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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/)

ස මැ න් හදලා මුහුද ය න් ආයුධ ෙගනාවා

රට ෙහල්  සි මක අ  සලකණ දෙග්...

 

මුහු  ෙකා  ෙදවැනියා ෙහළකරන රහස්  02

 

පභාකරන් අපත් එ ක නිතරම ව ෙදය  තමා කවදා ෙහ  ඊළා  රාජ ය  පහිටවනවා යන එක. ඊළා  රාජ ෙය් අග නගරය කරන්ෙන්

ලෙනා ය යාත් ඔහු නිතරම වා මට අද වාෙග් මතකයි. ඒ නිසා හමුදාව අතට පත් ෙනා  ලෙනා ය ෙ රාගන්න පභාකරන් ෙනාගත්

උත්සාහය  නැහැ. ඒත් වැඩ  වෙ  නැහැ. අප පරාජය වණා. ඊළා  රාජ ෙය් අගනගරය කරන්න හි ය ලෙනා යත් අපට අහි  වණා. ඊට

පස්ෙස් අප ධ මපර වලට පැන ගියා. ධ මපර වලද පභාකරන් සාක ඡාව  පැවැත්තවා. මමත් එ ක ෙකා  නායක නායිකාෙව  හත්ෙදෙන  ඒ

සාක ඡාවට පභාකරන් එ ක සහභාගි වණා.  

   

ඒ ස් ෙ ද පභාකරන් ව කතාව  මෙග් මතකෙය් තවමත් තෙබනවා. දැන් ඉතං අපට සිම ෙදය  කරන්න ඉත  ෙවලා නැහැ. කරන්න ඉත

ෙවලා තෙයන්ෙන් එකම එක ෙදයයි යා. මම ඇහැ වා ෙමාක ද කරන්න තෙයන්ෙන් යා. එතෙකාට පභාකරන් වා අප ෙස්රටම දැන්

තෙයන්ෙන් මරාෙගන මැෙරන ඇ  ඇඳගන්න තමා යා. ඉන්දයන් හමුදාව ෙ  පැත්තට ආප කාලෙය් වෙග් අපට කැලෑෙ  හැංගිලා ඉන්න ෙවයි

යාත් පභාකරන් වා. කව ත් පභාකරන්ෙග් ඒ කතාව අහෙගන හි යා ස  සිම ෙදය  යන්න ගිෙය් නැහැ. කරබාෙගන හි යා.  

 

වන්නි මානුෂය ෙමෙහයුෙ  නිරතව සි  රණ ෙව  ෙකා න්ෙග් මහ බළෙකාට වශෙයන් පැවත පෙද්ශ එ ෙනක අල්ලාෙගන අභීතව ඉද යට ආෙ

ෙකා න්ෙග් පහාරවලට සා ථකව මුහුණෙද නි.  

 

අවසානෙය් ඒ ෙවනෙකාට ඉත ව සි  එල්. . .ඊ නායක නායිකාෙව  හා ඔවන්ෙග් පවල්වල සාමා ක සාමා කාෙව  සාමාන  ජනතාවත් සමග සිර

සිට ඇත්ෙත් මුලත  දස්ති කයට අයත් ෙවල්ලමුල්ල වයි කාල් පෙද්ශෙය් ව ග ෙල ට  2 1/2 තරෙ  කඩා  කඩකය.  

 

ඒ හා ස බන්ධව ෙතාරත  ෙහළකර න් සීලන් වෙ  ෙමවැනි කතාව .  

 

 

වන්නි මානුෂය ෙමෙහයුෙ  අවසන් දවස් හිපය ෙවනෙකාට අපට ඉන්න ඉත ෙවලා තබුෙ  ව ග ෙල ට  1 1/2  තර ෙකාටස  තරයි.

සාමාන  ජනතාව අතෙ  පභාකරන් එයාෙග් පතා චාල්ස් ඇන්තනි, සුෙසයි, ෙපා ට අ මාන්, ෙජය , රත්න , මාස්ට  හා භානු යන ෙකා

නායකෙය  හා මමත් හි යා. බංක  එක  ඇතෙළ් තමා අප ක ය වැ  හ ය  හැංගිලා හි ෙය්. ෙ  ෙවනෙකාටත් ෙදපා ශ්වය අතර ද ණ

සටන් ඇ ෙල න් තබුණා.  

