ප්රජාතන්ත්රවාදී සංවාදය, ක්රියාකාරී සවන්ත්දීම සහ පුරවැසි සහභාගිත්ව
අන්ත්ත¾ගතය: වසංගත සහ සමාජ අ¾බුද අවස්ථාවන්ත්ීදී පුරවැසි
සහභාගිත්වය අන්ත්ත¾ගත කිරීම සඳහා අවකාශ නි¾මාණය කිරීම
මෙෙ ව්යාපෘතිමේ අරමුණ ව්නුමේ ශ්රී ලංකාව් මුහුණපානු ලබන ව්සංගත සහ සොජ- ආ¾ථික අ¾බුද අතරතුර
පුරව්ැසි සහභාගිත්ව්ය ඇති කිරීෙ සඳහා අව්කාශ නි¾ොණය කිරීෙ සහ ප්රජාතන්ත්රව්ාදී ආයතන, නීතිමේ
ආධිපතයය සහ ෙහජන ව්ගවීෙ ශක්තතිෙත් කිරීෙයි. ව්ගකිව්යුතු පුරව්ැසියන්ත් මලස අපි
ව්යාව්ස්ථානුකූලභාව්ය පිළිබඳ මූලධ¾ෙ හා බැඳුණු අ¾බුදයන්ත්ට රජය විසින්ත් ප්රතිචාර දැක්තවීෙ තහවුරe කර
ගැනීෙට සහ රජය විසින්ත් විමශ්ෂමයන්ත් ව්ැරදි මතාරතුරe සහ වව්රී අදහස් හුව්ොරe වීෙ ව්ැළැක්තවීෙ තහවුරe
කිරීෙට මෙන්ත්ෙ මව්නස්කම් සිදු කරන්ත්නන්ත්මේ සහ බලපෑම් ඇති කරන්ත්නන්ත්මේ ධනාත්ෙක ෙැදිහත්වීෙ
තුළ සොජ සහමයෝගීතාව් ශක්තතිෙත් කිරීෙට බලාමපාමරාත්තු මව්මු.
මෙෙ අරමුණූ සාක්තෂාත් කරගැනීෙ සඳහා, ව්යාපෘතිය ෙඟින්ත් මසෞඛ්යය සහ ආ¾ථික අභිමයෝග සඳහා රජය විසින්ත්
ලබා මදන මේගව්ත් ප්රතිචාර විශ්මේෂණය කිරීෙ සඳහා නිල මනාව්න “පුරව්ැසි විෙසුෙක්ත” ස්ථාපිත කර ඇත.
මෙෙඟින්ත් ප්රතිපත්ති ගැටලු සඳහා ෙහජන කථිකාව්ක්ත ප්රව්¾ධනය කිරීෙ, මූලික අයිතිව්ාසිකම් උේලංඝනය කිරීම්
මේඛ්නගත කිරීෙ; ප්රජාතාන්ත්ික ව්ටිනාකම් ව්ලට බලපෑම් කරන අන්ත්දමින්ත් පැනනඟින ගැටලු ව්ලට
පුරව්ැසියන්ත්ට කාමලෝචිත සහ සාධක මහ්තු කරගත් මතාරතුරe සැපයීෙ සිදු කරනු ලබයි. මෙෙ ව්යාපෘතිය ෙඟින්ත්
තව්දුරටත් ප්රජාතන්ත්රව්ාදය සහ නීතිමේ ආධිපතයය ශක්තතිෙත් කිරීෙට දැනුව්ත් කිරීමම් ව්යාපාර දියත් කිරීෙට
මෙන්ත්ෙ පුරව්ැසියන්ත් හට පශ්චාත්- ව්සංගත සන්ත්ද¾භය තුළ තෙන්ත්මේ අව්ශයතාව්න්ත්, උද්මේගයන්ත් සහ
අමේක්තෂාව්න්ත් මගනහැර දැක්තවීෙට හැකිව්න අව්ශයතා ඇගයීෙක්ත දියත් කිරීෙට බලාමපාමරාත්තු මව්යි.
මෙෙ ව්යාපෘතියට දායකවීෙක් මෙස ෙයිකල් මෙන්ඩිස් විසින්ඩ මෙෙ ව්ාර්තාව් ලියන ෙදී. විධායක අධයක්ෂ,
ආචාර්ය සකුන්ඩතො කදිර්ගාෙර් මෙෙ පතරිකාව් සොමෙෝචනය කළාය. මෙෙ පතරිකාව් සංකල්පනය කිරීෙ සඳහා
ෙබා මදන ෙද සහමයෝගය මව්නුමව්න්ඩ අර්ිසා ටීගල් (නීතිඥ) ෙහත්මියට විම ්ෂ ස්ුතිය පිරිනෙනු ෙැමේ.
නීතිය හා සොජ භාරය එෙ ෙහත්මෙ ෙහත්මීන්ඩ මෙෙ ව්යාපෘතිය මව්නුමව්න්ඩ දැක්ූ කැපවීෙ ඇගයීෙට ෙක් කරයි.
මෙෙ ලිපිමයහි පළ කර ඇති අදහස් ව්ලින්ඩ ඉඳුරා ෙ නීතිය හා සොජ භාරමයහි අධයක්ෂ ෙණ්ඩෙමේ මහෝ
කළෙනාකාරීත්මව්මේ අදහස් පිළිබිඹු මනාමකමරයි.

පිටකවරය නිර්මාණය: සංගීත් මදුරාවල විසිනි

කකෝවිඩ්-19 වසංගතය සමකේ ශ්රී ලාංකීය රාජයය සහ අපකේ
පුද්ගලික නිදහස පිළිබඳ කථා කරමු
හැඳින්ත්ීම
2020 ව්ර්ෂමේ දී මුළු මලෝකය ෙ තෙ ග්රහණයට නතු කරගත් මකෝවිඩ්-19 ව්සංගතය මලාව් සෑෙ
තැනකෙ ඇති සොජයන්ත් ෙත බලපෑම් එේල කරමින්ත් තිමේ. ව්සංගතමයන්ත් එේල වූ පීඩනයත් සෙග,
එෙ සොජව්ල කලින්ත් සිට පැව්ති අසොනතා තව්ත් උග්ර වී තිමේ. ව්සංගතයට ප්රබල ප්රතිචාරයක්ත
දැක්තවීමම් අව්ශයතාව්ය සහ බලය මයාදාගනිමින්ත්, ඒකාධිපති ක්රියාොර්ග පව්ා ගනිමින්ත් කටයුතු කිරීමම්
අව්ශයතාව්ය රජයයන්ත් විසින්ත් පටලව්ාමගන තිමේ. ෙහජනතාව් මගන්ත් මහෝ ඔවුන්ත්මේ ව්යව්ස්ථාදායක
නිමයෝජිතයින්ත් මගන්ත් අදහස් විෙසීෙ මහෝ ඔවුන්ත් මව්ත පැහැදිලි කරදීම් ලබාදීෙ සිදුව්න්ත්මන්ත් සුළු
ව්ශමයනි.
ව්සංගත කාලය තුළ පුද්ගලික නිදහස උේලංඝනයවීම් සම්බන්ත්ධමයන්ත් අපි අව්ධානමයන්ත් සිටිමින්ත් ඒව්ා
අභිමයෝගයට ලක්ත කළ යුතුමේ. සාොනයමයන්ත්, පුද්ගලයින්ත්ට "තෙන්ත්මේ ෙග යෑෙ" සඳහා ව්න නිදහස
අහිමි කිරීෙ පුද්ගලික නිදහස අහිමි කිරීෙ ව්ශමයන්ත් ශ්රී ලංකාමේ මර්ෂ්ඨාධිකරණය විසින්ත් සලකනු
ලැමේ. පුරව්ැසියන්ත්ට ඔවුන්ත්මේ පුද්ගලික නිදහස අහිමි කරනු ලැබුව්මහාත්, රාජයමේ සියළුෙ අංශ ඒ
සම්බන්ත්ධව් නීතිමයන්ත් විධිවිධාන සලසා ඇති කාර්යපටිපාටි දැඩි මලස ඉටු කළ යුතු බව් ආණ්ඩුක්රෙ
ව්යව්ස්ථාව් ෙගින්ත් නියෙ කර තිමේ.
ආණ්ඩුක්රෙ ව්යව්ස්ථාමව්න්ත් සලසා දී ඇති ආරක්තෂණ තිබියදී පව්ා, කාලයත් සෙග අත්තමනෝෙතික අත්
අඩංගුව්ට ගැනීම් හා රඳව්ා තැබීම්ව්ල ද අත් අඩංගුමේ පසුව්න අතරතුර පීඩා පැමිණවීම් සහ ෙරණයට
පත්වීම්ව්ල ද ඉහළ යාෙක්ත තිමේ. මෙය ප්රව්නතාව්යක්ත මලස සැලකීෙට තරම් ප්රොණව්ත් පරිදි ෙනාව්
තහවුරු වී තිමේ. එමහත්, ව්සංගතය තව්දුරටත් දිේගැස්මසද්දී, මෙෙ අත්තමනෝෙතික අත් අඩංගුව්ට
ගැනීම් හා රඳව්ා තැබීම් ද, අත් අඩංගුමේ සිටියදී පීඩා පැමිණවීම් හා ෙරණය සිදුවීෙ ද මනාකඩව්ා
සිදුව්නව්ා පෙණක්ත මනාව්, එය ව්සංගතයට රාජයය දක්තව්න ප්රතිචාරමයහි මකාටසක්ත බව්ට ද පත්ව්නු ශ්රී
ලාංකිකමයෝ දුටුමව්ෝය.
අර්බුද අව්ස්ථාව්ලදී නීතිය ක්රියාත්ෙක කරන ආයතන සහ ජාතික ආරක්ෂක ආයතන බලමයන්ත් දැඩි ව්න
අතර ව්සංගත අර්බුදය ද එයට මව්නස් මනාව්න්ත්නකි. රජය විසින්ත් 'දැඩි' ක්රියාොර්ග ගත යුතු යැයි ඉේලා
සිටින ලද අතර, ව්ඩාත් 'ශක්තතිෙත්', 'කාර්යක්තෂෙ' සහ 'විනීත' ෙහජන මසෞඛ්ය ප්රතිචාරයක්ත සඳහා වූ
අව්ශයතාව්ය ෙගින්ත් එය සාධාරණීකරණය කරන ලදී. මකමස් මව්තත්, විමශ්ෂමයන්ත්ෙ කැරළි මදකකට
සහ දශක ගණනක්ත පැව්ති සන්ත්නද්ධ ගැටුෙකට මුහුණ දුන්ත් ශ්රී ලාංකිකයින්ත්ට සහ ක්රෙමයන්ත් දැඩි මව්මින්ත්
පව්තින ආයතන ව්ලට මපාදුමේ ආකූල සම්බන්ත්ධතාව්යක්ත තිමේ. ව්ඩාත් ෙෑතකදී, එනම් 2019 ව්ර්ෂමේ
දී, ව්සංගතය ආරම්භ වීෙට ව්සරකට පෙණ මපර, පාස්ු ඉරුදින ප්රහාරව්ලින්ත් පසුව් දිව්යිමන්ත් විවිධ
ප්රමද්ශව්ලින්ත් මුස්ලිම් තරුණයින්ත් විශාල පිරිසක්ත අත් අඩංගුව්ට මගන රිොන්ත්ඩ්භාරයට පමුණුව්න ලදී.
එෙ ව්ර්ෂමේදී ෙ, හිටපු ආරක්තෂක මේකම් මගෝඨාභය රාජපක්තෂ රමේ ජනාධිපතිව්රයා ව්ශමයන්ත් මත්රී
පත්වුණ අතර, සොජය තුළ සහ රජය තුළ හමුදාමේ තත්ව්ය සහ භූමිකාව් ව්ඩාත් පුළුේ කරන ක්රියාව්ලි
ගණනාව්ක්ත ඔහු විසින්ත් ආරම්භ කරන ලදී. ඉන්ත් ඇතැම් මව්නස්කම් මපර සිටෙ සිදුමව්මින්ත් පැව්ති අතර,
ජනාධිපතිව්රණමයන්ත් ොස ගණනාව්කට පසු ව්සංගතය ඇතිවීෙත් සෙග ඒව්ා තව්දුරටත් ශක්තතිෙත්
විය.
පැරණි ප්රව්නතා එමස් අඛ්ණ්ඩඩව් පව්තිද්දී, ව්සංගතය සඳහා ෙ විමශ්ෂිත වූ ප්රතිචාරයක්ත ඇතිකිරීෙ සඳහා
අළුත්, සහ ව්ඩාත් සුවිමශ්ෂී ක්රියාොර්ග අව්ශය යැයි සලකන ලදී. නිසැකව්ෙ, මලාව් ව්ටා විවිධ රටව්ල ද
මම් හා සොන ක්රියාොර්ග අනුගෙනය කරන්ත්නට ඇත, එමහත්, එෙ ක්රියාොර්ග ශ්රී ලංකාමේ සුවිමශ්ෂී
ආණ්ඩුක්රෙ ව්යව්ස්ථා ප්රශ්නයක්ත නිර්ොණය කමළ්ය. මෙරට පළමු මකෝවිඩ්-19 මරෝගියා හඳුනාගැනීෙට
සති කිහිපයකට මපර පාර්ලිමම්න්ත්තුව් විසිරුව්ා තිබුණි. පාර්ලිමම්න්ත්තුව්ක්ත මනාෙැති වූ තත්ව්යක්ත තුළ,
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සුළුතර, භාරකාර රජයක්ත යටමත් ශ්රී ලංකාව් ව්සංගතයට මුහුණ දුන්ත්මන්ත් මබාමහෝ දුරට වික්තමටෝරියානු
යුගමේ හඳුන්ත්ව්ා දී තිබූ ‘නිමරෝධායන ආඥාපනත’ ෙත යැමපමින්ත් විය. එෙ පසුබිෙ තුළ, ආරක්තෂක
හමුදාව්ලට දරන්ත්නට වූ ව්ගකීම් මබාමහෝ විය. මකාවිඩ් ව්සංගතය ෙර්දනය කිරීමම් ජාතික යානරණමේ
ප්රධානියා මලස යුධ හමුදාපතිව්රයාව් පත් කරන ලදී; 1 නිමරෝධායන ෙධයස්ථාන පව්ත්ව්ාමගන ගිමේ,
ඇඳිරිනීති මුර සංචාර සිදුකමළ්, හදිසි අව්ස්ථා සලාක මබදා දුන්ත්මන්ත්, සහ මපාදු ස්ථාන විශබීජහරණය
කමළ් පව්ා හමුදාව් විසිනි. සති කිහිපයක්ත ඇතුළත, මුළු දිව්යිනෙ අගුළුදැමීෙ මනාමහාත් ව්සා දැමීෙ සිදු
කරන ලද අතර, මකෝවිඩ් වව්රසය ආසාදිත බව්ට සනාථ වූව්න්ත් සහ ඔවුන්ත්මේ සමීප ආශ්රිතයින්ත් රජය
විසින්ත් පව්ත්ව්ාමගන යන ස්ථානව්ල නිමරෝධානයට ලක්ත කරන ලදී; ජාතික මද්ශසීො තර කරන ලද
අතර, ගෙනාගෙනය සහ ප්රව්ාහනය ය සමීප අධීක්තෂණයට ලක්ත මකරුනි.

