පය කාලංග මහතාෙෙන,
ඔෙේ ලපයටත අවංක ව අදහස් දැනවම ගැනත ස්තත වනත ෙවම.
මා නල වශෙයන භාවතා කළ යත ඉ-ෙේල මෘදකාංගය සෑම වටම සංහල නවැරදව ෙනාදකවන ෙහයන
මෙේ පළතර ඇමණමක ෙලස එවම ගැන කමනන. (මෙේ පතචාර නල පැහැෙයන දකවම.)
ඔබ: ඔෙේ පතචාරයට ස්තත කළ හැක වව ද ඔබ ඉදරපත කරන කරණ බහතරයක සමග නේ එකඟ වමට
අපහස ය.
රාජ් ආයතනයක වසන නපදව ෙදයක ගැන ඔබ කතා කරනෙනහ ය. එයන ඇඟවේ ෙකෙරනෙේ ෙේ
සංහල ෆයරෙෆාකස් නපදවම (ෙනා එෙස් නේ ස්වරෙවාහනය වාරතා කළ අනතමට "සංවරධනය කරම")
පළබඳ මථ්ාව නැවතත පනරචචාරෙය කරමක.
මම: ඩණෂ්ක ට සද වන අපහසතාවයන වැළැකවමට ෙමෙතක ෙහළ ෙනාකළ ද ඔහෙේ ෙකානතාතතව
අනව ෆයරෙෆාකස් සංහල ට පරවරතනය ඔහෙේ එක “භාර දය යතතක” ෙහවත contractual deliverable
එකක. ඒ අනව ඔහ ද එකඟ ව පරද “සංහල ෆයරෙෆාකස් පරවරතනය” ඔහට ෙගවන උපෙේශක
ගාස්ත සඳහා ඉකටා ෙවනෙවන නම කල යතතක. (ෙමම කරණ පසේධ ෙනාකරන ඇතැ ය
බලාෙපාෙරාතත ෙවම. ඔබ ඩණෂ්කෙේ මතරක නේ ඔහෙගන පේගලක ව ඇසම වරදක ෙනාෙේ). රජය
ෙවනෙවන රාජ් මදලන යේ පේගලයක කරන ලද කටයත ෙහා් නපදවන ලද ෙේ වල අයතය, රජය මස එම
පේගලයා සත ෙනාෙේ. ඒ අදාළ ෙකානතාතතව අනව “සංහල ෆයරෙෆාකස් පරවරතනය” ඩණෂ්ක
වසන ඉකටා ෙවනෙවන කරන ලේදක.
ඔබ: ෙමය කසෙකනකට මඩගැසමට ලයන පලතරක ෙහා් ICTA ෙහා් ඔබගැන මට ෙපෞේගලක තරහක
නැත, නමන ඇතත කතාකල යතනසා ලයම.
එෙහත සත් තතවය කමකද? ෙමාසලා ෆයරෙෆාකස් සංහලට පරවරතනය වඩාත නශ්චත ව කයෙතාත
ෆයරෙෆාකස් 3 යටෙත ෙවන ම සංහල භාෂා නකතවක ෙලස සංහලකරෙය ආරේභ කරන ලේෙේ
ඩනෂ්ක නවන වසන ඔහ ෙරඩ හැට ආයතනයට සේබනධ ව සටය ද ය. ඉන පස ඔහ ස්වාධන ව ද පස ව
අවසන මාස තන තළ ICTA ආයතනයට සේබනධත ව ද ෙේ කටයතෙත නරත ව බව සහපත කරන
කැමැතෙතම. ෙේවා සංහල ේෙලාේකරවන අතර ෙමන ම සංහල ෙේශයකරෙය කටයත සේබනධෙයන
උෙරනර ගැට වැඩ කළ පජාව අතර ද ෙහාඳන දනනා කරණ ය. එෙස් ම ෙමය ඔහ පමෙක නරත ව
කටයතතක ද ෙනා ෙේ. ඒ වඩා සට සංහල යනෙකත භාවත කරන පජාව ද ෙමහ ලා සකය දායකතවයක
දැකව බව අවධාරෙය කළ යත ය. ෙමවැන පජා කටයතතක රාජ් ආයතනයක "නපදවමක" ෙලසන
හඳනවා දෙේ සදාචාරය අප පශ්න කර සටම. තව ද ෙමහ අයතකාරකම ගැන කතා කරමට ෙයාම වනෙන
නේ අප නවැරද පද භාවත කළ යත ෙවම. එනේ ෙමය ෙමාසලා පදනෙේ නෂ්පාදතයක ෙලස නවැරද ව
හැඳනවය යත ෙවය. එහ ලා දායක වන පජාව ෙලාව වටා වසර පැතර සටත. මට පතපකෂ ව අප රෙට
ආයතන ෙමෙතක කරමන සටෙේ ඉංගරස ෆයරෙෆාකස් නකතව සඳහා එක කරගත හැක සංහල
පැෙකජයක නපදවම පමෙක.
