
වකලප මතයකට ඔේේ එකතව අතයාවශයය

ේේ ශ ්ර ලංකාේේ සව ශකතය තේයනනාට පැවතය හැකය යනන 
ඔහට ේහා් ඇයට තම ශකතය මත සවාධනව පැවතය හැකය යන 
ේනාේේ.

එහ අරථය වන ේේ තනද ගනනා බලසේපනනයන ේේ අනකේපාව 
ේහා් කැමැතත අනව පැවතය හැකය යනන පමණ  . මාධ්යට ේේ රේේ 
ේතා්රා පත ේකරන ආණඩවක යටේත පැවතය හැකේක එේෙසන ය.

ේේ රේේ සමේමත ප්රධාන මාධ්යට සවාධනව හා නදහස මාධ්යක 
ේලස පැවතේේ ආේේනක ගැටළ ඇත  . සේමත ප්රධාන මාධ්ේයන 
අඩක රාජ් හමකාරතවයට සහ පාලනයට යටත ය  . එනසා දැඩ ේලස 
රාජ් පකෂාග්රාහ වනේන ය  . ඒවාේේ ේසවය කරන ේේ රජේේ 
ේසවකයන වන ේහයන ඔවන ට ඒ පකෂග්රාහතවයට පට පෑ 
ේනාහැක ය.

සේමත ප්රධාන මාධ්යනහ ඉතරය ද රාජ් අනග්රහය සහ සමේමත 
සමගන පවත  . ඒවා ේේ ේසවය කරනවන ද ේේශපාලන වශේයන ේබද 
ඉනනා හ.

ේේ මාධ් රාජ් බලහතකාරේයන හා බය වැේදේමන යටපත ේකේරන 
වට නදහස හා සවාධන පැවැතමක කතාවක ඉතර වනේන නැත.
සවාධන නදහස මාධ් භාවතයක ේවනේවන සවාධනව හා නදහසව 
ක ්රයාතමක වම ේවනවට  , සවාධන කරතෘවරන හා මාධ්ේේදන 
ේලස කටයත කරම ේවනවට  , නදහස මාධ්යක ආණඩේවන ඉලලා 
සටේේ ආයාචනය එබැවන ය  .
ආේයා්ජන ප්රාේ ධනේේ හා බැංක ණය වසන පැන ේවන ේකානේේස 
වලන නදහස අප ේේ වසරක ඉතහාසය සටහන කරනේන ඒ නදහස 
ය.
වකලප මාධ්ය සත වගකම වන නදහස හා සාධාරණ මාධ් 
සංසකෘතයක ේවනේවන අප අප ේේ කැප වම මත පවතනේනම. 
වසේමතේේ හ`ඩ පවතවා ගැනම සඳහා අප ආරේභ කෙ ේේ ගමේන 
ද ඒ ේවනේවන වසරක ඇතෙත සැෙකය හැක මදාවක තබනනට 



අපට හැක වේේ ඉතා බරපතල වැය කරමක සමගන ය  . එය එතරේ 
පහස ගමනක ද ේනාවන.

පරවැස ේේදකාවක ලංකා ඩේසනේ පවත අඩවේේ පවතවා ගැනමට 
අප දැර උතසාහය දැනට අසාරථක ව ඇතේත මල් අපහසතා 
නසාේවන  . එවැන පරවැස ේේදකාවකන අප බලාේපාේරාතත වේේ 
පොත බද සංවරධන කාරයන හා සමාජ මතවාද ගැන කතකාවක 
ආරේභ කරමට ය.
එනමත අපට අද සදව ඇතේත  , ආරේභක එකත කරේ කහපයක ද 
කපා හැරමට ය  . අප ේේ ේදමෙ පවත එකතව ආරථක ේේත මත 
තාවකාලකව නවතනනට අපට සදව ඇත  . සමාජ සහායක ේනාමැතේත 
නේ වකලප මාධ් පැවැතමක ේවනේවන අප ේේ ේබාේහා් මැදහත 
වේ අත හරනනට අපට බල ේකේරන ඇත  .
එබැවන වකලප සංවාදයක පවතවා ගැනමට ඔබ ේේ සහාය ඉලලා 
සටනනට අප තනද කේෙම  . පොත සේබනධකරණය කරමන වකලප 
හඩක පවතවා ගැනමට ඔබ ේේ ේනාමසර සහාය අපට අවශ්ව ඇත. 
එවැන වකලප මාධ් පැවැතමක ඔබටත අවශ්ව ඇතැය අප වශවාස 
කරම  . එේස නේ අප අප ේේ වසතර පහතන සටහන කරම.
වසේමතයක සඳහා ේේ අවසථාව ලබා ේදනන  . ශ ්ර ලංකාවට එය 
අත්ාවශ්ව ඇත  . අපට ඔබ අත්ාවශ් ඇත.

ේේ  ,
ඔබ සමග එකව සටන,

වධායක කරතෘ.

සංවධානය  : සමාජ ප ් රජාතනත ් රවාදය සදහා ව ේකනදය 
ලපනය  : අංක  w/2/1, ඇනඩරසන මහල නවාස  , කරල පාර, 
ේකාෙඹ  - 05.

දරකථන  / ෆැකස   : 0094 112555282.

වද්ත ලපනය  : editor@lankadissent.com  

බැංක වසතර  : ේසලාන බැංකව  - නාවල ශාඛාව.
ගණේ අංකය  : 0520-30413700-001.
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