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මාධ්යN නිවේදනය : නශ්රීක නකාවාේද නමතම ප නතත පතාේ ය න ය නසිගත ම නතධ්යවා ාස නතධ්යහාසාතට නඑේසහ න
එක්ස ප නජාතීන්ේේ නවමිටුත න(UNCAT) විගතන් නවිමර්ශය ට නකක් නවළ නයුතුයි.

න ොහැන් ස්බර්ග්: ශ්රීU කා ආ ක්ෂක

හදා ආ සින්න් දිගටම න්දු ්නු කබ 'සුදු වෑන්' පැහැ්ගැනීම්, වධ
හාසආ සහ ලාගි ප්රටචණ්ඩතාආ සම්බන්ධනනන් ස්වආීන පීකෂක යනෂක පැවැ්වීමම ිණිසස ශ්රීU කා ආවට න
නකස සාගන හආ ුකෂකියන සහහආ ව
ආාගන්ා් වගආපිියන (ITJP) නතධහාසආවට එන්හ එෂකස්ව
ආතීන්නග් මිටුනවන් ඉල්කආ න්ටියි.

වආරිනේ ක්ඩඩු මආරුවෂක න්දුවු , ්ඩත දාෂකියන භුෂකිය සිඳි බුද්ධි සහ ක්ෂක
්ඩතආනම්
සින්න් ්හන්ගා ස්ථආ වක නීිය සින්ෝීන නකස ්හවආ නග න්ටි න මළ ිණරිස් ම්වන්ව භනා ් වධහාසආ
සහ ලාගි ප්රටචණ්ඩතාආ දා ආ හරිනු කැන ," යි සාගන හආ ුකෂකියන සහහආ ව
ආාගන්ා් වගආපිියනේ
අධගෂකික ආ නැස්මින් ූක ආ පැවසුවආන. "වධහාසආ කිීකම සහ පැහැ්නග නආම න ොයිා්ම් ක්ර මආනුූකව
ක්ෂක
අාශ වක DNA අණු තුකට ආවැදී ඇිය ැයි කිනනාෝව, පආර්ලනම්න්තුනේ නද්ශපආක පෂක
වක ව නපළගැස්මට සහ
ආධිපිය මමත්රිලපආක න්රිනස නටන්ව ව අත්්ව ක්ඩඩුවට නම් අප්ආධ
ව්වවආලීනම් හැකිනආවෂක කැබී ැා."
"2015

න්රිනස පආක න නටන්ව බුද්ධි සහ ක්ෂක
නිකධආීකන් අියන් පැහැ්නග නආමට, නීිය සින්ෝීන ්හවආ
ාබආ ගැනීමට, වධහාසආවට සහ/ නහෝ ලාගි ප්රටචණ්ඩතාආවට නගොදුරු වූ න මළ සින්දිානන් 36 න කුනග්
ප්රට ආශ ITJP සින්න් ුකන්ෝපආ ්ටවල් තු
දී කබආනග ියන . නමයින් න්දුීමම් 10 ට අ ආළ සින්දිානන්ට
නද්ශපආක රැ ව්ය කැබී ඇා. එයින් අ හස් වන්නන් ඔවුන් අ්වසිඳි නද් සිශ්වසනීන බව සිනද්ශීන ක්ඩඩු
සින්න් ිණළිනග ියබීමයි. සමස්ානෂක වශනනන් ග්ව ක, ුක අප්ආධ, පශ්චණආ්ව ුක වධ හාසආ සහ ලාගි
ප්රටචණ්ඩතාආනවන් ීඩතආ සිඳි බවට නචණෝ ආ ් ්ටින් පකආ ක න ීයන ට අධි ිණරිස නග් සආෂකික ITJP
සතුව ඇා. ඇාැම් චූදිා අප්ආධ රුවන් හඳු ආ ගැනීනම් ටුකතු එම සාසිධආ න සින්න් ක්ම්භ න ොට
ියන .

"ශ්රීU කා ආනේ ාවම්ව වධහාසආ ් බව්ව, මම සින් ව නේ ආ්ව ිණටස්ා් නකෝ නආ ැ ගැනීම මනග්
උවම ආවයි," නනුනවන් නම් අවුරුද්නද් සුදු වෑන් රිනකින් පැහැ්නග නගොස්, ශ්රීU කා ආනේ උතුනර්දී නීිය
සින්ෝීන නකස ්හවආ ාබආනග ,

ල්ල ගැීය දූ යන

්නු කැබූ න මළ ාරුිසනෂක පැවසුවආන.

