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 لەنێوان پرسیار و وەاڵمداوەرگێڕان 

 ت؟ێدابێت یکیەندەتمەبیچ تا تێبەد ؟ێیەباش ک یرێرگەو ۆت یدید ەـ ل۱پ

 ئەو ، وەرگێڕی باشڵبوونی دەوێ. بە واتایەکی دیکەتێکە ەیئەم پرسیارە دووبڕگەیوەاڵمی : شەفیق
بە  واتە دەبێ وەرگێڕی باشببێ. کە تایبەتمەندی باشی وەرگێڕانی تێدا بەرجەستە ،کەسەیە

یان پێوەری باش و مەندی تایبەت و سەرکەوتوو لە سەنگی محەک بدێ. شبا هەبوونی تایبەتمەندی
توانستی بەسەر هەردوو  ووی تێگەیشتنەوەلەڕ دەبێۆی وەرگێڕ یار لەوەیلێهاتووش بریتین 

ئەگەر ئەمە وەک ڕێسا  .ێزمانی بۆ وەرگێڕاو هەب و توانستی داڕشتنیشی بە ێبشکزمانەکەدا 
تێگەیشتنی  کاری وەرگێڕان، ئەوا بۆ هاوکێشەیەک بێگشتی وەرگێڕان بێ، واتە پێوەرێکی 

ەیە ویەکالکەرە شتێکی، دەقەکەی پێنووسراوە کە زمانەی قەکە، هەروەها کلتووری ئەواشخانی دەپ
لێتێگەیشتن  بە تای کاری وەرگێڕانکە باشی و ناباشی وەرگێڕی پێدەوێری. ئاخر سەرە

اسی بکا، خۆ ب ی، ناتوانێ بۆ کەسێکی دیکەاگدەقێک و مەغزاکەی نە. مرۆ تا باش لە دەستپێدەکا
ەوە کارامەیی داڕشتنەوە، چونکە وەرگێران تێنێمەد اجنیئدەردەچی،  بکا، کرچوکاڵ یشئەگەر باسی

تەکە ش یارۆی وەرگێڕهەر بۆیەش دەگوترێ دارشتنەوە، چونکە  دەگوترێ داڕشتنەوەی دەقە،
ئەرکەکەی  ژێتەوە، لەمەشدادیکە دایدەڕێزمانێک، بۆ زمانێکی  دوای تێگەیشتن لەنانووسێ، بەڵکو 

ە سنوورەکەی یبەردەمدا یە، بۆی نیوەیەکی لەێچوارچ لەوانەیە لە هی نووسەر قوڕستر بێ، چونکە
یە. ئیدی تا چەند ئەو وە لە ئارادا نیێ، بیرۆکە و چوارچم لە ااڵەتی نووسیندااڵببەزێنێ، بە

وی دەڕوا، تا چەند اهاتن و زمانپاریەکدا دوایچەند بە بە داڕشتنەوە سەلیقەی خوێنەر ئاودەدا، تا
انە مئەوا هەموو ئە دەستپاک بووە،تا چەند واتە  شتنەوەکە لەگەڵ دەقی ماک هاوسەنگە،داڕ

لە وردکردنەوەی ئەم  ەتەڵب، کە اوکم لەسەر باشی و ناباشی وەرگێڕ دەدا. هەنتایبەمەندی
تایبەخۆ و  وەرگێڕانی نێو زی لەجیاواگۆڕێ، بەوەی دێتەەکاری دیکە ، وردداسەرەداوانەش
هەریەک لەمانە  مانوو پیشەمەندانە. بێگ ڕداندان، وەرگێڕانی ئارەزوومەندانەوەرگێڕانی بە

  ناباشی کاری وەرگێڕاو دەبێ. و شیلێکەوتەی لەسەر با

 یمیکادەئ یندنێخو ێبەب تێکرەد ایئا ێندرێخوەزانست د کەو انێڕرگەو ۆزانک ێندەه ەـ ل۲پ 
 ت؟ێب وتووەرکەس ێانبتو رێرگەو

