
විසම්මුතික ස්මරණය සහ ප්රජාතාන්ත්රික පුරවැසිභාවය: 
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අර ලය 

චූලනී කකොඩිකොර 

පරිවර්තනය: රදිකො ගුණරත්න 

 

 

සන්ධ්යො එක්නැලික ොඩ, 2022 ජනවොරි 25.1 

මොයකේදියකු, කොටුන්ධ් ශිල්පියකු සහ කේශපොලන ක්රියොරයකු වූ ප්රගීත් 
එක්නැලික ොඩ 2010 ජනවොරි 24 දො රොත්රී 8.30 ත් 9 ත් අතර කොලය තුළ 
අතුරුදන්ධ් වූකේ ඔහුකේ මිතුරන්ධ් කහෝ පවුල කනොදන්ධ්නො යම්කිසි අයකු හමුවීමට 

 
1 ඡොයොරූපය: “අද පටන්ධ් යුක්ිය ලැකෙන කතක්, ප්රගීත් කවනුකවන්ධ් හිස මුඩුකර කේ කවනවො - 
සන්ධ්යො එක්නැලික ොඩ”, විකල්ප, 2022 ජනවොරි 25, https://www.vikalpa.org/article/41107.  

https://www.vikalpa.org/article/41107
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යමින්ධ් සිටියදී ය. අතුරුදන්ධ් වූ දිනකේ ප්රගීත් උදෑසනම නිවසින්ධ් ිටත්ව ක ොස් 
ඇි අතර, රොත්රී 9.30 වන කතක්ම ආපසු පැමිණ ිබුකේ නැත. මීට කපර ද 
පැහැර ැනීමකට ලක්ව ිබූ කහයින්ධ්, ප්රගීත් රොත්රිකේ එම කේලොව වන විට 
ක දර කනොඑන්ධ්කන්ධ් නම්ක ඔහුට දුරකථනකයන්ධ් අමතන සිරිතක් ඔහුකේ බිරිඳ 
සන්ධ්යොට විය. ඒ, ඔහු කොර්යොලකයන්ධ් ිටත්ව ක ොස් ිකේ ද කහෝ ඔහු 
සිටින්ධ්කන්ධ් නිවසට ළඟපොත ද නැිනම්ක දුරක දැයි දැන  ැනීමට ය. 24 වැනිදො 
මුළු රොත්රිය පුරොම සන්ධ්යො සෑම පැය භො යකටම වරක් ඔහුකේ ජං ම 
දුරකථන කදකටම ඇමතීමට උත්සොහ කළො ය. නමුත් අසන්ධ්නට ලැබුකේ 
ඔහුකේ ජං ම දුරකථනය විසන්ධ්ි කර ඇි ෙව ය. පසුදො උදෑසන ඇය 
කහෝමො ම කපොලිස් ස්ථොනය කවත ගියො ය. එහි සිටි කජයෂ්ඨ කපොලිස් 
පරීක්ෂකවරයො මුලින්ධ් ඇකේ පැමිණිල්පල සටහන්ධ් කර  ැනීමට මැලිකමක් 
දැක්වූ අතර, කම්ක සම්කෙන්ධ්කයන්ධ් කපොලිස් ස්ථොනොිපිවරයො (ඕ.අයි.සී) සම  
තමන්ධ් කතො කළ යුතු ෙව කීය. කපොලිස් ස්ථොනොිපිවරයො මුලින්ධ් සන්ධ්යොකේ 
පැමිණිල්පල විහිළුවකට  නිමින්ධ් “මිනිස්සු ජනප්රිය කවන්ධ්නත් අතුරුදහන්ධ් 
කවනවො” යි කීකේ ය. එවිට සන්ධ්යො ඔහු කදස ෙලො කමකස් කීවො ය: “මක  
සැමියො ප්රගීත් එක්නැලික ොඩට ජනප්රිය කවන්ධ්න අතුරුදහන්ධ් කවන්ධ්න උවමනො 
නැහැ. එයො ලිේකවත් ජනප්රිය කවන්ධ්න ෙලොක න කනකවයි. එයො ලිේකව 
සමොජ ව කීමක් එක්ක.” 

කහෝමො ම කපොලිසිය අවසොනකේ ඇකේ කටඋත්තරය ලියො ත් නමුත් ඉන්ධ්පසු 
ඇයට කීකේ ඇය මුලින්ධ්ම කකොස්වත්ත කපොලිසියට යො යුතුව ිබූ ෙවයි. 
මන්ධ්දයත්, සිේිය සිදුවූ ෙව කපනී යන්ධ්කන්ධ් ඒ ප්රකේශකේ වූ නිසො ය. තව ද, ඇය 
ඔවුන්ධ්කේ කොලය නොස්ි කළ ෙව සහ දැන්ධ් ඔවුන්ධ්ට ඇකේ කටඋත්තරය 
කකොස්වත්ත කපොලිසියට ෆැක්ස් ිරීමට සිදුව ිකෙන නිසො ෆැක්ස් පණිවුඩ 
වියදම ද ඇය නිසො දැරීමට සිදුව ඇි ෙව ද ියැවිණි. සන්ධ්යො ඉන්ධ්පසු 
කකොස්වත්ත කපොලිසියට ගියො ය. එහිදී ඇයට විකේෂකයන්ධ්ම කොන්ධ්තො කපොලිස් 
කකොස්තොපල්පවරියන්ධ් විසින්ධ් වඩොත් සොනුකම්කිත ආකොරයින්ධ් සලකනු 
ලැබිණි. නමුත් පැමිණිල්පල සිදුකර සි  ණන්ධ් පසුවී ගියත් කකොස්වත්ත 
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කපොලිසිය ද ඒ  ැන පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට සක්රිය උනන්ධ්දුවක් දැක්වූකේ 
නැත. ඉන්ධ්පසු කපෙරවොරි 19 වැනිදො ඇය සහ ඇකේ පුතුන්ධ් කදකදනො කේබියස් 
කකෝපුස් රීට් කපත්සමක් අභියොචනොිකරණය හමුකේ ක ොනු කකේ අපරො 
විමර්ශන කදපොර්තකම්කන්ධ්තුකේ නිකයෝජය කපොලිස්පිවරයො, කහෝමො ම 
කපොලිසිකේ ස්ථොනොිපි, කපොලිස්පිවරයො, නීිපිවරයො, සහ ප්රගීත් 
එක්නැලික ොඩ එහි ව උත්තරකරුවන්ධ් කලස නම්ක කරමිනි. 
අභියොචනොිකරණය කමම  ැටළුව විමර්ශනය සඳහො කහෝමො ම මකේස්රොත් 
අිකරණය කවත කයොමු කකේ ය. එතැන්ධ් පටන්ධ්, සිය සැමියොට 24 දො රොත්රිකේ 
සිදුවූකේ කුමක් ද,  ඇකේ සැමියො අතුරුදන්ධ් වීමට ව ිව යුත්කත් කවු ද යන්ධ්න 
දැන  ැනීමටත් ඔවුන්ධ් ව වීමට හසුකර  ැනීමටත් ඇය සිය ජීවිතයම කැප කර 
ිකේ.  

2019 කනොවැම්කෙරකේදී, එනම්ක පරීක්ෂණකයන්ධ් අවූරුදු 9 කට පසුව සහ 
කහෝමො ම මකේස්රොත් අිකරණකේ නඩු වොර 300 කට අික සංඛ්යොවකට 
පසුව ප්රගීත් එක්නැලික ොඩ අතුරුදන්ධ් ිරීමට අදොළව හමුදො බුේි අංශ 
නිලොරීන්ධ් 9 කදකනකුට එකරහිව නීිපිවරයො විසින්ධ් විකේෂ ත්රිපුේ ල 
මහොිකරණයක් ඉදිරිකේ කචෝදනො ක ොනු කරන ලදි. කමම නඩුව තවමත් 
විභො  කවමින්ධ් පවියි. සන්ධ්යො විසින්ධ් කේබියස් කකෝපුස් අයදුම්කපත ක ොනු 
ිරීකමන්ධ් පසුව  තවූ වසර 12 ක කොලය තුළ ඇය කමකී සියලු නඩු වොරවලට 
පොකේ සහභොගි වී ඇත.  

විවි ආේඩු යටකත්, එනම්ක, මහින්ධ්ද රොජපක්ෂ කදවැනි ආේඩු සමකේ (2010-
2015), මමත්රිපොල සිරිකස්න සහ රනිල්ප වික්රමසිංහ ආේඩු සමකේ (2015-
2019) සහ ක ෝඨොභය රොජපක්ෂ ආේඩු සමකේ (2019-2022) සන්ධ්යො 
මුහුණ දුන්ධ් නීිමය අර ලය කමම රචනොකේ මො සැකකවින්ධ් සලකුණු කර 
ිකේ. සන්ධ්යොකේ යුක්ිය සඳහො වූ අර ලයන්ධ් කේශපොලනික ෙව, 2015-
2019 කොලය තුළ එය සැලිය යුතු තරකම්ක ප්ර ිශීලී වර්නයක් අත් කර ත් 
ෙව, එකී ප්ර ිශීලීත්වය අවිනිේිත, වරණීය, සහ පක්ෂග්රොහී ෙව, සහ 2019 
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ආේඩු මොරුකවන්ධ් පසු එය ිරසොර කනොවූ ෙව මම කමහි කපන්ධ්වො කදමි. 
කකකස් කවතත්, සතයය සහ යුක්ිය සඳහො වූ ඇකේ ආයොචනය ිසි විකටක 
උසොවි ශොලොවට පමණක් සීමො කනොවූ ෙව ද කමහිදී මම කපන්ධ්වො කදමි. 
ආරම්කභකේ පටන්ධ්ම, කේදනීය අහිමිවීම, කණස්සල්පල සහ වැළපීම කමන්ධ්ම 
ෙලවත් කකෝපය, කැරළිකොරී ෙව, විලොපය, පළි ැසීම සහ යොදිනි ිරීම ඇකේ 
නීි අර ලකේ තීරණොත්මක අිකර්කයන්ධ් කලස අවොරණය කර ඇත. 
කහොකලොකේ ස්පොක්ස් (Holloway Sparks) සහ වොසුකී කන්ධ්සයියො (Vasuki 
Nesiah) උකහො  නිමින්ධ් මො තර්ක කර සිටින්ධ්කන්ධ් එකස් ි රීම මගින්ධ් ඇය සරල 
කලස දිවයමය යුක්ිය අයැද සිටීම කහෝ ස්මරණකේ සහ වැළපීකම්ක 
කපෞේ ලික ක්රියොවක නිරත කනොවන ෙවයි. ඒ කවනුවට, ඇය මනික 
යුක්ිය විකේචනය කරමින්ධ්, ශ්රී ලංකොකේ ආකෘි ත නීිය හරහො යුක්ිය 
ලෙො ැනීකම්ක හැියොව ප්රේන කරමින්ධ් සහ ප්රගීත් එක්නැලික ොඩ අතුරුදන්ධ්වීම 
ිළිෙඳ සිය දැනුම සම්කකේෂණය කරන අතරවොරකේ ඔහු ිළිෙඳ මතකය 
නිරන්ධ්තරකයන්ධ් සජීවීව පවත්වො  නියි. රොජයය විසින්ධ් සියලු අතුරුදන්ධ් ිරීම්ක 
ප්රික්කෂ්ප කරන සහ අතුරුදන්ධ්වීම්කවලට කචෝදනො ලද කසොල්පදොදුවන්ධ් වීරයන්ධ් 
ෙවට පත් කරන පේචොත් යු ශ්රී ලංකොකේ ඇය නිර්ප්රභූ විසම්කමුික 
පුරවැසිකයකු කස් සැලිය යුතු වන අතර, ඇකේ ක්රියොවන්ධ් එකී විසංවොදී 
පුරවැසිභොවකේ කේශපොලනික ක්රියොවන්ධ් කලස ද, එකී මතකයන්ධ් ප්රජොතන්ධ්රවොදී 
භොවිතොව සඳහො අතයවශය “සමොජයීය හො කේශපොලන ජීවිතකේ ආකොරයක්” 
(කන්ධ්සයියො 2013; ස්පොක්ස් 1997) කලස ද සැලිය යුතු කේ.    

