එ"නැ%ෙගාඩ! *+වූෙ. /ම"ද?
මාධ$ෙ&' (') එ+නැ.ෙගාඩෙ1 දයාබර 67ඳ පසු<ය =නක මාධ$ හමුෙ& ෙප@
ABයාය. එC' ඇය ජනාFපGවරයාෙගI ෙමIම අKාමාත$වරයාෙගI ඉNලා ABෙP
තම සැQයාට යු+Gය ඉSට කර ෙදන ෙලසT.
වසර පහ+ GUෙU ඇය Aය සැQයා ෙවනුෙවI සටI කළාය. ඇයට හඬIනට තවX කYZ ඉG7ව
නැත. [ලාප නඟIනට ද ඇයට ශ+Gය+ නැත.
වසර පහකට අFක කාලය+ GUෙU අ6රහස+ව Gබූ එ+නැ.ෙගාඩ අ_`දIaම ෙb වන [ට
ෙහcදර& a හමාරය. එ+නැ.ෙගාඩ තවdරටX අ_`දIව නැත. කෲර පාලකයI [AI ඔහු සහGක
ෙලස ඝාතනය කර ඇG බව සාk සCතව ඔ)පු a Gෙi.
(') එ+නැ.ෙගාඩ පැහැරෙගන ෙගාU ඝාතනය jkම ෙlශපාලන අවශ$තාව+ මත Adවූව+ බව
ෙනාරහසj. පසු<ය රාජ$ පාලන සමෙP ආරkක අංශවල අවශ$තාව මත ෙb AයNල Adවූ බව ෙb
වන [ට ෙහcදර& a හමාරය.
එ+නැ.ෙගාඩ ෙb පාලකයIෙ1 උදහසට ල+වIෙI ෙනා6යව Aය රාජකා7ය ඉටුjkම qසාය. ලංකා
ඊ qවුU ෙවi අඩ[ය ඔUෙU ඔහු පසු<ය රජෙP [[ධ stත uයා ෙමIම stතයI vcබඳව
ෙහcකෙwය. ඔවුI ත=I [ෙ&චනය කෙwය.
ඉI ෙනානැව_ණු එ+නැ.ෙගාඩ පසු<ය රජය සමෙP මුZ රටම ෙවළාෙගන Gබූ පවුN පාලනය+
vcබඳව jයෑෙවන සඟරාව+ q{මාණය කෙwය.
(') එ+නැ.ෙගාඩ Cටපු හමුදාපG |N} මාෂN සරX ෙෆාIෙUකා€ මහතා ස•පව ඇසු` කෙwය.
|N} මාෂN සරX ෙෆාIෙUකා€ රාජ උදහසට ල+ෙවන කාල ‚මාව වන [ටද (') එ+නැ.ෙගාඩ ඔහු
සමඟ ස•පව කටයු_ කරQI ෙlශපාලන වැඩවලටද උද& උපකාර කරQI ABෙPය.
එ+නැ.ෙගාඩ පැහැරෙගන ෙගාU ඝාතනය jkමට ආසIනතම ෙƒ_ව වIෙI පවුN ගස සඟරාව
q{මාණය jkම බවට කට කතා පැGර G6„.
එ+නැ.ෙගාඩ ඝාතනය jkෙb ෙකාI…ාX_ව යුද හමුදා බුlF අංශෙP stත qලධාkI ක†ඩායම+
ෙවත භාර ෙකෙරIෙI එවකට ආරkක අංශවලට නායකXවය dI බලවතˆ [AI යTද jයනු ලැෙi.
ඒ වන [ටX බුlF අංශ එ+නැ.ෙගාඩ පසුපස Šහුබ‹QI ABයහ.
එ+නැ.ෙගාඩ ෙකාටුකර ගැ@ෙb ෙමෙහයුෙb (ධාන ච7තයකට පණෙප&ෙ& Cටපු සුමGපාල සුෙ{S
නමැG එN.Œ.Œ.ඊ. සාමා•කෙයj. බුlF අංශ ෙb කා{ය සඳහා සුමGපාල සුෙ{S ෙයාදා ගIෙI ෙහාර
රහෙUය.
