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,J xU gps;isapdhy; elhj;jg;gl;Ls;s gps;isfisf; Fwpj;jjhd ehlfnkhd;whFk;.
ehlw;wjd;ik vd;gJ taJte;jth;fspdhy; cUthf;fg;gl;lJ. MdhYk; gy gps;isfs;
mjdhy; ghjpf;fg;gLfpd;whh;fs;. mj;Jld; ,e;j ts njhFg;ghdJ gps;isfs; kw;Wk;
taJte;Njhupw;fhf vOjg;gl;Ls;sJ.

,e;j ts njhFg;gpy; ePq;fs; vd;d
mwpe;Jnfhs;tPu;fs;?
,e;j tsnjhFg;ghdJ 3 gFjpfis cs;slf;fpaJ. ePq;fs; ,e;j %d;W gFjpfisAk;
cgNahfkhdjhf fhz;gPh;fs; vd ehk; ek;Gfpd;Nwhk;.

gpur;rpid
,e;j ts njhFg;ghdJ cyfshtpa gpur;rpidahd ehlw;wjd;ikia ,e;j ehlfj;jpd;
%ykhf Kd;itf;fpd;wJ. ,e;j ehlw;wjd;ik> mjpy; gpbgl;lth;fs; kw;Wk; mjw;fhf
Ntiy nra;gth;fs; Fwpj;j tplaq;fspy; cq;fsJ mwpit Mokhf;Ffpd;wJ.

ehlfk; – j ru;btpnfl
j ru;btpnfl; vd;gJ xU gps;isapd; ghh;itapd; %ykhf ehlw;wjd;ikia xU
nrhw;nghoptpd; %ykhf Kd;itj;jy;. ,e;j gFjpapd; %ykhf ,e;j ehlfk; vt;thW
cUthf;fg;gl;lJ vdTk; vt;thW cUthf;fg;gl;lJ vdTk; mwpe;Jnfhs;s KbAk;.

Neu;fhzy; – Mh;l; md;l; mf;btprk;
j ru;btpnfl; xU Kd;dpiyg;gLj;jy; my;y khwhf mJ xU FWf;fPlhFk;. ehlw;wjd;ik
vDk; gpur;rpidia Kd;dpiyg;gLj;j vt;thW fiy vd;gJ gad;gLj;jg;gLfpd;wJ
vd;gij ,e;j gFjpapy; Kd;dpiyg;gLj;jyhk;.
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gpur;rpid
ehlw;wjd;ik

ehlw;wth;fs; vdpy; vd;d ?
ve;jnthU Njrpa ,dKkw;wtNu ehlw;wth;
vdg;gLthh;. mjhtJ> thf;fspg;gjw;fhd
cupik>
epynkhd;iw
jd;dfj;Nj
nfhs;tjw;fhd cupik> fy;tp fw;gjw;fhd
cupik> kUj;Jt trjp> gazpg;gjw;fhd
cupik>
ehL
kw;Wk;
rl;lj;jpdhy;
ghJfhf;fg;gLtjw;fhd cupik> jpUkzk;
nra;tjw;Fk;
gpui[Aupikia
jkJ
gps;isfspw;F toq;Ftjw;fhd cupik
vdg;gLk; rfy ,t;TupikfSk; xU
ehl;by; gpu[hTupikia nfhz;bUg;gjd;
%yNk ngwg;gLfpd;wJ. Mdhy; FbAupikAs;sth;fs;
midtupw;Fk;
cs;s
,e;j tplaq;fs; midj;Jk; ehlw;wth;
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vd tifg;gLj;jg;gLk; xUtupw;F cj;ju
thjkw;wjhf fhzg;gLfpd;wJ.
cyfshtpa uPjpahf rfy kdpjh;fspw;Fk;
Njrpaj;ij
nfhz;bUg;gjw;F
cupik
cs;sNghjpYk; 10-15 kpy;ypad; kf;fs;
jw;NghJ
cyfpy;
ehlw;wth;fshf
fhzg;gLfpd;wdh;. Njrpaj;jpw;fhd mbg;
gil cupikapid mwpe;Jnfhs;s ,q;F
mOj;Jf
ehlw;wjd;ik Fwpj;j Nkyjpf jfty;
fspw;F ,q;F mOj;Jf Institute of
Statelessness and Inclusion.
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ePq;fs; gps;isfshf fhzg;gLtJld;> ehlw;wjd;ikapy;
Nkyjpf jfty;fis mwpe;Jnfhs;;s tpUk;gpdhy; ,ij
mOj;Jf. Finding Neha
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ehlw;wth;fs;
ehlw;w r%fq;fs

cyfshtpa uPjpahf 10 kpy;ypadpw;Fk;
mjpfkhd
kf;fs;
ehlw;wth;fshf
fhzg;gLfpd;wdh; vd cj;jpNahfG+h;t
mwpf;iffs; njuptpf;fpd;wd. MdhYk;
15 kpy;ypad; kf;fs; fhzg;gLtjhf
Mf;btpr;l; Fwpg;gpLfpd;wdh;.

ehlw;w
jd;ik
jdpegu;fshy;
mDgtpf;fg;gLfpwJ> NkYk; ,J KO
r%fq;fshYk;
mDgtpf;fg;gLfpwJ.
Afq;fs; KOtJk; gy ,d kw;Wk; kj
r%fq;fs; mtw;wpd; milahsj;ijAk;
mtu;fspd;
tho;f;if
cupikiaAk;
mopf;Fk; tifapy; ,yf;F itf;fg;gl;L
jhf;fg;gl;ld.

ehlw;w gpur;rpid
xU egUf;F ehlw;w epiy vd;gJ gpwg;G
fhuzkhf> ngz;fSf;F ghFghL fhl;Lk;
rl;lq;fs; fhuzkhf> ,aw;if NguopTfs;
fhuzkhf>
murpay;
mikjpapd;ik
kw;Wk;
Nghu;fs;
fhuzkhf>
KO
r%fq;fisAk; mopf;f Ntz;Lnkd;Nw
eltbf;iffs;
fhuzkhf>
jdpg;gl;l
kw;Wk; murpay; gopthq;fy; fhuzkhf
Vw;glyhk;. jdpegu;fs;. ehlw;wjd;ikia
kuGupikahfg; ngw KbAk; vd;gjhy;>
cyfpy; mjpf vz;zpf;ifapyhd ehlw;w

ehlw;w jd;ik kw;Wk;
ngz;fs
ngz;fSf;F
vjpuhd
ghugl;rkhd
rl;lq;fs; epiyaw;w jd;ikf;F xU
mbg;gil fhuzkhFk;. cyfpy; ,d;Dk;
gy ehLfs; cs;sd> mit ngz;fs;
jq;fs; Njrpaj;ij jq;fs; Foe;ijfSf;F
mDg;g
mDkjpf;ftpy;iy
,jd;
tpisthf gy Foe;ijfs; ehlw;wth;fshf

Foe;ijfs; cs;sdu;.

gpwf;fpwhu;fs;.

,d;]pbA+l; x.g; ];Nll;ny];d]; md;l; ,d;f;Srd;
Jiz-,af;Feh; mky; b rpf;Nfuh mth;fs;
];Nl[]; jpNal;lh; f;Ug;gpw;F ,e;j gpur;rpid
vt;tsT+ ngupaJ, ,jpy; fhzg;gLk; Mfg;ngupa
rthy; vJ kw;Wk; ehlw;wgps;isfs; njhlh;gpy;
fye;Jiuahltij NfSq;fs;

Neghiyr;rhh;e;j jPg;jp FUq; mth;fs; Kd;dhs;
ehlw;wtuhf fhzg;gLtJld; jdf;Fk; jdJ
kfs;khUf;Fk; FbAupikia ngw NghuhbaJld;
mth; jdJ mDgtk; Fwpj;J ciuahw;Wfpd;whh;.
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,yq;ifapy; ehlw;wth;fs
,yq;ifapYk; ehlw;wth;fSldhd fzprkhd epiy cs;sJ vd;gJ
cq;fSf;Fj; njupAkh? ,q;Nf rpy mbg;gil gpd;dzp jfty;fs; cs;sd.
,e;j gFjpapy; ePq;fs; NkYk; Muha;r;rp nra;tPu;fs; vd;W ek;GfpNwhk;.

