මිරුසුවිල් සංහාරය - චූදිතයාට සමාල; වින්දිත පවුල්ලට කිසිදු ලන්දි ගෙවීමක් නැත
ජනාධිඳති ග ෝඨාභය රාජඳක් මශතා විසින් 2020 මාර්තු 26 ලන දින ජනාධිඳති වමාලක් බා දී මරණ
දඬුලම නියම ව සිරකරුගලකු වශ වමූශ ඝාතකගයකු ලන හිටපු යුද ශමුදා මාණ්ඩලික වැරයන් ආර්. එම්.
සුනිල් රත්නායක නිදශව් කරන දී. COVID-19 ගශේතුගලන් රට අගුළු දමා ඇති විටක, ජනාධිඳතිලරයා
ගමම අලව්ථාල ප්රගයෝජනයට ග න ඇත්ගත් වාශසික අඳරාධලට ල කිල යුතු මිලිටරි අඳරාධකරුලන්
ශට අගේ රගේ ඉශෂම අධිකරණය ලන ගරේ්ඨාධිකරණග තීන්දු ද ගනොතකා ශරිමින්, ඉශෂම මේටමින්
ආලරණයක් බා ගදන බල ගඳන්වීම වශා, නීතිග
කිරීමට යි.

ආධිඳතයයට ගමගවේ මාරාන්තික ඳශරක් එල්

රත්නායකට වමාල දීගම් දී, ඳව් ශැවිරිදි දරුගලකු වශ තලත් අහිිංවක සිවිල් ලැසියන් ශත්

ගදගනකු ඝාතනය කෂ ශැඟීම් විරහිත ඝාතකගයකුට ජනාධිඳතිලරයා සිය ආශිර්ලාදය බා දී තිගේ.
මිරුසුවිල් හි සිවිල් ඝාතන පිළිබ කතාල ලවර විව්වක් අතීතයට දිල යයි - 2000 ගදවැම්බර් 19 ලන දින,
ගයෞලනයන් තිගදගනක් වශ ඳව් ශැවිරිදි දරුගලක් ද ඇතුළුල ගදමෂ සිවිල් ලැසිගයෝ 9 ගදගනක් උඩිපිඩ්ඩි
සිට ශ්රී ිංකාගේ උතුරු ඳෂාගත් යාඳනය න රග සිට වැතපුම් 16 ක් දුරින් පිහිටි මිරුසුවිල් නම් ම්මානය
ගලත

මන් කෂශ. සිවිල් යුද්ධය ගශේතුගලන් උඩිපිඩ්ඩි කවුරක නැලත ඳදිිංචි කරන ැබ ගමම

පුද් යින්ගේ අලතැන් වීමට ගඳර සිටිග

මිරුසුවිල්

ම්මානග

ය. අලතැන් ව ඳවුල්ල වාමාජිකගයෝ

තම නිගලව් බැලීමට යාගම් දී ශ්රී ිංකා ශමුදාගලන් අලවර බා ග න සිය නිගලව් බා ග ොව් නැලත
ඳැමිණීමට පුරුදුල සිටියශ. නමුත් ගම් දිනග දී

මට ගිය අය නැලත ඳැමිණිග නැත. නල ගදනාග න් අට

ගදගනකු ශ්රී ිංකා ශමුදාල විසින් ඝාතනය කරන ද බල ඉතා ඉක්මනින් දැන ැනීමට ැබුනි.
2000 ගදවැම්බර් 24 ලන දින අතුරුදශන් වලන්ග න් එක් අගයක් සිද්ධිය විව්තර කර ඉතිරි අට ගදනා සිටින
ව්ථානය පිළිබ ගතොරතුරු බා දුන්ගන් ය. ඔහුගේ වාක්ෂි මත ගඳොලිසිය වශ මගශේව්ත්රාත්ලරයා එම
ව්ථානයට ගිය විට ලැසිකිළි ලගෂේ වත්ල ඇටවැකිල්ක් ශැර ගලනත් සිරුරු ගනොතිබුණි. ඉන්ඳසු ශමුදාගඳොලිසිය විසින් ප්රගද්ග

