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  ىنىڭئۇچۇر ئالماشتۇرۇشتا ئىشلىتىدىغان ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز يېزىقلىر
   توغرىسىدا ۋه خهت نۇسخىلىرىمىىكودالش ئۆلچ

  
ماقالىده بايان قىلىنىدىغان مهزمۇن ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز يېزىقلىرىنىڭ ئۇچۇر ئالماشتۇرۇشتا ئىـشلىتىدىغان 
كــود سىستېمىــسى ۋه خهت نۇســخىلىرى بولــۇپ، ئۇيغــۇر، قــازاق، قىرغىــز يېزىقلىــرى رايــونىمىزدا بىــرقهدهر كــۆپ 

غان ئاساسلىق يېزىقالر ھېسابلىنىدۇ، ئۇيغۇر يېزىقىنى يهنه رايونىمىزدىكى ئۆزبېك ۋه تاتـار مىللىتىمـۇ ئىشلىتىلىدى
يېزىقنىــڭ كومپيــۇتېر ئۇچۇرالشــتۇرۇش ئىــشلىرىدىكى رولىنــى تونــۇش، تــوغرا ئىــشلىتىش ۋه . ئورتــاق ئىــشلىتىدۇ

 تهرهققىياتىــدا تۇتقــان ئــورنى ۋه تېخنىكىــسىنىڭ-ئهھمىــيهت بېــرىش، شــۇ يېزىقنــى ئىــشلىتىۋاتقان خهلقنىــڭ پهن
  .ۋهزىپىسى ئىنتايىن مۇھىمدۇر

 يىللىــق تهرهققىيــاتنى 25رايــونىمىزدىكى ئــاز ســانلىق مىللهتلهرنىــڭ كومپيــۇتېر ئۇچۇرالشــتۇرۇش ئىــشلىرى 
باشتىن كهچۈردى، بۇ ماقالىده ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز يېزىقلىرىنىـڭ ئۆلچهملىـك كـود سىستېمىـسى ئىـشلىتىلگهن 

توقــاي تهرهققىيــات باســقۇچى ھهم بــۇ ســاھهده ســاقالنغان مهســىلىلهرنى ئىلمىــي -ۇســخىلىرىنىڭ ئهگــرىخهت ن
يهكۈنلهش ئارقىلىق مهسىلىلهرنىڭ ھهل قىلىـنىش جهريـانى تهپـسىلىي بايـان قىلىـنىش بىـلهن بىـرگه، يهنه ھهل 

  .قىلىنىشقا تېگىشلىك بولغان بىر قىسىم مهسىلىلهرگه تهھلىل يۈرگۈزۈلىدۇ
رىش، ئاالقه قىلىـش، ىتېردا سىستېما پروگراممىلىرىنى ئىشلىتىش، يېزىق بىرتهرهپ قىلىش، بېسىپ چىقكومپيۇ

سانلىق مهلۇمات ئامبىرى قۇرۇش قاتـارلىق بـارلىق مهشـغۇالتالردا يېزىـق ئـارقىلىق ھهرخىـل ئۇچـۇرالر بىـرتهرهپ 
كـود ۋه خهت نۇسخىـسىنىڭ . ىلىدۇقىلىنىدۇ، بۇ ئىش تۈرلىرىده كود ۋه خهت نۇسخىسى ھهر ۋاقىـت كهڭ ئىـشلىت

مــۇكهممهل بولۇشــى، تــوغرا بولۇشــى شــۇ تىــل ۋه يېزىقنــى ئىــشلىتىپ ئېلىــپ بېرىلىــدىغان بــارلىق خىزمهتلهرنىــڭ 
مۇنـداقچه ئېيتقانـدا، كـود ۋه خهت نۇسخىـسىنى شـۇ تىـل ۋه . ئۈنۈملۈك بولۇشىدا ئىنتايىن مۇھىم ئـورۇن تۇتىـدۇ

ـــۇتېر مهشـــغۇال ـــارلىق كومپي ـــېچىش ۋه يېزىقتىكـــى ب ـــدىغان ئ ـــدا ئېلىـــپ بېرىلى ـــسى، پروگراممىلىرى ت سىستېمى
كود ۋه خهت نۇسخىـسىنى تـوغرا ۋه ئۆلچهملىـك ئىـشلهتمىگهنده، بـارلىق . مهشغۇالتالرنىڭ ئۇلى دېيىشكه بولىدۇ

خىزمهتلهرنىڭ كېيىنكى تهرهققىيـاتى، يېڭىلىنىـشى، ستاتىـستىكا خىزمهتلىـرىگه سـهلبىي تهسـىر كۆرسـىتىپ، بىـر 
مۇشۇ خىـل تهخىرسـىز ئارقـا كۆرۈنـۈش ئاسـتىدا، بىـر .  تولدۇرۇۋالغۇسىز ئاقىۋهتلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇقىسىم

قانچه يىلدىن بۇيان خهت نۇسخىسى ياشاش جهريانىـدا بايقىغـان مهسـىلىلهر ۋه ئـۇالرنى ھهل قىلىـش جهريـانى، 
 چارىـسى ئۈسـتىده ئىزدىنىـپ بىـر قاتـار يهنه ساقلىنىپ قالغان بىر قىسىم مهسىلىلهر ۋه بۇالرنى بىرتهرهپ قىلىش

ــاردىم ــز . يهكــۈنلهش ئېلىــپ ب ــازاق، قىرغى ــۇپ، ئۇيغــۇر، ق ــۇ يهكــۈنلهر پاكىتلىــك ئوتتۇرىغــا قويۇل ــۇ ماقالىــده ب ب
يېزىقلىرىنىـــڭ كومپيـــۇتېر ئۇچـــۇر ئالماشـــتۇرۇش خىزمىتىـــده ئىـــشلىتىلىدىغان خهت نۇســـخىلىرىدا ســـاقالنغان 

 مۇھىم خىـزمهت ئىكهنلىكـى ھهم بـۇ سـاقلىنىپ قالغـان مهسـىلىلهرنى ھهل مهسىلىلهرنى ھهل قىلىشنىڭ نهقهدهر
گهرچه بهزى ئورنىغا كهلتۈرگىلى بولمايـدىغان خاتـالىقالرنى تېخنىكىلىـق ئۇسـۇلالر . قىلىش چارىلىرى سۆزلىنىدۇ

ار ئارقىلىق ئهڭ تۆۋهن دهرىجىـگه چۈشۈرۈشـكه بولـسىمۇ، تـۈپ يىلتىزىـدىن ھهل قىلىـشقا ئىمكـانىيهت ئهمـدى يـ
ــدۇ ــدا . بهرمهي ــشلهتكهندىن ئهۋزهل، مهســىلىلهرنى دهل ۋاقتى ــاي ئى ــاش، مهســىلىلهرنى بايقىم مهســىلىلهرنى بايق

ـــۈرلهردىكى  ـــۈزىتىش باشـــقا ت ـــدا ت ـــالىقالرنى دهل ۋاقتى ـــارقىلىق خات ـــسىنى قىلىـــش ئ بايقـــاش ۋه ئۇنىـــڭ چارى
  .خىزمهتلهرنىڭ ئوڭۇشلۇق ئېلىپ بېرىلىشى ئۈچۈن تولىمۇ مۇھىم

» خهت نۇسخىـسى«ۋه » يۇنىكـود«ئاساسىي مهزمۇنىغا ئۆتۈشتىن ئـاۋۋال ماقالىـده كۆرۈلىـدىغان  ڭماقالىنى
  .گه چۈشهندۈرۈش بېرىلىدۇدېگهن ئىككى ئاساسلىق ھالقىلىق سۆز

  
 يۇنىكود دېگهن نېمه؟

 كـۆپ خىـل مهشـغۇالت مۇھىتىـدا،  ئاساسـلىق رولـى،بىر كود دېگهنلىك بولـۇپ-دېگهن سۆز بىردىنيۇنىكود 
بېرىـشتىن ) نومـۇر(بهلگىـگه پهقهت بىـر كـود -تىلالردىكى ھهرقانـداق ھهرپ كۆپ خىل ال پروگراممىالردكۆپ خى
  .ئىبارهت
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كومپيـۇتېر ئۇچـۇرالرنى ســانلىق رهقهم ھالىتىـده ھهر بىــر ھهرپ ۋه بهلگىـگه خـاس نومــۇر بېـرىش ئــارقىلىق 
ارلىققــا كېلىــشتىن ئــاۋۋال سىــستېما يۇنىكــود ئۇقــۇمى ب. ئۇالرغــا نىــسبهتهن ســاقالش ۋه ئــۇزىتىش ئېلىــپ بارىــدۇ

بهلگىلهرنـى تولـۇق -بۇنداق كودالش ئۇسۇللىرىدا بـارلىق ھهرپ. مهۋجۇد ئىدىپروگراممىلىرىدا پهرقلىق كودالش 
مهسىلهن، يالغۇز ياۋروپا بىرلهشمىسىال بۇ رايوندىكى بارلىق تىلالرنـى ئىپـادىلهش . پ كهتكىلى بولمايتتىئىپادىله

ھهتتا، يهككه بىر تىل ئۈچۈنمۇ ئۇنىڭدىكى بـارلىق . ش سىستېمىسىغا ئېھتىياجلىق بوالتتىئۈچۈن بىرنهچچه كودال
ھهرپلهر، تىنىش بهلگىلهرنى ئوخشاش ۋاقىتتا ئىپادىلهشكه مۇۋاپىق كېلىدىغان بىـرال كـودالش سىستېمىـسى يـوق 

  .ئىدى
. ىسىدا توقۇنـۇش بـار ئىـدىيۇنىكود ئۇقۇمى بارلىققا كېلىشتىن بۇرۇن، ھهرقايسى كودالش سىستېمىلىرى ئار

بهلگىگه ئوخشاش بىر نومـۇر بېرهتتـى يـاكى -يهنى، ئىككى خىل كودالش سىستېمىسى ئوخشىمىغان ئىككى ھهرپ
ھهرقانـداق بىـر كومپيـۇتېر يـاكى مـۇالزىمىتېرالر . بهلگىگه ئوخشىمىغان نومۇرالرنى بېرهتتـى-ئوخشاش بىر ھهرپ

ــستېمىلىر ــوالتتىنۇرغۇنلىغــان ئوخــشىمىغان كــودالش سى ــاجلىق ب ھــالبۇكى، ئوخــشىمىغان . ىنى قولالشــقا ئېھتىي
كودالش سىستېمىلىرى ياكى ئوخشىمىغان مهشغۇالت مۇھىتلىرى ئارىسىدا ئۇچـۇر ئالماشـتۇرۇش ئېلىـپ بېرىلـسا، 

  .بۇ ئۇچۇرالرنىڭ بۇزۇلۇش خهۋىپى ئېغىر ئىدى
  

  خهت نۇسخىسى دېگهن نېمه؟
لهرنىڭ شـــهكىلبهلـــگه ۋه -مىـــسى ئـــارقىلىق ھهرپقانۇنىيهتلىـــك كـــودالش سىستې — خهت نۇسخىـــسى

  .ئۇچۇرلىرىنى ئهكس ئهتتۈرۈشتۇر
 بـۇ يهنه ،خهت نۇسخىسى، بارلىق سـان، بهلـگه ۋه ھهرپلهردىـن تهشـكىل قىلىنغـان شـهكىللهر اليىھهسـىدۇر

لى ۋه ئۇســلۇبىغا ئاساســهن ئۆلچهملىــك باســما خهت ىخهت نۇسخىــسى شــهك. دهپمــۇ ئاتىلىــدۇ» لىىخهت شــهك«
لى، تـوم ىخهت نۇسخىـسى ئـۆز ئىچىـدىن يهنه ئىـنچىكه خهت شـهك. لىگه ئايرىلىـدۇى ۋه ھۆسنخهت شـهكلىىشهك

لىدىن ئىبــارهت تــۆت خىــل شــهكىلنى ئــۆز ىلى، تــوم يــانتۇ خهت شــهكىلى، ئىــنچىكه يــانتۇ خهت شــهكىخهت شــهك
  .ئىچىگه ئالىدۇ

لگه ئايالنـدۇرۇپ ىمهلـۇم شـهكبهلگىلهرنىڭ كودىنى -خهت نۇسخىسىنىڭ ئاساسلىق ئىقتىدارى بولسا، ھهرپ
بهلگىلهرنى ئهكس ئهتتۈرۈشنىڭمۇ بىر قانچه خىل -كود ئارقىلىق ھهرپ. بۇنى ئېكران يۈزىده كۆرسىتىپ بېرىشتۇر

» ه«مهسـىلهن، : لىنى ئهكـس ئهتتـۈرۈشىبهلگه شـهك-لى بار، يهنى بىر قانچه كود ئارقىلىق بىر خىل ھهرپىشهك
» ه«، ئۇيغــۇرچه كــود نومــۇرى 0647ھهرىــپىگه » ه«دىلىــده ئهرهبــچه  يۇنىكــود جهۋ شــهكلىنىڭ ئــۆزىگىالھهرپ

لىنى ىبۇ بىر خىل ھهرپ شهك.  كود نومۇرى بېرىلگهن06D5ھهرىپىگه 
يهنه . ئهكـس ئهتتـۈرۈش ھېـسابلىنىدۇكۆپ خىل كود نومۇرى بىـلهن 

بهلگىـدىن تـۈزۈلگهن شـهكىللهرنى -بىر خىل ئۇسۇل كۆپ خىل ھهرپ
بـۇ ھهرپ » ئا«مهسىلهن، : كس ئهتتۈرۈشود نومۇرى بىلهن ئهبىرال ك

ئۇيغۇر يېزىقىدىكى سوزۇق تاۋۇش ھهرىپىنىـڭ بـاش ھهرىپـى بولـۇپ، 
بــۇ ھهرپ .  بېــرىلگهنFBEA  كېڭهيــتىلگهن رايونــدىنكــود نومۇرىغــا

 دىن ئىبارهت ئىككى كودنىڭ بىرىكىشىدىن 0627» ا« ۋه 0626» ئ«
  .ىرىدۇلىگه كىھاسىل بولىدىغان تاق كودلۇق قوشما ھهرپ شهك

 خهت نۇسخىسى ئىككى چوڭ تـۈرگه — خهت نۇسخىسىنىڭ تۈرى
ــرى  ــدۇ، بى ــسى«بۆلۈنى ــۈرهتلىك خهت نۇسخى ــت س چېكىتلىــك  (»بى

، بــۇ خىــل خهت )تهســۋىر چۈشــۈرۈلگهن خهت نۇسخىــسىمۇ دېيىلىــدۇ
بهلـگه -ماترىتسا ئـارقىلىق بىـر ھهرپ) 1 ۋه 0( ئىككىلىك دانۇسخىسى

ــدۇ ــن تهشــكىل 1 ۋه 0. ئىپادىلىنى ــسا  دى ــك ماترىت ــان ئىككىلى قىلىنغ
ھاسـىل ) بهلـگه-ھهرپ(ئۇچۇرى ئېكراندا قارا ۋه ئاق رهڭلىك شهكىل 
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 قاتـــارلىق فورمـــات شـــهكىللىرىدىكىلهر بـــار؛ bdf ،pcf ،fnt ،hbfبـــۇ خىلـــدىكى خهت نۇســـخىلىرىدىن . قىلىـــدۇ
خهت نۇسخىـسىدىكى بولۇپ، بۇ خىل ) outline font (»ۋېكتورلۇق خهت نۇسخىسى«ئىككىنچى خىل تۈردىكىسى 

بهلگىنىـڭ -بهلگه ماتېماتىكىلىق ئهگرى سىزىقالر ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ، خهت نۇسخىـسىدا ھهرپ-ھهر بىر ھهرپ
ھهمــده، بــۇ . دائىــره چېگراســى، مــۇھىم نــۇقتىلىرى ۋه ھاســىالت ئۇچــۇرلىرى قاتــارلىقالرنى ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ

بـۇ خىـل خهت .  ھېـسابالشالردىن كېـيىن كۆرسـىتىپ بېرىـدۇئۇچۇرالرنى ئوقۇپ چىقىپ بهلگىلىك ماتېمـاتىكىلىق
لىده ئۆزگـۈرۈش بولمايـدۇ، ىبهلگىلهرنى چهكسىز چوڭايتقاندىمۇ شهك-نۇسخىسىنىڭ ئاالھىدىلىكى شۇكى، ھهرپ

ۋېكتورلـۇق خهت نۇسـخىلىرىدىن . ھهمده يۇقىرى سـۈپهتته بېـسىپ چىقىرىـشقا ۋه ئېكرانـدا كۆرسىتىـشكه بولىـدۇ
Type1 ،TrueType، OpenTypeـــار ـــات شـــهكىللىرىدىكىلهر ب ـــارلىق فورم ـــسى TrueType.  قات  خهت نۇسخى

 Type1قوللىنىلغـان، ) Quadratic Bézier Spline( ئـۈلگه قىلىنىـدىغان سـاال سـىزىقى Bفورماتىغا ئىككىلهمچى 
ىلىق ئـارق) Cubic Bézier Spline( ئـۈلگه قىلىنىـدىغان سـاال سـىزىقى Bخهت نۇسخىـسى فورماتىـدا ئـۈچلهمچى 

  .بهلگىنىڭ دائىرىسى ئىپادىلهنگهن
 

           
  

 يىللىرىـدىن باشـالپ -1990 ئىلتىماس قىلىش خىزمىتى قا Unicode.orgئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز يېزىقلىرىنى 
 يىللىق تىرىـشچانلىق كۆرسـۈتۈش ئـارقىلىق ئون باشالنغان بولۇپ، كۆپ قېتىملىق ئۇچرۇشۇش، مۇزاكىره قىلىش،

.  دىـن ئـورۇن ئالـدىUnicode ISO10646 يىلى دهسلهپكى قهدهمـده ئۇيغـۇر، قـازاق، قىرغىـز يېزىقلىـرى -2001
ئىلتىماس قىلىش خىزمىتى باشالنغاندا، ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز يېزىقلىرىغا يۇنىكـودتىن ھهمـمه ھهرپـلهرگه ئـايرىم 

، ئۇيغـۇر، قـازاق، قىرغىـز يېزىقلىـرى ئهرهب ئېلىپبهسـى بىـراق. هپ بېـرىش ئىلتىمـاس قىلىنغـانكود ئورنى بهلگىـل
 ئۇيغـۇر، قـازاق، قىرغىـز يېزىقلىرىـدىكى كـۆپ قىـسىم ھهمئاساسىدا اليىھهلهنـگهن ئېلىپبهلىـك يېزىـق بولغـانلىقى 

رپـلهرده ئهرهب يېزىقىنىـڭ ، يۇنىكـود ئـورگىنى ئوخـشاش ھهتىنھهرپلهر ئهرهب يېزىقى بىلهن ئوخشاش بولغانلىق
گىـال كـود هرئاساسىي رايون ۋه كېڭهيتىلگهن رايونىدىكى ھهرپلهرنى ئىشلىتىش، ئوخشىمايدىغان ئاالھىـده ھهرپل

بهلگىـگه بىـرال - ياكى ئوخشاش ھهرپيۇنىكود ئورگىنىنىڭ بىر خىل. غانئورنى بهلگىلهش توغرىسىدا قارار چىقار
 پـارس  ۋه قـازاق، قىرغىـز يېزىقلىرىـدىكى خېلـى كـۆپ ھهرپلهرنىـڭ ئهرهب ئۇيغـۇر،پرىنسىپى ئاستىداكود بېرىش 
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لىقاچـان ئـورۇن ئېلىـپ يېزىقلىرى بىلهن ئوخشاش ئىكهنلىكى، ھهمده بـۇ ھهرپلهرنىـڭ يۇنىكـود جهدۋىلىـدىن ئال
  كـودىنىلىرىغـا بهلگىلهنـگهن ھهرپـلهرق، ئوخشاش ھهرپـلهرده ئهرهب ۋه پـارس يېزىگه ئېلىنىپ نهزهربولغانلىقى

شـۇنىڭ بىـلهن . نغـان، قالغان ئاالھىده ئوخشىمايدىغان ھهرپلهرگه كـود ئـورنى ئىلتىمـاس قىلىپئورتاق ئىشلىتى
 باشــقا ئهرهب يېزىقــى ئاساســىدا ئــۆزگهرگهن يېزىقالرغــا ئوخــشاش بــۇ چــوڭ يغــۇر، قــازاق، قىرغىــز يېزىقلىــرىئۇ

  .كېڭهيتىلگهنكاتىگورىيىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ 
نوم رايونىدا ئۇيغۇر، قـازاق، قىرغىـز يېزىقلىرىنـى كومپيـۇتېردا ئىـشلىتىش ۋه تـوغرا كـود شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتو

ى بېكىـتىش  يىلىـدىن باشـالپ ئـاپتونوم رايوننىـڭ يهرلىـك ئـۆلچىمىن-2003ئورنىنى كۆرسـۈتۈپ بېـرىش ئۈچـۈن 
 ئۇيغـۇر، دۋىلىـدىنئـېالن قىلغـان يۇنىكـود جه يۇنىكود ئورگىنى يېڭىدىن لۇپ،پىسى قۇرۇئاالھىده خىزمهت گۇرۇپ

قازاق، قىرغىز يېزىقلىرىغا ئورتاق ئىشلىتىش ئۈچۈن بېكىتىلگهن كود ئورنى بىلهن بـۇ ئـۈچ خىـل يېزىقنىـڭ ئـايرىم 
 DB65/2190-2005ئوخشاش بولمىغان پهرقلىق ھهرپلىرىنىڭ كود ئورنىنى تۈرلهرگه بۆلـۈپ، ئـاپتونوم رايوننىـڭ 

 ا دUnicode ISO10646لچهمده، ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز يېزىقلىرىنىڭ بۇ ئۆ. نومۇرلۇق يهرلىك ئۆلچىمىنى بېكىتتى
يهنه، . لدىىتى جهدۋىلىــدىكى بىــلهن ئوخــشاش كۆرســرىنىــڭ ئومــۇمىي كــود ئــورنى يۇنىكــودبهلگىلهنــگهن ھهرپلى

 قـازاق ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز يېزىقلىرىغا ئورتاق بولغان ھهرپلهر جهدۋىلى، ئۇيغۇر يېزىقىغا خاس بولغان ھهرپلهر،
بـۇ . ئـايرىم جهدۋهللهشـتۈرۈلدى-يېزىقىغا خاس بولغان ھهرپلهر، قىرغىز يېزىقىغـا خـاس بولغـان ھهرپـلهر ئـايرىم

 زاقچه، قىرغىــزچه ھهرپــلهر يۇنىكــودخىــزمهت ئــارقىلىق، يۇنىكــود جهدۋىلىــگه كىرگــۈزۈلگهن ئۇيغــۇرچه، قــا
ــپ  ــزىقالردىن ئايرى ــقا يې ــدىكى باش ــايرىم جهدۋهللجهدۋىلى ــپ ئ ــتۈرۈلۈپئېلىنى ــڭ هش ــاپتونوم رايوننى ــۇر « ئ ئۇچ

