
2019 දෙසැම්බර් 11 දින “ඊක්වල් ග්ර වුන්ඩ්” (Equal Ground) ආයතනය විසි්ඩ පැවැත්වූ 

ජාතධ්ඩත  ාානව ිමිකමම් දිනය 2019 සැාරුදම්දී තානාපතිනී ඇලයිනා බී. දෙප්ලිට්ස් විසි්ඩ 

පැවැත්වූ දේශනය 

 
ජාත්ය්න්තත්ය මාාව මිමිකම් මිනව මැමාීමාමැහාාමද ම ා්රිමයේ කමමත්යාමරීීමාමමාමමආ ාධවාමරීීමාමගමවම

‘ඊක් ල්මග්ර්වුනන්ත්’මැංවිධාව මමැ්තුතිමරීීමාමමමමාමත්යේ ත්යික.මඇත්ත්යම ශයේ  න්තාමඑ මැ්ත්රීරමරුෂ සමැාාජවා  ම

ාත්යමප ව් මවූමිමංැව මමඑයේ  ිමමිනවම16මමමක්රික ාමාත්ත් යේ කමද ැාවමිනව  . 

යේ  ොැවාමදපමමපම සූමපත්ින, ාාව මිමිකම් මසුරැකීයේ ් මාාමආ ක්සාමරීීමයේ ් මද ගල මදලුත්මඑමක්මයේ වොයේ ේ.ම

එක්ැත්මජාතීන්තයේ ේමාාාමාණ්ඩල මවිසින්තමාාව මිමිකම් මපිළිබහමවිශ් මප්රිමාශ මැ් ාත්යමම වමල්දයේ ්දම1948ම

යේ  ැම් බර්ම10ම වමිනවම වමදත්ය , එ මැ ල, ප්රිබලමද ාැක්මප්රිමාශමම  :මසි ලුමානුස් න්තමිද ාැ් මාාම

යේ ගෞ  යේ  න්තමාාමද ති ාසිම්  ලින්තමැාාව මඋපිනවමද මබ  .මයේ ාාමබලගතුමප්රිමාශවයේ  න්තමම මඩිම

ආ ක්සා , ිද ාැමැාමයුක්ති මයේ ාන්තාමආර්ථිමමාාමැාාජමප්රිගති මැහාාමවූමයේ ගෝලී මප්රිජාමදයේ කක්සා න්තමම

ාගමයේ පන්ත  . 

එබමවින්තමසි ලුමජවත්යා යේ ේමද ති ාසිම් මආ ක්සාමරීීමාමැහාාවූමදපයේ ේමවිධිාත්මයේ ගෝලී මමමපවීාමදලුත්ම

යේ   ක්මයේ වොයේ ේ.මදපමත්ය ාත්මඑ මැාක්සාත්මම මයේ ගවමවමතිමවමුත්මමඑ මදපමළඟාමම මගමනීාමමදයේ කක්සාම

ම වමඉලක්ම ක්මයේ ේ. 

ත්ය ත්මමළමයුතුම මඩමමමයුතුමතිබුණත්මැමාත් මාමරීමප්රිගති ක් මතියේ ේ.මාාව මිමිකම් මමප්රිමාශව මැ් ාත්යමවූම

 ාමසිමමයේ ලො මරු ාම ම ල්මාාව මිමිකම් මාාමාාව ම ථාර්ථ මැ් බන්තධයේ  න්තමවිශාලමිනයුණු ක්මලබාමඇත්ය. 

මීමම ැ මගණවා මමමයේ ප මයේ ලෝම මඑමමමඑමතුමවූයේ කමදපයේ ේමාවුනල්මැා ධර්ාමාඳුවායේ ගවමඒ ාම

ැාක්සාත්මම මගන්තයේ න්තමයේ මයේ ැේ ම න්තවමතී ණ මරීීමාමැහාාම .මයේ ා ම1948මදීම ම ගත්මපි   ක්මවි , වමුත්ම

ා  ම ශයේ  න්තමගත්මමළමපළමුමප්රිමාශව මමමැංමල්පී ම ාමු ක්මපාණි.මබිිකමාට්මයේ ් ම ථාර්ථ මද යේ බෝධම

ම මගමනීාමමඑ මදපමමඋපමාීමමවූයේ කමවමත්ය.මැෑාමිකිදයේ ැකුමාමිමිකමද ති ාසිම් මපිළිබහමදපයේ ේමැාමූිමමම

ද යේ බෝධ මැාඟමදපමඉිනත් මම ාමයුතු . 

