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ඒ deබඳව වැ>අමුණ මහතාෙග, සgහඬ කළ Eම=ම6 ෙ).

ලස#ත %ක 'ම)ංග ඝාතනයට ස1බ#ධ බවට සැක ෙකෙරන අය9 ෙවනුෙව#
ඔබ ෙප= >? බවට@ ෙ1 ස1බ#ධව ඔබෙග# %මAමට උ@සාහ කළ අවEථාෙG
ඔබ HI)J Kම මඟහැMය බවට@ එO K ඇAමට බලාෙපාෙරා@) වූ ප 'Rන
ඇ)ළ@ ඊෙ1T පUවුඩයට පවා ඔබෙග# HI)J නැW බවට@ එXතරා ෙවY
පුව@පතX මZ# ඔබට එෙරOව ෙච\දනා නගා Wෙබනවා. ඔබ දැ# මාධ^
මඟහM#ෙ# ඇ_?

Eiවස8යgවෙය, යුO  ඕනෑම මාධmයK මෙග, කරන Eම=)වලට මා deO\
ෙදනවා වෙnම ප Nවෘg9 සාකpඡා මා ලබා r 9ෙබනවා. ඉsCයටg ලබා ෙදනවා.
ඒ වෙnම අවු\Dදකටg වැt කාලයK 9YෙY Dෙuශසහගත ෙලස මට පහර
ෙදන මාධm ෙහX මාධmක\ව,ට මම උgතර ෙද,ෙනg නැහැ, මාධm සාකpඡා
ලබා ෙද,ෙනg නැහැ.

ඔබ ජනවාM 8 වූ ෙවනසට කැa ෙපෙනන ෙලස දායක වූ අෙයX. එO K ලස#ත
%ක 'ම)ංග ඝාතනය ස1බ#ධව සැක ෙකෙරන ක#ෙදෙගදර Hයවංශ නමැW අය
ෙවනුෙව# ඔබ ගTcEස මහාdකරණෙf K ෙප= >? බවට එg ෙවY පුව@පත
ෙච\දනා නගා Wෙබනවා. ඔබ මඟහM#ෙ# එg කාරණාව_. ෙ1 ගැන cය#ෙ#
9මXද?

මම අපරාධ නඩුවලට ෙප8 *]න 89ඥවරෙයK ෙනාෙව'. එය ප N*Dධ
කාරණාවK. මම මෙහYත ්  රාg අyකරණ ෙහX මහාyකරණවල ෙප8 ෙනා*]න
බව ඔය >යප ුක{]ය පවා ද,නවා. ඒ |සා මම මෙහYත ්  රාg අyකරණ ෙහX
මහාyකරණවල ෙප8 *]යාය ය,න ත|කර ෙබා\වK.ක,ෙදෙගදර dයවංශ
6යන පුDගලයා මාස 8-10 ක පමණ කාලයK 9YෙY හs* 89 ෙර}ලා* ම`,
රඳවාෙගන *]~, ලස,ත Eක NමOංග ඝාතනය ෙවනතක හැර�ෙ) උපායK
9ෙබනවාය 6යන පදනම මත ඔවු,ෙn පවුෙ� අය මූ>ක අ'9වා*ක) නඩුවK
සඳහා මෙn ෙYවය ලබා ගgතා.

458/2010 යන එ� නඩුෙu r මම එම පවුෙ� අයෙn උපෙදY මත ෙප8 *]යා. මම
මු� ඉ9හාසය පුරා E,sතය, ෙවනුෙව,, ත ්  රYතවාr ක Nියා ස)බ,ධව
අgඅඩං}වට ෙගන ඇ9 ක{]ය ෙuවා ~>ටC අgඅඩං}ෙu *]න අය;
ෙවනුෙව, ෙuවා කවුද, ෙමාකKද 6යන එක මට අදාළ ව,ෙ, නැහැ, මෙn
යුOකමK වශෙය, අදාළ නඩුවකට මා ෙප8 *]නවා.



මට මතක Esහට ෙ) 6යන ක,ෙදෙගදර dයවංශ නමැgතාෙn නඩුෙu ෙගානු
6�) කෙ� ගuC සංග� තවරාසා මහg~ය'.ඇයg ෙ) නඩුෙu Eයද)වලට
සෑෙහ,න අ9, Eයද) කළා. ෙ) නඩුව යන අතරOර මට ඔහුව කවදාවg
හමුෙවලා නැහැ. මු>, බූYෙY රඳවලා S]ය. ෙ) නඩුවට අදාළව ෙතාරO\
ගgෙg 89ඥව\, බ,ධනාගාරයට �S�ල'.

