
 
 

 

ශ්රී ලංකාවේ හිටපු ආරක්ෂක වේකම්ට එවරහිව  

ප්රසිද්ධ ජනමාධයවේදිවෙකු ඉලක්ක වකාට මරා දැමීම  

සම්බන්ධවෙන් පවරා ඇති නඩුව ප්රසිද්ධ කර ඇත  

 

ඝාතනයට දස වසරක සැපිරීමත් සමග ලසන්ත  

වික්රමතුංගගේ දියණිය විසින් තමන්ගේ පියා ඝාතනය කිරීම  

සම්බන්ධගයන් ගගෝඨාභය රාජපක්ෂට එගරහිව නඩු පවරන ලදී 

 

 

මාධය සම්බන්ධතා සඳහා: 

LISA COHEN 

(310) 395-2544 

lisa@lisacohen.org  

 

සැන් ෆ්රැන්සිසවකෝ, කැලිවෆ්ෝර්නිො 15 අවේේ 2019 – ප්රවීණ ජනමාධයගේදී 

ලසන්ත වික්රමතුංගගේ අනීතික ඝාතනගේ ඔහුගේසම්බන්ධය පිළිබඳව හා 

රාජපක්ෂ පාලනය විගේචනය කළ බව කියා පැතිරගිය, ක්රමානුකූල ජනමාධය 

හිුංසනයට එගරහිව ශ්රී ලුංකාගේ හිටපු ආරක්ෂක ගේකම් ගගෝඨාභය 

රාජපක්ෂට Center for Justice and Accountability විසින් නඩු පවරන ලදී. 

අගේේ 4 වැනි දින පවරන ලද සිවිේ නඩුව, කැලිග ෝනියා මධයම දිස්ත්රික්කගේ 

ඇමරිකානු දිස්ත්රික්ක අධිකරණගේ ග ඩරේ විනිශ්චයකරුගවකු විසින් අද දින 

ප්රසිද්ධ කරන ලදී. රාජපක්ෂ ඇමරිකාගේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය දරන්නකු වන 

අතර, ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ලබා ගත පසු, ඔහු ලුංකාගේ ආරක්ෂක 

ගේකම් ගලස ගස්ත්රවය කරනු ලැබිය. 

CJA නඩුව පවරා ඇත්ගත් ලසන්ත වික්රමතුංගගේ දියණිය වන අහිම්සා වික්රමතුංග 

ගවනුගවනි. ලසන්තගේ මරණගයන් පසු ඔහුගේ ඝාතනය විමර්ශනය කිරීම සඳහා 

ලුංකාගේ දැරූ සියලුම උත්සාහයන් ඇඟිලි ගසීම්වලටද, ප්රමාදවීම් වලටද ලක් විය. 

ඝාතනය සිදුවී දශකයක් පිරිණු නමුත්, ඔහුගේ ඝාතනයට වගකිව යුත කිසිඳු 

පුද්ගලගයකුට නඩු පවරා නැත. 

"මාගේ පියා ඝාතනයට ලක් වුගේ ඔහු ජනමාධයගේදිගයක් වූ නිසාත්, ඔහු 

ජනමාධය නිදහස ගවනුගවන් කැප වුන නිසාය.ගමම නඩුව සිවිේ නඩුවක් වුවත් 

මගේ මුලික පරමාර්ථය වන්ගන් මගේ තාත්තා මරා දැමු අන්දමත්, ඔහු ඝාතනය 

කිරීමට අණ දුන් පුද්ගලයන්අධිකරණයක් ඉදිරිගේ මුළු ගලෝකයටම ගපන්වීමත් 

ය.  ගම් තාක් දුරට, ලුංකාගේ ගපාලිසිය විසින් බලවත් විමර්ශනයක් කල ඇති 

නමුත්, ගද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම්, යුක්තිය සඳහා යන ගමන අඩපණ කර ඇතැයි" 

අහිම්සා පැවසයි.  

mailto:lisa@lisacohen.org
https://cja.org/what-we-do/litigation/wickrematunge-v-rajapaksa/pleadings/