,yq;ifapy; ehlw;w rdj;njhifapdh
%ykhfTk;
,e;j
rdj;njhifapdh;
Ntfkhf tsh;e;jjd; %ykhfTk;> 1921k;
tUlg;gFjpapy; nghJthf ,e;jpad; jkpou;
vd mwpag;gLk; ,e;j rdj;njhifapdh;
FOthdJ ehl;bd; nkhj;j rdj;njhifapy;
13.5 rjtPjkhf (602>700) fzf;fplg;gl;ldh;.
1936k; Mz;bd;NghJ> ,e;j vz;zpf;if
kw;Wk; rjtPjkhdJ NkYk; mjpfupj;jJ.
jw;NghJ ehl;bd; nkhj;j rdj;njhifapy;
,e;jpad; jkpoh;fspd; vz;zpf;if 1>123>000
my;yJ 15.3 rjtPjkhf fhzg;gLfpd;wJ
[4]. kw;Wk; ,th;fspy; gyh; ,yq;if
FbAupikia ngw;wth;fsy;yh;. mth;fs;
,yq;iff;Nfh my;yJ ,e;jpahtpw;Nfh
cupikahdth;fs; my;yh;.

rpq;fs rKjhaj;jpd; rpy gFjpapdh;
jkpo; kf;fspd; tsh;r;rpia ntWj;jJld;
,e;j kf;fis kPz;Lk; ,e;jpahtpw;F
mDg;gp
itf;FkhW
murhq;fj;jpw;F
mOj;jkspj;jdh;.
MfNt
,yq;if
1948k; Mz;by; Rje;jpuk; ngw;wTld;
Kjd;Kjyhf murhq;fkhdJ rpNyhd;
FbAupik rl;lj;ij mwpKfg;glj;jpaJ.
,e;j rl;lkhdJ Vwf;Fiwa 5>000 ,e;jpad;
jopoh;fspw;F
,yq;if
FbAupikia
mspj;jJ. vt;thwhapDk;> 700>000w;Fk;
Nkw;gl;l
egh;fs;
(11%)
rpNyhd;
FbAupikaw;wth;fshfNth NtWtpjj;jpy;
$Wtjhapd; ehlw;wth;fshf khwpdhh;fs;.
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Echoing Hills (2018)
Documentary Film

[5]

kw;Wk; ghf;fp];jhd; FbAupik rl;lk; (1949)
[6] ,ij jPu;f;ftpy;iy. 1954k; tUlj;jpy;
NeU - nfhj;jyhty rl;lkhdJk; ,ij
NghJkhdsT jPu;f;ftpy;iy[7] 1962k;
tUlj;jpd;NghJ ,e;j ,uz;L ehLfspw;Fk;
eLtpy; fpl;lj;jl;l 975>000 rdj;njhif
kf;fs; mfg;gl;L fhzg;gl;lJld; mth;fs;
,yq;ifapdhy; ',e;jpa ehl;lth;" vdTk;

mth;fs;
jpUg;gp
mDg;gg;gLifapy;>
jq;fsJ
FLk;gj;jpypUe;J
gpupf;fg;gl;L
jhq;fs; mwpe;jpUe;j xNunahU tPl;il tpl;L
gpupf;fg;gl;l egh;fs; fjwp mOj rj;jj;jpd;
%ykhf
te;Jnfhz;bUe;j
Gifapuj
tz;bapd; rj;jkhdJ mkpo;e;J NghdJ vd
Fwpg;gplg;gLfpd;wJ. ,e;j epfo;thdJ jkpopy;
'xg;ghup Nfhr;rp" vd mwpag;gLfpd;wJ.

xg;ghup Nfhr;rp vDk;
,t;tplj;jpy; mOj;Jf.

glj;ij

,e;jpahtpdhy;
"ehlw;wth;fs;"vdTk;
tifg;gLj;jg;gl;ldh;.

ghh;f;f

,e;j
tplak;
njhlh;gpyhd
Nkyjpf
jfty;fisA+k;
kiyehl;L
jkpo;
rdj;njhifapdh;fspd; tuyhw;iw mwpe;J
nfhs;sT+k; fPNoAs;s rpy ,izg;Gf;fis
ePq;fs; ghu;itaplyhk;

mjd;
gpd;duhd
gy
tUlq;fspw;F
,yq;if kw;Wk; ,e;jpa murhq;fq;fs;
,e;j gpur;rpidia jPu;f;f jtwpd. ,e;jpa
9

ehlfk;
j ru;btpnfl

j ru;btpnfl; vd;why; vd;d?
rhd;wpjo; vd;gJ xU ehlw;w Foe;ijahy;
epfo;j;jg;gl;l xU FWfpa NkhNdhNyhf;
MFk;>
,J
xU
ehlw;wth;fshf
mwptpf;fg;gLtjw;fhd
mbg;gilia
Nfs;tpf;Fs;shf;FfpwJ.

j ru;btpnfl;il tof;fkhd nray;jpwd;
ghzpapy; nra;a KbAk; vd;whYk;> xU
ngupa epfo;Tf;Fs; jiyaPlhf ,J
rpwe;j
mDgtkhf
cs;sJ.
,jd;
nghUs;
vd;dntd;why;>
ru;btpnfl;
epfo;j;jg;glhjNghJ my;yJ mDgtk;
tha;e;jit
nray;jpwd;
my;yJ
cz;ikahd xd;W vd;gjpy; Fog;gk;
,Uf;Fk;NghJ mJ rpwg;ghf nray;gLk;.

j ru;btpnfl; Rkhu; 15 - 20 epkplq;fs;
ePskhdJ. NgRk; Foe;ijf;F Rkhu; 13
my;yJ 14 taJ ,Uf;Fk;> NkYk; mtu;
jdJ nrhe;j tho;f;if mDgtj;jpd; %yk;
ehlw;w jd;ik Fwpj;J jd;dplk; cs;s
Nfs;tpfis Neubahf ghu;itahsu;fsplk;
ciuahw;Wfpwhu;.

Mdhy;
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Kjypy;>

ehlfj;ij

cw;W

,e;j ehlfj;jpd; fij.
,J vt;thW cUthfpaJ? ,J vq;F gazpj;Js;sJ?

xU epkplk;..... ,e;j rpwpa ehlfj;ij ehk; fw;gid nra;ayhk;....
(Mk; ,J kpfTk; rpwpaJ) — ehlw;wth;fs; mg;gbahapd; ,jd;
fij ahjhftpUf;fyhk;.?

j ru;btpnfl; xU FWfpa tUlq;fisf;nfhz;l tajhdjhFk;. ,J 2017k;
tUlj;jpy; yz;ld; efuj;jpy; kpfTk;
FspuhdnjhU
ij
khj
ehspNyNa
gpwe;jJ. rpy egh;fs; jw;NghJ kwe;Jtpl;l
NghjpYk; gy egh;fs; ,e;j nrhw;nghoptpd;
gpwg;gpw;F rhl;rpahf fhzg;gl;ldh;. ,e;j
egh;fNs ,d;]pbAl; xg; ];Nll;ny];d];
md;l;
,d;f;S~d; (Institute on
Statelessness and Inclusion)
,dhy;
elhj;jg;gl;l vdf;Fwpg;gplg;gLk; Gj;jf
ntspaPl;L tpohtpw;F te;jth;fshth;. ,e;j
Gj;jf ntspaPlhdJ kpfTk; Kf;fpakhf
fhzg;gl;lJ fhuzk; ,e;j epfo;tpy;
nkydp fd;dh (Avd;rpvr;Mh;)> Nfj;upd;
`upq;ld; (rkkhd Njrpa cupikf;fhd
cyfshtpa fk;ngapd;) kw;Wk; Nyhuh
gpq;fhk;
(xgpd;
Nrhrpal;b
[];b];
,dp~pNal;bt;) Mfpa gy Kf;fpa egh;fs;
fye;J ciuahw;wpdh;.

