World Press Freedom Day speech - Wijayananda Jayaweera
(Embargo 03 May 2020)

ල ෝක ජනමාධ්ය නිදහස් දිනය -2020
ල ෝක ජනමාධ්ය නිදහස් දිනය (World Press Freedom Day) ජනමාධ්ය නිදහසට ගරු
කිරීමට තමන් කැපවී ඇති බව ල ාව පුරා ආණ්ඩු ව ට මතක් කිරීමට ද ජනමාධ්ය නිදහස සහ
ජනසමාජලේ ප්රගමනය අතර ඇති සහසම්බන්ධ්තාව එක්ව අන්තරාවල ාකනය කිරීමට නැත්නම් සිහි
කැඳවීමට ජනමාධ්ය වෘත්තිකයන්ට සහ ජන සමාජයට අවස්ථාවක් බා ලදන්නා වූද දිනයක්. ඒ වලේ
ම ල ෝක ජනමාධ්ය නිදහස් දිනය, තම සමාජයීය වගකීම වන නිරවදය පුවත් සහ ලතාරතුරු
සැපයීමට තැත් කිරීලම් දී සිය ජීවිතලයන් වන්දි ලගවීමට සිදු වූ ජනමාධ්යලේදීන් අනුස්මරණය කිරීලම්
දිනයක් ල ස ද සැ ලකනවා. ල ාව පුරාම ලමවර ජනමාධ්ය දිනලේ ලත්මාව වන්ලන් Journalism
without Fear or Favour ලහවත් බිය නැති පක්ෂපාත නැති ජනමාධ්යකරණයයි. දැන් ලම් කතාව
පැවැත්වීමට නිදහස් මාධ්ය වයාපාරය මට කළ ආරාධ්නයට අනුව දී ඇති මාතෘකාව “ලකෝවිඩ්-19
අභිලයෝගය හමුලේ මාධ්ය නිදහස සහ සමාජ වගකීම” යන්නයි. ඉතින් ලම් මාතෘකා ලදකට ම
සාධ්ාරණය ඉෂ්ට ලවන අන්දමට මලේ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම කරන්න මා අදහස් කරනවා.
ජනමාධ්යලේදීන් විසින් පිළිගනු ැබූ වෘත්ීය ජනමාධ්ය ආචාරධ්ර්ම වලින් ලකලරන
නියාමනයකට පරිබාහිර ව ලකෝවිඩ්-19 වැනි මහා වසංගතයක් පවතින කා යක දී ජනමාධ්ය හැසිරිය
යුතු ආකාරය ගැන විල ්ෂ විධි විධ්ාන පැනවීමට රජයකට අවකා ය තිබිය යුතු ද? දැන් ලම් ප්ර ්නය
ලකෝවිඩ්-19 වසංගතය මැඩපැවැත්වීම සම්බන්ධ්ලයන් ඉන්දියාලේ ජනමාධ්ය ව ට මෑත දී මුහුණ දීමට
සිදු වූ වැදගත් කාරණයක්. ආණ්ඩුව අපහසුවට පත් කරන ලේවල් වාර්තා වීම වැළැක්වීමට හැකි වීම
තම කටයුතු පිළිබඳ විලේචන ව ට බය ලබාලහෝ ආණ්ඩු ව ට සැනසිලි දායක කාරණයක්. එලහත්
අලනකුත් සියලු ම කටයුතු ව දී ලමන් ම වසංගතයකට මුහුණ දීලම් දීත් ප්රමුඛ කාර්ය වන්ලන්
මහජනතාවලේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම නම් හුලදක් ආණ්ඩුව අභිමතය අනුව ජනමාධ්ය ව ට
හැසිලරන්නට සිදුවීම කිසිලස්ත් ම මහජනතාවට වැඩ දායක ලදයක් ලනාලවයි.
දිගු ක ක් තිස්ලස් ප්රජාතන්රවාදී සමාජ සම්ප්රදායක් පවතින අලමරිකා එක්සත් ජනපදය වලේ
රටක එවැන්නක් ක්රියාලේ ලයදවීමට කිසිලස්ත් ම ඉඩ ැලබන්ලන් නැහැ. ලකාවිඩ්-19 වසංගතය
සම්බන්ධ්ලයන් ජනාධිපති ට්රම්් ලේ ආකල්පය සහ ඔහුලේ වැඩ පිළිලවළ යුක්ති යුක්ත ව නිතිපතා
දැඩි ල ස විලේචනයට ක් කරන නිේලයෝර්ක් ටයිම්ස්, ලවාෂින්ටන් ලපෝස්් වැනි ප්රධ්ාන ධ්ාරාලේ
වෘත්ීය පුවත් පත්ව අදීන බව, නැත්නම් බය පක්ෂපාත නැති කමට ප්රධ්ාන ලහ්තුව තම
පාඨකයන්ලේ පූර්ණ අනුග්රහය ඇතිව එම ප්රජාතන්තුවාදී සම්ප්රදාය රැකීම සිය මූලික වෘත්ීය වගකීම
ල ස ස කන ලබාලහෝ ඇලමරිකානු ජනමාධ්යලේදීන්ලේ අධිෂ්ඨානශීලී කැපවීම යි
එලහත් පසුගිය (අප්රිලයල්) මාලස් මු දී ල ෝකලේ වි ා තම ප්රජාතන්රවාදී රට ව ලයන්
සැ ලකන අල් අසල්වැසි ඉන්දියාලේ අගමැති ලමෝඩිලේ ආණ්ඩුව “හිතා මතා ලහෝ ලනා හිතා ලහෝ
ජන සමාජලේ කැ ඹීමක් ඇති කිරීමට තුු ලදන වැරදි හා ලබාරු වාර්තා පළ කිරීම වැළැක්වීම” සඳහා
නිලයෝගයක් ඉන්දියානු ලර්ෂ්ඨාධිකරණලයන් බා ගැනීමට වි ා උත්සාහයක් ගත්තා. “Prevent
fake and inaccurate reporting whether intended or not” which could cause “panic in the
society” එලහමයි ඉන්දියානු ආණ්ඩුව ඉන්දියානු ලර්ෂ්ඨාධිකරණයට කළ ඉල්ලීලම් ඉංග්රීසිලයන්
සඳහන් වුලණ්ඩ. ඉන්දියානු ආණ්ඩුව ලර්ෂ්ඨාධිකරණලයන් ලම් ඉල්ලීම කලළ් ආණ්ඩුව විසින් හිටි
හැටිලේ පනවන ද දින 21ල ාක්-ඩවුන් කිරීම නිසා අතර මං වූ වි ා සංක්රමණික රමික සංඛයාවක්
නව දිල්ලිය, ලබාම්බාය, කල්කටාව ඇතුළු ප්රධ්ාන නගරවලින් පිටවී තම ගම් ප්රලේ කරා යාමට දහස්
ගණනින් පා ගමනින් යාම සම්බන්ධ්ලයන් ලනාලයකුත් ප්රවෘත්ති වාර්තා ජන මාධ්යලේ පළ වීලමන්
පසුවයි.