 

පභාකරන් ඔහු අඳන ෙකා  ඇ ම ඇඳෙගනයි හි ෙය්. ඔහුෙග් පතා චාල්ස් ඇන්තනි නිල් පාටට හු  ක සය  ඇඳෙගන දග කලසම  ඇඳෙගන

හි යා. පභාකරන්ෙග් ඳ හා අෙන  ද ෙව  න  ෙප්න්න හි ෙය් නැහැ. ඒ ෙගාල්ෙල  ෙකාෙහ් හි යාද යන්න මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙවනෙකාට

පභාකරන් පරාජය බාර අරෙගන ඉවරයි. ඔහු ඒ ෙවන ෙකාට කල්පනා කර කර හි ෙය් තය ෙ රාෙගන පලා යන්ෙන් ෙකාෙහාමද යා කල්පනා

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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කර කරයි. කා එ කවත් වැ ය කතාබහ කරන්න ගිෙය් නැහැ. සත හිපයක ඉඳලාම ඔහු දවසකට වචනයකට ෙදකකට වඩා කතා කෙළ් නැහැ.

කල්පනා කර කර හි යා. හැබැයි සිම කලබල ගතය  ෙපන්නුෙවත් නැහැ. ෙවල්ලමුල්ල ෛවයිකාල්වලන් පැන ගන්න ප්ලෑන් කරන්න අප

සාක ඡාව  කළා. භානු ෙ  සාක ඡාවට සහභාගි වණත් වචනය වත් කතා කෙළ් නැහැ.  ෙගා ෙව  වාෙග් ඔෙහ් බලාගත්ත අෙත් බලාෙගන

උන්නා මට අද වෙග් මතකයි. භානු වචනය වත් කතා ෙනාකර හි ෙය් ෙමාකද යන්න මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන එදා ඔහුෙගන් කව ත් අහන්න

ගිෙය්ත් නැහැ.  

 

යුද්ධෙය් අවසන් කාලෙය් සාම කාලය  අප බලාෙපාෙරාත්ත වණා.  ලංකාෙ  සාම නිෙය ත එ  ෙස ල්හයි  මහත්තයා ආ ඩුෙවන් සාම

කාලය  ඉල් වා එල් ඊෙය් අයට බාරෙවන්න. මහින්ද රාජප ෂ ජනා පතතමා ඒකට කැමත වෙ  නැහැ.  කමා  නැවතත් ෙචාප  එක

එවනවා. ඒ ෙචාප  එක තයන නැවට ෙබ ටව න් ගිහින් ෙචාප  එෙ  නැගලා පභාකරන්ට පැනගන්න උත්සාහය  ගත්තත් ඒ වැෙ  හ  ගිෙය්

නැහැ. ෙචාප  එක  එ ෙ  නැහැ. ඊට පස්ෙස් පභාකරන් අ පාර, කං ක ආ  කැලෑවට පැනගන්න ප්ලෑන් කළා. පභාකරන්ව කං ක ආ

කැලෑවට රහසිගත මා ග ඔස්ෙස් එ කෙගන යන්න රා  අයියා යන ෙකා  නායකෙය  සූදාන  ෙවලා ඉද්ද ඔහුවත් අත්අඩංගවට පත්ෙවලා

තබුණා. ඒ ෙවනෙකාටත් මරණය නියත බව අප හැෙම ටම ෙත්  ගිහින් තබුෙ . ෙවල්ලමුල්ල ෛවයි කාල් ඉඳලා කං ක ආ  කැලෑවට යන

රහසිගත පාර ගැන පවා ෙපා ට අ මාන් ඒ ෙවනෙකාට ෙසායාබලා තබුෙ .  

