මාධ්ය නිවේදනය: ශ්රී ලංකාවේ නව හමුදා මාණ්ඩලික ප්රධ්ානියා ට එවෙහිව යුද අපොධ් නඩු පැවරීමට
ප්රමාණවත් සාක්ෂි ඇත.
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ව ොහැන්නස්බර්ග්: ශ්රී ලංකා යුද හමුදාවේ නව මාණ්ඩලික ප්රධානී වේජර් වජනරාල් ශවේන්ද්ර සිල්වාට යුද
අපරාධ සහ මානව වර්ගයාට එවරහි අපරාධ සේබන්ධවයන් නඩු පැවරීමට තරේ ප්රමාණවත් සාක්ෂි තිවබන
බව ශ්රී ලංකාවේ සතයය හා යුක්තිය සඳහා වන ජාතයන්තර වයාපෘතිය (ITJP) පවසයි. දකුණු අප්රිකාව පදනේ
කරගත් එම ගවේෂණාත්මක කණ්ඩායම 2008-9 යුද්ධ භුමිවේ ඉතාමත් වැදගත් අණවදන නිලධාරියකු
වේජර් ජනරාල් සිල්වා කළ කාර්ය භාරය විස්තර කරමින් පිටු 137 ක වතොරතුරු වගොනුවක් සේපාදනය කර
තිවේ. ඔහුට - වහෝ යුද සමවේ කවර අණ වදන නිලධාරියකුට වහෝ - එවරහිව වේතාක් සේපාදනය කරන
ලද වඩාත් සවිස්තරාත්මක සාක්ෂි සේපිණ්ඩනය එය වවයි. අභයන්තර පුද්ගලයන් විසින්ද සපයන ලද
ඡායාරූප, අදාළ සමවේ වකටි ජංගම පණිවිඩ සහ සාක්ෂි වාචක වමන්ම, සතයය වසන් කිරීවේ අරමුණින්
යුතුව පසු කවලක අන්තර්ජාලවයන් ඉවත් කරගන්නා ලද නිල හමුදා නිවේදන සහ එක්සත් ජාතීන්වේ
විමර්ශන වාර්තා වලින් වසොයාගන්නා ලද කරුණු ද එහි ඇතුලත් වේ.

“මවේ කණ්ඩායම විසින් වසර ගණනාවක් තිස්වසේ මහත් සුපරීක්ෂාවවන් එකතු කරගන්නා ලද සාක්ෂි මහත්
සේභාරයක් වේ වතොරතුරු වගොනුවට ඇතුලත් වවයි,” යනුවවන් ITJP විධායක අධයක්ෂිකා යැස්මින් සූකා
පැවසුවාය. “ජාතයන්තර විනිශ්චය සභා වහෝ ජාතයන්තර අපරාධ අධිකරණය විසින් සාර්ථක වලස අවසන්
කරන ලද වබොවහෝ නඩු කටයුතු වලට ලැබී තිබුවන් මීට අඩු වතොරතුරු ප්රමාණයකි. ශ්රී ලංකා යුද හමුදාවේ
වදවැනියා වලස තව දුරටත් කටයුතු කිරීම සඳහා වේ පුද්ගලයාට දැන් කිසිදු නිදහසට කරුණක් නැත.
වහාම ඔහුවේ වැඩ තහනේ වකොට අපරාධ විභාගයක් ආරේභ කළ යුතුය.”
යැස්මින් සූකා යනු ශ්රී ලංකාවේ අවසන් යුද්ධවේ ක්රියා කලාපය විමසා බැලීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්වේ
මහවල්කේ වරයා විසින් 2010 දී පත් කරන ලද ජාතයන්තර නීති විශාරදයන් තිවදනා අතරින් එක්
තැනැත්තියකි. ශ්රී ලංකාවේ දී එක්සත් ජාතීන් විසින් කරන ලද බරපතල වැරදි සේබන්ධවයන් ඉන් අනතුරුව
2012 දී අභයන්තර විමර්ශනයක්ද, ඉන්පසු මානව හිමිකේ පිළිබඳ මහවකොමසාරිස් කාර්යාලවේ
පරීක්ෂණයක්ද පවත්වන ලදී.

