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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. 

و  دەنـگ  ئامـرازی  زۆر  لـە  کەڵـک  دەکەیـن،  قسـە  کاتێـک 

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.

وشـەگەلی سـەرەکی: خاڵبەندی، ڕێنووس، زمان، پەخشـان، 

زمانـی زارەکی، دەقـی نوورساو.

چکیده

و  تبلیغی  دانشگاهی،  متون  مخصوصاً  متنی،  هر 

دولتی، نیاز به عالئم نگارشی دارد. آیین نگارش یکی 

از ویژگی های اصلی نوشتاری است که آن را از زبان 

گفتاری متامیز می کند. هنگام گفتار، از ابزار صدا و 

درونی  میل  مطابق  بتوانیم  تا  می کنیم  استفاده  اشاره 

جستار،  این  برسانیم.  مخاطب  به  را  موضوع  خود، 

رسانه ای  و  اداری  حتی  و  دانشگاهی  نگارش  برای 

نوشته شده است. عالئم نگارشی در نوشته های ادبی 

و هری مانند شعر و داستان، از آن روی که نگارشی 

نوشته ها  دیگر  از  آزادتر  و هری هستند،  آفرینشگرانه 

تحلیل  در  که  گونه  هامن  رو  این  از  می رود.  کار  به 

پیش رو نشان داده شده، رعایت دو نکته می تواند 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 می تواند از یک واژه 

یا ده ها واژه تشکیل شود و هر جمله ای هم با نقطه به 

پایان می رسد. 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 

این  جنبه های  دیگر  مانند  کردی  نوشتار  در  نگارش 

زبان، تحت تأثیر زبان همسایگان قرار گرفته که منجر 

به استفاده های متامیز از این عالئم شده است. در این 

جستار، کوشش شده تا ضمن بحث در باب مشکالت 

سیستم نگارش در نوشتار کردی، تعریف و طبقه بندی 

عالئم هم توضیح داده شود.

کلیدواژه ها: آیین نگارش، رسم الخط، زبان، نرث، زبان 

شفاهی، نوشتار. 
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1- پێشەکی

ــەو  ــە زۆر ئامــرازی دەنــگ و ئامــاژە وەردەگریــن، ب کاتێــک قســە دەکەیــن، کەڵــک ل

ــۆ  ــن. ب ــگ بگەیەنی ــە بەردەن ــتەکەمان ب ــواز مەبەس ــێوەی دڵخ ــە ش ــە ب ــتە ک مەبەس

منوونــە، دەتوانیــن دەنگــامن بــەرز یــان نــزم بکەینــەوە، بۆئــەوە کــە ســەرنجی گوێگــر 

ــە  ــن ل ــیار، دەتوانی ــاندانی پرس ــۆ نیش ــین. ب ــک ڕابکێش ــان دەربڕینێ ــەیەک ی ــۆ وش ب

کۆتایــی ڕســتەدا تۆنــی دەنگــامن ئەوتــۆ لێبکەیــن بەردەنــگ بزانێــت پرســیار دەکەیــن. 

ــی  ــن واتایەک ــتەکامنان دەتوانی ــان دەس ــان ی ــی دەموچاوم ــە حاڵەت ــار ب ــک ج هێندێ

ــەی  ــە زۆرب ــن، چونک ــیندا ناکرێ ــە نووس ــە ل ــن. ئەمان ــەکامنان بدەی ــە قس ــە ب دیک

ــێ.  ــە نەبین ــش ئێم ــە قەتی ــێ و، لەوانەی ــە، نامانبین ــە نیی ــە الی ئێم ــەر ل ــان خوێن کات

بۆیــە، دەبــێ نووســینەکەمان لــە ڕێــگای ئامرازەکانــی نووســینەوە مەبەســتی ئێمــە بــە 

ــێ  ــوورساوی ب ــدی. ن ــە خاڵبەن ــە ل ــە بریتیی ــەو ئامرازان ــک ل ــێ. یەکێ ــەر بگەیەن خوێن

خاڵبەنــدی وەکــوو مۆســیقای بــێ نۆتــە. وەهــا مۆســیقایەک، ئەگــەر بتوانیــن پێشــی 

ــژ و  ــەو چێ ــت ئ ــەی ناتوانێ ــان گوێگرەک ــت، ی ــری نابێ ــان گوێگ ــیقا، ی ــن مۆس بڵێی

کەڵکــەی لێوەربگرێــت کــە هونەرمەندەکــە مەبەســتیەتی. هه روه هــا، زمانــی نووســین 

ــە  ــە ک ــان نیی ــی ئه وه م ــن، کات ــه  ده که ی ــێ قس ــه کردنه . کات ــی قس ــه  زمان ــر ل ئاڵۆزت

ڕامبێنیــن و بیــر لــە ڕســته ی درێــژ یــان پاراگرافــی چــڕ و پــڕ بکه ینــه وه . بــه  ســاکاری 

ــین،  ــێ ده نووس ــه اڵم، کات ــن. ب ــورت ده دوێی ــته ی ک ــته واژه ( و ڕس ــز )ده س ــه  فره ی و ب

ــر  ــر و ئاڵۆزت ــی درێژت ــته  و پاراگراف ــته واژه ، ڕس ــه  ده س ــه  ک ــان هه ی ــی ئه مه م ده رفه ت

