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ප්රවෘත්ති නිප්රේදනය: ශ්රී ලංකාප්රේ හමුදාපිට එප්රෙහිව බ්රිතානය සම්බාධක
පැනවීමට කාලයයි
ජ ොහැන්නස්බර්ග්: ප්රෙනොල් ශප්රේන්ද්ර සිල්වා පිළිබඳව පිටු 50ක වාර්තාවක් ොතයන්ද්තෙ සතයය
සහ යුක්ිය සඳහා වූ වයාපෘිය (ITJP) විසින්ද් සම්පාදනය ප්රකාට එක්සත්ත ොෙධානිප්රේ විප්රේශීය
ප්රපාදු ොෙය මණ්ඩලීය සහ සංවර්ධනය සඳහා වූ කාර්යාංශය ප්රවත බාෙ දී ිප්රේ. 2020 ජූලි 6
වැනිදා ස්ථාපිත කෙන ලද එක්සත්ත ොෙධානිප්රේ ප්ර ෝලීය මානව හිමිකම් සම්බාධක තන්ද්රය
යටප්රත්ත ශ්රී ලංකාප්රේ වත්තමන්ද් හමුදාපිවෙයා වූ සිල්වා නම් කළ යුත්තප්රත්ත ඇයිදැයි වාර්තාව විසින්ද්
ප්රපන්ද්වා දී ිප්රේ.
"ශ්රී ලංකාප්රේ සිවිල් යුේධප්රේ අවසාන අධියෙට අදාළව ොතයන්ද්තෙ අභිප්ර ෝදකයන්ද් සහ
නීිඥයන්ද් විසින්ද් සුපරික්ෂාකාරීව එක්ැස් කෙන ලද සවිස්තොත්තමක සාක්ි ප්ර ානුවක් අප සතුව
ිප්රේ. එම වාර්තාව සඳහාත්ත, ශප්රේන්ද්ර සිල්වා සහ ඔහුප්රේ අණ යටප්රත්ත ක්රියාකෙන්ද්නන්ද් සම
අදාළ සිදුවීම් සම්බන්ද්ධ කිරීම සඳහාත්ත ප්රම් වනවිට බ්රිතානයප්රේ ජීවත්තවන වින්ද්ිතයන්ද් සහ
සාක්ිකරුවන්ද් විශාල පිරිසක් විසින්ද් සපයන ලද එම සාක්ි අිශයින්ද් වැද ත්ත වූවා" යැයි
සංවිධානප්රේ විධායක අයක්ිකා යස්මින්ද් සූකා ප්රකාශ කළාය.
ITJP සංවිධානය විසින්ද් සම්පාිත වාර්තාව මගින්ද් ජීවත්තවීප්රම් අයිිය ඇතුළු මානව අයිිවාසිකම්

උල්ලංඝනයකිරීම්වලට අදාළව, 2009 වසෙ අ භා ප්රේ යුේධප්රේ අවසන්ද් අධියප්රර්දී 58 වැනි
ප්රස්නාංකප්රේ ආඥාපිව සිටි ශප්රේන්ද්ර සිල්වාප්රේ භූමිකාව පිළිබඳ විස්තෙ සපයනු ලබයි. ප්රම්
වනවිට එක්සත්ත ොෙධානිප්රේ සෙණා තයන්ද් වශප්රයන්ද් පිංචිව සිටින, ඊනියා යුද මුක්ත
කලාපයන්ද් තුළ පිහිටි ප්රෙෝහල් සහ ආහාෙ ප්රපෝළිම්වලට එල්ල කෙන ලද ප්රබෝම්බ හා ප්රෂල්
ප්රහාෙවලින්ද් ිවි ප්රේො ත්ත, ප්රදමළ ොිකයන්ද්ප්ර න්ද් සපයා ත්ත ඇසින්ද් දුටු බෙපතල සාක්ි මත
එය පදනම් ප්රේ. එක්සත්ත ොෙධානිප්රේ විප්රේශ පිළිප්රවතට අදාළ ප්රමුඛතා ප්රෂ්රයක් වන දූෂණය
ඇතුළු ලිංගික හිංසන සහ වධ බන්ද්ධනවලට සිල්වාප්රේ ඇි සම්බන්ද්ධය ැන ද එම වාර්තාව
අවධානය ප්රයාමුකෙයි.
"යුේධාවසානප්රේ සිදුවූ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන්ද්ට අදාළව ඔහුප්රේ භූමිකාව පිළිබඳ ප්ර ෝදනා
මත 2002දී එක්සත්ත ෙනපද ොෙය ප්රදපාර්තප්රම්න්ද්තුව විසින්ද් ශප්රේන්ද්ර සිල්වා නම්කෙන ලද අතෙ,
එක්සත්ත ොෙධානිප්රේ සම්බාධක තන්ද්රප්රේ විෂය පථය වූ කලී යුද ප්රමප්රහයුම්වලදී ප්රෙෝහල් සහ
ප්රවනත්ත ආෙක්ෂා කළ යුතු සිවිල් ස්ථානවලට ප්රෂල් ප්රහාෙ එල්ල කිරීම්වලට අදාළ ඔහුප්රේ
භූමිකාව ද ඇතුළත්ත වන්ද්නා වූ පුළුල් එකකි. මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන්ද්ප්රේ සමස්ත පොසය
පිළිබඳ අනුප්රේශයන්ද්ට අදාළවත්ත, එක්සත්ත ෙනපද ක්රියාමාර් යට සහාය පළකිරීම
සම්බන්ද්ධප්රයනුත්ත ප්රමය වැද ත්ත"යැයි සූකා මහත්තමිය කියා සිටියාය. " එක්සත්ත ොෙධානිය විසින්ද්
කෙනු ලබන එවැනි නම්කිරීමක් ව උත්තතෙදායකත්තවය සම්බන්ද්ධප්රයන්ද් තවත්ත එක්තො වැද ත්ත
පියවෙක් වනු ඇි අතෙ එය මෑත දී බ්රිතානයය මූලිකත්තවය ඇතුව, ජිනීවා නුවෙ එක්සත්ත
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ොතීන්ද්ප්රේ මානව හිමිකම් කවුන්ද්සිලය විසින්ද් සම්මත කෙනු ලැබූ ප්රයෝෙනාවට ද අනු ත එකක්
වනු ඇත."
එක්සත්ත ොෙධානිප්රේ නව සම්බාධක තන්ද්රය ශ්රී ලංකාවට අදාළව ක්රියාත්තමක කිරීමට ඇි
ප්රේශපාලන අභිලාෂය මෑතදී පැවි බ්රිතානය පාර්ලිප්රම්න්ද්තු විවාදයකදී1 පාර්ලිප්රම්න්ද්තු
නිප්රයෝජිතයන්ද් එකප්රළාස් ප්රදනකු විසින්ද් ශප්රේන්ද්ර සිල්වා ඇතුළු ශ්රී ලංකාප්රේ යුද නායකයන්ද්ට
අදාළව එක්සත්ත ොෙධානිය විසින්ද් සම්බාධක ප්රනාපනවන්ද්ප්රන්ද් ඇයිදැයි විමසා සිටීම විසින්ද්
මයමාන වූ අතෙ එම සන්ද්දර්භය තුළ සය වතාවක් ප්රෙනොල් සිල්වාප්රේ නම සඳහන්ද් කිරීම
සිදුවිය.2
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https://hansard.parliament.uk/Commons/2021-03-18/debates/115768C9-C3D6-4942-B880-44AEA1A545F9/details
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