කකෝවිඩ් බලාත්මක කිරීම් සම්බන්ත්ධ අත් අඩංගුවට ගැනීම්
මද්ශීය ව්ශමයන්ත් මකෝවිඩ් මරෝගීන්ත් හඳුනා ගැනීෙ පිළිබඳ ප්රව්ෘත්ති ලැමබන්ත්නට ගැනීෙත් සෙග 2020
ොර්තු ෙැද භාගමේ දී මූලික ව්ශමයන්ත් දැක්තවූ ප්රතිචාරය වූමේ රාජය අංශයට රජමේ හා බැංු නිව්ාු
ප්රකාශයට පත් කිරීෙත්, තෙ අභිෙතය පරිදි ඒ හා සොන ක්රියාොර්ග ගන්ත්නා මලස මපෞද්ගලික
අංශමයන්ත් ඉේලා සිටීෙත් ය. ඒ අන්ත්දමින්ත් එෙ පළමු සතිය "නිව්මස් සිට ව්ැඩකරන" කාල සීොව්ක්ත විය.
මකමස් මව්තත්, සති අන්ත්තය ව්න විට මුළු දිව්යිනට ෙ ඇඳිරිනීතිය ප්රකාශයට පත්කරන ලදී.
නිමරෝධායන සහ මරෝග ව්ැළැක්තවීමම් ආඥාපනත යටමත් මෙෙ ඇඳිරිනීතිය පැනවූ බව් කියැවුණු අතර
එයට අනුකූලතාව්ය මනාදක්තව්න අය අත් අඩංගුව්ට ගන්ත්නා බව්ට ෙහජනයාට තර්ජනය කරන ලදී.2
2020 ොර්තු අව්සානය ව්න විට, ඇඳිරි නීතිය ප්රකාශයට පත් කළ දින සිට එමතක්ත අත් අඩංගුව්ට
ගන්ත්නා ලද පුද්ගලයින්ත් සංඛ්යාව් 6,850ක්ත බව් මපාලිස් ොධය අංශමයන්ත් ව්ාර්තා කමළ්ය.(3) ඒ සෙග ෙ,
"ව්රදකරුව්න්ත් (ඇඳිරිනීතිය උේලංඝනය කළ) සංඛ්යාමේ සහ ඇඳිරිනීති බලපර අව්භාවිතා කළ
පුද්ගලයින්ත් සංඛ්යාමේ ශීඝ්ර ව්ැඩිවීෙ මහ්තුමව්න්ත්... මපාලිසියට සහාය ලබාදීෙ සඳහා සන්ත්නද්ධ හමුදා
සාොජිකයින්ත් මයදවීෙට"4 රජය කටයුතු කළ බැවින්ත්, ඇඳිරිනීතිය බලාත්ෙක කිරීෙ සඳහා හමුදාව් ද
සම්බන්ත්ධ විය. අමේේ ොසමේ ෙැද භාගය ව්න විට අත් අඩංගුව්ට මගන තිබූ සංඛ්යාව් 34,500 දක්තව්ා
ඉහළ මගාස් තිබුණි. 5 තව්ද, ඒ ව්න විට ශ්රී ලංකා මපාලීසිය නිමරෝධායන ආඥාපනත යටමත් පනව්න
ලද ඇඳිරිනීතිය සහ අමනුත් මසෞඛ්ය ොර්මගෝපමද්ශ උේලංඝනය කරන පුද්ගලයින්ත් සඳහා ොස
හයක සිරදඬුව්ම් ලබා මදන මලස ඉේලා සිටීමම් ප්රතිපත්තියක්ත ද අනුගෙනය කරමින්ත් තිබුණි.6
ඇඳිරි නීතිය උේලංඝනය කරන්ත්නන්ත් අත් අඩංගුව්ට ගැනීමම් ප්රතිපත්තිය ආරම්භ වූ කාලමේ ෙ,
අනුරාධපුර බන්ත්ධනාගාරමේ රැඳවූව්න්ත් අතර මකෝවිඩ්-19 මරෝගීන්ත් හඳුනාමගන ඇති බව්ට පැතිර ගිය
භීතියත් සෙග එෙ බන්ත්ධනාගාරමේ ඇතිවූ කැරැේමේදී රැඳවූව්න්ත් මදමදමනු මිය ගිමේය.
බන්ත්ධනාගාරව්ල පැව්ති අධික තදබදයක්ත සහිත රැඳවුම් තත්ව්ය ඔවුන්ත්මේ ජීවිත අනතුමර් මහලන්ත්මන්ත්ය
යන ආතතිය බන්ත්ධනාගාර තුළ ව්ර්ධනය ව්න්ත්නට විය. ව්සංගත තත්ව්ය සැලකිේලට මගන මෙෙ
බන්ත්ධනාගාරගතවූව්න්ත් නිදහස් කරන මලස මයෝජනා කරමින්ත් සිවිේ සොජය මව්නුමව්න්ත් මපනී
සිටින්ත්නන්ත් ජනාධිපතිව්රයා මව්ත ලිපියක්ත මයාමු කළ අතර,7 අමේේ ෙස මුේ කාලය ව්නවිට
"ජනාධිපතිව්රයා විසින්ත් පත් කරන ලද කමිටුව්කින්ත් ලබාදුන්ත් නිර්මද්ශ පදනම් කරමගන,
බන්ත්ධනාගාරගතවූව්ත් 2,961ක්ත අධිකරණමයන්ත් ලබා දුන්ත් ඇප ෙත නිදහස් කරන ලදී."8
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රජකේ විශ්වවිදයාලයක පරිපාලන කාර්යමණ්ඩලකේ සාමාජිකයකුකගන්ත් ලැබුණු ප්රකාශය (පුරුෂ, වයස අවු.
38, මඩකලපුව)
"මලාුෙ අභිමයෝගය ගෙන්ත් බිෙන්ත් යන එක තෙයි. දැන්ත් අවුරුද්දකට ව්ැඩි කාලයක ඉඳලා අපිට පිටතට යන්ත්න
බැරිමව්ලා තිමයනව්ා. මම්ක හැෙමදනාටෙ මපාදු ප්රශ්නයක්ත. මම් මකෝවිඩ්-19 ව්සංගතමේ ස්ව්භාව්යත් එක්තක

හැෙ මදයක්තෙ කළෙනාකරණය කරගන්ත්න මව්ලා තිමයන්ත්මන්ත් නිමරෝධායන නීතිය යටමත්. ඒත් එයාලාට අව්ශය
විදියට, එයාලාමේ අභිෙතය පරිදි මම් නීතිය නෙන්ත්න බැහැ කියන එක ඒමකන්ත් අදහස් මව්න්ත්මන්ත් නැහැ. පුළුේ
චිරය දිහා බැලුමව්ාත්, මම් ව්සංගතය හැෙ මදනාටෙ අොරු කාලයක්ත නිර්ොණය කරලා තිමයන්ත්මන. ඒ නිසා,
මම් නීතිරීති සියේලටෙ අනුකූල මව්නව්ාට අෙතරව් අපි අමනක්ත ව්ැදගත් පැති ගැනත් හිතන්ත්න ඕනැ.
ජීව්මනෝපාය අහිමිවී යාෙ, ස්ථාව්ර මුලය තත්ව්යක්ත මනාෙැතිවීෙ, මෙන්ත් ෙ අතයාව්ශය ද්රව්ය හිගකෙ ද
මිනිසුන්ත්මේ ජීවිතව්ල විවිධ අව්හිරතා ඇතිවීෙට මහ්තුවී තිමබනව්ා. එෙ නිසා, මෙෙ ව්ාතාව්රණය යටමත්
මිනිසුන්ත්මේ අයිතිව්ාසිකම් සහ නිදහස සම්බන්ත්ධමයන්ත් සැලකිේල දැක්තවීෙත් ඉතාෙත් ව්ැදගත් මව්නව්ා."
“රට අභයන්ත්තරමේ පිහිටා තිමබන ප්රමද්ශව්ල පව්ා මිනිස්සු මලාක්තඩවුන්ත් එක මනාතකා මබාමහෝ මව්ලාව්ට