ــه ر  ــه  کــه  خوێن ــن، زه حمه ت ــدی نه کرێ ــه  دروســتی خاڵبه ن ــه  ب بنووســین. ئه گــه ر ئه مان

ــگات.  ــامن تێب ــه  ئاســانی لێ ب

 

2- خاڵبەندى 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 

ــه   ــدی ئەمه ی ــن. ئامانجــی خاڵبەن ــوان وشــەکان، شاڕســتەکان و ڕســتەکاندا دابندرێ نێ

ــەوە  ــە الیەک ــۆرە، ل ــەم ج ــکات. ب ــرت ب ــرت و باش ــک ڕوون ــتی نوورساوێ ــه  مەبەس ک

ــە الیەکــی تریشــەوە،  ــت، ل ــدات باشــرت ئامانجــی خــۆی بپێکێ ــی نووســەر ب یارمەت

هاریکاریــی خوێنــەر بــکات کــە ئاســانرت تێبــگات. نــوورساوی بــێ خاڵبەنــدی، یــان 

نــوورساوی بــە خراپــی خاڵبەندی کــراو، لەوانەیــە ســەر لــە خوێنــەر بشــێوێنێ، کاتــی 
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بــە فیــڕۆ بــدات و مانــدووی بــکات. بەمجــۆرە، نووســەریش هەناســە ســارد و ڕەنــج 

ــە  ــە، لەوانەی ــت ک ــە بێ ــرت ئەم ــەش گرینگ ــە ئەمان ــە ل ــەوە. ڕەنگ ــار دەمێنێت ــە خەس ب

زانســت و زانیــاری بــەو جــۆرە کــە پێویســتە بــاو نەبێتــەوە. 

3- نیشانەکانی خاڵبەندی چین، چۆن، بۆ و کەی دادەندرێن؟

ــر  ــە ژێ ــی زۆر ل ــا ڕادەیەک ــەم ت ــی یەک ــەن. بۆچوون ــوون ه ــارەوە دوو بۆچ ــەم ب ل

ــوو  ــدی وەک ــانەکانی خاڵبەن ــە نیش ــە ک ــەو واتای ــە ئ ــە، ب ــی ئاخاوتن ــی زمان کارتێکەری

ــی  ــان حاڵەتەکان ــژ ی ــورت و درێ ــتانی ک ــۆ ڕاوەس ــێ ب ــرەوە دەبین ــڤ و جێگ ئاڵرتنەتی

ــان  ــایی کەڵکی ــێوەیەکی ئاس ــە ش ــەکردندا ب ــی قس ــە کات ــە ل ــی ک ــی و هێامی دەنگ

لێوەردەگریــن. بــۆ منوونــە، ئــەو بۆچوونــە دەڵێــت کــە کاتــێ لــە خوێندنــەوەدا پشــوو 

ــەر،٢٠١٠:  ــان، عوم ــی، ٢٠١٠؛ ی ــە دزەی ــن )بڕوان ــزە دادەنێی ــان فاری ــا ی ــن، کۆم دەدەی

ــزی،  ــوو ئینگلی ــدا، وەک ــه  مۆدێڕنه کان ــە زمان ــتا ل ــە و ئێس ــە کۆن ــەم بۆچوون ١٥٧(. ئ

ڕەچــاو ناکرێــت، چونکــە دوو شــت لــە بەرچــاو ناگرێــت؛ یەکــەم، هەمــوو خوێنــەران 

ــەک  ــە ی ــەرەکان ل ــە، نووســەرەکان و خوێن ــەوە. وات ــک ناخوێنن ــەک شــێوە دەقێ ــە ی ب

ــە  ــتی ب ــە گش ــەران ب ــنت. دوو، خوێن ــان ڕاناوەس ــادەن ی ــوو ن ــت پش ــوێنی تێکس ش

دەنگــی بــەرز )یــان بــە دەنــگ( نوورساوەکــە ناخوێننــەوە. زۆربــەی کاتــان خوێندنــەوە 

بەبێدەنگــی دەکرێــت. ســێ، ئێمــە نازانیــن خوێنــەر، یــان تەنانــەت نووســەر، لــە کاتی 

ــه ی  ــوو دەدەن. زۆرب ــدە پش ــوێ و چەن ــە ک ــدا، ل ــەوەی دەقێک ــان خوێندن ــین ی نووس

ــه وه .  ــتێک ده خوێندرێت ــێ تێکس ــن کات ــا یه کرتناب ــه  په ن ــه ر ل ــه ر و خوێن ــان نووس کات

ــن  ــی قســەکردنن و ناتوان ــد دەســتەواژەی زمان هەروەهــا، ڕاوەســتان، پشــوودان و هت

ــی نووســین، بکــەن. ــە زمان ــدی، کــە بەشــێکە ل پێناســەی خاڵبەن

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 )٢٠١١( دەنووســێ: 

»خاڵبەنــدی یاســا و دەســتوورێکی نوورساوی نییــە لــە بەکارهێنــان و نوێکردنەوەیدا...

