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  وەرگان ل نووسین سختترە! 

  شفیقی حاجی خدر 

  

  ان ل باشووری کوردستاندا چۆن دەبینن؟ەوشی وەرگڕ: ی گۆڤاری زار و زمانپرسیار

  یش ،زۆر دوور و قوو   ،گشتیی ک  ئوەی    ڵوەی ڕاستی ب، ئم پرسیارە لگ ئوەم:  
زۆركهنه شال ئاوی  ناکرێ    ،وێده  ی ی   بربۆی  بموسکكوەر    یسل جختکردنوە 

  ھیوا و ڕەشبینی وەم بدرتوە.   مایی   یان باش و خراپ 

پرسیارەوە،  ب ئم  برسڤی  ڕی   ل دەزانم  و    تیبگش  دەرفتی  وەرگان  بابتی 
. ھر ھیچ نب  دەرببم ە  بارەو   ل و ڕوانینی خۆشم  تایبتیتریش ھندێ الینی لکبدەموە

تنگوچم و  پش  انكه گرفت  معریفیئی   کای نتوەیک    یم  زمانی  سنووری   ک
نزشمدا   دەبکموە  ل ھیوادارم  بکم.  درژدادڕ  باس  مایی  نبم،    ئوەندە   تبب

  سرئشی خونر. 

پرسیارەک دەقی  لب  بگورەی  ئوەی   ،  ندەخو ک ڕەوشی    مبست  رتوە،   ل
ڕ ڕەو وەرگان،   ،ب ھنووکیی  ک ەوشی  ھاوچرخ،  مژوو   شی  لچاو   ئاشکرای  ل ک 

دا بۆت ی ئمه ی لسر دەکرێ. دیارە خودی وەرگان ل ئستاوەرگان زیاتر باسوخواس
دیاردە و ڕەوش ک لدوای خۆیجۆرپرسیارکی ب ناوە، بۆیدەگرێ و پرسیاری    دا ھھ

بارەوە ل دەکرێ.  ل  

براییوە،  ل وەرگ  جارێ  ڕەوشی   ک بین  ئوە   جیھانی   نادەب  کوردیدا  ل ، کتبی 
ب کا  ڕەوشی  بتواوی   بۆی بستراوەتوە،  کوردی  و  نووسینی   وانڕاست رلککری 

ەوشی نووسین ب کوردی، نووسین  ڕ  تریکدا ھی. ل کارلککردنیش پ  پچوانیان لگڵ 
ب  ل جار  یکم  و  یکم  نووسر   زمانی  کوردەوەالین  حاتک  ی    براورد   ب  خۆی 

لگڵ  لگڵ نووسین  لگڵ    نتوەکانی  ڕەوشی  بکو  دوور،  نتوەکانی  نوەک   ،دیک
لگڵ دەوربر،  زاکانی   نتوەکانی  زمان  دەوروپشتمان  نتوە  سکوچکی   وات  ،

ھریک   ،زاکان  ک  شب بۆ و  کوردستانی  جوگرافیای  پباوە،    کی  یان  دابیوە،  خۆی 
کای لگی بیر شیدا  ھۆ   ی  ب شی  و  ھ  نوسینیشی  داگیرکردووە،   ش خۆیمانئ  تب  

  تورکین.  و فارسی  و  بیعرە سکوچکی زمانکانی

ی  کشتن نوەک شیعر، مژووڕل نووسین پتر پخشان و دا  نووسین الی ئم، مبستم
بی دەکرێ   .نیی درژی  دۆخ  ئوەندە   ل زۆر  وەک  کوردی   ب نووسین  جووی  ن 
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ی زمان و ڕۆشنبیری و دەستی زای ھر س  یاسییکانی کورد، برتککۆمیتی و س
س ره کزمانی سکییرە    بووە.  وهوچکشخوەدا، کار دەستپکار و کاردان ل ئاشکراش

داڕژراوە، ھرچی کاردانوەی وابستی ب سنگ و قوڕسایی و    بۆ   و برنامدار و پالن 
ھ  ،کارەک پچوانی  ھمان  ئاراستی   ک پناسکراوە  وا  فیزیادا   ل کاردانوە  رچندە 

پچ ئاراستی   ب بم   بھ دەچ ھزی  پرسى  ئم   کات بم   ،وان  کیبوار نو   ت
ڕوون دەبتوە ک کاردانوە ڕەنگدانوەی کارە، ئیدی    یی گرنگ، ئوە ژیار  و   کۆمیتی

ل  .نڕناپت  کارەک برنووس  بۆتی  کورد  ش  ری  ھموو   بۆ  ل دەرفتی  ئو  تک، 
ر بکسڕەخساوە تا یی خۆی بنو   نتکلفبئ و زمانی زگماکی خۆی، ب و سپیارەی    س

 ستبھ ببۆ   . ب سرەتا   دەبووای ل  کو   کیگانانب  زمان  و س  ،وسا    بنووسئ
ل ش  لژر کارتکری بیری  دواتر کشکنی،  وەک ڕچ  اعیران،نتوەپروەرانی ھندێ 
سر  ھاتۆ   خۆ ت زمانی   ب بئوەی   .بنووس نوو شی  چ  لسم  پاوپر  وشی    ینک، 

چونک دواتر ل نووسینی    ، ەو وەک ھنگاوی سرەتا ھر باش و پیرۆز بو   کچی ئوان،  
نوو پتیدا  ،دراوس نتوەکانی   ل کورد  بردۆ سرانی  بدەركانیان  و    توە،  زمان   ل

نووسینی عرەبی،  فارسپ  ب  پ  یدکور  نووسینی  و  تورک  نووسری   ل ڕۆژگار    ی 
  ەوانتر و پتیتر بووە. ڕ

م زارەوە ئیدەستیل ،  رھ  ز و دەسزمان و ڕۆشنبیری و ھ تیسو   ان، لر ئرانبب  
ب  گۆڕی، ک پم  وەتشتکی دیکشی ھنا  نی کوردییبندەستییی نووس   وه و وای یکک 

گری ھۆکارانی  کوریدەروون  لو  تاکی  زەبوونی  دی  ھستی  و  کردووە  ئاۆزتر  ی 
ی  زری نتوەیتوخمگلی ھ   نانی پکھ  بتایبتیش لبواری  توە،کردۆ   پاشکۆیتیشی تۆختر 
برجستکردنی لو  ئوە تی.  بۆ  ئاماژە  تاوییوە   ب  دەب بداخوە  بکم،    رەدا 

ئوەندەی   یش مبست  ،نیی  ڕەخن واقیعی    لی  حای  مژوویی  ک ھنانگۆی  ساسانی 
،کوردیی پئو   نووسینی  ئاماژەم  سرەتا  وەک  ن  ، دای  یش   وەک  ک کوردی،   ب ووسین 