එහාමෙහා යන්ත්මන්ත් මම් ජීව්මනෝපාය ප්රශ්නයත්, අතයාව්ශය භාණ්ඩඩ මිලදීගැනීමම් ප්රශ්නයත් නිසා. එරාවුර්
ප්රමද්ශමේ ඇතිවූ එක්ත සිද්ධියක දී, නිමරෝධායන නීති මනාතකා එහා මෙහා යෑෙ මහ්තුමව්න්ත් මුස්ලිම් පුද්ගලයින්ත්
කිහිපමදමනුව් ප්රසිද්ධිමේ දණගස්ව්ා තියන්ත්න යුධ හමුදාව් සම්බන්ත්ධ මව්ලා තිමයනව්ා. සංචරණ සීො
උේලංඝනය කළ එෙ පුද්ගලයින්ත්ට දණ ගසාමගන, දෑත් ඔසව්ාමගන ඉන්ත්න කියලා හමුදාමව්න්ත් බලකරන
ඡායාරූප කියලා ඡායාරූප කිහිපයුත් සොජ ොධයව්ල මබාමහෝ මසයින්ත් පැතිරිලා ගියා. මෙව්ැනි ක්රියා
නිමරෝධායන නීතිය යටමත් සිදු මව්න එක අපිට පිළිගන්ත්න බැරි මදයක්ත. පුළුේ චිරය මදස බැලුව්ාෙ, තත්ව්ය
හරිෙ සංකීර්ණයි, ඒ ව්මේෙ දුෂ්කරයි. ඒ ව්ාමේෙ, මම් ව්ාමේ ව්ැඩ, විමශ්ෂමයන්ත්ෙ, ජනතාව්මේ විවිධත්ව්ය ව්ැඩි
නැමගනහිර ව්මේ පළාතක. මව්නත් අහිතකර ප්රතිඵලව්ලටත් මහ්තුමව්න්ත්න පුළුව්න්ත්. මෙව්ැනි හිරිහැරව්ලට
මුහුණ මදන මම් අය මුස්ලිම් ප්රජාව්ට අයිති අයයි."

ඇඳිරි නීතිය උේලංඝනය කරන්ත්නන්ත් අත් අඩංගුව්ට ගැනීමම් ප්රතිපත්තිය ආරම්භ වූ කාලමේ ෙ,
අනුරාධපුර බන්ත්ධනාගාරමේ රැඳවූව්න්ත් අතර මකෝවිඩ්-19 මරෝගීන්ත් හඳුනාමගන ඇති බව්ට පැතිර ගිය
භීතියත් සෙග එෙ බන්ත්ධනාගාරමේ ඇතිවූ කැරැේමේදී රැඳවූව්න්ත් මදමදමනු මිය ගිමේය.
බන්ත්ධනාගාරව්ල පැව්ති අධික තදබදයක්ත සහිත රැඳවුම් තත්ව්ය ඔවුන්ත්මේ ජීවිත අනතුමර් මහලන්ත්මන්ත්ය
යන ආතතිය බන්ත්ධනාගාර තුළ ව්ර්ධනය ව්න්ත්නට විය. ව්සංගත තත්ව්ය සැලකිේලට මගන මෙෙ
බන්ත්ධනාගාරගතවූව්න්ත් නිදහස් කරන මලස මයෝජනා කරමින්ත් සිවිේ සොජය මව්නුමව්න්ත් මපනී
සිටින්ත්නන්ත් ජනාධිපතිව්රයා මව්ත ලිපියක්ත මයාමු කළ අතර,9 අමේේ ෙස මුේ කාලය ව්නවිට
"ජනාධිපතිව්රයා විසින්ත් පත් කරන ලද කමිටුව්කින්ත් ලබාදුන්ත් නිර්මද්ශ පදනම් කරමගන,
බන්ත්ධනාගාරගතවූව්ත් 2,961ක්ත අධිකරණමයන්ත් ලබා දුන්ත් ඇප ෙත නිදහස් කරන ලදී."10
මකමස් මව්තත්, මෙෙ අත් අඩංගුව්ට ගැනීම් අඛ්ණ්ඩඩව් සිදුමව්මින්ත් තිබියදී පව්ා, මෙමස් පනව්න ලද
ඇඳිරිනීතිමයහි නීතයානුකූලභාව්ය සම්ූර්ණමයන්ත් ෙ ප්රශ්න මනාකර සිටියා මනාමේ. උදාහරණයක්ත
මලස ජනාධිපති නීතීඥ සහ විපක්තෂ පාර්ලිමම්න්ත්තු ෙන්ත්ී එම්.ඒ. සුෙන්ත්දිරන්ත් ොධයයට මෙමස් පව්සා
තිබුණු බව් ව්ර්තා විය: "නීතිය අනුව් මම් රමේ ඇඳිරිනීතියක්ත පනව්ා නැහැ. අපි හැෙමදනාෙ මම්
ඇඳිරිනීතියට අනුකූල මව්න්ත්මන්ත් රමේ පව්තින ව්ත්ෙන්ත් තත්ව්ය නිසායි." 11 එමහත්, ඒ සෙගෙ ඔහු,
"මකාමරෝනා වව්රසය පැතිරයාෙ පාලනය කළ හැකි මහාඳෙ ක්රෙය නිමව්ස්ව්ලට වී සිටීෙ බැවින්ත්
මෙෙ ඇඳිරිනීතිමයහි ඇති අස්ථාව්ර නීතිෙය පදනෙ මනාතකා මෙෙ ඇඳිරිනීතියට අනුකූලව් කටයුතු
කරන මෙන්ත් ජනතාව් මගන්ත් ඉේලා සිටිමේය”.12
ඇඳිරිනීතිය උේලංඝනය කළ පුද්ගලයින්ත්ව් පෙණක්ත මනාව්, මකෝවිඩ්-19 මරෝගය ව්ැළඳී ඇති බව්ට
සැක කරන ලද කිසිමව්ක්ත මරෝහේගතවීෙ ෙගහරින්ත්නට උත්සාහ කළ මහාත්, එව්ැනි පුද්ගලයින්ත්ව් සහ
එයට උපකාර කරන අය ද අත් අඩංගුව්ට ගන්ත්නා බව්ට තර්ජනය කරන ලදී.13 "අතයාව්ශය මස්ව්ා
සැපයීමම් ව්ැදගත් රාජකාරිමයහි නිරතව් සිටින රාජය නිලධාරීන්ත් සහ මස්ව්කයින්ත් අනිසි මලස
විමේචනය කරන අය පිළිබඳව් මහාඳින්ත් පරීක්තෂාකාරීව් සිට ඔවුන්ත්ව් අත් අඩංගුව්ට ගැනීෙට කටයුතු
කරන මෙන්ත්” එව්කට ව්ැඩබලන මපාලිස්පතිව්රයා විසින්ත් මපාලීසියට උපමදස් දීෙත් සෙග අත්
අඩංගුව්ට ගනු ලබන බව්ට තර්ජනය කිරීෙ ව්ැරදි මතාරතුරු පාලන කිරිමම් ක්තමෂ්රය දක්තව්ා ද පැතිර
ගිමේ ය. 14
4

එමෙන්ත් ෙ, ප්රසිද්ධ විමරෝධතාව්ල නිරත වූව්න්ත් ද අත් අඩංගුව්ට ගැනීෙට සූදානම් බව්ට රජය ඇඟවීම්
කමළ්ය. 2020 ජූනි ොසමේදී, මපරටුගාමී සොජව්ාදී පක්තෂය විසින්ත් Black Lives Matter (කළු
ජාතිකයින්ත්මේ ජීවිත ද ව්ැදගත් මේ) නැෙති මගෝලීය ව්යාපාරයට සහමයෝගය පළ කරමින්ත් සංවිධානය
කරන ලද මපළපාළියකට සහභාගි මව්මින්ත් සිටි පුද්ගලයින්ත් පනස් තුන්ත් මදමනු අත් අඩංගුව්ට ගන්ත්නා
ලදී.15 2021 දී, රජමේ ප්රතිපත්තිව්ලට එමරහිව් විමරෝධය දැක්තවූ පුද්ගලයින්ත්, විමශ්ෂමයන්ත් ෙ
විදුහේපති-ගුරු ව්ෘත්තීය සමිති ක්රියාොර්ගය, මකාතලාව්ල ජාතික ආරක්තෂක විශ්ව්විදයාල (KNDU)
පනත් මකටුම්පතට එමරහි විමරෝධය, සහ රසායනික මපාමහාර සඳහා එක්තව්රෙ පැනවූ තහනෙට
එමරහි විමරෝධය ව්ැනි විමරෝධතා ව්ලට සහභාගී වූ පුද්ගලයින්ත් ගණනාව්ක්ත ෙ අත්අඩංගුව්ට ගන්ත්නා
ලදී.
රජකේ පාසල් ගුරුවරයකුකේ ප්රකාශය (පුරුෂ, අවු. 56,
කේරාකදණිය)
"සොජ දුරස්ථභාව්ය පව්ත්ව්ාගැනීමම් ොර්මගෝපමද්ශව්ලට

අනුකූලව් ෙහනුව්ර සහ මකාළඹ පව්ත්ව්පු විමරෝධතාව්ලට
ෙෙත් සම්බන්ත්ධ වුනා. ඒ ව්මේෙ ෙහනුව්ර ඉඳලා මකාළඹ දක්තව්ා
විමරෝධතා පාගෙනක්ත ගිය විදුහේපතිව්රුන්ත්ටයි ගුරුව්රුන්ත්ටයි
ෙෙත් සම්බන්ත්ධ වුනා. ඒ අයමගන්ත් මබාමහාෙ මදමනක්තව් අත්
අඩංගුව්ට පත් වුණා. අපි උභමතෝමකෝටික ප්රශ්නයකට
ෙැදිමව්ලා ඉන්ත්න බව් ෙෙ දන්ත්නව්ා - මිනිසුන්ත්මේ සිවිේ
මද්ශපාලන අයිතිව්ාසිකම් ආරක්තෂා කරනව්ාද, නැතිනම්
නිමරෝධායන නීති පව්ත්ව්ාමගන යනව්ාද? රජය අව්ස්ථාව්ාදී
විදිහට මම් ව්ාතාව්රණය පාවිච්චචි කරද්දී අපිත් අතහරින්ත්න
නරකයි. මම් අලුත් තත්ව්ය යටමත් මම් ගැටළු මදක අතමර්
සෙබරතාව්යක්ත පව්ත්ව්ාගැනීෙ හරිෙ ව්ැදගත්. අධයාපන අයිතිය
මව්නුමව්න්ත් සිදු කළ අරගලමේදි සටන්ත් කළ අය අත් අඩංගුව්ට
ගැනීෙ පුද්ගල නිදහස සහ අයිතිව්ාසිකම්ව්ලට එේල කරපු
බරපතළ කමන්ත් පහරක්ත."

