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 پێشەکی
 
 
 
 
 
 
 
 

لەبەەەەارەی خەەەەودی وەرگێەەەەرانەوە  پێویسەەەەتە سەەەەەرەتا
 ەوەرگێڕان بە ملمالنێ پێناسدەتوانین کردەی  :بنووسین

قێەەب بە گشەەد ە وەرگێەەڕ دێەەد و دەبکەیەەن، بەو پێەەیەی ک
زمەەەەانێکەوە کە بەەەەریتییە لە ڕیەەەەتم و  یەکانیتایبەتمەنەەەەدی

و دەهێنێەەەەد  ،شەەەەێواز و کەەەەارەکتەری تەەەەایبەت بە خەەەەۆی
هەمەەان شەەێوەی  کە بە ،دەیگەەۆڕێتە سەەەر زمەەانی دووەم

تەەایبەت بە  لە ڕیەەتم و شەەێواز و کەەاراکتەریزمانی یەکەم 
بەرامەەبەر لێرەدا وەرگێڕ بەرپرسەەیارە . هاتووە خۆی پێب

سەەەەەەەەەەەرەکی و  دەقەەەەەەەەەەی ەتەەەەەەەەەەیبە پاراسەەەەەەەەەەتنی ڕ  ی
کە خەەەەودی  رگەەەەردا،ەبەرجەسەەەەتەکردنەوەی لە زمەەەەانی و

پرسەەیاری  .ئەمەشەەە وا دەکەەات وەرگێەەڕان ملمالنەەێ بێەەد
 گرێەەەەەدراوە بەڕاسەەەەەتەوخۆ  ''وەرگێەەەەەران چیەەەەەیە ئایەەەەەا ''

بەەۆ وەدمەەدانەوەی  ''بەەۆچی وەرگێەەڕان گەەرنگە '' پرسیاری
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د گر سەەەەمان کە لە ئیەەەەدیپێناسەەەەەیەکی  ،م پرسەەەەیارانەئە
: دەهێنیەەەەەەنەوە ،ی کتێبەکەیەەەەەەدا نووسەەەەەەیویەتییپێشەەەەەەەک

وەرگێەەڕان توانەەەای گەڕان و ئاشەەنابوونی ئەەەێمە فەەەراوان ''
سەەەەینی بیەەەەر و هەسەەەەتی خەڵکەەەەانی ڕێەەەەگەی نا دەکەەەات لە
بەو  دیەەکە لە سەەەردەم و کەەاتێکی دیەەکەدا.''یەکی کەەۆمەڵگە

ین لە دەتەەەەوان ،پێەەەەیەی وەرگێەەەەڕان کردەیەکەەەەی جی ەەەەانییە
 دا لەسەەەر ئەم پێناسەەەیە بەەدوێین.گشەەتی کیچوارچێەەوەیە
ور و ولتەە ئاشەەنای ک هەر نەتەوەیەککەەردووە  ئەوەی وای

بێەەەد و لە ودتەەەانی ب ی ئەوانەەەی تەەەرئەەەابووریسیاسەەەەت و 
وەندیبەسەەەەەەتن و پەی ،ون وەربگرێەەەەەەدودیەەەەەەکەوە ئەزمەەەەەە 

ەکەەەان بەەەووە لەگە  جیاواز تێگەیشەەەتنی ودت و زمەەەانەلێک
 رگێڕانەوەیە.  ڕێگەی وە لەبێگومان ویش یەکتردا، کە ئە

مەەەەەاڵپەری وەرگێەەەەەڕان یەکەەەەەێکە لەو بەەەەەوارانەی  
تیشەەکی دەخەەاتە  ورد و بە فراوانەەیدیەەدی مەەن کلتەەووریی 

ئەرشەەەەەیری کەەەەەوردی بە بەەەەەابەتە  دەدات سەەەەەەر و هەو 
جەەەا لە ڕاپەەەۆرتێکی راوەکەەەان دەوڵەمەنەەەد بکەەەات، وەرگێڕ

ڕ ژنامەوانیی سادەوە تا دەگاتە وتارێکی فیکریەەی درێەە   
کەەەەەایەیەکی پێنەەەەەاو بونیادنەەەەەانی چەەەەەونکە پێمەەەەەان وایە لە

پێویسەەتە ئەرشەەیرێکی دەوڵەمەنەەدی  ،افەرهەنگیەەی تەەۆکمەد
لە زمانەکانی چواردەورمانەوە  هەبێد کە دەقانەمانئەو 

بەسەەەەەر تەواوی دنیەەەەا بە و کاریگەرییەەەەان  دەنووسەەەەرێن
 .  گشتی و خۆمان بە تایبەتی هەیە

و سەەادنە  پا  کارکردنی ڕ ژنامەوانییدا،دیدی من لە 
ی ئەو تەەوێ ەر یبە هاوکارتوانا، چاالکیی کلتووری بەپێی 
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و شەەەارەزایانەی لە بەەەوارێکی دیەەەاریکراودا ئەزموونیەەەان 
و لە ڕێگەی ئەەامرازە جیاوازەکەەانەوە،  ، ڕێب دەخاتهەیە

هەو  دەدات الیەنێکەەی کەەایەی کلتەەووری بورووژێنێەەد و 
ی ی. چەەاالکگفتوگۆ و ڕاگۆڕینەوەی لەسەر دروسد بکەەات

ڕ ژی بە بۆنەی  ەڕێکخستنی پانێڵێک ئەمساڵی ماڵپەرەکە
ان، وەرگێەەەڕلەژێەەەر ناونیشەەەانی '' ەوە،ی وەرگێەەەڕانیجی ەەەان

ئەم پەەانێڵە کەەردنەوەی  کردەیەک زیاتر لە گۆڕینی وشەەە''.
ژانەەدنی ئەو پرسەەانەی پەیوەندیەەدارن وبەەۆ ورودەرگایەکە 

، لە ڕێەەەەەەەی بانگ ێشەەەەەەەتکردنی چەنەەەەەەەد ڕانەوەێەەەەەەە بە وەرگ
ێشکەشەەەکردنی کەسەەەایەتییەکی نەەەاوخۆیی و بیەەەانی بەەەۆ پ

چەند بابەتێب سەبارەت بە ئەزموون و کاری خۆیەەان لە 
چەنەەەەەەەەەد  لەگە  پەەەەەەەەەانێلەکەدا،. دنیەەەەەەەەەای وەرگێڕانەەەەەەەەەدا

، مەەەاڵپەر دانەەەراونو لە  ئامەەەادە کەەەراون ڤیەەەدیۆیەککورتە
لە ڵێب کەسایەتیی باشووری کوردسەەتان کە کۆمەدا انتێی

ژانەەرە جیاجیاکانەەدا وەرگێەەڕان دەکەن، بۆچەەوونی خۆیەەان 
ئەمە  .رەکەیەەەەان و دنیەەەەاکەی، دەخەنە ڕوودەربەەەەارەی کا

وەرگێەەەەەڕان و باڵوکەەەەەردنەوەی چەنەەەەەدین بەەەەەابەت لەگە  
دیەەدی  ،پەەانێلەکەداهەەاوڕل لەگە   وەرگێەەڕان. دەربەەارەی

مەەن یەکەمەەین نەەامیلکەی خەەۆی سەەەبارەت بە وەرگێەەڕان 
وتەەاری دێەەد لە سەەێ  کە پێەەبو بەەاڵو دەکەەاتەوە،  چەەاپ

 .ەو ئەمەی بەردەستت گرنگ لەبارەی وەرگێڕانەوە
پەیوەنەەەەەدییەکی  بە جۆرێەەەەەب لە جۆرەکەەەەەان ڕەنەەەەەگە

بەوەی هەریەکەیەەان  یەکانگیر لە نێوان وتارەکاندا نەبێد،
تیشەەەەەب بەەەەەخەنە سەەەەەەر الیەنێکەەەەەی جیەەەەەاواز و تەەەەەایبەتی 
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وەرگێەەەەڕان، وەک ئەوەی یەکێکیەەەەان سەەەەەرن ی لەسەەەەەر 
وەرگێڕانەەی شەەی رە، دانەیەکیەەان بەەابەتی زمەەانی دووەم و 

ی تریەەان ئەرکەکەەانی سەەێیەم و چەنەەدەمی بەەۆ گەەرنگە، ئەو
، نووسەەەەەەرێکیان ئەڵمەەەەەانییە، وەرگێەەەەەڕ شەەەەەر ڤە دەکەەەەەات

و ز ر ئەمەریکەەەی  یەکێکیەەەان مەکسەەەیکی و ئەوی تریەەەان
دواجەەار بنەڕەتەەی بەدم   شەەتی دیەەکەی جیەەاواز لە یەکتەەر

هەرسەەێکیان یەک پەەایەیە: وەرگێەەڕان، کەەردەیەکە زیەەاتر لە 
گەەۆڕینی وشەەە و ز ر لەوە قەەووڵتر و وردتەەرە کە پێمەەان 

تەن ەەا لەجێەەدانانی ڕسەەتەکانە، بەڵکەەو پر سێسەەێکی  وابێەەد
ئەەاڵۆزە و پێویسەەتە وەرگێەەڕ لە وردەکارییەکەەانی بگەەات و 
لەگە  هەموو ئەو پێشەە ات و ئەگەرانەی لە مەەامەڵەکرنی 
لەگە  دەقێکەەەی بیانیەەەدا دێەەەنە بەردەمەەەی، دەسەەەتوپەن ەی 

 هەر بەەۆیە نەرم بێەەد و بە هۆشەەیارییەوە مەەامەڵە بکەەات.
 هەیە و خەەەەەۆیکەەەەەی تەەەەەایبەت بە هەریەکێکیەەەەەان گرنگییە

بێگومەەەان پەەەێکەوە دەتەەەوانن سەەەێیینەیەکی بەەەا  بەەەن بەەەۆ 
 پێشبردنی کایەکە  کە بە هیواین وا بکەوێتەوە.وبەرە
 
 

 ماڵپەری کلتووریی دیدی من 
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ەکانی وەرگێڕانەوە، لەبارەی تیۆریی گفتوگۆکردن
ز ر جار خۆی لە لێکۆڵینەوەی نێوان دوو بابەتدا 
دەبینێتەوە، ئەویش دەقی ئەدەبی و نائەدەبی، شی ر و 
پەخشان، یاخود لە نێوان گوتاری تەکنیکی لەسەر فیزیا 
و ڕیکالمی دووبارەوەبووی هەموو ڕ ژێکن. بەدم بۆ 
ئەوەی لە سروشتی وەرگێڕان تێبگەین، نابێد تیشب 

ەسەر جۆرە جیاوازەکانی گوتار بێد، بەڵکو دەبێد ل
لەسەر ئەو پر سانە بێد کە لە هەر پەیوەندییەکی 
نێوان دوو زماندا هەن. بۆیە هەرچۆنێب بێد، نابێد 
تیۆریی پەیوەندیی نێوان دوو زمان بە گفتوگۆکردن لە 
نێوان وەرگێڕان و شر ڤەکردندا سنووردار بکرێد، لە 

یاوازە لە وەرگێڕان لەبەر کاتێكدا کە شر ڤەکردن ج
 پەستانی کات و تەنگ ەی شوێن و کات. 
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هەندێب لە وەرگێڕە شارەزاکان بە شەەانازییەوە ئەوە 
ڕەت دەکەنەوە کە هەەەیی تیەەەۆرییەکی وەرگێەەەڕان پەیەەەڕەو 
بەەکەن و گەەوایە تەن ەەەا بە سەەادەیی وەرگێەەەڕان دەکەن. لە 
واقی دا، هەر کەسێب پەیوەندیدار بێد بە ئەرکی ئەەاڵۆزی 

ێڕانەوە ئەوا جۆرێب تیۆریی شاراوە یاخود نادیەەار وەرگ
هەیە کە پەیەەەڕەوی دەکەەەات، تەنەەەانەت ئەگەر تیەەەۆرییەکی 
ساوا  بێەەد و تەن ەەا لەژێەەر نەەاوی ''وەفەەاداری بەرامەەبەر 
بەوەی نووسەەەر دەیەوێەەد بیڵێەەد'' بێەەد، واتە ئەگەر بێتەەو 
تەن ەەەەا پابەندبوونیشەەەەیان بێەەەەد بە دەقەەەەی سەەەەەرەکییەوە 

 قی نووسەرەکە.  لەپێناو پاراستنی دە
لەجیاتیی نەبەەوونی هەەیی تیەەۆرییەکی وەرگێەەڕان، بگەەرە 
چەنەەدین جەەۆری تیەەۆری هەیە، هەرچەنەەدە بە دەگمەنەەیش 
وەک تیەەەۆریی چەسەەەپاو دانیەەەان پێەەەدا نەەەراوە سەەەەبارەت 
بەوەی چەەۆن و کەی و چەەۆن وەرگێەەڕان بکەیەەن. یەکێەەب 
لەو هۆکەەەەەارانەی وای کەەەەەردووە بەو ڕادەیە تێڕوانینەەەەەی 

لەسەەەەەەەر وەرگێەەەەەەڕان، ئەوەیە کە جیاوازمەەەەەەان هەبێەەەەەەد 
پەیوەنەەەەدیی نێەەەەوان دوو زمەەەەانی جیەەەەاواز لە کەەەەازیوەی 
مێەە ووی مەەر ڤەوە هەبەەووە. لە زووەوە، لە هەزار سەەا  
پەەەەێش ئێسەەەەتاوە لە میز پۆتامیەەەەا بەەەەۆ بەکارهێنانەکەەەەانی 
وەرگێڕەکان لیستی وشەی زمانی جیەەاواز ئامەەادە دەکەەرا 
ر و ئەمڕ   وەرگێڕان و شەەر ڤەکردن بەەۆ زیەەاد لە هەزا

زمەەەان بەردەسەەەتە  لە ڕاسەەەتیدا چەنەەەد زمەەەان لە دنیەەەادا 
 هەبێد، ئەوەندە وەرگێڕانیش هەیە.
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یەكێب لە لێکەەدژییەکانی پەیوەنەەدیی نێەەوان دوو زمەەان 
ئەوەیە، کە هەردوو زمانەکە بە شێوەی تایبەتیی خۆیەەان 
ئەەەەەەاڵۆزیی خۆیەەەەەەان هەیە، هەروەک ڕی ەەەەەەارد دەڵێەەەەەەد، 

دنی  ''ئەەەەەەەەەاڵۆزترین جەەەەەەەەەۆری ڕووداوە کە لە پەرەسەەەەەەەەەەن 
گەردوونەەەەەەدا بەرهەم هاتبێەەەەەەد'' و لە هەمەەەەەەان کاتیشەەەەەەدا  
سروشتیترینە. شر ڤەکردن ز ر جار لە الیەن منەەدادنەوە  
ئەن ەەام دەدرێەەد و دەرئەن ەەامی سەرسەەامکەری هەیە، بە  
تایبەت پێش ئەوەی خرابێتنە خوێندنگە و شەەتێب لەبەەارەی  

   ناو و کردار و ئاوەڵناوەوە بزانن. 
تیەەۆریی وەرگێەەڕان، یەکێەەب لە هۆکەەاری هەمەجەەۆری 

ئەوەیە کە پر سەەەەەی وەرگێەەەەڕان دەکرێەەەەد لە چەنەەەەدین 
دیەەەەدی جیەەەەاوازەوە ببینرێەەەەد: لە ڕووی شەەەەێوازەوە، لە 
ڕووی نیازی نووسەرەوە، لە ڕووی فرەیەەی زمەەانەوە، لە 
ڕووی جیەەەەەاوازیی کلتەەەەەوورییەوە، لە ڕووی کێشەەەەەەکانی 
پەیوەندیی تاکەکەسەەییەوە، لە ڕووی گەەۆڕان لە فاشەەیۆنی 

و لە ڕووی ئەو د خانەی تێیدا وەرگێەەڕان بە  ئەدەبییەوە
کار دەهێنرێن. بەەۆ نمەەونە لە بێەەدەنگیی هەەۆدەی ماڵەکەتەەدا 
بخەەەەوێنەرەوە، جیەەەەاوازە وەک ئەوەی لەسەەەەەر تەخەەەەتەی 
شەەەەانۆ نمەەەەایش بکەیەەەەد، یەەەەاخود لە ژاوەژاوی دەنگێکەەەەی 

 بەرزدا بخوێنیتەوە.
تیەەەۆرییە بەرفراوانەکەەەان و فرەجۆرییەکەەەانی کێشەەەەی 

یەن چەنەەەەدین کەسەەەەەوە کە پراکتیەەەەز و وەرگێەەەەڕان لە ال
تیۆریی وەرگێڕانیان بۆ گەەرنگە، خوێنەەدنەوەی بەەۆ کەەراوە، 
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( و ڤەەازکوێز ئەەایۆرا 196٣بەەۆ نمەەوونە لە الیەن گەەوینتەر  
 (.  19٨٨( و ویڵسەوە  1977 

تیەەەەۆری دەبێەەەەد کەەەەۆمەڵە دەربڕینێکەەەەی یەکگرتەەەەوو و 
ڕێکخراو بێد و وەک بنەمەەا لەپێنەەاو شەەیکردنەوەی چەنەەد 

دا بە کەەەەەەەار ب ێنرێەەەەەەەد. بەدم تیەەەەەەەۆرییەکی دیاردەیەکەەەەەەە 
بڕواپێکەەەراو و جێمتمەەەانە لەسەەەەر وەرگێەەەڕان، دەبێەەەد لە 
لیسەەتێب یاسەەا کە بە سەەەری پەنەە ە دەژمێەەررێن، زیەەاتر 
بێەەەەد  لە ڕێەەەەگەیەوە وەرگێڕەکەەەەان بە گشەەەەتی دەتەەەەوانن 
دەقێکەەی پوخەەد و لەبەەار لە دەقەەی سەەەرەکییەوە بەرهەم 

دەر بێەەەد لە ب ێەەنن. تیەەەۆرییەکی قەەایلکەر دەبێەەەد یارمەتیەە 
دەستنیشەەەەانکردنی ئەو بەشەەەەانەی هێشەەەەتا نەناسەەەەراون، 
هەروەک کونە ڕەشەکانی ئەستێرەناسەەی. تیەەۆری دەبێەەد 
پێەەەەوەرێکی چەەەەاوەڕوانکراو دابەەەەین بکەەەەات سەەەەەبارەت بە 
ئاسەەەەەتی سەەەەەەرکەوتنی چەەەەەاوەڕوانکراو لە بەکارهێنەەەەەانی 
بنەمەەەەەەاگەلێکی دیەەەەەەاریکراودا، ئەویەەەەەەش بە پێەەەەەەدانی ئەو 

بیەەنەر، سروشەەتی نەەاوەڕ کەکە، پێشەەبینییە دیەەاریکراوەی 
چەنەەەدێتیی ئەو زانیارییەەەانەی جەەەۆری گوتەەەارەکە هەڵەەەی 

 دەگرێد و د خی بەکارهێنانەکە. 
جەەەەەەەگە لە ژمەەەەەەەارەی مەەەەەەەامەڵەکردن لەگە  بنەمەەەەەەەا 
سەەەرەتاییەکان و پر سەەەی وەرگێەەڕان، هەەیی تیەەۆرییەکی 
سەەەلمێنراوی تێروپەەڕ تەەا ئێسەەتا بەەوونی نیەەیە. لە ڕاسەەتیدا، 

اس لە ''تیۆرییەکەەانی وەرگێەەڕان'' نائاسەەییە ئەگەر بێتەەو بەە 
بکەیەەد، لە کاتێکەەدا هەمەەوو ئەو کەەارانەی بەم شەەێوەیە تەەا 
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ئێستا کراون، زن یرەی چەند دیەەدێکی دووربینەەی گەەرنگن 
 لەسەر ئەم پر ژە ئاڵۆزە. 