دەبێتە بابەتی وەرگێران  ئەوا ،ێندرێتەیەکی زانکۆ دەخوشڕ کاتێک وەرگێڕان وەک: شەفیق
بوون بەوەرگێڕ.  ڵمەرج و خاسیەت و ڕەهەندەکانی لێکدەدرێنەوە، ئەمە جیاوازە لەگە تەکە،شڕ

ر ئاماژەمان پێشتەیە بکا ببێتە وەرگێڕ، چونکە وەک شتدەرچووی ئەم ڕ دنەکە وا لەێنمەرج نییە خو
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ە، دارشتنەوەی دەقیش یشی دەقەبەتەنیا، بەلکو داڕشتنەو نییە ، وەرگێڕان هەر زمانزانینکرد بۆ
پێشوەختە هەیە، پێویستی بە خوێندنەوەی  بازنەی زمانیپێویستی بە پرۆسەیەکی ئەدەبییانەی 

ئەم ەموو کاتێکیش ه تە سەلیقە و بەهرەش ڕۆڵی خۆی تێدا دەگێڕێ.بەردەوام هەیە، هەڵبە
رکەوتووی لێدەردەچێ. کاتێک ڕێکی سەبێگومان وەرگێ ببێتەوە،ەرگێڕدا کۆی ورکەسلە خاسیەتانە 

هەبێ،  اوڕوەرگێ مانی بۆز یقەی وەرگێڕانی هەبێ، توانستی داڕشتنەوەی بەکەسێک بەهرەو سەل
ویستی و بە خوێندنی زانکۆش باقی شتەکانی دیکە وەردەگرێ، ئیدی هەموو ئادگارەکانی پێ ڵبەتەهە
نابێ ئەوەش  . لیرەداێکی نایاب دێتەکایەبەرهەم بەمەش ،ی تێدا کۆدەبنەوەیشەسەرووی پێویستل

ڕەوتی  انە الی خۆمان، شتێکی لەمێژینە نییە، هەروەهاڕتەیەی وەرگێشلەبیر بکەین، کەوا ئەم ڕ
گمەن هیچیان مەگەر بەدە وەرگێرەکانمان ، کەمێژووی وەرگێرانیش الی ئێمە، سەلماندوویەتی

 نەبووەتە وەرگێڕ. ، بە خوێندنی تایبەت بەوەرگێراننەبێ

چ  ەب یستیوێپ ەبوار وەئ یەوا تێپ ؟ینیبەد نۆچ کانیەکورد ەرێرگەو یئاست یگشت ەــ ب۳پ 
 کات؟یب ێو ک ەیەه کەیەوەکخستنێر ەرۆج

نی : ئەوەی ڕاستی بێ، بۆ من وەک وەرگێڕێک لەوانەیە ئەو هەقەم نەبێ ئاستی وەرگێڕەکاشەفیق
کارەکانی ێڕووی ڕ دیکە دیاری بکەم، ئەم ئەرکە دەکەوێتە سەرشانی ڕەخنەگران، بەاڵم دەکرێ لە

 داخوازەکان.پنتە  قامک بخەمە سەرزموون، وەرگێران، بە اوکمی ئە

بازنەی هەوڵی تاکەکەسی و  جارێ لە پێشەوە بەڕای من، هەرچی وەرگێڕانی کوردییە، لە
 هانی ناسینی ئەدەبیات وجی ەرنەچووە، ئەم بوارە مەزنەیئارەزومەندی یان تاسەمەندیەوە د

کی تایبەتمەندی پێویستییانە ێچاو ایەخی خۆی پێنەدراوە، بەنست و زانیاری گەالن، الی ئێمە بزا
هیممەتی پێشەنگەکانی ئەو بوارە هاتووە،  رەتا بە هەوڵ وسە و ڕەوتەکەڵکیرنەکراوە، بەسە