සුෙ{S එN.Œ.Œ.ඊ. සං[ධානෙP (බල ච7තය+ [ය. එN.Œ.Œ.ඊ. ය ඔහු හැ‹IවූෙP තෙ&IŽI යන
නQIය. තෙ&IŽIට වයස අවු`d 16 ' ඔහුෙ1 මව Qය යIෙI •වI හමුදාව එNල කළ
(හාරයjIය. ඊට වසර •පයකට පසු යුද හමුදා (හාරයjI තෙ&IŽIෙ1 vයාද Qය<ෙPය.

ෙb AයŠ Adab හමුෙ& සමUත Aංහල ජාGය ෙකෙරCම දැ‘ ෛවරයjI පසුවූ තෙ&IŽI එN.Œ.Œ.ඊ.
සං[ධානයට Uව කැමැXෙතIම බැෙඳIෙIය.
අ[ ආයුධ පුහුණුව ෙමIම බුlF අංශ පුහුණුවද ෙහා‹I (•ණ කළ තෙ&IŽI එN.Œ.Œ.ඊ. සං[ධානෙP
uයාකාk සාමා•කයˆ ෙලස වසර ගණනාව+ කටයු_ කෙwය. (හාර ගණනාවකටම එ+ වුෙ†ය.
පසු කෙලක “ˆණාමලය (ෙlශෙP' ෙජාq බ”ටˆ පෑ•ෙමI ඔහුෙ1 වb පාදෙP ෙකාටස+ අCQ [ය.
එතැI Aට එN.Œ.Œ.ඊ. සIනlධ අංශෙයI ඉවX වූ තෙ&IŽI ෙlශපාලන අංශයට බැYෙ†ය.
“ˆණාමලය =U“+ ෙlශපාලන අංශ නායකයා ෙලස කටයු_ කෙw තෙ&IŽIය.
තම –[ත කතාව ඉතාම සංෙ&' ෙලස (කාශ කරQI ෙදමළ ත`ණයI එN.Œ.Œ.ඊ. සං[ධානය ෙවත
නbමවා ගැ@ෙb මනා හැjයාව+ තෙ&IŽI ස_[ය. ඒ අතර ෙකාB බුlF අංශයට ද සbබIධ වූ
තෙ&IŽI ෙපා”ටුඅbමාI සමග ද ස•පව කටයු_ කෙwය.
2002 ව{ෂෙP' එN.Œ.Œ.ඊ. ය සහ එවකට එජාප රජය අතර පැවැG සාම සාක—ඡාවල (Gඵලය+
ෙලස සාමාන$ ජනතාවට උ_ෙ{ සංචාරයට ඉඩකඩ ලැš Gබුෙ†ය.
එවකට රජෙP ඇමැGවරයˆව AB නැ‚ <ය ෙදාUතර ජයලX ජයව{ධන =න+ මඩු ෙlවUථානය ෙවත
පැQණ ABෙPය. ඔහු පැQණ ABෙP (') එ+නැ.ෙගාඩ ද සමගය. ෙසNවb අෙ}+කලනාදI ද ඒ
සමඟ ABෙPය.
එ=න තෙ&IŽI ද මඩු ෙlවUථානය ෙවත පැQණ ABෙPය. තෙ&IŽI (') එ+නැ.ෙගාඩට හYIවා
dIෙI අෙ}+කලනාදI [AIය.
එ+නැ.ෙගාඩ ජාත$Iතර සbබIධතා ඇG මාධ$ෙ&=යˆ බවX ඔහු සමඟ සbබIධතා පැවැXaම
වැදගX බවX අෙ}+කලනාදI තෙ&IŽIට jයා Gබුෙ†ය.
ෙb දැන හYනාගැ@ම ඉතාම ෙකB කාලය+ _ළ ස•ප සbබIධතාව+ ද+වා dර=ග <ෙPය. සGයකට
ෙද_I වතාව+ එ+නැ.ෙගාඩ තෙ&IŽIට dරකථනෙයI කතා කෙwය. ෙකාB පාලන (ෙlශවල
වැදගX ෙතාර_` AයNල එ+නැ.ෙගාඩ ලබාගIෙI තෙ&IŽIෙ1 මා{ගෙයIය.