j
ru;btpnfl;
gpwe;j
Neuj;jpNy>
ahupw;FNk
Gifg;glq;fis
vLf;f
Njhd;wtpy;iynadpYk;
xU
egh;
mjd;
tPpbNah
fhl;rpia
gjpT
nra;jpUe;jhh;. Mjyhy; ,jd; gpwg;gpw;fhd
rhd;Wfs;
here ,jpYs;sd kw;Wk;
ehk;
me;j
rhl;rpAs;sijf;Fwpj;J
kfpo;r;rpailfpd;Nwhk;.
j ru;btpnfl; MdJ xU ,sk; khztu;
Mu;ty
nraw;ghl;lhsuhd
fhjp[h
gj;up
(Kadhija Badri)
vd;gdtupdhy;
Kjd;Kjypy; capuspf;fg;gl;lJ. mtupd;
Kd;itg;gpd; gpd;duhf j ru;btpnfl; ehlw;w
jd;ik Fwpj;j gpur;rpid njhlh;gpy; gy
Kf;fpa Nfs;tpfis vOg;gpajhf gyu;
Fwpg;gpl;ldh;.
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taJte;Njhh;fspd; ftdj;ij fth;e;jJ.
MdNghjpYk;> ,e;epfo;tpd; gpd;duhf j
ru;bntl; Fwpg;gpl;l rpy fhyg;gFjpf;F
mt;thW
xd;Nw
,Uf;ftpy;iy
vDkstpw;F kwe;Jtplg;gl;bUe;jJ.

MdNghjpYk; kPz;Lk;> j ru;btpnfl; ,w;F
Kiwahd mq;fPfhuj;ij ngw;Wf;nfhLf;f
gyh; Kd;te;J fLikahf cioj;j
NghjpYk;> mt;thwhdnjhd;W fhzg;glhj
tifapy; kPz;Lk; j ru;btpnfl; rpy
Kaw;rpfspd; gpd;dh; kOq;fpg;Ngha;tpl;lJ.

***
j ru;btpnfl; kPz;Lk; 2017k; tUlj;jpy;
cyfj;jpd;
kw;WnkhU
gFjpapYs;s
,d;DnkhU rpwpa ehl;by; Mdp khjk;
kpfTk; ntg;gkhdnjhU ehspy; caph;
ngw;wJ.
me;j
ehLjhd;
,yq;if.
,e;j
Kiw
,jd;
gpwg;G
Fwpj;J
UNHCR mwpe;jpUe;jJld; mJ mij
Fwpj;Jf;nfhz;lJ.

kPz;Lk; mt;thW xd;W fhzg;glhj
tifapy; mJ kOq;fp Ngha; tpl;lJ.

***
j ru;btpnfl;bd; kpfTk; nghJ kw;Wk;
vjpu;ghh;f;fg;glhj
gpwg;G
kPz;Lk;
2
tUlq;fspd;
gpd;duhf
nejh;yhe;J
Njrj;jpd; N`f; efupy; Mb khjk; 2019k;
md;W eilngw;wJ. ,J Kjd;Kjyhf
eilngw;w ehlw;wth;fs; njhlh;gpyhd cyf
khehl;bNyNaahFk; (World Conference
on Statelessness) ,J ,d;]pbAl; xg;
];Nll;nyl;];d];
md;l;
,d;f;S~d
Institute on Statelessness and Inclusion
,dhy;
xUq;fpizf;fg;gl;bUe;jJ.
vk;gjp md;l; up];f; Empathy and Risk
,dhy; Mfpatw;wpdhy; epu;tfpf;fg;gl;l
fhd;];yl CANCELLED fiy epfo;tpd;
xU gFjpahfNt j ru;btpnfl; kPz;Lk;

,yq;if ehl;by; j ru;btpnfl; cyf
mfjpfs; jpdj;jpd; gpd;dzpapy; kPz;Lk;
capu;g;gpf;fg;gl;lJ. mfjpfSld; njhlh;Ggl;l gy gpur;rpidfs; ,j;jpdj;jpy;
ciuahlg;gl;l NghjpYk; mfjpfs; vDk;
gpur;rpidapypUe;J NtWgl;l ehlw;wth;fs;
Fwpj;j Fwpg;gpl;l gpur;rpid njhlh;gpy; j ru;btpnfl; gq;Fgw;WNdhupw;F
kPs;Qhgf%l;baJ. j ru;btpnfl; fjp[hit
tplTk;
taJ
Fiwe;j
~ahypdh
KJKjypNf
mth;fspdhy;
Kd;itf;fg;gl;lJ.
~ahypdhtpdhy;
capu;g;gpf;fg;gl;L
Kd;itf;fg;gl;l
j ru;btpnfl; ,t;thwhdnjhU ghupa
gpur;rpid
,t;thwhdnjhU
rpWkpf;F
vt;tsT njupe;jpUf;fpd;wJ vd gq;Fgw;wpa
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capu;g;gpf;fg;gl;lJ.

Kd;itg;G jhd; j ru;btpnfl; vd;gij
tpRthrpf;ftpy;iy.

,e;j
"fhd;]y;l;";
CANCELLED fiy
epfo;thdJ fiyQh;fspdhy; cUthf;fg;gl;lJld; ehlw;wth;fs; Fwpj;j cyf
khehl;il
ghuhl;LtJk;
miw$ty;
tpLg;gJNk ,jd; Nehf;fkhf fhzg;gl;lJ.
,e;j jpl;lj;jpy; j ru;btpnfl; ngupanjhU
gq;if
tfpj;jJ.
,e;j
khehl;bd;
Muk;gj;jpy;> Kf;fpa Fwpg;G Ngr;rhsuhf
fhzg;gl;l uhjpfh Fkhu];thkp mth;fspd;
ciuapd; gpd;djhf> j ru;btpnfl; 250
egh;fs; $bapUe;j $l;lj;jpy; Fwpg;gpl;l
Nfs;tpf;fizfs; %ykhf FWf;fpl;lJ.
j ru;btpnfl; ,d; FWf;fPl;lhy; $bapUe;jth;fs;
Fog;gkile;jdh;.
mth;fs;
mij
vjph;ghh;f;ftpy;iy.
mth;fs;
,e;j
j
ru;btpnfl;
xU
ehlfkh
my;yJ
cz;ikahnjhU
rk;gtkh
vd
mwpe;jpUf;ftpy;iy.
mth;fspy;
rpyh;
,e;epfo;tpw;F
gpd;duhdnjhU

MfNt> j ru;btpnfl; vDk; rpwpanjhU
ehlfj;jpd; vspa fijNa ,JthFk;.
gy Kaw;rpfspw;F gpd;dh;jhd; ,Wjpahf
rpwpanjhU fijahf j ru;btpnfl; jdJ
milahsj;ij ngw;wJ.
vt;thwhapDk;> ,e;j ehlfj;jpYs;s kf;fs;
ehlw;wth;fshth;. mth;fsJ jq;fsJ
FbAWikia kWf;Fk; mNjNeuj;jpy;
xU
kdpjdhf
milahsg;gLj;jg;gl
xU kdpjdpw;F FbAupik mtrpak; vd
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15

