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 ێ نو یکوردستان  یر ەو هون  ب ەدەئ 

 

 

  پێناسەی   چۆن   خۆت   ئەزموونی   پێی   بە   و   خۆت   وەکو  تۆ  کراون   وەرگێڕان   بۆ   پێناسانەی  لەو  بەدەر*   

  وەرگێران،   بۆ   هەڵدەبژێریت   کتێبێک   چۆن   ئەی   تێگەیشتوویت؟  وەرگێڕان   لە   چۆن   یان   دەکەیت،   وەرگێڕان 

 چییە؟  تۆ   تایبەتی پێوەری 

  و   کولتوور   بۆ   خۆڕاییە  و   گرنگ   خزمەتێکی  من  بەڕای   سادەکەی  هەرە  پێناسە   بە   وەرگێڕان  ـ 

  ئیدی   ، هەبێ  خۆماڵیدا  بەرزی  كوالیتی  بەرهەمی   لە   زۆری   کەماسی   خۆی  کە   گەلێک   هەر  ئەدەبیاتی

  دەچێتە   وەرگێڕدراو  کتێبێکی  کاتێک .  دەکاتەوە   پڕ   بۆ  بۆشاییەی  و کەماسی  ئەو  زۆر  ڕادەیەکی  تا  وەرگێڕان

  کتێبەکانی،  ی ژمارە و لیست سەر  دەچێتە تر  کتێبێکی ە، زوبان ئەو موڵکی  دەبێتە زوبانێکەوە، هەر کتێبخانەی 

  کوالیتییدا   پشکنینی   پرۆسەی   بە   تردا  زوبانانی   و   کولتوور   لە   پێشتر   کتێبە   ئەو  کە   ئەوەوە   جیاوازی   بە

  پیس   کولتووریی   ژینگەی  نە مرۆڤ ئەرخەیانە لێی کە    و  چووە   بەسەر   ماوەی   نە   دەرچووە،   و   ڕۆیشتووە 

  وەر   پیشەییانە   و   جوان   مەرجێک   بە   بەاڵم   دەدا،  تێک   کەس   زاجی ەم  و   هەرس  و   خوڵق   نە   و   دەکا

  بۆ   ک کتێبێهەر    هەڵبژاردنی  بۆ   تایبەتیم  پێوەری  پرسیارەکە،   دووەمی   بەشی  بە   سەبارەت .  ێ بگێڕدر

ڕادەیەک    ئەوەیە   وەرگێڕان بە  و  بشکێ  بەسەریدا    . بمنووسیایە  خۆم   بکەم   حەز   کە   بوێم  خۆشدەسەاڵتم 

 .دەنووسم  کتێبەکە  خۆم کە بنوێنم وا  یان   بکەم   وا  دەدەم هەوڵ  انی،وەرگێڕ دەکەومە  کە پاشان

 

  و   بێت   لێ  وەرگێڕانی  بەرامەی   و   بۆن   وەرگێران  نابێت   کە  بۆچوونەدایت   ئەو  لەگەڵ  تۆ   کەواتە     *

  چۆن   ئەمە  بەاڵم   دەخوێنێتەوە؟  خۆماڵیی   دەقێکی  بکات   هەست   وا  پێویستە  دەیخوێنێتەوە   کاتێ  خوێنەر 

 دێتەدی؟ 

  وەک   بەڕێزتان   دیارە   هەیە،   وەرگێڕدراوەکەوە  کتێبە   بە   پەیوەندی   زیاتر  ئەوە .  نییە   ج مەر  نا   ـ 

.  هەیە  خۆی  دڵی  تایبەتی   لێدانی  ترپەی   و   مۆسیقا  و  ڕیتم وەک شیعر    کتێبێک  هەر   کە  دەزانن   وەرگێڕێک

  دڵەیە، لێدانی    تایبەتی   پەیرت  و   تم یڕ   ئەو   دۆزینەوەی   شتێک  لەهەر   بەر   وەرگێڕ   ئیشی   گرینگترین 

  لە   جیهانیی بەرهەمی هەندێ  ناکرێ  هەر نەک  من   ڕای  بە.  تایبەتەیە  ڕەنگە  و  دەنگ  و بۆن ئەو  نەوەی سی نا

  دەبێ   ئەدەبیاتانە  ئەو   بەڵکو  بکوردێنرێن،   و  وەربگێڕدرێن   خۆماڵیی   زوبانێکی   و  مۆرک   بە  شیعر   و   ڕۆمان 

  هی   تایبەتی   بە  هەن   تریش  ئەدەبیی  کاری .  بێ  لێ   وەرگێڕانیان  بەرامەی   و   بۆن   و  بدەن  وەرگێڕان   چێژی 

  دونیای   لە   نزیکن  ئەتمۆسفێرەکانیانەوە   و   ڕووداو   و   کارەکتەر  ڕووی   لە  کە   دەوروبەرمان  گەالنی

  خۆماڵیی   بۆ  لەوبارەیەوە   هەوڵێک   هەر  و  تێدان  زۆر  کورداندنیان  مەودای   و   بوار  ئەوانە  خۆمانەوە، 

