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2018 මැයි මස 24 වන හස්පතන්දා

 (https://twitter.com/LankadeepaNews)
 (https://www.facebook.com/lankadeepa)

ඉ දා ලංකාදප (http://www.lankadeepa.lk/sunday)  මැදෙපරදග (http://middleeast.lankadeepa.lk/)  සාර ට (http://www.saaravita.lk/)

වතකරෙය් ෙකා  න අල්ල ගත්ෙත් සියු  ඉව න්

 

ෙමම ලපය ඉකත් සතය හා ස බන්ධයි.

 

මම ඒ බෑග් එකත් අරෙගන ෙකාටව ස්ෙ ෂන් එෙකන් ෙක යට නැගලා ෙරාසැල්ල ස්ෙ ෂන් එෙකන් බැස්සා. ස්ෙ ෂන් එක ළඟ ඉදලා වෑන්

එක න් අෙප් ෙගදරට ආවා. වෑන් එක අෙප්ම සං ධානයට අයත් ෙකෙනකෙග් එක . බෑග් එක වෘත කර බැ වා. -56 අ  ෙදක , පස්ෙත ල 02

, අත්ෙබ බ 10 උ ඩ 1000  හා සයනයි  කරල් 06  ඒ බෑග් එෙ  තබුණා. මා ඒවා අරෙගන අප පදං  ෙවලා ඉන්න වත්ෙත් තැනක සුර ෂත

ෙලස සඟවා තැබුවා.

 

ෙ  ආයුධවලන් හැටන් ෙපාලසියට ගහලා ආයුධ පැහැර ගන්න යා නි ටන් උපෙදස් න්නා. හැටන් ෙපාලසියට ගහන්න යන්න හි ය ක ඩායම

ල  කරන්න හි ෙය් මම.   

 

-56 අ  ෙදක  තයාෙගන හැටන් ෙපාලසියට ගන්න බැහැ යා මම වා. ආයුධත් එ ක තව ක ය  එවන්න  යා එතෙකාට නි ටන්

උපෙදස් න්නා. ෙත් පැ ට  වලට ගහන්නත් ඕනෑ යා නි ටන් උපෙදස් න්නා. මම ෙත් පැ ට වලට ගහන්න බැහැ යා පැවසුවා. ෙත්

පැ ට වලට ගැහුෙවාත් වතවල වැඩ කරන නිසුන්ෙග් යා නැත ෙවන බව නි ටන්ට පැහැදල කර න්නා. මෙග් කතාව ඔවන් පළගත්තා. ෙකා

නායකයන් යන හැම ෙදය ම කරන්න ගිෙය් නැහැ.   

 

මම ෙ ල් බයි  එෙ  නැගලා හැම තැනම ඒ කාල ෙ◌ය් ගිෙය් පස්ෙත ලය  ඉෙ  ගසාෙගන සයනයි  කරලත් ෙබල්ෙල් එල්ලෙගන. ෙපාලසියට

අහුවෙණාත් ඕනෑම ෙවලාවක සයනයි  කරල කාලා මැෙරන්න හිතාෙගනයි හි ෙය්. මෙග් අ කාෙග් වාහ මංගල ය ගන්න ලෑස්ත ෙව න් සි ය

නිසා තාත්තා මෙග් ළඟ තබුණ පස්ෙත ලයයි සයනයි  කරලයි ඒ ෙවනෙකාට හංගලා තබුෙ .    

ෙපාලස් අත්අඩංගවට පත් ව ආකාරය ගැන ෙතාරත  ෙහළ කර න් නන්ද කමා  ෙමෙස් ය.   

 

මම දවස  ෙ ල්පාර දෙග් පා ගමනින් එද්ද මල්ලඅප්පව ෙපාලස් ෙච  ෙපායින්  එක ළඟද නවත්වා ගත්තා. මෙග් අයිෙඩන්  කා  එක ඩ

ජාතක උපෙපාලස් ප ෂවරෙය  ඉල්ලාෙගන එය ප ෂා කර න් ඉන්න අතරවාරෙය් මම ඔහුට අතන් වැෙරන් පහර  ඉල්ල කළා. ඔහු මෙග් ඒ

පහරට කැර  ෙගාස් ම වැටණා. ඒ අවස්ථාෙවන් පෙය ජන ගත්ත මම හයිෙයන් වන්න පටන් ගත්තා. පස් ෙ◌තා්ලය තබුණ න  ෙපාලසියට ෙව