“එක්සත් ජාතීන්වේ විමර්ශනවේ කටයුතු 2015 දී අවසන් වූ පසුවත්, යුද්ධය හා සේබන්ධ සාක්ෂි
වල්ඛනගත කිරීම සහ එකතු කිරීම ITJP විසින් දිගටම කරවගන යන ලදී. වමයින් අදහස් වන්වන් සිවිල්
යුද්ධවේ අවසාන අදියවර් සහ ඉන් අනතුරුව සිදුකරන ලද උල්ලංඝන වලට අදාළ සාක්ෂි රැගත් සුවිශාලම
වල්ඛනාගාරය ඇත්වත් අවේ රාජය වනොවන සංවිධානය සතුව බවයි. වේ වගොනුව අප සතුව ඇති වතොරතුරු
වලින් අල්ප මාත්රයක් පමණකි,” යි සූකා මහත්මිය පැවසුවාය. “වමම කටයුත්ත කිරීම සඳහා වසර
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ගණනාවක් තිස්වසේ වගොඩ නගාගත් දැනුවත් භාවවයන් යුත් විවශේෂඥ කණ්ඩායමක් කැපවීවේ වැදගත් කම
එමගින් විදහා දැක්වවයි.”
ප්රතිසංස්කරණ වපොවරොන්දු වවමින් 2015 දී බලයට පත් ශ්රී ලංකාවේ අලුත් ආණ්ඩුව වදමුහුන් අධිකරණයක්
ද ඇතුලත් මහත් අවේක්ෂාවවන් යුත් සංක්රාන්ති යුක්ති ක්රියාදාමයකට සහාය වදන එක්සත් ජාතීන්වේ
වයෝජනාවකට සම අනුග්රහය දක්වා පසුව එය ක්රියාත්මක කිරීම ප්රතික්වෂේප කවළේය. අතීතය සේබන්ධවයන්
පියවර ගන්නා බවට වපොවරොන්දු දී තිබුනත්, දශකයකට ඉහත අවසන් වූ යුද්ධවේ කළ කාර්යභාරය
සේබන්ධවයන් කිසිදු ඉහළ හමුදා නිලධාරියකුට දඬුවේ පමුණුවා නැත. ඒ වවනුවට සිදු කර ඇත්වත් චූදිත
අපරාධකරුවන් කිහිප වදනකුටම උසස් වීේ ලබා දීමයි.
ඒ අතරින් වඩාත් දරුණු කටයුත්ත වූවේ 2019 ජනවාරිවේදී ශවේන්ද්ර සිල්වා යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්රධානී
තනතුරට උසස් කිරීමයි. එය යුද්ධවයන් ජීවිත වේරාගත් වදමළ ජනතාව ජීවත් වන ප්රවද්ශ වල සන්ත්රාසයක්
සහ තැති ගැන්මක් ජනිත කවළේය. දකුවණ් ඇතැමුන්ට නේ, ඔහු තවමත් රණවිරුවවකි.

