ෙසක් සමයේ සාමකාමී ොතාෙරණයක්
ෙසක් සමය තුල දිෙයි ේ ඉතා සාමකාමී ොතාෙරණයක් පැෙති අතර ජ ජීෛතය යථා
තතේතේෙයට පතේ ො තිබිණි. කසේ ෙතතේ, පාලීසිය, තරිෛහ ුමුදාෙ සු සිෛලේ කරෂක
දපාර්තේ ේතුෙ එක්ෙ සාමය පෙතේොෙ යාමට අෙශ්ය මුයුේ සු පීකක්ණණ කටයුතු
ියමිත පරිදි සිදුකර ු ලබයි. ේ ෙ ෛට පාසේකු ඉරිදා සිදේධියට සේබ ේහ සැකකරුෙ ේ 69
ද කු අපරාහ පීකෂණ දපාර්තේ ේතුෙ යටතේ ද තෙතේ සැකකරුෙ ේ 20 ද කු තරසේත
ෛමර්ශ් කාට්ටාශ්ය යටතේ ද රඳොෙ පීකෂණ කටයුතු සිදුකරමි ේ පෙති බෙ පාලිසේ
මාහය පරකාශ්ක පාලිසේ අධිකාීක රුෙ ේ ෙුණසේකර මුතා සඳුදා (මැයි 20) දි කාලේලුපිටිය
මාහය මහයසේථා යේ පැෙති මාහය ුමුෙකට එක්ෙමි ේ අ ාෙරණය කර තිේ.
ලද තාරතුරක් අ ුෙ කුරුණෑෙල, අලකාලද ිය පරදේශ්යේ පාලේ ඉමමක පදදේෙලයි ේ
පිරිසකට පදුුණු කඳෙදරක් පෙතේොෙ ෙිය බෙට සැකපිට පදදේෙලයි ේ තිද කු කුරුණෑෙල
පාලීසිය ෛසි ේ අතේඅමංෙුෙට ෙ තිේ. මැයි මස 09 ෙ දි ඔෙද ේ අතේඅමංෙුෙට ෙ ු ලැබ
අතර පසුෙ ඔෙද ේ මැයි මස 24 ෙ දි දක්ො රක්ණිත බ ේහ ාොරෙත කර ලදී. සිදුකර
ලද ෛමර්ශ් ෙලි ේ පසු තෙතේ පදදේෙලයි ේ දද කු මැයි 11 ෙ දි අතේඅමංෙුෙට ෙ
තිේ. මම සැකකරුෙ ේ දද ාෙ ේ එක පදදේෙලයකු ස ේතකයේ තිබී  ායකුතේ
ෙටි ාකේ ෙලට ලිය ලද ෙක්පතේ ෛශ්ාල පරමාණයක් සායාෙ තත. අ ක් සැකකරු
කුරුණෑෙල රෝුලේ සේෙකයකි. ඔුුෙේ ෙිණුමට ෙරි ේ ෙර ෛෛහ පදදේෙලය ේ ෛසි ේ ෛශ්ාල
මුදලේ පරමාණයක් බැරකර තිේ.
මම පදුුණු කඳෙදර සේබ ේහය ේ පරශ්ේ කිීකම සඳුා තෙතේ පදදේෙලයකු පසුෙිය 18 ෙ දා
අතේඅමංෙුෙට ෙ තිේ. මම පදදේෙලයා පාර්ලිේ ේතුේ සුචිෙතකිීකේ ිලහාරියකු ලස
සේෙය කරයි. ඔුු තෙදුරටතේ පරශ්ේ කිරිම සඳුා රඳොෙ
තති බෙ පාලිසේ මාහය
පරකාශ්කෙරයා සඳු ේ කරයි.
“මරාෙ
මැර
දිෙදරුම දු ේ ේ කාලේලුපිටිය සුපිරි
ිොස සංකීර්ණයක දී, අයි එසේ
තරසේතොදී සුරා ේ ෙේ බිරිඳ පාලිසියට කල පාපාච්ොරණය” ය මාතූකාෙ යටතේ පසුෙිය
මැයි 12 ෙ දා එක්තරා ජාතික පදෙතේපතක පිටදෙක් පදරා පළෙූ ලිපියක් පිළිබඳෙ ද පාලිසේ
මාහය පරකාශ්කෙරයා සිය අදුසේ දැක්ෛය. මම පදෙත පාලිසිය ෛසි ේ ිල ෙශ්ය ේ ිකුතේකළ
පදෙතක්  ාෙ බෙ ඔුු ෙැඩිදුරටතේ පැෙසිය. එෙැ ි පරෙූතේති ොර්තා මෙි ේ දැ ට සිදුකරමි ේ
පෙති ෛමර්ශ් කටයුතු ෙලට සු ීතිමය ක්රියාමාර්ෙෙලට බාහාෙක් එලේල ෛය ුැකි බෙ ද
ඔුු පැෙසීය. මෙැ ි පරෙූතේති ොර්තාකරණයේ දී තුෙදරු කල පදෙතේ පමණක් ොර්තා කිීකමට
ෙමාතේ සැලකිලිමතේ ෙ ලස පාලිසේ මාහය පරකාශ්කෙරයා ොර්තාකරුෙ ේෙ ේ ඉලේලා සිටියේ
ය.

