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නිේ වයෝර්ක්: ඇමරිකා එක්සත් ජනෙද ආණ්ඩුව විසින් රාජය පදොර්තපේන්තුපේ, විපේශ පමපෙයුේ සෙ
අදාළ වැඩසටෙන් විසර්ජන ෙනපත් 7031 (c) වගන්තිය යටපත් ශ්රී ලංකා යුද ෙමුදාපේ ෙමුදාෙති ශපේන්ද්ර
සිල්වාට තෙංචි ෙනවා1 ඇත්පත් ශ්රී ලංකාපේ යුේධපේ අවසාන අදියර වූ 2009 දී යුද ෙමුදාපේ 58 වැනි
පසේනාංකය විසින් නඩු නැති ඝාතන ඇතුළු බරෙතල මානව හිමිකේ උල්ලංඝනපේ පයදීම සඳො ඔහු විසින්
විධාන වගකීම දැරූ බවට තිපබන විශ්වසනීය ප ෝදනා ෙදනේ පකොටපගනය. පමය ආරක්ෂක ෙමුදා සමග
ගනුපදනු කිරීපේදී අනිකුත් ආණ්ඩු සෙ එක්සත් ජාතීන්පේ සංවිධාන නින්පදන් ඇෙැරවීමට පෙේතු විය යුතුය.

“යුද අෙරාධ චූදිතයකු යුද ෙමුදාෙතිද, වැඩ බලන මාණ්ඩලික ප්රධානියාද බවට ෙත් පකපරන තුරු දිගින්
දිගටම උසස්වීේ ලබා පදමින්, ශ්රී ලංකාපේ බලයට ෙත්වුනු ආණ්ඩු ෙැසිරුපන් බරෙතල දණ්ඩ මුක්තියකින්
යුතුවය. එයින් කිසිදු ෙලවිොකයක් අත්වනු නැතැයි ඔවුන් සිතීම අමු උේදච් කමකි," යි සතයය ො යුක්තිය
සඳො වන ජාතයන්තර වයාෙෘතිපේ (ITJP) විධායක අධයක්ෂිකා යැස්මින් සූකා2 ප්රකාශ කපළේ එක්සත්
ජාතීන්පේ ආරක්ෂක මණ්ඩලපේ ෙැවැත්පවන සංක්රාන්තික යුක්තිය පිළිබඳ ෙළමු විවාදයට සෙභාගි වීම
සඳො නිේ පයෝර්ක් නුවරට පගොස් සිටියදීය.
ශ්රී ලංකා යුද ෙමුදාපේ 58 පසේනාංකයට අණ දීපේ දී කරන ලද කාර්ය භාරය පිළිබඳව පේජර් පජනරාල්
ශපේන්ද්ර සිල්වා එක්සත් ජාතීන්පේ විමර්ශන වාර්තාවක3 නමින් සඳෙන් කරන ලේපදකි. මාස කිහිෙයක
පකටි කාලය තුලදී දස දෙස් සංඛ්යාත නිරායුද වැසියන්පේ මරණ සිදු කරමින් පරෝෙල් වලට, කෑම
පෙෝලිේ වලට, සෙ අනාථ කඳවුරු වලට 2009 දී හිතාමතා එල්ල කළ අඛ්ණ්ඩ ප්රොර සේබන්ධපයන් එම
ඒකකය වග කිව යුතුය. 2009 මැයි 18 වැනිදා “සුදු පකොඩි” භාරවීේ4 සිදුවූ ස්ථානපේ පුේගලිකවම සිටි
බවට ප ෝදනා ලබන ලුතිනන් පජනරාල් සිල්වා තමන් එම ප්රපේශපේ සමස්ත අණදීම භාරව සිටි බව
පුේගලිකවම තෙවුරු කර තිපේ. යටත් වන පදමළ ඊළේ විමුක්ති පකොටි සංවිධානපේ (LTTE) නායකයන්ට
ශපේන්ද්ර සිල්වා අතට අත පදනු දුටු බව ඇසින් දුටු සාක්ෂි කරුවකු ෙවසයි. ෙැය කිහිෙයකට ෙසු ඔවුන්
මියපගොස් තිබුනි. සුදු පකොඩි රැපගන ෙැමිණ භාර වීම ආරක්ෂා සෙගත බවට ආණ්ඩුපවන් සෙතිකයක් දී
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https://www.state.gov/public-designation-due-to-gross-violations-of-human-rights-of-shavendra-silva-of-sri-lanka-under-section7031c-of-the-department-of-state-foreign-operations-and-related-programs-appropriations-a/
යැස්මින් සූකා, ශ්රී ලංකාපේ අවසන් යුේධය ෙවත්වන ලද ආකාරය පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමට 2010 දී එක්සත් ජාතීන්පේ මෙපල්කේ වරයා විසින් ෙත් කරන ලද ජාතයන්තර නීති
විශාරදයන් තුන්පදනාපගන් එක් තැනැත්තියකි.
