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لێکدانهوەی چهند پرسێکی پێوەندیدار ب ه خاڵبهندییهوە
(پێناسه ،شیکردنهوە و پۆلێنکاری)
تاریخ دریافت - 1396/6/12 :تاریخ پذیرش96/11/10 :

1
جەعفەر شێخولئسالمی
پرۆفیسۆری یاریدەرەر ،زانستگای کارلتون ،کانادا
2
پەخشان سابر
مامۆستای یاریدەدەری زمان و وێژەی کوردی ،زانستگای سۆران ،عێراق

کورته
هـەر چەشـنە نووسـینێک ،بـە تایبەتـی نووسـینی ئەکادیمی،
ڕاگەیانـدن و حکوومـی ،پێویسـتی بـە خاڵبەنـدی هەیـە .لـە
ڕاسـتیدا ،خاڵبەنـدی یەکێک لـەو تایبەمتەندییە سـەرەکییانەی
زمانـی نووسـینە کـە لـە زمانـی ئاخاوتـن جیـای دەکاتـەوە.
کاتێـک قسـە دەکەیـن ،کەڵـک لـە زۆر ئامـرازی دەنـگ و
ئامـاژە وەردەگریـن ،بـەو مەبەسـتە کـە بـە شـێوەی دڵخـواز
مەبەسـتەکەمان بـە بەردەنگ بگەیەنین .ئەم وتارە بۆ نووسـینی
ئەکادیمـی و تـا ڕادەیەکیـش ئیـداری و میدیـا ئامـادە کـراوە.
خاڵبەندیـی نووسـینی ئەدەبـی و هونـەری وەکـوو شـیعر و
ڕۆمان سەربەسـتی زۆرتریـان تێدایە ،چونکە ئەمانە نووسـینی
داهێنەرانـە و هونەریـن .هەروەهـاش ،وەک لـە توێژینـەوەی
بەردەسـتدا دەرکەوتـووە لەبەرچـاو گرتنـی دوو خـاڵ دەتوانێ
لـە یەکدەسـتکردنی خاڵبەنـدی لە دەقـی نـوورساوی کوردی
نزیکرتمـان بکاتـەوە کـە بریتیـن لـە ،خاڵبەنـدی ناکـرێ تەنیا
بـە پێودانـی زمانـی زارەکـی بکرێ ،بەڵکـوو دەبێ بـە پێودانی
ڕێزمانیـش بـێ .لـە پاڵ ئەمەشـدا ،ڕسـتەیەک دەکـرێ لە یەک
وشـە یـان دەیـان وشـە پێکبـێ و هـەر ڕسـتەیەکیش بـە خـاڵ
کۆتایـی پێـدێ.لـە کۆتاییـدا ئـەوە دەرکەوتـووە کە سـەرەڕای
چەندیـن هـەوڵ و تەقەال ،ئێسـتاش دەقی نـوورساوی کوردی
خاڵبەندییەکـی تـا ڕادەیەکیـش یەکدەسـتی نییـە .بێجگـە لـە
ئـەوەش ،خاڵبەندی زمانی نووسـینی کـوردی ،وەکوو هەموو
الیەنەکانـی دیکـەی زمانەکـە ،کەوتووەتـە ژێـر کارتێکـەری
زمانەکانـی دراوسـێ کـە ڕەنگە بە شـێوەی جیـاواز خاڵبەندی
بکـەن .لـەم وتـارەدا هـەوڵ دراوه وێڕای باسـێک لـه گرفت و
ئاڵۆزییەکانـی سیسـتەکی خاڵبەنـدی لـه نووسـینی کوردیـدا،
تیشـک بخرێتـه سـەر پێناسـه و پۆلێنبەندییەکانی.

چکیده
هر متنی ،مخصوصاً متون دانشگاهی ،تبلیغی و
دولتی ،نیاز به عالئم نگارشی دارد .آیین نگارش یکی
از ویژگیهای اصلی نوشتاری است که آن را از زبان
گفتاری متامیز میکند .هنگام گفتار ،از ابزار صدا و
اشاره استفاده میکنیم تا بتوانیم مطابق میل درونی
خود ،موضوع را به مخاطب برسانیم .این جستار،
برای نگارش دانشگاهی و حتی اداری و رسانهای
نوشته شده است .عالئم نگارشی در نوشتههای ادبی
و هرنی مانند شعر و داستان ،از آن روی که نگارشی
آفرینشگرانه و هرنی هستند ،آزادتر از دیگر نوشتهها
به کار میرود .از این رو هامن گونه که در تحلیل
پیش رو نشان داده شده ،رعایت دو نکته میتواند به
یکنواختی استفاده از عالئم نگارشی در نوشتار کردی
بینجامد و آن اینکه در استفاده از عالئم نگارشی نباید
تنها زبان شفاهی را لحاظ کرد ،بلکه باید دستور زبان
را هم دید .در کنار آن ،یک جمله میتواند از یک واژه
یا دهها واژه تشکیل شود و هر جملهای هم با نقطه به
پایان میرسد .در پایان این نکته روشن شده است که
با وجود کوشش فراوان ،هنوز نگارش کردی برخوردار
از عالئم نگارشی یکدستی نیست .افزون بر آن ،آیین
نگارش در نوشتار کردی مانند دیگر جنبههای این
زبان ،تحت تأثیر زبان همسایگان قرار گرفته که منجر
به استفادههای متامیز از این عالئم شده است .در این
جستار ،کوشش شده تا ضمن بحث در باب مشکالت
سیستم نگارش در نوشتار کردی ،تعریف و طبقهبندی
عالئم هم توضیح داده شود.

وشـەگەلی سـەرەکی :خاڵبەندی ،ڕێنووس ،زمان ،پەخشـان،
زمانـی زارەکی ،دەقـی نوورساو.

کلیدواژهها :آیین نگارش ،رسم الخط ،زبان ،نرث ،زبان
شفاهی ،نوشتار.

)نویسنده مسؤول( 1- jaffer_sheyholislami@carleton.ca
2-pakhshan.hamad@soran.edu.iq

104

ُ
پژوهشنامه ادبیات کردی /سال چهارم ،شماره  ،5بهار و تابستان 1397

 -1پێشەکی
کاتێــک قســە دەکەیــن ،کەڵــک لــە زۆر ئامــرازی دەنــگ و ئامــاژە وەردەگریــن ،بــەو
مەبەســتە کــە بــە شــێوەی دڵخــواز مەبەســتەکەمان بــە بەردەنــگ بگەیەنیــن .بــۆ
منوونــە ،دەتوانیــن دەنگــان بــەرز یــان نــزم بکەینــەوە ،بۆئــەوە کــە ســەرنجی گوێگــر
بــۆ وشــەیەک یــان دەربڕینێــک ڕابکێشــین .بــۆ نیشــاندانی پرســیار ،دەتوانیــن لــە
کۆتایــی ڕســتەدا تۆنــی دەنگــان ئەوتــۆ لێبکەیــن بەردەنــگ بزانێــت پرســیار دەکەیــن.
هێندێــک جــار بــە حاڵەتــی دەموچاومــان یــان دەســتەکامنان دەتوانیــن واتایەکــی
دیکــە بــە قســەکامنان بدەیــن .ئەمانــە لــە نووســیندا ناکرێــن ،چونکــە زۆربــەی
کاتــان خوێنــەر لــە الی ئێمــە نییــە ،نامانبینــێ و ،لەوانەیــە قەتیــش ئێمــە نەبینــێ.
