
හටප පාරලේේනත මනත බදේදගම සමත හම

වධ හංසාවනට එේෙහවේේ ජාත්යනතෙ දනය පසගය වසහය වැන දනට ේයද 
තබණා  . ේේ සේබනධේයන ේෝා ෝකේේම අවධානය ේයාම වණා  . නමත ෝංකාේේ 
ේේ පළබඳ ඉතා අඩ උනනදවක තබේේ  . වධ හංසාව කයනේන ෝංකාේේ 
කතාකරමට තෙේ වැදගත කාෙණාවක ේනාේවයද ?
අද සයලෝම යදධේේ එකවනට එකට දාෝා හැේමාෝම නහඬව ඉනනවා  . සයලෝම සදවනේන 
යදධේේ නාමේයන  . යදධය කයන අසවාභාවක ේද තළ මනසන හැසේෙනේනත 
අසවාභාවක වදහට  . නමත හංසනේයන මේදනන අනවාරේයනම ේේ ෙේට හැම 
පෙවැසේයකටම අයතයක තේයනවා  . වධ හංසනය කතාකරමට තෙේ වැදගත ේනාවන 
කාෙණාවකද කයන එක ේනේවය ගැටලව  . යදධය හැෙ ේවන කසවක කතා ේනාකෝ 
යතය කයන එකය ගැටලව.

මානව හමකේ ේකෂතේේ දරඝ කාලනව කටයත කෙන අේයක වදහට ෝංකාේේ 
සදේවන වධ හංසාවන පළබඳ ඔබ වහනේසේේ නරකෂණයන ේමානවාද ?
ේේ ෙේට සදේවන වධ හංසාව ේබාේහාම පාථමක අවදයක තේයනේන  . මනසසනට 
ෛදනක ජවතේේ ද සදේවන හංසනයන අපට වවධාකාෙ පැතවලන ේපේනනනට 
තේයනවා  . අේේ සමාජය හරම පථමකය  . ඒ නසා වධ හංසා සදේවන වදහත පාථමකය. 
පමාණාතමකව වැඩය.

එවැන වාතාවෙණයක ඇතේවනන ේේතව කමකද ?
අද ේේ ෙේට ආරථක කමය දෂතය  . ඉන එහාට සදේවන සෑම මානව කයාවලයකමත 
දෂතය  . මදෝ හා ෝාභය අන සයලෝටම වඩා පධානය  . ඉහ වහා ගය දෂත ආරථක කමයක 
තේයන ෙටක හංසනය කයනේන ේබාේහාම සවභාවක සංසදධයක.

ේබෞදධ සේපදාය තළ වධ හංසාව නේ සංකලපය අරථ දකවනේන ේකාේහාමද?
මළ ේබෞදධ දරශනය පොම තේයනේන අවහංසාව  . එය කො කහඹයා දකවාම අදාළය. 
බදධාගේේ දැකේවනේන පේස ඉනන පණේවාෝ  , කෘමන වේේ සතත මැේෙන නසා භකෂවට 
උණ වතෙ ටකකවත නවෝා මස බමට දානන එපා කයෝා  . වධ හංසාවනට එේෙහව 
ේබෞදධ දරශනය තළ පනවා තේබන යේ යේ සමා  , තහංච ේමානවාද  ? පනසල වලන 
පටන ගතතාම බදධාගේේ තේබන සයලම ධරම කාෙණාවලන වධ හංසාව පතකේෂප කෙ 
තේබනවා  . ේකාටනම සවභාවධරමය වනාශ කරමත වධ හංසාවක  . අේනේකකේේ අයතයක 
පැහැෙ ගැනමක.

ෝංකාව ේබෞදධ ජනතාව බහතෙයක ජවතේවන ෙටක  . බදධාගම වධ හංසාව පට 
දකනවා  . එම පසබම තළ ේමවැන හංසනයනේගන යත සමාජක බහවම ේමාන 
වදහටද දකනේන  . අේේ සමාජේේ අසමතවම තේයනේන ේකාතැනද ?



අප ධරමය තළ වධ හංසාව ේකාචචෙ පතකේෂප කළත ඉතහාසේේ සට වරතමානය 
දකවාම මනසස ෙජජරවනට පාකෂකව කටයත කළ නසා ඇතත දැනේගනත ේනාදනනා 
වධහට ඉනන පරද වණා  . ේවනේන ේමාකදද කයෝා දැනේගනත ේනාදනනා ේස සටම 
තමය ේමහ ේොෝග ෝකෂණය  . ේබාරව  , වංචාව  , කට උපකම ඉදරේේ මනසස වහාම නැඟ 
සට වේොෝධතාව පකාශ කෙනවානේ ේමවැන තතතවයකට ේකාේහතම ඉඩක නැහැ.

