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 . بذ ماقالة صةقةت ظاصتورنعث تةآلعصعدعنال ظعبارةت بولذص، خعزمةت ظورنع بعلةن مذناسعؤةتسعز:ظةسكةرتعش



 ظةسساالم هأرمةتلعك آةسصداشالر،

بذندعن ظىح يعل مذقةددةم ظاممعؤعي تةشكعالتالرنعث ظويذشتذرعشع بعلةن         
آومصيذتئر ساهةسعدة ظعشلعتعلعدعغان التعن يئزعقع ظاساسعدعكع ظذيغذر آومصيذتئر 

معي يئزعقعنع بعرلعككة آةلتىرىش صاظالعيةتلعرع بولذص ظأتكةن، هةم بعر يعللعق ظعل
شذنعث بعلةن ظذيغذرالرنعثمذ بعرلعككة . مذنازعرة ظارقعلعق بعرلعك هاسعل قعلعنغان

بذ بعرلعكنعث هازعر سعناق تةرعقعسعدة رةسمعي . آئلةلةيدعغانلعقع رعياللعققا ظايالنغان
 هةم تةآلعص  ظشلعتعلعؤاتقانلعقع، هةم ظاصتونذم رايذنلذق خةلق هأآىمعتعضة دوآعالت

 .عص خئلع داغدذغا قوزغعغانلعق هةممعمعزضة مةلذمسىصعتعدة يوللعن

بىضىنكع آىندة آةث ظذيغذر خةلقعنعث ساداسعنع ظاثاليدعغان بولساق، ظذيغذر 
يئزعقعنعث ظارتذقحعلعقعدعن صايدعلعنعش ظاساسعدا بعرلعككة آةلضةن ظذيغذر آومصيذتئر 

 قوزغعغانلعقعنع  آونا يئزعق آودعنعمذ بعرلعككة آةلتىرىش ظعستةآلعرعنع،يئزعقعنعث
 .بايقايمعز

 ظوبعيكتعص سةؤةبلةر

 بعرعضة ماسالشماسلعقع-ظذيغذرحة يذمشاق دئتالالرنعث ظأز ظارا بعر •

 يعلدعن بذيان يذمشاق دئتال ظعشلعضةن ظورذن ياآع شةخعسنعث ظوخشاش 10يئقعنقع 
بعر شئرآةت هةتتا . بولماسلعقع بعلةن ظذيغذرحة فونت ظىحىن ظوخشاش بولمعغان آود ظعشلعتعلدع

آونعسعغعمذ «ظوخشاش بولمعغان دئتالالرمذ ) نةشعرع(ياآع ظورون ياسعغان نذسخعسع 
تعن ظعبارةت يذمشاق دئتال قذرذلذشعدعكع ظةث ظاددعي ظذقذمغا هأرمةت قعلماي، » ماسلعشعش

باشقا بعرةر ظورذن ياآع شةخسنعث يذمشاق . ظوخشاش بولمعغان آودالش ظذسذلعنع قولالندع
الر » ظذسذلذص«علةن ماسالشتذرذص قويذشتعن ظأزعنع قاحذرذص، ظأزعضة خاس دئتالع ب

ظذيغذرحة يذمشاق دئتالالرنعث بارغانسئرع . يارعتعلعص، مةسظذلعيةتحانلعقتعن تعؤعش قالمعدع
آأصعيعؤاتقانلعقع ظذيغذرالر آومصيذتئر ظعشلعرعنعث تةرةققعي قعلغانلعقعنعث نةتعجعسعدةك آأرىنضةن 



ق دئتالالرنعث ظأز ظارا ماسالشماسلعقع، ظألحةمسعز فونتالرنعث بارغانسئرع آأصعيعص بعلةن، يذمشا
 يةنة بعر تةرةصتعن، . معقانحعلعق آةلتىرىص حعقارماقتاآئتعص بارغانلعقع آومصيذتئر ساهةسعدة قاالي

 بىضىنكعدةك ظذيغذرحة آعرضىزىش قوراللعرع ؤة باشقا دئتالالر ياساش تئخنعكعسع ظاشكارلعنعص،
يئثع بعر قةدةمنع  ،ظانحة حوك يئثعلعق دةص قارالمايدعغان شاراظعتتاظذنداق بعرةر قورال ياسعغانلعق 

 .ضة دذح آةلمةآتةظذيغذرالر تئثعرقاص قئلعش هادعسعسعقايسع تةرةصكة ظئلعش مةسعلعسعدة 

ظذيغذرحة آودنع بعرلعككة آةلتىرىشكة يئتةآحعلعك هةم نازارةت قعلعدعغان بعرةر  •
 .عث يوقلعقع ياآع بعصةرؤالعقعظورذنن

تئخنعكا ؤة مةدةنعيةت -ظاصتونذم رايذن ؤة هأآعمةت قارمعقعدعكع ظاز سانلعق معللةتلةر صةن
نامةلذم ظعشالر بعلةن ظالدعراش بولعؤاتقان بىضىنكع آىندة، ظأز ظالدعغا ظعشلعرعغا مةسظذل ظورذنالر 

 ظعشالر قاتارعدعن ظورذن ظااللمعدع، ياآع ظألحةملةشتىرىش ظعشلعرع ظانحة ظةهمعيةت بئرعلعدعغان
ظذيغذر تعلع ؤة يئزعقعنعث ظورنعغا بولغان هأرمةت هةم مةسظذلعيةتحانلعق . ظعلضعرلةش بولمعدع

شذنعث بعلةن، بذ يئزعقنعث آودالش ظألحعمعنع خةلقظارادا، هئح . تذيغذسع بارغانسئرع سذسالشتع
ارالغان يئزعقالر آودعدةك تونذشتذرعدعغان، هةقعقعي بولمعغاندا دألةت ظعحعدة، باشقا مذهعم دةص ق

 .يولغا قويعدعغان ظعشالردعن ظىمعد بارغانسئرع ظاز قالدع

 هازعر بار بولغان ظألحةملةر

• UNICODE )بعردعنبعر آود( 

بذ خعل آودالش ظذسذلع، هةممعمعزضة ظايان بولغعنعدةك، خةلقظارا ظألحةملةشتىرىش تةشكعالتع تةرعصعدعن 
دعن يذقذرع   Unicode 2.1 ويعلعدعغان ؤة بةلضعلعنعدعغان بولذص، ظذيغذر آونا يئزعق هةرصلعرعيولغا ق

 M24 نعث Microsoft: مةسعلةن) . ضةرحة مةخسذس رايذندا بولمعسعمذ(نذسخعسدا تولذق آعرضىزىلضةن 
لعي ظذيغذرحة هةرصلةرنعث تةصسع. قاراث  Arial Unicdoe MSلعق حوثلذقتعكع ظألحةملعك فونتع

ؤة   org.unicode.wwwجاؤابالرنع -ظورذنالشتذرذلعشعنع ؤة بعردعنبعر آود توغرعسعدعكع سذظال
oyghan/com.bizuyghur.www   دعن آأرىث. 