ජාත්ය්න්තත්ය මප්රිජා මයේ ාාමමූලධර්ාමාත්යමප ව්  මාාව මිමිකම් මගිවිසු් මාාමැ් මුතීන්තමගණවා ක්ම

ක්රික ාත්ාමමරීීමාමයේ මයේ  ිමමද ධාව මයේ  ොමුමම මඇත්යේ ත්මඒමාගින්තමමුල්මප්රිමාශව ම මඩිමදු මපමාමිනලිමරීීමාම

ැහාා .මමයේ ාාම මක්ාමැාක්සාත්මම මගමනීාමැහාාමක්රික ාමාීමමැමලසු් මැමැ්මම මඇතිමවමුත්මඒමැහාාමඉත්යාම

ිනගුමමාල ක්මගත්යවීමතියේ ේ.මඇත්ත්යම ශයේ  න්තාමඒමැහාාමැමලරී මයුතුමමාල ක්මමගත්යවීමඇත්යේ ත්මදපයේ ේම

ද මුණුමාාමඉලක්මමමාලී මද ශ්ත්යාමදනු මයේ  වැ්මරීීමාමමසිදුවීමඇතිමබමවිිද. 

යේ ් මදනු මමීමමදවුනෂ දුම20මමමමයේ ප මයේ ලෝමමජවත්යා ම ළිත්මාමුවීමැාශ්රතමැං ර්ධවමඉලක්ම ලමමඑමඟමවි .ම

යේ ා ,මපත්ැ  මආ ක්සාමම ිකන්තම ත්ද්රපත්යා  මමඑයේ  ිම මැමන්තමම වමදත්ය ාමැාා මැාමආ ක්සා , 

ැං ර්ධව මැාමාාව මිමිකම් මඉිනත් මමයේ ගවම ාාමැහාාවූමදභිලාසමාමීමජාත්ය්න්තත්ය මම මඩැමාවක්ම

වූයේ ක . 

ිද සුවක්ම ශයේ  න්ත, ාාත්යෘමයේ ැෞඛ්ය් ම මඩිිනයුණුමරීීමා, විශ් මප්රිාථිකමමදධ්ාපව මලබාමගමනීා,  ත්ද්රපත්යාම

දනුපාත්ය මදඩරීන්තමදඩුමරීීමා, ාමයේ ල්ත් ා මතු න්තමරීීමාමැාමළාාමා ණමැංඛ්ය්ා මදඩුමරීීමාමැාමැාශ්රතම

ැං ර්ධවමද මුණුම(MDGs) ැහාාමමමපවීාමආින මැ් බන්තධයේ  න්තමමශ්රීයමලංමා ම ම මන්තත්යමප්රිගති ක්මලබාම

ඇත්ය. 

යේ ාාමප්රිගති මප්රිාාණ ත්මයේ වොවූමයේ ා න්ත, එ මත්ය ත්මඉිනත් මමමයේ ගවම ෑාමැහාාම2015මදීමයේ ලෝමමජවත්යා මම

 ළිත්මඑක්මවීමති ැා මැං ර්ධවමඉලක්මම ලමමඑමඟමවි .මති ැා මැං ර්ධවමඉලක්මම(SDGs)  නුමැෑාම

යේ මයේ වකුමාම ඩාමයේ ාොහමදවාගත්ය ක්මදත්මම මගත්යමාමරීමක්රයා රී.මති ැා මැං ර්ධවමඉලක්ම මව්ා ම



පත්රක මමමමපවීාමැහාාමශ්රීයමලංමා මදයේ වකුත්මජාතීන්තමැාඟමඑක්මවූමදත්ය මඒ ාමක්රික ාත්ාමමරීීමාමයේ ේග ත්ම

රීීමාමමක්රික ාමාීමමපි   මයේ ගවමතියේ ේ.මජවාධිපතිම ාජපක්සමාාත්යාමඔහුයේ ේමමැාා ් වමමයේ ්දශවයේ කදීමයේ ාාම

ද මුණුමයේ  නුයේ  න්තමිනගමාමමමපයේ  වමබ මප්රිමාශමරීීමාමාමමැතුමමමයේ ාේතුමවි . 