අේේ ෙේට පශන පටෙටවෝට ගහන කයෝා ෙට අපකරතයට ෝකකෙනන එපා 
කයෝා පසගය දනක මහානායක හාමදරවර පකාශයක නකත කෝා  . ේේ කයන 
පශනවෝට ේමෙට සදේවන බෙපතෝ මානව හමකේ කඩවේ ද ඇතෝත  . ඔවනේේ 
එවැන පකාශ වලන පළඹඹු වනේන හංසාව අනමත කෙන ේදශපාෝන 
පකෂපාතතවයක.

අප හදනේන අලය ේපාල කටේටන වහනන  . අද තාකෂණය අතන ේෝාෝකය ේබාේහාම 
දයණය  . එක ෙටක සදවන ේද තවත ෙටකන වසන කෙනන බැහැ  . අප කේවත නැතත 
ේෝාෝක පජාව දනනවා අේේ ෙේට සදධ ේවනේන ේමානවද කයෝා  . භකෂන වහනේසෝාේේ 
ේේ වේේ කතා තළන පළඹඹු ේවනේන ඔවන යේ යේ ේදශපාෝන පකෂවෝ උවමනාවන 
නසා එවැන පකාශයන කෙන බවය.

මහනද ොජපකෂ ජනාධපත කෙවේේද ඔබ වහනේස ඇතළ අතරදහන වවනේේ 
මාපය ද දර සංගමේේ ේබාේහා ෝ පරසක මලකව කටයත කළා  . අද ඔවන 
ේබාේහාමයක ආේඩේේ පබෝයන  . මෑත කාෝේේ සද ව අතරදහන වේ පළබඳව 
අද ඔවන ේදසටම ඇඟල දග ේවනවා.
ඔේ  . ඔවනට එවැන ේචාෝදනා තේබනවා  . අේේ ෙේට ඉනේන කහක පතපතත අනගමනය 
කෙන ේදශපාෝඥේයාෝ  . ඔවනට ආේඩ පකෂේේ ඉනනේකාට සයලෝ ේහාඳය  , සාමයත, 
ේහාඳය  . නමත වපකෂයට ගයාම සයලෝම නෙකය  , ේකාටනම ඊළඟ ආේඩව ේේන 
සාමයටත වරදධය  . පකෂ වපකෂ ේේදයක නැතව වේේචනාතමකව කටයත කළයත වවත 
ේේ ෙේට ේදශපාෝඥේයාෝ කෙනේන කහක  , පාථමක ේදශපාෝනයක.

ඔබ වහනේස වධ හංසාවනට එේෙහව  88-89 භෂණ කාෝවෝද පබෝ ේෝස 
වනදතයන ේවනේවන මැදහත වණා  . අදත උදාේවෝා තේයනේන එවැන 
මැදහතවමක අවශ් කාෝයක ේනද?
ඔේ  . අද කවරවත ේදශපාෝනය කෙනේනත නැහැ  . ේවන ේදයක කෙනේනත නැහැ  . ඒ 
නසා ේේ වේේ සදවේ සේබනධේයන මැදහතවේ කරේේ ේදශපාෝන උවමනාවකත ඔවනට 
නැහැ.

ේපෞදගලකව තමනට ේවන හංසාවකට එේෙහ ේවනවා හැෙ ේපාදේේ එවැන 
සදවේ ේවනේවන ේපන සටේේ අවශ්තාවයක අද ේබාේහා ෝ ේදේනකට 
නැහැ.ේපාදේේ මැදහතවය හැක ව්ාපාෙයක බහකරමට කැමතද? පැහැදලවම 
එවැන ජාතක ව්ාපාෙයක සඳහා මැදහත ේවනන මම හර කැමැතේතන ඉනේන  . අද ේේ 



ෙේට මනසස අසෙණ ේවෝා  . අනතමට කෙ කයා ගනන ේදයක නැතම වණාම දවනේන 
පනසල  , පලල  , ේකාෝවල  , ේහායාේගන  . නමත සවාධන ව්ාපාෙයක බහකෙෝා ජනතාව ෝඟට 
ගහං වවධ නවන  , තාකෂණක කේමාෝපායන ේයාදාේගන කටයත කේළාත අපට පලවන ේේ 
තතතවේයන ේගාඩ එනන  . අද නත කේෂතය තළම බෙපතෝ පශනයක මත ව තේබනවා 
ේේ වනදතයන සේබනධේයන කටයත කරේේද  . එතැන සදේවනේන මදල එකක ේකේෙන 
ගණේදනවක.