එලහත් ඉන්දියානු ආණ්ඩුව ඉල් ා සිටි පරිදි වසංගතය පිළිබඳ නිදහස් සමාජ සාකච්ඡාවක්
අවහිර කරන අන්දලම් කිසිදු විධි විධ්ානයකට අනුමැතිය දීම ඉන්දියානු ලර්ෂ්ඨාධිකරණය ඉතා
ඥානාන්විත ව ප්රතික්ලෂ්ප කළා. ඒ ලවනුවට දැඩි වගකීමකින් යුතුව වසංගතය පිළිබඳ සිය
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වාර්තාකරණ කටයුතු කර ලගන යන ල ස ඉන්දියානු ලර්ෂ්ඨාධිකරණය ජනමාධ්යලයන් ලපාදුලේ
ඉල් ා සිටියා.
බියකරු වසංගතයක් මර්දනය කිරීලම් සාමූහික සමාජ කර්තවයයක දී ආණ්ඩුව ප්රමුඛ සියලු ම
පරදු දරන්නන් තමන්ට පැවලරන කාර්යභාරය නිසි ල ස ඉටු කරන්ලන් ද යන්න මහජනතාව
ලවනුලවන් තරලේ සංනිරීක්ෂණයට ක් කිරීම ජනමාධ්යලේ අවිලයෝජනීය වෘත්ීය කාර්ය භාරයයි.
without Fear or Favour ලහවත් බය පක්ෂපාත කම් නැතිව එය ඉටු කිරීමට නව ලකාලරෝනා
වයිරසය මුලින් ම ඇති වු චීනලේ ජන මාධ්යයට පූර්ණ නිදහසක් සහ අවකා යක් තිබුලණ්ඩ නැහැ.
එලස් නිදහස තිබුණා නම් රටවල් 200කට අධික ගණනක දහස් සංඛයාත අහිංසක මිනිස් ජීවිත හානි
ලනාවී සහ ලනා සිතූ විරූ ආර්ික කඩා වැටීම්, ජීවලනෝපායන් අහිමි වීම්, ආදායම් මාර්ග විනා වීම්
වලින් ලතාරව ලකෝවිඩ්-19 ලරෝගය විනා කාරී ල ෝක වයා්ත වසංගතයක් බවට පත් වීමට ලපර
වළක්වා ගැනීමට අව ය කරන පියවර කල් තියා ගැනීමට ලබාලහෝ රටව ට ඉඩ තිබුණා. වවදය
පර්ලේෂණ සම්බන්ධ් ජාතයන්තර කීර්තියක් ඇති ාන්ලස් (Lancet) සඟරා වෙබ් අඩවිලේ සඳහන්
වන අන්දමට චීනලේ වුහාන්හි ලස්වය කරමින් ලකෝවිඩ්-19 ආසාදනයට ක් වීම නිසා පසුව මිය ගිය
33 හැවිරිදි වවදය ලි ලවන්ලියාන්ේ නව ආකාරයක දරුණු ්වසන ලරෝගයක් ලබෝලවමින් යන බවත්
ඉන් ආරක්ෂා වීමට වග බ ා ගන්නා ල සත් සිය වවදය සගයන්ට 2019 ලදසැම්බර් 30 වැනිදා
පුේගලික පණිවිඩයක් යැවුවා. ඉන් දින කිහිපයකට පසු වුහාන් නගරලේ ආරක්ෂක අධිකාරිය ඔහු
කැඳවා මහජන කැ ඹීම් ඇති කිරීමට තැත් කරන බවට ඔහුට ලචෝදනා ලකාට එයට සමාව අයදින
ලියවිල් කට ඔහුලගන් අත්සන් ගත්තා. ආණ්ඩුලේ අභිමතය අනුව කටයුතු කරන ජනමාධ්ය හැලරන
ලකාට එවැනි වැදගත් කරුණු ගැන බය පක්ෂපාත නැතිව ගලේෂණාත්මක ව විපරම් ලකාට වාර්තා
කිරීමට තරම් නිදහසක් ඇති ස්වාධීන ජනමාධ්ය චීනලේ නැහැ. ලපාදු යහපත පිණිස අදීන ව ඇති තතු
විපරම් ලකාට බය පක්ෂපාත නැති වාර්තාකරණයක් ඉටු කිරීමට ජනමාධ්යයට තිබිය යුතු
අනුල් ංඝනීය අයිතිය සාධ්ාරණීකරණය කිරීමට ලමතරම් ලහාඳ තවත් උදාහරණයක් ලවන
ලකායින්ද?.
