පොලිස් ෙපොර්තඹන්තව
ු උගතුන
් ගන් පිරි වූත්තක
ි යන්ග් ස්වොවක් බවට පත්කරන
බව ජනොධිපතිතම
ු ො පවසයි.
පොලිස් ෙපොර්තඹන්තුව උගතුන්ගන් පිරි වූත්තිකයන්ග් ස්වොවක් බවට පත්කරන
බව ජනොධිපතිතුමො පවසයි.පොලිස් ෙපොර්තඹන්තුව උගතුන්ගන් පිරි වූත්තිකයන්ග්
ස්වොවක් බවට පත් කිරිමට විෂය භොර අමොතයවරයො ලස අවශ්ය දෙරරි පියවර ගන්නො
බව ජනොධිපති ගරු මමතරීපොල සිරිස්න මිතිතුමො පවසයි.
ජොතික පොලිස් ඇකඩයය උපොධි මට්ටමට ගන ආ යුතු අතර ඊට යඹ බොධොවන්
තිේනඹ එම සියලු බොධො දවත් කිරීමට කටයුතු කරන බව ෙ ජනොධිපතිතුමො සඳහන්
කළ්ය.
ජනොධිපති ගරු මමතරීපොල සිරිස්න මිතිතුමො ඹ බව පරකොශ් කළ් අෙ (21) පස්වරුේ
කොළඹ බණ්ඩොරනොයක ජොතයන්තර සඹමන්තරණ  ශ්ොලොේ පිවති ජොතික පොලිස්
අභයොස ආයතනය් ඩිප්ලෝමො සහතික පරෙොනෝත්සවය අමතයනි.
මහිෙී අෙහස් ෙික්වූ ජනොධිපතිතුමො විඩිදුරටත් සඳහන් කළ් පොලිස්
ෙපොර්තඹන්තුව ශ්ක්තිමත් කිරීමට, හො එහි ගුණ ොත්මකභොවය දහළ නංවයන් උසස්
පරයතියක් ඇති කිරීමට කළයුතු බොහෝ කොර්යයන් පසුගිය කොලය තුළ අතපසු වී ඇති
බවයි. තමො පොලිස් ෙපොර්තඹන්තුව භොරගන මොස ෙකක් විනි කටි කොලයක් තුළ
එය ශ්ක්තිමත් කිරීමට පියවර රැසක් ගත් බව සඳහන් කළ ජනොධිපතිතුමො පොලිස්
ෙපොර්තඹන්තුව ශ්ක්තිමත් කිරීමට අවශ්ය නීති සංශ්ෝධන රැසක් ඹ වන විට සිදුකර
තිබන අතර, තම උපෙස් පරිෙර නව නීති රීති සඹපොෙනය කිරීඹ කටයුතු ෙ
නීතිපතිවරයො විසින් ඹ වන විට සිදුකරයන් සිටින බව කියො සිටිය්ය.
එමන්ම ජනොධිපතිතුමො මහිෙී සඳහන් කළ් අපරොධ මර්ෙනය් ෙී සහ බරපතළ
අපරොධකරුවන් පිළිබඳව කටයුතු කිරීඹ ෙී මොනව හියකඹවලට මුවො වූ ඇතිඹ පිරිස්
ඊට එරහිව කඩුව ඔසවන බවයි.
පොතොලය මර්ෙනය කිරීම, අපරොධ මර්ෙනය කිරීම, මත්ද්රවය ජොවොරම මිඩලීමට හෝ ස්තරී
දූෂණ , ළමො අපචොර ඇතුෆ සමොජය් සිදුවන නීතිවිරෝධි ක්රියොවන් විළික්වීමට ඔව්න්
සිය හණු අවෙර නොකරන බව පන්වො දුන් ජනොධිපතිතුමො තමොට දෙරරි මිතිවරණ 
වයොපොරවලෙී කතරඹ අවොසි සහගත ව්ව ෙ රටත්, ජනතොවත් වනුවන් ගතයුතු තීන්දු
තීරණ  කිසිස්ත් අතපසු නොකරන බව ෙ අවධොරණ ය කළ්ය.
එමන්ම ජනොධිපතිතුමො මහිෙී සඳහන් කළ් ජීවිත පරිතයොගයන් රට සහ ජනතොව
වනුවන් සිය වගකීඹ දට්කරන පොලිස් ස්වොව සඳහො ලබොෙරය යුතු දහළම වටිනොකම
ලබොෙීමට කටයුතු කරන බවයි.
පොලිස් ෙපොර්තඹන්තුේ සොමොජිකයන්ග් සුබසොධන කටයුතු දහළ නිංවීමට ගතයුතු
පරතිපත්තිමය තීන්දු තීරණ  පොලිස් ෙපොර්තඹන්තුව, පොලිස් කොයසම සහ නීතිය හො
සොමය පිළිබඳ අමොතයොංශ්ය එක්ව සොකා කො කර කඩිනයන් ක්රියොවට නිංවිය යුතු බවත්
එය කිසිස්ත් හට ෙවසට කල් ෙියය හිකි කොරණ යක් නොවන බවත් ජනොධිපතිතුමො
මහිෙී සඳහන් කළ්ය.
