
යුද අපරාධ ජනාධිපති ගෝඨා, නිව්යෝර්ක්
එක්සත් ජාතීන් සංවිධානයේදී කතා කළ විට
විරෝධතා රැලිය පැවැත්වීමට ටීජීටීඊ
සූදානම් වේ.

"දෙමළ ජනතාවට එරෙහිව ජන සංහාර, යුද සහ මනුෂ්යත්වයට එරෙහි අපරාධ සිදු කිරීමේදී ගෝඨාගේ

භූමිකාව ගැන එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික රටවලට, ටීජීටීඊ පැහැදිලි කරයි." 

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වැනි යුද

අපරාධකරුවන් සහ ජන

සංහාරකයන් සදහටම ශ්රී

ලංකාව තුළ නිරෝධායනයට

ලක් කිරීම සහතික කිරීම

සඳහා දෙමළ ජාතිකයින්ට

මෙම රැලියට එක්වන ලෙස”

Transnational Government of

Tamil Eelam (TGTE)

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය,  නිව් යෝර්ක් නගරය,

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, සැප්තැම්බර් , September 16,

2021 /EINPresswire.com/ -- 

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල සැසිවාරයේදී ශ්රී

ලංකාවේ යුද අපරාධ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කතා

කිරීමට එරෙහිව නිව්යෝර්ක් නගරයේ පිහිටි එක්සත්

ජාතීන්ගේ මූලස්ථානය ඉදිරිපිට විරෝධතා රැලියක්

සංවිධානය කරන බව අන්තර්ජාතික දෙමළ ඊළම් රජය

(ටීජීටීඊ) – (Transnational Government of Tamil Eelam

-TGTE) අද නිවේදනය කළේය.

ශ්රී ලංකාවේ දෙමළ ජනතාවට එරෙහිව ජන සංහාර, යුද අපරාධ සහ මනුෂ්යත්වයට එරෙහි අපරාධ

සිදු කිරීමේදී ගෝඨාභයගේ සක්රීය සහභාගීත්වය පිළිබඳව ටීජීටීඊ එක්සත් ජාතීන්ගේ

සාමාජික රටවලට තොරතුරු ද යවයි.

කවදාද: සැප්තැම්බර් 22

වේලාව: පෙරවරු 11 සිට පස්වරු 3 දක්වා.

කොහේද: නිව් යෝර්ක් නගරයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මූලස්ථානයෙන් පිටත.

තොරතුරු සඳහා: කරුණාකර සම්බන්ධ වන්න:

ආචාර්ය තවේන්ද්ර රාජා

දුරකථනය: +1 -614 -202-3377 

විද්යුත් තැපෑල: r.thave@tgte.org

http://www.einpresswire.com


“ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වැනි යුද අපරාධකරුවන් සහ ජන සංහාරකයන් සදහටම ශ්රී ලංකාව තුළ

නිරෝධායනයට ලක් කිරීම සහතික කිරීම සඳහා දෙමළ ජාතිකයින්ට මෙම රැලියට එක්වන ලෙස

ටීජීටීඊ සංවිධානය ඉල්ලා සිටියේය.”

**ශ්රී ලංකා ආරක්ෂක හමුදාව විසින් යුද්ධයේ අවසන් වසර තුළය, දස දහස් ගණන් දෙමළ ජනයා

මරා දමන අතර දෙමළ කාන්තාවන් ලිංගික හිංසනයට හා දූෂණයට ලක් වූ විට 

**ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ලෙස සේවය කරන විට දෙමළ වැසියන්ට එරෙහිව සිදු වූ

අපරාධ කීපයක්:

• එක්සත් ජාතීන්ගේ අභ්යෂන්තර සමාලෝචන වාර්තාවට අනුව, 2009 මුල් මාස පහ තුළදී දෙමළ ජනයා

හැත්තෑ දහසකට (70,000) පමණ ඝාතනය කර ඇත.

• රජය විසින් "යුද මුක්ත කලාප" ලෙස නම් කරන ලද ප්රදේශවල දෙමළ සිවිල් වැසියන් ආරක්ෂාව

සඳහා රැස්වී සිටියදී  හිතාමතාම හා දැඩි ලෙස ෂෙල් වෙඩි ප්රහාර එල්ල කිරීම සහ බෝම්බ

හෙලීම හේතුවෙන් මෙම දෙමළ ජාතිකයින් ඝාතනය විය.

• රජය දෙමළ ජනතාවට ආහාර සහ ඖෂධ ද සීමා කළ අතර, එමඟින් විශාල පිරිසක් කුසගින්නෙන් මිය ගිය

අතර තුවාල ලැබූ බොහෝ දෙනෙක් තුවාල වලින් මිය ගියහ.

• එක්සත් ජාතීන්ගේ මණ්ඩලයට අනුව, සිදු වූ මනුෂ්ය ඝාතන සහ වෙනත් අපයෝජන, යුද අපරාධ සහ

මනුෂ්යත්වයට එරෙහි අපරාධ වේ.

• මෙම අපයෝජනයන්හි, ජන සංහාර ක්රියාවක් වන අංගයන් ඇති බවයි, ස්වාධීන ජාත්යන්තර

ප්රවීණයන් විශ්වාස කරන්නේ.

• 2017 පෙබරවාරි මාසයේදී ජාත්යන්තර සත්යය හා යුක්තිය පිළිබඳ ව්යාපෘතිය (ITJP) විසින්

දෙමළ කාන්තාවන් “ලිංගික වහලියන්” ලෙස රඳවාගෙන සිටින ස්ත්රී දූෂණ කඳවුරුවල විස්තර,

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට  භාර දුන්නේය.

• බ්රිතාන්ය විදේශ හා පොදුරාජ්ය මණ්ඩල මානව හිමිකම් හා ප්රජාතන්ත්රවාදය පිළිබඳ

කාර්යාලයේ 2012 මැයි වාර්තාවට අනුව; ශ්රී ලංකාවේ ඊසාන දෙසින් දෙමළ යුද වැන්දඹුවන්

අනූදහසක් (90,000) පමණ සිටිති.

• ළදරුවන් සහ ළමයින් ඇතුළු දහස් ගණන් දෙමළ ජනයා අතුරුදහන් වූහ. ලොවේ  බලාත්මක

අතුරුදහන් වීමේ සිද්ධීන් අතර දෙවන ස්ථානයට පත් වී ඇත්තේ ශ්රී ලංකාව බවයි,

බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ ක්රියාකාරී කණ්ඩායම 2020 දී

ප්රකාශ කළේ.

• මූලාශ්ර කිහිපයකට අනුව, ලොව වැඩිම ආරක්ෂක බලකායක් සිටින්නේ දෙමළ ප්රදේශවලයි.

(අනුපාතය: සෑම සිවිල් වැසියන් පස් දෙනෙකු සඳහාම එක් සොල්දාදුවෙක්).

www.ustpac.org/militarization and http://www.srilankacampaign.org/fiveinfographics.htm

http://www.ustpac.org/militarization
http://www.srilankacampaign.org/fiveinfographics.htm
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