
ක්රිස් මාස්ඩන් විසිනි
2019 අග�ෝස්තු 29

�මැති ග�ාරිස් ග�ාන්සන්ග� ඉල්ලීම  පරිදි බ්රිතාන්යග$
ග%වන  එලිසග�ත් රැජින ,  පාර්ලිග.න්තුව  අත්හිටුවීග.

නිග2ෝ�2ට 28 වැනි %ා අත්සන් කලා2.

අ
සභා  වාර2  අත්හිටුවීම  ගලස  සලකන  පි2වර  �ැනීම  සිදු වුගන් ,
බ්රික්සිට්වාදී ගAකබ් රීස් -ගමා�ග� නා2කත්වග2න් ප්රිවි කවුන්සිල
සාමාජිකයින් තිග%ගනකුග� සංචාර2කින් අනතුරුව  2 .
සැප්තැ.�ර් 9  වන සඳු%ාට ගපර හා    සැප්තැ.�ර්   12  ගවනි
බ්රහස්පතින්%ාට කලින් ඔක්ගතෝ�ර් 14 වන ගතක් පාර්ලිග.න්තුව
රැස් ගනාවන �ව ගමහි ගත්රුමයි. බ්රසල්ස් විසින් අ2ර්ලන්ත “හදිසි
පි2වර” ඇතුලු ක්රි2ාමාර්� අත් ගනාහරින්ගන් න. ගවලඳ හා ගර්ගු
ගිවිසුමක් ගනාමැතිව  යුගරාපී2  සං�මග2න් ඉවත් වන  �වට
ග�ාන්සන් කරන  තර්�න2ට   විගරෝධ2   පල  කරන    ග�ාගහෝ
මන්ත්රීවරුන්ට වල කැපීම සඳහා ගම2 සැලසු. කර ඇත.

වැඩකරන  දින  23  ක් සඳහා  පාර්ලිග.න්තුව  කල් තැබීම ,
නිවාඩුගවන් පසුව  සැප්තැ.�ර් 3  වන  දින  ආපසු පැමිගනන
පාර්ලිග.න්තු     මන්ත්රීවරුන්ට,  ගිවිසුමකින්  ගතාරව  ඉවත්වීග.
බ්රික්සිට් වැඩසටහන  අවහිර  කිරීග. සැලසුම  ක්රි2ාත්මක  කිරීමට
ලැග�න්ගන් සති �නනක් ගනාව  දින  �නනකි .  ඉන් පසුව
පාර්ලිග.න්තුව  ඔක්ගතෝ�ර් 14  වන  දින  නැවත  රැස්වන්ගන්,
ආන්ඩුගc ව්යවස්ථා%ා2ක  න්යා2  පත්ර2  පිලි�ඳ  රැජිනග� කථාව
(රා�ාසන  කථාව)  ඇසීමට2.  සහන  ල�ා  ගනාදුනගහාත්
ඔක්ගතෝ�ර් 31  වන  දින  යුගරෝපා  සං�මග2න් ඉවත් වන  �වට
තර්�න2 කරමින් ග�ාන්සන් ඔක්ගතෝ�ර් 17-18  %ක්වා සාකච්ඡා
සඳහා බ්රසල්ස් ගවත 2නු ඇත .  ග�ාන්සන්ග� නව ගිවිසුමට ගහෝ
ගිවිසුමක් නැති ගබ්රක්සිට්ට  විරුද්ධ  වීමට  මන්ත්රීවරුන්ට  ඉතිරි
වන්ගන්,  ඔක්ගතෝ�ර් 21  සිට  22  %ක්වා  රා�ාසන  කථාව  පිලි�ඳ
ඡන්% විමසන අවස්ථාව පමනි.