“ශවේන්ද්ර සිල්වා දණ්ඩ මුක්තිය භුක්ති විඳින තාක් කල්, නීතිවේ ආධිපතයය සහ වගවීම අත් කරවගන ඇති
ප්රගතිය ගැන කතා කිරීවේ හැකියාවක් ජාතයන්තර ප්රජාවට නැත . වේ පුද්ගලයා යුද හමුදාව පාලනය කරන
කල එක්සත් ජාතීන්වේ සාමසාධක වමවහයුේ වදපාර්තවේන්තුව තවදුරටත් ශ්රී ලංකාවවන් භට පිරිස් බඳවා
ගන්වන් වකවසේද? එය බරපතලම ජාතයන්තර අපරාධ වලට වදන සමාවක් වනු ඇත. ශ්රී ලංකාව පියවර
වනොගන්වන් නේ, විවශේෂවයන් ශ්රී ලංකාව සමග සමීප හමුදා සේබන්ධතා පවත්වන කලාපවේ රටවල් කරා
අප වයොමු වන්වන් ශවේන්ද්ර සිල්වාට වීසා ලබා වනොවදන වලස, ඊටත් වඩා ජාතයන්තර යුක්ති විනිශ්චය
යටවත් ඔහුට නඩු පවරන වලස ඉල්ලා සිටීමටයි,” යනුවවන් සූකා මහත්මිය වැඩිදුරටත් කියා සිටියාය.
ශවේන්ද්ර සිල්වාවේ ඊළඟ ඉහල නිලධාරියා ව සිටි, ලතින් ඇමරිකාවේ තානාපතිවරයකු වූ ජනරාල් ජගත්
ජයසූරියට එවරහිව ITJP විසින් ජාතයන්තර යුක්ති විනිශ්චය යටවත් 2017 දී යුද අපරාධ නඩු මාලාවක්
පවරන ලදී. නඩු පැවරීම සමගම පලා ගිය ජනරාල් ජයසූරිය ආපසු චිලියට වහෝ බ්රසීලයට පැමිණ තමන්ට
එවරහි වචෝදනා ස්වාධීන අධිකරණයක පරීක්ෂාවට ලක් කරගන්නා බවක් වපවනන්නට නැත.
වතොෙතුරු ව ොනුවේ සාොංශය
ශවේන්ද්ර සිල්වාවේ අණ යටවත් පැවති 58 වැනි වසේනාංකය 2008-9 වකවානුවේ ශ්රී ලංකාවේ උතුවර් ගේ
හා නගර ගණනාවකට එල්ල කළ ප්රහාර පිලිබඳ විස්තර වමම වතොරතුරු වගොනුවේ දැක්වවයි. එයින් ප්රකාශ
වකවරන පරිදි එම ප්රහාර වලට වේවාද ඇතුලත් වවයි.
-

වගවිභාගයකින් වතොරව සාමානය ජනතාවට එවරහිව හිතාමතා එල්ල කළ ප්රහාර
වරෝහල් සහ වවදය කාර්ය මණ්ඩල වලට ප්රහාර
යුද මුක්ත කලාප වලට ප්රහාර
තහනේ සහ වගවිභාගයකින් වතොර ආයුධ වයොදාගැනීම

විධ්ාන ව කීම
ජාතයන්තර නීතිය යටවත් ශවේන්ද්ර සිල්වා වැනි අණ වදන නිලධාරියකු පහත දැක්වවන කටයුතු
සේබන්ධවයන් සෘජු වගකීවමන් බැවඳේ:
-

නීතිවිවරෝධී ක්රියාමාර්ග ගන්නා වලස තමන් යටවත් ඉන්නා කාර්ය මණ්ඩලයට අණ කිරීම
ඔහු යටවත් සිටින්නන් නීතිවිවරෝධී ක්රියා සිදු කරන විට ඊට එවරහිව පියවර වනොගැනීම (ඔහු
ඊට අණ දුන්වන්ද යන්න වනොසැලවක්).

වේජර් වජනරාල් සිල්වා වසොල්දාදුවන්ට මානුෂීය නීතිය උගන්වන බව යුද හමුදාව පවසන වහයින්, ඔහු වේ
පිළිබඳව දැන සිටිය යුතුය.
