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“ මම සිරග දර සිටිය දී, ත්රස්තවාදය වැළැක්ීගේ පනත යටගේ අේඅඩංගුවට ේ ගවනේ ගදමළ සිරකරුවන් 

මුණ ැසී කතා කළා. ඔවුන්ග න් සමහරුන් තවමේ ෆයිල් එකවේ  න්ගන් නැතිව අවුරුදු 10 ක් පමණ එහි රඳවා 

තබාග න තිගබනවා. මටේ ඒ ගේම ගවයි ද කියා කල්පනා කරලා මම ගබාගහාම බය වුනා...”  

- පසුගිය වසගර් ගහාගරාපතාගන් දී ගබාරු ග ෝදනා යටගේ අේඅඩංගුවට  ේ පුේ ලයින් පස් ගදනාග න් 

එක් අගයකු වන එල්.ටී. ගජස්ින් 

හැඳින්ීම   

ත්රස්තවාදය වැළැක්ීගේ පනත (PTA) යටගේ අේඅඩංගුවට ග න රඳවාග න සිටින අයගේ පවුල් මුහුණ ගදන සමාජ 

ආර්ික බලපෑේ ඉස්මතු කිරීම සඳහා ගමම පර්ගේෂණය සිදු කරන ලදී. ත්රස්තවාදය වැළැක්ීගේ පනත මගින් ප්රධාන 

වශගයන් ඉලක්ක කර ඇේගේ ජනවාර්ගික හා ආ ික සුළුතරයට අයේ (ගදමළ හා මුස්ලිේ) පිරිින් වන අතර 

ඔවුන්ව අේඅඩංගුවට  ැනීම ගහ්තුගවන් කාන්තාවන් සහ පවුල් අවදානමට ලක්ව තිගේ. ගමම අේඅඩංගුවට 

 ැනීේවල සමාජ-ආර්ික බලපෑම කාන්තාවන් විසින් දැරිය යුතුව තිගේ.  

වැඩිහිටියන් හා තම දරුවන් රැකබලා  ැනීමට සහ එදිගනදා ජීවේීම ගවනුගවන් ආදායමක් උපයා  ැනීමට 

කාන්තාවන්ට නියම ී තිගේ. නීතිඥයින් සමඟ සබඳතා පවැේවා  ැනීමේ, අේඅඩංගුවට ේ පිරිින් බැලීමටයාමේ 

ඔවුන් විසින් සිදුකළ යුතු ය. පවුගල් මූලික ආදායේ උපයන්නන් අේතගනෝමතික ගලස අේඅඩංගුවට ග න රඳවා 

තබා  ැනීගේ අතිගර්ක ප්රතිඵලයක් වශගයන් දරිද්රතා මට්ටේ හා ණය ැතිභාවය ඉහළයාම ඇති ී තිගේ. ගේ අනුව, 

ගමමගින් වක්රව රජය මත අමතර බරක් ද පැටගේ. තවද, සමාජය රජගේ ආඛ්යානය පිළි ැනීමට සහ ගමම පවුල්  

“ත්රස්තවාදී පවුල්” ගලස හංවඩු  ැසීමට නැඹුරු ීමේ සමඟම, ගමම පවුල් සමාජීයව ගනරපා හැරීමකට සහ මානසික 

කේපනයන්ට ද මුහුණ ගදති. 

 

ඇසුරු කිරීමේ වරදකාරිත්වය 

2019 අග  ් ්රල් 21 වන දින පාස්කු ඉරිදා ප රහාරගයන් වහාම ඉක්ිතිව, ත රස්තවාදය වැළැක්ීගේ පනත සහ 2007 

සිවිල් හා ගේශපාලන අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ ජාතයන්තර සේමුතිය (ICCPR) පනත යටගේ මුස්ලිේවරුන් සිය  ණනක් 

වටලා අේඅඩංගුවට  නු ලැබීය. ත්රස්තවාදය වැළැක්ීගේ පනගේ නඩු සේබන්ධගයන් කටයුතු කරන නීතිඥයින්ට1 

අනුව, ප්රහාරගයන් පසු අවම වශගයන් වයස අවුරුදු 18 ේ 49 ේ අතර මුස්ලිේවරුන් 500 ක ප්රමාණයක් ත රස්තවාදය 

වැළැක්ීගේ පනත යටගේ අේඅඩංගුවට ග න රඳවා තබා ග න තිගේ. අේඅඩංගුවට  ේ අයග න් 98 ගදගනකු 

සහරාන්ගේ උපන්  ම වන මඩකලපුගේ කාන්තන්කුඩි හි අය ගවති. ගේ දක්වා, කතන්කුඩි රැඳවියන් 98 ගදනාග න් 

92 ගදගනකු රිමාන්් භාරගේ පසුවන අතර පුේ ලයින් 6 ගදගනකු ඇප මත මුදා හැර තිගේ. එක් සුවිගශ්ෂී අවස්ථාවක 

දී එක ග ෝදනාවක් යටගේ මුස්ලිේ තරුණයින් සහ පිරිින් 65 ගදගනකු අේඅඩංගුවට ග න තිගේ. ත රස්තවාදය 

වැළැක්ීගේ පනගේ අේතගනෝමතික හා පුළුල් භාවිතය, දශක  තුනක ජනවාර්ගික  ැටුම තුළ ගදමළ ප රජාවට 

එගරහිව එය අධික ගලස හා අවභාවිතා කළ  රටාව අනු මනය කරයි. ප්රජාවන් තවදුරටේ ධ්රැීකරණය කිරීමට සහ 

ඔවුන් අතර ඇති ගබදීේ  ැඹුරු කිරීමට එමගින් විශාල දායකේවයක් ලබා දී තිගේ. 

ප්ර ණ්ඩ ත රස්ත කි ් ්රයාකාරකේවලට සේබන්ධ අය නීතිය ඉදිරීගේ ව විය යුතු අතරම, ත රස්තවාදය වැළැක්ීගේ පනත 

යටගේ පවුගල් සාමාජිකයින්  ණනාවක් අේඅඩංගුවට ග න රඳවා තබා  ැනීම, සැකය මත පදනේ වූවක් ී ම අතිශය 

 ැටළු සහ ත ය. ගමම වි ක්ෂණශීලී ගනාවන අේ අඩංගුවට  ැනීේ නිසා නිර්ගදෝෂීභාවය උපකල්පනය කිරීම 

ප්රතික්ගෂප් ීම, ඇසුරු කිරීම නිසා වරදකාරීවන වාතාවරණයක් නිර්මාණය ීම, සමාජය තවදුරටේ ධ්රැීකරණය ීම, 

ඉස්ලාේ භීතිකාව පැතිරීම තීව්ර ීම සහ ගබාගහෝ දුරට සාමකාමී මුස්ලිේ ප්රජාව අතර දැඩි අමනාපකාරීේවයක් ඇති ීම 

සිදු ගේ. ත්රස්තවාදය වැළැක්ීගේ පනත යටගේ සිදුව ඇති අේතගනෝමතික ගලස අේඅඩංගුවට  ැනීම ගබාගහෝ විට 

සුළුතර ප්රජාවක් ගහෝ විරුේධවාදීන් ඉලක්ක කර ේ “මායාකාරියන් දඩයේ කිරීගේ” වැන්නක් ී ඇති අතර, ඇේත 

 
1 ගකාළඹ සහ නැග නහිර පලාගේ සිට  



2 
 

වශගයන්ම එගස් සිදුගකාට ඇේගේ සාක්ි රැස් කිරීගේ මාධයයක් වශගයනි. එය දරුණු ගලස මූලික මානව හිිකේ 

උල්ලංඝනය කිරීමකි. 

විපතට පේ පවුල් සහ ගේශීය හා ජාතයන්තර සමාජ ක්රියාකාරීන් සහ අයිතිවාසිකේ ගවනුගවන් ගපනී සිටින 

කණ්ඩායේ විසින් කරන ලද දීර්ඝ කාලීන ඉල්ලීමක් වන ත රස්තවාදය වැළැක්ීගේ පනත අවලංගු කිරීගේ හදිසි 

අවශයතාවය ගමම සිේීන් මගින් නිදර්ශනය ගේ. තවද, ත්රස්තවාදය වැළැක්ීගේ පනත යටගේ සිදුකරන ලද 

අේඅඩංගුවට  ැනීේ සහ රැඳවියන්ට සැලකීගේ ආකාරය  මගින් ජනවාර්ගික / ආ ික සුළුතරය ගකගරහි  ැඹුරින් 

මුල් බැස ඇති අ තිය, නීතිය ක්රියාේමක කිරීගේ හා බන්ධනා ාර පේධතිගේ අසාර්ථකේවය සහ හදිසි 

ප්රතිසංස්කරණයක පවේනා අවශයතාව ගහළි ගකගර්. 

ඓතිහාසික සන්දර්ථභය   

ත්රස්තවාදය වැළැක්ීගේ පනත යනු 1978 දී හඳුන්වා දුන් ගදමළ ඊලේ විමුක්ති ගකාටි (LTTE) විසින් ගමගහයවූ ගදමළ 

කැරැල්ල මැඩපැවැේීම ගවනුගවන් රජයට කුරිරුගලස බලය භාවිතා කිරීමට සහ අමානුික ‘ත්රස්ත විගරෝී’ උපක්රම 

භාවිතා කිරීම නීතයනුකූල කිරීම ගවනුගවන් හඳුන්වා ගදන ලේදකි. එතැන් පටන් විසමානුපාතිකව ගදමළ ජනවාර්ගික 

ජනයාට එගරහිව අේතගනෝමතික ගලස අේඅඩංගුවට  ැනීම, ග ෝදනා ගනාමැතිව දීර්ඝ කාලයක් රඳවා තබා  ැනීම, 

අමානුික රැඳවුේ ගකාන්ගේසි පවේවා  ැනීම, වධහිංසා පැිණීම, බලහේකාරගයන් පාගපාච් ාරණය කරීම, 

නිදහස් කිරීගමන් පසු නැවත අේඅඩංගුවට  ැනීේ ඇතුළු හිරිහැර කිරීේ සහ සීමා කිරීේ සඳහා එය භාවිතා කර තිගේ. 

ගේ වන විට අවම වශගයන් ත්රස්තවාදය වැළැක්ීගේ පනත යටගේ අේඅඩංගුවට  ේ රැඳවියන් 146 ගදගනකු2 

(කාන්තාවන් 6 ගදගනකු සහ අවුරුදු 1½ ක් වයසැති හෘද ගරෝ යකින් ගපගළන ළදරුගවකු ද ඇතුළුව) රට පුරා ඇති 

බන්ධනා ාරවල3 අඛ්ණ්ඩව රඳවා තබාග න තිගේ.   

2015 වන විට, ත රස්තවාදය වැළැක්ීගේ පනත යටගේ රඳවාග න සිටින සැබෑ සංඛ්යාව ගනාදන්නා නමුේ, 

ත රස්තවාදය වැළැක්ීගේ පනත යටගේ රඳවාග න සිටින සහ නිල රිමාන්් බන්ධනා ාර 11 ක රිමාන්් කරනු ලැබූ 

පුේ ලයින් 182 ගදගනකුගේ ලැයිස්තුවක් බන්ධනා ාර ගදපාර්තගේන්තුව විසින් සේපාදනයකර නිකුේ ගකාට තිගේ. 

ගකගස් ගවතේ, බූස්ස සහ ගකාළඹ ත්රස්තවාදී විමර්ශන ගදපාර්තගේන්තුගේ (TID) රැඳවුේ මධයස්ථානවල රඳවා සිටින 

අය එම ලැයිස්තුවට ඇතුළේ ගනාවූ අතර, ගමයින් ඇඟගවන්ගන් එම අවස්ථාගේ දී ත රස්තවාදය වැළැක්ීගේ පනත 

යටගේ අේඅඩංගුවට ග න රඳවාග න සිටි පුේ ලයින්ගේ සංඛ්යාව ගබාගහෝ දුරට ඉහළ යාමට ඉඩ ඇති බවයි. 4   

ගවාච්ගඩෝේ සාමූහිකය5 විසින් එකල සළකුණු කරන ලද නඩු වර්  වන්ගන්: 

● තවමත් නඩු තීන්ු නිගමනය කර මනාමැති වසර 18-19 ක්ව දක්වවා රිමාන්් භාරමේ පසුවන අය;  

● ම ෝදනා මගානු කිරීමට මපර වසර 15 ක්ව රිමාන්් භාරමේ පසුවන අය;     

● මමහ්ස්ත්රාත්වරයු මවත ඉදිරිපත්මකාට රිමාන්් භාරයට පත් කිරීමට මපර මාස 15 ක්ව රඳවා තබාමගන 

සිටින අය;   

● නඩුව අවසන් මනාකර වාර 400-500 අධිකරණමේ නඩු විමසීේ සඳහා මගන එනු ලැබූ අය;     

● දිස්ික්වක 4 ක වූ උසාවි 6 ක්ව මවත එක්ව පුද්ගලමයුට එමරහිව නඩු 15 ක්ව මගානු කළ අවස්ථාවක්ව; සහ    

● වසර 5-6ක් රැඳවුේ භාරගයන් පසුව නිර්ගදෝෂී ගලස සියලු ග ෝදනාවලින් නිදහස් කරන ලදුව නැවත 

අේඅඩංගුවට  ැනීම ඇතුළුව පශ් ාේ නිදහස් හිරිහැරවලට ලක්වූ පුේ ලයින්.    

 

 
2 මානව හිිකේ හා සංවර්ධන මධයස්ථානය (CHRD) විසින් ගමගහයවනු ලබන නඩු වලට අනුව.   
3 අනුරාධපුර 21, මඩකලපුව 04, යාපනය 01, නව මැ සින් බන්ධනා ාරය 100, වැලිකඩ 05, ගකාළඹ රිමාන්් 

බන්ධනා ාරය (CRP) 08, මහර 03, වැලිසර 01, ගකාළඹ අපරාධ අංශය (CCD) 03.   
4 ගවාච්ගඩෝේ සාමූහික, ත්රස්තවාදය වැළැක්ීගේ පනත යටගේ අේඅඩංගුවට ේ රැඳවියන් - “යහපාලනය” යටගේ ගනාසලකා 

හරිනු ලැබ? - https://groundviews.org/2015/09/05/pta-detainees-ignored-under-yahapalanaya/  
5 එම.  

https://groundviews.org/2015/09/05/pta-detainees-ignored-under-yahapalanaya/
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ඉස්ලාේ භීතිකාව සහ මාධ්ය අනුකූලතාවය   

පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරයන් මගින් 2009 යුේධය අවසන් ීගමන් පසු ඉහළ යින් තිබු ඉස්ලාේ භීතිකාගේ තවේ රැල්ලක් 

ඇවිලුගේය. ව කීේ විරහිත මාධය ආයතන විසින් මුස්ලිේවරුන් ගකගරහි ඇති ගමම ගපාදු සතුරුකම තේවය 

තවදුරටේ උග්ර කර ඇති අතර එහි ප්රතිඵලයක් වශගයන් මුස්ලිේ ප්රජාව වඩ වඩාේ අවදානමකට ලක්ී තිගේ. 6 සිංහල 

කාන්තාවන්7 සමූහ වන්ධයාකරණය සිදුකළ බවට ගබාරු ග ෝදනාවට ලක් වූ වවදය ෂාෆීගේ සිේධිය සහ 

ගහාගරාේපතාන පස්ගදනා (ගමම සිේධි අධයයන පිළිබඳ විස්තර පහතින්) පිළිබඳ සිේීන් යනු මාධය විසින් ිනිසුන් 

6 ගදගනකුගේ සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල ජීවිත විනාශ කිරීම සඳහා ගබාරු පැතිරීම සහ වගක්රෝක්තීන් හා වවරී කථා 

පැතිරීම පිළිබඳ පැහැදිලි උදාහරණ ගේ. ගේ දක්වා කිසිදු මාධය ආයතනයකට තම ව කීේ විරහිත ක්රියාවන් සඳහා 

ව ීමක් සිදුව නැත. 

“අපට අවශය ගවන්ගන් මාධයයට එගරහිව පියවර  ැනීම යි. ඔවුන්ගේ ගබාරුවලින් අග  ජීවිත විනාශ කගළ ්ඔවුන්. 

ඔවුන්ගේ ව කීේ විරහිත වාර්තාකරණය පිළිබඳව ඔවුන් ගකගස් ගහෝ ව කිව යුතුයි. මගේ ස්වාිපුරුෂයා පිළිබඳ 

ගබාරු ප්රකාශයට පේ කළ ආකාරයටම, ලංකාදීප පත්රගේ මුල් පිටුගේ ප්රවෘේතිය නැවත කැඳීමක් හා සමාව අයැදීමක් 

අපට අවශය යි”  පසුගිය වසගර් ගහාගරාේපතාගන් දී ගබාරු ග ෝදනා යටගේ අේඅඩංගුවට  ේ පස්ගදනාග න් එක් 

අගයකුගේ ිරිඳ වන ගේ. හයුරුල්හුදා පැවසුවා ය. 

රැඳවියන්ගේ පවුල් ගබාගහාමයක් ඔවුන්ව ඔවුන්ගේ ප්රජාවන්ග න් ගනරපා හැරීම සහ  ඔවුන්ගේ දරුවන් පවා ගසසු 

පංතිගේ ළමයින්ග න් හා ගුරුවරුන්ග න් හිරිහැරවලට ලක් ීම පිළිබඳව කතා කරනු ලැබී ය. “අපි යන හැම 

තැනකම ිනිස්සු ‘ගමන්න අයිසිස් කට්ටිය එනවා’ යැයි කියනවා. ‘ඇයි ඔවුන්ගේ තාේතා හිගර් හිටිගේ? ඔහු අයිසිස් 

ත්රස්තවාදිගයක් ද?’ කියලා අග  දරුවන්ග න් අහනවා. ප්රහාර එල්ල ගවනකේ සහරාන් කවුද කියලා අපි අහල 

තිබුගණ් නැහැ. ඇයි අපිට ගමගහම ගවන්ගන්?” ප්රහාරගයන් පසු අේඅඩංගුවට  ේ අයගේ භාර්යාවන් සහ මේවරුන් 

ගබාගහෝ ගදගනක් එගස් විලාප තැබුවා. 

 

ආධ්ාර මනාමැතිීම සහ ණයභරිතතාවය   

පවුගල් එකම ආදායේ උපයන්නා අහිි ීගමන් ගබාගහෝ පවුල්වලට විකල්ප ආදායේ මාර්  ගසායා  ැනීමට සිදු ී 

තිගේ. ගමම පවුල්වලට ආධාර කිරීම ගවනුගවන් ඥාතීන් විසින් උපරිම උේසහයක්  න්නා අතරම, ඔවුන්ට නීතිඥ 

 ාස්තු සඳහා, බන්ධනා ාරයට යෑමට ප්රවාහන වියදේ සඳහා සහ තම දරුවන්ගේ ආහාර හා පාසල් වියදේ සඳහා ණය 

 ැනීමට ගහෝ තමන් සතු ගේ උකස ්කිරීමට සිදු ී තිගේ. එගස්ම, අේඅඩංගුවට  ේ අය ගකගරහි ඇති අපකීර්තිය 

ගමන්ම ප්රහාරවලින් පසු ගමම පවුල් පිළිබඳව පවේනා දැඩි නිරීක්ෂණය ගහ්තුගවන්, ගමම පවුල්වලට මුදල් ණයට 

දීමට ගහෝ ඔවුන් සඳහා කුමන ආකාරයකින් ගහෝ ආධාර කිරීමට ජනතාව මැලි ගේ. 