لەوانەیــە ئەگــەر دەقێکــی نــوورساو دابــەش بکــرێ بــە ســەر دە کەســدا، تــا خاڵبەنــدی 

ــێ  ــە جێبەج ــاواز کارەک ــی جی ــە جۆرێک ــان ب ــەر یەکەی ــەوە ه ــە دڵنیایی ــن، ب ــۆ دابنێ ب

دەکــەن«)1( )ل. 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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ــە  ــدا یەکدەســت بکــرێ. ل ــوورساوی کوردی ــی ن ــە دەق ــدی ل ــە خاڵبەن ــەوەی ک ــۆ ئ ب

ــتاندارد و  ــار زۆر س ــی یەکج ــا ڕادەیەک ــدی ت ــدا، خاڵبەن ــوو ئینگلیزی ــی وەک زمانێک

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. لــه  ڕاســتیدا، زۆرێــک لــه  نامیلکــه  کوردییــه کان کــه  بــاس 

ــەو  ــەر ئ ــەاڵم ه ــەن؛ ب ــاڵ« دەک ــۆ »خ ــه ب ــاواش پێناس ــەر ئ ــه ن ه ــدی ده ک ــه  خاڵبه ن ل

تێکســتانه  خۆیــان، لــه  دوای ڕســته ، کۆمــا یــان فاریــزه  داده نێــن. بــه  ڕای ئێمه  باشــرتین 

ــه   ــت و، ل ــاری ده ق بکرێ ــان و گوت ــی ڕێزم ــه  پێ ــه  ب ــه  ک ــدی ئه مه ی ــێوه ی خاڵبه ن ش

ــت،  ــک وه ربگرێ ــه م که ڵ ــێوازی یه ک ــه  ش ــت ل ــوێنی پێویس ــه  ش ــدا، ل ــان کاتیش هه م

ــە  ــکات. ل ــر ب ــەر ئاســانرت و کاریگەرت ــۆ خوێن ــەوەی دەقێــک ب ــه وه  کــه  خوێندن ــۆ ئ ب

پاشــاموەی ئــەم نامیلکەیــەدا، ئێمــە نیشــان دەدەیــن کــە خاڵبەندییەکــی ئەوتــۆ دەبــێ 

چــۆن بێــت.

4- گرنگرتین نیشانەکاىن خاڵبەندى

4-1- خاڵ1 ).(، النقطە

ــیارى و  ــتەى پرس ــە ڕس ــە ل ــتەکاندا، جگ ــوو ڕس ــی هەم ــە کۆتای ــف( ل ال

سەرســام، دادەنــدرێ.

ڕاســت: خاڵبەنــدی تایبەمتەندییەکــی هــەرە گرینگــی زمانــی 	•

نووســینە. پێویســتە ڕەچــاوی بکەیــن.

زمانــی 	• گرینگــی  هــەرە  تایبەمتەندییەکــی  خاڵبەنــدی  هەڵــە: 

بکەیــن. ڕەچــاوی  پێویســتە  نووســینە، 

زمانــی 	• هەرەگرینگــی  تایبەمتەندییەکــی  خاڵبەنــدی  ڕاســت: 

بکەیــن. ڕەچــاوی  پێویســتە  و  نووســینە 

ب( لــە نێــوان پیتــە کورتکراوەکانــدا یــان دواى نیشــانەى کورتکــەرەوه 

بەکاردێــت.

1. full stop
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ساڵی 2013ی ز.	•

مــەالی جزیــرى ل ســااڵ970ى مشــەختى بەرامبــەر 1567 – 1568 	•

ز. هاتیــە دنیایــێ.

پ.د. محەمەد مەعرووف	•

4-2- بۆر1)،(، کۆما، ویرگول، فاریزە

شوێنەکانی کەڵک وەرگرتن:

الف( لەنێوان چەشن و جۆر و پارچەکاىن شتێک یان واتایەکدا:

ــوان 	• ــە نێ ــەرنج: ل ــراز. )س ــاو، کار و ئام ــە: ن ــێ بەش ــن س ئاخاوت

ــن.( ــەر دادەنێی ــیدا »و«ی لکێن ــەی پێش ــی و وش ــەی کۆتای وش

ــتانبێژە 	• ــە داس ــاىن ل ــەدى خ ــردەوىس و ئەحم ــێ، فی ــر، دانت هۆمێ

بەناوبانگــەکاىن جیهانــن. )ســەرنج: »و« تەنیــا بــەر لــە وشــەی کۆتایــی 

دێــت.(

ب( لە دواى بانگکراو )لە ڕستەی ئەمریدا(:

ــی 	• ــە، دەتوان ــی ئەم ــت بوون ــۆ ڕاس ــن! )ب ــان، تێبکۆش ــەى قوتابی ئ

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 

ــه ،  ــت!، وات ــەم تۆی ــان: چاوەک ــەڵ ئەمەی ــتەیە لەگ ــەم ڕس ــی ئ جیاوازی

ــۆر  ــره  ب ــه اڵم، لێ ــاکات. ب ــۆر ن ــە ب ــت ب ــرە پێویس ــی. لێ ــاوی من ــۆ چ ت