එN.Œ.Œ.ඊ. සං[ධානය යුදමය අGI පරාජයට පX aෙමI පසු 2009 ව{ෂෙP' තෙ&IŽI යුද
හමුදාවට භාර වුෙ†ය. පසුව ඔහු පුන`Xථාපනය ෙක`ෙ†ය. පුන`Xථාපනය jkෙමI පසු
තෙ&IŽI යුද හමුදා බුlF අංශය ෙවත බඳවා ගIෙI ඔහු හරහා [ශාල ෙමෙහවර+ ලබා ගැ@ෙb
අරමුණු ඇGවය.
සැඟa ABන ෙකාB …Uතවා'I ෙසායා 'මට ඔහු කටයු_ කෙwය. එෙමIම ෙකාBI ස_ව Gබූ අ[
ආයුධ ෙතාග ෙසායා 'ම ෙකාBIෙ1 සැලසුb vcබඳව බුlF අංශ ෙවත වැදගX ෙතාර_` 'ම තෙ&IŽI
[AI Adකෙwය.
තෙ&IŽI යුද හමුදාවට භාරa පුන`Xථාපනය වූ බව එ+නැ.ෙගාඩ දැන ABෙP නැත. තමI යුද
හමුදා බුlF අංශයට සbබIධ a ABන බවද එ+නැ.ෙගාඩට ෙනාපැව‚මට තෙ&IŽI වගබලා
ගXෙXය.
එ+නැ.ෙගාඩ =<I =ගටම තෙ&IŽI සමඟ සබඳතා පවXවQI ඔහුට dරකථනෙයI කතා කෙwය.
ෙb අතර තෙ&IŽI සමඟ සbබIධතා පැවැX වූ හමුදා සාමා•කයI සහ A[N පුlගලයI vcබඳව ද
බුlF අංශ ෙසායIනට වූහ.

(') එ+නැ.ෙගාඩ තමI සමඟ '{ඝ කාලයක Aට සbබIධතා පවXවන බව තෙ&IŽI බුlF අංශ
ෙවත jයා ABෙPය.
ඒ වන [ට Cටපු හමුදාපG සරX eµdIෙUකා රජය සමඟ [රසක a AB අතර ඔහු සමඟ සබඳතා
පැවැX වූවI vcබඳවද බුlF අංශවල දැ‘ අවධානය ෙයාමුව Gබුෙ†ය.
එ+නැ.ෙගාඩ vcබඳව ඇස ගසාෙගන ABන ෙලස බුlF අංශ තෙ&IŽIට උපෙදU dIෙI ෙb qසාය.
එ+නැ.ෙගාඩ Aය Kහණයට ගැ@ම සඳහා බුlF අංශෙP stත qලධාkI v7ස+ සැලසුb සකU
කරIනට වූහ.
ෙදමළ භාෂාව ෙහා‹I හැAර[ය හැj •යIත නමැG බුlF අංශෙPම ෙසාNදාdවˆ ඒ සඳහා ෙයාදා
ගXෙXය. •යIත නමැG ෙසාNදාdවා නාදI නමැG එN.Œ.Œ.ඊ. සාමා•කයˆ ෙලස ෙවUගැIවූ බුlF
අංශය තෙ&IŽI මා{ගෙයI ඔහු එ+නැ.ෙගාඩට හYIවා dIෙIය.
එ+නැ.ෙගාඩට අයX පුංž ඉඩb ක”Bය+ ‚<7ය (ෙlශෙP vCටා Gබුෙ†ය.
නාදI ෙලස ෙවUවලාගX ෙකŸ(N වරෙය+ බුlF අංශ සාමා•කයI v7ස+ද සමඟ ‚<7ෙP vCB
ඉඩෙb' එ+නැ.ෙගාඩ මුණගැසුෙ†ය. ඒ 2009 ව{ෂෙP ෙනාවැbබ{ මාසෙP =නක'ය. ෙb හමුaම
AdවIෙI තෙ&IŽIෙ1 මැ=හXaම මතය.