තනිවම නිවසින් පිටතට යාමට පුරුදු ී ගනාතිබූ පවුල්වල කාන්තාවන්ට එය විගශ්ෂගයන්ම දුෂක්ර ී තිගේ. එවැනි 

කාන්තාවන්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වලට තමන් ගවනුගවන් උපකාර කර  ැනීමට කිසිදු හැකියාවක් ගනාතිබුනි. එවැනි 

එක් සිේධියක් වන්ගන්  කාන්තන්කුඩි හි ිරිඳකගේ සිේධිය කි. ඇය මැහුේ ශිල්පිනියක වූ අතර අසල පිහිටි ඇඟලුේ 

කේහලක් ගවනුගවන් වැඩ කටයුතු කළාය. ඇගේ ස්වාිපුරුෂයා සිටින විට දී, ඔහු ඇයට අවශය සැපයුේ එකතු 

කරග න විේ නිි භාණ්ඩ කර්මාන්ත ශාලාවට ග න ගිගේ ය. ඇයට අවශය ද්රවය ලබා  ැනීම ගහෝ ඇයග න් නිමැවුේ 

එකතු කිරීම සඳහා ඇයට අවශය සහය ගනාමැති නිසා දැන් ඇයට එම කාර්යය කිරීමට ගනාහැකි ී තිගේ.ඥාති 

සේබන්ධයක් ගනාමැති  පිරිිගයකු ඇයගේ නිවසට පැිණීම සංස්කෘතික වශගයන් පිළි ගනා නී.. එබැවින් දැන් ඇය 

ණය ආපසු ග ීමටේ, වදනික අවශයතා සපුරා ැනීමටේ ගවගහගසින් සිටී. ගමම පවුල් කිසිවකට රජගයන් ගහෝ 

 
6 වාර්ගික ආතතීන් ඇවිළීමට සහ මුස්ලිේ විගරෝී පක්ෂග්රාහී අදහස් ප්රකාශ කිරීමට වඩාේම සහය දක්වන මාධය අතරට: 

ගදරණ, හිරු, දිවයින සහ ලංකාදීප ආදී මාධයය ඇතුළේ ගේ.   
7 සන්ග් ඔේසර්වර්, “මාධය අපව මරා දමා දැේමා”: කුරුණෑ ල වවදයවරයාගේ ිරිඳ කතා කරයි -  

http://www.sundayobserver.lk/2019/06/16/news-features/%E2%80%9C-media-has-killed-

us%E2%80%9D-kurunegala-doctor%E2%80%99s-wife-speaks-out  

http://www.sundayobserver.lk/2019/06/16/news-features/%E2%80%9C-media-has-killed-us%E2%80%9D-kurunegala-doctor%E2%80%99s-wife-speaks-out
http://www.sundayobserver.lk/2019/06/16/news-features/%E2%80%9C-media-has-killed-us%E2%80%9D-kurunegala-doctor%E2%80%99s-wife-speaks-out
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ගවනේ කිසිදු කණ්ඩායමකින් කිසිදු සහයක් ලැබී ගනාමැති අතර, ඔවුන්ගේ පවුල්වල එකම ආදායේ උපයන්නා 

ගනාමැති විට ඔවුන් දැඩි අර්බුදයකට පේව සිටිති. 

පහත දැක්ගවන්ගන් පසුගිය වසගර් පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරගයන් පසු අේඅඩංගුවට  ේ මුස්ලිේ පිරිින් 8 ගදගනකුගේ 

පිරිි ළමගයකුගේ සහ කාන්තාවක්ගේ පවුගල් සමාජිකයින් සමඟ කළ සේමුඛ් සාකච්ඡා 10 කි. ඊට අමතරව, 

ගහාගරාේපතාගන්  දී ගබාරු ග ෝදනා යටගේ අේඅඩංගුවට  ේ පස්ගදනා සමඟ කතා කිරීමට ද මට හැකි වූ අතර, 

පසුගිය ගනාවැේබරගේ දී ඇප මත ඔවුන් මුදා හැර තිගේ.   

පවුල - * ෆාතිමා (මව), 53, නැමගනහිර පළාත, ශ්රී ලංකාව 

රැඳවියා - * ඉන්ෆාස ්(පුතා), 21 

දැනට රඳවාමගන සිටින්මන් - කෑගල්ල බන්ධ්නාගාරය 
ම ෝදනාව - NTJ විසින් සංවිධ්ානය කරන ලද බයාන් සඳහා නුවරඑළිය මවත යාම 

රැකියාව - විුණුේ නිමයෝජිත, හා්මවයාර්ථ මවළඳසැල 

විවාහක තත්වය - අවිවාහක 

යැමපන්නන් - තනි මාපිය මව, ඇඳුේ මැසීම 

 

*ෆාතිමාගේ ස්වාිපුරුෂයා ඔවුන්ගේ තුන්වන දරුවා ඉපදුණු පසු පවුල අතහැර ග ාස ්තිගේ. පසුව ඇය *ඉන්ෆාස්ට 

අධයාපනය ලබා දීම ගවනුගවන් ඇයගේ නිවස විකුණා දමා ඇති අතර, ඔවුන් එතැන් පටන් කුලී නිවාසවල වාසය 

කර තිගේ. ඇයගේ වැඩිමහල් පුතුන් ගදගදනා විවාහ ී සිටින ගහයින්, ඇයව සහ 75 හැවිරිදි ආච්ි අේමා රැකබලා 

 නිින් සිට ඇේගේ බාලයා වන ඉන්ෆාස ්විසින් ය. *ඉන්ෆාස් විසින් මසකට රුපියල් 30,000 ක් උපයා ඇති අතර 

එයින් රුපියල් 25,000 ක් නිවගස් කටයුතුකරග න යාම සඳහා ඔහු විසින් මවට ලබා දී තිගේ. 

බයන් (ගේශනාවකට) සවන් දීම සඳහා නුවර එලිය ගවත යාමට ගනාිගල්  ාරිකාවක් ලබා දුන් ිතුරන් කිහිප 

ගදගනකු සමඟ *ඉන්ෆාස ්එකතු ී තිගේ. ඊට වඩා වැඩි යමක් ඔහුට පවසා නැත. ගකගස් ගවතේ, තමා ිතුරන් කිහිප 

ගදගනකු සමඟ සාදයක් සඳහා යන බව ඔහු තම මවට පවසා සිකුරාදා සවස පිටේව ග ාස ්තිගේ. ඔහු ගසනසුරාදා 

රාත්රිගේ ආපසු පැිණි විට, ඔහු සිටි තැනේ බයාන් (ගේශනය)  ැන තම මවට පවසා ඇති අතර, “තමන්ව NTJ8 විසින් 

පාවා ගදනු ලැබූ බවක්” ඔහුට දැනුණු බව පවසා තිගේ. “එයින් පමණක්ම ඔහු ත්රස්තවාදිගයකු ගනාවන බව ඔ පු කළ 

හැකියි” යනුගවන් ඔහුගේ මව පැවසුවා ය. ඔහු ගිගේ සාමානය පල්ලියකට ය. එය NTJ එකක්වේ ගනගවයි”. 

එදා රාමදාන් ගදවන දිනය (2019 මැයි 9), මගේ පුතයි මමයි නිවගස් පිටුපස විගේකගයන් හිටියා. “අවදි වූ වහාම 

ගිහින් උපවාසය අවසන්කිරීම සඳහා සගමෝසා ිල දී  න්නා බව” ඔහු මට කිේවා.පසුව එදිනම, ගපාලීසිගේ සහ රහස් 

ගපාලිසිගේ නිලධාරීන් සමඟ වාහන ගදකක් අග  නිවසට ඇවිේ * ඉන්ෆාස ් ැන ඇහුවා. ප්රශ්න කිරීම සඳහා ඔහුව 

රැග න යා යුතු බව ගපාලීසිය පැවසුවා. මම කිේවා ඔහු කිසිම වැරැේදක් කරලා නැහැ කියලා. “ඔවුන් ඔහුගේ 

දුරකථනයේ පරීක්ෂා කර බලලා ආපසු දුරකථනය දුන්නා, නමුේ මගේ පුතාව දුන්ගන් නැහැ,” ෆාතිමා පැවසී ය. ඔහු 

මුලින් කාන්තන්කුඩි ගපාලිසිගේ රඳවාග න පසුව මඩකලපුව බන්ධනා ාරයට මාරු කරනු ලැබ තිගේ. “ඔවුන් ඔහුව 

අග  ග දරින් අරග න ගිගේ. නමුේ ඔහු සැඟී සිටි බව ඔවුන් ග ෝදනා පත්රගේ ලියා තිබුණා. ඔවුන් ග ෝදනා පත්රය 

කියවන විට, මම ඔවුන්ග න් ඇහුවා ඇයි ඔවුන් ගබාරු කියන්ගන් කියලා, නමුේ ඔවුන් එේ එම ප්රකාශය ගවනස ්

කගළ ්නැහැ, ”ඇය පැවසුවා ය. *ඉන්ෆාස ්පළමු වරට මගහ්ස්ත්රාේවරයා හමුවට ඉදිරිපේ කළ විටේ මම ගේ ප්රශ්නයම 

මතු කළා. *ඉන්ෆාස ්තම නිවගස් සිට අේඅඩංගුවට ග න ඇේනේ ඔහු සැඟී සිටින බව ප්රකාශ කගළ ්ඇයි කියලා 

විනිසුරුවරයාේ විමසුවා.   

දැන් ඔහුව ප්රධාන වශගයන් සිංහල භාෂාව කතා කරන ප්රගේශයක් වන කෑ ල්ල ගවත මාරු කර යවා තිගේ. “අපට 

ගපාදු ප්රවාහන ගස්වගයන් එගහ් යන්න බැහැ. ඒ නිසා දරුවන් කෑ ල්ගල් රඳවා සිටින පවුල් 15 ක සාමාජකයින් 

සිංහල කථාකරන රියදුගරකු සමඟ එකට  මන් කරන්න වෑන් රථයක් කුලියට  ැනීමට දායක ගවනවා.   ඔහු 

 
8 ජාතික තේහීේ ජමාේ  (NTJ) 

 



5 
 

ගවනුගවන් ග නයන යේ ආහාරයක වියදමේ එක්ක මගේ  මන් වියදමේ එකතු කළාම අවම වශගයන් රු. 5000ක් 

එක  මන් වාරයකට වියදේ ගවනවා. අවම වශගයන් සති ගදකකට වරක්වේ අපි ඔවුන්ව බැලීමට යාමට උේසහ 

කරනවා. යන්න එන්න යන  මනට මුළු දවසම  ත වන අතර, මට ඔහු සමඟ කතා කිරීමට විනාඩි 20 ක් පමණ 

කාලයක් ලැගබනවා. ”   

“ඔහු මුල දී මට කිේවා ඔවුන්ව සාඩින් වගේ අසුරලා තිගයනවා කියලා, නිදා න්න තිගයන්ගන් එකිගනකාට ලන්ව 

පැේතට කියලා. ඔවුන්ට හරියට නිදා  න්න ගහෝ යාඥා කරන්න විදිහක් තිබුගණ් නැති බවේ එය ඉතාම අපිරිසිදු 

බවේ ඔහු කිේවා. දැන් තේවය දියුණු ී ඇති බව ඔහු කියනවා. ‘ඔයා මාව හැදුගේ කාටවේ ගකෝපගයන් පහර 

ගදන්නවේ, කිසිම ගවලාවක ප්ර ණ්ඩකාරී ගවන්නවේ ගනගවයි, ඒේ දැන් බලන්න මට ගවච්  ගේ’ කියලා අපි 

මුණ ැගසන සෑම ගවලාවකම ඔහු මට කියනවා. ඔහු යේ වැරැේදක් කරලා තිගයනවා නේ, මට ගේරුේ  න්න 

පුළුවන්, ඒේ ගනාකළ ගදයක් ගවනුගවන් ඔහු ගේ ිල ග වන්ගන් ඇයි? ගදවියන් මගේ පුතා නිර්ගදෝෂී බව දන්නා 

නිසා ඔහුට උදේ කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ” 

ඇයට අවශය කුමක්දැයි අපි ඇයග න් විමසූ විට ඇය පැවසුගේ ඇයට මහන මැිමක් අවශය බවේ, ප්රගේශගේ 

ගබාගහෝ ඇඟලුේ කර්මාන්තශාලාවලට කෑලි මැසීමට ඇයට හැකි බවේ එය ඇයට නිවගස් සිට කළ හැකි ගදයක් 

බවේය එයින් * ඉන්ෆාස ්මුදා හරින තුරු ඔවුන්ට ජීවේ ීමට යේ ආදායමක් උපයා  ත හැකි බවේ ය. මැිමක ිල 

රු. 40,000 ක් පමණවන අතර ඇයට එය ිලදී  ත ගනාහැකි ය. 

පවුල - * මරමනෝසා (බිරිඳ), 39, නැමගනහිර පළාත, ශ්රී ලංකාව 

රැඳවියා - * රියාස ්(සැමියා), 43 

දැනට රඳවාමගන සිටින්මන් - මමාණරාගල බන්ධ්නාගාරය 
ම ෝදනාව - NTJ විසින් සංවිධ්ානය කරන ලද බයාන් සඳහා නුවරඑළිය මවත යාම 

රැකියාව - කාර්ථමික, ලංකා ප්රවාහන මණ්ඩළය 

විවාහක තත්වය - විවාහක - දියණියන් තිමදමනක්ව (07, 12 සහ 14). 

යැමපන්නන් - බිරිඳ සහ දරුවන් තිමදනා 

සං ාරක දීමනාව - සෑම දින 45 කටම ICRC මවතින් රු. 2,600 ක්ව (2020 ජනවාරි 11 දිනට වරක්ව ලැබුණි) 

 

අසල්වැසිගයකු වන රාවුෆ් [ජාතික තේහීේ ජමාේ( NTJ) හි සාමාජිකගයක්], * රියාස ්සහ තවේ ිතුගරකු වන 

සුගබයාර්ග න් නුවර එළිගේ  දින 3 ක බයාන් උේසවයකට සහභාගි වන ගලස ඉල්ලා සිටිය ද, එහි කියැගවන ගේට 

අකමැති ීම නිසා සුගබයාර් සහ * රියාස ්පළමු දින ඇතුළත ආපසු පැිණ තිගේ. * රියාස ්යාඥා කරන්ගන් NTJ 

විසින් පාලනය කරන මුස්ලිේ පල්ලියක ගනාව සාමානය පල්ලියක ය.  * රියාස ්ලංකා ප්රවාහන මණ්ඩළගේ 

කාර්ික ශිල්පිගයකු ගලස ගස්වය කළ අතර ඔහු අේඅඩංගුවට  ැනීගමන් පසු ඔහුගේ ිරිඳට රු. 37,000ක් (ඊපීඑෆ් 

+ ඊටීඑෆ)් එක් වරක් සිදුකරන ග ීමක් වශගයන් ලබා දී තිගේ. ඉන්පසුව, ඔවුන්ට තමන් විසින් ම යැපීමට ක්රම 

ගසායා  ැනීමට සිදුව තිගේ. 

*රියාස ්රාමසාන් 3 වන දිනගේ දී (2019 මැයි 10) සිය නිවසින් අේඅඩංගුවට  නු ලැබ තිගේ. ගපාලිසිය ඔහුව ගසායා 

බස් ඩිගපෝවට ග ාස ්ඔහුගේ නිවසට පැිණ තිගේ. ඔහුව  අරග න යන්ගන් ඇයිදැයිද , ඔහු NTJ සාමාජිකගයක්වේ  

ගනාවන බව *ගරගනෝසා ඔවුන්ග න් අසා සිටියා. ඔවුන් පවසා ඇේගේ ඔහු නුවරඑළිගේ බයාන් සඳහා ග ාස ්ඇති 

බවයි. (ගපාලිසිය බයාන් හැඳින්වූගේ පුහුණුවක් ගලසයි.) * රියාස ්අේඅඩංගුවට  න්නා විට ගරගනෝසා මාස 5 ක 

 ැිනියක් විය. ඇයට සැ තැේබර් මාසගේ දී දරුවා ලැබුණ ද, ළදරුවා උපතින්  ටික ගේලාවකට පසු  ිය ග ාස ්

ඇත.   

“මගේ ස්වාිපුරුෂයා අේඅඩංගුවට  ේ වහාම, මගේ අසල්වැසියන් සියල්ගලෝම පැිණ ඔහු නිර්ගදෝෂී බවේ ඔහු 

අේඅඩංගුවට ගනා ත යුතු බවේ මට කිේවා. ඔවුන් රාමසාන් කාලගේ දී සෑම සවස් වරුවකම පැිණ මා සනසින් 

ශක්තිමේ වන ගලස පැවසුවා. මාව දැඩිගලස ගසෝදිසියට ලක් ී සිටින නිසා මගේ සගහෝදරයන් මාව බැලීමට ග දර 

ආගේ නැහැ. ඒ වගේම ඔවුන් විවිධ පල්ලිවලට අයේ නිසා අපගේ පවුල් අතරේ යේ ආතතියක් ද තිගයනවා. 
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වර්තමානගේ, * ගරගනෝසා ඇගේ දරුවන් සමඟ ජීවේ වන්ගන් ඇගේ මව සහ සගහෝදරිය සිටින පරිශ්රගේම ය. ඇයගේ 

ස්වාිපුරුෂයා ඔවුන්ව සැමවිටම රැකබලා  ේ නමුේ දැන් ඇය මුළුමනින්ම යැගපන්ගන් ඇයගේ නැන්දේමා මත ීම 

 ැනද ඇය ඉතාමේ අසතුටින් සිටී. “මම ඔහුව බැලීමට යන සෑම අවස්ථාවකම මගේ ස්වාිපුරුෂයා අපි වැඩකයුතු 

කළමණාකරණය කර න්ගන් ගකාගහාමද” කියලා මග න් අහනවා යැයි ඇය පැවසුවා ය. ඔහු තම සිරකුටිය තවේ 

ගදගදගනකු සමඟ ගබදා  න්නා අතර ගරගනෝසා දැන් ඔවුන්ව ගහාඳින් හඳුණයි. රැඳවුේ භාරගේ සිටින තම පවුගල් 

සාමාජිකයන් බැලීම සඳහා පවුල් එක්ව  මන් කරයි.  ඔවුන්ට දින භා යක්  මගන් ගයගදන අතර රඳවා සිටින 

ඔවුන්ගේ පවුගල් සාමාජිකයන් සමඟ විනාඩි 20 ක් කතා කිරීමට අවසර තිගේ. නේතල් නිවාඩු කාලය තුළ ගදවරක් 

තම පියා බැලීමට දරුවන් රැග න යාමට ඇයට හැකි විය. 