මම: ෙමතරේ පසේධ ෙමාසලා ෆයරෙෆාකස් හ අයතකාර කමක ගැනම ට ඉකටා සතෙේ නේ එය හාස්යට
ලක කළ යත මය. එවන අනවෙ කමක ෙමම කටයතෙත පධානතවය දරන හා ශ ලංකාෙේ නදහස් හා
වවෘත මෘදකාංග පළබඳ ව ඉදරෙයන ම සටන කානතාවක වන ආචාරය ශහන වරවරෙ වසන කරය ද? සෑම
දැනවමක ම සෑම නෙේදනයක ම අප එය නවැරද ව සඳහන කලා ෙනාෙේ ද?
ඔබ: සංහල ේෙලාේ අෙඩව පළබඳ පකාශය පසේධෙේ නවැරද කරෙමහලා ඔබ පළ කරන උේෙයා්ගය අප
අගය කරන අතර ම ඊට වඩා උේෙයා්ගයකන නවැරද කළ යත කරණ කපයක ද ෙපනවා ෙදන
කැමැතෙතම :
1) සංහල ෆයරෙෆාකස් බවසරය ICTA හා ෙමාරටව වශ්ව වද්ාලවලන ශ ලංකාව තළ නකත කළහය
කයැවන පකාශය ( ෙමය Colombo Page හ පළ වය)
මම: Colombo Page අඩවය ට ෙමය නවැරද කරන ෙලස දැනටමත දනවා ඇත. ෙමය නැවත සහ කැඳවන
ෙලස සහපත කරනෙනම.
2) ICTA ආයතනය ෆයරෙෆාකස් සංහල ෙවේ බවසරය සංවරධනය කළ බව (ෙමය ස්වරෙවාහනය වාරතා

කළ අනදමය)
මම: ෙේ පළබද ව නේ ස්වරෙවාහනය ට දැන ව බවක මම ෙනා දනම. ෙේ පළබද ව නවැරද කරමක
යැවමට උතසක ෙවම.
ඔබ: අවසාන වශෙයන සංහල ෆයරෙෆාකස් සේබනධ ව නකත ව තෙබන නල credits ෙලඛනය කයවන
ෙමන ඔෙබන ඉලලා සටම. ඊට අනව ෙේ කටයතතට සැබැවන ම දායක ව පාරශ්ව හදනාගැනම අපහස
ෙනාවන ඇත. (එහ පටපත ෙමහ අමනා ඇත.)
ICTA ආයතනය ෙමයට දායක බව පැවසම වරදක ෙනාේවද, ෙමාරටව වශ්ව වද්ාලය සේබනදය ගැන
කම කසෙස්ත පලගත ෙනාහැක. ෙේය පවතපත හා රපවාහන වෙේම ෙවබ අඩව වල ගය පවත නවරද
කරමක ෙනාකරනවානේ, එය ICTA වසන ජනතාව මලා කරමක ෙලසය අපට පල ගැනමට සදවනෙන.
මම: ෙේ කරෙ (ෆයරෙෆාකස් සංහල ට පරවරතනය) සේබනධෙයන ඔබ හා එක ෙහළා එකඟ ෙවම. මලක
ව ෙමම සාවද් පකාශය කළ ආයතන කහපයකට ම ෙමම වරද නවරද කරන ෙලස දනවා යවා ඇත. එෙහත
එය ට දැක ව පතචාර ගැන නේ සෑහමට පත වය හැක ෙනාෙේ.
