
ယယူနနီကကု ဒဒ... ယယူနနီကကု ဒဒ...

အားလလကု းမငင်္ဂ လာပါ။ မမနဒမာလကု လို မရရေးတာကကာပပနီမကု မလိုလကု မလို ဒနီရနမပကု စဒတဒ တစဒပကု ဒဒကကု လိုရရေးထားမယဒ။ ဒါရပမယဒမ  ရနမစဉဒရနမတကု လိုငဒး 
ဘရလာငဒရပါ်မမှ ာမရရေးရပမယဒမ  ရနမစဉဒရနမတကု လိုငဒး ဗမာစာ၊ဗမာစကားတကု လိုးတကဒရနတယဒလကု မလိုကတလိုထားပါတယဒဗဗျာမ ။ 
အခကု ရတာမ  တကက္ကသကု လိုလဒမမှ အနားယယူရနမကု မလိုလကု မလို စပလိုနဒလကု လိုထကဒနမန ငဗျာမနဒလကု လိုထကဒ ဗမာလကု လိုပကု လိုရရေး ပပနီး ပကု လိုရမပာပါတယဒ။ 
ဒါရပမယဒမ လညဒး ကကျွနဒရတာဒထငဒတာက အမ နဒနီဘာသာစကားရတတွေလကု လိုလညဒးရမပာသငဒမ ပါတယဒ။ သယူတကု မလိုက ကကျွနဒရတာဒမ  ဘနတွေ မရေဖကု မလို 
ဘာသာစကားရတတွေမဖစဒကကတယဒလကု မလို ;D။ ရကာငဒးပါပပနီ၊ ဒနီရနမကကျွနဒရတာဒ မမနဒမာ ယယူနနီကကု ဒဒ အရကကာငဒး 
ရဆတွေးရနတွေးခဗျငဒပါတယဒဗဗျာမ ။ ဒါရကကာငဒမ  ကကျွနဒရတာဒ ဒနီ ပကု စဒတဒမမှ ာ ယယူနနီကကု ဒဒလကု လိုရရေးရနပါတယဒ။ ဒါရပမယဒမ  
ကကျွနဒရတာဒသလိုတာက ကကျွနဒရတာဒမ ပလိုရေလိုတဒသတဒအမဗျားစကု က ရဇောဒငဗျနီရဖာငဒမ ကကု လိုသလကု းမကု မလိုလကု မလို  ဘရလာငဒရပါ်မမှ ာ 
ရဇောဒငဗျနီလကု လိုပကု မလိုထားပါမယဒ။

ကကျွနဒရတာဒရမပာခဗျငဒတာက ဘာမဖစဒလကု လို ယယူနနီကကု ဒဒက ရဇောဒငဗျနီနမန Ayar ထကဒပကု လိုသလကု းမဖစဒသငဒမ တယဒ။

နလပါတဒ ၁  :   ယယူနနီကကု ဒဒရေ မန အဆငဒမ အတနဒးမဗျား အပမနတမဒးရမပာငဒးကကတယဒ။

ခကု နမှ စဒတကု လိုငဒး အငဒတာနကဒက ဆကဒရမပာငဒးပါတယဒ။ ရမပာငဒးရတာမ  သဟဇောတမဖစဒမခငဒးရေဖကု မလို updates နမန upgrades 

မဖစဒသငဒမ တယဒ။ ယယူနနီကကု ဒဒအရနနမနလညဒး ဘာသာစကားမဗျားစတွောနမနသဟဇောတမဖစဒမခငဒးရလိုမှ ရအာငဒ updates နမန 
upgrades လကု ပဒရေတယဒ။ ၁၉၉၁ခကု နမှ စဒမမှ ာ ယယူနနီကကု ဒဒရေ မန ပထမ အဆကု လို (version)က “The Unicode Standard” 