රාජකාරිග

ගයදී සිටි පුද් යින් අත්අඩිංගුලට

ත් විට මෂ සිරුරු ලැසිකිළි

ලගෂන් ඉලත් කර ගලනත් තැනක ලෂනු ැබ බල වශන් කරමින් වාජන් ආර්.එම්. සුනිල් රත්නායක
ශමුදා ගඳොලිසියට ප්රකායක් බා දුන්ගන් ය. ඉන්ඳසුල ගඳොලිසිය වශ මගශේව්ත්රාත්ලරයා විසින් ල දමන
ද ව්ථානයට ග ොව් මෂ සිරුරු ග ොඩට

නු ැබීය. දෑව්

ැට වා උගුරු දණ්ඩ කඳා දමා තිබ පිරිමි

සිේගදගනකු වශ දරුලන් ශතර ගදගනකු එහි දී දක්නට ැබිණි. වමශර මෂ සිරුරුල අත් වශ කකුල්
කඳා දමා තිබුණි.
මියගිය අය ඳවුල් ශතරකට අයත් වලන් විය. එක් ඳවුකට ලයව අවුරුදු 13 වශ 5 අතර දරුලන් ද ඇතුළුල
වාමාජිකයින් සිේ ගදගනකු අහිමි වී තිබුණි. තලත් ඳවුල් ගදකකට ඳවුට ජීවිකාල උඳයා ගදන්නන් අහිමි
වී තිබිණ.
යුක්තිය ඳසි ලීමට දකයකට ලැඩි කායක් ත ව නමුත්, සියලු අභිගයෝ යන් ජයග න අලවානග දී
විනි්චය බා ගදන දී. 2015 ජුනි 24 ලන දින, නඩුගේ තීරණය ැගබන තුරු ඇඳ මත සිටි හිටපු ශමුදා
1

වැරයන් ආර්. එම්. සුනිල් රත්නායක සිවිල් ලැසියන් අට ගදනා ඝාතනය කිරීගම් ගචෝදනාලට ලැරදිකරු ව
අතර ගකොෂඹ දී ඳැලති මශාධිකරණ විනිසුරුලන් තිගදගනකුග න් වමන්විත නඩු විභා යක දී මරණ
දඬුලමට නියම විය. එම තීන්දුලට එගරහිල ග න ආ අභියාචනයක දී ඳව් ගදගනකුග න් වමන්විත ශ්රී ිංකා
ගරේ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ක් විසින් 2019 අගප්රේල් 25 ලන දින ඒකමතිකල ලරදකාරීත්ලය තශවුරු
කර දඬුලම් නියම කිරීම කරන දී. වාජන් ආර්.එම්. සුනිල් රත්නායකට ජනාධිඳති වමාල බාදීගමන්,
බය අයුතු ගව භාවිතා කර ඇති අතර යුක්තිය අත්ශැර දමා තිගේ. ලාර්ගික අවි්ලාවය යුද්ධයක් දක්ලා
දුර දි යාමට ඉඩ ගදමින්, මිලිටරි අඳරාධකරුලන් පිළිබල කාතුරකින් ඳමණක් ල වීමට ක් කර ඇති
ගමලැනි රටක දී, අගේ ජාතිග

ඉශෂම අධිකරණය විසින් ලැරදිකරු බල තීරණය කෂ, වැබවින්ම

ලරදකරුලන් වී ඇති පුද් යන් කිහිඳ ගදගනකුග න් එක් අගයකුට, ජනාධිඳතිලරයා විසින් ගමගවේ වමාල
බා දී තිගේ. එකී වමාල අධිකරණග ව්ලාධීනත්ලයට වෘජු අභිගයෝ යක් ලන අතර ගම් නිවා යුද්ධගයන්
පීඩාලට ඳත් ප්රජාලන් අතර ශ්රී ිංකා අධිකරණ ඳද්ධතිය ගකගරහි වි්ලාවය නැතිවීම වශ වි්ලාවය
තලදුරටත් ගවෝදා ඳාළුලට ක් වීම සිදු ලනු ඇත.
දුේඳත්කමින් ශා මැනිය ගනොශැකි පුද් ලික අහිමිවීම්ලලින් වෘජුලම පීඩාලට ඳත් ව ඳවුල් ශතරකට
යුක්තිය

