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ශ්රී ලංකාවේ හිටපු ආරක්ෂක වල්කම් ව ෝඨාභය රාජපක්ෂට
විරුද්ධ්ව ඇමරිකාවේ නඩු පුවවේ
වජාහුන්ස්බේග්, දකුණු අප්රේකාව
සත්යය හා යුක්තිය සඳහා වන ජාත්යන්ත්ර වයාපෘතිය (ITJP),
හවුස්ෆෙල්ඩ් ජාත්යන්ත්ර නීතිඥ ආයත්නය හා මානව හිමිකම්
නීතිඥ ස්ෆකාට් ගිල්ෆමෝර් සමග එක්ව, වධහිිංසාෆවන් දිවි
ගලවාගත් ෆරෝයි සමාදානම් ෆවනුෆවන්, ශ්රී ලිංකාෆේ හිටපු ආරක්ෂක
ෆල්කම් ෆගෝඨාභය රාජපක්ෂට එෆරහිව සිවිල් වන්දි නඩුවක් පවරා
තිෆේ. එක්සත් ජනපද පුරවැසියකු වන රාජපක්ෂ මහත්ාට එෆරහිව
ෆරෝයි සමාදානම් ෆමම පැමිණිල්ල ෆගානු කර ඇත්ෆත් මධයම
කැලිෆෙෝනියා දිස්තිික්කෆේ එක්සත් ජනපද දිසා අධිකරණෆේය.
නඩුව පවරන ලද්ෆද් වධබන්ධනයට ෆගාදුරැ වූවන්ට එක්සත්
ජනපදෆේ නනතික සහන සලසන්නාවූ, වධවින්දිත්යන් ආරක්ෂා
කිරීෆම් පනත් (Torture Victim Protection Act) යටෆත්ය.
රාජපක්ෂ මහත්ාට ෆනාතීසි භාර ෆදන ලද්ෆද් ඉරිදා රාතිිෆේය.
ඝාත්නය කරන ලද මාධයෆේදී ලසන්ත් විකරමතිංග ෆවනුෆවන් ත්වත්
සිංවිධානයක් විසින් පවරන ලද ෆවනම නඩුවක ෆනාතීසි ද ඒ
අවස්ථාෆේම භාර ෆදන ලදී.
ආරක්ෂක ෆල්කම් ෆගෝඨාභය රාජපක්ෂට ඒ සමෆේ සෘජුවම වාර්ත්ා
කළ ශ්රී ලිංකාෆේ ෆපාලිස් ඒකකයක් විසින් ෆබාරැ ෆ ෝදනා යටෆත්
කැනඩාෆේ පුරවැසියකු වන ෆරෝයි සමාදානම් 2007 සැප්ත්ැම්බරෆේ
ෆකාළඹදී අත් අඩිංගුවට ගන්නා ලදී. සිය බිරිඳ විවාහ කරගනු
පිණිස ශ්රී ලිංකාවට ෆගාස් සිටියදී තන් අවුරැද්දක් රඳවාගනු ලැබූ
සමාදානම් මහත්ා නීතිඥ වරයකු ෆහෝ විනිශ් යකාරවරයකු හමුවට
යාමට කරන ලද ඉල්ලීම් දිගටම පරතික්ෆේප කරන ලදී. රාජපක්ෂ
මහත්ාෆේ විධානයට යටත් ආරක්ෂකෆයෝ සමාදානම් මහත්ාෆේ බිරිඳ
දූෂණය කර දරැවා මරා දමන බවට ත්ර්ජනය කළ අත්ර ෆවනත්
සිරකරැවන්ට විදුලි සැර වද්දනු ඔහුට බලහත්කාරෆයන් ෆපන්නූහ.
අඩු අපරාධයකට වරදකරැ බව පිළිගැනීෆම් ගනුෆදනුවක් මත් ඔහු
2010 අෆගෝස්තෆේදී නිදහස් කරන ලද්ෆද් වයාජ පාෆපාච් ාරණයකට
අත්සන් ගැනීෆමන් අනතරැවය. ගැලවී ආ දිනෆේ සිට සමාදානම්
මහත්ා පරසිද්ධ උද්ෆඝෝෂකයකු විය. ත්මන් අත්විඳි ගැහැට පිළිබඳව
ඔහු 2011 දී කැනඩා පාර්ලිෆම්න්තෆේ සාක්ෂි දුන්ෆන්ය. 2016 දී ඔහු
එක්සත් ජාතීන්ෆේ මානව හිමිකම් නඩුවකින් ජයගත් නමුත්, වන්දි
ෆගවීමට කරන ලද නියමය ශ්රී ලිංකාව විසින් පිළිපැද නැත්.

