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වධහිංසො කළ බවට ජ ෝදනො ලබන බවට එක්සත් ොතීන්ජග් වොර්තොවක සඳහන්
එක් අයකු ජහෝ ශ්රීෝ ලිංකොජව න්න්තයතයන් හො සොක්කරකරැවන් කරක් ො රීම
ජවනුජවන් පිහටුවො ඇති න්න්තයතයන් හො සොක්කරකරැවන් කරක් ො රීමජේ ොතික
අධිකොරියට ෙත් කර තිජේ. අඩු වශජයන් එයින් ෙත්වීේ ජදකක් හත්
කනස්සල්ලට ජේතු වන බව වෘකයන්ට බැටළුවන් බොරදී (Putting the wolf to
guard the sheep) නමින් අද අලුත් ජතොරතුරැ ජ ොනුවක් නිකුත් කළ ශ්රීෝ ලිංකොජව
සතdය හො ුකක්තිය සඳහො වන ොතdන්තර වdොෙෘතිය (ITJP) ෙවසයි.
“රො dයට ජහෝ කරක් ක අිංශ වලට න්රැ්ධධව සොක්කර ජදන රීිවවකුටත්
වර්ත ොන කh ජවදය යටජත් සොක්කරකොර කරක් ොවක් බලොජෙොජරොත්තු න්ය
ජනොහැක,” යි ITJP න්ධොයක අධdක්කරකො යැස්මින් සූකො ෙවසයි. “මුළු නින්
ිවදුවනු ඇත්ජත් එහ අනික් ෙැත්තයි. රො dජයන් කරක් ොව ලල්ලො ිවීම වුනන්ජග්
ජීන්ත අනතුජර් ජහලී රී. අලුත් කණ්ඩුජව අරමුණ අෙරොධකරැවන් කරක් ො
රීම බව ජේ ෙත්වීේ වලින් ෙැහැතයලිව ජෙනී යයි”.
නොධිෙති ම තිවෙොල ිවරිජස්නජග් කණ්ඩුව න්ිවන් පිහටුවො ඇති කරක් ක
අධිකොරියට ෙත් කර ඇති තජේදයට තුඩුජදන ජවනත් ෙත්වීේ අතර ිවන්ල්
ුක්ධධජේ අවසොනජේ හටපු සටන්කරැවන් “පුනරැත්ථොෙනය” රීම භොරව ිවටි
නිලධොරියොද ජවයි. ජේ “පුනරැත්ථොෙන” කඳුනරැ වලදී වධහිංසො කරන ලද බවට
පිළි ත හැරී ජේතු එක්සත් ොතීන්ජග් න් ර්ශනයක් න්ිවන් අනොවරණය කරජ න
තිබුනු අතර එය න්භො කරන ජලස වධහිංසොවට එජරහ එක්සත් ොතීන්ජග්
කමිටුව (UNCAT) න්ිවන් ෑතදී ශ්රීෝ ලිංකො ර යට නිර්ජ්ධශ කරන ලදී. ජේ
නිලධොරියො භොරජේ ස ස්ත ව කී ෙවති්ධදී ත න් වධහිංසොවට ජ ොදුරැ වූ බව
ෙවසන “පුනරැත්ථොෙනජයන්” ෙසු තයන් රැක ත් 14 ජදනකු දුන් ෙකොශ ITJP
ජතොරතුරැ ජ ොනුජව ඇතුලත් ජවයි.
තවත් ෙත්වී ක් දී ඇත්ජත් 2006 ොර්තුජව මුතුර්හදී අක්ජ ෝන් ජකොන්තව ල ජමේ
(ACF) ෙිංශ රො d ජනොවන සිංන්ධොනජේ සහන ජස්වකයන් 17 ජදනකුජග් ඝොතනය
සේබන්ධජයන් කරක් ක අිංශ වලට එජරහව සොක්කර දීජ න් සොක්කරකරැවන්
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වලක්වො ලීජේ කොර්යභොරයක් ලටුකළ බවට ස්වොධීන ොතdන්තර න්්ධවතුන් න්ිවන්
ජ ෝදනො න නු ලැබූ නීතිෙති ජදෙොර්තජේන්තුජව සො ොජිකයකුටය.
“රො d හො කරක් ක ජස්වජේ නිලධොමන්ජග් සුලමුල ජසොයන බවට ශ්රීෝ ලිංකොව
හුනල්වී සේ ත කර ත් එක්සත් ොතීන්ජග් ජයෝ නොවට ජ
ෙත්වීේ සපුරො
ෙටහැනි ජවයි,” යනුජවන් යැස්මින් සූකො ෙැවසුවොය.
වැඩිදුර න්ස්තර රැ ත් සේපූර්ණ ජතොරතුරැ ජ ොනුව සඳහො
www.itjpsl.com
එජ න් , ිවිවර ජ න්ඩිස් හතො සේබන්ධජයන් UNCAT ජවත යවන ලද ITJP
ජතොරතුරැ ජ ොනුව සඳහො බලන්න
http://www.itjpsl.com/assets/press/Press-Release- Sisira-Mendis.