සාමානය වැසියන්ට පහෙ දීම
වතොරතුරු වගොනුවේ වසොයාගැනීේ අනුව සාමානය ජනතාවට සිදුවූ මරණ සහ තුවාල වයසනයකට අඩු
වදයක් වලස කිසිවසේත් සැලකිය වනොහැකිය. වහළිවී ඇති දහස් සංඛයාත ඡායාරූප වලින් පැහැදිලිවම
වපන්නුේ වකවරන්වන් වමය සාමානය ජනතාවට එවරහිව දියත් වකරුනු යුද්ධයක් බවයි. ආණ්ඩුවේ

නිරන්තර වෂල් ප්රහාරවලට වගොදුරුවූ අටවාගත් වරෝහල්වල තිබු මහත් බියජනක තත්වය ඇසින් දුටු
සාක්ෂිකරුවන් විසින් විස්තර කර තිවේ:
“එතන වචනවලින් කියන්න බැරි තරවේ මහා අවුල් ජාලයක්. අඬන, වැලවපන වදමාපිවයෝ තුවාල වවච්චි
දරුවන් උස්සවගන බවේ එහාට වමහාට දුවනවා. දරුවන්ට වහොඳටම තුවාල වවලා, සමහරුන්වේ බාවගට
ගැලවවච්චි අතපය ඇවඟන් එල්වලනවා.”
දශකයක් ගතවීත් වහොල්මන් කරන පන අදින්නන්වේ දර්ශන නිසා 2009 යුද්ධවයන් දිවි ගලවා ගත් වදමළ
ජනතාව මහත් බිවයන් හා චිත්ත කේපනවයන් පීඩා විඳිමින් සිටිති. ළදරුවකුවේ හිසක් තමන් අසල පතිත
වූ අයුරු එක් අයකු විස්තර කවළේය. තවවකකුවේ මතකවයහි ඇත්වත් එල්ලා හැවලන වබොකු බඩවැල්
අතින් අල්ලාවගන සිටින මිනිසකු පසු කරවගන ගිය ආකාරයයි. ආරක්ෂාව සඳහා අගල් හාරන්නට ගත්
සමහරුන්ට දිගටම හමුවී ඇත්වත් කුණුවී යන මල සිරුරුය. වල් පිරි වලවල් පාගමින් දිවගිය ආකාරය ගැන
තවත් අය කියා තිවේ. තම ආදරණීයයන් මරුමුවට පත්වී ඇතැයි යන අවවබෝධවයන් වතොර සමහරුන්
විසින් ඔවුන් ආරක්ෂිත ස්ථාන වලට ඔසවා වගන යනු දුටු අයුරු ඔවුන් වබොවහෝ අවස්ථා වල විස්තර කර
තිවේ. බියජනක දර්ශන සිතට කාවැදී ඇති යුද්ධවයන් දිවි ගලවාගත්තවුන් වබොවහොමයක් යුද්ධවයන් පසු
කාල පරිච්වේදවේදී වධබන්ධනයට සහ ලිංගික ප්රචණ්ඩතාවට වගොදුරු වූවවෝ ද වවති.
“එක පවුලක දහඅට මාවසක විතර දරුවයි එයාවේ තාත්තයි ඇවරන්න පවුවල් හැවමෝම මැරුනා.
වදන්නවගම ඔලුව තුවාල වවලා දරුවා හරිම බඩගින්වනන්. එයාවේ ඔලුවවන් වල් වැක්වකවරනවා. මං
හිතන්වන් එයාට වටපිට සිද්ධ වවන වද් ගැන වත්රුමක් නැතිව, වල් ගැනවත් ඔලුවේ තුවාවල් ගැනවත්
වගක් නැතිව, ඔවහේ ඇඟිල්ල උර උරා හිටිවේ ඒ තරමටම බඩගිනි හින්දයි.”
කිලිවනොච්චි ප්රහාෙ
කිලිවනොච්චියට දිගින් දිගටම ප්රහාර එල්ල කරන විටත්, එය අල්ලා ගන්නා විටත්, අණ දීවමහි වයදී සිටිවේ
වේජර් වජනරාල් ශවේන්ද්ර සිල්වා ය. සාමානය වැසියන්ට හානි පමුණුවමින් වරෝහල් සහ එක්සත් ජාතීන්වේ
වගොඩනැගිලි වැනි සිවිල් ස්ථාන වලට පහර දීවේ උවමනාවවන් යුතුව ප්රහාර එල්ල කිරීමට ශවේන්ද්ර සිල්වා
අණදුන් බව විශ්වාස කළ හැකි සාධාරණ වහේතු කාරණා තිවේ.
