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ශ්රී ලංකාව - නඩු නැතිව අවුරුද්දක් රඳවාවෙන සිටින කවියා වහාම නිදහස් 

කරන වලස ඉල්ලා සිටින ඒකාබද්ධ නිවේදනය  

 

 

 

 

කිසිම නඩු පැවරීමකින් ව ාරව අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් දිෙටම අත් අඩංගුවේ රඳවා සිටින කිවියර 

සහ ගුරුවර අහ්නාෆ් ජසීම් සිරෙ වකාටවෙන සිටීම පහ  අත්සන් කරන අප සංවිධානවල බලවත් 

කනස්සල්ලට වහ්තුවී තිවේ. අහ්නාෆ් ජසීම් වහාම නිදහස් කරන වලස ශ්රී ලංකාවේ බලධාරීන්වෙන් 

ඉල්ලා සිටින අපි, වනාඑවස් නම්, ඔහුට එවරහිව ජා යන් ර වශවයන් පිළිෙ  හැකි අපරාධ ව ෝදනා 

කඩිනමින් වොණුවකාට ජා යන් ර සාධාරණ විනිශ් වේ ප්රමිතීන්ට අනුකූලව නඩු පවරන වලස 

ඉල්ලා සිටිමු.  

විසිහය හැවිරිදි කවියකු සහ ලේඛකයකු වන අහ්නාෆ් ජසීම් (ලේඛන නාමය, මන්නාරමුදු අහ්නාෆ්) ශ්රී 

ලංකාලේ රුදුරුතර ත්රස්තවාදය වැළක්වීලම් පනත (PTA) යටලේ අේ අඩංගුවට ගන්නා ලද්ලද් 2020 

මැයි 16 දාය. අේ අඩංගුවට ගැනීම සිදු කරන ලද්ලද් ඔහු විසින් 2017 දී ලියා පලකළ නවරසම් 

(நவரசம்) ලදමළ පදය සංග්රහය ගැන සහ සිය ශිෂ්යයන් ‘අන්තවාදී මතවාදවල’ අනුගාමිකයන් බවට 

පේ කිරීලම් අභිලාෂ්ලයන් ඔවුන් ‘අන්තවාදී’ කරුණුවලට නිරාවරණය කළ බව කියා පාමිනි. ඔහු 

අේඅඩංගුවට ගන්නා ලද්ලද් ශ්රී ලංකාලේ මුස්ලිම් ප්රජාව ලකාන් කිරීම සහ ඔවුන්ට ලවනස්කම් පෑම 

එන්න එන්නම උේසන්න ලවමින් පවතින පසුබිමකය.  

වාර්තාවන පරිදි ශ්රී ලංකාලේ බලධාරීන් නවරසම් පිටපේ ලසායාගේලේ පාස්කු ලබෝම්බ ප්රහාර හා 
සම්බන්ධ බවට සැක ලකාට විමර්ශනය ලකලරන පාසලක තිබී ය.  එය  ශ්රී ලංකාලේ ජාතික 

පුස්තකාලලේ ලැයිස්ු ගතලකාට ඇති, කිසිවිලටක තහනමට ලක්ව ලනාකළ ලපාතක්ව වුවේ, අහ්නාෆ ්

ජසීම් රඳවා තබන්නට බලධාරීන් තීන්දු කලළ්  එහි ඇුලේ කරුණු සහ ලවනේ ලහ්ු දක්වවමිනි.   

නවරසම් හි අඩංගු වන දෑ අන්තවාදයට උේපන්දම් ලදන බවට ශ්රී ලංකාලේ බලධාරීහු දිගින් දිගටම තර්ක 

කරමින් සිටිති. ලකලස්ලවතේ, එම ල ෝදනාව තරලේ ප්රතික්වලෂ්්ප කරන කුවරයා සහ ඔහුලේ නීතිඥ 

සංජය විේසන් ජයලස්කර, රඳවා තබාගැනීම දකින්ලන් ‘මුස්ලිම් විලරෝධී ජාතිවාදය මුේ බැසස්ීම 

අරමුණු ලකාට ගේතක්ව’ ලලසිනි. අහ්නාෆ ්ජසීම් ලේ කවියට බලධාරීන් ලදන නිර්ව නය අභිලයෝගයට 