بۆیــە ،دەبــێ نووســینەکەمان لــە ڕێــگای ئامرازەکانــی نووســینەوە مەبەســتی ئێمــە بــە
خوێنــەر بگەیەنــێ .یەکێــک لــەو ئامرازانــە بریتییــە لــە خاڵبەنــدی .نــوورساوی بــێ
خاڵبەنــدی وەکــوو مۆســیقای بــێ نۆتــە .وەهــا مۆســیقایەک ،ئەگــەر بتوانیــن پێشــی
بڵێیــن مۆســیقا ،یــان گوێگــری نابێــت ،یــان گوێگرەکــەی ناتوانێــت ئــەو چێــژ و
کەڵکــەی لێوەربگرێــت کــە هونەرمەندەکــە مەبەســتیەتی .ههروههــا ،زمانــی نووســین
ئاڵۆزتــر لــه زمانــی قســهکردنه .کاتــێ قســه دهکهیــن ،کاتــی ئهوهمــان نییــە کــە
ڕامبێنیــن و بیــر لــە ڕســتهی درێــژ یــان پاراگرافــی چــڕ و پــڕ بکهینـهوه .بـ ه ســاکاری
و بــه فرهیــز (دهســتهواژه) و ڕســتهی کــورت دهدوێیــن .بــهاڵم ،کاتــێ دهنووســین،
دهرفهتــی ئهمهمــان ههیــه کــه دهســتهواژه ،ڕســته و پاراگرافــی درێژتــر و ئاڵۆزتــر
بنووســین .ئهگ ـهر ئهمان ـه ب ـ ه دروســتی خاڵبهنــدی نهکرێــن ،زهحمهت ـ ه ک ـ ه خوێن ـهر
ب ـ ه ئاســانی لێــان تێبــگات.
 -2خاڵبەندى چییە؟
خاڵبەنــدی بەشــێکە لــە زمانی نووســین ،کە لــە هەندێــک نیشــانە و قاعیــدە پێکهاتووە.
بــە ڕەچاوکردنــی هەندێــک پێوانــە ،لەوانەیــە ئــەو نیشــانانە لــە دەوری وشــەکان یــان لــە
نێــوان وشــەکان ،شاڕســتەکان و ڕســتەکاندا دابندرێــن .ئامانجــی خاڵبەنــدی ئەمهی ـه
کــ ه مەبەســتی نوورساوێــک ڕوونــر و باشــر بــکات .بــەم جــۆرە ،لــە الیەکــەوە
یارمەتــی نووســەر بــدات باشــر ئامانجــی خــۆی بپێکێــت ،لــە الیەکــی تریشــەوە،
هاریکاریــی خوێنــەر بــکات کــە ئاســانرت تێبــگات .نــوورساوی بــێ خاڵبەنــدی ،یــان
نــوورساوی بــە خراپــی خاڵبەندیکــراو ،لەوانەیــە ســەر لــە خوێنــەر بشــێوێنێ ،کاتــی
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بــە فیــڕۆ بــدات و مانــدووی بــکات .بەمجــۆرە ،نووســەریش هەناســە ســارد و ڕەنــج
بــە خەســار دەمێنێتــەوە .ڕەنگــە لــە ئەمانــەش گرینگــر ئەمــە بێــت کــە ،لەوانەیــە
زانســت و زانیــاری بــەو جــۆرە کــە پێویســتە بــاو نەبێتــەوە.
 -3نیشانەکانی خاڵبەندی چین ،چۆن ،بۆ و کەی دادەندرێن؟
لــەم بــارەوە دوو بۆچــوون هــەن .بۆچوونــی یەکــەم تــا ڕادەیەکــی زۆر لــە ژێــر
کارتێکەریــی زمانــی ئاخاوتنــە ،بــە ئــەو واتایــە کــە نیشــانەکانی خاڵبەنــدی وەکــوو
ئاڵرتنەتیــڤ و جێگــرەوە دەبینــێ بــۆ ڕاوەســتانی کــورت و درێــژ یــان حاڵەتەکانــی
دەنگــی و هێامیــی کــە لــە کاتــی قســەکردندا بــە شــێوەیەکی ئاســایی کەڵکیــان
لێوەردەگریــن .بــۆ منوونــە ،ئــەو بۆچوونــە دەڵێــت کــە کاتــێ لــە خوێندنــەوەدا پشــوو
دەدەیــن ،کۆمــا یــان فاریــزە دادەنێیــن (بڕوانــە دزەیــی٢٠١٠ ،؛ یــان ،عومــەر:٢٠١٠،
 .)١٥٧ئــەم بۆچوونــە کۆنــە و ئێســتا لــە زمانــ ه مۆدێڕنهکانــدا ،وەکــوو ئینگلیــزی،
ڕەچــاو ناکرێــت ،چونکــە دوو شــت لــە بەرچــاو ناگرێــت؛ یەکــەم ،هەمــوو خوێنــەران
بــە یــەک شــێوە دەقێــک ناخوێننــەوە .واتــە ،نووســەرەکان و خوێنــەرەکان لــە یــەک
شــوێنی تێکســت پشــوو نــادەن یــان ڕاناوەســن .دوو ،خوێنــەران بــە گشــتی بــە
دەنگــی بــەرز (یــان بــە دەنــگ) نوورساوەکــە ناخوێننــەوە .زۆربــەی کاتــان خوێندنــەوە
بەبێدەنگــی دەکرێــت .ســێ ،ئێمــە نازانیــن خوێنــەر ،یــان تەنانــەت نووســەر ،لــە کاتی
نووســین یــان خوێندنــەوەی دەقێکــدا ،لــە کــوێ و چەنــدە پشــوو دەدەن .زۆربــهی
کاتــان نووســهر و خوێنــهر لــه پهنــا یهکرتنابــن کاتــێ تێکســتێک دهخوێندرێتــهوه.
هەروەهــا ،ڕاوەســتان ،پشــوودان و هتــد دەســتەواژەی زمانــی قســەکردنن و ناتوانــن
پێناســەی خاڵبەنــدی ،کــە بەشــێکە لــە زمانــی نووســین ،بکــەن.
ئەگــەر بــە پێودانــی زمانــی ئاخاوتــن خاڵبەنــدی بکەیــن ،لــە ئــەو ســەرگەردانی و
پاشــاگەردانییەدا دەمێنینــەوە کــە نووســینی کــوردی دەمێکە تووشــی هاتــووە :هەرکەس
بــە مەیلــی خــۆی ئەســپی خــۆی لینــگ دەدا .بۆیــە خەلیــل جــاف ( )٢٠١١دەنووســێ:
«خاڵبەنــدی یاســا و دەســتوورێکی نوورساوی نییــە لــە بەکارهێنــان و نوێکردنەوەیدا...
لەوانەیــە ئەگــەر دەقێکــی نــوورساو دابــەش بکــرێ بــە ســەر دە کەســدا ،تــا خاڵبەنــدی
بــۆ دابنێــن ،بــە دڵنیاییــەوە هــەر یەکەیــان بــە جۆرێکــی جیــاواز کارەکــە جێبەجــێ
دەکــەن»(( )1ل .)١٢ .ئــەو برایــە ڕاســت دەکا؛ هــەر ئــەم سەرلێشــێواوییە ئێمــەی هانــدا
کــە ئــەم نامیلکەیــە ئامــادە بکەیــن .بــەو هیوایــە کــە ئــەم هەنــگاوە یارمەتییــەک بــێ
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بــۆ ئــەوەی کــە خاڵبەنــدی لــە دەقــی نــوورساوی کوردیــدا یەکدەســت بکــرێ .لــە
زمانێکــی وەکــوو ئینگلیزیــدا ،خاڵبەنــدی تــا ڕادەیەکــی یەکجــار زۆر ســتاندارد و
یەکدەســتە (هەڵبــەت نــەک سەداســەد) .بــەاڵم ،چــۆن توانیویانــە ئەمــە بکــەن؟ ئــەوان
بۆچوونــی دووهەمیــان ڕەچــاو کــردووە.
بۆچوونــی دووهــەم زۆرتــر بــە پێــی ڕێزمــان و گوتــاری دەق خاڵبەنــدی دەکات.
