
සමහර වාහනවල අලවා තෙෙන සටකරයන පවසන ආකාරයට  ... ෙේ රට බදන ෙේ ෙේශය 
ෙනාෙේ  . දැන ෙේ රට රාජ් මැරයන ෙේ ෙේශය ෙවට පත වවක  . ෙමම රාජ් මැර 
පාලනය ෙේශය ආරථකය ගසා කමන එය ගැඹුර අගාධයකට ඇද දමා තෙේ  . එවෙේම, 
ෙමම මැර පාලනය වසන මාධ් නදහස හා මාධ්ෙේදන ෙේ ජවත ද ෙේ අගාධයට වස 
කර දමමන සට  .

 2008 වසෙර පළම භාගය ජන  30 වැන දා අවසන වෙේ දකඛත හා පළකල සහගත 
සේධන ෙදකක සනටහන කරමන  . කසද ෙෝාෝදනාවක ෙනාමැතව මාධ්ෙේද තසෙසයනායගේ 
තව දරටත දන  66 ක සඳහා රඳවා ගැනමට අධකරණය අවසර දනෙන  , ඔහ රඳවා ගනනා 
කාලය සේපරණෙයන දන  183 ක ෙවට පත කරමන  . ෙේ ආකාරයට දන  117 ක රඳවා 
ෙගන සට අයකට එෙරහව තව දරටත වමරශන සද කරම සඳහා යැය පවසමන  , ඔහ තවත 
දන  66 ක රඳවා ගැනම පළෙඳව සතමට පවා ෙනාහැක  . තෝරසත වමරශන අංශෙේ 
කාරයකමතාව ෙකෙස ෙවතත  , දන  117 ක කාලයක තළ ද තසෙසයනායගේට එෙරහව 
කසද ෙෝාෝදනාවක ඉදරපත කරමට තරේ ෙදයක ෙනාවෙේ නේ  , ෙගාතන ලේදක 
හැෙරනනට ඉදර දන  66 තළ ද ද කසද ෙෝාෝදනවාක ඉදරපත කරමට තරේ ෙදයක තබය 
ෙනාහැක යැය අප වශවාස කරම  .

එදන ම සවස ශ ෝර ලංකා පවතපත ආයතනෙේ මාධ් නදහස පළෙඳ අංශෙේ වැඩ ෙලන 
පෝරධාන නාමල ෙපෙරරා හා ෙකාළඹ බ ෝරතාන් මහ ෙකාමසාරස කාරයාලෙේ ෙේශපාලන 
අංශ පෝරධාන මෙේනද රතනවර අමානෂක මැර පෝරහාරයකට ලක වහ  . ඔවන ෙදෙදනා 
අමරවර ෙේ ෙමාෝටර රථෙයන ගමන කරමන සටය ද කරලපන හා ෙපාලෙේනෙගාඩ 
අතරතර පෝරෙේශෙේ ද ෙමම පෝරහාරයට ලක වෙේ  , පැය  24 පරාම ක ෝරයාතමක වන 
ෙපාලෙේනෙගාඩ ආරකක මරෙපාළ  , යද හමදා කඳවර ෙමන ම පෝරවෘතත ෙදපාරතෙේනතව 
හා පෝරවෘතත අමාත්ංශය යන රාජ් ආයතනවලට හ වක දරක ද ය  .

ෙමය වතමන ආණඩව යටෙත මාධ්ෙේදන ෙතාෝරා පහර දෙමන යටත කර ගැණන 
නැතනේ ඉවත ෙකරන ඉතහාසෙේ දගවක යැය අප කයම  . ආරකක කටයත පළෙඳව 
කසවක ෙනාලයන ෙලසට කරතෘවරනට සහ පෝරකාශකයනට දැනේ දන රාජ් නායකෙයක 
යටෙත ෙමම තතතවය තව දරටත පවතන ඇතැය ද අප වශවාස කරම  . ජනාධපතවරයාට 
අනව  , යෙධාෝපකරණ මල ද ගැනේ හා හමදාෙේ උසසවේ පළෙඳව මාධ්යට කසද 
සේෙනධයක නැත  . ෙමහ ඇත වෙශෂතවය වනෙේ ජනාධපතවරයා ආරකක හමදාවන හ 
හා ෙපාලසෙේ පෝරධානයා වන අතර  , ඔහ ෙේ ෙසාෙහායර ආරකක ෙලකේ ධරය ෙහෙවම 
ය  .