එ=න තෙ&IŽI එ+නැ.ෙගාඩට jයා ABෙP තමIට [ෙlශ ගතaමට අවශ$ බවය. ඒ සඳහා [ෙlශ
ගමI බලප…ය+ සකU කර ගැ@මට උපකාර කරන ෙලසද ඔහු jයා ABෙPය.
අදාළ .යjය[. සහ මුදN ලබා dIෙනාX ඒ කා{ය කර'මට හැj බව එ=න එ+නැ.ෙගාඩ •ෙ&ය.
තෙ&IŽI එ+නැ.ෙගාඩට dර කථනෙයI කතාකර නාදI අත [ෙlශ ගමI බලප…ය ලබා ගැ@මට
අවශ$ .යjය[. එවන බව jයා ABෙP ඔහු පැහැර ගැ@මට අ‘තාලම දමQIය.
ඒ අනුව එ+නැ.ෙගාඩ මුණගැ‚මට නාදI අ_`<7යට ආෙ&ය. ඔහු සමග යුද හමුදා බුlF අංශෙP
ŠGනI ක{නNවරයˆ ෙමIම තවX සාමා•කයI v7ස+ද පැQණ ABයහ.
රා 7.30 ට පමණ එ+නැ.ෙගාඩ මුණගැසුණු නාදI ඔහුද කැBව ‚<7යට යIෙI වෑI රථයjIය.
එෙහX ඒ ගමන ෙකළවර වIෙI <7තෙN හමුදා කඳවුෙරIය. ඒ <7තෙN කඳවුරට එ+නැcෙගාඩ
බාර'ෙමq. 2010 ජනවා7 25, 26, 27 =න _න පුරා එ+නැ.ෙගාඩ <7තෙN කඳවුෙ{ රඳවාෙගන
ඔහුෙගI (¡න කරන ල'.
ඒ (¡න jkbවලට (ධාන මාතෘකාව a Gබුෙ† එ+නැ.ෙගාඩ රචනා කළ පවුN ගහ නමැG සඟරාව
vcබඳවය. එෙමIම ඔහු [AI අ‹න ලද එවකට පාලකයI [ෙ&චනය කළ කාටුI ž… ෙපාX vcබඳවද
=<I =ගටම (¡න කෙwය.
එ+නැ.ෙගාඩ එN.Œ.Œ.ඊ. ය සමඟ සබඳතා පැවැX වූෙ&ද යIන vcබඳව ෙකාTම අවUථාවක'වX
(¡න කෙw නැත.
ඉහcI qෙයŸග ලැš Gබුෙ† එ+නැ.ෙගාඩ රචනා කළ පවුN ගහ සඟරාව vcබඳව ෙමIම එය රචනා
jkමට උද& උපකාර කළ අය vcබඳව ෙතාර_` ලබාගැ@මට පමණය.
=න _නක කාලය+ <7තෙN කඳවුෙ{ රඳවාෙගන AB එ+නැ.ෙගාඩ නැවත බුlF අංශ ŠGනI
ක{නNවරයˆ යටතට භාර ෙකෙරIෙIය.

ෙb ක{නNවරයා jයා Gබුෙ† එ+නැ.ෙගාඩෙගI තවdරටX (¡න jkමට ඔහු රැෙගන යන බවXය.
එෙහX එතැI Aට එ+නැ.ෙගාඩ vcබඳව jAd ෙතාර_ර+ ෙනාමැත. එ+නැ.ෙගාඩ අවසIවරට
රැෙගන <ය ŠGනI ක{නNවරයා ෙb වන [ට අපරාධ පkkණ ෙදපා{තෙbI_ව භාරෙP ABT.
ඔහු පවසIෙI එ+නැ.ෙගාඩ හමුදා බාරෙP භාරෙP ABය' පලාෙගාU ඇG බවT.
2010 ව{ෂෙP ජනවා7 23 වැqදා එ+නැ.ෙගාඩ පැහැරෙගන යැෙමI පසු ඔහුෙ1 67ඳ ෙහŸමාගම
ෙපා.AෙP ෙb vcබඳව පැQ„Nල+ කළාය. එ+නැ.ෙගාඩ අ_`දIaම vcබඳව මුZ රෙ”ම (ධාන
මාතෘකාව+ බවට පXවIෙI එතැI Aටය. එවකට රජය ෙb vcබඳව පkkණ පැවැXaමට Q7හාන
[ෙ¡ෂ [ම{ශන ඒකකය සහ ෙකාළඹ අපරාධ ෙකා”ඨාසය ෙවත භාර කෙwය.