ැන තිබ කුඩා අව්ලැසිල් ද ගවොරකම් කර උදුරාග න තිගේ. ජනාධිඳතිලරණගයන් ඉක්බිතිල

දිවි ලා ත් එකම වාක්ෂිකරු ගලත රාජය බුද්ධි අිං නිධාරීන් ඳැමිණි අලව්ථාගේ දී, චූදිතයා නිදශව්
කරනු ැබුලගශොත් තමන්ට කිසිදු ආරක්ාලක් නැති බලට ඔහු සිය බය ඳෂ ගකොට තිබුණි. දැන් එම
තර්ජනය වැබෑලක්ල ඳලතින අතර අඳගේ නීති වශ ලුශයන් ඔහුල ආරක්ා කිරීමට කිසිගවේත්ම වන්නද්ධ
නැත. තම දිවි ගඳලත වෂවන්නන් අහිමි කරලා දිවි ඇති ගතක් දිළිඳුභාලට ගශා ඇති ගමලැනි මියගිය
අයගේ ඳවුල්ලට ලන්දි ග වීමක් ගශෝ ශානිපරණ ග වීමක් ලවර

ණනාලක් තිව්ගවේ රජය ගශෝ රජග

බධාරීන් විසින් ගනොකිරීම කන ාටුලට කාරණයක් ගමන්ම ජාතික ගේදලාචකයක් ද ගේ.
ජනාධිඳතිලරණගයන් ඉක්බිතිල ප්රලෘත්ති මාධය විසින් අනුමාන කගෂේ මිරුසුවිල් ඝාතකයාට ජනාධිඳති
වමාලක් බා දී නිදශව් කරනු ඇති බලයි. එවිට පීඩාලට ඳත් ඳවුල් දැඩි ගව කබයට ඳත් වී යාඳනග
මානල හිමිකම් ගකොමිවම ගලත වශ මාධය ගලත ඳැමිණිලි කරන දී. ගම් ලන විට, රට අගුලු දමා ඇති
ගශයින්, ඔවුන්ගේ අප්රවාදය ශා පීඩාල ප්රදර්නය කිරීමට වින්දිතයන්ගේ ඳවුල්ලට ශැකියාලක් නැත.
COVID-19 ගලතින් රට ගේරා

න්නා බල මලා ඳාමින් සිටින ජනාධිඳතිලරයා ඇත්ත ලගයන්ම

“රණවිරුලන්” සිගරන් නිදශව් කිරීම පිළිබ ඔහුගේ ගිනි අවුලුලන මැතිලරණ ගඳොගරොන්දු ඉටු කිරීමට සිය
ලයලව්ථාමය බත භාවිතා කරමින් සිටියි.
ගමය වන්දර්භ ත කිරීගම් දී, ශ්රී ිංකාල ගම් මාවග