کاتێتییڕاس .  دەشکێتەوە  وەگێڕان  زوبانی  قازانجی  بە   زوبانەکانیان  نیشاندانی   فاڵن   دەڵێ  کەسێک  ەکەی 



  جوانیی  بۆ   نییە   ئاماژە  نووسراوە،  کوردی   بە  دەڵێی   هەر   وەرگێڕدراوە   جوان   کوردییەکی  بە  ئەوەندە   کتێب 

  و   ڕیتم   ئەو   ئاخۆ   کە  ئەوەیە   سەرکەوتنەکە   تری   بەشێکی  بەڵکو  وەرگێڕانەکە،  تەواوەتی   سەرکەوتوویی   و

  ێ دەب  هەر   خۆماڵیی   چ  و   بێ   وەرگێڕان  چ   زوبان  دیارە  ناسراوەتەوە؟  یان  دۆزراوەتەوە  تێدا  موزیکەی

  حیسابی  لەسەر  کامیان  هیچ   خاتری  نابێ.  بێونەقدار  ەو ڕ  ڕاقی  و   شکۆدار  دەبێ  هەر.  بێ  پاراو   و  جوان 

 .بگیرێ  ئەویتریان

 

  شێوازی   نموونە بۆ دەدۆزێتەوە؟  دەق  نووسینی  شێوازی  و   یتمڕ   چۆن  سەلیقە  بە  وەرگێڕی باشە،  *

  و   فەنتازی  زیاتر   جۆیس   جیمس  نووسینی   شێوازی  کاتێکدا  لە  سادەیە،   و  واقیعی  زیاتر   چیخۆف   نووسینی 

 دەکاتەوە؟  جیا   نووسەرە دوو  ئەم شێوازی  و  ریتم  ئەم چۆن  سەلیقە  بە وەرگێڕی  ئاڵۆزە، 

  خوێنەرێکیش   بۆ   ەنگە ڕ  تەنانەت   نووسین   و   زوبان   وازەی ێ ش  دوو   ئەو   ناسینەوەی   و   دۆزینەوە   ـ 

.  دی  زوبانێکی  ناو   بۆ  نەوەیانەاستگو  قورسەکە   ەئەرک  بەاڵم  بکاتەوە،  جیا  لێکیان   یەکەندردوو   و  بێ  سانا

  ی قۆناخ یەک    و   نووسین   ێوازی ش   یەک   بەڵکو   وەرناگێڕێ،  کتێبێک   تەنها   دۆخەدا  لەو   وەرگێڕ   چونکە 

تەواو   ئەدەب   یەک  و   فەزا  یەک   و   کولتوور    دەبێ   یان   دۆخەدا  لەم   من   ڕای   بە  ... ێتەوە از دەگو  و زوبانی 

  دوو   ئەو  دەرەقەتی  کاتدا  یەک  لە   کە   بێ   دەسەاڵت بە  و  شارەزا   و   توانا   بە  و   لێوەشاوە   بێئەندازە  ڕ وەرگێ

  توخنی   و   بکا   تەرخا   یەکێکیان  بۆ  خۆی  سەرەتاوە  لە  هەر   بدا  هەوڵ   دەبێ   یاخود   بێ،  ئەدەب   هیۆالیەی 

 .نەکەوێ   ئەویتریان

 

  ئیستەرەم   کە  نییە   گێڕوەر  لەسەر  زۆری  کەس  و  ئیختیارییە  شێکیی ئ  وەرگێڕان  دەزانین  وەک •

  نەهات   دەقێک  وەرگێڕانی  دەرەقەتی   وەرگێڕێک  ئەگەر  نییە  باشتر   بکات،  تەرجەمە  دەق  فاڵن

  سەرجەم   بە  ریز   وەرگێڕێک  دەبێت   بۆچی  یان  نەگرێت؟   لەگەڵ  زۆرانی  و  بهێنێت   لێ  وازی

 بکات؟   تەرجەمەیان  و  بگرێت   نووسەرێکدا کتێبەکانی 

  بەسەر   شکانە  دەسەاڵت   سەرکەوتوو،  وەرگێڕانی  یەکانیەکی سەر  هەرە  مەرجە   لە  یەکێ   بێگومان  ـ 

  ئیتر   ، یان نەیتوانی باش بیکا نەهات   کتێبێک   وەرگێڕانی   دەرەقەتی   وەرگێڕێک  کە   نییە  مەرجیش .  دەقەکەدا

  وەرگێڕا،   کتێبێکی   هەموو   چەپدا  و  ڕاست   بە   کە  وەرگێڕەیش   ئەو  هەروەها  و   توانایە  بێ  وەرگێڕە   ئەو 

  دەقەکە،   ڕواڵەتییەکەی  سادەییە  بە  جار   زۆر   وەرگێڕان   بێ   ڕاستیی  ئەوی.  بێ  ا بەتوان  و   باش  وەرگێڕێکی 

  ئەوە   بەاڵم   بێ،   هاسان   وەرگێڕانی  دەردەکەوێ   وا   و   سادەیە   ڕواڵەت   بە   هەیە   دەق.  دەبات   هەڵەدا  بە   وەرگێڕ 