‘පරඥාොව තුළින් වූත්තිකත්වය’ යන ආෙර්ශ් පොඨය පරෙිරි කරගන ක්රියොත්මක වන
ජොතික පොලිස් අභයොස ආයතනය් පරථමම ඩිප්ලෝමො පරෙොනෝත්සවය මලස

අභිමොනවත් අයුරින් ජනොධිපතිතුමොග් පරධොනත්වයන් පිවිත්ව්ණ ු අතර පොඨමොලොව
සොර්ථමකව අවසන් කළ ශ්රී ලංකො පොලිසිය් සොමොජිකයන් ෙසිය හිට හතර ෙනකු
වත ඩිප්ලෝමො හො උසස් ඩිප්ලෝමො පරෙොනය කිරීම මහිෙී සිදු විය.
ජනොධිපතිතුමො අතින් සංක්තොත්මකව කිහිප ෙනකු වත සහතික පත් පරෙොනය
කරිණි.
පොලිස්පති, ජයෂ්ඨ නියෝජය පොලිස්පතිවරු ඇතුෆ පොලිස් ෙපොර්තඹන්තුේ
ජයෂ්ඨ නිලධොරින් සහ විශ්්වවිෙයොල ආචොර්ය මහොචොර්යවරු ඇතුෆ පිරිසක් මම
අවස්ථමොවට එක්ව සිටියහ.
ජොතික පොලිස් අභයොස ආයතනය් ඩිප්ලෝමො සහතික පරෙොනෝත්සවය අමතයන්
ජනොධිපතිතුමො
කළ
කතොව
2019-01-21 (BMICH)
ඹ සන්ධයොේ ඔබ සියලු ෙනො අමතන්නට ලිම ම පිළිබඳව මො සතුටට පත්වනවො. ඒ
වග්ම මට ෙිනගන්නට ලිබුණ ො ජොතික පොලිස් අභයොස විෙයොලය් පළමු ඩිප්ලෝමො
පරෙොනෝත්සවය කියලො. ජොතික පොලිස් අභයොස විෙයොලය ගුණ ොත්මක බවින් යුතු උසස්
පොලිස් ස්වොවක් ගොඩනිගීඹ අරමුණින් ස්ථමොපනය කරන ලෙ ආයතනයක්. නීතිය හො
සොමය රැකීමත්, දන් බොහිරව පොලිස් ෙපොර්තඹන්තුව වශ්යන් ඔබන් විය යුතු
කොර්යයන් නිසි ලස පමණ ක් නොව ඊටත් ඔේබට ගොස් සොර්ථමකව කිරීමට
ඩිප්ලෝමොධොරීන් වන ඔබටත් පොලීසිය් සියලු ජයෂ්ඨ නිලධොරීන්ටත් සියලු ශ්ක්තිය හො
මධර්යය ලිේවොයි කියලො මම මුලින්ම සුබපතනවො ආශ්ිර්වොෙ කරනවො.
පොලිස් ෙපොර්තඹන්තුේ දතිහොසය තුළ ඹ රට් යහපත් බව, නීතිය සොමය ආරක්ෂො
කරන්න, ෙපොර්තඹන්තුේ අරමුණ ු දට්කරගන්න එෙො මෙො කොලය තුළ ජීවතුන් අතර
නිති සිටින සිටිය සෑම කනකුටම අප් ගෞරවය පිරිනියය යුතුයි. විශ්්ෂයන්ම අප්
පොලිස් ෙපොර්තඹන්තුව සිබෑ ලසම උගතුන්ගන් පිරි ෙපොර්තඹන්තුවක් විය
යුතුයි. විධොයක අධයක්ෂතුමො මො සමග කිේවො පකිස්ථමොනය් පොලිස් ස්වය් තත්ත්වය
පිළිබඳව. මම එතුමොට කිේවො මම අෙ කතොකරන්න් මොනවොෙ කියලො කොරක් එන
ගමන් කල්පනො කරන කොට මට ඔය කියන කොරණ ොත් ඔෆවට ආවො කියලො. ඒ කුමක්ෙ.
පොලීසිය, උගතුන්ගන් වූත්තිකයන්ග් ස්වයක් බවට පත්කිරීමට අප විසින් කළ යුතු
කොර්යයන් කුමක්ෙ. සොමොනයයන් අපි කතො කරනකොට කියනවො පොලීසිය පරොනෂනල්
කළ යුතුයි කියලො. පොලීසිය පරොනෂනල් කරන්න රට් මහජනතොවට කොයිතරඹ
ේශ්න තිේබත් අෙ ඹ යන කරමයට ගිහින් පොලීසිය පරොනෂනල් කරන්න ප්ෆවන්ෙ
කියන කොරණ ය ගින පොර්ලිඹන්තුේ වසර 27 ක කොලය තුළ අපි හිතන්න ඕනෑ. මම
අමොතයොංශ් හය හතක් කරලො තියනවො, ඒ වග්ම ජනොධිපතිවරයො ලස සිටින ඹ
වසර 04 ක කොලය තුළ පොලීසිය භොර අරන් ෙින් මොස ෙකයි. 2015 ජනොධිපතිවරයො
ලස පත්ව් අවස්ථමොේ ම පොලිසීය දල්ලන්න මට තිබුණ ො. නමුත් ආරක්ෂක අමොතයොංශ්
ධුරයට අමතරව මම දල්ලුේ පරිසර හො මහවිලි අමොතයොංශ්ය ඹ රට් ආර්කක