පුදුකුඩියිරුප්පු ප්රහාෙ
ශවේන්ද්ර සිල්වාවේ නායකත්වවයන් දියත් වකරුනු පුදුකුඩියිරුේපු හමුදා වමවහයුමට 58 වසේනාංකය
සෘජුවම සේබන්ධ විය. රජයට චන්ද්රිකා දත්ත සන්නිවේදනය කර තිබූ නිසා ආවරෝගයශාලාව පිහිටි ස්ථානය
පිළිබඳව ඔහු දැනුවත්ව සිටි අතර, වරොන් සහ නියමුවන් රහිත ගුවන් යානා විසින් ඒ පළාත වසෝදිසියට ලක්
වකරිනි. වරෝහල ප්රහාරයට ලක් වවමින් පවතින බව එජා නිලධාරීන් විසින් ශ්රී ලංකා යුද හමුදාවට කිහිප
වාරයක් දැනුේ දී තිබුනු නිසා පුදුකුඩියිරුේපු වරෝහල වබෝේබ සහ වෂල් ප්රහාරයට වගොදුරු වී තිවබන බවට
වේජර් වජනරාල් සිල්වා ට මනා අවවබෝධයක් තිබුණු බව විශ්වාස කළ හැකි සාධාරණ වහේතු කාරණා පවතී.
තමන්වේ පාලනය යටවත් වසේවය කළ’වුන් බහුතරයක් සාමානය වැසියන් සිටි ප්රවද්ශවල ජාතයන්තර හා
මානුෂවාදී නීතිය බරපතල වලස වකවළසමින් සිටින බව දැන සිටි වහෝ දැනගත යුතුව සිටි වේජර් වජනරාල්
සිල්වා, තමන් සතුව විධාන වගකීම සහ බලය තිබුනත්, ඒවා නවතා ලන්නට කටයුතු කවළේ නැත.
වපොක්කවනයි ප්රහාෙ
ශවේන්ද්ර සිල්වාවේ විධානය යටවත් වූ භට වසේනා විසින් වපොක්කවනයිහි හමුදා වමවහයුේ සිදු කරන විටදී,
කිරි වබදාහරින ස්ථාන ඇතුළු සාමානය වැසියන් සිටි තැන් වලට වගවිභාගයකින් වතොර ප්රහාර හිතාමතාම
එල්ල කරන ලදී. එයින් සාමානය වැසියන්ට බරපතල හානි සිදුවූ අතර කාන්තාවන් හා ළමුන් ට තුවාල සිදුවී
මරණයට පත් විය.
සාමානය වැසියන්ට තුවාල සිදු කරමින්, ඔවුන් මරණයට පත් කරමින්, තමන් යටවත් සිටියවුන් සාමානය
වැසියන් ගහන පළාත් වලට හිතාමතා ප්රහාර එල්ල කළ බව වමන්ම, වගවිභාගවයන් වතොර ප්රහාර දියත්
කළ බව වේජර් වජනරාල් සිල්වා දැන සිටි බව වහෝ දැන සිටීමට හැකියාව තිබූ බව විශ්වාස කළ හැකි
සාධාරණ වහේතු කාරණා පවතී. එම ප්රහාර දීර්ඝ කාල පරිච්වේදයක් තිස්වසේ සිදු වකරුනු අතර කලින් ප්රහාර
පිලිබඳ වතොරතුරු ඔහුට ලැබී තිවබන්නට ඇත.