  بە   و   دەخاپێ  فریوە   بەو   ئیتر  تێدەکەوێ،  نەشارەزای   وەرگێڕی   کاتێ   و   نووسەرە   شێوازی  و   زوبان   تەڵەی 

 .دەرەوە بێتە   لێی دەتوانێ  زەحمەت 

 



  دووبارەی   تر   شێوەیەکی  بە  بۆیە   نەدایەوە،  پرسیارەکەمت   دووەمی  بڕگەی  وەاڵمی   تۆ  قوربان    *

  بەرهەمەکانی   سەرجەم  بە   یزڕ  وەرگێڕ   ئێمە  هەژارەکەی  کتێبخانە  بۆ  ئەوەدای  لەگەڵ  تۆ.  دەکەمەوە

 وەربگێڕێت؟   شاکارەکان  و  جوان  قەەد  دانە  دانە  یان  بکات؟   تەرجەمەیان و  بگرێت   نووسەراندا

  و   زۆرەکی   ئەرکی  نەبێتە   وەرگێڕان   ئەوەیە  گرنگ  ئاساییە،   بارەکەدا  هەردوو  بە  من   ی بەڕا  ـ 

  بۆ  تاکەکەسییەکاندا  خوڵقە  و   حەز   لەگەڵ   هاوتەریب   بوو   باش   وا  ڕاستییەکەی..  نووسینەوە   وەزیفە

  بژاردەیەک   و   هەبوایە  وەرگێڕان   بۆ  پالن  و  ڕپپورتوار  خودان  دەوڵەتیی   و  تایبەت   دەزگایەکی  وەرگێڕان،

  وەرگێڕان   بۆ   سااڵنەی  یان  وەرزی  بەرنامەی   و  بکردایە  کۆ   خۆی   دەوری   لە   ئەزموونەکانی  بە  وەرگێڕە   لە

 .بکرایە   ئەمە بۆ   ئیش  بوایە  دەمێک دەبوو. یە دابڕێژا

 

  ئەمێستا  گێڕەرەوە  چونکە   وەرگێڕاوە،  زمان  شێوازی  دوو  بە  ت -تەروادە  شەڕەکەی  ڕۆمانی  تۆ   *

  کۆن،   زمانێکی   بە   کۆنەکە   حیکایەتە   و   ئێستا   زمانی   بە  ئێستا   پەرەگرافەکانی   دەگێڕێتەوە،  کۆن  حیکایەتێکی

 ماندووبوویت؟ پێوەی  چەندێ هات؟   بۆ چۆن  خەیاڵەت  ئەم 

  و   نووسەر   چاوەڕوانییەکانی  هەرە  لە  یەکێ  ڕاستییەکەی .  وردە  سەرنجدانە  ئەو  بۆ  سوپاس   ـ 

  بەڵکو   نییە،   هەڕەمەکی   لێکردنی   دەسخۆشی   و   موجامەلە  تەنها   هەر   ەگران، خنڕە  و   خوێنەر   لە   وەرگێڕ 

  و   ئەرک   بۆ   دەسخۆشییە   و   کردن   ئافەرین   باشترین   ئەوە .  وردە  خوێندنەوەی   و   ورد   سەرنجدانی 

  بۆ  دەکەم   تۆ   سوپاسی   من   لەبەرئەوە .  زووتێپەڕ   سەرنجی  و   ساتەوەختی  موجامەلەی   نەک   ماندووبوونیان، 

  شەڕەکەی "  وەرگێڕانی  زوبانی  لە  ئیشکردنە  دوو  ئەو  بینینی   نێوان  جیاوازی   کە  یبەتتای   بە  سەرنجە،  ئەو 

  ئێوە   ئەوەی  بەڵێ.  بیبینێ   و   بیناسێتەوە  دەتوانێ   تایبەتی  چاویتەنها    و  دەزوویەکە  تەڵە   هێندەی   دا"  تەڕوادە

  زوبانی  بدەمە  از جیاو موزیکێکی و  ڕیتم  داوە  هەوڵم.  شێوەیەیە  بەو  دەفەرموون ڕۆمانەدا  ئەو  وەرگێڕانی  لە

  و   تەنک   زۆر   جۆرەکان  لە   بەجۆرێک   جیاوازییە   ئەو   ئۆرگیناڵەکەدا  دەقە   لە  استەڕ.  سەردەمەیان   هەر 

  پێشتر   هەروەک  بەاڵم   کراونەتەوە،  جیا   لەیەکتر   نووسین   فۆنتی   شێوازی  بە   زیاتر   و  هەیە بوونی    نەدیتەنی

  و   دەبێ   بزر  جیاوازییە   ئەو   وەرگێڕانیشیدا   لە   پاشان   دەزوویەکە،   تەڵە   هێندەی   جیاوازییەکە   دا   پێ   ئاماژەم 

 .بنێتەوە  ڕۆی و  و   بکا  تێدا  ئیشی   بۆوەرگێڕدراوەکەدا زوبانە   لە  هەمدیسان وەرگێڕ   دەبێ

  تاڵە   ئەو   توانیت   چۆن   یان   بوویت؟   ماندوو   پێوەی   چەندێو    هات   بۆ  چۆن   خەیاڵەت   ئەو   ئەی *