මගේ ස්වාිපුරුෂයා සෑම දින 14 කටම වරක් මඩකලපුගේ මගහ්ස්ත්රාේවරයා ගවත ග න එනු ලැබුව ද, උසාවිය තුළට 

යාමට ගහෝ අපට ඔවුන්ව බැලීමටවේ කථා කිරීමටවේ අවසර නැහැ.අගනක් සියලුම රැඳවියන්ගේ පවුල්වලට 

උසාවියට ඇතුළු විය හැකි නමුේ පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරගයන් පසුව අේඅඩංගුවට ේ අයගේ පවුල්වලට ඇතුලුීමට ඉඩ 

ගනාගේ. ගපාලිසිය අපට පැවසුගේ ඔවුන් විසින් විනිසුරුවරයාගේ නිගයෝ  පිළිපදින බවයි. අපට උේසහ කළ 

හැක්ගක් බස් රථගේ දී ගහෝ ඔවුන් උසාවියට යන විට දී ඔවුන් ගදස යන්තින් බැලීම විතරයි. සංඥා භාෂාව භාවිතා 

කරින් ඔවුන් සමඟ කතා කිරීමට අපි උේසහ කරනවා. 

“සෑම සිකුරාදා දිනයකම වාගේ මගේ ස්වාිපුරුෂයා ළමයින්ව මුහුදු ගවරළට රැග න යන්න පුරුදු ගවලා සිටි නිසා 

සිකුරාදා දවස් මට විගශ්ෂගයන්ම දුෂක්රයි. විගශ්ෂගයන්ම සිකුරාදා දිනවල ඔවුන්ට තම පියා නැතුව පාලුයි, ” ඇය 

ගේදනාගවන් පැවසුවා. “මම නිවගස් සිට උපකාරක පන්ති පැවැේීමට පුරුදු ගවලා හිටියා. ඒේ ඔහුව අේඅඩංගුවට 

අරග න මගේ දරුවා ියගිය දා ඉඳන්, මට ඉ ැන්ීමට තරේ මානසික තේවයකින් නැහැ. ඒ වගේම මගේ 

ස්වාිපුරුෂයාගේ නඩුවට සහභාගිීමයි දරුවන් රැකබලා  ැනීමයි නිසා ඇේතටම මට ගවලාවක් නැහැ. මගේ 

සැේකේ කැපුම (සිගස්රියන් සැේකගමන්) සුව වූ පසු නැවතේ ඉ ැන්ීම ආරේභ කිරීමට මම බලාගපාගරාේතු 

ගවනවා, ”ඇය පැවසුවා ය. 

*ගරගනෝසා ඇඟලුේ කර්මාන්තශාලා සඳහා ඇඳුේ මැසීම  ැනද සලකා බලින් සිටින අතර එමඟින් ඇයට මැක්සි 

ඇඳුමක් සඳහා රු. 15 ක් (දිගු ඇඳුමක්) සහ සායක් සඳහා කුඩා රු. 5 ක් ලැගබනු ඇත. මැක්සි ඇඳුමක් එකක් රු. 700 

ක් බැගින් විශාල ලාභයක් සහිතව  (අමුද්රවය සඳහා රුපියල් 300 ක් සහ ශ්රමය සඳහා රු .15 ක් අඩු කිරීගමන්) 

විකිගණන අතර, එම ඇඳුේ මසන කාන්තාවන්ට එයින් ලැගබන්ගන් ඉතාම කුඩා ප්රමාණයකි.   

*ගරගනෝසා වැනි ගබාගහෝ පවුල් ඔවුන්ගේ ලිපිග ානු සකස ්කිරීම සඳහා මුලින් එක් නීතිඥගයකුට රු. 10,000 බැගින් 

ලබා දී තිබුණ ද, ඔහු කිසිඳු අවස්ථාවක ඔවුන් ගවනුගවන් ගපනී සිට නැත. එමනිසා, ඔවුන් සියලු ගදනාම ඔවුන්ගේ 

නඩු භාර ේ තවේ නීතිඥගයකු වූ රතීේට ග ීමට සිදුව තිගේ. පළමු නීතිඥයා පවුල් දුන් මුදල් ඔවුන් ගවත නැවත 

ලබා දී නැත.   

සේමුඛ් සාකච්ඡාගේදී නිරාවරණය වූ පරිදි ඇයගේ මාසික වියදේ දළ වශගයන් රු. 50,000 ක් වන අතර, ඇගේ 

දරුවන්ගේ පාසල් වියදේ දළ වශගයන් රු. 12,000 ක් පමණ ගේ. ඇය තම දරුවන්ගේ පාසල් වියදේ සඳහා ප්රමුඛ්ේවය 

ලබා ගදයි. 

පවුල - * ෂහිරා (බිරිඳ), 31, නැමගනහිර පළාත, ශ්රී ලංකාව 

රැඳවියා - * උමාර්ථ (සැමියා), 38 

දැනට රඳවාමගන සිටින්මන් - ිුණාමලය 

ම ෝදනාව - 2017 දී අලියාර්ථ හන්දිය ගැටුමට සේබන්ධ් බවට සැක මකමර්ථ 

රැකියාව - ඇඳුේ මැසීම 

විවාහක තත්වය - විවාහක - දරුවන් මදමදමනු (පිරිමි ළමයා - 6 සහ ගැහැණු ළමයා - 10). 

යැමපන්නන් - බිරිඳ සහ දරුවන් මදමදනා 

සං ාරක දීමනාව - සෑම දින 45 කටම ICRC මවතින් රු. 1250 ක්ව (2020 ජනවාරි 11 දිනට වරක්ව ලැබුණි) 

 



7 
 

2017 දී සහරාන් හා ඔහුගේ අනු ාිකයන් සහ තවේ මුස්ලිේ නිකායක් අතර කාන්තන්කුඩි අලියාර් හන්දිගේ දී විශාල 

 ැටුමක් ඇති විය. *උමාර් කල්මුගන් ගපාලිසිය විසින් 2019 මැයි මස 13 වන දින අේඅඩංගුවට  නු ලැබුව ද, එය 

වැරදී හඳුණා  ැනීමක් නිසා ටික කලකට පසුව නිදහස් කරන ලදී. ඉන් ටික කලකට පසුව, 2017  ැටුමට සේබන්ධ 

අයගේ ලැයිස්තුවක් අනුව ඔහු නැවතේ අේඅඩංගුවට  නු ලැබී ය. 

*ෂහිරා සති ගදකකට වරක් වේ තම ස්වාිපුරුෂයා *උමාර්  බැලීමට යාමට උේසහ කරයි. ඔහුට ග දර පිසූ ආහාර 

ලබා දීමට ඇයට අවසර නැති අතර ලබා දිය හැක්ගක් දිවා ආහාර පැකට්ටුවක් පමණි. දරුවන් නිදහස් ව සිටින විට, 
ඇය ඔවුන්ගේ පියා බැලීමට දරුවන්ව රැග න යයි. අමුේතන් සහ රැඳවියන් අතර කුඩා දැලක් සහිත තිරයක් තිගේ. 

එමනිසා, එකිගනකා අතර කතා කිරීමට තිරය හරහා කෑ  ැසිය යුතුය.ඔවුන් සෑගහන දුරින් සිටින අතර එකවර 

ගබාගහෝ ගදගනක්  රැඳවියන් බැලීමට පැිගණති. “අපට කතා කිරීමට ලබා දී ඇේගේ ිනිේතු 5 ක් විතරයි,” ෂහිරා 

කඳුළු සලින් පැවසී ය. නේතල් දිනගේ දී, පවුල්වලට විවෘත දිනයක් ලබා දුන් අතර, එහි දී රැඳවියන්ට විනාඩි 15 ක් 

කතා කිරීමට අවසර ගදන ලද අතර එකිගනකාට ගේසය හරහා හිඳ  ැනීමට හැකි විය. “මම දරුවන්ව විවෘත දවගස් 

දී ඔවුන්ගේ පියා බැලීමට රැග න ගියේ ඔවුන්ව ඇල්ලීමටවේ, අග  පුතාගේ පාසගල් පළමු දින ඡායාරූපය ඔහුගේ 

අතට  න්නටවේ ඔහුට ගනාහැකි වුණා. ඔහුට බලන්න මට ඒක අල්ලග න ඉන්න වුණා, ” යැයි ඇය හැඬුවා ය. 

“අපි ආපසු නිවසට පැිණි විට, ඔහුගේ පියා සිරග දර සිටින බව ඔහුගේ පාසල් ිතුරන්ට ගනාකියන ගලස මම මගේ 

පුතාට කිේවා. ඔහුගේ පියා මඩකලපුගවන් පිටත සා පුවක වැඩ කරන බව කියන්න කියලා මම ඔහුට කිේවා. ඇයි 

ඔහු ගබාරු කියන්න ඕන කියලා? මගේ පුතා මග න් ඇහුවා, මට ලැේජාවක් වගේම බලාගපාගරාේතු රහිත බවක් 

දැනුණා. කුමක් කළ යුතුදැයි මම දන්ගන් නැහැ. සහරාන් අග  ජීවිත සියල්ලම විනාශ කළා. මගේ සැියා අහිංසක 

යි. කරුණාකර යමක් කර ඔහුව එළියට  න්න” ෂහිරා ආයා නා කළාය. 

ඇය කිසිගවකුග න් උදේ ඉල්ලීමට අකමැති වූ නිසා ඔහු අේඅඩංගුවට  ේ දා සිට, පසුගිය මාස 8 තුළ ෂහිරා ජීවේීම 

ගවනුගවන් නිවගස් භාණ්ඩ හා තම ගපෞේ ලික භාණ්ඩ විකුණින් සිටියි. ඇය ඇඟලුේ කර්මාන්තශාලා සඳහා මසන 

ලද ඇඳුේ කිහිපයක් ද විකුණා ඇති අතර, ඇගේ සැියා ඇයට පවසා ඇේගේ දැන් මහන මැිම  ද විකුණා මුදල් 

සපයා  න්නා ගලස යි. 

ඇගේ ස්වාිපුරුෂයා විසින් ග ගනන ලද නිම ගනාකළ ඇඳුේ ග දර ග නැවිේ මසා කර්මාන්ත ශාලාවට ග න යනු 

ලැබී ය. කර්මාන්තශාලාව සඳහා සැපයීගේ ගමම කාර්යය සිදු කරනු ලබන්ගන් කාන්තන්කුඩිවල පිරිින් විසින් 

පමණක් නිසා ඇයට ඇගේ නිවස තුළට ආ න්තුක පිරිින් ග න්වා  ැනීමට ඇති අකමැේත නිසා ඇගේ සැියා 

අේඅඩංගුවට  ේ පසුව ඇය මැහුේ වැඩ නතර කළා ය. ටික කාලයක් ිතුරියකගේ ස්වාිපුරුෂගයකු විසින් ඇයට 

මැසීම සඳහා ඇඳුේ ග න ආ නමුේ, ඇගේ ිතුරිය ඇගේ ඇමතුේවලට ප්රති ාර ගනාදක්වන නිසා ඇයට දැන් ඇඳුේ 

ලබා  ැනීමට ක්රමයක් නැත. 

ප්රහාරගයන් ඉක්ිතිව, සෑම ගදගනකුම ඇයග න් සහ ඇගේ පවුගල් අයග න් ඈේ ී සිටි නිසා ඇයට කිසිදු සහයක් 

ලබා ත ගනාහැකි විය. නමුේ දැන් තේවය තරමක් ගවනස ්ී තිගේ. විගේශයක ජීවේ වන ඇගේ මස්සිනා ඇයට 

සහගයෝ ය දැක්ීමට උේසහ කළේ, ඔහුග න් දි ටම උදේ ඉල්ලා සිටීමට ඇය අකමැති ය. “මගේ ස්වාිපුරුෂයා 

නිතරම අපට අවශය ගේ ලබා දුන්නා. ස්වාිපුරුෂයන් විසින් ගනාසළකා හැරීම නිසා ගහෝ ඔවුන්ට අයුතු ගලස 

සැලකීම නිසා ක්වාසි උසාවි ගවතට සහ ඉන් පිටතට දිව යන කාන්තාවන්ගේ කථා අපට අහන්න ලැගබනවා. මගේ 

ස්වාිපුරුෂයා සෑම විටම මට උදේකළ නිසා මම ගේ තේවයට පේවනු ඇතැයි මම කිසි විගටකේ සිතුගේ නැහැ,” 

ඇය කීවා ය. 

සේමුඛ් සාකච්ඡාගේදී ඇය ප්රකාශකගළ්, ඇගේ නිවස සහ කර්මාන්ත ශාලාව අතර ඇඳුේ ප්රවාහනය කිරීමට 

කාන්තාවක් වූ ඇඳුේ රැග න යන්ගනකු ඇයට අවශය බව යි. 

පවුල - * රෂීඩා (මව), 67, නැමගනහිර පළාත, ශ්රී ලංකාව 

රැඳවියා - * අස්මා (දියණිය), 36 

දැනට රඳවාමගන සිටින ස්ථානය - ුේබර බන්ධ්නාගාරය 

ම ෝදනාව - ත්රස්තවාදයට ආධ්ාර කිරීම සහ අනුබල දීම (NTJ නායක නියාස්මේ බිරිඳ) 

රැකියාව - අර්ථධ්කාලීන මැහුේ සහ ගෘහණිය   
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විවාහක තත්වය - විවාහක - දරුවන් 3 මදමනක්ව (ගැහැණු ළමයින් මදමදමනක්ව - 7 සහ 10 සහ පිරිමි ළමයා - දළ 

වශමයන් මාස 6) 

යැමපන්නන් - මව සහ දරුවන් තිමදනා. 

සං ාරක දීමනාව - සෑම දින 45 කටම ICRC මවතින් රු. 3,200 ක්ව (2020 ජනවාරි 11 දිනට වරක්ව ලැබුණි) 

 

නියාස්, * අස්මාගේ සැියා, 2017 සිට මැද ගපරදි  ගස්වය කරින් සිටිගේ ය. ඔහු 2019 මාර්තු මාසගේ දී නැවත ශ්රී 

ලංකාවට පැිණිගේ ය. පාසක්ු ඉරිදා ප්රහාරගයන් පසු දින බෑ යක් පුරවා  ේ ඔහු ඔහුගේ සහ ඇයගේ දුරකථන 

ගදකම රැග න යන්ගන් ගකාතැන දැයි *අස්මාට කියන්ගන් ද නැතිව නිවසින් පිටව ගිගේ ය. නියාස් නිවසින් පිටව 

ග ාස ්ඇති බව අස්මා පසුව මවට පවසා තිබුණි. අගේල් 26 වන දින, අේපාගර් සයින්දමරුතුවල සිදු වූ මරාග න 

මැගරන පිපිරීම  ැන අපට අසන්නට ලැබුණු අතර, 2019 අගේල් 27 වන දින දී, ගපාලිසිය නියාස්ගේ රූපයක් 

ග නැවිේ, ඔහු සයින්දමරුතුවල නිවසක සිටි නිසා පැිණ ඔහුගේ සිරුර හඳුනා  න්නා ගලස ඉල්ලා සිටිගේ ය.  පසුව 

ගපාලිසිය ඇගේ නිවස පරීක්ෂා කර බැලූ විට ඇගේ වවදය ලිපිග ානුව සහ යතුරුපැදියක් හමු ී ඇති අතර, ඔවුන් 

විසින් එහි ලියාපදිංි ගපාත සහ යතුරු රැග න ග ාස ්තිගේ. සිරුර හඳුනා  ැනීගමන් පසුව, *අස්මා එදිනම පසුව 

නිවසට පැිණියා ය. අගේල් 28 වන දින, ප්රශ්න කිරීම සඳහා ඇයට පැිගණන ගලස ඉල්ලා තිබූ බැවින්  ඇය ඇගේ 

සගහෝදරයා සමඟ ගියා ය. ඇගේ සැියාගේ ගේහය නිදහස් කිරීම ද ඇයට අවශය විය. ඔවුන් අේපාර මෘත 

ශරීරා ාරයට ගිය පසු, ඇයට කියා සිටිගේ ස්ථානාධිපතිවරයා එහි ගනාමැති බවේ, ඇයට රාත්රිය  ත කරන ගලසේ, 
උදෑසන දී ගේහය මුදා හරින බවේ ය. එදින ඔවුන් විසින් රැඳවුේ නිගයෝ යක් නිකුේ කර ඇයව මඩකලපුව 

බන්ධනා ාරයට මාරු කරනු ලැබී ය. ඇය ඒ වන විට මාස 5 ක්  ැේග න සිටියා ය. ඇය මාස 3 කට පසු සිරග දර 

සිටිය දී පිරිි දරුගවකු ිහි කළ අතර දරුවා ඉපදී දින 7 කට පසු දුේබර බන්ධනා ාරය ගවත මාරු කරනු ලැබීය. 

“ඔවුන් මඩකලපුව බන්ධනා ාරගේ සිටින විට, මම දිනපතාම මගේ දුවේ සහ මුණුබුරේ බලන්න යනවා. නමුේ දැන් 

මට සති ගදකකට වරක්වේ ඔවුන් බැලීමට යෑමට ගනාහැකි තරේ. ඔවුන් මඩකලපුව බන්ධනා ාරගේ සිටිය දී මම 

ඔවුන්ට විදුලි පංකාවක් සහ ජල තාපකයක් ිල දී ග න ග නවිේ දුන්නා නමුේ ඔවුන් ඒවා ඇයේ සමඟ දුේබර 

බන්ධනා ාරයට ග නිහින් නැහැ. මඩකලපුව බන්ධනා ාරගේ දී තවේ මවක් ඒවායින් ප්රගයෝජන ලබනවා ඇතැයි 

මම බලාගපාගරාේතු ගවනවා. මගේ දුව සීතල කාලගුණයට පුරුදු ී නැති නිසා ගබාගහෝ ගවලාවට ගරෝ ාතුර ී තිබූ 

නිසා ඇයව නැවතේ මඩකලපුව ගවත මාරු කරන ගලස විනිසුරුවරයාග න් විගශ්ෂ ඉල්ලීමක් කළා. නමුේ ඔහු 

පවසා ඇේගේ එය ඔහුගේ බල සීමාව තුළ ගනාපවතින බවයි. මගේ දුව NTJ  ැන කිසි ගදයක් දන්ගන් නැහැ, ” 

අසිියාගේ මව *රෂීඩා විලාප තැබුවා ය. ඇයව කැඳ වූ විට ඇය ගපාලිස ්ස්ථානයට පැිණියා වුවේ ඇය සැඟී සිටිය 

දී අේඅඩංගුවට  ේ බව ගපාලිසිය විසින් ඇයගේ ග ෝදනා පත්රගේ ලියා තිගේ. 

“සති ගදකකට වරක් දුේබරට යාම සඳහා වෑන් රථගේ ආසනයකට රුපියල් ගදදහසක් ග විය යුතුයි. මට හැකි සෑම 

අවස්ථාවකදීම මම ළමයින් ද රැග න යනවා. ඊට අමතරව, මම කරවල හා හරක් මස්, කිරිපිටි වගේ වියළි ආහාර 

සමඟ සනීපාරක්ෂක තුවා, පැේපර් වැනි ද්රවය ග නයෑමට උේසහ කරනවා. ඉතිං ඒක ගලාකු වියදමක්. NTJ 

සාමාජිකයින් දෑවැේද  න්ගන් නැති නිසා ඔවුන් විවාහගයන් පස්ගස් කුලියට ජීවේ වුනා. මගේ දුවේ ගරදි මහන්නියක් 

විදිහට වැඩ කළ නමුේ විවාහ වූ පසු ඇගේ ස්වාිපුරුෂයා විසින් ඇයව රැකියාගවන් නතර කළා. ඔහු මැද ගපරදි  

රියදුගරකු ගලස ගස්වය කරින් සිටි අතර ඇයට සෑම මසකම රු. 40,000 ක් එේවා. උේසව සමගේ දී ඇය ඇඳුේ මසා 

අමතර ආදායමක් ගවනුගවන් විකුණුවා.   

