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PARLIAMENTARY DEBATES
(HANSARD)
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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිප්ේන්තුව රැස් විය.
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
பொரொளுைன்றம் மு.ப.10.30 ைணிக்குக் கூடியது.
சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய] தமலமை
வகித்தொர்கள்.

The Parliament met at 10.30 a.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA]
in the Chair.

නිප්ේදන

அறிவிப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

සියලුම ප්රජාවන්ට සහ සියලුම පුරවැසියන්ට එක සමාන ශධස
සමාජ ස්ථාවරත්වය සහ සමෘේධිය ළ ා කරීමශේ අරළුණින්
අපශේ ජාතිශයහි වර්තමාන සහ අීනත තුවාධ සුව කිීමම සඳහා වන
අපශේ ප්රයත්නය ශදුණණ කිීමම සඳහා අපශේ ජාතියට කාධය
එළඹ ඇත. ශමම කාර්යය ඉටු කිීමම සඳහා ආර්ථික සංවර්ධනය හා
ආරක්ෂාව හා සේබන්ධ ජාතික අභිධාෂයන් පිළිබඳ ගැටලුවධීම
සියලුම ශේ පාධන පක්ෂ සහ සිවිේ සමාජ සංවිධාන ගැටුේ සහ
ශබීමේ පශසක තබමින්, අවශබෝධය සහ සහශයෝගීතාවය
ප්රවර්ධනය කරමින් අප සියලු ශදනාම එක්ව කටයුතු කළ යුතු
ශවයි.
විමසිලිමත් ාවය සහ එක්සත් ාවය ඇති කර ගන්නා ශධසත්,
අපශේ සමඟිය තුළින් වර්තමාන අභිශයෝග අනාගත ජයග්රහණය
සඳහා මාවතක් කර ගන්නා ශධසත්, ශේ රශේ සියලුම
පුරවැසියන්ට සහ පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන්ට මම ආයා නය
කරමි.

II
කථානායකතුමාප්ේ සහතිකය
சபொநொயகரது சொன்றுமர
SPEAKER'S CERTIFICATE

I

ජාතික සමඟිය තුළින් අභිප්යෝග ජයගැනීම
ததசிய ஐக்கியத்தின் மூலம் சவொல்கமள
தவற்றி தகொள்ளல்

OVERCOME CHALLENGES THROUGH NATIONAL
UNITY

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශ්රී ධංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවාීම ජනරජශ ආඩුක්රම
වයවස්ථාශේ 9 වයවස්ථාශේ විධිවිධාන ප්රකාරව, 019 අශප්රේේ 1
වැනි ලින ම’විසින් “අධිකරණ සංවිධාන (සංශ ෝධන)” සහ
“විසර්ජන” නමැති පනත් ශකටුේපත්වධ සහතිකය සටහන් කරන
ධද බව දැනුේ ීමමට කැමැත්ශතමි.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අද පැවැත්ශවන විවාදය ඉතා ජාතික වැදගත්කමින් යුත්
විවාදයක් නිසා, බාධාවකින් ශතොරව සියලුම ගරු කථිකයින්ට
පාර්ලිශේන්තුව තුළ සිය අදහස් ප්රකා
කිීමශේ අයිතිය
ප්රජාතන්්රවාදශ ූලධධර්මයක් ව ශයන් ධබා ීමම බබ අප සැම
ශදනාශේම යුතුකමයි. එශසේ ශහයින් එකිශනකාට ශ ෝදනා
කරගන්නවා ශවනුවට, ඵධදායී විවාදයක් ශගනයාමට ගරු
මන්ත්රීතුමන්ධාශේ සහශයෝගය බධාශපොශරොත්තු වන අතර, ළු
රටම ශමම විවාදය නරඹන බවද සඳහන් කළ යුතුයි.
පසුගිය සතිශ සිදු වූ අවාසනාවන්ත සහ ේශේච්ඡ ්රස්තවාීම
ක්රියාවන්ශගන් පැහැලිලි වනුශ අපශේ මාතෘ භූමියට දැන් අව යව
ඇත්ශත්
ශ ෞමික
ආශේක්ෂණශ
සහ
ශේ සීමා
කළමනාකරණශ විශිෂ්ටත්වය අරළුණු කරගත් අපශේ සියලු
පුරවැසියන්ශේ ූලලික නිදහස සහතික කරමින්, වි ක්ෂණශීලී
බුේධි ශතොරතුරු රැස් කිීමම, නීතිය සහ සාමය පවත්වා ගැනීම සහ
නීතිය බධාත්මක කිීමශේ යටිතධ පහසුකේ මඟින් සහතික කරනු
ධබන්නා වූ ජාතික, සමාජ, ආර්ථික සංවර්ධන උපාය මාර්ගයක්
බවයි. එවැනි ප්රයත්න, නීතිශ ආධිපතයයට සහ අපශේ සියලු
පුරවැසියන්ශේ ූලලික අයිතිවාසිකේ සහතික කරනු ධබන
සාමකාමී, සමෘේධිමත් සහ ප්රජාතන්්රවාීම ජාතියක් බවට පත්ීමශේ
අපශේ ජාතික අභිධාෂයට සහශයෝගය දැක්විය හැකි කධාපශ
සහ ඉන් පිටත මි්රශීලී ජාීනන් සම උපාය මාර්ගික සහශයෝගිතා
ජාධයක් මත පදනේ කරගත හැක්ශක්ය.

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා

துமறசொர் தைற்பொர்மவக் குழு அறிக்மககள்
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS
ගුණ මලිත් ජයතිලක මහතා
(ைொண்புைிகு ைலித் ஜயதிலக)

(The Hon. Malith Jayathilake)

ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික
අධීක්ෂණ කාරක ස ාව ශවත ශයොළු කරන ධද, “(41 වන
අධිකාරිය වු) මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනශත් 0 වගන්තිය යටශත්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් කරනු ධැබු ප්රකා නය”
සේබන්ධශයන් වූ එකී කාරක ස ාශේ වාර්තාව මම ඉලිරිපත්
කරමි.

සභාප්ේසය මත තිබිය යුතුයයි නිප්යෝග කරන ලදී.
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ස්තුතියි. ප්රධාන වැ කටයුතු ආරේ ශ ීම ශයෝජනා පිළිබඳ
දැනුේ ීමම, පාර්ලිශේන්තුශේ ගරු ස ානායකතුමා.
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පාර්ලිශේන්තුව

පාර්ලිප්ේන්තුප්ේ කටයුතු
பொரொளுைன்ற அலுவல்

BUSINESS OF THE PARLIAMENT
ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා (රාජය වයවසාය කන්ද
උඩරට උුණමය සහ මහනුවර සංවර්ධාන අමාතයතුමා සහ
පාර්ලිප්ේන්තුප්ේ සභානායකතුමා)
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல - அரச ததொழில்முயற்சிகள்,
ைமலநொட்டு ைரபுொிமைகள் ைற்றும் கண்டி
அபிவிருத்தி
அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப முதல்வரும்)

(The Hon.
Lakshman Kiriella - Minister of Public
Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development and
Leader of the House)

I move,
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ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්රධාන වැ කටයුතු, අද ලින නයාය ප්රශ විෂය අංක 19,
මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනත යටශත් ශයෝජනාව අනුමත කිීමම.
විවාදය ආරේ කිීමම, Hon. Lakshman Kiriella.

මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනත: ශයෝජනාව
தபொதுைக்கள் பொதுகொப்புக் கட்டமளச்
சட்டம்: தீர்ைொனம்

PUBLIC SECURITY ORDINANCE: RESOLUTION
[පූ. ා. 91.3 ]

"That the proceedings on Item 1 of Public Business
appearing on the Order Paper be exempted at this day's Sitting
from the provisions of the Standing Order 27 of the
Parliament."

රශ්්නය විමසන ලිනන් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

පාර්ලිප්ේන්තුප්ේ රැස්වීේ
பொரொளுைன்ற அைர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I move,

"That this Parliament at its rising this day to adjourn until
1.00 p.m. on Tuesday 07th May, 2019."

රශ්්නය විමසන ලිනන් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්රධාන වැ කටයුතු.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, ප්රධාන වැ කටයුතු ආරේ කිීමමට
මත්ශතන් ස ාශේ වැ කටයුතු ලිවා ශ ෝජන විශේකය ශනොමැතිව
පස් වරු .31 දක්වා පවත්වා ශගන යෑමට අවසර ඉේධා සිටිනවා.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ස ාව එක ද?

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා (රාජය වයවසාය කන්ද
උඩරට උුණමය සහ මහනුවර සංවර්ධාන අමාතයතුමා සහ
පාර්ලිප්ේන්තුප්ේ සභානායකතුමා)

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல - அரச ததொழில்முயற்சிகள்,
ைமலநொட்டு ைரபுொிமைகள் ைற்றும் கண்டி
அபிவிருத்தி
அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப முதல்வரும்)

(The Hon.
Lakshman Kiriella - Minister of Public
Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development and
Leader of the House)

ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ප්රතිපත්ති,
ආර්ථික කටයුතු, නැවත පලිංචි කිීමේ හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු
පළාත් සංවර්ධන සහ ශයෞවන කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන්
මා පහත සඳහන් ශයොජනාව ඉලිරිපත් කරනවා:
"9
අංක 8 දරන පනතින් ද, ජාතික රාජය ස ාශේ 9 98 අංක
6 දරන පනතින් සහ 9 88 අංක 08 දරන පනතින්ද සංශ ෝධිත (41
වැනි අධිකාරය වූ) මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනශත් 0 වැනි වගන්තිය
යටශත් ජනාධිපතිතුමා විසින් ඉහත කී ආඥාපනශත් II වැනි ශකොටශසේ
විධිවිධාන 019 අශප්රේේ 00 වැනි ලින සිට ශ්රී ධංකාව ළු ේශේම
ක්රියාත්මක කරමින් කරන ධද ප්රකා නය අනුමත කළ යුතුය.

ගරු කථානායකතුමනි, මා ශමම පාර්ලිශේන්තුශේ
ස ානායකවරයා හැටියට
පසුගිය දා සිදු වූ සිේධිවලින්
ජීවිතක්ෂයට පත් වූ සියලු ශදනාශේ පවුේවධට ප්රථමශයන්
ශපෞේගලිකව මාශේ ශ ෝකය ප්රකා කරන්න කැමැතියි. ඇත්ත
ව ශයන්ම රටක් හැටියට බධේලි ශේක එකිශනකාට ඇඟිේධ ලිුණ
කරන අවස්ථාවක් ශනොශවයි -There is no point in pointing
fingers at each other. අපි ආඩුක් පක්ෂය විධියටත්, විපක්ෂය
විධියටත් ශේ තත්ත්වශයන් ශගො එන්ශන් ශකොශහොමද කියන
එක ගැනයි ශේ අවස්ථාශේ ීම කේපනා කළ යුතු වන්ශන්. හැබැයි,
ශේකට විසඳුම ශමොකක්ද කියන එක ගැන සාකච්ඡා කිීමශේ ීම, අපි
අීනතශයන් පා ේ ඉශගන ශගන වැරදුශඩු ශකොශහේද කියන එක
ගැනත් හිතන්නට ඕනෑ. We must not point fingers at each
other, but we must find out where we went wrong. ශේ
ශතොරතුර ඉස්ශසේධාම බුේධි අං යට ධැබුශඩු අශප්රේේ 4 ශවනි දා.
පේලිවධට
ගහනවා,
ශේ පාධනඥයන්ට
ගහනවා,
ශහෝටේවධට ගහනවාය කියා ශතොරතුරු ධැබුශඩු 14වන දායි.
19වන දා ආරක්ෂක කවුන්සධශ -Security Council- රැස්ීමම
පැවැත්වුණා. 19 වන දා ශේ සේබන්ධශයන් සාකච්ඡා කළාද?

ගුණ මන්ත්රීවුණ

ගුණ මන්ත්රීවරප්යක්

(Hon. Members)

(An Hon. Member)

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்)

Aye.

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

නැහැ ශන්.
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2019 අශප්රේේ 04
ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒක තමයි අපි අහන්ශන්. අපත්, තළුන්නාන්ශසේධාත් අහන්ශන්
එකම ප්ර ්නයයි. ශේ ශතොරතුරු ධැිලධාත් අශ ජනතාව ආරක්ෂා
කරන්න අපට බැරි වුණා නේ රටක් හැටියට අපි ධජ්ජා ශවන්න
ඕනෑ. [බාධා කිීමමක්] හරි, හරි. මම පස්ශසේ එතැනට එන්නේ.
ඇත්ත ව ශයන්ම අශප්රේේ 14වන දායි ශතොරතුරු ආශේ. 19වන දා
ආරක්ෂක කවුන්සධය රැස්වුණා. දැන් අශ
අගමැතිතුමාට
ආරක්ෂක කවුන්සධයට එන්න කියන්ශන් නැහැ. ශේ
සේබන්ධශයන් අගමැතිතුමා දන්ශන්ත් නැහැ, කැිලනේ මඩු ධය
දන්ශන්ත් නැහැ. [බාධා කිීමමක්] හරි, හරි. තළුන්නාන්ශසේධාශේ
මි්රයා ශන්. තළුන්නාන්ශසේධාශේ ආඩුක්ව පත් කළා ශන්. [බාධා
කිීමමක්]

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

බබතුමා කථාව කරශගන යන්න. Hon. Minister, please go
ahead with your speech. අද ළු රටම ශේ ශදස බධාශගන
ඉන්නවා. එතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ශදන්න. ආඩුක්
පක්ෂයටත්, විපක්ෂයටත් අවස්ථාව ශදනවා.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

කාශේ මි්රයාද කියා ශත්රුේ ගන්න ඕනෑ. [බාධා කිීමමක්]
ශමොකද, අපව අස්කරධා බබතුමන්ධා පත් කළා ශන්.

ශේරා ගන්නවා. බුේධි අං යට ශේ ශතොරතුරු ධැබුණාම ලියුේ ලිය
-ලියා ඉන්ශන් නැතිව, අගමැතිතුමාටයි, ජනාධිපතිතුමාටයි,
කාලිනේතුමාටයි ඒ බව දුරකථනශයන් දැනුේ ීමමයි බහු කළ
යුතුව තිබුශඩු, hands-on.

ගුණ (ආචාර්ය) ාන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

නැඟී සිටිප්ේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

No, let him speak. බබතුමාශේ අවස්ථාශේීම කථා කරන්න.
දැන් ඇමතිතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ශදන්න. අද ළු රටම
ශේ විවාදය අහශගනයි ඉන්ශන්. බවුන්ටත් ශේක අහගන්න
අවස්ථාව ශදන්න.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

This is Parliament.

ගුණ (ආචාර්ය) ාන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ගුණ කථානායකතුමා

කවුද, බාධා කශළේ?

(The Hon. Speaker)

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ගරු ඇමතිතුමනි, බබතුමා කථාව කරශගන යන්න. ඊට පස්ශසේ
විපක්ෂයට අවස්ථාවක් ශදනවා.

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

බබතුමා ශන්, බාධා කරන්ශන්.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මට කථා කරන්න ඉ ශදන්න.[බාධා කිීමමක්]

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ගාමිණී ශධොකුශේ මන්ත්රීතුමනි, බබතුමා ඉඳගන්න.
එතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ශදන්න. බබතුමාට කථා කරන්න
ශවධාවක් ගන්න. [බාධා කිීමමක්] Hon. Minister, you may
speak. අද ශවධාව අක්යි.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

බුේධි අං ය තිශබන්ශන් ආරක්ෂක අමාතයාං ය යටශත්යි.
බුේධි අං ශ ප්රධානියාට ශේ ශතොරතුරු ධැබුණාම බහු කළ යුතුව
තිබුශඩු දුරකථනශයන් කථා කරධා අගමැතිතුමාටයි,
ජනාධිපතිතුමාටයි කියන එකයි. ජනාධිපතිතුමා ඊශ ජාතිය
අමතමින් කිේවා, එතුමාට ඒක කිේශේ නැහැය කියා. අපි
අගමැතිතුමා ශවනුශවන් කියනවා, අපිටත් කිේශේ නැහැය කියා.
ආරක්ෂක ප්රධානීන් ජනාධිපතිතුමාවත්, අගමැතිතුමාවත් ගණන්
ගන්ශන් නැත්නේ, ඒ නිධධාරියා කාටද ශසේවය කරන්ශන්? අන්න
ඒකයි, අපි ශහොයන්න ඕනෑ.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

04වන දා ශතොරතුරු ධැබුණාට පස්ශසේ 19වන දා පැවති
ආරක්ෂක කවුන්සධශ
රැස්විශේීම ශේ සේබන්ධශයන්
සාකච්ඡාශවධා නැහැ. සිසිර ශමන්ඩිස් කියධා මහත්මශයක් 1 වන
දා ලියුමක් ලියනවා. බහු තමයි, Director, NIB. බහු ශමොකද
කරන්ශන්?

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ශේ, බබතුමන්ධාශේ
කියන්ශන්?

ආඩුක්ව

ශන්.

අපට

ශමොනවාද

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

ගරු කථානායකතුමනි, ශේ ශතොරතුරු ධැබුණාම ලියුේ ලියධා
ශෂේ ශවන්ශන් නැතිව, ඒ ගැන දුරකථනශයන් දැනුේ ශදන්න
බහුට යුතුකමක් තිබුණා. ධංකාශේ දැන් සිදුශවන හැම ශදයක්ම
කච්ශච්රියක සිදුවන ශදයක් වාශේයි වන්ශන්. ලියුේ ලියධා ඇ

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අන්න ඒකයි ශහොයන්න ඕනෑ. රශේ ජනාධිපතිතුමාට දැනුේ
ශදන්ශන් නැත්නේ, අගමැතිතුමාට දැනුේ ශදන්ශන් නැත්නේ, [බාධා කිීමේ]

29

පාර්ලිශේන්තුව
ගුණ කථානායකතුමා

30

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)
(The Hon. Speaker)

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

බබතුමා කථාව කරශගන යන්න. තව විනාඩි හතරක කාධයක්
තමයි බබතුමාට තිශබන්ශන්.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

බුේධි අං ශ ප්රධානියා ශේ ශතොරතුරු ජනාධිපතිතුමාට දැනුේ
ශදන්ශන්ත් නැත්නේ, අගමැතිතුමාට දැනුේ ශදන්ශන්ත් නැත්නේ
එතුමාශේ කාර්ය
ාරය ශමොකක්ද? ඒකයි අපි අහන්ශන්.
පාර්ලිශේන්තුව හැටියට අපි අහනවා, එතුමා නිහඬව හිටිශ ඇයි
කියා. ශමශහම ශදයක් සිදු ශවනවාය කියා එතුමා පූජිත් ජයසුන්දර
මහත්මයාට ලියුමක් ලිේවා. එතුමාශගන් බධාශපොශරොත්තු
ශවන්ශන් ඒක ශනොශවයි.

ගුණ ප්ලොහාන් රත්වත්ප්ත් මහතා

(ைொண்புைிகு தலொஹொன் ரத்வத்தத)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

එශහම කියධා ශේ කාරණාවලින් ශේරිධා යන්න බැහැ.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා

කවුරුන් ශහෝ බුේධි අං ප්රධානින් ශමශහයවනවා. ඒ ගැනයි
අපි ශසොයන්න ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි, බුේධි අං ශ
ප්රධානින් ශේ ගැන කාටවත් කියන්ශන් නැතිව නිහඬව සිටිශ ඇයි
කියන එක ගැන ශසොයන්න පාර්ලිශේන්තුශේ ශත්ීමේ කාරක
ස ාවක් පත් කරන්න. එශහම පත් කරධා ඒ ගැන ශසොයන්න. ඒ
අය ්රිවිධ හළුදාශේ ප්රධානින්ට ඒ ගැන කිේවාද? ජනාධිපතිතුමාට
කියධා නැහැ, අගමැතිතුමාට කියධා නැහැ, ්රිවිධ හළුදාශේ
ප්රධානින්ට කියධා නැහැ. IGPට විතරක් ලියුමක් ලිේවා. [බාධා
කිීමමක්] ශේ වාශේ ශතොරතුරු ආවාම ලියුේ ලියනවාද, ගරු
කථානායකතුමනි? දූරකථනවලින්; e-mailවලින් ඒ ගැන වහාම
ක්රියාත්මක ශවන්න ඕනෑ. නළුත් එය සිේධ වුශඩු නැහැ. කවුද ශේ
අය ශමශහයවන්ශන්? අන්න ඒ ගැන තමයි අප බධන්න ඕනෑ.
[බාධා කිීමමක්] ශේ සිදුීමම වනතුරුම ඒ අය හිතා මතා නිහඬව
සිටියා. අන්න ඒකයි, අද අශ එකම නිගමනය.
මා ශේ අවස්ථාශේීම විශ ේෂශයන්ම කියන්න ඕනෑ කාරණයක්
තිශබනවා. ශේ සටන ශමශහයවන්න අපට බුේධි අං ශතොරතුරු,[බාධා කිීමමක්]

ගුණ රසන්න රණතුංග මහතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Telephone කරධා කියන්න ඕනෑ. එශහමයි බුේධි අං ශ
නිධධාරින් වැ කරන්ශන්. ඒ අය වහාම ක්රියාත්මක ශවනවා,
hands-on. ලියුමක් ලියධා ශෂේ ශවන්න හදන එක තමන්ශේ
වගකීම ශනොශවයි. ශේවා ගැන තමයි ශසොයන්න ඕනෑ. [බාධා
කිීමේ] අශ හිටපු ජනාධිපතිතුමා දැන් ශේ ගරු ස ාශේ ඉන්නවා.
එතුමා ජනාධිපතිවරයා ශධස කටයුතු කළ කාධශ බුේධි අං ශ
අය එතුමාට telephone කරධා කිේශේ නැේද? හිටපු
ජනාධිපතිතුමනි, බබතුමා ජනාධිපතිවරයා ශධස කටයුතු කළ
කාධශ ශමවැනි ශතොරතුරක් බුේධි අං ශ ප්රධානියාට ආවා නේ,
ඒ ගැන බබතුමාට කියනවා ශන්ද?

(The Hon. Prasanna Ranatunga)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Do not disturb! ශමතුමාශේ කථාව අවසානශ ීම අවස්ථාව
ශදන්නේ. Hon. Kiriella, you go ahead.

ගුණ රසන්න රණතුංග මහතා

(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க)

(The Hon. Prasanna Ranatunga)

ගුණ මහින්ද
නායකතුමා)

රාජපක්ෂ

මහතා

(විුණද්ධා

පාර්ශ්්වප්ේ

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்)

(The Hon. Mahinda Rajapaksa - Leader of the Opposition)

එදා ඡන්ද ලිනන්න නේ කවුරුවත් ගහගත්ශත් නැහැ.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා

ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිීමමක්]

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශමතුමාශේ කථාව අවසන් වුණාම මම point of Order එකට
අවස්ථාව ශදන්නේ. [බාධා කිීමමක්]

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

බුේධි අං ප්රධානීන් ශේ ශතොරතුරු වසන් කශළේ ඇයි?

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

කවුද වග ශවන්න ඕනෑ?

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

බබතුමා පාර්ලිශේන්තුශේ හැම දාම කථා කරන්ශන් නැහැ
ශන්, ශධොහාන් රත්වත්ශත් මන්ත්රීතුමනි. [බාධා කිීමමක්] හැම දාම
කථා කරන්ශන් නැහැ ශන්, නැඟිටධා කථා කරන්න. Please
speak but do not disturb.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

කවුරුන් ශහෝ බුේධි අං ප්රධානින් ශමශහයවනවා.

(The Hon. Speaker)

ගුණ ප්ලොහාන් රත්වත්ප්ත් මහතා

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා

(ைொண்புைிகு தலொஹொன் ரத்வத்தத)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

රිසාඩ් බලියුීමන්.

You have only two more minutes.

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I need five more minutes.
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ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Okay. That would be adjusted from somebody else's
time.
ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශේක අද ඊශ වුණු ශදයක් ශනොශවයි. 0194 මාර්තු 04 ශඩ්ලි
මිරර් පත්තරයට මශේ යහ ශවක් ලිපියක් ලියධා තිශබනවා.
එතුමා මට ඒශකන් copy එකක් දුන්නා. එහි ශමශසේ සඳහන්
ශවනවා:
“Save SL Muslims from Thawheed Jamaat: ....”

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඒ කාධශ බබතුමන්ධාශන් හිටිශ .

ගුණ මන්ත්රීවරප්යක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

මාර කථා තමයි කියන්ශන්.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශේ ඇඟිේධ ලික් කරන ශේධාව ශනොශවයි. මශේ කථාශේ
ළුධීමම මම කිේවා ශන් අපි ශදශගොේධම එක්කහුශවධා ශේකට
උත්තරයක් ශසොයන්නට ඕනෑ කියා. 0194 මාර්තු 04 ශඩ්ලි මිරර්
පත්තරශ ලිපියක් දමා තිශබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. මම
කලින් කියු පරිලි, එහි ශමශසේ සඳහන් ශවනවා:
“Save SL Muslims from Thawheed Jamaat: PLMM”

ශේක සංකීර්ණ ප්ර ්නයක්. මම වි ්වාස කරනවා ආරක්ෂක
අං ශමශහයවන්නට, හළුදාව ගැන, බුේධි අං ගැන දැනුමක්
තිශබන අය පත් කරන්නට ඕනෑ කියා. NIB
වාර්තාවක්
කියවන්නට පු වන් ශවන්නට ඕනෑ, ඒක ශත්රුේ ගන්නට පු වන්
ශවන්න ඕනෑ. දැන් අශ හිටපු හළුදාපති සරත් ශ ොන්ශසේකා
මැතිතුමා නිකේ ඉන්ශන්, - [බාධා කිීමමක්] නිකේ තමයි ඉන්ශන්,
he is idling. තෑගි ශදනවා වාශේ තනතුරු ීමධා හරියන්ශන් නැහැ,
අපි ඒ වරද කර ගත්තා. [බාධා කිීමමක්] අපි ඒ වරද කර ගත්තා.
දැන්වත් - [බාධා කිීමමක්]

ගුණ ලක්ෂ්මන් යාපා අප්ේවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் யொப்பொ அதபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

NIB එශක්
[බාධා කිීමමක්]
කශළේ?

ේමි කරුණාරත්න ශකොශහේද ඉන්ශන්? හිශර්.
NIB එශක් ේමි කරුණාරත්නට ශමොකක්ද
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කිීමේ] ශතොරතුරු ආවා. [බාධා කිීමේ] Sir, you cannot blame the
State Intelligence Service. They got the information on the
4th of April. But the problem is, the person who got the
information kept it to himself.

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

That shows your inaction.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Right! I know your logic.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ස ානායකතුමා කථා කරන්න.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අග්ර විනි ් යකාරතුමිය එළවපු එක්ශකනා තමයි ධජ්ජා
නැතිව කථා කරන්ශන්. අග්ර විනි ් යකාරතුමිය එළවපු
එක්ශකනා. [බාධා කිීමේ]

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please! Hon. Kiriella, you go ahead.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, ශේ අවස්ථාශේීම මම අවසාන
ව ශයන් ඉේලීමක් කරනවා. හැම ළුස්ලිේ ජාතිකශයක්ම
්රස්තවාලිශයක් ශනොශවයි. අපි ඒක ශත්රුේ ගන්න ඕනෑ.
සන්නේධ අං වධ නිහඬතාව බධන්න. මහනුවර සිේධීන් ඇති
වුණා. සන්නේධ අං ය නිහඬව හිටියා. ඇයි ශේ? මහනුවර
ළුස්ලිේ ජනතාවට විරුේධව ඇති වුණු සිේධිය පැය විසිහතශරන්
නවත්වන්න තිබුණා. කවුරුවත් ඉලිරියට ඇවිත් ශේ සිේධිය
නැවැත්තුශේ නැහැ. මම දුරකථනශයන් කථා කර ඉේලීමක් කර
තමයි අන්තිමට curfew දැේශේ. මම අහනවා, ඇයි ශේ අය
නිහඬව ඉන්ශන්. කාට ශහෝ ශේ පාධන උදවුවක් කරන්නද?
කියා.
ශේ අයව කවුරු ශහෝ ශමශහයවනවා. ඒ ශමශහයවන අය
කවුද කියායි අපි ශසොයන්න ඕනෑ. එම නිසා මම ඉේධනවා, රශේ
කධබධ ඇති කරන්ශන් නැතිව, ශේ පාධන වාසි ධබා ගන්ශන්
නැතිව ජනතාව සමනය කර අපට සහශයෝගය ශදන්න කියා.

ගුණ දයාසිරි ජයප්සේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர)

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක මහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ශමතැනීම ශතොරතුරු ආශේ නැහැ කියන්නට බැහැ. බුේධි
අං යට බණින්නට බැහැ, ශතොරතුරු ආවා. [බාධා කිීමමක්]
අශප්රේේ 14වැනි ලින ශතොරතුරු ආවා. බුේධි අං යට බැනධා
වැ ක් නැහැ. ශතොරතුරු ආවා. [බාධා කිීමේ] ශතොරතුරු ආවා.
ශතොරතුරු මත ක්රියාත්මක වුශඩු නැහැ. ඒකයි වැරැේද. [බාධා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

I will give you time to raise your point of Order once
he finishes. There are only two more minutes. I will give
you an opportunity; මම බබතුමාට අවස්ථාව ශදන්නේ.
කරුණාකර, බබතුමා වාඩි ශවන්න.
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පාර්ලිශේන්තුව
ගුණ රසන්න රණතුංග මහතා

(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க)

(The Hon. Prasanna Ranatunga)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

කරුණාකර, ගරු ප්රසන්න රණතුංග මන්ත්රීතුමාත්
වාඩි
ශවන්න. මම බබතුමන්ධාට පසුව අවස්ථාව ශදන්නේ. ශේ ගරු
ස ාව ශනොසංසුන් වුශණොත් - [බාධා කිීමමක්] බබතුමන්ධාට
අවස්ථාව ශදන්නේ. කරුණාකර, වාඩි ශවන්න. Points of
Orderවධට අවස්ථාව මම ශදන්නේ.

ගුණ දයාසිරි ජයප්සේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, ශපොඩි පැහැලිලි කර ගැනීමක් අව යයි.
ඒ සඳහා අවස්ථාව ශදන්න.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

බේ, පැහැලිලි කර ගැනීමක් සඳහා මම බබතුමාට අවස්ථාව
ශදන්නේ. ගරු ඇමතිතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ශදන්න.
Hon. Minister, you go ahead.

ගුණ දයාසිරි ජයප්සේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, මට පැහැලිලි කර ගැනීමක් අව ය
නිසයි කථා කරන්ශන්.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

කරුණාකර, ගරු ඇමතිතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ීමධා
බබතුමා වාඩි ශවන්න. අද දවසම තිශබනවා. අද සවස .31 වන
තුරු තිශබනවා. බබතුමාට පැහැලිලි කර ගන්න පු වන්.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, මම දැනට විනාඩි කිහිපයක් ගත්තා.
මම කලින් කිේවා වාශේ ශේක එක එක්ශකනාට ඇඟිේධ ලිුණ
කරන අවස්ථාවක් ශනොශවයි. නළුත්, අපි වුණු වැරැලිවලින් පා ේ
ඉශගන ශගන ශදපැත්ශත්ම අය එක්කහුශවධා අපි එකළුතුව
ශේකට විසඳුේ ශසොයළු. ශමොකද, ශේක අශ රට. අශ රට
ආරක්ෂා කරගන්න අපි සියලු ශදනාටම කැමැත්තක් තිශබනවා.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ස ානායකතුමාට තව විනාඩි 3ක කාධයක් තිශබනවා.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මම අවසාන ව ශයන් ශේ ශේ කියන්න ඕනෑ. දැන් බධන්න,
තළුන්නාන්ශසේධාත්, අපිත් ශේ පාධනය කරනවා. නළුත්,
ආරක්ෂක අං වධට ශේ පාධනය කරන්න බැහැ ශන්. ඒක අපි
කවුරුත් පිළිගන්නවා. ජනාධිපතිතුමා පිට රට සිටිනශකොට
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අගමැතිතුමා Security Council එකට එන්න කිේවා. ඒ ශගොේධන්
ආශේ නැහැ. කවුද ශේ පාධනය කරන්ශන්? Security Council
එක. Security Council එක ශේ පාධනය ශකරුවා. අගමැතිතුමා
එන්න කිේවාම ආශේ නැහැ.

ගුණ මන්ත්රීවරප්යක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

අහගන්න ශේවා.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශේවා තමයි අපි ශහොයන්න ඕනෑ. අගමැතිතුමා නිහතමානීව
තමන්ශේ වාහනශයන් ආරක්ෂක අමාතයාං යට ගියා; he was so
humble; he went to the Defence Headquarters Complex.
එතැනට ගියාම, පැය ාගයක් අර ශගොේධන් එනතුරු එතුමා
රුවන් විශජ්වර්ධන මැතිතුමාශේ කාමරශ හිටියා. ඉතින් කවුද,
ශේ පාධනය කරන්ශන්? තළුන්නාන්ශසේධා අපි ශේ පාධනය
කරනවා. ආරක්ෂක කවුන්සිධයට ශේ පාධනය කරන්න අයිතියක්
නැහැ. නළුත් ඒ ශගොේධන් ප්රසිේධිශ ශපන්නුශේ ශමොකක්ද?
අගමැතිතුමා එන්න කිේවාම ගිශ
නැහැ; ශේ ශතොරතුරු
අගමැතිතුමාට දුන්ශන් නැහැ; ජනාධිපතිතුමාට දුන්ශන් නැහැ.
කවුද ශේ අය ශමශහය වන්ශන්? රශේ අගමැතිතුමා ආරක්ෂක
කවුන්සිධයට එන්න කිේවාම යන්ශන් නැත්නේ ඒශකන්
ලිස්ශවන්ශන් ශමොකක්ද ? ශේ අය ශේ පාධනය කරන්ශන්. අන්න
ඒකයි අපි ශහොයන්න ඕනෑ. කවුරු ශේ රට පාධනය ශකරුවත්, අපි
ඒ කාරණය ශහොයන්න ඕනෑ. ඒ නිසා පාර්ලිශේන්තුවක් හැටියට
අපට වගකීමක් තිශබනවා, ශේ රට යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න.
මම නැවතත් කියනවා,-

ගුණ ආනන්ද අලුත්ගමප්ේ මහතා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

ඒකට ඡන්දයක් තියන්න. ආඩුක්වට පණ නැහැ.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අපි ශේ රශේ ජීවත් ශවන සියලු ජාීනන් ආරක්ෂා කරන්න
ඕනෑ. ශේ අවස්ථාශේීම විශ ේෂශයන්ම අහිංසක ළුස්ලිේ ජනතාව
අද වි ාධ ිලයකින් ඉන්ශන්. අපි සිංහධයන් ශබෞේධයන් හැටියට
ළුස්ලිේ ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. අපි ශේ පීමක්ෂණ
සාධාරණව හරියට කරන්න ඕනෑ. තව එකසිය ගණනක් අත්
අ ංුණවට ගන්න තිශයනවා. ඇශමරිකාශවන්, බ්රිතානයශයන්,
ඉන්ලියාශවන් වාශේ ශධෝකශ සෑම රටකින්ම අපට සහශයෝගය
පළ ීම තිශබනවා. ඉන්ලියාශවන් අපට උදවු ධැශබනවා. ඒ උදවු
ධබා ශගන අශ රට නැවත සාමකාමී රටක් කරන්නට බබ
හැමශේ සහශයෝගය බධාශපොශරොත්තු ශවමින් මශේ ව න
ස්වේපය අවසන් කරනවා.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගුණ රසන්න රණතුංග මහතා

(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க)

(The Hon. Prasanna Ranatunga)

නැඟී සිටිප්ේය.
எழுந்தொர்.
rose.
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ගුණ කථානායකතුමා

ගුණ දයාසිරි ජයප්සේකර මහතා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ඊළ ට තිශබන්ශන්, ගරු ලිශන්ෂ් ුණණවර්ධන මැතිතුමාශේ
කථාව. ඊට ප්රථම, ගරු ප්රසන්න රණතුංග මැතිතුමා. බබතුමාට අද
විනාඩි 91ක කාධයක් ශවන් ීම තිශබනවා. බබතුමාශේ point of
Order එක ශමොකක්ද?
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(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர)

කාටද කිේශේ? [බාධා කිීමමක්]

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගුණ රසන්න රණතුංග මහතා

ශපොඩ් ක් ඉන්න. අපට බත්තුව දුන්නු අය කිේවා.

(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க)

(The Hon. Prasanna Ranatunga)

ගරු කථානායකතුමනි, මට පැහැලිලි කර ගැනීමක් තමයි
අව ය ශවධා තිබුශඩු.

ගුණ දයාසිරි ජයප්සේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

කවුද බය බත්තුව දුන්නු අය කියන්ශන්?

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නැහැ, බබතුමාශේ point of Order එක ශමොකක්ද?

ගුණ රසන්න රණතුංග මහතා

(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க)

(The Hon. Prasanna Ranatunga)

ශමතුමන්ධා කිේවා, ශේ ගැන දැනුවත් කිීමමක් සිේධ වුශඩු
නැහැ කියධා.
අපි දැනගන්න කැමැතියි. ශමොකද, ශේවා රූපවාහිනිය හරහා
අපි දකිනවා. කවුද ශේක කරන්ශන් කියධා කියන්න.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි, ඒවාට පිළිතුරු ශදන ශකොට ආඩුක් පක්ෂශයන් ඒකට
පිළිතුරු ශදන්න. ශබොශහොම ස්තුතියි.
ගරු දයාසිරි ජයශසේකර මැතිතුමා. ගරු ලිශන්ෂ් ුණණවර්ධන
මැතිතුමාශේ විනාඩි හතර ඉවර කරන්න එපා, ඉක්මනින් කියන්න.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඉන්ලියාශවන් කිේශේ.

ගුණ දයාසිරි ජයප්සේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඉන්ලියාශවන් ශනොශවයි, මම අහන්ශන් 14 වැනිදා,- [බාධා
කිීමමක්]

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඉන්ලියාශවන් කිේශේ.

ගුණ දයාසිරි ජයප්සේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, ශේක සේපූර්ණශයන් ශනොම
යැීමමක්. ශේක ආඩුක් පක්ෂශ ,-

ගුණ දයාසිරි ජයප්සේකර මහතා

ගුණ කථානායකතුමා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(The Hon. Speaker)

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ශේ කාරණය අහන්න කැමැතියි.
ශමතුමා කිේවා 14 වැනිදා තමයි ශතොරතුරු ආශේ කියධා. [බාධා
කිීමමක්] ගරු ධක්ෂ්මන් කිරිඇේධ ඇමතිතුමනි, බබතුමා කිේවා
14 වැනිදා තමයි ශතොරතුරු ආශේ කියධා.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒකට පිළිතුරු ශදන්න විවාදශ ීම.

ගුණ දයාසිරි ජයප්සේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ශකොශහොමද බබතුමා දන්ශන් 14 වැනිදා ශතොරතුරු ආවා
කියධා? මට ඒක කියන්න.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

04 වැනිදා අපට කිේවා. හතරයි, නවයයි, -

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ඒ ගැන විවාදශ ීම කථා කරන්න. ශේ ශවධාශේ උත්තර
ශදන්න බැහැ ශන්, ඒකට State Minister of Defence ඉන්නවා.

ගුණ දයාසිරි ජයප්සේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ස ානායකතුමාට පාර්ලිශේන්තුව ශනොම යවන්න බැහැ.
ශේක සේපූර්ණශයන් වැරැලියි. 14 වැනිදා ශවනශකොට බුේධි අං
නිධධාරින් ශේ ගැන දැනුේ ීමධා නැහැ. [බාධා කිීමේ]

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Let me reply.

ගුණ දයාසිරි ජයප්සේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ශේක දැනගත්ශත් 1 වැනිදා. ශේක සේපූර්ණශයන් වැරැලියි.
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පාර්ලිශේන්තුව
ගුණ කථානායකතුමා

ගුණ චමින්ද විප්ේසිරි මහතා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

මත ශදකක් තිශබනවා.

(ைொண்புைிகு சைிந்த விதஜசிறி)

නැඟී සිටිප්ේය.

ගුණ දයාසිරි ජයප්සේකර මහතා

எழுந்தொர்.
rose.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர)

තළුන්නාන්ශසේට ඉන්ලියාශවන් කියන්න ඇති. [බාධා කිීමේ]
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(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මත ශදකක් තිශබනවා. ගරු ලිශන්ෂ් ුණණවර්ධන මැතිතුමාට
අවස්ථාව ශදන්න. [බාධා කිීමේ] ගරු ස ානායකතුමා

ගරු මින්ද විශජ්සිරි මන්ත්රීතුමා, කථා කරන්න. [බාධා කිීමේ]
ගරු ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට අවස්ථාව ශදන්නේ.

ගුණ චමින්ද විප්ේසිරි මහතා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விதஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, ශේ සිේධිය ගැන අපි දැනශගන හිටිශ
නැහැ. සිේධිය වුණාට පස්ශසේ ඉන්ලියානු තානාපති කාර්යාධශයන්
කථා කරධා අපට කිේවා, 14 වැනිදා දැනුේ දුන්නා කියධා. [බාධා
කිීමේ]

ගරු කථානායකතුමනි, විශ ේෂශයන්ම අද බබතුමා ශේ
උත්තීමතර ස ාව කැඳවූශ ශේ වාශේ ශමෝ හරස් ප්ර ්න අහන්න
ශනොශවයි; ඉලිරිශ තිශබන ප්ර ්න ටික ගැන කථා කරන්නයි. ඒ
නිසා-

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගුණ කථානායකතුමා

ශහොඳයි. ගරු ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න.

(The Hon. Speaker)

ගුණ ප්හේෂා විතානප්ේ මහතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ශහොඳයි. ගරු දයාසිරි ජයශසේකර මැතිතුමනි, බබතුමාට විනාඩි
දහයක් තිශබනවා, බබතුමාශේ කථාව කරන්න. ගරු ලිශන්ෂ්
ුණණවර්ධන මැතිතුමාට අවස්ථාව ශදන්න. [බාධා කිීමේ]

ගුණ එස්.එේ. මරික්කාර් මහතා
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

දැන් point of Orderවධට අවස්ථා ශදකක් දුන්නා. Hon.
Member, what is your point of Order?

(ைொண்புைிகு தஹசொ விதொனதக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ගරු කථානායකතුමනි, ශේ විවාදය විවාදයක් විධියට යනවා
නේ ශහොඳයි. ශපොලිස්පතිතුමා, හළුදාපතිතුමා ගැන කියමින් නිකේ
ශේකට මැලිහත් වනවා නේ අපටත් පු වන් ඒ ශේ කරන්න.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒක තමයි මමත් කියන්ශන්.

ගුණ දයාසිරි ජයප්සේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඉතා වැදගත් ප්ර ්නයක් මම ඇහුශේ.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා

ගුණ කථානායකතුමා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. Speaker)

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

ශබෝේබ පුපුරන්න පැය ශදකකට කලින් කියධා තිබුණා.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

බබතුමාශේ point of Order එක ශමොකක්ද?

ගුණ එස්.එේ. මරික්කාර් මහතා
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දයාසිරි ජයශසේකර මන්ත්රීතුමා
කිේවා, 1 වැනිදා ශතොරතුරු ආවා කියධා. එතුමා ඒක දැනශගන
ඉඳධා තිශබනවා. ඇයි ඊට කලින් දැනුවත් කශළේ නැත්ශත්?

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

විවාදශ ීම ඒකට පිළිතුරු ශදන්න.

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ඒ ප්ර ්නයට පිළිතුරු ධබා ශදයි. අද .31 වන තුරු විවාදය
පැවැත්ශවනවා, ගරු මන්ත්රීතුමා. අද ශධෝකයම, ධංකාවම ශේ
ශදස ලිහා බධාශගන ඉන්නවා. ශේ රශේ මිනිසුන්ට ශේ ගැන
දැනගන්න අවස්ථාවක් ධබා ශදන්න. මම ළුධීමම කිේශේ ඒකයි.

ගුණ දයාසිරි ජයප්සේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මම ප්ර ්නයක් ඇහුශේ.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ ප්ර ්නයට ආඩුක්ව පිළිතුරු ධබා ශදන්න ඕනෑ.
ගරු ලිශන්ෂ් ුණණවර්ධන මැතිතුමනි, බබතුමාට විනාඩි 93ක
කාධයක් තිශබනවා. [බාධා කිීමේ] කරුණාකරධා ආඩුක් පක්ෂශ
සහ විපක්ෂශ මන්ත්රීවරුන්ට අදහස් ප්රකා කරන්න අවස්ථාව
ධබා ශදන්න.
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මි්රයා ශමවැනි බංශකොශධොත් ාවයකට පත්ීමම ගැන මම
කනගාටු වනවා. ශකළින් කථා කරන්න, ය ශවන්න ඕනෑ නැහැ.

ගුණ ිනප්න්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

The Royalists should stand up. My Friend, the Hon.
Leader of the House, knows that Royalists should stand
up, not just dodge and run away. That is what should
have been done. You admitted that from the 04 th of April,
information was available. What did the Government do?
Today, after there was a massacre in the City of Colombo
at Catholic churches and foreigners had been massacred,
they come and say, "We did not know". How can you say
you did not know? Inquiries were on from 2016 when
your Prime Minister was in the National Security
Council. - [Interruption.] Do not talk of things that you
do not know. You had better be in Tangalle rather than
talk nonsense.

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, කිතුනු ක්තිකයන්ශේ උතුේ ආගමික
ලිනයක් වන පාස්කු ලිනශ ීම මරාශගන මැශරන ්රස්තවාීම,
අමානුෂික ේශේච්ඡයන් විසින් සිදු කළ ප්රහාර සේබන්ධශයන්
පළළු ශකොටම මම ශ ෝකය ප්රකා කරන්ශන් එය අශ රශේ සිදු
වූ කනගාටුදායකම අවස්ථාවක් වන නිසා. ්රස්තවාදශ
අමානුෂිකත්වය හා ේශේච්ඡ ාවය පිළිබඳ ශතොරතුරු හා
ක්රියාමාර්ග ශකොශතක්ද කිේශවොත්, ම කළපුව, ශකොච්චිකශඩ්
ශේවස්ථාන සිට ශේවස්ථාන රාශියක් හරහා, අශ ශකොළඹ
සං ාරක ශහෝටේ හරහා වාශේම අශ අසරණ ජනතාව ගමන්
කරපු මාර්ග හරහා සිදු වුණු ඒ ශේද වා කශයන් මියගිය සංඛ්යාව
ශේ වනශකොට 3 1 ඉක්මවා ශගොස් තිශබන බවට වාර්තා ීම
තිශබනවා. එම පවුේවධ ශ ෝකය ශේ අවස්ථාශේීම අපත් බවුන්
හා ශබදා ගන්නා බව දැනුේ ශදන්නට කැමැතියි.
ඒ වාශේම තුවාධ ධබා සිටින සංඛ්යාව 811කට පමණ වැඩි
බවත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ඒ සැමට ඉක්මන් සුවය පතනවා.
තවමත්, රජය හරියාකාරව තත්ත්වය ශනොදැනශගනයි ශේ මහජන
ආරක්ෂක ආඥාපනත යටශත් ශයෝජනාව සේමත කර ගැනීමට
පාර්ලිශේන්තුවට පැමිණ තිශබන්ශන්. ඇශමරිකා එක්සත් ජනපදය,
ඉන්ලියාව, ශබේජියම, යුශරෝපය, චීනය, ශ න්මාර්කය, තුර්කිය,
ජපානය, ශසෞලි අරාිලය, බංේධාශේ ය සහ ස්පාඤ්ඤය ආීම
රටවධ මියගිය විශේශිකයන් රාශියක් තවමත් missing persons'
list එශක් ඉන්නවා. Still, there are dead bodies of unidentified
foreigners and we are unaware who they are. එම තත්ත්වය
පිළිබඳ වාර්තාවක් තවමත් ඉලිරිපත් කශළේ නැහැ. හලිසි නීති
විවාදයකීම රජය පළළුශවන් කරන්ශන් තිශබන තත්ත්වය පිළිබඳ
සේපූර්ණ වාර්තාවක් ඉලිරිපත් කර පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන්
දැනුවත් කිීමමයි. එශහමවත් දැනුවත් කරන්නට බැරි ආඩුක්වක්
තමයි ශේ ආඩුක්ව.
අශනක් කාරණය, ශේ සටශන්ීම මිය ගිය අශ ශපොලිස්
ශසේවශ නිධධාරින් වාශේම ශේ අවස්ථාශේලි ජීවිතක්ෂයට පත්
වුණු හැමශදනාශේම පවුේ ශවත අපි අපශේ ශ ෝකය ද එකතු
කරනවා. The innocent were targeted and attacked on a

religious holiday. It was an inhuman and a cowardly act
by a group of extremist terrorists who call themselves an
extremist religious group.
මම ඊට අතිශර්කව, කාලිනේතුමා හා කිතුනු සමාජශ සැම
ශදනාටත්, අප රශේ ජනතාවටත් -විපක්ෂ නායකතුමා ද සඳහන්
කළා- ශේ ඉවසිලිවන්ත ාවය ගැන අශ ඒකාබේධ විපක්ෂශ
ශගෞරවය පුද කරනවා. ලිගටම ඉවසිලිවන්ත ාවශයන් කටයුතු
කර, ශේ අන්තවාීමන්ශේ උත්සාහය පරාජය කිීමමට කැප ශවළු.
එශසේ කටයුතු කිීමශේ වගකීම, අශ දදවය අපට ාර ීම තිශබන
සරදමක් ශධසට අපි කේපනා කරළු.
ඊශ ගරු විපක්ෂ නායකතුමා ප්ර ්න රාශියක් ඇහුවා. ඒවාට
ආඩුක්ව පිළිතුරු ලිය යුතු වුවත්, ඒ කිසිදු ප්ර ්නයකට පිළිතුරක්
ශනොීම ස ානායකතුමා හලිසි නීතියක් පැනීමම ඉේධා සිටිනවා.
අග්රාමාතයතුමා එතුමා ශනොදන්නා අගමැති හැටියට දැන් ප්රසිේධ
ීම සිටිනවා. කිසි ශදයක් දන්ශන් නැති අගමැති. කිසි ශදයක් දන්ශන්
නැති රාජය ආරක්ෂක ඇමති. [බාධා කිීමමක්] ඒ ශදශදනාම
ආඩුක්ශේ ශධොක්ශකෝ. ශේ අය ආඩුක්ශේ ප්රධානීන් හැටියටයි
ශපනී සිටින්ශන්. මම දන්ශන් නැහැ කියපු අගමැති ශකශනක්,
ධංකා ඉතිහාසශ පාර්ලිශේන්තුශේ ඉඳධා නැහැ. මශේ පාසේ

කරුණාකර, ශේ අවස්ථාව විහි වකට ාජන කරන්න එපා.
වි ාධ පිරිසක් මියශගොස් තිශබන ශේධාවක, විහි කාරශයෝ ශධස
පාර්ලිශේන්තුශේ හැසිශරන්න එපා. මම ශමවැනි අවස්ථා දැක
තිශබනවා. 9 83 මහා භීෂණයක් ශවච් ශේධාශේ, දවස් ගණන්
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආඩුක්ව බධාශගන සිටියා; රට ගිනි තබා
යනකේ බධාශගන සිටියා. පාර්ලිශේන්තුව එදා රැස් වුශඩු,
ඇඳිරිනීතිය යටශත්යි. ශමොකක්ද, එදා වුශඩු? අපි කියනවා, ආපසු
ඒ වාශේ ශේවේ කරන්න එපා කියා. එච් රයි මට කියන්න
තිශබන්ශන්. ඒ වාශේ ශේවේ කරන්න ධැහැස්ති ශවන්නවත් එපා.
බබතුමන්ධා, අපි ශබොශහොම අමාරු එක ්රස්තවාීම කඩු ායමක්
පරාජය කරධා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ නායකත්වශයන්
රට තුළ සන්සුන් ාවය ඇති කර, සංවර්ධනයට පිවිශසන්න
පු වන් තත්ත්වයට රට ශගනාවා.
අපි කවුරුත් දන්නවා, ළු රටම දන්නවා, ස ානායකතුමාත්
කිේවා, suicide attack, weapon attack, knife attack, truck
attack and information of an alleged plan of attack පිළිබඳව
ධැබුණු ලියවිේධ ගැන. මම ශේ ලියවිේධ ස ාගත කරන්න
යන්ශන් නැහැ. ශේක දැන් ප්රසිේධ ලියවිේධක්. ශේ ගැන දන්ශන්
නැත්ශත්, අගමැතිතුමා; දන්ශන් නැත්ශත්, ආරක්ෂක ශේකේතුමා.
ජනාධිපතිතුමාට දුන්ශන් නැහැලු. මීට පස්ශසේ ශේ ලියවිේධ
පත්තරවධ පළ කශළොත්, තළුන්නාන්ශසේධා දකියි. දැන් අශ රශේ
ආරක්ෂක තත්ත්වය වැටී තිශබන තත්ත්වය ශේකයි.

If it had not appeared in the newspaper, you had
better release it immediately to the newspapers. Then the
innocent people in the country will protect themselves;
foreigners will protect themselves; the religious
dignitaries will protect themselves. It is a shame that a
certain higher-up in the Government made an utterance
that he knew and he did not go to church. Did they not
have the courtesy in the name of God to inform the
Minister concerned or the Cardinal? Is this the way our
Ministers or the higher-ups are behaving? This country
has no Government, Sir. That is why the Leader of the
Opposition asked you all to quit and hand over the
Government which could not save our country from this
disaster.
ඒ නිසා ශබොරුවට අපට බැණ වැීමශමන් ශේ ප්ර ්න
විසශඳන්ශන් නැහැ. කාධ ශේධාව නැති නිසාත්, ඒ නේ ගේ නැති
නිසාත් ISIS පිළිබඳව හා අනිකුත් සංවිධාන ශදක පිළිබඳව මම
ීමර්ඝව කියන්ශන් නැහැ. ඒ සංවිධාන ශදශක් ශතොරතුරු 14වන දා
සිට රජය දැනශගන සිටියා. ඉන්ලියානු ශතොරතුරු අං ය ඒ
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ගුණ ිනප්න්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

ශතොරතුරු දැනුේ දුන්නා. 1 වන දා ඒ ශතොරතුරු පිළිගත්තා.
පිළිශගන, ශේ රශේඛ්නය යැවුවා. නළුත් ඒ ගැන ශමොනවාද
කථා කශළේ? ඒ ගැන ක්රියාමාර්ගයක් ගත්තාද? නැහැ. ඒ ගැන
උපශදසක් දුන්නාද? නැහැ. ගරු ස ානායකතුමනි, බබතුමා කියපු
ශේ ලියවිේශේ තිශබනවා, ප්රධාන ආගමික ස්ථානවධට පහර
ශදනවා කියධා. ක්රිස්තු ක්තිකයන්ශේ ප්රධාන උත්සව ලිනයක් වන
පාස්කු ලිනශ ශමවැනි පහර ීමමක් සිදුවන බව දැනුේ ීමධා තිශයේීම
බබතුමන්ධා ශමොකක්ද කරධා තිශබන්ශන්? අපට දැන් කියනවා,
ශේ ශතොරතුරු පිළිබඳව දන්ශන් නැහැයි කියධා. ශේ පිළිබඳ
ශතොරතුරු ළු ආඩුක්වම දන්නවා. 0196 සිට ශේ අන්තවාීම ්රස්ත
කේලිය පිළිබඳ ශතොරතුරු තිබුණා. අපි විේපත්තුශේ මායිශේ සිටි
ශේ කේලිශ පිරිසක් අේධා ගත්තා. ඒ නිසා රජය ශේ ්රස්තවාීම
ආයුධ සන්නේධ කේලිය පිළිබඳව ශතොරතුරු ශනොදන්නවාය
කියන එක අපට පිළිගන්න බැහැ. රජශ සියලුශදනා ශේකට
වගකිව යුතුයි. කිසි ශකශනකුට කියන්න බැහැ, ''මම දන්ශන්
නැහැ'' කියධා. එශහම නේ, බබතුමන්ධා ආඩුක්වක ප්රධාන
වගකීමක් දරන පුේගධයන් වන්නට බැහැ. එම නිසා බබතුමන්ධා
ශේ වගකීම ාර ශගන, ඒ වගකීමට නිසි පිළිතුරු ීමම කළ යුතුයි.
ශේ ශතොරතුරු යවා තිශබන්ශන් "For necessary action" කියධායි.
බබතුමන්ධා ශමය කියවා බධන්න. You read the note.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ශේ බරපතළ කාරණය කියන්නට
ඕනෑ. ශමොකද, ශේවා වැසී ශගොස් තිශබන යානක ශබෝේබ. ීමසා
නිකුත් කිීමශේ අං ය විසින් නිදැේශේ නිකුත් කර ඇති දහස්
ගණන් ීමසා වහා පීමක්ෂණයට ාජනය කිීමම අද ලින සිටවත්
ආරේ කරන්න. ඒක ශපොලිස්පතිට යවධා වැ ක් ශවන්ශන් නැහැ.
දන්ශන් නැහැයි කියන අයට යවධා වැ ක් ශවන්ශන් නැහැ.
ආරක්ෂක ශේකේතුමා වගකීමක් ඇති ශකශනක් ශවන්න ඕනෑ.
ගරු කථානායකතුමනි, බබතුමා ආඩුක්රම වයවස්ථා ස ාශේ
ස ාපති. ශේ තනතුරු මීට ශපර දැරුශේ වගකීමක් ඇති, පළපුරුදු,
ඒ වාශේම රාජය ශසේවශ ඉහළම තැනැත්තන් තමයි ශමවැනි
ප්රධාන අමාතයාං වධ ශේකේ  දර දැරුශේ. ශේ විධියට වගකීමක්
නැති, අත් දැකීමක් නැති අය පිටින් ශගනැේධා-

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ තත්ත්වය වයවස්ථාදායක ස ාව තුළ නැහැ ගරු මන්ත්රීතුමා.

ගුණ ිනප්න්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට තව විනාඩි හතරක් තිශබනවා.

ගුණ ිනප්න්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I will conclude in time.

Such a targetted terror attack, when it has been
informed, when it has been communicated, when the
security sources have been informed and the international
sources have also informed - this is the way you all have
behaved, and today you come and inform the House, "ශේ
ගැන අපි දන්ශන් නැහැ කියධා. ගරු කථානායකතුමනි, ශේ රශේ
ආරක්ෂාව යළි ඇති කිීමශේ මහා ාරදූර වගකීම ඉටු කළ හැකිව
තිශබන සියලුශදනාශගන් ශේ ආඩුක්ව පළිගත්තා. ආරක්ෂක බුේධි
අං , ආරක්ෂක ශතොරතුරු අං , ආරක්ෂක දැනුමක් ඇති අය -ඒ
සියලුශදනා- පසුපස එළව එළවා
පළිගත්තා, ශේ අවුරුදු
හතරහමාර තුළ.
ඒ නිසා සියලුම ආරක්ෂක අං ක ා ශගන වැටුණා. රාජය
නිධධාරින් සේපූර්ණශයන්ම ිලය ගැන්වූවා. එතශකොට අපි ළුහුණ
ශදන්ශන් යානක තත්ත්වයකට. ශේ ශේදවා කශ දරුණුකම
බබ අපට ගැඹුරින් අවශබෝධ විය යුතුයි. ඉතාම පැහැලිලියි,
ජනාධිපති සහ අගමැති අතර අර්බුදයක් තියා ශගන රටක
ආඩුක්වක් ශගන යන්න බැරි බව. ශේ ශදශදනාශේම යුතුකම
මහජනයාට ආඩුක්වක් ඇති කර ගැනීශේ වගකීමට රට ගමන්
කරීමමයි. හැබැයි, ඊට ඉස්ශසේධා රට සන්සුන් කරන්න ඕනෑ. මම
මශේ මි්ර සං ාරක සංවර්ධන, වනජීීම සහ ක්රිස්තියානි ආගමික
කටයුතු අමාතයතුමාශගන්, -

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි ශවධාව අවසානයි.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මම මශේ කථාව අවසන් කරනවා. අපි
ිලය ශවධා පසුබැසිය යුතු නැහැ. අශ ජාතිය යළිත් හිස එසවිය
යුතුයි. ඒ සේබන්ධව
විපක්ෂය හැටියට අපට සේපූර්ණ
වි ්වාසයක් තිශබනවා that we can rise from these ashes as a
nation and go towards development and security. විශේශික
හළුදාවන් අහේශබන්වත් ශේ රටට ඇතු ීමශේ ක්රියාවලියකට
ආඩුක්ව අවීනර්ණ ශනොවිය යුතුය කියන ටික සඳහන් කරමින්
මශේ කථාව අවසන් කරනවා.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි. ශබොශහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්රීතුමා. මීළ ට, ගරු
ෆීේඩ් මාර්ෂේ සරත් ශ ොන්ශසේකා මැතිතුමා. බබතුමාට විනාඩි
9 ක කාධයක් තිශබනවා.

ෆීල් 2ඩ් මාර්ෂල් 2 ගුණ සරත් ප් ොන්ප්සේකා මහතා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

ගරු කථානායකතුමනි, හළුදාශේ සාජන්ේ ශකශනකුට ශේක
ගැන කථා කරන්න නේ විනාඩි 9 ප්රමාණවත් වනවා.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද කාධය ශවන් කර තිශබන විධිය. මම
ශනොශවයි ඒක කරන්ශන්.
[පූ. ා.99.18]

ෆීල් 2ඩ් මාර්ෂල් 2 ගුණ සරත් ප් ොන්ප්සේකා මහතා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

ගරු කථානායකතුමනි, අශ
රශේ සිදු වූ වි ාධම
ශේදවා කයට අපි මීට දවස් කිහිපයකට ඉස්ශසේධා ළුහුණ
දුන්නා. අවුරුදු 30ක් තිස්ශසේ පැවති යුේධ කාධශ ීම වුණත් එක
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දවසක, එක ශවධාවක ශමවැනි වි ාධ ශේදවා කයක් සිදු වුශඩු
නැහැ. යුේධය සු ශවන් පටන්ශගන රමශයන් වැඩි ීමමත්, හළුදාව
සහ රට ඒවාට හුරු පුරුදුව සූදානේව සිටීමත් එයට ශහේතුවුණා.
ශකශසේ වුවත් ශේ වනශකොට 361ශදනකු මිය ගිහින්, 500කට වැඩි
සංඛ්යාවක් තුවාධ ධබා තිශබනවා. ළු
රටම කේපාවන
ශේදවා කයක් සිේධ ශවධා තිශබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අද මා කථා කරන්ශන් ආඩුක්ව
පැත්ශත් ඉඳශගන ශනොශවයි, රට ශවනුශවන් රශේ ජනතාවශේ
පැත්ශත් ඉඳශගනයි. රට ශමවැනි තත්ත්වයකට ළුහුණ දුන්නාම
අපට ශේදනාවක් ඇතිශවනවා. අපි රටට ශසේවය කරපු අය, රට
ශවනුශවන් කැප කිීමේ කරපු අය. ශමතැනීම ආඩුක්ව ආරක්ෂා
කිීමම ශහෝ පුේගධයින් ආරක්ෂා කිීමම අදාළ වන්ශන් නැහැ. රට
ශගො
ගන්ශන් ශකොශහොමද, රට ඉලිරියට ශගන යන්ශන්
ශකොශහොමද කියන කාරණය සේබන්ධශයන් යථාර්ථයට ළුහුණ
ීමධා කථා කළ යුතු අවස්ථාවක්. අවුරුදු 30ක් යුේධය නිසා දුක්
විඳපු රට අපි ශේරා ගත්තා. මා දකින විධියට, මශේ මතය අනුව,
මශේ හෘදය සාක්ෂියට එක ව ඒ තිබුණු ප්ර ්නය අවුරුදු 30ක් ඇීම
යෑමටත්
ශහේතු
කාරණා
වුශඩු, ප්රධාන
ව ශයන්ම
ශේ පාධනඥයන්ශේත්, ඒ වාශේම හළුදා ප්රධානීන්ශේත් තිබුණු
දුර්වධතායි. එශහම ශනොවුණා නේ ඒ, පැවැති යුේධයත් ඊට
ශබොශහෝ කලින් අවසන් කරන්න පු වන් අවස්ථා තිබුණා. නළුත්
එම දුර්වධතා නිසාත්, ප්ර ාකරන් වැනි අය එම දුර්වධතා හඳුනාගත්
නිසාත් ඒ යුේධය අවුරුදු 30ක් ඇලිධා ගියා. එහි ප්රතිඵධයක් හැටියට
රට විනා වුණා, රට වැසියා දුක් වින්දා. ඊට පසුව නිසි අයට එම
වගකීේ පැවරුණු අවස්ථාශේ ීම එම ප්ර ්නශයන් ශගො එන්න අපට
පු වන් වුණාය කියධා මා හිතනවා. ඒක තමයි එම අීනත කථාශේ
ශ ෝකාධාපය.
දැන් අද ජනතාවට නැවතත් යානක තත්ත්වයකට ළුහුණ
ශදන්න සිේධශවධා තිශබනවා. ශමය සු ශවන් සැධකිය හැකි
තත්ත්වයක් ශනොශවයි. ශමය ඉතා යානක තත්ත්වයක්. එේටීටීඊ
්රස්තවාදයට ශේ තත්ත්වයට එන්න වි ාධ කාධයක් ගතවුණා.
එේටීටීඊ ්රස්තවාදයට අවුරුදු 91කට ශහෝ අවුරුදු 90කට අධික
කාධයක් ගතවුණා, දැනට ලින කිහිපයකට ශපර සිදුවුණු සිේධිය
වැනි සිේධියක් ක්රියාශේ ශයොදවන්න. නළුත් දැන් ශේ ්රස්තවාදය
එතැනින් පටන්ශගන තිශබනවා.
්රස්තවාලින් ශදශගොේධන්ශේ අරළුණු ශවනස්. එේටීටීඊ එක
ආශේ රට ශබදන්නයි. ඒ නිසා භූමිය අේධන්න ගිහින් ඒ
ශගොේශධෝ විනා වුණා. ශේ ශගොේශධෝ ඇවිේධා ඉන්ශන් රට
ශබදන්න ශනොශවයි, ප්රහාර එේධ කරන්නයි. ශේ ශගොේශධෝ වැරැලි
මාර්ගශයන් ආගමට යේකිසි ප්රතිරූපයක් ශගො න ා ගන්න
හදනවා. ඒ ගැන අපි කනගාටු ශවනවා. එම තරුණයන් ශනොම
යෑම ගැන අපි ඇත්තටම කනගාටු ශවනවා.
එම තරුණයන් ගැන දවරයක් තවම අශ හිශත් නැහැ.
නළුත් ඒ ශගොේධන්ශේ ්රස්තවාීම අරළුණු ශවනස්. ඒක
ජාතයන්තර ්රස්තවාදයක්. ඒ ශගොේධන්ට ජාතයන්තර සහාය
නැහැ. එේටීටීඊ ්රස්තවාදයට ජාතයන්තර සහාය තිබුණා. දැන්
අපට ජාතයන්තර සහාය තිශබනවා. නළුත් ශේ ්රස්තවාදය ඉතා
දරුණු විෂ බීජයක්. ඒක හින්දා අපට ඒකට ළුහුණ ශදන්න ශවනවා.
දැන් නැවතත් ශේ රශේ ජනතාවට ්රස්තවාදය ශමොකක් වුණත්
එකම ආීමනවධට ළුහුණ ශදන්න සිදු ශවධා තිශබනවා. දැන්
නැවතත් ජනතාවශේ ජීවිත අවිනි ්චිතයි. එළියට ගියාම ආපසු
එන්න හේබ ශවයිද දන්ශන් නැහැ. අේමයි, තාත්තයි වාහන ශදකක
වැ ට යන්න ඕනෑ. එක වාහනයක යන්ශන් නැහැ. දරුශවෝ
ශදන්නා එක වාහනයක ඉස්ශකෝශේ යවන්ශන් නැහැ. මීට පස්ශසේ,
ආරක්ෂක කශපොලු අරින්න සිදු ශේවි. ජනතාවශේ සාක්කු,
කලිසේ, බ වේ බක්ශකෝම අත පත ගාධා check කරන්න ශේවි.
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ඒවායින් හිරිහැර ශේවි. රැවුධක් වවාශගන ඉන්න තරුණශයක්
දැක්ශකොත් ළුස්ලිේ තරුණශයක් කියධා අේධාශගන ප්ර ්න
කරන්න පටන් ගනීවි. ශමවැනි අයට දැන් රැවුධ බාන්න සිදු
ශවනවා.
සං ාරකයන් ඒම අනිවාර්යශයන්ම නවතිනවා. රශේ
ආර්ථිකය ක ාශගන වැශටනවා. ආශයෝජකයන් එන එකක් නැහැ.
ආඩුක්වට විතරක් ශනොශවයි, ඒක බධපාන්ශන්. ශේක විසඳුශඩු
නැත්නේ තළුන්නාන්ශසේධාශේ රජයක් ආවත් ශේ ප්ර න
් යට, ශේ
ආකාරයට ළුහුණ ශදන්න සිදු ශවනවා. ශේ තත්ත්වශයන් අපි
ශගො එන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා එකතු ශවධා, එකට ක්තිමත්
ශවධා ශේ ස ා ගර් ශ සිටින සියලු ශදනාශේ ආශිර්වාදය මත
අපි ශේශකන් ශගො එන්න ඕනෑ කියධා මම හිතනවා. මම දැන්
කියන ශේ සමහරු අහන්න අකැමැති ශවයි. විශ ේෂශයන්ම
ශේ පාධනඥයන්. ශකොයි පැත්ශත් හිටියත් ශමතැන ඉන්න
බක්ශකෝම ශේ පාධනඥයන්. පසු ගිය යුේධය ඉවර වුණාට
පස්ශසේ අපි හරි මාර්ගශ ගිශ නැහැ කියධා මම වි ්වාස
කරනවා. ශේක මශේ මතය. තළුන්නාන්ශසේධා විරුේධ ශවන්න
පු වන්.
අවුරුදු 30ක යුේධය ඉවර වුණාට පස්ශසේ අශ රටට carnival
එකක්, එශහම නැත්නේ වි ාධ උත්සවාකාර ජීවිතයක් ආරේ
කරන්න අපට අවස්ථාව ධැබුණා. ඒක කරපු එක වරදක්
ශනොශවයි. ීමර්ඝ කාධයක් දුක්විඳධා අපට නිදහස ධැබුණා;
ආරක්ෂාව ධැබුණා. අපට carnival ජීවිතයක අත-පත ගාන්න
අවස්ථාව ආපසු ධැබුණා. නළුත් ශේ පාධනඥයන් සහ හළුදා
ප්රධානින් හැටියට ඒ ශගොේධනුත් ශේ carnival එශක් කතුරු
බංචිේධාශේ නඟින්ශන් නැතුව, එතැනින් එහාට ගිහිේධා කටයුතු
කිීමශේ වගකීමක් තිබුණා.
ශේ පාධනඥයන්ටයි, හළුදා
ප්රධානින්ටයි රට ආරක්ෂා කිීමශේ වගකීමක් තිශබනවා කියන එක
ශත්ශරන්න ්රස්තවාදයක් එන කේ ඉන්න ඕනෑ නැහැ. යුේධයක්
තිබුණත්, නැතත් ඒ වගකීම තිශබනවා; ්රස්තවාදයක් තිබුණත්,
නැතත් ඒ වගකීම තිශබනවා. ඒ වග කීම අපි ඉෂ්ට කශළේ නැහැ.
යුේධය ඉවර වුණු දවශසේ ඉඳධා carnival mood එක ශහොඳට
තිබුණා. ඒ, අපට බධයට එන්න තිශබන ආ ාව, ප්රතිධා ධබා
ගැනීමට තිශබන ආ ාව, ශහොඳ ජීවිතයක් ගත කිීමමට තිශබන
ආ ාව නිසායි. ඒ වුණත්, වර්තමාන ශධෝකශ සිේධ වන ශේවේ
දැක්කාම නැවතත් අවදානමක් ඇති වන්න පු වන් කියන එක අපි
බරපතළ ශධස ශත්රුේ ගත්ශත් නැහැ. යේ යේ තැන්වධ ඒවා
ගැන කියැවුණා. නළුත්, ඒවා බරපතළ ශධස ශත්රුේ ගත්ශත්
නැහැ. රටක ආරක්ෂාව තමයි ප්රළුඛ්ත්වය. ඊළ ප්රළුඛ්ත්වය තමයි
ආර්ථිකය. ඒකට ශහේතුව තමයි, ආරක්ෂාව නැති තැනක
ආර්ථිකයක් ශගො න න්න බැහැ කියන එක. ආර්ථික වර්ධනයක්
ගැන සිහින දකින රටක් නේ අනිවාර්යශයන්ම ආරක්ෂාව ඉතා
තලින් තිශබන්න ඕනෑ, ක්තිමත්ව තිශබන්න ඕනෑ. ඒ ශවනුශවන්
වියදේ කරන්න ධෑස්ති ශවන්න ඕනෑ. උදාහරණයක් හැටියට
සිංග පූරුව ගන්න පු වන්. සිංග පූරුව කියන්ශන්, අශ ශකොළඹ
නගරය තරේ භූමි ප්රමාණයක් තිශබන රටක්. නළුත් ඒ රශේ සියලු
ශදනාටම - මිලියන තුනක පමණ ජනතාවට- ආරක්ෂක හළුදාවධ
පුහුණුව ීම තිශබනවා. ඒ රශේ ආරක්ෂාව ශවනුශවන් තිශබන අය
වැය -Defence Budget එක- ගිනිශකොන ලිග ආසියාශේ - SouthEast Asia - තිශබන වැඩිම Defence Budget එක. එම ප්රමාණය,
ඕස්ශේලියාවටත් ව ා වැඩියි. මශේ අත්දැකීේ එක්ක මා දැක
තිශබනවා, ආරක්ෂාව තර කළා කියධා, හළුදාව හැදුවා කියධා
ඡන්ද හේබ ශවන්ශන් නැති නිසා ඒ ශකශරහි ශයොළු කරන
අවධානය හු ක් අක් බව. ඒවාශ ප්රතිඵධවධට තමයි අද අපට
ළුහුණ ශදන්න සිේධ ශවධා තිශබන්ශන්. රටක ආරක්ෂාව නැහැ
කියන එශකන් කියන්ශන්, රශේ වග කිව යුත්තන් තම යුතුකේ
ඉෂ්ට කරධා නැහැ කියන එකයි. අපට ඒශකන් ගැධශවන්න බැහැ.
කුමන පක්ෂශ සිටියත්, කුමන පැත්ශත් වාඩි ශවධා සිටියත් අප
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පාර්ලිශේන්තුව
[ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගරු සරත් ශ ොන්ශසේකා මහතා]

සියලු ශදනාම ශේවාට වග කියන්න ඕනෑ. සමහරු වැ කරනවා;
සමහරු විශේ නය කරනවා. නළුත්, ශේ වගකීශමන් ගැළශවන්න
බැහැ. වගකීමක් නැති හින්දා තමයි රශේ ආරක්ෂාව නැහැ කියන
තත්ත්වය ඇති ශවධා තිශබන්ශන්. ජනතාව ශේක ශත්රුේ ගනීවි.
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය දවස්වධ ඇති වූ සිේධිය ගැන
විශේ බුේධි අං අපට දැනුේ දුන්නා. ශේ ගැන එක එක මත පළ
ශවනවා. ශමතැන වාදයක් ඇති වුණා, දැනුේ දුන් ලිනය ගැන.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට තව විනාඩි ක් තිශබනවා.

ෆීල් 2ඩ් මාර්ෂල් 2 ගුණ සරත් ප් ොන්ප්සේකා මහතා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

මට ශවධාව මලි වුශණොත්, බබතුමන්ධාශේ ශවධාශවන් හරි
ටිකක් ශදන්න.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ස ානායකතුමාශගන් ශහෝ ශවධාව ඉේධා ගන්න.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, give him five more minutes.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
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ආරක්ෂක කවුන්සධය සුමානයකට වරක් රැස් වුණා නේ
අනිවාර්යශයන්ම ශේ ලියුම ගැන කථා කළ යුතුව තිබුණා. ශේ
වාශේ ලියුමක් ආවාම ආරක්ෂක කවුන්සධය වහාම කැඳවන්නට
ඕනෑ, සුමානයක් යනතුරු ඉන්න බැහැ. ශපොලිස්පතිවරයා ශගදර
යැේවාය කියා ශේ ප්ර ්නයට විසඳුමක් ධැශබන්ශන් නැහැ. පහළ
තැනින් වතුර ගධා යවන්න හදන එක එක අසාධාරණයි කියා මම
හිතනවා. අශ ආඩුක්ව වුණත් ශේ ගැන ශපොලිස්පතිවරයාට
බැණධා වැ ක් නැහැ.
ශපොලිස්පතිවරයා ගැන මශේ ශපෞේගලික මතයක් ශනොශවයි
මම ශේ කියන්ශන්. ශේ ශපොලිස්පතිවරයා පත් කළ ශවධාශේ මම
කිේවා, 'බයිට ව ා ශහොඳයි විරමසිංහට දුන්නා නේ කියා. මම
කිේශේ, විරමසිංහට අවුරුදු ශදකක් ීමධා ඊට පසුව බහුට ශදන්න
කියායි. මම ජනාධිපතිවරයා හළුශවධා හතර පාරක් ඒක කිේවා.
නළුත්, ශමතැන තිශබන්ශන් ශවනත් ප්ර ්නයක්. ශපොලිස්පතිවරයා
එළියට දැේමාය කියා ශේ ප්ර ්නය විසශඳන්ශන් නැහැ. ශේකට
වග කිව යුතු, ඊට ව ා ඉහළ අය ඉන්නවා. අන්න ඒ අය ශේ සඳහා
වග කියන්නට ඕනෑ. ඒ ලියුම ගණන් ගත්ශත් නැති එක වි ාධ
ප්ර ්නයක්. ඒක රශේ ආරක්ෂාවට වැදුණු වි ාධ පහරක්.
විපක්ෂ නායකතුමාටත් ශමන්න ශේ ශේවේ මතක ඇති. අපි
යුේධය අවසන් කළ ශවධාශේ මම ශයෝජනා කිහිපයක් ඉලිරිපත්
කළා. මම කළ ප්රබධම ශයෝජනාව තමයි, 'දැන් road blocks
දමාශගන, ජනතාව ශයොදාශගන, බයිශනත්තු හයිකරශගන ශේක
කරන්නට බැහැ, රශේ ආරක්ෂාව ක්තිමත් ශවන්නට වි ාධ බුේධි
අං යක් ශගො න න්නට ඕනෑ' කියන එක. බුේධි අං වලින්
තමයි රශේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න පු වන් වන්ශන්. ඒවා ඒ
ආකාරශයන්ම සිේධ වුණාය කියා මම හිතන්ශන් නැහැ. යුේධය
ශවධාශේ තිබුණු බුේධි අං තවම තිශබනවා. නළුත් ඒවා දැන් ටික
ටික පිරිහිධා ඇති. ප්රතිසංවිධානය කරනවාය කියා බුේධි අං
ප්රධානියා ශගදර යැේවාට හරියන්ශන් නැහැ. ඒ බුේධි අං වධ
ක්තිය වැඩි කිීමශේ ක්රියාදාමයක් තිශබන්නට ඕනෑ. ඒවා සිදු
ශනොවුණු නිසා තමයි අද අපට ශේ ප්රතිඵධවධට ළුහුණ ශදන්න
සිේධශවධා තිශබන්ශන්.

Five more minutes ධැශබනවා ලු.

ෆීල් 2ඩ් මාර්ෂල් 2 ගුණ සරත් ප් ොන්ප්සේකා මහතා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

විශේ බුේධි අං ශේ ගැන දැනුේ දුන්නා. 4වැනි දා දැනුේ
දුන්නා ද, 9වැනි දා දැනුේ දුන්නා ද කියන එක අදාළ නැහැ. 4වැනි
දා දැනුේ දුන්නා නේ වැනි දා වන ශකොට ක්රියාත්මක ශවන්න
ඕනෑ. වැනි දා දැනුේ දුන්නා නේ 91වැනි දා වන ශකොට
ක්රියාත්මක වන්න ඕනෑ. ඒ වාශේ එකකට ශේ ස ාශේ කෑ ශකෝ
ගහන එශක් කිසිම ශත්රුමක් නැහැ. අශ MSD එශක් ආරක්ෂක
නිධධාරින් ඇවිේධා අපට ලියුමක් දුන්නා. ඒක, ශපොලිස්පති යවපු
ලියුම. ඊශ television එශක් මම දැක්කා, ජාතික බුේධි ප්රධානියා National Intelligence Chief- ශපොලිස්පතිතුමාට යැවූ ලියුම.
ජාතික බුේධි අං ප්රධානියා ඒ ලියුම ශපොලිස්පතිවරයාට එවා
තිශබනවා. අපි දන්නා විධියට, ආරක්ෂක කවුන්සධයක ජාතික
බුේධි අං ප්රධානියා ඉන්ශන් ශපොලිස්පති යටශත් ශනොශවයි. ජාතික
බුේධි අං ප්රධානියා ඉන්ශන් ආරක්ෂක ශේකේවරයා සහ
ආරක්ෂක ඇමති යටශත්යි. ජාතික බුේධි ප්රධානියා ලියුමක් එවනවා
නේ, ඒ ලියුම අනිවාර්යශයන්ම ජනාධිපතිවරයාටත් යනවා. ඒ
ලියුම තමයි, ආරක්ෂක ශේකේවරයාටත් ගිහින් තිශබන්ශන්. ඒ
ලියුම අනිවාර්යශයන්ම ශපොලිස්පතිවරයාටත් යනවා. ශේ ලියුම
අනුව ක්රියා කශළේ නැහැය කියා ශපොලිස්පතිවරයා අේධාශගන
කන්න හදන එක හරිද? ජනාධිපතිවරයාට ඒ ලියුශේ පිටපතක්
ශනොගියා නේ, ඒක ශවනම ප්ර ්නයක්. එශහම ශනොයන්නට
ශහේතුවක් නැහැ.

මම තවත් කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. ශේක කිේවාම සමහර
විට බබතුමන්ධා ශපොඩ් ක් කෑ ගහන්න පටන් ගනීවි. යුේධය
අවසන් වුණාට පසුව බුේධි අං වැඩිපුරම පාවිච්චි කශළේ අපි වාශේ
අයශගන් පළිගන්නයි; අපි ගැන බත්තු ශසොයන්නයි; අශ දරුශවෝ
ගැන බත්තු ශසොයන්නයි; අශ දරුශවෝ යන තැන් ශසොයන්නයි.
එම නිසා යුේධය අවසන් වුණාට පසුව තිබුණු ආඩුක්ව විතරක්
ශනොශවයි, ඊට පසුව පැමිණි අශ ආඩුක්වත් ඒ අං ය ක්තිමත්
කරන්නට වැ කරධා නැහැ. ඒක අපි පිළිගන්න ඕනෑ. වැරැලි
ශේවේ කළා, හරි ශේවේ කශළේ නැහැ. අද ඇතිශවධා තිශබන ශේ
තත්ත්වයට පසුගිය අවුරුදු දහය තුළ තිබුණු සියලුම ආඩුක් වග
කියන්න ඕනෑ. ශමොකද, ශේ වාශේ ්රස්තවාදයක් අවුරුේශදන්,
ශදශකන්, තුශනන් හදන්න බැහැ. රන්ජන් විශජ්රත්නට ගහන්න
මරාශගන මැශරන ශබෝේබයක් ශගශනන්න එේටීටීඊ එකට අවුරුදු
90ක් ගියා. ඒ නිසා ශේක අවුරුදු හත අටක් තිස්ශසේ සංවිධානය
කරධා කළ ශදයක්. ශමතැන ඉන්ශන් බය මැරුණු හතර පස්ශදනා
පමණක් ශනොශවයි, තව තුන් හාරසියශදශනකුවත් ඇති. ඒ අයට
ප්ර ාකරන් වාශේ නායකශයක් -ඒ වාශේ පිළිගත්, තමන්ශේ
අනුගාමිකයන් දධර්යවත් කරන්න පු වන් ශකශනක්- හැලිධා
තිශබනවා. ඒ නිසා, ශමය ඊශ ශපශර්දා සිදු වුණු එකක් ශනොශවයි.
අවුරුදු හත අටක් තිස්ශසේ සැධසුේ කරධා වුණු ශදයක්. තිබුණු
සියලුම රජයන්ට, ඒවාශ තනතුරු දැරූ සියලුම අයට ශේශක්
වගකීම යේකිසි තැනකීම ගෑශවනවා. ඒවා ස්ශේච්ඡාශවන්
පිළිශගන, අශ වැරැලි හදාගන්න සිදු ශවනවා.
ජනාධිපතිවරයා සම මශේ ශපෞේගලික තරහක් නැහැ. මම
දන්ශන් නැහැ, දැන් කේටිය මට කියනවා, "ශේ කාශේ
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ජනාධිපතිවරයා තරහා කරගන්න එපා, බබතුමාට නීතිය හා සාමය
පිළිබඳ අමාතයාං ය ශදන්න ඉ තිශබනවා, ඒක නිසා විශේ නය
කරන්න එපා කියා. ගිය සැශර්ත් බශහොම කථාවක් ගියා. ගරු
කථානායකතුමනි, දැන් බය මධ ඉධේ කථාව කියධා
්රස්තවාලිශයෝ මට එළව-එළවා ගහන්න ඉ තිශබනවා. මට
ආරක්ෂාවකුත් නැහැ. මට තවම ඉන්ශන් බබතුමා දුන්න
ශපොලීසිශ 99 ශදනා විතරයි. STF එශක් හතරශදශනක් ීමධා
තිබුණා. බක්ශතෝබර් 06වන ලින ඒ අයත් අයින් කළා. එම නිසා
බය කථා කිේවාට, කියන්න තිශබන ශේ මට කියන්න සිේධ
ශවනවා.
ජනාධිපතිතුමා සම මශේ කිසිම තරහක් නැහැ. ශේ සිදු වුණු
විපත පිළිබඳව, ජනාධිපතිතුමා සිංග පූරුශේ ඉඳධා වාකය දහයක
විතර පණිවු යක් එවා තිබුණු ආකාරය අපි දැක්කා. ඒක ශපොඩි
ශ ෝක ප්රකා යක්. ඉන් පසුව එතුමා සිංග පූරුශේ ඉඳධා ෑ
90.11ට විතර ශේ රටට ආවා. නළුත් සිංග පූරුශේ සිට ශ්රීධන්කන්
ුණවන් යානයක් සවස 3.11ටත් ශේ රටට ආවා. ෑ .11ට තව එකක්
ආවා. ආරක්ෂක ප්රධානියා හැටියට එතුමාට කලින් ුණවන් යානශ
එන්න තිබුණා. එතුමාට බයිපාස් එකක් එශහම කරධා තිබුණා නේ
බන්න එශහම එන්න බැහැ. නැත්නේ, medical checkup එකක්
කළා වුණත්, එන්න හැකියාව තිබුණා. හැම තැනීමම අපි අශ
දුර්වධකේ ගැන ශපන්වා තිශබනවා. ජනාධිපතිවරයා දුර්වධයි
කියන්ශන්, අපිත් දුර්වධයි කියන එකයි; ජනාධිපතිවරයාශේ
දුර්වධකේ තිශබනවාය කියන්ශන්, ඇමති මඩු ධය සහ ආඩුක්ව
දුර්වධයි කියන එකයි. ඒ දුර්වධකම රජයක් හැටියට අපි
සියලුශදනාට පිළිගන්න ශවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ආරක්ෂක කවුන්සධය, ආරක්ෂක
ඇමති සහ ආරක්ෂක ශේකේ රාජකාරිය පැහැර හැර තිශබනවා;
ශේ කටයුතුවධීම අසාර්ථක ශවධා තිශබනවා. නිදහසට ශමොන
කාරණා කිේවත්, අපි ඒවා පිළිගන්ශන් නැහැ; ජනතාව
පිළිගන්ශන්ත් නැහැ. ශේ සිේධිවලින් පහර කෑශේ ජනතාවයි. ශේ
නිසා රශේ අස්ථාවර ාවයක් ඇති වුණා. නීතිය, ආරක්ෂාව කියන
සියේධ නැති වුණා. දැන් භීෂණයක් ඇවිත් තිශබනවා. එවන්
ශමොශහොතක නිදහසට කාරණා කියා වැ ක් නැහැ. ශවන රටවධ
නේ ශමශහම ශදයක් වුණාම ඊට වග කිව යුතු සියලුශදනාම
ශරොත්ත පිටින්ම ඉේධා අස් ශවනවා. ශධෝකශ පිළිගත් රටවධ
ශේ වාශේ ශදයක් වුණා නේ ඒ අයට අනිවාර්යශයන්ම ශගදර
යන්න ශවනවා. නළුත් සාමානයශයන් අශ රශේ එශහම ශේවේ
ශවන්ශන් නැහැ. ඒක නිසා ශමශහේ අයට තවදුරටත් ඉන්න පු වන්.
නළුත්, ශමහි වරද සියලුශදනා පිළිගන්න ඕනෑ.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

බබතුමාට තව විනාඩි 3ක කාධයක් තිශබනවා.

ෆීල් 2ඩ් මාර්ෂල් 2 ගුණ සරත් ප් ොන්ප්සේකා මහතා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)
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ෆීල් 2ඩ් මාර්ෂල් 2 ගුණ සරත් ප් ොන්ප්සේකා මහතා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

ශේ බත්තුවට දුන්න ප්රළුඛ්ත්වය ගැන තළුන්නාන්ශසේධා
දැක්කා ශන්. පසුගිය දවස්වධ නාමේ කුමාර කියන පුේගධයා
දුන්න බත්තුවට දුන් ප්රළුඛ්ත්වයවත් ශේකට දුන්ශන් නැහැ. නාමේ
කුමාර කියා තැනැත්ශතක්, අපි බක්ශකෝම ඝාතකශයෝය කියධා,
තවත් අරවා ශේවා කියධා අපිව එේධන්න හැදුවා. ඒ ප්රවෘත්තිය
කශර් තියාශගන දුවපු තරේවත් ශේ ශවනුශවන් ලිේශේ නැහැ.
ඊළ ට, "මධූෂ් කියධා තවත් ශකශනක් අේධාශගන ද ධනවා.
ඒ මේ වේටියට අත ගහපු තරේවත් උනන්දුශවන් ශේ මේ
වේටියට අත ගැහුශේ නැහැ. ශේ ශේවේවලින් ශත්ශරනවා,
ආරක්ෂාව කියන එක අපට විහි වක් ශවධා තිශබන බව. ඒක
හිශතන හිශතන විධියට, අශ නයාය ප්රවධට විතරයි පාවිච්චි
කරන්ශන්. අශ ශේ පාධන නයාය ප්ර සඳහා ඒක ශයොළු
කරන්න හදනවා. එතැනින් එහාට, රශේ නයාය ප්රය සඳහා,
ජනතාවශේ අව යතා සඳහා ඒක පාවිච්චි කරන පුරුේදක් අපට
නැහැය කියා මට ශපශනනවා.
ඊළ ට, අගමැතිතුමාටත්, ආරක්ෂක රාජය ඇමතිතුමාටත් මාස
6කින් ආරක්ෂක කවුන්සධයට එන්න කියා නැහැ. ශේක රටක්
ශන්. ශේ රශේ ආඩුක්වක් තිශබනවා. එතුමන්ධා ආරක්ෂක
කවුන්සධයට එන එක වයවස්ථානුූලධ කාර්යයක්. ආරක්ෂක
කවුන්සධශ කවුද ඉන්ශන්? ඒ මලිවාට තළුන්නාන්ශසේධාශේ
විපක්ෂය පැත්ශතන් කවුද, කවුද ඒකට රිංුණවා ලු. ශකොයි රශේද,
ආරක්ෂක කවුන්සධයට විරුේධ පක්ෂශ මිනිස්සු සහ ාගි වුශඩු?
ශේවා ශධෝක විහි . ශේවායින් ශධෝකය හිනස්සන්න පු වන්.
ආරක්ෂක කවුන්සධශ කථා කශළේ අ ්ව ශර්ස් ගැනද? එශහම
නැත්නේ, එතැන ඉඳශගන බේටු දමන එකද කශළේ? ශේක වි ාධ
ප්ර ්නයක්.
ගරු අගමැතිතුමනි, මම බබතුමාට ගරු කරනවා. නළුත්, මාස
6කින් බබතුමාට ආරක්ෂක කවුන්සධයට එන්න කිේශේ නැත්නේ,
බබතුමා නිකේ හිටිශ ඇයි? බබතුමාට ඒ ශවනුශවන් ක්රියාත්මක
ශවන්න තිබුණා. බබතුමාට ඒ ගැන පාර්ලිශේන්තුශේීම කියන්න
තිබුණා. අපි කවුරුවත් ඒවා දැනශගන හිටිශ නැහැ. නැත්නේ,
අගමැතිතුමා හැටියට බබතුමා ශකොශහොමද යුතුකම ඉෂ්ට
කරන්ශන්? එම නිසා, ඒ සේබන්ධශයන් කාටවත් නිදහසට
කාරණා කියන්න බැහැ. ආරක්ෂක රාජය ඇමතිතුමාට ආරක්ෂක
කවුන්සධයට එන්න ශදන්ශන් නැත්නේ, එතුමා එශහම ඉඳධා
ශමොකටද? එශහම නේ, එතුමා ඉේධා අස් ශවන්න ඕනෑ.
ආරක්ෂක කවුන්සධයට යන්න බැරි ආරක්ෂක රාජය ඇමති
ශකශනක් ඉඳධා වැ ක් තිශබනවාද? එතුමාට වරප්රසාද හේබ
ශවනවා. නළුත්, එතුමා ආරක්ෂක කවුන්සධශ නැහැ. එතශකොට
රශේ ආරක්ෂාව ගැන එතුමා දැන ගන්ශන් ශකොශහොමද? ශේවා
නිදහසට කාරණා ශනොශවයි. ශේවා මහා පරිමාණ වැරැලි. ශේ
වැරැලි සිේධ ශවනතුරු ශේ ආඩුක්ශේ අපි නිදාශගන හිටියා නේ,
අපි ජනතාවට වග කියන්න ඕනෑ. ශේ වැරැේද කාටවත් නිවැරැලි
කරන්න බැහැ.

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

මට ඊට ව ා වැඩි ශවධාවක් ශදන්න, ගරු කථානායකතුමනි.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Give him five more minutes, Sir.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Okay, five more minutes.

