப்பந்தங்கள் 
ைகச்சாத்திடப்பட்டன.  இந்த ஒப்பந்தங்க க்ெகல்லாம் என்ன 
நடந்த ? கைடசியாக நடந்த  'திம் ' மகாநா .   

தன் தல் சர்வேதசத்திற்குச் ெசல்ல ஆரம்பித்த  
நாங்களல்ல. இங்கு பல உதாரணங்கள் எ த் க்காட்டப் 
பட்டன. நா ம் ஓர் உதாரணத்ைத எ த் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  1964ஆம் ஆண்  'சிறிமா - சாஸ்திாி 
ஒப்பந்தம்' ைகச்சாத்திடப்பட்ட . இந்திய வம்சாவளித் 
தமிழர்கள் என்  கூறப்ப கின்ற ஏறக்குைறய 5 இலட்சம் 
மைலயகத் தமிழர்கைள நா  கடத் வதற்காக அந்த ஒப்பந்தம் 
ைகச்சாத்திடப்பட்ட . அதாவ  அவர்க க்கு இந்தியப் 
பிரஜா ாிைம ெகா த்  அங்கு அ ப் வதாக. 
அவர்கெளல்லாம் இலங்ைகப் பிரஜா ாிைம டன் 
இ ந்தவர்கள். 1948இல் ேதர்த ேல வாக்களித்தவர்கள். 
அவர்க க்கு இந்த நாட் ன் பிரஜா ாிைமைய 
இல்லாமற்ெசய்  இந்தியா க்கு அ ப் வதற்காக அன்  
இந்தியப் பிரதமராக இ ந்த தி . சாஸ்திாி அவர்க டன் 
எங்க ைடய பிரதமர் அவர்கள் ஓர் ஒப்பந்தம் ெசய்தார். 
ஆகேவ, நாங்கள் ஆரம்பிக்கவில்ைல இந்தச் சர்வேதச 
உள்ளீ கைள. சர்வேதச தைலயீ கைளெயல்லாம் நாங்கள் 
வரவைழக்கவில்ைல. நீங்கள் இங்கு அதைனக் ெகாண் வந்த 
பிறகுதான் எங்க க்கும் வழியில்லாமல் ெசல்லேவண் ய ஒ  
ேதைவ வந்த . இந்தப் பிரச்சிைனகைள நாங்கள் 
உள்நாட் ேலேய தீர்த்தி ந்தால் நிச்சயமாக நாங்க ம் 
சர்வேதசத்ைத நா யி க்கத் ேதைவயில்ைல. இந்த நா ம் ஒ  
சுபிட்சமான நாடாக இ ந்தி க்கும்.  அதில் நாங்கள் 
அைனவ ம் இலங்ைகயராக வாழ்ந்தி க்க ம்.   

ஆகேவ, த ேல நாங்கள் இலங்ைகயர்கள் என்ற அந்த 
உணர்ைவ எங்க க்குத் தரக்கூ ய விதத்தில் 
நடக்கேவண் ம். இன் கூட இந்த விசாரைணயிேல 
ெப ம்பான்ைமயான மக்க க்கு நம்பிக்ைகயில்ைல. உள்ளக 
விசாரைணயிேல ெவளிநாட்  உள்ளீ கள் சில 
இ ந்தா ம்கூட மக்கள் நம்பவில்ைல. காரணம், 
சி பான்ைமயான தமிழ் மக்களின் ெப ம்பான்ைமேயாரால் 
ஆதாிக்கப்பட்ட இன்றி க்கின்ற அரசும் நாங்கள் 
எதிர்பார்க்கின்ற சில விடயங்கைள இன்ன ம் 
ெசய் க்கவில்ைல. பல விடயங்கள் நடந்தி ப்பைத நான் 
ஒத் க்ெகாள்கின்ேறன் - நாட் ல் அைமதி நில கின்ற ; 
மக்கள் மனதிேல ஒ  நம்பிக்ைக உ வாகியி க்கின்ற . 
அைவ ேவ  விடயங்கள். ஆனால், இன்  மக்களின் 
காணிகள் வ ம் வி விக்கப்படவில்ைல. எவ்வளேவா 
இைளஞர்கள் சிைறகளிேல இ க்கின்றார்கள்.  சிைறகளிேல 
இ க்கின்ற அந்த இைளஞர்கைளப் ெபா த்தமட் ல் 
அவர்கெளல்லாம் ஓர் அரசியல் காரணத்தினால்தான் உள்ேள 
இ க்கின்றார்கள். அவர்க ைடய கு ம்பத்தினர் மிகமிகக் 
கஷ்டப்ப கிறார்கள்.   

காைலயில் ேஜ.வி.பீ. தைலவர் ெகளரவ அ ரகுமார 
திசாநாயக்க அவர்கள் ேபசும்ேபா , இன்  மறிய ல் 
கூ தலாக இ ப்பவர்கள் ஏைழகளின் பிள்ைளகள்தாெனன்  
மிகத் ெதளிவாகச் ெசான்னார். தங்க க்கான வழக்குச் 
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ெசலைவக் ெகா க்க யாதி ப்பதால் அவர்கள் பலாிட ம் 
ெசன்  உதவி ேகட்கின்றார்கள், எங்கைளக்கூடக் 
ேகட்கின்றார்கள் "வழக்குச் ெசலைவப் ெபா ப்ெப க்க 

யாதா?" என் . உண்ைமயிேலேய உாிய காலத்தில் வழக்கு 
நடந்தி ந்தால் இரண்  வ டங்கள் மாத்திரம் மறிய ேல 
இ க்கேவண் யவர்கள், 18-20 வ டங்கள் அங்ேகயி க்கின் 
றார்கள். ேபாரா யவர்க க்கு உதவியவர்கள், அவர்க க்குத் 
ேதநீர் தயாாித் க் ெகா த்தவர்கள் என்ற சந்ேதகத்தில் 
ைக ெசய்யப்பட்டவர்கள்தான் இன்ன ம் மறிய ல் ைவக்கப் 
பட் க்கின்றார்கள். அேதேவைள, மிகப்ெபாிய அளவிேல 
ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்டவர்கெளல்லாம் ெவளியிேல 
இ க்கின்றார்கள். இதைன நீங்கள் நன்றாக உணர்ந் ெகாள்ள 
ேவண் ம். ஆகேவ, எங்கைள, அதாவ  தமிழ் மக்கைள 
நம்பைவக்க ேவண் ெமன்றால் உடன யாக அவர்களின் 
காணிகள் வி விக்கப்ப வேதா , சிைறயி ள்ள 230 ேபர் 
வைரயான இந்த இைளஞர்க ம் வி தைல ெசய்யப்பட 
ேவண் ம்.  இவர்கள் மிகப் ெபாிய ெதாைகயின மல்ல. 

ன்னர் ேஜ.வி.பீ. கிளர்ச்சி ஏற்பட்டேபா  மிகப் ெப ந் 
ெதாைகயாேனார் ெபா மன்னிப் க் ெகா த்  வி தைல 
ெசய்யப்பட்டார்கள்.  ஆகேவ, இ  ஒன் ம் ெபாிய 
விடயமல்ல. அரசியல்ாீதியாக நைடெபற்ற விடயத்திற்கு 
அரசியல்ாீதியாகேவ ஒ   காணப்பட ேவண் ம். அந்த 
வைகயில் அவர்க க்கு மன்னிப்  ெகா க்கப்பட ேவண் ம்.  

இன்  இரா வத்தால் அபகாிக்கப்பட் க்கின்ற - 
ஆக்கிரமிக்கப்பட் க்கின்ற காணிகள் உடன யாக 
வி விக்கப்பட ேவண் ம். அ மாத்திரமல்ல, காணாமற் 
ேபானவர்கள் சம்பந்தமாக ம் நடவ க்ைக எ க்கப்பட 
ேவண் ம். மக்கள் அவர்க ைடய உற கைள நீண்ட 
காலமாகக் காணவில்ைலெயன்  ேத த்ேத  அைலந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள்.  அப்ப த் ேதடப்பட் க் 
ெகாண் ந்த ஒ  ெபண்மணி, அண்ைமயில் வரணியில் 
ெகாண் வந்  விடப்பட் க்கிறார். இந்த நடவ க்ைக லம், 
இவ்வா  பலர் இ க்கலாெமன மக்கள் மத்தியிேல சந்ேதகம் 
உ வாகின்ற .  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up.  
 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sitharthan) 

க்கின்ேறன்.  

ஆகேவ, அரசாங்கம் நான் குறிப்பிட்ட இந்த விடயங்கைளச் 
ெசய்தால் தமிழ் மக்க க்கு இந்த அரசின்மீ  நம்பிக்ைக 
ஏற்ப ம். அந்தவைகயில் இந்த விசாரைணயி ம் நம்பிக்ைக 
ைவத்  அதற்காகப் ரண ஆதரைவ அவர்கள் வழங்கக்கூ ம். 
அதன் லம் தமிழ் மக்களின் பிரச்சிைன க க்கு ஒ  
நியாயமான தீர்ைவக் காணேவண்  ெமன்ப தான் 
எங்க ைடய ேகாாிக்ைகயாகும். நன்றி.   
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 2.48] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවස ආරම්භෙය්දීම ෙම් 

ගරු සභාෙව්දී වැදගත් කරුණක් මතු වුණා. ඒ තමයි, ෙම් 
ෙගෞරවනීය සභාෙව් ඊෙය් දින ෙම් විවාදයට ෙබොෙහොම 
උනන්දුෙවන් සහභාගි වුණු ගරු විමල් වීරවංශ   මන්තීතුමා 
විෙද්ශගත වීමට යෑෙම්දී සිදු වුණු පශ්නය. එතුමා යම් යම් කාරණා 
පිළිබඳව රටවල් ගණනාවක සංචාරෙය් ෙයෙදන බවට අපට 
ෙතොරතුරු තිෙබනවා. 2011 වසෙර් නිකුත් කළ D 3643054 
අංකය දරන විෙද්ශ ගමන් බලපතය සහ එහි සටහන් ෙකොට ඇති 
වීසා  සමඟ තමයි එතුමා ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ගිහින් තිෙබන්ෙන්. 
ඒ වාෙග්ම, එතුමා 2012 වසෙර්දී D 3643428 අංකය දරන තවත් 
විෙද්ශ ගමන් බලපතයක් ලබාෙගන තිෙබනවා. පිට රට යෑමට 
අදාළ වීසා තිෙබන්ෙන් අවලංගු වූ විෙද්ශ ගමන් බලපතෙය්. එහිදී 
එතුමාට අවවාද කර තිෙබනවා, නීත නුකූල ෙල්ඛන සහිතව 
ගමෙන් ෙයදිය යුතු බවට. ඉන් පසුව එතුමා  තලංගම ෙපොලීසියට 
ගිහින් එතුමාෙග් මුල් ගමන් බලපතය නැති වුණු බවට ෙපොලීසිෙය් 
පැමිණිල්ලක් දමලා, අද උදෑසනම D 3644667 දරන විෙද්ශ ගමන් 
බලපතය  සහිතව ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ගිහින් තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් සාමාන  පුරවැසියකුට 
විෙද්ශ ගමන් බලපත තිෙබන්න පුළුවන් එකයි. මටත් එකක් 
තිෙබනවා, ඔබතුමාටත් එකක් ඇති කියා මා විශව්ාස කරනවා. 
නමුත් අෙප් හිතවත් ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාට passports 
ෙදකක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පශ්නය 
ෙමොකක් වුණත්  අෙප් ඒ  ගරු මන්තීතුමා හැම ෙවලාෙව්ම ඒ හැම 
පශ්නයම දකින්ෙන් ෙදමුහුන් - hybrid - විධියට. එතුමාෙග් ඊෙය් 
කථාෙව්ත්  අග, මුල, මැද තිෙබන  සෑම කරුණක්ම විගහ කෙළේ 
hybrid කමයට. අපට පුදුමයක් ෙනොෙවයි, අෙප් ගරු විමල් 
වීරවංශ  මන්තීතුමාෙග් ඒ කියාව. එතුමාෙග් නමත් hybrid. 
ෙමොකද, අෙප් තරුණ කාලෙය් අපි එතුමා දැනෙගන හිටිෙය් විමල් 
වීරවංශ වශෙයන් ෙනොවන නිසා. එතුමා මාධ ෙව්දිෙයකු වශෙයන් 
කටයුතු කෙළේ ෙවනත් නමකින්. ෙද්ශපාලනයට ආවාට පසුව 
තවත් නමක් දාගත්තා. කමක් නැහැ. නම ෙවනස් කර ගන්න එක 
එතුමාෙග් නිදහස. හැබැයි, එතුමාෙග් නම hybrid. ගරු මුජිබුර් 
රහුමාන් මන්තීතුමාත් දන්නවා අෙප් මිතයා ඒ කාලෙය් පාවිච්චි 
කළ නමත් දැන් පාවිච්චි කරන නමත් ෙදකක් කියලා. ඉතින් 
එතුමා hybrid. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම- [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමනි,-  [බාධා කිරීම්] ගරු විමල් 

වීරවංශ මැතිතුමා  ෙම් ගරු සභාෙව් නැතිවා විතරක් ෙනොෙවයි. 
එතුමා  තස්තවාදය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින, එල්ටීටීඊ අන්තවාදය 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින, තස්තවාදයට උඩ ෙගඩි ෙදන, 
ෙබදුම්වාදය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින කණ්ඩායම් සමඟ ඉතාලිෙය්දී 
යම් යම් සාකච්ඡා කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාය කියලා අපට 
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ෙතොරතුරු තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට ෙම් විධියට විවිධ 
passports පාවිච්චි කරන්ෙන් ඒ ගමන් බිමන්වල ෙතොරතුරු 
සැඟවීමට ෙවන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඊෙය් ෙම්  විවාදයට 
සම්බන්ධ වුණ මනුස්සයා,  බලහත්කාරෙයන් වාෙග් ෙවලාව 
ඉල්ලා ෙගන පධානම කථාව කරපු  මනුස්සයා, අද ෙම් වැදගත් 
විවාදෙය් අවසන් කථාව ගරු  මංගල සමරවීර  විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා කරන ෙතක් ඉන්ෙන්ත් නැතිව, එල්ටීටීඊ හිතවාදීන් දැඩි 
ෙලස ගැවෙසන රටකට පිටත් ෙවලා යන්න සූදානම් වීම 
අනිවාර්ෙයන්ම සැක කටයුතු කාරණයක්. එම නිසා ගරු ගජදීර 
මැතිතුමනි, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාෙග් නම විතරක් 
ෙනොෙවයි, හැසිරීමත් hybrid; පතිපත්තියත් hybrid; passport 
එකත් hybrid; තවත් ෙබොෙහෝ ෙද්වල්  hybrid.  ඒ අෙනක් ෙද්වල් 
ෙමොනවාද කියලා අහන්න එපා. එතෙකොට අෙප් ෙම් සීමාව 
පනිනවා.  

එම නිසා ෙදමුහුන් - hybrid - ජීවිත තිෙබන,  පතිපත්තිය 
ෙදමුහුන් වන, ෙම් රට ගැන හිතන්ෙන් නැති, විනාශය කරා ෙම් රට 
ෙගනියන්න කථා කරන, ජාතිවාදය වපුරන, ෙම් රෙට් පතිපත්තිමය 
ෙද්ශපාලනයට බාධා කරන, ෙම් රෙට් පක්ෂ ෙබදන,  කඩන,  
විමල් වීරවංශ මැතිතුමා එතුමාෙග් hybrid ජීවිතෙය්, hybrid 
පතිපත්තිෙය්, hybrid වැඩ පිළිෙවෙළේ, hybrid කතිකාෙව්, hybrid 
චින්තනෙය් පතිඵලයක් විධියට hybrid passports පවා තිෙබනවාය 
කියන එක තමයි අපට දැන් ෙත්රුම් ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ඒක අපි 
ෙසොයා ගත්ත එකක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ආගමන විගමන පාලකතුමා ෙම් පශ්නය පිළිබඳව කරලා තිෙබන 
දැනුම්දීම මතයි ෙම් ෙතොරතුරු අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙහළිදරවු 
ෙවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් අෙප් ගරු  විජයදාස 
රාජපක්ෂ  අධිකරණ ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පකාශ කර 
සිටියා,- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, ගරු මන්තීතුමාෙග් point of Order 

එකට ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I am raising a Question of Privilege. ගරු විමල් 

වීරවංශ  මන්තීතුමා ගැන උෙද් අගමැතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්න ෙව්ලාෙව්දී අපි කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඊට පස්ෙසේ 
සභානායකතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, එතුමා නිදහස් කරලා 
තිෙබනවා කියලා. නමුත් දැන් රහස් ෙපොලීසිය මඟින් පශ්න කරලා 
අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක්  තම 
රාජකාරි ෙද්ශපාලන ගමනක් හැටියට යුෙරෝපයට යන්න ඉන්න 
විට, අපට ගරු අගමැතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණ පරිදි, 
සභානායකතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණ පරිදි, ගරු කථානායකතුමා 
ෙපොෙරොන්දු වුණ පරිදි  ඒ විෙද්ශ ගමන යන්න ඉඩ ෙදන්න කියලා 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි ඔබතුමා මැදිහත් ෙවලා 
කථානායකතුමාට කියන්න. [බාධා කිරීම්]  

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙහොර passportsවලින් යන්න ෙදන්න බැහැ. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට කථා කරන්න 

ඉඩ ලබා ෙදන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
ආගමන විගමන පාලක ෙනොෙවයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ගුවන් 
ෙතොටුපෙළේ රාජකාරි කරන්ෙන් නැහැ.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙම් පිළිබඳව ගරු කථානායකතුමා  දැනුවත් කරන්න  කටයුතු 

කරනවා.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් ෙදයක් 

තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාට passports කීයක් තිෙබනවා 
ද? ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට passports 
කීයක් තිෙබනවා ද? එක ද, ෙදක ද, තුන ද? [බාධා කිරීම්] 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වරද කරලා ඒක යටපත් කරන්න 
හදන්න එපා. වැරදි නම් වැරදියි. ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන්ත්  
passport එකයි. මට තිෙබන්ෙන්ත් passport එකයි. ෙම් මුළු 
සභාෙව් සියලු ෙදනාටම තිෙබන්ෙන්  passport එක බැගින්. ඒ 
නිසා වැඩිය කථා කරන්න එපා. ෙමොකද, වැඩිය කථා කරන්න 
ගිෙයොත් තවත් ෙද්වල් එළියට එන්න පුළුවන්.     මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ  ඇමතිතුමා ඊෙය් 
අභිෙයෝගයක් කළා. [බාධා කිරීම්] ඒ අභිෙයෝගය තමයි, ගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ  මන්තීතුමා ෙම් ෙයෝජනා පිළිබඳව යම් 
ආකාරයක පැහැදිලි කිරීමක් කළ යුතුයි කියන එක.   ඒ මහින්ද 
රාජපක්ෂ- 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් දැන් කථා කරන්ෙන්  ගරු විමල් වීරවංශ  මන්තීතුමා 

ගැන. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එතුමා  නීතිඥෙයක් ද?  [බාධා කිරීම්] 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා point of 

Order එක ඉදිරිපත් කරන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමාට  
point of Order එක ඉදිරිපත් කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම දැන් ආගමන හා විගමන 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පාලක ජනරාල්තුමාට කථා කළා. විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමාෙග් පළමු විෙද්ශ ගමන් බලපතය නැති වුණු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බවට කරපු පැමිණිල්ලක් මත එය අවලංගු කරලා තිබුණු නිසා එය 
භාවිත කරන්න ෙනොහැකියි කියා එතුමා කිව්වා. ඊට පසුව අලුත් 
බලපතයක් ෙගන ගිහින් තිෙබනවා. එයට වීසා ලබා දී තිබුෙණ් 
නැති නිසා ඒ ගැටලුව විසඳා ෙගන එන්න කියපු ෙවලාෙව් අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් එතුමාව ඔවුන්ෙග් භාරයට ෙගන 
පශ්න කරලා තිෙබනවා. දැන් එතුමාව අධිකරණයට ඉදිරිපත් 
කරන්න ෙගන යනවා. "ඔබතුමා ෙම් ගැන CID එකට 
පැමිණිල්ලක් කළා ද?" කියලා මම ආගමන හා විගමන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පාලක ජනරාල්තුමාෙගන් ඇහුවා. "මම 
පැමිණිල්ලක් කෙළේ නැහැ." කියා එතුමා කිව්වා. පැමිණිල්ලක් 
කරන්න ෙදයක් ඇත්ෙත්ත් නැහැ. [බාධා කිරීම්] නමුත් දැන් විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමාව අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
උසාවියට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා රැෙගන යනවා. [බාධා කිරීම්]  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 

ගරු මන්තීතුමනි, අද වුණු සිදු වීමක් පිළිබඳවයි ෙමතුමා මතක් 
කෙළේ. මා හිතන විධියට එතුමා වරදක් කිව්ෙව් නැහැ. අද වුණු සිදු 
වීමක් පිළිබඳවයි කථා කෙළේ. මා ෙම් පිළිබඳව ගරු 
කථානායකතුමාට දැනුම් දීලා අවශ  කටයුතු සලස්වන්නම්.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

ඊෙය් දිනෙය් විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කිව්වා,  විහිළුකාර නිෙයෝජිතයන් මඟින් පිළිතුරු 
ෙදනවා ෙවනුවට, ෙම් රෙට් තිබුණු පශ්නකාරි කාලෙය් දී 
ජනාධිපති ධුරය දරපු, රාජ  ආරක්ෂක අමාත   ධුරය දරපු, 
වර්තමාන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් 
සභාවට පැමිණ ෙම් විවාදයට සහභාගි ෙවලා පිළිතුරු ලබා දිය 
යුතුයි කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින පැවැත්ෙවන ෙමම 
විවාදෙය්  විපක්ෂෙය් කථික ලැයිස්තුෙව් පස්වැනි තැනට මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් නම ඇතුළත් කරෙගන,  විනාඩි 
පහෙළොවක කාලයක් ෙවන් කර ගත්තා. ගරු අගමැතිතුමාත් ඒ 
කාරණය  ගැන සඳහන් කළා. ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා 
සඳහන් කළා, එතුමාෙග් ෙනොපැමිණීම  පිළිබඳව  සරත් අමුණුගම 
මැතිතුමාට දැනුම් දීලා තිෙබනවා කියලා. [බාධා කිරීම්] ෙකෝ, 
එතුමා අද ෙම් ගරු සභාවට පැමිණිෙය් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ඒ ගැන ගැටලුවක් නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] අපට ඒ ගැන ගැටලුවක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] මහින්ද 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමා, විමල් වීරවංශ සමඟ එකඟ නැති බව අප 
දන්නවා. [බාධා කිරීම්] මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමා දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන සමඟ එකඟ නැහැ. [බාධා කිරීම්] මහින්ද රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමා වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා සමඟ එකඟ නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] එතුමා ඉන්ෙන්ත් අෙප් ස්ථාවරෙය්මයි. [බාධා කිරීම්] 
එතුමා ඉන්ෙන්ත් අෙප් ස්ථාවරෙය්මයි. [බාධා කිරීම්] ඒකයි එතුමා 
අද ෙම් ගරු සභාවට ආෙව් නැත්ෙත්. [බාධා කිරීම්] අපට 
කනගාටුයි. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට සහාය ෙදන්න අද 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මැතිතුමාට සහාය ෙදන්න මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා අද ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. විමල් වීරවංශ මැතිතුමාට 
සහාය ෙදන්න මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද ෙම් ගරු සභාෙව් 

නැහැ. ඇත්ත කථාව නම්, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද ෙම් ගරු 
සභාවට ආවා නම් අෙප් ස්ථාවරයට එකඟව අපට සහාය දීලායි 
කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] එෙහම කථා කරන්න බැරි නිසා 
තමයි අද එතුමා ෙම් සභාවට ෙනොපැමිණ මඟ හැරිෙය්. එතුමාෙග් 
නම කථික ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කරලා විනාඩි පහෙළොවක් ඉල්ලා 
ගන්නවා. රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් ගැන අධ යනය කරනෙකොට 
එතුමාට ෙමොෙළේ පහළ ෙවනවා. එතුමා කියනවා, "අම්ෙමෝ, මම 
ෙම්කට යන්ෙන් නැහැ, ෙම් හාදයන්ෙග් ස්ථාවරයට මම 
සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් නැහැ" කියලා. [බාධා කිරීම්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද පැවැත්ෙවන ෙම් වැදගත් 
විවාදය සඳහා  තමන්ෙග් නායකයාව ෙම් ගරු සභාවට ෙගන්වා 
ගන්න බැරි වුණා.  ෙම් වැදගත් විවාදයට තමන්ෙග් නායකයාෙග් 
නම කථික ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කර  විනාඩි පහෙළොවක් ෙවන් 
කර ගත්තාට පසුව,  එතුමාව  විවාදයට ෙගන්වා ගන්න බැරි වුණා. 
ඉතින් ෙමෙහම අනුගාමිකයන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒ අයට අපි 
කියන්න ඕනෑ ජපානෙය් කමයට "හරාකිරි" කර ගන්න කියලා ද,  
එෙහම නැත්නම් ඉල්ලා අස ් ෙවන්න කියලා ද? ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්? විනාඩි පහෙළොවක් ෙවලාව ෙවන් කරෙගන, අද දින 
ෙම් ගරු සභාෙව් විපක්ෂෙය් කථික ලැයිස්තුෙව් පස් වන තැනට 
කථා කරන්න සිටි  තමන්ෙග් නායකයා සභාවට එන්ෙන් නැහැ 
කියලා ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා කිව්වා. ඒ පිළිබඳව සරත් 
අමුණුගම මැතිතුමාට දැනුම් දී තිෙබන බවත් කිව්වා. එතුමා 
ෙනොදැන එතුමාට ෙවලාව දුන්නා ෙනොෙවයි ෙන්. එතුමාෙග් 
ඉල්ලීමට ෙවලාව දුන්නා. එතුමා ෙම් ගැන අධ යනය කළා. 
ෙමතුමන්ලාෙග් ස්ථාවරයට එකඟ වුෙණොත් එතුමාත් ඉවරයි. 
එතුමාට ජාත න්තරයට යන්න බැහැ, ෙලෝකයට මුහුණ ෙදන්න 
බැහැ, ලජ්ජා ෙවන්න සිදු ෙවනවා. එතුමාත් දරන්ෙන්  අෙප්  
ස්ථාවරය  නිසා තමයි අද එතුමා  ආෙව් නැත්ෙත්.  අද ෙම් විවාදය  
තව පැය තුනක් ඉදිරියට තිෙබනවා. කථික ලැයිස්තුෙව් නම 
ඇතුළත් කර, විනාඩි පහෙළොවක් කථා කිරීමට  ෙවන් කරෙගන  
තිෙබන ෙම් තමන්ෙග් නායකයාව  පුළුවන් නම් ෙම් ගරු සභාවට 
ෙගන්වා ෙගන, එතුමාෙග් - මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග්- 
ස්ථාවරය,  දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්මයාෙග්, විමල් වීරවංශ 
මහත්මයාෙග්, වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහත්මයාෙග් ස්ථාවරය 
සමඟ ගැළෙපන බව ඔප්පු කරන්න කියලා  මා අභිෙයෝග කරනවා. 
ෙමොකද, අපි හිතාෙගන හිටිෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ඉන්ෙන් එතුමන්ලාත් එක්ක කියලායි.  මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාත් ජිනීවා ෙයෝජනාවට සහාය දක්වනවා කියන එක 
පිළිබඳව දැන් අපට ෙතොරතුරු ලැබී තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එම නිසා ෙම් ෙයෝජනාෙවන් ෙම් රටට කිසිම 
අගතියක් වන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
අද මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගාල්ෙල් ලයිට් හවුස් 

ෙහෝටලෙය් විවාහ මංගල උත්සවයකට සහභාගි ෙවලායි ඉන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු  රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් නායකයාව 

ෙම් වැදගත් විවාදයට ෙගන්වා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලා අනාථයි. පතිපත්තිමය වශෙයන් ඔබතුමන්ලා 
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අනාථයි. ෙම් කාරණෙය් දී ඔබතුමාෙග් නායකයා ඉන්ෙන් අපත් 
එක්කයි; ෙම් කාරණෙය් දී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉන්ෙන් 
අපත් එක්කයි. රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමනි, දිෙන්ෂ්  ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමනි, වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි,  
ඔබතුමන්ලාෙග් ස්ථාවරය පැත්තක  තියන්න.  ඔබතුමන්ලා 
අනාථයි. ඔබතුමන්ලාෙග් නායකයා ෙම් විවාදයට සහභාගි වන්ෙන් 
නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
අගමැතිතුමා කථා කරනවා, විපක්ෂ නායකතුමා කථා 

කරනවා, පක්ෂ නායකයන් කථා කරනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා කථා කරන්න නම දීලා තිබුණත් විවාදයට එන්ෙන් 
නැහැ. අපි ෙමොකද කරන්ෙන්?  [බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඉතින් අපි ෙමොකද කරන්ෙන්? පතිපත්තිමය වශෙයන් 

ෙබොෙහොම අනාථ තැනකයි ඔබතුමන්ලා සිටින්ෙන්. ෙම් රට විනාශ 
කරන්ෙන් නැතිව, ෙම් රෙට් ජාතිවාදය පතුරවන්ෙන් නැතිව, ෙම් 
රෙට් ආගම්වාදය පතුරවන්ෙන් නැතිව, ෙම් රට ෙගොඩනඟන 
ෙවලාෙව් ඒකට සහාය ෙදන්න. ඒක  ඔබතුමන්ලාෙග් යුතුකමක් 
බව මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු කනක ෙහේරත් මන්තීතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 7ක 
කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.05] 
 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවැනි වතාවටත් ෙම් 

උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කිරීම සඳහා මා ෙතෝරා 
පත් කර එවමින්, කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධාන කණ්ඩායෙම් අෙප්ක්ෂකයන් අතරින් වැඩිම මනාප ඡන්ද 
පමාණයක් මට ලබා දුන්, ඒ වාෙග්ම කෑගල්ල දිස්තික්කෙයන් 
වැඩිම මනාප ඡන්ද පතිශතයක් මට ලබා දුන් රඹුක්කන ආසනෙය් 
ජනතාවට ෙමන්ම කෑගල්ල දිසත්ික්කෙය්ම ජනතාවට මෙග් 
ස්තුතිය පුද කරන්නට මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් වාර්තාව, ඒ 
වාෙග්ම ඒකාබද්ධ ෙයෝජනව පිළිබඳව විවාදයට ගන්නා ෙම් 

අවස්ථාෙව් දී  ඉතාමත් ෙකටිෙයන් ෙහෝ කරුණු කිහිපයක් 
පිළිබඳව අදහස් දක්වන්නට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් වසර 30ක් තිස්ෙසේ පැවැති  යුද්ධය 
අවසන් කර අපට සාමය උදාකර දීම පිළිබඳවත්, ෙම් රෙට් 
නිදහෙසේ ජීවත් වන්නට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳවත් මා සතුටු 
වනවා.  අෙප් රණ විරුවන් ෙවනුෙවන් සහ අප නිෙයෝජනය කරන 
ජනතාවෙග් පශ්න හා ගැටලු, මහජනතාවට අද ඇති ෙවලා තිෙබන 
අභිෙයෝග සහ පශ්න පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් සභාව තුළ දී 
පශ්න නඟන්නටත්, ඒ වාෙග්ම මෙග් අදහස් ෙයොමු කරන්නටත් 
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම නීති විෙරෝධී ඝාතන, අත් අඩංගුවට ගැනීම්, 
රඳවා තබා ගැනීම්, බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්, කෘර වද 
හිංසා ලබා දීම්, ස්තී දූෂණ හා ලිංගික පචණ්ඩත්වය ආදී වශෙයන් 
වරදවල් තිවිධ හමුදාව විසින් සිදු කළාය  කියා මානව හිමිකම් 
ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවනවා. ඉතින් ෙම් 
බැරෑරුම් නිගමනයන්ට එළැඹී තිෙබන්ෙන් කුමන සාක්ෂි මත 
පදනම්වද කියා අද අපි රජෙයන් පශ්න කරන්න කැමැතියි. ෙම් 
වාර්තාව ෙගොනු කෙළේ ඒකපාක්ෂික සාක්ෂි මතද කියලා  අපි 
අහන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන් ෙම් ඒකාබද්ධ ෙයෝජනාව, 
මානව හිමිකම්  ෙකොමසාරිස්වරයාෙග්  ෙම්  වාර්තාව  ඉදිරිපත් 
කිරීම  තුළින් තිවිධ හමුදාව එවැනි අපරාධ කළායි කියලා 
වර්තමාන රජය අනුමත කරනවා ද කියලා අපි අහන්න කැමැතියි.   

ෙමම වාර්තාෙව් "කියාත්මක කිරීෙම් පරිච්ෙඡ්ද" යටෙත් 
සඳහන් වන හත්වන කරුණ යටෙත්, ෙද්ශීය නීති පතිසංස්කරණය 
කිරීම තුළින්  බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් කුමක් ද? එයින් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ෙම් රෙට් යුද්ධය අවසන් කිරීම සඳහා  
නායකත්වය ලබා දුන් අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වාෙග්ම 
තිවිධ හමුදාෙව් හමුදාපතිවරු ඇතුළු අෙප් රණ විරුවන්  යුද 
අධිකරණයට ෙගන ෙගොස් යුද අපරාධකරුවන් බවට පත් කරන්න 
ද කියන එක අප ෙම් අවස්ථාෙව් අහන්න කැමැතියි.  