ලස,ත ඝාතන නඩුව |යමාකාරෙය, Eම3ශනය Eය යුO තැන' අd කවු\g
*]ෙ[. ලස,ත Eක NමOංග ඝාතනයට ස)බ,ධද ය,න හා එවකට ෙජනරා�
සරg ෙෆා,ෙYකා හා ස)බ,ධයK 9ෙ^ද ය,න ගැන ත ්  රYත Eම3ශන
ඒකකෙ[ අය තම,ෙග, ප Niන කළ බව ෙමම නඩුෙu r ඔහු 6යනවා.

ඒ වෙnම ෙ) නඩුව මානව S~ක) නඩුවK ~ස ඇප ලබා ග,නා නඩුවK ෙනාෙu.
හs* 89ය යටෙg ෙකෙනK ෙ) ආකාරයට බ,ධනාගාරගත කර,න පු�ව,ද
ය,න ෙ) නඩුෙu Eෂය පථය'. ෙ) ස)බ,ධ නඩුව අවYථාෙu ෙYවාදායකයෙග,
ලැapච උපෙදY ම`, ෙප8 �ය ෙD තම' පැහැs>වම ෙ) නඩුව Eම3ශනයකට
භාජනය ව,ෙ, නැත ය,න. ෙ) ෙDට ඔහු ස)බ,ධ'ද නැ9ද 6යා මට 6ය,න
බැහැ. ඒක 89ඥවරය; වශෙය, මෙn ක3තවmය ෙනාෙව'. මෙn නඩුෙu r ෙමය
මූ>ක අ'9වා*ක) නඩුවK පමණ'. ඒ |සා ෙ) නඩුව ඇප ග,න ෙහX ෙවනg
නඩුවK ෙනාෙව'.

එෙහ@ ෙමයට අදාළ ෙවY පුවත මZ# ඔබ ක#ෙදෙගදර Hයවංශ නමැ@තාට ඇප
ගැ=මට සම@ වූවාද ය#න %මසනවා.

නැහැ. ත|කර ෙබා\වK. ඇප ගැ8මට මෙහYත ්  රාg අyකරණයට ෙහX
මහාyකරණයට යා යුO'. 2010.11.10 වන දා ත ්  රYතවාr Eම3ශන ඒකකය ම`,
ෙ<සුදාස, හා dයවංශ යන ෙදෙදනාට එෙරSව 89මය ක Nියාමා3ග ග,ෙ,
නැතැ' 6යා මෙහYත ්  රාg අyකරණයට 6යලා එ� අyකරණෙ[ r ඔහු
මුදාහැ�ෙ) |ෙයXගයK ලබා r 9බූ බව ෙ��ඨාyකරණයට ෙප8 �S,
9ෙබනවා.

අෙනK කාරණය මාධmෙusය;ට ෙ) නඩුව ගැන ෙතාරO\ දැනග,නට  ඕන න)
මෙහYත ්  රාg අyකරණයට යා යුOව 9ෙබනවා. ෙමාකද 89ඥවරයා සහ
ෙYවාදායකයා අතර ඇ9 ස)බ,ධතාව මත 89ඥවරය;ට තවෙක;ට
ෙතාරO\ ෙද,නට පු� ව, කමK නැහැ.

ෙමය මානව S~ක) නඩුවK |සා එ� නඩුෙu *Dධ වූ ෙD මට 6ව හැ6'. එ|සා
Eiවස8ය මාධmෙusය; කර,නට  ඕනා නඩු ෙගානුව ෙසායාෙගන යාම'. අඩුම
තර~, නඩුෙu අංකය ද,නවා න) ඊට ෙප8 *]ෙ[ කවුද 6යා ෙසායාගත හැ6'.



ඒවා ෙසාය,ෙ, නැ9ව මම ක,ෙදෙගදර dයවංශට ඇප ගැ8මට ෙප8 *]යාය
6යන එෙKම 9ෙබ,ෙ, Dෙuශය'.

Hයවංශ ෙවනුෙව# ඔබ ෙප= >? නඩුවට යුද හමුදාෙව# ය1c> ෙගhමX ඔබට
කළා ෙනාෙGද?