قىلىپ بېكىتىلدى، ھهمده » ئالماشتۇرۇشتا ئىشلىتىلىدىغان ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز يېزىقلىرىنىڭ كودالش ئۆلچىمى
 كۈنىــدىن باشــالپ رهســمىي -1 ئاينىــڭ -10 يىلــى -2005 كــۈنى ئــېالن قىلىنىــپ، -1 ئاينىــڭ -4 يىلــى -2005

  .ئىشلىتىلدى
  

  نىڭ كودىىدىكى ئۇيغۇرچه، قازاقچه، قىرغىزچه ھهرپلهرجهدۋىل يۇنىكود
  

  كېڭهيتىلگهن ئا ۋه ب رايوندىكى ھهرپلهر  ئاساسىي رايون

  ھهرپ
  بېشىدىن

  لىىئۇلىنىدىغان شهك
باش ۋه ئايىغىدىن 
  لىىئۇلىنىدىغان شهك

ئايىغىدىن ئۇلۇنۇپ 
  لىىكېلىدىغان شهك

  لىىئايرىم شهك

  ]FE89[   ئ  ]FE8A[   ئ  ]FE8C[   ئ  ]FE8B[   ئ  ]0626[   ئ

  ]FE8D[   ا  ]FE8E[   ا  ]FBEB[   ئا  ]FBEA[   ئا  ]0627[   ا

  ]FEE9[   ه  ]FEEA[   ه  ]FBED[   ئه  ]FBEC[   ئه  ]06D5[   ه

  ]FE8F[   ب  ]FE90[   ب  ]FE92[   ب  ]FE91[   ب  ]0628[   ب

  ]FB56[   پ  ]FB57[   پ  ]FB59[   پ  ]FB58[   پ  ]067E[   پ

  ]FE95[   ت  ]FE96[   ت  ]FE98[   ت  ]FE97[   ت  ]062A[   ت

  ]FE9D[   ج  ]FE9E[   ج  ]FEA0[   ج  ]FE9F[   ج  ]062C[   ج

  ]FB7A[   چ  ]FB7B[   چ  ]FB7D[   چ  ]FB7C[   چ  ]0686[   چ

  ]FEA1[   ح  ]FEA2[   ح  ]FEA4[   ح  ]FEA3[   ح  ]062D[   ح

  ]FEA5[   خ  ]FEA6[   خ  ]FEA8[   خ  ]FEA7[   خ  ]062E[   خ

  ]FEA9   [د  ]FEAA[   د  —  —  ]062F[   د

  ]FEAD[   ر  ]FEAE[   ر  —  —  ]0631[   ر

  ]FEAF[   ز  ]FEB0[   ز  —  —  ]0632[   ز

  ]FB8A[   ژ  ]FB8B[   ژ  —  —  ]0698[   ژ
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  ]FEB1[   س  ]FEB2[   س  ]FEB4[   س  ]FEB3[   س  ]0633[   س

  ]FEB5[   ش  ]FEB6[   ش  ]FEB8[   ش  ]FEB7[   ش  ]0634[   ش

  ]FEC9[   ع  ]FECA[   ع  ]FECC[   ع  ]FECB[   ع  ]0639[   ع

  ]FECD[   غ  ]FECE[   غ  ]FED0[   غ  ]FECF[   غ  ]063A[   غ

  ]FED1[   ف  ]FED2[   ف  ]FED4[   ف  ]FED3[   ف  ]0641[   ف

  ]FED5[   ق  ]FED6[   ق  ]FED8[   ق  ]FED7[   ق  ]0642[   ق

  ]FED9[   ك  ]FEDA[   ك  ]FEDC[   ك  ]FEDB[   ك  ]0643[   ك

  ]FB92[   گ  ]FB93[   گ  ]FB95[   گ  ]FB94[   گ  ]06AF[   گ

  ]FBD3[   ڭ  ]FBD4[   ڭ  ]FBD6[   ڭ  ]FBD5[   ڭ  ]06AD[   ڭ

  ]FEDD[   ل  ]FEDE[   ل  ]FEE0[   ل  ]FEDF[   ل  ]0644[   ل

  ]FEE1[   م  ]FEE2[   م  ]FEE4[   م  ]FEE3[   م  ]0645[   م

  ]FEE5[   ن  ]FEE6[   ن  ]FEE8[   ن  ]FEE7[   ن  ]0646[   ن

  ]FBAA[   ھ  ]FBAB[   ھ  ]FBAD[   ھ  ]FBAC[   ھ  ]06BE[   ھ

  ]FEED[   و  ]FEEE[   و  ]FBEF[   ئو  ]FBEE[   ئو  ]0648[   و

  ]FBD7[   ۇ  ]FBD8[   ۇ  ]FBF1[   ئۇ  ]FBF0[   ئۇ  ]06C7[   ۇ

  ]FBD9 [  ۆ  ]FBDA[   ۆ  ]FBF3[   ئۆ  ]FBF2[   ئۆ  ]06C6[   ۆ

  ]FBDB[   ۈ  ]FBDC[   ۈ  ]FBF5[   ئۈ  ]FBF4[   ئۈ  ]06C8[   ۈ

  ]FBE0[   ۅ  ]FBE1[   ۅ  —  —  ]06C5[   ۅ

  ]FBE2[   ۉ  ]FBE3[   ۉ  —  —  ]06C9[   ۉ

  ]FBDE[   ۋ  ]FBDF[   ۋ  —  —  ]06CB[   ۋ

  ]FBF7 [ئې ئې  ]FBF8 [ئې ]FBF6 [ئې ]FBE4[ ې ]FBE5[ ې ]FBE7 [ې ]FBE6 [ې  ]06D0[   ې

 ]FBFA [ئى ئى  ]FBFB [ئى ]FBF9 [ئى ]FEEF[ ى ]FEF0[ ى ]FBE9 [ى ]FBE8 [ى  ]0649[   ى

  ]FEF1[   ي  ]FEF2[   ي  ]FEF4[   ي  ]FEF3[   ي  ]064A[   ي

  ]FEFB[   ال  ]FEFC[   ال  —  —  ]0627+0644 [ا+ل

 — —  —  —  ]0674[   ٴ
 ا ا  —  ٵ  ]0675[   ٵ

 و و  —  ٶ  ]0676[   ٶ

 ۇ ۇ  —  ]FBDD[   ٴۇ  ]0677[   ٷ

 ى ى  ى  ى  ]0678[  ٸ

كـۈلرهڭ كـاتهكچه .  بهلـگه186يۇنىكود جهدۋىلىده ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز يېزىقلىرىـدىكى ھهرپـلهر جهمئىـي 
ئۇيغـۇر يېزىقىـدىكى ئىچىده كۆرسىتىپ ئۆتۈلگهن ھهرپلهر يۇنىكودقا يولالنماي قېلىنغان بهلگىـلهر بولـۇپ، بـۇالر 

. لىىدىن ئىبارهت ئىككـى خىـل قوشـما شـهك»  ئى «ۋه »  ئې «سوزۇق تاۋۇشىنىڭ كېڭهيتىلگهن رايوندىكى » ئې«
دىن ئىبارهت تۆت سوزۇق تاۋۇشىنىڭ كېڭهيتىلگهن رايوندا بولۇشـقا تېگىـشلىك » ٸ، ٷ، ٶ، ٵ«قازاق يېزىقىدىكى 

ئۇيغـۇر يېزىقىـدىكى .  قاتارلىق ھهرپ شهكىللىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ»ى، ى،  ى،  ى، ۇ، ۇ، و، و، ٶ، ا،  ا،ٵ«بولغان 
 ھهرپ شهكىللىرى توغرىسىدا ماقالىنىڭ شـۇ ھهرپـلهر توغرىـسىدىكى كام يوللىنىپ قېلىنغانقازاق يېزىقىدىكى ۋه 

  .قىسمىدا تهپسىلىي چۈشهندۈرۈش بېرىلىدۇ
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   جهدۋىلىنىڭ كودىغان ھهرپلهرئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز يېزىقلىرىدا ئورتاق ئىشلىتىلىد

  كېڭهيتىلگهن ئا ۋه ب رايوندىكى ھهرپلهر  ئاساسىي رايون

  ھهرپ
  بېشىدىن

  لىىئۇلىنىدىغان شهك
باش ۋه ئايىغىدىن 
  لىىئۇلىنىدىغان شهك

ئايىغىدىن ئۇلۇنۇپ 
  لىىكېلىدىغان شهك

  لىىئايرىم شهك

  ]FE8D   [ا  ]FE8E   [ا  ]FBEB[   ئا  ]FBEA[   ئا  ]0627   [ا

  ]FEE9   [ه  ]FEEA   [ه  ]FBED[   ئه  ]FBEC[   ئه  ]06D5   [ه

  ]FE8F   [ب  ]FE90   [ب  ]FE92   [ب  ]FE91   [ب  ]0628   [ب

  ]FB56   [پ  ]FB57   [پ  ]FB59   [پ  ]FB58   [پ  ]067E   [پ

  ]FE95   [ت  ]FE96   [ت  ]FE98   [ت  ]FE97   [ت  ]062A   [ت

  ]FE9D   [ج  ]FE9E   [ج  ]FEA0   [ج  ]FE9F   [ج  ]062C   [ج

  ]FB7A   [چ  ]FB7B   [چ  ]FB7D   [چ  ]FB7C   [چ  ]0686   [چ

  ]FEA9   [د  ]FEAA   [د  —  —  ]062F   [د

  ]FEAD   [ر  ]FEAE   [ر  —  —  ]0631   [ر

  ]FEAF   [ز  ]FEB0   [ز  —  —  ]0632   [ز

  ]FEB1   [س  ]FEB2   [س  ]FEB4   [س  ]FEB3   [س  ]0633   [س

  ]FEB5   [ش  ]FEB6   [ش  ]FEB8   [ش  ]FEB7   [ش  ]0634 [  ش

  ]FED1   [ف  ]FED2   [ف  ]FED4   [ف  ]FED3   [ف  ]0641   [ف

  ]FED5   [ق  ]FED6   [ق  ]FED8   [ق  ]FED7   [ق  ]0642   [ق

  ]FED9   [ك  ]FEDA   [ك  ]FEDC   [ك  ]FEDB   [ك  ]0643   [ك

  ]FB92   [گ  ]FB93  [ گ  ]FB95   [گ  ]FB94   [گ  ]06AF   [گ

  ]FBD3   [ڭ  ]FBD4   [ڭ  ]FBD6   [ڭ  ]FBD5   [ڭ  ]06AD   [ڭ

  ]FEDD   [ل  ]FEDE   [ل  ]FEE0   [ل  ]FEDF   [ل  ]0644   [ل

  ]FEE1   [م  ]FEE2   [م  ]FEE4   [م  ]FEE3   [م  ]0645   [م

  ]FEE5   [ن  ]FEE6   [ن  ]FEE8   [ن  ]FEE7   [ن  ]0646   [ن

  ]FEED   [و  ]FEEE   [و  ]FBEF   [ئو  ]FBEE   [ئو  ]0648   [و

  ]FBD7   [ۇ  ]FBD8   [ۇ  ]FBF1   [ئۇ  ]FBF0   [ئۇ  ]06C7   [ۇ

  ]FBD9   [ۆ  ]FBDA   [ۆ  ]FBF3   [ئۆ  ]FBF2   [ئۆ  ]06C6   [ۆ

  ]FBDE   [ۋ  ]FBDF   [ۋ  —  —  ]06CB   [ۋ

  ]FBFA [ئى  ]FBFB [ئى  ]FBF9 [ئى ]FEEF[ ى ]FEF0[ ى ]FBE9 [ى ]FBE8 [ى  ]0649   [ى

  ]FEF1   [ي  ]FEF2   [ي  ]FEF4   [ي  ]FEF3   [ي  ]064A   [ي

  ]FEFB   [ال  ]FEFC   [ال  —  —  ]0627+0644 [ا+ل

يۇقىرىدىكى جهدۋهلده كۈلرهڭ كـاتهك ئىچىـگه ئېلىنغـان ئۇيغـۇر يېزىقىـدىكى سـوزۇق تاۋۇشـالرنىڭ ھهمـزه 
باشـقا شـهكىللىرى ئۇيغـۇر، قـازاق، قىرغىـز يېزىقلىرىـدا ئورتـاق بىلهن بىرىكىپ كېلىدىغان قوشما شـهكىللىرىدىن 

، ئا«ھهمـزه بىـلهن بىرىكىـپ كېلىـدىغان . ئىشلىتىلگهچكه ئورتاق ئىشلىتىلىدىغان ھهرپلهر قاتارىدا كۆرسىتىلدى
ــز يېزىق» ئى، ئى، ئۆ، ئۆ، ئۆ، ئۇ، ئۇ، ئو، ئو، ئه، ئه، ئا ــازاق ۋه قىرغى ــهكىللىرى ق ــما ھهرپ ش ــارلىق قوش ــدا قات لىرى

  .ئىشلىتىلمهيدۇ
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   خاس ئىشلىتىلىدىغان ھهرپلهر جهدۋىلىدائۇيغۇر يېزىقى

  كېڭهيتىلگهن ئا ۋه ب رايوندىكى ھهرپلهر  ئاساسىي رايون

  ھهرپ
  بېشىدىن

ئۇلىنىدىغان 
  لىىشهك

باش ۋه ئايىغىدىن 
ئۇلىنىدىغان 

  لىىشهك

ئايىغىدىن ئۇلۇنۇپ 
 لىىكېلىدىغان شهك

  لىىئايرىم شهك

  ]FE89   [ئ  ]FE8A   [ئ  ]FE8C   [ئ  ]FE8B   [ئ  ]0626   [ئ

  ]FBAA   [ھ  ]FBAB   [ھ  ]FBAD   [ھ  ]FBAC   [ھ  ]06BE   [ھ

  ]FBDB   [ۈ  ]FBDC   [ۈ  ]FBF5   [ئۈ  ]FBF4   [ئۈ  ]06C8   [ۈ

  ]FBF7 [ئې  ]FBF8 [ئې  ]FBF6 [ئې ]FBE4[ ې ]FBE5[ ې ]FBE7 [ې ]FBE6 [ې  ]06D0   [ې

دىـن ئىبـارهت ئىككـى بهلـگه ئۇيغـۇر » ئ«ۋه » ئ«ه كۈلرهڭ كاتهك ئىچىگه ئېلىنغان يۇقىرىدىكى جهدۋهلد  
تاۋۇشـىنى بىلدۈرىـدىغان ) i( »  ئ« قىرغىـز يېزىقىـدا ه ھهمـزدىكى، بىـراق ئۇيغـۇر يېزىقىـئىـشلىتىلمهيدۇيېزىقىدا 

ايـدىغان ھهرپـلهر دىـن ئىبـارهت ئىككـى بهلـگه ئۇيغـۇر يېزىقىـدا بىـرتهرهپ قىلىنم» ئ«ۋه » ئ«بهلگه بولغاچقا 
بـۇ ئىككـى بهلـگه  بويىچه خهت نۇسـخىلىرىدا سـاقالپ قېلىنغـان، لىىقاتارىدا يۇنىكود جهدۋىلىدىكى ئهسلى شهك

پهقهت شهكىل جهھهتتىن ۋهكىللىـك خـارهكتېرىگه ئىـگه، كۆرسـىتىش جهھهتـته كـۈچكه ئىـگه ئهمهس، ئۇيغـۇر 
رىكىپ كېلىـدىغان سـوزۇق تـاۋۇش ھهرپلىرىنىـڭ قوشـما يېزىقىنى كومپيۇتېردا بىرتهرهپ قىلغاندا ھهمزه بىلهن بى

  .دىن ئىبارهت ئىككى شهكىلدىنال تهركىب تاپىدۇ »  ئ«ۋه  »  ئ«شهكىللىرى 

   ھهرپلهر جهدۋىلى خاس ئىشلىتىلىدىغانداى يېزىققازاق

  كېڭهيتىلگهن ئا ۋه ب رايوندىكى ھهرپلهر  ئاساسىي رايون

  ھهرپ
  بېشىدىن

  لىىئۇلىنىدىغان شهك
 ئايىغىدىن باش ۋه

  لىىئۇلىنىدىغان شهك
ئايىغىدىن ئۇلۇنۇپ 

  لىىكېلىدىغان شهك
  لىىئايرىم شهك

  ]FEA1   [ح  ]FEA2   [ح  ]FEA4   [ح  ]FEA3   [ح  ]062D   [ح

  ]FEC9   [ع  ]FECA   [ع  ]FECC   [ع  ]FECB   [ع  ]0639   [ع

  ]FBAA   [ھ  ]FBAB   [ھ  ]FBAD   [ھ  ]FBAC   [ھ  ]06BE   [ھ

 — —  —  —  ]0674   [ٴ

 — —  —  —  ]0675   [ٵ

 — —  —  —  ]0676   [ٶ

 — —  —  ]FBDD   [ٴۇ  ]0677   [ٷ

 — —  —  —  ]0678   [ٸ

   ھهرپلهر جهدۋىلى خاس ئىشلىتىلىدىغانداى يېزىققىرغىز

  كېڭهيتىلگهن ئا ۋه ب رايوندىكى ھهرپلهر  ئاساسىي رايون

  ھهرپ
  بېشىدىن

  لىىئۇلىنىدىغان شهك
باش ۋه ئايىغىدىن 

  لىىلىنىدىغان شهكئۇ
ئايىغىدىن ئۇلۇنۇپ 

  لىىكېلىدىغان شهك
  لىىئايرىم شهك

  ]FE89   [ئ  ]FE8A   [ئ  ]FE8C   [ئ  ]FE8B   [ئ  ]0626   [ئ

  ]FEA1   [ح  ]FEA2   [ح  ]FEA4   [ح  ]FEA3   [ح  ]062D   [ح

  ]FEC9   [ع  ]FECA   [ع  ]FECC   [ع  ]FECB   [ع  ]0639   [ع

  ]FBE0   [ۅ  ]FBE1   [ۅ  —  —  ]06C5   [ۅ

  ]FBE2   [ۉ  ]FBE3   [ۉ  —  —  ]06C9   [ۉ



 - 9 -

» شتۇرۇشتا ئىشلىتىلىدىغان ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز يېزىقلىرىنىڭ كودالش ئۆلچىمى ئالمائۇچۇر«
DB65/2190-2005دا ساقالنغان بىر قىسىم مهسىلىلهر   

  
 كـودالش ئـۆلچهملىرىنى بىـرلىككه بۇ خىزمهتلهر دهسـلهپكى قهدهمـده ئۇيغـۇر، قـازاق، قىرغىـز يېزىقلىرىنىـڭ  

ــسىم  ــر ق ــانلىقى ئۈچــۈن بى ــۇنجى قهدهم بولغ ــسىلغان ت ــده بې ــۈرۈش خىزمىتى ، شــۇڭا مهســىلىلهر كــۆرۈلگهنكهلت
DB65/2190-2005 ئۆتىلىدۇ كۆرسۈتۈپ مهسىلىلهر ده كۆرۈلگهن بىر قانچه.  

 ۋه كـود لىى نۇسخىسىدىكى شهكھهرپىنىڭ خهت» ھ  « ، قازاق يېزىقلىرىدا ئورتاق ئىشلىتىلىدىغان ئۇيغۇر.1
  : توغرىسىدانومۇرى
بىلهن ئۇيغـۇرچه ۋه » )ھ(ه «ھهرىپىدىكى مهسىله مۇنداق ئىككى نۇقتىدا گهۋدىلىنىدۇ، بىرى ئهرهبچه » ھ«

لى بـارمۇ ىنىڭ ئىككى خىل شـهك» ھ«يهنه بىرى، ئۇيغۇر، قازاق يېزىقلىرىدىكى . نى پهرقلهندۈرۈش» ھ«قازاقچه 
  .لى بارمۇ؟ دېگهن مهسىلىده ئىپادىلىنىدۇىياكى تۆت خىل شهك

 الر بىـلهن ئهرهب )ھ، ھ ، ھ ، ھ (ئۇيغۇر، قازاق يېزىقىدىكى ئالدى بىلهن بىرىنچى مهسىلىنى تهھلىل قىلساق 
ئۇيغــۇر، قــازاق  ھهرپــلهر بولــۇپ،  تاۋۇشــالرنى ئىپادىلهيــدىغانئــايرىم-ئــايرىم لهر )ه ، ه، ھ ، ھ (يېزىقىــدىكى 
بىــلهن بــاش ۋه ئايىغىــدىن ھهرىپــى  )ھ(لى ىغان شــهكنىــڭ بېــشىدىن ئۇلىنىــپ كېلىــدىرىپىھه »ھ«يېزىقىــدىكى 

بىـلهن ھهرىپى  )ھ(نىڭ بېشىدىن ئۇلىنىپ كېلىدىغان ھهرىپى »ه« الر ئهرهب يېزىقىدىكى )ھ(لى ىئۇلىنىدىغان شهك
نى ئوخــشاش  شــهكىل جهھهتــتىن ئوخــشاش بولــۇپ، كــود ئــور الر)ھ(لى ىه ئايىغىــدىن ئۇلىنىــدىغان شــهكبــاش ۋ
  ۋه)ھ(لى ىئاخىرىـدىن ئۇلىنىـپ كېلىـدىغان شـهكنىڭ ھهرىپى »ھ«ھهمده، ئۇيغۇر، قازاق يېزىقلىرىدىكى . ئهمهس

 ۋه )ه(لى ىئاخىرىدىن ئۇلىنىپ كېلىدىغان شـهكنىڭ ھهرىپى »ه« الر بىلهن ئهرهب يېزىقىدىكى )ھ(لى ىيالغۇز شهك
 .ى كـود ئـورنى جهھهتـتىن بولـسۇن تامـامهن ئوخـشىمايدۇ الر شهكىل جهھهتتىن بولسۇن يـاك)ه(لى ىيالغۇز شهك

  )تۆۋهندىكى جهدۋهلگه قاراڭ(
  

  كېڭهيتىلگهن رايوندىكى ئۆزگۈرۈش شهكىللىرى  لىىئاساسىي رايوندىكى ۋهكىللىك شهك  

  ئهرهبچه
  ه

0647  
  ه

FEEB  
 ه

FEEC  
 ه

FEEA  
 ه

FEE9  

  ئۇيغۇرچه، قازاقچه
 ھ

06BE  
 ھ

FBAC  
 ھ

FBAD  
 ھ

FBAB  
 ھ

FBAA  

  
بىـلهن » ه«هلده كۆرسىتىلگىنىدهك مۇشـۇنداق ئېنىـق ئايرىلغـان ئهھـۋال ئاسـتىدا ئهرهب يېزىقىـدىكى جهدۋ

نى پهرقلهندۈرۈش ئاساندهك كۆرۈنىدۇ، بىراق يۇنىكـود ئـېالن قىلىنىـشتىن » ھ«ئۇيغۇر ۋه قىرغىز يېزىقلىرىدىكى 
ىپادىلىنىــشى ھازىرقىــدهك ئــاۋۋال بــۇ ئىككــى خىــل ھهرپنىــڭ ھهرخىــل شــهكىللىرىنىڭ خهت نۇســخىلىرىدىكى ئ