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https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/oisl.aspx
http://white-flags.org

තිබුනත්, ඔවුන් නඩු විභාගයකින් පතොරවම ඝාතනය කරන ලද බව එක්සත් ජාතීන්පේ විමර්ශනයක
දැක්පේ. පමය ජාතයන්තර මානවීය නීතිය ෙැෙැදිලිවම උල්ලංඝනය කිරීමකි.
2008-9 යුද සමපේ ලුතිනන් පජනරාල් සිල්වාපේ ආඥාෙති භූමිකාව විස්තර කරමින් ITJP විසින් පිටු 137
කින් යුත් පතොරතුරු පගොනුවක්5 2019 දී ප්රකාශයට ෙත් කරන ලදී. එක්සත් ජාතීන්පේ විමර්ශනය මත
ෙදනේ වූ එම පතොරතුරු පගොනුව ඔහු පුේගලිකවම වරදට බැඳලන සාක්ෂි සමුදායක් ඒකරාශී කර තිබුනි.
ඡායාරූෙ, එවක ජංගම දුරකතන පකටි ෙණිවිඩ සෙ ෙමුදාව අභයන්තරපේ පුේගලයන් ඇතුළු පුේගලයන්
විසින් පදන ලද සාක්ෂිද, නිල යුද ෙමුදා නිපේදන වල සාක්ෂිද එම සාක්ෂි වලට ඇතුලත් පේ.
ඒ අවස්ථාපේ ITJP ඉල්ලා සිටිපේ පනොෙමාව සිල්වාපේ වැඩ තෙනේ පකොට අෙරාධ ෙරීක්ෂණයක් ආරේභ
කරන පලසය. ඒ පවනුවට ඔහුට උසස්වීේ පදන ලදී.

“සමස්ත ශ්රී ලංකා යුද ෙමුදාවම ස්වකීය ෙමුදාෙතිවරයා කරණපකොටපගන දූෂිත වී ඇති නිසා පමය ශ්රී ලංකා
යුද ෙමුදාපවන් ලබාගන්නා සකල සාමසාධක දායකත්වයන් වොම අත්හිටුවීම සඳො එක්සත් ජාතීන්පේ
මෙපල්කේ වරයාටද අවදි වීම සඳො පකපරන කැඳවීමකි,” විධායක අධයක්ෂිකා සූකා ෙැවසුවාය.