ශේවා පාධනය කරන්න, ඒවා ාරව කටයුතු කරන්න අපි
ගැළශපන මිනිස්සු ශයොදවධා තිබුණාද? ඒ ප්ර න
් යත් මශේ හිශත්
තිශබනවා. මශේ හෘදය සාක්ෂියයි ශේ කථා කරන්ශන්. නීතිය හා
සාමය පිළිබඳ අමාතයාං ය ාරව කටයුතු කළ සමහර ඇමතිවරු
මශේ හිතවතුන්; යහ වන්. බවුන් හරි සුන්දර මිනිසුන්. ඒ වාශේම
බවුන් හරි ශහොඳයි. ශහොඳ යා ශවෝ; වැදගත් මිනිස්සු. ඒ අය
සමාජයට කිසි වරදක් කරන්ශන් නැහැ. නළුත්, බවුන්ට ඒ විෂයයට
අදාළ දැනුම තිශබන්න ඕනෑ. කලින් සිටි නීතිය හා සාමය ාර
ඇමතිවරුන්ට එශහම පසුිලමක් තිබුශඩු නැහැ. නළුත්, ශේ අයට
එවැනි පසුිලමක් තිශබන්න ඕනෑ. ජූධේපිටිශ අමශරට ශේ
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පාර්ලිශේන්තුව
[ගරු සරත් ශ ොන්ශසේකා මහතා]

පිළිබඳව ඊට ව ා පසුිලමක් තිශබනවාය කියා සමහර ශවධාවට මට
හිශතනවා.
එයා දන්නවා නීතිය කියන්ශන් ශමොකක්ද කියා. නීතිශයන්
පනින හැටිත් එයා දන්නවා, නීතිය ක න හැටිත් එයා දන්නවා,
මිනීමැරුශවොත් ශවන්ශන් ශමොකද කියාත් එයා දන්නවා, ගංජා
ගැහුශවොත් ශවන්ශන් ශමොකද කියාත් එයා දන්නවා. ඒ නිසා එක
පැත්තකින් අක් ගණශන් නීතිය ගැන ඒ විධියට ඉශගන ගන්න බැරි
නේ, අර පැත්ශතන් ශහෝ ඉශගන ගන්න ඕනෑ. එශහම නැත්නේ
අපට ශේ යුතුකේ ඉෂ්ට කරන්න හේබ ශවන්ශන් නැහැ. අනිත්
එක, ශේ කාරණාවධට ශමෝරපු මිනිසුන් ඉන්න ඕනෑ. තරුණ
මන්ත්රීවරු ශයොදාශගන ශේ වාශේ ශේවේ කරන්න බැහැ.
ශකොශහොමද, අවුරුදු
ක්, 60ක් ශවන හළුදාපති ශකශනකුට,
ශපොලිස්පති ශකශනකුට අවුරුදු 41, 45ක් වුණු තරුණ මන්ත්රී
ශකශනක් ගිහිේධා උපශදස් ශදන්ශන්? අපිත් ඒ තනතුරුවධ
හිටියා. එශහම තත්ත්වයක් තිබුණා නේ, ඒක අපි අපහසුතාවට
පත්ශවන තත්ත්වයක්. ඉතින් ආඩුක්වක් වුණාම ශේවා ශත්රුේ
ගන්න ඕනෑ. ශේ වැරලි හදා ගත්ශත් නැත්නේ, නැවත නැවතත් ශේ
වැරලි කශළොත් අපට අනිවාර්යශයන් රට ශේ තිශයන උවදුශරන්
ශගො ගන්න බැහැ. ශේක තමයි යථාර්ථය වන්ශන්. ඒ විතරක්
ශනොව අශ ආඩුක්ශේ එවැනි අමාතයාං තවත් තිශබනවා,
තළුන්නාන්ශසේධා ඒ බව පිළිගනී. ඒ තැන්වධත් සුදුස්ශසෝ සිටිනවා
කියා මම හිතන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ගරු අගමැතිතුමනි, ප්ර න
්
තිශබන්න පු වන්; අක්පාක්කේ තිශබනවා. නළුත් ශේ රජය
ඉලිරියට යන්න ඕනෑ නේ, අනිවාර්යශයන් සුදුස්සා සුදුසු තැන්වධට
පත් කරන්න ඕනෑ. එශහම නැතුව සාර්ථකව රජයක් ශගන යන්න
බැහැ. උදාහරණයක් හැටියට අපි කිේවා, "පරිපාධන නිධධාරිශයක්
ආරක්ෂක ශේකේ ශවන්න ඕනෑ. කියා. ඒ වාශේ එක්ශකශනක්
ශදශදශනක් හිටියා. ඊට පස්ශසේ ඒ ශසේධම එපා වුණා. ඊට පස්ශසේ
නෑදෑශයෝ, යා ශවෝ, classmatesධා, එයාධා ශමයාධා දමා ගත්තා.
බක්ශකෝම අසාර්ථකයි. පරිපාධන නිධධාරිශයක් ඉන්ලියාශේ
ආරක්ෂක ශේකේ ශවධා සිටිනවා. හැබැයි, ඒ ශගොේධන්
පරිපාධන ක්ශෂේ්රශ හිටියත් ආරක්ෂක විදයාධයට ගිහිේධා
එතැනින් උපාධිය සමත් වුණු උදවිය. ආරක්ෂක විදයාධය
කියන්ශන් ශධෝකශ තිශබන ඉහළම ආරක්ෂක විදයාධ. උසස්ම
මේටමින් ආරක්ෂාව ගැන ඉශගන ගන්නා තැන්. මශේ වාසනාවට
මමත් එංගධන්තශ රාජකීය ආරක්ෂක විදයාධයට තමයි ගිශ .
ටික ශදනාටයි එතැනට යන්න ධැශබන්ශන්. ඒ වාශේ ආරක්ෂක
විදයාධ ඉන්ලියාශේත් තිශබනවා. ඒවාට ශහෝ ගිහිේධා ඒ අය
සුදුස්ශසෝ ශවධා ඉන්න ඕනෑ. නැත්නේ උපාධියක් තිබුණු පලියට,
පරිපාධන නිධධාරිශයක් වුණු පලියට ආරක්ෂාව ගැන
ශත්ශරන්ශන් නැහැ. සමහර ශවධාවට platoon එකක 0 ශදශනක්
සිටින බව සමහර ආරක්ෂක ශේකේවරු දන්ශන් නැහැ. [බාධා
කිීමමක්]
එශහම නැත්නේ ශකොශහොමද ඒ ශගොේශධෝ ඒ රාජකාරිය
කරන්ශන්? ඒ ශගොේධන් එන්ශන් ආරක්ෂාව ගැන ඉශගන ගන්න.
ඒ ශගොේධන් එන්ශන් හළුදාපතිශගන් ඉශගන ගන්නයි. ආ ගමන්
සුමාන ශදකක්, මාසයක් යනතුරු අහනවා, "ශකොශහොමද ශේවා
ශවන්ශන්. කියා. ඒ වාශේ තත්ත්වයක් අශ රශේ තිශයනවා. ඒක
ශවනස් ශවන්න ඕනෑ.
දැන් අපට අහන්න ධැශබන ශේවේ තමයි හු ක් ශවධාවට
ඊශ ශපශර්දා TV එශක් සහ ශමතැන කථා කශළේ. බබතුමාත් අද
ශ ෝක ප්රකා යක් කළා. ශමශහම කියනවා, "අපි ශ ෝකයට පත්
ශවනවා. , " වැරලිකරුවන්ට තරාතිරම ශනොබධා අපි දඬුවේ
ශදනවා." කියා. TV එශක් යන ඒවා අහශගන ඉඳධා මම ඒවා ලියා
ගත්තා. ඊළ ට ශමන්න ශමශහම කියනවා, "සියලුම අවමංගධ
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කටයුතු රජශ වියදමින්.", "වහාම වැරලිකරුවන් ඇේලිය යුතුයි
කියා මා අදාළ අයට නිශයෝග දුන්නා." ...
"අපි හලිසි නීතිය දමනවා. , "මැයි ලින ශපළපාළි ආලිය
අවධංුණයි. අවුරුදු උත්සව අවධංුණයි. කියා. තව ටිකක් කේ
යනශකොට කියයි ශවසක් උත්සවයත් අවධංුණයි කියා. ශේ රශේ
අන්තිමට ඉතිරි වන්ශන් අධවංුණ විතරයි. ශමශහම ගිශයොත් අපට
ජන ජීවිතයක් නැති ශවනවාය කියන එක තළුන්නාන්ශසේධාට
ශත්ශරන්නට ඕනෑ.
්රස්තවාලියා ගැන මම ශමතැන කථා කරන්නට යන්ශන් නැහැ.
ශමොකද, ඒ ගැන දන්නා පඩුඩිතශයෝ ඇති වනතුරු සිටිනවා ශන් .
එම නිසා ඒ පිළිබදව මම කථා කරන්නට යන්ශන් නැහැ. කථා
කශළොත්, මම එළියට යනශකොට මට ශබෝේබ පහරක් වලියි. මශේ
අර කිශධෝමීටර ධක්ෂ හයක් දුවපු ජී කේශටන් ම හිට හිට
තමයි මම යන්ශන්. ඒශකන් තමයි මට ආරක්ෂාව සපයන්ශන්.
අශ ආඩුක්ව බධයට ආවාම ඒ ජි
එක මාරු කර ගන්නට
හැදුවා. මට ඒකත් කර ගන්නට බැරි වුණා. බබතුමාශේ ආඩුක්ව
කාධශ බබතුමා දුන් ජී කේශටන් තමයි තවමත් මට ආරක්ෂාව
සපයන්ශන්. අශ ආඩුක්ව ආවාම මම කිේවා, " කිශධෝ මීටර්
ධක්ෂ ශදකක් විතර දුවපු එකක්වත් ශදන්න. කියා. ඒකවත්
දුන්ශන් නැහැ. ඒ වාශේ අව ය ශේවේ සිේධ වුශඩු නැහැ.
අශනක් පැත්ශතන් අපි ශමයට ශදන ප්රළුඛ්ත්වය හරිද කියා මට
තවමත් ප්ර ්නයක් තිශබනවා.
ශේ සිේධියශවධත් ගරු අගමැතිතුමා හළු ීමමට ඒමට මට
ආරාධනාවක් ධැබුශඩු පැය 48කට පස්ශසයි. එශතක් අගමැතිතුමා
හළුවන්නට මට ශවධාවක්වත්, ආරාධනාවක්වත් ධැබුශඩු නැහැ.
මම ෆීේඩ් මාර්ෂේ ශකශනක්. මම ශේවා ගැන දන්නවා. මම ෆීේඩ්
මාර්ෂේ වුශඩු ශගෝේ ශ ේස් එශක් ක ධ විකුණධා ශනොශවයි. මට
ආරාධනාවක් ධැශබන්නට තිබුණා. මට ව ා වැඩිශයන් ආරක්ෂාව
ගැන දන්නා ශේ ආඩුක්ශේ ශවන කවුරු ශහෝ සිටිනවාද? සිටිනවා
නේ මම ෆීේඩ් මාර්ෂේ පේටම ගධවධා බහුට ශදනවා. කිසි
ප්ර ්නයක් නැහැ. එම නිසා, අශපන් ප්රශයෝජන ගන්න. අපට තාන්න
මාන්න ඕනෑ නැහැ. අපට ශවඩි ශනොවලින රථ ඕනෑත් නැහැ.
ශමොනවාවත් එපා. නළුත් ශේ රටට යමක් කරන්න පු වන්
හැකියාවක් තිශබනවාය කියා හිශතනවා නේ, ඒකට ශමොළය
තිශබනවා, දැනුමයි තිශබනවා කියා හිශතනවා නේ අශපන්
ප්රශයෝජන ගන්න. අපි වැ කරන්නට ධැහැස්තියි.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි.

ෆීල් 2ඩ් මාර්ෂල් 2 ගුණ සරත් ප් ොන්ප්සේකා මහතා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

ගරු කථානායකතුමනි, මට තත්පර ශදකක් ශදන්න

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොදයි.

ෆීල් 2ඩ් මාර්ෂල් 2 ගුණ සරත් ප් ොන්ප්සේකා මහතා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

ඊළ ට, ජනාධිපතිතුමා ගැන ව නයක් කියා මශේ කථාව
අවසන් කරන්නට ඕනෑ. නීතිය හා සාමය පිළිබද අමාතය  දරය
සඳහා ගිය වතාශේ මශේ නම යවපු ශවධාශේ, මට එම  දරය
ශදන්න බැරි ඇයි කියා එතුමා මා කැඳවා කාරණා තුනක් කිේවා.
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ශේ වතාශේීමත් ශපශර්දා කැිලනේ මඩු ධය රැස් වුණාම ශේ
ඇමතිවරු බක්ශකොම කියා තිශබනවා, "එම ඇමති දරය ශදන්න.
කියා. එතුමා සිනහ ශවීම සිටියාලු. එම  දරය දුන්නත් නැතත් මට
ප්ර ්නයක් නැහැ. එතුමායි අපියි තව මාස පහකින් නැවත
ජනාධිපතිවරණයකට යනවා. එමනිසා මට කිසි ප්ර ්නයක් නැහැ. ඒ
වතාශේ මට එම  දරය ශනොීමමට ශහේතු කාරණා කිේවා. පළළුවන
කරුණ හැටියට කිේශේ, "සංඝයා වහන්ශසේධා කිහිප නමක් ඇවිත්
මට කිේවා, 'ශදන්න එපා ' "කියා. එය එක කාරණාවක්. ශදවන
කාරණාව හැටියට කිේවා, "රජශ ශසේවකයන් කිහිප ශදශනක්
ඇවිත් කිේවා බබතුමාට ශදන්න එපාය'" කියා. ශමොකද, බබතුමාට
ඇශමරිකාව වාශේ රටවධට යන්න ීමසා නැති නිසා, හලිසිශයවත්
බබතුමාට නීතිය හා සාමය පිළිබඳ ඇමති හැටියට ඇශමරිකාවට
යන්නට සිේධ වුශණොත් යන්නට බැරි නිසා ශදන්නට එපාය කිේවා
කියා. ශකොශහොමද ශසේධම? ඉතින් මම කිේවා, බබතුමා ගිහිේධා
ශහෝ මට ීමසා අරශගන ශදන්නට එපායැ කියා.
ඊළ ට මට කිේවා, "DIGධා කිහිප ශදශනකුත් ඇවිේධා කිේවා
මට ශදන්න එපා." කියා. එතශකොට මම ඇහුවා, "ඒ DIGධා කවුද?
අර රිමාන්ඩ් එශක් සිටින අයද, නැත්නේ අර එේලුේගහට නියම
ශවධා සිටින DIG ද, ශකොයි DIGධාද?" කියා. අද බැලුශවොත්,
DIGධා තුන්ශදශනක් රිමාන්ඩ් එශක් සිටිනවා; එේලුේගහට නියම
වුණු එක්ශකශනක් සිටිනවා. ශේ DIGධාශගන් අහධා තමයි නීතිය
හා සාමය
ාර ඇමති පත් කරන්ශන්. ශේ තත්ත්වය
කනගාටුදායකයි. තළුන්නාන්ශසේධා ඒක ශත්රුේ ගන්න.
රට ශගො ගන්න ඕනෑ නේ, අපි ශගො ගනිළු. එශහම නැතිව
අපට බශහේ ශමෝ චූන් එශක් ඉන්න ඕනෑ නේ, අශ පරිවාර පිරිස්
දමාශගන, ශවඩි වලින්ශන් නැති රථ දමාශගන, siren ගහශගන,
ambulances පස්ශසන් දමාශගන අපි යළු, එළු. අව ය වන්ශන්
ඒවා කර කර ඉන්න නේ, ජනතාවශේ ආරක්ෂාව ශනොශවයි නේ,
රට ශේ විධියට යන්න ඉ ශදළු. ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි, ශබොශහොම ස්තුතියි. The next speaker is the Hon.
Rajavarothiam Sampanthan. You have 30 minutes, but I
am told that you are not taking the full time as you are
giving part of your time to Hon. Sumanthiran.
[11.33 a.m.]
ගුණ රාජවප්රෝිනයේ සේපන්දන් මහතා
(ைொண்புைிகு ரொஜவதரொதயம் சம்பந்தன்)

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan)

Mr. Speaker, Sri Lanka was struck by an enormous
tragedy on Sunday the 21st. Several attacks were carried
out. It was a well-planned attack. Over 300 people were
killed; over 500 people were injured. Amongst the people
killed, there were over 30 foreign tourists. It was an act of
fanatical fundamentalism deserving of the strongest
condemnation. The perpetrators must be brought to book.
They must be brought before the law and given the
severest punishment. I convey our very sincere and deep
condolences on behalf of myself, my Colleagues of the
Tamil National Alliance in Parliament, to the victims. We
request the Government to ensure that all victims are
adequately looked after, compensated, provided all relief,
that the church buildings are properly renovated as per the
wishes of the church authorities and that everything be
done to provide all possible relief to the persons who have
been victimized.
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Having said that, Sir, there are a few questions I
would like to raise, some of which have been discussed in
the House this morning. It would appear that some
information was available. It is now clear that
information was in fact available, at least some days
earlier in regard to this possible attack. If the information
had been acted upon, this tragedy could have been
averted. The entire conspiracy could have been
unraveled. Consequent to that not being done, innocent
lives have been lost. An independent investigation needs
to be conducted in regard to this matter and the truth
should be made public. That is something which the
people of this country, I think, are entitled to know.
The second question I wish to raise, Sir, is, did this
attack have an international dimension. The attacks have
been carried out in terms of a well-planned plot. The
Christian community had been the main target. Three
churches have been attacked on a holy day. It was also a
Sunday. There were a large number of worshipers in the
churches. The attack on the Batticaloa church also has an
ethnic flavour and I am informed that all the victims were
Tamils.
There had been attacks on luxurious hotels in
Colombo. It had been an attack on the tourist industry
and on the country’s economy. This is bound to have
serious implications on the country. More than anything
else, Sir, relative peace that prevailed in the minds and
actions of ordinary people has been shattered. The calm
atmosphere that prevailed has been completely reversed.
This is not good for the country. It is harmful for the
country. People need to acquire the confidence that the
enforcement of the law has been revamped.
Cosmetic action in regard to this matter will not do.
The next question I wish to pose is, where do we go from
here? The country needs to be turned around from this
disastrous situation.
An important question that needs to be answered is,
why was Sri Lanka chosen for the attack? Was Sri Lanka
chosen for the attack because we are politically divided
on account of our own interests and not on account of the
interests of the country? Was Sri Lanka attacked because
we are economically weak on account of wasteful
expenditure on a war which should never have occurred?
If commitments made to moderate Tamil politicians had
been implemented in due time, a war need not have ever
occurred. On account of corruption, on account of
profligacy and waste, were we attacked? Because our
security was weakened, again on account of our internal
divisions, the attackers saw in Sri Lanka an easy target.
They were perfectly right because as we now know, not
even the information passed by other countries to Sri
Lanka has been properly used in order to avert the attack.
The country’s only hope is that of being turned around.
How can we do that? The Parliament has unanimously
committed itself to giving this country a new
Constitution. Why are we not doing that? Why are we
not following the unanimous commitment that this
Parliament has made to the country and to the world to
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පාර්ලිශේන්තුව
[ගරු රාජවශරෝලියේ සේපන්දන් මහතා]

give this country a new Constitution? Will Prime Minister
Ranil Wickremesinghe answer that question? Will
President Maithripala Sirisena answer that question? Will
Opposition Leader Mahinda Rajapaksa answer that
question? That must be done forthwith in the interest of
the country.
The country’s image must change. People must begin
to feel that the country has changed. We must cease to be
a divided country. We must be a united country. People in
this country and abroad must have a new image of Sri
Lanka. If we want to achieve that, your commitment
through a unanimous Resolution adopted in this
Parliament that this country will have a new Constitution
must be implemented and that Constitution must come
into being, and from such a Constitution coming into
being, the people of this country and the world must know
that Sri Lanka has taken a new direction, a new path. If
you do not do that, you will not survive. If you want to
survive keep to your commitments. You have made
commitments in this Parliament. You have made
commitments to the people in this country. You have
made commitments to the whole world which you have
not implemented. You are at default and you must be
ashamed of yourselves that you are in that position. If you
want to survive, keep to your commitments. There is no
doubt, in your interest, you can survive only if
commitments are kept. If you do not keep to your
commitments there will be no alternative but for you to
perish.
I do not wish to take any more time, Sir, but I want to
earnestly appeal to all Members of Parliament,
particularly to the leaders of political parties to keep to
your commitments.
Former President, Mahinda Rajapaksa made some
comments in the course of his speech yesterday. Hon.
Member, Dinesh Gunawardena made some comments in
the course of his speech today. I would like to comment
on them but I do not have the time, Sir. There are other
Colleagues of mine who would like to speak. They will
answer them. You are only interested in coming to power.
Your only ambition is not to serve the country, not to
protect the country, not to take the country forward but
come to power. You think that if you come to power
everything will be solved. It will only get worse.
Nothing will be solved.
Therefore, I appeal to all of you to be more sensible
and in the interest of the country, come together to give
this country a new Constitution and a new future.
Thank you, Sir.
ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු පාලිත රංශග බඩු ාර මැතිතුමා. බබතුමාට විනාඩි ක
කාධයක් තිශබනවා.
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[පූ. ා. 99.44]

ගුණ පාලිත රංප්ග ාණ්ඩාර මහතා

(ைொண்புைிகு பொலித ரங்தக பண்டொர)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු කථානායකතුමනි, ශේ සිදු ශවච් සිදුීමමත් එක්ක හලිසි
නීතිය පැනීමම සේබන්ධශයන් වූ විවාදශ ීම අදහස් දක්වන්න
මටත් අවස්ථාව ධබා ීමම සේබන්ධශයන් මා පළළුශවන්ම
බබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. කරුණු ශගො ක් තිශබන නිසා මම
ශකටිශයන් ඒ ගැන කථා කරන්න බධාශපොශරොත්තු වනවා.
පසුගිය අශප්රේේ මාසශ 14 වැනි දා ශේ සේබන්ධශයන් බුේධි
අං වධට ශතොරතුරු ධැබුණා. ශේ ධැබුණු ශතොරතුර එතැනින්
පහළ ඉන්න අයට දැන්ීමම සඳහා ජාතික බුේධි අං ප්රධානී සිසිර
ශමන්ඩිස් මහත්මයා ලින පහක් ගත කරධා තිශබනවා, ගරු
කථානායකතුමනි. ශේ ලින ක කාධ පරිච්ශේදය තුළ කුමක්
කළාද කියන කාරණය පිළිබඳව අපි අවධානය ශයොළු කරන්න
ඕනෑ. සිසිර ශමන්ඩිස් මහත්තයා ඒ ශතොරතුර යැේවාට පස්ශසේ
නිශයෝජය ශපොලිස්පති ්රියධාේ දසනායක මහතා ශේ සේබන්ධව
ශතොරතුරු ලිඛිතව යැීමමට තවත් ලින 0ක් ගත කරධා තිශබනවා.
ශේ අන්දමට ලින 9ක කාධයක් ගත කරධා තිශබනවා. ඒ අනුව
ශේ අපරාධමය තත්ත්වය ඇති ශවන්න, ූලලික ශතොරතුරු ධැබීශේ
ලිනශ ඉඳධා ලින 99ක කාධයක් ගත ශවධා තිශබනවා. ඒ ලින
99ක කාධ පරිච්ශේදය තුළ ආරක්ෂාව සඳහා විධිමත් ක්රියාමාර්ග
ගැනීමට ශහොඳටම කාධය තිබුණා. හැබැයි, ඒ කාධ පරිච්ශේදය
තුළ විධිමත් ක්රියාමාර්ග අරශගන නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, "බුේධි අං දුර්වධ කරධා තිශබනවා,
බුේධි අං සිරගත කරධා තිශබනවා, බුේධි අං රිමාන්ඩ් කරධා
තිශබනවා කියධා විපක්ෂය නිතර නිතර කියනවා. බුේධි අං
දුර්වධ ශවධා තිශබනවා නේ ශමවැනි ශතොරතුරු ධබා ීමමට
හැකියාවක් නැහැ. ඒ අනුව බුේධි අං වධ දුර්වධතාවක් නැහැ
කියන කාරණය අපට ශබොශහොම පැහැලිලියි. බුේධි අං ධබා දුන්නු
ශතොරතුර අනුව ආරක්ෂක අමාතයාං ය සහ ශපොලිස් ශසේවාව
ක්රියාත්මක කිීමශේ යන්්රණශ තිබුණු වරද තමයි ශමතැන
තිශබන්ශන් කියන කාරණය ඉතාම පැහැලිලි වනවා. ශේ කරුණු
අනුව ඉතාම පැහැලිලිව
ඒ කාරණය බ පු වනවා, ගරු
කථානායකතුමනි. ගරු අග්රාමාතයතුමාශේ ආරක්ෂක අං යට ශේ
පණිවු ය දැනුේ දුන්ශන් නැහැ. ප්රභූ ආරක්ෂක අං යට ශේ
පණිවු ය දැනුේ දුන්නාය කියධා කියනවා. නළුත් ප්රභූවරුන්
කිසිශවකුට ශේ පණිවු ය දැනුේ දුන්ශන් නැහැ. ප්රභූවරුන්ශේ
විතරක් ජීවිත ආරක්ෂා කරන්න කියධා ශනොශවයි මම කියන්ශන්.
නළුත් ශේ හි ැස තිශබන්ශන් ශකොතැනද කියධා අපි ශසොයා
බැලිය යුතුයි. ප්රභූවරු කිසිශවකුට ශේ පණිවු ය දැනුේ දුන්ශන්
නැහැ. අක්ම තරමින් මශේ ආරක්ෂක නිධධාරිශයකුවත් මට ඒ
ගැන දැනුේ දුන්ශන් නැහැ. ගරු පාලිත ශතවර ශපරුම නිශයෝජය
ඇමතිතුමා ශකොච්චිකශඩ් පේලිශ ඉන්නවා මම රූපවාහිනිශයන්
දැකධා එතුමාට කථා කළා. ඒ අවස්ථාශේීම එතුමා තමයි මට
කිේශේ, 99 වැනිදා ප්රභූ ආරක්ෂක නිධධාරින්ට ශමශහම එකක්
දැනුේ ීමධා තිශබනවා ය කියධා කියනවා කියධා. ඒ ශවධාශේීම
මශේ ආරක්ෂක නිධධාරින්ශගන් මම ඇහුවා, ශමවැනි
පණිවු යක් ධැබුණාද? කියධා. එතශකොට හිටපු ශපොලිස්
නිධධාරියා කිේවා, බේ. සාජන් මහත්තයා 99 වැනිදා class එකට
ගිහිේධා ශමශහම එකක් කිේවා කියධා. එශහම නේ අපටත් ඒ
ගැන බවුන් දැනුේ ීමධා නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.
ශජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා තමයි සං ාරක සංවර්ධන සහ
ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුතු
විෂයය
ාර ඇමතිතුමා.
විශ ේෂශයන්ම ඉරිදා තමයි කශතෝලික ශේවස්ථානශ පූජාව
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පවත්වන්ශන්. කශතෝලික ජනතාව මාස එක හමාරක් තිස්ශසේ
තාරික වතාවත්වධ ශයලිධා, සුවි ාධ කැප කිීමමක් කරධා තමයි,
ඒ පූජාවධට එන්ශන්. එශහනේ සං ාරක සංවර්ධන සහ ක්රිස්තියානි
ආගමික කටයුතු ඇමතිතුමාව ශේ කාරණය සේබන්ධශයන්
දැනුවත් කිීමමට තිබුණා.

ගුණ කථානායකතුමා

එතුමාව දැනුවත් කශළේ නැහැ. එශහම නේ, එය අක් පාක්වක්. ඒ
වාශේම අමාතය මඩු ධශ කිසි ශකශනකුව දැනුවත් කරධා
නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ශසසු ආරක්ෂක අං දැනුවත්
කරධා නැහැ. ශමවැනි අවස්ථාවක ්රිවිධ හළුදාශේ ආරක්ෂාව සහ
සහශයෝගය ධබාගත යුතු වනවා. නළුත්, ශසසු ආරක්ෂක අං වධට
ශේ පිළිබඳව කිසිදු දැනුේ ීමමක් කරධා නැහැ කියධා, යුද හළුදාපති
මශහේෂ් ශසේනානායක මැතිතුමා ඉතාමත්ම පැහැලිලිව රටට කිේවා.
ශේක එකතු ශවධා කරන්න තිබුණු වැ ක් කියධා එතුමා
ශබොශහොම පැහැලිලිව කිේවා. ශේ රශේ ආරක්ෂාව ාරව ඉන්න
ප්රධානම ආරක්ෂක හළුදාව වන යුද හළුදාවටවත්, යුද හළුදා
ප්රධානියාටවත් ශමවැනි අනතුරක් පිළිබඳව ශතොරතුරක් ධබා
ශදන්න කටයුතු කරධා නැහැ. ශමය ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත
තත්ත්වයක්.

[පූ. ා. 99.44]

ගරු කථානායකතුමනි, ප්රාශේශීය ශපොලිස් අධිකාරි
ශකොේඨාසවධට ශේ පණිවු ය දැනුේ ශදන්න ඕනෑ. මහ ජනතාව
ආරක්ෂා කිීමම සඳහා කටයුතු කළ යුතුව තිශබන්ශන්, ප්රාශේශීය
ශපොලිස් ස්ථාන සහ ශපොලිස් අධිකාරි ශකොේඨාස. කිසිදු ශපොලිස්
අධිකාරි ශකොේඨාසයකට ශේ පිළිබඳව දැනුේ ීමධා නැහැ. කිසිදු
ප්රාශේශීය ශපොලිස් ස්ථානයකට ශේ පිළිබඳව දැනුේ ීමමට කටයුතු
කරධා නැහැ. ඒ වාශේම ආරක්ෂක පියවර ගැනීම සඳහා කටයුතු
කර නැහැ. විශ ේෂශයන්ම සිවිේ ජනතාවට කිේවා නේ ශමවැනි
අනතුරක් තිශබනවා කියධා, ජනතාව තමන්ශේ ආරක්ෂාව සධසා
ගැනීමට කටයුතු කරනවා. හැබැයි, සිවිේ ජනතාවට ශේ පිළිබඳව
කිසිදු දැනුේ ීමමක් කිීමම සඳහා කටයුතු කරධා නැහැ. ගරු
අගමැතිතුමා, රාජය ආරක්ෂක අමාතයතුමා යන ශදශදනාටම
ආරක්ෂක කවුන්සධයට කැඳීමමක් කරධා, බවුන්ව දැනුවත්
කිීමමට පියවර අරශගන නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, ආරක්ෂක ශේකේතුමා මාධයයට
ප්රකා කළා, පේලිවධට ආරක්ෂාව සැධසුවා කියධා. හැබැයි,
කිසිදු පේලියක ශපොලිස් නිධධාරිශයක්, හළුදා නිධධාරිශයක්,
ආරක්ෂකශයක් දකින්නට සිටිශ නැහැ. අක්ම තරශේ කාලිනේ
හිමිපාණන්වත්, පූජකතුමන්ධාවත්, ඒ වාශේම දායක ස ාවක්වත්
දැනුවත් කිීමමටවත් පියවරක් අරශගන නැහැ. සිතා මතාම රටට,
ජනමාධයයට, ශධෝක ජනමාධයයට, -ජාතයන්තරයට- ආරක්ෂක
ශේකේතුමා ශබොරු කිේවා. වැශඩ් ශකරුශවත් නැහැ. ශබොරුවක්
කියධා තවත් රටට අගතියක්, නින්දාවක්, අප්රසන්නතාවක් ඇති
කිීමමට එතුමා පියවර අරශගන තිශබනවා කියන එක ගරු
කථානායකතුමනි, ඉතාමත්ම පැහැලිලියි.
අශනක් පැත්ශතන්, එතුමා විහි වට ධක්වන කාරණා ප්රකා
කරනවා. සං ාරක කර්මාන්තශ
ශහෝටේවධට රජශයන්
ආරක්ෂාව ශදන්ශන්-

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට විනාඩි හතරක් ඉතිරිව තිශබනවා.

ගුණ පාලිත රංප්ග ාණ්ඩාර මහතා

(ைொண்புைிகு பொலித ரங்தக பண்டொர)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ශහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි. මලි වුශණොත් විනාඩියක්
ශදන්න.
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(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ස ානායකතුමාශගන් ඉේධා ගන්න.

ගුණ පාලිත රංප්ග ාණ්ඩාර මහතා

(ைொண்புைிகு பொலித ரங்தக பண்டொர)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු කථානායකතුමනි, සං ාරක අං ශ
ශහෝටේවධට
හළුදාව, ශපොලීසිය මඟින් රජශයන් ආරක්ෂාව සධසන්ශන් නැහැ
කියධා එතුමා කියනවා. රටක ජනතාව සහ ශේපළ ආරක්ෂා කිීමම
ශපොලීසිය ඇතු ආරක්ෂක අං වධ වගකීම. ඒක නීතිශ ම
සඳහන් කරධා තිශබනවා. ඒක රජයක වගකීමක්. එය ආඩුක්රම
වයවස්ථාශේම
සඳහන්
කරධා
තිශබනවා.
ආඩුක්රම
වයවස්ථාශේම සඳහන් කරධා තිශබනශකොට, -රශේ ප්රධානම
අමාතයාං ය ආරක්ෂක අමාතයාං ය.- ආරක්ෂක අමාතයාං ශ
වගකීම ාර ශේකේතුමා කියනවා, එවැනි ස්ථානවධට ආරක්ෂාව
සැධසීමට අපට වග කීමක් නැහැ. ඒක තනි තනිව -පුේගලිකවකර ගන්න ඕනෑ කියධා. ගරු කථානායකතුමනි, ශේවා විහි
සපයන කථා ශන්. ශධෝකයා ඉලිරිශ රටටම වන අගතිය සහ
අප්රසාදය, අප්රසන්නතාව ශකොශතක්ද කියන ශේ කේපනා
කරන්ශන් නැතුව, කියන ශේ වාශේ කථාවලින් ඇති ශවධා
තිශබන හානිය ශකොශතක්ද කියන එක බබතුමාට ශබොශහොම
පැහැලිලිව වැටශහනවා ඇති, ගරු කථානායකතුමනි.
ගරු කථානායකතුමනි, ශපොලිස්පතිතුමා ශේ සේබන්ධව
රශේඛ් යවන්න කටයුතු කරධා තිශබනවා. රශේඛ් යවන
ශපොලීසියක් ශනොශවයි, අව ය. අව ය ශවන්ශන් ක්රියාත්මක ශවන
ශපොලීසියක්. ශපොලිස්පතිතුමා ශපෞේගලිකව මශේ මි්රශයක්.
එතුමා සහකාර ශපොලිස් අධිකාරිවරයා ව ශයන් කටයුතු කළ
කාධශ , ූලකධන් යාය ඇතුළත් ශවධා තිබුණු වැේධව ශපොලීසිශ
ස්ථානාධිපතිවරයා ව ශයන් මම කටයුතු කළා. එදා ඉඳධා අප
ශදශදනාශේ සේබන්ධකේ තිබුණා. නළුත් ශමතැන තිශබන්ශන්
එක පුේගධශයක් සේබන්ධ ප්ර ්නයක් ශනොශවයි. ශේක රටක්
පිළිබඳ ප්ර ්නයක්. අපි ශේ රශේ පුරවැසිශයෝ. අපිට ශේ රශේ ජීවත්
ශවන්න ඕනෑ. එශහම නේ අපි රට පිළිබඳව කථා කරනශකොට, එක
පුේගධශයක් ආරක්ෂා කිීමමට හිතවත්කම මත කටයුතු කිීමම
ශනොශවයි කළ යුත්ශත්. ආරක්ෂක ශේකේතුමා මශේ මි්රශයක්.
නළුත් ගරු කථානායකතුමනි, අපි බැලිය යුත්ශත් ශේ ශවධා
තිශබන ශේ හරිද කියධායි.
ගරු කථානායකතුමනි, ශපොලිස්පතිතුමා ශමශහම රශේඛ්
යවා තිශබනවා. ශමවැනි බැෑරුේ සිේධියක් සේබන්ධව
රශේඛ්යක් යැේවාම, ඒ
රශේඛ්ය සේබන්ධව ගත්
ක්රියාමාර්ගය ශමොකක්ද, ඒ සේබන්ධව වාර්තාවක් කැශඳේවාද
කියධා අක්ම තරශේ ශහොයා බැලුවාද? එශහම වාර්තාවක්
කැඳවධාත් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ශේ තත්ත්වය ගැන
අපට ඉතාම කනගාටුයි. අශප්රේේ මාසශ 09වැනි දා ශේ ශබෝේබ
පිපිීමම සිේධ වුණා. අට ශපොළක ශබෝේබ පිපිීමශමන් 3 ශදශනක්
ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා;, 611කට ආසන්න පිරිසක් තුවාධකරුවන්
බවට පත් වුණා. අපි ශේ සේබන්ධව සාති ය සංශේගය පළ කළාට
වැ ක් නැහැ.
21වැනි දා ශබෝේබ පිපිරිධා, ශවන්න තිශබන විනා
බක්ශකෝම වුණා. ශපොලිස්පති, පූජිත් ජයසුන්දර මහත්මයා
019 .14.00 වැනි දා වරුණ ජයසුන්දර මහතා, අධයක්ෂ, ්රස්ත
මර්දන හා විමර් න ශකොේඨාසය; ්රියධාේ දසනායක මහතා,
නිශයෝජය ශපොලිස්පති, විශ ේෂ ආරක්ෂක ලිසාව; එේ.ආර්. ධීන ්
මහතා, ශජයෂ්ඨ නිශයෝජය ශපොලිස්පති, අපරාධ, සංවිධානාත්මක
අපරාධ, මත්ද්රවය නා ක සහ අණශදන නිධධාරි - වි.කා.බ; සහ
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පාර්ලිශේන්තුව
[ගරු පාලිත රංශග බඩු ාර මහතා]

නන්දන ළුණසිංහ මහතා, ශජයෂ්ඨ නිශයෝජය ශපොලිස්පති,
බස්නාහිර පළාත සහ රථවාහන කියන කඩු ායමට ලිපි ශයොළු
කරනවා, ශේ ශතොරතුර සේබන්ධව ගත් පියවර ශමොකක්ද කියධා
දන්වන ශධස ඉේධමින්. මම ශේ අවස්ථාශේීම බබතුමාශේ සහ ශේ
රශේ ඉලිරි පරපුරට ශහෝ දැනගැනීම පිණිස එම ලිපි සියේධ
සභාගත* කරනවා. දැන් කරන්න තිශබන්ශන් ශමොකක්ද? අට
ශපොළක ශබෝේබ පුපුරවා ගත්තා; suicide bombersධා ආවා; 3
ශදශනක් මැරුණා; ශේවස්ථානවධට ශමච් ර අධා
වුණා;
ශහෝටේවධට ශමච් ර අධා වුණා; ඒ වාශේම 611කට ආසන්න
ගණනක් තුවාධකරුවන් සිටිනවා කියනවා.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

බබතුමාට ධබා ීම තිශබන ශේධාව අවසන් ීම ශගන එනවා, ගරු
මන්ත්රීතුමනි.

ගුණ පාලිත රංප්ග ාණ්ඩාර මහතා

(ைொண்புைிகு பொலித ரங்தக பண்டொர)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු කථානායකතුමනි, මට තව එක විනාඩියක් ධබා ශදන්න,
මශේ කථාව අවසන් කරන්න.

ශවනත් ශකශනක් ශේක අපට දැන්වූශ නැහැ. දැක්ශක් නැහැ
කියන එක ශහෝ ශේ ශගොේධන් සේබන්ධව ක්ෂණික ක්රියාමාර්ග
ගන්නවා, ඉවත් කිීමමට පියවර ගන්නවා කියන එක ශනොශවයි
කළ යුත්ශත්. බවුන් ඉවත් කළා කියධා මියගිය 3
ශදනාට
ජීවිතය ධැශබන්ශන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. බවුන් ඉවත්
කළා කියධා තුවාධ ශවච් උදවිය සුවපත් ශවන්ශන් නැහැ. බවුන්
ඉවත් කළා කියධා ශවච් අධා ය පියශවන්ශන් නැහැ; රටට
ශධෝකශයන් ඇති ශවච් නින්දාව නැති ශවන්ශන් නැහැ, ගරු
කථානායකතුමනි. එශහම නේ දඩු නීති සංග්රහය යටශත් ශහෝ
ශවනත් නීතියක් යටශත් ශහෝ ශේ වගකිව යුතු පුේගධයින්ට
විරුේධව නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගත යුතුයි. එශහම ශනොශවනවා නේ,
ශමවැනි පාර්ලිශේන්තුවක් අපට අව යත් නැහැ; අපි රැස්ශවධා
වැ කුත් නැහැ ගරු කථානායකතුමනි. ශබොශහොම ස්තුතියි,
බබතුමාට.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම ස්තුතියි.
මීළ ට, ගරු විජිත ශහේරත් මහතා. ගරු මන්ත්රීතුමනි,
බබතුමාට විනාඩි 9 ක කාධයක් ශවන් කර තිශබනවා.
[පූ. ා. 99.

ශමන්න ශේකයි තත්ත්වය, ගරු කථානායකතුමනි. ශේ
තත්ත්වය ආරේ
වුශඩු මශේ පුත්තධම ලිස්්රික්කශ
වනාතවිේලුශවන්. වනාතවිේලුශේ ධැක්ශටොවත්ශත්ීම ශේ
කඩු ායම ළුලින්ම අත්අ ංුණවට ගත්ශත්. ශේ ධැක්ශටොවත්ත
අක්කර 81ක එකක්. ළුහුදු කළපුව ීනරශ තිශබන්ශන්. එතැන බරු
ශතොටුශපොළක් තිශබනවා. ළුහුශදන් තමයි ශේ සියලු ශේවේ
ශමතැනට ඇවිේධා තිශබන්ශන් කියධා අනාවරණය ශවධා
තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සිේධිය ශවධා දැන් මාස
තුනකට වැඩියි. CID එක ශේ පිළිබඳ පීමක්ෂණ පවත්වා ශේ
ශගොේධන්ශේ ඉතිහාසය ගැන, ශේ ශගොේධන් ගන්නා ක්රියාමාර්ග
පිළිබඳව වාර්තාවක් ඉලිරිපත් කරධා තිශබනවා. ඒ වාර්තාව
පිළිබඳව ආරක්ෂක අං ක්රියාත්මක වුණාද?
ගරු කථානායකතුමනි, ශේ මියගිය 3 ශදනාශේ ජීවිතවධට
වගකිව යුතු නිධධාරින් සිටිනවා. ඒ වගකිව යුතු නිධධාරින්ට ම
හරින්න බැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ශේක එක පැත්තකින්
රාජකාරිය පැහැර හැීමමක් - negligence of duty-. අශනක්
පැත්ශතන් යේ තැනැත්ශතකුශේ දැනුවත්කම ඇතුව යේ
අපරාධයක් සිදු ශවධා නේ, ඒක මිනී මැරුමක්. මිනී මැරුමක්
සේබන්ධශයන් දඩු නීති සංග්රහශ 0 6වැනි වගන්තිය යටශත්
ශ ෝදනා න න්න පු වන්. දැනුවත්කම -සාපරාධී දැනුවත්කම,
සාවදය දැනුවත්කම- පිළිබඳව යේකිසි අක්කමක් තිශබන තැනකීම
ගරු කථානායකතුමනි, ධංකා දඩු නීති සංග්රහශ 0 8වැනි
වගන්තිය යටශත් දඬුවේ පවරන්න, ශ ෝදනා එේධ කරන්න
පු වන්. එශහම නේ ගරු කථානායකතුමනි, ශේ සිේධියට
සේබන්ධව ආරක්ෂක අං වධ වගකිව යුත්ශත් කවුද කියන එක
පිළිබඳව කඩිනේ, ක්ෂණික විමර් නයක් කළ යුතුයි. එශසේ
ක්ෂණික විමර් නයක් කරධා ධංකා දඩු නීති සංග්රහශ
0 8වැනි වගන්තිය යටශත් -සාවදය මනුෂය ඝාතනය සහ ආධාර
අනුබධ ීමම යටශත්- ශේ ශගොේධන්ට විරුේධව නක් පැවරිය යුතුයි.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අග්රාමාතයතුමා එශහම නැත්නේ

—————————
* පුස්තකාලප්ේ තාා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

]

ගුණ විජිත ප්හේරත් මහතා

(ைொண்புைிகு விஜித தஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය පාස්කු ඉරිදා ලින සිදුවූ
සිදුීමශමන් ජීවිත අහිමි වුණු 3 කට ආසන්න පිරිසකශේ සහ
තුවාධ ධැබූ 11කට වැඩි පිරිසකශේ -ඒ සියලු ශදනාශේ- පවුේ
ශවත අපශේ ශ ෝකය සහ බධවත්, සාති ය සංශේගය පළළුව
ප්රකා කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ශේ ප්රහාරය ේශේච්ඡ, තිරිසන්
සංවිධානාත්මක ප්රහාරයක්. ඒ ප්රහාරය අපි දැඩි පිළිකුශධන්
යුක්තව ශහළා දකිනවා. ශහළා දකිනවා විතරක් ශනොශවයි, අපි
පැහැලිලිව ශත්රුේ ගත යුතුව තිශබනවා, ශේ සිදුීමම ඉස්ධාේ
ූලධධර්මවාීම, අන්තවාීම කඩු ායමක සංවිධානාත්මක වැ ක්
කියන එක. පසුගිය අවුරුදු කිහිපය පුරාවටම ශේ අන්තවාීම
කඩු ායම තමන්ශේ මතවාදය පැතිශරේවා; තමන්ශේ සංවිධාන
ක්තිය වැඩිකර ගත්තා. එහි ප්රතිඵධයක් විධියට තමයි ශේ සිදුීමම
සිේධ ශවන්ශන්. ඇත්තටම ශමහි ප්රධානියා විධියට සධකන
පුේගධයා මීට ඉහතීම කරන ධද ප්රකා ශ පැහැලිලිව කියනවා,
ඉස්ධාේ ආගම සහ ඉස්ධාේ ක්තිකශයෝ සහ ඉස්ධාේ ශනොවන
අය පමණයි ශේ ශධෝකශ ඉන්ශන්. කියධා. අහිංසක මිනිසුන්
කියධා ජාතියක් නැහැ, Islamic සහ non-Islamic අය විතරයි
ඉන්ශන් කියධා බහු කියනවා.
එම නිසා ශේ අහිංසක මිනිසුන් මරා දැමීම පිළිබඳව බවුන්ට
කිසිදු තැකීමක්වත්, හදවතක්වත් නැහැ. බවුන්ශේ මතවාදය,
බවුන්ශේ ූලධධර්මවාදය ඉධක්ක කර ශගන තිශබන්ශන් ඉස්ධාමීය
රාජයයක් ශගො නැීමමයි. ඒක ජාතික ව ශයන්, ජාතයන්තර
ව ශයන් ක්රියාත්මක වන සංවිධානයක්ය කියන එක දැන් හරි
පැහැලිලියි. ශේ සංවිධානාත්මක ක්රියාමාර්ගය ශේ තරේ වර්ධනය
ශවේීම, ශේ තරේ බක් දුවේීම, ඒ පිළිබඳව ශතොරතුරු ධැබී තිශයේීම
එය වළක්වා ගැනීමට ශනොහැකි ීමම ජාතිශ අවාසනාවක්ය
කියධා මම හිතනවා. සමස්ත ශ්රී ධංකාවාසීන් විධියට අපි අද
පසුතැශවනවා, කනගාටුශවනවා ශේ සිේධිය වළක්වා ගැනීමට
ශනොහැකි ීමම පිළිබඳව. ශකශසේ ශවතත්, ශේ කඩු ායම ශේ
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මතවාදය පතුරුවේීම, සංවිධානය ශවේීම, ඒ සේබන්ධශයන් විවිධ
ශතොරතුරු ධැශබේීම, විවිධ ශහෝක්වා ධැශබේීම, විවිධ සිදුීමේ ශවේීම
ඒවා වළක්වාගන්න අපට බැරි වුණා.
එදා විේපත්තුව ආසන්නශ යේ සිදුීමමක් වුණා. ඒ වාශේම
පුත්තධම ලිස්්රික්කශ සිේධිය වූ ශවධාශේ, මාවනැේශේ සිේධිය
වූ ශවධාශේ ඒ පිළිබඳව යේ ශතොරතුරු ධැබුණා. ඒ අනුව,
අත්අ ංුණවට ගැනීේ සිේධ වුණා. නළුත්, ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර
පීමක්ෂණ ඉලිරියට ගිශ නැහැ. එම නිසා කලින් වළක්වා ගත
හැකිව තිබුණු ශදයක් අපට වළක්වා ගන්න බැරි ශවධා තිශබනවා.
ඇත්තටම ශේ ඉස්ධාේ අන්තවාීම කඩු ායම කියන්ශන් ඉස්ධාේ
ආගම හැර ශවනත් ආගමක් තිශබන්න බැහැ කියධායි. මා දන්නා
ඉස්ධාේ ආගශේ ූලධධර්මය ඒක ශනොශවයි. ඉස්ධාේ ආගම ඉතා
පැහැලිලිව පිළිගන්නා ශදයක් තමයි, අනිකුත් ආගේවධට ගරු
කිීමම, අනිකුත් ආගේවධ පැවැත්ම පිළිගන්නා එක. අපි දන්නා
විධියට ඉස්ධාේ ආගශේ පදනම ඒකයි. නළුත්, එතැනින් එහාට
ගිහිේධා ළු මනින්ම මිථයාව මත පදනේ වූ ඉතාම ක ර
සංවිධානාත්මක කඩු ායමක් තමයි ශේ සිදුීමේ පිටුපස ඉන්ශන්.
ආඩුක් පක්ෂයත්, විපක්ෂයත් දැන් සාකච්ඡා වනවා, ශේක
වළක්වා ගන්න තිබුණා, හැබැයි වළක්වා ගන්න බැරි වුණා. ශේ
පිළිබඳ ශතොරතුරු ධැබුණා. ඒ ශතොරතුරු මත ීනන්දු ීනරණ ගත්ශත්
නැහැ යි කියධා. ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත තත්ත්වය
ගත්ශතොත්, ශේ ඉලිරිපත් වන ලිපි ශේඛ්න, බුේධි අං ශ
නිධධාරින් ධබා ශදන ශතොරතුරු සියේධ ලිහා ආපහු හැරිධා
බැලුවාම, ඉතා පැහැලිලිව ජාතික බුේධි ශසේවශයන් සහ විශේශීය
බුේධි ශසේවාවලින් ශේ පිළිබඳව කේ ඇතුව ශතොරතුරු ධැබී තිශබන
බව ශපශනනවා. ඒ පිළිබඳව දැන් විවාදයක් නැහැ. ඒක හරි
පැහැලිලියි. ශේ සේබන්ධශයන් අව ය, ප්රමාණවත්, සාක්ෂි සහිත
ශතොරතුරු ධැබී තිශබනවා. ප්ර ්නය ශවධා තිශබන්ශන් ඒ
ශතොරතුරු මත පදනේ ශවධා ක්ෂණික ශේ පාධන ීනන්දුවක්
ගත්ශත් නැති එකයි. ඒ ශේ පාධන ීනන්දුව ගැනීශේ වගකීම
තිශබන්ශන්
බුේධි
අං ශ
නිධධාරින්ට
ශනොශවයි;
ශපොලිස්පතිවරයාට ශනොශවයි; හළුදාපතිවරයාට ශනොශවයි. ඒ
ීනන්දුව ගැනීශේ වගකීම තිශබන්ශන් ශේ පාධන බධ අධිකාරියට.
ඒක, රශේ ආරක්ෂක ශේකේවරයා, ආරක්ෂක ඇමතිවරයා
ඇතු ව ආරක්ෂාව ාරව සිටින බධධාරින්ශේ වගකීම. සමස්තයක්
විධියට ගත්ශතොත් ඒක ආඩුක්ශේ වගකීම. එතශකොට
අගමැතිවරයාට, ඇමතිවරුන්ට ශේ ශ ෝදනාශවන් ගැළශවන්න
බැහැ. ශමොකද, රශේ ජනතාවශේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව ීනන්දු ීනරණ
ගැනීශේ අවසන් වගකීම තිශබන්ශන් ආඩුක්ට, රජයට වන නිසා.
එතශකොට රජයක් විධියට ශේ වගකීම ඉටු ශනොකිීමම පිළිබඳව
නිහතමානීව දකින්න ඕනෑ. ශමහි වගකීම ජනාධිපතිවරයාට,
අගමැතිවරයාට ශහෝ ශවනත් තනි තනි පුේගධයන්ට පැවීමශමන්
ප්රතිඵධයක් ධැශබන්ශන් නැහැ.
ඇත්තම තත්ත්වය ගත්ශතොත් ශමම ශේදනීය සිදුීමම වළක්වා
ගන්න ආඩුක්වට බැරි වුණා. එය වළක්වා ගන්න බැරි වුශඩු
ශතොරතුරු ශනොධැබුණ නිසා ශනොශවයි. ශතොරතුරු තිිලයීමත්, ඒ
පිළිබඳව ප්රමාණවත් සාක්ෂි තිිලයීමත් ශේ සිේධිය වළක්වා ගන්න
බැරි ීමම පිළිබඳව රජය විසින් ජාතිය ඉලිරිපිට ඒ වැරැේද ාර ගත
යුතුයි. ඒ අක් පාක්ව රජය ශත්රුේ ගත යුතුයි. එශහම ශනොවුශණොත්
අපට ඉලිරිශ ීම ඇතිවිය හැකි ශමවැනි අනතුරක් වළක්වා ගන්න
හැකියාවක් ධැශබන්ශන් නැහැ. එම නිසා ශේ ශවච් සිදුීමශමන්
පා ේ ඉශගන ගන්නවා නේ
සහ ජනතාවට තමන්ශේ
අවංක ාවය ශපන්වනවා නේ, ආඩුක්ශේ වගකීම වන්ශන්
ජනතාව ඉලිරියට ගිහිේධා රජයක් විධියට ශේ ශේ වළක්වන්න
තමන් අසමත් වුණා, අශපොශහොසත් වුණා කියන ශේ නිහතමානීව
පිළිගැනීමයි. එශසේ විය යුතු වන්ශන් ශමොකක් නිසාද? අනාගතශ
ශමවැනි ශදයක් සිදුීමම වළක්වා ගැනීම සඳහා ජනතාව
ශපළගස්වන්න ඕනෑ. විපක්ෂය විධියට අපත්, ආඩුක් පක්ෂය
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විධියට බබතුමන්ධාත්, ශේ රශේ ජනතාවත් ඇතු සියලුශදනාමත්
එකතු ශවධා ශමවැනි වයසනයකට ළුහුණ ීමම සඳහා ක්තිය
ගන්න නේ, ශේ සිදුීමේ පිළිබඳව පැහැලිලි සමාශධෝ නයක්,
පැහැලිලි වගකීේ
ාර ගැනීමක් සිේධ විය යුතුයි. එශහම
නැතිවුශණොත් ශේවාට වග කියන්න ශකශනකු නැතිවනවා.
ජනාධිපතිවරයා කියනවා නේ, මම දන්ශන් නැහැ
කියධා,
අගමැතිවරයා කියනවා නේ, මම දන්ශන් නැහැ කියධා,
ආරක්ෂක රාජය ඇමතිවරයා කියනවා නේ, මම දන්ශන් නැහැ
කියධා, අනික් හැශමෝම කියනවා නේ, ඇමතිවරු විධියට අපිත්
දන්ශන් නැහැ
කියධා, එශහම නේ, ශේ සිේධිශ වගකීම
ගන්ශන් කවුද? එතැන ප්ර ්නයක් තිශබනවා.
විශේ බුේධි අං වලින් 14වන දා ඒ ශතොරතුරු ධැබුණා නේ,
1 වන දා ශවනශකොට ජාතික බුේධි අං ශසේවාවධට ඒ ශතොරතුරු
ධැබුණා නේ ඒ පිළිබඳ අවසන් ීනරණ ගැනීශේ වගකීම
තිශබන්ශන් රජශ අදාළ බධධාරින්ටයි. හළුදාපතිවරයා කැඳවධා,
ආරක්ෂක මඩු ධය වහාම කැඳවධා, ශපොලිස්පතිවරයා කැඳවධා,
හලිසි රැස්ීමමක් පවත්වධා රශේ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ක්ෂණික
ීනන්දු ීනරණ ගන්න බැරි වුණා. සමහර විට ඒ බධධාරින් හිතන්න
ඇති පසුගිය අවුරුදු 91ක කාධය තුළ ශමවැනි සිදුීමේ ශවධා නැති
නිසා ශේ තරේ යානක සිේධියක් ශනොශවයි කියධා. ඒක තමයි
ඇත්ත කථාව. ඒක බැලූ බැේමට ඕනෑ ශකශනකුට ශත්ශරනවා.
ශේ පිළිබඳ ශතොරතුරු ධැබුණත්, බරපතළ සිදුීමමක් ශවයි කියන
අනතුර ශනොදකින්න ඇත්ශත් පසුගිය කාධය තුළ එශහම සිදුීමේ
ශවධා නැති නිසායි. ශමවැනි තත්ත්වශ සිදුීමමක් ශවයි කියධා
කාටවත් හිශතන්න නැතිව ඇති. ඒකම තමයි වැරැේද. ඒ නිසා ශේ
වගකීම අපි පැහැලිලිව ශත්රුේ ගත යුතුයි. අපි ඒ වගකීම ගත්ශත්
නැත්නේ ප්ර ්නයක් මතු ශවනවා. ශේ පිළිබඳව රශේ ජනතාවශේ
මතයක් තිශබනවා. ශේ පාර්ලිශේන්තුව ගැනත් ජනතාවශේ
වි ්වාසය ිලඳ වැටිධායි තිශබන්ශන්. ගරු කථානායකතුමනි,
බබතුමා ඇතු මන්ත්රීවරුන් 00 ශදනාම සේබන්ධශයන් තිශබන
වි ්වාසය ිලඳ වැටිධා. අද රශේ ජනතාව හිතන්ශන් ශේ සිේධිය
පිළිබඳව රාජය බුේධි අං ශයන් ීමපු ශතොරතුරු කථානායකතුමා
ඇතු පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීවරුන් සියලුශදනාම දැන ශගන
හිටියා, දැන ශගන ඉඳධා තම තමන්ශේ ආරක්ෂාව සපයා ශගන
තිශබනවා, හැබැයි, ජනතාවශේ ආරක්ෂාව සැපයුශේ නැහැ
කියධා. නළුත්, ඒක ඇත්ත ශනොශවයි. බබතුමාත් දන්නවා ඒක
ඇත්ත ශනොශවයි කියධා. අපි කවුරුවත් ශේ පිළිබඳව දැනශගන
හිටිශ නැහැ. බුේධි අං වලින් අප දැනුවත් කරධාත් නැහැ.
ඇමතිවරුන් දැනුවත් කරධාත් නැහැ. නළුත් රශේ ජනතාව තුළ
මතයක් තිශබනවා, මන්ත්රීවරු 00 ශදනාම ශේ ගැන දැනශගන
හිටියා, නළුත් ක්රියාත්මක ශවධා නැහැ.
ජනාධිපතිවරයා,
අගමැතිවරයා,
කථානායකවරයා,
ඇමතිවරු,
මන්ත්රීවරු
එතුමන්ධාශේ ආරක්ෂාව සපයා ගත්තා, ජනතාවශේ ආරක්ෂාව
ගැන හිතුශේ නැහැ කියධා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳ වගකීම වහාම ගත
යුතුව තිශබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ශමවැනි ශදයක් නැවත ඇති
ශනොශවන්න නේ, අපි ශේ සිදුීමම පටු ශේ පාධන වාසි ශවනුශවන්
පාවිච්චි කරන එක වහාම නවත්වන්න ඕනෑ. ශබොරලිශ මා
බාධා, පටු ශේ පාධන වාසි අරශගන, ශේ සිදුීමම තමන්ශේ
ශේ පාධන අරළුණු ශවනුශවන් පාවිච්චි කරන්න යනවා නේ
ඒකත් වහා වැළැක්විය යුතුයි.
ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන ව ශයන් මා තව කරුණක්
කියන්න ඕනෑ. අශ පක්ෂශ ජාතික ධැයිස්තුශේ හිටපු ශකශනක්
ශේ සිේධිවධට අදාළව අත්අ ංුණවට අරශගන තිශබනවා. මා
වි ්වාස කරනවා අදටත් ශේ පුේගධයා ශේ සිේධියට සේබන්ධ
නැහැයි කියධා. නළුත්, බහුශේ පුත්තු -බහුශේ දරුවන්- ශේ
සිේධියට සේබන්ධ ඇති කියධා තමයි හිතන්ශන්. මම දන්ශන්
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[ගරු විජිත ශහේරත් මහතා]

නැහැ ඒ ගැන.
යූසු ් ඊබ්රාහීම්ේ කියන ඒ පුේගධයා අශ රශේ
අපනයනකරුවන්ශේ සංගමශ ප්රධානිශයක් බව අපි කවුරුත්
දන්නවා. බහුට ජනාධිපති සේමාන ධැබුණා. හිටපු ජනාධිපති
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බහුට සේමාන දුන්නා. ජී.එේ. පීරිස්
ඇමතිතුමා බහුට සේමාන ීමධා තිශබනවා. පියශසේන ගමශේ
ඇමතිතුමාත් බහුට සේමාන ීමධා තිශබනවා. 0196 වසශර්ීම, 0194,
019 වසර සඳහා ධංකාශේ ශහොඳම අපනයනකරුවා විධියට
ශත්රුශඩුත් ශේ යූසු ් ඊබ්රාහීම්ේ කියන පුේගධයායි. එතුමාට එදා
සේමාන දුන්ශන්, සුජීව ශසේනසිංහ ඇමතිවරයා. ශේ පුේගධයා
ශකොළඹ ශතොග ශවශළඳ සංගමශ ස ාපතිවරයා. බහු වැඩිම
අපනයනය හරහා ධංකාවට විශේ විනිමය ශගනාපු පුේගධශයක්.
බහු අත්අ ංුණවට අරශගන තිශබනවා. මම හිතනවා බහු සේබන්ධ
ශනොවූවත් බහුශේ පුත්තු සමහර ශවධාවට ශේ සිේධියට සේබන්ධ
ශවන්න ඇති කියධා. බහු සේබන්ධ වුවත් කිසි ප්ර ්නයක් නැහැ, ඒ
පිළිබඳ නීතිමය පියවර ගන්න. ඒ පිළිබඳ වහාම නීතයනුූලධව
කටයුතු කරන්න. ඒ ගැන කිසිදු ප්ර ්නයක් නැහැ. ජනතා විළුක්ති
ශපරළුශඩු ජාතික ධැයිස්තුශවන් අපි බහු ඉලිරිපත් කශළේ, බහු ශේ
රශේ විේවශතක්, ශේ රශේ ප්රසිේධ වයාපාරිකශයක්, ඒ වාශේම
ශේ
ක්ති, ශේ කීර්ති නාමවලින් පිදුේ ධබපු පුේගධයකු නිසායි.
බහු වයාපාරිකයකු විධියට අපනයනකරුවන්ශේ සේමානයට පා්ර
ශවච් ශකශනක්. බහුට දරුවන් ශදශනක් ඉන්නවා. පුතුන් 6
ශදශනක් සහ දූවරු 3 ශදශනක් ඉන්නවා. සමහර ශවධාවට බවුන්
කරන ශේවේ තාත්තා දන්ශන් නැතිව ඇති. එශහම ශේවේ ඕනෑ
තරේ තිශබනවා. ශකශසේ ශවතත් බහු සේබන්ධව වුවත්, බහුශේ
දරුවන් සේබන්ධව වුවත් කිසි ගැටලුවක් නැහැ, ඒ අය පිළිබඳ
නීතිමය ක්රියාමාර්ග වහාම ගත යුතුව තිශබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ශමම සිදුීමශමන් අපි ඉශගන ගන්න
ඕනෑ ශදයක් තිශබනවා. ශමම ප්ර ්නය තවමත් ඉවර ශවධා නැහැ.
දැන් සු ශමොශහොතකට කලින් තිඹිරිගස්කටුව ප්රශේ ශ , ඒ
කියන්ශන් කටුවාපිටිය පේලිශ සිට කිශධෝමීටරයක්වත් දුර නැති
තැනක ඇති අවන්හධක තිිලධා ශබෝේබයක් ශහොයා ගත්තා.
මීට කලින් සිේධිය සිදු වුණු කටුවාපිටිය ආසන්නශ ම තිශබන
අවන් හධක තිබී අද උශේ දැන් පැය ාගයකට කලින් තවත්
ශබෝේබයක් ශසොයාශගන තිශබනවා. ඒ අවන්හේ හිමියා
ශපොලීසියට දැනුේ දුන්නාට පස්ශසේ ශපොලීසිශයන් ගිහින් ඒ
ශබෝේබය නිෂ්ක්රීය කර තිශබනවා. ශේ අනතුර තවම පහශවධා
නැහැ. ශේ සිේධිය ඉවර නැහැ. ශකොයි ශමොශහොශත්, ශකොතැන
ශබෝේබ පුපුරයිද, ශබෝේබ තියයිද කියන අනතුර අප ඉලිරිශ
තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ඉලිරිශ ීමවත් ශමය
වළක්වා ගන්න නේ, ලින කිහිපයකට ශහෝ සතියකට ශහෝ
මාසයකට ශහෝ අප අතර තිශබන ශේ පාධන ශවනස්කේ
පැත්තකින් තබා, අප අතර තිශබන ශේ පාධන විරසකකේ,
ශේ පාධන පක්ෂ ශේදයන් අමතක කරධා ජාතික නයාය ප්රයකට
අනුව කටයුතු කරළු. ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ අශ සියලු ශේ පාධන
පක්ෂ එකතුශවධා ජාතික නයාය ප්රයකට අනුව කටයුතු කරළු.
එශහම නැති වුශණොත් ශේ වයසනශ ශගොදුරු බවට පත් ශවන්ශන්
කවුද කියන එක කාටවත් කියන්න බැහැ. ඊශ අහිංසක
මනුෂයයකු ශවන්න පු වන්, ශහට බබ ශවන්න පු වන්, ශහට මා
ශවන්න පු වන්, අපි කවුරු ශේකට ශගොදුරු ශවයිද දන්ශන් නැහැ.
ඒ නිසා පක්ෂ පාට ශේදශයන් ශතොරව පාර්ලිශේන්තුශේ අශ
සියලු පක්ෂ එකතුශවධා, පාර්ලිශේන්තුව එක ඒකකයක් විධියට
සධකා, ජනතාව තුළ පාර්ලිශේන්තුව ශකශරහි ිලඳ වේටවා තිශබන
වි ්වාසය නැවත ඇති කරගන්න පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන්
හැටියට අපි සියලු ශදනාම එකතුශවධා ජාතික නයාය ප්රයකට
අනුව ශේ කටයුත්තට ළුහුණ ශදන්න සූදානේ ශවළු. පක්ෂයක්
විධියට අපි එයට සුදානේ. අශනකුත් පක්ෂවලිනුත් අපි ඉේධා
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සිටිනවා, රටක් විධියට, ශ්රී ධාංකීය ජාතිය ළුහුණ ීම තිශබන ශේ
අනතුර වළක්වා ගැනීම සඳහා පරණ වාද ශේද, තරහ මරහ
පැත්තකින් තබා, අපි බක්ශකොම එකට එකතුශවධා, සමස්ත
ජනතාව ආරක්ෂා කිීමම ශවනුශවන් එක නයාය ප්රයකට අනුව
වැ කරළු කියධා. ඒ සඳහා ශපළ ගැශහන්න, ඒ සඳහා එකතු
ශවන්න, ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න අපි සූදානේ කියන පණිවු යත්
ධබා ශදමින්, ශේ වයසනය නැවත ඇති ශනොශවන්න වග බධා
ගන්න, සිදුීම තිශබන සිදුීමේ පිළිබඳ වගකීම පවරා ශගන, ඉලිරිශ
ීම නැවත එවැනි ශදයක් ඇති ශනොශවන්න එය අත් දැකීමක්,
පා මක් විධියට ශත්රුේශගන ඉලිරියට ළුහුණ ශදළුයි කියා ඉේධා
සිටිමින් මා නවතිනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම ස්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමනි.
මීළ ට, ගරු (දවදය) රාජිත ශසේනාරත්න ඇමතිතුමා.
ඊට ප්රථම කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරයකු ගරු තාරක
බාධසූරිය මන්ත්රීතුමාශේ නම ූලධාසනය සඳහා ශයෝජනා කරන්න.

ගුණ තලතා අතුප්කෝරල මහත්මිය (අධිකරණ
ාන්ධානාගාර රතිසංස්කරණ අමාතයතුමිය)

හා

(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துதகொரல - நீதி ைற்றும்
சிமறச்சொமலகள் ைறுசீரமைப்பு அமைச்சர்)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Justice
and Prison Reforms)

"ගරු තාරක බාධසූරිය මහතා දැන් ූලධාසනය ගත යුතුය යි මා
ශයෝජනා කරනවා.

රශ්්නය විමසන ලිනන් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුණව ගුණ කථානායකතුමා මූලාසනප්යන් ඉවත් වූප්යන්,
ගුණ තාරක ාාලසූරිය මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
ைொண்புைிகு
சபொநொயகர்
அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலதவ, ைொண்புைிகு தொரக்க பொலசூொிய
அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON.
THARAKA BALASURIYA took the Chair.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, බබතුමාශේ කථාව කරන්න.
[අ. ා. 90.1 ]

ගුණ (වවදය) රාජිත ප්සේනාරත්න මහතා (ප්ස ්ය
ප්පෝෂණ හා ප්ද්ශීය වවදය අමාතයතුමා)
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தசனொரத்ன
சுகொதொரம், தபொசமண ைற்றும் சுததச ைருத்துவ அமைச்சர்)

-

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health,
Nutrition and Indigenous Medicine)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ීමර්ඝ කාධයකට පස්ශසේ අපට
නැවත වරක් හලිසි නීතිය පිළිබඳ විවාදයකට සේබන්ධ ශවන්න
සිේධශවධා තිශබනවා. මිට අවුරුදු 0 කට ශපර 9 4 ීම මා ශමම
පාර්ලිශේන්තුවට පැමිණි කාධශ මාසයකට වරක් හලිසි නීතිය
පිළිබඳ ශමවැනි විවාද පැවතුණා. 011 ීම උතුශර් ්රස්තවාදය
අවසන් කළාම අපි හිතුවා, ශමවැනි තත්ත්වයක් අශ ජීවිත කාධය
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තුළ ීම නැවත උදා ශනොශවයි කියධා. මා හිතන හැටියට ආරක්ෂක
අං සියේධම එවැනි මතයක තමයි සිටිශ . නළුත් අවාසනාවකට
අද අපට නැවතත් ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළ ශමවැනි හලිසි නීතිය
පිළිබඳ විවාදයකට සහ ාගි ශවන්න සිේධශවධා තිශබනවා.
ශේ ්රස්තවාදශ
අීනතය ශමොකක්ද? ශේ ්රස්තවාදය
ඉස්ශසේධාම ආශේ 9 99 ීමයි. එදා ්රස්තවාදය දකුශණන් ආවා,
ඊට පස්ශසේ 9 81 ද කය වනශකොට ්රස්තවාදය උතුශරන් ආවා. අද
ශේ ්රස්තවාදය නැශ නහිශරන් ඇවිේධා තිශබනවා. ශකොශහන්
ආවත්, ්රස්තවාදය ්රස්තවාදයමයි. ්රස්තවාදයට ජාතියක්,
ආගමක්, කුධයක්, පක්ෂයක්, පාටක් ශමොනවත් නැහැ. ්රස්තවාදය
යනු ්රස්තවාදයයි. ශමශතක් තිබුණු ්රස්තවාදයත්, අද තිශබන
්රස්තවාදයත් ශදයාකාරයි. එදා දකුශඩු ්රස්තවාදය ඇති ීමමට ඒ
ශගොේධන්ට ශේ රශේ ප්රධාන ප්ර න
් යක් තිබුණා. ඒ තමයි සමාජ
අසාධාරණත්වය. එය යුශරෝපශ
තිශබන සමාජ අසහනය
ශනොශවයි. ශේ රශේ සමාජ අසාධාරණත්වයක් තිබුණා. ඒ සමාජ
අසාධාරණත්වය නිසා තමයි ඒ තරුණයන් එදා කැරලි ගැහුශේ.
ඒකට විසඳුම ව ශයන් සමාජවාීම වැ පිළිශවළක් ඉලිරිපත්
කරනවාය කියධා කිේවා. අශ ගමන සමාජවාදය කියධා ඒ
ශගොේධන්ට ඉධක්කයක් තිබුණා. ඒ වාශේම උතුශර්
තරුණයන්ටත් ඉධක්කයක් තිබුණා. ඒ ශගොේධන්ටත් ශේ රශේ
ජාතික අසාධාරණත්වයක් තිබුණා. ශේ ජාතික අසාධාරණත්වයට
එශරහිව ඒ ශගොේශධෝ අපට ශවනම භූමියක්, අපට ශවනම රටක්,
අපට ශවනම ශේ යක් ඕනෑ යි කියන ඉේලීමක් ඉලිරිපත් කළා. ඒ
ශගොේධන්ටත්
ඉධක්කයක්
තිබුණා.
නළුත්
වර්තමාන
්රස්තවාදශ , ශේ රශේ පමණක් ශනොශවයි, ජාතයන්තරව තිශබන
ඉස්ධාේ ්රස්තවාදශ එවැනි ූලලික ඉධක්කයක් නැහැ. ශේකට
ශහේතු සාධක ශමොනවාද කියධාත් නැහැ. එකම සාධකය, ශේ
ඉස්ධාේ ්රස්තවාදය ූලධ ධර්මවාදය තුළ ඇති වූ ්රස්තවාදයක්.
එදා දකුශඩු ්රස්තවාදය පැමිණියාම සමහර කේටිය ශේ
්රස්තවාදශ
තිශබන සාධාරණත්වය ගැන ශනොශයකුත්
වි ්ශේෂණ කළා. ඒ ශගොේධන් එක්ක සේබන්ධ වුණා.
ශේ පාධන ගනුශදනු කළා. එදා තිබුණු ප්රධාන විපක්ෂය ඒශකන්
ශේ පාධන වාසි ගත්තා. ශේක තමයි ඇත්ත කථාව. නළුත් අපි
පැහැලිලිව ්රස්තවාදයට එශරහිව හිටියා. අශ
සමාජ
අසාධාරණත්වය පිළිබඳ කාරණාව ශකොශහොම වුණත්, අපි දැඩිව
එදා ්රස්තවාදයට විරුේධව හිටියා. ්රස්තවාදයට විරුේධව කටින්
පමණක් ශනොශවයි, සියලුම ගතික අන්දමින් අපි ඒ ්රස්තවාදයට
ළුහුණ ශදන්න කටයුතු කළා. එදා හිටපු ජනාධිපතිතුමා කිේවා, ඒ ඒ
අය තමන්ශේ ආරක්ෂාව සඳහා ඉලිරිපත් ශවන්න කියධා. අපි
වාමාංශිකයන් විධියට යූඑන්පී විශරෝධීව ඉඳධා, අපි රජයත් එක්ක
එකට හිටගත්තා. ශමොකටද? ්රස්තවාදයට එශරහිව. අශ ප්රධාන
හතුරා ්රස්තවාදය මිස එදා යූඑන්පී ආඩුක්ව ශනොශවයි කියධා අපි
හඳුනා ගත්තා. ්රස්තවාදය රජ කිීමම, යූඑන්පී ආඩුක්වට ව ා
ප්රතිගාමීයි කියන එක අපි අවශබෝධ කර ගත්තා. ඒක නිසා මශේ
ජීවිතශ කිසිම දවසක ්රස්තවාදයත් එක්ක සේබන්ධයක් නැහැ.
්රස්තවාදය විනා කිීමම -ළුලිනුපුටා දැමීම- සඳහා එදා ඉඳධා අද
ශවන තුරු -9 91 ගණන්වධ ඉඳධා- අපි ක්රියා කළා.
ශේ විධියට උතුශර් ්රස්තවාදය ආවා. උතුශර් ්රස්තවාදය
ආවාම එදා අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ වි ාධ කථිකාවතක්
ශගනාවා. ශේකට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අවසානශ යුද
විසඳුමක් ඉලිරිපත් කළා. ජාතික ප්ර ්නයක් යුේධයකින් විසඳන්නට
පු වන් කියධා ළු ජීවිත කාධශ ම මම පිළිගත්ශත් නැහැ. ඒක
නිසා මම යුද විශරෝධිශයක්. අදත් යුද විශරෝධිශයක්; ශහටත් යුද
විශරෝධිශයක්. නළුත් අන්තිමට මටත් ශත්රුණා, ශේලුපිේශේ
ප්ර ාකරන් එක්ක සාමශයන්, කථා බශහන් ගන්නට පු වන්
විසඳුමක් නැහැ. බහුශේ ඒකායන ඉධක්කය ශවනම රටක්. අතර
මැද කිසිම ශදයක් නැහැ කියධා. උතුශර් අශනකුත් සියලුම
නායකශයෝ අපිත් එක්ක සේබන්ධතා පැවැත්වූවා. සියලුම අයට
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යේ දර් නයක් තිබුණා. ඒ අය එක තාවක් ඇති වුණා,
ප්රජාතන්්රවාදය තුළ ශේ ගනුශදනුව ඉවර කර ගනිළුය කියධා. ඒ
නිසා ශදවරක් මට සාකච්ඡාවධට කථා කළත් මම ප්ර ාකරන්
එක්ක සාකච්ඡාවට ගිශ නැත්ශත් ඒකයි. එක්වරක් ජනතා
විළුක්ති ශපරළුශඩු නායක විශජ්ීමර සාකච්ඡා කරන්නට කැමැතියි
කියධා මට කථා කළත් මම ශනොගිශ ඒකයි. ශමොකද? ශමොවුන්ව
ශේ ඉන්න තැන්වලින් එළියට ගන්නට බැරි බව මට ශහොඳටම
අවශබෝධයක් තිබුණා. එම නිසා උතුශර් ්රස්තවාදයට විරුේධව අපි
පක්ෂ තුළ කථා කළා.
මම එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කිේවා, ශේ මේ වේටියට
අත ගහන්න. ශේ මේ වේටියට අත ගැහුශවොත් ශේ ්රස්තවාදය
විනා කරන්න පු වන්. ඒක අපට මහා පිනක්. නැත්නේ
සදාකාලික පාපකර්මයක් ශවනවා කියධා. අවසානශ ීම අපි
දහහත්ශදශනක් එක්ක එකතු ශවධා ආඩුක්වට ආවා. අපට සමහරු
කිේශේ, ඇමතිකේ ගන්න ආවායි කියධා. බේ. ඇමතිකමක් ගත්තා.
ඒක එක සාක්කුවක දාගත්තා. අශනක් පැත්ශතන් මරණය
අරශගන අශනක් සාක්කුශේත් දා ගත්තා. අපි ඒ ශදකම අරශගන
ආඩුක්වට එකතු වුණා. ආඩුක්වට ඇවිේධා අපි නිකේ හිටිශ
නැහැ. උශේ, දවේ, ෑ ්රස්තවාදයට එශරහිව කරන්න පු වන් හැම
ශදයක්ම කළා.
ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ීම එදා 0119 අවුරුේශේ අය වැය
ශේඛ්නය පරාජය කරන්න හදන ශකොට මට තවම මතකයි,
මහින්දානන්දශේ ශගදර බැසිේ රාජපක්ෂ, මම, ශජයරාජ්
ප්රනාන්දුපුේශේ අපි උශේ හතරහමාර ශවන කේ ඒකට ළුහුණ ීමම
සඳහා ක්රියාකරපු ආකාරය. දුර්වධ මානසිකත්වය තිබුණු
මන්ත්රීවරුන් හිේටන් ශහෝටධශ
තියා ගනිමින්, ස්වාමීන්
වහන්ශසේධා අරශගන ඇවිේධා ඒවාශ
තියාගනිමින් අපි
පැරශදන්නට ගිය අය වැය ඡන්දය අපි දහහත්ශදශනක් එකට
හිටශගන වැඩි ඡන්ද හතරකින් ශබොශහොම අමාරුශවන් ජයග්රහණය
කර අපි එදා රජය ආරක්ෂා කළා. එශහම කශළේ එදා රජය ආරක්ෂා
කරන්න ශනොශවයි. ඒ, රජය ආරක්ෂා කශළොත් අපට ්රස්තවාදය
පරාජය කරන්න පු වන් කියන ඒකායන අරළුණක අපි හිටියා.
එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂශ , අද වර්තමාන ආඩුක්ශේ සිටින
ඇමතිවරු මශගන් ඇහුවා, ශමොකක්ද බයාට ඕනෑ ඇමතිකම? අපි
අද හවසට ආඩුක්ව පිහිටුවනවා කියධා. මම කිේවා, කිසිම
ඇමතිකමක් ඕනෑ නැහැ. පටන් ගත් වැශඩ් අවසන් කරන තුරු ශේ
ගමන යනවා. මැශරන කේ ඒ ගමන යනවා, එච් රයි. අපට ශවන
කිසිම ශදයක් නැහැ කියධා. අපි දහහත්ශදනාම එකට හිටියා. වැඩි
ඡන්ද හතරකින් අපි ජයග්රහණය කරධා ඒ ආඩුක්ව ආරක්ෂා කළා.
ඒ අනුව තමයි 011 අපට ශේ යුද ජයග්රහණය ධැබුශඩු.
ශතො පිගධට ගැහුවා. ගහධා ජයග්රහණය කළා. එදා
ආඩුක්ශවන් ුණවන් විදුලියට ගිහිේධා ජාතිය අමතන්ශන් කිේශේ
කාටද? මට. මම පැයක් බ්රිශේඩියර් සමරසිංහ එක්ක ජාතික
රූපවාහිනිය බස්ශසේ ශතො පිගධ ජයග්රහණශ තිශබන military
වැදගත්කම ගැන කථා කළා. ශේලුපිේශේ ප්ර ාකරන් මිය ගියා.
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මටයි කිේශේ, යන්න ITN එකට.
පැයක් කථා කරන්න කියධා. පැය කථා කරන ශකොට මට
ශත්රුණා, සජීවිව යන වැ සටහශනහි පැය පහු ශවධා යනවා
කියධා. විශේකයක් ආවාම මම ඇහුවා, ශමොකද කියධා.
ජනාධිපතිතුමා තව පැය ාගයක් ඉලිරියට ශගන යන්න කිේවා
කියධා මට කිේවා.
ඒ පැය ාගයත් අවසන් වුණා. ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමා කථා කරධා කිේවා, පැය එකහමාර තුළ කළ කථාව
ධංකාශේ සිටින තානාපතිවරුන්ට අසාශගන ඉන්න දැන් බය
විධියටම ඉංග්රීසි ාෂාශවන් කරන්න කියා. අපි එදා ඒ සියලු
යුතුකේ ඉෂ්ට කළා.
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ගුණ (වවදය) රාජිත ප්සේනාරත්න මහතා

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගරු ඇමතිතුමනි, බබතුමාට තවත් විනාඩියක කාධයක්
තිශබනවා.

ගුණ (වවදය) රාජිත ප්සේනාරත්න මහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தசனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තව සු
ශදන්න.

ශවධාවක්

ඒ යුතුකම ඉටු කළ අපි එදා ඒ ආඩුක්ශවන් එළියට ආශේ
ඇයි? අපි එදා ඒ යුතුකම ඉටු කශළේ රණ විරුවන්ශේ නාමශයන්
මිනී මැරුේ කළ අය, ශහොරකේ කළ අය ආරක්ෂා කරන්න
ශනොශවයි. ්රස්තවාදයට විරුේධ ශවනවා වාශේම, අහිංසක
මිනිසුන් ඝාතනය කිීමමටත්, රජශ ශේපළ මං ශකොේධ කෑමටත්
අපි විරුේධයි. එය තමයි වශේ ශේ පාධන වයාපාරශ ඉඳධා අප
ධබා ගත් ශික්ෂණය. අසාධාරණයට විරුේධව කථා කරධා අපි එදා
පැවැති ආඩුක්ශවන් එළියට බැස්සා. එළියට බැහැධා අපි යහ
පාධන ආඩුක්වක් පිහිශටේවා, පැවැති රජශ වැරැලි ටික නිවැරැලි
කරශගන ඉලිරියට යන්න.
ශේ රජය කාධය තුළ දැන් තවත් ්රස්තවාදයක් ඇති ශවධා
තිශබනවා. ඊශ වනවිට ISIS සංවිධානය කිේවා, අපි තමයි ශේ
ප්රහාරය පිටුපස ඉන්ශන් කියා. ඒක ඒ අයට කියන්න සිදු වුශඩු
ඇයි? ශපශර්දා ඇශමරිකානු රාජය ශේකේවරයා ප්රකා යක් කළා,
ශේ ප්රහාරය පිටුපස ඉන්ශන් ISIS සංවිධානයයි කියා. එම නිසා
ISIS සංවිධානයට සිදු වුණා, ඒ ප්රකා ය කරන්න. එශහම නේ,
ශමය ජාතයන්තර ්රස්තවාදයයි. ශමය ශකොටි ්රස්තවාදය වාශේ
එකක් ශනොශවයි. ශමය දකුශඩු පැවැති ්රස්තවාදය වාශේ එකක්
ශනොශවයි. ශමය, ජාතයන්තර ්රස්තවාදයයි. මම ශේ ජාතයන්තර
්රස්තවාදය ගැන තිශබන සියලු විස්තර අරශගන බැලුවා. සමහරු
කියනවා, -අශ මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් කිේවා.ශේ තරේ වි ාධ විනා යක් කවදාවත් ශවධා නැහැය කියා. 0199
සැ තැේබර් මාසශ 99වන දා ඇශමරිකාශේ -ශේ ශධෝකශ
තිශබන වැඩිම ආරක්ෂක පේධතිය තිශබන රශේ- සිදු කළ
ප්රහාරශයන් 0, 6 ශදශනක් මිය ගියා; 6,111කට වැඩි පිරිසක්
තුවාධ ධැබුවා. [බාධා කිීමමක්] බේ, ඒක ඇත්ත. මා එය
පිළිගන්නවා. [බාධා කිීමමක්]
2004 සැ තැේබර් මාසශ රුසියාශේ ශබස්ධාන් නගරශ සිදු
වූ ප්රහාරශයන් මරණ 38 ක් සිදු වුණා; 983 ශදශනක් තුවාධ
ධැබුවා.

ගුණ ප්ශ්හාන් ප්සේමසිංහ මහතා

(ைொண்புைிகு தசஹொன் தசைசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ශමශහේ සිේධ වුණු ශදය ශහොඳයි කියධාද කියන්ශන්?

ගුණ (වවදය) රාජිත ප්සේනාරත්න මහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தசனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

2014 අශගෝස්තු මාසශ සිරියාශේ සිදු වූ ප්රහාරශයන් සිදු වූ
මරණ සංඛ්යාව 911යි. ඒක තමයි ජාතයන්තර ්රස්තවාදය.

ගුණ ප්ශ්හාන් ප්සේමසිංහ මහතා

(ைொண்புைிகு தசஹொன் தசைசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ශේ රශේ මැරුණු සංඛ්යාව මලියි කියධාද කියන්ශන්?
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(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தசனொரத்ன)

මම ශේ කියන ශදය ශත්රුේ ගන්ශන් නැති අය ගැන මට
කරන්න ශදයක් නැහැ. 0196 ජූලි මස 13වන දා,- [බාධා කිීමමක්]
ඊශ ශපශර්දා පාර්ලිශේන්තුවට ආපු, කිසිම ශදයක් දන්ශන් නැති
අය තමයි බය කෑ ගහන්ශන්. [බාධා කිීමේ] 0196 ජූලි 13වන දා
එේධ වූ ප්රහාරශයන් ඉරාකශ 311 ශදශනක් මිය ගියා; 009
ශදශනක් තුවාධ ධැබුවා. ජාතයන්තර ්රස්තවාදය නිසා අද වනවිට
ශධෝකශ මිනිස්සු 9 ,111කට ව ා මිය ශගොස් තිශබනවා;
06,111කට ව ා තුවාධ ධබා තිශබනවා. අන්න ඒ ්රස්තවාදය
තමයි අද අශ රටටත් ඇවිත් තිශබන්ශන්.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එක් පැත්තකින්, අශ
ආරක්ෂක අං වධ දුර්වධකේ තිබුණා. දුර්වධකේ නැති වුණත් ශේ
්රස්තවාදශ පැමිණීම සිදු ශනොශේවි කියා කියන්න බැහැ. අශ
රටට ව ා ලියුණු,
ක්තිමත් ආරක්ෂක සංවිධාන තිශබන
යුශරෝපශ සෑම ප්රධාන රටකම එවැනි සිදුීමේ ශවධා ඉවරයි. අශ
රාජයය, තුන්වන ශධෝකශ කු ා ලිවයිනක්.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය කාධශ
යේ
දුර්වධතාවක් තිබුණත් අශ ආරක්ෂක අං ශහොඳයි. ශේ සිේධිය
වුණාට පසුව පැය 04ක් ඇතුළත 04 ශදශනක් අත් අ ංුණවට
ගත්තා; ප්රහාරවධට ාවිත කළ වාහන ගණනාවක් හඳුනා ගත්තා;
ඊශ රා්රි වනවිට වාහන 0ක් අත් අ ංුණවට ගත්තා. ඒ සියේධ
කරධා ඒ අය අද ශහොඳින් කටයුතු කරශගන යනවා. එශහම නේ
දැන් අපට කරන්න තිශබන්ශන්, පක්ෂ, පාට ශේද බධන්ශන්
නැතිව, ජාති, ආගේ, කුධ ශේද බධන්ශන් නැතිව, කාටවත්
ඇඟිේධ ලිුණ කරන්ශන් නැතිව අප සියලුශදනාම එක ජාතියක්
ව ශයන් එකළුතුව ඉලිරිපත් ශවධා, ඉතාම සාර්ථකව කටයුතු
කරධා ්රස්තවාදය පරාජය කිීමමයි. ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළ ට, ගරු නිමේ සිරිපාධ ද සිේවා මන්ත්රීතුමා. ගරු
මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට විනාඩි 9ක කාධයක් තිශබනවා.

[අ. ා. 90.01]

ගුණ නිමල් 2 සිරිපාල ද සිල් 2වා මහතා

(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்வொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශ රට දරුණුතම ්රස්තවාීම
ප්රහාරයකට ධක් ශවධා ඉතා ශේදජනක තත්ත්වයකට ළුහුණ පා
සිටින ශේ ශමොශහොශත්, එම ප්රහාරශයන් මිය ගිය අයශේ පවුේවධ
සාමාජිකයන්ට, තුවාධ ධත් අයට සහ බවුන්ශේ පවුේවධ
සාමාජිකයන්ට ශමන්ම, මිය ගිය සහ තුවාධ ධැබූ ශපොලිස්
නිධධාරින් ඇතු ආරක්ෂක අං වධ සාමාජිකයන්ශේ පවුේවධ
සාමාජිකයන්ට -විපතට පත් සියලුශදනාට- ශ්රී ධංකා නිදහස්
පක්ෂය ශවනුශවන් අශ සාති ය සංශේගය පළළුශවන්ම පළ
කරන්න මා කැමැතියි.
ශේ රශේ සං ාරක වයාපාරය ඉතාම ඉහළ මේටමකට ආ
අවස්ථාවක, ශේ රටට පැමිණි සං ාරකයන්ට සහ විශේශිකයන්
ශධස පැමිණ ශ්රී ධංකාවට උදේ කළ ඒ සුවිශ ේෂි පුේගධයන්ශේ
දරු පවුේවධට පවා අත් වූ ශේ ශේදජනක ඉරණම ගැන අපි
හදවතින්ම කනගාටු ශවනවා. මම සතුටු ශවනවා, ශේ අය
ශවනුශවන් වන්ලි ළුදේ ධබා ීමමට ආඩුක්ව කටයුතු කිීමම ගැන.
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අපට කරන්න ශවනත් ශදයක් නැහැ. රජශ යුතුකමක් හා
වගකීමක් ශධස සධකා ප්රහාරශයන් මිය ගිය සාමාජිකයන් අයත්
පවුධකට රුපියේ ධක්ෂ 91ක් බැගින් වන්ලි ළුදේ ධබා ීමම සහ
තුවාධකරුවන් සිටින පවුේවධට වන්ලි ළුදේ ධබා ීමම අපි අගය
කරනවා.
නළුත්, එය ප්රමාණවත් ශවන්ශන් නැහැ. ශමොකද, ශමවැනි
තත්ත්වයකට ළුහුණ දුන්නාට පස්ශසේ ඒ දරු පවුේවධ අනාගතය
රජය ාර ගන්න ඕනෑ. රණවිරු අධිකාරිය වාශේ ශවනමම
අධිකාරියක් හදධා ශේ සියලුශදනාශේම අනාගත සුබ සාධනය
ගැන බධන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම බවුන් තනි ශවන්න ශදන්ශන්
නැතිව බධා ගන්න ඕනෑ. ශේ ශහේතුව නිසා මානසිකව පී නයට
පත්ීම සිටින අයට ඒ මානසික සුවය ධබා ීමම සඳහා සුවිශ ේෂී
මානසික ශසෞඛ්ය වැ පිළිශවළක් අප විසින් සකස් කළ යුතුයි.
රජය විසින් ඒ වගකීම ාර ගත යුතුයි.
අශ ආරක්ෂක අං වධ අක් පාක් තිබුණාය, නියම ශවධාවට
ක්රියා කශළේ නැහැය කියා ශ ෝදනා නැණාණා. නළුත් ශේ සිේධිය
ඇති වුණාට පසුව අශ ආරක්ෂක අං , විශ ේෂශයන්ම අශ බුේධි
අං ඉතාම නිවැරලිව, ශේ සඳහා අව ය වාර්තා සකස් කර දුන්නා.
ඒ වාශේම, ශේ සිේධිශයන් පසුව අශ ආරක්ෂක අං ඒ අව ය
අය අත් අ ංුණවට අරශගන, වි ාධ ශසේවාවක් කරධා තමන් තුළ
තිශබන දක්ෂතා ශපන්නුේ කළා. ඒකත් අපි අගය කරන්න ඕනෑ.
විශ ේෂශයන්ම ආරක්ෂක අං විසින් කරන ධද ශසේවාවධට
අමතරව, ශේ දුෂ්කර අවස්ථාශේීම කාලිනේ මැේකේ රංජිත්
පියතුමා විසින් කරන ධද ශසේවාව අපි අගය කරන්න ඕනෑ. එතුමා
තුළ තිශබන ඒ බුේධිය සහ ප්රබුේධත්වය අපි අගය කරන්නට ඕනෑ.
එතුමා සුවිශ ේෂී ව ශයන්, ආගමික නායකයකුශගන් ඉහළ
තත්ත්වයකට ඇවිේධා, සෑම ආගමික නායකයකුටම ආදර් යක්
වන අයුරින් ක්රියා කළා. එතුමා සංහිඳියාව පිළිබඳව හදවතින්
පමණක් ශනොව, ක්රියාශවන්ම කරන ධද ශේ නා සහ ඒ කරන ධද
කටයුතු අපි ඉතාම අගය කරනවා. ඒ වාශේම අශ ශබෞේධ
භික්ෂූන් වහන්ශසේධාත්, ළුස්ලිේ මවුධවිතුමන්ධාත් ශේ අවස්ථාශේීම
දක්වන ධද සහශයෝගය අපි ඉතාම අගය කරනවා. ශේ රශේ
තිරසාර සාමයක් ඇති කරන්න නේ, අපි ඒ යහපත් ක්රියාදාමය
ශනොක වා පවත්වාශගන යාම අතයව ය ශවනවා. ඒ වාශේම
හින්දු පූජකතුමන්ධාත් ඒ ආකාරශයන්ම, ඒ අව ය සහශයෝගය
ධබා දුන්නා.
ආරක්ෂක අං වධ ශනොසැධකිලිමත්කම පිළිබඳව අපි අද
නිකේ මතුපිටින් විතරක් බධධායි කථා කරන්ශන්. ශමතැනීම එක
එක්ශකනාට ඇඟිලි ලිුණ කරමින්, බබ දැනශගන හිටියාද,? , බබ
දැනශගන හිටියාද? කියා අහන එක ශනොශවයි කළ යුත්ශත්.
ශමවැනි ශදයක් ශවනවාය කියා 14වන දා, විශේ තානාපති
කාර්යාධයක් මඟින් දැනුේ දුන්නාය කියා අද ධක්ෂ්මන් කිරිඇේධ
ඇමතිතුමාශේ කථාශේීම කිේවා. ඒ කියන්ශන්, එතුමාත් ඒක
දැනශගන ඉඳධා තිශබනවා.

68

ගුණ නිමල් 2 සිරිපාල ද සිල් 2වා මහතා

(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்வொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ආ, බුේධි අං වධට දැනුේ දුන්නාය කියා ශන්. ගරු
ඇමතිතුමනි, සාමානයශයන් විශේ තානාපති කාර්යාධ බුේධි
අං වධට ශනොශවයි දන්වන්ශන්. ඒ අය එක්ශකෝ විශේ කටයුතු
අමාතයාං යට, එශහම නැත්නේ රජයටයි දන්වන්ශන්. [බාධා
කිීමමක්] ඒ නිසා ඒ ගැනත් අපි පීමක්ෂා කරන්නට ඕනෑ. එශහම
නේ, බය ශනොදන්නවාය කියන අය ශේ සිේධිය ගැන දැනශගන
ඉඳධා තිශබනවා. නළුත් ඒ ගැන අපි පටධැශවන්නට ඕනෑ නැහැ.
අපට දැන් ඊට ව ා ශබොශහෝ ශේවේ කරන්න තිශබනවා.
ගරු ශජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමාට ශමන්න ශේ කාරණය මතක
ඇති. ශේ රජය යටශත් මම ළුධ ඉඳන්ම, FCID පීමක්ෂණ,
නිර්නාමික ශපත්සේ මත කරනු ධබන පීමක්ෂණ ගැන පමණක්
ශනොශවයි, සමාජ ශවේ අ වි මඟින් සිදුශවන හානිය ගැනත්
කැිලනේ මඩු ධය තුළ කථා කළා. නළුත් ජනාධිපතිතුමා
හැශරන්නට කැිලනේ මඩු ධශ කවුරුත් මට සහශයෝගය
දුන්ශන් නැහැ. ශේ පිළිබඳව ආරක්ෂණ වැ
පිළිශවළක්
අනිවාර්යශයන්ම ඇති කරන්නට ඕනෑය කියා මම කිේවා. නළුත්
ඒවා ගණන් ගත්ශත් නැහැ.
බුේධි අං ශ වාර්තාශේ තිශබනවා ශේ අය, අනයාගමිකයන්
විනා කරමින්, ඉස්ධාමීය ප්රවර්ධනය සඳහා කටයුතු කළ යුතු
බවට සඳහන් කරමින්, 0196 වර්ෂශ සිට සිය සමාජ මාධය ශවේ
අ වි සහ ආගමික ශේ න හරහා අනුගාමිකයන් අභිශප්රේරණය
කරන බව නිීමක්ෂණය ීම ඇත කියා. එතශකොට 0196 වර්ෂශ
සිටම ශේ සංවිධානය ශේ කටයුත්ත සමාජ මාධය හරහා කරශගන
ගියා. සමාජ මාධයවලින් සිදු වන ශේ හානිය වැළැක්ීමමට යේ
පියවරක් ගත යුතුයි කියා කැිලනේ මඩු ධය තුළීම මම නිරතුරුව
කිේවා.
අශ ආඩුක්ව ඒ සඳහා පියවරක් ගත්ශත් නැහැ. ඒකත් එක
ශහේතුවක් ශේ තත්ත්වය ප්රවර්ධනය ශවන්න. ූලධාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, එපමණක් ශනොව අපි Constitutional Council"
කියාා එකක් හැදුවා. ඒක එන්ජීඕකරණය වුණා. එන්ජීඕකාරයන්ට
ඕනෑ විධියට නටවන Council එකක් බවට පත් වුණා. ඒශකන් පත්
කරපු අය ඉවත් කරන්න රමශේදයක් නැහැ. ඒශකන් පත් කරපු
අය monstersධා හැටියට අත්තශනෝමතිකව වැ
කටයුතු
කරනශකොට ඉවත් කිීමශේ රමශේදයක් නැහැ. එම නිසා තමයි අපි
කියන්ශන්, දහනවවැනි ආඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය හා
විධායක ජනාධිපති  දරය පිළිබඳව අපි අලුතින් සිතා බධන්නට
ඕනෑ කියා. ශමොකද, ශේ Constitutional Council එක නිසා අශ
රාජය ශසේවය නිෂ්ක්රීය වුණා, ආරක්ෂක අං නිෂ්ක්රීය වුණා.
ඒශකන් පත් කරන පුේගධයන් ශවනමම ඒකාධිපතියන් ව ශයන්
කටයුතු කළ නිසා බවුන්ව control කරන්න බැරි වුණා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්්රිතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගුණ නිමල් 2 සිරිපාල ද සිල් 2වා මහතා
ගුණ ප්ජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධාන වනජීවී
සහ ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාතයතුමා)

(ைொண்புைிகு தஜொன் அைரதுங்க - சுற்றுலொத்துமற அபிவிருத்தி,
வனசீவரொசிகள் ைற்றும் கிறிஸ்தவ சைய அலுவல்கள்
அமைச்சர்)

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism
Development, Wild Life and Christian Religious Affairs)

එතුමා කිේශේ, බුේධි අං වධට දැනුේ ීමධා තිශබනවාය කියායි.