එව්ැනි අත් අඩංගුව්ට ගැනීම් එමලස සිදු වුව් ද,
මබාමහෝ ප්රසිද්ධ රැස්වීම් පැව්ැත්වීෙට අව්සර ලැබුණා
පෙණක්ත මනාව් ඒ සඳහා රජමේ ඉහළ මපමළ්
පුද්ගලයින්ත්මේ අනුග්රහය ද ලැබුණි. 2020 ව්ර්ෂමේ
සිදු වූ සිදුවීම් අතරින්ත් ඒ සඳහා එක්ත ප්රමුඛ්
උදාහරණයක්ත ව්න්ත්මන්ත් හිටපු අොතය ආරුමුගම්
මතාන්ත්ඩෙන්ත්මේ අව්ෙංගලය උත්සව්යයි. Black Lives
Matter රැලිමේදී විමරෝධතාකරුව්න්ත් 53 මදමනු අත්
අඩංගුව්ට ගැනීෙට දින කිහිපයකට මපර පැව්ති එෙ
අව්ෙගලය උත්සව්මේදී අග්රාොතය ෙහින්ත්ද රාජපක්තෂ
ඇතුළුව් දහස් ගණනක්ත මදනා තෙ අව්සන්ත් මගෞරව්
පුදකිරීෙ සඳහා එහි රැස් වූහ.16 ඒ හා සොනව්, 2021
ව්ර්ෂමේ දී, මකාතලාව්ල ජාතික ආරක්තෂක
විශ්ව්විදයාල පනත් මකටුෙ පතට එමරහිව් විමරෝධතා
කළ පුද්ගලයින්ත් අත් අඩංගුව්ට ගත් දිනමේ ෙ බැසිේ
රාජපක්තෂ නව් මුදේ අොතයව්රයා මලස පත්වීෙ
සෙරමින්ත් පැව්ැත්වූ ෙහජන රැස්වීම් මබාමහාෙයක්ත
සම්බන්ත්ධමයන්ත් කිසිව්ක්ත සිදු මනාමනාකර ඒව්ා ඉව්සා
සිටින ලදී.

ව්සංගතය අතරතුර සිදුමකරුණු ෙහජන විමරෝධතා සෙග අලුතින්ත් ඉස්ෙතු වූ ප්රව්නතාව්යක්ත ව්න්ත්මන්ත්,
මපාලීසිය විමරෝධතාකරුව්න්ත්ව් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ විට අධිකරණය ඔවුන්ත්ව් රිොන්ත්ඩ් භාරයට
පත්කිරීෙ ප්රතික්තමෂ්ප කළ විට මපාලීසිය විසින්ත් එෙ විමරෝධතාකරුව්න්ත්ව් නිමරෝධායනයට ලක්ත
කිරීෙයි.17 මෙෙ ප්රව්නතාව්ය ආරම්භ වූමේ මකාළඹ ඉහළ මපමළ් මහෝටලයක පැව්ති උපන්ත්දින
සාදයකට සහභාගි මව්මින්ත් ඇඳිරිනීති නිමයෝග උේලංඝනය කළ සුප්රකට චරිත කිහිපයක්ත
නිමරෝධායනයට ලක්ත කිරීෙත් සෙගිනි. 18 ව්ැඩි කේ යන්ත්නට ෙත්මතන්ත් අමනුත් විමරෝධතාකරුව්න්ත්ව්
ද අධිකරණමයන්ත් ඇප ලබාදීමෙන්ත් පසුව් පව්ා බලහත්කාරමයන්ත් නිමරෝධායනයට ලක්ත කරන ලදී. 19
මම් හා සම්බන්ත්ධව්, ශ්රී ලංකා විනිශ්චයකාරව්රයන්ත්මේ ආයතනය විසින්ත් සියලු ෙ ෙමහ්ස්රාත්ව්රුන්ත්මේ
සහභාගීත්ව්ය අනිව්ාර්ය මකරුණු මව්බිනාර් සැසියක්ත පව්ත්ව්ා ඇති බව්ත්, එහිදී ෙහජන
විමරෝධතාව්ලට සහභාගිවීෙ සම්බන්ත්ධමයන්ත් අත් අඩංගුව්ට මගන ඔවුන්ත් ඉදිරියට පමුණුව්න
පුද්ගලයින්ත්ව් රිොන්ත්ඩ් භාරයට පත්කිරීෙට නිමයෝග දීෙ දිගින්ත්දිගට ෙ ප්රතික්තමෂ්ප කිරීෙ ඔවුන්ත්ට
ව්ෘත්තීය ව්ශමයන්ත් අව්ාසිදායක ව්නු ඇතැයි විනිසුරුව්රුන්ත්ට තර්ජනය කළ බව්ටත් ව්ාර්තා පළ විය.20
ශ්රී ලංකා නීතීඥ සංගෙය මෙෙ මව්බිනාර් සැසිය පිළිබඳ ප්රව්ෘත්තිය මහලා දකිමින්ත් ඒ පිළිබඳ
විෙර්ශනයක්ත පව්ත්ව්න මලස ඉේලා සිටියහ.21
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අත් අඩංගුකේදී මියයාම්
2020 ව්ර්ෂමේ සිට 2021 ව්ර්ෂමේ මම් දක්තව්ා කාලය තුළ මපාලිස් අත් අඩංගුමේ සිටින අතරතුර සිදුවූ
ෙරණ ගණනාව්ක්ත පිළිබඳ ොධය ව්ාර්තා පළ විය.
බන්ත්ධනාගාරගතව් සිටි සිරකරුමව්ු වූ මෙලන්ත් ොබුේල මනාමහාත් ඌරුජුව්ා බන්ත්ධනාගාරමයන්ත්
නිදහස් කර දින කිහිපයකට පසුව් නව්ගමුව් මපාලීසිය විසින්ත් අත් අඩංගුව්ට ගනු ලැබූ අතර, පසුව්
ව්ඳුරුමුේමේ දී ඔහුව් ෙරාදෙන ලදී. මපාලීසිය සඳහන්ත් කරන අන්ත්දෙට මෙරට නිෂ්පාදිත
මරමව්ාේව්රයක්ත මපාලිස් භාරයට ගැනීෙ සඳහා සිදුකළ නිල මපාලිස් මෙමහයුෙක දී ඔහු මපාලීස්
නිලධාරීන්ත් මව්ත අත්මබෝම්බ ප්රහාරයක්ත එේල කිරීෙට ගිය අව්ස්ථාමේදී මපාලිස් මව්ඩිපහරින්ත් ඔහුට
ොරක තුව්ාල සිදුවී තිමේ. 22 ඊට දින කිහිපයකට පසු තාරක විමේමස්කර මනාමහාත් මකාස්මගාඩ
තාරක ද මපාලිස් අත් අඩංගුමේදී මිය ගිමේ ඔහුව් මීරිගෙ දක්තව්ා කැඳව්ාමගන යන අතරතුර ඇතිවූ
එක්තතරා "සිදුවීෙකදී" මපාලීසියට එෙ "තත්ව්ය පාලනය කිරීෙ සඳහා බලය පාවිච්චචි කිරීෙට" සිදුවූ
අව්ස්ථාමේ ය. 23 මපාලිස් අත් අඩංගුමේ සිටින අතරතුර ඔහුමේ ජීවිතයට තර්ජනයක්ත පව්තින බව්
ඔහුමේ පාර්ශ්ව්මේ නීතිමේදියා විසින්ත් අනතුරු අඟව්ා තිබියදීත් අත් අඩංගුමේදී සිදුවූ එෙ ෙරණය ශ්රී
ලංකා නීතිඥ සංගෙය විසින්ත් මහලා දකින ලදී. 24
තිදරු පිමයු වූ ඩී. සුනිේ ඉන්ත්ද්රජිත් තෙ පවුමේ අයට (නිව්මස් නිමරෝධායනය මව්මින්ත් සිටි) ආහාර
රැමගන ඒෙ සඳහා පිටතට ගිය අව්ස්ථාමේදී මියමගාස් තිමේ. ව්ාර්තාව්න අන්ත්දෙට, මපාලිස් නිලධාරීන්ත්
මදමදමනු ඉන්ත්ද්රජිත්ට පහර මදන මෙන්ත් තව්ත් පුද්ගලයුට පව්සා තිමේ. ඉන්ත්ද්රජිත් ොර්ගමේ
ඇදව්ැටුණු පසු බස් රථයක්ත ඔහු යටකරමගන යාෙ මහ්තුමව්න්ත් ඔහු මිය මගාස් තිමේ. මපාලිස්
නිලධාරීන්ත් බලාසිටින අතරතුර සිදුවූ මෙෙ පහරදීමම් වීඩිමයෝ දර්ශන සොජ ොධයතුළ මේගමයන්ත්
පැතිර ගිය අතර, තෙ රාජකාරිය පැහැර හැරීෙ මහ්තුමව්න්ත් අදාළ මපාලිස් නිලධාරීන්ත් මදමදනා අත්
අඩංගුව්ට මගන ඇති බව් ව්ාර්තා මේ. 25
පර්කේෂක සහ නාටයරචක (පුරුෂ, අවු. 28,
මඩකලපුව)
"විවිධ ප්රමද්ශව්ල විවිධ සිද්ධි සම්බන්ත්ධමයන්ත් අත්

අඩංගුමේ සිටින පුද්ගලයින්ත් අත්අඩංගුමේ දී මියයාම්
ගණනාව්ක්ත ෙෙ දැකලා තිමයනව්ා. මම්ක සැකකරුව්න්ත්
කියලා චූදිත අයට ඉතාෙ රළු විදිහට සැලකීෙක්ත,
ඒව්මේෙ මම්ක සම්ූර්ණමයන්ත්ෙ නීතියට විරුද්ධයි.
මෙව්ැනි සිද්ධි මබාමහාෙයකදී අනුගෙන කළ යුතු
අධිකරණ කාර්යපටිපාටි රාශියක්ත තිමයනව්ා. නමුත් එෙ
කාර්යපටිපාටි
සම්ූර්ණ
කරන්ත්මන්ත්
නැතිව්
සැකකාරයින්ත්ව්
ෙරාදෙනව්ා,
මම්ක
නීතිමේ
ආධිපතයයට සම්ූර්ණමයන්ත්ෙ පටහැනියි. ගිය
අවුරුද්මද් බන්ත්ධනාගාරමේ සිදුවුනු ෙරණත් මම් ව්මේෙ
තෙයි. නීතිය හා සාෙය හැෙමදනාටෙ මපාදු මව්න්ත්න
ඕනැ. නීතියට අනුව් ඔවුන්ත් ව්රදක්ත කරපු අය වුනත්,
ඒකට දඬුව්ම් මදන එක හැෙමකමනුට ෙ, නැත්නම්
ඕනෑෙ මකමනුට කරන්ත්න බැහැ."

