wka;¾ ixialD;Ska iu. úfkdao fjuq æ
bosßm;a lÍu

nyq ixialD;sl lghq;= jHdmD;sh
බහු සංස්කෘතික කටයුතු jHdmD;sh හ ංහක ං හී ජීවත් වන විවිධ ජන ව ර්ගික
කණ්ඩ යම් අතර wka;¾ සංස්කෘතික wjfndaOh ස we.hSu m%j¾Okh කිරීම සඳ
ඇති කරගත් m%cd වැඩසට නකි. හම් පිළිබඳව වැඩිදුරටත් කරුණු හන මිහේ
ලබ ගැනීම සඳ
කරුණ කර අපහේ http://arts.cuhk.edu.hk/~ant/knowledgetranslfer/multiculturalism-inaction-index.html හවබ් අඩවියට පිවිහසන්න. අපි ඔහබ් සියලු
විමසීම් ස දරහයන් පිළිගනිමු.

හ

ංහක ංහී හවහසන දකුණු ආසිය නුවන්

දකුණු ආසිය නු යනු ඇෆ්ගනිස්ත නය, බංේල හේශය, භූත නය, ඉන්ිය ව,
ම ලිවයින, හන්ප ලය, පකිස්ත නය ස YS% ලංක ව ඇතුළු ආසිය හේ දකුණු ිග
පිහිටි රටවේ

ඳුන්වන භූහගෝලීය සංකේපයකි.

ජනවර්ගගය

ixLHdj

ඉන්ිය නු ජ තිකයින්

28,616

පකිස්ත න ජ තිකයින්

18,042

හන්ප ල ජ තිකයින්

16,518

m%;sY;h
0.4%
0.3%
0.2%

හවනත් ආසිය නු ජ තිකයින්
(බංේල හේශ ස
YS%
ල ංකිකයින් ඇතුළුව)

7083

මූල Y%h 2011 සංගණනය

0.09%

2011 වසහර්ග කරන ලද
සංගණනයන්ට අනුව
හ ංහක ං ජනග ණහයන්
1% ක් දකුණු ආසිය නු
ජ තිකයින් බව හපනී යයි.

.

ඉති

සය

දකුණු ආසිය නුවන් මුලින්ම හ ංහක ං හී ව සයට ආහේ 19 වැනි සියවහස්දීය.
ඔවුහු හප ලිස් භටයින්, හස ේද දුවන් හස්ම හත්, හරිපිළි ස ආභරණ හවහෙන්දන්
ස හවනත් හවෙඳ ම් කරැවන් හලසින් ආ ඉන්ිය නු ජ තිකයින්ය. 1974 දී
පකිස්ත නයටද, 1971 දී බංේල හේශයටද නිද ස ලැබීමත් සමගම පකිස්ත න ස
බංේල හේශ ජ තිකයින්ද හ ංහක ං හී ව සයට පැමිහණන්නට වූ .
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හ ංහක ං හී ව සය කරන හන්ප ල
ජ තිකයින්හේ ඉති සය 1948 වසහර්ග ì%;dkH
මුද හේ ගුර්ගක හේව කණ්ඩ යම ia:dk.;
lsÍu දක්ව ඈතට විහිදී යයි. ඔවුන්හේ m%Odk
ර ජක රි
තර වූහේ foaYසීම ප ලනය,
wNHka;r ආරක්ෂ ව, පිපිරුම් උපකරණ neyer
lsÍu iy f¾.= lghq;= ioyd iyh ùuhs.
“Trailwalker” ස
“Hike for Hospice ” hk iudc
fiajdjkaගුර්ගක හේව කණ්ඩ යම් විසින්
ආරම්භ කරන ,oS.

හිටපු ගුර්ගක භටයින්
හ ංහක ං අනුස්මරණ
ිනය සමරමින්

අද වන විට දකුණු ආසිය නු ක න්ත වන් ස
පුරුෂයින් හ ංහක ං හී විවිධ රැකිය වන්වල
නිරත හවති. හම් රැකිය පර සය
ගණක ධික රවරුන්හේ yd මලල
l%Svlhska isg jHjidhlhska" ksjdi wÆ;ajeähd
lrkakka" ගුරුවරුන්, හග ඩනැිලි ඉිකරන්නන්,
නීතිඥයින් ස
බැංකුකරුවන් දක්ව විහිදී යයි.
දකුණු ආසිය නු ආ ර, fi!LHh wNHdihka (fhda.
jHdhdï ආිය) ස
ආගමික උත්සව, හ ංහක ං
YS% ල ංකික ආ

ර

හේශය බහු සංස්කෘතික ස
oSma;su;a පුරවරයක්
බවට පත්කරමින් හේශීය ජන ජීවිතහේ ස
අපහේ හේශීය උරුමහේ අංගයක් බවට පත්ී

තිහබ්.

අනුකලණය
දකුණු ආසිය නුහවෝ හ ංහක ං හේශය සිය ව සස්ථ නය බවට පත් කරහගන
හේශීය ජීවන රට වට හුරු ී සිටිති. සිම් ෂ සුයි, හජෝර්ගඩන්, යවු ම හතයි ස යුන්
හලෝන්ේ ආදී m%හේශවල දකුණු ආසිය නු සිේලර හවෙඳ සේ ස අවන් ේ දැකගත
ැකිය. ඒ හබ හ ෝ අවන් ේවලට චීන නමක් ඇති අතර සියලු ජන ව ර්ගිකයින්ට
ප සුකම් සලසමින් ඒව හේ චීන ආ රද සපයනු ලැහබ්.
හබ හ ෝ දකුණු ආසිය නු උත්සව ස

idïm%odhka හ

ංහක ං හීදී දැකගත

ැකිය.