 

  GB18030-2000دألةتلعك ظألحةم  •



ساناظةت معنعستئرلعكع هةم دألةتلعك سىصةت ؤة -مارت جوثضذ ظذحذر-17يعلع -2000بذ ظألحةم 
تئخنعكا نازارةت قعلعش ظعدارعسع تةرعصعدعن ظورتاق بةلضعلةنضةن بولذص، بذ ظألحةم ظعحعدة ظذيغذرحة، قازاقحة 

عث ظاز سانلعق معللةت هةمدة، بذ ظألحةمنع ظعشلةتكةن مةسذالتالرن. ؤة قعرغعزحة هةرصلةر بار دةص تةرعصلةنضةن
ظاز سانلعق معللةت رايذنعغا سئتعلعدعغان دئتالالرنعث شذ . يئزعق ظذحذرلعرعنع قولاليدعغان بولعشع تةلةص قعلعنغان

دئتالالرنع ظعشلعتعدعغان ظاز سانلعق معللةتلةرنعث يئزعقعنع ظأز ظعحعضة ظالغان فونتنالرنع تةث قاحعلعشع تةؤسعية 
ظاصتورنعث . بذ ظألحةم تئخعحة ظومذمالشقعنع يوق).  قاحعلعشع آئرةك دةص بةلضعلةنمعضةنلئكعن حوقذم(قعلعنغان 

بذ ظألحةم جةهةتتعكع بعلعشع ظانحة يئتةرلعك بولمعغاحقا، ظوقذرمةنلةرنع شعنجاث ظذنئؤئرسعتئتع آومصيذتئر ظذحذر 
 . بعلةن ظاالقعلعشعشقا تةؤسعية قعلعدذظةرآعن ظةصةندعتئخنعكعسع قذرذلعشع ظعنعستعتوتعدعكع تةتقعقاتحع 

 

 ظذيغذرحة يذمشاق دئتال تةرةققعياتعنعث نأؤةتتكع ظةهؤالع

 
 رةسعم-1

 . يذقذرقع مةلذماتالر تولذق بولمعغان تةخمعنع مألحةرضة ظاساسالنغان، بذنع صايدعلعنعش ظعسصاتع قعلعشقا بولمايدذ:ظةسكةرتعش

 

 نع Unicode خةلقظارا ظألحةم ) ظاصتورنعث بعلعشعحة(هازعرغا قةدةر  :لقظارا ظألحةم ظعشلعتعلضةن دئتالالرخة
ظةصةندع ظعشلعضةن آةنجع غةيرةت توختع : ظذالر. ظاساس قعلعص ظعشلةنضةن قورالالردعن صةقةت ظعككعسعال بار

UyghurEdit ظذيغذرحة آعرضىزضىح هةم ظألحةمسعز تئكعستنع  ؤة ظاصتور ظعشلعضةن توردا ظألحةملعك



Unicodeيذقذرقع دئتالالر هةقسعز بولذص، ظألحةملعك . دعن ظعبارةت تئكعستعضة ظايالندذرغذحالر  
Unicodeفونت ظعشلعتعلضةن . 

بذ ساهةدة قوللعنعلعؤاتقان يذمشاق دئتالالرنعث آأصعنحعسع مةشغذالت  :ظألحةم ظعشلعتعلمعضةن دئتالالر
سعستئمعسع تةمعنلعضةن ظةرةبحة فونتنع ظأزضةرتعش ظارقعلعق، سعستئمعنعث ياردعمعدة ظاصتوماتعك تالالشنع ظعشقا 

مةلذم بعر صروضرامما تىزىش ظارقعلعق  رذش ظىحىنظذيغذرحة آونذصكا ظورذنالشتذرذلعشعنع ظعشقا ظاشذ. ظاشذرعدذ
. هةرصلةر آونترول قعلعنعدذعلعدعغان  نع ظأزضةرتعش ظارقعلعق آعرضىزDLLياآع آونذصكا آونتروللعغذحع 

Microsoft شئرآعتع Microsoft Keyboard Layout Creator نع هةقسعز تةمعنلعضةندعن بذيانقع 
 بعلمةيدعغان آعشعلةرمذ حىشةندذرذشكة قاراص، ظأز ظالدعغان هةر قانداق بعر يعل ظعحعدة، صروضرامما تىزىشنع

شذنعث بعلةن ظذيغذرحة ظىحىن نةححة يىزلعضةن . آونذصكعنع ظأز ظالدعغا ظورذنالشتذرااليدعغان بولدع
 .آعرضىزىش ظذسذللعرع بارلعققا آةلدع

بةلضة -هةرص   ظةرةبحة0x0600-0x06FF ،Ext. A & Ext. Bظةصسذسلعنارلعقع شذآع، 
بةلضعلةرنع -رايذنعدعكع هةرصلةرنعث سانع ظذيغذرحة هةرص سانعدعن آأص بولغاحقا، ظةرةبحة هةرص

 ظذيغذرحة آعرضىزىش دئتالالرع  ظأزضةرتعشتة مةلذم بعر بعرلعك ياآع ظألحةم بولمعغاحقا، يذقذردعكع
ر بعرلعككة آئلعشكة تئخعمذ تةقةززار شذنعث بعلةن ظذيغذرال  .بعرع بعلةن ماسالشمعدع-ظعشلةتكةن فونتالر بعر

 .بولدع

ظذيغذر آومصيذتئر شئرآةتلعرع هةم تةتقعقات ظورذنلعرعنعث تور بئكةتلعرعدة ؤة شةخسلةرنعث ظذيغذرحة تور 
بئكةتلةردة ضةرحة فونت حىشىرمةي ظذيغذرحة آأرسعتعش تئخنعكعسع قوللعنعلغان بعلةن، هئحقايسعسع 

بذنعث بعلةن ظذحذرالرنع تورغا حعقماي تذرذص بةزع ساقلعؤالغان . قظألحةملعك فونت ظعشلةتكعنع يو
ظذحذرالرنع ظعشلعتعشتة فونت قاحعالش زأرىرعيتع تذغذلذص، تورداشالر هةر بعر بئكةت ظىحىن ظوخشعمعغان 

 .ع زأرىرعيةتكة ظايالند تئخعمذنةتعجعدة، ظذيغذرحة فونتنع بعرلعككة آةلتىرىش. فونت قاحعالشقا مةجبذر بولدع



  »تةمسعلع-ظذيغذر خةلق ماقال« ...ظايرعلغاننع ظئيعق يةر، بألىنضةننع ظةجداهار 

  

 بعز قعالاليدعغان ظعشالر
بعرلعككة آئلعشنع خااليدعغان بارلعق ظذيغذرحة يذمشاق دئتال تةتقعقاتحعلعرعنع ظعلمي جةمظعيةت شةآلعدة  •

 )1(.لتىرىشظعتتعصاقالشتذرذص، ظذيغذرحة فونتنعث آودعنع بعرلعككة آة

 ظأزلعكعدعن  ظذيغذر يذمشاق دئتالالرنعث سىصعتع ؤة ظألحعمعنع نازارةت قعلعدعغان ؤة بئكعتعدعغان •
 .تةشكعللةنضةن ظاممعؤعي ضورذصصا قذرذش

