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ක ෝවිඩ් -19 අධි-වසංගතය
අප සක ෝදර ජනතාව කවත

රනු ලබන ආයාචනයයි

ශ්රී ලං ාව තුල කවකසන අප සක ෝදර ජනතාව පමණක් කනොව කලොව පුරා කවකසන ජනතාවද කේ

කමොක ොකේදී ඉතාමේම දැවැන්ත අර්බුදය ට මුහුණ පා සිටිති. කබොක ෝ විචාර යන්කේ මතය වන්කන්
කදකවනි කලෝ සංග්රාමකයන් පසුව මානව වර්ගයා මුහුණ දුන් ප්රබලතම අභිකයෝගය ක ෝවිඩ් -19 අධිවසංගතය ක ේතුකවන් පැන නැගී ඇති බවයි. එනමුේ කදකවනි කලෝ යුද්ධය කමන් කනොව කමම වර්තමාන
අධි-වසංගත අභිකයෝගය ජය ගත ැකි වන්කන් සාමානය පුරවැසියන්කේ අධිෂ්ඨාන ශක්තිය ස ස්වයං
පාලනයට ඇති ැකියාව තුලින් බව අප මතක් ක ොට සිටිමු.
කවනේ සෑම අවස්ථාව දීම කමන් දැනුදු අපකේ කසෞඛ්ය ඇතුළු සියලු මානව අයිතිවාසි ේ ඉ ල
මට්ටමකින් භුක්ති විඳීම සඳ ා පුරවැසියන් වශකයන් අප කවත පැවරී ඇති යුතු ේද මැනැවින් ඉටු ල යුතුමය.
කමම තීරණාේම අවස්ථාකේදී මානව හිමි ේ ක ොමිෂන් සභාව අපකේ සක ෝදර ජනතාව කවත ඉදිරිපේ
රන බලවේ ආයාචනය වන්කන් තමන්කේ කසෞඛ්ය ආරක්ෂා රගැනීමටේ, එකමන්ම අකනක් සියලු
සක ෝදර ජනතාවකේ කසෞඛ්ය ආරක්ෂා රගැනීමටේ වගකීකමන් ස කගෞරවාන්විත කලස ටයුතු ල යුතු
බවයි. දිවා රෑ කනොත ා අප සියලු කදනා කවනුකවන් කවක කසන සියලුම බලධාරීන්ටේ, විකශේෂකයන්ම
කසෞඛ්ය ක්කෂේත්රකේ නියැලී සිටින නිලධාරී ම ේම ම ේමීන්ටේ, කමම ක ොමිෂන් සභාව සිය ර්දයාංගම
ප්රණාමය කමම අවස්ථාකේ පුද රනු ලබන අතර, ඔවුන්කේ එම ප්රයේනයන් සාර්ථ
ර ගැනීම සඳ ා
අපකේ පූර්ණ ස කයෝගය ලබා දීමට අප
ැපවිය යුතු බව අවධාරණය
ර සිටිමු.
දැනට උද්ගතවී ඇති අප සු වාතාවරණය තවදුරටේ තීව්ර රමින් පසුගිය දින කිහිපය පුරා සමාජ මාධය
ඔස්කසේ කමන්ම ප්රධාන ප්රවා කේ මාධය වි ාශන තුලින්ද ලං ාකේ මුස්ලිේ ජනතාවට එකරහිව වවරී
ප්ර ාශන වර්ධනය වීකේ පැ ැදිලි ප්රවණතාවයක් අප විසින් නිරීක්ෂණය රනු ලැකේ . කමම වවරී
ප්ර ාශයන්කේ රය කලස නිරීක්ෂණය වන්කන් මුස්ලිේ ප්රජාකේ ක්රියා ලාප තුලින් ක ෝවිඩ්-19 වවරසය
පැතිරීමට වැඩි ඉඩ ඩ සැලසී ඇති බවයි. කමවැනි වවරී ප්ර ාශන තුලින් දැනට අප මුහුණපා ඇති ප්රබල
කසෞඛ්ය තේවයට ජාතිවාදී මුහුණුවරක් නිර්මාණය කිරීමක් සිදුවන බව පැ ැදිලි කේ . කමම ප්රයේන වල
මූලි අරමුණ ා පසුබිම කුමක් වුවද ඒවාකේ ප්රතිඵල ඉතාමේම අනිසි ඵල විපා කගන දීමට සමේ විය
ැ . කමය අප කපර අේදැකීේ වලින් ඳුනාකගන ඇේකතමු.