ایەی ڕبەندیشم بۆ ئەم بەڵگەونکەری چەندایەتییەکەتی. نیشادەست کەم تا زۆر بازاڕی کتێب ئێستاش
ان ڕتنەوەیەکی دیکە، بواری وەرگێشداڕان. بە ڕلە کایەی وەرگێ بوونی فرەڕەهەندیەنە سەرووم،
و ئاراستەکراوەدا،  و هەستیارە ئامانجدار ڕەوتە گرنگ بەراورد بەو نەتەوانەی بۆ ئەم بە الی ئێمە

، مێژووی، بیئەو کەمە بازاڕيی هەیە، ئیدی بابەتی ئەدە ەرگێرا وی وخود بەجێهێڵراوە بۆ سەلیقەی
بە بازنەیەکی بەرتەسکتریش بابەتی فەلسەفیمان و زانستی گشتی دیکە هەیە، ئیدی ئاوێ بێنە و 

خانەی کوردی و لە بوارە جیاجیاکانی زانست و دەستان بشۆ! بۆیە کاتێک دەچیتە نێو کتێب
 ێ. نەدارییەکەت بۆ دەردەکەوی کڵۆڵی و ارەقەوئەوسا  ی،ێگەڕبزانیارییدا 
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، بە دامەزراویکردن، بە ئامانجگرتن و ئاراستەکردن و بوارە پێویستی بە ڕێکخستنەوە بەڵی ئەم
  جدی هەیە. و خەملێخواردنی پشتگرتن

 ەتێکرەتر د یکێجار ەوێوەل مەدو یزمان ۆب ەردراوێرگەو ۆیخ ەک کێبێکت ەیەه رجارۆـ ز ٤پ 
 ؟ەوەخوار ەتێنێناه ەکەبێکت یهاەب ەوەئ یکورد

تەنیا لە زمانی یەکەم، دەکرێ گرفتیش لەگەڵ خۆیدا بهێنێ، ئایا  ێکە،خۆی ئەمە پرس ،بەڵی :ەفیقش
ژیربێژیانە  کتێبەکان وەربگێردرێن. وەاڵمی بەردەست و یاخود دەکرێ لە زمانی دووهەمیشە

، دەکرێ دەست بۆ زمانی دووەم ەتی ناچارییداڵتا بکرێ لەزمانی یەکەمەوە بێ، لە اائەوەیە، 
و هەم و مەغزا م واتا ە، کە دەق بە زمانی پێنووسراوی خۆی هەیقسەی لەسەر نی ، چونکەببرێ
 جارێک وەردەگێڕدرێ، بتەوێ و نەتەوێ شتێک ، ئیدی کاتێکتایبەتییانەی خۆی هەیە جێژی
ی م جار لە زمانکاتێک بۆ دووە دەبێتەوە، ئینجاکەم ێلوەیەکی ڕێژەیی لەمانەی سەروو ێبەش

، ئاخۆ سی ئەوە دێتە گۆڕێکەمتر دەبێتەوە. لێرەدا پر و لێی کەمتر دووەمە وەردەگێردرێ، ئەوا
ئارەزوومەندە یان  ادانە،ڕ، بەلە خۆوەیەکی ێکە، وەرگێڕێوەرگێڕی یەکەم لە چ جۆرە وەررگێڕ

گێڕی دووەمیش پیشەمەندە، چونکە لێرەەدا دەستپاکی وەک پرسێکی زەق دێتە گۆڕێ. هەڵبەتە وەر
ا، چونکە ئەگەر ئەو توانایەی اوی لەگەڵ ماکەکە بەراورد بکڕتوانای ئەوەی نییە، دەقەکە وەرگێ

 ماکەکەوە وەریدەگێڕا.  ایە، ئەوا ڕاستەخۆ لەوهەب

ان. ڕجۆرەکانی وەرگێ ەیوەستە بەپ ، ئەویشێتەگۆڕێ، هەقە الییلێبکرێتەوەدش لێرەدا پرسێکی دیکە
انی ئازاد و ڕبەوشە، وەرگێانی وشەڕان هەن: وەرگێڕگێربەگشتی دەگوترێ سێ جۆر وە