ප්රිශැ්ත්යමති ැා මැං ර්ධවමඉලක්මම(SDGs) 17මක්මඇතිමවමුත්මාාමයේ ාිමදීමවියේ ශේසයේ  න්තමමථාමරීීමාමම

බලායේ පොයේ  ොත්තුම න්තයේ න්ත 10මැාම16ම වමඉලක්මමපිළිබහ  .මපළමුයේ  න්තාම ති ැා මැං ර්ධවමඉලක්මම16ම

ැහාාම වමප්රිමාශ මඔබමැාඟමයේ බ ාා ාමමගමනීාමමාමමද ශ් . එිමමැහාන්තම න්තයේ න්තමම“ති ැා මැං ර්ධව ම

ැහාාමැාාමාමීමැාමසි ල්ලන්තමඇතුළත්මැාාජමප්රි ර්ධව මරීීමා, ැමාමමයුක්ති මැහාාමප්රියේ ේශ මලබාමදීාම

ැාමසි ලුමාට්ම්  ලමඵල ායී,  ගවීාක්මඇතිමැාමසි ල්ලන්තමඇතුළත්මආ ත්යවමයේ ගොඩවමගීා.”ම නුයේ  ිද.ම

යේ ාාමඉලක්ම මැරු ාමගමනීාමැහාාමයේ පොලීසි මැාමදධිම ණ ම මිදමතී ණාත්ාමමආ ත්යවමඇතුළු ම

ැාාජී මප ාැ මරු ාමආ ත්යව ලමප්රිතිැංැ්ම ණමද ශ්මයේ ේ.මවින්තිනත්ය න්තමමිදසිමයේ ලැමැමලකීා, රැහවි න්තමම

ැාමැමමමෂ  න්තමමාානුෂිම මැමලකීාමැාමවිිදවි මයේ පයේ වව, ැාක්ෂිමප ව් මම ගත්මවඩුමපම ීම් මතුළින්තම

ිකිදසුන්තයේ ේමමූලිමමද ති ාසිම් මදපයේ  ෝජව මම වමද මාාමාාව මිමිකම් මඋල්ලංඝව න්තමාඳුවායේ ගවම

ඒ ාමද ැන්තමරීීමාමැහාාම ඩාමයේ ාොහමාමරී ා ක්මඇතිමනීති මබලාත්ාමමරීීමයේ ් මැාමදධිම ණමආ ත්යවමශ්රීයම

ලංමා ම මිදම ම ලමමද ශ්මයේ ේ. 

ති ැා මැං ර්ධවමඉලක්මම16මැාක්සාත්මම මගමනීාමැහාාම ම ගත්ම වමත්ය ත්මආ ත්යව ක්ම න්තයේ න්තම

ාාධ් .මඕවෑාමත්යමවමමසිදු වමමඋල්ලංඝව න්තමම ඩාමයේ ාොඳින්තම ාර්ත්යාමරීීමාමමැාමගමමළුමැාමවිව මවිැඳු් ම

පිළිබහ මාාජවත්යා මරුළුල්ම ශයේ  න්තම මනු ත්මරීීමාමමඔවුනන්තමමාමරීමයේ ේ. 

ති ැා මැං ර්ධවමඉලක්මම10මමදයේ කක්සාමම න්තයේ න්තම“ ම ල්මතුළමැාමඒ ාමදත්ය මදැාාවත්යාමද ාමරීීමා”ම

 .ම ර්ණ ,මැ්්රිමමරුෂ සමවා  ,මැාාජමත්යත්  ,මලිංගිමමවමඹුෂ  ,මයේ ාෝමශාීමත්මමාමරී ා න්තමකුාක්මවුන ත්ම

2030ම ර්ස ම වමවිමමසි ලුමයේ  වාාමැාාජී ,මආර්ථිමමාාමයේ ්දශපාලිදමම ශයේ  න්තමමැවිබලගමන්තවිාමත්ම,ම

ප්රි ර්ධව මරීීමාමත්මසි ලුාම ම ල්මක්රික ාමමළමයුතුමයේ ේ.මයේ ා මදපමයේ මොත්යමවමමසිටි ත්මදපමසි ලුමයේ  වාමාම

රු්දගලිම මැාමආ ත්යිදමම ශයේ  න්තමද ධාව මයේ  ොමුමරීීමාමමමඋපමා මමළමාමරීමයේ   රී. 