,e;j ehlfk; Vd; cUthf;fg;gl;lJ?
ehlfMrpupah; Uthe;jp b rpf;Nfuhtpd; rpe;jidfs;
ghypdk;> ,dk;> Njrpak; Nghd;w jkf;F
toq;fg;gl;Ls;s milahsq;fis ve;jtpj
Nfs;tpfSk; ,d;wp ngUk;ghyhd kf;fs;
Vw;Wf;nfhs;fpd;wdh;.
vd;idg;nghWj;j
tiuf;Fk; xU ehLk; mjd; Njrpa
milahsKk; vdf;F fpilf;fg;ngw;wij
ehd;
vg;nghOJNk
rhjhuzkhfNt
fUjpAs;Nsd;.
,g;nghOJ
ehd;
vdJ Njrj;ijf; Fwpj;Jk; mjpdhy;
Fwpg;gplg;gLfpd;w
tuk;Gfs;
Fwpj;J
KWKWf;fpd;w
NghjpYk;>
jpBnud
vdf;F vd;W xU Njrpak; ,y;yhjnjhU
#o;epiy Vw;gLnkdpy; ehd; mjw;F
vt;thW Kfq;nfhLg;Ngd; my;yJ vt;thW
Gupe;Jnfhs;Ntd; vd;gJ vdf;F njupahJ.
ahuhYk;
,t;thwhdnjhU
epiyik
jq;fspw;F Vw;gLk; tiuf;Fk; ,ij
fw;gi nra;J ghh;f;ftpaYk; vdTk; ehd;
epidf;ftpy;iy.

egh; Mokhd kw;Wk; fzpf;f ,ayhj
tifapy; ghjpf;fg;glf;$bath;fs; vDk;
gFjpf;F nry;Ytij Gupe;Jnfhs;Sk;
epiyf;F ehd; jw;NghJ te;Js;Nsd;.
,J
Fwpj;j
gFjpapy;
nraw;gLk;
vdJ rNfhjuu; mky; %ykhfNt ehd;
ehlw;wth;fs; Fwpj;J mwpe;Jnfhz;Nld;.
mth; jdJ tho;f;ifapd; njhopyhf
,ij njupT nra;jNtisapy; ehd;
,e;j epiyik Fwpj;J fw;Wf;nfhs;s
Muk;gpj;Njd;.
ehd;
,e;j
gpur;rpid
Fwpj;J
mwpe;Jnfhz;lNghJ
vdf;F
tpRthrpf;f ,ayhj jd;ik fhzg;gl;lij
jw;NghJ ehd; epidj;J ghh;f;fpd;Nwd;.
,t;thwhdnjhU
tplak;
rhj;jpakh?
ve;j ehl;ilAk; rhu Kbahjtifapy;
mDkjpf;fg;glhj
kf;fs;
cs;sduh?
,e;j #o;epiyapy; gpwf;Fk; gps;isfs;?
,J
,d;Dk;
ftiyf;FupajhfTk;
ek;gtpayhjfTk;
fhzg;gl;lJ….
,Wjpapy; mth;fspd; vz;zpf;if – gj;J
kpy;ypad;> ,y;iy gd;dpuz;L kpy;ypad;>
,y;iyapy;iy fpl;lj;jl;l 15 kpy;ypad;
(,t;thehd
kf;fs;
fzf;nfLg;gpw;F
cl;gLj;jg;glhikapdhy;
mth;fis

,t;thwhdnjhU tplak; xU eghpw;F
epfOk;NghJ
Njrpa
muR
Fwpj;j
xU
Mokhd
fUj;J
cyfshtpa
KiwikfspDs;
gjpe;jpUf;Fk;
,e;j
fhyg;gFjpapy; xU egh; jpbnud jdJ
Njrpaj;ij ,of;Fifapy; mf;Fwpg;gpl;l
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kjpg;gpLtJ
kpfTk;
fbdkhdjhfTk;
fhzg;gLfpd;wJ). ve;jnthU Njrpaj;jpw;Fk;
mDkjpf;fg;glhj gjpide;J kpy;ypad;
Mz;fs;> ngz;fs; kw;Wk; rpWth;fs;
,e;j
cyfj;jpy;
tho;fpd;whh;fsh?
mth;fs; ve;jnthU ehl;bdJk; FbAupik
ngw;wth;fshf
mq;fPfupf;fg;gltpy;iy.
,e;j 15 kpy;ypad; kf;fSk; jq;fspw;F
vd;W
xU
nrhe;j
khepyj;ij
cUthf;fpf;nfhs;s Ntz;baJ NghyNt
cs;sJ.

,t;tifahd mopT kpfTk; Nrhfj;ij
mopj;j NghjpYk; kpfTk; nfhLukhd kw;Wk;
mjpfhuj;jpw;F
mjptpUg;gKs;sth;fs;
,j;jifa Nkhrkhd jpl;lq;fis vt;thW
elhj;Jthh;fs; vd;gijAk; ehd; fhz
Muk;gpj;Njd;. MfNt> ehlw;wth;fspd;
epiyikia
khw;WtJ
,e;j
tif
gaqlfukhd ghijapy; elf;f Ntz;ba
xU gbahf mikAk; vd;gijAk; ehd;
Vw;Wf;nfhs;s jahuhftpUe;Njd;.
MdNghjpYk;
ehd;
jahuhftpUf;fhj
tplankhd;Wk;
fhzg;gl;lJ.
mJ
vd;dntdpy;> cyfpYs;s gy ehlw;w
egh;fs; ehlw;wth;fshf fhzg;gLtjw;fhd
fhuzk; ntWf;fj;jf;f murpay; epfo;r;rp
epuy;fs; khj;jpukd;wp khwhf ngz;fspw;F
fhl;lg;gLk;
ghFghLfSk;
mjw;fhd
fhuznkd;gNjahFk;.

ehlw;wth;fs; xU gpur;rpid mjpYk;
cyfshtpa gpur;rpid vd;gij ehd;
Vw;Wf;nfhz;l gpd;gjhf ehd; ,d;DnkhU
rthypw;F
Kfq;nfhLf;f
Neu;e;jJ.
ehd; mg;nghOJ cldbahf ehlw;w
jd;ikf;fhd Kf;fpa fhuzk; murpay;
gopthq;fy;fNs vd;W fw;gid nra;Njd;.
Mk;> fle;j fhyj;jpYk;> epfo;fhyj;jpYk;
kdpjh;fs; mth;fsJ milahsq;fis
gwpnfhLj;J
kdpjNeak;
mopf;fg;gl;l
ml;^opaq;fisf; Fwpj;J mwpe;jpUe;Njd;.
ehd;
nuh`pq;fpah>
ghy];jPdh;fs;>
Fh;Jf;fs;> ngh];dPa nru;gpah;fs; Fwpj;J
mwpe;jpUe;Njd;. egh;fis mopf;f kdpjh;fs;
,wq;ff;$ba
mjp$ba
Moq;fisf;
Fwpj;Jk; ehd; mwpe;jpUe;Njd;.

nfhQ;rk; nghWf;fTk;. vd;d?
ngz;fs; jq;fsJ Njrpaj;ij jq;fsJ
gps;isfspw;F
flj;j
,ayhjjhd
epiyikapd;
tpisthf
Vuhskhd
gps;isfs; ehlw;wth;fshf ,Ug;gjw;fhd
epue;ju
cjtpaw;w
#o;epiyapy;
gpwf;fpd;whh;fs;. ,J vdJ Gupjypw;F

17

mg;ghw;gl;ljhf
fhzg;gl;lJ.
,e;j
tajpYk;
ehspYk;
fhzg;glf;$ba
Njitaw;w gpur;rpid. jq;fsJ tho;f;if
KOtJk; Kw;wpYk; rf;jpaw;w #o;epiyf;F
Vd;
murhq;fq;fs;
Ntz;Lnkd;Nw
kf;fis js;Sfpd;wd? cz;ikahfNt
xU
ghlrhiyf;F
nry;ytpayhj>
rl;luPjpahf
ve;jtpj
NtiyfisAk;
nra;atpayhj> jdf;F vd;W xU epyj;ij
nfhs;sNth
my;yJ
gazpf;fNth
,ayhj> RahjPdhfTk; jd;dpiwthfTk;
thoKbahjtifapYk;
epue;jukhf
jq;fpthoNtz;ba
fl;lhaj;jpw;F
js;sg;gLgth;fs; filrpapy; xU murpw;F
ghukhdth;fshf
fhzg;gLfpd;wduh?
MfNt
,t;thwhd
vy;iyfspw;Fs;
thOk;
vz;zpf;ifapyhd
kf;fis
murhq;fq;fs; njhlh;r;rpahf Njitaw;w
ghFghL fhl;Ltjw;fhd fhuzk; ahJ?