 අද විද ත් මාධ ෙය් සහ අෙනකුත් මාධ යන්ෙග් සඳහන් වන 
පරිදි, දරුණු අපරාධවලට සම්බන්ධ ෙවලා සිටි අය, ෙබෝම්බ 
තියලා අෙප් රෙට් නායකයන්, අෙප් රෙට්  පූජකතුමන්ලා, වාෙග්ම 
අහිංසක ජනතාව ඝාතනය කරලා අද සිරගත ෙවලා ඉන්න 
එල්ටීටීඊ තස්තවාදින් ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් හැටියට නිදහස් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා ද කියලත් අපි අහන්න කැමැතියි.  

ෙම් ඒකාබද්ධ ෙයෝජනාවලිෙය් "කියාත්මක කිරීෙම් 
පරිච්ෙඡ්ද" යටෙත් සඳහන් වන 6වන කරුණ  ඉතා වැදගත් 
කරුණක් හැටියටයි අප දකින්ෙන්. ඒ යටෙත්, ෙපොදු රාජ  
මණ්ඩලයීය හා ෙවනත් විෙද්ශ රටවල විනිසුරුවන්ෙගන්, 
නීතිඥයන්ෙගන්, අභිෙචෝදකයන්ෙගන් සහ විමර්ශකයන්ෙගන් 
සමන්විත විෙශේෂ උපෙද්ශක කාර්යාලයක්  පත් කිරීමට කටයුතු 
කරනවා.  ෙම් "hybrid" කියන වචනය අද අයින් ක රලා ඒ 
පිළිබඳව කථා කෙළේ නැතත්, hybrid කමයක් තමයි ෙම්ෙක් අඩංගු 
ෙවන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩි ෙදකක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉතින් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුන් ෙමහි විනිවිදභාවය 
ගැන කථා කළා. නමුත් ෙමහි තිෙබන ඉතා භයානකම කාරණය 
වන්ෙන්, ෙම් විනිසුරුවන් පත් කරද්දී ෙම් ෙයෝජනාවලිෙය් 
හතරවැනි කරුණ යටෙත් සඳහන් පරිදි, මූල මය, දව මය සහ 
තාක්ෂණික සහාය ලබා ගන්න ෙකොට ෙම් එක් එක් විනිසුරුවන්, 
නීතිඥයන්, අභිෙචෝදකයින් සහ විමර්ශකයන්ෙග් ස්වාධීනත්වය 
පිළිබඳව බරපතළ ගැටලුවක් තිෙබන එකයි. ඉතින් ෙම්ෙකන් 
ෙත්ෙරනවා, ෙම් ෙයෝජනාවලිෙය්, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් වාර්තාවට වඩා වැඩි ෙවනසක් 
නැහැ කියලා. අපි අහන්න කැමැතියි, ෙම් යන්තණය පත් කිරීම 
සඳහා අඩුම තරමින් අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට,  
එෙහමත් නැත්නම් අපෙග් ජනාධිපතිතුමාටවත් අයිතියක් 
තිෙබනවා ද කියලා.   

 ෙම් විෙද්ශිකයන් පත් කිරීම තුළින් ෙම් රෙට් තිබුණු යුද්ධය 
පිළිබඳව, ඒ ඉතිහාසය පිළිබඳව ඒ අය දන්ෙන් නැති නිසා සමහර 
ෙවලාවට තමන්ෙග් ෙවනත් පරමාර්ථ ඉෂ්ට කර ගන්න කටයුතු 
කරන්න පුළුවන්.  අද ෙම් රෙට් සංහිඳියාව අත වශ යි. අපි ඒකට 
විරුද්ධ නැහැ. පතිසන්ධානය, වගවීම, මානව හිමිකම්,  මානව 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව කටයුතු කරන්න ෙම් රජය අදහස් කරනවා 
නම් ඒ සඳහා අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. නමුත් අපි එක 
තුවාලයකට ෙවදකම් කිරීෙම්දී තවත් තුවාලයක් හදා ෙගන බැහැ. 
එක කණ්ඩායමකට පමණක් සලකලා අෙනක් කණ්ඩායම අමතක 
කරන්න බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් රෙට්  අපි ලබා 
ගත්ත තිරසාර සාමය ඉදිරියට ෙගන යන්න,  ෙම් නිදහස ඉදිරියට 
ෙගන යන්න ෙම් රෙට් සෑම ජාතියක් ෙවනුෙවන්ම, සෑම 
ෙකොට්ඨාසයක් ෙවනුෙවන්ම ෙද්ශීය යාන්තණයක් තුළින් කටයුතු 
කරනවා නම්, ඒ සඳහා අෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න පුළුවන්.  ඒ 
නිසා ඒ ෙවනුෙවන් ෙම් රජය කටයුතු කරාවි කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඇතිව ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මෙග් 
ස්තුතිය පුද කරමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Rauff Hakeem. You have 

27 minutes.  
 
[අ.භා. 3.13] 

 
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනය දරන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් මට කථා කිරීමට ලැබීම මා භාග යක් ෙකොට 
සලකනවා. ෙමොකද, ඔබතුමා කෘත හස්ත ෙද්ශපාලනඥෙයක්. මා 
සමඟ මහනුවර දිස්තික්කෙය් එකට තරග කරපු ෙජ ේෂ්ඨ 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්. මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් 
අවස්ථාව මට ලබා දීම පිළිබඳව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙපර කථා කළ ගරු 
කනක ෙහේරත් තරුණ මන්තීතුමා,  ෙම් ජිනීවා ෙයෝජනාව තුළින් 

අෙප් හමුදාෙව් ෙසොල්දාදුවන්, රණ විරුවන් යුද අධිකරණයට 
ෙගන යන කියාදාමයකට අප අවතීර්ණ ෙවන්න යනවාය කියන 
පදනමින් කථා කළා. ෙමය හරියට "අන්ධයා අලියා දැක්කා 
වාෙග්" වැඩක්. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව 
හරියාකාර අවෙබෝධයකින් අපි කථා කළ යුතුව තිෙබනවා. ජිනීවා 
කියාදාමය අද ඊෙය් පටන් ගත් කාරණාවක් ෙනොෙවයි. 1980 
ගණන්වල ඉඳලා විවිධ රාජ යන්, විවිධ රටවල්, ඒ වාෙග්ම ෙම් 
රෙට්ත් ෙනොෙයක් ආණ්ඩු ෙම් වාෙග් අභිෙයෝගවලට මුහුණ 
දුන්නා. 1988, 1989 හා 1990 භීෂණ සමෙය්දී දකුෙණ් කැරැල්ල 
පරාජය කිරීමට සමත් වුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයටත් ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ෙම් වාෙග් මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පශ්නවලට 
මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණා. ඒ පිළිබඳව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා, වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා ඇතුළු 
මැති ඇමතිවරුන් ජිනීවා ගිය අවස්ථාෙව්දී සිදු වුණ ෙද්වල් 
පිළිබඳවත් අපි කවුරුත් ෙහොඳාකාරව දන්නවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි උතුෙර් කැරැල්ල මර්දනය කරලා, 
එය ජයගහණය කළාට පස්ෙසේ දැන් නැවත වාරයක් අපට ෙම් 
ජිනීවා කියාදාමය පිළිබඳව කථා කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒෙක් අවදානම පිළිබඳව ෙනොෙයක් විධිෙය් දෘෂ්ටි ෙකෝණවලින් 
දකින අය ඉන්නවා. දැන් අපි නිරන්තරෙයන්ම අහන වචන 
මාලාවක් තිෙබනවා. දඬුවම් දීම පිළිබඳව, සමාව දීම පිළිබඳව, 
සංහිඳියාව පිළිබඳව, වගවීම පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම සත  ගෙව්ෂණය 
පිළිබඳව, යුක්තිය ගෙව්ෂණය පිළිබඳව දැන් අපි නිරන්තරෙයන් 
ෙම් සභා ගර්භය තුළ කථා කරනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ෙක් 
අරමුණ පිළිබඳව, අප මුහුණ ෙදන ෙම් අවදානම පිළිබඳව රටක් 
හැටියට, ෙම් රෙට් වැදගත් පක්ෂ හැටියට ෙම් සභා ගර්භය තුළ අපි 
යම් සංහිඳියාවක් ඇති කරමින්, ඒ තුළින් එකමුතුව ෙමයට මුහුණ 
ෙදන්න අපි ලෑස්ති විය යුතුයි කියන අරමුණත් ෙපරදැරි කර ෙගන 
තමයි, ඊෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති කාර්යාලෙය්දී සර්ව 
පාක්ෂික සමුළුවක් කැ ෙඳව්ෙව්. ඒ සමුළුෙව්දීත් අපි දැක්ෙක්, මුලින් 
1980 ගණන්වල තිබුණු ආකාරයටම සමහරු ෙම් අවස්ථාව 
පාවිච්චි කර ෙගන අවස්ථාවාදීව නැවත වාරයක් ආණ්ඩු බලය 
තමන් සතු කර ගැනීෙම් ව ාපාරයක ෙයෙදන කියාදාමයකුයි.  

මුලින්ම මා එක කාරණයක් කියා සිටිය යුතුයි. දැන් 
ෙචෝදනාවක් නඟා තිෙබනවා, ෙම් සභා ගර්භය තුළ කථා කිරීමට 
තිෙබන අයිතිය පවා අපි අහිමි කර තිෙබනවාය කියලා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන්  ජනාධිපතිතුමා ඊෙය් ඉතාම සන්සුන්ව පිළිතුරක් 
ලබා දීලා තිෙබනවා. එතුමා කිව්වා, "සභා ගර්භය තුළ, 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිද්ධ ෙවන ෙද්වල්වලට මා අත ගහන්න 
ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් නැහැ, නමුත් මා කථානායකතුමාට දැනුම් 
දීමක් කරලා ඔබතුමන්ලාෙග් කථා කිරීෙම් නිදහසට යම් හානියක් 
ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒක නිවැරැදි කරන්නය කියා මා 
එතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා"යි කියලා. මා මුලින්ම ඒ කාරණය 
කියා සිටිය යුතුයි. 

දැන් අපි නිතරම අෙප් රෙට් ස්ෛවරීභාවය පිළිබඳව, ෙභෞමික 
අඛණ්ඩතාව පිළිබඳව, අෙප් රෙට් නිදහස පිළිබඳව, ජාත න්තරය 
අෙප් රෙට් අභ න්තරයට ඇඟිලි ගැසීම පිළිබඳව කථා කරනවා. 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙද්ශ ෙපේමිත්වය පිළිබඳව කථා කරන අය එක 
ෙදයක් මතක තබා ගත යුතුයි. "මාර්ක් ට්ෙවයින්" නමැති ඉංගීසි 

කර්තෘ ෙකෙනක් ඉන්නවා. "Patriotism is the last refuge of a 
scoundrel" කියා එතුමා කිව්වා.   ඒෙකන් අදහස් වන්ෙන් "ෙද්ශ 
ෙපේමීත්වය කියන්ෙන් තක්කඩින්ෙග් අන්තිම සරණයි" කියන එක. 
ඒක ඇත්ත වශෙයන්ම සත  කියමනක් කියා මා කියනවා. එතුමා 
කියපු විධියට තක්කඩින්ෙග් අන්තිම සරණ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙද්ශ ෙපේමීත්වය. ෙම් සභා ගර්භෙය්දී කළ කථා දිහා බැලුවාම ඒක 
ඇත්ත වශෙයන්ම සනාථ වනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔහු ඉංගීසි 
ජාතික කර්තෘවරෙයක්. "ෙද්ශ ෙපේමීත්වය කියන්ෙන් 
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තක්කඩින්ෙග් අන්තිම සරණයි" කියා එතුමා කියා තිෙබනවා. 
ඒකට අපි ෙවනත් සමානතා ෙසවීෙම් අවශ තාවක් නැහැ. ෙම් 
සභා ගර්භය තුළ කරපු කථාවලින් අපට ඒ බව ඉතා පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා.  

2009 වසෙර් යුද්ධය ජය ගත් දා ඉඳලාම ෙම් අවදානම් 
තත්ත්වයට අප මුහුණ ෙදනවා. ඒ පිළිබඳව දුන් ෙපොෙරොන්දු අපි 
යුක්තිගරුකව ඉටු කළා නම්, ෙම් වාෙග් කියාදාමයකට අවතීර්ණ 
වන්න අපට අවශ තාවක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි 
ජාත න්තර පජාව ඉදිරිෙය් දුන් ෙපොෙරොන්දු කඩ කළා. ඒ තුළ 
තමයි ෙම් අවදානම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් පසු 
ගිය මාර්තු මාසෙය්දී සම්මත ෙවන්න තිබුණු ෙම් ෙයෝජනාව අෙප් 
ආණ්ඩුෙව් ඉල්ලීම මත සැප්තැම්බර් මාසය ෙවනකල් කල් දැමීමට 
පවා ජාත න්තරය එකඟ වුණු බවත් මා ෙමතැනදී කියන්න ඕනෑ. 
ෙමොන වාෙග් කරුණුවලට ද අපට එකඟ වන්න පුළුවන්, ෙමොන 
ආකාරයටද අප සූදානම් විය යුත්ෙත්, අභ න්තර යාන්තණයක් 
සැකසීෙම්දී ෙමොන වාෙග් ෙකොන්ෙද්සිවලට ද අපට එකඟ ෙවන්න 
පුළුවන් කියන කාරණා පිළිබඳව ගැඹුරින් සලකා බලා තමයි අපි 
ෙම් කියාදාමයට අවතීර්ණ වුෙණ්. ඒ සඳහා ජාත න්තරය අපට 
සහාය දුන්නා. ඒ පිළිබඳව සලකා බලා ලැහැසත්ි වීමට අපට මාස 
හයක් වැනි කාලයක් ලබා දුන්නා. දැන් අප ඒ සඳහා සූදානම් 
ෙවලා, අභ න්තර යාන්තණයක් තුළ ෙම් පිළිබඳව ගෙව්ෂණය 
කරන්න ඕනෑ බව පිළිෙගන තිෙබනවා. නමුත් ෙම්ෙකන් පැන 
යාමට අපට අවස්ථාවක් නැහැ කියන එකත් මා කියා සිටිනවා. ෙම් 
මඟින් කිසිම හානියක් වන්ෙන් නැහැ. සංහිඳියාවත්, වග වීමත් 
කියන්ෙන් පරස්පර විෙරෝධී ෙද්වල් හැටියට බලන අයත් ඉන්නවා. 
ඒ ෙදක කවදාවත් එකට එක ගැළෙපන්ෙන් නැහැ කියා ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා කියා සිටියා. මා ඒකට එකඟ වන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, වින්දිතයන්ට අයිතියක් තිෙබනවා. වග වීම 
පිළිබඳව තිෙබන වග කීම හරියාකාරව ඉටු වීම පිළිබඳව වග බලා 
ගැනීම වින්දිතයන්ෙග් අයිතියක්. වින්දිතයන්ට අප ඒ අයිතිය ලබා 
දිය යුතුයි. ඒ ලබා දීම තුළ අපට කිසි ෙදයක් අහිමි වන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් රෙට් සංහිඳියාව ඇති විය යුතු නම්, අප ෙම් තත්ත්වයට තිතක් 
තබන්න ඕනෑ.  

We must have a closure for all this misery that people 
have undergone. So, how do you bring a closure to the 
misery that people have undergone? It is only through a 
process where there will be some way in which the truth 
will surface. If all the time we are going to cover up the 
truth and prevent any process to take place to ultimately 
find out what really happened during those difficult 
periods -  all of us went through these difficulties - my 
community is not an exception. Sometimes when you talk 
of the Sri Lankan ethnic conflict, it has become a usual 
norm only to talk of this conflict as a Sinhala-Tamil 
conflict. It is far from that. It is also a conflict relating to 
Tamil-speaking Muslim community. It is also a conflict 
affecting the upcountry Tamil community. It has visited 
every home in this country. Every community has lost 
lives; lost their properties; lost their livelihoods and 
therefore it is necessary for us to address the issues that 
need to be addressed at this particular time. That is why 
the international community has seen to it that they will 
have to get us to be accountable for what we did. So, 
accountability does not mean that we are going to 
immediately punish people. The Hon. Prime Minister has 
made an intervention. Through his efforts, he has 
ultimately managed to agree to set up a Compassionate 
Council. Over and above the Truth Commission we are 

going to set up, the Compassionate Council which will 
consist of religious dignitaries and religious leaders who 
finally will have to give guidance as to how this entire 
process of reconciliation will take place. 

Now, look at the plight of the Northern Muslims. 
There are more than 100,000 people who have been 
living in temporary refugee camps for more than 25 
years. By the 30th October, in another week’s time, they 
would have been living in temporary camps for 25 years 
or more. Their resettlement is yet to take place. Only a 
fraction of those people who left the North has been able 
to return. There are more than 10,000 families still 
awaiting some assistance to return with dignity. If you 
want to return without dignity, there are so many ways. 
There is no proper shelter, there is no proper 
infrastructure. So how are they to return to those areas? 
Finally we find that they are also now being deprived of 
their rights to vote - to elect their own people in the 
forthcoming Local Government Elections. In fact, I have 
proposed to the Hon. Prime Minister that we must try and 
amend the law to make way for these people, who live as 
displaced people still in the North Western Province, 
particularly in the Puttalam District, to be able to vote to 
elect their local representatives as they have done in the 
past for Parliamentary Elections.  

I was very pleased when the Hon. R. Sampanthan 
yesterday at the Presidential Secretariat referred to the 
Geneva Resolution as a very balanced Resolution. In fact, 
there are many among the diaspora Tamils who still 
decry the Joint Resolution that has been passed, because 
it is not up to their satisfaction.  It is not a document 
which has gone to satisfy the extreme Tamil opinion, nor 
is it to satisfy the extreme Sinhala opinion, nor is it to 
satisfy the extreme Muslim opinion, if it existed. 
Therefore, this is a very balanced document which seeks 
very genuinely to introduce reconciliation in this country.  

Therefore, Mr. Presiding Member, we should not look 
at demons behind the bushes. We have to first examine 
the document in its totality. 

When you address the document in its totality it is 
quite apparent that what the international community 
wants is for the truth to surface and then through the 
surfacing of the truth, the people will be able to finally 
reconcile their differences and redeem their lost dignity 
and that is ultimately what is sought from this entire 
exercise. Therefore, let us not be talking as if we are like 
ostriches, burying our heads in the sand and not looking 
at reality.   

We also heard the Hon. Anura Dissanayake in the 
morning very passionately making an appeal because he 
is somebody who suffered certain losses in his own 
family during those difficult periods in the late 1980s' and 
the early 1990s'. His own Party had to undergo a similar 
situation. There were scores of people who had been 
killed or summarily executed or disappeared without a 
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trace and there is no closure to all this agony and misery 
that people went through in the South. So, similarly in the 
North, there are our own brothers, our own citizens who 
have undergone immense difficulties. Be it Tamils, 
Muslims or Sinhalese, everyone equally has suffered and 
therefore to bring a closure to all this suffering, it is 
necessary for us to engage in an exercise not for any 
retributive justice but to restore their dignity and to be 
satisfied with the end result that we finally know the truth 
and that is exactly what is being sought to be done 
through this exercise.  

We had the LLRC mechanism, the Lessons Learnt and 
Reconciliation Commission, and that Commission was 
also an escape valve that was suggested by the 
international community for the Government to very 
truthfully address issues and to settle them. If we had 
followed the recommendations of our own Commission, 
the Lessons Learnt and Reconciliation Commission, and 
implemented the recommendations very truthfully, we 
would not have been in this plight today. What we did 
was, every time when the time came for us to address 
those issues we started shifting the goalpost. 

අපි ෙගෝලය ගහන්න එන ෙකොට goalpost එක තව තැනක 
ගිහිල්ලා තබනවා වාෙග් වැඩක් තමයි ෙමෙතක් කල් කරෙගන 
ගිෙය්. ඒ තුළ තමයි ෙම් වාෙග් අවදානම් තත්ත්වයකට දැන් අපට 
මුහුණ පාන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක ෙම් ආණ්ඩුව කර 
ගත්ත වැඩක් ෙනොෙවයි. කලින් ආණ්ඩුව ෙම් පිළිබඳව අනුගමනය 
කළ කියාදාමය උඩ ජාත න්තර පජාවට අෙප් ආයතනවල තිෙබන 
ඒ නිදහස් භාවය පිළිබඳව, ඒ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව විශාල 
සැකයක් මතු ෙවලා තිබුණා. ඒ සැකය තුරන් කිරීමට දැන් අපි 
අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව නැවත සංෙශෝධනය කරලා 
තිෙබනවා. ඒ තුළින් අෙප් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා අපි නැවත 
ස්ථාපිත කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ආ ණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාවක් 
හරහා ෙම් ස්වාධීන ෙකොමිෂන්වලට සභිකයන් පත් කිරීෙම් 
කියාදාමය දැන් පටන් අරෙගන තිෙබනවා.  

සත  ගෙව්ෂණය පිළිබඳව තව ෙදයක් මා කියා සිටිය යුතුයි. 
ෙමොකද, දකුණු අපිකාෙව් ෙම් සත  ගෙව්ෂණය පිළිබඳව තිබුණු 
ෙකොමිසෙම් කියාදාමය ෙදස බැලුවාම ඒ කියාදාමය එතරම් 
ෙලෙහසි පහසු කියාදාමයක් ෙනොෙවයි. ඒකට අවතීර්ණ වන 
ෙකොට ඉතාම පරීක්ෂාකාරීව කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ සාක්ෂි 
කැඳවීෙම්දී මතු වන කරුණු පිළිබඳවත් ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් සිදු 
වන්න පුළුවන්. ඒ තුළින් ජාතීන් අතර ඇති ෙවලා තිෙබන 
දුරස්ථභාවය තවත් වැඩි වීෙම් කියාදාමයකට අවතීර්ණ ෙනොවීමට 
අපි වග බලා ගන්න ඕනෑ. එෙහම නම් ඒ පිළිබඳව හරියට 
ගෙව්ෂණය කරලා,  හරියට සිතා බලා කටයුතු කළ යුතුයි. ඒකට 
පත් කරන විට කිසි විෙටක ෙද්ශපාලන වශ ෙයන් එෙහම නැත්නම් 
එක් එක් ජාතීන් වශෙයන් ෙබදී  තීරණ ගැනීමට අවතීර්ණ ෙනොවන 
අයට අපි ඒ වගකීම භාර ෙදන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව අපි දුර දිග 
කල්පනා කරලා තීරණ ගත යුතුව තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තිබියදී, 
රටක් හැටියට, එකම ලාංකික ජාතියක් හැටියට අපි එකමුතුව 
කටයුතු කළ යුතුයි. විවිධ අනන තාවන් අපට තිෙබන්න පුළුවන්. 
නමුත් ෙමය, ලංකාවට ලැබී තිෙබන ස්වර්ණමය අවස්ථාවක්. අපිට 
එල්ල ෙවලා තිෙබන ෙම් ෙචෝදනාවලින් මිදීමට වාෙග්ම යම් 

වැරැද්දක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒවාට දඬුවම් ෙනොදී සමාව 
දීෙම් කියාදාමයකට අවතීර්ණ වන්න අපට අවකාශයක් ලැබී 
තිෙබනවා. ඒෙකන් කවදාවත් නිගමනයකට එන්න බැහැ, අපි දැන් 
යුද අධිකරණයකට මිනිසුන් භාර කරන්න ලැහැස්ති වනවායි 
කියලා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රජය පත් වුණාට පස්ෙසේ, ෙම් රජෙය් 
කියාදාමයන් දිහා බලලා  ජාත න්තර පජාව ඒ ජිනීවා ෙයෝජනාව 
සම්මත ෙනොකර අපට මාර්තු මාසෙය් ඉඳලා සැප්තැම්බර් මාසය 
වන තුරු කල් ලබා දුන්නා. ඊට පස්ෙසේ දැන් අපි එකමුතුව, 
එකඟතාෙවන් ෙයෝජනාවක් සම්මත කරෙගන සිටිනවා. ඒ 
ෙයෝජනාෙවන්  පිළිෙගන තිෙබන කරුණු,  පිළි ෙගන තිෙබන 
ෙද්වල් අපි ඉටු කළ යුතුව තිෙබනවා. එය ඉටු කිරීම එතරම් අමාරු 
කාර්යයක් ෙනොෙවයි. අපි අතර අවෙබෝධයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. 
ෙම් පිළිබඳව අපි ෙවන් ෙවන්ව කථා ෙනොකර රෙට් විවිධ බලෙව්ග 
සමඟ එකමුතුව කටයුතු කිරීමට තමයි ඊෙය් අපි සර්වපාක්ෂික 
සමුළුව කැඳවූෙය්. මම ගියාට පස්ෙසේ වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමා කථා කළාය කියලා ආරංචියි. “ෙම්ක අපි කැඳවන්න 
තිබුෙණ් ෙම් ෙයෝජනාවට එකඟ වීමට කලින්” කියලා එතුමා 
ෙචෝදනා කළා කියලාත් ආරංචියි. නමුත්, මීට කලින් ෙම් ෙයෝජනා 
සම්මත කරන්න ජිනීවාවලට ගිය අවස්ථාෙව් දී ගිය ආණ්ඩුෙව් 
කවුරුවත් එවැනි කථාවක් කළාද? නැහැ. සර්ව පාක්ෂික සමුළුවක් 
කැඳවලා ඊට පස්ෙසේ යම් සම්මුතියකට එළැඹිලා ඊට පස්ෙසේ යන්න 
කියලා කිව්වාද? නැහැ ෙන්. ඔබතුමාත් ගිය ආණ්ඩුවත් එක්ක 
හිටියා ෙන්. කවුරුත් කිව්ෙව් නැහැ. නමුත් දැන් ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් 
සර්ව පාක්ෂික සමුළුව හරහා ෙම් පිළිබඳව එකඟතාවක් ඇති කර 
ගන්න උත්සාහ කරද්දී වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා මතු 
කරනවා, “දැන් කැඳවලා පරක්කු වැඩියි. දැන් කථා කරලා වැඩක් 
නැහැ” කියලා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒකට කමක් නැහැ. ආරාවුලකට යන්ෙන් නැතිව ෙම්ෙක් 

තිෙබන substantive issues - 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ඔව්, ඒක අපි කථා කරමු. ඒ කථා කරන්න තමයි- 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ අයෙග් reportsවලින්  ෙනොෙවයි, අෙප් reportsවලින් එන 

ඒවා- 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
( மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
මම ඒකයි කියන්ෙන් වාසුෙද්ව මන්තීතුමා, මම එය 

පිළිගන්නවා. ඔබතුමා සභා ගර්භෙය් ෙනොසිටි ෙව්ලාෙව් මම 
කිව්වා, 1988, 1989 අවුරුදුවල ඔබතුමාත්, හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් 
ජිනීවා ගිය කථාව. ඒ කාලෙය් ඉඳලාම ෙම් අවදානම අපට 
තිෙබනවා. ෙම් අවදානම දැන් යූඑන්පී රජයට තිෙබනවා; ගිය 
වකවානුෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට තිබුණා. නමුත් ෙම්වාට 
අපි ඉතාම නිහතමානීව, ඉතාම විවෘතභාවෙයන් යුතුව මුහුණ 
ෙදන්නට ඕනෑ. අපට කාවවත් රවට්ටන්න ෙදයක් කරන්න බැහැ. 
අපි ෙගෝලයක් ගහන්න එන විට goalpost එක අරෙගන තවත් 
තැනක තියන්න බැහැ. LLRC වාර්තාව අෙප්ම වාර්තාවක්; 
අභ න්තර වාර්තාවක්. ඒ වාර්තාෙව් තිබුණු කිසි ෙදයක් අප ඉටු 
කෙළේ නැහැ. ඒ ෙවනුවට අපි සම්පූර්ණෙයන්ම රට තුළ ඇති කෙළේ 
ෙමොකක්ද? යුද මානසිකත්වයක් තමයි දිගටම ෙගන ගිෙය්. 
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ඔබතුමාත් ඉතාම පැහැදිලිව ගිය ආණ්ඩුව තුළ ඉඳ ෙගන අපත් 
එක්ක අභ න්තර අරගලයක් කළා. අපි දන්නවා ෙන්. නමුත් දැන් 
ෙම් ෙව්ලාෙව් ෙම් අවදානම් තත්ත්වෙයන් ෙම් රට ෙබ්රා ගන්න 
නම් අපට තිෙබන්ෙන් එකමුතුෙවන් කටයුතු කිරීමයි කියලා මම 
අවධාරණය කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව ෙකොපමණ ෙව්ලාව  
තිෙබනවාද? 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තව විනාඩි තුනක කාලයක් ඔබතුමන්ට 

තිෙබනවා. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ඊෙය් සර්ව පාක්ෂික සමුළුෙව්දී අපි එකඟත්වයට එළැඹුණා, ඒ 

සමුළුව සර්ව පාක්ෂික නිෙයෝජිත සමුළුවක් හැටියට, එක් එක් 
පක්ෂවලින් එක් එක් නිෙයෝජිතයන් එකතුව අපි දීර්ඝ ෙලස ෙම් 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ යුතුයි කියා. ෙම්කට රටක් හැටියට 
එකමුතුෙවන් අපි මුහුණ දිය යුතුයි. ඒකට අපි සුදානම් විය යුතුයි. ඒ 
හැර අපට ෙවන විකල්පයක් නැහැ. අපට ව ංගෙයන්, 
වකාකාරෙයන් ෙම් පිළිබඳව ෙවන විධියකට විසඳුම් ෙසොයන්නට 
අමාරුයි. ෙමොකද, අපි කවුරුත් දන්නවා ජිනීවා අභිෙයෝගය 
කියන්ෙන් ෙලෙහසි පහසු ෙදයක් ෙනොවන බව. ෙලෝකෙය් 
බලවතුන්ට ෙවන නීති තිෙබන්නට පුළුවන්. නමුත් අපි බලවතුන් 
ෙනොෙවයි. ඒක අපි පිළිගන්නට ඕනෑ. අෙප් තිෙබන ජාත න්තර 
ෙද්ශපාලනය තුළ අපි බලවතුන් ෙනොවන බව පිළිගන්නට ඕනෑ. 
බලවතුන් ෙනොවන අපට ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් උඩ එකමුතුව 
කටයුතු කරන්න සිදු ෙවනවා. නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ඔන්න -[බාධා 
කිරීමක්]කියන්න, කියන්න. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කාෙගන්ද ෙබ්ෙරන්න ඕනෑ කියලා කියන්ෙන්? 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
බුලත් විට ෙපොඩ්ඩක් එළිෙය්- 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
නැහැ, නැහැ. ෙබ්ෙරන්න ඕනෑ කියන්ෙන්? 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
කිසි ෙකෙනක්ෙගන් ෙබ්ෙරන්න අවශ තාවක් නැහැ. [බාධා 

කිරීමක්] නැහැ, නැහැ -[බාධා කිරීමක්] ඕනෑම උගුලකට අහු 
ෙනොවී ෙබ්ෙරන්න නම් -[බාධා කිරීමක්] ෙම්ෙක් උගුලක් නැහැ. 
අෙප් ආණ්ඩුව පිළිබඳ විශ්වාසය තබමින් ජාත න්තරය අපට 
අවකාශයක් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ අවකාශය අපි හරියාකාරව 
පෙයෝජනයට අරෙගන අෙප් වගකීම ඉටු කළ යුතුයි. ඒ වගකීම අපි 
ඔක්ෙකොම එකඟතාෙවන් පිළිගත්ත වග කීමක්. අපි විතරක් 
ෙනොෙවයි, ගිය ආණ්ඩුවත් 2009-2010 කාල වකවානුෙව් ඒ වාෙග් 

එකඟත්වෙයන් කටයුතු කළා. Resolution එකක් pass කර ගත්තා 
by agreement. ඒ තුළත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවූ ෙද්වල් ගැබ් 
ෙවලා තිබුණා. ඒ අය ඒවා දැක්ෙක් පස්ෙසේ තමයි. ඇවිත් කිව්වා, 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය කියාත්මක 
කරන්න අපි එකඟ ෙවලා තිෙබනවා කියලා. පථමෙයන් බෑන් කී 
මූන් ආපු ෙවලාෙව් අපි එතුමා එක්ක අත්සන් කළ ඒ ගිවිසුම 
තමයි,  ෙම් ඔක්ෙකොටම බලපෑ ගිවිසුම. ඒ ගිවිසුෙම් ඉතාම 
පැහැදිලිව තිෙබන, අපි කවුරුත් දන්නා කාරණයක් තමයි, ඒ 
මානවවාදී නීති උල්ලංඝනය වීම සම්බන්ධෙයන් ස්වාධීන 
පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට අපි එකඟ වුණු බව. ඊට පස්ෙසේ, 
යුද්ධෙය්දී අවතැන් වූ සියලු ෙදනා හැකි ඉක්මනින් නැවත පදිංචි 
කරන්න අපි ඉදිරිපත් වුණා. අපි ඒක නම් කළා. යම් දුරකට කළා. 
එහිදී දීර්ඝ කාලීනව අවතැන්වූවන් සහ ෙකටිකාලීනව 
අවතැන්වූවන් කියලා ෙදපාර්ශ්වයකට ෙකොටස් කරලා ඒ එක 
ෙකොටසකට අපි යම් අයුක්තියක් කළාය කියන එකත් පිළිගන්න 
ඕනෑ. ඒක අෙප් මුස්ලිම් අයට තිෙබන පශ්නයක්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ජනවාර්ගික ගැටලුවට ස්ථිරසාර 

ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ලබා දීමට අපි එකඟ වුණා. නමුත්, ෙම් කිසි 
ෙදයක් අපි කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා අපි දැන්වත් සර්ව පාක්ෂික 
සමුළුවක් කැඳවලා, හැම පක්ෂයක්ම එකතු කරලා ෙම් පශ්නයට 
එකමුතුෙවන් මුහුණ ෙදමුයි  කියනෙකොට, "දැන් ඒකට කාලය 
පැනලා ඉවරයි, අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා වැඩක් නැහැ" 
ෙනොකියා, අපි එකමුතුෙවන් ෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදමු.  

