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  ندی قشبه وان نه رده هه* ... ؟!ردا رنت و آۆمپیوته جیھانی ئینته ین له آوردی نووسین بكه ری گرفتی به سه چۆن چاره
 زۆرجار  یشتبین بۆیه گه  باش تنهوسینوو آیبۆردی نآوردی نووسین  و بهسین و نو  زۆركمان له نگه ره 

سی  آه، سك  بۆ آهنرین فۆنتی آوردی ده یك به یمهآاتك ئ
 داوات لبكات   ناچاره وه  بخونته آه یه ر ناتوان ئیمه رامبه به
یاخود .  وه ی بۆ بنریته آه یه فۆنتی ئینگلیزی ئیمه وا به آه

بینین   ده وه ڕوی خۆشمان بۆته  ڕوبه و گرفته زۆرجار ئه
آو هما  آان وه موو نووسینه م هه  به یكمان بۆ هاتووه ئیمه
یان زۆرجار . !! وه ون و ناتوانین بیان خونینه هآ رده ده

ركی تر  رآۆمپیوته  سه ینه یبه  آاتك ده نوسینكمان نووسیووه
آان  پیته ندك له و هه ماوه ك خۆی نه ت وه آه بینیت نووسینه ده

ڕومان  ها گرفتیتر ڕوبه نده و چه مانه ئه. !بی ره  پیتی عه  به بووه
هۆی  واوی له ته  به ی آورد آه  بۆ ئمه نگه زۆرگر  بۆیه وه بته ده

وه  ری گونجاوی بۆ بدۆزینه سه ین و چاره  تبگه وگرفتانه ڕودانی ئه
رانی  آارهنه به  الی زۆرك له نگه  ڕه م گرفتانه  بوونی ئه چونكه

 تر لی آی یه شوه  ندكجار به یان هه، ن تبگه متر لی آهو باس و خواسك بت ر  آۆمپیوته
نویشتو گهت . 

 کوردی   بهتادا نووسین ره له سه  م آه  بكه وه وێ باسی ئه هم م ده  بكه آه ته بابه ست به ی ده وه پش ئه
زمانی کوردی  هخشین دانی ب هیچ سیستمکی کۆدبهچونکه ، ر گرفتی زۆری تدابوو ر کۆمپیوته سه له
 ندین زمانی چهبی و فارسی و  ره عهزمانی کو  به، بوو نھا هی زمانی کوردی نه که ته کشه. نابوو نه

بوایه ویندۆزکی  بی بنووسرت ده ره ی به عه وه تادا بۆ ئه ره سه بۆیه له. بوو یان هه مان آشه هه تریش
  . بوو ی بۆ زمانی کوردی تدانه بیش هشتا چاره ره عهویندۆزی ر سیستمی  سه له. زرنیت بی دابمه ره عه

 آوردی   بهوسینو نتی چۆنیهو  م ی سیسته باره   لهواو زانیاری تهمدا  هت بهم با  له پویستمزانی من به
 . ڕوو مه بخه

  :ین ی خۆمان بكه استهڕ ئا م پرسیارنه ئهبت   ده آه ته رۆآی بابه ناوه ی بچینه وه ئهپش 
   نوان نووسین بهآانی نووسین چین؟ جیاوازی ؟ جیاوازی سیستمه یه ند جۆر سیستمی نووسین هه ئایا چه

آرت چ  هد ی یونیكۆدم سیسته  بهی سینهونو و ی ئه ئه ؟ سیستمی ئینكۆدین و سیستمی یونیكۆد چییه
آرت؟ ئایا  هد  وره ی گه و زانست و دیالن و پاشالی عه آانی  فۆنته ی به وه ڵ ئه گه  له یه جیاوازی هه

  ؟ یونیكۆدآانی  ڵ فۆنته گه  له ییهجیاوازی چو   چییه  و زانست و دیالنلی عه آانی فۆنته
  م له بكهم وا ل آه سایته یان چۆن ؟ وه موو شونك بخونرته هه  له یك بنووسم آه  ئیمهبت چۆن هدمن 
؟ ئایا  یه زین هه  فۆنت دابه یونیكۆد نوسیم پوستی به یآان هفۆنت  به ؟ ئایا آه وه رتهموو جیھان بخون هه