විශ්වාසභං�  ග2ෝ�නාවකින් එ2  අවසන් වුවත් නැතත් ,  බ්රික්සිට්
�ැති න්යා2  පත්ර2ක් 2ටගත් “පාර්ලිග.න්තුවට  එදිරිව  �නතාව”
සමඟ  සටන් කරන  �වට  ගපාගරාන්දු ග%මින් ග�ාන්සන්
ගනාවැ.�ර් 7  වන  දිනට  කඩින. මහ  මැතිවරන2ක් කැඳවනු
ඇතැයි අනුමාන ගකගර්.  සි2 පූර්ව�ාමි2ා වූ ගතගර්සා ග.,  ඉවත්
වීග. ගිවිසුම  ගවනස් කිරීග. සැලසු. අතහැර  %ැමුවගහාත් ,
ඩිගමාක්රටික් යූනි2න් පක්ෂග$ සහා2 ග�ාන්සන්ට ලැග�නු ඇති
අතර   එහි  නා2ක  නයි�ල්    ෆරාA   ගබ්රක්සිට්    කන්ඩා2මට
“ආක්රමනශීලී ගනාවන ගිවිසුමක්” ඉදිරිපත් කර තිගබ්.

පාර්ලිග.න්තුව   ම�   හැරීමට  ග�ාන්සන්   %රන       උත්සාහ2
ව්යවස්ථාම2 හා ගද්ශපාලන අර්බු%2ක් මතුවීග. තර්�න2 ග�න
එයි.  ශ්රීමත් ග�ෝන් ග.�ර් සහ  ශ්රීමත් මැල්ක. රිෆ්කින්ඩ් වැනි
ගකාන්සර්ගcටිc පක්ෂග$ ප්රමුඛ  ඉතිරි අ2 ,  සිවිල් යුද්ධ2  �ැන
කතා  කරමින් %  ග�ාන්සන් සහ  පලමුවන  චාල්ස් අතර

සමාන්තර2න් අඳිමින් % ඔහුට% හිස නැතිවි2 හැකි �වට අනතුරු
අඟවති.  ස්ගකාට්ලන්තග$ පලමු ඇමති නිගකාලා  ස්ටර්�න්
පැවසුගc,  “පාර්ලිග.න්තු මන්ත්රීවරුන්ග� අභිමත2ට  පටහැනිව ,
රටට  ගහාගරන් හා  ස%ාකාලික  හානි2ක් සිදුකරන  ගිවිසුමකින්
ගතාර  ගබ්රක්සිට් එකක් හරහා  �ලහත්කාරග2න් පාර්ලිග.න්තුව
වසා %ැමීම ප්ර�ාතන්ත්රවා%2 ගනාගc . එ2 ආඥා%ා2කත්ව2ක් වන
අතර,  ග�ාරිස් ග�ාන්සන් ඔහුග� මාවත  �ැනීම  නවතා  %ැමීමට
මන්ත්රීවරුන් ල�න  සතිග$ එකතු ගනාවන්ගන් න. ,  එක්සත්
රා�ධානිග$ ප්ර�ාතන්ත්රවා%2 මි2ගි2 දින2 ගලස අ% ඉතිහාසග$
ලි2ගවනු ඇතැයි මම සිතමි. ”

ගල්�ර් පක්ෂග$ ඡා2ා  චාන්සලර් (මු%ල් ඇමති )  ග�ෝන්
මැක්ගඩාගනල් ග�ාන්සන්ග� ගමම    පි2වර    විස්තර      කගල් ,
“බ්රිතාන්යග$ම  කුමන්ත්රන2ක් ඔ�  ප්ර�ාතන්ත්රවාදී ආ2තනවල
පූර්න  හා  නි%හස් ක්රි2ාකාරිත්ව2 වැලැක්වීමට  අ�මැතිවරග2කුට
ඉඩ දුන් පසු එ2 ඉතා අස්ථිර මාවතක �මන් කරනු ඇති” �වයි.