“අමානුෂිකත්වය කියන්ෆන් ෆමාකක්ද කියලා මම ෆත්රැම් ගත්ෆත්
හිෆර් ඉන්න ෆකාටයි,” යනුෆවන් පැමිණිලිකාර ෆරෝයි සමාදානම්
පැවසීය. “ෆම්ත්ාක් කිසිම වගවීමක් සිදුවී නැහැ. ඒ නිසා යුක්තිය
ඉටු කරවා ගැනීම ෆවනුෆවන් මම ෆම් පළමු පියවර ගන්ෆන්
සතටින්. වධහිිංසාවට ෆගාදුරැ වූ ශ්රී ලිංකාෆේ වින්දිත්යන්ට ෆම්
කිරයාෆවන් අනාගත්ය ගැන බලාෆපාෆරාත්තවක් ඇති ෆේවි.”
“සමාදානම් මහත්ා ෆදමළ කම නිසා හිරගත් ෆකාට වධහිිංසා කරනු
ලැබූ ගිණිය ෆනාහැකි ත්රම් සාමානය වැසියන් අත්රින් එක් අෆයක්,”
යැයි මානව හිමිකම් නීතිඥ ස්ෆකාට් ගිල්ෆමෝර් පැවසීය. සන්ෆඩ්
ටයිම්ස් මාධයෆේදිනී මාරි ෆකාල්වින්ෆේ පවුෆල් සාමාජිකයන් විසින්
සිරියානු රජයට විරැද්ධව සාර්ථක ෆලස පවරන ලද නඩුව
ෆමෆහයවන ලද්ෆද් නීතිඥ ගිල්ෆමෝර් විසිනි. “ත්මන් යටෆත් වූ
ආරක්ෂක ෆස්නා විසින් සිදුකරන ලද ෆකෆලසීම් සම්බන්ධෆයන්
රාජපක්ෂ මහත්ා ජාත්යන්ත්ර නීතිය අනුව විධාන වගකීෆමන්
බැෆඳයි.”
ITJP විධායක අධයක්ෂිකා යැස්මින් සූකා: “ෆරෝයි ෆේ වධබන්ධන
සිද්ධිය ශ්රී ලිංකාෆේ ආයත්නගත් සහ අපරමාණ දණ්ඩ මුක්තිය
සම්බන්ධෆයන් කියැෆවන ITJP විසින් ෆල්ඛන ගත් ෆකාට ඇති සිය
ගණනක් අත්රින් එකකි. ෆම් ෆගෝඨාභය රාජපක්ෂට එෆරහිව
විෆද්ශයක පවරන ලද මුල්ම සිවිල් නඩු ෆස් සැලෆක්. ෆවනත් අයද
ෆපරට පැමිණ අප හා සම්බන්ධ වනු ඇත්ැයි යන්න අෆප්
විශ්වාසයයි. ඔවුන්ට සාමුහික කිරයාකාරිත්වයකට එක් වී සහන
සලසා ගත් හැකිය.”
“විවෘත්ව ෆපරට පැමිණි පළමුවැන්නන් අත්රට එක්වීෆමන් ෆරෝයි පෑ නිර්භීත් කම අෆප් ෆගෞරවයට
පාත්ිවන අත්ර, අෆප් විෆශ්ෂඥ දැනුම සහ සම්පත් ශ්රී ලිංකාෆේ යුක්තිය සඳහා වන අරගලෆේ
ශුභසිද්ධියට ෆයාදවන්නට හැකි වීම ගැන අපි සතටු ෆවමු,” යි හවුස්ෆෙල්ඩ් සභාපති මයිකල්
හවුස්ෆෙල්ඩ් පැවසීය. “ත්වත් වින්දිත්යන් ඉදිරිපත් වනු ඇත්ැයි අපි බලාෆපාෆරාත්ත ෆවමු.”
වුඩිදුර මාධ්ය විමසීම් සඳහා අමතන්න:
ෆසාෆී ෆටාමසිස් +44(0)7974 428858 ෆහෝ ෙරාන්සස් හැරිසන් +44 (0)7946 488089.