 وانییە؟   گەرەکە پڕوکێنی   تاقەت   کارییەکیدەور و   ییئارام  و  سەلیقە  ئەمە   چونکە   بکەیتەوە  جیا لێک  دەزووە

  شتێکی   من .  بکرایە  وا  دەبوو  هەر  خۆی  شتێکە  کردوومە،  دا"  تەڕوادە  شەڕەکەی "  لە   ئەوەی  ـ 

  خۆی،   کەرەستەکانی  بە   و   خۆی  شێوازی   بە   بوایە  تریش   وەرگێڕێکی   هەر  نەکردووە،  ناوازەم  و  دەگمەن

  وەرگێڕاندا   لە   پرۆسەکە   هەموو .  کردوومە   من   وەی ە ل  ایە وبو   باشتریش   ەنگە ڕ  و   جیاواز  کە   دەکرد   شتێکی 

  نووسینی   وەک   تەواو.  ژیانە  تیکستەکەدا   لەگەڵ   و   دان   خۆ   بە   کات   و   دان دیقەت  و   لەسەروەستان   من   ڕای   بە 

بەراییدا    ئێمەمانان.  خۆت   جەرگی  کزەیوەک    و  خۆت   فەرزەندی  وەک  و  خۆت    و   پەلە  ێکد چەنلە 



  ساجی   بە   وەرگێڕانمان   نانی  خۆ  چییە،  بۆ  پەلەی   کە  گەین دەتێ  هەر  ۆژانڕلە  ۆژێکڕ   بووبێ،  هەڵپەشمان 

 !نەسووتاوە   کەسەوە یی چاوەڕوان

 

  لە   نەریتە   ئەم   وایە   پێم  وەرگێڕێکەوە؟   چەند   لەالیەن   دەقێک   وەرگێڕانی   لەسەر   چییە   ات ڕ   *

   چی؟ دەڵێی  تۆ   گرتۆتەوە ئەدەبیشی  کتێبی تەنیا   گوێزراوەتەوە، ئێمە   الی بۆ  ئێرانەوە 

 

  ئیدیتۆر   وەک   دووەم   کەسی   ئەگەر   کە   ئاساییە ەوە  بەالئەوەم    حاڵەتێکدا   لە   تەنها ەی  ڕاستییەک  ـ

  سەرەوەیە  بە انوەرگێڕی  دوو ناوی کە  کتێبانەش ئەو  بزانم وا . بکا  ئیدیتی و  بکا وەرگێڕانەکەدا لە  بەشداری

  ێڕانەکەدا رگوە  بە  کە   کەسێکە  یان   ئیدیتۆر   ئەویتریان   و  وەرگێڕە   یەکێکیان  واتە  ،نشێوە   هەمان   بە   هەر

 .وەربگێڕن  بیرەوەرینامە   یان   توێژینەوە  کتێبێکی   زیاتر  یان  وەرگێڕ   دوو ئەگەر  ئاساییە  بەاڵم.  چووەتەوە

 

  و   ئەدەب  بۆ کۆتایی  هەتا  سەرەتاوە  لە  وردیی بە دەتوانی  چۆنە؟  تۆ الی وەرگێڕان هەنگاوەکانی   *

 چاپ؟   بۆ ات بڕو کتێبەکە  پێویستە ئیتر  دەکەیت  هەست  کەی  بکەیت؟  باس هونەری 

  ڕایەڵی   هەبوونی  و  بوون  دروست   من،   الی   کتێبێک  وەرگێڕانی   بۆ  یەکەم   هەنگاوی  هەرە  ـ 

وەرگێڕانیدا    فاپەرەگر  تاقە  یەک  خۆشەویستییە   ڕایەڵی   ئەو   بەبێ   لەنێوانماندا،   خۆشەویستییە  لەگەڵ 

  بۆ   خۆمی   انیوەنەمتو  بووبێ   کێر اکهۆ  بەهەر  خۆی  کاتی  و  دێرینە  یان  ەشییستیخۆشەو  ئەو  جا .  م هەڵناکە

  دێڕ  دێڕ   ئەویش   و   دەچێ   اپێید   دڵم   یدا ەخوێندنەو  کاتی لە  و   هەنووکەییە   و   نوێ   یاخود   بکەم،   تەرخان 

  نموونەی   و  یە  -مالرۆ  ئەندرێ  ییەکەی"  نایادەوەری"  من  بۆ  یەکەم   نموونەی   . دەکاتەوە   بۆ   دڵیم  پەڕەکانی

من    وەرگێڕان   دووەمی   وی هەنگا.  ە  ـ   کالیفاتیدێس  تیۆدۆر   ی "  کچەکەم  بۆ   نامە "  دووومیشیان    دوای الی 

  خەون   و   ترسان   لێی  و   ژیان   لەگەڵیدا  و   کتێبەکە  لە   بیرکردنەوە   لە   بریتییە   ،ەخوێندنەو  جار   دوو   و   جارێک 

الی    سێیەم  قۆناغی.  دەخایەنێ  جیاواز  کاتی  لێی  ترسان  و  خۆشەویستی  بڕی   بەپێی  قۆناغە  ئەم.  بینینی  پێوە