ග. %ක්වා  පාර්ලිග.න්තුගc සාකච්ඡාව ,  ග�ාන්සන්ග� සැලැස්ම
ව්යර්ථ  කිරීම  සඳහා  නීතිම2  හා  කාර්2  පටිපාටික  ප්ර2ත්න2න්
ගකගරහි පමනක් අවධාන2  ග2ාමු කර  ඇත .  "ස්වෛවරී
පාර්ලිග.න්තුවක් ම�  හැරීග. "  සැලසු. නවත්වන්ගන් ගකගස්%
2න්න  පිලි�ඳව  තමා  තවදුරටත් නීති උපග%ස් ල�ා  �න්නා  �ව
ග.�ර් පැවසී2 .  ස්ගකාට්ලන්ත  �ාතික  පක්ෂග$ (එස්එන්පී)
අධිකරන  ප්රකාශක  ග�ාආනා  ගචරි විසින් ග�න  එන  ලදුව
ස්ගකාට්ලන්ත  අධිකරනග$   නඩුවක්   විභා�  ගවමින් පවතී .
මන්ත්රීවරුන් 70 ක් පමන එ2ට පිටු�ල2 දී ඇත.

ගකගස් ගවතත් ,  ගිවිසුමකින් ගතාර  ගබ්රක්සිට් මඟින් තර්�න2ට
ලක්ව ඇති බ්රිතාන්ය අධිරා�්යවා%ග$ ව්යසනග2හි පරිමාව , විරුද්ධ
පක්ෂවල කථා�හට ලක්ව ඇති අතර   ඔවුන්,   ඔක්ගතෝ�ර්   31
ගබ්රක්සිට් අවසාන  දිනග2න් පසුව  කාලසීමාව  දීර්ඝකර  �ැනීග.
අගප්ක්ෂාගවන් ක.කරු නා2ක  ග�රමි ගකෝබින් ඉදිරිපත් කල
හැකි විශ්වාසභං�  ග2ෝ�නාවක් සඳහා  සහා2  දීම  පිලි�ඳව  %
සාකච්ඡා  කරනු ලැගබ් .  ඉදිරිපත් කරනු ඇති හා  තාවකාලික
"�ාරකාර ආන්ඩුවක්" සඳහා.”

�දු අඩු, නි%හස් ගවලඳ කලාප2ක් නිර්මාන2 කිරීග. සි2 සැලසු.
ඉදිරි2ට  ග�න  2ාමට  ග�ාන්සන්ට  හැකි වී ඇත්ගත් ,  ට්ර.ප්
පරිපාලන2  සමඟ  මිලිටරි/ගද්ශපාලන  සන්ධාන2ක් පවත්වා
�ැනීමට එක්සත් රා�ධානි2 ගපල �ස්වා �ැනීමට හැකිවීම නිසා
පමනි. ඒ ගකෝබින්ට පින්සිදු වන්නට2. කප්පාදුව, මිලිටරිවා%2 සහ
යුද්ධ2ට  එගරහි ගපාගරාන්දු මත  ප%න.ව  ධුර2ට  ගත්රී පත් වූ
ක.කරු නා2ක2ා ,  ඒ  ගවනුවට  තම  පක්ෂග$ම  බ්ගල2ර්වාදී
%ක්ෂිනාංශ2 මත වාරුගවමින් හා ඔවුන්ග� ප්රතිපත්ති අනු�මන2
කරමින් සිටී. ඒ ගල්�ර් සාමාජිකත්වග$ කැමැත්තට පිටින් 2 .