තයා සයනයි  කනවා. ෙපාලසිෙය් මහත්ව  පස්ෙසන් එලවා ෙගන ඇ ත් මාව අල්ලා ගත්තා. මෙගන් පහර කා ම වැටණ ෙදමළ ෙපාලස්

නිලධා යා මට ෙහාඳටම ගැහැ වා. මෙග් නහෙයන් කෙටන් ෙල් දමන්නට පටන් ගත්තා. මට හුස්ම ගන්න බැ ව ගියා. මාව මැෙරයි යා හිතවා. මට

ඉන්න බැ  පපාසය  දැනුණා. දව ගිෙලන්න එනවා වාෙග් ෙත් ණා. මම එදා ඒ ෙපාලසිෙය් මහත්තයාට ගැහැ ෙ  මට පර ෙදමළා යා බැන්න

නිසා ආප තරහට.   

https://twitter.com/LankadeepaNews
https://www.facebook.com/lankadeepa
http://www.lankadeepa.lk/sunday
http://middleeast.lankadeepa.lk/
http://www.saaravita.lk/
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මම වතර ක  ෙබාන්න ඉල් වා. එතැන හි ය ෙදමළ ෙපාලස් නිලධා න් මට වතර ෙබාන්න න්ෙන්

නැහැ. උපෙපාලස් ප ෂක මලසි  මහත්තයා මට වතර ව  ෙගනත් න්නා. මම ඒ වතර ව

එක හුස්මට ෙගන ගියා. මට නව පණ  ලැබුණා වාෙග් ෙත් ණා. මලසි  මහත්තයා එදා මට වතර

ෙබාන්න ෙනා න්නා න  මැෙරන්නත් තබුණා යැයි නන්දකමා  පැවසුෙ  ශා ක උපෙපාලස් ප ෂක

මලසි  මහතා ෙදස කෘතෙ ද බැල්ම  ෙහළ නි.   

 

එල් ඊ බුද්  අංශෙය් නායකයා සහ නි ටන් මට ෙබ වල යන ෙපාලස් නිලධා යා ගැන

ලෙනා ෙය් ද යා තබුණා. ඔහු සැකක වන්ට ගහන්ෙන් නැතව ෙහාඳට කතා කරලා ස්තර

අහගන්නවා. ඒ වණත් අප නිහවත් මරන්න ඕනෑ යා මාත් එ ක වා. ෙබ වල මහත්තයාවත් මම

මරන්න හි ය ෙකෙන . ෙබ වල මහත්තයා මෙගන් යාප්පෙවන් පශ්න කරලා අන්තෙ ද ෙස්රම ස්තර

අහගත්තා. ඒ තර  ෙනාෙ  මෙග් ළඟ තබුණ ගිනි අ , ෙබ බ උ ඩ ෙතාගය  සයනයි  කරල් ද

ෙසායා ගත්තා. වා වාෙග් මට පහර  වත් ගහන්ෙන් නැතව ෙබ වල මහත්තයාෙග් කතාවට මම වශී

වණා යැයි නන්දකමා  පැවසුෙ  ෙබ වල මහතා ෙදස බලා සිනාෙස නි.

 

පළසඳර නිමා මට මත්ෙතන් මා නන්දකමා ෙගන් මසා සි ෙය් ළාබාල වයෙස්දම එල් . .ඊ.යට

බැෙඳන්න තර  හිත  පහළ වෙ  ඇයි ද යායි.   

 

ෙ  ඒ පශ්නයට න් පළතරයි.    

1983 ජල කලබල කාලෙය් වැලකඩ හිර ෙගදර හි ය ෙදමළ නිස්සු ක ය  මරා දාලා යන එක මට ෙ ෙය  එෙකන් පවෘත්ත යද්ද ඇසුණා.

මැ ච අයෙග් පවල්වල හඬන ඒවා පවා ප ගත කර කාශය කළා. ඉන්දයාෙ  ත ල්නාඩු පාන්තෙය් ඉඳලා තමා ඒ පවෘත්තය කාශය කෙළ්.

එතෙකාට මෙග් වයස අව  11  තර ඇත. ෙ  සිද් ය මෙග් පං  හිතට තදන් කා වැ ණා.   