එෙහX ඒ පkkණ qකbම qකI පුUස+ බවට පXව Gබුෙ†ය. එ+නැ.ෙගාඩෙ1 67ඳ සැබ[Iම
යකඩ ගැහැqයj. ඇය Aය සැQයා ෙවනුෙවI දැවැIත සටන+ ෙගන <ෙP එවකට AB පාලකයIට
එෙරCවය. ෙb සටI ජාත$Iතරය ද+වාම ෙගන යැමට ඇය කටයු_ කළාය.
(') එ+නැ.ෙගාඩ අ_`දI a ගතවූ පU වසරක කාලය පුරාවට එවකට රජය jAd සාධාරණ
පkkණය+ පැවැXවූෙP නැත. එ+නැ.ෙගාඩට සාධාරණය+ ඉටුකර ෙදන ෙමI ඉNලQI ෙමාන තරb
උlෙඝŸෂණ කළද කIනල& කළද ඒවා 6C7 අ¥Iට aණා වාදනය jkම+ බY [ය.
එ+නැ.ෙගාඩෙ1 අ_`දIaම ෙසායනවා ෙවනුවට එවකට රජය කෙw ඔහු ඕනෑකQI අ_`දIa ABන
බවට ඒX_ ගැIaමටය. ඒ සඳහා එවකට ආ†ඩුවට වI=භ”ටකb කළවුI •ප ෙදනˆම ෙයාදා
ගXෙXය. ෙb වI= භ”ටයI පුන පුනා jයා ABෙP එ+නැ.ෙගාඩ –ව_I අතර ABන බවය.
(') එ+නැ.ෙගාඩ තමIට (ංශෙP' මුණගැසුණු බව එවකට පා{.ෙbI_ මI අ`I=ක (නාId
jයා ABෙPය. Cටපු අග[qසු` ෙමාහාI §7U (කාශ කර Gබුෙ†ද (') එ+නැ.ෙගාඩ [ෙlශ රටක
–වXවන බවT.
ෙb (කාශව.I ඔවුI උXසාහ කෙw =<I =ගටම එNලවන ෙචŸදනාව.I Cටපු රජය ආරkා කර
ගැ@මය.
ඕනෑම අපරාධය+ සදාකා.කව යටපX කර දැQය ෙනාහැක. ෙක=නක ෙහŸ සත$ ෙහcවනු ඇත.
රාජපk රජය පරාජයට පXaමX සමඟම AයNල කණvට ෙපරෙළIනට පටI ගXෙXය.
ඉˆX ජනවා7 08 වැqදා ෛම පාල A7ෙUන ජනාFපG ධුරයට පXaමX සමඟම වැළ¥ <ය මහා
අපරාධ vcබඳව [ම{ශන එjI එක කරcයට එIනට පටI ගXෙXය.
එ+නැ.ෙගාඩ අ_`දIaම vcබඳව [ම{ශන කටයු_ අපරාධ පkkණ ෙදපා{තෙbI_ව ෙවත
පැවෙරIෙI ජනවා7 11 වැqදාය.
එ+නැ.ෙගාඩ අ_`දIaෙb සුලමුල ෙසaෙb භාරsර කා{ය අපරාධ පkkණ ෙදපා{තෙbI_ෙ& දk
q{¨ත qලධාkI v7ස+ ෙවත භාර ෙකෙරIෙIය.
එ+නැ.ෙගාඩ ප7හරණය කරන ලද ජංගම dරකථන ඔUෙU කරන ලද පkkණයක (Gඵලය+ ෙලස
නාදI ෙලස ෙප@ AB ෙකŸ(Nවරයා අXඅඩං•වට ගැ@මට අපරාධ පkkණ ෙදපා{තෙbI_ව සමX
වූෙ&ය. පසුව සුෙ{S ෙනාෙහාX තෙ&IŽIද ෙපා.U භාරයට ගැ@මට හැj[ය.