بــۆ منوونــە ،ئــەم بۆچوونــە دەڵێــت :لــە کۆتایــی ڕســتەدا خــاڵ دابندرێــت .واتــە ،ناڵێ
کــە لــە کاتــی پشــوودان یــان ڕاوەســتان ،بەڵکــوو لــە کۆتایــی ڕســتە ،واتــە توخمێکــی
ڕێزمانیــدا ،خــاڵ دابندرێــت .لـه ڕاســتیدا ،زۆرێــک لـه نامیلکـه کوردییـهکان کـه بــاس
لــه خاڵبهنــدی دهکــهن هــەر ئــاواش پێناســه بــۆ «خــاڵ» دەکــەن؛ بــەاڵم هــەر ئــەو
تێکســتانه خۆیــان ،لـه دوای ڕســته ،کۆمــا یــان فاریــزه دادهنێــن .بـ ه ڕای ئێمه باشــرین
شــێوهی خاڵبهنــدی ئهمهیــه کــه بــه پێــی ڕێزمــان و گوتــاری دهق بکرێــت و ،لــه
ههمــان کاتیشــدا ،لــ ه شــوێنی پێویســت لــه شــێوازی یهکــهم کهڵــک وهربگرێــت،
بــۆ ئ ـهو ه ک ـه خوێندنــەوەی دەقێــک بــۆ خوێنــەر ئاســانرت و کاریگەرتــر بــکات .لــە
پاشــاوەی ئــەم نامیلکەیــەدا ،ئێمــە نیشــان دەدەیــن کــە خاڵبەندییەکــی ئەوتــۆ دەبــێ
چــۆن بێــت.
 -4گرنگرتین نیشانەکاىن خاڵبەندى
 -1-4خاڵ ،).( 1النقطە
الــف) لــە کۆتایــی هەمــوو ڕســتەکاندا ،جگــە لــە ڕســتەى پرســیارى و
سەرســام ،دادەنــدرێ.
•ڕاســت :خاڵبەنــدی تایبەمتەندییەکــی هــەرە گرینگــی زمانــی
نووســینە .پێویســتە ڕەچــاوی بکەیــن.
•هەڵــە :خاڵبەنــدی تایبەمتەندییەکــی هــەرە گرینگــی زمانــی
نووســینە ،پێویســتە ڕەچــاوی بکەیــن.
•ڕاســت :خاڵبەنــدی تایبەمتەندییەکــی هەرەگرینگــی زمانــی
نووســینە و پێویســتە ڕەچــاوی بکەیــن.
ب) لــە نێــوان پیتــە کورتکراوەکانــدا یــان دواى نیشــانەى کورتکــەرەوه
بەکاردێــت.
1. full stop

لصکدانةوةی چةند پرسصکی پصوةندیدار بة خاضبةنةدییةوة:پصناسه ،شیکردنةوة و پؤلصنکاری

107

•ساڵی 2013ی ز.
•مــەالی جزیــرى ل ســااڵ970ى مشــەختى بەرامبــەر 1568 – 1567
ز .هاتیــە دنیایــێ.
•پ.د .محەمەد مەعرووف
 -2-4بۆر ،)،(1کۆما ،ویرگول ،فاریزە
شوێنەکانی کەڵک وەرگرتن:
الف) لەنێوان چەشن و جۆر و پارچەکاىن شتێک یان واتایەکدا:
•ئاخاوتــن ســێ بەشــە :نــاو ،کار و ئامــراز( .ســەرنج :لــە نێــوان
وشــەی کۆتایــی و وشــەی پێشــیدا «و»ی لکێنــەر دادەنێیــن).
•هۆمێــر ،دانتــێ ،فیــردەوىس و ئەحمــەدى خــاىن لــە داســتانبێژە
بەناوبانگــەکاىن جیهانــن( .ســەرنج« :و» تەنیــا بــەر لــە وشــەی کۆتایــی
دێــت).
ب) لە دواى بانگکراو (لە ڕستەی ئەمریدا):
•ئــەى قوتابیــان ،تێبکۆشــن! (بــۆ ڕاســت بوونــی ئەمــە ،دەتوانــی
دەســتەواژەی دووهــەم لــە گــەڵ یەکــەم جێگۆڕکــێ پێبکەی :تێبکۆشــن،
ئــەی قوتابیــان! ڕســتەکە هەمــان واتــای هەیــە و لــە بــاری ڕێزمانیشــەوە
ڕاســتە) .منوونەیەکــی دیکــە :چاوەکــەم ،ئــاگاداری خــۆت بــە! بڕوانــە
جیاوازیــی ئــەم ڕســتەیە لەگــەڵ ئەمەیــان :چاوەکــەم تۆیــت! ،واتــه،
تــۆ چــاوی منــی .لێــرە پێویســت بــە بــۆر نــاکات .بــهاڵم ،لێــره بــۆر
پێویســته :چاوهکــهم ،تۆیــت؟
ج) کاتــێ وشــەیەک یــان دەســتەواژەیەک وەک جێگــرەوە
لــە نــاو ڕســتە یــان دەســتەواژەیەکى تــر ،بــە تایبــەت بــۆ
ڕوونکردنــەوە ،دادەندرێــت:
•گــۆران ،شــاعیرى هاوچــەرخ ،شــیعرى «گەشــتى قــەرەداغ»ى
نووســیوە.
ه) لە نێوان دەستەواژەی مەرج و وەاڵمى مەرجدا:
•ئەگــەر بتهــەوێ لــە ئیشــێک ســەربکەوی ،دەبــێ پێداویســتییەکاىن
1 . Comma
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ئیشــەکەت ئامــادە بکــەی( .ســەرنج :بــۆ زانینــی دروســتیی ئــەم
خاڵبەندییــە ،دەبــێ بتوانــی بــە دوو بەشــی ڕســتەکە جێگۆڕکــێ بکــەی
بــە بــێ ئــەوە کــە واتاکــەی بگۆڕدرێــت یــان ڕێزمــان تێکبچێــت :دەبــێ
پێداویســتییەکانی ئیشــەکەت ئامــادە بکــەی ،ئەگــەر بتهەوێــت لــە
ئیشــێک (یــان تێیــدا) ســەربکەوی.
•ئەگەر گوڵ نی ،دڕکیش مەبە.
ز) لە کاىت سوێند خواردن:
•بە خوا ،هەر دەبێ بێیتە الم.
ح) لــە نێــوان شاڕســتە و پاڕســتەیەک کــە لــە ڕووی واتــاوە پێوەندیــی نزیکیان
بــە یەکــەوە هەیە:
•کتێبێکم خوێندەوە ،کە بە دوور و درێژى باىس ڕێزماىن کوردى
دەکات.
ط) لە دواى ئامرازى وەاڵمدانەوەی بەڵێ و نەخێر:
•بەڵێ ،دەچم بۆ پێشانگەی نێودەوڵەىت کتێب.
•نەخێر ،من نایەم.
ی) بۆ لکاندنی دوو ڕستیلەی سەربەخۆ بە یارمەتیی ئامرازێکی لکاندن وەکوو
بەاڵم ،و ،یان ،چونکە ،بۆیە ،هتد.
•نەرمین پشوویەکی لە ئیشەکەی دا ،چونکە نانی بەیانی نەخواردبوو.
•زارە کوردییەکان زۆر زەنگینن ،بەاڵم هەندێکیان خەریکن بفەوتێن.
ک) بــۆ جیاکردنــەوەی بەشــێک لــە ڕســتە کــە لــە الیەنــی واتــاوە دەورێکــی
بنەڕەتیــی نییــە .هەرچەنــد نەبوونــی ئــەو بەشــە ڕەنگــە شــتێک لــە واتــای
ڕســتەکە کــەم بکاتــەوە ،لــ ه ڕاســتیدا نــە واتــای ســەرەکی دەگۆڕێــت ،نــە
ڕێزمانــی ڕســتەکەش تێکــدەدا .ئــەو بەشــەی دەکەوێتــە نێــوان دوو بــۆر
بەشــێک لــە ڕســتەکە شــەرح دەدا یــان شــیدەکاتەوە:
•تویۆتاکەی خەبات ،کامێرییەکی سپی ،پێویستی بە تایەی نوێیە.
(سەرنج :لێرە ،ئەگەر ئێمە «کامێرییەکی سپی» هەڵبگرین ،پاشاموەکە
بە تەنیا ڕستەیەکی تەواوە و هیچ گرفتێکی ڕێزمانی نییە« :تویۆتاکەی
خەبات پێویستی بە تایەی نوێیە)».
