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The Certificate කියන්නේ�

ළමයෙ�ක් ගැැන කියවෙ�න නාාට්යයයක්. මේ� නාාට්යයය
ඉදිරිපත් කරන්නෙ�ත් දරුුවෙ�ක්. රටක් නැැතිකම වැැඩිහිටියො�ො ඇති කරපු ප්රරශ්නයක්.
ඒත් හුඟක් ළමයි මේ� ප්රරශ්නය නිසාා පීඩාාවට පත්වෙ�ලාා ඉන්නවාා. ඒ නිසාා මේ� අධ්යයයන
ගො�ොනුව ලිව්වේ� වැැඩිහිටියන් සහ ළමයි කියන දෙෙපාාර්ශවයම ඉලක්ක කරගෙ�න.

මේ� අධ්යයයන ගො�ොනුව කො�ොටස් තුනකට වෙ�න් කර තිබෙ�නවාා. ඔබට මේ� කො�ොටස්
තුනම එක සේ� ප්රරයෝ�ෝජනවත් වෙ�යි කියලාා අපි අපේ�ක්ෂාා කරනවාා.

ගැැටලුව – රටක් නැැතිකම
මේ� අධ්යයයන ගො�ොනුවෙ�න්- නාාට්යයක් හරහාා සාාකච්ඡාා වෙ�න්නේ� ගෝ�ෝලීය මට්ටමේ� අර්බුදයක් ගැැනයි. ඒ රටක්
නැැතිකමේ� ගැැටලුව.මේ� අධයයන ගො�ොනුවේ� මුල් කො�ොටස රටක් නැැතිකමේ� ගැැටලුව ගැැනත්, ඊට මැැදිවුණු
මිනිස්සු ගැැනත්, මේ� ගැැටලුවට විසඳුම් සො�ොයන්න වෙ�හෙ�සෙ�න අය ගැැනත් වැැඩිදුරටත් දැැනුවත් වෙ�න්න ඔබට
උපකාාරී වේ�වි.

නාාට්යයය – THE CERTIFICATE
The Certificate

කියන්නේ� දරුුවෙ�කුගේ� දෘෘෂ්ටි කෝ�ෝණයෙ�න් රටක් නැැති කම ගැැන සාාකච්ඡාා කරන ඒක
භාාෂික නාාට්යයයක්. අධ්යයයන ගො�ොනුවේ� මේ� පරිච්ඡේ�දය කියවීමෙ�න් ඔබට මේ� නාාට්යයය බිහිවුණු හැැටිත්, එය
ක්රරමයෙ�න් ගො�ොඩනැැගුණු හැැටිත් අවබෝ�ෝධ කරගන්න පුළුවන්.

මැැදිහත්වීමක් – සමාාජ ක්රිියාාකාාරීත්වය සහ කලාාව
The Certificate කියන්නේ�

හුදෙෙක් රඟදැැක්වීමක් විතරක්ම නෙ�වෙ�යි. එහි මූලිකම අරමුණ ප්රේ�ේක්ෂක පිරිස
කළඹාා ඔවුන්වත් සමාාජ ක්රිියාාකාාරීත්වය වෙ�ත යො�ොමු කිරීමයි. අධ්යයයන ගො�ොනුවේ� මේ� කො�ොටසින් පෙ�න්වාා
දෙෙන්නේ� රටක් නැැතිකමේ� ගැැටලුව පිළිබඳ සංංවාාදයට කලාාව දාායකවන ආකාාරය පිළිබඳවයි..
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රටක් නැැතිකම කියන්නේ� මො�ොකක්ද ?
රටක් නැැති පුද්ගලයෙ�කුට පුරවැැසිභාාවය අහිමියි.
තව විදියකින් කියනවාා නම් රටක පුරවැැසියකු
වීමෙ�න් හිමිවන මූලික අයිතිවාාසිකම් - ඡන්දය
භාාවිත කිරීමේ� අයිතිය, ඉඩකඩම්වලට හිමිකම්
කීමේ� අයිතිය, අධ්යා�ාපනය ලැැබීමේ� අයිතිය, සෞ�ෞඛ්යය
සේ�වාා ලැැබීමේ� අයිතිය, ගමනාාගමනයට ඇති
අයිතිය, නීතිය සහ රාාජ්යය මගින් රැැකවරණය ලැැබීමේ�
අයිතිය, විවාාහ වීමටත්, දරුුවන්ට පුරවැැසිභාාවය
ලබාාදීමටත් ඇති අයිතිය... වගේ� පුරවැැසිභාාවය
හිමි පුද්ගලයන්ට පිරිනැැමෙ�න අයිතීන් කිසිවක්
“රටක් නැැති” පුද්ගලයකුට හිමි වෙ�න්නේ� නැැහැැ.

ජාාතිකත්වයකට
හිමිකම්
කීම
ඕනෑෑම
මනුෂ්යයයෙ�කුගේ� මූලික අයිතියක් බවට ලො�ොවම
පිළිගත්තත්, ලෝ�ෝකයේ� අදටත් මිලියන 10ත් 15ත්
අතර පිරිසකට රටක් අහිමියි. මේ� යො�ොමුවෙ�න්
පුද්ගලයෙ�කුට පුරවැැසිභාාවයකට හිමිකම් කීමට
ඇති මූලික අයිතිය ගැැන අවබෝ�ෝධ කරගන්න.
රටක් නැතිකමේ ගැටලුව ගැන වැඩිදුරටත් දැනුවත්

Institute on Statelessness and
Inclusion ආයතනයේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.
වෙන්න
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ඔබ
නම්

රටක් නැැතිකම ගැැන දැැනුවත් වෙ�න්න කැැමති දරුුවෙ�ක්
මේ� ගැැන ලියවුණු ළමාා පො�ොතක් කියවන්න ඔබ වඩාාත්

කැැමති වේ�වි –

Finding Neha
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රටක් නැැති මිනිස්සු
නිල සංංඛ්යා�ාලේ�ඛනවලට අනුව ලෝ�ෝකයේ� වෙ�සෙ�න
රටක් නැැති මිනිස්සුන්ගේ� සංංඛ්යා�ාව මිලියන
10ක්. නමුත් සමාාජ ක්රිියාාකාාරීන්ට අනුව නම් ඒ
සංංඛ්යා�ාව මිලියන 15කට ආසන්නයි.

රටක් නැැති ජනතාාව
රටක් නැැතිකම තනි පුද්ගලයන්ට වගේ�ම මිනිස්
සමූහයන් මුහුණ දෙෙන ගැැටලුවක්. ඉතිහාාසය
පුරාාවටම සමහර ජාාතීන් සහ ඇතැැම් ආගම් අදහන
පිරිස් ඉලක්ක කරගෙ�න පහර ගැැසුවේ� ඔවුන්ගේ�
ජීවත් වීමේ� අයිතිය සහ අනන්යයතාාවය අහෝ�ෝසි

රටක් නැැතිකම සම්බන්ධ ගැැටලු

වී යන ආකාාරයටයි. මේ� යො�ොමුවෙ�න් ඉතිහාාසය
පුරාාවට රටක් නැැති වීමේ� ඉරණමට ගො�ොදුරුු වුණු

පුද්ගලයෙ�ක්, උපතින් හෝ�ෝ කාාන්තාාවන්ට බලපාාන
අසාාධාාරණ නීති, ස්වාාභාාවික ආපදාා, දේේශපාාලන
අස්ථාාවරභාාවය සහ යුද්ධ, මිනිස් ප්රරජාාවන්
සහමුලින්ම විනාාශ කරදැැමීමේ� අරමුණින් ගන්නාා
ක්රිියාාමාාර්ග,
පෞ�ෞද්ගලික
හෝ�ෝ
දේේශපාාලනික
ගැැටලුවකින් වින්දිතභාාවයට පත්වීම වැැනි කරුුණු
නිසාා රටක් නැැති තත්වයට පත් වෙ�න්න පුළුවන්.
රටක් නැැතිකමත් මව්පියන්ගෙ�න් උරුුම විය
හැැකි නිසාා ලෝ�ෝකයේ� රටක් නැැති දරුුවො�ො විශාාල
සංංඛ්යා�ාවක් ඉන්නවාා.

පිරිස් ගැැන වැැඩිදුරටත් දැැනුවත් වෙ�න්න.