ــت؟  ــه م، تۆی ــته : چاوه ک پێویس

ج( کاتــێ وشــەیەک یــان دەســتەواژەیەک وەک جێگــرەوە 

ــۆ  ــەت ب ــە تایب ــر، ب ــتەواژەیەکى ت ــان دەس ــتە ی ــاو ڕس ــە ن ل

دادەندرێــت: ڕوونکردنــەوە، 

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 

ــەربکەوی. ــدا( س ــان تێی ــێک )ی ئیش

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 

ــە یەکــەوە هەیە: ب

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 

ــای  ــە وات ــتێک ل ــە ش ــە ڕەنگ ــەو بەش ــی ئ ــد نەبوون ــە. هەرچەن ــی نیی بنەڕەتی

ــە  ــت، ن ــەرەکی دەگۆڕێ ــای س ــە وات ــتیدا ن ــه  ڕاس ــەوە، ل ــەم بکات ــتەکە ک ڕس

ــۆر  ــوان دوو ب ــە نێ ــەی دەکەوێت ــەو بەش ــدەدا. ئ ــتەکەش تێک ــی ڕس ڕێزمان

ــیدەکاتەوە: ــان ش ــەرح دەدا ی ــتەکە ش ــە ڕس ــێک ل بەش

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.«(

شەقاوە، هاوینەهەوارێکی لەمێژینە، نزیک شاری هەولێرە. )لێرەش 	•
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هەر ئاوایە: شەقاوا نزیک شاری هەولێرە. هەمان ڕستە دەکرێ بە ئەم 

شێوەیەش بنوورسێ: هاوینە هەوارێکی لەمێژینە، شەقاوا، نزیک شاری 

هەولێرە. یان، شەقاوا 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 

ــن  ــاش؛ نەرمی ــرەی ب ــی من ــۆ وەرگرتن ــی، ب ــانە بخوێن ماندوویینەناس

ــان  ــاری؛ پەخش ــاران دەب ــە ب ــرت، چونک ــووری هەڵگ ــی س چەترێک

ــە دوای دەوام.  ــی، ل ــەردانی نەنک ــۆ س ــوو ب چ

ــەڵ ئەمەشــدا،  ــە گ م( لــە دوای ئامرازەکانــی گواســتنەوە 1و پێوەنــدی )ل

ــۆرە،  ــەرەتا دا، بەمج ــە س ــدا، ل ــە کۆتایی ــە، ل ــە، لەوان ــۆ منوون ــد، ب هەرچەن

ــد(: هت

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. 	•

4-3- هەڵەی 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.

هه ڵه : 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.

ــەوەی  ــێ ئ ــە ب ــە ب ــە ک ــۆر ئەوەی ــە ب ــن ل ــک وەرگرت ــەی دیکــەی کەڵ د( هەڵ

ــەوە: ــا بکرێت ــرت جی ــە یەک ــێ ل ــتەی پ ــی ڕس ــک بەش ــت هەندێ ــت بێ پێویس

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.(

4-4- دوو خاڵ1 ): (، نقطتان

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 دەکەمه وە، کەواتە هەم«. )ئەمە لە 	•

ئینگلیزیدا زۆرتر باوە(.

ــوان  ــە نێ ــان ل ــتێک ی ــەرەکاىن ش ــە پێکهێن ــاردىن بەش ــە کاىت ژم ب( ل

شــتێک و بــەش و جۆرەکانیــدا، لــە بــری وشــەگەلی وەکــوو کــە بریتیــن 

ــت: ــد دێ ــە و هت ــۆ منوون ــە، ب ــە، لەوان ل

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:	•

4-5- بۆری خاڵدار1 )؛( یا کۆمای خاڵدار

ــاوە  ــە و مان ــە ڕووى پێکهات ــە ل ــتانەى ک ــەو ڕس ــەوەی ئ ــۆ جیاکردن و( ب

ــژدا  ــى دوور و درێ ــە دەربڕینێک ــەاڵم ل ــاو، ب ــش چ ــە پێ ــەربەخۆ دێن س

پەیوەندىــی ماناییــان بــە یەکــەوە هەیــە و ڕســتەی پــاش بــۆرە خاڵدارەکــە 

ــەوە:  ــۆی ڕوون دەکات ــش خ ــتەکەی پێ ــای ڕس وات

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 

یەکــرت 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«. 

4-6- نیشانەى پرسیار1 )؟(، عالمە االستفهام

الف( لە کۆتایى هەموو ڕستەیەکى پرسیاردا بەکار دەهێرێت:

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(.

4-7- نیشانەی سەرسوڕمان2 )!(، عالمە 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!	•

4-8- تەقەڵی کورت1 )-(، شارحە

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 13-17 ساڵەکانیش لەوانەیە حەز لە بەیت و حەیران بکەن. 	•

ج( لە نێوان ژمارە و شتە ژمێردراوەکان:

ئیش کردىن ڕێک دەبێتە هۆى:	•

تەندروستی	 

دەستکەوىت باش	 

ئاسودەیى مێشک	 

ــرۆک  ــەرى چی ــوان کاراکت ــە نێ ــەکەر، ل ــەکاىن دوو قس ــەوەى قس د( جیاکردن

ــاوى  ــاىت ن ــە جی ــڕەوە ل ــەرى دێ ــتە و س ــەرەتاى ڕس ــە س ــە، ل ــانۆ نام ــان ش ی

ــەکەر: قس

- بە سێ مەرج لەگەڵتدا کار دەکەم.	•

- ئەو سێ مەرجانە چین؟

- درەنگ مەیە، زوو مەڕۆ و بە پالن ئیش بکە.

