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වික්රමතුංග V. රාජපක්ෂ 

  

නඩුව සම්බන්ධයෙන්  

නිතරම අසන ප්රශ්න (FAQs)  

සහ ඒවාට පිළිතරු 

පහත සඳහන් වී ඇත 

  

  

යමම නඩුව පැවරුයේ ඇයි? 

දස වසරක් පුරා, ඇයගේ පියාගේ ඝාතිකයන් ට එගරහිව අහිම්සා වික්රමතුංග 

යුක්තිය ගසායා ඇත. ලුංකාගේ විමර්ශන නිලධාරීන් විසින් ගනු ලබන වෑයම ඉමහත් 

වන නමුත්, ලසන්තගේ ඝාතනය සම්බන්ධව කිසිගවකුට තවමත් නඩු පවරා නැත. 

ගම් ගේත නිසා අහිම්සා සහ යුක්තිය සහ වගවීම සඳහා මධයස්ථානය [Center for 

Justice and Accountability] ඇගමරිකානු එක්සත් ජනපදගේ ගමම සිවිල් නඩුව පැවරීමට 

තීරණය කගෙමු. ගමම නඩුව ගේතගවන් කිසිගවකු සිර දඬුවමකට ලක් ගනාවන 

නමුත්, එතුලින් ඇගේ පියාගේ ඝාතනය නඩුව අධිකරණයක් ඉදිරියට ගගන 

ඒමටද, එම ඝාතනයට ග ෝඨාභය රාජපක්ෂ ගකතරම් දුරට වග කිව යුත දැයි 

ස්වාධීන විනිශ්චකාරයකු විසින් තීරණය කිරීමටද අහිම්සා වික්රමතුංග ට ඉඩ කඩ 

සැකගසනු ඇත.  

යමම නඩුව පවරා ඇත්යත් ය ායහද ? 

නඩුව පවරා ඇත්ගත් ගලාස් ඇන්ජලීස්, කැලිග ෝර්නියා මධයම දිස්ික්කයට 

අයත් US දිස්ික්ක අධිකරණගේදීය. 

 යමම නඩුයේ චූදිතො යෙස නම්  ෙ ඇති තැනැත්තා ට, නඩුව පිලිබඳ ව 

දැනුම් දී ඇත්ද? 

ඔේ. නඩුගේ විධිමත් දැනුම් දීමක් චූදිතයා ගවත පුද්ගලිකව භාර දී ඇති අතර, එම 

භාර දීම සිදු වූගේ අගේල්  7, 2019 වන දින ගලාස් ඇන්ජලීස් 

ප්රාන්තගේ ගමාන්ගරාස්, කැලිග ෝර්නියා හි දී ය. එම ගනාතිසී භාර දුන්ගන් IDEAL 

INVESTIGATIONS ආයතනගේ පුද්ගලික විමර්ශකයකු විසිනි. ඒ සඳහා Mintz 

Group ද සහය දැක්ුගේය. 

යගානු  ර ඇති නඩුයේ නගන ය ෝදනා යමානවද? 

ගමම නඩුගේ ගචෝදනා කරන්ගන් ලසන්ත වික්රමතුංගගේ අනීතික ඝාතනයට සහ 

රාජපක්ෂ ආණ්ඩඩුව විගේචනයට ලක් කල අගනකුත් මාධයගේදීන් පැතිර ගිය හා 

ක්රමානුකූල ඉලක්ක කිරීමට ග ෝඨාභය රාජපක්ෂ සම්බන්ධ බවය. 



 

යමම නඩුවට අදාළ නීති රාමුව කුමක්ද? යමම ය ෝදනා පවරා ඇත්යත් කුමන 

නීතිෙක් ෙටයත් ද? 

 

ගමම නඩුව පවරා ඇත්ගත් ඇමරිකාගේ ග ගදරල් නීති ගදකක් වන US විගදස් 

අලාභහානි සිදු කිරීගම් වැරදි පිලිබඳ පනත සහ US වධ හිුංසා වලට ලක්ුණු 

වින්දිතයන් ආරක්ෂා කිරීගම් පනත යටගත්ය. 