 

‘යහපත්’ කාන්ත්රතාවකගේ සිට විසම්මුතික පුරවැසිගයක් දක්වා  

සන්ධ්යො එක්නැලික ොඩ උපත ලැබුකේ ද මුලදී පොසල්ප ගිකේ ද කකොළඹ 
න රකේ ය. පසුව ඇකේ ියො  ොල්පලට රැියො මොරුවක් ලැබූ විට, ඇය 
අම්කපොකර් සිටි සිය මොමො කකකනකු කවත ක ොස් එහි පොසල්ප අයොපනය ලැබුවො 
ය. ඇය දක්ෂ ශිෂයොවක වුව ද, ඇයට අ.කපො.ස. සොමොනය කපළ විභො ය 
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සම්කූර්ණ ිරීමට කනොහැි වූකේ එම පවුකල්ප ඇි වූ ප්රේන කේතුකවනි. 
අනතුරුව  ොල්පකල්ප සිය කදමොියන්ධ් සම  ජීවත් වීමට ගිය ඇය එහිදී කත් 
වත්තක කත් දළු කනළන්ධ්නියක කලස වැඩ කළො ය. 1981 වසකර්දී කකොළඹ 
ෙලො සන්ධ්යො පැමිකණන්ධ්කන්ධ් ලංකො ෆිෂින්ධ් ෆ්ලයිස් (Lanka Fishing Flies) 
නමැි අින්ධ් සොදන කෘත්රීම ඇම නිෂ්පොදන සමො මක කස්වය ිරීම සඳහො ය. 
එම ආයතනකේ කස්වය කරන අතරවොරකේ සන්ධ්යො කවිය, සොහිතයය සහ 
කල්පඛ්නය සඳහො වූ සිය කැමැත්ත නැවත අවකෙෝ කර  ත්තො ය. එහි කස්වය 
පටන්ධ් ක න වැඩි කල්ප යන්ධ්නට මත්කතන්ධ් සකහෝදර කස්වක කස්විකොවන්ධ් ිහිප 
කදකනකු සම  එක් වී (ලංකො ෆිෂින්ධ් ෆ්ලයිස් හි හිමිකොරිණිය රන්ධ්ිනි ද කමල්ප 
සහ නිෂ්පොදන කළමනොකරු අතුල යන කදකදනොකේ මර්යමත් ිරීම මත) 
කවි, කකටි කතො සහ කසසු ලියවිලි සහිත, අකතන්ධ් සොදන කුඩො සඟරොවක් 
ආරම්කභ කළො ය. සන්ධ්යො එම කපොත් ිංකේ වූ කතොන්ධ්දර, කවි හො ලිි රැසක් 
සඳහො ිර ද ඇන්ධ්දො ය. ඇය කුඩො පුස්තකොලයක් ද ආරම්කභ කකේ සකහෝදර 
කස්වක කස්විකොවන්ධ්ක න්ධ් එකතු වූ දොයක මුදල්පවලින්ධ් කපොත් මිලදී  නිමිනි.  

ඊට අමතරව පුවත්පත් ඇතුළු කවනත් ප්රකොශනවලට තමන්ධ් ලියූ ලිි පළිරීම 
සඳහො ද ඇය කටයුතු කළො ය. ප්රකට සිංහල ිවිඳියක සහ නවකතොකොරියක වූ 
කමොනිකො රුවන්ධ්පිරණ, නිමල්ප කස්දර සහ ර්මසිරි  මකේ වැනි ඇකේ 
කල්පඛ්න කටයුතු දිරිමත් කළ කසසු කල්පඛ්කයන්ධ් ඇයට මුණ  ැකසන්ධ්කන්ධ් ද කම්ක 
කොලකේ ය. කමොනිකො රුවන්ධ්පිරණ සම  මිරත්වය ලංකො ෆිෂින්ධ් ෆ්ලයිස් 
කවින්ධ් සමුක න කටුනොයක නිදහස් කවළඳ කලොපකේ කම්කහල්පවල කස්වය 
කරන කොන්ධ්තොවන්ධ්කේ අයිිවොසිකම්ක රැක  ැනීම සඳහො කැප වූ රොජය කනොවන 
සංවිොනයක් වූ ස්ත්රී මයස්ථොනකේ වැඩ පටන්ධ්  ැනීමට ඇයට ම කපන්ධ්වූවො 
ය. සන්ධ්යො ඔවුන්ධ්කේ වීදි නොටය හො සංගීත කේඩොයමට සම්කෙන්ධ්ව සිටි අතර, 
කම්කවො කම්කකරු කොන්ධ්තොවන්ධ් දිනපතො මුහණ කදන  ැටළු ිළිෙඳ අවකෙෝය 
වර්නය ිරීමටත්, කලොව සහ කසෞන්ධ්දර්යය ඔස්කස් ‘ශක්ිය සහ ජවය’ 
කම්කකරුවොකේ අර ලයට ලෙොදීම සඳහොත් නිර්මොණය වී ිබිණි. කම්කකරුවන්ධ් 
කවනුකවන්ධ්, කම්කකරුවන්ධ්ට වැද ත් වන  ැටළු කක්න්ධ්ර ත කරමින්ධ් ප්රකොශනය 
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කළ පුවත්පතකට සම්කෙන්ධ් වී ද ඇය වැඩ කළො ය. ඇය ස්ත්රී මයස්ථොනය 
සම  1991 වසර වන කතක් වැඩ කළො ය. 

1987 වසකර් ඇය සිය අ.කපො.ස. සොමොනය කපළ විභො ය සඳහො අවසොනකේ 
වොඩි වන්ධ්කන්ධ් ලංකො ෆිෂින්ධ් ෆ්ලයිස් ආයතනකේ කස්වය කරන අතරවොරකේ ය. 
ිස් වසරකට පසුව ඇය 2017 වසකර්දී විවෘත විේව විදයොලකේ පදනම්ක 
පොඨමොලොවක් ද සම්කූර්ණ කකේ උපොි පොඨමොලොවක් හැදෑරීම සඳහො සුදුසුකම්ක 
ලෙො  නිමිනි. 1989 වසකර්දී ඇයට ප්රගීත් මුණ  ැසුණු අතර, 1992 වසකර්දී 
ඔවුහු විවොහ වූහ. ඔවුන්ධ්කේ පළමු පුතො 1994 වසකර් උපන්ධ් අතර, කදවැනි පුතො 
1997 වසකර්දී උපත ලැබුකේ ය. එයින්ධ් අනතුරුව සන්ධ්යො සිය විවොහ ජීවිතය 
දරු කදකදනො රැක ෙලො  ැනීමටත්, ප්රගීත්කේ ජනමොය හො කේශපොලන 
වැඩවලට සහකයෝ ය ලෙොදීමටත් කැප කකේ ඇකේ සමොජ ක්රියොකොරිත්වය 
අත්හැර දමමිනි. 1995 සිට ඇය අනතුරුව වැඩ කකේ විටින්ධ් විට පවුලට යම්ක 
ආදොයමක් ක න කදනු ිණිස ප්රොන වශකයන්ධ්ම රක්ෂණ සමො මක ය. 2004 
වසකර් දිකනක ප්රගීත්ට හෘද කරෝ  තත්ත්වයක් ඇතැයි කරෝ  විනිේචයක් 
කකරුණු පසුව සහ ෙයිපොස් සැත්කමක් කළ යුතු යැයි නියම වූ පසුව සන්ධ්යො 
කරෝහල්ප බිල්ප ක වීමට මුදල්ප කසොයො ත්කත් රක්ෂණ සමො කම්ක කස්වය 
ිරීකමනි. 2005 වසකර්දී ඇය මද කලකට එහි කස්වකයන්ධ් ඉවත් වුවත්, 
නැවතත් 2006 වසකර්දී එහි කස්වයට ගිය අතර ප්රගීත් අතුරුදන්ධ් වන විට ද එහි 
කස්වකේ කයදී සිටියො ය.      

  

2010-2019 දක්වා එක්නැලිග ාඩ ගේබියස් ගකෝපුස් පරීක්ෂණය 

ස්වොධීන මොයකේදියකු සහ කේශපොලන ක්රියොකොරිකයකු වශකයන්ධ් ප්රගීත්කේ 
සමොජ තත්ත්වය කේතුකවන්ධ් සන්ධ්යො විසින්ධ් ක ොනු කරන ලද කේබියස් 
කකෝපුස් නඩුව මුල පටන්ධ්ම අන්ධ්තර්ජොික ප්රජොවකේ, විපක්ෂ කේශපොලන 
පක්ෂවල, සහ සිවිල්ප සමොජ ක්රියොකොරීන්ධ්කේ සැලිය යුතු අවොනයට කයොමු 
වුණි. කමය, දස දහස්  ණනක් කදනො අතුරුදන්ධ් වූ රටක සොමොනයකයන්ධ් 
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සිදුවන කදයක් කනොකේ. අන්ධ්තර්ජොික සංවිොන  ණනොවක් ඔහුකේ 
අතුරුදන්ධ්වීම විකේචනය කළ අතර, සතයය සහ යුක්ිය ඉල්පලො අභියොචන ද 
සංසරණය විය. විපක්ෂකේ මන්ධ්ත්රීවරු  ණනොවක් ද පොර්ලිකම්කන්ධ්තුකේදී කම්ක 
 ැන ප්රේන කළහ. කකකස් කවතත්, ජනොිපි මහින්ධ්ද රොජපක්ෂ විසින්ධ් 
කමකහයවනු ලැබූ ආේඩුව කම්ක සම්කෙන්ධ්කයන්ධ් ිසිදු ව කීමක්  ැනීම 
ප්රික්කෂ්ප කළ අතර, කපොලිසිය විසින්ධ් ද නිසි පරීක්ෂණයක් සිදු කකේ නැත.  

2011 වසකර්දී සන්ධ්යො එක්සත් ජොතීන්ධ්කේ මොනව හිමිකම්ක කවුන්ධ්සිලය හමුවට 
ගිකේ ප්රගීත්කේ අතුරුදන්ධ්වීම ිළිෙඳ කේබියස් කකෝපුස් කපත්සකම්ක ප්ර ියක් 
කනොමැිකම සම්කෙන්ධ්කයන්ධ් පැමිණිලි ිරීමට ය. එවිට අිකරණය තුළදී 
විත්ිකේ නීතීඥවරු සහ නීිපි කදපොර්තකම්කන්ධ්තුව, ිනීවො නුවර එක්සත් 
ජොතීන්ධ්කේ මොනව හිමිකම්ක කවුන්ධ්සිලය කවත ඇය ගිය  මන්ධ් විමසීමට ලක් කර, 
ඒ  ැන පැහැදිලි ිරීමට ඇයව විත්ි කූඩුවට නැේ වූහ. උදොහරණයක් කලස 
2012 මොර්තු 26 වැනිදො, එනම්ක එක්සත් ජොතීන්ධ්කේ මොනව හිමිකම්ක 
කවුන්ධ්සිලකේ 19 වන සැසි වොරයට සහභොගි වී ඇය පැමිණ දින කදකකට පසුව 
නීිපි කදපොර්තකම්කන්ධ්තුව කවනුකවන්ධ් කපනී සිටි නිකයෝජය කසොලිසිටර් 
ජනරොල්පවරයො ඇයව උසොවිකේ පැමිණිලි කූඩුකේ තෙොක න දීර්ඝ වශකයන්ධ් 
ප්රේන කකේ ය. එම ප්රේන උපමො උපකම්කය සහිතව න න ලද ප්රේන වූ අතර, 
සන්ධ්යො ඒවොට ිළිතුරු ලෙොදුන්ධ් ආකොරය කනොතකො එකම ප්රේන නැවත 
නැවතත් විමසනු ලැබිණි. කමම ප්රේන ිරීකම්ක රටොවට ඇකේ නීතීඥවරයො 
විකරෝය පළ කළත්, දළ වශකයන්ධ් පැයක පමණ  කොලයක් ප්රේන ිරීම සිදු 
කකරිණි.    

