
මාධ් දඩයම සහ කහවණ ොොාද 

‘‘අභරහස ොෙස මාධ්ොේදන මරා දැමණ  . ‘‘අභරහස ොෙස ොැහැර ගැනණ . 
‘‘අභරහස ොෙස ඔවනට ොහර දන  . ොේ කස අභරහසක ොේ වන ොෙක නරාකරණය 
කරොගන ොහාෝ කස වැරදකරොවකට දඩවේ කර ොහාෝ නැෙ  . ඒවා ගැන ොසායා බැලමට 
ොකාමෂන සභා ොත ොකොේ  . වොේෂ ොොාලස ොරකෂණ ොැවැත ොේ  . නාමල ොොොේරාට ොහර 
දොේ සදධය වභාග කරමට වොේෂ කණඩායේ තනක ම ොයාදවා ඇත බව පවතොත වාේො 
ොකොේ ය  . ොම ොස වවධ අවසථාවෙද මාධ්ොේදන මරා දැමොණ  , ොැහැර ගැනොණ සහ 
ොහර කෑමට ෙක වොණ යකක ගස නගන ොගාේමන ර ුොේ ද ොහාෝ මනස පළටක නැත 
මකොනක ද ොහාෝ ොනා ොේ  . ොබාොහාෝ වට ඒවා සද වොණ  , ොදොනාෝ දාහක බො සටය ද 
ය  . ොොාටටොයකට වව ඇස කන ොේන ොවොවක ය  . ඇෙැේ වට  , ොොාලසයක ඉදරපට ද 
ය  . ෙවත අවසථාවක  , අධ ආරකෂෙ කළාොයක ය.

   නරාකරණය කර ගෙ යත සැබෑ අභරහස වනොන  , අනන ඒ අොරාධ වටපටාව ය.
 
   හදස ොකාෝොය මෙ කරන අොරාධවෙ ද හැරණ ොකාට,  ඕනෑම ොකොනක අොරාධයක 
කරදද එය නතයට හස ොනා ව කරමටත  , යේ ොහයකන වැොේ ගැසසණත  , ෙමාොේ 
නදහසට ඉඩකඩ හැක ොක කලන පළසකර කර ගැනමටත උතසක ොවය  . අොරාධයක 
ොබාොහාෝ වට අභරහසක වනොන  , අොරාධකරවා ගනනා එ වැන පේොවාෝොායන නසා ය. 
එොහත ොස ගය වසර කහොය තළ මාධ්ොේදනට එොරහව ොකරණ හැම අොරාධයක ම 
අභරහස ගණයට වැොටනොන  , කරන ෙද අොරාධයට කලන එහ සැෙසම තළ එ වැන 

සකෂම ොොරකලොනා ොහාෝ අභරහස් භාවයක තබ නසා ොනා ව  , එ වැනනක ොකාොහත ම 
ොනා තබ නසා ය  . බේබෙපටය ොොාලසය ඉදරොේ ද ම මාධ්ොේදොයක ොැහැර ගැනම සහ 
ොස ව මරා දැමම ොොනනේ කරනොන කමක ද  ? ොොාලසයක එ ෙැන නැත ොස සළකා 
කෝරයා කරමට ෙරේ බෙොෙෝරයක අොරාධකරවන සතව තබ බවය  . නාමල ොොොේරාට සහ 
ඔහොේ සගයාට ොහර ොදනොන ආරකෂක මෙොොාළක ආසනනොේ මහ දවල මහ ොාරක ය. 
යාොොන නමෙරාජන ව ඝාෙනය ොකරොණ අධ ආරකෂෙ කළාොය තළ ද ය  . ොේ 
අොරාධකරවන කස දවසක නතයට හස කර ගෙ ොනා හැක වන බව  , එම සදධවෙ 
වටපටාොවන නගමනය කරම අොහස නැෙ  . ඉතං  , ොකාමෂන සභා ොත කරම සහ වධමත  
ොරකෂණ ොැවැතවම යන  , අොරාධකරවා නතය ඉදරයට ොත ොනා කරම සඳහා භාවෙ 
ොකොරන ආෙවටටේ වොේෂයක වශොයන හඳනාගෙ යත ව ඇෙ.

   ොමය ොොාලසොේ අකාේයකෂමොවය වශොයන ගණය හැක ද  ? ොකාොහත ම නැෙ. 
වේෙමාන ොොාලසය යන අොදශොාෙනක සවල වැරද සහ අොරාධ සේබනධොයන ොමණක 
සරවරකේ ොෑමට අවසර ඇත  , ොදශොාෙනක අොරාධ ඉදරොේ මනවෙ රකමට නොයාෝග 
ොකර ඇත කකර රාජ් ොසවාවක .



   රටක සද වන අොරාධ සේබනධොයන ආණඩවක වගකම අඩවැඩ වය හැක  . එොහත 
අොරාධකරවන නතය ඉදරයට ොැමණවමට අොොාොහාසත වම ගැන  , ආණඩවක ම මස ොවන 
කසොවක වගකමට බැඳ නැෙ  . ොස ගය වසර කහොය තළ ොේ රොට මාධ්ොේදනට එොරහව 
සද ව අොරාධ අභරහස ගණොේ ො ෙබා ගැනමට ආණඩව සමත ව තබම යන ොොාලසොේ  
අකාේයකෂමොවය ද  , නැත නේ ආණඩොේ ොදශොාෙන අවශ්ොවයක ද යනන සැළකලෙට 
ගැනම  , අද සද වන මාධ් දඩයම ොස ොස ඇත භයානක ොදශොාෙන හසෙය වටහා 
ගැනමට ොෝරොයාෝජනවත ය.
 
