2021 ජූනි 26
වද හිංසාවට ගගොදුරු වන්නන්ට සහගයෝගය දැක්වීගේ ජාත්යන්ත්ර දිනය
මාධ්ය නිවේදනය: වේ නේ ක්රිකට් වනොවේ - ශ්රී ලංකාවේ වධ්බන්ධ්න
ව ොහැන්නස්බ ර්ග්: යුද්ධය අවසන් වී අවුරුදු ගදොළහක් ගත්වූ පසුවත්, ගපොලිසිය හා යුද හමුදාව යන
ගදපාර්ශවය විසින්ම ශ්රී ලිංකාගේ ගදමළ ජනයා සුදුවෑන්වලින් පැහැරගගන ගගොස් ගේ පැේලේ සහත්
වධකාගාර වල රඳවාගගන ප්රශ්න කිරීම දිගටම සිදුවන බව සත්යය හා යුක්තිය සඳහා වන ජාත්යන්ත්ර
වයාපෘතිය (ITJP) වද හිංසාවට ගගොදුරු වන්නන්ට සහගයෝගය දැක්වීගේ ජාත්යන්ත්ර දිනය ගයදී තිගබන
ජූනි 26 වැනිදා ප්රකාශ කගළේය .

“ක්රිකට් විකට් ගපොලු වලට අමත්රව මිරිස් කුඩු , ප්ලාස්ටික් කවර, පැගරෝේ, පයිප්ප බට, වතුර බැරේ, වයර්
කේබි , දැේවූ සිගරට්, හන ත්බන යකඩ සහ ගබොගලොක්කවලින් වධකයන්ගේ ආයුධ ගබඩාව සමන්විත් වී
තිගේ,” යි ITJP විධායක අධයක්ෂිකා යැස්මි න් සූකා ප්රකාශ කළාය. “යුද්ධය අවසන් වූවායින් පසු දහසකට
වැඩි පීඩිත්යන් පිරිසක් රට හැර පලාගගොස් තිගබන ශ්රී ලිංකාව වධහිංසාව අතින් ගලෝක නායකත්වයට පත්ව
සිටී. මෑත්ම පලායාම වාර්ත්ා වී ඇත්ගත් 2020 දීය ,” යි ඇය වැඩිදුරටත් පැවසුවාය.
ගගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව යටගත් ශ්රී ලිංකාගේ ආරක්ෂක හමුදා විසින් පැහැරගගන ගගොස් වධහිංසා
පමුණුවන ලද දැනට බ්රිත්ානයගේ සිටින ගදමළ 10 ගදනකු සේබන්ධ සිදුවීේ ITJP විසින් විභාග ගකොට තිගේ.
ත්වත් ගබොගහෝ වින්දිත්යන් පැමිගෙමින් සිටිත්ත්, ඔවුන් මුෙගැසීම ගකෝවිඩ් වසිංගත්ය නිසා පමාවී තිගේ.
ඒ දහගදනාගගන් හත්ර ගදනකු අේලාගැනීමට ගහේතුව ගලස ගපනී යන්ගන් ජනාධිපති ගගෝඨාභය රාජපක්ෂ
ට එගරහව ජනාධිපතිවරෙය වයාපාරගේ නිරත් වීම සහ අතුරුදහන් වුවන්ගේ ඥාතීන්ගේ විගරෝධත්ා වලට
සහභාගි වීමය.