බලන්න, සම්පන්දන් මැතිතුමා පමුඛ දවිඩ ජාතික සන්ධානය 
ෙම් ජිනීවා ෙයෝජනාව සම්මත වුණාට පස්ෙසේ නිෙව්දනයක් නිකුත් 
කරලා කිව්වා, "අපි අෙප් පැත්ෙතනුත් ඇති ෙවලා තිෙබන වැරැදි 
දිහා ආපස්සට හැරිලා බලන්න ලැහැස්තියි" කියලා. එතුමන්ලා 
එක විධියකින් පිළිගත්තා. He said, "We are prepared to be.." - 
What was the word? 
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Introspection.  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Yes, they said they were prepared to be introspective 

in their approach as to what happened in the past. So, that 
was the way in which the principal Tamil party in this 
House had approached this issue despite the fact that 
there is a large segment, quite a considerable segment of 
diaspora movements decrying this whole Resolution, 
because they expected a totally independent, international 
inquiry and they were disappointed. Everybody is 
disappointed: the diaspora is disappointed; the extremists 
in Sri Lanka are disappointed; Sinhala extremist forces 
are disappointed; everybody seems to be disappointed. 
Then, what does it point to? It seems it is a balanced 
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document. It has taken into consideration various views 
and has finally decided that this is the best way to proceed 
and this is the best way to bring a closure to the misery of 
these people.  

This country has a potential to prosper. So, that 
potential to prosper must be given a chance to go ahead 
and let us become a nation of which we can all be proud 
of; a nation in which pluralism will be something 
regarding which  all of us can be proud of. Today, some 
of us are not prepared to accept that this is a pluralist 
nation.  We all say that this nation belongs to one race or 
one part of the country belongs to another race.  That is 
not the way in which we have to approach this issue.  
Now the time has come for us to forget the past. But, the 
affected, the aggrieved,  need to see a closure to their 
grievances.  They need to know what happened. That is 
the meaning of accountability. Therefore, we have to 
become accountable in the eyes of the international 
community.  We are a community of nations.  

This kind of  a thing happened in the aftermath of the  
World War II.  Then everybody decided that they had to 
put an end to this inhuman way of killing each other and 
should prosper together.  That is why the United Nations 
was created.  So, the purpose of this Resolution is to 
allow us to prosper.  Therefore, we must make use of this 
opportunity and prosper together.   

Saying that, I conclude, Mr. Presiding Member.  
Thank you.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
 මීළඟ ට, ගරු තාරක බාලසූරිය මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි10ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
 
[අ.භා. 3.44] 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජිනීවා Resolution එකත්, ඒ 

වාර්තාවත් ගැන  අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න යම්කිසි කාලයක් ලබා 
දීම පිළිබඳව පථමෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේට මෙග් කෘතඥතාව 
පකාශ කරන්න කැමැතියි. 

ජිනීවා ෙයෝජනාව - Resolution - ගැන කථා කරන්න ඉස්සර 
ෙවලා, මූලික පශ්න තුනක් ඉදිරිපත් කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. මා විශ්වාස කරනවා ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් ෙම් විෙද්ශ 
පතිපත්තියත්, අෙප් රෙට් තිෙබන එක එක අවශ තාත් ෙවන් කර 
ගැනීෙම් වුවමනාවක් තිෙබනවාය කියලා. ෙම් රෙට් මානව හිමිකම් 
දියුණු කරන්න අපට  වුවමනාවක් තිෙබනවා නම්, කාන්තා 
අයිතිවාසිකම් ඉදිරියට ෙගන යන්න අවශ තාවක් තිෙබනවා නම්, 
මාධ  නිදහස ඉදිරිය ට ෙගන යන්න වුවමනාවක් තිෙබනවා නම් 
අපි ඒ ෙද්වල් ජිනීවා ෙයෝජනා එක්ක සම්බන්ධ කරන්න 

වුවමනාවක් නැහැ. අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය  ඒවාට එකතු කරන්න 
වුවමනාවක් නැහැ.  

ආසියාෙව් ෙද්ශපාලනය දිහා බැලුවාම, ආසියාෙව් කණ් ඩායම් 
ෙදකක් අතර ෙපොඩි හැප්පීමක් තිෙබනවා.  අපි චීනය 
උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, චීනය අවුරුදු 30ක් විතර 
සියයට 7ක, 8ක දැවැන්ත වර්ධනයක් එක්ක ඉදිරියට ගියත් දැන් 
ෙත්රුම්ෙගන තිෙබනවා,  මැද ෙපරදිග රටවලින්, අපිකාෙව් 
රටවලින්  natural resources, නැත්නම් එක එක ෙද්වල්  ඒ අයට 
ගන්න බැරි නම් ඉදිරි කාලෙය්දී ඒ වර්ධනය ෙගන යන්න අමාරුයි 
කියලා. ඒ නිසා චීනය "String of Pearls"  නමින් පතිපත්ති 
මාලාවක් ඉදිරියට ෙගන යනවා. පාකිස්තානය, ලංකාව, 
බංග්ලාෙද්ශය, සුඩානය, මාලදිවයින, ෙසෝමාලියාව වැනි රටවල 
එක එක වරායවල් හදලා, ඒ වරායවල් තුළින් චීනෙය්  ගනුෙදනු 
කරෙගන යන්න සූදානමක් තිෙබනවා.  

ඒ එක්කම, ඇෙමරිකාෙව් විෙද්ශ පතිපත්තිය දිහා බැලුවාම 
අපට ෙපෙනන්ෙන් ෙමොකක්ද? මා හිතන විධියට ෙජෝන් ෙකරී 
මහත්මයාත් ලංකාවට ඇවිල්ලා  ෙම් ගැන පැහැදිලි කළා. "Pivot 
to Asia"  කියන පතිපත්ති මාලාවක් දැන් ඇෙමරිකාව ෙගන 
යනවා. තවත් අය කියනවා, ඒක "policy of encirclement of 
China" එකක් කියලා. චීනය වටා තිෙබන ෙම් රටවල් යම්කිසි 
විධියට ඇෙමරිකන්වාදී රටවල් කරන්න තමයි ෙම්  අයෙග් 
උත්සාහය  කියලා කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඇෙමරිකන්වාදී පතිපත්ති මාලාවක ඉන්නවාද, චීනවාදී පතිපත්ති 
මාලාවක ඉන්නවාද කියලා ෙමතැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපි 
ගන්න ඕනෑ ලංකාවට වැඩිෙයන්ම වාසිදායක විෙද්ශ පතිපත්ති 
මාලාව බවයි මා විශ්වාස කරන්ෙන්. හැබැයි, ෙමතැනදී ජිනීවා 
ෙයෝජනාවලියට  රෙට් තිෙබන ෙබොෙහෝ අභ න්තර ෙද්වල්  
පටලවා ගන්නෙකොට තමයි ගැටලුව එන්ෙන්. මෙග් ෙපෞද්ගලික 
මතය අනුව, ඇෙමරිකන්වාදී පතිපත්ති මාලාවක් ගත්ෙතොත් ඒක 
එච්චරම ෙහොඳට රටට ගැළෙපන්ෙන් නැහැ.  

1873 - 78 දී ඇෙමරිකාෙව් "Long Depression" කියලා 
ආර්ථික ගැටලුවක් තිබුණා. ඒ ආර්ථික ගැටලුෙවන් පස්ෙසේ ඒ රෙට් 
ඉහළ ව ාපාරිකයන් තීරණය කළා, ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද 
කියලා ෙසොයා බලන්නට. ඒකට මූලික ෙහේතුව වශෙයන් ඒ අය 
කිව්ෙව්, නිෂ්පාදනය වැඩි වීම - overproduction -  කියලා. 
එතෙකොට ඒ අය ෙත්රුම් ගත්තා, එක්ෙකෝ ඇෙමරිකාෙව් ජීවත් 
වන ජනතාවෙග් ආදායම් මාර්ග වැඩි කර ගන්න ඕනෑ, එෙහමත් 
නැත්නම් විෙද්ශ ෙවෙළඳ ෙපොළවලට යන්න ඕනෑ කියලා. එදා සිට 
ඒ අය ෙමොකක්ද කෙළේ? විෙද්ශීය ෙවෙළද ෙපොළ අල්ලා ගැනීමට 
තමයි  උත්සාහ කෙළේ. ඒ වාෙග්ම   Universal Declaration of 
Human Rights  පතිපත්ති මාලාව ඉදිරියට ෙගෙනන ෙකොට 
ඇෙමරිකාව ෙකොයි ෙවලාෙවත් කියපු ෙදයක් තමයි, ''ෙද්ශපාලන 
නිදහසක්  ෙදන්න'' කියන එක.  නමුත් ඒ කාලෙය් ෙසෝවියට් 
රුසියාව කිව්වා, "අපි ෙම් අවස්ථාෙව් ෙද්ශපාලන නිදහසක් 
ෙදනවා නම්  ආර්ථික නිදහස ගැනත් කථා කරන්න ඕනෑය" 
කියලා. 1975 දී ෙමොකද වුෙණ්?  Helsinki Final Act   කියන 
පතිපත්ති මාලාව ෙසෝවියට් ෙද්ශය බිඳ වැෙටන්න මූලික කරුණක් 
වුණා.  

ඇෙමරිකාෙව් විෙද්ශ පතිපත්ති දිහා බැලුෙවොත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, 2005 දී, UN Human Rights Council  
එක ආරම්භ කළ ෙව්ලාෙව් දී, රටවල් හතරක් UN Human Rights 
Council  එකට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්න බව. ඇෙමරිකාවත් 
ඊශායලයත් ඒ රටවල් හතරින් ෙදකක්. හැබැයි අපි 
ඇෙමරිකාෙව්ත්, චීනෙය්ත් විෙද්ශ පතිපත්ති මාලාව ෙදස 
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බැලුෙවොත් අපට එක ෙදයක් පැහැදිලි ෙවනවා. ෙම් රටවල් ෙදකම 
අරෙගන තිෙබන විෙද්ශ පතිපත්ති මාලා ඒ රටවලට  ගැලෙපන 
විෙද්ශ පතිපත්ති මාලා; ඒ රටවලට වාසිදායක විෙද්ශ පතිපත්ති 
මාලා.  

ඇෙමරිකාව ෙම් කාලෙය්දී මියන්මාර් රටත් එක්ක තිෙබන 
විෙද්ශ පතිපත්ති  දිහා බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, මියන්මාර් මිලිටරි 
පාලනය -තවමත් මියන්මාර් රෙට් තිෙබන්ෙන් මිලිටරි පාලනයක්-  
ඇෙමරිකන්වාදී විෙද්ශ පතිපත්ති මාලාවක ඉන්න නිසා ඒ අය 
අතර සමීපතාවක් තිෙබන බව.  

මෙග් ෙදවන කාරණය තමයි, අපි ජිනීවා ෙයෝජනා මාලාෙව් 
තිෙබන කරුණු ඉදිරියට ෙගන යනවා නම් එතැනදී අපි 
පතිපත්තිමය තීරණයක් ගන්න ඕනෑය කියන කාරණය. එහි එක් 
කරුණක් තමයි reconciliation. අෙනක් කරුණ accountability. 
සමහර  ෙව්ලාවට අපි reconciliation  ඉදිරියට ෙගන යන්නට 
බැලුෙවොත් accountability එකට ෙපොඩි පශ්නයක් එනවා.  

උදාහරණයක් ගත්ෙතොත්, අපි කවුරු ෙහෝ හමුදාෙව් ෙසබෙළක්  
යුද අපරාධකාරෙයක් කියලා හංවඩු ගැහුෙවොත්, සමහර ෙවලාවට 
accountability  පැත්ෙතන් සාධාරණ  ෙවන්න පුළුවන්.  නමුත් 
reconciliation  පැත්ෙතන් බැලුෙවොත්  අනිවාර්යෙයන්ම එය ගෙම් 
ඉන්න සිංහල  අය තුළ යම්කිසි  තරහක් ඇති කරනවා, "අෙප් 
රණවිරුෙවෝ 25,000ක් ෙදනා ජීවිතය පුද කරලා, 65,000ක් 
ෙදනාෙග් අත් කකුල් නැතිකරෙගන, අවුරුදු පහක් ගියාට පසු දැන් 
ඔවුන් යුද අපරාධකාරෙයෝ කියලා හංවඩු ගහනවා" කියලා. ෙම් 
කාරණාව අපි ෙහොඳට සැලකිල්ලට ගත යුතුයි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

ජිනීවා ෙයෝජනා මාලාව දිහා බැලුෙවොත් ෙමහි අහිතකර  
ෙද්වල් ෙබොෙහොමයක් තිෙබන බව ෙපෙනනවා. මට කලින් කථා 
කරපු සමහර මන්තීවරු කිව්වා, එෙහම වුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් එෙහමත් නැත්නම් ඉස්ෙසල්ලා තිබුණු 
ආණ්ඩුෙව් වැරැද්දක් නිසා කියලා. ඒක ෙනොෙවයි අපි ෙමතැනදී 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් වැටුණු ෙතොණ්ඩුෙවන් අපි ෙකොෙහොමද 
ගැලෙවන්ෙන් කියන එක ගැනයි අපි කල්පනා කරන්න  ඕනෑ.   

මම කනගාටු ෙවනවා, ෙම් රජය co-sponsor  කළ එක ගැන. 
එෙහමත් නැත්නම් ඇෙමරිකා  එක්සත් ජනපදයත් එක්ක ෙම් 
ගිවිසුමට අත්සන් කළ එක ගැන. ෙමොකද, ඒෙකන් ජාත න්තර 
රටවලට යම්කිසි පදනමක් ඇති කරනවා, අපි බැරිෙවලාවත් ෙම්  
අය ඉදිරිපත් කරන කාරණා හරියට කියාත්මක කෙළේ නැත්නම් අප  
ෙකෙරහි  ජාත න්තර පීඩනයක් දමන්නට පුළුවන්  වන නිසා.  

දැන් ෙසයිඩ් රාඩ් අල්-හුෙසේන් කුමරු ෙමොකද කියන්ෙන්? 
එතුමා කියනවා, ලංකාෙව් witness protection programme  
එකක් නැති නිසා,  නීති පද්ධතිය හරි නැති නිසා, security and 
justice  නැති නිසා  ෙම්  වාර්තාවට ෙම් කාරණා දීපු අයෙග් එක 
නමක්වත් ඉදිරිපත් කරලා නැති බව. කවුරු ෙහෝ ගිහිල්ලා  "තාරක 
බාලසූරිය යුද අපරාධකාරෙයක්. ෙම් කාලවලදී තාරක බාලසූරිය 
ෙම් ෙම් ෙදවල් කරලා තිෙබනවා"  කියලා ෙචෝදනාවක් කෙළොත් 
මාත් ඒ පරීක්ෂණයට  ඇතුළු ෙවනවා. ෙම් වාෙග් ෙදයක් ඕනෑම 
උසාවියක දී  වලංගු වන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය  නීතිමය  
සිද්ධාන්ත අනුව අපට  පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්.  ඒ වාෙග්ම 
අෙප් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ගිහිල්ලා ෙම් Draft Resolution  
එකත් අත්සන් කළා.  ෙම් Draft Resolution ෙකොෙහොමද පටන් 
ගන්ෙන්. Resolution එෙක් පළමුෙවනි ෙඡ්දෙය්ම සඳහන් වී 
තිෙබනවා,  I quote: 

“Takes note with appreciation the oral update presented by the High 
Commissioner to the Human Rights Council at its twenty-seventh 
session,...”   

දැන් ෙම්  අගය කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙසයිඩ් රාඩ් අල් 
හුෙසේන් කුමරුෙග් වාර්තාව.   ෙසයිඩ් රාඩ් අල්  හුෙසේන් කුමරුෙග්  
2015 සැප්තැම්බර් 30 වැනි දින  පකාශෙයන් - ෙපොඩි ෙපොඩි 
ෙකොටස් -  මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී ඔබතුමාට කියවන්නම්.  එහි  
පැහැදිලිව ෙමෙසේ  සඳහන් ෙවනවා,  I quote: 

“In our previous reports to the Human Rights Council, we have 
described the total failure of domestic mechanisms…”    

ලංකාෙව් පාවිච්චි කරපු කමෙව්දය වැරැදියි කියලා තිෙබනවා.   
අපි දන්නවා, පරණගම වාර්තාව ගැන.  ෙම් පරණගම වාර්තාව 
ඊෙය්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  table කළා.  මම අෙප් ගරු විෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා ෙම් වාර්තාව  ජිනීවා 
මානව හිමිකම් කවුන්සලයට ෙගන ගිහින් ඉදිරිපත් කරන්න 
කියලා.   

ෙදවැනි කාරණය  තමයි, ෙසයිඩ් රාඩ් අල් හුෙසේන් කුමරු 
පකාශ කරනවා, - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාට ලබාදුන් කාලය අවසානයි.   
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක්  ලබා 

ෙදන්න.  ෙසයිඩ් රාඩ් අල් හුෙසේන් කුමරුෙග් පකාශෙය් ෙමෙසේ 
තිෙබනවා, I quote: 

“We found reasonable grounds to believe the Sri Lankan security 
forces and paramilitary groups associated with them were 
implicated in widespread and unlawful killings of civilians and 
other protected persons.” 

 අෙප් හමුදාෙව් අය ගිහිල්ලා කට්ටිය ඝාතනය කළා කියා 
තිෙබනවා.  හැබැයි,  සියලුම කාරණාවලට වඩා  වැදගත්ම 
කාරණය තමයි, ෙම් ෙසයිඩ් රාඩ්  අල් හුෙසේන් කුමරු කියනවා, I 
quote:  

“The sheer number of allegations, their gravity and recurrence and 
the similarities in their modus operandi, as well as the consistent 
pattern of conduct they indicate, all point to system crimes.”   

ඒ කියන්ෙන් එක්ෙකනක් ගිහිල්ලා ෙම් අයව ඝාතනය කරලා 
නැහැ.  හමුදාෙව් පතිපත්තියක් හැටියට තමයි ගිහින් ෙම් අයව 
ඝාතනය කර තිෙබන්ෙන් කියලා.   ෙමම පදනම  අනාගතයට 
හුඟාක් හානිදායකයි  කියලා මා හිතනවා.  ෙමොකද,   අපි ෙම් අය 
කියන ෙද් කෙළේ නැත්නම්,  යම්කිසි විධියකින් ඉදිරිෙය් දී  ඊළාම් 
රාජ යක් සෑදීෙම් අවශ තාවක්  ඇති වුෙණොත්,  ඒ සඳහා ෙමය 
අඩිතාලමක් ෙවනවා.  යුද්ධය අවසන් කාලෙය් දී ෙම් "system 
crimes" වුණා;  ඉන් පසුව  ෙම් ෙවනුෙවන් පරීක්ෂණයක් කරන්න 
කියා අපි කිව්වා; ෙම් පරීක්ෂණය කෙළේ නැති නිසා ෙදමළ 
ජනතාවට ෙවන කිසිම සහනයක් නැහැ; එෙහම නම් එකම විසඳුම 
වන්ෙන්  ෙවනම රාජ යක් බිහි කිරීමයි කියලා කියන්න පුළුවන්.   
ඇත්ත වශෙයන්ම මම මන්තීවරයකු  විධියට  දකින්ෙන්,  ෙම්ක 
රට ෙබදන්න හදන කියාවලිෙය් අඩිතාලමක් හැටියටයි.  ඒ නිසා 
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අපි අද ෙකොපමණ විවාද කළත්, ෙකොපමණ අදහස් ඉදිරිපත් කළත්,  
තව අවුරුදු ෙදකක් තුනක් විතර යනෙකොට ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබන 
අහිතකර ෙද්වල් පිළිබඳව අපට පැහැදිලිව දැන ගන්නට පුළුවන් 
ෙව්වි. ඒ නිසා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි.  අෙප් ගරු 
ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාත් සඳහන් කරපු ආකාරයට  අපට 
රටයි, පක්ෂයයි ගැන තීරණයක් ගන්න අවශ  වුෙණොත්,   අපි 
හැමදාම රට ඉදිරියට දමනවා.  ඒ නිසා ෙමය ඉතා සැහැල්ලුවට 
ගන්ෙන් නැතිව, ෙම් අහිතකර ෙද්වල්  ෙමොනවාද  කියා ෙහොඳට 
කල්පනා කර බලා, ෙම් රටට ගැළෙපන පතිපත්ති මාලාවක් 
අනුගමනය කරන්න.  සංහිඳියාව ෙගන එනවාට අෙප් කිසිදු 
පශ්නයක් නැහැ.  නමුත් අෙප් රණවිරුවන් යුද අපරාධකරුවන් 
හැටියට හංවඩු ගහන එකට අපි විරුද්ධව ෙපනී සිටිනවා කියන 
කාරණයත් ෙමතැනදී පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
[3.57 p.m.] 
 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  
மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 
Mr. Presiding Member, Sri Lanka is a country with 

more than 2,500 years of civilization.  Our rich 
civilization demands that we should be in the forefront of 
the campaign to promote human rights and indeed we 
have been and we will be.  Different people and cultures 
may interpret human rights differently, but we agree that 
every human being is born free and enjoys the right to 
life, right to own property, the freedom of worship, the 
freedom of expression and assembly.  No one has the 
right to violate the dignity of another human being.  
Everyone should be free from fear and free from hunger.  
Sir, Sri Lanka has gone beyond these basic values and our 
judicial interpretations of Fundamental Rights have given 
rise to a wide range of human rights.  Our achievements 
in the fields of political, economic and social rights have 
made us a shining example among civilized nations.   

However, it is very unfortunate that we now as a 
nation are at the receiving end of many a global human 
rights campaign.  We want to remind the world that just 
as we long for the topmost place in global social 
indicators; just as we long for a place among the 
economically developed countries and just as we long for 
the champion trophy at every Cricket World Cup and gold 
medals at every Olympics, we long for recognition as a 
country that promote and uphold human rights. But we 
must be seen again as a country that has an unshakable 
determination to uphold human rights. 

Sir, on this score, I must say that our Government is 
on the right path. We are not running away from 
allegations being thrown at us. If we are a people who 
cherish and value human rights, why should we run away 
from probes into human rights violations and war crimes? 
Countries that go to war do not fight clean wars. Clean 

war is a myth. But, civilized nations, when complaints are 
made that the rules of engagement have been dishonored 
and that the laws of warfare, especially the international 
humanitarian laws have been violated, show no hesitation 
to probe into the allegations. The time has come to tell 
the world that we are a cultured nation with a proud 
history.  

Our President has proved this point. By taking 
measures to wipe out the deficiency in democracy in Sri 
Lanka’s body politic, he has restored the international 
community’s confidence in Sri Lanka and its people. The 
President played a key role in the enactment of the 
Nineteenth Amendment, once again limiting a sitting 
President’s Office to a maximum of two terms and also 
reducing his term of office from six years to five years. 
He has also said that he will not contest another 
Presidential Election. These measures have won 
international applause.  

Yet, we have been accused of filibustering with 
regard to probes into war crimes. The long delay in 
launching a credible domestic inquiry has invited 
allegations that we are not serious about these 
complaints. Our civilization enriched by the noble 
teachings of Buddhism, Christianity, Islam, Hinduism 
and other religions and philosophies and the exemplary 
conduct of our ancient kings, demands that justice be 
done. We must not fight shy of calls for human rights 
probes. We must walk with our heads held high in the 
community of civilized nations.  

Some Opposition politicians will decry the 
Government’s decision to support the September 29, 
2015 United Nations Human Rights Council Resolution 
that recommends, among other things, a credible 
domestic probe. These self-centred politicians project 
themselves as patriots. Far from it, they are a bunch of 
troublemakers who try to gain political mileage by 
misleading the people of Sri Lanka into believing that the 
Government by agreeing to the Resolution has sold the 
country’s sovereignty. Far from such political stunts, the 
Resolution reaffirms its commitment to Sri Lanka’s 
sovereignty, independence, unity and territorial integrity. 
Under no circumstances, the Government of President 
Maithripala Sirisena and the Hon. Ranil Wickremasinghe 
will agree to a proposal that eats into our sovereignty.  

Nowhere does the Resolution call for a hybrid probe. 
Neither has the concept of a hybrid court been couched in 
legal or technical language anywhere in the Resolution.  
The Resolution says that a credible justice process should 
include independent judicial and prosecutorial 
institutions, led by individuals known for their integrity 
and impartiality. The Resolution only affirms the 
importance of participation in a Sri Lankan judicial 
mechanism, including the Special Counsel’s Office, 
Commonwealth and other foreign judges, defence 
lawyers and authorized prosecutors and investigators. 
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Please, note the use of the word “affirms” here. This gives 
more leverage to Sri Lanka to decide whether there 
should be foreign judges and if so, in what capacity. So, 
we see the Resolution as a victory for Sri Lanka. As the 
Prime Minister has pointed out and as the people of this 
country know, we have seen the participation of foreign 
judges and eminent persons in probes exclusively Sri 
Lankan. The Paranagama Commission probe had 
obtained assistance from foreign judicial experts. The 
Udalagama Commission saw an International 
Independent Group of Eminent Persons monitoring its 
activities during its early days. I admit that the 
participation of foreign judges in any domestic probe 
indicates the lack of confidence of the international 
community in our judiciary. This is a sad state of affairs 
brought about by our own doings.  

Sir, we have embarked on a journey to make our 
country win a major battle at international level. We are 
not heaping insult on the armed forces who are our 
heroes. We respect them and we are grateful to them for 
bringing about an atmosphere where we are free to move 
about without entertaining fears about whether we would 
be the victims of the next bomb blast.  As a direct victim 
who survived 3 bomb blasts - the last of which was a 
suicide blast at Akuressa - I have undergone the pain of 
terrorism and I feel how relieved and safe I am today 
because of the sacrifices of our security forces, our 
heroes.  

Our armed forces are not culprits. Our security forces 
are not machete-wielding bigots. They are officers and 
gentlemen. They are committed to uphold human rights. 
They value justice. Theirs is a force that believes in 
discipline. They have no fear to face any probe, for I 
believe they have nothing to hide and nothing to worry 
about. Their conscience is clear. Yet they understand that 
the only way to get the country out of the tangle that it has 
got into is the domestic probe mechanism. They know 
that the country’s progress, development and reputation 
rely on our compliance with the UNHRC Resolution. The 
Government is not going to make them scapegoats. The 
Government will defend the security forces and uphold 
their dignity.  

The domestic probe structure being worked out by the 
Government places its focus on truth and reconciliation; 
forgiveness and non-recurrence. Even those who oppose 
the Government’s stance to gain political mileage know 
that this is the opportunity to re-launch Sri Lanka and 
rebuild its image. Let all of us do it together.  

Thank you.  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 

දහයක කාලයක් තිෙබනවා.  

[අ.භා. 4.06] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම විවාදෙය්දී මට ලැබී 

තිෙබන විනාඩි දහයක කාලය අනුව කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් 
කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අද අපි විවාද කරන 
ෙයෝජනාව පිළිබඳව අදහස් දක්වන ෙකොට ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
සමහර මන්තීවරු කිව්වා,  "ශී ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයත්, 
ලංකා සමසමාජ පක්ෂයත් පැරැණි ෙද්ශපාලන ස්ථාවරෙයන් 
මිදිලා ජාතිවාදි කඳවුරට එකතු ෙවලා"ය කියලා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම මම ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. අෙප් රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. එතුමා 
ආණ්ඩු මාරු කරන විධියට, පක්ෂ මාරු කරන විධියට අෙප් පධාන 
වෙම් ෙද්ශපාලන පක්ෂ ජන වර්ගය පිළිබඳ ස්ථාවරෙයන් ෙවනස් 
ෙවලා නැහැ කියන කාරණය මම එතුමාට පැහැදිලිව කියන්න 
කැමැතියි. ඒක අෙප් දිගුකාලීන ස්ථාවරය. ඒ ස්ථාවරය අපි 
රැකෙගන තිෙබනවා. ෙම්කට මම හිතන්ෙන් බලපෑ සාධකය 
තමයි, විහාරමහාෙද්වි උද ානෙය් තිබුණු රැස්වීම. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙමතැන ආණ්ඩුවක් 
ෙගොඩ නැඟිලා තිෙබනවා. ඒ, එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයයි එක් වූ ධනපති සභාගයක්. ෙම් ධනපති සභාගෙය් 
ස්වරූපය ගත්තාම ෙමය අධිරාජ වාදයට කීකරුකමක් දක්වනවා. 
අපි එක ෙව්දිකාවකට නැග්ෙග් ෙම් ජාතිවාදය සහ ෙබදුම්වාදයට 
වඩා අධිරාජ වාදය භයානකයි කියලා ෙත්රුම් අරෙගනයි. අපි 
ළඟ ජාතිවාදි සංකල්පයක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරපු ආකාරය තුළම අපි දැකපු ලක්ෂණයක් තිබුණා. ෙම් 
ෙයෝජනාවට මූලිකත්වය දුන්ෙන් ඇෙමරිකාව සහ බටහිර රටවල්. 
ඒක තමයි ෙමවර තිබුණු කැපී ෙපෙනන ලක්ෂණය. ඇෙමරිකාව 
හා බටහිර රටවල තිෙබන භූ ෙද්ශපාලනීය වුවමනාකම සහ 
විෙශේෂෙයන්ම ආසියානු කලාපයට තිෙබන මැදිහත් වීම කියන 
ෙමම ෙද්ශපාලන සාධක මත ෙම්කට විකල්ප බලයක් රට ඇතුෙළේ 
ෙගොඩ නඟන්න ඕනෑය කියලා අපි කල්පනා කළා. එෙහම විකල්ප 
බලයක් රට ඇතුෙළේ ෙගොඩ නැඟුෙණ් නැත්නම් ෙම් ජන වාර්ගික 
සාමය හැෙදන්ෙන්ත් නැහැ; රට ඇතුෙළේ ෙනොසන්සුන්කමක් තමයි 
ඇති ෙවන්ෙන්. ජාතික ඒකාබද්ධතාවත්, ආර්ථික සමෘද්ධියත් 
බටහිරට ගැතිවන ආකාරයට සමාජ සංස්ථා නිර්මාණය වුෙණොත් 
අනික් කරුණු ෙදවැනි හා තුන්වැනි තැනට යනවා. මම ඔබතුමාට 
තවත් කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. දැන් අපි ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ ගැන සන්ෙතෝෂ වනවා, එතුමන්ලා ඉතාම පැහැදිලිව ෙම් 
ජන වර්ග පශ්නය ගැන අලුත් ස්වරූපයකින් බැලීම පිළිබඳව. 

ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් බලය 
ෙබදීෙම් සංකල්පය ෙවනුෙවන් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන ෙවලාෙව් බලය 
විමධ ගත කිරීෙම් සංකල්පයකට උදවු ෙදන්න ඕනෑය කියලා අපි 
තනිවම කියා කළා.   ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය් සියලු ෙදනා 
ෙමය ෙවනම රාජ යක් කරා යන ගමනක් කියලා නිහඬ ෙවද්දි, 
අෙප්  ඩිව් ගුණෙසේකර  මන්තීතුමා විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන අත 
උස්සලා එයට සහෙයෝගය ලබා දුන්නා. ඒෙක් පතිඵලයක් හැටියට 
ඊනියා ෙද්ශ ෙපේමිෙයෝ අෙප් නායකෙයෝ 56 ෙදෙනක් ඝාතනය 
කළා. ජාතික ගැටලුව විසඳන්න නම් අපි අතර තිෙබන 
අසමානකම් ෙවනස් කරන්න ඕනෑ, අපි එක රටක් තුළ 
සහජීවනෙයන් ජීවත් ෙවන්න ඕනෑය කියන පදනම මත අපි කියා 
කෙළේ මරණෙය් ෙසවණැල්ල මත ඉඳෙගනයි. හැබැයි, අපි 
ෙබදුම්වාදයට විරුද්ධයි. රට ෙබදන ව ාපාරවලට අපි විරුද්ධයි. ඒ 
වා ෙග්ම මම ෙම් ගරු සභාෙව් දැනගැනීම පිණිස ෙම් කාරණයත් 
කියන්න ඕනෑ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පුරවැසිභාවය අහිමි ෙවලා 
හිටපු ඉන්දියානු සම්භවයක් තිෙබන දවිඩ ජනතාවෙග් පුරවැසි 
අයිතිය ඔවුන්ට ලබා  ෙදන පනත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු 
ෙවලාෙව් විපක්ෂෙය් සියලු ෙදනාම ඊට විරුද්ධ වුණා. නමුත් සරත් 
මුත්ෙතට්ටුවගම මැතිතුමා ඒකට සහාය  ලබා දුන්නා. සුළු ජාතීන්ට 
අෙප් තිෙබන ළැදියාව, එකම ලාංකීය ජාතියක් ෙලස ජීවත් 
ෙවන්න තිෙබන අයිතිය ආරක්ෂා කරන්න අදත් එදා වාෙග්ම අපි 
ස්ථිරසාර නිගමනයක ඉන්නා බව මම කියන්න කැමැතියි. ඒ ගැන 
කවුරුවත් සැෙලන්න එපා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අෙප් පක්ෂෙය් 
තිෙබන්නා වූ අදහස පිළිබඳව කියන්න කාලය මදි වුෙණොත් මම 
එය සභාගත කරනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ඇෙමරිකාෙව් බලපෑම් මත 
ෙගනා ෙයෝජනාවක්. පසු ගිය වතාවට වඩා  තිෙබන විෙශේෂත්වය 
ඒකයි. හැබැයි, අෙප් රට ෙමහි පාර්ශ්වකරුෙවකු වීම 
කනගාටුදායකයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට විත්තිකාරෙයකු කර 
තිෙබන අවස්ථාවක අපම පාර්ශ්වකරුවකු ෙවලා, "අපට විරුද්ධව 
නඩු අහපල්ලා කියන ෙකොට" උඹලට ඕනෑ නම් උඹලා 
අහගනිල්ලා කියා, නිහඬව සිටිනවා මිසක් ෙවන ෙමොන රටද 
ෙම්කට විරුද්ධ වන්ෙන්? දැන් සමහර අය කියනවා, "සියලුම 
රටවල් ෙම්කට සහෙයෝගය දුන්නා." කියා. ඔබතුමාට මා කියන්න 
කැමැතියි, රුසියාෙව් හා චීනෙය් නිෙයෝජිතෙයෝ ඉතාම පැහැදිලි 
පකාශ ෙදකක් කළ බව. ඒ ෙකොමිසම හමුෙව් ඔවුන් ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? ඔවුන් කිව්වා, "නිශ්චිත රටකට එල්ල කරමින් ඉදිරිපත් 
කරන ෙචෝදනා ඇතුළත් කිසිදු ෙයෝජනාවකට අපි දැඩි ෙලස 
විරුද්ධයි, ශී ලංකාෙව් අභ න්තර පශ්න, ගැටලු විසඳා ලීම සඳහා 
සහාය දීම ෙවනුවට එම රටට  බලපෑම්, ඇඟිලි ගැසීම් ෙහෝ 
මැදිහත්වීම්වලට අපි විරුද්ධයි" කියා. දැන් කියනවා, "ඔක්ෙකෝම 
රටවල් සහාය දුන්නා" කියා. නැහැ. අෙනක් රටවල් නිහඬ වුණා. 
ඇයි? අපම ඉල්ල ගන්නවා ෙන්. අපම නඩුව ඉල්ලා ගන්න ෙකොට 
ඒ අය ෙමොකටද ෙම්කට මැදිහත් වන්ෙන්? ෙම් ෙවලාෙව්  මම 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි,  අපට භයක් තිබුණා; ඔව්. අෙප් 
අධිකරණයට පෙව්ශ වීම, ඇතුළත් වීම ගැන. අපට තවම ඒ ගැන 
සැක සංකා පහළ ෙවලා නැහැ. සමහර ෙවලාවට ඇෙමරිකානු 
මැදිහත්වීම් සිදු වන ආකාරය අප දන්නවා. අද ෙගොඩ නඟාපු ජාතික 
ආණ්ඩුව, ජාතික ආණ්ඩුව යැයි කියා ගන්නා ෙම් ආණ්ඩුව 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇෙමරිකාවට ව වස්ථාදායකෙය් 
පක්ෂපාතීත්වය තිෙබන ආණ්ඩුවක්; විධායකෙය් පක්ෂාපාතීත්වය 
තිෙබනවා. තවම ස්වාධීනත්වය තිෙබන්ෙන් අධිකරණයට විතරයි. 
යම් ෙහයකින් ඒකටත් ඇඟිලි ගැහුෙවොත් ෙම් රෙට් ස්වාධිපත  බිඳ 
වැෙටනවා.  

