
  

Ubuntu Linux قىلىشهرجىمهت ئۇيغۇرچىغا توردا نى   

  ئهلدانىش

Uighur23@126.com 

 ۆيۈنۈپ سهۋەتال قۆڭلۈم كۇۋاتقانلىقىدىن قوشۋاز ئاهن قىلىش ئىشلىرىغا ئاكتىپلىق بىلهرجىمه تۇكىسنى لىنكۆپچىلىكنىڭ

 هرسىال يار بۋاقتىم  ۇشقا بولەمدەارد يىقىندىن يه قىلىش خىزمىتىگهرجىمه سىسىتمىسىنى تهشغۇالت  مۇ بهنمۇم. هتتىك

 تىلنى ۇ ، شهپ گهن قىلىش دىگهرجىمه سىسىتىمىسى تۇالتغهش  مۈنكىچ. هن تىرىشىمهم ھۋاتىمهنتىرىشى

 ۆتۈرۈلگهنلىكىنىڭ كۇقىرى بىر بالتاق يۇ تىخىمهرەققىياتىنىڭ دىتال تۇمشاق يۇتېر كومپىيهتنىڭقوللىنىدىغان مىلل

ھهم  ۋاقداشلىرىمنىڭ ساهت باشقا مىللهن مۇكىسنى قىلىنغان لىنهرجىمهت ۈستىگه ئۇنىڭئ. [هلگىسىب

 پو ۆرسىتىپ  كۇغىتىنى ئىرپان لۇددىخ !.. همهسمۇ ئۋاالاليمهن پو ئىتىۇرۇپپ تۆرسىتىئالدىدا كپىروففىسسورالرنىڭ 

 .…].. ھى ھى ھى !.... ۇ ياسىمىغان بولساممهن مهرچهگ!  ەكئاتقاند

 

 

   قاتنىشااليسىزۇسىزم

 

 :هي كىلهپكىال گهق نۇپ قويهپنى گقۇرۇق

 هرجىمه تهن مۈنكى ، چۇنداق شېنىڭچهم. ( باشلىنىپ بولدىۇرۇن قىلىش خىزمىتى ئاللىبهرجىمه تۇكىسنى لىنھازىرقى

 ۇش. ۇلىۋىتپتۇ قىلىنىپ قوشهرجىمه تهزمۇنالر مڭى يىڭى قىتىم يىهر قىتىم ئاچسام ھهر ھېتىنىقىلىش تور ب

 .)هلمىگهي كەرت قولىغا دڭقىرىنداشلىرىمىزنى

>  ۇرۋااللماسلىق تاپشۋەزىپه< لىكىن ۇ بارلىقى بولسىمۇسى قىتىلغهپكه سۇ بۆزلىرنىڭمۇ ئهلكىم تورداشالر بۇرغۇنن 

 ئىشقا هھمىيهتلىك ئۇقىرى يۇ ئىقتىدارىنى ،زىهنىنى بۆز  ئهۋەبىدىنس >  هسلىكئىنگىلىزتىلى بىلم<ياكى 

 .ۇمكىن بولىشى مقۇندا ياكى شۋاتىدۇبىغىشلىيالماي

 

 ، ۇزچه فىرانسڭىزبولىدۇ، بىلسىه  ياپونچۇ، بولدڭىزمۇ بىلسىهنزۇچهخ  ،ڭىزئىنگىلىزتىلى بىلمسى!..  يوقھىچقىسى



ئۇيغۇر تىلىدىن باشقا قايسى بىر تىلنىڭ يىزىقىنى تونۇسىڭىز ھهم ئۇنى ئۇيغۇرچىغا  ،  ه ، قازاقچهرەبچهئ

ئهگهر ئۇيغۇر تىلىدىن باشقا بىرەر تىل . ۆرسىتىش پۇرسىتى سىزنىڭ بولىدۇئۆرۈيهلىسىڭىزال  بۇ قىتىملىق تۆھپه ك

  . بىلمىسىڭىز ، تهرجىمه خىزمىتىنىڭ كوررىكتورلۇق ۋەزىپىسىگه قاتناشسىڭىزمۇ بولىدۇ

پهقهت ئىختىيارى ئاساستا ئۆزلۈكىمىزدىن توردىن تهرجىمه ! بۇ يهردە ھىچكىم ھىچكىمنى مهجبۇرلىغىنى يوق

