
විදේ රටලදී මියගිය ශ්රී කිකයනයට ට ාළකල යකයකයයවියක කදේය ය ද නම් නකර්යක හරහක 

ඉදිරිපත් කයරීදම් නල ක්රමවදදළය්  විදේ නටයුතු ාමවකත්කිය හ්වට ලකදළ  

විදේ රටලදී මියගිය ශ්රී කිකයනයගේද  මෘතදේශ දමරටට දෙගේලක ෙැනීදේදී දශෝ විදේ 

රටනදී අලවගේ නටයුතු සිදුකයරීදේදී දශෝ එම මියගිය පුේෙයකද  ෂඟම ඥකතීගේ විසිගේ 

ඉදිරිඳත් නෂ යුතු දිවුරුේ ප්රනක  අනනයතක දඛනන ශක අදනකුත් ලියකයයවිලි දිලයින පුරක 

පිහිටි ප්රකදේය ය දඛනේ නකයායක ශරශක ඉදිරිඳත් නෂ ශැකය නල රමදදදය්  විදේ නටයුතු 

අමකතයකිදො දන ගේසියුයා නටයුතු අිය, ව්ලදේ නටයුතු අමකතයකිය ශක එ් ල ශඳුගේලක 

දී තිදේ. 

දමම රමදදදය ශඳුගේලක දීමට දඳර  විදේ රටලදී මියගිය ශ්රී කිකයනයගේද  මෘතදේශ 

දමරටට දෙගේලක ෙැනීදේදී දශෝ විදේ රටනදී අලවගේ නටයුතු සිදු කයරීමට අලවර බක දීදේදී 

දශෝ අලය ලන ලියකයයවිලි දන ෂඹ පිහිටි විදේ නටයුතු අමකතයකිදො දන ගේසියුයා 

අිය දලත ඉදිරිඳත් කයරීමට එම පුේෙයගේද  ඥකතීගේට සිදුවිය. නල රමය යටදත්  අදකෂ 

ලියකයයවිලි ෂඟම පිහිටි ප්රකදේය ය දඛනේ නකයායකය දලත භකරදීමට ඥකතීගේට ශැකය අතර ඉගේ 

අනතුරුල එම ප්රකදේය ය දඛනේ නකයායකය මගිගේ එ  ලියකයයවිලි අලය නටයුතු වශක 

දන ගේසියුයා අිය දලත දය මු දනදරයි. 

දමම ලැඩපිළිදලෂ ක්රියකත්මන කයරීම වශක අලය වශය බකදීමට සියුම ප්රකදේය ය දඛනේ 

නකයායකලට උඳදදව් බකදදමිගේ ව්ලදේ නටයුතු අමකතයකිදො දඛනේලරයක විසිගේ 

දැනටමත් චරදඛනය්  ිකකුත් නර තිදේ.  

දන ෂඹ පිහිටි දන ගේසියුයා නටයුතු අිය දලත දශෝ යකඳනදො පිහිටි ප්රකදේය ය 

දන ගේසියුයා නකයායකය දලත දශෝ දන දෙ ව් ෂඟම පිහිටි ප්රකදේය ය දඛනේ නකයායකය 

ශරශක අලය ලියකයයවිලි භකරදීදේ ශැකයයකල මියගිය පුේෙයගේද  ඥකතීගේට දමම නල 

රමදදදය ශරශක ැබී ඇත. දුර බැශැර ඳෂකත්ල සිටින ජනතකල දමම නල රමය යටදත් 

විදේදයගේ ප්රතිකභ බු  ඇති අතර ඳවුදඛ මරණය්  සිදුල ඇති දෝනජනන අලව්ථකලන 

දන ෂඹ දශෝ යකඳනය දලත දුර දෙලක ඳැමිණීමද  අනලය ප්රමකදීමේ ශක වියදේද මඟ ශරලක 

ෙැනීමට දමම රමදයගේ වවුගේට අලව්ථකල වැදවේ. 

දමම රමදදදය ශඳුගේලකදීම නලමු  විමධයෙත ශක ලඩකත් දියුණු දන ගේසියුයා දවේලකල්  

ජනතකල දලත වැසීම වශක විදේ නටයුතු අමකතයකිය දරන ලෑයදමහි තලත් ඉදිරි 

පියලරකය. 
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