« ලංකාෙ& ජන)යම ක,යා ම-.ද මැ12.ෙ3 ෙ&4කාෙ& ගයන ක,
((VIDEO))

ම-.ද මැ12. ෙකා6ටාෙ&8 පැවැ;වූ ස>පූ?ණ කථාව (( Full Video
)) »

තාජුD.ෙ3 මරණෙF ෙපාGH වා?තා Iටවුණා, මඩ
කKව.ට කට උ;තර නැ1 ෙවM…!
August 9, 2015, at 5:00 pm
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ව"# තාජු()ෙ+ මරණය ස#බ)ධෙය) 3 ලංකා ෙපා89ය :9) මෙ;<=ා>වරයා ෙවත යැවූ :ෙAෂ වාCතාව මාධD ෙවත EF> වුණා. පහත
දැIෙව)ෙ) එK Lටප>. පසුNය බදාදා එන# 2015 අෙගR<S 05 දරන Tන මෙ;<=ා> මුUාෙව) ෙමය අනුමත කර Vෙබනවා. ෙමම ෙපාGH
වා?තාව පදන> කරෙගන GIෙF අගට අප දOවා ඇ1 කKණු ,මQෙම. යුRව Sයවා බල.න…

mahinda.info මාධD අංශය මN) X9ය# කYණI සනාථ X[ම සඳහා සෑම :ටම ෙයාදා ග)ෙ) :Y^ධවා_)ටව> `VIෙaප කළ ෙනාහැX
මූලාcd. ඒ අනුව Uට ෙපර GIෙය. තාජු()ෙ+ ෙසායුරා ෙමම මඩ ෙචRදනාව `VIෙaප කළ අයුY ෙප)වා h)ෙනමු.
ෙපා8< Lටු අංකය, සහ මෙ;<=ා> අiකරනෙj Eල මුUාව ආTය> සKත ඉහත ෙපා8< වCතාව යහපාලනවාTෙයFටව> `VIෙaප X[මට
ෙනාහැXd. ඉහත වාCතාෙm ඇV කYණු පදන# කරගEo) දIවා ඇV පහත කYණු බල)න.
ෙmලාව: රාp 7:30
සාIqකYව): මrයානා රAo ද 9sවා, චාo)ද ෙජය`කාA, ෙමාෙහාමt සාuC බhC_).
සාIqය: අL රෑ 7:30 ඉඳ) 11:30 ෙවනක# රAoෙ+ ඇ)ඩCස) පාර Eවෙ<_ අරIF ෙබRතs 2 I vmවා.රෑ 11.30 තමා එතE) Lට> වුෙw.
ෙmලාව: රාp 11:45
සාIqකY: චාo)ද ෙජය`කාA
සාIqය: තාජු() මාව 11:45 ට නුෙ+ෙගාඩ :ෙxරාම පාෙC අෙy ෙගදරට බැ<සුවා. බ<සලා බhC_)ව බ<ස)න XYලපනට ය)න Lට> වුණා.
ෙmලාව: රාp 11:50
සාIqකY: ෙමාෙහාමt සාuC බhC_)
සාIqය: තාජු() :9) ෙජය`කාAව බ<සලා ඔහුෙ+ WP KV 6543 වාහෙන) මාව ෙගදරට බැ<සුවා. එතෙකාට ෙmලාව රෑ 11:50 – 11:55 ට :තර
ඇV.
ෙmලාව: රp 12
සාIqකYව): නාරාෙ;)Lට උදDාන පාෙC ෙනා 260 පTං| `ස)න Lයදාස , ෙනා 327 පTං| සංX<ස 9sවා.
සාIqය: ෙගදර ඉ)නෙකාට අLට :ශල ස^දයI ඇහුණා. ශා8කා }ඩාංගනෙj තාyපෙj වාහනයI හැyLලා N~ අරගEo) V•බා. මම 119 ට
කත කළා.
ෙmලාව: රp 12
සාIqකYව): බාෙs)U) ෙ€මාන)ද
සාIqය: මම WP JP 3935 වාහෙන) එයාCෙපR• එකට යන ගම) රෑ 12 ට :තර ශා8කා එක ගාව වාහනයI N~ ග)නවා දැIකා. මම 119 ට කතා

