
පාදුක්ක පපාලීසිපේදී අතවරයට පත් කාන්තාවක් 

ජනාධිපතිතුමාට හා පපාලිස්පතිතුමාට කරන අභියාචනය. 
 

මෙය 

https://www.youtube.com/watch?v=M2Kf1r9dmP8  

ඉහත සදහන් සදහන් යූ ටියුබ් නාලිකාමෙන් නැරඹිය හැකිය.  

ඇයමේ පණිවිඩය මේඛණ ගත කිරීෙක් පහත සදහන් මවි.  

 

ෙෙයි ෙමේ දරු මදන්නයි ම ාකු දුෙයි මපාඩි දුෙයි ෙහත්තයයි ගියා පාදුක්ක මපාලීසියට 

පැමිණිේ ක් දාන්න ඒ ගිමේ ෙමේ මපාඩි මදන්නා ෙට්ස් ඇප් එමක් ෙැඩ කරනො ඔන් යින්. 

ෙමේ දුෙට පිරිමි ළෙමයක් එෙ ා තිබුනා නිරුෙත් ම ාමටෝ ෙගයක්. අපි ඒ පිරිමි ළෙයා ගැන 

දන්මන් නැති නිසා ගියා පාදුක්ක මපාලීසියට. ගියාෙ එතන හිටපු රාළහමි ා ඔක්මකාෙ බ  ා 
ඉෙර මෙ ා කියුො කාන්තා මපාලීසිමයන් නෑ අපිට පහුෙදා උමේට එනන් කිය ා ඊට පස්මස ්

පහුෙදා ෙට ෙැඩට යනන්න තියන නිසා අපි ගියා මිරිහාන මපාලීසියට. මිරිහාන මපාලීසිමේ 

කාන්තා කාර්යංශමේ පැමිණිේ ක් දැම්ො. දා ා අපි ආපහු ආො. 

 

ෙට උමේට ෙැඩට යන්න තියන නිසා ෙහත්තයා කියුො ගිහිේ ා අපි පාදුක්ක  මපාලීසියට 
කිය ා යන් අපි මිරිහාන මපාලීසියට පැමිණිේ ක් දැම්ො ආයි එන්න ඔින නෑමන් කිය ා ොයි 
ෙහත්තයයි මපාලීසිය ඇතු ට ගිහිේ ා කියුො අපි මිරිහාන මපාලීසිමේ පැමිණිේ ක් දැම්ො 

ආමේ පාදුක්කට එනන් ඔින නෑමන් කිය ා කියුො. නෑ නෑ ඔයා මේ පැමිණිේ  ලියා ගන්න 

ඔින කිය ා ෙහත්තයා පුටුමේ ඉන්දෙ ා ලියුො. පැමිනිේ  ලියුමේ අපිට උෙෙනා විදියට 

මනමෙයි. ලිය ා ඉෙරමෙ ා ෙහත්තයමේ අත්සනත් අරමගන  දුපතත් අතට දුන්නට පස්මස් 
ෙහත්තයට කියුො එතන හිටපු විෙ සිරි කියන නිළධාරියා ආ උඹ ප යන් කූඩුෙට කිය ා 

මබේම න් අේ  ා තේු කර ා ම ාකු ඉබ්මබක් දා ා ෙැහුො. ෙට කියුො ඔතනින් ඉදගන්න 

කිය ා.  

 