,e;j ehlfj;jpy; ebf;Fk; fjhghj;jpukhdJ
jdJ
rpWtajpy;
jdJ
gbg;gpy;>
tpisahl;Lf;fspy;> fiyfspy; kw;Wk;
Kf;fpakhd rfy tho;f;if jpwd;fspYk;
jhd;
ngw;Wf;nfhz;l
rhd;wpjo;fis
xU Nfhg;G KOtJkhf nfhz;Ls;sJ.
vt;thwhapDk; mts; gpwe;j FbAupik
vDk; rhd;wspf;Fk; rhd;Wjo; ,d;wp
mts; nfhz;bUf;Fk; Vida midj;J
rhd;wpjo;fSk; ve;jtpj ngWkjpAkpd;wpNa
fhzg;gLfpd;wd.
vdf;F ,uz;L ,sk; ngz;gps;isfs;
cs;sdh;.
,e;j
ehlfj;ij
ehd;
vOJifapy;
vdJ
gps;isfspw;F
vy;yhNkapUe;Jk; mth;fspw;F vd;W xU
Njrpak;
fhzg;glhjtplj;J
mth;fs;
vt;thW czUthh;fs; vd;gij ehd;
fw;gid nra;a Kaw;rpj;Njd;. ehd;
cynfq;fpYk; ehlw;w epiyapYs;s gy
gps;isfspd; fijfis ehd; gbf;fpd;w
NghjpYk; me;e xt;nthU gps;isapYk;
cs;s gy;yhapuf;fzf;fhd Mw;wy;fis
vd;dhy;
fhzf;$bajhftpUe;jJ.
MdNghjpYk; mth;fs; tsh;e;J jq;fsJ
,sikg;gUtj;ij milifapy; mth;fs;
jq;fspw;Fs; tsh;j;Jf;nfhs;s Ntz;ba
jd;dk;gpf;iff;F gjpyhf mth;fs; NkYk;
NkYk; cjtpaw;w> mtek;gpf;if epiwe;j>
ghoile;j
kw;Wk;
Nfhgk;
epiwe;j
tho;f;iff;F js;sg;gLtJ vt;thwhdnjhU
tPzhdjhdjhFk;.
mt;thW
mth;fs;

,ijj;jhd; vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;stpy;iy..
MfNt> ehlw;w jd;ik Fwpj;J xU fijia
vOJk;gbf;F Nfl;fg;gl;l Neuj;jpy; ehd;
ftdQ;nrYj;j Ntz;baJ ,Jjhd; vd
ehd; jPu;khdpj;Njd;. ,e;j ehlfkhdJ
xU jpwikahd ngz; kpfTk; Mw;wy;fs;
gilj;j xU ,sk; ngz; jdf;F vd;W
xU Njrpak; ,id;ikapdhy; tho;tjw;Nfh
my;yJ
RahjPdkhf
,aq;fNth
mDkjpf;fg;glhikia Rl;bf;fhl;Lfpd;wJ.
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khWtJ Vd; elf;ftpayhJ? xU ,sk;
egh; js;sg;glf;$ba kpfTk; ntWg;G+l;Lk;
,r;#o;epiyia
cq;fshy;
fw;gid
nra;atpaYfpd;wjh?
,e;j ehlfj;jpd; %ykhf ehd; ,izf;f
Ntz;ba glKk; fijAk; ,JNtahFk;.
,e;j
glj;ijNa
gq;Fgw;Wdh;fs;
jq;fSld; vLj;Jr;nry;y Ntz;Lk; vd ehd;
tpUk;gpNdd;. xU cw;rhfkhd> ,aYik
epiwe;jnjhU ,sk; tho;f;if jd;Dila
tho;tpy;
kyu
mDkjpf;fg;glhik.
taJte;Njhh;fspd; kj;jpapy; epw;Fk; xU
rpWkp jd;dhy; ,aYkhd kpfTk; ,yF
eiltrdj;jpy; mth;fs; cUthf;fpAs;s
fl;likg;Gf;fs; mtSila ,Ug;G vd;gJ
vd;W xd;wpy;iy vd vt;thW $Wfpd;wJ
vd mth;fis Nfs;tp Nfl;fpd;w #o;epiy.
,J xU ehlfkhf khj;jpuNk ,Ue;jpUf;fyhk;;
vd ehd; tpUk;Gfpd;Nwd;. ,J xU
cz;ikahf ,Ue;jpUf;f $lhJ vd ehd;
tpUk;Gfpd;Nwd;. ,d;iwa fhyfl;lj;jpy;
thOk; kpy;ypad; fzf;fpyhd gps;isfs;
,r;#o;epiyf;F js;sg;gl;bUf;f $lhJ
vd ehd; tpUk;Gfpd;Nwd;.
Uthe;jp b rpf;Nfuh
fjhrpupah; - j ru;btpnfl;
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j ru;btpnfl; w;F fpilj;j gjpy;fs
,e;j ehlfj;ij epakpj;jtu;fs;> ,e;j ehlfj;ij epfo;j;jpatu;fs; kw;Wk;
,e;j ehlfj;ijg; ghu;j;jtu;fs; ,ijg; gw;wp vd;d nrhy;y tpUk;Gfpd;whh;fs;
vd;W ghu;g;Nghk;.

,e;j ehlfk; Kjypy; ,d;];bbA+l; Mg;
];Nll;ny];d]; mz;l; ,d;f;S~d; epWtdj;jhy; Foe;ijfs; kw;Wk; ehlw;;wjd;ik
Fwpj;j gpur;rpidf;F jPu;T fhz mtu;fspd;
tpupthf;fg;gl;l jpl;lj;jpd; xU gFjpahf
epakpf;fg;gl;lJ.

mky; ,e;j ehlfj;Jf;Fk; kw;Wk; ehlw;w
jd;ikapd;
gue;j
gpur;rpid
cs;s
njhlu;igg; gw;wp NgRfpwhu

~aypdh jdJ mDgtj;ijg; gw;wp
NgRfpwhu; ghj;jpuj;jpd; %yk; ebj;jJ
kw;Wk; ehlw;w jd;ik gw;wpa
gpur;rpidapy; njhlh;Ggl;lJ. ,e;j
gazk; vg;gb ,Ue;jJ?

,e;j ehlfj;ij ~ahypdh Kj;JKjypNf
mbf;fb epfo;j;jpAs;shu; - mtu; 15 tajpy;
njhlq;fpdhu;. ,jw;F Kd;G ~ahypdhTf;F
ehlw;w jd;ik gw;wp vJTk; njupahJ.