(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்வொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

හිටපු ජනාධිපති ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ්රස්තවාදය
ළුලිනුපුටා දමන්න පු වන් වුශඩු එතුමාට එවැනි බාධා ශනොතිබුණු
නිසයි. විධායක ජනාධිපති  දරශ යේ යේ අනිසි ශේවේ ඇති.
නළුත්, ්රස්තවාදයක් පැරදීමම සඳහා ශේ රටට ක්තිමත් විධායක
ජනාධිපති  දරයක් අව ය බව ශ්රී ධංකා නිදහස් පක්ෂය ශවනුශවන්
මම ශේ අවස්ථාශේ කියා සිටිනවා. එම නිසා තමයි අපි කිේශේ,

69

පාර්ලිශේන්තුව
[ගරු නිමේ සිරිපාධ ද සිේවා මහතා]

අශ පක්ෂය ඇතුශළේ තිශබන ප්ර ්න විසීමම සඳහා ශමන්ම,
්රස්තවාදයට ළුහුණ ීමම සඳහා අපි කළ යුත්ශත් විධායක ජනාධිපති
 දරය ඉවත් කිීමශේ කාර්ය ශනොව, විධායක ජනාධිපති  දරය
ක්තිමත් කිීමමයි. කියා. ඒ සඳහා අපි සියලු ශදනාම ඒකරාශි
ශවළු කියන පණිවු ය ශදමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.
ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළ ට, ගරු ශජෝන් අමරතුංග අමාතයතුමා. බබතුමාට විනාඩි
ක කාධයක් තිශබනවා.
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ශමතැනීම විශ ේෂශයන්ම විජිත ශහේරත් මැතිතුමා කරපු
ප්රකා ය පිළිබඳව මම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. එතුමා කිේශේ අපි
සියලුශදනා එකට එකතු ශවධා ශේ අවස්ථාශේ -

ගුණ නිමල් 2 ලාන්සා මහතා

(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ)

(The Hon. Nimal Lanza)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ ප්ජෝන් අමරතුංග මහතා

(ைொண்புைிகு தஜொன் அைரதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

මශේ ශේධාව ගිශයොත් මට කරන්න ශදයක් නැහැ.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

[අ. ා. 90.0 ]

ගුණ ප්ජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධාන වනජීවී
සහ ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාතයතුමා)

(ைொண்புைிகு தஜொன் அைரதுங்க - சுற்றுலொத்துமற அபிவிருத்தி,
வனசீவரொசிகள் ைற்றும் கிறிஸ்தவ சைய அலுவல்கள்
அமைச்சர்)

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism
Development, Wild Life and Christian Religious Affairs)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම පසු ගිය ඉරිදා
ඇති වුණු ශේදවා කශයන් මිය ගිය අශ පුරවැසියන්ට අශ
කනගාටුව ප්රකා කරන්න කැමැතියි. ඒ අයශගන් බහුතරයක්
කිතුනුවන්. පාස්කු මංගධයය කියන්ශන්, කිතුනු ජනතාවශේ
විශ ේෂම අවස්ථාවක්. පාස්කු ඉරිදා කිේවාම, හැම කිතුනුවකුම
පේලියට යනවා, පූජාවට සේබන්ධ ශවනවා. ඒ ගැන අලුතින්
කියන්න ශදයක් නැහැ. විශ ේෂශයන්ම බැලුශවොත්, ශකොටශහේශන්,
ශකොච්චිකශඩ් ාන්ත අන්ශතෝනි පේලිය විශ ේෂශයන්ම පාස්කු
ලිනශ වි ාධ පිරිසක් රැස් වන ස්ථානයක්. ඒ වාශේම මීගළුශේ,
කටුවාපිටිය පේලිය තිශබන ප්රශේ ය කියන්ශන්, සියයට 81ක්,
1ක්ම කිතුනුවන් ජීවත් වන ප්රශේ යක්. පාස්කු ලිනවධ ඒ
පේලිවධට සිය දහස් ගණනින් ජනතාව ශරොක් ශවනවා. ආරක්ෂක
අං වධට, බුේධි අං වධට ඒ ගැන අලුතින් කියන්න ශදයක් නැහැ.
ඒක අවුරුදුපතා වන සිේධියක්. එම නිසා ශේ වාශේ තර්ජනයක්,
ශේ වාශේ වැ ක් ශවන්න යනවා කියන එක පිළිබඳව, කශතෝලික
ස ාශේ අශ නායකයා හැටියට කාලිනේතුමා, අශ අගමැතිතුමා,
ජනාධිපතිතුමා එශහම නැත්නේ විෂය ාර ඇමතිවරයා හැටියට මා
දැනුවත් කශළේ නැහැ. ඒ පිළිබඳ ලියවිලි එහා ශමහා ගියා කිේවාට,
ඒ පිළිබඳව දැනුවත් වුණා නේ මම ශහෝ කාලිනේතුමාට කියනවා,
පූජා පවත්වන එක වහාම නවත්වන්න. කියා. ශකශසේ ශවතත්
දැන් ඒ සිේධිය වුණා. ඒ ගැන අපි සියලුශදනාම කනගාටු ශවනවා.
විශ ේෂශයන්ම තුන්සිය ගණනක් ශදනා අ ාවප්රා ත වුණා. අශ ම
කිතුනුවන් පමණක් ශනොශවයි, විශේශිකශයොත් මරණයට පත්
වුණා. තවත් 11ක් විතර, - [බාධා කිීමමක්] 4වැනිදා කථාව මම
පසුව කියන්නේ. විශ ේෂශයන්ම පන්සියයකට වැඩි පිරිසක් තුවාධ
ධබධා ඒ අය ප්රතිකාර ධබාශගන තිබුණා. ඒ අයශගන් සමහරක්
ශදනා සනීප ශවධා ගිහින් තිබුණා.
මම ළුලින්ම කියන්න කැමැතියි, අපි පු වන් විධියට
ශපොලීසිශයත්, ්රිවිධ හළුදාශවත් ආධාර ඇතිව-[බාධා කිීමමක්] ඒ
වාශේම නිමේ සිරිපාධ ද සිේවා මැතිතුමා කියපු විධියට අශ
කාලිනේතුමා විශ ේෂ ශමශහවරක් කළා. තවදුරටත් ශමය ශවනත්
අතකට හැශරන්න ඉ ශනොීම ශේ පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කර
මිය ගිය ජනතාවශේ පවුේවධට සහන සධසන්න කටයුතු කළා.

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමාශේ point of Order එක ශමොකක්ද?

ගුණ නිමල් 2 ලාන්සා මහතා

(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ)

(The Hon. Nimal Lanza)

ගරු ඇමතිතුමනි බබතුමා කිේවා, ශේ ේශේච්ඡ ප්රහාරශයන්
ඝාතනය වුණු අයට සහන සැධසුවා. කියා. මම ශේ සියලු
ශගවේවධට ගියා. එක ශගයකටවත් සහන සධසා නැහැ.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

That is not a point of Order. Hon. Minister, you may
continue your speech.
ගුණ ප්ජෝන් අමරතුංග මහතා

(ைொண்புைிகு தஜொன் அைரதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

අදාළ නැහැ, ඒක point of Order එකක් ශනොශවයි. ඒ
ශවධාශේ ශපොලීසිශයන්, ආරක්ෂක නිධධාරින්ශගන් අක් පාක්වක්
වුණත්, අද වන විට ශේ සිේධියට සේබන්ධ ශබොශහෝ ශදශනක් අත්
අ ංුණවට ගැනීමට කටයුතු කර තිශබනවා. ඒ ගැන ශේ
අවස්ථාශේීම අශ ස්තුතිය පළ කරනවා.
දවදය ශසේවය ගත්ශතොත්, ශකොළඹ, මීගළුව ශරෝහේවධ
දවදයවරු, අශනකුත් ශසේවකයින් ඉතා කැපීමශමන් තුවාධ වුණු
අයට ප්රතිකාර ධබා ශදන්නට කටයුතු කිීමම ගැන අපි ශේ
අවස්ථාශේ ස්තුතිය පළ කරන්නට ඕනෑ.
ශකශසේ ශවතත් ජාතයන්තර නායකයින් අශ අගමැතිතුමාට
කථා කර සහාය ධබා ීමමට, උදවු කිීමමට ඒ අයට වුවමනාවක්
තිශබන බව සඳහන් කරන්නට ශයදුණා. ශමය ජාතයන්තරශ
ඇති ශවන ්රස්තවාදයක් බවට අද තහවුරු ශවධා තිශබනවා.
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ශසේ ශමය සංවිධානය ශවන්න ඇති. ශේ
වාශේ ප්ර ්න විශේ රටවේ ගණනාවක ඇති ශවධා තිශබනවා.
සිය ගණන්, දහස් ගණන් මිය ගිහින් තිශබනවා.
ශේ ගැන (දවදය) රාජිත ශසේනාරත්න මැතිතුමාත් සඳහන්
කළා. ශේ සටන ඉලිරියට ශගන යෑමට අපි ශේද ශවධා හරියන්ශන්
නැහැ. අපි පු වන් විධියට ශේ ප්ර ්නයට ළුහුණ ීමධා ශේශකන්
ගැධශවන්න ඕනෑ. ශමොකද, සං ාරක ක්ශෂේ්රය රටට වි ාධ
ආදායමක් ශගශනන ක්ශෂේ්රයක්. ශමම පහර ීමම තුළින් එය
අ පණීමමට ඉ තිශබනවා. එය නැවත පණ ගැන්ීමමට අපි
පු වන් තරේ උත්සහ කරනවා. රශේ සාමය ඇති කර මින් ඉලිරියට
ශමවැනි ශදයක් සිදු ශනොීමමට කටයුතු කරනවා. දැන් එක
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එක්ශකනාට විවිධ ශ ෝදනා කිීමශමන් වැ ක් වන්ශන් නැහැ. ශේ
සිේධිය සිදු ශවධා ඉවරයි. දැන් තිශබන්ශන් ඉලිරිශ ීම අශ රට
ආරක්ෂා කර ගන්ශන් ශකොශහොමද, ඉලිරි අනාගතශ ීම අශ
ශසේවාවන්ට උදවු කරන්ශන් ශකොශහොමද කියා ශසොයා බැලීමයි.
අපි හලිසි නීතිය ශගනාවා. ශමොකද අශ ස්ථාන ආරක්ෂා කර
ගැනීමට, එශහම නැත්නේ බුේධිමය කටයුතු ගැන දැනුවත් කිීමමට
හළුදාශේ සහශයෝගය අපට අව ය ශවනවා. එම නිසා කවුරුවත්
විරුේධ ශවන්න වුවමනා නැහැ. ශේ වාශේ අවස්ථාවධීම හලිසි
නීතිය අව යයි. හලිසි නීතිය පැනීමමට අශ ජනාධිපතිතුමා එක
ීමම ගැන අපි ස්තුතිවන්ත ශවනවා.
අශ පියතුමන්ධා ගැනත් මම මතක් කරන්නට ඕනෑ.
කිතුනුවන් රාශියකට තමයි ශේ ආපදාව සිදු වුශඩු. ශේ අවස්ථාශේ
පියතුමන්ධා හු ක් මහන්සි වුණා. පියතුමන්ධා ආපදාවධට ධක් වූ
අයශේ ශගවේ ශදොරවේවධට ගිහින් ඒ අයශේ අව යතා ඉටු කර
ීම, ඒ අයව සනසධා, මිය ගිය අයශේ අවසාන කටයුතුවධට පූර්ණ
සහශයෝගය ධබා දුන්නා. ඒ වාශේම අද රජශයනුත් රුපියේ
ධක්ෂය ගණශන් ශබදා හැීමශේ වැ කටයුතු ශකීමශගන යනවා.
කටාන ප්රශේ යට එන්න කියාා මටත් ආරාධනා කළා. මම කිේවා,
පාර්ලිශේන්තුව රැස් ශවන නිසා එන්න වන්ශන් නැහැ. කියා. ඒ
කටයුත්ත කරන්න කියා පියතුමන්ධාට ාර දුන්නා. ඒ අයට තව
රුපියේ ධක්ෂ නවයක් ධබා ීමමට කටයුතු කරශගන යනවා. නිමේ
සිරිපාධ ද සිේවා මැතිතුමා ශහොඳ ශයෝජනාවක් ඉලිරිපත් කළා. ශේ
සිේධිය අවසන් වුණාට පසුව අනාථවූවන් රැක බධා ගැනීමට යේ
කිසි සංවිධානයක් ලියත් කළ යුතුයි කියා එතුමා ශයෝජනා කළා.
ඒක ඉතා වැදගත් ශයෝජනාවක්. මම ඒක කාලිනේතුමාට තමයි
ාර ශදන්න යන්ශන්. ශමොකද, ශමය කිතුනුවන්ශේ ප්ර ්නයක්.
[බාධා කිීමමක්] එතුමාශේ ප්රධානත්වශයන් රජය ඒ අයට ආධාර
උපකාර ධබා ීම ඒ වැ පිළිශවළ ඉලිරියට ශගන යෑම සුදුසුයි කියා
මම ශේ අවස්ථාශේ මතක් කරන්න කැමතියි. අවසාන ව ශයන්,
ඉලිරිශ ීම ශමවැනි ශේවේ ශේ රටට සිදු ශනොශේවා කියා මම
ප්රාර්ථනා කරනවා. ඒ වාශේම අශ පාර්ලිශේන්තුශේ පක්ෂ විපක්ෂ
සියලුශදනා එකට අත්වැේ බැදශගන ශමම ප්ර ්නයට ළුහුණ ීම ශේ
රට ශේරා ගැනීමට කටයුතු කරළු කියා ශයෝජනා කරමින් මම
නිහඬ ශවනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම ස්තුතියි. මීළ ට, ගරු (පූජය) අතුරලිශ රතන
ස්වාමීන් වහන්ශසේ. බබවහන්ශසේට විනාඩි හතක කාධයක්
තිශබනවා.
[අ. ා.90.36]

ගුණ (පූජය) අතුරලිප්ේ රතන හිමි

(ைொண்புைிகு (வண.) அத்துரலிதய ரதன ததரர்)

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්ීමතුමනි, ශමම ේයසනශයන් ඉමහත්
පී ාවත් පත් ශවච් , ජීවිත නැති වූ සියලු ශදනාටම අශ ශ ෝකය,
සංශේගය ළුලින්ම රකා කර සිටින්න කැමැතියි.
ූලධාසනාරූඪ
ගරු
මන්aත්ීමතුමනි,
ශමම
සිේධිය
සේබන්ධශයන් විවිධ අදහස් පළ ශවනවා. "ජාත්යන්තර
ත්රස්තවාදයක් තිශබනවා ය, ශේක ශධෝකශ ම සිේධ ශවන
ශදයක් ය, ඒ නිසා අපටත් ශේක සිේධ වුණා" කියධා කියන කථාව
ශවන කතාන්දරයක්. ජාත්යන්තර ත්රස්තවාීමන්ශේ ශගොදුරක්
බවට ්ීම ධංකාව පත් වුශඩු අශ පාධකයන්ශේ
වරද නිසා
කියධා ඒ අය පාශපෝච් ාරණයක් කරන්න ඕනෑ.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්ීමතුමනි, බුේධි අං
ශතොරතුරු
පිළිබඳව විවිධ ඇමතිවරු සාකච්ඡා කළා. පැහැලිලිව ශේ පිළිබඳව
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ශතොරතුරු ධැිලධා තිශබනවා. හැම ශදනාශේම අතට ශේක පත්
ශවධා තිශබනවා. ශේ ශවධාශේීම සමහර නිධධාරින් වගකීශමන්
වැ කරධා තිශබනවා. කවුද වගකීමක් පැහැර හැරිශ කියන එක
ශසොයා ගන්නා එක ඒ වගකීේ දරන අයශේම වගකීමක් හැටියට
ශේ අවස්ථාශේ කියන්න කැමැතියි.
ඉස්ධාේ ්රස්තවාදය පිළිබඳව අපි කථා කරන්න යයි. අද ශේ
ආඩුක්ශේ තිශබන ප්ර ්නය වයවස්ථාමය උුණධකට අශ රට අද
පත් ශවධා තිශබන එකයි. ශජ්.ආර්. ජයවර්ධන තමයි ශේ උුණධට
ළු රටම ඇද දැේශේ. තනි ඒකාධිපති වයවස්ථාවක් ශගනාවා, ඊට
පස්ශසේ පළාත් ස ාවක් හඳුන්වධා දුන්නා, කවදාවත් ලිනන
පක්ෂයට බහුතරයක් ගන්න බැරි මැතිවරණ රමයක් හඳුන්වා
දුන්නා. අද ශවනශකොට පාර්ලිශේන්තුශේ ශේ මනාප මැතිවරණ
රමය නිසා සු ජාීනන්ශේ ජාතිවාදයට අනුව නැටශවන, ඒවාට
අනුව කටයුතු කරන තත්ත්වයට පත් ශවධා තිශබන්ශන් ශේ ඡන්ද
රමය නිසයි. ඒ නිසා ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එක්ශකෝ
ළුස්ලිේ, ශදමළ ජනතාව ප්රධාන පක්ෂවධට ළුසු ශවන්න ඕනෑ.
එශහම නැත්නේ, මතවාීම පක්ෂවධට එකතු ශවන්නට ඕනෑ.
මතවාීම පක්ෂ කියන්ශන් ප්රතිපත්තිමය කාරණා මත මිසක්
ජාතිවාදය මත ශනොශවයි. එදා 9 61 ගණන්වධ, 9 91 ගණන්වධ
බහුතරයක් සිංහධ ජනතාව සිටින ආසනවලින් ළුස්ලිේ මන්ත්රීවරු
පාර්ලිශේන්තුවට ආවා. සිංහධ ජනතාවට ඒ අය පිළිශගන
පාර්ලිශේන්තුවට එේවා. ශේ ඡන්ද රමශයන් තමයි ප්රධාන
ව ශයන් ජාතිවාදය හැදුශේ. දැන් කියනවා, විධායක ජනාධිපති
රමය අශහෝසි කරන්න කියධා. විධායක ජනාධිපති රමය අශහෝසි
කරන්න කලින්, ඉස්ශසේධාම කරන්න ඕනෑ පළාත් ස ා රමය
අශහෝසි කරන එකයි. විධායකය ශනොශවයි අශහෝසි කරන්න ඕනෑ.
පළාත් ස ා රමය අශහෝසි කරධා, ඡන්ද රමය ශවනස් කරධා
ඉවර ශවධා, විධායක ජනාධිපති රමය අශහෝසි කරනවා නේ අපට
ඒශක් කිසිම ප්ර ්නයක් නැහැ. අද ශේ ලිබරේ මතවාීම
කඩු ායේවධට ඕනෑ ශවධා තිශබන්ශන් රට සේපූර්ණශයන්ම
අස්ථාවර ාවයට පත් කරන්නයි.
යූඑන්පී, ශ්රී ධංකා සහ ශවනත් ප්රධාන පක්ෂ ධාරාවධ සිටින
සියලු ශදනාම අද එක ීනරණයකට එන්න ඕනෑ. අශ රට ස්ථාවර
ශවන, ජාතිවාදය නැතිශවන, රශේ එකළුතුකම ඇතිශවන ස්ථාවර
ආඩුක්රම වයවස්ථාවක් රටට අව යයි කියන තැනට අපි
හැමශදනාම එක කර ගැනීශේ අව යතාව තිශබනවා. අන්න
ඒකට තමයි ජාතික සංහිඳියාවක් අව ය. එශහම නැතිව ශේ
තිශබන ශද්රෝහීම් වැ පිළිශවළම ඉස්සහරට කරශගන යන්න
ශනොශවයි. ජාතයන්තර මානව හිමිකේවධට ගිහිේධා රශේ බුේධි
අං ද යේ කිීමමට, බවුන් ශහළිදරවු කිීමමට කටයුතු කරන
ආඩුක්වක් ශනොශවයි අපට අව ය. ශේ ආඩුක්ව විශේ නය
කිීමමට අපට අයිතියක් තිශබනවා. අපි බධයට පත් කශළේ ශ්රී ධංකා
නිදහස් පක්ෂශ මහ ශේකේතුමාව. එතුමා ශපොදු පුේගධශයක්
හැටියට හිතධයි අපි පත් කශළේ. නළුත් කනගාටුශවන් වුණත්
කියන්න ඕනෑ, ශේ රටට අව ය කරන නායකත්වය එතුමාට
ශදන්න බැරිය කියධා අද එතුමා බ පු කරධා තිශබනවා.
පසුගිය අවුරුදු කීපය අරශගන බැලුවාට පස්ශසේ ඉතිහාසශ
ශවන කවරදාකවත් ශනොශවච් විධියට බුේධි අං ශ නිධධාරින්
01ශදශනක් පමණ අත් අ ංුණවට අරශගන තිශබනවා. සමහර
බුේධි අං නිධධාරින් ශේ රට අත හැරධා ශවනත් රටවධට
ගිහිේධා තිශබනවා. ඒ වාශේම බුේධි අං වධ ශතොරතුරු
ජාතයන්තර ආයතනවධට ධබා ශදන්නත් කටයුතු කරධා
තිශබනවා. ඒ වාශේම මම කියන්න කැමැතියි, අන්තර්ජාතික
ශධෝක බධවතුන්ට අව ය විධියට අශ රශේ භූමිය ීමධා යුද
කඳවුරු හදන්න ශේ ආඩුක්ව සැධසුේ හදධා තිශබන බව. ශමන්න
ශේ ජාති ශද්රෝහීම් කුමන්්රණ පරාජය කරන්න ජාති ශේදශයන්
ශතොරව ශේ රශේ ජාතික ආරක්ෂාව ශවනුශවන් සියලු ශදනාම
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පාර්ලිශේන්තුව
[(පූජය) අතුරලිශ රතන හිමි]

එක්සත් විය යුතුයි කියධා මම කියන. එශහම නැතිව ශේ
තාවකාලික අටවා ගන්න ශනොශවයි අව ය. ශේ ජාති ශද්රෝහි
ක්රියාවට අග්රාමාතයතුමා සේපූර්ණශයන්ම වග කියන්න ඕනෑ. බහු
ශේකට වග උත්තරකරුශවක්. අපි කනගාටු ශවනවා, බහුට
අගමැතිකම ගන්න පු වන් වුශඩු අශ
ක්තිය නිසයි; අපට
ජනතාව තුළ තිබුණු පදනම නිසයි. අපි තමයි එදා රාජපක්ෂ
මහත්මයාට විරුේධව කථා කරධා, ශේ ආඩුක්ව ිලහි කිීමම සඳහා
කටයුතු කශළේ. ඒ ගැන අද අපි කනගාටු ශවනවා. ඒ නිසා ශේ රටට
අව ය ජාතික නායකත්වය ශදන්න අපි සූදානේ. ශේ ජාතිවාදශයන්
ගැධශවන කඩු ායමක් අද අපට අව යයි.
අද ශධෝකශ තිශබන ඉස්ධාේ ජාතිවාදය ගැන අපි කථා
කරන්න ඕනෑ. අපි හිතනවා, වග කිවයුතු ළුස්ලිේ මන්ත්රීවරු ශේ
බරපතළ අනතුර මනාව ශත්රුේ අරශගන කටයුතු කරයි කියධා.
බහුතර ළුස්ලිේ ජනතාවකට අව ය සාමයයි. ඒක ධංකාශේ සිටින
ළුස්ලිේ ජනතාවට විතරක් ශනොශවයි, ඇ ්ඝනිස්තානශයත්
එශහමයි; පාකිස්තානශ ත් එශහමයි; අ්රිකානු රටවධත් එශහමයි.
නළුත්, ඒ සු තර කඩු ායමකශේ ජාතිවාදයට යටත් ශවන්න
ඉස්ධාේ ශධෝකශ බහුතරයට අද සිේධ ශවධා තිශබනවා.
ඇ ්ගඝනිස්තානශ සිදු ශවච් සිදුීමම හැම ශදනාම දන්නවා. ඉතා
ප්රබුේධ ජනතාවක් හිටපු, ශධෝකයට ශදොර ඇරිච් ජනතාවක් හිටපු
ඒ රට අද සේපූර්ණ අන්තවාීමන්ශේ ශගොදුරක් බවට පත් ශවධා,
මත්ද්රවය ජාවාරේකරුවන්ශේ ශගොදුරක් බවට පත් ශවධා ඉවරයි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, තව විනාඩි ශදකක කාධයක් තිශබනවා.

ගුණ (පූජය) අතුරලිප්ේ රතන හිමි

(ைொண்புைிகு (வண.) அத்துரலிதய ரதன ததரர்)

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)

අද ධංකාව අරශගන බධන්න, ශේ ඉස්ධාේ ජාතිවාදය ිලහි
ශවන්ශන් ශකොශහොමද? අද අළුතු මේරසා පාසේ තිශයනවා. රටක
අධයාපනය තිශයන්න ඕනෑ, දරුවන්ට එක ජාතික මනසක්
ශදන්නයි. අද තැන් තැන්වධ ූලධධර්මවාීමන්ට අව ය විධියට
මේරසා පාසේ පටන් අරශගන, ශබෞේධයන්ට එශරහිව පිළිම
ක න්න මතවාද හදනවා. ඒ පිළිබඳ බුේධි අං වධ අනන්ත
ශතොරතුරු, වාර්තා හළු ශවධා තිශබනවා. ඒවාට උදවු කරන්ශන්
කවුද? අද ශකෝටිපති වයාපාරිකශයෝ. "බහු දන්ශන් නැහැ" කියා
විජිත ශහේරත් මන්ත්රීතුමා කියූ විධියට කියන්න බැහැ. ශමොකද,
එතුමාශේ ශගදර තමයි ශේ සාකච්ඡා සිේධ ශවධා තිශබන්ශන්. ඒ
ළු පවුධම සාමාජිකයන්; උදවුකරුශවෝ. බහුට ශේ ශප්රේමී, ශේ
හිදතෂී සේමාන දුන්නාද කියා කියන්න මම දන්ශන් නැහැ. සේලි
ටිකක් දුන්නාම ඕනෑ ශකශනකුට සේමාන ශදන්න අශ රශේ
මිනිස්සු ඉන්නවා. නළුත් එතුමා ශනොදැනුවත්ව ශවන්න පු වන්,
එතුමාශේ පක්ෂශ ජාතික ධැයිස්තු මන්ත්රී  දරය දුන් එක. ඒක
ශවනම කතන්දරයක්. නළුත් අද අපි කළ යුතු ශදයක් තිශබනවා.
අපි එදා ශ රාශදණිය වි ්වවිදයාධයට යනශකොට ශමොකක්ද එහි
තිබුණු තත්ත්වය? ඉස්ධාේ ක්තිකයන් හැම පීඨයකම හිටියා.
සෑශහන ශිෂයශයෝ ප්රමාණයක් හිටියා. කවුරුවත් ක ශධෝුණව
ඇඳශගන ළුහුණ වහශගන හිටිශ නැහැ. අද වි ව
් විදයාධශ
ඉන්න ඒ හැම ශකශනක්ම ක ශධෝුණ ඇඳශගන. කවුද, බධපෑේ
කරන්ශන්? පාරට බැස්ශසොත් ශගෝනි ිලේශධෝ. කවුද, බධපෑේ
කරන්ශන්? ඒ නිසා
අශ රශේ සංස්කෘතිය පිළිශගන ශේ
සංස්කෘතියත් එක්ක එකතු ශවන්න කියා අපි ආරාධනාවක්
කරන්න ඕනෑ, අවංක ළුස්ලිේ ජනතාවට. එදා දළදා මාලිගාවට
ශබෝේබ ගහපු ශේධාශේ අපි කිේශේ නැහැ, ශදමළ ජනතාවට
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ගහන්න කියධා; එදා ශ්රී මහශබෝධියට ශබෝේබ ගහපු ශේධාශේ අපි
කිේශේ නැහැ, ශදමළ මිනිසුන්ට ගහන්න කියධා. අපි එදා
ආඩුක්වට කිේශේ, ්රස්තවාදය පරාජය කරන්න කියධා. අදත් අපි
ආඩුක්වට කියනවා, එක එක අන්තවාීම කඩු ායේ ජන්රිය
ශවන්න, ශබොරු ීමරශයෝ ශවන්න කිසිම ජනතාවකට හිරකරධා
තමන් නීතිය අතට ගත්ශතොත් ශේ රට අන්තවාීම කේලිවධ
ද ිලමක් බවට පත් ශවනවා; ශේ කඳු සයුරක රට ගිශධනවා
කියා. ඒ නිසා ශේකට නිවැරලි බුේධිමත්, ප්රඥාවන්ත
නායකත්වයක් ීමම අව යයි. රට ගැන හිතන හිතක් පපුවක්
තිශබන සියලු ශදනාම ශේකට එකතු ශවන්න ඕනෑ. මම හිතනවා,
එක්සත් ජාතික පක්ෂශ ඉන්න කිසිම මන්ත්රීවරශයක් බුේධි අං
ද යේ කිීමමට එක නැහැ කියා. නළුත් රනිේ විරමසිංහ
මහත්මයා සහ බහුශේ සහ ර කේලිය සේපූර්ණශයන්ම රශේ
බුේධි අං අ පණ කළ බව මම ශේ අවස්ථාශේ කියන්න ඕනෑ. ඒ
නිසා අද එක්සත් ජාතික පක්ෂශ අය ඉන්න ඕනෑ රනිේ
විරමසිංහ මහත්මයා රැක ගන්න ශනොශවයි; ශේ ශ්රී ධංකාව රැක
ගන්නයි. මම කියනවා, ඡන්දය ශදන අහිංසක එක්සත් ජාතික
පාක්ෂිකශයෝ හැම ශදනාම මා කියන මතයත් එක්ක එක යි
කියධා. අපි හෘදය සාක්ෂියට තේටු කරධා අහන්න ඕනෑ, බුේධි
අං වධට ශේ විපත කළා ශන්ද කියා. එතශකොට කේටිය කියනවා,
බුේධි අං දැන ශගන හිටියා; වාර්තා කළා; ශේ පාධනඥයන්
වැරලියි කියධා. ඒ වාදශයන් වැ ක් නැහැ. අද ඉස්ධාේ අන්තවාදය
පරාජය කිීමම සඳහා කටයුතු කළ යුතුයි. ප්රශකෝටි ගණන්
ධනශයන් අද ම කධපුශේ ජාතයන්තර වි ්වවිදයාධ පටන් ශගන
තිශබනවා. ශමොනවාද ශේ වි ්වවිදයාධවධ උගන්වන්ශන්?
ශකොශහන්ද, ශේවාට ුණරුවරු එන්ශන්? ශේ උගන්වන ශේවධ
අන්තර්ගතය
ශමොනවාද? ශේ පාඨමාධා
ශමොනවාද ?
කිසිශකශනක් දන්ශන් නැහැ. සාමානය මිනිසුන් දන්ශන් නැහැ.
බුේධි අං දැනට වාර්තා කරධා තිශබනවා, ආත්ම ඝාතකශයෝ
89ක් ඉන්නවා කියා. මම හිතනවා, ශේ ප්රමාණය 011ක්වත් ඇති
කියධා. ආත්ම ඝාතකශයෝ 911ක් ිලහි ශවන්න නේ, ශේ ඉස්ධාේ
අන්තවාදය අක් ගණශන් 1,000කට කථා කරධා තිශබන්න ඕනෑ.
අධයාපන කඳවුරු කරධා, ලින 9 උපවාස පවත්වධා, ශමොළ
ශහෝදනතුරු හැශමෝම ශේ ගැන දැන ශගන හිටියා. ශනොදැන හිටියා
කියධා කියන්න බැහැ. ඒ නිසා ශේක ශහළිදරවු කරධා ශේ
අන්තවාදශයන් ගැළශවන එක ළුස්ලිේ ජනතාවශේ වගකීමක්.
ළුස්ලිේ ජනතාවශගන් අපි ඉේධා සිටිනවා; අපි ආයා නා
කරනවා, ශේ අන්තවාදයට ශගොදුරු ශනොීම කටයුතු කරන්න කියා.
අපි දන්නවා, බංේධාශේ ශ ඉස්ධාේ ජනතාව ඉන්නවා; නළුත්
ශමශහම බ ව වහන ශසේධමක් නැහැ. ඉන්දුනීසියාශේ ඉන්නවා,
ශමශහම බ ව වහන ශසේධමක් නැහැ. ශේක අන්තවාදයක්. ඒ
නිසා ශේකට එශරහි නායකත්වයක් ශදන්න ඕනෑ. ශේ අනතුශර්ීම
ආත්මාර්ථකාමී, ධනයට බධයට යටත් ශවච් , මැශරනතුරු
බධශ ඉන්න හිතන මිනිසුන්ට ශේකට නායකත්වය ශදන්න
බැහැ. ඒ නිසා හැම ශදනාටම, රට ගැන හිතන සියලු ශදනාටම මම
ආරාධනා කරනවා, එක පවුධක් වාශේ ශේ ප්ර ්නයට ළුහුණ
ශදන්න අපි ඉස්සරහට යළු කියා. ශේ ආඩුක්ව තිශයන්ශන් මාස
6යි. අපි අලුත් නායකශයක් ශගනැේධා, ශේ අස්ථාවර රට ශවනස්
කරන ගමනකට රට ශගන යළු කියා ඉේධා සිටිනවා. ශබොශහොම
ස්තුතියි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ළුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා. බබතුමාට විනාඩි 8ක
කාධයක් තිශබනවා.

ගුණ චන්ිනම ගමප්ේ මහතා
(ைொண்புைிகு சந்திை கைதக)

(The Hon. Chandima Gamage)

Sir, I rise to a point of Order.

75

2019 අශප්රේේ 04
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමා, point of Order එක ශමොකක්ද?

ගුණ චන්ිනම ගමප්ේ මහතා
(ைொண்புைிகு சந்திை கைதக)

(The Hon. Chandima Gamage)

ස්වාමීන් වහන්ශසේ,- [බාධා කිීමේ]

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

That is not a point of Order. ගරු ළුජිබුර් රහුමාන්
මන්ත්රීතුමා. ඊට ප්රථම, ගරු මයන්ත ලිසානායක,-[බාධා කිීමේ]
Order, please! ගරු ප්රසන්න රණීමර මන්ත්රීතුමනි, කරුණාකරධා
වාඩි ශවන්න.[බාධා කිීමේ]
කවුරු ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශයක්, ූලධාසනය සඳහා ගරු මයන්ත
ලිසානායක මහතාශේ නම ශයෝජනා කරන්න.

ගුණ ප්ජෝන් අමරතුංග මහතා

(ைொண்புைிகு தஜொன் அைரதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ගරු මයන්ත ලිසානායක
මන්ත්රීතුමා දැන් ූලධාසනය ගත යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා.

රශ්්නය විමසන ලිනන්, සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුණව ගුණ තාරක ාාලසූරිය මහතා මූලාසනප්යන් ඉවත්
වූප්යන්, ගුණ මයන්ත ිනසානායක මහතා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு தொரக்க பொலசூொிய அவர்கள் அக்கிரொசனத்
தினின்று அகலதவ, ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க அவர்கள் தமலமை
வகித்தொர்கள்.

WhereuponTHE HON. THARAKA BALASURIYA left the Chair, and
THE HON. MAYANTHA DISSANAYAKE took the Chair.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Order, please! මන්ත්රීවරුන් කරුණාකර නි ් ේද ශවන්න.
අශ රශේ සිදු වුණු ශේ ශේදවා කය සේබන්ධශයන් ූලධාසනශ
සිටින මශේත් ශ ෝකය ශේ අවස්ථාශේීම ප්රකා කරන්නට
කැමතියි. ඊළ ට ගරු ළුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා.
[අ. ා.90.49]

ගුණ මුජිබුර් රහුමාන් මහතා

(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

ස්තුතියි ළුධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. කිතුනු බැතිමතුන්ශේ
ඉතාමත් වැදගත් ලිනයක් වූ ගිය ඉරිදා සිදු ශවච් ශේ සිේධිශ ීම
මරාශගන මැශරන ශබෝේබ ප්රහාරවලින් 3 1කට අධික ජීවිත
සංඛ්යාවක් නැති ීම, වි ාධ සංඛ්යාවක් තුවාධ ධබා, අද ශවනශකොට
ළු රටම වි ාධ අවදානමකට, ශ ෝකයට පත් ීම ඇති ශේ
අවස්ථාශේ කථා කිීමමට අවස්ථාව ධබා ීමම ගැන මම ස්තුතිවන්ත
ශවනවා. ඒ වාශේම ඒ විපතට පත් ජනතාවශේ පවුේවධ අයටත්,
කිතුනු ජනතාවටත් මශේ ශ ෝකය පළ කරනවා. බවුන්ශේ ආගම
අනුව බවුන්ට ධැශබන්නට ඕනෑ සියලු ශේවේ ධැශේවායි කියා මා
ප්රාර්ථනා කරනවා.
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ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වි ාධ
ක්තියක් තිබුණු
එේටීටීඊ සංවිධානය පරාජය කර, අශ රශේ පැවති තිස් අවුරුදු
යුේධය ජයග්රහණය කර, ශේ රශේ සාමය තහවුරු කර ශගන අලුත්
රටක් හදන්න අපි සියලු ශදනාම ප්රාර්ථනා කළා. අවුරුදු
හතරහමාරක් තිස්ශසේ, ශේ රශේ අපි ආ ගමශන්ීම, අපි සියලු
ශදනාම ශේ රශේ ශ්රී ධාංකිකයන් හැටියට ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ,
ශ්රී ධාංකිකයන් හැටියට වැ කරන්නට ඕනෑ, ඒ සිතුවිේධ ශේ
සමාජය තුළ ඇති කරන්නට ඕනෑය කියන පදනම උ තමයි අපි
හැමදාම වැ කශළේ. ඒ ශවනුශවන් අපි සියලු ශදනාම කටයුතු
කළා. නළුත් අපි කවුරුවත් ශනොසිතූ විධියට ්රස්තවාීමන්ශගන්
මරාශගන මැශරන ශබෝේබ ප්රහාරයක් එේධ ශවධා අපි සියලු
ශදනාම මවිතයට පත් කළ ශේදජනක සිේධියක් එදා ඇති වුණා.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ළුස්ලිේ ජාතිකශයක් හැටියට
මම විශ ෂ
ේ ශයන් කියන්නට ඕනෑ, ISIS සංවිධානයවත්, ශේ ්රස්ත
ක්රියාවත් ළුස්ලිේ ජාතිකයන් හැටියට අපි කවුරුවත් පිළිගන්ශන්
නැති බව. අශ රශේ තිශබන සමස්ත ධංකා ශජේමියතුේ උධමා
කියන ආගමික සංවිධානය, ISIS සංවිධානය ශධෝකශ වැ පටන්
ගත්තාම බවුන්ට විරුේධව මතවාීමව පළ කශළේ, බවුන් කිසිදු
ආකාරයක ළුස්ලිේ ජාතිකයන් ශනොශවයි, බවුන් ශේ ශධෝකශ
මනුෂයත්වයට විරුේධ, මනුෂයත්වයට එශරහි ්රස්තවාලින් බව
විතරයි. ශේ සාකච්ඡාශේීම ශනොශයකුත් ශේවේ ශනොශයක් අය
කියනවා.
ජාතික තවුහිත් ජමාත් කියන ශේ සංවිධානශ ක්රියාකාරිත්වය
පිළිබඳව පසුගිය අවුරුදු තුන හතර තුළීම විශ ේෂශයන් සමස්ත
ධංකා ශජේමියතුේ උධමා සංවිධානය, ශනොශයකුත් ළුස්ලිේ
සංවිධාන, ඒ වාශේම මාශේ මාධය ශේකේවරයා ශපෞේගලිකව
ගිහින් යේ යේ කරුණු කාරණා ආරක්ෂක අං වධට ධබා ීම
තිබුණා. පසු ගිය අවුරුේශේ ලිගන සිේධිය ඇති වුණාට පස්ශසේ බය
සහරාන් කියන පුේගධයා කාත්තන්කුඩි පේලිශ වි ාධ ව ශයන්
දවරය ඇති කරන ශේ නාවක් කළා. ඒ ශේ නාව කළාට පස්ශසේ
ඒ ශේ නාශේ CD එක අරශගන ගිහින් ශපොලිස් ූලධස්ථානයට
ාර දුන්නා, ශමොහුව වහාම අත්අ ංුණවට ගන්න; ශමොහුට විරුේධව
වහාම ක්රියා කරන්නය කියා. ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශීක අධීක්ෂණ
කමිටුශේ සාකච්ඡාවට මම ඊශ සහ ාගි වුණා. ඒ ආරක්ෂක
කමිටුශේීම ගරු සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමා එහි
සිටි ආරක්ෂක
ප්රධානීන්ශගන්
කිහිප වතාවක්ම ඇසුවා, " ඇයි ශමොහුව
අත්අ ංුණවට ගත්ශත් නැත්ශත් කියා. ඒ කමිටුවට AttorneyGeneral's Department එශක් නිධධාරින් ඇවිත්
සිටියා;
ශපොලිස්පතිතුමා සිටියා; CID එක ාර නිධධාරිතුමා සිටියා. ඒ
සියලු ශදනාම සිටියා. මමත් බවුන්ශගන් ඇසුවා, ශේ CD එක
ධබා ීම ශමච් ර විස්තර තිශබේීමත් දවීමව කථා කරන, ශේ රශේ
ජාීනන් අතර ශේද භින්න ඇති කරන ශේ නා කරන ශේ සහරාන්
කියන පුේගධයා අත්අ ංුණවට ගන්න බැරි වුශඩු ඇයි කියන
ප්ර ්නය. නළුත් පැහැලිලි උත්තරයක් ධැබුශඩු නැහැ. අපට ධැබුණු
වාර්තා අනුව ශේ රශේ බුේධි අං ය පවා යේකිසි අනතුරු
ඇ ීමමක් කර තිබුණා; යේ කිසි ප්රහාරයක සධකුණු එේධ කර
තිබුණා. ඒ සධකුණු එේධ ශවධා, යේ අනතුරු ඇ ීමමක් කර
තිිලයීමත් ශේ පිළිබඳව ීනන්දු
ීනරණ අරශගන ක්රියාත්මක
ශනොවුශඩු ඇයි? එශසේ නේ කවුද ශේ ීනන්දු ීනරණ ගන්න එක
නැවැත්වූශ , ශේ පිටුපස වැ කරන ශනොශපශනන හස්තය
කුමක්ද කියන එක අද අපට ශසොයා ගන්නට ශවධා තිශබනවා.
ශමොකද, අද ශමහි ප්රධාන විත්තිකරුවන් හැටියට ළුස්ලිේ
සමාජයටම ළුහුණ ශදන්නට සිේධශවධා තිශබනවා.
්රස්තවාදශයන් බැටකෑ ශේ සිේධියත් එක්ක අද ළු ළුස්ලිේ
සමාජයම හිරිවැටිධා තිශබනවා; අද ළු ළුස්ලිේ සමාජයම ිලයුණලු
බවට පත් ශවධා තිශබනවා. අද අශ දරුශවෝ පවා පාසේවධට
යන්න අකැමැත්ත ප්රකා කරධා තිශබනවා. ඇයි? ශේ සිේධිය

77

78

පාර්ලිශේන්තුව
[ගරු ළුජිබුර් රහුමාන් මහතා]

ගුණ මුජිබුර් රහුමාන් මහතා

(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்)

හරහා ශේ සමාජය තුළ සැකය, දවරය, අවි ව
් ාසය අද නැවත
ඇති ශවධා තිශබනවා. ශමවැනි ්රස්ත, අමානුෂික වැ සටහන්
ක්රියාත්මක කරන්නට ශේ රශේ බහුතර ළුස්ලිේ ජනතාව
කිසිවිශටකත් අනුමැතිය ධබා ශදන්ශන්ත් නැහැ; ඒවා
පිළිගන්ශන්ත් නැහැ; ඒවාට කිසිදු ආකාරශ අනුබධයක් ධබා
ශදන්ශන්ත් නැහැ. ළුස්ලිේ සමාජය හැම තිස්ශසේම වැ කරධා
තිශබන්ශන් ආරක්ෂක අං වධට අව ය ශතොරතුරු ධබා ීමශමන්,
අව ය ශේවේ ධබා ීමශමන්, ශේවා නවත්වා ගන්න, ශේවා
මැ පවත්වාගන්නයි. ශේ රශේ බහුතර සිංහධ, ශදමළ, ළුස්ලිේ
ජනතාවත් එක්ක සමගිශයන් ජීවත් ශවන්න ඕනෑය කියන
ප්රාර්ථනාව තමයි හැම දාම බවුන් තුළ තිබුශඩු.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඊශ විශජ්දාස රාජපක්ෂ
මැතිතුමා ඉතාම අසාධාරණ ශ ෝදනාවක් කළ බව මම කියන්න
ඕනෑ. විශජ්දාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඊශ කිේවා, එතුමාට මම ාප
කළාය කියධා. ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එදා එතුමා ශේ
කථාව කශළේ අශ ආඩුක්ශේ ඇමතිවරශයක් හැටියට ඉඳශගනයි.
ආඩුක්ශේ ඇමතිවරශයක් හැටියට එතුමා ඒ කථාව කරනශකොට
අපි අහශගන හිටියා. ශේ පීමක්ෂණ කරන්න එපාය කියධා
කවදාවත් අපි එතුමාට බාධා කරධාත් නැහැ; ඒ වාශේම, එතුමාට
ාප කශළේත් නැහැ. එතුමා එශහම කථා කළාම අපි එතුමාව
ශපෞේගලිකව හේබ ශවධාවත් ශේවා කරන්න එපා, ශේවා කියන්න
එපා කියධා අපි එතුමාට කියධා නැහැ. ඒ නිසා මළමිනී උඩින්
ශේ පාධනය කරන්න එපා. බබතුමා අශ ආඩුක් පක්ෂශ
ඉඳශගන විපක්ෂයට ගියා. මම බබතුමාට ශේ පාධන ව ශයන්
දැඩිව ප්රහාර එේධ කරධා තිශබනවා. ඒ නිසා ඒ ප්රහාරවධට
ශේ පාධනිකව ළුහුණ ශදන්න බැරුව ශේ කියන සිේධිය; ශේ
ශවච් ශේදජනක සිේධිය ශවනත් තැනකට හරවන්න එපා කියධා
මම ගරු මන්ත්රීතුමාශගන් ඉේධා සිටිනවා. සතයය කථා කරන්න.
බබතුමා ශමච් ර ශේවේ දන්නවා නේ, බබතුමා පාර්ලිශේන්තුවට
ඇවිේධා ශමච් ර ශේවේ කිේවා නේ, ඇයි බබතුමා ශේවා
අරශගන ගිහිේධා ආරක්ෂක අං වධට කිේශේ නැත්ශත්? ඇයි
ආරක්ෂක අං වධට බබතුමා ශේවා දැනුේ දුන්ශන් නැත්ශත්?
ආරක්ෂක අං ශේවා පිළිබඳ ක්රියා කරනවාද, නැේද කියධා
බබතුමා ශහොයා බැලුශේ නැත්ශත් ඇයි? ඇයි බබතුමා ශේවා ගැන
පසුවිපරේ කශළේ නැත්ශත්? බබතුමා ශේ ආඩුක්ශේ ඇමතිවරශයක්
ශවධා ඉන්න කාධශ තමයි ඒ ප්රකා ය කශළේ. එතශකොට
බබතුමාට ජනාධිපතිතුමා,- [බාධා කිීමමක්]

ගුණ රසන්න රණවීර මහතා

(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர)

(The Hon. Prasanna Ranaweera)

නැඟී සිටිප්ේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගුණ මුජිබුර් රහුමාන් මහතා

(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, බාධා කරන්න එපා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, බාධා කරන්න එපා, වාඩිශවන්න. [බාධා
කිීමමක්] ගරු මන්ත්රීතුමා, බාධා කරන්න එපා.

(The Hon. Mujibur Rahuman)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශජ්දාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා
එදා අශ ආඩුක්ශේ ඇමතිවරශයක් හැටියට හිටියා. ශේ රශේ
ආරක්ෂක ඇමති හැටියට ජනාධිපතිතුමා ඉන්නවා. එතුමා තමයි
ශේ රශේ ආරක්ෂාව ාරව ඉන්න ප්රධානියා. එශහම නේ
එතුමාශගන් අහන්න තිබුණා, "ශේ රශේ ශේ වාශේ අනතුරක්
තිශබනවා. ශේ වාශේ සිේධි වාර්තා ශවධා තිශබනවා. ඇයි ශේ
පිළිබඳව ආරක්ෂක අං පියවර ගත්ශත් නැත්ශත්?" කියධා.
නළුත්, ඒ කිසිදු ශදයක් කරන්ශන් නැතිව, අද ශේ පාධන
ව ශයන් අනාථ ශවධා ඉන්නවා; අද ශේ පාධන ව ශයන් කුණු
ූල යට ගිහිේධා තිශබනවා; අද ශේ පාධන ව ශයන් එතුමා
විනා ශවධා තිශබනවා. ඒ විනා ශවච් එතුමාශේ රිතය
නැවත ශගො න න්න අපිව ඉධක්ක කරගන්න හදනවා. අපිව,-

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට
තිශබනවා.

තව

විනාඩියක

කාධයක්

ගුණ මුජිබුර් රහුමාන් මහතා

(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

ශහොඳයි. ඒ හරහා අපිව ිලේධට ගන්න හදනවා. ූලධාසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ෂ
ේ ශයන්ම අහන්න ඕනෑ, ශේ තත්ත්වය උ
ආරක්ෂක අං හැම දාම රැස්වුණාද කියධා. බුේධි අං ය ශේ
පිළිබඳව වාර්තා කරධා තිශයේීමත් මාස හයක් තිස්ශසේ අශ රශේ
ආරක්ෂක කවුන්සිධය රැස්වුශඩු නැත්ශත් ඇයි කියන ගැටලුව අද
තිශබනවා. ඒ තුළ ශමය සාකච්ඡාවට බඳුන් කශළේ නැත්ශත් ඇයි?
සාකච්ඡාවට බඳුන් කළා නේ, ඇයි පියවර ගත්ශත් නැත්ශත් කියන
ප්ර ්නය තිශබනවා. ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය
කාධශ ම අපි ජනාධිපතිතුමාශගන් ඉේධා සිටියා, ආරක්ෂාව
ශවනුශවන් ශවනම ඇමතිවරශයක් පත් කරන්න, නීතිය, සාමය
ආරක්ෂා කරන්න ශවනම,-

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.

ගුණ මුජිබුර් රහුමාන් මහතා

(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

අවසාන විනාඩිය ශදන්න, ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
නීතිය හා සාමය ාරව ශවනම ඇමතිවරශයක් පත් කරන්න
කියධා අපි එතුමාශගන් ඉේධා සිටිනවා. අදත් මම එතුමාශගන්
ඉේධා සිටිනවා නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කරන්න ශවනම
ඇමතිවරශයක් පත් කරන්න කියධා. එතුමාට බධය ශදන්න. අපි
පසුගිය කාධශ ශයෝජනා කළා ඒ තනතුරට ෆීේඩ් මාර්ෂේ සරත්
ශ ොන්ශසේකාව පත් කරන්න කියධා. ඒ ශයෝජනාශේ අපි තවම
ඉන්නවා.
ශේ රශේ ළුස්ලිේ ජනතාව හැටියට කිසිදු ්රස්තවාීම ක්රියාවකට,
කිසිදු ප්රහාරයකට, කිසිදු ්රස්තවාීම කටයුත්තකට අපි කිසිදු අනුබධ
ීමමක් ශදන්ශන්ත් නැහැ; ඒ ශවනුශවන් අපි ශපනී සිටින්ශන්ත්
නැහැ. අපි ශපනී සිටින්ශන් ශේ රශේ සිංහධ, ළුස්ලිේ, ශදමළ
සමගිය හා එක ශ්රී ධංකාවක් ශවනුශවනුයි. ජාතික ගීශ කියන
විධියට, "එක මවකශේ දරුශවෝ වාශේ ජීවත් ශවන්න ඕනෑය
කියන ඒ සංකේපය මත පමණයි අපි රැීම සිටින්ශන්; ඒ ශවනුශවන්
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පමණයි අපි ශපනී සිටින්ශන්. සියලු ්රස්තවාදයන් ශවනුශවන් අශ
ජීවිතත් පරිතයාග කරමින්; අශ ජීවිතත් පූජා කරමින් අපි සටන්
කරනවාය කියමින් මශේ ව න ස්වේපය අවසාන කරනවා.
ශබොශහොම ස්තුතියි, ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is Hon. M.A. Sumanthiran. You
have five minutes.

[12.56p.m.]
ගුණ එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Hon. Presiding Member, I rise with a heavy heart to
say a few words at this time. Firstly, I wish to convey our
deepest condolences to all the relatives and friends of
those who were killed on Easter Sunday and we also pray
for speedy recovery of those who were injured.
I am a Christian and I share in the sorrow of the
Christian Church in Sri Lanka at this time. We believe in
Jesus Christ who came into this world, suffered as we do
and took the worst of evil onto himself and was crucified
unjustly. But he defeated all evil through self-sacrificial
love which is what we celebrate on Easter, the
Resurrection Day. We are grieving, but yet, we will not
allow hate and revenge to overtake us.
I can only quote Reverend Father Jude Fernando who
was celebrating the Easter Mass at St. Anthony's Church,
Kochchikade when the explosion took place. I quote:
“We love peace. We forgive. Our God is a God of peace. He is not a
God of revenge. We love each other. We forgive.”

This does not mean that those who are responsible for
this carnage can go scot-free. It does, however, mean that
we do not respond to perpetrators who acted out of hate
with hatred ourselves. The objective should not be
revenge, but seeking the truth, accountability and justice.
It is the duty of the State to vigorously pursue them and
bring them to justice in accordance with the law. Very
serious questions have arisen as to why preventative
action was not taken when information was available.
Those responsible for this, from the very top, must at the
very least resign.
I raised the issue of the President keeping the Police
Department under his charge during the Budget Debate.
This is clearly unconstitutional. The Police came under a
separate Ministry called Law and Order when the
Nineteenth Amendment was passed. The Constitution
identifies only three subjects that the President can hold:
Defence, Mahaweli and Environment. Law and Order is
not one of those. But, unlawfully holding onto this
portfolio, the President has now become the first person
who should take responsibility for these attacks that could
have been prevented.
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I attended the funerals of some of the victims in
Batticaloa on Monday. Our Party called for a Day of
Mourning, not hartal, to be observed in the North and
East today. I visited the Catholic Bishop of Batticaloa,
and the Governor of the Eastern Province and conveyed
this message. Unfortunately, the Governor has stated that
it was a hartal that was called for. This is despite very
clearly saying that this is not a hartal. There are many
serious questions that are being asked about the Governor
and his connections to the National Thowheed Jamaath.
கிழக்கு ைொகொண ஆளுநமர நொன் சந்தித்ததபொது, துக்க
தினம் அனுஷ்டிப்பதொக ைட்டுந்தொன் அவருக்கு நொன்
அறிவித்திருந்ததன். அதமன
அவர் தவண்டுதைன்தற
திொிபுபடுத்தி கமடகமளப்பூட்டி 'ஹர்த்தொல்' அனுஷ்டிக்குைொறு
அறிவித்திருப்பது தபொியததொரு சர்ச்மசமய உருவொக்கி
யிருக்கின்றது. அவருக்கும் National Thowheed Jamaath
அமைப்பிற்குமுள்ள ததொடர்பு சம்பந்தைொக ைிக முக்கியைொன
தகள்விகள் எழுந்திருக்கின்றன.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, there is one minute left unless you ask
for more time.
ගුණ එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I will finish in a minute.

This must be investigated. So must all connections
this group has had with various other politicians and
previous Defence officials be investigated. The Muslim
people, to their credit, have repeatedly complained about
these miscreants.
Years ago, Muslim groups raised the issue of
radicalization with Government Intelligence officials and
appealed that steps be taken to halt this process. Further,
in 2017 itself, they even held a demonstration in
Kattankudi and asked that Zaharan be arrested. I must in
this respect commend the brave conduct of the Hon.
Kabir Hashim who has set a great example for all of us.
Finally, I appeal to all, politicians in particular, not to
blame this tragedy on any particular community. The
Muslims of this country have never reacted with violence
even when violence was thrust upon them. We value that
very much, and we will march towards a better tomorrow
for all of us; Sinhalese, Tamils, Muslims and others, hand
in hand.
Thank you.
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

I thank you for that speech, Hon. Member.
Next, the Hon. Rauff Hakeem, please.
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[1.02p.m.]

Mr. Presiding Member, I must also say this in
Sinhala.

ගුණ රවු ් හකීේ මහතා (නගර සැලසුේ, ජල සේපාදන සහ
උසස් අධායාපන අමාතයතුමා)

අපට ධැබුණු ශතොරතුරු පිළිබඳව, "සැහැේලුශවන් කථා කළා;
සැහැේලුශවන් කටයුතු කළා. අව ය වූ පරිලි විමසිලිවන්ත
ාවශයන් කටයුතු කශළේ නැහැ කියන ශේ ශදෝෂාශරෝපණය අපි
එක් එක්ශකනාට එේධ කරනවා. ශේ අවස්ථාශේ ීම මම බැගෑපත්ව
ඉේධා සිටිනවා, ශේක ශේ පාධනීකරණය කර ගන්ශන් නැතුව,
ේශේච්ඡ ක්රියාවධ ශයදුණු ඒ කඩු ායේ ළුලිනුපුටා දැමීම සඳහා
අපි බක්ශකෝම එකතු ශවළු කියධා. ශේ රශේ ළුස්ලිේ
ජනතාවශගන් එක් ශකශනක්වත් ශමවැනි ේශේච්ඡ ක්රියාවධට
ආධාර සහ අනුබධ ශනොශදන බවත්, ශේ කේලිශයන් ශතොර අය
කියා මට ඉතා සහතිකව කියන්න පු වන්, ූලධාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි.

(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம் - நகரத் திட்டைிடல், நீர் வழங்கல்
ைற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சர்)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning, Water
Supply and Higher Education)

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Hon. Presiding Member, I speak today before you, yet
unable to come to terms with the horrendous and barbaric
terror inflicted on our Christian brothers and sisters, as
well as members of other faiths who had been
unfortunately caught in this carnage on Easter Sunday this
week, the bloodiest coordinated series of attacks ever that
the Christian community faced in the history of Sri Lanka.
First and foremost, I bow to the Christian community
and the reverend clergy who have proven their
magnanimity in practising the words of Lord Jesus Christ,
- "If anyone slaps you on the right cheek, turn to him the
other also." - and by preaching calm to the bereaved
Christian communities at a time of grief and desisting
backlash to the Muslim community living in absolute
fear.
Speaking of His Eminence the Archbishop of
Colombo, Cardinal Malcolm Ranjith, I express my
profound gratitude and admiration for his reconciliatory
expression of forgiveness towards the terrorists who he
rightly described as those devoid of any allegiance to any
religion or faith and a misguided people.
We must however confess and concede that we are
collectively guilty of complacency in not taking
immediate action when there were intelligence reports
pointing towards the possibility of these heinous attacks.
The Muslim minority in Sri Lanka living here for over
a thousand years has preserved its ethno-religious identity
with remarkable peace and resilience. Our faith of peace
has helped us lead a harmonious co-existence in this
country. The Muslims and the Christians and others have
shared a very similar faith system in the Abrahamic
religion and have never in the modern history had any
animosity or enmity towards each other. We, in fact, have
been two extremely closely linked religious communities
just as much as we have been with the other communities.
With all Christians, the Roman Catholics, the Anglicans,
the Methodists, the Protestants and all of the Christian
denominations including the Evangelicals we share
special affinities of common ethno-linguistic and religious
similarities as one community of Sri Lankans. We also
profess an extreme degree of tolerance towards other
communities as preached by Lord Buddha. We, as
minorities, have also faced similar persecutions and
attacks by other extremist groups on our Mosques and
Churches, all the same in the past. There are only too
many commonalities and solidarities that we share in faith
and now in fear.

මා විශ ේෂශයන්ම සඳහන් කළ යුතු තව කාරණා ශදකක්
තිශබනවා. ඒ ගැන අශ අවධානය ශයොළු විය යුතුයි. ්රස්තවාලි
සංවිධානයක අවසන් මාරාන්තික අවිය ළුලින්ම ශයොදාගත්, සිය
ප්රබධ අවිශයන්ම පහර දුන් කඩු ායමක් අපි ශකොශහේවත් දැකධා
නැහැ. එශහම නේ ශමොන පරමාර්ථශයන් යුතුවද ශමය කරධා
තිශබන්ශන්? උදාහරණයක් ව ශයන් කිේශවොත්, අපි යුේධශ ීම
නයෂ්ටික අවියක් ළුලින්ම පාවිච්චි කරන්ශන් නැහැ. නළුත්, ශේ
ප්රහාරශ ීම ඒක කරධා තිශබනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශේ
විනා ශ ශයදුණු ISIS කඩු ායම දැන් පිළිශගන තිශබනවා,
"ශේක කරධා තිශබන්ශන් තමන්ශේ කේලියක් කියධා. නළුත්
ශේ කේලිය විනා කාරි ක්රියාවධ ශයශදන්ශන්, "යේ ඉේලීමක්
ශහෝ දුක් ගැනවිේධක් ශනොමැතිව කියන එකත් අපි විමසා
බධන්න ඕනෑ. එවැනි කිසි ශදයක් කියධා නැහැ. සාමානයශයන්
එශහම දුක් ගැනවිේධක් තිශබනවා නේ, ඒ ගැන කියනවා. අපට
දුක් ගැනවිේධක් තිබුණා, ශමශහම ඉේලීමක් තිබුණා. ඒ නිසායි
ශේ පහර ීමම කශළේ කියධා. ඒ කිසිවක් නැතුව ශමවැනි ක්රියාවක්
කශළේ, මම හිතන හැටියට උන්මත්තකශයෝ. එවැනි ආකාරශ
ිලහිසුණු ක්රියාවධට ශයොළු වුණු ඒ කේටිය අසීමිත ශධස මානසික
කේපන තත්ත්වයකට පත් වුණු කේලියක් කියන එක ඉතාම
පැහැලිලියි කියන එක මම ශේ ගරු ස ාශේ ීම කියා සිටිය යුතුයි.
එබැවින්, ශේ කේලිය ශසොයාශගන ළුලිනුපුටා දැමිය යුතුයි. ශේ
කේලිය ළුලිනුපුටා දැමීම එතරේ අසීරු කාර්යයක් ශනොශවයි. අපි
එකතු වුශණොත්, අපි කවුරුත් එකතු ශවධා කටයුතු කශළොත් එය
කළ හැකි කාර්යක්. මම ළුලින්ම කියන්ශන්, අපි එකිශනකාට
ඇඟිේධ ලිුණ කරන එක නරකයි.
ශමොකද, විශ ේෂශයන්ම
ශනොසැධකිලිමත් ාවය සහ ශේවා සැහැේලුවට ගත්තා කියන
කථා අපි ඉහළ සිට පහළ දක්වා ගත්තාම අපි අතර තිශබන
ශවනස්කම, ප්රමාණශයන් විතරයි.

It is only a matter of degree. As far as the
complacency issue is concerned, all of us are guilty. I do
not think we should start pointing fingers at each other
and allowing the enemy to benefit from this. We are
creating an unnecessary situation. Therefore, Mr.
Presiding Member, it is our fervent wish that at a time of
national crisis of this nature, let us all unite, concentrate
and be vigilant. Now we are all pushing panic buttons.
This is not a time to push panic buttons. It is quite
expectedly we do that when such situations arise.
I think declaring Emergency is unavoidable in a
situation like this. I am sure, those powers will be used in
full measure keeping in mind of course that those
extraordinary powers will be resorted to in a rational and
justifiable manner proportionate to the purpose of
investigation. Also, I must make sure that as the

83

2019 අශප්රේේ 04

Parliament, every month, we will come here for renewal.
Then, those who are using this power must use it
proportionately and to the extent necessary. I am sure,
that will be followed by the forces who would be using it.
Yesterday, I observed the Hon. Prime Minister, when
he was fielding questions from the foreign media; then,
the former President, the Opposition Leader and the Hon.
R. Sampanthan in the morning, the Hon. M.A.
Sumanthiran and many others have displayed their
maturity and I must thank all of them. Though of course
sometimes with occasional outbursts when someone
interrupted them, they would have used certain political
brickbats. But apart from that, they have been very mature
and they have never gone down to the level of trying to
use this for political purposes, particularly, not attributing
this terror to one particular community or religion. That is
very important. Though this has happened by a misguided
set of people who are now isolated, and we could easily
track down, if we all get united.
Mr. Presiding Member, I must mention here that one
of the important persons who finally had to succumb to
the bullet of the terrorists was the late Foreign Minister,
the Hon. Lakshman Kadirgamar. He said, “An act of
terrorism anywhere is a threat to everyone, everywhere.”
Thank you.

[අ. ා.9.99]

ගුණ ප්කප්හළිය රඹුක්වැල් 2ල මහතා

(ைொண்புைிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல)
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දැනුේ ශදනවා කියධා කියනවා. එශහම නැතිව රටක පාධකයන්ට
එය දැනුේ ීමම සේබන්ධශයන් අවධානයක් ශයොළු කරන්ශන්
නැත්නේ, ඒ සේබන්ධව උනන්දුවක් නැත්නේ, ඒ සේබන්ධව
ශසොයා බධන්න බැරි නේ ආඩුක්වක් කුමකටද? පුවත් පත් වාර්තා
කරනවා, ශබෝේබ හදන කේලියක් පුත්තධශමන් අේධයි , “Four
arrested with explosives, detonators” කියධා.
2016 ශනොවැේබර් 16 වැනිදා ඉඳධා 49 වතාවක් බුේධි අං
Security Council වැනි තැන්වධට ශේ සේබන්ධව දැනුේ ීමධා
තිශබනවා. ප්ර ්නය තිශබශන්න් ශේකයි. අද ශමතැන ීම ශබීමමක්
එපා; Blame game එපා; අරයාට බණින්න එපා; ශමයාට
බණින්න එපා කියධා කටින් කීවාට, අද ආඩුක්ව පැත්ශතන්
බධන්න. විධායකය සහ වයවස්ථාදායකය අතර පැහැලිලි
ගැටලුවක් තිශබනවාය කියන එක රටට ශපන්නුේ කරනවා.
"Security Council එක මාස හයකින් කැඳවධා නැහැ, අපට ඒ
සඳහා ආරාධනා කශළේ නැහැ කියනවා. රශේ අගමැතිතුමාට
ධජ්ජා නැතිව කියන්න පු වන්ද ශේ සිේධිය ගැන මම දැනුවත් ීම
සිටිශ නැහැ කියධා. බුේධි අං ලිපිශ පිටපතක් මට ධැබුශඩු
නැහැ කියධා කියන්න පු වන්ද? සියලු ඇමතිවරුන්ශේ ඇමති
ආරක්ෂක අං ප්රධානීන්ට ප්ර ්නගත බුේධි අං ලිපිශ පිටපත්
එවා තිිලයීම ඇමති මඩු ධශ කිසිශවකු එය දැනශගන සිටිශ
නැහැ කියධා කියන්න පු වන්ද? ඒ නිසා ශේක ගැන ශනොදැන
හිටපු එක ප්ර ්නයක් ශනොශවයි කියන කාරණය ශබොශහොම
පැහැලිලියි. තමන්ශේ ඡන්ද පදනේවධට බධපෑමක් ශවයි, තමන්ට
ඉලිරියට ශේ පාධනශ ීම බධපෑමක් ශවයි කියන ඉතාම පහත්
මේටශේ ප්රාථමික ශේ පාධන වටපිටාවක් තුළ කටයුතු කිීමශේ
ප්රතිඵධයක් හැටියටයි අපි ශමය දකින්ශන්. සැ වුණු හස්තයක්
තිබුණා නේ, අවුරුදු හතර හමාරක් පාධකයන් හැටියට
තළුන්නාන්ශසේධා ශමොනවාද කශළේ? සැ වුණු හස්තයක් ශහොයා
ගන්න අවුරුදු හතර හමාරක් බැරි වුණා නේ, ඒ හස්තය ශකොශහේද
තිබුශඩු කියධාවත් ශහොයා ගන්න නැත්නේ, ආඩුක්වක් තවදුරටත්
පවත්වාශගන යා හැකිද? දැන් පුංචි තැනින් ශේ සියේධ අරින්න
හදනවා. දැන් ශේ කේටිය කරන්න හදන්ශන් ශමොකක්ද?

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ මස 09 වැනි ඉරිදා පාස්කු
මංගධයය සමරන ශමොශහොශත් ධංකා ඉතිහාසශ එක ස්ථානයක
සිදු ශවච් වි ාධතම, යානකම, භීතියටම පත් කරපු සිදු ීමමක්
වුණා. එම සිදු ීමශමන් ජීවිතක්ෂයට පත් ශවච් අශ රශේ
පුරවැසියන් වාශේම විශේශිකයන් සියලු ශදනාටම ඒකාබේධ
විපක්ෂය ශවනුශවන් ප්රථමශයන් අශ කනගාටුව ප්රකා කරන්න
කැමැතියි. Do not pass on the blame game කියධා දැන් රවු ්
හකීේ මැතිතුමා කිේවා. නළුත් අවාසනාවකට ශමන් අද උශේ ශේ
විවාදය ආරේ කශළේම කාට ශහෝ වරද පටවන්න උත්සාහ
කරමිනුයි. ළුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමාත් ඒ ශේම නැවත වරක්
සඳහන් කරමින්, ශනොශපශනන හස්තයක් ශේ පිටුපස ඉන්නවා
කියධා කිේවා. ධක්ෂ්මන් කිරිඇේධ මැතිතුමා එතුමාශේ කථාව
පුරාම කිේවා, ශනොශපශනන හස්තයක් තිශබනවා. ඒක අපි
ශහොයා ගන්නට ඕනෑ. අපිට දැනුේ දුන්ශන් නැහැ කියන එකයි.
එය ධජ්ජා වන්නට ඕනෑ කරුණක් කියධා මම හිතනවා.
බබතුමන්ධා සියලු ශදනාම ඒ ශවනුශවන් ධජ්ජා විය යුතුයි.
රටක ශමවැනි ශේද වා කයක් සිදු වුණාම මරණ පීමක්ෂණයක්
පවත්වනවා. හැබැයි, එම මරණ පීමක්ෂණශ ීම පාධකයන්
හැටියට සිටින අපි කවුරු ශහෝ ශේවා තමාශේ වගකීශමන් මිලිධා
කාට ශහෝ ශේ වගකීම බාර ශදන්න උත්සාහ කරනවා. නළුත් ශේ
සිේධිය සු ශකොට තකන්න බැහැ. ශේ සිේධිය මහා වි ාධ ක ා
වැටීමක්. ළු
ආරක්ෂක පේධතිශ ම ක ා වැටීමක්. ශේ
සිේධිශයන් ළු රාජය තන්්රයම ක ා වැශටන බව ශබොශහොම
පැහැලිලිව ශපශනනවා. ශමයත් එවැනි අවස්ථාවක්. බුේධි අං
වාර්තාවකින් ලින වකවානු ගැන කියනවා. ඒ ලින වකවානු එක්ක

දැන් ශමොකක්ද කියන්ශන්? රටක පාධනය ශගන යන්ශන්
ශපොලිස්පතිවරයා ශනොශවයි; හළුදා ප්රධානින් ශනොශවයි; ආරක්ෂක
ශේකේවරයා ශනොශවයි; නිධධාරි ශපළැන්තිය ශනොශවයි. රටක
පාධනය ශගන යන්ශන්, ඒ රශේ ජනතාව විසින් පත් කර ගන්නා
ධේදා වූ ශේ පාධනඥයන් කඩු ායමක් විසින්. රාජය පාධකයා
වන එහි නායකයා විසින්. රශේ ජන ජීවිතය ගැන වග කිව යුත්ශත්,
ඒ රශේ ශේ පාධනඥයන්. ප්රජාතන්්රවාීම රටක නේ ජනාධිපති,
අගමැති ඇතු ඇමති මඩු ධය. ශපොලිස්පතිවරයා ශහෝ ආරක්ෂක
අං ප්රධානින් ශනොශවයි. බවුන් පරිපාධනශ ක්රියාකරුවන්.
ප්රතිපත්තිමය ීනන්දු ගන්න ඕනෑ, ශේ පාධනඥයන් විසින් පත්
කරන ධද පාධකයන්. පාධකශයෝ කියනවා නේ, අපි දන්ශන්
නැහැ. අපට දැනුේ දුන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා අපට ශේක කරන්න
බැරි වුණා කියධා. ඒක අර පහළ තැනින් ජධය ගධා බසින්නා
වාශේ කථාවක්. එශහම ශනොශවයි, එයට ඒ රශේ පාධකයන් වග
කියන්න ඕනෑ. ඈත අීනතශ සිටම පවතින තත්ත්වය එයයි.
ශධෝකශ සේමත නීතිය එයයි. එශහම නේ ශේ ශේදවා කයන්ට
වගකීම ශේ රශේ වත්මන් පාධකශයෝ ාරගත යුතුයි.
ශේ සියලු ශේපළ සහ ජීවිත හානි පමණක් ශනොශවයි. ළු
ශධෝකයා ඉලිරිශ , ජාතයන්තරය ඉලිරිශ අපශේ මාතෘ භූමිශ
සහ එහි ශවශසන මහ ජනතාවශේත් ආරක්ෂාව සැධසීමට අසමත්
වූ රාජයයක් බවට පත් කිීමශේ අවමානයට ශේ ආඩුක්ව වග කිව
යුතු ශේ. ශේ අවස්ථාශේ ීම අපි බරපතළ ශධස බධකර සිටිනවා,
ආඩුක්වට සහ ඇමති මඩු ධයට අබ මේ ශර්ණුවක තරේවත්
ධජ්ජාවක් තිශබනවා නේ, අසාධාරණ ශධස හා ශහේතුවක්
ශනොමැතිව අප රටට අහිමි වුණු 3 1කට අධික ජීවිත සහ 11කට
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[ගරු ශකශහළිය රඹුක්වැේධ මහතා]

අධික පී නයට පත් ශවච් , භීතියට පත් කරනු ධැබූ ළු මහත්
ජනතාව ශවනුශවන් ශමරට ජනතාවශගන් සමාව ඉේධා සිටිය
යුතුයි කියධා. ඒ ශවනුවට ශපොලිස්පතිවරයාට, හළුදාපතිවරයාට,
බුේධි අං යට ඇඟිේධ ලිුණ කිරිම ශමොන විළිධජ්ජා නැති වැ ක්ද?
රටක
පාධකශයෝ
ඉන්නවා.
අගමැතිවරයා
කියනවා,
ජනාධිපතිවරයා අපව Security Council එකට කැශඳේශේ නැහැ.
ඒ නිසා මම දන්ශන් නැහැ කියධා. එශහම නේ ශේ ආඩුක්වට ශේ
ආකාරශයන් ඉලිරියට යන්න පු වන්ද? රශේ ජනතාව අහන
ප්ර ්නය ඒකයි. එශහම නේ අවුරුදු හතර හමාරක් තිස්ශසේ
ශමොකක්ද කශළේ?
රාජපක්ෂ පවුශධන් පළි ගන්න එකද, ඒ කාධය තුළම කශළේ?
ඒ ශවනුශවන් බුේධි අං ශ තිස්ශදනකුට වැඩි ප්රමාණයක් අවුරුදු
එකහමාරක් හිශර් දැේමා. ශගෝඨා යශේ නම කියන්න, බය
කේටිය
නිදහස්
කරනවා
කියා
බවුන්ට
කියනවා.
තළුන්නාන්ශසේධා ශේ අවුරුදු හතරහමාර තුළ අශ රට ශේ විධිශ
නින්ලිත, තක්කඩි, අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට පත් කර
තිශබනවා. ඒක අහේශබන් වුණු ශදයක් ශනොශවයි. දහනව වන
ආඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනශ ීම, පැහැලිලිවම බවුන්ශේ
ඉධක්කය වුශඩු රාජපක්ෂධායි.
අද තිස්ස අත්තනායක මැතිතුමාශේ නක්ව ඉවත් කර ගන්න
සිේධ ශවනවා. ූලට ශේඛ්න කියා කියූ ඒවා අද යථාර්ථයක් බවට
පත් ශවධා තිශබනවා. ඒ නිසා, ශේවා පළි ගැනීේය කියන එක
ශබොශහොම පැහැලිලිව ශපශනන්න තිශබනවා. රවු ් හකීේ
ඇමතිතුමා කියූ කාරණාව මම ඉතාම අගය කරනවා. ශේකට,
blame game දමධා ශේශරන්න බැහැ. හැබැයි, ශේක පටන්
ගන්ශන් ශකොශහන්ද? විවාදය පටන් ගන්නශකොට ස ානායක,
ධක්ෂ්මන් කිරිඇේධ මහත්මයා අහනවා, අපට දැනුේ දුන්ශන්
නැත්ශත් ඇයි? අපට බැරි වුශඩු ඇයි? කියා. ඒ අය ධජ්ජා
ශවන්න ඕනෑ ශන්. ්රස්තවාදයට ළුහුණ ීමධා, ශේ රටට ශබොශහොම
ශහොඳ පළපුරුේදක් තිශබනවා. ්රස්තවාදය ඇති වුශඩු අහේශබන්
ශනොශවයි. අවුරුදු 31ක් තිස්ශසේ ්රස්තවාදය තිබුණු රටක්, ශේක.
ශේ රට ශවළා ගත් ්රස්තවාදය කිසි කධක යුේධශයන් පරාජය
කළ ශනොහැක කියා ඇතැේ බටහිර සංවිධාන වහසි බස් ශදො ේීම,
එේටීටීඊය පරාජය කිීමම සඳහා අශ රශේ අහිංසක ජනතාවශේ
අභීත දූ පුතුන් ආරක්ෂක හළුදාවධට බැඳිධා, අවුරුදු 31කට වැඩි
කාධයක් තිස්ශසේ ජීවිත පරිතයාගශයන් සටන් කළා. එහිීම අශ
රශේ තරුණ ජීවිත කී දාහක් නේ අපට අහිමි වුණාද? එදා ඒ
සියේධත් එක්ක සැබෑ ශේ පාධන නායකත්වයක් තිබුණා. සරත්
ශ ොන්ශසේකා මහත්මයාශේ කථාශේීම, අපි කිවයුතු සියලු ශේවේ
කියැවුණාය කියා මා වි ්වාස කරනවා. එවැනි දරුණු ්රස්තවාදයක්
තිිලයීම, ශධෝකශ බධගතුයි කියන සියලු රටවේ ශේ යුේධය
නිමා කරන්නට බැහැ කියූ මතයට පයින් ගහධා අශ දූ පුතුන්
සැබෑ ශේ පාධන නායකත්වයක් එක්ක කටයුතු කළා.
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ශකොශධොන්නාවට, කක්ශවධ ප්රශේ වධට ගං වතුරක් ආවා.
ඒශකනුත් ජීවිත ගණනාවක් නැති වුණා. ඒ කාධශ ශකශසේ
ශගඩි ශබදමින් ගිය ශකනකුට බනානා කියා නමකුත් හැදුණා.
ඊළ ට, ශකොස්ගම, සාධාව අවි ගබ ාව පිපිරුණා. ඒක ගැන
ශහොයන්න ශකොමිසමක් පත් කරනවාය කිේවා. අද වනතරු ඒක
සිදු ශවධා නැහැ. ශේ පාධන කාධය තුළ, කන්න 6කට වැස්ස
නැතිව අනුරාධපුරය, ශපොශළොන්නරුව ඇතු
වන්නිකරශ
ජනතාව වි ාධ පී නයට ධක් වුණා. කන්දක් නාය යාම නිසා
බුධත්සිංහධ, මතුගම, බදුරලිය ප්රශේ වධ ජනතාව අනතුරට
ළුහුණ පෑවා. ගමක් එශහම පිටින්ම යට වුණා. ශසේනා දළඹුවාශේ
ප්ර ්නය ආවාම, මාස ගණනක් තිස්ශසේ ඒක මර්දනය කරගන්න
බැරි වුණු නිසා බ ඉරිණා වගාව සේපූර්ණශයන් ශේ රටින් තුරන්
ශවධා ගියා. පැය 4කින්, කින් පාධනය කර ගන්න තිබුණු ලිගන,
කුඩු සාශේ වාර්ගික ගැටුම මාස ගණනක් තිස්ශසේ පාධනය කර
ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා, ලිස්්රික්කය පුරා එය පැතිරිධා මහා
විනා යක් සිදු වුණා.
මාවනැේශේ ජන වාර්ගික ගැටුම ඇති වුණු ශවධාශේ, ශමොකද
වුශඩු? මම අශ කබීර් හෂීේ ඇමතිතුමාට ගරු කරනවා. පාලිත
සිරිවර්ධන කියන කෑගේධ ාරව ඉන්න ශපොලීසිශ ඉහළ
නිධධාරියාශගන් මම අහන්න කැමැතියි, ශකොයි ළුස්ලිේ
ශේ පාධන නායකයාද කෑගේධට ඇවිත් ඒ ශවනුශවන් ශපනී සිටි
පළළුවැනි වරදකරුවා එතැනින් නිදහස් කරශගන ගිශ කියා.
ශේවාට කවුරුත් වග කියන්න ඕනෑ නැේද? ශේවා ගැන කථා
කරන්න ධජ්ජයි. ශමොකද, තමන්ශේ ඡන්ද පදනම නැති ශේවි කියා
සමහර අය යයි. ශේ අයට වටින්ශන් ඡන්ද පදනමද, රටක
අභිමානයද, ශේ රශේ අහිංසක ජනතාවශේ ජීවිතද කියා මම
අහනවා. ඡන්ද පදනම විනා ශේවි කියා ඒවා බක්ශකෝම අහශගන
හිටියා; සියේධ පැත්තක දමා තිබුණා.
විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා 0191 සැ තැේබර් මාසශ
08වන දා, නේ ගේ එක්ක ශේ කථාව කිේවා; ධස් අධහ ශපරුම
මැතිතුමාත් නේ ගේ එක්ක ශේ කතන්දරය කිේවා. මෑත
ඉතිහාසශ ශනොවූ විරූ විනා කාීම සිේධීන් කිහිපයක් ශේ අවුරුදු
හතරහමාර ඇතුළත සිදු වුණා. එවන් තත්ත්වයක් තුළ අත්ශදක
පිහදාශගන, ශේවා අශ වැ ශනොශවයි කියන තැනකට ශේ
ශේදවා කයත් පත් කරන්න එපා. ශේ ශේදවා කශයන් අක්
තරමින් තමන්ශේ ශනොහැකියාව පිළිශගන, තමන්ට බැරි වුණු
ශේවේ ගැන පිළිශගන, තමන් අසාර්ථකයි කියන එක පිළිශගන,
නිවැරලි ීනන්දුවක් ගන්න දැන්වත් ශේ රශේ ජනතාවට අවස්ථාවක්
ධබා ශදන්න.

ළුහමශේ මිනිස්සු මැරුණාම, මම දන්ශන් නැහැ, එතැන හිටපු
හළුදාශේ බ්රිශේඩියර් ඒක
ාර ගන්න ඕනෑ කියා හිටපු
ජනාධිපතිවරයා කිේශේ නැහැ. එතුමා ඒ වගකීම ාර ගත්තා. ඒ
නිසා, ශේ අවස්ථාශේීම එක එක්ශකනාට ඇඟිේධ ලිුණ කර ගන්ශන්
නැතිව කටයුතු කරළු කියා මම ඉේධා සිටිනවා.

අද මම දැක්කා, අගමැතිතුමා කථාව පටන් ගත්ශත්ම, the
terrorism has become a globalized thing කියායි. එතුමා
එතැනින් ශේ ශදය වහ ගන්න උත්සාහ කරනවා. ආඩුක්ව
පැත්ශත්ම ඉඳශගන, blame game එපාය කියන අය තමයි
ශමතැන blame game ගහන්ශන්. කරුණාකර, ශේක පිළිගන්න.
අශපන් අක්වක් වුණා, වැරැේදක් වුණා කියන එක පිළිශගන ඒ
වැරැේද නිවැරලි කරන්න. ඉස්ශසේධා අගමැතිවරයායි,
ජනාධිපතිවරයායි එකතු ශවන්න. ශේ ශදශදනා ශදපැත්ශත්
ඉඳශගන පාපන්දු - football- ගහන එක නතර කරන්න.

ශේ වසර හතරහමාර ඇතුළත ශේ රශේ අවාසනාවන්ත සිදුීමේ
ගණනාවක් වුණා. ශේ ආඩුක්ව 019 ීම බධයට පත් ශවධා මාස
තුනක් ගත ශවන්න කලින් අරණායක සාමසර කන්ද මහා පරිමාණ
ශධස නාය යාම නිසා වි ාධ පිරිසක් ඝාතනය වුණා. අද වන විටත්
ඒ හදධා ශදනවාය කියූ නිවාසවලින් ාගයක්වත් හදා නැහැ.

රාජපක්ෂධාශේ පවුේවලින් පළිගන්න එක, ඒ අයත් එක්ක
සිටි අයශගන් පළිගන්න එක නතර කරන්න. ඊටත් ව ා, ශේ රට
තුළ ්රස්තවාදය ඉපීමම නිසා, මහා ශේදවා කයක් ඇතිශවන එක
නතර කරන්නය කියා ඉේධා සිටිමින්, මශේ කථාව අවසන්
කරනවා. ස්තුතියි.

87

2019 අශප්රේේ 04
[பி. ப. 1.23]
ගුණ පලනි ිනගේාරේ මහතා (කඳුරට නව ගේමාන යටිතල
පහසුකේ හා රජා සංවර්ධාන අමාතයතුමා)

(ைொண்புைிகு பழனி திகம்பரம் - ைமலநொட்டு புதிய கிரொைங்கள்,
உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ைற்றும் சமுதொய அபிவிருத்தி
அமைச்சர்)

(The Hon. Palany Thigambaram - Minister of Hill Country
New Villages, Infrastructure and Community Development)

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, கடந்த
21ஆம் திகதி தற்தகொமலக் குண்டுத்தொக்குதலினொல் உயிர்நீத்த
அமனவொினதும் குடும்பங்களுக்கும் ைமலயக ைக்கள் சொர்பொக
என்னுமடய அனுதொபத்மதத் ததொிவித்துக் தகொள்கின்தறன்.

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද දවශසේ අපි කථා කරන්ශන්,
තුන්වැනි වතාවට ශේ රශේ ්රස්තවාීම ගැටුේ ඇති ශවධා තිශබන
එක ගැනයි. අපි කථා කරන්ශන් ආඩුක් පක්ෂය පැත්ශත්
ඉඳශගනයි. සමහර කේටිය ශේශකන් ලිස්සා යන්න බධනවා.
විපක්ෂශ ඉඳශගන ආඩුක්වට ශදොස් කියනවා. හැබැයි, අපි
කියන්ශන් ශේ ශේධාශේ රට ගැන හිතා අපි සියලුශදනාම එකතු
ශවධා ශේකට ළුහුණ ීමධා, ්රස්තවාදය නැති කරන්න ඕනෑය කියන
එකයි.

ගුණ ප්ලොහාන් රත්වත්ප්ත් මහතා

(ைொண்புைிகு தலொஹொன் ரத்வத்தத)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

බබතුමන්ධා ආඩුක්ශවන් අයින් ශවන්න.