CJA ගජයෂ්ට කාර්ය මණ්ඩල නීතිඥ්ය නුෂින් සාර්කරාටි: “ජනමාධයගේදීන්ට 

එගරහි ප්රචණ්ඩතාව යනු ජනමාධය නිදහස මර්ධනය කිරීම සඳහා රාජපක්ෂ 

පාලනය විසින් ගයාදා ගත් යාන්රණයකි. එම අපරාධ වලට අදටත් දඬුවම් 

ගනාලැබී ඇත. ලුංකාගේ ගමම නඩුඉදිරියට ගගන යෑම පිණිස, අප දැන් ඇමරිකානු 

අධිකරණයක් ඉදිරිගේ සතය ගහළි කිරීමට උත්සහ කරමු.” 

2005-2015 මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන සාමය පුරා ගගෝඨාභය රාජපක්ෂ ලුංකාගේ 

ආරක්ෂක ගේකම් ගලස ගස්ත්රවය කගේය. දශකකිහිපයක් පුරා විසිර ගිය සිවිේ 

යුද්ධගේ අවසන් වසර කිහිපයක් තල යුද්ධය විගේචනය කල අයට විරුද්ධව ක්රියා 

කල අතර, එම විගේචන ගේත ගකාට ගගන නිදහස්ත්ර මාධයට එගරහිව රාජපක්ෂ 

පාලනය විසින් මර්ධනකාරී ගමගහයුමක් දියත් කරන ලද බව නඩුව ගචෝදනා 

කරයි. 

එම ගමගහයුගම් එක් වින්දිතගයක් වුගේ ලසන්ත වික්රමතුංග 

ය. 2009 ජනවාරි 8 වන දින මුහුණු වසාගත් ප්රහාරකයින් විසින් ලුංකා අගනුවර 

වන ගකාළඹ හිදී ඝාතනය කරන ලදී. තමාගේ ඝාතනගයන් පසුව පල කිරීම සඳහා 

ලසන්ත අවසන් කතවැකියක් ලියා තිබුණි. එම කතවැකිය දැන් ගලෝක 

ප්රසිද්ධ ලියවිේලකි. ලසන්ත වික්රමතුංගගේ අවමගුලට ගලාව පුරාගවන් ගසනග 

ගරාක් විය. ඔහුගේ ඝාතනය ගහළා දකිමින් විගද්ශ රාජයන්ගගන්ද, මාධය නිදහස 

ගවනුගවන් ගපනී සිටින ජාතයන්තර  සුංවිධාන ද ප්රකාශ නිකුත් කරන ලදී. ආණ්ඩු 

පක්ෂගේ දූෂණ වුංචා සහ යුධ සමගේ සිදුවූ අපරාධ සම්බන්ධගයන් ලිපි පල 

කරන්ගනකු ගලස ලසන්ත වික්රමතුංග ප්රකට විය. එම ලිපි නිසා ඔහු රාජපක්ෂ 

ගරජීමගේ විගේචනයටත්, තර්ජනවලටත් ලක්විය. 

ගගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් අණ ගදන ලද යුධ හමුදාවට අයත් නිලධාරීන් විසින් 

ලසන්ත වික්රමතුංග ඝාතනයට වග කිව යුත බව එම නඩුව ගචෝදනා කරනු ඇත. 

එම ඝාතනයට සම්බන්ධ විමර්ශනය යටපත් කිරීමට හා බාධා කිරීමට ගගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ යටගත් ක්රියාත්මක වුනු ගපාලිසිය උත්සහ කල බව නඩුගේ සඳහන් 

වී ඇත. 

 

අගේේ 7 වැනි දින ගලාස්ත්ර ඇන්ජලීස්ත්ර නුවර දී ගගෝඨාභය රාජපක්ෂ ට පුද්ගලිකව 

ගමම නඩුගේ ගනාතිසි සහ අහිම්සා ගේ ගචෝදනාගේ පිටපතක් භාර ගදන ලදී. 

ඒ ඔහු තම ඥාතීන් බැහ දැකීම සදහා ඇමරිකාවට සුංචාරය කල විටය. ඔහුට 

විරුද්ධ ගචෝදනා වලට පිළිතරු සැපයීමට, ඔහුට අගේේ 29 වන තරු කේ ඇත. 