 .ظارا ياردةم بئرعش-بعرلعككة آةلضةن فونتنع ظعشلةتكىحع شةخعس ياآع ظورذنالر تئخنعكا جةهةتتعن ظأز •

 تةتقعقاتعنع يئثع باسقذحقا باشالص آعرعش، هازعرقعدةك تئثعرقاش هالعتعنع ظذيغذرحة يذمشاق دئتال   •
 .يوقعتعش هةم شذ ظارقعلعق دذنيا آومصيذتئر تئخنعكا تةرةققعياتعغا ظةضعشعش

ظعلمعي بولغان ظعختعسادعي رعقابةتلعشعشنع ظعشقا ظاشذرذش هةم ظعشلعضةن يذمشاق دئتالالرغا  •
 . لةندىرىشمةسظذلعيةتحانلعق تذيغذسع شةآعل

 ظعشقا ظاشسا مةلذم ؤاقعتتعن آئيعن بذ بعرلعكنع ظاصتونذم رايذنلذق هأآعمعتعضة ؤة )1(ظةضةر نذنجع صعالن  •
 .مذناسعؤةتلعك ظورذنالرغا دوآعالت قعلعص قانذنعي آىحكة ظئضة قعلعش

 
 بعز هازعرحة قعاللمايغان ظعشالر

 . قعلعشقا مةجبذرالشمةلذم بعر شةخس، شئرآةت ياآع ظورذننع بعرلعكنع قوبذل •

 .بعرلعككة آةلضةن فونتنع ظعشلةتكىحع شةخعس ياآع ظورذنالرغا ظعختعزادعي جةهةتتعن ياردةم بئرعش •

 .بعرلعكنع قوبذل قعلعشنع قانذنالشتذرذش •

 
 هازعرغعحة ظعشلةنضةن خعزمةتلةر



 شئرآعتع ؤة Microsoftظاصتور بعر نةححة يعللعق ظذيغذرحة آودنع ظألحةملةشتىرىش تةتقعقاتع جةريانعدا 
Unicode.org ،بعلةن ظاالقعلعشعص Windows قا ظذيغذرحة آعرضىزضىحنعمذ قوشذص تارقعتعش هةم 
لةر ظىحىن تةرتعصلعك ظايرعم بعر ظورذن بئرعش تةآلعصع بةرضةن بولسعمذ، » ع، ه، ة«ظذيغذرحة هةرص 

 .آأرعنةرلعق ظىنىم هاسعل قعاللمعدعتأؤةندعكع سةؤةبلةر تىصةيلعدعن 

• Microsoft 

 ظعختعزادعي ظىنىممةزآىر شئرآةتنعث ظالدع بعلةن ظويلعشعدعغعنع، باشقا بارلعق شئرآةتلةرضة ظوخشاش،  
بولغاحقا ظذيغذرالرنعث بازعرعنع آعحعك دةص قاراص هةم ظعختعزادعي جةهةتتعن هةمكارلعشعش ساالهعيتع 

ش يعل ظعحعدة ظذيغذرحعنعمذ قوشذص تارقعتعش توشقعدةك شئرآةت ياآع ظورذننعث يوقلعغعنع بعلعص، يئقعنقع بة
ظذيغذرالرنع خةلقظارانعث ظانحة تونذص آةتمةسلعكع بذ سىلهعضة صاسسعصلعق ظئلعص . ظويعنعث يوقلعغعنع بعلدىردع

تئصعش، ياآع هأآىمةت تةرةصتعنعث ) شئرآةت(ظذالر بعلةن هةمكارلعشالعغذدةك حوثراق بعر ظورذن . آةلدع
حىنكع . ظةلبةتتة، ظذالردعن ظاغرعنعشقا بولمايدذ(. قا ظاشذرذش ظاصتورنعث قولعدعن آةلمعدعظارلعشعشع بعلةن ظعش

  ).ظأزع قذتذلدذرذشقا، تةرةققعي قعلدذرذشقا ظذرذنمعغانالرنع هئحكعم قذتذلدذرمايدذ ياردةم بةرمةيدذ-ظأزعنع

• Unicode.org 

ISO نعث بةلضعلعمعسع بويعحة Unicodeةرص تةآرار ظذحرعماسلعقع آئرةك  جةدؤعلعدة هةر قانداق ه
دعن ظعبارةت ظذيغذر تعلعدعكع ظعككع هةرصعنعث باش ؤة ظوتتذرا شةآللعرع ظةرةبحة » ه، ة«: يةنع. ظعكةن

بعر هةرصنعث باش، ظوتتذر، ظاياغ ؤة يالغذز شةآعللعرع  دة )0x0647,HEH(»ه«هةرص 
(0xFEE9,0xFEEA,0xFEEB,0xFEEC)ايرعم هةرص دةص  بولغاحقا، ظذيغذرحة ظىحىن ظ

 .قايتعدعن ظايرعم ظورذن ظاجرعتعشقا بولمايدعكةن

ظارقا قعلعص ظورذن بئرعلمعضةن بولسعمذ، لئكعن باش ؤة ظوتتذرا -ظىحىن ضةرحة ظارقعمذ» ع« 
؛ ظاياغ ؤة يالغذز شةآلع ظةرةبحة )0xFBE8,0xFBE9( ظورذن بئرعلعص بولغان بولغاحقاضةشةآلع

 (0xFEEF,0xFEF0)ؤة يالغذز شةآلع    نعث ظاياغ(0x0649)»مةقسىرة ظةلعف ع،«هةرص 
ؤة يالغذز شةآلع    نعث ظاياغYEH«(0x06CC)ع، «بعلةن صارعسحة هةرص 

(0xFBFC,0xFBFD) يةنة قايتعدعن ظورذن بئرعشكة بولمايدعكةنبولغاحقا  دة. 

تةلةصصىز الر صارعسحة هةرص ظةمةس، ظةرةبحة هةرصمذ ظةمةس، ظايرعم » ه، ع، ة«عكع ظذيغذرحعد
 دةص» هةممعسع ظوخشاش تذرمامدذ؟«ظىح هةرص دةص حىشةندىرىلسة، ظذالر   قعلعنعدعغان

 .، صروضراممعدا ظاالهعدة بعر تةرةص قعلعش تةآلعصعنع بةردعحىشةنمعضةندةك قعلعص

  

  نع بعر تةرةص قعلعشتعكع قعيعن مةسعلعلةرUnicodeظذيغذرحة 

  



 تا مةلذم بعر يئزعقتعكع ظذحذرالرنع بعر تةرةص قعلعشتا Windowsهةممعمعزضة ظايان بولغعنعدةك، 
قوللعشعنعث بعرسع آةم ) يذمشاق دئتالع(مةشغذالت سعستئمعسعنعث قوللعشع بعلةن قورال صروضراممعسعنعث 

بولسا، نذرغذن مةسعلعلةرنع نألدعن باشالص هةل قعلعشقا توغرا آئلعص صىتكىل يذمشاق دئتال قذرذلعشع 
 .حعلعق تذغعلعدذجةريانعدا قعيعن