තම ලනාහැකියාවන් එළිදරේ වීම වැළැක්වීම සඳහා වෘත්ීය වාර්තාකරණය නුරුස්සන
ආණ්ඩු වලින් ලමලහයවන අධිකාරවාදී සංවෘත සමාජයක සහ ප්රජාතන්ීය සමාජ සම්ප්රදායයන්
සුරකින විවෘත සමාජයක ලවනස පිළිබිඹු කරන කදිම නිදසුනක් තමයි ඇලමරිකාලේ නිදහස්
විචාරාත්මක මාධ්ය සම්ප්රදාය. ඇලමරිකාලේ ජනාධිපති ට්රම්්ට සහ ඔහුලේ මතවාද ව ට පක්ෂපාත
ජන මාධ්ය ද තිලබනවා. එලහත් ඒවා අබිබවා සිය වෘත්ීය භාවිතාව නිසාම මහජන වි ්වාසය දිනා
ලගන ඇති නිේලයෝක් ටයිම්ස් හා ලවාෂින්ටන් ලපෝස්් වැනි ප්රධ්ාන ධ්ාරාලේ මාධ්ය ඉන්රකී යක් ලස්
නැගී සිටින්ලන් වාර්තාකරණලේ දී බය පක්ෂපාීත්වය ලනාමැතිව කරුණු කාරණා හාරා අවුස්සා
නිරවදය ලතාරතුරු පමණක් තම පාඨකයන්ට සැපයීමට ඒවා කැපවී සිටීම නිසායි.
ලම් ප්රජාතන්රවාදී විවෘත භාවය ඇලමරිකානු ජන සමාජය තුළ ඉලබ් තහවුරු වුවක් ලනාලේ.
එය ඇලමරිකානු වි් වලේ සිට මාටින් ලූතර් කින්ේ ලේ සිවිල් අයිතිවාසිකම් වයාපාරය දක්වාත් ඉන්
ඉක්බිතිවත් සමාජ සාධ්ාරණය සඳහා කරන ද නිරන්තර අරග නිසා බිහි වූවක්. කරුණුමය සතය
ඉදිරිලේ අපහසුවට පත් වන ලේ පා න නායකයන් සහ ඔවුන්ලේ සහචරයන් විසින් alternative
facts, විකල්ප කරුණු, ප ්චාත් සතය ආදී ව ලයන් සමාජය මු ා කිරීමට ලයාදන ලනාලයකුත් මනස්
ගාත ගැටපද ලනාතකා සිය මූලික වගකීම ජන සමාජයට අව ය නිරවදය ලතාරතුරු සැපයීම බව
ඇලමරිකාලේ ලබාලහෝ වෘත්ීය ජනමාධ්යකරුවන් වි ්වාස කරනවා. එහි ප්රතිඵ යක් ව ලයන්, කිසිදු
වසන් කිරීමකින් ලතාරව N-95 වර්ගලේ මුව වැසුම් ව හිඟය, ලවද ලහදකම් කරන කාර්ය මණ්ඩඩ
ව ට අව ය කරන ආරක්ෂණ ක්ට ව හිඟය, ලකාවිඩ්-19 වැළඳී ඇතිදැ’යි ලසායා බැලීමට
ප්රමාණවත් තරම් පරීක්ෂණ සංඛයාවක් ලනා ලකරීම, අව ය තරම් ලවන්ටිලල්ටර් ප්රමාණයක් ලරෝහල්
ව ලනා තිබීම ආදී ව ලයන් ඇලමරිකාලේ ලකාවිඩ් -19 වසංගත මර්දන වැඩපිළිලවලළ් ඇති
ලනාලයකුත් දුර්ව කම් මහජන අවධ්ානයට ක් කිරීමටත් ල ාව පුරා ප්රවෘත්ති මාධ්ය වලින් ප්රචාරය
කිරීමට සැ ැස්වීමට ජනමාධ්ය කරුවන්ට හැකි වුණා. ලම් නිසාම ඒවාට පිළියම් ලයදීම පිළිබඳ
වගකිව යුත්තන්ලේ අවධ්ානය ලයාමු වුණා පමණක් ලනාව එකී අසමර්ථ කම් වලින් පාඩම් ඉලගන
ගැනීමට අලනක් රටව ට ද හැකියාව ැබුණා. ඇලමරිකාව තමන්ට අව ය කරන ලවන්ටිලල්ටර්
සංඛයාව යුහු යුහුව නිපදවීමට කටයුතු ලයදුලේත් සුව ලස්වලේ නියුතු අයට ආරක්ෂණ ක්ට ලගන්වා
ගැනීමට වහ වහා කටයුතු ලයදුලේත් ඇලමරිකානු ජනමාධ්ය විසින් එවැනි කරුණු තදබ ල ස ප්ර ්න
කිරීමට පටන් ගත් පසුවයි.
