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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/)

මුහු  ෙකා  ෙදවැනියා ෙහළකරන රහස්

රට ෙහල්  සි මක මං සලකණ දෙග් ෙමවර අප ගිෙය් එල් ඊ සං ධානය ෙමරට යාත්මක ව සමෙය් මුහු  ෙකා  බලකාෙය් නිෙය ජ

නායකයාව සි  ෙග පාල් ෙය ෙග්ස්වරරාසා ෙහවත් සීලන් ෙසායාෙගනය.   

 

සීලන් නමැත මුහු  ෙකා  බලකාෙය් නිෙය ජ  නායකයා පදං ව සි න්ෙන් තිකණාමලය ෙමාරවැව  එක දකණ ෙකාටෙස්ය.   

 

අ  ආයුධ පපරණ ව  යුෙධ පකරණ ෙතාග ප න් මුහු  මා ග ඔස්ෙස් ෙමරටට ෙගන ඒමට පමණ  ෙනාව ගාල්ල තිකණාමලය හා ෙකාළඹ

වරායවල්වලට පහාරඑල්ල මට පවා නායකත්වය න් ෙග පාල් ෙය ෙග්ස්වරරාසා ෙහවත් සීලන් සෘජවම දායකත්වය ලබාද ඇත මුහු  ෙකා

නායකෙය .  

   

සීලන් එල් ඊෙය් තනන් ක නල්වරෙය .   

 

ඔහුෙග් සි ර පරාම පාෙහ් සුවව තවාල කැලල්ය.   

 

නා ක හමුදාව සමග ඇත ව ගැට වලද ඇත ව සුවව තවාල කැලැල්ය.   

 

මුහු  ෙකා  සං ධානෙය් මුහු  ෙකා  බළකාෙය් නිෙය ජ  නායකයාව සි   ෙය ෙග්ස්වරරාසා ෙහවත් සීලන් ෙ  වන ට පන ත්ථාපනය ලබා යහපත්

පරවැසිෙය  ෙලස වත් වන්ෙන්  ගවයන් ඇත ෙමන් හා ෙගා තැන් ෙමනි.   

 

වාහ ද යට ඇතළත්  වසර 1 1/2ක දය යකෙග්ද ද  සුරතල් බලන මුහු  ෙකා  බලකාෙය් හිටප නිෙය ජ  නායකයා සිය ඳ හා ද

පැ යාද සමග යහපත් පවල් තය  ගත කරයි.   

 

වවනියාෙ  සරණාගත කඳවරක සි යද මුහු  ෙකා  බලකාෙය් හිටප නිෙය ජ  නායකයා

අත්අඩංගවට ගනු ලැබ ඇත්ෙත් මධ ම පළාත් තස්තවාද ම ශන ෙකා ඨාසෙය් එවකට

ස්ථානා පත තනතර දැ  පධාන ෙපාලස් ප ෂක ෙ .එ .එ . ෙබ වල මහතා පධාන ෙපාලස්

සැරයන් එස්. . ෙතන්නෙක න් (32520) සහ ෙපාලස් සැරයන් . .එස්. නන්දසි  යන මහත්ව න්

ඇත  ෙපාලස් ක ඩායම  සිනි.   

 

ෙබ වල මහතා සහකාර ෙපාලස් අ කා  නිලයට උසස්  ලබා ශාම ලබා සි න අතර සැරයන්

ෙතන්නෙක න් මහතා මහනුවර මූලස්ථාන ෙපාලසිෙය් අපරාධ ප ෂක අංශෙය්ද සැරයන්

නන්දසි  මහතා ෙකාළඹ තස්තවාද ම ශන ෙකා ඨාසෙය්ද රාජකා ෙය් නිරතව සි ත.  

  

ෙබ වල මහතා ෙමන්ම සැරයන් ෙතන්නෙකා්න් සහ සැරයන් නන්දසි  යන මහත්ව ද මධ ම පළාෙත් එවකට පැවැත එල් ඊ යාකාරක

මැඩපැවැත් මට සු ෙශ්ෂ දායකත්වය  සපයා ඇත ද ෂ නිලධා න් ෙදෙදෙන .    

මුහු  ෙකා  බළකාෙය් හිටප නිෙය ජ  නායකයා මුණ ගැසීමට තීකණාමලය ෙමාරවැව පෙද්ශෙය් පහි  නිවස ෙසායා පසුගිය සතෙය් අප ගිෙය් එදා

ඔහුව අත්අඩංගවට ෙගන ඳව  නිෙය ග යටෙත් රඳවා තබාෙගන ප ෂණ ෙමෙහයව ෙ .එ .එ . ෙබ වල මහතාද සමගය.   

