එක්සත් ජාතීන
් ් සාමසාධක රාජකාරිය් නිරතව සිටියදි දිවිපිදු රණවිරුවන් ් ද්හයන්
දිවයිනට
එක්සත් ජාතීන් ් සාමසාධක රාජකාරිය් නිරතව සිටියදි දිවිපිදු ශ්රී කාකා යුද්ධ හමුදා
රණවිරුවන් දදනා ් ද්හයන් සඳුදා (පබරවාරි 04) දින දිවයිනට  නන කදී. ඹජර්
ඩබ්කිව්.ඩි. ජයවික්රම සහ සරරයන් එස්.එස්. විේකුමාර  ් ද්හයන් තරන්පත් කරන කද දණ,
හමුදා සඹපරදායානුකලක උත්සවයිනන්  රවාන්විතව භාර න්නා කදී. මම අවස්ථාවට රු
ආරක්ෂක රාජය අමාතය රුවන් විජයවර්ධන මහතා ද කටුනායක ුවන්තාටුපළ් දී සහභා ී
වන කදී.
එක්සත් ජාතින් ් ධජයන් න් ආවරණය කරන කද දිවිපිදු රණවිරුවන් ් ද්හයන් තරන්පත්
කරන කද දණ, එක්සත් ජාතීන් ් සාමසාධක මහයුඹ මකස්ථානය් ආඥාපති ලුතිනන්
ජනරාක් ඩනිස් ිකිස්පාර් (Li eut enant General Denni s Gyl l i sporre) ඇතුෆ පිරිස විසින් යුද්ධ
හමුදාධිපති ලුතිනන් ජනරාක් මහ්ෂ් ස්නානායක වත නික වශයන් භාරදන කදී. ඉන්
අනතුරුව, යුද්ධ හමුදා සාමාජිකයින් විසින් හමුදා සඹපරදායානුකලකව ශ්රී කාකා ජාතික ධජයන්
එම ද්හයන් තරන්පත් කරන කද දණ, ආවරණය ිනරීමන් අනතුරුව එක්සත් ජාතීන් ්
ධජයන් එක්සත් ජාතීන
් ් සාමසාධක මහයුඹ මකස්ථානය් ආඥාපති වත භාරදීම සිදු
කරිණි. පසුව මූත ශරීර පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා ර මුව රෝහක වත
රැ න යන කදී.
එක්සත් ජාතීන් ් සාමසාධක රාජකාරීන්හි නිරතව සිටියදී දිවිපිදු මම රණවිරුවන්
දදනා ් අවසන් කටයුතු පුර්ණ හමුදා  රව සහිතව ඔවුන් ්
ඹපියසවක් වන
පාළාන්නරුව හා පාක්පිති ම යන පරද්ශ වකදී සිදුිනරීමට නියයතය.
ව
ු න් තාටුපක් දී පරවරති දිවිපිදු රණවිරුවන් ් ද්හයන් භාර රනීඹ අවස්ථාව සඳහා ශ්රී
කාකාව් එක්සත් ජාතීන් ් න්වාසික සඹබන්ධීකාරක හනා සිා ර් මහත්යය, ජයෂ්ය යුද්ධ
හමුදා නිකධාරීන් සහ යය ිය රණවිරුවන් දදනා ් පවුක් ඥාතින් ඇතුෆ පිරිසක් සහභා ී
වුහ.
මාකි රාජයය් එක්සත් ජාතින් ් සාමසාධක රාජකාරිවක නියුතු ශ්රී කාකා යුද්ධ හමුදාව් W
MZ
වර් ය් සන්නද්ධ රථයක් ජනවාරි මස 25 වන දින කීරනා (Keerana) පරද්ශය් මුර සාචාරය්
යදී සිටියදී අධිබකරති පුපුරණ ද්රවය පරහාරයකට කක්ී කපිතාන් එඡ.ඩබ්කිව්.ඩි. ජයවික්රම සහ
කෝපරක් එස්.එස්. විේකුමාර ජිවිතක්ෂයට පත් විය. ඹ හ්තුවන් ඔවුන් දදනා ඔවුන් ්
ඊළඟ නිකයට උසස් කරන කදී.