2

ප්රජාතන්රවාදී සමාජ ක්රම ඇති ඉතාලිය, ස්පාඤ්ඤය වැනි රටව ලකෝවිඩ් වසංගතය නිසා
ඇති වූ ඉමහත් වයසනය ලනා සඟවා අවල ්ෂ ල ෝකයට වාර්තා කිරීමට හැකි වුලන් නිදහස් වෘත්ීය
වාර්තාකරණය සඳහා ඒ රටව සිටි ලදස් විලදස් වාර්තාකරුවන්ට නිදහස තිබූ නිසයි. බය පක්ෂපාත
කම් නැතිව වාර්තා කිරීමට ඒ රටව ජන මාධ්ය ව ට නිදහස ලනා තිබුණා නම් අද අපට ලකෝවිඩ්
වසංගතලේ බියකරු යථාර්ථය පිළිබඳව ඇත්ත ඇති සැටිලයන් දැන ගැනීමට ැලබන්ලන් නැහැ. නව
ලකාලරෝනා වවරසය ලකතරම් විනා කාරී ලදයක් විය හැකිද යන්න අවලබෝධ් කර ගැනීමට අවල ්ෂ
ල ෝකයාට හැකි වුලන් ලනා සඟවා කරුණු ලහළි කළ එකී මාධ්ය වාර්තා නිසයි.
එයට ප්රතිවිරුේධ් ව චීනලේ ජනමාධ්ය ව ට ඇති තතු ලනා සඟවා කීමට නිදහස ලනා තිබුණු
බව චීනලේ නව ලකාලරෝනා වවරසය ආසාදිතයන්ලේ සංඛයාව චීනය නි ව ලයන් ප්රකා කළ
සංඛයාව ලමන් සිේ ගුණයක් වන්නට ඇති බවට ලහාංලකාං වි ්ව විදයා ලේ මහජන ලසෞඛය අං ය
විසින් කළ සමීක්ෂණයකින් තහවුරු වන බව මෑත දී ාන්ලස් (Lancet)සඟරාව එම සමීක්ෂණය
පිළිබඳ පළ කළ ලිපියකින් ලහළිදරේ ලවනවා.
එලහත් ඉන්දියාව, සම්ප්රදායික ව අධිකාරවාදී පා න තන්රයක් ඇති රටක් ලනාලවයි. රල්
ප්රජාතන්රවාදය ආරක්ෂා කිරීමට වයවස්ථාපිත ව කැපවුණු ස්වාධීන අධිකරණයක් ඉන්දියාවට
තිලබනවා. එලහත් ඉන්දියාලේ ප්රජාතන්රවාදය අනුක්රමලයන් අධිකාරවාදය ලදසට ඇද ලගන යාමට
අගමැති ලමෝඩිලේ ආණ්ඩුව උත්සාහ කරන බව ලකාවිඩ්-19 වසංගතය මුවාලවන් ජනමාධ්ය ව ට
කටකලියාව දැමීමට තැත් කිරීලමන් ලපන්නුම් කරණවා. ලමෝඩිලේ බීලේපී පක්ෂය සුලු ජාතික
මුසල්මානයන්ට එලරහිව ග්රාමය හින්දුත්ව ජාතික වාදය ලයාදා ගන්ලන් ද එම අධිකාරවාදී ප්රවණතාවය
ලපෝෂණය කිරීම සඳහායි. ජර්මානු පුවත්පත් සිය මතයට නතු කරගැනීමට හි් ර් විසින් මහා
ජර්මානු-ආර්ය ජාතිකවාදය ලයාදා ගැනීම ඉතිහාසලේ ප්රකට උදාහරණයක්. එවැනි අධිකාරවාදී
නායකයින් බ ාලපාලරාත්තු වන්ලන් තම ප්රකා සහ වැඩ පිළිලවළවල් කිසිදු ප්ර ්න කිරීමකින්,
විමසීමකට ක් කිරීමකින් ලතාරව ප්රචාරය කිරීම තම රල් ජනමාධ්යලේ ඒකායන වගකීම බවයි.
ලකලස් ලවතත් පුවත්පත් සාකච්ඡාව දී ඇලමරිකානු ජනමාධ්ය ලඩානල්ඩ් ට්රම්්ලේ ප්රකා
ඔහු ඉදිරිලේ ම තියුණු ල ස ප්ර ්න කරන ආකාරයට ඉන්දියානු ජනමාධ්ය කරුවන් අගමැති ලමෝඩි
ලගන් ප්ර ්න ලනා කිරීම වරදක් බව ටයිම්ස් ඔෆ් ඉන්දියා පුවත් පතට ලකාළමක් ලියමින් විචාරකලයක්
ජනමාධ්ය කරුවන්ට පසුගිය දා ලචෝදනා කළා. ලකාලරෝනා වයිරසයට එලරහිව ඉන්දියාව කරන
සටලන් අුපාු කම් ලපන්වා දුන්ලනාත් ලමෝඩිලේ ආණ්ඩුවට පක්ෂපාත සමාජ මාධ්ය බළඇණි එම
විලේචකයා එල් ා දැමීමට කැස කවන බවද එම විචාරකයා ලපන්වා දුන්නා. ජනමාධ්යලේ වගකීම
පැහැර හැරීම පිළිබඳ එවැනි කරුණු ජනමාධ්ය තුලින් ම සාකච්ඡාවට ක් කිරීම ජනමාධ්ය සිය
අභිමතය පරිදි ලමල් කිරීමට බ ා සිටින බ ලේග අකර්මණය කිරීම පිණිස අතයව ය ලදයක්. ල
අනය අනනයතා ලනා ස කන ග්රාමය ජාතිකවාදී වහන්තරාවකින් සිය ලනාහැකියාව වසා
ගැනීමට තැත් කරන බ කාමී නායකයන්ලේ පිරිස් බ ය හමුලේ ග්රාමය ජාතිකවාදයට අනුගත වීම
වඩා ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ල ස ඇතැම් ජනමාධ්යලේදීන් ද ස කනවා විය හැකියි. එය අනුකම්පා
සහගත තත්වයක් විය හැකි නමුදු ජනමාධ්යලේදය යනු මහජනයා ලවනුලවන් කරුණු කාරණාව
නිරවදයතාව ලසායා බ ා වාර්තා කිරීලම් වෘත්ීය ශික්ෂණයක් බවත් එය ඉටු කිරීම සම්බන්ධ්ලයන්
ජනමාධ්ය වග කිව යුත්ලත් හුලදක් මහජනතාවට පමණක් බවත් අමතක කරන ජනමාධ්යලේදියා සිය
වෘත්ීය වගකීම පාවා ලදන්ලනකු බව ස්වාධීන ජනමාධ්ය සංවිධ්ාන වලින් එවැනි අවස්ථාව දී
ලනාපැකිළ ව ලපන්වා දීම අතයව ය කටයුත්තක්.