කළා.
ෙමාෙහාතI 9ත)න…
[1]. සාIq අනුව රෑ 7:30 ඉඳ) රෑ 12:00 ට වාහෙන) හැyෙපනක# තාජු() ෙමාකද කෙ‚? රෑ 7:30 ඉඳ. රෑ 11:30 ෙවනක> අරOY Z[ -\යා.
තම.ෙ3 වාහෙන. යා^ෙවා ෙගව_ වලට බHස.න `යා.
[2]. තාජු()ෙ+ මරණෙය) මළ9Yරට එƒචර Sවාල ෙව)න පු„ව)ද? ඔ&. පැහැ4bවම ඔ&. වාහෙ. “Air Bag” cයා;මක වුෙd නෑ. තාජුD.
“Seat Belt” පැළඳෙගන -\ෙF නෑ.
[3]. 11:55 ට අවසාන යා„වා ෙගදර බ<සලා 12:00 ට වාහනයක ගම) ගEo) 9…ය_ ,නාf 5 O Rළ රග? gඩකෙයYට දස වද 8ලා මර.න
පුhව.ද? බෑ. ෙකාෙහාම; බෑ.!
ඡ)දයට සVයකට ක‡) මළ9YරI ෙගාඩ දාo) එජාපය කර)න හදන නාඩගෙ# E)Tත බව දැ) ෙ>ෙරනවා ෙ)ද? ඔෙ• 9V) Kත)න…!
ජූrය ඔබd…!!!
ඉහත ෙපා8< වාCතාව ඉTrප> කළ නාරාෙ;)Lට ෙපා8< <ථනාiපVවරයා යහපාලන ආwඩුව යටෙ>> තවම> ෙපා8< ෙ<වෙj Eරත ෙවd.
එමN) ෙමම වාCතාව 100% I EවැරT බවට තහවුY ෙවd. ය> ෙලසS. ඔහු වiාජ වා?තාවO හදා අjකරණය රවටා 1බුණාන>, ඔහුෙ3 වැඩ
තහන> ෙනාකර පුරා මාස 6 O 1HෙH බල. ඉ.ෙ. නෑ. කට උ>තර නැV වූ මඩ බලකාෙj අවස) SY#පුව> එෙ< ෙලාy ෙවd.
[[ෙ# ෙ^වs තාම ෙගාඩI අය ද)ෙ) නෑ. එEසා හැX තර# ෙමය Share කර හැෙමRටම ඇ>ත දැනග)නට ඔෙ• සහෙයRගය ලබා ෙද)න.]]
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ස#බ)iත ෙවන> 8L:

“ම-.ද සුk_ට කණට ගහලා” යනුෙව.
UNP

,Klධවා8. ෙnHබුO එෙO මඩ ගැසූ
ආකාරය ම-.ද මැ12. ,Hතර කරM.
[VIDEO

හමුදා Yම.qණයO වුණාද? – rධාs.ෙ3
VIDEO

ෙකාටෙtන ෙවf තැ[ම ගැන mahinda.info
,ෙuෂ ෙහbදර&ව. ර, කKණානායකෙ3
කැරැ6ටුව ෙම.න.

බැ2>කර වංචාව ගැන ඉතාම; සරල
බk. – ඔබ සැම බැGය යුR xfෙයyවO
(VIDEO

සංධාන r1ප;1 rකාශය එbදැOxෙ>
උ;සවෙF8 ම-.ද මහතා කළ ස>පූ?ණ
කථාව ((VIDEO

Category: ෙචRදනා වලට L‡SY

4 comments to තාජුD.ෙ3 මරණෙF ෙපාGH වා?තා Iටවුණා, මඩ කKව.ට කට උ;තර නැ1 ෙවM…!
shantha bodhige
August 9, 2015 at 7:55 pm · Reply
jaya niyathai ,,,SUBA ANAAGATHAYAK TERUWAN SARANAI

Power
August 10, 2015 at 2:04 am · Reply
2012 වසෙC oයNය රගC }ඩක ව"# තාජු()ෙ+ මරණය ස#බ)ධ ව ෙගන යන `චාර අෙy මK)ද රාජපIෂ ජනාiපVSමා `මුඛ
එIස> ජනතා Eදහ< ස)ධානය අෙගR<S 17 ෙවEදා ෙග‰ ෙගා< උදාවන 18 වනදා ලබන :ජයŠණය වළIවා ‹ම සඳහා :යY වැŒ
9…න යමපsල) :9) අටවන උ•ලI බව දැ) ස> සුදI ෙ< මු„ මහ> සමාජයට ම ෙහළ ‰ අවසානd.

Dinuu
August 10, 2015 at 3:42 am · Reply
එජාප අ)Vම SY#පුව> EA`භා වනවා හrම ඉIමනට. ෙ# L8Sර දැනටම> 4650I ෙශයා කරලා. තව ෙ•< බුI ෙගාඩI ක•…ය
ඉIමE) ෙමයට ප•89… h)ෙනා> හr ෙහාදd ෙසනග අතරට ය)න. Tවdන r:ර වෙ+ පුව>ප> මN)ද Fමන ෙහR L8SරI
ජනතාව අතරට යා යුSමd.
හැX ඉIමE) මK)ද මැVh) ෙකා…)ට o8යන800 I h)නා Xයපු මඩ පහරට>, Kටපු අගමැV ෙලR)• vල ලIශ6ද 9ද Xයලා හCශ Xයපු
මඩ පහරට> L8SY ෙදමු ෙ)ද? ඒ මඩ> ෙචRග# ආර#භක උලෙs vල මK)ද මැVh ෙගදර උෙ^ ආහාර ෙmලට :යද# කලා Xmවා වෙ+

ෙව)න ඇV.
තව ඇV ෙපR8මට මඩ •8 ලෑ<V කරෙගන.
‘යුද vය නැV කලා’Xයන අෙy සට) පාඨයට පහර ෙද)න ෙ) ඔය සs8 h)න Xයන මඩ පහර ගහලා Vෙය)ෙන. අවසාන Tන XKපයට තව මඩ
සූදාන#ව ඇV!

Mahinda.info Editor
August 10, 2015 at 3:51 am · Reply
ෙකා…)ට සs8 h)නා Xයන එකට ච#Lක L‡SY _ Vෙබනවා, http://www.mahinda.info/2015/07/champika-ransom/
ප…ෙසRතගා’ ෙපාත ගැන ෙ^ශපාලන වැඩසටහ) වල_ ෙ^ශපාලඥd) සහ :^වS) :9) පවසනවා.
ෙලා)• vෙs පචන ගැන ෙතාරSY ලැෙබo) පව”.

