ජූලි 26,
එස්පඳරාන්ප ො දිනය

26-a de julio
Esperanto-Tago

ජූලි 26 - එස්පඳරාන්ප ො දිනය පනොපහොත් භාෂා සාධාරණත්ලපේ දිනය
එස්පඳරාන්ප ො දිනය යනු කුමක් ද? එය පොලට ලැදගත් ලන්පන් ඇයි?
1887 වසරේ ජූලි 26 වැනි දින එස්රඳරාන්රතො ඵරසේ මුල් රඳොත (එස්රඳරාන්රතො බාෂාව
ගැන ප්රථමභ හුනන්වා ීමර වයාකරණර
) ප්රකරණාය
ඳ්  ි . ිිධ බාෂා කරණතා කරණරන
ජනතාව එකිරනකරණා හා අදහස් හුවභාරු කිරීභ සභ රේදිකරණාවක් වීභ රභභ භධයස්ථම
ඵරසේ අරමු ි . කරණතා කරණරන බාෂාව නිසා රභක් වඩා වැදග්  යි සැලකීභ යුක්ති
සහගත රනොරේ.
• ජූලි 26ලැනි දින භාෂා සාධාරණත්ලපේ දිනය පස සමරමු යයි අපි පෝකයට
පයෝජනා කර සිටිමු. එම භාෂා සාධාරණත්ලය තුළින් සාධාරණ අන් ර් සංස්කෘතිකජාතික-ලාර්ගික සබ ාලන් ය ාර්ථයක් කර ගනිමු
සුළුතර බාෂාවන් රනොසලකරණා හැරීරභන් සිදුවන්රන් එභ බාෂා කරණතා කරණරන ජනතාව
රකරණොන් වී ාභ්  සභාජ ආේථිකරණ ිෂභතාවන් තව තව්  පුළුල් වීභ්  .

ඵහුතර කරණරේ බාෂාව වීභ නිසා රභක් තභ භේ බාෂාව භ බාිත කරණරමින් ප්රතිලාබ ුකක්ති
ිඳින ි
සුළුතර බාෂකරණර ක් එභ ප්රතිලාබවල ිවිීමභ සි භේ ඵස ඳරසකරණ ලා
ඵහුතරරේ බාෂාව ඉරගන ගැනීභ අමුතුරවන් රවර දැරි යුතු න එතැන බාෂා
සාධාර ් ව ක් රනොභැති ඵව කිව යුතු .
ඵහුබාෂා ප්රතිඳ් ීනන් අනුගභන කිරීරභන් වඩා පුළුල් ිවරිසකරණ ිිධ අවස්ථමා සහා
රදොරගුළු ිවර වන ඵව ඳසක් ව සතය කි. සාධාර
සන්නිරේදන ක් දරදසා
යුරනස්රකරණෝ (UNESCO) සංිධාන ත්රෛබාෂා ප්රතිඳ් ති ක් ද එභ බාෂා ප්රවේග තුන
අදාළ බාෂා හුනනාරගන ඒවා නිසි තැන ීමභ ද දගැන්වීභ ද රාජය න් නිේරශය කරණරයි.
• භේ බාෂාව - තභ භේ ඵසින් අධයාඳන ලැම භ සි ළු රදනාරේ භ අයිතිවාසිකරණභකි.
• කරණලාපී බාෂාව - රඳරදිග අප්රිකරණානු ර වල ස්වාලිලි වැනි කරණලාඳ ක් එකරණ ඵැ තඵන
කරණලාඳ කරණ අනනය ව බාෂාව
• අන්තේජාතිකරණ බාෂාව - ිය්ව ග භාන ක් ඵව ඳ්  වී ඇති රලෝකරණරේ සි ළු භ
ජනතාව
සභ රේදිකරණාවකරණ සි
සන්නිරේදනරේ ර ීමභ
භධයස්ථම බාෂාවක්
අන්තේජාතිකරණ බාෂාව භධයස්ථම වීභ ඵහුසංස්කරණතතිකරණ රලෝකරණ කරණ අවයයතාවකි. ස්වකී
භේඵස රැකරණ ගනිමින් භධයස්ථම බාෂාවකින් අන්තේජාතිකරණ සන්නිරේදනරේ ර ීමභ
ථමාේත ක් කරණරන රභවලභකි, එස්රඳරාන්රතො බාෂාව.
«රලෝකරණරේ නිේමිත බාෂා අතුරින් අද වන ි