රටක් නැැතිකම සහ කාාන්තාාවන්
කාාන්තාාවන්ට පමණක් බලපාාන අසාාධාාරණ නීතිත්
රටක් නැැතිකමට හේ�තු වන මූලිකම සාාධකයක්.
ලෝ�ෝකයේ� සමහර රටවල් අදටත් තම පුරවැැසිභාාවය
දරුුවන්ට උරුුම කරදෙෙන්න කාාන්තාාවන්ට අවස්ථාාව

Institute on Statelessness and Inclusion
ආයතනයේ� සම අධ්යයක්ෂ අමල් ද චිකේ�රාා රටක්
නැැතිකම ගැැන ස්ටේ�ජස් නාාට්යය කණ්ඩාායම සමඟ
පළකළ අදහස්වලට සවන් දෙෙන්න.

ලබාාදෙෙන්නේ� නැැහැැ- ඒ නිසාාම උපතින්ම රටක්
අහිමි දරුුවො�ො ගො�ොඩක් ලෝ�ෝකයට බිහි වෙ�නවාා.

තමාාටත්, තම දියණියන් දෙෙදෙෙනාාටත් පුරවැැසිභාාවය
ලබාාගැැනීම සඳහාා වසර ගණනක් තිස්සේ� සටන් කළ,
කලකට පෙ�ර රටක් නැැති ස්ත්රියක වූ දීප්ති ගුරුන්ග්,
රටක් නැැතිකමට එරෙ�හිව ඇයගේ� ක්රියාාකාාරීත්වය
ගැැන පළකළ අදහස්.
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රටක් නැැතිකම ශ්රීී ලංංකාාවේ� සන්දර්භය තුළ
ශ්රීී ලංංකාාවට රටක් නැැතිකම සම්බන්ධ දිග ඉතිහාාසයක් තිබෙ�න බව ඔබ දැැනගෙ�න
සිටියාාද? ඒ පිළිබඳ මූලික පසුබිම් තො�ොරතුරුු ටිකක් මෙ�තන සඳහන් කරලාා තියනවාා.
මේ� ගැැන වැැඩිදුරටත් තො�ොරතුරුු රැැස් කරන්න ඔබ පෙ�ළඹේ�වි කියලාා අපි අපේ�ක්ෂාා
කරනවාා.

ලංංකාාවේ� ජීවත්වන රටක් නැැති මිනිස්සු
ශ්රිි ලංංකාාව, බ්රිිතාාන්යය යටත් විජිතයක්ව පැැවතුණු
කාාලයේ�, තේ�, කෝ�ෝපි සහ පො�ොල් වතුවල සේ�වයට
තමිල්නාාඩුවේ� දෙෙමළ ජාාතිකයන් බඳවාාගත්තාා.

කියලාා රජයට බලපෑෑම් කළාා. ඒ නිසාාම 1948දී
ශ්රීී ලංංකාාවට නිදහස ලැැබීමත් සමගම රජය ලංංකාා
පුරවැැසි පනත හඳුන්වාා දුන්නාා.

ඔවුන්ව නො�ොකඩවාා සේ�වයට බඳවාාගැැනීමත්,
ජනගහණය ශීඝ්රරයෙ�න් ඉහළ යෑෑමත් නිසාා, 1921
වසර වෙ�ද්දී, පො�ොදුවේ� වතුකර දෙෙමළ ප්රරජාාව නමින්
හැැඳින්වෙ�න මේ� පිරිස රටේ� සමස්ත ජනගහනයෙ�න්
සියයට 13.5ක් (602,700) වුණාා. 1936 වෙ�ද්දී මේ�
සංංඛ්යා�ාවත්, ප්රරතිශතයත් තවත් ඉහළ ගිහින් තිබුණාා.
දැැන් වතුකර දෙෙමළ ප්රරජාාව 1,123,000ක්, නැැතිනම්
රටේ� සමස්ත ජනගහණයෙ�න් සියයට 15.3ක්.
ඒ අතරින් බහුතරයක් ශ්රීී ලංංකාාවේ� පුරවැැසියන්
නෙ�වෙ�යි. ඔවුන් ඉන්දියාාවටවත්, ලංංකාාවටත් අයිති
නැැති පිරිසක්. සිංංහල සමාාජයේ� සමහර පිරිස්
දෙෙමළ ජාාතිකයන්ගේ� ගහණය වැැඩිවීම ගැැටලුවක්
ලෙ�ස දකිමින් ඔවුන්ව නැැවතත් ඉන්දියාාවට යවන්න

මේ� පනත වතුකර දෙෙමළ ප්රරජාාවෙ�හි 5,000කට
පමණ පුරවැැසිභාාවය ලබාාදුන්නාා. නමුත්, 70,000ක
ආසන්න පිරිසකට (11%ක්) ලංංකාාවේ� පුරවැැසිභාාවය
අහිමිවුණාා.
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Echoing Hills (2018)
කිංං රත්නම්ගේ� වාාර්තාාමය චිත්රරපටයක්

තමන්ගේ� පවුල් සහ තමාා මෙ�තෙ�ක් කල් මව්බිම
හැැටියට සැැලකූ භූමිය අත්හැැර යෑෑමට සිදු වුණු
ජනතාාව මහ හඬින් හඬාා වැැලපෙ�ද්දී දුම්රියපො�ොළට
ආපු
දුම්රියේ�
හඬත්
යටපත්
වුණු
බව
සඳහන් වෙ�නවාා. මේ� සිදුවීම දෙෙමළ භාාෂාාවෙ�න්
හැැඳින්වෙ�න්නේ� “ඔප්පාාරි කෝ�ෝච්චි” නමින්. එහි
සිංංහල තේ�රුුම “වැැළපෙ�න දුම්රිය”.

ඊළඟ වසර කිහිපය තුළ මේ� ගැැටලුවට විසඳුමක්
සපයන්න ශ්රීී ලංංකාාවේ�ත්, ඉන්දියාාවේ�ත් රජයන්
අසමත් වුණාා. ඉන්දු-ලංංකාා පුරවැැසි පනත (1949)
ඊට විසඳුමක් ලබාාදුන්නේ� නැැහැැ; 1954 නේ�රුුකො�ොතලාාවල ගිවිසුමත් මේ� ගැැටලුව නිසියාාකාාරයෙ�න්
විසඳන්න අසමත් වුණාා. 1962 වර්ෂය වෙ�ද්දී මේ�
රටවල් දෙෙක අතරට මැැදි වුණු පිරිස 975,000කට
ආසන්න වුණාා- ශ්රීී ලාංං�කිකයන් ඔවුන් ඉන්දියාානුවන්
ලෙ�සින් හංංවඩු ගහද්දී, ඉන්දියාාව ඔවුන් සැැලකුවේ�
රටක් නැැති අය හැැටියටයි.

“වැැළපෙ�න දුම්රිය” චිත්රපටිය බලන්න

වතුකරයේ දෙමළ ප්රජාවේ ඉතිහාසයත්, ඔවුන්ගේ
කතන්දරයත් පිළිබඳව වැඩිදුර ත�ොරතුරු දැනගන්න.
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නාාට්යයය

THE CERTIFICATE

THE CERTIFICATE කියන්නේ� මො�ොකද්ද ?
The Certificate කියන්නේ� රටක් නැැති දරුුවෙ�ක්
ඉදිරිපත් කරන කෙ�ටි ඒක භාාෂික නාාට්යයයක්. මේ�
නාාට්යයය පුද්ගලයෙ�ක් “රටක් නැැති මනුෂ්යයයකු“
හැැටියට
නම්
කිරීමේ�
මූලික
සංංකල්පයම

The Certificate

සාාම්ප්රරදාායික ආකෘෘතියෙ�න්
පවාා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වුණත් විශේ�ෂ
සැැමරුුමක් අතරතුර හදිසි මැැදිහත් වීමක් හැැටියට
එය ඉදිරිපත් කිරීම වඩාාත් ප්රරතිඵලදාායකයි. තව
විදියකින් කියනවාා නම් මේ� ඉදිරිපත් කිරීම
රඟපෑෑමක්ද යථාාර්ථයද කියලාා තෝ�ෝරාා බේ�රාාගැැනීම

අභියෝ�ෝගයට ලක්කරනවාා. The Certificate
මිනිත්තු 15ක්-20ක් පමණ දිගයි. ඉදිරිපත් කරන්නේ�
වයස අවුරුුදු 13ක 14ක දැැරියක්. ඇය ඇයගේ�ම
ජීවන අත්දැැකීම් හරහාා රටක් නැැතිකම ගැැන ඇයට
තිබෙ�න ගැැටලු ප්රේ�ේක්ෂකාාගාාරයට ඍජුවම ඉදිරිපත්
කරනවාා.