කම්ක සම්කෙන්ධ්කයන්ධ් අන්ධ්තර් ජොික මට්ටමට ක නියන්ධ්න 
උත්සොහ කරනවො ද? 
ඊට අමතරව එක්සත් ජොතීන්ධ්කේ සංවිොනකේ කවනත් ිටරටකදී 
යම්කිසි රැස්වීමකට සහභොගි වුණො ද? 
කවු ද ආොර දුන්ධ්කන්ධ්, ිටරට වලට යන්ධ්න?... කන්ධ්න කෙොන්ධ්න 
දුන්ධ්කන්ධ්? 
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ඊට අමතරව තමුන්ධ්ට ි ටරටවලට යන්ධ්න කවු ද වියදම්ක කරන්ධ්කන්ධ්? 
විකේශ සංවිොනයින්ධ් ද මුදල්ප දුන්ධ්කන්ධ්?  
ආොර දුන්ධ්න සංවිොන කවු ද? 
ඒ සංවිොනවලට අමතරව කවනත් සංවිොන ආොර කර 
ිකෙනවොද?2  

එපමණක් කනොව ඒ වන විට කේශපොලන නොයකයන්ධ්  ණනොවක් කමන්ධ්ම රොජය 
තොන්ධ්ත්රිකකයෝ ද ිහිප කදකනක් එක්නැලික ොඩ ජීවතුන්ධ් අතර සිටින ෙවත්, 
විකදස් රටක ජීවත් වන ෙවත් ියො සිටියහ. 2011 කනොවැම්කෙරකේදී රකට් 
නීිපිවරයො සහ ජනපිට හො කැබිනට් මේඩලයට නීි උපකේශකවරයො 
කලස කටයුතු කළ කමොහොන්ධ් පීරිස්, එක්සත් ජොතීන්ධ්කේ වහිංසොවට එකරහි 
කමිටුව (United Nation’s Committee against Torture [CAT]) 
ඉදිරිකේ නිල වශකයන්ධ් කපනී සිටිමින්ධ් මූලික වශකයන්ධ් කමිටුවට ියො සිටිකේ 
ප්රගීත් එක්නැලික ොඩ පැහැරක න යොම ිළිෙඳ විමර්ශනයක් පැවැත්කවමින්ධ් 
ිකෙන ෙව ය. ඉන්ධ්පසුව, ප්රේන සහ ිළිතුරු සැසිකේදී ඔහු ියො සිටිකේ ශ්රී 
ලංකො ආේඩුවට එක්නැලික ොඩ මහතො විකේශ රටක සරණො ත රැකවරණය 
ලෙන ෙවට කතොරතුරු ිකෙන ෙවයි. තව ද ඒ අනුව කොටුන්ධ් ශිල්පියො නිදහස් 
කරන කලසට ක න යන වයොපොරය විහිළුවක් වූ ෙවයි.3 2013 ජූනි මොසකේදී 
ආේඩු පක්ෂකේ පොර්ලිකම්කන්ධ්තු මන්ධ්ත්රීවරයකු වූ අරුන්ධ්දික ප්රනොන්ධ්දු ද 
එක්නැලික ොඩ නමින්ධ් සඳහන්ධ් කරමින්ධ් පොර්ලිකම්කන්ධ්තුකේදී කමවැනිම 
ප්රකොශයක් කකේ ය. ඔහු සඳහන්ධ් කකේ එක්නැලික ොඩ ප්රංශකේ ජීවත් කවමින්ධ් 
සිටි ෙව ය. හිටපු කථොනොයකවරයො විසින්ධ් ඇතැම්ක මොයකේදීන්ධ් අතුරුදන්ධ් වී 
ඇි ෙව සහ ඇතැමුන්ධ් රොජපක්ෂ කරජීමය සමකේ ඝොතනයට ලක් ව ඇි 

 
2 කහෝමො ම මකේස්රොත් උසොවිය, A.R. 3170, 2012 මොර්තු 26. 
3 Ambika Satkunanthan, “‘What Sri Lanka Is...’: Acknowledging the Ethnic 
Conflict in Post-war Reconciliation”, Open Democracy, 2012 මොර්තු 2, 
https://www.opendemocracy.net/en/opensecurity/what-sri-lanka-is-
acknowledging-ethnic-conflict-in-post-war-reconc/  
 

https://www.opendemocracy.net/en/opensecurity/what-sri-lanka-is-acknowledging-ethnic-conflict-in-post-war-reconc/
https://www.opendemocracy.net/en/opensecurity/what-sri-lanka-is-acknowledging-ethnic-conflict-in-post-war-reconc/
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ෙවට පළ කළ ප්රකොශයක් ක න හැර දක්වමින්ධ් අරුන්ධ්දික ප්රනොන්ධ්දු කමකස් 
කීකේ ය:       

හැෙැයි අි ඉතොමත් සතුටු කවනවො, 2005 පටන්ධ්  ත්තු අි රු 
ජනොිපිතුමොකේ කොලකේ සහ ඊට ඉස්කසල්පලො 1994 කොලකේ 
ඉඳලො ජනමොයකේදීන්ධ්කේ නිදහස ආරක්ෂො කරලො ිකෙන එක 
 ැන. මොයකේදීන්ධ් ිහිප කදකනක් අතුරුදහන්ධ් කරලො ිකෙනවො 
ය, මොයකේදීන්ධ් ිහිප කදකනක් මරො දමො ිකෙනවො ය ියො ඒ 
 රු මන්ධ්ත්රීතුමො ිේවො. එවැනි කේවල්ප සම්කෙන්ධ්කයන්ධ් කතොරතුරු 
නැහැ. මම තමුන්ධ්නොන්ධ්කස්ලොට ියන්ධ්න ඕනෑ, අතුරුදහන්ධ් කවලො 
ය ියපු ඒ සමහර මොයකේදීන්ධ් අද ප්රංශකේ ඉන්ධ්නවො ය ියන 
එක. මට එකේදි එවැනි ිහිප කදකනක් හම්කෙ වුණො. අතුරුදහන්ධ් 
කවලොය ියො තමුන්ධ්නොන්ධ්කස්ලො ියන ප්රසිේ නමින්ධ් හඳුන්ධ්වන 
ජනමොයකේදිකයක් අද ප්රංශකේ ඉන්ධ්නවො. කවස් මොරු කරක න 
අද ඔහු ප්රංශයට කවලො ඉන්ධ්නවො. කම්ක රකට් තොනොපි කොර්යොලවල 
උදේකවන්ධ් ගිහිල්පලො අද ඒ රටවලට කවලො ඉන්ධ්නවො. ඒ අය 
අතුරුදහන්ධ් කවලො ය ියො අකේ රකට් උසොවිවල නඩු අහනවො. 
තමන්ධ්කේ ස්වොමි පුරුෂයො අතුරුදහන්ධ් කවලො ය ියො සමහර විට 
ඒ අයකේ බිරින්ධ්දෑවරුන්ධ් ජනමොයවලට ඇවිල්පලො අඬන අවස්ථො 
පවො ිකෙනවො. නමුත් කහොකරන්ධ්, ඒ අය රෑට ක වල්පවලට කථො 
කරනවො. ඒ පුේ ලයො ඉන්ධ්කන්ධ් ප්රංශකේයි. පොර්ලිකම්කන්ධ්තු 
වරප්රසොදවලට යටත් කවලො කනොකවයි, ඕනෑ නම්ක කකළින්ධ්ම මම 
නමත් ියන්ධ්නම්ක. ප්රදීේ එක්නැලික ොඩ තමයි ඒ පුේ ලයො. 
ප්රංශකේ ඉන්ධ්න අය ඒ පුේ ලයො  ැන දන්ධ්නවො.4   

කමම ප්රකොශ අභිකයෝ  ිරීමට සන්ධ්යො මොයය හරහො හැිතොක් උත්සොහ 
කළො ය. කමොහොන්ධ් පීරිස් ිනීවොහිදී කළ ප්රකොශයට දින කදකකට පසුව මොය 
සොකේඡොවකදී ඇය ඔහුක න්ධ් ඉල්පලො සිටිකේ සිය දරුවන්ධ්කේ විභො ය පටන්ධ් 

 
4 හැන්ධ්සොර්්, 2013 ජූනි 5, 217 වන කොේඩය, 5 වන කලොපය, 501. 
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 ැනීමට කපර තමන්ධ්කේ සැමියො තමන්ධ් කවත ක නැවිත් කදන කලසට ය. 
අරුන්ධ්දික ප්රනොන්ධ්දුකේ ප්රකොශකයන්ධ් පසුව, ප්රගීත් තමන්ධ්ට කතො කර ිකේ දැයි 
තමන්ධ්කේ ජං ම දුරකථනය පරීක්ෂො කරන කලසට ඇය ඔහුට අභිකයෝ  කකේ 
කමකස් ද ියමිනි.   

 මම කම්ක සියලූ කේවල්ප කරන්ධ්කන්ධ් දි ටම කම්ක සටන ක නියන්ධ්කන්ධ් 
ප්රගීත්කේ හඬ අහන්ධ්නයි. අරුන්ධ්දික මන්ධ්ත්රීවරයො ියො ිබුණො 
ප්රගීත් ප්රංශකේදී දුටු ෙව. මොත් එක්ක කතො කරන ෙවත් ියො 
ිබුණො. එකහනම්ක දුරකථන පරීක්ෂො කරලො ඒක ඔේපු කරන්ධ්න 
ියලො මම අභිකයෝ  කරනවො. ලංකොකේ කපොලීසිකයන්ධ් 
කනොදන්ධ්න කේවල්ප ආේඩුකේ මන්ධ්ත්රීවරු දන්ධ්නො ෙව ඉන්ධ් කේනවො. 
කම්ක අය කම්ක කරන්ධ්කන්ධ් මකේ දරුකවෝ කදන්ධ්නට කරන්ධ්න පුළුවන්ධ් 
කලොකුම නිග්රහයයි. ළමයි කදන්ධ්නකේ මොනසිකත්වය තවත් 
පහළට දොන්ධ්නයි කම්ක හදන්ධ්කන්ධ්. කලොකු පුතො අක ෝස්තු මොසකේ 
උසස් කපළ විභො යට මුහුණ කදනවො. කපොඩි පුතො කම්ක වසකර් 
කදසැම්කෙර්වල සොමොනය කපළට මුහුණ කදනවො. කම්ක වකේ ප්රකොශ 
කරන අය දරුකවෝ කදන්ධ්නකේ මොනසිකත්වය  ැන හිතන්ධ්න 
ඕනැ... ඔය ියන මන්ධ්ත්රීවරයො දන්ධ්නවො ඇි ප්රගීත් ඉන්ධ්කන්ධ් 
කකොකහද ියලො. එයො ඉන්ධ්කන්ධ් කකොකහද ියලො කහළි කරන්ධ්න. 
මං නැවත වරක් ජනොිපිතුමො ක න්ධ් ඉල්පලො සිටින්ධ්කන්ධ් මකේ 
ප්රගීත්ව ක නල්පලො කදන්ධ්න.5  

කකකස් නමුත් සන්ධ්යො මොයය හරහො කමම ප්රකොශ අභිකයෝ යට ලක් කළො 
පමණක් කනොව එම ප්රකොශවල අසතය භොවය තහවුරු ි රීම සඳහො ප්රගීත් සිටින 
ස්ථොනය දන්ධ්නො ෙව ියන කමම රොජය නිලොරීන්ධ් කදකදනොකේ සොක්ෂි කහළි 
කරන කලස අිකරණය කවත කැඳවීමට ද ඇය උත්සුක වූවො ය. කමොහොන්ධ් 
පීරිස්ව අිකරණයට කැඳවන්ධ්නට සන්ධ්යොට මොස අටක්  ත විය. මුලින්ධ්ම 

 
5 “ප්රගීත් ඉන්ධ්න තැනින්ධ් මට ක නත් කදන්ධ්න - සන්ධ්යො එක්නැලික ොඩ”, Lankanews, 
2013 ජූනි 7, http://plesmiko.blogspot.com/2013/06/blog-post_55.html  
  

http://plesmiko.blogspot.com/2013/06/blog-post_55.html
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කමොහොන්ධ් පීරිස්ව අිකරණයට කැඳවිය යුතු ෙව උසොවියට ියො සිටි විට 
රජකේ නීතීඥවරයො එයට විකරෝය පෑකේ එවැනි ප්රකොශයක් කමොහොන්ධ් පීරිස් 
විසින්ධ් සිදු කළ ෙවට සොක්ෂියක් නැි ෙව ියමිනි. සන්ධ්යො එවිට 
නීිපිවරයො විසින්ධ් ිනීවො හිදී කළ ප්රකොශකේ කවේකොස්ට් එකක් 
අිකරණයට ඉදිරිපත් කළො ය. රජකේ නීතීඥවරයො එවිට නැවත වරක් එයට 
විකරෝය පෑකේ එම වීඩිකයෝ සොක්ෂිය අිකරණයට ිළි ත හැි සොක්ෂියක් 
කනොවන ෙව පවසමිනි. එවිට සන්ධ්යො එක්සත් ජොතීන්ධ්කේ මොනව හිමිකම්ක 
ිළිෙඳ මහකකොමසොරිස් කොර්යොලය විසින්ධ් සහික කරන ලද එම කතොකේ 
මුද්රිත ිටපතක් ඉදිරිපත් කළො ය. කමවිට රජකේ නීතීඥවරයො එහි වලංගුෙව 
ප්රේන කරමින්ධ් විකරෝය පෑකේ එය සතය ිටපතක් කලස ිළි ත කනොහැි 
ෙවත්, එය කමොහොන්ධ් පීරිස් මහතො අිකරණය කවත කැඳවීමට ප්රමොණවත් 
කනොවන ෙවත් ියමිනි. මන්ධ්දයත්, කමොහොන්ධ් පීරිස් මහතො විසින්ධ් අතුරුදන්ධ් වූ 
මොයකේදියො ිළිෙඳ එම කතොරතුරු සහිත ප්රකොශය සිදුකරන්ධ්කන්ධ් ආේඩුකේ 
නිල නිකයෝිතයකු වශකයන්ධ් වන නිසො ය. 