  .ئهمهس ئىدى، بۇ ئهھۋالنى تۆۋهندىكى جهدۋهلدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ
  

  كېڭهيتىلگهن رايوندىكى ئۆزگۈرۈش شهكىللىرى لىىئاساسىي رايوندىكى ۋهكىللىك شهك

  ھ

  06BE ۋه 0647
  ه

FEEB ،FBAC ،FBAA  
 ه

FEEC ،FBAD ،FBAB  
 ه

FEEA  
 ه

FEE9  

  

چـۈنكى . گهنلىده بېـرىلىشـهك» ھ«لى ىنىـڭ شـهك) 0647(» ه«رهب يېزىقىـدىكى يۇقىرىدىكى جهدۋهلده ئه  
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لىنى ئهرهب ىھهرپ شـهك» ھ«يۇنىكودنىڭ ھـازىرغىچه تارقىتىلغـان بـارلىق نهشـرلىرىده » ه«ئهرهب يېزىقىدىكى 
» ھ« كـود نومـۇرى ئورنىغـا 0647لى دهپ قـاراپ، يۇنىكـود جهدۋىلىـدىكى ىنىڭ ۋهكىللىك شهك» ه«يېزىقىدىكى 

لىده ئىـزاھالش ىشـهك» ه« بىراق يهنه بهزى خهت نۇسـخىلىرىدا بـۇ كـود ئورنىغـا . كهلمهكتهئىزاھالپلىده ىشهك
  .لىده ئىزاھالش ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدۇىشهك» ه«ئېلىپ بېرىلغان، 

ھهرىپـى ئۆزىنىـڭ » ه«بۇ خىل ئهھۋالنىڭ كېلىپ چىقىشىنىڭ سهۋهبى مۇنداق، ئهرهب ۋه پارس يېزىقلىرىـدا   
گهن بولـسا، ئـوردۇ يېزىقىـدا بـۇ بويىچه خهت نۇسخىلىرى ئىشلهن) ه ، ه، ھ ، ھ (ت خىل ئۆزگۈرۈش شهكىللىرى تۆ

 دۆلهتلىرىده ياسالغان خهت نۇسـخىلىرىدا ئاساسـىي ئهرهبشۇڭا، . لىده ئىشلىتىلگهنىشهك) ھ، ھ ، ھ ، ھ (ھهرپ 
كىرگـۈزۈلگهن بولـسا، بىـر قىـسىم ۈنۈشـى ۋهكىللىـك كۆرلىده ىشـهك» ه« كـود نومـۇرى ئورنىغـا 0647رايوندىكى 

لىده ىشــهك» ھ« نىــڭ ئورنىغــا 0647پارســچه ۋه بــارلىق ئــوردۇچه خهت نۇســخىلىرىدا ئاساســىي رايونــدىكى 
بۇنـداق ئىككـى خىـل شـهكىلده ئورۇنالشـتۇرۇش ئهھـۋالى ئـادهتتىكى يېزىـق بىـرتهرهپ قىلىـش . ئورۇنالشتۇرغان

چۈنكى، كىرگۈزۈش داۋامىـدا .  پهيدا قىلمايتتىتوقۇنۇشارلىقالردا جهريانىدىكى كىرگۈزۈش، كۆرۈش، بېسىش قات
 كۆرســىتىش جهريانىــدا كېڭهيــتىلگهن رايونــدا ىــدۇ،ھهرپــلهر ئاساســىي رايونــدىكى كــود نومــۇرى بىــلهن ئۇزىتىل

  .كۆرۈلمهيتتىكۆرسىتىلگهنلىكتىن خاتالىق 
 رايوندىكى ئـۆزگىرىش شـهكىللىرىگه ھهرىپلىرىنىڭ كېڭهيتىلگهن» ھ«ۋه » ه«يهنه، يۇقىرىدىكى جهدۋهلده   

دىــن الر FEEB ،FBAC ،FBAAلىگه ىشــهك » ه« يهنــى، . كــۆپ خىــل كــودالش ئــارقىلىق ئهكــس ئهتتــۈرۈلگهن
 ، الردىن ئىبارهت ئۈچ كود نومۇرى بېـرىلگهنFEEC ،FBAD ،FBABلىگه ىشهك »  ه«ئىبارهت ئۈچ كود نومۇرى، 

 خهت نۇسخىـسىدا ئوخـشاش بهلگىلهرنىـڭ كـۆپ قېـتىم ىده، بـۇئهسـل . دهل مۇشـۇ جايـدىن باشـالنغانمۇخاتالىق
ــگه شــهك ــارقىلىق بهل ــادىلهش ئۇســۇلى ئ ــۇرىنى مهركهزلهشــتۈرۈپ ئىپ لىنى ىتهكرارالنماســلىقى ئۈچــۈن كــود نوم

ــار ياســالغان خهت . ئىخچــامالش ئۇســۇلى ئىــدى ــوردۇچه تهيي ــچه، پارســچه، ئ ــۇ خىــل ئهھــۋال ئاســتىدا ئهرهب ب
بهلگىلهرنــى - بىــر قىــسىم بــۇ يېــزىقالردا يــوق ئۇيغــۇرچه، قــازاقچه، قىرغىــزچه ھهرپنۇســخىلىرىدىن پايــدىلىنىپ

قىستۇرۇپ ئاتالمىش ئۇيغۇرچه خهت نۇسخىسى ۋه يېزىق كىرگۈزۈش ئىـشلهش داۋامىـدا، بىـر قىـسىم شـىركهت ۋه 
ۆلــۈپ لهرنــى ئىككىــگه ب) ه ، ه، ھ ، ھ (ئــۆزىگه خــاس يېڭىلىــق يــارىتىش ئۈچــۈن ئهرهب يېزىقىــدىكى شهخــسلهر 

بىـلهن ) ه ، ه(نى، كهينىـدىكى ئىككـى شـهكىل » ھ«بىلهن ئۇيغۇر يېزىقىدىكى ) ھ، ھ ( ئىككى شهكىل دىكىىئالد
ــدىكى  ــۇر يېزىقى ــا » ه«ئۇيغ ــدىال خات ــسىمۇ، بىرىنچــى قهدهم ــادىلىگهن بول ــلهن ئىپ ــك بى ــايىتى ئهپچىللى ــى ناھ ن
» ھ«لىده، ىشهك) 0647(ھهرىپىنى » ه«ي رايوندا يهنى ئېنىقراق قىلىپ ئېيتقاندا، ئاساسى. ئىپادىلهشكه باشلىغان

دىـن ) ھ، ھ (هرىپىنىـڭ كېڭهيـتىلگهن رايونـدىكى ھ» ھ«لىده توغرا ئىپادىلىگهن بىـلهن، ىشهك) 06BE(ھهرىپىنى 
) FBAC(» ھ«، الرنـى) FEEC(» ھ« ۋه) FEEB(» ھ«لىگه بهزىـلهر ىئىبارهت ساقلىنىپ قالغان ئىككى خىـل شـهك

  ئهھــــۋالالرلىده ئىپــــادىلىگهنىشــــهك) FBAB(» ھ« ۋه) FBAA(» ھ« يهنه بهزىــــلهر ،الرنــــى) FBAD(» ھ« ۋه
بهلگىلهرنىمۇ ئۆزى خالىغانچه بېكىتىۋالىدىغان ئهھۋالالرغا ئوخشاش بىر مهزگىل ئۇيغۇر، - باشقا ھهرپكۆرۈلۈپ،

يېزىـق بىـرتهرهپ  ا ئاسـتىديۈز بهرگهن كۆپ خىل كودالش ئۇسۇللىرىنىڭ يامان تهسىرىقازاق، قىرغىز يېزىقلىرىدا 
بىرىنـى يهكـلهش، تونۇماسـلىقتهك يامـان -توقۇنۇش، بىربىرى بىلهن -بىرقىلىش، ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش ئىشلىرىدا 

ــاقىۋهتلهرنى  ــدىئ ــان ئى ــۈرۈپ چىقارغ ــيىن . كهلت ــدىن كې ــېالن قىلىنغان ــود ئ ــانچىلىقالر يۇنىك ــل قااليمىق ــۇ خى ب
دىن قېلىپ قالغان بىر قىسىم مهسىلىلهر ھازىرغـا قهدهر تـۈپ تۈزىتىلگهن بولسىمۇ، شۇ چاغالردىكى كود توقۇنۇشى

  .يىلتىزىدىن ھهل بولۇپ كهتكىنى يوق
 ھهرپ ،)0647(نىڭ يۇنىكودتىكى كـود نومـۇرى » ه«يۇنىكود ئېالن قىلىنغاندىن كېيىنمۇ ئهرهب يېزىقىدىكى   
» ھ«لى ى ھهرپ شـهك،)06BE(نىـڭ كـود نومـۇرى » ھ« ئـوردۇ يېزىقىـدىكى .لىده بېكىتىلدىىشهك» ھ«لى ىشهك
كېڭهيـتىلگهن رايونـدا ئــايرىم ) ھ، ھ ، ھ ، ھ (نىـڭ ئۆزگـۈرۈش شــهكىللىرى » ھ« ھهمــده .لىده بېكىتىلـدىىشـهك

  .كود نومۇرى ئايرىم بېكىتىپ بېرىلدى) 06D5(گه » ه« ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز يېزىقلىرىدىكى .كۆرسىتىلدى
 يۇنىكـود ھهرىپىنىـڭ» ھ« بىـلهن ئـوردۇ يېزىقىـدىكى رىپىھه» ه«ئهرهب يېزىقىدىكى تۆۋهندىكى جهدۋهلده   

  :لىنىڭ سېلىشتۇرمىسىىكود نومۇرى ۋه شهكجهدۋىلىدىكى 
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ــــدىكى       ــــىي » ه«ئهرهب يېزىقى ــــڭ ئاساس ھهرىپىنى
  لىىرايوندىكى كود نومۇرى ۋه ھهرپ شهك

ـــدىكى       ـــوردۇ يېزىقى ـــىي » ھ«ئ ـــڭ ئاساس ھهرىپىنى
  لىىرايوندىكى كود نومۇرى ۋه ھهرپ شهك

  
 

ھهرىپىنىـڭ كېڭهيـتىلگهن » ه«ئهرهب يېزىقىدىكى 
Bلىى رايوندىكى كود نومۇرى ۋه ھهرپ شهك  

ھهرىپىنىڭ كېڭهيـتىلگهن » ھ«ئوردۇ يېزىقىدىكى 
Aلىى رايوندىكى كود نومۇرى ۋه ھهرپ شهك  

 
 5.0ىكودنىـڭ لى كۆرسـىتىلگهن تـۆت پـارچه رهسـىم يۇنىيۇقىرىدىكى جهدۋهلده كود نومۇرى ۋه ھهرپ شهك(

  ).نهشرىدىن ئېلىنغان
، يۇقىرىدا بىر قىسىم جهريانالردىن مهسىلىنىڭ كېلىپ چىقىش مهنبهسى شهرھلهندى، ئهمدى ئۇيغـۇر، قـازاق

ــز ــدىكى يېزقىرغى ــل » ه «ىقلىرى ــۇقىرىقى ئىككــى خى ــوردۇچه(نىــڭ ئورۇنالشــتۇرۇلۇش ئهھــۋالى ي ــچه ۋه ئ ) ئهرهب
ھهرىپـى » ه«بىرىدىن بىر پارچىدىن ئېلىپ ئىـشلىتىلگهچكه، ئۇيغـۇرچه يېزىقالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىنال كېسىپ ھهر 

بـۇنى تۆۋهندىكىـدهك  .ھهرىپىده بىر قىـسىم مۇقىمـسىزلىق ۋه مـۇجىمهللىكلهر كېلىـپ چىقمـاي قالمىـدى» ھ«ۋه 
  .چۈشهندۈرۈپ ئۆتىمهن

 بولـۇپ، بـۇ 06D5ى ھهرىپىنىڭ يۇنىكود جهدۋىلىدىكى كود نومـۇر» ه«ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز يېزىقلىرىدىكى 
لى ىكېڭهيـتىلگهن رايونـدا ئـايرىم ئۆزگـۈرۈش شـهك. كېيىنرهك ئاساسىي رايونغا كىرگۈزۈلگهن بىر دانه تاق بهلـگه

الرنــى ئورتــاق ) FEE9 (»ه«ۋه ) FEEA (»ه«ھهرىپىنىــڭ كېڭهيــتىلگهن رايونــدىكى » ه«يــوق بولــۇپ، ئهرهبــچه 
  .ئىشلىتىدۇ

  
» ه«بىـر مهسـىله ئۇيغـۇر، قـازاق يېزىقلىرىـدىكى -تۇرۇشتىن كېيىن كېلىپ چىققـان بىـردىنبۇ خىل ئورۇنالش

 يهنـــى بـــۇ ھهرپ ھهرخىـــل سىـــستېما .ھهرىپىنىـــڭ سىـــستېما پروگراممىلىرىـــدا نورمـــال ئۇالنماســـلىقى بولـــدى
  :پروگراممىلىرى ۋه خهت نۇسخىلىرىدا تۆۋهندىكىدهك ئۈچ خىل ھالهتته بىر تهرهپ قىلىندى

ئاساسـىي رايونـدىكى ۋهكىللىـك ھهرپ بولـۇپ ) 06D5(» ه« يېزىقلىرىـدىكى ، قىرغىز ئۇيغۇر، قازاقبىرىنچى،
لى بولمىغاچقـا، بـۇ ھهرپ مۇشـۇ بىـرال شـهكىلدىن تهركىـب تاپقـان ىئۇنىڭ كېڭهيتىلگهن رايوندا ئۆزگۈرۈش شهك

ىللىرىگىمۇ پهقهت لىگىمۇ ھهم ئۆزگــۈرۈش شــهكىھهرپ دهپ قارىلىــپ بهزى خهت نۇســخىلىرىدا ۋهكىللىــك شــهك
ھهرىپــى يېزىقتــا ئهســلىده ئۇلىنىــپ » ه«شــۇنىڭ بىــلهن، . لىده ئىــزاھالپ ئهكــس ئهتتۈرۈلــدىىشــهك» ه«بىــرال 

 سـۆزلهردىكى  دېـگهنتهمـاھىي، تهقىـسم: مهسىلهن. كېلىدىغان جايالردا ئۇالنمايدىغان ئهھۋال كېلىپ چىقتى
  .دى كۆرۈل ئوخشاش ئهھۋالالرىغا ئۇالنماسلىقھهرىپىنىڭ» ه«

 ،ئاساسـىي رايونـدىكى ۋهكىللىـك ھهرىـپكه) 06D5(» ه« يېزىقلىرىـدىكى ، قىرغىـزئىككىنچى، ئۇيغـۇر، قـازاق
) FEE9 (»ه«ۋه ) FEEA (»ه«، )FEEC(» ھ« ،)FEEB(» ھ«كېڭهيتىلگهن رايوندىكى ئۆزگـۈرۈش شـهكىللىرىگه  

ــدى ــۇ كۆرۈل ــشلىتىش ئهھۋالىم ــى ئى ــۈنلهي چه. الرن ــۋالالر پۈت ــدىكى ئهھ ــۇ خىل ــستېما ب ــشلهنگهن سى ــده ئى تئهل
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ھهرىپىنــى بىــرتهرهپ » ه«پروگراممىلىرىــدىكى خهت نۇســخىلىرىدا كۆرۈلىــدۇ، بــۇ خىلــدىكى خهت نۇســخىلىرىدا 
لىمۇ بــاش ۋه ئاخىرىــدىن ئۇلىنىــپ كېتىــدىغان ى كېلىــدىغان شــهكبېــشىدىن ئۇلىنىــپھهرىپىنىــڭ » ه«قىلغانــدا 

دېگهنـدهك پۈتـۈنلهي ) ئهسـلىده شـهھىرى (ھىرىهشـ، )رقئهسلىده شـه (رقهش: مهسىلهن. ئهھۋال كېلىپ چىقتى
  .لىده ئۆزگۈرۈش بولۇپ كهتتىىشهك

ئاساسىي رايوندىكى ۋهكىللىك ھهرىپكه كېڭهيـتىلگهن ) 06D5(» ه«ئۈچىنچى، ئۇيغۇر، قازاق يېزىقلىرىدىكى 
ســۇل ھــازىر  الرنىــال ئىــشلىتىش، بــۇ خىــل ئۇ)FEE9 (»ه«ۋه ) FEEA (»ه«رايونــدىكى ئۆزگــۈرۈش شــهكىللىرىگه 

بىراق بۇنىڭمۇ كهمچىلىكى شـۇ يهردىكـى، بىـر پۈتـۈن تـۆت . كېلىنىۋاتىدۇئاساسلىق ۋه توغرا ئۇسۇل دهپ قارىلىپ 
خىل شهكىلده بىرتهرهپ قىلىنىدىغان ھهرپلهرنى پارچىالپ ئىشلىتىش ئۇسـۇلىنىڭ ئـۆزىال خاتـا ۋه زىـددىيهتلىك 

. ۋه ئېنىقـسىزلىقنىڭ پهيـدا بولۇشـىغا سـهۋهبچى بولغـانبولغانلىقى ئۈچۈن يۇقىرىدىكى ئىككى خىل خاتالىـشىش 
ھهرىپىگه ئاساسىي رايوندىن » ه«ئۇيغۇر، قازاق يېزىقلىرىدىكى . شۇڭا، بۇ خىل ئۇسۇلنى ئىلمىي دېگىلى بولمايدۇ

ئىلتىمـاس قىلىنغـان ئىـكهن، شـۇ ۋاقىتنىـڭ ئۆزىـده بـۇ ھهرپنىـڭ كېڭهيـتىلگهن رايونـدىكى ) 06D5(ئايرىم كـود 
نغــان بولــسا، يۇقىرىقىــدهك مهســىلىلهر ىئــايرىم ئىككــى كــود ئــورنى تهســىس قىل-لىگه ئــايرىمىشــهكئۆزگــۈرۈش 

 يىلدىن باشالپ كېڭهيتىلگهن رايوننى داۋاملىق كېڭهيتىشنى توختىتىـشتىن -2003يۇنىكود . كۆرۈلمىگهن بوالتتى
  .ئاۋۋال بۇ پۇرسهت بار ئىدى

ھهرىپىنىــڭ قــانچه خىــل ئۆزگــۈرۈش » ھ«دىكى ئهمــدى، ئىككىنچــى مهســىله ئۇيغــۇر، قــازاق يېزىقلىرىــ
  .شهكىللىرى بارلىقى ئۈستىده توختىلىپ ئۆتىمهن

ھهرىپىنىڭ يۇنىكود جهدۋىلىدىكى ئهرهب يېزىقىنىڭ ئاساسـىي رايونـدىكى » ھ«ئۇيغۇر، قازاق يېزىقلىرىدىكى 
الرنـى ئورتـاق ) ھ، ھ ، ھ ، ھ ( رايونـدىكى ئۆزگـۈرۈش شـهكىللىرىگه  A بولۇپ، كېڭهيـتىلگهن 06BEكود نومۇرى 
  ) نهشرىدىن ئېلىنغان5.0تۆۋهندىكى رهسىم يۇنىكود  (.ئىشلىتىدۇ

 
نىـڭ ئىككـى » ھ«بۇ مهسىلىده ئىككى خىل كۆز قاراش بار، بىرى ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلـى ئېلىپبهسـىده   

يهنه بىـرى، . اشلى بـار دېـگهن كۆزقـارىھهرىپىنىڭ ئىككى خىلـال شـهك» ھ«لى كىرگۈزۈلگهن، شۇڭا ىخىلال شهك
» ھ«ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ ھهرقايسى دهۋرلهردىكى ئېلىپبهلىرىنى سېلىـشتۇرۇش ئـارقىلىق، بىـر قىـسىم ئېلىپـبهلهرده 

نىڭ تۆت خىل شهكىلدىمۇ ئىپادىلهنگهنلىكى، يۇنىكودقا ئۇيغۇر، قازاق يېزىقلىرىـدىكى ھهرپـلهر كىرگۈزۈلگهنـده، 
لىنىڭ تـۆت خىـل ئىكهنلىكـى، ى غـا بېـرىلگهن كـود نومـۇرى ۋه شـهك»ھ«بۇ ئىككى يېزىقتا ئورتاق ئىـشلىتىدىغان 

 .لى بار دېگهن كۆزقاراشىھهرىپىنىڭ تۆت خىل ئۆزگۈرۈش شهك» ھ«شۇڭا 
 كـودالش GB18030 ئـۆلچىمى  يىلى جۇڭيى شىركىتى دۆلهت-2001تۆۋهندىكى رهسىمدىكى خهت نۇسخىسى 

ــۇ خه ــۇپ، ب ــسى بول ــشلىگهن خهت نۇسخى ــهن ئى ــۆلچىمىگه ئاساس ــسىدا ئ ــا Unicode ISO10646ت نۇسخى  غ
  . تهمىنلهنگهنلىى ۋه ھهرپ شهككىرگۈزۈلگهن ئۇيغۇرچه، قازاقچه قىرغىزچه ھهرپلهرنىڭ كودى
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  ) خهت نۇسخىسىدا كۆرسىتىلگهن ئۇيغۇرچه، قازاقچه، قىرغىزچه ھهرپلهر宋体-18030: رهسىم -1(
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ىـــسىدىن شـــۇنى كۆرۈۋېلىـــشقا  دېـــگهن خهت نۇسخ宋体-18030  رهســـىمده كۆرســـىتىلگهنيۇقىرىـــدىكى
ــودى ــڭ ك ــزچه ھهرپلهرنى ــازاقچه، قىرغى ــۇرچه، ق ــرىلگهن ئۇيغ ــسىدا بې ــۇ خهت نۇسخى ــدۇكى، ب  Unicodeبولى

ISO10646بېيـدا فاڭجېـڭ نى ۋه بىرقىـسىم ئۇچـۇرالرلىىدىكى ھهرپ شـهكبـۇ خهت نۇسخىـسى.  بىلهن ئوخشاش 
  ).نۇسخىسىدىكى فونت ئۇچۇرىغا قاراڭخهت ( مىكروسوفت شىركىتى تهمىنلىگهن  ۋهئېلېكترون شىركىتى

ــايىكى ــسال ئېلىــپ ئۆتۈشــال كۇپ ــسىنى مى ــرال خهت نۇسخى ــدىكى مۇشــۇ بى ــاكى يۇقىرى ــارادا ي ــى خهلقئ ، مهيل
لى تـۆت ىھهرىپىنىـڭ شـهك» ھ«دۆلىتىمىزده ئىشلهنگهن بارلىق خهت نۇسخىلىرىدا ئۇيغۇر، قازاق يېزىقلىرىـدىكى 

 ۋه يېزىق كومىتېتى قاتارلىق ئـورۇنالر- ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق تىلشىنجاڭ. خىل شهكىلده ئهكس ئهتتۈرۈلگهن
  .ھهرىپى تۆت خىل شهكىلده ياسالغان» ھ«تهتقىقات مهركهزلىرى ئىشلىگهن خهت نۇسخىلىرىدىمۇ 