  زویر   و   بوونەوە   ئاشت   و   گرتن   زۆران   و   وەرگێڕان   قۆناغی  ئەویش  یە وبەچێژەکە  و   سەخت   قۆناغەمن  

  ەوە مدەیبە  زۆرانەدا  لەو  ئاخۆ  منازان   سەرەتادا  لە  مخۆیش  تەنانەت   کەس.  بوونەوەیە  ئاشت   دیسان  و   بوون 

  و   ڕۆژانە   کە   هەیە   پێدانەوە   گرینگی   و   کات   و   خۆشەویستی   بڕی   بەو   زۆری  پەیوەندی  ئەوە   ، مدەدۆڕێ  یان 

  ئەو   لەسەر   ،مدەیکێش  خەوزڕانییەوە  دیار  بە  کە  وەستاوە  شەونخونییانە  ئەو  لەسەر  ،مدەبەخش  پێی  شەوانە

  قۆناغی   ئینجا .  م دەدە  قوڵپی  پەرەگرافێکیەوە  یان   دێڕێک  وەرگێڕانی   دیار   بە   کە   وەستاوە   گریانانە  کوڵی

  زۆرانی   لە   کردنەوە  بیر  بۆ  کاتییە   شوودانێکیپ  و   تەواوبوون   قۆناغی  ئەویش   کە  دێت   چوارەم 

  جوان   و   دان   تیفتیفە   و  پاکنووس  و  پێداچوونەوە   قۆناغی   پێنجەم   قۆناغی.  دەرەنجامەکەی   و  یستییەکە خۆشەو

پڕە لە ئیشی بەردەوام و    ئازادی،  و  جوانیی  و   متمانە  لە  پڕە  قۆناغە،  خۆشترین   من   بۆ   قۆناغە  ئەو.  کردنە

دەبەخشم   ببەم   شک  دڵمدا  لە   خۆشەویستییەک   هەرچیپشوو،     لە  بۆنخۆش   و  راو پا  کوردییەکی  هەر .  پێێ 

دەم  دەنک   دەنک  و  هەڵیدەگرم  بیگاتێ،  دەستم  زوبانمدا  هەگبەیبنی   دەکەم بە    ئەم   دەدەم   هەوڵ...  ییەوە 



  و   تیفتیفەدان   لەگەڵ   زۆرتر   سەفەری   و  زیاتر  پیاسەی  و  ببەم  لێ   چێژی   زیاتر   و   بخایەنێ   زیاتر   کاتی   قۆناغە 

  ئەو   بەسۆکەیە،   و   ناخۆش   قۆناغە   قۆناغە،  ن دوایی  کە   دواتر   قۆناغی   دەزانم   ئاخر   بکەم،  کردنیدا  جوان 

  دەکا   ژان  دڵم   دەبرێ،بە ناچاری    کتێبەکەم  یادەوەری،  بە   دەبێ   و   دێ   کۆتایی   خۆشەویستییەکەم  کە   قۆناغەیە

  ن ی ناشیر   دیزاینێکی   و  بەرگ  بە   پێشوو   کتێبەکەی  وەک  بکا   خوا  کە   ە مدڵ  رەلەس  دەستم   و   ئەوەم   نیگەرانی   و

  ئەوانەی .  نەبێ  چاپ   تێکوپێک دراوەوە   کۆمپیوتەر  ئیعازی  بە  ەڵەچێنییه   وشەی   ڕیزێک  و  سپیی   پەڕەی   و

  و   نیگەرانی   لە   باش   زۆر  دەکەن،   وەرگێڕان   خۆشەویستییەوەدڵەکوتێ و    بەن و  نووسەر خۆیان لە بناخەڕا  

 .تێدەگەن  قۆناغە  ئەم   عەزابی

 

  باشترین   نم،دەزا  بێهوودە   ئیشێکی   بە  وەرگێڕان   لە   ەخنەگرتن ڕ:  دەڵێت   دەریابەندەری   نەجەفی   *

  لەم   بۆچوونە؟   ئەم   لەگەڵ  هاوڕای .  دەقەکەیە   وەرگێڕانەوەی   سەرلەنوێ  وەرگێڕانێک  هەر  لە  رەخنە 

 کردبیت؟ بێتاقەتی   کە گیراوە   لێ  رەخنەیەکت  چ  بارەیەوە 

  هەڵە   کردنەوەی  ڕاست   و  وەرگێڕانەکە  بەرژەوەندی  لە  کە ڕەخنە  ستە ئەگەرازۆر ڕ  قسەیە  ئەو - 

  بەاڵم   ناچێ،   لەویتر  وەرگێڕانێک  هیچ   کە   ڕاستە   زۆر هەر    ئەوەش .  نەبێ   وەرگێڕدا  بەرچاوڕوونی   و

  ڕەخنەی   و   ڕەخنە   دەبێ  من   ڕای  بە..  هەیە  باشترین  و  باشتر  و  باش  و  خراپ   و  خراپ   زۆر  انیڕوەرگێ

.  وەرگێڕان نووسین و  ئەدەبیات و  لە  ، چ جای  هەبێ  ژیاندا  کایەکانی   هەموو   لە   زانیاری   لە   پڕ   و   جیددی