සංස්කාරකවරුන්වග් දුන ුනීම ප්රණිස
ස්වකාට් ගිල්වමෝේ ප්රළිබඳව
ස්ෆකාට් ගිල්ෆමෝර් ෆවාෂින්ටන් ඩීසී මුලස්ථාන ෆකාටගත් ජාත්යන්ත්ර මානව හිමිකම් නීතිඥෆයකි.
ISIS පරාණ ඇපෆේ සිටි ෆේම්ස් ෆෙෝලි ෆේ පවුෆල් සාමාජිකයන් සහ ෆේබි ෆඩාක් ඩුවලියර් ෆේ
හයිටි වින්දිත්යන් ඇතළු ෆලාව පුරා වධහිිංසාෆවන් හා යුද අපරාධ වලින් පීඩාවට පත් වූවන්
නිෆයෝජනය කර ඇත්ෆත්කි. සන්ෆඩ් ටයිම්ස් මාධයෆේදිනී මාරි ෆකාල්වින් මරාදැමීම සම්බන්ධෆයන්
සිරියාෆේ අසාද් පාලනයට එෆරහිව පැවරෑ නඩුවකින් 2019 ජනවාරිෆේ ඇමරිකානු ෆඩාලර් මිලියන
303.6 ක් දිනා දීමට ඔහු සමත් විය.
හවුස්වෙල්ඩ් ප්රළිබඳව

හවුස්ෆෙල්ඩ් යනු බර්ලින්, ෆබාස්ටන්, බරසල්ස්, ඩසල්ෆඩෝෆ්, ලන්ඩන්, ස්ෆටාක්ෆහෝම්, නිේෆයෝර්ක්,
පැරිස්, ෆිලෆඩල්ෆියා, සැන් ෙරැන්සිස්ෆකෝ සහ ෆවාෂිිංටන් ඩීසී හි කාර්යාල සහිත් පරධාන ෆපෆල්
ජාත්යන්ත්ර නීති සමාගමකි. එය සිංකීර්ණ නඩුකර සම්බන්ධ විෆශ්ෂඥ දැනුමක් ඇති ආයත්නයකි.
එහිදී, පරතිභාර/ත්රගකාරිත්වය, මුලය ෆස්වා, කීරඩා සහ විෆනෝද කර්මාන්ත්, පාරිසරික,
සමූහ අලාභ, පාරිෆභෝගික ආරක්ෂාව සහ ෆබාෆහෝ දුරට ජාත්යන්ත්ර පරිමාණෆේ මානව හිමිකම්
කරැණු ආදිය විෆශ්ෂිත්ය. පරතිභාර/ත්රගකාරිත්ව නීතිය පුද්ගලිකව බලාත්මක කිරීම
සම්බන්ධෆයන් Legal 500 සහ Chambers & Partners විසින් එක්සත් ජනපදෆේ සහ යුෆරෝපෆේ ඉහළම
ත්ලෆේ ෆශ්ීණිගත් කර ඇති එකම සමාගම හවුස්ෆෙල්ඩ් ෆවයි.
ITJP ප්රළිබඳව
සත්යය හා යුක්තිය සඳහා වන ජාත්යන්ත්ර වයාපෘතිය (ITJP) දකුණු අපිරකානු සිංකරාන්ති යුක්ති
විෆශ්ෂඥ යැස්මින් සූකා විසින් ෆමෆහයවනු ලබන රාජය ෆනාවන සිංවිධානයකි. ශ්රී ලිංකාෆේ සිවිල්
යුද්ධෆේ අවසාන අදියර සහ පශ් ාත් යුද කාල පරිච්ෆේදය ට අදාළ සාක්ෂිවා ක සහ ෆත්ාරතරැ
ඇතලත් විශාලත්ම ෆල්ඛනාගාරය ඇත්ෆත් ඔවුන් සතවය. යුද්ධෆේ සහ වධහිිංසා පැමිණවීෆම්
භූමිකාව සම්බන්ධෆයන් ෆ ෝදනා එල්ලවන ශ්රී ලිංකාෆේ විශීාමික හමුදාපති වරයකු චිලී, බරසීලය,
ෆපරැ සහ ෆකාෆලාම්බියාෆේ ත්ානාපති වරයකු ෆලස කටයුත කරද්දී ITJP විසින් ඔහුට විරැද්ධව
2017 අෆගෝස්තෆේදී සර්වෆලෝක අධිකරණ බලය යටෆත් නඩු 4 ක් පවරන ලදී.