ගටෝරි පක්ෂග$ නා2කත්ව2  ග�ාන්සන්ට  ලැබීමට  ප්රතිචාර
වශග2න් ගකෝබින්,  ගිවිසුමකින් ගතාර ගබ්රක්සිට් පිලිගවත අවසන්

ප්ර�ාතන්ත්රවාදී පාලන2ට එගරහිව %ැඩි ප්රහාර2ක් එල්ල කරමින් ග�ාන්සන්, බ්රික්සිට් 
පිලිගවත ගපරට ග�න 2ාම සඳහා එක්සත් රා�ධානිග$ පාර්ලිග.න්තුව අත්හිටුවීමට 2යි

Johnson to suspend UK parliament to push through Brexit in a major assault on democratic rule



කිරීම සඳහා ඊට සහා2 %ක්වන සි2ලු පක්ෂවල සන්ධාන2ක් ඇති
කර  �ැනීමටත්,  ග%වන  �නමත  විචාරන2කට  හා  මහ
මැතිවරන2ක් කැඳවීමටත් ගල්�ර් පක්ෂ2  ගපාගරාන්දු වන  �ව
සඳහන් කරයි .  ගම2  පවා  ප්රමානවත් ගනාවී2 .  ගකෝබින්
අඟහරුවා%ා  එස්එන්පී නා2කයින් ,  ලි�රල් ඩිගමාක්රටිකයින් සහ
හරිත පාර්ලිග.න්තු මන්ත්රී කැගරාලයින් ලූකස් හමුවූ විට, ලිබ් ගඩ.
නා2ක ග�ෝ ස්වින්සන් 2ලිත් වරක් කි2ා සිටිග$, ගකෝබින්, බ්රික්සිට්
විගරෝධී �ලගc� එක්සත් කිරීමට තර. සුදුසු පුද්�ලග2ක් ගනාවන
�වත්,  ගටෝරි පාක්ෂික  ගකන් ක්ලාක් ගහෝ  බ්ගල2ාර්වාදී හැරි2ට්
හර්ම ග� නා2කත්වග2න් යුත් �ාතික එක්සත් ආන්ඩුවක් ඉල්ලා
සිටින  �වත්  2.  බ්රික්සිට් �ැති ඉතිරි ගටෝරි පාක්ෂික  මන්ත්රීවරු
ඉවත්ව සිටි2හ.

ඊට  ප්රතිචාර  %ක්වමින් ගකෝබින් ,  ඔක්ගතෝ.�ර් මාස2  %ක්වා
විශ්වාසභං� ග2ෝ�නාවක් කැඳවීග. තම සැලැස්ම ප්රමා% කිරීමටත්
ගිවිසුමකින් ගතාර  ගබ්රක්සිට් පාක්ෂකයින් පාර්ලිග.න්තුගc
පාලන2  සි2තට  �ැනීම  වලක්වාලීමට  පි2වර  �න්නා  �වටත්
ගපාගරාන්දු වි2 . එදින රාත්රිග$ ඔහු, හිටපු අ�මැතිනි ග. % ඇතුලු
114 ක් පමන ගටෝරි මන්ත්රී න් ගවත කනිපින්%. ලිපි2ක් 2වා ඇත .
“ගිවිසුමකින් ගතාර බ්රික්සිට් එකක් වැලැක්වීම සඳහා   ප්රාග2ෝගික
ක්රම2ක් ගසා2ා  �ැනීම  සඳහා  ,  පක්ෂ  මතග°%  තිබි2දී වුවත්
සාමූහිකව එකට වැඩ කිරීමට ඉදිරිපත් වන්න” 2යි එහි සඳහන් වි2.