هۆکەەەەەاری سەەەەەەرەکیی کەموکەەەەەووڕیی ئەم تیەەەەەۆرییە 
ئەوەیە، کە وەرگێەەەەڕان لە جەوهەردا تەکنەلۆژیەەەەایەکە کە 

ابەنەەەەدبوونیس بەسەەەەتووە. ئەوانەەەەیش پشەەەەتی بە چەنەەەەد پ
زمانناسەەەەی، زانسەەەەتی مر ڤناسەەەەی، زانسەەەەتی دەروونەەەەی، 
تیەەۆریی پەیوەنەەدی و زانسەەتی دەمارەکەەانن. بە گشەەتی بە 
ڕادەیەکەەەەەەەی کەم ئاگەەەەەەەاداری ئەوەیەەەەەەەن کە چەەەەەەەی وا لە 
وەرگێڕەکان دەکەەات هەەان بەەدرێن، بەدم دەبێەەد بەردەوام 

نێکەەدا لە هانداندا بن و بەرەو زیەەادبوونیش ب ەەن  لە جی ا
 کە بە ڕووی فرەزمانیدا کورت بووەتەوە.  

لەجیەەاتیی ئەوەی لەبەەارەی تیۆرییەکەەانی وەرگێەەرانەوە 
قسەەەە بکەیەەەن، ڕەنەەەگە باشەەەتر بێەەەد زیەەەاتر لەسەەەەر ڕێگەەەا 
هەمەچەشنەکانی گەیشەەتن بە ئەرکەەی وەرگێەەڕان بەەدوێین، 
ڕێکخسەەەەتنی جیەەەەاواز کە دیەەەەدی جیەەەەاواز دابەەەەین دەکەن، 

لەسەەەەر ئەوەی هەروەهەەەا ڕێگەەەای جیەەەاوازی قسەەەەکردن 
چەەۆن پەیامێەەب لە زمەەانێکەوە بگەەوازرێتەوە بەەۆ زمەەانێکی 
تر. ئەو ڕێگا جیاوازانەی تێیەەدا خەڵەەب ئەرکەەی پەیوەنەەدیی 
نێەەوان دوو زمەەان دەگەەرنە ئەسەەتۆ، ڕەنەەگە باشەەتر بێەەد لە 

( دەقە 1چەنەەەەد دیەەەەدێکی جیەەەەاوازەوە ڕوون بکەەەەرێتەوە: 
سەەەەەەەرەکییەکە، بە بەرهەمەکەی و باڵوکەەەەەەردنەوەکەی و 

( ئەو زمەەەانەی بە کەەەار 2شەەەر ڤەکردنەکەیەوە، مێەەە ووی 
هێنراوە لە بونیادنانەوەی پەیامی زمانە سەەەرەکییەکە بەەۆ 

( ڕووداوی پەیوەنەەدییەکان کە شەەوێن و ٣زمانی وەرگەەر، 
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کەەاتی پەیەەامی دەقە سەەەرەکییەکە و دەقە وەرگێەەڕراوەکە 
( هەمەجەەەەەەۆریی ئەو کەەەەەەۆدانەی لە 4پێەەەەەەب دەهێنێەەەەەەد، 

نەەدا بە کەەار هەەاتوون. ئەم ڕووداوی پەیوەنەەدییە تایبەتەکا
چەەەەوار دیەەەەدە جیەەەەاوازە لە کر کەەەەدا دەتوانرێەەەەد لەژێەەەەر 
زاراوەکەەەەەەانی فیلۆلەەەەەەۆژی و زمانناسەەەەەەی و گەیانەەەەەەدن و 

 سۆسیۆسیمیۆتیکەوە دابنرێن.  
ئەم چەەەەەوار دیەەەەەدە سەەەەەەرەکییە لەسەەەەەەر کێشەەەەەەکانی 
پەیوەندیی نێوان دوو زمان نابێد هەرچۆنێب بێەەد وەک 

ەڵکەەەەەو وەک پێشەەەەەبڕکێ و دژبەیەک پەیەەەەەڕەو بکەەەەەرێن، ب
تەواوکەەاری یەکتەەرن. یەکتەەری هەڵناوەشەەێننەوە، بەڵکەەو لە 
تێگەیشەەەتنێکی فراوانتەەەری سروشەەەتی وەرگێرانەەەدا ڕەنەەەگ 
دەدەنەوە. ڕەنگەەەەەەەەەەەەەەەەدانەوەی بەرەوپێشەەەەەەەەەەەەەەەە وونێكی 
سەرن ڕاکێشەەەەەەەی مێەەەەەەە وویین بەو پێەەەەەەەیەی تیشەەەەەەەکی 
تێەەەەڕوانینەکە لە خەەەەاڵی دەسەەەەتپێکدا وەرگەڕاوە، کە دەقە 

ێەەب لە الیەن ئەوانەی سەەەرەکییەکەیە بەەۆ د خێەەب کە دەق
وەری دەگەەەرن، شەەەر ڤەی دەکەن، تێگەیشەەەتن دروسەەەد 
بکەەەەەەەات. پەرەسەەەەەەەەندنێکی لەو جەەەەەەەۆرە لە دیەەەەەەەدی ئەو 

ئامان ی سەەەرەکییە و   هەقیقەتەوە کە هەموو گەیاندنێب
لە  نیەەەەەازی دەقەەەەەی سەەەەەەرەکییەوە دەگەەەەەوازرێتەوە بەەەەەۆ 

 شر ڤەی وەرگر، تەواو سروشتییە.
 

 دیدگای فیلۆلۆجی بۆ وەرگێڕان
ای فیلۆلەەەۆجی لەسەەەەر وەرگێەەەڕان لە جی ەەەانی دیەەەدگ

خۆرئەەاوادا دەگەڕێەەتەوە بەەۆ هەنەەدێب تێڕامەەانی قەەوو  لە 
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الیەن کەسەەەانی وک سیسەەەیر ، هەەەۆراس، ئۆگەسەەەەتین و 
جەەەۆر مییەوە، کە خەمە سەەەەرەکییەکانیان پەەەوختەکردنی 
ڕاسد و دروسەەتیی دەقە یۆنانییەکەەان بەەوو بەەۆ التینەەی. لە 

اسەەەەەەەتەکردنی لە ئەورووپەەەەەەەا، ئاڕ 1٨و  17سەەەەەەەەدەکانی 
فیلۆلۆجی لە وەرگێڕاندا تیشکی دەخستە سەر پرسەەگەلی 
وەک ''وەفاداری بەرامبەر دەق''، بە ز ری پەیوەندییەکی 
نزیکی هەیە بە مێ ووی شر ڤەکردنی دەقەکەوە، شەەتێب 
کە بە شەەەەێوەیەک گرنەەەەگ بەەەەوو لە د خەەەەی وەرگێڕانەەەەی 
ئین یلەەەدا. بەەەۆ بەشەەەی هەرە ز ری، ئارگومێنەەەد لەبەەەارەی 

رگێەەەەەڕانەوە مەەەەەامەڵەی لەگە  ئاسەەەەەتی سەەەەەەروبەری وە
ئەەەەەازادییەکەی دەکەەەەەرد کە دەیتەەەەەوانی، یەەەەەاخود دەبەەەەەوو 
ڕێگەپێەەەەدراو بێەەەەد، تەەەەوێ ەرانیش بە گەرمەەەەی گفتوگەەەەۆی 
ئەوەیەەان دەکەەرد کە ئایەەا دەبێەەد وەرگێەەڕ خەەوێنەر لەگە  
دەقەکەدا بگون ێنێەەەەد، یەەەەاخود دەقەکە لەگە  خەەەەوێنەردا 

ودا لە بگون ێنێد. بەشەەێکی بەشەەدارییە گرنگەکەەانی لە زو
ڕووە فیلۆلۆژییەکەەەەەانی وەرگێەەەەەڕانەوە کەەەەەراون، لە الیەن 

(، 1656(، کەەۆولی  154٠(، ئیتینەەی دولێەەد  15٣٠لوسەەەر  
( بەەەەەەەەوون، بەدم 1715( و پەەەەەەەەۆپەوە  16٨٠دریەەەەەەەەدێن  

کەەاریگەریی لوسەەەر زیاترینیەەان بەەوو لەو دیەەدگایەوە کە 
ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ کاریگەریی ز ری وەرگێڕانەەی 

ا لە ئەورووپەەەای ڕ ژئەەەاوا و دواتەەەر لە ئین یلیەەەدا سەەەەرەت
 بەشەکانی دیکەی جی ان.

ئەم دیەەەدیە فیلۆلەەەۆژییە تەەەا ئێسەەەتا  زینەەەدووە، کە لە 
الیەن بەشەەەداربووی گرنگەەەی وەک کەسەەەایەتیی کەەەاری و 
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( و جەەەەۆن 1975(، جەەەەۆرە سەەەەتەینەر  196٣جومپلێەەەەد  
( شەەایەتیی بەەۆ دەدرێەەد. کتێەەبەکەی 19٨٠فێلسەەتینەرەوە  

گێڕانەەی نیەەر دا بەەۆ ملمالنێکەەانی فێلیسەەتینەر لەسەەەر وەر
وەرگێڕانەەەەی شەەەەی ری لیریکەەەەەی، بەرهەمێکەەەەی بەنەەەەەرخە. 
هەروەها وتەەاری ز ر هەن لەبەەارەی وەرگێەەڕانەوە، کە لە 
الیەن زانکۆی تەکساسەوە بەەاڵو کەەراوەتەوە لە دادس بە 
ناوی دەسەەتەی وەرگێڕانەەی ئەدەبیەەی زانکەەۆی ئەمەریکەەی، 

 دەکەن.کە ئەم دیدگا فیلۆلۆژییە بە ڕوونی نمایش 
سەرسەەەامکەرە کە ڕێگەەەا فیلۆلۆژییەکەەەانی وەرگێەەەڕان 
دەتوانێەەەەد دەرئەن ەەەەامی ڕادیکەەەەاڵی جیەەەەاوازی هەبێەەەەد. 
ئەوانەی ئەولەویاتەکانیەەەەان لەسەەەەەر پاراسەەەەتنی فەەەەۆڕمە 
ئەدەبییەکەەەەان دادەنەەەەێن، جۆرێەەەەب لە وەرگێەەەەڕان بەرهەم 
دەهێنن هەروەک لە نوسخەی نوێی ئین یلەەی ئەمەریکیەەدا 

ۆنانییەکەی لە ڕووی سەەتایلەوە بەدی دەکرێد، کە دەقە ی
 خراپ نییە، بەدم وەرگێڕانە ئینگلیزییەکەی تەواو خراپە.  
ز ر وەرگێەەڕ سەەەرکەوتوو بەەوون لە پێکەوەگرێەەدانی 
شەەەێواز و وەفەەەاداریی نەەەاوەڕ ک، ڕەنەەەگە بە شەەەێوەیەکی 
سەرسەەامکەر لە شەەانۆنامەکانی ئەریسەەتۆفانی بین ەەامین 

کەەەەان ( نمەەەەایش کرابێەەەەد. دەقەەەەی هەورە1924ڕ جەرس  
دەقێکی قورسە بۆ وەرگێڕانێكی پڕاوپڕ، چونکە پەەارچەی 
گەورەی لیریکەەی، دڕنەەدەییەک دژ بە فەلسەەەفە، مەەامەڵەی 
تەنزیی بە پەروەردەی یۆنانی و گاڵتەوگەپی زیادەڕەوی 
لە خەەەەەەۆ دەگرێەەەەەەد، کە خەڵکەەەەەەی دەخەەەەەەاتە قاقەەەەەەایەکی 
بەردەوامەوە. ڕ جەرس دەقەکە دەگەڕێنێەەتەوە بەەۆ ژیەەان 
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ردەوام لە کەەەێش و سەەەەروادا بەەەۆ لە ڕێەەەگەی گەەەۆڕانی بە
ئەوەی لەگە  سروشتەکەدا بگون ێد. زیرەکانە یاری بە 
مانای وشە دەکات و کارامانە دیالۆگەکان وەردەگێڕێەەد، 
تەنەەەەانەت بەەەەۆ ئاسەەەەتیب کە دەقە هەرە گاڵتەئامێزەکەەەەان 

 دەگون ێنێد لەگە  خوێنەرانی سەردەمی شاژن. 
ژمەەەەەەەەەەەەەارەیەک لە تایبەتمەنەەەەەەەەەەەەەدی و سەەەەەەەەەەەەەنوورە 

کەەانی دیەەدگای فیلۆلەەۆژی لەسەەەر وەرگێڕانەەی جەوهەرییە
کەەاری ئەدەبیەەیش شەەی کەەراونەتەوە و لە الیەن ئۆکتەەاڤیۆ 

( گفتوگۆیەەەەان 196٣( و جەەەەۆرە مەەەەاونینەوە  1971پەەەەاز  
لەسەەەەەەر کەەەەەراوە. پەەەەەاز لە گفتوگەەەەەۆکردنی ملمالنێكەەەەەانی 
وەرگێڕانەەەەی ئەدەبەەەەی لەگە  دەسەەەەتێکی هونەرمەنەەەەدانەدا 

یەوە خەەۆی وایە. بەهرەیەکەەی تەەایبەتی هەیە، کە بە دڵنیەەای
مەەەەەاونینگیش ڕێگەەەەەایەکی تەەەەەایبەتی هەیە لە باسەەەەەکردنی 
بیەەەەەەروڕای فرەچەشەەەەەەن و بڕیەەەەەەاردان، هەروەک ئەوەی 

 نمایشی هاوسەنگییەکی جوانپۆشی بکات. 
ئەوانەی بە شەەەێوەیەکی سەەەەرەکی بە دوای ڕێبەەەازی 
فیلۆلەەۆژی کەوتەەوون و لەسەەەری دەڕ ن، لە وەرگێڕانەەدا 

ەرەکەەەەانی دیەەەەکە بەەەەا  بۆیەەەەان ڕوون بەەەەووەتەوە کە فاکت
دەبێەەەەد تیشەەەەکێکی زیاتریەەەەان بخەەەەرێتە سەەەەەر. لە کتێبەەەەی 
وەرگێڕان: ئەدەبیەەات و زمانناسەەی و دیەەدگای فەلسەەەفیدا، 
ئەم فەەەەەەەەاکتەرە فراوانەەەەەەەەانەی زمانناسەەەەەەەەی و بەەەەەەەەابەتە 
کلتوورییەکەەەان ناسەەەێنراون و پەنەەە ە لەسەەەەر ڕێگەەەایەکی 
قەەایلکەرتر دادەنێەەد بەەۆ هەنەەدێب لەو ملمالنەەێ گرنگەەانەی 

 وچاری دەبن.  وەرگێڕەکان دو



2٠ 

 
 دیدگای زمانناسی

لەبەر ئەوەی وەرگێەەەڕان هەمیشەەەە بەالیەنەەەی کەمەوە 
دوو زمەەەەانی جیەەەەاواز لە خەەەەۆ دەگرێەەەەد، بە دڵنیەەەەاییەوە 
ژمەەەارەیەک لەوانەی لە بەەەواری ملمالنێکەەەانی وەرگێڕانەەەدا 
دەخوێنن، تیشب دەخەنە سەر تایبەتمەنەەدییە ڕوونەکەەانی 

گرنەەگ دەقەەی سەەەرەکی و زمەەانی مەبەسەەد. تەەوێ ینەوەی 
لەسەر بونیادە زمانناسەەییەکان لە الیەن تەەوێ ەرانی وەک 
سەەاپیر، بلوومفیەەر، تروبێتسەەکۆی و جاکۆبسەەنەوە، بەەووە 
ڕاخەری کانییەک بۆ تەەوێ ینەوەی سیسەەتەماتیکی لەسەەەر 
هاوکێشەەەی زمانناسەەی. پاشەەان لێکەەدانەوەی زمانەکەەان لە 
دەرەوەی خێەەزانە سەەامییەکان و ئینەەد ئەورووپییەکان لە 

ڤناسەەەەەەەەەەە زمانناسەەەەەەەەەەەکانەوە داهێنەەەەەەەەەەانێکی الیەن مر 
ورووژێەەنەری بەەۆ پەیوەنەەدیی نێەەوان زمانەکەەان بە ڕێگەەای 
نەەول و داهێەەنەرانە دابەەین کەەرد. چۆمسەەکی و هاوڕێکەەانی 
ڕەهەندێکی دینامیکییان بۆ بونیەەادی زمەەان دابەەین کەەرد لە 
ڕێگای بەکارهێنانی گواستنەوەوە. هەمەەوو ئەمەەانە بەەوونە 

دین کتێەەەە لەسەەەەر دەرگەەەایەک بەەەۆ باڵوبەەەوونەوەی چەنەەە 
وەرگێەەەڕان، کە بە شەەەێوەیەکی سەەەەرەکی تیشەەەب دەخەنە 
سەەەەر پێکەوەگون ەەەانی بونیەەەادە زمانییەکەەەان. بەشەەەێب لە 
گرنگتەەەەەرین ئەو کتێبەەەەەانە لە الیەن ڤینەەەەەای و داربێڵنێەەەەەد 