,e;j ehlfk; xU ,sk;> jpwikahd
ngz;zpd; fij> ehlw;wts;> Vndd;why;
mtSila jha; ehlw;wts;. jdf;Fk;
jd; Foe;ijfSf;Fk; FbAupik ngw gy
Mz;Lfshf Nghuhba ,uz;L kfs;fspd;
Neghs jha; jPg;jp FUq;. xU tifapy;>
,e;j ehlfk; mtuJ tho;f;ifiag;

gw;wpaJ.
jPg;jp ,e;j ehlfj;jpYs;s gpur;rpidfs;
kw;Wk; ehlw;w jd;ik njhlh;gpy;
mit vt;thW gpujpgypf;fpd;wd vd;Wk;
fijf;fpd;whh
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Neu;fhzy;
Mh;l; md;l;
mf;btprk;

fiyapy; nraw;ghL vd;gJ vd;d?
j
ru;btpnfl;
epfo;j;jg;gl;l
xU
nrhw;nghopthfj; njhlq;fpaJ> Mdhy;
NtWgl;ljhf
tsu;e;jJ.
,J
xU
FWf;fPlhf
khwpaJ>
,J
xU
mDgtj;ij mjd; ghu;itahsu;fis
mikjpg;gLj;Jtij
Nehf;fkhff;
nfhz;lJ.

fiy kw;Wk; nray;ghl;il
,d;Dk; rpy Mjhuq;fs; ,q;Nf

Muha

ts njhFg;gpd; ,e;j gpuptpy;> j
ru;btpnfl; nray;ghl;bd; xU fiyahf
vt;thW tsu;e;jJ vd;gij Muha;Nthk;.
ehlw;w jd;ikia Kd;dpiyg;gLj;j
fiy
vt;thW
gad;gLj;jg;gLfpwJ

,e;j tifahd fiy Mu;tyu; fiy>
murpay; fiy> vjpu;g;G fiy kw;Wk;
fiyg;nghUs; vd;W miof;fg;gLfpwJ.
,jd; nghUs; vd;dntd;why;> xU
r%f my;yJ murpay; gpur;rpidia
ghu;itahsu;fisj;
J}z;Ltjw;F
Nehf;fk; nfhz;l tifapy; ciuahw;Wk;
fiy ,J.
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Shyalina Muthumudalige
performing The Certificate

j ru;btpnfl; - Kd;dpiyg;gLj;jypy; ,Ue;J
FWf;fplhf
j ru;btpnfl; Kd;itg;G ehlfkhfNt vOjg;gl;l NghjpYk;> ,J xU
xU FWf;fPl;L epfo;thf tsh;e;jikNa kpfTk; rpwe;j mDgtkhf
fhzg;gLfpd;wJ. me;j gazj;ijf; Fwpj;j rpy vLj;Jf;fhl;Lf;fs; ,Njh.
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Kadija Badri performing
The Certificate at the ISI book launch
empathyandrisk.com

Kd;itg;G 1 : thrpg;G

ISI Gj;jf mwpKfk; (yz;ld; 2017)
j
ru;btpnfl;
vDk;
,g;gilg;gpd;
Muk;gkhdJ kpfTk; vspikahdjhfTk;
KiwrhuhjjhfTNk
fhzg;gl;lJ.
,g;gilg;gpw;F
ve;jtpj
ghjPLk;
fhzg;gltpy;iy. mf;fij vOjg;gl;lJk;>
gy;fiyf;fof khzth; nraw;ghl;lhsuhd
fjP[h
gj;up
mth;fs;
,jw;fhf
mZfg;gl;lhh;. mth; ,ijj;jhd; nra;jhh;
fjP[htpd; Kd;itg;ig ,jpy; ghh;f;fyhk;.

,q;Nf
,ay;ghfNt
vLf;fg;gl;l
,e;j
jPu;khdq;fs;
kpfTk;
rpwg;ghf
Kd;itf;fg;gll; xU fjhghj;jpuj;jpw;F
toptFj;jJld;
mJ
xU
Kd;itg;
ghfty;yhJ cz;ikahdnjhU tplakhf
ntspf;nfhzh;e;jJ.
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The Certificate at the UNHCR
Prauda Buwaneka

Kd;itg;G 2 : Kd;dpiyg;gLj;jy;
Avd;rpvr;Mh; cyfshtpa mfjpfs; jpdk; (nfhOk;G 2017)
(me;j Kd;itg;gpd; ,izg;ig ,q;F cs;slf;fTk;)
fjhghj;jpuj;ij ebj;jhh;.

,yq;ifapy; ,e;j Kd;itg;igf; Fwpj;J
(Avd;vr;rpMh;) UNHCR fhl;baJ. 15
tajhd n~yPdh Kj;JKjypNf vDk;
rpWkpia njupTnra;jhh;. n~yPdh xU b N~h;l; kw;Wk; fhw;rl;il mzpe;jpUe;jJld;
xU Nkirapy; mku;e;J xU gps;isapd;

,e;ehlfj;ij
xU
Kd;itg;ghf
kw;wth;fs; vjph;ghh;g;gij tpl ,J NtW
xU epfo;tpw;F ,ilapy; xU FWf;fPlhf
vjph;ghh;f;fhj Neuj;jpy; eilngw;why; ,J
xU rpwg;ghdjhf fhzg;gLk; vd ,af;Feh;
czh;e;jhh;.
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The Certificate at the Hague
Credits

Kd;itg;G 3 : FWf;fPL
j ru;btpnfl; w;fhd mLj;j tha;g;G
N`f;fpy; khepykw;w jd;ik gw;wpa 1
tJ cyf khehl;by; Nfd;ry;l; fiyj;
jpl;lj;jpd; %yk; te;jJ.

,e;j nray;jpwd; gy egu;fSld; kpfTk;
jhf;fj;ij Vw;gLj;jpaJ - nray;jpwd;
Kbe;j gpwFk; - ,e;j kd;wj;jpy; ,e;j
gpur;rpidfis vOg;Gtjw;fhf khehl;bw;F
jdJ topiaf; fz;Lgpbj;j xU ,sk;
ehlw;w egu; vd;Nw ek;Gfpwhu;fs;.

tpUe;jpdu; rghehafu; uhjpfh Fkhurhkpapd;
Kf;fpa Fwpg;G ciuapd; gpd;du;> 250f;Fk;
Nkw;gl;l cau; mjpfhupfs;> ,uh[je;jpupfs;>
Mu;tyu;fs; kw;Wk; fy;tpahsu;fs; fye;J
nfhz;ldu;. Nfs;tp Neuj;jpy;> j ru;btpnfl;
,d;
mwptpf;fg;glhj
nray;jpwd;
eltbf;iffSf;F ,ilA+whf ,Ue;jJ.
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FWf;fPlhf ru;btpnfl;
mike;jikf;fhd gjpy;fs;
ehlw;w jd;ik Fwpj;j cyf khehl;bd;
njhlf;f
mku;tpy;
jdJ
rpwg;G
nrhw;nghoptpd;
Kbtpy;
~;ahypdhtpd;
ebg;Gf;F uhjpfh Fkurhkp gjpyspj;jhu;.

" fle;j gjpide;J Mz;Lfshf my;yJ
ehd; Kf;fpakhf If;fpa ehLfs; rigapy;
mjpfhu gjtpfspy; ,Uf;fpNwd;. ehd; mijg;
gof;fg;gLj;jpf;nfhs;s Kaw;rpf;fpNwd;> Mdhy;
kpFe;j kupahijAlDk; kupahijAlDk;
elj;jg;gLfpNwd;. vdNt vdJ ciuapd;
Kbtpy;> ,e;j ,sk;ngz; vOe;J vq;fs;
thu;j;ijfspd; mjpfhuj;ij rthy;
nra;jNghJ> jg;gpg;gpioj;jtu;fs; cz;ikapy;
vd;d nra;fpwhu;fs;> ehq;fs; mtu;fis
vt;thW Njhy;tpAw;Nwhk; vd;w tptupg;Gld;>
ehd; mjpu;r;rpaile;Njd;. mts; Nkilapy;
elf;f Muk;gpf;Fk; tiu ,J xU nray;jpwd;
vd;W vdf;Fj; njupahJ. Mdhy; xU fzk;
mts; vq;fis ,ilepWj;jTk;> rpe;jpf;fTk;
gpujpgypf;fTk; nra;jhs;. mtSila Mu;tk;
vq;fis kaf;fpaJ. ,J khehl;L muq;Ffspy;
mupjhfNt Nfl;fg;gLk; xU Fuy;. ,J
fiyapd; Nehf;fk;- cyifg; gw;wp ,d;ndhU
ghu;it vLj;Jf;nfhs;sTk;>
mij ntt;NtW topfspy; fhzTk; rthy;
tpLg;gJ. "

uhjpfh Fkhurhkp
rpWth;fs; kw;Wk; MAj Nkhjy;fs; Fwpj;j
Kd;dhs; nghJr; nrayhsu; kw;Wk; If;fpa
ehLfs; rigapd; rpwg;G gpujpepjp.
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nfhs;fpwhu;.
ehlw;w jd;ik Fwpj;j cyf khehl;by;
epfo;j;jg;gl;l ru;btpnfl; I ghu;f;f
czu;e;jij
jPg;jp
FUq;
gfpu;e;J