ˆ`ණෑගල වා7යෙපාල (ෙlශෙP' සාජI ෙbජ{ රIබ†ඩා අXඅඩං•වට ගැ@මට අපරාධ පkkණ
ෙදපා{තෙbI_ව uයා කෙwය. ඒ වන [ට රIබ†ඩා [©ාම ෙගාU ෙපාN ඉඩම+ වගා කරQI
වා7යෙපාළට a ABෙPය.

ෙb සැකක`වI GෙදනාෙගI (¡න jkෙb' එ+නැ.ෙගාඩෙ1 අ_`දIaම vcබඳව ෙමIම ඔහුට
අXවූ ඉරණම vcබඳවද ෙහcකර ගැ@මට අපරාධ පkkණ ෙදපා{තෙbI_වට හැj [ය.
එ+නැ.ෙගාඩ පැහැර ගැ@ෙb ෙමෙහයුමට නායකXවය dI <7තෙN කඳවුෙ{ එවකට (ධා@I ෙලස
කටයු_ කළ ŠGනI ක{නNව`I ෙදෙදනා ඇ_Z හමුදා සාමා•කයI Aවුෙදනා වහාම තමI ෙවත
භාර කරන ෙලස අපරාධ පkkණ ෙදපා{තෙbI_ව යුද හමුදාවට දැනුb dIෙI පසු<ය 16 වැqදාය.
එෙහX ඔවුI ෙපා.Aයට භාර jkමට කටයු_ කෙw නැත. ඒ ෙවනුවට ආරkක අංශ (ධා@I කෙw
අපරාධ පkkණ ෙදපා{තෙbI_ව ෙවත හැj තරb බලපෑb jkමය.
එ+නැ.ෙගාඩෙ1 67ඳ හමුaමට ෙගාU ෙb (¡නය dර=ග ෙගන යැෙමI වළjන ෙලස jයQI ඇයට
වªාකාරව ත{ජනය jkමට ද v7ස+ උXසාහ කෙwය.
ෙb බලපෑb හමුෙ& ෙනාසැ¥ AB අපරාධ පkkණ ෙදපා{තෙbI_ව පසු<ය 20 වැqදා සහ 22 වැqදා
නැවත නැවතX යුද හමුදා (ධා@I ෙවත .තව දැනුb dIෙI සැකක`වIව තමI ෙවත වහාම භාර
කරන ෙලසය.
එෙහX ඒ AයNල ව${ථaෙමI පසු සැකක`වI අපරාධ පkkණ ෙදපා{තෙbI_ව ෙවත භාර
කරIෙI 24 වැqදාය. හමුදා බලධාkI එ=න සැලසුb කෙw සැකකාර qලධාkI ෙපා.Aය හමුවට
ඉ=7පX කර එ=නම ඔවුI නැවත රැෙගන යැමටය.
එෙහX අපරාධ පkkණ ෙදපා{තෙbI_ෙ& qලධාkIෙ1 කෙනI 7ංගා යැමට ඔවුIට ඉඩ ලැබුෙ†
නැත.
එ+නැ.ෙගාඩ ඝාතනයට සbබIධ stත බුlF qලධාkIෙ1 පැBj7ය ෙb වන [ට ෙහca හමාරය.
සැකකාර හමුදා qලධාkI මාස 3 ක කාල ‚මාවකට රඳවාෙගන (¡න jkමට අවසර ඉNලා ABයද ඒ
සඳහා අවසර ලැෙබIෙI =න 14 කට පමණය.
ෙb අපරාධකාරයI ආරkා jkමට ඉව අNලන බලධාkI තවමX ෙහාNමI කරQI AŒම [මGයට
ක`ණj.
යුද හමුදා බුlF අංශෙP qලධාkI jCප ෙදෙනˆ qසා සමUත බුlF අංශයම qගාවට පXෙවQI
G6„.
GUවසරක ˆ7` යුlධය හමාර jkමට යුද හමුදා බුlF අංශ කළ අනුපෙbය ෙUවය ඉGහාස ගතෙවT.