උද රණයක් හලස, ඉන්ිය නු ස බංේල හේශ හින්දු ආගමිකයනින් විසින් දුර්ගග
පූජ ව සමරනු ලබන අතර හන්ප ල ජ තික ගුරුන්ේ බැතිමතුන් විසින්
හල ස ර්ග (නව අවුරුේද) සමරනු ලබයි.
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Kam Shan Country Park හීදී හල ස ර්ග (ගුරුන්ේ
නව අවුරුේද) සමරන අයුරු
දුර්ගග පූජ ව යනු හ ංහක ං හී සමරනු

ලබන හින්දු උත්සවයකි

හ ංහක ං හී wOHdmk සංවර්ගධනයට,
m%cd fi!LHh හස්ව වන්ට ස ගමන ගමනයට දකුණු ආසිය නු ජනහිතක මීන් සිය
ද යකත්වය ලබ දී තිහබ්. හ ංහක ං සරසවිය, හබලිලිහය ස් ප සල, රහත න්ි
හරෝ ල ස ස්ට ර්ග හෆරි wdoS wdh;k wdrïN lsÍfïoS fuf,i Tjqkaf.a
odhl;ajh ,ndoS we;'

අභිය ෝග
හප දුහේ ගත් කල, හ

ංහක ං හී ව සය කරන දකුණු ආසිය නුවන්ට ඇති m%Odku

අභිහයෝගය චීන භ ෂ ව උහගන ගැනීමයි. හබ හ ෝ හදන ඔවුන්හේ නිහවස්වල
හේශීය භ ෂ ව භ විත කරන බැවින් චීන භ ෂ ව පුහුණු ීමට ඇත්හත් ඉත අේප
වූ අවස්ථ වකි. ඇතමකු jHla; හලස කැන්ටනීස් භ ෂ ව කත කෙද, චීන
භ ෂ හවන් කියැීමට ස ලිීමට fkdyels ùu රැකිය වලදී ස උසස් wOHdmkh
ලබ ගැනීහම්දී තවමත් විශ ල බ ධ වක් ී තිහබ්.
ම ජන හස්ව වන් තුෙ ඇති සංස්කෘතික සංහේ§ත වහේ wvqlu හේතු හක ටහගන
තමන්ට අඩු සැලකිේලක් දක්වනව ය යන ැඟීමක් දකුණු ආසිය නු තුෙ ඇති විය
ැකිය. උද රණයක් හලස, හ ංහක ං හී fi!LHh හස්ව වන් සුළු ජනව ර්ගික
ජනත වහේ ආගමික ස සංස්කෘතික wjYH;djhka පිළිබඳව මීට වඩ දැනුවත් ී
තිබීම wjYHh. fn!oaOd.ñl lghq;= ioyd iqÿiq isoaOia:dkhla fkdue;s ùu
YS% ,dxlslhskag wNsfhda.hla ù we;' අලුත් මස් ලබ ගැනීම සඳ
හමහි ඇත්හත්
ඉත සුළු හවෙඳසේ m%ම ණයක් වන අතර සියලු අවන් ේවල ල ේ l%මයට සැකසූ
ආ

ර සපයනු හන ලබනු බැවින් මුස්ලිම් ජනත වට අමතර අප සුත වන්ට මුහුණ

q

දීමට සිදුවනු ඇත.
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කබඩි යනු දකුණු ආසිය ව පුර m%p,s; ස ïm%ද යික ගැමි l%Svdjls. දැන් එය
ආසිය නු l%Svd උහෙහේ නිල l%Svd අංගයක් බවටද පත්ී තිහබ්. කබඩි යන්හනහි
අර්ගථය “ජීවනය ඇරඹීම” යන්නයි. හමය läirnj, ස හයෝගය ස උප ය ඥ නය
පදනම් කරගත් l%Svdjls.
හම් l%Svdj කරනු ලබන්හන් ස ම ිකයින් 7 හදන බැින් සිටින කණ්ඩ යම් හදකක්
විසිනි.wdl%uKslhd යනුහවන් ඳුන්වන එක l%Svlhl= විරුේධ කණ්ඩ යහම් සිටින
ස ම ිකයින්, එනම් වෙක්වන්නන් ඇේලීම සඳ
මැද හර්ගඛ ව පසු කර ය යුතුය.
wdl%uKslfhda හර්ගඛ ව පසු කරන අතහර්ග හන නවත්ව ම “කබඩි, කබඩි . . .”
යනුහවන් පවසති. ති වැහටන්නට හපර ඔවුහු යළිත් ඔවුන්හේ කණ්ඩ යම හවත
ය යුතුය.
තමන්හේ කණ්ඩ යම හවත ය මට හපර වෙක්වන්නන් විසින් wdl%uKslhl=
අේල ගනු ලැබුහව ත්, වෙක්වන්නන්හේ කණ්ඩ යමට එක ලකුණක් ලැහබයි.
wdl%uKslhskag ස ර්ගථකව සිය කණ්ඩ යම හවත යළි ය මට
ැකි වූහව ත්,
ඔවුන් විසින් අේල ගනු ලැබූ වෙක්වන්නන්හේ ixLHdjg අද ලව ඔවුන්ට ලකුණු
හිමි හවයි. අේල ගනු ලැබූ l%Svlhl= l%Svdfjka bj;a කරනු ලැහබ්. ඉත
යුහුසුළුව සිදුවන හමම l%Svdj නරඹන්නන් අතහර්ග

පකිස්ථ න ස
චීන ජ තික
තරුණ පිරිසක් කබඩි
l%Svdfõ හයහදන අන්දම

Tnf.a lnä olaI;dWr.d n,kak æ
tkak wm iu. lS%vd jdrhl fhfokak æ
Tng;a ta ioyd yelshdjla we;aoehs oek.kak æ
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