“ෙයිටිපේ දරුවන් සංවිධානාත්මකව ලිංගික වශපයන් සූරා කෑ සාමසාධක භටයන් ශ්රී ලංකාව විසින් කිසි
කපලකත් දඟපගයි ලා නැත. නඩු නැති ඝාතන, බලෙත්කාර අතුරුදෙන් කිරීේ, වධහිංසා සෙ ලිංගික දූෂණ
වැනි බරෙතල අෙරාධ ආයතනගතව සෙ පුරුේදක් පලසින් අනුමත කරන සංස්කෘතියක් පමම ආරක්ෂක
ෙමුදා විසින් දශක ගණනාවක් තිස්පසේ පුරුදු පුහුණු කරන ලද බව දැන් පෙොඳින් ෙැෙැදිලිය. කෘර අෙරාධ
සිදුකිරීම සේබන්ධපයන් වගකිවයුත්තන් අණදීපේ මට්ටමින් ග්රෙණයට ගැනීම සඳො තිපබන ජාතයන්තර
ො පේශීය වශපයන් දී තිපබන පෙොපරොන්දු ඉටුකිරීමට ශ්රී ලංකාපේ ආණ්ඩුව ෙසුගිය දශකපේම අසමත් වී
සිටී.”
සමාප්තයි.

ශවේන්ද්ර සිල්වා පිළිබඳ ITJP වතොරතුරු ව ොනුවේ සාරාංශය
ශපේන්ද්ර සිල්වාපේ අණ යටපත් ෙැවති 58 වැනි පසේනාංකය 2008-9 වකවානුපේ ශ්රී ලංකාපේ උතුපර් ගේ
ො නගර ගණනාවකට එල්ල කළ ප්රොර පිලිබඳ විස්තර පමම පතොරතුරු පගොනුපේ දැක්පවයි. එයින් ප්රකාශ
පකපරන ෙරිදි එම ප්රොර වලට පේවාද ඇතුලත් පවයි.
-

වගවිභාගයකින් පතොරව සාමානය ජනතාවට එපරහිව හිතාමතා එල්ල කළ ප්රොර
පරෝෙල් සෙ වවදය කාර්ය මණ්ඩල වලට ප්රොර
යුද මුක්ත කලාෙ වලට ප්රොර
තෙනේ සෙ වගවිභාගයකින් පතොර ආයුධ පයොදාගැනීම

විධ්ාන ව කීම
ජාතයන්තර නීතිය යටපත් ශපේන්ද්ර සිල්වා වැනි අණ පදන නිලධාරියකු ෙෙත දැක්පවන කටයුතු
සේබන්ධපයන් සෘජු වගකීපමන් බැපඳේ:
-
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නීතිවිපරෝධී ක්රියාමාර්ග ගන්නා පලස තමන් යටපත් ඉන්නා කාර්ය මණ්ඩලයට අණ කිරීම

https://itjpsl.com/assets/shavendra-Silva_-final-dossier.pdf

-

ඔහු යටපත් සිටින්නන් නීතිවිපරෝධී ක්රියා සිදු කරන විට ඊට එපරහිව පියවර පනොගැනීම (ඔහු
ඊට අණ දුන්පන්ද යන්න පනොසැලපක්).

පේජර් පජනරාල් සිල්වා පසොල්දාදුවන්ට මානුෂීය නීතිය උගන්වන බව යුද ෙමුදාව ෙවසන පෙයින්, ඔහු පේ
පිළිබඳව දැන සිටිය යුතුය.
සාමානය වැසියන්ට පහර දීම
පතොරතුරු පගොනුපේ පසොයාගැනීේ අනුව සාමානය ජනතාවට සිදුවූ මරණ සෙ තුවාල වයසනයකට අඩු
පදයක් පලස කිසිපසේත් සැලකිය පනොෙැකිය. පෙළිවී ඇති දෙස් සංඛ්යාත ඡායාරූෙ වලින් ෙැෙැදිලිවම
පෙන්නුේ පකපරන්පන් පමය සාමානය ජනතාවට එපරහිව දියත් පකරුනු යුේධයක් බවයි. ආණ්ඩුපේ
නිරන්තර පෂල් ප්රොරවලට පගොදුරුවූ අටවාගත් පරෝෙල්වල තිබු මෙත් බියජනක තත්වය ඇසින් දුටු
සාක්ෂිකරුවන් විසින් විස්තර කර තිපේ:
“එතන ව නවලින් කියන්න බැරි තරපේ මො අවුල් ජාලයක්. අඬන, වැලපෙන පදමාපිපයෝ තුවාල පවච්චි
දරුවන් උස්සපගන බපේ එොට පමොට දුවනවා. දරුවන්ට පෙොඳටම තුවාල පවලා, සමෙරුන්පේ බාපගට
ගැලපවච්චි අතෙය ඇපඟන් එල්පලනවා.”