 

හිටප මුහු  ෙකා  නිෙය ජ  නායකයා ෙසායා ගිය ෙ  ගමෙන් අෙප් මාතල වෙය් කපලය.

   

අප එන බව කල්තයා දැන සි  ඔහු ඔහුෙග් ෙපා  එකාද වඩාෙගන මග බලාෙගන සි ෙය්ය.   

 

අෙප් වෑන් එක නිවස ඉද පට පාෙ  නවත්වනවාත් එ කම වෙගන ආ ඔහු හිටප මුහු  ෙකා  නිෙය ජ  නායකයා ශා ක සහකාර ෙපාලස්

අ කා  ෙබ වල මහතා වැළඳගත්ෙත් ‘‘මාව ෙහාඳ නිෙහ  කෙළ් ෙ  ස  තමා’’ යැයි පවස නි.   

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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අද ෙමතන ෙනාසි යත් සාජන් නන්දසි  මහත්තයත් සාජන් ෙතන්නෙක න් මහත්තයත් මෙග් තය යහමගට ගන්න මග ෙපන්වවා යැයි ද ඔහු යා

සි ෙය් ඒ ෙදෙදනාම කෘතෙ දව සිහිපත් කර නි.   

 

සීලන්ට ෙහාඳට සිංහල කතා මට හැ යාව ඇත්ෙත් ඔහු ෙමාරවැව සිංහල ග මානයක උගත් අයක වන නිසාය.    

නිවස ඉද පට තබූ ගල් බංක මත වා  අප ෙහ රා හිපය  හිටප නිෙය ජ  ෙකා  නායකයා සමග සුහද කතාබහක නිරත වෙණමු.   

 

මුලත  ෙවල්ලමුල්ලෛවයි කාල් පෙද්ශෙය් සඟවා තබූ මරාෙගන මැෙරන අ ෙ ගී ෙබ ට සැ මැ න් අ ක බල පපරණ ව  සහ අ බලැත

ෙල්ෙම  ෙබ බ ෙතාග ගැන අප ෙමයාෙගන් පශ්න කරලා යුද්ධය අවසන්වනාට පස්ෙස් ෙසායා ගත්තා යැයි කතාබහ ආර භ මට මත්ෙතන්

ශා ක සහකාර ෙපාලස් අ කා  ෙබ වල මහතා පවසද්ද හිටප නිෙය ජ  මුහු  ෙකා  නායකයා හිස වනා ඒ බව සනාථ කළා පමණ  ෙනාව ඔහු

කළ ෙද්වල් අකර  නෑර යන්න ඉද පත් ය.   

 

ඒ ෙවන සිව  නිසා ෙනාව ශා ක සහකාර ෙපාලස් අ කා වරයා හා ඔහු අතර තබූ අෙන ාන  බැඳම නිසාය.    

සීලන් යන්ෙන් ඔහුට එල් ඊ යට බැ ණට පස්ෙස් ලබා න් නමය. ෙමතැන් සිට ඔහුව හ න්වන්ෙන් ඒ න න්ය.   

එල් ඊ නායකයාව සි  ෙ පල්ෙල් පභාකරන් සමග ද ට ඇසුර  තබූ සීලන් පභාකරන් ගැන ෙමෙත  ෙහළ ෙනාව රහස් ද ෙ  සුහද

කතාබෙහ්ද ෙහළ මට ද අමතක කෙළ් නැත.   

 

ෙහාඳයි අප ඔබෙග් පවෙල් ස්තර හා එල් ඊයට බැ ණ තැන ඉඳලම ෙ  කතාබහ ආර භ කරමු යැයි මම ඔහුට ෙය ජනා කෙළ .   

 

මෙග් උපන්ගම ෙමාරවැව. මුලන්ම ගිෙය් ගෙ ම පාසලකට. හතරවැනි පන්තය ෙවනක  ගෙ  ඉස්ෙක ෙලට ගිහින් ඊට පස්ෙස් ලෙනා ෙය්

උදයා ක ට යන ගෙ  ඉස්ෙක ෙලකට ගියා. මට ෙහාඳට ඉෙගන ගන්න ප වන්කම තබුණ. 9 වැනි පන්තෙය් ඉෙගන ගන්න කාලෙය් මම

එල් ඊයට බැ ණා.   