بارلىق تهرجىمه قىلىنىدىغان مهزمۇنالر . مۇنالرنى ئۇيغۇرچىغا ئهستايىدىللىق بىلهن ئۆرۈسهكال بولدىقىلىدىغان مهز

بۇنىڭ ئۈچۈن بىر ئۇيغۇرچه ئۆلچهملىك .  ناھايتى قوالي ھهم ئاسان  مهشغۇالتى تهرجىمه قىلىش.  توردا بار

  . قىلىمهنيۇنىكودلۇق  كىرگۈزگۈچ  ئويغان كىرگۈزگۈچنى ئىشلىتىشىڭىزنى تهۋسىيه

 لىنۇكسنىڭ تهرجىمه قىلىدىغان لىرىمىز قىالاليدىغان ئىشى ۋە ماڭا ئوخشاش باشقا قىرىنداشالرنىڭ ھازىرچه مېنىڭ

قالغان تىخنىكىلىك مهسىلىلهرنى بىزنىڭ پهخىرلىك ئىقتىدارلىق . بۆلهكلىرىنى ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىپ بىرىش

  !...ممهل ئۇيغۇرچه لىنۇكىسنى پۈتتۈرۈپ چىققۇسى، مۇكهئۇيغۇرلىرىمىز خالىس ئۈستىگه ئىلىپ 

  !تهرجىمه قىلىشقا ھازىرال ئاتلىنايلى

       .ئالدى بىلهن ئهزا بولۇڭ  .1

   login/+net.launchpad://https . تور بهتىنى ئىچىپ ئهزا بولۇڭبۇ

  

  

رگه  بۇ يهتىزىملىتىپ بولغان بولسىڭىز

ئىلخهت ئادرسىڭىزنى ۋە مهخپىي 

  نومۇرىڭىزنى كىرگۈزۈڭ

  

  

 بۇ زيىڭىدىن تىزىمالتماقچى بولسىڭى

 يهرگه ئىلخهت ئادرسىڭىزنى كىرگۈزۈڭ

       نى بىسىڭRegisterھهمدى   

  .نى باسقاندىن كىيىنكى بهت>>>>تىزىملىتىشتىزىملىتىشتىزىملىتىشتىزىملىتىش < < < <Registerئىلخهت ئادىرسىنى كىرگۈزۈپ 

https://launchpad.net/+login


  

  . سىزنىڭ ئىلخهت ساندۇقىڭىزغا بىرپارچه خهت ئهۋەتىدۇبۇ ۋاقىتتا بۇ توربهتتىن

  :خهتنىڭ مهزمۇنى تۆۋەندىكىدەك

  

Hello! 

Thank you for registering at Launchpad. To complete your registration, 

please follow the instructions here: 

   https://launchpad.net/token/ChN9NkNpVsFds0 345ا246 g 

Launchpad is a suite of applications for open source developers, 

including easy Web-based translation and bug management. We'll be 

adding new features based on your suggestions, so feel free to 

contact us on #launchpad on irc.freenode.net with your ideas. 

Thanks 

The Launchpad team 

 

 

ئۇلىنىش   دىگهندەك  Mdfgsv0NkNpVsFds9ChN/token/net.launchpad://https ئاندىن سىز ئاشۇ خهتتىكى 

 مهخپىي سىز بۇ يهردىن ئۆزىڭىزنىڭ. ئادىرسىنى ئاچسىڭىز يىڭىدىن مهخپىي نومۇر بىكىتىش بېتى ئىچىلىدۇ

  .نومۇرىڭىزنى بىكىتىسىز

  

  

  

https://launchpad.net/token/ChN9NkNpVsFds0svdfgM  ????????


Display name:                         كۆرىنىدىغان نامىڭىز  

Create password:                                    يىڭى شىفىر  

Retype the password:                         قايتا كىرگۈزۈڭ 

...تىزىملىتىش مۇشۇ يهرگىچه بولسا بوالر  

 

تىزىملىتىش تامامالنغاندىن كىيىن ئاندىن شۇ بهتتىكى ، يۇقىرىدا كۆرسىتىلگهن رەسىم بار ئورۇنغا قاراپ ، تۆۋەندىن 

  .دىگهن تۈرنى تالالڭUbuntuسانىغاندا ئىككىنجى قۇردىكى 

  :ئاندىن كىيىن ئىچىلغان بهتتىكى تۆۋەندىكى ئورۇنغا دىققهت قىلىڭ

  

