ජනාධිපති ධූරාපේක්ෂක ප ෝඨාභය රාජපක්ෂට එපරහිව තවත්
ශ්රී ලාාංකික දස පදපනක් වධහිාංසා සම්බන්ධපයන්
එක්සත් ජනපදපේදී නඩු දමති
(පජාහැන්නස්බර්ග්, දකුණු අප්රිකාව/ පවාෂාංටන්, ඩීසී) - 2019 ජූනි 27
ග ෝඨාභය රාජපක්ෂ ආරක්ෂක ගේකම් ගෙසින් සිටියදී වධහිංසාවට ග ාදුරු වූ
වින්දිතයන් විසින් වන්දි ඉේො එක්සත් ජනපදගේ මධයම කුලිග ෝනියා
දිස්ත්රික්කගේ පවරා ඇත්ර අලුත් නඩු දහයකට මුහුණ දීමට ශ්රී ෙිංකාගේ
ජනාධිපත්ර වීගම් අගේක්ෂාගවන් හඳින ඔහුට සිදුවී ත්රගේ.
ආරක්ෂාව සෙසා ුනීගම් අවශ්යතාව නිසා නිර්නාමිකව සිටීමට සිදුවී ඇත්ර
පුමිණිලිකරුවන් විසින් ජූනි 26 වුනිදා අධිකරණගේ ග ානු කරන ෙද ලියකියවිලි
වෙ මුළුමනින්ම රාජපක්ෂ මහතාගේ පාෙනය යටගත් ත්රබූ ගපාලිස් ස්ථාන හා
හමුදා කඳවුරු වෙදී අත්විඳි බියකරු ගකගෙසීම් විස්තර කර ත්රගේ. ගිනියම්
යකඩ ගපාලු වලින් ඔවුන් හිංවඩු
සා ත්රගේ. ගක්බේ කම්බි වලින් පහර දී
ත්රගේ. පුගටරෝේ දුමූ ේොස්ටික් මලුවෙ ඔලුව ඔබා හුස්ම හරකර ත්රගේ. ඒ
අතරින් හය ගදනකු පුන පුනා දූෂණය කර ලිිංගික වශ්ගයන් ගකගෙසා ත්රගේ.
පුමිණිලි ග ානුකළ දහගදනාග න් ගදගදගනක් කාන්තාවන්ය. අටක් ගදමළය,
ගදගදගනක් සිිංහෙය.
ගම් නඩුකරය සතයය හා යුක්ත්රය සඳහා වන ජාතයන්තර වයාපෘත්රය (ITJP) හා
එක්ව නඩුව සඳහා වින්දිතයන් නිගයෝජනය කරන හවුස්ග ේඩ් ජාතයන්තර
නීත්රඥ සමා ම පුරා අවුරුදු හයක් ත්රස්ගස් කරන ෙද විමර්ශ්නයක පරත්රපෙයයි.
මීට ඉහතදී මුලින්ම ගරෝයි සමාදානම් ගවනුගවන් අගේරේ 5 වුනිදා මුලින්ම ග ානු
කරනු ෙුබූ පුමිණිේෙකට ගම් අලුත් පුමිණිලිකරුගවෝ හවුේ වී සිටිත්ර. නඩුව
පවරනු ෙුබුගේ වධහිංසාවට ග ාදුරුවූ වින්දිතයන්ට එක්සත් ජනපදගේ
නනත්රක සහන සෙසන්නාවූ, වධවින්දිතයන් ආරක්ෂා කිරීගම් පනත (Torture
Victim Protection Act) යටගත්ය. රාජපක්ෂ මහතා නිගයෝජනය කරන බව පවසමින්
සමාදානම් මහතා සෘජුව අමතා ඔහුට තර්ජනය කළ තුන්ගදනකු වෙක්වා ෙන
ගෙස ඉේෙන තවත් අයුදුම් පතක් අගේරේ 29 දා අධිකරණයට භාරගදන ෙදී.
දණ්ඩ මුක්ත්රය භුක්ත්ර විඳිමින් සුකකරුවන් සිංවිධානාත්මකව පුහුර නිමින්,
වද ගදමින්, දූෂණය කරමින්, කේපම් මුදේ ෙබා ත් ආරක්ෂක හමුදා වෙට අණ