ෙමේ ම ාකු දුෙ එකපාරක් එක්කරමගන ආො මේට්ටුමේ හිටපු රාළහාමි. ඊට පස්මස් චූටි දුෙ 

එක්කමගන ඇවිේ ා ත්්රීවිේ එකට යන්න කිය ා තිබුනා. ඊට පස්මස් ඒ මදන්නා එක්ක එතන 

ඉදමගන ඉන්න කියුො. ඊට පස්මස් අපිට මෙච්ච අසාධාරමේ නිසා ෙහත්තයා කූඩුෙ ඇතුමේ 

ඉද ා ටිකක් ආමේගමයන් කෑ ගැහුො. මක්න්තියයි දුකයි එක්ක ඇයි අපිට මම් ෙමේ 

අසාධාරණයක් කරන්මන් කිය ා. ෙහත්තයට ටිකක් සනීප නෑ එයාට ෂුගර් 

මකාම ස්ට්්රම ෝේ තියනො. ඒ නිසා එයා කෑගහ ා ඉදන් ඉන්න මකාට කූඩුමේ තිබුනු ෙතුර 

කරාමෙන්්ෙතුර එන්න පටන් ගත්තා ඇර ා තිබි ා. අපි මනමෙයි ඒ මගාේම ෝ ඇර ා තිබි ා 

මුු රිසේ එක මතමෙන තරම්ෙ ෙතුර ආො. ඊට පස්මස් ඒ රිසේ එමක් ෙහත්තයා කියුො ඔක 

ෙහන්න කිය ා. ෙෙ කියුො ඔික ෙහන්න එපා ඔික කැඩුමනාත් එමහෙ රාජ්ය මේපළට හානි 

කරා කිය ා නඩුෙක් දායි කිය ා. ෙහත්තයා නිදාගත්තා. 

 

ඔය සිේිය වුමන් 2021.06.20 පාන්දර. අපි මිරිහාමනන් යනමකාට හම්බවුනා ෙහත්තුරු 

මදන්මනක් අපිට සාධාරණයක් වුමන් නැත්නම් කතා කරන්න කියුො මකාළඹට. මපාලීසිමයන් 

ෙමේ ම ාන් මදකෙ ගත්ත නිසා ෙෙ පාදුක්ක මපාලීසිමයන්ෙ  ඒ මනාම්බමර්ට මකෝේ ක ා. 
එතමකාට කියුො කාන්තා කාර්යන්ශමේ කවුරුත් නැතිෙ එමහෙ තියා ගන්න බෑ උමේට 

මකාළඹට ඇවිේ ා පැමිණිේ ක් දාන්න කිය ා. ඊට පස්මස් ෙෙ ඇවිේ ා ඉදමගන ඉන්න 

මකාට ෙමේ චූටි දුෙමේ අමත් තුො  ෙගයක් තිබුනා එයා මහාදටෙ අඩන්න පටන් ගත්තා. ඊට 

පස්මස් ෙෙ කියුො උමේට ම ාකු ෙහත්තයා ආෙෙ කියමු අඩන්න එපා කිය ා. ම ාකු දුෙ 

https://www.youtube.com/watch?v=M2Kf1r9dmP8


ටිකක් නිදාමගන හිටිමේ සනීප නැතිෙ හිටිමේ දමත් අොරුෙක් හැදි ා. ඊට පස්මස් බඩගිනී 

කිය ා කෑ ගැහුො ළෙයි. ඊට පස්මස් ෙෙ ඇහුො රිසේ එමක් හිටපු ෙහත්තයමගන් කෑෙ 

තියනෙද කිය ා කියුො මම්්මෙ ාෙට කෑෙ නෑ ඉදමගන හිටපන් කිය ා. බෑේ එමක් තිබුනා 

දුෙ හෙස කා ා ඉතිරි වුන මරෝේස් කෑේ ක් ෙෙ ඒක දුන්නා. ඒක කා ා චූටි එක්මකනාට 

ෙයස 9 එයා අඩන්න පටන් ගත්තා දැවිේ යි කිය ා. එතන ෙෙ රිසේ එමක් හිටපු 

ෙහත්තයමගන් ෙතුට ටිකක් ඉේුො දුන්මන් නෑ. ඒ තරම් දුෂ්ඨයි. ෙතුර මගාමේ අපි හිටිමේ. 

ෙෙ කියුො අඩන්න එපා කිය ා.  

 

පාන්දර 2 විතර මටායි ට් එකට යන්න ඔින මෙ ා කාන්තා කාර්යන්ශමේ කවුරුත් හිටිමේ නැ 

එතනග ශිටියා ෙහත්තමයක් නෙ දන්මන් අංකය 14541 අනිත් ෙහත්තුරු තරණ අය ෙට 

එයා ට කියන්න බැරි නිසා ෙෙ කියුො ෙහත්තමයෝ ෙට මටායි ට් එකට යන්න ඔින කිය ා. 