  .مه قىلىش دىگهن يهرنى تالالڭ   تهرجىTranslationئاندىن   

  

  : دىگهن خهتنى بايقايسىزUighurئىچىلغان بهتتىنى تۆۋەنگه سۈرسىڭىز ئۇيغۇر

  

  . تامامالندى> ۋەزىپىنى تاپشۇرۇۋىلىش<ئاندىن ئۇيغۇرچه تهرجىمه قىلىدىغان تۈرنى 

 

  



  !..يمهنمۇ ئازراق تهرجىمه قىلىۋىته! يغۇرچه تهرجىمه قىلىش باشالندىمانا ، توردا ئۇ

تۆۋەندىكى ئۇچۇرغا قاراڭ ، ئاشۇ قىپقىزىل تۇرغان تۈرلهر دەل سىز ۋە بىزنىڭ تهرجىمه . تهرجىمه قىلىشنى باشاليمىز

  .  تۈرال15تۈرنىڭ ئىچىدىكى پهقهت 1378بۇ يهردە كۆرۈنىۋاتقىنى . قىلىشىمىزنى كۈتۈپ تۇرۇپتۇ

  

 

 

  تاما تاما كۆل بوالر

  .تامچه يىغىلسا دىڭىز

  

ۇقىرى قۇرالردىكى تىخى تولۇق تهرجىمه قىلىنىپ بواللمىغان تۇرلهرنى بىرنى چىكىپال ئىچىپ ، ئاندىن شۇ يهردىن ي

  .تهرجىمىڭىزنى ياكى كوررىكتورلىقىڭىزنى باشلىسىڭىز بولىدۇ

  

  .ھران دىگهن قىرىندىشىمىز تهرجىمه قىلىپتۇامانا ، بۇ يۇقارقى بىر قۇرنى بىزنىڭ س

ممهيلهن بىرقۇر بىر قۇردىن قۇربىمىزنىڭ يىتىشىچه تهرجىمه قىلساق ، ئۇيغۇرچه تۇنجى  ھه. مۇشۇنداق ئاددىتهرجىمه 

ئاندىن كىيىن باشقا نهشىرلىرىدە خاتالىقالرنى تۈزىتىپ ، . نهشىرىنى مۇۋەپپىقىيهتلىك ھالدا تهرجىمه قىلىپ چىقااليمىز



بۇنىڭغا ھهممهيلهن خالىس كۈچ .  يمىزقىلىپ ، ئۇيغۇرچه مۇكهممهل لىنۇكىسنى بهرپا قىالال> نهپس<يهنه تىخمۇ 

  !.. چىقىرايلى

  !..ئىنگىلىزچه بىلمىسهممۇ تهرجىمه قىلىۋىتىمهن

بۇ يهردە .  ..)ھى ھى ھى( دىسهم ئابدۇكىرەم ئابلىزدەكال تهرجىمه قىلىۋىتىدىغان ئوخشايدۇ دەپ قىلىشماڭالربۇنداق

مهسىلهن مهن ئىنگىلىزچىسىنى تهرجىمه . قچى مهن باشقا مىللهتلىك يولداشالرنىڭ تهرجىمىسىدىن پايدىالنما

قىاللمىغان بولسام ، مهن تهرجىمه قىاللمىغان جۈملىنى باشقىالر مهن بىلىدىغان باشقا تىلالردا تهرجىمه قىلىپ بولغان 

مهسىلهن خهنزۇ تىلىدىكىسى دىگهندەك، ياكى بولمىسا روس تىلىدىكىسى ياپون تىلىدىكىسى ، . بولىشى مۇمكىن

قايسىسى بولمىسۇن ئىشقىلىپ ئاشۇ تهرجىمه قىلىنغان تىلنى . لىدىكىسى ،فىرانسىزچه بولسىمۇ بولىۋىرىدۇئهرەب تى

  .ئۇيغۇرچىغا دەسلهپكى قهدەمدە توغرا ئۆرۈپ بهرسهمال بولىدۇ

  ...ئهمىسه ھه

  

  

    تور بهتتىن يۇقارقى رەسىمدىكى ئورۇندىكى

No value دىگهنگه توغۇرالپ دىگهننى 

changeسسام ، مهن لىنۇكىسنى ئىنگىلىزچىدىن ئهمهس بهلكى مهن بىلىدىغان خهنزۇتىلىدىن ئۇيغۇرچىغا نى با