අසීරුු වන තරමට

The Certificate

සාාර්ථකයි.

නමුත් අපි මුලින්ම මේ� නාාට්යයය ගැැන ටිකක් සමීපව
විපරම් කරමු...
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මේ� නාාට්යයයේ� ඉතිහාාස කතාාව
අපි මො�ොහො�ොතකට හිතමු... මේ� පුංංචි නාාට්යයයටත් (මේ� නාාට්යයය බො�ොහො�ොම
කෙ�ටි නාාට්යයයක්) රටක් නැැත්නම්... එහෙ�ම වුණො�ොත් මේ� නාාට්යයයේ� කතාාව
මො�ොන විදියේ� එකක් වේ�විද?

Equal Nationality Rights), ලෝ�ෝරාා
(Open Society Justice Initiative)

The Certificate

නාාට්යයයට තියෙ�න්නේ� වසර
කිහිපයක ඉතිහාාසයක්. මේ� නාාට්යයය බිහිවුණේ�
2017 ජනවාාරි මාාසයේ� සීතල දවසක. මේ� ඒක
භාාෂික නාාට්යයයේ� උප්පත්තිය ඇහින් දැැකපු විශාාල
පිරිසක් හිටියාා. නමුත් සමහරුුන්ට නම් ඒ බව
අමතක ඇති.

The Certificate

බිහිවුණු මො�ොහො�ොතේ� කාාටවත්
ඒ අවස්ථාාව ඡාායාාරූූපගත කරන්න මතක් වුණේ�
නැැහැැ. නමුත් එක පුද්ගලයෙ�කුට ඒ දර්ශනය
ජංංගම දුරකථනයේ� කැැමරාාවෙ�න් පටිගත කරන්න
තරම් සිහි බුද්ධිය තිබුණාා. ඉතින් ඒ උප්පත්තිය
ගැැන සාාක්ෂි මෙ�තැැනින් නරඹන්න පුළුවන්. ඒ
සාාක්ෂි පැැවතීම ගැැන අපි බෙ�හෙ�වින්ම ස්තුතිවන්ත
වෙ�නවාා.

Institute on Statelessness and Inclusion
ආයතනය මගින් ප්රරකාාශයට පත්කළ ‘The World’s
Stateless’ කියන වාාර්තාාව එළිදැැක්වීමේ� උළෙ�ලට

සහභාාගී වුණු පිරිස. මේ� පො�ොත් එළිදැැක්වීම
වැැදගත් වුණේ� රටක් නැැති දරුුවන්ගේ� ගැැටලුව
වගකිවයුත්තන්ගේ� අවධාානයට යො�ොමු කිරීමත්,
බලමුළුගැැන්වීම, සමාාජ ක්රිියාාකාාරීත්වය සහ
නීතිමය ක්රිියාාමාාර්ග හරහාා කඩිනමින් විසඳුම්
සැැපයීමට බලධාාරීන් පෙ�ළඹවීමත් අරමුණු කරගෙ�න
සංංවිධාානය කළ නිසයි. මේ� අවස්ථාාවට විශාාල
පිරිසක් සහභාාගී වුණාා වගේ�ම සමාාජයට බලපෑෑම්
කළ හැැකි තනි පුද්ගලයන් සහ සංංවිධාානවල
-

කැැතරින් හැැරින්ටන්

The Certificate මුල්ම වරට රඟදැැක්වුවේ� කදිජාා
බද්රි කියන ශිෂ්යය ක්රිියාාකාාරිනිය. ඇගේ� රඟපෑෑම
නැැරඹූ බො�ොහෝ�ෝ දෙෙනෙ�ක් The Certificate රටක්
නැැතිකම සම්බන්ධයෙ�න් ඉතාාමත් වැැදගත් ප්රරශ්න
රැැසක් ඉස්මතු කළ බව කියාා සිටියාා.

(UNHCR),
(Global Campaign for

මෙ�ලනි

යනාාදීන්

මේ� අවස්ථාාවට එක් වුණාා.

ඒ

නියෝ�ෝජිතයන්

බින්හම්

කැැනාා
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The Certificate

නමුත් ඒ උත්සවය අවසන් වෙ�ලාා කෙ�ටි කාාලයක්

නමුත්,

The Certificate තාාවකාාලිකව
ගෙ�වෙ�ද්දී
මතකයෙ�න් මැැකිලාා ගියාා. එහෙ�ම නාාට්යයයක්
තිබිලාාම නැැහැැ වගේ�.

පිළීගැැනීමක් ලබාාදෙෙන්න සමහරුු විශාාල වෙ�හෙ�සක්
දැැරුුවත්, කිහිප වතාාවක් උත්සහ කළත්,

නිසි

The

Certificate

ආයෙ�මත් අභාාවයට ගියේ� එහෙ�ම
නාාට්යයයක් කිසි කාාලයක නො�ොතිබුණාා වගේ�.

***

ජූනි මාාසයේ� උණුසුම් දවසක The Certificate
නැැවතත් උපත ලැැබුවේ� ලෝ�ෝකයේ� එහාා කෙ�ළවරේ�
තියන පුංංචි රටක. ඒ රටේ� නම ශ්රීී ලංංකාාව. මේ�
වතාාවේ� නම් සරණාාගතයන් පිළිබඳ එක්සත්

***
ඊට අවුරුුදු දෙෙකකට පස්සේ� 2019 ජූනි මාාසයේ�දී,

The Certificate

ජාාතීන්ගේ� මහ කො�ොමසාාරිස් කාාර්යාාලය (UNHCR)
මේ� උපත ගැැන දැැනුවත්ව සිටියාා වගේ�ම වෙ�ලාාවත්
සටහන් කර ගත්තාා.

අනපේ�ක්ෂිත විදියට ප්රරසිද්ධියේ�

කලඑළි බැැස්සේ� නෙ�දර්ලන්තයේ� හේ�ග් (Hague)
නගරයේ�දියි. ඒ පුරවැැසිභාාවය අහිමි වීම ගැැන
පැැවැැත්වුණු මුල්ම ලෝ�ෝක සමුළුවේ�දියි. එය

Institute on Statelessness
and Inclusion ආයතනය මගින්. The
Certificate ඉදිරිපත් කළේ� Empathy and
Risk සංංවිධාානයේ� අනුග්රරහයෙ�න් පැැවැැත්වුණු
CANCELLED කලාා උලෙ�ළ අතරතුරයි.

සංංවිධාානය කළේ�

ශ්රීී ලංංකාාවේ�දී The Certificate කරළියට ආවේ�
ලෝ�ෝක සරණාාගත දිනයට සමගාාමීවයි. මේ� දවස
තුළදී සරණාාගතයන්ට අදාාළ ගැැටලු ගණනාාවක්ම
සාාකච්ඡාාවට ලක් වුණත් The Certificate රටක්
නැැතිකමට අදාාළ සුවිශේ�ෂී ගැැටලු ගැැන මිනිසුන්ගේ�
අවධාානය යො�ොමු කළාා. ඒ ගැැටලු සරණාාගතයන්
මුහුණපාාන ගැැටලුවලට වඩාා වෙ�නස්. මෙ�වර

නාාට්යයයට

CANCELLED කලාා උලෙ�ළ කලාාකරුුවන් අතින්
සංංවිධාානය වුණේ� පුරවැැසිභාාවය අහිමි වීම පිළිබඳ
ලෝ�ෝක සමුළුව විමසුමට සහ අභියෝ�ෝගයට ලක්
කිරීමේ� අරමුණින්. සමුළුවේ� සමාාරම්භක උලෙ�ළේ�දී
ප්රරධාාන කථිකයාා වුණු රාාධිකාා කුමාාරස්වාාමිගේ�

The

Certificate ඉදිරිපත් කළේ� කදිජාාටත් වඩාා ලාාබාාල
ශාාලිනාා මුතුමුදලිගේ�. ශාාලිනාා The Certificate
ඉදිරිපත් කරනවාා නරඹපු වැැඩිහිටියෝ�ෝ මේ� තරම්
සංංකීර්ණ, වැැඩිහිටියන්ට අදාාල ගැැටලුවක් ගැැන
පුංංචි දැැරියකට තිබුණු අවබෝ�ෝධය ගැැන පුදුමයටත්,
සතුටටත් පත් වුණාා.