 

ෙ  ෙවනෙකාට යුද මු ත කලාපෙය් ඉඳලා සාමාන  ජනතාව රජෙය් පාලන පෙද්ශවලට ශාල වශෙයන් පලා ය න් සි යා. මමත් සාමාන  ජනතාව

අතෙ  සැඟ  පලායාමට තරණය කළා. පලා යාමට කලන් දවෙස් ඒ යන්ෙන් මැයි මාසෙය් 16 වැනිදා පභාකරන් හමුෙවන්න යා පැය 1 1/2 

තර මමත් ඉත ෙවලා හි ය අනිත් ෙකා  නායකයන්ද පභාකරන් එ ක කතා කර කර හි යා. එදත් පභාකරන් වචනයකට ෙදකකට වඩා කතා

කෙළ් නැහැ. පභාකරන්ට සමුදලා මම සාමාන  ජනතාව අතෙ  හැංගිලා රජෙය් පාලන පෙද්ශයට ආෙ  තය ෙ රගන්න ඕනෑ නිසයි මම පැනලා

ආෙ . මම මුහු  ෙකා  බලකාෙය් නායකෙය  යා හමුදාෙ  අය ඒ ෙවලාෙ  හ නාගත්ෙත් නැහැ. මාවත් සාමාන  ජනතාව එ ක සහන

කඳවරකට යැ වා.  

 

මම පැනලා එන්න දවස් හිපයකට කලන් සුෙසයි මෙගන් ඉල්ලම  කළා එයාෙග් ඳ හා ද වන් ඇත  එයාෙග් පවෙල් ස ප ඥාතන්ට

ෙවල්ලමුල්ල ෛවයිකාල්වලන් පැනලා යන්න උද  ඉල් වා. මම අෙප් මුහු  ෙකා  බළකාෙය් හි ය මුහු  මා ග ගැන ෙහාඳට දන්න සාමා කයකට

වැෙ  බාර න්නා. ඉන්දයාවට පැනලා යන්නයි හිතාෙගන හි ෙය්. සුෙසයිෙග් ඳ ද වන් ඇත  පවෙල් ස පතමයින් 8 ෙදෙන  ෙබ ටවක නැගලා

පැනලා යද්ද නා ක හමුදාවට ෙකාටවණා. මම වව මා ගෙයන් ෙනෙ  යන්න ගිහින් තෙයන්ෙන්. ඔවන්ට පාර වැරදලා. එතෙකාට තමා නා ක

හමුදාවට ෙකාටෙවලා තෙයන්ෙන්. ෙකාෙහාම වණත් ඒ කාලය ෙවන ෙ◌කාට නා ක හමුදාව අෙප් අයට පැනගන්න බැ  දහට ආර ෂක වළල්ල

මුහුෙද් දමා තබුණා.  

 

ෙගාඩ ම සටන් ගැන මම සිම ෙදය  යන්න දන්ෙන් නැහැ. මුහු  ෙකා  බළකාෙය් ෙකෙන  නිසා මම යන්න දන්ෙන් මුහුෙද් ෙව ච සටන් ගැන

පමණ  යැයිද සීලන් යා සි ෙය් අප ඇසූ පශ්නයකට පළත  වශෙයනි.  

 

වන්නි මානුෂය ෙමෙහයුෙ  අවසන් කාලෙය් අෙප් අය ෙගාඩ  තවාල ෙවලා මරණාසන්නව සි යා. අෙප් තවාලක වන් එන්න එන්නම වැ වණා.

අපට ෙලාක ෙබෙහත් හිඟයකට මුහුණ ෙදන්න සි වණා. පතකාර නැතව අෙප් අය දවස ගාෙන් යයන්න පටන් ගත්තා. සුෙසයි මට වා

ඉන්දයාෙ  ඉඳලා ෙබෙහත් පටවා ගත්ත ෙලාක යාතාව  අෙප් මුහු  සීමාවට එනවා. ඒ යාතාෙ  සෙහ්න් න් යා එල්. . .ඊ නායකෙය  ඉන්නවා

යා. ෙබ ට 04 න් අප ගිහින් ඒ යාතාෙ  තබුන ෙබෙහත් අෙප් ෙබ ටවල පටවාෙගන ආවා යැයිද සීලන් අපත් එ ක යා සි ෙය් ෙ  ගමන අප

ගිෙය් ආෙයත් එන්න බලා ෙපාෙරාත්තෙවන් ෙනාවන බවද පවස නි.  