අප හැම රටක් සමඟම සහෙයෝගෙයන් වැඩ කරන්න ඕනෑ. 
ඒක අපට අවශ යි. ඒක අෙප් පතිපත්තිය. එක කඳවුරකට යටත් 
ෙනොවන පතිපත්තියක් තිෙබන්න ඕනෑ. හැබැයි, ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
විෙද්ශ පතිපත්තිෙය්දිත් බටහිරට නතු වුණු ස්වභාවයක් තිෙබනවා. 
ඒක විෙද්ශ පතිපත්තිෙය්ත් අෙප් මැදිහත්භාවය උල්ලංඝනය වුණු 
ස්වරූපයක්. ඒ නිසායි ඇත්තටම අපි කල්පනා කෙළේ, 
අනතුරුදායක තත්ත්වයක් ඇති වුෙණ් විෙද්ශ විනිසුරුවරුන්, 
විෙද්ශ නීතිඥයන්, ෙම් නඩු විමර්ශනය කරන නිලධාරින් සහ 
ෙවනත් ආයතන ෙගොඩ නැඟුණෙහොත් ඒක අෙප් රෙට් 
ස්වාධිපත යට හානියක් වනවා කියා. ඒ අදහස උඩ අප කල්පනා 
කර තිෙබනවා ව වස්ථාදායකෙය්, විධායකෙය් බලය ඔවුන්ට නතු 
වුණු ෙවලාවක අපට ඉතුරුව තිෙබන්ෙන් අධිකරණය විතරයි; 
අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා අෙප් රෙට් අධිකරණය ගැන. අෙප් 
රෙට් නීති පද්ධතිය ගැන අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අප 
ඉතාම සන්ෙතෝෂ වනවා, ඉතාම සන්ෙතෝෂ වනවා නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා අෙප් ඇමතිතුමා කිව්ව කාරණයට. ශී ලංකා නිදහස් 

පක්ෂෙය් උප සභාපතිතුමා හැටියට ඒක වග කිවයුතු පකාශයක් 
ෙවන්න ඕනෑ. එතුමා කිව්වා, "ඔව්, අපි ෙද්ශීය යාන්තණයක් 
තුළින් තමයි ෙම්ක ෙමෙහය වන්ෙන්, ව වස්ථාමය ෙවනසක් 
නැහැ, අතීතයට බලපාන නීති නැහැ, කලබල ෙවන්න ඕනෑ 
නැහැ" කියා. හැබැයි, ෙම් ෙයෝජනා ආපු විධිය අනුව කලබල 
වනවා. ෙම් ෙයෝජනා ෙමෙහයවපු ආකාරය අනුව කලබල 
ෙවනවා. ඇෙමරිකාව හා බටහිර රටවල වුවමනාව මත අප 
පාර්ශ්වකරුවන් වුණාම වග කීමක් අපට පැ වෙරනවා. එතෙකොට 
කලබල ෙවන එක අහන්න ෙදයක් නැහැ. නමුත්, පධාන පශ්නය 
වන්ෙන් යුද්ධයට පදනම වු ෙණ් ජනවාර්ගික සාමය 
ෙනොමැතිකමයි. 

ජන වාර්ගික සාමය තහවුරු කිරීම අප කාෙග්ත් වගකීමක්. 
ඒක තහවුරු කරන්න නම් රෙට් ෙනොසන්සුන්කම ඇති ෙනොවන, 
සහජීවනය ඇති වන, ඔය "යහ පාලන" පතිපත්තිය මත ඉඳෙගන 
සියලු ජන වර්ගවල අභිලාෂයන් මුදුන් පත් කරන්න පුළුවන් 
පරිසරයක් තුළ ෙම් කටයුතු ඉස්සරහට ෙගන යන්න ඕනෑ. අෙප් 
පක්ෂය නිෙයෝජනය කළ උතුෙර් කයිට්ස් මන්තීවරයා කියා 
තිෙබනවා, "සිංහල ජාතිෙයන් ෙවන්ව අපට පැවැත්මක් නැහැ" 
කියා. ඒ අනුව ජාතීන් ෙදෙකහිම සහෙයෝගය ඕනෑ. 
සමානාත්මතාව එකට ෙගොඩ නඟන්න නම්, අප අතෙර් තිෙබන 
පතිවිෙරෝධතා අවම ෙවන යාන්තණයක් අප ෙගොඩ  නඟන්න ඕනෑ. 
අපි ඒකට විරුද්ධ නැහැ. යුද අපරාධකරුවන් සිටිනවා නම්, වැරැදි 
කරපු අය සිටිනවා නම්, පශ්චාත් යුද සමෙය් ඒ යුද බලය ඉක්මවා 
පචණ්ඩව කියා කරපු අය සිටිනවා නම් එෙසේ දඬුවම් කිරීෙම් වරදක් 
නැහැ. නමුත් මම කියන්න කැමැතියි, ජනාධිපතිවරු 
පස්ෙදෙනකුෙග් පාලන කාලයන් යටෙත් ෙම් යුද්ධය පැවැතුණු 
බව. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් පටන් 
ගත්තා.  

ඊළඟට, ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලය. ඊළඟට, ඩී.බී. 
විෙජ්තුංග මැතිතුමාෙග් කාලය. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග මැතිනියෙග් කාලය සහ අවසාන කාලය වුෙණ්, 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පාලන කාලයයි. එෙහම නම් ෙම් 
ඉතිහාසය හරියට විගහ කර බලා, රටක් හැටියට සියලු ජාතීන්ෙග් 
සමානාත්මතා අයිතිය ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් පරිසරයක් 
නිර්මාණය වන, ඒ සංස්කෘතික ලක්ෂණවලට ඔබින, අෙප් 
මිනිසුන්ෙග් චින්තනයට ගැ ළෙපන ආකාරයට ෙම් කටයුත්ත 
ඉස්සරහට ෙගන යන්නට අප එකඟ ෙවන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් අවසරය 
ඉල්ලනවා, උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධන ජනාධිපති ෙකොමිසෙමන් 
කියපු එක ෙඡ්දයක් විතරක් ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කිරීමට. ඒ සඳහා 
අෙප් පැත්ෙතන් විනාඩියක කාලයක් මට ලබා ෙදයි කියා මා 
හිතනවා. එහි ෙමන්න ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

"පතිසන්ධාන කියාවලියට, අරගලෙය් ෙඛ්දජනක තත්වය මුළුමණින් 
පිළිගැනීම හා සිංහල හා ෙදමළ ජනෙකොට්ඨාසයන්ට අයත් ෙද්ශපාලන 
නායකයින් හා සිවිල් සමාජෙය් ෙපොදු පසුතැවිල්ලක් අවශ  ය. පධාන පක්ෂ 
ෙදෙකහි දකුෙණ් ෙද්ශපාලන නායකයින් ජාතික අභිලාශයන් ෙවනුෙවන් 
කියාෙකොට ෙදමළ ජනයාට පිළිගත හැකි විසඳුමක් ඉදිරිපත් කිරීම 
පිළිබඳව ඔවුන් අතර සම්මුතියක් ඇතිකරෙගන තිබුණා නම්  ගැටුම 
වළකාගත හැකිව තිබිණි." 

ඒෙක් පතිඵල තමයි, ෙම්.  

 "ෙබදුම්වාදය සඳහා වූ සන්නද්ධ ව ාපාරයට දිරි දීෙමන් වැලකී 
ෙනොසීටීෙමන්ද සිංහල හා ෙදමළ ජනයාට එෙරහි එල්ටීටීඊය ෙගන ගිය 
පචණ්ඩ සහ තස්තවාදී කමෙව්දයන්ට විරුද්ධ ෙනොවීෙමන් ද එල්ටීටීඊයට 
සහ එහි දුෂ්ට කියාවන්ට එෙරහිව නිර්භයව හා ශක්තිමත්ව  නැගී ෙනොසිටීම 
තුළින් ද ෙදමළ ෙද්ශපාලන නායකයන් ද ෙමම අර්බුදයට එක හා සමාන 
ෙලස වගකිව යුතුය." 
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ෙම්ක ඇත්ත. ෙදපැත්ෙත්ම වැරදි තිෙබනවා. බලය සඳහා 
ෙදපැත්ෙතන්ම  ජාතිවාදය පාවිච්චි කළා; ඒක අවියක් කර ගත්තා. 
අපි පැහැදිලිව කියනවා, ශී ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය බලය 
සම්බන්ධව. අපිට මහ ෙලොකු බලයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැහැ. 
එක මන්තීකමයි තිෙබන්ෙන්. ජාතික ලැයිස්තුව දුන්ෙන්ත් නැහැ. 
අපි හැම දාම අචලව, අෙප් මතවාදෙය් සිටියා. ඒ ෙමොනවා අහිමි 
වුණත් අප ෙගන ගිය ජාතික පතිපත්තිෙයන් අප මිෙදන්ෙන් නැති 
බව මා කියා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම, බටහිරට ගැතිවන, ෙම් රෙට් 
ස්ෛවරීත්වයට හානි වන, ෙම් රෙට් වාෙග්ම ආසියානු කලාපෙය් 
භූ ෙද්ශපාලනයට බලපෑම් කරන කියාමාර්ග මතු වන්ෙන් නම් අප 
එයට ද විරුද්ධ වන බව පකාශ කරමින්, ඔබතුමා වැඩිෙයන් 
විනාඩියක කාලයක් ලබා දීම ගැනත් සත්ුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

Next, the Hon. Faiszer Musthapha.  You have six 
minutes.  

 
[අ.භා. 4.20] 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
I think I have 12 minutes because the Hon. S.B. 

Dissanayake has given me his six minutes.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ඓතිහාසික විවාදෙය්දී 
මටත් කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව මා පළමුෙකොටම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපි දන්නවා, එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව 
හිමිකම් ෙකොමිසම තුළ ශී ලංකාව සම්බන්ධව සම්මත වූ 
ෙයෝජනාව පිළිබඳව දින ෙදකක විවාදයක් පැවැත්වීම මඟින් සියලු 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවල අදහස් ජනතාවට ලබා ගැනීමට හැකි වන 
බව. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් ෙයෝජනා සම්බන්ධව රජය ගන්නා 
කියාමාර්ගය ෙකෙසේ විය යුතු ද යන්න සම්බන්ධෙයන් සර්ව 
පාක්ෂික සමුළුවක් පවත්වා පජාතන්තවාදී ගමන් මඟකට ගමන් 
ගන්නවා. 

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජය ෙලෝකෙය් බලවත්ම 
තස්තවාදී කණ්ඩායමට විරුද්ධව සටන් වැද ශී ලංකාව 
තස්තවාදෙයන් ෙබ්රා ගත්තා. අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී යුද 
ජයගහණයට ෙද්ශපාලන නායකත්වය දුන් හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට අෙප් ෙගෞරවය, පණාමය පුද කළ 
යුතුයි. යුද ජයගහණෙයන් පසුව ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව 
සහජීවනයයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් හිටපු ජනාධිපතිතුමා පකාශයකුත් 
කළා, "අද සුළු ජාතීන් ෙහෝ මහ ජාතීන් ෙලස ෙකොටස් ෙදකක් 
නැහැ" කියා. නමුත් කියාෙව්දී ජනතා බලාෙපොෙරොත්තු 
හාත්පසින්ම ෙවනස් වූ අන්තවාදය වපුරන කණ්ඩායම් ශක්තිමත් 
වීම හා ඒ කණ්ඩායම්වලට සෘජුව හා වකව රාජ  අනුගහය දැක්වීම 
තුළින් ඉතාමත් කනගාටුදායක තත්ත්වයකට රට පත් වුණා. මම ඒ 
අවස්ථාෙව්දී රජෙයන් ඈත් වුෙණ්ත් ෙම් ජාතිවාදය වපුරන 
කණ්ඩායමට රජෙයන් ලැබුණු අනුගහය නිසායි. අද ෙම් ජාතිවාදය 
වපුරන අන්තවාදී කණ්ඩායම් ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවක් ෙහොයමින් 
පවතිනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මානව හිමිකම් ෙයෝජනාව හරහා 
ජාත න්තරයට සහ අධිරාජ වාදයට අෙප් රෙට් ස්ෛවරීභාවය 

විකුණන බව පැවසීමට උත්සාහයක් දරනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය සහ එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහ 
ෙල්කම් බෑන් කී මූන් අතර 2009.05.23 වන දින අත්සන් කරන 
ලද ඒකාබද්ධ පකාශෙය් සඳහන් ෙපොෙරොන්දු ෙමම රජය අද ඉටු 
කරමින් සිටිනවා. මම ඒ ඒකාබද්ධ පකාශය සභාගත* කරනවා. 

එම ඒකාබද්ධ පකාශෙය් යම් ෙකොටසක් මම ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කරනවා. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
It has been tabled about three times.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I want to read a certain portion of it.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
The Hon. Udaya Gammanpila does not know it. But, 

everybody else knows it.    
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I do not think you should have a problem in my 

reading it because the Hon. Udaya Gammanpila did not 
understand it. So, I thought I would refresh his memory 
on it. It states, I quote: 

"The Secretary-General welcomed the assurance of the President of 
Sri Lanka contained in his statement in Parliament on 19 May 2009 
that a national solution acceptable to all sections of people will be 
evolved. President Rajapaksa expressed his firm resolve to proceed 
with the implementation of the 13th Amendment, as well as to 
begin a broader dialogue with all parties, including the Tamil 
parties in the new circumstances, to further enhance this process 
and to bring about lasting peace and development in Sri Lanka. "     

It further states, I quote: 

"Sri Lanka reiterated its strongest commitment to the promotion and 
protection of human rights, in keeping with international human 
rights standards and Sri Lanka's international obligations. The 
Secretary-General underlined the importance of an accountability 
process for addressing violations of international humanitarian and 
human rights law. The Government will take measures to address 
those grievances."    

ශී ලංකාෙව් අධිකරණ කමය, ෙලෝකෙය් පශංසාවට ලක් වූ 
අධිකරණ කමයක්. "අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය" යන නීති 
සංකල්පයට ෙගෞරව කරන රටක් හැටියට ශී ලංකාව කීර්තියක් 
ලැබූ නමුත් අෙප් ඉතිහාසෙය් විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් නිෙවස්වලට 
ගල් ගැසීෙමන් පටන් ෙගන, රජෙය් ඕනෑ එපාකම්වලට ඉඩ 
ෙනොදුන් ශිරානි බණ්ඩාරනායක අගවිනිශ්චයකාරතුමියට විරුද්ධව 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ඉදිරිපත් වීම දක්වා වූ කියා තුළින් ශී ලංකාෙව් 
අධිකරණ යාන්තණය ෙකෙරහි තිබූ ජාත න්තර විශ්වාසය 
සහමුලින්ම බිඳ වැටුණා. එම වැරැද්ද නිවැරැදි කිරීමට ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට හැකි වුණා කියන එක මම ෙම් සභාවට 
මතක් කරන්න කැමැතියි. 

යුද අපරාධ සම්බන්ධෙයන් කරන ෙචෝදනා වර්තමාන 
අධිකරණ යාන්තණය තුළින් විසඳීම, සියලු ෙදනාටම සෑහීමකට 
පත්විය ෙනොහැකි බවට අෙප්ම වාර්තාවල - පරණගම වාර්තාෙව්ද - 
සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒ ෙහේතුෙවන් ෙමම ෙයෝජනාෙව් සඳහන් 
තාක්ෂණ සහාය ජාත න්තරෙයන් ලබා ගැනීමට ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. Then, I would like to read some excerpts from a 
news release titled "Paranagama Panel Moots Change of 
Laws to Try War Crimes Case" in "The Indian Express" of 
21st October, 2015, which referred to the Paranagama 
Commission. I quote:  

 
"Retired Justice Paranagama told Express on Wednesday, that there 
is as yet no domestic law to try war crimes of the kind which 
allegedly took place in the last phase of Eelam War IV. And as it 
stands, Lankan criminal law cannot be applied retrospectively unless 
specifically provided for."  

It further states, I quote:  
  

" 'But there is provision in the constitution to bring about suitable 
legislation', Paranagama pointed out. 'And in our report, we have 
mooted the idea of setting up of a Special High Court to try war 
crimes', he said." 

Further, Manouri Muttetuwegama's statement is also 
there in the news release about the Udalagama Report. It 
states, I quote:  

 
" 'The investigations did not find any individual guilty', said panel 
member Manouri Muttetuwegama. 'The Attorney General's lawyers 
came out with so many different possibilities in every case, that it 
was not possible to come to definitive conclusions', she explained.       
      
According to the panel, police investigations 'lacked 
professionalism'. Panel member Javed Yusuf said they were 
'shoddy'. "  

සෑම ක්ෙෂේතයකම අත් දැකීම් තුළින් අපට යම් යම් ෙද්වල් 
ඉෙගන ගතහැකි බව අපි පිළිගත යුතුය. එෙහයින් ෙමවැනි යුද 
අපරාධ සම්බන්ධව විෙද්ශ විනිසුරුවරුන්ෙග් සහාය ලබා ගැනීම 
තුළින් ෙමම කාර්ය භාරය ශක්තිමත්ව සහ කාර්යක්ෂමව සිදු කළ 
හැකි බව මම ෙම් ගරු සභාවට දන්වන්න කැමැතියි. 

බෑන් කී මූන් මහ ෙල්කම්වරයා සමඟ ඇති කර ගන්නා ලද 
ඒකාබද්ධ පකාශනෙය් පටන් ශී ලංකාරජය තමන් ජාත න්තරයට 
දුන් ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට ෙනොකිරීම මත ජාත න්තරෙයන් දුරස්ථවී 
තනිවීෙම් තත්ත්වයක් ඇති ෙවමින් තිබුණා.  

ශී ලංකාවට විරුද්ධව සම්මත වූ පළමු ෙයෝජනාවලිෙයන් 
යුද්ධයට ෙපර පමණක් ෙනොව යුද්ධයට පසුවද රජෙය් ගමන් මඟ 
විෙව්චනයට ලක් වුණා. අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය, සුළු ජාතීන්ට 
විරුද්ධව සිදුවන ෙකෙනහිලිකම්වලට රජය අනුගහය දැක්වීම, 
මාධ  නිදහස හා අතුරුදන්වීම් යන කරුණුද ෙමම ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී ෙලෝක පජාවට පශන්යක් වුණා. එෙසේ ෙහයින් ශී  
ලංකාව මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් විෙව්චනයට ලක් වූ රටක් 
බවට පත් වූ අතර, ශී ලංකා රජෙය් ගමන් මඟ ෙලෝක පජාවෙග් 

අපසාදයට ලක් වුණා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී දුන් පධාන ෙපොෙරොන්දුව වූෙය් යහපාලනය 
සහ සහජීවනය ස්ථාපිත කිරීමයි. "යහ පාලනය ස්ථාපිත කිරීම" 
අෙනකුත් සියලුම ජනාධිපතිවරු තමන්ට බලය ලබා ගැනීමට 
ෙව්දිකාවට පමණක් සීමා කළ නමුත්, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා රාජ  ෙසේවය, ෙපොලිස් ෙසේවය සහ අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසෙම් ස්වාධීනත්වය රැක ගැනීමට 
දහනවවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කර සම්මත කළා. දහනවවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනෙය්දී එතුමා ජනතාවට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, 
ජනාධිපතිවරයාෙග් බලය අඩු කර ව වස්ථාදායක සභාෙව් 
ස්වාධීනත්වය ඇති කරනවා කියලා. එතුමා එය කළා. 

අද ෙමම විවාදෙය් විෙශේෂ අවධානයට ලක් වූ කරුණක් 
වන්ෙන්, අෙප් අධිකරණ ක්ෙෂේතයට විෙද්ශ බලවතුන්ෙග් ඇඟිලි 
ගැසීම්වලට අපි ඉඩ ෙදනවා කියන කාරණය සහ ඒ තුළින් hybrid 
අධිකරණයක් පිහිටුවීමට රජය පයත්නක් දරනවා කියන 
කාරණයයි. යම් ෙකෙනකු ෙමම ෙයෝජනාව අෙප් ස්ෛවරී 
භාවයට පහරක් යැයි පකාශ කරන්ෙන් නම්, එය නීති මූලධර්ම 
ෙනොදන්නා, පටු ෙද්ශපාලන වාසි ලබා ගැනීමට කරන පකාශයක් 
ෙලස තමයි මා සලකන්ෙන්. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පැවති සර්ව 
පාක්ෂික සමුළුෙව්දී ෙනොෙයක් ෙද්ශපාලන පක්ෂ තම අදහස් 
දැක්වූවා. එහිදී විපක්ෂ නායකතුමා ෙදමළ ජාතික සන්ධානය 
නිෙයෝජනය කරමින් පකාශ කළා, ඒකීය ලංකාවක් තුළින් සියලුම 
පශ්න නිරාකරණය කිරීමට කැප වී සිටිමින්, සියලුම ෙද්ශපාලන 
පශ්න සාකච්ඡා මඟින් නිරාකරණය කරනවා කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ගරු සභාෙවන් එක 
ඉල්ලීමක් කරනවා. අපි අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ යුද්ධෙයන් බැට 
කෑවා. අපි ජාතීන් වශෙයන්, ආගම් වශෙයන්, පක්ෂ වශෙයන් 
ෙභ්ද බින්න වූ රටක් හැටියට අවුරුදු 30ක් ගත කළා. අපි කම 
කමෙයන් ජාත න්තරෙයන් ෙකොන් වුණා. මා දකින්ෙන් ෙම් රට 
සුබදායී ගමන් මඟට හැරවීමට ඇති අන්තිම අවස්ථාව ෙමය බවයි. 
තමන්ෙග් ජාතිය, ආගම, පක්ෂය ගැන පමණක් හිතන්න එපා. 
අෙප් පුංචි මාතෘ භූමිය ගැන පමණක් හිතන්න. අපට ජාතිය, ආගම, 
පක්ෂය ඉතිරි වන්ෙන් ෙම් මාතෘ භුමිය ආරක්ෂා කර ගත්ෙතොත් 
පමණයි. ෙමම ෙයෝජනාව අෙප් රෙට් ස්ෛවරී භාවයට පහරක් 
නම්, අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එම ෙයෝජනාවට සම අනුගහය 
දක්වන්ෙන් නැහැ. අපි සම අනුගහය දැක්වූෙය් ශී ලංකාව සමඟ 
ෙලෝක පජාෙව් ඇති දුරස්ථ භාවය නැති කිරීමටයි. ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ගරු ජානක වක්කුඹුර 

මන්තීතුමා සමඟ කථා කරන ෙව්ලාව මාරු කරෙගන තිෙබන්ෙන්. 
මෙග් අවස්ථාව එතුමාට දිලා, මම එතුමාෙග් අවස්ථාෙව්දී කථා 
කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 6ක 

කාලයක් ලබා දී තිෙබනවා. 
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[අ.භා. 4.31] 
 

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
අෙප් ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමාට මම ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා, මට කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සලෙය් 
30ෙවනි සැසිවාරෙය්දී ඉදිරිපත් කළ ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව පක්ෂ 
විපක්ෂ විශාල පිරිසක් අදහස් පකාශ කළා. අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අපි 225 ෙදනාටම එන්න පුළුවන්කම ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන් යුද්ධය නැති නිසායි. 2010 දී මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
හිටියා. 2010ට ෙපර මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් නැති වුණාට, ඒ 
දවස්වල පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් පැවැත්ෙවන දවසක ෙම් 
පැත්ෙතන්වත් යන්න බැහැ. යුද්ධය නිසා පාර්ලිෙම්න්තුවට එන 
පාරවල් වහලා. එෙහම රටක් අපට තිබුෙණ්. 2009 මැයි මාසෙය් 
19ෙවනි දා යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුව ෙම් රටට සාමය උදා 
වුණා. එය ලබා දීමට කටයුතු කළ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
ඇතුළු ආරක්ෂක අංශෙය් සියලු ෙදනාටම මෙග් පණාමය මම 
මුලින්ම පුද කරනවා.  

එදා මාවිල් ආරු ෙසොෙරොව්ව මුදා ගැනීෙම් මානුෂීය 
ෙමෙහයුෙමන් ෙම් යුද්ධය ආරම්භ වුණාට පසුව තමයි ඇෙමරිකාව 
පමුඛ රටවල් මානව හිමිකම් ගැන අෙප් රටට ඇඟිල්ල දිගු කෙළේ. 
අවසාන ෙමොෙහොෙත් ෙහෝ ෙම් යුද්ධය ෙකෙසේ ෙහෝ නතර 
කරන්නට ඒ අයට වුවමනාවක් තිබුණා. මීට ඉස්ෙසල්ලා තිබුණු 
ආණ්ඩුත් ෙම් යුද්ධය අවසන් ෙමොෙහොතට ෙගනාවා. එෙහම 
ෙගනැල්ලා තස්තවාදීන්ව වන්නි කැලයට ෙකොටු කරලා තිබියදී, 
යුද්ධය නතර කරන්න කියලා එදා හමුදාවට නිෙයෝග ආවා. එෙහම 
නැත්නම් මීට අවුරුදු ගණනාවකට ඉස්ෙසල්ලා ෙම් යුද්ධය අවසන් 
ෙවනවා.  යුද්ධය කෙළේ කා  එක්කද කියලා ෙලෝකයම දන්නවා. 
ෙලෝකෙය් හිටපු දරුණුම තස්තවාදීන් එක්ක තමයි අෙප් හමුදාව 
යුද්ධ කෙළේ. එල්ටීටීඊය  කියන්ෙන් මරාෙගන මැෙරන 
ෙබෝම්බකරුවන් ෙලෝකයට හඳුන්වා දීපු සංවිධානයක්.   

යුද්ධය කරන කාල සීමාව තුළ  කාෙග් කාෙග් අතිනුත්  යම් 
යම් වැරැදි ෙවන්න ඇති. යුද්ධයක් කරන ෙකොට එෙහම තමයි. එදා 
ඉන්දියන් හමුදාව ලංකාවට ඇවිල්ලා පැරෂුට් එෙකන් 
බහිනෙකොටම  -ෙපොෙළොවට එන්නත් කලින්- යුධ නීතිය ගණන් 
ගන්ෙන් නැතිව  ෙවඩි තියලා උඩදීම මරා දැම්මා. එෙහම තමයි 
එදා  මානව හිමිකම් කඩ කෙළේ. ඒ වාෙග්ම,  විසි ෙදදාහකට වඩා  
අෙප් රෙට්  හමුදා ෙසොල්දාදුවන්ෙග් ජීවිත යුද්ධයට පරිත ාග කළා. 
සමහර දරුවන් ඉපෙදන්න ඉන්න ෙකොට තමයි  තාත්තා රට 
ෙවනුෙවන් දිවි පිදුෙව්. අද ඒ දරුවන්ට  තමන්ෙග් පියා දකින්න 
ලැබිලා නැහැ.  එල්ටීටීඊ  සංවිධානය නිසා දවිඩ ජනතාවටත් ඒ  
විධියටම සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එදා 1994ට ෙපර,   කාෙග් හරි 
හමුදාෙව් ඉන්න දරුෙවක් උතුෙර්දී  මැරුෙණොත්, දකුෙණ් ඉන්න 
අහිංසක දවිඩ අයෙග් කඩවලට ගිනි තිබ්බා. එෙහම  නැත්නම් ඒ 
අයෙග් වතුවලට  ගිහිල්ලා ගැහුවා; එළුවාෙගනුත් පළි ගත්තා. 
1994න් පස්ෙසේ, අෙප් ආණ්ඩු කාලෙය් ඒ  තත්ත්වය නැති වුණා. 
පසු ගිය  කාලෙය් උතුෙර්  යුද්ධය තිෙබන ෙකොට, දකුෙණ් 
ෙකොෙහේවත් හිටපු දවිඩ ජනතාවට කවදාවත් කරදර වුෙණ් නැහැ. 
ඒ අය  බලා ගන්න අෙප් රජය වගකීමකින් යුතුව කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ තිබුණු යුද්ධය අවසන් වුණාම, 
මිනිසුන් සියලු ෙදනාම පාරට බැහැලා සිංහ ෙකොඩිය  අතට ගත්ෙත් 
ෙම් රෙට් පක්ෂ, ආගම් ෙභ්දයක් නැතිවයි. අද සියලු ෙදනාටම ඒ 
නිදහස ලැබිලා තිෙබනවා. මැයි මාෙසේ 19 වන දා යුද්ධය 
ජයගහණය ලැබුවාට පස්ෙසේ කිරිබත් කාපු එකත්  වැරදියි කියලා 
ඇමතිවරෙයක් කියා තිෙබනවා මා දැක්කා.  

මා සමඟ පළාත් සභාෙව් හිටපු මන්තීවරුන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා. සාම ගිවිසුම ෙවලාෙව් අපි ගියා උතුරට යන්න. එදා 
යනෙකොට එල්ටීටීඊ එෙකන් මඟදී අප නවත්වලා, check කරලා, 
හැඳුනුම්පතත් බලලා, එහා පැත්ෙත්  නගරයට යන ෙතක් වාහනය 

නවත්වන්න එපා කියලා තමයි අපට යන්න දුන්ෙන්. නමුත් අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා - අපි ඕනෑ ෙකෙනකුට රෑ 12.00ට වුණත් 
උතුරට  වුණත් යන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙම් යුද්ධය අවසන් 
වීම නිසායි රටට සාමය උදා වුෙණ්. අද අපි සියලු ෙදනාටම ෙම්  
යුද්ධය ඉවර වුණාට පස්ෙසේ  නිදහෙසේ ජීවත්වීමට පුළුවන්කමක් 
ලැබී තිෙබනවා.   

යුද්ධය තිබුණු කාලෙය් විතරයි  මානව හිමිකම් කඩ වුෙණ්  
කියලා දැන්  කියනවා. 1989  ෙනොවැම්බර් මාෙසේ 13  වන දා 
උලපෙන්දී ෙරෝහණ විෙජ්වීර මැතිතුමා අත් අඩංගුවට ගත්තා.  අත් 
අඩංගුවට ගත්තාට පස්ෙසේ එතුමා ජාතික රූපවාහිනියට පකාශයක් 
කළා. එතුමා උසාවියකට  ඉදිරිපත් කරලා  දණ්ඩ නීති සංගහය 
අනුව දඬුවමක් දුන්නාද? නැහැ. එෙහනම් ඒ ගැනත් ෙහොයන්න 
එපායැ! හැබැයි,  ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීවරු ඒ ගැන 
කථා කෙළේ නැහැ. එතුමන්ලා කිව්වා,"පසු ගිය කාලෙය් සුදු 
වෑන්වලින් ඉස්සුවා" කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
1989 අවුරුද්ෙද් සුදු වෑන් සංස්කෘතියට මුහුණ දීපු ෙකෙනක්, මම. 
ඒ කාලෙය් අෙප් මානව හිමිකම් ගැන මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා  
ජිනීවාවලදී කථා කළාය  කිව්වා. ඔව්, එදා ආවා තමයි ජාත න්තර 
රතු කුරුස සංවිධානෙයන්.  