“මගේ වැඩිමහල් ිණිිරිය ඉතා දී තිමේ දක්ෂ ශිෂයාවක්. ඇය ගේ වන විට ඇයගේ 5 වසර ශිෂයේවය සඳහා 

ඉග නුම ලබනවා. ඒ සඳහා ඇගේ උපකාරක පන්ති ගවනුගවන් මසකට රු. 750 ක් පමණ වියදේ ගවන නිසා ඇයට 

නිවගස් ඉග න  ත හැකි බවේ, ටියුෂන් සඳහා වියදේවන මුදල් මව සඳහා ඉතිරි කර  න්නා ගලසේ, මවගේ නඩුව 

හා බන්ධනා ාර  ාරිකා වලට අදාළ වියදේ සඳහා මුදල් ගයාදවන ගලසේ ඇය මට කිේවා. අගනක් ළමයින් ටියුෂන් 

යනවා, ගහාඳ ලකුණු ලබා  ැනීමට නේ ඇයේ යා යුතුයි. ඒ සිදුීගමන් මගේ හදවත ිඳුණා” යැයි *අස්මාගේ මව 

පැවසුවා ය. 

*රෂීඩාේ ධමනි අවහිරීේ ගදකකින් ගපගළනවා. ඇයගේ සැේකම සඳහා අවශය සියලු කටයුතු යාපනය ගරෝහගල් 

සූදානේ කරලා තිබුගණ්. තම දියණිය මාරු කරන විට මඩකලපුගේ බන්ධනා ාරගේ දමාග ාස් තිබූ ළදරුවාගේ 
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ගකාට්ටය ආපසු ලබා  ැනීමට ඇය උේසහ කළ නමුේ ඇය බන්ධනා ාරයට පැිණි විට සියල්ලන්ම මුඛ් ආවරණ 

පැළඳ සිට තිගේ. එහි දී ආරක්ෂකයින් ඇයට පවසා ඇේගේ ඇය වයස් ත ගහයින් බන්ධනා ාරය පුරා පැතිගරින් 

යන වවරසය වැළදීමට ඉඩ ඇති නිසා ඇතුළු ගනාවන ගලසයි.   

“මගේ දුව සහ මුණුබුරා සීතල පුරුදු නැති නිසා ඔවුන්ගේ ගසෞඛ්යය  ැන මම ගබාගහාම බගයන් ඉන්ගන්. 

බන්ධනා ාරගේ බලන්නට යෑගේ දී හැරුණු විට මට ඒ ගදන්නාව ගපගනන්ගන් ඔවුන් දින 14 කට වරක් මඩකලපුව 

උසාවියට ග න එන විට විතර යි,” ඇය පැවසුවා ය. 

ඇය මුහුණ ගදන සියලු අභිගයෝ වල දී, ිණිිරියගේ මාසික උපකාරක පන්තිය සඳහා රු. 750 ක් සහ ඇය මහලු සහ 

අසනීපව සිටින නිසා ආදායේ මාර් යක් ගනාමැති බැවින් දරුවන්ගේ නඩේතුව සඳහා අමතර සහයක් ඇය විසින් 

බලාගපාගරාේතු ගේ. 

පවුල - * නදීහා (මව), 59, නැමගනහිර පළාත, ශ්රී ලංකාව 

රැඳවියා - * නිහාල් (පුතා), 18 

දැනට රඳවාමගන සිටින්මන් - කෑගල්ල බන්ධ්නාගාරය 
ම ෝදනාව - NTJ විසින් සංවිධ්ානය කරන ලද බයාන් සඳහා නුවරඑළිය මවත යාම 
රැකියාව - ශිෂය 

 

“විගශ්ෂගයන් ගයෞවනයන් නැරඹුේ  ාරිකා සඳහා ගනාිගල් රැග න යාම ගමහි සාමානය සිරිතකි. හිස්බුල්ලා බස්රථ 

පුරවා ිනිසුන් ගනාිලගේ ඔවුන්ට ආහාර ලබා ගදින් ඔහු විසින් ග ාඩනඟින් සිටි ඉස්ලාමීය විශ්ව විදයාලය 

ගපන්ීමට රැග න ගිගේ ය. ගබාගහෝ විට ිනිසුන් ගනාිලගේ ලබාගදන ජමාේ (හුවමාරු විගේක වැඩසටහන්) 

සංවිධානය කරනවා. එබැවින් නුවරඑළිගේ බයාන් හා සේබන්ධ ීමට පිරිි ළමයින්ග න් ඉල්ලා සිටීම අසාමානය 

ගදයක් ගලස සැළකුගණ් නැහැ. ඔවුන් කවදාවේ නුවරඑළිගේ ගිහින් තිබුගණ් නැති නිසා, ඔවුන් සාමානයගයන් වගේ 

අළුේ තැනක් දකින්න ග ාඩක් සතුටු වුණා,” *නදීහා පැවසුවා ය. 

 

* නිහාල් සිකුරාදා දහවල් 1 ට පමණ දිවා ආහාරගයන් පසු නිවසින් පිටේව ග ාස ්ඇති අතර ඉරිදා අලුයම නිවසට 

පැිණ තිගේ. එය කුමක්වාගේ දැයි මම ඔහුග න් විමසූ විට, ඔහු කීගේ, එහි බයාන් එකක් තිබූ බවේ, ඔවුන්ට ආහාර 

ලබා දී පසුව ඔවුන් නිදා ේ බව යි. “පසුව අපට දැන න්නට ලැබුණ පරිදි බයාන් වලින් පසු සහරාන් කඩුවක් රැග න 

පැිණ බයාන්වල සඳහන් ගේ  ැන කිසිගවකු සමඟ කතා ගනාකරන ගලස සියලු පිරිි ළමයින්ට තර්ජනය කර 

තිගයනවා. ඉතිං ඒ නිසා කවුරුවේ ඒ  ැන කතා කගළ ්නැහැ.  

2019 මැයි මස 09 වන දින ගපාලිසිය ඔවුන්ගේ නිවසට පැිණි අතර ඔවුන්ට ිල්හාන්ගේ පින්ූරයක් අවශය විය. 

ඔවුන් පැිණි විට, නිවගස් පිටුපස පාඩේ කරින් රාමසාන් සඳහා නිරාහාරව සිටි ිල්හාන්ගේ බාල සගහෝදරයා වන 

නිහාල් පිටතට පැිණිගේ ය. ඔහුගේ හැඳුනුේපත රැග න ප්රශ්න කිරීම සඳහා ඔවුන් සමඟ පැිගණන ගලස ගපාලිසිය 

ඔහුග න් ඉල්ලා සිටිගේ ය. ගපාලිසිය ගදමළ බසින් ආ ාරශීලී ගලස කතා කළ අතර පසුව ඔහුව රැග න ගිගේ ය. 

ටික ගේලාවකට පසු, * නිහාල්ගේ පියා ගපාලිස ්ස්ථානයට ග ාස් ඔහු පිළිබඳව විමසූ නමුේ ඔවුන් පවසා ඇේගේ ඔහු 

එහි ගනාමැති බවයි. ඉන්පසු *නදීහා ඇයගේ පුතා ලබා  ැනීමට ගිය අතර ඔවුන් ඔහුව ඇයට ගපන් වූ අතර ඔහු 

තරුණ විගේ පසුවන (18) ඔහුග න් ඔවුන්ට හැකි තරේ ගතාරතුරු ලබා  ැනීමට අවශය බව පැවසී ය. ඇය ගපාලිසියට 

කියා සිටිගේ * නිහාල් NTJ සමඟ සේබන්ධ නැති බවේ කරුණාකර ඔහුව නිදහස් කරන ගලසේ ය. ඔවුන් විසින් 

තවදුරටේ ඔහුග න් ප්රශ්න කළ යුතු බවේ වැඩි විස්තර ලබා  ත යුතු බවේ ඔවුහු පවසා තිගේ. 

ඔවුන් පසුදා සවස්වන තුරු ගනානැවතී ඔහුග න් ප්රශ්න කර තිබූ අතර පසුව ඔහුගේ මවට පවසා තිබුගණ් ඔහුට 

උපවාසය අවසන් කිරීම සඳහා යමක් සහ මාරු කර  ැනීමට ඇඳුේ ග න එන ගලසේ ය. ඔහුගේ මව සිකුරාදා දහවල් 

2-2.30 ට පමණ ආහාර සහ ඇඳුේ රැග න පැිණිවිට, තම පුතා මාංචු දමා සිරකුටියක සිටින බව දැන  ැනීමට ලැබුණි. 

පසුව ගපාලිසිය විසින් *නදීහාට පවසා තිබුගණ් ඔහුව උසාවියට ග න යා යුතු නිසා ඇයට ඔහු ගවත කිසිවක් ලබා දිය 

ගනාහැකි බවයි. ගකගස් ගවතේ ඇය ගකගස් ගහෝ ඔවුන් සමඟ රණ්ඩු ී  පුතාට ආහාර සහ ඇඳුේ ලබා දුන්නා ය. පසුව 

ඇය දුටුගේ මාංචු දැමූ ිනිසුන් 10 ගදගනකු පමණ ගදගදගනකු බැගින් ගපාලිස ්ජී  රථවලින් රැග න යන බවයි. ඇය 

පසුපසින් යාමට උේසහ කළ විට ගපාලිසිය ඇයව නවතා ඇයට ගනාඑන ගලස පවසා තිගේ. පසුව නිහාල් 

අේඅඩංගුවට  ේ බව ඇයට දැන න්නට ලැබුණි. ඔහුව සිර ත කිරීගමන් පසු ඇය ඔහුව දුටුගේ එක් වරක් පමණි. 
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* නිහාල්ගේ පියා වයස අවුරුදු 67 ක් වයසැති ඉතාමේ ගරෝගී වූ කාර්ික ශිල්පිගයකි. ඔහු ගේ වන විට ගකාළඹ 

සීඅයිඩී මූලස්ථානගේ 4 වන මහගල් රඳවා සිටින ඔවුන්ගේ වැඩිමහල් පුේ ිල්හාන් බැලීමට ග ාස් තිගේ. “අපට 27 

හැවිරිදි, ශාරීරික වශගයන් අභිගයෝ යට ලක් වූ, තමා ගවනුගවන් කිසිවක් කළ ගනාහැකි තවේ පුගතක් ඉන්නවා. අපි 

ඔහුට ඇඳුේ ඇන්ඳිය යුතුයි, ස්නානය කරවා ආහාර කැවිය යුතුයි. සාමානය ගපළ (O / L) විභා ය සඳහා ඉග නුම 

ලබන දියණියක් ද අපට සිටිනවා. ිල්හාන් පවුගල් මූලිකම ආදායේ උපයන්නා විය. 

“නිහාල් මඩකලපුව බන්ධනා ාරගේ සිටියදී , පරි ණක හා ගවනේ විෂයයන් පිළිබඳ යේ පුහුණුවක් ලබා  ැනීමට 

ඔහු සමේ ී තිගේ,ඒ සමහර ගුරුවරුන් ද අේඅඩංගුවට ලක්ව තිගේ. ඔහුට ගේ වසගර් ඔහුගේ උසස් ගපළ විභා ය 

සඳහා හැදෑරීමට අවශයයි, නමුේ බලධාරීන් ඔහුට බන්ධනා ාරය තුළ දී කිසිම ගපාතක් සඳහා ප්රගේශය ලබා ගදන්ගන් 

නැහැ. දැන්, ඔහු කෑ ල්ල ගවත මාරු කර යවා ඇති නිසා එහි දී ඔහුට ඉ ැන්ීමට උදේ කිරීමට පවා කිසිගවක් නැහැ.  

මගේ ස්වාිපුරුෂයා ඔහුට සටහන් කිහිපයක් රැග නයාමට උේසහ කළේ ඔවුන් එය ඔහුට දීම ප්රතික්ගෂ්ප කර 

තිබුණා. ඊළඟ වතාගේ ඔහුව බැලීමට යන විට මම මගේ වාසනාව උර ා ලබනවා.   

ගේ ගමාගහාගේ *නිහාල්ගේ පියා පවුගල් එකම ආදායේ උපයන්නාවන නමුේ ඔහු ද අග  පුතුන්ගේ නඩු සමඟ 

දුවින් සිටින නිසා අපට මුදල් ණයට  ැනීමට සිදු ී තිගබනවා. අපගේ පුතුන් ගදගදනා සහ ගල්ලිය බැලීමට 

පිළිගවලින් කෑ ල්ල, ගකාළඹ සහ ත්රිකුණාමලය යන ස්ථාන තුනකටම යාමට සිදු ගවනවා.   

අග  වැඩිමහල් පුතාගේ ිරිඳව, බැලීමට මම ගිහාම ඇයට ක්ලාන්ත වුනා. ඇය දිගින් දි ටම ිල්හාන්  ැන විමසුවා. 

“ඇය ඉතාම අහිංසක යි, ඒවගේම කිසිවක් දන්ගන් නැහැ. සිදු වූ සෑම ගදයකින්ම ඇය තවමේ කේපනයට ලක්ගවලා 

ඉන්ගන්.  ඇයව ගවනම කාන්තා අංශයක තබා තිගබනවා. *නදීහාට මහන්න පුළුවන්, නමුේ ඇයට දැන් එය කිරීමට 

ගවලාවක් නැහැ, ඇය කීවා ය. 

*නදීහාට ද හෘදයාබාධ තිගබන අතර ඇගේ පිේතාශගේ  ලක් ද තිගබන නමුේ ඇය හෘද ගරෝගිගයකු බැවින් ඇයව 

සැේකමට ලක්කිරීමට ගනාහැකිී තිගේ.  ල නිසා ඇය ඉතාම ගේදනාගවන් යුතුව ජීවේ ගේ. ඇය ඉතා අසනීපව 

සිටින බැවින් ඇය යාපනගේ දී ඇන්ජිගයෝග්රෑේ එකක් සැලසුේ කර තිබුණි. 

ඔවුන්ට මූලයමය ආධාර අවශය ගේ,ගරෝ ාතුරව සිටින ගේ ගදමේපියන් ගදගදනාට රැකබලා  ැනීමට තවේ දරුවන් 

ගදගදගනකු සිටින අතරම විවිධ ස්ථාන 3 කට වරින් වර බන්ධනා ාර ගවත  ාරිකා කිරීමට සිදු ීගේ වියදම ඉතා 

ඉහළ ය. 

පවුල - *ෆරීඩා (බිරිඳ), 37, නැමගනහිර පළාත, ශ්රී ලංකාව 

රැඳවියා - * අහම් (සැමියා), 39 

දැනට රඳවාමගන සිටින ස්ථානය - බුල්ල බන්ධ්නාගාරය 
ම ෝදනාව - 2015 දී NTJ විසින් පවත්වාමගන යනු ලබන ලියාපදිංචි ඉස්ලාමීය පුණයායතනයක්ව සඳහා මවබ් පිටුවක්ව 

නිර්ථමාණය කිරීම. 
රැකියාව - අවුරුු 20 ක්ව පරිගණක ගුරුවරයු වන අතර පරිගණක සාප්පපුවක්ව හිමි විය 
යැමපන්නන් - බිරිඳ සහ දරුවන් තිමදනා (වයස අවුරුු 8 සහ 10 සහ 1 පිරිමි ළමයා අවුරුු 1.5) 

සං ාරක දීමනාව - සෑම දින 45 කට වරක්ව ICRC මවතින් රු. 5,650 ක්ව (2020 ජනවාරි 11 දිනට වරක්ව ලැබුණි) 
 

මැයි 10 වන දින, න රගේ අහම්ගේ සා පුව අසල ජීවේ වන ිතුරියක් *ෆරීඩාට දුරකථනගයන් කතා ගකාට පවසා 

ඇේගේ ගපාලිසිය විසින් ඇයගේ සැියාව ගසායින් සිටින බවයි. එබැවින් *අහම් සා පුව ගවත ග ාස ්එය 

පරීක්ෂාකිරීම සඳහා විවෘත කර තිගේ. ෆරීඩාගේ සැියාගේ ගසාගහායුරිය ඔහුගේ කාර්යාලය අසල ජීවේ වූ බැවින්, 
ඇය සා පුගවන් පිටත විශාල ප්රමාණයක් හමුදාව සහ ගපාලිසිය රැඳී සිටින බව ෆරීඩාට දන්වා තිගේ. එබැවින් *ෆරීඩා 

සහ ඇගේ සගහෝදරයා ද වහාම සා පුව ගවත පැිණ තිගේ. ඉන්පසුව හමුදා භටයන්ග න් පිරුණු වෑන් රථයක් සහ 

ජී  රථයක් ඔවුන්ගේ නිවසට පැිණ ඔවුන්ගේ කුණු කසළ ඇතුළු සියල්ල ගසෝදිසි කර තිගේ. “ ාමර” නේ 

නිලධාරිගයක් විසින් සිංහල භාෂාගවන් ලියා ඇති ගපෝරමයක් *ෆරීඩාට භාර දී ඇති අතර, ඇය එය අේසන් කර 

ඇේගේ එය කුමක්දැයි ගනාදැන සිටියේ ඇය ියට පේව සිටි බැවිනි. පසුව ඇය දැන ග න ඇති පරිදි එය 

අේඅඩංගුවට  ැනීගේ වගරන්තුවක් විය. 
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ඉන්පසු ඔවුහු ඔහුේ ඔහුගේ පරි ණයකයේ රැග න ගිය හ. පරි ණකගේ  ාජරය ලබා  ැනීම සඳහා ගපාලිසිය නැවත 

පැිණ ඇති අතර, දැන් පරීක්ෂණගේ අවසාන ගකාටගසහි සිටින බව ඔවුන් ඇයට පැවසුගවෝ ය. ඇය ගපාලිසියට යන 

විට ගපාලිසිය ඇයට පවසා ඇේගේ ඔහු එහි ගනාමැති බවයි. ඔවුන් ඔහුග න් ප්රශ්න කිරීම අවසන් කර නැවත ඔහුව 

නැවත ග නඑන බව පැවසූහ. එදින ඇයට ඔහු  ැන වැඩි විස්තරයක් ගනාලැබුණු අතර, පසුවදා (ගසනසුරාදා) ඔවුන් 

ඇයව සේබන්ධ කර  ේ අතර, එවිට ඇගේ දරුවන් සහ උපවාසය අවසන්කිරීම සඳහා යමක් රැග න *අහම් 

හමුීමට පැිගණන ගලස ඇයග න් ඉල්ලා සිටිනු ලැබීය. “මම මගේ ස්වාිපුරුෂයාව මුණ ැසුණු විට, ඔහු මට 

කිේගේ ඔහුග න් එකම ප්රශ්නය ගබාගහෝ වාර ණනක් ඇසූ නිසා මා දන්නා ගේ පමණක් ිස ගවන කිසිවක් 

ගපාලිසියට ගනාකියන්නැයි,” කියා පැවසූ බව ඇය කීවා ය.   