දුන්ගන් 2005 සිට 2015 දක්වා ශ්රී ෙිංකාගේ බෙසම්පන්න ආරක්ෂක ගේකම් ගෙස
කටයුතු කළ, ජනාධිපත්ර වරයාගේ සගහෝදරයාද වූ, රාජපක්ෂ මහතා බවට
පුමිණිලිකරුගවෝ ග ෝදනා කරත්ර. ගම් ගකගෙසීම් සිදුවන වකවානුගේ ග ෝඨාභය
රාජපක්ෂ ඇමරිකා එක්සත් ජනපද පුරවුසිගයකි.
තමන්ට වධහිංසා පුමිණවීම සඳහා සෘජුවම සම්බන්ධ වූ බවට ග ෝදනා ෙබන
ආරක්ෂක අිංශ්වෙ නිෙධාරීන්
ණනාවක්ද පුමිණිලිකරුවන් විසින් නම් කර
ත්රගේ. ඒ අතර ශ්රී ෙිංකාගේ ඉහෙම ගපාලිස් විමර්ශ්ක නිශ්ාන්ත ද සිේවා ද ගවයි.
ඔහු තමන්ගේ සර්වාිං යම තො, ගේදනාකාරී ගෙසින් සිවිලිගමන් ගදපයින් එේො
තුබූ බවට එක් වින්දිතයකු ග ෝදනා කරයි. ගකාළඹ තිස්තවාදී විමර්ශ්න
ඒකකගේ (TID) ගේ කලින් ස්ථානාධිපත්රව සිටි පරසන්න ද අේවිස් ද වධහිංසාවට
අණ දුන්, ඇතුම් අවස්ථාවෙ වධහිංසා කිරීමට සහභාගි වූ නිෙධාරියකු ගෙස
පුමිණිලිකරුවන් විසින් නම් කර ත්රගේ. ඔහුට සෘජුවම ග ෝඨාභය රාජපක්ෂ
ග න් උපගදස් ෙුබුනු බවට ග ෝදනා ගකගර්.

“ශ්රී ොිංකිකයන්ට රට තුෙ යුක්ත්රය සාක්ෂාත් කර ත ගනාහුක්ගක් මන්ද යන්න
අපරාධ චූදිතයන් ගපාලිසිගේ පරධාන විමර්ශ්ක තනතුරු වෙ හඳීගමන් ගපනී යයි,”
යනුගවන් ITJP විධායක අධයක්ෂිකා යස්මින් සූකා පුවසුවාය. “ඔවුන් සතු එකම
විකේපය විගේශ්යකට නඩුව ග නයාම පමණි.”
කුලිග ෝනියාගේ ග ානු කරන ෙද නනත්රක ලියවිලිවෙ 2008 සහ 2013 අතර
කාෙ වකවානුගේ දී, කුපරකට වවුනියාගේ ගජෝසේ කෑම්ේ ඇතුළු හමුදා කඳවුරු
තුෙද, ගකාළඹ සහ පුේමුගඩ් ගපාලිස් ස්ථානවෙද, බූස්ස රැඳවුම් මධයස්ථානගේද
සිදුකළ වධහිංසා පිළිබඳ සවිස්තර සාක්ෂි වා ක ඇතුෙත් ගවයි. හමුදා බුේධි
අිංශ්ය, අපරාධ පරීක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව, තිස්තවාදී විමර්ශ්න ගකාට්ඨාශ්ය
සහ විගේෂ බුේධි ගස්වාව ව කිවයුතු ඒකක ගෙස නම් කර ඇත.
විද්යා ජයකුමාර් යන අන්වර්ථ නාමගයන්, රාජපක්ෂ මහතාට නඩු පවරන එක්
ගදමළ කාන්තාවක්, යුේධය අවසන් වී මාස කිහපයකට පසු තමන් හමුදා
කඳවුරකට ග නයනු ෙුබූ ආකාරය විස්තර කරයි. ඇයට අලුත් ඇඳුමක්
ඇන්දවූ සිිංහෙ ගසබලියන් විසින් ඇය ුට සනු ෙුබූ පසු, ගම්ජර් මනතුිං
නම් අණගදන නිෙධාරියා කුරිරු ගෙස ඇය දූෂණය කර ලිිංගික වශ්ගයන්
ගකගෙසීය. තවත් තරුණ ගදමළ කාන්තාවන් පිරිසක් සම ඇය කාමරයක
රඳවා තබන ෙද අතර, ගස්වය අවසන් කරන කඳවුගර් ගසාේදාදුගවෝ සෑම
රාත්රියකම පුමිණ දූෂණය කිරීම පිණිස කාන්තාවක් ගතෝරා ත්හ. පසුව
ගපාලිස් මුෙස්ථානගේදී ඇයට ලිිංගික වධහිංසා පමුණුවන ෙද අතර, තවත්
හමුදා කඳවුරකදී නුවත නුවතත් දූෂණය කරන ෙදී. ඇය සිරගකාට
තබා ත්තවුන් ඇයටත් අනිකුත් කාන්තාවන්ටත්, ර්භනී ගනාවන පිණිස විවිධ
පරිශ්ීවෙදී උපත් පාෙන එන්නත් ෙබා දුන්හ.