... -

4-9- تەقەڵی درێژ2 )--( 

1  . Hyphen
2  . Dashes
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الف( هەمان ئیشی کەوانەی گەورە دەکا بۆ زیادکردنی ئاگاداری: 

بابەتــە 	• هەمــوو  پێویســتە  زمانناســی  خوێنــدکاری 

ســەرەکیەکانی زمانناسی-دەنگناســی، وشەناســی، واتاناســی و 

ڕێزمان-بخوێنێــت. 

4-10- جووتکەوانەی گەورە1 ) (، االقواس

ــە  ــەر ک ــتەواژەیەکى ڕاڤەک ــان دەس ــە ی ــتنەڕووى وش ب( خس

ــە  ــە دووکەوانەک ــەر ل ــەی ب ــە وش ــر ب ــای زۆرت ــە وات لەوانەی

ــتەوە بــدات:  ــۆ بەدەس ــەی ب ــان منوون ــێ ی ببه خش

ئێمە هێشتا زمانی فەرمی )رەسمی( مان نییە.	•

شارى هەولێر)ئەربائیلۆ، ئەربیل( بە قەاڵکەی دەنارسێتەوە.	•

ــەوە: 	• ــێ گرووپ ــە س ــن ب ــاىن دەکرێ ــەژار موکری ــەکاىن ه بەرهەم

ــتى  ــان )چێش ــی پەخش ــتان(، بەرهەم ــۆ کوردس ــیعرى )ب ــى ش بەرهەم

مجێــور( و بەرهەمــى وەرگێــڕان )شــەرەفنامە(. 

ســەرنج: لــە ئــەو منوونــەدا، جووتکەوانــە بــۆ ئــەوە دەکار نەکــراوە 

کــە بەرهەمــەکان دیــاری بکرێــن. لــە شــوێنیکی دیکــەی ئــەم وتــارەدا، 

ــە  ــار ب ــەردێڕی وت ــب و س ــاوی کتێ ــە ن ــردووە ک ــنیارمان ک ــە پێش ئێم

ــاری بکرێــت. ــر دی شــێوەی ت

ج( بۆ دیاری کردنی سەرچاوەیەک لە ناو دەقێکدا:

• )مەعرووف، ٢٠٠٨: ١٥(	

د( خستنەڕووى ڕستەى البەال: 

ــە 	• ــارە ل ــن ش ــت( گەورەتری ــەردەوام بێ ــەى ب ــر )ئاوەدانییەک هەولێ

ــتان. ــووری کوردس باش

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 ١٩٧٠ بەیاننامــەی ١١ی ئــازار ڕاگەیەنــدرا.

4-11- نیشانەی گێڕانەوە، جووت1کەوانەى بچووک )» «(، نقل قول

ــە  ــژ، ک ــان درێ ــێ ی ــورت ب ــا چ ک ــەک، ج ــە دەوری گوتەی ــف( ل ال

یــان ســەرچاوەیەکەوە وەربگیــردرێ: لــە کەســێکەوە  ڕاســتەوخۆ 

ڤینگنشتاین دەڵێ: »سنووری زمانەکەم سنووری بیرکردنەوەمە.«	•

ــەدا تووشــی خــەم و 	• ــەم وێران ــەوی ســەربەرزە ل ــێ: »ئ هێمــن دەڵ

ــێ.«  ــەم ناب ــێ هــەور و ت ــە قــەت ســەری ب ــای ســەرکەش ببین دەردە/چی

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 

ــە ئاســت  ــان، دەیهــەوێ ل ــێ کــراوە؛ ی ــاو ســتەمی ل ــێ پی ــێ کــە دەڵ ب

ئــەم بۆچوونــە خــۆی بێالیــەن پێشــان بــدات.( 

یــان  بــۆ زەق کردنــەوەی وشــە  بــاو: هەندێــک جــار  هەڵەیەکــی 

ــی«  ــت: »لێبوردووی ــەکار دەهێندرێ ــە ب ــەو نیشــانەی گێڕانەوەی ــک ئ دەربڕینێ

بــەردی بناغــەی ژیانێکــی پــڕ لــە ئاشــتییە. لێــرە، خوێنــەر مافــی خۆیەتــی کە 

پێیوابێــت ئــەم وشــەیە لــە کەســێکی تــر وەرگیــراوە. کەچــی وا نییــە، بەڵکــوو 

ــی  ــەی زمانەکان ــە زۆرب ــەوە. ل ــەکە زەق بکرێت ــە وش ــە ک ــت ئەمەی مەبەس

ــی(،  ــت. )لێبوردووی ــەکە ڕەش دەکرێ ــان وش ــتە، ی ــەو مەبەس ــۆ ئ ــە، ب دیک

یــان خــوار دەکرێــت )لێبوردوویــی(، یــان هێڵێکــی لــە ژێــرەوە دادەندرێــت 

ــی(. )لێبوردووی

4-12- کەوانەى گۆشەدار2 ]   [

الــف( لــە کاتــی گێڕانەوە لــە دەقێکــەوە، کاتــێ دەمانهەوێ ســاغکردنەوە 

یــان ڕوونکردنەوەیــەک لــە دەقــە گێڕدراوەکە زیــاد بکەین: 

