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"ෙ�ඛක ශ !ක ස��මාරට න# පවරා %මා�& 
'(ම ගැන ෙබ*ෙහ+ ෙ�ඛක�� ෙම� ම 
ප ,කාශක�� අතර ද ./0ධ�වය  පව!නවා. අ3 
ක4/ව�  ෙමවැ� 506ය  බලාෙප*ෙර*�7 
4ෙ� නැහැ. '5ම ෙකෙන  ෙන*ද�න �!ය  
මත ඔ9 5රගත '(ෙම� ප: �!ප!ෙ; අවසරය 
ලැෙබන 7/ම දවස් 130  ම %මා�& භාරෙ@ 
!Aබා. තව� ෙ�ඛක�� Bප ෙදෙන�ටම 
ෙමවැ� ෙච+දනා මතම ප( ෂන පැවැ� ෙවනවා. 
පනත ස�මත කල 2007 5ට අද වන 7/ ආගHක 
සහ වාIJක ෙKද අ4ස්සන '5 ෙකෙන�ට එම 
පනත යටෙ� 3යවර ෙගන නැහැ. 
  
.ෙශMෂෙය� ම ප ,කාශක�� ෙලස අපට ෙමය 
බරපතල ව බලපානවා. පල '(මට ෙපර අපට 
දැ� සෑම වාකOය  ම ප( ෂා '(මට 5P 
ෙවනවා. මම සමාජවාදය ස�බ�ධ ෙප*� RSනය 
කර�න කැම!�. ෙ� �!ෙය� එවැ� ෙප*� 
�! .ෙර+T කල හැ'�. .ස�R!ක සහ 
ෙපරUගාV ෙ�ඛක��ට සහ ඒවා පල කරන 
ප ,කාශක��ට ෙ� �!ය .ශාල තIජනය . 
ඕනෑම අවස්ථාවක ප ,කාශකෙය  ෙ� �!ය මත 
අ� අඩං[වට ගත හැ'�. සාමානO ප ,කාශක��ට 
ෙ� අවදානම ග�න බැහැ. ෙ� �!ය වහාම ඉව� 
කල ]7�. ප ,කාශක�� ද 5රගත ^ෙ� ත��වය 
ඈත නැහැ. ` , ලංකා ප ,කාශක��ෙ; සංගමය ෙ� 
ගැන සාකaඡා කර වහාම 3යවර ගත ]7�. ෙ� 
පනත අෙහ+5 කල ]7�. 
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�කාශනෙ@ �දහසට එ�ල ෙකෙර�ෙ� 
ජාතO�තර �හාරය . අසා�l සහ ෙච�m 
මෑ�ංට එෙරfව ඇම%කාo ආ�#ව ෙගනයන 
/P/ දඩයම ෙමf ෙක*ටස . මාධOෙpq� කරන 
ෙහrදරp'(� අපරාධ බවට ප�කරලා. ඒ රෙs 
�! ෙප*ෙ� පව!න �! උ�ලංඝනය කරන 
ආ�#ව� උසා.ය� එම �! වලට ප ,!./0ධව 
v�P ෙදනවා. අසා�l සහ මැ�ං �දහස් කර 
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