පුදුමාතලන් ප්රහාෙ

පුදුමාතලන් වරෝහලට එවරහි හමුදා වමවහයුම වේජර් වජනරාල් ශවේන්ද්ර සිල්වාවේ නායකත්වවයන් සිදුවූ
බවත්, ඔහුවේ විධානය යටවත් වූ භට වසේනා එම වරෝහල අල්ලා ගත් බවත් වේ වාර්තාවේ එන වතොරතුරු
වලින් තහවුරු වවයි. වරෝහල තුලත් ඉන් පිටතත් සාමානය වැසියන්ට බරපතල හානි පමුණුවමින්, වරෝහලද
ඇතුලත් පුදුමාතලන් ප්රහාර සැලසුේ වකොට ඊට අණ දුන්වන් වේජර් වජනරාල් සිල්වා බව විශ්වාස කිරීමට
සාධාරණ වහේතු කාරණා පවතී. වරෝහල කිහිප වාරයක්ම ප්රහාර වලට වගොදුරු වූ වහයින්, වේජර් වජනරාල්
ශවේන්ද්ර සිල්වා එම ප්රහාර සඳහා අණ දුන්වන් සිවිල් සේපත් වලට පහර දීවේ අරමුණින් යුතුව බව විශ්වාස
කළ හැකි සාධාරණ වහේතු කාරණා පවතී.
වලයිඥර්මඩම් (වලයන්මඩම්) ප්රහාෙ
සාමානය වැසියන්ට හානි පමුණුවමින් වගොඩනැගිලි කඩා බිඳ දමමින් වලයිඥර්මඩේ වරෝහලටත්,
වද්වස්ථානයටත් එල්ල කළ ප්රහාර වලට ශවේන්ද්ර සිල්වාවේ භට පිරිස් සේබන්ධ බවට විශ්වාස කළ හැකි
සාධාරණ වහේතු කාරණා පවතී. එහිදී 58 වසේනාංකය ඇතුළුව ශ්රී ලංකා යුද හමුදාව විසින් වෂල් වවඩි, යුද
ටැංකි හා වපොකුරු වවඩි වයොදා ගන්නා ලදී. එයින් වපන්නුේ වකවරන්වන් වගවිභාගයකින් වතොර
යුද්වධෝපක්රම වයොදාගත් ආකාරයයි. තමන් යටවත් සිටියවුන් වලයිඥර්මඩේ හි සාමානය ජනතාවට සහ
සිවිල් සේපත් වලට හිතාමතා ප්රහාර එල්ල කළ බව වමන්ම සාමානය වැසියන්ට බරපතල වලස මරණ සහ
තුවාල සිදුකිරීමට වහේතුවිය හැකි වගවිභාගවයන් වතොර ප්රහාර දියත් කළ බව වේජර් වජනරාල් සිල්වා දැන
සිටීමට හැකියාව තිබූ බව විශ්වාස කළ හැකි සාධාරණ වහේතු කාරණා පවතී.
මුල්ලිවයික්කාල් ප්රහාෙ
තමන් යටවත් සිටියවුන් මුල්ලිවයික්කාල් හි සාමානය ජනතාවට සහ සිවිල් සේපත් වලට හිතාමතා ප්රහාර
එල්ල කළ බව වමන්ම සාමනය වැසියන්ට බරපතල වලස මරණ සහ තුවාල සිදුකිරීමට වහේතුවිය හැකි
වගවිභාගවයන් වතොර ප්රහාර දියත් කළ බව වේජර් වජනරාල් සිල්වා දැන සිටි බව වහෝ දැන සිටීවේ හැකියාව
තිබූ බව වහෝ විශ්වාස කළ හැකි සාධාරණ වහේතු කාරණා පවතී. තවදුරටත් ගත් කල, “පුද්ගලිකව භූමිවේ
හමුදා වමවහයවූ” ඔහු එම ප්රවද්ශවේ සිටි බවත්, එමනිසාම උන්හිටි තැන් අහිමිවූ සාමානය වැසියන් ප්රහාර
වලට වගොදුරු වූ ආකාරය දැකගන්නට ඇති බවත් සාක්ෂි වලින් දැක්වේ. මන්ද, තුන්වැනි යුද මුක්ත
කලාපවේ ප්රමාණය වර්ග කිවලෝමීටර් වදකක් පමණක් වන වහයිනි. ඔහුවේ යටවත් සිටි වගකිවයුත්තන් ට
දඬුවේ කළ බව වහෝ එම ප්රහාර වලක්වන්නට ප්රමාණවත් තරවේ සියලු පියවර ගත් බව වහෝ දැනගන්නට
නැත.