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්.  
 

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා මම බූසස් කඳවුෙර්  

ඉන්නෙකොට ජාත න්තර රතු කුරුස සංවිධානෙය් අය ආවා. අපි 
ඇහුවා, "අපි ෙමතැනින් ෙගනිහිල්ලා අතුරුදහන් කෙළොත් 
ඔයෙගොල්ලන්ට ෙමොනවාද කරන්න පුළුවන්?" කියලා. ඒ අය 
කිව්වා, "ෙහොයන්න කියලා රජෙයන් ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්" 
කියලා. එච්චරයි. ''ඊට එහා කියා මාර්ගයක් ගන්න පුළුවන්ද?''  
ඇහුවාම, "කියා මාර්ගයක් ගන්න බැහැ'' කිව්වා.   

ෙම් රෙට් නැවත ෙමවන් පශ්නයක් ඇති ෙනොෙවන්න, ෙම් රට 
කිසිම රටකට යටත් ෙනොෙවන්න, සියලු ෙදනාටම සාමෙයන් 
සතුෙටන් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් රටක් බවට ෙම් රට පත් කරන්න 
අපි සියලු ෙදනාම එකඟයි. ඒකට පක්ෂ ආගම්, කුල, ජාති ෙභ්දයක් 
නැහැ. හැබැයි,  ෙම් ෙයෝජනා තුළින් ෙම් රටට අවැඩක් ෙවනවා 
නම්,  අපට ෙමොනවා නැති වුණත් එයට විරුද්ධව නැගී සිට, 
නිර්භයව කටයුතු කර කළ හැකි සියල්ලක්ම කරන බව අපි 
කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් කාලය ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිය පිරි නමනවා.  

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

13ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
[අ.භා. 4.37] 
 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
මානව හිමිකම් කවුන්සලෙයන් කළ ෙයෝජනාව 

සම්බන්ධෙයන් ෙමම අවස්ථාෙව්දී  පක්ෂව හා විපක්ෂව අෙප් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙබොෙහෝ මන්තීවරුන් කථා කළා. එයින් බහුතරයක් කථා කෙළේ 
ෙයෝජනාවට පක්ෂව. ෙම් ගැන සුළු පිරිසක් එතුමන්ලාෙග් ෙවනත් 
අදහස් පකාශ කළා. විෙශේෂෙයන්ම ගරු චන්දසිරි ගජදීර 
මන්තීතුමාෙග් කථාවට මම සවන් දුන්නා. ඒ කථාෙවන් කියැවුෙණ් 
අධිරාජ වාදී විෙරෝධය; ඇෙමරිකානු විෙරෝධය. මම අහන්න 
කැමැතියි, ඇෙමරිකාවට ඔච්චරම විරුද්ධ නම් සෙහෝදරයන් 
තුන්ෙදනාෙගන් ෙදෙදෙනක් ඒ රෙට් පුරවැසිභාවය ගත්ෙත් ඇයි 
කියලා. ඇයි ඒ රෙට් නිවාස තිෙබන්ෙන්? ඇයි ඒ රෙට් බැංකු 
ගිණුම් තිෙබන්ෙන්? 

මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය මතක් කරන්න කැමැතියි. 
දිවංගත ලක්ෂ්මන් කදීර්ගාමර් මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් කළ 
ඉල්ලීම පරිදි ඇෙමරිකාව තමයි පළමුවැනි වතාවට එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය තහනම් කෙළේ. ඇෙමරිකාෙව් බුද්ධි අංශ අෙප් රෙට් 
බුද්ධි අංශවලට උදවු කළ හැටි අපි දන්නවා. එම නිසා අවශ  
අවශ  ෙවලාවට ඉතාම  ෙල්සි තර්ක ෙගෙනන්න එපා. ෙම් යුද්ධය 
අවසන් කරන්න ඇෙමරිකාව අනිවාර්යෙයන්ම අපට උදව් කළා. 
ඉස්ෙසල්ලාම එල්ටීටීඊ තහනම දැම්ෙම් ඇෙමරිකාවයි. ඒක 
අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්ෙසේ තමයි අෙනක් යුෙරෝපීය රටවල් 
ඒ තහංචිය දැම්ෙම්. 

After 2009, Sri Lanka had a good opportunity to grasp 
the historic occasion that was created by the defeating of 
the LTTE and create a united Sri Lanka encompassing 
values of human rights, good governance, tolerance and 
democracy. We missed that opportunity. Therefore, I was 
one of the few Cabinet Ministers who left the previous 
Government and supported His Excellency Maithripala 
Sirisena. 

ඇත්ත වශෙයන්ම අපට ෙමොකක්ද වුෙණ්? මම කාටවත් 
ෙපෞද්ගලිකව මඩ ගහන්න කැමැති නැහැ. නමුත් අෙප් විෙද්ශ 
පතිපත්තිය අපට වැරදුණා. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. අපි කාටද 
එකතු වුෙණ්? අපි එකතු වුෙණ් මියන්මාරයට, අපි එකතු වුෙණ් 
ලිබියාවට, අපි එකතු වුෙණ් ඉරානයට. දැන් අපි ඇෙමරිකාෙව්, ඒ 
වාෙග්ම යුෙරෝපෙය් අධිරාජ වාදය ගැන කථා කරනවා. ෙමොකක්ද 
ෙකොරියාව අපට කෙළේ? ඒ අෙප් මිත රට. ජපානය ෙමොකක්ද අපට 
කෙළේ? ඒ අෙප් මිත රට. මානව හිමිකම් කවුන්සලෙය්දී ඒ අය අපට 
විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නා. ඒක අමතක කරන්න එපා. ඇයි එෙහම 
කෙළේ? එෙහම කෙළේ ඉතාම සරල ෙහේතුවක් නිසායි.  It is a very 
subtle point. It is a very simple point.  We signed the UN 
Geneva Human Rights Convention. Did we go against it or 
not? අපි ඒකට විරුද්ධව කටයුතු කළාද? පළමුවැනි පශ්නය ඒකයි.  

යුද්ධය අවසන් වුණාම අපි සියලු ෙදනාම සතුටු වුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම මම එල්ටීටීඊ සංවිධානය නිසා තාත්තා අහිමි වු ණු 
පුද්ගලෙයක්. ඒ නිසා තස්තවාදය පරාජය කිරීම ගැන අපි සියලු 
ෙදනාම සතුටු වුණා. ඒ ගැන කථා ෙදකක් නැහැ. නමුත් යුද්ධය 
කාලෙය් යම් කිසි අමිහිරි සිද්ධි ඇති වුණා. ඒ අමිහිරි සිද්ධි 
හමුදාවකට කරන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියන පශ්නය තමයි 
ෙමතැනදී මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ශිෂ්ට සම්පන්න 
රටක් නම්, ඒවා ගැන ෙසොයන්න අපට යුතුකමක් තිෙබනවා. We 
have a duty actually by the armed forces itself. I would argue 
it is good for the armed forces, it is good for the chain of  
command of the armed forces to know what really happened. 

ගරු සුමන්තිරන්   මන්තීතුමා කිව්වා ෆයිසර් මුස්තාපා මැතිතුමා 
table කළ, 2009 එකඟතා ගැන. අපි හැෙමෝම ඒ  ගැන දන්නවා. 
අලුතින් ඒ ගැන කියන්න අවශ  නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා තමයි ෙම් ගැන ෙසොයා බලනවා කියලා මුලින්ම 

පකාශ කෙළේ. He is the person who went and said that we 
need to find out what happened. He gave a commitment to 
the United Nations Human Rights Council. We went back 
on that. අපි ඒ එකඟතාවට අනුව කියා කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි 
ෙම් පශ්නය ඇති වුෙණ්.   

යුද හමුදාෙවන් යම් කිසි අඩු පාඩුවක් වුණා නම් අපි ඒක 
දැනගත යුතුයි. ඒ ගැන කථා ෙදකක් නැහැ. අපි ශිෂ්ට සම්පන්න 
රටක් නම්, ඒ ගැන ෙසොයන්න අපට යුතුකමක් තිෙබනවා. අපි 
කියනවා ෙම්ක සිංහල ෙබෞද්ධ රටක්, අපි කියනවා ෙම්ක දමිළ 
හින්දු රටක්, අපි කියනවා ෙම්ක සර්ව ජාතීන් සහ සර්ව ආගම් 
තිෙබන රටක් කියලා. නමුත් අමතක කරන්න එපා, ෙම් රෙට් 
කැරලි තුනක් ඇති වුණ බව. We must never forget that there 
were three insurgencies in this country - two in the South 
and one in the North. How many people died? How many 
people were killed? How many people were arbitrarily 
executed? ෙම් පුංචි රෙට් කී ෙදෙනකුෙග් ජීවිත නැති ෙවලා 
තිෙබනවාද?  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ශතවර්ෂෙය් අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ 
නීතිය අනුවයි. එක්දහස්නමසිය හැත්තෑගණන්, අසූගණන්, 
අනූගණන් කියන්ෙන් ඉතිහාසයයි. නමුත් ෙම් ශතවර්ෂෙය්  
ෙගෝලීයකරණය යටෙත් එක පදනමක සිටිමින් තමයි සියලුම 
ජාතීන් හා රටවල් කියා කරන්ෙන්. ඒක අමතක කරන්න එපා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් UN Report  එෙක් පැහැදිලිව කියලා 
තිෙබනවා, අෙප් හමුදාෙවන් යුද අපරාධ සිදු වුණා කියලා. දැන් අපි 
ඒක පිළි ගන්නවා ද, පිළි ගන්ෙන් නැද්ද?  එම වාර්තාෙව්   යුද 
අපරාධ සිදු වුණා කියලා කිව්වාට ඒ ගැන සවිස්තරාත්මක 
විස්තරයක් නැහැ. නමුත් අෙප් ජනාධිපතිතුමා පත් කළ 
ෙකොමිෂන්වල වාර්තා ෙමොනවා ද? ෙම් අභ න්තර වාර්තාවලත් 
පැහැදිලිවම පකාශ කරනවා අෙප් හමුදාෙවන් යම් කිසි අඩු 
පාඩුකම් සිදු වුණා කියලා.  මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි,  ෙම් ගැන උදලාගම වාර්තාෙවත් සඳහන් වන බව.  
යාපනෙය් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණ ශිෂ යන් පස් ෙදනාෙග් මරණය 
සම්බන්ධවත් එහි සඳහන් ෙවනවා.  

 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
යාපනය ෙනොෙවයි, තිකුණාමලෙය්. 
 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
සමාෙවන්න. තිකුණාමලෙය්; in Trincomalee. This is in a 

local report done by our investigators, by one of our 
Commissions, which states,  “Taking into consideration 
all the aforesaid convoluted facts in this case there are 
strong grounds to surmise the involvement of uniformed 
personnel in the commission of the crime.”  

ෙම්ක තමයි අෙප් වාර්තාව. ෙම්ක ජාත න්තර වාර්තාවක් 
ෙනොෙවයි. ෙම්ක UN වාර්තාවක් ෙනොෙවයි. අපි ෙමතැනින් 
නවත්වනවා ද? නැහැ. අපට දැන ගන්න ඕනෑ කවුද ෙම්ක කෙළේ 
කියලා. ශිෂ්ට සම්පන්න රටක් හැටියට එෙහමයි කටයුතු 
කරන්ෙන්. නිකම් ෙබ්ගල් කියමින්, ෙද්ශෙපේමය, ජාතිවාදය 
අවුස්සන රටක් බවට පත් වන්ෙන් නැතිව අපි හරි ෙද් කළ යුතුයි.  

අද hybrid උසාවිය ගැන කථා කරනවා. අපි ඇත්ත වශෙයන්ම 
එෙහම hybrid උසාවියකට කැමැති නැහැ. අපි ඒ ෙයෝජනාව  
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සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කළා.  නමුත් අපට විෙශේෂඥ දැනුම අවශ  
නම්,  අපි ඒක ගත යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙද්ශීය වාර්තාව වන 
පරණගම වාර්තාෙව් පැහැදිලිවම කියනවා, ෙමවැනි උසාවි ඝානාව, 
ෙකන්යාව වැනි රටවලත් පත් කරලා තිෙබන බව. එතෙකොට ඒ 
රටවල්  ස්ෛවරීභාවය නැති කරෙගන තිෙබනවාද?  ෙම්වා ෙමොන 
ෙබොරු තර්ක ද? විෙශේෂඥ දැනුම ලබා ගන්න එක තමන්ෙග් 
ස්ෛවරීභාවය නැතිකර ගැනීමක්ද කියලා මම අහන්න කැමැතියි. 
ෙම් ෙබොරු තර්ක ඉදිරිපත් කරමින් මිනිස්සුන්ෙග් බුද්ධියට අපහාස 
කරන්න එපා. ෙම් රෙට් ජනතාව බුද්ධිමත්. ෙම් රෙට් බුද්ධිමත් 
ජනතාවක් සිටින නිසා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාව පරාජය කෙළේ.  එතුමාට අපි කිව්වා, 
“ජනාධිපතිවරණයකට යන්න එපා, සිංහල ෙබෞද්ධ ඡන්දවලින් 
පමණක් දිනන්න බැහැ”යි කියලා.  එතුමා ඇහුෙව් නැහැ. 
ෙමොකක්ද අන්තිමට සිදු වුෙණ්? අපෙග් දමිළ සෙහෝදරයන් සියයට 
95ක්ම එතුමාට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නා. මුස්ලිම් සෙහෝදරයන් 
සියයට 90ක්ම එතුමාට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නා. ඇයි ඒ? ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ෙම් රෙට් තමන්ෙග් ආරක්ෂාව ගැන පශ්නයක් තිබුණු 
නිසා.  එෙහම නම් ඒ ෙගොල්ලන් ෙම් රෙට්  පුරවැසියන් ෙනොෙවයි 
ද? ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙම් රෙට් ආරක්ෂාවක් නැත්ද  කියලා මම 
අහන්න කැමැතියි. එම නිසා අපි ෙම් පශ්න ගැන ඉතාමත් 
දූරදර්ශිව, ගැඹුරින් හිතන්න අවශ යි. ෙම් රෙට් නීතියක් තිෙබනවා 
නම් ඒ නීතිය කියාත්මක කරන්න අවශ යි. එක ෙකොට්ඨාසයකට 
පමණක් ෙනොෙවයි නීතිය කියාත්මක වන්ෙන්. Therefore, 
extrajudicial killings cannot happen in the future in this 
country and we must work in partnership with the United 
Nations or any other international bodies, of which we are 
members, to make sure that Sri Lanka is part of the civilized 
international community. අෙප් හමුදාෙවන් වැරැද්දක් වුණා නම්, 
අපි ඒක පිළිගන්නවා. ඒ පිළිගැනීමත් විශාල ෙදයක්; that itself is 
a sign of maturity of a country, of a civilization. එෙහම 
නැතිව ෙම්ක සඟවලා ෙම් game එක ගහන්න බැහැ.  

Our Government is a democratic Government, an open 
Government and hopefully, a tolerant Government towards 
other communities. We must enforce the Thirteenth 
Amendment to the Constitution and make sure that all 
communities, especially the Tamil community in this 
country, have equal rights and can actually live in prosperity 
and without fear. අපි අද ගන්නා ෙම් තීරණ තව අවුරුදු දහයකට, 
පහෙළොවකට, විස්සකට වැදගත් ෙව්වි. We must think of future 
sustainability of this country. ඇෙමරිකාෙව් හිටපු Henry 
Kissinger රාජ  ෙල්කම්තුමා ෙමෙසේ පකාශ කරලා තිබුණා: 
“There are no wars in the future between nations, but there 
are wars within nations”.  That is what has happened in this 
country. 1948 වසෙරන් පසුව ෙම් රෙට් ජාතික සංහිඳියාව ඇති 
කරන්න අපට බැරි වුණා. අනාගතෙය් දී අපට එය කරන්න පුළුවන් 
ෙවයි කියා අපි හිතනවා. We hope we can do that in future. ෙම් 
රෙට් අනාගතය ගැන හිතලා, ෙම් රෙට් අභිවෘද්ධිය ගැන හිතලා, 
අප සියලු ෙදනාම එකට එකමුතු ෙවලා ෙම් රට හදන්න අවශ යි.  

Therefore, we must make sure that the reconciliation 
process is really done in a meaningful way. What is a 
reconciliation process? Are we going to follow the South 
African model? Some people are saying that the South 
African model is very good. Are we going to follow the 
Irish model? Some people are saying that  there are very 
good attributes of that. I say, we must follow a Sri Lankan 
model. Therefore, what is this Sri Lankan model? Let us 
start somewhere. Let us start and see. There are two 

Commissions that have been established now. We can 
work with them. Let the truth come out, whatever 
happened, not only for the Tamil people but also for the 
Sinhala people. How many have been killed by the 
LTTE? How many have been killed? We know all that. 
Of course, the LTTE is no longer a violent, threatful 
organization. But we must make sure that our actions do 
not create a second LTTE. This is also very important. 
We must make sure that there are no terrorist activities in 
this country. How did terrorism come about? How was it 
sustained? Who sustained it? These are open questions 
that we must ask, because there is no room for Sinhala 
terrorism or Tamil terrorism or Muslim terrorism in this 
country. Therefore, what we do now is very important for 
the future. Our own Reports, our own Commissions are 
saying that human rights were violated, that there were 
arbitrary killings. There is no denial of that.  

Some of our army officers have taken photographs 
from their mobile phones. They are selling those in the 
international markets. It is available. We have seen it. 
They are authentic. So, who gave the orders to kill? Do 
we not have a right to know? Was it done on the 
spontaneity of the war? We do not know. These are the 
things we have to find out. The reconciliation process can 
be very painful; it can be very bitter. But, we must go 
through that process together with Tamils, Sinhalese and 
Muslims, if we are going to live as brothers in this 
country.  

Also the Government must be genuine in whatever 
devolution of power. If we agree to some devolution of  
power, I think the first thing is, to implement the 
Thirteenth Amendment - implement that fully. Then, we 
must stick to it and the Tamil political leaders must 
accept that genuinely. If we are not going to accept that 
genuinely, then there will be a problem in the future. 
After accepting the Thirteenth Amendment fully, you 
cannot later say, “We want a Quasi-Federal State.” That 
is not possible. I do not think that is genuine. But, we, the 
majority community in this country, must be genuine 
with our brethren - Tamils and Muslims. These are the 
genuine concerns that I have. If we are going to create a 
pluralistic, open, democratic and liberal society, surely 
there must be tolerance in all sides and there can be no 
violence. Surely we can discuss or we can disagree, but 
there cannot be violence.  Violence is not acceptable to 
any community, any religion or to any race.    

අපෙග් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉතාමත් බුද්ධිමත්, ගුණ ගරුක, ඒ 
වාෙග්ම ෙම් රටට ආදරය කරන මන්තීවරුන් විශාල පිරිසක් 
ඉන්නවා. ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම අදහස් ලබා ෙගන අපි ෙම් රෙට් ජන 
සම්මුතියක් ඇති කරලා, ෙම් රට එකමුතු රටක් බවට පත් කිරීමට 
උත්සාහ කරමු යි කියා මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මීළඟට, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි දහයක කාලයක් තිෙබනවා.  

ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன  அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்   தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 4.52] 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය සමෙය් ශී ලංකාෙව් 

අපි ජාත න්තර පජාව දිනා ගත්තාය කියමින් තමයි ජිනීවා 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට යන්ෙන්. 
එහිදී මුලින්ම රටවල් 12ක් අනුගහය දක්වනවා. තුන් වැනි 
ෙලෝකෙය් රටකට ඉන්ෙන් හුෙදකලා වුණු ලංකාව විතරයි. ඊළඟට 
රටවල් 25ක් දක්වා එය වැඩි වනවා. ඒත් තුන්වැනි ෙලෝකෙය් 
රටක් හැටියට ඉන්ෙන් ලංකාව විතරයි. අවසානෙය්දී රටවල් 45ක් 
දක්වා එය වර්ධනය ෙවනවා. හැබැයි තුන් වැනි ෙලෝකෙය් කිසිම 
රටක් සම අනුගාහයකයන් අතර නැහැ. ඇයි අප ෙමෙහම 
හුෙදකලා වුෙණ්? ෙලෝකය දිනුවා නම් ඇයි, එක ලතින් 
ඇෙමරිකානු රටක්, අපිකානු රටක්, ආසියානු රටක් ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙහොඳයි කියලා ෙම් මල් වට්ටියට සම්මාදම් ෙවන්න ආෙව් 
නැත්ෙත් කියන පශ්නයට අපි ආණ්ඩුෙවන් පිළිතුරු 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට පිළිබඳව ඉතාම 
සංෙව්දී ඉන්දියාව ෙමතැනදී සම අනුගහය දක්වන්න ආෙව් 
නැත්ෙත් ඇයි කියන පශ්නය අපට මතු වනවා. සමහරු කියනවා, 
ඔව්, කවුරුවත් විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ කියා. විරුද්ධ වන්න බැහැ 
ෙන්, ෙදවියෙන්. ෙමෙතක් කල් ලංකාවයි, ඇෙමරිකාවයි 
ෙදපැත්තට ෙබදිලා ඉන්න ෙකොට ෙලෝකෙය් රටවල් තමන්ෙග් 
මතය අනුව ෙදපැත්ෙතන් එක පැත්තක් ෙතෝරා ගත්තා. 
ඇෙමරිකාවට තිෙබන බය නිසා, ඇෙමරිකාව මත යැෙපන නිසා 
සෘජුව ඇෙමරිකාවට විරුද්ධ වන්න බැරි රටවල් නිහඬව ඉන්න 
තීරණය කළා. ඡන්දය දීෙමන් වැළකී ඉන්න තීරණය කළා. 

නරකම අවස්ථාෙව් පවා සෘජුව ඇෙමරිකානු ෙයෝජනාවට පක්ෂ 
ෙනොවුණු රටවල් සියයට 47ක් මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් 
හිටියා. එවැනි පසු බිමක ජාත න්තරය අප සමඟ සම්පූර්ණෙයන් 
ඉන්නවාය කියා අපට කියන්න බැහැ. තුන් වැනි ෙලෝකෙය් රටවල් 
අතර අද අෙප් රට හුෙදකලා ෙවලා තිෙබනවා. තුන් වැනි 
ෙලෝකෙය් රටවල් අද බය ෙවලා තිෙබනවා. ''අෙන්, කවදාහරි 
අපටත් ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් පාරාවළල්ලක් විධියට ඒවි'' කියන 
බයටයි කිසිම රටක් ෙම්කට සම්මාදම් වුෙණ් නැත්ෙත්.  

අපි ෙලෝක වාර්තාවක් තබමින් තමන්ට එෙරහිව ෙගන එන 
ෙයෝජනාවකට සම අනුගාහකත්වය හරහා සම්මාදම් ෙවලා 
තිෙබනවා. බැලු බැල්මට නම් කියන්න පුළුවන්, "ෙෂෝක් 
ෙයෝජනාව" කියලා. රාජ  තාන්තික භාෂාව ගැන අවෙබෝධයක් 
නැත්නම්  එෙහම කියන්න පුළුවන්.  ෙම් ජිනීවා ෙයෝජනාෙව් පළමු 
කියාත්මක ෙඡ්දෙය් “Takes note with appreciation” කියන 
ෙයදුම හරහා මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස් වාර්තාව අගය කරමින් 
දැඩි අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 18 වන 
කියාත්මක ෙඡ්දය හරහා ලංකාෙව් එම වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ 
කියාත්මක කරන ෙමන් මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්ෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙමොකද, අපි සම අනුගාහක. ෙම් අගය කරන 
වාර්තාෙව් -ෙම් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරන්න කියලා 
ෙකොමසාරිස්ෙගන් ඉල්ලා සිටින වාර්තාෙව්- ශී ලංකාව පිළිබඳ 
අසත  කරුණු අඩංගුයි. ඒ වාෙග්ම ෙකොටි සංවිධානයට පක්ෂගාහී 
ෙලස කරුණු දක්වා තිෙබනවා. ෙම් සියල්ලටම වඩා ශී ලංකාෙව් 
අධිකරණය පිළිබඳව, ශී ලංකාෙව් හමුදාව පිළිබඳව ද්ෙව්ෂ 
සහගතව කථා කරලා තිෙබනවා. ෙමොනවාද, ෙම් අසත  කරුණු?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාර්තාෙව් 48 වැනි 
ෙඡ්දෙය් 1983 ජූලි කලබලවලදී තුන්දහසක් මිය ගියා කියලා 
වාර්තා කර තිෙබනවා. ආණ්ඩුෙව් නිල ෙල්ඛන අනුව, ආණ්ඩුෙව් 
පිළිගත් ෙල්ඛන අනුව මිය ගිය ගණන 347යි. එහිදී දහසක් පමණ 
මිය ගියා කියලා ෙදමළ නායකයින්  ඒ යුගෙය් පකාශ කළ නිසා 
සත  ෙසොයා ගැනීමට චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 
මැතිනිය 2003 වසෙර්දී  ෙදමළ ජාතික හිටපු අගවිනිසුරු එස්. 
සර්වානන්දන් මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් කමිටුවක් පත් කළා. 
ආණ්ඩුෙව් ඉලක්කම තහවුරු කරමින් තමයි ඒ වාර්තාව නිකුත් 
වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඒ වාර්තාෙව් සඳහන් වනවා, මිය ගිය ගණන 
ෙමතරම් අඩු වන්ෙන් සුළු සිංහල ජාතිකයන් පිරිසක් ෙදමළ 
ජාතිකයන්ට හිරිහැර කිරීමට උත්සාහ කරද්දී බහුතර සිංහල 
ජනතාව ඔවුන් ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කළ නිසා බව එම 
ගැටුම්වලට ලක් වුණු ෙදමළ ජනතාවම තම සාක්ෂිවලදී තහවුරු 
කර පකාශ කර සිටියාය කියන කාරණය. එතෙකොට ''ආණ්ඩුෙව් 
ඉලක්කම වැරැදියි, ආණ්ඩුව කියන්ෙන් ෙබොරු, ඒ කියපු ඉලක්කම 
වාෙග් දස ගුණයක් මිය ගියා'' කියලා මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස් 
වාර්තාෙවන් කියද්දී සම අනුගාහකත්වය දක්වලා අෙන්, අෙප් 
ලංකාෙව් ආණ්ඩුවත් ''ඒක සැබැයි, සැබැයි'' කියලා පකාශ කරලා 
තිෙබනවා.  

 අපි ඇයි ෙම් වාර්තාව පක්ෂගාහී වාර්තාවක් කියා කියන්ෙන්? 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාර්තාෙව් 4 වැනි 
පරිච්ෙඡ්දෙය් ලංකාණ්ඩුෙව් සහ ෙකොටි සංවිධානෙය් යුද 
යාන්තණය පිළිබඳ විවරණයක් කර තිෙබනවා. ලංකාණ්ඩුව ගැන 
පිටු 10යි. ෙකොටින් ගැන පිටු 3යි. 13 වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් හමුදාෙව් 
නීති විෙරෝධී කියා ගැන පිටු 7යි. ෙකොටින්ෙග් නීති විෙරෝධී කියා 
ගැන පිටු එකහමාරයි. 9 වැනි පරිච්ෙඡ්දෙයන් හමුදාෙවන් කළ වද 
හිංසා ගැන පිටු 6යි. ෙකොටින්ෙග් වද හිංසා ගැන පිටු භාගයයි. අපි 
හිතමු ෙකෝ ෙම් වාර්තාව අනුව ෙකොටියා කියන්ෙන් ෙකොටිෙයක්ම 
ෙනොෙවයි, පූස් පැටිෙයක් කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සටන් විරාම කඩ කිරීම් 
තුන්දහසකට වඩා සිදු ෙකොට තිෙබනවාය කියා සටන් විරාම 
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නිරීක්ෂකයන් වාර්තා කරලා තිෙබනවාය කියලා ෙම් වාර්තාෙව් 
6වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් සඳහන් වුණත්,  සියයට 90ක්ම ඒ කඩ කිරීම් 
කෙළේ ෙකොටින්ය කියන එක වාර්තා කරන්න හිතාමතාම අමතක 
කර, අතපසු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වසර 30ක් පුරාවට රට පුරා 
ෙබෝම්බ පුපුරවමින් කරමින්, ගම්මානවලට වැදී ගම්මාන වනසමින් 
ෙකොටි තස්තවාදීන් සිවිල් ජනතාවට එෙරහිව කළ ම්ෙල්ච්ඡ කියා 
ගැන කිසිම සඳහනක් ෙනොකිරීමට ෙමම වාර්තාව වග බලාෙගන 
තිෙබනවා. ෙමවැනි පක්ෂගාහී අසත  ෙතොරතුරු පදනම් කර ගත් 
වාර්තාවක් අගය කරන ෙයෝජනාවකට ශී ලංකා ආණ්ඩුව 
සමඅනුගාහකත්වය ලබා දීෙමන් ආපසු හැරවිය ෙනොහැකි උගුලක  
ශී ලංකාව සිරකර තිෙබනවා. යළි නිවැරැදි කළ ෙනොහැකි වරදකට 
ශී ලංකාව තල්ලු කර තිෙබනවා. ඒ වරදට ෙම් ආණ්ඩුවට 
කිසිෙසේත්ම සමාව ෙදන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙම් ගරු සභාෙව්දී කථා කළා, පරණගම වාර්තාව පිළිබඳව; 
උදලාගම වාර්තාව පිළිබඳව. ෙමතුමන්ලා ලංකාෙව් කීර්තිමත් 
විනිශ්චයකාරවරුන් බව අතාර්කිකයි. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. 
නමුත් ෙම් චරිත ෙලෝකය දන්ෙන් නැහැ. ෙලෝකය දන්න චරිත ෙම් 
පිළිබඳව වාර්තා සපයලා තිෙබනවා. මූලාසනාරුඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එවැනි කමිටු වාර්තා නැහැය කියලා ඊෙය් 
අගමැතිතුමා ෙම් සභාෙව් පකාශ කරලා තිෙබනවා. ඔව්. කමිටු 
වාර්තා නැහැ තමයි. කවුද කමිටු වාර්තා තිෙබනවා කියලා කිව්ෙව්. 
අපි කිව්ෙව් වාර්තා. හරිම සිංහල වචනය "නීති මතය" - legal 
opinion - කියන එකයි. සාමාන  ජනතාව අමතන මාධ  හමුවකදී 
ඒකට අපි කිව්ෙව් "වාර්තා" කියලා. එවැනි වාර්තා තුනක් 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. පළමුවැනි වාර්තාව 
තමයි ලංකාෙව් අවසන් යුද සමය සම්බන්ධෙයන් රාජ  අතර 
ෙනොවන යුද ගැටුමකදී අෙච්තනාත්මක ජීවිත හානි පිළිබඳ 
ජාත න්තර නීතිය අදාළ වීම සම්බන්ධෙයන් රාජ නීතිඥ ශීමත් 
ෙඩස්මන් ද සිල්වා මැතිතුමාෙග් වාර්තාව - “Opinion by the Rt. 
Hon. Desmond de Silva QC, 23rd of February, 2014 - 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.]  
 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Mangala Samaraweera. 
 
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir Demond de Silva, QC was invited by President 

Rajapaksa to assist the Paranagama Commission and if 
the Hon. "Gamman Pille" wants to know, whether that 
can be tabled - [Interruption.] Hon. Member, you are 
misleading the House by talking of a report. You may 
have stolen some of his notes, but there is absolutely no 
Desmond de Silva Report in this country.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර මට මෙග් විනාඩි 

10ක කාලය ෙදන්න. විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාට පිළිතුරු 
කථාෙව්දී ඒ ගැන කථා කරන්න කියන්න.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමා. ඔබතුමාෙග් කථාව කරෙගන යන්න. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Sir, that Report is titled “Opinion by the Rt. Hon. 

Desmond de Silva QC, 23rd of February, 2014, for the 
Government of Sri Lanka”. His opinion was not for any 
commission, but for the Government of Sri Lanka. I 
table* that Report for the benefit of Parliament. 

Secondly, Sir, there is another Report titled “Opinion 
to the Commission from Professor D.M. Crane and Sir 
Desmond de Silva QC”. That is what the Hon. Minister 
was referring to. The Report is “Re: Legal issues 
pertaining to the use of Human Shield and Hostage 
Taking by the Liberation Tigers of Tamil Eelam 
(LTTE)”.  ඒ කියන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
 යුද්ධෙය්දී ෙකොටි සංවිධානය විසින් මිනිස් පලිහක් ෙයොදා 
ගැනීම පිළිබඳ නීතිමය තත්ත්වය විවරණය කරන වාර්තාවක්. 
හරිම සිංහෙලන් කිව්ෙවොත්, "නීතිමය මතයක්" විවරණය කරන 
වාර්තාවක්. ඒ වාෙග්මයි පරණගම වාර්තාෙව් ඇමුණුමක් 
විධියට ෙම්ජර් ජනරාල් ෙජෝන් ෙහෝම්ස් කියන බිතාන  යුද 
විෙශේෂඥයාෙග් වාර්තාවක් - යුද අපරාධ සිදුවීමක් සිදු වුණාද 
කියන කාරණය පිළිබඳ වාර්තාවක්- තිෙබනවා.  