කතාාව නිමාා වුණු සැැණින් The Certificate රැැස්
වී සිටි 250ක පිරිසට ප්රරශ්න ඉදිරිපත් කරමින්
උත්සවයේ�
වැැඩ
පිළිවෙ�ළට
අවහිර
කළාා.

13

සමාාරම්භක උලෙ�ළට සහභාාගී වුණු පිරිස

The

නමුත් මේ� නාාට්යයයට වස්තු විෂය වුණු මිනිස්සු
- රටක් නැැති මිනිස්සු ඔවුන්ට පුරවැැසිභාාවය
ලබාාදීම ප්රරතික්ෂේ�ප කරන අතරම, මනුෂ්යයයෙ�ක්
හැැටියට පිළිගැැනීම සහ සැැලකිලි ලබන්න නම්
පුරවැැසිභාාවය අත්යා�ාවශ්යය බව තරයේ�ම කියාා
සිටින ක්රරමවේ�දයක් නිසාා ඔවුන්ගේ� පැැවැැත්මත්,
අනන්යයතාාවයත් තහවුරුු කරගන්නට නො�ොහැැකිව
පීඩාාවට පත් වී සිටිනවාා.

Certificate
වුණාා.

ඇති කළ බාාධාාව ගැැන අන්දමන්ද
ඔවුන්
එය
අපේ�ක්ෂාාවෙ�න්
සිටියේ�

නැැහැැ. ඔවුන් The Certificate රඟදැැක්වීමක්ද
නැැත්නම් සැැබෑෑ සිදුවීමක්ද කියලාා දැැන සිටියේ� නැැහැැ.
සමහරුු ඒ උලෙ�ළෙ�න් පසුවත් The Certificate
කියන්නේ� රඟදැැක්වීමක් බව පිළිගත්තේ� නැැහැැ.
ඉතින් මේ� වතාාවේ� විශාාල පිරිසක් The Certificate
නැැරඹුවත්, එහි පැැවැැත්ම ගැැන තිබුණු සැැක සංංකාා
සම්පූර්ණයෙ�න්ම දුරස් වුණේ� නැැහැැ.

The Certificate කියන පුංචි ඒකභාෂික
නාට්යයේ කතාව ඒකයි. The Certificate විශාල
ඉතින්

උත්සවයක් අතරමැද, ඊට බාධා කරමින් රඟදක්වන
ඒකභාෂික නාට්යයක් හැටියට අනන්යතාවය
ග�ොඩනගාගත්තේ ඒ වගේ උත්සාහයන් කිහිපයකින්
පසුවයි.
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මෙහෙම නාට්යයක් ග�ොඩනැගුවේ ඇයි ?
පිටපත් රචක රුුවන්ති ද චිකේ�රාා දැැක්වූ අදහස්

ගැැන කියවන්න පෙ�ළඹුණේ� ඔහු මේ� ක්ෂේ�ත්රරය
වෘෘත්තිය විදියට තෝ�ෝරාාගත් නිසයි. මේ� ගැැටලුව
ගැැන මුල්ම වරට දැැනුවත් වුණාාම මම පුදුමයට
පත්වුණු හැැටි මතකයි. එහෙ�ම දෙෙයක් වෙ�න්න
පුළුවන්ද? කිසිම රටකට උරුුමකම් කියන්න
බැැරි මිනිස්සු ඉන්නවද? එච්චර ලො�ොකු ගණනක්මිලියන දහයක්, නැැහැැ මිලියන දො�ොළහක්, නැැහැැ,
නියම සංංඛ්යා�ාව මිලියන පහළො�ොවකට කිට්ටුයි.
(මේ� මිනිස්සු නිරන්තරයෙ�න්ම නො�ොසලකාා හැැරෙ�න
නිසාා නියම අගය තක්සේ�රුු කරන්න අමාාරුුයි.) මේ�
මො�ොහො�ොතෙ�දිත් මිලියන පහළො�ොවක් ගැැහැැණු, පිරිමි
සහ දරුුවන් ජාාතිකත්වයකට උරුුමකම් කියන්න
අයිතිය නැැතිව මේ� ලෝ�ෝකයේ� ජීවත් වෙ�නවද? ඔවුන්
කිසිම රටක පුරවැැසියො�ො නෙ�වෙ�යි. මේ� මිලියන
පහළො�ොවක ජනතාාව ඔවුන්ටම කියලාා වෙ�නම
රාාජ්යයයක් ගො�ොඩනගාාගන්න ඕන කියලාා නො�ොකියාා
කියනවාා වගේ�.

මමත් සාාමාාන්යයයෙ�න් කල්පනාා කරන්නෙ� තමන්ට
සමාාජය දෙෙන හැැම අනන්යයතාාවයක්ම - (ස්ත්රීී
පුරුුෂ සමාාජභාාවය, ජාාතිය, ජාාතිකත්වය...) ප්රරශ්න
කිරීමකින් තො�ොරවම භාාරගන්න සාාමාාන්යය මිනිස්සු
හිතන මතන විදියටමයි. මගේ� අනන්යයතාාවය
ගො�ොඩනගන රටක් සහ ජාාතිකත්වයක් උරුුම වීම
මම භාාරගෙ�න තිබුණේ� ඉබේ�ටම ලැැබුණු දෙෙයක්
හැැටියටයි. මම මගේ� රට ගැැන, රාාජ්යයයේ� යම්
යම් සීමාාවල් ගැැන මැැසිවිලි කිව්වත්, හදිසියේ�ම
ජාාතිකත්වය නැැති වුණො�ොත් දැැනෙ�න හැැඟීම මට
හිතින් මවාාගන්නත් අමාාරුුයි. මම හිතන්නේ� ඒ
අත්දැැකීමට මුහුණ දෙෙනකම් කාාටවත් ඒ තත්ත්වය
අවබෝ�ෝධ කරගන්න බැැරි වේ�වි.
පුද්ගලයෙ�ක් මේ� තත්ත්වයට ඇද වැැටුණාාම ජාාතික
රාාජ්යයයක් ගැැන සංංකල්පය ගෝ�ෝලීය මට්ටමින් පවාා
මුල් බැැසගෙ�න තියෙ�ද්දී කෙ�නෙ�කුට හිටි හැැටියේ�ම
පුරවැැසිභාාවය අහිමි වුණාාම ඔවුන් බො�ොහො�ොම
ඛේ�දනීය විදියට, නො�ොසිතූ විරූූ හේ�තු නිසාා අසරණ
වෙ�නවාා.

මම රටක් නැැතිකම ගැැටලුවක් බව බරපතළ
ගෝ�ෝලීය ගැැටලුවක් බව පිළිගත්තාාට පස්සේ�
තවත් අභියෝ�ෝගයකට මුහුණ දුන්නාා. මම හිතුවේ�
මිනිස්සුන්ට රටක් නැැති වෙ�න්න බලපාාන මූලිකම
හේ�තුව දේේශපාාලන පළිගැැනීම්වලට ලක්වීම කියලාා.
අතීතයේ� වගේ�ම වර්තමාානයේ�දිත් මිනිස්සු විශාාල

මම රටක් නැැතිකම කියන ගැැටලුව ගැැන
මුල්ම වරට දැැනුවත් වුණේ� ඒ ක්ෂේ�ත්රරයේ� වැැඩ
කරන මගේ� සහෝ�ෝදරයාා අමල් හරහාා. මම ඒ
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කාාලයටම අසරණ වෙ�න තැැනට ඇද දමන්නෙ�?
පාාසල් යන්න බැැරි, නීත්යා�ානුකූලව රැැකියාාවක්
කරන්න බැැරි, ඉඩකඩම්වලට උරුුමකම් කියන්න,
සංංචාාරය කරන්න අයිතියක් නැැති පුද්ගලයෙ�ක්,
ස්වාාධීන ස්වයංංපෝ�ෝෂිත ජීවිතයක් ගත කරන්න
අවස්ථාාවක් නො�ොලැැබුණු කෙ�නෙ�ක් අවසාානයේ�දී
අනිවාාර්යයයෙ�න්ම ඕනෑෑම රජයකට බරක් වෙ�නවාා
නේ�ද? ඉතින් රාාජ්යයයන් තව දුරටත් තමන්ගේ� දේේශ
සීමාාව තුළ ජීවත් වන මහාා ජනකාායක් මේ�
අනවශ්යය අගතියට ලක් කරන්නේ� ඇයි?