ලකෝවිඩ් වසංගතය වැනි අර්බුදකාරී අවස්ථාව දී එවැනි ග්රාමය ජාතිකවාදී ආස්ථාන වලින්
ඇතිවිය හැකි හානිය ප්ර ්න කිරීලම් වගකීම ප්රධ්ාන ධ්ාරාලේ ජනමාධ්ය විසින් ලනා තකා හැරීම
සම්බන්ධ් එක් උදාහරණයක් පමණක් දැක්වීමට මා ලමය අවස්ථාවක් කරගැනීමට කැමතියි.
ලකෝවිඩ් වසංගතයට ඇතැම් බටහිර රටවල් මුහුණ දී ඇති වයසනකාරී තත්ත්වය එක්තරා
අන්දමකින් අවඥා වට ක් කරමින් විවිධ්ාකාර ලේශීය වවදය ක්රම අනුව ලකාලරෝනා වවරසයට
සාර්ථකව මුහුණ දිය හැකි බවට මතයක් විෂය ප්රමාණිකයන් යැ’යි හඳුන්වා ගන්නා ඇතැම්
පුේග යන්ලේ අනුග්රහය ද ඇතිව ජනමාධ්ය මගින් සමාජගත කිරීලම් ප්රයත්නයක් මෑත දී අපට දැක
ගන්නට ැබුණා. වාසනාවට ලකාලරෝනා වවරසයට මුහුණ දීම සම්බන්ධ්ලයන් ලසෞඛය අධ්යක්ෂ
ජනරාල්වරයා දැරූ වවදය විදයාත්මක මතයට වඩා බරපතළ ල ස රල් නායකයන් එම මතය
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සැ කූ බවක් දක්නට ැබුලණ්ඩ නැහැ. සම්ප්රදායික චීන ලවදකම ලහෝ කටු චිකිත්සාව ලවනුවට
ලකෝවිඩ්-19ට ප්රතිකාර කිරීමට චීනය ලයාදා ගත්ලත් නූතන වවදය ක්රමය බව දැන දැනත් ප්රධ්ාන
ධ්ාරාලේ ලබාලහෝ ජනමාධ්ය ලේශීය වවදය කර්මයකට තිලබනවාදැ’යි කියූ එම හැකියාලේ වැරදි
නිවැරදි බව ප්ර ්න කිරීලමන් වැළකීලම් ප්රතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීලමන් තම සමාජ වගකීම ැේජා
සහගත ල ස පැහැර හැරියා. එ පමණක් ලනාව ඇතැම් ජනමාධ්ය සිය ග්රාහකයින්ට නිරවදය ලතාරතුරු
ලසායා ලදනවා ලවනුවට කිසිදු ප්ර ්න කිරීමකින් වග විභාගයකින් ලතාරව එවැනි අවිදයාත්මක මතවාද
සඳහා ලේදිකාවක් සපයා දී අන් අයට තම ග්රාහකයින් මු ා කිරීමට ඉඩ දී නිහඬ වුණා.
ශ්රි ංකාලේ නූතන වෘත්ීය ලසෞඛය ලස්වාව විසින් මුලුමනින් ලමරටින් තුරන් කර ඇතැ’යි
ල ෝක ලසෞඛය සංවිධ්ානය විසින් සහතික කරනු ැබ ඇති වසූරිය, ලපෝලිලයෝ, මැලල්රියාව, සරම්ප
ඇතුළු වවරස සහ පරලපෝෂිතයන් ලගන් පැතිලරන වසංගතකාරී ලරෝග වලින් එකදු ලරෝගයක් වත්
ඔය කියන විවිධ්ාකාර ලේශීය වවදය ක්රම වලින් තුරන් කර නැති බැවින් නව ලකාලරෝනා වවරසය
පමණක් එවැනි ලේශීය වවදය ක්රම වලින් හා යාතු කර්ම වලින් තුරන් කළ හැක්ලක් ලකලස්දැ’යි යන
සර ප්ර ්නය මතු කිරීමට ජනමාධ්ය අසමත් වුණා. එය වඩාත් ැේජා සහගත අසමත් වීමක් වන්ලන්
ප්ර ්න විරහිතව එවැනි ග්රාමය කතා සඳහා ඉඩ ස ස්වා දීම නිසා ලකාලරෝනා වවරසය මර්දනය
කිරීමට නිසි එන්නතක් ලසායා ගන්නා ලතක් වි ා අවදානමක් ගනිමින් ලකාවිඩ්-19 වසංගත
ලරෝගීන්ට ලවද ලහද කම් කිරීමට ලපරමුණ ලගන සිටින ලවද ලහදවරු ඇතුළු ලසෞඛය ලස්වකයන්ලේ
වෘත්ීය කැපවීම අවතක්ලස්රු ලකලරන බැවිනුයි.