කමම විකරෝතො 2012 මැයි 17 වැනිදො කහෝමො ම මකේස්රොත් අිකරණය 
අකහෝසි කකේ කමොහොන්ධ් පීරිස්ව සොක්ෂිකරුකවකු කලස කැඳවීමට ම  
පොදමිනි. නීිපිවරයො කවනුකවන්ධ් කපනී සිටි රජකේ නීතීඥවරයො එවිට එම 
තීරණය අභියොචනොිකරණකේදී අභිකයෝ  කකේ කමොහොන්ධ් පීරිස් කැබිනට් 
මේඩලය කවනුකවන්ධ් කජයෂ්ඨ නීි උපකේශකයකු කලස කටයුතු කරන 
කහයින්ධ් ඔහු පැවසූ කේවල්ප “ආේඩුකේ නියමය” මත කළ ප්රකොශ වන ෙවත්, 
“කපොදු යහපතට හොනි සිදුවන” සන්ධ්නිකේදනයන්ධ් අිකරණකේදී සොකේඡො 
කහෝ කහළිදරේ කනොකළ යුතු ෙවත් ියමිනි. ආේඩුකේ උපකදස් මත කටයුතු 
ිරීම නිසො කමොහොන්ධ් පීරිස් මහතොට හිරිහැර කනොකළ යුතු ෙවත් තවදුරට එහිදී 
තර්ක කකරිණි. කමම අභියොචනය ප්රික්කෂ්ප කළ අභියොචනොිකරණය 
කමොහොන්ධ් පීරිස්ව අිකරණයට කැඳවීමට මකේස්රොත්  අිකරණයට ෙලය 
ඇතැ යි නිකයෝ  කකේ ය. “නීි අිකරණයක් ඉදිරියට කැඳවීකමන්ධ් මුක්ිය 
ලැබිය හැක්කක් ජනොිපිවරයොට පමණයි” යනුකවන්ධ් ද අභියොචනොිකරණය 
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සඳහන්ධ් කකේ ය. විනිසුරුවරයො ප්රකොශ කකේ පීරිස්කේ සොක්ෂිය ‘ූර්වක්ර’ 
කනොවන ෙවත් අිකරණය ඉදිරියට කැඳවීම හිරිහැර ිරීමක් කලස සැලිය 
කනොහැි ෙවත් ය.6     

මකේස්රොත් අිකරණය ඉදිරිකේ කමොහොන්ධ් පීරිස් සිය සොක්ෂිය ලෙොදුන්ධ්කන්ධ් 
2012 ජූනි 5 වැනිදො ය. අිකරණකේදී හරස් ප්රේනවලට ලක් කවමින්ධ්, ිනීවොහි 
පැවි වහිංසොවට එකරහි කමිටුකේ 47 වැනි සැසිවොරකේදී එහි සොමොිකයන්ධ් 
විසින්ධ් ශ්රී ලංකොකේ රොජය නිකයෝිතයන්ධ්ක න්ධ් එක්නැලික ොඩ  ැන දිගින්ධ් 
දි ටම ප්රේන ිරීකම්ක සන්ධ්දර්භය තුළ තමන්ධ් විසින්ධ් කමම ප්රකොශය සිදු කළ ෙව 
කමොහොන්ධ් පීරිස් පැවසුකේ ය. ඔහු තවදුරටත් පැවසුකේ “කම්ක විකේශිකකයො 
ඉතොම පැහැදිලි ිළිතුරුවලින්ධ් තෘේත වුකේ නැහැ. දිගින්ධ් දි ටම ඔවුන්ධ් ප්රේන 
කළො” යනුකවනි. තව ද වහිංසොවට එකරහි එම එක්සත් ජොතීන්ධ්කේ කමිටුව 
විසින්ධ් “ප්රේන දහස්  ණනක්” ඇසූ ෙව ද, ඒවොයින්ධ් “සියයට අනූ නවයක්ම” 
රකට් කීර්ිනොමය පහත කහළන, එයට හොනිකරන ප්රේන වූ ෙව ද ඔහු 
පැවසුකේ ය. කම්ක තත්ත්වය තුළ එම කමිටුකේ විවෘත සොකේඡොවකදී නැවත 
වරක් එම ප්රේනය ඇසූ විට, ප්රගීත් එක්නැලික ොඩ කේ අතුරුදන්ධ්වීමට අදොළ 
විමර්ශනය තවමත් අවසන්ධ්ව නැි ෙවත්, එක්නැලික ොඩ විකේශ රටක ජීවත් 
වන ෙවට නීිපි කදපොර්තකම්කන්ධ්තුවට සහ බුේි අංශයට කතොරතුරු ලැබී 
ඇි ෙවත් තමන්ධ් ප්රකොශ කළ ෙව කමොහොන්ධ් පීරිස් අිකරණය හමුකේ 
ිළි ත්කත් ය. කපත්සම්කකොරියකේ නීතීඥවරයො එවිට ඇසුකේ, එෙඳු සොක්ෂියක් 
 ැන ඔහුට දැනුම්ක දුන්ධ් නීිපි කදපොර්තකම්කන්ධ්තුකේ නිකයෝිතයො කහෝ බුේි 
අංශකේ නිලොරියො  ැන ඔහුට මතකයක් ිකේ ද යනුකවනි. රජකේ 
නීතීඥවරයො කමම ප්රේනයට විකරෝය පෑකේ සොක්ෂි ආඥොපනකත් 24 වන 
ව න්ධ්ිය උපුටො දක්වමින්ධ් කමම කතොරතුර මහජන සොමයට අනර්ථදොයක විය 

 
6 “In the Court of Appeal of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, CA Habeas 
Corpus 01/10; Ekneligoda Case - Note from hearing at Appeal Court today”, Sri Lanka 
Guardian, 2012 මැයි 31. http://www.srilankaguardian.org/2012/05/ekneligoda-case-
note-from-hearing-at.html  

http://www.srilankaguardian.org/2012/05/ekneligoda-case-note-from-hearing-at.html
http://www.srilankaguardian.org/2012/05/ekneligoda-case-note-from-hearing-at.html
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හැි ෙව පවසමිනි. නමුත් ඒ ෙව කනොතකො කමොහොන්ධ් පීරිස් කමම ප්රේනයට 
ිළිතුරු ලෙොදීමට එකඟ විය. ඔහු “නැත” යනුකවන්ධ් ිළිතුරු කදමින්ධ් පැවසුකේ 
“කම්ක සම්කෙන්ධ්කයන්ධ් මකේ දැනුම සම්කපුර්ණකයන්ධ්ම ප්රවොදකයි, ‘අසො දැන ත් 
ඒවො’, එකක් ඇත්ත නැත්ත කදයිකයෝ දි” යනුකවනි.7   

සන්ධ්යො සහ ඇකේ නීතීඥවරුන්ධ්කේ ඉල්පලීම පරිදි කහෝමො ම 
මකේස්රොත්වරයො 2013 ජූලි 16 සහ 2013 අක ෝස්තු 21 දිනවලදී අරුන්ධ්දික 
ප්රනොන්ධ්දු මන්ධ්ත්රීවරයො අිකරණයට කැඳවූකේ එම කැඳවීම්ක මන්ධ්ත්රීවරයොකේ 
පොර්ලිකම්කන්ධ්තු වරප්රසොද උල්පලංඝනය ිරීමක් ෙවට නැගුණු විකරෝයන්ධ් 
ප්රික්කෂ්ප කරමිනි. අිකරණකේදී තමන්ධ් ිසිවිකටක ප්රගීත් එක්නැලික ොඩව 
හැෙැහින්ධ් දැක නැි ෙව අරුන්ධ්දික ප්රනොන්ධ්දු ිළි ත්කත් ය. නමුත් තමන්ධ් එම 
ප්රකොශය කකේ 2011 කදසැම්කෙර් සිට 2012 ජනවොරි දක්වො වූ කොලය තුළ 
ප්රංශයට ගිය අවස්ථොවකදී දිගු කකලින්ධ් හමුවූ සිය මිතුකරකුකේ වචනය 
විේවොස කරමින්ධ් ෙවත් ඔහු කීකේ ය. දීර්ඝ කලස හරස් ප්රේන අසමින්ධ් 
කපත්සම්කකොරියකේ නීතීඥවරයො ඇසුකේ පොර්ලිකම්කන්ධ්තුකේදී සහ මොයයට 
ඔහු කී කේ සහමුලින්ධ්ම පදනම්ක වූකේ පැරිසිකේදී හමුවූ මිතුරො ියූ ෙසක් මත 
පදනම්ක වී ද යනුකවනි. කමම ප්රේනයට අරුන්ධ්දික ප්රනොන්ධ්දු කමකස් ිළිතුරු 
දුන්ධ්කන්ධ් ය:       

මට විකේෂකයන්ධ්ම ියන්ධ්න ඕකන, මම පොර්ලිකම්කන්ධ්තුකේ කත්රී 
පත් වූ මන්ධ්ත්රීවරකයක්. මම මක  ඡන්ධ්දදොයකයන්ධ්ට ව  ියනවො. 
ිස් අවුරුදු යුේයක් ඉවර වුණොයින්ධ් පස්කස  ැටළු මතු වුණොම, 
ආේඩුවයි රණවිරුකවොයි පොර්ලිකම්කන්ධ්තුකවදි අවමොනයට ලක් 
කවේදි, මම ප්රංශකය ඉන්ධ්න මක  මිරකයක් කහළි කරපු කරුණක් 
පොර්ලිකම්කන්ධ්තුකවදි කහළිදරේ කළො. මට කම්ක කතොරතුර මොයයට 
කනොිය ඉන්ධ්න ිබුණො. මම මොයයට කම්ක කතොරතුර නැවත 

 
7 කහෝමො ම මකේස්රොත් උසොවිය, A.R. 3170, 2012 ජූනි 5; Geneva 2.0: Lessons 
Unlearnt, Daily FT, 2013 ජනවොරි 31, http://www.ft.lk/columns/geneva-2-0-
lessons-unlearnt/4-133003 

http://www.ft.lk/columns/geneva-2-0-lessons-unlearnt/4-133003
http://www.ft.lk/columns/geneva-2-0-lessons-unlearnt/4-133003
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නැවතත් ිේකව පොර්ලිකම්කන්ධ්තු මන්ධ්ත්රීවරකයක් විදිහට... ආේඩුව 
අන්ධ්ිකම්කදි ජනතොවට ව  ියන්ධ්න ඕකන. ජනතොවක  
අයිිවොසිකම්ක රැක න්ධ්න තමයි මම කම්ක ප්රකොශය කකේ.8     

කපත්සම්කකොරියකේ නීතීඥවරයොට අරුන්ධ්දිකක න්ධ් හරස් ප්රේන ඇසීමට 
අවස්ථොව ලැබුණු විට ඔහු විමසුකේ ශ්රී ලංකොකේ මොයකේදීන්ධ්ට ජීවිත තර්ජන 
නැි ද ියො ය. අමොතය ප්රනොන්ධ්දු එයට ිළිතුරු දුන්ධ්කන්ධ් “මෑත කොලකය කවේච 
කේවල්පවල හැටියට කම්ක මොයකේදිකයො ඉන්ධ්කන විකේශිකකයො එක්ක 
කුමන්ධ්රණ කරමින්ධ්. ඔවුන්ධ් ශ්රී ලංකොවටයි අකේ රණ විරුවන්ධ්ටයි විරුේව වැඩ 
කරනවො” ියො ය.9 අිකරණ ශොලොව තුළ සිටි සන්ධ්යොට කම්ක වචන ඇසුණු විට 
සිනහ නැගිණි. කමම සිනහව දුටු විනිසුරුවරයො ඇයට එදින නඩු කටයුතුවලට 
සහභොගි කනොවී අිකරණකයන්ධ් ිටතට යන කලස නිකයෝ  කකේ ඇය 
අිකරණයට නි රු කළ ෙව ියමිනි. 