මටායි ට් එක මපාේඩක් මපන්නනන්න කිය ා රූ නිසා. ොෙ එක්කමගන ගියා. මපාලීසිය 

ඇතුම න් පිටිපස්සට ොෙ එක්කමගන ගියා එලියට. ෙෙ එළියට එේදි එතන තිබුනා 

ආපනශා ාෙ කිය ා ම ාකු  යිට් එකක් ඒ  යිට් එක ෙෙ යේදි දා ා තිබුමන් ෙෙ එනමකාට 

ඔි ් කර ා. ෙෙ එේදි ඒ ෙහත්තයා අේ  ගත්තා ෙමේ අත් මදක තදින් පාරෙේ හිටන් තිබුනා. 
කියුො ෙහත්තයෙත් අපි තුන්මදනාෙත් යෙන්නම් මගදර එයාමේ අෙශ්්යයතාෙයක් තියනො 

කර ා මදන්න කිය ා. ඇත්තෙ කියනෙනම් ඒ ෙහත්තයා ෙමේ තාත්තා ෙමේ නිසා ෙෙ 

මටායි ට් එකට පාර මපන්නන්න කියුමේ. ෙෙ ඇහුො ඇයි ෙමේ අත්මදමකන් අේ  ගත්මත් 
කිය ා ඊට පස්මස් කියුො ෙට අෙශ්්යතාෙයක් තියනො කර ා මදන්න කිය ා ඊට පස්මස් ෙෙ 

කෑ ගැහුො. ෙෙ ොස්ක එක දා ා හිටිමේ එයා අත්මදක පිටිපස්සට කර ා තද කරමගන හිටිමේ 
ෙමේ කට තද ක ා හුස්ෙ  ගන්නත් බැරිමෙන තරෙට ඊට පස්මස් ෙමේ කෑ ගැහිේ ට ෙහත්තුරු 

4-5 මදමනක් ආො. ඒ එක ෙහත්තමයන් ගැහුො ෙට බටයක් ෙමේ මදයකින් මම්කිට්මෙමහෙ 

කිය ා හරියන්මන් නෑ කිය ා ගැහුො ෙේ අතටයි දකුණු අතටයි තාෙ පාරෙේ තියනො. ඊට 

පස්මස් පිටටත් ගැහුො. ඊට පස්මස් ෙට පිටිපස්මසන් මකමනක් ඇවිත් පයින් ගැහුො ෙෙ 

වීසිමෙ ා ෙැටුනා. ඊට පස්මස් ෙමේ ඇස් මදක නි ංකාර වුනා කිසි මදයක් ෙතක නෑ. ඊට 

පස්මස් එයා ා මකාමහාෙහරි ෙෙ හිටපු තැනටෙ මගනත් දා ා තිබුනා. ෙෙ යන්තම් සිහිය එේදි 

ඇගපුරා ෙඩ ෙෙ ෙහත්තයට කතා කර ා කියුො ෙට වුන විස්තමර්. නැගිටින මකාට 

සම්ූර්ණමයන්ෙ රිමදනො. ෙහත්තයා කියුො උමේට ම ාකු ෙහත්තයා එනෙමන් අපි මස්රෙ 

විස්තමර් කියමු කිය ා.  

 

ඊට පස්මස් ම ාකු ෙහත්තයා උමේ ආො. ෙට එන්න කියුො උමේ ෙැඩ කරපු ෙහත්තයා ොෙ 

එක්කමගන ගියා. ෙට ෙචනයක්ෙත් කියන්න දුන්මන් නෑ. ම ාකු ෙහත්තයා කියුො මතාමේ 
ළෙයා ෙැදුමේ ෙෙද මතාමේ ළෙයා හැදුමේ් ෙෙද මතාමේ ළෙයින්ට කන්න මබාන්න 
මදන්නමන් ෙෙද මතාමප් ළෙයින්ට ම ාන් අරන් දුන්නමන් ෙෙද කිය ාග පාදුක්ක මපාලීසිමේ 

ඔි. අයි. සී. ෙහත්තයා මබාමහාෙ නරක විදියට බැන්නා ෙට. ෙට ෙචනයක්ෙත් කියන්න 

අෙස්ථාෙ දුන්මන් නෑ. ඊට පස්මස ්ෙහත්තයෙත් මගන්නමගන කියුො මතෝ චන්ඩියද මතෝ 

කරපුො වීඩිමයෝ කර ා තිමයන්මන් අවුරුදු ගානක් එනන් බැරිමෙන්න දානො කියුො උසාවි. 