 

ෙගාඩ  අය එල් ඊයට බැෙඳන්න යන නිසා මමත් ඉස්ෙක ෙල් ගමන නවත්වා එල් ඊයට බැෙඳන්න ගියා. එතෙකාට මෙග් වයස අව  16 .

පවෙල් ෙස්රම අටෙදනයි. මහ පවෙල් බා ලයා අයියලා ෙදන්ෙන  ඒ  ෙ◌වනෙකාටත් එල් ඊයට බැඳලා. එ  අයියා ෙකෙන  පභාකරන්ෙග් රාධා

බළකාෙය් ෙස්වය කළා. ඔහු දැන් පන ත්ථාපනය ෙවලා මුලත  වල ඉන්නවා.   

 

එල් ඊයට බැඳලා හි ය අනිත් අයියා තිකණාමලෙය්ද මැ  කෑවා. තවත් අයියලා ෙදන්ෙන  අසනීප ෙවලා ය ගියා.   

 

එල් ඊ ළමා ෙසාල්දා ෙව  වශෙයන් මල්ලා  ෙතන්නයාන්කල  ෙ ස් එෙ  මාස 03 ක පහුණව  ලැබුණා. මාව 1242 අංකය යටෙත් ලයාදං

කරෙගන සීලන් යන නම එල් ඊෙයන් ලබා න්නා. මම එල් ඊයට බැ ෙ  1990 වසෙ . ඒ අව ද්ෙද්ම මම මුහු  ෙකා  බලකායට බැ ණා.

මාස තනක පහුණව න් පස්ෙස් මම මුලත  චෙලයි යන මුහු  ෙකා  බලකාෙය් පධාන ෙ ස් එකට දැ මා.   

 

පටරටවල ඉඳලා අෙප් සං ධානයට මුහු  මා ග ඔස්ෙස් අ  අායුධ, ෙබෙහත් ව ග තර  ෙනෙ  ෙරද පල පවා ෙතාග ප න් ෙගනාවා. ජාත න්තර

මුහු  සීමාවට අෙප් ෙලාක නැ වලන් ෙගන එන බඩු අරෙගන එන්න අප කඩා ෙබ ටවලන් යනවා. 

 

නැ  වලන් ෙගන එන ෙස්රම ෙද්වල් චෙල් මුහු  ෙකා  ෙ ස් එකට ෙගන ඒම තමා අප කෙළ්. අපට අවශ  අ  ආයුද ෙබ බ පපරණ ව  අැත

බඩු මු ට ෙගනාෙ  අෙප්ම සං ධානය සතව තබුණ නැ වලන්.   

 

සීලන් ඉන් නීසියාවට ෙගාස් පහුණ  ලැබූ ආකාරය ගැන ෙමන්ම එරෙ  සිට ජ මනියට ෙගාස් එල් ඊයට නැව  ලද ගත් ආකාරය ගැනද

ෙතාරත  අපත් එ ක මට අමතක කෙළ් නැත.   

 

මෙග් ද ෂතාවයන් හ නා ගත්ත මුහු  ෙකා  නායක සුෙසයි සීමන් ෙකෙන  දහට ඉෙගන ෙගන පහුණ  ලබාගන්න ඉන් නීසියාවට යැ වා. එ්

ගමනත් ගිෙය් මුහු  මා ග ඔස්ෙස්. වසර පහ  මම ඉන් නීසියාෙ  ගත කළා. ඉන් නීසියාෙ  ඉන්න කාලෙය් මම සුෙසයිෙගන් ලැබුණ නිෙය ගය

අනුව ප මනියට ගියා. එල් ඊයට නැව  සල්ලවලට ගන්න.   

 

ප්ලයි  එෙ  තමා ජ මනියට ගිෙය්. ඒ රෙ ද මට ෙ පෙග් ෙපෟද්ගලක සහකාර දයට වැඩ කරන එල් ඊ නායකයා මුණ ගැසුණා. ඔහුෙග් සැබෑ

නම මම දන්ෙන් නැහැ. මාත් එ ක නැව ෙග්න්න ඉන් නීසියාෙ  ඉඳලා තවත් එල් ඊ නිෙය තෙය  ක ය  ගියා.   