සංවර්ධනය සහ පරිසර සංරක්ෂණ ය් තිබන විෙගත්කඹ පරමුතතොවය සිලකිල්ලට
අරගනයි. පොලීසිය බොරගන මොස ෙක තුනක කොලය තුළ මම ෙිකප් ේ තමයි
පොලීසිය ශ්ක්තිමත් කරන්න කළ යුතුව තිබුණ  ේ කොතක් අතපසුවී තිබනවොෙ කියන
කොරණ ොව. පොලීසිය ශ්ක්තිමත් කළ යුතුයි යන්නන් අපි බලොපොරොත්තු වන අරමුණ 
සහ පරමොර්ථමය කුමක්ෙ. එය මට වඩො හොඳට ඔබ ෙන්නවො. නීතිය සොමය වග් ම දන්
බොහිරව ඊට අෙොළ ව විහිෙී ගිය විෂය ක්ෂ්තර ගණ නොවක වගකීඹ සහ යුතුකඹ ඔබන්
රට වනුවන් ජනතොව වනුවන් දට් කිරීමට තිබනවො. ඒ සඳහො ඔබ ශ්ක්තිමත් කළ

යුතුයි. ෙපොර්තඹන්තුව ශ්ක්තිමත් කළ යුතුයි. උගතුන්ගන් පිරවිය යුතුයි. පොලිස්
ෙපොර්තඹන්තුේ බඳවො ගිනීඹ කරමය මම ෙන්න විෙරයට සහකොර පොලිස්
අධිකොරිවරු බඳවො ගන්න් සූජ්වමයි අනක් ඒවො අයදුඹපත් කිඳවලො සොමොනය
විෙරයටයි. නමුත් ඹ රට් අධයොපන, සෞතය, ර්ගු, ේශ්ීය ආෙොයඹ, ආගමන විගමන ආෙී
ක්ෂ්තරවල බොහෝ ආයතනවලට ගන්න් තරග විභොගයකින්. පොලීසියත් යො යුත්ත්
තරග විභොගයකට කියොයි මො විශ්්වොස කරන්න්. එය එක වරටම සියයට සියයක්
නවයි. පරතිපත්තියක් විෙයට රජය තීරණ ය කරනවො නඹ මම හිතන්න් වොර්ෂික බඳවො
ගිනීඹවලින් අනුපොතයක් මුලින් සියයට 25 ක් ඊට පස්ස් 30 ක් ඊට පස්ස් 40 ක් විෙරයට
ෙීර්ඝ කොලීන අනොගත සිලිස්මකින්. ඒ තරග විභොගයකින් එන අයට ෙිනුම වඩොත්
විෙගත් වනවො. පොලිසියට බඳවොගත්ත පොලිසිය් රොලහොයග් දෙලො තරගකොරී
විභොගයකින් නොගත්තො කියලො මම ඔව්න් අවතක්ස්රු කරන්න් නිහි. ඔව්න්ග්
ස්වයට ෙරයයුතු, ෙරයහිකි දහළම තක්ස්රුව ෙරයයුතුයි. ඒ ජීවිත පරිතයොගයන් එෙො
මෙො පොලිසිය් ස්වය සිදුවූ නිසො, සිදුවන නිසො. ඒවො පිළිබඳව පරතිපත්තිමය කොරණ ො
පොලිස් ෙපොර්තඹන්තුව, රජය සොකා කො කර දෙරරිය් ෙී වඩො යහපත් විඩපිළිවලක්
සකස්කරගත යුතුයි කියො මො විශ්්වොස කරනවො. ඒ නිසො එය අපි හට ෙවසට කල්
නොතබො අෙ ෙවස්ම කළයුතු කොර්යයක් විෙරයටයි මො ෙකින්න්. ඹ රට් අපරොධ
මර්ෙනයට, පොතොල මර්ෙනයට, මත්ද්රවය ජොවොරඹ වලට, සියලු නීති විරෝධී කටයුතුවලෙී
ඒ සියල්ල සඳහො මුහුණ  ෙන්න් ඔබයි. රොජය ෙපොර්තඹන්තුවක තිියය යුතු අසීරුම,
අමොරුම දුෂ්කර කොර්ය දට්කරන්න් ඔබයි. මහ පොර් හිටගන, කන්න, බොන්න නිතිව
රොජකොරි කරන රොලහොය දන්න පිය ගණ න කොතරඹ ෙ කියලො තීරණ ය වන්න් නිහි.
කන්න ටික නිතිව, වතුර බෝතලය නිතිව අවසොනය් විශ්රොම යන්න් රෝගියක් ලස
බව ඔබ අපි කොග්ත් කතොබහට ලක් වූ කොරණ යක්. එස් ඔව්න් රෝගීන් වීමට දඩ
නොෙරය යුතුයි. අනක් ෙපොර්තඹන්තුවල වග්ම පොලිස් ස්වොවත් ස්වය කරන
නිලධොරීන්ග් ෙිනුම, උගත්කම, බුේධිය, වූත්තිකයින් විෙරයට අවශ්යයි. එක්කෝ සෞතය
සඹපන්න වියයුතුයි. ඔව්න් නීරෝගී වියයුතුයි. ඒ නිසො තමයි ඔහු පොලිස්
ෙපොර්තඹන්තුවය ජොතික සඹපතක් වන්න්.