 

යුද්ධය අවසාන කාලෙය් පධාන ෙපෙළ් ෙකා  නායකයන් 17 ෙදෙන  රහසිගතව මුහු  මා ග ඔස්ෙස් ඉන්දයාවට පලා ගිය බවට කතාව  ඒ

කාලෙය් තබුණා. ඒ කතාෙ  ඇත්ත  තෙබනවාද යා මසා සි ෙය් ශා ක සහකාර ෙපාලස් අ කා  ෙබ වල මහතාය.   

අෙප  ස  සිම ෙකා  නායකයකට ෙහ  නායිකාවකට යුද්ධය අවසන් කාලෙය් පැනගන්න බැ ව ගියා. ඒ බව මම ෙහාඳාකාරවම දන්නවා. යුද්ධය

පටන්ගත්ත කාලෙය් සමහ න් පැන යන්න ඇත.  

 

ඒ ෙබ වල මහතාෙග් පශ්නයට සීලන්ෙගන් ලැබුණ පළතරයි.  

 

පභාකරන් ළඟින්ම හි ය නායකෙය  හි යා. ඔහුෙග් නම ඉලංක ටවන් යා. ඔහු හමුදා අත්අඩංගවට පත්ෙවලා පසු කාලයක නිදහස් වණා. අන්න

ඒ ඉලංක ටවන් යන ෙකනා නිදහස් වණාට පස්ෙස් රට ගියා යැයිද සීලන් වැ රටත් යා සි ෙය්ය.  

 

පභාකරන් ෙවල්ලමුල්ල ෛවයි කාල් යුද මු ත කලාපෙය් හිරෙවලා ඉන්න කාලෙය් අපත් එ ක ව කතාව  මට තවත් මතකයි. පභාකරන් වා

හමුදාෙ  පහාරවලන් මෙග් ෙබ  එක නාශ වෙණාත් නිස්සු හිතයි මම ර න් පැනගත්තා යා. ඔන්න ඔෙහාම තමා පභාකරන් අපත් එ ක

වෙ .  
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පභාකරන් ඔහුෙග් තයට ආදරය කළා. ඔහුෙග් ඳට හා ද වන්ට ආදරය කළා. නිතරම ඔවන්ෙග් ආර ෂාව ගැන සැල ලමත් වණා. ෙපා ට

අ මාන්වත් පභාකරන් ඉන්න තැන  ගැන හ යටම යන්න දැනෙගන හි ෙය් නැහැ. ඔහුෙග් ශ රාර ෂකයින් හිපෙදෙන  තරයි ඔහු ඉන්නා

තැන  ගැන යන්න දැනෙගන හි ෙය්. ඒ තරමට ඔහු ප ස්ස  වනා. ඕනෑම ෙකෙන  දහෑ පභාකරන් බැ ෙ  සැකෙයන්. ඔහුෙග් ආර ෂාව ගැන

ඔහු දැ  ෙලස සැල ල්ල  දැ ව නිසා තමා ඔ චර කාලය  වත්වෙ .   

ඒ සීලන්ෙග් හඬයි.  

 

අප සමග තව රටත් අතතය හාරා අවස්ස න් සීලන් ෙමෙස්ද ය.  

 

සීලන් ෙ  යන්නට යන්ෙන් ඔහු 1997 වසෙ  සිට 2000 වසර ද වා එල් ඊ සං ධානයට අ  ආයුද හා පපරණ ව  ෙතාග වශෙයන් ෙගනා

ආකාරය ගැනය.  

 

සමහර ෙදස් රටවලන් එල් ඊ එකට අ  ආයුධ පපරණ ව  ෙතාග ඒ රටවල ඉඳලා අෙප් මුහුදට යාතාවලන් ෙගනාවාම අප යනවා ඒවා ෙග්න්න.

ෙලාක යාතාවල තයන අ  ආයුධ පපරණ ව  කඩා යාතාවලට ෙබ ටවලට පටවාෙගන අප අෙප් ෙ ස්වලට ෙග්නවා. 1997 වසෙ   ඉඳලා 2000

වසර ද වාම මම ෙ  කටයුත්තට සහභාගි වණා. ඒ කාලෙය් මම මුහු  ෙකා  බළකාෙය් නායකෙය  ෙනෙ . නැ  වලන් ෙගනා අ  ආයුධ හා

පපරණ ව  ෙබ ටවලන් මුලත  මුහු  ෙවරළට ෙග්න්න මුහු  ෙකා  100  වත් යනවා.   