කමොහොන්ධ් පීරිස් සහ අරුන්ධ්දික ප්රනොන්ධ්දු විසින්ධ් ියන ලද කෙොරු ිළිෙඳ උසොවි 
නොටකය පොරවල්පවල කතො ෙහට ලක් වීම හැර, 2015 වසකර්දී ආේඩු මොරුව 
සිදුවන කතක්ම කම්ක නඩුකවන්ධ් ිසිවක් සිදු වූකේ නැත. 

 

2015 ජනාධිපතිවරණය සහ ඉන්ත්ර පසුව  

2014 කනොවැම්කෙරකේ ජනොිපිවරණය ප්රකොශයට පත් කළ පසුව සන්ධ්යො 
සිය ශක්ිය කයදවූකේ යහපොලනය සඳහො ඒකොෙේ කපරමුණ විසින්ධ් ඉදිරිපත් 
කළ කපොදු අකේක්ෂකයො වූ මමත්රිපොල සිරිකස්නට සහකයෝ ය ලෙොදීම සඳහො 
ය. මැිවරණය ආසන්ධ්න කවත්ම ඇය උකදයෝ කයන්ධ් යුතුව, කවකහස 
කනොෙලො, ජනොිපතධුරකේ සිටි මහින්ධ්ද රොජපක්ෂට විරුේව සිවිල්ප සංවිොන 
සහ නිදහකස් කේදිකොව, නිදහස් මොය වයොපොරය සහ සොොරණ සමොජයක් 

 
8 කහෝමො ම මකේස්රොත් උසොවිය, A.R. 3170, 2013 අක ෝස්තු 21. 
9 එම. 
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උකදසො වූ ජොික වයොපොරය වැනි ජොලයන්ධ් සම  වැඩකටයුතු කළො ය. ඒ 
අවස්ථොකේදී සන්ධ්යොට සිය  ැටළුව කේශපොලනීකරණය කර ැනීමට 
අවස්ථොව ලැබුණු අතර, එකස් ිරීමට ඇය බිඳක්වත් පැිලුකේ ද නැත. ඇය 
කකොළඹ සහ කවනත් දිස්ත්රික්කවල පැවි රුස්වීම්ක සිය  ණනකට සහභොගි 
වූවො ය. මැිවරණ කේදිකොවලදී කතො කරමින්ධ් ඇකේ නම සහ මුහුණ 
කේශපොලන ප්රචොරණ ලියියවිලිවලත් ප්රචොරණ පටවලටත් කයොදො න්ධ්නට ඉඩ 
දුන්ධ්නො ය. මමත්රිපොල සිරිකස්නකේ කොන්ධ්තො ඡන්ධ්දදොයකයන්ධ්ට ආමන්ධ්රණය 
කරන ජනොිපිවරණ ප්රචොරණ පත්රිකොවක සන්ධ්යොකේ ඡොයොරූපය තවත් 
ඡොයොරූප 4 ක් ද සම  මුල්ප ිකටහි දැක ත හැි ය. එය ඇකේ මුහුණ සහ මුව 
කළු කරදි කඩින්ධ් ආවරණය කළ නිරූපණොත්මක ඡොයොරූපයක් විය. එම කළු 
කරදි කකඩහි සුදු අකුරින්ධ් ලියො ිබුකේ, “ඇත්ත ියන්ධ්න ඉඩ කදන්ධ්න” 
යනුකවනි.      

      

මමත්රීපොල සිරිකස්න ජනොිපිවරණ වයොපොරකේ මැිවරණ ප්රචොරක පත්රිකොවක්, 

2015 ජනවොරි. 

2015 වසකර්දී ජනොිපිවරණකයන්ධ් සහ පොර්ලිකම්කන්ධ්තු මැිවරණකයන්ධ්, 
සිරිකස්න සහ යහපොලනය සඳහො ඒකොෙේ කපරමුණ ජයග්රහණය ිරීකමන්ධ් 
පසුව, එක්නැලික ොඩ සිේිය අපරො විමර්ශන ඒකකය කවත භොරකදනු 
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ලැබිණි. මොස ිහිපයක් ඇතුළත විමර්ශනය ශීඝ්ර ප්ර ියක් ලැබුකේ ය. 2015 
ඔක්කතෝෙර් මොසය වන විට අපරො පරීක්ෂණ කදපොර්තකම්කන්ධ්තුව විසින්ධ් 
ගිරිතකල්ප තුන්ධ්වැනි හමුදො බුේි ෙලකොකේ කඳවුරු භූමියට අනුයුක්තව කස්වය 
කළ හමුදො බුේි අංශ සොමොිකයන්ධ් රැසක් ඇතුළු සැකකරුවන්ධ් 9 කදනකු 
අත්අඩංගුවට ක න ිබිණි. මුලින්ධ් ඔවුන්ධ් රස්තවොදය වැළැක්වීකම්ක පනත 
යටකත් අත්අඩංගුවට  ත්තත් පසුව දේඩ නීි සංග්රහකේ පැහැර  ැනීකම්ක සිට 
මිනීමැරුම දක්වො අපරො  ණනොවකට චූදිතයන්ධ් ෙවට පත් කකරිණි. 2019 
කනොවැම්කෙර් මස කමම මකේස්රොත් පරීක්ෂණය නිමො කරමින්ධ් නීිපිවරයො 
විසින්ධ් ප්රගීත් එක්නැලික ොඩ අතුරුදන්ධ් ිරීම සම්කෙන්ධ්කයන්ධ් විකේෂ ත්රිපුේ ල 
මහොිකරණයක් ඉදිරිකේ යු හමුදො බුේි අංශ නිලොරීන්ධ් 9 කදකනකුට 
එකරහිව අිකචෝදනො ක ොනු කකේ ය. 

දේඩ නීි සංග්රහකේ 02 ව න්ධ්ිය (අනුෙල දීම), 112 ව න්ධ්ිය (ආරක්ෂො 
ිරීම; තම යුතුකම වන්ධ්නො වූ වරදක් සිදුිරීකම්ක උපක්රමයක් රජකේ 
කස්වකකයකු විසින්ධ් වසන්ධ් කරනු ලැබීකම්ක වරද), 140 ව න්ධ්ිය (නීිවිකරෝධී 
රැස්වීම), 355 ව න්ධ්ිය (මිනීමැරීම සඳහො අපහරණය ිරීම කහෝ 
පැහැරක න යොම) සහ 296 ව න්ධ්ිය (මිනීමැරීම) ඇතුළත් ව න්ධ්ි 
 ණනොවක් යටකත් ඔවුන්ධ්ට විරුේව කචෝදනො ක ොනු කරනු ලැබිණ. කමම 
ආරංිය ඇසුණු දිනකේ සන්ධ්යොට නිහඬ සතුටක් දැනිණ. ඇය මො සම  කීකේ 
සිය සැමියොකේ අතුරුදන්ධ්වීම සඳහො ඉටුවිය යුතු යුක්ිය කවතට මදක් සමීප වූ 
ෙව තමන්ධ්ට දැනුණු ෙවයි. 2020 සැේතැම්කෙරකේ නඩු විභො ය ආරම්කභ වූ විට 
ඇය විකේෂ අිකරණය විසින්ධ් කැඳවනු ලැබූ සොක්ෂිකරුවන්ධ් පස් කදනොක න්ධ් 
කකකනකු වූවො ය. කකකස් කවතත්, 2019/2020 මැිවරණකයන්ධ් පසු 
මකේස්රොත් අිකරණ පරීක්ෂණය කමන්ධ්ම එක්නැලික ොඩ සිේියට අදොළ 
ත්රිපුේ ල මහොිකරණ නඩුව ද යට ැසීමට හො එහි අදොළත්වය අකහෝසි ිරීමට 
ක ෝඨොභය රොජපක්ෂ ආේඩුව සහ චූදිතයන්ධ් විසින්ධ් සමොන්ධ්තර ක්රියොදොමයකට 
මුල පුරො ිබිණි.      
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එක්නැලික ොඩ නඩුවිභො ය ආරම්කභ ිරීමට කපර, 2020 ජනවොරි මස 
ජනොිපි ක ෝඨොභය රොජපක්ෂ විසින්ධ් පත් කළ කේශපොලන පළි ැනීම්කවලට 
ලක්වූවන්ධ් ිළිෙඳ ජනොිපි කකොමිසම ඉදිරිකේ කම්ක නඩුකේ සියලු චූදිතයන්ධ් 
විසින්ධ් පැමිණිලි ක ොනු කර ිබිණි. නඩු විභො ය ආරම්කභ වන විට කමම 
කකොමිෂන්ධ් සභොව එක්නැලික ොඩ නඩුකේ සෑම චූදිතයකුක න්ධ්ම සොක්ෂි 
ලෙො නිමින්ධ් සිටියො පමණක් කනොව, නඩුකේ ඇතැම්ක ප්රොන සොක්ෂිකරුවන්ධ් ද 
කකොමිසම ඉදිරියට කැඳවමින්ධ් ිබිණි. 2020 කදසැම්කෙර් මස කකොමිසම 
ඉදිරිකේ ප්රකොශයක් දීම ිණිස එක් ප්රොන සොක්ෂිකරුකවකු කැඳවූකේ 
එක්නැලික ොඩ නඩුව අවසන්ධ් වන කතක් කවනත් ිසිදු අවස්ථොවක සොක්ෂි 
ලෙොදීම ඔහුට තහනම්ක කරමින්ධ් පැවි අිකරණ නිකයෝ යක් ද කනොතකො ය. 
2015 වසකර් කහෝමො ම මකේස්රොත් අිකරණකේදී දිවුරුම ිට ලෙොදුන්ධ් 
පොකපොේඡොරණය කමම සොක්ෂිකරු කකොමිෂන්ධ් සභොව ඉදිරිකේදී හකුළො 
 ත්කත්, ඔහුකේ පොකපොේඡොරණය තර්ජනය සහ ෙලහත්කොරය යටකත් 
ලෙො ත් එකක් ෙව ියමිනි. අනතුරුව එක්නැලික ොඩ ත්රිපුේ ල 
මහොිකරණය ඉදිරිකේදී ද ඔහු එයම කකේ ය. සන්ධ්යො විසින්ධ් කම්ක වන විට 
කේෂ්ඨොිකරණකේ මූලික අයිිවොසිකම්ක කපත්සමක් ක ොනු කර ඇත්කත් 
ජනොිපි ක ෝඨොභය රොජපක්ෂ විසින්ධ් පත් කරන ලද කේශපොලන පළි ැනීම්ක 
ිළිෙඳ කකොමිෂන්ධ් සභොව විසින්ධ් ස්වොභොවික යුක්ිකේ රීි සහ මූලර්ම 
උල්පලංඝනය කර ඇි ෙවත්, එහි කොර්යපටිපොටීන්ධ්කේ සමස්තයම මුල පටන්ධ් 
ෙල රහිත ෙවත්, නීිය තුළ එයට ෙලොත්මක ෙවක් කහෝ ෙලපෑමක් කනොමැි 
ෙවත් තර්ක කරමිනි. කේශපොලන පළි ැනීම්ක ිළිෙඳ කකොමිෂන්ධ් සභොකේ තීරණ 
සහ නිර්කේශ ක්රියොත්මක කරන කලසට 2021 ජනවොරි 18 වැනිදො  ත් කැබිනට් 
මේඩල තීරණයට ද කමම කපත්සම අභිකයෝ  කරයි. කේශපොලන පළි ැනීම්ක 
ිළිෙඳ කකොමිෂන්ධ් සභොකේ සභොපි උපොලි අකේරත්න, අිකරණයට අපහොස 
ිරීම සම්කෙන්ධ්කයන්ධ් ව වීමට යටත් විය යුතු ෙවට ද සන්ධ්යොකේ නීතීඥවරයො 
එහි තර්ක කරයි. 2022 ජූනි වන විට, කමම නඩුකේ සිටින ප්රොන 
සොක්ෂිකරුවන්ධ් කදකදනකු දැන්ධ් චූදිතයන්ධ්ට කචෝදනො එල්පල කරමින්ධ් 
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පොකපොේචොරණයක් ි රීමට රහස් කපොලිසිය තමොට ෙල කළ ෙවට කචෝදනො කර 
ඇත. කමම වර්නයන්ධ් දැන්ධ් කමම නඩු විභො ය හරහො යුක්ිය පසිඳලීකම්ක 
හැියොව ෙරපතල කලස අභිකයෝ  කර ඇත. 