کۆم ل شتگلی  سیاسی  و  بره   یڕەوت  تی  و  سرھدان  وون چوپشجوونوەی 
س دەسکاردانوەی  زمانی  زاکوچکی  نتوە  بیرکردنوەکش  تی   بۆی بووە،  کان 

تی نووسینی سرەتا الی نووسرانی  حا  ن تورکی بووە، ئیدی لعرەبی یان فارسی یا
بیرکردنوەیان    کورد، ئوان   وات بووە،  وشکانیان پتی    وەکنووسینکانیان داڕشتنوە 

زمان  ب دەستیان  نبووە،   کات ئینجا  بووە،  زمانکان)   س  ل  کی)  گانب داوەت  کی 
،ر زمانی کوردی،    خامس اوەتوەریانگواژۆی نووسین و داڕشتن لپ رەتاوە،    واتس

نبووە، بکو    (ئبستراکت)   ی پتیووتڕ  ل سرھدانی مژووی کوردی شتکی خۆکردی 
ھۆکاری    بت ئمشبووە... ھ  و جیاواز  منی من ھم برخودان و برەنگاری و سلماند
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 ،یھ خۆی  لئه لرەدا    مژووکردی  زۆری  لقوپۆپی  بکرێ  باس  و  گر  لگڵ  دەبتوە 
کی کۆمکردنوەڕاڤتدەستی و بندەستی ننی سالیمی ھتی سیاسانی  دەبکت .  

ھیچ نب تا    دەرفتکی دیک بقۆزرتوە باشترە، ھر  ڕبوونوە بنو ناخیداۆ بۆی بۆ ش
  ۆکی پرسیارەک دەرنچین. ییک ب الڕماندا نبا و ل کپکتکو 

دەستپکی  بگڕینوە  با خای  ئویش  گرنگ،  ب   سرخایکی  وەرگان   وات  ،انوەرگ  
نووسینداگشت جیھانی   ل ھاتۆت    ،ی  چۆن  و  دەکمکی  باس   خا ئم   بۆی من  ،  پش. 

مژووی  چونک لگڵ خۆیدا پرسکی زۆر دژوار دەھنت گۆڕێ، ئو پرس بسر ڕەتی  
الی  بوو   وەرگان  چارەنووساز  کورد  تا ئمی  ل   ە،  بووە  مۆرک  زۆریش  ڕاددەیکی 

  ھنیی کتیبخان ھژارەکمان. 

  دینیی  بکت وەرگرانی  بۆ  کتب  وەرگانی  وەک  وەرگان،   ک سلماندوویتی  مژوو 
ھب دەگڕتوە،  کیشوەرە  پیرۆزەکان   ل دەگڕتوە.  زایین  پش  بۆ  مژووەکشی  ت 
سدەی    ل   کیشوەری ئاسیا و ئفریقا و ئورووپا،وات س    ئاوەدان درینکانی مژوودا،

وشی    و (لکدانی ھردو   تورات بشی یکمی توجیلانی  ب وەرگ  زایین  سیمی پش 
ئینجیل) مژووی وەرگان دەستپدەکا، و  سر    تهرگدراوهیبرییوە وه ک ل ع  تورات 

ھر ب وەرگانی    وە بوو یشتھه ھرچی لوپڕی ڕۆژ  ان زمانکانی دیک، گریکی و پاش
یام و ڕکانیپدینیی بودا بووە.   نمایی  

  م کات دین سر مژووی وەرگان بۆ رچندە ڕووی براوردیشی نیی، ب ھ   بداخوە 
کڕەوش دەبینین  کوردیمان،  زمانی  پچوانی.  سر  ل   تواو  دەگوترێ    ھرچندە 

توجیل وەرگرانی  ھر  مژووی  ب   کوردیشدا  دادەنرێ  سرەتای  ئم  ب   ،وەرگان  م 
کاریگری    نیی فرەڕەھندییی   رفراوانب  غزایم و  واتا  ئو   ،ب واش  بسر  ئگر 

کورد جوونوەی    نتوەی  ئو   چونک  .بھ وەرگانییوە  مژووی  و  و  نوسین 
ھر وەرگدراوە  کتبخ  توجیلی  دوو  یک   ل بھادار  ڕبگنامیکی  ۆژئاوایی  انی 

بشی ھرە  ک    ڕاستییکئوەش    ،ندەوارانی کورددەستی خو  ت برۆ ماوەتوە، نکوت
ت  ان موسمان بووە، بۆی ئو وەرگان ھیچ باندۆرکی وەھای نکردۆ زۆری نتوەکم

ر وەرگسژووی نووسین ڕەوش و  انی م .  

و   لئ ھی.  ه برانبر   دیک شتکی  کتدا  و  ھرچندە   نیی  مئ زمانی   ب پیرۆز  بی 
ل قوڕبھ  ئگر   ننووسراوە،  توجیل  شوەی  وەرگمان  زمانی  درابایئانیش  سر   
ئوسا کاریگوەرگ  کوردی،  کچی  ری ان  دەبوو.  زمانکمانوە  انوە  پچو ب  بسر 

بۆ  ئاوەژوو  تواو   کو ڕەوشتن  ل پیر  ەکانیتوە.  کتبی  وەرگانی  ئگر   ۆز  دیک



4 

 

مایی    تنی  بووبڕمھبۆوەرگ نتدرزمانی  بۆ   تحا ئم  کچی  زۆرین   او،  وەیکی 
) ک نوەک  ئاننک ھر خودی کتب پیرۆزەک (قوڕ، چو و کفڕاتباران بووەوسمان توام

الی  بتایبتیش    ئایینی   زانایانی  بکو خودی بیرۆک دینییک الی  ھر نکراوەت کوردی، 
  بو بھانیی ڤیان زانیوە،  وەربگدرێ، چونک ب حڕام و ب  ڕگر بووە لوەی  ،مالکان

قوڕ یان  وەرناگدرن،  وەربگدرێ  وشکانی   ناب کوردی،ئان   تبکر ئوە  و  نیی    ھی 
بۆ  بھانکانیش  ھموو  بو   وەربگدرێ،  زمان  ونئوە   رانی  کوەرگ دەرەقتی  کمان 

زمانکمان لچاوی    وە سرک  رییک دت گۆڕێ بوەی ل ئیدی لرە حات دژب  نایت. 
 بکت قم،  پیرۆز  زمانی   دراوەت ناکام   ب  ەکمبوو   ب لبار   وەی  زەمینئ بۆ  ە 

و بابت دینییکانمان  ئاخاوتن و کۆڕ    زمانی بای  ی مال)ی(ب نونرایت  دەوارانمان خون
ب ب.زمانیکی   جۆرە    گان سپاندبم  ک  نی  لگڵ  کتبک   ب دینییکان  بنما  سرەتای 