“අවිංකවම කියගතාත්, ගම් ලිිංගික වහේකම් පිළිබඳව මා විසින් අසා ඇත්ර
නරකම කතාවයි,” යනුගවන් නඩුව පුවරෑ හවුස්ග ේඩ් සමා ගම් මානව

හමිකම් නීත්රඥ ස්ගකාට් ගිේගමෝර් පුවසීය. “ග ෝඨාභයගේ ආරක්ෂක හමුදා

විසින් අගේ ගස්වාදායකයන්ට එගරහව ගයදවූ ලිිංගික පර ණ්ඩතාව සහ
අපරාධකරුවන් සපුරාම අත් විඳින දණ්ඩ මුක්ත්රය ගපන්නුම් කරන්ගන් ලිිංගික
දූෂණය ශ්රී ෙිංකාගේ ආයතනික පරත්රපත්ත්රගේ අිං යක් වූ බවයි.”
“ගරෝයි සහ ගම් නඩුකාරය සඳහා අලුත්රන් පුමිණිලි ග ගනන්නට ඉදිරිපත් වූ
පිරිමි සහ ුහුණු දස ගදනාගේ ඉමහත් නධර්යයට මම ආ ාර කරනු
කුමුත්ගතමි,” යි හවුස්ග ේඩ් සභාපත්ර මයිකේ හවුස්ග ේඩ් පුවසීය.
“ගම් ක්ෂත්රමය අත්දුකීම් අගේ නීත්රඥවරුන් හමුගේ නුවත නුවතත් කියාපෑම
ඊට සහභාගි වූ සුමගදනාටම මහත් ගේදනාකාරී වූ අතර, ඔවුන්ට ගයෝ ය වූ
නිසි ග ෞරවගයන් යුතුව යම් යුක්ත්රයක් සෙසා දීම සහත්රක කරනු සඳහා අපට
කළ හුකි උපරිමය කරන්ගනමු.”

වැඩිදුර මාධය විමසීම් සඳහා අමතන්න:
ගසාෆී ගටාමසිස් sophie@tpr-media.com +44 020 8347 7020 +44(0)7974 428858 ගහෝ ගසසිේ සූර්ගේ
cecile@tpr-media.com

Sophie Toumazis at sophie@tpr-media.com or +44 020 8347 7020 +44(0)7974 428858 or Cécile Sourbes
at cecile@tpr-media.com for press enquiries

පැමිණිලි කරැවන් ප්රළිබඳ සාරාාංශය
•

පරෝයි සමාදානම් - ශ්රී ෙිංකාවට යනවිට අත් අඩිංගුවට

න්නා ෙද

කුගන්ඩියානු ගදමළ ගරෝයි සමාදානම්ට පයිේප බට සහ රයි ේ බඳින්
පහර දී, බිරිඳ සහ දරුවන් දූෂණය ගකාට මරා දමන ෙද බවට
තර්ජනය

කිරීගමන්

පාගපාච් ාරණයක්
•

පසු

ඔහුග න්

බෙහත්කාරගයන්

න්නා ෙදී.

රපම්ෂ් පේවරාජන් (අන්වර්ථ නාමය) - ගදමළ මානව හමිකම්
කිියාධරයකු වන ඔහුගේ හස භූමිගතේ දුමූ ේොස්ටික් කවරයක
ගිේො

හුස්ම

හරගකාට,

සිවිලිගම්

ගදකකුලින්

එේො,

ඔහුගේ

යටිපතුෙට ගපාලිස් නිෙධාරීන් විසින් බුටන් ගපාලු වලින් තෙන ෙදී.
•

ශාන්ති

පේමනාදන්

(අන්වර්ථ

නාමය)

-

ආණ්ඩුවට

එගරහව

විගරෝධතා පුවුත්වූ තරුණ ගදමළ කාන්තාවක් වන ඇය පුහුරග න
ග ාස් ගපාලිසිය විසින් පරේන කරමින් පිට පිට දූෂණය ගකාට, පහරදී,
සි රට්වලින් පුළුස්සා, ගිනියම් යකඩ ගපාේෙකින් හිංවඩු
•