بېيـدا «بۇنىڭدىن باشقا ئاپتونوم رايونىمىزدا ئىشلىتىلىۋاتقان نوپۇزلۇق نابۇرچىلىق يۇمشاق ماتېرىياللىرىدىن 
قاتـارلىقالردا » Officeيۇڭجـۇڭ «ۋه يېزىقچىلىق يۇمشاق دېتـالى » چاۋجې«، »خۇا گۇاڭ«، »سهنلى«، »جېنفاڭ

ھهرىپـى تـۆت خىـل شـهكىلده بولـۇپ، بـۇ » ھ«ئىشلىتىلگهن خهت نۇسخىلىرىدىمۇ ئۇيغۇر، قازاق يېزىقلىرىـدىكى 
ھهرىپىنىـڭ تـۆت خىـل » ھ«سىده ژۇرنـال، گېزىتلهرنىـڭ ھهممىـ-يۇمشاق ماتېرىيالالردا بېسىپ چىقىلغان كىتـاب

  .لىنى ئۇچرىتىشقا بولىدۇىشهك
Microsoft Uighur  宋体   :ukk tza1تىلكوم  18030

     
  HGWW_JYB1 :خۇاگۇاڭ  : WWB3چاۋجې  : FZWWShuBaiبېيدا فاڭجې

     
نى تۆۋهنـدىكى لىىنىڭ كېڭهيـتىلگهن رايونـدىكى ئۆزگـۈرۈش شـهكھهرپى» ھ « يېزىىقلىرىدىكىئۇيغۇر، قازاق

  :مىسالالر بىلهن كۆرۈپ باقساق
  . بېكىتىلگهن)06BE(» ھ « لىگه ىئاساسىي رايوندىكى شهك  
  : شهكىللىرىگه ئۆزگۈرۈشگهن رايوندىكىكېڭهيتىل  
 ھ، پادىشاھ، ۋاھئا: مىسال. لىى يالغۇز شهك—) FBAA( » ھ«   
 ھقهبى: مىسال. لىى ئاخىرىدىن ئۇلىنىدىغان شهك—) FBAB( » ھ«  
 اردۇقھارۋا، ھ: مىسال. لىى بېشىدىن ئۇلىنىدىغان شهك—) FBAC( » ھ«  
  تىمالھئې: مىسال. لىىىغان شهك باش ۋه ئايىغىدىن ئۇلىنىد—) FBAD( » ھ«  
ۋه ئاخىرىــدىن ) ھ(لى ىھهرىپىنىــڭ يــالغۇز شــهك» ھ«يۇقىرىــدىكى مىــسالالردىن كۆرۈشــكه بولىــدۇكى،   

الرنىڭ ئاخىرقى قىسمىدا ئۈسـتىگه سـهل يـۇقىرى كۆتـۈرۈلگهن ئىلـمهك بـار، بـۇ ئىپـاده ) ھ(لى ىئۇلىنىدىغان شهك
ـــا  ـــدى ئاخىرىغ ـــڭ ئاخىرالشـــقانلىقىنى، ئهم ـــدۇھهرپنى ـــدىغانلىقىنى بىلدۈرى ـــق . ھهرپ ئۇالنماي ـــۇ ئهرهب يېزى ب

سىستېمىسىنىڭ ئومۇمىي قائىدىسىگه ئۇيغۇن بولۇپ، تۆت خىل شهكىلدىن تهشـكىل تاپقـان بـارلىق ھهرپلهرنىـڭ 
. لى ۋه ئاخىرىـدىن ئۇلىنىـپ كېلىـدىغان شـهكىللىرىده شـۇنداق ئىلـمهك شـهكىل ھاسـىل قىلىنغـانىيالغۇز شـهك
  .ئى، ئې قاتارلىق ھهرپلهرنى سېلىشتۇرۇشقا بولىدۇ ل، ن، ب، پ، ت، د، س، ش، ف، ق، ك، گ، ڭ،: مهسىلهن

ھهرىپـى خهت نۇسـخىلىرىدا ئىككـى خىلـال » ھ«لى بـار، شـۇڭا ىئۇيغۇر تىلى ئېلىپبهسىده ئىككى خىلال شهك  
ىڭـدىن باشـقا ياسىلىشى كېرهك دېگهن كۆز قاراشتىكىلهر پهقهت ئېلىپبهنى ئاساس قىلىشنى چىقىـش قىلىـدۇ، ئۇن

ئېلىپبهدىكــى ھهرپــلهر ئاساســهن قولــدا يېزىلغــان، كومپيــۇتېر خهت نۇسخىــسى . يېتهرلىــك چۈشــهندۈرۈش يــوق
نىـڭ ئىككـى خىـل يېزىلىـپ قـېلىش ئېھتىمـاللىقى ئىنتـايىن » ھ«بـۇ خىـل ئهھۋالـدا، ئېلىپـبهده . ئىشلىتىلمىگهن
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لىنى ىنىــڭ تــۆت خىــل شــهك» ه«ېزىقىــدىكى يــۇقىرى، يهنــى ماقالىنىــڭ بېــشىدا ســۆزلهپ ئۆتۈلگهنــدهك، ئهرهب ي
ــدىكى  ــازاق يېزىقى ــۇر، ق ــارچىالپ ئۇيغ ــا » ھ«ۋه » ه«پ ــود بارلىقق ــشلهتكهندهك، يۇنىك ــپ ئى ــرىگه ئايرى ھهرىپلى

نى ئىككى خىل شهكىلده ئالماسـلىققا ئىالجـى يـوق » ھ«كېلىشتىن ئاۋۋال ياسالغان خهت نۇسخىلىرى ئاسهسهن 
  .ئىدى

  )FEE9 (»ه«ۋه ) FEEA (»ه«   ⇐ ⇒      )FEEC(» ھ« ،)FEEB(» ھ«
يۇنىكودقــا ئۇيغــۇر، قــازاق، قىرغىــز يېزىقلىــرى كىرگۈزۈلگهنــدىن كېــيىن، ئۇيغــۇر، قــازاق يېزىقلىرىــدا ئورتــاق   

لى تـالالپ ى دىكـى تـۆت خىـل كـود نومـۇرى ۋه شـهكAھهرىپى ئۈچۈن كېڭهيتىلگهن رايون » ھ«ئىشلىتىلىدىغان 
ئهرهب يېزىقــى سىستېمىــسىنى ئىــشلىتىدىغان بــارلىق يېزىقالرنىــڭ ئومــۇمىي شــۇنداق بولغــان ئىــكهن، . ئېلىنــدى

ھهرىپىنى تۆت خىل شهكىلده خهت نۇسـخىلىرىدا ئهكـس ئهتتـۈرۈش بىـر » ھ«قائىدىسىگه ئۇيغۇن بولغان ھالدا 
 ۋه ئاخىرىـدىن ئۇلىنىـدىغان» ھ«لى ىھهرىپىنىـڭ يـالغۇز شـهك» ھ«يهنه كېلىپ، . قهدهر ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇندۇر

الردا ئازراق ئىلمهك شهكىلنىڭ بولۇشـى بـۇ ھهرپنىـڭ ئوقۇلۇشـىنى ئۆزگهرتىۋېتهلمهيـدۇ، شـۇنداقال » ھ«لى ىشهك
  .كۆرۈنۈش جهھهتتىنمۇ چوڭ ئۆزگۈرۈش يوق بولۇپ، باشقا ئىككى شهكىلدىن ھېچبىر پهرقى يوق

  

  :سىداھهرپى توغرى» ى «، قازاق، قىرغىز يېزىقلىرىدا ئورتاق ئىشلىتىلىدىغانئۇيغۇر. 2
ــشلىتىلىدىغان  ــاق ئى ــدا ئورت ــز يېزىقلىرى ــازاق، قىرغى ــۇر، ق ــدا » ى«ئۇيغ ــستېما پروگراممىلىرى ھهرىپىنىــڭ سى

ــدۇ، Windows XPئۇالنماســلىق ئهھــۋالى  ــستېما خهت نۇســخىلىرىدا كۆرۈلى ــسىدىكى سى  مهشــغۇالت سىستېمى
Windowsنىڭ سهۋهبلىرى تۆۋهندىكىچهبۇ.  نىڭ ئۇنىڭدىن كېيىنكى نهشرلىرىده بۇ خىل ئهھۋال كۆرۈلمهيدۇ:  

دىــن » ى«ۋه » ى«لى بــار بولــۇپ، ئــۇالر ىھهرىپىنىــڭ ئىككــى خىلــال شــهك» ى«بىرىنچــى، ئهرهب يېزىقىــدا 
  : يهنى.شهكىللىرى يوق » ى« ۋه  » ى« ھهرىپىنىڭ » ى«ئهرهب يېزىقىدا . ئىبارهت

  .)0649(» ى«: لىىئاساسىي رايوندىكى ۋهكىللىك شهك
  .)FEF0( »ى « ۋه)FEEF( »ى«: لىىكى ئۆزگۈرۈش شهككېڭهيتىلگهن رايوندى

ھهرىپىنىـڭ ئاساسـىي » ى«ئىككىنچى، ئۇيغـۇر، قـازاق، قىرغىـز يېزىقلىـرى يۇنىكودقـا ئىلتىمـاس قىلىنغانـدا 
ــهك ــك ش ــدىكى ۋهكىللى ــۈرۈش ) 0649(» ى«لىگه ىرايون ــل ئۆزگ ــۆت خى ــدىكى ت ــتىلگهن رايون ــان، كېڭهي تالالنغ

 » ى« بولۇپ، ئهرهب يېزىقىدا يـوق يهنه ئىككـى خىـل شـهكىل ) FEF0( »ى « )FEEF( »ى«لىنىڭ ئىككىسى ىشهك
)FBE8(  ى« ۋه « )FBE9 (لهرگه ئايرىم كود ئورنى ئىلتىماس قىلىنغان.  

يۇقىرىدىكى ئىككى خىل سهۋهبتىن سهل ئىلگىرىكى سىستېما پروگراممىلىرىـدا تهمىـنلهنگهن سىـستېما خهت 
سىــستېما پروگراممىلىرىــدا ) Windows XP(چــۈنكى، ئىلگىرىكــى . تىھهرىپــى ئۇالنمــايت» ى«نۇســخىلىرىدا 

لى بىلهن قوشۇلۇپ تـۆت خىـل ىھهرىپىنىڭ كېيىن تولۇقالنغان ئىككى شهك» ى«تهمىنلهنگهن خهت نۇسخىلىرىدا 
لى بولغـانلىقى، ىھهرىپىنىـڭ ئىككـى خىلـال شـهك» ى«لى كىرگۈزۈلگهن بولسىمۇ، ئهرهب يېزىقىنىڭ ئۆزىـده ىشهك

ۇ خهت نۇسخىسىدىكى ئۇالپ كۆرسىتىش ھۆججىتىده مۇشۇ ئىككى شهكىلنىڭ ئۇلىنىشى بېرىلىپ، كېيىن ھهمده ب
 شۇڭا، ھازىرغىچه بهزى خهت نۇسخىلىرىدا .تولۇقالپ كىرگۈزۈلگهن ئىككى خىل شهكىلنىڭ ئۇلىنىشى يېزىلمىغان

 دىن باشالپ سىستېما خهت Windows Vista. ھهرىپى نورمال ئۇالنمايدۇ» ى«يۇقىرىقىدهك سهۋهبلهر بولغاچقا 
لى بــۇرۇنقى ئىككــى خىــل ىھهرىپىنىــڭ تولــۇقالپ كىرگــۈزۈلگهن ئىككــى شــهك» ى«نۇســخىلىرىمۇ يېڭىالنــدى ۋه 

  .ھهرىپى نورمالالشتى» ى«لى بىلهن بىرلىكته ئۇلىنىش ئۇچۇرى يېزىلدى، شۇنىڭدىن باشالپ ىشهك
  

  : توغرىسىدا)دايهكشه(» ٴ «دىكىى يېزىققازاق. 3
ھهمــزه » ء«ئهرهب يېزىقىــدىكى . نىــڭ كــود ئــورنى مهسىلىــسى» ٴ«ۋه «ء» ه قــازاق يېزىقلىرىــدىكى ئهرهب ۋ

ھهمـزه يېزىقنىـڭ بـاش قىـسىمىغا توغرىلىنىـدۇ، » ٴ«يېزىقنىڭ غول قىسمىغا توغرىلىنىـدۇ، قـازاق يېزىقىـدا بولـسا 
ئايرىم ئىككى كود ئـورنى -ايرىمشۇڭا يۇنىكود ئورگىنى بېكىتكهن ئۆلچهملىك كود جهدۋىلىده بۇ ئىككى بهلگىگه ئ

كـود نومـۇرى، كېڭهيـتىلگهن رايونـدا » 0621«ھهمزىگه ئاساسـىي رايونـدا «ء» بهلگىلىگهن، يهنى ئهرهبچىدىكى 
»FE80 « كـود » 0674«گه بولـسا ئاساسـىي رايونـدا ھهمـزى» ٴ«كود نومـۇرى بهلگىلهنـگهن، قـازاق يېزىقىـدىكى
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لـېكىن، . لگه شهكىلداش ئهمما تهڭـداش بهلـگه ئهمهس دېگهنلىكتـۇردېمهك، بۇ ئىككى به. نومۇرى بهلگىلهنگهن
ــازاق يېزىقلىرىــدىكى  ــدا ئهرهب، ق ــا ھال ــۇ ئىككــى بهلــگه بىرخىــل دهپ قارىلىــپ، خات بهزى خهت نۇســخىلىرىدا ب

بــۇ بهلگىنــى ئۈســتىگه كۆتــۈرۈپ قويغــان، ئهگهر (غــا ئورۇنالشــتۇرۇپ قويــۇپ » FE80«ۋه » 0621«ھهمزىلهرنــى 
ــ ــدۇئۈســتىگه كۆت ــسىگه چۈشــمهي قالى ــازاق يېزىقىنىــڭ قائىدى ــسا، ق ــزىگه ،)ۈرۈپ قويمى ــازاق يېزىقىــدىكى ھهم  ق

ھهمزه بهلگىلهنمىگهن، شۇنىڭ بىلهن ياسالغان بىـر قاتـار خهت نۇسـخىلىرىدا ) 0674(» ٴ«ۋهكىللىك قىلىدىغان 
تا ئېغىـر خاتـالىق كۆرۈلـۈپ، شۇڭا، قازاق يېزىقىنى بىرتهرهپ قىلىش. قازاق يېزىقىدىكى ھهمزه چۈشۈرۈپ قويۇلغان

  .ھهرپلىرىنى توغرا كۆرسىتىشتىمۇ خاتالىق كېلىپ چىققان» ٵ، ٶ، ٷ، ٸ«ا قازاق يېزىقىدىكى ھهتت
ـــا ـــزه ق ـــدىكى ھهم ـــرى )0674(» ٴ«زاق يېزىقى ـــما ھهرپلى ، )0677(» ٷ«، )0676(» ٶ«، )0675(» ٵ«، قوش

يهرلىــك ئــۆلچهم   بىــر قىــسىم مهســىلىلهر بــار، كــود ئــورنىنى تــوغرا بهلگىلهشــتهقاتــارلىقالرنىڭمۇ  (0678)»ٸ«
DB65/2190-2005 خاتا ھالـدا بهلگىلىنىـپ قالغـان، (0621) » ء« ده قازاق يېزىقىدىكى ھهمزىگه ئهرهبچىدىكى

 دهپ نومـۇر بېـرىلگهن 0674بۇنى ئۆز ۋاقتىدا يۇنىكودقا يـولالپ، يۇنىكـودتىن ھهمـزىگه ئـايرىم كـود بېرىلگهنـده 
ــيىن تهييارال ــدى، كې ــۇن ئى ــالالرنى نۇرغ ــدىغان ماتېرىي ــا تهييارلىنى ــدى، ئهمم ــالالردىمۇ شــۇنداق ئى نغــان ماتېرىي

قېتىملىق تۈزىتىش ۋه رهتلهش داۋامىدا، ئاپتونوم رايونلۇق ئـۆلچهم ئىدارىـسىگه يولالنغـان ماتېرىيالـدا ھهمزىنىـڭ 
داق بېكىتىلىنىــپ  ده مۇشــۇنDB65/2190-2005 بولــۇپ قالغــان، ھهمــده يهرلىــك ئــۆلچهم 0621كــود نومــۇرى 

 دۆلهتلىـك ئـۆلچهم ئىدارىـسىگه يولالنغـان ماتېرىيـالالردا، ھهمزىنىـڭ كـود نومۇرىغـا ،شۇنىڭدىن كېيىن. كهتكهن
، شـۇڭا بـۇ نـۆۋهت دۆلهت بېكىـتكهن دۆلهت غـان يولالنالپرىىـپ تـوغ نـى بېكىت0674پ نىـئاالھىده دىقـقهت قىلى

ـــۆلچىمى  ـــدىكى ھهمزىGB21669-2008ئ ـــازاق يېزىقى ـــۇرى  دا ق ـــود نوم ـــڭ ك ـــدى0674نى ـــېالن قىلىن  . دهپ ئ
)GB21669-2008 بېتىگه قاراڭ-12 نىڭ .(  

  : نهشرىده تۆۋهندىكىدهك كۆرسىتىلگهن5.0يۇنىكودنىڭ 

  
  : مىسالغا قاراڭتۆۋهنده كۆرسىتىلگهن رهسىمدىكى  
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خهت غۇلىنىـڭ ئۈسـتىگه تـوغرا كېلىـدۇ، ) 0674(» ٴ«قىزىل چهمبهرگه ئېلىنغىنى قازاق يېزىقىـدىكى ھهمـزه 

  .بولۇپ، خهتنىڭ غۇلىغا توغرا كېلىدۇ) 0621(» ء « ئهرهب يېزىقىدىكى ھهمزهكۆك چهمبهرگه ئېلىنغىنى
. تـوغرا بېكىـتىلگهن دا Unicode ISO10646 دا ۋه GB21669-2008 ھهرپ قوشـماتـۆت قازاق يېزىقىـدىكى 

بىر ھهرپ بهلـگه كودىنىـڭ ئىككـى ( 二义性  ھهرپلىرى ئىچىده ساقالنغانقوشماقازاق يېزىقىدىكى تۆت  ئهمما،
يېزىقىنـى تـوغرا ستاتىـستىكىالش - قازاق تىـلش ھهل قىلى مهۋجۇد، بۇ مهسىلىنىمهسىلىسى) خىل بولۇپ قېلىشى

ــز، بۇنــدىن بــۇرۇن قــازاق  二义性.ىــدۇخىزمىتىــدىكى بىــر بوشــلۇقنى ئۈنۈملــۈك تولدۇر  مهسىلىــسى دېگىنىمى
نـى ) 0648(» و«نـى ئانـدىن ) 0674(» ٴ«نى كىرگۈزۈش ئۈچۈن ئالـدى بىـلهن ھهمـزه  (0676) »ٶ«يېزىقىدىكى 

 ،كۆرۈنىـدۇ قارىماققا بۇ توغرىـدهك. نى ھاسىل قىلىدۇ) 0676(» ٶ«بۇ ۋاقىتتا بۇ ئىككى ھهرپ بىرىكىپ ، ىزباسىم
. سـۆزنىڭ ئوتتۇرىـسىدا تاشـلىۋېتىلىدۇ لېكىن قازاق يېزىقىدا ھهمزه كهلگهن ھهرپـلهر سـۆزنىڭ بېـشىدا يېزىلىـدۇ،

نــى ) 0648(» و«نــى ئانــدىن ) 0674(» ٴ «نــى ســۆز ئالدىــدا) 0676(» ٶ«بۇنــداق بولغانــدا، قــازاق يېزىقىــدىكى 
كىرگۈزۈشـكه بولىـدۇ، بـۇ ھالـدا قـازاق يېزىقىـدىكى  نىـال) 0648(» و«بېسىپ كىرگۈزۈش سۆز ئوتتۇرىسىدا بولسا 

-يېزىلىشى ۋه قىستۇرۇلۇشى ئوخـشاش بولـۇپ قالىـدۇ نىڭ سۆزلهر ئارىسىدىكى) 0648(» و«بىلهن ) 0676(» ٶ«
بىر ھهرپ بهلگه كودىنىڭ ئىككـى خىـل بولـۇپ  مۇشۇ مهسىله بولۇپ قالىدۇ،) 0648(» و«ده، ھهر ئىككى تاۋۇش 

يۇنىكـود ئورگىنىنىـڭ پرىنـسىپىدا بۇ خىل ئهھۋالنىڭ كېلىپ چىقىشىدىكى ئاساسـلىق سـهۋهب، دېيىلىدۇ،  قېلىشى
ايتـا ق-بهلگىـلهرگه قايتـا-ئوخشاش ھهرپ شهكىللىرىگه ئورتاق ئىـشلىتىلىدىغان رايونـدا ئوخـشىمايدىغان ھهرپ

كود نومۇرى بېرىشكه بولمايدۇ دېيىلگهن، مۇشۇ مۇناسىۋهت بىلهن يۇنىكود ئورگىنى بىلهن كـۆپ قېتىملىـق پىكىـر 
، يۇنىكود ئـورگىنى باشـتىن ئـاخىر ئـۆز پىرىنـسىپىدا چىـڭ تۇرۇۋالغـانلىقى ىمۇ بولسبېرىلغانئالماشتۇرۇش ئېلىپ 

ئـايرىم ۈش شهكىللىرىگه ئهرهبچه كېڭهيتىلگهن رايوندا ھهرپنىڭ ئۆزگۈرقوشما  ئۈچۈن، قازاق يېزىقىدىكى بۇ تۆت
 ئاخىرىدا خهت نۇسخىسى ئىشلهش داۋامىدا تېخنىكىلىق ئىزدىنىش ئارقىلىق. ىنالمىغانكود نومۇرى ئىلتىماس قىل

 ھهرپنىـڭ يېزىقتـا تـوغرا  قوشـمابهلگىلهردىـن پايـدىلىنىپ، بـۇ تـۆت دانه-كېڭهيتىلگهن رايوندا بار بولغان ھهرپ
  .ىندى ھهل قىلهلىنىش ئۇسۇلىنى تېپىپ چىقىپ، بۇ قېيىن مهسىلئىپادى

ــۆت ــدىكى ت ــازاق يېزىقى ــماق ــادىلهش  قوش ــدۈرۈپ ئىپ ــا پهرقلهن ــهكىللىرىنى يېزىقت ــۈرۈش ش ــڭ ئۆزگ  ھهرپنى
) 0678(» ٸ«، )0677(» ٷ«، )0676(» ٶ«، )0675(» ٵ«ىلىش ئۇسـۇلى، قـازاق يېزىقىـدىكى مهسىلىسىنى ھهل ق

لىدىن ىالرنىـڭ شـهك» ى«، »ۇ« ،»و«، »ا«ڭهيـتىلگهن رايونغـا كىرگـۈزۈلگهن  ئۈچـۈن كېالرنىـڭ ئۆزگۈرۈشـلىرى
ھهرپنىڭ كـود نومـۇرىنى سـاقالپ قوشما پايدىلىنىش، ئهمما كود نومۇرى يهنىال ئاساسىي رايوندىكى قازاقچه تۆت 