  . تگۆڕێتعریب ھاتۆ  وەک ئمری واقیع پرسی بزمانی خۆمان ننووسراوە و 

ر لوانین و ھر وردتر بگرەدا ئک بۆ خودی جۆرەکانی    لیڕان، توولباسی وەرگ
ندا، ھر ئو  و تگیاندنی کوردی موسما  ئانیش بکینوە، دەبینین ل پرسی قوڕوەرگان

لسر مینبر ئامۆژگارییان    وتار بۆ خک دەدەن و   مالیانی ھفتان ل ڕۆژی ھینیدا 
وەرگ ڕۆی  دەبیندەکن،  زارەکی  قوڕی  ئایتکانی  دەقی  ھر  لوش  و ن،  ئان 

ب پغمبرن  ل ش  فرموودەکانی  کاتک پرس دشوەیک  بم  وەردەگن،  ت  وەکان 
ئوا   کاغز  لسر  دەمیان  وشگۆکراوەکانی  ھمان  نابینن  دروستی   وتارداندا، کا  ب تی 

    جۆرک ل دژبرییتکی ھوست دنتکای. بکون سرکاغز. ھبت ئمش 

زمانیل رەبی، واتی زمانی عوتر  کنووس وە کوتۆتوا ک پیرۆزەک بانی کورد  کت
 گانب زمانی   و   شان  ب   ل بوار  و ن  ھبما  بازووی  تواوی   بی  جی  ەکانی لکت ھانی 

ئیببکو عرەبییدا،   دەیان  گوتنی  ھژار  مام  خۆ،   بیان    و   ننکت کورد  زمانی    بهئبوی 
  دی ننووسیوە. ئم وایر، بدەر ل شیعر تاق یک کتبیشیان ب کو نووسیوە  عرەبان 

اسایی کورد نوەک  کی ئنگاوسینگ الی خیوتنی زمان ھر سکردووە پاراستن و پشک
بدەستئاکامیشدا  ژ  ل بمنتوە،  خوندەوارەکانی  و  و  ر  سرف  الساییکردنوەی  وەک 

  رەبیش بحوی عنزمان، بۆ پاراستنی زمانی نووسین  ال لوە.   ی زگماکڕکراوەتم   نپ  
زمانوای دروستنبوونی   بۆ   ، شوە  درینوە   ل نتوایتی  بیری  زەقنبوونوەی    لپاڵ 

یکگرتوو (زمان)  وەزارشی ب  ی  نبووە.    ،گڕتوە ئوە  کتبمان  ئوان  وەک   مئ ئاخر 
نبووە  زمانی خۆمان   مئ دینیی  زمانی  ئاخاوتن  کاتکیش  زمانی  ننووسراوە،  پی  یش  و 

  بووە.  و برەباب و تیرە و خ  ھر زمانی ھۆز
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تۆ لرە ھۆکارکی  وای کرد  دا  و  دتسر  جوگرافیشی  و  ئوەندە  زمابۆگرافیا  کوردی  نی 
تن زۆر سخت  و بنزاریشدا لیک تگیش  ندێ زارت ل ھزاری ھب و تنانبن  زار و 

خۆی بووە، چیاب کویش سروشتک ، ئک، دۆک، ڕووبارک، زنجیرە شاخی    بووەت
دیوی شاخ و دۆڵ و ڕوبارەک    و ئو و  دی   بربستکی سروشتی بۆ ئوەی کوردی ئم

لگڵ ھاموشۆیی  ھاموشۆیان  ئو   ،بن دروستڕ  ل  یک  مالکانیش  ل    ،بووەی   وات
، ئینجا زمانی  پلی یکم  ھر زمانی بگانی عرەبی ب  ،بووە  انڕی سیپارە و کتبکانی

  فارسی ب پلی دووەم بووە.  

. ئوسا بن  وەبۆ بدبختیش ئم ڕەوش تا ناوەڕاستی سدەی ڕابردووش درژەی کشا 
زمانک پشچاوی   خوندن  خۆت  بای  زمانی   دانس ھموو  ڕای  انزم  نب،   ئو   ب ک 

ئو   ،دینداران ژیانی  و   زمانی   بن بھشت  و  قیامت  ھی  دەرەقتی    دیو، 
  دەقی پیرۆز نیت، چی لدێ و چی لدەکوتوە؟ دەقنووسکردنوەی 

میری زمانی    ئس م کوە، ببارەی زمانی دینانی(لی،ش دە)حوکمکی    تا  کڕادەی
پشخۆی   حاتی  ڕەنگدانوەی  و  وەرگرتبوو زۆر  کردوە  خستتر  قوڕەکشی  ئوەی   .

دوای ڕاپڕین بووە. مبست    کوردی  یخودی حوکمانی رای پکنین،  سربقوڕی پدەھن
کی  ی دین و کتبی پیرۆز، تا چند ساپرلمانی ھرمی کورستان، ک ھاوشوەی زمان 

ھبووە سرەتا ب زمانی عرەبی دەریکردووە، دواتر ئگر   ش، ھرچی قانونئم دواییان
 ل ئمش   ک کوردی،   تز   کراب قانونییوە،  بایخی  دەخوا.  ڕووی  یکم  داڕشتنی  مانی 

ئوانیش ھر ھمان بھا ناقۆی  دین و    وە. کوات زمانک پاکانی دینیی بو   نی  زمانی 
چی ل ،بانی نشد   زمانی حوکموە، چۆن پتنو ەمی  بکمای ش بووەتمر ئێ؟ ھ

گشتیی  ئوەی زمانکی   ستاندارد  ل  وات کۆکبوو،  جای    لسر  چ  نکوینوە،  نزیک 
  و فرھنگکی یکگرتوو. ڕنووس

دۆخ لم  کوردیدا  ئینجا  قا  ل   بتایبتیش ،  ئاخوەرەکانی  لپاڵ   زمانی  و  ڕووی  ب 
  نپلی یکم ک مژووی نوسی ئستۆی نووسران ب ت سر تی نووسینوە کوتۆ شداڕ

ل  ساک  دھر دووس ئینجا   ،نیی وەرگان دێ.  زیاتر  نووسران ڕۆی  لرەشوە    پاڵ 
ان  وەرگ  بردەم  یكانه سرەتا ال ل ئاستنگ  بت دەببکین، ھ   شک کاتک باسی ڕەو 

ئینجا بکینوە   اسپاردەیک ڕانیش ھر  شبکرێ، پا   دەتوانین ھسنگاندکی سنگینی بۆ   ، 
  . کان و نخشڕی داھاتوو ارەسری گرفتچ بۆ 

