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මළවුන් අපරාධකරුවන් කකොට ජීවත් වන්නවුන් බිය ගැන්වීම
ජ ොහැන්නස්බර්ග්: සිවිල් යුද්ධජේදී මළවුන්ජග් නම් ගල් පුවරු වල ජ ොටා මුල්ලිවයික් ාජල්දී සිහිපත්
කිරීමට තහනමක් පැනවූ ජපොලිසිය ඉන් අනතුරුව ජෙමළ ක්රියාධරයන්ට සහ ඔවුන්ජග් ඥාතීන්ට තර් නය
කිරීම වහාම අත්හිටුවීමට පියවර ගන්නා ජලස සතයය සහ යුක්තිය සඳහා වන ාතයන්තර වයාපෘතිය
(ITJP) ශ්රී ලං ා ආණ්ඩුජවන් ඉල්ලා සිටියි.
එම ගල් පුවරු අවට කිසිදු යාඥා ජමජහයක් පැවැත්වීම බොො මුලතිව් අධි රණය විසින් ජෙසතිය ට
තහනම් රන ලද්ජද් එවැනි ටයුත්තක් ාති ආරක්ෂාව, සාමය සහ ඒ ාග්රතාව අනතුජර් ජහලනු
ඇතැයි යන්න පෙනම් ජ ොටජගනය.
ගජල් ජ ටූ නම් අතර හිටපු එල්ටීටීඊ සාමාජි යන්ෙ සඳහන් වනු ඇති බවට අධි රණය අවධානය ජයොමු
ළ බවෙ වාර්තාජව්.
“වැළපීම විශ්ව අයිතියකි; තම ෙරුවන් එල්ටීටීඊ සාමාජි යන් වුවෙ -ජමහිදී අපි ඒ බවක් ජනොෙන්ජනමුඔවුන් ජවනුජවන් මෑණිවරුන් හා පියවරුන් ජශෝ වීම වලක්වා ලිය ජනොහැක් කි,” යි ITJP විධාය
අධයක්ෂි ා යැස්මින් සූ ා පැවසුවාය. “ජමය මරණජයන් අනතුරුවත් ජෙමළ නයා අපරාධ රුවන්
බවට පත් කිරීමකි. නිතර ජෙජව්ජල් සංහිඳියාව ගැන තා රන රට ම ජමය සිදුවීම අතිශයින්ම වි ාර
සහගතය.”
අනුස්මරණ ගල් පුවරු සම්බන්ධජයන් ජේසු නි ායි එලිල් රාජේන්ද්රම් ජද්වගැති තුමා අෙ ජෙවැනි
වතාවටත් ජපොලිසියට ැඳවා ප්රශ්න ර තිබුනි. ජපොලිස්පති වරයාජග් අණ පරිදි වවුනියාව ජපොලිස්
ස්ථානජේදී ප්රශ්න රනු ලැබීජමන් අනතුරුව සිංහල තා ජනො රන එම පියතුමාට සිංහජලන් ලියැවුනු
ප්ර ාශය ට අත්සන් රන්නට සිදුවී තිජේ. ඔහුජග් ක්රියා ාර ම් සම්බන්ධජයන් යාපනජේ සිටින ඔහුජග්
ජෙමාපියන්ජගන් ප්රශ්න ළ ජපොලිස් නිලධාරීන් ඔවුන් බිය ගැන්වීමට උත්සාහ ර ඇත. මළවුන්ජග් නම්
ලැයිස්තුවක් ලබා ජෙන ජලස එලිල් පියතුමාට බල ජ ොට ඔහු ත්රස්තවාෙයට ආධාර රන්ජන් ෙැයි ප්රශ්න
ර තිජේ.
“ජමය පැහැදිලිවම පැමිණිලි රුවන් බිය වැද්දීමක් විනා අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණ පැවැත්වීමක් ජනොජව්,” යි
යැස්මින් සූ ා පැවසුවාය. “ජපොලිසිය එලිල් පියතුමාජග් ජෙමාපියන්ජගන් ප්රශ්න රන තරම් දුර යාම
අයුත්තකි,” යි ඇය වැඩිදුරටත් පැවසුවාය, “ජමම පළිගැනීජම් අරමුණ ඔහුජග් ඥාතීන් බිය ගැන්වීම සහ
සියලු ජෙමළ ක්රියාධාරීන් අතර භීතිජේ ම්පනය ඇති කිරීම බව පැහැදිලිය. ඊටත් වඩා ජමය ජපොලිස්පති
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අණින් ජ ජරන්නකි. ජම් බියගැන්වීම් සහ පලිගැනීම් නතර රන්නට මැදිහත් වන ජලස අපි ශ්රී ලං ා
මානව හිමි ම් ජ ොමිසමින් සහ මානව හිමි ම් පිළිබඳ එක්සත් ාතීන්ජග් මහ ජ ොමසාරිස් වරයාජග්
ාර්යාලජයන් ඉල්ලා සිටිමු. මන්ෙයත්, වැළපීම යනු මිනිසත් මයි.”