දශකයක් ගතවීත් පෙොල්මන් කරන ෙන අදින්නන්පේ දර්ශන නිසා 2009 යුේධපයන් දිවි ගලවා ගත් පදමළ
ජනතාව මෙත් බිපයන් ො චිත්ත කේෙනපයන් පීඩා විඳිමින් සිටිති. ළදරුවකුපේ හිසක් තමන් අසල ෙතිත
වූ අයුරු එක් අයකු විස්තර කපළේය. තපවකකුපේ මතකපයහි ඇත්පත් එල්ලා ෙැපලන පබොකු බඩවැල්
අතින් අල්ලාපගන සිටින මිනිසකු ෙසු කරපගන ගිය ආකාරයයි. ආරක්ෂාව සඳො අගල් ොරන්නට ගත්
සමෙරුන්ට දිගටම ෙමුවී ඇත්පත් කුණුවී යන මල සිරුරුය. පල් පිරි වලවල් ොගමින් දිවගිය ආකාරය ගැන
තවත් අය කියා තිපේ. තම ආදරණීයයන් මරුමුවට ෙත්වී ඇතැයි යන අවපබෝධපයන් පතොර සමෙරුන්
විසින් ඔවුන් ආරක්ෂිත ස්ථාන වලට ඔසවා පගන යනු දුටු අයුරු ඔවුන් පබොපෙෝ අවස්ථා වල විස්තර කර
තිපේ. බියජනක දර්ශන සිතට කාවැදී ඇති යුේධපයන් දිවි ගලවාගත්තවුන් පබොපෙොමයක් යුේධපයන් ෙසු
කාල ෙරිච්පේදපේදී වධබන්ධනයට සෙ ලිංගික ප්ර ණ්ඩතාවට පගොදුරු වූපවෝ ද පවති.
“එක ෙවුලක දෙඅට මාපසක විතර දරුවයි එයාපේ තාත්තයි ඇපරන්න ෙවුපල් ෙැපමෝම මැරුනා.
පදන්නපගම ඔලුව තුවාල පවලා දරුවා ෙරිම බඩගින්පනන්. එයාපේ ඔලුපවන් පල් වැක්පකපරනවා. මං
හිතන්පන් එයාට වටපිට සිේධ පවන පේ ගැන පත්රුමක් නැතිව, පල් ගැනවත් ඔලුපේ තුවාපල් ගැනවත්
වගක් නැතිව, ඔපෙේ ඇඟිල්ල උර උරා හිටිපේ ඒ තරමටම බඩගිනි හින්දයි.”
කිලිවනොච්චි ප්රහාර
කිලිපනොච්චියට දිගින් දිගටම ප්රොර එල්ල කරන විටත්, එය අල්ලා ගන්නා විටත්, අණ දීපමහි පයදී සිටිපේ
පේජර් පජනරාල් ශපේන්ද්ර සිල්වා ය. සාමානය වැසියන්ට ොනි ෙමුණුවමින් පරෝෙල් සෙ එක්සත් ජාතීන්පේ
පගොඩනැගිලි වැනි සිවිල් ස්ථාන වලට ෙෙර දීපේ උවමනාපවන් යුතුව ප්රොර එල්ල කිරීමට ශපේන්ද්ර සිල්වා
අණදුන් බව විශ්වාස කළ ෙැකි සාධාරණ පෙේතු කාරණා තිපේ.