باشقا تىلالرمۇ ئوخشاش، قايسسى تىلغا پىششىق بولسىڭىز شۇ تىلنى تالالپ تهرجىمه قىلسىڭىز .  تهرجىمه قىلىمهن

  !...جىمه قىلىنغان بولسىالپهقهت سىز تهرجىمه قىلماقچى بولغان ئاشۇ ئۇچۇرالر شۇ تىلدا تهر. بولىدۇ

دىگهننى untranslated تۈرىدىن مۇۋاپىق بىرنى تالالپ ،مهسىلهن 

  .تالالپ ، باشقىالر تهرجىمه قىلمىغان مهزمۇنالرنى تهرجىمه قىلىسىڭىز بولىدۇ

تىۋاتقان نوپوسلۇق  تهرجىمه قىلغاندا بىزلهر ھازىر ئىشلى.تهرجىمه قىلغاندا ئىنتايىن ئهستايىدىل بولۇشىمىز الزىم: دىققهت

بىلقۇت لۇغىتى، ئۇيغۇر سوفت .لۇغهتلهردىكى بىرلىككه كهلگهن ئاتالغۇالرنى ئۆزگهرتمهي تهرجىمه قىلىشقا قاتتىق دىققهت قىاليلى

لۇغىتى ، ئانا تىلىم ، ئوكيانۇس ، جىنشهن لۇغىتى قاتارلىق كومپىيۇتېر لۇغهتلىرىدىن پايدىالنساق تهرجىمه جهھهتتىكى پهرقىنى 



  ھهم ۋاقىت ئىسراپچىلىقىنى   ئاتالغۇدىكى تهرجىمه پهرقى كىيىنچه بىزلهرگه نۇرغۇنلىغان ئاۋارىچىلىقالرنى.زايتقىلى بولىدۇئا

 قۇرۇق گهپ   ئاخىرىدا، زىهنىمىزنى ئايىمايلى، ئازراق تهرجىمىنى سۈپهتلىك ، الياقهتلىك قىلىش ئۈچۈن. ئىلىپ كىلىشى مۇمكىن

  !... ، ئازراق ئهمهلىي ئىش قىلىپ پىلنى تهۋرەتكهن ئهالقىلىپ قىلنى تهۋرەتكهندىن

  

ئهمدى تهرجىمه قىلماسلىققا ، تهرجىمىنى قىاللماسلىققا !..  سىزگه ئۇتۇق تىلهيمهن

  !...قىلچىمۇ باھانه قالمىدى

  

  

  : ئۇستازالرنىڭ كۆرسهتمىسىگه قاراپ باقايلى-ئهمدى باشقا تورداش

 :ورىدىنئۇيغۇر كومپىيۇتېر ئىلمىي جهمئىيتى ت

329=tid?php.viewthread/munber/org.ukij.www://http  

  

  غهيرەت

 مۇنبهر باشقۇرغۇچى

 ساالم كۆپچىلىك،

Ubuntu قىلىش ھهققىدە، مهن ئالدىنقى قېتىمقى يازمامدا دەپ ئۆتتۈم ق تهرجىمهنى قاندا. 

 .ئىكهن ئارقىلىق تىزىملىتىش زۆرۈر login/+net.launchpad://https نى توردا تهرجىمه قىلىش ئۈچۈن چوقۇم Ubuntuئۆتهي،  يهنه بىر قېتىم دەپ

 

translations/+hardy/ubuntu/net.launchpad.translations://https 

 . ئىكهن408615انى تهرجىمه قىلىدىغان ئۇچۇر س . كىشى ئىكهن13) تۆھپىكارالر(ئۇيغۇرچىنى تهرجىمه قىلىمهن دەپ تىزىمالتقانالر ھازىر

 

/ug/lang/+hardy/ubuntu/net.launchpad.translations://https 

 ئىشقۇ؟ كىرىپال شۇ يهردىكى خالىغان بىر بۆلهكنى چېكىپال تهرجىمىنى قىلسىال بولىدىغان غا

