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R.Tahîr    ن وره گهپۆلیسا ی کوردی  وانه      

                    

 کانی نووسین نیشانه
  

کان  ی ڕسته و پوانه  ڕاستیدا سنوور  له  که  ر زمانکه کانی هه پویستیه  نووسیندا له  دانان له نیشانه
  .کات  ده  کان ڕک مانای ڕستهڵ  گه  ک له یه ر ڕسته نگی هه و ئاهه و شوه  

کان  وپکی ڕسته و ڕک  نیا جوانی ته  گیرن، نه چاو نه  دانان له نیشانه  مای نووسیندا بنه  له  کاتک
   ندک له ین هه ده ول ده دا حه بۆیه لره. ن ده س ده ده کان مانای خۆشیان له کوو ڕسته به  چن، تکده
  .ین بکه  ۆڤهکانی نووسین ش گرینگه  نیشانه

  
  .خـــــاڵ 

  ی کۆتایی ڕسته  و له  واو بۆت ته  که ڕسته  که  یه وه مانای ئه  دا به کۆتایی ڕسته  دانانی خاڵ له
  .وه کاته ی دوای خۆی جیا ده که ڕسته  ری له به ی خه تر خاڵ ڕسته روه ، هه نرت داده  ریدا خال به خه

  . ڕاسته تی ناوه هه ڕۆژکوردستان جوانترین وتی :  نموونه
  

  ، )ویرگول(  کۆما
کانی  جۆراوجۆره  شونه  ستانه له و ڕاوه دا؛ ئه ناو ڕسته  و کورته له  ستانکی ساتی ی ڕاوه کۆما نیشانه

ناو   له  ی ساده ی ڕسته وه واوی بۆ جیا کردنه ته که به واو بوونی ڕسته ته  و پش نون  ده دا خۆی ڕسته
  . نرێ آدا داده یه  دوای به  ک یه  لی گه ی وشه وه دا، یان بۆ جیا کردنه ) ناساده(  ی ئاوته ڕسته
  یمان شكنی؟ ک فر بووی گوم په  یمان شکاندن، له بوو په ناو کوردان نه له : نموونه

  

  ؛ کۆمای خادار
یان  ماناکه  نووسیندا که  ک له یه ی ناو خشته نوان دو ڕسته  له  ستانه ی ڕاوه کۆمای خادار نیشانه

  ستانی ڕاوه  مک درژتره له ستان که ێ ڕاوه خادار دا پوانه کۆمای  له. یه هه  وه کتره یه  ندی به پوه
  .دوای کۆما

م  له  ی که وه م ئه به ،وه لفوبیه بو نابنه م ئه نیا به کانی ئستا ته یه کورد  نووسراوه  ك ئاشکرایه وه : نموونه
  .نووسی ئارامیهڕ  هبی وات ڕه لفوبی عه ئه  ڕنووسی کوردی به ؛ین که ده دا باسی ل یه راوهنووس
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R.Tahîr    ن وره گهپۆلیسا ی کوردی  وانه      

  
  

  !رسووڕمان  ی سه نیشانه
هنرێ، جاری  کار ده مریدا به ئه  ی یان وشه   و ڕسته رسووڕمان  ی سه کۆتایی ڕسته  له  یه و نیشانه ئه
  .  نرت داده  (!!!)یه  م نیشانه ک  له یه ن دانه ب دوو یا چه یر ده که زۆر سه وته  که  وایه

  !  بزونه  ند دڵ چه  نه م دیمه ئه : نموونه
  ! چ ژنکی ئازایه          
  !بۆ          
  ! بنووسه          

  

  ؟ ی پرسیار نیشانه
  . نرێ ی پرسیاریدا داده کۆتایی ڕسته  له  یه و نیشانه زانرێ ئه کی ده ر وه هه

  کرد؟ واو نه ت ته که بۆچی کاره : نموونه
  ؟ وا چۆنه هه          

  

  :دووخاڵ 

  تر له روه هه. هنرت کار ده دا به ناو ڕسته  وخۆ له ڕاسته  کی یه وه ی گانه وه بۆ ڕوونکردنه  یه و نیشانه ئه
  .کات ده  ی پش خۆی شۆڤه که ی دوای خۆی یان نووسراوه که ڕسته  نرت که ک داده یه دوای ڕسته