 

කඳුළු සහ ශාපයන්ත්ර  

ප්රගීත් එක්නැලික ොඩකේ අතුරුදන්ධ්වීම ි ළිෙඳ සතයය සහ යුක්ිය කසොයොයන 
නීිමය අර ලකේ කයදී සිටියදී පවො සන්ධ්යො සිය අර ලය විදයමොන ිරීකම්ක 
කකොටසක් වශකයන්ධ් විකරෝතොවල නිරත වූවො ය. අතුරුදන්ධ්වූවන්ධ් ස්මරණය 
ිරීම හො සදෘශය ි රීම සඳහො වූ සහ/කහෝ අපරොකරුවන්ධ්ට කචෝදනො ි රීම හො 
ඔවුන්ධ් විනිේචයට ලක් ිරීම සඳහො වූ කමකී ‘විකරෝතො ප්රකොශන රූ 
රං නයන්ධ්’ ඇතැම්ක විටකදී ලකතෝනිය සහ වැළපීම ද, තවත් විකටකදී ශොප 
ිරීම සහ යොදින්ධ්නො ිරීම ද විදහො දක්වයි. විකටකදී කේදනොව, දුක සහ 
ක්ෂිමය භ්රොන්ධ්ිය ද තවත් විකටකදී වියරුව සහ ප්රිකරෝය ද ඇය කපරදැරි 
කරයි. ඇයකේ විකරෝතො තුළ ඇය කයොදවන විලොපය සහ කකෝපකේ කොන්ධ්තො 
නිරූපක ඇය ලෙො න්ධ්කන්ධ් කේක්ෂකයන්ධ්ට හුරුපුරුදු ආ මික-සංස්කෘික 
සමුේචයින්ධ් ය. එය කෙෞේ-හින්ධ්දු කේව මේඩලකේ පත්ිනි කේවිය සහ කොලි 
කේවිය ද කේසුකේ මව වූ මරිය මේතුමිය ද චන්ධ්දො නමැි ි ඳුරිය ද (එනම්ක බුදුන්ධ් 
වහන්ධ්කස් කපර ආත්මයක ි න්ධ්නරයකු  කලස උපත ලැබූ විට ඔහුකේ භොර්යොව) 
වැනි චරිතවලින්ධ් සමන්ධ්විත ය.10 කම්ක සියල්පල විලොපකේ, සුවපත් වීකම්ක සහ 

 
10 චන්ත්රදකින්ත්රනර කහවත් සඳකිඳුරු ජාතකය (අංක 485) හිදී කෙෝිසත්ත්වයන්ධ් චන්ධ්ද නමැි 
ින්ධ්නරකයකු (ිඳුකරකු) කලස උපත ලෙො, සිය ිඳුරිය වන චන්ධ්දො සම  හිමවත්හි චන්ධ්ද 
කඳුකරකේ වොසය කකේ ය. දිනක්, කුඩො දිය පහරක් අසළ ඔවුන්ධ් කකළිකදකළන්ධ්  ත කරමින්ධ්, 
ගී  යමින්ධ් සහ නටමින්ධ් සිටියදී දඩයකම්ක ගිය ෙරණැස රජු චන්ධ්දො දැක ඇය සම  කේමකයන්ධ් 
ෙැඳුකේ ය. ඔහු චන්ධ්දට හීතලයින්ධ් විදින අතර, සිය මිය ගිය සැමියොකේ සිරුර අසල චන්ධ්දො 
මහ හඬින්ධ් වැළකපන විට රජු තමන්ධ් කවුදැයි කහළිකර ඇයට සිය කේමය සහ රොජොනිය 
ිරිනමන ෙව කීකේ ය. චන්ධ්දො එම කයෝජනොව ිළිකකේ කර, සිය සැමියොට හොනි ිරීමට ඉඩ 
දීම  ැන කදවියන්ධ්ට සිය ෙලවත් විකරෝය පළ කළො ය. ශක්ර කදවියන්ධ්කේ පඬුපුල්ප ආසනය 
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යුක්ිකේ සුසමයොදර්ශීය සංකක්තයන්ධ් ය. ඇය ඔවුන්ධ්කේ ‘දිවයමය’ 
සංස්කෘික ෙලය ඉල්පලො සිටින විට එකස් කරන්ධ්කන්ධ් කකොටුව දුම්කරිය ස්ථොනය, 
අරලිය හ මන්ධ්දිරය  (අ මැි නිල නිවස) කහෝ දළදො මොලි ොව වැනි කපොදු 
ස්ථොන ඉදිරිිට ය. එකස් ිරීකම්කදී ඇය ඒවොට සම්කෙන්ධ් ආ මික-සංස්කෘික 
චොරිර අනුකරණය කරයි. 

 

 

මහනුවර දළදො මොළි ය අබියස සන්ධ්යො සහ අතුරුදන්ධ්වූවන්ධ්කේ සමීප ඥොතීන්ධ් 
සඳිඳුරු ජොතක කොවයය  ොයනො කරමින්ධ්, 2018 සැේතැම්කෙර්. 

 
ඇකේ හඬින්ධ් සහ ඇකේ පක්ෂපොතීකම කේතුකවන්ධ් උණු වූ අතර, ශක්ර කේවයො බ්රොේමණයකුකේ 
කේශකයන්ධ් පැමිණ චන්ධ්ද කුමරු හට නැවත ජීවිතය දුන්ධ්කන්ධ් ය. කමම ජොතක කතොකේ රජු 
අනුරුේ වූ අතර, චන්ධ්දො රොහුලමොතො වූවො ය. කමම කතොව බුදුන්ධ් වහන්ධ්කස් කිලවස්තු පුරකේ 
ිහිටි සිය ියොකේ මොළි යට ගිය අවස්ථොකේදී රොහුලමොතොව දිගින්ධ් දි ටම බුදුන්ධ් වහන්ධ්කස්ට 
කේමකයන්ධ් ෙැිමත්ව සිටින්ධ්කන්ධ් දැයි සුේකෝදන රජුක න්ධ් දැන ත් අවස්ථොකේදී වදොරන ලදි. 
බුදුන්ධ් පැවසුකේ ඇය විසින්ධ් සිය අමරණීය ෙැඳීම ප්රකට කළ පළමු අවස්ථොව කමය කනොවන 
ෙවයි. 
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නිදසුනක් වශකයන්ධ් 2018 සැේතැම්කෙරකේදී ඇය 1988-89 කැරැල්පල සමකේ 
සිය පවුල්පවල සොමොිකයන්ධ් අතුරුදන්ධ් වූ කසසු කොන්ධ්තොවන්ධ් ිහිප කදකනකු 
සම  මහනුවර දළදො මොළි ය ඉදිරිිට සඳකිඳුරුදාව යන සිංහල ජන 
ගීවලිකයන්ධ් උපුටො ත් කවි 25 ක් සේඣොයනො කළො ය. 12 වන සියවකස්දී 
පමණ රචනො කළ කමම කොවයකේ සඳිදුරු ජොතකකේ කතො පුවත පදය 433 
ින්ධ් විස්තර කකකර්. ඒවො සිංහල කොවයකේ විශිෂ්ටතම සහ ලොලිතයය අින්ධ් 
විශිෂ්ටතම පද අඩංගු කෘියක් කලස විස්තර කර ඇත (ප්රනොන්ධ්දුපුල්පකල්ප 1998: 
88). කමම පදයොවලිකේ කක්න්ධ්ීය කකොටස වන්ධ්කන්ධ් සිය ස්වොමිපුරුෂයො මරො 
දැමූ කුරිරු රජුට චන්ධ්දො කචෝදනො කරන ආකොරය දැක්කවන පැදි 100 කට අික 
ප්රමොණයින්ධ් සමන්ධ්විත වැළිල්පලයි. රජු තම ස්වොමිපුරුෂයො මරො දැමුකේ 
මන්ධ්දැයි ඇයට දැන  ැනීමට අවශයයි. සිසිල්ප තුරු කසවකන්ධ් සහ මලින්ධ් 
 ැවසුණු වැලි කපොකළොකේ ඔවුන්ධ් කකළි කදකළන්ධ් කොලය  ත කළ ආකොරය 
ඇය විස්තර කරයි. ඔවුන්ධ් කශෝකයක් කහෝ අසමගියක් දැන කනොසිටි අතර, දැන 
සිටිකේ ආලය පමණි. ඔහුක න්ධ් කවන්ධ්වීකම්ක කශෝකය ජලකයන්ධ් හට ත් 
ගින්ධ්නක් කමන්ධ් දැකවන අතර, ඇයට දැන්ධ් සැනසීමක් නැත. චන්ධ්දො 
වැළකපමින්ධ් නර්තනකේ කයකදන අතර, වනකේ සිටි සියලු මෘ කයෝ සහ 
පක්ීහු ද ජලකේ සිටි මත්සයකයෝ ද නිේචලව සැකළමින්ධ් ඇකේ කණස්සල්පලට 
අන්ධ්තර්ග්රහණය කවි (එම). සිංහල ජන සම්කප්රදොය තුළ කමම පදය 
අවමං ලයයන්ධ්හිදී  ොයනො කරනු ලෙන අතර ජන රං යන්ධ් කලසත් 
නොටයකරණය කරනු ලැකේ. ප්රජො නෘතයයන්ධ් කලස කමය රඟදක්වන කල්පහි 
කොන්ධ්තොකවෝ වැළකපමින්ධ් සහ විලොප න මින්ධ් බිම කපරකළි.   

2019 ජනවොරි මොසකේදී ජනොිපි කල්පකම්ක කොර්යොලය ඉදිරිිට පදික 
කේදිකොකේ පැවැත්වූ විකරෝතොවකදී සන්ධ්යො කොලි මෑණියන්ධ්ට ආයොචනො 
කළො ය. කමම පදික කේදිකොව අක්කර 660 ින්ධ් යුත් වරොය න රය ඉදිිරීම 
සඳහො මුහුකදන්ධ් ක ොඩ කරන ලද භූමිකයන්ධ් කවන්ධ් කර ඇි පටු තීරුවි. ඇය 
සිය විකරෝතොවලට තමන්ධ් කැටුව නිතර යකනන අතුරුදන්ධ්වූවන්ධ්කේ පවුල්පවල 
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සොමොිකොවන්ධ් කදකදකනකු වූ සිත්ි අමීනො සහ විජය ලක්ෂ්මී සම  සවස 4 ට 
පමණ එම ස්ථොනයට පැමිණියො ය. පළමුව කොලි මෑණියකේ ‘කසොකහොන්ධ්කොලි’ 
ආකේශය දැක්කවන අඩි 6x4 රූපයක් වරොය න ර ඉදිිරීම්ක භූමිකයන්ධ් පදික 
කේදිකොව කවන්ධ් කරන වැකට් එල්පලො තෙන ලදි. එදින විකරෝතොවයට සන්ධ්යො 
කතෝරොක න ි බූ රූපකේ කොලිට අත් දහයකුත් කකුල්ප දහයකුත් ි බූ අතර, ඇය 
මිනිස් අත් සොයක් සහ හිස් කෙල්ප මොලයක් ද පැළඳ සිටියො ය. ඇකේ දෑස් 
දිලිකසමින්ධ් ිබූ අතර, ඇකේ රක්ත වර්ණ දිව මුකවන්ධ් ි ටතට එල්පලො වැකටමින්ධ් 
ිබිණි. සිය වල්පලභයො වන ශිවකේ සිරුර මත නර්තනකේ කයකදමින්ධ් සිටි ඇය  
අත්වල ත්රිශූලයක්, කඩුවක්, දුන්ධ්නක් සහ ඊතලයක් දරො සිටියො ය. කමම 
ින්ධ්ූරයට පකසින්ධ් එල්පලො ිබූ ෙැනරය නිකේදනය කකේ “රොජපක්ෂ 
කදපළ” විසින්ධ් ප්රගීත් අතුරුදන්ධ් ිරීකම්ක 9 වැනි සංවත්සරය සලකුණු කරමින්ධ් 
සන්ධ්යො කොලි මෑණියන්ධ්ට ආයොචනො කරන ෙවයි. “රොජපක්ෂ කදපළ” 
යන්ධ්කනන්ධ් හිටපු ජනොිපිවරයො සහ ඔහුකේ සකහෝදරයො වන ආරක්ෂක 
කල්පකම්කවරයො අදහස් කකරිණි.  