එය ෙනාදරවක ෙේ පෝරකාශයක ෙනාෙේ  . නමත  , තම ෙද මදල වලට අතවන ඉරණම 
පළෙඳව දැන ගැනමට ෙමරට ජනතාවට පරණ පෝරජාතනතෝරවාද අයතයක ඇත ෙව 
ජනාධපතවරයා දැන සටය යත ය  . එම පෝරජාතනත ෝරය අයතය ක ෝරයාවට නැංවෙේ 
පහසකේ සලසනනා ෙලසට මාධ්ය තම ෙමෙහවර ඉට කරය  . නමත එම වගකම ඉට 



කරනනට ෙගාස යාපනෙේ සට ගාලල දකවා සටන සංහල  , ෙදමළ සහ මසලේ මාධ්ෙේදන 
පැහැර ෙගන යෑේ  , රඳවා ගැනේ  , වද හංසා හා ඝාතනයනට ලක ෙවය  .

අවාසනාවකට  , මාධ් සංවධාන  05 ක එකතවකන සද කළ ෙලපෑේ හා වෙරාෝධතා ෙමන 
ම  , ආණඩවට එලල ව වෙේශය ෙලපෑේ මධ්ෙේ වව ද  , මාධ්ය සහ එහ ෙසවකයන තව 
දරටත දරණ වද හංසාවලට ලක ෙවමන සට  . ‘‘ඇය යන පෝරශනයට පළතර අප දනම . 
නමත  , ෙමවැන ආකාරයට දගන දගට ම අමානෂක වධ ෙනධනයනට මාධ්ය ලක වම සද 
වය හැකෙක ෙකෙස දැය අප අසම  .

පළතර එතරේ සංකරණ ෙනාෙේ  . පළම නයමය වනෙන  , අනතර ජාතක සහෙයාෝගය නස 
පරද පෝරෙයාෝජනයට ගැනමට නේ සමාජ ෙලෙේග මත අප වැඩ වශවාසයක තැබය යත 
වමය  . ෙේ තාක දරට එය සද ව ෙනාමැත  . එයට ෙේතව වනෙන  , පෝරජාතනතෝරවාදෙේ 
වගකේ දැරය යත අය සහ මාධ්ෙේ සයල ෙකාටසකරවන එක ව තම වගකේ ඉට කරමට 
ඉදරපත ෙනාවමය  . මාධ් සංවධාන  05 හදකලා සටනක නරත වන අතර  , ෙේ වන ෙතක 
තම හදකලාෙවන මදමට ඔවන සමත ව ෙනාමැත  . මාධ් එක කෙේතෝරයක ෙලස 
සංවධානය ව තම අදහස එකසත ව පෝරකාශ කරමට ඉදරපත ව ෙනාමැත  .

ශ ෝර ලංකා පවතපත මණඩලෙේ සාමාජකයන වන පෝරකාශකයන ෙේ සංගමය සහ කරතෘ 
සංසදය තම ෙයාද ෙව ඉවත දමා  , තම පංගකරවන ෙවනෙවන ෙනාසැෙලන තරණයක ගත 
යතය  . තම ෙසවකයන ෙමන ම  , වෘතතමය සගයන වන මාධ්ෙේදනට එලල වන 
පෝරහාරයනට එෙරහව තම අදහස නරභතව හා පැහැදලව කයා පෑෙමන ඔවන තම වගකම 
ඉට කළ යත ව ඇත  . සේමත තළන ෙමම ගැටලව නරාකරණය කර ගැනමට ෙනාහැක 
තතතවයක දකවා එය උගෝර ව ඇත ෙව අප කයම  .

තමන පෝරජාතනතෝරවාදය ෙවනෙවන ෙපන සටන ෙව කයන ෙේශපාලන නායකතවයන ද 
ෙමම පෝරශනය ෙරපතළ ෙලස සැලකලලට ෙගන ෙනාමැත  . අද වන වට ආණඩව 
ෙේශපාලන පෝරකාශයන ෙනාතකා හැරෙේ තතතවයකට පතව ඇතෙත  , සත් ෙලස සවාධන 
මාධ්යක හා පෝරජාතනතෝරවාදය ෙවනෙවන ජනතාව සමඟ අතවැල ෙැඳ ගැනමට 
ෙේශපාලන පක අසමත වෙේ පෝරතඵලය නසාෙවන  . ජනතා ෙලය ද එකෙරාක කර 
ගනමන සයල ෙදනා තම වගකේ නස පරද ඉට කරම සඳහා එක ෙේදකාවකට ෙගන ඒම 
ෙවනෙවන මාධ් සංවධාන ද කටයත කළ යතය  . එය ඉතා ඉකමණන සදවන තරමට 
ෙහාඳය.


