2020 අග ෝස්තු 30
අතුරුදහන් වූ තුනුත්තන් පිළිබඳ ජාතයන්තර දිනය
මාධ්ය නිගේදනය: අතුරුදහන් වූවන්ගේ නම් එක්රැස් කිරීම නිසා ලිංගික
දූෂණයට හා වධ්බන්ධ්නයට ග ාදුරු වීම
ග ාහුන්නස්බර්ේ: ශ්රී ලංකාවේ අතුරුදහන් කරනු ලුබුවන් පිළිබඳ සතයය වසායා
යාමට සම්බන්ධ වීම නිසා තරුණ වදමළ ක්රි යාධාරීන් පුහුරගුනීමට,
වධහංසනයට සහ ලංගික දූෂණයට වගාදුරු වී තිවේ. බ්රිතානයවේ පමණක් අඩුම
වශවයන් එවුනි වින්දිතයන් පහවළාස් වදනකුට වේශපාලන රැකවරණ ලුබී ඇත.

“යුේධය අවසන් වී දශකයකට වුඩි කලක් ගතව තිබ්රයදීත් , යුේධවේදී සිය
වසායුරු, වසායුරියන් අහමිවූ වබාවහෝ වදනකු ඇතුළු වදමළ තරුණ, තරුණියන්ට
සතයය වසායා යාම නිසා දරුණු මිලක් වගවන්නට සිදු වී ඇතු,” යි සතයය හා
යුක්තිය සඳහා වන ජාතයන්තර වයාපෘතිවේ (ITJP) විධායක අධයක්ෂිකා යුස්මින්
සූකා පුවසුවාය. “තම ස්වන්හවන්තයන්ට සිදුවූවේ කුමක්ද යන්න දුනගුනීවම්
උවමනාවවන් වපවලන අයට හංසා කරමින් ඔවුන් පසුපස සුදු වෑන් යුවීම තව
දුරටත් කළ වනාහුක්ර බව අපි ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුවට මතක් කර වදන්වනමු.”
බ්රිතානයවේ රැකවරණ ලුබුන’වුන් කුපී වපනුණු මානව හමිකම් ක්රියාධාරීන්
වනාවේ. ඔවුහු නම් එක්රැස් කළ, විවරෝධතා වලට උදේ කළ වහෝ අතුරුදහන්
වුවන්වේ ඥාතීන්ට පුමිණිල වගානු ක්රරීම සඳහා ආධාර උපකාර කළ තරුණ
තරුණියන්ය. තමන් මුහුණ පා සිටින බරපතල අවදානම ගුන ඒ ක්රසිවකුටත්
ක්රසිදු අදහසක් තිබී නුත. එක් අයකුට ක්රයා තිබුවන් වයෞවනයකු වන ඔහු ගුන
යුද හමුදාව උනන්දුවක් දක්වනු නුති බවයි. සිරකරවගන සිටියදී ඔවුන්ට
ආරක්ෂක අංශ අතින් විඳින්නට සිේධ වූවේ යටි පතුලට කස පහර දීම,
ලංවේන්ද්රිය තුලීම, සිගරට් වලන් පිළිස්සීම, ගිනියම් යකඩ වපාල්වලන් හංවඩු
ගුසීම, ජල හංසනය, හුස්ම හර ක්රරීම, පීඩාකාරී ඉරියේ වලන් එල්ලා තුබීම,
වබාරු ඝාතන සහ මරණ තර්ජන වලට අමතරව ලංගික දූෂණය සහ කල්ල
දූෂණය වුනි කෘර වධබන්ධන වලටය.