අෙප් කීර්තිමත් විනිසුරුවන් පිළිබඳ ෙලෝකයා දන්ෙන් නැති 
වුණාට ෙම් චරිත තුනම ෙලෝකයම දන්නා චරිත තුනක්. ෙම් අය 
කීර්තිමත් යුද අපරාධ පිළිබඳ විෙශේෂඥයන්. රාජ නීතිඥ ෙඩස්මන් 
ද සිල්වා කියන්ෙන්, සිෙයරාලිෙයෝන් යුද අපරාධ අධිකරණෙය් 
අභිෙචෝදක ෙලස කටයුතු කරපු තැනැත්තා; එංගලන්තෙය් Privy 
Council එෙක් සාමාජිකෙයක්; ගාසා තීරයට සහන රැගත් විෙද්ශීය 
නැවකට ඊශායලය පහර දීම සම්බන්ධව ෙසොයා බැලීමට එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය විසින් පත් කළ විමර්ශන නිලධාරියා; 
සිරියාෙව් රඳවා ෙගන සිටින සිරකරුවන්ට වද හිංසා දී මරා දැමීම 
පිළිබඳ ෙසොයා බලන්න එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය විසින් පත් 
කළ කමිටුෙව් සභාපතිවරයා. නම කිව්වාම ෙලෝකයම දන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම මහාචාර්ය ෙකේන් කියන්ෙන් ඇෙමරිකාෙව් යුද අපරාධ 
නීතිය පිළිබඳ මහාචාර්යවරෙයක්; ඇෙමරිකානු හමුදාෙව් 
උපෙද්ශකෙයක්; සිෙයරාලිෙයෝන් යුද අපරාධ අධිකරණෙය් 
අභිෙචෝදකෙයක්. ෙම්ජර් ජනරාල් ෙජෝන් ෙහෝම්ස් බිතාන  විෙශේෂ 
හමුදාවන්හි අණ ෙදන නිලධරයා; ෙන්ෙටෝ හමුදාවල අණ ෙදන 
ෙල්කම් කාර්යාලෙය් ෙල්කම්වරයා. බටහිර ගැන දන්නා, ෙලෝකය 
ගැන දන්නා ෙමවැනි කීර්තිමත් අයෙග් නීතිමය මත, විෙශේෂඥ මත 
අප ළඟ තබා ෙගන ෙම්වා ෙමවර ජිනීවාවලදී සභාගත ෙනොකෙළේ 
ඇයි, ඉදිරිපත් ෙනොකෙළේ ඇයි කියන පශ්නය අපට තිෙබනවා. 
ෙබදුම්වාදී බලෙව්ග අපට නඟන ෙචෝදනා වැරැදියි කියන්න අපි 
ළඟ සාධක තිබියදී ෙම් ආණ්ඩුව නිහඬව සිටීම රට ෙවනුෙවන් 
සටන් කළ අයට කරපු අවමානයක් විධියටයි අපි දකින්ෙන්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මීළඟට අපි දකිනවා, දැන් ෙම් ආණ්ඩුව විසින් එකඟ වුණු 
ෙයෝජනාව හරහා අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ඍජුවම 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

උල්ලංඝනය කරන බව. අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 12. (1) 
අනුව වස්ථාෙව් ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා, "නීතිය හැම 
ෙදනාටම සමානව සලකන්න ඕනෑ." කියා. යුද්ධවලදී සිදු වුණු 
වැරැදි සම්බන්ධෙයන් ෙද්ශීය යන්තණය තුළ නීතිය කියාත්මක 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් අෙප් රෙට් කීර්තිමත් ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. 
දකුෙණ් කැරැල්ල මර්දනය කරන්න හමුදාව කටයුතු කළා වාෙග්ම 
ෙප්මවතී මනම්ෙප්රි දූෂණය කර මරා දැමූ අයට නීතිෙයන් යුක්තිය 
ඉටු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
උතුරු පළාෙත් යුද්ධය අවසන් කිරීමට හමුදාව කටයුතු කළා 
වාෙග්ම 1998 දී දූෂණය කර මරා දැමූ කිෂාන්ති කුමාරස්වාමි 
තරුණියට යුක්තිය ඉටු කරන්න අෙප් අධිකරණය කටයුතු කර 
තිෙබනවා. දකුෙණ් සූරියකන්ද, ෙහෝකන්දර සමූහ මිනී වළවල් 
වාෙග්ම උතුෙර් ෙචන්මනි සමූහ මිනී වළ ගැනත් අෙප් රෙට් 
අධිකරණය යුක්තිය ඉටු කර තිෙබනවා. ෙම් මෑතකදී, පසු ගිය ජුනි 
මාසෙය්දී හමුදා භටයකුට සය ෙදනකු ඝාතනය කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් මරණ දඬුවම නියම වුණා. සැප්තැම්බර් මාසෙය්දී 
ස්තී දූෂණයක් සම්බන්ධෙයන් උපරිම දඬුවම වන විසි වසරක සිර 
දඬුවම් හත ර ෙදනකුට ලබා දුන්නා. ෙම් අධිකරණ පද්ධතිෙය් එක 
පැත්තකින් කීර්තිමත් ඉතිහාසයක් තිෙබනවා, වැරැදි කරපු උදවියට 
දඬුවම් කිරීම සම්බන්ධෙයන්. අනික් පැත්ෙතන්, යම් පිරිසකට 
පවතින අධිකරණය හරහා දඬුවම් කර තිබියදී, තවත් පිරිසක් 
ෙවනුෙවන් විෙශේෂ අධිකරණයක් සකස් කිරීම හරහා ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙව් 12. (1) අනුව වස්ථාෙවන් පැවෙසන "නීතිය හැම 
ෙදනාටම එක හා සමානව සැලකීම" කියන කාරණය උල්ලංඝනය 
කර තිෙබනවා.  

එතැනින් නතරෙවන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 33. (2) (ඌ) 
අනුව වසථ්ාව යටෙත් රෙට් ජනාධිපතිවරයාට බලය ලැෙබනවා, 
ජාත න්තරය සමඟ එකඟතා ගිවිසුම් ඇති කර ගන්න. හැබැයි, 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට එකඟ නම් පමණයි. විෙද්ශ ඇමතිතුමාට 
ෙනොෙවයි, ජනාධිපතිතුමාටවත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට එකඟ 
නැති ෙදයකට ජාත න්තරය ඉදිරිෙය් එකඟ ෙවලා එන්න බැහැයි 
කියන කාරණය ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 33. (2) (ඌ) 
අනුව වස්ථාෙව් ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා. එෙහම 
නම් අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 12. (1) අනුව වස්ථාව 
උල්ලංඝනය වන අයුරින් ෙම් රට තුළ යුද අපරාධ අධිකරණ පිහිටු 
වන්න අෙප් විෙද්ශ ඇමතිතුමා එකඟ වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන 
පශ්නය සම්බන්ධෙයන්  පැහැදිලි කිරීමක් ෙම් සභාව ඉදිරිෙය් 
කරයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් මහා 
පාවා දීම, ෙම් මහා දැවැන්ත උගුල ජයගහණයක් විධියට ෙම් 
දවස්වල ආණ්ඩුව විසින් හුවා දක්වමින් සිටිනවා. අෙප් රෙට් මද්දුම 
බණ්ඩාර වීරෙයක් විධියට කථා කරනවා. ෙනොදන්නාකමට "අෙන්! 
මාව මරන්න." කිව්ව අවුරුදු 7ක පුංචි දරුවා වීරෙයක් වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද? අෙප් රෙට් 1818, 1848 නිදහස් සටන්වල වීර 
දරුෙවෝ සිටියා. ඒ අය ගැන ඉතිහාසෙය් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙනොදන්නාකමට ෙබල්ල කපන්න කිව්ව මද්දුම බණ්ඩාර වීරෙයක් 
වුෙණ් ෙකොෙහොමද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා 1815 දී ලංකාව 
ඉංගීසීන්ෙග් පාලනයට යටත් කර ගත් උඩ රට ගිවිසුම කියන්ෙන් 
ෙම් රෙට් නායකයන් රවටා අත්සන් කළ ගිවිසුමක්. අෙප් 
නායකයන්ට ඕනෑ වුෙණ් රජතුමා මාරු කර ගන්න විතරයි. යටත් 
වීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් ඉංගීසි 
අධිරාජ ෙය් ෙකොටසක් බවට ලංකාව පත් වුණාට පස්ෙසේ අෙප් 
රෙට් වීෙරෝදාර ජනතාව නිදහස ්සටනක් දියත් කළා. ෙම් නිදහස් 

සටන්වලින් ෙහම්බත් වුණු ඉංගීසි ජාතිකයන්ට ෙපන්වන්න ඕනෑ 
වුණා, "අපි ජයගහණය කළා. ඉංගීසින් ලංකාව යටත් කර ගත්තා 
ෙනොෙවයි, ලංකාව කෲර ශී විකම රාජසිංහ රජතුමාෙගන් ෙබ්රා 
ගත්තා." කියා. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන ෙව්ලාව අවසන්.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මට තව විනාඩි කීයක් තිෙබනවා ද? 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් ෙව්ලාව අවසන්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  ෙම් කාරණයත් කියා 

මා අවසන් කරන්නම්.  

ශී විකම රාජසිංහ රජතුමා කියන කුරිරු රජුෙගන් රට ෙබ්රා 
ගත්තාය කියන පණිවුඩය ෙදන්න ඕනෑ වුණා. ඒ නිසා ෙම් අය ශී  
ලංකාව යටත් වුණා ෙනොෙවයි, ශී ලංකාව ෙබ්රා ගත්තාය කියන 
පණිවුඩය ජනතාව අතරට යවන්න තමයි ඇහැෙල්ෙපොළ නාඩගම 
හැදුෙව්. 1870 ලංකාවට ඇල්බට් කුමරු ආපු අවස්ථාෙව් ඒ 
නාඩගම ඇල්බට් කුමරු ඉදිරිෙය් රඟ දැක්වූවා. ඒ නාඩගෙමන් 
ෙපන්වන්ෙන් අපි යටත් වුෙණ් නැහැ, අෙප් රට ඉංගීසින් ෙබ්රා 
ගත්තා කියායි. ඒ නාඩගම අවසන් වන්ෙන් "කුරිරු ශී විකම 
රාජසිංහ රජෙගන් අෙප් රට ෙබ්රා ගත්ත ඉංගීසින්ට ස්තුතියි." 
කියන ස්තුති ගීතෙයනුයි. ඒ වාෙග්මයි ෙමදා පාරත් මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව ෙපරළා දමා ඇෙමරිකානු න ාය 
පතය අනුව කටයුතු කරන ෙයෝජනාවක් සම්මත කර ලංකාවට 
එන ෙකොට ෙම් අය ඉන්න ඕනෑ හිස බිමට නමා ෙගනයි; 
ලජ්ජාෙවන් මුහුණ සඟවා ෙගනයි. නමුත් රට පුරා posters අලවා 
හන්දියක් ගාෙන් cut-outs ගහලා ෙම් මහා පාවා දීම ජයගහණයක් 
විධියට හුවා දක්වන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. නමුත් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සත  සැමදා සැඟවිය ෙනොහැක. ඒ 
නිසා ඒ තිත්ත වූ ඇත්ත ෙවනුෙවන් අපි ෙනොෙවනස්ව ෙපනී 
සිටිනවායි කියන එක ෙම් ගරු සභාවට සිහි කරමින් මා නිහඬ 
වනවා. ඔබ සැමට ෙතරුවන් සරණයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා සභිකයකු හැටියට ලැයිස්තු ගත කර 
තිෙබනවා. මා අහන්න කැමැතියි,  එතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත් 
ෙම්ක පැහැදිලි කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියා.  ෙම් වාෙග් 
ෙතෝල්කෙයෝ දමන්ෙන් නැතිව- [බාධා කිරීම්] එතුමා තමයි ෙම්ක 
පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් ෙහොඳම පුද්ගලයා. ෙම් ෙතෝල්කෙයෝ 
දාලා. [බාධා කිරීම්] ෙම්ක පාවා දීමක් නම් හිටපු ජනාධිපතිතුමා  
ඇවිත් ෙම්ක පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. එතුමා හැංගිලා. [බාධා 
කිරීම්] ෙම්ක පාවා දීමක් ෙනොෙවයි.  [බාධා කිරීම්] මුහුණ ෙදන්න 
බැහැ.  
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්]  

 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙවලාවට එනවා. බලාෙගන 

ඉන්න.[බාධා කිරීම්]  
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  [බාධා කිරීම්]    

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක පාවාදීමක් නම් එතුමාට 

වගකීමක් තිෙබනවා, ෙමතැනට ඇවිත් පැහැදිලි කරන්න. ෙම්කට 
උත්තර ෙදන්න. එතුමා තමයි ෙද්ශීය පරීක්ෂණය ආරම්භ කෙළේ.  

 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
එතුමා ෙවලාවට එනවා. 
 

[අ.භා. 5.10] 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 20වන ශත වර්ෂෙය් එක්සත් 

ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් ආරම්භ වුණු, 21වන ශත වර්ෂය දක්වා 
අවුරුදු 26ක් ෙම් රෙට් ඉතිහාසය ෙල්වලින්, කඳුළුවලින් ලියාපු ෙම් 
රෙට් පැවැති යුද්ධෙය් -1983 දී ආරම්භ වුණු යුද්ධෙය්-, 
ඓතිහාසික සාක්ෂිකරුවකුයි මම. මම අනාථ කඳවුරුවල හිටපු 
මිනිෙහක්. අරන්තලාෙව් භික්ෂූ ඝාතනය ෙවලාෙව් ඒ භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලාෙග් කසාය වසත්ය රක්ත වර්ණ රුධිරෙයන් නැහැවී 
තිබියදී, ඒ භික්ෂූ වහන්ෙසේලාෙග් ෙද්හයන් ඔසවා ෙගන ගිය 
ෙකෙනක් මම. ඒ වාෙග්ම ෙගෝනගල ගෙම් එක වෙළේ අපි මිනී 
ෙපට්ටි 52ක් වැළලුවා. ඒ මළ මිනී භුමදානය කරන ෙවලාෙව් 
එතැනට ආපු දහස් ගණනක් ජනතාව හඬා වැටුණු කඳුළුවලින් ඒ 
මහෙපොෙළොව ෙතෙමන හැටි දැකපු මිනිෙහක් මම. 26 අවුරුද්දක 
ඒ යුද්ධය පැවැති ෙම් මරණෙය් ෙද්ශෙය්  ෙහටක් නැතිව ජීවත් 
වුණු මිනිස්සු අපි. 1983 සිට 2009 දක්වා කාලය තුළ ඉපදුණු දරුවා 
පාසල් ගිෙය්, විවාහ වුෙණ්, පිෙයක් වුෙණ් ෙම් රෙට් හදිසි නීතිය 
යටෙත්යි. ඒ ඉතිහාසය ෙම් ගරු සභාව අමතක කර තිෙබනවා. මට 
කිසි ෙකනකු ඔසවා තබන්න අවශ  නැහැ. කිසි ෙකනකුට පහර 
ෙදන්නත් අවශ  නැහැ.  ෙලෝක ඉතිහාසෙය් කිසිම තැනක ෙහොඳ 
යුද්ධයක් තිබිලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙහොඳ සාමයක් තිබිලාත් නැහැ.  
ඒ නිසා යුද්ධය කෲරයි; යුද්ධය දුෂ්ටයි. ශී ලංකාෙව් යුද්ධය ෙදමළ 
මිනිසාටත්, සිංහල මිනිසාටත්, මුස්ලිම් මිනිසාටත් දුන්ෙන් දුකක්, 
ෙව්දනාවක්, කඳුළක්. ඒ නිසා අද ෙම් එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව 
හිමිකම් ෙකොමිසෙමන් ෙගෙනන ෙයෝජනාෙව්දී, මට තිෙබන 
බරපතළම කනගාටුව ෙමොකක්ද කියා මා කියන්නම්.  

ගරු සභානායකතුමනි, මා තරහින් ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්.  
ආෙව්ගෙයන් ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්. ඔබතුමා ෙබොෙහොම 
මැදිහත් කථාවක් කළා. මා ඒක අහෙගන හිටියා. මට එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයත් සමඟ ෛවරයක්, ෙකෝධයක් නැහැ. අෙප් 
මිතෙයෝ ඔතැන ඉන්නවා. මංගල සමරවීර මැතිතුමාත් අෙප් 
මිතෙයක් ෙන්. කිසි තරහකට ෙනොෙවයි මා ෙම්ක කියන්ෙන්. 

හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා එකඟ ෙවලා තිෙබනවා, -ඒක 
ෙයෝජනාෙව් තිෙබනවා ෙන්-  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙයෝජනාෙව් එෙහම නැහැ 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ගරු සභානායකතුමනි, 

කරුණාකර මට ඉඩ ෙදන්න. මට මෙග් කාලය ෙදන්න.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සභානායකතුමා රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් 

කරනු ලබනවා.  
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
"ශී ලංකා හමුදාව මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය ෙකොට 

ඇත." [බාධා කිරීම්] 
  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු සභානායකතුමා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  අසත  ෙද්වල් පකාශ කරන්න බැහැ. 

Sir, I rise to a point of Order. [බාධා කිරීම්] 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ගරු සභානායකතුමා රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් 

කරනු ලබනවා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමනි, point of Order එකක් 

ඉදිරිපත් කරන ෙකොට වාඩිෙවන්න       ඉෙගන ගන්න. [බාධා කිරීම්]  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

කියන වචනය ඒ ෙයෝජනාෙව් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
තිෙබනවා. ෙම් තිෙබන්ෙන් ෙයෝජනාව.  

 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා ඒ වචනය ෙපන්වන්න. [බාධා කිරීම්]   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉල්ලීමක් කරනවා   
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
කියන වචනය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න කියා. ඒ 

වචනය ෙම්  ෙයෝජනාෙව් නැහැ. ෙයෝජනාෙව් නැති ඒවා, අසත  
ෙම් කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
 ගරු මන්තීතුමනි, සමූල ඝාතනයක් ගැන ඒ ෙයෝජනාෙව් කථා 

කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ගම්මන්පිල මැතිතුමා කථා කළ 
පරණගම වාර්තාෙව් ඊට වඩා ෙද්වල් කථා ෙවලා තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීම්] 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. යම් පටහැනි ෙද්වල් කියවිලා තිෙබනවා නම් 

ඒවා හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න කියා මූලාසනෙයන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමා අසත  පකාශ කරනවා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මට ෙහොඳට ෙමොළය තිෙබනවා. ඒත් කරුණාකර සමාෙවන්න 

ෙකෝ. 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ෙවන අය කියපු ෙද්වල් අහන්ෙන් නැතිව ඔබතුමාෙග් අදහස් 

කියන්න.  
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
හරි, හරි. තමුන්නාන්ෙසේ ඉඳගන්න ෙකෝ. තමුන්නාන්ෙසේ මෙග් 

උපෙද්ශකයා ෙවන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේ රනිල් විකමසිංහ 
මහත්තයාෙග් උපෙද්ශකයා ෙවන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ඉතිහාසෙය් 
සාක්ෂිකරුෙවක් ෙවනවා කියන්ෙන්, ෙහටක් නැති රටක මම ජීවත් 
වුණු නිසායි. යුද්ධ කාලෙය් සිදු වුණු ෙද්වල් ෙම් ෙද්ශෙය් කාට හරි 

අමතකයි නම්, ෙදමළ ජාතික සන්ධානයට, ෙම් ගරු සභාවට 
අමතකයි නම් මට කරන්න ෙදයක් නැහැ. පභාකරන් ජීවතුන් අතර 
සිටියා නම් ෙම් ගරු සභාෙව් තිෙබන ෙසංෙකෝලයට අද මිනී 
ඔළුවක් හයි කරලා තිෙයයි. මම වර්ගවාදිෙයක්  ෙනොෙවයි; 
අන්තවාදිෙයක් ෙනොෙවයි. මම අංක එෙක් ෙහොඳ ෙබෞද්ධෙයක්. 
මම, "සියලු සත්වෙයෝ නිදුක් ෙවත්වා, නිෙරෝගී ෙවත්වා, සුවපත් 
ෙවත්වා!" කියා හිතන ෙකෙනක්. මම ඇ  ෙඟ් වහන මදුරුෙවක්වත් 
මරන්ෙන් නැහැ. 1993 මැයි මාසෙය් 1වැනි දා රණසිංහ ෙපේමදාස 
මැතිතුමා ඝාතනය කළ ෙවලාෙව් ෙම් රෙට් මිනිසුන් කිරිබත් 
කෑවා. ෙම් රෙට් මිනිස්සු ඒ තරම් දුෂ්ටයි. ඒ වාෙග්ම පභාකරන් 
ඝාතනය වුණු ෙවලාෙව් ෙම් රෙට් මිනිසුන් කිරිබත් කෑවා. ඒක 
ෙහළා දැකපු මිනිෙහක් මම. තවත් මිනිෙහක් මැරුණාම කිරිබත් 
කන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. හැබැයි, කිරිබත් කාපු ඒ මිනිසුන්ම 
පසු ගිය ජනවාරි 8වැනි දා ෙම් යුද්ධය ජයගහණය කර දුන්න 
මහින්ද රාජපක්ෂ ෙගදර ගියාමත් ඒ කටින්ම කිරිබත් කෑවා. ඒකයි 
මට තිෙබන  පශ්නය. ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි. 

අහිංසක ෙදමළ දරුවන් පැහැරෙගන ගිහින්, අෙත් තිබුණු පෑන 
උදුරලා,  ඔවුන්ෙග් අතට තුවක්කුව ෙදන ෙකොට ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානය නිහඬව හිටියා. ෙදමළ දරුවාෙග් කෙර් තිබුණු 
පංචායුධය ගලවලා, මරාෙගන මැෙරන සයනයිඩ් කරල ෙබල්ෙල් 
එල්ලනෙකොට ෙම් ෙදමළ ජාතික සන්ධානය නිහඬව හිටියා. අෙත් 
තිබුණු ෙබෝලය උදුරලා අවුරුදු එෙකොළෙහේ, ෙදොළෙහේ දරුවාට 
ෙබෝම්බ දීලා, "මරාෙගන මැරියන්" කියනෙකොට ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානය නිහඬව හිටියා. අප මරණෙය් ෙද්ශයක ජීවත් වුණු 
මිනිස්සු. මළ මිනී කඳු තරණය කළ, ෙල් විල්වල ගිලුණු, කඳුළු 
ගංගාවල පීනපු මිනිෙහක් මම. මෙග් අසල්වැසියා මරන ෙකොට අප 
රෑ කැෙල් හැංගිලා හිටියා. ම ෙග් අසල්වැසි ගැබිනි මාතාව රාතිෙය් 
අකුෙල් තමයි තම දරුවා බිහි කෙළේ. ඒ ඉතිහාසය නැති කෙළේ 
කවුද කියා කරුණාකර කල්පනා කර බලන්න.  

අද හමුදාවට අපහාස කරනවා; යුද්ධය දිනන්න උදවු කරපු 
පිල්ෙලයාන් අත් අඩං ගුෙව්; හමුදාපතිවරු ෙපෝලි ෙම් උසාවියට 
ෙග්නවා. කරුණාකර 1983 ෙවනකම් ඔබතුමන්ලාෙග් මතකය 
අරෙගන යන්න. 1990 ජුනි 12වැනි දා ෙපොතුවිල්, කල්මුෙණ්, 
සම්මන්තුෙරයි, අක්කෙරයිපත්තුෙව්, චවලකෙඩ් ෙපොලිස් භටයන් 
600ක් අමු අමුෙව් ඝාතනය කරන්න පාවලා දුන්ෙන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවයි. අම්පාෙර් ෙජ ෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරි 
කාර්යාලය ඉස්සරහට යන්න. ඒ කඳුළු ෙසොෙහොෙන්, ඒ ෙපොලිස් 
නිලධාරින් හයසිය ෙදනාෙග් නම් තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් අවමංගල  
කටයුතු ෙවලාෙව් පාංශුකූලය ෙදන්න ගිෙය් කිරිඳිවැල ෙසෝමරතන 
හාමුදුරුෙවෝයි. උන්වහන්ෙසේ කැෙල් කිෙලෝමීටර් හයක් දුර ෙගවා 
ෙගන ගිහින් ඒ අයට පාංශුකූලය ෙදන්න හදන ෙකොට ෙපොලීසිෙය් 
ඒ රාළහාමිලාෙග් ෙනොම්මර තහඩු විතරයි තිබුෙණ්. එදා ෙනොම්මර 
තහඩුවලටයි පාංශුකූලය දුන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා 1983 ෙවන තුරු  
යන්න; ෙම්ක ෙහොයන්න. ෙනදුන්කර්නි කැෙල්දී ලුතිනන් වැදිෙග් 
හරහා එල්ටීටීඊ සංවිධානයට අපි මරන්න ආයුධ දුන්ෙන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවයි. ඒකත් ෙහොයන්න. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, - 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
තමුන්නාන්ෙසේ වාඩිෙවන්න. සිංහල ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද? මට 

ඉංගීසි ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. වාඩි ෙවන්න. වාඩි ෙවන්න. [බාධා 
කිරීම්] 
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ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු මන්තීතුමා. මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහන්ෙන් 

අරන්තලාෙව් ඝාතනය සිදු කෙළේ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උප 
සභාපති -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙදමළ දරුවාෙග් කෙර් ආපහු පංචායුධය බැන්ෙද් මහින්ද 

රාජපක්ෂ. ෙදමළ දරුවා  අතට නැවත පෑන දුන්ෙන් මහින්ද 
රාජපක්ෂ. මම අවුරුදු හතහමාරක් නැ ෙඟනහිර පළාෙත් අධ ාපන 
ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටියා. මාත් එක්ක හිටපු පළාත් සභා 
මන්තීවරු හය ෙදෙනක් ෙම් ගරු  සභාෙව් ඉන්නවා. ඒ අය සාක්ෂි 
දරයි.  එක ෙදමළ  දරුෙවකුටවත් මම අසාධාරණයක් කරලා 
නැහැ. එක මුසල්ිම් දරුෙවකුටවත් මම අසාධාරණයක් කරලා 
නැහැ. මට ෙදමළ ද, මුස්ලිම් ද, සිංහල ද කියලා  කිසිම පශ්නයක් 
නැහැ. හැම ෙදනාටම එක සමානවම මම සැලකුවා.  බිමට 
සමතලා වුණු අධ ාපනයක්, කඩා වැටුණු අධ ාපනයක්, බිත්ති 
හතර විතරක් ඉතුරු ෙවලා තිබුණු අධ ාපනයක් මම නැවත 
ෙගොඩනඟලා දුන්නා, ෙදමළ දරුවන්ට, මුස්ලිම් දරුවන්ට ෙහට  
ෙලෝකය හදලා ෙදන්න. ෙම් මරණෙය් ෙද්ශයට ජීවිතය දුන්න 
මහින්ද රාජපක්ෂට අද අපහාස කරනවා; අවමන් කරනවා. හැබැයි 
මතක තියා ගන්න, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකතුමා, රණසිංහ 
ෙපේමදාස මැතිතුමා 1993 මැයි මස පළමුවන දා - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මන්තීතුමා, කථාව අවසන් කරන්න.   
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙම් අවස්ථාෙව් ෙව්ලාව ෙදන්න බැහැ. ෙම් අවසන් අවස්ථාව.  
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් 

ෙදන්න. මම අම්පාෙර් ඉඳලා ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්. මට විනාඩි ෙදකක් 
ෙදන්න.  

1993 මැයි මාසෙය් පළමුවන දා දවල් 12.15ට, ආරක්ෂක 
භටෙයෝ 600ක්  ඉන්දැද්දී රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා  -අපි 
ගරු කරපු ජනාධිපතිතුමා -අමු අමුෙව් ඝාතනය කෙළේ, එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය. ආරක්ෂක ඇමති රන්ජන් විෙජ්රත්නව ෙකොළඹ 
හැව්ෙලොක් පාෙර්දී ඝාතනය කෙළේ එල්ටීටීඊ සංවිධානය. කීර්තිමත් 
ෙද්ශපාලන නායක ගාමිණී දිසානායක ඝාතනය කෙළේ එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකෙයෝ විසිඅටෙදෙනක් 
ඝාතනය කෙළේ එල්ටීටීඊ සංවිධානය. අද රනිල්  විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් ඉඳලා ෙම් සියලු ෙදනා ජීවත් වන්ෙන් මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා නිසායි. ඒ මහින්ද රාජපක්ෂට ෙම් විධියට 
අපහාස, අවමාන කරන්න එපා. ෙහොඳට මතක තියා ගන්න. ඔබ 

ෙම් ගරු සභාෙව් ෙදපා තියා ෙගන ඉන්නවා නම්, ඔෙබ් ෙදපා  
ෙබ්රලා ෙදන්න, ෙම් රෙට් දහසක් අහිංසක දරුෙවෝ තමන්ෙග් 
ෙදපා පරිත ාග කළා; දන් දුන්නා. ඔබට ෙම් ෙලෝකය බලන්න, 
ඔබෙග් ඇස් ෙදක ඉතුරු කරලා ෙදන්න ෙම් රෙට් දහසක් දරුෙවෝ 
තමන්ෙග් ඇස් දන් දුන්නා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපට  ජීවත් 
වන්න හුස්ම ටික රැකලා ෙදන්න ෙම් රෙට් දහසක් දරුෙවෝ 
ඔවුන්ෙග් අවසන් සුසුම් ෙපොද ෙම් විශ්වයට වාෂ්ප කළා. ඔවුන්ෙග් 
නමින් ජීවත්වන ගමන් ඔවුන් පාවා ෙදන්න එපා. එෙහම කෙළොත් 
ශාප ෙවනවා කියන එක මතක් කරමින් මම කථාව අවසන් 
කරනවා. ඔබතුමාට ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 5.20] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී  

විශාම යෑමක් සම්බන්ධෙයන් ශුභ පැතීමක් කරන්න තිෙබනවා.  
හඟුරන්ෙකත පෙද්ශෙය් පදිංචිව සිටින ෙජ ෂ්ඨ ආරක්ෂක 
නිලධාරි බස්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් විෙජ්රත්න මහතා වසර 
37ක ෙසේවා කාලයකින් පසු 2015.10.28 වන දින විශාම යනවා.  
ෙම් සභාව ෙවනුෙවන් අපි එතුමාට නීෙරෝගිමත් විශාම දිවියකට 
ශුභ පතනවා.  

මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් 30වන සැසිවාරෙය් වාර්තාවට                  
ශී ලංකාව සහභාගි වීම, වාර්තාව අනුමත කිරීම ෙවනුෙවන් ෙම් 
ෙගන එන ෙයෝජනාව ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා පක්ෂ විපක්ෂ 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව හිතලා, ඒ වාෙග්ම රට ගැන හිතලා ෙගෙනන 
ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් නම් ෙමවැනි විවාද, ෙමවැනි තර්ක විතර්ක 
ඉදිරිපත් වීම රටටත්, රෙට් ඉන්න ජනතාවටත් වඩාත් වැදගත් 
සිද්ධියක් ෙවයි කියලා මම හිතනවා.  

අද අෙප් ගරු විමලවීර මන්තීතුමා ආෙව්ගෙයන් යුතුව ෙම් ගරු 
සභාවට පකාශ කෙළේ පසු ගිය වකවානුව තුළ යුද්ධෙයන් බැට 
කාපු අම්පාර පෙද්ශෙය් ෙද්ශපාලන නායකෙයක් විධියටයි. එතුමා 
ෙද්ශපාලනය කරන්නට කලින් අනාදිමත් කාලයක සිට, -වසර 
ගණනාවක සිට- යුද්ධෙයන් අතිමහත් ෙලස බැට කාලා ඒ දුක 
ෙව්දනාව වින්දා. "ෙම්ක ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්, ෙම්ක ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන් අපි ගලවා ගත්ෙත්, ඇෙමරිකාවත් එක්ක සාකච්ඡා 
කරලා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තමයි සහෙයෝගය ෙදන්න ජිනීවා  
ෙකොමිසම කැමති කරවා ගත්ෙත්, අෙප් පැත්තට රටවල් 
ගණනාවක් ඉන්නවා" කියලා ෙමොන ෙමොන ෙද් කිව්වත් අපි මතක් 
කරලා බලන්න ඕනෑ, 2012 දී,  ඒ වාෙග්ම 2013 දී රටවල් 12ක් 
අෙප් පැත්තට ඡන්දය පාවිච්චි කරද්දී තව රටවල් 12ක් ඡන්දය 
පාවිච්චි කෙළේ නැති බව. ඒ වාෙග්ම රටවල් 23ක් අපට විරුද්ධව 
ඡන්දය පාවිච්චි කළා.  හැබැයි,  බුද්ධිමත් ජනතාවක් විධියට අපට 
හිතන්න පුළුවන් රටවල් 24ක් ඒ ෙයෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය 
පාවිච්චි ෙනොකෙළේ  ඇයි, කලින් ඒ වාර්තාව  එද්දී  රටවල් 24ක් 
ෙදවතාවක්ම නිහඬව හිටිෙය් ඇයි කියලා. අෙනකුත් රටවලට අත 
ෙපොවනවාට, ඒ රටවල ස්ෛවරීභාවයට අතෙපොවනවාට  අද 
ෙලෝකෙය් රටවල් ඒ තරම් වලංගු ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමාට කියන්න ඕනෑ, 1915 දී 
සිදු වූ ෙමවැනිම සිද්ධියක් අපට මතක් ෙවන බව.  ජූලි 8වැනි දා 
ෙහන්රි ෙප්දිස් මැතිතුමා  ඝාතනය කළා.  ඒ තීන්දුව ගත්ෙත්ත් ෙම් 
ආකාරයට. අපට ඒ සිද්ධිය මතක් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ 
ෙව්ලාෙව් ඔබ පක්ෂෙය් -එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්- නායකතුමා, 
ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාත් වැලිකඩ බන්ධනාගාරෙය්. 
ඩී.එස.් ෙසේනානායක මැතිතුමා වාෙග්ම ඒ කාලෙය් හිටපු එෆ්. ආර්. 
ෙසේනානායක වැනි නායකයන් බන්ධනාගාර ගත ෙවලායි හිටිෙය්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සමූල ඝාතන ගණනාවක් කරන්න ඒ කටයුත්ත  මූලික වුණා. එදා  
මුස්ලිම් ජනතාවත්, සිංහල ජනතාවත් අතර ඇති ෙවච්ච ගැටලුවක් 
මත ෙගොඩනැඟුණු  පශ්නයක් තමයි  තිබුෙණ්. අද එවැනි පශ්නයක් 
ෙදමළ ජනතාවටත් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අෙප් රිසාඩ් බදියුදීන් 
අමාත තුමා ඊෙය් කිව්වා, ෙදමළ ජනතාවත් එක්ක ෙනොෙයකුත් 
ගැටලු තිෙබනවා කියලා. ඒ අනුව දැන් රට තුළ ගැටලු ගණනාවක් 
නැවතත් නිර්මාණය කර ගන්න ද හදන්ෙන් කියන පශ්නයත් අපට 
එනවා. ඒ ඇමතිතුමා කිව්ෙව් ඒ බිම්වල අයිතිය ඒ අයට ලබා 
ෙදන්ෙන් නැහැ, ඒ පෙද්ශවලට  ඇමතිවරයාට යන්න බැහැ කියන 
එකයි. ඒ  විධියට අද  මුස්ලිම් සහ ෙදමළ ජනතාව අතරත් පශ්න 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා.   