*අහම් විසින් 2015 දී NTJ පල්ලිය විසින් පවේවාග න යනු ලබන පුණයායතනයක් සඳහා ගවේ පිටුවක් නිර්මාණය 

කර තිබුණි. ඔවුන් අසල ජීවේ වූ සහරාන්ගේ සගහෝදරයා *අහම්ග න් ගවේ පිටුව නිර්මාණය කරන ගලස ඉල්ලා 

සිට තිබුණි. “ඔවුන් තවමේ කාර්ය ගවනුගවන් ඔහුට රු. 6,000 ක් ග ීමට ඉතිරිව තිගයනවා.  ඒ කියන්ගන් ඔවුන් 

මගේ සැියාට මුදල් ග වා නැහැ,” ඇය කීවා ය. 

“අපට අග  දුවව ලැබීමට හැකි වූගේ අවුරුදු 4 ක් පමණ උේසහ කිරීගමන් පසුව නිසා මගේ ස්වාිපුරුෂයා ඇයට 

හුඟක් ආදගරයි. ඒ වගේම ඇගේ පියා ග දර එන්ගන් කවදාදැයි දුව දිගින් දි ටම අහනවා. මගේ දරුවන්ගේ 

ප්රශ්නවලට දිනපතාම පිළිතුරු ගදන්න සිේදීම හරිම කණ ාටුදායක ගදයක්. ඒක මට විශාල පීඩනයක් ග න ගදනවා, 

” *ෆරීඩා පැවසී ය. 

“මගේ දුව සිංහල භාෂාගවන් ලිපියක් ලිේවා ඇගේ පියා බලන්න ඉල්ලීමක් කරලා. ඒ නිසා අපට ිනිේතු 15 ක් ඔහුව 

බැලීමට බදුල්ලට යාමට අවසර ලැබුණා. මම අග  දරුවන්ව ඔවුන්ගේ පියා බැලීමට රැග න ගිය අවස්ථාගේ දී, ඔවුන් 

අග  ළදරු දරුවාව ස්පර්ශ කිරීමට පවා ඔහුට ඉඩ දුන්ගන් නැහැ. මගේ දුව ඇගේ තාේතාට ලියූ ලිපියක් භාර දීමටවේ 

ඔවුන් මට අවසර දුන්ගන් නැහැ. ඒක හද කේපා කරවන ලිපියක්. මඩකලපුගේ දී අපට කතා කරන්න සිේධවුගන් 

ීදුරුවක් හරහා, නමුේ අවම වශගයන් බදුල්ගල් දී අපට ඔහුව ගකලින්ම දකින්න පුළුවන් වුණා. අපි අලුයම 5.30 ට 

නිවසින් පිටේ ී මධයම රාත්රියට නිවසට පැිණ පැය 15 ක්  මගන් ගයදී ිනිේතු 15 ක් ඔහුව දකිනවා. සමහර විට 

දරුවන් සමඟ, සමහර විට තනිවම ඇය සෑම දින 15 කටම වරක් ඔහු බැලීමට යාමට උේසහ කරනවා. එය 

ගවගහසකර  මනක් වුනේ, අපට අවම වශගයන් ඔහුව දකින්න පුළුවන්, ඉතිං ඒ ඇති. බදුල්ල බන්ධනා ාරය 

මඩකලපුවලට වඩා ගහාඳ තේවයක තිගයනවා, නමුේ, අපට යන්න ග ාඩාක් අමාරුයි. මට ඔහුව ගකාගහාමහරි 

එළියට  න්න ඕනෑ! ප්රධානම  ැටළුව ගවන්ගන් පුේ ලයන් 65 ගදගනකු ගේ තනි ග ෝදනාවක් යටගේ ග න ඇති 

නිසා ඔහුව නිදහස් කර  ැනීම ඉතා අසීරු යි,”*ෆරීඩා පැවසී ය. 

*ෆරීඩා ද ගතාරතුරු තාක්ෂණය හා ඉංග්රීසි ඉග න ග න ඇති අතර, ළමුන් 20 කට පමණ, නිවගස් දී විෂයයන් 5 ක් 

සඳහා උපකාරක පන්ති පැවැේීමට පුරුදුව සිටිය ද, තම සැියාගේ නඩුවට අදාළ සෑම ගදයක්ම තනිවම  කිරීමට 

ඇති නිසාේ  ඇයට මානසිකව සියල්ල කළමනාකරණය ගනාහැකි නිසා දැන් ඒවා නතර ී තිගේ.  

“මගේ ස්වාිපුරුෂයා නිර්ගදෝෂී බව කවුරුේ දන්නා නිසා සෑම ගකගනක්ම මට ගහාඳින් සැළකුවා. ඔහු ගිගේ සාමානය 

පල්ලියකට. ඔහු මුස්ලිේ පල්ලි සංසදය ගවනුගවන් දු පතුන්ට පරිතයා  කිරීම සඳහා මාසිකව සකාේ එකතු කිරීම 

භාරව හිටියා. ගේ වසගර් ඔහුගේ නම පමණක් බුලටින් එගක් තිබුගණ් නැහැ,” ඇය කීවා ය. 

“පාසගල් පළමු දිනගේ දී මගේ දුවට ඇගේ පියා සමඟ පින්ූරයක්  ැනීමට අවශය වූ නමුේ ඔහු එහි ගනාසිටි නිසා 

ඇගේ පියාගේ පින්ූරයක් අගේ තබාග න පින්ූරයක්  න්නැයි ඔහු ඉල්ලා සිටියා. එය ඉතාමේ දුකහිගතන ගදයක් 

වූ බව *ෆරීඩා පැවසී ය. 

ඇයට හැකි වූ වි සම ඇය නැවත උපකාරක පන්ති ආරේභ කිරීමට බලාගපාගරාේතුව සිටින අතර, ඇයට යේ මැහුේ 

ඇණවුේ ලබා  ත හැකි නේ මහන මැිමක් ද තිගේ. 
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පවුල - *හුස්නා (මව සහ බිරිඳ), 37, වයඹ පළාත, ශ්රී ලංකාව 

රැඳවියන් - *මුජිබ් (පුතා), 16 සහ *හකීේ (සැමියා), 40 

දැනට රඳවාමගන සිටින - කැප්පමපටිමපාල පරිවාස මධ්යස්ථානය සහ 4 වන මහල, සීඅයිඩී කාර්ථයාලය, මකාළඹ 

ම ෝදනාව - NTJ  විසින් සංවිධ්ානය කරන ලද බයාන් සඳහා නුවරඑළිය මවත යාම සහ 2018 දී මාවනැල්මල් 

මබෞද්ධ් ප්රතිමාව විනාශ කිරීමට සේබන්ධ් යැයි ම ෝදනා එල්ල ීම. 
රැකියාව - ශිෂය සහ මව්ලවි 
විවාහක තත්වය - මතාරතුරු නැත 

යැමපන්නන් - දරුවන් මදමදමනක්ව (පුතා වයස අවුරුු 12 සහ දියණිය වයස අවුරුු 3.8) 

ICRC - රු. 2,920 x දින 45 (සැමියා) සහ රු. 4,500 x දින 45 (පුතා) - සං ාර සඳහා සං ාරක දීමනාව 

 

*හකීේ 2017 දී නැවත ශ්රී ලංකාවට පැිගණන ගතක් වසර 10 ක් කටාර්හි නීති කාර්යාලයක ගස්වය කරින් සිටිගේ 

ය. ඉන්පසු ඔහු තම ිරිඳ සහ දරුවන් සමඟ ගකකුනග ාල්ගල් වාසය කළ අතර, ඔහු මවුලවිවරගයකු වූ බැවින් 

ප්රාගේශීය මුස්ලිේ පල්ලිවල ගේශනා සිදු කගළ ්ය. ඔහු NTJ සහ සහරාන්ට විරුේධ වූ බව ඔහුගේ ිරිඳ පැවසුවාය. 

2018 ගදසැේබරගේදී ඔහු තම පුතා බයාන් (ගේශනය) සඳහා නුවරඑළිය ගවත කැඳවාග න ගිගේ ය. *මුජිේ සං ාරය 

සඳහා ග ාස ්ඇේගේ නුවරඑළිය බැලීමට ි ස බයාන් සඳහා ගනාගේ. නුවරඑළිගේ සිට ඔවුන් ආපසු පැිණීගමන් පසු, 

ඉඩේ ආරවුලක් ගහ්තුගවන් ඔහු තම ිරිඳගේ පියා සමඟ අමනාප ී, ඔවුන්ගේ නිවසින් ග ාස,් 2019 ජනවාරි මාසගේ 

දී මඩකලපුගේ කාන්තන්කුඩි පිහිටි සිය  මට ආපසු ගිගේ ය. ඉන්පසු ඔහු තම ිරිඳගේ දුරකථන ඇමතුේ කිසිවකට 

පිළිතුරු ලබා දී නැත. 

පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරයට සේබන්ධ බවට සැකපිට ගපර දිනගේ දී කාන්තන්කුඩි බලා යින් සිටිය දී තම සැියා දඹුල්ගල් 

දී අේඅඩංගුවට ග න ඇති බව දැනුේ දීම සඳහා 2019 අගේල් 24 වන දින කටුගපාත ගපාලිසිගේ නිලධාරීන් 

*හුස්නාගේ නිවසට පැිණ තිගේ.  පසුව ඔවුන් ප්රකාශයක් ලබා  ැනීම සඳහා ඇයට ඔවුන් සමඟ ගපාලිසියට 

පැිගණන ගලස ඉල්ලා තිගේ. ඇගේ ස්වාිපුරුෂයා විගේශයක සිට ආපසු පැිගණන විට, ඔහු ගවනේ රටවලට 

ගිගේ ද, සැක සහිත පුේ ලයින් ගන්වාසිකා ාර කාමරවල (උඩුමහගල්) කුලියට රැඳී සිටිනවා ද ආදී වශගයන් ඔවුන් 

ඇයග න් විමසා තිගේ. 

තම දරුවන් තම පියා පිළිබඳව විමසන නිසා, අේඅඩංගුවට  ැනීගමන් මාස ගදකකට පසුව *හුස්නා ගකාළඹ SIU II 

කාර්යාලගේ 4 වන මහගල් සිටින තම ස්වාිපුරුෂයා බැලීමට දරුවන් රැග න ග ාස ්තිගේ. ඇය එහි දී ඔහුව 

අේඅඩංගුවට  ේගේ ඇයි සහ ඔහු ගමය කගළ ්ඇයි ආදී වශගයන් තම ස්වාිපුරුෂයාග න් විමසා තිගේ. ඔහු ඇයට 

පවසා තිගබන්ගන් ඔහු ඊට සේබන්ධ නැති බවයි. ඔහු ඇයගේ දුරකථන ඇමතුේ වලට පිළිතුරු ගනාදුන්ගන් ගහෝ 

ඔවුන්ව බැලීමට ආගේ නැේගේ මන්දැයි ඇය විමසා තිගේ. ඔහු පැවසුගේ ඔහුට ඇගේ පියා සමඟ ජීවේ විය ගනාහැකි 

බවේ එමනිසා ඔහු අසල ජීවේ විය ගනාහැකි බවේ ය. ඇයට ඔහුට කතා කිරීමට හැකි වූගේ විනාඩි පහක් පමණයි. 

2019 අග ෝස්තු 16 වන දින උදෑසන කටුගපාත ගපාලිසිය නැවත වරක් ඔවුන්ගේ නිවසට පැිණ, CDB ශාඛ්ාගවන් 

ප්රශ්න කිරීම සඳහා ඔවුන් සමඟ අේපාරට පැිගණන ගලස *මුජිේග න් ඉල්ලා තිගේ. *මුජිේ සමඟ ඔහුගේ පියාගේ 

කාන්තන්කුඩිවල ඥාතිගයකු පැිණ තිගේ. පළමුව, *මුජීේව ප්රශ්න කිරීම සඳහා අේපාගර් හි හිස් නිවසකට ග න 

ග ාස ්තිගේ. ඔහු NTJ සමඟ මාස 4 ක පුහුණුවක් ලබා ඇති බව පවසන ගලසේ, ඉන් පසුව ඔවුන් ඔහුව නිදහස් කරන 

බවේ පවසා තිබුණි. ඔහු ිය වූ නිසා ඔහුට පැවසූ ගලසම සිදුගකාට තිගේ. ඔහු පාසැල් යන නිසා (O/L) ඔහුගේ 

ඡායාරූප ගහෝ ීඩිගයෝ පට ගනා න්නා ගලස ඔහු ගපාලිසිගයන් ඉල්ලා තිබුගණ් ඔහුගේ අධයාපන අනා තය විනාශ 

කිරීමට ඔහුට අවශය ගනාවූ නිසා ය. ගකගස්ගවතේ, ඔහුගේ ආයා නය ගනාතකා, පසු දිනවල දී ඔහුගේ ඡායාරූපය 

මාධය තුළ පළ විය. 

ඔවුන් ප්රශ්න කිරීම සඳහා *මුජීේව රැග න ගිය පසු, *හුස්නා ඔහු නැවත පැිගණන තුරු පාර අයිගන් බලා සිටියා ය. 

ඇය පසුව ඔහුගේ දුරකථනය හා සේබන්ධීමට උේසහ කළ නමුේ එය ක්රියා විරහිත ී තිබුණි. සවස 4 පමණ වන 

ගතක් බලා සිටි ඇය පුතා පිළිබඳව ගසායා බැලීම සඳහා අේපාර බලා පිටේව ග ාස ්තිගේ. ඇය තම පුතාව ගසායා ේ 

විට, ඔහු හඬා වැලපී ඇති අතර, ඔහු රැග න ගිගේ ඇයිදැයි ඇය ඇසූ විට, ඔහු පවසා ඇේගේ ඒ නුවරඑළිය සං ාරය 

නිසා බවයි. *මුජිේගේ සාක්ිය තුළින් ඔවුන් තම පියාව කරදරයට පේ කිරීමට උේසහ කරනු ඇතැයි ඔහුට සිතුනු 
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බව ඔහු මට කීගේ ය. *හකීේගේ ග ෝදනාව වන්ගන් 2018 ගදසැේබරගේ මානැල්ගල් ගබෞේධ ප්රතිමාවක් විනාශ 

කිරීමට ඔහු සේබන්ධ වූ බවට ග ෝදනා ඇතිී තිබීම ය. ගකගස් ගවතේ, ඔහු ඒ වන විට මක්කගමහි සිටි බැවින්, ගමය 

ගබාරු ග ෝදනාවක් බව *හුස්නා පැවසී ය. 

“මගේ පුතා හෘද සාක්ියට එකඟව කටයුතු කළ ශිෂයගයක්. ඔහු අග  නිවගස් සිට රැග න යන විට පසුගිය වසගර් 

ඔහුගේ සාමානය ගපළ අධයාපනය හදාරින් සිටියා. ඔහු කැ ගපටිගපාල පරිවාස මධයස්ථානගේ රඳවාග න සිටිය 

දී, ඔහුට විභා ය සඳහා ඇතුළේීගේ ගපෝරමය තිබුණ ද, ඔහුගේ විභා යට ගපනී සිටීමට ඔවුන් ඉඩ දුන්ගන් නැහැ. 

ඔහුට පාසැලට පරිපූර්ණ පැිණීමක් ඇති බව සනාථ කරන ඔහුගේ පාසගල් විදුහල්පති විසින් සහතික කරන ලද නිල 

පැිණීගේ පත්රිකා මා සතුව ඇති නිසා ඔහු මාස 4 ක පුහුණුවක් සඳහා සහභාගී ීමට හැකියාවක් ගකාගහේම නැහැ,” 

*හුස්නා පැවසී ය. 

“මගේ පුතා බැලීමට මට අවසර නැහැ. සිරකරුවන්ට පවා අමුේතන් සඳහා අවසර තිගයනවා. මගේ පුතා බලන්න 

ඔවුන් මට ඉඩ ගනාගදන්ගන් ඇයි ද කියලා මට ගේගරන්ගන් නැහැ. රඳවා ේ ගමාගහාගේ සිට පරිවාස 

මධයස්ථානගේ දී මගේ පුතාව එක් වරක් පමණක් විනාඩි 15 ක් පමණක් බැලීමට මට පුළුවන් වුණා. එගහේ, ඉන් 

අනතුරුව, පරිවාස නිලධාරියාට මට ඔහු ගවත ප්රගේශය ලබා දීමට අවසර දීම විනිසුරුවරයා විසින් ප්රතික්ගෂ්ප කර 

තිබුණා. ඔවුන් මගේ පුතාව බැලීමට අවසර ගනාදී එක් වරක් පුතා බැලීමට අවසර දුන්ගන් ගමාකද කියලා 

විනිසුරුවරයා පරිවාස නිලධාරියාග න් ප්රශ්න කළා. මට යන්තින් ගහෝ ඔහු ගදස බැලීමට ලැගබන්ගන් දින 14 කට 

වරක් ඔහුව අේපාරට ඔහුගේ නඩු විභා  සඳහා ග න එන විට විතරයි,” ඇය කීවා ය. 

ඇය මානව හිිකේ කවුන්සිලයට පැිණිලි කර ඇති අතර, ග්රාම නිලධාරීග න් ලිපියක් ලබා ග න පුතා බලන්න 

යන්නැයි ගලස ඇයට උපගදස් දී තිගේ. ගකගස් ගවතේ, ප්රාගේශීය පරිවාස නිලධාරියා ඇයට කිය ඇේගේ  

විනිසුරුවරයා එම සං ාරය අනුමත කරනතාක්කල් ඇගේ පුතා බැලීමට ගනාහැකි බවයි. 

“වරක් ඔහු මා දුටු විට සංඥාකර කෑම ඉල්ලුවා. මගේ පුතා නිතරම නිවගස් දී ගහාඳින් ගපෝෂණය වූ නිසාේ, ඔහු තම 

සගහෝදර සගහෝදරියන් හා ඥාති සගහෝදරයන් සමඟ සිනාගසින් ගසල්ලේ කරන නිසාේ, ඉතාමේ ප්රීතිමේ පිරිි 

ළමගයකු වූ නිසාේ, මගේ හදවත ගේදනා දුන්නා. ඔහු දැන් ගකට්ටු හා ඇදීගිය ගපනුමක් තිගයන දුක්බර ගකගනක්. 

ගේ වසගර් ගපබරවාරි 11 වන දින මා ඔහුව අවසන් වරට දුටු විට ඔහුට ඇඳුේ කිහිපයක් හා ිස්කට් ගදන්න මට 

පුළුවන් වුණා. සිරකුටිගයන් පිටත සිට ිනිේතු 5 ක් පමණ ඔහුට කතා කිරීමට මට පුළුවන් වුණා. ඔහුට තවදුරටේ 

ගේ ආකාරයට රැඳී සිටිය ගනාහැකි බවේ, කරුණාකර ඔහුව පිටතට  න්නා ගලසේ ඔහු හඩින් කිේවා යැයි” *හුස්නා 

ගේදනාගවන් කථා කළා ය. 

විනිසුරුවරයා අවසන් නඩු විභා ගේදී පවසා තිබුගණ් *මුජීේ නිදහස් කිරීම සේබන්ධගයන් ඔවුන් නීතිපති 

ගදපාර්තගේන්තුගේ උපගදස් බලාගපාගරාේතු ව සිටින බවයි. 