නැමගනහිර පළාමත් එරාවුර් මපාලිසිය විසින්ත් අත්
අඩංගුව්ට මගන සිටි අතරතුර චන්ත්ද්රන්ත් විතූෂන්ත් මිය
ගිමේ ය. මුේ අව්ස්ථාමේ දී, විමශ්ෂ අධිකරණ
වව්දය නිලධාරියා විසින්ත් ඔහුමේ ෙරණයට මහ්තුව්
ව්ශමයන්ත් දක්තව්ා තිබුමණ්ඩ මෙරට අයිස් යන නමින්ත්
හඳුන්ත්ව්නු ලබන ක්රිස්ටේ මෙතැම්මෙට මින්ත්
අධිොරාව්ක්ත ශරීරගතවීෙ යි.26 ඔහුමේ සිරුමර්
දකින්ත්නට ලැබුනු සුළු තුව්ාල ොරාන්ත්තික ඒව්ා
මනාව්න බව් ද සඳහන්ත් වී තිබුණි. විතූෂන්ත් මපාලි ස්
අත් අඩංගුව්ට මගන තිබුමණ්ඩ ඔහුමේ නිව්මස් දී වූ
අතර, මපාලිස් ස්ථානයට මගන යෑෙට මපර
මපාලිසිමයන්ත් ඔහුට දරුණු මලස පහර දුන්ත් බව්
පවුමේ සාොජිකමයෝ කියති. මකමස් මව්තත්,
විතූෂන්ත් මේ සිරුර නැව්තත් මගාඩ මගන මදව්න
ෙරණ පරීක්තෂණයක්ත පව්ත්ව්න මලසට ෙඩකලපු
ෙමහ්ස්රාත්ව්රයා නිමයෝග කර තිමේ. 27

මදදරු පිමයක්ත වූ මොමහාෙඩ් අලි පානදුර උතුර මපාලිසිය භාරමේ සිටියදී මිය ගිමේ ය. මපාලිස්
ප්රකාශක නිමයෝජය මපාලිස්පති අජිත් මරෝහණ ජූනි 7 ව්ැනි දා සඳහන්ත් කමළ් 42 හැවිරිදි මෙෙ
පුද්ගලයා කලින්ත් දින පානදුර උතුර මපාලීසිය ඇඳිරි නීතිය උේලංඝනය කරන්ත්නන්ත් මසායා මුර
සංචාරය කරන අතරතුර අත් අඩංගුව්ට මගන ඇති බව් ය. මපාලිස් ස්ථානයට රැමගන යමින්ත් සිටි
අතරතුර සැකකරු ව්ාහනමේ පසුපස මදාර විව්ෘත කර ඉන්ත් එළියට පැන තිමේ. පානදුර උතුර
6

මපාලීසිමේ මපාලිස් නිලධාරීන්ත් මදමදමනු මෙෙ සිදුවීෙ සම්බන්ත්ධමයන්ත් ව්ැඩ තහනම් කිරීෙට ලක්තව්
තිමේ. 28
පෑළියමගාඩ ගැමුණු ොව්මත් පදිංචි, මදදරු ෙව්ක්ත ව්න 43 හැවිරිදි කාන්ත්තාව්ක්ත මපාලිස් අත් අඩංගුමේදී
මිය ගිමේ මදපිරිසක්ත අතර ඇති වූ ගැටුෙක්ත සම්බන්ත්ධමයන්ත් පෑලියමගාඩ මපාලිසිය විසින්ත් මෙෙ
කාන්ත්තාව් ඇතුළු පුද්ගලයින්ත් පස් මදමනු මපාලිස් ස්ථානයට කැඳව්ා ඔවුන්ත් අත් අඩංගුව්ට ගත් පසුව්
ය. ඇයමේ මසෞඛ්ය තත්ව්ය සම්බන්ත්ධමයන්ත් මපාලීසියට දැනුම්දීමෙන්ත් පසුව් පව්ා අව්ශය ප්රතිකාර
ලබාදීෙට ඇයව් මරෝහලක්ත මව්ත මගනයාෙට මපාලීසිය ක්රියාොර්ග මනාගැනීෙ මහ්තුමව්න්ත් ඇය මිය
ගිය බව්ට ඇයමේ ඥාතීහු මචෝදනා කරති.29
මම් අතර, 2017 මපබරව්ාරි 25 ව්ැනි දින පෑලියමගාඩ මපාලීසිය විසින්ත් අත් අඩංගුව්ට ගනු ලැබීමෙන්ත්
පසුව් මපාලිස් පහරදීම් මහ්තුමව්න්ත් මියගිය ඉහළ මබෝමිරිය, කුමව්ල, පදිංචිකරුමව්ු වූ චාදික්ත
ශයාෙන්ත්මේ (42) ෙරණය සම්බන්ත්ධමයන්ත් ශ්රී ලංකා මපාලීසිය රුපියේ මිලියනයක්ත ව්න්ත්දි මගවිය යුතු
බව් මර්ෂ්ඨාධිකරණය විසින්ත් නියෙ කරන ලදී.30 එමස්ෙ, කන්ත්දකැටිය මපාලීසිමේ නිලධාරීන්ත්මේ
පහරදීෙක්ත මහ්තුමව්න්ත් මියගිය 17 හැවිරිදි සඳුන්ත් ොලිංගමේ ෙව් මව්ත ද මර්ෂ්ඨාධිකරණමයන්ත් ව්න්ත්දි
පිරිනෙන ලදී. 31
කුඩා වයාපාරික සහ සිවිල් සමාජ අංශකේ ක්රියාකාරික (කාන්ත්තා, වයස 30, කළුතර)
"මපාලිස් අත් අඩංගුමේ ඉන්ත්න සැකකරුව්න්ත් මියයාමම් සිද්ධි කිහිපය ගැන සහ මපාලිස් අත්අඩංගුමේ සිටින

පුද්ගලයින්ත්ට එමරහි සිදුවුණු ප්රචණ්ඩඩත්ව්ය පිළිබඳ ෙෙ මබාමහෝ කනස්සේලට පත් වුණා. මම් ව්මේ සිදුවීම්
ව්ළක්තව්ාගන්ත්න ඕනැ කියලා ෙෙ හිතනව්ා - මොකද, ජීව්ත්වීමම් අයිතිය හැෙමදනාටෙ මපාදුයි. මපාලීසිය
හරි ආරක්තෂක බලකා හරි යම් සිද්ධියක සැකකාරයින්ත් විදියට යම් මකමනක්ත අත් අඩංගුව්ට ගත්තත්, ඒ අය
ව්රදකරුව්න්ත් බව් ඔේපු වුමනාත් ඒ අයට දඬුව්ම් මදන්ත්න නීතිෙය ක්රියාපටිපාටි ඇතිකරලා තිමයනව්ා.
මපාලීසියයි අමනක්ත ආරක්තෂක අංශයි ඒ චූදිත සැකකරුව්න්ත්මේ සහ සිරකරුව්න්ත්මේ ආරක්තෂාව් ගැනත්
ව්ගකියන්ත්න ඕනැ. ‘මම් අය ුු විුණන අය, අපරාධ කාරමයෝ, පාතාළ සාොජිකමයෝ’ කියලා ෙහජනතාව්
මම්ව්මේ සිදුවීම් පිළිගන්ත්න හුරුමව්ලා හිටියත්, නීතිය අනුව් කටයුතු කරලා ඒ අය ව්රදකරුව්න්ත් බව් ඔේපු
වුමනාත් ඒ අයට දඬුව්ම් මදන තුරු ඒක එමහෙ මනමව්යි."

කපාලීසිය විසින්ත් පහරකදන ලද බවට පැමිණිලි කිරීම්
2020 ෙැයි ොසමේදී ඇඳිරිනීතිය පව්තින අතරතුර අළුත්ගෙ දර්ගා නගරමේ විථියක සිට හමුවූ ඕටිසම්
සහිත 14 හැවිරිදි පිරිමි දරුමව්ුට මපාලීසිය විසින්ත් පහර දී තිමේ. සොජ ොධය තුළ හුව්ොරු වූ අදාළ
සී.සී.ටී.වී. දර්ශනව්ලින්ත් මපන්ත්නුම් මකමරන්ත්මන්ත් මපාලිස් නිලධාරීන්ත් පිරිසක්ත අදාළ පිරිමි ළෙයාමගන්ත්
ප්රශ්න කරන ආකාරයත්, පාර හරහා ඔහුව් මපාලිස් මුරමපාළ මව්ත ඇදමගන යන ආකාරයත්, එහිදී
ළෙයාට නැව්ත නැව්තත් පහරමදන අන්ත්දෙත්, එෙ ස්ථානමේ අසල සිටි අය පව්ා එයට සම්බන්ත්ධ ව්න
අන්ත්දෙත් ය. ඉන්ත්පසුව් මපාලිස් නිලධාරීහු මෙෙ ළෙයාව් මුරමපාළ පසුපස ඇති ගසක්ත යට තිබූ
කණුව්ක ගැට ගසති. මකමස් මව්තත් සිදුවීෙ පිළිබඳ ආරංචි වී ළෙයාමේ පියා එෙ මුරමපාළට පැමිණ
එෙ ළෙයා ඕටිසම් සහිත ළෙයු බව් ඒත්තු ගැන්ත්වීමෙන්ත් පසුව් ඔහුට ළෙයාව් මගදර මගනයෑෙට
අව්සර ලැබී තිමේ. 32 පහරදුන්ත් අයට එමරහිව් මර්ෂ්ඨාධිකරණමේ මූලික අයිතිව්ාසිකම් මපත්සෙක්ත
මගානු කර තිමේ. 33
හක්තෙන ප්රමද්ශමේ පදිංචි තරුණයුට 2021 ජනව්ාරි 7ව්ැනි දින හක්තෙන මපාලීසිමේ නිලධාරීන්ත් විසින්ත්
පහර දී තිමේ. මෙෙ වින්ත්දිතයා සහ ඥාති සමහෝදරමයු සෙග ෙත්පැන්ත් පානය කිරීෙ සඳහා
අසේව්ාසිමයු එකතුවීමෙන්ත් පසුව් අසේව්ාසීන්ත් අතර ඇති වූ ආරවුලක්ත මෙෙ සිදුවීෙට පාදක වී තිමේ.
බහින්ත්බස්වීෙ සිදුව් ඇත්මත් තරුණයින්ත් සහ අසේව්ාසිමයුමේ බිරිඳ අතර ය. ඇය තෙ සැමියාට
ෙත්පැන්ත් මපවීෙ ගැන ඔවුන්ත්ට මචෝදනා කර තිමේ. එදින මප.ව්. 1.00 ට පෙණ උප මපාලිස් පරීක්තෂක
ශාන්ත්ත කරුණාරත්න එෙ ස්ථානයට පැමිණ වින්ත්දිතයාව් අත් අඩංගුව්ට මගන එෙ ස්ථානමේදීෙ ඔහුට
ලීමයන්ත් සෑදූ උපකරණයකින්ත් පහර දී, ආපසු මපාලිස් ස්ථානයට ගිය පසු තව්ත් මපාලිස් නිලධාරීන්ත් ද
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සෙග එක්තව් පහර දී තිමේ. පසුව් ඔහුව් මරෝහලකට රැමගන මගාස් ඇති අතර පහරදීෙ පිළිබඳව්
වව්දයව්රයාට මනාපව්සන මෙන්ත් ඔහුට තර්ජනය කර තිමේ. ආපසු මපාලිස් ස්ථානයට පැමිණි පසු
ඔහුට තව්දුරටත් මකාසු මිටකින්ත් පහර දී තිමේ. මූරා සෙග මේ පිටවීෙ ඇතුළුව්, පහරදීම්ව්ල
ප්රතිඵලයක්ත මලස ඇතිවූ තුව්ාල විශාල සංඛ්යාව්ක්ත සම්බන්ත්ධමයන්ත් ඔහු පැමිණිලි කර තිමේ.
ෙමහ්ස්රාත්ව්රයා ඉදිරියට පැමිණවූ විට මපාලීසිය අතින්ත් තෙන්ත්ට විඳින්ත්නට වූ පහරදීම් සහ තුව්ාළ
සම්බන්ත්ධමයන්ත් වින්ත්දිතයා අධිකරණයට දැනුම් දී තිමේ. ෙමහ්ස්රාත්ව්රයා අධිකරණමේ පිස්කේ හරහා
අලුතින්ත් වව්දය පරික්තෂණයක්ත සිදුකිරීෙට නිමයෝග දී ඔහුට ඇප ලබාදී තිමේ.34
පර්කේෂක සහ නාටයරචක (පුරුෂ, අවු. 28, මඩකලපුව)
"මම් ගම්බද ප්රමද්ශව්ලත් සී.අයි.ඩී., බුද්ධි අංශ නිමයෝජිතමයෝ ව්මේ සැඟවුනු ඔත්තුකරුමව්ෝ මබාමහෝ