භාෙවීම්
වට්ටුවාක්කල් පාලවේ දී පුද්ගලයන් භාර වූවේ 58 වසේනාංකයට බව එක්සත් ජාතීන්වේ වාර්තාව සඳහන්
කරයි. එම ප්රවද්ශවේ සමස්ත විධාන වගකීම තමන් යටවත් පැවති බව ප්රකාශ කර ඇති වේජර් වජනරාල්
ශවේන්ද්ර සිල්වා, ඔහු වවත භාරවූ එල්ටීටීඊ වද්ශපාලන නායකයන් ට පුද්ගලිකවම අතට අත දුන් බව සිද්ධිය
සියැසින් දුටු අයකු ITJP වවත ලබා දුන් සේමුඛ සාකච්ඡාවකින් තහවුරු කර ඇත. මදක් කල් ගතවූ පසු
ඔවුන්වේ මළ සිරුරු වට්ටුවාක්කල් පාලවේ අනික් පැත්වත් මහමග තිබී දැක ගන්නට ලැබුනි. භාරවුවන්
අතුරුදහන් කරවීමටත්, ඇතැමකු නඩු වනොඅසා ඝාතනය කිරීමටත්, තම වගකීම යටවත් වූ භට පිරිස් වගකිව
යුතුයැයි වේජර් වජනරාල් සිල්වා දැන සිටි බව වහෝ ඒ පිළිබඳව ලැබුනු වතොරතුරු දැනුවත්ව වනොතකා හල
බව වහෝ විශ්වාස කළ හැකි සාධාරණ වහේතු කාරණා පවතී.
ලිංගික දූෂණය ඇතුළු ලිංගික ප්රචණ්ඩතා සහ වධ්බන්ධ්න
වධහිංසාවට වගොදුරු වී ඇති එක් සාක්ෂිකරුවකු පැවසූ පරිදි වේජර් වජනරාල් සිල්වා වධහිංසාව අනුමත
කළ අවයකි. තම විධානය යටවත් සිටි භට පිරිස් විසින් වධහිංසා පැමිණවීම පිළිබඳව ශවේන්ද්ර සිල්වා දැන
සිටි බව වහෝ දැනගත යුතුව තිබුනු බවටද, එම වකවලසීේ වලක්වා ඊට වගකිවයුත්තන්ට දඬුවේ
පැමිණවීමට පියවර වනොගත් බවටද විශ්වාස කළ හැකි සාධාරණ වහේතු කාරණා පවතී. මානව හිමිකේ
පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්වේ මහවකොමසාරිස් කාර්යාලවේ වාර්තාවවන් දැක්වවන කරුණු වලින් ද, වේ
වාර්තාවේ එන සාක්ෂි අනුව ද ලිංගික දූෂණය, වධහිංසාව සහ පුද්ගලික වගෞරවයට එවරහි සාහසිකත්වය
යනාදී යුද අපරාධ සේබන්ධවයන් වමන්ම, සිය අණසක යටවත් පැවති භට පිරිස් විසින් කරන ලද වධහිංසා
සේබන්ධවයන් වවනමත් ද, වේජර් වජනරාල් ශවේන්ද්ර සිල්වා ට නඩු පැවරිය හැකිය. නඩු පැවරිය යුතුය.