 

83 ජල කලබලවලන් අව  3 කට තර පස්ෙස් ෙදමළ පත්තරයක ද ළ ජාතකයකෙග් නි වත් පන්තරය  මුල් පටෙවම පළ කර තබුණා. ඒ

මනුස්සයා වකටෙවලා ම වා  ෙවලා හි ෙය්. ෙ  මනුස්සයා නි වත් කරලා සිංහල නිස්සු ක ය  වට ෙවලා නටලා ඉවර ෙවලා අන්තෙ ද ඒ

ෙදමළ මනුස්සයාව පණ ප න් ගිනි තයලා ප චලා. ෙ  ෙස්රම ස්තෙ  අර  ෙ◌ ෆාෙට  එකට යටන් ලයා තබුණා. ෙ  සිද් ය ෙවලා තෙයන්ෙන්

ෙබා ල්ෙල් හන්දෙය් යාත් ඒ පත්තෙ  පළ කර තබුණ මට අද වෙග් මතකයි. ඔන්න ඔය යන සිද්  ෙදක නිසා තමා මම එල් ඊයට බැ ෙ .   

 

ෙකාළඹ ඒකාබද්ධ ෙමෙහයු  මූලස්ථානය ඉද පට අ  බලැත ෙබ බය  අටවා ගත් ෙලා  රථයක පැ ණ පප වා හැර මහා නාශය  සි

ෙ  සිද් ෙය් පධාන සැකක වක වශෙයන් සැලකනු ව ධන් නමැත්තා අල්ලා ගත්ෙත් ද ළ ල පෙද්ශෙය්දය.    

ෙකාළඹ අපරාධ ම ශන කා යාංශෙය් ෙපාලස් ක ඩායම  ව ධන් නමැත ෙකා  පබලයා අල්ලා ගැනීමට ගිෙය් එවකට ළ ල ෙපාලස්

ස්ථානා පතවරයාව සි ෙය් පධාන ෙපාලස් ප ෂක වසන්ත මසිංහ මහතා ඇත  ෙපාලස් ක ඩායම  ද කැ වය.    

ව ධන් සැඟ  සි  ළ ල ප ෙ◌ද්ශෙය් පහි  නිෙවස වටලා ඔහු අල්ලා ගැනීමට ගිය අවස්ථාෙ  ඔහු සිය ද  නසා ගත්ෙත් ෙ .ඕ.සී. ෙබ බ සිද් ෙය්

ෙබාෙහ  රහස් සඟවාෙගනය.   

 

සයනයි  කරල අතට ෙගන එය සැපමට යනවාත් එ කම ජයන්ත මසිංහ මහතා වහා යාත්මක  අත දමා ව ධන් කෙ  දමා ගත් සයනයි

කරල ඉවතට ගැනීමට ගිය අවස්ථාෙ  සයනයි  කරල හපා ඇත්ෙත් මසිංහ මහතාෙග් අත ව ධන්ෙග් කට ඇතෙළ් ත යදමය.   

 

කමන ෙහ  වාසනාව  නිසා ව ධන්ෙග් කට ඇතෙළ් තබුණ සයනයි  කරල ව ධන් හපද්ද තවාල සි වෙය් නැත.   

 

ය  ෙහය න් ව ධන් සයනයි  කරල හපද්ද මසිංහ මහතාෙග් අත හැප තවාල සි  වෙය් න  ඒ තවාලෙය් සයනයි  තැව  සයනයි  සි රට

ඇත   ෂ කව මරණයට සි මට ෙබාෙහ  ෙසයින් ඉඩ ත .   

 

ජයන්ත මසිංහ මහතා සිය ත අවදානමද ෙනාතකා ව ධන්ෙග් කටට අත දැ ෙ  ෙකෙස් ෙහ  ඔහුෙග් හැපමට ගිය සයනයි  කරල ඉවතට

ගැනීෙ  අරමු න් වවත් ඊට ෙපර සයනයි  කරල හපා දමා හමාරය.   

 

මසිංහ මහතා ෙ  වන ට නිෙය ජ  ෙපාලස්පත නිලයට උසස්  ලබා අගමැත ආර ෂක අංශෙය් පධානියා ෙලස කටයුත කරන්ෙන්ය.  