ලමවැනි අවස්ථා ව දී එවැනි ලක්ප ප්ර ්න කිරීම ලේශීය ලවදකම ලහළා දැමීමක් ලනාලේ.
ල ෝකය පුරා ජපානලේ සිට ලමක්සිලකෝව දක්වා හැම රටක ම ලේශීය ලවදකම් එදත් පැවතුණා. අදත්
යම් පමණකට පවතිනවා. ඇතැම් අය ලවනත් ආකාරයක දැනුම් ක්රම ව ලයන් හැඳින්වීමට වලිකන
එවැනි ලබාලහෝ ලේශීය වවදයක්රම ප්රාථමික රසායන හා ාක සංලයෝග ආදිය ලයාදා ගත් තුන්ලදාස්,
සතර ධ්ාතු ආදී ප්රාේ විදයාත්මක සංකල්ප මත ලගාඩ නැගුණු ඒවා. ප්රං ජාතික ලුවී පාස්චර්ලේ
නිරීක්ෂණ පාදක ලකාට 19 වන සිය වලස් දී Germ theory වෙවත් විෂබීජ පිළිබඳ නියාමය බිහි ලවන
ලතක් වසර ලදදහසක් පුරා හිලපෝක්රටික් විසින් හඳුන්වා දුන් බව සැ ලකන බටහිර ලවදකමට ද පාදක
වූලේ ද අල් ලේශීය ලවදකම් ව එන තුන්ලදාස් කිපීම හා සමාන වූ රුධිරය, ලසම්, පිත් ආදී ාරීරික
රාව සමබර ව පවත්වා ගැනීම පිළිබඳව සංකල්පයක්. ක්ුර ජීවීන් හඳුනා ගත හැකි පරිදි අන්වීක්ෂය
නිපදලවන ලතක් ම, බැක්ටීරියා හා වවරස නිසා ලබෝලවන ලරෝග ඇතිලවන බව දැන ගැනීමට තරම්
තාක්ෂණික ඥානයක් බිහි කර ගැනීමට එකී කිසිදු ප්රාේ විදයාත්මක ලවදකමකට හැකියාවක් තිබුලණ්ඩ
නැහැ. එ් අනුව අල් සනීපාරක්ෂාව සම්බන්ධ්ලයන් ප්රාේ විදයාත්මක දැනුම නූතන වවදය විදයාත්මක
දැනුම ඉක්මවා යන්නක් යැ’යි යන ලක්පය වි ්වාස කිරීමට මහජනයා ලපා ඹවන ප්රචාරව නිරවදය
ස්වභාවය එළිදරේ කිරීම ජනමාධ්යකරුවන්ලේ වෘත්ීය වගකීමක් ව තිබුණා. කිසිදු පදනමක් නැති
ඕපදූප වලින් ලකාවිඩ්-19 වසංගතය නිසා බියට පත් වන සිටින අහිංසක ජනතාව මු ාලේ දැමීලමන්
වැළැක්වීම පිණිස ඇති තතු එළිදරේ කිරීම ජනමාධ්යලේ එක් වැදගත් කාර්ය භාරයක්.
ජනමාධ්යකරු විසින් කිසිදු දැනුවත් නිරවදයතා පිළි විමසුමකට ක් ලනා ලකාට තමන්ට
කැමති ඕනෑම ලක්පයක් ඇද බෑමට යම් යම් අයට ලේදිකාව ස සා දීම ජනමාධ්ය නිදහස යැයි සිීම
අමලනෝඥ කමක්. ඕනෑම තත්වයක් යටලත් ජනමාධ්ය නිදහස සාධ්ාරණීය කරණය කළ හැක්ලක්
මූලික ව ලයන්ම එම නිදහස ලතාරතුරුව නිරවදයතාව උරගා බැලීමට ජනමාධ්යකරුවන්ට
අතයව ය ලවන නිසායි. එලස් නැතිව කිසිදු සලහ්තුක යුක්ති යුක්ත කිරීමකින් ලතාරව අභිමත ඕනෑම
මතයක් ප්රවර්ධ්නය කිරීම බය පක්ෂපාත නැති වෘත්ීය ජනමාධ්යයක් විසින් ලනාකළ යුතු ලදයක්.
යුලදේවන් ලහළා දැකීමට ඉඩ දීම හි් ර්ලේ ජර්මනිලේ ජනමාධ්ය නිදහස පිළිබඳ ලහාඳම
දර් කයකැ’යි ඔබට කිව හැකිද? ජනමාධ්යය නිදහලස් වපසරිය ීරණය විය යුත්ලත් ආණ්ඩුව ලහෝ
බ කණ්ඩඩායම් ව සෘජු ලහෝ වක්ර අභිමතය ඉටු කිරීමට ැලබන ඉඩකඩ අනුව ලනාව තම ග්රාහකයන්
ලවලසන ජනසමාජය තුළ හැම ලකලනකුලේ ම මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් කිනම් තත්වයක් යටලත්
වුවද ආරක්ෂා කර දීමට ජනමාධ්ය විසින් කළ යුතු කැපවීම අනුවයි.