•شەقاڵوە ،هاوینەهەوارێکی لەمێژینە ،نزیک شاری هەولێرە( .لێرەش
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هەر ئاوایە :شەقاڵوا نزیک شاری هەولێرە .هەمان ڕستە دەکرێ بە ئەم
شێوەیەش بنوورسێ :هاوینە هەوارێکی لەمێژینە ،شەقاڵوا ،نزیک شاری
هەولێرە .یان ،شەقاڵوا هاوینە هەوارێکی لەمێژینەیە و نزیک شاری
هەولێرە).
ل) لە دوای یەکەم دەستەواژە و ڕستیلەکان:،
•بۆ فێربوون لە فێرگە ،پێویستە ماندوویینەناسانە بخوێنی.
•چونکە باران دەباری ،نەرمین چەترێکی سووری هەڵگرت.
•لە دوای دەوام ،پەخشان چوو بۆ سەردانی نەنکی.
ســەرنج :لــە هەرکامــی ئــەم ســێ منوونەیــە ،دەتوانیــن دووبەشــی
ڕســتەکە ،واتــە بــەر لــە بــۆر و دوای بــۆر ،جێگۆڕکــێ پێبکەین :پێویســتە
ماندوویینەناســانە بخوێنــی ،بــۆ وەرگرتنــی منــرەی بــاش؛ نەرمیــن
چەترێکــی ســووری هەڵگــرت ،چونکــە بــاران دەبــاری؛ پەخشــان
چــوو بــۆ ســەردانی نەنکــی ،لــە دوای دەوام.
م) لــە دوای ئامرازەکانــی گواســتنەوە 1و پێوەنــدی (لــە گــەڵ ئەمەشــدا،
هەرچەنــد ،بــۆ منوونــە ،لەوانــە ،لــە کۆتاییــدا ،لــە ســەرەتا دا ،بەمجــۆرە،
هتــد):
•هەموو بوارە زانستییەکان بەش و کەرتی جۆراوجۆریان هەیە .بۆ
منوونە ،فۆنۆلۆجی یەکێک لە بەشە گرینگەکانی زمانناسییە.
•بەمجۆرە ،مەم و زین ئەڤینداری یەکرت بوون.
ن) لە نێوان ئەو ڕستە تەواونەکراوانەى کە پێکەوە ڕستەیەکى تەواو پێکدەهێنن:
•گوڵ بۆ بۆن کردن ،نەک بۆ هەڵپڕووزاندن.
 -3-4هەڵەی باو لە کاتی کەڵک وەرگرتن لە بۆر
الف) باوترین و گەورەترین هەڵە ئەوەیه کە لە باتی خاڵ ( ،).یان نیشانەکانی
دیکەی خاڵبەندیی ،بۆر ( )،دابندرێ:
•هەڵە :ڕۆڵەکانم ،درۆکردن ڕەوشتێکی ناشیرینە ،ئەنجامی زۆر خراپە
با ئەم چیرۆکەتان لە سەر خراپی درۆکردن بۆ ڤەگێڕم( ... :خوێندنەوەی
کوردی ،پۆلی سێی بنەڕەتی ،وەزارەتی پەروەردە ،ساڵی ؟ ،ل ؟).
1 . transitional devices
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•ڕاست« :ڕۆڵەکانم ،درۆکردن ڕەوشتێکی ناشیرینە .ئەنجامی زۆر
خراپە .با ئەم چیرۆکەتان لە سەر خراپی درۆکردن بۆڤەگێڕم.»... :
•ڕاست « :ڕۆڵەکانم ،درۆکردن ڕەوشتێکی ناشیرینە و ئەنجامی زۆر
خراپە .با ئەم چیرۆکەتان لە سەر خراپی درۆکردن بۆ ڤەگێڕم»... :
•هەڵە :ئەوانەی هیچ کات کتێبێکیشیان نەنووسیوە ،زمانی زگامکی
خۆیان باش دەزانن ،لەوانەیە ئەو کەسانە نەتوانن بە شێوەیەکی
ئەکادیمی ،بنووسن ،ئەگەر بیانهەوێ بنب بە نووسەر ،دەبێ بەردەوام
بنووسن ،باش نووسین بە زۆر نووسین دێتە ئاراوە...،
•ڕاست :ئەوانەی هیچ کات کتێبێکیشیان نەنووسیوە ،زمانی زگامکی
خۆیان باش دەزانن .بەاڵم ڕەنگە ئەو کەسانە نەتوانن بە شێوەیەکی
ئەکادیمی بنووسن .ئەگەر ئەوانە بیانهەوێ بنب بە نووسەر ،دەبێ
بەردەوام بنووسن؛ باش نووسین بە زۆر نووسین دێتە ئاراوە...
ب) هەڵەیەکــی دیکــە ئەوەیــە کــە لــە نێــوان نــاو و کار دا بــۆر دابندرێــت ،جــا
ناوەکــە کــورت بێــت یــان درێژ:
•ڕاست :ئەو مندااڵنەی ناچنە فێرگە ،لەوانەیە قەت فێری خوێندن و
نووسینەوە نەبن.
•ههڵه :ئەو مندااڵنەی ناچنە فێرگە لەوانەیە قەت فێری خوێندن و
نووسینەوە نەبن.
•ڕاست :ئەو مندااڵنە لەوانەیە قەت فێری خوێندن و نووسین نەبن.
•هەڵە :ئەو مندااڵنە ،لەوانەیە قەت فێری خوێندن و نووسین نەبن.
ج) هەڵەیەکی دیکە ئەوەیە کە لە نێوان کار و بەرکاردا بۆر دابندرێ:
•هەڵە :مامۆستا زۆر بە پەلە بوو ،هەموو تاقیکارییەکان بداتەوە ،بە
ئەو خوێندکارانەی چاوەڕێ بوون.
•ڕاست :مامۆستا زۆر بە پەلە بوو هەموو تاقیکارییەکان بداتەوە بە
ئەو خوێندکارانەی چاوەڕێ بوون.
د) هەڵــەی دیکــەی کەڵــک وەرگرتــن لــە بــۆر ئەوەیــە کــە بــە بــێ ئــەوەی
پێویســت بێــت هەندێــک بەشــی ڕســتەی پــێ لــە یەکــر جیــا بکرێتــەوە:
•هەڵە :هەر منداڵێک بۆی هەیە ،زۆرتر لە یەک زمان فێر بێت.
•ڕاست :هەر منداڵێک بۆی هەیە زۆرتر لە یەک زمان فێر بێت.
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•هەڵە :هەر منداڵێک ،کچ بێ یان کوڕ بۆی هەیە ،زۆرتر لە یەک زمان
فێر بێت.
•ڕاست :هەر منداڵێک ،کچ بێ یان کوڕ ،بۆی هەیە زۆرتر لە
یەک زمان فێر بێت( .سەرنج بدە کە لێرەدا «کچ بێ یان کوڕ» دەکرێ
هەڵبگیردرێ ،بە بێ ئەوە کە واتای سەرەکی یان ڕێزمانی ڕستەکە کورتی
بهێنێ :هەر منداڵێک بۆی هەیە زۆرتر لە یەک زمان فێر بێ .ئەمەش
ڕستەیەکی تەواوە).
 -4-4دوو خاڵ ،) :( 1نقطتان
الــف) لــە دوای ئــەو کارانــەى بــۆ واتــاى گوتــن بــەکار دەهێندرێــن (لــە
پێــش کەوانــەی گوتــە یــان گێڕانــەوە دا):
•مامۆستاکەمان گوىت« :ئیىش ئەمڕۆ مەخە سبەینێ».
•دیکارت دەڵێ« :بیر دەکەمەوە ،کەواتە هەم».
•یان ،دیکارت دەڵێ« ،بیر دەکەمهوە ،کەواتە هەم»( .ئەمە لە
ئینگلیزیدا زۆرتر باوە).
ب) لــە کاىت ژمــاردىن بەشــە پێکهێنــەرەکاىن شــتێک یــان لــە نێــوان
شــتێک و بــەش و جۆرەکانیــدا ،لــە بــری وشــەگەلی وەکــوو کــە بریتیــن
لــە ،لەوانــە ،بــۆ منوونــە و هتــد دێــت:
•ڕاست :هاوڕێ دوو جۆرە :هاوڕێى خۆىش و هاوڕێى تەنگانە.