 

නුවරඑළය ෙකා ඨාසය භාරව එවකට රාජකා  කළ ෙජ ෂ්ඨ ෙපාලස් අ කා  නිමල් මැදවක මහතා ව ධන් සයනයි  කා සිය ද  නසා ගැනීෙ

සිද් න් ඉතාම බරපතළ ක ණ  ෙස් සලකා රද ශීව සිතා බලා උඩරට ක කරෙය් තස්තවාද යාකාරක  ෙසායා බලා ඒවාට ස බන්ධ

තස්තවාදන් අල්ලා ගැනීමට ද ෂ ෙපාලස් ක ඩායම  ෙතා්රා ෙශ්ෂ ඒකකය  ස්ථාපත කර තෙ .   
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එ් 1991 වසෙ  ජල මාසෙය් 9 වැනිදා නුවරඑළය ෙශ්ෂ ම ශන ඒකකය ආර භ කරනු ලැබුෙ  එවකට උපෙපාලස් ප ෂක නිලෙය් සි

ෙ .එ .එ . ෙබ වල මහතා එහි ස්ථානා පතවරයා ෙලස මැදවක මහතා සින් පත් කර නි. .එ . දසානායක, සුදත්  ෙ◌ෆා්න්ෙස්කා, එල්.ඒ.එ .

ක ණාෙස්කර, එ . රෆායි න්, පනාන් , ෙ රත්න සහ ජයසිංහ යන මහත්ව න් එම ෙශ්ෂ එ්කකයට අනුයු ත කළ ෙසසු ෙපාලස් නිලධා හු වහ.

  

 

ෙමම ඒකකය පහිටවා මාසය  ගත මටත් කලන් මැෂන්ගන් ව ගෙය් ගිනි අ  ෙදක  හැටන් කැෙරාලනා වත්ෙත් ෙකෙසල් ප ර  යට වළ දමා

ත යද ෙසායා ගත්ෙත් එල්. . .ඊ. තස්ත්වාදන් හිප ෙදෙනක ද සමගින්ය.   

 

ෙබ වල මහත්තයාෙග් පධානත්වෙයන් පහිටවනු ලැබූ ෙමම ඒකකෙය් පධාන අරමුණ  තබුෙ  වතකරෙය් සි න ෙකා  තස්තාවාදන් අල්ලා ගැනීමත්

ඔවන්ට අයත් අ  ආයුධ ෙබ බ හා පපරණ ව  ෙසායා ගැනීෙමන් වතකරයට උතෙ  තස්තවාදන් ඇතල් ම වළ වා ගැනීමට පයවර ගැනීෙමන්ය.

වතකරයට ංගාෙගන සි න ෙකා  තස්ත්වාදන් අල්ලා ගැනීමට අප තස්තවාද යාකාරක  ස බන්ධෙයන් කාලය  මාන්  බන්ධනාගාරගතව ෙහ

හිෙ  වැ  සි  මුදාහ න අය ෙසායා ඔවන් අෙප් ඔත්තක වන් ෙලස ෙයාදා ගැනීමයි. ෙමය ඉතාම සා ථක මෙ දය  බවට පත් වණා යැයි

ශා ක පධාන ෙපාලස් ප ෂක .එ . දසානායක මහතා පැවසීය.

 

උතෙ  ෙකා  කඳව වලද සටන් පහුණව ලබා වතකරයට ංගාෙගන සි න එල්. . .ඊ. සාමා කයන් අල්ලාගැනීමට ප ෂණ ෙමෙහයව න් සි න

අතරවාරෙය් තලවකැෙල් ටෲප් වත්ෙත් මුරක වන් පස්ෙත ලය  එ ක ත ණෙය  අල්ලාෙගන ඔහු තලවාකැෙල් ෙපාලසියට භාරද තබුණා.

එතෙකාට තලවකැෙල් ෙපාලසිෙය් ස්ථානා පතවරයා සි ෙය් දැන් නිෙය ජ  ෙපාලස්පත නිලෙය් සි න වසන්ත මසිංහ මහත්තයාය. ෙබ වල

මහත්තයා සමග මමත් ක ණාෙස්කර සහ රෆයිඩු ෙගාස් වසන්ත මසිංහ මහතා හමු  පස්ෙත ලය  සමග අල්ලාගත් සැකක ෙගන් පශ්න

මට අවශ  බව යා සි යා. මසිංහ මහත්මයාෙග් අවසරය මත එම පද්ගලයාෙගන් පශ්න කළා.   