ගුණ පලනි ිනගේාරේ මහතා

(ைொண்புைிகு பழனி திகம்பரம்)

(The Hon. PalanyThigambaram)

එේටීටීඊ ්රස්තවාදය අහිංසක ශකොේශධෝ ටික ශයොදාශගන
suicide bombersධා හදන්න පටන් ගත්තා. ඒ අය ඉශගන ගත් අය
ශනොශවයි. නළුත් ශේ ශගොේශධෝ එශහම අය ශනොශවයි. ශේ
සංවිධානශ ඉන්ශන් ඉශගන ගත් අයයි; සේලි තිශබන අයයි. ඒ
අයට BMW කාර් තිශබනවා. ශමතැන යානක තත්ත්වයක්
තිශබනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා, ආඩුක්ව හැටියට අපි ශේශක්
වගකීම ාරගන්න ඕනෑ බව. ශමොකද, Indian report එක
හතරවැනි දා ශන්, ගිහිේධා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශේ ගැන දන්ශන්
නැහැ කියා අපිට කියන්න බැහැ,
රශේ නායකයා ජනාධිපතිතුමායි. දන්ශන් නැහැ කියා
එතුමාත් කියනවා. කාටද, ශේ ගැන ශතොරතුරු ඉස්ශසේධාම ගිහින්
තිශබන්ශන් කියන එකයි අපිට තිශබන ප්ර ්නය ශවන්ශන්.
ආරක්ෂක ශේකේතුමාට කියා තිශබනවා ලු, ඊට පසුව
ශපොලිස්පතිතුමාට කියා තිශබනවා ලු. හැබැයි, ඒ ශගොේධන් ඒ
ගැන හරියට කටයුතු කර නැහැ. අද වනවිට තුන්සියපණස්
ගණනකශේ ජීවිත නැති ශවධා තිශබනවා. අපිට කියන්න
තිශබන්ශන් එක ශදයයි. එක එක්ශකනාට ඇඟිේධ ලිුණ කරන්ශන්
නැතිව, ශේ ගැන හරියාකාරව කටයුතු කළා නේ, ශේ විනා ය
නතර කරගන්න තිබුණා.
අපිට ශධොකු ප්ර ්නයක් තිශබනවා. ජනාධිපතිතුමා ශේ රශේ
නැති කාධය තුළ එතුමා ශවනුශවන් වැ බධන්න ආරක්ෂක
අමාතයාං ශයන් ශකශනක් ශහෝ රාජය ඇමතිතුමාව පත් කරධා
යන්න ඕනෑ. එතුමා එශහම පත් කරධා ගිශ නැහැ. එතුමා
ඉන්ලියාවට ගිහිේධා, ඊට පසුව සිංග පූරුවට ගිහිේධා එනශකොට
ශමශහේ ශධොකු ප්ර ්නයක් වුණා. ඒක අපට තිශබන ප්ර ්නයක්.
ශමොකද, පක්ෂ ශදකම ආඩුක් කරනවා. අගමැතිතුමාව ආරක්ෂක
මඩු ධයට කැඳවා නැහැ; එතුමාට දැනුේ ීමධා නැහැ. ඒක නිසා
එතුමාට ශදොස් කියා වැ ක් නැහැ.
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විපක්ෂශ කේටිය ශමොනවාද ශේ කථා කරන්ශන්? ශකශසේ
ශහෝ ශේ සේබන්ධශයන් ආඩුක්වට ඇඟිේධ ලිුණ කරධා ශේ
ආඩුක්ව විනා කරන්නයි එතුමන්ධා බධන්ශන්. ශමහි ළු
වගකීම ාර ගන්න ඕනෑය කියධා ඒ අය ශමතැන ශබරිහන්
ශදනවා. ඒ වගකීම ජනාධිපතිතුමාත් ාර ගන්න ඕනෑ; ආරක්ෂක
ශේකේතුමාත් ාර ගන්න ඕනෑ; ශපොලිස්පතිතුමාත් ාර ගන්න
ඕනෑ. ශවන රටවධ නේ ශේ වාශේ ශේධාවකීම ඒ අය ඉේධා අස්
ශවනවා. හැබැයි, අශ රශේ කවුරුවත් එශහම කර නැහැ. ශේක,
අවුරුදු 31ක් යුේධ කළ රටක්. අශ රශේ නීතිය, සාමය සේබන්ධව
ශවනම අමාතයාං තිබුණා. ඒ අමාතයාං වධ සිටි ඇමතිවරුන්
ශහොඳින් කටයුතු කශළේ නැහැය කියා ඒවා අරගත්තා. ඒවා
අරගත්තත්, දැන් රශේ ආරක්ෂාව නැතිශවධා තිශබනවා. ආඩුක්ව
පැත්ශත් දක්ෂ ඇමතිවරුන් ඉන්නවා. අපි ශමොනවා කිේවත්, සරත්
ශ ොන්ශසේකා මහත්මයා දක්ෂ ශකශනක්. එතුමා යුේධ කළ
ශකශනක්; නායකශයක්. එතුමාට ඒ අමාතයාං ය ාර දුන්නා නේ,
ශේ ප්ර ්න ඇති ශවන්ශන් නැහැ. [බාධා කිීමේ] එශහම ශදනශකොට,
විපක්ෂශ ඉන්න කේටියත් එපා කිේවා; ආඩුක් පක්ෂශ සමහර
කේටියත් එපා කිේවා, එතුමා පළිගනියි කියා. හැබැයි, දැන් එක
එක්ශකනා ශබොරු කියමින් බයිධා ගහනවා.
වතුකරශ ජනතාව කවදාවත් ්රස්තවාදයට ආදශර් නැහැ;
බවුන් ඒකට සහශයෝගය ීමධාත් නැහැ. ඒ අය අහිංසක මිනිසුන්.
අපි කියන්ශන් ශමච් රයි. රට ගැන හිතධා වහාම නීතිය හා සාමය
ාර අමාතයාං ය සරත් ශ ොන්ශසේකා මැතිතුමාට ශදන්න ඕනෑ.
නැත්නේ, එය පාඨලී ේපික ඇමතිතුමාට ාර ශදන්න ඕනෑ.
එශහම නැතිව, බයිධා ගසමින් හිටිශයොත්, ශධොකු ප්ර ්නයක් මතු
ශවනවා. [බාධා කිීමේ] - ශමශහමයි ශන්, බබතුමන්ධා කිේවා ශන්,
ශදන්න එපාය කියා. එතුමා පළිගන්නවා කිේවා ශන්. [බාධා කිීමේ]
ඒක ශන්, තිබුණු ප්ර ්නය. ඊට පසුව ජනාධිපතිවරයා ළ ට ගිහින්
ඇඬුවා, අයිශයෝ, ඒක නේ ශදන්න එපා. එතුමාට දුන්ශනොත්
පළිගන්නවා කියා.. අශ පැත්ශත් අයත් කිේවා, එතුමාට ශදන්න
එපාය කියා. දැන් අපිට ශකළවිධා තිශබන්ශන්. ශමොකද, අහිංසක
ජනතාව මිය ගිහින් තිශබන නිසා. [බාධා කිීමේ] ඒකයි ඇත්ත
කථාව.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීවරුනි, එතුමාට බාධා කරන්න එපා. [බාධා කිීමේ]

ගුණ පලනි ිනගේාරේ මහතා

(ைொண்புைிகு பழனி திகம்பரம்)

(The Hon. PalanyThigambaram)

බබතුමන්ධාත් කිේවා. [බාධා කිීමේ]
මම ඇත්ත තමයි කථා කරන්ශන්, මම අවංකවයි කථා
කරන්ශන්. මම ආඩුක්ව සුේධ කරන්න ගිශ නැහැ. ශේක ශන්
ඇත්ත කථාව. එතුමාට ය ශවධා ශන් බක්ශකොම කශළේ.
ආඩුක්ශවනුත් සමහර ශවධාවට කියනවා, එතුමාට ශේ
අමාතයාං ය ශදන්න එපාය කියාා. මම වැඩිය කථා කරන්න
යන්ශන් නැහැ. ශේ ශවධාශේ රට ගැන හිතා විපක්ෂශයත්, ආඩුක්
පක්ෂශයත් බක්ශකෝම එකතු ශවධා ශේකට ළුහුණ ීමධා ශේ
්රස්තවාදය නැති කරන්න ඕනෑය කියා ඉේධා සිටිමින් මම
නිහඬවනවා. ස්තුතියි.
[අ. ා. 9.08]

ගුණ මහින්ද අමරවීර මහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ප්රථමශයන්ම ශේ ශේදවා කය
නිසා මියගිය සහ විපතට පත් වූ සියලුම ශදනාට අශ ශ ෝකය පළ
කරන්න කැමැතියි. ඒ වාශේම ශේ සිදුීමශමන් පසුව කාලිනේතුමා
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පාර්ලිශේන්තුව
[ගරු මහින්ද අමරීමර මහතා]

ගත් ක්රියා කධාපය පිළිබඳව එතුමාට අපි ස්තුති කරන්න කැමැතියි.
ශමතැන ගැටුමක් ඇති ශනොවන්න, ශමය ජාතිවාීම ආගේවාීම
ශකෝධාහධයක් බවට පත්ශනොීමම සඳහා වග කීශමන් යුතුව
කටයුතු කිීමම පිළිබඳව උන්වහන්ශසේට අශ
ස්තුතිය ශේ
අවස්ථාශේීම පුද කරන්න කැමැතියි. එශසේ ශනොවුණා නේ, ශේ
සිේධිය ළුේ කර ශගන ශධොකු විනා යක් ශවන්නට ඉ තිබුණා.
අපි දැන් ්රස්තවාලින් සහ අනික් අය ශවන්කර හඳුනාගත යුතු
වනවා. එම වගකීම ආරක්ෂක අං වධටත්, රජයටත් තිශබනවාය
කියා මම වි ්වාස කරනවා.
අසූව ද කශ ඇති වූ ක ජූලිය නිසා ්රස්තවාලින් මරාශගන
මැශරන ශබෝේබකරුවන් බවට පත්ශවධා එේටීටීඊ සංවිධානය
ශමපමණ
ක්තිමත් වුණාය කියන එක තමයි අද අපි
සියලුශදනාශේ අදහස ශවධා තිශබන්ශන්. ශේ සිේධිය ළුේ කර
ශගන එවන් තත්ත්වයක් ඇති ශනොවන්න වග බධා ගැනීශේ
ාරකාරත්වය, ඒ කටයුත්ත රජයත්, ඒ වාශේම අශ ශේ පාධන
අධිකාරියත්, ආරක්ෂක අං ත්, රශේ ජනතාවත් ශහොඳින් ශත්රුේ
ගන්න ඕනෑය කියා මම වි ්වාස කරනවා. එශසේ නැතිව ශේ සිේධීන්
ළුේ කර ශගන ළුස්ලිේ ජනතාවට ප්රහාර එේධ කශළොත්, එශහම
නැත්නේ ළුස්ලිේ ජනතාවට හිංසා කිීමමට යේ ආකාරයක
ීනන්දුවක් ගත්ශතොත්, ඒ සේබන්ධශයන් බරපතළ තත්ත්වයක් ඇති
වන්න පු වන්. එම නිසා ඒශකන් වළකින්න ඕනෑය කියන එක
පළළුශවන්ම මම කියන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම ශේ ප්ර ්නය විසඳන්න
ළුස්ලිේ මන්ත්රීවරුන්ටත් වි ාධ වග කීමක් තිශබනවා. ඒ සඳහා
බවුන්ශේ දායකත්වය ධබා ශදන්න ඕනෑ. ඒක කරන්න ඕනෑ
කථාශවන් පමණක් ශනොශවයි. ශේ සිේධීන් සේබන්ධශයන් අත්
අ ංුණවට ගැනීේ ඉලිරිශ ීම සිදුශවයි. ඒ සමහර අය බබතුමන්ධාශේ
ඥාතින් ශවන්න පු වන්, බබතුමන්ධාශේ පාක්ෂිකයන් ශවන්න
පු වන්, හිතවතුන් ශවන්න පු වන්. අපි දන්නවා, ශේ සිේධීන්වධට
සේබන්ධ අය සමහර ශේ පාධන අධිකාරින් සම සේබන්ධකේ
තබාශගන සිටියා කියා. හැබැයි, බබතුමන්ධා ඒ අය ශවනුශවන්
ශපනී සිටින්න ගත්ශතොත් ශේ ප්ර ්නය විසඳාගන්න පු වන්කමක්
ධැශබන්ශන්
නැහැ.
එම
නිසා
ශේශක්
ූලලිකත්වය
තළුන්නාන්ශසේධා ගන්න. සියලුම පක්ෂ නිශයෝජනය කරන
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු, ශේ පාධන අධිකාරිය, ආගමික
සංවිධාන, ළුස්ලිේ පේලිය ළුේ ශවධා ශේ අන්තවාලින් ටික හසුකර
ගැනීශේ වගකීම බබතුමන්ධාත් යේ ආකාරයකින් දරන්න ඕනෑය
කියා මම වි ්වාස කරනවා.
ශේ අයශේ වි ්වාසයක් තිශබනවා, ශේ වාශේ ඝාතන සිදු
කළාම, ශේ වාශේ ේශේච්ඡ ප්රහාර සිදු කළාම අේධා ශදවියන්ශේ
ළ ට කඩිනමින් යන්න පු වන්ය කියා. මම කියන ශේවේ
වරලින්න පු වන්. මට ඇශහන විධියට දැනට කියශවන්ශන් ඒ
වාශේ ශදයක්. මම නේ හිතන්ශන් ශේ අයට අත්වන්ශන් එවැනි
තත්ත්වයක් ශනොශවයි. අපි දන්නා විධියට ශේ අයට අපායට තමයි
යන්න වන්ශන්. අපායටත් එහා තැනක් තිශබනවා නේ, එතැනට
තමයි ශේ අයට යන්න වන්ශන්. ශේ පිළිබඳව දැනුවත් කිීමශේ
වගකීම තළුන්නාන්ශසේධාට තිශබනවා, ළුස්ලිේ පූජකවරුන්ට
තිශබනවා. මම හිතන විධියට ශේවාට සේබන්ධ වන අයශේ
ඥාතිශයකු මිය ගිශයොත්, බවුන්ශේ මිනියක්වත් පේලියට
ශගශනන්න ශදන්න ශහොඳ නැහැ. ඒ වාශේම ශේ සිේධීන්වධට ඒ
පවුේවධ සාමාජිකයින්ශේ යේ සේබන්ධයක් තිශබනවා නේ, ශේ
අය එතැනින් දුරස් කරන්න ශහෝ එශහම නැත්නේ ඒ අය යහ ම ට
ගන්න අව ය වැ පිළිශවළවධට යා යුතුය කියන එක මම වි ්වාස
කරනවා. ඒ සඳහා පේලියට පු වන්කම තිශබනවා. එශහම නැති
වුශණොත් ශේ ප්ර ්නය මීට ව ා උග්ර අතට හැශරන්න ඉ
තිශබනවා. ජනාධිපතිතුමා ශේ අමාතයාං ය ශේ ඇමතිවරුන්ශගන්
ගත් නිසා ශේ තත්ත්වය ඇති වුණා වාශේ අදහසක් තමයි
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ලිගේබරේ මැතිතුමා ඉලිරිපත් කශළේ. මම එතුමාට කියන්න
කැමැතියි, ශේක ශේ මාස ශදකක් තුනක් ඇතුළත ඇති වූ
තත්ත්වයක් ශනොශවයි කියා. ශේ තත්ත්වය අවුරුදු ගණනාවක්
තිස්ශසේ ඇති ීම ශගන ආ ශදයක්. විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා
පාර්ලිශේන්තුශේීම 0196ීමයි ශේ පිළිබඳව කථා කශළේ. එශධස කථා
කළාම එතුමාට ඒ සඳහා ප්රති ාර ධැබුශඩු ශකොශහොමද?
සමහර ළුස්ලිේ මන්ත්රීවරු හැසිරුශඩු ශකොශහොමද? ආඩුක්ව
පැත්ශත් හිටපු සමහර අය ඒකට ප්රති ාර දැක්වූශ ශකොශහොමද
කියා අපි ශහොඳටම දන්නවා. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ශසේ බුේධි
අං ශයන් ශේ ගැන ශතොරතුරු ශහළිදරවු කළා. එශහමනේ ඒ
සේබන්ධව ගත්ත ක්රියාමාර්ග ශකෝ. ජනාධිපතිතුමා ආරක්ෂක
අමාතයාං ය ාර ශගන පාතාධය සහ කුක් වසංගතය තුරන් කිීමම
සඳහා -ශේ මාස ශදකක්, තුනක් ඇතුළත - වි ාධ ක්රියාදාමයක්
ශගන ගියා. ඒක සාර්ථක වුශඩු නැේද කියා මම අහන්න කැමතියි.
ඒකට දැන් කියනවා, අශ කාධශ පටන් ගත්තා. අපිත් ඕවා
කළා. කියා. මම දන්නා විධියට ශමම ජයග්රහණයට අයිතිකාරයන්
ඕනෑ තරේ සිටිනවා. හැබැයි, පරාජය වුණාම ඒකට
අයිතිකාරශයක් ශහොයා ගන්න බැහැ. ඒක තමයි අද ශවධා
තිශබන්ශන්. ශේ කාධ පරාසය තුළ වි ාධ කාර්ය ාරයක් සිදු
වුණා. සමහර ශවධාවට කුක් වසංගතය හා පාතාධ මර්ධනයට
ගත්තු ක්රියා මාර්ග ශේ ප්රහාරවධට යේ ආකාරයක බධපෑමක් ඇති
වුණාද කියන එක පිළිබඳව ශසොයා බැලීශේ අව යතාවක්
තිශබනවා. ඒ වාශේම අශ ්රිවිධ හළුදාව, ශපොලීසිය, බුේධි අං
ක්තිමත් කරන්න ඕනෑ කියන මතශ අපි සිටිනවා. ඒ වාශේම
ශමම අං වහා ප්රතිසංවිධානය කරන්න ඕනෑ කියන මතශ
ජනාධිපතිතුමාත් සිටිනවා. ශේවාශ යේ යේ වැරලි ශවධා
තිශබනවා. දැන් ශේ වැරැේදට එක්ශකනාට එක්ශකනා ඇඟිේධ
ලික් කරන්න පු වන්. වැරලි ාර ගන්න ශවනවා. අපි කියන්ශන්
නැහැ ශේක කවුරුවත් ාර ගන්න ඕනෑ නැති ශදයක් කියා.
ජනාධිපතිතුමාත් ශේශක් යේ ශකොටසක් ාර ශගන තිශබනවා.
එතුමා ඒ ශවනුශවන් ගත යුතු ක්රියා මාර්ග අරශගන තිශබනවා.
ශමතැන ශපොඩි අක්පාක් ටිකක් ශවධා තිශබනවා. දැන් ඒක ශහොයා
ශගන ඒකට දඬුවේ ීමශේ අව යතාව තිශබන බව ඇත්ත. හැබැයි,
ඒක මතම කථා කර කර ඉඳධා වැ ක් වන්ශන් නැහැ. නැවත ශේ
වාශේ ශේදවා කයක් ඇති ශනොශවන්න වගබධා ගන්න ඕනෑ
වනවා. මම අශ ශපොලීසියට, STF එකට, ආරක්ෂක අං යට
ස්තුතිවන්ත වනවා. ශමොකද, ශේ සිදුීමශමන් පසුව පැය ගණනාවක්
ඇතුළත -දවස් තුනක් විතර ඇතුළත- වි ාධ කාර්ය ාරයක් කළා.
එශහම ශනොශවන්නට තවත් වි ාධ ජීවිත හානි ප්රමාණයක්
ශවන්න තිබුණා. ඒ නිසා ශේ සිදුීමම අවසාන සිදුීමම බවට පත්
කරන්න අපි හැශමෝටම වගකීමක් තිශබනවා. නැවත ශේ වාශේ
තත්ත්වයක් ඇති ශනොශවන්න අපි සියලු ශදනා කැපීමශමන් යුතුව
කටයුතු කිීමශේ අව යතාව තිශබනවා. ශේ රශේ ශේ තිශබන
තත්ත්වය පිළිබඳ ගත්ශතොත්, කලින් තිබුණු තත්ත්වයට ව ා
ශවනස් තත්ත්වයක් තමයි දැන් තිශබන්ශන්. ශමම ක්රියාවට
ජාතයන්තර සේබන්ධතාවක් ඇති බවටත් දැන් කථා ශවනවා. ඒ
විධියට යේ පිළිගැනීමක් සිදු ශවධා තිශබනවා. එශහමනේ ශේ
කාරණා පිළිබඳ පු ේව විමර් නය කර විශේ බත්තු ශසේවාවන්,[බාධා කිීමමක්] ශමම ක්රියාවන් මර්දනය කරන්න අශ
රණවිරුවන්ට, අශ ්රිවිධ හළුදාවන්ට, අශ STF එකට, අශ
ශපොලීසියට වි ාධ ක්තියක් තිශබනවා. ඒ අයට අශ සේපූර්ණ
සහශයෝගය ධබා ලිය යුතු ශවනවා. දැන් ශේ පවතින තත්ත්වය
නිසා රට ආපස්සට යන එක අපට ශපශනන්න තිශබනවා. ශේ
රශේ සං ාරක කර්මාන්තය වි ාධ ව ශයන් ඉස්සරහට ගිය
කර්මාන්තයක්. එශහම නැත්නේ ශේ රටට ආදායේ ධැබුණු
අං යක් තමයි සං ාරක ක්ශෂේ්රයත්. ඒ සං ාරක ක්ශෂේ්රය අද
සේපූර්ණ ව ශයන් ක ා වැටීමක් ඇති ශවධා තිශබනවා.
එශහමනේ, කඩිනමින් ශමම තත්ත්වය නැති කර ගත්ශත්
නැත්නේ ශේ රට ආර්ථික ව ශයන් මහා යානක තත්ත්වයකට,
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අර්බුදකාීම තත්ත්වයකට අනාගතශ ීම ළුහුණ ශදන්න අපට සිදු
ශවන බවත් මම ශේ අවස්ථාශේ සඳහන් කරන්නට කැමතියි.
සං ාරක ක්ශෂේ්රය ගත්ශතොත්, දැන් තිශබන ශහෝටේවධ කාමර
ශවන් කිීමේ සියේධම අවධංුණ කර තිශබනවා. ඒ වාශේම රටවලින්
නිශේදන නිකුත් කර තිශබනවා, ධංකාවට යන්න එපා. කියා.
එක වතාවක ධංකාව ශහොඳම ගමනාන්තය බවට පත් වුණා.
ශේ තත්ත්වය ඇති වනතුරු ශහොඳම ගමනාන්තය බවට පත්
ශවධා තිබුණු ශ්රී ධංකාව අද සං ාරකයන්ට තහනේ කධාපයක්
බවට පත් ශවධා තිශබනවා. ශමහිීම අපි බධන්න ඕනෑ වන්ශන්
ශමතැන පවතින ගැටලුවයි. මට ශපශනන්ශන්, බධය තිශබන අය
බධය රැක ගන්න ඕනෑම ශදයක් කරනවා. ඒක ශනොශවයි ශමතැන
ප්ර ්නය වන්ශන්. ශේ රටට ශවන ශහණයත් ඒකයි. බධය තිශබන
අය බධය රැක ගැනීම සඳහා ශේ වාශේ ප්ර ්නවධට ජුවව ළුහුණ
ශදන්ශන් නැහැ, ජුවව ඉලිරිපත් වන්ශන් නැහැ. ීනන්දු ීනරණ
ගන්ශන් නැති බව ශපශනනවා. බධය රැක ගැනීම සඳහාම ඒ අය
කටයුතු කරනවා. ඒ වාශේම තමයි බධය නැති අය බධය ගන්න
මහන්සිීමම විතරක් හරියන්ශන් නැහැ. අපට බධය ගැන ශනොශවයි,
රට ගැන කේපනා කරන්න කාධය ඇවිේධා තිශබනවා.
දැන් ශේ රට යන්ශන් ශකොශහේටද? අශ ණය කන්දරාව ශගවා
ගන්න බැරි තත්ත්වයකට අප පත්ශවධා තිශබන අවස්ථාවක,
ආර්ථික ව ශයන් රට පරිහානියකට පත්ශවධා තිශබන අවස්ථාවක
ශමවැනි තත්ත්වයක් ඇති වුණාම අශ රට යන්ශන් ශකොශහේටද
කියන කාරණය පිළිබඳව අප කේපනා කළ යුතුව තිශබනවා.
ශමහිීම ආඩුක් පක්ෂශ යුතුකමක් තමයි, විරුේධ පක්ෂශ අයශේ
අදහස් ගැනීම. ශමොකද, විරුේධ පක්ෂය ඕනෑම ශහොඳ ශයෝජනාවක්
ශගනාවත්, ආඩුක්ශේ සාමානය සේප්රදාය එය ප්රතික්ශෂේප කිීමමයි.
ඒ වාශේම ආඩුක්ව ශගශනන ශහොඳ ශයෝජනාවධට සමහර විට
විරුේධ පක්ෂය විරුේධ ශවන්න ඉ තිශබනවා. ඒ සංකේපශයන්
අපට මිශදන්න ශවනවා. ශේ අවස්ථාශේීම ආඩුක්ව ශහොඳ ශයෝජනා
ශගශනන්න. අපි සූදානේ ඒ ශවනුශවන් සහශයෝගය ධබාශදන්න.
හැබැයි ශමයට ළුවාශවධා වැරැලි ශේවේ කරන්න යනවා නේ, එයට
එක තාවක් පළ කරන්න අපට පු වන්කමක් ධැශබන්ශන් නැහැ.
ශේ සිදු වුණු විපත නිසා අශ රටට දැවැන්ත හානියක් සිේධ වුණා;
ආර්ථික ව ශයන් වි ාධ බධපෑමකට ළුහුණ ශදන්න අපට
සිේධශවධා තිශබනවා. ඒ තත්ත්වශයන් ශගො එන්න සාූලහිකව
කටයුතු කරන වැ පිළිශවළක් සකස් කරන්න. එය සකස් කළාම
ආඩුක් පක්ෂයත්, විරුේධ පක්ෂයත් සියලුශදනා එකතුශවධා ශේ
වැ පිළිශවළ තුළින් ශේ රට නැවත ශගො ගැනීම සඳහා අවීනර්ණ
ශවළු. ඒ වාශේම ශේ සිදුීමම ශේ රශේ සිේධ වුණු අවසාන
්රස්තවාීම ප්රහාරය බවට පත් කරගන්න අපි සියලුශදනාම අත්වැේ
බැඳ ගනිළුයි කියන ආරාධනාවත් කරමින් මා නිහඬ ශවනවා.
ස්තුතියි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඊළ ට ගරු නිශරෝෂන් ශපශර්රා රාජය ඇමතිතුමා.
[අ. ා.9.3 ]

ගුණ නිප්රෝෂන් ප්පප්ර්රා මහතා (ජාතික රතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු රාජය අමාතයතුමා)

(ைொண்புைிகு நிதரொஷன் தபதரரொ - ததசிய தகொள்மககள்
ைற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள் இரொஜொங்க அமைச்சர்)

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National
Policies and Economic Affairs)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද ලින හලිසි නීතිය පිළිබඳ
විවාදයට එක්ශවන්න ප්රථමශයන්, මා පසුගිය පාස්කු ඉරිදා
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මරාශගන මැශරන ශබෝේබ ප්රහාරවලින් විපතට පත් වුණු
සියලුශදනාටම ශ ෝකය පළ කරනවා. එම සිේධිශයන් තුවාධ ධැබූ
සියලුශදනාටම ඉක්මනින්ම සුවය ධැශේවා යි කියා ප්රාර්ථනා
කරනවා. අපශේ මේ ිලමට ඉතාම ඉක්මනින් සාමය ධැබී අප
සියලුශදනාටම නිදහශසේ ජීවත් ශවන්න පු වන් වාතාවරණයක්
සෑශේවායි කියා ප්රාර්ථනා කරමින් මශේ කථාව ඉලිරියට ශගන
යනවා.
ශේ ප්රහාරවලින් අද වනශකොට පුේගධයන් 3 1කට වැඩි
පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත්ශවධා තිශබනවා. මා හිතන හැටියට ඉන්
වැඩි පිරිසක් කශතෝලිකයන් වුණත්, ශමය ආගමකට, එශහම
නැත්නේ ජාතියකට සීමා වුණු මරණ සංඛ්යාවක් ශනොශවයි. ශේ
ප්රහාරවලින් ශේ රශේ ඉන්න සියලුම ජාතින් මිය ගිහින් තිශබනවා;
සියලුම ආගේවධට අයත් ජනතාව ශේ ප්රහාරවලින් මිය ගිහින්
තිශබනවා; 11කට අධික සංඛ්යාවක් තුවාධ ධබා තිශබනවා. අශ
රශේ තිබුණු සාමය සුනුවිසුනුශවධා ගිහින් අද වනශකොට අපි වි ාධ
ප්ර ්නයකට ළුහුණ ීමධා තිශබනවා. අද දවශසේ වුණත් සෑම අතින්ම
ප්රවෘත්ති එන්ශන්, එක්ශකෝ ශබෝේබ තිශබන යේකිසි වාහනයක්
ගැනයි; එශහම නැත්නේ ශබෝේබකරුවකු ගැනයි; එශහමත්
නැත්නේ ශබෝේබයක් ශකොශහේ ශහෝ තබා ගිහින් තිශබන සිේධියක්
ගැනයි. විශ ේෂශයන්ම එවැනි අනාරක්ෂිත තත්ත්වයක් අද රට තුළ
තිිලයීම, පාර්ලිශේන්තුවක් හැටියට, මහජන නිශයෝජිතයන් හැටියට
අපි මීට ව ා වගකීශමන් කටයුතු කරධා, රශේ ජනතාවට
වි ්වාසයක් ඇතිවන පරිලි, රශේ ජනතාවට ශේ තිශබන
ප්ර ්නශයන් ශගො එන්න පු වන් වාතාවරණයක් අපි හදන්න
ඕනෑ. එශහම නැති වුශණොත් පක්ෂ විපක්ෂ ශේදයකින් ශතොරව අපි
සියලුශදනාටම රශේ ජනතාවශේ ශකෝපයට, දවරයට ළුහුණ
ශදන්න සිේධ ශවනවාය කියධා ශේ අවස්ථාශේීම මතක් කරධා
ශදන්න ඕනෑ.
පුත්තධම ලිස්්රික්කශ
වනාතවිේලුශේ අක්කර 9 ක
ප්රශේ යක තමයි ශේ සංවිධානය පුහුණුවන මධයස්ථානය තිිලධා
තිශබන්ශන්. ඒ පුහුණු මධයස්ථානශ ්රස්තවාලින් 961කට ව ා
වැඩි පිරිසක් පුහුණු කරධා තිශබනවාද, විශ ේෂශයන්ම තේහිේ
ජේමාත් සංවිධානශ සාමාජිකයන් විශේ ්රස්ත කේලිවලින් යේ
පුහුණුවක් ධබා ගත්තාද කියධා අපි ශසොයා බධන්න ඕනෑ. ඒ
වාශේම පසුගිය දා ශේ ස්ථානවලින් කිශධෝග්රෑේ සියයකට ව ා
අධික C-4 පුපුරණ ද්රවය හේබ වුණා; නයි්රජන් ගැලුේ 6කට වැඩි
ප්රමාණයක් හේබ වුණා; ශ ටශන්ටර්ස් කට ව ා හේබ වුණා.
ශේ පිළිබඳව විශ ේෂශයන්ම අශ ආරක්ෂක අං වධ අවධානය
ශයොළුශවධා තිබුණා.
අපි දැක්කා, ශනොවැේබර් 4 ශවනශකොට විශේශීය ආරක්ෂක
අං , බුේධි අං අශ රටට අනතුරු ඇ ීමේ කර තිබුණා,
විශ ේෂශයන්ම කශතෝලික පේලි ඉධක්ක කරශගන, ඒ වාශේම
ඉන්ලියානු මහ ශකොමසාරිස් කාර්යාධය ඉධක්ක කරශගන ප්රහාර
ලියත් කරනවාය කියධා. විශ ේෂශයන් අන්තවාීම ළුස්ලිේ
සංවිධානය, එම කේලිය ශමොකක්ද කියධා නේ කරධා, ඒ අය
අදාළ ස්ථානවධ ශතොරතුරු එක් රැස් කරධා ප්රහාර එේධ කරන්න
බධාශපොශරොත්තු ශවනවා කියධා තිබුණා. විශ ේෂශයන්ම
ශපොලිස්පතිතුමාට, ඒ වාශේම ආරක්ෂක ශේකේතුමා යටශත්
තිශබන ජාතික බුේධි අං යට ඒක දැනුේ ීමධා තිබුණා. අපට
කියන්න තිශබන්ශන්, එම අක් පාක් ශමොනවාද කියධා දැන්
ශවනශකොට අනාවරණය ශවධා ඉවරයි කියන එකයි. අවුරුදු 91ක්
තිස්ශසේ ශමවැනි සිේධීන් වුශඩු නැති නිසා, ඒ පිළිබඳ ශතොරතුරු
ධැබුණත්, ක්රියාත්මක ශනොීම අපි සියලුශදනාම ඒවා සැහැේලුවට
ගත්තා. අව ය අං ක්රියාත්මක වුශඩු නැහැ. ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ
අද කථා කරන ශබොශහෝශදනා ඉස්සර බය විධියට කථා කශළේ
නැහැ. කවුරුවත් ශේ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ශයොළු කශළේ
නැහැයි කියන එක අපි සියලුශදනාම ශත්රුේ ගන්න ඕනෑ. එම
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පාර්ලිශේන්තුව
[ගරු නිශරෝෂන් ශපශර්රා මහතා]

නිසා ශේ අවස්ථාශේ අපි කියනවා, විශ ේෂශයන්ම ආරක්ෂක
අං වධ තිශබන දුර්වධතාවධට ශමන්ම, දුර්වධතා තිශබන
අශනකුත් තැන්වධට අදාළ ීනන්දු ීනරණ ශනොගත් සියලුශදනා
ඇතු අපි සියලුම ශදනා ශේ පිළිබඳ වගකීම ාරගන්න ඕනෑ බව.
අපි ශේ වැරැලි නිවැරලි කරධා, විශ ේෂශයන්ම රශේ ජනතාවට
නැවතත් ශේ රශේ ජීවත් ීමශේ අයිතිය තහවුරු කරධා ඉස්සරහට
යන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව ෆීේඩ් මාර්ෂේ සරත් ශ ොන්ශසේකා
මැතිතුමා කියපු කථාව මම ශේ අවස්ථාශේ අනුමත කරනවා.
්රස්තවාීමන් එක්ක සටන් කරපු, ඒ වාශේම යුේධය ජයග්රහණය
කරන්නට ඉලිරියට ආපු ඉතාම පළපුරුදු නායකශයක් හැටියට,
එතුමා කියපු කරුණු පිළිබඳව අපි විශ ේෂශයන් සැධකිලිමත්
ශවන්නට ඕනෑ. එතුමා වැනි පුේගධයින් ශේ රශේ ආරක්ෂාව
සේබන්ධ ස්ථානවධට ස්ථානගත කරන්න ඕනෑ. යේ කිසි
ශකශනකුට පුහුණුවක් ධබා ීමම සඳහා අපට දැන් ශේ ශේවේ
කරන්න බැහැ. පුහුණුවක් ධබාශදන ගමන් ශේවා ඉශගන
ගන්නවත්, එශහම නැත්නේ ශේවා හරියයිද, වරලියිද කියධා
අවි ්වාසශයන් එවැනි ශේවේ කරන්නවත් ශේ රට තුළ දැන්
වාතාවරණයක් නැහැ. එම නිසා අපි එදා ඉඳධාම කිේවා, සරත්
ශ ොන්ශසේකා මැතිතුමාට ආරක්ෂක අං ශ යේ වගකීමක් ාර
ශදන්න කියධා. ශමොකද, එතුමාට ඒවා කරධා ශහොඳට පුරුදුයි.
එතුමා පළිගැනීේ කරයි කියධා යේ ශකශනක් හිතුවත්, එතුමා
එශහම කරන්ශන් නැහැ. එතුමා අශ ජාතිය ගැන, අශ රට ගැන
හිතධා වැ කරයි. විශ ේෂශයන්ම එතුමාට තිශබන පළපුරුේද
උපශයෝගි කරශගන ශමම ්රස්තවාීම උවදුර ඉතාම ඉක්මනින් මැ
පවත්වන්න කටයුතු කරන්න කියධා අපි සියලු ශදනාශගන්ම ශේ
අවස්ථාශේ ඉේධනවා.
ශේශක් යානකකම තිශබන්ශන්, එම ්රස්තවාදය ශේශීය
ව ශයන් ක්රියාත්මක වුණත්, විශේශීය ව ශයන් ක්රියාත්මක වන
ISIS සංවිධානය ශේ සේබන්ධශයන් යේ කිසි ප්රකා යක් නිකුත්
කර තිබීමයි. එම නිසා අපට ශේක සු ශකොට තකන්න බැහැ. ශේ
අවස්ථාව අපි බධශ ඉන්න ඕනෑ අවස්ථාවක්ද, ශේක අපට බධය
ධබා ගන්න පු වන් තත්ත්වයක්ද; කාරණාවක්ද කියන එක කථා
කරන්න යනවාට ව ා, විශ ේෂශයන්ම ශේ රශේ පුරවැසිශයෝ
හැටියට, ශේ රශේ නායකශයෝ හැටියට අපි සියලුශදනාම එකතු
ශවධා ශේ ප්ර ්නය නිරාකරණය කරන්නට කටයුතු කරන්න ඕනෑ.
විශ ේෂශයන්ම අපි මතක් කරනවා, පුත්තධම ලිස්්රික්කශ
කශතෝලික ප්රජාවට එම ප්රහාර ජුවවම බධපෑශේ නැතත්, අපශේ
ඥාීනන්, ඒ වාශේම අපශේ හිත මි්රයින්, අපි දන්නා ශබොශහෝ
ශදශනක් එම ප්රහාරවලින් මිය ගියා; ඒ ප්රහාරවලින් තුවාධ ධැබුවා
කියන එක. ඒක අපි සියලුශදනාටම බධපාධා තිශබනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. State Minister, you have got a minute left, but I
can give you some more time, if you want.
ගුණ නිප්රෝෂන් ප්පප්ර්රා මහතා
(ைொண்புைிகு நிதரொஷன் தபதரரொ)

(The Hon. Niroshan Perera)

ඒ හින්දා ඒ ශේදනාව තුළ ඒ ජනතාව ඉේධන්ශන්, ශේකට
සේබන්ධ, ශේ සේබන්ධශයන් ක්රියාකරපු ඒ වාශේම ශේ වයසනය
නතර කරන්න ඒ වගකීේ පැහැර හැරපු සියලු ශදනාටම විරුේධව
යේ කිසි ක්රියාමාර්ගයක් ගන්න කියධා. ශපොලිස්පතිතුමා, ආරක්ෂක
ශේකේතුමා ඇතු ඒ සියලු ශදනාම ශේ වග කීම ාර ගන්න

ඕනෑ. විශ ේෂශයන්ම පූර්ණ ප්රතිසංවිධානයක් කරධා ශේ රශේ
ආරක්ෂාව තහවුරු වන අන්දමින් ශේ ක්රියාදාමයන් ඉස්සරහට
ශගන යන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම ශේ රශේ තිශබන අන්තවාීම,
ආගේවාීම, ජාතිවාීම කේලි ශේ රශේ
ක්තිමත් ශනොවන
ආකාරයට අපි ශේ රශේ නීති සංශ ෝධනය කරධා ඒ නීති ඉතාම
ඉක්මනින් ක්රියා කරන ආකාරයට අපි ඉස්සරහට ශගන යන්න
ඕනෑ. ඒ වාශේම ශේ අධිකරණ පේධතිය මීට ව ා කාර්යක්ෂමව
අශ රශේ ජනතාවශේ ආරක්ෂාව, ජනතාවශේ සුබසිේධිය
ඉස්සරහට ශගනයන මේටමට අපි සංශ ෝධනය කරන්න ඕනෑය
කියමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ස්තුතියි. ගරු විමේ ීමරවං
9 ක් තිශබනවා.

මන්ත්රීතුමා. බබතුමාට මිනිත්තු

[අ. ා. 9.4 ]

ගුණ විමල් 2 වීරවංශ් මහතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ අවාසනාවන්ත
වයසනකාීම සිේධියට ශගොදුරු ශවච් ශේ රශේ අහිංසක කිතුනු
ජනතාවට ඒ වාශේම විශේශීය සං ාරකයන්ට -ඒ අවාසනාවන්ත
සිේධියට ශගොදුරු ශවධා මරණයට ධක් ශවච් හා තුවාධ ධබපු
සියලු ශදනාටම- අශ සංශේගය, කනගාටුව ළුලින්ම පළ කරන්න
කැමැතියි.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වනාතවිේලුව ප්රශේ ශ
ශ ටශන්ටර් ශතොගයකුත්, තවත් ආයුධ ශතොගයකුත් අහු ශවච්
සිේධිශයන් පස්ශසේ, මාවනැේධ ප්රශේ ශ බුදුපිළිම ක ා දැමීශේ
ක්රියාදාමයක් ආරේ ීමමත් එක්ක මට මතකයි, ජයන්ත සමරීමර
මන්ත්රීතුමා ජනවාරි 01වැනි දා ශේ පිළිබඳව මාධය සාකච්ඡාවක්
තියධා ආඩුක්ශේ අවධානයට ධක් කළා, ශේ පිටුපස ඉන්න සතය
්රස්ත කේලිය ශමොකක්ද කියධා ශහොයාශගන ඊට විරුේධව පියවර
ගන්න කියධා. ඒ වාශේම මම ජනවාරි 03වැනි දා ශේ
පාර්ලිශේන්තුශේීම ශේ පිළිබඳව ප්ර ්න කළා. ඒ ශවධාශේ ළුජිබුර්
රහුමාන් මන්ත්රීතුමා කියපු ශේ හැන්සාඩ් වාර්තා ගත ශවධා නැහැ.
ශමොකද මයිරශ ෝනයට ශනොශවයි, එතුමා ඒ ප්රකා ය කශළේ.
ළුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා ඒ ශවධාශේ ඇහුවා, තළුන්නාන්ශසේ
ශේසශේ කිඹුේලු දකිනවාද කියධා. ශපබරවාරි 9වැනි දා පේම
උදය ාන්ත ුණණශසේකර මන්ත්රීතුමා පාර්ලිශේන්තුශේ කේ
තැබීශේ ශයෝජනාවක් ඉලිරිපත් කළා. ඒ, වනාතවිේලුව සිේධිය හා
බැඳිච් කාරණා ගැන ශේ ආඩුක්ශේ අවධානයට ධක් කරන්න.
එදා රවු ් හකීේ ඇමතිතුමා වාශේ ශකශනක්වත්, රිසාඩ් බලියුීමන්
ඇමතිතුමා වාශේ ශකශනක්වත් අක් ගණශන් ප්රකා යක් කරන්න
ශේ ස ා ගැශේ සිටිශ නැහැ.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විරුේධ පක්ෂශ ඉන්න අපට
පු වන් ශේ ස ාශේ අවධානයට ශේ කාරණා ශගශනන්න;
ආඩුක්ශේ අවධානයට ශේ කාරණා ශගශනන්න; ශවන්න යන
විපතක් තිශබනවා නේ ආඩුක්ශේ අවධානයට ධක් කරධා ඒ විපත
ශවන එක වළක්වා ගන්න උත්සාහ කරන්න. අපි ඉන්ශන් විරුේධ
පක්ෂශ . ආඩුක්ශේ වගකීම තමයි, රශේ තිශබන තත්ත්වයන්
විමර් නය කරධා, අවධානය ශයොළු කරධා ඒවා සේබන්ධශයන්
ගත යුතු පියවර කේ තබා ගන්න එක. යුේධය අවසන් ීම වසර 91
සේපූර්ණ ශවන මාසය උදා ශවධා තිශබන්ශන් මැයි මාසශ .
අවුරුදු 91කට පස්ශසේ නැවතත් ශේ රශේ දරුවන්ශේ සිත්සතන්
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තුළ භීතිය රජ කරන්න පටන් අරශගන තිශබනවා. අශ දරුවන්ට
ඉස්ශකෝශේ යන්න බැරි ශවධා තිශබනවා. අශ දරුශවෝ ශගවේ
ඇතුශළේ භීතිශයන් ගත කරන්න පටන් අරශගන තිශබනවා.
යමක්-කමක් තිශයන තැන්වධ දරුශවෝ තාත්තාධාට, අේමධාට
කියනවා, අශන්! තාත්ශත් - අශන්! අේශේ, ශේ රශේ අපට ඉන්න
බැහැ. අපි ශේ රට දාධා ශවන රටකට යළු කියධා. යමක්-කමක්
නැති දරුශවෝ කර කියා ගන්න ශදයක් නැතුව අසරණව බධාශගන
ඉන්නවා. ශේ භීතිය ශේ රටට දුන්ශන් ඇයි? අවසන් කරපු භීතිය
නැවත ශේ රටට ශගනාශේ කවුද? ඒ භීතිය ශේ රටට නැවත
අරශගන දුන්ශන් කවුද? 019 ජනවාරි 8 තළුන්නාන්ශසේධා
ගත්ශත් භීතිය නැති ශවච් රටක්; භීතිය ඉවත් කරපු රටක්. ඒ
භීතියට නැවත පණ දුන්ශන් කවුද? යුේධය ඉවර කළ ලින සිට
019 ජනවාරි 18 දක්වා එක ශබෝේබයක් ශේ රශේ පත්තු වුශඩු
නැහැ. ඒ භීතියට ශේ රශේ නැවත හිස බසවන්න බැරි වුණා. බුේධි
අං
සක්රීයව ක්රියාත්මක වුණා. නැවත එේටීටීඊ එක
ශගො න න්න පටන් ගත්තා. ඒ අය අත් අ ංුණවට ගත්තා. උපන්
ශගයිීමම ඒවා පරාජයට පත් ශකරුවා. ශේ රට තුළ ඒ භීතිය
රජකරන වාතාවරණ නැති කළා. අවසානශ අද සිේධ ශවධා
තිශබන්ශන් ශමොකක්ද? තළුන්නාන්ශසේධා ශේ ගත කරපු අවුරුදු
හතරහමාර ඇතුශළේ විදුලිබධයත් කැපුවා.
නැශවන් ශතේ ටික එනකේ petrol shed එකටශවධා
ශපෝලිශේ බධා ඉන්නත් සිේධ වුණා; වතුරත් කැපුවා; නිය යත්
ආවා; බදුත් ගැහුවා; කුණු කඳුත් ක ා පාත් වුණා. ඒ විතරක්
ශනොශවයි අන්තිමට දැන් පාශර් යන්න එන්න බැරි විධිශ
වාතාවරණයක් ශේ රට තුළ නිර්මාණය කළා. ශදවි හාළුදුරුවශන්!
තළුන්නාන්ශසේධා විශ ේෂශයන්ම අන්තර්ජාතික මාධයවධ
බධන්න. බීබීසී එශක් අමින් ද කවුද කියධා මාධයශේලිශයක්
ඉන්නවා. උන්නැශහේ කියනවා සිංහධ ශබෞේධ ජාතිකවාීමන් තමයි
ශේ ක්රියාදාමය
පිටුපස්ශසේ ඉන්ශන් කියධා. අමින් කියන
මාධයශේලියා ශමොකක්ද කැඩිච් ලිමියා වාශේ තමයි ලින 0
ආඩුක්ව කාධශ හිටිශ . හැම මාධය සාකච්ඡාවටම ගියා; ප්ර ්න
කළා; පුදුම ගායක් තිබුශඩු. දැන් උන්නැශහේ අතුරුදහන්. බීබීසී
එකට ශදනවා සිංහධ ශබෞේධ සංවිධානයි ශේක පිටුපස්ශසේ ඉන්ශන්
කියධා. දැන් අතුරුදහන්. ශමන්න ශේ විධිශ වැරලි මත හදනවා.
අග්රාමාතයවරයා ඊශ කථාශේීම ශමොකක්ද කිවශේ? ශගෝලීය
්රස්තවාදය . ශේක ඉස්ධාේ අන්තවාීම ්රස්තවාදයක් කියන
ව නය කියා ගන්න බැරි ඇයි? ඇයි ශමොකක්ද ශහේතුව? රශේ
අගමැති ශධෝකයට කියන්නට ඕනෑ නැේද, ශේ රට ඇතුශළේ
තිශබන සිේධියට අදාළ බධශේගය කවුද කියධා. ශගෝලීය
්රස්තවාදය කියධා හරියයිද? ISIS එක දවස් ශදකකට පස්ශසේ
ශේශක් ිලධ තමන්ශේ account එකට දා ගත්තාට ඒ ධණුව කන්න
ශේ රශේ ජනතාව සූදානේ නැහැ. තළුන්නාන්ශසේධායි ඒ ශගෝලීය
්රස්තවාදශ
ශේශීය පුරුක්වධට වැශ න්නට ඉ
දුන්ශන්;
නිදහශසේ වැශ න්නට ඉ
දුන්ශන්; ඒ අන්තවාදයට පැටවු
ගහන්නට ඉ දුන්ශන්; අන්තවාදයට එශරහිව නීතිය ක්රියාත්මක
කරන එක වැළැක්වූශේ.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තවමත් ශේ එක
සංවිධානයක්වත් තහනේ කළාද? තේහිත් ජමාත් වාශේ
අන්තවාදය ශපෝෂණය කරන සංවිධාන ශගො ක් තව තිශබනවා. ඒ
එක සංවිධානයක්වත් තහනේ කළාද? ඇයි තහනේ කරන්න
ශකොන්ද පණ නැත්ශත්? තවත් ශබෝේබ පුපුරධා ශේ රශේ භීතිය
පැටවු ගස්සන්නද තළුන්නාන්ශසේධා ඉ ීමධා බධාශගන ඉන්ශන්?
එම නිසා අපි ඉතා ඕනෑකමින් තළුන්නාන්ශසේධාට ශේ කාරණය
කියනවා. ධංකාශේ රටවාසීන්ශේ ජීවිත එක්ක ශසේධේ කරන්න
එපා මහත්වරුනි. ආර්ථිකය රැශකන්නත් ආරක්ෂාව තිශබන්නට
ඕනෑ. ජාතික ආරක්ෂාව තිබුශණොත් තමයි ජාතික ආර්ථිකය
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පිිලශදන්ශන්. අද සං ාරක වයාපාරශ ගන්න ශදයක් නැහැ.
බැංකුවධට ණයශවධා ශහෝටේ පටන් අරශගන ඒ ණය වාරික
ශගවා ගන්න බැරිව ඉන්න ශහෝටේවධ අයිතිකාරශයෝ අද
ශමොකක්ද කරන්ශන් කියධා බධාශගන ඉන්නවා. අක්ම තරමින්
ආඩුක්ව බවුන්ව ශගන්වධා කථා කරනවාද? අක්ම තරමින්
අහනවාද ශමොකක්ද අශපන් ශවන්න ඕනෑ කියධා. අක්ම තරමින්
කියනවාද බයශගොේධන්ශේ ණය වාරික ශගවන එක අපි අවුරුදු
කට අත්හිටුවනවා කියධා. ආරක්ෂක ශේකේ කියනවා
ශහෝටේවධ ආරක්ෂාව ශහෝටේවධ වැ ක්, ඒක අශ වැ ක්
ශනොශවයි කියධා. නේධ මශේ ආරක්ෂක ශේකේ! අේමාපා,
බලිේපික් කමිටුශවත් හිටියාද ශකොශහේද එක කාධයක. එක
බලිේපික් පදක්කමක්වත් ශේන්න බැරි වුශඩු ඒ හින්දා තමයි.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශනක් කාරණය, බුේධි අං
ශේ පිළිබඳව වාර්තා කරධා තිබුණා. මට මතකයි ළුජිබුර් රහුමාන්
මන්ත්රීතුමා අර පේලිය ළ ට ගිහිේධා බුේධි අං වධට ශ ෝදනා
කළා.
බුේධි
අං වධට
ශේශක්
වගකීම
පැශටේවා.
තළුන්නාන්ශසේධාට බුේධි අං ගැන කථා කරන්නට කිසිම
සදා ාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. ශේ රශේ -[බාධා කිීමමක්] මශේ
ශේධාව ශදන්න බැහැ ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
තළුන්නාන්ශසේ ඊට පස්ශසේ කියන්න. ශේ රශේ බුේධි අං ගැන
කථා කරන්න තළුන්නාන්ශසේධාට කිසිම අයිතියක් නැහැ. ගිරිතශේ
හළුදා කඳවුර පදනේ කරශගන තිබුණු-

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Order, please! ගරු ළුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා.

ගුණ මුජිබුර් රහුමාන් මහතා

(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

මශේ කථාශේීම මම අදත් ඇහුශේ, බුේධි අං ය වාර්තා ධබා
ීමධා තිිලයීමත් ඇයි ශේක ක්රියාත්මක ශනොවුශඩු කියන ප්ර ්නයයි.
එශහම මම ශ ෝදනා කශළේ නැහැ. [බාධා කිීමේ]

ගුණ විමල් 2 වීරවංශ් මහතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, බුේධි අං යට ශමොකද කශළේ?
ගිරිතශේ හළුදා කඳවුර පදනේ කරශගනයි බුේධි අං ය
නැශ නහිර පළාත විමර් නය කශළේ. තුන්ශවනි බුේධි බධකාය
ක්රියාත්මක වුශඩු ගිරිතශේ හළුදා කඳවුර පදනේ කරශගනයි.
තළුන්නාන්ශසේධාශේ ආඩුක්ව ආවා; මංගධ සමරීමර ජිනීවාවධීම
ඇශමරිකා එක්සත් ජනපදයත් එක්ක ශේ රටට හතුරු ශයෝජනාවට
-31/9 ශයෝජනාවට- අත ඉස්සුවා. ඒ ශයෝජනාව ක්රියාත්මක කරන
එකට අනුව CID එක ගිරිතශේ හළුදා කඳවුරට ගිහිේධා ගිරිතශේ
තිබුණු බුේධි අං ක්රියාන්විතය සීේ කළා. එතැන හිටියා කර්නේ
ේමි කුමාරරත්න. බහුව හිශර් දැේමා. ශබොරු ශ ෝදනා දාධා යුද
හළුදාශේ හිටපු 01 ගණනකට වැඩිය හිශර් දැේමා. නාවුක හළුදාශේ
තව වි ාධ ප්රමාණයක් -01 ගණනක්- හිශර් දැේමා, විවිධ ශ ෝදනා
දාධා. රණශූර, රණීමර පදක්කේ ගත්ත බුේධි අං නිධධාරින් අද ඒ
බුේධි අං ක්රියාන්විතවධ නැහැ. ඒශගොේධන් සමහර තැන්වධ
පියන්ධාශේ වැ කරනවා. ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, බුේධි
අං
ක්රියාන්විතය ශපොඩි පේටේ කශළේ ශමන්න ශේකට
වැශ න්නට ඉ ශදන්නයි.
යුද හළුදා බුේධි අං ක්රියාන්විතය ශපොඩි පේටේ කශළේ ශමන්න
ශේ ඉස්ධාමීය අන්තවාදයට, ්රස්තවාදයට වැශ න්න ඉ
ශදන්නයි. ඒක ශේ ශගොේධන්ට ඕනෑ කරධා තිබුණා. බබතුමන්ධා
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පාර්ලිශේන්තුව
[ගරු විමේ ීමරවං මහතා]

හැශමෝටම ශනොශවයි, බබතුමන්ධාශේ අගමැතිතුමාට; යැංකි
ඩිකීශේ බෑනාට. යැංකි ඩිකීශේ බෑනාට ශමොකටද ඒක ඕනෑ
වුශඩු?
ඇශමරිකා එක්සත් ජනපදශ ්රේ මහත්මයා ශබොශහොම
උනන්දුශවන් කියනවා, අපි ශ්රී ධංකාවට උදවු කරනවා කියධා.
අගමැතිතුමාට කථා කරධා කියනවා, අපි ඕනෑ සහශයෝගයක්
ශදනවා
කියධා. ශමොකක්ද ඒ වුවමනාව? ඇයි කශතෝලික
ජනතාවම ඉධක්ක කරශගන ශේ ප්රහාරය එේධ කශළේ? කශතෝලික
ජනතාව ඉධක්ක කරධා ප්රහාර එේධ කළාම තමයි ශධෝකය ව ා
සංශේීම ශවන්ශන්. එතශකොට තමයි ්රේ මහත්මයා ඉක්මනින්
නිශේදන ශදන්ශන්. එතශකොට තමයි ශේක ශධෝකයට ව ා සංශේීම
ප්රවෘත්තියක් ශවන්ශන්. ශහට අනිේදා තව ප්රහාර එේධ කශළොත්,
දරුවන් ඉශගන ගන්න පාසධකට ශහෝ -එශසේ ශනොශේවා කියධා
අපි ප්රාර්ථනා කරනවා- ශේ ්රස්තවාීමන් ප්රහාරයක් එේධ කශළොත්
ශේ තත්ත්වය තව බරපතළ ශවනවා. එශහම බරපතළ වුණාම ශේ
රට ශේ විධක් බවට පත් ීමමට ඉ තිශබනවා. අපි ශේ රශේ සිංහධ
-ශබෞේධ, සිංහධ-කිතුනු, ශදමළ-හින්දු, ශදමළ-කිතුනු, ළුස්ලිේ
සියලුශදනාශගන් අපි ඉේධන්ශන් ශමොන තත්ත්වයක් යටශත්වත්
ශේ ආඩුක්ශේ වගකීමක් නැති ස්ව ාවශයන් ඇති වුණු ශදයට
තමන්ශේ අසේවැසියාශගන්, අනය ආගමිකයාශගන්, අනය
ජාතිකත්වශ ඉන්න මනුස්සයාශගන් වාක්ව ගන්න යන්න එපා
කියධායි. ශේ තකීනරු ආඩුක්ව, ජාතික ආරක්ෂාව ිලන්දුවට දමපු
ආඩුක්ව, යුද හළුදා බුේධි අං , නාවික හළුදා බුේධි අං ශපොඩි
පේටේ කරපු ආඩුක්ව, යුද හළුදාව හිශර් දමා සතුටින් හිටපු
ආඩුක්ව, යැංකි ඩිකීශේ බෑනාශේ ආඩුක්ව තමයි ශේ තත්ත්වයට
ප්රධාන ව ශයන් වග කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා දැන් ශමොකද වුශඩු?
දැන් ඇශමරිකා එක්සත් ජනපදය කියනවා, අපි උදවු ශවන්නේ
කියධා. දැන් FBI එශකන් ධංකාවට එනවා. තව සිේධි ශවනශකොට
ඇශමරිකා හළුදා සහශයෝගයත් ශදන්නේ කියයි. ඒ නිසා තමයි
අගමැතිතුමා ශේකට ''ශගෝලීය ්රස්තවාදය'' කියන්ශන්. ශගෝලීය
්රස්තවාදය විසඳන්න නේ, ශගෝලීය සහශයෝගය නැතිව බැහැ ශන්.
ශගෝලීය සහශයෝගය ධබා ගන්න තමයි ශේ තත්ත්වය හදන්ශන්.
ශගෝලීය සහශයෝගය ධබා ගන්න නේ, ශගෝලීය හළුදා
සහ ාගිත්වයකුත් එන්න ඕනෑ.
්රිකුණාමධ වරායට එහා ජාතයන්තර ළුහුශේ ඇශමරිකානු
යා්රාවක් තිශබනවා. ඒ යා්රාශේ තමයි ඇශමරිකානු ප්රහාරක යානා
සියයකට ව ා නවත්වධා තිශබන්ශන්; නාවික හළුදා නිධධාරින්
හයදහසකට වැඩිය ඉන්ශන්. එතැනට ඕනෑ කරන ශසේවා
සපයන්න,
ාඩු
සපයන්න ඇශමරිකාව ශේ ආඩුක්ශවන්
අවසරය අරශගන කටුනායක ුණවන් ශතොටුපළට ශධොකු ුණවන්
යානයකින් බක් ශගශනනවා. අශ ශර්ුණශේ කවුරුවත් ඒවා
පීමක්ෂා ශනොකර, ශපොඩි ුණවන් යානාවධට ඒ බක් පටවධා ඒ නැවට
ශගනියනවා. ඒවාශ ශගනයන්ශන් ශමොනවාද කියධා අපි දන්ශන්
නැහැ. ශමච් ර ශ ටශන්ටර් ආශේ ශකොශහොමද කියධා අපි
දන්ශන් නැහැ. පුපුරණ ද්රවය ශමච් ර එකතු වුශඩු ශකොශහොමද
කියධා අපි දන්ශන් නැහැ. එක්සත් ජනපදයට ඕනෑ කරන මිලිටරි
ති ශපොළ ධංකාව බවට පත් කර ගැනීශේ වාතාවරණය තමයි ශේ
හදාශගන යන්ශන්. ඒශකන් තව ශදයක් ශවනවා. 9 83 ක
ජූලිශයන් ශජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමා ධබාගත්
ප්රශයෝජනය.
අපි ශේ රශේ වැසියන්ට ගරු කරනවා; ස්තුති කරනවා. ශේසා
වි ාධ කේපනයක් සහිත සිේධියක් ශවධාත් කිසිම ආකාරයකින්
ළුස්ලිේ ශහෝ ශවනත් ජාතිකත්වයක ශකශනකුට හිරිහැර වන
ආකාරයට කටයුතු ශනොකිීමම ගැන අපි ශේ රශේ සියලු
ජනශකොටස්වධට ශීර්ෂ ප්රණාමය පුද කරනවා. තවදුරටත් ඒ
ක්තිමත් මානසිකත්වය තියා ගන්න. ශේ ශගොේධන්ට ඕනෑ

ළුස්ලිේ පේලියට ගහන දවස උදාකර ගන්නයි. ශේ ශගොේධන්ට
ඕනෑ bloodbath එකක්. ශේ ශගොේධන්ට ඕනෑ ශේ රට ශේ විධක්
බවට පත් කරන්නයි. එතශකොට තමයි ඇශමරිකානු හළුදා මැලිහත්
ීමමට පාර කැශපන්ශන්. එතශකොට තමයි ශේ රට ආර්ථිකමය
ව ශයන් නේටන් ශවන්ශන්. එතශකොට තමයි අ්රිකානු රටවේ
ගණනට අපිත් වැශටන්ශන්. එතශකොට තමයි ජාතයන්තර අත
ශපීමමට ඕනෑ කරන වාතාවරණය හැශදන්ශන්. යැංකි ඩිකීශේ
බෑනා දැනුවත්වයි ඒ නයාය ප්රශ යන්ශන්.
ඒ විතරක් ශනොශවයි, ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. හරින්
ප්රනාන්දු ඇමතිතුමාට නේ තාත්තාවත් හිටියා, CID එක ශමන්න
ශමශහම කියනවා පුශත්, යන්න එපා පේලි කියන්න. පේලි ගිය
අශනක් දරුවන්ට එශහම කියන්න ශවන තාත්තා ශකශනක්
හිටිශ නැහැ. අක් ගණශන් හරින්ශේ තාත්තා ආරක්ෂක ඇමති
ශවධා හිටියා නේ, බුේධි අං ශ ශධොක්කා ශවධා හිටියා නේ
ඒකත් එකක් කියධා හිශතනවා. එතශකොට හරින්ට විතරක්
කියන්ශන් නැතිව තවත් කාට හරි ඒක කියයි ශන්.
දැන්
බධන්න
තිස්ස
තළුන්නාන්ශසේධා නක් දැේමා.

අත්තනායක

මහත්මයාට

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

බබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාධයක් තිශබනවා.

ගුණ විමල් 2 වීරවංශ් මහතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

මම තව විනඩි ශදකක් ශදන්න කියධා කාශගන් ශහෝ
ඉේධනවා.
තිස්ස අත්තනායක මහත්මයාට නක් දැේමා. එතුමා ඒ
නක්ශවක් ලිනුවා. තළුන්නාන්ශසේධා ශේ අවුරුදු හතර හමාශර්
කශේ ශඩ්සි ආච්චිශේ මැණික් මේධ ශහොය ශහොයා හිටපු එක.
ශඩ්සි ආච්චීශේ මැණික් මේධ ශසොයනවා; තාුවඩීන්ශේ
මරණය ශගො ගන්නවා, උ දානවා. ශේ මළ විකාර කර කර
සිටියා. අන්තිමට රශේ ආරක්ෂාව බේධාට ගියා. දැන් අර සරත්
ශ ොන්ශසේකා මන්ත්රීතුමා කරපු කථාව ඇහුවාම, ශරලි ඇඳශගන
ඉන්න හිශතනවාද? ශරලි ඇඳශගන ඉන්න හිශතනවාද?
තළුන්නාන්ශසේධා අද ශේ රට අසරණ තැනට වේටධා ඉවරයි.
අශනක් කාරණයත් තළුන්නාන්ශසේධා කේපනා කරන්න. ශේ
රශේ තිශබනවා මේරසා කියධා පාසේ 311කට ව ා.
පාකිස්තානශ ඉේරාන් ඛ්ාන් අගමැතිතුමා ඒ පාසේ තහනේ
කළා. සමහර ළුස්ලිේ රටවේවධ ඒ අන්තවාීම පාසේ පවත්වන්න
ශදන්ශන් නැහැ. ඒ මේරසා කියන පාසේවධ කරන්ශන්, ආගමික
සූ්රයක් නිසා මරාශගන මැශරන ශබෝේබකාරශයක් හදන
අන්තවාීම මනසක් හදන එකයි.අපි කවුරුත් ඒවාට නිදහශසේ
වැශ න්න ඉ ීමධා ශේ රශේ සමාජ සාමය ශගො න න්න බැහැ.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමාට තව විනාඩියක කාධයක් තිශබනවා.

ගුණ විමල් 2 වීරවංශ් මහතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

අපි සිංහධ, ශදමළ, ළුස්ලිේ සියලුශදනා එක නීතියක් යටශත්
ජීවත් ශවන්න ඕනෑ. අපි බක්ශකෝශේම අනනයතාව ශවනුශවන්
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අපි මරා ගන්න ඕනෑ නැහැ. මීට කලින්, ශවනම අරාිල
අනනයතාවක් ශේන්න ඕනෑකමක් තිබුශඩු නැහැ. බය
වහාේවාදය මගින් තමයි ශේ අරාිල අනනයතාව බධහත්කාරශයන්
ශගනාශේ. ඒ අන්තවාදය ශගශනනශකොට සමහර මැදශපරලිග
රටවේවලින් සේලි හේබ ශවනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Please wind up.

ගුණ විමල් 2 වීරවංශ් මහතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

මම අවසන් කරනවා, ූලධාසනාරුඪ මන්ත්රීතුමනි.
ඒ සේලි හේබ ශවනශකොට සමහර ඇමතිවරු ඒවාට උදේ
කරනවා. රිසාඩ් බලියුීමන් ඇමතිතුමාශගන් මම අහනවා, මරාශගන
මැරුණු පුතුන් ශදශදනාශේ තාත්තා, ඊබ්රහිේ, රිසාඩ් බලියුීමන්
ඇමතිතුමාශේ ශනෝනාශේ සශහෝදරයා ශවන්ශන් ශකොශහොමද
කියධා. ඒ ගැන අපට කියන්න. සශතොසට බක් දැේශේ ශකොශහොමද
කියධා අපට කියන්න. දැන් ජනතා විළුක්ති ශපරළුශඩු 'යටත්'
විජිත ශහේරත් මන්ත්රීතුමා කියනවා, එයා අශ ජාතික ධැයිස්තුවට
ගත්තා. එයා කු බක් ශවශළන්ශදක්. එයාට සේමානත් ීමධා
තිශබනවා. මහින්ද රාජපක්ෂත් සේමාන ීමධා තිශබනවා. කියධා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමාට නියමිත කාධය දැන් අවසානයි. දැන් කථාව
අවසන් කරන්න.

ගුණ විමල් 2 වීරවංශ් මහතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

සේමාන දුන්නාට ඒ කවුරුවත් එයා ජාතික ධැයිස්තුවට
ගත්ශත් නැහැ ශන්. ජාතික ධැයිස්තුවට දාන්ශන් යමක් කමක්
ගැන වි ්වාසයක් තිශබන මිනිශහක් ශන්.
කු
බක්
වයාපාරිකශයක් වුණාට ජාතික ධැයිස්තුවට දාන්ශන් නැහැ ශන්.
අනික, එයා අහිංසක ශවන්ශන් ශකොශහොමද? ''ශදරණ''
රූපවාහිනිශ video clip එක අරශගන බධන්න. ශපොලීසිශයන්
අත්අ ංුණවට අරශගන ශගදරින් එළියට අරශගන එනශකොට බහු
කියනවා, මාව ීමඩිශයෝ කරන්න එපා, තව පිපිශරයි. කියධා.
අහිංසක තාත්තා! එයාශේ ශේලි ශබෝේබ පුපුරවා ගන්නවා දරු
ශදශදනාත් එක්ක. අහිංසක තාත්ශතක් යටශත් ඉන්නවා නේ
එශහම මනසක් හැශදන්න පු වන් ද? ඒ ශේලි දරු ශදශදනාත්
එක්කම ශේ ඇතුශළේ ශබෝේබ පුපුරවා ගන්නවා. ඒ තමයි විස
ශපොවපු ක්රියාන්විතය. ඒ නිසා අපි බබතුමාශගන් ඉතා ඕනෑකමින්
ඉේධනවා, කරුණාකරධා බය එක එක නේවලින් තිශබන
අන්තවාීම සංවිධාන තහනේ කරන්න කියධා. ඒකට පක්ෂ
ශේදයක් නැතිව, ජාතිකත්ව ශේදයක් නැතිව අපි බක්ශකෝම එකට
හිටගන්න ඕනෑ.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගුණ විමල් 2 වීරවංශ් මහතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

මම කථාව අවසන් කරන්නේ, ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
බබතුමා ගරු ගාමිණී ලිසානායක මැතිතුමාශේ උතුේ පු්ර
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රත්නයක්. ඒ නිසා කරුණාකරධා මට තව ශපොඩි කාධයක්
ශදන්න.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ රශේ එක එක තැන්වධට
එක එක නීති එපා. යාපනශ එක නීතියක්; නැශගනහිර තව
නීතියක්; තව අයට තව නීතියක්. එශහම ශනොශවයි, අපි එක
නීතියකට එන්න ඕනෑ. අපි සමාජයක් හැටියට රැශකන්ශන් එශහම
වුශණොත් විතරයි. ශේ අන්තවාදය ගැන ශහොයාශගන යනශකොට
ඒකට බාධා කශළේ රිසාඩ් බලියුීමන්ධා, අසාේ සාලිධා, ළුජිබුර්
රහුමාන්ධා. ඒ අයශගන් ප්ර ්න කරන්න ඕනෑ. මහනුවර ලිගන
සිේධිශ ීම ලි ේ අළුණුගමශගන් ප්ර ්න කළා. ලි ේ අළුණුගමශගන්
පැය 91ක් ප්ර ්න කළා. ශකෝ, ඒ විධියට ශේ ශගොේධන්ශගන්
ප්ර ්න කරනවා ද? අක්ම ගණශන් ශේ ශගොේධන්ශගන් කට
උත්තරයක් ගන්නවා ද? ශේ රශේ අහිංසක ළුස්ලිේ ජනතාවට ශේ
මිනීමරු ශේ පාධනය ඕනෑ නැහැ. ඒ අයට ශේ අන්තවාීම
ශේ පාධනය ඕනෑ නැහැ. බවුන් මත අවාසනාව පටවන ශේ
අන්තවාීම ශේ පාධනඥයන් ශදතුන් ශදශනකුට ශේ රශේ ඉරණම
පාවා ශදන්න එපා. ඡන්ද කුේටි ලිහා බධාශගන ීනරණ ගන්නවා
ශවනුවට ජාතියක් හැටියට සිංහධ, ශදමළ, ළුස්ලිේ අපි කාශේත්
අනාගත අභිවෘේධිය ගැන හිතධා ීනරණ ගන්න ඕනෑ.
ඒ විතරක් ශනොශවයි, ශේ සිේධිශ වගකීමත් ගන්න ඕනෑ.
අගමැති ජනාධිපතිට ශබෝධ පාස් කරනවා. ජනාධිපතිත් කියනවා,
මම දන්ශන්ත් නැහැ. කියධා. ශේ ආඩුක්වට දාන්න ඕනෑ නම
තමයි, මම දන්ශන් නැහැ කියන එක. අේමාපා, ශමශහම
ආඩුක්වක්! ඒ නිසා තවත් ශේ රටට වද ශදන්ශන් නැතිව, තවත්
ශේ රශේ අනාගතය පුච් න්ශන් නැතිව, තවත් ශේ රශේ භීතිය
වපුරන්ශන් නැතිව, තවත් ශේ රශේ ශේදය වපුරන්ශන් නැතිව,
කරුණාකරධා ශතොශධොංචි ශවන්න කියධා ඉේධමින් මශේ කථාව
අවසන් කරනවා.
ූලධාසනය ශහොබවන ගරු ගාමිණී ලිසානායක මැතිතුමාශේ
පු්ර රත්නයට ශබොශහොම ස්තුතියි කියධාත් ශේ අවස්ථාශේීම
කියන්න ඕනෑ.

ගුණ මුජිබුර් රහුමාන් මහතා

(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමා මශේ නම දැන් ශදවැනි
වතාවටත් සඳහන් කළා. මම පැහැලිලිව එතුමාට කියන්න ඕනෑ,
පාර්ලිශේන්තුශේ වරප්රසාදවධට ළුවා ශවධා ශේ ශ ෝදනා කරන්න
එපා කියධා. බබතුමාට සාක්ෂි තිශබනවා නේ, ශතොරතුරු
තිශබනවා නේ ඒ ශතොරතුරුත් එක්ක කථා කරන්න. එශහම නැතිව
ශේ ගරු ස ාවට ඇවිේධා, මන්ත්රී ශකශනකුට නිකේ ශ ෝදනා
කරන්න එපා. විමර් න කරන්න එපා කියධා, අපි ඒවාට බාධා
කරධා තිශබනවා කියධා බබතුමා සාක්ෂි ඇතිව කියන්න. අද ශේ
රශේ ආරක්ෂක ඇමතිවරයා හැටියට ඉන්ශන් ජනාධිපතිතුමා.
ජනාධිපතිතුමා ළ ට ගිහිේධා අපි එශහම කියධා තිශබනවාද?
එශහම නැත්නේ අගමැතිතුමා ළ ට ගිහිේධා කියධා
තිශබනවාද? එශහම නැත්නේ ශපොලිස්පතිතුමාට කථා කරධා
තිශබනවාද? එශහම නැත්නේ බුේධි අං වධට අපි කථා කරධා
තිශබනවාද? එශහම කථා කරධා තිශබනවා නේ බබතුමා ඒ
ශතොරතුරු ශගශනන්න. ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමා ඇවිේධා,-

ගුණ විමල් 2 වීරවංශ් මහතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.
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පාර්ලිශේන්තුව

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. Presiding Member)

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

බබතුමාශේ point of Order එක ශමොකක්ද?

ගුණ විමල් 2 වීරවංශ් මහතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

එතුමා මශේ නම කිේවා. ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,-

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

එතුමා නම කිේශේ උත්තර ශදන්න.

ගුණ විමල් 2 වීරවංශ් මහතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශජ්දාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා
ශේ ස ාශේ කිේවා ISIS එකට සේබන්ධ පවුේ 4ක තිස්ගණනක්
ඉන්නවා කියධා. ඊට පස්ශසේ ශමතුමා මාධය සාකච්ඡාවක් තියධා
කියනවා, ISIS එකට සේබන්ධ කවුරුත් නැහැ, ඒක ශබොරු
කියධා කියනවා. ඒ නිසා තළුන්නාන්ශසේධා ඒ අන්තවාදය රැක්කා;
එළිපිට රැක්කා. හරියට
ාන්ත දාන්ත ීනන්ත ූලක් වාශේ දැන්
ඉන්නවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා
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(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගරු ළුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා. විනාඩි ශදකක් තිශබනවා,
කථා කරන්න.

ගුණ මුජිබුර් රහුමාන් මහතා

(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශජ්දාස රාජපක්ෂ හිටපු
ඇමතිතුමා අශ ආඩුක්ශේ ඉන්න ශකොට ප්රකා යක් කළා. එතුමා
අශ ආඩුක්ශේ ඇමතිවරයකු ව ශයන් සිටි කාධශ එතුමාට
විරුේධව කිසිදු ආකාරයක මාධය සාකච්ඡාවක් ශහෝ එතුමාට
විරුේධව කිසිදු ආකාරයක පැමිණිේධක් ශහෝ ශ ෝදනාවක් ශහෝ
කරධා නැහැ. ගරු විමේ ීමරවං මන්ත්රීතුමනි, බබතුමා අසතය
ප්රකා කරන්න එපා. බබතුමා ලිගින් ලිගට, ලිගින් ලිගට ජාතිවාදය
අවු වන්න අද ශේක උ ඉඳශගන බ පිණුේ ගහනවා. බබතුමා
ශබොරු කියන්න එපා. [බාධා කිීමේ] ශබොරු කියන්න එපා, ශබොරු
කියන්න එපා. බබතුමා හැම දාම කරන්ශන් ශබොරුව. හැම දාම
ශබොරු කරන්ශන්. හැම දාම ශබොරුශවන් ජීවත් ශවන්න හදන්න
එපා. නිකේ ශ ෝදනා කරන්න එපා. [බාධා කිීමමක්]

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු විමේ ීමරවං
මන්ත්රීතුමා, ගරු ළුජිබුර් රහුමාන්
මන්ත්රීතුමා කථා කළාට පසුව මම බබතුමාට කාධය ශදන්නේ.
දැන් කරුණාකර වාඩිශවන්න.

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම ස්තුතියි, ගරු විමේ ීමරවං
මන්ත්රීතුමනි,
වාඩිශවන්න. මීළ ට, ගරු රංජිත් මේදුමබඩු ාර ඇමතිතුමා.
බබතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව තිශබනවා. [බාධා කිීමමක්]

ගුණ මුජිබුර් රහුමාන් මහතා

(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට උත්තර ශදන්න අව යයි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශේක ගැන අපි වාදයක් කශළේ නැහැ. බබතුමාශේ කථාශේ ීම
උත්තර දුන්නා, ගරු ළුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමනි. බබතුමාශේ
කථාශේ ීම උත්තර දුන්නා. කරුණාකරධා වාඩිශවන්න. [බාධා
කිීමේ] මීළ ට, ගරු රංජිත් මේදුමබඩු ාර ඇමැතිතුමාට අවස්ථාව
තිශබනවා.

[අ. ා. 0.91]

ගුණ ආර්.එේ. රංජිත් මද්දුම ාණ්ඩාර මහතා (රාජය
පරිපාලන හා ආපදා කළමනාකරණ අමාතයතුමා)

ගුණ මුජිබුර් රහුමාන් මහතා

(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

ශබොරුවට කථා කරන්න එපා. බබතුමා හැම දාම ශබොරු
කියන්ශන්. [බාධා කිීමේ] අපි ශේක නවත්වන්න ශතොරතුරු ීමධා
තිශබනවා; ආරක්ෂක අං වධට උදවු කරධා තිශබනවා. [බාධා
කිීමේ]

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළ ට, ගරු රංජිත් මේදුම බඩු ාර ඇමතිතුමා කථා කරන්න.

ගුණ ආර්.එේ. රංජිත් මද්දුම ාණ්ඩාර මහතා

(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,- [බාධා කිීමේ] මශේ ශවධාව.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීවරුන් නි ් ේද ශවධා වාඩිශවන්න. [බාධා කිීමේ]

(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர - தபொது
நிருவொக ைற்றும் அனர்த்த முகொமைத்துவ அமைச்சர்)

ගුණ ආර්.එේ. රංජිත් මද්දුම ාණ්ඩාර මහතා

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of
Public Administration and Disaster Management)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

එතුමාට උත්තර ශදන්න මශේ ශවධාශවන් විනාඩි ශදකක්
ශදනවා. [බාධා කිීමේ] එතුමාට උත්තර ශදන්න අවස්ථාව ශදන්න.

(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය අවුරුදු 41,
කාධය ඇතුළත ශේ රට ළුහුණ දුන් - [බාධා කිීමේ]

1ක
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ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

ගුණ ආර්.එේ. රංජිත් මද්දුම ාණ්ඩාර මහතා

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගරු ළුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා, කරුණාකරධා නි ් ේද
ශවන්න. බබතුමාශේ කාධය ඉවරයි. කරුණාකර වාඩිශවන්න.
[බාධා කිීමේ]

104

(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,- [බාධා කිීමේ]

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගුණ ආර්.එේ. රංජිත් මද්දුම ාණ්ඩාර මහතා

(The Hon. Presiding Member)

(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ශේ රශේ ඉස්ශසේධාම ්රස්තවාදයට ළුහුණ දුන්ශන්,- [බාධා
කිීමේ]

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

ගරු විමේ ීමරවං මන්ත්රීතුමනි, කරුණාකරධා වාඩිශවන්න.
එශහම ශනොවුශණොත් මට නේ කරන්න සිේධ ශවනවා. [බාධා
කිීමේ] කරුණාකරධා නි ් ේද වන්න. [බාධා කිීමේ] ශේ
මන්ත්රීවරුන් ස ාශවන් ඉවත් කරන්න කියධා ආඩුක් පක්ෂශයන්
නේ කරනවාද? [බාධා කිීමේ]

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

කරුණාකර නි ් ේද වන්න. [බාධා කිීමේ] ගරු විමේ ීමරවං
මන්ත්රීතුමා නි ් ේද වන්න.

ගුණ ආර්.එේ. රංජිත් මද්දුම ාණ්ඩාර මහතා

(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

මට විරුේධ පක්ෂශයන් ශවධාව අව ය ශවනවා. [බාධා කිීමේ]

ගුණ ආර්.එේ. රංජිත් මද්දුම ාණ්ඩාර මහතා

(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

්රස්තවාීම කේලියක් ශේ රශේ ආඩුක්ශේ බධය අේධන්න
මිනිස්සු මැරුශේ 9 99ලි. [බාධා කිීමේ]

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Order, please! ගරු විමේ ීමරවං මන්ත්රීතුමා, නි ් ේද
වන්න. [බාධා කිීමේ] ගරු මන්ත්රීවරුන් ස ාව තුළ නි ් ේද වන්න.
[බාධා කිීමේ]

ගුණ ආර්.එේ. රංජිත් මද්දුම ාණ්ඩාර මහතා

(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

1971 ්රස්තවාීම කේලිශයන් පැවත එන නායකශයෝ තමයි ශේ
කථා කරන්ශන්. ශේ ශගොේධන් තමයි ඉස්ශසේධාම ශේ රශේ
ශබෝේබ පුපුරවන්න, මිනිස්සු මරන්න, තුවක්කුශවන් මිනිස්සු
ඝාතනය කරන්න පුරුදු කරපු විමේ ීමරවං තමයි ශේ කථා
කරන්ශන්. [බාධා කිීමේ]

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

කරුණාකර නි ් ේද වන්න. එශහම නැත්නේ ශේ ස ාව තුළ
එළියට යවන මන්ත්රීවරුන් නේ කරන්න ශවනවා. [බාධා කිීමේ]
ගරු මන්ත්රීවරුනි, නි ් ේද වන්න. [බාධා කිීමේ]

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

බබතුමාශේ කාධය ගන්ශන් නැහැ. [බාධා කිීමේ]
කරුණාකරධා නි ් ේද වන්න. ගරු මන්ත්රීවරුනි,- [බාධා කිීමේ]
Order, please! ගරු ළුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා,- [බාධා
කිීමේ] කරුණාකරධා වාඩිශවන්න. [බාධා කිීමේ] කරුණාකරධා
නි ් ේද වන්න. [බාධා කිීමේ] දැන් ඇති. ගරු විමේ ීමරවං
මන්ත්රීතුමනි, මට බබතුමාශේ නම සඳහන් කරන්න සිදු ශවනවා.
ශේක හැන්සාඩ් ගතශවනවා, ශේ වාශේ වැදගත් දවසක. ගරු
ළුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා, කරුණාකරධා දැන්වත් නි ් ේද
ශවන්න. මම මීට වැඩිය කියන්න යන්ශන් නැහැ.

ගුණ ආර්.එේ. රංජිත් මද්දුම ාණ්ඩාර මහතා

(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපට ශපශනනවා ශේ රශේ
ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ආපු මන්ත්රීවරයකු ්රස්තවාදය වපුරන්ශන්
ශකොශහොමද කියධා.
අපි අද ශේ පාර්ලිශේන්තුව රැස් වුශඩු, ජාතික ව ශයන්[බාධා කිීමමක්]

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගුණ ආර්.එේ. රංජිත් මද්දුම ාණ්ඩාර මහතා

ගරු ළුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා, දැන් ඇති.

(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ඒ විතරක් ශනොශවයි. අපට ශමශහම ශවන්න සිදු වුශඩු,[බාධා කිීමේ] ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ස ාව නි ් ේද
කරධා ශදන්න. [බාධා කිීමේ]

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Order, please! ගරු ළුජිබුර් රහුමාන්
වාඩිශවන්න. [බාධා කිීමේ] ගරු විමේ ීමරවං
කරුණාකරධා නි ් ේද වන්න. [බාධා කිීමේ]

මන්ත්රීතුමනි,
මන්ත්රීතුමනි,

ගුණ ආර්.එේ. රංජිත් මද්දුම ාණ්ඩාර මහතා

(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

රටක් විධියට අප සියලු ශදනා එක්කාසු ශවධා ළුහුණ ශදන්න
ඕනෑ අභිශයෝගයක්, ශමය. [බාධා කිීමේ] ශේ ශවධාව, සියලු
පක්ෂවධ අය උදේ කරන්න ඕනෑ ශවධාවක්. [බාධා කිීමේ] 9 99 ීම
ශේ රශේ ජනතා විළුක්ති ශපරළුශඩු භීෂණය ඇති වූ ශවධාශේ
ශජ්.ආර්. ජයවර්ධන විපක්ෂ නායකතුමා කියපු ශේ අපට මතකයි.
ශේ ්රස්තවාදය වළක්වන්න ආඩුක්වට අපශේ සහශයෝගය
ශදනවා කියධායි එතුමා කිේශේ. [බාධා කිීමමක්]
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ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

ගුණ ආර්.එේ. රංජිත් මද්දුම ාණ්ඩාර මහතා

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගරු ශ හාන් ශසේමසිංහ මන්ත්රීතුමා, කරුණාකර නි ් ේද
ශවන්න. බබතුමා කරුණාකර වාඩි ශවන්න.

ගුණ ප්ශ්හාන් ප්සේමසිංහ මහතා

(ைொண்புைிகு தசஹொன் தசைசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

රටම කෑවා.

ගුණ ආර්.එේ. රංජිත් මද්දුම ාණ්ඩාර මහතා

(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

1988 අවුරුදු 31ක ්රස්තවාදය ආරේ ීම තිබූ ශවධාශේ ශේ
රශේ සියලුශදනාම එක්කාසු ශවධා වැ කළා. [බාධා කිීමමක්]

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශ හාන් ශසේමසිංහ මන්ත්රීතුමා, කරුණාකර වාඩි ශවන්න.

ගුණ ආර්.එේ. රංජිත් මද්දුම ාණ්ඩාර මහතා

(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

අප ඊශ ත්, අදත් පාර්ලිශේන්තුව රැස් කශළේ, අද ශේ වාද විවාද
පවත්වන්ශන් ජාතයන්තර ව ශයන් අපට ඇවිේධා තිශබන, [බාධා කිීමමක්] අන්න record කරනවා. ශේවා record කරන්න
තහනේ. ගරු මන්ත්රීතුමා, - [බාධා කිීමමක්]

ගුණ ප්ශ්හාන් ප්සේමසිංහ මහතා

(ைொண்புைிகு தசஹொன் தசைசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

360ක මැරශයක්. [බාධා කිීමමක්]

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

106

(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ රශේ තුන්වන
්රස්තවාදයටයි අප ළුහුණ ශදන්ශන්. එදා ශේ රශේ සිංහධ පිරිසක්;
්රස්තවාලි කඩු ායමක් ශේ රශේ ්රස්තවාදය වැපුරුවා. එතැනින්
තමයි ශේ රශේ ්රස්තවාදය ආරේ කශළේ. එදා ්රස්තවාදය ආරේ
කළ අයම තමයි අද ශමතැනට ඇවිේධා කෑ ගහන්ශන්. ඉන් පසුව
ශේ රශේ උතුරු නැශ නහිර එේටීටීඊ ්රස්තවාදය පැවතුණා. ශේ
්රස්තවාදය එදා අශ රශේ පැවැති ්රස්තවාදයට ව ා ශවනස්.
ශමය, ශේ රටින් මතු වූ ්රස්තවාදයක් ශනොශවයි. ශමය, ළුස්ලිේ
මිනිසුන් සහ සිංහධ මිනිසුන් අතර තිශබන සටනක් ශනොශවයි.
ශමය, ජාතයන්තරව ක්රියාත්මක වන ්රස්තවාලි කඩු ායමක් අපට
පහර දුන් ශවධාවක්. ISIS ගරිේධන් ශේ වන ශකොට ශධෝකශ
රටවේ 09ක ප්රහාර 1ක් එේධ කර තිශබනවා. ප්රහාර 1ක්! ඒ
ප්රහාර 1 ීම 9,411 ශදශනක් මැරිධා තිශබනවා. ධංකාශේ සිදු වූ ශේ
ප්රහාරශයන් තමයි වැඩිම පිරිසක් මිය ගිශ . අපි ඒ ගැන
සැධකිලිමත් ශවන්න ඕනෑ. මහින්ද රාජපක්ෂ විපක්ෂ නායකතුමා
ඊශ කතා කරේීම කියනවා මම දැක්කා, අපි පක්ෂ පාට ශේද
ශනොබධා ශේ ශවධාශේ කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියා. නළුත්
පිස්සු බේධන් වාශේ හැසිශරන අය, ශේ ප්රහාරය ගැන කතා
කරේීම ඊශ ශමහි හැසිරුණු ආකාරය අපි දැක්කා. ශේ ජාතික
ප්ර ්නශ ීම අපි බක්ශකෝම එක්කාසු ශවධා කටයුතු කරන්න ඕනෑ.
ශමය, ශේ ජාතයන්තර ්රස්තවාදයට අප ළුහුණ ශදන්න ඕනෑ
ශවධාවක්. ආඩුක්වක් ව ශයන් අපට පිළිගන්න සිදු වන
කාරණයක් තිශබනවා. අශ ශේ එක්සත් ජාතික ශපරළුණු
ආඩුක්ශේ නායකයා, ප්රධානියා වන ජනාධිපතිතුමාම තමයි ශ්රී
ධංකා නිදහස් පක්ෂශ ත් නායකයා. ආඩුක්වක් විධියට අපි ශේ
වගකීම, සිදු වූ වැරැේද ාර ගන්නවා. නළුත්, ශේ සිේධිය වන විට
ආරක්ෂක ඇමති ශහෝ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ ඇමති ව ශයන්
කටයුතු කශළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂශ කවුරුවත් ශනොශවයි.
එශහම නේ, ශ්රී ධංකා නිදහස් පක්ෂශ මන්ත්රීවරුන් කතා කරේීම,
ශේ වරශේ ශකොටසක් ඒ අයත් පිළිගන්න ඕනෑ. වරද එක්සත්
ජාතික පක්ෂශ විතරක් ශනොශවයි. මා ශවච් වැරැලි ගැන කතා
කරන්ශන් නැහැ.

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ශ හාන් ශසේමසිංහ මන්ත්රීතුමා, කරුණාකර වාඩි ශවන්න.
නැත්නේ ස ාශවන් එළියට යන්න.

ගුණ ආර්.එේ. රංජිත් මද්දුම ාණ්ඩාර මහතා

(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කරුණාකර අර record කරන
ඒවා නවත්වන්න. [බාධා කිීමමක්]

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ශ හාන් ශසේමසිංහ මන්ත්රීතුමා, මා බබතුමාට නැවත
කියන්න යන්ශන් නැහැ.

ගුණ සී.බී. රත්නායක මහතා

(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

දැන් record ශවධා තිශබන්ශන්.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමා කතා කරන්න.

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමහිීම ලිගින් ලිගටම කිේශේ,
රාජය බුේධි අං ය ගැනයි. අශ බුේධි අං ය ක ා දැේමා යි
කියධා කිේවා. නළුත් ශමහිීම බුේධි අං ය අව ය ශතොරතුරු නියම
ශවධාශේ ීම දුන්නා. අශ රාජය බුේධි අං ය විතරක් ශනොශවයි,
ශවනත් රටවධ බුේධි අං ත් අපට ශතොරතුරු දුන්නා. කාශේ
වරදකින් ශහෝ ශමහිීම යේ ප්ර ්නයක් ඇති වුණා. මා හිතනවා, අප
දැන් කතා කරන්න ඕනෑ ශේ ඇති වූ ප්ර ්නය ගැන ශනොශවයි කියා.
අප ශසොයා බධන්න ඕනෑ ශේ ජාතයන්තර ්රස්තවාදයට විසඳුම
ශමොකක්ද කියධායි. අපි දන්නවා, ශජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා
ශේ රශේ ජනාධිපතිතුමා ව ශයන් කටයුතු කළා. අනිවාර්ශයන්ම
ජනාධිපතිවරයා රශේ රාජය ආරක්ෂක ඇමතිවරයාත් විය යුතුයි.
නළුත් හැම ජනාධිපතිවරයකු යටශත්ම ආරක්ෂක නිශයෝජය
ඇමතිවරයකු පූර්ණ කාලීනව සිටියා. ශජ්.ආර්. ජයවර්ධන
ජනාධිපතිතුමාශේ කාධශ ධලිත් ඇතුධත්ළුදලි මැතිතුමා ජාතික
ආරක්ෂක ඇමති ශධස වි ාධ කාර්ය ාරයක් කළා. න්ද්රිකා
බඩු ාරනායක කුමාරතුංග ජනාධිපතිතුමියශේ කාධශ අනුරුේධ
රත්වත්ශත් මැතිතුමා සිටියා, රාජය ආරක්ෂක නිශයෝජය
අමාතයවරයා විධියට. එතුමාත් වි ාධ කාර්ය ාරයක් කළා.
තළුන්නාන්ශසේධාශේ පසු ගිය ආඩුක්ශේත් ආරක්ෂක
ශේකේවරශයක් සිටියා. අපි කියන්ශන් ශේ රශේ ශමවැනි
තත්ත්වයක් හදාගන්න ඕනෑ කියධායි. තළුන්නාන්ශසේධාශේ
ආඩුක්ව කාධශ ත් නීතිය හා සාමය අමාතයාං ය ාරව පූර්ණ
කාලීන ඇමතිවරශයක් සිටියා. අපි ජනාධිපතිතුමාශගන් ඉේලීමක්
කරනවා. ජනාධිපතිවරයාට ජනාධිපති විධියට කරන්න වි ාධ වැ
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ශකොටසක් තිශබනවා. රශේ උසස් ආරක්ෂක තත්ත්වයක් හදා
ගන්න නේ පූර්ණ කාලීන ආරක්ෂක නිශයෝජය ඇමතිවරශයකු
ඉන්න ඕනෑ. නීතිය හා සාමය පිළිබඳ පූර්ණ කාලීන ඇමතිවරශයකු
ඉන්න ඕනෑ. එශහමයි හදා ගන්න ඕනෑ.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ ප්රහාරයට වග කිව යුත්තන්
ගැන කියනවා. අපි කියනවා, ශමහිීම වරදක් සිදු ශවධා තිශබන බව.
අපි එය නැවත පිළිගන්නවා.
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ආකාරය ගැන අපි ශ ෝදනා කරන්ශන් නැහැ. ඒ වගකීමත් අපි
රජයක් විධියට ාර ගන්නවා. හැබැයි, අපි ශේ වැරැලි ටික හදන්න
ඕනෑ. අපි විපක්ෂශයන් ඉේධා සිටින්ශන් ශමපමණයි. ඒ වාශේම
්රස්තවාදයට සේබන්ධ ශවධා ඉඳධා අද ප්රජාතන්්රවාදයට ආපු
අයශගනුත් අපි ශේ ඉේලිම කරනවා. කරුණාකර ශේ සඳහා අපිට
උදවු කරන්න. ඒ සඳහා අපට අව ය සහශයෝගය ධබා ශදන්න.
ස්තුතියි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා
ආඩුක්වක් විධියට අපි වහාම ශේ ශවනුශවන් කටයුතු කළ
යුතුයි. අගමැතිවරයා දැනුවත් ශනොකිීමම පිළිබඳව අපි දැන් කථා
කරන්ශන් නැහැ. ඒ වාශේම, ආරක්ෂක නිශයෝජය ඇමතිවරයා,
එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා ඇමතිවරු දැනුවත් ශනොකිීමම
සේබන්ධශයනුත් අපි දැන් කථා කරන්ශන් නැහැ. අක් තරමින්
නීතිය හා සාමය පිළිබඳ හිටපු ඇමතිවරයා විධියට මශේ ආරක්ෂක
නිධධාරියාවත් ශේ සේබන්ධශයන් මාව දැනුවත් කර තිබුශඩු
නැහැ. ඒ තරේ ලියාරු තත්ත්වයක් තමයි පැවතුශඩු.
ISIS වාශේම, ශනොශයක් විශරෝධී සංවිධාන ගැන කිේවා මට
මතකයි. අපි ඒ ශවධාශේීම විමසිේශධන් හිටියා. හැම මාසයකම,
හැම සතිශ ම අපි ශේ සංවිධානවධ ශතොරතුරු ඇහුවා. අපිට
ශතොරතුරු ඇවිේධාත්, සමහර විට පසුගිය සති තුශන් ඒ
සේබන්ධශයන් ක්රියාත්මක ශනොවුණු නිසා ශවන්න ඇති ශමවැනි
ශදයකට අපිට ළුහුණ ශදන්න සිදු වුශඩු. ශකශසේ නළුත්, රාජය
නායකයා විධියට ජනාධිපතිවරයාත්, අගමැතිවරයාත්, කැිලනේ
මඩු ධයත් එකට වැ කරන්න ඕනෑ ශවධාව දැන් ඇවිේධායි
තිශබන්ශන්. ශේ තත්ත්වශයන් ශේ පාධන වාසි ගන්න එපාය
කියා, විරුේධ පක්ෂශ
මන්ත්රීවරුන්ශගන්, ශපොශහොේටුශේ
මන්ත්රීවරුන්ශගන් හා ශ්රී ධංකා නිදහස් පක්ෂශ මන්ත්රීවරුන්ශගන්
මම ශේ අවස්ථාශේීම ඉේධා සිටිනවා.
සමහර අය බුේධි අං ශ ක ා වැටීම ගැන කථා කළා. බුේධි
අං ය ඒ තත්ත්වයට පත් කරන්න කටයුතු කශළේ කවුද? බුේධි
අං ය ගැන නිතර නිතර ශ ෝදනා කශළේ තළුන්නාන්ශසේධාශේ
අයයි. අශ ආඩුක්ව අසාධාරණ විධියට බුේධි අං ශ කවුරුවත්
අත් අ ංුණවට අරශගන නැහැ. බුේධි අං ශ කවුරු ශහෝ ශකශනකු
විසින්, පුවත් පත් කධාශේලියකු අරශගන ගිහින් මරනවා නේ, ශේ
රශේ මාධයශේලින් මරනවා නේ රජයක් විධියට අපිට නීතිය
ක්රියාත්මක කරන්න සිදු වන බව නීතිය හා සාමය පිළිබඳ හිටපු
ඇමතිවරයා විධියට මම කියනවා. අපි ඒකයි කශළේ. ඒ ඒකාධිපති
පාධනය තුළ මාධයශේලියකුට ලියන්න පු වන්කමක් තිබුශඩු
නැහැ; කථා කරන්න පු වන්කමක් තිබුශඩු නැහැ.
අපි 019 ජනවාරි මාසශ 18වන දා බධයට ආශේ ඒ
අසාධාරණ මිනී මැරුේවධට උත්තර ශදන්නයි. තාුවඩීන් ඝාතනය
කරේලි, ඒ ගැන පීමක්ෂණ පවත්වනවාය කියා අපි කිේවා. ධසන්ත
විරමතුංගශේ ඝාතනය ගැන පීමක්ෂණ පවත්වනවාය කියා අපි
කිේවා. ඒ වාශේම එක්නැලිශගො ශේ අතුරුදහන් ීමම ගැනත්
පීමක්ෂණ පවත්වනවාය කියා අපි කිේවා. අශ ආඩුක්ව ඇවිේධා
කශළේ ඒ සේබන්ධව පීමක්ෂණ කරන එක විතරයි. ළමයි 98
ශදශනකු අතුරුදහන් වුණා. ්රස්තවාීම සංවිධාන ඒවාට සේබන්ධ
නැහැ. ඒ පිළිබඳව පීමක්ෂණ කරනශකොට, බුේධි අං අ පණ
කරනවා කියා කියනවා. බුේධි අං වලින් නියම ශතොරතුරු
ධැබුණා. ක්රියාත්මක කිීමශේ ප්ර ්නයයි තිබුශඩු. ඒ නිසා, අපි
සියලුශදනාම එකතු ශවධා අද ශේ කාර්යය කරන්නය ඕනෑ
පූර්ණ කාලීනව නීතිය හා සාමය සේබන්ධශයන් කටයුතු
කරන ඇමතිවරයකු ශේ රටට අව යයි. ආරක්ෂක ශේකේවරයා
කටයුතු කළ ආකාරය ගැන අපි කියන්ශන් නැහැ. අපි රජයක්
විධියට එහි වගකීම ාර ගන්නවා. ශපොලිස්පතිවරයා කටයුතු කළ

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ස්තුතියි. මීළ ට, ගරු ේධස් ශේවානන්දා මන්ත්රීතුමා.
ඊට ප්රථම, කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරයකු ූලධාසනය සඳහා
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්ත්රීතුමාශේ නම ශයෝජනා කරන්න.

ගුණ තලතා අතුප්කෝරල මහත්මිය (අධිකරණ
ාන්ධානාගාර රතිසංස්කරණ අමාතයතුමිය)

හා

(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துதகொரல - நீதி ைற்றும்
சிமறச்சொமலகள் ைறுசீரமைப்பு அமைச்சர்)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Justice
and Prison Reforms)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා
මන්ත්රීතුමා දැන් ූලධාසනය ගත යුතුය යි මා ශයෝජනා කරනවා.