  .ئۇمۇ بولىدۇ توردا تهرجىمه قىلماي، ھۆججهتنى چۈشۈرۈۋېلىپ تهرجىمه قىلىمهن دېسهڭالر

/ug/lang/+hardy/ubuntu/net.launchpad.translations://https 

 .بولمىسا تهكرارلىنىش يۈز بېرىدۇ مه قىلىۋاتىمهن دەپ مۇشۇ مهيدانغا يېزىپ قويۇڭالر،خالىغان بۆلهكنى مهن تهرجى دىكى

 

 قىلغىلى بولماسمۇ؟ ۋەزىپه تهقسىم قىلىپ بهرمىسه بۇ ئىشنى

 

 com.yahoo@gheyret بولساڭالر بولساڭالر قىيىنچىلىقنى دېمهمسىلهر؟ ئهگهر قىيىنچىلىقنى بۇ يهردە يېزىشتىن خىجىل غا تىزىملىتالماي قىينالغان login/+net.launchpad://https ئهگهر

 .مهن يول كۆرسىتهي .غا يېزىڭالر

   مهيدانغا ئهگهر چۈشۈرۈشتىمۇ قىينالساڭالر، مۇشۇ

 

 يېزىڭالر، ھهم ئېلخهت ئادرېسىڭالرنى، ئۆزۈڭ دېگهن مهزمۇندا بىر نهرسه» قىاليبۆلهكنى تهرجىمه   XXXX  مهن»

 .قوشۇپ قويۇڭالر  )دېگهندەك... ئىنگلىزچه، خهنزۇچه، ياپونچه مهسىلهن(الر ياخشى چۈشىنىدىغان تىلنى

http://www.ukij.org/munber/viewthread.php?tid=329
http://www.ukij.org/munber/space.php?uid=11
https://launchpad.net/+login
https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+translations
https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+lang/ug/
https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+lang/ug/
https://launchpad.net/+login
mailto:gheyret@yahoo.com


  .قوياي غا چىقىرىپئهۋەتىپ بېرەي، تۈگىگهندە يهنه ماڭا يولالپ بېرىڭالر مهن ئۇنى يهنه تور مهن چۈشۈرۈپ سىلهرگه

 قانداق كۆپچىلىك يهنه ئېنىق بولمىغان مهسىله بارمۇ؟

  

  

 ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، كۆپچىلىك،

     : : : :نهقىلنهقىلنهقىلنهقىل

   15:50 15-5-2008: ، ۋاقتى غهيرەت :ئهسلى يوللىغۇچى

 ...ئىدى ھۆججىتىنى تهييارلىماقچى  Locale مۇھهممهد ئهپهندى، ئۇيغۇرچه

 

سىستېمىسىغا مهلۇم بىر تىلنى يهرلىكلهشتۈرۈشته  ھۆججىتى مهشغۇالت Locale .ھۆججىتىنى ئىشلىمهكچى بولغان Locale باشلىغاندا ن ئۆتكهندە بۇ ئىشنىغهيرەت ئهپهندى ئېيتقاندەك مه

ھهپته دۈشهنبه كۈنىدىن باشلىنامدۇ (ملىرى ۋە باشلىنىش تهرتىپى كۈنلهرنىڭ ئىسى مهسىلهن، يىل، ئاي، كۈن ئىسىملىرى، ھهپته. تىل ئۇچۇرلىرى بىلهن تهمىنلهيدۇ ئىشلىتىدىغان ئهڭ ئاساسى بىر قىسىم

 .يېزىش شهكلى، ۋاقىت ۋە چېسال يېزىش شهكىللىرى قاتارلىقالر ، ئېلىپبه تهرتىپى بويىچه تىزىش ئۇچۇرى، پۇل مىقدارىنى)يهكشهنبه كۈنىدىنمۇ دېگهندەك ياكى

 

 Ubuntu .باركهن دېگهن ئۇچۇرغا ئاساسهن ئاخىرىنى داۋامالشتۇرمىغان ئىدىم ھۆججىتى Locale تۈرىدە ئۇيغۇرچه Linux هندېگ Mandriva چاغدا باشلىغان، ئهمما كىيىن مهن بۇنى شۇ

 Pablo ئاپتورى. ھۆججىتىنى ئىشلىتىپتۇ Locale نىڭ شۇ Mandriva مۇ Ubuntu ، دېگهن نۇسخىسىنى ئېچىپ قاراپ باقسام8.04، يهنى Hardy Heron تارقىتىلغان نىڭ يېڭى