 نع Unicode نع بعر تةرةص قعلعشتا، مةشغذالت سعستئمعسع ؤة هازعر بار بولغان Unicodeظذيغذرحة 
 هةرصكة نعسبةتةن صىتىنلةي قولالش هةم ظاصتوماتعك هةرص 29قولاليدعغان صروضراممعالر ظذيغذر تعلعدعكع 

دةص ) 0x0647,HEH(»ه«عدعكع بعر هةرص الرنع ظةرةبح» ه، ة«لئكعن، . شةآلعنع تالالش ظئلعص بارعدذ
ظةلعف «نع بولسا ظةرةبحعدعكع » ع«قاراص ظذالرغا ظةرةبحعضة خاس ظاصتوماتعك تالالش ظئلعص بارعدذ؛ 

 ا دةص قاراص، صةقةت ظاياغ ؤة يالغذز شةآلعضعال تالالش ظئلعص بئرعص، باش ؤة ظوتتذر(0x0649)»مةقسىرى
 Unicodeظةسلعدعنال . ذيغذرحعنع بعر تةرةص قعلعشقا ظةآعس تةسعر بئرعدذبذ هادعسة ظ .شةآعللعرعنع تونعمايدذ

قا ظورذنالشتذرذشتا مةسعلة بولغان، ظذيغذرحعدا ظعشلعتعلعش حاستوتعسع بعر قةدةر يذقعرع بولغان بذ ظىح 
 .هةرصلةر ظذيغذرحة ظذحذرالرنع بعر تةرةص قعلعشقا حوث توسالغا ياآع قواليسعزلعق ظئلعص آئلعدذ

 :مةسعلعنع هةل قعلعشنعث ظامالع، ظاصتورنعث قارعشعحة، تأؤةندعكعحةبذ 

 .مةشغذالت سعستئمعسعنعث ظاصتوماتعك تالالش ظئلعص بئرعؤئلعشعنع آونتورول قعلعش    .1

بذنداق قعلعش نوقذل هالدا . (يذقذردعكع ظىح هةرصكة ظاالهعدة بعر تةرةص قعلعش ظئلعص بئرعش    .2
 )ذيغذرحة ظىحىن باشتعن ظئلعص بئرعشنع آةلتىرىص حعقعرعدذظاصتوماتعك تالالشنع ظ

 . ظايرعم بعر تةرةص قعلعش، شذالر ظعحعدةيذمشاق دئتال ياآع قورال دئتالالرنع ياساص    .3

  
  خعل ظامالنع3 نع ظعشلةتكةن ظعككع قورال دئتالع يذقذردعكع Unicodeبعز بذرذن سأزلعضةن ظذيغذرحة 

.  ظةلبةتتةظئيتقاندةك ظاسان ظةمةسظئغعزدا يذقذردعكع ظامالالرنع ظةمةلضة ظاشذرذش .  ظعشلةتكةنبعرلةشتىرىص
ظذنعث ظىستعضة ظذيغذر آومصيذتئرشذناسالرنع . حىنكع يالغذز ظادةمنعث بعلعشع هامان حةآلعك بولعدذ

 ... عزتةشكعللةيدعغان ظادةم ياآع ظورذن يوق، هةمكارلعشعش ظاز، تئخنعكا آىحع حئحعالثغذ هةم يئتةرس

 

دةصتعكةن » ...بعرلةشكةن ظذزار، بعرلةشمعضةن توزار« ! هةي ظذيغذرذم
 !!!بولدع، ظةمدع يئتةر، ظويغعنايلع، بعرلعشةيلع. بعزدعن بذرذنقعالر



 ظذيغذرحة فونتنع بعرلعككة آةلتىرىشتعكع ظعككع خعل ظذسذل
 
 .ظعشلعتعش نع GB18030-2000 هةم دألةتلعك ظألحةم Unicodeخةلقظارالعق ظألحةم  .1

 خةلقظارادا تونذلغان مذقعم تةشكعالتالر تةرعصعدعن بةلضعلةنضةن، ظئتراص قعلعنعدعغان ؤة قانذنع :ظارتذقحعلعقع
 .ظاساسقا ظئضة
 ظذيغذرحة ظذحذرالرنع بعر تةرةص قعلعشتا يئتةرسعزلعك، تولذق قوللعماسلعق ؤة مىجعمةللعك :يئتةرسعزلعكع

 .مةؤجىت
 .رتعشنعث ظألحعمعنع بئكعتعشظةرةبحة فونتنع ظأزضة. 2

بذ ظارتذقحعلعنع آأز ظالدعمعزدا مةؤجىت ظةمةلعي ظةهؤال، هةممعمعز ظعشلعتعؤاتقان ظةرةبحة فونتنع ظأزضةرتعش 
 .صايدعلعنعشقا بولعدذقاراص نأؤةتتعكع تةدبعر دةص 

ئشعص آئتعشتةك نأؤةتتعكع ظذيغذرحة فونتنع آودالش ظذسذللعرعنعث نةححة يذز خعلدعن ظ :ظارتذقحعلعقع 
ظذندعن باشقا مةشغذالت سعستئمعسع تةمعنلعضةن ظةرةبحة بعر تةرةص قعلعش . هالةتنع تىضعتعشكة بولعدذ

قوراللعرع ؤة تذرمذشنعث هةر قايسع قاتالملعرعدا ظعشلعتعلعؤاتقان نذرغذن ظةرةبحة قورال دئتاللعرعدعن بعؤاستة 
ظعختعزاد ؤة ؤاقعت جةهةتتعن ظذتقعلع، ؤة . شتذرذشقا بولعدذصايدعلعنعص ظذيغذرحة بعر تةرةص قعلعشنع قئلعصال

ظةث . ظذيغذرحة يذمشاق دئتال ساهةسعنع يئثع تةرةققعيات باسقذحعغا بالدذرراق باشالص آعرضعلع بولعدذ
 .مذهعمع، ظذيغذرالر ظارعسعدا بعرلعك ظعشقا ظاشذرغعلع بولعدذ

ظأزضةرتعلضةن فونت بعلةن ظةرةبحة . ع بذزذلذص آئتعدذظةرةبحة فونتالرنعث خةلقظارا ظألحعم :يئتةرسعزلعكع
ماتئريالالرنع آأرضةندة، ظةرةبحة يذمشاق دئتالالرنع ظعشلةتكةندة ظةرةبحة هةرصلةرنعث ظورنعغا ظذيغذرحة هةرصلةر 

 .حعقعص قالعدذ

 تةآلعص
 

دةسلةصكع قةدةمدة ظةمةلعيةتكة بويسذنذص، ظالدع بعلةن ظةرةبحة فونتنع ظأزضةرتعش ظألحعمعنع بئكعتعص، 
ؤة دألةتلعك ظألحةم  Unicode شذنعث بعلةن بعرضة، ظذيغذرحة. ظذيغذرحة فونتنع بعرلعككة آةلتىرىش