مەگەر تەنیا  ەوە وەرگێرانی یەکەم ڕەتکراوەتەوە،ێناوەند. جارێ لە پشت/ مامڕانی ناوەڕاسوەرگێ
ی پرسیاری لەسەرە، ەیشانن ێڕانێکەبدا، هەرچی وەرگێڕانی ئازادیشە، وەرگدەست گبۆ فەرهەن
دەقەکە  سەرەتا لە کەوەرگێڕە رگێرانێکە لە وەرگێرانی بەدەستکارییەوە نزیکە، چونکەبەوەی وە

ەی تێگەیشتنی خۆی بەگوێر دانە ڕستەبەندی ماک،ێگەیشتتوە، ئیدی هاتووە بەبێ گوێێت
اددەیەک وەک ڕتا کە وەرگێرانی دووەم،  رێاددەیەک ئەوە بگوتڕدەکرێ تا  دایدەڕێژێتەوە. لێرەدا

دن بێ، بەاڵم هی ئەوە انە بەالی خوێنەر کوردانڕمە. هەرچەندە ئەم جۆرە وەرگێانی یەکەڕوەرگێ
 پێببەسترێ. وهەری بابەتی وەرگێران و دەستپاکی و پشتیڕووی جە نییە لە

 ؟ینەیەگەچاپ د ەب کێمەرهەتا ب ەوەتێبەووت دڕ ەوو بڕ کەیەشێچ ک کێرێرگەو کەـ و۵پ 

ی ە دەستپێدەکەن، جارێ لە پێشەوە کێشەسەرەتاو ەکان هەر لەشکێشە زۆرن، کێ :شەفیق
دەستپێکی کردەی وەرگێران، لە ، ئینجا لەگەڵ هەیە انەدەستکەوتنی کتێبی باش بە زمانی بێگ
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گشتیی فەرمی، نە زمانێکی نەوەی دەقەکەوە دەست پێدەکا، ئاخر ئێمە نە ڕشتچۆنییەتی دا
لە تایپکردنیشدا وەک زمانە  یە،کۆکەرەوەی گشتییمان نی رتوو، نە فەرهەنگێکیڕێنووسێکی یەکگ

 دوای لە خۆبوونەوە لە . پاشانیەیهەڵەی تایپمان ن ڕاستکردنەوەی ،خواپێداوەکانی دیکەدا
ان لێ ڕبەرنادەن، من زۆر جار گوتوومە، کردەی وەرگێهەر  یەخەی وەرگێر  ەکانشان، کێڕوەرگێ

نووسەر و سەرشانی بارێکی قوڕسە بە بۆ چاپ دەستپێدەکا. چاپکردن لێیە، لۆلۆیەکە دواتر
 ە سەرەکییانەشداشنەوەی ئەم کێە گرێکوێرە...هەڵبەت لەخوردکرەتبوو، هەر بەڕاستی ەوەڕوەرگێ

ان، ڕ، کێشەی تای دووەمی هاوکێشەی وەرگێزۆر لەو کێشانە کێشەی دیکە هەن. بەگشتی
تا نەکرێ تەواو بۆ کردەی وەرگێران دانەنرێ، واتە  کردن چارەسەرنابێ، تا بەهایەکیمەبەستم چاپ

خۆت، وەک ئارەزوومەندێک، وەک خولیایەک دەڕوا،  بە پیشە، نووسین بەگشتی الی ئێمە لەکاتی
نووسین پەیداناکرێ، بۆیە کاری  واتە نووسەر و وەرگێڕی کورد لەسەری ناژی، بژێوی ژیان بە

 ەمەندانە.وەیەکی گشتی نابێتە کارێکی پیشێبەشنووسین 

 ؟یزانەد ستیوێپ ەب انڕێرگەو ۆب ینمایشتین یکیەزگاەد ینوبوەـ ه ٦پ 

نی و، هەبوهەڵبەتە بۆ چارەسەرکدنی دیوی دووەمی هاوکێشەی وەرگێران، کە چاپکردنە :شەفیق
 ویست دەزانم.ێنجداری ئاراستەکراو بە پدەزگایەکی تواناداری ئاما