(، 19٨6(، تەەاتیلۆن  1965(، کەەاتفۆرد  1964(، نیدا  195٨ 
 (  نووسراون.  19٨٨( و مالۆنەوە  19٨4الرسۆن  
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ە کتێەەەەەبەکەی مەەەەەالۆن، بەشەەەەەێکی ز ری ئەو جەەەەەگە ل
کتێبەەەەانەی کە مامەڵەیەەەەان لەگە  ڕووە زمەەەەانەوانییەکەی 
وەرگێەەەەەڕان دەکەەەەەرد، لە جەوهەردا ئامان یەەەەەان لەسەەەەەەر 
پەیوەنەەدیی مانەەادار بەەووە لەجیەەاتیی پەیوەنەەدیی فەرمیەەی 
پوخد. بە شەەێوەیەک ئەمە بەەۆ ڕێگەەاکەی نیەەدا و الرسەەۆن 

 ێکی گەەەۆڕین دروسەەەتە. بەدم کتێەەەبەکەی مەەەالۆن ئامەەەان
پیشەەەان دەدات بەەەۆ ژمەەەارەیەک لە پر سەەەە سەەەیمانتیب و 
فەرمییەکەەان، کە هاوکێشەەە و جێگیرکەەاری، هەمەچەشەەنی، 
یەکگەەەەرنەوە لە یەک خاڵەەەەدا، ڕوونکەەەەردنەوە، دابەزانەەەەدن، 
باڵوکەەەەەەەەردنەوە و تەەەەەەەەۆخکردنەوە لە خەەەەەەەەۆ دەگرێەەەەەەەەد. 
تیشکخسەەەەتنە سەەەەەر ئەم پر سەەەەەیە بەرهەمەەەەدارە، بەدم 

ە سەەەەەر تایبەتمەنەەەەدێتییە تیشەەەەکی زیەەەەاتر دەبێەەەەد بخەەەەرێت
پراگماتیکییەکەەەەەەەەەەانی پەیەەەەەەەەەەامەکە و د خەکە، بەپێەەەەەەەەەەی 

 بەکارهێنانی وەرگێڕان.  
گەشەسەەەندن لە ڕێزمەەانی داتەەای گواسەەتنەوە، لەگە  
یاسا نووسراوە بوولییەکەەان، ئەو یاسەەایەی ئەگەری دوو 
وەدمەەەەەەی دروسەەەەەەد لە خەەەەەەۆ دەگرێەەەەەەد و هاوکێشەەەەەەە 

رنەەگ بەنرخەکەەانی بەەۆ چەسەەپکردن و بەەۆ تەەوێ ینەوەی گ
یارمەتیدەر بوو بۆ ئامێری وەرگێڕان، بەدم لەبار نەبەەوو 
بەەەەەەەەەۆ پڕکەەەەەەەەەردنەوەی ئەو چاوەڕوانییەەەەەەەەەانەی لە الیەن 
پر مۆشەەەەەەەنی پێشەەەەەەەووی کۆمپیەەەەەەەوتەرەوە دانرابەەەەەەەوو. 
سەرکەوتنی سەەنوورداری ئەەامێری وەرگێەەڕان، لە کاتێکەەدا 
گۆڕانکەەاریی پێشەەوەخد و گۆڕانکەەاریی دواتەەری دەوێەەد، 
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ەشەەەەەەەەوە دەرئەن ەەەەەەەامی تەنەەەەەەەانەت بە تەکنیکەەەەەەەی کارام
 وەرگێڕانەکە ناسروشتی دەردەچێد.  

چەند بەشدارییەکی ناڕاستەوخۆ لە ڕێگای زمانناسی 
بەەەۆ وەرگێەەەڕان لە الیەن ژمەەەارەیەک فەیلەسەەەووفەوە کە 
گرنگەەی بە لێکەەۆڵینەوەی زمەەانەوانی دەدەن، کەەراوە، وەک 
ڕێگەەەەەایەک بەەەەەۆ هێنەەەەەانەخوارەوەی فەلسەەەەەەفە لە هەوری 

ەییەوە بەەۆ واقی ەەی قسەەەکردن هەقیقەت و جوانی و پەەاکیز
لەبارەی زمانی گفتوگۆی فەلسەەەفی. بەشەەێکی گرنەەگ لەو 

(، سیسەەەەر 195٣فەیلەسەەەووفانە بەەەریتین لە ویتێنشەەەتاین  
( و ڕیکەەەەەەەۆر 195٣(، کەەەەەەەوینێ  196٨(، گەەەەەەەری   195٣ 
(. بەشەەەەەێکی ز ری دیەەەەەدگاکانیان بە شەەەەەێوەیەکی 1969 

کەەەەەەەاریگەر گفتوگۆیەەەەەەەان لەسەەەەەەەەر کەەەەەەەراوە لە دیەەەەەەەدی 
(، 196٣(، ئەنتەەا   1954وە لە الیەن ویڵەە   زمەەاننەوانییە

(. ئەم گەشەسەەەەندنانە 1972( و مۆراڤ یەەەب  197٠لەەەیی  
ورووژانەەدنی گرنگیەەان بەەۆ پەرەپێەەدانی ڕێگەەایەکی کەمتەەر 
سەەەاویلکە دابەەەین کەەەردووە، ئەویەەەش ئیپسەەەتیمۆلۆژییە لە 
تیەەەۆریی وەرگێڕانەەەدا. هەروەهەەەا هەەەانی زیەەەاتری داوە لە 

دیالۆگەەەدا و یەەەارمەتیی  بەکارهێنەەەانە سەەەادەکانی زمەەەان لە
بنەبڕکردنەەی متمەەانەی نادروسەەتی داوە لە پشتبەسەەتن بە 

 زمانی سروشتی. 
ژمارەیەک لە تێڕوانینی سایکۆلۆژی لەسەر وەرگێەەڕان  

( ئامەەادە کەەراوە، کە مەەامەڵەی  1972لە الیەن الدمیەەراڵەوە   
لەگە  کۆمەڵێەەەەب فەەەەاکتەری سەەەەایکۆلۆژیی هەمەچەشەەەەن  

و ڕێگایەەانەی تەەوخمە  کەەردووە کە کاریگەرییەەان بەسەەەر ئە 
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زمەەەەەەەەەانەوانی و کلتوورییەکەەەەەەەەەان کە لە پەیوەندیەەەەەەەەەدا لە  
پر سەەەەەدان، لە الیەن ئەەەەاوەزەوە هەیە. هەروەهەەەەا المبێەەەەر  

( دوو جەەەۆری زمەەەانی جیەەەا کەەەردووەتەوە لەسەەەەر  197٨  
بنەڕەتەەەەی ئاسەەەەتی تەواویەەەەی قسەەەەەکەر لە کەەەەۆدی زمەەەەانی  
مەبەسەەەتدا. دەبێەەەد ئەمە تێگەیشەەەتنێکی بەسەەەوود بەەەدات بە  

جیەەەەاوازییە دیاریکراوەکەەەەانی مەەەەامەڵەدا کە     دەسەەەەتەوە لە 
 وەرگێر و شر ڤەکەر دەیکەن.  

 دیدگای گەیاندن 
کتێبەەی لە زمەەانێکەوە بەەۆ زمەەانێکی دیەەکەی دی وارد و 

( ڕەنگەەەەدانەوەی گرنگیەەەەی چەنەەەەد بەشەەەەێکی 19٨6نیەەەەدا  
سەرەتایین لە تیۆریی گەیاندندا، وەک سەەەرچاوە، پەیەەام، 

شەەەەەوێن و وەرگەەەەەر، پێڕاگەیانەەەەەدنەوە، دەنەەەەەگ، کەەەەەات و 
دەوروبەر. هەروەهەەەا مەەەامەڵە لەگە  پر سەەەەی دووبەەەارە 
کۆددانەەەەەەەەەەان و کۆدهەڵوەشەەەەەەەەەەاندنەوەی پەیوەنەەەەەەەەەەدییە 
بن ینەیەەەیەکە دەکەەەات و بەراوردیەەەان دەکەەەات بە بەشەەەی 

 ئاڵۆزتری پر سەی وەرگێڕان.  
ئەو زمانناسانەی لە بواری کۆمەڵەی زمانەوانیدا کار 

پێرز ( و گەەوم1974(، هەەیم   1972دەکەن، وەک البۆڤ  
(، بەشەەەەەەەەداربوونی گرنگییەەەەەەەەان لە تێگەیشەەەەەەەەتنی 19٨2 

بنەماکەەانی وەرگێەەڕان کەەردووە کە تیشەەب دەخەەاتە سەەەر 
پر سەی هەمەچەشنیی گەیاندن. ئەم پەیوەندییەی نێوان 
کەەەەەەەەەەەۆمەڵەی سۆسیۆلینگویسەەەەەەەەەەەتیب و وەرگێەەەەەەەەەەەڕان، 
پەیوەنەەەەەەەەەەەەەەدییەکی تەواو سروشەەەەەەەەەەەەەەتییە، چەەەەەەەەەەەەەەونکە 
ە سۆسیۆلینگویستیکەکان بە شەەێوەیەکی سەەەرەکی مەەامەڵ
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لەگە  زمانەەەدا دەکەن  وەک ئەوەی لە الیەن کەەەۆمەڵگەوە 
بە کاردەهێنرێەەەەەەەەەەد لە پەیوەندیکردنەەەەەەەەەەدا. ئەو ڕێگەەەەەەەەەەا 
جیەەەاوازانەی تێیەەەدا کەەەۆمەڵگە زمەەەان بە کەەەار دەهێەەەنن لە 
پەیوەنەەدییە تایبەتییەکانیانەەدا، گەەرنگە بەەۆ هەمەەوو ئەوانەی 

 سەروکاریان لەگە  وەرگێڕاندا هەیە.  
سەەەەەەر ئەساسەەەەەی هەر ڕێگەەەەەایەکی وەرگێەەەەەڕان کە لە

تیۆریی گەیاندن بونیاد نرابێەەد، دەبێەەد تیشەەکی پێویسەەد 
بخەەاتە سەەەر تایبەتمەنەەدێتییە پارالینگویسەەتیکی و ئێکسەەترا 
لینگویسەەتیکیەکانی پەیەەامە زمەەانی و نووسەەراوەکان. ئەو 
جەەەەەەەۆرە تایبەتمەنەەەەەەەدێتییانەی وەک ئەەەەەەەاوازی دەنەەەەەەەگ، 
دەنگەدەنەەگ، تایبەتمەنەەدیی پەخشەەکردن، هێمەەا، هەڵوێسەەد 

ەنەەەەەەدیی چەەەەەەاو، وەک ئاشەەەەەەکرایە لە پەیوەنەەەەەەدییە و پەیو
زمانییەکانەەەەەدا گەەەەەرنگن، بەدم بەشەەەەەێکی ز ری خەڵەەەەەب 
شکسەەد دەهێەەنن لەوەی تێەەەبگەن هۆکەەاری هاوشەەەێوە  
ئامادەییەەەەەان لە پەیوەنەەەەەدییە نووسەەەەەراوەکاندا هەیە. بەەەەەۆ 
نمەەوونە شەەێوازی نووسەەین، داڕشەەتن، کەەوالیتیی کەەا ەز و 

 جۆری نوشتانەوەی کتێە.  
ی کەەەاریگەردا، نەەەاتوانین فەەەۆرم لە لەپێنەەەاو کەەەاریگەری

ناوەڕ ک جیا بکەینەوە، لە کاتێکدا فۆرم خەەۆی لە خۆیەەدا 
مانەەەای ئێ گەەەار ز ر هەڵەەەدەگرێد. وەک سەەەوزان النەەەگەر 
دەڵێەەەد، ''هەقیقەتەەەی نمایشەەەکردن'' لەجیەەەاتیی ''هەقیقەتەەەی 
گوتەەەەار''. ئەم بەیەکگەیشەەەەتنەی فەەەەۆڕم و نەەەەاوەڕ ک بەەەەێ 

جیەەدیتر بەەۆ ئەمەەالوال بەەووە هەەۆی تیشەەب خستنەسەەەرێکی 
سەەەر کەەرداری سەەەرەکیی وەرگێەەڕان، بەەۆ نمەەوونە وەک 
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زانیەەەاری، توانەەەای دەربەەەڕین، توانەەەای فێربەەەوون، ئەرک، 
جێبەجێکار، هەستدار و تایبەتی، هەروەهەەا لەگە  توانەەای 
تێگەیشتنی ئەوەی کە کرداری زانیەەاری کەمتەەر لەوەی بە 
شەەێوەیەکی نەریتییەەانە بیەەری لەەێ کەەراوەتەوە، دیەەارە. لە 

ی ئەوەی 2٠، زانیاری دەتوانرێد بە کەمتر لە %ڕاستیدا
 لە بەکارهێنانی زماندا ڕوو دەدات، هەژمار بکرێد.  

ئەم جەختخسەەەتنە سەەەەر فرمەەەانەی زمەەەان، بە هەمەەەان 
شەەێوە کەەاری کەەردووە بەەۆ جەخەەد خستنەسەەەر گرنگیەەی 
بونیادی گوتاری، هەروەهەەا قسەەەکردن لەسەەەر ''هەەونەری 

رمەتیی گرنەەەەگ وتەەەەاربێ ی'' و ''شەەەەاعیری''، کە تێیەەەەدا یەەەەا
هاتووە بە هانای وەرگێڕەکانەوە لە ڕێەەی توێ ینەوەکەەانی 

(، تراوگەەەوت و پەەەرات 1972(، گەەەرایم  196٠جاکۆبسەەەن  
(. ئەم تیشب خستنەسەر بونیەەادی گوتەەارە، مانەەای 19٨٠ 

ئەوەیە کە هەر بڕیاردانێەەەەەەب لەبەەەەەەارەی قبەەەەەەووڵکردن و 
قبووڵنەکردنی وەرگێڕانێەەب، دەبێەەد لەسەەەر بنەمەەای ئەوە 

دەقەەەەی زمەەەەانی سەەەەەرەکی و دەقەەەەی وەرگەەەەر بە  بێەەەەد کە
 شێوەیەکی لەبار کردارەکانیان جێبەجێ بکەن.  

مەرجێکەەەی ب ەەەووکی  وەرگێڕانەەەی دروسەەەد ئەوەیە، 
خەەەەەوێنەران توانەەەەەای ئەوەیەەەەەان هەبێەەەەەد بە هەمەەەەەان ئەو 
شەەەێوەیەی کە چەەەەۆن خەەەوێنەرە سەەەەەرەکییەکانی دەقەکە 
تێگەیشەەەتوون و کاردانەوەیەەەان بەەەۆی هەبەەەووە، تێەەەبگەن. 

گەورەتەەر بەەۆ وەرگێڕانەەی دروسەەد ئەوەیە کە  مەرجێکەەی
خوێنەرانی دەقە وەرگێڕراوەکە کاردانەوەیان بەەۆ دەقەکە 
هەبێد، بە هەردوو جۆری توانای فیکەەری و هەسەەتیار بە 
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مەەەەەامەڵەیەک کە لە جەوهەردا بە هەمەەەەەان شەەەەەێوەی ئەو 
کەەەەاردانەوەیەیە کە خەەەەوێنەرە سەەەەەرەکییەکان دەیانبێەەەەد. 

دەبێەەەد کە لە الیەن  مەرجە ب ەەەووکەکە بەەەۆ ئەو دەقەەەانە
جیاوازیی کەلتووری و زمەەانەوانییەوە دابە  بەەوون، بەەۆ 
نمەەەەوونە ئەو وەرگێڕانەەەەانەی خەەەەراونەتە سەەەەەر زمەەەەانی 
ئینگلیزی لە ئەفریقای خۆرئەەاوا. مەرجە گەورەکە بەسەەەر 
وەرگێرانەەەەی هەنەەەەدێب لە شەەەەی رەکانی هێنریەەەەب هێنیەەەەدا 

 جێبەجێ دەبێد.  
ەرەکەەەان و ئەم مەرجەەەانە ڕێنیشەەەاندەرمانن بەرەو ئەگ

سنوورەکانی وەرگێڕانی دەقی هەمەچەشن  کە کەەرداری 
( مەەامەڵە لەگە  هەمەەان 196٣جیاوازیان هەبێد. مەەاونین  

ملمالنێەەەدا دەکەەەات وەک شەەەتێب کە ئەگەری وەرگێڕانەەەی 
( گفتوگەەەەەەەەەەەەەۆی ڕووە 1972هەبێەەەەەەەەەەەەەد و ڕێەەەەەەەەەەەەەی   

پەیوەندیەەەەەەدارەکانی وەرگێرانەەەەەەی کەەەەەەردووە لە ڕێەەەەەەگەی 
نێەەەی هاوتەەەەایی بانگەشەەەە بەەەۆ تیشەەەەب خستنەسەەەەر ملمال

 کرداری.  
 

 دیدگای سۆسیۆسیمۆنتیک
سەەەەەنتەری تەواو لە دیەەەەدگای سۆسیۆسەەەەیمۆنتیب لە 
وەرگێڕانەەەەەەدا هەمەچەشەەەەەەنیی ئەو کەەەەەەۆدانەیە کە لە هەر 
ئەکتێکەەی پەیوەنەەدیی زارەکیەەدا هەن. وشەەە هەرگیەەز بەبەەێ 
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و  1هەنەەەەەەەەەەەدێب تایبەتمەنەەەەەەەەەەەدێتیی پارالینگویسەەەەەەەەەەەتیب
ەڵکەەی گەەول لە پەیدا نابێد. کاتێب خ 2ئێکسترالینگویستیب

قسەکەرێب دەگرن، تەن ا پەیەەامە زارەکیەەیەکە وەرنەەاگرن، 
بەڵکەەو بنەمەەای زانیەەاریی باکگراونەەدەکە و چەنەەدین کەەۆدی 
هەمەچەشەەەنی ئێکسترالینگویسەەەتیب وەردەگەەەرن، ئەوانەن 
کە بڕیەەەار لەسەەەەر ڕاسەەەتگۆیی، پابەنەەەدی بە هەقەەەیقەتەوە، 
هەناسەەەەی فێربەەەوون، مەعەەەریفەی تەەەایبەت، باکگراونەەەدی 

یی، خەمی خەڵکانی دیکە و جوانیی کەسەەی دەدن. نەتەوە
لە ڕاستیدا، کاریگەریی پەیامی زارەکەەی لەسەەەر ئاسەەتێکی 
فراوان پشد بەو  وکمانە دەبەستێد کە لەسەر بنەمەەای 
ئەم کۆدە ئێکسترالینگویستیکانە بونیاد نەەراون. ز ریەەنەی 
خەڵەەەەب تەواو نائاگەەەەان لەبەەەەارەی ئەو کەەەەۆدانەوە، بەدم 

ی کە خەڵب بە ''هەستێکی نەەاوەکی'' گرنگن بۆ ئەو د خە
 ناوی دەبات بەبێ ئەوەی بزانێد ئەمانە کۆدن. 