 

ෙ .ප. අයියා නැමත්තා තමා නැව ලද ගැනීෙ  කටයුත ෙස්රම කරලා තබුණා. ඒ නැව අෙප් සං ධානයට ලද ගත්ෙත් අප ආයුධ පපරණ ව

ෙබ බ පවාහනය කරන්නයි. ඒ නැව අරෙගන අප ජාත න්තර මුහු  සීමාවට යාතා කරෙගන ආවා. මම ඒ නැෙ  තන්වැනිය දයට තමා හි ෙය්.   
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ඒ නැෙ  මම වැඩ කර කර ඉන්නෙකාට මුහු  ෙකා  නායක සුෙසයිෙගන් හදසි කැඳ ම  ලැබුණා

වන්නියට එන්න යා. ගාල්ල වරායට පහාරය  එල්ල කරන්න ෙ  අය සැලසු  කරලා තෙබනවා. ඒ

පහාරයට නායකත්වය ෙදන්න තෙයන්ෙන් සීලන්ටයි යා තමා මට වහාම වන්නියට එන්න යා

නිෙය ගය ලැබුෙ . ඒ නිෙය ගය ලැබුණට පස්ෙස් අව  පහ න් පස්ෙස් මම ආෙයත් වන්නියට ආවා.  

  

වන්නියට ආවට පස්ෙස් ෙමාකද වෙ . අප ඒ කතාව  සීලන්ෙගන් අසා දැන ගනිමු.   

 

සුෙසයිෙග් උපෙදස් අනුව මම හ බන්ෙතාට ජ ල යන ගමට ආවා. බන් ල යන ෙකනාෙග්

නිවෙස් තමා මම නවාතැන් ගත්ෙත්. බන් ලෙග් අ මා ෙදමළ තාත්තා සිංහල. ඒ කාලෙය් අ පාර

අ කෙරයිපත්ත පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලන අංශ නායකයා වශෙයන් බබා යන නම න් හැඳන්ෙවන ෙකෙන

හි යා. ඔහු තමා බන් ල යන ෙකනා මට හ න්වා න්ෙන්.   

 

ඔහුට අප ෙලා ය  අරන් න්නා. අ ත් යා ඒ ගෙ ම හි ය ෙකෙන  ද අපට ගාල්ල වරායට ගහන්න

උද  කළා. එයා අපට කළ උද වලට ෙ ල  යාතාව  හා කඩා වර ෙබ ටව  අරෙගන න්නා. ඒ

ෙදන්නාම පස්ෙස් ෙපාලසිෙයන් අත්අඩංගවට ගත්තා. පහාරයට අවශ  සිය ම ෙතාරත  ස් කරෙගන

මම ජ ල ඉඳලා අ කෙරයිපත්තව බලා පටත්ව ගියා.   

 

සුෙසයිෙග් හා ෙපා ට අ මාෙග් නිෙය ග අනුව තමා මම ගා  වරාෙය් පහාරය සැ සු  කෙළ්. චාල්ස් යන ෙකා  නායකයත් ෙ  පහාරයට අවශ

උපෙදස් ලබා න් ෙකෙන  කටනායක පහාරයට නායකත්වය ලබා න් ෙමාහු මන්නාරම ෙකා  අඩ ෙය්ද හමුදාව අටවා තබූ ෙල්ෙම  ෙබ බ

පහාරය න් පසුකාලයක යගියා.

   

ගාල්ල වරායට පහාර එල්ල මට මම අ කෙරයිපත්තෙ  ඉඳලා ෙබ ටව න් ආවා. ෙ  සමග තව ෙබ ට 4  ආවා. ඒ එක ෙබ ටවක ෙදන්නා

බැගින් ඒවාෙය් මරාෙගන මැෙරන ක  ෙකා  8 ෙදෙන  හි යා. මමත් ඒ එක ෙබ ටවක ආවා. මම තමා ඒ ක ඩායමට නායකත්වය න්ෙන්.

ෙබ ට හතෙ ම අ  බලැත පපරණ ව  ෙයාදා තබුණා. ක  ෙකා  හතර ෙදනා ළඟ ආ .ප. . එල්.එ . . වාෙග් අ  තබුණා. ඔවන් අට ෙදනාම

මරාෙගන මැෙරන ඇ  ඇඳෙගන හි යා.   

 

පහාරයට අවශ  සිය ම උපෙදස් මරාෙගන මැෙරන ක  ෙකා  අට ෙදනාට මම අවසාන ෙමාෙහාෙත් ලබා න්නා. ගා  වරාය ටවට ආවාට

පස්ෙස් මම ෙබ ටෙවන් මුහුදට පැනලා ෙගාඩ මට පහිනාෙගන ආවා. බන් ලෙග් ෙලා ය මුහු  ෙවරළ අයිනට ඇ ත් තබුණා. මම ඒෙ  නැගලා

යන්න ගියා.   

