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අත ගැවා..ඔෙහ�ම පැය� ඇෙ  ඉදලා අ8 ෙද�නා wash එක� 

දාග�තා.. 

 
ම� ෙගදර ය�න ලස්ස්! ෙවනෙක�ට ම� ෙස(& ෙග� ඇහැ&වා 

ෙස(& මට ඔයාෙ3 යට ඇ5ම� ෙද�නෙක�.."යලා…එ; ඇද� 

Gට- එක මට 5�නා..ඉ!� එ�� පස්ෙස( අ8 ෙද�නා skype 
එෙ� video වN� කතා කරා..ඒ ඔ�ෙක�ම කතා කෙA 

ෙහ@ෙව�… 

 



ඔ�න ඔෙහ�ම තමා )� එක 0ෙ�…ෙක�ෙහ�මද ෙ�ක ෙහ�ද� 

ෙ�ද..? එෙහන� Lබ ගම�…ෙ�වා "යනෙක�ට� කැ* 

ප'නවා… 