වඩා්  ප්රචලලිත, වඩා්  බාිත බාෂාව
එස්රඳරාන්රතො . මිනිසා දැන වඩා ඵැරෑරු රලස සලකරණා ඵලන්රන් න
එස්රඳරාන්රතො ඵසින් සාක්ෂා්  කරණර ගත හැකි ප්රථිපල සමුදා කි... එස්රඳරාන්රතො ඵස
ඉරගන ගැනීභ අවයය වන කරණාල , වයාකරණර රීති, තේකරණානුකල වීභ හා ිසභතා
වයතිරේ රනොභැති වීභ, ඕනෑ භ සංකීේ අදහසක් ප්රකරණාය කිරීභ ර ෝගය අති සරල
බාෂාවක් වීභ රභභ බාෂාව සතු ිරයේෂ ලක්ෂ රේ.» - රලෝ ඳතළ වාේිදයාඥ ආචලාේ
රතෝේ ස්කුට්නැබ්-කරණන්ගස්
Dr. Tove Skutnabb-Kangas - www.tove-skutnabb-kangas.org
එස්රඳරාන්රතො වැනි භධයස්ථම බාෂාවකින් තාවකරණාලිකරණ රලෝකරණ ඵලවතුන් නිේභා
වීභ ඇති ඉඩකරණඩ ඇහිරී යි. වේතභාන රලෝකරණරේ ඵලවතුන් ඉංගිරිසි කරණතා කරණරන
රාජය න් නිසා ඉංගිරිසි ඵස ද ඵල ක් නිේභා
වී ඇත. රභ
වසර 50කරණ රඳර
රලෝකරණ ඵලවතුන් වරේ ඔවුන් රනොවන අතර තව්  වසර 50කරණ ඳසු ත් ් ව රකරණඵුන
රේද?
«භේ ඵස කුභක් වුව ද සි ල්ලන් රේ භ අයිීනන් සුරකින එස්රඳරාන්රතො බාෂාව
කරණරන්රන් වැදග්  රභරහවරකි. » - ප්රකරණ වාේිදයාඥ ආචලාේ රරොඵේට් ෆිලිප්සන්,

Dr. Robert Phillipson - www.cbs.dk/en/staff/rpibc
• ාලකාලික පෝක බලතුන් ඳසුඳස දිවීම න ර කරමු. පෝකලාසී සියළු
ජන ාලපේ සමානාත්ම ාලය හවුරු කිරීමට කයයි පේ.
• එම අරමුණ කරා යාමට මාර්ගය එස්පඳරාන්ප ො (Esperanto) භාෂාලයි.
Ŝri-Lanka Esperanto-Asocio
197, Indivitiya Road
Hettigama, Ja-Ela
Ŝri-Lanka
Zeiter Perera: zeiter.espero@gmail.com

Phone: +94 77 221 16 51

අන් ර්ජාතික එස්පඳරාන්ප ො සංගමය (UEA)
Universala Esperanto-Asocio (UEA)
www.uea.org
Linguistic Rights
www.linguistic-rights.org/esperanto-tago

Esperanto en Ŝri-Lanko
www.linguistic-rights.org/srilanko

Information about
Esperanto, the International Language
lernu! free courses and information
on Esperanto, the living language useful
for easy communication.

එස්පඳරාන්ප ො, ජා යන් ර භාෂාල
எஸ்பெராண்ட ா, சர்வடேச ப ாழி
www.esperanto.net

www.lernu.net

The world's most popular way to learn Esperanto online, for free, in just 5 minutes a day!
https://en.duolingo.com/course/eo/en/Learn-Esperanto-Online
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