" ~;aypdhtpd; ebg;G xU nray;jpwd;
my;y. ,J gy Mj;khf;fspd;
Jd;gq;fis Rke;jJ. ehd; mijg;
ghu;j;jNghJ> mJ cUfpa ,Uk;G vd;
Mj;khtpy; Cw;wg;gl;L vd; fz;fshy;
gha;e;jJ Nghy ,Ue;jJ.
ehd; xt;nthU ehSk; epiyaw;w
Foe;ijfs; kw;Wk; FLk;gq;fisr;
re;jpf;fpNwd;> mtu;fspd; typapy; ,Ue;J
vd;dhy; xUNghJk; tpLgl KbahJ.
vd;dhy; Kbe;jhy;> ehd; mtu;fspd;
Fuy;fis mtw;iw cyfpw;F Kd;ghf
ntspg;gLj;JNtd;.
~;aypdh iffis cau;j;jp> mts;
itj;jpUe;j Nfhg;Gfs; kw;Wk;
fhfpjq;fSld; jdJ Nfs;tpfis
Kd;itj;jNghJ> vd; ,jak;
$f;Fuypl;lJ. khw;WNthiu mZf ,e;j
Clfk; kpfTk; rf;jp tha;e;jJ vd;W ehd;
cWjpahf czu;fpNwd;> I.eh nghJr;
rigapYk; ,ijr; nra;a KbAk; vd;W
ehd; tpUk;GfpNwd;. "

jPg;jp FUq;
FUq
ehlw;w nraw;ghl;lhsu;> Neghsk
,sk; ebif j ru;btpnfl; %yk;
ehlw;wth;fspw;fhd cyf khehl;by; FWf;fPL
nra;j jdJ mDgtj;ij gfpu;e;J nfhs;tij
Nfl;gjw;F ,q;Nf mOj;jTk;.
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ehlw;wjd;ikapy; njhlh;Ggl;Ls;s
nraw;ghl;lhsh;fs
ehlw;w jd;ikf;fhd cyf khehl;by;
Nfd;ry;l;
fiyj;
jpl;lj;jpw;fhd
jskhf ,Ue;jJ - ,J fpl;lj;jl;l
70
fiyQu;fspd;
gzpia
ehlw;w
jd;ik Fwpj;j gpur;rpidapy; ftdk;
nrYj;jpaJ. Nfd;ry;l; fiyj; jpl;lk;
khehl;NlhL ,ize;J ,aq;fpaJ> mijg;
ghuhl;baJld;> fiyQu;fspd; gzp %yk;
mij rthy; nra;jJ.

Vw;fdNt gy fiyQu;fs; ehlw;w epiyapy;
njhlu;e;J
gzpahw;wp
tUfpd;wdu;.
mtu;fspy; rpyu; ehlf gapw;rpahsu;fs;>
rpy fhl;rp fiyQu;fs;> rpy Gifg;glf;
fiyQu;fs;.

tPbNahitg; ghu;f;f ,q;Nf fpspf; nra;f
Nfd;ry;l; fiy epfo;r;rp
ehlw;w jd;ik gw;wpa cyf khehL

•

Jonas Staal kw;Wk New World Summit

•

Saiful Huq Omi Nuh`pq;fah
rKjhaj;ij Mtzg;gLj;Jtjpy; gy
Mz;Lfshf gzpGupe;Js;shh;.

•

Greg Constantine ehlw;w jd;ik

Fwpj;J Gifg;glk; vLg;gJk; kw;Wk; NgRfpd;whh;.
ehlw;w jd;ik kw;Wk; Nru;j;jy; epWtdk; ehlw;w jd;ikia
eptu;j;jp nra;tjpy; nraw;gl;L tUfpd;w fiyQu;fSld; njhlu;e;J
neUf;fkhf gzpahw;wpAs;sJ,ijr; nra;a mtu;fs; Vd; Nju;T
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,e;j tsnjhFg;ig thrpg;gjw;F ePq;fs; vLj;Jf;nfhz;l Neuj;jpw;fhf
ed;wp. ehlw;wjd;ik Fwpj;j gpur;rpid njhlh;gpy; cq;fspw;F rpy
mwpTfisAk; xU jsj;jpDhlhf cUthf;fg;gl $ba Kd;itg;gpdJk; ,J
toq;fpapUf;Fk; vd ehk; ek;Gfpd;Nwhk;.
xU rpwpa Kd;itg;ghf ,Ug;gpDk;..
xU rpwpa eghpdhy; Kd;itf;fg;gl;l rpwpa Kd;itg;ghf ,Ug;gpDk;…

பதிப் புரிமை © ஸ்டேஜஸ் தியேட்டர்

திட்டத்தின் மூலம் தயாரிக்கப் படும் அனைத்து

கரன்ட்டி லிமிடெட் , 2020

தயாரிப் புக்களையும்
www.stages.lk இணையத்தில் காணலாம் .

ஸ்டேஜஸ் தியேட்டர் குழுமத்தின் 'கலைஞர்
ஆராய் ச்சி, காப் பகப் படுத்தல் மற் றும்
ஆவணப் படுத்தல் திட்டத்தின்' ஒரு பகுதியாக
இவ் வளத் த�ொகுப் பு தயாரிக்கப் பட்டது.
இத் திட்டத்தின் மூலம் , த�ொடர்ந்தும்
கலைப் பயிற் சியில் ஈடுபட்டு வரும்
கலைஞர்கள் , ஒரு தசாப் த காலம் மதிப் புள் ள
அரங் கத் தயாரிப் புகள் மற் றும் ஸ்டேஜஸ்
தியேட்டர் குழுமத்தின் செயல் முறைகளை
மீள் பார்வை செய் வதன் மூலம் , தங் கள்
ச�ொந்த படைப் புகளை முறையாகவும் ,
விமர்சன ரீதியாகவும் பகுப் பாய் வு
செய் கின் றனர். இலங் கையில் உள் நாட்டுப்
ப�ோர் முடிவடைந்ததன் பின்னரான பத்து
ஆண்டுகளே (2009 முதல் 2019 வரை) இத்
தசாப் தமாகக் கருதப் படுகின் றது.
இது ப�ோன்ற பதினாறு வளத�்தொகுப் புகள் ,
சிங் கள, தமிழ் மற் றும் ஆங் கில ம�ொழிகளில்
உருவாக்கப் பட்டுள் ளன. ஒவ�்வொரு
வளத�்தொகுப் பும் , கலைஞர்களால்
எழுதப் பட்டு, ஆராய் ச்சி செய் யப் பட்டு,
இந்த தயாரிப் புகள் உருவாக்கப் பட்டக்
காலப் பகுதியின் சமூக-அரசியல் சூழலை
ஆராய் வதுடன், செயல் முறையின் ப�ோது
எடுக்கப் பட்ட ஆக்கபூர்வமான முடிவுகளையும்
பகுப் பாய் வு செய் கின் றது. இம் முயற் சியின்
ஒரு பகுதியாக துணை வீடிய�ோ உள் ளடக்கமும்
உருவாக்கப் பட்டது. இவ் ஆராய் ச்சித்