و    ان دەقنووسکردنوەی، ئوا ھرچی تگرەوەرگ  ک،  نلپشوە دەب ئوە ب  جارێ
توە بۆ کایی  دەپڕ   شوەیکی ڕاستوخۆ   ، بخودی نووسین ھی   بربستی بردەمی
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دەبت سربار.    ان خم و پرسی خۆی ھی ک وەرگ  انیش ھر خودیشوەرگانیش، پا
 ربۆیمپتدا یان لزۆر حا ان لردەمی وەرگکانی بیدووقاتی نووسینن.  گر  

  ل نووسین الی  وەک سرەداو   سرەوەوەک  باری  ڕوو،   ک خراوەت یئنو و  م ھم   
وەش بووە، وم وەک کاردانھوەی نھی حزمانی د ای ئ انیشین و نوکم   بووە، بۆی

حا ئاخبو  بندەستی  پڕانوەری  سروشتیی  لباری  ڕکنخراوی ،  و    اگندەیی 
ما بۆ  سرەکیبیاڕبۆندانی   پرس ئو   بۆی ھر  گشوەتوە.  زمانکی  لبارەی  تیی  یانی 

ناودەبرێکۆکبوو  ستاندارد   ب ئوەی  یان  ھم  ،  ،  سرەکی  ڕگرکی   بووەت
رەوپشچوونبکان لوەی گیرکی یرا  ، بخشندەکانی نووسب موو جۆگھ  نژنی کورد ب

وک ڕووبار و لوە بۆ دەریای زمانیخۆیش ک  وە بۆ پرسیینیشڕووی دەربم لھ ،
ب واتایکی دیک ک    . خۆی بووە  خبات و تکۆشانی  سرنکوتنی  نتوەیی ئاستنگکی

لپا خۆی  کوردبوو   شاخکاندا  ڵزمان  مانوەی  بووەھۆی  زمانی    ،ن  بۆتی   ل بوەی 
ردەستدەسوەی ستتداری ن  وە، بتواوەتنمان کاتیھ ل شدا ھر زمان لبر  م 

پ بووهشھۆکارگلی  ھۆی ووو   وە  تتن یکتیی  وەک  یئوەی  دی،  پی   تین ویست 
قع چونکیتی ئاخر قۆن  وەرانی لژوویھکی گرنگی میاغوەدا    دا بوە اوەشکالی ئت  ،

ک  خ ناوچ    زمانی  وات  و   ،ک دەس دەست    ل   کخۆجی  تدارهزمانی  سنوورە 
تی نتوەی  بت لپاڵ زمانی دەسی نیمچفرمی، ھکببت زمان  خۆی   برتسککی 

 .ردەستس  

بازنی زمانی  وە بشکات ڕەوشی زمان بو    ل یکیک بۆ    بای کۆمگوە،  وەک 
لپاپابندک ئوا   ،ب کورتھن  خۆی  نووسرانی  سرجم  ئاریشکانی  شک   دایردنی  و   

رھش سدەدەندیک ،  بوونینوس و فه وەک نكی یهرھه ڕكگرتوو نگ.  

دۆخکی   مئ و    کاتک  خمخۆری  ئوا   ،ب نتوەکمان  زمانی  مژوویی  درژخاینی 
  بازن لو  دەرچوون  بۆ  ھ  شدا برتسکپرۆشی   ل کۆ   ڵو ھر  مردانی  ششو  ی 

وەک  نوسیویانه    ئوەی ئوان بو حات  تاککسی ھندێ ل خامبدەستان دەرنچووە.
کی تاککسی،  وەک نووسین ل شقشتیکی گشتی نخونراوەتوە. وات خوندنوە ھر

ل  ل ئگر   مئ دەرنچووە.  دەستبژر  ب  شقی   پاکان نوەک  ھۆی  مژوودا  کو 
ڕاستبھ خۆی  خو   ، قینی  ب ندبوەی  نب   ەواری  ئاسۆیی  بشوەیکی  خۆ  ووە،  م 
گدەی ڕ ڵلچی حا ابردوداناوەڕاستی سماوە، کن یھانو بستا ئتا ئ  روەکھ کت

خو  گشتگیرنبوونی  ئو  ماوەتوە.  جاران  ھر  دیاردەی   بوەن ئمدا  لناو  ندنوە 
زمانی بگانش ھر لھمان دۆخدا    ب  ندنوە کو خوببرۆکی زمانی خۆی گرتبتوە،  



7 

 

دیارە  خۆی  مه ئه ئمش    بووە،  ھۆكاری  سیستمی  ھیش  بۆ  زیاتر  ئۆباکی   ک  ،
  توە. دەگڕ ی سکوچکی ماڵ و قوتابخان و مزگوتپروەردە و فرکردن

خو   کاتکیش بمدۆخی  پ  ،ب  کۆی   ندنوە  ئیرەیی  ھی   کگب  ،نیی لگبردن    ڵ ومان 
  ی ، ل لکوتشدا ئوەی پشبرھمھنانی کتب و ساغکردنوەی دتپ   خۆیدا گرفتکانی 

  . ما كاری پ ناكرێك بنه وه ، دەگوترێ دندەری نووسین

و ئاستنگانی بردەم کردەی وەرگان، ک تا ئستا    جا ئگر بین سر ئو ئانگاری ئین
سرەداو بوەستین    ھندێ   ر برنداوە، ئوا دەب لس  ی ئم ڕەھندە پ بایخ  رۆكیبه

  و بدوای ھوزنینوەیاندا بچین. 

 پیش  بووەتن  مئ الی  وەرگان  ھموویانوە،  ئوا لسرووی   ،پیش دەم  کاتک   .  
م  ب ئگر   .رەیس چند   کڕەوتی  پرس ژیاننامی  وەژووی  و  کوردی  رگانی 

وەرگوهبچینه   ەکانماندا  ک دەردەکوێ،  بۆ  ڕاستییت  ئو  زوو  ھر  و  ،  ھوڵ  ھموو 
تکۆش  ل وەرگان  تاکسییاتقالیکی  وەرگانکی  بابای  ئیدی  تنپڕیوە.   ن    ب

دا قۆی ی خۆی، ل خم و پرۆشی میدانچۆی ئو بوارەیگورەی سلیق و کاتی تایبت
ل  م یوە و ھاتووەتماگ   یدان.ھ ر بگرەیخۆ ئوا    وئ ،کانیش بکادیمییوەرە ئپ

خوت بۆ وەرگانندن و کۆرسی تایب  ،وەبرەودای چی    لە، کوەرگ ردەبازی بوونب
شتکی ئاسایی بووب،    وهتهرفهبونی ده نهالی ئم ئم الین ئگر ل مژوودا بحوکمی  

دەپورێ و بھمان ڕچکدا دەڕوا. ئاخر ک    ڕبی تقتق  ب ھمان  ئوا ئستاش ھر 
ناودارەکانیان بتایبتیش  ورگەکانمان،  ھ   ب   لوە  وەرگ؟   بووەت تایبت  ر  خوندنی 