•هەڵە :هاوڕێ دوو جۆرە ،کە بریتین لە :هاوڕێی خۆشی و هاوڕێی
تەنگانە.
•ڕاست :هاوڕێ دوو جۆرە ،کە بریتین لە هاوڕێی خۆشی و هاوڕێی
تەنگانە.
ج) لــە پێــش ئــەو منوونانــەى کــە بــۆ ڕوونکردنــەوەى دەســتوورێک یــان
دەربڕینێــک دەهێندرێــن ،لــە بــری دەســتەواژەی وەکــوو کــە بریتیــن لــە:
•دوو کەس تێر نابن :زانستپەروەر و پووڵپەرست.
د) لە دواى ئەو وشانەى دەمانەوێ مانایان لێکبدەینەوە:
•جادوو :تەلیسم ،زاربەست.
1 . Colon
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ه) لە کاىت ڕیزکردنی توخمە سەرەکییەکانی بابەتێک:
•ئەو هۆکارانەى دەبنە مایەى سەرهەڵداىن ڕێبازێکى دیاریکراو بریتین
لە ئەمانە:
•یەکەم:
•دووەم:
 -5-4بۆری خاڵدار( 1؛) یا کۆمای خاڵدار
و) بــۆ جیاکردنــەوەی ئــەو ڕســتانەى کــە لــە ڕووى پێکهاتــە و مانــاوە
ســەربەخۆ دێنــە پێــش چــاو ،بــەاڵم لــە دەربڕینێکــى دوور و درێــژدا
پەیوەندىــی ماناییــان بــە یەکــەوە هەیــە و ڕســتەی پــاش بــۆرە خاڵدارەکــە
واتــای ڕســتەکەی پێــش خــۆی ڕوون دەکاتــەوە:
•لــە ماندوویەتییــان پشــتم هەڵنایەتــەوە؛ کاری ئەمــڕۆم لــە
کاری دوێنێــم زیاتــر بــوو.
•بۆ نووسینى بەرهەمێکى سەرکەوتوو پێویستە زۆر بنووسین؛
پێوەندییەکی چڕ لە نێوان زۆر نووسین و باش نووسیندا هەیە.
ز) بــۆ جیاکردنــەوەی لیســتێک لــە دەســتەواژە کــە بــۆ خۆیــان بــە بــۆر لــە
یەکــر جیاکراونەتــەوە:
•نازێ کتێبی سێ نووسەری خوێندووەتەوە :فدریکۆ گارسیا مارکێز،
کە «سەت ساڵ تەنیایی» نووسیوە؛ فەتاح ئەمیری ،کە «زیندەخەو»ی
نووسیوە؛ بەختیار عەلی ،کە «جەمشیدخانی مامم کە هەمیشە با له گەڵ
خۆی دەیربد»ی نووسیوە.
•سەرنج :وا باوە کە ناوی کتێب و وتار بخرێنە ناو کەوانە () (.)2
بەاڵم( ،کەوانە) هەروەها بۆ شیکرنەوەی بەشێک لە ڕستەش دەکار
دێ .بۆ منوونە :رۆمانی دایک (نەک ئەوەی کە لە الیەن نووسەرێکی
عەرەبەوە نوورساوە) یەکێک لە بەناوبانگرتین نووسینەکانی «مەکزیم
گۆرکی»یە .هەندێکیش لە باتی ئەو کەوانە «جووتکەوانی بچووک»
دەکار دەکەن .ئەوەش سەرلێشێواوی دروست دەکات ،چونکە هەمان
1 . Semicolon
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نیشانە بۆ قسە گێڕانەوە کەڵک وەردەگرین ،بۆ منوونە :هێمن موکریانی
دەڵێت« :ئەوین مایەی ژیان و بوون و مانە  /ئەوین ڕایگرتووە دەوری
زەمانە».
 -6-4نیشانەى پرسیار( 1؟) ،عالمە االستفهام
الف) لە کۆتایى هەموو ڕستەیەکى پرسیاردا بەکار دەهێرنێت:
•ئایا بەشدارى پیشانگەى نێودەوڵەىت کتێب دەکەی؟
•هەڵە :لە (ئاشتی)م پرسی کە ئایا بەشداری پیشانگەی نێودەوڵەتی
کتێب دەکا؟
•ئەمە هەڵەیە .هەرچەند بەشێکی ئەم ڕستەیە باسی ئەوە دەکا کە
پرسیارێک لە ئاشتی کراوە ،بەاڵم هەموو ڕستەکە پرسیار نییە .کەوابوو،
نیشانەی پرسیار لێرە پێویست ناکا .هەموو ڕستەکە خەبەرییە.
ب) بۆ دەرخستنى گومان و دڵنیانەبوون لە شتێک:
•ناىل لە ساڵى (1797؟) لە دایک بووە( .واتە ،لێرە دڵنیا نین کە نالی
بەڕاستی لە ئەو ساڵەدا لەدایک بووبێت).
 -7-4نیشانەی سەرسوڕمان ،)!( 2عالمە التعجب
الف) لە کۆتایى ڕستەى سەرسوڕمان یان سەرسامیدا:
•ڕۆژگارێکى سەیرە گوڵم!
ب) لە دواى هاوارکردن (دواى دەربڕینى ناخۆىش):
•ئاى ،چیم بە خۆکرد!
ج) لە دواى دەربڕینى خۆىش:
•وەى وەى ،چەند جوانە!
د) لە دواى پاڕانەوە:
•خودایە ،ڕەحمامن پێ بکە!
ه) لە دواى خیتاب کردن یان بانگ کردنی کەسێک:
•وەرە ئێرە!
و) کاتی دانی هەواڵێک یان ڕاگەیاندنی مەترسییەک:
1 . Question mark
2 . Exclamation mark
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•ئاگر! ئاگر!
 -8-4تەقەڵی کورت ،)-( 1شارحە
الــف) کاتێــک کــە دوو وشــە پێکــەوە دوو ڕووى جیــاوازى یــەک مەبەســت
دەربخــەن .زۆربــەی کاتــان ،ئــەو دوو یــان ســێ وشــانە  ،ســەربەخۆ
دەنوورسێــن:
•زانستە کۆمەاڵیەتی -مرۆییەکان بەشێکی گرینگی پەروەردەن.
•دەوڵەت-نەتەوە مۆدێڕنەکان بۆ یەکەمجار لە ئەورووپا و ئەمریکا
دامەزران.
ب) بــە مانــاى (هەتــا) و (بــۆ) و (تاکــوو) و بەمەبەســتى پێشــانداىن مــەوداى
شــوێنکات بــەکاردێ:
•ئازادبووىن کەرکووک هێڵى هاتوچۆى هەولێر-سلێامىن جارێکى تر
پێکەوە بەستەوە.
•تەمەن  17-13ساڵەکانیش لەوانەیە حەز لە بەیت و حەیران بکەن.
ج) لە نێوان ژمارە و شتە ژمێردراوەکان:
•ئیش کردىن ڕێک دەبێتە هۆى:
تەندروستیدەستکەوىت باشئاسودەیى مێشکد) جیاکردنــەوەى قســەکاىن دوو قســەکەر ،لــە نێــوان کاراکتــەرى چیــرۆک
یــان شــانۆ نامــە ،لــە ســەرەتاى ڕســتە و ســەرى دێــڕەوە لــە جیــاىت نــاوى
قســەکەر:
• -بە سێ مەرج لەگەڵتدا کار دەکەم.
 ئەو سێ مەرجانە چین؟ درەنگ مەیە ،زوو مەڕۆ و بە پالن ئیش بکە. ... -9-4تەقەڵی درێژ)--( 2
1 . Hyphen
2 . Dashes
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الف) هەمان ئیشی کەوانەی گەورە دەکا بۆ زیادکردنی ئاگاداری:
•خوێنــدکاری زمانناســی پێویســتە هەمــوو بابەتــە
ســەرەکیەکانی زمانناسی-دەنگناســی ،وشەناســی ،واتاناســی و
ڕێزمان-بخوێنێــت.