ى بىـلهن ھهمـزه ۋه تۆۋهنـده بىـز ئالـد: يهنـى. نـدى بىـرقهدهر ئۈنۈملـۈك ھالـدا ھهل قىلىهقېلىش ئارقىلىق مهسىل
  . يېزىلىشىنى كۆرۈپ چىقايلىسۆزلهردىكىھهرپنىڭ قوشما ھهمزه بىلهن بىرىكىپ كېلىدىغان تۆت 

  ).دايهكشه( ھهمزه —) 0674(» ٴ«  
  .رمارارلى، ٴماندى، ٴنامدى، ٴمادىل، ٴدٵمىر، ٵن، ٵ: مىسال                .ٵ ـا —) 0675(» ٵ«  
  .رتور، ٴتول، ٴتورت، ٴتٶن، ٶ: مىسال               . ٶ ـو—) 0676(» ٶ«  
  .زۇن، ٴتۇت، ٴتۇش، ٴسٴۇي، ٴۇ: مىسال               . ٷ ـۇ—) 0677(» ٷ«  
  .لىپٴل، ىتٴل، ىبٴ؛ ىنىٴ، ىشىٴ، ىسىٴ؛ نىٴز، ىٴس، ىٴ :مىسال   .ٸٴىـ ـىـ ـى  —) 0678(» ٸ«  
  .ىرىسٴ، ىرىتٴ، ىرىٴ                   

  ).ٴىرى، ٴبىلىمدى: ىسالم. سۆز بېشىغىال قويۇلىدۇ) هكشهداي(ىقىدا ھهمزه قازاق يېز: دىققهت(
  :خهت نۇسخىسىدا ھهل قىلىش ئۇسۇلى

ئۇيغۇرچه، قازاقچه، قىرغىزچه يېزىقالرنىڭ خهت نۇسخىسى تهييارالنغانـدا خهت نۇسخىـسىنىڭ ئۇلىنىـشلىرى 
Microsoft Volt ردىمىــده تۆۋهنــدىكى اي، مۇشــۇ يۇمــشاق دېتالنىــڭ تهييارلىنىــدۇ ئــارقىلىق ماتېرىيــالى يۇمــشاق

» ٷ«، )0676(» ٶ«، )0675(» ٵ«قوشما ھهرپلهر ئاددىي پىرىنسىپ ئارقىلىق قازاق يېزىقىنى بىر تهرهپ قىلغاندا، 
الرنـى پهرىقلهنـدۈرۈپ ) 0649(» ى«، )06C7(» ۇ«، )0648(» و«، )0627(» ا«الر بىـلهن  (0678) »ٸ«، )0677(

  .كىرگۈزۈشكه ئىمكانىيهت قىلغىلى بولىدۇ
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  :ئاساسلىق پىرىنسىپ
  ٵ                      ٵ
  ٶ                      ٶ
  ٷ                      ٷ
  ٸ          ـا   -   -  ا         ٸ

  ـو  -  -   و             
  ـۇ  -  -   ۇ             

  ا          ىـ ـىـ ـى ى         ا
  و                      و
  ۇ                      ۇ
  ى                      ى

 »ٸ«، »ٷ«، »ٶ«، »ٵ «هت نۇسخىــسىدا ئــۇلىنىش بهرگهنــده خدا كۆرســىتىلگهندهكيۇقىرىــدىكى ســىغىمى
 ھهرىـپلهربـۇ ئىككـى گۇرۇپپـا . نىۋېلىنىدۇھهرپلىرى بىر گۇرۇپپىلى» ى«، »ۇ«، »و«، »ا«،  بىر گۇرۇپپاھهرپلىرىنى

يهنــى تۆۋهنــدىكى كۇنۇپكــا تاختىــسى . لىــدۇئــايرىم كۇنــۇپكىالر ئــارقىلىق كىرگۈزى-كۇنۇپكــا تاختىــسىدىن ئــايرىم
  .ئورۇنالشتۇرۇلىشىدا كۆرسىتىلگهندهك

  :ازاق يېزىقىنىڭ كۇنۇپكا تاختىسىغا ئورۇنالشتۇرۇش جهدۋىلىق

Backspace =  -  0  9  8  7  6  5  4  3  2  1  °  

 Tab  چ  ۋ  ٴ  ر  ت  ي  ۇ  ڭ  و  پ  »  « \

← Enter '  ھ  س  د  ا  ه  ى  ق  ك  ل  ؛  Caps 

⌫ Shift ز  ش  ع  ٵ  ب  ن  م  ،  .  ٸ  Shift ⌦ 

Ctrl  Alt   )Shiftكۇنۇپكىسى بېسىلمىغان ھالىتى (   Alt  Ctrl 

ــسىدىكى ) ھهمــزه(» ٴ«  ،ھهمزىنــى باشــتا» ٴ«.  ئورۇنالشــتۇرۇلغان ئورنىغــاھهرپىنىــڭ» E«كۇنۇپكــا تاختى
ھهرپلىرىنـى بىرىكتـۈرۈپ » ٸ«، » ٷ«، »ٶ«، »ٵ«نـى بېـسىش ئـارقىلىقمۇ » ى«، »ۇ«، »و«، »ا«ئاندىن كېيىن 
  . بولىدۇكىرگۈزۈشكه

  .نالشتۇرۇلغاننىڭ ئورنىغا ئورۇ» ?«ھهرىپى كۇنۇپكا تاختىسىدىكى » ٸ«
  .ھهرپىنىڭ ئورنىغا ئورۇنالشتۇرۇلغان» V«ھهرىپى كۇنۇپكا تاختىسىدىكى » ٵ«
  

Backspace + _ ) ( * & ^ % $ # @ ! ~ 

 Tab              ٷ    ٶ       /

← Enter "  :  ف  گ  ح  ج  ۆ  ال        Caps 

⌫ Shift ؟  ›  ‹                Shift ⌦ 

Ctrl  Alt  )Shiftكۇنۇپكىسى بېسىلغان ھالىتى (  Alt  Ctrl 

ــسىدىكى » ٶ« ــا تاختى ــى كۇنۇپك ــلهن Shiftھهرىپ ــارقىلىق »O« بى ــسىش ئ ــۈرۈپ بې ــسىنى بېرىكت  كۇنۇپكى
  .كىرگۈزۈلىدۇ

ــسىدىكى » ٷ« ــا تاختى ــى كۇنۇپك ــلهن Shiftھهرىپ ــارقىلىق »U« بى ــسىش ئ ــۈرۈپ بې ــسىنى بېرىكت  كۇنۇپكى
  .كىرگۈزۈلىدۇ
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چه تۆۋهنــدىكى ســۆزلهردىن مىــسال كۆرســىتىمىز  يۇقىرىــدا كۆرســىتىلگهن پرىنــسىپ بــويىچه قــازاق:مىــسال
  ).ھهرىپىنى مىسالغا ئېلىپ ئۆتىمىز، باشقا ھهرپلهرنىڭ پرىنسىپى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش بولىدۇ» ٶ«ئاساسلىقى (

  )bol( لوب، )ozar( زارو )tört( رتو، ٴت)ön( نٶ
 )ö (»ٶ «ىرىكىـپ كهلـگهن ھهمـزه بىـلهن بيۇقىرىدىكى سۆزلهرده قىزىل رهڭگه بويالغىنى قازاق يېزىقىـدىكى

  . ھهرىپى)o (»و«، كۆك رهڭده بۇيالغىنى قازاق يېزىقىدىكى ھهرىپى
، »ٷ«، »ٶ«، »ٵ«اق يېزىقىنىڭ يېزىش قائىدىسىده ھهرىپى تولۇق كۆرۈنىدۇ، قاز» ٶ« دېگهن سۆزده —ن ٶ

  .تاشلىۋېتىلمهيدۇ» ٴ«ق ھهرپلهر سۆز بېشىدا كهلگهنده قاتارلى» ٸ«
سـۆزنىڭ ئالـدىغا » ٴ«تۇرىـسىدا كۆرۈلىـدۇ، بـۇ ۋاقىتتـا ھهرىپـى سـۆزنىڭ ئوت» ٶ « دېگهن سـۆزده—رت وٴت

  .ھهرپى ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈپ كېلىدۇ» ٶ«نىڭ » و«تتۇرىسىدىكى قويۇلۇپ، سۆز ئو
  .ھهرىپى» و« رهڭده بۇيالغىنى كۆكلهردىكى  دېگهن سۆز— لوبزار، و

انلىقى ئۈچۈن، بۇ ھهرپ يۇنىكودتا بهلگىلهنـگهن دېگهن سۆزده، سۆز بېشىدا ھهمزه بولغ »نٶ«يۇقىرىدىكى 
، »ٷ«، »ٶ«، »ٵ«شـۇڭا، . دىن پهرىقلىنىـدۇھهرىپىـ) 0648(» و «ىكىدېگهن سۆزد »زارو« بولۇپ كېلىدۇ، 0676

دېــگهن رت وٴتــئهممــا، . قاتــارلىق ھهرپــلهر ســۆز بېــشىدا كهلگهنــده پهرقلهنــدۈرۈپ ئىپادىلهشــكه بولىــدۇ» ٸ«
نى يېزىـق بىـرتهرهپ قىلغانـدا پهرقلهنـدۈرۈپ ئـېلىش ئۈچـۈن، » ـو«ېگهن سۆزدىكى دل وببىلهن » ـو«سۆزدىكى 

تهلهپپــۇزى ئوخــشىمايدىغان ئورتــاق شــهكىلدىن پايــدىلىنىپ «بۇنىڭغــا يۇقىرىــدا ســۆزلهنگهن پرىنــسىپ بــويىچه 
-ئـايرىمكود نومۇرىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ كۇنۇپكـا تاختىـسىدىن  ئۆزگۈرۈشلىرىنى ئىپادىلهش، ھهرپلهرنىڭ

بىـر ھهرپ بهلـگه كودىنىـڭ ئىككـى خىـل بولـۇپ «ئۇسۇلى بـويىچه، يۇقىرىـدا كۆرسـىتىلگهن » ئايرىم كىرگۈزۈش
ــۋالى ــېلىش ئهھ ــدۇ) 二义性(» ق ــشقا بولى ــسىنى ھهل قىلى ــى، . مهسىلى ــيهن ــۋه رت وٴت ــگهن ســۆزل وب لهرده دې

ولـسىمۇ، ئهممـا بـۇ ئىككـى  شهكىل جهھهتـتىن ئوخـشاش بھهرپى» و «كۆرۈلگهن قىزىل ۋه كۆك رهڭده بويالغان
  :مىسال. ھهرپى ئىككى كود نومۇرىدا ساقالنغان دېگهنلىكتۇر» ـو«سۆزده كهلگهن 

  ر ت ٶٴت :  دېگهن سۆزنى پارچىلىساق مۇنداق بولىدۇ—رت وٴت
  لو ب :  دېگهن سۆزنى پارچىلىساق مۇنداق بولىدۇ—ل وب

الرنىـڭ خهت نۇسخىـسىدا قاتارلىق» ٸ«، »ٷ«، »ٶ«، »ٵ«قازاق يېزىقىـدىكى تـۆت سـوزۇق تـاۋۇش ھهرپـى 
توغرا بىرتهرهپ قىلىش مهسىلىسىنىڭ ھهل قىلىنىشى قـازاق يېزىقىـدىكى تـاۋۇش ۋه سـۆزلهرنى سىتاتىـستىكىالش 
خىزمىتىگه، ئاندىن قازاق يېزىقىدىكى ماتېرىيالالرنى قازاق التىـن يېزىقـى ۋه قـازاق كىرىـل يېزىقىغـا ئايالنـدۇرۇش 

  .هتكه ئىگهجهھهتلهرده مۇھىم ئهھمىي
  
  : توغرىسىداقوشما ھهرپلهر ئۇيغۇر يېزىقىدىكى. 4

تىلى ئېلىپبه كىتابىدا ئۇيغۇر تىلىدىكى سهككىز سـوزۇق تـاۋۇش ھهرىپىنىـڭ ھهمـزه بىـلهن بىرىكىـپ ئۇيغۇر 
 ،ېئ ؛ئۈ ،ئۈ ؛ئۆ ،ئۆ ؛ئۇ ،ئۇ ؛ئو ،ئو ؛ئه ،ئه ؛ئا ،ئا: ئـۇالر. لى كۆرسـىتىلگهنى خىل قوشما ھهرپ شهك20كېلىدىغان 

 ئـــاپتونوم رايونلـــۇق يهرلىـــك ئـــۆلچهم .قاتـــارلىق ھهرپ شـــهكىللىرىدىن ئىبـــارهت  ئى ، ئى ،ئى ،ئى ؛ ئې ، ئې ،ئې
DB65/2190-2005دۆلهت ئـۆلچىمى بىـراق، .كىرگـۈزۈلگهن  تولـۇققوشما ھهرپخىل  20  دا ئۇيغۇر يېزىقىدىكى 

GB21669-2008 دا ۋه خهلقئارا ئۆلچهم Unicode ISO10646بولۇپ،18ر يېزىقىدىكى قوشما ھهرپلهر  دا ئۇيغۇ  
 ؛ ئۈ،ئۈ ؛ئۆ ،ئۆ ؛ئۇ ،ئۇ ؛ئو ،ئو ؛ئه ،ئه ؛ئا ،ئا :يۇنىكـود جهدۋىلىـگه كىرگهنلىـرى .م قالغـانالى كـىئىككى دانه شهك

  . الردۇر)ئى( ۋه )ئې: ( كام قالغان ئىككى ھهرپ.دىن ئىبارهتالر  ئى ، ئى ، ئى، ئى؛ ئې ، ئې ، ئې،ئې
 خىــل بولــۇپ 18، دۆلهت ئۆلچىمىــده )لى ئــارتۇقىشــهك ئى ۋه ئې( خىــل 20ىــك ئۆلچهمــده نــېمه ئۈچــۈن يهرل  

  قالىدۇ؟
» ئـې«بۇنىڭ سهۋهبى، ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز يېزىقلىرى يۇنىكودقا ئىلتىماس قىلىنغاندا، ئۇيغۇر يېزىقىـدىكى   

 كېـيىن .قالغـاندىن چۈشـۈپ لى تهييارالنغـان ماتېرىيالـىدىن ئىبارهت ئىككـى خىـل شـهك )ئى( ۋه )ئې(ھهرپىنىڭ 

دىـن  )ئى( ۋه )ئې( هئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز يېزىقلىرى خهلقئارا يۇنىكود ئورگىنى تهرىپىـدىن تهسـتىقلىنىپ كهلگهنـد
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تاپشۇرۇپ ئالغان ماتېرىيالـدا بـۇ ھهرپـلهر يۇنىكود ئورگىنىمۇ ، الغانم قالغانلىقى بايقائىبارهت ئىككى ھهرپنىڭ ك
لىنىڭمۇ ىدىــن ئىبــارهت ئىككــى ھهرپ شــهك )ئى( ۋه )ئې( كېــيىن .قايتۇرغــان جــاۋاب الىكــى توغرىــسىديــوق ئىكهن

هن گ، يۇنىكـود ئـورگىنى ئهرهب يېزىقلىـرى كۆرسـىتىلنغان بولـسىمۇى ئىلتىماس قىلبېرىشى، بۇنى تولۇقالپ رلىقبا
  .غان رهت قىلىنهپكېڭهيتىلگهن رايونغا ھهرپ قوشۇشنى توختاتقانلىقى سهۋهبلىك، بۇ تهل

 خىـل قوشـما شـهكىللىك ھهرپلهرنىـڭ 20 قېلىـشى، ئۇيغـۇر يېزىقىـدىكى ام بولـۇپككى قوشما ھهرپنىڭ كئى  
بــۇ خىــل ئهھۋالنىــڭ يېزىــق بىــرتهرهپ قىلىــش ئىــشلىرىغا كۆرســىتىدىغان ، لىكىنى كهمتــۈك قىلىــپ قويــدىپۈتــۈن

ىمۇ ئهھمىـيهت بهرمهي تۈپهيلىـدىن بـۇ مهسـىلىگتهسىرى چوڭ بولمىسىمۇ، بىـراق ئىلگىرىكـى تهجـرىبه سـاۋاقالر 
 قوشـما 18ھازىر بۇ مهسىلىنى ھهل قىلىشنىڭ ئىككى خىل چارىسى بار، بىرى يۇنىكودقـا كىرگـۈزۈلگهن . بولمايدۇ

 دانه قوشـــما ھهرپنـــى خهت نۇســـخىلىرىغا 18يهنه بىـــرى بـــۇ . شـــهكىلنى خهت نۇســـخىلىرىدا ســـاقالپ قـــېلىش
ى قوللىنىشقا بولىـدۇ، بۇنـداق دېگهنلىـك قايـسى چـاره بۇ ئىككى خىل چارىنىڭ ھهر ئىككىلىسىن. كىرگۈزمهسلىك

  .بولۇشىدىن قهتئىينهزهر يېزىق بىرتهرهپ قىلىش ئىشلىرىغا تهسىر كۆرسهتمهيدۇ
ئۇيغـۇر يېزىقىـدىكى سـوزۇق  خىل قوشـما شـهكىلدىكى ھهرپلهرنـى سـاقالپ قالغانـدا، 18خهت نۇسخىلىرىدا   

 بولـسىمۇ،ان قىسمىنى بىرال كود نومۇرى بىلهن كۆرسىتىـشكه تاۋۇش ھهرپلىرىنىڭ ھهمزه بىلهن بىرىكىپ كېلىدىغ
لىنى بارلىق خهت نۇسخىلىرىدا ياساپ چىقىـش ئاسـان ئىـش ئهمهس، يهنـى ى خىل قوشما ھهرپ شهك18بىراق بۇ 

يۇنىكــود جهدۋىلىــده ئۇيغــۇر لى بولمىــسىمۇ بولىــدۇ، ى خىــل قوشــما ھهرپ شــهك18ھۆســنخهت نۇســخىلىرىدا بــۇ 
هرپلهردىن سىرت يهنه نۇرغۇنلىغان ئهرهب يېزىقىغا خاس بولغـان قوشـما ھهرپ شـهكىللىرى يېزىقىدىكى قوشما ھ

بار، بۇ قوشما ھهرپلهرمۇ بـارلىق خهت نۇسـخىلىرىدا تهمىنلهنمهيـدۇ، پهقهت ئاالھىـده بىـر قىـسىم ماتېرىيـالالرنى 
خىلىرىدا تولۇق تهمىنلىنىـدۇ، تۈزۈش داۋامىدا ئىشلىتىلىدىغان خهت نۇس) دىس، دىنىي كىتابالرھهقۇرئان كهرىم، (

ئهگهر بىــز . لى ۋه ئــۇلىنىش ھۆججهتلىرىمــۇ مــۇرهككهپ بولىــدۇىبــۇ خىلــدىكى خهت نۇســخىلىرىنىڭ ھهرپ شــهك
ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ يۇنىكود جهدۋىلىده تولۇق بولمىغان قوشـما ھهرپ شـهكىللىرىنى بـارلىق خهت نۇسـخىلىرىمىزغا 

بـۇ خىلـدىكى مۇرهككهپلىـشىپ . ىمىزنى مۇرهككهپلهشـتۈرۈۋالىمىززۇر كىرگۈزسـهك، ئـۇ ھالـدا خهت نۇسـخ-زورمۇ
ــ ــشلىتىش جهريانى ــسىم خادىمالرنىــڭ ئى ــر قى ــشلهتكهن بى ــكهن خهت نۇســخىلىرىنى ئى ــدىلىنىش داكهت ــاكى پاي  ي

جهريانىــدىكى ســهۋهنلىكى تۈپهيلىــدىن بىــر قىــسىم توقۇنۇشــالرنىڭ كېلىــپ چىقماســلىقىنى كاپالهتلهنــدۈرگىلى 
دىكى ئهھـۋالالر بىـر قىـسىم يېزىـق كىرگۈزگـۈچ ۋه خهت نۇسـخىلىرىدا ئىلگىـرى كـۆرۈلگهنلىكى بولمايدۇ، بۇ خىلـ

كـۆز قاراشـتىكىلهرمۇ، بـۇ لىنى خهت نۇسـخىلىرىدا ئالماسـلىق كېـرهك دېـگهن ى قوشـما ھهرپ شـهك18ئۈچۈن بـۇ 
  .نالرمۇ بارقوشما ھهرپلهرنى يۇنىكودقا ئىلتىماس قىلىش ئهسلىدىنال چوڭ خاتالىق ئىدى دهپ قارايدىغا

 قوشــما ھهرپنــى ئىــشلهتمهسلىك، پهقهت 18ھــازىرقى ئاساســلىق كــۆز قــاراش شــۇكى، خهت نۇســخىلىرىدا   
بــۇ ئاالھىــده خهت . ئاالھىــده ئىــشلىتىلىدىغان خهت نۇســخىلىرىدىال ســاقالپ قــېلىش تهشــهببۇس قىلىنىــدۇ

لىتىلىدىغان باسـما ئـۆلچىمىگه ژۇرنال، گېزىت نهشر قىلىش ئىـشلىرى ئۈچـۈن ئىـش-نۇسخىلىرى دېگىنىمىز كىتاب
ــىتىدۇ ــسىم . چۈشــىدىغان خهت نۇســخىلىرىنى كۆرس ــر قى ــى بى ــارلىق خهت نۇســخىلىرىدا يهن ــقا ب ــدىن باش بۇنىڭ

 قوشـما 18يېزىقچىلىق ئىشلىرىدا ئىشلىتىلىدىغان باسما خهت نۇسخىلىرى، ھهم بـارلىق ھۆسـنخهت نۇسـخىلىرىدا 
ىق كىرگۈزۈش داۋامىـدا بـارلىق ھهرپـلهر ئاساسـىي رايـون كـودى چۈنكى، يېز. ھهرپنى ئشىلىتىشنىڭ ھاجىتى يوق

، پهقهت كۆرســىتىش جهريانىــدىال كېڭهيــتىلگهن رايونــدىكى ئۆزگــۈرۈش  ۋه ســاقلىنىدۇبــويىچه كىرگۈزۈلىــدۇ
شـــهكىللىرى كۆرســـىتىلىدۇ، ھهرپلهرنىـــڭ ئۇلىنىـــشى خهت نۇسخىـــسىدىكى ئـــۇالپ كۆرســـىتىش ھۆججىتىنىـــڭ 

ئـايرىم كىرگـۈزۈلگهن ئاساسـىي رايونـدىكى كـود -ئـۇالپ كۆرسـىتىش ھـۆججىتى ئـايرىمكونتروللۇقىدا بولىدۇ، بۇ 
بويىچه ھهرپلهرنى بىر بىـرىگه كېڭهيـتىلگهن رايونـدىكى ئۆزگـۈرۈش شـهكىللىرىنى ئالـدىن ھېـسابالپ قويۇلغـان 

 بىــزگه بىــرىگه ئۇلىنىــپ كــۆرۈنگهن ســۆزلهر-ئېكــران يۈزىــده بىــر. تهرتىــپ ۋه قائىــده بــويىچه ئــۇالپ كۆرســىتىدۇ
كېڭهيتىلگهن رايوندىكى ئۆزگۈرۈش شهكىللىرى بويىچه كۆرۈنىدۇ، بۇ سۆزلهرنى پارچىلىغاندا ھهرپـلهر ئاساسـىي 