රශ්්නය විමසන ලිනන් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුණව ගුණ මයන්ත ිනසානායක මහතා මූලාසනප්යන් ඉවත්
වූප්යන් ගුණ හර්ෂණ රාජකුණණා මහතා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க
அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலதவ, ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ
அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. MAYANTHA DISSANAYAKE left
the Chair, and THE HON. HARSHANA RAJAKARUNA took
the Chair.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ේධස් ශේවානන්දා මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට විනාඩි
දහයක කාධයක් තිශබනවා.
[பி.ப. 2.21]

ගුණ ඩේලස් ප්ද්වානන්දා මහතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ததவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள,
உயிர்த்த ஞொயிறு தினத்தன்று ததொடர் குண்டுதவடிப்புக்களின்
தகொர வன்முமறகளொல் தகொல்லப்பட்ட அமனத்து ைனித
உயிர்களுக்கும் முதலில் நொன் அஞ்சலி ைொியொமத தசலுத்து
கின்தறன். தைது உறவுகமளப் பறிதகொடுத்த துயொில்
வமதப்படும் சகலருக்கும் எனது ஆழ்ைன அனுதொபங்கமளத்
ததொிவித்துக்தகொள்கின்தறன்.
அத்ததொடு,
கொயப்பட்டுச்
சிகிச்மச தபற்று வருதவொரும் சுகநலத்துடன் விமரவொக ைீண்டு
வரதவண்டுதைன்று எதிர்பொர்க்கின்தறன்.
எைது இலங்மகத் தீவு முழுவதுதை எதிர்தகொண்டிருக்கும்
பதற்றைொன
சூழ்நிமலயில்
அவசரகொல
நிமலமயப்
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු ේධස් ශේවානන්දා මහතා]

பிரகடனப்படுத்த தவண்டியிருப்பதன் அவசியத்மத நொட்டு
ைக்களும் எதிர்பொர்க்கும் தவிர்க்க முடியொத இந்தச் சூழமல
நொனும் உணர்ந்துதகொள்கின்தறன். ஆனொலும் இந்த அவசர
கொலச் சட்டைொனது எந்த தநொக்கத்திற்கொகப் பிரகடனப்
படுத்தப்படுகின்றததொ அந்த தநொக்கத்மத
நிமறதவற்று
வதற்கொக ைட்டுதை பயன்படுத்தப்பட தவண்டும் என்பமத
நொன் இங்கு வலியுறுத்த விரும்புகின்தறன்.
எங்கள் அழகிய இலங்மகத் தீவு இரத்தத் தீவொக
உருதவடுத்திருந்த கொட்சிகள் இன்னமும் ைமறயவில்மல. எைது
ைக்கள் எதிர்தகொண்டிருந்த இழப்புக்களுக்கும் வலிகளுக்கும்
வமதகளுக்கும் இரத்தப் பலிகளுக்கும் இன்னமும் உொிய நீதியும்
பொிகொரமும்
தபொதியளவு
ததடப்படவில்மல.
இதற்கொன
தபொறுப்பு இந்த அரமசச் சொர்ந்ததொக இருந்தொலும், இந்த
அரமசக் தகொண்டுவந்ததொகப் பமறசொற்றும் தைிழ்த் ததசியக்
கூட்டமைப்மபயும் இது சொரும். இந்நிமலயில், எைது
ைக்களிடைிருந்து ைீண்டுதைொர் அழுகுரல் ஓலம் இன்று
எழுந்திருக்கின்றது.
குண்டுத்
தொக்குதல்கள்
நடத்தப்பட்ட
இடங்களில்
தகொல்லப்பட்ட ைக்களில் தைிழர்கதள அதிகைொனவர்களொக
இருப்பினும், ைனித உயிர்கள் என்ற வமகயில் அமனத்து
ைக்களின்
இழப்புக்களுதை
சைைொனமவ.
அதததவமள,
ததவொலயங்கள்ைீது
தைற்தகொள்ளப்பட்ட
தொக்குதல்களில்
குறிப்பொகத் தைிழ் ைக்கள் குறிமவக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்களொ?
என்ற
சந்ததகமும்
இன்று
தைிழ்
ைக்களிமடதய
எழுந்துள்ளமதயும் இச்சமபயினுமடய கவனத்திற்கு நொன்
தகொண்டுவர விரும்புகின்தறன். நமடதபற்ற சம்பவங்களில்
இளம் குருத்துக்களும் குருதியில் சொிந்து கிடக்கும் கொட்சிகள்
எைது ைனங்கமள உலுக்கியிருக்கின்றன. கிறிஸ்தவ ைக்களின்
புனித நொதளொன்றில் நிகழ்ந்த வன்முமற தவள்வி ைனித
ைனங்கமளதய வமதவமதத்திருக்கின்றது.
யுத்தம் முடிந்து அமைதியொக இருந்த இலங்மகத் தீவின்
அழமக இரசிக்க வந்த தபருைளவொன தவளிநொட்டுச் சுற்றுலொப்
பயணிகளும்
இதில்
பலிதகொள்ளப்பட்டிருக்கின்றொர்கள்.
தைொத்தத்தில் இந்த
வன்முமறகள்
இலங்மகத்
தீமவ
ைட்டுைன்றி உலக ைக்களின் ைனங்கமளயும் உலுக்கியிருக்
கின்றன. இன்னமும் எங்கு, எப்தபொது, எது நடக்குதைொ என்ற
அச்சத்தில் எைது ைக்கள் உமறந்து கிடக்கின்றொர்கள்.
உலகத்தின் பொர்மவகள் யொவும் இன்று இலங்மகத் தீவின்
பக்கதை திரும்பியிருக்கும் நிமலயில், ைனிதப் பலிகமள
நடத்தும் வன்முமறகமளத் தடுத்து நிறுத்த தவண்டிய
தபொறுப்புக்கள் யொவும் அரசொங்கத்தின் மககளில் ைட்டுதை
தங்கியிருக்கின்றன. ஆனொலும், தகொடிய வன்முமறகமளத்
தடுத்து நிறுத்துவதன் தபயரொல் அப்பொவி ைக்கமள ஒடுக்கும்
மகங்கொியங்கள் இங்கு நடக்கொது பொதுகொப்பதும் அரசின்
தபொறுப்தபயொகும். கமளகமளப் பிடுங்கி எறிவதற்கு ைொறொகப்
பயிர்கமளயும் தசொோ்த்துப் பிடுங்கி எறியும் மகங்கொியங்கள்
இங்கு இனியும் நடக்கொது என்தற நொன் நம்புகின்தறன். கடந்த
கொல வரலொற்றில் இமவயும் நடந்ததறின என்பமதயும் இங்கு
நொன் ஞொபகப்படுத்த விரும்புகின்தறன்.
இன்று ைீண்டும் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அவசர
கொலச் சட்டைொனது வன்முமறயில் ஈடுபடுகின்றவர்கமளயும்
வன்முமறயொளர்கமள
நியொயப்படுத்துகின்றவர்கமளயும்
அமதத் தூண்டிவிடுகின்றவர்கமளயும் அதற்குத் துமண
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தபொகின்றவர்கமளயும் துமண தபொகின்றவர்களில் சுயலொப
அரசியல்வொதிகள்
இருந்தொல்,
அத்தமகயவர்கமளயும்
ஒடுக்குவதற்கொக ைட்டுதை பயன்படுத்தப்பட தவண்டும்
என்பமத நொன் இங்கு வலியுறுத்திக்கூற விரும்புகின்தறன்.
வன்முமறயொனது எந்த வடிவத்தில் எந்தப் பக்கைிருந்து
ததொற்றம் தபற்றொலும் அமத
முமளயிதலதய
கிள்ளி
எறியதவண்டும்.
ைீண்டும்
நமடமுமறக்குக்
தகொண்டுவரப்பட்டிருக்கும்
அவசரகொல நிமலக்கு ஒரு ைனித முகம் இருக்க தவண்டும்.
ததொடர் குண்டு தவடிப்புக்கமள மையைொக மவத்து, இன்று
ைீண்டும் அமுலுக்குக் தகொண்டுவரப்பட்டிருக்கும் அவசரகொலச்
சட்டைொனது ைறுபுறத்தில் தைிழ் ைக்களின் உொிமைக்குரல்கமள
நசுக்கிவிடக்
கூடொது.
வன்முமறயில்லொத
உொிமைக்
குரல்களுக்கு இந்த அவசரகொலச் சட்டம் ைதிப்பளித்தத
ஆகதவண்டும். எமதயும் ஏன், எதற்கு என்று இந்த நொட்டின்
அமனத்துப் பிரமஜகளும் தகள்வி எழுப்பும் ஜனநொயக
விழுைியங்களுக்குச் சவொல் விடுகின்ற ஒன்றொகதவொ நொம்
அமனவரும் கட்டிதயழுப்ப விரும்பும் ததசிய நல்லிணக்
கத்துக்குப் பொதகத்மத ஏற்படுத்தும் விதைொகதவொ இந்த
அவசரகொலச் சட்டம் இருந்துவிடக்கூடொது. 1971ஆம் 1989ஆம்
ஆண்டுகளில் நமடதபற்ற JVP இன் தசயற்பொடுகமளயும்
இலங்மக - இந்திய ஒப்பந்தத்தின் பின்னரொகப் புலிகளின்
தசயற்பொடுகமளயும்
முடிவுக்குக்
தகொண்டு
வருவதற்கு
அவசரகொலச் சட்டம் பிரதயொகிக்கப்பட்டதபொது அப்பொவிப்
தபொதுைக்களும் பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள் என்பமதயும்
நொன் இந்தச் சமபயின் ஞொபகத்துக்குக் தகொண்டுவர
விரும்புகின்தறன்.
தைிழ், முஸ்லிம், சிங்கள இன ைக்கமள - பல்தவறு ைதச்
சமூகங்கமள ஒன்றுபட்ட இலங்மகத் தீவின் சைத்துவப்
பிரமஜகளொகதவ நொன் பொர்க்கின்தறன். ைனித தநயம்
ைக்கமள ஒன்றுபடுத்துகின்றது. சுயலொப அரசியல் ைட்டுதை
ைதவொதம், இனவொதம் என ைக்கமளப் பிொித்து மவக்கின்றது.
ஆகதவ, இத்தமகய வன்முமறகமள மவத்து இனவொதம்,
ைதவொதம்
தபொன்ற
முரண்பொடுகமளத்
தூண்டிவிடும்
தசயல்களில் யொரும் ஈடுபட்டுவிடக்கூடொது.
ஒன்றுபட்ட இலங்மகக்குள் தைிழ், முஸ்லிம், சிங்கள இன,
சமூக ைக்கள் தத்தைது தனித்துவ அமடயொளங்கதளொடும்
சுதந்திரைொகவும் தைது ைத வழிபொடுகமள முன்தனடுக்கக்கூடிய
அச்சைற்ற சூழலில் தசொோ்ந்து வொழ தவண்டும். ஒவ்தவொர் இன,
சமூக
ைக்களும்
அவர்கள்
ஐக்கிய
இலங்மகக்குள்
எதிர்பொர்க்கும் அரசியல் அதிகொரங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட
தவண்டும். முக்கியைொக பகிரப்பட்ட அதிகொரங்கள் ைீண்டும்
பறிக்கப்பட முடியொத ஏற்பொடுகள் அதில் இருத்தல் தவண்டும்.
அதனுடொக இத்தமகய தகொடிய வன்முமறகளுக்கு எதிரொக
அமனத்து இன, சமுக ைக்களும் இலங்மகயர்களொகக்
கிளர்ந்ததழும்
ஒன்றுபட்ட
ஒற்றுமைமய
முழுமையொக
உருவொக்க முடியும். அதற்கு முழு இலங்மக ைக்களொலும்
ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டிருப்பதும் இலங்மக அரசியலமைப்பில்
ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டு இருப்பதுைொன 13ஆவது திருத்தத்மத
முழுமையொக
நமடமுமறப்படுத்துவதிலிருந்து
ததொடங்கி,
அதற்கு தைலதிக அதிகொரங்கமள வழங்கி, அமத தைலும்
பலப்படுத்துவதன்மூலதை இது சொத்தியைொகும்.
தகொடிய வன்முமறகளுக்கு எதிரொக ஒன்றுபட்டுக் குரல்
எழுப்புதவொம்! இரத்தப் பலிகளிலிருந்து அமனத்து ைக்கமள
யும் நொம் பொதுகொப்தபொம்!
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ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

ගුණ ඩේලස් ප්ද්වානන්දා මහතා

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. Douglas Devananda)

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

Hon. Member, please wind up.

ගුණ ඩේලස් ප්ද්වානන්දා මහතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ததவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

According to my time, only eight minutes have passed
and another two more minutes are there.
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

No, you started at 2.20 p.m.

ගුණ ඩේලස් ප්ද්වානන්දා මහතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ததவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

Hon. Presiding Member, I am also timing. I have
another two more minutes.
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, I am looking at the clock which is here,
not your clock.
ගුණ ඩේලස් ප්ද්වානන්දා මහතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ததவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

The previous Presiding Member announced my name
before the change of Chair took place. So, I think, you are
counting time from that instance. So, give me just two
more minutes.
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

No, I am afraid, he has written it down. So,
unfortunately, you have to wind up now.
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(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ததவொனந்தொ)

Give me just one more minute.

ஒவ்தவொர் இன, ைத, சமூக ைக்களினதும் புனித நொட்கமள
அந்த ைக்கள் பொதுகொப்பொன சூழலில் அனுஷ்டிப்பதற்கு ஏற்ற
சூழமல ஏற்படுத்திக்தகொடுப்பது நைது கடமையொகும்.
இன்று நொடு எதிர்தகொண்டுள்ள பயங்கரைொன நிமலமை
யொனது,
எைது
நொட்டு
ைக்களின்
பொதுகொப்மப
தகள்விக்குள்ளொக்கி இருப்பதுடன், இயல்புச் சூழமலயும்
தவகுவொகப் பொதித்துள்ளது. நொட்டின் தபொருளொதொரத்தின்
ைீதும் தபரும் பொதிப்மபயும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. எனதவ, இந்த
தநருக்கடியொனது
இலங்மக
ைக்கள்
அமனவருக்கும்
தபொதுவொன ததசியப் பிரச்சிமனயொகும். இவ்விடயத்தில்
ததசிய பொதுகொப்புக்கொகவும் ததசிய நல்லிணக்கத்திற்கொகவும்
தைது பூரண ஒத்துமழப்மப வழங்குவதற்கு எதிர்க்கட்சித்
தமலவர் தகௌரவ ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ அவர்கள் தயொரொக
இருப்பமத நொம் வரதவற்கின்தறொம். இதததவமள, நொட்டில்
நமடதபற்ற சம்பவங்கள் ததொடர்பில் ஒருவர்ைீது ஒருவர்
குற்றம் சுைத்திக் தகொண்டிருக்கொைல், இமத எைது நொடு
எதிர்தகொண்டுள்ள
ததசியப்
பிரச்சிமனயொகக்
கருதி,
அமனவரும் ஒற்றுமையொக நின்று அமத எதிர்தகொள்ள
தவண்டும் என்று கூறியிருக்கும் சனொதிபதி மைத்திொிபொல
சிறிதசன அவர்களின் உறுதிமயயும் நொம் வரதவற்கின்தறொம்.
நொடு எதிர்தகொண்டுள்ள இந்த தநருக்கடிமய எதிர்
தகொள்வதற்கு ைதங்கமளயும் இன தவறுபொடுகமளயும் கடந்து
இலங்மகயர்களொக நொம் அமனவரும் ஓரணி திரண்டு
தசயலொற்றுவதனூடொகதவ பயங்கரவொதிகளிடைிருந்து நைது
நொட்மட ைீட்தடடுத்து, இனங்களுக்கிமடதய ஐக்கியத்மதப்
பொதுகொக்க முடியும் என்பமதயும் வலியுறுத்தி, எனது உமரமய
நிமறவு தசய்கின்தறன். நன்றி!

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළ ට, ගරු හරින් ප්රනාන්දු ඇමතිතුමා. බබතුමාට විනාඩි
හතක කාධයක් ශවන් ීම තිශබනවා.

ගුණ ඩේලස් ප්ද්වානන්දා මහතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ததவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

Sir, give me just two more minutes. According to my
time, there are another two more minutes left.
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, I am sorry. It is not done according to
your time; it is done according to the time here.
ගුණ ඩේලස් ප්ද්වානන්දා මහතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ததவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

I am also timing because everytime, the same thing is
happening to me.
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, I am afraid, you have to wind up now.

[අ. ා. 0.30]

ගුණ හරින් රනාන්දු මහතා (විදුලි සංප්ද්ශ්, විප්ද්ශ් රැකියා
සහ ක්රීඩා අමාතයතුමා)
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து - ததொமலத்ததொடர்புகள்,
தவளிநொட்டு தவமலவொய்ப்பு ைற்றும் விமளயொட்டுத்துமற
அமைச்சர்)

(The Hon. Harin Fernando - Minister of
Telecommunication, Foreign Employment and Sports)

ළුධසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඉතාම ශේදවා ක
සිේධියක් සේබන්ධශයන් පාර්ලිශේන්තුශේ කථා කරන
අවස්ථාශේීම ශමයට ශේ පාධන අර්ථ කථනයක් ශදනවාට ව ා
අවංක හදවතින් කථා කිීමම වටිනවා කියායි මා වි ්වාස
කරන්ශන්. ළුධසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේශකන්
ශධොකුම අසාධාරණයක් වුණු පුේගධයා මමයි. එශසේ පැවසීමට
ශහේතුව ශමොකක්ද? "පණිවු කරුට ශවඩි තැබීම - "shooting the
messenger" වාශේ ශදයක් තමයි මට වුශඩු. මම පණිවු යක්
අරශගන ආවා. ඒ පණිවු ය වුශඩු, මශේ අසනීප පියා ගැන මම
ව නයක් කිේවා. එශහම කිේශේ, එතුමාට ඇහුණු, කන
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු හරින් ප්රනාන්දු මහතා]

ශකොනකට ඇහුණු, දරුශවකුට ශදමේපිශයක් කියපු කථාවක්. මට
තාත්තා තවමත් ශකොළඹ යනශකොට කියනවා, "ශකොළඹ යන්න
එපා. කියා. ඒවා ඇසුවත් මම එශසේ ජීවත් වුණු මිනිශහක්
ශනොශවයි. නළුත් මම අද අවංකව කියනවා, ශේ මට එේධ වුණු
ශ ෝදනාවට මම අදහන ආගශේ ශදවිශයෝ උ ඉඳධා බධාශගන
ඒකට විසඳුමක් අනිවාර්යශයන් ධබා ශදයි කියා.
පසුගිය දා එම සිදුීමම වනශකොට බදුේධ පේලිශ තමයි මම
හිටිශ . බදුේධ ශසන්ේ ශේරිස් ශේවස්ථානශ පාස්කු පූජාවට
සහ ාගී ශවමින් තමයි මම හිටිශ . මට මශේ ජීවිතශ
ශේ පාධනය අමිහිරියි කියා ශත්රුශඩු, මිනිසුන්ශේ මරණ උඩින්
ශේ පාධනය කරන, මාධය නාළිකා හරහා මිනිසුන් විනා කර
තමන්ශේ ශේ පාධන මතය උ ශගශනන්න හදපු ඒ කැත රමය
දැකධා තමයි. එදා දවශසේ මශේ දරුශවෝ ශකොළඹ තමයි හිටිශ . ඒ
ශගොේශධෝ බේබධපිටිය පේලියටයි ගිශ . ඉන් පසුව ඒ
ශගොේශධෝ දවේ 99ට කිංේස්බරි ශහෝටධයට කෑමට යන්නයි
හිටිශ . ශේශක් ඇත්ත -සතය- කථා කරනවා ශවනුවට සියලුශදනා
විදහා පෑශේ ශවනත් වූ කථාවක්. මම කියන්න ගිශ , අසනීපව
ICU එශක් සිටි තාත්තාට ශේක ආරංචි වුණා නේ ශපොලීසිය දැන
ගත්ශත් නැත්ශත් ඇයි කියායි. ඒකයි මම කියන්න ගිශ . එය
කියන්න ගිය මට හැශරේශේ, මම දැනශගන මම මශේ ජීවිතය
ශේරා ගත්තා. අශනක් මිනිසුන් මැරුවා කියා. ශමය මම දැක්ශක්,
පණිවු කරුට ශවඩි තියධා බධ ශපශර්තකශමන්, බධ
ශධෝභීත්වශයන් ශේ පාධන වින්දනයක් ගන්න හදපු ශදයක්
හැටියටයි.
මම දැක්කා විමේ ීමරවං මහත්තයාත් ඒකම කියනවා. ඊශ
තව තැනකත් කියනවා මම දැක්කා. නින්ලිත -කුච්ඡිතශේ පාධනය මිනිසුන්ශේ කර උඩින් ගියා. කමක් නැහැ. මම අති
උතුේ මැේකේ රංජිත් කාලිනේ හිමිපාණන් වහන්ශසේටත්
දුරකථනශයන් කථා කළා. උන් වහන්ශසේවත් ශනොම යවා
තිබුණා. මම උන් වහන්ශසේට කිේවා, "බබ වහන්ශසේශේම
පේලියක් තමයි බදුේශේ පේලිය. මශගන් අහන්න එපා. බදුේශේ
පේලිශ පූජකතුමන්ධාශගන් අහන්න, ඒ සිේධිය වනශකොට මම
ශකොතැනද හිටිශ . සිේධිය වුණු ගමන් මම කාටද call කශළේ.
කියා. අගමැතිතුමාට මම call කළා. මම ඒ ශවධාශේ පේලිශ
ඉඳශගන අගමැතිතුමාටත් call කර කිේවා, "මට ඊශ ෑ ශේක
තාත්තා කිේවා. මම ත පහකට ගණන් ගත්ශත් නැහැ. කියා.
ළුධසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, තාත්තා නිකේ කට
කැඩිච් ාට කිේවාද, කවුරු ශහෝ කියනවා අහශගන ඉඳධා කිේවාද
කියා මම දන්ශන් නැහැ. මම ඒක සේබන්ධ කරන්න උත්සාහ
කශළේ, අසනීප ශධශ ක් ශේ ගැන දැනශගන හිටියා නේ, ශපොලීසිය
ඇයි ශනොදැන සිටිශ කියා විමසන්නයි. දැන් NIB වාර්තා 93ක්
දුන්නා කියනවා. ඒශකන් අන්තිම ශදක තමයි, ශේ අවසාන මාස
හතශර් ීමධා තිශබන්ශන් කියනවා. මම කියන්න ගිශ , ශේකට
වගකිව යුතු ශකශනක් සිටිනවා කියන එකයි. ශිරන්ති රාජපක්ෂ
මැතිනිය එදා උශේ හය හමාරට පේලි ගිහිේධා තිශබනවා. මහින්ද
රාජපක්ෂ මහත්තයා කිේවා, එතුමාට ආවායි කියධා ශපොලීසිශයන්
ශකොශළේ. ශහේමසිරි ප්රනාන්දු මහත්තයා කියනවා, "බේ. අපි එපමණ
බරපතළ ශධස ගත්ශත් නැහැ. කියා. අශ
තාත්තාටත්
ශපොලීසිශ එයාශේ යා ශවක් ශහෝ කවුරු ශහෝ නිකේ කියන්න
ඇති. බහු ඒක ගණන් ගත්ශත් නැතුව ඇති. ඇයි, ශේක ශේ පාධන
ව ශයන් අරශගන මිනිශහක්ව විනා කරන්න හදන්ශන්. අපි
කනගාටු වනවා.
පාස්කුවක් කියන්ශන්, හු ක් උදවිය ආහාර ගන්ශන් නැතුව
ලින 41ක lent season එකක් ඉවර කර celebrate කරන දවසක්.
විශ ේෂශයන්ම මීගළුව වාශේ ප්රශේ වධ කිතුනු ජනතාව පාස්කු
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ලිනය විශ ේෂශයන් සමරනවා. ළුධසුන ශහොබවන ගරු
මන්ත්රීතුමනි, ශුේධ වූ බයිබධශ තිශබනවා ශහොඳ වදනක්. ශේ
අවස්ථාශේ මම එය මතක් කරන්න කැමැතියි. ශමවන් කාධයක
ශමවන් ශදයක් සිදු වනවා කියා ඇත්ත ව ශයන්ම ශුේධ වූ
බයිබධශ සඳහන් වනවා. ශවන ශකොශහේවත් ශනොශවයි, ශුේධ වූ
බයිබධශ සඳහන් වනවා. ළුධසුන ශහොබන ගරු මන්ත්රීතුමනි,
ශේක ශපොඩ් ක් අහ ගන්න ශකෝ. ශමය පාර්ලිශේන්තුශේ
හැන්සාඩ් ගත විය යුතුයි. ශුේධ වූ බයිබධශ ශුේධවර ශජොහන් 96:
9- 4 දක්වා ශමශහම සඳහන් වනවා:
"ශේ ශේවේ මා බබට කීශේ බබ අදධර්යට පත් ශනොවන පිණිස ය. බවුන්
ධර්ම ාධාවලින් බබ ශනරපාදමනු ඇත. එපමණක් ශනොව, බබ මරණයට
පත් කරන අය, එය තමන් විසින් ශදවියන් වහන්ශසේට කරන පූජාවකැ යි
සිතන කාධයක් පැමිශණන්ශන් ය. බවුන් ශේ ශේවේ කරන්ශන්, බවුන්
පියාණන් වහන්ශසේද මා ද ශනොහඳුනන බැවිනි. තවද, මා ශේ ශේවේ බබට
කීශේ, ඒවා ඉටු වන කාධය පැමිණි විට, ඒවා ගැන මා කී බව බබට සිහි
වන පිණිස ය.

ශමය ශුේධ වූ බයිබධශ තමයි තිශබන්ශන්. ශුේධ වූ
බයිබධශ
තිශබනවා, ශේ ආගම අදහනවාට ශේ ශේවේ
කශතෝලිකයන්ට වනවා කියා. ශුේධවර ශජොහන් 96: 9 - 4 දක්වා
පරිච්ශේදශ තමයි තිශබන්ශන්.
ළුධසුන ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද අශ රශේ ළුස්ලිේ
සශහෝදරවරුන් භීතියකට පත් ශවධා ඉන්ශන් කියන කාරණය අපි
ශත්රුේ ගත යුතු ශදයක්. ශමොකද, ශේක දැන් මහ වි ාධ
ප්ර ්නයක් කරශගන, ජාීනන් අතර ප්ර ්න ඇති කරන්න ශවනත්
පුේගධයන් උත්සුක ශවනවා. මම කියන්ශන් ශේක ළුලිනුපුටා
දමන්නම ඕනෑය කියන එකයි. අපි ශේ ශේධාශේ ශබලිධා, රඩුක්
කරධා, හැම ළුස්ලිේ සශහෝදරශයක්ම අන්තවාලිශයක් කරශගන,
පාර්ලිශේන්තුශේ දකින දකින මනුස්සයා අන්තවාලිශයක් කරශගන
කටයුතු කශළොත්, අපට ජීවත් ශවන්න හේබ ශවන්ශන් නැහැ.
මම දැක්කා, විමේ ීමරවං බීබීසී එශක් අසාේ අමීන්ට
බණිනවා. මම විමේ ීමරවං ට අභිශයෝග කරධා කියනවා, අසාේ
අමීන් බීබීසී එක තුළ 'ශේක ශබොදු බධ' එශහම නැත්නේ
'අන්තවාීම ශබෞේධශයෝ කළා' කියධා එක ව නයක් ශහෝ කිේවා
නේ, පාර්ලිශේන්තුශේ එතුමාට විරුේධව ශයෝජනාවක් අපිත්
ශගශනන්න ධැහැස්තියි. අසාේ අමීන් එශහම ව නයක් කිේශේ
නැහැ. ශේ ප්ර ්නය තිශබනශකොට, එතුමා කිේශේ, "ශේක
අන්තවාීම ප්රහාරයක්" කියධායි. 'ශබෞේධ' කියධා කිේශේ නැහැ.
එතැනීමත් කශළේ, ූලට ශධස - [බාධා කිීමමක්] 'ළුස්ලිේ අන්තවාීම'
කියධා එතුමා කිේවා. දැන් ළුස්ලිේ අන්තවාීමන් දන්නවා. දැන් ශේ
මනුස්සයාට පාරට බහින්න බැහැ, මට වාශේ ශවධා. අන්තිමට
දැන් මටත් පේලියකට යන්න නැහැ. ශේ කුහක, නින්ලිත, කුපාඩි
ශවච් , කුජීත ශවච් ශේ පාධනය නිසා තමයි ශේ රටට ශේ
තත්ත්වය ඇති වුශඩු. හැම ශදයක් ශදසම ශේ පාධන
ශකෝණයකින් බධනවා. අසාේ අමීන් ශ්රී ධාංකිකශයක් විධියට
ධංකාශේ වැ වධට එකතු ශවච් මනුස්සශයක්. මම ශේ ගැනත්
කුරානශ සඳහන් කරුණකින්ම කියන්නේ.

අේ කුරානශ ශදවන පරිච්ශේදය වන සුරා අේ-බකරා හි,
191 වැනි වැකිශ තිශබනවා, "ප්ර න
් ඇති කිීමම ඝාතනයට ව ා
දරුණුයි කියධා. ප්ර ්නයක් ඇති කිීමම ඝාතනයකට ව ා දරුණුයි
කියධා තිශබනවා! ශේ ශපොත්වලින් අපට කියා ීමධා තිශබන ශේ
බධන්න. අපි විවිධ ආගේවධ ඉන්න පු වන්; ළුස්ලිේ ශවන්න
පු වන්; සිංහධ ශවන්න පු වන්; ශබෞේධ ශවන්න පු වන්; හින්දු
ශවන්න පු වන්. ශේ වාශේ තිරිසන් ශේ පාධනය හැම ශේකටම
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ගුණ වාසුප්ද්ව නානායක්කාර මහතා
කුරානශ සඳහන් ධකුේ ීමනුකුේ වලියීමන් හි ශත්රුම
වන්ශන්, "බබට බශේ ධර්මයද, අපට අශ ධර්මයද යන්නයි.
සාමානය කුරානශ අන්තවාදය ගැන කියධා නැහැ. ශේ අහිංසක
ළුස්ලිේ මිනිසුන් දැන් තැති ගැන්ීම, ය ශවධා ඉන්ශන්.
පාර්ලිශේන්තුශේ ශේ පාධනය කරන අන්තවාීමන් ඉන්නවා.
ශේ පාධන අන්තවාීමන්! ඒ අයට තමයි ශේක ඕනෑ කරන්ශන්.
දැන් හරි. ආඩුක්ව ගන්න, පාර කපාශගන, සූේ මහශගන ඉන්ශන්.
''9/11 සිේධිය'' වුණු ශේධාශේ ඇශමරිකාශේ ආඩුක්
ශපරළන්න උත්සාහ කශළේ නැහැ. ආඩුක්ශේ අයට ගහන්න ගිශ
නැහැ. ආඩුක්ව යන්නේ, ශගදර. ඒශක් කිසිම ප්ර න
් යක් නැහැ.
හැබැයි, ශේ ශේධාශේ රටට ඊට ව ා ක්තියක් ශදන්න අප සියලු
ශදනාම එකතු ශවන්න ඕනෑය කියධා අපි කියනවා.
අවසාන ව ශයන් බයිබධශ
සඳහන් කරුණක් ප්රකා
කරමින්ම, මශේ කථාව අවසන් කරන්නේ, ශේධාව අවසන් නිසා.
බයිබධශ , මාර්ක් සුවිශ ේෂශ තුන්වැනි පරිච්ශේදශ 0 වැනි
වාකයශ ශමශහම තිශබනවා: යේ ශගදරක් ඊටම විශරෝධීව ශේද
වුශණොත්, ඒ ශගදරට පැවැත්මක් ශනොමැත්ශත් ය. ඉංග්රීසිශයන්
කියනවා නේ, "If a house is divided against itself, that house
cannot stand."
ශමය සඳහන් ශවධා තිශබන්ශන් බයිබධශ . ශමොකක්ද,
ඒශකන් කියන්ශන්? ශේ ශේධාශේ අපි ශවන් වුශණොත්, විරුේධ
වුශණොත් රටක් හැටියට අප විනා ශවනවා කියන එකයි ඒශකන්
කිව හැක්ශක්. ඒ නිසා ශබොරුවට බයිබධය ශපන්වා ශගන, එශහම
නැත්නේ කුරානය ශපන්වා ශගන රටවේ අවුස්සන එක ශනොශවයි,
කළ යුත්ශත්. ශේක අපි කවුරුත් බධාශපොශරොත්තු වුශඩු නැති
සිදුීමමක්. ප්රං යට
intelligence information බක්ශකෝම
තිශබනවා. හැබැයි, ISIS ගහනවා. ප්ර ්නයක් වුණා. ශමතැනීම
ශේ පාධන නයාය ප්ර හදනවා ශවනුවට ආශයත් ශේ ඉරණම අත්
ශනොශවන්න, වගකීම පැහැර හැරපු මිනිහා ශගදර යවනවාත්
එක්කම, රටක් හැටියට, පාර්ලිශේන්තුවක් හැටියට අවංකව එකතු
ශවනවා මිසක්, ශේ ප්ර ්නය විසීමමට සහශයෝගය ශදනවා මිසක්
ූලට, කුජීත ශේ පාධන වැ කරන්න එපා කියධා මා ඉේධනවා.
මශේ පියාශගන් ඕනෑම ප්ර ්නයක් අහන්න, කටඋත්තරයක්
ගන්න කියධා අවසාන ව ශයන් මම කියනවා. හැබැයි, මම
අවංකව, අවධාරණශයන් කියනවා, තාත්තාශේ නම කිේශේ,
අසනීප ශවධා, ශධ ඇශේ ඇවිදගන්න බැරිව කකුධ කපන්න
ඉන්නා තාත්තාට ඇහුණු පණිවු ය ඇයි, අශ
ශපොලීසිශ
උන්දැධාට හසු වුශඩු නැත්ශත් කියන එක විතරයි මම ඇසුශේ. ඒ
බව ප්රකා
කරමින්, ශමම සිදුීමශමන් මිය ගිය සියලු
කශතෝලිකයන්, සියලු ශදනා ශවනුශවන් මශේ කනගාටුව ප්රකා
කරමින්, ශේ සඳහා සටන් කරපු, ශේ සඳහා අවංකව කටයුතු කරපු
ශපොලිස් නිධධාරින්ට මශේ ප්රණාමය පුද කරමින් මා නිහඬ
ශවනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම ස්තුතියි. මීළ ට, ගරු වාසුශේව නානායක්කාර
මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට විනාඩි දහයක කාධයක්
ශවන් කර තිශබනවා.

(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශ සංශේගය පළ කරන්න
ඕනෑ, මියගිය අය ශවනුශවන්. බවුන්ට ාන්තියක් ශේවා! තුවාධ
ධබා ඉන්නා අය සුවපත් ශේවා! නැවත ශමවැනි සිේධි ඇති
ශනොශේවා කියධාත් මා ප්රාර්ථනා කරනවා.
නළුත් ප්රාර්ථනාවලින් වැ ක් නැහැ. අපි කවුරුත් ප්රාර්ථනා
කරනවා, "ශමවැනි සිේධීන් ශනොශේවා! කියධා. නළුත් ඒවා
ශවනවා. ඒවා ශවන්ශන් ඇයි, කියන එකයි අපි බැලිය යුතුව
තිශබන්ශන්. ඒවා ශනොශේවා! කියධා කීශමන් පමණක් වැ ක්
නැහැ.
අපි වහාම කළ යුතු කාරණා ශදකක් තිශබනවා.
ඕනෑම ආගමික කඩු ායමක, ජන වර්ගයක ප්ර ඩු කාීම
ශධස නීතියට පිටින් ශේ පාධන, ආගමික ක්රියාකධාපයක් මතු
ශවනවා නේ එය එක පැත්තකින් මර්දනය කරන්න ඕනෑ; අශනක්
පැත්ශතන් මතවාීමව ඊට විරුේධව නැීම සිටින්නට එම ජන
වර්ගශ ශකොටස්වධට අනුබධ ශදන්න ඕනෑ. ඒ ශදයාකාරශයනුයි
ශේකට ළුහුණ ලිය හැකි වන්ශන්.
දැන් අශ ගරු හරින් ප්රනාන්දු මැතිතුමා කිේවා, "මිනිසුන් යේ
කධක ආගමික පූජාවක් ශධස මිනිසුන් මරනු ඇත යනුශවන්
ශජ්සුන් වහන්ශසේ කියා තිශබනවා කියා. එය අනාගත දැක්මක්. ශේ
විධියට ආගමික පූජාවක් ශධස මිනිසුන් මරන්ශන් ඇයි? "මරනු
ඇත කියන එක ශනොශවයි, මරන්ශන් ඇයි කියන එකයි අපි
ශහොයන්න ඕනෑ. අධිරාජයවාලින් ඉරාකය ආරමණය කරනවා;
ලිිලයාව ආරමණය කරනවා; ඇ ්ඝනිස්තානය ආරමණය
කරනවා. ඒ තැන්වලින් ශනොශවයිද, ඝාතනය ආගමික පූජාවක්
ශධස සධකන ශේ කඩු ායේ ිලහි වුශඩු? ිලන් ධා න් ිලහි
වන්ශන් ශකොශහොමද? ඇශමරිකාශේ ආරක්ෂක අං වධ ශමශහයුේ
ළුේ කරශගන එදා තිබූ ශසෝවියේ ආධාර ධැබූ ඇ ්ඝනිස්තානු
පාධනය ිලඳ ශහලීම සඳහායි. ඉතින් නිතරම ආගමික අභිධාෂයන්
සේබන්ධ කර ගන්නවා, ශේ පාධන ක්රියාමාර්ග එක්ක. ඊට පසුව
ඒවා තවත් ප්රති ක්රියාදාමයක් කරා ගමන් කරනවා. මම ශේ ගැන
වැඩිපුර කියන්න ශවශහශසන්ශන් නැහැ. එකයි අපට කියන්න
තිශබන්ශන්. මිනිසුන් ශේ විධියට ක්රියාත්මක ශවන්ශන් මිනිසුන්ට
ළුහුණ ශදන්න වන වි ාධ තර්ජන හා අභිශයෝග ඉලිරිශ යි.
ඇ ්ඝනිස්තානශ අේ-කයි ා සංවිධානය මතු ශවන්ශන් US
හළුදාව ඇ ්ඝනිස්තානය ආරමණය කිීමම නිසායි. ඉරාකශ
සදාේ හුශසේන්ශේ හිටපු elite force එක තමයි අද බය ISIS ශවධා
තිශබන්ශන්. ශසෞලිය ඒ අතර තමන්ශේම කඩු ායේ හදාශගන
ඉන්නවා. ඊශ්රායධය තමන්ශේ කඩු ායේ හදා ශගන ඉන්නවා.
ඉතින් ශේ සියේධම ශේ පාධන වුවමනාවන් සඳහා ආගමික
අභිධාෂයන් එකට එක සේබන්ධ කරශගන තිශබනවා. ශේක අද
ඊශ සිදු වුණු එකක් ශනොශවයි. ලිගටම තිබුණු එකක්. ඒ නිසා
ශේක ශේ පාධන ප්ර ්නයක් හැටියට බධමින් ශේකට ශයොළු
ශවන්නට ඕනෑ. හැම ශදයක්ම ශේ පාධනයට ඇද ගන්නවා. හැම
මරණයක්ම ශේ පාධනයට ඇද ගන්නවා කියධා වැ ක් නැහැ.
ආඩුක්ශේ ඉන්න ශකොට නිතරම බය විධියට කථා කරනවා.
විපක්ෂශ ඉන්න ශකොට හැමදාම හැම සිේධියක්ම ශේ පාධනයට
ඇදධා ගන්න එකත් කරනවා. ඕක තමයි විධිය. Alternately, ඒක
ඒ විධියට යනවා.
පසුගිය කාධශ ශේ රශේ ප්රබධ යූඑන්පී විශරෝධී මතයක්
තිබුණා. පළාත් පාධන ඡන්දශයන් අපි ඒක දැක්කා. ඒ වාශේම
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(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

මිනිසුන්ශේ ජීවන වියදේ බර වැඩි ශවධා, බදු බර වැඩි ශවධා,
වි ාධ ශධස මැතිවරණ කේ දැමීමට යූඑන්පී එකට සිේධ වුණා.
ඉතින් ශේ මැතිවරණ ලිගටම කේ දමා ගන්න පු වන් විධියක්
යූඑන්පී එකට ධැශබනවා නේ යූඑන්පී එක ඒකට කැමැතියි. ශේ
රශේ තිබුණු යූඑන්පී විශරෝධී ජන මතයයි, මැතිවරණ පැවැත්ීමශේ
ඉේලීමයි ශවන පැත්තකට හැරශවනවා නේ යූඑන්පී එකට යේ
කිසි ප්රමාණයක සහනයක් ධැශබනවා. මම කියන්ශන් නැහැ, ඒ
සහනය ධබා ගන්න බබ ශේක හැශරේවාය කියධා. නළුත්, එදා
තිබුණු ඒ ජන මතයයි, විශරෝධයයි අද හැරවිධා තිශබනවා ශේ
තවුහීම්ේ ජමාත් ්රස්තවාදය පැත්තටත්, ඒ නිසා උේගත වන
කශතෝලික ජනතාවශේ ශේදනාවටත්, ඒ නිසා මතු ීම තිශබන
ළුස්ලිේ විශරෝධීව ඇති ශවන්නට පු වන් කියධා හිතන ඒ යානක
ප්රතික්රියාවටත්. අප ශේක ශත්රුේ ගත යුතුව තිශබනවා.
දැන් බධන්න, ළුස්ලිේ තවුහීම්ේ ජමාත් හිතුශේ ශමොකක්ද? ඒ
ශගොේධන් පා මක් ඉශගන ශගන තිබුණා 9 83 ක ජූලිශයන්.
9 83 ක ජූලිය නිසා උතුශර් සන්නේධ බධය තහවුරු ශවනවා.
දහස් ගණන් තරුණශයෝ ඇීම යනවා සන්නේධ ක්රියා මාර්ගයට.
තේහීම්ත් ජමාත් සංවිධානය හිතන්න ඇත්ශත්ත් ඒකයි. තේහීම්ත්
ජමාත් සංවිධානය හිතුවා, ශේ පිපිීමේ එක්ක වි ාධ ව ශයන් ආපසු
හැීම එන backlash එකක් එශහම නැත්නේ ළුස්ලිේ විශරෝධී වි ාධ
ප්ර ඩු ත්වයක් මතුශවයි, එතශකොට ළුස්ලිේ තරුණයින් දහස්
ගණනින් ඇවිේධා තේහීම්ත් ජමාත් සංවිධානයට බැශඳයි, එතශකොට
තේහීම්ත් ජමාත් සංවිධානයට ව ාත් ප්රබධව තහවුරු ශවන්න
පු වන් ශවයි කියධා. ශේ විධියට හැශමෝම තමන්ට ඕනෑ විධියට
හිතා, ඒ අනුව ක්රියා කරනවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තමන් ළුහුණ ීම තිබුණු ඉතා අමාරු
තත්ත්වශයන් එක්තරා විධියක ගැධීමමක් තාවකාලිකව ශහෝ ශේ
ශහේතුශවන් ධැබුණු නිසා සමහරු ශේ තත්ත්වය ගැන යේ සැකයක්
මතු කරනවා. ශමොකද, ශමපමණ ශතොරතුරු ධැබී තිශයේලි ශේක
වැළැක්ීමමට ක්රියා ශනොකශළේ ඇයි? ක්රියා ශනොකශළේ ශේ තත්ත්වය
උදා වනශකොට ආඩුක්වට සහනයක් ධැශබනවා; ආඩුක්වට තිබුණු
pressure එක අක්වනවා; ආඩුක් විශරෝධීව තිබුණු මතය ශවන
පැත්තකට හැරශවනවා.
මම ඊ ළ ට අහන්න කැමැතියි, ශේ ජාතයන්තර සංවිධානය
ශේ වැ යට ධංකාව ශතෝරා ගත්ශත් ඇයි කියධා. ශේක වැදගත්
ප්ර ්නයක් ශන්? ශේක ජාතයන්තර සංවිධානයක්. ශේකට ISIS
එකත් සේබන්ධයි කියධා කියනවා. තේහීම්ත් ජමාත් සංවිධානයත්
ජාතයන්තර සංවිධානයක්. ඇයි, ශේ වැ යට ධංකාව ශතෝරා
ගත්ශත්? New Zealandවධ ළුස්ලිේ පේලියකට කශතෝලික
ආගේවාීම ූලධධර්ම උමතුශවන් කශතෝලිකශයක් ගිහිේධා කරපු
ශවඩිතැබීමට පළි ගැනීමක් ශවනුශවන් තමයි අශ රටට ඇවිේධා
ශේ පහර ීමම කර තිශබන්ශන් කියන එක තමයි ධැශබන
ශතොරතුරු අනුව කියන්ශන්. ශහොඳයි, ඒ පළිගැනීම සඳහා ඇයි අශ
රට -ධංකාව- ශතෝරා ගත්ශත්? ඒ ප්ර න
් යට උත්තර ශහොයන ශකොට
මට දැශනන්ශන් එකයි. අශ රශේ ඉතා දුර්වධ ආරක්ෂක
තත්ත්වයක් තිබීම. ශවන රටවධ වාශේ ඒ තේහීම්ත් ජමාත්
සංවිධානය අශ රශේ තහනමට ධක් කර තිබුශඩුත් නැහැ. එම
නිසා තේහීම්ත් ජමාත් සංවිධානයට අශ රශේ ක්රියාත්මක ීමමට ඒ
තරේ බාධාවක් තිබුශඩුත් නැහැ. යේ ගැටලු මතු වූ අවස්ථාවධීම ඒ
අය ඒවාශයන් ශකොශහොම හරි පැනධා ගිහිේධා තිශබනවා.
වනාතවිේලුශේ තිබුණු තත්ත්වය ගැනත් අද කිේවා. එතැනින් ඒක
ශකොශහොමද නැවතුශඩු? වනාතවිේලුව සිේධිය ශහළිදරේීමශමන්
නැවතුශඩු ඇයි? කාත්තන්කුඩි සිදුීමේවධ ශතොරතුරුවධ පීමක්ෂණ
කටයුතු නැවතුශඩු ඇයි?

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට තව විනාඩි ශදකක් තිශබනවා.

ගුණ වාසුප්ද්ව නානායක්කාර මහතා

(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

බුදු පිළිම කැඩූ පීමක්ෂණවධ ශතොරතුරු අනුව ඒ ක්රියාදාමය
නැවතුශඩු ඇයි? ඒ නැවතුණු තැශන් ඉඳධා ශේ තේහීම්ත් ජමාත්
සංවිධානය හිතුවා, තමන්ට ශේ රශේ තහවුරු ශවන්න ව ා පහසු
තත්ත්වයක් තිශබනවාය කියධා. ශේ රශේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ
තත්ත්වය ගැන අද හැශමෝම කථා කළා. අද ශේ රශේ ආරක්ෂාව
ඉතා දුර්වධ තැනකට වැටී තිශබනවා.
පසුගිය කාධශ ඉඳධා ශේ කාධය වනශකොට රශේ ආරක්ෂක
තත්ත්වය ශකොපමණ දුර්වධද කියධා ශපන්වන්න මම
උදාහරණයක් කියන්නේ. නැශ නහිර පළාත ගැන ඉතා වටිනා
බුේධි අං ශමශහයුමක් කරපු සුශර් ් සාලි කියධා ඉස්ධාමීය
නිධධාරිශයක් සිටියා. නැශ නහිර පළාශත් තේහීම්ත් ජමාත්
සංවිධානය ආීම උමතු ප්ර ඩු
සංවිධාන සේබන්ධශයන්
ක්රියාත්මක වන්නත්, ඒ සංවිධාන ගැන ශතොරතුරු එකතු
කරන්නත් ඒ නිධධාරියා ඉතා වැදගත් වැ ශකොටසක් කළා. දැන්
ශකෝ, ඒ සුශර් ් සාලි? ඒ සුශර් ් සාලි ඒ තනතුශරන් සහ
නැශ නහිර පළාත සේබන්ධශයන් බහු කරපු ක්රියාදාමශයන් ඉවත්
කර තිශබනවා. ශේ ආඩුක් මාරුවත් එක්ක බහුව ඉවත් කරන්න
කටයුතු ශයදුණා. ඒ නිසා තේහීම්ත් ජමාත් වැනි සංවිධානවධට
බුරුධක් ධැබුණා. එම නිසා අද ධංකාව ශේ පහරීමේවධට ශගොදුරු
ශවධා තිශබනවාය කියධා ඇඬුවාට වැ ක් නැහැ. ශමොකද, ඒ
ශගොදුරුීමමට ශහේතුවන තත්ත්වය අපි ශේ රශේ ආරක්ෂක පේධතිය
තුළ ඇති කළා. දැන් තළුන්නාන්ශසේධා ආඩුක්වක් හැටියට ශේශක්
වගකීම
ාර ගත යුතුය කියන එකයි මම කියන්ශන්.
ශපොලිස්පතිතුමා ශේක දැනශගන සිටි නිසා අගමැතිතුමාට ශේක
ශපොලිස්පතිතුමා කිේවාය කියධා මම අනුමාන කරනවා; නිගමනය
කරනවා. මට හිතාගන්න බැහැ, විශ ෂ
ේ ශයන්ම ජාතයන්තර බත්තු
ශසේවාවක් මඟින් ශමවැනි බරපතළ ශතොරතුරක් ධැබුණාම
ශපොලිස්පතිතුමා වහාම අගමැතිතුමාට නුවරඑළියට හරි කථා
කරධා එම ශතොරතුරු ගැන කියන්ශන් නැති ශවයි කියා. මම
එශහම හිීනම වැරලියිද?

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, අවසන් කරන්න.

ගුණ වාසුප්ද්ව නානායක්කාර මහතා

(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම අවසන් කරනවා. එශහම
හිීනම නිවැරලි නේ, අගමැතිතුමා ශේක දැනශගන සිටියාය කියධා
කීම වැරලියිද?
එශහම වැරලිද? ශපොලිස්පතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් අතර
තිශබන සේබන්ධය ගැන කවුරුවත් ශනොදන්නවා ශනොශවයි. ඒ
ශවධාශේ ජනාධිපතිතුමාත් රශේ හිටිශ නැහැ. ශපොලිස්පතිතුමා
වහාම කළ යුතුව තිබුශඩුත්, කළා ශවන්ශන්ත් අගමැතිතුමාට
කීමයි. අගමැතිතුමාට ශනොකිේවායි කියධා අපි හිතන්ශන්
ශකොශහොමද? අපට හිතන්න පු වන් කිේවා කියධා ශන්ද?
එශහමනේ එතැනින් ශන්ද අපි ආඩුක්ශවන් ඉේධන්න ඕනෑ,
"please give a proper accounting" කියා? කරුණාකරධා ශේ
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සිේධි දාමශ ළු කථාවත්, ලිගනින් කුමන්්රණය මතු වුණු
ආකාරයත්, ඒ කුමන්්රණශයන් පසුව අත් අ ංුණවට ගැනීේ,
ඊළ ට බුදු පිළිම කැඩීේ, ඊළ ට වනාතවිේලුශේ වි ාධ ආයුධ
ශතොගයක් හළුීමම, එතැනින් ශේක නැවතුශඩු ශකොශහොමද, ශේ
බුේධි අං වධ ඇති වූ ශවනස්ීමේ ශේ රටට බධපෑශේ ශකොශහොමද,
අද ශමවැනි තත්ත්වයක් ඇතිීමම ගැන ආඩුක්ව ස්ථිරව පැහැලිලි
ශහේතු දැක්ීමමක්, කරුණු දැක්ීමමක් කළ යුතුයි. එශහම නැත්නේ
ආඩුක්ව කරුණාකරධා අයින් ශවධා තාවකාලික ආඩුක්වක්
වහාම හදළු. ඒ තාවකාලික ආඩුක්ව ශේ රශේ මැතිවරණ පවත්වන
ආඩුක්වක් බවට පත් කර ගනිළු. ශේ රට ස්ථාවර කරන ආඩුක්වක්
බවට පත් කර ගනිළු. ශේ ප්ර ඩු ත්වය මර්දනය කරන ආඩුක්වක්
හැටියට ඒ තාවකාලික ආඩුක්ව ක්රියාත්මක කරවළු. එශසේ කිීමමට
ශයෝජනා කරමින් මම නිහඬ වනවා. ූලධාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට ස්තුතියි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම ස්තුතියි. මීළ ට, ඉ.
ාේස් නිර්මධනාදන්
මන්ත්රීතුමා. බබතුමාට විනාඩි 4ක කාධයක් තිශබනවා.

ගුණ ඉ. චාල් 2ස් නිර්මලනාදන් මහතා

(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

විනාඩි ක කාධයක් තිශබනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

විනාඩි 4යි තිශබන්ශන්.

[பி.ப. 2.55]

ගුණ ඉ. චාල් 2ස් නිර්මලනාදන් මහතා

(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, நன்றி!
கடந்த உயிர்த்த ஞொயிறன்று முஸ்லிம் தீவிரவொத அமைப்பொல்
குறிப்பொக,
கத்ததொலிக்கர்கமள
அதுைட்டுைல்லொைல்,
கத்ததொலிக்கத்
தைிழர்கமள
இலக்குமவத்து
ைனித
தவடிகுண்டுத் தொக்குதல் நடத்தப்பட்டது. அந்த தவடிகுண்டுத்
தொக்குதலில் ைரணித்தவர்களது உறவினர்களுக்கு எனது
ஆழ்ந்த
அனுதொபத்மதத்
ததொிவித்துக்
தகொள்கின்தறன்.
அதததநரத்தில், கொயமுற்றவர்கள் ைிக விமரயில் குணைமடய
தவண்டுதைன்றும் நொன் இமறவமனப் பிரொர்த்திக்கின்தறன்.
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, இந்தச்
சம்பவம் நமடதபற்ற கொரணத்தினொல்தொன் இன்று இந்தப்
பொரொளுைன்றம் கூட்டப்பட்டது. இங்கு உமரயொற்றுகின்ற
தகௌரவ அமைச்சர்கள் ைற்றும் பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள்
பலர் இந்தக் குண்டுதவடிப்புச் சம்பவங்களுக்குத் தொம்
தபொறுப்பல்லதவன்றும், அது பற்றித் தைக்குத் ததொியொது
என்றும் கூறுகின்றனர். இப்படியொன ஓர் அரசியல் ொீதியொன
நகர்வுதொன்
இந்தப்
பொரொளுைன்றத்தில்
இடம்தபற்றுக்
தகொண்டிருக்கின்றது. இந்தச் சம்பவம் ஏன் நமடதபற்றது?
இந்தப் பயங்கரவொரக் குண்டுத்தொக்குதல் ஏன், கத்ததொலிக்கர்
கமள குறிப்பொக தைிழ் ைக்கமள, தவளிநொட்டில் இருந்து வந்த
சுற்றுலொப்
பயணிகமள
இலக்குமவத்து
நமடதபற்றது
என்பமத
ஆரொய்வதற்கொகக்
கூட்டப்பட்ட
இந்தப்
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பொரொளுைன்றத்தில்,
இந்தச்
சம்பவத்துக்குத்
தொங்கள்
தபொறுப்பல்ல என்ற விதத்தில்தொன் அரசியல் கட்சியினர்
தற்தபொழுது
தங்களுமடய
உமரகமள
ஆற்றிக்
தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, இந்த
முஸ்லிம் தீவிரவொத அமைப்பொனது இன்று தநற்றல்ல, சில
வருடங்களுக்கு முன்பிருந்தத இயங்கி வருகின்றது. இந்தத்
தொக்குதல்கள் ஒரு சில அரசியல்வொதிகளின் ஆசீர்வொதத்துடன்
தொன் நமடதபற்றிருக்கின்றன. கிட்டத்தட்ட 5 வருடங்களுக்கு
முன்னர் தகௌரவ அமைச்சர் றிஸொட் பதியுதீன் அவர்கள்
எங்களுமடய ைன்னொர் ைமற ைொவட்ட ஆயர் இரொயப்பு
தஜொசப் ஆண்டமக அவர்கள் ஒரு பயங்கரவொதி என்று இதத
பொரொளுைன்றத்தில் கூறியிருந்தொர். அவர் அப்தபொதும் ஓர்
அரசியல்வொதியொக, ஓர் அமைச்சரொகத்தொன் இருந்தொர். ஒரு
ைதகுருமவ - ஓர் ஆண்டமகமயப் பயங்கரவொதி என்று ஓர்
அமைச்சர் கூறியதன் அர்த்தம் என்ன? இந்த நொட்டில் இன்று
நடந்துள்ள இந்தச் சம்பவத்திற்கும் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு
அவர் இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில் கூறியதற்கும் என்ன
ததொடர்பு இருக்கின்றது என்பமதப் பற்றி ஆரொய தவண்டும்.
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, மூன்று
ைொதங்களுக்கு முன்பு வில்பத்து வனப் பகுதியில் முஸ்லிம்
இமளஞர்கள் பயிற்சி எடுத்தொர்கள். அவ்வொறு பயிற்சி
எடுத்தமை பற்றி எங்கொவது விசொரமண நமடதபற்றதொ? அந்த
விசொரமணகள் ததொடர்ந்து நமடதபறொைல் இருப்பதற்கொன
அல்லது மகது தசய்யப்பட்டவர்கமள விடுவிப்பதற்கொன
கொரணங்கள் என்ன? இந்தச் சம்பவம் ஏன் நடந்தது என்பமதப்
பற்றிக்
கண்டுபிடிக்க
தவண்டும்.
இது
யொரொல்
நடத்தப்பட்டததன்று ஜனொதிபதி அவர்களுக்கும் ததொியும்,
பிரதைர் அவர்களுக்கும் ததொியும். பிரதைர் அவர்கள் என்ன
நிமனப்பொர்? தன்னுடன் இருக்கின்ற அரசியல்வொதிகமள,
அமைச்சர்கமளப் பமகத்துக்தகொண்டொல் தன்னொல் அரசொங்கத்
மதக் தகொண்டு தபொக முடியொததன்று. அதததபொன்று,
ஜனொதிபதி அவர்கள் என்ன நிமனப்பொர்? இரண்டு Governors
கமளயும் பமகத்துக்தகொண்டொல் ஜனொதிபதித் ததர்தலில்
முஸ்லிம் ைக்களுமடய வொக்குகள் தனக்குக் கிமடக்கொததன்று.
இப்படியொன தகொணத்தில் சிந்திக்கின்ற அரச தமலவர்கமள
மவத்துதகொண்டு எவ்வொறு இந்தப் படுதகொமலகமள நிறுத்த
முடியும்? தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள,
இந்தப் படுதகொமலகள் ததொடர்பொக அரசொங்கத்துக்கும்
ததொியும். அரசொங்கத்திற்குத் ததொிந்திருந்த நிமலயில்தொன்
சம்பந்தப்பட்டவர்கள்
இந்தப்
படுதகொமலமய
நடத்தியிருந்தொர்கள். ஆனொல், அரசியலில் உள்ளவர்களுக்
குள்ள ஒதரதயொரு தநொக்கம், தொங்கள் ைீண்டும் ஆட்சிக்கு வர
தவண்டும். ஆட்சிக்கு வந்தபின்பு இந்த அரசொங்கத்துமடய,
ைக்களுமடய பணங்கமளக் தகொள்மளயடித்து, தங்களுமடய
குடும்பங்கமள வளர்க்க தவண்டும் என்பதொகும். இந்த ஒதர
தநொக்கத்துக்கொகத்தொன்
இந்தத்
தொக்குதமல
அவர்கள்
நிற்பொட்டவில்மல.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, your time is over.

ගුණ ඉ. චාල් 2ස් නිර්මලනාදන් මහතා

(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තත්පරයක කාධයක් ධබා
ශදන්න.
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු ඉ. ාේස් නිර්මධනාදන් මහතා]

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள,
குண்டுகள் தயொொிக்கின்ற ததொழிற்சொமல தநற்று கண்டுபிடி
பட்டிருக்கின்றது. அதில் தவளிநொட்டவர்களும் பணிபுொிந்திருக்
கிறொர்கள். இந்தத் ததொழிற்சொமலயினுமடய பங்கொளிகள் யொர்?
இதற்கு அனுைதி தகொடுத்தது யொர்? என்பமத விசொொிக்க
தவண்டும்.
உண்மையில்
இந்த
அரசொங்கம்
சொியொக
விசொரமணகமள
தைற்தகொள்ளுைொ?
என்பதில்
எனக்கு
சந்ததகம் இருக்கின்றது. ஏதனன்றொல், இந்தக் குற்றத்துடன்
சம்பந்தப்பட்டவர்கள்ைீது
நடவடிக்மகதயடுத்தொல் இந்த
அரசொங்கத்திற்கு ஏதொவது பிரச்சிமன வந்துவிடுதைொ என்ற
பயத்தில் அரசொங்கம் இருக்கின்றது. ஆகதவ, அதியுயர்
அதிகொொிகள், அமைச்சர்கள்ைீது அரசொங்கம் விசொரமணகமள
நடத்துைொ என்பதில் எனக்கு சந்ததகைொக இருக்கின்றது.
அரசொங்கம் இவர்கள்ைீது விசொரமணகமள நடத்தைொட்டொர்கள்.
இதில் அவர்களுக்குச் சம்பந்தம் இருக்கிறததன்று ததொியும்.
அப்படிப்பட்ட ஒரு நிமலயில்தொன் இந்த அரசொங்கம் இன்று
இருக்கின்றது. இந்த இரண்டு கட்சிகளும் அடுத்த ஜனொதிபதி
யொர்?
அடுத்த
அரசொங்கம்
யொருமடயது?
என்று
சிந்திக்கின்றொர்கதளதயொழிய, இந்தச் சம்பவம் ஏன் நடந்தது?
ஏன், கத்ததொலிக்கத் தைிழ் ைக்கமளக் குறிமவத்திருக்கிறொர்கள்?
என்பது பற்றிச் சிந்திக்கவில்மல. யொர் இதமனச் தசய்தொர்கள்
என்று கூறுவதற்கு இவர்கள் பயப்படுகிறொர்கள்? ISIS தொன்
இந்தப் பயங்கரவொதச் தசயமலச் தசய்தது என்று தசொல்வதற்கு
அமைச்சர்களுக்கு எந்தவிதைொன மதொியமும் இல்மல. முஸ்லிம்
பயங்கரவொதிகமள வளர்ப்பது ஒருசில அமைச்சர்கள் என்று
தசொல்வதற்கு யொருக்கும் மதொியம் இல்மல. அப்படிப்பட்ட ஓர்
அரசொங்கத்தில் எப்படி நியொயத்மத எதிர்பொர்ப்பது என்று
தகட்டு, விமடதபறுகின்தறன். நன்றி.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළ ට, ගරු පාඨලී ේපික රණවක අමාතයතුමා. බබතුමාට
විනාඩි 1 ක කාධයක් තිශබනවා.
[අ. ා. 3.19]

ගුණ පාඨලී චේපික රණවක මහතා (මහානගර හා
ාස්නාහිර සංවර්ධාන අමාතයතුමා)

(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரணவக்க - ைொநகர ைற்றும் தைல்
ைொகொண அபிவிருத்தி அமைச்சர்)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of
Megapolis and Western Development)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද අපි සියලුශදනාම දන්නවා
අන්තර්ජාතික ඉස්ධාමීය ූලධධර්මවාීම සංවිධානයක් වන ISIS
සංවිධානය ශ්රී ධංකාවට ඉතා යානක, වියරු ප්රහාරයක් ලියත්
කරධා තිශබන බව. ශමවැනි සිදුීමමක් වූ හැටිශ අශ ඉතිහාසශ
අපි කරපු වැරලි ගණනාවක් තිශබනවා.
පළළුවන වැරැේද තමයි අපි ශේ හරහා ශේ පාධනය කරන්න
බධන එක. අපි ඒ ගැන අරයාට ශ ෝදනා කරනවා; ශමයාට
ශ ෝදනා කරනවා; අපි හිටියා නේ මීට වැඩිය ශහොඳට කරන්න
පු වන් කියනවා. එශධස කටයුතු කිීමේ අපි එේටීටීඊ ්රස්තවාදය
තිශබන අවස්ථාශේීමත් දැක්කා. ඒ වාශේම, ශවනත් ගැටුේ තිබුණු
අවස්ථාවධීමත් දැක්කා. ඒ මඟින් අපි අතර තිශබන ශේ පාධන
ශේදභින්නතාව ආරේ කළා. ආරක්ෂක අං විසින් ශේ කටයුතු
මර්දනය කරන්න ගියාම ඒකට අපි විවිධාකාරව ශේ පාධන
මැලිහත්ීමම කරනවා. අශ හිතවතා ළුදා ගන්න, ඥාතියා ළුදා
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ගන්න, පාක්ෂිකයා ළුදා ගන්න අපි කටයුතු කරනවා. සමහර විට ඒ
හරහා අපිම අවසානශ මරණය කැන්දා ගන්නවා. ශේක අපි
අීනතශ කරපු එක වැරැේදක්.
දැනුත් එයම සිදු කරමින්
තිශබනවා.
ශදවැන්න තමයි, ශමවැනි සිදුීමමක් සිදු වූ වහාම කුමන්්රණ
කථා මතු ශවන එක. ශේක සිදු ශවන්න ඇත්ශත් අහවලුන් විසින්,
අහවේ ආකාරයට, අහවේ ශේ පාධනය කරන්න කියධා කථා
පතුරුවනවා. නියම හතුරා අමතක කරධා කුමන්්රණ කථා
ගණනාවක් ශගො නැශ නවා. ශේ රශේත්, ශේ පාර්ලිශේන්තුශේත්
ඉන්න සියලුශදනා දන්නවා ධලිත් ඇතුළත්ළුදලි මැතිතුමා
ඝාතනය වුණාම, විජය කුමාරතුංග මහතා ඝාතනය වුණාම,
රණසිංහ ශප්රේමදාස ජනාධිපතිතුමා ඝාතනය වුණාම, න්ද්රිකා
කුමාරතුංග මැතිනිය ඝාතනය කරන්න උත්සාහ කළාම ශවනත්
ශනොශයක් ශදනාට ඒ වගකීම පවරධා, කුමන්්රණ නයායයක්
ශගනැේධා ඒ හරහා සැබෑ ්රස්තවාලියාට, අපරාධකාරයාට
ආරක්ෂාව, රැකවරණය සැධශසන බව.
තුන්ශවනුව, දැනුත් ශේ ගරු ස ාශේීම ශේ සේබන්ධශයන්
සමාජ ශේ පාධන විග්රහ ඉලිරිපත් වුණා. ශේ ප්ර ්න මතු වුශඩු
අහවේ අසාධාරණය නිසාය, අහවේ අධිරාජයවාීම ක්රියාදාමය
නිසාය, අහවේ පී නය නිසාය කියධා සමාජ ශේ පාධන විග්රහ
ඉලිරිපත් කරධා ශේ ේශේච්ඡ ්රස්තවාදයට සමාජ ශේ පාධන
පසුිලමක්, රැකවරණයක් ධබා ශදන්න අපිම කටයුතු කරනවා.
විශ ේෂශයන්ම අපි ශමතැනීම කියන්න ඕනෑ කාරණයක්
තිශබනවා. අපි ශමතැනීම කවුද වැරලි කියන ප්ර ්නයට ව ා, අපට
වැරදුශඩු ශකොතැනද කියධා බධධා වහාම ඒ සඳහා කටයුතු කළ
යුතුයි. ඒ වාශේම, ශේ ගැටුම ජය ගන්න නේ ඒ සඳහා අව ය
පුේගධයන් ඉතා වැදගත්.
ඒ පුේගධයන් පමණක් ශනොශවයි, ඒ එක්කම ශේ රමශ
ශවනසක් ඇති කරන්න, අශ ආරක්ෂක විධිවිධානවධ ශවනසක්
ඇති කරන්න, ඒවාශ ප්රතිසංස්කරණයක් ඇති කරන්න අපි
සියලුශදනාම ඇප කැප ශවධා කටයුතු කරන්න ඕනෑ.
ඇත්තටම ඊශ ISIS එක ශමහි වගකීම නිධ ව ශයන් ාර
ගත්ශත් නැත්නේ අද ශවනශකොට ශේ කුමන්්රණ නයාය හරහා
තවදුරටත් කියනවා, ශේ ගැටුම පිටුපස අහවේ අය ඉන්නවා,
අහවේ අය ඉන්නවා කියධා. ඒ මඟින් ශේ රට වි ාධ ව ශයන්
අපහසුතාවකට පත් කරනවා. ජනතාවට ශමොකක්ද ශේ වුශඩු
කියන එක ශසොයා ගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් ශවන්න
ශවනවා.
ළුධාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඉරාකයට එේධ ශවච්
ප්රහාරයත් එක්ක
ඉරාකශ
සුන්නි ළුස්ලිේවරුන් අතරින්
විශ ේෂශයන්, සදාේ හුශසේන්ශේ බාත් පක්ෂශ අනුගාමිකයන්
අතරින් තමයි අේ-සර්ක්වාවිශේ ශේ වයාපාරය ආරේ
වුශඩු.
ඒක ඇත්ත. අේ-සර්ක්වාවිශගන් පසු ශමය අේබේ ාඩි අතට
ගියා. බහු කලිපාතයක් ප්රකා යට පත් කළා. ඉස්ධාමීය ඉතිහාසශ
නිරන්තරශයන්ම ළුධධර්මයක් සහිත රටක් මැලිහත් කර ශගන
තමයි ඒ අධිරාජයය පැවතුශඩු. බශටෝමාන් කලිපාතය ඇද
වැටුණාට පස්ශසේ, බහු ශේ කලිපාතය ිලහි කළාම ශධෝකශ
මධයම පාන්තික තරුණ තරුණියන් හතළිස් දහසකට අධික
පිරිසක් ගිහින් බහුශේ ISIS වයාපාරයට බැඳුණා. ධංකාශේත්
පවුේ හතරකට පහකට අයිති, ඉතාම වැදගත් උගත් යයි හැ ශ න
පිරිස් සිරියාවට ඉරාකයට ගිහින් දවදයවරු
හැටියට,
සටන්කාමීන් හැටියට බවුන්ට ශසේවය කළා. 0199, 0190 වර්ෂවධ
ඒ ශතොරතුරු සියේධම අශ
බුේධි අං වලින් වාර්තා වුණා.
පසුගිය දහස් වර්ෂය පුරාම අන්තර්ජාතිකව ක්රිස්තියානි ධර්මයත්,
ඉස්ධාමීය ධර්මයත් අතර
පවතින කුරුස යුේධශ , ඒ
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ක්රියාදාමශ ම ශකොටසක් හැටියටයි ශමය පැවත ශගන එන්ශන්
කියධා අපි මතක තියා ගන්න ඕනෑ. එය ISISධාශේ ප්රකා ශ ත්
තිශබනවා.
අශ රශේ අහිංසක කශතෝලික ජනතාව ඉරාක ආරමණයට
ගිශ නැහැ. අශ රශේ අහිංසක කශතෝලික ජනතාව සිරියා
ආරමණයට ගිශ නැහැ. නළුත් බවුන් කශතෝලිකයන් ීමම නිසා ක්රිස්තියානි ධර්මය අදහන අය ීමම නිසා- ම කළපුශේීමත්,
මීගළුශේ, ශකොච්චිකශඩ්ීමත් ඝාතනයට ධක් වුශඩු ඒ උමතු
ආගමික මත වාදශ ක්රියාවලිය නිසායි. ඒක අපි අමතක කරන්න
ශහොඳ නැහැ.
ඒ වාශේම, බවුන් විශේශිකයන්ට පහර දුන්ශන් සං ාරක
වයාපාරය අ පණ කරන්න ශනොශවයි. බටහිර ශධෝකශ අද
තිශබන දරුණු ආරක්ෂක තත්ත්වය නිසා තවදුරටත් ඒ රටවධීම
ඝාතන සිදු කරන්න බැරිකම නිසා අශ රශේ ඉන්න බටහිර
සං ාරකයන්ට පහර ීමධා ඒ තුළින් පණිවු යක් ශදන්න පු වන්
කියධා බවුන් වි ්වාස කරනවා.
ළුධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි එකක් අවශබෝධ කර
ගන්න ඕනෑ. එේටීටීඊ සංවිධානය ඒ තත්ත්වයට පත්ීමශේීම
ඓතිහාසික පරිණාමයක් තිබුණා. ශවනම රාජයයක් ශවනුශවන්
කරන ධද අරළුණු සහගත අරගධයක් බවුන්ට තිබුණා. ජනතා
විළුක්ති ශපරළුණ කර ශගන ගිය සටනටත් අරළුණක් තිබුණා, ශේ
රශේ සමාජවාදය ිලහි කර ගැනීම සඳහාය කියධා. 9 3 සිට සමාජ
වයාපාරය ිලහි වුණු දා සිට ඒ සඳහා වූ පරිණාමයක් තිබුණා.
හැබැයි, ISIS ්රස්තවාදශ අද අරළුණ කලිපාතය ශනොශවයි. අද
බවුන්ශේ සියලු ිලේ බවුන්ට අහිමි ශවධා ඉවරයි. බවුන් එක්ක
සටන් කළ ශදොශළොස්දහසකට අධික පිරිස් අද ශධෝකශ විවිධ
රටවධට විස්ථාපනය ශවධා තිශබනවා. අද බවුන්ශේ අරළුණ,
උපරිම වයසනය, උපරිම විනා ය ශේ ශධෝකයට ශගන ඒමයි.
එමනිසා අපි ඒ ජාතයන්තර ක්රියාවලිය අවශබෝධ කර ශගන
කටයුතු කළ යුතු ශවනවා.
ඒ වාශේම, ශේ ආගමික හා දාර් නික ක්රියාවලිශ තධ
කිහිපයක් තිශබනවා. අපට පු වන් ඒ ගැන සංවාද කරන්න.
සර්වබධධාීම ශදවිශයක් ඉන්නවාද
නැේද? ශධෞකිකවාදයද,
ශ ෞතිකවාදයද, විඤ්ඤාණවාදයද කියධා සංවාද කරන්න අපට
පු වන්. ශේ රශේත් පඤ් මහා වාද පැවතුණා, ශබෞේධයන් හා
ක්රිස්තියානින් අතර. එය ප්රජාතන්්රවාීම සමාජයක සිදු විය යුත්තක්.
හැබැයි, ඉන් බේබට ගිහින් කවුරුන් ශහෝ ආගමික නායකයන්ට
අවමන් කරනවා නේ, අපහාස කරනවා නේ, දවරය පතුරුවනවා
නේ, අන්න එතැනීම තමයි ප්රජාතන්්රවාීම සමාජය ක්රියාකාීම
ශවන්න ඕනෑ, ඒක නතර කරන්න. එයිනුත් බේබට ගිහින්
තමන්ශේ ශනොවන ආගමිකයන් ඝාතනය කරන්න, වනසන්න,
සූලහ ඝාතනය කරන්න ඉලිරිපත් ශවනවා නේ එය වළක්වන්න
අනිවාර්යශයන්ම අපි ක්රියාත්මක විය යුතුයි. ඒ සඳහා අව ය,
අපට තිශබන සන්නේධ උපකරණ, නීතිමය උපකරණ, සමාජමය
උපකරණ සියේධම පාවිච්චි කරධා ක්රියා කළයුතු ශවනවා. අපි අද
පත්ශවධා තිශබන්ශන් එතැනටයි. ශේක සමාජ සංවාදවලින්,
සමාජ විදයාවලින් විසඳන්න පු වන් ගැටලුවක් ශනොශවයි. ශේක
සේපුර්ණශයන්ම ්රස්තවාීම ප්ර ්නයක්. අන්තර්ජාතිකව පවතින
වයා තවාීම ්රස්තවාීම ගැටලුවක්. ඒකට ඒ ආකාරශයන් වූ
ආරක්ෂක විධිවිධාන මගින් අපි ළුහුණ ලියයුතු ශවනවා.
විශ ේෂශයන්, අපි එේටීටීඊ ්රස්තවාීමන් සමග එේටීටීඊ
භූමිවධට ගිහින් කාධතුවක්කුවලින් ළුහුණට ළුහුණ ීමධා සටන්
කළා වාශේ සටනක් ශනොශවයි ශේක. විසි ධක්ෂයකට අධික
ළුස්ලිේ ජනතාව අතශර් අන්තවාීමන් ශදතුන් සියයක් සැ ීම විවිධ
ස්ථානවධ ක්රියා කරනවා.
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එම නිසා බවුන් ශසොයා බවුන්ව විනා කිීමම සඳහා අශ
ආරක්ෂක අං වධ බුේධි ශසේවාවන්වධ විශ ේෂ ආරක්ෂක
ප්රතිසංස්කරණයක් අද අතයව ය ශවධා තිශබනවා. ශමය
ප්ර ාකරන් එක්ක කළා වාශේ යුේධයක්, ජනතා විළුක්ති
ශපරළුශඩු, එශහම නැත්නේ ශවනත් ආකාරයක අීනතශ තිබුණු
සටනක් වාශේ ශනොශවයි. ශමය ඉතාම ප්රශේ ශමන් ක්රියා කළ යුතු
ක්රියාදාමයක් ශවනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශේ අය සඳහා ආයුධ
එන්ශන් ශකොශහොමද, ශේ අය සඳහා ධනය ගධාශගන එන්ශන්
ශකොශහොමද, ශේ අය සඳහා විශේ වලින් පුේගධයින් ඇවිේධා
පුහුණු කරන්ශන් ශකොශහොමද කියන කාරණා ගැන අපි ශසොයා
බැලිය යුතුයි. ශේ සංවිධානශ ධංකාශේ නායකයාත්, බහුශේ
ආගමික නායකයාත් තමිේනාක්ශේ ඉන්ශන්. තමිේනාක්ශේ එම
ආගමික නායකයා ඉන්ලියානු ආරක්ෂක අං වලින් ශකොටු කරගත්
නිසා තමයි ශේ තරමටවත් අපට ශේ පිළිබඳව දැනුමක් ධැබුශඩු.
ඒ පුේගධයා ශේ රටට ආශේ ශකොශහොමද? ආගම ප්ර ාරය කිීමශේ
ළුවාශවන් අහිංසක ශේ නාකරුවකු හැටියට ඇවිේධා ළු රටම
වයසනයට පත් කිීමශේ ක්රියාවලියක් ශේ තුළ තිශබනවා. ඒ නිසා
පුේගධයින් ශේ රටට පැමිණීම, අවි ආයුධ ශේ රටට පැමිණීම, ශේ
අයට ධනය ගධා ඒම කියන ශේ කාරණා ගැන අපි මතක තබා ගත
යුතුයි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, බබතුමාට තව විනාඩියක කාධයක්
තිශබනවා.

ගුණ පාඨලී චේපික රණවක මහතා

(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මා තව එක කාරණයක් කියන්නට ඕනෑ. අපි දැක්ශක්, අශ
රශේ වන්නිශ දු පත් පිරිස් අවි අතට ගන්නවා, හේබන්ශතොට
පිරිස් අවි අතට ගන්නවා පමණයි. අද තිශබන්ශන් BMW 5
Seriesවලින් ඇවිේධා ශහෝටේ පුපුරවන ්රස්තවාදයක් බව අපි
මතක තබා ගත යුතුයි. බවුන්ට කිසිම ආර්ථික ප්ර ්නයක් නැහැ. ඒ
අය ආගමික උමතුවක් විසින් ශමශහයවන පිරිසක්.
අවසාන ව ශයන් මා විශ ේෂශයන්ම කියන්නට ඕනෑ, ශමය
පරාජය කිීමමට සියලුම ශේ පාධන බධශේග එකට එකතු විය
යුතුයි කියධා. ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා පමණක් ශනොශවයි,
විපක්ෂ නායකතුමා, ශදමළ ජාතික සන්ධානය, ජනතා විළුක්ති
ශපරළුණ, ඒ වාශේම අශනකුත් සියලුම ශේ පාධන පක්ෂ;
ප්රජාතන්්රවාදය අගය කරන, මනුෂයත්වය අගය කරන සියලුම
පිරිස් ශේ පාධනමය ව ශයන් එකට එකතු විය යුතුයි. ඒ වාශේම
ශේ සඳහා ආරක්ෂක අං වධට අව ය කරන ක්තිය, සහශයෝගය
කිසිම ඇඟිලි ගැසීමකින් ශතොරව අප විසින් ධබා ලිය යුතුයි. ඒ
වාශේම මා ප්රකා කරන්නට ඕනෑ, ශේ ්රස්තවාදය පිළිබඳව
අවුරුදු ගණනක් ක්රියා කරපු පිරිසක් හැටියට අශ ශේ පාධන
හිතවත්කේ, අශ
ශේ පාධන සන්ධානය තිශබන්ශන් රට
ශවනුශවනුයි. ඒ ශවනුශවන් ශේ ්රස්තවාදය පරාජය කිීමම සඳහා
තිශබන ඕනෑම ශේ පාධන සන්ධානයකට අපි ශනොපැකිළ
සහශයෝගය ශදනවා විතරක් ශනොශවයි, ඒ සඳහා ක්රියා කිීමමටත්
අපි සූදානේ බව ප්රකා කරමින් මා නිහඬ ශවනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම ස්තුතියි. මීළ ට, ගරු
ධස් අධහ ශපරුම
මන්ත්රීතුමා. බබතුමාට විනාඩි 91ක කාධයක් තිශබනවා.
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ගුණ ඩලස් අලහප්ප්පුණම මහතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශ ඉතිහාසශ ිලහිසුණුම
ශහෝරා කිහිපයක් පහුකරධා පැය 90කට පස්ශසේයි අපි ශේ
පාර්ලිශේන්තුශේ රැස්ශවධා ඉන්ශන්. එම සිේධිය ගැන පමණක්
ශනොශවයි, වටපිටාව, ඉතිහාසය, වර්තමානය සහ අනාගතය කියන
පු ේ දැක්ශමන් ශේ සාකච්ඡාව ඉලිරියට කරශගන යනවා. මා
සතුටු ශවනවා, පාඨලී ේපික රණවක ඇමතිතුමාශේ කථාශවන්
පස්ශසේ කථා කරන්නට ධැබීම ගැන. එතුමා ශේ පිළිබඳව ාස්ත්රීය
විග්රහයක් කළා. ඒ සේබන්ධශයන් එතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මා
ශේ සාකච්ඡාවට දායකශවන්න බධාශපොශරොත්තු ශවනවා.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ සාකච්ඡාවට සහ ාගි
ශවන්න ඉස්ශසේධා මශේ හෘදය සාක්ෂිය ඇතුශළේ තිශබන
කැරැේධක් ගැන කියන්න ඕනෑ. මශේ හෘදය සාක්ෂිය ඇතුශළේ
කැරලි ගහනවා. ඒ ශමොකක්ද? අශ සමාජශ අපි ශකොයි තරේ
ශිෂ්ට සේපන්නද, ශීධා ාරද කියන ප්ර ්නයයි. අශ රශේ ජීවමාන
බුදුන් වහන්ශසේ විධියට පිළිගන්නා ශ්රී මහා ශබෝධිය ළ , දළ දා
මාලිගාව ළ මරාශගන මැශරන ප්රහාර ලියත් වුණා. ශුේධ වූ නිල
නායකතුමාශේ උපන් ලිනය දවශසේ අකුරැස්ශසේ ශගො පිටිශ
ඉස්ධාේ පේලිශ මරාශගන මැශරන ප්රහාර ලියත් වුණා. ශජ්සුස්
වහන්ශසේශේ උත්ථානය සිදු වුණු පාස්කු ඉරිදාශේ මරාශගන
මැශරන ප්රහාර ලියත් වුණා. අශ සමාජශ පුරවැසිශයෝ ඝාතකයන් පවා අශ පුරවැසිශයෝයි- මරාශගන මැශරන ප්රහාර
ලියත් කරන්න ශීධා ාර සීමාශවන් මිලිධා ශකොයි තරේ බේබට
ගිහින් තිශබනවාද කියන කාරණය ශේ සමාජශ සෑම ආගමික
නායකයකුම සාකච්ඡා කළ යුතු කාරණාවක්ය කියධා මා වි ්වාස
කරනවා.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා හිතන විධියට අපි අද ශේ
පවත්වන විවාදශ ප්රධාන අරළුණු තුනක් අපි සියලුශදනාම
අනුගමනය කළ යුතුව තිශබනවා.
පළළුවැනි කාරණය තමයි, ශේ සිේධිශයන් ඇති වුණු ශේදනාව,
කේපනය ප්රකා කරන එක, කනගාටුව ශබදා හදා ගන්න එක.
ශදවැනි කාරණය තමයි, ගරු පාඨලී ේපික ඇමතිතුමාත් කිේව
විධියට අපට වැරදුශඩු ශකොතැනද, වැරදුශඩු කාටද කියන
සාකච්ඡාව ාස්ත්රීය විධියට, වැදගත් විධියට සමාජගත කරන එක.
තුන්වැනි කාරණය තමයි, ශේ කේපනය, ශේදනාව, ශේ ශ ෝකය
යටපත් කරශගන, අශ දධර්යය ඊට ව ා උඩින් තියාශගන දධර්යසේපන්න
ාවය ඉහළම තැනක තියාශගන- අපි
ශකොශහොමද ජාතියක් විධියට ශේ කේපනය යටපත් කරශගන නැීම
සිටින්ශන් කියන එක. ශමන්න ශේ අරළුණු තුන බස්ශසේ ශේ
විවාදය ඉලිරියට ශගන යන්නට ඕනෑය කියන එකයි අශ
වි ්වාසය.
විශ ේෂශයන්ම සිංහධ
ාෂාශේ නි කියධා අක්ෂරයක්
තිශබනවා. එම අක්ෂරය ළුේ කරශගන ශමම සාකච්ඡාව නිෂ්චිතව,
නිශරෝගි සාකච්ඡාවක්, ඒ වාශේම නිරුවත් සාකච්ඡාවක් බවට පත්
කරශගන, අ යන්තරශ කිසි ශදයක් හංගන්ශන් නැති නිරුවත්
සාකච්ඡාවක් විධියට, නිෂ්ඵධ ශනොවන සාකච්ඡාවක් විධියට ශමම
සාකච්ඡාව ශගන යන්නට ඕනෑය කියන එකයි ශේ අර්බුදශයන්
ශගො ඒම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු ූලලික කාරණාව විධියට අපි
වි ්වාස කරන්ශන්.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශ ජීවිත කාධය තුළ
කිසියේ ආඩුක්වක වැරැීමමක් නිසා මහා බරපතළ ජීවිත හානි සිදු
වුණු අවස්ථා ශදකක් වාර්තා ශවනවා. රණසිංහ ශප්රේමදාස
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ජනාධිපතිතුමාශේ යුගශ ආඩුක්ශේ වැරැලි නිශයෝගයක් පදනේ
කරශගන නැශ නහිර පළාශත්ීම යටත් ශවන්න කියධා නිශයෝග
දුන් ශපොලීසිශ 611 ගණනක් එකතැන ඝාතනය කළා. ඊට පස්ශසේ
ආඩුක්වට ධැබුණු ශතොරතුරු නිවැරලිව කළමනාකරණය කර
ශනොගත් නිසා, නිවැරලි සන්නිශේදනයක් කර ගත්ශත් නැති නිසා
සිදු වූ ්රස්තවාීම ප්රහාරශයන් අද වන විට මිය ගිය ප්රමාණය
ඉධක්කේවලින් ගත්ශතොත් 341කට, 361කට ආසන්න සංඛ්යාවක්
දක්වා ඉහළට ඇවිේධා තිශබනවා. මහා ඝාතනයක් සිේධ ශවධා
තිශබනවා. ශේක අපට ශේසිශයන් බැහැර කරන්න පු වන්
කාරණාවක් ශනොශවයි, ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. මිය ගිය
සංඛ්යාව පිළිබඳව අදටත් හරි ශතොරතුරක් ධබා ශදන්න
පු වන්කමක් ධැබී නැහැ.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පළළුවැනි කාරණය තමයි
කනගාටුව . අප සියලු ශදනාම මහා ශපොදු සාධකය විධියට
කනගාටුව ප්රකා කරන්න ඉලිරිපත් ශවනවා. විශ ේෂශයන්ම මිය
ගිය සෑම පුරවැසිශයකුටම, බවුන්ශේ පවුේවධට කනගාටුව ප්රකා
කරන්න අපි හැමශදනාම ඒකාත්මික ශවනවා. එශසේ කනගාටුව
ප්රකා කරන අතශර්, ශකොළඹ අගරදුණරු කාලිනේ මැේකේ රංජිත්
හිමිපාණන් ප්රළුඛ් කිතුනු ප්රජාවට අශ ශගෞරවය ප්රකා කරන්න
අපි ශිෂ්ට සේපන්න ශවන්නට ඕනෑ. ඇයි ඒ? එතුමන්ධා ශකොයි
තරේ සංයමශයන් යුතුව, ශකොයි තරේ ශිෂ්ටසේපන්න විධියට,
පරමාදර්ශී විධියට ශ ෝකය, ශේදනාව, කේපනය කළමනාකරණය
කර ගත්තාද? ඒක අශ ශේ ස ාශේ ශගෞරවයට පා්ර විය යුතු
කාරණාවක්. පරණ ශතස්තශේන්තුශේ විධියට ඇහැට ඇහැක් an eye for an eye - යන සංකේපශයන් මිලිධා, වේ කේළුධට
ගැහුවාම සතුරාට දකුණු කේළුධත් ලිුණ කරන්න කියන ඉගැන්ීමම
පදනේ කරශගන බවුන් ශේ ශමොශහොශත්ත් ශේ මහා
ශේදවා කයට ළුහුණ දුන්නා. බවුන්ට කනගාටුව ප්රකා කරන ශේ
ශමොශහොශත් අපි සියලු ශදනාම ඒක අගය කරන්නට ඕනෑ.
ශමම විවාදශ අරළුණ ශවන්නට ඕනෑ කියධා මම ශදවැනි
කාරණය විධියට කිේශේ, අපට වැරදුශඩු ශකොතැනද, වැරදුශඩු
ඇයි, වැරදුශඩු කාටද කියන එකයි. ඒකයි මම කිේශේ, ශේක
නිරුවත් සාකච්ඡාවක් බවට පත් කරන්න ඕනෑ කියධා. එක
පක්ෂයකට ඇඟිේධ ලිුණ කිීමම ශනොශවයි; එක ජාතියකට ඇඟිේධ
ලිුණ කිීමම ශනොශවයි; එක ආගමකට ඇඟිේධ ලිුණ කිීමම ශනොශවයි
කළ යුතු වන්ශන්. ආඩුක්රම වයවස්ථාශවන් උත්තීමතරයි
කියන ශේ ස ාශේ අශ පරම වගකීම ශවන්නට ඕනෑ, ඒ පිළිබඳව
නිශරෝගී, නිරුවත් සාකච්ඡාවක් කරන එකයි.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද උශේ ඉඳධා ශේ දක්වාම
ශේ සාකච්ඡාවට ශක්න්ද්ර වුශඩු, අශප්රේේ වන දා සිට අද දක්වා
කාධ සීමාව තුළ සිේධ වුණු සිදුීමේ විතරයි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාධයක්
තිශබනවා.

ගුණ ඩලස් අලහප්ප්පුණම මහතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනාඩි 91ක් තිශබනවා
ශන්.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

බබතුමාශේ කථාව පස් වරු 3.91ටයි පටන් ගත්ශත්. දැන් පස්
වරු 3.98යි.
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ගුණ ඩලස් අලහප්ප්පුණම මහතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම බබතුමාශගන් තව සු
කාධයක් වැඩිපුර ඉේධනවා. ශමොකද ශේ කාරණය පැහැලිලි
කරන්න අපට ඉතිහාසයට යන්න ශවනවා.
ශමහිීම, දැක්ශක් නැහැ , මට කිේශේ නැහැ , ඊශ ෑ
ශතොරතුරු ආවා කියා කියන්න බැහැ. ූලධාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාශේ අවංක ාවය බැලුවාම, අද බබතුමාට
ව ා ඉලිරිශයන් ISIS සංවිධානය ඉන්නවා; තවුහිේ ජමාත්
සංවිධානය ඉන්නවා. බවුන් ශේ සිේධිශ වග කීම ාර ගත්තා.
තළුන්නාන්ශසේධා ශේ බරපතළ වැරැේශේ වග කීම ාර ගන්ශන්
නැහැ. ඒ වග කීම ාර ගන්න ශකශනක් ශේ රශේ නැහැ.
ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා සහ ආරක්ෂක අං
ප්රධානින්
සියලුශදනාම එකිශනකාට ඇඟිේධ ලිුණ කරගන්නවා. ඒ වග කීම
ාර ගන්න ශකශනක් නැහැ.
ශේක අද ඊශ පටන් ගත් ශදයක් ශනොශවයි, ූලධාසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමනි. මම ශමන්න ශේ කාරණය කියන්නට ඕනෑ.
BBC නාළිකාශේ සිටින, ISIS සංවිධානය පිළිබඳව වැඩිපුරම
අධයයනය කළ ඇන් ෘ ශහොස්කින් කියන ශේඛ්කයා 019 ජූනි
මාසශ ීම ශපොතක් ලිේවා. ඒ ශපොත ශමොකක්ද? ඒක තමයි,
"Empire of Fear: Inside the Islamic State" කියන ශපොත.
සිංහශධන් කිේශවොත්, ඒ ශපොශත් නම, භීතිශ අධිරාජයය ඉස්ධාමීය රාජයශ ඇතුළාන්තය කියන එකයි. ISIS ඇති වුශඩු
ශකොශහොමද, අරළුදේ, ප්රතිපාදන ධැශබන්ශන් ශකොශහොමද,
වයා තිය ශකොශහොමද සැධසුේ කර තිශබන්ශන් වැනි කාරණා
තමයි ඒ ශපොශත් සඳහන් වන්ශන්. ශේ ශපොශත් ශවනම
පරිච්ශේදයක් තිශබනවා. එම පරිච්ශේදශ සඳහන් ශවනවා, ඒ
වයා තිය ඇතුශළේ ශ්රී ධංකාව එක breeding ground එකක්;
ශතෝතැන්නක් කියා. 0196 අශගෝස්තු මාසශ එක්තරා ලිනයක
ඒකාබේධ විපක්ෂ කඩු ායේ රැස්ීමමක් ජනාධිපති ශේකේ
කාර්යාධශ
පැවැත්වුණු අවස්ථාවක ශේක මම අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට කියා තිශබනවා. අශ පාඨලී ේපික රණවක
ඇමතිතුමා ශේ ශපොත කියවධා ඇති. ශේ ගැන අපි කථා කර
තිශබනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, කාධය අවසානයි.

ගුණ ඩලස් අලහප්ප්පුණම මහතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමතැනින් එහාට ගිහිේධා
ශේක ජාතික ආරක්ෂක කවුන්සධශ සාකච්ඡා කර තිශබනවා.
ඉතිහාසශ
විතරක්
ශනොශවයි,
මම
ශේ
පිළිබඳව
පාර්ලිශේන්තුශේීමත් ප්ර ්නයක් ඇහුවා. ඒ ප්ර ්නය ඇසුශේ 0196
සැ තැේබර් 6වන දායි. දැන් ශේ මශේ අශත් තිශබන්ශන් ඒ
හැන්සාඩ් වාර්තාවයි. ශේ සියලු කාරණා ගැන මම එදා ප්ර ්නයක්
ඇහුවා. එතශකොට සාගධ රත්නායක ඇමතිතුමා මට කිේවා,
ශේක පාර්ලිශේන්තුශේ උත්තර ශදන්න පු වන් එකක්
ශනොශවයි කියා. හැබැයි ශතොරතුරු තිශබනවා. 0196ීමයි මම ශේ
ප්ර ්නය ඇහුශේ. ඒ නිසා, අපි දන්ශන් නැහැ
කියා
අගමැතිතුමාටවත්, කාටවත් කියන්න බැහැ.
ශේ ප්ර ්නය ඇහුශේ මම විතරක් ශනොශවයි. 0196 ශනොවැේබර්
98වන දා බබතුමන්ධාශේ අධිකරණ අමාතය ගරු විජයදාස
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රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් ශේ පිළිබඳව ශේ ගරු ස ාශේීම ප්ර ්න කළා;
ශේ ශතොරතුරු ශහොළිදරේ කළා. ඒ නිසා, අපි ශේක දන්ශන්
නැහැ කියා කාටවත් කියන්න බැහැ.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ආරක්ෂක කවුන්සධයට
ශමතුමන්ධාට එන්න කිේවාද, නැේද කියන එක ශවනම
කාරණයක්. එදා ඉඳධා 49 වතාවක් ආරක්ෂක කවුන්සධශ ශේක
සාකච්ඡා කර තිශබනවා. අශනකාට ඇඟිේධ ලිුණ කරධා කිසි
ශකශනකුට ශේශකන් පැනධා යන්න බැහැ. ශේක බරපතළ
කාරණාවක්.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අවසාන ව ශයන් මම ශේ
කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. අපි ශමතැනින් මිශදන්න නේ
ශමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? තළුන්නාන්ශසේධාශේ බරපතළ වැරැේද
තමයි, ජාතික ආරක්ෂාව කියන එක තළුන්නාන්ශසේධාශේ
ශේ පාධන නයාය ප්රශ තිබුශඩු නැති එක. බුේධි ශසේවා
නිධධාරින් අත් අ ංුණවට ගත්ශත් වැරැලි කළ නිසාය කියා රංජිත්
මේදුම බඩු ාර ඇමතිතුමා කිේවා. ඒ කිසි ශකශනකුට තවම
කිසිම ශ ෝදනාවක් නැහැ; ශ ෝදනාවක් ශගොනු කර නැහැ. මම වග
කීශමන් ශේ කියන්ශන්. අවුරුදු එකහමාරක් තිස්ශසේ, ශේජර්
ජනරාේ අමේ කරුණාශසේකර කියන බුේධි ශසේවාශේ ප්රධානියා
හිරකරශගන ඉන්නවා. ශේ කිසි ශකශනකුට අද ශවනතුරු
ශ ෝදනාවක් නැහැ. කර්නේ සිරිවර්ධනධා, කර්නේ සුශබෝධධා
අවුරුදු එකහමාරක් තිස්ශසේ හිරකරශගන හිටියා. නළුත්, අද
වනතුරු බවුන්ට කිසිම ශ ෝදනාවක් ශගොනු කර නැහැ. දැන්
මිනිස්සු බශයන් ඉන්ශන්. නිශයෝජය ශපොලිස්පති ්රියධාේ
දසනායක මහතා ශේ ශතොරතුරු පහළට ශහේශේ නැත්ශත් ඇයි?
ඒකට ශහේතුව ශමොකක්ද?

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමා වැඩිපුර ගන්නා කාධය කාට ශහෝ
ගරු මන්ත්රීවරයකුට ශදන්න පු වන් නේ කමක් නැහැ.

ගුණ ඩලස් අලහප්ප්පුණම මහතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ශේක මම ගන්නා අවසාන විනාඩියයි, ූලධාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

බබතුමා විනාඩි 3ක් වැඩිපුර අරශගන තිශබනවා.

ගුණ ඩලස් අලහප්ප්පුණම මහතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ්රියධාේ දසනායක මහත්මයා
සිතන්න ඇති, 'ශේ ගැන පහළට ශසොයාශගන ගිහින් අනුර
ශසේනානායක මහත්මයාට වුණු ශේ මා කර ගන්ශන් ඇයි' කියා.
එශසේ සිීනම සාධාරණ ශවන්න පු වන්. ඒක වැරැේදක් ශනොශවයි.
ඒ නිසා ශමහි වගකීම පහළ තැනක අශයකු ශවත ගමන් කරවන්න
ඉ ශදන්න එපා. අපි සියලුශදනාට වගකීමක් තිශබනවා. ශේ රට
අවුරුදු 31ක යුේධයකින් පසුව නිදහශසේ හුස්ම ගන්න හදන රටක්.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගරු සරත්
ශ ොන්ශසේකා මැතිතුමා රට ශවනුශවන් කථාවක් කළා. එතුමා ඒ
කථාව කශළේ පක්ෂයක් ශවනුශවන් ශනොශවයි; ආඩුක්වක්
ශවනුශවන් ශනොශවයි. අශ ශගෞරවය එතුමාට හිමි වනවා. අපි
එතුමාට ගරු කරන්න ඕනෑ.
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු ධස් අධහ ශපරුම මහතා]

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ රශේ මිනිසුන් සූදානේ,
කැප කිීමේ කරන්න. එදා ශකොච්චිකශඩ් ශේවස්ථානශ ශබෝේබය
පුපුරා ගියාට පසුව ශේ ශදන්න ශේ බැංකුශේ ශපෝලිශේ සිටිශ
කවුද? ඒ ශපෝලිශේ සිටිශ , ශේ රශේ සිංහධ, ළුස්ලිේ, බර්ගර්,
ශදමළ කියන ජාතිවධට අයත් මිනිසුන්. එදා ඒ ආකාරයට, ශබෞේධ
ආගශේ, ඉස්ධාේ ආගශේ, කශතෝලික ආගශේ, හින්දු ආගශේ
මිනිස්සු ශේ බැංකුශේ ශපෝලිශේ සිටියා. ඇයි ඒ? ශමොකක්ද, ඒ
අයට තිශබන වුවමනාව? ඒ බධශේග එකතු කරන්න සියලු
ශේ පාධන නායකත්වය, ආගමික නායකත්වය, සමාජ
නායකත්වය එකතු ශවන්න ඕනෑ. රාජපක්ෂ ළුවහමට තඩි බාමින්
තළුන්නාන්ශසේධා අවුරුදු හතරහමාරක් ශගේවා. මින් එහාට ඒ
මාර්ගශ ගමන් කරන්න බැරි බව ප්රකා කරමින්, ශේ උත්තීමතර
ස ාශේ සිටින තළුන්නාන්ශසේධා සියලුශදනාට සැබෑව දකින්න,
සැබෑව එක්ක ඉලිරියට යන්න ක්තිය, දධර්යය ධැශේවායි කියා
ප්රාර්ථනා කරමින්, මම නිහඬ ශවනවා. ස්තුතියි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළ ට, ගරු අේදුේ හලීේ අමාතයතුමා. බබතුමාට විනාඩි
9ක කාධයක් තිශබනවා.
ඊට ප්රථම, කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශයක් ූලධාසනය සඳහා
ගරු තුශරයිශරත්නසිංහේ මන්ත්රීතුමාශේ නම ශයෝජනා කරන්න.

