
المدخل
 ) هي جزء. من الثقافةszékely-magyar rovásírásالكتابة "روفاش السيكي-المجرية" (في المجري :

مة. إن صور القدي في الع مى  ها المجريون القدا مة الذي أوجد هي نتاج الحضارة القدي ثة.  ية المورو  العالم
نا هذا. تى يوم حث ح هو موضوع ب من الكتابات الخرى  ها  ها وقرب ها ومقارنت بة وتطور صل هذه الكتا  أ

 في هذا المجال والعالمون في هذه الكتابة توصلوا إلى الكثير من النظريات حولها وحول السئلةالباحثون 
 المتعلقة بها. مما ل يقبل الشك أن المجريين في القرن التاسع عشر استعملوا هذه الكتابة بشكل واسع. هذا

يعني أنهم استعملوها على مدى قرون كثيرة قبل هذا التاريخ.
 الوروبية فإن الحرف اللتينية ومنذ القرن الحادي عشر أصبحت الكثر استعمال فيكما في أكثر الدول 

 المجالت الحكومية والدينية. على الرغم من هذا كله فإن كتابة الروفاش بقيت مستعملة في بعض المناطق
بة هم ذكره أن كتا من الم سرية.  من الحيان والوقات للمور ال ير  في كث ستnعملت  بة ا ية. هذه الكتا  المجر
 الروفاش فوق أنها نجت من عواصف العصر القديم والجديد التي حلت بها فإنها تطورت بشكل متواصل
 ودون انقطاع وأصبحت تتمتع بشعبية كبيرة وأصبحت تتأقلم مع متطلبات العصر الحديث. في أيامنا هذه
ساحات في ال سماء  ية وال نت والبداعات الفن قع النتر تب والمجلت والجرائد وموا من الك ير   هناك الكث

العامة تكتب بهذه الكتابة وهناك عشرات اللف من الطلب يتعلمون هذه الكتابة الوطنية.
من بة يزداد  ين يحبون ويفهمون هذه الكتا سنة لخرى وهذا العدد بلغ مئات اللف.إن عدد الشخاص الذ   

ير ية تطو ية. عمل بة الوطن ستخدام هذه الكتا ير شروط ا يث وتطو في تحد سراع  كبير تطلب ال  هذا العدد ال
ير هذه فظ وتطو في ح عل الجداد  ما ف صطلحاتها ك ير م ها وتطو ها توحيد ها أجزاء كثيرة من بة ل  هذه الكتا

في  بة.  ير هذه الكتا ية وتطو من محطات حما طة  كل مح بة. هذا الكتاب يش من العام4الكتا ين الول    تشر
سبيل إدخال2008 في  جل بذل الجهود  من أ ية  نة غودوللو الهنغار في مدي في هذا المجال  مع العلماء    اجت

هذه الكتابة الحية إلى عالم المعلوماتية والتكنولوجيا الرقمية ككتابة وطنية للناطقين باللغة الهنغارية. 
هي ليست  سيكي-المجرية  بة الروفاش ال قط كتا يد الستعمال ف تي ق ية الحية وال ين الكتابات الوروب  من ب

ية يونيكود ( من نموذج المعلومات معUNICODEجزءا  سم تج سو غابور وبا  ). لذلك فإن الدكتور هو
  لقراره كنموذج خاص لهذه الكتابة في عالمN3527كاتبي ومستخدمي كتابة الروفاش عدم النموذج رقم 

ساعدة سبة نطلب م سرعة وبهذه المنا صى  هو إقرار هذا النموذج بأق مع  ية. إن هدف هذا التج  المعلومات
في عالم حد  جة الولى إلى إقرار هذا النموذج المو مل الذي يهدف بالدر مه لهذا الع يز ودع  القارئ العز

التكنولوجيا الرقمية.
 برأي أصحاب هذا الكتاب فإن كتابة الروفاش السيكي-المجرية هي إحدى ثروات الجداد للحفاد في كل 

صر كل ع سب متطلبات  ها ح ها وتطوير في رقاب الحفاد لنقل نة  هي أما ثة   زمان. إن هذه الثروة المورو
في ية  ية المجر بة الوطن ية الكتا مة جدا لحما صر مه في هذا الع نة  مة. هذه الما ها إلى الجيال القاد  وإيراث

الوقت التي عانت منه البداعات المجرية من العاقة.
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