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ශ්රී ලංකාව: මළවුන් ගණන් කිරීම
මාධ්ය නිවේදනය: ශ්රී ලංකාවේ යුද්ධ්වයන් මියගිය අය නම් කිරීවම් ජගත්
වයායාමයට මුල පිවේ
වජාහැන්නස්බේග්/ සැන් ෆ්රැන්සිස්වකෝ: ශ්රී ලංකාවේ යුද්ධය 2009 දී අවසන් වීවේ
දසවැනි සංවත්සරය ළඟාවීමත් සමග එම ගැටුමින් මියගිය සමස්ත සංඛ්යාව
තක්වස්රැ කිරීම සඳහා ඔවුන්වේ නේ එකතු කර ගැනීමට උදේ වන වලස
ජාතයන්තර රාජය වනාවන සංවිධාන වදකක් ආයාචනයක් කරයි. දැනට තිවෙන
හානියට පත් අයවේ ලැයිස්තු ලො වදන වලසත්, අලුතින් වතාරතුරැ එක්රැස්
කරගන්නා වලසත් ශ්රී ලංකාවේ සතයය හා යුක්තිය සඳහා වන ජාතයන්තර
වයාපෘතිය (ITJP) සහ මානව හිමිකේ දත්ත විශ්වේෂක සමූහය (HRDAG) ශ්රී ලංකාව
තුල වමන්ම ඉන් පිටතත් සිටිනා කණ්ඩායේ වලින් ඉේලා සිටියි.
“අවම වශවයන් මළවුන්වේ නේ එකතු වකාට ආචාරශ්රලී භාවය දැක්වීමට අපි
ඔවුන්ට ණයගැති වවමු ,” යි ITJP විධායක අධයක්ෂිකා යැස්මින් සූකා පැවසුවාය.
“මිනිස් වර්ගයාට සිදුවූ හානිවේ පරිමාණය ගණනය කර ෙැලීම ඉතා වැදගත් වන
අතර අප විසින් එකලස් කරන අවසාන නේ ලැයිස්තුව පරජාවන්ට වැදගත් වන
අනුස්මරණය සඳහා පරවයෝජනවත් වවයි.”
දශක ගණනකට වපර සිදුවූ මරණ පවසක තිබිවේවා, යුද්ධය අවසන් වී දශකයක්
ගතව තිබියදීත් 2009 දී ශ්රී ලංකාවේ මියගිය සංඛ්යාව වුවද ආසන්න දසදහස
දක්වා දන්නා කිසිවකුත් නැත. වේ මුල පිරීවේ අරමුණ අවසාන මරණ සංඛ්යාවේ
සේභාවිතාව තක්වස්රැ කිරීම සඳහා සංඛ්යාවේඛ්ණමය පරවේශයක් වයාදා ගැනීමයි.

2009 යුද්ධවේ අන්තිම අවස්ථාවේ භාරවී අතුරැදහන් වූ සංඛ්යාව තක්වස්රැ
කිරීමට මෑතදී වයාදා ගන්නා ලද්වද්ද එම පරවේශයයි.
“ඥාතීන්ට, මිතුරන්ට සහ අසේවාසීන්ට කතාවකාට මළගිය ඇත්තන්වේ නේ
එකතු කරගන්නා වලස වලෝකය පුරා වාසය කරන වදමළ ජනතාවට අපි
ආයාචනා කර සිටිමු. ඒ වතාරතුරැ එකතු කර ගැනීම සඳහා ආකෘති පතර යක් අපි
වයෝජනා කර ඇත්වතමු,” යි HRDAG සංවිධානවේ පැටිික් වෙෝේ පැවසීය.
“රට තුලත් ඉන් පිටතත් සිටින කණ්ඩායේ කිහිපයක් එම ලැයිස්තු එකතු කිරීම
දැනටත් ආරේභ කර තිවේ. මියගිය අයවේ නේ වාර්තා කිරීම තිවෙන වතාරතුරැ
එක්රැස් කිරීවේ එක කරමයකි. එවිට අපට ආගිය අතක් වනාමැති සංඛ්යාව
වකායිතරේ විය හැකි දැයි සංඛ්යාවේඛ්ණමය නිරෑපණ භාවිතවයන් තක්වස්රැ
කිරීමට හැකිවේ. පුනරැච්චාරණ ගැන තකන්න එපා! ලැයිස්තු ගැන අපි වග ෙලා
ගන්වනමු.”
අවේ මුේම අවධානය වයාමුවන්වන් වදමළ ඩයස්වපෝරාවවන් වතාරතුරැ එකතු කර
ගැනීම සඳහා වුවත්, යුද්ධයට සේෙන්ධ සිංහල හා මුස්ලිේ ජනතාව අතර මරණ
වලට අදාළ වතාරතුරැ එක්රැස් කිරීමටත් වමම වැඩපිළිවවල උනන්දුවක් දක්වයි.
විවශ්ෂවයන් වැදගත් වන්වන් දැනට තිවෙන සියලු ලැයිස්තු ඒකරාශ්ර කිරීමයි. ඔෙ
දන්නා ලැයිස්තු වේ නේ, කරැණාකර අප අමතන්න.
itjpsl@gmail.com වහෝ info@hrdag.org ඊවේේ ඔස්වස් HRDAG සහ ITJP වවත වතාරතුරැ
එවිය හැකියි.
මූලාශීය සහ වතාරතුරැ ලො වදන්නන් පිලිෙඳ විස්තර රහසිගත වලස තො
ගන්නා ෙව කාරැණිකව දැනුේ වදමු.
අවශය වතාරතුරැ වමානවාදැයි දක්වමින් ඉංග්රීසිවයන්, සිංහවලන් සහ වදමවළන්
සකස් කළ ආකෘති පතර වමතනින් ලොගන්න.
අවසානය