මට ේපෙ සංවධානය කෙගත එවැන ව්ාපාෙයනට ෙේට වවධ පරස දැකව 
දායකතවය ගැන සෑහමකට පතවය හැකද?
යේ යේ පරස අපට එවැන ජාතක ව්ාපාෙවෝද උදේ උපකාෙ කළා  . නමත අප ේනාේයක 
දනා ගැනේ කේේ ේබාේහාම සටනකාම ේෝස කටයත කෙෝා  . වේශෂේයනම අතරදහන 
වවන සේබනධේයන මැදහත ේවන ේකාට අප ේෝාක සටනක කළා  . ඒ වේේම ේබාේහාම 
පඩනයකටත ෝක වනා.
මානව හමකේ උලෝංඝනය වම තවදෙටත ෙටක අභ්යනතෙ පශනයක ේනේවය. 
අද අප ඉනේන ඒ සංධසථානේේ  .
ඇතත  . අේේ ෙටට සමානව ආසයාේේ අේනක ෙටවෝත වශාෝ ේෝස මානව හමකේ කඩ 
ේවනවා  . අේනක මහදවපවෝ තතතවයත අඩ වැඩ වශේයන ේේකමය  . ඒ නසා ේේ ගැටළව 
ෙට ඇතේල තයාේගන  , වහං කෙේගන ඉනන පළවන ේදයක ේනේවය  . ේේක ේෝාෝක 
පජාවේේම අවධානය දනාගත කාෙණයක  . ේමතැනද සමසථ ේෝාෝක පජාව සමඟ ෙටවලවෝ 
සදේවන මානව හමකේ කඩවේ පළබඳව ේසායා බෝා කටයත කළ හැක සේබනධකෙණ 
ජාෝයක හා අප එකත වය යතය.

යදධයක පවතන අවසථාවක හමදාව  , ේපාලසය ඇතළ ආෙකෂක අංශ ේවතන 
සදේවන හංසයන ගැන එළපටම කථාකෙනනන ජාත ේෝා ෝහන ේෝස ආේඩව 
හංවඩ ගහනවා.
ෙජේේ හමදාව කෙන යේ යේ ේමේහයේ සේබනධව ඔතත දම ේහාෝ ඒවා කඩාකේපල 
කරම යදධයක පවතන ේේ ේමාේහාේත ේනාගැළේපනවා වය හැකය  . යධ ේමේහයේේ 
ෙහස පළබඳව අප පසදධේේ යමක කේමන යදධයට පාඩවක සදේවනවා නේ අප එය 
ේනාකළ යතතක  . නමත යදධය පාවචච කෙ හමදාව මනසනට හංසාකෙනවා නේ ඒක 
ේකාේහතම අනමත කෙනන බැහැ.

ෝංකාේේ දැනට පවතන යධ වාතාවෙණය යටේත වධ හංසාව සාධාෙණකෙණය 
කරමක කෙනවා.
ඒ පළබඳ ඔබ වහනේසේේ අදහස.
කසම සාධාෙණකෙණය කරමක කෙනන බැහැ  . යදධය ේහාෝ ේවනයේ ේේතවක නසා 
සදේවන හංසනය යේ සමාජයක වැඩේවනවානේ එය සාධාෙණකෙණය කෝ යතත නැහැ.

මෑත කාෝේේ ේදමළ ජනතාව වශාෝ වශේයන අතරදහනවේවෝට හා වධ 



හංසාවනට ෝක වණා.
තමනේේ පජාව තළ සදේවන ඇතැේ සදවේ වෝද අපට ඒ ේවනේවන යේ මෝක ේගවනන 
සදධේවනවා  . එතැනද බහේවනේන හංසාව  , පඩාව නේ කසවටකත ඒක අනමත කෙනන 
බැහැ  . නමත ේේ ේද තමය අවාසනාවකට ඉතහාසය තළ නැවත නැවතත සදේවනේන.

 88-89 කාෝවෝද තෙේ අද වධ හංසා සදේවනේන නැහැ කයෝා ආේඩව 
කයනවා  . ේේ තරකය සාධාෙණද ?

 71 ද සදවණ සදධයය    , 88- 89 ද සදවණ සදධයය කයනේන එකකට එකක ේවනස 
සදවේ ේපළක   . 71 ද  . සදවේේ කැෙළ ගහප තරණ තරණයන ේනාමඟ ගය පරසක ේෝස 
හඳනවා ඔවනව අලෝාේගන ගහන පනරතථාපනය කෙප එක  . නමත  88-89 ද කේේව 
මනව මෙෝම ඉවෙයක කෙනන ඕේන කයෝා  . එේහම බෝදද කෲෙතවය වැඩේයනම භාවතා 
වේේ  88-89 කාෝවෝද  . සදේවන වධය ේවනස වණත අද දකන තේයනේනත  88-89 ද 
වණ සදවේවෝ තවත වරධනය සවරපයක.

සාකචඡා කේේ  - තාො ශ ොේ