 

අප ඔහුෙගන් දගින් දගටම පශ්න කරද්ද වා තමාට පස්ෙත ලය න් ෙ◌න් කමලනාදන් යා ෙකෙන  බව. කමලනාදන් ද ලෙනා යට ෙගාස්

ෙකා  කඳවර න් ග ල්ලා සටන් හා අ  ආයුධ ප හරණය ගැන පහුණව ලබා ෙගන ඇත බවත් පශ්න  වලද ෙහළ වණා. කමලනාදන්

නමැත්තා අල්ලන්න ෙසායද්ද ඔහු නීතඥ මා ගෙයන් පැ ණ අපට බාර වණා. කමලනාදන් ද ඳව  නිෙය ග යටෙත් රඳවා තබා ෙගන පශ්න 

කළා. ෙමාවන් ෙදෙදනා සමග ලෙනා යට ෙගාස් ෙකා  කඳවරකද සටන් පහුණ ලබා පැ  වතකරෙය් ත ණයින් ගැනද ෙතාරත  අනාවරණය

කර ගත්තා. ෙ  අය අතෙ  මධ ම පළාත භාර ෙකා  නායකයා ද සි න බව ෙහළ වණා. ඔහු අ ණාසල  ෙල ෙග්ෂ්වර  ෙහවත් නන්ද කමා  යන

අෙය .   

 

පස්ෙත ලය  සමග අල්ලා ගත් පද්ගලයාෙගන් සහ ඔහුට පස්ෙත ලය බාර න් කමලනාදන් ෙගන් මධ ම පළාෙත් ෙකා  නායකයා වන නන්දකමා

ගැන අප තව රටත් පශ්න කළා. නන්ද කමා  ළඟ පස්ෙත ලය , අත්ෙබ බය  හා සයනයි  කරල  නිතරම තෙබන බව වා. පහුණව ලබා

පැ ණ සි  අෙන  ත ණයන් හය ෙදනා ළඟ . 56 අ  02  පස්ෙත ල 02  අත්ෙබ බ 10  හා සයනයි  කරල් හය  ද තෙබන බවටත්

අනාවරණය කර ගත්තා. නන්ද කමා  යන වතකරෙය් ෙකා  නායකයා අල්ලාගන්න ගිෙයාත් ඔහු ෙපාලසිෙය් අයට ෙව  තබා සයනයි  කා සිය

ද  නසා ගන්නා බව නිතරම තමන් සමග  බව කමලනාදන් හා පස්ෙත ලය  සමග අල්ලා ගත් ත ණයා අප කළ පශ්න  වලද පවසා සි යා.

  

 

මධ ම පළාෙත් ෙකා  නායකයා වන නන්ද කමා  අල්ලා ගැනීමට රහසිගත ෙමෙහයුම  යාත්මක කර ඇත්ෙත් ෙ .එ .එ .  ෙ◌බා්වල මහතාෙග්

ෙමෙහය ම යටෙත්ය.   

 

ෙජ ෂ්ඨ ෙපාලස් අ කා  නිමල් මැදවක සහ ෙපාලස් අ කා  බ  ෙගාපල්ලව යන මහත්ව න්ෙග් අ ෂණය හා උපෙදස් මත ෙමම ෙමෙහයුම

යාත්මක  ඇත.   

 

 ෙ◌පාලස් ප ෂක සුදත්  ෙ◌ ෆාන්ෙස්කා සහ උපෙපාලස් ප ෂක රපායිව යන මහත්ව න් හැටන් නගරෙය් බස් නැවත  ෙපාළ අසල ෙලාත යි

අෙල  කරන්නන් ෙස් ෙවස් වලාෙගන සි ෙය් වතකරෙය් ෙකා  නායක නන්දකමා  නගරයට ආ ටක ඔහු අල්ලා ගැනීෙ  අරමුණ ඇතවය. .  

 

ෙපාලස් ප ෂක සුදත්  ෙ◌ෆාන්ෙස්කා මහතා ෙ  වන ට වවනියාව නිෙය ජ  ෙපාලස්පත කා යාලයට අනුයු තව රාජකා ෙය් නිරතව සි .

මාසයක පමණ කාලය  තස්ෙස් ෙලාත යි ෙවෙළන්ෙද  ෙලස ෙවස්වළාෙගන ෙමම ෙපාලස් නිලධා න් ෙදෙදනා උෙද් සිට  ෙබ  වන ෙත ම ක

සිට ඇත්ෙත් නන්ද කමා  අල්ලා ගැනීමය.

