එක්සත් ජාතීන් ගේ සංවිධානගේ
ආදිවාසී ජනතාවගේ අයිතීන් උගෙසා විග ේෂ යාන්ත්රණය (EMRIP)
නවගවනි සැසිය(ජිනීවා, 2016 ජූලි 11 – 15) ගවනුගවන්
අන්තර්ජාතික එස්ගෙරාන්ගතො සංගමය (UEA) කරනු ලැබූ ප්රකා ය
2016 ජූලි 13 වන දින බදාදා නයාය පත්රයේ සත්වැනි අංගය:

ෙරිසරහිතකාමි සංවර්ධන ඉලක්ක සහ ආදිවාසී ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම්.
ගරු මූලාසනයයන් ද, ආදිවාසී ගරු නියයෝජිතවරුන් යගන් ද, යගෞරවණීය සභායවන් ද අවසරයි. ආයුයබෝවන්!
මම ස්යතෆායනො යෙලර් යවමි. මම යේශපාලන-ආර්ථිෙ-සංස්ෙෘතිෙමය අතින් මධ්යස්ථ බසක් වන
එස්යපරාන්යතො භාෂායේ වයාප්තිතිය උයදසා ෙැප වූ අන්තර්ජාතිෙ සංවිධ්ානයක් වන උනියවර්සාලා
එස්යපරාන්යතො ඇයසොත්සීයයො (UEA) යෙවත් අන්තර්ජාතිෙ එස්යපරාන්යතො සංගමය නියයෝජනය ෙරමි.
පරිසර හිතොමි සංවර්ධ්නය ගැන ෙතා කිරීයේ දී පරිසරය ගැන පමණක් යනොව, එම පරිසරය තුළ මානවයා
නිරූපණය ෙරන භූමිොව ද සලො බැලිය යුතුව ඇත. ආදිවාසී ජනතාවයේ සාේප්රදායිෙ දැනුම, ජීවන රටාව,
සංස්ෙෘතිය, භාෂාව සෙ ඔවුන් ජීවත්වන පරිසරය සමඟ ඔවුන්ට ඇති සේබන්ධ්ෙේ ආදිය ගැන සලො බලන
විට යමම ොරණායේ දී අපට ආදිවාසී ජනතාව අමතෙ ෙළ යනොෙැකිය.
ජජව විවිධ්ත්වය සෙ භාෂා විවිධ්ත්වය අවියයෝජනීය බවත් ඒවා එකියනො මත රඳා පවතින බවත් අපි වටො
ගත යුතුව ඇත්යතමු. භාෂා විවිධ්ත්වය හීන වී යායේ ප්රථිලලයක් වශයයන් ජීවන රටා ගැන සාේප්රදායිෙ දැනුේ
පේධ්ති ද අභාවයට යන්යන් ය. ජජව විවිධ්ත්වයේ තිර පැවැත්ම උයදසා භාෂා විවිධ්ත්වය රැෙ ගැනීම අපයේ
යුතුෙමකි.
2012 වසයර් Rio+20 සමුළුවට යපර සූදානමක් වශයයන්, ජර්මනියේ යබොන් නුවර 2011 වසයර් දී පැවැත් වුණු
රාජය යනොවන සංවිධ්ානවල 64වැනි සමුළුයේ ප්රොශනයයන් යේදයක් උපුටා දැක්වීමට ෙැමැත්යතමි. (1)
« ආදිවාසී ජනතාව ද ඇතුළුව සමස්ථ යලෝෙවාසී ජනතාවයේ සංස්ෙෘතිෙ, භාෂා, සෙ වාර්ගිෙ විවිධ්ත්වය
ආරක්ෂා කිරීමටත් ඔවුයනොවුන් අතර අයනයෝනය යගෞරවය, සාමග්රිය නංවාලීමටත් අපි, එනේ රාජය යනොවන
සංවිධ්ාන, ඇප ෙැප වී සිටිමු. »
අන්තර්ජාතිෙ එස්යපරාන්යතො සංගමය යයෝජනා ෙළ ප්රොශනයකින් යමම යේදය උපුටා දක්වමි:
« වාර්ගිෙ භාෂා ඒවා පැවත එන පරිසරයේ සංකීර්ණත්වය පිළිබිඹු ෙරන ෙැටපත් වැනි ය. ස්වභාෂාවන්ට හිමි
නිසි තැන ලබා දීමත් ඒවා අධ්යාපන ක්රමය තුළ අඩංගු ෙරලීමත් අතයාවශය යේ. යමම පියවරයන් ඔස්යසේ
