තානාපති ඇලයිනා බී. ටෙප්ලිට්ස්
මූලටේශන අදහ් දැක්වීම
ඇටමරිකන් වාණිජ මණ්ඩල සාකච්ඡාව
“කාන්තා ශ්රම බලකාය සවිබල ගැන්ීම”
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සුබ සන්යාවක්ව, ටමම මාතෘකාව ගැන කතා කරන විෙ ඔටේ අවානය සඳහා
අදහ් කීපයක්ව ඉදිරිපත් කිරීමෙ මම කැමතියි. නු්ටරත් පැවසූ පරිදි, මම ටමම
මාතෘකාව ගැන උනන්ුවක්ව දක්වවන අතර අප මුින්ම මුණගැසුණු අව්ථාටේ ටේ
සාකච්ඡා මාලාව කර ටගන යන බව ඇය මෙ කී විෙ මම ඒ අව්ථාව ඉතා
කැමැත්ටතන් බාර ගත්තා. ඒ නිසා මටේ හදවතෙ සමීප හා මා ඉතා කැමති ටදයක්ව
ගැන මා ටයාමු කිරීම ගැන ඔබෙ ්ූතියි.
රැකියා ්ථානටේ කාන්තාවන් සක්රීය කිරීම, ධර්යමත් කිරීම සහ සවිබල ගැන්ීම
පිළිබඳ මටේ අදහ් ඔබ සමග ටබදාහදා ගැනීමෙ මෙ අවශය අතර, ශ්රී ලංකාටේ අද
පවතින තත්වටයන් ඉදිරියෙ යෑමෙ පුේගලයන් වශටයන් අපෙ කළ හැකි ටේ කරා
ඔබව ටගන යෑමෙ මම බලාටපාටරාත්ු ටවමි. මම හිතන්ටන් ඔබ පැමිණීමෙ ටේුව
ඔටේ ට්වා ්ථානවල සහ පරිසරටයහි ටවනසක්ව කිරීමෙ ඔබෙ කළ හැකි කුමක්ව ද
යන්න ගැන ටසායා ගැනීමයි. ඒ නිසා මිනිත්ු කිහිපයක්ව ඉවසීටමන් මෙ සවන්
ටදන්න. මම කථා කරන්නෙ යන්ටන් ඒ ගැනයි.
ශ්රම බලකායෙ කාන්තාවන්ටේ සහභාගීත්වය ජාතික වශටයන් වැදගත් ීමෙ
ටේුව කුමක්ව ද යන ප්රශ්නටයන් මටේ කථාව ආරේභ කිරීමෙ කැමතියි. එය ශ්රී
ලංකාටේ ජාතික වැදගත්කම, එක්වසත් ජනපදටේ ජාතික වැදගත්කම ටහෝ ඕනෑම
රෙක ජාතික වැදගත්කම විය හැකියි.
අප සියල්ලන්ම දත්ත දැක ඇති අතර, ශක්වතිමත් කාන්තා සහභාගීත්වයන් ඇති
සමාජයන් හුටදක්ව සාාරණ සමාජයන් ටමන්ම සමහර විෙ බුේිමත් හා
අවටබෝටයන් යුත් සමාජයන් පමණක්ව ටනාව ඒවා වඩාත් සමෘේිමත් සමාජයන්

වන බව ඇමරිකන් වාණිජ මණ්ඩලය (AmCham) නිකුත් කළ සංකල්ප පත්රිකාටේ
සඳහන් ටවතැයි මම සිතමි.
මැකින්සි විසින් මෑතකදී කරන ලද අයයනයකින් ටහළි වූටේ ශ්රම බලකාටේ
කාන්තාවන්ටේ ප්රතිශතය වැඩි කිරීටමන් ටලෝකටේ සෑම ආර්ිකයකෙම දියුණු විය
හැකි බවයි. ටමය සතයයකි. ඇත්ත වශටයන්ම, ශ්රම බලකාටේ පිරිමින්ෙ සමාන
කාර්යභාරයක්ව කාන්තාවන් ඉටු කරන පූර්ණ වාතාවරණයක්ව ුළ, 2025 වන විෙ
ටගෝලීය දළ ටේශීය නිෂ්පාදිතයෙ ටඩාලර් ට්රිියන 28 ක්ව පමණ එකු කළ හැකි බව
ටපන්වා දී තිටේ. එය සිතාගත ටනාහැකි තරේ මුදලකි. ඒ සඳහා අවශය වන්ටන් ශ්රම
බලකායෙ කාන්තාවන් එකු කිරීම පමණි. ටවන කිසිවක්ව අවශය ටනාටේ. එය
ටබාටහෝ ුරෙ සියල්ල සේපූර්ණටයන් ටවන් කරන ටදයක්ව බැවින්, මම හිතන්ටන්,
සෑම ජාතියක්ව ම එම තත්වය ළඟා කර ගැනීමෙ කෙයුු කළ යුු බවයි.
අටප්ල ජාතික සමෘේිය ගැන විනාඩියක්ව සිතන්න. අටප්ල ජාතික සමෘේිය, අටප්ල
ජාතික ආරක්වෂාව රඳා පවතින්ටන් දියුණු ටවමින් පවතින ආර්ිකයක්ව මත ටන්ද?
කාන්තා සහභාගීත්වය වැඩි කිරීම එම ආර්ිකය වර්නය කිරීමෙ ටහාඳ ක්රමයකි.