زا پسپۆڕە، یان ژیاننامی بۆ شتکی دیک  بگری ل پرس و بابتکی دیکدا شارە  یککیان
کردوە شارەزایتییترخان  بازنی   ل دواتر  کچی  بواری    یهک،   چووەت و  الیداوە 

  ھونری بردۆتوە.   گرۆی ەرگان، لودا و 

دتپش   کاتکیش وەھات  تابلۆی   ڕاست دەڕۆی،  بازاڕدا  نو   یان ب  نووسینگ کوا   ،
مپیش وەرگانی  ل    و   ۆفیشناڵ ند/پدەزگای  کاریان  بازنی  کچی   ،یھ و سوندخۆر 

چ ڕۆژاوەرگانی  ئاسایی  بگنامیکی  تند   ڕێ نناپ  بۆ ئوەشت  ھروەھا   ،
ئو   بسر  فیان  کتبی کوردی  وەرگرانی  بواری  ناودارەکانی  ک وەرگە  دەردەکوێ 

ی لرەدا پناس و نازناوی وەرگی پیشمند و  جۆرە نووسینگ و دەزگایانوە نیی. ئید
ل دژبری    جۆریك  کرن تناپڕێ، ئمشو بازاڕی کارقبایکی فرمی    خۆر ل سوند

وە.دونیای وەرگشپ تنند    انی کوردی دمی پیشوەرگ ،یش ھکی دیکئینجا شت
ب  وندخۆر و س  کی ھاوشادەبدانپیان ڕ   نی بوانامیکی پویستی ھب، ک وانامی 
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ئاسایی خواستکی  نبوو ئمش  لبر  کتب  بواری  وەرگی  کچی  جۆرە  ،  ئو  نی 
  بژوی ژیانی خۆی ئو جۆرە کارەش بکا، چونک نییتی.  بۆ  ناتوان تانهمۆه بوانام و  

وەرگ  ،سییکتاک فرھادانی  ڕەنجکی  خۆمان  الی  سرەتای    شمه ئه ان   ل ھر 
کاتی تایبتی خۆی، ب    ئاخر ھر بابای وەرگ بساغکردنوەی دەستپدەکا.    کارەکوە تا

ش  ھچنی  ھر بخۆی پیتچنی و تنانت  ،دەگڕێ قی خۆی بدوا دەقکدا  یئرکی و سل
ب   ب   دەب   ، ھر دەکا یان ش  خۆی  بکا و سپۆنسری    ڕاک ونکی چاپ ڕاکدوای دەزگا 

چاپبۆ  ماددی   تا  لل  یبدۆزتوە  ھموو  ئو  دوای  ئینجا  لۆ بکا،   و    لۆی ی ساغکردنوە 
  ... ستۆی خۆیر ئه سه   بخاته بۆ ڕیکالم و بخشینی کتبکش    ان بسر کتبفرۆش و گڕ

ب    دەکم الین و ڕسا گشتییکتی، ھرچندە لم دوو دەیی دواییدا  یئوەی من باس
تاھب بوکردنوە  و  چاپ  ناوەندی  ھندێ  ل  وونی  کشانی  ئم  کۆڵ    ڕاددەیک 

وە، بتنینبوون کئاست ماندوبوون ویست و لی پپوانیش بم ئ .  

پالندارژ نیی خمی ئو    ،توانادار  کی تاککسیی، وات دەزگایکیدەگوترێ ھو  کاتک
بوەی بخوا،  بایخدارە  ھرە  ببت    بوارە  و لسرکوە   وەرگ بۆ  بژوی    سرچاوەی 

دیکشوە  شاکارەکانی    ب   نتوەییش  سرچاوەیکی  لسرەکی  دەستنیشانکردنی  بۆ 
وە  بۆ  جیھانی  ئدەبیاتی  و  زانیاری  و  ھمگرزانست  و    ان،  ھوکان  یکخستنی 

دەرە  پدانینتکا و  زمان  پشخستنی  بۆ  بکوردیکردنیبگوڕی   ته ابه ب  قتھاتنی 
  .كاننده ھهڕه فره

نبوو  ئیش   ک ھئاخر  و   پیش مایوە،  ھو  به ر  ە  تاککسی  کسیی  میزاجی    ی ھم 
و   تدەکوێ  ھ  م ھهماخۆکی  ب   ە بت ڕەوتی ساغکردنو تاکەھندیش.  بازاڕکردن،    و 

 رەوانکالکی یبژاردنی باب  ڕۆھ لوەرگ تی دەق ور بشی ھوتک؛ لکان دەبینان  
ڕە  ک دەشکتوە،  وەرگدربارەدا  کتبخانی  لفی   یوانل و  باب  او  دوان  یان  تکی 

دیکی  ی پ و ئاوەدان ب، کچی ڕەفی بابتکانی  یشوەیکی ڕژە  ب   سیانی دیاریکراو 
  ب.  ل ھۆ و فلسف چۆلو  بواری زانست 

یک  ک  دیاریش دەستی خۆکردی،  نیشت یل سیاستی  و  مانزی  بدیھنانی خواستی  ی 
پینتوە مژووی  ھروەک  جووشی  شۆڕشکان   ە نو تری  و    و   نبوارە  کورتھ  ل

ۆن  ان؟ چوە، ئیدی چۆن دەیپژت سر پرسی وەرگسرەکییکی خۆی شکستی ھنا
تدەگا بنڕە  لوە   ل  مئ نووسراودانی   وەکاکتن لچاو ھی  نی دەوروبر الوازە،  توە 

کی ب بنما، ک پالنکی تۆکم  انوەرگ  ھر ھیچ نب ب  کلن خرەندئاسایئم  ئیدی  
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،بندی ئاراستکراوی ھوە   و فرەڕەھ؛ پر بکات  ی بوون بم پایش ھموە    بتوتر نپت  
  مترسی دواکوتن بپارزێ.   ل  ھم زمانکشبکا و 

وەلر لبارەی  بە  ڕاشکاو  زۆر   قھ زمان  و  لنوان  رگان   پرس ئو  براوردکی  ین، 
ئم   باری زمانی  ب  الریی  بکین.  جیھان  دیکی  دەوتکانی  و  نتوە  زمانی  ای  ڕ  و 

ھی   دوو  خۆموە  یکتربییش   ، یبرتخاکڕاییانی  ز  ئگر  بنبن،  دیارن.    ۆر  زەقی 
ل من  گۆ ئوەی   نمدەیھ ھنووکیم،    ، رەدا  باری  بۆ   وات  ،یرخانھاوچ پرسکی 