පිරිසකගේ� අනන්යයතාාවය උදුරාාගෙ�න, ඔවුන්ගේ�
මිනිස්භාාවය නො�ොතකාා සමූලඝාාතනය කළ හැැටි
මම දන්නවාා. රෝ�ෝහිංංන්යාා ප්රරජාාව, පලස්තීනුවන්,
කුර්දිවරුුන්, බො�ොස්නියාානු සර්බිවරුුන් මුහුණ දීපු
ඉරණම මම දන්නවාා. මිනිස්සු අනිත් මනුෂ්යයයන්ගේ�
මාානවභාාවය අහිමි කරලාා විනාාශ කරන්නේ� මො�ොන
තරම් පහත් විදියටද කියලාා මම දන්නවාා.
මේ� තත්ත්වය ඉතාාමත් ඛේ�දනීය වුණත්, කුරිරුු,
බලයට කෑෑදර මිනිස්සු, ඒ වගේ� උපාායමාාර්ග
සැැලසුම් කරලාා ක්රිියාාවට නංංවන හැැටි මට ටිකෙ�න්
ටික අවබෝ�ෝධ වුණාා. ඉතින් මිනිස්සු රටක් නැැති
තැැනට ඇද දැැමීමත් ඒ වගේ� රුුදුරුු සැැලසුමක
එක පිම්මක් හැැටියට දකින්න මම අපේ�ක්ෂාාවෙ�න්
හිටියාා.

මට කො�ොහෙ�ත්ම හිත එකඟ කරගන්න බැැරි වුණු
කාාරණය ඒකයි.
ඉතින්, මට රටක් නැැතිකම ගැැන නාාට්යයයක් ලියන්න
කියලාා ආරාාධනාා කළාාම මම මේ� කාාරණය ගැැන
වැැඩි අවධාානයක් යො�ොමු කරන්න හිතුවාා. දක්ෂ
තරුුණ දරුුවකුගේ� දක්ෂතාාවය අපතේ� යන හැැටි,
(මේ� නාාට්යයයට අනුව දක්ෂ පුංංචි ගැැහැැනු දරුුවෙ�ක්)
පුරවැැසිභාාවය නැැති වීම කියන හේ�තුව නිසාා
ස්වාාධීනව පවතින්න ඉඩක් නො�ොලැැබෙ�න හැැටි
මෙ�යින් පෙ�න්වනවාා. මේ� චරිතය ඇය ළමාා කාාලයේ�
ඉඳන්ම දිනාාගත් සහතික, ඇය ක්රීීඩාාවට, කලාාවට,
විවිධ ජීවන නිපුණතාාවලට දිනාාගත් සහතික
තො�ොගය ගො�ොනු කරපු ලිපි ගො�ොනුවක් ගෙ�නියනවාා.
නමුත් ඇය ඉපදුණු බව, පුරවැැසියෙ�ක් බව, ඇය
ජීවත්ව සිටින බව සහතික කරන සහතිකය ඒ
අතර නැැති නිසාා, අනිත් සහතික කිසිවක් වලංංගු
නැැහැැ.

නමුත් ලෝ�ෝකයේ� ඉන්න රටක් නැැති පිරිස අතරින්
බහුතරයක් ඒ ඉරණමට මුහුණ දීලාා ඉන්නේ�
වෛෛරී දේේශපාාලන න්යා�ාය පත්රරයක් නිසාා නො�ොවෙ�යි,
කාාන්තාාවන්ට බලපාාන අසාාධාාරණ නීති නිසාා කියලාා
දැැනගත්තාාම මමත් පුදුමයට පත් වුණාා.
මො�ොකද්ද ඒ කතාාවෙ� තේ�රුුම?
කාාන්තාාවන්ට තමන්ගේ� පුරවැැසිභාාවය දරුුවන්ට
උරුුම කරන්න බැැරි නිසාා, උපතින්ම රටක් නැැති
දරුුවන් විශාාල පිරිසක් බිහිවෙ�නවාා.
මේ� කාාරණය නම් මට ඇත්තෙ�න්ම වටහාාගන්න
අමාාරුුයි. මේ� යුගයට අනවශ්යය ප්රරශ්නයක් මේ�.
ඇයි රජයක් හිතාාමතාාම මිනිස්සුන්ව ජීවිත
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මට මේ� නාාට්යයය හරහාා සමාාජයට පෙ�න්වන්න ඕන
වුණේ� ඒ චිත්රරය, මේ� කතන්දරය. ඒ රූූපය මිනිස්සු
සිතේ� රඳවාාගන්නවාා දකින්නයි මට වුවමනාා වුණේ�.
ළාාබාාල, උද්යෝ�ෝගිමත්, අපේ�ක්ෂාාසහගත ජීවිතයකට
ඉදිරියට ගලාායන්න තිබෙ�න ඉඩ අහුරන හැැටි. පුංංචි
දරුුවෙ�ක් වැැඩිහිටියෝ�ෝ ඉන්න සභාාවකින්, බො�ොහො�ොම
සරල භාාෂාාවෙ�න්, ඔවුන් නිර්මාාණය කරපු යාාන්ත්රරණ,
ඇගේ� පැැවැැත්ම පිළිනො�ොගන්නේ� ඇයි කියලාා ප්රරශ්න
කරනවාා.

මටත් පුංංචි දුවලාා දෙෙන්නෙ�ක් ඉන්නවාා. මේ� පිටපත
ලියන අතරේ� මම ඔවුන් ඔවුන්ම වෙ�ලාා, ඔවුන්ට
පුරවැැසිභාාවය විතරක් උරුුම නො�ොවී තිබුණාා නම්මගේ� දරුුවන්ට දැැනෙ�න හැැඟීම හිතින් මවාාගන්න
උත්සාාහ කළාා. මම ලෝ�ෝකය පුරාාම විසිරිලාා ඉන්න
රටක් නැැති දරුුවන් ගැැන කතාා, විස්තර, කියවලාා
තියෙ�නවාා. ඒ හැැම දරුුවකු තුළම තියෙ�න සුවිශේ�ෂී
කුසලතාා මම නිරීක්ෂණය කරලාා තියෙ�නවාා වගේ�ම
ඒවාා නිකරුුණේ� අපතේ� යන බවත් මම දන්නවාා.
මො�ොකද ඔවුන් වැැඩිහිටියන් හැැටියට යථාාර්ථයට
මුහුණදෙෙද්දී ඔවුන්ගේ� දරාා ගැැනීමේ� හැැකියාාව,
ආත්ම ශක්තිය වැැඩිදියුණු වෙ�නවාා වෙ�නුවට ළමාා
වියේ�දී ගො�ොඩනගාා ගත් ආත්ම විශ්වාාසය බිඳ වැැටිලාා,
අසරණ, හුදෙෙකලාා වුණු, ආවේ�ගශීලී පිරිසක් බවට
පත් වෙ�නවාා. එහෙ�ම නො�ොවී කො�ොහො�ොමද? තරුුණ
කෙ�නෙ�කුට ඊට වඩාා සිත කලකිරවන දෙෙයක්
තියෙ�න්න පුළුවන්ද?

මේ නාට්යයක් විතරක් වුණා නම්, යථාර්ථය
න�ොවුණා නම්, මිලියන ගණනක් දරුවන්ගේ
ඛේදනීය ඉරණම න�ොවුණා නම්, කියලා මට හිතුණු
වාර ගණන අනන්තයි.
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THE CERTIFICATE වෙ�ත හිමිවුණු ප්රරතිචාාර
මේ� නාාට්යයය බිහිකිරීමට මුල් වුණු අය, නාාට්යයයට රංංගනයෙ�න් දාායක වුණු අය සහ
නාාට්යයය නරඹපු අය දක්වපු අදහස්වලට සවන්දෙෙමු.