ඒ නිසො අපි ඒ තත්ත්වය ලගොකරගන්න අපි විඩ කරන්න ඕන. ඹ මොස ෙකක්
පොලිසිය භොරව විඩකරන විට මටනඹ හිතුණ් පසුගිය කොලවල පොලිසිය භොරව සිටිය
ඇමතිවරු මම පොලිස් ඇමති කියලො ඹක ආභරණ යක් විෙරයට භොවිතො කරන්න ඇති
කියලො. ඹ ෙපොර්තඹන්තුව ශ්ක්තිමත් කරන්න, ස්වොේ උසස් පරයතියක් ලබොෙන්න,
ඒ කළයුතු කොර්යයන් රොශ්ියක් අතපසු වලො. ඹ පසුගිය මොස ෙක් මම
ෙපොර්තඹන්තුේ කළ අලුත් තීන්දු තීරණ  ඒ අය ෙන්නවො. සංශ්ෝධනය කළයුතු නීති
සංශ්ෝධනය කරන්න, පොලිසිවලින් කසිප්ප් ටික අල්ලගන උසොවි ගියොම සමහර
මහ්ස්තරොත්තුමන්ලො පොලිසියට කසිප්ප් අල්ලන්න බිහි කියලො නඩු පරතික්ෂ්ප කරනවො.
තවත් මහ්ස්තරොත්ලො ෙණුුවඹ ලබොෙනවො. එක් ෙරස්තරික්කයට එක් නීතියක්, තවත්
ෙරස්තරික්කයක තවත් නීතියක්. ෙින් ඹක වසර ගණ නක් තිියලො මම පසුගිය මොස ෙක්
සොකා ක්ාො තියලො ඒ නීති සංශ්ෝධනය අවසන් කලො.
පොලිසිය ශ්ක්තිමත් කරන්න, පොලිස් ස්වොව ගුණ ොත්මක කරන්න අලුත් නීති හෙන්න
මම උපෙස් ෙීලො, නීතිපතිතුමොත්, ඔේ නීති අධයක්ෂකතුමොත් ඹ වනවිට ඒ වනුවන්
විඩ කරගන යනවො. ඒ නිසො පරධොන වශ්යන්ම ශ්ක්තිමත් කරනවො කියලො කියන්න්
ස්වොව හරිහිටි කිරීමට අවශ්ය බලය, ශ්ක්තිය, අවශ්ය සඹපත් ලබොෙීම. එය අපි වග්
විශ්්ෂයන්ම සංවර්ධනය වයන් පවතින රටක දතොමත් අත්යොවශ්ය වූ ෙයක්.
ලෝකය් දහළ සංවර්ධනයක් තිබන රටවල්වල ඔබ ෙන්නවො පොලිසිය කියලො එකක්
හොයොගන්නවත් නිහි. පොර් යුනිනෝඹ එකක් ෙකින්නවත් නිහි. අපි තවම එතිනට
ගිහින් නිහි මොන කයිවොරු ගිහුවත්. ඒ නිසො අපිට ඒ අභියෝගය තිබනවො. ඒ

අභියෝගය ජයගන්න, හොඳ රටක් හෙන්න, හොඳ සමොජයක් හෙන්න, ඹ රට් රොජය
ආයතනයක් විෙරයට පරබල වගකීඹකරුවො, හියකරුවො ඔබයි.
මොනව හියකඹ මුෙලොලිලො යනිසුන්ට ආෙර් කරනවො කියනවො. එයොලො ආෙර් යනිසුන්ට
නඹ. එයොලො ආෙර් කරන්න් ඩොලර් වලට. යරෝවලට. අපි වග් සංවර්ධනය වයන්
පවතින රටවලට මොනව හියකඹ මුෙලොලිලො නොයක් නීති රීති ෙොනවො. නොයක්
බලපෑඹ, තර්ජනය කරනවො. අපරොධ මර්ෙනය් ෙී බරපතල අපරොධකරුවන් පිළිබඳ ඔබ
කටයුතු කිරීඹ ෙී මොනව හියකඹ විමුක්තිවොෙීන් එයොලොග් කඩුව උස්සනවො. මම ගිය
සතිය් පිලිපීනය් ගිහින් එරට ජනොධිපතිතුමොග් මත්ෙරවය නිවොරණ  විඩපිළිවල ෙරහො
බලලො මම කිේවො එතුමො ලෝකය්ම ගෞරවොෙරයට පත්විය යුතු නොයකයක් කියලො.
මන්න ඊට පහුවෙො මොනව හියකඹකොරයෝ කියනවො මොනව හියකඹ කඩකරන පිලිපීන
ජනොධිපතිවරයො ලෝකය් ආෙර්ශ්වත් චරිතයක් කියලො කියප් ශ්රී ලංකො ජනොධිපතිවරයො
මොනව හියකඹ කඩකිරීමක් කරො කියලො.
ඹ පරතිචොරය මම ෙික්ක් ගුවන් යොනය් පත්තර කියවන කොට මන්න ලොකු
අකුරන් තියනවො පිලීපින ජනොධිපතිවරයොගයි මගයි නොටෝ එකක් ෙොලො මොව හ්ග්
නුවරට ගනියන්න ඕන කියලො.
මං හරි සංතෝසයි ගනියනවො නඹ. අපරොධ මර්ෙනය කරො කියලො ඒකට මට ෙණුුවඹ
ෙනවොනඹ. හිබියි ඹ මොනව හියකඹ කොරයෝ පොතොලය මර්ෙනය කරන්න කුාුඩු
මර්ෙනය කරන්න අපරොධ මර්ෙනය කරන්න ස්තරී දූෂණ  නවත්තන්න ළමො අපචොර
නවත්තන්න සමොජය් සිේධවන නීති විරෝධි කරියො නවත්තන්න ඔය සත පහක්වත්
වියෙඹ කරන්න් නෑ.