 

නන්දකමා  සයනයි  කරල් ෙගෙල් බැඳෙගන ක  පැහැත ජැක  එක න් සැරසී පස්ෙත ලය  ද ඉෙ  ගසා ෙගන යත පැදය න් හැටන්

නගරයට ඉඳහිට පැ ණ යන බවට ඒ වන ටත් ෙබ වල මහතා ඇත  ෙපාලස් ක ඩායාම ෙහළ කර ෙගන ත .   

 

අප නැවත ශා ක පධාන ෙපාලස් ප ෂක .එ . දසානායක මහතා යන කතාවට සවන් ෙදමු.   
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අප නන්දකමා ෙග් නිවස වටලා ඔහු අල්ලා ගන්න ෙනාගිෙය් ෙවන සිම ෙදය  නිසා ෙනාෙ . ඔහු අල්ලා ගන්න ගිෙයාත් සයනයි  කා සිය ද

නසා ගනි  යන භය තබුණා. 

එෙහම වෙණාත් වතකරෙය් ෙකා  යාකාරක  ගැන සිම ෙදය  දැන ගැනීමට  ෙනාලැෙබන නිසයි. ඉද  පහාරක සැලසු  ගැන ඔහු ෙබාෙහ

ෙද්වල් දන්නා බව අපට ඒ වන ටත් කමලනාදන් ෙහළ කර තබුණා. ෙකාෙහාම වණත් මාසය  පමණ කාලය  ගත වණත් නන්ද කමා  අල්ලා

ගැනීමට ඔහුෙග් වැටලමට රාතී කාලෙය් යාමට අවසානෙය් තරණය කළා.   

 

ඔන්න ඉතං අප ට නන්ද කමා ෙග් නිවස වටලන්න යන්න සිය  කටයුත සූදාන  කරෙගන ඉද්ද එදා දහවල් අපට හැටන් ෙපාලසිෙය් තස්තවාද

ම ශන කටයුතවල නිරතව සි න උපෙපාලස් ප ෂ එ .ෙ . සරත් මලසි  මහත්තයා ඔත්තව  ලබා න්නා නන්ද කමා  හැටන් ටවන් එකට

අැ ත් ෙ ල් පාර දෙග් පා ගමනින් එන බවට. අපට නුවරඑළෙය් ඉඳලා ඇ ත් නන්ද කමා  අල්ලා ගන්න ෙකෙහත්ම ෙවලාව  නැහැ. ඒ නිසා සරත්

මලසි ට වා. ඔහු අල්ලා ගන්න වහාම පයවර ගන්න යා. ඒ අනුව උපෙපාලස් ප ෂක සරත් මලසි  මහත්තයා නන්ද කමා  ගැන මල්ල

අප්පව පෙද්ශෙය් තෙයන ෙපාලස් මුරෙපාෙළ් නිලධා න්ට දැනු  න්නා.  

 

මල්ලය අප්පව ෙපාලස් මුර ෙපාෙළ් රාජකා ෙය් නිතර  ෙ◌වලා හි ෙය් ද ළ ජාතක උප ෙපාලස් ප ෂකවරෙය . ඔහු ෙ ල් පාර දෙග් පා ගමනින්

එන නන්ද කමා  නවතා ඔහුෙග් ජාතක හැ නු පත ඉල්ලා එය ප ෂා කර න් ඉඳලා තෙබනවා. එතෙකාට නන්ද කමා  එම උපෙපාලස්

ප ෂවරයාට පහර  එල්ල කර තෙබනවා. ෙ  පහාරෙයන් එම ෙපාලස් නිලධා යා ම ඇද වැ  තෙබනවා. ඊට පස්ෙස් නන්ද කමා  වන්න පටන්

අරෙගන. ෙපාලස් මුරෙපාෙළ් හි ය ෙසසු නිලධා න් ඔහු පසුපස පන්නා ෙගන ගිහින් බලවත් ප ශමය  දරා ඔහු අත්අඩංගවට අරෙගන.   

 

මල්ලය අප්පව ෙපාලස් මුරෙපාෙළ් නිලධා න් අත්අඩංගවට ගත් නන්ද කමා  ඉෙන් ගසාෙගන සි ය පස්ෙත ලය  ෙසායා ෙගන තබුණා. ඊට පස්ෙස්

අප ක ඩායම  හැටන්වලට ගිහින් වැ ර ප ෂණ සඳහා නුවරඑළෙය් අෙප් ඒකකය ෙවත අරෙගන ආවා. ඔහුෙගන් පශ්න කරලා ලෙනා ෙය්

ද ග ල්ලා සටන් පහුණව ලබා පැ ණ සි  ෙෆ ඩයිස් වත්ෙත් ෙද්වා සහ තවත් අෙය  අත්අඩංගවට ගත්තා.   