යුද්ධයක් නැතිව, ෙල් වැගිරීමක් නැතිව දැන් සාමකාමී රටක් 
අපි ෙගන යනවා.  සංවර්ධනය කරා ෙගන යන ෙම් සාමකාමී රෙට් 
නැවතත් යුද මානසිකත්වයක්, යුද වාතාවරණයක් ඇති කරන එක 
ගැන පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන තරුණ මන්තීවරු 
හැටියට අපට භයක්  සැකයක් දැෙනනවා.  ඒ නිසා තමයි අෙප් 
ෙසොල්දාදුවා, අෙප් ෙපොලිස් නිලධාරියා, යුද්ධය ෙවනුෙවන් 
නායකත්වය දුන් අෙප් ඒ නායකයන් ගැන අපට හැඟීමක් ඇති 
ෙවන්ෙන්.  එෙහම නැතුව පක්ෂ ෙභ්දයකින්, ''ෙම්ක එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ෙගනාපු ෙදයක්, ෙම්ක ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිවරයා ෙගනාපු ෙදයක්, ෙම්ක මංගල සමරවීර විෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිවරයා ෙගනාපු ෙදයක්'' කියන ඒ දුෂ්ට ෙච්තනාෙවන් 
ෙනොෙවයි අපි කටයුතු කරන්ෙන්.  අෙප් රට අද  යුද්ධයක් නැති, 
  ෙබෝම්බ පිපිෙරන්ෙන් නැති, ෙවඩි හඬක් නැති රටක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් ගම් පෙද්ශෙය් තමයි ගුවන් ෙතොටුෙපොළ තිබුෙණ්. 
ඔබතුමාත් දන්නවා, ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ඇතුළු  අෙප් රෙට් 
මර්මස්ථාන කීයකට තස්තවාදීන් පහාර එල්ල කළාද කියලා.  

එදා බින් ලාඩන් ඇවිල්ලා ඇෙමරිකාෙව් මර්මස්ථානවලට 
පහර දුන්නාම, බින්ලාඩන් කුදලාෙගන ඇවිල්ලා ඝාතනය කරන්න 
තරම් හැකියාවක් ඇෙමරිකාවට තිබුණ බව  මතක් කරලා ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒවා ගැන මානව හිමිකම් සංවිධාන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම අෙනකුත් රටවල දරුවන් ඝාතනය ෙවද්දී, අෙනකුත් 
රටවලට පහාර එල්ල කරද්දී, ඒ දරුවන් විනාශ ෙවනෙකොට  
මානව හිමිකම් සංවිධාන ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

අෙප් පශ්න අපට විසඳා ගන්න පුළුවන්. අෙප් පශ්න අපට විසඳා 
ගන්න පුළුවන් කියලා කියන ්ෙන් ගරු මන්තීවරුනි, ෙම් රට 
ෙකොලනියක් කියන එක ෙනොෙවයි; ෙම් රට  විතරයි තිෙබන්ෙන් 
කියන  එක ෙනොෙවයි. අපට කියන්න අවශ  ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙවන ෙමොකුත් ෙනොෙවයි, ෙම්කයි. අපට අෙප් නීතිරීති තිෙබනවා. 
ගරු උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා පකාශ කරපු ආකාරයට අෙප් 
නීතිෙයන් අපි වැරදිකරුවන් දඬුවම් දීලා තිෙබනවා. දැනටමත් ඒ 
නීති කියාත්මක ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් කාරණෙය්දී විෙද්ශ 
අධිකරණ අෙප් රටට අත ෙපොවන්ෙන් නැතුව, අපි විෙද්ශ 
අධිකරණවල සහාය ගන්ෙන් නැතුව, අවශ  තාක්ෂණික සහායක් 
ෙහෝ අවශ  ෙවනත් ෙදයක්  ඒ අයෙගන් අරෙගන අපට උචිත 
විධියට කටයුතු කරනවා නම් ෙහොඳයි කියන එක මා කියනවා. 
එෙහම නැත්නම් ෙමච්චර වීෙරෝදාර කටයුත්තක් කළ ඒ 
නායකයන්, ෙසේනාධිනායකයන්,  ඒ  camps බලා ගත්ත උදවිය,  
ස්තී දූෂණ කළ, ළමා අපචාර කළ අය විධියට හංවඩු ගහන 
තත්ත්වයට පත් වුෙණොත් ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග්, ෙම් හමුදා 
නිලධාරින්ග්, ඒ  දරුවන්ෙග් අනාගතය ෙමොන විධියට හැඩ 
ගැෙසේවිද කියන එක ගැනත් අපට හිතන්න ෙවනවා.  
තැන්තැන්වලට ගිහිල්ලා, වීදි බැහැලා, කඩ මණ්ඩි ගණෙන් අපි 
රැස්වීම් පවත්වනවා, විෙරෝධතා පවත්වනවා කියලා අද ෙම් ගරු 

සභාෙව් කථා කළා. එෙහම තත්ත්වයක් නැහැ. ෙම් කාරණා රට 
දැන ගන්න අවශ යි.  දැන ගන්න අවශ  කරුණු පිළිබඳව 
තමුන්නාන්ෙසේලා රට දැනුවත් කළ යුතුයි. හැබැයි, ෙම් පශ්න සුදුසු 
ආකාරෙයන් විස ෙඳන්ෙන් නැති බව අපට ෙපෙනනවා.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අද පුළුවන්කම තිෙබනවා, ඕනෑම 
පැත්තකින් ඕනෑම ෙකෙනක් ඕනෑම පැත්තකට ගන්න.  එය 
ෙනොෙවයි නියම ජන මතය. නියම ජනමතය ගන්න නම් ජනමත 
විචාරණයකට ගිහිල්ලා මිනිසුන්ෙගන් අහන්න, "ෙම්කට 
ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ" කියලා. අපි ඒ තත්ත්වයට යා යුතු ද, 
එෙහම නැත්නම් ෙද්ශීය යාන්තණයක් තුළින් ෙම් ෙයෝජනා 
කියාත්මක කළ යුතුද කියන ඒ පණිවුඩය රටට ලබා ෙදන්න. ඒක 
තමයි මම හිතන හැටියට වැදගත් ෙවන්ෙන්. අවුරුදු තිහක් යුද 
ගින්ෙන් ගිලිලා තිබුණු රට එයින් මුදා ගත්තාට පස්ෙසේ, ෙම් විධිෙය් 
තීන්දු තීරණ අරෙගන තව අවුරුදු පහකින්, හයකින්, හතකින් 
නැවතත් ඒ තැනට අෙප් රටට යන්න වුෙණොත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළින් ෙහෝ ෙද්ශපාලන නායකත්වය තුළින් ෙහෝ අපි රටට 
ෙසතක් කරලා නැහැ. ඒ නිසා නැවතත් ඒ තත්ත්වයට රට 
ඇදෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න ෙහොඳ නැහැ. 

අවසාන වශෙයන්, මම ෙහොඳම උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි 
ෙදමළ ජාතික සන්ධානයට විපක්ෂ නායකකම ලබා දුන්නා. 
විපක්ෂ නායකකම ෙදමළ ජාතික සන්ධානයටත් උචිතයි කියලා 
හිතලා අද අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කරනවා. අද 
පාර්ලිෙම්න්තු ක මෙව්දය තුළ අපි එෙහම  කටයුතු කරනවා. ඒ 
නිසා අප තුළ ෙදමළ, මුස්ලිම්, සිංහල, බර්ගර් කියලා විෙශේෂයක් 
නැති බව  තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරලා ෙදනවා. අප තුළ 
එෙහම ෙබදීමක් නැහැ. ෙම් රට තුළ අද හරි ලස්සනට ෙදමළ 
මිනිහා, මුස්ලිම් මිනිහා, සිංහල මිනිහා  ජීවත් වනවා. ඔවුන් ජීවත් 
වන වටපිටාව, ජීවත් වන ෙද්ශය  ෙම් පවතින විධියට ෙගන  
යන්න අපට සහෙයෝගය  ෙදන්න. එෙහම නැතිව බටහිරට ඕනෑ 
විධියට, බටහිර ෙවෙළඳ මර්මස්ථානයක් බවට ෙම් ශී ලංකාව - 
පුංචි දිවයින - පත් කර ගන්න එපා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  ෙම් තුළ අනාගතෙය් අපට විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
කරන්න තිෙබන බව මතක් කරන අතර මට කාලය ලබා දුන්නාට 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්  නිහඬ වනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මන්තීතුමා. 
 
[5.30 p.m.] 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, thank you,  for giving me this opportunity. For the 

last two days we have been listening to the arguments for 
and against this Resolution. We forget that we belong to a 
small country. We are divided in so many ways, but we 
must not forget that we must unite for the sake of the 
country. These problems have been going on for years 
and years and when the Government is trying to take a 
decision to end this problem, we must all cooperate with 
the Government to solve this problem.  

I think we have got the best chance today because the 
President and the Prime Minister along with the two 
major Parties have formed a National Government and 
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we have been working together. So, this is the best 
opportunity for us to solve this problem. If we do not 
solve this problem now, I do not think we will ever be 
able to solve this problem.  

There are problems. I can remember, 20 years ago 
about 100,000 people were chased away from Jaffna and 
they came to Puttalam and we supported them. There 
were a lot of difficulties. I can still remember one 
incident.  A young husband and wife were travelling  in 
different lorries and they had an infant. When they landed 
in Puttalam, I can still remember that the husband asked 
whether the child was with the mother and the mother 
said, “No”. This was the situation. Sir, they faced so 
many difficulties. Out of that 100,000 people about 
70,000 to 80,000 have gone back. But still there are about 
20,000 people living in camps in Puttalam. I mention this 
because that problem still exists. They went back to 
Mannar after 20 years. Some children were born in 
Puttalam. When they went there, I can remember certain 
people saying that they were cutting down trees and so 
on. No, it was not so. Actually they went back to their 
own lands after 20 years and the area has become a big 
jungle. These are the problems that we are facing.   

Now the Government is taking all steps to solve these 
problems, especially our Minister, the Hon. Mangala 
Samaraweera, has been trying for so long. When we are 
coming to some sort of a solution, it is our duty to get 
together without thinking of party politics. We must think 
of the country.  Now, we are divided. We always forget 
that we are Sri Lankans. We are Sri Lankans.  We maybe 
Muslims, Tamils, Sinhalese or whatever. But when it 
comes to the question of country, I think we must be 
united. I say that this is the best opportunity. Therefore, I 
request everybody, all the Members of Parliament, to get 
together for the sake of the country.  

Thank you.  
 
[අ.භා. 5.33] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජිනීවා ෙයෝජනාව 

සම්බන්ධෙයන් දින ෙදකක් තිස්ෙසේ  පැවැති ඉතා වැදගත්  විවාදය 
අවසාන වන ෙම් ෙමොෙහොෙත් දී ෙමම ඓතිහාසික විවාදයට 
සම්බන්ධ වුණු සියලුම කථිකයන්ට මාෙග් ස්තුතිය මුලින්ම 
පිරිනමන්න කැමැතියි. ෙම් දින ෙදක තුළ දී කථිකයන් නඟන ලද 
පශ්නවලට ෙවන ෙවනම පිළිතුරු ලබා දීමට කාල ෙව්ලාව නැති 
වුණත්, පැන නැඟුණු ෙබොෙහෝ පශ්නවලට ම ෙග් කථාෙව් දී 
ෙපොදුෙව් පිළිතුරු ලැෙබනු ඇතැයි  මා හිතනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2015 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 
01වැනි දින ජිනීවා නුවර දී ඒකමතිකව සම්මත කර ගත් එම 
ෙයෝජනාව මෑත කාලීන ශී ලංකා ඉතිහාසෙය් ඓතිහාසික 
අවස්ථාවක් හැටියට දකින බව මා විශ්වාස කරනවා. එදා ෙමම 

සම්මුති ෙයෝජනාව රටවල් 45ක සම අනුගහෙයන් සහ ඉන්දියාව, 
චීනය, රුසියාව, පාකිස්තානය, දකුණු අපිකාව, ඉරානය, 
තායිලන්තය, මියන්මාරය ඇතුළු තවත් රටවල් රාශියක් තමන්ෙග් 
සහාය පළ කිරීෙමන් ඒකමතිකව සම්මත වුණා. 

ඇත්ත වශෙයන්ම ජාත න්තර පජාව අතර ශී ලංකාව 
හුෙදකලාවීමට තිත තැබීමක් හැටියට ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 01වැනි 
දා දිනය  අප පිළිගන්නට ඕනෑ. "2009 - 2014 දක්වා ශී ලංකාව 
විසින් ජාත න්තර පජාව සමඟ කටයුතු කළ ගැටුම්කාරී සහ අවුල් 
සහගත පිළිෙවතින් බැහැරව ෙමම වසෙර් දී ශී ලංකාව යළිත් තම 
සාම්පදායික සහෙයෝගෙය් පෙව්ශයට අවතීර්ණ ෙවමින් අප සමඟ 
යළිත් එකමුතුව කටයුතු කළ හැකිය" යන පණිවුඩය ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය් 01වැනි දා  නැවත වතාවක්  ෙලෝකයටම ලබා දුන්නා. ෙම් 
"ගම්මන් පිල්ෙල්" මන්තීවරයා ෙනොදන්නා ඉතිහාසයක් ගැන කථා 
කරනවා; ඉතිහාසය විකෘති කර කථා කරනවා.  

අපට මතකයි, 2014 මාර්තු මාසෙය් 23වැනි දා -පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද්- තමයි ලංකාව සම්බන්ධෙයන්  ජිනීවා නුවර දී  
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කෙළේ.  ඒ ෙයෝජනාෙවන් රාජපක්ෂ රජෙය් 
පතිපත්ති දැඩි ෙලස විෙව්චනයට ලක් කළා. එෙසේ විෙව්චනයට 
ලක් වුණු ඒ ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අන්තිමට ලංකාව 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න ඉදිරිපත් වුෙණ් රටවල් 12ක් විතරමයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපිකාෙව් ෙකොංෙගෝ ජනරජය 
ඇතුළු තව රටවල් 11ක් ලංකාවට සහෙයෝගය පළ කළා. අෙනක් 
සියලුම රටවල් එක්ෙකෝ විරුද්ධව තම ඡන්දය පකාශ කළා, 
එෙහම නැත්නම් මධ ස්ථව ඉඳලා එදා ජාත න්තර පජාව ලංකාව 
ගැන තිබුණු ඒ පිළිකුල් සහගත තත්ත්වය ෙහොඳින් පදර්ශනය 
කළා. නමුත් මාස 8ක් වැනි ෙකටි කාලයක් තුළ සමස්ත 
ෙලෝකයම තමන් සමඟ සහෙයෝ ගෙයන් කටයුතු කරන බව ඒත්තු 
ගන්වන්නට අප සමත් වුණා. ෙමම සම්මුති ෙයෝජනාෙව් 
පතිඵලයක් ෙලස යහ පාලනය, වග වීම හා පතිසන්ධානය සඳහා වූ 
ශී ලංකාෙව් පතිපත්තිය හා එකඟ වීමත් සමඟ මුළු ෙලෝකයම 
එකමුතු වුණා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් විශාල ෙවනස සිදු වුෙණ් විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත ාංශෙය්  මාෙග් නිලධාරින්ෙග්, තානාපතිවරුන්ෙග්, 
එෙහම නැත්නම් මාෙග් හැකියාවන් නිසා ෙනො ෙවයි, ජනවාරි 
මාසෙය් 08වැනි දා ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමාත් ෙම් රට තුළ ඇති කරපු අලුත් 
 ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිෙය් පතිඵලයක් වශෙයන් බව අප ෙමතැනදී 
පැහැදිලිවම කියන්නට ඕනෑ. මා මිත දි ෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීවරයා පවා ෙබොෙහොම කැමැතියි, ෙම්ක "ඇෙමරිකානු 
ෙයෝජනාවක්" කියලා කියන්න. ඇත්ත වශෙයන්ම දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීවරයාෙග් ආණ්ඩුව  දිගින් දිගටම ඇෙමරිකානු 
ෙයෝජනාවලට මඟ ෙපන්වපු ආකාරය නිසා තමයි අන්ත පරාජයට 
පත් වුෙණ්.  මා කියපු විධියට අන්තිමට ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාෙව් 
දීත් ෙකොංෙගෝ රට සහ තවත් රටවල් 11ක් විතරයි ලංකාව 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිෙය්. නමුත් ඒ ඇෙමරිකානු ෙයෝජනාව ශී  
ලාංකීය ෙයෝජනාවක් බවට පරිවර්තනය කරලා, මුළු ෙලෝකයම ඒ 
ෙයෝජනාව පිටුපස ෙපළ ගස්වන්නට අෙප් රජයට ශක්තියක් 
තිබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර බටහිර රටවල්, 
ආසියාෙව් රටවල්, චීන ය, රුසියාව වැනි අෙප් සම්පදායික මිතුරන් 
දැන් නැහැයි කියලා සමහරුන් කියනවා. නමුත් ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය එක පැත්තක ඉඳෙගන අපත් සමග ෙම් 
ෙයෝජනාව co-sponsor කරනෙකොට රුසියාව එදා ජිනීවා 
කවුන්සලෙය්දී - අෙප් රෙට් වාෙග්ම ඒ අය කරන කථාවල් 
ඇතුළත් කරන්නත් ෙපොඩි හැන්සාඩ් වාර්තාවක් තිෙබනවා. 
ෙව්ලාව නැති නිසා මම ඒ වාර්තාව කියවන්ෙන් නැහැ. අෙප් 
ෙයෝජනාවට සුබ පැතුෙව් ෙමෙහමයි:                                      
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

“The Government’s constructive approach to today’s 
Report and the recommendations therein demonstrate the 
country’s willingness to continue discussing the 
accumulated problems and ways to solve them including 
international technical assistance.”   

එෙහම කියන්ෙන් රුසියාව. අර පිල්ෙල් මහත්තයා කියනවා, 
ඉන්දියාව ෙමොකුත් කිව්ෙව් නැහැ කියා. ඉන්දියාව ෙබොෙහොම ෙහොඳ 
කථාවක් කළා. ඉන්දියාෙව් තානාපතිවරයා එදා ජිනීවාවලදී කළ 
කථාවත් දිගයි. නමුත් ෙමන්න ෙමෙහමයි ඉන්දියාව කියන්ෙන්: 

“The  'Consensus'  Resolution co-sponsored by Sri 
Lanka underscores the collective desire of Sri Lankans 
expressed in elections earlier this year for change, 
reconciliation and unity and the rejection of 
extremists’ voices.”  

ෙම් විධියට ඉන්දියාව කියන ෙකොට, චීනය කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? දැන් සමහරු කියනවා, චීනයත් සද්ද නැතුව හිටියා ලු. 
චීනය කියපු මුළු කථාවම මම කියවන්න යන්ෙන් නැහැ. චීනය 
කිව්ෙව් ෙමෙහමයි: 

“We commend Sri Lanka for its effort to promote 
national reconciliation and building of the rule of 
law.” 

ෙමන්න ෙම් විධියට රටවල් විශාල පමාණයක් එදා මුළු 
දවෙසේම ලංකාව ගැන වර්ණනා කර ලංකාව ෙවනුෙවන් කථා 
කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම, ෙබදුණු ෙලෝකය ලංකාව ෙවනුෙවන් 
එක්සත් කරන්නට ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමාටත් ෙම් ෙයෝජනාව තුළින් පුළුවන් වුණාය 
කියන එක අප පැහැදිලිවම කියනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒ නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ඓතිහාසික 
ෙයෝජනාෙව් සිංහල, ෙදමළ හා ඉංගීසි පරිවර්තන වාර්තා තුනම 
සභාගත* කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම් වාර්තා තුන සභාගත කළාට මදි. ඒ නිසා 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම් ෙම් වාර්තා හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කරන්න. 

ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද කියා අප දැන ගත යුතුයි. 
ෙමොකද, ෙමම වාර්තාෙව් නැති ඒවාත් කියනවා. ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
කථා කරන්න දන්ෙන් නැහැ; කියවා එන්ෙන් නැහැ. ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා Hyde Park එකට, එෙහම නැත්නම් විහාර 
මහා ෙද්වි උද ානයට ගිහින් ෙම් ෙයෝජනාවට විරුද්ධව 500ක්, 
1,000ක් එකතු කර ෙගන රැස්වීමක් තබා, ඊට පසු දවෙසේ ෙම් ගරු 
සභාවට ඇවිත් අගමැතිතුමාට කියනවා, "මට ෙයෝජනාව 
ෙදන්න"ය කියා. ඒෙකන්ම ෙපෙනනවා, ෙයෝජනාව කියවලාවත් 
ෙනොෙවයි, ෙම් ෙගොල්ලන් ෙම් ෙබොරුවට කෑ ගහන්ෙන් කියා. 
බංෙකොෙලොත් වුණු, විනාශ වුණු ජාතිවාදීන් පිරිසක් අද ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයත් විනාශ කරන්න හදනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

ෙමම ෙයෝජනාව මඟින් ජාත න්තර වගවීෙම් කියාවලියක් 
සඳහා භාජනවීමට තිබුණු ඉඩකඩ ඇහිරී යාම ද සිදු වුණා. මම ඒ 
ගැන කියන්ෙන් නැහැ. අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා 

ඇතුළු කථිකයන් රාශියක් ෙමවැනි ෙයෝජනාවකට අපට මුහුණු 
දීමට සිදු වුණු ඉතිහාසය- මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා; 
වර්තමාන කුරුණෑගල දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා එදා 
බෑන් කී මූන් එක්ක ගහපු ඒකාබද්ධ නිෙව්දනය-  ගැන කිව්වා. 
අන්න ඒ නිසාම, ජාත න්තර පජාවට ලංකාව ඇතුළට එන්න පාර 
කැපුණා. නමුත් යළිත් වතාවක් ඒ තිබුණු ඉඩකඩ අසුරා දමන්නට 
අපට පුළුවන් වුණා. ජාත න්තර අධිකරණය විසින් ජාත න්තර 
නීති හා ආර්ථික සම්බාධක පැනවීෙමන් ෙතොරව අපෙග් 
ව වස්ථාව හා නීති රාමුව තුළ අපෙග්ම වගවීෙම් හා පතිසන්ධාන 
කියාවලියක් නිර්මාණය ෙකොට ෙගන එය කියාත්මක කිරීමට ඉඩ 
ලබා දීමට තරම් ජාත න්තරය අප පිළිබඳව විශ්වාසය තබා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී කථා 
කළ එක්ෙකෙනකුවත් ෙම් ෙයෝජනාෙව් අවසාන වගන්තිය ගැන 
කිව්ෙව් නැහැ. ඒක දැක්කත්, දැක්ෙක් නැහැ වාෙග් ඉන්නවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වගන්තිෙයන් කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  

"20.  ශී ලංකා රජය සමඟ සාකච්ඡා කර ඔවුන්ෙග් එකඟත්වය 
ලබා ෙගන, ඉහත කී පියවර කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ  
උපෙදස් හා තාක්ෂණික සහාය ලබාදීම සඳහා මහ 
ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය හා අදාළ විෙශේෂ කාර්ය පරිපාටි 
බලපත හිමියන් දිරිමත් කිරීමට කැමැත්ෙතමු." 

ඒෙකන් කියන්ෙන්, ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන හැම ෙදයක්ම 
කියාත්මක කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්, ශී ලංකා රජය එක්ක 
සාකච්ඡා කර ශී ලංකා රජෙය් එකඟත්වය මත පමණක්ය කියායි. 
එය පැහැදිලිවම ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබනවා. ෙමතැනදී ෙම් 
කාරණය කියන්න ඕනෑ. ෙම්ක ශී ලාංකීය කියාවලියක්; ශී   
ලාංකිකයන් විසින් ශී ලාංකිකයන් ෙවනුෙවන් කරන කියාවලියක්. 
ෙම් කියාවලිය සිදු කරන්ෙන් ෙවනත් රටක ඉන්න ජනතාව සතුටු 
කරන්න ෙනොෙවයි. ෙම් කියාවලිය සිදු කරන්ෙන් ශී ලංකාෙව්ම 
ජීවත් වුණ ජන ෙකොටසකට සිදු වූවායැයි කියන අසාධාරණෙය් 
සත , අසත  ෙසොයන්න.  

එදා මට මතකයි, මහින්ද රාජපක්ෂ එක්ක මවුවරුන්ෙග් 
ෙපරමුෙණ් සම කැඳවුම්කරු හැටියට මම කටයුතු කළ ආකාරය. 
එදා අපි දකුෙණ් අම්මලාෙග් අ  ෙඳෝනාව ගැන කථා කළා. එදා අපට 
පුළුවන් වුණා, විමල් වීරවංශලා වැනි තුට්ටු  ෙදෙක් තස්තවාදී 
කියාවල ෙයදුණා යැයි කියන අයත් -බස් පුච්චලා අරවා ෙම්වා 
කරපු අයත්- ෙබ්රා ගන්න. ඒ ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් වුෙණ් 
ජාත න්තර සහාය ඇතුව. එෙහම නම් දකුෙණ් අම්මලා 
ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්න පුළුවන් නම් ශී ලංකාෙව් අෙනක් 
ෙකළවෙර් ඉන්න උතුෙර් අම්මලා ෙවනුෙවන් රජයකට ෙපනී 
සිටීෙම් අයිතියක් නැද්ද කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්න ජනතා නිෙයෝජිතයන්ෙගන් අහන්න ඕනෑ.  

ෙමය ෙදමුහුන් කියාවලියක් ෙනොෙවයි. සිෙයරාලිෙයෝන් හා 
කාම්ෙබෝජෙය් ෙදමුහුන් කියාවලිය ෙමන් ෙනොව ෙමහි සැලැස්ම, 
නිර්මාණය හා පත් කිරීම සිදු කිරීම අපි සතු ෙදයක්. අපි තමයි ෙම් 
හැම තීන්දුවක්ම ගන්ෙන්. සිෙයරාලිෙයෝන්, කාම්ෙබෝජය වාෙග් 
රටවල hybrid court එකක් තිබුණා. ඒ රෙට් ෙදමුහුන් උසාවිෙය් 
විනිශ්චයකාරයන් පවා පත් කෙළේ එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
මහෙල්කම්. නමුත් ෙමතැන එෙහම කිසිම ෙදයක් නැහැ. පිට 
රටවලින් අපට විෙශේෂඥයන් ඕනෑ ෙවයි. මම ඒ ගැන කථා 
කරන්නම්. ඒ ඕනෑ වුණත් ඒ සියලු ෙදනා ෙමොන ෙලෝකෙයන් 
ආවත් අවසානෙය්දී පත් කිරීෙම් අයිතිය තිෙබන්ෙන් ශී ලංකාෙව් 
රජයටය කියන එක අනුව අනිවාර්යෙයන්ම ෙම්ක "හයිබිඩ්" 
කියාවලියක් ෙනොවන බව අපට පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන්.  
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[ගරු මංගල සමරවීර  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ෙමම කියාවලිය  ශී ලංකාෙව් අධිකරණය හරහා ෙමන්ම ශී  
ලංකා නීතිය යටෙත් පවතින සංස්ථාපිත මණ්ඩල හරහා කියාත්මක 
ෙවනවා. සියලු විනිශ්චයකරුවන්, නීතිඥයන්, විමර්ශකයන් ශී  
ලංකා රජය විසින් පත් කරනු ඇති අතර ඔවුන් අපෙග් නීතිය භාවිත 
කරමින් අපෙග් ව වස්ථාව හා නීති පද්ධතිය යටෙත් කියාත්මක 
ෙවනවා. රජෙය් ෙයෝජනා සහ ෙමම ෙයෝජනාෙව් අන්තර්ගතය 
එවකට පැවති රජය විසින් පත් කරන ලද උදලාගම, LLRC, 
පරණගම කියන ෙකොමිෂන් වාර්තාවල නිර්ෙද්ශවලද ඇතුළත්ව 
තිෙබනවා. දැන් සතියකට ඉස්ෙසල්ලා ඔය ඉන්න කල්ලිය -
පිල්ෙල් කල්ලිය- දිගින් දිගටම කෑ ගැහුවා, "ෙකෝ ෙම් පරණගම 
වාර්තාව, ෙකෝ ෙම් උදලාගම වාර්තාව" කියලා. පරණගම 
වාර්තාවයි, උදලාගම වාර්තාවයි අෙප් අගමැතිතුමා table කළා. ඒ 
කෑ ගහපු අය දැන් බිල්ෙලෝ වාෙග් ඉන්නවා. ෙමොකද ඒ 
වාර්තාවලින් ජිනීවා වාර්තාවටත් වඩා බරපතළ ෙචෝදනා ලංකා 
රජයට විරුද්ධව කරලා තිෙබනවා. ඉතාමත් බරපතළ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙසොල්දාදුවන්ෙග් නම් ගම් පවා දාලා තිෙබනවා. ජිනීවා 
ෙයෝජනාෙව් එෙහම එකක්වත් නැහැ.  

පරණගම වාර්තාව ගැනත් අපි ෙවනම විවාදයක් ඉල්ලන්න 
ඕනෑ. ඒක අපි කියන්නම්. ඒවාෙයහි අඩංගු ෙනොවන කිසි ෙදයක් 
ෙම් ජිනීවා වාර්තාෙව් නැහැ. නමුත් ෙම් වාර්තාෙව් අඩංගු ෙනොවන 
විශාල පමාණයක් ඒ අයෙග් වාර්තාවල තිෙබන බව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. 

In fact, Sir, because of the constraint of time I would like 
to outline the proposals put forward by the Government for a 
domestic mechanism. These are merely contours of the 
proposed mechanism. දළ සැලැස්මක් ගැන විතරයි අපි හිතලා 
තිෙබන්ෙන්. The final architecture of the actual mechanism 
will be decided only at the end of the consultation process.  
අපි ෙම්ක ෙමෙහම කරන්න ඕනෑ කියා දැඩි තීන්දුවක ඉඳ ෙගන 
යන්ෙන් නැහැ. ඒක නිසා රෙට් සියලුම පාර්ශ්වයන් සමඟ අපි දළ 
සැලැස්ම ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඒ නිසා තමයි ඊෙය් ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිවරයා විසින් consultation process 
එක සර්ව පාක්ෂික සමුළුෙවන් ආරම්භ කෙළේ, සියලුම පක්ෂවලින්. 
“පිල්ෙල්” මහත්මයාට තනියම තී වීලර් එෙකන් වුණත් එන්න 
පුළුවන්. එතුමාටත් එන්න කියා තිෙබනවා. තී වීලර් එෙකන් 
ෙනොෙවයි බයිසිකලෙයන් වුණත් එන්න පුළුවන්. ෙමොකද, තී වීලර් 
එකකුත් ෙලොකු වැඩියි. එළවාෙගන ආවත් ඇති.  

Our Government has committed itself to winning the 
peace and securing the country from political violence 
that has haunted it since Independence and it has 
dedicated itself to ensuring that the culture of impunity 
that has prevailed  -whether for corruption, drug dealing 
or violations of human rights- is put to an end. 

Sri Lankans, whether they be children in the North 
desperate to know if their fathers are alive or not; mothers 
of soldiers yearning to know the truth of what happened 
to their son who went "missing in action"; families of the 
600 policemen who were killed in cold blood by the 
LTTE or the wives of slain journalists, have a right to 
know what happened and they also have a right to seek 
justice. Similarly, if such crimes occurred, society has a 
moral obligation to investigate and apply legal systems 
for justice and reparations. The State bears such a legal 
responsibility. 

In fact, Sir, the Government’s 100-Day Work 
Programme - the Election Manifesto - as point 93, states 

that “since Sri Lanka is not a signatory to the Rome 
Statute regarding international jurisdiction with regard to 
war crimes, ensuring justice with regard to such matters 
will be the business of national independent judicial 
mechanisms.” 

අෙප් ජනවාරි මාසෙය් මැතිවරණ පකාශනෙය්ත්, අපි ඡන්දයට 
යන විටත් ජනතාවට කිව්වා, අෙප් දින 100 වැඩසටහෙන් අංක 93 
වගන්තිය යටෙත්ත් කිව්වා,"ලංකාවට එෙරහිව තිෙබන යුද අපරාධ 
ෙචෝදනා සැබෑද කියා ෙසොයා බැලීම සඳහා ෙද්ශීය යාන්තණයක් 
පිහිටුවනවා" කියා. ඒ සඳහා ෙම් රෙට් ජනතාව අපට ජන වරමක් 
දුන් නිසා තමයි අපි ඒ කටයුත්ත ජනවාරි මාසෙය් සිට ආරම්භ 
කරන්නට කටයුතු කෙළේ.  