ඹ රට් මොනව හියකඹ සංවිධොනවලටත් කෝටි ගොණ ක් ගලොගන එනවො. ඒගොල්ලෝ
රට් සොමය හො නීතිය ආරක්ෂො කරන්න කටයුතු කරනවෙ කියන පරශ්්නය අපි හමුේ
තියනවො. යුේධය දවර වලො අව්රුදු ෙහයක් ගිහිල්ලො. සිබෑ ජොතික සංහිෙරයොවක්
ගොඩනගන්න ඔව්න් උත්සහො කරන්න් නෑ. ඔව්න් උත්සහ කරන්න් මොනව හියකඹ
නොමයන් අර ජනතොවග් සිත් නොසන්සුන් කරලො ඒවො අව්ස්සලො ඒගොල්ලන්ට ඩොලර්
හොයොගන්න. එක තමයි ඒගොල්ලෝ කරන්න්.
ඒක නිසො මම නඹ බලය පිළිබෙ ආසොවන් නොව කිව යුතු ේ මම කියනවො.
ඒගොල්ලන්ග් සල්ලි අපිට විරුේධව වියෙඹ කරන බවත් මම ෙන්නවො. මිතිවරණ වලෙීත්
වියෙඹ කරයි. මත්ද්රවය ජොවොරඹකරුවන්ට විරුේධව ල්කය් අෙ බොහෝ රටවල රොජය
නොයකයන් කතො කරන්න් නිහි. මත්ද්රවය ජොවොරමට විරුේධව මත්කුඩු වලට ලංකොේ
ේශ්පොලඥානයින් කීෙනක් කතො කරනවොෙ කියලො මං ඔබන් අහනවො. මං ඹ රට්
ජනතොවගන් අහනවො. ආණ්ඩුේ වගකිය යුතු අය කීෙනක් ඹ රට් මත්ද්රවය
ජොවොරමට විරුේධව කටයුතු කළ යුතුයි කියලො කට ඇරලො කියනවෙ.
නමුත් ඔබ ජිවිතය පරිතයොග කරනවො. ඔබ අතපය අහිය කරගන්නවො. ඔේ මුෆ පව්ල්
ජිවිතය ඔබ නිතිකරගන්නවො. ඔබ ඔේ අනොගතය නිති කරගන්නවො. රට වනුවන්,
ෙරුවන් වනුවන් සහ ජොතිය් අනොගතය වනුවන්. පොතොල මර්ෙනයට ගිහිල්ලො. ඹවො
අපි සෑම කනක්ම අප් හූෙ ශ්ොක්ෂියන් ඇසිය යුතු ේවල්. ඇතිඹ විට දතො අසීරු
අමොරු රොජකොරී වලට ගිහිල්ලො ඔබ හවසට ගෙර ආප්වහම ෙරුවොත් එක්ක ඔේ
ආෙරණීය ියරිඳත් එක්ක කියනවො ඇති මම අෙනඹ මිරිලො උපන්න් කියලො.

මම පොලීසියන් කණ් පොරවල් ෙකක් කොලො තියනවො. පළවනි කන් පොර කොලො
තියන්න් 1967. ෙින් දන්න අයට ඒවො මතකත් නෑ. විඩිහිටියන්ට මතකෙ ෙන්න් නෑ.
ඒකොල් තිබුණ ො ඇඹ.ජී.ආර් විරෝධී සටනක් ඒ කොල්. ඇඹ.ජී.ආර් ලංකොවට ඇවිල්ලො රට
අල්ලන්න හෙනවො කියලො මහ් ඇඹ.ජී.ආර්.ග් චිතරපටවලට විරුේධව විශ්ොල
වයොපොරයක් තිබුණ ො. ේශ්ීාිය කලොකරුවන්ග් ඒකට විරුේධව වයොපරයක් තිබුණ ො. අපි
දස්කොල් යන ළමයි. එතකොට දස්කොල් යන ළමයක් විෙරයට ඒ සංවිධොනයට මොත්
බිෙරලො හිටියො. ඔය පොළොන්නරුේ චිතරපට හෝල් එකක ඇඹ.ජී.ආර්.ග් චිතරපටයක්
පන්නන ෙවසක ගිහිල්ලො හෝල් එක වට කරලො කොටත් එන්න නොෙී විඩකරන කොට
පොලීසියන් ඇවිල්ලො අපිට ගහලො එලේවො අපිව. දස්කෝල් ළමයි අපිත් එක්ක ගියො,
පොලීසියට ගල් ගිහුවො. ගල් ගහප් අය ෙරේවො. මං ගල් ගිහුේ නිති හින්ෙො මම ෙරේේ
නෑ. දතින් රොළහොඹ කනක් මං ගොවට ඇවිල්ලො කිේවො ගල් ගහලො දුවප් එව්න් ෙරේවො
උඹ ගල් ගිහුේ නිති ව්නොට වරන් කියලො. ටරක් එකට ෙොගත්තො මොව. පොලීසියට
ගිහින් පියක් ෙකක් තියොගන දෙලො ඹ දස්කෝල් පොඩි එව්න්න් කියලො නිෙහස්
කරලො එේවො.
