
තානාපතිනි ඇලයිනා බී. ටෙප්ලිට්ස් විසින්  ඊක්වල් ග්ර වුනන්් (Equal Grounds) 15වන සංවත්සර 

රාත්රිි ට න න සංග්ර හයට  හයා ස්මාාන ප්රවදාාටනනත්සවට  දී  ඉදිරිපත් කළ අදාහයස් 
 

ආයුබ ෝවන්. වනක්කම්, අසලාම් අලායිකුම්, සු  සැන්දෑවක්. ඊක්වල් ග්රuවුනන්් වාාපාරාේබ  (Equal Ground 2019 

PRIDE) බෙෙ සැෙරුෙ සඳහා සහභාගී වීෙට ලැබීෙ සතුටට කරුණක් බෙන් ෙ සෙරිසි, ද්විරිසි, සංක්රාාන් හ හා අන්්  

ලංගික (LGBTIQ) ප්රමජාාබ  සොන්වව  හා අන්් ග්රuහණ  බවුවබවන් බ  බහෝ බදබනක් පාරැිණණ සිීමෙ දිනන්නට  

ලැබීෙ ද සතුටට කරුණින. අද ේාත්රිජබ  “සොනා්වේා ේණශුේ සම්ොන“ (Equality Warrior Awards) ල න සි ලු 

බදනාට ෙ ෙබේ සු  පාරැතුම් පිරිනෙන්නට කැෙ හයි. ඔබේ කැපාරවීෙ හා නිේ්්ාව ගැන ස්තු හවන්් බවිණ. ශ්රීr ලංකාව 

තුළ ොනව අයි හවාසිකම් සහ අන්්  සම් න්ධ්ා ප්රමව ධන  ිනරීෙ සඳහා බෙෙ (Equal Grounds) සංවිධාන  සෙග 

2010 ව ෂබ  සිට එක්ස්ව ජානපාරද ්ානාපාර හ කා  ාල  එක් ව කටයුතු කේ  හබේ. 

ඔ  බෙන් අපාර ද සෑෙ බකබනකුට ෙ සොන අයි හවාසිකම්  හබි  යුතු  යි විශ්වාස කේමු. ඔ  බෙන් අපාර්ව 

විනිවිදභාව  ගැන විශ්වාස කේමු. ඔ  බෙන් ෙ අපාර්ව, විවිධ්වව  විසින් අපාර  වඩා බහ ඳ සොජා ක්  වට පාර්ව කේන 

 ව පිළිගනිමු. 

බෙෙ හවුනල් වටිනාකම් සිහි ් ා ගනිිණන්,  සෙරිසි, ද්විරිසි, සංක්රාාන් හ, අන්්  ලංගික හා ස්ත්රීක රුරුෂ භාව  

ප්රමශ්නා කකාරී අ බේ (LGBTIQ) අයි හවාසිකම් පිළි ඳ දැුවව්ව ිනරීම්; සෙලංගික්වව  ්හනම් කේන නී හ පිළි ඳ 

පාර බ ෂණ සිදු කේ ඒවා  ප්රම හසංස්කේණ  ිනරීෙ; රැින ා ස්කානවල සහ ප්රමජාාවන් අ්ේ විවිධ්වව  ප්රමව ධන  ිනරීෙ; 

ප්රමජාා්න්ත්ර වාදී පාරරිසේ ක් තුළ පිළිග් බන  හැින ආකාේ ට හා බවනස් බලස සැලකීෙට භාජාන  වන  සෙරිසි, 

ද්විරිසි, සංක්රාාන් හ හා අන්්  ලංගික (LGBTIQ) ප්රමජාාවන් බක න් ිනරීෙ සම් න්ධබ න් ේට තුළ ඇ හ ආකල්පාර 

බවනස් ිනරීෙ ආදි  පිළි ඳ ව කටයුතු කේන සංවිධානවලට ආධාේ බලස ්ානාපාර හ කා  ාල  විසින් අේමුදල් ල ා 

දී  හබේ. 

අද අපි බෙෙ (LGBTIQ) අයි හවාසිකම් සෙේිණන් ඉ්ා වැදග්ව සන්ධිස්කාන කට පාරැිණණ සිටිමු.  අපාර පාරැිණණ 

සිටින්බන් ඊක්වල් ග්රuවුනන්් සංවිධාන  ෙගින්  කා  ක්ෂෙව හා කැපාරවීබෙන් යුතුව වසේ 15 ක කාල ක් බෙෙ 

අයිතීන් බවුවබවන් බපාරනී සිීමෙ සැෙරීෙටයි. ඉදිරි ො ග  ඉ්ා දී ඝ හා අභිබ ෝගා්වෙක වි  හැින නමු්ව බෙබ්ක් 

ල ා බගන  ඇ හ ජා ග්රuහණ පිළිගැනීෙ හා ඒ ගැන සතුටු වීෙ  බම් බෙ බහ බ්ව කළ යුතු  . 

'සොනා්වේා ේණශූේබ ෝ' සම්ොන (Equality Warrior Awards) පිරිනැමීෙ එ  කළ හැින එක් ක්රාෙ ින. බෙහි දී සිදු 

වන්බන් සෙහේ විබශේෂ රුද්ගලයින්බේ ජා ග්රuහණ හුනනා බගන ඒ ගැන ්රීA හ වීෙයි. සම්ොනලාභීන් අපාරට ආද ශ ක් 

සපාර න්බන් ස්ව ං නි ණ , ද ාුවකම්පාරාව, නා ක්වව  සහ සෙහේ විට බම් සි ල්ලට ෙ වැඩිබ න් බවනසක් කළ 

හැින   න විශ්වාස යි. 