මධ්යස්ථ විශ්ව බසෙට අනුගත වීයේ මං යපත් සැෙයසනු ඇත. »
සෑම විට ම සිදු වන පරිදි ඉංගිරිසි භාෂායවන් පමණක් යනොව, යසසු එක්සත් ජාතීන් යේ නිල භාෂා සයයන් ද
යෙටුේපත් පත්රිො අපයේ රැස්වීේවල දී යබදා ෙැරීයේ වැදගත්ෙම යනොයෙොත් අතයවශයතාව ගැන යමම
EMRIP නව වැනි සැසිවාරයේ දී ෙථෙයයෝ කිහිප යදයනක් ම සිය අදෙස් දක්වා සිටියෙ. යසසු පිරිස මේ
භාෂායවන් අධ්යාපනය ලැබීයේ වැදගත්ෙම, ආදිවාසී ජනතාවයේ ස්වභාෂා අයිතිවාසිෙේ ගැනත් අවධ්ාරණය
ෙර සිටියෙ. අපි ඔවුන් යේ ඉල්ලීේවලට අපයේ පූර්ණ සයෙෝයයෝගය ප්රොශ ෙර සිටිමු.
ෙතා ෙරන භාෂාව කුමක් වුවත් සියළු යදනායේ සමාන අයිතිවාසිෙේ සුරක්ෂිත කිරීයේ යමයෙවරෙ යයදී සිටින
අපි, යේ ජූලි 26 වන දින සාධාරණ සන්නිගේෙනයක් උගෙසා ගලෝක එස්ගෙරාන්ගතො දිනය සමරමු. (2)
බහුවිධ් ජනතාවක් සමාන යේදිොවෙ මධ්යස්ථ භාෂා මාධ්යයකින් සන්නියේදනයේ යයයදනු සියැසින් දැෙ
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ගැනීමට මම ඔබට 2016 ජූලි 23 - 30 ොලය තුළ ස්යලෝවැකියායේ නීයත්රොහි දී පවත්වන, රටවල ෙැටක්
නියයෝජනය ොරමින් 1200ෙට අධිෙ පිරිසක් සෙභාගී වන, 101 වැනි අන්තර්ජාතිෙ එස්යපරාන්යතො සමුළුවට
ආරාධ්නා ෙර සිටිමි. (3) විවිධ් භාෂා සියයෙට පමණ අයත් ස්වභාෂෙයයෝ කිසිදු භාෂා බාධ්ෙයකින් යතොරව
පරිවර්තෙ උදේ යනොමැතිව « සමාජ සාධ්ාරණත්වය-භාෂා සාධ්ාරණත්වය » ගැන සංවාද ෙරනු ඇත. යමහි දී
එෙම නිල භාෂාව වන්යන් එස්යපරාන්යතො ය. සෑම සෙභාගිවන්යනක් ම ෙතා ෙරන්යන් වටො ගන්යන්
එස්යපරාන්යතො භාෂායේ උදේයවන් ය. එම අවස්ථාවට සෙභාගි වන යමන් ඔබ සැමට සයෙෝදරත්වයයන්
ආරාධ්නා ෙරමි.

අසා සිටි ඔබ සැමට ස්තූතියි.
තවද යමම ෙතාව පරිවර්තනයයන් උදේ වන පරිවර්තෙයන්ට ස්තූතිවන්ත යවමි.
සිංෙල පරිවර්තනය: දියන්ෂ් යෙේමාල්

___________________________________________________

(1) www.linguistic-rights.org/rio/#UNDPINGOBonn
(2) http://www.linguistic-rights.org/esperanto-tago

(3) http://www.nitra2016.sk
http://www.uea.org | http://www.esperanto.net | http://www.lernu.net | http://www.terralingua.org

https://en.duolingo.com/course/eo/en/Learn-Esperanto-Online
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