
       මාධ්ේේද තසසනායගමට ේම වන තර අධේෝා ෝදනා භාර ද 
 නැහැ

මාධ්ේේද තසසනායගමට ේම වන තර අධේෝාෝදනා භාර ද නැහැ නඩ ේනාපවරා 
අදට දන  161 ක ර ුඳවම භාරේේ රඳවා ේගන සටන ජේ්ෂඨ මාධ්ේේද 
තසසනායගම මහතාට නඩ පැවරම සඳහා අධේෝාෝදනා පතෝර භාර ද ඇත බවට අද 
(අේගාෝසත  14* දන ඇතැම මාධ් මඟන වාරතා කර තබණ ද  , ේම වන තර ඒ 
මහතාට වරදධව මහාධකරණය තළ අධේෝාෝදනා භාර ද නැත බව ලංකා ඩේසනට  
කළ ේසායා බැලමක ද අනාවරණය වය  .
‘ටයමස පවතපේත තර ලප රෝකයක ේමන ම  , ‘අවට රච ේවබ අඩවේේ පෝරධාන 
කරතෘ ේලස කටයත කළ මාධ්ේේද තසසනායගම මහතා මට දන  161 කට ේපර 
එනම  , පස ගය මාරත මස  07 දා ේකාළඹ තෝරසතව වමරශන ඒකකයට ගය 
අවසථාවක ද අතඅඩංගවට ගැනණ  .

එදා සට අද වනතර ර ුඳවම නේයාෝග ලබා ගනමන කසද ේෝාෝදනාවක ඉදරපත 
ේනාකර ඒ මහතාව ර ුඳවම භාරේේ රඳවා ේගන සට  . ේමේලස රඳවා තබා 
ගැනමට එේරහව ේදශයව ේමන ම  , ජාත්නතරව ද පෝරබල උදේෝාෝෂණයක පැවැත 
අතර  , පස ගය දා ඔහ නදහස කරන ේලස ඉලලා හයමන රයටස ේවාච මානව  
හමකම සංවධානය ජනාධපතවරයාට ලපයක ද එවන ලද  .

එම ලපයට පස ගය  12 වැන දා තම සාම ේලකම කාරයාලේේ ේවබ අඩවය හරහා 
පළතර යවමන  , මානව හමකම අමාත්ංශේේ ේලකම හා සාම ේලකම පෝරධාන රජේ 
වේේසංහ මහතා සඳහන කර තබේේ  , තසසනායගම මහතා වසන  2006 වසේර ද 
ලයන ලද ේලඛණයක පදනම කර ගනමන  , ඔහව වරදධව අධේෝාෝදනා භාර ද ඇත 
බවත  , අධකරණ ඉදරේේ නදහසට කරණ ඉදරපත කර ඔහට නදහස වය හැක 
බවත ය  .

ඉන පස  , ඊේේ එක මදත මාධ්යක මඟන තසසනායගම මහතාට අධේෝාෝදනා ේගාන 
කරමට සදානම වන බවට වාරතාවක පළ ව අතර  , ේවබ අඩව කහපයක වසන ඒ 
මහතාට අද දන තළ අධේෝාෝදනා ේගාන කළ බවත  , ඔහ වසන පවතවා ේගන ගය 
අවට රච ේවබ අඩවේේ මදල සමබනධ ගණම පවතවා ේගන ේනායම පදනම කර 

ගනමන එම අධේෝාෝදනා භාර දන බවත වාරතා කර තබණ  .

ේකේස නමත  , පස ගය දනවල අධකරණය නවාඩ ව අතර  , රජේ වේේසංහ මහතා 

http://www.lankadissent.com/si/index.php?option=com_content&view=article&id=994:2008-08-14-17-58-58&catid=1:2008-06-12-05-28-44&Itemid=50
http://www.lankadissent.com/si/index.php?option=com_content&view=article&id=994:2008-08-14-17-58-58&catid=1:2008-06-12-05-28-44&Itemid=50


තම පළතර පෝරකාශයට පත කළ  12 වැන දනය ද අධකරණ නවාඩ දනයක බැවන 
ඒ වන වට අධේෝාෝදනා භාර දනේන ේකේස ද යනන ගැටලවක  .

ේකේස නමත  , ඊේේ සහ අද (අේගාෝසත    13 - 14* දනේේ ද එේලස එම 
මාධ්ේේදයාට එේරහව අධේෝාෝදනා භාර දන බවක අප වසන කරන ලද ේසායා 
බැලේම ද අනාවරණ ේනාවණ  .

ේම පළබඳව නතපත ේදපාරතේමනතේවන දැන ගැනමට අප ගත උතසාහය ද 
ව්රථ වය.
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