GB18030-2000  تةتقعقاتعنعمذ آىحةيتعش، هةمدة بعرلعككة آةلمةآحع بولغان ظذيغذرحة نع ظعشلعتعش
صات ظعلمعي مذهاآعمة -ةتتعن، صاتتئخنعكا جةه. فونت بعلةن بذ ظألحةملةرنعث ماسلعشعشعنع ظويلعشعش

 .ظأز ظارا ياردةمدة بولذشيعغعنلعرعنع ظئحعص 
 :مةسعلةن. بعر خعل يئزعقنعث بعر نةححة خعل ظألحةمنعث ظعشلعتعشع، ظألحةم ظعشلةتمعضةندعن آأص ياخشع

ظذالرنع ظايرعم ظوخشعمعغان ظألحةملةر بار، لئكعن - خةنزذحة مذرةآكةص خةت ؤة ظاددعي خةت ظىحىن ظايرعم
 تئخع GB18030-2000بعرع بعلةن ماسلعشعدذ، - لةر بعرGB2312, HZ, BIG5. بعرعضة ظايالندذرغعلع بولعدذ-بعر

 . ظومذمعيىزلىك ظعشلعتعلضعنع يوق



التعن هةرعصلعرعنع آودالشنعثمذ، ظعشلعتعدعغان معللةت ياآع دألةتنعث ظوخشاش بولماسلعقعغا قاراص، 
 .سعالؤيان هةرصلعرع، ظةرةص هةرصلعرع ؤة ظعبراي هةرصلعرعمذ هةم شذنداق. ارظوخشعمعغان آودالش ظذسذلع ب

لةرنعث بولعشع يامان »  ؤة بولغذسع ظألحةمUnicode  ،GB18030-2000 «شذثا، ظذيغذرحة ظىحىن  
حىنكع نأؤةتتعكع شاراظعتتا ظاممعؤعي تةشكعالت سىصعتعدة ظويذشذص ظأزعمعز ظألحةم . ظعش ظةمةس
 .   ع ساقالص قئرعص آئتعشعمعز مذمكعن، باشقعالرنعث ظألحةمنع بةلضعلةص بئرعشعنبةلضعلعمعسةك

 

 آأصعنحة ظذحرايدعغان ظةرةبحة فونتنع ظأزضةرتعش الهعيةسعدعن بعر معسال
 

 ظةرةبحة فونتتعكع ظذيغذرحعغا ظأزضةرتعلضةن هةرصلةر هةرصلةر جةدؤعلع

 
 رةسعم-2

حة هةرصلةر ظةرةبحعسعدة ظوخشاش بولغاحقا ظأزضةرتعلمةي ساقالص يذقذردعكع جةدؤةلدعن تئصعلمعغان ظذيغذر
-0x0600 ظةرةبحة هةرص بةلضعلةر رايذنع. ظةلبةتتة، بذ خعل ظأزضةرتعش ظذسذلع بعرال خعل ظةمةس. قئلعنغان

0x06FF)، (Ext. A & Ext. B بةلضعلةر سانعنعث ظذيغذرحعنعثكعدعن نةححة هةسسة حوثلعقع -دعكع هةرص
 .قانداق ظأزضةرتعش ظةلبةتتة ظأزضةرتكىحعنعث تاللعشعدا. بولسذنظئسعثعزدة 

بذ خعل ظأزضةرتعش ظاقعلعق فونت ياسالسعال، ظذيغذرحة هةرصلةرنع توغرا آأرسةتكعلع : ظارتذقحعلعقع
آونذصكعنع آونترول قعلسعال، ظذيغذرحة آونذصكا تاختا ظورذنالشتذرذلعشع بويعحة ظذيغذرحة . بولعدذ

 .سعستئمعنعث ظاصتوماتعك تالالش ياردعمعدعن بايدعالنغعلع بولعدذ. عدذآعرضىزضعلع بول

 خعل بولذص، هةر بعر هةرصنعث باش، ظوتتذرا، 14 سانع   ظأزضةرتعلضةن ظةرةبحة هةرصلةر:يئتةرسعزلعكع
 .بةلضعنع ظأزضةرتعشكة توغرا آئلعدذ- تعن ظارتذق هةرص40ظاياغ ؤة يالغذز شةآعللعرعنع قوشسا 

 

 ونتنع ظأزضةرتعشتعكع ظاساسلعق صعرعنسعصظةرةبحة ف
 
 .بةلضعلةر ظعمكانقةدةر ظاز بولذش-ظأزضةرتعلضةن ظةرةبحة هةرص •



 .بةلضعلةرنعث آودعنع ساقالص قئلعش- بعلةن آودالنغان هةرصUnicodeظامالنعث بارعحة  •
 .مةلذم بعر ظورذن، شئرآةت ياآع شةخعسنعث مةنصةظةتعنع ظالدعنقع ظورذنغا قويعؤالماسلعق •
 .آأرىنىشلعك، ظأزضةرتعشكة ظاسان بولغان بولذش •

 
 ظةرةبحة فونتنع ظأزضةرتعشتعكع دةسلةصكع الهعية

بذ الهعية تئخع . بذ ظاصتورنعث تذنجع ظوتتذرغا قويغان الهعيعسع بولذص، خعزمةت ظورنع  ؤة شةخسعي مةنصةظةتع بعلةن مذناسعؤةتسعز: ظةسكةرتعش
 .عن ظعشلعتعلمعضةنهئحقانداق شةخعس ياآع ظورذن تةرعصعد

I .فونت ظأزضةرتعش 

مةشغذالت سعستئمعسع ظاصتوماتعك تالالش ظئلعص بارعدعغان، سعستئما فونتلعرع ظأز ظعحعضة ظالعدعغان، 
 : هةرص29 ظأزضةرتعش هاجةتسعز

 
 رةسعم -3 

 : خعل شةآعلع10 هةرصنعث 4ظةرةبحعدعن ظذيغذرحعغا ظأزضةرتعشكة تئضعشلعك جةمظعي 

 

 رةسعم-4

 :قذردعكع تأت هةرصنع ظأزضةرتعشتة تأؤةندعكع نوختعالر آأزدة تذتذلدعيذ



شةآعل جةهةتتعن . بولعدذ» ة«نعث ظعككع حئكعتعنع ظئلعؤةتسعال ظذيغذرحة » ة«ظةرةبحة هةرص  .1
دعن ظعبارةت ظعككع خعلال شةآلع » ظاياغ«ؤة » يالغذز« ظذنعث ظىستعضة صةقةت .ظوخشعشعص آئتعدذ

آأرىنضةن تةقدعردعمذ » ة«ظذيغذرحة فونت يوق بوص قالغان شاراظعتتا . ن ظوخشاشبولغاحقا سان جةهةتتع
 .ظعكةن دةص صةرةز قعلعش ظاسان، ظاساسلعق صعرعنسعصقعمذ ظذيغذن» ة«ظذنع  ظذيغذرحة 