මේ� නාාට්යයය බිහිවීමට පුරෝ�ෝගාාමී වුණේ�

Institute

මේ� නාාට්යයය සහ රටක් නැැතිකම කියන පුළුල්
සමාාජ ගැැටලුව අතර ඇති සබඳතාාව ගැැන අමල්
දැැක්වූ අදහස්

on Statelessness and Inclusion ආයතනයයි.
ඒ රටක් නැැති දරුුවන්ගේ� ගැැටලුවලට විසඳුම්
සැැපයීම වෙ�නුවෙ�න් ඔවුන් ආරම්භ කළ වැැඩසටහනේ�
අංංගයක් හැැටියටයි.
මේ� නාාට්යයය සඳහාා වැැඩියෙ�න්ම රංංගනයෙ�න් දාායක
වුණේ� ශාාලිනාා මුතුමුදලිගේ� කියන යො�ොවුන් රංංගන
ශිල්පිනිය. ඇය මීට මුල්ම වරට සම්බන්ධ වුණේ�
වයස අවුරුුදු පහළො�ොවේ�දි. මීට කලින් ශාාලිනාා රටක්
නැැතිකම පිළිබඳව කිසිවක් දැැන සිටියේ� නැැහැැ.

මේ� චරිතය රඟදැැක්වීම හරහාා රටක් නැැතිකම
ගැැන ඇය ලබාාගත් අත්දැැකීම ශාාලිනාා විස්තර
කරයි. මේ� ගමන ඇයට දැැනුනේ� කො�ොහො�ොමද?

මේ� නාාට්යයයෙ�න් කියවෙ�න්නේ� රටක් නැැති අම්මාා
කෙ�නෙ�කුගේ� දරුුවෙ�ක් වීම නිසාා රටක් නැැති
තත්වයට පත් වෙ�න දක්ෂ, පුංංචි ගැැහැැණු දරුුවෙ�ක්
ගැැන. දීප්ති ගුරුුන්ග් වසර ගණනාාවක් ගෙ�වෙ�නතුරුු
තමන්ටත්, තමන්ගේ� දූවරුුන්ටත් පුරවැැසිකම
ලබාාගන්න මහාා සටනක් කරපු නේ�පාාල ජාාතික
මවක්. මේ� නාාට්යයය හරහාාත් එක්තරාා විදියකින්
කියවෙ�න්නේ� ඇගේ�ම ජීවිත කතාාව.

දීප්ති මේ� නාාට්යයයෙ�න් සාාකච්ඡාාවට ලක් කරන
ගැැටලු ගැැනත්, රටක් නැැති වීමේ� අත්දැැකීම
මේ� හරහාා ඉස්මතු කර ඇති ආකාාරය ගැැනත්
පළකළ අදහස්.
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මැැදිහත්වීමක්
සමාාජ ක්රිි යා ාකාාරීත්වය
සහ කලාාව

කලාාව හාා සමාාජ ක්රිියාාකාාරීත්වය
අතර තිබෙ�න සම්බන්ධය
The Certificate

යො�ොදාාගැැනීමයි. මේ� මූලාාශ්රර හරහාා ඔබට කලාාව
සහ ක්රිියාාකාාරීත්වය ගැැන වැැඩිදුරටත් හදාාරන්න
පුළුවන්.

බිහිවුණේ� රඟදක්වාා පෙ�න්වන
ඒකභාාෂික නාාට්යයයක් හැැටියට වුණත් එය වෙ�නස්ම
දෙෙයක් දක්වාා විකාාශය වුණාා. එය අතරමැැදදී
කරන බාාධාා කිරීමක්, ප්රේ�ේක්ෂකාාගාාරය නො�ොසන්සුන්
කරවන වෙ�නස් විදියේ� අත්දැැකීමක් බවට පත්වුණාා.

අධ්යයයන

ගො�ොනුවේ�

The Certificate

මේ�

පරිච්ඡේ�දයෙ�න්

අපි

කලාා කෘෘතියක සිට සමාාජ
ක්රිියාාකාාරීත්වය වෙ�ත ප්රේ�ේක්ෂකයන් පො�ොළඹවන
නිර්මාාණයක් දක්වාා විකාාශය වුණු හැැටි විමසාා
බලමු. රටක් නැැති කමේ� ගැැටලුවට සමාාජයේ�
අවධාානය යො�ොමු කිරීමට කලාාව යො�ොදාාගන්නාා
ආකාාරයත් අපි මෙ�යින් විමසාා බලමු.

කලාාව මේ� ආකාාරයෙ�න් යො�ොදාාගැැනීම ක්රිියාාකාාරීන්ගේ�
කලාාව, දේේශපාාලනික කලාාව සහ විරෝ�ෝධාාකල්පී
කලාාව නමිනුත් හැැඳින්වෙ�නවාා. ඒ වචනවලින්
කියවෙ�න සරල අදහස සමාාජ හෝ�ෝ දේේශපාාලනික
ගැැටලුවක් පිළිබඳව ක්රිියාාකාාරීව මැැදිහත් වීමට
ප්රේ�ේක්ෂකාාගාාරය
මෙ�හෙ�යවීම
සඳහාා
කලාාව
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THE CERTIFICATE – රංංගයක සිට

The Certificate නාාට්යයයේ�

බාාධාා කිරීමක් දක්වාා
The Certificate බිහිවුණේ�

රඟදක්වාා පෙ�න්වන ඒක භාාෂික නාාට්යයයක් හැැටියට
වුණත් එය පසුකාාලීනව වඩාාත් පුළුල්, විප්ලවීය නිර්මාාණයක් බවට පත් වුණාා. මේ�
කියන්න යන්නේ� එය අතරමැැද බාාධාා කිරීමක්, අත්දැැකීමක්, ක්රිියාාකාාරීත්වය වෙ�ත
ප්රරවේ�ශයක් ලෙ�ස තම අනන්යයතාාවය ගො�ොඩනගාාගත් ආකාාරයයි.
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රඟදැැක්වීමක්

පළමුවන ඉදිරිපත් කිරීම : කියවීමක් ලෙ�සින්

ISI Book Launch (London 2017)
The Certificate නාාට්යයයේ�

ආරම්භය බෙ�හෙ�වින්ම
චාාම්,සරල එකක්. ඒ ලන්ඩන් නුවරදී පැැවැැත්වුණු,
රටක් නැැතිකම ගැැන ලියවුනු පො�ොතක් එළිදැැක්වීමේ�

කාාදිජාා බද්රී The Certificate
නාාට්යයයේ� රඟදැැක්වීමක්

empathyandrisk.com

කදිජාා වෙ�දිකාාව මත ඒරමිණියාා ගො�ොතාාගෙ�න
පිටපත කියෙ�ව්වාා. කදිජාාගේ� ස්වාාභාාවික ඉදිරිපත්
කිරීම සාාර්ථක වුණාා. මේ� නාාට්යයය වඩාාත්ම සාාර්ථක
එය "රඟපෑෑමක්" නො�ොවන තරමට බව එයින්
පැැහැැදිලි වුණාා.

උළෙ�ලක් වෙ�නුවෙ�න්. මේ� නාාට්යයය සඳහාා කිසිම
අයවැැයක් වෙ�න් කර නො�ොතිබුණු නිසාා කාාදිජාා බද්රී
කියන විශ්වවිද්යා�ාල ශිෂ්යය ක්රිියාාකාාරිනිය පිටපත
කියවීමට ස්වේ�ච්ඡාාවෙ�න්ම ඉදිරිපත් වුණාා.
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The Certificate නාාට්යයයේ�
UNHCR හිදී

රඟදැැක්වීමක්

UNHCR World Refugee Day (Colombo 2017)
ඊළඟ වතාාවේ� නාාට්යයය ඉදිරිපත් කළේ� ලංංකාාවෙ�දි;
ඒ එක්සත් ජාාතීන්ගේ� සරණාාගතයන් පිළිබඳ
මහකො�ොමසාාරිස්
කාාර්යාාලයේ�
අනුග්රරහයෙ�න්.
පහළො�ොස් හැැවිරිදි ශාාලිනාා මුතුමුදලිගේ� ටී ෂර්ට්
එකකින් සහ කො�ොට කලිසමකින් සැැරසී, වේ�දිකාාව
මත තිබුණු මේ�සයක් මත වාාඩි වෙ�ලාා බො�ොහො�ොම
සැැහැැල්ලුවෙ�න්
ප්රේ�ේක්ෂකාාගාාරයට
ආමන්ත්රරණය
කළාා.