එය හුටදක්ව ්ී පුරුෂ සමානාත්මතාව අනුව සාාරණත්වය ඉටු කිරීමක්ව පමණක්ව
ටනාටේ. ඔටේ රෙ කුමක්ව වුවත්, කාන්තා සහභාගීත්වය වැඩි කිරීම අපටේ ජාතික
අවශයතාවකි. එය ජාතික ආරක්වෂක අරමුණකි.
ටේ අතින් ශ්රී ලංකාව ඇත්ටත් ටකාතැනක ද? මම එක්වසත් ජනපදය ගැන මඳක්ව
සඳහන් කරන්නේ. නමුත් අපි සියල්ටලෝම සිටින්ටන් ශ්රී ලංකාටේයි. ටමහි සිටින
ටබාටහෝ ටදටනක්ව ශ්රී ලාංකිකයන් වන අතර ඇත්ත වශටයන්ම අපි ක්රියාත්මක
වන්ටන් ටේ පරිසරය ුළයි. ඉතින්, අපි දැන් සිටින තැනින් පෙන් ගනිමු.
ශ්රී ලංකාව අඩු කාන්තා ශ්රම සහභාගීත්වටේ කැපී ටපටනන අඛණ්ඩ පැවැත්මක්ව
ටපන්නුේ කර ඇති බව ටලෝක බැංකුව වාර්තා කර තිටේ. සංසන්දනාත්මක ව, එකම
වය් කාණ්ඩටේ පිරිමි සියයෙ 75 ක්ව වැඩ කරන විෙ කාන්තාවන් සඳහා එය සියයෙ
ති් හයක්ව පමණි. එය ඉතා අඩු ප්රතිශතයකි. ඇත්ත වශටයන්ම, ටමම සංඛයාව
පහත වැටෙමින් පවතින බව. වාණිජ මණ්ඩලය දි ඇති සෙහටන් ුටුටවමි.

පසුගිය දශකය ුළ සම්ත ආර්ික වර්නය සහ දරිද්රතාවය අවම කිරීම මැද පවා
ටමම විෂමතාව පවතී. ශ්රී ලංකාටේ සියයෙ 36 ක කාන්තා සහභාගීත්වය ඉන්දියාටේ
සියයෙ 32 ෙ වඩා ඉහළ අගයක්ව නමුත් එය ආර්ික සහටයෝගිතාව හා සංවර්නය
සඳහා වු සංවිානයෙ (OECD) අයත් රෙවල සාමානයය වන සියයෙ 64න් අඩක්ව
පමණක්ව ටේ. එබැවින් ටකාතරේ හැකියාවක්ව පවතින්ටන්දැයි සිතා බලන්න. ඇත්ත
වශටයන්ම, ජනගහනටයන් සියයෙ 50 ක්ව කාන්තාවන් යැයි සැලකූ විෙ අපෙ ටබාටහෝ
ුර යා හැකි බව ටපටන්.
ශ්රී ලංකා කාන්තාවන්ටගන් ුටනන් එකක්ව පමණක්ව ශ්රම බලකායෙ සහභාගී ීමෙ
ටේු ගණනාවක්ව තිටේ. ඒ සියල්ල ජයගත හැකි යැයි මම සිතමි. සමහර විෙ
කාලයත් සමඟ ඒ සියල්ල ජය ගත හැකියි.
ගෘහ්ථ භූමිකාවන් සහ වගකීේ පැහැදිිවම කාන්තාවන් මත අසමාන ටලස පැවරී
තිටේ. එය අයයන මගින් ද හඳුනාටගන ඇත. කාන්තාවන්ටේ සංචලතාවයෙ
සමාජය බාා කරයි. ඔවුන් ශ්රම බලකාටේ සිටින ්ථානය අනුව එය ඉතා ගැෙලු
සහගත ටේ. අයාපනය යනු රැකියා ටවලඳටපාලවල් විසින් ඉල්ලා සිටින කුසලතා
කාන්තාවන්ෙ ලබා දීම ටනාටේ. බඳවා ගැනීම, ට්වයෙ ගැනීම සහ උස් කිරීම වැනි
කෙයුු වලදී ්ී පුරුෂ භාවය අනුව ටවන් ටකාෙ සැලකීම ද ටේුවකි.
කාන්තාවන් ශ්රම බලකායෙ ඇුළු ී පසුව පිෙව යාමෙ ටහෝ ශ්රම බලකායෙ ඇුළු
ීමෙ උත්සාහ ටනාකිරීමෙ ටබාටහෝ ටේු තිටේ. ටමම තත්වය ඇතිීමෙ ටබාටහෝ
බාක ටේු වන බව ටපටන්.
ටකට් ටවතත්, අප සිතිය යුත්ටත් ශ්රම බලකාටේ සිටින කාන්තාවන් ප්රමාණය ගැන
පමණක්ව ටනාටේ. පැහැදිිවම ඉහළ ප්රතිශතයන් ප්රටයෝජනවත් නමුත් අප අවානය
ටයාමු කළ යුත්ටත් ප්රමාණය හා ගුණාත්මකබව අතර සමීකරණයෙයි.
එබැවින්, එය සංඛයා පමණක්ව විය ටනාහැකි බවෙ අනුරු ඇඟීමෙ කැමැත්ටතමි.