ඊට පස්මස් ෙට කාෙෙත් විශ්ොස නෑ ෙෙ කිසි මදයක් කියුමේ නෑ මපාලීසිමේ අයට. ඊට පස්මස ්

1.30 විතර අපිට ඇප දුන්නා. ඒ කියන්මන් අපි පැමිණිේ ක් දාන්න ගිමේ සැකකාරමයෝ විදියට 

තියාමගන හිටිමේ. ම ාකු දුෙටයි ෙහත්තයටයි ඇප දුන්මන් ෙහත්තයමේ යාුමෙක්. 

 

අපි මගදර ආො ෙමේ මුු ඇගෙ රිමදනො කකුේ මදකෙ ඉදිමි ා. පහුමෙනිදා අපි මකාළඹ 

කාන්තා කාර්යංශයට ගියා. ෙෙ එතන හිටපු තරු තුනක් තියන ෙැඩම් මකමනක්ට මස්රෙ 

විස්තර කියුො. එයා මම්ක මහේ ක්ොටස් එකට දාන්න ඔින කිය ා ම ාකු ෙහත්තය මකමනක් 



ගාෙට දානො කිය ා ගිහිේ ා හම්බ මෙෙන්න කියුො එස්. අයි. මහ්රත් කිය ා ෙහත්තමයක්. 

ඊට පස්මස් අපි ගියා. මෙච්ච විස්තමර් ලිය ා ඒ ෙහත්තයා ෙට ම ාකු ම ෝම් මකා යක් දුන්නා 

ගිහිේ ා ඉස්පිරිතාමේ නතර මෙන්න කිය ා ෙෙ අවිස්සාමෙේ  මහාස්පිටේ එකට ගියා 23 

තෙයි ගිමේ 26 තෙයි ෙමේ ටිකට් කැපුමේ. දෙස් 4 ෙෙ හිටියා ඉස්පිරිතාමේ. අද තාමෙනතුරු 
කිසිෙ සාධාරණයන් නෑ තාෙ මපාලීසිමේ තිමයන්නමන් ෙමේ ම ාන් එක දැන් දෙස් ගානක් 

මෙනො. දැන් දෙස් ගානක් මෙනො. ඊට පස්මස් මගදර ආෙට පස්මස ්ෙමේ රසස්සාෙත් නැති 

වුනා. ෙහත්තයටත් රස්සාෙක් නෑ.  

 

ඊට පස්මස් ෙමේ මගදර තිබුනා ෙැලි මගාඩක් චූටි පුතා දා ා. එතන මපාඩි ඇ  පාරක් යනො 

ඒ ඇළ පාමරන් දා ා මම්  ගදි සේලි නැති නිසා ඔික හාේමෙයාර් එකකට මදන්න කතා ක ා. 
හෙස ඒ ෙැලි එක පැමටේො ම ාරියකට එමෙම ෙ පාදුක්ක මපාලීසමයන් ඇවිේ ා ඒ ෙැලි 