මුලත  මුහු  ෙවරළ තරයට අ  ආයුධ පපරණ ව  ෙගාඩබාන සෑම අවස්ථාවකම පභාකරන් එ ෙ◌තන්ට ෙනාවරදවාම එනවාමයි. අපට කන්න බත්

අරෙගන එනවා. ෙ  බත්වලට යන්ෙන් කකල්  බත් යලයි. කක මස් ෙර ස්  කරලා තමා ඒ බත් එකෙදන්ෙන්. හ ම රසයි. පභාකරන් එයාෙග්

අතන්ම තමා බත් පා සල් අපට ෙදන්ෙන්. අ  ආයුධ ෙගාඩබාලා කඳව වලට යනක ම අපත් එ ක ඉන්නවා. අ  ආයුද අතපතගාලා බලනවා

යැයිද සීලන් පවසයි.  

 

හමුදාවට බාර  ඕමන්ත කඳවෙ  සි යද මුහු  ෙකා න්ෙග් ස මැ නය  ෙසායා න් ආකාරය ගැන ෙතාරත  සීලන් ෙහළකෙළ් ෙමෙස්ය.  

 

මුලත  පාරා නැව නැංගර ලා තබුණ තැන ඉඳලා ෙල ට  2  තර න් ස මැ නය  මුහුෙද් ගිල්වා තබුණා. මුහු  ෙකා  බලකාෙය් පහුණ

මාස්ට  සින්නවන්ද ඒ ෙවනෙකාට හමුදාවට බාර ෙවලා හි ෙය්. අප ෙදන්නා ෙ ජ  ගැමුණ මහත්තයා ඇත  හමුදා ක ඩායම  එ ක ස මැ න්

එක ෙහායාගන්න ගියා. මමයි සින්නවනුයි මුහුෙද් දලා ස මැ න් එක තයන තැන ෙසායාෙගන ෙලාක කඹ දාලා බැන්දා. ඊට පස්ෙස් ෙ න් දාලා

ෙගාඩ මට ඇද්දා. අප ස මැ න් හැ ෙ  මුහුද ය න් අ  ආයුද පවාහනය කරන්නයි. අෙප් ආයුද නැ වලට නා ක හමුදාව පහාර එල්ල කරලා

ඒවා දගින් දගටම නාශ කරන්න පටන්ගත්ත නිසා මුහුද ය න් ඒවා පවාහනය කරන්න සැලසු  කළා. ඒකට තමා ස මැ න් නිෂ්පාදනය කෙළ්.

නා ක හමුදාව අෙප් සැපයු  මා ග අවහිර කර තබුණා. ඒ නිසා අ  ආයුධ යාතාවලන් පවාහනය කරන්න බැ  තත්ත්වය  ඒ ෙවන ෙකාට

උදාෙවලා තබුණා.  
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හමුදාව බාරෙය් ඉන්නෙකාට තස්තවාද යා ස බන්ධෙයන් ඒ.එස්.ප. ෙබ වල, සාජන් නන්දසි  හා සාජන් ෙතන්නෙක න් ස ලා ඕමන්ත කඳවරට

ඇ ත් මාව අත්අඩංගවට ගත්තා. ඒ ෙවනක  මම හි ෙය් හමුදාව බාරෙය්. ෙබ වල ස ලා මෙගන් පශ්න කරලා මරාෙගන මැෙරන ෙබ ට, පපරන

ව  ෙතාගය  හා ෙල්ෙම  ෙබ බ  ෙතාගය  ෙසායාගත්තා. ෙබ වල ස  ඒ කතාව යයි. මම ෙපාලසියට හමුදාවට ෙගාඩ  උදව කරලා

තයනවා.  