කමම අධි-වසංගතය ජාති කුල ආගේ ක ෝ කවනේ කේදයකින් කතොරව මුළු මානව වර්ගයාටම එල්ල වී ඇති
මාරාන්ති අභිකයෝගයකි. කමහිදී කවනේ රටවල කමන්ම ශ්රී ලං ාකේද අේදැකීම වන්කන් වවරසය
පැතිකරන ආ ාරය යේකිසි ප්රජාව ට ක ෝ සමාජ පන්තිය ට ලඝු ල කනො ැකි බවයි . ඒ නිසා කමවැනි
අභිකයෝගාේම අවස්ථාව දී ශිෂ්ඨ සේපන්න සමාජයක් කලස අප ලයුතු වන්කන් සියලු පුරවැසියන්
එක්සේ වී කමම වසංගතය සාමූහි ව පරාජය කිරීමට වගකීකමන් ටයුතු කිරීම කේ. අපකේ ශිෂ්ඨසේපන්න
බව ස පුරවැසිභාවකේ ගැඹුර අප කමවැනි අවස්ථාව දී ැසිකරන ආ ාරකයන් මැනවින් අවකබෝධ රගත
ැකි බව අප පිළිගත යුතු කේ.
එක යින්, රකට් මානව හිමි ේ ක ොමිෂන් සභාව කලස අපකේ සක ෝදර ජනතාවකගන් අප ාරුණි ව
ඉල්ලා සිටින්කන් දැනට ඉස්මතු වී ඇති බැරෑරුේ තේවය ක ොඳින් අවකබෝධ රකගන එම අභිකයෝගය
සාමූහි විසඳුේ තුලින් ජය ගැනීමට ටයුතු කිරීම අපකේ එ ම අධිෂ්ඨානය බවට පේ ර ගත යුතු බවද,
වගකීේ විරහිතව ටයුතු ර වර්ගවාදී ක ෝ ආගේවාදී අර්බුදය ට සමාජය ලක් කිරීකමන් වැළකී සිටිය
යුතු බවේය.
එකමන්ම, කේ අවස්ථාකේදී අප ම ජන නිකයෝජිතයන්කගන්, රාජය නිලධාරීන්කගන් ා සියලුම මාධය
ආයතන වලින් වවරී ප්ර ාශන කිරීකමන් ා වි ාශනය කිරීකමන් වැළකී සිටින කමන් ඉල්ලා සිටිමු.
විකශේෂකයන්ම වවරසය ආසාධනය වූ පුද්ගලයන් ක ෝ කරෝගීන් වාර්ගි ක ෝ ආගමි පදනම මත
ඳුන්වාදීම කිසිකසේේම කනො ල යුතු බැේ අප තරකේ අවධාරණය රන්කනමු.
තම ජීවිතය පරදුවට තබා දැඩි ැපවීකමන් අප සියලු කදනා කවනුකවන් ටයුතු රන නිලධාරීන් කවත අප
විසින් පුද ල ැකි ඉ ලම කගෞරවය ස
ෘතගුණ සැලකීම වන්කන් ඉ ත පරිදි අපකේ වගකීේ ඉටු
කිරීකමන් බව අප විසින් නිරන්තරකයන් සිහිපේ ල යුතු කේ.

සභාපතිනිය
ශ්රී ලං ා මානව හිමි ේ ක ොමිෂන් සභාව