සෙරිසි, ද්විරිසි, සංක්රාාන් හ හා අන්්  ලංගික (LGBTIQ) ප්රමජාාව තුළ සිටින අ බේ අයි හවාසිකම් ප්රමව ධන  ිනරීබම් 

දී එක්ස්ව ජානපාරදබ  ඇ හ වඩා්ව ෙ  ලව්ව ව ධන න්, සාොනා - නමු්ව අසාොනා- ිණනිසුන්බේ  ක්රිස ාකාේකම් 

තුළින් ල ා ග්ව ජා ග්රuහණ බ . ඒවාට  ලංගික දිශාන හ  බහෝ ලංගික්වව  ේ පාරදනම් ව සිදු කේන වවරී අපාරේාධ 

වලට ප්රම හාාේ දැක්වීබම් සිට ෙහජාන ආකල්පාර හා අවබ ෝධ  බවනස් ිනරීෙ දක්වා වූ රුළුල් පාරේාස ක කටයුතු අ ්ව 

බ . සොන්වව  ළඟා කේ ගැනීෙ සඳහා ඒ බවුවබවන් බපාරනී සිටින, අද ේාත්රිජබ  සම්ොන ට පාරාත්ර  වන ආකාේබ  

ේණ ශූේ න් සිටි  යුතුයි. 

ශ්රීr ලංකාබ  සහ එක්ස්ව ජානපාරදබ  අපාර අ ්ව වන බ  බහෝ ප්රමජාාවන් විවිධාකාේ බ . අපාරබේ ිණතුේන්, අසල්වැසි න් 

සහ එකට වැඩ කේන අ  විවිධ ව ස් කාණ්ඩ, වා ගික්වව, සංස්කෘතීන්, ජාා හ, ආගම් සහ දිශාන හවලට අ ්ව බව හ.  

ආ ථික, භූබගෝලී  හා සොජා පාරසුබිම් ගැන සඳහන් කළ යුතු බන බ . බෙෙ බවනස්කම්, අපි ශක් හ ක් බලස ිණස 

බ දීම් සඳහා අවස්කාවක් බලස බන  සැලින  යු්යි. අබේ ප්රමජාාවන්ට විවිධ පාරැ හකඩ  හුණණ්ව, අපි කකා කළ 

යු්වබ්ව එක් ප්රමජාාවක් ගැන ගැනයි 



ඇෙරිකාබ  වඩා්ව ෙ ප්රමසිද්ධ ිනවිබ ක් වන බවෝල්ට් විට්ෙන්, එක්ස්ව ජානපාරද  "බේේෂ්ඨ කවි ක්" බලස විස්්ේ කේ 

ඇ්. ඔහු බෙබසේ කීබ , කවි සහ ප්රමජාා්න්ත්ර වාද   න බදක ෙ  ්ෙ ශක් හ  ල ා ගන්බන් එකෙ ස්කාන ිනන් 

නිසා .  එනම්  අසෙ බක ටස්වලන් ඒකා ද්ධ පූ ණ ක් නි ොණ  ිනරීබම් හැින ාවයි. අපාරබේ බ  බහෝ 

ජානබක ටස් දරුණු බලස බ දී සිටින හා අසෙ බක ටස්වලන් ඒකා ද්ධ පූ ණ ක්  නි ොණ  ිනරීෙ සඳහා 

බවබහබසන බම් අවස්කාබ  ෙෙ හි්න්බන් විට්ෙන් ෙහ්ාබේ ප්රමඥාාව  විබශේෂබ න්ෙ වැදග්ව වන  වයි. බවන්ව 

ප්රමජාාවන්ට අ ්ව බද්ශපාරාලනික වශබ න් උසි ගැන්වූ බක ටස් විසින් මුස්ලම් ප්රමජාාව හිරිහැේ ට පාර්ව ිනරීෙ ඉලක්ක 

කේ ග්ව ශ්රීr ලංකාබ  වා ගික ආ් හ   බපාරන්ුවම් කළ ෙෑ් සිදුවීම් බදස  ලන්න. ප්රමාණ්ඩ්වව  සහ ද්බ ෂ  බගන 

එන්බන් විනාශ  හා අවොන යි. සාෙ  සහ හක ිනරීෙ සඳහා ආදේ  සහ පිළිගැනීෙ අවශා බ . අසෙ බක ටස් 

වලන් ඒකා ද්ධ සෙස්් ක් නි ොණ  කළ හැක්බක් ද ආදේ  හා පිළිගැනිෙ තුළිනි. 

ඇෙරිකන් ජාා හකබ කු බලස, ෙබේ ේබටහි විවිධ්වව  ෙෙ අග  කේිණ. ඔබේ ජා ග්රuහණ සැෙරීෙට ඔ  සෙග 

එක්වීෙට ලැබීෙ ගැන සතුටු වන අ්ේ  ඔබේ (Equal Grounds)  සංවිධාන  ෙගින් සිදු කේන වැදග්ව කා   න් 

සඳහා එක්ස්ව ජානපාරද ්ානාපාර හ කා  ාලබ  සහබ ෝග  දිගටෙ ල ා දීෙට කටයුතු කේිණ. බම් කටයුතු ගැන ෙෙ 

ආඩම් ේ වන ආකාේ ට ෙ,  සි ල්ලන්ට ෙ ගරු ිනරීෙ හා සොනා්වේාව සහ හක ිනරීෙ සඳහා ඔ  ඉටු කේන 

කටයුතු ගැන ද  ආඩම් ේ වන බලස ෙෙ ඔබ න් ඉල්ලා සිටිිණ. 

ඔ  සැෙට ස්තු හයි. 

 