ඔබ: MAC මත සංහල Firefox 3 ගැන ඇස පැනයට, හර පලතරක දනනාද කයා නැවත එම හඩ පට අසා
ඔබටම තරනක ගනන පලවන
http://www.archive.org/download/sinhala_podcast_ict_episode_01/sinhala_podcast_ict_episode_01
_part08.mp3
MAC සදහා දැනට ෙනාමෙල සංහල ගතහැක වදයකද ඇත, ෙමය ඔබෙේ දැන ගැනම පනසය, Firefox 3
සංහල අනවාදන ය ෙමය බාවතෙයන තමය අප පරකෂෙ ෙකෙල.
(http://web.nickshanks.com/typography/)
මහාචරය ගහාන ඩයස් හා LakApps ගැන කතා ෙනාකර සටමට මම තරනය කරා, ෙමාකද ෙමය තවත
වාදයකට මල පරමක ෙවන නසා, දනෙනා් දනත කයා තමය මට කයනන ඇතෙත.
මම: ෙමම කරෙ මල ලපෙයන මා වැරද ෙලස වටහා ගත බව හඬ පටෙයන ෙතරේ ගතම. ෆයරෙෆාකස්
අඩවෙේ නේ ඇපල මැකනෙටාෂ් සඳහා ෆයරෙෆාකස් 3 සංහල මෘදකාංගය ඇත බව දටම. ඒ අනව ෙේ
පහසකම ඇපල මැකනෙටාෂ් සත යය ද මහාචාරය ගහාන ෙේ පකාශය නවැරද යය ද සතම.
ඇපල මැකනෙටාෂ් සඳහා ෙනාමෙල ලබා ගත හැක මෘදකාංගය ගැන දැනේ ද ගැන ඉතාමත කෘතඥ ෙවම.
එය සයබස් හ දැකවමට අදහස් කරම. එය භාවතා කළ අෙයක ඇතනේ වස්තර අසා ගැනමට ඒ ගැන
කරොකර දනවන මැනව.
ඔබ: කසෙවකත ඉකටා ආයතනය "දඬකෙඳ් ගසා" නැත. ෙේ ගැන ලය ේෙලාේකරවන සයල ෙදනා ම
පාෙහ් මාධය වසන ෙමය වාරතා කර ඇත අනදම ඍජ ව පශ්න කර තෙේ. එෙස් ම ෙමහ ද ඔබ ආයතනය
පැතෙතන කසද පැහැදල කරමක ඉදරපත ෙනාා වෙමන ෙපනනේ ෙකෙරනෙන මාධය වසන වාරතා කර
ඇත අනදම නහඬ ව අනමත කරමක ද? (ඔෙේ පසගය "නෙේදනෙයහ" වව ද සංහල ේෙලාේකරවන
අතර ව "වැරද වැටහේ" ගැන කතා කළද මාධය වසන සද ෙකරණ වැරද වාරතා කරේ නවැරද කරමට
ඉදරපත ෙනාවෙමන අපට මට වඩා ෙවනස් නගමනයක ගත හැක ද?
මම: මා “දඬ කෙඳ් ගැසම” යනෙවන අදහස් කෙල වැරේද ෙනාවමසා පසේධෙේ දඬවේ කරම ය. ඔබ සැම
ෙේ පධාන වෙරා්ධතාව ව “ඩණෂ්කෙේ වැඩ ඉකටා ෙසාරකේ කලා” යනෙවන ඔපප ෙනාකල ෙවා්දනාවක
නගා ඔබ සැම වසන ඔබ ෙේ ේෙලාේ වල ඉකටා ට වරේධ ව ලවම මම එ මගන අදහස් කෙලම.