Saratxaga مهن بۇ ھۆججهتنى تولۇق . باشقا جايالردىمۇ خاتالىقالر بولىشى مۇمكىن .ئېلىپبه تهرتىپى بويىچه تىزىش ئۇچۇرى توغرا ئهمهسكهن. مهن تهكشۈرۈپ باقتىم. ئىكهن دېگهن كىشى

 .ويۇشقا سۇنساق بولغىدەكق تۈرلىرىگه يېڭىالشقا ياكى قوشۇپ Linux ۋە باشقا Ubuntu توغرىالپ قويغاندىن كىيىن تهكشۈرۈپ

 

 :جهرياندىكى ئېكران كۆرۈنۈشى نى سىناش Ubuntu 8.04 تۆۋەندىكىسى مهن بۈگۈن

 

 

 

ئاز بىر قىسىم . ئاساسلىق مهسىله تهرجىمىنى پۈتتۈرۈش. بولىدۇ مه قىسىمىدا دېگىدەك ئۇيغۇرچىنى نورمال قولالنغىلىمهشغۇالت سىستېمىسىنىڭ ھهم سۈرەت ئىچىدە كۆرسىتىلگهن تېكىستته يېزىلغاندەك،

 الرنىڭ يېڭى نۇسخىلىرىنىبولغاندا، تهرجىمىنى تولۇق تۈگىتىپ بولغىچه بۇ سىستېمى بىزنىڭ ھازىرقى تىزلىكىمىز بويىچه. تهرجىمىسى بار ئىكهن، كۆپىنچه تهرجىمىلهر يوق جايالرنىڭ ئۇيغۇرچه

  .جايالرنى بېكىتىپ ئاندىن ئىش بۆلۈشنى ئويالشساق ياخشىراق دەپ ئوياليمهن شۇڭا ئاۋۋال ئهڭ مۇھىم دەپ ھىساپالنغان بىر بۆلهك. تارقىتىلىپ بولىشى مۇمكىن



 

ئاساسلىق ئارتۇقچىلىقى سىستېما  بۇنىڭ. مهن تىزىملىتىپ ئازراق سىناپ باقتىم. قىلساق بولىغىدەكبىۋاسته تهرجىمه  تهرجىمه قىلىش ئۇسۇلىغا كهلسهك غهيرەت ئهپهندى كۆرسهتكهن ئۇلىنىش بويىچه

كهمچىلىكى ئۇيغۇرچه خهت . بولسا كېرەك بىر شىركهتنىڭ بولغاچقا بهلكىم تهرجىمىلهرنى بىز ئۆزىمىز سۇنىشىمىزنىڭ ھاجىتى يوق ھهر ئىككىلىسى Ubuntu بىلهن launchpad.com .تهييار

شۇنداقتىمۇ ھازىرقى ئهھۋالدا يهنىال شۇ تور بهت ئارقىلىق . بېرەلمهيدىكهن تهكرارلىنىدىغان تهرجىمىلهردە ئىلگىرى تهرجىمىلهردىن ئاپتۇماتىك چىقىرىپ رگۈزۈش سهل ئاۋارىچىلىق، ئۇنىڭدىن سىرتكى

 .ئېلىپ بارساق ياخشىدەك تۇرىدۇ تهرجىمه

 

 .تتۇرىغا قويۇشىنى ئۈمىد قىلىمهنئو كۆپچىلىك بۇ توغرىدا تهكلىپ پىكىرلىرى

 

 ساالم بىلهن،

 

 ئابدۇلال مۇھهممهد

  

 :بىلىك تورىدا

18137=tid?php.viewthread/bbs/cn.bilik.www://http   

Sawut::::  

Eagle  ئۇسۇلى بىلهن تامامالش مېنىڭچه ئاخىرى » باشلىمامسىلهر ئۆزەڭلهر بىلىپ، بۆلۈشۈپ، تهرجىمه قىلىشنى« قىلىشتا جۈملىلهرنى تهرجىمه-ئۇچۇر 400,000بۇ «ئهپهندىنىڭ

پ، باش بهرسه، پىدايىالرنىڭ تهرجىمىسىنى بىر يهرگه توپال بۇنى بىرەرسى باش بولۇپ پدايىالرغا بۆلۈپ. دېگهن ئهندىشىسىگه سهل قاراشقا بولمايدۇ « چىقمايدىغان ئۇسۇلمىكىن؟