අනතුරුව පහන්ධ්, රතු මල්ප සැකසුමක්, කකොකහොඹ පත්, හඳුන්ධ්කූරු, කපුරු, 
කපොල්ප, බිත්තර, කහ දිය සහ කසසු ූජො භොේඩ එම ින්ධ්ූරය ඉදිරිකේ සූදොනම්ක 
කකරුකේ සන්ධ්යොට සහකයෝ ය දීම ිණිස ඒ වන විට පැමිණ සිටි මිතුරන්ධ් 
හො ක්රියොකොරීන්ධ් සුළු ිරිසකකේ උදේකවනි. ඉන්ධ්පසුව ශොප පොඨ ලියො ඇි 
කකකසල්ප කකොළ සහ සුදු කඩදොසි රූපකේ එල්පලො කපොකළොව මත විසුරුවො 
හැරිකේ සුළඟට ඔවුන්ධ් විසින්ධ් ශොප කරන ලද අය කවත ඒවො රැක න යොම 
ිණිස ය. එහි පද ිහිපයක් පහත පරිදි විය: 

යන යන තැන භය දැනියන්ධ්  
හැම හැම විට  ැහි පලයන්ධ්  
පපුව පැලී ම  වැටියන්ධ්  
වැහි නැි කහණ ඇද වැටියන්ධ්  
නිරන්ධ්තකර් ෙය දැනියන්ධ්  
අහස පලො අකුණු වැදී මිනීමරුවො මැරී වැටියන්ධ්... 
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පහන්ධ්, හඳුන්ධ්කූරු සහ කපුරු හො අඟුරු සහිත ෙඳුන්ධ් නවයක් දැල්පවූ පසු සන්ධ්යො 
එම හැවිලි/ශොප පද  ොයනො කළ අතර සිත්ි අමීනො සහ විජය ලක්ෂ්මී ඇය 
සම  එක්වූහ. එම හැවිලි පැදි වට ිහිපයක්  ොයනො ිරීකමන්ධ් පසු 
කොන්ධ්තොවන්ධ් ිකදනො පොර හරහො යොමට තීරණය කකේ කකළින්ධ්ම ජනොිපි 
කල්පකම්ක කොර්යොලය ඉදිරිිට සිටක න සිටීමට ය. රැස්ව සිටි කුඩො ිරිස කොලි 
ින්ධ්ූරය, ෙැනරය සහ කසසු ූජො භොේඩ යනොදිය රැක න ඔවුන්ධ් පසුපස 
ගියහ. සන්ධ්යො, සිත්ි අමීනො, සහ විජය ලක්ෂ්මී  ොලු පොකර් සීමොව ලකුණු 
කරන ස්ථොනය සහ ජනොිපි කල්පකම්ක කොර්යොලයට හරි කකළින්ධ් ඉදිරිකේ ඒ 
ආසන්ධ්නකේ වොඩි වී සිය හැවිලි කීම කරක න ගියහ. ඉර ෙැස යන්ධ්නට 
පටන්ධ්ක න අඳුර වැකටේදී ඔවුහු භූමි කතලින්ධ් නහවො ිබූ පන්ධ්දම්ක නවයක් 
දල්පවො කොලි අභියස කපොල්ප ක ඩි නවයක්  ැසුකේ “සොප කේවො, සොප කේවො, 
සොප කේවො” යනුකවන්ධ් නැවත නැවතත් ියමිනි. 

 

සන්ධ්යො ගිනි සිළුවක් සහ ත්රිෂූලය අතැිවල, 2019 ජනවොරි (ඡොයොරූපය: නිල්පශොන්ධ් 
කෆොන්ධ්කස්කො). 
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2022 ජනවොරි මොසකේ ප්රගීත් එක්නැලික ොඩකේ අතුරුදන්ධ්වීකම්ක 12 වැනි 
සංවත්සරකේදී සන්ධ්යො කන්ධ්නගී සහ කොලි යන කදපළක න්ධ්ම යුක්ිය ඉටු 
කරන කලස ඉල්පලො සිටියො ය. ජනවොරි මස 24 වන දින ඇය විසින්ධ් නව මුව 
පත්ිනි කේවොලකේදී පත්ිනි කේවියට පළතුරු, මල්ප, සුවඳ දුම්ක සහ ඇය විසින්ධ් 
රචනො කරන ලද නො  සංකේශය නමින්ධ් ගී කොවයයක් ූජො කළො ය. සිංහල 
සොහිතයකේ සංකේශ කොවයකයන්ධ් ඉඟියක්  නිමින්ධ්, කම්ක කොවයකේ පත්ිනි 
කොලි කවත නො යකු හරහො පණිවිඩයක් යවයි. 25 වැනි දින ඇය කමෝදර කොලි 
කකෝවිල අසල කවරකේදී තම හිස මුඩු කර, කපන ලද හිසකකස් සො රයට ූ ජො 
කර, පසුව කොලි කේවිය ඉදිරිකේ වීර ූජොවක් පැවැත්වූවො ය. ප්රගීත් 
එක්නැලික ොඩ අතුරුදන්ධ්වීම සම්කෙන්ධ්කයන්ධ් යුක්ිය ඉටුවන තුරු මින්ධ් 
ඉදිරියට කළු ඇඳුමින්ධ් සැරසී හිස මුඩු කරක න සිටින ෙවට සන්ධ්යො සපථ 
කළො ය. එම භොරයත් සම  කොලි මෑණියන්ධ් ඉදිරිිට සන්ධ්යො ඊට කපරදින 
පත්ිනි මෑණින්ධ්ට ූජො කළ නො  සන්ධ්කේශය ිකයේවො ය. සන්ධ්කේශකයන්ධ් 
ියැකවන්ධ්කන්ධ් 2010 ජනවොරි 24 දින ප්රගීත්ට සිදුවූ විපත, ඉන්ධ්පසු සන්ධ්යොකේ 
දුක සහ එයට ව ිව යුත්තන්ධ් තවමත් ෙලකේ සිටින ෙවත් ය.  කොවයකේ ඉිරි 
කකොටකස් පත්ිනි කොලික න්ධ් ඉල්පලො සිටින්ධ්කන්ධ් අපරොකරුවන්ධ්ට – 
රොජපක්ෂලොට සහ චූදිත හමුදො නිලොරීන්ධ්ට – හැි සෑම ආකොරයින්ධ්ම 
දඬුවම්ක කරන කලසයි. කවිය අවසන්ධ් වන්ධ්කන්ධ් කමකස්ය:  

 එලවො එලවො ජනයො ලේවො  
 රජ අසුකනන්ධ් පන්ධ්නො දමපන්ධ් අම්කකම්ක… 
 මැදමුලකන්ධ් මහ කේ මැේකදදි  
 කෙොටුකවන්ධ් අල්පලො පවුලම  
 ගිනිලො පුේචන්ධ් අම්කකම්ක… 

යකමකු එවැනි ශොප ිරීම්ක විේවොස කළත් නැතත් 2022 ජනවොරිකයන්ධ් පසු ශ්රී 
ලංකො කේශපොලනකේ සිදුවූ කේ ෙලන විට සන්ධ්යොකේ “ස්වොමි භක්ි ආතුර 
මහො ශොපකේ” පෙැඳුණු  පද කේළි හො අේභූත  ැලපීමක් ඇි ෙවක් දැකන්ධ්.   
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කොලිකේ දිවය ෙලය ආමන්ධ්රණය ිරීකම්කදී සන්ධ්යො ශ්රී ලංකොකේ අතුරුදහන්ධ් 
වූවන්ධ්කේ පවුල්පවල කොන්ධ්තොවන්ධ් කොලි අම්කමන්ධ් කදවඟනන්ධ්ට ආයොචනො ිරීම 
ිළිෙඳ දිගු ඉිහොසයක් අනු මනය කරයි. නමුත් ඔවුන්ධ් එය විවි ආකොරවලින්ධ් 
සහ විවි අරමුණු සඳහො කරන ෙව හඳුනො  ැනීම වැද ත් ය. 1988-1991 
කොලකේ ජවිකප කැරැල්පකලන්ධ් පසු ශ්රී ලංකොකේ දකුණින්ධ් බිහි වූ මේවරුන්ධ්කේ 
කපරමුණ, එහි ප්රිවිකරෝකේ කකොටසක් කලස කේව කන්ධ්නලේව නිතර 
කයදවීය. මොලතී ද අල්පවිස් විසින්ධ් කල්පඛ්න ත කර ඇි පරිදි කමම 
විකරෝතොවල කොන්ධ්තොවන්ධ් තම පුතුන්ධ් සහ ස්වොමිපුරුෂයන්ධ් ආපසු ලෙො කදන 
කලස කපොල්ප  සමින්ධ් කදවියන්ධ්ට කන්ධ්නලේ කළ අතර ඔවුන්ධ් රැක න ගිය අයට 
ශොප කකේය (ද අල්පවිස් 1997: 200). කමම විකරෝතොවකදී එක් මවක් 
කේමදොසට නැවත නැවතත් ශොප කළ ආකොරය ද අල්පවිස් කමකස් විස්තර කරයි: 

කේමදොස මම කම්ක දරුවො මොස දහයක් මකේ කුකස් දැරුකවමි. 
ඔෙටත් ඔකේ පවුකල්ප අයටත් දින 10 ක් කහෝ සි 10 ක් කහෝ මොස 
10 ක් කහෝ අවුරුදු 10 ක් කහෝ දශක 10 ක් කනොව කල්පප 
 ණනොවක් ශොප කේවො (එම: 201). 

කමම මේවරුන්ධ්, මරොක න මැකරන කෙෝම්කෙකරුවකු අින්ධ් ජනොිපි 
කේමදොස ඝොතනය වීම, 1993 සහ 1995 අතර මැිවරණවලදී එක්සත් ජොික 
පක්ෂය පරොජය වීම සහ “ඔවුන්ධ්කේ ආේඩුව” ෙලයට ක න ඒම ඔවුන්ධ්කේ 
අර ලකේ සනොථනයක් කලස සැලකීය (ද අල්පවිස් 1997; ද අල්පවිස් 2001; ද 
මැල්ප 2001). ද අල්පවිස් ලියන පරිදි කේමදොසකේ මරණකයන්ධ් දින ිහිපයකට 
පසු කේමදොසට ශොප කළ කොන්ධ්තොව කකකසල්ප ඇවරියක් රැක න ඇයව 
ෙැලීමට පැමිණ ජයග්රොහී කලස “මො ඔහුට ශොප කළ ආකොරයටම ඔහු මිය ගිකේ 
ය” යනුකවන්ධ් ප්රකොශ කරන ලදී (ද අල්පවිස් 1997: 202). ඊට වසර 10 කට පසු 
අකුරැස්ස මේවරුන්ධ්කේ කපරමුකේ කල්පකම්ක කනලූෆර් ද මැල්පට කමකස් 
පැවසීය: 
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විකේෂකයන්ධ්ම අකේ දරුවන්ධ්  ැන සිතන විට අදටත් පළි ැනීකම්ක 
සිිවිල්පල අකේ සිත් තුළ තදින්ධ්ම පවතී. අි කවදොවත් අමතක 
කරන්ධ්කන්ධ් නෑ. අි පළි න්ධ්නො ආකොරය එජොපය ෙලයට 
කනොපැමිකණන ෙව සහික කර  ැනීමයි. දැන්ධ් අකේ එකම 
අරමුණ එජොපය ෙලයට ඒම වළක්වන්ධ්නය. ඒ නිසො මේවරුන්ධ්කේ 
කපරමුණ ස්වොධීන සංවිොනයක් කලස හඳුන්ධ්වන්ධ්න ෙැහැ. එය 
එජොපයට විරුේ යන අර්ථකයන්ධ් අිශය කේශපොලන 
සංවිොනයි ( ද මැල්ප 2001: 258). 

ද අල්පවිස් දකුකේ මේවරුන්ධ්කේ කපරමුකේ විකරෝතො කල්පඛ්න ත කරන විට,  
පැට්රීෂියො කලෝරන්ධ්ස් යුේය නිසො ඇි වූ ප්රචේඩත්වයට සහ දුක් කේදනොවලට 
ප්රිචොර වශකයන්ධ් මඩකලපු දිස්ත්රික්කකේ ආ මික චොරිර කල්පඛ්න ත කරමින්ධ් 
සිටියො ය. දකුකේ මේවරුන්ධ්කේ කපරමුකේ මහජන ශොප විකරෝතො කමන්ධ් 
කනොව, කලෝරන්ධ්ස් විසින්ධ් කල්පඛ්න ත කරන ලද ආ මික වත්ිළිකවත් 
පුේ ලිකව සිදු කකරුණි. කමම චොරිර මගින්ධ් යුේකයන්ධ් පීඩොවට පත් වූ ප්රජොවට 
බිඳී ගිය ඥොි සෙඳතො, පැහැර ැනීම්ක සහ අත්අඩංගුවට  ැනීම්ක, කේපම්ක 
 ැනීකම්ක ක්රියො සහ වහිංසො  ැන කතො ිරීමට අවකොශයක් නිර්මොණය විය 
(කලෝරන්ධ්ස් 1997: 202). 