1980 බණ්ඩොරනොයක මිතිණිය පරජො අයිතිය අහෝසි කරප් ේලොේ ඊට විරුේධව
පොළොන්නරුේ 3000 ක් විතර එක්ක සිවිල් නීතී කිඩුවො. ඔක්කොම මහ පොර්
නිෙරයගත්තො. පොළොන්නරුේ මඩකලප්ව පොර්. දතින් පොලීසියන් ඇවිල්ලො ගහලො
එළවලො ඒත් දුවන අය ෙරේවො මං ෙරේේ නෑ. එවලත් මග් කණ ට එකක් ගහලො
බල්ලන් අල්ලලො ජීප් එකට තල්ලු කරගත්තො. අනුරොධප්ර් හිරගෙර හිටියො මොස
එකහමොරක් විතර.
1971 මම උසස් පළ කරන කොලය් රොජකීය විෙයොලය් ශ්ිෂයයක්. මම ටිකක් ෙකකොරයි,
ටිකක් රැඩිකල් ඒ කොල් ශ්ිෂයයක් ව්ණ ොට මග් ේශ්පොලන පක්ෂය ා ගුේරො
නොවයි ෙින් ේවිපී ව්ණ ොට ඒ කොල් කිේේ එහම. විදුහල්පතිතුමොට මොව කරෙර
කොරයක්. එතුමො විදුහල්පතිතුමො ෙකකර කරෙරකොර ළමයි පස් හය ෙනකුග් නඹ
දුන්නො පොලිසියට මුන් ා ගුේරො කියලො. ඒක් පරතිලලයක් විෙරයට ඒ කොල් මොව
අල්ලොගන හොඳට සිලකුවො මුෆ ඇදුඹ රතු පොටින් ල් වලින් තත් වනකල්.
මෑතක ෙී අභොවපරොප්ත ව් ඒ කොල් පොළොන්නරුේ හිටිය ඒඑස්පී මහත්තයො එේෙී අපි
බංකුේ වොඩි කරවලො දන්නවො බොහොම අමොරුවන්. ඇහුවො මුන් පන්තිවත් කරලො
නිහි මොකටෙ මුන් තියොගන දන්න් කියලො ඒ කොල් අපි හොඳට අදුරන පොලිසිය්
එස්අයි සමරවිකරම කියලො මහත්තයක් හිටියො. අපි හො`ෙට අඳුරනවො පොසල් සල්ලඹ
කරන්නත් එනවො. අපි අඳුරන උප පොලිස් පරික්ෂක සමරවිකරම මහත්තයො ආවො.
ඇවිල්ලො මට කිේවො වරන් අර කොමරයට එක්කන් ගිහිල්ලො මට දුන්නො සුදු කොලයක්
මම අෙ ජනොධිපති විෙරයට කියන්න් බොරුවක් නොවයි. මම කියන්න් පොලිසීය්
හොඳ නරක ෙකම කියන හින්ෙො. මම පරොර්ථමනො කරනවො මට එෙො පොසල් ශ්ිෂයයක්
හිටියට ේා ච ේ කවෙොවත් ඹ රට් නොවයි ලෝකය් වත් පොසල් ශ්ිෂයයකුට සිදු
නොේවො කියලො. සමරවිකරම මහත්කයො හොන්ා්සීට් එකක් මග් අතට ෙීලො පෑනක් ෙීලො
මගන් පරශ්්න කරනවො කලින් මගන් පරශ්්න කරලො පොසල් කරන විෂයන් ෙන්නවො. ඔබ
ෙින් විෙයොව න් කරන්න්. ඔබට ප්ලුවන්න් ර්තො අෙරන්න මතන ඹ අපි දන්න
හන්ෙරය ඇෙපන් කිේවො. ඔබත් ෙන්නවො ඇති පොළොන්නරුේ ධර්මපොල රපය තියන
තින කා ා රිය ළක මම ටක් ගොලො එහොට ඹහොට දරි ගහලො ඇන්ෙො. මගන් ඇහුවො
ෙින් කා ා රිය තියන තින ෙන්නවො ෙ කියලො හන්ෙරය ඇන්ෙො. එතන ප්ංචි කොට්වක්
ගහලො කා ා රිය කියලො ලිේවො. එතකොට පොලිසි වලට ගහලො න්ේ එකයි ඔක්කොම
දන්න් අෙත් තිබන වොරිමොර්ග කොර්යොලය්. එක තමයි ඹ තලලො ෙොලො පරශ්්න
කරන්න්. ෙින් ඔබ කොහෙ දන්න් කියලො ෙන්නවොෙ ? මට ෙින් කතො කර ගන්නත්

බිහි කියවන්න් නිහි. ලියපන් ෙින් කොට්වක් ගහලො ලියපන් වොරිමොර්ග කර්යොලය
කියලො ලියපන්. ලියපන් මතන පොලිස් හමුෙො කඳව්ර කියලො කිේවො. මට එහම කරන
කොට මොකක් හරි කරන්න කියලො මට ත්රුණ ො. මම උසස් පළ ශ්ිෂයයක් එතකොට
උපපොලිස් පරීක්ෂක සමරවිකරම මහත්තයො අත් තියන පිස්ටල් එක අරගන මග්
හිසට තිේබො ඕක ඇෙපන් ලියපන් ක`ෙව්ර කියලො. ලිේේ නිත්නඹ එහො පිත්ත බලපන්
කිේවො එහො පිත්ත් ජන්ලය් එහො මග් වයස්ම ළමයි ඊට ටික ේලොවකට පර