 

මම පන ත්ථාපනය ෙවලා. දැන් රජෙය් සා කාරෙය  දහට එල් ඊෙය් අයට ද්ධව උසා ෙය් සා  ෙදනවා. ෙබ වල ස ලාෙග්

අත්අඩංගෙ  ඉද්ද මාව .අයි. . එෙ  බාරයට වැ ර ප ෂණවලට ගත්තා. ගාල්ල බූස්ස කඳවෙ  මාස ගණනාව  හි යා. .අයි. . එෙ  හි ය

නිෙය ජ  ෙපාලස්පත වා ෂ්ඨ ස  හිටප ආර ෂක ෙල්ක  ෙග ඨාභය රාජප ෂ ස  ළඟට එ කෙගන ගියා. මම එල් ඊ එක ගැන දන්න ක ණ

ෙස්රම ෙහළකළා.  

 

වා ෂ්ඨ ස  ෙග ඨාභය ස  ෙගන් කරප ඉල්ලම  නිසා මට සීමන් ෙකෙන  දහට ගාල්ෙල් ආයතනය න් මාස හයක පහුණව  ලබාගන්න

ප වන්කම  ලැබුණා. එල් ඊ එෙ  ඉන්න කාෙලත් මම සීමන් ෙකෙන  දහට මැෙල්සියාෙ ද පහුණ ම  ලබාෙගන තබුණා. ගාල්ෙල් පහිටා තබූ

ජ මනිෙය් ආයතනය න් තමා මම සීමන් ෙකෙන  දහට පහුණ ම  ලබාගත්ෙත්. ඒ පහුණවට ලංකාෙ  හැම තැන න්ම වාෙග් 33 ෙදෙන  ඇ ත්

හි යා. පහුණව අවසානෙය් පැවත භාගෙයන් මම ෙදවැනි තැනට ෙත් ණා. පළමු වැනියා වෙන් ක ණෑගල පැත්ෙත් සිංහල ත ණෙය . ඔහුෙග්

නම දැන් මට මතක නැහැ.  

 

ෙප්ම ස බන්ධතාවය  මත මම 2014 වසෙ  වාහ ද යට ඇතළත් වණා. මට ගැහැනු ද ෙව  ඉන්නවා. මම ෙව ං එකට ෙබ වල ස ට,

ෙතන්නෙක න් ස ට හා නන්දසි  ස ටත් ආරාධනය කළා. හමුදාවට බාරවන ෙවලාෙ  ඕනන  මාව ෙලෙහසිෙයන්ම ඔවන්ට මරා දමන්න තබුණා.

නමුත් එෙහම කෙළ් නැහැ. හමුදාව මට ෙහාඳට සැලකවා. ෙපාලසිය අත්අඩංගවට ගන්න ෙවලාෙවත් මට ෙහාඳට සැලකවා. මාව නුවර ෙපරහර

බලන්න පවා එ කෙගන ගියා. ඒ තර  ෙනෙ  ජාත න්තර ක  තරග බලන්න පවා කැඳවාෙගන ගියා. අයි  එෙ  ඉන්න කාෙලත් මට ෙහාඳට

සැලකවා. වධහිංසා කෙළ් නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමා අප අතර ෙ  දහට බැඳම  තෙයන්ෙන් යැයිද සීලන් යා සි ෙය්ය.  
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ප ත් ජයසුන්දර මහත්තයාවද සීලන් සිහිපත් කෙළ් ඔහු හ ම සංෙ ද ස  ෙකෙන  යැයි පවස නි.  

 

ශා ක සහකාර ෙපාලස් අ කා  ෙ .එ .එ . ෙබ වල මහතා සීලන් අත්අඩංගවට ගැනීමට මග පෑ ණ ආකාරය ගැන ෙතාරත  සැෙක න් ෙහළ

කෙළ් ෙමෙස්ය.  

 

ෙකාත්මෙල් ෙක ල  ළඟ සැක කටයුත දහට හි ය ෙදෙදෙන ව ද ල නිස්සු සින්ම අල්ලා ෙකාත්මෙල් ෙපාලසියට බාරද තබුණා. ෙකාත්මෙල්

ෙපාලසිෙය් එවකට ෙපාලස් ස්ථානා පතවරයාව සි ෙය් උපෙපාලස් ප ෂක බ ඩාර ෙදවටෙගදර මහත්තයා. ෙදමළ නිස්සු අල්ලා න්

ෙදන්නාෙගන් එ ෙකෙන  ෙපාලසිය ඇතෙළ්දම සයනයි  කා සියද  නසාගත්තා. අෙනකාට සයිනයි  කන්න බැ ව ගියා. ඔහුත් මරාෙගන මැෙරන