2030ම වමවිමමසි ලුමයේ  වාමාමැාමද ැ්ථාමදපමවිසින්තමැාතිමමමළමයුතුමදත්ය මරු්දගල න්තයේ ේමැ්ත්රීරමරුෂ සම

වා  මයේ ාෝම ර්ණ , ඔවුනන්තයේ ේමලිංගිමමිනශාවති මයේ ාෝමබහුත්ය යේ  න්තමඔවුනන්තමයේ  න්තමම වමයේ  වත්මැාධමමාත්යම

ප ව්  මැාාජයේ කම ාන්තත්රකණ න්තමම ා මමවීාමැාමප්රිතිලාවමලබාමගමනීාම ළක් වමබාධමමදපිමදඩුමමළමයුතුම

යේ  මු. 

ාාව මිමිකම් මආ ක්සාමරීීමා,මදපමමමළමාමරීමිද ම ිනමයේ   මබ මාාමවිශ් ාැමම ික.මඑ මැ ාචා ාත්ාම ම

ිද ම ිනමයේ    , එ මආචා මධර්මී මයේ ලැත්මිද ම ිනමයේ    .මඑ මආර්ථිමම ෘස්ටියේ මෝණ රීන්තමිද ම ිනමයේ    .ම

එරීයේ වමාමමගෂ මරීීමාමදපයේ ේමැාාජ න්තම ාපත්මම  වමදත්ය මඑ මඔවුනන්තමධව ත්මම  .මඑ මදපයේ ේම

ාාව මදන්තත්යර්ක්රික ාමදනු මයේ පොයේ ාොැත්මවීාක්මපාණක්මයේ වො ම චවාර්ථයේ  න්තමධව ත්මවීාරී.මති ැා ම

ැං ර්ධවමඉලක්මමමැාක්සාත්මම මගමනීාම ජයේ කමාමිනාත්වීයේ ාන්තමපාණක්මසිදුමයේ වොයේ ේ.මාාව මිමිකම් ම

ද මුණුමැාක්සාත්මම මගමනීයේ ් මැාර්ථමත්  මපිළිබහමදයේ කමදයේ කක්සා න්තමමආර්ථිමමැං ර්ධව මදත්ය් ශ්ම

යේ ේ. 

ාාමඔබමමරී න්තයේ න්තමකුාක් ? ාාව මිමිකම් මයේ මයේ  ිමමඇතිමයේ ගෞ   මතුළින්තමආර්ථිමමැං ර්ධව ක්මලබාම

ගත්යමාමරීමබ  .මඒ ාමති ැා මැං ර්ධවමඉලක්මමයේ ලැමාඳුන්ත න්තයේ න්තමඑබමවිිද. 

ාාව මද ති ාසිම්  ලමමගෂ මරීීමාමආර්ථිමම ර්ධව මැහාාම ම ගත්මැාධම ක්ම වමදත්ය , සි ල්ලන්තම

ඇතුළත්මආර්ථිම න්තම ඩාමශක්තිාත්මාාමමල්මප තිවමඒ ාමබ මඔකරුමවීමඇත්ය.මශ්රීයමලංමා මයේ ගෝලී ම

ආර්ථිම මම මඩිම මඩියේ  න්තමැ් බන්තධමවීමඇතිමදත්ය මබහුජාතිමමැාාග් මඔවුනන්තයේ ේමකීර්තිමවාා මමඇතිම

ද  ාවාමගමවම මඩිම මඩියේ  න්තමැමලරීලිාත්මයේ ේ.මදර්ථ ත්, ආ ත්යිදමමප්රිතිැංැ්ම ණමතුළින්තමමූලිමම



ද ති ාසිම් මආ ක්සාමරීීමයේ ාන්තමඔවුනන්තයේ ේමකීර්තිමවාා මමද  ාවාක්මවමතිමබ ත්මඑාිදැාමශ්රීයමලංමා ම

ආයේ  ෝජව මරීීමාමමයේ ාොහමැ්ථාව ක්මබ ත්මආයේ  ෝජම න්තමමැාතිමමයේ මයේ ර්. 