بعلةن صىتىنلةي ظوخشاش، ظاياغ ؤة » ه«نعث باش ؤة ظوتتذرا شةآلع ظذيغذرحعدعكع » ه«ظةرةبحة هةرص  .2
رعنعث ظورنعغا باش ؤة ظوتتذرا شةآللعرعنع قويعؤئتعش ظارقعلعق مةشغذالت سعستئمعسع ياآع يالغذز شةآعللع

قورال دئتالالرنعث بذ هةرصكة نعسبةتةن ظذيغذرحعغا يات بولغان ظاصتوماتعك تالالش ظئلعص بئرعص قويذش 
لضةندة ظةرةبحة ظذيغذرحة سأزلةرنعث بئشع هةم ظوتتذرسعدا آة» ه«. هالعتعنع يوشذرذص قويذشقا بولعدذ

صةقةت ظعككعال هةرص شةآلعضة ظأزضةرتعش آعرضىزعلعص، ظاساسعي . فونتتعمذ توغرا آأرعنعؤئرعدذ
 .صعرعنسعصقا ظذيغذن آئلعدذ

ظةمزعسع نعث » ع«نع ظذيغذرحعدعكع هةرصلةر بعلةن باش هةم ظوتتذرعدعن ظذالنغاندا » ئ«ظةرةبحة هةرص  .3
هةم سوزذق تاؤذشالرنع بعرال آونذصكا بعلةن آعرضىزىشتة . عدذ بولذص آأرعنبار باش ؤة ظوتتذرا شةآلع

 .تأؤةندعكعدةك بعرلةشتىرسة آعرضىزىش سىرظعتعنع ظاشذرذشقا بولعدذ

 
 رةسعم-5

نعث باش هةم ظوتتذرا شةآلع ظةمزة قوشذشتعن ظعبارةتلة ياردةمحع رول » ع«ظذيغذرحعدعكع ظةمزعسع بار 
بعلةن ظذلعنعص آةلضةحكة هةر قانداق » ع« شةآلع ظةمزعسع يوق ظوينايدعغان بولذص، ظاياغ ؤة يالغذز

ظذيغذرحة هةرصلةرنعث »  ئ«لئكعن  خةت آعرضىزىش جةريانعدا، ظةرةبحة . فونتتا يةنة توغرا آأرعنعؤئرعدذ
ظاخعرعدا آةلضةندة سول تةرةص يذقذرسعدا بعر ظةمزة آأرعنعص قئلعص، نورمال ظةمةستةك تذيغذ 

شذثا، آأرىنىشلىك بولذشنع آأزدة ). بعر هةرص آعرضىزسة يوق بوص آةتسعمذضةرحة يةنة (بئرعدذ
  شذنداق قعلغاندا، ظعككعال .نعث ظاخعرقع ظعككع خعل شةآلعنع يوشذرذص قويذش آئرةك» ئ«تذتذص، 

 .بةلضة ظأزضعرعدذ، ظاساسعي صعرعنسعصقعمذ حىشعدذ-هةرص

 آئلعدعغان مذؤاصعقراق ظةرةبحة هةرص نعث ظةمزعسعز تأت خعل شةآلعضة ماس» ع«ظذيغذرحة هةرص  .4
بولمعغاحقا، شةآعل سانع جةهةتتعن ظوخشاش بولغان خالعغان بعر ظةرةبحة هةرصنع قذربان قعلعشقا توغرا 

نع ظأزضةرتعش صعرعنسعصقا ظذيغذن آةلمعسعمذ، لئكعن بذرذن ظةرةبحة » ع«ضةرحة ظةرةبحة هةرص . آئلعدذ



نع ظأزضةرتعشنع آأصرةك تاللعغان » ع«ظىحىن » ع«ذيغذرحة فونتنع ظأزضةرتكةن نذرغذن آعشعلةر ظ
ظذنعث ظارتذقحعلعقع بار دئيعلسة، سان جةهةتتعن . بولغاحقا، بذ قئتعممذ شذنع ظأزضةرتعش توغرا تئصعلدع

نعث تأت خعل شةآلع بعلةن بولغان ظوخشاشلعقع ؤة ظذيغذرحة فونت يوق بولغان شاراظعتتا باشقا » ع«
نع ظأزضةرتعشنعث صىتىن سأزنع ظاززاق » ع«ضة قارعغاندا هةرصنع ظأزضةرتكةن

نعث سةتلةشتىرىش دةرجعسع تأؤةنرةك » ع«( آأرىمسعزلةشتىرعدعغانلعقعنع ظويلعشعشقا بولعدذ
ظةضةر بذ هةرصتعن باشقعنع تالاليلع دةيدعغان قاراش بولسا، يةنة مذزاآعرةلعشعص آأصحعلعكنعث ). دئمةآحع

 .زضةرتعش مذمكعنتةستعقعدعن ظأتسة بذنع ظأ

  .II نام بئرعش فونتقا 

مةشغذالت سعستئمعسع قورال دئتاللعرعنعث تعزعملعكع، تئكست آعرضىزىش رامكعسع، ظذحذر 
.  خةت نذسخعسعنع ظعشلعتعدذCourier New بعلةن Tahomaآأزنعكع قاتارلعق ظورذنالرغا آأصعنحة 

 نع Tahoma فونتالرنع، بولذصمذ ظذظىحى يذقذرقع ظورذنالرغا ظذيغذرحعنع توغرا حعقعدعغان قعلعش 
ظأزضةرتكةندعن آئيعن ياآع ظذيغذرحة بةزع هةرصلةرنع قوشذص بولغاندعن آئيعن . ظأزضةرتعشكة توغرا آئلعدذ

 دئضةن نامنع ظأز صئتعحة ساقالص قئلعش آئرةك، بولمسا ظذيغذرحة هةرصلةر ظذياقتا تذرسذن، Tahomaحوقذم 
 .رمال آأرىنمةيدذباشقا تعلدعكع هةرصلةرمذ نو

   دانة فونت نامعنع3بعرلعككة آةلضةندعن آئيعنكع فونت ظىحىن تأؤةندعكع ظةث آأص ظعشلعتعلعدعغان 
فونت ناملعرع .  آئرةك بعلةن باشالشدئضةن التعنحة يئزعلعشع» Uyghur« مذقعم ساقالص قئلعش ؤة 

 )ية، ناسقتىز خةت، ظةسلع. ( هةرصلعرع بعلةن يئزعش آئرةكUKYتأؤةندعكعدةك 

1. Uyghur Tuz  2003  

2. Uyghur Esliye  2003 

3. Uyghur Nasq   2003  

ظذيغذر آومصيذتئرشذناسالر (UKJ باشقا فونتالردعن صةرقلةندىرىش ظىحىن قوشذلدع، ظذنع 2003
ةلضةن  بعرلعككة آ.قعمذ بولعدذدئضةندةك مةلذم بعر ظعسعمغا ظأزضةرتعص قوشذشنع يةنة ظويلعشعش) ... جةمظعيعتع