“විගරෝධත්ාවලටයි, ආණ්ඩුවට විරුද්ධ ගවන වැඩවලටයි සහභාගි ගවච්ච ත්වත් අය කවුද කියලයි , ගේ වගේ
වැඩ කරන්න අතුරුදහන් වූ අයගේ ඥාතීන්ට උදේ කගළේ කවුද කියලයි ඒගගොේගලො මගගන් කැඩිච්චි
ගදමගළන් ඇහුවා. ඒවාට සේබන්ධ අනික් කට්ටිය අඳුන්නලා ගදන්න කියලා මට කිේවා ,” යි එක්
වින්දිත්ගයක් පැවසීය.
සිරගකොට ත්බාගගන, වද දී කුරිරු ගලස දූෂෙය කරනු ලැබූ බාලම ත්ැනැත්ත්ාගේ එවක වයස අවුරුදු 19
කි. බ්රිත්ානයගේ ආරක්ෂාවට පැමිණි පසු තුන්ගදනකුම සියදිවි හානි කරගන්නට උත්සාහ කර තිගේ.
ශ්රී ලිංකා යුද හමුදාවත් ත්රස්ත් මර්දන ගපොලිසියත් අපරාධ කරුවන් අත්ර ගවයි. කැලෑ ඇඳුේ හැඳගත් මිනිසුන්
විසින් ගකොළ පාට හමුදා වෑන් රියකට පටවාගගන ඉන් පසුව වධහිංසා ගකොට කිහප වාරයක් දූෂෙය කළ
ආකාරය විස්ත්ර කළ එක් ගදමළ ගයෞවනයකු පැවසුගේ ඒ නිසා ඔහුට මැගරන්නට සිතුනු බවයි. රඳවාගගන
සිටි ස්ථ ානගේ හමුදාගේ උසස් නිලධාරියකු සිටි අයුරු ද ඔහු විසින් විස්ත්ර කර තිගේ.
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“ඒගගොේගලෝ මගේ ඇස් බැඳලා තිබුණු එක ගැගලේවා. මාව ගපොගළොගේ දෙ ගස්ස ලයි තිබුගන්.
ගසොේදාදුවකුයි , මාව ගගයින් අරිං ගිය මිනිස්සු ගදන්නයි නිලධාරියකු වගේ ගකගනකුයි මිං ඉස්ස රහ හටියා.
එයා ඔෆිසර් ගකගනක් කියලා කියන්ගන් පපුගේ පදක්කේ වගයකුයි උරිස්ගසේ ත්රුයි ගහලා තිබුණු නිසායි.
එයා හටිගේ ත්නි ගකොළ පාට ආමි යුනිග ෝේ එකක් ඇඳලා.”
හමුදා ගසබළුන් විසින් 2019 අග භාගගේදී වධහිංසා ගකොට දූෂෙය කරනු ලැබූ ත්වත් ගදමළ ත්රුෙයකු
විස්ත්ර කළ පරිදි ඔහු පැහැරගත් තුන්ගදනාගගන් එක් අයකු හැඳ සිටිගේ හමුදා නිල ඇඳුමකි:

“ඒගගොේගලෝ මාව හර කරලා අේලගගන, මගේ අත් ගදක පස්ස ට කරලා බැඳලා මාව වෑන් එක ඇතුලට
ත්ේලු කරලා ඇස් බැන්දා.”
ත්රස්ත් මර්දන හා විමර්ශන ගකොට්ඨාශය විසින් ත්මන් රඳවාගගන සිටි ස්ථ ානය හඳුනාගැනීමට සමත්වූ මෑත්දී
වධහිංසාවට ගගොදුරු වූගවක් ඔහු රඳවාගගන සිටි ගපොලිස් ස්ථ ානය සහ ඔහුට හිංවඩු ගැසීම ඇතුළු වධහිංසා
දිගින් දිගටම පමුණුවන ලද ගගොඩනැගිේල හරියාකාර පිහටි ස්ථ ානය දක්වමින් රූප සටහනක් ඇඳ තිගේ.

“මිනිහා මගේ පිටයි , කකුගේ පහල ගකොටසයි යකඩ ගපොේලකින් පිච්චුවා. එයා හටිගේ ේලවුස් දාලා. යකඩ
ගපොේල ගකොගහන් ගත්ත්ද , ඒක ගකොගහොම ගිනියේ කළාද කියලා මම දැක්ගක් නෑ. මම ගේදනාගවන් කෑ
ගැහුවා. ඒ පිච්චුනු එගක් දැවිේල සුමාන ගානක් යනකේ තිබුො.”
“ශ්රී ලිංකාව ක්රිකට් ක්රීඩාවට ගමන්ම වධහිංසාවටත් නේ දැරූ රටකි. දශක ගෙනාවක් තිස්ගසේ ආයත්නගත්ව
උේලිංඝන සිදුගකගරන බව මුළු රටම පිළිගගන ආරක්ෂක හමුදාවලට ඔේවරසන් දීම නවත්වන්නට කාලය
පැමිෙ ඇත්. පීඩිත්යන්ට දැන්ම යුක්තිය සලසා දිය යුතුය,” යි යැස්මි න් සූකා පැවසුවාය.