   ‘‘ොනාහඳනන අොරාධකරවා ෙංකාවට එනොන  80 දශකොේ ොදවන භාගොේ ද ය. 
එහ තබ වොේෂතවය වොණ  , අොරාධකරවා ොේ පදගෙ මහණවර ොවනවට අොරාධොේ 
ොදශොාෙන මහණවර හරහා අොරාධකරවා හඳනා ගැනමට හැක වම ය  . එ දා වජය 
කමාරණතංග ඝාෙනය කළ අොරාධකරවා කවරන ද යනන  , රොොයන හඳනාගෙ හැක 
අොරාධකරොවක අතඅඩංගවට ොගන ොනා තබය ද ොවා රට හඳනාගතොත එ ොෙසන. 
වේෙමාන ජනාධොත මහනද රාජොකෂ මහො එ දා වොකෂ මනෙෝරවරොයක වශොයන ජනවා 
නවර මානව හමකේ ොකාමසම ඉදරයට ගොේ රොට සද ොවමන තබ ඝාෙන ර ුලොල 
ඝාෙකයන පදගෙයන වශොයන ොවන ොවන ම හඳනාොගන ොනා ොේ  . ‘‘ොනා හඳනන 
ඝාෙකයා වශොයන එ දා ොැවත රජය වතතයට ආොදශ කර ගනමන  . ඔහ අනගමනය 
කළ ඒ ොෝරොේශය එකොහො වැරද නැෙ  . ොදශොාෙනක අොරාධ ොස ොස ොනා හඳනන  
අොරාධකරවා නරනෙර ොොාද සාධකය වන වට  , ොවතන රජය වතත කඩවට නැංවමට එය 
සෑොේ.
 
   අද වන වට  , මාධ්ොේදනට ොහර දන පදගෙයන අලො දන ොකොනකට වශාෙ ෙෑග 
පරනැමමටත ආණඩව ඉදරොත ව සට  . ොමය මතපටන ගත වට ොොොනනනට තොබනොන 
ආණඩොේ සදභාවය ොෝරකාශයට ොත ොකොරන පයවරක වශොයන  . එොහත හරයාතමකව එහ 
ඇත හස කම ොරකෂා කරමට එක නරකෂණයක මෑෙ අතෙොයන සැොොේ.
    
   ොස ගය දෑවරදදක කාෙය තළ මාධ්ොේදනට එොරහ ව සද කළ සාොරාධ කෝරයා 
අෙරන අෙට ම හස වොණ එක ෙන සදධයක ොමණ  . ඒ  , මේවන සලවා ජාතක 
රොවාහනයට වැද එහ ොෝරවෘතත අධ්කෂවරයාට ොහර දන අවසථාවය  . එහ ද රජොේ 
මාධ්ොේදන අසංවධෙ ව කපෙ ව ආකාරය සහ සොේචඡාොවන වොරාෝධය ොෑ ආකාරය මළ  
රට ම දටොේ ය  . ඇසන දට සාකෂ සහෙව  , අොරාධකරවා ොැහැදළව හඳනාගන ෙැබ සහ 
ඔහ ව මළ රටට ම ොහළදරේ ොකරණ ඒ කොෝරකට සදධය සේබනධොයන ජනාධොතතමා 
ඇතළ වේෙමාන රජය ොේ දකවා ොගන ඇත කස යේ යකතය ොසඳෙන කෝරයා මාේගයක 
ොේ ද  ? කසවක ම නැෙ  . ඒ ොවනවට සද වොණ  , මේවන සලවාට වොරාෝධය ොෑ ොසවක 
ොසවකාවන ොස ොස ොනනා අභරහස ොෙස ොහර දමය .

 
   මේවන සලවා ොේ සදධය සහ නාමල ොොොේරාට ොහර දොේ සදධය අෙර ඇත ොෝරධාන 
ොවනස වනොන  , ොළම වැනන කැමරාවට හස වමත  , ොද වැනන අභරහසක වමත  



ය  . ොනා ොවතන භෙයන ොේ ොැවැතම ොවා ඔේප කරමට ඡායාරො සාකෂ ොයාදා ගනනා  
ොොෝකයක  , මේවන සලවා ොේ සජව රො ොොළ ජවමාන සාකෂ වශොයන ොගන මාධ් 
නදහස ොවනොවන යකතය ඉට කරමට අසමත ව ආණඩවක  , සයළ සාකෂ මකා දැම 

අභරහසක නරාකරණය කර ගැනේ වස ොෝරදානය ොකොරන ෙෑග මලෙට කස දවසක  
අයතකරොවක ඉදරොත ොවත ය ොක ොස නේ සෙනන ද  ? එ නසා ොේ ෙෑග මලෙ ඊ ළඟ 
අභරහස වටය සඳහා පරනැමමටත ඉතරව තොබන  , කස දා වයදේ ොනා වන පරවැයක 
යැය සො ගැනම අොේකක නැෙ.
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