 -10-4جووتکەوانەی گەورە ،) ( 1االقواس
ب) خســتنەڕووى وشــە یــان دەســتەواژەیەکى ڕاڤەکــەر کــە
لەوانەیــە واتــای زۆرتــر بــە وشــەی بــەر لــە دووکەوانەکــە
ببهخشــێ یــان منوونــەی بــۆ بەدەســتەوە بــدات:
•ئێمە هێشتا زمانی فەرمی (رەسمی) مان نییە.
•شارى هەولێر(ئەربائیلۆ ،ئەربیل) بە قەاڵکەی دەنارسێتەوە.
•بەرهەمــەکاىن هــەژار موکریــاىن دەکرێــن بــە ســێ گرووپــەوە:
بەرهەمــى شــیعرى (بــۆ کوردســتان) ،بەرهەمــی پەخشــان (چێشــتى
مجێــور) و بەرهەمــى وەرگێــڕان (شــەرەفنامە).
ســەرنج :لــە ئــەو منوونــەدا ،جووتکەوانــە بــۆ ئــەوە دەکار نەکــراوە
کــە بەرهەمــەکان دیــاری بکرێــن .لــە شــوێنیکی دیکــەی ئــەم وتــارەدا،
ئێمــە پێشــنیارمان کــردووە کــە نــاوی کتێــب و ســەردێڕی وتــار بــە
شــێوەی تــر دیــاری بکرێــت.
ج) بۆ دیاری کردنی سەرچاوەیەک لە ناو دەقێکدا:
•(مەعرووف)١٥ :٢٠٠٨ ،
د) خستنەڕووى ڕستەى البەال:
•هەولێــر (ئاوەدانییەکــەى بــەردەوام بێــت) گەورەتریــن شــارە لــە
باشــووری کوردســتان.
ســەرنج :هەندێــک کــەس جووتکەوانــە بــۆ دیاریکردنــی ســاڵ ،یان
زەق کردنــەوەی وشــەگەلێک بــەکار دێنێــت .ئەمــەش یەکێکــی دیکــە لــە
ئــەو منوونانەیــە کــە سەرلێشــێواویی دەخوڵقێنــێ .ئەگــەر بڕیــارە ســاڵ
بکەوێتــە نــاو ڕســتەیەک ،پێویســت نــاکا کــە بخرێتــە نــاو جووتکەوانــە.
ئەمــە هیــچ یارمەتییەکــی خوێنــەر نــادا ،بەڵکــوو سەرلێشــێواویش ســاز
1 . Brackets/Parenthesis
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دەکا .منوونــە :ســاڵی  ١٩٧٠بەیاننامــەی ١١ی ئــازار ڕاگەیەنــدرا.
 -11-4نیشانەی گێڕانەوە ،جووت1کەوانەى بچووک (« ») ،نقل قول
الــف) لــە دەوری گوتەیــەک ،جــا چ کــورت بــێ یــان درێــژ ،کــە
ڕاســتەوخۆ لــە کەســێکەوە یــان ســەرچاوەیەکەوە وەربگیــردرێ:
•ڤینگنشتاین دەڵێ« :سنووری زمانەکەم سنووری بیرکردنەوەمە».
•هێمــن دەڵــێ« :ئــەوی ســەربەرزە لــەم وێرانــەدا تووشــی خــەم و
دەردە/چیــای ســەرکەش ببینــە قــەت ســەری بــێ هــەور و تــەم نابــێ».
ب) لــە دەوری وشــە یــان دەســتەواژەیەک کــە نووســەر بیهــەوێ خــۆی
لــێ بێخــاوەن بــکا:
•بــە پێــی هەندێــک بۆچــوون ،کۆمەڵگــەی کــوردەواری «ســتەم»ی
لــە پیــاوان کــردووە( .لێــرەدا ،نووســەر نایهــەوێ لــە گــەڵ ئــەو بۆچوونە
بــێ کــە دەڵــێ پیــاو ســتەمی لــێ کــراوە؛ یــان ،دەیهــەوێ لــە ئاســت
ئــەم بۆچوونــە خــۆی بێالیــەن پێشــان بــدات).
هەڵەیەکــی بــاو :هەندێــک جــار بــۆ زەق کردنــەوەی وشــە یــان
دەربڕینێــک ئــەو نیشــانەی گێڕانەوەیــە بــەکار دەهێندرێــت« :لێبوردوویــی»
بــەردی بناغــەی ژیانێکــی پــڕ لــە ئاشــتییە .لێــرە ،خوێنــەر مافــی خۆیەتــی کە
پێیوابێــت ئــەم وشــەیە لــە کەســێکی تــر وەرگیــراوە .کەچــی وا نییــە ،بەڵکــوو
مەبەســت ئەمەیــە کــە وشــەکە زەق بکرێتــەوە .لــە زۆربــەی زمانەکانــی
دیکــە ،بــۆ ئــەو مەبەســتە ،یــان وشــەکە ڕەش دەکرێــت( .لێبوردوویــی)،
یــان خــوار دەکرێــت (لێبوردوویــی) ،یــان هێڵێکــی لــە ژێــرەوە دادەندرێــت
(لێبوردوویــی).
 -12-4کەوانەى گۆشەدار] [ 2
الــف) لــە کاتــی گێڕانەوە لــە دەقێکــەوە ،کاتــێ دەمانهەوێ ســاغکردنەوە
یــان ڕوونکردنەوەیــەک لــە دەقــە گێڕدراوەکە زیــاد بکەین:
•نووســەر دەڵــێ[« :گــۆران] داهێنــەری شــێعری نوێــی کوردییــە».
ســەرنج بــدەن کــە لــە دەقــی ســەرەکیدا ،نووســەر پێشــر ئامــاژەی
1 . Quotation marks
2 . Square brackets
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بــە گــۆران کــردووە و ،لــە ئــەم ڕســتەیەدا تەنیــا بــە «ئــەو» ئامــاژەی
پێــدەکا .بــەاڵم ،ئێمــە ،چونکــە هــەر ئــەو ڕســتە دەگێڕینــەوە ،ناچاریــن
بــە خوێنــەر بڵێیــن ،مەبەســت لــە «ئــەو»« ،گــۆران»ە .بــەاڵم ،بــە ئــەو
کەوانــەی گۆشــەدارانە ،بــە خوێنەریــش دەڵێیــن کــە ئێمــە «گۆران»مــان
زیــاد کــردووە.
ب) کاتێــک وەرگێــڕ بیهــەوێ یــا بــە پێویســتى بزانــێ ڕســتەیەک بــۆ
دەقێــک زیــاد بــکا .لــەو حاڵەتــەدا ،وشــە یــان ڕســتەکە دەخاتــە نێــو
کەوانــەى گــەورەوە ،هــەر لەنــاو دەقەکــەدا:
•بڕوانە منوونەی سەروو.
ج) کارەکاىن نواندن لە شانۆدا:
•کامەران [بە مۆنییەوە]  :ها  ...زۆر لەخۆت ڕازیت!
 -13-4سێ خاڵ ،)...( 1عالمە الحذف
الف) بۆ پێشانداىن وشە و ڕستەى سڕدراوە و بەردەوام:
•هەواڵ چەند جۆرێکە :هەواڵى سیاىس ،هونەرى ،وەرزىش...،
ب) بۆ پێشاندانی قسەى تەواونەکراو:
•من  ...من  ...ببوورە ناتوانم.
ج) بۆ پێشانداىن درێژکردنەوەى قسە:
•بڕوانە ئەو بانە! ئە...ها ڕووخا.