වඩි තියලො ල් පරොගන යනවො මම ෙික්කො. මම ඹ ක`ෙව්ර කියලො ලිේවො. ෙින්
වොඩි වලො දන්න කිේවො. ටික වලොවකින් ඒඑස්පී මහත්තයො ආය් ආවො. ඇයි මුන්ව
ගෙර යිේේ නිත්ත් ? ඒඑස්පී මහත්තයො ඇහුවො. අප් විෙගත් සමරවිකරම
මහත්තයො ඇවිත් මම ඇෙප් කොල් මම දස්සරහොම දුන්නො. මුග් සොක්කුේ තිබුණ්
පිලෑන් එකක් තිබුණ ො කියලො දුන්නො. කඳව්රට ගහන පිලෑන් එකක් තිබුණ ො. ඹක අපි
හොයො ගත්තො කියලො කොල් දුන්නො. ඊට පස්ස් ඒඑස්පී මහත්තයො ෙින් ගනිහින්
මරලො ඹකව කනත්තට ෙොනවො කියලො කිේවො. ටික ේලොවකට පස්ස් ටර ක් එකකට
පටවො ගත්තො. පටවොගන පොළොන්නරුේ කනත්තට අරන් ගියො ටරක් එකන් බිහිලො
පලයන් දස්සරහට කියලො කිේවො. ෙන ගහපන් කිේවො. මන් ෙින් ෙන්නවො මට වෙරනවො
කියලො. මන් කීේ මිරිලො දපදුනයි කියලො. මග් දෂ්ට ේවතොව්න් වහන්ස් තමයි මොව
ේරො ගත්ත්. ටිකක් වලො ගිහින් නිගිටපන් කිේවො. ආයි මොව ටර ක් එකකට ෙො ගත්තො.
පොළොන්නරුේ මහ්ස්තරොත්තුමො ගොවට ගනිහින් ෙොස්තර මහත්තයොටත් මොව
පන්වලො මොව ගනහින් රිමොන්ඞ් කරුවො. අව්රුදු එක හමොරකට පස්ස් මම එළියට
ආවො. මොස තුනක් හිරගෙර කෆවර කොමරය් මම හිටියො. ෙොර යටින් කපලො තියන
එකන් පිකොන ෙොනවො.
මම 71 අප්ල
ර ් මොස් උසස් පළ ලියන්න හිටිය්. මම හිර ගෙර දෙලො 72 අප්ල
ර ් මොස්
අඹපොර් උහන මහො විෙයොලයට මොංච් ෙොගන උසස් පළ ලියන්න ගිය්. උහන මහො
විෙයොලය් උසස් පළ ලියන්න ගිහින් මංච් ගලවන කොට එක අතක් තුවොල ේලො
තිබුණ ො. ඹ මෑතක් වන කල් ඒ කිලළක් තිබුණ ො. මම උත්තර පත්තරයට උත්තර
ලියනවො ඇස්වලින් කදුෆ විටනවො. ඇයි ඒ මන් ා ගුේරො කරප් නිති කනක්
විෙරයට. මංච්වලින් කිප්ණ ු අත් තුවොල ව්ණ ු තිනින් ල් ියංදු උත්තර පත්තරයට
විටනවො. මම ඹ කියන්න් සිබෑ සතයයක්.
අව්රුදු එකහමොරකට පසුව මම ගෙර ආවො. මොව ප්නරුත්තොපන කඳව්රකට
ගනිා චත් නිහි. ප්නරුත්තොපනය කරන්න මම පන්ති කරලො තියන්න එපියි. අව්රුදු
එකහමොරක් සිරගෙර තියලො මොව නිෙහස් කරුවො. බරපතළ අපරොධ කරලො
විරෙරකරුවන් ව්ණ ු අයට නඩු ෙිඹමො. එහම නිති පන්ති කරලො තිබුණ ූ අය
ප්නරුත්තොපන කඳව්රුවලට ෙිඹමො. ඒ ෙකට ම මොව අරන් ගිය් නිහි. හිරගෙරින්
ගෙරට. ඒ නිසො ෙණුුවමක් ෙන්න පර සිබෑ ලස ම අපරොධකරුවො කව්ෙ කියලො
හඳුනො ගන්න ඕනෑ.
අෙ මොනව හියකඹ එක්ක තියන්න් වන කතොවක්. ඒක වන පිත්තක්. අෙ රට් දන්න
අපරොධකරුවන්ට පොතොලකරුවන්ට ධර්ම ේශ්නො කරලො අපරොධ අල්ලන්න බිහි. ඒ ඒ
අයට ඒ ඒ විෙරයට කිරීම ගින මග් කිසිම විරෝධයක් නිහි. එහම නිතිව රටක්
හෙන්න බිහි. එහම නඹ මොනව හියකඹකොරයන්ට කියන්න ඕනෑ රට භොර අරගන
පොලීසියත් ආණ්ඩුවත් භොර අරගන රට හෙන්න කියලො. විශ්්ෂයන්ම මම ඹ කොරණ්
සඳහන් කළ් පොලීසිය අපි කොහොමෙ පරොනෂනල් කරන්න් කියන කොරණ ය මත. අපි
කොහොමෙ උගතුන්ගන් පරිපූර්ණ  පොලිසියක් බවට මය පත් කරන්න්. ෙිනුම ,
බුේධිය, පරිණ තභොවයන් පිරි පොලීසියක් අපි ඇති කරන්න් කොහොමෙ? මම ෙින්
කියප් කතොවටත් විසඳුම ඒකයි කියලො මම විශ්්වොස කරන්න්.

