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මුල්ලිවයික්කාලල් ලෙමළ පවුල් විසින් මළවුන් සැමරීමට එලෙහිව ශ්රී ලංකාලේ ආණ්ඩුව විසින් මෑතදී පනවා ඇති තහනම ලහලා
ෙකින සතයය හා යුක්තිය සඳහා වන ජාතයන්තෙ වයාපෘතිය එම තහංචිය වහාම අලහෝසි කෙන ලලස ෙජලයන් ඉල්ලා සිටී.
මුලතිේ හි දිස්ත්රික් විනිශ්චයකරු සහ මලහේස්ත්රාත් විසින් පනවන ලෙ අධිකෙණ නිලයෝගයක් පරිදි නැලගනහිෙ මුල්ලිවයික්කාල්
කලතෝලික ලේවස්ථානය අසල සියලු සමරු ලේ සන්ධ්යාලේ සිට දින 14ක් යනතුරු තහනේ ලකොට තිලේ. ඊට ලහේතුව ලලස ෙක්වා
ඇත්ලත් “ෙලේ ඒකාග්රතාව, ජාතික ආෙක්ෂාව සහ ජාතික සමගිය ට” සතුරු ලලසින් එය බලපානු ඇත යන්නයි.
“මළවුන් සිහිපත් කිරීම සියලුම ජනතාවලේ සංස්කෘතිලේ මූලික අයිතිවාසිකමක් වන අතෙ, තම සමීපතමයන් සිහිපත් කෙමින් හඬා
වැළලපන ලෙමාපියන් ජාතික ආෙක්ෂාවට තර්ජනයක් වන්ලන් ලකලසේෙ යන්න උත්තෙ නැති ප්රශ්නයකැ,” යි සතයය හා යුක්තිය
සඳහා වන ජාතයන්තෙ වයාපෘතිලේ (ITJP) විධ්ායක අධ්යක්ෂිකා යැස්මින් සූකා ප්රකාශ කෙයි. “ජාතික ආෙක්ෂාව පෙනේ
ලකොටලගන තහනමක් පැනවීම වයාජ ලහේතු ෙැක්වීමක් වන අතෙ දිවයිලන් උතුරු හා නැලගනහිෙ පලාත්වල ලෙමළ ජනතාව මත්ලත්
දිගටම පවත්වාලගන යන මර්ෙනය හා හමුොකෙණය පිළිබඳ ලකුණකි. එලමන්ම එය ලේ සාහසික කටයුත්තට විරුේධ්ව නැගී සිටීම
සඳහා මුළු ෙලේම මානව හිමිකේ ක්රියාධ්ාරීන්ට කෙන කැඳවීමකි.”
ශ්රී ලංකා යුෙ හමුොව විසින් 2009 මැයි මාසලේදී අවසානයට අත්පත් කෙගන්නා ලෙ ප්රලේශය වන මුල්ලිවයික්කාලල් පවුල්වල
සාමාජිකයන් ෙරුවන් සහ වැඩිහිටියන් ඇතුළු තම මළවුන්ලේ නේ ගල් කුේටි වල ලකටීම ලේ වසලර් ආෙේභ කෙ තිලේ. ලේ ගල්
මුල්ලිවයික්කාල් හි ශාන්ත පාවුළු ලේවස්ථානයට යාබෙ භුමියක යුේධ්ය අවසන් වීලේ සංවත්සෙය ො තැන්පත් කිරීම ඔවුන්ලේ
අෙමුණ වී තිබුනත් එම කටයුත්ත ෙැන් තහනේ ලකොට තිලේ.
මෑත දිනවලදී ගේවැසියන්ට ලපොලිසිලේ නිර්ලජ්ජිත අඩන්ලත්ේටේ වලට මුහුණ දීමට සිදුවිය. මැයි 18 ොට සැලසුේ ලකොට ඇති වැඩ
සටහන් පිළිබඳ විස්තෙ විමසමින් අපොධ් පරීක්ෂණ ලෙපාර්තලේන්තුව (CID) කිහිප ලෙනකුට දුෙකතන ඇමතුේ දී තිලේ. මීට
අමතෙව සමරු භූමිය ඉදිරිපිට නිල ඇඳුේ හැඳගත් ලපොලිස් නිලධ්ාරීන් තිලෙනකුෙ, ට්රක් ෙථයක්ෙ නවත්වා තිලේ. කටඋත්තෙයක් ලබා
ගැනීම සඳහා අඟහරුවාො ලපොලිසියට කැඳවනු ලැබූ ගල් වඩුවා ට මළවුන්ලේ නේ ලැයිස්තුව ලෙන ලලස කියා තිලේ.
“වැළපීම සඳහා වන අයිතිය මිනිසත් කලේ අනිවාර්ය අංගයකි,” යි යැස්මින් සූකා පැවසුවාය. “එලමන්ම, අනුස්මෙණය කිරීම යනු ශ්රී
ලංකාලේ ආණ්ඩුව විසින් ලේතාක් ඉටුකෙ නැති ලපොලෙොන්දුවකි.”
2009 මැයි 18 ො යුෙ හමුොවට භාෙවූ සියලු ලෙනාලේ නේ ප්රසිේධියට පත් ලකොට ඔවුන් ජීවතුන් අතෙෙ, මළවුන් අතෙෙැයි තහවුරු
කෙන ලලස ITJP ආණ්ඩුලවන් ඉල්ලා තිලේ. ඔවුන් අත් අඩංගුලේ පණ පිටින් සිටී නේ නඩු පැවරිය යුතුය. නැතලහොත් නිෙහස් කළ
යුතුය.

තම ආෙෙවන්තයන්ට සිදු වූලේ කුමක් ෙැයි ලහළි කෙන ලමන් ඉල්ලා ලෙමළ පවුල්වල සාමාජිකලයෝ පසුගිය මාස වල සිට
උේල ෝෂණ වල ලයදී සිටිති.
“ආණ්ඩුලේත් ජාතයන්තෙ ප්රජාලේත් අවධ්ානය දිනාගනු පිණිස පල ලනොෙැරූ උත්සාහයක ලයලෙමින් මාස ගණන් මහපාලර් කල්
ගත කළ අතුරුෙහන් වුවන්ලේ මෑණිවරුන්ට මීට වඩා ලගෞෙවලයන් යුතුව ලනොසැලකීම ලැජ්ජාවට කරුණකි,” යි සූකා මහත්මිය
පැවසුවාය. “ඔවුන්ට පිළිතුරු දිය යුතුව ඇත.”
පීඩිතයන්ලේ මානව හිමිකේ බෙපතල ලලස උල්ලං නය ලකරුණු ආකාෙයත්, ඊට වගකිව යුත්ලත් කවුරුන්ෙ යන්නත්
ෙැනගැනීලේ අයිතිය ජාතයන්තෙ නීතිය විසින් පැහැදිලිව පිළිගන්නා ලේෙකි.