පුදුකුඩියිරුප්පු ප්රහාර
ශපේන්ද්ර සිල්වාපේ නායකත්වපයන් දියත් පකරුනු පුදුකුඩියිරුප්පු ෙමුදා පමපෙයුමට 58 පසේනාංකය
සෘජුවම සේබන්ධ විය. රජයට න්ද්රිකා දත්ත සන්නිපේදනය කර තිබූ නිසා ආපරෝගයශාලාව පිහිටි ස්ථානය
පිළිබඳව ඔහු දැනුවත්ව සිටි අතර, පරොන් සෙ නියමුවන් රහිත ගුවන් යානා විසින් ඒ ෙළාත පසෝදිසියට ලක්
පකරිනි. පරෝෙල ප්රොරයට ලක් පවමින් ෙවතින බව එජා නිලධාරීන් විසින් ශ්රී ලංකා යුද ෙමුදාවට කිහිෙ
වාරයක් දැනුේ දී තිබුනු නිසා පුදුකුඩියිරුප්පු පරෝෙල පබෝේබ සෙ පෂල් ප්රොරයට පගොදුරු වී තිපබන බවට
පේජර් පජනරාල් සිල්වා ට මනා අවපබෝධයක් තිබුණු බව විශ්වාස කළ ෙැකි සාධාරණ පෙේතු කාරණා ෙවතී.
තමන්පේ ොලනය යටපත් පසේවය කළ’වුන් බහුතරයක් සාමානය වැසියන් සිටි ප්රපේශවල ජාතයන්තර ො
මානුෂවාදී නීතිය බරෙතල පලස පකපළසමින් සිටින බව දැන සිටි පෙෝ දැනගත යුතුව සිටි පේජර් පජනරාල්
සිල්වා, තමන් සතුව විධාන වගකීම සෙ බලය තිබුනත්, ඒවා නවතා ලන්නට කටයුතු කපළේ නැත.
වපොක්කවනයි ප්රහාර

ශපේන්ද්ර සිල්වාපේ විධානය යටපත් වූ භට පසේනා විසින් පෙොක්කපනයිහි ෙමුදා පමපෙයුේ සිදු කරන විටදී,
කිරි පබදාෙරින ස්ථාන ඇතුළු සාමානය වැසියන් සිටි තැන් වලට වගවිභාගයකින් පතොර ප්රොර හිතාමතාම
එල්ල කරන ලදී. එයින් සාමානය වැසියන්ට බරෙතල ොනි සිදුවූ අතර කාන්තාවන් ො ළමුන් ට තුවාල සිදුවී
මරණයට ෙත් විය.
සාමානය වැසියන්ට තුවාල සිදු කරමින්, ඔවුන් මරණයට ෙත් කරමින්, තමන් යටපත් සිටියවුන් සාමානය
වැසියන් ගෙන ෙළාත් වලට හිතාමතා ප්රොර එල්ල කළ බව පමන්ම, වගවිභාගපයන් පතොර ප්රොර දියත්
කළ බව පේජර් පජනරාල් සිල්වා දැන සිටි බව පෙෝ දැන සිටීමට ෙැකියාව තිබූ බව විශ්වාස කළ ෙැකි
සාධාරණ පෙේතු කාරණා ෙවතී. එම ප්රොර දීර්ඝ කාල ෙරිච්පේදයක් තිස්පසේ සිදු පකරුනු අතර කලින් ප්රොර
පිලිබඳ පතොරතුරු ඔහුට ලැබී තිපබන්නට ඇත.