එවැනි උපාමාරු සඳහා කාල2ක් ගනාමැති �වට පාර්ලිග.න්තුව
කල් තැබීගමන් ග�ාන්සන් අපකීර්තිමත් ගලස තීරන2 කිරීගමන්
පසුව  ගකෝබින් සහ  ඔහුග� ස�2න් ඒ  ග. අතට  වීසි වි2 .
ගකෝබින්ග� ප්රතිචාර2  ඉතා  කන�ාටු%ා2ක  වි2 .  ඊග$ ගකෝබින්
රැජිනට  ලිපි2ක් 2වමින් ,  “අත්හිටුවීමට  දුන් රා�කී2  අනුමැති2 ,
පාර්ලිග.න්තු �හුතර2කග� කැමැත්තට  පටහැනිව  ගකලින්ම
පිහිටුවීග. අනතුරක් තිගබ්”  2නුගවන් සඳහන් කල  අතර  “ප්රිවි
කවුන්සිලග$ (සාමි මන්ත්රී මන්ඩල2 ගහවත් ගසගන්ට් සභාගc )
අගනක් අ2 සමඟ මටත් කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ල�ා ග%න" ගලස
ඔහු ඇ2ග�න් අ2ැ%  සිටිග$2 .  "හදිසි කාරන2ක් ගලස  සලකා
අවසන් තීරන2ක් �ැනීමට ගපර. ”

ගකගස් ගවතත් සමහර  මන්ත්රීවරු ,  විශ්වාසභං�  ග2ෝ�නාවක්
සඳහා විවෘතව සහග2ෝ�2 දීම �ැන සලකා �ලති. අවම වශග2න්
ඔක්ගතෝ�ර් සඳහා  උපස්ථ  සැලැස්මක් ගලස .  ගටෝරි පක්ෂග$
ග�්යෂ්ඨග2කු වන  රිමිනර් ගඩාමිනික් ග්රීc පැවසුගc “මා  %
සාමාජිකග2කු වන පක්ෂ2ක් විසින් පරිපාලන2 පහතට ඇ% %ැමීම
කරනු ඇත්ගත් අවසාන පි2වර ගලස පමනි . තත්ව2 පාලන2 කල
හැකි ගවනත් ක්රම2ක් ගනාමැති න. මට කරන්න පුලුවන් එකම
ගද් එ2 වි2 හැකි2 . ”

ග�ාන්සන්ට  එගරහි ක්රි2ාවලි2  මුහුනපා  ඇති තවත් ගද්ශපාලන
�ැටලු පිලි�ඳව ෆිනෑන්ෂල් ටයි.ස් පත්ර2 අනාවැකි පල කගල්2 .
විශ්වාසභං�  ග2ෝ�නාවක් සඳහා  “ගටෝරි මන්ත්රීවරුන් අට
ග%ගනකුග� පමන  සහා2  අවශ්ය වනු ඇත .  ඔවුන් ග�රමි

ගකෝබින්ග� නා2කත්ව2  2ටගත් අර්ධ  මාක්ස්වාදී ගල්�ර්
ආන්ඩුවක් බිහි වීග. හැකි2ාව ඇති තත්ව2  හමුගc ,  තමන්ග�ම
ආන්ඩුව ගපරලා %ැමීම සඳහා සිතා�ැනීමටවත් �ැරි ආකාරග2න්
ඡන්%2 දි2 යුතු2. . ”

එස්එන්පී ගවනුගවන් ගචරි පැවසුගc ,  විරුද්ධ  පක්ෂවලට  %ැන්
විශ්වාසභං� ග2ෝ�නාවකට ඡන්%2 දීමට වඩා  ඇත්ගත්,  ප්රාථමික
නීති ස.පා%න2  කිරීග. සැලසු. සමාගලෝචන2  කිරීමට  �වයි .
එගහත් ඔක්ගතෝ�ර් 31  න් පසු මහ මැතිවරන2ක් කැඳවීම සඳහා
ග�ාන්සන් විසින් විශ්වාසභං�  ග2ෝ�නාව  “ප්රග2ෝ�2ක්”  ගලස
භාවිතා කල හැකි �වත්, ඊට එගරහි වීම සඳහා කලින් පැවැත්ගවන
මැතිවරන2කට එගරහිව   ඡන්%2   ප්රකාශ   කිරීමට   ක.කරු
මන්ත්රීවරුන්ට කස පහර දීමට ගකෝබින් එකඟ වි2 යුතු �වත් ඇ2
පැවසුවා2.  ඒ  දිගුවක් ල�ා�න්නා  තුරු 2යි ඇ2  වැඩිදුරටත්
පැවසුවා2.