 ؟یکورد رەس ەنێردرێربکەو ەیەه کێمەرهەب ەرۆچ ج ەب یستیوێپ یکورد ەیبخانێـ کت ۷پ 

و دواتر وەرگێران الی ئێمە زۆر کۆن نییە، کتێبخانەکەمان  گشتی کردەی نووسینهەر بە :فیقشە
و  رشدا زۆر هەژایبەڵکو لەگەڵ نەتەوە دراوسێکان تەوە پێشکەوتووەکان نا،نەڵ بەراورد لەگە بە

 پێیەتی. پێویستمان بەکڵۆڵە، لە هەر بوارێکی زانست و زانیاریدا دەستی بۆ ببەی، پێویستمان 
 ندا.وێربوزانست و ف ەکانە لە مەیدانی پانوبەرینییاکارە جیهانیشوەرگێرانی سەرچاوە و 

 ؟ەبوون ەوەکێج زمان ەل ەراوێرگەو بتێکت ندەو چ تۆخ یلیفاۆپر یکەیەکورت ێبکر قیفەکاک ش 

 ؟ەستەد رەبەترت ل یبێچ کت 
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 چەند سەردێڕێک لە ژیاننامەی وەرگێڕ

 

  بووە.کایەتی لە دایکی دەڤەری باڵە)دۆڵی ڕوستێ(لە گوندی گرتک لە  ١٩٦٨لە 
  ون لە زانکۆی بەغدا وەرگرتووە.دا بە کالۆریۆسی لە قان١٩٨٨لە 
  ئاوارەی ئەورووپا )هۆڵەندا و بەریتانیا( بووە. ٢٠١٢ـەوە تا ١٩٩٧لە 
 ەزانێ.لە پاڵ زمانی زگماکیدا؛ زمانەکانی عەرەبی، هۆڵەندی و ئینگلیزیش د 
  ـــی ١٩٨٦لە ـــەوە هەوڵ ـــا ئێســـتا نـ کتێبـــی لە زمانەکـــانی هۆڵەنـــدی و ئینگلیـــزییەوە  ١٧ووســـینی داوە. ت

 وەرگێڕاون. دەیان گوتار و لێکۆڵینەوەی قانوونی و سیاسیشی باڵوکردوونەتەوە.
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 چاپکراوەکانی وەرگێڕ

 

ییەوە، ســێ جــار نهێنییەکــانی مۆســاد، نووســینی گــۆردۆن تۆمــان، وەرگێــڕان لە زمــانی هۆڵەنــد - ١
انەی هێڤــــی، هەولێــــر. چــــاپی دووهەم دەزگەی چــــاپ و چاپخــــ ٢٠٠٨؛ چــــاپی یەکەم ەچــــاپکراوەتەو

 .٢٠١٦. چاپی سێهەم ڕۆژهەاڵت ٢٠١٤باڵوکردنەوەی ڕۆژهەاڵت، هەولێر 
ـــدییەوە،  - ٢ ـــڕان لە هۆڵەن ـــی ناوەڕاســـت، وەرگێ ـــت، سیاســـەتی ئەمریکـــا و ڕۆژهەاڵت مـــادلین ئۆلبرای

 هەولێر.، ٢٠٠٩سەنتەری نما 
یسرائیل، نووسینی ڕۆبەرت سـەنت یـۆهن، وەرگێـڕان لە دامەزرێنەری دەوڵەتی ئ ،داود بنگۆریۆن - ٣

 هەولێر. ٢٠١٦، هەولێر. چاپی دووەم ناوەندی ئاوێر ٢٠١١هۆڵەندییەوە، چاپخانەی هێڤی 
ژوو. کوردستان لە نێوان سیڤەر و سنوورە دەسـتکردەکاندا، نووسـینی: هیسـەر لێهـر واگـنەر. مێـ - ٤

. چـاپی ٢٠١٣وکراوەکـانی ئەکادیمیـای کـوردی هەولێـر ەوە. چـاپی یەکەم؛ لە باڵیوەرگێڕان لە ئینگلیـزی
 .٢٠١٥دووەم، ئاوێر 

وەرزێکی سپیی وشکوبرینگ، ئەندریێ برینک. ڕۆمان. وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە، ناوەنـدی ئـاوێر  - ٥
 .٢٠١٣بۆ چاپ و باڵوکردنەوە، هەولێر 

ڕان لە ئینگلیـزییەوە، ناوەنـدی ا مایەر، یاداشت، وەرگێدئیسرائیل دامەزرێنرا؟ گۆڵ ژیانی من، چۆن - ٦
 .٢٠١٤ئاوێر، هەولێر. 

