
  ویندۆز رێنوێنی دامەزراندن و نووسینی کوردی لە

ئێستا نووسینی کوردی لە وۆرد زۆر ئاسان بووە و زۆر بە کار دەهێنرێ و خەڵکی زۆریش زانیاری  
لەم بارەوە پەیدا کردوە بەاڵم هێشتا زۆر کەس هەن کە کێشەیان هەیە بۆیە منیش ئەم کورتە 

یە دەنووسم و دیارە چەندها رێنوێنی لەم جۆرەش بە شەخسی بۆ نووسەران ناردراوە و لە نرێنوێ
 . ماڵپەری پێشمەرگەکانیش دانراوە

 .ئەم هەنگاوانەی خوارێ جێ بە جێ بکە بۆ نووسینی کوردی

و کلیکی بەشی داگرتن بکە بۆ   orghttp://www.kurditgroup. سەردانی کورد ئای گروپ بکە . 1
ش کێشەی  11دابگرە ، دیارە ئەمە بۆ ڤیدۆزی   Vistaو  7و  8 یندۆزیو ۆب یکورد ەختەکلیلیت

  . نیە

 

  .توانی پرۆگرام و فۆنتەکان دابگریتئەگەر کورد ئای تی گروپ بە دەلیلێک کاری نەکرد لێرەوە دە

http://www.peshmergekan.com/program/kurdi.zip 

 .کە هەر لە ماڵپەری کورد ئای تی گروپ دایەئەگەر بت هەوێ دەتوانی ئەم فۆنتانەش داگری 

 

زمانێک بە لە کامپیۆتێرەکەت ئینستالی بکە و ئەو کات لە بەشی خوارەوەی کامپییۆتێرەکەت 
 .ەبی هەڵبژێرە  وەک وێنەی خوارەوەعەرلە وێ . زمانەکانی تر ئیزافە دەبێ
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یان هەیە پێویست بە پرۆگرامی سەرو ناکات و تەنیا دەچن  11یندۆزی وئەو بەڕێزانەش کە . 3
و تەنیا لە سەرو فۆنتەکان   نەی کە ئێستا هەیانە زیاد دەکەنزمانی کوردی بە ئەو زما

 .وەردەگرن

 

دوای دامەزراندن ئەگەر پرۆگرامی وۆردت هەیە، بیکەوە و ئەم هەنگاوانە بە جێ بگەیەنە کە . 4
 . کوردی بنووسە بێ کێشەلەم وێنەیە دایە و 

حەتمەن کاتی ( کە شکلێ دەنکە شەمچەیە) واتە لە یادتان نەچی دوگمەی راست بۆ چەپ 
نووسین ئاکتڤ بێ دەنا بۆ نووسینی پیتی التینی و ژمارەی التینی کیشەتان دەبێ و 

لە .  نووسینەکەتان لێ تێک دەچێ، بەتایبەت بۆ نووسەران زۆر موهیمە ئەمە رەعایەت بکەن
 . وردی نووسینەکە موهیمترەک

 



 

 

ە ی کوردی بەکار دەبەن کە ناچارن فاسیلە بخەنە ناو وشەکە  بۆ نووسینی  Hزۆر بەڕێز پیتی . 4
بۆ ئەوانەی ویندۆز بەکار . و ئەمجۆرە نووسینە لە فەیسبوک و تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانیشدا دەبینرێ

مەسەلەن .  بۆ نووسینی ە  بەکار بێنن Eتەنیا بۆ هـــ  بەکار بێنن و پیتی   H دەهێنن  دەبێ پیتی 
ئەم پیتانە  HEWA هەوائەم پیتە التینیانە کلیک بکەن و بۆ نووسینی  KEW  کەوبۆ نووسینی 
 .کلیک بکەن 

هەروەها هەوڵ بدەن کە لە نێوان وشەکاندا تەنیا یەک فاسیلەی تێ بخەن و فۆنتی . 5
فۆنتە کوردیەی کە دات بەزاندن یەکیان  41ی بە تاهوما یان یونیکورد یان لەم وۆردەکەشت بکە

 هەڵبژێرە،  

 

ێ کە لە رێگای دورەوە من کوردیان بۆ دامەزرێنم، ئامادەم بە وکەسانێک هاوکاری منیان دە. 6
کرۆن وەک هاوکاری بۆ سایتی پێشمەرگەکان، لە رێگای پرۆگرامی تایبەتەوە و کە  111نرخی 
یۆتێرەکانیان و بۆ دامەزراندنی زمانی دەتوانن  تەنیا یەکجار ئیزن بدەن، بچەمە ناو کامپ خۆیان

 . کوردی یان پرۆگرامی تر یان دانانی زیدی ویروس هاوکاریان بکەم

ئەم کارەش    0046709500075بۆ سوید بۆ دەرەوەش    0709500075 ژمارە موبیل یان ڤایبر 
بۆ رۆژانی شەممە و یەکشەمەش دەکرێ ی شەو بە کاتی سوید 11ی ئێوارە تا 6تەنیا لە سەعات 

  . کاتێک دیاری بکەین

 

بۆ ئەو کەسانەش کە لە شوێنی کار دەیان هەوێ کوردی بنووسن و ناتوانن پرۆگرامەکە دامەزرێنن 
 .شوێنە دەتوانن بە کار بێنن 3ئەم 
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