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ஊடக வெளியீடு 

வ ொது இரொஜதந்திரத்தினை ெினைத்திறைொக னகயொள்ெதனூடொக கடல்கடந்த நொடுகளில் 

இலங்னகயின் நொமத்னத ெலுவூட்டுமொறு இலங்னக இரொஜதந்திொிகனள வெளிநொட்டு 

அனமச்சர் மொர ை ெலியுறுத்துகின்றொர். 

வ ௌத்தம், இரத்திைக்கற்கள், ததயினல, ெொசனைத்திரெியங்கள், சிறப்பு ெொய்ந்த ஏற்றுமதி 

உற் த்திகள் மற்றும் இலங்னகக்தக உொித்தொை  ொரம் ொிய உ சொிப்பு த ொன்ற இலங்னகயின் 

அடிப் னட சின்ைங்கனளப்  யன் டுத்தி வ ொது இரொஜதந்திரத்தினை ெினைத்திறைொக 

னகயொள்ெதனூடொக கடல்கடந்த நொடுகளில் இலங்னகயின் நொமத்னத ெலுவூட்டுமொறு 

இலங்னக இரொஜதந்திொிகனள வெளிநொட்டு அனமச்சர் மொர ை ெலியுறுத்திைொர்.   

வெளிநொட்டு அலுெல்கள் அனமச்சின் உத்திதயொகத்தர்களது வ ொது இரொஜதந்திரம் மற்றும் 

ஊடக உறவுகள் வதொடர் ொை திறனமகனள ெலுவூட்டும் தநொக்கில் இலங்னக  த்திொினக 

ஸ்தொ ொைத்துடன் இனைந்து வெளிநொட்டு அலுெல்கள் அனமச்சிைொல் ஒழுங்கு வசய்யப் ட்ட 

இரண்டு ெொரங்களொக நடொத்தப் ட்ட வ ொது இரொஜதந்திரம் மற்றும் ஊடக உறவுகள் 

 யிற்றுெிப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கொை சொன்றிதழ் ெழங்கும் நிகழ்ெின்த ொது வெள்ளிக்கிழனம 

(11 ஜைெொி) அனமச்சர் மொர ை இக்கருத்துக்கனள  ொிமொொிக்வகொண்டொர். இந்நிகழ்ெில் 2018ம் 

ஆண்டு உள்ெொங்கப் ட்ட உத்திதயொகத்தர்களும் அனமச்சில் கடனமபுொியும் நடுத்தர 

உத்திதயொகத்தர்களும் கலந்து வகொண்டைர்.  

இரண்டு தசொப்த கொலங்களில், வ ொது இரொஜதந்திரம் மற்றும் ஊடக உறவுகள் வதொடர் ொக 

தைது உத்திதயொகத்தர்களுக்கொக வெளிநொட்டு அலுெல்கள் அனமச்சிைொல் நடொத்தப் ட்ட முதற் 

 யிற்சிப் ட்டனற இதுெொகும்.  

சொன்றிதழ் ெழங்கும் னெ ெத்தில் த சும்த ொது, ஒருெருக்கொக மற்றெர் உைர்கின்ற அன்பு 

நினறந்த, ஏரொளமொை திறனமகனளப் வ ற்ற மைிதர்கனளக் வகொண்ட ஓர் நொகொிகமனடந்த 

ததசமொக இலங்னகயின் நொமத்னத வெளிநொடுகளில்  ரப்புெதன் முக்கியத்துெத்னத 

வெளிநொட்டனமச்சர் ெலியுறுத்திக் கூறிைொர். ‘இந்தத் தகெல் வதளிெொகவும் உரக்கவும் 

வகொடுக்கப் ட தெண்டும்’ எைவும் வதொிெித்தொர். இலங்னக  ற்றிய  ொர்னெகனள 

மொற்றியனமப் திலும் இலங்னகயின் நொமத்னத கட்டிவயழுப்புகின்ற வசயற் ொட்டிலும் 

இலங்னக இரொஜதந்திொிகள் புத்தொக்கத்துடன் வசயற் ட தெண்டும் எைவும் ெலியுறுத்திைொர். 

வ ொது இரொஜதந்திரம் மற்றும் ஊடக உறவுகள் வதொடர் ொை திறனமகள் தமற்வசொன்ை 

முயற்சிகளுக்கு வ ொிதும்  யன்மிக்கதொக அனமயும் என்றும் குறித்துக்கொட்டிைொர்.  

நிகழ்ெில் த சும்த ொது, வெளிநொட்டு வசயலொளர் ரெிநொத ஆர்யசிங்க அெர்கள் நொட்டிலும் 

வெளிநொடுகளிலும் வ ொது இரொஜதந்திர வசயற் ொடுகளில் வெளிநொட்டு அலுெல்கள் 

அனமச்சுக்கு  ொொிய வ ொறுப்பு இருக்கின்றது என்றும் இந்த கடுனமயொை  யிற்சி வநறி ெரும் 