ئینفێرنــۆ، دۆزە ، دان بــراون، ڕۆمــان، وەرگێــڕان لە ئینگلیــزییەوە، ناوەنــدی ئــاوێر بــۆ چــاپ و  - ٧
 .٢٠١٥باڵوکردنەوە، هەولێر 

ـــڕان لە ئ - ٨ ـــان، وەرگێ ـــق شـــەفەق، ڕۆم ـــاوێشـــەرەئ، ئەلی ـــدی ئ ـــزییەوە، ناوەن ـــۆ چـــاپ و  رینگلی ب
 .٢٠١٥هەولێر  باڵوکردنەوە،

یااابیووونم محااابیگ ،ااێدەم یاااوەوەرڕم وەرگێااڕان لە ویحدنیاانییەوەم ناوەناادڕ واااو ر ،اا   ااا  و  - ٩
 .٢٠١٦،اڵوکرونەوەم هەولێر 

،ا   اا   بانووەکەڕ منگەوتێم قاور عە،دولاڵم ڕۆمانم وەرگێڕان لە ه ڵەندییەوەم ناوەندڕ وااو ر ١٠
 .٢٠١٦لێر وو ،اڵوکرونەوەم هە

ــر  کــۆدەکەی - ١١ ــاوێر، هەولێ ــدی ئ ــزییەوە، ناوەن ــڕان لە ئینگلی ــراون، ڕۆمــان، وەرگێ داڤینشــی، دان ب
٢٠١٦. 
خەتی بزماری، ڕۆمان، قادر عەبـدولاڵ، وەرگێـڕان لە هۆڵەنـدییەوە، ناوەنـدی ئەندێشـە، سـلێمانی  - ١٢

٢٠١٧. 
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نگلیـزییەوە، میشـا،، وەرگێـڕان لە ئی ممیخائیل بار زۆهار و نەسـی کردە هەرەگرنگەکانی مۆساد، - ١٣
 سلێمانی. ٢٠١٨چاپخانەی اەمدی، 

 سلێمانی ٢٠١٨لە مەککە، قادر عەبدولاڵ، ڕۆمان، وەرگێڕان لە هۆڵەندییەوە، چاپخانەی اەمدی،  - ١٤
چاپخانەی  ئەرێ کورد بوونە بەردەباز؟! ڕۆبەرت بریان گیبسن، مێژوو، لە ئینگلیزییەوە، - ١٥

 .٢٠١٩ی نکوردستان، سلێما
اڵت، هەولێر ەخانەی ڕۆژه، چاپئینگلیزییەوەلە  ،یادەوەریی، مناایم بێگن، ەکانشەوە سپیی – ١٦

٢٠١٩. 
 ،   ا  واماوەیە:وەم کتێوەش  

 رانیم قاور عە،دولاڵم ڕۆمانم لە ه ڵەندییەوە.زۆر،اڕ وێ -١٧

 
 

https://www.dwarozh.net/details.aspx?jimare=117209&fbclid=IwAR2EIWl7gJUXsFHNfCd4gfK5whN1ilE

Oavx9ypIT1fwzF8dtUfBiw-WaiUv 

https://www.dwarozh.net/details.aspx?jimare=117209&fbclid=IwAR2EIWl7gJUXsFHNfCd4gfK5whN1ilEWaiUv-Oavx9ypIT1fwzF8dtUfBiw
https://www.dwarozh.net/details.aspx?jimare=117209&fbclid=IwAR2EIWl7gJUXsFHNfCd4gfK5whN1ilEWaiUv-Oavx9ypIT1fwzF8dtUfBiw