  

1991 නීතියක් බවට පත් ු නු US වධ හිුංසා වලට ලක්ුණු වින්දිතයන් ආරක්ෂා කිරීගම් 

පනත ඇමරිකාගේ පුරවැසියන්ට හා පුරවැසියන් ගනාවන අයට විගදස් රටවල සිදුවූ 

අනීතික ඝාතන සහ වධ හිුංසා වලට එගරහිව නඩු පැවරීගම් අයිතිය තහුරු කරනු 

ඇත. විගදස් වදහිුංසා පනත වගේම ගමම නීතිය ද තලින් එම ගමාගහාගත් 

ඇගමරිකාගේ ගහෝ ඇමරිකානු අධිකරණ බල ප්රගද්ශයක් තලදී අපරාධ නඩු ගනාවන 

සිවිල් නඩු පැවරීමට හැකි වනු ඇත. නීතියට පත් ුන දින සිට, විගදස් රටවල හමුදා 

නිලධාරීන්, රාජය නිලධාරීන් හා පැරා මිලිටරි නිලධාරීන් මානව හිමිකම් උල්ලුංගනය 

කිරීම සම්බන්ධගයන් නඩු පැවරීමට ඇගමරිකානු වධ හිුංසා වලට ලක්ුණු වින්දිතයන් 

ආරක්ෂා කිරීගම් පනත යටගත් සිදු වී ඇත. 

  

  

දැන් චූදිතො ගත යුත මීළඟ පිෙවර කුමක්ද? 

 

ගනාතීසි භාර දීගමන් පසුව, නඩුගේ අඩුංගු ගචෝදනා වලට පිළිතරු දීමට චූදිතය ට සති 

තනක් ඇත. එම පිළිතගරන් නඩුගේ ගගානු කර ඇති ගචෝදනා පිළිගැනීමට ගහෝ 

ප්රතික්ගේප කිරීමට  සහ නඩුව අස් කර ගැනීමට ගමෝසමක් ඉදිරිපත් කල හැකිය. ඔහු 

එගස් පිළිතරු  ගදන්ගන් නැති නම්, නඩුව ඔහුගේ සහභාගිත්වගයන් ගතාරව ද ඉදිරියට 

යනු ඇත. එමගින් අධිකරණය විසින් ඔහුට විරුද්ධව අපගේ නඩුගේ ශක්තිය සලකා 

බලනු ඇත. 

 

යමවැනි නඩුව  නීතිමෙ ක්රිොමාර්ගෙ කුමක්ද? 

  

ගම් වන විට, නඩුගේ ගනාතීසි ග ෝඨාභය රාජපක්ෂ ට ලැබී ඇත. ඔහු දැන් ගමම 

නඩුගේ ගචෝදනා වලට පිළිතරු දිය යුත අතර, ඔහු ගවනුගවන් අධිකරණගේ ගපනී 

සිටීමට නීතිඥවරගයක් රඳවා ගත යුතයි. නඩුව ඉදිරියට ගියගහාත්, නඩුගේ 

පාර්ශවයන් ගදගදනාටම සාක්ිකරුවන්ගගන් ප්රකාශ ගැනීමටද, එකිගනකාගගන් 

සාක්ි ලබා ගැනීමට ද අවස්ථාව උදා වනු ඇත. අන්තිගම්දී ගමම නඩුව විභාගයක් කර 

ගිය හැකි අතර, එවිට විනිශ්චයකාරගයකු ඉදිරිගේ ගහෝ ජූරියක් 

ඉදිරිගේ, සාක්ිකරුවන්, විද්වතන් හා ඇගේම සාක්ි මගින් නඩුගේ සඳහන් 

ගචෝදනා, පැමිණිලිකාරිය ඔප්පපු කල යුත ගේ. 

 

 



යමම නඩුයවන් සාපරාධි සම්බාධ  ඇති විෙ හැකිද? 