ජනමාධ්ය නිදහස අදහස් ප්රකා කිරීලම් හා භාෂණලේ නිදහස පිළිබඳ මූලික මිනිස අයිතිලේ ම
ආනුෂංගික ලකාටසක්. එලහත් ඒ නිදහස අලනකුත් ජනවර්ග ලහ ා දැකීමට, අලනකුත් මිනිසුන්ලේ
මූලික අයිතිවාසිකම් උල් ංඝනය කිරීමට ලයාදා ගත හැකි නිදහසක් ලනාලේ. ඒ නිසාම ජනමාධ්ය
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නිදහස ආරක්ෂා කර ගැනීමට නම් භාෂණලේ නිදහස ද ඇතුළුව අලනකුත් සියලු ම මූලික
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමටත් ප්රවර්ධ්නය කිරීමටත් ජනමාධ්යය සවිඥානික ව දායක විය යුතුය.
ලකෝවිඩ්-19 ආසාදිතයන් අවනම්බුවට ක් ලනා කිරීමද අවනම්බුවට ක් කිරීමට ඉඩ ලනාදීම
ද එකී මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට අදාළ ව ජනමාධ්යයට පැවලරන වගකීමකි. කිසිදු ජන
ලකා්ඨා යක් ඔවුන්ලේ ජාතිය. ආගම, වර්ණය ආදී අනනයතා විලේදන ව ට අනුව විෂම
සැ කිල් කට ක් ලනාකළ යුතුය යන මූලික අයිතිය විල ්ෂලයන් වසංගතයක් වැනි ජාතියක්
ජන්මයක් ලනා තකන අර්බුදකාරී අවස්ථාව දී අවස්ථාවාදීන් විසින් උල් ංඝනය කිරීමට තැත් කරන
විට එහි සාධ්ාරණත්වය ප්ර ්න කිරීම ජනමාධ්ය බිය විය යුතු නැත. තමන් කරන්ලන් බය පක්ෂපාත
නැති වාර්තාකරණයකයි කියා ගත හැකි වන්ලන් එවිටයි. විල ්ෂලයන් ලමවැනි අර්බුද උපලයෝගී කර
ලගන මූලික අයිතිවාසිකම් පිටු දැකීමට වවවාරන්න තර්ක ලගන එන අවස්ථාවාදීන්ට තනිව ම බඩ
පිනුම් ගැසීම පිණිස ප්ර ්න විරහිතව අවකා ය බා දීම ජනමාධ්ය විසින් ලනාකළ යුතු ලදයකි.
රල් ලේ පා න නායකයන්ලේ සිට ලනාලයක් ආකාරලේ බ ල ෝභී ක්ටඩිකම් කිරීමට ජන
මාධ්ය ලයාදා ගැනීමට කැස කවන සියල් න් සම්බන්ධ්ලයන් වෘත්ීය ජනමාධ්ය හා ජනමාධ්යකරුවන්
විසින් අනුගමනය කළ යුතු ප්රතිපත්තිය වන්ලන් ජනමාධ්යයට අභිමුඛ වන සියල් න් ම කරුණුමය
සතය ල ස ඉදිරිපත් කරන ලේවල් නිරවදයතා පරීක්ෂණයට නිර්දය ව ක් වන ල ස ප්ර ්න කිරීමයි.
ජනමාධ්යලේ ප්රධ්ානතම සමාජ වගකීමක් වන්ලන් එයයි. එපමණක් ලනාව එය ජනමාධ්යලේ අන්සතු
කළ ලනාහැකි වෘත්ීය කාර්යභාරයයි. ඇලමරිකානු ජනාධිපතිවරයා ට ලහෝ බ්රිතානය අගමැතිවරයාට
පමණක් ලනාව ඉන්දියානු අගමැතිවරයාට ද තමන්ලේ ම නි උපලේ කලයකු වා ප්ර ්න ලයාමු
කරවා ගත් සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් ප්රචාරය කරවා ගැනීමට ඇලමරිකානු, බ්රිතානය හා ඉන්දියානු
ජනමාධ්ය තුළ ඉඩක් නැහැ. ඊට ලහ්තුව ජන සමාජය ලවනුලවන් ප්ර ්න කිරීම ජනමාධ්ය කරුවාලේ
කාර්යභාරය මිස ජනාධිපතිලේ ලහෝ අගමැතිලේ නි උපලේ කයන්ලේ හා ප්රවර්ධ්කයන්ලේ
කාර්යභාරය ලනාවන බව ජනමාධ්ය ලමන් ම සමාජය විසින් ද පිළිලගන ඇති නිසයි. අලනක් අතට
ලේ පා න නායකයන් ද තම කටයුතු පිළිබඳව ආත්ම වි ්වාසයකින් යුතුව ස්වාධීන ජනමාධ්යයට
අභිමුඛ විය යුතුය. අර්බුදකාරී අවස්ථාව දී වුවුද ලේ පා න නායකයන්ට මහජන වි ්වාසය දිනා ගත
හැකි වන්ලන් ජනමාධ්ය හා අවංකව ගනුලදනු කිරීලමන් පමණි.