د) کاتێــک بەشــێک لــە دەقێــک بــە ناتــەواوی دەگێڕینــەوە ،لەبــەر ئەوەی
بۆمــان ناخوێندرێتــەوە ،یــان زۆر درێــژە و نامانەوێ هەمــووی بگێڕینەوە،
یــان ،لــە بــەر هــەر هۆیەکــی دیکــە ،دەمانهەوێــت هەندێکــی بقرتێنین:
•«کــوردی لــە النــی کــەم ســێ «دیالەکتــی جوگرافیایــی» پێکهاتووە،
کــە زۆر جــار بــە پێــی هەڵکەوتنیان لــە باکوور ،ناوەڕاســت و باشــووری
کوردســتان ناویــان دێنــن .بــەر لــە ســەرهەڵدانی ناســیۆنالیزمی کــوردی
لــە ســەدەی بیســتەم ،جیــاوازی جوگرافیایــی لــە کوردیــدا کێشــەیەک
نەبــوو ...بــەاڵم ،کاتــێ دەوڵەتــی عێــراق  ...دامــەزرا ،جیــاوازی
دیالەکــت بــوو بــە گۆڕەپانــی ملمالنــێ( »...حەســەنپوور.)٥٠ :٢٠١٢ ،
1 . Ellipses
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ئــەو ســێ خااڵنــە ڕەنگــە جێگــری یــەک وشــە یــان چەنــد ڕســتەی
قرتێنــدراو بــن.
ه ـ) ئــەو دەســتەواژە و وشــانەى کــە ڕەنگــە تەبوو/تابــۆ بــن و کۆمەڵــگا
ڕێگــه بــه ڕاشــکاوی درکاندنیــان نــەدا:
•«پیر کە کۆخی و  ،...دوورە لە مردن هێشتا».
 -14-4خەىت الر)/( 1
الف) بۆ جیاکردنەوەى ڕۆژ ،مانگ ،ساڵ:
•ئەمڕۆ  2013/4/2یە.
ب) بــۆ جیاکردنــەوەى بڕگــە یــان نیــوە بەیتــەکاىن شــیعرێک ،کاتــێ
مبانهــەوێ لــە دێڕێــک دا چەنــد میــرەع یــان بڕگــە بنووســین:
•پاییز /پاییز /بووکى پرچ زەرد/
ج) لە نێوان دوو وشەی هاوڕێنووس یان هاوواتا:
•بەرگ دوورین/بەرگ دروون؛ جوان/جندی
د) بۆ جیا کردنەوەی ژمارەی بەرگی کتێب له ژمارەی الپەڕەکانی:
•هێمن.١١٥/٢ :٢٠١٥ ،
ه) بۆ جیا کردنەوەی فۆنەتیکی وشە له فەرهەنگدا:
•هاوار ./hawar/
 -15-4ئەستێرە)*( 2
هەندێــک جــار لــە ســەر وشــەیەک دادەندرێــت کــە لــە پەڕاوێــزدا ڕوون
دەکرێتــەوە.هەڵبــەت کاتــێ ژمــارەی ئــەم وشــانە زۆر دەبــن ،بــە ژمــارە
نیشــانە دەکرێــن .هەندێــک جاریــش ئەســتێرە وەکوو نیشــانەى دەســتپێکردىن
بابەتێکــى تــازە دەکار دەکردرێــت.
 -16-4دووبارە 3یا یەکسانەى الر()//
الف) نیشانەیە بۆ ڕستە و وشەگەىل لێکچوو:
1 . Slash
2 . Star
3 . Double forward slash
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•جوان//چەلەنگ//شەپاڵ//ڕند//جندی
ب) نیشــانەی جیــا کردنــەوە لــه هەنــدێ شــوێنی وەک فەرهەنگــدا ،بــه
تایبــەت لــه ســەرفی چاوگەکانــدا:
•هاتن  //هاتم؛ هاتی؛ هات//
 -17-4یەکسانە (=)
بۆ پیشانداىن یەکساىن لەنێوان دوو بابەتدا:
•دەســتى مانــدوو لەســەر ســکى تێــرە = ئــەوەى بــە ڕەنجــى شــاىن
خــۆى دەژى ،بــە برســییەىت ســەر نانێتــەوە.
 -5ئەنجام
لــە کۆتاییــدا ،بــە پێویســت دەزانیــن کــە ئامــاژە بــە چەنــد خاڵــی گرینــگ بکەیــن:
یەکــەم ،ئــەم بەرهەمــە بــۆ نووســینی ئەکادیمــی و تــا ڕادەیەکیــش ئیــداری و میدیــا
ئامــادە کــراوە .خاڵبەندیــی نووســینی ئەدەبــی و هونــەری وەکــوو شــیعر و ڕۆمــان
سەربەســتی زۆرتریــان تێدایــە ،چونکــە ئەمانــە نووســینی داهێنەرانــە و هونەریــن.
ئەمانــە زۆر جــار بــۆ ئــەوە نانوورسێــن کــە ئــاگاداری زەق و ڕاســتەقینە بــدەن بــە
خوێنــەر ،بەڵکــوو بــۆ ورووژاندنــی بیــر و هــزر دەنوورسێــن .بــەاڵم ،نووســینی
ئەکادیمــی ،زانســتی ،بازرگانــی ،میدیایــی و هتــد بــۆ پێشــکەش کردنــی ئاگادارییــە.
هەندێــک لــەو ئاگادارییانــە زۆر هەســتیارن و ئەگــەر بــە خاڵبەندیــی وردەوە
نەنوورسێــن ،لەوانەیــە تێگەیشــتنی بــە هەڵــە و خــراپ بخوڵقێنــن.
دووهــەم ،لەبەرچــاو گرتنــی دوو خــاڵ دەتوانــێ لــە یەکدەســت کردنــی خاڵبەندی
لــە دەقــی نــوورساوی کــوردی نزیکرتمــان بکاتــەوە )١( :خاڵبەنــدی ناکــرێ تەنیــا بــە
پێودانــی زمانــی زارەکــی بکــرێ ،بەڵکــوو دەبــێ بــە پێودانــی ڕێزمانیــش بــێ)٢( .
ڕســتەیەک دەکــرێ لــە یــەک وشــە یــان دەیــان وشــە پێکبــێ .هــەر ڕســتەیەکیش بــە
خــاڵ کۆتایــی پێــدێ .کەوابــوو ،چونکــە زۆربــەی کاتــان ،بــە تایبەتــی لــە نووســینی
ئەکادیمیــدا ،چەندیــن ڕســتە پاراگرافێــک پێکدەهێنــن ،پاراگرافێــک دەبــێ زۆرتــر
لــە یــەک خاڵــی تێــدا بــێ .بــۆ؟ جگــە لــە هەندێــک نامــەی ئیــداری و دەنگوباســی
رۆژنامــەکان ،زۆر کــەم وا هەیــە کــە پاراگرافێــک تەنیــا لــە یــەک ڕســتە پێکهاتبــێ.
لــە نووســینی ئەکادیمیــدا ،ئەمــە هــەر زۆر زۆر دەگمەنــە .لــە ئــەم ســااڵنەی دواییــدا،
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بــۆ زۆر نووســەر و وەرگێــڕی کــورد ،بەداخــەوە ،ئــاوا بووەتــە بــاو کــە ڕســتەکانی
پاراگرافێــک تەنیــا بــە بــۆر لــە یەکــر جیــا بکەنــەوە و تەنیــا یــەک خــاڵ لــە کۆتایــی
پاراگــراف دابنــدرێ .بــە واتایەکــی تــر ،ئەمــە بووەتــە هــۆی ئــەوەی کــە لــە
نووســنیەکانی ئــەو بەڕێزانــەدا ،جیاوازییــەک لــە نێــوان ڕســتە و پاراگرافــدا نەبــێ .ئەمە
نابــێ .ڕســتە و پاراگــراف دوو شــتی جیــاوازن .هــەر لــە بــەر ئــەوەش دەبــێ نیشــانەی
خاڵبەندیــی جیاوازیــان هەبــێ .ڕســتە لــە واژە و دەســتەواژە پێــک دێــت ،پاراگرافیــش
لــە ڕســتە .کەوابــوو ،دەتوانیــن بڵێیــن کــە زۆربــەی هــەره زۆری پاراگرافــەکان،
تەنانــەت لــە ڕۆژنامهنووســی و نامەنووســینی ئیداریــدا ،زۆرتــر لــه یــەک ڕســتە
پێکدێــت و ،هــەر بــەو پێیــەش ،دەبــێ زۆرتــر لــە یــەک خاڵــی تێدابێــت .بــە واتایەکــی
دیکــە ،ڕســتەکانی پاراگرافێــک نابــێ بــە بــۆر لــە یەکــر جیــا بکرێنــەوە ،بەڵکــوو بــە
خــاڵ (بــۆ ڕســتە خەبەرییــەکان) ،بــە نیشــانەی پرســیار (بــۆ ڕســتە پرســیارییەکان) و بــە
نیشــانەی سەرســوڕمان (بــۆ ڕســتە سەرســامی و ئەمرییــەکان).