 قانداق بوالر؟ گۇرۇپپىسى تهشكىللهپ ، ئاتالغۇالرنى قېلىپالشتۇرۇپ ئاندىن رەسمىي ئشلىتىشكه سۇنۇلسا بولغانالر مۇتهخىسسلهر

ھازىر . ئىشلىتىلگهن  KDE ئۇنىڭدا كۆرۈنمه يۈزلىكىگه.  ئۇيغۇرچه نهشرىنى تارقاتقانتى4.0نىڭ  Red flag Linux يىلى يىلنىڭ بېشىدا شىنجاڭ ئۇنۋېرسىتىتىدىكىلهر -2006

كاالمپاي چىقىپ قالغان  تارقاتقان نۇسخىدىكى ئاتالغۇالرنىڭ ئىشلهتكىلى بولىدىغانلىرىنى بىۋاسته ئىشلىتىپ، شىنجاڭ ئۇنۋېرسىتىتى. تهشهببۇس قىلنىۋاتىدۇ GNOME كۆپىنچىسى

 .تىشىنىڭ ئالدى ئېلىنساسىجىللىقى ئېشىپ كې ئاتالغۇالرنى قېلىپالشتۇرۇپ تهكرار ئهمگهك قىلىپ ، ئهمگهك

  .تىل ھۆججىتىنى ئايرىپ چىقىشنىڭ ئىماكنىيىتى بارمىدۇ بۇالرنىڭ ئۇيغۇرچه.  نهشرىنىمۇ پۈتۈنلهي ئۇيغۇرچه قىلىپ تارقاتقان 2.0نىڭ  Open office شىنجاڭ ئۇنۋېرستىدىكىلهر يهنه

  

  

Quyash::::  

  .ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم

  .ئىشلىتىدىغان ئاتالغۇالرنى بىرلىككه كهلتۈرگىنىمىز تۈزۈكمىكىن ىمىالرنى تهرجىمه قىلىشتىن بۇرۇن كومپيۇتېردىكى كۆپبۇنىڭدەك يۇقىرى دەرىجىلىك سېست مېنىڭچه

ھۆججهتنىڭ  ولۇپ شۇۋىندوۋستا بىر تال ھۆججهتنى تهرجىمه قىلىپ ب. خىزمىتىگه ئوخشىمايدۇ ئائىلىسىدىكى مهشغۇالت سېستىمىسىنى تهرجىمه قىلىش ۋىندوۋسنى تهرجىمه قىلىش لىنۇكىس

تهرجىمه قىلغاندىكىن ئىكران  يهنه كېلىپ ئاتايىن. تهرجىمه قىلىپ بولغاندىن كىيىن ئاندىن ئىشلىتىىشكه بولىدۇ لېكىن لىنۇكىسنى پۈتۈنلهي. تهرجىمه قىلىنىش ئهھۋالىنى كۆرگىلى بولىدۇ

نۇسخىلىرىدا ساقلىنىۋاتقان قىسمهن ئهھۋالالرنى  رنىڭ قوزغىتىش پروگراممىسىدىكى مهسىله ۋە ھازىرقى خهتيۆلىنىشى،قاتتىق دىتالال يۈزىنىڭ كۆرۈنىشى، سېستىما يۈزىدىكى خهتلهرنىڭ

  .داۋاملىشىدۇ چاال باشالنغان ئىش چوقۇم شۇ چاال بويىچه. قاچىالش دىسكىسىنى ياسىمىسا بولمايدۇ تولۇق بىر تهرەپ قىلىپ ئاندىن

ئۆزى بىلگهنچه تهرجىمه  كىرىۋاتقان بولغاچقا ئۇ سۆزلۈكلهرنى تهرجىمه قىلىش قوللىنىش جهريانىدا ھهممه ئادەم زگه خهنزۇ تىلىدىن سىڭىپكومپيۇتېردىكى نۇرغۇن يېڭى ئاتالغۇالر بى

تىمىسىنى كۆپچىلىككه بۆلۈپ بهرسه سېس بۇ خىل ئهھۋالدا بۇنداق ھهجىمۇ چوڭ مهشغۇالت. ئاستا ئومۇملىشىپ قېلىۋاتىدۇ-ئاستا بهزى خاتا سۆزلهر. قىلىپ مهقسىدىنى ئىپادىلهۋاتىدۇ

 قانداق ئاقىۋەت كېلىپ چىقىدۇ؟

 .ئون ئادەم ئون خىل تهرجىمه قىلىدۇ بىر سۆزنى .1

  .بويىچه تهرجىمه قىلىدۇ ئون ئادەمنىڭ ھهممىسى ئۆزىنىڭ چۈشهنچىسى .2
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  .تهرجىمه قىلىدۇ بهش ئادەم ئېنگىلىزچىدىن ، بهش ئادەم خهنزۇچىدىن .3

4. ......................... 