නිමල්

ජයසූරිය

(අන්වර්ථ

නාමය)

-

සිිංහෙ

මානව

සන ෙදී.
හමිකම්

කිියාධරයකු වූ ඔහුට ගපාලිසිය විසින් පහර දී ගදමළ සිරකරුවන්ට
වද ගදනු බො ඉන්නට බෙ කරන ෙදී. ඒ, සිය වෘත්තීය ස යන් පාවා
ගදනු පිණිසය.
•

විද්යා ජයකුමාර් (අන්වර්ථ නාමය) – යුද හමුදාවට භාරවූ LTTE
ආණ්ඩුගේ සිවිේ ගස්විකාවක් වූ ඇයට කිසිවකු මුණ ුගසන්නට ගනාදී
හමුදා කඳවුරුවෙ හා ගපාලිස් කාර්යාෙ වෙ රඳවාග න ත්රබූ අතර,
සිරගකාටග න සිටි ගවනත් ගදමළ කාන්තාවන් සම

වසර තුනකට

වුඩි කාෙයක් ලිිංගික වහේ කම සහ වධහිංසා විඳීමට බෙකරනු
ෙුබුවාය.
•

සමන් පපපර්රා (අන්වර්ථ නාමය) – LTTE සිංවිධානයට උදේ කළ බවට
ග ෝදනා කරනු ෙුබූ සිිංහෙ ආරක්ෂක හමුදා සාමාජිකගයකි. ඔහුට
කටුකම්බි සහත යකඩ බටයක් ගුද මාර් ගේ යුවීම ඇතුළු වධහිංසා
පමුණුවා ත්රගේ.

•

රමනන් සිවලිාං ම් (අන්වර්ථ නාමය) – LTTE සිංවිධානයට ආධාර
කිරීම නිසා අත්අඩිංගුවට
ගිනියම් යකඩින් හිංවඩු

න්නා ෙද ශිෂයගයකි.

කිහප වතාවක්

සනු ෙුබු සිවලිිං ම්, භූමිගතේ දමා හුස්ම

හරගකාට, මහත් ගස් සීතෙ කළ යකඩ ගපාේෙක් ගුද මාර් ගේ යවා
ලිිංගික වශ්ගයන් දූෂණය කරනු ෙුබුගවකි.
•

සුපර්ෂ් පජයබාලන් (අන්වර්ථ නාමය) - රාජපක්ෂ පාෙනය විසින්
සිදුකරන ෙද මානව හමිකම් උේෙිංඝන ගේඛන ත කළ ස්ගේච්ඡා
සිංවිධානයක ගස්වය කළ ගදමළ LTTE සාමාජිකගයකි. රඳවාග න
පරේන කරනු ෙුබූ ගජයබාෙන් ට පහරදී, සි රට් වලින් පුළුස්සා,

භූමිගතේ

ගපඟවූ

කවරයකින්

හුස්ම

හරකළ

ගපාලිසිය

විසින්

ගුදමාර් ගේ ඔහු දූෂණය කරන ෙදී.
•

මයුරන් රාජ්කුමාර් (අන්වර්ථ නාමය) - LTTE සිංවිධානයට උපකාර
කළ

බවට

ග ෝදනා

කරනු

ෙුබූ

ගදමළ

රජගේ

ගුරුවරයකු

වූ

රාජ්කුමාර්, බන්ධනා ාර කඳවුගර් රඳවා තබාග න, පහර දී, දුම්වුටි
වලින් පුළුස්සා, ගිනියම් යකඩ ගපාේෙකීන් හිංවඩු
•

සන ෙදී.

පසන්දිල් පුවපන්ස්වරන් (අන්වර්ථ නාමය) - බිිතානයගේ ගදමළ උපාධි
අගේක්ෂක ශිෂයයකු වූ පුවගන්ස්වරන්, ශ්රී ෙිංකාවට ග ාස් සිටියදී,
ගපාලිසිය

විසින්

පුහුරග න

සිර

කඳවුරකට

පාගපාච් ාරණයක් දීමට එකඟ වන තුරු හම
පිටම රත් යකඩවලින් හිංවඩු
•

යවා,

පහරදී,

ුෙවී යන ගතක් පිට

සන ෙදී.