(ယယူနနီကကု ဒဒအဆငဒမ အတနဒး)လကု မလိုရခါ်တယဒ။ အခကု ရတာမ  အရခတဒအဆနဒဆလကု းတမ နအဆကု လိုက ယယူနနီကကု ဒဒ ၆.၂မဖစဒပါတယဒ။
ဉနီးဆလကု းမမှ ာ ယယူနနီကကု ဒဒရေ မနအဆငဒမ အတနဒးမမှ ာ အကက္ခရောရတတွေ ၂၄ခကု ဘနရလိုမှ တယဒ။ အခကု ရတာမ  အကက္ခရောရတတွေ ၁၀၀ရလာကဒရလိုမှ တယဒ။ 
မမနဒမာအကက္ခရောအရနနမန ၁၉၉၉ခကု နမှ စဒမမှ ာ ယယူနနီကကု ဒဒ အဆကု လို ၃.၀ ကကု လို ဝငဒလကု လိုကဒတယဒ။ ၂၀၀၈ခကု နမှ စဒမမှ ာရတာမ  ယယူနနီကကု ဒဒအဆကု လို 
၅.၁တတွေငဒ မမနဒမာအကက္ခရောကကု လိုရမပာငဒးနညဒးနညဒးရပးထားတယဒ။ ရဇောဒငဗျနီရဖာငဒမ ကရတာမ  ယယူနနီကကု ဒဒ ၅.၂ရေ မန 
အဆငဒမ အတနဒးရတတွေနမနမရလိုမှ မကု မလိုလကု မလို တမခားရဖာငဒမ ရတတွေကကု လိုသလကု းတာ (ဉပမာ ပလိုရတာကဒ၊ မမနဒမာ၃၊ စသညဒမဖငဒမ ...) 
ရဇောဒငဗျနီကကု လိုသလကု းထကဒပကု လိုရကာငဒးတယဒ။

နလပါတဒ ၂  :   ယယူနနီကကု ဒဒလကု လိုရရေးတာပကု လိုလတွေယဒတယဒရလ။

ဉပမာတစဒပကု ဒဒရပးမယဒမ ...  ရဇောဒငဗျနီလကု မလို "လကု မလို” ရရေးခဗျငဒတယဒဆကု လိုရေငဒ V+K+D+Y ရတတွေကကု လိုနလိုမှ ပဒတာကလကု လိုအပဒမယဒ။ 
ဘာမဖစဒလကု မလိုလနဆကု လိုရတာမ  ရဇောဒငဗျနီရဖာငဒမ လကု လို ရအာကဒကမမငဒ ( မ့ )မမှ ာ ရနရောသလကု းရောရလိုမှ တယဒ (h၊ Y၊ နမန U)။ 
မမနဒမာယယူနနီကကု ဒဒမမှ ာရတာမ  ရနရောတစဒရောရလိုမှ တာဘန (h)။ ရနမ = aeh ရကာငဒမ =aumifh

ပပနီးရတာမ လညဒး သလိုပဒမသလကု းတမ နအကက္ခရောရတတွေလညဒး နလိုမှ ပဒတာ လတွေနဒးလတွေယဒပါတယဒ။ (၍=I ကသ=] ဉနီ=M စသညဒမဖငဒမ ...)
ရအာကဒမမှ ာရရေးတမ နအကက္ခရောရတတွေကကု လိုလညဒး ရရေးတာလတွေနဒးလတွေယဒတယဒ။ ဉပမာ... ဒကုကက္ခ= KkuFc ရမတတ္တာ= arwFwm

"ခဏရစာငဒမ ပါ... F က ရအာကဒမမှ ာရရေးတမ နအကက္ခရောရတတွေအတတွေကဒဆကု လိုရေငဒ ဘယဒလကု မလို မငင်္ဂ လာပါမလကု မလိုရရေးနကု လိုငဒမလန"လကု မလို 
စဉဒးစားရနတယဒဆကု လိုရေငဒ စလိုတဒမပယူ ကကပါနမနရနာဒ။ ကကျွနဒရတာဒအတတွေကဒလညဒး ဉနီးဆလကု းမမှ ာ ခကဒခနပါတယဒ။ မငင်္ဂ လာပါ= 

rifF*vmyg (မငဒ+F+ငလာပါ)လကု မလိုရရေးမဖစဒပါတယဒဗဗျာမ ။



နလပါတဒ ၃  :   ရဇောဒငဗျနီရဖာငဒမ မမှ ာ Copyright မပဿနာရလိုမှ တယဒ။

အခကု  ကကျွနဒရတာဒမ  Firefox မမှ ာ ရဇောဒငဗျနီရေ မန rendering က သလိုပဒမရကာငဒးမကု မလိုလကု မလို ကကျွနဒရတာဒ SaturnGod ရေ မန 
ဘရလာငဒကကု လိုရမှ ာပပနီးရတာမ  ဒနီပကု စဒတဒကကု လိုရတတွေ မပပနီ။ 

Firefox ကကု လို ရဇောဒငဗျနီ နမန သလကု းမရေတာနမန ခဗျကဒမခငဒး firefox ရေ မန bugzilla မမှ ာ report တငဒခမ နပါတယဒ။

Jonathan Kew က ဒနီလကု လို မပနဒရမဖထားပါတယဒ။

The issue here is that the Zawgyi-One font lacks proper layout tables for Myanmar. When 
loading fonts for “complex” scripts (that require appropriate glyph shaping for correct 
rendering), Firefox on OS X checks whether the font has the necessary tables, and if not, it 
will skip it and fall back to a different font.