"මට ව දුන් ආ. මට න්ද්ධ වුන්ඩ නමො ෂක කිනආ
ාආවට ැ ගැනීමට්ව, නම් වනග් න නෂක ැවා
ආටව්ව න්දු න ොීමම සහිය
්ගැනීමට්ව මට අවශගයි," කිනආ සින්දිා ාරුයනනෂක ප්රට ආශ නළන. "ඒ
නගොල්නකෝ තුවෂකකු අ්ා මආව ම්න් එ වආ කිනආ හුඟෂක නවකආවට මට හීන න් නපනිකආ බනනව වආ".
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ෂක ියනට ප්ව සින්දිානන් 2009 ුකද්ධනනන් පසු ඇාැම් අවස්ථආ වකදී න තුන් වාආවෂක ්හවආ ාබආනග
කුරිරු වධ බන්ධ නට ප්ව න ොට ඇා. පයිප්ප බට වලන් ාැලීම, න්ග්ට් න ොට වලන් ිණළිස්ීයම, ගිනිනම්
න ත නපොත් වලන් හාවඩු ගැීයම, වනර් සහ නෂකබල් වලන් පහ් දීම, ඔත්ව දිනේ එබීම, න කුලන් එල්කආ
ාැබීම, න පතුකට බැට දීම, පැනෝෝල් නහෝ මිරිස් ැ ප නපොලතීන් ව් මආ හුස්ම හ් කිීකම නමන්ම
ගැහැණු ිණරිමි න ිණරිසම නමෞඛ, ගු , සහ නනෝනි මආර්ගනනන් ල්ල ගැීය දු යන කිීකම සආමආ ගනනන්
න න් වධබන්ධ යි. එ ම ක ආ්නට නීිය සින්ෝීන නකස පැහැ්නග , ප්රටශ්
්, ප්පම් නග දා ආ
හැීකම, සආප්ආීන ්ඩතආනම් ගය ආවෂක සින්න්, ්හන්ගා ස්ථආ වකදී වස් ගය ආවෂක ියස්නස න්දු ළ
ක ආ්න ීඩඩිානන් සින්න් සිස්ා් ් ියන . එමගින් නපනී නන්නන් නම් ක්රිවනආ ආමන කනා ගා න ොට
ඇිය බවන. 2015 සහ 2016 සමනේ න්දුීමම් හන දී සින්දිානන් සිස්ා් ළ පරිදි, උසස් නිකධආීකන් බව
වැටනහ පුද්ගකනන් ප්රටශ්
් අවස්ථආනේ හහ ියන . එමගින් ාව දු්ට්ව නපන්නුම් න න්න්නන් නම්
පහක මට්ටනම් නසබළුන් නහෝ නපොලස් භටනන් පමයෂක අවස්ථආනවන් ප්රටනනෝ
ගැනීම ිණිසස න්දු ළ
අප්ආධ න ොව බවයි. සින්දිානන් ියස් පස් න ආ අාරින් අඩුම වශනනන් ම න කුව්ව සිශ්වආස ්
පරිදි උතුනර්දී ාමන් පැහැ් ග්වාආයින් පසුව ්හවආනග ව දී ඇ්වන්ව ශ්රීU කා ආ ුක හදා ආ හවු් දීන.

"ශ්රීU කා ආනේ සාක්ර ආන්ිය ුකෂකියනට අ ආළව ශ්රීU කා ආ ් න එෂකස්ව ආතීන්නග් මආ ව හමි ම්
ම්ඩතකනේදී දුන් නපොන්ොන්දු ඉටු කිීකම සහිය කිීකනම් වගකීනමන් එෂකස්ව ආතීන්නග් සාසිධආ න ඇතුළු
ආාගන්ා් ප්රට ආව බැඳී න්ටී. දිගටම න්දුව න නකීයම් න ොා ආ හැීකනමන් ශ්රීU කා ආ ක්ඩඩුවට නහෝ
ීඩඩිානන්ට නහෝ උ ආව නසාෂක ැා. සින්දිානන්නග් ව නේ ආ නද්ශපආක වආන් ා ආ සඟවආ ලීම න්දු
න ො ළ ුක්වාකි," යි නැස්මින් ූක ආ පැවසුවආන.
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