tsj;njhFg;Gfs;
த�ொகுப் பாளர் (எழுத்துரு): ருவன்தி டி சிக்கேரா
த�ொகுப் பாளர் (வீடிய�ோ): மலித் சுலார
எழுத்தாளர்கள் : ருவன்தி டி சிக்கேரா,
பெமந்தி பெர்னாண�்டோ, ஜயம் பதி குருகே,
நதீ கம் மல் லவீர, நிபூனி ஷரதா பதிரகே,
பியூமி விஜேசுந்தர, நலின் லுசேன
ஒழுங் கமைப் பு மற் றும் வடிவமைப் புத்
த�ொகுப் பாளர்கள் : மல் ஷானி தெல் கஹபிட்டிய,
ரஜிதா பவித்ரா மதுபாஷா
பதிப் புத்திருத்தம் மற் றும் ம�ொழி
வடிவமைப் பாளர்கள் : நதீ கம் மல் லவீர, நிபுனி
ஷரதா பத்திரகே, கிங் ரத்னம் , பெமந்தி
பெர்னாண�்டோ , சுதேஷ்ன ரன்முதுகல, ஆஷா
அபேக�ோன், கிஹான் டி சிகேரா, யூ. டீ. ஆர்.
எச். கே. குணசின்ஹா, ட்ரேசி ஹ�ோல் சிங் கர்,
அரவிந்த ஜயசேகர,திலகா சுபாசின் ஹா
ஒழுங் கமைப் பு மற் றும் கணணி வரைபடங் கள் :
பிரசாத் அழுதவத்த, டேவிட் காட்டேறேள் , சஞ் சய
எக்னெலிக�ொட, ரஜிதா பவித்ரா மதுபாஷா,
வெநுர நவ�ோத், தெஷான் தென்னக�்கோன்
தளவமைப் பு அதவியாளரகள் : கியாஸ் அஹமட் ,

மல் ஷானி டேல் கஹாபிட்டிய, ஜனித் ஹர்ஷண

DCS Girls at Checkpoints
எழுதியவர்: பியுமி விஜேசுந்தர உதவியவர்:

ஆய் வு உதவியாளர்கள் : க�ௌஷள் யா ஆட்டிகல,

அக்கலங் க பிரபாஷ்வர ஒழுங் கமைப் பு மற் றும்

நலின் லுசேன, ரஜிதா பவித்ரா மதுபாஷா,

கணணி வரைபடங் கள் : வெநுர நவ�ோத்

அக்கலங் க பிரபாஷ்வர, தினுஷிகா செனவிரத்ன
DCS தனி உரையாடல் கள்
ம�ொழிப் பெயர்ப்பாளர்கள் : ஜினதனி

எழுதியவர்: ருவன்தி டி சிக்கேரா, உதவியவர்:

பரமேஸ்வரம் (த), ஷியாமளா வேதநாயகம்

பெமந்தி பர்னான�்டோ ஒழுங் கமைப் பு மற் றும்

(த), ஹிரண்யதா தேவாசிரி (சி/ஆ), அருந்தி

கணணி வரைபடங் கள் : தெஷான் தென்னக�ோன்

ஜயசேகர (சி/ஆ), மனுலி லாவண்யா (சி/ஆ),
லிஹினி நிலவீர (சி/ஆ), பியுமி விஜேசுந்தர (ஆ)

DCS ருவண்டா இலங் கை ஒத்துழைப் பு
எழுதியவர்: நிபுனி ஷரதா பத்திரகே, உதவியவர்:

வீடிய�ோ பதிவுக்குழு: வெநுர நவ�ோத், கிங்

அக்கலங் க பிரபாஷ்வர ஒழுங் கமைப் பு மற் றும்

ரத்னம் , பிரமிளா சமரக�ோன், கசுன் உக்வத்த

கணணி வரைபடங் கள் : பிரசாத் அழுதவத்த

வலைத்தள வடிவமைப் பு மற் றும்

Grease யக்கா

உருவாக்கம் : ரன்சக கல் மங�்கொட

எழுதியவர்: பெமந்தி பர்னான�்டோ
ஒழுங் கமைப் பு மற் றும் கணணி

நிர்வாகிகள் : மல் ஷானி

வரைபடங் கள் : தெஷான் தென்னக�ோன்

தெல் கஹபிட்டிய, மகேஷ் லக்மால்
கலுமாளி: பெரியவர்களுக்கான விசித்திரக்கதை
எழுதியவர்கள் : ருவன்தி டி

];Nl[]; jpNal;lu; FO
tsj;njhFg;Gfs;
DCS இலங் கையின் 7 தசாப் தங் கள்
எழுதியவர்: ருவன்தி டி சிக்கேரா, உதவியவர்கள் :
நிபுனி ஷரதா பதிரகே, அக்கலங் க பிரபாஷ்வர
ஒழுங் கமைப் பு மற் றும் கணணி
வரைபடங் கள் : வெநுர நவ�ோத்

சிக்கேரா, நதீ கம் மல் லவீர
ஒழுங் கமைப் பு மற் றும் கணணி
வரைபடங் கள் : தெஷான் தென்னக�ோன்
Love and Other Objects
எழுதியவர்: ஜயம் பதி குருகே,
உதவியவர்: நலின் லுசேன
ஒழுங் கமைப் பு மற் றும் கணணி
வரைபடங் கள் : வெநுர நவ�ோத்

Ovaryacting

வாக்கிங் பாத்

எழுதியவர்: பியுமி விஜேசுந்தர

எழுதியவர்: ஜயம் பதி குருகே,

ஒழுங் கமைப் பு மற் றும் கணணி

உதவியவர்: நலின் லுசேன

வரைபடங் கள் : வெநுர நவ�ோத்

ஒழுங் கமைப் பு மற் றும் கணணி
வரைபடங் கள் : பிரசாத் அழுதவத்த

Passing Stage திட்டம்
எழுதியவர்: ருவன்தி டி சிக்கேரா,
உதவியவர்கள் : க�ௌஷள் யா ஆட்டிகல,

ஸ்டேஜஸ் கலைஞர் பயிற் சித்திட்டம்

ரஜிதா பவித்ரா மதுபாஷா

எழுதியவர்: நலின் லுசேன

ஒழுங் கமைப் பு மற் றும் கணணி

ஒழுங் கமைப் பு மற் றும் கணணி

வரைபடங் கள் : சஞ் சய எக்னெலிக�ொட,

வரைபடங் கள் : பிரசாத் அழுதவத்த

ரஜிதா பவித்ரா மதுபாஷா
சிரியன் ம�ொன�ோல�ோக்ஸ்

Stages Junior Ensemble

எழுதியவர்: ஜயம் பதி குருகே,

எழுதியவர்: பியுமி விஜேசுந்தர

உதவியவர்: நலின் லுசேன

ஒழுங் கமைப் பு மற் றும் கணணி

ஒழுங் கமைப் பு மற் றும் கணணி

வரைபடங் கள் : பிரசாத் அழுதவத்த

வரைபடங் கள் : தெஷான் தென்னக�ோன்
Stages Senior Ensemble
The Certificate

எழுதியவர்: ஜயம் பதி குருகே

எழுதியவர்: ருவன்தி டி சிக்கேரா,

ஒழுங் கமைப் பு மற் றும் கணணி

உதவியவர்: அக்கலங் க பிரபாஷ்வர

வரைபடங் கள் : பிரசாத் அழுதவத்த

ஒழுங் கமைப் பு மற் றும் கணணி
வரைபடங் கள் : சஞ் சய எக்னெலிக�ொட

Thought Curfew
எழுதியவர்: பியுமி விஜேசுந்தர,
உதவியவர்: அக்கலங் க பிரபாஷ்வர
ஒழுங் கமைப் பு மற் றும் கணணி
வரைபடங் கள் : டேவிட் க�ொட்டரல்