This font is apparently using the Unicode Myanmar codepoints, but is designed to be used 
-without- proper shaping support, by instead encoding the text in a “visual” way rather than 
properly following the Unicode standard for representing Myanmar text.

We’re not going to invest time in trying to support hacks like this. There is a Unicode 
standard for Myanmar, and an increasing number of fonts that support it. That’s what 
people should be using for interoperable Myanmar text on the web.

(One other thing: I notice that this font appears to be based on a hacked version of 
Microsoft’s Tahoma; as such, I suspect that it is in breach of the Tahoma license terms.

အလတွေယဒရမပာရေရေငဒရတာမ  ရဇောဒငဗျနီ က unicode standard မလကု လိုကဒနာထားတမ နအတတွေကဒ မပဿနာ 
မဖစဒရနရေပါတယဒ။ ရနာကဒပပနီး ရဇောဒငဗျနီ   font   က   Microsoft   ရေ မန   Tahoma   ကကု လို   hacked   လကု ပဒထားတမ န   
version   မဖစဒတမ နအတတွေကဒ   Tahoma license နနန ညညညှိ နနပါတယယ။ ဒါရကကာငဒမ  သယူတကု မလိုရတတွေ fix မလကု ပဒပါဘယူ းလကု မလို 
ရမဖထားပါတယဒ။

(http://www.saturngod.net/nothing/firefox-wont-fix-zawgyi-issue-on-mac)
ကကျွနဒရတာဒက Mac မသလကု းရပမယဒမ  ကကျွနဒရတာဒမမှ ာလညဒး ဒနီမပဿနာရလိုမှ ရနတယဒ။ ကကု လို Kew ရေ မနစကားရတတွေက 
မမှ နဒတယဒဆကု လိုရေငဒ ကကျွနဒရတာဒမ  ဘရလာငဒရပါ်မမှ ာ ရဇောဒငဗျနီမသလကု းရေငဒပကု လိုရကာငဒးမယဒလကု မလိုထငဒတယဒ။ ဘာမဖစဒလကု မလိုလနဆကု လိုရတာမ  
Microsoft နမန တရေားစနတွေဆကု လိုမမှုမရလိုမှ ခဗျငဒဘယူ းကတွော။ Bill Gates က ခဗျမဒးသာတယဒပပနီးရတာမ  ကကျွနဒရတာဒမမှ ာ 
ပကု လိုကဒဆလလလကု းဝမရလိုမှ ဘယူ းကတွေယဒ။ (ရလိုမှ ရေငဒ ဗမာမပညဒကကု လိုသတွေားမမှ ာရပါမ။)

ကကျွနဒရတာဒမ  ယယူနနီကကု ဒဒမပဿနာ

မပဿနာတစဒခကု ကရတာမ  အတွေနဒလကု လိုငဒးကမ မ္ဘာမမှ ာ အသလကု းအပပဆလကု းတမ နရဖာငဒမ က ရဇောဒငဗျနီမဖစဒတယဒ။ ဒါရကကာငဒမ  
နညဒးနညဒးလကု လိုအပဒရနတယဒ။ ကကျွနဒရတာဒမ  Firefox ထနကကု လို ရဇောဒငဗျနီရဖာငဒမ မမှ  ယယူနနီကကု ဒဒရဖာငဒမ သကု မလို ရမပာငဒးရပးမခငဒး 
program သလကု းရနရပမယဒမ  မမပညဒမ စလကု ဘယူ း။ အကကု နဒလလကု းကကု လိုမရမပာငဒးဘယူ းရကကာငဒမ  ကကျွနဒရတာဒမ ရေ မန Settings မမှ ာ Default 

Font အရနနမန ရဇောဒငဗျနီကကု လို၎ငဒး ပလိုရတာကဒကကု လို၎ငဒး ခဏခဏရမပာငဒးရေတယဒ။ စလိုတဒညစဒစရောဘနကတွေ။ (ပကု လိုရကာငဒးတမ န 
converter အရကကာငဒးသလိုရေငဒ ရမပာရပးပါ။)

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=861724
http://www.saturngod.net/nothing/firefox-wont-fix-zawgyi-issue-on-mac


ဟကုတဒကမ န ဒါဘနရနာဒ။ ကကျွနဒရတာဒရမမျှောဒလငဒမ တာက ခငဒဗဗျားတကု မလို အားလလကု း ယယူနနီကကု ဒဒရဖာငဒမ ကကု လိုရမပာငဒးရပးလလိုမဒမ မယဒ။ 
အမ နဒါမဖစဒရေငဒ ကကျွနဒရတာဒတကု မလို အားလလကု း ရဇောဒငဗျနီအရကကာငဒးရမပစဒနကု လိုငဒလလိုမဒမ မယဒ။

ကကု လိုဝငဒးဟလိုနဒး