ඔබ: දැන ඔබ තවත අලත කරෙත මත කර සට, ඩනෂ්ක නමැත තරෙ තාකෂෙෙේදයා කරලයට ෙගන
ඒෙේ ෙගෞරවය ද ඉකටා ආයතනය ෙවන ෙනාදනෙන මනදැය ඔබ පශ්න කරනෙනහ ය! නමත, නැවතත,
සත් තතවය කමකද? අප නේ ඩනෂ්ක නවන මහතා අඳනනෙන පසගය වසර කහපය තස්ෙස් ම
ෙරඩහැට ආයතනයට සේබනධත වත ස්වාධන වත වවධ මෘදකාංග ෙේශයකරෙෙයහ ලා පෙරා්ගාම
කාරයභාරයක ඉට කරමන ද මාධ් හා අනතරජාල සමහ ඔස්ෙස් ඒ පළබඳ බහජන වඥාපනෙේ ෙයෙදමන
ද "කරලෙේ සට" පේගලයක හැටයට ය!
මම: ෙේ ෙහ්තෙවන ඩනෂ්ක දන කහපයක තල දැන, අසා සට ගෙන සය ගෙනක සට දස දහස් ගෙනකට
වැඩ වම ෙමයන අදහස් කෙලම.

ඔබ: අවසාන වශෙයන තවත කරෙක පළබඳ අෙප අදහස පළ කරමට කැමැතෙතම. මලන පේගලක
සංවාදයක ෙස් ආරේභ ව ඔෙේ පතචාර දැන දැන සංහල ේෙලාේකරවනෙේ සංසදය එලල කරගනමන ද
සද වන බව ෙපෙන. එෙස් වව ද ඔබ තව මත "පළතර" එවමන සටනෙන "අරයා ෙහා් ෙමයා" හරහා මස
සංසදයට ෙනා ෙේ. ඒ ඒ ේෙලාේකරවන පළ කළ ලප ඒ ඒ ේෙලාේකරවනෙේ පේගලක ෙලඛන බව ද
ෙමහ ද සැලකලලට ගත මනා ය. ෙමය සංහල ේෙලාේකරවනෙේ සංසදය ගත කයාමාරගයක ෙනා ෙේ.
සංසදෙේ ගගල සමහය තළ අන ෙබාෙහා් තැනවල ෙස් ම ෙේ ගැන සාකචඡාවක ඇත වය. එෙස් ම
ේෙලාේකරවන කහප ෙදෙනක ම ෙේ පළබඳ වෙේචනාතමක ලප ද පළ කර ඇත. ඔබට ද ෙේ සංසදෙේ
ෙකලන ම අදහස් පළ කරෙේ කසද බාධාවක ෙනාපවතේදත ෙමෙස් වටන ෙගාඩන ලප එවෙේ කමයට
වඩා ඍජ ව සාකචඡාවට පවසම ඔබ වැන වගකව යත නලධාරයකටය වඩාත ෙහාාබන බව ද අප
කලපනා කරම.
මම: මා සහල යනෙකතය ෙවනෙවන LiernAsia ආද ේෙලාේවල ලයා ඇත තරේ බැණේ අසා ඇතෙතම.
සංහල යනෙකත සමහය, ෙහළ ෙහළය, මෘදකාංග ෙේශයකරෙ ගගල සමහය ආදය ට ඉඩක ලද පමණන
ලයම. එ නසා මා එවන ෙේ මග හරනනක ෙලස කරොකර ෙනාසතනන. නමත සංහල
ේෙලාේකරවනෙේ සංසදෙයහ මා සාමාජකෙයක ෙනාවන ෙහයන මට එය මෙේ අදහස් ලවමට ඉඩ
ෙනාෙේ. මා හට තවමත ේෙලාගයක ෙනාමැත නසා සංසදෙේ සාමාජකතවය ද මට ෙනා ලැෙේ. සපන මට
ඔහෙේ පැනයට පළතර ෙදන ෙලස කරන ලද පේගලක ඉලලම නසා මල ම ලපය ඔහ ට ලම. ඔබ මෙේ
නමට ම වනත ව සංසදය ට ලවම ෙහ්තෙවන ඔබට ලවම. එයන යේ සත තැවලලක ෙහා් අපහසතාවයක
ෙහා් ව නේ එයට ද කමන මැන.
ස්තතය.
වසනත ෙේශපය