ජර්නලිසම් ලහවත් ජනමාධ්යලේදය යනු ජනතාවට සැපලයන ලතාරතුරු ව නිරවදයතාව
අවංකව සහතික කිරීලම් ශික්ෂණයක්ය’යි යන්ලනන් අදහස් ලකලරන්ලන් අව ය විමර් නාත්මක
පරිචලයන් යුක්ත ව ජනමාධ්යයට අභිමුඛ වන පුේග යන්ලේ ප්රකා ව ඇත්ත නැත්ත ලහළිදරේ
කිරීමයි.. තමන් වෘත්ීය ජනමාධ්යලේදිලයකු යැයි අවංකව හඳුන්වා ගත හැකි වන්ලන් ඒ
ශික්ෂණලයන් ශික්ෂිත වීමට කැප වූ අලයකුට පමණි.
ලකාලරෝනා වවරසය විසින් ඇති කර තිලබන වර්තමාන අර්බුදය කළමනාකරණය කිරීමට
අධිකාරවාදී පා න තන්රයක් අව යයයැ’යි සිතන අයට, ඉදිරිපත් වන කරුණු කාරණාව
නිරවදයතාව ලසායන, හඬක් නැති අයලේ අයිතිවාසිකම් ලවනුලවන් ලපනි සිටින ස්වාධීන ජනමාධ්ය
හා වෘත්ීය ජනමාධ්යලේදීන් අනව ය අකැප කරදරකාරී අයවලුන් ව ලයන් ලපලනන්නට පුළුවන.
එවැන්නන්ට ජනමාධ්යලේ භූමිකාව වන්ලන් වසංගතයට එලරහි ජයග්රහණය ව ලයන් හුවා දක්වන
කරුණු කාරණා සියල් සම්බන්ධ්ලයන් බ ාධිකාරීත් අපහසුවට පත් කරන ආකාරලේ කිසිදු
විමර් නයක් සිදු කිරීලමන් වැළලකමින් ඔවුන්ලේ ක්රියා ක ාපයට ජන ප්රසාදය වඩවන අන්දමින්
කටයුතු කිරීම පමණි. ලමවැනි අර්බුදයක දී එවැනි ආකල්ප ලත්රුම් ගැනීමට අපහසු ලනාවනවා
පමණක් ලනාව ග්රාමය ජාතිකවාදලයන් කුල්මත් වූ ලපාදු ජනතාව අතර එය ජනප්රිය මතවාදයක් බවට
පත් කිරීමට ද අපහසු නැත. එලහත් ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට ජනමාධ්ය සිදුවීම නිසැකව ම අති යින්
විනා කාරී ප්රතිඵ ළඟා කර ලදන්නක් විය හැකිය.
උදාහරණයක් ල ස ජනාධිපති ලඩානල්ඩ් ට්රම්්ලේ ග්රාමය ඇලමරිකානු ජාතිකවාදයට අනුගත
වී ලකාලරෝනා මර්දනය කිරීම සම්බන්ධ්ලයන් ඔහුලේ අමලනෝඥ ප්රකා හා දුර්ව වැඩපිළිලවළ ප්ර ්න
විරහිතව අනුමත කරමින් කටයුතු කිරීමට ඇලමරිකානු ජනමාධ්යයට සිදු වුලනාත් ඇති විය හැකි
වයසනය මීට වඩා ලකාලතක් දරුණු විය හැකිදැ’යි කල්පනා කර බ න්න. එලහත් ඇලමරිකානු
ජනමාධ්යලේ නිර්භයශීලි වෘත්ීය හැසිරීම නිසා ට්රම්්ලේ ලකාලරෝනා මර්දන වැඩපිළිලවලළ්
ලනාලයකුත් අුපාු හඳුනා ගැනීමත් ඒවාට සුදුසු ප්රතිකර්ම ලයාදා ගැනීමත්, විල ්ෂලයන් ලකාලරෝනා
මර්දන වැඩපිළිලවළට ජාතික නායකත්වයක් ලනාමැති වීලම් හිදැස පුරවමින් ඉදිරියට ඒමට ප්රාන්ත
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රාජය කටයුතු කිරීමත් සිදුවුණා. ලකාතරම් අකැමැති වුනත් ල ෝකලේ බ ගතු ම ජනාධිපතිවරයා
ල ස සැ ලකන ලඩානල්ඩ් ට්රම්්ට ඇලමරිකානු ජනමාධ්යලේ ඒ අදීන භූමිකාව -භය පක්ෂපාත නැති
වාර්තාකරණය- ප්රජාතන්තුවාදී සම්ප්රදාලේ අතයව ය අංගයක් ල ස පිළි ගැනීමට සිදුවී තිලබනවා.
ජනමාධ්යලේ බය නැති පක්ෂපාත නැති වාර්තාකරණය ඇලමරිකාලේ, ඉතාලිලේ, දකුණු
ලකාරියාලේ, ජපානලේ හා ස්පාඤ්ඤලේ පමණක් ලනාව හැම ප්රජාතන්තුවාදී රටක ම ලපාදු මහජන
අභි ාෂය විය යුතුය. දු්පත් ලපාලහාසත් හැම රටක ම ජන ජීවිතයට ලපර ලනාවූ විරූ අන්දලම් දරුණු
තර්ජනයක් එල් කර ඇති ලම් මහා වසංගතය පරාජයට පත් කළ යුතුම ය. ඒ සම්බන්ධ්ලයන්
ජනමාධ්ය සිය කාර්යභාරය බය පක්ෂපාත නැතිව ඉටු කරන්ලන් නම් ආණ්ඩුව ට ද ජන සමාජයටද ඒ
සටලන් දී ඇතිවිය හැකි අුපාු කම් ප්රමාද ලනාවී සපුරා ගත හැකියි.
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