වසන්ති රත්නසිාංහම් (අන්වර්ථ නාමය) – LTTE ආණ්ඩුගේ සිවිේ මුෙය
අිංශ්ගේ ගස්වය කළ තරුණ ගදමළ කාන්තාවක් වූ රත්නසිිංහම් යුද
කොපගයන්

පොයනවිට

අේොග න

ගපාලිස්

ස්ථානයක

රඳවා

තබා ත් පරේන කරන්නන් විසින් ලී ගපාේෙකින් දූෂණය කරන ෙදී.

සාංස්කාරකවරැන්පග් දැන ැනීම ප්රණිස
ITJP ප්රළිබඳව
සතයය හා යුක්ත්රය සඳහා වන ජාතයන්තර වයාපෘත්රය (ITJP) දකුණු අපිරකානු සතය ගකාමිසගම්
සාමාජිකා නීත්රඥ යුස්මින් සූකා විසින් ගමගහයවනු ෙබන රාජය ගනාවන සිංවිධානයකි. ශ්රී
ෙිංකාගේ සිවිේ යුේධගේ අවසාන අදියර සහ පේ ාත් යුද කාෙ පරිච්ගේදය ට අදාළ
සාක්ෂිවා ක සහ ගතාරතුරු ඇතුෙත් විශ්ාෙතම ගේඛනා ාරය ඇත්ගත් ඔවුන් සතුවය.
යුේධගේ සහ වධහිංසා පුමිණවීගම් භූමිකාව සම්බන්ධගයන් ග ෝදනා එේෙවන ශ්රී ෙිංකාගේ
විශ්ීාමික හමුදාපත්ර වරයකු චිලී, බිසීෙය, ගපරු සහ ගකාගොම්බියාගේ තානාපත්ර වරයකු ගෙස
කටයුතු කරේදී ITJP විසින් ඔහුට විරුේධව 2017 අග ෝස්තුගේදී සර්වගෙෝක අධිකරණ බෙය
යටගත් නඩු 4 ක් පවරන ෙදී. www.itjpsl.com
හවුස්පෙල්ඩ් ප්රළිබඳව
හවුස්ග ේඩ් යනු බර්ලින්, ගබාස්ටන්, බිසේස්, ඩසේගඩෝෆ්, ෙන්ඩන්, ස්ගටාක්ගහෝම්, නිේගයෝර්ක්,
පුරිස්, ෆිෙගඩේෆියා, සුන් රුන්සිස්ගකෝ සහ ගවාෂිිංටන් ඩීසී හ කාර්යාෙ සහත පරධාන ගපගේ
ජාතයන්තර නීත්ර සමා මකි. එය සිංකීර්ණ නඩුකර සම්බන්ධ විගේෂඥ දුනුමක් ඇත්ර
ආයතනයකි. එහදී, පරත්රභාර/තර කාරිත්වය, මුෙය ගස්වා, කීිඩා සහ විගනෝද කර්මාන්ත,
පාරිසරික, සමූහ අොභ, පාරිගභෝගික ආරක්ෂාව සහ ගබාගහෝ දුරට ජාතයන්තර පරිමාණගේ
මානව හමිකම් කරුණු ආදිය විගේෂිතය. පරත්රභාර/තර කාරිත්ව නීත්රය පුේ ලිකව බොත්මක
කිරීම සම්බන්ධගයන් Legal 500 සහ Chambers & Partners විසින් එක්සත් ජනපදගේ සහ යුගරෝපගේ
ඉහළම තෙගේ ගේීණි ත කර ඇත්ර එකම සමා ම හවුස්ග ේඩ් ගවයි.

ගම් නඩුකරය ගමගහයවන පරධාන නීත්රඥයා ස්ගකාට් ගිේගමෝර් ය. යුද මාධයගේදිනී මාරි
ගකාේවින් මරාදුමීම සම්බන්ධගයන් සිරියාගේ අසාේ පාෙනයට එගරහව වධවින්දිතයන්
ආරක්ෂා කිරීගම් පනත පුවරෑ නඩුවකින් ඇමරිකානු ගඩාෙර් මිලියන 303.6 ක් දිනා දීමට ඔහු
සමත් විය. www.hausfeld.com

පවනත් පතාරතුරැ
2019 අපේිල් 9 මාධය නිපේදනය: ශ්රී ෙිංකාගේ හටපු ආරක්ෂක ගේකම් ග ෝඨාභය
රාජපක්ෂට විරුේධව ඇමරිකාගේ නඩු පුවගර් http://www.itjpsl.com/assets/press/Final-PressRelease-ITJP-Hausfeld-Sinhala.pdf

අධිකරණ ලියවිලි සඳහා: http://www.itjpsl.com/reports/gotabaya-rajapaksa-complaint