ලක්ව කරන කීර්තිමේ ලදමළ භාෂ්ා මහා ාර්යවර මක්වුේ අලිලමාහමඩ් නුහුමාන් පවසන්ලන් 

https://www.scribd.com/document/503836932/Navarasam-by-Ahnaf-Jazeem-and-Translations-as-filed-in-the-Supreme-Court-of-Sri-Lanka
http://www.ft.lk/news/Poetic-injustice-Another-writer-languishes-in-prison-under-PTA/56-710172
https://www.colombotelegraph.com/index.php/complaint-lodged-with-hrcsl-over-poet-ahnaf-jazeem-detained-under-pta/
http://220.247.247.85:8083/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=228375
http://220.247.247.85:8083/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=228375
http://www.ft.lk/news/Poetic-injustice-Another-writer-languishes-in-prison-under-PTA/56-710172
http://www.ft.lk/news/Arrest-of-Mannar-poet-under-PTA-Academics-writers-and-activists-cry-foul/56-711244
http://www.ft.lk/news/Arrest-of-Mannar-poet-under-PTA-Academics-writers-and-activists-cry-foul/56-711244


“අන්තවාදයට, ප්ර ණ්ඩතාවට සහ යුද්ධයට එලරහි කවිපන්ති කිහිපයක්වම ලමම කාවය සංග්රහලේ ඇත,” 

යනුලවනි. ජසීම්ලේ කවි අන් අය ප්ර ණ්ඩතාව සඳහා ලපාළඹවන කිසිදු අභිප්රායක්ව පල ලනාකරන බව  

පහත අේසන් කරන අපලේ පිළිගැනීමයි.   

ඔහුලේ නීතිඥවරයා පවසන පරිදි, අහ්නාෆ් ජසීම් රඳවා තබා ඇේලේ කුරිරු, අමානුෂික සහ අවමාන 

සහගත සැලකිේලක්ව ගණලේ ලා ගිණිය හැකි නින්දිත තේවයක්ව යටලේය. එය ඔහුලේ ලසෞඛයය 

පිරිහීමට ලහ්ුී තිලේ.  මීට අමතරව, ජසීම් රඳවා තබා සිටින කාලය ුල ඔහුට හිමිවිය  යුු නිසි කාර්ය 

පටිපාටිය බලධාරීන් විසින් උේලංඝනය කර තිලේ. ප්රශ්න කරමින් සිටියදී ජසීම්ට අසතය පාලපාච් ාරණ 

දීමට බලලකාට, ලනාදන්නා භාෂ්ාවකින් ලියැවුණු ලියවිලි වලට ඔහුලගන් බලහේකාරලයන් අේසන් 

ලබාගේ බව ජසීම්ලේ නීතිඥයා පවසයි. අේඅඩංගුවට ගේදා සිට මාස දහයකට ආසන්න කාලයක්ව 

ජසීම්ට නීතිඥ සහාය ලබාගැනීලම් අවස්ථාව වලකා, ඊට ඉඩකඩ ලබාදුන් විට, නීතිඥවරයා සහ 

ලස්වාදායකයාට හිමි වරප්රසාද යටලේ සිදුවන සාකච්ඡා බලධාරීන් විසින් පටිගත ලකාට තිලේ. ඔහුලේ 

ඥාතීන්ට අහ්නාෆ් ජසීම් හමුවන්නට අවස්ථාව සලසා දී ඇේලේ ද රඳවා තබාලගන මාස පහක්ව කේ 

ගතවූ පසු ය.  

අහ්නාෆ් ජසීම් රඳවා තබාලගන අවුරුද්දක්ව ගතවුනේ, ඔහුට එලරහි ල ෝදනා සනාත කරන කිසිදු 

සාක්වෂියක්ව ඉදිරිපේ කිරීමට බලධාරීන් සමේ ී නැත. ජසීම් ජාතයන්තර වශලයන් හඳුනාගන්නා ලද 

අපරාධයක්ව කළ බවට විශ්වසනීය සහ පිළිගත හැකි සාක්වෂි බලධාරීන් සු ලේ නම්, ඔහුට විරුද්ධව 

ඔවුන් වහාම ල ෝදනා ලගානු ලකාට සිය නිර්ලදෝෂී භාවය ඔප්පපු කිරීමට අවස්ථාව සැලලසන පරිදි ඔහුට 

නිසි ක්රමලේදය සහ ජාතයන්තර ප්රමිතීන්ට අනුකූලව සාධාරණ නඩු විභාගයකට මුහුණ දීලම් අයිතිය 

සහතික කර දිය යුු ය. එවන් සාක්වෂි නැති කේහි ඔවුන් කළ යුේලේ වහාම ඔහු නිදහස් කිරීම ය.   