  

නඩුගේ සඳහන් අපරාධ වලට ග ෝඨාභය රාජපක්ෂ වග කිව යුත බව 

විනිශ්චයකාරගයකු ගහෝ ජූරියක් තීරණය කෙගහාත්, ගමම නඩුගවන් මූලයමය හානි 

ඇති වනු ඇත. අපරාධ නඩුවක ගස්, ගමම නඩුගවන් කිසිගවකු සිර දඬුවමකට ලක් කළ 

ගනාහැක. එගහත් අගප්ප බලාගපාගරාත්තතුව වන්ගන්, ගමම නඩුව සාර්ථක 

ුවගහාත්, එහි ප්රතිපලයක් වශගයන්, ලුංකාගේ අපරාධ විමර්ශනයට ද එය උපකාරී 

වන බවත්, අවසානගේදී එම විමර්ශනය ගේතගවන් සාපරාධි වගවීමක් ඇති වන 

බවත් ය. 

  

යමම නඩුව යේතයවන් ෙුං ායේ අධි රණ පද්ධතිෙ තෙ යුක්තිෙ ෙබා 

ගැනීමට අපහසු යවයි ද? 

  

ලුංකාගේ මාධයගේදීන්ට එල්ල වූ ප්රහාර වලට සාධාරණ ස්වාධීන නඩු පැවරීම් සඳහා 

අපි සම්ූර්ණගයන්ම සහගයෝගය පල කරනවා. එගහත් අවාසනාවකට ගමන් ගමවැනි 

නඩු පැවරීම් සිදු වී නැත. ලුංකාගේ ගමම නඩු පැවරීම් සිදු වූ දවසක, අපගේ ගමම නඩුව 

එයට කිසිම බාධාවක් ගනාවනු ඇත. ඊට හාත්පසින්ම, අගප්ප බලාගපාගරාත්තව 

වන්ගන්, ලසන්ත, කීත් ගනායාර් සහ අගනකුත් මාධයගේදීන්ට එල්ල වූ ප්රහාර 

සම්බන්ධගයන් ලුංකාගේ සිදුවන විමර්ශන සහ අනාගත නඩු පැවරීම් වලට ගමම 

නඩුව උපකාරී වනු ඇති බවය. 

 

 

වින්දිතෙන්ට යුක්තිෙ ෙබා දුන් යමවැනි නඩු මීට යපර ඇමරි ායේ සාර්ථ  

වී ඇත්ද? 

 

ගබාස්නියා, චිගල්, චීනය එල් සැල්වගඩාර්, ගසෝමාලියා වැනි රටවල් සිදු වූ මානව 

හිමිකම් උල්ලුංගන සම්බන්ධගයන්  යුක්තිය සහ වගවීම සඳහා මධයස්ථානය 

සාර්ථකව ඇමරිකාගේ නඩු පවරා ඇත. පහත සඳහන් නඩු, මෑතකදී සාර්ථකව 

අවසන් ුනු ගමවැනි උදාහරණ ගදකකි: 

  

• 2012 දී ගසෝමාලියාගේ හිටපු අගමැති සහ ආරක්ෂක ඇමති ගජගන්රල් අලි 

ගමාහමඩ් සමන්ටාර් ට එගරහිව ගගන ලද නඩුගේ,ඇමරිකානු අධිකරණයක් 

විසින් ගසෝමාලියාගේ වද හිුංසා වලට ලක්වූ පුද්ගලයන්ට USD මිලියන 21 ක 

වන්දි මුදලක් ලබා දුන්ගන්ය.1980 ගණන් වල අසුංඛ්යාත සිවිල් වැසියන් අනීතික 

ඝාතන සහ වද හිුංසා වලට ලක් කිරීම සමන්ටාර් ගේ පාලන කාලය තල සිදු විය. 

ගමම නඩුව යනු සියඩ් බාර් ගරජීමය යටගත් සිදුවූ මානව හිමිකම් කඩ කිරීම් 

සම්බන්ධගයන් ගසෝමාලි නිලධාරිගයකු වගකිව ප්රථම අවස්ථාවයි. අනීතික 

ඝාතන, වද හිුංසා ගහෝ අගනකුත් විශ්වීය වශගයන් හඳුනා ගනු ලබන මානව 

හිමිකම් උල්ලුංගනය කිරීම්වලින් විගදස් නිලධාරීන්ට මුක්තිය ගනාලැගබන 

බවට ගමම නඩුව ූර්වාගද්ශයක් විය. 