وەبتن بۆ   .ھاوزەمانیی  راوردەکدەو زمانکتی   ک زیندو  یدار،  تی  وەسفی 
بۆ  ب بر ھیچ نیان ھ ،وەیخۆیس  ردەستوە ستزمانی ن  کانی دراوسمان،  و زا

قد حوکمی  ئوانی   ب گرداوین؛  بیکوەی  تاڵ  خرمانکی  ەرکی   پاشخان ئوەی 
ل  نووسینی ئوەی  لبر   ،یھ تۆکمیان  و  زمان   پتو  لکدانوە    ب   ،بواری  و  ڕزمان 

زمانوانیفرە دەو  وهیهڕەھندەکانی  و  ترسی  قووڵ  ھر  نوەک  جارێ  ئوا  مندن، 
ب  لناوچوون  ،نیی خۆیان  زمانی  شوانی  وەرگرتنیکو   ل بگانش    و  وشگلی 

ناترسن لی  بھیچ شیوەیک  و  بنموون)ناپرینگنوە  فارسی  و  ھیچ  (تورکی  ھر   بۆی  ،
، دەقاودەقتریش لم دەیی کۆتاییدا، و ھر  س چوار دەیی دواییدا، وەرگران  نب لم

 یشتن بووە بنی ڕاگلوەی ککردنران    شیڕەوڕەوی زانست و زانیاری، ئی  بۆ پوەرگ
د  خمی  بووە،  نبپیشیی  لپش  زمانیان  جیھانی    ووە،ەومندکردنی   ل  بۆی ھر 

ۆر بایخ ب ناوی وەرگەک نادرێ، چونک ئو  ز  ،کاتک کتبک وەردەگدرێ  داخۆرئاوا
چوارچکلبۆ   وەی دەزگا و کۆمپانیای ،ی وەھایکویخۆی دەژی    کاری خۆی دەکا، بژ

پیدا   نان  دەوو  زۆر  پاشخانکی  ھیدەکا،  دەمک،    مندی  زمانکی  پناسی  خمی 
ئو   جگی  ھندجار  سردەمیش  تکنۆژیاکانی  ئامرە  تنانت  بووەتوە،  لکۆڵ 

  پتوە...  کیگرنوە، چونک پگی ڕزمانی زمانه دە

 د  ئینجا ل وەدا، کاتر ئرانبرباسی خۆ بوە سین  کانموو ھۆیرەواژبمان، ھوە  دەبن
کوتکل و  ئنجام   بۆی ئاقار  شھر   دا  بدیک لبر    ... ۆندەڕکی  بین   دەب ئیدی 

پاش  نووس ئوەی  کلتووری  ل خانکی  پشتی  بتواوی   نیی وەھامان  لبر  راوی  بکینوە، 
یکگ  ... ھتد  و  فرھنگ  و  ڕنووس  و  ڕزمان  نیئوە  خ رتوومان   ک ڕسایک   ،تی  ی

نی  ب ھویسوور  ھر   بۆی  ،بوارەدای لو  و    ک  دەستخۆشی  مایی 
ماک لکماندوونبوونی نووسینی  لبرئوەی  ئوسا  خۆی  ،  ردنوە...  ناکا،  ترێ  لخۆیدا 

ھر  ئستاش  و   (انوەرگ مژووی  سرەتاکانی  جوامر  (مبستم  بواری  ھویکی  انی 
ئو کموکورتییدای، ک  ئنجامی    باخانی زمانکمان. ل  وەرگان بردک بۆ ڕۆنانی
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، بکو ببت بزونری  پارزەر   ببت   نوەک ھر  ک نراوە  ھیوایک لسر وەرگان ھچ
  خستن و ھاوچرخکردنی زمانکمان. دەومندکردن و پش

 م جۆرە وەرگب،ر شانسورەی لمی گیا باشتر    ی کورد دوو خ ،یامخاوەن دووپ
ک خۆی ل کردەی    بوونکیتی،ئویش ھم پیشیی  مکی دوو سرەی، خاوەن پیا   بم 

دەبین ئاریشکانی  بھموو  پ  وەرگان  زمانی  خمی  دووھمیشیان  توە، 
وەرگک خو  انکیتی،  ھم  کاتدا  لھمان   ،ب بجۆرک   دەبنیبگت   بوەی   نر 

زگماکی خۆیوە بگرێ،  زمانی    ب دەست    ھم ببیریشی بنتوە ک  ، بابتک سوودمندە
دەرەقتھاتوویزمانک  كه ھ  ی  دانباوە...   دیک زامانکانی  ئاست   ل و   شیرین  تب

ھندێ جار ئم حات   . لوانی دواوەی سختی و ئاستنگی و ئاریشی خۆی ب ئمش
؛    ببچ کوردییکش  پندە  بدەردی  گندۆرە  ب  دوو  ھناگیرن!  ئوە  دەستک  م 

(ھر ھیچ نب ل دۆخی    یگرێب دەب ھ  شیر قدەری وەرگی کوردە خۆشی ب و ت
 رغی نکردووە.د ئستاش تا  خۆشبختان).  ھنووکییماندا

کواژۆیپ وەرگان،  بۆ  کتبک  لسر  بیاردان  و  خۆیدا    ب  پیداکردن  سختانگی 
ک خۆی  ئگر   تحا  مئ ئاستنشتدەپڕێ.  و   ب با  گک  لگبۆ  وەرگران،    ڵ ری 

 ی ئنجامی نبوون. لھق قسی لسر بکرێ  بۆی  دیکی بدواوەی.  خۆیشیدا لکوتی
دەبردرت بر    توانست ب زمانی یکمی دەق، یان دەستنکوتنی دەق ماکک، ئیدی پنا

ھ سھمیشوە.  ھی   ل تنانت  دووەم،  زمانی   ل ئم بتوەرگران    پاشخانی بۆ    ش 
وە، کتڕرانی کوردی دەگوەرگ پ  باری ڕۆشنبیریی و دونیای  ل دەکانی  تر  شوەک 

خو  باری  بسر  تورکی  و  فارسی  و  عرەبی  زمانکانی  پدا،  و    ندنوەئاماژەمان 
بووە  بیرکردنوەمان زمانوەزاڵ   س و   ل وەرگران   بۆی  ،   ئ ھی،  الی  برەوی   م

وانل ر  شزمانی ع.وتبرکری بشی شەبی و فارسی ب  

ل کراوە.  لسر  زۆری  قسوباسی  دووەموە  زمانی   ل دوو وەرگان  باسی  من  رەدا 
 گل و  دەکم  ل  ڵڕەھندی  ئم    وەرگان   موایپ دەکم.  براوردی  یکموە  زمانی 

انوەرگ  ل پ  ئگر  و  ناوەڕۆک  ماکڕووی  دەقی  ب  یامی   ،ب  دەستییان بۆ  م  دوو 
بۆوەرگاو  زمانی  جیاکردنوەیک   پرسی  لگ  ب  ھیچ  لخۆی    ڵ براورد  یکم  زمانی 