ئەم جۆرانە لە کۆد هەمیشە بە جۆرێب لە جۆرەکەەان 
بوونیەەەەەەەان هەیە، ی لە پەیوەنەەەەەەەدیی زارەکەەەەەەەی یەەەەەەەاخود 
نووسراودا بێد، بەدم کۆدی دیەەکەی دیەەاریکراو هەیە کە 

یەەادی بەپێەەی هەڵبەە اردەن و دەبێەەد پەیەەامە زارەکیەەیەکە ز
بکات بە ڕێگای جیەەاواز، بەەۆ نمەەوونە ئاکشەەنی نەەاو درامەەا، 

 
پارالینگویسەەتیب: چەمکەەێکە سەەەروکاری لەگە  گوتەەاری زارەکیەەدا  1

 هەیە و بە هەسد و سۆز و دەنگ و ئاواز و پاراویی گوتارەکان.
ی ەەەەی ئێکسترالینگویسەەەەتیب: چەمکەەەەێکە پەیوەندیەەەەدار نیەەەەیە بە واق 2

زمەەانەوە، بەڵکەەو سەەەروکاری لەگە  گوتارەکەەانی سەەەروو زمانەەدایە، 
 یان دەچێتە سەروو زمان و زمان تێدەپەڕێنێد.   



2٨ 

مۆسیقای گۆرانییەک و چەندین تایبەتمەندێتیی دەنگەەی و 
بینەەراوی وتەەاری مەڵتیمیەەدیا. ئەم کەەۆدانەی هەڵبەە اردەی 
خودن، هەندێب جار دەبنە فاکتەری زاڵی ناو وەرگێەەڕان، 
بە تایبەتی کاتێب ڕێکخستنی کاتیی لێوەکەەان داوا کەەراون 

 ە فیلمی ناو تەلەڤزیۆنەکاندا.  ل
کێشەەەی هەمەچەشەەنیی کۆدەکەەان و پەیوەنەەدییان بەەۆ 
کەەەەات و شەەەەوێنی کەەەەۆمەدیەتی بە گەیانەەەەدنەوە، لە الیەن 
چەند کەسێکەوە ئیشیان لەسەر کراوە، بەەۆ نمەەوونە ئیکەەۆ 

( و ڕ بینسەەۆن 1979(، مارێەە)  1979(، کەەرامپێن  1976 
یمیۆتیب  (. سەرەتای پەیڕەوکردنی ڕێگەەای سۆسیۆسەە 19٨5  

( و تەەەەەۆری  19٨6لە وەرگێرانەەەەەدا لە الیەن وارد و نیەەەەەداوە   
( بەەووە، بەدم دەبێەەد کەەاری زیەەاتری تێەەدا بکرێەەد بەەۆ  19٨٠  

تێگەیشەەەەەەتن لە مەەەەەەامەڵەی ورد کە تێیەەەەەەدا کەەەەەەۆدی زمەەەەەەان  
   پەیوەندیدارە بە کۆدی دیکەی مامەڵەوە. 

لە سەەەەەرەتادا زمەەەەان دەبێەەەەد نەک وەک بونیەەەەادێکی 
ڵکەەو وەک کۆمەڵێەەب خواسەەتی توانای مێشکی ببینرێەەد، بە

هەەاوبە  بە بەکارهێنەەانی دەنەەگ بەەۆ پەیوەنەەدیکردن. ئەم 
کەەۆمەڵە خواسەەتە لە نەەاو کەەۆمەڵگەدا ڕێککەوتنەەی لەسەەەر 
کەەراوە، لە الیەن کەەۆمەڵگەوە بەەاڵو کەەراوەتەوە و لە الیەن 

فێەەەەر کەەەەراوە.  ئەمە بەەەەۆ  ٣سەەەەێتینگێکی کەەەەۆمەدیەتییەوە
تراکد و گۆڕانێکی ڕوون ساخ دەبێەەتەوە لە ڕێگەەای ئەبسەە 

کەمکەەەەەەەەردنەوەوە بەەەەەەەەۆ زمەەەەەەەەان و بەرەو نەەەەەەەەاوەڕ کی 

 
 ئەو کات و شوێنەی کۆمەڵگەکە تێیدایە ٣
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سۆسیۆلینگویسەەەتیکی پێرفۆرمەەەان  دەچێەەەد، لە هەردوو 
د خەەی کۆددانانەەان و کۆدهەڵوەشەەاندنەوەی پەیەەام کە لە 
الیەن کەەۆدی هەمەچەشەەنەوە لە پەیوەندیەەدان. هەروەهەەا 
ئەمە مانەەای ئەوە دەگەیەنێەەد لە  هەردوو د خەەی دانەەانی 

کەەۆددا دیەەالۆگێکی پەیوەندیەەدار کەەۆد و هەڵوەشەەاندنەوەی 
هەیە لە نێەەەەەەەەوان دەقەەەەەەەەی سەەەەەەەەەرەکی و وەرگەەەەەەەەردا، لە 
هەردووکیانەەەەەەەدا لە پێڕاگەیانەەەەەەەدنەوەی پێشەەەەەەەبینیکراودا 
 پێشبینیکردنی ئەوەی کاردانەوەی وەرگر چی دەبێد( و 

 پێڕاگەیاندنەوەی ڕاستی.  
لە جێگەەەەەەەەەای دووەمەەەەەەەەەدا، زمەەەەەەەەەان دەبێەەەەەەەەەد وەک 

یشان بەەدرێد، پ 5و سۆسیۆسینکتراکد 4ئایدیۆسینکراتیب
بەو مانایەی کە ڕەنگە خەڵب جۆرە دەربڕینێکەەی جیەەاواز 
دروسد بکەن، ڕەنگە فۆرمی نەەوێی ئەدەبەەی بونیەەاد بنەەێن 
و بەهای نەەول بەەدەنە پەەا  فەەۆرمە کۆنەکەەانی دەربەەڕین. لە 
ڕاسەەەەتیدا وتەەەەار دەبێەەەەتە مەسەەەەەلەیەکی ڕووکەشەەەەی بەەەەۆ 
جوانکەەاری لەجیەەاتیی بابەتێەەب بەەۆ گەیانەەدن  دەتوانرێەەد 

ول دروسەەد بەەکەن و مەەۆدێلی دیەەکە سەەەرپێ پێەەوەری نەە 
 بخەن. 

 
ئایدیۆسینکراتیب: چەمکێکە تەایبەتە بە تایبەتمەنەدیی تەاکێکەوە، کە  4

بەەەۆ خەەەووە خراپەکانیشەەەی دەگەەەرێتەوە. هەنەەەدێب جەەەار ئەم چەمەەەکە 
 دەربڕینی تاکگەراییش بە کار دەهێنرێد.

سۆسیۆسینکتراکد: چەمکەێکە پەیوەنەدیی بە تایبەتمەنەدیی کەۆمەڵە  5
 کەسێکەوە هەیە.



٣٠ 

سەەەەەەەەەەەەەەەوودەکانی پەیڕەویکردنەەەەەەەەەەەەەەەی ڕێگەەەەەەەەەەەەەەەای 
سۆسیۆسیمیۆتیب بۆ وەرگێڕان دەکرێد بەەد زرێنەوە لە 

( دامەزراندنی ئیپستمیلۆژییەکی واقی ەەی کە بتوانێەەد بە 1
شەەەەێوەیەکی پەیوەسەەەەد بە باسەەەەەکەوە لەسەەەەەر ژیەەەەانی 
هەقیقیەەەەەەی ئەزمەەەەەەوونی ڕ ژانە قسەەەەەەە بکەەەەەەات، چەەەەەەونکە 

ەی پەیوەنەەەەدییەکی سەەەەێیینەییە لە نێەەەەوان هێمەەەەا، بەەەەنەچەک
سەرچاوە و شر ڤەکەر  پر سەەەی شەەر ڤەکردن لەسەەەر 
سیسەەەتەمی نیشەەەانە و بونیەەەادی دیالۆگییەەەانەی کەەەۆمەڵگە 

( کەوتەەنە سەەەر پەتەەی داهێنەەانی زارەکەەی، 2بونیەەادنراوە(. 
لەجیەەەەاتیی سەەەەنوورداربوون بە مەرجەەەەی دابەزیەەەەنەوە لە 

گرانی نەەوخبەویی نووسەەیندا کە پشەەد دەبەسەەتێد بە گەەوێ
( ٣کەسەەەەەەی قسەەەەەەەکەر، کە هەرگیەەەەەەز بوونیەەەەەەان نیەەەەەەیە. 

ناسینەوەی نەرمیی زمان، ناسینەوەی سنوورە لێڵەکەەانی 
بەکارهێنەەەەان و ناسەەەەینەوەی نادیەەەەاریی مانەەەەا، کە زمەەەەان 
دەکەەەەەات بە ئەەەەەامێرێکی بێەەەەەزارکەر و هێشەەەەەتا  ورد و 

( لە جەوهەردا پابەنەەدبوون 4جوانپۆ  بێد بەەۆ دیەەالۆگ. 
سەەەەتەوە لە دیەەەەدی هەمەچەشەەەەنێتیی بە یەک جەەەەۆری زان

 کۆددا.  
دەرکەوتنەەەەی تەواوی تیەەەەۆریی سۆسیۆسەەەەیمۆتیب و 
پەیوەنەەەەەەەدییان بە وەرگێەەەەەەەەڕانەوە، تەەەەەەەەازە بە تەەەەەەەەازە لە 
بەرەوپێش وندایە، بەدم توانەەای پەرەسەەەندنی تێڕوانینەەی 
گرنگیەەەان هەیە و هەروەهەەەا بەرنەەەامەی پراکتیکیەەەان هەیە 

 .لەپێناو دەرئەن امێکی پەسەند و ماناداردا
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 وەرگێڕان: ئەدەبیات و پیتەکان
 

 ئۆکتاڤیۆ پاز

 لە ئینگلیزییەوە: ساڤان ئاکۆ
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کاتێەەب فێەەری قسەەەکردن دەبەەین، فێەەری وەرگێەەڕانیش 
 ،دەبین  منداڵێب کە مانای وشەەەیەک لە دایکەەی دەپرسەەێد

ئەوەی لە ڕاسەەتیدا ڕوو دەدات ئەوەیە داوای لەەێ دەکەەات 
ڕێتە سەەەر وشەەەی کە زاراوە نەناسەەراوەکەی بەەۆ وەربگێەە 

سەەادە و ئاسەەان، کە ئەو تێیەەدەگات. لێەەرەدا وەرگێەەڕان لە 
نەەەەاو هەمەەەەان زمانەەەەدا جیەەەەاوازییەکی ئەوتەەەەۆی نیەەەەیە لە 
وەرگێەەەەڕان لە نێەەەەوان دوو زمانەەەەدا، هەروەهەەەەا مێەەەە ووی 
هەمەەەوو ئەو کەسەەەانەی پەیوەنەەەدییان لەگە  منەەەداڵەکەدا 
هەیە، ئەزمەەەوونی منەەەداڵەکە هاوتەریەەەە دەکەن. تەنەەەانەت 

ە گۆشەەەەگیرەکانیش، زوو یەەەان درەنەەەگ دێەەەنە خەەەێڵە هەر
سەەەەەر پەیوەندیبەسەەەەتن لەگە  خەڵکەەەەانی دیەەەەکەدا کە بە 
زمانێکی بێگانە دەدوێن. ڕەنگە دەنەەگ و ئەەاوازی زمانێەەب 
کە تێگەیشەەەەەەتنمان بەەەەەەۆی نیەەەەەەیە، وامەەەەەەان لەەەەەەێ بکەەەەەەات 
کاردانەوەکانمەەەەەان سەرسەەەەەامی و بێەەەەەزارکەری، یەەەەەاخود 
ە شەەەڵەژاوی لە خەەەۆ بگرێەەەد، بەدم بە زوویەەەی جۆرێەەەب ل

گومەەەەان لەبەەەەارەی زمەەەەانەکەی خۆمەەەەانەوە جێگەەەەای ئەو 
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هەسەەتانە دەگەەرێتەوە و تێەەدەگەین کە زمەەان گەردوونەەی 
نیەەەەیە، بەڵکەەەەو ئەوەی بەەەەوونی هەیە فرەیەەەەی زمەەەەانە، کە 
هەریەکێکیەەەەەان نەەەەەاڕوون و بێگەەەەەانەیە بەوی تریەەەەەان. لە 
ڕابەەەەردوودا، وەرگێەەەەڕان کەەەەاری نەهێشەەەەتن و البردنەەەەەی 

مەەان گەردوونەەی گومانەکەەان بەەووە. لەگە  ئەوەشەەی کە ز
نیەەیە، زمەەان بەشەەێکی کەەۆمەڵگەی جی ەەانی پێەەب دەهێنێەەد، 
کە ئەگەر بێتەەو چەنەەد ئاسەەتەنگییەک تێبپەڕێنرێەەد، گشەەد 
خەڵەەەب دەتەەەوانن پەیوەنەەەدی لەگە  یەکتەەەر ببەسەەەتن و لە 
یەکتەەری تێەەبگەن. هۆکەەاری ئەوەشەەی دەتەەوانن لە یەکتەەر 
تێبگەن و لە پەیوەندیدا بن، ئەوەیە لە هەر زمانێکدا بێد، 

ر ڤ هەمیشە هەمان ئەو قسانە دەکات. بەجی انبوونی م
ڕ  یانەت وەدمێب بوو بەەۆ ئەو فەوزایەی سەەەبارەت بە 
ئین ی) لەئارادا بەەوو: زمەەانی ز ر و یەک مەەادە. هەروەهەەا 
بە هەەۆی فرەیەەی ئایینەکەەانەوە بەەوو کە پاسەەکا  بەەڕوای بە 
هەقیقەتەەەی مەسەەەی. هێنەەەا. وەرگێەەەڕان لە ڕێەەەگەی بنەمەەەای 

ییەوە وەدمەەەی فرەچەشەەەنیی زمەەەانی تێگەیشەەەتنی جی ەەەان
دایەوە.  هەروەهەەەا وەرگێەەەڕان تەن ەەەا بریتەەەی نەبەەەووە لە 
دووپەەەاتکردنەوە، بەڵکەەەو گەرەنتیەەەی بەەەوونی پەیوەنەەەدییە 

 ڕ  ییەکانیش بووە.  
زەمەنەەی مەەۆدێرنیتە ئەو دڵنەوایەەیەی ڕووخانەەد. لەگە  
ئەوەی مەەەر ڤ هەمەچەشەەەنێتییە بێکۆتەەەاییەکەی سەەەۆز و 

ە  ئەوەی چەەاودێریی ڕیەەزی میزاجەەی بەەۆ دەرکەوت، لەگ
فراوانەەی دابونەریەەد و کەەۆمەڵگەی دەکەەرد، ئیەەدی ئەەاڵۆز 
بووبەەوو مەەر ڤ خەەۆی لە مر ڤێکەەی دیەەکەدا بناسەەێتەوە. 
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هەتەەا ئەو کەەاتە، کێویبەەوون السەەاری بەەوو، نەشەەدەکرا لە 
ڕێەەەەگەی گەەەەۆڕین یەەەەاخود قەدچەەەەۆکردنەوە، لە ڕێەەەەگەی 
تاقیکردنەوەیەکی گرانەوە یەەان شمشەەێرەوە دابمەەرکێتەوە، 

ەدم ئەو کێویبەەوونەی لە سەەاڵۆنەکانی مر ڤەەی سەەەدەی ب
دا نمەەەەەایش کەەەەەراوە، بەەەەەوونەوەرێکی نەەەەەول بەەەەەوو کە 1٨

هەرچەندە دەیتوانی تەواو بە زمانی میوان بدوێد، بەدم 
قابیەە) بە  دیمەنی کەللەڕەقانەی بێگانەیی بەرجەستە کرد.