පුංංචි දැැරිවියක් කාාටවත් හරිහමන් උත්තරයක්
දෙෙන්න බැැරි සංංකීර්ණ, බරපතල ප්රරශ්න වැැඩිහිටියන්
පිරිසකට ඉදිරිපත් කිරීමෙ�න් ඇති වුණු බලපෑෑම
ඉතාාමත් ප්රරබලයි. නමුත් මේ� නාාට්යයය හුදු
රඟදැැක්වීමකින් ඔබ්බට ගො�ොස් අතරමැැද බාාධාා
කිරීමක් හැැටියට ඉදිරිපත් කිරීම ඒ අවස්වේ�ථාාදීත්
නිසි ආකාාරයෙ�න් සිද්ධ වුණේ� නැැහැැ.
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World Conference on Statelessness (The Hague 2019)
The Certificate

ප්රරශ්නෝ�ෝත්තර වටයේ�දී The Certificate ඉදිරිපත්
කෙ�රුුණේ� පෙ�ර දැැනුම් දීමකින් තො�ොරව, උත්සවයේ�
කටයුතුවලට බාාධාා වෙ�න අයුරින්. මෙ�වර
ඉදිරිපත්කිරීම මො�ොන තරම් සාාර්ථකද කියනවාා නම්
ඒ රඟදැැක්වීමෙ�න් පසුවත් සමහරුු විශ්වාාස කළේ�
මේ� ඇත්තටම මේ� සභාාව ඉදිරියේ� ප්රරශ්න ඉදිරිපත්
කරන්න මග පාාදාාගත්තු රටක් අහිමි දරුුවෙ�ක්
කියලයි.

නාාට්යයයට ඊළඟ ප්රරදර්ශන
අවස්ථාාව හිමිවුණේ� හේ�ග් නුවර පැැවැැත්වුණු රටක්
නැැතිකම පිළිබඳ පළමුවෙ�නි ලෝ�ෝක සමුළුවට
සමගාාමීව සංංවිධාානය
කලාා උළෙ�දේේදී.

කෙ�රුුණු

CANCELLED

ඉහළ රාාජ්යය නිලධාාරීන්, තාානාාපතාාවරුු, සමාාජ
ක්රිියාාකාාරීන් සහ විද්යා�ාර්ථීන් රැැසක් සහභාාගී වූ
සමාාරම්භක උළෙ�ලේ�දී ආරාාධිත කථික රාාදිකාා
කුමාාරස්වාාමිගේ�
මූලාාසන
කතාාවෙ�න්
පසුව,
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බාාධාා කිරීමක් ලෙ�ස THE CERTIFICATE
ඉදිරිපත් කිරීම ගැැන පළ වූ අදහස්
" පසුගිය වසර පහළො�ොවකට ආසන්න කාාල

රටක් නැැතිකම පිළිබඳ ලෝ�ෝක සමුළුවේ� සමාාරම්භක
උළෙ�ලේ�දී ඇයගේ� මූලාාසන කතාාවෙ�න් පසුව ශාාලිනාා
කළ ඉදිරිපත් කිරීම ගැැන රාාධිකාා කුමාාරස්වාාමි
පළකළ අදහස්.

සීමාාවේ�දී මම එකසත් ජාාතීන්ගේ� සංංවිධාානයේ�
වැැදගත් ධූරයන් කිහිපයක්ම දැැරුුවාා. මම එය
නො�ොසලකාා හරින්න උත්සහ කළත් සාාමාාන්යයයෙ�න් මට
විශාාල ගෞ�ෞරවයක් සහ පිළිගැැනීමක් හිමි වෙ�නවාා.
ඉතින් මගේ� කතාාව අවසාානයේ�දී මේ� පුංංචි ගැැහැැණු
දරුුවාා නැැගිටලාා ඔවුන් මුහුණදෙෙන සැැබෑෑ තත්වය
සහ අපි මො�ොනතරම් අසාාර්ථකද කියලාා පෙ�න්වලාා
මගේ� කතාාවට අභියෝ�ෝග කළාාම මම තිගැැස්සුණාා.
ඇය වේ�දිකාාවට නගිනකම්ම මම එය රඟපෑෑමක් බව
දැැනගෙ�න හිටියෙ� නැැහැැ. නමුත් සුළු මො�ොහො�ොතකට
හරි ඇය අපව ආපස්සට හිතන්න පෙ�ළඹෙ�ව්වාා.
ඇයගේ� උද්යෝ�ෝ�ගය අපිව වසඟ කළාා. ඒ
සාාමාාන්යයයෙ�න් සම්මන්ත්රරණ ශාාලාාවලදි ඇහෙ�න
හඬක් නෙ�වෙ�යි. මෙ�යම තමයි කලාාවේ� අරමුණ
විය යුත්තේ�- අපිට අභියෝ�ෝග කරමින් ලෝ�ෝකය දෙෙස
වෙ�නස් කෝ�ෝණයකින් බලන්න අපිව පෙ�ළඹවීමයි. "
රාාධිකාා කුමාාරස්වාාමි
එක්සත් ජාාතීන්ගේ� හිටපු උපලේ�කම් සහ
සන්නද්ධ ගැැටුම් සහ ළමුන් පිළිබඳ එක්සත්
ජාාතීන්ගේ� නිත්යය නියෝ�ෝජිත
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රටක් නැැතිකම පිළිබඳ ජාාත්යයන්තර සමුළුවේ�දී

" ශාාලීනාාගේ� රඟදැැක්වීම රඟපෑෑමක් නෙ�වෙ�යි. එයින්

The Certificate

කියවුණේ� මහාා සෙ�නඟක් විඳින දුක ගැැන. මම එය
නරඹද්දී දැැනුණේ� මගේ� ආත්මයට උණු කරපු යකඩ
වත් කරලාා ඒවාා මගේ� ඇස්වලින් උතුරාා ගලාා යනවාා
වගේ�.

නැැරඹූ දීප්ති ගුරුුන්ග් දැැක්වූ

අදහස්

මම දිනපතාාම වගේ� රටක් නැැති දරුු පවුල්
මුණගැැසුණත් මට ඔවුන් විඳින වේ�දනාාවට ඔරො�ොත්තු
දීමේ� හැැකියාාවක් නැැහැැ. මට පුළුවන්කමක් තිබුණාා
නම් ඔවුන්ගේ� හඬ මල්ලක අසුරලාා මුලු ලෝ�ෝකයම
හමුවේ� දිගහරිනවාා.
ශාාලීනාා ලිපි ගො�ොනු, ලියකියවිලි උස්සාාගෙ�න ඇවිත්
අත උස්සලාා ප්රරශ්නය ඉදිරිපත් කළ මො�ොහො�ොතේ�
මගේ� හදවත හඬාාවැැටුණාා. මට තදින්ම දැැනුණේ�
මෙ�ය ප්රරතිපත්ති සම්පාාදකයන්ට පණිවුඩයක්
ලබාාදෙෙන්න සාාර්ථක මාාධ්යයයක් බවයි. එක්සත්
ජාාතීන්ගේ� මහාා සමුළුවේ�දිත් මෙ�ය ඉදිරිපත් කරන්න
ඔබට අවස්ථාාවක් ලැැබේ�වාා කියලයි අපි ප්රාා�ර්ථනාා
කරන්නෙ�. "
දීප්ති ගුරුං�ං
නේ�පාාලය
රටක් නැැති අයගේ� අයිතීන් වෙ�නුවෙ�න් පෙ�නී
සිටින ක්රිියාාකාාරිනියක්

The Certificate ඉදිරිපත් කරමින් රටක් නැැතිකම
පිළිබඳ ලෝ�ෝක සමුළුවේ� සමාාරම්භක උළෙ�ලට බාාධාා
කිරීමේ� අත්දැැකීම ගැැන යො�ොවුන් නිළිය පළකළ
අදහස්වලට සවන්දෙෙන්න
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රටක් නැැතිකමේ� ගැැටලුව සම්බන්ධයෙ�න්
ක්රිියාාකාාරී වූ කලාාකරුුවන්
CANCELLED කලාා උළෙ�ල සංංවිධාානය කළේ� රටක්

රටක් නැැතිකම ගැැන ක්රිියාාකාාරීව වැැඩ කරන
කලාාකරුුවන් විශාාල පිරිසක් ඉන්නවාා. සමහරුු
නාාට්යයවේ�දීන්, සමහරුු දෘෘෂ්යය කලාා ක්ෂේ�ත්රරයේ� අය,
තවත් සමහරුු ඡාායාාරූූප ශිල්පීන්.