ــە.« 	• ــی کوردیی ــەری شــێعری نوێ نووســەر دەڵــێ: »]گــۆران[ داهێن

ــاژەی  ــرت ئام ــەر پێش ــەرەکیدا، نووس ــی س ــە دەق ــە ل ــدەن ک ــەرنج ب س

1  .  Quotation marks
2  . Square brackets



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

ــاژەی  ــەو« ئام ــە »ئ ــا ب ــتەیەدا تەنی ــەم ڕس ــە ئ ــردووە و، ل ــۆران ک ــە گ ب

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 

ــاد کــردووە.  زی

ــۆ  ــتەیەک ب ــێ ڕس ــتى بزان ــە پێویس ــا ب ــەوێ ی ــڕ بیه ــک وەرگێ ب( کاتێ

ــو  ــە نێ ــتەکە دەخات ــان ڕس ــە ی ــەدا، وش ــەو حاڵەت ــکا. ل ــاد ب ــک زی دەقێ

ــەدا: ــاو دەقەک ــەر لەن ــەورەوە، ه ــەى گ کەوان

بڕوانە منوونەی سەروو.	•

ج( کارەکاىن نواندن لە شانۆدا:

کامەران ]بە مۆنییەوە[ : ها ... زۆر لەخۆت ڕازیت!	•

4-13- سێ خاڵ1 )...(، عالمە 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 

ــدا کێشــەیەک  ــە کوردی ــی ل ــاوازی جوگرافیای ــە ســەدەی بیســتەم، جی ل

نەبــوو... بــەاڵم، کاتــێ دەوڵەتــی عێــراق ... دامــەزرا، جیــاوازی 

دیالەکــت بــوو بــە گۆڕەپانــی ملمالنــێ...« )حەســەنپوور، ٢٠١٢: ٥٠(. 

1  .  Ellipses
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ــتەی  ــد ڕس ــان چەن ــە ی ــەک وش ــری ی ــە جێگ ــە ڕەنگ ــێ خااڵن ــەو س ئ

قرتێنــدراو بــن.

ــ ( ئــەو دەســتەواژە و وشــانەى کــە ڕەنگــە تەبوو/تابــۆ بــن و کۆمەڵــگا  ه

ڕێگــه بــه ڕاشــکاوی درکاندنیــان نــەدا:

»پیر کە کۆخی و ...، دوورە لە مردن هێشتا«.	•

4-14- خەىت الر1 )/(

الف( بۆ جیاکردنەوەى ڕۆژ، مانگ، ساڵ:

ئەمڕۆ 2013/4/2 یە.	•

ــێ  ــیعرێک، کات ــەکاىن ش ــوە بەیت ــان نی ــە ی ــەوەى بڕگ ــۆ جیاکردن ب( ب

ــین: ــە بنووس ــان بڕگ ــرسەع ی ــد می ــک دا چەن ــە دێڕێ ــەوێ ل مبانه

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، ٢٠١٥: ١١٥/٢.	•

ه ( بۆ جیا کردنەوەی فۆنەتیکی وشە له فەرهەنگدا:

•	./hawar/ هاوار

4-15- ئەستێرە2 )*(

هەندێــک جــار لــە ســەر وشــەیەک دادەندرێــت کــە لــە پەڕاوێــزدا ڕوون 

ــارە  ــە ژم ــن، ب ــانە زۆر دەب ــەم وش ــارەی ئ ــێ ژم ــەت کات ــەوە.   هەڵب دەکرێت

نیشــانە دەکرێــن. هەندێــک جاریــش ئەســتێرە وەکوو نیشــانەى دەســتپێکردىن 

بابەتێکــى تــازە دەکار دەکردرێــت. 

4-16- دووبارە3 یا 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	•

ــه  ــدا، ب ــوێنی وەک فەرهەنگ ــدێ ش ــه هەن ــەوە ل ــا کردن ــانەی جی ب( نیش

ــدا: ــەرفی چاوگەکان ــه س ــەت ل تایب

هاتن // هاتم؛ هاتی؛ هات//	•

4-17- یەکسانە )=(

بۆ پیشانداىن یەکساىن لەنێوان دوو بابەتدا:

دەســتى مانــدوو لەســەر ســکى تێــرە = ئــەوەى بــە ڕەنجــى شــاىن 	•

خــۆى دەژى، بــە برســییەىت ســەر نانێتــەوە.