گەەۆڕان نەبەەوو، بەڵکەەو قابیەە) بە مشەەتومڕ و ڕەخەەنە بەەوو  
نی، سەەەەادەیی دابەەەەونەریتەکەی و ڕەسەەەەەنبوونی دیەەەەدەکا

تەنەەانەت زەبروزەنگەەی سەەۆز و تیەەنەکەی پەەووچگەرێتی و 
بێ ودەییەکەیەەان پشتڕاسەەد کەەردەوە و چیەەدی پێویسەەد 
نەبەەەەەەەەوو لەبەەەەەەەەارەی ناوبەەەەەەەەانگە ڕزاوەکەی، لەبەەەەەەەەارەی 
تەەەەاقیکردنەوەی گەەەەران و مشەەەەتومڕەوە هەەەەیی بگوترێەەەەد. 
وەرزێکی نەەول هەەاتبوو و تێیەەدا پرسەەی ئەەایینی سەەەبارەت 

انیبوونی ڕ ح لە الیەن هەوڵەەەەەی تەەەەەامەزر یی بە بەجی ەەەەە 
ڕ شەەەەەەنبیرێکەوە بەسەەەەەەەر لێکەەەەەەۆڵینەوە لە یەکسەەەەەەانیی 
جیەەەاوازییە جی انییەکەەەان جێگەەەای پرسەەەەکانی پێشەەەووی 
گرتەوە. چیتر بێگانەبوون نامۆ نەبەەوو، بەڵکەەو یاسەەا بەەوو. 
ئەم د خگەەەۆڕینە لە ئاگاییەەەدا هەم پاراد کسەەەیکاڵە و هەم 

ییەی لە نۆسەەتال یای ڕوون و ئاشکرایە، وەک ئەو دڕنەەدە
مر ڤێکەەی شارسەەتانیدا بەەوونی هەیە  ئەو خودگەەۆڕینەی، 
ئەو نیەەوە ونبەەووەی. لێەەرەدا وەرگێەەڕان ڕەنگەەدانەوەی ئەم 
گۆڕانە بوو. چیتر وەرگێڕان هەوڵێب نەبەەوو بەەۆ کێشەەانی 
لەیەک وونی بن ینەیی مر ڤ، بەڵکو بوو بە ئامێرێب بۆ 
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جارێەەب دەرخستنی ڕەسەنیەتی تاکە مر ڤیب. وەرگێڕان 
لە جارەکان لەپێناو دەرخسەەتنی لەیەک وونەکەەان بەسەەەر 
جیاوازییەکاندا کەەاری کەەردووە، بەدم لەم کەەاتەوە بە دوا، 
وەرگێەەەران لەپێنەەەاو کێشەەەانی ئەو جیاوازییەەەانەی پەەەێکەوە 
هەڵناکەن، خەەزمەت دەکەەات  ئیتەەر ئەگەر بێتەەو ئەم چەەڵە لە 
بێگەەەەەەەەەانەبوونی دڕنەەەەەەەەەدەکەوەیە، یەەەەەەەەەاخود لە هیەەەەەەەەەی 

 ە.  دراوسێکەمانەو
د. جۆنسەەەەەۆن لە مەەەەەاوەی گەشەەەەەتەکەیدا تێڕامەەەەەانێکی 
کردبەەەوو و هەڵوێسەەەتە نەەەوێیەکەی خەەەۆی بە شەەەێوەیەکی 
دروسد خستە ڕوو: ''چڵێب گیا بەەۆ هەمیشەەە هەر چڵێەەب 
گیایە، ئەگەر بێتو لە شارێب یان شەەارێکی دیەەکەدا بێەەد... 
ژن و پیاو بابەتی سەرەکیی لێکۆڵینەوەکەمن و با ببینین 

جیەەەەاوازن لەوانەی بەجێمەەەەان چەەەەۆن ئەمەەەەانەی ئێسەەەەت  
هێشەەەەەەتوون.'' وشەەەەەەەکانی د. جۆنسەەەەەەۆن دوو بیەەەەەەر کە 
دەگەەوازێتەوە و هەردووکیەەان پێشەەبینیی ئەو دوو ڕێگەەایە 
دەکەن کە زەمەنەەەی مەەەۆدێرنیتە خەریەەەب بەەەوو بەسەەەەریدا 
دەڕ یشد. یەکەمیان جیابوونەوەی مەەر ڤە لە سروشەەد، 
جیابوونەوەیەک کە دەگۆڕرێتە سەەەر ڕووبەڕووبەەوونەوە 

النەەێ  ئەرکەەی مەەر ڤ چیتەەر ڕزگەەارکردنی خەەودی و ملم
خەەۆی نەبەەوو، بەڵکەەو زاڵبەەوون بەسەەەر سروشەەتدا بەەوو. 
دووەم، جەخد دەکاتە سەەەر پەرتەوازەبەەوونی مەەر ڤ لە 
مەەر ڤ. جی ەەان چیتەەر جی ەەان نیەەیە، بەڵکەەو بۆشەەاییەکی 
پەەارچەنەکراوە، کەرتبوونێەەب هەیە لە نێەەوان سروشەەد و 

پەەەەەەەارچەی  شارسەەەەەەەتانیەتدا، کەرتبوونێەەەەەەەب کە لە الیەن
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ب ەەەەەووکترەوە لێکەەەەەدراوە و بەەەەەووەتە هەەەەەۆی خوڵقانەەەەەدن 
کلتەەەەەەەوورگەلێکی لێکەەەەەەەدابڕاو. فرەچەشەەەەەەەنیی زمەەەەەەەان و 
کۆمەڵگەکان  هەر زمانێب بەەریتییە لە دیەەدگایەکی جی ەەان، 
هەر شارسەەەتانیەتێب لە خۆیەەەدا جی ەەەانێکە. ئەو خەەەۆرەی 
پیای هەڵدەدرێد لە شی رێکی ئازتێکیدا، هەمەەان شەە یری 

ە کاتێکەەەەدا کە هەردووکیشەەەەیان دامەنەەەەی میسەەەەڕ نیەەەەیە، ل
لەبەەەارەی هەمەەەان خەەەۆرەوە دەدوێەەەن. بەەەۆ زیەەەاد لە دوو 
سەدە، فەیلەسووفان و مێ وونووسان و بەم دواییانە  
زانسەەەەەەەتی مر ڤناسەەەەەەەی و زمانناسەەەەەەەەکان، خەریکەەەەەەەی 
کۆکردنەوەی فراوانی ئەو جیاوازییانەی نێەەوان تاکەکەەان، 
کۆمەڵگەکەەان و زەمەنەکەەانن کە نەەابەزێنرێن. گەورەتەەرین 
پەرتەوازەبەەەەەەەەوون کە بە دەگەەەەەەەەمەن لەوەی لە نێەەەەەەەەوان 
سروشەەەد و کلتەەەووردایە کەەەاریگەرترە، پەرتەوازەبەەەوونی 
سەرەتاییەکانە لە بەشارستانیبووەکان  پەرتەوازەبەەوونی 
زیەەاتر لەگە  فرەیەەی و هەمەچەشەەنیی شارسەەتانیەتەکان 
سەەەرهەڵدەدات. لە نەەاو هەر شارسەەتانیەتێکدا، جیەەاوازیی 

زمەەەەانەی یارمەتیمەەەەان دەدات  زیەەەاتر پەیەەەەدا دەبێەەەد  ئەو
پەیوەنەەەدی لەگە  یەکتەەەردا دروسەەەد بکەیەەەن، بە هەمەەەان 
شێوە لە تۆڕێکی دەنگ و مانادا زینەەدانمان دەکەەات، تەەاکو 
هەر نەتەوەیەک لە الیەن زمانی خۆیەوە زیندانی بکرێد، 
زمانێب کە لەالیەن زەمەنی مێەە ووییەوە، لە الیەن چینەەی 

بەەەەووەتەوە. بە  کەەەۆمەدیەتی و نەوەکەەەەانەوە پەرشەەەەوباڵو
نیسەەەەبەت مەەەەامەڵەی نێەەەەوان تاکەکەەەەانی خەڵکەەەەی هەمەەەەان 
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کەەۆمەڵگە، هەریەکێکیەەان بە نیگەرانییەکەەانی خەەۆی کەنەەار 
 دراوە.  

لەگە  هەمەەوو ئەمەەانەدا، چەەاوەڕوانی لە وەرگێرەکەەان 
هەبەەەوو شکسەەەت ێنان قبەەەوو  بەەەکەن، بەدم د خەکە بەو 
جەەەۆرە نەبەەەوو  لەجیەەەاتیی ئەوە، خواسەەەتێکی دژیەکەەەی و 

ری بەەۆ وەرگێڕانەەی زیەەاتر و زیەەاتر هەەاتە ئەەاراوە. تەواوکەەا
ئەمە پاراد کسەەەەەیکاڵە، چەەەەەونکە لە کاتێکەەەەەدا وەرگێەەەەەڕان 
جیاوازییەکەەەەەەانی نێەەەەەەوان زمانێەەەەەەب و زمەەەەەەانێکی دیەەەەەەکە 
تێەەەەەەدەپەڕێنێد، لە هەمەەەەەەان کاتەەەەەەدا زیەەەەەەاتر ڕووبەڕووی 
یەکتریەەەان دەکەەەاتەوە. بە هەەەۆی وەرگێەەەڕانەوە، ئاگاییمەەەان 

ان وەک ئەەێمە قسەەە هەیە لەبارەی ئەوەی کە دراوسەەێکانم
نەەەەەاکەن و بیەەەەەر نەەەەەاکەنەوە. لە الیەکەوە، جی ەەەەەان وەک 
کۆمەڵەیەکی لەیەک وو بۆ ئێمە نمایش کراوە، لە الیەکەەی 
دیەەەەەەەکەوە، وەک کەڵەکەیەک لە دەقەەەەەەەی پەرەسەەەەەەەەندوو، 
هەریەکە لەوەی پەەەێش خەەەۆی جیەەەاوازترە و وەرگێڕانەەەی 
وەرگێەەەەڕانێکە. هەر دەقێەەەەب تەەەەاکە، لە هەمەەەەان کاتیشەەەەدا 

قێکەەەی دیەەەکەیە. هەەەیی دەقێەەەب ناتوانێەەەد بە وەرگێڕانەەەی دە
ڕەهەەەەایی ڕەسەەەەەن بێەەەەد، چەەەەونکە زمەەەەان لە خۆیەەەەدا، لە 

سەەەەەەرەتا لە  -جەوهەریەەەەەدا خەەەەەودی خەەەەەۆی وەرگێەەەەەڕانە
وشەەەەەەیەکی نەەەەەازارەکییەوە، چەەەەەونکە هەر هێمەەەەەایەک و 
دەسەەەەەەەتەواژەیەک وەرگێڕانەەەەەەەی هێمەەەەەەەایەکی دیەەەەەەەکە و 
دەسەەتەواژەیەکی دیەەکەیە. هەرچۆنێەەب بێەەد، پەەێ ەوانەی 

ەوەیە  بە هەمەەان شەەێوە ڕێەەی تێەەدەچێد، ئەم ڕوونکەەردن
کە بگوترێەەەەد هەمەەەەوو دەقێەەەەب ڕەسەەەەەنە، چەەەەونکە هەر 
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وەرگێڕانێب کاراکتەری تەەایبەتیی خەەۆی هەیە. تەەا خاڵێەەب، 
هەر وەرگێڕانێەەەەەب داهێنەەەەەانێکە و دەقێکەەەەەی تەەەەەاک پێەەەەەب 

 دەهێنێد.  
د زینەوەکانی زانستی مر ڤناسی و زمانناسەەی دژی 

کەەی سەەاویلکەی خودی وەرگێران نین، بەڵکەەو دژی چەمکێ
دیەەەاریکراوی وەرگێەەەڕانن، ئەویەەەش وەرگێڕانەەەی وشەەەە بە 

و '' servil''وشەیە کە بە زمەەانی ئیسەەپانی پێەەی دەگوترێەەد 
واتەەای ''خزمەتکەەاری'' دێەەد. مەبەسەەتم ئەوە نیەەیە بڵەەێم   بە

وەرگێڕانەەی وشەەە بە وشەەە ئەسەەتەمە  ئەوەی مەەن دەیڵەەێم 
ئەوەیە کە ئەوە وەرگێەەەەەەڕان نیەەەەەەیە، ئەوە میکەەەەەەانیزمێکە، 

ن یەەەەەەرەیەک وشەەەەەەەن کە یارمەتیمەەەەەەان دەدەن دەقەکە ز
بخوێنینەوە بە زمەەانی ڕەسەەەنی خەەۆی. ئەوە فەرهەنگەەێکە 
وەک ئەوی وەرگێەەەەەەەڕان بێەەەەەەەد، کە ئەمە  بێگومەەەەەەەەان 
چەەەەەاالکییەکی ئەدەبیەەەەەیە، تەنەەەەەانەت ئەگەر بێتەەەەەو نیەەەەەازی 
سەەەرەکیی وەرگێەەڕەکە  گواسەەتنەوەی مانەەا بووبێەەد. لە 

واسەەتنەوەیەک د خەەی وەرگێڕانەەی زانسەەتیدا، وەرگێەەڕان گ
بەەۆ بەەابەتە ڕەسەەەنەکە دەکەەات. ئەو گواسەەتنەوەیە جەەگە لە 
کەەەارێکی ئەدەبەەەی، هی ەەەی تەەەر نیەەەیە و هی ەەەی تەەەر نابێەەەد، 
چەەەەونکە گشەەەەد وەرگێڕانەکەەەەان سەەەەوود لە دوو جەەەەۆری 
دەربەەڕین وەردەگەەرن، کە بە بەەڕوای ڕ مەەان جاکۆبسەەن، 
گشەەد پر سەەە ئەدەبییەکەەان گەدڵە کەەراون لە مەجەەاز و 

(. دەقە سەەەرەکییەکە metonym and metaphorمێتەەافۆردا  
هەرگیەەەەەەەز لە زمەەەەەەەانە نەەەەەەەوێیەکەدا دەرنەەەەەەەاکەوێتەوە و 
دەرکەوتەەەنەوەی ئەسەەەتەمە  هێشەەەتا  هەمیشەەەە بەەەوونی 
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هەیە، چەەونکە وەرگێەەڕانەکە بەبەەێ ئەوەی بە وشەەە بیڵێەەد، 
بەردەوام دەری دەبڕێد، یاخود دەیگۆڕێتە سەەەر بەەابەتی 

از و زارەکەەەی، کە هەرچەنەەەدە جیەەەاوازە، بەدم ئەوە مەجەەە 
مێتافۆر بەرهەم دەهێنێتەوە بەبێ ئەوەی بەەوونی هەبێەەد. 
هەردووکیان بە پەەێ ەوانەی وەرگێڕانەەی ڕوونکەەردنەوە و 
شەەەەەر ڤەوە، فەەەەەۆڕمگەلی وردن کە بە هەەەەەیی شەەەەەێوەیەک 
جیەەەەەاواز نەەەەەین لەگە  دروسەەەەەتیی وەرگێڕانەەەەەدا. مەجەەەەەاز 
وەسەەفێکی ناڕاسەەتەوخۆیە و مێتەەافۆریش هاوکێشەەەیەکی 

 زارەکییە.  
بینی لەبەەارەی شەەیانی وەرگێەەرانەوە گەورەتەەرین ڕەشەە 

لە شەەی ردایە، کە تیشەەکی خەەراوەتە سەەەر، چەەونکە شەەی ر 
بەەارێکی دیەەارە و باشەەترین شەەی رەکان لە هەر زمەەانێکی 
خۆرئاواییەەدا وەرگێەەڕانن و ز ریەەنەی ئەو وەرگێڕانەەانە لە 
الیەن شەەەەاعیرانی مەزنەوە نووسەەەەراون. چەنەەەەد سەەەەاڵێب 

ین کتێبێکەەی لەمەوبەر زمانناس و ڕەخنەگەەر، جەەۆرە مەەاون
لەبارەی وەرگێەەڕانەوە نووسەەی و تێیەەدا ئامەەاژەی بەوە دا 
کە بە گشەەەەەتی، ئەو ڕاسەەەەەتییە سەەەەەەلمێنراوە کە ڕێەەەەەگەی 
تێدەچید نیشەەانەی واتەەای دەقێەەب وەربگێڕرێەەد، بەدم لە 
کۆتاییەەدا ئەسەەتەمە وەرگێڕانەەی واتەەای مانەەا جیاوازەکەەانی 
پشد دەقێب بکرێد. لە چنراویدا لە ناو دەندگەەدانەوەکان، 
ڕەنگدانەوەکان و کارلێکردنی دەنگ لەگە  مانەەادا، شەەی ر 
ڕیشەەەەەەەاڵێکە لە مانەەەەەەەای تەلمیەەەەەەەەی و بەم شەەەەەەەێوەیە  
وەرگێڕانەەەی ئەسەەەتەمە. دەبێەەەد دانەەەی پێەەەدا بنەەەێم کە ئەم 
بیەەەەەەر کەیە بەالمەوە سەەەەەەووکایەتییە، نەک تەن ەەەەەەا لەبەر 
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ئەوەی لەگە  بەەڕوا شەخسەەییەکەمدا کە پەەێم وایە شەەی ر 
ەڵکو لەبەر ئەوە  کە لەسەەەر جی انییە، دژ دەوەستێد، ب

بنەمەەای چەمکێکەەی نادروسەەتی وەرگێەەڕان بونیەەاد نەەراوە. 
هەمەەەەوو کەس هەمەەەەان بەەەەڕوای منیەەەەان نیەەەەیە و ز ر لە 
شاعیرە مۆدێرنەکان پێیان وایە کە شی ر وەرناگێڕرێەەد. 
ڕەنەەگە بیروڕاکانیەەان بەسەەتنەوە زیەەاد لە پێویسەەتەکانیان 

بەەووبن بە  بێەەد بە بەەابەتە زارەکییەکەەانەوە، یەەاخود ڕەنەەگە
داوی تاکەکەسەەەەەیی خۆیەەەەەانەوە. داوێکەەەەەی نەمەەەەەر، وەک 
کویریەەەەد  ئاگەەەەاداری لەبەەەەارەیەوە دەدات: ''ئەەەەاوی بنەەەەی 
دەریاکان، ئەو شوێنەیە کە لێوەی هاتم بۆ خۆشویسەەتنی 
خەەۆم.'' ئونەەامنۆ، لە یەکێەەب لە گەەۆرانییە نیشەەتمانییەکانیدا، 
 نموونەیەکی ئەم جۆرەی شەیدایی زارەکی دەهێنێتەوە:  

 
 ڤیال، ماگاال، کاسێری ،''ئا

 ژاتیرا، مێریدا، کۆرد با،
 ژویداد ڕ دریگۆ، سێپولرێدا،
 ئوبید ، ئەریرالۆ، فڕ میستا،

 زوماراگا، ساالمانسا،
 تورێنگاریۆ، زاراگۆزا،

 تۆ ئەو ناوەید کە جیاواز لە هەموانید،
 ئازاد، ڕوون و ئاشکرا، شایانی مانەوەید،

 جەوهەرێکی وەرنەگێڕراوی
 نییەکەی ئێمەید...''زمانە ئیسپا
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''جەوهەری وەرنەگێەەەەەڕراوی زمەەەەەانە ئیسەەەەەپانییەکەی 
ئەەەەێمە'' مێتەەەەافۆرێکی سەرسەەەەامکەرە  جەوهەر و زمەەەەان  
بەدم مێتەەەەەافۆرێکە کە تەواو توانەەەەەای وەرگێڕانەەەەەی هەیە، 
چونکە وێناکەی جی انییە. ز ر لە شاعیران سەەوودیان لە 
 شێوازەکەی ئونامونۆ وەرگرتەەووە لە زمانەکەەانی دیەەکەدا:
تێیدا لیستی وشەکان جیاوازە، بەدم ناوەڕ ک و هەسەەد 
و مانا هاوشێوەن. سەیرە کە جەوهەری وەرنەگێەەڕراوی 
ئیسەەەپانیا پێەەەب هاتبێەەەد لە میراتەەەی بێخەەەاوەنی ناوەکەەەانی 
ڕ مانیەەا، عەرەبەەی، کێڵتیبێریەەان و باسەەقول. سەرسەەامکەر 
دەبەەوو ئەگەر ئونەەامنۆ نەەاوی شەەاری لیەەدیای کەتەلۆنیەەای 