තම පියා ගවනුගවන් අහිම්සා වික්රමතුංග පවරා ඇති ගමම නඩුව, Schonbrun 

Seplow Harris & Hoffman හා Minz Group සහ Ideal Investigations යන ආයතන වල 

සහය ඇතිව පවරන ලද්දකි. 

ගමම නඩුව පිලිබඳ වැඩිදුර ගතාරතරු සඳහා සහ නඩුගේ ලිපි ගගානු ලබා 

ගැනීමට ගමම ගවබ් අඩවියට පිවිගසන්න: https://cja.org/what-we-

do/litigation/wickrematunge-v-rajapaksa/ 

http://www.thesundayleader.lk/archive/20090111/editorial-.htm
https://cja.org/what-we-do/litigation/wickrematunge-v-rajapaksa/
https://cja.org/what-we-do/litigation/wickrematunge-v-rajapaksa/


  

  

** 

යුක්තිෙ සහ වගවීම සඳහා මධයසථානෙ (Centre for Justice and Accountability) 

යුක්තිය සහ වගවීම සඳහා මධයස්ත්රථානය (CJA) යනු වධහිුංසාව, යුද 

අපරාධ, මනුෂ්යත්වයට එගරහි අපරාධ සහ මානව හිමිකම් උේලුංඝනය කිරීම් 

වැලැක්වීමට නවීන නීතිමය කටයුත තලින් වගවීම පිළිබඳ ගගෝලීය ජාලය 

ශක්තිමත් කරන, ප්රතිපත්ති සහසුංක්රමන යුක්ති මූගලෝපායන් හරහා ගලෝකය 

පුරා විසුරුවා හැරිම සඳහා කැපවූ සැන්  රැන්සිස්ත්රගකෝ හි පදනම් ව පිහිටා ඇති 

මානව හිමිකම් සුංවිධානයකි. 

CJA විසින් විපතට පත් වූවන්ට හා යුක්තිය ඉටු කර ගැනීම සඳහා ගගාදුරු වූවන් 

හා යුක්තිය ඉටු කර ගැනීම සඳහා කර ඇති කටයුත අතර ගසෝමාලියානු සියාඩ් 

බාගර් තන්ත්රගේ හිටපු ආරක්ෂක අමාතයවරයාට එගරහිව චිලී ක්රියාකරු සහ 

ගායක වික්ටර් ජරා ඝාතනය කිරීම සහ සිරියාගේ අසාද් මිලිටරි පාලනය විසින් 

යුධ වාර්තාකාරිය වන මරී ගකාේවින් ඉලක්ක කර ගාතනය කිරීම සුවිගශ්ෂි හා 

සාර්තක වු අවස්ත්රථාවන් ය. පිවිවසන්න: www.cja.org. 

 U.S. වධ හිංසා වලට ලක්ුණු වින්දිතෙන් ආරක්ෂා කිරීවම් පනත සහ 

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙ තුල මානව හිමිකම් උේලංගනෙ පිළිබඳව 

සිවිේ නඩු පැවරීම 

ගගාටාභය රාජපක්ෂ ට විරුද්ධව CJA විසින් පවර ඇති නඩුව ලුංකාගේ සිදු වුනු 

අධිකරණ පටිපාටිවලින් ගතාර ඝාතන සහ මානව වර්ගයාට එගරහි අපරාධ 

ගචෝදනා ගගන එනු ඇත.ගමම ගචෝදනා ඉදිරිපත් කර ඇත්ගත් ග ගදරේ 

ඇමරිකානු නීති ගදකක් යටගත්ය.එනම් ඇගමරිකානු වධ හිුංසා වලට ලක්වුණු 

වින්දිතයන් ආරක්ෂා කිරීගම් පනත සහ විගද්ශීය වදහිුංසා පනත යටගත්ය. ගමම 

නීති ගදක යටගත්  මානව හිමිකම් උේලුංගනය වූ වින්දිතයන්ට, ඇගමරිකාගේ 

රක්ෂණය පතන ගහෝ ඇමරිකාගේ එම ගමාගහාගත් සිටින චූදිතයන්ට විරුද්ධව 

නඩු පැවරීමට ඉඩ කඩ සැපගේ. 