  و  باش  ڕەخنە   بە  ڕێنیسانسئامێز   زیندووی  بزاڤێکی  وەک   وەرگێڕانیش  دەچێ،  بەرەوپێش   ڕەخنە   بە  ژیان 

تر  شکۆ   و   هەیبەت   لە   جۆرێک   و   دەبێ  باشتر  تدەگەڕێنێتەوەبۆ    سیو  دیارە  دەست ،  لە  بردنی    رس 

  وەرگێڕانەوەی   بۆ   هەیە   گرینگ   زۆر   ئاماژەیەکی   دا دەریابەندەری   قسەکەی   لە   هەوانتە بۆی. یانە و ۆسەرەڕ

  با   باشە  زۆر  شتێکی  و بەالمەوە  ئەوەدام  لەگەڵ  زۆر  خۆم  بۆ   من  وەرنەگێڕدراون،  باش  کە  کتێبانەی  ئەو 

  و   دەکا  دەوڵەمەند   کوردی  کتێبخانەی  هەم  نەریتە  ئەم...  هەبێ   وەرگێڕانێکیان   ەند چ  گرینگ  کتێبی   هەندێ 

  یی ماد   ژەوەندی بەر  و   سوود   ە کێبەرکێی  ئەو   بەمەرجێک   بەاڵم   دەکا،  دروست   کێبەرکێ  لە   چەشنێک   هەمیش 

  کتێبخانەکانی   لە .  گرینگەکان   کتێبە   وەرگێڕانەوەی  بە  سەبارەت   هەر.  نەبێ   پشتەوە   لە  خسی شە  ڕقی  و

  سەرلەنوێ   جیهانییەکان   گرینگە   ڕۆمانە   ساڵ   شەست   پەنجا   دوای   ەیە کە هەیە ئەویش ئەو  نەریتێک   ئەوروپا 

  و   دەڕوا   لێ  وشەگەلی  نە سااڵ   و  گەشەکردندایە  لە  هەمیشە  زیندوو   زوبانی   چونکە.  وەردەگێڕدرێنەوە 

  ساڵ  شەست   پەنجا زوبانەی  بەو  چیدی کە   دەبن  گەورە  و   دەبن   لەدایک   نەوەیەک. سەر   دێتە  نوێی  وشەگەلی 

 .وەربگێردرێتەوە   بۆ   گرینگەکانیان کتێبە ئێستایان  زوبانەی  بەولە ڕۆژەڤدا  دەبێ نین  ئاشنا  لەوەوبەر 

بێ   کردم،  قەتی بێتا  گیرابێ  لێ  ڕەخنەیەکم   چ   کە  بەوەش  سەبارەت  ڕاستیی    جاران   ئەوی 

ڕادەیەک  لەبەرئەوەی    ریان زۆ  بە   دەخوێندەوە،  ، دەنووسرا  دژم   یان   لەسەرم   کە   ی ئەوە  درشتی   و   ورد   تا 

  ی پێوە و کاتی خۆم   ناکەم   کوردی   ڕەخنەی   موتابەعەی   جیددی   بە   لەبەرئەوەی   ئێستا   بەاڵم   دەبووم،   بێتاقەت 

  ، گگرین  و  جیددی  یتەراو تاک  ێکیناوچەند    لە  جگە  دیارە   ،ۆمخەمی پێ ناخ  ، بەالمەوە مەسەلە نییەاکوژمن

 دەبم.   بووم و فێر  انەوە فێر یکە لێ 

 



  سێیەمەوە،   و   دووەم   زمانی   لە   وەرگێڕانە   دەبێت   کورد   وەرگێڕی   تووشی  کێشانەی   لەو   یەکێک  •

  دەور   وەرگێڕیش   سەلیقەی  تواناو   یان   بێت؟  یەکەمەوە  لەزمانی   هەمیشە  تەرجەمە  مەرجە  ئایا 

 دەرچێت؟  باش و  جوان  سێیەمیشەوە و  دووەم  زمانی  لە  وەرگێڕان  کە  دەبینێت 

  بابەتی   سەندووە،  برەوی  ئێمە   الی   ماوەیەکە  کە   باوانەی   مۆدە   ڕاستتر   و   باوەڕ   لەو   یەکێ     ـ 

  و   ورد   وەرگێڕانی   تری  مەرجەکانی   ڕەچاوی   ئەوەی   بەبێ   یەکەمەوە،   زوبانی   لە   وەرگێڕانە   بانگەشەی 

  بەاڵم   باشترە،  بکرێ  یەکەمەوە  زوبانی   لە  ئەگەر  وەرگێڕان  کە  ڕاستە  ئەوە.  بکرێ  پێکراو  متمانە   و   جوان 

  ئەوا   نەیکا،  متمانەیش  خاوەن  و  بەتوانا  وەرگێڕی  ئەگەر  خۆ   نییە،  سەرکەوتوو  وەرگێڕانێکی  مەرجی  تاقە

.  ناکرێ  چاوەڕوان  لێ   دڵخۆشکەری   ئەنجامێکی   چ   نادڵنیا  و   پەرت   تری   وەرگێڕانێکی   هەر   وەک 