இரு து ெருடங்களுக்கு, அரசொங்கத்தின் வ ொது இரொஜதந்திர நிகழ்ச்சி நிரனல 

வசயற் டுத்துெதற்கு த ொதுமொை  ல்தெறு தரங்களிலுள்ள வெளிநொட்டு தசனெ 

உத்திதயொகத்தர்கனள  யிற்றுெித்திருக்கின்றது என்றும் வதொிெித்தொர். ஊடகத்துடைொை 

உறனெ கட்டிவயழுப்புெதன் அெசியத்னத அெர் ெலியுறுத்தும்த ொது, இரு ெொர  யிற்சி வநறி 

இரொஜதந்திொிகளும் ஊடக சமூகமும் ஒருெனரவயொருெர்  ரஸ் ர வதொடர்ந்ததர்ச்சியொை 

புொிந்துைர்வுடன்  ழகுெதற்கும் நினலயொை ஓர் உறனெ கட்டிவயழுப்புெதற்கும் ெழியனமத்தது 

என்றும் கூறிைொர்.  
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கருத்தியல்கள், வ ொது இரொஜதந்திர முனறனமகள், அதன்  ரப்புக்கள் மற்றும் தகெல் யுகத்தில் 

அதன் ெகி ங்கு என் ெற்னற  ங்கு ற்றியெர்கள் புொிந்து வகொள்ெதற்கு துனைபுொிெதனை 

தநொக்கொகக் வகொண்ட இந்நிகழ்ச்சி உத்திதயொகத்தர்களது தெனலகளில் எதிர்வகொள்கின்ற 

 ல்தெறு வ ொது இரொஜதந்திர கருெிகளின் நனடமுனறப்  ிரதயொகம் வதொடர் ொக 

உத்திதயொகத்தர்கனள  யிற்றுெிப் தனை இலக்கொகக் வகொண்டிருந்தது. தமலும் சிதரஷ்ட 

ஊடகெியலொளர்கள், வகொழும் ிலுள்ள வெளிநொட்டு இரொஜதந்திொிகள், சிறப்புத்ததர்ச்சி 

வகொண்தடொர் மற்றும் துனறசொர் நிபுைர்களொல் நடொத்தப் ட்ட கருத்தியல் ொீதியொை 

ெிொிவுனரகனளயும் உட்வ ொதிந்திருந்தது. அந்த ெிொிவுனரகள் வ ொது இரொஜதந்திரத்தின் 

ெரலொறு, வ ொது மக்களின் கருத்துக்கனள ெடிெனமப் தில் ஊடகத்தின் ெகி ங்கு, சமூக 

ஊடகங்கள், ஊடகங்களுடன் வதொடர்புறுதல் மற்றும் தகெல் அறியும் உொினம சட்டத்திற்தகற்  

கருத்துச் சுதந்திரம் த ொன்ற  ரந்த அம்சங்கனள உள்ளடக்கியிருந்தை. 

ஊடக வெளியீட்டினை தயொொித்தல், ஊடக சந்திப்புக்கனள நடொத்துதல், ஊடக 

தநர்கொைல்கனள தமற்வகொள்ளுதல், சமூக ஊடகங்கனள தொக்கம் வசலுத்தக் கூடியதொக 

 யன் டுத்துதல், நிகழ்ச்சியில்  ங்கு ற்றிதயொருடைொை சூடொை ஊடக சந்திப்புக்கள், 

வகவமரொவுடைொை தநர்கொைல்கள் த ொன்ற வ ொது இரொஜதந்திர நனடமுனற ெிடயங்கள் 

வதொடர் ொக வெளிநொட்டு ஊடக நிரு ர்கள் மற்றும் இரொஜதந்திொிகள் உள்ளடங்களொக 

துனறசொர் நிபுைர்கள் மற்றும் சிறப்புத்ததர்ச்சி வகொண்தடொர்களுடைொை அமர்வுகனளயும் 

இந்நிகழ்ச்சி வகொண்டிருந்தது. வசய்தி அனறயின் வதொழிற் ொடுகளின் முதல் அனு ெத்தினை 

வ ற்றுக் வகொள்ெதற்கொக இலங்னக ரூ ெொஹிைி கூட்டுத்தொ ைம், இலங்னக ஒலி ரப்பு 

கூட்டுத்தொ ைம் மற்றும் அத ொஸிதயடட் நியூஸ் த  ர்ஸ் ஒப் ஸிதலொன் லிமிடட்(தலக் 

ஹவ்ஸ்) ஆகிய இடங்கனளயும் அெர்கள் தொிசித்தைர்.  

வெளிநொட்டு அலுெல்கள் அனமச்சு மற்றும் வெளிநொடுகளிலுள்ள இலங்னகயின் 

தூதரகங்களுக்தகற்  இலங்னக இரொஜதந்திொிகள் சிறந்த ஊடக ஊறவுகனள தமற்வகொள்ெது 

எவ்ெொறு என்றும் இலங்னகயிலும் வெளிநொடுகளிலும் அெசியமொை ஊடக ததனெகள் 

வதொடர் ொகவும் ஊடகெியலொளர்களுடன்  கலந்து வகொண்ட உத்திதயொகத்தர்கள் 

கலந்துனரயொடிைர். 

வெளிநொட்டு அனமச்சின் சிதரஷ்ட உத்திதயொகத்தர்கள் மற்றும் அதன் இனை நிறுெைங்கள் 

இலங்னக  த்திொினக ஸ்தொ ைம் மற்றும் இலங்னக ஊடக கல்லூொியின் உத்திதயொகத்தர்கள் 

மற்றும்  யிற்சி வநறியின் ெளெொளர்கள் இந்த சொன்றிதழ் ெழங்கும் னெ ெத்தில் கலந்து 

வகொண்டைர். அதனை வதொடர்ந்து ெிருந்து சொரம்  கிரப் ட்டது.  

 

வெளிநொட்டு அலுெல்கள் அனமச்சு 

வகொழும்பு 

 
13 ஜைெொி 2019 