“වම් පවුල්වල අයිතියක් වන යුක්තිය ඉල්ලා බල ක්රරීවම්දී ඔවුන් ක්රහප වාරයක්
වින්දිතයන් බවට පත් වකාට තිවේ. එහ වගකීම මුළුමනින්ම ඇත්වත් සතයය
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වහළි කරගුනීමට ක්රසිදු උවමනාවක් නුති රාජයය අතය,” යි යුස්මින් සූකා
පුවසුවාය.
අතුරුදහන් වුවන් පිළිබඳ ITJP සංවිධානවේ වවේ අඩවිය 2009 මුයි 18දා වහෝ ඊට
ආසන්න දිනවලදී රජවේ අත් අඩංගුවේ දී අතුරුදහන් වූ බවට ව ෝදනා වකවරන
වදමළ 340 කවේ නම් සහ ඡායාරෑප අඩංගු වකෝෂ්ඨාගාරයක්ර. ඔවුන් ශ්රී ලංකා යුද
හමුදාවට භාරවවනු ඇසින් දුටු සාක්ෂිකරුවන් ගණනාවක් විවේශවල වවවසති.
පුදුම සහගත කාරණය වන්වන් දරුවන් 29 වදනකුද ඇතුළුව අතුරුදහන් වූ සිය
ගණනකට සිදුවුවේ කුමක්ද යන්න පිලබඳ ඇති අවවබෝධය ගුන ඔවුන් භාරවන
අවස්ථාවේ එහ සිටි වර්තමාන හමුදාපති ශවේන්ද්ර සිල්වා1 ඇතුළු හමුදා
වසන්පතියන්වගන් අතුරුදහන් වූ තුනුත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 2 වහෝ එකම
වතාවකවත් පරශ්න කර නුති වීමයි. අතුරුදහන් වූ තුනුත්තන් පිළිබඳ
කාර්යාලයට 2018 මුයි මාසවේ ලපියක් යවමින් ITJP ක්රයා සිටිවේ ඔවුන් විසින්
විමර්ශනය කරනු ලබන පළමු සිේධිය මුයි 18 අතුරුදහන් වීම් විය යුතු අතර
එහ මුල් පියවර විය යුත්වත් මුයි 18 භාරවීම් පුේගලකවම නිරීක්ෂණය කළ බව
ඇසින් දුටුවන් පවසන ශවේන්ද්ර සිල්වා සහ ජගත් ජයසූරිය3 වුනි හමුදා
නිලධාරීන්වගන් පරශ්න ක්රරීම බවයි.

“එක දවසක, එකම තුනක සිය ගණනක් ජනතාව4 අතුරුදහන් වී දශකයකට
වුඩි කාලයක් ගතවීත්, යුද හමුදාවේ ක්රසිවකුවගන් පරශ්න කර නුතිවීම විකාරයක්ර.
ඒ වවනුවට සිදුවී ඇත්වත් යුක්තිය ඉල්ලා සිටින'වුන් තව දුරටත් වින්දිතයන් බවට
පත් ක්රරීම,” යි යුස්මින් සූකා පුවසුවාය.
“සංකිාන්ති යුක්ති ක්රියාදාමයක් ඇතිවවතුයි සිතමින් යුක්තිය ඉල්ලා සිටි ඥාතීන්
වවනුවවන් ජාතයන්තර පරජාවට සදා ාරාත්මක වගකීමක් තිවේ. වේශපාලකයන් හා
හමුදා නිලධාරීන්ට අතට අත දීමට වපළ ගුවසමින් අලුත් ආණ්ඩුවට සහාය පල
කරනු වවනුවට, වකාළඹ ඉන්නා තානාපති නිලධාරීන් කළ යුත්වත් අතුරුදහන්
වූවන්වේ ඥාතීන් සහ ඔවුන්වේ නිර්භීත නීතිඥයන් වයවදන සතය ගවේෂණය
වවනුවවන් ඉදිරිපත් වී දිගටම සහාය පල කරනු පිණිස ඔවුන් සමග ඡායාරෑප
වලට වපනී සිටීමය,” ඇය වුඩි දුරටත් ක්රයා සිටියාය.
වාර්තාවන පරිදි ජනමාධය අමාතය වකවහළිය රඹුක්වුල්ල වින්දිතයන්ට මහත්වස්
නිගරහ කරමින් පිළිකුල් සහගත වලස පවසා ඇත්වත්5 අතුරුදහන් වූ තුනුත්තන්
පිළිබඳ කාර්යාලය (OMP) ට ලුබුණු පුමිණිලවල සඳහන් පුේගලයන් අතරින්
භාගයක්ම සුබවින්ම පිටරට ජීවත් වන බවයි. OMP කාර්යාලය එක්සත්
ජාතීන්වේ සංවිධානයට වාර්තා කවේ පුේගලයන් 14,641 ක ලපි වගානු ඔවුන්
සතුව ඇති අතර තවත් පුමිණිල 129 ක් 6 අලුතින් ලුබුණු බවයි.

“අතුරුදහන් වූවන්වේ ඥාතීන්ට අපහාස කරමින්, නිමක් වනාවපවනන ඔවුන්වේ
සන්තාපයන් මහත් නිර්දය වලසින් හා අවඥාවවන් බුහුර කරන අභූත පරකාශ
සම්බන්ධවයන් ඇමුතිවරයා දුඩි වෝෂ දර්ශනයට ලක් කළ යුතුය. හත්දහසකට
වුඩි ජනකායක්7 විවේශගත වී සිය දරුවන් වහෝ මේවරුන් හා සම්බන්ධ වන්නට
තරම් කරදර වනාවී සිටිවේ වකවලසද? ඔවුන් ආගිය අතක් වනාමුති බව වාර්තා
වකාට හුවදක් බලධාරීන්වේ වසෝදිසි ක්රරීම් සහ අඩන්වත්ට්ටම් වලට වගාදුරු
වීවමන් ඥාතීන් ලබන ලාබය කුමක්දු,” යි යුස්මින් සූකා පරශ්න කළාය.
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