  لەسەر   و   سەلیقە   و   رخۆری ومشو   و   وردیی  سەرکەوتوو،  وەرگێڕانێکی   هەر  گرینگی  جیمەر  ڕاستییەکەی 

  بۆ .  وەرگێڕانەکەوە  سەرچاوەی  تاقە یەک بە  دانەسەکنانییەتی  وەرگێڕەکەیەتی، کردنی ماندوو خۆ و  وەستان

  و   بزانێ   زیاتریش   یان   تر  زوبانێکی   دەکا،   پێ   وەرگێڕانەکەی   کە   زوبانەی   لەو   جگە  وەرگێڕ   گرنگە   ئەمەش 

  بۆ   چەواشەکاری   لە   شتێک   ئێستادا   ە ل  وایە   پێم .  کارەکەی  لە  دڵنیایی  و   بوون   ئەرخەیان  بۆ  پاڵپشت   بیکاتە 

  و   هەیە   جیددی   کردنی  شەنوکەو  و   قسەوباس   بە   گەرەکی  بەشێکی  کە   ، هەیە  بابەتەدا  لەم  تر   مەبەستی 

 .دەکەنەوە  جیا  کەیوکەشوفشە  فریو  لە  ڕاستیی  کردەگییدا بواری  لە زەمەن  و  ئایندە   تریشی  بەشەکەی

 

  و   ریتم   نییە   وشە   هەر   شیعر   مانایەی   بەو .  ناکرێت   تەرجەمە   شیعر :  دەڵێت   فەرزانە   بەهمەنی  •

 چییە؟  رات  وەرگێڕ و  شاعیر وەکو  تۆ راستە،  تاڕادەیەک  قسەیە  ئەم  مۆسیقاشە،

بووەتە    ،شیعر  وەرگێڕانی  تەنها   بە   هەر  نەک  ،گشتی  بە   وەرگێڕان  دەمێکە  بێ   ڕاستی   ئەوی   ـ 

ئەو  جێگا   و  شووشە   ئەودیو   ماچی  بە   کەس  هەندێ.  ناودەبرێ   نەکردە  و  مەحاڵ  کاری بە    و   ە مشتومڕی 

  هەروەها   و   ڕاستیی   زۆر   و   کەم .  دەیچوێنن   نائۆرگیناڵ   و   عادی   شتی   و   فەرش   پشت   گوڵی   بە   تر   هەندێکی 

  بۆ   ش یبەڵگە   و   خراپەکانە   وەرگێڕانە   قسانە   ئەو   ڕاستیی  بۆ  بەڵگەدیارە    هەن،  قسانەدا  لەو   ناحەقییش 

  مێژووی   لە  زۆرمان  نموونەی  جۆرەکەیش  هەردوو   بۆ.  جوانەکانە  وەرگێڕانە  ناحەقیییەکان،  و   ناڕاستی 

  شیعر   وەرگێڕانی  کە  هەڵنەگرە  حاشا  شتێکی  هەر  ئەوەیش.  هەن   دەوروبەرماندا  لە  و  خۆمان  الی  ئەدەبیاتدا

  دڵخوازی   شیعری  دەتوانێ   شبا  وەرگێڕی .  بەچێژترینیشیانە   من   بەڕای  بەاڵم  وەرگێڕانە،  جۆری  سەختترین

  تێ   خۆی  ڕۆحی  مەرجێک   بە  بخوڵقێنێتەوە،   تێکستەکە   هێنانەوەی  بەرهەم   و   نووسینەوە   مانای   بە   خۆی 

  شیعر   نییە   لەوە   مەبەستمان   بێت   شاعیر   دەشڵێین  کە  باشترە،   بێت   شاعیر   تا   وەرگێڕ  ئەمەش   بۆ   بدەمێنێ،

  لە   و   بکاتەوە   بیر   و  بژی  شاعیرانە   لەوەیە   ت مەبەس  بەڵکو  ، (باشترەبێت    شیعرنووس  ئەگەر   دیارە)  ێبنووس 

  لە   و   دەناسرێنەوە   و   دەبیسترێن   بەڵکو   وەرناگێڕدرێن،  شیعردا  لە  مۆسیقا   و  ڕیتم  ئاشکرایشە.  بنۆڕێ   دونیا 

 .دەخوڵقێنرێنەوە بۆوەرگێڕدراودا زوبانی 

 



  دەبێت   چونکە   پەندوئیدیۆمە  تەرجەمەکردنی  وەرگێڕ   ێیڕ   دێتە  قورسانەی  ئیشە  لەو   یەکێک  •

  نوکتە،   دەبێتە  بکات   تەرجەمەیان  دەقدەقاو  ئەگەر   ئەگینا  بدۆزێتەوە  دایکدا  زمانی  لە   وتاکەیها

 دەکەیت؟  بابەتە ئەم  لەگەڵ  مامەڵە  چۆن  تۆ 

  دوای   هەر  جۆرێک  بە.  خوێیە  بێ  و  کەمخوێن  وەرگێڕانی  بێکانیوئەلف   لە  ئەوە  نەکردنی  ڕەچاو  ـ 