ندین   چهو مانه ئه ؟"سی فۆر آورد"آیبۆردی ڵ  گه  له یه  چ جیاوازی هه"گروپ د ئای تیآور"ی  آه آیبۆرده
  :تریش پرسیاری

 : وه مه ی گرنگ شیبكهند شتك  چه  پویسته اد هلر  بۆیه
  ) دآیبۆر(، )فۆنت(، )ی نووسینم سیسته (
 . ی نووسینسیستم* 
  : یه  سیستمی نووسین هه تدا دوو جۆره ڕه بنه له
  "Encoding"خشین  یستمی کۆدبهس. 1
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  "Unicode"سیستمی یونیكۆد. 2
ی  وه م سیستمانه توانای ئه م هیچ له به. بوون دان سیستمی جیاواز هه سه، ی یونیکۆد  کایه هاتنه هر ل به
وروپا پویستییان  ی ئهنھا وتان  تهبۆ نموونه، بکات  و هماکان دابینموو پیت ر هه بوو ژماره بۆ هه نه
مان کاتیشدا   هه له. وه کان بگرته موو زمانه کوو هه بوو تاوه خشینی جیاواز هه سیستمی کۆدبه هه زۆر لب

م  موو ئه م یونیکۆد شونی هه به. بوو کان هه نوان خودی سیستمه جیاوازه کی زۆر له یه کشه
ر  به له. کات ده  و هماکان دابینموو پیت کی بھاوتا بۆ هه یه وه و ژماره گرته خشین ده ی کۆدبه سیستمانه

کانی جیھان دابینبکرت و پویست به هیچ  م زمانه رجه توانرت کۆد بۆ سه م سیستمه ده رفراوانی ئه به
کرێ له داهاتوو  کان داناوه و ده موو پیته کوردییه پویسته یونیکۆد کۆدی بۆ هه. کات سیستمی تر نه

و  ڕکخراوکی بقازانجه   آه، ڕکخراوی یونیکۆد بۆ کرنبزکی کوردی تریش پشنیا ند همایه چه
  . ی ستانداردی یونیکۆد وه پدان و بوکردنه ره کات بۆ په کارده
آانی  آانی دونیاو زمانه موو پیته  هه مكه سیسته  ین آه  بكه  پناسه وه د بهیكۆتوانین یون  ده واته آه

  ی بكات به ناسه پ یه  هه ر پیتك آه آات هه هد وا  مه م سیسته  ئه آه. هكسا می  سیسته  بههما  آردۆته
و  مه و سیسته  به وه بكرنه تازه  ی دروستكراوه و فۆنتانه درت ئه هدو ههڕۆژ  ڕۆژبه  بۆیه. اهكسآی  یه ژماره
 موو  هه مه یستهم س ی له وه ر ئه به له بۆ؟دا بپرسن   لره نگه ڕه. منت واوی نه ته  ئینكۆدین بهیم سیسته
سك  موو آه وا هه وسیت ئهو بن مه م سیسته ر نوسینك به گه  ئه وه هۆیه و به وه ته آان آۆآراونه پیته

  . ب گرفت  بهوه بیخونتهری جیھان  رانسه سه له توانت هد
موو  هه  له هآان آ مز آردنی پیته هڕ  بۆ به مكه سیسته یونیكۆد : آورتی بیین ر به گه  ئستا ئه واته

 . وه بخونرتهك خۆی  وهشونك 
  . فۆنت* 

  :کی پکھاتووه ره شی سه فۆنت له دووبه
ی  نھا شوه یبینین و ته چاو ده هتی فۆنت که ئمه ب یاخود ڕواه" Face "شی کالیگرافی به. 1

  . یه که نووسینه
ر ناتوانت  چونکه کۆمپیوته، کات ر پیتک دیاریده ت بۆ هه یان کۆدکی تایبه مه شی پرۆگرام ئه به. 2
زانت کام پیت کام پیته و  وه ده م کۆدانه کو له رگای ئه تی فۆنت کاربکات به ڵ ڕواه گه له
 "چ"یت به  یت و بیکه  بکه"چ"تی پیتی  ستکاری ڕواه ت ده ر به پرۆگرامکی تایبه گه ئه. وه یانناسته ده
و  ئه، یشتن زیاتر تگهبۆ . ـه"چ"ی کۆدی پیتی  که  کۆده چونکه، وه تهیخون  ده"چ"ر به  ر هه وا کۆمپیوته ئه