ــهك ــودى ۋه ش ــون ك ــدۇىراي ــكه كۆرۈنى ــويىچه يهك ــڭ . لى ب ــشلىتىدىغان تىلالرنى ــسىنى ئى ــق سىستېمى ئهرهب يېزى
ۇشـۇ بولـۇپ، مـۇرهككهپ خهت شـهكىللىرى ھهرقايسىسىدا ياسالغان خهت نۇسخىلىرىدىكى ئاساسىي پرىنسىپمۇ م
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ۋه قوشما ھهرپلهر ئاساسهن خهت نۇسخىلىرىدا تهمىنلهنمهيدۇ، پهقهت بىرقىسىم ئاالھىده ئىشلهنگهن مهخـسۇس 
ــدۇ ــۈن تهمىنلىنى ــدىلىنىش ئۈچ ــخىلىرىدىال پاي ــدىكى خهت . خهت نۇس ــز يېزىقلىرى ــازاق، قىرغى ــۇر، ق ــۇڭا، ئۇيغ ش

ماسلىق يېزىقچىلىق ئىـشلىرىغا تهسـىر كۆرسـهتمهيدۇ، بىـراق يهنه بىـر نهچـچه  قوشما ھهرپنى ئال18نۇسخىلىرىدا 
 قوشــما ھهرپ 18مــۇھىم خهت نۇســخىلىرىدا تهمىــنلهپ قويــۇش يۇقىرىــدا بايــان قىلىنغــان ئۇيغــۇر يېزىقىــدىكى 

  .بىر چارىسىدۇر-مهسىلىسىنى ھهل قىلىشنىڭ بىردىن
  

  :توغرىسىدا» ئ« ھهرپ ىغانئىشلىتىلىد ئۇيغۇر، قىرغىز يېزىقلىرىغا ئورتاق .5  
ئۇيغۇر يېزىقىدا ھهمزه دېيىلىدۇ، قىرغىز يېزىقىـدا مهنـا ئىپـادىلىگۈچى مۇسـتهقىل تـاۋۇش  بۇ بهلگه — »ئ«

نىڭ ئاساسىي رايونـدىكى كـود نومـۇرى ) ھهرپ(ئۇيغۇر، قىرغىز يېزىقلىرىغا ئورتاق بولغان بۇ بهلگه  .ھېسابلىنىدۇ
  .دهپ بهلگىلهنگهن) ئ (0626
  . الر)FE8C(ئ    )FE8B(ئ : يهنى. لى بارىر يېزىقىدا ھهمزىنىڭ ئىككى خىل شهكئۇيغۇ  
  :يهنى. لى بارىھهرپىنىڭ تۆت خىل يېزىلىش شهك» «ئقىرغىز يېزىقىدىكى   
  .زئت، ئل، ئ :مىسال. لىى بېشىدىن ئۇلىدىغان شهك—) FE8B( » ئ«   
  .لئل، پئل، چئ ت:لمىسا. لىى باش ۋه ئايىغىدىن ئۇلىنىدىغان شهك—) FE8C( » ئ«   
  ئ، شئ، سئ، نئ، بئ، چئ، لئت :مىسال. لىى ئاخىرىدىن ئۇلىنىدىغان شهك—) FE8A( » ئ«   
  .ئ، دئ، زئر: مىسال. لىى يالغۇز شهك—) FE89( » ئ«   
لى ىبۇ مهسىلىنى ئوتتۇرىغـا قويۇشـتىكى ئاساسـلىق سـهۋهب، بىـر قىـسىم خهت نۇسـخىلىرىدا بـۇ ھهرپ شـهك  

  .غانتۆۋهندىكىدهك ياسال
  .بولۇشى كېرهك) ئ(لى ى قىلىپ ئۆزگهرتىۋېتىلگهن، توغرا شهك »ئ« لى ىئاساسىي رايوندىكى ۋهكىللىك شهك  
  :كېڭهيتىلگهن رايوندىكى ئۆزگۈرۈش شهكىللىرى  
  . بۇنىڭدا خاتالىق يوق— )FE8B (ئ  
  . بۇنىڭدا خاتالىق يوق— )FE8C (ئ  
  .لى ئۆزگهرتىۋېتىلگهنى ئىدى، بۇ ھهرپ شهكرهكبولۇشى كې) ئ(لى ئهسلىده ى بۇنىڭ شهك— )FE8A (ئ  
  .لى ئۆزگهرتىۋېتىلگهنى ئىدى، بۇ ھهرپ شهكبولۇشى كېرهك) ئ(لى ئهسلىده ىبۇنىڭ شهك— )FE89 (ئ  
ــۇتېردا    ــى كومپي ــز يېزىقلىرىن ــازاق، قىرغى ــۇر، ق ــشتهك ئهھــۋالالر ئۇيغ ــانچه ئۆزگهرتىۋېلى ــدهك خالىغ يۇقىرىقى

ئهھۋالالر توسۇلمىسا يـاكى ئالـدى ا ئېلىپ كهلگهن زىيىنى ئېغىر بولۇپ، بۇ خىل بىرتهرهپ قىلىش ۋه پايدىلىنىشق
ىغان يـاكى قوشـۇۋالىدىغان ىلهرنىمـۇ خالىغـانچه ئۆزگهرتىۋالىـدبهلگ-ئېلىنمىسا، بۇنىـڭ ئاقىۋىتىـده باشـقا ھهرپ
  .ئهھۋالالرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن

لهن تولـۇق ئـېلىش كېـرهك، بۇنـداق بولمىغانـدا قىرغىـز لى بىى ھهرپنى ئۆزىنىڭ تۆت خىل شهك)ئ(شۇڭا، بۇ   
  .تاۋۇشىنىڭ تۆت خىل يېزىلىشىنى تولۇق ئىپادىلىگىلى بولمايدۇ) i (»ئ«يېزىقىدىكى 

  
  :لىنى توغرا ياساش توغرىسىداىھهرىپىنىڭ شهك )ö («ۅ»قىرغىز يېزىقىدىكى  .6

دا ياكى چهتئهللهرده ئىشلهنگهن بىر بىر قىسىم سىستېما پروگراممىلىرىدا تهمىنلهنگهن خهت نۇسخىلىرى
ھهرىپىنىڭ ئاستىغا » و«لىده ىشهك» «ھهرپىنىڭ شهكىلى  «ۅ»قىسىم خهت نۇسخىلىرىدا قىرغىز يېزىقىدىكى 

بىر سىزىق تارتىپ قويۇلغاندهك ياسالغان، بۇنىڭ تهسىرىده رايونىمىزدىكى بىر قىسىم خهت نۇسخىلىرىمۇ ئۇالرنى 
لى قىرغىز يېزىقىدا ئهسلىدىنال ىبۇ ھهرپنىڭ يېزىلىشى ۋه شهك. هھۋالالر كۆرۈلگهندوراپ شۇنداق ياسايدىغان ئ

لىده بولۇپ، بۇنى مۇشۇ شهكىلده توغرا ياساش ۋه ئىشلىتىشكه ئهھمىيهت بېرىش الزىم، بۇ خهت ىشهك» ۅ«
  .لىگه ئائىت مهسىله بولغانلىقى ئۈچۈن مۇشۇنچىلىكال چۈشهندۈرۈش بېرىلدىىشهك

  
7 .Microsoftىركىتىنىڭ  شWindows Vista ھهرپى مهسىلىسى» ف« مهشغۇالت سىستېمىسىدا كۆرۈلگهن :
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  ).، قىسقىچه توختىلىپ ئۆتۈش مۇۋاپىق كۆرۈلدىبۇ مهسىله خهت نۇسخىسىغا بىۋاسىته مۇناسىۋهتلىك بولمىسىمۇ(
Microsoft شــىركىتىنىڭ Windows Vistaــ ــۇرچه يېزى ــستېمىلىرىدا ئۇيغ ــۇرۇنقى مهشــغۇالت سى ــن ب ق  دى

 دىــن باشــالپ مهشــغۇالت سىــستېمىلىرىغا ئۇيغــۇرچه يېزىــق Windows Vistaكىرگۈزگــۈچ قوشــۇلمىغان ئىــدى، 
 دا تهمىـــنلهنگهن ئۇيغـــۇرچه يېزىـــق Vista. كىرگۈزگـــۈچ ۋه ئۇيغـــۇرچه خهت نۇســـخىلىرىنى قوشـــۇپ تارقـــاتتى

 كـودى بېـرىلگهن )06A7( نـى كۇنۇپكىـدىن بېـسىپ كىرگۈزۈشـكهھهرىپى» ف«كىرگۈزگۈچته ئۇيغـۇر يېزىقىـدىكى 
 ده DB65/2190-2005 ۋه ئــاپتونوم رايوننىــڭ يهرلىــك ئــۆلچىمى GB21669-2008بولــۇپ، بــۇ دۆلهت ئــۆلچىمى 

 دا ئۇيغۇر يېزىقىنـى بىـرتهرهپ قىلىـش Vista بىلهن بىردهك بولماي قالغانلىقى ئۈچۈن، )0641( »ف«بېكىتىلگهن 
  .رنى ئېلىپ كهلدىۋه ئىشلىتىشته ئىشلهتكۈچىلهرگه بهلگىلىك توسالغۇال

 شـهكىللىك ھهرپـلهر» ف«بىرىگه ئوخشاپ كېتىدىغان بۇ - بىرئورۇنالشتۇرۇلغانبۇ ئىككى خىل كود ئورنىغا 
ئايرىم ئىككى خىل ھهرپ بولـۇپ، يېـزىلىش ۋه ئوقۇلـۇش جهھهتـلهرده ماھىيهتلىـك پهرىقـلهرگه -ئهسلىده ئايرىم

  .ئىگه
  :مهسىلهن

  ھهرپ ئىزاھاتى  كود نومۇرى  ھهرپ

 Arabic Letter Feh  6041  فـفـف ف

 06A7 Arabic Lerret Qaf with dot above  ڧ فـفـڧ
دىكى  خهت نۇسخىــسىArial ھهرپ شــهكلىھهرىپىنىــڭ » ف«بــۇ سېلىــشتۇرما جهدۋهلــده ئېلىنغــان ئىككــى   
ش بىلهن بـا) ف(لى ىلى بولۇپ، بۇ خهت نۇسخىسىدىن بۇ ئىككى ھهرپنىڭ بېشىدىن ئۇلىنىدىغان شهكى شهكھهرپ

نىــڭ تامــامهن ئوخــشاش ئىكهنلىكىنــى، ئهممــا ئايىغىــدىن ئۇلىنىــدىغان ) ف(لى ىۋه ئايىغىــدىن ئۇلىنىــدىغان شــهك
ئۇيغـۇر يېزىقىنـى . دا ماھىيهتلىك ئوخشاشماسلىقنىڭ بـارلىقىنى بايقـايمىز) ف(لى ىبىلهن يالغۇز شهك) ف(لى ىشهك

 )0641( »ف«رهبــچه يېزىــق كــود رايونىــدىكى ھهرىــپىگه ئه» ف«كومپيــۇتېردا بىــرتهرهپ قىلىــشتا ئىــشلىتىلگهن 
. دهك شـهكىلده ياساشـقا تىرىـشقان بولـسا» ڧ«لىنى ىنىـڭ شـهك» ف«ئىشلىتىلگهن بولـۇپ، خهت نۇسـخىلىرىدا 

شـۇڭا، .  دهك شهكىلده ياسىغان)ف(لىنى ى نىڭ شهك)ف(ئهرهبلهر ئىشلىگهن خهت نۇسخىلىرىنىڭ كۆپ قىسمىدا 
 دهك يـاپىالق ئـېلىش ۋه يېـزىش ئـادىتى )ف(نـى » ڧ«ىققان، ئۇيغۇر يېزىقىدا بۇ يهرده بىر مۇجىمهللىك كېلىپ چ

غا ئوخـشاش ئاسـتىغا تارتىـپ يـۇمىالق ھـالهتته يېزىـپ كـۆنگهنلىكى » ق«بولمىغاچقا، ھهم بۇ ھهرىپنى يازغاندا 
ۋامىـدا ئۈچۈن كېيىنكى ۋاقىتالردىكى باسما ئىشلىرى ۋه ئۇچۇرلىشىش شارائىتى بىلهن خهت نۇسخىسى ياسـاش دا

دهك ياسىلىـشىغا سـهۋهب » ڧ« شـهكىلده ياسـالماي )ف(مۇشۇ خىل ئادهتنىڭ تهسىرىده بـۇ ھهرپ ئهسـلىدىكى 
شۇڭا، مىكروسوفت شىركىتى ئۇيغۇرچه يېزىق كىرگۈزگۈچ ئىشلهش داۋامىدا مهلۇم سهۋهبلهر تۈپهيلىـدىن . بولغان

قويۇشــتهك ئهھــۋال ســادىر بولغــان، بــۇ ھهرىپىــدىكى كــود نومــۇرىنى ئالماشــتۇرۇپ » ف«يېزىــق كىرگۈزگۈچنىــڭ 
 مهشـــغۇالت Windows Vistaه  بـــۇ مهســـىل،مهســـئۇلىيهتنى مىكروســـوفت شـــىركىتىدىن كـــۆرگىلى بولمايـــدۇ
  .سىستېمىسى ۋه كېيىنكى يېڭى نهشرلىرىده تۈزىتىلىنىپ بولۇندى

  
-وشـۇمچه ھهرپئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز يېزىقلىرىنـى ئاسـاس قىلغـان خهت نۇسـخىلىرى ئىچىـده قايـسى ق. 8  

  : ئۆز ئىچىگه ئېلىشى كېرهك دېگهن مهسىلهنىبهلگىلهر
-دىغان ھهرپهت نۇســخىلىرىدا قوشــۇمچه ئىــشلىتىئۇيغــۇر، قــازاق، قىرغىــز يېزىقلىرىنــى ئاســاس قىلغــان خ  

 بهلگىلهرنـى بېكىتىـپ بۇنـدىن بـۇرۇن-بهلگىلهرنىڭ دائىرىسىنى بېكىتىش، شۇنداقال كۆپ ئىشلىتىلىدىغان ھهرپ
 ۋه بۇندىن كېيىن ياسـىلىدىغان خهت نۇسـخىلىرىدا بىردهكلىكنـى ساقالشـمۇ ئىنتـايىن مـۇھىم مهسـىله ياسالغان

بهلگىـلهر قاتارىـدا -بهلگىلهرنـى قوشـۇمچه ئىـشلىتىدىغان ھهرپ-شـۇڭا، مهن تۆۋهنـدىكى ھهرپ. بولۇپ تۇرماقتا
لى، كودى، ىبهلگىنىڭ شهك-تۆۋهندىكى جهدۋهلده ھهرپ. خهت نۇسخىسىغا تولۇق كىرگۈزۈشنى تهۋسىيه قىلىمهن

  :ئاتىلىشى بېرىلدى
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  ئىنگلىزچه ئاتىلىشى  ئۇيغۇرچه ئاتىلىشى  كود نومۇرى  بهلگه
،  060C  پهش  comma 
:  003A  قوش چېكىت  colon 
 semicolon  چېكىتلىك پهش  061B  ؛
 exclamation  ئۈندهش بهلگىسى  0021  !
 question mark  سوئال بهلگىسى  061F  ؟
-  002D  نىنچى، سىزىقچه  hyphen 
 apostrophe  ئاپوستروف بهلگىسى، ئايرىش  0027  '

 dash  سىزىق  2014  —
 single quotation marks  پهشلىك تىرناق  2018، 2019  ’ ‘
“ ”  201D ،201C  قوش پهشلىك تىرناق  double quotation marks 
 parentheses  ياالڭ تىرناق  0028، 0029  ( )
[ ]  005D ،005B  چوڭ تىرناق  square brackets 
‹ ›  203A ،2039  تاق تىرناق  single quotation marks 
« » 00BB ،00AB قوش تىرناق  quotation marks 
 ellipsis  ، كۆپ چېكىتقىسقارتىلما بهلگه  2026  …
 tandem colon  جۈپ چېكىت  2025  ‥
·  00B7 توچكا  middle dot 
 parallel  پاراللىل 2225 ∥
/ 002F  يانتۇ سىزىق  virgule 
～  FF5E  خهتنىڭ ئورنىغا قويۇلىدىغان بهلگه  swung dash 
§  00A7  پاراگراف بهلگىسى  section; division 
+  002B  قوشۇش بهلگىسى، مۇسبهت، پىلۇس  plus 
 minus  ئېلىش بهلگىسى، مهنفى، مىنۇس  2212  −
±  00B1  پىلۇس ياكى مىنۇس  plus or minus 
×  00D7  كۆپهيتىش بهلگىسى  is multiplied by 
÷  00F7  بۆلۈش بهلگىسى  is divided by 
=  003D  تهڭلىك بهلگىسى  is equal to 
 is not equal to  تهڭ ئهمهس بهلگىسى  2260  ≠
 is equivalent to  تهپمۇتهڭلىك  2261  ≡
≌  224C  پۈتۈنلهي تهڭلىك بهلگىسى  is identical to 
 is approximately equal to  تهخمىنىي تهڭلىك بهلگىسى  2248  ≈
<  003C  دىن كىچىك  is less than 
>  003E  دىن چوڭ  is more than 
≮  226E  دىن كىچىك ئهمهس  is not less than 
≯  226F  دىن چوڭ ئهمهس  is not more than 
 is less than or equal to  كىچىك ياكى تهڭ  2264  ≥
 is more than or equal to  چوڭ ياكى تهڭ  2265  ≤
 percent  رسهنتپى  0025  %
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 per mille  )مىڭدىن بىرى(پروبىلىم   2030  ‰
∞  221E  چهكسىزلىك بهلگىسى  infinity 
∝  221D   ...بىلهن نىسبهت تۈزىدۇ  varies as 
√  221A  ئىككىنچى دهرىجىلىك يىلتىز  (square) root 
 since; because  چۈنكى  2235  ∵
 hence  شۇڭا، شۇڭالشقا  2234  ∴
 equals, as (proportion)  گه تهڭ  2237  ∷
 angle  بۇلۇڭ  2220  ∠
 semicircle  ياي  2312  ⌒

 circle  چهمبهر  2299  ⊙
○  25CB  چهمبهر ئايالنمىسى  circumference 
π  03C0  چهمبهر تۇراقلىقى  pi 
△  25B3  ئۈچبۇلۇڭ  triangle 

⊥  22A5  تىك  perpendicular to 
∪  222A  بېرىكمه توپالم  union of 
 intersection of   توپالمكېسىشمه  2229  ∩
∫  222B  رالئىنتىگ  the integral of 
 summation of (sigma)  يىغىندا  2211  ∑
°  00B0  گىرادۇس  degree 
 minute  نۇتىم  2032  ′
 second  سېكۇنت  2033  ″
 number  نومۇر  0023  #
 Celsius system  سېلسىيه گىرادۇس  2103  ℃
 at (at the rate of)  نىسبهت مهۋجۇت؛  0040  @
 Dollar sign  دولالر بهلگىسى 0024 $
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 نىڭ ئېلىپبه جهدۋىلى) كونا تۈرك يېزىقى(ئۇيغۇر ئورقۇن يېزىقى 

Bälgä Oquluşi ئوقۇلۇشى Bälgä Oquluşi ئوقۇلۇشى 
  )ند(نت  ant, änt, nt ��  ئا a ��  ��
 نچ anç, änç, nç ��  �� ئه ä ��  ��
 )دىماغ تاۋۇش(ني  aň, ň ��  �� )ىقاتتىق ئ(ئى  i, ï ��  ��
 )قاتتىق(ڭ  añ �� ئۇ، ئو u, o ��

 )يۇمشاق(ڭ  äñ, ñ ��  �� ئۈ، ئۆ ü, ö ��  ��
 پ ap, äp, p �� )قاتتىق( ب  ab, b ��  ��
 )قاتتىق(ك  ök, ük, kö, kü, k �� )يۇمشاق(ب  äb, b ��  ��
 ئىچ iç �� )قاتتىق(غ  ağ, ğ ��  ��
 چ aç, äç, ç ��  �� )يۇمشاق(گ  ag, äg, g ��  ��
 )قاتتىق(ق  aq, q ��  �� )قاتتىق(د  ad, d ��  ��
 )يۇمشاق(ق  ïq, qï ��  �� )يۇمشاق(د  äd, d ��

 ق oq, uq, qo, qu, k ��  �� ز az, äz, z ��  ��
 )قاتتىق(ر  ar, r ��  �� )قاتتىق(ي  ay, y ��  ��
 )يۇمشاق(ر  är �� )يۇمشاق(ي  äy, y ��  ��
 )قاتتىق(س  as, s �� )يۇمشاق(ك  äk, k ��  ��
 )يۇمشاق(س  äs, s ��  ك ok, uk, ko, ku, k ��

 ئاش aş ��  �� )قاتتىق(ل  al, l ��  ��
 ش aş, äş, ş ��  �� )يۇمشاق(ل  äl ��
 )قاتتىق(ت  at, t ��  �� )لد(لت  al(a)t, ält, lat, lt ��
 )يۇمشاق(ت  ät, t ��  �� م am, äm, m ��
 ئوت ot �� )قاتتىق(ن  an, n ��

 باش baş �� )يۇمشاق(ن  än, n ��  ��
 يىلـى ئىلتىمـاس قىلىنغـان بولـۇپ، -2007بهلگىـلهر يۇنىكـود ئورگىنىغـا -ئۇيغۇر ئورقۇن يېزىقىـدىكى ھهرپ

ســتىقالپ يۇنىكــود بهلگىلهرنــى رهســمىي ته- يىلــى يۇنىكــود ئــورگىنى ئۇيغــۇر ئورقــۇن يېزىقىــدىكى ھهرپ-2008
 دانه بولـۇپ، بـۇ ھهرپلهرنىـڭ نـامى ۋه 71بهلگه جهمئىي -ۋهلگه كىرگۈزۈلگهن ھهرپدجهدۋىلىگه كىرگۈزدى، جه

، ئۇيغـۇر ئورقـۇن يېزىقىـدا سـۆز بىـلهن  گىچه بولغان ئورۇنغا ئورۇنالشـتۇرۇلغان10C4F دىن 10C00كود نومۇرى 
  . كود نومۇرى بهلگىلهنگهنU+205Aن سۆز ئارىلىقىنى ئايرىپ تۇرىدىغان قوش چېكىت ئۈچۈ

  . ده جهدۋهللهشتۈرۈلۈپ كۆرسىتىلگهن6.0 يىلى ئېالن قىلىنغان يۇنىكودنىڭ يېڭى نهشرى -2010
 قېتىملىـق -3ئۇيغۇر كومپيـۇتېر ئىلىمـى جهمئىيىتىنىـڭ يېزىق تهتقىقات خىزمىتىده پايدىلىنىش ئۈچۈن -تىل