  گرینگی .  دەمرێنێ  کتێبەکە   خوێندنەوەی   لە   بوون   مبەردەوا  بۆ   خوێنەر   حەزی   و   ئیشتیا   الپەڕەیەک،   چەند 

  لەگەڵیدا   پشووی   وەرگێڕ   دەبێ  کە   وەرگێڕانە   پێویستەکانی   کاتدا  لەهەمان   و   سەرەتایی  بنەما   لە   بەمە   دان

  سادەیش   خوێنەرێکی  کە ، سانا  زۆر  ئیدیۆمی  جار  هەندێ ئەوەیە ناخۆش. بکا بۆ وردی حیسابی  و بێ  درێژ

  وەر کە  ئیدیۆمە  دەقاودەق  و   تێدەپەڕێ   وەرگێڕدا  بەسەر  کەچی  دەزانێ،  خۆیدا  زوبانەکەی  لە  بەرامبەرەکەی 

  و   خۆی  زوبانەکەی  لە  شارەزایی   وەرگێڕ  ئەوەتە   یان  نییە،  بەدەر  ئەگەر  دوو   لە  ئەمە  ڕاستییەکەی .  دەگێڕێ

  نووسینەوە   وەزیفە   و   زۆرەکی  کاری  وەک منەتانە و    بێ   بەڵکو   ناکا،   وەرگێڕان   بەدڵ  یاخود   نییە،   خەڵکدا

 دەیکا

 

. 

 :  وەرگێڕدراوەکانم  کتێبە  لە

 کازانتزاکیس نیکۆس   – گریکۆ  بۆ   ڕاپۆرت  •

 کازانتزاکیس یکۆس ن  -مەسیح لەخاچدانەوەی  •

 کازانتزاکیس نیکۆس   -من قەدیسی فرانسیسکۆس  •

 مونیف عەبدولڕەحمان  –درەختەکان و تیرۆری مەرزووق  •

 تەرەقی گولی   -ئاسمان  لە  ماڵێک •

 ریگمان بێ گمارنئی   - ئەفسووناوی  چرای •

 یفاتیدێس الکتیۆدۆر   – کچەکەم بۆ نامە  •

 کالیفاتیدێس تیۆدۆر  – خۆشویستن  بۆ ژنێک  •

 کالیفاتیدێس تیۆدۆر   –  لێوەکانی فێنکایی  بە •

 کالیفاتیدێس  -تەروادە شەڕەکەی  •

 سونگ   ژین یانگ  -هێژا سەرۆکی  •

 تەرەقی گوڵی  -گیڤارام  چێ  منیش  •

 تەرەقیگوڵی   –ژیانێکی سادە  •

 گوڵی تەرەقی  -دوو دونیا •

 تەرەقیگوڵی  –جێگایەکی تر  •

 تیوبین  کولم  -  درێژ زستانێکی  •

   مالرۆ درێ نئە  -نایادەوەری •



 ساگان  فرانسواز -غەم   ئەی   ڕۆژباش  •

 هرابال  بوهومیل   -هەراوزەنا  بە   تەنیاییەکی •

 هرابال  بوهومیل  -و کرا چاودێری  ورد  قەتاری  •

 سۆدێربێری  یالمار   - گالس  دوکتۆر  •

 حیکمەت نازام   –وێک کە تا ئەژنۆ بەفر باری بوو ەش •

 حیکمەت نازم  –دەکەم  چبە عەزرەتەوە چاوەکانت ما  •

 یکمەت نازم ح  -دەڵێی دەستەکانی تۆیەئاسمان  •

 چیخۆفئەنتوان   –  یییتام متا •

 حەمودە دولعەزیز عەب –ڕۆنانی درامایی  •

 نۆرێن  الش -وەستاو  ئاوی  شانۆنامەی  •

 نۆرێن  الش  -شەڕ شانۆنامەی  •

 ستریندبێرگ  ئۆگۆست   - باوک  شانۆنامەی  •

 مێتەرلینگ  مۆریس -نابیناکان شانۆنامەی  •

 ژینیە  ژان  - کارەکەرەکان  نامەی شانۆ  •

 

  ڕاپەڕینەوە  لەدوای  و   کردووە  نووسین  شیعر  بە  تمدەس  هەشتاوە  دەیەی  ناوەڕاستی  لە •

 .ودەکەمەوەباڵ

 . کردۆتەوە  باڵو  هاوکاری ڕۆژنامەی لە ١٩٨٢ ساڵی  وەرگێڕانم  بابەتی  ەکەمی  •

عەرەبییەوە    م"  درامایی  ۆنانیڕ "  کتێبی  ١٩٨٤  ساڵی  کتێب  وەک •  ی ساڵ  ،وەرگێڕالە 

ساڵی   و   مونیف  عەبدولڕەحمان  ی"  مەرزوق   تیرۆری  و   درەختەکان"  ڕۆمانی  ١٩٨٧

کتێب    بەیزاییم  بەهرامی  ی"  دسەندیبا  هەشتەمی  گەشتی"  شانۆنامەی  ١٩٨٨ بە 

 .خساەڕ  بۆ  چاپیان دەرفەتی ڕاپەڕین  دوای بەاڵم  وەرگێڕان،

 