ක  ෙකා ෙය . ඔහුෙග් නම දයාලන්. අප දයාලන් ෙකාත්මෙල් ෙපාලසිෙයන් අල්ලාෙගන පශ්න කරන්න පටන්ගත්තා. ඔහුෙගන් පශ්න කරලා පධාන

ෙපෙළ් ෙකා  ගණනාව  අත්අඩංගවට ගත්තා. එෙහම අත්අඩංගවට ගත්ත ෙකෙන  තමා සීලන් යන්ෙන්. සීලන් මුහු  ෙකා  බළකාෙය් නිෙය ජ

නායකයා බව අෙප් ප ෂණවලන් ෙතාරත  ෙහළකරගත්තා.  

 

මුහු  ෙකා  බළකාෙය් නිෙය ජ  නායක සීලන්ෙගන් පශ්න කළාම ඔහු මුලත  ෙවල්ලමුල්ල ෛවයි කාල් පෙද්ශෙය් සඟවා ඇත පපරන ව  ඇටව

ෙබ ට ගැන ෙතාරත  ෙහළකළා. පස්ෙස් අප ඔහුත් එ ක ඒවා ෙසායාගන්න ගියා. මමත් එ ක සාජන් නන්දසි  හා සාජන් ෙතන්නෙක න් ඇත

ක ඩායම  ගියා. අ  බලැත පපරන ව  අටවා තබූ මරාෙගන මැෙරන ෙබ ට හය  සී 4 ව ගෙය් අ බලැත පපරන ව  ෙල ගෑ  970 

අ බලැත ෙල්ෙම  ෙබ බ 04  අප සීලන්ෙග් මගෙපන් ම යටෙත් ෙගාස් ෙසායාගත්තා. ෙ වා සඟවා තබුෙ  ෙවල්ලමුල්ල ෛවයි කාල් මුහු

ෙවරළ තරෙය් පාරා යන නැව නැංගර ලා තබුණ පෙද්ශෙය් යැයිද ශා ක සහකාර ෙපාලස් අ කා වරයා ය.  

 

මුලත  පෙද්ශෙය් හමුදා කඳවර  ඉද පට පද ශනය සඳහා එල් ඊෙයන් අල්ලාගත් ෙබ ටව  තබා

තබුණා. සීලන් ඒ ෙබ ටව දැකප ගමන් වා ස  ඔය ෙබ ටවත් මරාෙගන මැෙරන ෙබ ටව . ඕෙකත් සී

04 අ බලැත පපරන ව  අටවා තෙබනවා යා. පස්ෙස් අප ෙ  බව ඒ කඳවෙ  හි ය හමුදා නිලධා න්ට

දැනු  න්නා. සීලන්ම ඒ ෙබ ටව ෙපාරව න් ගසා පලා ෙබ ටෙ  බෙඳ් සූ ෂම ෙලස අටවා තබූ අ බලැත

පපරන ව  ෙතාගය  අපට ෙසායා න්නා යැයි යා ෙ ද ශා ක සහකාර ෙපාලස් අ කා  ෙබ වල

මහතාය.  

 

එල් ඊය යාත්මකව සමෙය් එම සං ධානෙය් මුහු  ෙකා  බළකාෙය් නිෙය ජ  නායකයාව සි  සීලන්

ෙමාරවැව ප ෙද්ශෙය් සිංහල ජනතාවෙග්ද ෙහාඳ තෙර .  

 

සීලන් ඳ හා ද  පැ යා සමග වත්වන්ෙන් ඳෙග් පයාෙග් නිවෙස්ම පං  කාමරයකය. ඔහුෙග් එකම

අෙප් ෂාව තමාටම යා ඉඩම  ලද ෙගන නිවස  තනාගැනීමටය.  

 

එෙහත් ඒ අෙප් ෂාව ඉටකර ගැනීමට ඔහුට හැ  ෙනාමැත්ෙත් ල මුදල් යහ න් අෙත් ෙනාමැත නිසාය. සමහර ට එය සදාකාලක සිහිනය ද

ය හැ ය.  