අහ්නාෆ් ජසීම් රඳවාලගන සිටින්ලන් ල ෝදනා ලගානු කිරීමකින් ලහෝ නඩු පැවරීමකින් ලතාරව කිසිදු 

ල ෝදනාවක්ව නැති පුද්ගලයන් දහඅට මාසයක්ව දක්වවා අේතලනෝමතික ලලස රඳවා තබාගත හැකි 

ත්රස්තවාදය වැළක්වීලම් පනත (PTA) යටලේ ය. බලහේකාරලයන් පාලපෝච් ාරණ ලබාගැනීම සඳහා 

වධහිංසාව ඇුළු ලවනේ ආකාරලේ ලනාමනා සැලකිලි ලයාදාගැනීම ත්රස්ත මර්දන හා විමර්ශන 

ලකාට්ඨාශය (CTID) විසින් පුළුේ ලලස ලකලරන්නකි. ශ්රී ලංකාලේ වාර්ගික හා ආගමික සුළුතරයට 

එලරහිව ත්රස්තවාදය වැළක්වීලම් පනත ලයාදාලගන තිලබන අතර වාර්ගිකේවයට සමානුපාතික 

ලනාවන ලදමළ හා මුස්ලිම් පිරිසක්ව  එම පනත යටලේ  රඳවා තබා තිලේ.  

එම පනත අලහෝසි කර දමන ලලස එක්වසේ ජාතීන්ලේ සංවිධානය සහ මානව හිමිකම් සංවිධාන දිගින් 

දිගටම ඉේීම් කර තිුණේ ශ්රී ලංකාලේ අනුරට භාජනය ීලම් වැඩිම අවදානමක්ව ඇති ජන 

ලකාටස්වලට එලරහිව ත්රස්තවාදය වැළක්වීලම් පනත බලධාරීන් විසින් දිගටම ලයාදාගනිමින් පවතී.  

අහ්නාෆ් ජසීම් වහාම නිදහස් කරන වලස ශ්රී ලංකාවේ බලධාරීන්වෙන් ඉල්ලා සිටින අපි, වනාඑවස් 

නම්, සාධාරණ නඩු විභාෙයක ඔහුවේ නිරවදෝෂී භාවය ඔප්පු කරන්නට ඉඩ සලසා දීම සඳහා ව ෝදනා 

වොනු කරන වලස ශ්රී ලංකාවේ බලධාරීන්වෙන් ඉල්ලා සිටිමු. එවමන්ම, විවශ්ෂවයන්ම ශ්රී ලංකාවේ 

සුළු ර ජනයාට එවරහිව මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීමට මෙ පාදන  බරප ල වදෝෂසහෙ  

ත්රස් වාදය වැළක්වීවම් පන  (PTA) වහාම අවහෝසි කරන වලස ඉල්ලා සිටිමු.  

අත්සන් කවළ්: 

• වපන් ජා යන් රය (PEN) 

• ඇම්නස්ටි ජා යන් ර ක්ෂමා සංවිධානය  (AI) 

• ශ්රී ලංකාවේ සාමය හා යුක්තිය සඳහා වයාපාරය (SLC) 

• ශ්රී ලංකාවේ ප්රජා න්ත්රවාදය සඳහා මාධයවේදිවයෝ (JDS) 

• ශ්රී ලංකාව පිළිබඳ ක්රියාකාරී සංවිධානය (IWG) 

• ශ්රී ලංකාවේ ස යය හා යුක්තිය සඳහා ජා යන් ර වයාපෘතිය (ITJP) 

• යුක්තිය හා වෙවීම සඳහා මධයස්ථානය (CJA) 

http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/human-rights/1014-sri-lanka-courts-join-hands-with-police-to-make-muslim-poet-an-isis-extremist
https://www.scribd.com/document/503239349/Fundamental-Rights-Petition-filed-for-Poet-Ahnaf-Jazeem
https://www.scribd.com/document/503239349/Fundamental-Rights-Petition-filed-for-Poet-Ahnaf-Jazeem
https://twitter.com/sanjayawilson/status/1372415851119349762?s=20
https://twitter.com/sanjayawilson/status/1372415851119349762?s=20
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21883&LangID=E
https://www.icj.org/sri-lanka-icj-raises-concerns-about-the-arbitrary-arrest-and-detention-of-lawyer-hejaaz-hizbullah-calls-for-repeal-and-replacement-of-the-prevention-of-terrorism-act/
https://www.hrw.org/news/2020/01/10/sri-lanka-repeal-abusive-counterterrorism-law


• ජා යන් ර යුක්තිය සඳහා ඕස්වේලියානු මධයස්ථානය (ACIJ) 

• Article 19 

• Human Rights Watch 

• IMADR 

• PEARL 

• Freemuse 

වැඩිදුර විස්තර සඳහා Ross Holder, Asia Programme Coordinator at PEN 

International, Unit A, Koops Mill, 162-164 Abbey Street, London, SE1 2AN, Tel.+ 

44 (0) 20 7405 0338, email: ross.holder@pen-international.org 
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