5- ئەنجام

ــن:  ــگ بکەی ــی گرین ــد خاڵ ــە چەن ــاژە ب ــە ئام ــن ک ــە پێویســت دەزانی ــدا، ب ــە کۆتایی ل

ــا  ــداری و میدی ــش ئی ــا ڕادەیەکی ــی و ت ــینی ئەکادیم ــۆ نووس ــە ب ــەم بەرهەم ــەم، ئ یەک

ــان  ــیعر و ڕۆم ــوو ش ــەری وەک ــی و هون ــینی ئەدەب ــی نووس ــراوە. خاڵبەندی ــادە ک ئام

ــن.  ــە و هونەری ــینی داهێنەران ــە نووس ــە ئەمان ــە، چونک ــان تێدای ــتی زۆرتری سەربەس

ــە  ــدەن ب ــتەقینە ب ــاگاداری زەق و ڕاس ــە ئ ــن ک ــەوە نانوورسێ ــۆ ئ ــار ب ــە زۆر ج ئەمان

ــینی  ــەاڵم، نووس ــن. ب ــزر دەنوورسێ ــر و ه ــی بی ــۆ ورووژاندن ــوو ب ــەر، بەڵک خوێن

ئەکادیمــی، زانســتی، بازرگانــی، میدیایــی و هتــد بــۆ پێشــکەش کردنــی ئاگادارییــە. 

وردەوە  خاڵبەندیــی  بــە  ئەگــەر  و  هەســتیارن  زۆر  ئاگادارییانــە  لــەو  هەندێــک 

ــن.  ــراپ بخوڵقێن ــە و خ ــە هەڵ ــتنی ب ــە تێگەیش ــن، لەوانەی نەنوورسێ

دووهــەم، لەبەرچــاو گرتنــی دوو خــاڵ دەتوانــێ لــە یەکدەســت کردنــی خاڵبەندی 

لــە دەقــی نــوورساوی کــوردی نزیکرتمــان بکاتــەوە: )١( خاڵبەنــدی ناکــرێ تەنیــا بــە 

ــێ. )٢(  ــش ب ــی ڕێزمانی ــە پێودان ــێ ب ــوو دەب ــرێ، بەڵک ــی بک ــی زارەک ــی زمان پێودان

ڕســتەیەک دەکــرێ لــە یــەک وشــە یــان دەیــان وشــە پێکبــێ. هــەر ڕســتەیەکیش بــە 

خــاڵ کۆتایــی پێــدێ. کەوابــوو، چونکــە زۆربــەی کاتــان، بــە تایبەتــی لــە نووســینی 

ــر  ــێ زۆرت ــک دەب ــن، پاراگرافێ ــک پێکدەهێن ــتە پاراگرافێ ــن ڕس ــدا، چەندی ئەکادیمی

لــە یــەک خاڵــی تێــدا بــێ. بــۆ؟ جگــە لــە هەندێــک نامــەی ئیــداری و دەنگوباســی 

ــێ.  ــتە پێکهاتب ــەک ڕس ــە ی ــا ل ــک تەنی ــە پاراگرافێ ــە ک ــەم وا هەی ــەکان، زۆر ک رۆژنام

لــە نووســینی ئەکادیمیــدا، ئەمــە هــەر زۆر زۆر دەگمەنــە. لــە ئــەم ســااڵنەی دواییــدا، 
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ــتەکانی  ــە ڕس ــاو ک ــە ب ــاوا بووەت ــەوە، ئ ــورد، بەداخ ــڕی ک ــەر و وەرگێ ــۆ زۆر نووس ب

پاراگرافێــک تەنیــا بــە بــۆر لــە یەکــرت 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 

ــەکان،  ــەره زۆری پاراگراف ــەی ه ــە زۆرب ــن ک ــن بڵێی ــوو، دەتوانی ــتە. کەواب ــە ڕس ل

ــتە  ــەک ڕس ــه  ی ــر ل ــدا، زۆرت ــینی ئیداری ــی و نامەنووس ــە ڕۆژنامه نووس ــەت ل تەنان

پێکدێــت و، هــەر بــەو پێیــەش، دەبــێ زۆرتــر لــە یــەک خاڵــی تێدابێــت. بــە واتایەکــی 

دیکــە، ڕســتەکانی پاراگرافێــک نابــێ بــە بــۆر لــە یەکــرت جیــا بکرێنــەوە، بەڵکــوو بــە 

خــاڵ )بــۆ ڕســتە خەبەرییــەکان(، بــە نیشــانەی پرســیار )بــۆ ڕســتە پرســیارییەکان( و بــە 

ــەکان(. ــۆ ڕســتە سەرســامی و ئەمریی نیشــانەی سەرســوڕمان )ب

ــار  ــد نامیلکــە و وت ــۆ چەن ــەوە ب ــارە، گەڕاوینەت ــەم گوت ــۆ نووســینی ئ ســێهەم، ب

ــە کــە هــەر زمانێــک  ــدا، چونکــە بڕوامــان وای ــە دەقــی کوردی ــدی ل ــە ســەر خاڵبەن ل

ــگ  ــان گرین ــە، بۆم ــت. بۆی ــی دەبێ ــی خۆش ــە و خاڵبەندی ــۆی هەی ــی خ تایبەمتەندی

ــراوە.  ــاس ک ــدا ب ــان تێ ــوردی چیی ــی ک ــی خاڵبەندی ــن ڕێنوماییەکان ــە بزانی ــوو ک ب

 بــەاڵم، ئــەوە دەرکەوتــووە کــە ســەرەڕای چەندیــن هــەوڵ و تەقــەال، ئێســتاش دەقــی 

ــە  ــە ل ــە. بێجگ ــتی نیی ــش یەکدەس ــا ڕادەیەکی ــی ت ــوردی خاڵبەندییەک ــوورساوی ک ن