US වධ හිංසා වලට ලක්ුණු වින්දිතෙන් ආරක්ෂා කිරීවම් 

පනත [TORTURE VICTIMS PROTECTION ACT] 

1991 නීතියක් බවට පත් වුනු US වධ හිංසා වලට ලක්ුණු වින්දිතෙන් 

ආරක්ෂා කිරීවම් පනත ඇමරිකාගේ පුරවැසියන්ට හා පුරවැසියන් ගනාවන 

අයට විගදස්ත්ර රටවල සිදුවූ අනීතික ඝාතන සහ වධ හිුංසා වලට එගරහිව නඩු 

පැවරීගම් අයිතිය තහවුරු කරනු ඇත. විගදස්ත්ර වදහිුංසා පනත වගේම ගමම නීතිය 

ද තලින් එම ගමාගහාගත් ඇගමරිකාගේ ගහෝ ඇමරිකානු අධිකරණ බල 

ප්රගද්ශයක් තලදී අපරාධ නඩු ගනාවන සිවිේ නඩු පැවරීමට හැකි වනු ඇත. 

නීතියට පත් වුන දින සිට, විගදස්ත්ර රටවල හමුදා නිලධාරීන්, රාජය නිලධාරීන් හා 

http://www.cja.org/


පැරා මිලිටරි නිලධාරීන් මානව හිමිකම් උේලුංගනය කිරීම සම්බන්ධගයන් නඩු 

පැවරීමට ඇගමරිකානු වධ හිුංසා වලට ලක්වුණු වින්දිතයන් ආරක්ෂා කිරීගම් 

පනත යටගත් සිදු වී ඇත. 

වමම පනත පිළිබඳව තවත් වතාරතුරු සදහා වමම වවබ් අඩවිෙට 

පිවිවසන්න: https://cja.org/what-we-do/litigation/legal-strategy/torture-victim-

protection-act/ 

  

US විවදස අලාභහාි සිදු කිරීවම් වැරදි පිලිබඳ පනත [ALIEN TORT STATUTE] 

විගදස්ත්ර වධ හිුංසා පනත යනු 1789 දින නීතියක් වුනු ඇමරකානු ග ගදරේ නීතියක් 

ය. ගමම නීතිය යටගත් ඇමරිකානු පුරගවසිගයකු ගනාවන ඕනෑම මානව හිමිකම් 

උේලුංගනය වූ වින්දිතයකුට, උේලුංගනය පිටරටක සිදු වුවත්, ඇමරිකානු බල 

ප්රගද්ශයක ගවගසනචූදිතයකුට විරුද්ධව නඩු පැවරිය හැක.  

ගමම නිතිය මුලිනම හඳුන්වා ගදනු ලබන්ගන් මුංගකාේලකෑම් වැනි උේලුංඝනය 

කිරීම වැනි ඇතැම් අන්තර්ජාතික උේලුංඝනයන්ට අදාළව අධිකරණ බලය ලබා 

දීම සඳහායි. 1980 දී, එක්සත් ජනපද උසාවිය විසින් "වධහිුංසාකාරියකු" සියලු 

මනුෂ්ය වර්ගයාගේ සතගරකු වූ අතර එය වර්තමානගේ සමාන 

ගකාේලකරුවකුට සමාන වූවක් ගලස සලකන ගහයින් එවැන්නන් එක්සත් ජනපද 

අධිකරණය බලයට යටත් විය යුතය. වධහිුංසාව, මානව වර්ගයාට එගරහි 

අපරාධ, යුද අපරාධ සහ ජනඝාතන වැනි ජාතයන්තර  නීති උේලුංඝනය 

කිරීම් සඳහා ATS ගයාදා ගගන තිගබ්. 

  

වමම පනත පිළිබඳව තවත් වතාරතුරු සදහා වමම වවබ් අඩවිෙට 

පිවිවසන්න: https://cja.org/what-we-do/litigation/legal-strategy/the-alien-tort-

statute/. 
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