ගුණ ගයන්ත කුණණාතිලක මහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ක. තුශරයිශරත්නසිංහේ
මන්ත්රීතුමා දැන් ූලධාසනය ගත යුතුය යි මා ශයෝජනා කරනවා.

රශ්්නය විමසන ලිනන් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුණව ගුණ හර්ෂණ රාජකුණණා මහතා මූලාසනප්යන් ඉවත්
වූප්යන් ගුණ ක. තුප්රයිප්රත්නසිංහේ මහතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலதவ, ைொண்புைிகு க. துமரதரட்ணசிங்கம்
அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. HARSHANA RAJAKARUNA left the Chair,
and THE HON. K. THURAIRETNASINGAM took the Chair.

[අ. ා. 3.26]

ගුණ අේදුල් 2 හලීේ මහතා (තැපැල් 2 ප්සේවා හා මුස්ලිේ
ආගමික කටයුතු අමාතයතුමා)

(ைொண்புைிகு அப்துல் ஹலீம் - தபொல் தசமவகள் ைற்றும்
முஸ்லிம் சைய அலுவல்கள் அமைச்சர்)

(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Postal Services and
Muslim Religious Affairs)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය 09වන ඉරිදා විශ ේෂශයන් පාස්කු ඉරිදා- ක්රිස්තියානි ආගමික සිේධස්ථාන තුනක්
සහ ලිවයිශන් ප්රළුඛ් සං ාරක ශහෝටේ කිහිපයක් ශක්න්ද්ර කර
ගනිමින් සිදු කරන ධද ේශේච්ඡ ්රස්ත ක්රියාව මා ඉතාම
පිළිකුශධන් යුතුව ශහළා දකිනවා. එශමන්ම ශේ ප්රහාරශයන් මිය
ගිය සියලු කිතුනු බැතිමතුන්ශේ, විශේශීය සං ාරකයන්ශේ සහ
සාමානය ජනතාවශේ පවුේ ශවත මාශේ සාති ය සංශේගය සහ
කනගාටුව පළ කර සිටිනවා. ශේ ්රස්ත ක්රියාවධට ළුහුණ දුන්
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ක්රිස්තියානි ආගමික සිේධස්ථානවධ පූජකතුමන්ධා සහ කනයා
ශසොශහොයුරියන් ශමන්ම, එම අනුගාමිකයන් සහ බවුන්ශේ පවුේ
ශවත මාශේ සාති ය සංශේගය සහ කනගාටුව මා ශමම
අවස්ථාශේීම පළ කර සිටිනවා.
ශමම සිේධිය ඇති ීමමට ශපර බුේධි අං යට ඒ සේබන්ධ
ශතොරතුරු ධැබුණු බවත්, රජශ
ආරක්ෂක අං යන්හි
පරිපාධනමය ව ශයන් ඇතිවූ යේ යේ දුර්වධතා නිසා, එම
ශතොරතුරු දැනුේ ලිය යුතු පාර් ව
් යන්ට පවා -විශ ේෂශයන් ගරු
ජනාධිපතිතුමාට, ගරු අග්රාමාතයතුමාට- දැනුේ ශනොීම තිබූ බව දැන
ගන්නට තිශබනවා. ඒ නිසා ශේ අවස්ථාශේීම රජයට
ශදෝෂාශරෝපණය කිීමශමන් කිසිම ශසතක් වන්ශන් නැති බවයි, මා
වි ්වාස කරන්ශන්.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, දැනට ධැබී තිශබන ශතොරතුරු
අනුව ජාතයන්තර ISIS සංවිධානය ශේ සියලු ශබෝේබ පිපිීමේ
සේබන්ධ වගකීම ාර ගන්නා බවට දැනුේ ීමමක් කර තිශබනවා.
එශහම නේ, ඉතාම බරපතළ ප්ර න
් යක් වූ ශේ ප්ර න
් යට ළුහුණ
ශදන්න අපට සිදු ශේවි. ඒ අය ඉස්ධාේ ූලධධර්මවාලින් කියා
කිේවාට, ඒ ්රස්තවාීම කඩු ායම -ඒ සංවිධානය- ළුස්ලිේවරුන්
හැටියට අපි -ඉස්ධාේ ආගශේ හැටියට- පිළිගන්ශන් නැහැ.
ඉස්ධාේ ධර්මය කියන්ශන්, අශනකුත් ආගේවධට ගරු කරන,
සියලු ජනතාව තමන්ශේ සශහෝදරයන් හැටියට සධකන,
්රස්තවාදය ශනොව සාමය අගය කරන ආගමක් බව මා ශේ
අවස්ථාශේීම විශ ේෂශයන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. අද අශ රට
ජාතයන්තර ්රස්තවාදයට එශරහිව කටයුතු කරන නිසා, ශේ
්රස්තවාීම ක්රියාවධට සේබන්ධ වූ තැනැත්තා ශහෝ කඩු ායම
කවුරුන්ද යන්න හඳුනා ගැනීමට ආරක්ෂක අං විසින් දැන්
විධිමත් පීමක්ෂණ ආරේ කර තිශබන ශේ අවස්ථාශේීම, සාමානය
පුරවැසියන් ශධස අපි හැම දාම එම ආරක්ෂක අං වධට අශ
සහශයෝගය ධබාශදනවා.
ශේ ්රස්ත ක්රියාව කරන ධේශේ කවුරුන්ද යන්න නිගමනයට
එළැඹීමට බවුන් ශගන යන විමර් න ක්රියාවන් කඩිනමින් අවසන්
කිීමමට අව ය ශවනවා. ඒ තුළින් හඳුනා ගනු ධබන යේ
පුේගධශයක් ශහෝ පුේගධ කඩු ායමක් යේ අයුරකින්
ළුස්ලිේවරුන් ශධස හඳුනා ගනු ධැබුවශහොත් බවුන් කිසිශවකු
ළුස්ලිේවරුන් ශධස අපි සධකන්ශන් නැහැ. බබත් බවුන් කිසිශවකු
ළුස්ලිේවරුන් ශධස හඳුන්වා ලිය යුතු නැහැ. බවුන් නිසැකශයන්ම
්රස්තවාීමන්මයි. බවුන් ්රස්තවාීමන් ශධසම හඳුනා ගනිමින් අශ
ශේ ය, අශ රට සහ අශ රට වැසියන්ශේ ආරක්ෂාව තර කර
ගන්නට කටයුතු කරළු.
ශේ අවස්ථාශේීම ඉතාමත් කඩිනමින් ශමම විමර් න කටයුතු
අවසන් කරන්නට අපි ආරක්ෂක අං යන්ට උපරිම සහශයෝගය
ධබා ලිය යුතුයි. ඒ තුළින් පමණයි අපට අශ රශේ සිටින
්රස්තයින් කවුද, ශකොශහන්ද ආශේ, කවර බධශේගශයන්ද
ක්රියාත්මක වුශඩු කියා හඳුනා ගන්නට පු වන් වන්ශන්.
ආරක්ෂක අං මඟින් එශසේ හදුනා ගනු ධබන කඩු ායේ
ළු මනින්ම ශ්රී ධංකා ශේ ය තුළින් ළුලිනුපුටා දැමීමට කටයුතු
කරන්නට අපි කවදාවත් භිය විය යුතු නැහැ. එේටීටීඊ ්රස්තවාීමන්
අති යානක යුදමය ක්රියාදාමයක් මඟින් ළුලිනුපුටා දැමීමට වසර
තිහක් වැනි කාධයක් ගත්තා වාශේ ශමම තර්ජනය ඉවත් කිීමමට
තවත් වසර ගණනාවක් ගැනීමට අපි අශ ක්ෂා කරන්ශන් නැහැ.
ඉතාමත් කඩිනමින් ශමම ්රස්තවාීමන් හඳුනා ශගන එම
අදෘ යමාන බධශේග කවුද කියා ළු
ශධොවටම හඬන ා
කියන්නට වාශේම බවුන් ශේ ශ්රී ධංකා ශේ ය තුළින් ළු මනින්ම
අතුගා දමන්නට සමස්ත ශ්රී ධංකාවාසීන්ශේ සහශයෝගය ධබා ලිය
යුතු වනවා. ශේ පාධන පක්ෂ, පාට, ආගේ, ජාති, කුධ මධ කියන
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කිසිදු ශේදයක් ශනොතකා අපි සියලුශදනාම එකම මවකශේ දරු
කැධක් ශමන් එකා ශමන් එකතු ීම ශේ ්රස්තවාදය පරාජය
කරන්නට කටයුතු කරන්නට ඕනෑ.
විශ ේෂශයන්ම මම ශේ අවස්ථාශේීම අගරදුණරු අති උතුේ
මැේකේ කාලිනේ රංජිත් හිමිපාණන්ට ස්තුතිවන්ත ශවනවා, උන්
වහන්ශසේ ශේ සිේධිශයන් පසුව ජනතාවට ධබා දුන් එම පණිවු ය
සහ ප්රකා ය සේබන්ධව. ඒ පණිවු ය තුළින් ජනතාව කුපිත
ීමශමන් ආගේ අතර ගැටුේ ඇති කිීමශමන් වැළැකී සිටිය බවයි මා
වි ්වාස කරන්ශන්. එතුමාශේ ඒ ප්රකා ය අපි කාටත් ආදර් වත්
ප්රකා යක් හැටියට මම සධකනවා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් තමන්ශේ පණිවු ය තුළින් ශමම
ඇති වුණු අවාසනාවන්ත සිේධිය ්රස්තවාීම කඩු ායමක ක්රියාවක්
නිසා කිසිම ආගමකට, විශ ේෂශයන්ම ඉස්ධාේ ආගමට ඇඟිේධ
ලික් කරන්නට එපා කියන ඉේලීම කළා. ඒ සේබන්ධවත් මාශේ
ස්තුතිය අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ශවත පුද කර සිටිනවා.
පසුගිය කාධශ නුවර ඇති වුණු සිේධීන් සම බධේීම ශමවර
රජය ප්රමාදයකින් ශතොරව ශපොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනීමම ඉතාමත්ම
වැදගත් කාර්යයක් වුණා.
විශ ේෂශයන්ම සමාජ ශවේ අ වි, social media සියේධම
තාවකාලිකව නතර කිීමම තුළිනුත් ඇති ීමමට තිබුණු ප්ර ්න
ගණනාවක් අපට වළක්වා ලීමට පු වන්කම ධැබුණා. ශේ
අවස්ථාශේීම අපි සියලුශදනාම ශේ ප්ර ්නශයන් ශේ රට ළුදවා
ගැනීම සඳහා අශ උපරිම සහශයෝගය ධබා ලිය යුතුයි. ඒ තුළින්
පමණයි අශ රශේ සිටින ්රස්තයින් කවුද, ශකොශහන්ද ආශේ කියා
හඳුනාශගන ශේ ප්ර ්නය විසඳා ගැනීමට හැකි වන්ශන් කියන
කාරණය ප්රකා කරමින් මම නිහඬ ශවනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු දයාසිරි ජයශසේකර මන්ත්රීතුමා. බබතුමාට විනාඩි 6ක්
තිශබනවා.

[අ. ා. 3.33]

ගුණ දයාසිරි ජයප්සේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

විනාඩි ක් තිබුණා.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ෂ
ේ ශයන්ම අද දවශසේ ශේ
විවාදයට සේබන්ධ ශවමින් පළළුශවන්ම ඇති වුණු සිේධිය නිසා,
ශේ ේශේච්ඡ ප්රහාරය නිසා ජීවිත අහිමි වුණු කශතෝලික
බැතිමතුන්, විශේශීය සං ාරකයන් ඇතු සියලුශදනා ශවනුශවන්
කනගාටුව සහ ශ ෝකය ප්රකා කරන්නට මා ශමය අවස්ථාවක්
කරගන්නවා. තුවාධ ධැබූ සියලුශදනාට ඉක්මන් සුවය ප්රාර්ථනා
කරනවා.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ අවස්ථාශේ අශ රටට,
ජාතියට ධබා දුන් පණිවි ය පිළිබඳව, මධයස්ථව ඉතා සාමකාමිව
ශේ වැ පිළිශවළට ක්තිය ීමම පිළිබඳව අශ අගරදුණරු අති
උතුේ මැේකේ කාලිනේ රංජිත් හිමිපාණන්ට අශ ශගෞරවය,
ස්තුතිය පුද කරනවා.
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ශේ අවස්ථාශේ අශ
කශතෝලික ජනතාව
වි ාධ
ශේදනාවකින්, කේපනයකින් සමහර අය දවරයකින් තමයි
ඉන්ශන්. තමන්ශේ ආදරණීයයන් අහිමි ීමම නිසා බවුන් ඉතා
ශේදනාකාරිව වුවත් ඉතා සාමකාමි ශධස තමන්ශේ ජීවිතය
ශගවන ශේ අවස්ථාශේීම, ශ්රී ධංකා නිදහස් පක්ෂය විධියට අපි
බවුන් සම කනගාටුව ශබදා ගන්නවා.
අපි අද ශේ විවාදය පටන් ගන්නශකොට ශේ රශේ ජනතාව
බධාශගන හිටිශ අපි ඊළ ට කරන්ශන් ශමොකක්ද කියායි.
මිනිසුන් අශ පුවත් පත් සාකච්ඡා බධනවා. අශ ශේ සාකච්ඡා
මිනිසුන් බධාශගන සිටිනවා. ශමවැනි තැන්වධ හිනාශවන,
කෑගහන ඒවා මිනිසුන් බධාශගන සිටිනවා. ඊශ විවාදශ ීම අශ
හැසිීමම ශදස මිනිසුන් බධාශගන හිටියා. ඊශ ඇති වුණු සිේධීන්
සම සමහර අය හිනා ශවධා, කෑගහධා ශමතැන හැසිරුණු විධිය
ගැන සමහර අය ධජ්ජාශවන් අපට කථා කළා.
අපි දුක් ශවනශකොට ශේ අය විශනෝද ශවනවා කියා, එදා පුවත්
පත් සාකච්ඡාශේීම හිනා ශවවි හිටපු අයශේ photos Facebook
එශක් දමා තිශබනවා. රටක් ඇතුශළේ ශේ වාශේ තත්ත්වයක් ඇති
වුණාම ශේ පාධනඥයින් විධියට අපි අශ කනගාටුව අශ
හදවතින් ප්රකා
කරනවා වාශේම අදහස්වලින්, අශ
සියලුශේවලින් ඒ කැපීමම ශපන්වන්න ඕනෑ කියායි මම වි ්වාස
කරන්ශන්. අද ශකොළඹ විතරක් ශනොව ළු රශේම පාසේ වහධා.
ඒ වාශේම අශ ජනතාව යන එන තැන් පිළිබඳ වි ාධ භීතියකින්
කටයුතු කරන ශේධාවක්. ඒ සේබන්ධව අශ හැීමම අපි
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන් විධියටත් ශපන්වන්න ඕනෑ කියායි මම
වි ්වාස කරන්ශන්.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, දැන් එක එක්ශකනාට ඇඟිලි
ලිුණ කර ගත්තා ඇතියි කියා මම වි ්වාස කරනවා. අද උශේ ශේ
විවාදය පටන් ගන්නශකොට ස ානායකතුමා පටන් ගත්ශත්,
"හතරවැනිදා ශතොරතුරු ධැබුණා. ඒක අපට කිේශේ නැහැ.
කියායි. ශේ අශඳෝනා න න ශේධාවක් ශනොශවයි. ඒ සියේධ දැන්
සිදු ශවධා ඉවරයි. නැවත ශගො ගන්න හැකියාවක් නැහැ. අපට
දැන් තිශබන්ශන්, ඉලිරියට යන්ශන් ශකොශහොමද කියා කේපනා
කරන්නයි.
ශහට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සර්ව පාක්ෂික සළු වක්
කැඳවධා තිශබන බව මම විශ ේෂශයන්ම කියන්න කැමතියි. අපි ඒ
සළු වට සේබන්ධ ශවධා ශේ වයසනශයන් රට ශගො ගැනීශේ
වයාපාරයට
ක්තිය ධබා ශදළු කියා මම ශේ ශේධාශේ
සියලුශදනාශගන් ඉේධා සිටිනවා. ශපෞේගලික වාසි තකා ශහෝ
පක්ෂශ වාසි තකා ශහෝ ක්රියා කිීමම ශනොශවයි අපි ශේ ශේධාශේ
කළ යුත්ශත්. සියලුශදනා එකට එකතු ීම කථා කර වැ කිීමමයි.
විශ ේෂ ඉේලීමක් කිීමමට ශේ අවස්ථාව ප්රශයෝජනයට ගත
යුතුයි කියා මම හිතනවා. ශ්රී ධාංකික ජන සමාජශ සිංහධ,
ශදමළ, ළුස්ලිේ, බර්ගර්, මැශේ සියලුශදනා ශවනුශවන් අපි එක
ඉේලීමයි කරන්ශන්. අන්තවාදය පරාජය කිීමමට අව ය කරන
ක්තිය අපි සියලුශදනා ධබා ශදළු. ඒකට අව ය නීතිමය
ක්රියාමාර්ග ශගශනන එක ආඩුක්ශේ ක්රියාදාමයක් විධියට මම
දකිනවා.
අද ශේ රශේ එක එක නමින් ශේ පාධන පක්ෂ ස්ථාපිත කිීමම
ජාතිවාදය ඇවිස්සීම සඳහා කරපු පළළුවැනි ක්රියාදාමය හැටියටයි
මම දකින්ශන්. ශදමළ පක්ෂ ශේවා, ළුස්ලිේ පක්ෂ ශේවා, සිංහධ
පක්ෂ ශේවා සිංහධ නමින්, ශදමළ නමින්, ළුස්ලිේ නමින් පක්ෂ
ඇති ීමම තමයි ශේ රශේ ජාතිවාදය ඇවිස්සීශේ පළළුවැනි කාර්ය
ාරය බවට පත් ශවධා තිශබන්ශන්.
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ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. Presiding Member)

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාධයක්
තිශබනවා.

ගුණ දයාසිරි ජයප්සේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ශමය නැවැත්ීමමට හැකි වැ පිළිශවළක් අපි වහාම සකස්
කරන්න ඕනෑ. ඒ විතරක් ශනොශවයි. 9 69 අංක 18 දරන උපකෘත
පාඨ ාධා හා අ යාස විදයාධ පනත යටශත් ධංකාශේ ළුස්ලිේ ශහෝ
ශදමළ ශහෝ සිංහධ පාසේ ශවනම හැීමම පිළිබඳ ශසීමශේ වැ
පිළිශවළක් අපි සකස් කරන්න ඕනෑ.
අශ ආදරණීය ළුස්ලිේ ජනතාව අද වි ාධ ිලඳ වැටීමකට ධක්
ශවධා තිශබනවා. බවුන් වි ාධ ිලයකින් සිටින අවස්ථාවක් ශේ. ඒ
නිසා මම ශමතැන සිටින ළුස්ලිේ නායකවරුන්ශගන් ඉේලීමක්
කරනවා, පුවත් පත් සාකච්ඡා කිහිපයක් පවත්වධා ශේ රශේ
සිංහධ, ශදමළ, ළුස්ලිේ, බර්ගර් යන ශේ සියලුශදනාශේ එකළුතුව
ශවනුශවන් කථා කිීමමට පළළුශවන්ම ධැහැස්ති ශවන්න කියා.
ශදවනුව, පුවත් පත් සාකච්ඡාවක් පවත්වා අන්තවාලි
ළුස්ලිේවරුන්ට විරුේධව තළුන්නාන්ශසේධාශේ මතය ප්රකා
කිීමමට ශමය අවස්ථාවක් කර ගන්න කියා ශජේමියතුේ උධමා
සංවිධානයට මම කියන්න කැමතියි. ඒ වාශේම මම විශ ේෂශයන්ම
කියන්න කැමැතියි, කාත්තන්කුඩිශ තිශබන ජාතික තේහිත්
ජමා'අත් සංවිධානය තහනේ සංවිධානයක් බවට පත් කරන්න
විතරක් ශනොව එවැනි අන්තවාීම සියලු සංවිධාන තහනේ සංවිධාන
බවට පත් කරන්න අව ය නීති වහාම ශගන ආ යුතුයි කියා. ඒ
විතරක් ශනොශවයි, ජාතිවාදය පතුරුවන ඒ සේබන්ධව කථා කරන
සියලු අයට විරුේධව අව ය කරන කටයුතු ටික කරන්න.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමාට නියමිත කාධය දැන් අවසානයි.

ගුණ දයාසිරි ජයප්සේකර මහතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම තව විනාඩියක්
බබතුමාශගන් ඉේධනවා. ඒ වාශේම, විශ ේෂශයන්ම ශේ රශේ
සිංහධ, ශදමළ, ළුස්ලිේ, බර්ගර් කියන ජාීනන් අතර ශේදයක්
නැතිව, අපි සියලුශදනා ජාතිවාදයට විරුේධයි කියා අපි ශමතැනීම
සපථ කරන්න කියන ආදරණීය ඉේලීමත් කරමින් මශේ ව න
ස්වේපය ශමයින් අවසන් කරනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ස්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමාට. ඊළ ට, ගරු මංගධ සමරීමර
ඇමතිතුමා කථා කරන්න. බබතුමාට විනාඩි 9ක කාධයක්
තිශබනවා.

ගුණ මංගල සමරවීර මහතා (මුදල් 2 අමාතයතුමා)
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர - நிதி அமைச்சர்)

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනාඩි කීයක් තිශබනවාද?
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(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

You have seven minutes, Hon. Minister.
[3.39p.m.]

ගුණ මංගල සමරවීර මහතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Thank you, Hon. Presiding Member.

This is a time when our nation, which was emerging
from conflict and was beginning to work together for a
brighter and more prosperous future for all our people,
has been shaken to the very core. In fact, 359 persons
have been killed, 45 of them were children and over 500
have been injured. I would like to take this opportunity,
first of all, to offer my condolences to all those who have
suffered loss and anguish as a result of the brutal and
senseless violence unleashed by extremists on Easter
Sunday at churches and hotels in Sri Lanka. My thoughts
and prayers are with each and every individual who is
grieving and I pray that each one of us in this House and
each and every citizen of our nation finds the strength and
wisdom required to work with determination to stand
together, undeterred by those who seek to divide us and
make us become so consumed by hatred, anger and
vengeance that we lose our resolve to work together to
build a reconciled, peaceful, stable and prosperous nation
for all.
Sir, at this very sad moment, in the midst of the
tragedy we experienced last Sunday, we also saw many
acts of heroism. We saw parishioners and workers who
risked everything to rescue victims; people who ran to
help and rescue victims instead of running away to save
their own lives; the ultimate sacrifice paid by brave
policemen who acted to prevent more crimes and
apprehend perpetrators; the devotion of health
professionals who faced unimaginable and unexpected,
providing the best support for each person at their most
vulnerable, irrespective of race, ethnicity, gender or age;
good-hearted people reached out to help those in need in
numerous ways cooperating the law-enforcement
authorities and conducting themselves with restraint
tolerance and patience; journalists, media personnel and
media organizations who reported the truth in a
responsible manner without engaging in sensationalism
as some of our TV stations did and those committed
individuals who painfully went through information
especially on social media to separate the truth from the
fake and inform the public and heartwarming gestures of
many people flocking to donate their own precious blood
to save the lives of others that were unknown to them, to
people they have never met or spoken to.
Sir, this is the goodness of our nation, our citizen
heroes who did not hesitate even for a moment to check
out who the victim was in order to help. They did not
wonder “is my blood from this or that community?”
Blood is not Buddhist, Muslim, Christian or Hindu.
Blood is what reminds all of us of our common humanity.
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This is not, Sir, the time to point fingers. This is not
the time to score political points; not to score debating
points and manipulate the emotions of our people by
misleading and confusing them. This, in fact, is a time to
introspect.
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Minister, you have two more minutes.

ගුණ මංගල සමරවීර මහතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Okay.

Mr. Presiding Member, it is important that we act with
responsibility. It is important to realize that not all
problems can be solved with guns and bombs and by
changing a few individuals. There is a sense of
sophistication that is required to deal with sensitive issues
of this nature and countering violent extremism and
radicalization require a careful and an intelligent
approach.
Unlike earlier when Sri Lanka had to deal with a
separatist movement based on its own soil, we are now
dealing with an international terrorist network based on
religious fanaticism. Therefore, we need the support and
know-how of the international community who too have
become victims of this plague.
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* සභාප්ේසය මත තාන ලද ලියවිල් 2ල :
சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட ஆவணம்:
Document tabled:

Sir, our economy was on a steady path of recovery following a
series of natural disasters in the form of droughts and floods in
2016/2017, and a man-made disaster the political crisis of 2018. We
had stabilized the economy as inflation was brought down to 2.9 %
by March 2019, the trade deficit declined to its lowest level in over
5 years in February, accordingly the rupee has appreciated by 4.5 %
- the 3rd best performing currency in the world in 2019. Our foreign
reserves stand at US$ 7.7 billion - covering over 4 months of import
requirements. Interest rates have declined by over 100 basis points
this year as fiscal consolidation delivered results with a 0.6 %
primary budget surplus in 2018.
It is clear, Sir, that we had laid a sound foundation for the economy
to withstand shocks of the nature that we faced on Sunday.
Nonetheless, there will be an impact on the tourism sector even
though it is now off-season. Our tourist industry has had long
experience of protecting our visitors even through a 30 year war,
and there is no doubt the sector will bounce back. We have taken
significant measures to support tourism through policy
interventions in the budget, and also outside of the budget such as
the visa waiver. We will discuss with the industry to identify further
measures to support them through this challenging period.
We could also see some stresses in FDI and portfolio investment in
the short term. In both instances, I urge investors to focus on the
macroeconomic fundamentals which are, as I have outlined, very
sound. Sri Lanka’s investment proposition remains very
compelling. We have taken pro-active measures to refinance
external debt in the first quarter of this year, and have already
completed large external debt repayments in January and April.

Along with that I also table** the rest of my speech to
be included in Hansard. Thank you.
**සභාප්ේසය මත තාන ලද කථාප්ේ ඉතිරි ප්කොටස:

It is, in fact, a triumph of our foreign policy that the
international community - our friends in the international
community - has rallied around our country in this hour of
need. In fact, some of the leaders of the principle nations
of the world have been calling our Prime Minister and the
President. From President Trump to Prime Minister
Theresa May, Prime Minister Narendra Modi, Prime
Minister of Japan and everyone has called Sri Lanka to
offer their assistance, their help as well as their
sympathies.
Therefore, Mr. Presiding Member, as I said before, the
need for introspection, the need for collective action along
with the international community and the need for each
individual to act with responsibility become far greater.
Citizens have a duty to preserve the peace. We must take
great care to bring to the notice of law enforcement
authorities details of those who may be brainwashed into
causing harm. We must learn from other countries that
had been dealing with similar situations regarding best
practice, including rehabilitation, counselling and
capacity building among communities for psychological
support.
I believe my seven minutes is up now. So, I really do
not want to take any more time. In fact, I was going to
take a few minutes to talk about the impact of this
incident on our economy but due to lack of time I table*
that document.

**சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட உமரயின் எஞ்சிய பகுதி::
**Rest of the speech tabled:

It is also critical, Sir, that we look at this in a wider context
including education reform. Content of education from pre-school
onwards as well as the structure of our schools are worth being
revisited. I am no expert. Yet, I cannot help but wonder whether
segregated schools in our country may be causing incomprehensible
harm. Moreover, the exam-oriented focus of curricula needs to be
reconsidered at the earliest possible. Each of our religions has such
valuable life lessons to teach us. Lessons that help us cope with the
stresses and strains of life. Yet, the way religion is taught in an
exam-oriented and compartmentalized way and the lack of
emphasis on universal values make it impossible for children to
gain real and meaningful benefit for their personal growth or to
understand or respect other religions, practices, beliefs or diversity
and overcome fear.
Lastly, Sir, we have ignored for far too long much needed
transformational reform and development of the security sector that
should have been undertaken soon after the end of the conflict in
2009, to ensure that Sri Lanka gains for itself a respectable and
advantageous position in the spheres of national socio-economic
development and foreign affairs, ensuring sustainable security
through the ‘primacy of law and order’. These include: review and
rationalization of major security legislation ; review, re-orientation
and development of national security and defence sectors; and
review, re-orientation and development of the public security and
law-enforcement sector.
Sir, I hope and pray that at least now, at this time of tragedy, we
realize the importance for Sri Lanka to transcend partisan
considerations, whether political, administrative or functional and
introduce lasting ‘institutional cohesion’ to its security sector and
associated processes. Policies and plans should be geared towards
building and maintaining the right security instruments and
capabilities - appropriately resourced, specialized and economically
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු මංගධ සමරීමර මහතා]
focused on their respective tasks without duplication, but with
maximum unity of effort.
Sir, all problems cannot be resolved through fire-power. Securing
our common future- the future of each citizen and individual who
lives in this common space that we share and call our home requires sustained socio-economic development guaranteed through
sophisticated strategic cooperation, diplomacy, intelligence, policing
and law enforcement, infrastructure protection, territorial
surveillance and border management.
The primary security
instruments of the future, Sir, are not firepower or manpower. Sadly,
we have not reflected on these aspects with due seriousness and this
is what is made most apparent in the tragedy of Easter Sunday. I
hope we do this now, without getting bogged down in pointing
fingers and conjuring up conspiracy theories.
Sir, we must take a clear decision about the society we want to be.
The choices are stark. Do we resign ourselves to live in segregated
segments, in shreds of society, talking only with those who are
similar, hiring only those in our group, befriending only the right
kind of person and creating fear against others? Do we resign
ourselves to an uneasy coexistence or do we aim for the more
ambitious goal of reconciliation?
The challenge is to evolve in our nation, a more profound sense of
belonging; one in which we do not merely tolerate the other, but we
celebrate their differences, their culture, their language, their
identities.
The challenge is the paradox of being different and profoundly
equal; equal in humanity, equal individual rights, equal in our love
to this our Mother Lanka.
That challenge, Sir, should be our common obsessive dream; the
promise of a Sri Lanka in which children of all communities play
and grow together; one in which no one feels discriminated because
of their language, identity, gender or beliefs; one in which everyone
feels the pain of another citizen and lives and grows in compassion
and solidarity where there is absolutely no space for recurrence of
violence. Truth- seeking, justice and reparation become ever more
important in this context. We must continue to strengthen our
democracy and work on enhancing strategic cooperation with
friendly nations in the region and beyond whose support is essential
to Sri Lanka’s progress as a peaceful, stable, prosperous and
democratic nation where rule of law and fundamental rights of all
our citizens are secured.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

அடுத்து, தகௌரவ சீனித்தம்பி தயொதகஸ்வரன் அவர்கள்!
உங்களுக்கு 7 நிைிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
[பி.ப. 3.47]

ගුණ සීනිතේබි ප්යෝප්හේස්වරන් මහතා

(ைொண்புைிகு சீனித்தம்பி தயொதகஸ்வரன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, கடந்த
21.04.2019
அன்று
ஞொயிற்றுக்கிழமை
3
கிறிஸ்தவ
ததவொலயங்கள் ைீதும் 4 சுற்றுலொ விடுதிகள்ைீதும் இஸ்லொைியப்
பயங்கரவொதிகளொல்
ைிதலச்சத்தனைொக
நடொத்தப்பட்ட
தொக்குதல்கமள ைிகவும் வன்மையொகக் கண்டிக்கின்தறன்.
இந்தத் தொக்குதல்கள் கொரணைொக 359 தபொோ் இறந்திருக்
கின்றனர். அத்துடன், 500இற்கும் தைற்பட்தடொர் கொயைமடந்
திருக்கின்ற நிமலயில், ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்திலும் இந்தத்
துன்பியல் சம்பவம் நடந்துள்ளமத இந்த இடத்தில் நொன்
நிமனவுபடுத்த விரும்புகின்தறன்.
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இதயசுபிரொன் உயிர்த்ததழுந்த நிமனவு தினைொன அந்த
நொள் ஞொயிற்றுக்கிழமை என்றபடியினொல் ைட்டக்களப்பு
ைொவட்டத்தில்
சீதயொன்
ததவொலயத்தில்
கொமல
தவமளயிதலதய சிறொர்கள் தசன்று, நடனைொடி சந்ததொஷத்மத
அனுபவித்துக்தகொண்டிருந்த தசொற்பதவமளயில்தொன் இந்தச்
சம்பவம் நமடதபற்று அங்கு தபரும் துன்பியல் ஏற்பட்டது.
ைட்டக்களப்பில் நடந்த சம்பவத்தில் கிட்டத்தட்ட 30 தபொோ்
இறந்திருக்கின்றொர்கள்; 65 தபொோ் கொயப்பட்டிருக்கின்றொர்கள்.
26
தபொின்
சடலங்கள்
உறவினர்களிடம்
வழங்கப்
பட்டிருக்கின்றன. நொங்கள் மவத்தியசொமலக்கு தநரடியொகச்
தசன்று பொதிக்கப்பட்தடொமரப் பொர்த்ததபொது, இதுவமர எனது
வொழ்க்மகயில் கொணொத துன்பத்மத அனுபவித்ததன். ைிகவும்
தைொசைொன நிமலயில் அதொவது கருகிய நிமலயில் அந்த
உடல்கள் கொணப்பட்டன. இந்தக் தகொடூரைொன துன்பியமல
ஏற்படுத்திய இந்த இஸ்லொைியத் தீவிரவொதிகளுக்கு எதிரொகக்
கடுமையொன நடவடிக்மக எடுக்கப்பட தவண்டுதைன்று இந்தச்
சமபயில் குரல் தகொடுக்க விரும்புகின்தறன். இந்தத் தொக்குதல்
களிதல ததௌஹீத் ஜைொஅத் அமைப்பும் அதததபொன்று ISIS
தீவிரவொத
அமைப்பும்
சம்பந்தப்பட்டிருப்பதொகக்
கூறப்
பட்டிருக்கின்றது. இந்தத் ததௌஹீத் ஜைொஅத் அமைப்பின்
தமலவர் கொத்தொன்குடியில் பிறந்து வளர்ந்த வரொகத்
ததொிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
இந்தச் சமபயின் கவனத்துக்கு ஒன்மற நொன் தகொண்டுவர
விரும்புகின்தறன். கடந்த 19ஆம் திகதி கொத்தொன்குடிக்கு
அருகொமையில் இருக்கின்ற - கொத்தொன்குடிமயச் தசர்ந்த ஒரு
பகுதியொக இருக்கின்ற ஓர் இடத்தில் ஒரு தைொட்டொர்
வொகனத்திதல குண்டுதவடிப்பு நமடதபற்றது. அதுதொன்
அவர்கள் முதலொவது trial பொர்த்த சம்பவைொகும். ஆனொல்,
அந்தச் சம்பவம் நடந்ததன்பின் அது சொர்பொகப் தபொலிசொதரொ
அல்லது கிழக்கு ைொகொண ஆளுநரொக இருப்பவதரொ தீவிரைொக
எந்த நடவடிக்மகமயயும் தைற்தகொள்ளவில்மல. அவர்கள்
அவ்வொறு
நடவடிக்மக
தைற்தகொண்டிருந்தொல்,
இந்தத்
துன்பியல்
சம்பவங்கமளதயல்லொம்
குமறத்திருக்கலொம்.
அதுைொத்திரைன்றி,
இவ்வொறொன
துன்பைொன
சம்பவம்
நிகழ்வதற்கு முன்தப இது சொர்பொன தகவல்கள் அரசொங்கத்தில்
பொிைொறப்பட்டிருக்கின்றன. தவளிநொட்டுப் புலனொய்வுமூலம்
தகவல் வந்ததொகவும் ததொிவிக்கப்படுகின்றது. ஏப்பிரல் ைொதம்
4ஆம் திகதி தவளிநொட்டுப்
புலனொய்வுதுமறயிடைிருந்து
தகவல் வந்ததொகவும், அதுபற்றிச் சிலொிடம் ததொிவிக்கப்
பட்டதொகவும் நொங்கள் அறிகின்தறொம். ஆனொல், இந்த நொட்டின்
ஜனொதிபதி
அவர்கள்
அதுபற்றித்
ததொியொததன்று
கூறுகின்றொர்; பிரதைர் அவர்கள் அதுபற்றித் ததொியொததன்று
கூறுகின்றொர். அமைச்சர்கள் சிலருக்கு அவர்களது பொதுகொப்புத்
தரப்பினர் கூறியதொகச் தசொல்லுகின்றொர்கள். அது தவிர சில
அமைச்சர்கள் தங்களுமடய ஆட்கமள கிறிஸ்தவ ததவொலயங்
களுக்குச் தசல்லதவண்டொதைன்று தடுத்ததொகவும் கூறுகின்
றொர்கள். அப்படியொகவிருந்தொல், இந்த விடயம் ஏற்கனதவ
பலருக்குத் ததொிந்திருக்கின்றது. இந்த நொட்டின் அரச
புலனொய்வுப் பிொிவு யொொின்கீழ் இயங்குகின்றது? ஆனொல்,
எதிர்க்கட்சித் தமலவருக்குத் ததொிகின்ற பல விடயங்கள்
அரசொங்கத்தில் இருப்பவர்களுக்குத் ததொியொைல் இருக்கின்றது.
அதுதொன் உண்மை! ஆகதவ, இமதச் சொியொகக் கண்டுபிடிக்க
தவண்டும். கடந்த கொலங்களிதல எங்கமள தவவு பொர்ப்பதில்
ஆர்வம் கொட்டிய நொட்டின் புலனொய்வுத்துமற ஏன் இதில்
ஆர்வம் கொட்டவில்மல?
இன்று தைிழீழ விடுதமலப்புலிகள் தசய்யொத அளவிற்குப்
பொரதூரைொன
துதரொகச்தசயல்
இடம்தபற்றிருக்கின்றன.
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தைிழீழ விடுதமலப்புலிகள் இந்த நொட்டில் அரசியல் உொிமைக்
கொகப்
தபொரொடினொர்கள்.
ஆனொல்,
அவர்கள்
அந்தப்
தபொரொட்டத்தில் தபொதுைக்கமள இலக்கு மவக்கவில்மல.
அரசொங்கத்தின்ைீதும்
அரச
பமடகளின்ைீதும்
இலக்கு
மவத்தொர்கள். ஆனொல், இன்று தபருைளவொன தபொதுைக்கள்
ைீது இலக்குமவத்து இந்த நடவடிக்மக தைற்தகொள்ளப்
பட்டிருக்கின்றது. அன்று இஸ்லொைிய ைக்கள் தொக்கப்படக்
கூடொது
என்பதற்கொகத்தொன்
யொழ்ப்பொணத்திலிருந்து
இஸ்லொைிய ைக்கமள தைிழீழ விடுதமலப்புலிகள் தவளிதயற்றி
னொர்கள். இதுதொன் உண்மை!. ஆனொல், இன்று தபொதுைக்கள்
பலவொறு தகொல்லப்பட்டிருக்கின்றொர்கள்.
தபளத்த கிறிஸ்தவர்களுக்கொன பிரொர்த்தமன, அதத
தபொன்று தைிழ் கிறிஸ்தவர்களுக்கொன பிரொர்த்தமன என்று
கிறிஸ்தவ ததவொலயங்களில் பலவிதைொன பிரொர்த்தமனகள்
நமடதபறுகின்றன. தைிழ் கிறிஸ்தவர்களுக்குப் பிரொர்த்தமன
நமடதபறும்தபொதுதொன் இந்தச் சம்பவம் நமடதபற்றிருக்
கின்றது. அந்த வமகயில், தைிழர்கமள மையைொகக்தகொண்டு
இந்தச் தசயற்பொடு நமடதபற்றிருக்கின்றது.
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ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

அடுத்து, தகளரவ றிஸொட் பதியுதீன் அவர்கள். உங்களுக்கு
8 நிைிடங்கள் இருக்கின்றன.

[අ. ා.3. 3]

ගුණ රිසාඩ් ාිනයුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
ිනගුකාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පිනංචි කිරීම
සමුපකාර සංවර්ධාන සහ වෘත්තීය පුහුු හා නිපුණතා
සංවර්ධාන අමාතයතුමා)

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன் - மகத்ததொழில், வொணிப
அலுவல்கள், நீண்டகொலைொக இடம்தபயர்ந்த நபர்களின்
ைீள்குடிதயற்றம், கூட்டுறவுத்துமற
அபிவிருத்தி, ததொழில்
பயிற்சி ைற்றும் திறன்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சர்)

(The Hon. Rishad Bathiudeen - Minister of Industry and
Commerce, Resettlement of Protracted Displaced Persons,
Co-operative Development and Vocational Training and
Skills Development)

ිලස්මිේධාහිර් රහ්මානිර් රහීම්ේ.
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கதள உங்களுக்கு இன்னும் 2
நிைிடங்கள் இருக்கின்றன.

ගුණ සීනිතේබි ප්යෝප්හේස්වරන් මහතා

(ைொண்புைிகு சீனித்தம்பி தயொதகஸ்வரன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

ைன்னிக்க தவண்டும்! எனக்கு தைலதிகைொக ஒரு
ததமவ.

நிைிடம்

கொத்தொன்குடியிலும் அந்தத் ததளஹீத் ஜைொஅத் அமைப்பு
தசயற்படுகின்றது. உடனடியொக அங்கு விசொரமண தைற்
தகொள்ள தவண்டும். அங்கு அந்த அமைப்பு இருப்பது கிழக்கு
ைொகொண
ஆளுநருக்கும்
ததொிந்திருக்கின்றது.
அவர்கள்
தீவிரைொகச் தசயற்பட்டதமனயும் அவர் அறிந்திருக்கின்றொர்.
ஆனொல், அவர் ஏன் முன்பு இதமனத் ததொியப்படுத்தவில்மல.
அவர் அரசொங்கத்தில் பல பதவிகளில் இருந்தவர். பிரதியமைச்
சரொக, இரொஜொங்க அமைச்சரொக இருந்தவர்! தற்தபொழுது
ஆளுநரொக இருக்கின்றொர். இவ்வொறொன நிமலயில் ஏன்
இதமனத் ததொியப்படுத்தி நடவடிக்மக எடுக்கவில்மல.
ஆமகயொல், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் சகலமரயும் விசொொிக்க
தவண்டும். அதுதவிர, தைிழ் ைக்களுக்கும் பூரண பொதுகொப்பு
வழங்கப்பட தவண்டும். இன்று எங்களுமடய ைக்கள் பயந்த
நிமலயில் இருக்கின்றொர்கள். அவர்கள் அரசியல்வொதிகளொக
இருந்தொலும்
விசொொிக்கப்பட்டு,
நீதி
நிமலநொட்டப்பட
தவண்டும். இவ்வொறொன இன்னுதைொரு சம்பவம் நமடதபறக்
கூடொது. ஜனொதிபதி அவர்கள் பொதுகொப்பு அமைச்மச ைொத்திரம்
தன்னிடம் மவத்துக்தகொண்டு சட்டம், ஒழுங்கு அமைச்மச
விட்டுக்தகொடுக்க தவண்டும். [இமடயீடு] சம்பந்தப்பட்டவர்கள்
இன்று தங்களுமடய அரசியல் சுயநலனுக்கொக இரண்டு
பிொிவொகச்
தசயற்பட்டதன்
கொரணைொகத்தொன்
அப்பொவி
ைக்களின்
உயிர்கள்
கொவு
தகொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன.
ஆமகயொல், சட்டம், ஒழுங்கு அமைச்சு உொியவர்களிடம்
வழங்கப்பட்டு சட்டம், ஒழுங்கு நமடமுமறப்படுத்தப்பட
தவண்டுதைன்றுதகட்டு விமடதபறுகின்தறன் நன்றி.

අද රට තුළ ඇති ීම තිශබන ශේදනීය තත්ත්වය තුළ ්රස්ත
ප්රහාරවලින් ජීවිත අහිමිවූ අයවලුන්ශේ පවුේවධට මාශේ දැඩි
කනගාටුව සහ ශ ෝකය ප්රකා කර සිටින අතර, ශමම ප්රහාරවලින්
තුවාධ ධබා ශරෝහේ ගතීම සිටින සශහෝදර ජනතාවට ඉක්මන්
සුවය ධැශේවා! කියා මා ප්රාර්ථනා කරනවා. පසුගිය 09වන ලින,
එනේ පාස්කු ලිනශ ීම කිතුනු ජනතාව තමන්ශේ ආගමික
කටයුතුවධ නිරත වන අවස්ථාශේ සහ ශකොළඹ පිහිටා ඇති තරු
ශහෝටේ කිහිපයක මරාශගන මැශරන ්රස්තවාීමන් විසින් කරන
ධද ශමම ේශේච්ඡ ප්රහාර පිටුපස සිටින සියලුම ්රස්තවාීමන්ට හා
ඒ සංවිධානවධට විරුේධව දැඩි නීතිමය ක්රියා මාර්ග ගත යුතු බවද
මා සඳහන් කරනවා. ශ්රී ධංකා මාතෘභූමිය තුළ ජීවත් වන අපි බබ
සියලු ශදනාම දන්නවා, ශමය අපි සශහෝදරයන් ව ශයන් ජීවත්
ශවන රටක් බව. ්රස්තවාදයට පක්ෂයක් නැහැ; ආගමක් නැහැ.
අපි සියලු ශදනාම එකතුශවධා ශේ ්රස්තවාදය ශුේධ කරන්න
එකතු ශවන්න ඕනෑ. ඉස්ධාේ ආගශමන් ්රස්තවාදය අනුමත
කරධා නැහැ. අශ ශුේධ වූ අේ කුරාණශ ත්, නිලතුමාශේ
ජීවිතශ ත් කියධා තිශබන්ශන් ශේ ්රස්තවාදයට විරුේධවයි. ඒ
නිසා ශේ ්රස්තවාීමන්ශේ ඉස්ධාේ නමින් එයාධාශේ ආගශේ නම
තිබුණාට, ශේ ශගොේධන් අශ ඉස්ධාේ ආගමට විරුේධව තමයි
කටයුතු කරධා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශමතැන පක්ෂ ශේදශයන්
ශතොරව, ආගේ ශේදශයන් ශතොරව ශේ ්රස්තවාදය ශුේධ කරන්න
අපි සියලු ශදනාම එකතු ශවන්න ඕනෑ කියධා මම ඉේලීමක්
කරනවා.
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, நைது
நொட்டிதல ைிக தைொசைொன ஒரு கொிநொளொக - கறுப்பு ஞொயிறொக
அன்மறய நொமள நொங்கள் பொர்க்கதவண்டும். அந்த ஈஸ்டர்
திருநொளிதல அவர்களுமடய புனிதத் தலங்களுக்குள்தளயிருந்த
கிறிஸ்தவ
சதகொதரர்களுமடய
உயிமரப்
பறிக்கின்ற,
அவர்கமளக் கொயப்படுத்துகின்ற தகவலைொன தசயமல அந்தக்
கயவர் கூட்டத்தினர் தசய்திருக்கின்றனர். அந்தப் பயங்கர
வொதச் தசயமலச் தசய்தவர்கமளப் பயங்கரவொதி களொகக்
கருதி, அவர்களுமடய அமைப்மப இந்த நொட்டிதல தமட
தசய்து, அததனொடு சம்பந்தப்பட்ட அத்தமனதபரும் மகது
தசய்யப்பட்டு, அவர்களுக்கு இந்த நொட்டிலிருக்கின்ற அதியுச்ச
தண்டமன வழங்கப்பட தவண்டுதைன்று தவண்டுதகொள்
விடுக்கின்தறன். இந்த விடயத்மத நொங்கள் சிறிதொக
எடுத்துக்தகொள்ளக்
கூடொது.
கரும்புலிகளொக
வந்து,
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சயமனட்மடக் கடித்துக்தகொண்டு தங்களுமடய உயிமர
ைொய்த்துக்தகொண்டு
இவ்வொறொன
தற்தகொமலப்
பமடத்
தொக்குதமலச் தசய்வதற்கு விடுதமலப் புலிகளுக்கு 20
வருடங்கள் தசன்றன. ஆனொல், இந்தப் பயங்கரவொதிகள்
அவர்களுமடய ஆரம்ப தினத்திதலதய இந்த நொட்டிதல
என்றுைில்லொதவொறு ைட்டக்களப்பிலும் தகொழும்பிலும் உள்ள
3 ைதத் தலங்களிலும் அதததபொல, இந்த நொட்டிதலயுள்ள
பிரபலைொன தஹொட்டல்களிதலயும் இவ்வொறொன தைொசகரைொன
தகொமலச் தசயமல ஒதர நொளிதல தசய்து, இந்த நொட்டின்
தபொருளொதொரத்மத ைட்டுைல்ல, இந்த நொட்டின் சுற்றுலொத்
துமறமய, இந்த நொட்டின் எதிர்கொலத்மத, எதிர்கொலச்
சந்ததியினருமடய எதிர்கொலத்மதச் சீரழித்திருக்கின்றொர்கள்.
இமத மவத்துக்தகொண்டு யொரொவது அரசியல் தசய்ய
விரும்புவொர்களொக இருந்தொல் அல்லது இந்தச் தசயமலயும்
இலங்மகயிதல வொழ்கின்ற முஸ்லிம்கமளயும் சம்பந்தப்
படுத்திப் தபசுவொர்களொக இருந்தொல், அது இந்த நொட்டுக்குச்
தசய்கின்ற பொொிய துதரொகைொகும். இந்தச் தசயமல நிமனத்து
நிமனத்து இந்த நொட்டின் 20 இலட்சம் முஸ்லிம்களும் இன்று
தவதமனயிதல வொடிக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள் - தவதமனப்
பட்டுக்கின்றொர்கள். அவர்கள் எல்தலொொினொலும் ஏற்றுக்
தகொள்ளப்பட்டிருக்கின்ற அகில இலங்மக தஜம்ைியத்துல்
உலைொ சமபயினுமடய தமலவர் இமத முற்றுமுழுதொக
எதிர்த்திருக்கின்றொர்;
இந்தச்
தசயமலக்
கண்டிருத்
திருக்கின்றொர். இவ்வொறொன ஒரு தசயமல இந்தக் கூட்டம்
தசய்யப்
தபொகிறததன்று
சஹ்ரொன்
தைௌலவியுமடய
தபயமரயும் குறிப்பிட்ட அந்த அமைப்புமடய தபயமரயும் பல
ைொதங்களுக்கு முன்னர் பொதுகொப்புத் தரப்பிடம் தபொய்த்
ததொிவித்தும்
பொதுகொப்புத்தரப்பு
உொிய
நடவடிக்மக
எடுக்கொதமதயிட்டு இன்றும் அவர் கவமலப்படுகின்றொர்.
அரசியல் தமலமைகள் அல்லது பொதுகொப்புத் தரப்பினர் ஏன்
இவ்வொறு தவறு தசய்தனர் என்று அரசியல்வொதிகளொக
இங்கிருக்கின்ற எங்களிடத்திதல தகட்கின்றொர்கள். நடந்தமவ
நடந்தமவயொக இருக்கட்டும்! இனிதைலும் இவ்வொறொன ஓர்
அனர்த்தம் இந்த நொட்டிதல நடந்துவிடொைல், எஞ்சியிருக்கின்ற
பயங்கரவொதிகள் தங்களுமடய ஈனச் தசயமலச் தசய்யொைல்
இருப்பதற்கு நொங்கள் ஒன்றுபட தவண்டும்.
தகௌரவ உறுப்பினர் தஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து அவர்கள்
இங்கிருக்கின்றொர். அவர் வர்த்தக அமைச்சரொக இருந்தொர்.
தகௌரவ உறுப்பினர் குைொர தவல்கை அவர்கள் இங்கிருக்
கின்றொர். அவர் மகத்ததொழில் அமைச்சரொக இருந்தொர். நொன்
இப்தபொழுது மகத்ததொழில் அமைச்சரொக இருக்கின்தறன்.
வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுகின்றவர்கள் வர்த்தகம் சம்பந்தைொன
பிரச்சிமனமயப் பற்றிப் தபசுவதற்கொக அமைச்சமரச் சந்திக்க
வருவது வழமை. அவ்வொறு வருகின்றவர்கமளக் தகொண்ட ஒரு
'தபொட்தடொ'மவ மவத்துக்தகொண்டு நண்பர் விைல் வீரவங்ச
அவர்கள் நொனும் இந்த விஷயத்திதல சம்பந்தப்பட்டதொகச்
தசொல்லியிருக்கின்றொர். இந்தப் பயங்கரவொதம் ஒழிக்கப்பட
தவண்டுதைன்று சிந்திக்கின்ற, தபசுகின்ற அதற்தகதிரொகச்
தசயற்படுவதற்குத் தயொரொக இருக்கின்ற எங்கமளப் தபொன்ற
அரசியல்வொதிகமள இந்தப் பயங்கரவொதிகதளொடு சம்பந்தப்
படுத்திப் தபசி, இந்தப் பயங்கரவொதிகளுக்கு நீங்கள் உதவி
தசய்யொதீர்கள்
என்று
நொன்
சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம்
தகட்டுக்தகொள்கின்தறன். இந்தப் பயங்கரவொதிகமள ஏமனய
பயங்கரவொதிகள்தபொல நீங்கள் இலகுவொக நிமனத்து இந்தப்
பயங்கரவொதிகளுமடய தசயற்பொட்மட அரசியல் வொதிகள்ைீது
திணித்து இந்த நொட்மடக் குட்டிச்சுவரொக்கிவிடொதீர்கள் என்று
நொன் அவர்களிடத்திதல தகட்க விரும்புகின்தறன். ஆனொல்,
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பயங்கரவொதத்தின் பொதிப்பிற்குட்பட்டவன் நொன்; அகதியொக்
கப்பட்டவன் நொன். 100,000 ைக்கள் விரட்டியடிக்கப்பட்ட
தபொழுது கடலிதல வந்து அகதி முகொைிதல வொழ்ந்தவன் நொன்;
அகதி முகொைிலிருந்து அரசியமல ஆரம்பித்தவன் நொன்.
இந்தச் சம்பவத்திதல சம்பந்தப்பட்டவருமடய தந்மதமயப்
பொதுகொப்புத் தரப்பு இன்று மகது தசய்து மவத்திருக்கின்றது.
அந்த இப்ரொஹிம் என்கின்றவர்தொன் தகொழும்பு ைொவட்ட
வர்த்தக சங்கத் தமலவர். 2017 இதல அவரும் வர்த்தக
சங்கமும் தங்களுமடய வர்த்தகப் பிரச்சிமனமயப் தபசுவதற்
கொக என்னிடத்திதல வந்ததபொழுது, அவர்கள் தங்களுமடய
பிரச்சிமனமய என்னுமடய அமைச்சு அதிகொொிகதளொடு
தபசியது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு படத்மத இந்த அரசியல்வொதிகள்
மவத்துக்தகொண்டு, இந்தப் பயங்கரவொதக் கூட்டத்மத நொன்
வழிநடொத்துவதொக இங்கிருக்கின்ற குறித்த அரசியல்வொதிகள்
தபசுவொர்களொக இருந்தொல், இவர்கமளவிடக் தகவலைொன
அரசியல்வொதிகள் இந்த நொட்டில் இருக்கமுடியொது.
இந்தச் சம்பவம் நிகழ்ந்த பின்னர் நொனும் என்னுமடய
சமூகமும் இங்கிருக்கின்ற ஒவ்தவொரு முஸ்லிம் அரசியல்
வொதியும் ஒவ்தவொரு நிைிஷமும் தவதமனயின் விளிம்பில்
இருக்கின்தறொம்,
தவட்கப்படுகின்தறொம்.
கிறிஸ்தவ
ைக்களிடத்தில் ைன்னிப்புக் தகொருகின்தறொம். தகௌரவத்துக்
குொிய
ைதத்
தமலவர்
கொர்டினல்
ைல்கம்
ரஞ்சித்
அவர்களிடத்திலும் ைன்னிப்புக்தகொருகின்தறொம். இவ்வொறு
இஸ்லொத்துமடய தபயமர மவத்துக்தகொண்டு சஹ்ரொன் என்ற
அந்தச் கயவன் ஈனத்தனைொக நடந்துதகொண்டுள்ளொர். அந்த
உலைொவுமடய தசயற்பொட்டுக்கொக ைன்னிப்புக்தகொருவததொடு
ைட்டுைல்லொைல்,
இந்தப்
பயங்கரவொதத்மதத்
ததொற்
கடிப்பதற்கொக நொங்கள் எல்தலொரும் ஒன்றுபட்டுதவொம். இமத
நொங்கள் சிறிய, இலகுவொன விடயைொக எடுக்கக்கூடொது. நொடு
இருந்தொல்தொன் அரசியல் தசய்ய முடியும்; நொடு இருந்தொல்தொன்
நொமளய நைது எதிர்கொலச் சந்ததியினர் வொழ முடியும். இந்தப்
பயங்கரவொதம் அதைொிக்கொவிதல நடந்தது; பிரொன்ஸிதல
நடந்தது. அங்தக இங்தக எல்லொம் நடந்துதகொண்டிருக்கிறது.
இன்றுதொன் இலங்மகக்கு வந்திருக்கிறது. நீங்கள் இமத
இலகுவொகக்
கருதிவிடொதீர்கள்!
அநியொயைொக
இந்த
விடயத்மத தவறு திமசயிதல திருப்பிவிடொதீர்கள்!

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கதள, உங்களுமடய தநரம்
முடிந்துவிட்டது.

ගුණ රිසාඩ් ාිනයුදීන් මහතා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Rishad Bathiudeen)

ஒரு நிைிடத்துக்குள் முடிக்கின்தறன்.

வனொத்தவில்லுவிதல
ஆயுதக்
கிடங்தகொ
அல்லது
ஆயுதங்கதளொ மகப்பற்றப்பட்டதொகச் தசய்திகள் வந்தன.
ஆனொல், அததனொடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மகது தசய்யப்பட்ட
தபொது
அவர்கமள
விடுவிக்கச்
தசொல்லி,
யொதரொ
அரசியல்வொதிகள் அழுத்தம் தகொடுத்ததொகச் தசொல்லப்பட்டது.
தகௌரவ
தமலமைதொங்கும்
உறுப்பினர்
அவர்கதள,
அப்படியிருந்தொல் தயவுதசய்து இந்தச் சமபயிதல அமத
உறுதிப்படுத்ததவண்டும் என்று பொதுகொப்பு இரொஜொங்க
அமைச்சர் ருவன் விஜயவர்த்தன அவர்களிடத்தில் நொன்
விநயைொகக் தகட்கிதறன். அதொவது, வனொத்தவில்லுவில் மகது
தசய்யப்பட்டவர்கமள
விடுவியுங்கள்
என்று
எந்தப்
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தபொலிஸொருக்கு அல்லது யொருக்கு அல்லது எந்த அரசியல்
தமலமைக்கு யொர் தசொன்னது, எந்த அரசியல்வொதி தசொன்னது
என்பமதப் பற்றி நீங்கள் ததளிவுபடுத்ததவண்டும். அப்படிச்
தசொல்லவில்மல என்றொல், தசொல்லவில்மல என்று கூற
தவண்டும். அவ்வொறு தசொல்லியிருந்தொல் அது முற்றிலும் தவறு.
அவ்வொறு கூறியவருக்கு எதிரொக நடவடிக்மக எடுக்கதவண்டு
தைன்று நொன் இரொஜொங்க அமைச்சொிடத்திதல தகட்டுக்
தகொள்கின்தறன். எனதவ, இல்லொத தபொல்லொத விடயங்கமளச்
தசொல்லி இந்தச் சமபமயப் பிமழயொக வழிநடொத்தொதீர்கள்
என்று
சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம்
நொன்
தகட்டுக்
தகொள்கின்தறன்.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கதள, உங்களுமடய
முடிந்துவிட்டது. தயவுதசய்து முடித்துக்தகொள்ளுங்கள்!

தநரம்

ගුණ රිසාඩ් ාිනයුදීන් මහතා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Rishad Bathiudeen)

தயவுதசய்து இன்னும் ஒரு நிைிடம் தொருங்கள்!

தகளரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, இங்கு
எனது அன்பு நண்பர் ஜயதசகர அவர்கள் தசொன்னொர், “அகில
இலங்மக ஜம்இயத்துல் உலைொ இந்தத் தொக்குதல் சம்பவத்மதக்
கண்டிக்க தவண்டும்” என்று. அகில இலங்மக ஜம்இயத்துல்
உலைொவின் தமலவர் ொிஸ்வி முப்தி அவர்களும் எங்களுமடய
அமைச்சர்களும் முதலொவதொக ைொியொமதக்குொிய கொர்டினல்
தைல்கம் ரஞ்சித் அவர்கமளச் சந்தித்து இந்தச் சம்பவம் குறித்த
எைது
தவதமனமயத்
ததொிவித்ததொம்;
தசொகத்மதத்
ததொிவித்ததொம். இந்த நொட்டில் இருக்கின்ற இந்த இரண்டு
சமூகங்களும் இமணந்து வொழ்ந்தவர்கள். ததொடர்ந்து அவ்வொறு
இமணந்து
வொழ்வதற்கொன
தவமலத்திட்டத்மத
முன்தனடுப்தபொம் என்றும் ததொிவித்ததொம். அதுைட்டுைல்ல,
அகில இலங்மக ஜம்இயத்துல் உலைொ பல media conference
கமள நடொத்தி இந்தச் சம்பவத்மதக் கண்டித்தது; தவறு என்று
தசொன்னது; இது தகொமல என்று தசொன்னது, பயங்கரவொதம்
என்று தசொன்னது. ஆனொல், இந்த ஊடகங்கள் அகில இலங்மக
ஜம்இயத்துல் உலைொவினுமடய தசய்திகமள தவளியிட
வில்மல.
இன்று
சில
ஊடகங்கள்
ைிக
தைொசைொக
நடந்துதகொள்கின்றன. சில ஊடகங்கள் award தபறுவதற்கொக,
ஊடகத்துமற
வொடிக்மகயொளர்கமள
அதிகொிப்பதற்கொக
உண்மையொன தசய்திகமளயும் ததமவயொன தசய்திகமளயும்
ைமறத்துவிட்டு, road இதல உள்ள அங்கீரொைில்லொதவர்
களுமடய சில தசய்திகமள ஊடகங்களிதல பரப்புகின்றன.
எனதவ, இந்தப் பயங்கரவொதத்மத ஒழிப்பதற்கொக நொம்
ஒன்றுபடதவண்டும் என்று தகட்டு, விமடதபறுகின்தறன்.
நன்றி.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළ ට, ගරු කුමාර ශවේගම මන්ත්රීතුමා. බබතුමාට විනාඩි
පහක කාධයක් තිශබනවා.
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එළවන්නවත් කරන්න ඕනෑ ශදයක් ශනොශවයි. අද විවාදශ
අවසාන ාගශ කළ කථා ශදස බැලුවාම, ඉතාම මධයස්ථව කථා
කළ බව මම දැක්කා. ඊට කලින් බධශධෝභිත්වශයන් කළ කථා
තමයි මට අහන්න ධැබුශඩු.
ශේ කාරණය අපි දැනගන්න ඕනෑ. අපි දැන් ශේ ස ාශේීම
කියනවා කවුද ශේකට වග කියන්න ඕනෑ කියධා. අර තරුණ
රාජය ඇමතිතුමා -රුවන් විශජ්වර්ධන මැතිතුමා- එතුමාශේ
කථාශේීම ඒවා පැහැලිලිවම කිේවා. අපි එතුමා කියපු ශේවේ
වි ්වාස කරන්න ඕනෑ. එතුමා තරුණශයක්. එතුමා ශබොරු කියන
ශකශනක් ශනොශවයි කියන එක මම දන්නවා. එතුමා පැහැලිලිවම
කිේවා, එතුමාට කිසිම බධයක්, ශහෝ කිසිශදයක් දුන්ශන් නැහැ,
අක් ගණශන් ආරක්ෂක මඩු ධයටවත් එන්න දුන්ශන් නැහැ
කියධා.
අපි බක්ශකෝම දන්නවා ශමයට වග කිව යුත්තා කවුද කියන
එක. නළුත් අපි ඒක කියන්න යයි. ඒකයි දැන් ශවධා
තිශයන්ශන්. ශේ ශදපැත්ශත්ම ඉන්න අය කියන්න යයි, කවුද
ශේකට වග කිවයුත්තා කියධා. ශේකට වග කිවයුත්තා කවුද
කියධා තළුන්නාන්ශසේධාත් දන්නවා; හෘදය සාක්ෂියට එක ව
මාත් දන්නවා. ශමොකද, ශකොශක්න් අේධනශකොට, කුක්
අේධනශකොට ඒ ධකුණු ටික දාගන්න ශහොඳනේ, ටීීම එකට
ඇවිේධා ඒක කියන්න ශහොඳනේ ඇයි ශමතැනීම කියන්න බැරි,
''මශේ අතින් ශේ වැරැේද සිේධ වුශඩු'' කියධා? ඒක කියන්න
ඕනෑ. ශමහි වගකීම රජයට පවරන්න පු වන්. රජයත් ශේකට
වග කියන්න ඕනෑ. ශමොකද, ශේ කියන ලියවිේධ හැම ශදනාටම
ගියා. ආඩුක් පක්ෂශ මන්ත්රීවරුන්ශේ PSO මහත්වරුන්ටත්
ගියා. විපක්ෂශ මන්ත්රීවරුන්ශේ PSO මහත්වරුන්ටත් ආවා. මම
කියන්ශන් මන්ත්රීවරුන්ට ශනොශවයි. [බාධා කිීමමක්] ඒකට
තළුන්නාන්ශසේ ශතො පිය දමාගන්න. ඒක ශවනම ශදයක්. මම
කියන්ශන්, ඒ ලියවිේධ ධැබුණා. එතශකොට, ශේ ගැන හැම
එක්ශකනාම දැනශගන හිටියා. ඒ නිසා, ශේ වාශේ ශදයක් සිේධ
ශවනවා කියධා ශනොශවයි, ශේ වාශේ තර්ජනයක් තිශබන විත්තිය
කියාගන්න තිබුණා.
මශේ නායකතුමා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශබොශහොම
පැහැලිලිවම ඊශ එතුමාශේ කථාශේීම කිේවා, එතුමා ශකොශහොමද
ආරක්ෂක මඩු ධය ශමශහයවූශ කියන කාරණය. එතුමා
කිේවා, සෑම අ හරුවාදාම මම ආරක්ෂක මඩු ධයට ඇවිේධා
සියලු ශතොරතුරු ධබාගන්නවා. සියලු ශතොරතුරු ධබාශගන තමයි
මශේ ීනරණ ගත්ශත් කියධා. එතුමා තමයි යුේධය ඉවර කශළේ.
එදා ශේ වාශේම ශකෝච්චිවධට ගහනශකොට, bus stands වධට
ගහනශකොට, මිනිස්සු මැශරනශකොට, මිනිස්සු බැන්ශන් ආරක්ෂක
ඇමතිතුමාට. ශවන කාටවත් බැන්ශන් නැහැ. අධයාපන
ඇමතිතුමාට බැන්ශන් නැහැ. බැන්ශන් ආරක්ෂක ඇමතිතුමාට.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාධයක්
තිශබනවා.

ගුණ කුමාර ප්වල් 2ගම මහතා
(ைொண்புைிகு குைொர தவல்கை)

[අ. ා. 4.13]

ගුණ කුමාර ප්වල් 2ගම මහතා
(ைொண்புைிகு குைொர தவல்கை)

(The Hon. Kumara Welgama)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ ප්ර ්නය ශදස මධයස්ථව
බැලිය යුතුයි. විශ ේෂශයන්ම බධය ධබාගන්නවත්, බධශයන්

(The Hon. Kumara Welgama)

ශහොඳයි.
ඒ ඇමතිතුමාට තමයි බැන්ශන්. එතුමා පැහැලිලිවම කිේවා ඒ
වගකීම
ාර අරශගන මම කටයුතු කළා කියධා. සරත්
ශ ොන්ශසේකා මන්ත්රීතුමා ශපන්වධා කිේවා,
එදා ශමතුමාත්
හිටියා. ශමතුමා දක්ෂ නිධධාරිශයක් කියධා.
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු කුමාර ශවේගම මහතා]

අශ පාර්ලිශේන්තුශේ ශහොඳ දක්ෂ අය ඉන්නවා. ශේ ප්ර ්නයට
ළුහුණ ශදන්න පු වන් ශහොඳ, දක්ෂ අය ඉන්නවා. ශේ සිේධිවධට
ජාතයන්තරය සේබන්ධයි. මම හිතන හැටියට ජාතයන්තරශ
ඉහළම ප්රසාදය ගන්න පු වන්, ඉහළම උදවු ගන්න පු වන්
එක්ශකනාත් තළුන්නාන්ශසේධාශේ පැත්ශත් ඉන්නවා. ඒ තමයි
රනිේ විරමසිංහ මහත්තයා. නැේද? ඉන්නවා. ඒ වාශේම ශේ
ප්ර ්නවධට ළුහුණ ශදන්න පු වන් ශහොඳ,
ක්තිවන්ත
පුේගධයකුත් ඉන්නවා. ඒ ශවන ශකශනක් ශනොශවයි, සරත්
ශ ොන්ශසේකා මන්ත්රීතුමා. ඒක කිේශේ මම ශනොශවයි. ඒක කිේශේ
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා. ශේ අයට එක්කාසු ශවධා ඇයි ශේ
සිේධි නතර කරන්න බැරි ඇයි? අශ රාජය නායකයන් පත්තර බධ
බධා රටට ශේ පත්තශර් තිශබන ශේවේ කියනවා. ඒක ශවනම
ශදයක්. නළුත්, ඇත්ත කියන්ශන් නැහැ. අපි ශේ ප්ර ්නය ඉවර
කරන්න ඕනෑ. ශේ සිේධියට ළුස්ලිේ මනුස්සයාට ඇඟිේධ ලිුණ
කරන්නවත්, ක්රිස්තියානි මනුස්සයාට ඇඟිේධ ලිුණ කරන්නවත්,
බුේධාගේකාරයාට ඇඟිේධ ලිුණ කරන්නවත්, හින්දු ආගශේ අයට
ඇඟිේධ ලිුණ කරන්නවත් බැහැ. ශේ රාජය ආරක්ෂාව සේබන්ධ
වගකීම ආඩුක්ව ාර ගන්න ඕනෑ. වාසුශේව මහත්තයා කිේවා
වාශේ මාත් තළුන්නාන්ශසේධාට කියනවා, අශ නායකතුමාශගන්
ප්රශයෝජනය ගන්න කියධා. එශහම ප්රශයෝජන අරශගන, බය
National Security Council එකක බැරි නේ, ඕනෑ එකක එතුමා
ූලධාසනශ තිේශබොත්, තළුන්නාන්ශසේධාට ඉතාම ශේසිශයන්ම
තළුන්නාන්ශසේධාශේ කඩු ායමත් එක්ක ශේ ප්ර ්නය ඉවර
කරන්න පු වන් කියධා.
ශමොකද, අපි ශේ අවස්ථාශේීම අශ
මැේකේ රංජිත්
අගරදුණරුතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ශමොකද, එතුමා එතුමාශේ
කිතුනු ක්තිකයන්ට කිේවා, ඉවසන්න, වැඩි ශේවේවධට යන්න
එපා. ගහ ගන්න යන්න එපා, ඉවසන්න කියධා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමා, බබතුමාට ධැබී ඇති කාධය අවසානයි.

ගුණ කුමාර ප්වල් 2ගම මහතා
(ைொண்புைிகு குைொர தவல்கை)

(The Hon. Kumara Welgama)

එතුමා ශධොකු අවවාදයක් දුන්ශන්. ශේ අවවාදය ශදන්න ඕනෑ
ශවන කාටවත් ශනොශවයි, ශේ 00 ශදනාටයි. ශේ 00 ශදනාම
ශේකට වග කියන්න ඕනෑ. ශමොකද, අපි ශමතැනට ඇවිේධා ගහ
ගන්නවා; අපි කෑ ගහ ගන්නවා; නළුත් අපි රට ගැන හිතන්ශන්
නැහැ. අපි හිතන්ශන් අපි ගැන විතරයි. ඒ නිසා ශේ වගකීම 00
ශදනාම බාර ගන්න ඕනෑ. ශමයා හිනාශවධා, එයා හිනාශවධා හරි
යන්ශන් නැහැ. හිනාශවධා කවදාවත් ශේ ප්ර ්නය විසඳන්න බැහැ.
අපි 00 ශදනාම ශේ වගකීම බාර ගන්න ඕනෑ. ඒ වගකීම අපි බාර
අරශගන, මැේකේ රංජිත් අගරදුණරුතුමා වාශේම අශ මහා
නායක හාළුදුරුවරුන් ශගනැේධා, ඒ අයශගන් අවවාද අනු ාසනා
ධබා ගන්න ඕනෑ. ශේ රට එක් ශසේසත් කරන්න අපි සියලු ශදනාම
පක්ෂ ශේදශයන් ශතොරව, පාට කඩුණාඩි දා ගන්ශන් නැතිව, ඒ
වගකීම බාර අරශගන ශේ කටයුත්ත අවසන් කරන්න එක්කාසු
ශවළුයි කියමින් මා නිහඬ වනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.

[අ. ා.4.91]

ගුණ ප්ේ.සී. අලවතුවල මහතා (අභයන්තර හා ස්වප්ද්ශ්
කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජය
අමාතයතුමා)

(ைொண்புைிகு
தஜ.சீ.
அலவத்துவல
உள்ளக,
உள்நொட்டலுவல்கள், ைொகொண சமபகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்சி
இரொஜொங்க அமைச்சர்)

(The Hon. J.C. Alawathuwala - State Minister of Internal
and Home Affairs,
Provincial Councils and Local
Government)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම පසුගිය ඉරිදා
සිදු වුණු ඒ ්රස්තවාීම ක්රියාශවන් විපතට පත් වූවන්ට, ජීවිත අහිමි
වූවන්ට අපශේ ශ ෝකය පළළුශවන්ම මා පුද කරනවා. ඉන් තුවාධ
සිදු වූ සියලු ශදනාට ඉක්මන් සුවය ප්රාර්ථනා කරන අතර ශමම
්රස්ත ක්රියාව අපි තරශ ශහළා දකිනවා. අශ කුමාර ශවේගම
මන්ත්රීතුමා කිේවා වාශේ අපි ශේ පාධන පක්ෂ පාට ශේදවලින්
ශතොරව එකළුතුව ශේ ්රස්ත ක්රියාව මැ පැවැත්ීමමට කටයුතු කළ
යුතුයි. විශ ේෂශයන්ම රශේ ආරක්ෂාව ාරව සිටින ජනාධිපතිතුමා,
රජය හැටියට විපක්ෂශ හා අශනකුත් පක්ෂවධ සහාය ඇතිව,
රටක් හැටියට ශේ ්රස්ත ක්රියාව මැ පවත්වන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා
සියලු ශදනාශේම එකළුතු ාවය අව යයි. විශ ේෂශයන්ම රහස්
ශතොරතුරු අං යට ශේ සේබන්ධශයන් ශනොශයකුත් ශ ෝදනා
ඉලිරිපත් වුණු බව අපි දකිනවා. නළුත් ඒ රහස් ශතොරතුරු අං ය
ශේ සඳහා අව ය සියලුම දැනුේ ීමේ ධබා ීමධා තිශබනවා. නළුත්
ශේවා ක්රියාත්මක ශනොීමම තමයි ශමතැන තිශබන ප්රධානම
ප්ර ්නය.
ශමතැනීම අපි කනගාටුදායක සිේධීන් කිපයක් දකිනවා.
විශ ේෂශයන්ම ජනාධිපතිතුමා පිට රට හිටපු ශවධාශේ
අග්රාමාතයතුමා හැටියට රනිේ විරමසිංහ මැතිතුමා ආරක්ෂක අං
ප්රධානීන් අරලියගහ මන්ලිරයට කැඳවූවා. නළුත් ඒ අය අරලියගහ
මන්ලිරයට ශනොපැමිණීම ඉතාම අහිතකර තත්ත්වයක්. එශහම සිදු
වුශඩු ඇයි කියන එක අපිට වි ාධ ගැටලුවක්. කාධ ශේධාව
බධධා, ආරක්ෂක අං ප්රධානීන් අරලියගහ මන්ලිරයට ආපු නැති
නිසා එතුමා ආරක්ෂක අමාතයාං යට ගිහිේධා, ඒ සඳහා අව ය
පියවර ගැනීම සේබන්ධශයන් අපි අග්රාමාතයතුමාට ස්තුතිවන්ත
වනවා. ඒ වාශේම ආරක්ෂක අං ප්රධානීන් ශමවැනි ආකාරයට
ක්රියා කශළේ ඇයි කියන කාරණය සේබන්ධශයන් අපි ශසොයා
බධන්නට ඕනෑ. ශමන්න ශේවා තමයි ප්ර ්න. බක්ශතෝබර් මාසශ
06 වැනිදා ඇති වුණු සිේධියත් එක්ක විශ ේෂශයන්ම
අග්රාමාතයතුමාත්, ආරක්ෂක රාජය ඇමතිතුමාත් ඒ අවස්ථාවධට
සහ ාගී ශනොකර ගැනීම තුළ වි ාධ ගැටලුවක් ඇතිශවධා
තිශබනවා. අපි කාටවත් ශ ෝදනා කරනවා ශනොශවයි. ශමවැනි
ඉතාම යානක ්රස්තවාීම ක්රියාවලියක් සේබන්ධශයන් රටට
ශතොරතුරු ධබා දුන්නත්, ඒ සේබන්ධශයන් වග කිව යුත්තන්
නිසියාකාරශයන් ක්රියා ශනොකශළේ ඇයි කියන එකයි අද තිශබන
ප්රධාන ගැටලුව වන්ශන්. රජයක් හැටියට ශමහි වගකීම බාර ගත
යුතුයි කියධා අශ කුමාර ශවේගම මැතිතුමා එතුමාශේ කථාශේ ීම
පැහැලිලි කළා. විශ ේෂශයන්ම ආරක්ෂාව ාරව සිටින අයට
ශේශකන් ම හරින්න බැහැ. ඒ නිසා පක්ෂ ශේ පාධනයට ව ා
ඉහළට ගිහිේධා, රටක් හැටියට ශේ කාරණා සේබන්ධශයන්
කටයුතු කරන්න ඕනෑ බව අපි පැහැලිලිවම කියනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළ ට, ගරු ශජ්.සී. අධවතුවධ රාජය ඇමතිතුමා. බබතුමාට
විනාඩි ක් තිශබනවා.
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ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

බබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාධයක් තිශබනවා.
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ගුණ ප්ේ.සී. අලවතුවල මහතා

(ைொண்புைிகு தஜ.சீ. அலவத்துவல)

(The Hon. J.C. Alawathuwala)

ඊශ විපක්ෂ නායකතුමා කළ කථාව සේබන්ධශයන් අපි සතුටු
වනවා. එතුමා විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට රජයට සේපූර්ණ
සහශයෝගය ධබා ශදන බව ප්රකා කළා. ඒක තමයි වැදගත්
ශවන්ශන්. ශමහිීම සමහර අය ශේ පාධන වාසි ශවනුශවන් කථා
කළත්, ශේ ්රස්තවාීමන්ට විරුේධව කටයුතු කරන්න ඕනෑ ශකොයි
ආකාරශයන්ද, පටු ශේ පාධන ශේදවලින් ශතොරව අපි කටයුතු
කරන්න ඕනෑ කියන කාරණය සේබන්ධශයනුත් පක්ෂ විපක්ෂ
ශදපැත්ශත්ම උදවිය මතක් කළා. කුමාර ශවේගම මැතිතුමාත්
එවැනි අදහසක් ඉලිරිපත් කළා. ඒ වාශේම අශ
සරත්
ශ ොන්ශසේකා මැතිතුමා ඉතාම වැදගත් අදහස් ගණනාවක් ඉලිරිපත්
කළා. ඒ නිසා අපි බක්ශකොම එකතු ශවධා අත් වැේ බැඳශගන
කටයුතු කළ යුතුයි. විශ ේෂශයන්ම රශේ ජනාධිපතිවරයාත්,
අගමැතිවරයාත්, විපක්ෂ නායකවරයාත් තමන්ශේ ශේ පාධන මත
වාද ශමොනවා තිබුණත්, රට ගැන හිතධා, අශනකුත් ශේ පාධන
පක්ෂවධ නායකයන් සියලු ශදනා එක්ක අත් වැේ බැඳශගන, ශේ
්රස්තවාදය පරාජය කරන්න -ශේ ශේද වා කය කඩිනමින් අවසන්
කරන්න- කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියන කාරණය මම ශේ ශවධාශේ
ීම සිහිපත් කරනවා.
තම තමන්ශේ පටු ශේ පාධන වුවමනා සඳහා ශේ අවස්ථාව
පාවිච්චි කරන්ශන් නැතිව, අපි රටක් හැටියට එකතු ශවධා ශේ
්රස්තවාීම ක්රියා මැ ධන්න කටයුතු කළ යුතුයි. අද අශ ගරු
මන්ත්රීවරු වි ාධ සංඛ්යාවක් එවැනි මතයක හිඳිමින් තමන්ශේ
අදහස් ප්රකා කළා. අපි සියලුශදනාම ඒ සඳහා අව ය සහාය ධබා
ලිය යුතුයි.
විශ ේෂශයන්ම ළුස්ලිේ ජනතාව ඉතාම ීමර්ඝ කාධයක් අශ
රශේ, අපත් එක්ක ඉතාම සාමකාමීව ජීවත් වුණා. නළුත් අන්තවාීම
සු
ශකොටසක් එකතු ශවධා, අද ශමවැනි අවාසනාවන්ත
ක්රියාදාමයක් අශ රශේ පටන්ශගන තිශබනවා. ළුස්ලිේ ජනතාව
ශදස වපර ඇසින් බධන්ශන් නැතිව, ඒ අයශේ සහායත්, ඒ
පක්ෂවධ නායකයන්ශේ සහායත්, අශ ජනතාවශේ සහායත්
අරශගන, ශේ අන්තවාීම ක්රියා අවසන් කරන්න අපි සියලුශදනා
වැ කටයුතු කරළු කියන කාරණය මතක් කරමින්, මශේ කථාව
අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළ ට, ගරු ප්රසන්න රණතුංග මන්ත්රීතුමා. බබතුමාට විනාඩි
හතක කාධයක් තිශබනවා.

[අ. ා. 4.9 ]

ගුණ රසන්න රණතුංග මහතා

(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க)

(The Hon. Prasanna Ranatunga)

මට විනාඩි දහයක් තිශබනවාය කිේවා, ූලධාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි.
පසුගිය ඉරිදා කශතෝලික ජනතාවට වැදගත් ලිනයක්. ඒ පාස්කු
ඉරු ලිනශ සියලුම ශ්රී ධාංකිකයන් කේපාවට හා භීතියට පත් වුණු
බව අපි හැශමෝම දන්නවා. කශතෝලික ආගමික ස්ථාන හා නිරායුධ
ජනතාව ූලලික කරශගන ක්රියාත්මක වුණු ඒ මරාශගන මැශරන
ේශේච්ඡ ්රස්ත ප්රහාරය අන්තවාීම ශනොවන සිංහධ, ශදමළ, ළුස්ලිේ
හා බර්ගර් කියන හැම ජාතියකටම අයත් සියලුශදනාම පිළිකුශධන්
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යුතුව ශහළා දකිනවා. ශමම සිදුීමශමන් මිය ගිය සියලුශදනාශේ
පවුේවධට අශ ශ ෝකය පළ කරන අතර, තුවාධ ධැබූ
සියලුශදනා කඩිනමින් සුවපත් ශේවායි කියන ප්රාර්ථනාවද අපි ශේ
අවස්ථාශේ කරනවා.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ සිදුීමම ශවධා පැය
කීපයක් ඇතුළතීම මම හිටපු ජනාධිපතිතුමා සම St. Anthony's
Shrine එකටත්, මීගළුව ශරෝහධටත් ගියා. ගරු ඉන්ලික අනුරුේධ
ශහේරත් මන්ත්රීතුමා ඇතු
අපි සියලුශදනාම කටාශන් ඒ
ශේවස්ථානයට ගියා. ශරෝහේවධට ගියාම, දවදයවරයාශේ සිට
කේකරුවා දක්වා වූ සියලුශදනා ස්ශේච්ඡාශවන් ඉලිරිපත් ශවධා ඒ
ශවනුශවන් කටයුතු කළ ආකාරය අපි දැක්කා. ඒ අයව ඇගයීමක්
හැටියට මම ශේ අවස්ථාශේීම ඒ පිළිබඳව මතක් කරන අතර, ඒ
සියලුශදනාටම මශේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ූලධාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, සමහර පවුේවධ එලින රාජකාරිශ ශනොශයදුණු
නිධධාරිනියන්ව ශගනැවිත් බස්සවපු බවුන්ශේ ස්වාමිපුරුෂශයෝත්
ඒ ශරෝහේවධ ස්ශේච්ඡාශවන් වැ කළා. ඒ වාශේම ්රිවිධ හළුදාව
සහ ශපොලීසිය ඒ කටයුත්තට වි ාධ දායකත්වයක් ධබාදුන්නා.
ප්රශේ වාසීන් ස්ශේච්ඡාශවන් ඇවිේධා යාන-වාහන හසුරවමින්,
ඇේිලයුධන්ස්වධට ඒ කටයුතු කරන්න වි ාධ සහශයෝගයක්
දුන්නා. ඒ සියලුශදනාත් ශේ අවස්ථාශේ මතක් කරමින්, බවුන්ට
අපශේ ස්තුතිය ශේ අවස්ථාශේීම පුද කරනවා.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ අවස්ථාව කළමනාකරණය
කරන්න ආඩුක්වට වැ පිළිශවළක් ශනොතිබුණු එක ගැන අප
කනගාටු ශවනවා. මම ඒ අවස්ථාශේීම ඉලිරිශපළ සිටින අශ
ඇමතිවරුන්ට කථා කරමින්, ඒ ශරෝහේවධ අක් පාක් සකස්
කරන්න කටයුතු කළා. ඒ අව ය කරන ූලලික සහශයෝගයවත්
පළළුවැනි පැය කීපය තුළ ධබා ශදන්න එතුමන්ධාට හැකියාවක්
තිබුශඩු නැහැය කියන කාරණයත් මම ශේ අවස්ථාශේීම මතක්
කරන්න ඕනෑ.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ සිේධිශ වගකීම ාර
ගන්ශන් කවුද? ආඩුක් පක්ෂය නිශයෝජනය කරමින් අද කථා කළ
මන්ත්රීවරු සියලුශදනාම තත්පර කීපයක් ශ ෝකය ප්රකා කරධා,
කශළේ අඬන එකයි. අපි ශේක දන්ශන් නැහැ, අපි දැනුවත් ශවධා
තිබුශඩු නැහැ කියන කාරණය කියමින් එතුමන්ධා එකිශනකාට
ශබෝධය පාස් කරමින් සිටියා. ශේ වැරැේශේ වගකීම කවුරු ශහෝ
දරන්න ඕනෑ. අපි පැහැලිලිව කියනවා, ශේශක් වගකීම
ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඇතු ළු ආඩුක්වම ාර ගන්න
ඕනෑ බව. ශේ සිේධිය පිළිබඳව දැනුවත් කර තිශයේලි, අව ය
අවධානය ශයොළු ශනොකිීමම නිසා ශේ තත්ත්වය ඇති වුණා.
ගරු හරින් ප්රනාන්දු ඇමතිතුමා එතුමාශේ කථාශේීම පැහැලිලි
කළා, එතුමා ශේ ගැන දැනුවත් ශවධා සිටියාය කියන එක. එතුමා
ශේ ගැන දැනුවත් වුණාම අගමැතිතුමාත් දැනුවත් කළාය කියා
ඊශ -ශපශර්දා රූපවාහිනි සංවාදයකීම එතුමා කියනවා මම
දැක්කා. නළුත්, අද ශේවාශ වගකීම ගන්න ශකශනක් නැහැ. ශේ
ආඩුක්වට අද ශේ රට නිසි ශධස කළමනාකරණය කර ගන්න බැරි
ශවධා තිශබනවා. බබතුමන්ධා දැන් අවුරුදු හතරක් තිස්ශසේ ශේ
රට පාධනය කරනවා. ශේක පිටුපස සිටිශ කවුද, ශේ පිළිබඳව
දැනුවත් ශනොකශළේ ඇයි කියා ශහොයන්න ඕනෑ කියා බබතුමන්ධා
කියනවා. ඒවා කරන්න දැන් පරක්කු වැඩියි. ශමශහම ශදයක්
ශවන්න ශහේතුව, බධ අරගළයයි. ශේ බධ අරගළය නිසා, අද
අහිංසක මිනිස් ජීවිත වි ාධ සංඛ්යාවක් නැති ශවධා තිශබනවා. ඒ
වාශේම, ශේ බධ අරගළය නිසා ආරක්ෂක මඩු ධය රැස්
වනශකොට සිදු වුණු ශේවේ අද ළු රටම දන්නවා. ශේ ශබීමම, ශේ
බධ අරගළය තුළ ශේ රශේ ජනතාවට අද දුක් විඳින්න සිේධ ශවධා
තිශබනවා.
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[ගරු ප්රසන්න රණතුංග මහතා]

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, යහ පාධන ආඩුක්ව 019 ීම
බධයට එනශකොට, ශේ රට සුර පුරයක් කරනවාය කියා ජනතාවට
කිේවා. නළුත් එතුමන්ධා ශමොනවාද, කර තිශබන්ශන්? අද ජාතික
ආරක්ෂාව ිලඳ වැටිධා. රශේ ආර්ථිකයත් ක ා වැටිධා.
කෘෂිකර්මාන්තයත් විනා ශවධා. අධයාපනයටත් හරියාකාරව
ළුදේ ටික ශවන් කරගන්න ශමතුමන්ධාට ශනොහැකි ශවධා
තිශබනවා.
'සංහිඳියාව' කියන එක ශේ ආඩුක්ශේ ප්රධාන මාතෘකාවක්
ශවධා තිබුණා. නළුත් අපි සංහිඳියාව ගැන කථා කරන්ශන්
ශකොශහොමද? අද ශේ රශේ ළුස්ලිේ තරුණශයෝත් ්රස්තවාීම
ක්රියාවධ ශයශදන තත්ත්වයට පත්ශවධා තිශබනවා.
අශ ආඩුක්ව පැවති කාධශ ශේරුවධ යේ සිේධියක් වුණා.
එතශකොට ඒ ආඩුක්ශේ හිටපු සමහර ඇමතිවරුන් ගිහිේධා ඒ අය
උසි ගන්වා රාජපක්ෂධාට විරුේධව මතවාදයක් හදපු ආකාරය අපි
දැක්කා. ඊළ ට, මැතිවරණය එනශකොට ඒ අය ළුස්ලිේ ජනතාවට
ශපොශරොන්දු වුණා, ශේරුවධ සිේධිය පිළිබඳව ශසොයන්න ජනාධිපති
ශකොමිසමක් පත් කරනවාය කියා. අද ඒ ඇමතිවරු ශේ ගරු
ස ාශේ ඉලිරිශපළ අසුන්වධ වාඩිශවධා ඉන්නවා. නළුත්
එතුමන්ධාට අද ශවනතුරු ඒක කරගන්න බැරි ශවධා තිශබනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා බවුන්ට බැඩුණා. රශේ ශමච් ර
සිේධියක් ශවධා තිිලයීම මට ශගදරට ශවධා හැංගිධා ඉන්න
කියධාද කියන්ශන්? කියධා එතුමා ඇසුවා. එතුමා ඒ තැන්වධට
ගියාම, ශේ ආඩුක්ශේ ඇමතිවරු කිේවා, රාජපක්ෂධා ශේ රහ
දැනගන්න TV නාළිකා එක්ක ඒ තැන්වධට ගියා කියධා. එශහම
කියධා, මැරුණු මිනිසුන්ටත් අශගෞරවයක් කළා. මනුස්සශයකුට
එශහම කථා කරන්න පු වන්ද, ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි?
එශහම කථා කරන්න පු වන් ශවන්ශන්, සුනඛ්ශයකුට දාව උපන්
ශකශනකුට විතරයි, ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. එවැනි ප්රකා
අපි තරශ ශහළා දකිනවා, ශේ සිේධිශ වගකීම රජය ාරගන්න
ඕනෑ. ශපොලිස්පතිතුමාවත්, ආරක්ෂක ශේකේතුමාවත් ඉවත්
කිීමශමන් ශේ ප්ර ්නය විසශඳන්ශන් නැහැ. ළු ආඩුක්වම ශේකට
වගකියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා, ශේ ආඩුක්ව ශගදර යන්න ඕනෑ.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට කාධය ධබාීමම පිළිබඳව
බබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින්, මශේ කථාව අවසන් කරනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු (දවදය) කවින්ද ශහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා. බබතුමාට
විනාඩි හතක කාධයක් ශවන් කර තිශබනවා.
[අ. ා. 4.04]

ගුණ (වවදය) කවින්ද ප්හේෂාන් ජයවර්ධාන මහතා

(The Hon. Presiding Member)

(ைொண்புைிகு
ஜயவர்தன)

බබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාධයක් තිශබනවා.

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)

ගුණ රසන්න රණතුංග මහතා

(மவத்திய

கலொநிதி)

கவிந்த

தஹஷொன்

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කශතෝලිකයන් හැටියට අපි
වි ්වාස කරන්ශන් ශජ්සු ජීවමානයි කියායි.