අපෙ වැඩිපුර කාන්තාවන් සඳහා රැකියා වැඩිටයන් අවශය ටනාටේ. මම හිතන්ටන්
අපෙ අවශය වඩා ටහාඳ රැකියා බවයි. අපෙ අවශය වන්ටන් එයයි. අපෙ අවශය වඩා
පරිපූර්ණ අව්ථායි. අපෙ වඩා සවිබල ගැන්ීටේ භූමිකාවන් අවශයයි. කාන්තාවන්ෙ
තම වෘත්තීය අරමුණු සාක්වෂාත් කර ගැනීමෙ පමණක්ව ටනාව, සමාජයෙ අර්ථවත්
බලපෑමක්ව ඇති කළ හැකි ්ථාන අවශයයි. එය හුටදක්ව ිපිකරු තනුරු දහසක්ව එක්ව

කිරීමක්ව පමණක්ව ටනාව, කාන්තාවන්ෙ ඔවුන්ටේම කුසලතාවන් මගින් පත් විය හැකි
ඉහළම මට්සෙමෙ පැමිණිය හැකි බව සහතික කිරීමයි.
පහත මට්සෙේවලෙ තරුණියන් බඳවා ගැනීම පමණක්ව ප්රමාණවත් ටනාටේ. එය
අව්ථාවක්ව ලබා දීමකි. ඔවුන් ඉහළෙ යන විෙ ඔවුන්ෙ සහටයෝගය දැක්වවිය යුු
ආකාරය පිළිබඳව ද අප ටසායා බැිය යුුය.
අපෙ කාන්තා නීතිඥයින් අවශයයි. අපෙ කාන්තා වඩු කාර්මිකයන් අවශයයි. අපෙ
කාන්තා විායක නිලාරීන් සහ ටහෝෙල් සූපටේදීන් අවශයයි. අපෙ කාන්තා ගුවන්
නියමුවන් සහ ධවදයවරුන් අවශයයි. අපෙ කාන්තා උපටේශකයින් සහ
පුහුණුකරුවන් අවශයයි. අපෙ ටබාටහෝ විෙ ත්රිටරෝද රථ පැදවිය හැකි කාන්තාවන්
පවා අවශය විය හැකියි. අපෙ සැබවින්ම බැරෑරුේ හා වෘත්තීය භූමිකාවන්හි
කාන්තාවන් අවශය වන අතර, එම ටේණිවලෙ සේබන් ීමෙ කාන්තාවන් සුදානේ
කිරීම වැදගත් යැයි මම සිතමි.
එබැවින් ටමය සලකා බලන්න. එක්වසත් ජනපදටේ, ටපෞේගික අංශටේ ඉහළම
සමාගේ (S&P) 1500 ටජයෂ්ඨ විායක තනුරු වින් කාන්තාවන්ෙ ලැටබන්ටන්
සියයෙ 10 පමණි. ඇමරිකන් රජය මීෙ වඩා මදක්ව ටහාඳ තත්වයක්ව ටපන්නුේ කරමින්
ටජයෂ්ඨ සිවිල් ට්වා රැකියා වින් කාන්තාවන්ෙ සියයෙ 34 ක්ව ලබා දී ඇත. නමුත්
ුටනන් එකක්ව ටහෝ දහටයන් එකක්ව ප්රමාණවත් ටනාටේ. එබැවින් එක්වසත් ජනපදටේ
සහ ශ්රී ලංකාටේ ටපෞේගික හා රාජය යන අංශ ටදටක්ව ම ඇත්ටත් පසුගාමී
තත්වයකි. ටමම තත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අපෙ විශාල අවකාශයක්ව තිටේ.
ඉතින්, අපි කාන්තාවන්ටේ සහභාගීත්වය වැඩි කරන්ටන් ටකට්ද? අපි ප්රමාණය
පමණක්ව ටනාව ටහාඳ ප්රතිඵල ලබා ටදන ගුණාත්මක භාවයක්ව ලබා ගන්ටන් ටකට්
ද?
අපි ප්රශ්න ටදකක්ව විසඳිය යුු ටවමු. මම ඒවා දෘඪාංග හා මෘුකාංග ටලස හඳුන්වමි.
දෘඪාංග යනු ආර්ිකටේ හා ශ්රම බලකාටේ වුහාත්මක පරිසරයයි. දෘඪාංග යනු
සමාන අයිතිවාසිකේ සහ සමාන අව්ථා සහතික කරන කේකරු නීති ටේ. එය
කාන්තාවන්ෙ සහ පිරිමින්ෙ ඔවුන්ටේ ුක්වගැනවිි ඉදිරිපත් කිරීමෙ ඉඩ ටදන
සාාරණ නීති පේතියකි. එය ්ී පුරුෂ භාවය, ජාතිය, ආගම ටහෝ

ජනවාර්ගිකත්වය ටනාසලකා සියලු ටදනාෙම ගුණාත්මක අයාපනය ප්රවර්නය
කරන පාසල් පේතියකි. ටගාඩනැගිල්ලකෙ රාමුව වැදගත් වන්නා ට් ටේ ටේවල්
වැදගත් ය. මිනි් සිරුරකෙ ටකාඳු නාරටිය වැදගත් වන ආකාරයෙ ආර්ිකයෙ ටමම
දෘඪාංග ද වැදගත් ටේ.
