ကုိေငၮထၮန္းခင္ဗၳား
သည္တစ္ၸကိမ္ေတာ့ ကၶန္ေတာ္တုိ့ဆီကုိ တုိက္ရုိက္ ေမးလ္ပုိ့လုိ့ ကုိေငၮထၮန္းဆီကုိပဲ တုိက္ရုိက္ အေၸကာင္းၷပန္ပၰတယ္။ ကုိေငၮထၮန္း၏ စာအေၸကာင္း
မေၷပာခင္ ပထမဆုံးေကၳးဇူးတင္စကား ေၷပာလုိပၰတယ္။ ကုိေငၮထၮန္းတင္ထားေသာ စာမၳားအရ တခၳိၽ့အခၳက္အလက္ေတၮဟာ ကၶန္ေတာ္တုိ့ရဲ့
လုိအပ္ခၳက္ေတၮကုိ ေထာက္ၷပေပးေနသလုိၷဖစ္ၷပီး တခၳိၽ့အခၳက္အလက္ေတၮဟာ ကၶန္ေတာ္တုိ့အတၮက္ အေရးၸကီးတဲ့ မၺတ္တမ္းေတၮ ၷဖစ္ေနလုိ့ပၰ။ ဉပမာ
၂၇-၁၂-၀၄ ေန့စၮဲပၰစာဆုိရင္ ကၶန္ေတာ္တုိ့အတၮက္ အမၳားၸကီးအေရးပၰေပမယ့္ ေမ့ေနတာရယ္၊ စာမရၺိတာရယ္ ၷဖစ္ေနခၳိန္မၺာ ကုိေငၮထၮန္း
ၷပန္အစေဖာ္ေပးတဲ့အတၮက္ အမၳားၸကီးေကၳးဇူးတင္တယ္ဆုိတာ ေၷပာပၰရေစ။
ကုိေငၮထၮန္းခင္ဗၳား
၀က္ဘ္ေပၱမၺာ ေရးၸကေၷပာၸကတာေတၮ မၳားေနပၰၷပီ။ အၷပန္အလၺန္ေရးေနရင္လဲ ေရးလို့ကုန္မၺာ မဟုတ္ပၰဘူး။ ကၶန္ေတာ္တုိ့ ေနာက္ဆုံးစဉ္းစားၸကည့္ရင္
အဲဒီလုိလုပ္ၷခင္းက ဘယ္သူ့ဘယ္သူမၺ အကၳိၽးမရၺိတာပဲ ေတၮ့ရပၰတယ္။ ကုိေငၮထၮန္း ခံစားရတာေတၮ ကၶန္ေတာ္တို့နားလည္ပၰတယ္။ ကုိေငၮထၮန္းကုိ
ေသေသခၳာခၳာ အသိေပးလုိတာက ကၶန္ေတာ္တုိ့ဟာ ၷမေစတီသုံးစၮဲသူေတၮမၺာ mymyanmar မရၺိေပမယ့္လည္း္ သုံးမရဘူးဆိုတာ မၷဖစ္ေစလုိတဲ့
ေစတနာပၰတဲ့ ရည္ရၮယ္ခၳက္နဲ့ ၷမေစတီ encoding ေတၮကုိ index လုပ္ေပးခဲ့တာပၰ။ (ဒီစာကုိၸကည့္ရင္ပဲ ကုိေငၮထၮန္းသိပၰမယ္ mymyanmar
နဲ့ရုိက္ထားလုိ့ mymyanmar မရၺိရင္ ဖတ္လုိ့ မရပၰဘူး။ ဒၰေပမယ့္ ၷမေစတီကုိ support လုပ္ထားတ့ဲ mymyanmar ဆုိရင္ mymyanmar မရၺိလဲ
ၷမေစတီ နဲ့ ဖတ္လုိ့ ရပၰမယ္။ အၷပန္အလၺန္အကၳိၽးၷပၽေစပၰတယ္။ အခုလုိ PDF လုပ္ပုိ့စရာ မလုိေတာ့ဘူးဆုိတာ ကုိေငၮထၮန္း သိပၰတယ္။)
ကုိေငၮထၮန္းအေနနဲ့ mymyanmar ရဲ့ glyph ေတၮကုိ ဖၮင့္ၸကည့္ၷပီးသားပၰ။ ၷမေစတီအတၮက္ index ေတၮ ပၰသည္ၷဖစ္ေစ၊ မပၰသည္ၷဖစ္ေစ mymyanmar
က mymyanmar ပၰပဲ။ အလုပ္လုပ္ပၰတယ္။ အဲဒီလုိ ၷမေစတီ index ေတၮ မပၰလဲ mymyanmar အလုပ္လုပ္တယ္ဆုိတာလဲ ကုိေငၮထၮန္း သိၷပီးသား