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 

ــە  ــێ ک ــەک دەب ــوو الی ــی هەم ــە قازانج ــن، ب ــزی دەخوێن ــە ئینگلی ــر ب ــە ڕۆژ زۆرت ب

ــوو  ــەوە، تاوەک ــک ببێت ــزی نزی ــەوەی ئینگلی ــە ئ ــدا ل ــینی کوردی ــە نووس ــدی ل خاڵبەن

قوتابییــەکان تووشــی سەرلێشــێواوی نەبــن و ناچــار نەبــن لــە پۆلێــک )بــە کــوردی( 

ــزی(  ــە ئینگلی ــە )ب ــی دیک ــۆل و کۆرس ــە پ ــەاڵم ل ــن، ب ــر ب ــەک فێ ــنە خاڵبەندیی چەش

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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ــدا )3(. ــە کوردی ل

یادداشت 

ــی  ــەرچاوەوە کۆپ ــە س ــان ل ــوو خۆی ــت وەک ــاره ڕاس ــڕە وەک دی ــد دێ ــەم چەن )1( ئ

ــراون. ک

)2( ئــەوەی ڕاســتی بــێ دەتوانیــن بڵێیــن ئەمــه هەڵەیێکــی زەقــه کــه بــه جێــی گیوومــه 

بــه شــێوەی » » یاخــود »« کەوانــه )( بــه کار بهێرێــت و بــه زۆری ئــەم هەڵەیــه لــه ڕێــی 

هەنــدێ نووســین لــه زمانــی عەرەربیــدا کەوتۆنــه نێــو نووســینی هەنــدێ نووســەری 

ــی  ــه کار هێران ــی ب ــه حاڵەت ــانه ل ــەم دوو نیش ــی ئ ــن جیاوازی ــەوه. دیارتری کوردیش

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 

ــەواو  ــەوه نات ــەر نەخوێندرێت ــتەکه و ئەگ ــی ڕس ــی و واتای ــی ڕێزمان ــه الیەن ــێکه ل بەش

دەبــێ.

ــی  ــە بەش ــابیر، ل ــان س ــە د. پەخش ــن ب ــنیارەکانتان بگەیەن ــە و پێش ــە ڕەخن )3( تکای

ــرن. ــەر بیاننێ ــی نووس ــۆ ئیمەیل ــن ب ــان دەتوان ــوردی، ی ک

** ** **

نامیلکه یــه دا  ئــه م  بــه   کــه   ده که یــن  به ڕێزانــه   ئــه و  هه مــوو  سپاســی  پێزانیــن: 

چوونه تــه وه . بۆچــوون و پێشــنیاره کانیان نامیلکه که یــان ده وڵه مه ندتــر کــرد. بــه  

پێــی ڕیزبه نــدی ئه لفوبــێ، ئــه و به ڕێزانــه  بریتیــن لــه : د. ڕه  حیــم ســورخی، د. 

ــتا عه بدولخالــق یه عقووبــی، مامۆســتا  ڕه شــید کرمانــج، د. قه یــس کاکڵ، مامۆس

هه ندرێــن، مامۆســتا هیــوا عه ســاف، مامۆســتا هێــدی )ج. ح.(.
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سەرچاوەکان

باپیــر، کامیــل )١٩٨٢(. »خاڵبەنــدى بــۆ ڕێنــووىس کــوردى«. گۆڤــارى کــۆڕى زانیارى 

عێــراق )بــەىش کــوردى(. ژومــارە ١٠، بەغــدا: کــۆڕى زانیــارى عێراق. 

خەلیــل جــاف، زریــان )١٣/٥/٢٠١١(. »ئامانــج و جۆرەکانــی خاڵبەنــدی لە ڕێنووســی 

کوردییــدا«. خەبــات، ژمــارە ٣٧٧١، ل. ١٢.

ــی  ــە ڕێنووس ــی ل ــج و جۆرەکان ــدی ئامان ــابیر )٢٠١٠(. »خاڵبەن ــی، ڕۆژگار س دزەی

ــل. ٦٥-٧٦. ــارە ٦، ل ــی، ژم ــدا«. زمانناس کوردی

 .)٢٠٠٩( کــوردی  یەکگرتــووی  ڕێنووســێکی  بــەرەو  کۆنفرانســی  ڕاســپاردەکانی 

ئەکادیمیــای کــوردی ڕۆژانــی ١٢/٤ و ٩/٨ی ٢٠٠٩ لــە هەولێــر ســازی کــردووە. 

  هەولێــر: ئەکادیــامی کــوردی. 

ــر:  ــى. هەولێ ــدى پڕاکتیک ــلیح )٢٠٠١(. خاڵبەن ــیرواىن، موس ــوار و س ــیوەیلی، ڕێب س
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شێخولیسالمی، جەعفەر )١٩٨٤(. »خاڵبەندی«. رسوە. ژومارە ٢، لل. ١٠-١١.

ــی«.  ــی زاراوەی ئەدەب ــدی، فەرهەنگ ــەد )٢٠١٠(. »خاڵبەن ــین ئەحم ــەر، موحس عوم

ــل. ١٥٧-١٥٨. ــارە ١٦٠، ل ــان، ژم ڕام
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