දෘඪාංග ගැන කතා කිරීමෙ මම අටනක්ව අයෙ ඉඩ ටදමි. තවද ටමම සාකච්ඡා
මණ්ඩපටේ ටේ පිළිබඳව ටබාටහෝ අදහ් ඇති බව මෙ විශ්වාසයි. මෙ ඇත්ත
වශටයන්ම අවශය මෘුකාංග ගැන අවානය ටයාමු කිරීමෙයි.
රැකියා ්ථානටේ කාන්තාවන්ෙ බාකයක්ව යැයි මා සිතන එක්ව ප්රාන කාරණයක්ව
වන්ටන් අවිඥානික නැඹුරුවයි. මෘුකාංග යනු අවසාන වශටයන් ශ්රම බලකාටේ
කාන්තාවන් පිළිබඳ අපටේ ආකල්ප හා විශ්වාසයන් ටේ. කාන්තාවන් සක්රීය කිරීම,
දිරිගැන්ීම සහ සවිබල ගැන්ීම අපෙ අවශයයි. අවිඥානික නැඹුරුවක්ව ටලස අප
හඳුන්වන ටදය ජය ගැනීමෙ අප අපෙ ම අභිටයෝග කළ යුුය. එය කුමක්වදැයි ඔබ
අසන්නෙ පුළුවන. සමහර විෙ ඔබ සමහටරක්ව ඒ ගැන අසා ඇති. එය ටබාටහෝ
සාකච්ඡාවෙ භාජනය වූ මාතෘකාවකි ටමය අළුත් ටදයක්ව යැයි මම ටනාසිතමි, නමුත්
ඔබ ඒ ගැන අසා ඇත්නේ, එය ඔබ ටබාටහෝ ටදටනක්ව අටත් ුරින් තබා ටගන සිටින
ටදයක්ව විය හැකියි.
අවිඥානික නැඹුරුව යනු මානසික ඒකාකෘතිකරණ ආකාරයකි. අවිඥානික නැඹුරුව
ටබාටහෝ විෙ ටනාදැනුවත්ව සිු වන්නක්ව වුවද, එය ශ්රම බලකායෙ කාන්තාවන්ටේ
පූර්ණ සහභාගීත්වයෙ ලබා ගැනීමෙ බාාවක්ව ටේ. එබැවින්, අවිඥානික නැඹුරුව
පිළිබඳ උදාහරණ හයක්ව ඔබ සමග ටබදා ගැනීමෙ මෙ අවශයයි. ටමම උදාහරණ
ගැන මම ‘ලීන් ඉන්‘ ජාතයන්තර සංවිානයෙ ්ූතිවන්ත ටවමි, නමුත් ඔටේ
අන්තර්ක්රියා ගැන සිතන විෙ ටමම අව්ථා සමහරක්ව ඔබ හඳුනා ගනු ඇතැයි මම
සිතමි.
ටමම හය අුරින් පළමුවැන්න වන්ටන් කාර්ය සාන නැඹුරුවයි. කාර්ය සාන
නැඹුරුව යනු අපි කාන්තාවන්ටේ ක්රියාකාරිත්වය අවතක්වට්රු කිරීම සහ
පිරිමින්ටේ ක්රියාකාරිත්වය අිතක්වට්රු කිරීමයි. එබැවින් ටමය සලකා බලන්න.
ප්රාන වාදය වෘන්දයක්ව සංගීතඥයන්ෙ ඇහුේකන් දී ඔවුන් ටනාටපටනන තත්වයන්
යෙටත් ඇගයීේ කිරීමෙ උත්සාහ කළා. සංගීතඥයින් තිරයක්ව පිටුපස සිටි නිසා

ඇගයීම කරන අයෙ ඔවුන් ටපනුටණ් නැහැ. එම තත්වය ුළ, පළමු වෙය පසුකර
යාටේ කාන්තාවන්ටේ හැකියාව සියයෙ 50 කින් වැඩි විය. ඉතින්, කාන්තාවක්ව
රැකියාටවන් සාර්ථක වූ විෙ ඔබ ටනාදැනුවත්වම එය පුරුෂ නායකත්වය සමඟ
සේබන් කරනවාද? ඔබ එය දක්වෂතාවයෙ ටහෝ උත්සාහයෙ වඩා වාසනාවෙ
ආටරෝපණය කිරීමෙ ටපළටෙනවාද? ඔබත් පිරිමි, කාන්තාවන්ෙ වඩා ටහාඳ
සංගීතඥයින් බව උපකල්පනය කරන එම විනිසුරුවන්ෙ සමානද? ටපනුම ඉවත් කර
සංගීතයෙ පමණක්ව සවන් ුන් විෙ කාන්තාවන් ටහාඳින් ක්රියා කරන බව තහවුරු
විය. ටමය කාර්ය සාන නැඹුරුව ටලස හැඳින්ටේ.