 

නන්දකමා  අව  16 ක තරම වයෙස් පසුෙවන කාලෙය් ලෙනා යට ගිහින් ෙකා  කඳවරකද ග ල්ලා සටන් ම පළබඳ ෙශ්ෂ පහුණව  ලැබු

කමාන්ෙඩ  භටෙය  බව ඔහුෙගන් පශ්න ෙ  ද අනාවරණය කර ගත්තා. පසු කාලයක නන්ද කමා ටව වතකරෙය් ඒ යන්ෙන් මධ ම පළාෙත්

එල්. . .ඊ. නායකයා වශෙයන් පභාකරන් පත් කර තෙබනවා.   

 

 ෙමාහු පභාකරන්වත් හමු  ඇත ෙකෙන . ෙමාහුෙගන් අප තව රටත් පශ්න කරද්ද ෙපාලසිවලට පහර ද නිලධා න් මරා දමා අ  ආයුධ පැහැර

ගැනීම, කාසල්  හා මාඋස්සාකැෙල් ජලාශ ෙදෙ  වැ  බැ  (ෙ ල) වලට අ බලැත පපරණ ව  අටවා පප වා ගැනීමට හා  පාද වන්දනාෙ

යන බස් නතර කර ඒවාෙය් සි න බැතමතන් ඝාතනය මට ෙයාදා තබූ සැලසු  ෙහළ කර ගත්තා.

ලෙනා ෙය් ඉන්නා නි ටන් තමා ෙ වා කරන්න යා උපෙදස් ලබා ද තෙබන්ෙන්. ඒත් පාද වන්දනාෙ  යන බැතමතන් ඝාතනය මට

ෙනාහැ  බව නන්දකමා  නි ටන්ට දැනු  ද තෙබනවා. ඒවාෙග් වැඩ  මට නන්ද කමා  කැමත ෙවලා නැහැ.   

 

හැටන් මූලස්ථාන ෙපාලසිෙය් නිලධා න්ෙග් ෙපර  එක පවත්වන අවස්ථාවක එම නිලධා න්ද ෙපාලස් බැර කවල ඉන්න නිලධා න් ද ඝාතනය කර

අ  ආයුධ පැහැර ගැනීමට හා කාසල්  හා මාඋස්සාකැෙල් ජලාශවල ෙ ල පප වා හැර ශාල නාශය  කරන්න සිය ම සැලසු  කර යාත්මක

මට ඔන්න ෙමන්න යා ත යද තමා නන්ද කමා  හා ඔහුෙග් ෙග ලබාල ෙ◌යා් අල්ලා ගත්ෙත්. ෙ  ක ය අල්ලා  ෙ◌නාගන්න ශාල නාශය

 ෙවනවා. එල්. . .ඊ. ය ෙමාවන්ෙග් යදමට ල ෂ 10  ද ඒවා තබුණ බව අප ෙහළ කර ගත්තා. 2005 වසර වන ට වතරකරයද යාපනය

අ ධද් පෙය් තත්ත්වයට පත් මට තමා එල්. . .ඊ. අරමුණ  තබුණ බව අප නන්දකමා ෙගන් පශ්න කර ෙහළ කර ගත්තා යැයි දසානායක

මහතා පවසයි.   

 

ෙමම ප ෂණ කටයුත සඳහා හැටන් ෙශ්ෂ ම ශන ඒකකෙය් උපෙපාලස් ප ෂක සරත් මලසි  හා ෙපාලස් සැරයන් සුනිල් යටවර යන

මහත්ව ෙගන් ද මුල සිටම ෙනාමඳ සහනය  ලැ .   

 

සුනිල් යටවර මහතා ෙපාලස් ෙස්වෙයන් ශාම ගිෙය් ෙපාලස් ප ෂක නිලයට උසස්  ලබා සි යදය.

 

සටහන :   
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ඔෙ  අදහස් එවන්න.

— ඔෙ  අදහස් සිංහෙලන්, ඉංගීසිෙයන් ෙහ  සිංහල ශ ද ඉංගීසි අකෙරන් ලයා එවන්න.

නම:

ද ත් තැපැල් ලපනය:

ඔෙ  ප තචාර:

  ඇතලත් කරන්න  
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