යේ බොයේ ාෝම ම ලමයේ ාන්තමශ්රීයමලංමායේ ේම මති ැා මැං ර්ධවමඉලක්මම10මාා 16ම වමයේ  මාමැාක්සාත්මම ම

ගමනීයේ ් මපළමුමපි   ම න්තයේ න්තමයේ  වැ්මයේ මොමමැමලකීයේ ් මනීති, ප්රිතිපත්තිමැාමවාවිත්ය න්තමඉ ත්මරීීමා .ම

උ ාා ණ ක්මයේ ලැමශ්රීයමලංමායේ ේම ර්ත්යාාවමම් මෂ මනීති,මැ්ත්රීරමරුෂ සමවා  මාත්යමප ව් මවූමයේ  වැ්මයේ ලැම

ැමලකී් මපමාමිනලි ාමත්යාව් මයේ වොම  .මම් මෂ මප්රිතිැංැ්ම ණමක්රික ාත්ාමමරීීමයේ ාන්තමබහ ාමගමනීයේ ් දීම

යේ  වැ්මයේ මොමමැමලකීාමතු න්තමරීීමාමශ්රීයමලංමායේ ේමරුළුල්මආර්ථිමමැං ර්ධවමද මුණුමැාක්සාත්මම මගමනීාමමම

ැාා ක්ම නුමඇත්ය. 

ලිංගිමත්  මැාමලිංගිමමිනශාවති මාත්යමප ව් මවූමදැාාවත්යාමයේ ලො මරු ාමදඛ්යණ්ඩ මප තිවමබ මදපිම ිදමු.ම

යේ ාාමදැාාවත්යා මිනගුමාලීවමැාාජමාාමආර්ථිමමැං ර්ධව මමබාධාමම  .මඑ ම ත්ද්රපත්යා  මද ාමරීීමාමම

ාාිදමම වමදත්ය මිකිදසුන්තයේ ේමැන්තත්යෘකති මැාමැ්  ං- ටිවාමාමපිළිබහමාමඟී් මවිවාශමම  . 

2030ම වමවිමමැෑාම මක්මවිසින්තාමසි ලුමජවත්යා මැහාාම මඩිමැාාවාත්ාත්යා ක්මලබාමගමනීාමැහාාමැාාජම

ආ ක්සණමප්රිතිපත්තිමඇතුළුමප්රිතිපත්තිමදනුගාව මමළමයුතු මතියේ ේ.මති ැා මැං ර්ධවමඉලක්මමැහාාම

එමඟමවූමසි ලුම ම ල්මමමපවීමසිටින්තයේ න්තමඒමැහාා .මශ්රීයමලංමා මමයේ ා මමළමාමරීමබ මාාම ිදික. 

ද මාමමද ශ්ම න්තයේ න්තමයේ ලො මරු ාමාාව මගෂ ත්  මාාමැාාවාත්ාත්යා මප්රි ර්ධව මරීීමාමාාමඉිනත් මම

යේ ගව ාාමැහාාම වමඇාත්මානුමමමපවීාමවම ත්යත්මත්යාවුනෂ මරීීමා .මිකිදැ්මපවුනයේ ල්මසි ලුාම

ැාාාජිම න්තයේ ේමැාජමයේ ගෞ   මාාමැාාවාත්ාත්යා මැාමදිමිකමමළමයේ වොාමරීමද ති ාසිම් ,මමිද ායේ ැේ, 

යුක්තියේ කමැාමැාායේ කමප වා . 

ආන්තතිමමාාමද  ාවාමමලක්වි මාමරීමමණ්ඩා ්  ලමමආධා මරීීමාමැාමැාා මදීාමාගින්තමරු  මසි න්තයේ ේම

ද ති ාසිම් මඉිනත් මමයේ ගවම ායේ ් මදීර්ඝ ඉතිාාැ ක්මඑක්ැත්මජවප  මමතියේ ේ.මද ති ාසිම් මැාමැවිබලම

ගමන්තවීාමැාමප්රිතිපත්තිමවාවිත්ය න්තමැාමමුලා ් ව න්තමඒමාබ්දධමරීීමාමතුළින්තමදපිමවිවිධමලිංගිමමවමඹුෂ  න්තම

ැිමත්යමයේ මොමැ් ලම(LGBTIQ) ැාාවාත්ාත්යාමඋත්ැාා න්තමදඛ්යණ්ඩ මප්රි ර්ධව මම න්තයේ වමු. 