ආදායම සේබන්ධගයන්  ේ කල, *හුස්නාගේ නැන්දේමා සෑම දින 14 කට වරක් අේපාරා ගවත පැිගණන සෑම 

විටම ඇයට සුළු මුදලක් ලබා ගදයි. ඊට අමතරව, ප්රහාරය වු දා සිට, ඇය නිවගස් සිට මැහුේ කටයුතු කිහිපයක් සිදු 

කරින් සිටින නිසා ඇය රු. 7000 ක් පමණ උපයා  ැනීමට හැකි ී තිගේ. තවදුරටේ කුලියට නවාතැන්  ේතවුන්  

ගනාමැති නිසා එම ආදායම තවදුරටේ ඇයට නැත. ඇගේ අසල්වැසියන්ග න් සමහගරක් ඔවුන්ට හැකි විට දී හාල් 

සහ කෑම වර්  ද ලබා ගදති. “අපිට කෑම තිගයනවා නේ අපි කනවා. නැතිනේ නැහැ. ඇයට ළමුන්ගේ පාසල් 

අධයාපනය සහ නිවස පවේවාග න යාම සඳහා මසකට රු. 25,000 ක් අවශය ගවනවා. දැනට, ඇගේ පුතා උපකාරක 

පන්ති යැීම සඳහා යැීමට ඇයට මුදල් නැහැ. ඇය අපනයනය සඳහා ස්ගටාකිගනට් මල් සාදන කණ්ඩායමක 

සේබන්ධ ී සිටිය ද ප්රහාරගයන් පසුවද එය නතර ී  තිගේ. සෑම ගදනාම දැන් ගවනස ්ආකාරයකින් බලන නිසා ඇයට 

එම වයාපෘතිය නැවත ආරේභ කළ හැකි දැයි ඇයට බලාගපාගරාේතුවක් නැත. 

“මගේ පුතාට අලුත උපන් ිළිගඳකු විදිහට සරේප හැදිළා යන්තේ ගේරුගන්. දැඩි සේකාර ඒකකගේ තියාග න 

ග න ඉඳළා ඔහුගේ වාට්ටුගවන් දිවි  ලවා  ේ එකම දරුවා එයා. ඉන් පසුව ඔහු  ැන ඉතාම ප්රගේශේ ගවන්න කියළා 

වවදයවරයා අපට කිේවා. ඔහුට වයස අවුරුදු හගේදී ෆිට් එක හැගදන්න  ේතා. පසුගිය ගදසැේබරගේ රැඳවුේ 

භාරගේ සිටිය දී ඔහුට උණ වැළඳී තිබූ නිසා එය ඔහුගේ හදවතට ද එය බලපා තිබූ නිසා ICRC ඔහුට වවදය ප්රතිකාර 
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ලබා දී තිබුණා. එයාගේ අේමා විදිහට, මට ඔහු  ැන බලා න්න බැරි නිසා මම ග ාඩක් දුගකන් ඉන්ගන්, ”ඇය 

කන ාටුගවන් පැවසුවා ය.    

“කරුණාකර ගකාගහාමහරි මගේ පුතාව එළියට  න්න. මට ඔහුව බලන්නවේ බැහැ. ගහ්තුව ගමාකේ ද කියලාවේ 

මම දන්ගන් නැහැ. දිගින් දි ටම අේපාර යන්න අමාරුයි. එයාටේ දින 14 කට වරක් උසාවියට එන්න ගමාණරා ලේ 

නැවතිලා රැයක්  මන් කළ යුතු යි. ඔහුට අවශය වන්ගන් සාමානය ගපළ විභා ය හා පාසැල් අධයාපනය දි ටම 

කරග න යන්න. එයාගේ මූණ ප්රවෘේතිවල ප්ර ාරය ීම  ැන ඔහු තවමේ කලබගලන් ඉන්ගන්. ඔහු නිතරම 

කන ාටුගවන් කල්පනා කරින් ඉන්ගන්. කරුණාකරලා, මට රාමසාන්වලට එයාව ග දර ගේන්න ඕනෑ,” *හුස්නා 

පැවසී ය. 

පවුල - එේ. නසීබා (29) 

රැඳවියා - එන්. සකරියා (40), හිජ්රාපුරේ, කැබතිමගාල්ලෑව 

දැනට - ඇප මත නිදහස් (2019 මනාවැේබර්ථ 19 සිට) 

ම ෝදනාව - සහරාන් මවතින් ඔහුමේ ගිණුමට මුදල් ලැබුණු බවට ම ෝදනා එල්ලීම. 

යැමපන්නන් - දරුවන් තිමදමනක්ව (වයස අවුරුු 10 සහ 7 ගැහැණු ළමයින් සහ පුතා වයස අවුරුු 3) 

 

2019 මැයි මස 25 වන දින උදෑසන ගහාගරාේපතාන ගපාලිසිය පැිණ සකරියා ඔවුන්ගේ නිවසින් රැග න ගිගේ ය. 

ඇගේ මාමා ඔහු සමඟ ගපාලිස් ස්ථානයට ග ාස ්ආපසු පැිණිගේ ඔහුව දින 3 ක් එහි සිටිය යුතු යැයි ගපාලිසිය පැවසූ 

බව පවසිනි. පසුව නසීබා තම දරුවන් සමඟ ඔහුව බැලීමට ගපාලිස ්ස්ථානයට ගියා ය. ඉන් අනතුරුව ඔහුව තවේ 

දින 7 ක් රඳවා තබා  ත යුතු බව කැිතිග ාල්ලෑව මගහ්ස්ත්රාේවරයා ප්රකාශකළ අතර පසුව ඔවුන් රඳවා තබා  ැනීම 

දින 14 කට දීර්ඝ කරනු ලැබී ය.  මුළුමනින් මාස 7 ක්ම ඔවුන් ගේ ආකාරයට තබාග න තිබුණි. 

“ගපාලිසිය අග  ග දරට ආවාම, ඔවුන් මම සහරාන් ගවනුගවන් කෑම උයපු බවට ග ෝදනා කළා. අපි දන්නවා ඔබ 

තේහි් ජමාේ බව සහ අපි දන්නවා ඔයා සහරාන් ගවනුගවන් වැඩ කළා කියලා ඔවුන් මට ග ෝදනා කළා. මම ඔවුන්ට 

කිේවා මගේ ජීවිගේ මම ඔහුව කවදාවේ දැකලා නැහැ කියලා. ඔවුන් මාව විශ්වාස කගළ ්නැහැ, ඒ වගේම මගේ 

නිවස පරීක්ෂාකර බැලීමට බල කලා. විගශ්ෂ කාර්ය බලකාගයනුේ ඇවිේ ග දර හතරපාරක් පාරීක්ෂා කළා. ඇේත 

වශගයන්ම ඔවුන්ට කිසිමගදයක් හේබ වුගණ් නැහැ, ඇය පැවසුවා ය.   

“සියලු මුස්ලිේවරු තේහි් විශ්වාස කරනවා, එයින් අදහස් කරන්ගන් ගදවියන් වහන්ගස් එකක් කියන එකයි. ඔහු 

ගවන් කළ ගනාහැකි බවයි. එයට ත්රස්තවාදයට කිසිදු සේබන්ධයක් නැහැ. NTJ, ඔවුන්ගේ සංවිධානගේ නගේ 

ගකාටසක් විදිහට තේහි් ගයාදා  ැනීම නිසා එගස් සිදු වුණා. ඔබ සියලුම තේහි් මුස්ලිේවරුන් අේඅඩංගුවට 

 න්නවා නේ, ඔබ අප සියල්ලන්ම අේඅඩංගුවට  ත යුතුයි,”සකරියා සිනාගසින් පැහැදිලි කගළ් ය.  

“මගේ තාේතා පළමු මාස 3 මාේ දරුවන්ේ සමඟ නැවතී සිටියේ, පසුව ඔහුට නැවතේ ඔහුගේ නිවසට යාමට සිදු වූ 

නිසා අපි හිටිගේ තනිවම. නිවාඩු දිනයක් වූ ඉරිදා දින හැරුණු විට මම දිනපතාම ආහාර රැග න මගේ සැියා බැලීමට 

අනුරාධපුර බන්ධනා ාරයට පැිණියා. තුන්ගදනාම හැම තැනටම එක්කග න යන එක වියදේ අධික ගදයක් නිසා, 

මම ගබාගහෝ විට මා සමඟ මගේ බාල දරුවා පමණක් රැග න ගියා. අග  නිවගස් සිට බන්ධනා ාරයට කි.මී 55 ක් 

නිසා සහ ගපාදු ප්රවාහන ගස්වගයන් බන්ධනා ාරයට යාමට බස් 3 ක යාමට අවශය නිසා ඉන්ධන සඳහා ග ීම 

ලාභදායී හා පහසු ීම ගහ්තුගවන් අසල්වැසිගයකු සමඟ යතුරුපැදියකින් ගියා. ගේ ඔක්ගකාම කරදර වලින් පස්ගසේ 
අපට මගේ ස්වාිපුරුෂයා ීදුරුවකින් ගහෝ කුඩා දැල් තිරයකින් දැක  න්න පුළුවන් වුගන් විනාඩි 5 ක් විතරයි. අපට 

ීදුරු තිරය ලැබුගනාේ අපට එකිගනකා සමඟ කතා කරන්න බැහැ, දැල් තිරය ලැබුගනාේ අපට එකිගනකා ග න්ගන් 

නැහැ. ඔහුට දරුවන් අල්ලන්නවේ බැහැ. දරුවන් තමන්ගේ තාේතා දැක්කම ඔහු සමඟ නවතින්න ඕනෑ කියළා 

අඩන්න පටන්  න්නවා. ඒක මානසිකව ඉතාම පීඩාකාරියි,” ඇය පැවසුවා ය.    

“ගරෝහලට යන ඕනෑම  මනක් සඳහා කැිතිග ාල්ලෑව ගරෝහලට අපට රු. 500 (යාමට) වියදේ ගවනවා. මගේ 

තාේතා සහ අසල්වාසීන් ඔවුන්ට හැකි පමණින් උදේ කළා. මම ගේලාසනින් අවදි ගවලා, කෑම උයලා, මගේ 

ස්වාිපුරුෂයා බැලීමට ගිහින් ආපසු ග දර ඇවිේ ඊළඟ දවගස් කෑම පිළිගයළ කරනවා. ඊට අමතරව, මම තනියම 

මගේ දරුවන් බලා  ැනීමේ ඔවුන්ගේ අවශයතා සපුරාලීමේ කරන්න ඕනෑ. ළමයින් අවදි වූ වි ස, ඔවුන් තම තාේතා 

ඉල්ලන නිසා හැමදාම ඔවුන්ට කුමක් කියන්න දැයි මම දන්ගන් නැහැ,” ඇය කීවා ය.   
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“ඇයගේ පියා සිරග දර සිටින්ගන් ගමාකද? කියලා මගේ දරුවන්ගේ ිතුරන් අහනවා. ඉතින් ඔවුන් ග දර ඇවිේ 

අයිසිස් කියන්ගන් කවුද කියළා මග න් අහනවා. අග  වැඩිමහල් දරුවා හැමදාම පන්තිගේ පළමු වැනියා වුනේ, 

ඇගේ පියා අේඅඩංගුවට  ේ පසු ඇය දැඩි ගලස දුක් වූ නිසා ඇයට නිසි ගලස ඉග නීම ගනාහැකි වුණා. ඇගේ පියා 

සිරග දර සිටින බව පවසින් ගුරුවරයා ඇයට පහර දුන් නිසා මගේ තවේ දරුගවකු පාසැල් යාම ප්රතික්ගෂ්ප කළා. 

දැන් ඇය මගේ පියාගේ  ගේ පාසලක ඉග න  න්නවා. තාේතාව කිසිදු ගහ්තුවක් නැතුව අේඅඩංගුවට  ේගේ 

අයිසිස් ගහ්තුගවන් නිසා ඔහු ගලාකු ී ගපාලිසියට බැඳී  අයිසිස් පුේ ලයින් අේඅඩංගුවට  න්නා බව මගේ අගනක් 

දරුවා මට කිේවා. මාස 7 කින් මගේ බර කිගලෝග්රෑේ 12 ක් අඩු වුණා. මම උයනවා ඒේ කෑම කන්න බැහැ,” ඇය 

කන ාටුගවන් සිහිපේ කළා ය. 

දැන්, සකරියා ග දර සිටිය ද, ඔහුට පසුගිය වසගර් අස්වැන්න කපන කාලය මඟ හැරුණු නිසා, දැන් ඔහු ඊළඟ කන්නය 

ගතක් බලා සිටිය යුතුය. ඔහු අසනීපගයන් සිටින අතර ඔහුට වැඩ කිරීමට ගනාහැකි ීම ද අතිගර්ක  ැටළුවකි.  

අමතර ආදායමක් උපයා  ැනීම සඳහා මහන මැිමක ඇති අවශයතාවය ඇය ප්රකාශ කළා ය. 

පවුල - මජ්. හයුරුල්හුදා (29) 

අත් අඩංගුවට ලක්ව වූමේ - එල්.ටී. මජස්මින් (33), හිජ්රාපුරේ, කැබිතිමගාල්ලෑව 

දැනට - ඇප මත නිදහස් (2019 මනාවැේබර්ථ 19 සිට) 
ම ෝදනාව - සහරාන් මවතින් ඔහුමේ ගිණුමට මුදල් ලැබුණු බවට ම ෝදනා එල්ලීම. 
යැමපන්නන් - දරුවන් මදමදමනක්ව (පුතා වයස අවුරුු 5 සහ දියණිය වයස අවුරුු 2) 

 

“2019 මැයි 25 වන දින අග  ගදාරට හයිගයන්  හනවා ඇහුණා. ළමයින් නින්ගදන් අවදි වුනා, ඔවුන් මගේ 

ස්වාිපුරුෂයාග න් ප්රශ්න කිරීම සඳහා රැග න ගියා. ඔවුන් මුලින් කීගේ ඔහු දින තුනකින් ආපසු එනු ඇති බවේ 

පසුව දින හතක් බවයි. ඊට පස්ගස එයාලා දිගින් දි ටම ගේ කාලය දීර්ඝ කළා. මට ඉන්ගන් මගේ තාේතා විතරයි, ඒ 

නිසා මම දරුවන් හා ඔහු සමඟ ගහාගරාේපතාන හි නැවතීමට ගියා. එහි සිට අනුරාධපුර බන්ධනා ාරයට පැය ගදකක් 

(යාමට)  ත වූ බැවින් මට එහාට ගමහාට යාමට අපහසු වුණා. මම හැමදාම මගේ මහේතයාට කෑම අරග න හිගර්ට 

යනවා. මම ග දර එන විට රාත්රී 8 ට පමණ ගවන නිසා මගේ දරුවන් ඒ වන විටේ නිදාග න ඉන්ගන්. දරුවන්ට හරි 

විදිහට පාසලට යන්නේ ගනාහැකි වුණා. ඔවුන්ගේ පාසල් ප්රසං ය පැවැේගවන දිනගේ දී ඔවුන් තම තාේතාව ඉල්ලා     

සිටීම මට දරා  ැනීම ඉතා අපහසු වුණා. ඒ දවස්වල මම හිටිගේ උමතු පුේ ලගයක් වගේ.     සමහරක් ගවලාවලට 

මම උයනගකාට ලුණු ගහෝ ළූණු දාන්න අමතක ගවනවා,” ඇය පැවසුවා ය.    

“ගමම නඩුව උසාවිගේ දී විභා  වන විට සෑම දින 14 කටම වරක් මට නීතිඥවරයාට රුපියල් 10,000 ක් ග ීමට සිදු 

වුණා. සියලු වියදේ කළමනාකරණය කිරීමට මගේ ආදායම පමණක්ම තිබූ නිසා එය ඉතාම දුෂ්කර වුණා. මම උපයන 

රු. 35,000 න් රු. 20,000 ක් නීතිඥයාටේ, රු. 10,000 ක් පාසල් සමාජගේ ණය ආපසු ග ීගේ වාරිකයක් විදිහටේ 

රු. 2,000 එහි සාමාජික  ාසත්ුව ගලසේ ග වනවා. දැන් මම ණය  ේ සෑම ගකගනක්ම ඔවුන්ග න් මුදල් ආපසු 

ග වන ගලස ඉල්ලන නිසා මම තවමේ සෑම මසකම ණය ආපසු ග වින් ඉන්නවා. මට ආහාර සහ මගේ 

ස්වාිපුරුෂයා බැලීම සඳහා දිනකට දිනකට අවශය රු. 2,000 සඳහා මගේ පවුගල් අය උදේ කළා. මට සෑගහන්න 

නිවාඩු  න්න සිේද වුනා, දැන් මට ගේ වසර සඳහා නිවාඩු නැහැ. 

ඇයගේ ස්වාිපුරුෂයා දැන් ග දර සිටියේ, නඩුව අවසන් වන තුරු ඔහුට තවමේ වැඩ කිරීමට ගනාහැකි අතරම හදිසි 

අනතුරකින් පසු හෘද සැේකමක් කර ඇති නිසා ඔහුට ගවගහස මහන්සි ී වැඩ කිරීමට ද ගනාහැකි ය. “මගේ සැියාට 

 ගේ වැඩ කරන්න බැහැ, ගමාකද හැගමෝම අපිට විරුේධ යි. අපිව අල්ලලා දීමට හවුල් වු  බව පවා අපි දන්නා ඉදිරිපස 

සිටින අසල්වැසියන් ද අපට විරුේධ යි. විගශ්ෂ කාර්ය බලකාය අග  නිවස ගසායන විට ඉදිරිපස නිවගස් සිටි අය 

අගනක් අසල්වැසියන්ට පවසා තිබුගණ් ‘අපි ඔවුන්ට ගහාඳ පාඩමක් ඉ ැන්වුවා’ කියා යි. අපට විදුලිය පවා නැහැ, ඒ 

අපට රැහැන් ඇදීම සිදු කළ ගනාහැකි නිසා. රජය අප ගවනුගවන් එය හදා ගදන්ගන් නැහැ.   

“මගේ ස්වාිපුරුෂයා මීට වසර 10 කට පමණ ගපර දරුණු අනතුරකට ලක් ී දරුණු ගලස තුවාල ලැබූ නිසා, ඔහුට 

ගකාගමෝඩයක් අවශය වූ නමුේ අපට එය සකස්කර  ැනීමට පවා ගනාහැකි වුණා. පහුගිය අවුරුේගේ අග  ව ාවන් 

ඔක්ගකාම විනාශ වුණා. අපට ගසවිලි තහඩු දා න්න පුළුවන් වුගණ් වහගළන් භා යකට විතරයි. ඉතිං අපිට වහගලන් 

භා යක් ගසවිලි තහඩු, ඉතිරි භා ගේ උලු තිගයන්ගන්. වහින ගකාට ග දරින් ගබාගහාමයක් ගතගමනවා වතුර 
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පිගරනවා. අපට හරිහමන් වහලයක් නැති වුනේ ිනිස්සු කියන්ගන් අපගේ වහගල් පයි පවල ගකෝටි 100 (රු. 

ිලියනයක්) සඟවා තිගබන බවයි. ගමාන විහිළුවක් ද. සහරාන් කියන්ගන් කවුද කියලා අපි දැන ේගේ ප්රහාරගයන් 

පස්ගස්,” ඇය එකතු කළා ය.    