 

ගා  වරාෙය් නැංගර ලා තබුණ නා ක හමුදාවට අයිත පරා ම නැවට හානි සි  තබුණා යාත් ෙඩ රා එකකට හා ෙම ට  ෙජ  එක

පහාරෙයන් නාශ වණා යලා පසුව දැන ගත්තා. පහාරයට ගිය ක  ෙකා  8 ෙදනාම නා ක හමුදාෙ  පහාර වලන් යගියා.   

 

සැලසු  කරගත් ආකාරයට පහාරය සා ථක කර ගන්න බැ ව ගියා. මම ෙපන්ව මා ගය කමන ෙහ්තව  නිසා ෙහ  වැරද ෙගාස් ෙවනත්

මා ගය න් ෙගාස් පහාරය එල්ල මට යාම නිසා තමා බලාෙපාෙරාත්ත ව ආකාරයට පහාරය සා ථක කර ගන්න බැ ව ගිෙය්.   

 

මට අද වෙග්ම මතකයි අප ගා  වරායට පහාරය එල්ල කෙළ් 2006 වසෙ  ඔ ෙත බ  මාසෙය් 16 වැනිදා.    

ගා වරායට අමතරව 2007 වසෙ  ජනවා  මාසෙය් 27 වැනිදා ෙකාළඹ වරායට හා 2008 මැයි මාසෙය් 10 වැනිදා තිකණාමලය වරායට පහාර එල්ල

මට සැලසු  සකස් කර නායකත්වය න්ෙන් මමයි.

   

මන්නාරම දස්ති කය බාර මුහු  ෙකා  නායකයා වශෙයන් සීලන් මුහු  ෙකා  නායක සුෙසයි සින් පත් කර ඇත්ෙත් ගා  වරාය පහාරෙයන්

පසුවය.   

 

මන්නාරම දස්ති කය බාර මුහු  ෙකා  නායකයා වශෙයන් සීලන් 2006 වසෙ  සිට 2008 වසර වනෙත ම කටයුත කර තෙ .   

 

මන්නාරම මුහු  ෙකා  නායකයා වශෙයන් සීලන් කළ  ෙද්වල් ගැන අපත් එ ක  ෙ◌තාරත  ෙහළකර සි ෙය් ෙමෙස්ය.   

 

එල් ඊ එකට අ  බලැත පපරණ ව  අ  ආයුධ ෙතාග වශෙයන් ඒකාෙල් වැ පරම ෙගනාෙ  උත  ෙකා යාෙවන්. ඒ රෙ  නායකයන් ෙ  බව

දන්ෙන් නැහැ. වැ පරම අ බලැත පපරණ ව  ෙගනාෙ  උත  ෙකා යාෙවන් තමා. ඉතං ජාත න්තර මුහු  සීමාවට පපරණ ව  අ  ආයුධ වාෙග්

ෙද්වල් ෙගනාවාම අප ගිහින් සිලාවතර මුහු  ෙකා  ෙ ස් එකට අරෙගන එනවා.   
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ෙමෙහමයි ජාත න්තර මුහු  සීමාෙ  නතර කර තෙබන නැ  වලන් ෙගනා ඒවා ෙ ල  යාතාවලට

පටවාෙගන එනවා. වරයින් දහට ෙවස්වලාෙගන ගිහින් තමා අ  ආයුධ ෙබ ටවල පටවාෙගන

එන්ෙන්. සිලාවතර ෙ  ෙ ස් එෙ  ගබඩාකර තයාෙගන ඉඳලා කඩා ෙබ ට වලන් ෙව තලත

ෙකා  කඳවරට අරෙගන යනවා. ඒ කඳවෙ  ඉඳලා අවශ තා අනුව ෙකා  කඳව  වලට

ෙගනියනවා.   

 

ෙ  දහට උත  ෙකා යාෙවන් අපට අවශ  කරන අ  බලැත පපරණ ව  අ  ආයුධ ෙතාග

ප න් ව න්වර අරෙගන ආවා. උත  ෙකා යාෙ  හාබ  එක න් තමා නැ වලට පටවන්ෙන්. ඒවා

අපට අයත් නැ . ෙ කට යන්ෙන් ෙහාරා මා ක  මය යලයි. එරෙ  ආ ඩුවට ෙහාරා තමා

ෙ වා අරෙගන ආෙ . නා ක හමුදාවට අහුෙවලා අෙප් ආයුධ පටවාෙගන එන යාතා බර ගාණ

නාශ වණා.   