 

විසම්මුතික පුරවැසිභාවය සහ විසම්මුතික ස්මරණය 

ප්රජොතන්ධ්රවොදය ිළිෙඳ සංකල්පපය ඡන්ධ්දය ප්රකොශ ිරීම සහ සොකේඡොමය 
සංවොද මේඩපවලට පමණක් සීමො කනොවන ෙවත්, ප්රජොතන්ධ්රවොදී 
සහභොගිත්වකේ අතයවශය අං යන්ධ් කලස කොන්ධ්තොවන්ධ් ද ඇතුළුව කපොදු 
අවකොශකේ විසම්කමුිය සහ කේශපොලන විකරෝතො ක්රියො ඇතුළත් වන ෙව අි 
දැන්ධ් වටහො  නිමු (ස්පොක්ස් 1997). ස්පොක්ස් ප්රජොතන්ධ්රවොදී විසම්කමුිය 
ිළිෙඳ සිය රචනොව ආරම්කභ කරන්ධ්කන්ධ් කරෝසො පොක්ස්, කජොනී කේ ටිල්පමන්ධ්, 
ඕ්රි කලෝ් සහ කැන්ධ්කඩස් ගින්ධ්රිේකේ කතොන්ධ්දර සමගින්ධ්, කවනස්කකොට 
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සැලකීමට සහ මර්දනකොරී ෙල වූහයන්ධ්ට එකරහිව ස්ත්රියකේ සමොජ 
ක්රියොකොරිත්වය යළි අත්පත් කර  ැනීකම්ක ම ක් කලස සහ ඒවො ප්රජොතොන්ධ්ත්රික 
විසම්කමුිකේ ක්රියොවන්ධ් කලස නැවත මූර්ිමත් කරමිනි. සිය අර්ථ 
නිරූපණකේදී විසම්කමුික පුරවැසියො යනු “ෙලකේ පැිර පවත්නො 
සැකසුම්කවලට ප්රසිේිකේ විරුේ වන” සහ විපක්ෂ ප්රජොතන්ධ්රවොදී භොවිතවල 
අර්ථයන්ධ් විසින්ධ් “විරුේත්වකේ ආයතන ත අර්ථයන්ධ්ක න්ධ් ෙලකයන්ධ් ෙැහැර 
කළ” තැනැත්තකු කලස ඇය විසින්ධ් දක්වයි. ප්රජොතොන්ධ්ත්රික විපක්ෂකේ 
ආයතනික මොවත් ප්රමොණවත් කනොවන විට කහෝ කනොමැි විට විසම්කමුික 
පුරවැසියන්ධ් විසින්ධ් ඒවො වැඩි ිරීම කහෝ ප්රිස්ථොපනය ිරීම සිදුකරනු ලෙයි. 
කපළපොලි, විකරෝතො සහ වැඩ වර්ජන, හිටි විකරෝයන්ධ් සහ වීදි නොටය වැනි 
ඔවුන්ධ්ට විවෘතව පවින විකල්පප කපොදු අවකොශයන්ධ් සංස්ථොපනය කරමින්ධ් 
කේශපොලනකේ ඔවුන්ධ්ට පවින සීමොවන්ධ්ම ඔවුහු ප්රිස්ථොපනය කරි. කමෙඳු 
විසම්කමුික ක්රියොවන්ධ් කේශපොලන මර්යය ඇි කරයි (ස්පොක්ස් 1997). 

වොසුකී කන්ධ්සයියො විසින්ධ් 2013 ජූලි මස සිදුකළ නීලන්ධ් ිරුකචල්පවම්ක 
කේශනකේදී ස්පොක්ස් ප්රිරොව කරයි. කකකස් කවතත් විසම්කමුිය, යුක්ිය සහ 
ප්රජොතන්ධ්රවොදය යන කත්මො හරහො සිතීකම්ක මොර් යක් කලස සිලප්පතිකාරම්ම 
සහ කසොකෆොක්ලීස්කේ ග්රීක නොටයය ඇන්ත්රි නී හි ප්රොන චරිතයන්ධ් වන 
කන්ධ්නගි සහ ඇන්ධ්ටි නී කන්ධ්සයියො කපරටු කර  ත්තො ය. ඇන්ධ්ටි නීකේ 
කතොන්ධ්දරය කපරබිම කස්  නිමින්ධ් තීේස් හි රජුකේ නිකයෝ  ිටුපොමින්ධ් සිය 
සකහෝදරයොට නිසි භූමදොනයක් ලෙොකදන්ධ්නට ඇන්ධ්ටි නී  න්ධ්නො තීරණය, 
සකහෝදරියකකේ කශෝකකේ පුේ ලික ක්රියොවක් කලස කනොව කේශපොලන 
ක්රියොවක් කස් දැිය යුතු ෙව ද, එය “තනි පුේ ල කැරැල්පලින්ධ් ඔේෙට දිකවන 
විකරෝකේ ක්රියොවක්” සහ “පුරවැසිභොවය හො හිමිතැන සම  ඇි ෙැඳීම යළි 
අර්ථ දක්වන්ධ්නක්” ෙව ඇය තර්ක කළො ය. එහිදී ඇය “ප්රජොතන්ධ්රවොදය 
ආේඩුකේ ප්රකොශනයක්” සහ “ප්රජොතන්ධ්රවොදය සමොජ හො කේශපොලන 
ජීවිතකේ ආකොරයක්” කලස කරොන්ධ්සියර් විසින්ධ් කරන කවනස උකහො දැක්වූවො 
ය. තව ද කේම්කස් යං’කේ (යං 1992; 1993) ප්රිස්මොරක සංකල්පපනොව ඇය 
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ක න හැර දැක්වූවො ය. ඇය ඇන්ත්රි නී හි අනුවොදයන්ධ්හි ඇි ඉතො කවනස් 
ආකොරකේ විකරෝතොවන්ධ්  ණනොවක් හඳුනො  නියි. උදොහරණ වශකයන්ධ් 
ආර්ජන්ධ්ටිනොකේ අතුරුදන්ධ්වීම්කවලට එකරහිව සෑම බ්රහස්පින්ධ්දො දිනකම 
බුවකනොස් අයර්ස් ප්රොන න ර චතුරස්රකේ පො  මකන්ධ් කයදුණු ේලොසො ඩි 
මොකයෝ මේවරුන්ධ්, කදවැනි කලෝක යු සමකේ ජපන්ධ් හමුදොව විසින්ධ් සිදුකරන 
ලද ලිංගික සූරොකෑම්කවලට එකරහිව උේකඝෝෂණය කළ ‘සතුට සැපයූ’  
කොන්ධ්තොවන්ධ් (comfort women), 1999 වසකර් එල්පටීටීඊය සිදුකළ නීලන්ධ් 
ිරුකචල්පවම්ක ඝොතනය ස්මරණය ිරීම ිණිස ිංසි පොකර් සිදුවුණු මොවත් 
ින්ධ්තොරු වැනි විසම්කමුික මතක ක්රියොවන්ධ් කපොදු අවකොශය ෙහුත්වකරණයට 
ලක් කරන ෙව ඇය එහිදී තර්ක කරයි. තව ද, එම මතකයන්ධ් “සොමූහික මතකය 
නර්ථනය ිරීමට සහ ඒවොකේ ප්රසිේ ප්රකොශනය පොලනය ිරීමට මං 
කසොයනො අිපිවොදී කහෝ ස්වයං-උත්කර්ෂවත් සැමරුම්කවලට පටැහැණිව 
ක්රියො කරන්ධ්කන්ධ් ය”. කමවැනි ප්රි ස්මොරකයන්ධ් සැනසීමක් පමණක් කනොව 
අභිකයෝ යක් ද වන්ධ්කන්ධ් ය. එය හුදු මුදො ැනීමක් පමණක් කනොව කැරළි 
 ැසීමක් ද වන්ධ්කන්ධ් ය. එවැනි විසම්කමුික මතක ක්රියොවන්ධ් කවනස් අනො තයන්ධ් 
සිකතන්ධ් මවො න්ධ්නො අතර සමොජ කවනසක් ද ඉල්පලො සිටියි (කන්ධ්සයියො 2013: 
14-15). 

සන්ධ්යොකේ විකරෝතො ද විසම්කමුික පුරවැසිභොවකේ සහ විසම්කමුික ස්මරණ 
භොවිතොවන්ධ්කේ සම්කප්රදොය අනු මනය කරයි. යුක්ිය සඳහො ඇකේ නීිමය 
අර ලයට අිකර්කයන්ධ් වශකයන්ධ් කයදවිය හැි, ඉදිරිපත් කළ හැි, හඬක්, 
මොයයක්, ප්රකේදයක් ඇය නිරන්ධ්තරකයන්ධ් කසොයමින්ධ් සිටින්ධ්නී ය. කමකී 
ූජොවන්ධ් ප්රසිේිකේ සිදු ිරීම මගින්ධ් ඇය කවනත් අතුරුදහන්ධ් වූවන්ධ්කේ 
සමීපතම ඥොතීන්ධ් කමන්ධ් මොතෘත්වය සහ කොලි වැනි කොන්ධ්තො කදවිවරුන්ධ් හො 
සම්කෙන්ධ් යුක්ිය ිළිෙඳ අදහස් ප්රසිේව කයොදවයි. නමුත් ස්පොක්ස් සහ 
කන්ධ්සයියො අනුව යමින්ධ්, කමකී ක්රියොවන්ධ් කශෝක වීකම්ක සහ ස්මරණකේ හුදු 
කපෞේ ලික ක්රියොවන්ධ් කහෝ රොජයකේ නීියට ආකේශකයක් කලස වන දිවයමය 
නීියක් උකදසො කේව කන්ධ්නලේවක් කනොවන ෙව අප ිළි ත යුතුය.  
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ඒ කවනුවට, රොජය නීිකේ ස්වොිපතයය වයං ව විකේචනය කරන සහ 
ආකෘි ත නීිය තුළින්ධ් ඇය වැනි අයට යුක්ිය ඉටු කර  ැනීකම්ක 
කනොහැියොව කකකරහි අවොනය කයොමු කරවන, කේශපොලන අවකොශයක් 
විවෘත කර ැනීමට මං කසොයනො කේශපොලන ක්රියොවන්ධ් කලස ඒවො දැිය යුතුය. 
ඇකේ අවොරණොත්මක සහ පුනරොවර්තන කොර්ය සොනයන්ධ්, රොජයය විසින්ධ් 
අතුරුදන්ධ්වීම්ක ප්රික්කෂ්ප ිරීම අභිකයෝ යට ලක් කරයි. ඒවො, රකට් සහ 
හමුදොකරණය වූ කපොදු අවකොශකේ ආඛ්යොනයන්ධ්හි ප්රමුඛ්ත්වයට නැගුණු 
වීකරෝොර කසොල්පදොදුවොකේ ආඛ්යොනය අභිකයෝ යට ලක් කරයි. රොජයයට, 
අපරොකරුවන්ධ්ට කමන්ධ්ම ජොිකවොදී මතවොද මකො දැමීමට හො අමතක ිරීමට 
අවශය කම්ක රකට් ඉිහොසකේ කම්කපන සහ ත සිදුවීම්ක ිළිෙඳ දැනුම කමවැනි 
විකරෝතො මගින්ධ් සම්කකේෂණය කරයි. කමවැනි මහජන විකරෝතො 
සැලිල්පලට  ැනීකමන්ධ් අපට පොසල්ප කපළකපොත්වල කහෝ නිල ප්රකොශනවල 
දැිය කනොහැි ඉිහොසයක්  ැන ඉක න  ැනීමට හැි වනු ඇි ෙව මම 
තර්ක කර සිටිමි. විසම්කමුික ස්මරණ භොවිතොවන්ධ්, ප්රජොතොන්ධ්ත්රික පුරවැසිභොවය 
ිළිෙඳ නිර්ප්රභූ ඉිහොසයන්ධ්  ැන කතො ිරීමට අපට ඉඩ සලසයි. 
ප්රජොතන්ධ්රවොදී භොවිතොවන්ධ්  ස්ත්රී-පුරුෂ භොවය, පන්ධ්ි සහ වොර්ගික කවනස්කම්ක 
මත හැඩ ැස්කවන ආකොරය කත්රුම්ක  ැනීමට ද ඒවො අපට ඉඩ සලසයි. 
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