ၷဖစ္ပၰတယ္။ ဒၰဟာ ၷမေစတီကုိ မၺီးတာ၊ ကူးခၳတာ မဟုတ္တဲ့အတၮက္ ကၶန္ေတာ္တုိ့အေနနဲ့ ခၮင့္ေတာင္းစရာ မလုိဘူးလုိ့ ယူဆတဲ့အတၮက္
ခၮင့္မေတာင္းခဲ့တာပၰ။ ကုိေငၮထၮန္းက ဘာပဲၷဖစ္ၷဖစ္ခၮင့္ေတာင္းမၺ ရမယ္၊ အသိအမၺတ္ၷပၽမၺ ရမယ္ဆုိလဲ ခၮင့္ေတာင္းဖုိ့ အသိအမၺတၷ္ ပၽဖုိ့ ၀န္မေလးပၰဘူး။
အသိအမၺတ္ၷပၽ မၷပၽဆုိတာလဲ ကုိေငၮထၮန္း သတိမထားမိလုိ့ပၰ။ ကုိေငၮထၮန္းေထာက္ၷပထားတဲ့ စာထဲမၺာကုိ mymyanmar က ၷမေစတီကုိ
အသိအမၺတ္ၷပၽထားတယ္ဆုိတာ ေပၱလၮင္ေနၷပီးသားပၰ။ ကၶန္ေတာ္တုိ့ mymyanmar website ထဲမၺာ ကုိေငၮထၮန္းလုိခၳင္တဲ့ အသိအမၺတ္ၷပၽမၻကုိ
ေဖာ္ၷပထားၷပီးသားပၰ။
ၷမေစတီဟာ ပထမဆုံး partial unicode font ၷဖစ္ၷပီး ဘယ္လုိေကာင္းမၮန္ေၸကာင္း၊ ၷမေစတီဟာ အင္တာနက္မၺာ ေပၱၷပၾလာအၷဖစ္ဆုံး font
တစ္ခုၷဖစ္ေၸကာင္း ေဖာ္ၷပထားပၰတယ္။ ၷပီးေတာ့ ၷမေစတီရဲ့ encoding အလုပ္လုပ္ပုံနီးပၰး တူေအာင္ လုပ္ခဲ့ဘူးေၸကာင္းေဖာ္ၷပထားပၰတယ္။
www.mymyanmar.net/ach.php , http://www.mymyanmar.net/mzd.php ဒၰဟာ ကုိေငၮထၮန္းလုိခၳင္တဲ့ အသိအမၺတ္ၷပၽမၻပဲ မဟုတ္ပၰလားခင္ဗၳာ။
ကၶန္ေတာ္တုိ့သာ မရုိးသားခဲ့ရင္၊ ရုိးသားမၻမရၺိခဲ့ရင္ ဒီလုိစာပုိဒ္မၳိၽး web ေပၱမၺာ ဘယ္တင္ခဲ့မလဲဗၳာ။ ၷပီးေတာ့ mymyanmar ဟာ ကုိေငၮထၮန္းရဲ့
ၷမေစတီကုိ နာမည္ေၷပာင္းၷပီးလုပ္ထားတာလဲမဟုတ္ပၰဘူး၊ ေရာင္းစားခဲ့တာလဲမဟုတ္၊ စီးပၮားရၺာတာလဲ မဟုတ္ပၰဘူး။ အားလုံး အခမဲ့ပၰ။ (ဒီေနရာမၺာ
ၸကားၷဖတ္ေၷပာပၰရေစ၊ ကုိေငၮထၮန္းေထာက္ၷပထားတဲ့ MyMail က Mymyanmar မဟုတ္ပၰဘူး။ mymyanmar ကုိသုံးထားတဲ့ ပရုိဂရမ္ပၰ။ Mymail
web version ကုိ အခမဲ့ေပးထားတာ mymyanmar site မၺာ ရၲုိင္ပၰတယ္။ ေရာင္းမယ့္ mymail က မုိက္ကရုိေဆာ့ဖ္ကထုတ္တဲ့ outlook လုိ
ပရုိဂရမ္ၸကီးပၰ။ ပၮင့္ပၮင့္လင္းလင္းေၷပာရရင္ ထၮက္မယ္လုိ့သာ ေၸကၷငာထားပၰ။ ေရးလုိ့ တစ္၀က္ေတာင္ မၷပီးေသးပၰဘူး။ လာမယ့္ၲၺစ္ဆန္းေတာင္
မဟုတ္ဘူး၊ ေနာက္ၲၺစ္ထဲေတာင္ ကူးသၮားပၰမယ္။ သူ့ကုိ true encoding နဲ့သုံးဖုိ့အထိ ရည္ရၮယ္ထားတာပၰ။)