سەر کاستیلیان  لێریدا(. هەروەهەەا ئەوەی وەربگێڕایە بۆ 
کە لە هەمەەەووی سەرسەەەامکەرترە، ئەوەیە ئەم دێەەەڕانەی 
دواتری ڤیکتۆر هوگۆی وەک ئیپیگرافێب بەەۆ شەەی رەکەی 
کۆت کەەردووە، دیەەارە کە نەیزانیەەوە لەگە  کردنەەی ئەمەدا 
د خێکەەەەەەی پاراد کسەەەەەەەیکا  لەگە  گەەەەەەوتەکەی خەەەەەەەۆی 

وەرگێڕانیەەان  دەخوڵقێنێد، کە دەیگووت ناوەکەەان توانەەای
 نییە:
 

 ''هەموو شتێب لێب دەترازل، ئایرون، کۆیمبر،
 سانتاندەر، ئالمۆد ڤار،

 هەر کە گوێمان لە دەنگی کەوتنی
 تەپڵەکانی بیرار دەبێد...''
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لە هەردوو دەقەەەەەەەەی ئیسەەەەەەەەپانی و فەڕەنسەەەەەەەەیی ئەم 
 -شەەەی رەدا، هەسەەەد و ماناکەەەان هەمەەەان شەەەتن. چەەەونکە 

وەکەەەان توانەەەای نەەەاوە گون ا -ڕاشەەەکاوانە قسەەەە بکەیەەەن 
وەرگێڕانیەەان نیەەیە. هوگەەۆ بە دەگەەمەن بە ئیسەەپانی دایەەان 
دەنێتەوە، هیی هەوڵێب نەەادات بەەۆ بە فەڕەنسەەی کردنیەەان. 
دانانەوەیان کاریگەرە، چونکە وشەکان داماڵراون لە مانا 
وردەکانیەەەەان و گەەەەۆڕراونەتە سەەەەەر پەەەەارچەی ب ەەەەووکی 
زارەکەەەی و گەەەوتەی پیەەەر زی هەقیقەەەی و بە درێ ایەەەی لە 

ە فەڕەنسەەییەکە تەنەەانەت زیەەاتر لە دەقە ئیسەەپانییەکە دەق
دەنگی داوەتەوە. وەرگێڕان ز ر ئاڵۆزە، بەقەد نووسەەینی 
دەقەەی ڕەسەەەن قورسەەە  بەدم ئەسەەتەم نیەەیە. شەەی رەکانی 
هوگۆ و ئونامنۆ ئەو مانا تەلمیەییانە دەکێشەەن کە ئەگەر 
وەرگێەەەەەەەەەەڕە شەەەەەەەەەەاعیرەکە بە سەەەەەەەەەەەرکەوتوویی د خە 

شەەی رییەکە بەرهەم ب ێنێەەتەوە،  زارەکیەەیەکە و نەەاوەڕ کە
دەتوانێد بیپارێزرێد. وادس ستیرن  وێنەیەکی مۆدێلی 

 داوینەتێ لەسەر ئەم د خە لە دەقێکی گون اودا:
 

 ''... هیدالگۆ قورسەکە
 لە کارەکتەرێکی شاخاویی ناو گوتارەکەدا دەژل
 لەو ئاوێنە شاخاوییەشدا ئیسپانیا پەیدا دەبێد

 وەکەی هیدالگۆمەعریفەی ئیسپانیا و کاڵ
 لێک وونێس لە سپەینیار، شێوازێکی ژیان،
 داهێنانی نەتەوەیەک لە دەستەواژەیەکدا...''
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لێەەەرەدا زمەەەان بەەەووەتە دیمەنێکەەەی سروشەەەتی و ئەو 
دیەەەەەەمەنە سروشەەەەەەتییە  لە بەرامەەەەەەبەردا داهێنەەەەەەانێکە، 
مێتەەەەافۆری نەتەوەیەک یەەەەاخود تەەەەاکێکە، تۆپەەەەۆگرافییەکی 

دەبەسەەەەەەتێد و بە  زارەکیەەەەەەیە کە بە تەواوی پەیوەنەەەەەەدی
تەواوی وەردەگێڕرێەەد. دەسەەتەواژەکان زن یرێکەەی جیەەا 
پێەەەەب دەهێەەەەنن و چیاکەەەەانیش کەەەەاراکتەرن، ئیەەەەدیۆگرامی 
شارستانیەتێکن. بەدم کارلێککردنی نێەەوان دەنگەەدانەوە و 
وشەەە، تەن ەەا بەرهەڵسەەتیکەر نیەەیە، بەڵکەەو هەڕەشەەەیەکی 
بەرگەنەگیراویش لە خۆ دەگرێد. ساتەکە ئەو کەەاتەیە کە 

هەموو الیەکەوە بە وشەەە دەورە درابێتەەین، هەسەەد بە  لە
ترسان و واقوڕمانێکی بێزارکەری ژیەەانکردن دەکەیەەن لە 
ناو کۆمەڵێب ناودا، لەجیاتیی کۆمەڵێب شەەد. واقوڕمەەانی 

 تەنانەت هەبوونی ناوێب:
 

 ''لە نێو قامیش و ئێوارە درەنگانەکان 
 چەند سەیرە کە ناو نراوم فێدریکۆ ''

 
ەزمەەوونەکە جی ەەانییە: گارسەەیا لۆرکەەا  لەم د خەشەەدا، ئ

بوایە هەستی بە هەمان نائەەارامی دەکەەرد ئەگەر بە نەەاوی 
تەەۆم یەەان جەەین یەەانیش چوانەەگ تەەزو بەەوایە. لەدەسەەتدانی 
ناوەکانمان وەک لەدەستدانی سەەێبەرەکانمان وایە  ئەگەر 
ئەەێمە تەن ەەا ناوەکانمەەان بەەین، وەک وایە کەم بکەەرێینەوە 

پەیوەنەەەدیگەلێکی نێەەەوان  تەن ەەەا بەەەۆ سەەەێبەر.  یەەەابی هەر
شتەکان و ناوەکانیان دوو ئەوەندە بەرگەنەگیرراوە: یان 
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ئەوەتەەەا مانەەەاکەی دەبێەەەتە هەڵەەەم، یەەەانیش شەەەتەکە لە نەەەاو 
دەچێەەد. جی ەەانی مانەەای پەتەەی هێنەەدەی جی ەەانێکی شەەد 
بەبەەەێ مانەەەا، بەبەەەێ نەەەاو، نەەەاڕەوایە. ئەوە زمەەەانە کە وا لە 

اتی جی ەەەان دەکەەەات بەەەۆ ژیەەەانکردن گون ەەەاو بێەەەد. لە سەەە 
نامۆیی ئەوەی بە ''فێدریکۆ'' یان ''سۆژی'' بانگ بکرێید، 
ڕاستەخۆ داهێنانێکی دیەەکەی نەەاوێکی تەەر بە دوایەەدا دێەەد، 
ناوێەەەب کە بە جۆرێەەەب لە جۆرەکەەەان وەرگێڕانەەەی ئەوەی 
یەکەمە: مێتەەافۆر یەەاخود مەجەەاز، کە تەنەەانەت بەەێ ئەوەی 

 بگوترێد، دەگوترێد.  
رکەوتنی لە سەەەەادنی دواییەەەەدا، ڕەنەەەەگە بە هەەەەۆی سەەەەە

زمانناسەەەەەییەوە بێەەەەەد، خواسەەەەەتێب بەەەەەۆ کەڵەکەکردنەەەەەی 
سروشەەتی ئەدەبیەەاتی وەرگێەەڕان هەبەەووە. شەەتێکی وەک 
زانستی وەرگێڕان هەرگیز بونی نییە و بوونیشی نابێەەد، 
لەگە  ئەوەشەەەەەدا کە وەرگێەەەەەڕان دەتوانێەەەەەد و دەبێەەەەەد 
زانسەەەەەەەتییانە بخوێنرێەەەەەەەد. هەروەک ئەوەی ئەدەبیەەەەەەەات 

بە هەمەەەەەان شەەەەەێوە هاوکێشەەەەەەیەکی تەەەەەایبەتی زمەەەەەانە، 
وەرگێڕانیش هاوکێشەیەکی تەەایبەتی ئەدەبیەەاتە. ئەوەشەەی 
کە ڕەنەەگە بپرسەەین، سەەەبارەت بەو ئەەامێرانەی وەرگێەەڕان 
دەکەن، ئەگەر هەرگیەەەەز بتەەەەوانن بە هەقیقەەەەی وەرگێەەەەڕان 
بەەەەکەن  ئەوا ئەوانەەەەیش ئەکتێکەەەەی ئەدەبیەەەەی دەنەەەەوێنن و 
ئەوانەەەەیش ئەوە بەرهەم دەهێەەەەنن کە وەرگێەەەەڕان ئێسەەەەتا 

ەهێنێد: ئەویش ئەدەبە. وەرگێڕان ڕاهێنەەانێکە بەرهەمی د
کە تێیەەەەەدا دەستپێشەەەەەخەریی وەرگێەەەەەڕە کە بڕیەەەەەاردەرە، 
بێگومەەەەەان بە لێ ەەەەەاتووییەکی زمەەەەەانەوانیی پێویسەەەەەتەوە. 
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ئارسەەەەر واڵەەەی ز ر بە باشەەەی لە کۆنتێکسەەەتێکدا باسەەەی 
ئەوەی کەەەردووە کە ئەگەر بێتەەەو ئەو وەرگێەەەڕە ئامێرێەەەب 

نەەدەوەرێب کە لە نەەاو بێد و لە الیەن مر ڤەوە، یاخود زی
فەرهەنگەەەەدا دەژی، پر گەەەەرام کرابێەەەەد، هەروەهەەەەا تەواو 

 ئەستەمە کە چاکسازی لەم دەربڕینەدا بکرێد:
''ڕ شەەەەەەەەنبیرانی فەڕەنسەەەەەەەەی بەم دواییەەەەەەەەانە بەەەەەەەەۆ 
وەرگێڕەکانیەەان نووسەەی: 'دەبێەەد وەرگێڕەکەەان لە پشەەتی 
دەقەوە خۆیەەەەان بشەەەەارنەوە و ئەگەر وا بەەەەکەن، هێشەەەەتا 

بە نەەەەەەاوی ئەوانەوە دەدوێەەەەەەد.'  تەواو ڕوونە کە دەقەکە
جەەەەەەگە لەو د خەەەەەەانەی تێیەەەەەەدا دەربڕینەکەەەەەەان ڕسەەەەەەتەی 
کەەەەەەۆنکرێتین، وەک 'پشەەەەەەیلەکە بە دوای مشەەەەەەکەکەوەیە'. 
دەربڕینەەەەەی دەگەەەەەمەن هەیە کە بەرامبەرێکەەەەەی وشەەەەەە بە 
وشەی ڕاستەوخۆیان هەیە لە زمەەانێکی دیەەکەدا. ئەوانەی 
بەرامبەرێکی لەو جۆرەیەەان نیەەیە، تێیەەدا دەکەویەەتە د خەەی 

سەەەیار سەەەەبارەت بە هەڵبەەە اردن لە نێەەەوان لێک ەەەوونی پر
هەمەچەشەەنی ماناکانەەدا. هەمیشەەە پەەێم وابەەووە ئەوە مەەنم، 

 نەک دەقەکە، کە دەبێد قسەکەر بێد.''
لە تیۆریەەەدا، تەن ەەەا شەەەاعیرانن کە دەبێەەەد وەرگێرانەەەی 
شەەی ر بەەکەن  شەەاعیران بە دەگەەمەن وەرگێەەڕی باشەەن. بە 

ە بە کەەار دەگەەمەن بە شەەێوەیەکی نەگەەۆڕ شەەی ری بێگەەان
دەهێنن، وەک خاڵی دەرچوون بەرەو هیی خۆیەەان. بەدم 
وەرگێڕێکەەەەی بەەەەا  بە ئاڕاسەەەەتە پەەەەێ ەوانەکەدا دەڕوات: 
مەودای ئامان ەکەی هاوشێوەیەکی شی رییە، لە کاتێکەەدا 
کە هاوشەەەەێوە  نیەەەەیە بە دەقە ڕەسەەەەەنەکە. وەرگێەەەەڕ لە 
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شەەەی رەکە دوور دەکەوێەەەتەوە، تەن ەەەا لەپێنەەەاو ئەوەی کە 
ببێەەتەوە، نزیکتەەر بیپێکێەەد. وەرگێڕێکەەی باشەەی  لێی نزیکتر

شەەەەەی ر وەرگێەەەەەڕێکە کە خۆیشەەەەەی شەەەەەاعیرە، هەروەک 
ئارسەر واڵی. یەەاخود شەەاعیرێب کە وەرگێڕێکەەی باشەەیش 
بێد، وەک نێرڤاڵە کە یەکەمین فاوستی وەرگێەەڕا. نێرڤەەا  
الساییکردنەوەیەکی ڕەسەن و نایابی گۆتە، جان پاو  و 

ونەتەوە. شەەەەەەەەەاعیرانی ئەڵمەەەەەەەەەانیی دیەەەەەەەەەکەی نووسەەەەەەەەەی
''السەەەەەاییکردنەوە'' خوشەەەەەکی دوانەن لەگە  وەرگێەەەەەڕان: 
هاوچەشەەەنن، بەدم نابێەەەد هەەەیی کامێکیەەەان لەگە  ئەوی 
دیکەیەەەان تەەەێکە  بکەیەەەن. وەک کەەەاراکتەری جۆسەەەتاین و 

سەەاد...  -جەەۆتلێرن، دوو خوشەەکەکەی ڕ مەەانەکەی مەەارا 
هۆکەەەاری ئەوەی کە ز ر شەەەاعیر توانایەەەان نیەەەیە شەەەی ر 

ی بە سایکۆلۆژیاوە نیەەیە، هەرچەنەەدە وەربگێڕن، پەیوەندی
کە هەندێب خودپەرستییشی تێەەدایە، بەڵکەەو هاوکێشەەەییە: 
وەرگێڕانەەەەەەەی شەەەەەەەاعیرانە، کە هەو  دەدات بەرنەەەەەەەامەی 
پر سەیەکی هاوشێوە بۆ داهێنەەانی شەەی ری بخەەاتە ڕوو، 

 بەدم ئاڕاستەکە پێ ەوانە دەکاتەوە.  
هەر وشەەەەەەیەک ژمەەەەەارەیەکی دیەەەەەاریکراو لە مانەەەەەای 

لە خەەەەۆ دەگرێەەەەد  کاتێەەەەب وشەەەەەیەک لەگە   نائاشەەەەکرا
وشەەەەەەەەەەیەکی دیەەەەەەەەەکەدا یەک دەگرێەەەەەەەەەد بەەەەەەەەەۆ ئەوەی 
دەسەەەتەواژەیەک پێەەەب ب ێنێەەەد، یەکێەەەب لە ماناکەەەانی ئەو 
دەسەەەەتەواژەیە چەەەەاالک و زا  دەبێەەەەد. بەدم پەخشەەەەان 
دەخوازێەەەد دەسەەەتەواژەکان لە کۆنتێکسەەەتی یەک مانەەەا و 
وەک یەک مانەەەا بمێنەەەنەوە، لە کاتێکەەەدا وەک ئەوەی ز ر 
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ر لە شی ردا تێبینی کراوە، یەکێب لە تایبەتمەنییەکەەانی جا
شەەەەەی ر، ئەو تایبەتمەنەەەەەدییەی شەەەەە یر جیەەەەەا دەکەەەەەاتەوە، 
پاراستنی فرەیی مانەەایە. ئەوەی لێەەرە دەیبینەەین، مەەوڵکێکی 
گشەەەتیی زمەەەانە و شەەەی ر بەەەایەخی پەەەێ دەدات، بەدم بە 
پلەیەکەەی نزمتەەر لە گوتەەاری ئاسەەایی و پەخشەەاندا بەەوونی 

پشتڕاسەەەتی دەکەەەاتەوە کە پەخشەەەان بە هەیە. ئەم د خە 
مانەەا ڕاسەەتەوخۆکەی زاراوەوە، هەەیی بەەوونێکی هەقیقیەەی 
نیەەیە: تەن ەەا چەمکەەێکە لە الیەن ڕ شەەنبیرەوە خەەوازراوە. 
ڕەخنەگەەەەەران تیشەەەەەکێکی پێویسەەەەەتیان بەەەەەۆ ئەم نەەەەەامۆییە 
بێزارکەرەی شی ر تەرخان کەەردووە، بەدم ئاماژەیەەان بە 

ە وەدمەەەدەرەوەی نەەەامۆییە تەەەایبەتە یەکسەەەانەکە نەداوە، ک
ئەم جەەەۆرەی گەڕ کەەەی مانەەەاکەو و نەەەاڕوونیی مانەەەاکەن. 
شەەەی ر بە ئاڕاسەەەتەی پەەەێ ەوانەی پەخشەەەان، ڕادیکەەەادنە 
زمەەەان دەگەەەوازێتەوە. لە د خێکەەەدا، گەڕ کیەەەی کەەەاراکتەر 
دەخوازێەەەد تەەەاکە مانەەەایەک چەەەاک بکەەەاتەوە، لە الیەکەەەی 
دیکەوە، هەمەچەشنیی ماناکان دەخوازێد کاراکتەرەکەەان 

وە. زمان، بە دڵنیاییەوە، سیسەەتەمێکی هێمەەایی چاک بکاتە
گەڕ کە کە ڕەنگە تا ئاسەەتێب توانەەای ئەەاڵوگۆڕی هەبێەەد  
وشەەەەەەیەک دەتوانرێەەەەەد بە وشەەەەەەیەکی دیەەەەەکە جێگەەەەەای 
بگیەەررێتەوە و هەر دەسەەتەواژەیەک دەتوانرێەەد لە الیەن 
یەکێکەەی دیەەکەوە دەرببڕرێەەد و وەربگێڕرێەەد. بەەۆ ئەوەی 