Therefore, in order to break away from our turbulent 
post-Independence history, which has included two 
Sinhala youth insurgencies, multi-actor Tamil militancy 
and LTTE terrorism and to set the country on the path 
towards sustainable peace, security and prosperity, it is 
our duty by the people of this nation and our duty 
towards future generations to undertake a course 
correction to ensure non-recurrence of violence. These 
measures include the creation of a new Constitution to 
solve the national question and addressing of many of the 
root causes of the conflict that have plagued our land for 
many decades. Collectively, these measures will ensure 
that our society is never tormented by such violence ever 
again. 

Therefore, both to prevent violence, abuse and 
impunity from ever occurring again and to ensure that the 
suffering of those who have lost loved ones is recognized, 
that crime is punished and that any injustice is remedied, 
the Government has resolved to adopt a four-pillared 
strategy. The four pillars are: truth, justice, reparations 
and non-recurrence. Under this strategy, the Government 
intends to create four separate institutions. අපි තට්ටු 
හතරකින් ෙම් ආයතන ගැන හිතලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඉදිරිෙය්දී ආයතන හතරක් පිහිටුවන්නට, -ෙම් consultations 
වලින් පසුව, සාකච්ඡාවලින් පසුව, ජනවාරි මාසෙයන් පසුව- 
කටයුතු කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

Number one is the Commission for Truth, Justice, 
Reconciliation and Non-recurrence. For many victims of 
human rights abuses from whichever community, where 
the perpetrators are unclear for a judicial mechanism to 
handle or where the practices of the State and society 
have resulted in discrimination, this Commission will 
allow to discover the truth, understand what happened 
and help remedy any sense of injustice. A special feature 
of this will also be a Compassionate Council consisting 
of senior religious dignitaries.   

In fact, අද උෙද් අෙප් ගරු අගමැතිතුමා පකාශ කළ 
ආකාරයට පළමුෙවනි තට්ටුව සඳහා විෙශේෂ දයාලු සභාවක්, 
එෙහම නැත්නම් දයාලු කරුණා සභාවක් පිහිටුවීම ගැනත් අෙප් 
අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.  

Then, Number two is an Office of Missing Persons 
based on the principle of the families’ right to know to be 
set up by Statute with expertise from the ICRC. 

1269 1270 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අතුරුදහන් වූ අය සම්බන්ධෙයන් සථ්ාවර කාර්යාලයක් 
පිහිටුවන්නටත් කටයුතු කරනවා. අනාගතෙය්දී වුණත් එවැනි 
ෙද්වල් ඇති ෙනොවන විධියට කටයුතු කිරීෙම් සථ්ාවර 
කාර්යාලයක්. ඒ සඳහා අදාළ වන නීතිරීති සාකච්ඡාවලින් පසුව 
ලබන වසෙර්දී හඳුන්වාදීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ඊළඟට, අපි තුන්ෙවනි කාරණාව ගැන බලමු. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් තමයි විවිධ මත පකාශ වන්ෙන්. අපි විෙශේෂ 
අධිකරණමය යාන්තණයක් පිහිටුවන්නට ඕනෑ. A judicial 
mechanism with a Special Counsel is to be set up by 
Statute. This takes into account the right of victims to a 
fair remedy and aims to address the problems of impunity 
for human rights violations suffered by all communities 
and as I said earlier, whatever the architecture of the final 
mechanism we agree upon at the end of consultations will 
be, I can assure all the Hon. Members of this House that it 
will be a Sri Lankan mechanism, uniquely Sri Lankan, 
which will address the grievances of all those who 
suffered during the latter part of the war.  

Then, Number four is an Office for Reparations to be 
set up by Statute to facilitate the implementation of 
recommendations relating to reparations made by the 
proposed Commission on Truth, Justice, Reconciliation 
and Non-recurrence, the Office of the Missing Persons, 
the LLRC and any other entity and these bodies will be 
created after wide-ranging and deep consultations with all 
the stakeholders involved including the victims, experts 
and political parties. In fact, we are starting consultations 
with the civil society next week. As I have already said, 
the President started consultations with the political 
parties through the All Party Conference yesterday and 
we will also be working out arrangements to get the views 
of the victims in those areas and even the security forces 
who may want to give us their ideas. The All Party 
Conference held yesterday and, chaired by President 
Maithripala Sirisena is the beginning of this process. We 
will also be having a workshop next week with civil 
society to consult on the consultation process.  

Then, of course, many people asked, Mr. Presiding 
Member, why we need such a process and why has the 
Government decided to seek international participation. 
We have not ruled out international participation because 
we feel that wherever we do not have the expertise, and if 
it is going to be a credible mechanism, we will have to 
rely on expertise from other countries and it is not 
anything new to Sri Lanka.   

Sri Lanka has suffered a long-history of political 
violence. In fact, we have endured far too much violence 
for a country our size. We have experienced, as I said 
earlier, two youth insurgencies, militancy and terrorism 
and a war which lasted for 26 years. But following the 
defeat of groups engaging in violence, we have always 
tried to take wide-ranging, deep and perhaps even radical 
measures to address the root causes of violence and 
ensure long-term social stability. 

ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ෙම් රෙට් ඉතිහාසය දිහා බැලුෙවොත්, 
යම් බරපතළ තත්ත්වයක් ඇති වූ හැම අවස්ථාෙව්ම එවකට සිටි 
රජයන් ඒවාට විසඳුම් ෙසොයන්නට උත්සාහ කළ බව ෙපෙනනවා. 
1971 කැරැල්ෙලන් පසුව එවකට සිටි රජය ඒ පිළිබඳව ෙසොයා 
බැලීමට විෙශේෂ ෙකොමිසමක් පත් කළා. එහි පතිඵලයක් විධියට 
තමයි Land Reform Commission  එක ආෙව්.  එහි පතිඵලයක් 
විධියට අධ ාපන ක්ෙෂේතය විශාල වශෙයන් පරිවර්තනයට ලක් 
කළා. ඉන් පසුව අපි දැක්කා, 1987 දී දකුෙණ් තරුණයන් කැරැලි 
ගහපු ෙවලාෙව් අෙප් රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා සහ 
එවකට රජය තරුණ අසහන ෙකොමිසමක් පත් කර ඒ තුළිනුත් 
තරුණයන් ෙවනුෙවන් යම් යම් ෙවනස්කම් කළ බව. මම 
හිතනවා, ඊටත් වඩා පබල භයානක විනාශයක් පසු ගිය කාලෙය් 
උතුෙර් ඒ ෙනොවිසඳුණු පශ්නය නිසා ඇති වුණා කියා. උතුෙර්ත්, 
දකුෙණ්ත් වටිනා ජීවිත නැති වුණා. උතුෙර් “එල්ටීටීඊකාරයන්” 
කියලා කිව්ෙව්ත්, ලංකාෙව් අම්මලාෙග්ම දරුවන්. දකුෙණ් 
“ෙජ්වීපීකාරයන්” කියලා ඒ කාලෙය් කිව්ෙව්ත්, දකුෙණ් ඉන්න 
සිංහල අම්මලාෙග් දරුවන්. එෙහම නම්, යළි වතාවක් දකුෙණ් 
ෙහෝ උතුෙර් අෙප් දරුවන් ෙනොමඟ යැවීමට කිසිම ඉඩ කඩක් නැති 
විධියට අපි දැන්වත් ලැහැස්ති ෙවන්න ඕනෑ. අන්න ඒ සඳහා තමයි 
අපි ෙම් වාෙග් සියලු ෙද් ෙයෝජනා කර තිෙබන්ෙන්.  

An often repeated question, Sir, is, "is international 
participation necessary?" “ජාත න්තරය නැතිව අපට ෙම්ක 
කරන්න බැරි ද?” කියලා සමහරු නිතර අහනවා. ෙපේමවතී 
මනම්ෙප්රිෙග් මරණය සිදු වුණු කාලෙය්, ඒක ෙසොයා බලන්න 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය කටයුතු කළා. ඊට පස්ෙසේ 
රාධිකා කුමාරස්වාමි -  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Krishanti Kumaraswamy. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
I am sorry. With all due respect to my friend Radhika 

Coomaraswamy, she is alive and kicking. God bless her!  

Krishanti Kumaraswamy was raped by some army 
personnel and at that time, former President Chandrika 
Bandaranaike Kumaratunga, I think, created a trial-at-bar 
and punished those who were found guilty. හැබැයි දැන් ෙම් 
ෙගොල්ලන් අහනවා, “එදා කළා නම් අද කරන්න බැරි ඇයි?” 
කියලා. ඒකට මම පිළිතුරු ෙදන්නම්. 

අද එෙහම කරන්න බැරි, ඇත්ත වශෙයන්ම අද පිළිගත හැකි 
අධිකරණ පද්ධතියක් ෙම් රෙට් නැත්තටම නැති කර තිබීම නිසායි. 
ඒක තමයි ෙහේතුව. 1972 දී ඇත්තටම ලංකාෙව් ෙහොඳ අධිකරණ 
පද්ධතියක් තිබුණා. 1987 දී ලංකාෙව් ෙහොඳ අධිකරණ පද්ධතියක් 
තිබුණා. නමුත් අන්තිමට ෙමොකද වුෙණ්? ඒකට මමත් ෙපොඩ්ඩක් 
වග කියන්න ඕනෑ. අර සරත් එන්. සිල්වා පත් කළ දවෙසේ ඉඳලා 
අධිකරණය පල්ලම් බහින්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ ඒෙක් 
උච්ඡතම අවස්ථාව ආෙව් ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය 
එළවලා, මැදමුලන වලව්ෙව් දාන කන ෙව්ලාෙව් වළං ෙහෝදපු 
ෙමොහාන් පීරිස් පත් කළාට පස්ෙසේයි. ඔන්න ඕකයි අධිකරණ 
පද්ධතියට වුෙණ්. අධිකරණ පද්ධතිය හැම ෙකොටෙසේ ඉඳලාම 
දූෂණය ෙවලා; නීති විභාගයට වාඩි ෙවන ෙමොෙහොෙත් ඉඳලා 
දූෂණය ෙවලා.  

1271 1272 

[ගරු මංගල සමරවීර  මහතා] 
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පසු ගිය කාලෙය් -පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න නිසා නම කියන්න 
බැහැ- ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මන්තීවරෙයක් නීතිඥෙයක් 
වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා අපි දැක්කා. තමන්ෙග් තාත්තාෙග් බලය 
ෙපන්නලා, air-conditioned room එකකට ගිහිල්ලා විභාගයට 
වාඩි ෙවලා නීතිඥෙයක් කියලා හිටියා, ඒ computer එක බලා 
ෙගන.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
තනියම. 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
තනියම. ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය යටෙත් ඇත්ත වශෙයන්ම අර 

අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, ජාත න්තරයට 
ෙනොෙවයි අද අපටවත් ෙම් තත්ත්වය ගැන විශ්වාසයක් තිෙබනවා 
ද කියලා මම අහනවා. අපටවත් විශ්වාසයක් තිෙබනවා ද? 
ඇත්ෙතන්ම ජනවාරි මාසෙයන් පස්ෙසේ අධිකරණය නැවතත් 
නිවැරැදි මාර්ගයකට ෙයොමු කරන්න අපි යම් යම් කියා මාර්ගයන් 
ගත්තා. ඊෙය් ෙපෙර්දා ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පත් කළා. නමුත් 
අපි ෙකොපමණ උනන්දු වුණත්, අවුරුදු 10ක්, 15ක් තිස්ෙසේ වුණු 
විනාශය අවුරුද්ෙදන්, ෙදෙකන්, හතෙරන්, පෙහන් ෙවනස් 
කරන්න බැහැ.  

අර ෙදමුහුන් ගමන් බලපතය අරෙගන රට යන්න හදපු 
මන්තීවරයා -බලන ෙකොට ඒක ෙදමුහුන් ෙනොෙවයිලු තුන් මුහුන්ලු
- ඊෙය් කියනවා “ලංකාෙව් ෙසොල්දාදුවන්ව වරදක් කරලා 
තිෙබනවා නම් යුද අධිකරණයට දාන්න කියලා.” Military 
tribunals තිෙබනවාලු.  

මිතවරුනි, ලංකාෙව් යුද අධිකරණය ගැන ෙපොඩ්ඩක් හරි 
විශ්වාසයක් තිබුණා නම්, ඒ විශ්වාසය නැති වුණු කාරණා මම 
කියන්නම්. එදා හිටපු හමුදාපතිවරයා -සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මහත්මයාව- ඇද ෙගන ගිහිල්ලා රජෙය් වුවමනාවට, ෙද්ශපාලන 
වුවමනාවට, හමුදාව විසින්ම මහා ෙද්ශපාලන දඩයමක් එතුමාට 
විරුද්ධව ආරම්භ කළා. එදා ඡන්ද පතිඵල පකාශයට පත් ෙවන 
දවෙසේ -2010 දී- එතුමාෙග් ආරක්ෂාවට හිටිය හමුදාෙව් 
තරුණයන්ව සිනමන් ෙල්ක් ෙහෝටලය ඉදිරිෙය් පාර ෙදපැත්ෙත් 
දණ ගස්සවලා අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියා තමන්ෙග් 
ඇස් ෙදෙකන් දැක්කා කියලා උෙද් අගමැතිතුමා කිව්වා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් යටෙත් 
අපට ෙම්වා ගැන විශ්වාසයක් ෙනොමැති වීම ගැන පුදුම ෙවන්න 
ඕනෑ නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම අපට ෙම් කටයුත්ෙතන් 
සාධාරණයක් ඉටු කරන්න ඕනෑ නම් අ ෙප් විෙශේෂඥයන් අඩු තැන් 
ෙසොයා බලා පිට රටවලින් ෙග්න්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒක 
වරදක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක 
අගමැතිතුමා ඝාතනය කළ ෙවලාෙව් සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනිය ෙපොදුරාජ  මණ්ඩලෙයන් judgesලා ෙදෙදෙනක් පත් 
කරගත්තා: Justice Abdel Younis from Egypt and Justice GC 
Mills-Odich from Ghana. A British barrister, Phineas Quass, 
QC, was also brought down to participate in the trial. Foreign 
experts too were brought down. 

විෙශේෂෙයන්ම පභූ ඝාතන සිදු වුණු හැම අවස්ථාවකදීම වාෙග් 
අපි ඉස්ෙසල්ලාම කරන්ෙන් Scotland Yard එෙක් සහෙයෝගය 
ඉල්ලීමයි. බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමාෙග් ඝාතනය ෙවලාෙව් 
විතරක් ෙනොෙවයි, Scotland Yard එක ආෙව්. ලලිත් ඇතුලත්මුදලි 

මැතිතුමා ඝාතනය කළ ෙවලාෙව්ත් ආවා, ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් 
මැතිතුමා ඝාතනය වුණු ෙවලාෙව්ත් ඔවුන් ලංකාවට ආවා. අපි ඒ 
අයෙග් ෙසේවය ගත්තා. රවිරාජ් මන්තීවරයා ඝාතනය වුණු 
ෙවලාෙව්ත් ඔවුන්ට ආරාධනා කරලා තිබුණා. 

ඊෙය්-ෙපෙර්දා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ මාතෙල් මිනී වළවල් 
ගැන ෙසොයා බලන කටයුත්ෙත්දී ඒ ෙසොයා බැලීෙම් කටයුතු සඳහා 
විෙද්ශ investigatorsලා -පරීක්ෂකවරුන්- පිට රටින් ෙගන්වන්න 
කියලා ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා පුවත් පත්වල තිෙබනවා මම 
දැක්කා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පසු ගිය ආණ්ඩුවත් දිගින් දිගටම 
තමන්ෙග් වලංගු භාවය වැඩි කර ගන්න පිට රට විෙශේෂඥයන්ෙග් 
සහෙයෝගය ලබා ගත්තා. 

The previous Government felt that monitoring by 
international experts would strengthen the independence 
and credibility of the Udalagama Commission. Therefore, 
it created the IIGEP - International Independent Group of 
Eminent Persons. The IIGEP made an internationally 
monitored investigation into charges that the LTTE and 
the security forces had committed violations of human 
rights. Experts to the IIGEP were nominated by Australia, 
Britain, Canada, the EU, Japan, the Netherlands and the 
US.  

If one looks at the Report prepared by the 
Commission the former President Mahinda Rajapaksa 
appointed, the Paranagama Commission, he would see 
extensive international participation from across the 
world.    

"පිල්ෙල්" මහත්මයාත් ෙපන්වමින් සිටිෙය් විෙද්ශ 
විෙශේෂඥයන්ෙග් වාර්තාවක් ෙනොෙවයි, ඒ අයෙග් ෙපෞද්ගලික 
සටහන් ෙපොතක්.  

Furthermore, as this House is aware, Sri Lankan 
judges and investigators, including those from the 
Attorney-General’s Department and the police, have 
performed and continue to regularly perform judicial and 
investigative responsibilities overseas. In fact, six of the 
eight judges of Fiji’s Supreme Court are Sri Lankans; අද 
ෆීජි දූපත්වල ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිසුරුවන් ෙලස ලංකාෙව් 
හයෙදෙනක්ම ෙසේවය කරනවා. ෙම් වාෙග්ම අෙප් අය ෙවනත් 
රටවල උසාවිවලත් ෙසේවය කරනවා. Sri Lankan judges have 
also served on the benches of other Commonwealth 
countries. They have served in international courts that 
deal with issues of war crimes. For example, Justice 
Christopher Weeramantry was the Vice-President of the 
International Court of Justice and Justice Asoka de Silva 
served in the International Criminal Tribunal for Rwanda. 
Justice Raja Fernando sat in the Special Court for Sierra 
Leone and Justice Nihal Jayasinghe served in the 
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කියන්ෙන් ලාංකිකයන්ට පිට 
රටින් විෙශේෂඥයන් ෙගන්වා ගැනීමත්, අෙප් විෙශේෂඥයන් පිට 
රටට ලබා දීමත් අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. 

As I said, especially because the credibility of our 
Judiciary is at an all-time low, the Resolution gives the 
Government flexibility in deciding on the architecture of 
the domestic mechanism. The Resolution, at operative 
paragraph 6, states, I quote: 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

“......and also affirms in this regard the importance of participation 
in a Sri Lankan judicial mechanism, including the special counsel’s 
office, of Commonwealth and other foreign judges, defence lawyers 
and authorized prosecutors and investigators;” 

Therefore, Sir, the architecture of this mechanism will 
be in Sri Lanka’s hands and Sri Lanka’s hands alone. 

However, the Report of the Paranagama Commission, 
a Commission appointed by former President Mahinda 
Rajapaksa, prescribes the Gambian formula, where all 
judges and prosecutors were foreigners. 

ෙමන්න ෙම්කයි අරුම පුදුම ෙද්. ජිනීවා වාර්තාව අපට 
කියන්ෙන් නැහැ, පිට රට විනිසුරුවරුන් පත් කරන්න කියලා. 
කවුරු පත් කළත් ශී ලංකාව තමයි අවසාන තීන්දුව ගන්ෙන්. 
නමුත් අර ''පිල්ෙල් කල්ලිය'' දැන් පරණගම වාර්තාව උස්සාෙගන, 
ඒක බයිබලය වාෙග් ෙපන්න ෙපන්නා ෙම්ක තමයි කියාත්මක 
කරන්න ඕනෑ කිය කියා, ෙඩස්මන්ඩ් ද සිල්වාෙග් සටහනුත් 
වාර්තාවක් හැටියට ෙබොරුවට ෙම් ගරු සභාෙව් සභාගත කළා. 
නමුත් පරණගම වාර්තාෙව් ෙඩස්මන්ඩ් සිල්වාෙග් නිර්ෙද්ශය 
ෙමොකක්ද? ෙඩසම්න්ඩ් සිල්වාෙග් නිර්ෙද්ශය තමයි, ගැම්බියාෙව් 
කළා වාෙග් විෙශේෂ උසාවියක්  පත් කරන්න ඕනෑය කියන එක. 
ගැම්බියාෙව් ඒ උසාවිෙය් හිටපු  සියලුම විනිශ්චයකරුවන් පිට 
රටවල අය. ඒ රෙට් කිසිම විනිසුරුව රෙයක් හිටිෙය් නැහැ.  

I will quote from the Paranagama Report - මම නම් ෙම් 
වාර්තාවට කියන්ෙන්, ''රාජපක්ෂ වාර්තාව'' කියලා. පරණගම 
වාර්තාෙව් Paragraph 616 ෙමන්න ෙම් විධියට සඳහන් ෙවනවා:   

 
“.. it is the view of this Commission that a successful experiment in 
The Gambia in 1981, following an upheaval in which many died, 
may possibly be viewed with favour. In that instance a court which 
was part of the national legal system, known as the Special Division 
of the Supreme Court of  Gambia, was set up taking on some judges 
from the Commonwealth.795 This was a court that met both national 
and international concerns.” 

So, this is what the Paranagama Report is 
recommending to Sri Lanka - to set up a special 
mechanism as they did in Gambia with foreign judges - 
whereas the Sri Lankan Resolution, which we fought for 
and won, gives us the total flexibility in deciding who and 
what should be.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ෙමවැනි කියාදාමයක් 
අවශ  ෙවන්ෙන් අපි හමුදාෙව් කීර්ති නාමය  රැක ගන්න ඕනෑ 
නිසායි.   Even in the best of armies in the world, you have 
some miscreants.  So, it is only by punishing those who have 
done wrong that we can save the reputation of the armed 
forces.  ලංකාෙව් ඉන්න හමුදාව ෙලෝකෙය් සිටින වෘත්තිමය සහ 
විනයානුකූල හමුදාවක් කියන එක ෙලෝකය දිගින් දිගටම 
පිළිගත්තා. ඒ නිසා තමයි අදත් එක්සත් ජාතීන්ෙග් සාම සාධක 
හමුදාවට යළිත් වතාවක් ශී ලංකාෙව් හමුදාෙව් අය බඳවා ගන්න 
තීන්දු කෙළේ. එක්ෙකෙනක් ෙදෙදෙනක් වරදක් කළාය කියලා, අපි 
ඒවාට අවශ  කියා මාර්ග ෙනොෙගන සිටිෙයොත්, එෙහම නම් මුළු 
හමුදාවටම ඒ වැරදිවලට කර ගහන්න සිද්ධ ෙවනවා. මුළු 
හමුදාවටම ඒ වැරදිවලට කර ගහන්න සිද්ධ ෙවන නිසා තමයි අපි 
කියන්ෙන්, වරදක් කරලා තිෙබනවා නම්, වරදක් කළාය කියලා 
ඔප්පු වුෙණොත් ඒ අයට දඬුවම් කළාට වරදක් නැහැ කියලා. 

එතෙකොට එක්ෙකෙනකුට දඬුවම් කරලා දහසකෙග් කීර්ති නාමය 
අපට ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා.  

In fact, - අපි ඉස්සර ෙවලා  කථා කළා වාෙග් - there are 
many instances where we have dealt with the armed forces. 
As I said, in 1996, five soldiers and a policeman were 
convicted and sentenced by a trial-at-bar  in Colombo for the 
Krishanthi Kumaraswamy murder. In 1999, a Brigadier, a 
Captain and six other security forces personnel were 
prosecuted for the abduction and murder of 30 school 
children in Embilipitiya in 1989.  Two members of the 
armed forces were tried and convicted, as you know, in 
1971, for murder of Premawathi Manamperi. And then, 
there are many other cases of prosecutions such as on the 
floating bodies of Bolgoda and Bindunuwewa incident.  

As the Paranagama Commission points out at paragraph 
76, “ The LLRC Report has already made it clear that it was 
incumbent on the Government of Sri Lanka to bring the 
individual perpetrators of war crimes to justice and that this 
would also avoid besmirching the reputation of the Sri 
Lankan Army as a whole. Indeed, contrary to international 
opinion, senior SLA officers concur with this approach. In 
responding to the question whether the Government of Sri 
Lanka should investigate the alleged execution of 
Balachandran, Prabhakaran’s youngest son, Major General 
Udaya Perera, former Chief of Staff, stated: ‘More than the 
Government of Sri Lanka, it is we, the army, who should 
take responsibility, if that cowardly killing happened at the 
hands of our men.’” 

In fact, yesterday, Field Marshal Sarath Fonseka at the 
All-Party Conference said that  as the former Army 
Commander he welcomes an international investigation.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
He wanted  international commanders to participate.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
He wanted international commanders to participate 

and he says  that that is the only way we can save the 
good name of the Armed Forces.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි LLRC එකත් කියනවා, ෙම් අය වැරදි 
කරලා තිෙබනවා නම්, පිට රට විනිශ්චයකරුවන් ඉන්න 
ආයතනයකින් දඬුවම් කරන්න කියලා. නමුත් අපි එච්චර දුර 
ගිහිල්ලා නැහැ. ෙම් ෙගොල්ලන් ෙවන  ෙලෝකයක ඉන්ෙන්. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, මම  තවත් කාරණා ෙමතැන මතු කෙළේ නැහැ.  

ෙම් අය ෙමපමණ කාලයක් “Channel 4” කිය කියා ඒකට මඩ 
ගැහුවා. ඒ ජනමාධ ෙව්දියා ලංකාවට ආවාම ඉතාම  කැත විධියට  
සැලකුවා. තවමත් ඔහු එල්ටීටීඊ තස්තවාදිෙයක් කිය කියා හංවඩු 
ගහනවා. නමුත් පරණගම වාර්තාෙව් කියනවා, Channel 4 සිද්ධිය 
ඇත්ත, ඒ ගැන පරීක්ෂා කරන්න ඕනෑ, පරීක්ෂා කරලා ඒ 
ඡායාරූපවල සිටින ෙසොල්දාදුවන්ට දඬුවම් කරන්න ඕනෑ කියලා. 
ඒත් ඒක ජිනීවා වාර්තාෙව් නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා 
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හදපු පරණගම වාර්තාෙව් තිෙබනවා ඒ ෙසොල්දාදුවන්ට දඬුවම් 
කරන්න ඕනෑ කියලා. ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. 

This is why Field Marshal Sarath Fonseka has 
supported the need for investigations. Being a military 
man he did not mince his words, plainly saying, "We have 
to clear our name. If there are allegations against military 
operations, I am ready to face anybody and present the 
right picture. There is no problem.” In addition, he has 
expressed his support for foreign assistance in the 
process.  

In fact, we owe it to the vast majority of soldiers, who, 
in the face of great adversity, stood by their principles and 
duty acting with decorum, professionalism and humanity. 
We owe it to them to clear  their name. We will not let the 
mistakes of a few cloud  them and their future prospects, 
including for international roles such as contributing to 
maintaining and upholding international peace  through 
the United Nations.  

In fact, Sri Lanka is not the only country in the world 
to initiate such action to save the good name of security 
forces personnel. It is the trial, conviction and 
imprisonment of the few services personnel who have 
committed crimes that help maintain the reputation of the 
armed forces as a whole. For example, the US trial and 
imprisonment of those responsible for the Abu Ghraib 
torture helped protect the name of the US security forces 
as a whole.  

දැන් ඇමරිකාෙව්, එංගලන්තෙය් අයටත් යුධ අපරාධ ෙචෝදනා 
ඉදිරිපත් ෙවනවා. එතෙකොට, ඒ ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරන අයට 
''එල්ටීටීඊකාරයන්'' කිය කියා මඩ ගහන්ෙන් නැතිව, ඒවා ගැන 
පරීක්ෂා කරලා වැරදි කරපු අයට දඬුවම් දීම තුළින් ඒ පශ්නය 
විස ඳනවා. නමුත් අපි විසඳාගන්න පුළුවන් පශ්නයක් ඉතාම 
බරපතළ තත්ත්වයකට ෙගනාවා.  

 ෙම් වාර්තාව තුළින් එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන් අපට කරපු 
විනාශය පිළිබඳවත් ෙසොයන්න අවස්ථාව ලැෙබනවා. ෙම් 
උසාවිෙයන් ෙදපැත්තටම ඒ අවස්ථාව ලැෙබනවා. අර  එල්ටීටීඊ 
සංවිධානෙයන් මරපු ෙපොලිස් නිලධාරින් හයසිය ෙදනාෙග් 
පවුල්වල අයට පුළුවන් වුවමනා නම් ඇවිල්ලා, ඒ ෙපොලිස ්
නිලධාරින් හයසිය ෙදනා මරා දැම්ෙම් කවුද කියලා ෙසොයා 
බලන්න කියන්න. අපි දන්න හැටියට නම් ඒකට වගකිව යුතු අය 
දැනට ඉන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්. ඒක අපි දන්ෙන් නැහැ.  
අපි ඒවාත් ෙසොයමු.  

The people of Sri Lanka have the right to know of any 
violations of their rights or atrocities that have taken 
place. The Udalagama, Paranagama and OISL Reports 
identify many cases of LTTE atrocities, including the 
killing of civilians, holding the Tamil population hostage, 
torture, political assassinations, murder of surrendees, 
child recruitment, atrocities against the Muslim 
population.  

There are many more. An international participation 
will help convey to the world atrocities committed by the 

LTTE. Allow me, in fact, to quote from the OISL Report. 
At paragraph 49, the Report states, I quote: 

 

“The LTTE developed as a ruthless and formidable military 
organization, capable of holding large swathes of territory in the 
north and east, expelling Muslim and Sinhalese communities, and 
conducting assassinations and attacks on military and civilian 
targets in all parts of the island. One of the worst atrocities was the 
killing of several hundred police officers after they had surrendered 
to the LTTE in Batticaloa on 17 June 1990.”  

Again, there are many instances where they talk about 
the atrocities of the LTTE.  

The other important area is the command 
responsibility. Because finally, Sir, I personally believe 
that many of these actions were carried out because of 
orders from above. Many of our army people, as I said 
earlier, are disciplined people. I do not think they are 
going to kill off surrendees with white flags on their own 
accord unless they had political direction. I am sure they 
would not have bothered to kill the young son of 
Prabhakaran unless they had orders from above and that 
is why this concept of command responsibility is very 
important.  

In this process the focus must be on those who bear 
the greatest responsibility for any wrongs committed. 
This is in fact the recommendations of the Paranagama 
Commission and Udalagama Commission. This is not the 
OISL Report.  

ෙම් recommendations තිෙබන්ෙන් පරණගම වාර්තාෙව්. එහි 
තිෙබනවා, command responsibility එකට අදාළ නීති ලංකාෙව් 
නීතියට ඇතුළත් කරන්න කියලා.  

The Paranagama Commission Report states at 
paragraph 613,  

“There can be no effective domestic mechanism for 
the purpose of investigating international crimes that 
apply in all conflicts, including non-international 
armed conflicts, unless the Government of Sri Lanka 
incorporates into Sri Lankan law the core crimes 
applicable in non-international armed conflicts, so 
that they could be relied on under statue law to 
investigate and prosecute. In particular, the doctrine 
of command responsibility, which is part of 
customary international law for all conflicts and thus 
applicable to the Sri Lankan conflict, should be 
incorporated into Sri Lankan law. This has occurred 
in many other countries through the adoption of 
specific legislation …..”   

ෙම් කියාවලට නිෙයෝග දුන් අයට දඬුවම් කරන්න පුළුවන් වන 
විධියට අෙප් නීති පද්ධතිය සංෙශෝධනය කරන්න කියලා 
පරණගම වාර්තාෙව් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම උදලාගම 
වාර්තාෙව් ෙමෙසේ සඳහන් වී තිෙබනවා:  

“In inquiries of this nature of the question of 
command responsibility plays a significant role. The 
question of command responsibility which focus not 
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only on the responsibility of superior officers for 
issuing illegal orders which are carried out by 
subordinates but also refers to responsibility for 
omission to act.” 

In fact, when orders are issued from the political 
leadership, the armed forces are obliged to carry it 
through without questions asked and therefore this 
question of command responsibility is open. Would any 
member of the security forces have killed white flag 
surendees or Prabhakaran’s son without orders from the 
top? If so, those who gave orders need to be dealt with, 
just as much as those who may have committed these 
crimes.” 

So, Mr. Presiding Member, in conclusion I just want 
to say that Sri Lanka has yet another window of 
opportunity to come to terms with its past and to move 
on. Extremists in the North and in the South have been 
defeated in the recent elections. Today, two of the most 
liberal minded leaders since Independence are leading the 
country and the two main Parties, for the first time in 
history, have formed a National Unity Government and 
we have a Leader of the Opposition who is from one of 
the principal communities in this country and therefore I 
feel that this is a moment that Sri Lanka could hardly 
afford to miss and this is a window of opportunity which 
may not come our way again perhaps in our lifetime.   

We must remember that if we are to move forward as 
a country, there is no way other than to come to terms 
with and deal with our past. The need of the hour, perhaps 
even the need since Independence, has been to defeat the 
forces of extremism who have, since Independence, 
attempted to make Sri Lanka a mirror which reflects their 

fears and prejudices. The time has come for the 
moderates of our country to come together to build a new 
multi-ethnic, multi-religious and multilingual Sri Lanka 
where equality, justice and freedom prevails for each and 
every citizen.  

Finally, let me also quote from the speech I made in 
Geneva on the 14 of September:  

“Let us design, define and create our future by our hopes and 
aspirations, and not be held back by the fears and prejudices of the 
past. Let us not be afraid to dream. Let us not be afraid to engage in 
meaningful dialogue aimed at finding solutions to problems as 
opposed to pointing fingers, heaping blame and scoring political 
points at the expense of future generations.” 

I would like to table* that document. 

Thank you. 
 
එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා.6.30 වුෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා 

විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2015 ෙනොවැම්බර් මස 03 වන 

අඟහරුවාදා අ.භා.1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 
அப்ெபா  பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, தைலைமதாங்கும் 

உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார்.  

அதன்ப  பாரா மன்றம், 2015 நவம்பர் 03, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
பி.ப. 1.00 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

It being 6.30  p.m., MR. PRESIDING MEMBER  adjourned 
Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until  1.00 p.m. on Tuesday, 03rd 
November, 2015. 
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[ගරු මංගල සමරවීර  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



 

සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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