මදමනක්ත ඉන්ත්නව්ා. මිනිස්සු එළියට ගියාෙ ඔවුන්ත් ගුටිබැටදීම්ව්ලට ලක්තවුණු සිද්ධි ව්ගයුත් ව්ාර්තා මව්ලා
තිබුණා. ඒක නීති ක්රියාත්ෙක කරන ුරිරු ක්රෙයක්ත. ඒ ව්මේෙ, ඒක යුද්මදන්ත් පසු කාලමේ උතුමර්ත්
නැමගනහිරත් බහුලව් ක්රියාත්ෙක වුණු ක්රෙයක්ත. ආරක්තෂක හමුදාව්ල බහුතරයක්ත සිංහල වුනත්, ආරක්තෂක
හමුදාව්ලට සම්බන්ත්ධ මදෙළ සහ මුස්ලිම් අයත් මබාමහෝ මදමනක්ත ඉන්ත්නව්ා. ඒ අය මයාදාගන්ත්න ක්රෙයත්
මෙයට සොනයි. නිමරෝධායන නීතිය උේලංඝනය කිරීෙ මහ්තුමව්න්ත් ආරක්තෂක හමුදාව්ල බලකිරීෙ ෙත
දණ ගසන්ත්නට සිදුවූ මුස්ලිම් පිරිමින්ත් සම්බන්ත්ධ එරාවුර් සිද්ධිමේදී මෙය විමශ්ෂමයන්ත් ෙ පැහැදිලි වුණා.
පව්තින ව්සංගත තත්ව්ය තුළ නිමරෝධායන නීති පව්ත්ව්ාමගන යන එක ව්ැදගත්. නමුත් ඒක කරන නිව්ැරදි
ක්රෙයක්ත තිමයනව්ා. ෙහජනතාව්මේ නාෙමයන්ත් මම් විදිහට නීතිය පාවිච්චචි කිරීෙ ඒ සඳහා තිමයන නිව්ැරදි
ක්රෙය මනdමව්යි."

නීති විදයාලමේ අව්සාන ව්සමර් ශිෂයමයු සහ හිටපු පළාත් ආණ්ඩුකාරව්රමයුමේ පුමතු ව්න
තරුණමයුට 2021 මපබරව්ාරි 25 ව්ැනි දින පෑළියමගාඩ මපාලීසිමේදී පහර දී තිමේ. වින්ත්දිතයාමේ
නීති නිමයෝජිතයින්ත්ට අනුව්, ඔහුට පහර දී ඇත්මත් නීතීඥමයු ව්න තෙ සමහෝදරයාමේ
මස්ව්ාදායකමයුට කෑෙ පාර්සලයක්ත මගනැවිත්දීෙ සඳහා ඔහු මපාලිස් ස්ථානයට ගිය අව්ස්ථාව්කදී ය.
ඔහු තෙන්ත් නීතීඥයු බව් ප්රකාශ කමළ් යැයි චූදිත මපාලිස් නිලධාරීහු පව්සති. ශ්රී ලංකා නීතිඥ
සංගෙය මනාපොව් මෙෙ සිදුවීෙට ප්රතිචාර දක්තව්මින්ත් ඒ පිළිබඳ විෙර්ශනය කර නුපැව්රීම් සිදුකළ යුතු
බව් කියා සිටිමේය. දින කිහිපයක්ත තුළ මපාලිස් නිලධාරීන්ත් සිේ මදමනුමේ ව්ැඩ තහනම් කරන ලදී. 35
මපාලීසිමයන්ත් අත් අඩංගුව්ට මගන ගේකිස්ස ෙමහ්ස්රාත් මව්ත පමුණුව්න ලද පුද්ගලමයු නිදහස්
කරනු ලැබීමෙන්ත් පසුව් මියමගාස් තිමේ. ඔහු කළුමබෝවිල ප්රමද්ශමේ පදිංචිකරුමව්ු විය. ව්ෘත්තිමයන්ත්
යතුරුපැදි අළුත්ව්ැඩියා කරන්ත්මනු වූ මොහු 2021 ොර්තු ොසමේ දිනකදී තෙ යතුරුපැදිමේ නැගී
තෙන්ත්මේ පුතා ව්ැඩ කරන ස්ථානයට ඔහුමේ දිව් ආහාරය රැමගන යමින්ත් සිටියදී රත්ෙලාන ප්රමද්ශමේ
දී මපාලීසිය විසින්ත් ඔහුව් අත් අඩංගුව්ට මගන ඇත. තෙන්ත්මේ මහාර බු සඟව්ා ඇත්මත් මකාමහ් දැයි
නිලධාරීන්ත් ඔහුමගන්ත් ප්රශ්න කරන විට, තෙ නිව්මස් කිසිමව්ු තෙන්ත් අත් අඩංගුව්ට පත් වී ඇති බව්ක්ත
මනාදන්ත්නා බව් දන්ත්නා මෙෙ වින්ත්දිතයා මපාලිස් නිලධාරීන්ත් තොව් තෙ නිව්ස ආසන්ත්නයට මගනයෑෙට
මයාමුකර ගැනීෙ සඳහා මහාර බු සඟව්ා ඇත්මත් තෙ නිව්ස ආසන්ත්මන්ත් බව්ට මබාරු කියා තිමේ. එහි
ගිය පසුව් ද මහාර බු ඇති තැන මපන්ත්ව්න මලස පව්සමින්ත් නිලධාරීන්ත් ඔහුට දිගටෙ පහර දී ඇති අතර,
ඔහුමේ පවුමේ සාොජිකයින්ත් මෙය දැක තිමේ. ඔහුමේ බිරිඳ පව්සන අන්ත්දෙට, ඔහුමේ උපාය අව්මබෝධ
වූ පසු ආපසු මපාලිස් ස්ථානයට රැමගන ගිය විට ද ඔහුට එහිදී තව්ත් පහර දී තිමේ. ොර්තු 19 ව්ැනි දින
ඔහු ෙමහ්සර
් ාත්ව්රයා ඉදිරියට පමුණුව්ා ඇති අතර, එහිදී ඔහු කංසා ග්රෑම් 50 ක්ත ළඟ තබාගැනීමම්
ව්රදට තෙන්ත් ව්රදකරු යැයි පිළිමගන තිමේ. දඩ මුදලක්ත මගවීමෙන්ත් පසු ඔහුට නිව්සට යාෙට අව්සර
ලැබුණු නමුත් පහරදීම් මහ්තුමව්න්ත් ඔහු දිගටෙ මරෝගාතුර තත්ව්මයන්ත් පසුවී තිමේ. ඔහු පවුමේ අය
සෙග පව්සා ඇති පරිදි, ඔහුව් බංුව්කට තබා බැඳ නාසමයන්ත් බටයක්ත ඇතුළු කර ඒ හරහා ජලය
ව්ත්කර තිමේ. පසුව් ඔවුන්ත් මපට්රේ ව්ත්කර තිමේ. ඔහුමේ සිරුමර් ද මබාමහෝ තැලුම් තුව්ාළ ලුණු
තිබුණි. ඔහුමේ තත්ව්ය උග්රවූ බැවින්ත් ඔහුමේ බිරිඳ ොර්තු 21 ව්ැනි දින ඔහුව් මරෝහලට ඇතුළත් කර
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තිමේ. එහිදී දින ඔහුට පහක්ත තිස්මස් ප්රතිකාර කිරීමෙන්ත් පසු මරෝහමලන්ත් මුදා හැර තිමේ. නමුත් ඔහු
එතැන්ත් පටන්ත් කිසිවිමටක යථා තත්ව්යට පත් වී නැත. ොර්තු 31 ව්ැනි දින නැව්තත් ඔහුව් මරෝහේගත
කර ඇති අතර, ඉන්ත් පසු දිනමේ ඔහු මියමගාස් තිමේ. ෙරණයට මහ්තුව් මලස දක්තව්ා තිබුමණ්ඩ
නිවුමෙෝනියා තත්ව්යයි. නමුත් ඔහුමේ පවුමේ අයමේ ඉේලීෙ ෙත පශ්චාත් ෙරණ පරීක්තෂණයක්ත
පැව්ැත්වීෙට නිමයෝග කර තිමේ. මපාලිස් ොධය ප්රකාශක, නිමයෝජය මපාලිස්පති අජිත් මරෝහණ
පව්සන අන්ත්දෙට, මපාලීසිමේ මජයෂ්ඨ මපාලිස් අධිකාරීව්රමයු ඔහුමේ ෙරණය සම්බන්ත්ධමයන්ත්
පරීක්තෂණයක්ත පව්ත්ව්මින්ත් සිටියි. 36
2021 ොර්තු ෙස 29 ව්ැනි දින පන්ත්නිපිටිමේ දී සිද්ධියක්ත සිදුවී ඇති අතර, එහිදී මලාරි රථ රියැදුරුට
පහර මදන මපාලිස් නිලධාරිමයුමේ දර්ශන වීඩිමයෝපටව්ල සටහන්ත් වී තිමේ. එෙ වීඩිමයෝපටව්ල
දකින්ත්නට ලැමබන අන්ත්දෙට මපාලිස් නිලධාරියා එෙ පුද්ගලයා බිෙට ඇද දො ඔහුමේ ඇඟ ෙතට
පනියි. එෙ වීඩිමයෝපටය ශීඝ්රමයන්ත් සොජොධය තුළ පැතිර ගිමේ ය. ව්ාර්තාව්ලට අනුව්, එෙ රියැදුරාමේ
මලාරි රථය ව්ැරදීෙකින්ත් නිලධාරියාමේ ඇමේ ව්ැදී ඇති අතර, එය නිලධාරියාව් අධික මලස ප්රමකෝප
කරවීෙට මහ්තු වී තිමේ. 37
ඖෂධ මිලට ගැනීෙට ඖෂධහලකට ගිය පුද්ගලමයු 2021 ෙැයි 9 ව්ැනි දින යක්තකලමුේල මපාලීසිය
විසින්ත් පහරදීෙට සහ අත් අඩංගුව්ට ගැනීෙට ලක්තවී තිමේ. මෙෙ සිදුවීෙ සිදුවී තිමබන්ත්මන්ත් නාඳුනන
පිරිසක්ත විසින්ත් යක්තකලමුේල මපාලිස් ස්ථානය ආසන්ත්නමේ පිහිටි යක්තකලමුේල ෙංසන්ත්ධිමේ දී
ෙේමව්ඩි පත්තු කිරීෙත් සෙගිනි. මම් ව්නවිට ඖෂධහල තුළ සිටි වින්ත්දිතයා ශේදය ඇසී ව්සංගතය
අතමර් ෙේමව්ඩි දේව්න්ත්මන්ත් කවුදැයි බැලීෙට ුතුහලමයන්ත් ඉන්ත් එළියට පැමිණ තිමේ. ඔහු බලා සිටින
අතමර් නිලධාරීන්ත් කිහිපමදමනු මම් කලබලය පරීක්තෂා කර බැලීෙට මපාලිස් ස්ථානමයන්ත් පිටතට
පැමිණ ඇති අතර, නිල ඇඳුමින්ත් සැරසී සිට ඇත්මත් ඉන්ත් එක්ත අමයක්ත පෙණි. ඉන්ත් පසු ඔවුන්ත් එෙ
ස්ථානය පසු කර යමින්ත් සිටි පාපැදිකරුමව්ුට පහර දී තිමේ. ව්ැඩි මේලාව්ක්ත යාෙට මපර, එක්ත
නිලධාරියු ඖෂධහමේ සිට බලා සිටි මෙෙ වින්ත්දිතයා සිටින ස්ථානයට පමිණ ෙේමව්ඩි දැේවූමේ
ඔහු දැයි විෙසමින්ත් ඔහුට පහර මදන්ත්නට පටන්ත් මගන තිමේ. ඖෂධහමේ හිමිකරු ඔහු පැමිණිමේ
මබමහත් මිලදී ගැනීෙට බව් කියමින්ත් ඔහුව් මේරාගැනීෙට උත්සාහ කර ඇතත්, නිලධාරියා ඊට සව්න්ත් දී
මනාෙත. ඔහු වින්ත්දිතයාව් අත් අඩංගුව්ට මගන මපාලිස් ස්ථානයට මගන මගාස් ඇති අතර, එහිදී ද
වින්ත්දිතයාට තව්ත් පහර දී තිමේ. ඖෂධහේ හිමියා තව්ත් මිතුමරු සෙග වින්ත්දිතයාව් බැලීෙට
මපාලීසියට පැමිණිය ද මපාලීසිය ඔහුට එයට ඉඩ දී නැත. ඊට පැය භාගයකට පෙණ පසු ඖෂධහේ
හිමියා තෙ පරිරමේ සවිකර තිබූ සී.සී.ටී.වී. කැෙරාව්ල දර්ශන ඔහුමේ දුරකථනමේ ගබඩා කර මගන
නැව්තත් මපාලීසියට පැමිණ එෙ දර්ශන ව්ැඩ බලන ස්ථානභාර නිලධාරියාට මපන්ත්ව්ා වින්ත්දිතයා
නිදහස් කරන මෙන්ත් ඉේලා තිමේ. එෙ දර්ශන නැරඹූ පසු එෙ නිලධාරියා පසුදින උදෑසන (දර්ශන
මපන්ත්ව්ා පැය 12කට ආසන්ත්න කාලයකට පසුව්) එෙ අත් අඩංගුව්ට ගැනීෙ සුළු අත් ව්ැරදීෙක්ත බව්
පව්සමින්ත් වින්ත්දිතයා නිදහස් කර තිමේ. මම් ව්නවිට වින්ත්දිතයා මෙෙ පහරදීෙ සම්බන්ත්ධමයන්ත් ොනව්
හිමිකම් මකාමිසෙට පැමිණිලි කර තිමේ. පහරදීමෙන්ත් පසුව් ඔහුට දින මදකක්ත කරාපිටිය මරෝහමේ
ප්රතිකාර ගැනීෙට සිදුව් තිමේ.38
හම්බන්ත්මතාට, බේලගස්ව්ැව් ප්රමද්ශමේ පදිංචි මදදරු පිමයක්ත ජූනි ොසමේ දිනක පහරදීෙට ලක්ත වී
තිමේ. මෙෙ පහරදීෙ සිදුවී ඇත්මත් ඔහුට එමරහිව් කර තිබූ පැමිණිේලක්ත සම්බන්ත්ධමයන්ත් කරුණු
දැක්තවීෙට ඔහු මපාලිසිය මව්ත ඉදිරිපත් වූ අව්ස්ථාමේ ය. පැමිණිලිකාර කාන්ත්තාව් එහි පැමිණි ඔහුව් එහි
සිටි උප මපාලිස් පරීක්තෂකව්රමයුට මපන්ත්ව්ා ඇති අතර එෙ නිලධාරියා ඔහුට කම්ම්ේ පහරක්ත එේල
කර තිමේ. පසුව්, වින්ත්දිතයාට අසුන්ත්ගන්ත්නට සලස්ව්ා නිලධාරියා ඔහුමේ හිසට, මුහුණට හා සිරුරට
පහර දී ඔහුව් සිර ෙැදිරියකට දො තිමේ. එහිදී එදින රාිමේ සහ ඉන්ත් පසු දින මපාලිස් නිලධාරීන්ත්
ඔහුට පහරදී තිමේ.39
පැමිණිේලක්ත කිරීෙට තෙ සැමියා සෙග පාදුක්තක මපාලීසියට ගිය තරුණ ෙව්ක්ත මචෝදනා කරන්ත්මන්ත්
තෙන්ත්ට නිලධාරීන්ත් ලිංගික හිරිහැර සිදුකළ බව්ත්, කිසිදු මහ්තුව්ක්ත මනාෙැතිව් තෙ සැමියාව් මපාලිස්
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ස්ථානමේ සිර කළ බව්ත් ය. මම් ව්නවිට ඇය මෙෙ සිදුවීෙ පිළිබඳව් මපාලිස්පතිව්රයා මව්ත පැමිණිලි
කර තිමේ.40
2021 ජූලි 5 ව්ැනි දින මිරිේජවිල තාක්තෂණික පුහුණු පාසමේ පැව්ති රෙදානයක සිට ආපසු නිව්සට
යමින්ත් සිටි තරුණයින්ත් මදමදමනුට බීෙත් මපාලිස් නිලධාරිමයු විසින්ත් පහර දී තිමේ. ඔවුන්ත්
පාගෙනින්ත් තෙ නිව්සට යමින්ත් සිටියදී මෙෙ මපාලිස් නිලධාරියා යතුරුපැදියකින්ත් පැමිණ ඔවුන්ත්ව්
නව්තා මකෝවිඩ් ව්ැලැක්තවීෙට පැළඳ සිටි මුහුණු ආව්රණ ගලව්න මෙන්ත් ඔවුන්ත්ට පව්සා තිමේ. ඔවුන්ත්
එමස් කිරීෙ ප්රතික්තමෂ්ප කළ විට, ඒ අව්ස්ථාමේ සිවිේ ඇඳුමින්ත් සිටි, සහ පසුව් හම්බන්ත්මතාට ව්රාය
මපාලිසියට අනුයුක්තතව් මස්ව්ය කරන බව්ක්ත හඳුනාගත් මෙෙ මපාලිස් නිලධාරියා ඔවුන්ත්ට පහර දී
තිමේ.41
2021 අමගෝස්තු ොසමේ දී මකාටවිල ප්රමද්ශමේ පුද්ගලමයු මකාටවිල මපාලීසිමේ මපාලිස්
නිලධාරීන්ත්මේ පහරදීෙට ලක්ත වී තිමේ. මෙෙ වින්ත්දිතයාමේ අසේව්ැසිමයු තෙ පුතාට "ගේව්ලින්ත්
ගසන ලදැයි" වින්ත්දිතයාට එමරහිව් මචෝදනා කර ඇත. මපාලීසිමයන්ත් ඔහුව් කැඳව්නු ලැබීමෙන්ත් පසු
වින්ත්දිතයා අමගෝස්තු 3 ව්ැනිදා තෙන්ත්ට එමරහි මචෝදනාව්ලට මුහුණදීෙ සඳහා මපාලිස් ස්ථානයට
මගාස් තිමේ. එහි ගිය විට මපාලිස් නිලධාරීන්ත් තෙන්ත්ට පහර දුන්ත් බව් ඔහු පව්සන අතර, ඔහුමේ බිරිඳ
එයට සාක්තෂි දරයි. මපාලීසිමයන්ත් මුදාහැරි පසු ඔහු ොතර මරෝහලට ඇතුළත් වී ප්රතිකාර ලබාමගන
තිමේ. 42