ටදවැන්න ආටරෝපණ නැඹුරුව වන අතර එයින් අදහ් කරන්ටන් පිරිමින්ටේ
සාර්ථකත්වයෙ ටබාටහෝ විෙ වැඩි ටගෞරවයක්ව ලබා ටදන අතර කාන්තාවන්ටේ
අසාර්ථකත්වයෙ වැඩිටයන් ටදා් පැවටරන බවයි. සිත්ගන්නා සුළු කරුණ නේ,
කාන්තාවන් ටබාටහෝ විෙ අනාවැකි පළ කරන්ටන් තමන් කරන කාර්යය වඩා නරක
ටලස ඔවුන් ඉටු කරනු ඇති බවෙ වන අතර පිරිමින් අනාවැකි පළ කරන්ටන් ඔවුන්
සැබවින්ම කරනවාෙ වඩා ටහාඳින් ක්රියා කරනු ඇති බවයි. මෙ කාමරටේ කීප
ටදටනක්ව කෙ වසාටගන සිනාටසන හඬ ඇට්. ටේ සියල්ල අයයනයන් ටගන්
තහවුරු ී ඇති කරුණුයි, ඒවා මම හැදූ ඒවා ටනාටේ. ටකට් ටවතත්, ඔබත් ටේවා
ඔටේ ට්වා ්ථානටේ නිරීක්වෂණය කර ඇති.
ආටරෝපණ නැඹුරුව ටබාටහෝ විෙ දක්වනෙ ලැටබන්ටන් රැ්ීේවලයි. රැ්ීේ වලදී
කාන්තාවන් කැමති කරවා ගැනීමෙ වැඩි ඉඩක්ව ඇති විෙ ටමම පක්වෂග්රාහී බව
ටපන්නුේ කරයි. එක්ව අයයනයක දී පුරුෂයින් හා ්ීන් යන ටදටකාෙස ම පිරිමින්ෙ
වඩා කාන්තාවන්ෙ බාා කළහ. කාන්තාවක්ව සැබවින්ම ඉටු කළ ටදයකෙ, සගයකු
පුරුෂටයකුෙ ටගෞරවය ටදනු ඔබ අසා නැේද? පුරුෂයින් හා ්ීන් යන ටදවර්ගයම
සිටි ඔබ සහභාගී වූ අවසන් රැ්ීම ගැන ඔබ කල්පනා කර තිටේද? ඔබ ටකාපමණ
වාර ගණනක්ව බාා කටේද? බාා කිරීේ කටේ කවුද? ටමය ආටරෝපණ නැඹුරුව
ටලස හැඳින්ටේ.
ුන්වැන්න වන්ටන් රුචිකත්ව නැඹුරුවයි. ටමම අවිඥානික පුටරෝකථනයත් සමඟ
කාන්තාවන් යේ ඒකාකෘති ක්රමයකෙ අනුකූල විය යුු යැයි අටප්ලක්වෂා ටකටර්. ඔවුන්
කාරුණික හා සමාජශීලී විය යුුය. එය කාන්තාවන් පහත් හා අප්රසන්න විය යුු

යැයි කීම ටනාටේ. නමුත් කාන්තාවන් තිරසරව අදහ් ප්රකාශ කරන විෙ අපි ඔවුන්ෙ
අඩු කැමැත්තක්ව දක්වවන්ටනමු. රැකියා ්ථානටේ දී, රළු වචන භාවිතා කරමින්
කාන්තාවන් විටේචනය කිරීමෙ වැඩි ඉඩක්ව තිටේ. අපි එවිෙ කියන්ටන් ඔවුන් ඕනෑවෙ
වඩා ආක්රමණශීලී ටහෝ ඔවුන් ඕනෑවෙ වඩා ටලාකුකේ ටපන්වනවා කියායි. පිරිමි
සේබන්ටයන් ටේ වචන ටයාදා ටනාගැටන්. ඇත්ත වශටයන්ම, අපි පිරිමිටයකු ගැන
කතා කරන විෙ ඔහු ආක්රමණශීලී යැයි කිවටහාක්ව එය ටබාටහෝ විෙ ප්රශංසාවකි.
කාන්තාවන් සේබන්ටයන් එය සේපූර්ණටයන්ම අනිත් පැත්ත ටේ..
ඉතින් ප්රශ්නය ටමයයි. ශක්වතිමත් නායකත්ව ධශියක්ව ඇති කාන්තාවකෙ ඔබ
කවදා ටහෝ නිටෂ්ාත්මකව ප්රතිචාර දක්වවා තිටේද? එට්ත් නැතිනේ රැ්ීේවලදී
ටකළින් හා ්ිරව කථා කරන ටහෝ කණ්ඩායමක්ව ුළ එට් කථා කරන
කාන්තාවකෙ ඔබ ඝෘණාත්මක ටලස ප්රතිචාර දක්වවා තිටේ නේ එය රුචිකත්ව
නැඹුරුව පිළිබඳ ප්රශ්නයකි..
මාතෘ නැඹුරුව මටේ ලැයි්ුටේ තවත් එකකි. මාතෘ නැඹුරුව යනු විටශ්ෂටයන්ම
දරුවන් ඇති කාන්තාවන් ුළ තම වෘත්තිය ගැන ඇත්ටත් පිරිමින්ෙ වඩා අඩු
කැපීමක්වය යන උපකල්පනය මක පදනේ වූවකි. ටමම කාමරටේ කාන්තාවන් කී
ටදටනකුෙ දරුවන් සිටී ද? පිරිමින් කීටදටනකුෙ දරුවන් සිටීද? ටදමේපියන් ටලස
පැමිණි කාන්තාවන් විශාල පිරිසක්ව ටමහි සිටී. නමුත් මෙ පිරිමින්ටගන් යමක්ව
විමසීමෙ ඉඩ ටදන්න, ඔබ ඔටේ දරුවන්ෙ ඔටේ බිරිඳෙ වඩා අඩුටවන් ටහෝ ඔබ සමඟ
ටේසටේ වාඩි ී සිටින අටනක්ව ටදමේපියන්ෙ වඩා අඩුටවන් ආදරය කරනවාද? නැහැ.