 

නා ක හමුදාෙවන් ෙ ලා ෙ වා ෙග්න එක ෙලෙහසි පහසු කටයුත්ත  ෙනාෙ .   

 

වන්නි මානුෂය ෙමෙහයුම පටන් ගත්තාට පස්ෙස් සිලාවතර හා ෙව තලත  මුහු  ෙකා  බලකාෙය් කඳව  සං ණය  අපට අහි වනා. අප

වන්නියට පැන ගත්තා. මුහු  මා ග ඔස්ෙස් තමා අප වන්නියට පලා ගිෙය්. වන්නියට පලා ගියාට පස්ෙස් මම මුහු  මා ග ඔස්ෙස් ඉන්දයාවට ගියා.

මම ඉන්දයාවට ගිෙය් අ  බලැත පපරණ ව  ෙග්න්න. අපට ඒ ෙවනෙකාට පපරණ ව  වල ෙලාක හිඟය  තබුණා. එ්නිසා තමා ඒවා ෙග්න්න මාව

ඉන්දයාවට යැ ෙ .   

 

වන්නි මානුෂය ෙමෙහයුෙ  භට ක ඩාය  අෙප් බල පෙද්ශ අල්ලා ගනි න් ෙ ගෙයන් ඉද යට

එන්න පටන් අරෙගන තබුෙ . අෙප් අය බු ත ප න් මැ ණා. ඒවෙග්ම බරපතළ තවාල ලැබුවා.

නා ක හමුදාව අෙප් සැපයු  මා ග එෙහ ප න්ම අවහිර කර තබුණා. ඒ ෙවනෙකාට මුහුෙද් අප

එෙත  කාලය  පත වාෙගන සි ය බලය ෙහාඳටම ඳ වැ ලා තබුෙ . ඒ කාලෙය් නා ක

හමුදාපතවරයා වශෙයන් හි ෙය් වසන්ත කරන්නාෙගාඩ යලා මහත්තෙය .   

 

කරන්නාෙගාඩ මහත්තයා එයාෙග් භට කන්ඩාය  ෙමෙහයව න් මුහු  ෙකා  බළකාෙය් ෙමෙහයු

කටයුත ඒ ෙවනෙකාට ස ප ණෙයන්ම වාෙග් අඩපණ කරලා තබුණා. අ  ආයුධ ෙගන  එ න් අෙප්

නැ  හා ශාල පමාණෙය් යාතා ෙගාඩ  නා ක හමුදාව නාශ කරලා දැ මා. කරන්නාෙගාඩ

අපට ෙලාක හිසරදය  බව සුෙසයි මාත් එ ක නිතරම ව ෙදය . සුෙසයි එෙහම ෙ

කරන්නාෙගාඩෙග් නා ක හමුදාව අෙප් බලය අඩපන කර දැ ම නිසයි. ඒ ෙවනෙකාට නා ක

හමුදාව එ ක හැප්ෙපන්න තර  හැ යාව  ෙකාෙහාමත් තබුෙ  නැහැ.   

 

මුහු  ෙකා  බළකාෙය් නිෙය ජ  නායකයාව සි  සීලන් පවසන ආකාරයට ඊලා  සිහින රාජ ෙය් අගනගරය ෙලස එල් ඊය සලකාෙගන සි

ලෙනා ෙය් යාතාව අහි  වදා හා මුහු  සීමාෙ  ෙකා  යාකාරක  අඩපන ව දා පටන් ෙ පල්ෙල් පභාකරන් අප දැන් පරාජය ෙවලා ඉවරයි

යැයි යා ඇත.   

 

පභාකරන් පැවසූ හා ෙමෙත  ෙහළ ෙනාව කතා හිපය  ගැන සීලන් යන කතා ඊළඟ සතෙය් යවමු.   

 

 

 

 

 

සටහන නාත් පසන්න ජයසූ ය    

ඡායා ප මාද ෙප් ල ෂ්මන් ෙහ තන්තී   
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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
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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)

ය ගාස්තව සියයට 15 න් වැ ෙවයි ?

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

අදහස් (0)

මුහු  ෙකා  ෙදවැනියා ෙහළකරන රහස්

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  

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
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|| ��� ෙක�� ෙදවැ�යා ෙහ�කරන රහස්

http://www.lankadeepa.lk/rasawitha/%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94-%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%
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