ගකෝබින්ග� ගද්ශපාලන ග¹ෝහිකම නිසා ඇති වූ තත්ව2 අතිශ2
භ2ානක 2.

මහා ව්යාපාරවල අවශ්යතා ආරක්ෂා කිරීමට ගල්�ර් පක්ෂ2 �ැන
විශ්වාස2 තැබි2 හැකි �ව ඔප්පු කිරීම සඳහා, නා2ක2ා �වට පත්වූ
සිc වසර  තුල  ගකෝබින් ,  වැඩ  වර්�න  මර්%න2  කිරීමට  සහ
ගද්ශපාලන ජීවිත2 කුනු වූ උපාමාරු වලට සීමා කිරීමට වෘත්තී2
සමිති සමඟ   සහග2ෝ�ග2න්   කටයුතු   කගල්2 .   එමඟින්   ඔහු,
බ්රිතාන්ය අධිරා�්යවාදී පාලනග$ අති මූලික  අර්බු%2ට  ක.කරු
පන්ති2 ස්වාධීනව මැදිහත් වීම වලක්වා ඇත.

ගබ්රක්සිට් ගහවත් පිටවීම සහ රැඳී සිටීම  (යුගරෝපී2 සං�ම2 තුල)
2න  ප්රතිවාදී අධිරා�්යවාදී �ැති මූගලෝපා2න්ට  සමා�වාදී
විරුද්ධත්ව2ක් ඉදිරිපත් කිරීම  ප්රතික්ගෂ්ප  කිරීම  නිසා  ඔහු ,
ධගන්ශ්වර  පංතිග$ සි2ලු ගකාටස්වලට  ගපාදු කප්පාදු ,  ගවලඳ
යුද්ධ2  සහ  මිලිටරිවා%ග$ න්යා2  පත්ර2ට  කිසිදු ඒකා�ද්ධ  ප් 
රතිචාර2ක් වැලැක්වීගමන් ක.කරුවන් අතර  භ2ානක  ග�දී.
වැපිරීමට  ඉඩ  දී තිගබ් .  .  පාර්ලිග.න්තුව  අත්හිටුවීමට  විරුද්ධ
ගපත්සමකට  මිලි2න2කට  අධික  සංඛ්යාවක් අත්සන් ත�ා  ඇති
නමුත් ගබ්රක්සිට් ග�දී.වලට ස්තූතිවන්නට ගටෝරි මන්ත්රීන් ගල්�ර්
පක්ෂ2ට වඩා ඡන්% 12 ක් ඉදිරිග2න් සිටී.

ගමම ග�දී. �2 �ත හැක්ගක් ගපාදු පංතිග$ සතුරාට එගරහිව
සහ එක්සත් සමා�වාදී යුගරෝපී2 සං�ම2ක් සඳහා  අර�ල2ට බ් 
රිතාන්ය හා යුගරෝපී2 ක.කරුවන්ග� අර�ල එක්සත් කිරීග. ක් 
රි2ාමාර්�2 ඉදිරි2ට ග�න 2ාගමන් පමනි.

ඒ ගවනුවට,  ඒකාධිපති පාලන2ට 2න �මගන් �ැරෑරු. පි2වරක්
�ැනීමට  ග�ාන්සන් වෛධර්2මත් කර  ඇත .  ගිවිසුමකින්   ගතාර
ගබ්රක්සිට් පිලිගවතට  විරුද්ධව  අනිවාර්2ග2න්ම  නැඟී එනු ඇති
සමා� කැලඹීග. තත්ව2 හමුගc %හස් �නනක් හමු%ා සහ කැරලි
මර්%න ගපාලිසි2 ග2%වීමට ක්රි2ාකාරී සැලසු. තිගබ්.
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