ක්රියාවලිය අවභාවිතා කිරීම්
2020 අමේේ ොසමේ දී රට අගුළු දො තිමබන අතරතුර නීතිමේදී මහජාස් හිස්බුේලා රස්තව්ාදය
ව්ැළැක්තවීමම් පනත යටමත් අත් අඩංගුව්ට ගන්ත්නා ලදී. රස්තව්ාදය ව්ැළැක්තවීමම් පනත අනුව්,
ආරක්තෂක අොතයව්රයා එව්ැනි රඳව්ා තැබීෙක්ත සඳහා අව්සර ලබා දිය යුතු වුව්ත් අපරාධ විෙර්ශන
මදපාර්තමම්න්ත්තුව් හිස්බුේලාමේ නිව්සට පැමිණ ඔහුව් රැමගන යන අව්ස්ථාව් ව්නවිට ආරක්තෂක
අොතයව්රමයු පත් කර මනාතිබුණි. ඔහුට එමරහිව් ඇති මචෝදනා මෙනව්ා දැයි ඔහුට දැනුම් මනාදුන්ත්
නමුත්, මපර අව්ස්ථාව්ලදී ඔහු 2019 පාස්ු ඉරුදින ප්රහාරයට ව්ගකිව් යුතු ඇතැම් පුද්ගලයින්ත්මේ
පියාව් නිමයෝජනය කර ඇති බව් නිලධාරීන්ත් විසින්ත් ෙහජනතාව්ට දැනුම්දී තිමේ. අදටත් ඔහු
රැඳවුම්භාරමේ පසු මව්යි.43
ආනාේ ජසීම් යනු ෙන්ත්නාරෙ ප්රමද්ශමේ පදිංචි පුද්ගලික පන්ත්ති ගුරුව්රමයු ව්න අතර, 2020 ව්ර්ෂමේ
දී ඔහුව් ද අත් අඩංගුව්ට ගනු ලැබුමේ 2019 පාස්ු ඉරුදින ප්රහාර සඳහා ඔහුට ඇතැයි කියන තහවුරු
මනාවූ සම්බන්ත්ධතා පදනම් කරමගන මේ. ඔහුව් අත් අඩංගුව්ට ගනු ලැබුමේ ඔහු විසින්ත් පළ කරන ලද
කවි මපාතක්ත මහජාස් හිස්බුේලාට සම්බන්ත්ධ, ප්රමද්ශමේ ළෙයින්ත්ට පුණයාධාර ෙත පව්ත්ව්ාමගන යන
පාසලක්ත සඳහා භාවිතා කළ මද්පළක තිබී හමුවීමෙන්ත් පසුව් ය. එෙ ස්ථානය ව්ැටලූ නිලධාරීන්ත්ට එහි
තිබී හමු වූ, සම්ූර්ණමයන්ත්ෙ මදෙළ භාෂාමව්න්ත් තිබූ එෙ කවි මපාත කියවීෙට මහෝ අව්මබෝධ
කරගැනීෙට මනාහැකි වුව්ත්, ඔවුන්ත් ආනාේ ජසීම්ව් අත් අඩංගුව්ට මගන තිමේ. ඔහුව් අත් අඩංගුව්ට
ගැනීමෙන්ත් පසුව්, බලධාරීන්ත් මෙෙ මපාත පරිව්ර්තනය කරව්ා මගන, ළො ෙමනෝවිදයාඥයින්ත් පිරිසක්ත
ොර්ගමයන්ත් ඒ පිළිබඳ ඇගයීෙක්ත කර තිමේ. ඔවුන්ත් මෙෙ මපාත "ප්රචණ්ඩඩත්ව්යට මපාළඹව්න, ලිංගික
හැඟීම් අවුස්සන, සියදිවි හානි කරගැනීෙ ප්රව්ර්ධනය කරන, ෙරණය මගෞරව් සම්ොනයට ලක්ත කරන,
මලාව් ව්ටා මුස්ලිම්ව්රුන්ත්ට සිදුවූව්ා යැයි කියන අසාධාරණකම් ගැන කථා කරන සහ ඇතැම් කවි ව්ල
ප්රචණ්ඩඩත්ව්ය සිදු කළ ව්රදකරුව්න්ත්ට එමරහිව් වව්රය අවුළුව්ාලන" ග්රන්ත්ථයක්ත යැයි ප්රකාශ කර තිමේ.
මකමස් මව්තත්, ප්රමුඛ් මපමළ් කලාකරුව්න්ත් සහ මදෙළ භාෂාව් තෙ ෙවුබස ව්න අය එෙ මසායා
ගැනීම්ව්ලට පටහැනි අදහස් දක්තව්මින්ත් මෙෙ මපාත ෙගින්ත් අවිහිංසාව් ප්රව්ර්ධනය කරන බව් පව්සති. 44
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සමාේිය
මලාව් අන්ත් මබාමහෝ ස්ථානව්ල මෙන්ත්ෙ ශ්රී ලාංකික සොජමේ ද පව්තින විවිධ ඉරිතැලීම්, විමශ්ෂමයන්ත්
ෙ දශක ගණනාව්ක්ත තිස්මස් පැව්ති ආර්ථික විසෙතා මෙෙ ව්සංගතය ෙගින්ත් නිරාව්රණය කර තිමේ.
එව්ැනි අසොනතා දුගී ජනතාව් ෙත ව්ඩාත් ඉහළ අව්දානම්සහගත භාව්යක්ත ඇතිකරව්න අතර, මෙෙ
ලිපිය ෙගින්ත් ද ඇතැම් විට මපන්ත්නුම් මකමරන පරිදි පුද්ගලික නිදහස ෙත ව්සංගතය ෙගින්ත්
ඇතිමකමරන බලපෑෙ ද එෙ වින්ත්දිතයින්ත්මේ සොජ ආර්ථික තත්ව්යන්ත්හි බලපෑෙට ලක්ත වී තිමේ. ඉදිරි
ොසව්ලදී, නැතමහාත් ඉදිරි ව්ර්ෂව්ලදී මලාව් පුරා රටව්ල රජයයන්ත් ව්සංගතය සඳහා තෙන්ත් දක්තව්න
ප්රතිචාරය අඛ්ණ්ඩඩව් පව්ත්ව්ාමගන යාමම්දී මෙෙ අසොනතා හඳුනාගත යුතු මේ. රජමේ
බලපුළුව්න්ත්කාරකෙ අව්ධාරණය මකමරන ප්රමේශයන්ත් මම් සඳහා මයාදාගැනීෙ අසාර්ථක ව්නව්ා
පෙණක්ත මනාව්, නව් මකාමරෝනා වව්රසයට ව්ඩා ව්ැඩි කාලයක්ත පව්තින කැළැේ සොජමේ ඉතිරිකර
යාෙට ද එය මහ්තු ව්නු ඇත. දැනට කරමගන යන බලපුළුව්න්ත්කාරකම් විදහා පෑෙ අතහැර දො, ඒ
මව්නුව්ට, බලපෑෙට ලක්ත වූ ප්රජාව්න්ත් සෙග මගාඩනගා ගන්ත්නා ශක්තතිෙත් සම්බන්ත්ධතා, පුරව්ැසියන්ත්මේ
සහමයෝගිතාව්ය දිරිෙත් මකමරන ධනාත්ෙක සන්ත්නිමේදනය, සොජමේ ව්හාෙ බලපෑෙට ලක්ත ව්න
සියලුෙ මකාටස්ව්ලට ප්රොණව්ත් සහන ලබාදීෙ සහ විමශ්ෂඥ උපමදස් අනුව් ගන්ත්නා තීරණ ෙත
විශ්ව්ාසය තබමින්ත් ශ්රී ලංකා රජය මෙෙ ආදර්ශය මලාව්ට ලබා දිය යුතු මේ.
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ආකර්ය ග්රන්ත්ථ හා ලිපි
1. රජය මකෝවිඩ්-19 ව්ැළැක්තවීෙ සඳහා ව්න ජාතික මෙමහයුම් ෙධයස්ථානය ස්ථාපනය කරයි Daily FT [අන්ත්තර්ජාල].
2020 ොර්තු 18. ප්රමේශ විය හැකි මව්ේ අඩවිය: https://www.ft.lk/News/Govt-launches-National-Ops-Centre-tocounter-COVID-19/56-697707
2. ආසාදිතයින්ත් සංඛ්යාව් ඉහළ යද්දී ශ්රී ලංකාව් අගුළු දැමීෙක ස්ව්රූපමේ මකාමරෝනා වව්රස් ඇ ඳිරිනීතියක්ත පනව්යි,
මව්ළඳමපාළ අස්ථාව්ර මව්යයි, EconomyNext [අන්ත්තර්ජාල]. 2020 ොර්තු 20. ප්රමේශ විය හැකි මව්ේ අඩවිය:
https://economynext.com/sri-lanka-in-lockdown-style-coronavirus-curfew-as-count-moves-up-marketswobble-60503 /
3. මපාලීසය ඇඳිරිනීතිය උේලංඝනය කළ තව්ත් 809 මදමනක්ත අේලා ගනියි. Daily FT[අන්ත්තර්ජාල]. 2020 ොර්තු 20.
ප්රමේශ විය හැකි මව්ේ අඩවිය: https://www.ft.lk/BREAKING-NEWS/Police-net-809-more-curfew-violators/10526698240
4. එෙ.
5. ඇඳිරිනීතිය උේලංඝනය කළ 34,500 අත්අඩංගුව්ට ගනියි. අද මදරණ [අන්ත්තර්ජාල]. 2020 අමේේ 21. ප්රමේශ විය හැකි
මව්ේ අඩවිය: http://www.adaderana.lk/news/62869/34500-curfew-violators-arrested
6. “නිමරෝධායන ඇඳිරිනීතිය” උේලංඝනය කරන්ත්නන්ත්ට ොස 06 ක සිරදඬුව්ම් ලබා දිය හැකියි: නිමයෝජය මපාලිස්පති.
News 1st [අන්ත්තර්ජාල]. 2020 අමේේ 23. ප්රමේශ විය හැකි මව්ේ අඩවිය:
https://www.newsfirst.lk/2020/04/23/violating-quarantine-curfew-will-lead-to-06-months-in-prison-dig
7. බන්ත්ධනාගාර තුළ මකෝවිඩ්-19 පැතිරීෙ ව්ැළැක්තවීෙ පිණිස සිරකරුව්න්ත් නිදහස් පිළිබඳ ලිපිය ජනපතිට යව්යි. Daily FT
[අන්ත්තර්ජාල], 2020 ොර්තු 26. ප්රමේශ විය හැකි මව්ේ අඩවිය: https://www.ft.lk/breaking_news/Letter-sent-toPresident-on-release-of-prisoners-to-prevent-spread-of-COVID-19-in-prisons/10526-698065
8. මකෝවිඩ්-19 බිය මහ්තුමව්න්ත් 3,000 ට ආසන්ත්න සිරකරුව්න්ත් සංඛ්යාව්ක්ත නිදහස් කරයි. Daily FT [අන්ත්තර්ජාල]. 2021
අමේේ 5. ප්රමේශ විය හැකි මව්ේ අඩවිය: https://www.ft.lk/breaking_news/Nearly-3000-prisoners-released-overCOVID-19-fears/10526-698516