“මගේ ස්වාිපුරුෂයා අයිසිස් කියළා අසල්වැසියන් මට විහිළු කරන්න පුරුදු ගවලා හිටියා. මාස හතක් තිස්ගස් මම 

ගකාගහ්වේ ගිගේ නැහැ, ගමාකද හැම ගකගනක්ම ඔන්න ‘අයිසිස් කට්ටිය එනවා. ඔක්ගකාම ත්රස්තවාදීන්’ යැයි 

කියනවා. මම වැඩට ගිහින් ආපහු ග දර එනවා විතරයි. අපි අයිඑස්අයිඑස් යැයි කියින් ගබාගහෝ ගදගනක් මට ණයට 

මුදල් දීමේ ප්රතික්ගෂප් කළා,” ඇය කීවා ය. 

ඇගේ පියා තනිව සිටින නිසා ඔහුට යමක් සිදුවුවගහාේ ඇය ඔහු  ැන ද  ැන සැලකිලිමේ විය යුතුයි, මන්ද ඇගේ 

අගනක් සගහෝදර සගහෝදරියන් වැඩි සහගයෝ යක් ගනාදක්වන බැවින්. ඇගේ ස්වාිපුරුෂයා අේඅඩංගුවට  ේ විට 

පවා ඇයට ඇගේ පියා ගවනුගවන් සෑම ගදයක්ම ගසායා බැලීමට සිදු වූ අතර එය ඉතා අපහසු විය. “මම ඔහුගේ නඩු 

විභා  දිනවල ළමයින් උසාවියට ග න ගිය විට දී බන්ධනා ාර බස් රථය පැිගණන බව ළමයින් දුටු විට, “තාේතාගේ 

බස් රථය” පැිණ ඇතැයි ඔවුන් ප්රීතිගයන් කෑ  සා තිගේ. ඔවුන් එක් වරක් තම පියා සමඟ කතා කිරීමට ඉඩගදන 

ගලස ගපාලිසිගයන් ඉල්ලා සිටිය ද ගපාලිසිය ඔවුන්ට බැණ වැදී ඔවුන් තල්ලු කර ඇේගේ ඔවුන් අයිසිස් යැයි 

පවසිනි. දැන් ගපාලීසි හා උසාවි හා සේබන්ධ අපි සියල්ලන්ම සහ සියල්ලක්ම දන්නවා, පීටීඒ සහ අයිසීසීපීආර් 

ආදිය  ැනේ අපි දන්නවා, අපිට කලින් කිසිවක් දැන සිටිගේ නැහැ” ඇය පැවසී ය.   

“මාධයයට එගරහිව පියවර  න්න අපට අවශය යි. ඔවුන්ගේ ගබාරුවලින් අග  ජීවිත විනාශ කගළ් ඔවුන්. ඔවුන්ගේ 

ව කීේ විරහිත වාර්තාකරණයට ඔවුන් ගකගස් ගහෝ ව කිව යුතුයි. මගේ ස්වාිපුරුෂයා  ැන ගබාරු ප්රකාශයට පේ 

කළ ආකාරයටම, ලංකාදීප මුල පිටුගේ පළකිරීමක් හා සමාව අයැදීමක් අපට අවශයයි,” ඇය ගක්න්තිගයන් කීවා ය. 

 

පවුල - A.S.S. අමේෂා (36) 

අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූමව් - එේ.බී. *හකීේ (44), මහාමරාව්පතාන 

වර්ථතමානමේ දී - ඇප මත නිදහස් (2019 මනාවැේබර්ථ 19 සිට) 

ම ෝදනා - සහරාන් මවතින් ඔහුමේ ගිණුමට මුදල් ලැබුණු බවට ම ෝදනා. 

යැමපන්නන් - දරුවන් පස්මදමනක්ව (පුතුන් වයස අවුරුු 9, 4 ½ සහ 3 සහ දියණියන් වයස අවුරුු 11 සහ 6) 

 

 “ගපාලිසිය විසින් අේඅඩංගුවට  නු ලැබූ පස්ගදනාග න් පළමුවැන්නා මගේ සැියා. 2019 මැයි මස 25 වන දින 

අලුයම 5.05 ට පමණ ඔවුන් තුවක්කු රැග න පැිණියා. ගපාලිසිය ඇහුවා ඇයි අග  ළමයි අඬන්ගන් කියලා, ඔවුන් 

ප්රකාශයක් අරග න මගේ මහේතයාව ආපහු එවනවා කියලා කිේවා. STF  පැිණ අග  නිවස පරීක්ෂාකර අපගේ 

හැඳුනුේපේ සහ බැංකු ගපාේ රැග න ගියා. සියල්ල අප ගවත ආපසු ලබා ගදන ගලස TID  විසින් පසුව STF ගවතින් 

ඉල්ලා සිටියා. ඔවුන් ඔහුට මාංචු දමා දිස්ත්රික් ගල්කේ කාර්යාලගේ පිහිටි ඔහුගේ ගස්වා ස්ථානයට ග න ග ාස,් 

ඔහුගේ සියලු ස යන් ඉදිරිගේ ඔහුට නින්දා කරින්, ඔහුගේ ගස්වා ස්ථානය පරීක්ෂා කර බැලුවා. ඉන්පසු ඔවුහු නිවස 

පරීක්ෂා කිරීම සඳහා මාංචු දමා ඔහුගේ දරුවන් ඉදිරිපිටට ග න ආවා. සිදුවන්ගන් ගමාකේ ද කියලා දැන න්න මම 

වහාම නසීබාට කතා කළා. එතගකාට දැන ේතා සකරියා ඇතුළු තවේ 4 ගදගනකු රැග න ග ාස් ඇති බව, ” ඇය 

පැවසුවා ය. 

“මම ගහාගරාේපතාගන් අභයන්තර පාසලක ගුරුවරියක්. මම උයනවා, පාසැලට යනවා, උ න්වනවා, කෑම අරග න 

බන්ධනා ාරයට ගිහින් මගේ ස්වාිපුරුෂයා බලලා ග දර එනවා. මට මගේ ස්වාිපුරුෂයා ගවනුගවන් ආහාර පිසීම 

වැනි ගබාගහෝගේ  ැන  රැකියාවට යාමට ගපර  ගසායාබැලීමට සිදු වූ නිසා සෑම දිනකම මම පාසලට ප්රමාද වුණා. 

මගේ දරුවන්ගේ ිතුරන් ඔවුන්ට විහිළු කළා, ඔවුන්ගේ පියා අයිසිස් හි සිටිගේ දැයි විමසින් ඔවුන්ට හිරිහැර කළා. 

ඔවුන් ගබාගහෝ ගසයින් ියට පේ වූණා වගේම ඔවුන්ගේ පියා පිළිබඳව දුගකන් හිටියා. අග  වැඩිමහල් දරුවා ඉතා 

දක්ෂයි, ඒේ ඇය තම පියා අේඅඩංගුවට  ැනීම  ැන ගකාතරේ දුක්වුණා ද කියනවා නේ, ඇය පන්තිවලට යාම 

නැවැේතුවා පසුගිය වසගර් ශිෂයේව විභා යේ සමේ වුගණ් නැහැ. මම ඒ දවස්  ැන හිතන්න පටන්  ේතම මට 

කෑ හලා අඬන්න ඕගන්,” ඇය සිහිපේ කළා ය. 
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සෑම මසකම අගේෂාගේ නිවගස්දී දරුවන්ගේ බර මණින පවුල් ගසෞඛ්ය ගස්විකාව, *හකීේ අේඅඩංගුවට  ැනීගමන් 

පසු ඇයගේ පැිණීම නැවැේවූවා ය. අනිවාර්ය නිවාඩු ලබා  න්නා ගලස හකීේට ඔහුගේ ප්රාගේශීය ගල්කේ 

කාර්යාලගයන් කාර්යාලගයන් ලිපියක් ලැබුණි. ඔවුන් ඔහුව රැකියාගවන් ඉවේ කගළ ්නැහැ. ඒ නිසා ඇප මත නිදහස් 

වූ වහාම ඔහුට නැවත ගස්වයට පැිණීමට හැකි විය. ඔහුගේ සමහර ස යන් *හකීේට පවසා ඇේගේ ඔහුට ගකෝටි 

100 තිබීම  ැන ඔවුන්ට ගනාකියූ බවයි. එගස්ම ඔවුන් ගබාගහෝ ගදගනක් ඔහුව ම  හැරීමට පටන් ග න තිබුණි. 

“ඉතින්, ඔහු තමා සමඟ කතා කරන අයට පමණක් කතා කරනවා. ඔහු ගවන කුමක් කරන්න ද?”අගේෂා විමසයි. 

“දැන් මගේ ගලාකුම  ැටලුව ගවන්ගන් ඒ කාලය තුළ මා ලබා  ේ සියලුම ණය ආපසු ග ීම යි. මම උපයන රු. 

40,000න් රු. 20,000 ක් ණය සඳහා පමණක් කපා හරිනු නිසා, නිවස පවේවාග න යාමට සහ දරුවන්ගේ වියදේ 

සඳහා වැඩි මුදලක් ඉතිරි ගවන්ගන් නැහැ. මට අවශය අගනක් ප්රධාන ගදය ගවන්ගන් මාධයගයන් මගේ 

ස්වාිපුරුෂයාගේ නම නිර්ගදෝෂී කර  ැනීමයි. ඔවුන්ගේ ගබාරුවලින් අග  ජීවිතය විනාශ කගළ ්ඒ අය යි,” ඇය කීවා 

ය.    

රැඳවියා - එන්. සකරියා (40), හිජ්රාපුරේ, කැබිතිමගාල්ලෑව 

වර්ථතමානමේ දී - ඇප මත නිදහස් 
ම ෝදනා - සහරාන් මවතින් ඔහුමේ ගිණුමට මුදල් ලැබුණු බවට ම ෝදනා. 
විවාහක තත්වය - විවාහකයි 

යැමපන්නන් - දරුවන් තිමදමනක්ව (වයස අවුරුු 10 සහ 7 ගැහැණු ළමයින් සහ පුතා වයස අවුරුු 3) 

 

 2019 මැයි මස 24 වන දින ගහාගරාේපතාන ගපාලිසිය සකරියාගේ නිවසට පැිණ ප්රශ්න කිරීම සඳහා ඔහුව රැග න 

ගිගේ ය. ඔහු සවස 2 සිට 8 දක්වා ප්රශ්න කිරීමක් ගනාමැතිව ගපාලිස ්ස්ථානගේ සිටි අතර පසුව රාත්රී 8.30 ට පමණ 

ඔහුට ආපසු ග දර යා හැකි බවේ අවශය නේ ඔවුන් විසින් ඔහුව නැවතේ කැඳවන බවේ පැවසී ය. එය රාමසාන් 

සමය වූ අතර උපවාසගයන් පසු ආහාර  ැනීගේ ගේලාගේ දී ඔහුට කිසිවක් ලබා දී ගනාතිබුණ අතර ඔහුට එදින 

රාත්රිගේ නැවත නිවසට පැිගණන ගතක් වතුර පමණක් ලැබී තිබුණි. පසුදා උදෑසන අසල ගවළඳසැල් හිියන් පවසා 

තිබුගණ් එදින ඔවුන්ගේ  ගමන් 5 ගදගනකු අේඅඩංගුවට  ැනීමට යන බවයි.   

එදින (25) අලුයම 5.30 ට පමණ ගහාගරාේපතාන ගපාලිසිය යළිේ වරක් සකරියාගේ නිවසට පැිණ ඔහුව 

අේඅඩංගුවට  නු ලැබීය. තවේ හතර ගදගනක්, එල්.ටී. ගජස්ින්, එේ.බී. හකීේ, එස්.ඒ.ඉර්ෆාන් සහ 

එස්.ඒ.කලිෆතුල්ලා ද එදිනම අේඅඩංගුවට  නු ලැබී ය. දින තුනකට පසු ඔවුන්ව වවදය නිලධාරියා ගවත ඉදිරිපේ 

කරන ලදී. ගහාගරාේපතාන ගපාලිසිය විසින් සිය පවුගල් අය ඉදිරිපිට නිවගස් සිටිය දී මාංචු දමා *හකීේව ඔහු වැඩ 

කරන ඩී.එස්. කාර්යාලය ස්ථානයට ග න ගිය අතර එහිදී ඔහු සිය ස යන් සියලු ගදනා ඉදිරිගේ ප්රදර්ශනය කිරීගමන් 

පසු ගපාලිසියට රැග න ගිගේ ය. පසුව ඔවුන් ඔහුව නැවතේ නිවස පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඔහුගේ නිවසට කැඳවාග න 

ග ාස ්තිගේ. 

සහරාන් විසින් ගකෝටි 100 ක (ලංකා රුපියල් ිලියනයක) මුදල් ඔවුන්ගේ ගිණුේවල තැන්පේ කර ඇති බවට 

ග ෝදනා කරින් ගපාලීසිය ඔවුන්ට ලංකාදීපගේ පළ වූ ප්රවෘේතියක් ගපන් වූ අතර ඔවුන්ග න් පැහැදිලි කිරීමක් 

ඉල්ලා සිටිගේ ය. මුදල් ලබා  ැනීම පිළිබඳව ඔවුන් ප්රතික්ගෂ්ප කළ විට ගපාලීසිය ඔවුන්ට පවසා තිබුගණ්  ගමන් 

පැිණි නියාස් සහ අබු බකාර් නේ ගදගදනාට එගරහිව සාක්ි දුන්ගනාේ ඔහුව නිදහස් කරන බවයි. අන් අය පිළිබඳව 

ගබාරු කීමට හා වැරදිකරුවන් කිරීමට ඔවුන්ට අවශය නැති නිසා ඔවුන් විසින් එය ප්රතික්ගෂප් කර තිබුණි. තවද, 

ඔවුන් සියලු ගදනාම නිශ්ිතවම කියා සිටින්ගන් තමන් කවදාවේ සහරාන් හමුී ගහෝ කතා කර නැති බවේ, ඔහු 

පිළිබඳව දැන ේගේ පහරදීගමන් පසුව පමණක් බවේ ය. “ත්රස්තවාදී යැයි අර්ථකථනය කළ හැකි ඕනෑම ගදයක් 

අගපන් කිසිගවකු විසින් ගමගතක් ගේශනා කර ඇති එක් ගේශනයක් ගහෝ උපුටා දක්වන ගලස අපි බලධාරීන්ග න් 

ඉල්ලා සිටියා. අපි ගසෞදි මුදල් ගයාදාග න කිසිවක් හදලා නැහැ. අප විසින් ග ාඩන ා ඇති සෑම ගදයක්ම ගේශීයව 

අරමුදල් රැස් කර ග න හදලා තිගයන්ගන්. අපට ගමහි තිගයන්ගන් එක් මුස්ලිේ පල්ලියක් විතරයි. බෂීර් සහ අගනක් 

අයට 3 ක් තිගයනවා,” ඔවුන් පැවසී ය. 
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“ගකෝටි 100 අතහරින්න, අග  නිවස හදලා ඉවර න්න අවශය ලක්ෂ 5 ක් වේ තිබුගන් නේ ඒක ගලාකු ගදයක්.  

අගපන් එක් ගකගනකුට බැංකු ගිණුමක් වේ  නැහැ. තවේ ගකගනකුට, සේපූර්ණ සිවිලිම ආවරණය වන පරිදි ගසවිලි 

තහඩු ගහෝ නිසි වැසිකිළියක් තැනීමට තරේ මුදලක්වේ නැහැ” යනුගවන් ඔවුන් සිනාගසින් පැවසූ හ. 

පසුව ඔවුන් පස්ගදනා අනුරාධපුර බන්ධනා ාරගේ රඳවා සිටි අතර ඔවුන්ග න් හතර ගදගනකු දින 14 කට පසු 

වාරියගපාල බන්ධනා ාරයට මාරු කරනු ලැබී ය.මුල දී ඔවුන් පස්ගදනාට ගවනම අංක යටගේ ග ෝදනා ග ානු කර 

තිබුණ ද, පසුව ඔවුන් නියාස් සහ අබුබකාර් යන අයගේ අංකය යටගේම ග ෝදනා ග ානු කරන ලදී එමනිසා  ඔවුන්ව 

පිටතට  ැනීම ඉතා අපහසු විය. ගපාලිසියට ඔවුන්ට එගරහිව කිසිදු සාක්ියක් ගනාතිබුණා.කැිතිග ාල්ලෑව 

ගපාලිසිය සනාථ කගළ ්ඔවුන්ට එගරහිව කිසිදු සාක්ියක් ගනාමැති බවේ, බෂීර් සහ ඔහුගේ කණ්ඩායම විසින් 

ඔවුන්ට එගරහිව පුේ ලික පළි ැනීමක් ගහ්තුගවන් ග ෝදනා එල්ලකර ඇති බවේ ය. ඔහු (බෂීර් සහ ඔවුන්) ඔබ සියලු 

ගදනා සමඟ ගමතරේ ගකෝපගයන් සිටින්ගන් මන්දැයි ඔහු කණ්ඩායගමන් විමසා තිගේ. සහරාන් කිසි විගටකවේ 

ගමම ප්රගේශයට පැිණ ගනාමැති බව ද ඔහු පැවසී ය. 

ඔවුන් රඳවාග න සිටිගේ රාමසාන් කාලය තුළ බැවින් මුල දී ඔවුන්ට උපවාසය ිඳීම සඳහා ආහාර පවා ලබා දී 

තිබුගණ් නැත. ගකගස ්ගවතේ, පසුව ඔවුන් සියල්ලන්ම සතයය දැන ේ විට සහ ඔවුන් ත්රස්තවාදීන් ගනාවන බව 

දැන ේ විට, සෑම ගකගනකුම ඔවුන්  ැන කණ ාටු ී ඔවුන්ට ගහාඳින් සළකා තිගේ.   

ප්රජාගේ ඇතැමුන් විසින් ඔවුන්ට එගරහිව කරන ලද පුේ ලික පළි ැනීේ ගහ්තුගවන් ඔවුන් පටලවා ඇති බව සකරියා 

පැවසීය. පුේ ලික පළි ැනීේ ඇතිී ඇේගේ ඔවුන්ගේ ගේශපාලන සේබන්ධතා සහ ඉස්ලාමගේ අර්ථ නිරූපණයන් 

සහ භාවිතයන් ගමන්ම සමහර පවුල් ආරවුල් ගහ්තුගවනි. “අප පටලවා ඇති බව අපි දැන  ේතා. අපව අේඅඩංගුවට 

 ේ දිනගේ දී ගමහි සිට 5 ගදගනකු අේඅඩංගුවට  න්නා බව මුළු  මම දැන සිටියා. ඔවුන්ග න් අගයක් අපව පටලවා 

ඇේනේ ිස ඔවුන් ගමය දැන ේගේ ගකාගහාම ද? ”සකරියා විමසී ය. 

ඔවුන්ව පැටලීමට ව කිව යුතු යැයි ඔවුන් විශ්වාස කරන පිරිි කණ්ඩායගමන්  එක් අගයකු වන බෂීර්ගේ දි යණිය 

සකරියාගේ සගහෝදරයා සමඟ විවාහ ී සිටී. සකරියාගේ සගහෝදරයා ගලාරියක් ිලදී  ැනීම සඳහා බෂීර්ග න් රු. 

200,000 ක ණයක් ලබා ේ අතර ඔහුට එය ආපසු ග ීමට ගනාහැකි වූ නිසා සකරියා සිය එළගදනුන් විකුණා එම 

මුදල් බෂීර් ගවත ආපසු ලබා දී තිගේ. 