මම හිතන්ටන් පිරිමි හා ගැහැණු වන අපි හැටමෝම අටප්ල දරුවන්ෙ සමානව ආදරය
කරනවා. නමුත් සමහර විෙ අපි මිනිසුන් සමඟ සේබන් වන විෙ එම දැනුම අප
සමඟ රැකියා ්ථානයෙ ටගන එන්ටන් නැත.
පර්ටේෂණ වින් ඇත්ත වශටයන්ම ටපන්නුේ කර ඇත්ටත් ටමම මාතෘ නැඹුරුව,
ප්රබලම ්ී පුරුෂ ටේදය බවයි. එක්ව අයයනයකින් ටහළි වූටේ රැකියා සඳහා බඳවා
ගැනීටේ දී කාන්තාවකෙ දරුවන් සිටින බව දැන ගත් විෙ කළමනාකරුවන් ඇය
ට්වයෙ ගැනීමෙ ඇති ඉඩකඩ සියයෙ 79 ක්ව අඩු වන බවයි. සියයෙ හැත්තෑ නවයක්ව.
ටමයින් අදහ් කරන්ටන් කාන්තාවකෙ දරුවන් සිටී නේ ඇයෙ රැකියාවක්ව ලබා ගත
ටනාහැකි බව වන අතර එය කවුරුත් දන්නා කරුණකි. ටමම සියයෙ 79 ප්රතිශතය

ඇත්ටතන්ම විශාලයි. ඉතින්, ඔබ කවදා ටහෝ සිුවාද ඔබ කාන්තාවකෙ නිවට්දී
සාර්ථක ීමෙ උදේ කරන්ටන් ඇයෙ අඩු අභිටයෝගාත්මක වැඩක්ව ලබා දීටමන් කියා?
නැතටහාත් වයාපාරික චාරිකාවකෙ පිරිමි සගයකු යැීටමන්ද? මම උදේ කරන්න
සූදානේ. මම දන්නවා ටේක අමාරු ටදයක්ව බව. වැඩ කරන මවිවරුන්ෙ කෙයුු පහසු
කරීම අවශයයි. ටමය මාතෘ නැඹුරුවයි.
ටේ සඳහා ඇති විසඳුම කුමක්වද? ්ීන්ෙ හා පුරුෂයින්ෙ සමාන අව්ථා ලබා දීම සහ
එය ඕනෑවෙ වඩා වැඩිනේ ඒ බව පැවසීමෙ ඔවුන්ෙ ඉඩ දීමද?. සෑම ටකටනකුෙම
ටවන් පවුල් තත්වයන් තිටේ. යටමකුෙ හැසිරවිය හැකි ටේ සහ ඔවුන්ෙ කළ
ටනාහැකි ටේ විනිශ්චය කිරීම නැතටහාත් ඔවුන්ටේ ජීවිතටේ කුමන ටමාටහාතකෙ
ඔවුන් වැඩිපුර ඔවුන්ටේ කෙයුුවලෙ අවානය ටයාමු කළ යුු දැයි විනිශ්චය කිරීම
පිේතරටයකුෙ ුෂ්කර ය. ඔවුන් තම සහකරු ටහෝ සහකාරිය සමඟ ටේවල්
හසුරුවන ආකාරය ද එට්ම ටේ. නමුත් පවුටල් ළමයින් සිටින නිසා විටේකයක්ව ලබා
ටදන්ටන් යැයි ඔබ සිතන්ටන් නේ, ඒ ගැන ටදවරක්ව සිතන්න.
මටේ ලැයි්ුටේ අන්තිම එක සබඳතා නැඹුරුවයි. සබඳතා නැඹුරුව යන්ටනන්
අදහ් කරන්ටන් අප ටනාදැනුවත්වම අපෙ සමාන පුේගලයන් ටකටරහි අප ඇදී
යෑමයි. ටමම සමානත්වය ටපනුම, විශ්වාස ටහෝ පසුබිම විය හැකියි. නිදසුනක්ව
වශටයන්, ට්වකයන් බඳවා ගන්නා කළමනාකරුවන් තමන් ගැන සිහිපත් කරන
අටප්ලක්වෂකයින් සමඟ සේමුඛ සාකච්ඡා සඳහා වැඩි කාලයක්ව ගත කරයි. අපි ඔවුන්ෙ
වඩා කැමතියි. අප ටමන් ටපටනන, අප ටමන් සිතන පුේගලයන් සමඟ කතා කිරීම
අපෙ වඩාත් පහසුයි. උපටේශකයින්, ඔවුන් හා සමාන සගයන් ටවනුටවන් වැඩි
කාලයක්ව කැප කරයි. ඉතින් ටමය රැකියා ්ථානටේ කාන්තාවන්ෙ බලපාන්ටන්
ටකට්ද? එක්වසත් ජනපදටේ ටජයෂ්ඨ නායකත්ව තනුරු දරන කාන්තාවන් සුළු
පිරිස පිළිබඳ සංඛයාටල්ඛන මම ඔබෙ කින් ඉදිරිපත් කටළමි. මම හිතන්ටන් එය
සියයෙ දහයක්ව ටහෝ සියයෙ 14 ක්ව වැනි ඉතා අඩු ප්රමාණයක්ව. පුරුෂයින් ටබාටහෝ
ටජයෂ්ඨ නායකත්ව තනුරු දරන විෙ සහ ටබාටහෝ උපටේශකයින් සේබන්තා
පක්වෂග්රාහීත්වටයන් ටපටළන විෙ, ශ්රී ලංකාව සේබන්ටයන්ද ටමය සතය ටේ. ඔටේ
ප්රාන තනුරුවල ද වැඩි වශටයන් පිරිමින් සිටින විෙ කාන්තාවන්ෙ ඉහළෙ යාම
වඩා ුෂ්කර ය. එම ආයතනික සං්කෘතිය ුළ ඇති සේමතයෙ අනුකූල වන

ආකාරටේ පිරිමින්ෙ ටහෝ ටවනත් අයෙ තිබිය හැකි සේබන්තා ජාලය සහ
උපටේශනය කාන්තාවන්ෙ ටනාමැත. ටමය රැකියා ්ථානටේ කාන්තාවන් සවිබල
ගැන්ීමෙ එටරහිව ක්රියා කරන සබඳතා නැඹුරුවයි.