ھل  وات زمان  ناگرێ.  وەرگ  داخزمتی  ھموو  بھاوشانی   ،کان  تیڕاستگۆی بۆ  م 
وەرگ لردراوەکدەقی   یوانل بارە  رەو ،  ئم   .ب لسر  تبینی  و  سرنج  لوێ 

ی او و دۆزوەرگ  ناوەڕاست، وات زمانی یکمی بۆ زمانی    ڕەخنئامیزەش زیاتر بۆ دەقی
  گڕتوە.بی وەرگی یکم و دەزگای چاپ و بوکردنوەک  ج میزا   سانسۆری کتب و 

  ککات  درێ،  کوەردەگ دوروبرمان  سردەستانی   زمان  س لو   کی بۆ   کبت
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انگومب  دەس زمانان ئو  ماخۆی  وەرگران  ئاراستکر  سیاستی  ،تی  بۆ  خۆیان  اوی 
ئ  ،یینجاھ    انوەرگ ئم   ،دیک جارکی   کوردیک  تدەکرت ھموو    ڵ لگ  بینییکان، 

لبارەی زمانی    ڕابردوو   انی ئم دوو س دەییبزووتنوەی وەرگ  خۆی دن. کاتکیش 
دوو  و  ڕەنگبیکم  بکین،  براورد  چندایتییوە    ل  ەموە    ل   انوەرگئگر  ڕووی 

  زمانی دووەم زیاتر نب ئوا ھاوشان لگڵ وەرگان ل زمانی یکم. 

ب وەک  دەدەم  شایتحاک مافی    بندگو لرەوە  دەراوەکی،  بخۆم   دوو    بۆ   ک یک 
تا    ئوانی،  دەگڕتوە  ھم ل ڕۆمان و ھم ل کتبی سیاسی مژووی  وەرگانم  کاری

یکموە  لزمانی  براوردم  ونوەرمگا  ئستا  عرەبی  بۆ  وەرگانک  لگڵ  دواتر   ،
لکتبک الپڕەیک یان بگیک و  جاری وا ھبووە    ، کردووم، مایی سرسوڕمانم بووە

ب یان  و  البراون  دەستواژە  یان   ،ڕست یان  ئیدی    دیک  جۆرکی  دوان،  وەرگدراون، 
لگڵ  دەستپاکی  پرسی  من  ل دە   بپودانگی   کماک  ق  وەرگ  کرەبییع  ان

ل  حاتدا ئگر وەرگی کوردی ھرچندە دەستپاکیش ب، ئوا   وات ل   .ڕەچاونکراوە 
کموکورتی ڕاستوخۆ بۆ وەرگران کوردییش    ھمان  ل زمانی دووەم  وەرگان  یکات

لرەدادەگوازرتوە،   ل   ھرچندە   بۆی کوردی.  وەرگی  سرشانی   توناک  کئۆبا  
کھدۆخ  ل ئگر  دەکرێ،  پسند  وا  حالتیكدا  نبموو  پویست  زۆر  بۆ  ی  پنا   ،

ران لبردرێ.   وەرگن زمانی دووەم  

ڕاست وەرگان چندین شوازی ھن، ئم خۆی بابتکی ئاۆزە، ل من لرەدا دەموێ  
  رەداو ڕاشکاوانر سسلرانی ئازادوان وەرگنانو    کی زۆر گرنگ بوەستم، لیوەرگ  

ئازاد  وەرگانی  جاران  زۆر  ناوەڕاست.  زۆر   ڕگی  تا  وەرگەک  کم  ی  شدەستکاری 
وەکێتدەکو   کدەق قبارەی   چونک  ،  کری    ماکوھج یان  نایتوە،  ھاوشان 

  تداحا  وەرگانک ب چۆنیتی لتگیشتنی بابای وەرگ پیوەست. ئاخر وەرگ لو 
دەگا  ل کت و ناوەڕ، ئیدەقی نجا دیشتنی    ۆکگتگویرەی لکوردی،ب یان    خۆی دەکات
وە.  بتژدایدەڕ  دیک جۆرە  استییڕ  ئو   دەستواژەیکی  ئم   ک بگوترێ،   دەب  

زۆرجار   ربۆیھ دتبرچاو،  خۆشتر  و  ڕەوانتر  خونر  بۆ   رانو   وەرگ  نای
،  ی کوردی فارسینووس وەرگبکوردیکردنی دەدرتپاڵ. مامۆستا محمدی قازی گورە

، لوان زۆر جیاواز  رانبارەوە ڕای تایبتی و نموونی جوانی ھی. ب ئم وەرگ  لو 
ل ھر  لوەی کسک   بن  ب داب  سرتاوە   کبیرۆک بم  ێژزمانی زگماکی خۆی   ،

دی ئوەشدا  دیکشولگڵ  ب دەستپا  ی ھی، کی  نووسر،  پیامی   ب  ستیپ  ک  ل کی 
  ...  و ھتد گواستنوە
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وەرگ یاکاتان گ  نیا لش تکیامپ رج نییوا مئ ،ر بیامی دەق و نووسندنی پ
ب  سترجب  تباب ببکرۆکی   ،پب جار  ھندێ  بابتکو  لم  وە،  ک ی  خۆی 

  لنانی دەستواژە،  و درژی دەق، ل بکارھ  کورتی ل  زریزەشتانی خوارەوە دەبینتوە:  
ار، ل  دکقسی تو  ھما و   ل ئاماژە و   قسی لبن،    توس و جوانکاری ڕەوانبژییان، ل

  ئیدیۆم و ھتد... 

وەرگرانی     ربۆیھ نایت...  دەرەقتی  ئازاد  وەرگانی  حاتدا  ناوەڕاست،  ڕلم  گی 
د  کستبم دروستتر  ئازاددا،  وەرگرانی  و  دەقاودەق  وەرگرانی  نوان   ل  وات  .کەپ

ر بش ھمئ تبھ   .پشتندی خۆی لوبگکو بب ،نیی لیقوەی میزاج و سکدانل  
ئاخر ھر لبرئوەش گوتراوە، وەرگان وات دەقنووسکردنوە، داڕشتنوە ل نووسین  
بابای   نووسیندا،   ل ڕوون،  و  سادە  ھۆی  یک  لبر  ئمش  سختترە،  یکم  جاری  بۆ 

بو   وات  نووسر  دایبژتوە،  و  دەرببێ  چۆنی  ئازادە  ھیتی  ھزرییی   رەستک
قابک دابژێ، بم ل وەرگاندا،    ۆ خۆیقابکی نیی تیادا سنووردارب، مگر خۆی ب