سەەمدا، بکەیەەن، ڕەنەەگە شەەر ڤەی پیەەرس، ڕابەر لە پراگماتی
بڵێین کە مانەەای وشەەەیەک هەمیشەەە وشەەەیەکی تەەرە. هەر 
کاتێەەەەب دەپرسەەەەین ''ئەم دەسەەەەتەواژەیە مانەەەەای چیەەەەیە '' 
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وەدمەکەی دەسەەەتەواژەیەکی دیەەەکەیە. هێشەەەتا  کاتێەەەب 
دەچیەەەنە دەڤەری شەەەی رەوە، دەبینەەەین کە وشەەەە توانەەەای 
خۆی و توانای ئاڵوگۆڕی خەەۆی  لە دەسەەد داوە. مانەەای 

رەجەەۆرن و گەەۆڕراون  وشەەەکانی ئەو شەەی رە شەەی رێب ف
تەەەەەاکن و جێگرەوەیەەەەەان نیەەەەەیە. گۆڕینیەەەەەان ڕووخانەەەەەدنی 
شی رەکەیە. شی ر بە زمان دەردەبڕرێد، بەدم زمەەانیش 

 تێدەپەڕێنێد.  
شەەەاعیر، کە نیەەەر ی بەەەزووتنەوەی وەرگێەەەڕان بەەەووە، 
هەنەەەەدێب وشەەەەەی کەم هەڵەەەەدەب ێرێد، کاتێەەەەب خەریەەەەکە 

ی بونیەەەاد دەنێەەەد: بەیەکیەەەانەوە دەنوسەەەێنێد، شەەەی رەکە
بەەابەتێکی زارەکەەی لە کۆمەڵێەەب کەەاراکتەری نەجەەوودو و 
نەگەەەۆڕراو دروسەەەد بەەەووە. خەەەاڵی دەسەەەتپێکی وەرگێەەەڕ 
زمەەانی جەەوودو نیەەیە کە مەەادەی خەەامی شەەاعیرەکە دابەەین 
دەکات، بەڵکەەو زمەەانی جێگیەەری شەەی رەکەیە. کە زمەەانێکی 
مەیەەەو، بەدم هێشەەەتا زینەەەدووە. بەرنەەەامەی پر سەەەەکانی 

گە  هیەەەەەەی شەەەەەەاعیرەکەدا، بە شەەەەەەێوەیەک کە دژیەکە لە
دەقێکی نەگۆڕراو لە کاراکتەرگەلێکی جەەوودوەوە بونیەەاد 
نانێد، لەجیاتیی ئەوە بەشەکانی دەقەکە هەڵدەوەشەەێنێد، 
هێماکەەەەەان بەەەەەۆ دەورانەەەەەدانێب ئەەەەەازاد دەکەەەەەات، پاشەەەەەان 
دەیەەەانگەڕێنێتەوە بەەەۆ زمەەەان. لە دەسەەەتەواژەی یەکەمیەەەدا، 

نەرێەەەەب یەەەەاخود چەەەەاالکیی وەرگێەەەەڕ هەەەەیی لە هیەەەەی خوێ
ڕەخنەگرێەەەەەەەب جیەەەەەەەاواز نیەەەەەەەیە، بە جۆرێەەەەەەەب کە هەر 
خوێنەەەەەەەەدنەوەیەک وەرگێەەەەەەەەڕانێکە، هەر ڕەخنەیەکەەەەەەەەیش 
شەەر ڤەیەکە، یەەان وەک شەەر ڤەیەک دەسەەد پەەێ دەکەەات. 
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بەدم خوێنەەدنەوە وەرگێەەڕانە لە مەودای هەمەەان زمانەەدا، 
ڕەخنە  نوسخەیەکی ئازادی شی رەکەیە، یاخود ئەگەر 

ەبارەت بە ڕەخنەگەەر، شەەی ر وردتەەر بەەین، ئەەاڵوگۆڕێکە. سەە 
خەەاڵی دەسەەتپێکە بەرەو دەقێکەەی دیەەکە، کە ئەویەەش دەقەەی 
خۆیەتی، لە کاتێکدا وەرگێڕ، لە زمانێکی دیەەکەدا و لەگە  
کەەاراکتەری جیەەاوزدا، دەبێەەد هاوشەەێوەیەکی شەەی ری بەەۆ 
دەقە ڕەسەەەەەنەکە دروسەەەەد بکەەەەات. قۆنەەەەا ی دووەمەەەەی 
. چەەاالکیی وەرگێەەڕ لەگە  چەەاالکیی شەەاعیردا هاوشەەێوەیە

ئەم جیەەەاوازییە جەوهەریەەەیە  هەیە کە شەەەاعیر کاتێەەەب 
دەنووسێد، نازانێەەد شەەی رەکەی بەرەو کەەول ئاڕاسەەتەی 
دەکەەەات، بەدم کاتێەەەب وەرگێەەەڕ وەردەگێڕێەەەد، دەزانێەەەد 
هەوڵەکەی دەبێەەەد ئەو شەەەی رە بەرهەم ب ێنێەەەتەوە کە لە 
بەردەمیەەدایە. ئەم دوو قۆنەەا ەی وەرگێەەڕان، هاوشەەێوەی 

ئەن ەەامەکەی بەرهەم ێنەەانەوەی داهێنەەانی شەەاعیرین. دەر
شی رە سەەەرەکییەکەیە لە شەەی رێکی دیەەکەدا کە هەروەک 
لە پێشەەەەتردا ئامەەەەاژەم پەەەەێ دا، بە دەگەەەەمەن لە کەەەەۆپییەک 
دەچێەەەەەەد هێنەەەەەەدەی لە گۆڕینێەەەەەەب دەچێەەەەەەد. ئایەەەەەەدیالی 
وەرگێڕانێکی شەەاعیری، هەروەک ڤەەالی جارێەەب پێناسەەەی 
 کردبوو، پێب دێد  لە بەرهەم ێنانی هەوڵی هاوشێوە بە

 ئامڕازێکی جیاوازەوە.
وەرگێەەەەەەەڕان و داهێنەەەەەەەان پر سەەەەەەەەیەکی دوانەن. لە 
الیەکەوە، وەک کارەکانی بودلێر و پاون سەەەلماندوویانە، 
وەرگێەەڕان ز ر جەەار جیەەا نەەاکرێتەوە لەگە  داهێنەەان. لە 
الیەکەەەی دیەەەکەوە، کەەەارلێککردنی بەردەوام لە نێەەەوان ئەو 
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وام. دوانەدا هەیە  دەوڵەمەنەەەەدبوونێکی هاوبەشەەەەی بەردە
مەزنتەەرین مەەاوەی داهێەەنەرانە لە شەەی ری خۆرئەەاوادا، لە 
بەەەنەچەی نەەەاوچەکەدا هەتەەەا ئەمڕ مەەەان، لە پێشەەەکەوتندا 
بەەوون، چەەونکە لەگە  نەریتەەی شەەی ری کلتەەووری جیەەاواز 
هەەەاودەمی کەەەراون. کەەەاتی خەەەۆی ئەم پەەەردی پەڕیەەەنەوانە 
فەەەۆرمی السەەەاییکردنەوەیان وەرگرتبەەەوو، کەەەاتی تەەەریش 

ان وەرگرتەەەەەەەووە. لەم هەبەەەەەەەووە فەەەەەەەۆرمی وەرگێڕانیەەەەەەە 
ڕێزلێنەەەانەدا، مێەەە ووی شەەەی ری ئەورووپەەەی دەتوانرێەەەد 
وەک کر نۆلۆژیایەکی خاڵی یەکگرتنی نەریتی هەمەجۆر 
ئەوەیەەەەەان پێەەەەەب هێنەەەەەاوە، کە ئێسەەەەەتا پێەەەەەی دەگوترێەەەەەد 
''ئەدەبیەەاتی خۆرئەەاوا''، بە نمەەوونە ب ێنەەرێتەوە. ئەمە جەەگە 
 لە بوونی نەریتی عەرەبی لە شی ری  ناوچەییەەدا، یەەاخود

بەەەوونی هەەەایکۆ و نەریتەەەی چینەەەی لە شەەەی ری مۆدێرنەەەدا.  
ڕەخنەگران لێکەەۆڵینەوە لەسەەەر ''کاریگەرییەکەەان'' دەکەن، 
بەدم زاراوەکە پڕاوپەەڕ نیەەیە بەەۆی. زیەەاتر مانەەادار دەبەەوو 
ئەگەر ئەدەبیەەەەاتی خۆرئەەەەاوا وەک ڕووبەرێکەەەەی گشەەەەتی 
هەژمەەار بکرێەەد کە تێیەەدا پەەاڵەوانە سەەەنتەرەکان نەریتەەی 

وەک ئینگلیەەزی، فەڕەنسەەی، پۆرتوگەەالی و  نەتەوەیەەی نەەین،
شی ری ئەڵمانی، بەڵکو شێواز و مۆد بن. هەەیی شەەێواز و 
مۆدێب هەرگیەەز تەەایبەت بە نەتەوەیەک نەبەەووە، تەنەەانەت 
تەەەەەەەەەایبەت بەوە  نەبەەەەەەەەەووە کە پێەەەەەەەەەی دەگوترێەەەەەەەەەد 
نەتەوەپەرستیی هونەری. شێواز بە جێگیری زمانناسەەیی 

ک لە تێپەڕانەەەەەەەەدووە: د ن لە کویرەەەەەەەەۆد  نزیکتەەەەەەەەرە وە
و دسەەەەو رس  بەڵگەیەکەەەەی خزمەەەەایەتی هەیە لە نێەەەەوان 
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جۆنگۆرا و مارینۆ لە کاتێکەەدا هەەیی زمەەانێکی هاوبەشەەیان 
نیەەەیە، بەدم جۆنگەەەۆرا و جەەەوان پەەەێکەوە دەبەسەەەتێتەوە، 
سەەەر ک قەشەەەی هیتەەا، کە لە بەرامەەبەردا هەنەەدێب جەەار 

چاورە. شێوازەکان بە یەکترییەوە دەلکەەێن و  یادەوەریی 
لە زمەەانێکەوە بەەۆ زمەەانێکی دیەەکە ڕەت دەبەەن  کارەکەەان، 
هەریەکێکیان لە خەەاکی زارەکیەەی خۆیەەدا ڕەگەەی داکوتەەاوە، 
تەەاکن... بەدم گۆشەەەگیر نەەا: هەریەکێکیەەان لە پەیوەندیەەدا 
لەگە  کەەەەاری دیەەەەکە کە لە زمەەەەانی جیەەەەاوازی تەەەەر پێەەەەب 
هەەەەاتوون، لە دایەەەەب بەەەەوون و دەژیەەەەن. لەگە  ئەوەشەەەەدا، 

کیی کارەکەەەان نە هەمەچەشەەەنیی فرەیەەەی زمانەکەەەان و تەەەا
تەواو پێەەەەەەەەەەەەب دەهێەەەەەەەەەەەەنن، نە ژاوەژاو، بەدم تەواو بە 
پێ ەوانەوە،  لە دنیایەک دژیەکی و هەەارمۆنی، یەکێتەەی و 
لە باسەەەەالدانەوە پەیوەنەەەەدیی پێکەوەبەسەەەەتراو دروسەەەەد 
دەبن. بە درێ ایی چەندین سەەەدە، شەەاعیرانی ئەورووپەەی، 

ز، خەریکەەەن هەمەەەان شەەەی ر دەنووسەەەن بە زمەەەانی جیەەەاوا
ئێسەەەەەەەەتا ئەوانەشەەەەەەەەی هەردوو نیەەەەەەەەوەی کیشەەەەەەەەوەری 
ئەمەریکاشەەەەەەەەی گرتەەەەەەەەووەتەوە.  هەر نوسەەەەەەەەخەیەکیش 
شەەەی رێکی ڕوون و ڕەسەەەەنە. ڕاسەەەتە کاتەکەەەان گون ەەەاو 
نەەەەەین، بەدم ئەگەر هەنگاوێەەەەەب بگەڕێیەەەەەنەوە، دەتەەەەەوانین 
تێەەەەبگەین کەوا ئەەەەێمە گەەەەول لە کۆنسەەەەێرتێب دەگەەەەرین و 

دوای  موزیک ەنەکەەان، ئەەامێری جیەەاواز دەژەنەەن کە نە بە
گەیەنەردا دەگەڕێەەەەەن، نە بە دوای خەەەەەاڵی دەسەەەەەتکەوتدا، 
بەڵکەەو لە پر سەەەیەکی دەسەەتەجەم یدان. ئاوازێەەب پێەەب 
دەهێەەنن کە تێیەەدا پینەکەەردن لە وەرگێەەڕان و داهێنەەان لە 
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السەەاییکردنەوە جیەەا نەەاکرێنەوە. لەو کاتەەانەدا، یەکێەەب لە 
موزیک ەنەکەەان دەکەوێەەتە دنیەەای ئەەاوازێکی تەەاک ەنییەوە، 

ئەوانەەەی دیەەەکە هەڵەەەی دەگەەەرنەوە  هەریەکەیەەەان  پاشەەەان
بەهرەی خۆی دەناسێنێد کە هەموویەەان پەەێکەوە بیەەر کە 
سەرەکییەکە دەشارنەوە. لە کۆتایی سەەەدەی ڕابەەردوودا، 
شەەەەی ری فەڕەنسەەەەی ئەورووپەەەەای سەرسەەەەام کەەەەرد بەو 
سەەۆڵۆیەی لە الیەن بەەودلێرەوە دەسپێشەەخەری کەەرا و لە 

ە مۆدێرنیسەەەتە الیەن مەەەاالرمێوە درێەەە  کەەەرایەوە. شەەەاعیر
ئەمەریکیەەیە هیسەەپانۆکان، لە گەشەەەپێدانی گوێیەکەەدا بەەۆ 
ئەم مەەەەەەەەوزیکە نەەەەەەەەوێیە لە یەکەمینەکەەەەەەەەان بەەەەەەەەوون. لە 
الساییکردنەوەیدا، کردیان بە موڵکی خۆیەەان، گۆڕییەەان و 
ناردیەەەان بەەەۆ ئیسەەەپانیا، کە لەوێەەەش بەەەۆ جەەەارێکی دیەەەکە 
دووبەەەەەارە دروسەەەەەد کەەەەەرایەوە. دوای مەەەەەاوەیەکی کەم، 

ئینگلیەەزی شەەتێکی هاوشەەێوەیان لەسەەەر شاعیرانی زمانی 
ئەەامێری مەەوزیکی جیەەاواز، لەسەەەر کلیەە) و تینەەی جیەەاواز 
ژەند، نوسخەیەکی ڕەخنەییتر و بەئاگاتری کەەارەکە بەەوو، 
کە تێیەەەەەەدا الفەەەەەەۆرجیی شەەەەەەاعیر نەک ڤێەەەەەەرالین، پەەەەەەێگە 
سەەەەەنتەرەکەی داگیەەەەر کەەەەرد. بەەەەاری تەەەەایبەتیی الفەەەەۆرە 

ی یارمەتیەەەەدەرە بەەەەۆ تێگەیشەەەەتنی کەەەەارەکتەری مەەەەۆدێرنە
ئەمەریکیەەەیە ئەن ێلۆکەەەان، بەەەزووتنەوەیەک کە لە هەمەەەان 
کاتەەدا سەەیمبولی بێەەد و دژەسەەیمبولییش بێەەد... پاونەەد و 
ئیلیەەەۆت، بە دواکەوتنەەەی ڕابەرایەتیەەەی الفەەەۆرە، ڕەخەەەنەی 
سەەیمبۆلیزمیان بە خەەودی سەەیمبۆلیزم خەەۆی ناسەەاند، لە 
گەەەەەەەاڵتەکردن بەوەی پاونەەەەەەەد بە زاراوەی کەەەەەەەرد، ''داوی 
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ی ئەم دیەەەدە ڕەخنەیەەەیە بەەەوو بە سیمبۆلیسەەەتی هەزەلەەەی''
چوارچێوەی سەەەرەکیی نووسەەینەکانیان و کەمێەەب دواتەەر 
شەەی رێکیان بەرهەم هێنەەا، کە مۆدێرنخەەواز نەبەەوو، بەڵکەەو 
مەەەۆدێرن بەەەوو. هەروەهەەەا لەگە  واالس سەەەتیرن، ویلیەەەام 
 -کارلۆس و هەنەەدێکی تەەر، سەەۆڵۆیەکی نوێیەەان پێەەب هێنەەا

 ئەمریکیی هاوچەرخ. -سۆڵۆی شی ری ئەن لۆ 
یراتەەەی الفەەەۆرە بەەەۆ شەەەی ری ئینگلیەەەزی و ئیسەەەپانی م

نمونەیەکی سەرەکییە لە پشتبەیەکبەستنی نێوان داهێنان 
و السەەەەەەاییکردنەوە، وەرگێەەەەەەڕان و دەقەەەەەەی سەەەەەەەرەکی. 
کاریگەریی شاعیری فەڕەنسی الفەەۆرە لەسەەەر ئیلیەەۆت و 
پاونەەەەەد، بەەەەەابەتی مەعەەەەەریفەی هاوبەشەەەەەە، بەدم ئەوەی 

گەرییەکەیەتی کەمتەەەەرین شەەەەانازیی پێەەەەوە کەەەەراوە، کەەەەاری
لەسەەەەەر شەەەەاعیرە ئەمەریکیەەەەیە هیسەەەەپانۆکان. لە سەەەەاڵی 

دا لیۆپۆلد  لوجۆنی ئەرژەنتینی، شەەاعیرێکی مەزن 19٠5
کە کارەکەەانی ئەو تیشەەکە ڕەخنەییەیەەان بەەۆ الی خۆیەەان 
ڕانەکێشەەەا کە شەەەایەنی بەەەوون، کتێبێکەەەی شەەەی ریی بەەەاڵو 
کردووەتەوە، کە تێیدا هەندێب تایبەتمەندیی الفۆرجی بۆ 

جار بە ئیسپانی دەرکەوتن: توانج، بەریەککەوتنەەی یەکەم 
زمەەەەەەانی گفتوگەەەەەەۆی ئەدەبەەەەەەی، وێەەەەەەنەی تونەەەەەەدوتی  کە 
ئەبسەەێردێتیی شەەاری دەخەەاتە پەەا  سروشەەد. هەنەەدێب لە 
شەەی رەکانی وا دەردەکەون کە لە یەکێەەس لە یەکشەەەەممە 