(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க)

(The Hon. Prasanna Ranatunga)

මට විනාඩි දහයක් තිශබනවා ශන්. තවම එයින් විනාඩි පහයි
ගත ීම තිශබන්ශන්, ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
ශමහි ශ ෝදනාව අද රිසාඩ් බලියුීමන් ඇමතිතුමාට එේධ ශවධා
තිශබනවා. ශේ ආඩුක්ශේ අයම අපව දැනුවත් කළා, ශේ ගැන
කථා කරන්නය කියා. ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,
වැේධේපිටිශ , ශවන්නවත්ශත් copper කර්මාන්ත ාධාවක්
තිශබනවා. ශේ ආයතනයට විතරයි, copper පිටරට යවන්න
අනුමැතිය ීමධා තිශබන්ශන්. ශේ ආයතනයට එම අනුමැතිය ධබා
ීමධා තිශබන්ශන් රිසාඩ් ඇමතිතුමාශේ අමාතයාං ශයනුයි.
එතුමාශේ සශහෝදරයා ඒ ආයතනශ ශකොටස්කරුශවකු හැටියට
ඉන්නවා ලු. ඒ වාශේම සිනමන් ග්රෑන්ඩ් ශහෝටධශ ීම suicide
කරගත් ශබෝේබකරුත් එහි අධයක්ෂවරශයක් හැටියට කටයුතු කර
තිශබනවා. ඒ මරාශගන මැශරන ශබෝේබකරුශේ - suicide
bomberශේ - මාමඩුඩිය තමයි, මන්නාරශේ, රියාස් ඩීන් කියන
පුේගධයා. බහු මහා පරිමාණ වයාපාරිකශයක්. බහු අත්අ ංුණවට
ගත් ශවධාශේීම ආඩුක්කාරවරුන් ශදශදශනක් ගිහිේධා බහු ශේරා
ගන්න කටයුතු කර තිශබනවා. බහුශේ නක්වට ශපනී සිටිශ ත්
තවත් එක ආඩුක්කාරවරශයක්. මම ඒ අයශේ නේ ශනොකියා ශේ
ශේවේ කියන්ශන්, ඒ විමර් නවධට බාධාවක් ශවන නිසායි.
ආඩුක්ව ශේ පිළිබඳව ශසොයා බධන්න ඕනෑ. පසුගිය කාධශ ශේ
ශේවේ ගැන ශේ රශේ ජනතාව දැනුවත් කළා. නළුත් කාශේවත්
අවධානයක් ඒ සඳහා ශයොළු වුශඩු නැහැ.
කාටවත් ඇඟිේධ ලිුණ කරන්න එපාය කියා අද හැශමෝම
කියනවා. ශේ සිේධිය වුණාට පසුව මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
ආරක්ෂක අං වධ උපශදස් තකන්ශන් නැතිව ඒ තැන්වධට ගියා.
ආරක්ෂක අං වලින් එතුමාට යන්න එපාය කිේවාම, මහින්ද

ශේ සිේධිශයන් ඝාතනයට ධක් වුණු සියලුම ශදනාට අපි
ශමොක් සුව ප්රාර්ථනා කරනවා. ඒ වාශේම ශරෝහේගත කර සිටින
සියලු ශදනාට ඉක්මන් සුවය ප්රාර්ථනා කරනවා.
ශේ ඇති වුණු සිේධිය ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපට
සු ශවන් තකන්න බැහැ. මම ඉතාම ශේදනාශවනුයි අද කථා
කරන්ශන්. එයට ශහේතු කිහිපයක් තිශබනවා. එක ශහේතුවක් තමයි
මරාශගන මැශරන ශබෝේබකරුවන්, තරුණයන් විශ ේෂශයන්ම
ශහොඳින් ඉශගන ගත් පිරිස් කියා හඳුනාශගන තිබීම. ඒ අයශේ
මනස විකෘති කර, මරාශගන මැශරන ශබෝේබකරුවන් හැටියට
පත් කර, ශේවස්ථානශ ශදවියන් ඉලිරිශ
යාතිකා කරන
අහිංසක කශතෝලික ජනතාව ඇතු පිරිස් ඝාතනය කරන්න එවන
තත්ත්වයට ශපළඹ වූශ කවුද කියන එක පිළිබදව අපි කේපනා
කරන්නට අව යයි. ඒ අය ඝාතනය කශළේ අහිංසක කු ා දරුවන්,
මේවරුන්, පියවරුන්, සශහෝදර සශහෝදරයින්. ඒ කවුරුවත් කිසිදු
ශකශනකුට අගතියක්, හානියක් කළ අය ශනොශවයි. ඒ අයව මරා
දමා බවුන් සිදු කශළේ මහා අපරාධයක්. ඒ වාශේම ශබොශහෝ අයට
අත් පා නැති වුණා, ඇස් අහිමි වුණා. තමන්ශේ සශහෝදර
සශහෝදරියන් නැති වුණා. ශේ ශේ කිසිම වරදක් ශනොකරපු
කඩු ායමකටයි කශළේ.
අශ අති උතුේ මැේකේ කාලිනේ රංජිත් හිමිපාණන්
කශතෝලික ජනතාවට කිේවා, ඉවසීශමන් කටයුතු කරන්න.
කියා. ශකොච්චිකශඩ් ශේවස්ථානශ පියතුමා කිේවා, ශේ වරද
කරපු අයට අපි සමාව ශදනවා. කියා. ශජ්සුස් ක්රිස්තුස් වහන්ශසේත්
කුරුසශ ඉඳශගන කිේශේ ඒකයි. පියාශණනි, ශමොවුන් ශනොදැන
කරන වරදට ශමොවුන්ට සමාව දුන මැනව. කියායි කිේශේ. අපි
පැහැලිලිව කියනවා, ශමවැනි ්රස්තවාලින්ට අපට සමාව ශදන්න
පු වන්කමක් නැහැ. එම ්රස්තවාලින් අහිංසක ශ්රී ධාංකිකයන්ශේ
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ශේ දකින්න ආ ාශවන් සිටින ඉතාම දුර්වධ මානසිකත්වයකින්
යුතු පිරිසක්. එශහම නේ ඒ අයව සහළුලින්ම ඉවත් කරන්නට
ඕනෑ. අද අපි දකිනවා එක් ශකනා, ශදශදනා අත් අ ංුණවට ගන්නා
ආකාරය. හැබැයි, අපට යක් තිශබනවා ශේවා බ පු කර ගන්න
බැරි වුශණොත් ඒ අයට සමාව ධැශේවිද, ඇප ධැශේවිද, නැවත
වතාවක් ශේ අය ඇවිේධා මහ පාශර් අශ අහිංසක ජනතාාව
මරාවිද කියා. අපි ජාතිවාලින් ශනොශවයි, ආගේවාලින් ශනොශවයි.
මශේ අේමා ශබෞේධ. මම ශබෞේධ ඉස්ශකෝශධකටයි ගිශ . අපට
ඉන්ශන් ළුස්ලිේ යහ ශවෝ. අපි අදහන්ශන් කශතෝලික ආගම. එදා
එේටීටීඊ සංවිධානය ධංකාශවන් ාගයක් තමයි ඉේලුශේ. අපට
බවුන් සම කථා කරන්න පු වන්කම තිබුණා. නළුත්, ශමොවුන්
ඉේධන්ශන් ශමොකක්ද? ශමොවුන් ඉේධන්ශන් අනය ආගේ වි ්වාස
කරන අය මරා දමන්න කියායි. එශහම නේ ඒ අයව සහළුලින්
නැති කරන්නට අව ය කරන කටයුතු ක්රියාත්මක කරන්නට ඕනෑ.
ශේකට අනිවාර්යශයන්ම ශපොලිස්පතිවරයාත්, ජනාධිපතිවරයාත්,
ආරක්ෂක ශේකේවරයාත් වගකීම ාර ගන්න අව යයි. ආරක්ෂක
කවුන්සධය රැස් වුශඩු නැහැ. ඒකට ගරු අග්රාමාතයතුමාට එන්න
දුන්ශන් නැහැ. ආරක්ෂක ඇමතිවරයාට එන්න දුන්ශන් නැහැ. ඒ
වාශේම නීතිය හා සාමය ාර අමාතයාං ය ජනාධිපතිවරයාශේ
අතට ගත්තා. අරශගන ශමොනවාද කශළේ? පාර්ලිශේන්තුශේ කුක්
ශබොන අය, පාශර් අරක්කු ශබොන අය, මධූෂ් සහ නාමේ කුමාර
ගැන ශහේවා. නළුත් ඇත්ත ප්ර ්නය ගැන ශහේශේ නැහැ,
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
මම අති උතුේ මැේකේ කාලිනේ රංජිත් හිමිපාණන් සම ීමර්ඝ
ව ශයන් කථා කළා. අපි ජනාධිපතිවරයාට පැහැලිලිව කියනවා,
වහාම අති උතුේ කාලිනේ මැේකේ රංජිත් හිමිපාණන්, ්රිවිධ
හළුදාපතිවරුන් වාශේම අග්රාමාතයතුමා කැඳවා ශේ පිළිබඳව
සාකච්ඡා කරන්න කියා. එතුමා ශේක හසුරවන විධිය පිළිබඳව
අපට ප්ර ්නයක් තිශබනවා. ඒ වාශේම ශපොලීසිය ාර අමාතයාං ය
කරශගන යන්න පු වන් ශකශනකුට ශදන්න. වගකීමක් ඇති
ශකශනකුට ශදන්න. ඒ අනුව, ජනාධිපතිවරයා කටයුතු
ශනොකශළොත් කශතෝලික මන්ත්රීවරශයකු හැටියට මශේ
සහශයෝගය ජනාධිපතිවරයා සිටින ආඩුක්වට ධබා ශදන්ශන් නැහැ
කියා මම පැහැලිලිව කියනවා.
ශේ අපරාධයට ූලලික වූ අයට දඬුවේ ධබා ීමමට කටයුතු
කරේලි අශ කශතෝලික ජනතාවට අපි කියනවා, බවුන් තනි ශවධා
නැහැයි කියා. අති උතුේ මැේකේ කාලිනේ රංජිත් හිමිපාණන්
අපට ධබාශදන ඕනෑම දැනළුතුකමක් ාර ගන්න, උන්වහන්ශසේ
කියන ශේ අහන්න අපි සූදානේය කියන එක අපි ශේ අවස්ථාශේීම
මතක් කර ශදනවා. ඒ වාශේම අපි කශතෝලික පේලියට
ස්තුතිවන්ත වනවා. බවුන් පුදුම ඉවසීමකින් කටයුතු කළා. ඒ
වාශේම අශ
පියතුමන්ධාත්, කශතෝලික ජනතාවත් පුදුම
ඉවසීමකින් කටයුතු කළා. ඒ වාශේම ශපොලීසිය සහ ්රිවිධ
හළුදාවට අපි ස්තුතිවන්ත වනවා, බවුන් කරපු ශසේවයට සහ අද ලින
වන විටත් කර ශගන යන ශසේවය සේබන්ධව.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපට තවත් ශධොකු ප්ර ්නයක්
තිශබනවා. මීගළුව ආසනශ සංවිධාන කටයුතු කරන පුේගධශයකු
හැටියට මම ශපොලීසිශ නිධධාරින්ට මීට මාස ශදකකට තුනකට
කලින් සිට කියනවා, පාකිස්තාන, ඇ ්ගනිස්තාන සරණාගතයින්
මීගළුශේ සිටින බව. එශධස කී ශදශනකු සිටිනවාද, ඒ අයශේ
වර්ණය ශමොකක්ද, ජාතිය ශමොකක්ද, රට ශමොකක්ද, ආගම
ශමොකක්ද කියන ශේවේ පිළිබඳව කිසිම අවශබෝධයක් ශපොලීසියට
නැහැ. ඊශයත් හයශදශනකුව අත් අ ංුණවට ගන්න කටයුතු කළා.
[බාධා කිීමේ] මන්ත්රීතුමනි, ශපොඩ් ක් ඉන්න ශකෝ. බබතුමන්ධා
නිකේ ශේ පාධන ආතේ ගන්න එපා. [බාධා කිීමේ] ශේක මතක
තබාගන්න. ශේක පිටුපස යේ කඩු ායේ සිටිනවා. ඒක අපි
පැහැලිලිව කියනවා. ශේ අයට විරුේධව පීමක්ෂණ කරන්න. ශේ

කවුද කියා ශසොයා බධන්න. ශේ ශගොේධන් ඇවිේධා ඉන්ශන්
ශමොකටද කියන එක ශසොයා බධන්න.
ඊශ Peace TV නාලිකාශේ ශේ ්රස්තවාීම කඩු ායශේ
ක්රියාදාමය ශශ්රේෂ්ඨ ක්රියාවක් හැටියට අර්ථ දක්වමින් යේ කිසි
ශකශනකු කථා කර තිශබනවා. ඒ පිළිබඳවත් පීමක්ෂණයක්
කරන්න. තවදුරටත් ශේවා පටිගත කර telecast කිීමශමන් ශේ
ශේවේ ජනතාව අතරට යන්න ශදන්න එපාය කියන ඉේලීම මම
කරනවා.
ඊශ මම ුණවන් ශතොටුශපොළට ගියා. ශේ වනශකොට ුණවන්
ශතොටුශපොශළේ ආරක්ෂාව වැඩිකර තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම රටින්
පිටවන පර්යන්තය පීමක්ෂාවට ධක් කරනවා. නළුත්, රට ඇතුළට
එන පිරිස් පිළිබඳව අපි මීට ව ා අවධානශයන් කටයුතු කරන්න
ඕනෑ. ඒ අයට ීමසා තිශබනවා නේ, ඒ අයට එන්න ශදනවා.
හැබැයි, ඒ අය ධංකාවට එන්ශන් ශමොකටද? දැන් ධංකාශේ සමහර
ශහෝටේ වසා තිශබන්ශන්. එශහම නේ, දැන් විශේශිකයන්
ධංකාවට එන්ශන් ශමොකටද? ඒ අය ධංකාවට ඇවිේධා ශමොනවාද
කරන්ශන් කියන එක පිළිබඳව මීට ව ා අවධානශයන් අප කටයුතු
කරන්න ඕනෑ. සමහර අය ශේ තුළින් ශේ පාධන ආතේ ගන්න
හදනවා. ඒ ශගොේධන් දැන් හිතනවා, දැන් හරි, ආඩුක්ව අවසන්
වන්න යන්ශන්. අපට ආඩුක්ව ගන්න පු වන්. කියාා. ඒ විධියට
ශේ ශේවේ ශකශරහි ජාතිවාීම ශකෝණශයන් බධන එක නතර
කරන්න. සමහරු ඒ ශබෝේබ පිපිරුණු ස්ථානවධට ගිහිේධා කිඹුේ
කඳු හැලුවා. හැබැයි, අශ ගරු අගමැතිතුමා ය නැතිව
ශකොච්චිකශඩ් පේලියට, ඒ වාශේම කටුවාපිටිය පේලියට ගියා. ඒ
ශබෝේබ ගහපු අනිකුත් තැන්වධට ගියා. ශේ ශගොේධන් නිකේ
ශබොරුවට කෑ ගහනවා. ශේ අයට ශේවා කථා කරන්න ශමපමණ
කේ පිට ශකොන්දක් තිබුශඩු නැහැ. ඒක නිසා ශේ අයට මම
පැහැලිලිව කියනවා, ශේ සිේධි තුළින් නිකේ ශමෝ චූන් ගන්න
එපාය කියා. ධංකාවට ශජ්සු පිහිටයි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

அடுத்து, தகௌரவ ஞொனமுத்து சிறீதநசன்
உங்களுக்கு 06 நிைிடங்கள் இருக்கின்றன.

அவர்கள்!

[பி.ப. 4.33]

ගුණ ඥාන මුත්තු ශ්රීප්න්සන් මහතා
(ைொண்புைிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீதநசன்)

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan)

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, நன்றி!
இன்று இந்தச் சமபயில் முக்கியைொனததொரு விடயம்
ததொடர்பில்
விவொதிக்கப்பட்டுக்தகொண்டு
இருக்கின்ற
நிமலயில், அது சொர்பொன எனது கருத்துக்கமளயும் கூற
விரும்புகின்தறன். அண்மையில் இடம்தபற்ற தற்தகொமலத்
தொக்குதல்களில் நொடளொவிய ொீதியில் கிட்டத்தட்ட 350
இந்நொட்டுப்
பிரமஜகள்
அதிலும்
தபரும்பொலொதனொர்
வழிபொட்டுத்தலங்களில் தகொல்லப்பட்டு இருக்கின்றொர்கள்.
450க்கும் தைற்பட்டவர்கள் கொயப்பட்டு இருக்கின்றொர்கள்.
இதன் தவதமனமய அனுபவித்துக்தகொண்டு இருக்கின்றவர்
களுக்கும் ைரணத்மதத் தழுவியவர்களின் குடும்பங்களுக்கும்
நொன் இந்த இடத்தில் எனது ஆழ்ந்த அனுதொபத்மதத்
ததொிவித்துக் தகொள்கின்தறன்.
இன்று இந்தச் சம்பவம் ஏன் நிகழ்ந்தது என்பமதப் பற்றி
நொங்கள் சிந்தித்தொக தவண்டும். இந்தச் சம்பவம் நடப்பதற்கு
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්
මහතා]

முன்பொக புலனொய்வுத் தகவல்கள் தவளியிடப்பட்டதொகவும்
எனினும் அந்தப் புலனொய்வுத் தகவல்களின் அடிப்பமடயில்
நடவடிக்மககள் எடுக்கப்படவில்மல என்ற கருத்தும் இந்தச்
சமபயில் கூறப்படுகின்றன; அறிவுபூர்வைொன உணர்ச்சி
பூர்வைொன கருத்துக்களும் பறிைொறப்பட்டுக்தகொண்டு இருக்
கின்றன. இந்த இடத்தில் அரசியல் இலொபத்துக்கொகப்
தபசுவமதவிட அறிவுபூர்வைொன கருத்துக்கமளப் பகிர்ந்து
தகொள்வது தபொருத்தைொனது என்று நொன் நிமனக்கின்தறன்.
இந்தத் தற்தகொமல குண்டுத் தொக்குதலில் ஒரு குறிப்பிட்ட
சமூகத்மதச் தசொோ்ந்தவர்கள் பங்குபற்றினொர்கள் என்பதற்கொக,
அதத சமூகத்மதச் தசொோ்ந்த சகலமரயும் குற்றவொளிகளொகப்
பொர்ப்பது என்பது உண்மையில் ைனிதொபிைொனைற்ற அல்லது
தகௌரவைற்ற
ஒன்றொகும்.
நொங்கள்
கடந்த
கொலத்தில்
யுத்தத்தினொல் ைிகவும் பொதிக்கப்பட்டவர்கள், பல்தவறுபட்ட
இன்னல்கமள அனுபவித்தவர்கள் என்ற வமகயில் நொன் ஒரு
விடயத்மதக் குறிப்பிட விரும்புகின்தறன். அதொவது, இந்தத்
தொக்குதல்களில் பங்குபற்றியவர்கள் முஸ்லிம்களொக இருக்கின்
றொர்கள் என்பதற்கொக ஒட்டுதைொத்த முஸ்லிம் சமூகத்மதயும்
குற்றவொளிகளொகப் பொர்ப்பது என்பது தபொருத்தைற்ற அல்லது
ைனிதொபிைொனைற்ற ஒரு தசயலொகும். முக்கியைொக இந்தச்
சம்பவத்ததொடு
சம்பந்தப்பட்ட
தீவிரவொதிகள்
அல்லது
பயங்கரவொதிகமளப் பற்றித்தொன் சிந்திக்கதவண்டுதை ஒழிய,
இந்த விடயத்தில் தைொட்மடத் தமலக்கும் முழங்கொலுக்கும்
முடிச்சுப் தபொட்டுப் பொர்ப்பது தபொருத்தைற்ற விடயைொகும்.
முக்கியைொக, இந்தத் தீவிரவொத்மத அல்லது பயங்கரவொதத்மத
ஆதொிக்கின்றவர்கள் யொர்? என்பமத நொங்கள் கண்டறிய
தவண்டும். ஆனொல், ஒட்டுதைொத்த முஸ்லிம்களும் பயங்கர
வொதத்மத ஆதொிக்கின்றொர்கள் என்று நொன் கணக்கிட்டுப்
பொர்க்கவில்மல. இன்று இந்தச் சமபயில் ததௌஹீத் ஜைொத்
என்று
தசொல்லப்படுகின்ற
அமைப்மபப்
பற்றித்தொன்
எல்தலொரும்
தபசிக்தகொண்டு
இருக்கின்றொர்கள்.
இந்த
நொட்டிலிருந்து தீவிரவொதம் - பயங்கரவொதம் கமளயப்பட
தவண்டுதைன்பமத தகௌரவைொன முஸ்லிம் அமைச்சர்கள்
ஆணித்தரைொக இந்தச் சமபயில் கூறிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள்.
அது கமளயப்பட்டுத்தொன் ஆகதவண்டும் என்பமத நொங்களும்
கூறிக்தகொள்கின்தறொம்.
இந்த
இடத்தில்
ஒரு
விடயத்மதச்
சுட்டிக்கொட்ட
விரும்புகின்தறன். அதொவது, ஆமரயம்பதி, கொத்தொன்குடிக்கு
அண்மையிலுள்ள பொலமுமனப் பிரததசத்தில் கடந்த 18ஆம்
திகதி ஓர் உந்துருளி - தைொட்டொர் மசக்கிள் குண்டு மவத்துத்
தகர்க்கப்பட்டிருந்த சம்பவத்திமனப் புலனொய்வுத் துமறயினர்
அறிந்திருக்கிறொர்கள். அந்த தைொட்டொர் மசக்கிள் தகர்க்கப்பட்ட
சம்பவம் ஒரு பொீட்சொர்த்த விடயைொக இருக்கின்றது. அது ஏன்
தசய்யப்பட்டது? எப்படிச் தசய்யப்பட்டது? யொர் தசய்தொர்கள்?
என்பமதப் பற்றிய எந்தவிதைொன அறிக்மககளும் இல்லொைல்
இருந்திருக்கின்றது. 18ஆம் திகதி இந்த சம்பவம் நமடதபறு
கின்றது; 21ஆம் திகதி ைட்டக்களப்பு ததவொலயத்தில் ைனித
குண்டுதவடிப்பு நிகழ்கின்றது. அது சம்பந்தைொன புலனொய்வு
அறிக்மகமயப் புலனொய்வுப் பிொிவினர் தபற்றிருக்கிறொர்கள்;
உொியவர்களுக்குத் தவளிப்படுத்தியிருக்கின்றொர்கள். ஆகதவ,
இந்த விடயத்திலும் கவனம் தசலுத்தப்பட தவண்டும்.
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ගුණ ඥානමුත්තු ශ්්රීප්න්සන් මහතා
(ைொண்புைிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீதநசன்)

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan)
நன்றி!

இன்று முக்கியைொக எங்கள் ைத்தியில் இருக்கின்ற சிறு சிறு
பிரச்சிமனகமளத் தீர்த்துக்தகொள்வதில் நொங்கள் முரண்டு
பிடித்துக் தகொண்டிருக்கின்தறொம். உதொரணைொக, கல்முமனப்
பிரததசத்தில் வடக்கு பிரததசச் தசயலகத்மத உருவொக்குகின்ற
விடயத்தில் முரண்டுபிடிக்கின்தறொம். இந்த விடயத்தில்கூட
இந்த தீவிரவொத அமைப்புகள் பின்னணியொக இருக்கின்
றனவொ? என்ற தகள்வி எழுகின்றது. இதில் ததௌஹீத் ஜைொஅத்
என்கின்ற அமைப்பு கொிசமன தசலுத்தி வருவதொகவும்
அறியக்கூடியதொக இருக்கின்றது. எனதவ, இந்தத் தீவிர
வொதத்மத - பயங்கரவொதத்மத அனுைதிக்கொத, ஆதொிக்கொத
தரப்பினர் இனம், ைதம், தைொழி கடந்து தசயற்பட்டு, குறித்த
விடயத்மத ஜனநொயக அடிப்பமடயில் சொதொரணைொகத்
தீர்த்துக்தகொள்வதற்கு நிச்சயைொக முன்வரதவண்டும். இதமனத்
தீர்த்துக்தகொள்ளொதுவிட்டொல் யொரும் இந்த விடயத்மதக்
மகயிதலடுத்துக்தகொண்டு
தசயற்படுவதற்கு
வொய்ப்பிருக்
கின்றது.
பொமலமுமனப்
பிரததசத்தில்
தைொட்டொர்
மசக்கிள்
குண்டுமவத்துத் தகர்க்கப்பட்ட விடயத்தில், அதமன யொர்
தசய்தொர்கள்? எப்படிச் தசய்தொர்கள்? ஏன் தசய்தொர்கள்?
என்கின்ற ஆய்வுகள் தசய்யப்படவில்மல. குறிப்பொக, அந்தப்
பிரததசம் தகௌரவ ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லொஹ் அவர்கள்
இருக்கின்ற பிரததசம் என்பமத இந்த இடத்தில் சுட்டிக்கொட்ட
விரும்புகின்தறன். நொன் தனிப்பட்ட முமறயில் எவமரயும்
தொக்கிப் தபசவில்மல. ஆனொல், ஓர் அதிகொரம்ைிக்கவரொக
இருக்கின்ற தகௌரவ ஆளுநர் அவர்கள் இது ததொடர்பொகக்
கவனம்
தசலுத்த
தவண்டும்.
அவர்கூட
இந்தப்
பொரொளுைன்றத்தில் தபசுகின்றதபொது, ைிகவும் தீவிரைொன
கருத்துக்கமளக் கடந்த கொலத்தில் தவளியிட்டிருக்கின்றொர்.
அதொவது, இரத்த ஆறு ஓடப்தபொகின்றது என்ற கருத்திமன
இந்த இடத்தில் பதிவு தசய்திருக்கின்றொர். அதுைட்டுைல்ல,
குறித்த சமூகத்தினர் ஆயுதம் தூக்கினொல் இந்த நொடு தொங்கொது
என்கின்ற
கருத்துக்கமளக்கூட
பொிைொறியிருக்கின்றொர்.
தபொறுப்புள்ள பதவி வகிக்கின்றவர் அவ்வொறு கூறக்கூடொது.
பிரதி
அமைச்சர்,
இரொஜொங்க
அமைச்சர்
தபொன்ற
தபொறுப்புள்ள பதவிகமள வகித்துத் தற்தபொது ஆளுநரொக
இருக்கின்ற அவர், ைிகவும் கவனைொகவும் அக்கமறயொகவும்
தசயற்பட்டு இந்தத் தீவிரவொத - பயங்கரவொத அமைப்மப
ஒழித்து ைக்கள் ைத்தியில் நம்பிக்மகமயப் தபறதவண்டுதைன்ற
கருத்மதயும் கூறி, எனது உமரமய நிமறவு தசய்கின்தறன்.
நன்றி.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ළ ට, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමශේ මහතා, බබතුමාට
විනාඩි 99ක් තිශබනවා.
[අ. ා. 4.3 ]

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමප්ේ මහතා

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கதள, உங்களுக்கு இன்னும்
இரண்டு நிைிடங்கள் இருக்கின்றன.

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைதக)

நன்றி. ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ අවස්ථාශේීම
ළුලින්ම පසුගිය ඉරිදා ශේ රශේ ඇති වූ අවාසනාවන්ත සිේධිශයන්
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මියගිය 3 1කට ආසන්න පිරිසකශේ පවුේවධට අශ බධවත්
ශ ෝකය පුද කරන ගමන්, තුවාධ ධැබූ 11කට ආසන්න පිරිසට
ඉක්මන් සුවය ප්රාර්ථනය කරන්න කැමැතියි.

කියධා ළුලින්ම කියන්න ඕනෑ. තළුන්නාන්ශසේධාට ශමොකද
වුශඩු? ඇයි ශේ වාශේ ශදයක් අශ රටට සිදු වුශඩු කියධා අපි
කේපනා කරධා බධන්න ඕනෑ.

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය ඉරිදා සිදු වූ සිේධිය
ආසියාශේ සිදු වූ දැවැන්තම ්රස්තවාීම ප්රහාරය බව අපි පිළිගන්න
ඕනෑ. ශමශධස ජන ජීවිත විනා වූ අවස්ථාවක්, ශමශධස ශේපළ
විනා වූ අවස්ථාවක්, රශේ ආර්ථිකයට ශමවැනි බරපතළ
විනා යක් වූ අවස්ථාවක් ඉතිහාසශ කවදාවත් ආසියාශේ කිසිම
රටක සිේධ ශවධා නැහැ. අගමැතිතුමා එතුමාශේ කථාශේීම
කියනවා අපි දැක්කා, ශේක ජාතයන්තර ්රස්තවාීම ක්රියාවක්ය
කියධා.

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රටක වැදගත්ම ශේ
ශමොකක්ද? රටක වැදගත්ම ශේ තමයි ජාතික ආරක්ෂාව.
තළුන්නාන්ශසේධා ශමොකක්ද කශළේ? තළුන්නාන්ශසේධා ජාතික
ආරක්ෂාව පැත්තකට දැේමා. තළුන්නාන්ශසේධා ශගනාවා, අලුත්
ව න. ඒ ශමොනවාද, සංහිඳියාව , මානව හිමිකේ කියන ඒවා.
ශේ
තළුන්නාන්ශසේධාශේ
ආඩුක්ව
කරපු
ශේවේ.
තළුන්නාන්ශසේධා ජාතික ආරක්ෂාව හෑේලුවට ධක් කරධා ජාතික
ආරක්ෂාව පැත්තකට දාධා තළුන්නාන්ශසේධා සංහිඳියාව ශගනාවා;
මානව හිමිකේ ශගනාවා. ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,
්රස්තවාීමන් හිටපු රටක, අන්තවාීමන් ඉන්නා රටක සංහිඳියාව
ක්රියාත්මක කරන්න පු වන්ද? මානව හිමිකේ ගැන කථා කරන්න
පු වන්ද? ශේක ආඩුක්ව ශත්රුේ ගන්න ඕනෑ. අද ශේකට
ූලලිකම ශහේතුව තමයි ඇයි ශේ සංවිධානය ශේ ප්රහාරය ාවිත
කිීමම සඳහා ධංකාව ශතෝරා ගත්ශත් කියන කාරණය. ඊට ශහේතුව
තමයි අශ රශේ ආරක්ෂාශේ තිශබන දුර්වධතාව. ඒ ශගොේධන්
ශධෝකශ අශනක් රටවේ ලිහා බැලුවා. බවුන්ට ගහන්න පු වන්
ශහොඳම තැන ශේක. ශමොකද, අශ රශේ ධංකාශේ ජාතික
ආරක්ෂාව නැහැ. අද ජාතික ආරක්ෂාව සේපූර්ණශයන් ඉවත්
කරධා. තළුන්නාන්ශසේධා පසුගිය කාධය තුළ යුද හළුදා කඳවුරු,
හළුදා නිධධාරින් සියලු ශදනා හළුදා කඳවුරුවධට සීමා කළා. බුේධි
අං නිධධාරින් හිශර් දැේමා. ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ
ගරු ස ාශේ අගමැතිතුමා ඉන්නවා නේ මම එතුමාශගන් අහන්න
කැමැතියි, එතුමා අගමැතිවරයා විධියට පළළුශවනි ආරක්ෂක
කවුන්සිධශ රැස්ීමම පැවැත්වූවා. ඒ රැස්ීමමට බුේධි අං ප්රධානී
සුශර්ෂ් කියන මහත්තයා ආවා. විනාඩි 9 ක් බහුට බැන්නා,
තළුන්නාන්ශසේධා නිසා තමයි අපට අශ රට නැති වුශඩු
කියධා. බහුව අසාේ සාලි මහත්තයාත් එක්ක මැශේසියාවට
යැේවා. බුේධි අං නිධධාරින් හිශර් දැේමා. තළුන්නාන්ශසේධා ශේ
රශේ හළුදාශේ සේපූර්ණ බුේධි අං නැති කළා. ඒ බුේධි අං
තිබුණා නේ කවදාවත් ශේ සිේධිය තළුන්නාන්ශසේධාට ශවන්ශන්
නැහැ. ශේ බුේධි අං සියේධ නැති කිීමශේ වගකීම අගමැතිවරයා
ඇතු තළුන්නාන්ශසේධා ාර ගන්න ඕනෑ. අපි තළුන්නාන්ශසේධාට
කියනවා, මහ බැංකුව මංශකොේධ කාධා ශේශරන්න ගියා වාශේ
තළුන්නාන්ශසේධා ශේශකන් ශේශරන්න හදන්න එපා කියධා. මහ
බැංකුව මංශකොේධ කාධා මහ ශහොරු ශදන්නා එළිශ ඉඳධා
ශපොඩි එවුන් ටික හිශර් දැේමා. තළුන්නාන්ශසේධා ශේශකන්
ශේශරන්න හදන්න එපා. තළුන්නාන්ශසේධා ශේශක් වගකීම ාර
ගන්න ඕනෑ.

ශේ ශධෝකශ බධවත්ම ්රස්තවාදය පරාජය කරපු ශේ රටට
ශමවැනි ජාතයන්තර ්රස්තවාදයක් ආශේ ශකොශහොමද කියධා අපි
තළුන්නාන්ශසේධාශගන් ළුලින්ම අහනවා. ූලධාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, ශේ සිේධිය සේබන්ධශයන් අගමැතිවරයා ප්රකා යක්
කළා, ශේ පිළිබඳ මම දන්ශන් නැහැ. මම ආරක්ෂක මඩු ධයට
ඇවිේධා නැහැ. ශපොලීසිය ාර ඇමති මම ශනොශවයි. මම ශේක
දන්ශන් නැහැ කියධා. අපි දැක්කා ජනාධිපතිතුමා ඊශ ජාතිය
අමතධා කිේවා, ශේ පිළිබඳ එතුමාත් දැනුවත්ව හිටිශ නැහැ
කියධා. අපි අහනවා, ආඩුක්වක ප්රධාන බධධරයන් ශදශදනා කවුද
කියධා. ඒ, ශේ රශේ ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමායි. ශේ රශේ
අගමැතිතුමා දන්ශන් නැත්නේ, ශේ රශේ ජනාධිපතිතුමා දන්ශන්
නැත්නේ ශේ රශේ ජනතාවශේ ආරක්ෂාව ගැන අපි කථා
කරන්ශන් ශමොනවාද?
ධක්ෂ්මන් කිරිඇේධ ඇමතිතුමනි, කාවින්ද ජයවර්ධන
මන්ත්රීතුමා කිේවා, අශ අගමැතිතුමා ය නැතිව ශකොච්චිකශඩ්ට
ගියා කියධා. එතුමා ය නැතිව යන්න කලින් මහින්ද රාජපක්ෂ
මහත්තයා ශකොච්චිකශඩ්ට ගියා. එතුමා ශකොච්චිකශඩ්ට ගියා
විතරක් ශනොශවයි, එතුමා පේලිය ඇතුළටත් ගියා. අගමැතිතුමා
එළිශ ඉඳධා ආපහු ආවා, වහශේ උ ක ා ශගන වැශටයි කියධා.
වහශේ උ බ වට වැශටයි කියධා එතුමා ඇතුළට ගිශ නැහැ.
හැබැයි, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළට ගියා; ගිහිේධා
බැලුවා. ඒ සියලු ශදනා බැලුවා. ඒ නිසා අපි බබතුමන්ධාට
කියනවා, ශේ වගකීශමන් තළුන්නාන්ශසේධාට බැහැර ශවන්න
බැහැ කියධා. ශේශක් වගකීම ආඩුක්ව ාර ගන්න ඕනෑ.
ආඩුක්වට කිසිශසේත් බැහැ ශේ වගකීශමන් බැහැර ශවන්න.
තළුන්නාන්ශසේධා
එක
එක්ශකනාශේ
ම
ශසෝදනවා.
එක්ශකශනක් අගමැතිතුමාශේ ම ශහෝදනවා. තව කේටියක්
තවත් කේටියශේ ම ශහොඳනවා. එක එක්ශකනාව ශහෝදන්න
හදන්න එපා. ශේකට ආඩුක්ව වගකීම ාර ගන්න ඕනෑ.
තළුන්නාන්ශසේධා ශහොඳට මතක තියා ගන්න, ශේ රශේ ශපොලීසිය
ාර ඇමතිවරයා හිටිශ
එක්සත් ජාතික පක්ෂශ .
තළුන්නාන්ශසේධා අවුරුදු තුනහමාරක් ශපොලීසිය ාරව කටයුතු
කළා. තළුන්නාන්ශසේධා ආරක්ෂක අමාතයාං ශ
ආරක්ෂක
කවුන්සිධයට ගියා. තළුන්නාන්ශසේධාට කියන්න බැහැ, ශේ ගැන
දන්ශන් නැහැ කියධා. එදා ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක බුේධි අං
නිධධාරින් සියලු ශදනාම ශගන්වධා සාකච්ඡාවක් කළා. අපි
දැක්කා, අගමැතිවරයා ඉන්නවා. අපි දැක්කා, ආඩුක්ශේ මැති
ඇමතිවරු හිටියා. ඒශකීම බුේධි අං කිේවා, 0194 තමයි ශමම
සංවිධානය ආරේ කශළේ. 0196 ඉඳධා ශේ සිේධිය ලිගින් ලිගටම
ආරක්ෂක කවුන්සිධයට කිේවා කියධා. තළුන්නාන්ශසේධා
ශමොනවාද කශළේ? තළුන්නාන්ශසේධා දැනශගන හිටිශ නැහැ
කියධා කියන්ශන් ශකොශහොමද? ඒ නිසා ශේ ආඩුක්ශේ කිසි
ශකශනකුට ශේශකන් බැහැර ශවන්න බැහැ. තළුන්නාන්ශසේධා ශේ
වගකීම ාර ගන්න ඕනෑ. ශේ ජීවිතවධ වගකීම ාර ගන්න ඕනෑ.
ශේ ශේශපොළවධ වගකීම ාර ගන්න ඕනෑ. ූලධාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, ශේ සියේශේ වගකීම ශේ ආඩුක්ව ාර ගන්න ඕනෑ

ඒ විතරක් ශනොශවයි. තළුන්නාන්ශසේධා ශමොනවාද කශළේ?
තළුන්නාන්ශසේධා හළුදාව කඳවුරු අස්සට දමා රශේ ආරක්ෂාව
ශපොලීසියට ාර දුන්නා. තළුන්නාන්ශසේධා ශපොලීසිශයන් ශේ රශේ
ජාතික ආරක්ෂාව බධාශපොශරොත්තු වුණා. ශපොලීසිය ශමොකක්ද
කශළේ? ශපොලීසිය රශේ ජාතික ආරක්ෂාවද කශළේ? නැහැ.
ශපොලීසිය කශළේ විපක්ෂය මර්දනය කරන එකයි. විපක්ෂය
මර්දනය කරන එක තමයි තළුන්නාන්ශසේධා ශපොලීසිය ධවා
ශකශරේශේ. ශපොලීසියට ශවධාවක් තිබුශඩු නැහැ, බුේධි අං
ශතොරතුරු ශසොයන්න. FCID කියධා ශපොලීසියට ශවනම
ශපොලීසියක් හැදුවා. ඊට පස්ශසේ අගමැතිතුමා සතිශ හැම සඳුදා
දවසකම සාකච්ඡා සඳහා ඉඳගන්නවා; අධිකරණය ාර ඇමති
එනවා; ශපොලීසිය ාර ඇමති එනවා; නීතිපති ශදපාර්තශේන්තුව
එනවා. සතිශයන් සතිය විපක්ෂශ මන්ත්රීවරුන්ශේ නක් ශසේවා,
නක්වධ ප්රගතිය බැලුවා, බවුන් දමන්න පු වන් හිශර් ශමොකක්ද
කියධා බැලුවා. තළුන්නාන්ශසේධා ශේ සඳහා වැය කරපු කාධශයන්
විනාඩි ක්, සියයට ක් රශේ ජාතික ආරක්ෂාව ශවනුශවන් ශවන්
කළා නේ ශමවැනි අවාසනාවන්ත සිේධියක් සිේධ ශවන්ශන්
නැහැයි කියන එක තළුන්නාන්ශසේධා ශහොඳට මතක තබා ගන්න.
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තළුන්නාන්ශසේධාට ශමොකක්ද වුශඩු? තළුන්නාන්ශසේධා
බධයට පත් කශළේ බටහිර බධශේගයි. තළුන්නාන්ශසේධාශේ
ආඩුක්ව ශගන යන්න උදවු කරන්ශන් අන්තවාීම පක්ෂයි. ශේක
තමයි ඇත්ත කථාව. බටහිර බධශේග තළුන්නාන්ශසේධාව බධයට
පත් කළා. බටහිර බධශේගවධට අව ය නයාය ප්රයට අනුව වැ
කරන්න තළුන්නාන්ශසේධාට සිේධ වුණා. ඒක තමයි
තළුන්නාන්ශසේධා
සංහිඳියාව
ශගනාශේ.
ඒක
තමයි
තළුන්නාන්ශසේධා
මානව
හිමිකේ
ශගනාශේ.
ඊළ ට,
තළුන්නාන්ශසේධාශේ ආඩුක්ව ශගන යන්න බහුතරය නැහැ.
බහුතරය සඳහා තළුන්නාන්ශසේධාට අන්තවාීම පක්ෂ ඕනෑ
කරනවා. ඒ පක්ෂ කියන විධියට නටන්න සිේධ වුණා.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා ඊශ රාත්රී, සිය ලිවි නසා
ගත් තරුණයන්ශේ ශ ේස් බුක්වධට ගිහින් බැලුවා. ඒ 6 ශදනාශේම
ශ ේස් බුක්වධට ගිහින් මා ශහොඳ අධයයනයක් කළා. ආඩුක්ශේ
ඉලිරි ශපශළේ ඉන්න ඇමතිවරු ාගයක් ඉන්නවා. ශේ ඉලිරි ශපශළේ
ඉන්න බය කෑ ගහන ළුස්ලිේ මන්ත්රීවරුන්ශේ ශතොරතුරු ටික
බධන්න පු වන්. දැන් ශේ වනශකොට CID එක පීමක්ෂණ
පවත්වාශගන යනවා. ශේ වනශකොට ආඩුක්ශේ ප්රබධ
අමාතයවරයකුශේ කිේටු සේබන්ධතා අහුශවධා තිශබනවා. රවු ්
හකීේ ඇමතිතුමනි, බබතුමා දන්නවා, වනාතවිේලුශේ ශබෝේබ
ටික අහු වුණාය කියධා. ඒ ශබෝේබ ටික අහුවනශකොට මරාශගන
මැශරන තරුණයා එතැන සිටියා. කවුද බහුව නිදහස් කශළේ?
එක්සත් ජාතික පක්ෂශ හිටපු ශේකේතුමා කිේවා, බහුව නිදහස්
කශළේ ආඩුක්ශේ ප්රබධශයක්ය කියධා. කබීර් හාෂිේ ඇමතිතුමා
කියනවා, ශේ මිනීමරු ්රස්තවාලියා නිදහස් කශළේ ශේ ආඩුක්ශේ
ප්රබධශයක්ය කියධා.
තළුන්නාන්ශසේධා ශේ පාධනය කළා. තළුන්නාන්ශසේධාට අය
වැය සේමත කර ගන්න ඕනෑ. තළුන්නාන්ශසේධාට ආඩුක්ව
පවත්වාශගන යන්න ඕනෑ. තළුන්නාන්ශසේධා එක එක අන්තවාීම
පක්ෂවධ සමහර අයට ඕනෑ විධියට කටයුතු කළා. ශේකයි ශවච්
ශහණය. ශේක ශත්රුේ ගන්න. තළුන්නාන්ශසේධා රශේ ජාතික
ආරක්ෂාව පැත්තකට දමා සංහිඳියාව, මානව හිමිකේ තමයි
ශගනාශේ.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාධයක්
තිශබනවා.

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමප්ේ මහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඒ විතරක් ශනොශවයි. තළුන්නාන්ශසේධා පවරා තිශබන නක්
බධන්න. රවු ් හකීේ ඇමතිතුමනි, අද තිස්ස අත්තනායක
මහත්මයා නිශදොස් ශකොට නිදහස් කළා. ශමොකක්ද මහත්තශයෝ
ධජ්ජා නැේද? තිස්ස අත්තනායක මහත්මයා දවස් 48ක් හිශර්
දැේමා. ඒ නක්ශේ පැමිණිලිකාරයා කවුද? අගමැති රනිේ
විරමසිංහ
මහත්මයා.
අගමැතිතුමා
පැමිණිේධ
කළා.
ජනාධිපතිතුමා තමයි ඒ නක්ශේ පළළුවන සාක්ෂිකාරයා. එක
සාක්ෂිකරුශවක් උසාවියට ආශේ නැහැ. එක සාක්ෂියක් ගන්න
බැරි වුණා. තළුන්නාන්ශසේධා අද තිස්ස අත්තනායක මහත්මයා
නිශදොස් ශකොට නිදහස් කළා. ශමොනවාද තළුන්නාන්ශසේධා කශළේ?
තළුන්නාන්ශසේධා පසුගිය අවුරුදු හතර ඇතුළත ශමොනවාද කශළේ?
තළුන්නාන්ශසේධා කරපු

[මූලාසනප්ේ අණ පරිින ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]
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අපට කියන්න. අපි තළුන්නාන්ශසේධාට වැඳධා කියන්නේ, ශේ
රශේ ජාතික ආරක්ෂාව ගැන මීට ව ා සැලිකිලිමත් ශවන්නය
කියධා. තළුන්නාන්ශසේධා ශේ ශේ පාධන නයාය ප්ර පැත්තකට
දමන්න. එක එක පක්ෂ නායකයන් කියන විධියට
තළුන්නාන්ශසේධා නටන්න එපා.
පසුගිය කාධශ බරපතළ ්රස්තවාීමන් සියලුශදනා පිළිබඳව
ශතොරතුරු බුේධි අං වධට ධැබී තිබුණා. බවුන්ශේ නේ ගේ ධැබී
තිබුණා. ශේ අය ශේ ප්රහාර කරනවාය කියධා කියා තිබුණා.
හැබැයි ශේ අය අත් අ ංුණවට ගත්ශතොත් ආඩුක්ශේ සිටින ප්රබධ
අමාතයවරුන් ආඩුක්ශවන් යයි කියධා ආඩුක්වට යක් තිබුණා;
ආඩුක්ව ක ා වැශටයි කියධා යක් තිබුණා; දමාශගන තිබුණු
deal ටික අවසන් කරගන්න බැරිශවයි කියධා හිතුණා. ඒ නිසා
තළුන්නාන්ශසේධා යට ඒ අය අත් අ ංුණවට ශනොශගන සිටියා. ඒ
නිසා අපි ආඩුක්වට කියනවා, තළුන්නාන්ශසේධා බටහිර
බධශේගවධට නටන එක කරුණාකරධා නවත්වන්න කියධා.
තළුන්නාන්ශසේධා ශේ රශේ ජාතික ආරක්ෂාව ශවනුශවන් මීට ව ා
සැධකිලිමත් ශවන්න කියධා අපි තළුන්නාන්ශසේධාට කියනවා.
අශ සමහර අය කථා කරධා කිේවා, ශේක කරන්න පු වන්
ශහොඳම ශකනා අගමැතිතුමායි කියධා. අපි දන්නවා, එතුමා
අගමැතිතුමා ගැන කියන්ශන් ඇයි කියධා. එතුමා එශහම කිේව
එක පිළිබඳව අපි පුදුම ශවන්ශන් නැහැ.
ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ වනශකොට අන්තවාීම
පක්ෂ ගණනාවක් තිශබනවා. අපි ආඩුක්වට ශයෝජනා කරනවා, ඒ
සියේධ තහනේ කරන්නය කියධා. රවු ් හකීේ ඇමතිතුමනි,
බබතුමන්ධා සියලුශදනා එයට එක යි. ආරක්ෂක රාජය
ඇමතිතුමා කිේවා, ශේ සියේධ තහනේ කරන්න ඕනෑය කියධා. ඒ
නිසා අපි ආඩුක්වට කියනවා, වහාම ඒ පක්ෂ සියේධ තහනේ
කරන්නය කියධා. මා නිශයෝජනය කරන නාවධපිටිය ආසනශ
ශමවැනි අන්තවාීම සංවිධානයක් තිබුණා. ඊශ නාවධපිටිශ
ළුස්ලිේ ජනතාව ගිහින් බවුන්ව වට කරධා ශපොලීසියට අේධා
දුන්නා. අද ළුස්ලිේ ජනතාව අතරින්ම ශේ අන්තවාදයට
විශරෝධතාවක් මතුශවධා තිශබනවා. ඒ නිසා ශේ සියලු අන්තවාීම
පක්ෂ වහාම තහනේ කරන්න කියධා කියනවා. තළුන්නාන්ශසේධා
ශමපමණ කේ සිටිශ
ශහලුශවන්. තළුන්නාන්ශසේධා ශරලි
ඇඳශගන ගිහිේධා අක් ගණශන් ශහටවත් අර හිශර් ඉන්න බුේධි
අං නිධධාරින් එළියට දමන්න; ශසේවය අත්හිටුවූ අය නැවත
ශසේවශ
පිහිටුවන්න; ශගෞරවනීය බුේධි අං
නිධධාරින්
ශගශනන්න.
බවුන් ශසේවයට ශගනැේධා තළුන්නාන්ශසේධා ඒ අයශේ
ශසේවය ධබා ගන්න. ශේ කටයුතු කරන්න හළුදාවට ාර ශදන්න.
TNA එශක් ඡන්ද බධාශගන, අර ඡන්ද බධාශගන, ශේ ඡන්ද
බධාශගන තළුන්නාන්ශසේධාට රට ශගනයන්න බැහැ.
තළුන්නාන්ශසේධාට රශේ ජාතික ආරක්ෂාව ශවනුශවන් සහාය
අව ය නේ, අපි තළුන්නාන්ශසේධා ශවනුශවන් හිට ගන්නේ. අපි
ඒක තළුන්නාන්ශසේධාට වග කීශමන් කියනවා. හැබැයි, ශේ
විධියට රට පාවා ශදන්න එපා කියන එකත් අපි
තළුන්නාන්ශසේධාට කියනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට ශවන් කළ කාධය දැන්
අවසානයි.

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමප්ේ මහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මම ඉක්මනට කථාව අවසන් කරන්නේ, ූලධාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි. ඒ වාශේම තළුන්නාන්ශසේධාශේ ශේ ගැටුම -
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ජනාධිපති හා අගමැති අතර පවතින ගැටුම- ශේ රශේ ආර්ථිකය
විනා වන ප්ර ්නයක්. දැන් ශේ රශේ ආර්ථිකයත් ඉවරයි; ජාතික
ආරක්ෂාවත් ඉවරයි; සියේධ ඉවරයි. තළුන්නාන්ශසේධා
ශදශගොේශධෝ ගහගන්නවා. රට විනා යි. එම නිසා
තළුන්නාන්ශසේධාශේ
ගැටුම
නවත්වන්න
කියධා
අපි
තළුන්නාන්ශසේධාට කියනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු රාජය ඇමතිතුමා, කථා කරන්න.
[අ. ා.4. 0]

විශේ බධශේගත් එක්ක කටයුතු කරන තළුන්නාන්ශසේධාශේ
විශේ නයාය ප්රය ශමොකක්ද? ඇශමරිකාශේ ජනාධිපතිතුමා කථා
කළාම, තළුන්නාන්ශසේධා ඒ පිළිබඳව ශබොශහොම ශගෞරවශයන්
කථා කළා. එතුමා බබතුමන්ධාට කථා කරන්න ඇත්ශත්
ශබොශහොම ආදරශයන් කියධා බබතුමන්ධා හිතනවා ඇති.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමප්ේ මහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

අපි බබතුමන්ධාට ශේ කාරණයත් කියනවා. තළුන්නාන්ශසේධා
ශේ කාරණය මතක තියාගන්න. ශේක ශමතැනින් නවතින්ශන්
නැහැ. ශේක ශමතැනින් ඉවර ශවයි කියධා බබතුමන්ධා හිතුවත්,
ශේක ශමතැනින් නවතින්ශන් නැහැ. ඉලිරියටත් ශේ අවදානම
තිශබනවා. තළුන්නාන්ශසේධාශේ ආඩුක්වට තිශබන්ශන් තව මාස
6යි. ශේ ශබෝේබ ප්රහාර නිසා බධයට පත් ශවන්න අපි උත්සාහ
කරන්ශන් නැහැ. ඒක අපි බබතුමන්ධාට කියනවා. අපි අහශගන
සිටියා, මංගධ සමරීමර ඇමතිතුමා කිේවා, ශේ පිපාසය නිසා අපි
එතැනට ගියා කියධා. ඒ වාශේ තුේටු ශදශක් ශේ පාධනයක්
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ළ නැහැ. ඊට ව ා ශේ උඩින්
ගිහිේධා යුේධය අවසන් කරපු මිනිස්සු අපි. ඒක ශහොඳට මතක
තියාගන්න. ශේක විහි වකට ගන්න එපා. ශේ ශවධාශේ
ආඩුක්ශේ බධය පිළිබඳව සැධකිලිමත් ශවන්න එපා. ආඩුක්ව
තුේටු ශදශක් වැ කරන්ශන් නැතුව, ශේ රශේ සිංහධ, ශදමළ,
ළුස්ලිේ, බර්ගර් සියලු ජනතාව ශවනුශවන්, ඒ ජනතාවශේ
ආරක්ෂාව ශවනුශවන් රශේ ජාතික ආරක්ෂාවට ප්රළුඛ්තාව ීමධා
කටයුතු කරන්නය කියන ඉේලීම කරමින් මම නිහඬ ශවනවා.
ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ස්තුතියි. මීළ ට ගරු ඉරාන් විරමරත්න රාජය අමාතයතුමා.
බබතුමාට විනාඩි 9ක කාධයක් තිශබනවා. ඊට ප්රථම කවුරුන් ශහෝ
ගරු මන්ත්රීවරශයක් ගරු ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමාශේ නම
ූලධාසනය සඳහා ශයෝජනා කරන්න.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ශහේෂා විතානශේ මහතා
දැන් ූලධාසනය ගත යුතුය යි මා ශයෝජනා කරනවා.

රශ්්නය විමසන ලිනන් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුණව ගුණ ක. තුප්රයිප්රත්නසිංහේ මහතා මූලාසනප්යන්
ඉවත් වුප්යන් ගුණ ප්හේෂා විතානප්ේ මහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு
க. துமரதரட்ணசிங்கம்
அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலதவ, ைொண்புைிகு
தஹசொ விதொனதக
அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. K. THURAIRETNASINGAM left the Chair,
and THE HON. HESHA WITHANAGE took the Chair.

ගුණ ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා (මුදල් 2 රාජය අමාතයතුමා)
(ைொண்புைிகு
அமைச்சர்)

இரொன்

விக்கிரைரத்ன

-

நிதி

இரொஜொங்க

The Hon. Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)

ස්තුතියි. ශේ අවාසනාවන්ත සිේධිශයන් පසුව කථා කරන
අවස්ථාශේ අපට ළුලින්ම මතක් ශවන්ශන්, මරාශගන මැශරන
්රස්තවාීමන්ශේ ක්රියාවලිය නිසා දුක් විඳින පවුේ ගැනයි. ඒ අතශර්
අපි හඳුනන කේටිය නැතිශවධා තිශබනවා. ඒ වාශේම අපි
ශනොහඳුනන විශේශිකයිනුත් නැතිශවධා තිශබනවා. අපි දන්නවා,
අපට ආරක්ෂාව සපයන්න ක්රියා කළ ශපොලිස් නිධධාරින්
තුන්ශදශනකුත් නැතිශවධා තිශබන බව. එම ශපොලිස්
නිධධාරින්ශේ පවුේ සහ ජීවිත අහිමි වූ සෑම ශකශනකුශේම පවුේ
අපි ශේ අවස්ථාශේීම සිහිපත් කරනවා.
ඊශ ලිනශ මම කුමාර් මායාදුන්ශන් මහතාශේ නිවසට ගියා.
බහු මශේ මි්රශයක්; ලිගටම බැංකු ක්ශෂේ්රශ හිටපු ශකශනක්.
අදත් බහු ධංකාශේ ප්රධාන ජාතික බැංකුවක අධයක්ෂ මඩු ධශ
සිටිනවා. ශේ ශබෝේබ ප්රහාර නිසා බහුශේ ිලරිඳ වන ාන්තා
මායාදුන්ශන් මහත්මියශේත්, ඒ වාශේම බහුශේ ලියණිය වන
නිසංගා මායාදුන්ශන් මහත්මියශේත් ජීවිත අහිමි වුණා. නිසංගා
මායාදුන්ශන් මහත්මිය බැංකු ක්ශෂේ්රශ
සිටි තවත්
වෘත්ීනයශේලිනියක්. බවුන් අපි හඳුනන අය. අපි එතැනට ගිහිේධා
බහුශේ ශේදනාව තුනී කරන්න හදපු අවස්ථාශේ, ඉරාන්,
බැංකුවධ ආරක්ෂාව ගැන බධන්න කියධා බහු මට කිේවා. ඒ අය
තමයි නියම ජාතික ීමරශයෝ කියධා කියන්න ඕනෑ. ශපෞේගලිකව
පාක්වක් ඇති ීම තිබුණත්, පවුශේ අයශේ ජීවිත අහිමි ීම තිබුණත්,
ඒ අවස්ථාශේ බහු රට ගැන කේපනා කරධා තමයි කථා කශළේ.
ශේ ශබෝේබ ප්රහාර නිසා තුවාධ වුණු වි ාධ පිරිසක් ඉන්නවා.
9 1ක පමණ පිරිසක් තවමත් ශරෝහේවධ ප්රතිකාර ධබනවා. ඒ
අයට ඉක්මන් සුවය ධැශේවා කියා අපි ශේ අවස්ථාශේීම ප්රාර්ථනා
කරනවා. ඒ වාශේම ශනොක වා ශසේවය කරන දවදයවරුන්,
ශහලි ශසේවාශේ සිටින අය, අශනකුත් ශසේවාවන්වධ අයත් අපි ශේ
අවස්ථාශේීම සිහිපත් කරනවා. ඒ වාශේම ශපොලීසිය සහ ්රිවිධ
හළුදාව දැන් කරශගන යන වැ පිළිශවළ ඉතාමත් ශීඝ්රශයන්
ක්රියාත්මක කරශගන යනවා. ඒ ආරක්ෂක අං වධ ශසේවය කරන
අයටත් අශ කෘතශේීම ාවය ශේ අවස්ථාශේ පළ කරනවා. ඒ
වාශේම කිතුනු ස ාශේත්, කශතෝලික ස ාශේත්, අගරදුණරු
මැේකේ කාලිනේ රංජිත් හිමිපාණන්ශේත්, ඒ වාශේම
ිලශෂො තුමන්ධාශේත්, පූජකවරුන්ශේත් ආදර් වධටත්, බවුන්ශේ
කරුණාශේ පණිවු යටත් අශ කෘතශේීම ාවය ශේ අවස්ථාශේ
පළ කරනවා.
මහජනයා ශේ දුක්ඛිත, ශේදජනක අවස්ථාශේීම සමඟිශයන්,
එකළුතුශවන් අන්තවාීමන්ශේ අරළුණු ඉෂ්ට කරගන්නට ඉ ශනොීම
ක්රියා කළ යුතුයි. එක මවකශේ දරු කැළ බැවිනා කියධා අශ
ජාතික ගීශ කියනවා වාශේ ක්රියා කිීමමට අපි ශේ අවස්ථාශේීම
මතක් කර ගත යුතුයි. ශේ ශවච් අවාසනාවන්ත සිේධිය අශ
රශේ ආරක්ෂාව යේ අන්දමකින් ිලඳ වැටීමක් ශවධා තිශබන නිසා
සිදු ීම තිශබන ශදයක්. රශේ ආරක්ෂාවට රජය වග කිව යුතුයි. අපට
විශේ රහස් අං වලින් ශතොරතුරු ධැබුණා. නළුත් ඒ ශතොරතුරු
කළමනාකරණය කිීමශේත්, ඒ සේබන්ධශයන් ක්රියාත්මක
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කිීමශේත් අක් පාක්ව නිසා ශේ ප්ර න
් ය අපට අවම කර ගන්න බැරි
වුණා. ජාතයන්තර දෘෂ්ටිවාීම ්රස්තවාදයක් නිසා ශේ වාශේ ශේවේ
සිදු ශවනවා. නළුත් ඒක අපට අවම කර ගන්න අවස්ථාවක්
තිබුණා. නළුත් ඒක අපට කරගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා අපි
නිදහසට කරුණු ීමධා වැ ක් නැහැ. අශ තිබුණු අක් පාක් අපි
පිළිගන්න ඕනෑ. අපි ඒක පිළිඅරශගන, අපි බක්ශකෝම එකතු ශවධා
ශේ ප්ර ්නයට ළුහුණ ීමධා, ශේ ප්ර න
් ය විසඳන්නට ක්රියා කළ යුතුයි.
අපි ශත්රුේ ගන්න අව යයි, ්රස්තවාීමන් ප්රධාන ශකොටස්
ශදකක් තිශබන බව. එකක්, ශේ පාධන අයිතිවාසිකේ,
ශේ පාධන අරළුණු උ තිශබන ්රස්තවාදය. ඒ ්රස්තවාදයට අපි
මීට ප්රථමශයන් ළුහුණ ීමධා තිශබනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාත් ඒ වාශේම ජනරාේ සරත් ශ ොන්ශසේකා
මැතිතුමාත්, අශනකුත් අයත් රටට කළ ශසේවය අපි අමතක
කරන්ශන් නැහැ. අපි ශගෞරවය ශදන්න ඕනෑ තැනට ශගෞරවය ලිය
යුතුයි. නළුත් අපි අද ළුහුණ ශදන ප්ර ්නය සැහැේලුශවන් අපට
සධකන්නට බැහැ. ශේ ්රස්තවාදය දෘෂ්ටිවාීම ආකේමය, මතවාීම
්රස්තවාදයක්. ශේක විසඳන්න ශකටි කාලීන විසඳුේ තිශබන්නට
ඕනෑ. නළුත් ීමර්ඝ කාලීන විසඳුේ ද අව ය ශවනවා. අපි ශකටි
කාලීන ආරක්ෂක විසඳුේ ශසොයාශගන යන්නට ඕනෑ; ආරක්ෂාව
තර කරන්න ඕනෑ. මට සේපූර්ණ වි ්වාසයක් තිශබනවා, ශ්රී ධංකා
්රිවිධ හළුදාවටයි, ශපොලීසියටයි තිශබන අත්දැකීේවලින් අපට ඒ
ශේ කරගන්න පු වන් කියධා. ඒ වාශේම ශේක ජාතයන්තර
්රස්තවාදයක් නිසා, ජාතයන්තරව ශතොරතුරු ධබා ගැනීශමන්, ඒ
අය එක්ක ශතොරතුරු ශබදා ගැනීශමන් අපට ඒ ප්ර ්නය විසඳන්න
පු වන්. නළුත් ීමර්ඝ කාලීනව, අපට ඊට වැඩිය ළුහුණ ශදන්නට
තිශබන ප්ර ්නයක් තිශබනවා. ශේ වාශේ දෘෂ්ටිවාීම අන්තවාදයක්,
මතවාීම අන්තවාදයක් පරාජය කරන්න ශධශහසි නැහැ. ඒ නිසා
තමයි ශේ කඩු ායේ 0194 ඉඳධා ශේ වාශේ ්රස්තවාීම ප්රහාර
944ක් රටවේ 31ක කරධා තිශබන්ශන්. ඒවායින් 0,3 1කට වැඩිය
ජීවිත අහිමි ශවධා තිශබනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)
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I would like to say this in closing. We need to
recognize that we are facing an international ideological
terrorism, a terrorism which has raised its head in many
countries in the world. We were a soft target. Innocent
people have perished because of this terrorism. We are
thankful for international support, but we have the
confidence in our police and the armed forces that we
could respond to the security threat faced by all of us. But
we also have a long-term problem that we will unite with
the international community in resolving. I insist on all
of you, the Parliamentarians, to come together, put aside
our differences: Party, Presidential, Government and
Opposition. The time will come and then we can review.
Those who are responsible will have to pay for the
mistakes that they have made. Priority must be given to
the country, to the citizens and to the safety of citizens.
Finally, I would like to appeal to the media not to
glorify the terrorists or make heroes out of them, and
when these terrorists are captured, not to publish even
their names. In the last few hours, more have been taken
into custody and among them were even suicide bombers.
We will relentlessly pursue this because terrorism will
not be allowed to thrive in this country.
Thank you for the time that you have given me.
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ශජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමනි,
බබතුමාට විනාඩි 9ක කාධයක් තිශබනවා.

[අ. ා. .19]

(The Hon. Presiding Member)

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, කාධය අවසන්.

ගුණ ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ශේ වාශේ ්රස්තවාීම ප්රහාර නිසා ධංකාශේ තමයි වැඩිශයන්ම
ජීවිත අහිමි ශවධා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශේක අශ රටට වි ාධ
දුකක්. ශේ ්රස්තවාීම ප්රහාර බවුන් ඇශමරිකාශේ සිදු කරධා
තිශබනවා; යුශරෝපශ කරධා තිශබනවා; මැද ශපරලිග රටවධ
කරධා තිශබනවා. ධංකාශේ විතරක් ශනොශවයි, ඕස්ශේලියාශේ,
ඇ ්ගනිස්ථානශ , බංේධාශේ ශ , පිලිපීනශ , ශන්පාධශ ශේ
්රස්තවාීම ප්රහාර කරධා තිශබනවා.

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගුණ ප්ජොන්ස්ටන් රනාන්දු මහතා

(ைொண்புைிகு தஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 311 ශදනකුට අධික පිරිසක්
ඝාතනයට ධක් කරමින්, 611 ශදනකුට අධික පිරිසක්
තුවාධකරුවන් බවට පත් කරමින් ශේ රශේ වි ාධ විනා යක්
සිේධ වුණා. ඒ සියලු පවුේවධට මශේ කනගාටුව ප්රථමශයන් පුද
කරනවා. එය කශතෝලික ආගශේ අය ඉධක්ක කරශගන පාස්කු
ඉරිදා කළ විනා යක් කියන එක අප කවුරුත් දන්නා ශදයක්. ඒ
ප්රහාරය නිසා ඝාතනයට ධක් වූ සියලුශදනාට මා ශමොක් සුවය
ප්රාර්ථනා කරනවා. එක ශේවස්ථානයකීම ශබෞේධ දරුවකුත්
ඝාතනය වුණා. මා ඒ දරුවාට අමා මහ නිවන් සුවය ප්රාර්ථනා
කරනවා. ඒ වාශේම, මා දන්නා ශහොඳ ළුස්ලිේ හිතවතකුත් මිය
ගියා. එතුමාශේ ආගශේ හැටියට බධාශපොශරොත්තු වන සුවය
එතුමාටත් ධැශේවායි කියා මා ප්රාර්ථනා කරනවා.

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, කාධය අවසන්.

ගුණ ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මම අවසන් කරන්නේ. ඒ නිසා අපි සියලු ශදනාම එකතු
ශවධා, ශේකට ළුහුණ ීමධා, ශේක අවසන් තැනකට ශගශනන්න
අව යයි.

ූලධාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම ශේ ඝාතනවධ
වගකීම ආඩුක්ව බාර ගන්න ඕනෑ. ආඩුක්ව හරියාකාරව වැ
කටයුතු ශනොකිීමම තමයි ශේ විනා යට ළුේ වුශඩු. ශේ
ආඩුක්වට කිසිශසේත් ඒ වගකීශමන් පැනධා යන්න බැහැ.
ආඩුක්වක් ඉන්ශන් ජනතාවට ආරක්ෂාව ධබා ශදන්නයි.
ආඩුක්වක පළළුවන කාර්යය ඒක.
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ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

ගුණ කථානායකතුමා

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. Speaker)

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

Order, please!

ශේ අවස්ථාශේීම
පැමිශණනවා ඇති.
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(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

නළුත්, අප කාර්ය මඩු ධයට නිශවස්වධට යෑම පිළිබඳ
ප්ර ්නයකුත් තිශබනවා.
ගරු

කථානායකතුමා

ූලධාසනයට

අනතුුණව ගුණ ප්හේෂා විතානප්ේ මහතා මූලාසනප්යන් ඉවත්
වූප්යන් ගුණ කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
ைொண்புைிகு
தஹசொ
விதொனதக
அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலதவ, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்
தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. HESHA WITHANAGE left the Chair, and
THE HON. SPEAKER took the Chair.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට මිනිත්තුවක කාධයක් ශදන්න. ගරු
ස ානායකතුමා ඇතු ගරු ස ාශේ අවධාන ශයොළු කරවන්න
කරුණක් තිශබනවා.
ඊශ අප ීනරණය කශළේ, අද රැස්ීමම හතරහමාර වන කේ
පවත්වාශගන යන්නයි. ඊට පස්ශසේ, අද ලිවා ශ ෝජනයට ශවන් කළ
කාධයත් අරශගන රැස්ීමශේ කටයුතු පස් වරු පහහමාර දක්වා ීමර්ඝ
කළා. මා ශසොයා බැලුවා අද ඇඳිරි නීතිය පනවන ශවධාව පිළිබඳව.
කියන විධියට අදත් රා්රි 8.11 සිට තමයි ඇඳිරි නීතිය පනවන්න
යන්ශන්. අශ කාර්ය මඩු ධශ ගමන් පහසුව ගැන සධකා
බධන විට, පස් වරු .31න් පසුව ස ාශේ කටයුතු කරශගන යෑමට
අමාරු ශවනවා, ගරු ස ානායකතුමනි. ඒ නිසා එයට සහශයෝගය
ශදන්න.
ගරු ශජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු මන්ත්රීතුමා, කතා කරන්න.

ගුණ ඩලස් අලහප්ප්පුණම මහතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි,

ගුණ ඩලස් අලහප්ප්පුණම මහතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

අද රා්රි .31 සිට ශන්ද, ඇඳිරි නීතිය පනවනවා කියන්ශන්?

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, we can go till 6.00 p.m.
ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

එශහම නේ, අපි පස් වරු .4 වන ශතක් රැස්ීමශේ කටයුතු
කරශගන යළුද?

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

පස් වරු 6.11 වන කේ රැස්ීමශේ කටයුතු පවත්වාශගන යළු,
ගරු කථානායකතුමනි.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

පස් වරු 6.11 දක්වා රැස්ීමශේ කටයුතු කරශගන යෑමට ස ාව
එක ද?

ගුණ මන්ත්රීවුණ

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගුණ කථානායකතුමා

ගරු ශජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු මන්ත්රීතුමා කතා කරන්න.

(The Hon. Speaker)

ගුණ ප්ජොන්ස්ටන් රනාන්දු මහතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

කියන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා.

(ைொண்புைிகு தஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගුණ ඩලස් අලහප්ප්පුණම මහතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු ස ා නායකතුමනි, දැන් ශවධාව පස් වරු .11 පමණ
වනවා. පස් වරු .31ට රැස්ීමශේ කටයුතු අවසන් කරන බව
කිේවාට, කථික ධැයිස්තුව ලිහා බැලුවාම, මා දන්ශන් නැහැ-

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ නිසා තමයි මා ඒ ගැන ගරු ස ාව දැනුවත් කශළේ.

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අපි පස් වරු 6.11 වන කේ රැස්ීමම පවත්වාශගන යළු.

ගරු කථානායකතුමනි, ආඩුක්ශේ පරම යුතුකම තමයි, රශේ
ජනතාවට ආරක්ෂාව ධබා ීමම සහ රට ආරක්ෂා කර ගැනීම. රශේ
ජනතාවට ආරක්ෂාව ධබා ීමශේීම ශේ රජය සේපූර්ණශයන්ම
අසාර්ථක ශවධා තිශබනවා. ශමයට ප්රධානම ශහේතුව ශමොකක්ද?
019 ජනවාරි 18වන දා ජයග්රහණශයන් පස්ශසේ ශේ රජශ
කටයුතු ලිහා බැලුවාම, අගමැතිවරයා සහ එතුමාශේ සමහර ශගෝධ
බාධශයෝ රශේ ආරක්ෂාවට ූලලිකත්වය ශදනවාට ව ා, ශේ රශේ
සේපත් ටික ශහොරකේ කිීමමට තමයි ූලලිකත්වය දුන්ශන්. තිබුණු
ආඩුක්වට පහර පිට පහර ශදමින් පළළුශවන්ම කශළේ මහ බැංකුව
ශහොරා කාපු එක. මහ බැංකුව ශහොරා කාධා ඒ ශහොරකමින්
ශේශරන්න මාස ගණනාවක් දැ ලුවා. ජාතික ආරක්ෂාව තුේටු
ශදකකටවත් ගණන් ගත්ශත් නැහැ.
අශ බුේධි අං වධ හිටපු නිධධාරින් හිශර් දැේමා; මහා
සංඝරත්නය හිශර් දැේමා; රාජය නිධධාරින් හිශර් දැේමා; මැති
ඇමතිවරු හිශර් දැේමා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ඉධක්ක
කරශගන පහර පිට පහර දුන්නා. ඒශක් ප්රතිඵධ තමයි අද ළු

165

පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු ශජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු මහතා]
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ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

මහත් රටම භුක්ති විඳින්ශන්. ඇත්ත කථාන්තරය ඒකයි. ශබොරු
පැමිණිලි දැේමා, ශබොරු නක් දැේමා. හිටපු අමාතය මහින්දානන්ද
අලුත්ගමශේ මැතිතුමා කිේවා වාශේ තිස්ස අත්තනායක
මැතිතුමාව දවස් 49ක් රිමාන්ඩ් ාරයට පත් කළා. තව කී
ශදශනකුව රිමාන්ඩ් ාරයට පත් කළාද? ශේවාට ශවශහස වුණු
ශවධාශේ එයින් ශපොඩි ශේධාවක් අරශගන ජාතික ආරක්ෂාව ගැන
කටයුතු කළා නේ, අද ශේ තත්ත්වය ඇති ශවන්ශන් නැහැ. ශේකට
එක්සත් ජාතික පක්ෂශ ඉන්න සියලුම මැති ඇමතිවරුන් වග
කියන්නට ඕනැ නැහැ. ශේකට ශකළින්ම වග කියන්නට ඕනෑ
අගමැතිතුමා. ඊළ ට, එතුමාශේ ළ ම යහ වා මලික් සමරවිරම.
ශේ ශගොේධන් තමයි ශේ අපරාධය කශළේ. ඒක තමයි ඇත්ත
කථාන්තරය. අශනක් අයට බධයක් නැහැ. අපි හිටපු තැන අපි
දන්නවා. බවුන් ශවනුශවන් කශඩ් ගිශ නැත්නේ තනතුරු හේබ
ශවන්ශන් නැහැ. රාජය ඇමතිකමක්වත් ගන්න හේබ ශවන්ශන්
නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත කථාන්තරය.

(The Hon. Speaker)

මීළ ට එස්. වියශේන්ලිරන් මන්ත්රීතුමා - [ස ා ගර් ය තුළ
නැත.]
ගරු සුසිේ ශප්රේමජයන්ත මැතිතුමා. බබතුමාට විනාඩි
තිශබනවා.

ක්

ගුණ ඒ.ඩී. සුසිල් 2 ප්රේමජයන්ත මහතා

(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிதரைஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

මට විනාඩි 6ක් තිබුණා.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

දැන් විනාඩි යි තිශබන්ශන්.

[මූලාසනප්ේ අණ පරිින ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

රට පාධනය කළාම ශේවා තමයි අපට ධැශබන විපත්. ඒක
කියන්න හු ාක් අය යයි. මම දැනශගන හිටියා. ශේකට වග
කියන්න ඕනෑ කවුද කියධා කියන්න බැරිව හු ාක් අය තටමනවා.
එශහේ අය කිේශවත් නැහැ; බශහේ අය කිේශවත් නැහැ. ඒක තමයි
ඇත්ත කථාන්තරය, ශේක තමයි යථාර්ථය. ඒකාධිපතිත්වයක්
ගැන කථා කරනවා, 9 4 සිටි නායකයා. මහින්ද මහත්තයාට
පහර දුන්නා. හැබැයි, අද ශමොකක්ද ශවධා තිශබන්ශන්? අහිංසක
මිනිස්සු සිය ගණනක් මැරිධා.
ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ශවධාව අවසන්ද?

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශේ අන්තිම මිනිත්තුව ගරු මන්ත්රීතුමා.

ගුණ ප්ජොන්ස්ටන් රනාන්දු මහතා

(ைொண்புைிகு தஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

මම ීමර්ඝ කථාවක් කරන්නයි හිටිශ . නළුත් ශේධාව නැති
නිසා අවසාන ව ශයන් මම ශේ කාරණය මතක් කරන්නට ඕනෑ.
කශතෝලික මන්ත්රීවරයකු හැටියට මම කියනවා, කරුණාකරධා
පේලිවධ පූජාවන් පවත්වන්න වහාම ආරක්ෂාව ශදන්න. අද
ආරක්ෂාවක් නැති නිසා කාලිනේතුමා විසින් පේලිවධ පූජාව
පැවැත්ීමම නතර කරධා. ගරු ශහක්ටර් අ පුහාමි මහත්මයාත් ඒ
බව පිළිගන්නවා ඇති. සංහිඳියාව ගැන කථා කරධා වැ ක් නැහැ,
කශතෝලික ජනතාවට පේලියට යන්න විධියක් නැත්නේ.
කරුණාකරධා ඒ අවස්ථාව ධබා ශදන්න. අද රශේ තත්ත්වය
අනාරක්ෂිතයි. දැන් ටිකකට ඉස්ශසේධාත් ශමොටර් සයිකධයක
තිිලධා ශබෝේබයක් අහු වුණා. එම නිසා අපි ආඩුක්ශවන් ඉේධා
සිටිනවා, කරුණාකරධා තවත් එක එක්ශකනාට ඇඟිේධ ලිුණ
කරන්න එපා කියධා. ශේ අවස්ථාශේ ශේශකන් ශේ පාධනය
කරන්ශන් අපි ලු. ශේ ශගොේධන් තමයි ශේශකන් ශේ පාධනය
කරන්ශන්.
ඒක තමයි ඇත්ත කථාන්දරය. එම නිසා ශේ
අපරාධවධට තවත් ඉ ශනොීම ශේ රශේ මනුෂයයන්ශේ ආරක්ෂාව
තහවුරු කරධා ශදන්න කියධා ශේ කාධකඩුණි ආඩුක්ශවන්
ඉේධා සිටිනවා.
මශේ කථාව අවසන් කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි.

[අ. ා. .18]

ගුණ ඒ.ඩී. සුසිල් 2 ප්රේමජයන්ත මහතා

(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிதரைஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉතාම ශකටිශයන් කරුණු
කිහිපයක් සඳහන් කරන්නේ. ශේ විවාදය සෑශහන ශේධාවක් මම
අහශගන හිටියා. ආඩුක් පක්ෂශ මැති ඇමතිවරු කිේවා ශමතැන
ීම ශේ පාධන වාසි ගන්න එපා කියධා. මම කරුණු තුනක් ගැන
සඳහන් කරනවා. එදා, ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 011 011 අතර කාධ සීමාව තුළ යුේධය අවසන් කරේීම ශතො පිගධ
අේධා ගත්තාම වර්තමාන ගරු අග්රාමාතයතුමා කිේවා, ශතො පිගධ
කියන්ශන් මහා වනයක් කියධා. එදා හිටපු හළුදාපතිතුමා ශේ
අවස්ථාශේ ගරු ස ාශේ ඉන්නවා. එශහම තමයි යුේධය පාච් ේ
කශළේ; එශහම තමයි ඒ රජය පාච් ේ කශළේ; එශහම තමයි හළුදා
නායකයන් පාච් ේ කශළේ. හිටපු හළුදාපතිතුමා ශේ ගරු ස ාශේ
ඉන්නවා. ඊළ ට, ශේ ස ානායකතුමා එදා කිේශේ ශමොකක්ද?
ඕනෑම ශගොශනකුට යුේධ කරන්න පු වන් කිේවා. ඒකට
ශජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු මැතිතුමා අන්න උත්තරයක් දුන්නා.
ශගොන්නු කළත්, - අර ව නය කිේවා - ඒ ව නශයන් සඳහන් වන
අයට
යුේධ කරන්න බැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. අද
තළුන්නාන්ශසේධා ඒක බ පු කරධා තිශබනවා.
ඊළ ට, මංගධ සමරීමර ඇමතිතුමා කිේශේ ශමොකක්ද? හිටපු
හළුදාපතිතුමා ශේ අවස්ථාශේ ස ාශේ ඉන්න එක ශහොඳයි. ශේ
හළුදාපතිවරයා ශහොඳයි, Salvation Army එශක් හළුදාපතිකමට
කියධා කිේවා. එශහම කිේශේ නැේද කියධා අහන්න. හැන්සාඩ්
වාර්තාව බධන්න. අන්න, තළුන්නාන්ශසේධා විසින් ීමශරෝදාර
හළුදාව පාච් ේ කළ හැටි. බුේධි අං ය, අශ ආඩුක්ව සහ අශ
නායකයා පාච් ේ කළ හැටි. දැන් ශමොකද කියන්ශන්?
තළුන්නාන්ශසේධාශේ සහ අගමැතිතුමාශේ එකම පරමාර්ථය
ආඩුක්ව පවත්වාශග යාමයි. TNA එශක් මන්ත්රීවරුන් 9
ශදනාශේ සහශයෝගය නැත්නේ, ළුස්ලිේ නායකයින්ශේ ඡන්ද ටික
නැත්නේ වි ්වාස ංග ශයෝජනාවත් පරාදයි; පසුගිය බක්ශතෝබර්
මාසශ තළුන්නාන්ශසේධාත් පරාදයි. එශහම නේ අද තිශබන්ශන්
බය ආඩුක්ව ශනොශවයි. ආඩුක්ව රැක ගන්න ජාතික ආරක්ෂාව
ිලේධට ීමධා ජිනීවාවධට වඳිනවා; බටහිරට වඳිනවා, NGO
කාරශයෝ කියන කියන එක කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ශේ විහි කාර ශපොලිස්පති පත් වුශඩු
ශකොතැනින්ද? බබතුමා ස ාපතිත්වය දැරු වයවස්ථා ස ාශවන්.
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දැන් ශමොකද කියන්ශන්? අනාගතශ ීම ශහෝ ශමවැනි තනතුරකට
නිධධාරියකු පත් කරනශකොට, විහි කාරයන් පත් කරන්ශන්
නැතිව මීට ව ා බුේධිමත්ව ශසොයා බධා එම පත් කිීමම කරන්නය
කියා මා ඉේධා සිටිනවා.
ඊළ ට, ආරක්ෂක ශේකේතුමා ගැන බධළු. කියන්න ශදයක්
නැහැ ශන්. ශමච් ර ශධොකුවට ගහයි කියධා හිතුශේ නැති ලු. මම
ඒ ගැන ඊට වැඩිය ශමොකුත් කියන්ශන් නැහැ. ශමන්න!
තනතුරුවධට දමාශගන ඉන්න මිනිස්සු. ශේ ශගොේධන් එක්ක
තමයි
ශේ
ශසේධම
කරන්ශන්.
මම
කියනවා,
තළුන්නාන්ශසේධාශේ ආඩුක්ව තිශබන තාක්කේ - [බාධා කිීමමක්]
මම එතැනට එන්නේ.
මහ බැංකුව මංශකොේධ කෑවා. මංශකොේධකාරයා ඉන්ශන්
සිංග පූරුශේ. ශකෝ නීතිය ක්රියාත්මක වුණාද? ශකෝ එේලුවාද?
යන්න ඇරියා. මැති ඇමතිවරු ශහොරකේ කළා කිේවා. ඉේධා අස්
වුණා. නැවත කැිලනේ එකට පත් කළා. ශහොරු ඇේලුශවත් නැහැ;
ශහොරුන්ට නීතියත් නැහැ. ශේකටත් ශවන්ශන් ඕක. දැන් මිනී
මරධා තිශබනවා. මනුෂය ඝාතකශයෝ ශන්. ශමොවුන්ව අේධන්න
කාටද ාර ීමධා තිශබන්ශන්? ඒත් ශේ ශගොේධන්ටම ශන්. ඒක
ශකශරන්ශන්ත් නැහැ. බය තුනම ශකශරන්ශන් නැත්නේ, බය
තුනම කරන්න පු වන් අයට රට ාර ීමධා යන්නයි කියන එක
තමයි මම ශමතැනීම ඉතා පැහැලිලිව කියන්ශන්. දැන් කියනවා,
නවසීධන්තශ සිදු කළ ප්රහාරය නිසා ශමහාට ගැහුවාලු. පැය
04ක් ඇතුළත නවසීධන්තශ ප්රහාරය සිදු කළ මිනිහා අේධධා
උසාවි දමධාත් ඉවරයි. අශ ශමොකද කශළේ? උශේ 8.4 ට
පේලිවධට ප්රහාරය එේධ වුශඩු. සවස 3.11ට තමයි ශපොලිස්
ඇඳිරි නීතිය දැේශේ. උශේ 91.31 ශවනශකොට ඇඳිරි නීතිය දැේමා
නේ ශදහිවධයි, ශදමටශගො යි සිේධීන් ශදකම වළක්වා ගන්න
තිබුණා. පළපුරුේදක් නැහැ; දැක්මක් නැහැ; ඕනෑකමක් නැහැ.
NGOකාරශයොයි, බටහිර බධශේගයි එක්ක ශේක අටවා ශගන
යන්න ඕනෑ. මිනිසුන් ඡන්දයක් ඉේධා සිටියා. මානව හිමිකේවධට
ීනන්දුව දුන්නා. ඒ ශගොේශධොත් ශේකට වගකියන්න ඕනෑ.
ඡන්දයක් තියධා ශේක මිනිසුන්ට විසඳාගන්න දුන්නා නේ,
පාධකයන් ශවනස් කරන්න තිබුණා. දැන් ශමොකුත් බැහැ.
ප්රජාතන්්රවාදය කන්න දුන්නා. දැන් ප්රජාතන්්රවාදය කන්න. දැන්
කන්න තිශබන්ශන් ප්රජාතන්්රවාදය ශන්. ආර්ථිකය වැේටුවා. දැන්
සෘණවධට එනවා.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමා, බබතුමාට නියමිත කාධය අවසන්.

ගුණ ඒ.ඩී. සුසිල් 2 ප්රේමජයන්ත මහතා

(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிதரைஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථානායකතුමනි, අේ ජසීරා එක ඉතාම අසාධාරණ
විධියට 09වැනි ලින රා්රි විනාඩි 01ක් ප්ර ාරය ශගන ගියා. අපි ඒවා
ශවනම බධනවා. ආඩුක්වට ඒවාශ වශේ වගක් නැහැ. ගරු
කථානායකතුමනි, මට නියමිත ශේධාව අවසන් නිසා මශේ
කථාශේ ඉතිරි ශකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන ශධස
ඉේධමින් ශමම ලියවිේධ මා සභාගත* කරනවා.