အဲဒီလုိ ကၶန္ေတာ္တုိ့ရဲ့ mymyanmar website မၺာ ကုိေငၮထၮန္းရဲ့ ၷမေစတီကုိ အသိအမၺတ္ၷပၽထားတာ၊ honour ေပးထားတာကလၮဲလုိ့ ကုိေငၮထၮန္းဆီကုိ
တုိက္ရုိက္ အသိမေပးၷဖစ္ခဲ့တာေတာ့အမၺန္ပၰ။ ဘာၷဖစ္လုိ့လဲဆုိေတာ့ ကုိေငၮထၮန္းကုိယ္တုိင္ အခမဲ့ေပးထားၷပီး ကုိေငၮထၮန္းကုိယ္တုိင္
အသိအမၺတ္ၷပၽေစခၳင္တာမၳိၽးကၶန္ေတာ္တုိ့ mymyanmar က ေပးထားၷပီး ၷဖစ္ေနလုိ့ပၰ။ www.mymyanmar.net.ach.php ဘာပဲ ၷဖစ္ၷဖစ္
ကုိေငၮထၮန္းေၷပာသလုိ တုိက္ရုိက္ခၮင့္ေတာင္းသင့္ကုိသင့္တယ္ဆုိရင္လဲ ကၶန္ေတာ္တုိ့ ခၮင့္ေတာင္းခဲ့ဖုိ့ ၀န္မေလးပၰဘူး။
သုိ့ေသာ္လည္း ကုိေငၮထၮန္းက သတင္းစာရၺင္းလင္းပၮဲေတၮလုပ္၊ ေၸကၷငာခၳက္ေတၮထုတ္လုိက္ေတာ့ ကၶန္ေတာ္တုိ့မၺာလဲ ေရၮးစရာလမ္း ၸကပ္သၮားခဲ့တယ္။
အဲဒီေတာ့ ရၻပ္သၮားေတာ့တာေပၰ့။ ကၶန္ေတာ္တုိ့နဲ့ ကုိေငၮထၮန္းၸကားမၺာ ဘာမၺမဟုတ္ဘဲ အဖုအထစ္ေတၮ ၷဖစ္လာရတယ္။ ကၶန္ေတာ္တုိ့
လုးံ ၀စိတ္မေကာင္းပၰဘူး။ ေသေသခၳာခၳာ ေတာင္းပန္လုိတာတစ္ခုေတာ့ရၺိပၰတယ္။ မေသခၳာပဲ သူမၳားအတၮက္ ေရၺ့ေနလုိက္ေပးမိၷခင္းပၰပဲ။
အမၺန္အတုိင္းေၷပာရရင္ ကုိေငၮထၮန္းက ကၶန္ေတာ္တုိ့ရဲ့ ေကၳးဇူးရၺင္လုိ့ေတာင္ ေၷပာလုိ့ ရပၰတယ္။ volt forum မၺာ ကၶန္ေတာ္တုိ့ေမးခၮန္းကုိ ကုိေငၮထၮန္း
အေၷဖေပးခဲ့တဲ့ကိစၞ (ဘယ္လုိပုံစံနဲ့ပဲ ေၷဖခဲ့ေၷဖခဲ့၊ ကၶန္ေတာ္တုိ့အတၮက္ အကၳိၽးရၺိပၰတယ္။)၊ ေနာက္ပုိင္း ၷမန္မာစာလုပ္ေနတဲ့ NLP မၺာ ပၰပရေစလုိ့
ခၮင့္ေတာင္းတုန္းက ကေလးေတၮ၊ ေကၳာင္းသားေတၮေနရာ မဟုတ္ဘူး၊ မင္းတုိ့အတၮက္ SIG ဆုိတာရၺိတယ္လုိ့ အေၸကာင္းၷပန္ခဲ့တဲ့စာေတၮေၸကာင့္ အခုလုိ
တစ္ၲၺစ္အတၮင္းမၺာ အမၳားၸကီး တိုးတက္မၻ ရလာခဲ့ရတာပၰ။ အဲဒီေကၳးဇူးဟာ ဘာနဲ့မၺ ့ယၺဉ္လုိ့ မရပၰဘူး။ ကုိေငၮထၮန္းကုိ အဲဒီအတၮက္လည္း အမၳားၸကီး
ေကၳးဇူးတင္ပၰတယ္။
တကယ္ေတာ့ ၷပီးခဲ့တဲ့တစ္ၲၺစ္အတၮင္းမၺာ mymyanmar အေနနဲ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ခရီးေရာက္ခဲ့ပၰၷပီ။ MyMyanmar X ကုိ true encoding system