بۆیه کاتک تکستک . "ستکاریکراو ت ده فۆنتی ڕواه"نین  ستکاری کراوه ناوده تیان ده ی ڕواه فۆنتانه
ستم و پرۆگرامیتر ر سی سه وه و له خونرته م فۆنته ده نھا به که ته نووسیت تکسته م جۆره فۆنتانه ده به

لی   فۆنتی عه ر تکستکی کوردی به گه ئه  نموونه بۆ ون که رده بی ده ره کان به پیتی عه پیته کوردییه
ک پیتی  کان وه  کوردییه پیته ندك له ههبینیت  ده، بت ی نه که  فۆنته سک بنریت که بۆ کهنووسرابت 

  . ون که رده بی ده ره عه
  . دآیبۆر* 

 آانی یونیكۆد  بین بۆ دانانی پیته آان جا بۆ نمونه آرت بۆ دانانی شونی پیته هد وستآیبۆرد در
ر  سه له" Q" جگای پیتی مزكی هكسایی له  دانانی ره واته،  مانه ی هه و آیبۆرده ر ئه سه له

می  پاپشتی سیسته   به مه ئه" چ"  وسهوین بن هدنیت  هد آیور پیتی  سه ست به مان آاتك ده آه آیبۆرده
چاوی  ب ره هدم  به. ی آه ر آیبۆرده سه آات له هدش  دابه آان چۆن  پیته س ئازاده ر آه ئیتر هه. یونیكۆد

هی  و ی چۆنه آه شكردنه ی دابه آانی ئینگلیزی شوه آو چۆن پیته وه.  یه هه ین آه بكه  رده و ستانده ئه
 . و هی تورآی جۆركیتره بی چۆنه ره عه
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  م سیستمه بتوانین به  چۆن ئمه؟ ربگرین وه  م سیستمه د لهوی آورد چۆن بتوانین سو ئمه بم  وه ته وهما
یی  ی ژماره  شوه آانیش به  آوردیه بتوانین پیته  تاآو هیچی تا پویستمان به ره سه ئایا له وسین؟وبن

م  می ئه  وهمی یونیكۆد بت؟ ستهسی مان بهآان ه آوردی وسینهوتوانین ن هد چۆن ین؟ ربخه هكسا ده
ی وت  وه ره  ده لهسك  ند آه  چهش سته به م مه  ئهبۆ.  هی وه هۆی آیبۆرده به ویش  ئه زۆر ئاسانه  پرسیارانه

ر  سه  له م آیبۆرده ئه. "آورد ئای تی گروپ"   ناوی خۆیان ناوه آیبۆردك آه دروست آردنی ستان به هه
" Y"ی بت دوگمه هدوا  وسیت ئهوبن"ی"وت پیتی  بتهر  گه  ئه واته. واتڕ هدی آیبۆردی التین می سیسته

دا  لرهم  به، دآاركی باشیان آرو ستیان خۆش بت  ده. تر آانی  بۆ پیته مان شوه هه بهدابگریت 
مان خۆ هنین چۆن هدآار بی به ره وان آیبۆردی عهوم هه  آوردستان آه  له ئایا ئمه؛  یه گرفتك هه

  واته آه.  !؟یه هه بیش ره عهپیتی وسینی و ن ش پویستمان به وه ڵ ئه گه بھنین بۆ آیبۆردی التینی لهاڕ
  ه"آیبۆردی سی فۆر آورد" ر سه باشترین چارهین؟   چیبیكهیونیكۆد بنوسین  وخۆ به وت راسته ر بمانه گه ئه
وخۆ  توانی راسته هد  وه هۆیه  به آه. زنیت ر دایبه رامبه توانین ب به ده "www. c4kurd. com"سایتی   له آه
مان  هه ر آیبۆرد به سه آانی له آوردییه شبوونی پیته ی دابه وه  له  جگه چونكه، وسیتویونیكۆد بن  به