පුදුමාතලන් ප්රහාර
පුදුමාතලන් පරෝෙලට එපරහි ෙමුදා පමපෙයුම පේජර් පජනරාල් ශපේන්ද්ර සිල්වාපේ නායකත්වපයන් සිදුවූ
බවත්, ඔහුපේ විධානය යටපත් වූ භට පසේනා එම පරෝෙල අල්ලා ගත් බවත් පේ වාර්තාපේ එන පතොරතුරු
වලින් තෙවුරු පවයි. පරෝෙල තුලත් ඉන් පිටතත් සාමානය වැසියන්ට බරෙතල ොනි ෙමුණුවමින්, පරෝෙලද
ඇතුලත් පුදුමාතලන් ප්රොර සැලසුේ පකොට ඊට අණ දුන්පන් පේජර් පජනරාල් සිල්වා බව විශ්වාස කිරීමට
සාධාරණ පෙේතු කාරණා ෙවතී. පරෝෙල කිහිෙ වාරයක්ම ප්රොර වලට පගොදුරු වූ පෙයින්, පේජර් පජනරාල්
ශපේන්ද්ර සිල්වා එම ප්රොර සඳො අණ දුන්පන් සිවිල් සේෙත් වලට ෙෙර දීපේ අරමුණින් යුතුව බව විශ්වාස
කළ ෙැකි සාධාරණ පෙේතු කාරණා ෙවතී.
වලයිඥර්මඩම් (වලයන්මඩම්) ප්රහාර
සාමානය වැසියන්ට ොනි ෙමුණුවමින් පගොඩනැගිලි කඩා බිඳ දමමින් වලයිඥර්මඩේ පරෝෙලටත්,
පේවස්ථානයටත් එල්ල කළ ප්රොර වලට ශපේන්ද්ර සිල්වාපේ භට පිරිස් සේබන්ධ බවට විශ්වාස කළ ෙැකි
සාධාරණ පෙේතු කාරණා ෙවතී. එහිදී 58 පසේනාංකය ඇතුළුව ශ්රී ලංකා යුද ෙමුදාව විසින් පෂල් පවඩි, යුද
ටැංකි ො පෙොකුරු පවඩි පයොදා ගන්නා ලදී. එයින් පෙන්නුේ පකපරන්පන් වගවිභාගයකින් පතොර
යුේපධෝෙක්රම පයොදාගත් ආකාරයයි. තමන් යටපත් සිටියවුන් වලයිඥර්මඩේ හි සාමානය ජනතාවට සෙ
සිවිල් සේෙත් වලට හිතාමතා ප්රොර එල්ල කළ බව පමන්ම සාමානය වැසියන්ට බරෙතල පලස මරණ සෙ
තුවාල සිදුකිරීමට පෙේතුවිය ෙැකි වගවිභාගපයන් පතොර ප්රොර දියත් කළ බව පේජර් පජනරාල් සිල්වා දැන
සිටීමට ෙැකියාව තිබූ බව විශ්වාස කළ ෙැකි සාධාරණ පෙේතු කාරණා ෙවතී.
මුල්ලිවයික්කාල් ප්රහාර
තමන් යටපත් සිටියවුන් මුල්ලිවයික්කාල් හි සාමානය ජනතාවට සෙ සිවිල් සේෙත් වලට හිතාමතා ප්රොර
එල්ල කළ බව පමන්ම සාමනය වැසියන්ට බරෙතල පලස මරණ සෙ තුවාල සිදුකිරීමට පෙේතුවිය ෙැකි
වගවිභාගපයන් පතොර ප්රොර දියත් කළ බව පේජර් පජනරාල් සිල්වා දැන සිටි බව පෙෝ දැන සිටීපේ ෙැකියාව
තිබූ බව පෙෝ විශ්වාස කළ ෙැකි සාධාරණ පෙේතු කාරණා ෙවතී. තවදුරටත් ගත් කල, “පුේගලිකව භූමිපේ
ෙමුදා පමපෙයවූ” ඔහු එම ප්රපේශපේ සිටි බවත්, එමනිසාම උන්හිටි තැන් අහිමිවූ සාමානය වැසියන් ප්රොර
වලට පගොදුරු වූ ආකාරය දැකගන්නට ඇති බවත් සාක්ෂි වලින් දැක්පේ. මන්ද, තුන්වැනි යුද මුක්ත
කලාෙපේ ප්රමාණය වර්ග කිපලෝමීටර් පදකක් ෙමණක් වන පෙයිනි. ඔහුපේ යටපත් සිටි වගකිවයුත්තන් ට
දඬුවේ කළ බව පෙෝ එම ප්රොර වලක්වන්නට ප්රමාණවත් තරපේ සියලු පියවර ගත් බව පෙෝ දැනගන්නට
නැත.