නැහැ. 6*ම ෙග�මK කෙ� නැහැ. මම ද,නා Esහට Eයදම දැ\ෙව dයවංශෙn
පවුෙ� අය E*නු'. එෙහg එම Eයදම ප Nමාණවg ෙනාවුණු |සා ගuC තවරාසා
මහg~ය Eයද) දරාගgෙg.

ඒ කාලෙ[ ෙ) පුDගලයාව මම ද,ෙනg නැහැ. දැකලg නැහැ. ඇgතටම මම ෙ)
පුDගලයාව ඇහැට දැKෙK මෙ�Yත ්  රාg අyකරණෙ[ නඩුව ඉවර 6�ෙම, පසු
|දහYව පැ~b පසුව'. ඔහුg සමඟ මෙn ගනුෙදනුවK නැහැ. එෙහg
ෙYවාදායකය; ෙලස ඔහුෙn අ'9වා*ක) ආරKෂා 6�මට මා බැ� *]නවා.

ඔබ cය#ෙ# ක#ෙදෙගදර Hයවංශ ෙච\දනාවi# jෙදාE ෙකාට jදහE කරන
අවEථාවට ඔබ ස1බ#ධ නැහැ. එය හMද?

මම ස)බ,ධ නැහැ. එය කර,ෙ, මෙහYත ්  රාg අyකරණෙය,. මූ>ක
අ'9වා*ක) නඩුෙu Eෂය පථය ව,ෙ, හs* 89 ෙර}ලා* යටෙg ෙ)
ආකාරයට ෙකෙනK රඳවාෙගන ඉ,න පු� ව,ද 6යන එක'. ඔහු ෙචXදනා
ෙනාලබා මාස 18 K හs* 89 ෙර}ලා* යටෙg රඳවාෙගන 9බුණා.
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අනුයුXතව >? වග ඔබ දැන >?යද?

නැහැ. මටg 6ය,නට පු�ව, =මාවK 9ෙබනවා. ඔහු 6යූ ෙDව� *ය�ල
ෙපgසෙ) 9ෙබනවා. ඒ හැර 6*ම ෙදයK අd ද,ෙ, නැහැ. ෙමාකද ෙමය
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deබඳව නඩු, මං Sත,ෙ, සෑෙහන ප NමාණයK මා කර 9ෙබනවා. ඒ වෙnම
ෙජනරා� ෙෆා,ෙYකාට එෙරSව හමුදා ෙසබ�, දැමූ නඩුව>, අ9බහුතරයකට
මා ෙප8 *]යා. ඒවා *ය�ල මූ>ක අ'9වා*ක) හා C{ ආඥා deබඳ නඩු.
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ගැට.සහගත ඒ 6ය,ෙ, මම මු�ම|,ම ස)බ,ධ *Dyයක, නැ9න) ඥා9
ස)බ,ධයK 9ෙබන, ෙ) ආකාරෙ[ ය) ගැට. වK |සා මට සදාචාරාgමකව
ෙප8 *]ය ෙනාහැ6 තggවයකs'. එෙY ෙනාවන අවYථාවක r ෙප8 *�මට මා
බැ� *]නවා.

ඔබ ව@ම# ජනාdපWවරයාෙp උපෙqශකය9 ෙලස කටයු) කරනවාද?

මම 6*ම ෙකෙන;ෙn උපෙDශකය; ෙලස වැඩ කර,ෙ, නැහැ. මම
ජනාyප9වරයා ෙහX අගමැ9වරයා සමඟ ස)බ,ධ ව,ෙ, *E� සංEධාන සමඟ
ඇ9 සංවාදය ඔYෙY'. ඊට අමතරව ෙසාරක) කළ EෙDශ වgක) deබඳ
කා3යසාධක බළකාෙ[ සභාප9වරයා ෙලස මම කටයුO කරනවා. හැබැ' එය
ග\ ෙYවයK.

ඒ හැර මම රජෙ[ ෙDව�වලට ස)බ,ධ ව,ෙ, මෙn වෘg�ය ම{ට~,
ආරාධනයK ලැබුෙණාg පමණ'. උදාහරණයK ෙලස මම ෙතාරO\ දැනගැ8ෙ)
පනg ෙකටු)පත සහ Eගණන පනg ෙකටු)පත ස)බ,ධව ස)බ,ධ වුණා.
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