 

• 2016 දී චිගල් රගේ ප්රසිද්ධ ගායකගයක් වූ වික්ටර් ජාරා ඝාතනය කිරීමට 

ලියුගටනන්ේ ගපද්ගරෝ බැරියෙනයටෝස් නුගනස් වග කිව යුත බව ඇමරිකාගේ 

ජූරියක් විසින් තීරණය කරන ලදී. ජාරාගේ ඥාතීන් ට USD මිලියන 28ක වන්දි 

මුදලක් හිමි ුනි.1973 දී, සමාජ සාධාරණත්වය සම්බන්ධගයන් විගශ්ෂගයන් 

සාකච්චා කල ජාරා සහ සිය ගණන් අගනකුත් පුද්ගලයින්ද පිගනෝගච් ගරජිගම් 

හමුදාව විසින් වද හිුංසා වලට ලක් ගකාට ඝාතනය කරන ලදී. 2009 දී හිටපු 

ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් තම නිහඬභාවය අවසන් කල අතර, එමගින් චිගල් 

වල නිලදාරීන් කිහිප ගදගනකුට විරුද්ධ ව නඩු විභාග ආරම්භ කරන ලදී. 

එගහත් ගම් වන විට බැරියෙනයටෝස් ඇමරිකාගේ වාසය කල නිසා, චිගල් වල 

අධිකරණ ක්රියාවලි වල ග්රහණගයන් ඔහු මිදී සිටිගේය. යුක්තිය සහ වගවීම 

සඳහා මධයස්ථානය ගගානු කරන ලැබූ නඩුව ගේතගවන් සහ චිගල් වල කර 

ගගන ගිය නඩු පැවරීම් නිසා, ජාරාගේ ඝාතනයට ආණ්ඩඩුගේ සම්බන්ධය 

තහුරු ුගන්ය. 

  

යුක්තිෙ සහ වගවීම සඳහා මධ්යස්ථානය  (Centre for Justice and 

Accountability) 

  

යුක්තිය සහ වගවීම සඳහා මධ්යස්නථානය (CJA) යනු වධහිුංසාව, යුද අපරාධ, මනුෂ්ය 

වර් යාට එගරහි අපරාධ සහ මානව හිමිකම් උල්ලුංඝනය කිරීම් වැලැක්වීමට නවීන 

නීතිමය කටයුත තලින් වගවීම පිළිබඳ ගගෝලීය ජාලය ශක්තිමත් කරන, ප්රතිපත්ති, 

සංක්රාන්තික යුක්ති මූගලෝපායන් හරහා ගලෝකය පුරා විසුරුවා හැරිම සඳහා කැපවූ 

සැන්  රැන්සිස්ගකෝ හි පදනම් ව පිහිටා ඇති මානව හිමිකම් සුංවිධානයකි. 

  

වින්ිතයන්  හා අත්තවැල් බඳිමින්, CJA විසින් විපතට පත් වූවන්ට යුක්තිය ඉටු කර 

ගැනීම සඳහා කටයුත කර ඇති අතර ගසෝමාලියානු සියාඩ් බාගර් තන්ත්රගේ හිටපු 

ආරක්ෂක අමාතයවරයාට එගරහිව චිලී ක්රියාකරු සහ  ායක වික්ටර් ජාරා ඝාතනය 

කිරීම සහ සිරියාගේ අසාද් මිලිටරි පාලනය විසින් යුධ් වාර්තාකාරිය වන මරී 

ගකාල්වින් ඉලක්ක කර  ඝාතනය කිරීම සුවිගශ්ි හා සාර්තක වු අවස්ථාවන් ය. අගේ 

ගවබ් අඩවියට පිවිගසන්න: www.cja.org. 