ســێهەم ،بــۆ نووســینی ئــەم گوتــارە ،گەڕاوینەتــەوە بــۆ چەنــد نامیلکــە و وتــار
لــە ســەر خاڵبەنــدی لــە دەقــی کوردیــدا ،چونکــە بڕوامــان وایــە کــە هــەر زمانێــک
تایبەمتەندیــی خــۆی هەیــە و خاڵبەندیــی خۆشــی دەبێــت .بۆیــە ،بۆمــان گرینــگ
بــوو کــە بزانیــن ڕێنوماییەکانــی خاڵبەندیــی کــوردی چییــان تێــدا بــاس کــراوە.
بــەاڵم ،ئــەوە دەرکەوتــووە کــە ســەرەڕای چەندیــن هــەوڵ و تەقــەال ،ئێســتاش دەقــی
نــوورساوی کــوردی خاڵبەندییەکــی تــا ڕادەیەکیــش یەکدەســتی نییــە .بێجگــە لــە
ئــەوەش ،خاڵبەنــدی زمانــی نووســینی کــوردی ،وەکــوو هەمــوو الیەنەکانــی دیکــەی
زمانەکــە ،کەوتووەتــە ژێــر کارتێکەریــی زمانەکانــی دراوســێوه کــە ڕەنگــە بــە شــێوەی
جیــاواز خاڵبەنــدی بکــەن .ئــەوەش هۆیەکــی تــرە بــۆ یەکدەســت نەبوونــی خاڵبەنــدی
لــە دەقــی نــوورساوی کوردیــدا .لــە بــەر ئــەم هۆیانــە ،ئێمــە ســوودێکی زۆرمــان لــە
ســەرچاوە ئینگلیزییــەکان وەرگرتــووە .لــە کاتێکــدا کــە قوتابییەکانــی کوردســتان ڕۆژ
بــە ڕۆژ زۆرتــر بــە ئینگلیــزی دەخوێنــن ،بــە قازانجــی هەمــوو الیــەک دەبــێ کــە
خاڵبەنــدی لــە نووســینی کوردیــدا لــە ئــەوەی ئینگلیــزی نزیــک ببێتــەوە ،تاوەکــوو
قوتابییــەکان تووشــی سەرلێشــێواوی نەبــن و ناچــار نەبــن لــە پۆلێــک (بــە کــوردی)
چەشــنە خاڵبەندییــەک فێــر بــن ،بــەاڵم لــە پــۆل و کۆرســی دیکــە (بــە ئینگلیــزی)
جۆرێکــی دیکــە فێــر بــن .هەروەهــا ،بەڵکــوو ،تــا ڕادەیەکــی زۆر یەکدەســت بوونــی
خاڵبەنــدی لــە ئینگلیزیــدا کارتێکەریــی هەبــێ لــە ســەر یەکدەســت بوونــی خاڵبەنــدی
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لــە کوردیــدا (.)3
یادداشت
( )1ئــەم چەنــد دێــڕە وەک دیــاره ڕاســت وەکــوو خۆیــان لــە ســەرچاوەوە کۆپــی
کــراون.
( )2ئــەوەی ڕاســتی بــێ دەتوانیــن بڵێیــن ئەمــه هەڵەیێکــی زەقــه کــه بــه جێــی گیوومــه
بــه شــێوەی « « یاخــود «» کەوانــه () بــه کار بهێرنێــت و بــه زۆری ئــەم هەڵەیــه لــه ڕێــی
هەنــدێ نووســین لــه زمانــی عەرەربیــدا کەوتۆنــه نێــو نووســینی هەنــدێ نووســەری
کوردیشــەوه .دیارتریــن جیاوازیــی ئــەم دوو نیشــانه لــه حاڵەتــی بــه کار هێرنانــی
ئاســاییدا ئەوەیــه کــه هەرچــی لــە نێــو کــەوان بێــت دەکــرێ نەخوێندرێتــەوه و هیــچ
زیــان لــه دەق و ناوەرۆکــی ڕســتەکه ناکــەوێ؛ کەچــی هەرچــی لــه نێــو گیوومــه بێــت
بەشــێکه لــه الیەنــی ڕێزمانــی و واتایــی ڕســتەکه و ئەگــەر نەخوێندرێتــەوه ناتــەواو
دەبــێ.
( )3تکایــە ڕەخنــە و پێشــنیارەکانتان بگەیەنــن بــە د .پەخشــان ســابیر ،لــە بەشــی
کــوردی ،یــان دەتوانــن بــۆ ئیمەیلــی نووســەر بیاننێــرن.
** ** **
پێزانیــن :سپاســی ههمــوو ئــهو بهڕێزانــ ه دهکهیــن کــه بــه ئــهم نامیلکهیــهدا
چوونهتــهوه .بۆچــوون و پێشــنیارهکانیان نامیلکهکهیــان دهوڵهمهندتــر کــرد .بــه
پێــی ڕیزبهنــدی ئهلفوبــێ ،ئــهو بهڕێزانــه بریتیــن لــه :د .ڕهحیــم ســورخی ،د.
ڕهشــید کرمانــج ،د .قهیــس کاکڵ ،مامۆســتا عهبدولخالــق یهعقووبــی ،مامۆســتا
ههندرێــن ،مامۆســتا هیــوا عهســاف ،مامۆســتا هێــدی (ج .ح.).
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سەرچاوەکان
باپیــر ،کامیــل (« .)١٩٨٢خاڵبەنــدى بــۆ ڕێنــووىس کــوردى» .گۆڤــارى کــۆڕى زانیارى
عێــراق (بــەىش کــوردى) .ژومــارە  ،١٠بەغــدا :کــۆڕى زانیــارى عێراق.
خەلیــل جــاف ،زریــان (« .)١٣/٥/٢٠١١ئامانــج و جۆرەکانــی خاڵبەنــدی لە ڕێنووســی
کوردییــدا» .خەبــات ،ژمــارە  ،٣٧٧١ل.١٢ .
دزەیــی ،ڕۆژگار ســابیر (« .)٢٠١٠خاڵبەنــدی ئامانــج و جۆرەکانــی لــە ڕێنووســی
کوردیــدا» .زمانناســی ،ژمــارە  ،٦لــل.٧٦-٦٥ .
ڕاســپاردەکانی کۆنفرانســی بــەرەو ڕێنووســێکی یەکگرتــووی کــوردی (.)٢٠٠٩
ئەکادیمیــای کــوردی ڕۆژانــی  ١٢/٤و ٩/٨ی  ٢٠٠٩لــە هەولێــر ســازی کــردووە.
هەولێــر :ئەکادیــای کــوردی.
ســیوەیلی ،ڕێبــوار و ســیرواىن ،موســلیح ( .)٢٠٠١خاڵبەنــدى پڕاکتیکــى .هەولێــر:
]؟ [.
شێخولیسالمی ،جەعفەر (« .)١٩٨٤خاڵبەندی» .رسوە .ژومارە  ،٢لل.١١-١٠ .
عومــەر ،موحســین ئەحمــەد (« .)٢٠١٠خاڵبەنــدی ،فەرهەنگــی زاراوەی ئەدەبــی».
ڕامــان ،ژمــارە  ،١٦٠لــل.١٥٨-١٥٧ .
Punctuation matters: Advice on punctuation for .)2006( .Kirkman, J
.scientific and technical writing. Routledge
The Canadian press stylebook: A .)2006( .Tasko, P. & Canadian Press
.guide for writing and editing. Canadian Press