9. බන්ත්ධනාගාර තුළ මකෝවිඩ්-19 පැතිරීෙ ව්ැළැක්තවීෙ පිණිස සිරකරුව්න්ත් නිදහස් පිළිබඳ ලිපිය ජනපතිට යව්යි. Daily FT
[අන්ත්තර්ජාල], 2020 ොර්තු 26. ප්රමේශ විය හැකි මව්ේ අඩවිය: https://www.ft.lk/breaking_news/Letter-sent-toPresident-on-release-of-prisoners-to-prevent-spread-of-COVID-19-in-prisons/10526-698065
10. මකෝවිඩ්-19 බිය මහ්තුමව්න්ත් 3,000 ට ආසන්ත්න සිරකරුව්න්ත් සංඛ්යාව්ක්ත නිදහස් කරයි. Daily FT [අන්ත්තර්ජාල]. 2021
අමේේ 5. ප්රමේශ විය හැකි මව්ේ අඩවිය: https://www.ft.lk/breaking_news/Nearly-3000-prisoners-released-overCOVID-19-fears/10526-698516

11. ඇඳිරිනීතිය නීති විමරෝධී බව්ට සුෙන්ත්තිරන්ත් තර්ක කරයි, රාෙනායකව් ඇපෙත නිදහස් කර ගනියි. Colombo
Telegraph [අන්ත්තර්ජාල].2020 අමේේ 20. ප්රමේශ විය හැකි මව්ේ අඩවිය:
https://www.colombotelegraph.com/index.php/sumanthiran-argues-curfew-illegal-gets-ramanayakereleased-on-bail /
12. එෙ.
13. මකෝවිඩ්-19 මරෝග ලක්තෂණ සඟව්ාමගන සිටීෙට උපකාර කරන අයට එමරහිව් නීතිෙය ක්රියාොර්ග. News 1st
[අන්ත්තර්ජාල]. 2020 අමේේ 11. ප්රමේශ විය හැකි මව්ේ අඩවිය: https://www.newsfirst.lk/2020/04/11/legal-actionagainst-those-who-aid-to-conceal-covid-19-symptoms/
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14. අන්ත්තර්ජාලය ඔස්මස් සිදු මකමරන ව්යාජ ප්රව්ෘත්ති පළකිරීෙ සහ ද්මේෂ සහගත ප්රහාරයන්ත්ට එමරහිව් මපාලිසිය දැඩි
පියව්ර ගැනීෙට යයි. Daily FT [අන්ත්තර්ජාල]. 2020 අමේේ 1. ප්රමේශ විය හැකි මව්ේ අඩවිය:
https://www.ft.lk/news/Police-to-take-strict-action-against-online-fake-news-and-malicious-attacks/56698401

15. මපාලීසියට එමරහිව් NSP නීතිෙය පියව්ර ගැනීෙට යයි. Daily FT [අන්ත්තර්ජාල]. 2020 12. ප්රමේශ විය හැකි මව්ේ
අඩවිය: https://www.ft.lk/News/NSP-to-take-legal-action-against-Police/56-701528
16. මතාණ්ඩඩෙන්ත්මේ මද්හයට මගෞරව් දැක්තවීෙ සඳහා මහට පාර්ලිමම්න්ත්තු සංකීරණයට රැමගන එයි. EconomyNext
[අන්ත්තර්ජාල]. 2020 ෙැයි 27. ප්රමේශ විය හැකි මව්ේ අඩවිය: https://economynext.com/thondamans-remains-to-liein-state-in-parliament-tomorrow-70397/

17 බලන්ත්න, උදා., මකාවිඩ් සංහාරය, අත්තමනෝෙතික අත්අඩංගුව්ට ගැනීම් සහ පාලන තන්ත්රමේ ව්ගකීෙ. Daily FT
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