භාරවීම්
වට්ටුවාක්කල් ොලපේ දී පුේගලයන් භාර වූපේ 58 පසේනාංකයට බව එක්සත් ජාතීන්පේ වාර්තාව සඳෙන්
කරයි. එම ප්රපේශපේ සමස්ත විධාන වගකීම තමන් යටපත් ෙැවති බව ප්රකාශ කර ඇති පේජර් පජනරාල්
ශපේන්ද්ර සිල්වා, ඔහු පවත භාරවූ එල්ටීටීඊ පේශොලන නායකයන් ට පුේගලිකවම අතට අත දුන් බව සිේධිය
සියැසින් දුටු අයකු ITJP පවත ලබා දුන් සේමුඛ් සාකච්ඡාවකින් තෙවුරු කර ඇත. මදක් කල් ගතවූ ෙසු
ඔවුන්පේ මළ සිරුරු වට්ටුවාක්කල් ොලපේ අනික් ෙැත්පත් මෙමග තිබී දැක ගන්නට ලැබුනි. භාරවුවන්
අතුරුදෙන් කරවීමටත්, ඇතැමකු නඩු පනොඅසා ඝාතනය කිරීමටත්, තම වගකීම යටපත් වූ භට පිරිස් වගකිව
යුතුයැයි පේජර් පජනරාල් සිල්වා දැන සිටි බව පෙෝ ඒ පිළිබඳව ලැබුනු පතොරතුරු දැනුවත්ව පනොතකා ෙල
බව පෙෝ විශ්වාස කළ ෙැකි සාධාරණ පෙේතු කාරණා ෙවතී.

ලිංගික දූෂණය ඇතුළු ලිංගික ප්රචණ්ඩතා සහ වධ්බන්ධ්න
වධහිංසාවට පගොදුරු වී ඇති එක් සාක්ෂිකරුවකු ෙැවසූ ෙරිදි පේජර් පජනරාල් සිල්වා වධහිංසාව අනුමත
කළ අපයකි. තම විධානය යටපත් සිටි භට පිරිස් විසින් වධහිංසා ෙැමිණවීම පිළිබඳව ශපේන්ද්ර සිල්වා දැන
සිටි බව පෙෝ දැනගත යුතුව තිබුනු බවටද, එම පකපලසීේ වලක්වා ඊට වගකිවයුත්තන්ට දඬුවේ
ෙැමිණවීමට පියවර පනොගත් බවටද විශ්වාස කළ ෙැකි සාධාරණ පෙේතු කාරණා ෙවතී. මානව හිමිකේ
පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්පේ මෙපකොමසාරිස් කාර්යාලපේ වාර්තාපවන් දැක්පවන කරුණු වලින් ද, පේ
වාර්තාපේ එන සාක්ෂි අනුව ද ලිංගික දූෂණය, වධහිංසාව සෙ පුේගලික පගෞරවයට එපරහි සාෙසිකත්වය
යනාදී යුද අෙරාධ සේබන්ධපයන් පමන්ම, සිය අණසක යටපත් ෙැවති භට පිරිස් විසින් කරන ලද වධහිංසා
සේබන්ධපයන් පවනමත් ද, පේජර් පජනරාල් ශපේන්ද්ර සිල්වා ට නඩු ෙැවරිය ෙැකිය. නඩු ෙැවරිය යුතුය.