* සභාප්ේසය මත තාන ලද ලියවිල් 2ල:

சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் :
Document tabled:

පාස්කු ඉරිදා ිනන ප්ේදවාචකප්ේ වගඋත්තරකුණවන් කවුද?
පළළුශවන් පසුගිය 09 ශවනි පාස්කු ඉරිදා ලින ශේදවා කශයන්
මියගිය සියලු කිතුනු බැතිමතුන්ටත්, ශසසු අයටත්, විශේශිකයන්ටත් තමන්
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අදහන ආගේ අනුව නිවන් සුව හා ශමොක් සුව ධැශේවා! යි පතමි. බරපතළ
ශධස තුවාධ වූ සියලු ශදනාට ඉක්මන් සුවය ධැශේවා! යි පතන අතර,
සියලු ශදනාට ශතරුවන් සරණත්, ශේවාශීර්වාදයත් පතමි. මිය ගිය හා
තුවාධකරුවන්ශේ පවුේවධ ඥාීනන්ට හා හිත මි්රාීමන්ට බධවත් සංශේගය
ප්රකා කරමි. අනාගතශ කිසිදු ලිනක ශමවැනි ශේදවා කයක් සිදු
ශනොශේවා! යි පතමි.
අපට කළ හැක්ශක් ශමපමණ ද? කිසිශසේත්ම නැත. ශේදවා කයක්
සිදු වුණා. ශ්රී ධාංකිකයන් හා විශේශිකයන් 311කට වැඩි සංඛ්යාවක් මිය
ගියා. පන්සියයක් පමණ තුවාධ වුණා. ශ්රී ධංකාශේ වැටුණු ආර්ථිකය
වළපේධටම ගියා. නැවත අවුරුදු 31ක කුරිරු LTTE ්රස්තවාීම යුද සමය
මතකයට නැංවුණා. සියලු ආකාරශයන් බධාශපොශරොත්තු සුන් වූ රටක්,
ජනතාවක් එකිශනකා ශදස නැවතත් වපරැහින් බධන ජනවාර්ගිකයන්
බවට පත් වුණා. ශේ අතරතුර විශේ මැලිහත්ීමේවධට නැවතත් අත වනන
පාධකයන් පරස්පර විශරෝධී මත පළකරමින්, එකිශනකා පිට වරද
පටවාශගන සිය වගකීශමන් ඉවත්ීමමට ප්රයත්න දරන ුණුව සාජනක
ශේ පාධනික ප්රකා යන් කරමින්, එයට ප්ර ස්ති ගී ගායනා කරන NGO
න එදත් අදත් ශ්රී ධංකාශේ සතය තත්ත්වය විකෘති කර සිංහධ ශබෞේධ
බහුතරය සු තර ජන ශකොටස් හා ආගේ ශපළීමට සැරසුශන් ද යන සැකය
ජනිත කරමින් ජාතයන්තර ප්රසිේධ මාධය ආයතන විසින් විකෘති ප්රවෘත්ති
ශධෝකයට ීමමට දරන ප්රයත්නයක් ඇත. ආගමික නායකයන් හා ශපොදු
ජනතාවශගන් රජයට එශරහි දැඩි පිළිකුළ හා අප්රසාදය පළශවේීම, ආගමික
නායකයින් පවා රජයට ශමම සිේධිය ගැන පවරන වගකීම හා රශේ ජාතික
ආරක්ෂාව හා අනාගත අවිනි ්චිත ාවය ශපරදැරි කරශගන ඉලිරි සටහන
තබන්ශන් හදවතින් පමණක් ශනොව සිහි බුේධිශයන් සිටින ශ්රී ධාංකිකයන්
ශධස නැවත සිතන්නට අව ය පසුිලමක් මා දකින ශධස ඉලිරිපත්
කරන්නටය.
21වැනි ලින ශේදවා කයට අදාළව ශේ වන විටත් මාධය තුළින් හා
රජශ වග කිවයුත්තන් ප්රකා කරන ශධසට හා ශවනත් මාධය හා
ශතොරතුරු අනුව කරුණු කිහිපයක් වැදගත්ය.
21වැනි ලින සිදුීමම ලිඛිත සාක්ෂි අනුවම 99වැනි ලින වන විට
නිශයෝජය ශපොලිස්පතිවරයා මඟින් අං කිහිපයක් දැනුවත් කර තිිලණි. ඊට
ශපර ද මාවනැේශේ බුදු පිළිමවධට පහර ීමමට වනාතවිේලුශේ පුපුරන
ද්රවය හා සැකකරුවන් ශසොයා ගැනීම, විශේ බුේධි අං පවා ශේ ගැන
කලින් දැනුවත් කර තිබීම, අපශේ බුේධි අං පාධකයන් විසින්
019 .19.18 ලිශනන් පසු අ පණ කළ ද, සපයා තිබූ නිවැරැලි බුේධි
ශතොරතුරු හා දැන් රජශ වග කිවයුතු ඇමතිවරුන් කරන ප්රකා මඟින්
තහවුරු වන්ශන් වළක්වා ගත හැකිව තිබූ ශේදවා කයක් වළක්වා
ගැනීමට රජය අශපොශහොසත් වූ බවයි. වගකීම ජනාධිපතිට, ශපොලිස්පතිට
පැවීමමට රජශ මැති ඇමතිවරුන් සහ ාගි වූ 00වැනි ලින මාධය
සාකච්ඡාශේ ීම කටමැත ශදො මින්, ජීවිතය පුරාම ශේ පාධන සංදර් න
පවත්වන රජශ මාධය ප්රකා ක ඇමතිවරයා ශසසු ඇමතිවරු කිහිප
ශදශනකුම ශදපස හා පසුපසට ීම සිටියීම රජශ මැති ඇමතිවරුන් පිරිවරා
රටට කිේශේ, “අගමැති දන්ශන් නැහැ. අපි දන්ශන්ත් නැහැ. ආරක්ෂාව හා
ශපොලීසිය ාරව ඇත්ශත් ජනාධිපතිට. රශේඛ්ය යැේශේ ශපොලිස්පති.
බහු ඉවත් කළ යුතුයි” කියා ය.
එම රශේඛ්ශ ශයොළුව ශපන්වමින් එය ජනාධිපති ශහෝ අගමැති
ආරක්ෂක අං යට ශයොළු කර ශනොමැති බව ය. ශ්රී ධාංකිකයන් අඳබාධයන්
යයි සිතා ධජ්ජා විරහිතව කරන ප්රකා
පිළිකුේ සහගතය.
ශපොලිස්පතිතුමන් ඉවත් කළ යුතු බව කියයි. ඉවත් කළ යුත්ශත් විපක්ෂය
ද, රශේ ජනතාව දැයි අපි අසළු. ශපොලිස්පති විහි කාරශයකු බවත්,  දරයට
ශනොගැධශපන බවත්, ශමොහු නිධයට පත්වුණු දා සිටම මාධය හා
විපක්ෂයත් ශපන්වා ීම ඇත. බහු පත් කිීමශේ වගකීශමන් මිශදන්නට
වයවස්ථාදායක ස ාශේ ස ාපති කථානායකතුමාට ශනොහැක. පසුගිය
වර්ෂශ නුවර හා ශතේශදණිශ සිදු වූ ළුස්ලිේ පේලියකට පහර ීමශේ
සිේධීන්වධීම ශපොලිස්පතිට ශමවැනිම ශ ෝදනා එේධවිණි. ගත් පියවර
කුමක්ද? ජනාධිපති හා හිටපු ආරක්ෂක ශේකේ ඝාතන කුමන්්රණශ
පීමක්ෂණ තවම අවසන් නැත. එශහත් ශපොලිස් උපාය දූතශයකු වූ නාමේ
කුමාරශේ ප්රකා
අනුව නුවර හා ශතේශදණිය සිේධීන් රජශ
නිර්මාණයක් බවට සැක මතු කර ඇත.
ශමම සිේධීන්වලින් පැහැලිලි වන්ශන් ශපොලිස්පතිශේ වගකීම බැීම
ඇත්ශත් ආඩුක්ව හා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආරක්ෂා කිීමමට මිස රශේ
ජනතාව ආරක්ෂා කිීමමට ශනොවන බවයි. ශපොලිස් මාධය ප්රකා ක ශමම
සිේධිශයන් පසු ප්රථම වරට පැවැත්වුණු මාධය සාකච්ඡාශේ ීම පැවසුශේ
019 .14.99වැනි ලින නිශයෝජය ශපොලිස්පතිශේ
රශේඛ්ය තමා
ශනොදන්නා බවයි. අගමැතිවරයාශේ ප්රකා වලින් ද පැහැලිලි වුශඩු තමන්
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[ගරු ඒ.ඩී. සුසිේ ශප්රේමජයන්ත මහතා]
ශනොදන්නා බවයි. වග කිවයුත්තන් දන්ශන් නැත්නේ, පිළිතුර ශමශධස
නේ, තවදුරටත් තනතුරුවධ ඉන්ශන් ඇයි දැයි බරපතළ ප්ර ්නයකි. ශපොලිස්
මාධය ප්රකා කට එශරහිව ්රස්තවාදය වැළැක්ීමශේ පනශත් (අ) (ආ)
වගන්ති හා අපරාධ නීතිය යටශත් ශ ෝදනා ශගොනු කළ හැක.
රජශ වග කිවයුතු අමාතයවරුන් කිහිප ශදශනකුම කියන්ශන්
කලින්ම ශමම සිේධිය දැනගත් බවයි.
එශසේ නේ කාලිනේතුමා, රජශ වග කිවයුත්තන් කලින් දැනුවත්
ශනොකශළේ ඇයි? බරපතළ සැකයකි. එය අන් කිසිවක් ශනොව, එක්ශකෝ
ශමම ශතොරතුරු සු ශකොට තැකීමයි. නැතශහොත්, සිේධියට අදාළ ්රස්තවාීම
සැකකරුවන් අත් අ ංුණවට ගත්විට රජය පවත්වා ශගන යාමට ක්තිය
ශදන ඉලිරි මැතිවරණවධීම තවදුරටත් ඡන්ද ධබා ගැනීමට නියමිත රජයට
සේබන්ධ ළුස්ලිේ නායකයන් තමන්ට අහිමිීමම හා එම ඡන්ද ශනොධැබීම
නිසා නි ් ේදීමම මඟින් ශමම අපරාධශ අපරාධ සහායකයින් බවට
ශමොවුන් පත් ීම ඇත.
්රස්තවාදය වැළැක්ීමශේ පනශත් විධිවිධාන හලිසි නීතිය යටශත්
ක්රියාත්මක කළ යුතුව තිබුශඩු, සිේධියට ප්රථම ශතොරතුරු ධත් ළුේ
අවස්ථාශේීම ය. ශමය යුධ හළුදාපතිශේ ප්රකා ශයන් පැහැලිලි ශේ. එම
නිසා ශතොරතුරු වසන් කළ ඇමතිවරුන්ටත්, ශපොලිස්පති ඇතු
නිධධාරින්ටත්, අගමැති ප්රළුඛ්ව රජශ ශේ පාධනඥයින්ටත්, අපරාධයක්
වළක්වා ගැනීමට අශපොශහොසත්ීමම ්රස්තවාදය වැළැක්ීමශේ පනශත්
විධිවිධාන යටශත් අපරාධ ශ ෝදනා ශගොනු කළ හැක. තවද, ූලලික
අයිතිවාසිකේ නක් හා සිවිේ නක් මඟින් වන්ලි ධබා ගැනීමට ද කටයුතු කළ
හැක. ශමශතක් පසුගිය කාධශ කටමැත ශදො වපු, ජනතා ඡන්දශයන්
පරාජය ීම ජාතික ධැයිස්තුශවන් පාර්ලිශේන්තුවට ගිය ශේ පාධනඥයින්
කට අරින්ශන් නැත. 019 ජනවාරි 18 සිට අගමැති ආරක්ෂා කිීමමට
වි ාධ කාර්ය ාරයක් කළ වාමවාීම පක්ෂවධ කු ා කඩු ායේවධ කට
වැසී ඇත. අගමැතිට කශඩ් යන NGO න යන් ශසොයන්නට නැත. අගමැති
ශේරා ගන්නට පාර්ලිශේන්තුවට ශගොස් ගැධරිශ සිට අත්ශපොළසන් දුන්
විශේ දූත මඩු ධ නිශයෝජිතයන් නි ් ේදය.
1983 ජූලිවධීම එදා එජාප නායක ජනාධිපති ශජ්.ආර්. ජයවර්ධන රශේ
ජන වාර්ගික ශකෝධාහධයට පසුිලම හදා දුන්ශන් පක්ෂයත්, තමනුත්
වගකීශමන් ගැධීමමටය.
දමිළ ජනතාවට, වයාපාරවධට පහර ශදන විට ඇඳිරි නීතිය පැනවූශ ,
නීතිය ක්රියාත්මක කශළේ ප්රමාද කරීමශමනි. ප්රතිඵධය වූශ , සිය ගණන්
දමිළ ජනතාව මිය යාම, වයාපාර නැතිීමම, උන්හිටි තැන් අහිමිීමම, ධක්ෂ
ගණනක් රට හැර යෑම හා ්රස්තවාදයට ශයොළු ීමමයි. ප්රතිඵධය අවුරුදු
31ක යුේධයකි. රශේ දැශ ජනතාවශේ වාසනාවට ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ආරක්ෂක ශේකේ සම නායකත්වය ධබා ීම 011
මැයි 9 වැනි ලින ්රස්තවාදය පරාජය කර රටට සාමය ධබා දුන්නා; රට
සංවර්ධනය කළා; සිංහධ, දමිළ, ළුස්ලිේ සෑම ජන ශකොටසකටම සාමය
ධබා දුන්නා.
2015 ජනවාරි 18වැනි ලින වූ ශේ පාධන ශවනසින් පසු, පසුගිය
අවුරුදු හතර හමාර තුළ මහබැංකුව මංශකොේධකෑම ඇතු ව රශේ
ආර්ථිකය විනා කළා. අසරණ බහුතර ජනතාවට ජීවත් ීමමට ආදායේ
මාර්ග නැති කළා. ශකොටින්ම රට ශවන්ශේසි යුගයකට ශගනාවා.
විජාතිකකරණය කළා. ශබොරු ශ ෝදනා මත පසුගිය රජශ නිධධාරින්,
ශේ පාධනඥයින් නීතිය හළුවට ශගන ඒමට තිබූ උනන්දුව රශේ ජාතික
ආරක්ෂාව ශවනුශවන් ශයොදවන්ශන් නැත. රට කුක් ති ශපොළක් කළා;
නීතිය, සාමය අ පණ කළා; විදුලිය කැපුවා; ජධය කැපුවා; කෘෂි,
කර්මාන්ත, ශසේවා අං සියේධම වැේටුවා. අවසානශ ඉතිරිව තිබූ ජාතික
ආරක්ෂාව පසුගිය යුද සමයටත් ව ා බරපතළ ශධස වැේටුවා. දැන ශහෝ
ශනොදැන කළ ශමම අපරාධයට අගමැති ප්රළුඛ් ආඩුක්ව වග කිව යුතුයි.
දමිළ ්රස්තවාදය ඇතිීමමට එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්රතිපත්තිය
ක්රියාත්මක කළ නායකයන් වග කිව යුතු ශසේම, ළුස්ලිේ ්රස්තවාදයටද
එජාපශ ප්රතිපත්තිය හා නායකයන් වග කිව යුතුය. එශසේ වූශ ඇයි?
එජාපයට බධය ධබා ගැනීම හා බධශ සිටීම සඳහාය.
වත්මන් අගමැති, අගමැති  දරයට පත් වූශ 019 .19.18වැනි ලින
ජනාධිපතිවරණශයන් දමත්රීපාධ සිරිශසේන මැතිතුමා ජයග්රහණය කළ
නිසාය. එදා පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු 4 ශදශනකු සම අගමැති ීම මාස
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8ක් සු තර ආඩුක්ව රට පාධනය කරේීම ළුලින්ම මහ බැංකුව මංශකොේධ
කෑ බව COPE වාර්තා හා ජනාධිපති ශකොමිෂන් වාර්තාව හා සාක්ෂි අනුව
පැහැලිලිය.
ඉන් පසුව 019
අශගෝස්තු මැතිවරණශ ීම අගමැති ශධස
මැතිවරණශයන් පසු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පත් ශනොකරන බව
කීශමන් හා ශේකේවරු ශදශදනා මැතිවරණයට ලින හතරකට ශපර ඉවත්
කිීමශමන් එජාපයට මන්ත්රී  දර 916ක් ධැබුණා, එ.ජ.නි.සං. යට 6ක්
ධැබුණා. එජාප සම සන්ධාන ආඩුක්ව පිහිටුවා ශ්රී.ධ.නි.ප. ශදක කළා.
මැතිවරණ කේ දමා පැවැත් වූ පළාත් පාධන මැතිවරණශයන් උගත් පා ම
නිසා පළාත් ස ා ඡන්ද කේ දැේමා. වි ්වාස ංග ශයෝජනාශවන් 0198
අශප්රේේ මස අගමැති ශේරා ගන්ශන් TNA හා ළුස්ලිේ ශේ පාධන
නායකයන්ශේ පිහිශටනි. පසුගිය බක්ශතෝබර් මස වූ ශපරළිශයන්ද
එ.ජා.ප. ය හා අගමැති ශේරුශඩු බටහිර විශේ බධශේග, TNA හා
ළුස්ලිේ ශේ පාධන නායකයින් නිසාය.
එම නිසා විශේ බධශේග හා ජිනීවා UNHCR පිනීමමට, TNA හා
ළුස්ලිේ ශේ පාධන නායකයින්ශේ පිහිට නිතැතින්ම පැීනමට අගමැතිට
හා ආඩුක්වට සිදුීම ඇත. එම නිසා බවුන් පිනීමමට ්රස්තවාදය
වැළැක්ීමශේ පනත අශහෝසි කිීමම ඇතු අණපනත් ශගන ඒම, ආරක්ෂක
අං බවුන්ශේ ඕනෑ එපාකමට හැසිරීමම හා මීළ ජනාධිපතිවරණ
ඉධක්ක කර දමිළ හා ළුස්ලිේ ඡන්ද ධබා ගැනීම අරළුණුශකොට ්රස්තවාදය
වැළැක්ීමමට ශහෝ අක් තරමින් සැකකරුවන්ශගන් ප්ර ්න කිීමමට ශහෝ
පියවර ගැනීමට ආඩුක්ව කටයුතු කරන්ශන් නැත. ආඩුක්ශේ
ශේ පාධනඥයින්ට කුමන ශ ෝදනා එේධ වුවත් බවුන් නිරාවරණය කර
නීතිය හළුවට ශගන ඒම ශවනුවට ආරක්ෂා කරන බව ඉතා පැහැලිලිය.
ආඩුක්ශේ පැවැත්මට බවුන් අව යය.
එම නිසා ගත හැකි නිගමනය වන්ශන් ශතොරතුරු ධැබී තිබුණත් නිසි
ක්රියාමාර්ග ශනොගන්ශන් අගමැති ප්රළුඛ් ආඩුක්ශේ පරමාර්ථය මීළ
ජනාධිපතිවරණය ජය ගැනීමට නේ, සු ජන ඡන්ද පදනම රැකගත යුතු
බවට වූ ළුේධ ප්රතිපත්තිය හැර ශවන කුමක්ද?
ශමයින් ජනවාර්ගිකයින් අතර සැකය 09වැනි ලින ශේදවා කය
ආර්ථික විනා ය හා සමස්තයක් ශධස රට විනා කිීමශේ වගකීම රජය
ාරගත යුතුය. එ.ජා.ප. ශ ප්රබධයන් විසින් වගකීම ජනාධිපති හා
ආරක්ෂක අං ශවත පටවන්ශන් තමන් කළ ශමම ූලලික බරපතළ වරද
ශත්රුේ ගැනීමට ශනොහැකි තරේ ශමරට ජනතාව අඳබාධයින් ශධස
සිතාශගනය. මාධය තුළින් අප දකින්ශන් ජනාධිපති ශවනුශවන් කථා
කරන පක්ෂශ ශේකේද ශනොශේරූ බව ප්රදර් නය කර දුර්වධ මැත
ශද විේධක් කරන බවකි. වහසි බස් කීම මඟින් ශ්රී.ධ.නි.ප. ය වළපේධට
යැවු ශබොළඳ ශේ පාධනඥයින් දැන් නිහඬය. පාවා ශදන්නන් ශසොයා
ගන්නට නැත. අගමැති න ය හා අගමැතිශේ හස්ථ සංඥාශවන්
පාර්ලිශේන්තුශේ ශඝෝෂා කරන පසුශපළ න ය නිහඬය. සුදු පිරුවටයට
ළුවා ීම ශබෞේධ උපාසකයන් ශධස ශපනී සිට රජයට කශඩ් යන උපාසක
ශේ පාධනඥයින් ද නිහඬය.
ජනතාව ජීවත් ීමම දදවයට ාර කර ඇත. එශසේ නේ ආඩුක්වක්
අව ය නැත. 0198.19.18වැනි ලින සිටම ශමම රජය තම ශනොහැකියාවන්
ප්රදර් නය කර ඇත. රජශ
සමහර ශේ පාධනඥයන් ශසොරුන්
මංශකොේධකරුවන් බව සනාථ කර ඇත. රටක නායකත්වය දැීමමට සුදුසු
ශනොවන බව ප්රදර් නය කර ඇත. අවසාන ව ශයන් පසුගිය 09වැනි ලින
ශේදවා කශයන් පසු ශමොවුන් අපරාධකරුවන් බවට පත් ීම ඇත. දැන් කළ
යුත්ශත් කුමක්ද? වගකීම ාර ශගන අගමැති ප්රළුඛ් ආඩුක්ව ඉේධා අස්
විය යුතුය. නැතශහොත් පසුගිය ශදසැේබර් මස ශශ්රේෂ්ඨාධිකරණයට ශගොස්
ූලලික අයිතිවාසිකේ හරහා ජනතාවශගන් උදුරා ගත් රටට ගැළශපන
පාධකයන් ශතෝරා ගැනීශේ ඡන්ද අයිතිය වහා ධබා ලිය යුතුය. එයට
විපක්ෂශ පූර්ණ සහශයෝගය ධැශබනු ඇත. එවිට රටට ආදරය කරන,
ජනතාවට ආදරය කරන, රට ඇද දැළු ප්රපාතශයන් ශගො ගැනීමට
හැකියාව ඇති බව බ පු කර ඇති නායකයන්ට නැවත රට ාර ීමමට වහා
කටයුතු කළ යුතුය. එවැනි ශවනසකට පසු අපරාධ හා සිවිේ නීතිය යටශත්
්රස්තවාීමන්ටත්, ආඩුක්ශේ වග කිව යුත්තන්ටත් දඬුවේ පළුණුවා විනය
ගරුක, ආර්ථිකය ශගො නැංීමමට හැකි නව පාධනයක් ිලහි වනු ඇත.
ආඩුක්ව ශමම සිේධිය ූලලික කරශගන නැති වූ ජන මතයක් ශගො
නැීමමට විශේ බධශේගවධ පිහිට ශනොපැතිය යුතු බවත්, LTTE
්රස්තවාදය පරාජය කළ නායකයන්ට හා ආරක්ෂක අං වධටත්, ධාංකික
ජනතාවටත් ඒ සඳහා ක්තිය ඇති බැවින් උපරමශීලිව ජනතාව රැටීමමට
උත්සාහ ශනොකරන ශධසත් ආඩුක්ශේ සිහින යළි කිසිදා සැබෑ ශනොවනු
ඇති බවත් මතක් කළ යුතුය. ශවනසක්, දැක්මක් ඇති ශධෝකශ නව
තාක්ෂණ දැනුම මත රට ශගො නැීමමට හැකි නායකයන්ට රට ාර
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ශදනවා මිස බේදේ වූ පිළිකුේ සහගත දුර්වධ පාධනයක් තවදුරටත්
පවත්වාශගන ශගොස් රට කවදාවත් ශගො ගත ශනොහැකි ප්රපාතයකයට
තවදුරටත් ශනොශහධන ශධස ඉේධළු.
සිංහධ, ශදමළ, ළුස්ලිේ හා බර්ගර් ජනවාර්ගික සාමයක් ඇති කළ
හැක්ශක්, ආගමික සංහිඳියාවක් ඇති කළ හැක්ශක් එජාපය ප්රළුඛ් රජයකට
ශනොව, ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා නායකත්වය ශදන රජයකට බවත්,
සැමට ආරක්ෂාව තහවුරු කළ හැක්ශක් ද බහුශේ නායකත්වශයන් බවත්
සියලු ජනශකොටස් හා බහුතර ජනතාව ශත්රුේ ගත යුතුය.
නවසීධන්තශ පසුගියදා සිදුවු ළුස්ලිේ පේලිවධට පහරීමමට එකට
එක කිීමමට කිතුනු පේලිවධට පහර ීම ඇති බවට රජශ සමහර
ශේ පාධනඥයන් සඳහන් කර ඇත. එශසේ නේ ඒ සඳහා ධංකාවම ශතෝරා
ගත්ශත් ඇයි? තරු පශහේ ශහෝටේවධට පහර දුන්ශන් ඇයි? එශසේ නේ
ශධෝකශ අන් සියලු රටවධට ව ා ධංකාශේ දුර්වධ ආරක්ෂක තත්ත්වය
නිසාද? අන්තවාලි ්රස්තයන්ට රැකවරණ ශදන බවුන්ට හිතවාීම
ශේ පාධනඥයන් ධංකාශේ සිටින නිසාද? ශමම තත්ත්වය ජනතාව
ශත්රුේගත යුතුය.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම ස්තුතියි. ගරු මන්ත්රීතුමනි, වයවස්ථාදායක ස ාව
නේ අනුමත කරන්ශන් ධැශබන ශයෝජනා අනුවයි. අපි
ශතෝරාශගන අනුමත කරන්ශන් නැහැ. බබතුමාශේ දැන ගැනීම
සඳහායි මම එය සඳහන් කශළේ.
මීළ ට, ගරු එස්. වියාශේන්ලිරන් මහතා.
[பி.ப. 5.12]

ගුණ එස්. වියාප්ල් 2න්ිනරන් මහතා
(ைொண்புைிகு ச. வியொதழந்திரன்)

(The Hon. S. Viyalanderan)

தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கதள, கிறிஸ்தவ ைக்கள் கடந்த
40 நொட்களொக உபவொசைிருந்து தபொிய தவள்ளியன்று இந்த
நொட்டினுமடய அமைதி, சைொதொனத்திற்கொக அமைதிப் தபரணி
தசன்றொர்கள். அவர்கள் இதயசு கிறிஸ்து ைொித்து 3 ஆம் நொள் உயிர்ததழுந்த ஞொயிற்றுக்கிழமை ஈஸ்டர் பண்டிமகமயக்
தகொண்டொடிக் தகொண்டுடிருந்த தவமளயில், குறித்த ஆமலயங்
களுக்குள் தற்தகொமலக் குண்டுதொொிகள் நுமழந்து ைிகவும்
ைிதலச்சத்தனைொன முமறயிதல, கொட்டுைிரொண்டித் தனைொன
முமறயிதல, ைனித தவடிகுண்டுகளொக தவடித்து, பச்சிளம்
குழந்மதகள், கர்ப்பிணித் தொய்ைொர் என்று பலரும் ைிகவும்
பொிதொபகரைொன நிமலயில் கருகி இறந்த நிமலமை தகொழும்
பிலும் நொன் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ைட்டக்களப்பு
ைொவட்டத்திலும் இடம்தபற்றிருக்கின்றன.
என்னுமடய உறவினரொன ஓர் இளம் தொயும் அவருமடய
குழந்மதயும் ஸ்தலத்திதல பலியொனொர்கள்; இரண்டு ஆண்
குழந்மதகள் ைிகவும் ஆபத்தொன கட்டத்திதல மவத்திய
சொமலயிதல சிகிச்மசதபற்று வருகிறொர்கள். ைட்டக்களப்பு
சீதயொன் ததவொலயத் தொக்குதலினொல் கிட்டத்தட்ட 27 தபர்
இறந்திருக்கின்றொர்கள்;
70க்கும்
தைற்பட்தடொர்
கொயப்
பட்டொர்கள். கொயப்பட்டவர்களில் அதநகைொனவர்கள் ைிகவும்
பயங்கரைொன,
படுதைொசைொன
நிமலயில்
கொணப்படு
கின்றொர்கள். 320 தபொரொக இருந்த இறந்தவர்களுமடய
எண்ணிக்மகயொனது இன்று நண்பகல் 12 ைணி வமர 359
தபரொக அதிகொித்திருக்கின்றது. 500க்கும் தைற்பட்தடொர்
கொயைமடந்திருக்கிறொர்கள்.
ஒதர
குடும்பத்திதல
2
பிள்மளகமள இழந்த தொய் தந்மதயும் இருக்கின்றொர்கள்.
"அவமரக் குற்றம் சொட்ட தவண்டொம்; இவமரக் குற்றம்சொட்ட
தவண்டொம்; இவர்தொன் குற்றவொளி, அல்லது ைன்னிப்தபொம்
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ைறப்தபொம்; விடுங்கள் பொர்ப்தபொம்" என்று ஒருவமரதயொருவர்
குற்றஞ்சொட்டிக் தகொண்டு தப்பித்துக் தகொள்கின்றொர்கள்.
அவர்கள் கூறுவதுதபொல நொம் ைன்னிப்தபொம்; ைறப்தபொம்!
விடுதவொம்! ஆனொல், இறந்த ஓர் உயிமரயொவது இவர்களொல்
ைீட்டுத்தர முடியுைொ? சிந்திக்க தவண்டும்!
ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தின் கொத்தொன்குடியில்தொன் இந்தத்
தொக்குதலுக்கு முக்கியைொன சூத்திரதொொியொன சஹ்ரொன் என்று
தசொல்லப்படுகின்றவர் இருந்ததொகக் கூறப்படுகின்றது. கிழக்கு
ைொகொண ஆளுநரொக இருக்கின்ற ஹிஸ்புல்லொஹ் அவர்கள்
கடந்த கொலத்தில் இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில் தபசும்தபொது,
இரத்த ஆறு ஓடும் என்று தபசினொர். இந்த அரசொங்கம் அதற்கு
என்ன நடவடிக்மக எடுத்தது? அவர் அப்தபொது அரசொங்கத்தில்
அமைச்சரொக இருந்தொர். அவர் இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில்
தபசும்தபொது, முஸ்லிம் இமளஞர்கள் ஆயுதம் ஏந்துவொர்கள்;
அவமரச் சுடுவொர்கள்; இவமரச் சுடுவொர்கள் என்று தபசினொர்.
கடந்த கொலத்தில் இந்தப் பொரொளுைன்றத்திதல தபசிய சில
பொரொளுைன்ற
உறுப்பினர்கள்
ைற்றும்
அமைச்சர்கள்
அவ்வொறொன
கருத்துக்கமளத்
ததொிவித்திருக்கின்றொர்கள்.
அன்று, அவர்கள் கண்ட கனவு இன்று இந்த நொட்டின்
அப்பொவி
தபொதுைக்கள்ைீது
நனவொக்கப்பட்டிருக்கின்றது;
இன்று குறித்த ைக்கள் பலிக்கடொவொக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள்.
இன்று ைன்னொர்ொில்கூட தபொிய கொிசல் என்ற இடத்தில்
உள்ள ததவொலயம் பலமுமற தொக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்தத்
தொக்குதலில் ததொடர்புள்ளவர்கூட இந்தக் குண்டுத்தொக்குதலில்
சம்பந்தப்பட்டதொகச்
தசொல்லப்படுகின்றது.
கொத்தொன்குடி,
பொலமுமனப் பகுதியில் தனியொர் கொணியிதல ஒரு கிழமைக்கு
முதல் Scooty Pep என்று தசொல்லப்படுகின்ற தைொட்டொர்
மசக்கிளிதல பொீட்சொர்த்தக் குண்டுதவடிப்பு தைற்தகொள்ளப்
பட்டிருக்கின்றது. தபொலிஸொர் அது ததொடர்பொக என்ன
நடவடிக்மக எடுத்தொர்கள்? அரசொங்கம் என்ன நடவடிக்மக
எடுத்தது?
கொத்தொன்குடி, பொலமுமனயில் தைொட்டொர்
மசக்கிளில் தவடிகுண்டு பொிதசொதிக்கப்பட்ட இடைொன அந்தத்
தனியொர் கொணி உொிமையொளமரயும் ைற்றும் சம்பந்தப்பட்டவர்
கமளயும் தபொலிஸொர் உடனடியொகக் மகதுதசய்திருந்தொல்,
இன்று இந்த விவொதத்மத நடத்ததவண்டிய அவசியைில்மல.
ஆகதவ, இந்தச் சம்பவத்துக்கு அரசொங்கம் முழுமையொகப்
தபொறுப்தபற்க தவண்டும்; பதில் தசொல்ல தவண்டும்.
இவர்கள்தொன் இத்தமன ஆத்ைொக்களுமடய உயிர்களுக்கும்
உொிய பதில் கூற தவண்டும்.
இதிதல யொரும் யொமரயும்
குற்றம்சொட்டித் தப்பித்துக்தகொள்ள முடியொது.
கடந்த கொலங்களிலிருந்து ைக்கமள வழி நடத்திய குறித்த
தமலவர்கள் உணர்ச்சிவசப்பட்ட வொர்த்மதகமளப் தபசி
இருக்கின்றொர்கள்.
இந்தத்
தொக்குதலின்
பின்புலத்தில்
அரசியல்வொதிகள்கூட இருப்பதொக அரசொங்கத்மதச் தசர்ந்த
அமைச்சர்கதள தசொல்கின்றொர்கள். அப்படியொனொல், இன்று
எமதயும்
மூடிைமறக்க
தவண்டிய
அவசியைில்மல.
ஆரம்பத்தில் வந்த புலனொய்வுத் தகவல்கமள ைக்களுக்கு
தவளிப்படுத்தியிருந்தொல்,
அந்த
ைக்கதள
தங்கமளப்
பொதுகொத்துக் தகொண்டிருப்பொர்கள். யொர் இந்தச் சம்பவத்தின்
பின்புலத்தில் இருந்தொர்கள்? யொர் குற்றவொளிகள்? என்பமத
நொட்டு ைக்களுக்கு தவளிப்பமடயொகச் தசொல்ல தவண்டும்.
இந்த நொட்டிலிருக்கின்ற ைக்கள் அமனவரும் அமதத் ததொிந்து
தகொள்ள தவண்டும். ஒரு வொர்த்மதயில் ைன்னிப்தபொம்,
ைறப்தபொம் என்று இலகுவொக தசொல்லிவிட முடியொது
என்பமதக் கூறி, பொதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கொக ஆழ்ந்த
இரங்கமல இந்த இடத்திதல ததொவித்து விமடதபறுகின்தறன்.
வொய்ப்புக்கு நன்றி.

173

පාර්ලිශේන්තුව

[අ. ා. .99]

ගුණ (වවදය) සුදර්ශිනී රනාන්දුපුල් 2ප්ල් 2 මහත්මිය
(ைொண்புைிகு
(மவத்திய
பர்னொந்துபுள்தள)

கலொநிதி)(திருைதி)

சுதர்ஷினி

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

ගරු කථානායකතුමනි, මම අද ශබොශහොම හිත් ශේදනාශවන්
කථා කරන්ශන්. ශමොකද, මමත් ්රස්තවාදශ ශගොදුරක් බවට පත්
වුණු ශකශනකුශේ ිලරිඳක්. ශේ ්රස්තවාදය නිසා අපි ශකොච් ර දුක්
විඳිනවාද කියා මම දන්නවා. මශේ ස්වාමිපුරුෂයා නැති ශවධා දැන්
අවුරුදු 99ක් ශවනවා. මමත්, මශේ දරුවනුත් ඉතා ශේදනාශවන්
තමයි අදටත් ජීවිත ගත කරන්ශන්. ඒ නිසා මට ශේ අයශේ
ශේදනාව ශත්ශරනවා. අද වන විට ශේ රශේ 3
ශදශනකුශේ
ජීවිත නැති ශවධා තිශබනවා. තුවාධකරුවන් හයසිය ගණනක්
ශරෝහේගත කර තිශබනවා. මම ශබොශහොම ශේදනාශවන් යුතුව, ඒ
විපතට පත් වුණු සියලුම පවුේ ශවත මශේ ශ ෝකය පළ කරනවා.
තුවාධ වුණු අයශේ පවුේවධ අයටත් මශේ කනගාටුව ප්රකා
කරනවා.
අද සමහර ශදමේපියන්ට තමන්ශේ දරුශවෝ නැති ශවධා. ශේ
්රස්තවාීමන්ට ඒ අේමධා, තාත්තධා අද ශහණ ඉේධනවා;
ස්වාමිපුරුෂශයෝ නැතිව ඒ ාර්යාවන් අද ශේ ්රස්තවාීමන්ට ශහණ
ඉේධනවා. දරුශවෝ මිය ගිහින් ඒ ශදමේපිශයෝ දුක් විඳිනවා. බුේධි
අං ශේ ගැන වාර්තා කර තිිලයීමත්, ශමවැනි ශේදජනක ශදයක්
සිදුීමම පිළිබඳව අද අපි ශබශහවින් කනගාටු ශවනවා. රජශ
සමහර ඇමතිවරු දැනශගන තිශබනවා, ඉරිදා පේලි යන්න ශහොඳ
නැහැය කියා. අද ශේ රශේ ජනතාව පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු 00
ශදනාටම ාප කරනවා. හැබැයි, අපි ශේ අවදානම පිළිබඳව
දැනශගන හිටිශ
නැහැ. මමත් පේලි යන පාර්ලිශේන්තු
මන්ත්රීවරියක්. ඉරිදා මම මශේ ලියණියත් සම පේලියට ගියා. මට
ආරක්ෂක නිධධාරින් ශදශදනායි හිටිශ . එයින් එක්ශකශනකුට
ශ ංුණ හැලිධා ශධ ශවධා ඉන්නවා. අශනක් එක්ශකනා ශගදර
තියධායි අපි ගිශ . 'පේලිය තමයි අපට තිශබන ආරක්ෂිත තැන'
කියා අපි වි ්වාස කරනවා. හැබැයි, අද ඒ ආරක්ෂාවත් අපට නැති
ශවධා ගිහින් තිශබනවා. ශේ ශේවේවධට ශේ ආඩුක්ව වග
කියන්න ඕනෑ. කවුරු ශමොනවා කිේවත්, ශේ ආඩුක්වට ඒ
පාපශයන් ගැධශවන්න බැහැ.
ජනාධිපතිතුමා තමයි ආරක්ෂක අමාතයවරයා ශධස කටයුතු
කරන්ශන්. මම ශේ පිළිබඳව දන්ශන් නැහැ කියා එතුමා
කියනවා. එතුමා දන්ශන් නැහැය කියනවා නේ, ශේ රශේ
ජනතාවට කාශේ පිළිසරණක්ද? අපි ආරක්ෂාව පතා ඉන්ලියාවට
යන්නද? නැත්නේ, මාධලිවයිනට යන්නද? ශේක අශ රටයි;
සියලුම ජාීනන්, සියලුම ආගේවධට අයිති පිරිස් සමගිශයන් ජීවත්
වුණු රටයි. ශේ රශේ බුේධි අං ශේ ගැන කලින් කිේවා. සමහර
ඇමතිතුමන්ධාශේ තාත්තධා අහවේ පේලියට යන්න එපාය කියා
තමන්ශේ දරුවන්ට කිේවා. ඒ හැම ශදයක්ම දැනශගන සිටියීම, ශේ
උදවිය අශ රශේ ජනතාව අළු අළුශේ මරා දැේමා. ශේ ජනතාව
ගැන අපිට හරිම කනගාටුයි. ජනාධිපතිතුමාට සහ අගමැතිතුමාට
ඉේධා අස් ශවන්නය කියා අපි කියනවා. ශේ රශේ ජනතාවට
ආරක්ෂාව ලිය හැකි, ජනතාවට වි ්වාසය තැිලය හැකි, ්රස්තවාදය
අවසන් කරධා පළපුරුේද තිශබන ශකශනකුට ශේ ආඩුක්ව ාර
ීමධා, බබතුමන්ධා ශගදර යන්නය කියා අපි ඉතාම කරුණාශවන්
ඉේධා සිටිනවා.
අද මශේ ආසනශ 990 ශදශනකුශේ ජීවිත නැති ශවධා
තිශබනවා. කටුවාපිටිය ගම අද වි ාධා මහනුවරක් වාශගයි.
ශගයින් ශගට ගිහිේධා අපි ඒ අය සම ශ ෝකය ශබදා ගත්තා. අද
ඒ ප්රශේ වධ ජනතාව වි ාධ කේපනයකින් ඉන්ශන්. අද ඒ
අවමුණේ කටයුතු පවුශේ අයට ඕනෑ විධියට කරගන්න බැහැ. හැම
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තැනම ශබෝේබ ිලයක් තිශබනවා. අද උශේ කටාශන්
තිඹිරිගස්කටුව ප්රශේ ශ තිබුණු ශබෝේබ ශදකක් නිෂ්ක්රිය කළා.
ඊශ වි ාධ අවදානමක් තිබුණා. අද මිනිසුන්ට කෑම ටිකවත්
උයාශගන කන්න විධියක් නැහැ. කශඩ්ට ගිහින් බක්වක් ගන්න
විධියක් නැහැ. අද ජනතාවට පාශර් යන්න බැහැ. බවුන්ට අද
ශධොකු යක් දැනිධා තිශබනවා. අශන්! ශේ රශේ මිනිසුන්ට අද
යන්න තැනක් නැහැ. ඒ අයට ආරක්ෂාව සධසා ශදන්නය කියා අපි
ඉතාම ආදරශයන් ඉේධා සිටිනවා.
ආගේ ළුවාශවන් කටයුතු කරන අන්තවාීම පිරිස් ඉන්නවා නේ,
ඒ පිරිස් හඳුනාශගන තිශබනවා නේ, ශටලිශ ෝන් ශනොේමර ටික
තිශබනවා නේ, ශේ අය අේධන්න බැරි ඇයි කියා අපි අහනවා.
පසුගිය කාධශ බුේධි අං ශයශදේශේ විපක්ෂශ මන්ත්රීවරු
ද යේ කරන්නයි; අනව ය ශේවේවධටයි ඒ අය ශයශදේශේ.
බුේධි අං ශ ශකොන්ද ක ධායි තිබුශඩු. අද බුේධි අං ය
සේපූර්ණශයන්ම අකර්මණය කරධායි තිශබන්ශන්. අ ්වයා
පැනධා ගියාට පස්ශසේ දැන් ඉස්තාධය වහන්න හදනවා. ඒ නිසා
මම ඉතාම කරුණාශවන් මතක් කර ශදන්ශන්, ශේ රශේ
ජනතාවට ආරක්ෂාව සපයන්න අපි ඉතාම කඩිනමින් කටයුතු
කරන්න ඕනෑය කියන එකයි.
අශ අති උතුේ කාලිනේ වහන්ශසේට ශේ ශවධාශේීම මම
විශ ේෂශයන්ම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. උන්වහන්ශසේ ඉතාම ශහොඳ
විනයක් ඇතිව, සංයමයකින්, කශතෝලිකත්වශයන් ශේ ජනතාව
සන්සුන් කරධා ශහොද නායකත්වයක් ධබා දුන්නා. ඒ වාශේම
අශ
පූජකතුමන්ධාත්, කනයා ශසොශහොයුරියනුත් ප්රශේ ශ
විපතට පත් වුණු ජනතාවටත්, අනයයන්ටත් සශහෝදරත්වශයන්
සධකමින් උදවු උපකාර කරමින් වි ාධ ශසේවාවක් කළා.
විශ ේෂශයන්ම ඒ ශවධාශේ මීගළුව මහ ශරෝහශේ නිධධාරින්
කළ ශසේවය පිළිබඳවත් මම යමක් කියන්න ඕනෑ. මම එදා
දවශසේම මීගළුව මහ ශරෝහශේ රැීම සිටියා. කියන්න ධජ්ජයි,
ආඩුක්ශේ මැති ඇමතිවරු එතැනට එනශකොට පස් වරු ශදකත්
පහු ශවධායි තිබුශඩු. අපි උශේ ඉඳන් ශේ ශේවේ
කළමනාකරණය කර ගත්තා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
උශදන්ම එම ස්ථානයට ආවා. එතුමා ශරෝහධට ඇවිේධා
ශමොනවාද ශවන්න ඕනෑ කියා ශසොයා බැලුවා. එතුමා කටුවාපිටිය
පේලියට ගියා. අශනක් අය ගැන නේ අපට කියන්න ධජ්ජයි.
මීගළුව මහ ශරෝහශේ අධයක්ෂතුමා ඇතු කාර්ය මඩු ධයත්,
සු ශසේවක පිරිසත් ඒ අවස්ථාශේ ඉතාම කැපීමශමන් කටයුතු
කළා. ඒ විපතට පත් වුණු ජනතාව ශවනුශවන් බවුන් වි ාධ
ශසේවාවක් කළා. අපි ඒ සියලුශදනාටම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ශහට
ශනොශවයි, අදම ශේ ්රස්තවාදය නවත්වන්න කටයුතු කරන්නය
කියා ශේ ආඩුක්ශවන් ඉේධා සිටිමින්, මශේ කථාව අවසන්
කරනවා.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මීළ ට, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයළුණි ශසොයිසා මන්ත්රීතුමා.
බබතුමාට විනාඩි 6ක කාධයක් තිශබනවා.
[අ. ා. .00]

ගුණ ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ප්සොයිසා මහතා

(ைொண்புைிகு கொைினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, ශමය අති යින්ම සංශේගජනක,
ීනරණාත්මක අවස්ථාවක්. අශ රශේ ජනතාව සිය ගණනක්
ජීවිතක්ෂයට පත් ශවධා, තවත් සිය ගණනක් තුවාධකරුවන් බවට

175

2019 අශප්රේේ 04

පත් ශවධා සිටින අවස්ථාවක, අශ අතිඋතුේ මැේකේ කාලිනේ
රංජිත් හිමිපාණන් වහන්ශසේ, රදුණරුතුමන්ධා, මීසේ
ාර
පියතුමන්ධා සහ කනයා ශසොශහොයුරියන් අපට ශධොකු ආදර් යක්
ධබා දුන්නා. ඒ ශප්රේමය, හික්මීම, විනය බවුන් කිතුනු සමාජය තුළ
තබාශගන සිටීම අශ රටටත්, පාර්ලිශේන්තුවටත් ආදර් යක්ය
කියා මම හිතනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඊශ ත්, අදත් ශේ ගැන කථා කළා.
ශේ විවාදය ළු රටම බධාශගන හිටියා. ගරු කථානායකතුමනි,
ශේ පාර්ලිශේන්තුශවන් පිටතීම, යේ යේ අය කථා කරන ශේවේ
අශ කන්වධට ඇශහනවා. සමහර අය කියනවා, ශේ 00
ශදනාම එක්ක ශේ පාර්ලිශේන්තුව පුපුරුවන්න ඕනෑ කියා. රශේ
ශේ පාධන පක්ෂ, ශේ පාධනඥශයෝ, රාජයය අද ඒ තරමට
බංශකොශධොත් ශවධා, ක ා වැටිධා තිශබනවා. ඒක තමයි, ඇත්ත
කථාව වන්ශන්.
අශ සරත් ශ ොන්ශසේකා මැතිතුමා ඉතාම යුක්තිසහගත,
සාධාරණ කථාවක් කළා. ගරු සරත් ශ ොන්ශසේකා මැතිතුමනි,
බබතුමා කථා කළාට පසුව අපි කථා කරන එක, බුදුන් වහන්ශසේ
බණ කිේවාට පස්ශසේ, ආනන්ද හාළුදුරුශවෝ බණ කියනවා වාශගයි
කියා මට හිශතනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ශේ රාජයය ශකශරහි, ශේ
පාර්ලිශේන්තුව ශකශරහි ජනතාව තුළ තිබුණු වි ්වාසය, ශගෞරවය
අද ිලීම ගිහින් තිශබනවා. අපට දැන් ඉතිරි ශවධා තිශබන්ශන්,
අධිකරණය සහ ආරක්ෂක හළුදා ශකශරහි තිශබන වි ්වාසය
පමණයි. අපි ශේක රැකගන්න ඕනෑ; ඒ ශවනුශවන් එකට
හිටගන්න ඕනෑ. මා මි්ර, ගරු ධස් අධහ ශපරුම මන්ත්රීතුමාත්
ශහොඳ කථාවක් කළා. ශේ ස ාශේ ඉඳශගන අපි ශමොකක්ද ශේ
කරන්ශන්?
ගරු කථානායකතුමනි, දුන්න දුනු ගළුශේ - ඊතධ කිතධ
ගළුශේ, රාළ මී ගළුශේ - ළුශවක් ඇඬුවයි සබර ගළුශේ කියා
කවියක් තිශබනවා ශන්. හැබැයි අපට ඊතධයත් තිබුණා; දුන්නත්
තිබුණා; රාළත් හිටියා. නළුත් ළුවා පැනධා ගියා. ශේක තමයි
ඇත්ත කථාව. ආඳා යවා වධපත ගත්තා වාශේ වැ ක් අපි ශේ
කරන්ශන්. ආඳාශේ ශබේශධන් අේධන්න ඕනෑ. එශහම නැතිව,
වලිගශයන් අේධධා ඒ සතා නවත්වන්න බැහැ.
ශේ ්රස්තවාීම වයාපාරය, LTTE ්රස්තවාීම වයාපාරයට ව ා
දරුණුයි, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ දරුණු ාවය ශකොපමණද
කිේශවොත්, ශමොවුන්ශේ ඉේලීේ නැහැ. ඉේලීේ තිශබනවා නේ,
අපට ශමොනවා ශහෝ සාකච්ඡා කරන්න පු වන්; ශමොනවා ශහෝ
ශදන්න පු වන්; ශක්වේ කරන්න පු වන්. ශේක ඉේලීේ නැති
්රස්තවාීම සංවිධානයක්. ඒ නිසා, ශේ අනතුර ශධශහසි පහසු නැහැ.
අපි දන්නවා ශන්, LTTE යුේධය ගැන. ඒක 911x4 relay ධාවන
තරගයක් වාශගයි කියා අපි දන්නවා. එදා රත්වත්ශත් හිටපු
ඇමතිතුමා ශකොයි තරේ කාර්ය
ාරයක් කළාද? ජූනියර්
රත්වත්ශත් දැන් ශේ ස ාශේ ඉන්නවාද දන්ශන් නැහැ.

ගුණ ප්ලොහාන් රත්වත්ප්ත් මහතා

(ைொண்புைிகு தலொஹொன் ரத்வத்தத)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

මම ඉන්නවා.

ගුණ ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ප්සොයිසා මහතා

(ைொண்புைிகு கொைினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa)

එදා අනුරුේධ රත්වත්ශත් හිටපු ඇමතිතුමා යාපනශ ශකොටුව
අේධා ගත්තා. එතුමා විවිධ ශමශහයුේ කළා. එශහම කරධා, එතුමා
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ආරේ ය - start එක- ශහොඳට දුන්නා. හැබැයි එදා ආරක්ෂක
ශේකේවරු ගැන කථා වුශඩු නැහැ; න්ද්රිකා මැතිනිය ගැන කථා
වුශඩුත් නැහැ. රත්වත්ශත් ඇමතිතුමා ගැනයි එදා කථා වුශඩු.
පසුගිය කාධශ සිටි ආරක්ෂක ශේකේතුමා ගැන කථා වුශඩු,
එතශකොට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා රශේ ජනාධිපතිවරයා
නිසායි. ශමොකද, ඒ ආරක්ෂක ශේකේතුමා එතුමාශේ සශහෝදරයා
ශන්. හැබැයි, ශමන්න, යුේධශ ීමරයා! ඒ, සරත් ශ ොන්ශසේකා
මැතිතුමායි. එතුමාට ශමොකද වුශඩු? රන්ජන් විශජ්රත්නට ශමොකද
වුශඩු? හිටපු ජනාධිපති රණසිංහ ශප්රේමදාස මැතිතුමාට ශමොකද
වුශඩු?
ගරු කථානායකතුමනි, ශේ සියලු ශේට ව ා අපට ශේ රශේ
ජනතාවශේ ජීවිත වටිනවා. ශේ ජන ජීවිතය අද ක ා වැටිධා
තිශබනවා. ආඩුක්ව කියධා ශේක අපට ජනාධිපතිටයි, අගමැතිටයි
විතරක් ධඝු කරන්න බැහැ. විපක්ෂයටත් වගකීමක් තිශබනවා.
අපට වි ාධ මානව සේපතක් ඉන්නවා, ගරු කථානායකතුමනි.
අපට ශහොඳ විනයානුූලධ හළුදාවක් ඉන්නවා. හළුදාශේ ඒ අයට අපි
ස්තුතිවන්ත ශවන්න ඕනෑ.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

බබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාධයක් තිශබනවා.

ගුණ ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ප්සොයිසා මහතා

(ைொண்புைிகு கொைினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa)

අපි ඒ අයට ස්තුතිවන්ත වන්ශන් කුමක් නිසාද? ඒ, හළුදා
කුමන්්රණයක් ශනොකළ නිසායි. ශවන රටක නේ, හළුදා
කුමන්්රණයක් කරධා රට අේධා ඉවරයි.
ගරු කථානායකතුමනි, ජනාධිපතිතුමාශේ නායකත්වය, ඒ
වාශේම අගමැතිතුමාශේ ජාතයන්තර සබඳතා, මහින්ද රාජපක්ෂ
විපක්ෂ නායකතුමාශේ අත් දැකීේ, සරත් ශ ොන්ශසේකා මැතිතුමා
වැනි අයශේ අත් දැකීේ සේ ාරය සහ ීමරත්වය කියන ශේ සියේධ
කැටි කරධා ශේ ශවධාශේ ශේ රහසය සංවිධානවධට අපි ළුහුණ
ශදන්න ඕනෑ.
ගරු කථානායකතුමනි, අද ශේ ළුස්ලිේ ශේ පාධන පක්ෂ,
අන්තවාීම ශේ පාධන පක්ෂ හැටියට නේ කරනවා. හැබැයි
ශමොවුන් ඒ ආඩුක්ශේ -මමත් ඒ ආඩුක්ශේ හිටියා ශන්, මමත් ඒ
මේශේ ලුණු කාපු ශකශනක්.- ඉන්නශකොට ශහොඳයි. එතශකොට
බවුන් අන්තවාලින් ශනොශවයි. එතශකොට ශේ අය මධයස්ථ
මතධාරින්.
කන්න ඕනෑ වුණාම කබරශගොයාත් තධශගොයා ශවනවා. ශේ
සියලු වාද ශේද නවත්වධා, අපි ජාතියක් හැටියට එකට හිට ගනිළු.
සිංහධ, ශදමළ, ළුස්ලිේ අපි සියලු ශදනා එකට හිටශගන ීනරණය
කරළු ඇවිලිනවාද, දුවනවාද කියා. අපි ඒක ීනරණය කරළු. [බාධා
කිීමේ] ගරු කථානායකතුමනි,-[බාධා කිීමේ] කථානායකතුමන්ධා
හු ක් සිටිනවා, අගමැතිවරු ශදශදනායි, විපක්ෂ නායකවරු
ශදශදනායි. ශේවා ශන්ද, ශේකට ශහේතුව? බබතුමා වින්ද දහ දුක්,
බබතුමාට වුණු නින්දා, අපහාස සියේධ අපිට මතකයි. ශේ සියලු
ශේ අද හෑේලු ශවධයි තිශබන්ශන්. ශේවාට වටිනාකමක්, අගයක්
එකතු කරළු. ජීවිත පූජා කරපු, අහිංසකයන්ශේ ජීවිතවධට වුණු
අනර්ථකාීම ඒ විනා යට අපි හැශමෝම වග කියන්න ඕනෑ. අපිට
ශේවාට ශේවලින් වන්ලි ශගවන්න සිදු ශවයි.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමා, බබතුමාට ධැබී ඇති ශේධාව අවසාන ීමශගන
එනවා.
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පාර්ලිශේන්තුව

ගුණ ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ප්සොයිසා මහතා

(ைொண்புைிகு கொைினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ශේ තත්ත්වයට එඩිතරව ළුහුණ
ශදළු. ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම ස්තුතියි. ඊළ ට, ගරු නිමේ ධාන්සා මැතිතුමා.
බබතුමාට විනාඩි ක කාධයක් තිශබනවා.

[අ. ා. .0 ]

ගුණ නිමල් 2 ලාන්සා මහතා

(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ)

(The Hon. Nimal Lanza)

ගරු කථානායකතුමනි, පාස්කු මංගධයය පැවති පසු ගිය ඉරිදා
ලිනශ එේධ වූ ේශේච්ඡ ප්රහාරය ළුලින්ම මම තරශ ශහළා
දකිනවා. ඒ ප්රහාරය නිසා මිය ගිය සියලුම ශදනා වාශේම ඒ
පවුේවධ අයට අපි අශ ශ ෝකය ප්රකා කරනවා. දැනට 611කට
ව ා පිරිසක් ශරෝගී ශවධා ජීවිතයත්, මරණයත් අතර සටනක
සිටිනවාය කියා මම හිතනවා. ඒ අයට ඉතා ඉක්මනින් සුවය
ධැශබන්න කියාත් මම ප්රාර්ථනා කරනවා. විශ ේෂශයන්ම
ශධෝකවාසී කිතුනු ජනතාව ජයග්රාහීම් වූ මහත් වූ ක්තිශයන්
පවත්වනු ධබන උතුේ ආගමික උත්සව දවශසේීම පටු අන්තවාීම,
අමානුෂික මතවාදයන් ශපෝෂිත කළ මහා විනා කාරි වැ පිළිශවළ
සහ එම සංවිධානය ශමතැනින්ම නිමා කිීමමට වග බධා ගත යුතුය
යන්න ශේ රජයට මම ළුලින්ම මතක් කිීමමට කැමතියි. ශමම
සිේධිය වුණාට පස්ශසේ ශේ ආඩුක්ව පාධනය කරන බධධාරින්
ශමොනවාද කිේශේ? සමහර ඒවා දැක්ශක් නැහැ කිේවා. දන්ශන්
නැහැ කිේවා. කිේශේ නැහැ කිේවා. එන්න කිේශේ නැහැ කිේවා.
කිේවාට ආශේ නැහැ කිේවා. දැනුවත් වුශඩු නැහැ කිේවා. කථා
කශළේ නැහැ කිේවා. අපි හිතුශේ නැහැ කිේවා. ඇයි, අශන්!
ශමශහම ශබොරු කියන්ශන්? අශ මිනිස්සු - ජනතාව- මැරිධා. ඒ
අයශේ පවුේවධ අය අඬා වැශටනවා. කටුවාපිටිය ගම තමයි මශේ
අේධපු ගම. මශේ සශහෝදරශයෝ බක්ශකොම පේලි යන ගම තමයි
කටුවාපිටිය ගම. මිනිස්සු අඬාශගන වැශටේලි "අශ අතින් වරදක්
වුණා. සමා ශවන්න. කියා ආඩුක්වක් විධියට තමන්ශේ වගකීම
ාර අරශගන නැහැ. ශේ ප්රහාර එේධ කශළේ තමන් බව ISIS
සංවිධානය ාර ශගන තිශබනවා. ශේ ප්රහාරශයන් suicide කර
ගත්ත අය තමන් මැශරන්න ඉස්ශසේධා Facebookවධ දමා
තිශබනවා, ඒවා තමන් කශළේ. කියා. හැබැයි, අශ ජනතාව
වි ාධ සංඛ්යාවක් මිය ගියා. මම කශතෝලික ශගදරකට ගියාම ඒ
අේමා මශගන් ඇහුවා, අශන්, පුශත් අපිට කරදරයක් වුණාම,
සුනාමිය ආවාම අපි පේලියට ගිහිේධායි ශේරුශඩු. දැන් අපි
ශකොශහේද යන්ශන්? කියා. ශේ ආඩුක්ව කශතෝලික ජනතාවට
ශමොකක්ද කශළේ?
ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුතු ඇමති ගරු ශජෝන් අමරතුංග
මැතිතුමා
ශේ
අවස්ථාශේීම
ගරු
ස ාශේ
සිටිනවා.
බබතුමන්ධාශගන් මම අහන්ශන් ශේකයි. ගේපහ ලිස්්රික්කය
නිශයෝජනය කරන ගරු ඇමතිවරු සිටිනවා. කශතෝලික ජනතාව
සාමානයශයන් කවුරු ශහෝ මැරුණාම ශ ෝකය ශබදා ගන්න ගශේ
ශගදරට යනවා, අත් අේධා ගන්නවා, ඒ ශගොේධන්ව සනසනවා.
ශදවියශන්!
එශහම ශගදරකට ගිහිේධා අත් අේධා ගත්ත
බයශගොේධන්ශේ එක ඇමති ශකශනකු සිටිනවා නේ මට
කියන්න. මම පසු ගිය දවස් තුශන් ඒ බක්ශකොම ශගවේවධට ගියා.
ඒ සිේධිය වනශකොට මම ධංකාාශේ හිටිශ නැහැ. නිේශයෝර්ක්

නුවරීම තමයි මම ශේ සිේධිය දැන ගත්ශත්. ඒ සිේධිය දැන ගත්
ශවධාශේම මම ධංකාවට ආවා. මම ධංකාවට ඇවිේධා, ඒ
ශගවේ බක්ශකොටම ගියා. අද උශේ මම තව ශගදරකට ගියාම
ශමේබර්න් නගරශ
ඉඳධා ආපු ළමයි ශදශදනා කිේවා,
ඕස්ශේලියාශේ අගමැතිතුමා කථා කළා. ධංකාශේ තානාපතිතුමා
කථා කළා. අශන්! අශ ඇමතිවරු කවුරුවත් කථා කශළේ නැහැ.
කියා. සං ාරක වයාපාරය සඳහා එමිශර්ේස් ආයතනශයන් උදවු
කරේලි, අශ මැරුණු ශනෝනා sponsor කර, Department of
Wildlife Conservation එකට රුපියේ ධක්ෂ 90ක් අරශගන
දුන්නා. හැබැයි, අශ මළ ශගදරටවත් ආශේ නැහැ. කියා බවුන්
කිේවා. ශමශහම තත්ත්වයක් තිශබන්ශන්.

ගුණ (වවදය) කවින්ද ප්හේෂාන් ජයවර්ධාන මහතා
(ைொண்புைிகு
ஜயவர்தன)

(மவத்திய

கலொநிதி)

கவிந்த

தஹஷொன்

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ නිමල් 2 ලාන්සා මහතා

(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ)

(The Hon. Nimal Lanza)

ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුතු ඇමතිතුමාශගන් මම අහන්ශන්
ශේකයි. බබතුමා ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුතු ඇමතිතුමා. ඊශ
බවුන්ශේ ප්රධාන අවමණාේ උත්සවය තිබුණා. ගරු ඇමතිතුමා
එතැනට ආශේ නැහැ. මළ ශගවේ තිබුණා. සිර කඳවුර පාශර්,
ශසේධකන්ශේ මළ ශගවේ තිබුණා. ඒවාට ගරු ඇමතිතුමා ආශේ
නැහැ. මිනී ශගන ගිහින් ශබෝධවධාන ප්රශේ ශ වැළලුවා.
එතැනට ගරු ඇමතිතුමා ආශේ නැහැ. මිනී තවම ශහොයා ගන්න
බැහැ. ඒ සේබන්ධශයන් සේබන්ධීකරණයක් නැහැ. අද වනශකොට
ඒ මිනිසුන් ශවනුශවන් රුපියධක් ීමධා නැහැ. ශේ ආඩුක්ව
කියනවා, සේලි දුන්නා. කියා. සේලි ීමධා තිශබන්ශන් කාටද?
කාටවත් ළුකුත් කර නැහැ. මීගළුව නගර ස ාවයි, - [බාධා
කිීමමක්]

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු (දවදය) කවින්ද ශහේෂාන් ජයවර්ධන මන්ත්රීතුමා.

ගුණ (වවදය) කවින්ද ප්හේෂාන් ජයවර්ධාන මහතා
(ைொண்புைிகு
ஜயவர்தன)

(மவத்திய

கலொநிதி)

கவிந்த

தஹஷொன்

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඒ හැම මළ ශගදරකටම ගියා.
එතුමා දන්නවා, එතුමායි මමයි එදා එකට පේලිශ හිටිශ .

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි, ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගුණ නිමල් 2 ලාන්සා මහතා

(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ)

(The Hon. Nimal Lanza)

අද ජනතාව දැඩි ශධස දුක් ශවනවා. තළුන්නාන්ශසේධා
ශමොකක්ද කරන්ශන්? හිනා ශවීම TV සාකච්ඡා පවත්වනවා. හිනා
ශවීම TV සාකච්ඡා! බධන්න Facebook එශක් තිශබනවා
තළුන්නාන්ශසේධා කරපු TV සාකච්ඡා. අපි ගරු හරින් ප්රනාන්දු
ඇමතිතුමාට ශදොස් කියන්ශන් නැහැ. එතුමා අද පැහැලිලි කළා.
හැබැයි ගරු හරින් ප්රනාන්දු ඇමතිතුමනි, මතක තබා ගන්න.
බබතුමා ශේ රශේ මිලියන 00ක ජනතාවක් නිශයෝජනය කරනවා.
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බබතුමාශේ තාත්තා බබතුමාට කිේව ඇත්ත අගමැතිතුමාට කිේවා
වාශේ, බබතුමාට තිබුණා කාලිනේ හිමිපාණන්ට කියන්න.
නැත්නේ ගරු ශජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමාට කියන්න තිබුණා.
එශහම නැත්නේ වත්තධ පේලිශ
ාදර්ට කියන්න තිබුණා. ඇයි
ඇමතිතුමනි, කිේශව නැත්ශත්? ඇයි ඇමතිතුමනි, කිේශව
නැත්ශත්? ඒ කශතෝලික ජනතාව මැශරන්න ඇරිශ
ඇයි
ඇමතිතුමා? ඇයි ඇමතිතුමා මැශරන්න ඇරිශ ? කශතෝලික
ජනතාව 311කට ව ා - [බාධා කිීමේ]
අශ කාලිනේ හිමිපාණන්, - [බාධා කිීමේ] අශ කශතෝලික
ජනතාව ඉතා සාමකාමි ජනතාවක්. ළුස්ලිේ අයට ශහෝ ශබෞේධ
අයට ශහෝ ශවන කාටවත් හිරිහැර කරන ජනතාවක් ශනොශවයි අපි.
අශ මිනිසුන් මැරුණත් අපි අශ කශතෝලික ජනතාවට කිේවා,
කිසි ශකශනක්ට හිරිහැර කරන්න එපා.
කියා. අශ
කාලිනේතුමා, අශ
කටුවාපිටිය ශේවස්ථානශ
ාදර්,
ශකොච්චිකශඩ් පේලිශ
ාදර් ජූඩ් ප්රනාන්දු ඇතු අශ
ාදර්ස්ධා
සියලුම ශදනා එකතු ශවධා ළුස්ලිේ ජනතාව ආරක්ෂා කරශගන
සිටිනවා. කිසිම ප්ර ්නයක් නැහැ. ශේක අන්තවාලි ශකොටසක්
කශළේ, ළුස්ලිේ ජනතාව ශනොශවයි. ශවනත් අය ශනොශවයි. හැම
සංවිධානයකම අන්තවාීමන් සිටිනවා. අපි මීගළුශේ විශ ේෂශයන්
කටාශන් ශගවේවධට ගියා. ගරු සුදර්ශිනී ප්රනාන්දුපුේශේ
මැතිනිය ඇතු අපි අද උශදත් ගියා. අපි ශේ දවස් ශදක, තුශන්ම ඒ
ශගවේවධට ගියා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අය ඉන්ශන් හැඬු
කඳුළින්. හැබැයි, ශේ සිටින කිසි ශකශනක්ට ඒ ශේදනාව
ශත්ශරන්ශන් නැහැ. තමන්ශේ පවුශේ කාටත් ඒක ශවධා
නැහැශන් ශදවියශන්. ඒ ශේදනාව තිබුණා නේ තළුන්නාන්ශසේධා
ශමශහම මට කෑ ගහන්ශන් නැහැ. මම තළුන්නාන්ශසේධා කාටත්
ශදොස් කිේශේ නැහැශන් ශදවියශන්. [බාධා කිීමේ] මම ශේ අශ
ජනතාව ශවනුශවන් කථා කරන්ශන්. මශේ කශතෝලික ජනතාව
ශවනුශවන් මම කථා ශනොකශළොත්, කවුද ශදවියශන් කථා
කරන්ශන්. කිසිම ප්ර ්නයක් ශනොීම ශේක ශේර ගන්න, අපි
තළුන්නාන්ශසේධාශේ ශේ රජයට ශකොපමණ සහශයෝගයක්
දුන්නාද?

ගුණ මන්ත්රීවරප්යක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

තිබුණා. [බාධා කිීමේ]

[මූලාසනප්ේ අණ පරිින ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගුණ නිමල් 2 ලාන්සා මහතා

තිශබනවාද? මළ මිනී විකුණධා ජන්රිය වන අය සිටිනවාද, ශේ
ශධෝකශ ? මැරුණු අය -මළ මිනී- ළ ට ගිහිේධා ශ ොශටෝ එකක්
අරශගන Facebook එශක් දමා ජන්රිය ශවනවා. ශදවියශන්
ශමොකක්ද ශේ ශේ පාධනය? ධජ්ජයි. [බාධා කිීමමක්] මට නේ
ධජ්ජයි. මට නේ මැශරන්න හිශතනවා ඒ කරන වැශඩ්ට. අපි
මිනිසුන් ශවනුශවන් වැ කරපු අය. අපිත් දු පත් මිනිසුන්ට [බාධා කිීමේ] අදත් අපව හළු වන්න තමයි දු පත් මිනිසුන්
එන්ශන්. [බාධා කිීමේ] මට දු පත් මිනිසුන්ශේ දුක ශත්ශරනවා.
මම තරේ දු පත් මිනිසුන්ට උදවු කරපු ශවන ශකශනක් ශමතැන
නැහැ. කවුරු ශහෝ සිටිනවා නේ ඕනෑම විවාදයකට එන්න.
ශපොලිස්පතිතුමාශේ පිටින් ශේක යවන්න එපා. ශේක ආරක්ෂක
ශේකේතුමාශේ පිටින් යවන්න එපා. ශේ රශේ ශපොලීසියයි,
ආරක්ෂක හළුදාවයි තමයි අශ කාධශ
වැ
කශළේ. ඒ
ශගොේධන්ට වැ කරන්න දුන්ශන් නැත්ශත් බබතුමන්ධායි. ඒ
අයශේ කාර්ය ාරය කරන්න ශදන්න කියා ඉේධා සිටිමින්, ශේ
වැ බැරි ආඩුක්ව - [බාධා කිීමමක්]

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමා, ශවධාව අවසානයි. ශබොශහම ස්තුතියි.
ගරු (දවදය) කවින්ද ශහේෂාන් ජයවර්ධන මන්ත්රීතුමා,
බබතුමාශේ පැහැලිලි කිීමමට අවස්ථාව.

ගුණ (වවදය) කවින්ද ප්හේෂාන් ජයවර්ධාන මහතා
(ைொண்புைிகு
ஜயவர்தன)

(மவத்திய

கலொநிதி)

கவிந்த

தஹஷொன்

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)

ගරු කථානායකතුමනි, අපිත් හැම මළ ශගදරකටම ගියා. ඊශ
91ට තිබුණු පූජාවට එතුමාත් එක්ක මමත් හිටියා. අපිත්
කශතෝලික මන්ත්රීවරු. අශපත් හිත් රිලිධා තිශබන්ශන්. අශ
අහිංසක ජනතාව තමයි මැරුශඩු. ශේ රශේ සාමය ආරක්ෂා
කරන්න, අපිත් ඉවසාශගන සිටියා. ගරු කථානායකතුමනි, අශ
කශතෝලික ජනතාව ශවනුශවන් අශ
ශජෝන් අමරතුංග
ඇමතිතුමාත් එශවශේ සේබන්ධ වුණා. ගාමිණී විජිත් විජයළුණි
ශසොයිසා මන්ත්රීතුමාත් සේබන්ධ වුණා. අපි පයින් ශගයක් ශගයක්
ගාශන් ඇවිේදා. රජශයන් රුපියේ ධක්ෂ 91ක ගාශන් ශදනවා. අපි
දන්නවා ජීවිත ශදන්න බැහැ කියා. ශේක ආඩුක්ශවන් කරපු
ශදයක් ශනොශවයි. හැබැයි, ශේ අහිංසක ජනතාව ශවනුශවන් අපි
ශපනී සිටිනවා. අපටත් ශබෝේබයක් බැඳශගන පණින්න බැහැ.
හැබැයි, අපි ශේ ජනතාව ශවනුශවන් ශපනී සිටිනවා, ගරු
කථානායකතුමනි. ඉලිරිශ ීම ශේ වාශේ ශේවේ සිේධ ශනොවන්න,
අපි කටයුතු කරන්නට ඕනෑ.

(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ)

(The Hon. Nimal Lanza)

අපි කාලිනේ හිමිපාණන්ට විශ ේෂශයන්ම ස්තුතිවන්ත ශවන්න
ඕනෑ. ධංකාශේ සිටින පියතුමන්ධා සහ කනයා ශසොශහොයුරිශයෝ
ඇවිේධා ශනොකා-ශනොබී දවස් ගණනක් ප්ර ්නයක් ඇති ශනොවන
ශසේ පාස්කු මංගධයය ධෑස්ති කළා. නළුත්, ශසන එයි, ප්ර ්නයක්
ඇති ශවයි කියා අපි අන්තිමට විමධයගත කර තමයි ඒ කටයුත්ත
කශළේ. අපි ආඩුක් ශනොකළාට අපි ආඩුක්වට සහශයෝගය දුන්නා,
ප්ර ්න ඇති ශනොකරශගන ශේ කටයුත්ත කරශගන යන්න. ගරු
ශජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමනි, ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුතු
ඇමතිතුමා හැටියට විශ ේෂශයන් බබතුමාට වග කීමක් තිබුණා,
අක්ම තරශේ ඒ අයශේ ශගවේවධට යන්න. ගේපහ ලිස්්රික්කශ
ඡන්ද ගත්ත වි ාධ පිරිසක් ශමතැන සිටිනවා. සමහර අය අපි
දැක්කා පේලියට ශහෝ ශරෝහධට ගිහිේධා පික් ර් එකක් ර පාධා
Facebook එශක් දාපු බව. මම ශගවේ බක්ශකෝටම ගියා. මශේ
Facebook එශක් එක පින්තූරයක්වත් නැහැශන් ශදවියශන්.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මීළ ට, ගරු ඉන්ලික අනුරුේධ ශහේරත් මන්ත්රීතුමා. ගරු
මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට විනාඩි පහක කාධයක් ශවන් කර
තිශබනවා.
[අ. ා. .38]

ගුණ ඉන්ිනක අනුුණද්ධා ප්හේරත් මහතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ගරු කථානායකතුමනි, විශ ේෂශයන්ම බබතුමා ූලධාසනශ
ඉන්නා අවස්ථාශේීම කථා කරන්න ධැබීම ගැන සතුටු ශවනවා.
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[ගරු ඉන්ලික අනුරුේධ ශහේරත් මහතා]

පසුගිය ලිනක සිදුවූ ශබෝේබ ප්රහාරවලින් මරණයට පත් ශවච්
3 ශදනාශේ පවුේවධට ශේ අවස්ථාශේීම අපශේ ශ ෝකය පළ
කරන ගමන්, එම සිදුීමශමන් තුවාධ ධැබූ සියලු ශදනාට ඉක්මන්
සුවය ප්රාර්ථනා කරනවා. ඒ ශමොශහොශත් ශරෝහේවධ දවදයවරුන්
ඇතු කාර්ය මඩු ධ සිදුකළ කාර්ය ාරයට සහ ශපොලීසිය සහ
ස්ශේච්ඡා සංවිධාන විසින් සිදුකළ කාර්ය ාරය සේබන්ධව අප
ස්තිතුවන්ත ශවනවා.
අද අපි හැීමේබරව කථා කරන තත්ත්වයට පත් ශවධා
තිශබන්ශන්, ගරු කථානායකතුමනි. එම ප්රශේ වධට ගියාම, එම
ප්රශේ වධ මළශගවේවධට ගියාම, ඒ මරණ සිේධ ශවච්
ශේවස්ථානවධට ගියාම අද පක්ෂ-පාට ශේදයකින් ශතොරව සියලු
ශදනා කේපා ශවධා ඉන්නා බව ශපනී යනවා. සියලු ජාීනන් කේපා
ශවධා ඉන්ශන්, සියලුම ආගේවධ සියලු ශදනා කේපා ශවධා
ඉන්ශන්. ශේකට පක්ෂ ශේදයක් නැහැ. ඒ නිසා එශසේ
හැීමේබරීමම, ශ ෝකය ප්රකා
කිීමම සිනහවට කාරණාවක්
කරගන්න එපා කියධා ගරු ස ාශවන් කාරුණිකව ඉේධා
සිටිනවා.
අද ළු මීගළුවම, ළු කටුවාපිටියම, ළු කටානම එකම
ශසොශහොනක් ශවධා තිශබන්ශන්; එකම මළශගයක් ශවධා
තිශබන්ශන්. ඉලිරි ලිනවධ තව කී ශදශනක් මැශරයිද දන්ශන් නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා බබතුමා ූලධාසනශ සිටින ශේ
ශේධාශේීමම අපි හලිසි අනතුරු ඒකකවධ ශේ වනවිට ප්රතිකාර
ධබන තරුණ දරුවන් ශවනුශවන් ඉේලීමක් කරන්න කැමැතියි.
ශේ වනවිට හලිසි අනතුරු ඒකකවධ අවුරුදු 90, 93 සිට 01, 0
දක්වා වන තරුණ දරුවන් ප්රතිකාර ධබනවා. විශ ේෂශයන්ම
ශේවස්ථාන ඇතුශළේ සිටි ගැහැනු දරුවන් ශේ වනවිට ප්රතිකාර
ධබනවා, බවුන්ශේ ජීවිත සියයට ක් අනතුශර් තිශබන්ශන්. ඊශ
දවශසේත් මම මළශගදරකට ගියා. ඒ ශගදර අේමා මියශගොස්
තිබුශඩු. ඒ ශේධාශේ දරුවාත් නැති වුණා කියන පණිවු ය
ධැබුණා. ඒ වාශේ මහා කාධකඩුණි තත්ත්වයකට අද ඒ ප්රශේ
පත් ශවධා තිශබන්ශන්.
ශේ සේබන්ධව අරයාට, ශමයාට ඇඟිේධ ලිුණ කරගැනීම
ශනොශවයි, කළ යුත්ශත්. දමත්රීපාධ සිරිශසේන ජනාධිපතිවරයාශේ
නම කාටත් කියා ගන්න බැරුව ගියාට, ශගොත ගැසුණාට එතුමා
ශේකට සියයට 911ක් වගකියන්න ඕනෑ කියධා අපි පැහැලිලිවම
කියනවා. ඒ වාශේම රනිේ විරමසිංහ අගමැතිතුමා ශේකට සියයට
911ක් වගකියන්න ඕනෑ. ශේ රශේ ආරක්ෂාව ාරව සිටින
ආරක්ෂක කමිටුවධට යන සියලු ශදනා - රනිේ විරමසිංහ
අගමැතිතුමා කියනවා, එතුමාට මාස හයක් ආරක්ෂක කමිටුවට
ආරාධනා කශළේ නැහැ කියධා. අද සරත් ශ ොන්ශසේකා මහත්මයා
ප්රකා කළා, ආරාධනයක් ශනොකළත්, ඒ ආරක්ෂක කමිටුව
නිශයෝජනය කිීමම එතුමාශේ යුතුකමක් කියධා. ජනතාව ශේවා
බුේධිමත්ව අහශගන ඉන්නවා. යුතුකේ තිශබන අගමැතිවරශයක්
නේ එතුමා ගිහිේධා ඒ කමිටු නිශයෝජනය කරන්න ඕනෑ. අපි
දැක්කා, මහ බැංකුව ක ා ිලඳ දැූල ශේධාශේ ඒ මහ බැංකු
අධිපතිවරයා අයින් කළාම, ආරාධනා ශනොතිබුණත් එතුමා මහ
බැංකුවට ගිහිේධා බහු ශවනුශවන් ශපනී සිටි බව. අද ශේ 3
ශදනාශේ ජීවිත ශවනුශවන් ශපනී සිටින්න අගමැතිතුමාට බැරුව
ගියා.
ගරු කථානායකතුමනි, බබතුමා ශේ පාර්ලිශේන්තුව
ශවනුශවන් පක්ෂපාීනව ශපනී සිටි ශේධාවේ අපි දැක තිශබනවා.
ගේපහ ලිස්්රික්කය නිශයෝජනය කරන බබතුමාට අපි කියා
සිටිනවා, කරුණාකර ශේ අක්පාක් හදාගන්න කියධා. ශේ අක්පාක්
නිසා තමයි ශේ ආඩුක් රැකගන්න ශේ ශේ පාධන පක්ෂ උපශයෝගි
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කරගන්ශන්. අද TNA සංවිධානය ශමොන වැරැේදක් කළත් ඒ ගැන
ශපන්වන්ශන් නැහැ. Sri Lanka Muslim Congress එශක්,
ළුස්ලිේ සංවිධානවධ ඉන්නා ළුස්ලිේ මන්ත්රීවරුන්, ශේ ඇතැේ
නායකශයෝ ආරක්ෂා ශකරුවාය, ශේ කේලිවධට ආරක්ෂාව
දුන්නාය කියන එක ශේ ස ාශේ දැන් කථා වුණා; නේ ව ශයන්
කිේවා. නේ ව ශයන් කිේවත්, ඒ සේබන්ධව වැ පිළිශවළක්
ශයොදන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා බබතුමා ූලධාසනශ සිටියීම අපි
කියනවා, කවුරු ශනොකිේවත් ජාතික ව ශයන් ගත්තත්, එක
මවකශේ දරුශවෝ විධියට ශපනී සිටියත්, එක ආගමක් විධියට
ශපනී සිටියත්, සිංහධ ජාතිය විධියට, ශබෞේධාගමිකයන් විධියට
ශේ සශහෝදර ජනතාවට ආරක්ෂාවක් ලිය යුත්ශත් සිංහධශයෝ
කියන එක. එශහම නැතුව ශවන අය ශනොශවයි. සිංහධශයෝ ශදන
ආරක්ෂාව යටශත් තමයි ළුස්ලිේ ජනතාව ජීවත් විය යුත්ශත්;
ශදමළ ජනතාව ජීවත් විය යුත්ශත්. ඒ ශගොේධන් කේලිවධට
ශබදා, ඒ ශගොේධන් කේලිවධට ක ා, ඒ ශගොේධන්ශගන්
අනව ය ඵධ ප්රශයෝජන අරශගන ආඩුක් කරන්න කටයුතු
කරනවා නේ ඒ දුෂ්ටකම නිසා තමයි ශේ ිලලි පූජාව ආඩුක්ව ීමධා
තිශබන්ශන්. ශේක ිලලි පූජාවක්. ශේ ශවනුශවන් ආඩුක්වට,
අගමැතිවරයාට, ජනාධිපතිවරයාට, ආරක්ෂක අං වධට වග
කියන්න ශවනවා. මම හිතන විධියට ශපොලිස්පතිවරයා ශේ හරිශ
සිටියා. දැන් ඉන්නවාද, නැේද දන්ශන් නැහැ. මම බහුශගන්
ඉේලීමක් කරනවා. වයවස්ථා ස ාශේ ීනන්දුව එනකේ ඉන්න එපා
මහත්තශයෝ. කරුණාකරධා ශකෝේ එක ගධවා, hanger එශක්
එේධා ශගදර යන්න; විනීතව ශගදර යන්න. බබතුමාශේ අක්පාක්
නිසා සිදුීමේ ගණනාවක් සිේධ වුණා. ආරක්ෂක මඩු ධය
නිශයෝජනය කරන්නන් අතින් අක්පාක් වුණා.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාශේ කථාව අවසාන කරන්න.

ගුණ ඉන්ිනක අනුුණද්ධා ප්හේරත් මහතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

අශ කථාව නවත්වන්න උත්සාහ කරන්න එපා, ගරු
කථානායකතුමනි. ඇඳිරිනීතිය තියාශගනත් ශේ පාර්ලිශේන්තුව
රැස් ශවච් ශේධාවේ තිබුණා. ඇඳිරිනීතිය ෑ නවයට පටන්
ගත්තත්, ශේ ශේදනාව, ශේ අමාරුව දන්ශන් ශේකට ළුහුණ දුන්
ළු මහත් ධංකාශේ ජනතාව. විජයග්රාහීම් මැයි මාසය පටන්
ගන්නශකොට, සිංහ ශකොඩිය බසවන්න හිටපු ජනතාවට ශගවේවධ
එසීමමට අද පාරවේවධ ක ශකොඩි සහ සුදු ශකොඩි විකුණන්න
දමා තිශබනවා. අතිවි ාධ සංහාරයක් ශවධා තිශබනවා. තව මාස
හයයි බබ තළුන්නාන්ශසේධාශේ ආඩුක්වට කාධය තිශබන්ශන්. අද
ශවේලිත් ශබෝේබ පුපුරනවා. ශහටත් ශබෝේබ පුපුරවනවා කියධා
බධපෑේ කර තිශබනවා. ශේ සියේධ නවත්වා ගන්න බබතුමාත්
කථානායකවරයා ව ශයන් මැලිහත් ශවන්නය කියා ඉේධමින්
සියලු ශදනාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මම නිහඬ ශවනවා. ශබොශහොම
ස්තුතියි.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම ස්තුතියි. ගරු මන්ත්රීවරුනි, ශේධාව ශබදා තිශබන
ආකාරයට අවස්ථාව ශදනවා හැර, මම කාශේවත් ශේධාවක්
කපන්ශන් නැහැ. මම එශහම පක්ෂග්රාහීම්ව වන අවස්ථා තිශබනවා
නේ මට ලිඛිතව දන්වන්න. ඒ ගැන කථා කරන්න පු වන්.
ඊළ ට, ගරු ශක්. කාදර් මස්තාන් මන්ත්රීතුමා. ගරු
මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට විනාඩි තුනක කාධයක් ශවන් කර
තිශබනවා.
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ගුණ ප්ක්. කාදර් මස්තාන් මහතා

(ைொண்புைிகு கொ. கொதர் ைஸ்தொன்)

(The Hon. K. Kader Masthan)

தகளரவ சபொநொயகர் அவர்கதள, கடந்த ஞொயிற்றுக்கிழமை
கிறிஸ்தவ ஆலயங்களிலும் அதததபொல, ஐந்து நட்சத்திர
விடுதிகளிலும் தைற்தகொள்ளப்பட்ட தகொடூரைொன, தகொரைொன
தற்தகொமலத் தொக்குதல்களொல் பொதிக்கப்பட்ட, உயிொிழந்த
அமனவருக்கும் எனது ஆழ்ந்த அனுதொபங்கமள ைிகவும்
ைனதவதமனயுடன் ததொிவித்துக் தகொள்கின்தறன். நிமனத்துக்
கூடப் பொர்க்கமுடியொத இந்தத் துயரைொன கொொியத்மதச்
தசய்தவர்கள் யொரொக இருந்தொலும் அவர்கள் தபரும் பொவிகள்
என்பதில் சந்ததகைில்மல. தவட்கித் தமலகுனியக்கூடிய
ைிகுந்த அருவருப்பொன சம்பவைொன இந்தப் பயங்கரவொதத்
தொக்குதல்கமள எனது சொர்பிலும் முஸ்லிம் சமூகத்தின்
சொர்பிலும் நொன் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வன்னி ைொவட்ட
ைக்களின் சொர்பிலும் வன்மையொகக் கண்டிக் கின்தறன்.
இந்தப் பிரச்சிமனமய மவத்து ஓர் இனக் கலவரம்
ஏற்படொதவண்ணம், கிறிஸ்தவ சமூகத்திற்குத் தமலமை
தொங்கும் கண்ணியத்திற்குொிய கர்தினொல் ைல்கம் ரஞ்சித்
ஆண்டமக
அவர்களும்
பங்குத்தந்மதகளும்
ைிகவும்
நல்லிணக்கைொகச் தசயற்பட்டிருக்கின்றொர்கள். ஓர் இனக்
கலவரம் வரொதவண்ணம் இந்த விடயத்மத ைிகவும் அழகொகக்
மகயொண்டமைக்கொக
அவர்களுக்கு
நொன்
நன்றிகமளத்
ததொிவித்துக் தகொள்கின்தறன். அதததபொல, அமனத்துச்
சமூகங்கமளயும் சொர்ந்த சமூகத் தமலவர்களும் தசயற்பட்ட
விதம் உண்மையிதல பொரொட்டக்கூடியது. அரசியல் தமலவர்
களும்
இந்த
நிமலமைமய
ைிகவும்
அழகொகக்
மகயொண்டொர்கள். ஆனொல், பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள்
சிலர் ‘முஸ்லிம் தீவிரவொதிகள்’ என்ற பதத்மத அடிக்தகொரு
தடமவ பொவிக்கின்றொர்கள். இந்த நொட்டில் கடந்த கொலங்களில்
பல தீவிரவொதச் தசயற்பொடுகள், தற்தகொமலத் தொக்குதல்கள்
இடம்தபற்றன. ஆனொல், அச்சந்தர்ப்பத்தில் யொரொவது ‘இந்துத்
தீவிரவொதிகள்’ என்று குறிப்பிட்டொர்களொ? ஆகதவ, இந்த
விடயத்தில் குறித்த ஒரு சமூகத்மதச் சுட்டிக்கொட்ட தவண்டொம்!
அந்தச் சமூகம் பொதிக்கும் விதைொகச் தசயற்பட தவண்டொம்!

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, දැන් අවසන් කරන්න. Your time is over.

ගුණ ප්ක්. කාදර් මස්තාන් මහතා

(ைொண்புைிகு கொ. கொதர் ைஸ்தொன்)

(The Hon. K. Kader Masthan)

ගරු කථානායකතුමනි, මට තව මිනිත්තුවක් ශදන්න.
இந்த ISIS அமைப்தபன்பது ஓர் இஸ்லொைிய அமைப்பல்ல
என்பமத
இந்தச்
சந்தர்ப்பத்தில்
நொன்
கூறிதகொள்ள
விரும்புகின்தறன். அந்த அமைப்பினொல் முஸ்லிம்கதள கூடுத
லொகப்
பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள்.
சில
நொடுகளில்
முஸ்லிம்களுக்குப்
பொதிப்பொன
வமகயில்
கடுமையொகச்
தசயற்படுகின்றொர்கள். ஆனொல், அவ்வொறொன நொடுகமள ஏன்
அவர்கள்
தொக்குகின்றொர்களில்மல?
எந்த
தநொக்கமும்
இல்லொைல் இந்தத் தற்தகொமலத் தொக்குதமல இங்கு தைற்
தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். ஆனொல், தற்தகொமலத் தொக்குதலுக்கு
ஒரு தநொக்கம் இருக்க தவண்டும். இதிலிருந்து இவர்களின்
நிமலமய நொங்கள் ததொிந்துதகொள்ளலொம். எைது நொட்டிலிருக்
கின்ற ஒற்றுமைமயச் சீர்குமலக்கும் வண்ணம் இந்தத்
தொக்குதல்கள் தைற்தகொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. இன்று பலர்
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பலவிதைொகக் கூறினொலும், நொங்கள் எல்தலொரும் எவ்வொறு
முன்னர் ஒற்றுமையொக இருந்ததொதைொ அந்த நிமலமைமயத்
ததொடர்ச்சியொகப் தபணிவர தவண்டும் என்று தகட்டு,
முடிக்கின்தறன். நன்றி.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Thank you very much. මීළ ට, ගරු ඒ.එච්.එේ.
මන්ත්රීතුමා. බබතුමාට විනාඩි තුනක කාධයක් තිශබනවා.

වුසි

[5.46p.m.]
ගුණ ඒ.එච්.එේ. වුසි මහතා

(ைொண்புைிகு ஏ.எச்.எம். தபௌஸி)

(The Hon. A.H.M. Fowzie)

Hon. Speaker, thank you for giving me this
opportunity to participate in the Debate this evening.
We are meeting today at a sad time for the people of
our country. Not only have over 350 of our fellow
citizens been killed and nearly 500 injured, but also this
has been done through inhuman and barbaric attacks on
several places of religious worship and public places such
as hotels. What is most heinous is that these attacks have
been carried out while people had gathered together to
participate in masses on Easter Sunday, which is of great
religious significance to the Catholics and Christians the
world over.
We express our heartfelt condolences to the families
of the victims in their moment of grief and also pray for
the speedy recovery of the people who are wounded. We
know that our words of sympathy will not erase the
memory of the experience that our fellow citizens have
undergone. However, rest assured that the people of this
country, including the Muslim community, stand
shoulder to shoulder with our Catholic brothers in
condemning these senseless attacks and will do
everything possible to ensure that a tragedy of this nature
will never happen again in our country.
The first task before us as a nation is to get to the
bottom of these incidents and bring before the law those
who planned, supported and executed these dastardly
attacks. It is the duty of the authorities to ensure that this
is done speedily. The next is to ascertain why sections of
the law enforcement agencies chose not to act on the
intelligence they had with regard to the possibility of
attacks on churches on Easter Sunday. There has been no
failure in gathering of intelligence, but a real failure in
acting on such intelligence. At the very least, why was
security not provided to these churches? If that had been
done, many lives would have been saved and the trauma
that many families had to undergo would have been
prevented.
I also wish to thank Cardinal Malcolm Ranjith for the
leadership he has given to the Catholic community at this
time of grief. His wise counselling has helped greatly to
hold in check the emotions that are inevitably aroused as
a result of such acts of violence.
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගරු ඒ.එච්.එේ. වුසි මහතා]

What of the future? We, as a country, have undergone
enough strife and loss of life in the recent past. The Easter
Sunday events came at a time when we have been making
an attempt to slowly rebuild our economy and heal the
wounds of the past. But, once again, we have suffered a
setback. We cannot, however, allow the acts of a few to
destroy the hopes and aspirations of the people of this
country.

සිරගත කළා; අළු අළුශේ විනා කර දැේමා. ශේ රශේ ්රස්තවාදය
වැළැක්ීමම ශවනුශවන් ලිවි පරදුවට තබා වැ කරපු බුේධි අං ශ
නායකයන්ව ්රස්තවාදය වැළැක්ීමශේ පනත හරහාම සිරගත
කළා; රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළා. ශේවාශ ප්රතිඵධ නිසා
තමයි -

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, දැන් අවසාන කරන්න.

ගුණ කථානායකතුමා

ගුණ රසන්න රණවීර මහතා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Prasanna Ranaweera)

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

Hon. Fowzie, the time allotted to you is coming to an
end.
ගුණ ඒ.එච්.එේ. වුසි මහතා

(ைொண்புைிகு ஏ.எச்.எம். தபௌஸி)

(The Hon. A.H.M. Fowzie)

We have to ensure that the rule of law is established
once again and that anyone who breaks the law,
irrespective of which community he belongs to or what
positions he holds, is brought to justice. We also have to
work towards rebuilding relationships between our people
and communities so that we can become a strong nation
where the people are happy.
Thank you.
ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මීළ ට, ගරු ප්රසන්න රණීමර මන්ත්රීතුමා. බබතුමාට විනාඩි
තුනක කාධයක් තිශබනවා.
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(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர)

ගරු කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩියක් ශදන්න.
යහ පාධනයක් තිශබන රටක ආඩුක්වක් විසින් ඉටු කළ යුතු
වගකීේ සහ යුතුකේ වි ාධ ප්රමාණයක් තිශබනවා. ඒවා අතරින්
ප්රධාන වන්ශන්, රශේ ජනතාවශේ ආරක්ෂාව ශවනුශවන් කටයුතු
කිීමමත්, ආර්ථිකය කළමනාකරණය කිීමමත් කියන කාරණා
ශදකයි. ඒ ශවනුශවන් කටයුතු කිීමම ආඩුක්වක යුතුකම සහ
වගකීම. ශේ ආඩුක්ව ශේ කාරණා ශදකම අද පැහැර හැර
තිශබනවා. ශේ රශේ ජාතික ආරක්ෂාව විනා කර දමා, ආර්ථිකය
විනා කර දමා තිශබනවා. ඒ නිසා රට පාධනය කරන්න බැරි නේ
ශේ පාධකයින්ට ඉවත් ශවධා යන්නය කියන ඉේලීම කරමින්
මශේ කථාව අවසන් කරනවා.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම ස්තුතියි. මීළ ට, ගරු ශහක්ටර්
මන්ත්රීතුමා. බබතුමාට විනාඩි 6ක කාධයක් තිශබනවා.

අ පුහාමි

[අ. ා. . 3]
[අ. ා. . 1]

ගුණ ප්හක්ටර් අප්පුහාමි මහතා
ගුණ රසන්න රණවීර මහතා

(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர)

(The Hon. Prasanna Ranaweera)

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය 09වැනි ඉරු ලින ශේ රශේ සිදු
වුණු ශේදවා කශයන් මියගිය සියලුම ජනතාවට ශමොක් සුව සහ
නිර්වාණය ප්රාර්ථනය කරන අතර, ශරෝහේගත කර සිටින සියලු
ශදනාටම අපි ඉක්මන් සුවය ප්රාර්ථනා කරනවා.
ඊශ අගමැතිතුමාශේත්, ආරක්ෂක රාජය ඇමතිවරයාශේත්
කථාවධීම ශබොශහොම පැහැලිලිව ශපනී ගියා, ශමම ්රස්තවාීම
ප්රහාරය ජාතයන්තර ප්රහාරයක් බවට පරිවර්තනය කරන්නට බවුන්
සූදානේ වන බව. ශේක ජාතයන්තරය හළුශේ තබා අත ශසෝදා
ගැනීමටයි ශේ රශේ අගමැතිවරයා කටයුතු කරන්ශන්. ශධෝකශ
රටවේ වි ාධ ප්රමාණයක් තිිලයීම ISIS සංවිධානය ශේකට ශ්රී
ධංකාව වැනි රටක් ශතෝරා ගත්ශත් ඇයි කියධා අපි අහනවා.
බවුන් ශබොශහොම පැහැලිලිව දන්නවා, දුර්වධ නායකයකු, දුර්වධ
පාධකයකු ඉන්ශන් ධංකාශේ බව; දුර්වධ බුේධි අං යක්
පවත්වාශගන යන්ශන් ධංකාව බව; ජාතික ආරක්ෂාව අතින්
දුර්වධම රට ධංකාව බව. ඒ නිසා තමයි අශ රශේ ශේ වාශේ
විනා කාීම තත්ත්වයක් ඇති වුශඩු.
2002ීම ශේ අය බධයට පත් වුණාමත් LTTE එක ධවා
මිශේනියේ සිටි එශක් සිටි බුේධි අං ශ 41ශදනකුට ව ා
ඝාතනය ශකශරේවා. 019 බධයට ඇවිේධාත් බුේධි අං ශ අය

(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)

(The Hon. Hector Appuhamy)

ශබොශහොම ස්තුතියි. ගරු කථානායකතුමනි, විශ ේෂශයන්
කශතෝලිකයකු හැටියට මමත් ශේ රශේ කශතෝලිකයින්ට සිේධ
ශවච් ශේ විනා කාීම තත්ත්වය සේබන්ධශයන් ඉතාම ශ ෝකයට
පත් ශවධායි ඉන්ශන්. ඒ සිේධිය ශවධා ටික ශේධාවකට පස්ශසේ
මම කටුවාපිටිය ශේවස්ථානයට ගිහිේධා සවස් වනතුරුම එහි
සිටියා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ශවධාශේ බබතුමාත් ඒ
ශේවස්ථානයට පැමිණියා. ඒ වාශේම ගරු අග්රාමාතයතුමාත්
පැමිණියා. ගරු ශජෝන් අමරතුංග අමාතයතුමා, රවි කරුණානායක
මැතිතුමා, සජිත් ශප්රේමදාස මැතිතුමා ඇතු ශේ සියලුශදනාම ඒ
ශේවස්ථානයට පැමිණියා. ගරු කථානායකතුමනි, විශ ෂ
ේ ශයන්ම
ශමතැනීම සිහිපත් කළ යුතු ප්රධානම කාරණයක් තිශබනවා. ශේ
රශේ කශතෝලික ක්තිකශයෝ -කශතෝලික ආගම අදහන අයකිසිම සංවිධානයක් ශගො න ා ශගන නැහැ. ඒ වාශේම
කශතෝලික ආගම අදහන අය කිසිම පක්ෂයක් හදාශගන නැහැ;
කශතෝලික ආගම අදහන අය ආඩුක්වට බධ කරධා එක එක
ශේවේ ඉේධා නැහැ; එශහම නැත්නේ පක්ෂවධට සේබන්ධ
ශවධා එක එක බධපෑේ කරධා නැහැ; ශේ අය ඉතාමත්ම වැදගත්
විධියට රශේ ආඩුක්වටත්, ජනතාවටත්, සියලුශදනාටමත් අතහිත
ශදමින් වැ කරන කඩු ායමක්, එශහම නැත්නේ ජනතාවක්.
ශේ අශ කශතෝලික ජනතාවටම ශේක සිේධ වුශඩු ඇයි? අපට
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ශේක වි ාධ ප්ර ්නයක්. අපට -අශ අහිංසක ජනතාවට- ශමශහම
වුශඩු ඇයි? ශමොකද, ශේ සියලුශදනාම ශේවස්ථානයට ගිශ යාඥා
කරන්නයි. එදා අශ ප්රධානම මංගධයය තිබුණු ලිනය. ඒ
ශවනුශවන් මමත් එලින උශේ ශේවස්ථානයට ගිහිේධා ශේව පූජාව
අවසන් ශවධා තමයි, ශේ ශේවස්ථානයට පැමිණිශ . එතශකොට
ශේ අහිංසක දරුශවෝත් එක්ක අත්වැේ බැඳශගන ශේවස්ථානයට
ගිය අය තමයි මැරුශේ. ශේ ේශේච්ඡ ිලයුණලු ප්රහාරය අපි ශහළා
දකිනවා වාශේම, ශේ සිේධිවලින් මියගිය සියලුශදනාටම ශේ
අවස්ථාශේීම රජය ශවනුශවන් මම ශ ෝකය ප්රකා කරන ගමන්ම
ශේ සියලුශදනාටම ශමොක්සුව ප්රාර්ථනා කරනවා. ඒ වාශේම ශේ
සිේධිවධීම තුවාධ ධැබූ අය ඉතා ඉක්මනින් සුවපත් ශවධා යථා
තත්ත්වයට පත්ශේවා කියධා විශ ේෂශයන්ම මම ප්රාර්ථනාවක්
කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අපි මතක තබා ගත යුතු කාරණා
කිහිපයක් තිශබනවා. ශේ සිේධිශයන් පස්ශසේ අපි හැම
ශමොශහොතකම කථා කළා, කරුණාකරධා ශේ කශතෝලිකයන්ශේ
ශේ මතින් ශේ පාධනය කරන්න එපාය කියධා. එදා ඒ
ශේවස්ථානය ඇතුශළේ ඒ මස් කැබලි උ , එශහම නැත්නේ ඒ ශේ
උ මම හිටශගන හිටියා. ඒ අවස්ථාශේීම ඒ ශේදනාව මට ශහොඳටම
දැනුණා. ඉලිරිශ ීම ශේ පාධනය කරනවාද, නැේද කියධා
කිතයකින් තමයි තවමත් මම ඉන්ශන්. ඉලිරි අනාගතශ ීම
කශතෝලිකයින්ට යේ කිසි වැරැේදක් ශවනවා නේ, කශතෝලිකයින්
ශවනුශවන් ශේ ශේ පාධනය අත් හැර, ආඩුක්ව අත් හැර ගිහිේධා
ඒ ශවනුශවන් සටන් කරන්න, කශතෝලිකයින්ව ශේරා ගන්න
අව ය වැ පිළිශවළට බහින්න සූදානමින් මම ඉන්ශන්. ශමහිීම
ශේ පාධනයට එහා ගිය ශදයක් අපි හිතන්න ඕනෑ. අපට
ප්රතිපත්තියක් තිශබනවා. එශහම නේ, ප්රතිපත්තියක් තිශබන
කඩු ායමක් හැටියට අද අපි ශේ සිේධි මතින් ශේ පාධනය
කරන්න එපා කියේලි විශ ේෂශයන්ම විපක්ෂශ
කඩු ායම
ශමොනවාද කථා කශළේ? විපක්ෂ කඩු ායශේ කවුරුවත් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ගැන කථා ශකරුශේ නැහැ. එශහම නේ, විපක්ෂය
ගරු අග්රාමාතයතුමා ගැන විතරක් කථා කශළේ ඇයි? එතැන තමයි
ශේ පාධනය තිශබන්ශන්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ශේ රශේ
ශසේනාධි නායකයා වාශේම ශේ රශේ නායකයා. ඒ විතරක්
ශනොශවයි, ආරක්ෂක අමාතයවරයා. ඒ විතරක් ශනොශවයි,
විශ ේෂශයන්ම සාමය පිළිබඳව ශපොලීසිය ාරව සිටින ශේ රශේ
අමාතයවරයා. හැබැයි, විපක්ෂයට ඒ ගැන කථා කරන්න බැරිව
ගියා. අපි ඒකයි කියන්ශන් ශේ සිේධි මතින් ශේ පාධනය කරන්න
එපාය කියධා. අපි මැතිවරණයක් කරන ශවධාවට මැතිවරණ
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ආඩුක්වක් හැටියට වැ කටයුතු කරේලි
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අග්රාමාතයතුමාත්, අමාතය
මඩු ධයත්, එක පවුධක් හැටියට එකට වාඩි ශවධා රටට වැ
කරන්න ඕනෑ. විශ ේෂශයන්ම පාර්ලිශේන්තුශේ 00 ශදනාත් ශේ
වාශේ විනා කාීම ශවධාවක එකට අත්වැේ බැඳශගන රටට වැ
කරන, රට ශේරාගන්නා වැ සටහන ක්රියාත්මක කරන්න ඕනෑ.
මම පැහැලිලිව කියන්න ඕනෑ, බුේධි අං ය ශේ සේබන්ධශයන්
ශතොරතුරු කලින් දන්වා තිබුණු බව. මට වැඩි විස්තර කථා කරන්න
ශවධාව නැහැ. මම ආරක්ෂක ශේකේතුමා ගැනත් කථා කරන්න
ඕනෑ. ශමොකද, ආරක්ෂක ශේකේතුමා ගැන කථා කරේලි කියන්න
ශේවේ ශගො ාක් තිශබනවා. එතුමා කශතෝලික ආගමට විශරෝධී
බව මම දන්නවා. එතුමා කේපිටිශ ඉ මක් අේධා ශගන
කශතෝලිකයින්ට ගහධා එළවා, සුමාන තුනක් ශපොලීසිශ
දහශදනා බැගින් දමා එතැනට ආරක්ෂාව දුන්නා. එතුමා ඒ ඉ ම
ආරක්ෂා කළාට කශතෝලික පේලි ටික ආරක්ෂා කරන්න බැරිව
ගියා. ඒක කියනවා විතරක් ශනොශවයි, බුේධි අං ය ගැන කථා
කරේලි මතක තබා ගන්න ඕනෑ තවත් කරුණක් තිශබනවා. පසුගිය
කාධශ
පැවැති
ආඩුක්ශේ
සිටි
තළුන්නාන්ශසේධාශේ
මහශේකේවරයා අපි ළ ට ඇවිේධා වාඩි ශවනතුරු
තළුන්නාන්ශසේධාශේ බුේධි අං යට කියන්න බැරිව ගියා, එතුමා
අපි ළ ට එනවා කියධා. ශේ අය බුේධි අං ගැන අද කථා කරනවා
ශවන විධියකට. හැබැයි, ශමතැනලි බුේධි අං ය හැම ශතොරතුරක්ම

හරියට ීමධා තිබුණා. නළුත්, එතැනින් එහාට ක්රියාත්මක වුශඩු
නැහැ. එශධස ඒ කටයුතු ක්රියාත්මක ශනොකරපු සියලුශදනාම
ශමහි වගකීම ාර ගන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම අපි 00 ශදනාමත් ශේ
වගකීම ාර ගන්න ඕනෑ.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාශේ ශවධාව අවසානයි. තව විනාඩි
තුනකින් ස ාශේ වැ කටයුතු අවසන් කරන්න ඕනෑ. බබතුමාශේ
කථාව අවසන් කරන්න.

ගුණ ප්හක්ටර් අප්පුහාමි මහතා

(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)

(The Hon. Hector Appuhamy)

ගරු කථානායකතුමනි, ශේ වැ සටහන ශේ රට ශවනුශවන්
ක්රියාත්මක කරන්න කියධා විශ ේෂ ඉේලීමක් කරමින්, මට
අවස්ථාව ධබා ීමම ගැන බබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මම
නිහඬවනවා.

ගුණ රිසාඩ් ාිනයුදීන් මහතා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Rishad Bathiudeen)

නැඟී සිටිප්ේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු රිසාඩ් බලියුීමන් මහතා.

ගුණ රිසාඩ් ාිනයුදීන් මහතා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Rishad Bathiudeen)

ගරු කථානායකතුමනි, මම නැති ශවධාවක මා හිතවත් අශ
ගරු ප්රසන්න රණතුංග මන්ත්රීතුමා ප්රකා කරා ලු, මියගිය suicider
එශහම නැත්නේ, ඊබ්රාහිේ මහත්තයාශේ පුතාශේ නමයි, මශේ
සශහෝදරයාශේ නමත් එක්ක සේබන්ධ ශකොේපැනියක්
වැේධේපිටිශ තිශබනවාය කියධා. ආරක්ෂක අං වලින් අේධපු
ඒ ශකොේපැනිශ අධයක්ෂක මශේ සශහෝදරයා කියධා එතුමා
කිේවා ලු. ඒක සේපූර්ණ ශබොරුවක්; අසතයයක්. ඒක පේටපේ
ශබොරුවක් කියධා මම ප්රකා කරනවා.

රශ්්නය විමසන ලිනන්, සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

කල් 2තැබීම

ஒத்திமவப்பு
ADJOURNMENT
පාර්ලිප්ේන්තුව අ. භා. 05.59ට, අද ිනන සභා සේමතිය අනුව,
2019 මැයි 07 වන අඟහුණවාදා අ.භා. 1.00 වන ප්තක් කල් 2 ගිප්ේය.
அதன்படி பி. ப. 5.59 ைணிக்கு, பொரொளுைன்றம் அதனது இன்மறய
தீர்ைொனத்திற்கிணங்க
2019.தை.07, தசவ்வொய்க்கிழமை பி.ப. 1.00
ைணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது.

Parliament adjourned at 5.59 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday,
07th May, 2019 pursuant to the Resolution of Parliament of this Day.

සැ.යු.
ශමම වාර්තාශේ අවසාන ළුද්රණය සඳහා ස්වකීය කථාවධ නිවැරලි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන
නිවැරලි කළ යුතු ආකාරය එහි පැහැලිලිව ධකුණු ශකොට, පිටපත ධැබී ශදසතියක් ශනොඉක්මවා
හැන්සාඩ් සංස්කාරක ශවත ධැශබන ශසේ එවිය යුතුය.

குறிப்பு
உறுப்பினர் தைது உமரயின் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து
அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் தவண்டும்.

NOTE
Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and
sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy.
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හැන්සාඩ් වාර්තා
ප්කොළඹ 5 ප්පොල් 2ප්හේන්ප්ගොඩ කිුණළපන පාර අංක 163 දරන ස්ථානප්යහි පිහිටි
රජප්ේ රවෘත්ති ප්දපාර්තප්ේන්තුප්ේ පිහිටි රජප්ේ රකාශ්න කාර්යාංශ්ප්යන්
මිල දී ගත හැක.
ප්මම හැන්සාඩ් වාර්තාව www.parliament.lk ප්වේ අඩවිප්යන්
ාාගත හැක.

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள
இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்தஹன்தகொட, தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள
அரசொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்
பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம்.
இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து
பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும்.
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