چ پش ھموو شتک   وەرگ بابای  پارچو ئوا  ل  شوەیکی  دارژراوە، ک خۆی  بۆ  تر 
نووس دەبینپیامی  ئیتوەردا   ،ناب ناکرێ   دی  ب لی دەرچ  و  ل دووتووێ  ک،   دەب و 
چوارچ پیام  داڕژراوەدا  وەئو  گیاندنی  سرەکیبھرەی  و  ی  شیرینی  بھرەی   ،

 ی زمانی بۆ وەرگڕەوان  .دی بیندا بی تاوەک  
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 ی وەرگژیاننام ک لند دچ  

  
  ری ب  ١٩٦٨لی دەڤی ڕوستدۆ گوندی گرتک ل دایکبووە لتی لکایا  
  غدا١٩٨٨لزانکۆی ب قانون ل کالۆریۆسی ل وەرگرتووە.  دا ب  
  وە تا ١٩٩٧لبووە.  ٢٠١٢ـ (ریتانیاندا و بھۆ) وروپائاوارەی ئ 
   ندی و ئینگلیزیش دەزانرەبی، ھۆکانی عپاڵ زمانی زگماکیدا؛ زمان ل  

  

  

  

 چاپکراوەکانی وەرگ 

 

جار  ن   -  ١  س ھۆندییوە،   ل وەرگان  تۆماس،  گۆردۆن  نووسینی  مۆساد،  ھنییکانی 
یکم   چاپی  و    ٢٠٠٨چاپکراوەتوە؛  چاپ  دەزگی  دووھم  چاپی  ھولر.  ھڤی،  چاپخانی 

 . ٢٠١٦. چاپی سھم ڕۆژھت  ٢٠١٤بوکردنوەی ڕۆژھت، ھولر  

٢  -   مریکا و ڕۆژھتی ئوە،  مادلین ئۆلبرایت، سیاسندییھۆ ان لتی ناوەڕاست، وەرگ
 ، ھولر. ٢٠٠٩سنتری نما  

یۆھن،    -  ٣ سنت  ڕۆبرت  نووسینی  ئیسرائیل،  دەوتی  دامزرنری  بنگۆریۆن،  داود 
ھڤی   چاپخانی  ھۆندییوە،   ل ئاور  ٢٠١١وەرگان  ناوەندی  دووەم  چاپی  ھولر.   ،٢٠١٦  

  ھولر. 

نوان سی   -  ٤  ل واگنر.  کوردستان  لھر  نووسینی: ھیسر  دەستکردەکاندا،  و سنوورە  ڤر 
ھولر   کوردی  ئکادیمیای  بوکراوەکانی   ل یکم؛  چاپی  ئینگلیزییوە.   ل وەرگان  مژوو. 

  . ٢٠١٥. چاپی دووەم، ئاور  ٢٠١٣

وەرزکی سپیی وشکوبرینگ، ئندری برینک. ڕۆمان. وەرگان ل ئینگلیزییوە، ناوەندی    -  ٥
 . ٢٠١٣ئاور بۆ چاپ و بوکردنوە، ھولر  

ل ئینگلیزییوە،    -  ٦ ژیانی من، چۆن ئیسرائیل دامزرنرا؟ گۆدا مایر، یاداشت، وەرگان 
 . ٢٠١٤ناوەندی ئاور، ھولر.  
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ئینفرنۆ، دۆزەخ، دان براون، ڕۆمان، وەرگان ل ئینگلیزییوە، ناوەندی ئاور بۆ چاپ و    -  ٧
 . ٢٠١٥ھولر    بوکردنوە، 

و    -  ٨ چاپ  بۆ  ئاور  ناوەندی  ئینگلیزییوە،   ل وەرگان  ڕۆمان،  ئلیف شفق،  شرەف، 
 . ٢٠١٥بوکردنوە، ھولر  

یاخیبوون، مناحیم بگن، یادەوەری، وەرگان ل ئینگلیزییوە، ناوەندی ئاور بۆ چاپ و    -  ٩
 . ٢٠١٦بوکردنوە، ھولر  

١٠  -    ،وتی مزگر  خانووەکوە، ناوەندی ئاوندییھۆ ان لڕۆمان، وەرگ ،بدولقادر ع
 . ٢٠١٦بۆ چاپ و بوکردنوە، ھولر  

ئاور،    -  ١١ ناوەندی  ئینگلیزییوە،   ل وەرگان  ڕۆمان،  براون،  دان  داڤینشی،  کۆدەکی 
 . ٢٠١٦ھولر  

ن   -  ١٢ ھۆندییوە،   ل وەرگان   ،بدولع قادر  ڕۆمان،  بزماری،  ئندش،  ختی  اوەندی 
 . ٢٠١٧سلمانی  

١٣  -    ل وەرگان  میشال،  نسیم  و  زۆھار  بار  میخائیل  مۆساد،  ھرەگرنگکانی  کردە 
 سلمانی.   ٢٠١٨ئینگلیزییوە، چاپخانی حمدی،  

  ٢٠١٨ل مکک، قادر عبدول، ڕۆمان، وەرگان ل ھۆندییوە، چاپخانی حمدی،    -  ١٤
  سلمانی 

بوون بردەباز؟! ڕۆبرت بریان گیبسن، مژوو، ل ئینگلیزییوە، چاپخانی  ئرێ کورد    -  ١٥
  . ٢٠١٩کوردستان، سلمانی  

ڕۆژھت،    -١٦ چاپخانی  ئینگلیزییوە،   ل یادەوەریی،  بگن،  مناحیم  سپییکان،  شوە 
 . ٢٠١٩ھولر،  

١٧  -   ح چاپخانی  ھۆندییوە،   ل ڕۆمان،   ،بدولع قادر  ئرانی،  سلمانی،  زۆربای  مدی، 
٢٠٢٠ .  

چاپخانی    -١٨ چاککراو،  نوی  چاپکی  ئینگلیزییوە،   ل یادەوەری،  مایر،  گۆلدا  من،  ژیانی 
  . ٢٠٢٠کارۆ، سلمانی،  

کارۆ،    -١٩ چاپخانی  سلمانی  ئینگلیزییوە،   ل ڕۆمان،  ھوما،  ئاڤا  ئاگر،  و  دووکڵ  کچانی 
٢٠٢١ .  
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ییوە، دەزگای ڕۆشنبیریی جمال عیرفان،   ئینگلیز ھك بنو لمدا، جمس بار، مژوو،  ل   -  ٢٠
  ٢٠٢٢سلمانی،  

ئینگلیزییوە.    -٢١  ل مژوو،  ئارەش ڕەئیسینژاد،  لوبنان،  عراق و شیعی  ئران؛ کوردی  شای 
  ئامادەی بۆ چاپ. 

  

 

  

  

  

  

    

  

  

 

  

  