 

උපෙපාලස් ප ෂකව න් වන ඒ.එ . ඒකනායක ( ශා ක), නිහාල් රාජප ෂ (ග ෙපාළ ක වත්ත ෙපාලසිෙය් ෙස්වය කරයි), උපනන්ද

ෙතන්නෙක න්, ෙපාලස් ප ෂක සුනිල් යටවර ( ශා ක) සහ කාන්තා ෙකාස්තාපල් සු වා ද ෙමම ප ෂණ සඳහා මුල සිටම සහභාගි  ඇත.  
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රා තෙග් ස්ෙස් ලැයිස්තව ජනපත 14 ට කපයි

බැ ෙව  - 89062018 මැයි මස 21 ෙප.ව. 09:54
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%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%93-%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93--

ප ෂය දය  යද්ද ජනපත අසී  තත්ත්වයක

බැ ෙව  - 70242018 මැයි මස 14 ප.ව. 12:41
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http://www.lankadeepa.lk/politics/%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA-%E0%B6%B1%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1-%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A-%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1-%E0%B6%95%E0%B6%B1%E0%B7%91/13-528991
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%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92-%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%94-
%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%9A/2-528933)

(http://www.lankadeepa.lk/sunday_news/%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA-%E0%B7%83%E0%B7%84-
%E0%B6%A2%E0%B6%BD-%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94---%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85-
%E0%B6%BA%E0%B6%B1-%E0%B6%B4%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A/53-528924)

ලය සහ ජල ගාස්ත ඉහළ යන ෙප ලෙ

බැ ෙව  - 11052018 මැයි මස 14 ප.ව. 12:16

(http://www.lankadeepa.lk/sunday_news/%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA-
%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80-
%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%A7-15-%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A-
%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92--/53-528925)

ය ගාස්තව සියයට 15 න් වැ ෙවයි ?

බැ ෙව  - 16782018 මැයි මස 14 ප.ව. 12:15

අදහස් (0)

ස මැ න් හදලා මුහුද ය න් ආයුධ ෙගනාවා

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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http://www.lankadeepa.lk/sunday_news/%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA-%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80-%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%A7-15-%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A-%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92--/53-528925


5/24/2018 Lankadeepa Online|| ස�මැ�� හදලා ��ද ය�� ආ�ධ ෙගනාවා
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Palestine

Yemen

(http://middleeast.lankadeepa.lk/latest_new
පා සල්-10-000 -ෙය්මනයට/1-5983)

Palestine

(http://middleeast.lankadeepa.lk/local_new
අයිතය-තහව -කරන්නැයි-ඉල්ලයි/8-5982)

(http://middleeast.lankadeepa.lk/lifestyle
/7)

මැදෙපරදග 24/7 පවත්

(http://middleeast.lankadeepa.lk/)

(http://middleeast.lankadeepa.lk/latest_n
ews/ජනා පත-අ බාස්ට-නි ෙම නියාව/1-

5989)

ජනා පත අ බාස්ට
නි ෙම නියාව
(http://middleeast.lankade
epa.lk/latest_news/
ජනා පත-අ බාස්ට-
නි ෙම නියාව/1-5989)
  24 මැයි 2018 02:55 pm

(http://middleeast.lankadeepa.lk/latest_news/

ජනා පත-අ බාස්ට-නි ෙම නියාව/1-5989)

පලස්තන ජනා පත මහ්මුද් අ බාස්

නි ෙම නියා ෙර ගී තත්ත්වෙයන් ෙපෙළන

බව එරට බලධා හු පවසත. ශල ක මය

සි  ෙමන් අනත ව ෙතවැනි වරටත්

ෙර හල් ගත ෙමන් අනත ව පලස්තන

ජනා පතවර

පා සල් 10,000  ෙය්මනයට
(http://middleeast.lankadeepa.lk
/latest_news/පා සල්-10-000 -
ෙය්මනයට/1-5983)

අයිතය තහව
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අප හා ස බන්දවන්න

Editorial : 
+94 011 538 3671, +94 011 538 3437  

middleeastlankadeepa@gmail.com  

Web Master : 
pradeep@admin.wnl.lk

Technical :  
+94 011 538 3437, 

Email : helpdesk@wijeya.lk
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