ඹ ඩිප්ලෝමොවල විෂයයන් ගණ නොවක් තිබනවො. ලෝකය් නව තොක්ෂණ ය නව
ෙිනුමත් එක්ක පොලිස් ෙපොර්තඹන්තුව ඒ සියලු විෂය ක්ෂ්තරවලින් දහළට ම ගන්න
ඕනෑ. ඒ නිසො රජයක් විෙරයට රට වඩො පොලිස් ෙපොර්තඹන්තුව පිළිබඳ ව
සිලකිල්ලක් තියන්න ඕනෑ. පොලීසිය අවශ්ය වන්න් අපරොධකරුවන් මල්ල කරන්න
පොතොලය මල්ල කරන්න එහම නිත්නඹ මිති ඇමතිවරුන් ග් ආරක්ෂොවට පමණ ක්
නවයි. ඔබ ඩිප්ලෝමො ලබප් ඒ විෂය ෝතර වග්ම දහළ ම තොක්ෂණ යත් එක්කයි
සංවර්ධනය වූ රටවල්වල පොලිස් ස්වය කරියොත්මක වන්න්. ඒ නිසයි ඔව්න් සියලු
අංශ්වලින් ෙක්ෂතො පන්නුඹ කරන්න්. අප් පොලීසිය් දන්න් කිසිවිටකත් අෙක්ෂයින්
නොවයි. අප් පොලීසිය් දන්න් දතොමත් ෙක්ෂ නිලධොරීන්. යුේධය පිවිති කොල්
හමුෙො බුේධි අංශ් වග්ම පොලිස් බුේධි අංශ් ඒ වගකීම දතොමත් ම දහළින් දෂ්ට
කරුවො. ඔබ කිසිදු අඩුවක් නොමිති ව දතොමත් ම දහළින් ඔේ ස්වොවන් දෂ්ට කර
ඇති බව පොලිස් ෙපොර්තඹන්තු දතිහොසය පිළිබඳව විමසීඹ ෙී පිහිෙරලි වනවො.
මග් පරශ්්නය සහ මග් යෝජනොව පොලිස් ස්වොව මතනින් එහොට තවත්
ගුණ ොත්මකභොවයන් පරයතියන් දහළට ගන්න් කොහොම ෙ කියලො. ඒ සඳහො තමයි
අන්තර්ජොතික සඹබන්ධතො මත ෙරයුණ ු රටවල ප්හුණ ුවීඹ, විඩමුෆ ඩිප්ලෝමො ලබො
ෙන්න්. ඔබට අෙ ලබන්න ප්ෆවන්කම තිබන්න් ඩිප්ලෝමොවක් හෝ උසස්
ඩිප්ලෝමොවක් පමණ යි. නමුත් කඩිනයන් ජොතික පොලිස් අභයොස ආයතනය උපොධියකට
යො යුතුයි. ඒ සඳහො බොධොවන් තිේ නඹ ඒවො දවත් කර ගත යුතුයි. ෙිනුම, උගත්කම
කළවරක් නිති දමක් කොනක් නිති මහො සොගරයක් වග්. එහම නිත්නඹ කළවරක්
නොපනන
තිනක්.
ෙිනුයන්
උගත්කයන්
පරිපූර්ණ 
වනකොට
පොලිස්
ෙපොර්තඹන්තුවකින් රටකට බලොපොරොත්තු වන ේ දෂ්ට වනවො. එවිට ජනතොවත්
අෙට වඩො පොලීසිය පිළිගන්න තත්ත්වයකට පත් වනවො. අෙ පොලීසිය සුළිසුළං,
ගංවතුර, නියකය විනි ආපෙොවකෙර වග්ම අනක් සෑම විපතකෙර ම නීතිය හො සොමය
රකින්න විතරක් නොවයි තරිවිධ හමුෙොව වග්ම දහළ කිපකිරීමකින් කටයුතු කරනවො.
ඔබට ඹ අධයොපනය ලබො දුන් ජොතික පොලිස් අභයොස විෙයොලය් විධොයක
අධයෙතුමො, අධයෙ මණ්ඩලය, කළමනොකොරිත්වය, ආචොර්ය මහොචොර්යතුමොලො,
විේවතුන් ඒ සෑම කනකුටමත් රට අනුගරහය ෙික් වූ සියලු ෙනොටත්, පොලිස්
ෙපොර්තඹන්තුේ පියණ  සිටින ඔබ සියලුෙනොට ම මග් ගෞරවනීය ස්තූතිය
සුබපිතුඹ ආශ්ිර්වොෙ පිරිනමයන් හට ෙවස් රට වනුවන් ඒ උතුඹ පරමොර්ථම දෂ්ට
කර ගිනීමට සියලුෙනොම සොමුහිකත්වයන් කිප වී කටයුතු කරමුයි කියන දල්ලීම
කරයන් ජනොධිපතිවරයො විෙරයට පමණ ක් නොවයි ඔේ ඇමතිවරයො විෙරයට එය දෂ්ට
කර ගිනීම සඳහො ෙරය හිකි සෑම සහයෝගයක් ම රට වනුවන් උපරිමයන් දට් කරන
බව පක
ර ොශ් කරයන් මග් කතොව අවසන් කරනවො.
අනුගහ
ර ය ජනොධිපති මොධය ඒකකය