මම සිතන්ටන් කාන්තාවන් අත්දකින්ටන් ටමම පක්වෂග්රාහීත්වය පමණක්ව ටනාව
ේවිත්ව ටවන් ටලස සැලකීමකි. සමහර විෙ ලැයි්ුව ගැන අවසාන සිුවිල්ල එය
විය හැකියි.
එක්වසත් ජනපදටේ ටමය වාර්ගික ටර්ඛා ඔ්ට් බිඳී ඇති බව දැකිය හැකියි. එබැවින්
කළු සහ හි්පැනික්ව කාන්තාවන්ෙ විටශ්ෂටයන් ටජයෂ්ඨ නායකත්වය නිටයෝජනය
කිරීමෙ අව්ථාව ලැටබන්ටන් සුු පිරිමින්, සුු ගැහැණුන් සහ ටවනත් පිරිමින්ෙ
පසුවයි. ඔවුන් කාන්තාවන් වන අතර අපටේ ජන විකාසනටේ ඔවුන් සුළුතරයකි. ශ්රී
ලංකාටේ, ටමම ේවිත්ව ටවන් ටලස සැලකීම කාන්තාවන්ෙ බලපාන්ටන්
ජනවාර්ගිකත්වය, ආගම, මේ භාෂාව ආදිය මතය. ඔබෙ ටමම සාක එකකෙ වඩා
තිටේ නේ ඔබෙ අභිටයෝගවලෙ මුහුණ දීමෙ සිු ටේ. සිතන ආකාරය, මා සඳහන්
කළ මානසික ඒකාකෘති මත පදනේව කාන්තාවන්ෙ ට්වා ්ථානවලදී, ේවිත්ව
ආකාරයෙ ටවන් ටලස සැලකීෙ සැබවින්ම ුවාලය පෑර ීමකි.
ඉතින්, මම හිතන්ටන් ීුරුව අඩක්ව පිරී ඇති බැවින් ගැෙලු විසඳිය හැකි බවයි. ශ්රී
ලංකාටේ කාන්තාවන් රැකියා ්ථානටයන් බැහැරව තබන සමහර ගැෙලු මඟහරවා
ගත හැකි බව මා කින් සඳහන් කටළමි. ටගදර ටදාටර් වැඩ, කාන්තා භූමිකාවන්
පිළිබඳ සමාජීය අවටබෝය වැනි ගැෙළු පවා. කාලයත් සමඟ ටවන් විය හැකි අතර
අපෙම අභිටයෝග කිරීටමන් ඒවා විසඳා ගත හැකියි.
ටේ නිසා අවිඥානික නැඹුරුව සේබන්ටයන් වුවත් අපි අසරණ ටනාටවමු. ටමය
අපෙ ආමන්රණය කළ හැකි ටදයකි. මම ටේ ගැන විටශ්ෂටයන් ඔබ සමඟ කතා
කරන්ටන් ඔටේ උපකල්පනවලෙ අභිටයෝග කිරීටේ අදහසින් පමණක්ව ටනාව ඔටේ
ට්වා ්ථානටේ ටමම දැනුම ටබදා ගැනීමෙත් ඔබ පියවර ගනු ඇතයි මම
බලාටපාටරාත්ු වන බැවිනි.
නායකයින් වශටයන් අපෙ අපටේ බලපෑේ ක්වටෂ්රයන්හි කාන්තාවන් සක්රීය කිරීමෙ,
දිරිගැන්ීමෙ සහ සවිබල ගැන්ීමෙ හැකියි. අප ුළ සහ අප අවෙ සිටින අයටේ

අවිඥානික නැඹුරුව අපෙ හඳුනාගත හැකියි. අප එය හඳුනාගත් විෙ, අපෙ එය නැති
කිරීමෙ පියවර ගත හැකියි. සමහර විෙ නැඹුරුව නේ කිරීම, හිතාමතාම ඒ ගැන
සඳහන් කිරීම, ආදිය මගින් එහි බලය අඩු කළ හැකියි.