එක අරන් ගිහිේ ා ඒ මගාේ න්ට උසාවි ද ා දඩ ගහ ා තිබුනා. එක්මකමනක්ට 50000.00 

ගාමන්. අසාධාරණයි ඒක අපිට කන්න මදයක් තිබුමන් නැති නිසා ඒක විකුණුමේ. ඊට කලින් 

දෙමස් අපි ඒ. එස්. පී ෙහත්තයා හම්බමෙන්න ගිහිේ ා ආෙ දෙමස් හෙස අමප් මගදරට අේ පු 

මගදරට මිනිස්ු ෙගයක් ඇවිේ ා අමප් මිදු ටෙ ඇවිේ ා කෑ ගැහුො. කෑ ගැහුෙෙ අමප් 

ෙහත්තයා කියුො ෙහත්තමයෝ අපිට ප්්රශ්ණයක් මෙ ා තිමයන්මන් ඔයා  යන්න කිය ා. ඊට 

පස්මස් කුණු හරුමපන් බැන්නෙ ෙහත්තයා 119 එකට මකෝේ ක ා. ඒ මගාේම ෝ 

මපාලීසිමයන් ආො. අපි කියුො ෙහත්තමයෝ අපි පාදුක්ක මපාලීසිමේ පැමිණිේ ක් දා ා තියන 

නිසා ඒ මගාේම ෝ එකක් ගහ ගනන් ගිමේ නෑ. 119 එමක් ෙහත්තුරු පැමිණිේ  ලියාමගන 

ගියා. ඒ ආපු මිනිස්ු ෙහත්තයමේ කටට පාරක් ගහ ා තිබුනා ගැහුො කියන එක කියුො ඒ 

මගාේම ෝ ඒ මගදර ඉනන් එකත් මපන්නුො. නමුත් ඒ කිසිෙ මකමනක් අත්තඩංගුෙට ගත්මත් 

නෑ. පහුෙදා ෙමේ ෙහත්තයයි ොමේ චූටි පුතයි අවුරුදු 13 එයාට ෙයස පැමිණිේ ක තියනො 

එහා මගදර අයට ගැහුෙ එකට කිය ා අරන් ගිහිේ ා උසාවි දැම්ො. ෙෙ ගිහිේ ා ඇප දී ා 

අරමගන ආො.  

 
ෙෙ කියන්මන් මපාලිස්පති තුොටයි ජනාිපතිතුොටයි ඇයි මම්් ෙමේ අසාධාරණකම් 

කරන්මන්ග මම් මගාේම ෝ තාෙ අපි පස්මසන් එන එක නතර කර ා නෑ. අසාධාරණයි මම්ක. 

අපි කාටෙත් කරදරයක් නෑ. මම් මගාේම ෝ කට කතා පතුරෙනො අපි අරක්කු, කසිප්පු 

විකුනනො කිය ා අමප් ඉතිහාසමේ කෙදාෙත් එමහෙ කර ා නෑ. කුඩු, ගංජා විකුණ ා නෑ. 

නරක මේෙේ ක ා කිය ා අපිට පැමිණිලි නෑ මපාලිස් මපාත් ෙ . මම් ෙමේ කට කතා 

පතුරෙණ අයට නිසි දඩුෙම් මදන්න කිය ා ෙෙ මපාලිස්පතිතුොමගන් ඉේ න්මන්. මම් ෙමේ 

මිනිස්ු මපාලිිීසි ෙ  තියන්න එපා කිය ා ෙෙ ඉේ න්මන්. තාෙත් නෑ කට උත්තර ගන්නො 

විතරයි මකාළඹ මහේ ක්ොටස් එමකතුත් ඇවිේ ා කට උත්තර ගත්තා. එදා තෙයි ෙමේ 

රස්සාෙ නැති වුමන්. මහෝෙගෙ ඒ. එස්. පී ෙහත්තයමගනුත් කට උත්තර ගත්තා. ොමසකුත් 

මෙනො ෙට සාධාරණයක් නෑ තාෙ. දරුමො ෙැඩ කරන ම ෝන් එක මපාලීසිමේ තාෙ ඒ 

මගාේ ම ෝ ඒක මදන්න කැෙති නෑ. එයා  කියනො උසාවි දානො කිය ා. අපි කියුො මම්ක  

නිරාෙරණය කර ා් මම්ක් මදන්න කිය ා. අපිට අකටුතුකම් කරපු නිළධාරිමයෝ තාෙත් 

මපාලීසිමේ ඉන්නො. තාෙ දඩුෙෙක් දී ා නෑ. කිසිෙ තැනකින් පැමිණිේ ක් ලියා ගත්මත් නෑ 

නමුත් මකාළඹ දන්නො.  