بهلگىلهر يۇنىكـود جهدۋىلىـدىكى كـود -ھهرپرقۇن يېزىقىدىكى خهت نۇسخىلىرىنى يېڭىالش جهريانىدا ئۇيغۇر ئو
  . تولۇق كىرگۈزۈلدى دېگهن خهت نۇسخىسىغاUKIJ Tuz Basma بهلگه شهكلى ياسىلىپ-نومۇرى بويىچه ھهرپ

 ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 N3357R2 يىلىـدىكى -2008 يۇنىكودنىـڭ تۆۋهنـدىكى ئىككـى پـارچه رهسـىم
 .دىن ئېلىندى بهتلىرى-6 ۋه -5نومۇرلۇق ھۆججىتىنىڭ 
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  نى كومپيۇتېردا بىرتهرهپ قىلىش) كونا تۈرك يېزىقى(ئۇيغۇر ئورقۇن يېزىقى 

ئۇيغۇر ئورقۇن يېزىقىنىڭ خهت نۇسخىسىنى ياساپ چىقىش بىلهن بىرگه، بۇ يېزىقنـى كومپيـۇتېردا بىـرتهرهپ   
ېكىـستالرنى كومپيۇتېرغـا يۇنىكودتـا ئۇسۇلىنى ھهل قىلىش قهدىمكـى مهڭگـۈ تـاش يادىكارلىقلىرىـدىكى تقىلىش 

بهلگىلهنگهن كود ئـۆلچىمى بـويىچه كىرگـۈزۈپ ئېلېكترونلـۇق ئۇچـۇرلىرىنى سـاقالش قهدىمكـى ئۇيغـۇر تىلـى ۋه 
  .ئۇيغۇر ئورقۇن يېزىقىنى تهتقىق قىلىش ئىشلىرىغا پايدىلىق ھهم قۇاليلىق شارائىتالرنى يارىتىدۇ

ىن بارلىققا كېلىپ، كېيىنرهك بوغۇمالر بويىچه يېزىلىدىغان بوغۇملـۇق ئۇيغۇر ئورقۇن يېزىقى تهسۋىرىي يېزىقت  
بىر بهلگه بىر سوزۇق تاۋۇشقا ياكى بىـر (يېزىقتىن تهرهققىي قىلىپ ئاددىيلىشىپ تاۋۇش ئېلېمېنتىغا ئاساسالنغان 

بىـر بوغۇمغـا بىـر بهلـگه (يېزىقمۇ ئهمهس، شۇنىڭدهك پۈتـۈنلهي بوغۇملـۇق ) ئۈزۈك تاۋۇشقا ۋهكىللىك قىلىدىغان
يېزىقمۇ ئهمهس بولغان تاۋۇش ئېلېمېنتى بىلهن بوغۇم ئارىالشمىسىدىن ئىبارهت بىـر خىـل ) ۋهكىللىك قىلىدىغان

ھهرقايسى جـايالردا تېپىلغـان مهڭگـۈ ( بولۇپ 71بهلگه سانى -ھازىر يۇنىكودقا كىرگۈزۈلگهن ھهرپ. يېزىق ئىدى
 سـوزۇق توققـۇزى، بۇنىڭـدىن ) ئـانچه ئوخشىـشىپ كهتمهيـدۇتاش ۋه يازمىالردا قوللىنىلغـان ھهرپلهرنىـڭ سـانى

ــدۇ ــۈزۈك تاۋۇشــالرنى ئىپادىلهي ــانلىرى ئ ــدۇ، قالغ ــدا ســوزۇق تاۋۇشــالر . تاۋۇشــالرنى ئىپادىلهي ــۆپىنچه ئهھۋال ك
بىـلهن (:)  سۆز بىـلهن سـۆز ئـادهتته قـوش چېكىـت ، خهت ئادهتته ئوڭدىن سولغا توغرىسىغا يېزىلىدۇ،يېزىلمايدۇ
بىـر سـۆز قىلىـپ ) ئاساسـهن ئېنىقلىغـۇچى، ئېنىقالنغـۇچى سـۆز بىرىكمىـسى( بهزىـده سـۆز بىرىكمىـسى ،ئايرىلىدۇ
 بۇ يېزىقتىكى بىر قىسىم تاۋۇشالرنىڭ شهكلى بىرال تامغىدىن، بهزىلىرى ئىككى تامغىدىن، بهزىلىرى ئۈچ .يېزىلىدۇ

ىالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بولۇپ، ئالـدى تامغىدىن، بهزىلىرى تۆت تامغىدىن، يهنه بهزىلىرى تېخىمۇ كۆپرهك تامغ
كـۆپ . ۋه ئاخىرىغا قوشۇلۇپ كېلىدىغان سوزۇق تاۋۇشـالرنى ھېـسابقا ئالمىغانـدا بىـر تاۋۇشـقا ۋهكىللىـك قىلىـدۇ

خىل شهكلى بار بىر قىسىم بهلگىلهر سۆزلهرنىڭ باش، ئوتتۇرا، ئاياغ شهكلىده ئوخشىمىغان ھـالهتلهرده كېلىـدۇ، 
ــ ــدىن ب ــل ئهھۋال ــۇ خى ــاغ ب ــۇرا، ئاي ــاش، ئوتت ــنىڭ ب ــر تاۋۇش ــدىن باشــالپ ھهر بى ــۇرا دهۋرلىرى ــڭ ئوتت ۇ يېزىقنى

مهزكــۇر يېزىقنىــڭ . شــهكىللهردىن تهشــكىل تاپقــان بىــر خىــل يېزىــق ئىكهنلىكىنىمــۇ جهزىملهشتۈرۈشــكه بولىــدۇ
 ئـــاخىرقى دهۋرلىرىـــده ھهرپ شـــهكىللىرى تېخىمـــۇ ئاددىيلىـــشىپ ســـوزۇق تاۋۇشـــالرنى بىـــرال بهلـــگه بىـــلهن
ئىپادىلهيدىغان، ئۈزۈك تاۋۇشـالرنى يهنىـال بـاش، ئوتتـۇرا، ئايـاغ شـهكىللىرىده سـۆزلهرده ئوخـشىمىغان ئورنىغـا 
قاراپ ئىشلهتكهن، يهنه ئوڭدىن سولغا توغرىسىغا يېزىلىش بىلهن بىرگه ئۈستىدىن ئاستىغا تىك يېزىش شهكلىمۇ 

زىلغان شـهكىللىرىده ئوڭـدىن سـولغا توغرىـسىغا ۋه كۆرۈلۈشكه باشلىغان، بولۇپمۇ قهبره تاشلىرى ۋه قهغهزگه يې
، يېنىسهي مهڭگۈ تاشلىرىدا سولدىن ئوڭغـا  تهڭ مهۋجۇد بولغان بولسايېزىش ئۇسۇللىرىئۈستىدىن ئاستىغا تىك 

 ئوڭدىن سـولغا، يهنه بىـر قـۇرى سـولدىن ئوڭغـا زهنجىرسـىمان ئـۇالپ ىيېزىلغان، ئايرىم مهڭگۈ تاشالردا بىر قۇر
 يــۇمىالق بىــلهن ئايرىلغانـدىن ســىرت يهنه(:)  سـۆز بىــلهن ســۆز قـوش چېكىــت .ۋالالرمــۇ ئۇچرايــدۇيېزىلغـان ئهھ

  .بىلهنمۇ ئايرىپ يېزىلغان) °(چېكىت 
يۇقىرىقىــدهك ئهھــۋالالردىن كــۆره، مهزكــۇر يېزىقنــى كومپيــۇتېردا بهلگىلىــك قــانۇنىيهت ئاســتىدا بىــرتهرهپ   

هرنىڭ بېشىدا، ئوتتۇرىسىدا، ئاخىرىدا ئوخـشىمىغان شـهكىللهرده تهس، بولۇپمۇ بهزى تاۋۇشالرنىڭ سۆزلقىلىشمۇ 
بهلگىلهرنىـڭ كـۆپ بولۇشـى، يهنه شـۇ تاۋۇشـالرنىڭ ئالـدى ۋه ئاخىرىـدا -كېلىشى ۋه بهزى تاۋۇشالردىكى ھهرپ

 كومپيـۇتېردا بىـرتهرهپ قىلىـشقا كېلىدىغان سوزۇق تاۋۇش ھهرىپىنىڭمۇ ئوخـشاش بولماسـلىقى مهزكـۇر يېزىقنـى
ــ ــدۇبهلگىلى ــق ئېلىــپ كېلى ــلهن شــۇڭا،. ك قېيىنچىلى ــانۇنىيهت بى ــده ق ــدىغان قائى ــشقا بولى ــق قىلى ــۇم تهدبى  مهل

كومپيۇتېرغا كىرگۈزۈشنىڭ تېخىمـۇ ئهقىلـگه مۇۋاپىـق بىـر خىـل ئۇسـۇلى تېپىلغـۇچه، مهزكـۇر يېزىقتىكـى بـارلىق 
ت ھـۆججهتلىرىگه يـاكى قـول ، ئهسلى تېكىـسلۇپبهلگىلهرنى كومپيۇتېر كۇنۇپكا تاختىسىغا ئورۇنالشتۇرۇ-ھهرپ

  .يازمىالرغا ئاساسلىنىپ بېسىپ كىرگۈزۈش ئۇسۇلى ياساپ چىقىلدى
ئۇيغــۇر ئورقــۇن يېزىقىنــى كومپيۇتېرغــا كىرگــۈزۈش ئۇســۇلى تهمىــنلهنگهن يېزىــق كىرگۈزگــۈچ كومپيۇتېرغــا   

، ئـادهتته ىنىـدۇ غـا توغرىلUKIJ Tuz Basmaقاچىالنغاندىن كېيىن، يېزىق كىرگۈزۈش داۋامىدا خهت نۇسخىـسى 
ھــازىرقى زامــان ئۇيغــۇر يېزىقىنــى كىرگــۈزۈش ئۇســۇلىغا ئوخــشاش يېزىــق يۈنىلىــشى ئوڭــدىن ســولغا توغرىــسىغا 
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 التىـنچه ھهرپلهرنـى كىرگـۈزگهنگه هئاندىن، كۇنۇپكا تاختىـسىغا ئورۇنالشـتۇرۇلغان ھهرپـلهر ئـادهتت. تهڭشىلىدۇ
  .ئوخشاش يېزىق كىرگۈزۈلىدىغان ئورۇنغا ئۇزىتىلىدۇ

  :ئۇيغۇر ئورقۇن يېزىقىنى كومپيۇتېر كۇنۇپكا تاختىسىغا ئورۇنالشتۇرۇش ئۇسۇلى  

 
  

 ): بىلهن بېسىلىدۇshift(ئۇيغۇر ئورقۇن يېزىقىنى كومپيۇتېر كۇنۇپكا تاختىسىغا ئورۇنالشتۇرۇش ئۇسۇلى   

 
 

  نى كومپيۇتېردا بىرتهرهپ قىلىشقهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى

ر ئورقۇن يېزىقىنىڭ ئهنئهنىلىرىگه ۋارسـلىق قىلغـان بولـۇپ، بىـر تاۋۇشـنى بىـر قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى ئۇيغۇ  
بهلگىـلهر بـاش، -ھهر بىـر ھهرپ قهدىمكـى ئۇيغـۇر يېزىقـى .بهلگه بىلهن ئىپادىلهيدىغان ئېلىپبهلىك يېزىق ئىدى

ر تاشــالپ ســولدىن ئوڭغــا قــۇ ئۈســتىدىن ئاســتىغا تىــك قىلىــپ ئوتتــۇرا، ئايــاغ شــهكىللىرىگه ئايرىلغــان بولــۇپ،
  .يېزىالتتى

 سـاقالنغان  ھهمـده ئومۇمالشـقان،كهڭ دائىرىـدهقهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى ئۇيغۇر ئورقـۇن يېزىقىـدىن كېـيىن 
غهربىــي بــۇ يېزىــق ئهڭ دهســلهپ . يازمــا يادىكارلىقالرنىــڭ ســانىمۇ بىــر قهدهر كــۆپ بولغــان يېزىــق ھېــسابلىنىدۇ

 ئهسـىردىن باشـالپ ئۇيغـۇر ئورقـۇن يېزىقىنىـڭ ئـورنىنى -8نىـپ،  ئىجـاد قىلىقۇرىغار رايونىدائۇيغۇرالر ياشىغان 
، ئومۇملىـشىپتېـزلىكته ۈشـتىن ئـاۋۋالال شـهرقىي ئۇيغۇرالرغىمـۇ  شهرقىي ئۇيغۇرالر غهرپـكه كۆچئېلىشقا باشالپ،

نىالر  قاراخـا.پۈتكۈل ئۇيغۇر قاغانلىقىدىكى بارلىق تۈركىي تىللىق خهلقلهرنىـڭ ئورتـاق ئـاالقه قۇرالىغـا ئايالنغـان
قوبــۇل قىلىــپ ئىــشلهتكهندىن  ئهرهب يېزىقىنــى  ئىــسالم دىنىغــا ئېتىقــاد قىلىــپسۇاللىــسىدىن كېــيىن ئۇيغــۇرالر

 ئهسـىرنىڭ -20  ئهسـىرلهرگىچه ئىـشلىتىلگهن،15-14قۇمۇل رايونىدا قهدىمكى ئۇيغـۇر يېزىقـى -، تۇرپانكېيىنمۇ
ئـالتۇن « قهدىمكـى ئۇيغـۇر يېزىقىـدا يېزىلغـان  تېپىلغـانباشلىرى گهنسۇنىڭ جىيۇچۇهنگه يېقىن بولغان جايدىن

 بولـۇپ، بـۇ دهۋرنـى قهدىمكـى ئۇيغـۇر يېزىقىنىـڭ ئهڭ ئـاخىرقى دهۋرى  ئهسىرده يېزىپ قالدۇرۇلغان-17» يارۇق
 قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى ئهرهب يېزىقىغا پۈتۈنلهي ئورۇن بېرىپ ئۇنتۇلغىچه ئۇيغۇرالر ئارىـسىدا دهپ قارىغاندىمۇ،

  .گهنقىن ئىشلىتىلمىڭ يىلغا يې
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قهدىمكــى ئۇيغــۇر يېزىقىــدا يېزىلغــان يادىكــارلىقالر ناھــايىتى كــۆپ بولــۇپ، ھهرخىــل ئــۆزگىچه ھۆســنخهت 
مهزكــۇر يېزىقنــى كومپيــۇتېردا بىــرتهرهپ قىلىــش ئۈچــۈن بــۇ يېزىقنىــڭ خهت . شــهكىللىرىنى بارلىققــا كهلتــۈرگهن

قىلىش قهدىمكى ئۇيغـۇر يېزىقىـدا يېزىلغـان ھهر يېزىق كىرگۈزۈش ئۇسۇلىنى ھهل  ۋه نى ياساپ چىقىشنۇسخىسى
تۈرلۈك قوليازما يادىكارلىقلىرىنىـڭ ئېلېكترونلـۇق نۇسخىـسىنى تهييـارالش ۋه تهكـرار تهتقىـق قىلىـش ئىـشلىرىدا 

شـۇ ۋهجىـدىن، مهن بـۇ يېزىقنىـڭ ھهرقايـسى دهۋرلهردىكـى ھهرپ شـهكىلى، ھهرپ . بهلگىلىك ئهھمىيهتكه ئىگه
بىرلهپ سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق دهسلهپكى قهدهمده قهدىمكى ئۇيغـۇر -شى، ئوقۇلۇشىنى بىرشهكىللىرىنىڭ ئۆزگىرى

خهت . يېزىقىنىڭ باسما خهت نۇسخىـسىدىن ئىككـى دانه، ھۆسـنخهت نۇسخىـسىدىن ئىككـى دانه ياسـاپ چىقـتىم
. هل قىلىنـدىنۇسخىسى تامامالنغاندىن كېيىن، يېزىقنى كومپيۇتېردا بىرتهرهپ قىلىش ئۇسۇلىمۇ ماس قهدهمـده ھ

تۆۋهنـــده قهدىمكـــى ئۇيغـــۇر يېزىقـــى ئۈچـــۈن ياســـالغان خهت نۇسخىـــسى ۋه كىرگـــۈزۈش ئۇســـۇلى قىـــسقىچه 
  .تونۇشتۇرۇلۇپ ئۆتىلىدۇ

  ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ ئېلىپبه جهدۋىلىقهدىمكى 

№ 
باش 
 لىىشهك

ئوتتۇرا 
 لىىشهك

 № ئوقۇلۇشى لىىئاياغ شهك
باش 
 لىىشهك

ئوتتۇرا 
  لىىشهك

 ۇشىئوقۇل لىىئاياغ شهك

1         ئا  a 17       ل  l 

2         ئه  ä 18       م  m 

3        ئى  i 19       ن  n 

4        ئي  ï 20       ڭ  ñ 

5        ئو  o 21       ر  r 

6        ئۇ  u 22       س  s 

7      
  

 ş  ش  ö 23       ئۆ

8      
  

 t  ت  ü 24         ئۈ

9         ب  b 25        د  d, ð 

10         پ  p 26       ج  c 

11        ف  f 27       چ  ç 

12       

 v  ۋ  ğ 28       غ

13       

 y  ي  q 29       ق

14       

 z  ز  x 30       خ

15        ك  k 31       ژ  J (ʒ) 

16       گ  g 32       ھ  h 
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ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ ھهرپ شهكىللىرى يېڭىدىن ياسالغان تـۈز يۇقىرىدىكى جهدۋهلگه كىرگۈزۈلگهن قهدىمكى (
ــدى ــويىچه كىرگۈزۈل ــهكلى ب ــنچىكه ش ــسىنىڭ ئى ــده . خهت نۇسخى ــاۋۇش جهدۋهل ــدىكى ت ــاتهك ئىچى ــۈلرهڭ ك ك

ھهرپلىرى قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ ھهرقايسى دهۋرلهرده ئوخشاش بىر خىل بهلگه بىلهن ئىپادىلهنگهن ئىككى 
ــپ پهرى ــنى ئايرى ــالرغا تاۋۇش ــرگهن تاۋۇش ــتىن كى ــلهر ۋه چهت ــدۈرگهن بهلگى ــپقلهن ــيىن كېڭهيتى ــۇلغان كې  قوش

  ).نى كۆرسىتىدۇىرىبهلگىل
تاۋۇشى قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىنىـڭ ئـاخىرقى دهۋرلىرىـده قىـسمهن قوليـازمىالردا ) ئي(» « كاتهكتىكى -4

ــرگهن ســۆزلهردىكى  ــتىن كى ــده چهت ــان، ھهم ــدۈرۈپ يېزىلغ ــې«پهرقلهن ــۇ تاۋ) e(» ئ ــادىلهش ئۈچۈنم ۇشــىنى ئىپ
  .ئىشلىتىلگهن

 10-9ھهرىپـى بىلهنـال ئىپـادىلهنگهن، ) ئـو(» «تاۋۇشى دهسـلهپكى ۋاقىـتالردا ) ئۇ(» « كاتهكتىكى -6
تاۋۇشــى ) ئــۇ(» «ھهرىپىنىــڭ يېنىغــا بىــر تــال چېكىــت قويــۇش ئــارقىلىق ) ئــو(» «ئهســىرلهرگه كهلگهنــده 

  .ئىپادىلهنگهن
ھهرىپى بىلهن بىلله ئوخـشاش شـهكىلده پهرقلهنـدۈرۈلمهي ) ئۆ(» «ۇشى ۋتا) ئۈ(» « كاتهكتىكى -8

ھهرىپىـدىن سـهل پهرىقلهنـدۈرۈلۈپ كېـيىن ياسـالغان ) ئـو(» «تاۋۇشىمۇ ئهسـلىده ) ئۆ(» «. ئىپادىلهنگهن
 )ئـو(» «تاۋۇشلىرىنىڭ ھهممىـسى » ئۈ«، »ئۆ«، »ئۇ«، »ئو«بهلگه بولۇپ، يېزىقنىڭ دهسلهپكى باسقۇچلىرىدا 

» «پهرىقلهندۈرۈلگهنـدىن كېيىنـرهك يهنه ) ئـۆ(» «دىـن ) ئـو(» «تامغىسى بىلهن ئىپادىلهنگهن بولسا، 
  .تاۇۋشى ئايرىپ ئىپادىلهنگهن) ئۈ(» «ھهرىپىنى ئازراق ئۆزگهرتىش ئارقىلىق ) ئۆ(

تامغىـسى تاۋۇشـىنىڭ ) پ(» «تاۋۇشـى ئـايرىم ئىپادىلىنىـشتىن بـۇرۇن، پۈتـۈنلهي ) ب(» « كاتهكتىكى -9
نىڭ ئوڭ يېنىغا بىر چېكىت قويـۇش ئـارقىلىق ) پ(» «كېيىنرهك بويىچه پهرقلهندۈرۈلمهي ئىپادىلهنگهن بولسا، 

  .بۇ ئىككى تاۋۇش پهرقلهندۈرۈلگهن
نىڭ سول يېنىغا بىـر چېكىـت قويـۇش ) پ(» «تاۋۇشىنى ئىپادىلهيدىغان تامغىمۇ ) ف(» « كاتهكتىكى -11

ن بولــۇپ، بــۇ تــاۋۇش ئۇيغــۇرالر ئىــسالم دىنىغــا كىرگهنــدىن كېــيىن ئهرهب ۋه پــارس ئــارقىلىق پهرقلهنــدۈرۈلگه
  .تاۋۇشىنى ئىپادىلهشكه ئىشلىتىلگهن» ف«تىللىرىدىن كىرگهن سۆزلهردىكى 

غـا ئاجىزلىشىـشقا باشـلىغان » خ«تاۋۇشـىنىڭ » ق«تاۋۇشىمۇ ئۇيغـۇر تىلىـدىكى ) خ(» « كاتهكتىكى -14
» خ«سۇلى بولۇپ، ئۇيغۇر تىلىدىكى شۇ تاۋۇش ۋه چهتتىن كىـرگهن سـۆزلهردىكى تىل تهرهققىيات دهۋرىنىڭ مهھ

  .تاۋۇشىنى ئىپادىلهش ئۈچۈن كېڭهيتىپ ياسالغان
 »خـان« دېـگهن سـۆزنىڭ» قاغان « ئهسىرنىڭ ئاخىرى ۋه كېيىن8غا ئاجىزلىشىش ئهھۋالى » خ«نىڭ » ق«

بۇ دهۋردىكى بىر قىـسىم ئۇيغـۇر . شكه باشلىغان غا ئاجىزالشقان شهكىللىرى كۆرۈلۈ»خ« دېگهندهك »خاقان«ۋه 
 دېگهنـدهك تىلىدا يېزىلغان يادىكارلىقالردا تهڭرىخان، خان، بارسخان، بۇرخان، تارخان، باخشې، خـاتۇن، خوچـۇ

 .كۆرۈلۈشكه باشالنغانغا ئاجىزالشقان شهكىللىرى » خ«تاۋۇشىنىڭ » ق«
ـــده  ـــڭ دهســـلهپكى مهزگىللىرى ـــۇر يېزىقىنى ـــى ئۇيغ ـــلىرىمۇ )ق (»«تاۋۇشـــى ۋه ) غ(» «قهدىمك  تاۋۇش