ඒමිදැාමඔබමමසිත්යාමබමලීාමම ාක්මප්රිමාශමම ිකන්තමායේ ේමමථා මද ැන්තමරීීමාමමඉඩමයේ  න්තව.ම1948මිද ාැම

පිළිබහමප්රිඥකති මිදර්ාාණ මරීීමයේ ් මගාාමමබලයේ ේග ක්මවූමඑලයේ වෝර්මරූැ්යේ  ල්ට්යේ ගන්තමඋරුමාම මක්වීාක්ම

ාාමඔබමමඉිනත්පත්මම ික.මඇ මාාව මිමිකම් මවා මා ක්මවූ ා .මඇ මයේ ායේ ැේමපම සු ා :ම“විශ්වී මාාව ම

ිමිකම් මආ ් වම න්තයේ න්තමයේ මොත්යමිදන්ත ? කුඩාමැ්ථාව ලමයේ ාෝමිද ැමමැමීප  ම-මඒ ාමයේ ලෝමයේ කමරීසිදුම

සිති ාමම මරී මයේ වොාමරීමත්ය ් මැමීපමාාමකුඩාමැ්ථාවමයේ ේ.මවමුත්මඒ ාමත්යිදමරු්දගල ායේ ේමයේ ලෝම ම ; ඔහුම

ජී ත්ම වමදැල් මසිමපත්ැ   ; ඔහුමදධ්ාපව මලබවමපාැලමයේ ාෝමවි ්ාල  ; ඔහුමයේ ැේ  මම වම

මර්ාාන්තත්යමශාලා , යේ ගොවිපලමයේ ාෝමමාර් ාල  .මැෑාමපිත්ිකයේ  ක්ා, ැ්්රිම ක්මාාම ෂ යේ  ක්ාමැාාවමයුක්ති , 

ැාාවමද ැ්ථා , යේ  වැ්මයේ ලැමැමලකීයේ ාන්තමයේ ත්යො  මැාාවමයේ ගෞ   මදයේ කක්සාමම වමැ්ථාවමඒ ා .ම

යේ ාාමද ති ාසිම්  ලමමඑ මිදමැ්ථාව ලමදර්ථ ක්මයේ වොාමතිමව් , ඒ ාමමයේ මොත්යමවම ත්මදර්ථ ක්මවමත්ය.ම

රු  මසි න්තයේ ේමිදයේ  ැ් ලමමැමීප මඒ ාමප ත් ාමගමනීාමැහාාමැාමූිමමමරු  මසිමක්රික ාාාර්ග ක්ම

යේ වොගන්තයේ න්තමවා, පිමැ්ත්ය මවිැල්මයේ ලෝමයේ කමඒ ායේ කමමප්රිගති මයේ ැො ාමබමලිාමිදස්ඵලමක්රික ා ක්ම නුමඇත්ය.” 

එලියේ වෝර්මරූැ්යේ  ල්ට්යේ ේම චවමද මත්මැත්ය්මයේ ේ. 

ැාාවාත්ාත්යා මඉිනත් මමයේ ගව ාා, යේ  වැ්මයේ මොමමැමලකීාමමඑයේ  ිම මැමන්තමරීීමාමැාමනීතියේ කම

ආධිපත්ය් මආ ක්සාමරීීමාමැහාාම‘ඊක් ල්මග්ර්වුනන්ත්’මැාමදයේ වකුත්මැංවිධාවමවිසින්තම  වමල මඋත්ැාා මාාම

දග මම ික.මති ැා මැං ර්ධවමද මුණුම ලම ක් ාමඇතිම මක්ාමැාක්සාත්මම මගමනීාම ජ මමපාණක්මමළම

ාමරීමයේ   ක්මයේ වොයේ ේ.මරීසියේ  කුමදත්ාම ම මමීාමමලක්මයේ වොවූමදවාගත්ය ක්මිදර්ාාණ මරීීමාමමදපමැමයේ  ොාම

උ මදීාමද ශ්ම නුමඇත්ය. 



 

ඔබමමැ්තුති . 