توانی   ده واتهی بنووسیت ب ره توانیت پیتی عه مان آاتیشدا ده هه  له بییه ره ندی آیبۆردی عه ڕیزبه
  بۆیه،  بگۆڕی آه  بكات جۆری فۆنته وه ب پویست به بنووسیت به" ژ"و پیتی " ژ"مان آاتدا پیتی  هه له

. وسنون هد  و آیبۆرده بهزگاآان  ی دام و ده و زۆربهی آوردستان  وه آانی ناوه آوردیه  ی سایته ئستا زۆربه
 می و سیسته یه  مادام آیبۆردمان هه ئستا ئمه.  یهآیبۆردیش چیزانیمان دا  لره  وه  ئه واته آه

  وه ره ی سه و دوو آاره بگومان به! ؟ یه  ههیڕۆكین و فۆنت چ   بیكه ی چیمان ماوه  ئه یه یونیكۆدیش هه
  سین بهونو ین بۆ ده هدنجام  ئاسانی ئه آانمان به  آاره"یونیكۆد و آیبۆردی سی فۆر آورد سیستمی"

دا  لرهم  به.  یه دا هه"Windows XP "ناو له و دهر  ستانده ش آه"Tahoma" فۆنتی  ویوینكۆدستمی سی
  پیتهی ناو ویندۆز دراستاند هۆمای تهفۆنتی ؟ مادام  وهكرافۆنتی آوردی بۆ دروست بپرسین  وانه له

رآردنی  آو ده ین وه یكه هد  آه ر جوانی آاركه به له یان مه ئه ؟! وه خونته هد  آان ب آشه آوردیه
و   بۆ ئه یه  فۆنتكی جوان ههینند  چه بۆیه. خر بگومان نه! ك فۆنت بت؟ یه به  ئایا جوانه. ك یه رۆژنامه

  آان بۆ سیستمی یونكۆد دروسكراب چونكه  فۆنته رجه م مه به، آرت هدج  به پ جآانی آاره  و آاره
م بۆ سایت  به.  بۆ سیستمی یونیكۆد شیاونین وره الن و پاشای گهلی و زانست و دی آانی عه فۆنته

وت  مانه هد   ئمه  چونكه هیجۆراو جۆر آردنی فۆنت نی پویستمان به ی ناردن و ئیمهدروستكردن 
  یه رۆژنامه رچی م هه به. زنرت ی فۆنت دابه وه  و ب ئه وه  بخونرتهكموو شون  هه له مان آه سایته

ر   هه یه وه ویش ئه ویت ئه آه رده  شتكمان بۆ ده وه مه له. آمان نیه یه و آشه زه ر آاغه سه  له وه هئ
  وه خونرته ری جیھان ده رانسه سه رك له موو آۆمپیوته هه لهسیستمی یونیكۆد نووسرابت  نووسینك به
 بزانن  وه م ئه آه هدز  حه  آۆتادا  له هبۆی.  بت"Windows XP"ی  آه رجك ڤرژنی ویندۆزه مه ب گرفت به

مكی   سیسته آه  یونیكۆده  یونیكورد چونكه  له جیاوازه ن یوینكۆد و هد پی  یه مك هه سیسته  هآ
 ر سه یی له آراوه  تازه م به لی و زانست به آانی عه آو فۆنته  وه فۆنتكه  آه و و یونیكورده جیھانیه
   آه  نویه مه م سیسته پۆرت آرنی ئه  بۆ زوو سه آیانهپش ب آۆمپانیاآانا ئست بۆیه، آه هم هسیست
  .  وه آوردیشه  به نده سود مه موو جیھان لیی هه
 

ردی و دا به  لره  چونكهن  بكه"www. c4kurd. com"سایتی ردانی   سه ته و بابه زا بوون له بۆ زیاتر شاره
ر پرسیار و  بۆ هه،  وه ته  شیكراوه وه ونه زراندنی آیبۆردی سی فۆر آورد به تی دامه چۆنیه باس له

 . ن  بكه ندیم پوه یوه ی په ئیمه توانن به پشنیاركیش ده
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