නැැතිකම පිළිබඳ ලෝ�ෝක සමුළුවට සමගාාමීවයි.
රටක් නැැතිකම තේ�මාාව කරගත්, කලාාකරුුවන් 70
දෙෙනෙ�කුගේ� නිර්මාාණ මෙ�හිදී ප්රරදර්ශනය කෙ�රුුණාා.
මේ� කලාා උළෙ�ල කලාාකරුුවන්ගේ� නිර්මාාණ හරහාා
විටෙ�න සමුළුව අගයමින්, විටක එයට අභියෝ�ෝග
කරමින් සමුළුවට අනුබද්ධව පැැවැැත්වුණාා.
මේ� යො�ොමුවෙ�න් රටක් නැැතිකම පිළිබඳ ජාාත්යයන්තර

•

Jonas Staal සහ New World Summit

•

Saiful Huq Omi වසර ගණනක් තිස්සේ�
ර�ෝහිංන්යා ප්රජාව ගැන වාර්තා චිත්රපට
නිපදවනවා.

•

Greg Constantine රටක්

සමුළුවට සමගාාමීව පැැවැැත්වුණු CANCELLED
කලාා උළෙ�ලේ� වීඩියෝ�ෝ පටය නරඹන්න.

නැැතිකමේ�
ගැටලුව ගැන කතාබස් කරනවා වගේම
ඡායාරූපයට නංවනවා.

ආයතනය රටක් නැැතිකමේ� ගැැටලුවට විසඳුම් සෙ�වීමේ�දී කලාාකරුුවන්
සමග සමීපව කටයුතු කරනවාා. ඔවුන් මේ� සඳහාා පෙ�ළඹුණේ� ඇයි
කියලාා තව දුරටත් දැැනගන්න.
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මේ� අධ්යයයන ගො�ොනුව කියවන්න කාාලය වැැය කළාාට බො�ොහො�ොම ස්තුතියි. මේ� හරහාා
ඔබට රටක් නැැතිකමේ� ගැැටලුව ගැැන යම් අවබෝ�ෝධයකුත්, රඟදැැක්වීමක් හරහාා ඇති
කරන්න පුළුවන් අවස්ථාා ගැැන වැැටහීමකුත් ලැැබෙ�න්න ඇති කියලාා අපි අපේ�ක්ෂාා
කරනවාා. පුංංචිම පුංංචි රඟදැැක්වීමකට වුණත්, පුංංචි දරුුවෙ�කුගේ� ඉදිරිපත් කිරීමකට
වුණත්, ලො�ොකු වෙ�නසක් කරන්න පුළුවන්.

wOHhk f.dkq
ixialrKh ^,sÅ;&( rejka;s o Ñflard
ixialrKh ^ùäfhda&( u,s;a iq,dr
NdId ixialrKh( ksmqks Ydrod m;srf.a ^isx&" lsx r;akï ^fo&
rpkh( r ejka;s o Ñflard" fmuka;s m %kdkaÿ" chïm;s . =ref.a" k§ lïue,a,ùr" k smqks Ydrod
m;srf.a" mshqñ úfÊiqkaor" k,ska ¨fiakd
msgq ie,iqï( u,aIdks fo,a.ymsáh" rð; mú;% uOqNdI
fidaÿm;a ne,Su iy N dId ixialrKh( wdYd wfífldaka" . sydka o Ñflard" fmuka;s m %kdkaÿ"
hq'ä'wd¾'tÉ'fla'.=Kisxy" fg%is fyd,aiska.¾" wrúkao chfialr" k § lïue,a,ùr" k smqks Ydrod
m;srf.a" iqfoaYakd rkauq;=.," lsx r;akï" ;s,ld iqNisxy'
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( m%idoa w¨;aj;a;" fâúâ fldgr,a" ixch tlake<sf.dv" rð; mú;%
uOqNdI" fjkqr kfjdaoa" foYdka f;kakfldaka
ie,iqï iyh( lshdia wyuâ" u,aIdks fo,a.ymsáh" cks;a y¾Yk'
m¾fhaIK iyh( fl!I,Hd wdá.," k,ska ¨fiakd" rð; mú;% uOqNdI" wl,xl m%NdYajr"
ÈkqIsld fifkúr;ak
mßj¾;kh( ysrKHod foajisß ^isx$bx&" wrekaÈ chfialr ^isx$bx&" ukq,s ,jkHd ^isx$bx&" ,sys‚
ks,ùr ^isx$bx&" ðkdokS mrfïYajrï ^fo&" Ydu,d fõokdh.ï ^fo&" mshqñ úfÊiqkaor ^bx&" ysuxis
foys.u ^is&
leurdlrKh( fjkqr kfjdaoa" lsx r;akï" m%ñ, iurfldaka" liqka Wlaj;a;
fjí wvú ks¾udKh( rkail .,aukaf.dv
l<ukdlrKh( u,aIdks fo,a.ymsáh" ufyaIa ,laud,a

iafÜcia kdgH lKavdhu
wOHhk f.dkq
DCS oYl y;l Y%S ,xldj
rpkh ( rejka;s È Ñflard" ksmqks Ydrod m;srf.a
iyh( wl,xl m%NdYajr
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( fjkqr kfjdaoa
DCS Girls at Checkpoints
rpkh ( mshqñ úfÊiqkaor
iyh( wl,xl m%NdYajr
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( fjkqr kfjdaoa
DCS iajhxl:k
rpkh ( rejka;s o Ñflard
iyh( fmuka;s m%kdkaÿ
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( foYdka f;kakfldaka
DCS rejkavd - Y%S ,xld iyfhda.S;aj ks¾udKh
rpkh ( ksmqks Ydrod m;srf.a
iyh( wl,xl m%NdYajr
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( m%idoa w¨;aj;a;

.%Sia hld
rpkh( rejka;s o Ñflard" fmuka;s m%kdkaÿ
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( foYdka f;kakfldaka

l¨ud,s ( jeäysáhkag iqrx.kd l;djla
rpkh( rejka;s È Ñflard" k§ lïue,a,ùr
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( foYdka f;kakfldaka
Love and Other Objects
rpkh( chïm;s .=ref.a
iyh( k,ska ¨fiakd
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( fjkqr kfjdaoa
Ovaryacting !
rpkh ( mshqñ úfÊiqkaor
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( fjkqr kfjdaoa
Passing Stage jHdmD;sh
rpkh( rejka;s o Ñflard
iyh( fl!I,Hd wdá.," rð; mú;% uOqNdI
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( ixch tlake<sf.dv" rð; mú;% uOqNdI

isßhdkq iajhxl:k
rpkh( chïm;s .=ref.a
iyh( k,ska ¨fiakd
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( foYdka f;kakfldaka
The Certificate
rpkh( rejka;s o Ñflard
iyh( wl,xl m%NdYajr
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( ixch tlake<sf.dv

Thought Curfew
rpkh( mshqñ úfÊiqkaor
iyh( wl,xl m%NdYajr
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( fâúâ fldgr,a
Walking Path - jpk ke;s kdgHhla
rpkh( chïm;s .=ref.a
iyh( k,ska ¨fiakd
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( m%idoa w¨;aj;a;
iafÜcia l,d Ys,amS mqyqKq jevuq¿j
rpkh( k,ska ¨fiakd
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( m%idoa w¨;aj;a;
Stages Junior Ensemble
rpkh( mshqñ úfÊiqkaor
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( m%idoa w¨;aj;a;

iafÜcia fcHIaG jDkao mdGud,dj
rpkh( chïm;s .=ref.a
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( m%idoa w¨;aj;a;