  ). ئــاو : (  القی نییه  دێ ، هه خورێ گۆشتی نیه ده  : نموونه
  .کوردی  وه بۆ پۆلی و ناتوانم بمه  یه ی زانکۆم هه وه ی داهاتوو تاقیکردنه وته حه:   وتی  ژوان          

  

   (  )  وان که

ب هیچ   توانین به نا خۆی بنووسین، ده ک له په یه یه یان ڕسته وێ هاومانای وشه ر کات بمانھه هه
وێ مانای  مانھه ده  اندا بنووسین، یان کاتک کهو ناو که  نا خۆی له په  ی له ک ماناکه یه شرۆڤه
  جاری واشه. گرین رده وه  ک وان که که  رببین له ک ده یه وشه  به  یه و ڕسته شک له ک یان به یه ڕسته
کك  وان که که  ب له ک هه یه ک یان رسته یه ک، ژماره یه ر وشه سه  کمان له  یه وه وێ لکدانه مانھه ده  که
  .گرین رده وه

  ).  و پاره  پووڵ: ( زان موو مان ده هه  به پان،  نه  یه پی هه نه  : نموونه
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R.Tahîr    ن وره گهپۆلیسا ی کوردی  وانه      

  

  

  ”   ”  گیومه  یان ((   ))وان  کهـجووت

ین،  سنیشان بکه و ده دا دیاری  ڕسته  کی گرنگ له یه تی یان وشه وێ ناوکی تایبه ر کات بمانھه هه
ر  گه ؛ یان ئه  وه دا بنووسینه ک یه ناو ڕسته  کک له وخۆی یه ڕاستهی  وێ قسه رکات بمانه یان هه
  توانین له ده  کانمان دا هناوه ناو نووسراوه  ک دۆکومنت له وه  ترمان  سکی  ی که نووسراوه
  .ربگرین ک وه که  ستکه به ی مه وه ری گانه که ئاماژه  که  وان یان گیومه جووتکه
    . وروپیانه ئه  ژنی درینی جه)) س  کریسمه(( و   ژنی درینی کوردانه جه)) ورۆز  نه((   : نموونه

  

 [  ]  وه و لکدانه  کردن ی شرۆڤه ، نیشانه) کرووشه(  چفته

یاندنی  بۆ گه  زیاتر   کردنی و قسه وه  دا یان لکدانه ناو ڕسته  ستک له به و مه مک  ی چه وه بۆ لکدانه
کدا  یه راوزی نووسراوه په  تر کاتک له روه هه. گیرێ رده ک وه که  یه و نیشانه ک له یه سراوهمانای نوو

ک  که   چفته  ؛ له کرێ رک زیاد ده ی نووسه گه وه یان دۆکومنت و به گدرته ک ده یه وته
  .گرترێ رده وه

  .ڕ کرد وینی تپه ئه  م پر له ، به ژارانه ههژیانکی  ]کورد   رزی به ژار شاعیری پایه هه [  : نموونه
  

 -تی نوان  ن خهیاڵ  قه ته

ڵ  گه  له  وه ته ڕه بنه  کرێ که له کار ده کتر ده یه  ی جیاواز له ی دوو ڕسته وه بۆ جیا کردنه  یه و نیشانه ئه
  له  وه که یه و به ک  یهنا  په  ردوو له هه  پویسته  وایه الم جاری  به. خۆ بن ربه کدی جیاواز و سه یه

مانای   دا به یه م نیشانه ناو ئه له   ک یه ی ڕسته وه هنانه   واشه جاری . کار بھنرن دا به که نووسراوه
  رهاویشتنی و ده نیه   تی تاتیبه  دا گرینگکی که ناو نووسراوه  له  یه و ڕسته ی ئه وه نووسینه  که  یه وه ئه

  . دی ناهنت دا به که مکه یاندنی مانای چه گه  وتۆ له ئهگۆرکی  و ئاڵ  که ڕسته
  . نوان دوو ژماره  ندی تی پوه خه  بته ڵ ده قه ته  یه واش هه  جاری
 ڵ مژووی گه  له _بوون   و نووسینی کوردی  فری خوندن  تازه  که _ر  ی خونه ی ئوه وه بۆ ئه  : نموونه

  .بژاردووه هه  م جۆره کانمان به یه کورد  قه ی کوردیش ئاشنا بن، ده وژه          
  .پدت  کۆتایی  نۆزده  و له  کات پده س ده   وه پانزه  له  که ژماره  که یه وه مانای ئه به           19–15