بولمعسا، فونتالرنعث آأصعيعشعضة ظةضعشعص، . فونتنع باشقا ظألحةمسعز فونتالردعن صةرقلةندىرىش ظعنتايعن مذهعم
تور بئكةتلةردة مذشذ ظىح خعل فونت . قايسعسعنعث بعرلعككة آةلضةن فونت ظعكةنلعكعنع بعلضعلع بولماي قالعدذ

 .يرعم فونت حىشىرمعسعمذ بولعدذ، هةر بعر ظادةم ظا ظعشلعتعلسعالTahomaنامع ياآع 



حىنكع . بذ نامع ساقالص قئلعنعدعغان ظذيغذرحة فونتالرنع فونت ياساشقا ظذستا آعشع ياسعشع آئرةك
يعلع شعنجاث -2000ظاصتورنعث تةؤسعية قعلعدعغنع، . ظذ ظىح فونت آةلضىسعدة ظومذمعيىزلىك ظعشلعتعلضىسع

ظةضةر ظذ ظةصةندعنعث ظاالقعلعشعش ظادرئسعنع (رضةن نعجات ظةصةندع ظذنعؤئرسعتئتع آومصيذتئر فاآذلتئتعنع صىتتى
آعشعلةر بولسا باشقا فونت ياساش تاالنتع بار . )بعلعدعغانالرنعث بولسا خةؤةر قعلعص قويعشعنع سورايمعز

 ظذيغذرحة فونتنع ياساشقا تأهبة قوشعشعنع 3 بعرلعككة آةلمةآحع بولغان بذ ،معللعتعمعز ظعشلعرع ظىحىن
 )آةحىرىث، ظاصتورنعث فونت ياساشتا ظانحة تاالنتع يوق. (رايمعزسو

شةخعسلةر، شئرآةت، تةققعقات ظورذنلعرع ظأز ظالدعغا ياسعغان فونتالرنعث نامعنع خالعغانحة قويعؤالسا 
 : مةسعلةن. بولعدذ

Uighursoft Hei 

Almas  Tuz Naqish 

Boghda Tuz Tom 

Memet Tuz 

Semet Kofi 

… 

 

مذؤاصعق بولمعغان ياآع آةمتىك تةرةصلعرع . ظوتتذرغا قويغان دةسلةصكع الهعيعسعشةخسع ث بذ ظاصتورنع
 . بذ جةهةتتعن ظاصتور آأصحعلعك بعلةن ظورتاقلعشعشنع، صعكعرلعشعشنع بةآمذ ظارزذ قعلعدذ. بولعشع مذمكعن

 فونت ظأزضةرتعشتة هةم ياساشتا دعققةت قعلعشقا تئضعشلعك ظعشالر

  Macromedia Fontographer 4.1قورالالردعن   فونت ياساشتا قوللعنعلعدعغان)لعدعغانظاصتور بع(هازعر 

.03Font Creator Program  ,.01 Font Monger  الر بار بولذص، بذالر ظعحعدةUnicode ظاساسعدعكع 
بذ قورال بعلةن فونت ظعحعضة خالعغان . Font Creator Program 3.0فونتالرنع ياخشع بعر تةرةص قعلعدعغنع 

بذ يذمشاق دئتالالرنع  (. قعلعص قوشقعلع بولعدذUnicodeبةلضعنع -ظورذنغا مةلذم هةرص
oyghan/com.bizuyghur.www دعن هةقسعز قاحعلعيااليسعز ( 



Windows 2000 /ME/98آونا نذسخلعرعدعكع نعث Tahoma  ؤة Courier New باشقا فونتالردا ( الردا
 Font Creator  هةرصنعث بةزعلعرع حاال بولذص، ظذنعثغا 29ظةرةبحعدعن ظأزضةرتعش هاجةتسعز ) تولذق

Program 3.0  نع ظعشلعتعصUnicode قعممعتع بويعحة قوشذص قويذشقا بولعدذ  .Character Name نع 
Unicodeتع توغرا بئرعلسعال  قعممعFont Creator Program 3.0 ظأزع تاصااليدذ . 

 

. دعكع آود جةدؤعلعدعكعدةك بولعشع آئرةك  Unicode.org نعث قعممعتع حوقذم Mappingبذنعثدعكع 
 .بولمعسا، سعستئما ؤة قورال دئتالالر ظذيغذرحعغا نعسبةتةن ظاصتوماتعك تالالش ظئلعص بارمايدذ

 

بةلضعلةرنعث آودع ظةرةبحعسع بعلةن ظوخشاش بولعشع، -ضةرتكةن ظذيغذرحة هةرصظةرةبحعسعنع ظأز
 .ظأزضةرمةسلعكع آئرةك



 قورال دئتاللعرع ظاصتوماتعك ةيذقذردعكع صعرعنسعصالرغا ظةمةل قعلعص ياسالغان فونتالرغا مةشغذالت سعستئمعسع ؤ
 Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC) قورالع Microsoftتأؤةندعكع هةقسعز . تالالش ظئلعص بارعدذ

 ظاصتور نالشتذرذص، ظذيغذرحة آعرضىزىشتعكعآونذصكا تاختعسعنع خالعغانحة ظورذصروضرامما تىزمةيمذ بعلةن 
 .يذقذردا ظوتتذرا قويغان مةسعلعلةرنع سعناشقا بولعدذ

 بعرلعككة آةلضىسع فونت ظىحىن ظذيغذرحة آعرضىزىش قورالع ياساش 

Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC)  صروضرامما تىزمةي تذرذصمذ، آونذصكا
آونتروللعغذح ياساش هةم ظذنع قاحعالش صروضراممسعنع حعقعرعص بئرعش ظذسذلعنع تةمعنلعضةن بولذص، 

 ظةلبةتتة، صروضرامما تىزىش ظارقعلعقمذ آونذصكا .ظذيغذرحة بعر تةرةص قعلعشقا حوث قواليلعق ظئلعص آةلضةن
 .تعسع ظورذنالشتذرذلعشعنع آونتعرول قعلعسعثعز بولعدذتاخ

  ظةضةر سعزنعث آومصيذتئرعثعزدا.  نعث تور بئكعتعدعن هةقسعز حىشىرةلةيسعز Microsoftظذ صروضراممعنع 
Microsoft .Net Framework يوق بولغان بولسا Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC)  ظاؤؤال شذنع

 ).دة قاحعالش هاجةتسعزWin XP  ظادةتتة( ص قعلعدذقاحعالشنع تةلة

FILE قاحعالص بولغان بولسعثعز  LOAD EXISTING KEYBOARD ARABIC(101)  ،نع تالالص 
 .ظذيغذرحعنع ظورذنالشتذرذشنع باشالث

 

SHIFT نع باسمعغان هالةتتعكع ظذيغذرحة آونذصكا هالعتع  



 

SHIFT لعتع نع باسقاندعكع ظذيغذرحة آونذصكا ها 

 

يذقذردعكع ظورذنالشتذرذشتا، ظذيغذرحة ظةنظةنعؤعي آونذصكا تاختعسع ظورذنالشتذرذلعشعغا سئلعشتذرغان 
 هالعتعدة سوزذق تاؤذشالرنعث بعر صىتىن شةآلعنع بعر آونذصكا بعلةنال SHIFTيةنع، . بةزع صةرقلةر بار