ඊළඟ වතාටේ ඔබ කාර්ය මණ්ඩල රැ්ීමක්ව පවත්වන විෙ, බාා කරන්ටන් කවුද
සහ ටකාපමණ වාර ගණනක්ව බාා කරන්ටන්දැයි ආදිය ටසායා බලා, පසුව එම
ටතාරුරු අන් අය සමඟ ටබදාහදාටගන, පවතින නැඹුරුව ගැන සංවාදයක්ව
පවත්වන්න.
මාතෘ නැඹුරුව ගැන අන් අය සමඟ කතා කරන්න. ශ්රම බලකාටේ පිරිමින් හා
ගැහැණුන් ඇුළු සියලු ටදමේපියන් එක්වරැ් කර ඔවුන්ටේ අවශයතා ටමානවාද
යන්න පිළිබඳව සාකච්ඡාවක්ව පවත්වන්න. එවිෙ එම ට්වකයින්ෙ ප්රතිලාභ
ලැටබන්ටන් කුමකින් ද යන්න පිළිබඳ ඔටේම උපකල්පනවලෙ අභිටයෝග කළ හැකියි.
රැකියා ්ථානටේ ඔවුන්ටේ කාර්යයන් කාර්යක්වෂමව ඉටු කරන පිරිමින් සහ
කාන්තාවන් ගැන වි්තර කරන විෙ ටවන් චවන ටයාදා ගන්න. ඒ සඳහා
හැඟීේවින් ටතාර වචන භාවිතා කරන්න.
මම හිතන්ටන් නායකයන් වශටයන්, දෘඪාංග ටගාඩ නැගීම සහ මෘුකාංග
්ථාපනය කිරීම අප සු කාර්යයක්ව බවයි. සමානාත්මතාවටේ ධනතික හා
වුහාත්මක රාමුව නිර්මාණය කර අපටේ ආකල්ප හා ක්රියාවන් ුළින් එම රාමුවෙ
ජීවය ලබා දිය යුුය. මම එක්වසත් ජනපද තානාපති කාර්යාලටේදී, ඇමරිකානුවන්
සහ ශ්රී ලාංකිකයන් ටගන් සමන්විත මටේ කණ්ඩායම සමඟ නැඹුරුව පිළිබඳ
සංකල්ප ටබදාහදා ගැනීටමන් ටමය කිරීමෙ උත්සාහ කරමි. අපටේ ශ්රම බලකාය ුළ
ඇත්ත වශටයන්ම වැඩි ්ී පුරුෂ සමානාත්මතාවයක්ව ඇති කර ගන්ටන් ටකට්ද
යන්න පිළිබඳව අපි ටසායා බැලූ අතර ඇත්ත වශටයන්ම කාන්තාවන් ටමහි ශ්රම
බලකාටයන් බැහැරව තබන එකම බාක වලෙ අපෙ ටමහිදී ද මුහුණ දීමෙ සිුී
තිටේ. නමුත් අපටේ නයාය පරටේ එය ඉහළ මට්සෙමක ඇති අතර, ඔවුන්ටේ පූර්ණ
හැකියාවන් අවටබෝ කර ගැනීමෙත්, සංවිානයක්ව ටලස අපෙ ඵලදායී ීමෙත් ඉඩ
සලසන ආකාරයෙ එය කළමනාකරණය කළ යුු ටේ.

්ීන් හා පුරුෂයන් සේපුර්ණටයන්ම එකෙ සහභාගී වන විෙ, අපටේ සමාජයන්,
අටප්ල ආර්ිකයන් සහ අටප්ල ජාතීන් අනිවාර්යටයන් ම වඩා ටහාඳ තත්වයකෙ පත්
ටේ. ටේ සඳහා දත්ත අපෙ සහාය ටේ. නමුත් ටවනසක්ව ඇති කිරීමෙ පුේගලයන්ෙ
අවශය විය යුු අතර යමක්ව සිු ටවමින් පවතින බව හඳුනා ගත යුුය. එබැවින්
හුටදක්ව සංඛයා සඳහා පමණක්ව බඳවා ගත යුු ටනාටේ. කාන්තා ට්විකාවක්ව
උපටේශනය කිරීම පමණක්ව ප්රමාණවත් ටනාටේ. යටමකු ටේසය පිටුපස ටහෝ මහන
මැෂිමක්ව පිටුපස ටහෝ වැඩටපාළක්ව පිටුපස ටහෝ බ් රථයක්ව පැදීම ටහෝ ඔවුන්
කිරීමෙ යන ඕනෑම ටදයක්ව ටදස බලා සිටීම පමණක්ව ප්රමාණවත් ටනාටේ. එය
ඔවුන්ටේ අභිලාෂයන් ුළෙ ජීවය ලබා දීම සහ රැකියා ්ථානටේ ඔවුන් පූර්ණ ටලස
සවිබල ගැන්ීම පිළිබඳව විය යුුය. අවිඥානික නැඹුරුව ුරන් කරන ුරු එය සිු
ටනාටේ.
ටමම මාතෘකාව පිළිබඳ සාකච්ඡා වෙටේ දී ටමන් ම ප්රශ්ටනෝත්තර සැසිටේ දී ඔබ
සමඟ වැඩිුර සේබන් ීමෙ මම බලාටපාටරාත්ු ටවමි. ටමම අදහ් සමහරක්ව ඔබ
සමග ටබදාහදා ගැනීමෙ අව්ථාව ලබා දීම ගැන ්ූතියි.