 

අවිස්සාමෙේ  ඉස්පිරිතාම නුත් මජ. එම්. ඔි මඩාක්ටර් බැුෙට එයා ත් අපිට අසාධාරණය 

කර ා තිමයන්මන්. එයා ා නීතිය දන්නො අපි නීතිය දන්මන් නෑ ෙෙ නීතිය දැනන් හිටියනම් 

ඔයිට ෙඩා මදයක් කරනො. ෙට මෙච්ච අසාධාරණය තෙත් මකමනක්ට මනාමෙන්න 

සාධාරණය  ඉේ නො. ෙට සාධාරණය විතරයි ඔින. අසාධාරණය ඉස්සරහට ඇවිේ ා 



සාධාරණය යටපත් මෙන අද ෙමේ සොජයක ෙට සාධාරණය ඔින. එයා ට දඩුෙම් දී ා ෙට 

යුක්තිය ඉටු කර ා මදන්න කිය ා තෙයි ෙෙ මපාලිසප්ති තොමගන් ඉේ න්මන්.  

 

මපාලීසිමයන් එතනත් අසාධාරණය ඒ පිරිමි ළෙයට මකාවිේ හැදි ාු තිමයන්මන් තාෙත් 

මහාය ා අේ ා බ  ා නෑ. අපිට නීතිය ක්්රියාත්ෙක කරන්න බෑ. ඇත්තෙ කියනෙනම් 

ෙහත්තමයෝ හරිෙ නින්දිතයි. මපාලීසිෙ  තියන්න මහාද නෑ රජමේ කිසිෙ තැනක තියන්න 

මහාද නෑ ඇත්තටෙ හිගා කන තත්මෙට පත් මෙන්න ඔින මම් ෙමේ මිනිස්ු.  

 

අපි ෙමේ පුංචි දුප්පත් මිනිස්ු ඇති එයාටත් එමහෙකරනො ඇති. ඒ උනාට ෙට එමහෙ ඉන්න 

බෑ ෙෙ දරුමෙෝ 3ක් ඉන්න අම්ො මකමනක්. ජනතාෙට කියන්මන් මම් ෙමේ ලිංගික අේ සි 
ගන්න මිනිස්ුන්ට තෙන්ට ොසියක් වුනා මහෝ මනාවුනා කෙදාෙත් ලිංගික අේ ස් මදනන්න 

එපා. සේලි ෙලින්ෙත් අේ ස් මදන්න එපා. මොකද අපි හැමෙෝෙ මම් ෙහ මපාමළාමේ එක 

ෙමේෙ හුස්ෙ ගන්න මිනිස්ු එක ෙමේ ජීෙත් මෙන්න කැෙති මිනිස්ු. ෙෙ ඉේ න්මන් 

මපාලිස්පතිතුොමගන් ඉේ න්මන් මෙයා ා මෙනත් තැනකට ොරු කරන්න එපා. ඒ ගිහිේ ත් 
කරන්මන් තෙත් කාන්තාෙකට මම් ටිකෙයි මම් මිනිස්ු  ෙෙ කියන්මන් රස්සාමෙන් අස ්කර ා 

මගදරෙ යෙන්න කිය ා. එතමකාට තෙයි සාධාරණයක් තිමයන්මන් අහිංසක මිනිස්ුන්ට. ෙෙ 
කියන්මන් එේුම් ගහ ෙදි මම් මිනිස්ුන්ට අරාභිමේ තිමයන නීතිය මේන්න ඔනි ගහ ා 

ෙරන්න. ප්්රසිේිමේ ගහ ා ෙරන නීතියක් මේන්න ඔනි ස්ත්්රී දූෂණ කරන මම් ෙමේ අෙණ 

මිනිස්ුන්ට.  

 

ස්ත්්රීන් තෙයි හැෙමේකෙ මූලිකත්ෙය ගන්මන් ස්ත්්රීන්ට ෙද හිංසා කරණ අය ප්්රසිේිමේ 

අනිොර්මයන් දඩුෙම් මදන්න ඔින. ෙෙ නීතිය පතාමගන ගිමේ නීතිය රකින තැනකට එතනිනුත් 
ෙට අකටයුත්තක් උනා මන් ෙෙ අහන්න කැෙතියි හැමෙෝමගන්ෙ ෙෙ මකාතන්ටද යන්න 

තිමයන්මන්. නීතිය රකින තෙත් තැනක් තියනෙද? ඒ නිසා ෙට සාධාරණයක් කර ා මදන්න 

මපාලිස්පති තුෙනි. ෙට විතරක් මනමෙයි ඒක මුු සොජයටෙ මේවි.  
 