بذنداق .  يئثعلعقالر مةؤجىتتةبعلةن قوشذص آعرضىزىش» ع«آعرضىزىش ؤة بةزع ظىزىك تاؤذشالرنع 
 قعممعتعضة ظاساسةن تأؤةندعكعدةك UNICODEظذنع هةرصلةرنعث . قعلغاندا آعرضىزىش سىظعتعضة صايدعلعق

 .ظورذنالشتذرذشقا بولعدذ



 

سةظذدع ظةرةبعستان نع -ظادةتلةنضةن ظةرةبحةآأص ظعشلعتعص ماسلعشعص ظعشلةيدعغان تعل ظىحىن ظذيغذرالر 
 .تالالث

 

 .ظعجرا قعلعص آونذصكا ظورذنالشتذرذلعشعنع تةثشةثقاحعالش صروضراممعسعنع ياساث هةم دةرهال ، ظاندعن



 

هازعر قاحعلعغان آونذصكا ظورذنالشتذرذلعشعنع تونذتذث ظاندعن قعزعل حاينع دةملةص ظعحكةح ظذيغذرحة 
 ...آعرضىزىث

 
 بذ ظذسذل بعلةن قازاقحة ؤة قعرغعزحة آونوصكعالرنعمذ .ن ظأتكةن دعمذ سعناقتعWindows XPيذقذردعكع ظذسذل، خةنزذحة : ظةسكةرتعش

 .ظورذنالشتذرغعلع بولعدذ

 



 ظذيغذرحة فونتنع بعرلعككة آةلتىرىشتة آعملةر ظاآتعصراق بولعشع آئرةك؟

 نعث بعرلعككة آةلضةنلعكع UKYظذيغذرالرنعث بعرلعككة آئلعشعنعث ظذنحعؤاال قعيعن ظةمةسلعكعنع 
بعرلعككة . ظذيغذرحة فونتنع بعرلعككة آةلتىرىش قعيعن، لئكعن ظةهمعيتع ظعنتايعن مذهعم ظعش. ذظعسصاتالص تذرذصت

عقع فونت قااليمعغانحعلظةمدع . آئلةيلع دةص تعرعشحانلعق آأرسةتسةآال، بذ ظعشعمعز حوقذم  هوجذتقا حعقعدذ
الرنعث قااليمعقانحعلعقنع  قايسع ظورذنحعقارغذحع مةنبةظةلةرنع ظعزدةص آونا خاماننع سورذشنع قويذص،

 :ظذالر. تىزةشكة قاتنعشااليدعغانلعقعغا هةم يئتةآحعلعق قعالاليدعغانلعقعغا قاراص باقايلع

 آومصيذتئرشذناسالر •

 تةتقعقات ظورذنلعرع •

 ظذيغذر آومصيذتئر شئرآةتلعرع •

 تور بئكعتع قذرغذحعالر •

 .سعز •

لعكنع قوبذل قعلعش هةر قانداق ظورذن ياآع شةخسنعث ظةلبةتتة، فونتنع بعرلعككة آةلتىرىشكة قاتنعشعش هةم بعر
لئكعن ظعشةنحعمعز آامعلكع، سعز ظذيغذر .  هةم هئحكعم مةجبذرالنمايدذظةرآعنلعكع، ظذ مةجبذرعيةت ظةمةس

بولذش سىصعتعثعز بعلةن ظذيغذرالر ظارعسعدا بعرلعككة آةلضةن فونت بولماسلعقتةك نذمذس ظعشقا خاتعمة بئرعشكة 
 .اليسعزآىح حعقعرا

 ظذيغذرحة فونتنع بعرلعككة آةلتىرىش صاظالعيتعنعث ظورذنالشتذرذلعشع
 

. يانؤارغعحة توردا مذزاآعرة ظئلعص بئرعلعدذ -17يعلع -2004بذ ماقالة ظئالن قعلعنغان ؤاقعتتتعن تارتعص  .1
رلعق خعزمةتلةرنع بذنداق قعلعغاندا نذرغذن آعشعلةردعن صعكعر ظالغعلع، رةسمعي يعغعن ظئحعلعشتعن بذرذن تةييا

 .ظارقعلعق بولعدذ E_mail هةم ظارقعلعق UyghurGroupsمذزاآعرة . ظعشلعضعلع بولعدذ

 ضعحة توردا نةق مةيدان يعغعنع 21:00 دعن 18:30ظىرىمحع ؤاقتع ) شةنبة(يانؤار-17يعلع -2004 .2
) .   ظعشلعتعلعدذYahooMessenger ياآع Microsoft NetMeeting تورداشالرنعث تاللعشعغا قاراص (ظئحعلعدذ

ظورذنلذق . يانؤاردعكع يعغعنغا آئلةلمةيدعغانالرغا صعكعر بايان قعلعش شاراظعتع يارعتعص بئرعدذ-24تور يعغعنع 
 .يانؤاردعكع يعغعندا ظوتتذرغا قويعلعدذ-24صعكعرلةر، 



ا  ضعحة شعنجاث ظذنعؤئرستئتعد12:00 دعن 9:00ظىرىمحع ؤاقتع ) شةنبة(يانؤار-24يعلع -2004 .3
يعغعن ظورنع . مذتعخةسعسلةر مذهاآعمة يئغعنع ظئحعلعص، فونت بعرلعككة آةلتىرىش مةسعلعسع مذزاآعرة قعلعنعدذ

 .يعغعن ظورنعنع مذؤاصعق ظةمةس دةص قارعغذحعالر ظورذن آأرسةتسة بولعدذ. آئيعن ظايرعم ظذقتذرذلعدذ
 ظاخعرقع سأز

شالرنعث تةقةززاسع، ظذيغذرحة يذمشاق دئتال ش نذرغذن توردافونتنع بعرلعككة آةلتىرىظذيغذرحة   
صىتكىل معللتعمعز آومصيذتئر ظعلعمع تةتقعقات ظعشلعرعنعث . ظعشلعتعدعغان معثلعغان قئرعنداشلعرعمعزنعث ظىمعدع

 !سىآىتتة تذرذش ظازابلعق، بعرلعك بولماسلعق نذمذس. بئسعص ظأتىشكة تئضعشلعك مذهعم قةدعمع

 بذ ماقالعدا ؤة ظوتتذرغا قويذلغان الهعيعدة خاتالعقالر آأرىلضةن بولعشع سةؤعيعمعز حةآلعك بولغاحقا  
تا  Group hurYahoo Uyg  بعلةن ظاالقعلعشعث ياآعروظاصت، تةنقعدعي ؤة تةآلعص صعكعرعثعز بولسا. مذمكعن

 .صعكعرعثعزنع ظةرآعن بايان قعلعث، رةهمةت

 

 :هةممعمعزضة ساالمةتلعك هةم بعرلعك تعلةص     

 

 ؤارعس ظابدذآئرعم جانباز      

 دئكابعر-1يعل -2003        

 
E_mail: oyghanuyghur@yahoo.com 
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