ــــدۈرۈلمهي  ــــادىلهنگهن) غ(» «پهرىقلهن ــــال ئىپ ــــى بىلهن ــــى ) خ(» «. ھهرىپ ــــدىن ) ق(» «ھهرىپ ھهرىپى
  .پهرقلهندۈرۈپ يېزىلغان ۋاقىتالردىن باشالپ بۇ ئۈچ تاۋۇش يېزىقتا ئېنىق پهرقلهندۈرۈلگهن بولۇشى مۇمكىن

اۋۇش بهلگىلىرىنىڭ يېزىقتـا پۈتـۈنلهي پهرقلهنـدۈرۈلمهي يېزىلىـشى ت) گ(» «ۋه ) ك(» « كاتهكتىكى -16
ناھايىتى ئۇزاق داۋامالشقان بولۇپ، قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ ئـاخىرقى دهۋرىـده چهتـتىن كىـرگهن تىلالردىكـى 

» «)ك ( ۋه» «)نغانتاۋۇشلىرىنى پهرقلهندۈرۈپ يېزىش ئېھتىياجى تۈپهيلى پهرقلهندۈرۈپ يېزىلىشقا باشال) گ .
ۋه » ك«بىراق قوليازمىالردا بۇ ئىككى ھهرپنى پهرقلهندۈرۈپ ئوقۇش تولىمۇ قېـيىن بولغـانلىقتىن، ئۇيغـۇر تىلىـدا 

  .بىرى بىلهن ئالماشتۇرۇلۇپ تهلهپپۇز قىلىش ئهھۋالى ئېغىر ئىدى-تاۋۇشلىرىنىڭ بىر» گ«
ىپىنىڭ يېنىغا ئىككـى چېكىـت ھهر) س(» «قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىدا بهلگىنىڭ ) ش(» « كاتهكتىكى -23

» تۈركىي تىلـالر دىـۋانى«ھهرىپىنى پهرقلهندۈرۈش كېيىنرهك يولغا قويۇلغان بولۇپ، ) ش(» «قويۇش ئارقىلىق 
دېـمهك، بـۇ ئىككـى .  ئېلىپبهسـىده بـۇ ئىككـى ھهرپ پهرقلهنـدۈرۈلگهن يېزىقـىئۇيغـۇرقهدىمكـى دا كۆسىتىلگهن 
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  .ئهسىرلهردىال مهۋجۇد ئىكهنلىكىنى بىلىشكه بولىدۇ -11ھهرپنى پهرقلهندۈرۈپ ئىشلىتىشنىڭ 
تــاۋۇش بهلگىــسىنى پهرقلهنــدۈرمهي يېــزىش ) د(» «تــاۋۇش بهلگىــسى بىــلهن ) ت(» « كــاتهكتىكى -25

تاۋۇشـىنىڭ ) د(» «. ئهھۋاللىرى ھهم ئۇيغۇر تىلىدا بۇ تاۋۇشالرنىڭ ئالماشتۇرۇلۇپ ئىشلىتىلىشى كۆپ ئۇچرايدۇ
غــا » ي«تاۋۇشــىنىڭ » د«تاۋۇشــى يېزىقتــا پهرقلهنــدۈرۈلمىگهن، بــۇ تــاۋۇش )  ذ «)ð«يهنه بىــر ۋارىيــانتى 

شـهكلىده » ز«ۋه » ي«ئاجىزلىشىش باسقۇچىدىكى ئۆتكۈنچى تىل تاۋۇشى بولۇپ، ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىغـا 
 ئۇيغـۇر تىلىنىـڭ قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىدىكى ئاداق، ئادغىر، ئادۇغ، ئهدگۈ دېگهن سـۆزلهر: مهسىلهن. مۇقۇمالشقان

. تاۋۇشـىنىڭ ئاجىزلىـشىش ئهھـۋالى كۆرۈلىـدۇ» د«ھهرقايسى تىل تاۋۇشلىرى تهرهققىيات باسقۇچلىرى داۋامىـدا 
 ئېيىـق؛ —) aðïğ( ئـازىغ — ئـايغىر؛ ئـادۇغ —) aðğïr( ئـازغىر — ئايـاق؛ ئـادغىر —) aðaq( ئازاق —يهنى، ئاداق 

  . ئىزگۈ— )ädgü (ئهدگۈ
» «)ــ) ت ــاۋۇش ) د (»« ۋه ىتاۋۇش ــى ت ــۇ ئىكك ــشىمۇ، ب ــتۇرۇپ ئىشلىتىلى ــا ئالماش ــلىرىنىڭ يېزىقت تاۋۇش

بىـرى -بۇ ئىككى تاۋۇش بهلگىلىرى بىر. بهلگىسىنى پهرقلهندۈرۈپ ئوقۇشقا بهلگىلىك قېيىنچىلىق ئېلىپ كهلگهن
 ىتاۋۇشـ) ت (» «،كۆرۈلىـدۇقهدىمكى يازما يادىكارلىقلىرىدا كۆپ بىلهن ئارىالشتۇرۇپ ئىشلىتىش ئهھۋاللىرىمۇ 

تاۋۇشــلىرىنىڭ قهدىمكــى ئۇيغــۇر تىلىــدىكى ســۆزلهرنىڭ بېــشىدا ۋه ســۆز ئارىــسىدىمۇ ئالماشــتۇرۇپ ) د(» «ۋه 
 — داڭ؛ يۇلتـۇز — داال؛ تـاڭ — داشـقال؛ تـاال — داغ؛ تاشـقان — مىـسال ئالـساق، تـاغ غـائىشلىتىلىش ئهھۋاللىرى

دېگهنـدهك تـاۋۇش ) دهريـا نـامى( ئىـدىل — ئىتىـل  دېـدى،— قىلدى؛ تىدى — ئهمدى؛ قىلتى —يۇلدۇز؛ ئهمتى 
ئالمىشىش ئومۇميۈزلۈك ئهھۋال بولغانلىقتىن، قوليـازمىالردا بـۇ ئىككـى تاۋۇشـنى پهرقلهنـدۈرۈپ ئوقـۇش تولىمـۇ 

  .مۇشكۈلدۇر
تــاۋۇش بهلگىـسى قهدىمكــى ئۇيغـۇر يېزىقىنىــڭ ئـاخىرقى دهۋرلىرىــده كېڭهيتىــپ ) ج(» « كـاتهكتىكى -26

يهنه، ئۇيغۇر تىلىدىكى سـۆز . بولۇپ، ئاساسهن چهتتىن كىرگهن سۆزلهرده كۆپرهك ئىشلىتىلگهنقوشۇلغان ھهرپ 
تاۋۇشــىغا ئاجىزلىشىــشتىن ) ج(» «تاۋۇشــى كېلىــدىغان ســۆزلهرنىڭ ) چ(» «تاۋۇشــى ۋه ) ي(» «بېــشىدا 

  .شهكىللهنگهن سۆزلهرنى ئىپادىلهشكىمۇ ئىشلىتىلگهن
ـــاتهكتىكى -28 ـــى ئاسا) ۋ(» « ك ـــدىكى تاۋۇش ـــۇر تىلى ـــهن ئۇيغ ـــلىرىنىڭ ) ب(» «ۋه ) پ(» «س تاۋۇش

قهدىمكـى ئۇيغـۇر يېزىقىنىـڭ ئـاخىرقى دهۋرلىرىـده بـۇ خىـل ھادىـسه چهتـتىن . ئاجىزلىشىشىدىن كېلىپ چىققـان
كىرگهن سۆزلهرنىڭ تهسىرىده ئۇيغۇر تىلىدا مهنا پهرىقلهندۈرۈشكه باشلىغاندىن كېيىن بۇ تاۋۇشقا ئايرىم بهلـگه 

  .پ ئىشلىتىلگهنكېڭهيتى
تـاۋۇش بهلگىلىـرى ئىـسالمىيهتتىن ) ھ(» « كاتهكتىكى -32تاۋۇش بهلگىسى ۋه ) ژ(» « كاتهكتىكى -31

كېيىن ئهرهب ۋه پارس تىللىرىدىن قوبۇل قىلىنغان سۆزلهرنىڭ كۆپلهپ ئۇيغۇر تىلىغا ئۆزلىشىشى داۋامىدا ئـايرىم 
 .مغا بېرىلگهنئايرىم تا-تاۋۇش سۈپىتىده بۇ ئىككى ھهرپكه ئايرىم

  
 :قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ كۇنۇپكا تاختىسىغا ئورۇنالشتۇرۇلۇشى

 
بهلگىسى قويۇلغان ھهرپلهر مهزكۇر يېزىقنىڭ ئاخىرقى دهۋرلىرىـده چهت (*) يۇقىرىدىكى كۇنۇپكا تاختىسىدا  

ــان ســۆزلهرده ــۇل قىلىنغ ــن قوب ــدا قوللىنىلغــان ۋهتىلالردى ــمه تىلى ــارلىق تاۋۇشــالر ق» ف«، »ھ«، »ژ «. تهرجى ات
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  .قاراخانىالر دهۋرىده چهت تىلالردىن كىرگهن سۆزلهرده قوللىنىشقا باشلىغان
قهدىمكــى ئۇيغــۇر يېزىقىنىــڭ كومپيــۇتېردا ياســالغان باســما خهت نۇسخىــسىنىڭ ئىــنچىكه ۋه تــوم خهت 

  :شهكلىدىن كۆرۈنۈش
  :ئىنچىكه خهت شهكلى  

   
  :توم خهت شهكلى  

    
نىـــڭ ھۆســـنخهت شـــهكلى بـــويىچه ياســـالغان ئىككـــى خىـــل شـــهكىلدىكى خهت قهدىمكـــى ئۇيغـــۇر يېزىقى  

  :نۇسخىسىنىڭ كۆرۈنۈشى
  :بىرىنچى خىل شهكىل  

    
  :ئىككىنچى خىل شهكىل  

  
  :قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىدا بىر قىسىم شهرتلىك بهلگىلهر ئىشلىتىلگهن بولۇپ، ئۇالر  
  .»«ۋه تامغا » «گىلىرى ، ئىزاھات بهل»«، كۆپ چېكىت »«، قوش چېكىت »«چېكىت   
تۆۋهنــدىكى ئــۈچ خىــل تهســۋىرىي رهســىم قهدىمكــى ئۇيغــۇر يېزىقىــدا يېزىلغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ قهھرىمــانلىق   

نىــڭ ئهســلى قوليازمــا نۇسخىــسىدا كۆرۈلىــدۇ، بــۇ ئــۈچ خىــل تهســۋىرىي شــهكىلمۇ خهت » ئوغۇزنــامه«داســتانى 
  :ئۇالر. نۇسخىسىغا كىرگۈزۈلدى

   — بۇنى بهزىلهر بۇقىنىڭ تهسۋىرى دهپ قارايدۇ، داستاندىكى مهزمـۇن بايانلىرىـدىن بـۇ ( بۆره تهسۋىرى
تهسۋىرىي رهسىمنىڭ بىر بۆرىنىڭ تهسۋىرى ئىكهنلىكى بىلىنىپ تۇرىدۇ، داستاننىڭ كهمتۈك بولـۇپ قالغـان بـاش 

ېـگهن يهنه بىـر  ئهرگىنهقۇنـدىن چىقىـش د يول باشلىشى بىـلهنقىسمىنى تهخمىنهن قىياس قىلغاندىمۇ، بۆرىنىڭ
 قۇتۇلۇشـتىن كېـيىن ئوغـۇز مهلۇم بىر قېتىملىق چوڭ يـۆتكىلىش يـاكى .داستانىمىزنى بىزگه ئهسلهتمهي قالمايدۇ

نى سـاقالپ قېلىـپ ئۇيغـۇر قاغـانلىقىنى قـۇرۇپ چىققـان، ھهم يهنه شـۇ ئهركهك ئۇغۇشلىرى-قاغان ئۆزىنىڭ ئۇرۇق
  ).پ بارغان ئىدىشانلىق جهڭلهرنى ئېلىبۆرىنىڭ يول باشلىشى بىلهن 

   —  داستانىدا قىئاتنىڭ ئىچ باغرىنى يېگهن شۇڭقارنىڭ تۇرقى بولـۇپ، بـۇ شـۇڭقار مهلـۇم » ئوغۇزنامه«بۇ
 ياكى تۇتىمى بولۇشـى مـۇمكىن، داسـتاندا ئوخـشىتىش ئۇسـۇلى قوللىنىلغـان تامغىسىنىڭ ئۇغۇشبىر ئۇرۇق ياكى 

سوقۇشـلىرى شـۇ ئۇرۇقنىـڭ بهلگىـسى بىـلهن ئوبرازلىـق نىڭ ئـۆز ئـارا ئۇغۇشـمۇمكىن، يهنى ئىككـى ھهم بولۇشى 
نىـڭ بـاش كۆتۈرۈشـىگه ئۇرۇقىقىئات بولسا خېلى كۈچلۈك بولغان، ئوغۇز قاغاننىـڭ . ئىپادىلهش ئېلىپ بېرىلغان

 ئېغىر تاالپهت ئېلىپ كهلگهن بىر ئۇرۇقنىڭ نامى بولۇپ، بۇ ئۇرۇق ىغاتوسالغۇ بولغان ياكى ئوغۇز قاغاننىڭ ئۇرۇق
ــلهر موڭغــۇل كېيىنمــۇ ــۇرۇقنى يهنه بهزى ــۇ ئ ــان، ب ــابالردا قهيــت قىلىنغ ــارىخى كىت  مهۋجــۇد بولغــان ھهم بهزى ت

  . دهپ قارايدىغانالرمۇ بار ئىدى ئۇرۇق چىققانئېمپىرىيىسىنى قۇرغان چىڭگىزخان
   —  نىڭ ھهر بىرىنىـڭ ئـۆز ئۇغۇشلىرىقهدىمكى ئۇيغۇر . داستانىدىكى قىئاتنىڭ تهسۋىرى» ئوغۇزنامه«بۇ

ھالدا مهلـۇم بىـر خىـل ھـايۋاننى ئـۆزلىرىگه ده پهرقلىق لىرى) قهبىله(ئۇغۇش ئالدىغا تامغىسى بولغان، ھهم بهزى 
تۇتىم قىلىپ چوقۇنۇش ئادهتلىرى بولۇپ، بۇ كۆپ خىـل خۇدالىقنىـڭ شـامان ئېتىقـادىكى يهنه بىـر خىـل شـهكلى 

دلىق نىشانى دهپ بىلگهندىن سـىرىت، ئـايرىم  ئومۇمهن بۆرىنى ئۆزىنىڭ نىجائۇغۇشلىرىمهسىلهن، ئۇيغۇر . ئىدى
قاتـارلىق ) قىئـات؟(ئۇرۇقالر بـويىچه يهنه شـۇڭقار، ئېيىـق، ئهجـدهرھا، بۈركـۈت، تـاق مۈڭگۈزلـۈك سـاماۋى ئـات 

نىڭ ھاكىمىيهت تالىشىش جهريانىـدا ئۇغۇشلىرى، قىئات، شۇڭقار )ئۇيغۇر( بۆره .سېغىنغان) ھايۋانالرغا(كىكلهرگه 
ئۈسـتۈنلۈكنى ئىگىـلهپ، بـارلىق ئۇغۇشـالرنى بىـر تـۇغ ىچكى توقۇنۇشتىن كېيىن، بـۆره ئـۇرۇقى ئېلىپ بېرىلغان ئ

ــۈن  ــۈك ك ــارىختىكى بۈي ــارالپ ت ــارلىق ي ــانى دهپ ي ــڭ قاغ ــۆزىنى ئۇيغۇرالرنى ــوپالپ ئ ــتىغا ت ــۇقى ئاس تهڭرىقۇتل
  .نى قۇرۇپ، ئۇيغۇر بودۇنلىرىنىڭ ئىككىنچى بۈيۈك دهۋرىنى ياراتقان) ئىمپېرىيىسى(
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  :داستانىنىڭ كۇمپيۇتېرغا كىرگۈزۈلگهن بهت يۈزىدىن بىر كۆرۈنۈش» غۇزنامهئو«  

  
» ئوغۇزنـامه«يۇقىرىقى كۆرۈنۈش يېقىندا تاماملىنىش ئالدىدا تۇرغـان قهدىمكـى ئۇيغـۇر يېزىقىـدا يېزىلغـان (

ــ ــرىلگهن يۇم ــۈركچه، رۇســچه تىلالردىكــى يهشــمىلىرى بې ــزچه، ت ــزۇچه، ئىنگلى شاق داســتانىنىڭ ئۇيغــۇرچه، خهن
  ).ماتېرىيالنىڭ ئهسلى تېكىستكه تهقلىد قىلىپ ئىشلهنگهن بهت يۈزى

قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىغا ئائىت يازمـا يادىكـارلىقلىرىنى تهتقىـق قىلىـش ۋه تهتقىقـات جهريانىـدا پايـدىلىنىش 
ا  قېتىملىــق خهت نۇســخىلىرىنى يــېڭىالش جهريانىــدا، كونــ-3ئۈچــۈن ئۇيغــۇر كومپيــۇتېر ئىلىمــى جهمئىيىتىنىــڭ 

شهخـسلهر ) Private Use Area(بهلگىـلهر ياسـاپ چىقىلىـپ يۇنىكـود جهدۋىلىـدىكى -ئۇيغۇر يېزىقىـدىكى ھهرپ
 گىـچه بولغـان كـود ئورنىغـا ئورۇنالشـتۇرۇلۇپ، E092 دىـن E000 رايونىنىڭ Eكېڭهيتىپ ئىشلىتىشكه بولىدىغان 

ــرى  ــاغ شــهكىللىرىنىڭ ھهرپلى ــۇرا، ئاي ــاش، ئوتت ــڭ ب ــۇر يېزىقىنى ــا ئۇيغ ــگهن خهت UKIJ Tuz Basmaكون  دې
  .نۇسخىسىغا تولۇق كىرگۈزۈلدى
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  :خۇالسه  
  

 يىلىــدىن باشــالپ -2002ئۇيغــۇر، قــازاق، قىرغىــز يېزىقلىــرى يۇنىكــودتىن ئــورۇن ئالغانــدىن كېــيىن، يهنــى   
 يىلـى ھهرخىـل نـامالردىكى خهت نۇسـخىلىرى -2004. يۇنىكود ئۆلچىمىدىكى خهت نۇسخىلىرى بارلىققـا كهلـدى

نىـڭ يېتهكچىلىكىـده تـۇنجى قېـتىم رهتـلهپ » ئۇيغۇر كومپيۇتېر ئىلىمـى جهمئىيىتـى«ىنىپ ۋه رهتلىنىپ ئىخچامل
  .دى خهت نۇسخىلىرىنىڭ ناملىرى بېكىتىلىپ مۇقۇمالشتۇرۇل، ھهمدهچىقىلدى

نامىـدىكى خهت نۇسـخىلىرىنى » ئۇيغۇر كومپيۇتېر ئىلىمـى جهمئىيىتـى« يىلى مارت ئېيىدىن باشالپ -2006  
ىملىق تۈزهش ۋه رهتلهش ئېلىـپ بېرىلىـپ، بـۇرۇنقى خهت نۇسـخىلىرىنىڭ ناملىرىغـا مۇۋاپىـق ئـۆزگهرتىش  قېت-2

كىرگۈزۈش، بۇرۇن ساقالنغان مهسىلىلهرنى تـۈزىتىش، يهنه قـازاقچه، قىرغىـزچه ھهرپلهرنىمـۇ قوشـۇش، باسـمىدا 
 يىل ئاخىرىـدىن -2008 . ئىشلهندىالشتۇرۇلۇپسنىپ، مهتبهئه ئۆلچىمىگه ماىمۇ تولۇقلبهلگىلهرئىشلىتىلىدىغان 

  . قېتىملىق خهت نۇسخىلىرىنى تۈزىتىش ۋه نهشرىنى يېڭىالش ئېلىپ بېرىلدى-3 يىل ئاخىرىغىچه -2010
ئۇيغۇر كومپيـۇتېر ئىلىمـى جهمئىيىتىنىـڭ ئورۇنالشتۇرۇشـى ۋه تهشكىللىـشى ئاسـتىدا ئېلىـپ بېرىلغـان ئـۈچ   

ىش، يېڭىالش خىزمهتلىرى نهتىجىـسىده ماقالىـده بايـان قىلىنغـان قېتىملىق خهت نۇسخىلىرىنى رهتلهش، نام بېر
 يـۇقىرى  ۋه تېخنىكىلىـق ئـۆلچهملىرى سـۈپىتىنىڭ خهت نۇسـخىلىرىUKIJبىرلهپ ھهل قىلىنىـپ، -مهسىلىلهر بىر

  .كۆتۈرۈلۈپ، رايونىمىزدا ئومۇملىشىش نىسبىتى ئهڭ يۇقىرى بولغان خهت نۇسخىلىرى بولۇپ قالدى
    

  
  
  
  
  

  :ىلغان ماتېرىيالالرپايدىلىن  
  

ئۇچـۇر ئالماشتۇرۇشـتا ئىـشلىتىدىغان ئۇيغـۇر، «شىنجاڭ ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىنىـڭ يهرلىـك ئـۆلچىمى  ①
» )ئاساسـىي رايـون ۋه كېڭهيـتىلگهن رايـون (بهلـگه تـوپلىمى- كودىنىـڭ ھهرپقازاق، قىرغىز يېزىقلىـرى

DB652190-2005 ،2005- 1 ئاينىـڭ -10 يىلـى -2005، پىـ كـۈنى ئـېالن قىلىن-1 ئاينىـڭ -4 يىلى- 
 . يولغا قويۇلغان رهسمىيكۈنىدىن باشالپ

 يــانۋار ئــېالن -31 يىلــى -The Unicode Standard, Version 5.0( ،2006( نهشــرى 5.0يۇنىكــود  ②
 .قىلىنغان

ئۇچۇر ئالماشتۇرۇشـتا ئىـشلىتىدىغان ئۇيغـۇر، قـازاق، «جۇڭخۇا خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆلهت ئۆلچىمى  ③
 -11 ئاينىـڭ -4 يىلـى -GB21669-2008 ،2008» بهلـگه تـوپلىمى- كودىنىـڭ ھهرپيېزىقلىـرىقىرغىز 

  . كۈنىدىن باشالپ رهسمىي يولغا قويۇلغان-1 ئاينىڭ -9 يىلى -2008كۈنى ئېالن قىلىنىپ، 
 . يىلى ئېالن قىلىنغان-The Unicode Standard, Version 6.0( ،2010( نهشرى 6.0يۇنىكود  ④
⑤ org.ukij.www://Httpدىكى مۇناسىۋهتلىك تېمىالرىتېب  تور: 

431=tid?php.viewthread/munber/org.ukij.www://http  
436=tid?php.viewthread/munber/org.ukij.www://http  
834=tid?php.viewthread/munber/org.ukij.www://http  
876=tid?php.viewthread/munber/gor.ukij.www://http  

   