အေနနဲ့ မၸကာခင္ ေတၮ့ရပၰလိမ့္မယ္။ Myanmar1 လုိ opentype font သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ အမၺန္တကယ္ အသုံးခၳလုိ့ ရမယ့္ စနစ္တစ္ခုအၷဖစ္
ေတၮ့ရပၰမယ္။ sorting နဲ့ အသံထၮက္စနစ္၊ OCR တုိ့ကလၮဲရင္ အားလုံး အဆင္ေၷပပၰမယ္။ Windows, Apple, Linux, Pocket PC, iPod အားလုံးမၺာ
အသုံးၷပၽလုိ့ ရပၰမယ္။ mymyanmar က font သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ MUPT (MyMyanmar Universal Platform Technology) သံုးထားလို့

windows အတၮက္ သပ္သပ္၊ linux အတၮက္ သပ္သပ္၊ Apple အတၮက္ သပ္သပ္၊ တၷခား device ေတၮအတၮက္ သပ္သပ္ မရၺိပၰဘူး။ တစ္ခုထဲပဲ
ရၺိပၰမယ္။
ဒၰကုိ မၸကာခင္မၺာ launch လုပ္ပၰမယ္။ Report ကုိ သက္ဆုိင္ရာလူၸကီးေတၮဆီ ခုလဆန္း ၄ ရက္ေန့ကတည္းက တင္ထားၷပီးပၰၷပီ။ လူၸကီးေတၮ
ခရီးထၮက္ေနလုိ့ ဘယ္ေန့ဘယ္ရက္မၺာ launch လုပ္ၷဖစ္မယ္ဆုိတာ မေသခၳာေသးေပမယ့္ အဲဒီေန့ကၳရင္ ကုိေငၮထၮန္းကုိ ကၶန္ေတာ္တုိ့ရဲ့
ေကၳးဇူးရၺင္တစ္ေယာက္အေနနဲ့ သီးၷခား ဖိတ္ပၰမယ္။
ေနာက္တစ္ခုက zwnj ကိစၞ။ ကုိေငၮထၮန္းေၷပာတဲ့စာ ကၶန္ေတာ္တုိ့ ဖတ္ၷပီးသားပၰ။ unicode consortium မၺာ ရၺိတယ္ဆုိတာလဲ သိၷပီးသားပၰ။ ဒၰေပမယ့္
အဲဒၰက တကယ္ အလုပ္လုပ္လုိ့ ရတဲ့ solution မဟုတ္ပၰဘူး။ မရလုိ့သာ ကုိေငၮထၮန္းတုိ့ အခက္ေတၮ့ေနတာ ၷဖစ္ပၰတယ္။ solution က ရၺိၷပီးသားပၰ။
mymyanmar launch လုပ္တဲ့ေန့ကၳရင္ ကုိေငၮထၮန္း အေသအခၳာေလ့လာလုိ့ ရပၰတယ္။ ဒီၸကားထဲမၺာ ကုိေငၮထၮန္းသိခၳင္လဲ ကုိေငၮထၮန္းလုိလူမၳိၽးကုိ
ကၶန္ေတာ္တုိ့ ေၷပာမၷပၲုိင္စရာ အေၸကာင္း မရၺိပၰဘူး။
ကုိေငၮထၮန္းခင္ဗၳား
ဘာပဲၷဖစ္ၷဖစ္ ကုိေငၮထၮန္းကုိ ကၶန္ေတာ္တုိ့ ေလးစားၷပီးသားပၰ။ ေနာင္လဲဒီေလးစားမၻက ဘာအေၸကာင္းေၸကာင့္မၺ ေပၳာက္သၮားမၺာမဟုတ္ပၰဘူ။ web ေပၱမၺာ
ၷဖစ္ခဲ့သမၵေတၮထဲက ကၶန္ေတာ္တုိ့ လၮန္တာရၺိရင္ ေတာင္းပန္ပၰတယ္။ ဒၰေပမယ့္ ဘယ္သူ့ဘယ္သူ့မၺလဲ အကၳိၽးမရၺိတဲ့ အလုပ္ကုိ ကၶန္ေတာ္တုိ့
ဆက္မလုပ္ပၰရေစနဲ့။
ေလးစားစၮာၷဖင့္
Technomation Studios