 .ئاخىرى قااليمىقانلىشىپ كېتىدۇ خىزمىتىدىن باشالپ چۇۋالچاقلىق كۆرۈلۈپ،بىر ياخىشى نىيهت بىلهن باشالنغان ئىشنىڭ شۇنداق قىلىپ تهرجىمه

ئۇيغۇر سوفىتقا ئوخشاش تهجىرىبىلىك . كهلتۈرىشىمىز زۆرۈر سېستىمىسىنى تهرجىمه قىلىشتىن بهكراق كومپيۇتېردىكى ئاتالغۇالرنى بىرلىككه مېنىڭچه بىز ئاۋال چوڭ ھهجىمدىكى مهشغۇالت

ئىقتىدار قىلىپ قوشسا ياكى مۇستهقىل كومپيۇتېر لۇغىتى قىلىپ تارقاتسا  ئورگانلىرى بىلهن ھهمكارلىشىپ يېڭى سۆزلهرگه ئۇيغۇرچه سۆز ياساپ لۇغهتكه قوشۇمچه  يېزىق-شىركهتلهر تىل

  .تهرجىمه خىزمىتىنىڭ ئۈنىمى ۋە تىزلىكى زور دەرجىدە ئاشىدۇ. ئىشالرمۇ ئاسانلىشىدۇ ۆزلۈكلهرنى ئۆلچهملىك تهرجىمه قىلساق كىيىنىكىھهممهيلهن يات تىلدىكى ئاشۇ س ئاندىن

لۇغهت تۈزۈپ  ى ئۇيغۇر سوفتقا ئوخشاشبۇن. كومپيۇتېر ئاتالغۇلىرى پهمىمچه ئۈچ مىڭ سۆزگه بارمايدۇ ھازىرغىچه ئېنگىلىزتىلىدىن ۋە خهنزۇ تىلىدىن بىۋاسته قوللىنىپ ئىشلىتىۋاتقان

بۇيهرلىرى بىلهن قېرىشىپ  -كومپيۇتېر ئاتالغۇلىرى قېلىپلىشىپ بولغۇچه كومپيۇتېر ھهۋەسكارلىرى ئۇ يهر. بولىدۇ باققان شىركهتلهر ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ قىلسا يېرىم يىلغا قالماي پۈتۈپ

تاپشۇرىۋېلىپ بىراقال تۇتۇش قىلساق ياخشى  كومپيۇتېر ئىلمى جهمىيىتىنىڭ باشالمچىلىقى بىلهن ھهممهيلهن ۋەزىپىنى بۆلۈپ مهشىق قىلغاچ تهجىرىبه توپلىغاچ تۇرساق ئاندىن ئۇيغۇر

  بوالمدۇ قانداق؟

  

 

 

  

  

 ئۇستازالرنىڭ قىممهتلىك پىكىر تهلهپلىرى ۋە مهسلىههتلىرى بار ئىدى ، ھهممىنى بۇ يهرگه -يهنه باشقا تورداش

  .لماي قالدى، توغرا چۈشىنىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمهنيولالشقا قواليلىق بو

سهۋىيهم چهكلىك بولغاچقا مۈجىمهلرەك بولۇپ قالدى، تورداشالرنىڭ خاتا كهتكهن يهرلىرىنى دادىللىق بىلهن 

ئۆزگهرتىپ ،  لىنۇكىسنى تهرجىمه قىلىش ئىشمىزنى مۇددەتتىن بۇرۇن پۈتكۈزۈشكه ھهممهيلهن بىر كىشىلىك 

  !...كۈچهيلى

  

  .ئهلدانىش تهييارلىدىم: رمهت بىلهن ھۆ

  كۈنى                                                نهنجىڭ-26ئاينىڭ -5يىلى -2008 

  

  