දී එක්වත් ජාතීන්ගේ මානල හිමිකම් කවුන්සිග

බැඳීම් ලලින් ඉලත් වීම, අතුරුදශන් වලන් ගනොමැති බල වශ අතුරුදශන් වලන් සියල්න්ම මියග ොව්
ඇතැයි වි්ලාව කරන බල ජනාධිඳතිලරයා ප්රකා කිරීම, වශ ඔහුගේ රජය විසින් වැකයට ක් ව යුද
අඳරාධකරුලන් ශමුදා අිංල ගමගශයුම් ප්රධානීන් ගව උවව් කිරීම ගමන්ම ගජනරාල් ගේන්ද්ර සිල්ලා
COVID 19 ට එගරහිල ැෂවුම්කරුගලකු ගව ශඳුන්ලනු ැබීම වැෂකිල්ට ත යුතුය. එගවේම ශමුදාල
ලැඩි ලැඩිගයන් සියලුම සිවිල් කටයුතුලට වම්බන්ධ වී සිටිති. උතුරු ඳෂාගත් ඳමණක් නල මාර් බාධක
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වශ මුරගඳොලල් ශඳුන්ලා දී තිගේ. ලැරදිකරු ව වමූශ ඝාතකගයකුට වමාල දී ජනාධිඳතිලරයා විසින්
නිදශව් කරනු ැබ තිගේ.
ගම් දෘ්ටි ගකෝණය අනුල, ලැරදිකරුලකු ව අඳරාධකරුගලකුට ජනාධිඳති වමාල බා දීගම් ක්රියාල මගින්
මශජනයාට බාගදන බියජනක ප්රබ ඳණිවුඩය ලන්ගන්, ලරගදහි බරඳතකම කුමක් වුලත්, අධිකරණය
විසින් ඔවුන් ලරදකරුලන් ගව නියම කෂත්, ආරක්ක ශමුදාලන්හි ලැරදිකරුලන්ට දඬුලම් ගනොැගබන
බලත් ශා ඔවුන්ට ඕනෑම අඳරාධයක් කෂ ශැකි බලත් ගමන්ම, ලාර්ගික ප්රජාලන්ට එගරහිල සිදුකෂ ඕනෑම
අඳරාධයකට ගශෝ ප්රචණ්ඩ ක්රියාලකට ද දඬුලම් ගනොැගබනු ඇති බලත් ය.

ගම් ලන විටත් දඬුලම්

ගනොබන ඉශෂ බයක් හිමිල සිටින ගඳොලිසිය ඇතුළු ආරක්ක අිංලට, අලවනාලන්ත වශ අලදානමට
ක්විය ශැකි ජනතාලට එගරහිල තලදුරටත් අඳරාධ සිදුකිරීමට රජය විසින් බාගදන රශසි ත දිරි ැන්වීම
ගමයින් තලදුරටත් ධධර්යමත් ලනු ඇත. නීතිග

ආධිඳතයයට වශ ප්රජාතන්ත්රලාදී වාරධර්ම ආරක්ා

කිරීමට කැඳවී සිටින විංවිධාන වශ පුද් යින් ලගයන්, වාජන් ආර්.එම්. සුනිල් රත්නායක ගලත බා දී
ඇති ජනාධිඳති වමාල අපි දැඩි ගව ශා ඍජුලම ගශෂා දකින අතර, ගමම ක්රියාල නිවැකලම වමාජය
තලදුරටත් ශමුදාකරණයට ක් කිරීමට ද රගේ ප්රජාලන් අතර අවමගිය ශා අවි්ලාවයට ඇති කිරීමට ද
ගශේතු ලනු ඇති බල ප්රකා කරමු.
1.

Centre for human Rights and Development (CHRD)

2.

Women’s Action Network (WAN)

3.

International Centre for Ethnic Studies (ICES)

4.

Centre for Policy Alternatives (CPA)

5.

Human Rights Office – Kandy

6.

Human Elevation Organization (HEO)- Ampara

7.

Law and Society Trust (LST)

8.

Eastern Social Development Foundation (ESDF)

9.

Mannar Women’s Development Federation (MWDF)

10. National Fisheries Solidarity Movement (NAFSO)
11. Affected Women’s Forum (AWF)- Ampara
12. Rural Development Foundation (RDF)
13. Institute of Social Development (ISD)- Kandy
14. Committee for the Protection of the Rights of Prisoners (CPRP)
15. INFORM Human Rights Documentation Centre
16. Federation of Media Employees' Trade Unions
17. Centre for Justice and Change, Trincomalee
18. Rights Now – Collective for Democracy
19. Right to Life Human Rights Centre
20. Sri Lanka Working Journalists Association
21. Movement for Land and Agriculture Reform (MONLAR)
22. Families of the Disappeared
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