“තව දුරටේ, බෂීර්ගේ ිනිසුන්, නවාස්ගේ ිරිඳ ප්රගේශගේ ගමාන්ටිගසෝරි පවේවාග න යනවා, අපිේ එකක් 

පවේවාග න යන නිසා, එය ගහාඳින් සිදු වන නිසා, නවාස් සහ ඔවුන් ඊර්ෂයා වුණා. එමනිසා, ඔවුන් ප්රහාරවලින් 

ප්රගයෝජන අරන්, අපව ඉවේ කිරීමට අපව පැටළුවා යැයි, සකරියා පැවසී ය. 

“අපි ගේීපී ආධාරකරුවන්, අධයාපනගේ වැද ේකම පිළිබඳව අපි දැඩි විශ්වාසයක් තිගයනවා, විගශ්ෂගයන් අප 

වැගඩන කාලගේ අපට ගබාගහෝ අවස්ථාවන් තිබුණු නැති නිසා.. අපි අනු මනය කරන්ගන් ඉස්ලාමය පිළිබඳ දෘඩ 

ගනාවන හා වඩා ප්රාගයෝගික අර්ථකථනයක්. ගමගහ් සමහර කණ්ඩායේ ඊට විරුේධ යි,” ඔහු පැවසී ය. *හකීේ සහ 

ගමම නිකාගේ ගවනේ අය වසර 2000 සිට අරාි භාෂාවට අමතරව ගදමළ භාෂාගවන් ද ගේශනා කරින් සිටින නිසා 

ඔවුන්ව ගමම කණ්ඩායේ විසින් ඉස්ලාමීය විගරෝී යැයි ද සැලගක්. “ිනිසුන් ගේරුේ  න්නා භාෂාවකින් කථා 

කිරීගේ වරද ගමාකක් ද? ඔබ කියන ගේ කිසිගවකුටවේ ගේරුේ  ත ගනාහැකි නේ අරාි භාෂාගවන් ගේශනා කිරීගේ 

ගේරුම කුමක්ද?,”  ඔහු ඊට එකතු කගළ ්ය.  

“අපගේ නිකායන් ගදක අතර මතගේදයට තුඩු ගදන කරුණු අතර අල් කුර්ආනගේ ඉ ැන්ීේ පිළිබඳ අපගේ අර්ථ 

නිරූපණය ඇතුළුව, ජීවිතයක් ගේරා  ැනීම සඳහා මුස්ලිේවරුන්ට ප්රජාගවන් පිටත රුධිරය පරිතයා  කිරීමට අවසර 

දීම, අපි දෑවැේද භාර ගනා ැනීම, යාඥා සඳහා ගතා පිය ගහෝ වළලුකර දක්වා දි  ඇඳුේ ඇඳීම අනිවාර්ය ගනාීම 

ආදිය යි,  

අවසානගේ දී ගනාවැේබර් 19 වන දින ඔවුන් ඇප ලබා ICCPR ග ෝදනාගවන් නිදහස් විය. ගකගස ්ගවතේ, PTA 

ග ෝදනා තවමේ අඛ්ණ්ඩව තිගේ. ගපාලිසිය නිතිපතා අග  නිගවස්වලට යන එන අතරම රහස් ගපාලිසිය අපට පවසා 

ඇේගේ අපට අපගේ පල්ලිගේ යාඥා කිරීමට යා ගනාහැකි බවයි. පසුගිය වසගර් ප්රහාරගයන් පසුව එය වසා දමා 

තිගේ.  
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“අපට තවමේ ගබාගහෝ අපකීර්තියට මුහුණ දීමට සිදුී තිගබනවා, තවමේ ‘ගමන්න ගකෝටි 100 කණ්ඩායම එනවා’ 

ිනිසුන් කියනවා, තාේතලා ත්රස්තවාදීන් යැයි කියා අග  දරැවන්වද හිරිහැරයට ලක් කරනවා. ගමම නඩුව අවසන්වන 

තුරු අගපන් කිසිගවකුට නැවත රැකියාවට යාමට ගහෝ විගේශ ත ීමට බැහැ. අපරාධ පරීක්ෂණ ස්ථානාධිපති 

ජයවර්ධන අපට පැවසුගේ අප නිර්ගදෝෂී බව ඔහු දන්නා බව හා බස්නාහිර පළාගතන් ලැබුණු බුේධි ගතාරතුරු මත 

අපව රැග න ගිය බවයි,” සකරියා පැවසීය.  

ගේ වන විට පරීක්ෂණ අවසන් බවේ ඔවුන්ගේ ලිපිග ානු නීතිපති ගදපාර්තගේන්තුවට භාර දී ඇති බවේ ගකාළඹ 

ත්රස්තවාදී විමර්ශන ආයතනය ඔවුන්ට පවසා තිගේ. අග  නඩුව නිෂප්්රභ කිරීම සඳහා ඔවුන් එතැනින් නිගයෝ යක් 

නිකුේ කළ යුතුයි. එබැවින් එගතක් නඩුව ඉදිරියට ඇදග න යනු ඇත. 

රැඳවියා - එල්.ටී. මජස්මින් (33), හිජ්රාපුරේ, කැබිතිමගාල්ලෑව 
වර්ථතමානමේ - ඇප මත නිදහස් 
ම ෝදනා - සහරාන් මවතින් තම ගිණුමට මුදල් ලැබුණු බවට ම ෝදනා. 

යැමපන්නන් - දරුවන් මදමදමනක්ව (පුතා වයස අවුරුු 5 සහ දියණිය වයස අවුරුු 2) 

 

“මම නිවගස්දී උපකාරක පන්ති පැවැේවූ නමුේ මා අයිසිස් සමඟ සේබන්ධ ී ඇති බවට ඔවුන් ිය වූ නිසා මා නිදහස් 

කිරීගමන් පසු කිසිගවකුේ තම දරුවන් එේගේ නැහැ. අග  ග දරට නිසි ගදාරවල් ගහෝ ජගනල් නැහැ. අපි නිවස 

ඉදිකිරීමට ණය ලබාග න තිගයනවා, දැන් සියල්ල ග වන්ගන් ගකාගහාමද කියන්න අපට අදහසක් නැහැ,” ඔහු 

පැවසී ය. 

අග  ඉදිරිපස නිවගස් අසල්වැසියන් තමා අපව ගමයට පටලවා දුන්ගන්. මම නැවත නිවසට පැිණ මස 2.5 ට වඩා 

 තගවලා තිගයනවා(ගමය ලියන අවසිථාගේදි ) එේ ඔවුන් ගමගතක් අප ගකගස්දැයි විමසුගේ නැත. ඔවුන්ට පැහැදිලි 

හෘද සාක්ියක් තිගේ නේ, ඔවුන්ට පැිණ අපේ සම  කතා කිරීමට  ැටලුවක් ගනාතිිය යුතුය. 

“මම සිර තව සිටිය දී, ගවනේ ගදමළ PTA සිරකරුවන් හමුී කතා කළා, ඔවුන්ග න් සමහරු අවුරුදු 10 ක් පමණ 

එහි සිට ඇති අතර ඔවුන්ගේ ලිපිග ානු තවම ඉදිරියට ග න නැහැ.  මටේ ඒ ගේම ගවයි ද කියලා මම ග ාඩක් වද 

වුණා. සිරග දර  ත කළ කාලය පුරාම මගේ එකම සිතුවිල්ල වූගේ මගේ දරුවන් සහ ඔවුන් ආරක්ිත ද කියන එක. 

දැන් මම ආපසු පැිණ ඇති නිසා මම කිසි විගටකේ මගේ පවුල තනි කරන්ගන් නැහැ. අපට නිසි ගදාරවල් ගහෝ 

ජගනල් පවා ගනාමැති නිසා මගේ අසල්වැසියන් කුමක් කළ හැකිදැයි මට විශ්වාස නැහැ.” 

“අග ම ිනිස්සු අපිව පාවලා දුන්නා” කියා ගජස්ින් කන ාටුගවන් පැවසුගේ ය. 
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නිර්ථමද්ශ 

රජය සඳහා 

නඩු පැවරීම සේබන්ධ්ව 

සියලුම නඩු සමාගලෝ නය කර 

a.  අේඅඩංගුවට  න්නා විට වයස අවුරුදු 18 ට අඩු පුේ ලයින්ගේ නඩු ගේ වේ කිරීම, 

b.  වසරකට පසුව පවා විමර්ශන මගින් සාක්ෂි ඉදිරිපේ කර ගනාමැති නේ, ගබාරු ග ෝදනා 

මත පදනේව ගහෝ රිමාන්් භාරගේ ගහෝ ඇප මත සිටින පුේ ලයන්ට එගරහිව සේපූර්ණ 

සාක්ි ගනාමැතිකම ගහ්තුගවන් නඩු සමාගලෝ නය කිරීම, නිදහස් කිරීම සලකා බලා අහිංසක 

පුේ ලයින් අනවශය ගලස රඳවා තබා ගනා න්නා බව සහතික කිරීම, 

c.  විමර්ශන මගින් සාක්ි අනාවරණය ී ඇේනේ, වින්දිතයින්ට සාධාරණය ඉටු කිරීම සඳහා 

නඩු පැවරීම, අධිග ෝදනා ග ානු කිරීම සහ නඩු විභා  කිරීම සඳහා ගමම නඩු වලට ප්රමුඛ්ේවය 

දීම. 

රැඳවියන් සේබන්ධ්මයන්   

a.   පරිවාස හා රැඳවුේ මධයස්ථාන ද ඇතුළුව බන්ධනා ාර රැඳවුවන් බැහැදැකීම සඳහා පවුගල් 

සාමාජිකයින්ට විධිමේ අවස්ථාව/අවසර ලබා දීම. සහ, 

b.   හැකි තාක් දුරට, සිරකරුවන් ඔවුන්ගේ නිගවස්වලට ආසන්න බන්ධනා ාරවල රඳවා සිටින බවට 

සහතිකීම, එමඟින් පවුල්වලට  මන් සඳහා ගයදවිය යුතු කාලය හා මුදල් අවම කර  ත හැකිය.   

c. ගබාරු ග ෝදනාවලට ලක්වූවන්ට, වසර  ණනාවක සිර දඬුවේ විඳීගමන් පසු සියලු ග ෝදනා 

නිදහස් වූවන්ට, වධහිංසාවට ලක්ව සිටින සියලු ගදනාට, සිරග දර දී/රඳවාසිටීගේ දී අමානුික ගලස 

සැලකීමට සහ බලහේකාරගයන් පාගපාච් ාරණය කිරීමට ලක්වූවන්ට සමානුපාතිකව වන්දි (එය 

දැනටමේ රැඳවියන් විසින් සිදු කර ඇති වියදේ සඳහා ප්රතිපූරණය කිරීම ද සැලකිල්ලට ග න) රජය 

විසින් ග ීම ගවනුගවන් නීති සහ/ ගහෝ පරිපාලන පහසුකේ සංවර්ධනය කිරීම 

අේඅඩංගුවට  ේ අයගේ පවුල්වලට ප්රති ාර දැක්ීම සේබන්ධගයන්, අන්තවාදයට එගරහි ගපළඹීම ද ඇතුළුව 

a.  ජීවගනෝපාය සහ ළමුන්ගේ අධයාපනික ආධාර ඇතුළුව නිතය සිරකරුවන්ගේ පවුල්වලට ලබා ගදන 

සහගයෝ යට සමානවම PTA රැඳවියන්ගේ සියලු පවුල්වලට ද සහය ලබා දීම. 

b.  ඔවුන් ගවනුගවන් ණය පියවා දැමීගමන් සහ දීර්ඝ කාලීනව ක්රමගයන් ග වා දැිය හැකි ගපාලී 

රහිත ණය ආපසු ග ීගේ ක්රමයක් ඉදිරිපේ කිරීගමන් පවුල්වලට සහය ීම. 

c.   ත්රස්තවාදය වැළැක්ීගේ පනත යටගේ අේඅඩංගුවට ග න රඳවාග න සිටින සියලුම බාල 

වයස්කරුවන්ට/ සිසුන්ට ගපළගපාේ, අමතර උපකාරක පන්ති සඳහා ප්රගේශය සහ අධයාපනයක් ලබා 

 ැනීමට ඇති අයිතිය සහතික කිරීම. 

d.  විගශ්ෂගයන් කාන්තාවට දරුවා සඳහා පවුල් ආධාරයක්/ භාරකරුගවකු ගනාමැති විට ගහෝ මේකිරි 

ගදන විට, ළදරුවන්/ ළමයින් සමඟ අේඅඩංගුවට  ේ කාන්තාවන් සහ  ර්භනී කාන්තාවන් සඳහා 
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නිවාස අේ අඩංගුවට  ැනීම ගහෝ ආරක්ිත භාරකාරේවය වැනි විගශ්ෂ විධිවිධාන ලබා දීම එමගින් 

දරුවා හිරග දර තුළ වැගඩන්නට අවශය ගනාගේ. 

e.  බන්ධනා ාර පේධතිගේ ඵලදායීතාවය නැවත තක්ගස්රු කිරීම සහ සේපේ ප්රිතිකරණය කිරීම සහ 

බන්ධනා ාරවල හමුීමට ඇති කාලසීමාව වැඩි කිරීම, සියලු තිර ඉවේ කිරීම හා හමුීම අතරතුර 

රැඳවියන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් අතර ශාරීරික සේබන්ධතා පවේවා  ැනීම ඇතුළු බන්ධනා ාර විසින් 

ක්රියාේමක කරනු ලබන ගරගුලාසි මානුිකකරණය කිරීම, ගබාගහෝ විට දිස්ත්රික්ක හරහා  මන් කිරීමට 

පවුල්වලට විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වන අතර, විනාඩි 5-10 ක් ඔවුන්ගේ රැඳවුේ භාරගේ සිටින 

පවුගල් සාමාජිකයන් බැලීම සඳහා පුරා, දිනකට ආසන්න කාලයක්  ත ීම නිසා සිරකරුවන් ඔවුන්ගේ 

දිස්ත්රික්කගේ ගහෝ හැකි ආසන්නතම බන්ධනා ාරගේ රැඳීම. 

අධිකරණය සඳහා   

● ත්රස්තවාදය වැළැක්ීගේ පනත යටගේ නඩු හසුරුවන විනිසුරුවන්ට ඔවුන් ඉදිරිගේ ග න එන නඩු නිසි 

ගලස අීක්ෂණය කිරීමට සහ අනවශය ප්රමාදයන් හඳුනාග න සුදුසු විධායක ආයතන ගවත දැනුේ දීම 

සහතික කිරීම සඳහා ම  ගපන්ීේ සංවර්ධනය කිරීම. 

● ම  ගපන්ීම වර්ධනය කිරීම සහ නඩු විභා  ගේ ගයන් කිරීම සදහා ක්රිමගේදයක් සකස ්කර එමගින් පහත 

අයගේ නඩු විභා  හැකි ඉක්මනින් අවසන් කිරීමට කටයුතු කිරීම: 

- පරිවාස මධයස්ථානවල රඳවා සිටින වයස අවුරුදු 18 ට අඩු අය,  

- PTA, ER ගහෝ ICCPR යටගේ වයාජ ගලස ග ෝදනා කර දැනට ඇප මත මුදා හැර තිගබන්නන්,  

- කිසිදු ග ෝදනාවක් ගනාමැතිව දීර්ඝ කාලයක් රඳවාග න සිටින්නන්,    

- දඬුවේ ලැබීමට ගපර වසර 5-10 ක සිර දඬුවමක් විඳ ඇති අය. 

● නඩුගේ තේවය දැන  ැනීමට සහ ගේරුේ  ැනීමට ඔවුන්ට ද අයිතිය ඇති බැවින්, සියලු පවුල්වලට 

අධිකරණ නඩු විභා වලට ප්රගේශ ීමට හැකියාව ලබාදීම. 

මාධ්ය සඳහා 

● විගශ්ෂගයන් ප්රකාශයට පේ කිරීමට ගපර ගතාරතුරු සතයාපනය කිරීම හා සේබන්ධව මාධයගේදීන් සඳහා 

මාධය ආ ාර ධර්ම අවධාරණය කිරීම දි ටම කරග න යාම, විගශ්ෂගයන් වවරී ගහෝ ප්ර ණ්ඩේවය සඳහා 

සංගේදී කිරීමට සහ ඒ සඳහා රුකුල් සැපයීම වයාජ ගතාරතුරු සැපයීගේ  ැටලුව ආමන්ත්රණය ගකගරන බව 

සහතික කිරීම. 

● වයාජ ප්රවෘේති සහ ජාතිවාදී ප්ර ාරයන් සහ ග ාතනලද ප්රවෘේති සහ සාවදය ගතාරතුරු සැපයීගමන් 

ජනවාර්ගික ප්ර ණ්ඩේවය ඇවිළීම සේබන්ධගයන් ජනමාධය ආයතනවලට එගරහිව දැඩි නීතිමය 

ක්රියාමාර්   ැනීම. 

● අපහාස කිරීම සහ වයාජ ප්රවෘේති ග ාතන ලදැයි ග ෝදනා ලැබූ මාධය ආයතන සඳහා, වින්දිතයින්ට සහ 

ඔවුන්ගේ පවුල්වලට ප්රසිේධිගේ ප්රවෘේතිය ඉල්ලා අස්කර  ැනීමක් සහ සමාව අයැදීමක් ප්රකාශයට පේ 

කිරීමට සහ ජීවිත හා කීර්තිනාමය විනාශ කිරීම ගවනුගවන් දඬුවේ වන්දි ග ීමට ද මාධය නියාමන ආයතන 

සහතික විය යුතුය. 
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රාජය මනාවන සංවිධ්ාන සඳහා 

● තම පවුල් සඳහා මුදල් සැපයීගේ බර පැටී ඇති  කාන්තාවන් සඳහා ප්රාගයෝගික වයාපාර/ අගලවිකරණ 

සැලැස්මක් ඇතුළුව ජීවගනෝපාය සහය සහ තාක්ෂණික විගශ්ෂඥ දැනුම ලබා දීම, එමඟින් ඔවුන්ගේ 

ජීවගනෝපාය වැඩසටහන් තිරසාර හා ලාභදායී වනු ඇත. 

● රැඳවියන්ගේ පවුල් විසින් දරනු ලබන වියදේ අවම කිරීම සඳහා බන්ධනා ාර සං ාර සඳහා ගනාිගල් නීති 

ආධාර සහ ප්රමාණවේ සං ාරක දීමනාවක් ලබා දීම. 

● ත්රස්තවාදය වැළැක්ීගේ පනගේ රැඳවියන් සේබන්ධ නීති හා ප්රතිපේති ප්රතිසංස්කරණය කිරීම, යුක්තිය ඉටු 

කිරීම සහතික කිරීම, අයුක්තිය වළක්වා  ැනීම ගහෝ ප්රමාදයකින් ගතාරව පිළියේ කිරීම සහ ත්රස්තවාදය 

මැඩපැවැේීම සඳහා වන ප්රතිපේති තුළ ධනාේමක හා වැළැක්ීගේ පියවරයන්ට ප්රමුඛ්තාවය දීම සඳහා 

නීති හා ප්රතිපේති ප්රතිසංස්කරණය කිරීම ගවනුගවන් ගපනී සිටීම. 

 