යුද හමුදා බුlF අංශ qලධාkI ඒ කළ මහා කැපjkමට උදාර ෙUවයට vං AdවIනට මහා
ව$සනයIෙගI රට ආරkා කර ගැ@මට හැj වුෙ†ය.
එෙහX යුද හමුදා බුlF අංශෙP •{Gනාමය ෙගෟරවය [නාශ කළ v7ස+ ඊට අනුයු+තව AŒම
කනගාටුවට ක`ණj. බුlF අංශ හරහා තමIට ලැබුණු වරදාන වර(සාද රැකවරණ බලතල
(ෙයŸජනයට ගX ෙb v7ස පසු<ය වසර හත අටක කාලය පුරාවට කළ • දැ ෙb වන [ට ෙහcෙවQI
GෙබT.
යුද හමුදා බුlF අංශෙP •{Gනාමය උකසට තබQI ෙකŸBපGයI වූ බුlF qලධාkI vcබඳ AයŠ
ෙතාර_` අපරාධ පkkණ ෙදපා{තෙbI_ව ස_ය.
එ+නැ.ෙගාඩ ඝාතනය jkෙb AlFය සbබIධෙයI අXඅඩං•ෙ& ABන හමුදා සාමා•කයI සුv7
ධනව_I වූෙP ෙකෙUද? ඒ අතර ABන ŠGනI ක{නNවරයˆ අ‚Qතව මුදN උපයා ගXෙX ෙකෙUද?
අ_`<7ය (ෙlශෙP ඔහු ඉ=කළ _IමහN මI=රයj. vCනුb තටාක ඇ_Z නaන
අංෙගŸපාංගයIෙගI සමI[ත වූ qවස සඳහා වැයa ඇG මුදල `vයN ෙකŸB ගණනj. රජෙP මාAක

වැටුප+ ලබන ŠGනI ක{නNවරයˆ ෙb ආකාරයට සුv7 ධනවතˆ බවට පXaම ගැටŠසහගතය.
එ+නැ.ෙගාඩ ඝාතනය සbබIධෙයI අXඅඩං•ෙ& ABන හමුදා සාමා•කයI [AI ෙදමළ
ව$ාපා7කයI පැහැරෙගන ෙගාU ක)පb ගැ@ම ඇ_Z තවX අපරාධ රැස+ Adකර ඇG බව
අනාවරණය ෙවQI Gෙi.
vටෙකාටුෙ&, වැNලවXෙX, ෙකාටෙƒෙI ප=ංž ධනවX ෙදමළ ව$ාපා7කයI පැහැරෙගන ෙගාU
<7තෙN කඳවුෙ{ Aරකර ෙගන ඔවුIෙගI `vයN ෙකŸB ගණqI ක)පb ලබාෙගන ඇXෙX පසු<ය
රජෙP ෙlශපාලන බලවතˆ සහ ආරkක අංශ (ධා@I jCප ෙදනˆෙ1ද අනුදැනුම මත බව
අනාවරණය ෙවQI GෙබIෙIය.
පසු<ය රාජ$ පාලන සමෙP Adවූ මහා ආIෙදාaලනාXමක අපරාධ රැස+ අනාවරණය කරෙගන ඒවාට
සbබIධ සැකක`වI අXඅඩං•වට ගැ@මට කටයු_ කරQI අපරාධ පkkණ ෙදපා{තෙbI_ව කර
ඇG ෙමෙහය අG[ශාලය.
ඒ ෙහcදර& jkb ජාත$Iතර වශෙයI රටට යහපත+ ෙගනැ[X GෙබT. ඇම7කI රජය පවා ¬
ලංකාවට සහාය පළ jkමට ඉ=7පXව ABIෙI ¬ ලංකාව _ළ නැවත @Gය හා සාමය උදාෙවQI
Gෙබන qසාය.
(') එ+නැ.ෙගාඩ ඝාතනය AයŠ සැකක`වI @GෙP රැහැනට ෙගන ඔවුIට qA දඬුවb ලබා=ය
යු_ය.
ඒ =නය උදාවන_` එ+නැ.ෙගාඩ 67ඳ ෙමIම @Gග`ක රටවැAයI ද බලාABT.
ෙƒමIත රIdණු
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