ئەمەریکەەەا نووسەەەەرابن. لە  -بۆرژوازییەکەەەانی هیسەەەەپانۆ 
ردەوە بە نەەاوی  دا لوگەەۆن کتێبێکەەی بەەاڵو کەە 19٠9سەەاڵی 

 Lunario Sentimental لەگە  ئەوەی السەەایی الفەەۆرجیی .)
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کردبووەوە، بەدم ئەم بەرگە یەکێب بەەوو لە ڕەسەەەنترین 
کارەکەەەەەانی سەەەەەەردەمی خەەەەەۆی و تەنەەەەەانەت ئەمەەەەەڕ   
دەتوانرێد بە شەوق و تاسەوە بخەەوێنرێتەوە. ئەم کتێەەبە 
کۆششێب بوو بۆ کەەاریگەرییەکی مەزن لەسەەەر شەەاعیرە 

یەەەەەەەەەیە هیسەەەەەەەەەپانۆکان، بەدم بە دیەەەەەەەەەاریکراوی ئەمەریک
سەەەوودبەخش و هانەەەدەر بەەەوو بەەەۆ شەەەاعیری مەکسەەەیکی، 

دا، لەەۆپێز ڤێلرەیەەد کتێبەەی 1919لەەۆپێز ڤێلرەیەەد. لە سەەاڵی 
( بەەەاڵو کەەەردەوە  کتێبێکەەەی بنەمەەەایی Zozorbaخەمەەەۆکیی  

لەسەەەر پۆسەەتمۆدێرنیزمیی ئەمەریکیەەیە هیسەەپانۆکان، کە 
ە. دوو سەەەا  دژەسەەەیمبۆلیزمەکەی سەەەیمبۆلیزمی خۆمەەەان

لەمەوبەر، ئیلیەەەەۆت کتێبەەەەی خەەەەۆبەکەمزانی و تێڕامەەەەەانی 
( بەەەاڵو Prufrock and Other Observationدیەەەکەی  

کەەردەوە. لە شەەاری بۆسەەتن، الفەەۆرجێکی پر تێسەەتاند لە 
هارڤارد پەیدا بوو، لە زاکاتێکاس، الفۆرجێکی کاسۆلیکی 
لە کەەەەەەەۆلێ ی کاسەەەەەەەۆلیکی هەەەەەەەاتە دەرەوە.  شەەەەەەەاعیرە 

پەەەێ نەچەەەوو کە دواتەەەر لە سەەەەاڵی  مەکسەەەیکییەکە ز ری
سەەاڵیدا، کەەۆچی کەەرد. کەەارەکەی  ٣٣و لە تەمەنەەی  1921

ئەو لەوێەەدا تەواو بەەوو کە کەەارەکەی ئیلیەەۆت دەسەەتی پەەێ 
کەەەرد... بۆسەەەتن و زاکاتیکەەەاس: پێکەوەیەەەی ئەم دوو نەەەاوە 
زەردەخەنەیەک دەخوڵقێنن، وەک ئەوەی یەکێەەب بەەووبنن 

ز ر  لەو ڕێکخەەەراوە نەگون ەەەاوانەی الفەەەۆرجیی شەەەاعیر
چێەەە ی لەەەێ دەبینەەەی. دوو شەەەاعیر کە بە زمەەەانی جیەەەاواز 
دەنووسن، کە هەرگیەەز گومەەان لە بەەوونی ئەوی دیکەیەەان 
ناکەن، بە نزیکەیەەی، بەپێەەی کەەات نوسەەخەی جیەەاواز بەدم 
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بە ڕەسەەەەنی ئەو شەەەی رەیان بەرهەم هێنەەەاوە، کە چەنەەەد 
سەەەەەەاڵێب لەمەوبەر لە الیەن شەەەەەەاعیری سەەەەەەێیەمەوە بە 

 ە.زمانێکی دیکە  نووسراو
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 لە ئەڵمانییەوە: پێشڕەو محەمەد
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لە كەەەەەاتی هەڵسەەەەەەنگاندنی كەەەەەارێكی هەەەەەونەری یەەەەەان 

هیی  7فۆرمێكی هونەریدا، بیركردنەوە لە وەرگر  بەربێ (
بەرهەمێكی نییە و بەكەڵكی هەەیی نەەایەت، نەن تەن ەەا هەر 

رەكەەانی، گەڕانەوەیەن بەەۆ گشەەتێكی دیەەاریكراو یەەان نوێنە
فریەەەودەرانە و بەالڕێەەەدابردنە، بەڵكەەەو تەنەەەانەت چەمكەەەی 
وەرگرێكەەەەی ئایەەەەدیالیش لە بیركەەەەردنەوە  تیۆرییەەەەانە  
هونەردا زیەەانبەخش و كێشەسەەازە، لەبەر ئەوە  هەمەەوو 
ئەو شەەەەتە  ئەم چەمەەەەكە گریمەەەەانە  دەكەەەەات، بەەەەوون و 

گشەەەتی، یەەەان وەن ئەوە  هەیە.  سروشەەەتی مەەەر ڤە بە
ونی فیزیكەەی و ڕ  یەەی هەەونەریش بە هەمەەان شەەێوە بەەو

مر ڤ وەن گریمەەانە وەردەگرێەەد، بەدم هەەیی یەكێەەس لە 
كارە هونەرییەكانی بیەەر لە كاردانەوەكەەانی ئەو ناكەەاتەوە، 
شی ر بۆ مەبەستی خوێنەر نەنووسراوە، هەەیی تەەابلۆیەن 

 
7 Rücksicht (receiver) 



6٠ 

بەەەۆ بیەەەنەر نەكێشەەەراوە، هەەەیی سەەەەمفۆنییەن بەەەۆ گەەەوێگر 
 دانەهێنراوە.  

ێنەرانە ئەن ەەام ئایەەا وەرگێەەڕان بەەۆ مەبەسەەتی ئەو خەەو
دەدرێد كە لە زمانی سەەەرەكی تێنەەاگەن  پێەەدەچێد ئەمە 
بە شەەێوەیەكی گون ەەاو جیەەاوازیی نێەەوان ئەم دوانە  واتە 
وەرگێڕان و زمانی سەرەكی[ لە مەیدانی هونەردا ڕوون 
بكەەەەەەاتەوە، سەەەەەەەرەڕای ئەوە  پێەەەەەەدەچێد ئەمە تەن ەەەەەەا 
هۆكەەاری قەنەەاعەتپێكەر بێەەد بەەۆ گەەوتنی هەمەەان شەەد بە 

ی دووبەەارە. لەبەر ئەوە  بەرهەمێكەەی هەەونەری شێوەیەك
چەەەی دەڵێەەەد  چەەەی دەگەەەوازێتەوە یەەەان ئەەەاڵوگۆڕی چەەەی 
دەكەەەەات  ئەم بەرهەمە شەەەەەتێكی ز ر كەم بەو كەسەەەەەانە 
دەڵێەەەەەەد كە لە بەرهەمەكە تێەەەەەەدەگەن، ئەم پر سەەەەەەەیە  
گەیانەەەەەەدن یەەەەەەان دەربڕینەەەەەەی زانیەەەەەەاریی جەەەەەەۆرایەتییە، 

انە  جەوهەرەكە  ئەم بەرهەمە نییە، بەدم ئەو وەرگێەەڕ
مەبەستی گواستنەوە یان نێوانگریی هەیە، ناتوانێد ببێتە 
نێەەەوانگری هەەەیی شەەەتێس جەەەگە لە گەیانەەەدن، واتەەەا شەەەتێكی 
ناپێویسەەەەەد، بەەەەەۆیە ئەمە  خەەەەەۆ  نیشەەەەەانە  هەمەەەەەوو 
وەرگێەەەەەەەڕانە خراپەكەەەەەەەانە، بەدم ئەوە  لە سەەەەەەەەرووی 
گەیانەەەەەدنی شەەەەەی رێكدا یەەەەەان لە جەوهەری بەرهەمێكەەەەەی 

رگێەەەەڕی خەەەەراپیش و تەنەەەەانەت وە –ئەدەبیەەەەدا هەیە 
ئایەەەەا الی ئەەەەێمە  –جەوهەریبەەەوونەكەی قبەەەەوو  دەكەەەەات 

بریتەەەی نیەەەیە لە شەەەتێكی بەدەسەەەتنەهاتوو، ن ێنی ەەەامێز و 
شەەەەاعیرانە، شەەەەتێس كە تەن ەەەەا ئەو وەرگێەەەەڕە دەتوانێەەەەد 
بەرهەمەەەی ب ێنێەەەتەوە ئەگەر خۆیشەەەی شەەەاعیر بێەەەد  لە 
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ڕاسەەەەتیدا ئەمە خەەەەۆ  هۆكەەەەاری خەسەەەەڵەتێكی دیەەەەكە  
انین وەن گواستنەوە  هەڵە و وەرگێڕی خراپە، كە دەتو

ناڕاسەەەەەەتی نەەەەەەاوەڕ كێكی نەەەەەەاجەوهەری و ناسەەەەەەارەكی 
پێناسە  بكەیەەن، هەر كاتێەەس ئەمە ڕاسەەد دەبێەەد، ئەگەر 
وەرگێڕان ب ێتە ژێەەر بەەاری خزمەتكەەردن بە خەەوێنەرەوە، 
بەدم ئەگەر وەرگێەەەڕان بەەەۆ مەبەسەەەتی خەەەوێنەر ئەن ەەەام 
 درابێد، ئەوا بە ناچاری ئەمە بەسەەەر دەقەەی سەەەرەكی و
ئۆرجیناڵییشەەدا پیەەادە دەبێەەد، ئەگەر دەقەەی سەەەرەكی بەەۆ 
مەبەسەەەەەد و ئامەەەەەان ی خەەەەەوێنەر بەەەەەوونی نەبێەەەەەد، ئە  
چۆن ۆنی دەكرێد لە وەرگێڕان تێبگەین لەسەەەر بنەمەەای 

 ئەم گریمانە پێشینەییەوە   
وەرگێەەەەەڕان جەەەەەۆرە فەەەەەۆرمێكە، بەەەەەۆ تێگەیشەەەەەتن لە 
وەرگێەەەڕان وەن فەەەۆرم دەبێەەەد بگەڕێیەەەنەوە بەەەۆ دەقەەەی 

كە دەقەەەەی سەەەەرەكی هەڵگەەەری یاسەەەەای سەەەەرەكی، چەەەون
وەرگێەەەەڕانە  واتە دەقەەەەی سەەەەەرەكی یاسەەەەای قەەەەابیلیەتی 

تێەەدایە[: یاسەەاكە ڕیشەەە  لە قەەابیلیەتی  ٨وەرگێڕانبەەوونی
وەرگێڕانەەدا هەیە، پرسەەیاری ئەوە  ئایەەا كارێەەس قەەابیلی 
وەرگێڕانە، دوو مانەەای هەیە: یەكەم، وەرگێەەڕ ئەو شەەتەی 

انیەەەەەدا  خەەەەەۆ  دەیەوێەەەەەد[ لە نێەەەەەو سەەەەەەرجەمی خوێنەر
دەبینێەەتەوە  یەەان بە شەەێوەیەكی ڕاشەەكاو و ڕوونتەەر: ئایەەا 
 دەقەەەی ڕەسەەەەن[ بەگەەەوێرە  سروشەەەتی خەەەۆی ڕێەەەگە بە 
وەرگێەەڕان دەدات  لەم ڕووەوە بەگەەوێرە  گرنگیەەی ئەم 

 
٨ Übersetzbarkeit (translatability)  
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فەەەۆرمە  وەرگێەەەڕان[ خوازیەەەاریەتی و داوای دەكەەەات  بە 
شەەێوەیەكی بن ینەیەەی و لە بنەڕەتەەدا دەتەەوانین تەن ەەا بە 

وەدمەەەەی پرسەەەەیاری یەكەم  بەدم  شەەەەێوەیەكی ڕێەەەەكەوت
 ەقیقییەەانە( بەەدەینەوە و بڕیاریەەان لەسەەەر بەەدەین، تەن ەەا 

نكەەۆڵی لە مانەەای سەەەربەخۆی  9بیركردنەوە  ڕووكەشەەی
پرسەەەەیاری دووەم دەكەەەەات و بانگەشەەەەە  ئەوە دەكەەەەات 
هەردوو پرسەەەەیارەكە گرنگییەكەەەەەی یەكسەەەەەانیان هەیە، لە 

ەمەەكە بەرانەەبەردا دەبێەەد ئامەەاژە بەو خەەاڵە بكرێەەد كە چ
پێكەوەگرێدراو و تەەایبەت و دیاریكراوەكەەان تەن ەەا كاتێەەس 
ماناكانیەەەەەەەەەان  لەوانەیە گرنگتەەەەەەەەەرین و سەەەەەەەەەەرەكیترین 
ماناكانیەەەەەان( بپەەەەەارێزن كە ئەگەر هەر لە سەەەەەەرەتاوە بە 
شەەێوەیەكی تاكوتەن ەەا نەگەڕێنەەرێنەوە بەەۆ مەەر ڤ و بەەۆ 
مەەەر ڤ بە كەەەار نەهێنەەەرێن  بەەەۆ نمەەەوونە دەكرێەەەد قسەەەە 

ێكی لەبیرنەكراو بكرێد، تەنەەانەت لەسەر ژیانێس یان سات
ئەگەر هەمەەەوو مر ڤەكەەەانیش لە بیریەەەان كردبێەەەد، ئەگەر 
سروشتی سات یان ژیانێكی وەهەەا شایسەەتە  ئەوە بێەەد 

، ئەوا بە زەرووری 1٠فەرامەەەەەەەۆ  و لە بیەەەەەەەر نەكرێەەەەەەەد
سیفەتی دانەپەەاڵی لەبیرنەكەەران ئامەەاژە نیەەیە بەەۆ هەڵەیەن، 

ە الیەن بەڵكەەەو تەن ەەەا ئامەەەاژەیە لەسەەەەر بانگەشەەەەەیەن ل

 
9 Oberflächliche Denken (superficial thinking) 

لە چەندین شوێندا دەقی ئینگلیەزی بە پەێ ەوانەوە وەری گێەڕاوە،  1٠
بەەەەۆ نمەەەەوونە ''لە بیەەەەر بكرێەەەەد'' یەەەەان ''فەرامەەەەۆ  بكرێەەەەد''، بەدم 

''لە بیەر نەكرێەد''، '' nicht vergessen zu werden'' ئەڵمانییەكە دەڵێەد 
  وەرگێڕ(.'' it be forgotten'' ئینگلیزییەكە دەڵێد: 
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مەەر ڤەوە بەدی نەهەەاتووە، هەروەهەەا لەوانەیە ئامەەەاژە و 
گەڕانەوە بێد بۆ هەرێەەم و پانتەەاییەن كە ئەم بانگەشەەەیە 
تێیەەەەدا بەدی دەهێنرێەەەەد: بەیادهێنەەەەانەوە  یەەەەادەوەری[ی 

، بە هەمەەەان شەەەێوە دەبێەەەد بیەەەریش لە قەەەابیلیەتی 11خەەەودا
وەرگێڕانی داهێنراوە زمانەوانییەكەەان بكەیەەنەوە، تەنەەانەت 

گەر مر ڤەكان توانای وەرگێڕانەەی ئەوانەشەەیان نەبێەەد، ئە
ئەگەر چەمەەس و مانەەایەكی ڕاشەەكاوی وەرگێەەڕان بەەوونی 
هەبێەەەەەد، ئایەەەەەا لە ڕاسەەەەەتیدا ئەوانە بە ڕادەیەن قەەەەەابیلی 
وەرگێەەەەڕان نەەەەابن  پرسەەەەیاری ئەوە  ئایەەەەا وەرگێڕانەەەەی 
داهێنەەەەراوە زمەەەەانەوانییە تەەەەایبەت و دیاریكراوەكەەەەان داوا 

ەم مانەەەایە بخەەەرێتە ڕوو، لەبەر كەەراوە یەەەان نەەەا  دەبێەەەد ب
ئەوە ئەم بیەەەەر كەیە لێەەەەرەدا ڕاسەەەەتە: ئەگەر وەرگێەەەەڕان 
جۆرێەەس بێەەد لە فەەۆرم، ئەوا دەبێەەد قەەابیلیەتی وەرگێەەڕان 
خەسەەەەەەەەەەەەەەەەەڵەتی جەوهەری و بن ینەیەەەەەەەەەەەەەەەەەی بەرهەمە 

 دیاریكراوەكان بێد.  
قەەابیلیەتی وەرگێڕانەەی دەق تایبەتمەنەەدیی جەوهەریەەی 

  بەو مانەەایە نەەایەت بەشێكی ز ر لە بەرهەمەكانە، ئەمە
بڵێەەەەەەەەەین جەوهەری ئەو دەقەەەەەەەەەانە ئەوەیە كە دەبێەەەەەەەەەد 
وەربگێەەڕرێن، بەڵكەەو بە مانەەای ئەوە دێەەد كە ئەو ئامەەاژە 
تەەەایبەتە  لە نەەەاو دەقەەەی سەەەەرەكیدا هەیە خەەەۆ  لە نێەەەو 
قەەەابیلیەتی وەرگێڕانەەەی خۆیەەەدا ئاشەەەكرا دەكەەەات، ئەمە  
ڕاسەەەەەد و ئاشەەەەەكرایە كە هەەەەەیی وەرگێڕانێەەەەەس  ئین ەەەەەا 

 
11 Gedenken Gottes (remembrance of God) 
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ێڕانێكەەی بەەا  بێەەد( هەرگیەەز ناتوانێەەد چەنەەدێكیش وەرگ
بەراورد بە دەقەەی سەەەرەكی، گرنگەەی و مانەەای هەبێەەد، لە 
هەمەەان كاتەەدا بە هەەۆ  خاسەەیەتی قەەابیلیەتی وەرگێڕانەەی 
دەقەەی سەەەرەكییەوە،  دەقە سەەەرەكییەكە[ پەیوەنەەدییەكی 
نزیەەس و نەەاوەكیی بە وەرگێەەڕانەوە هەیە  لە ڕاسەەتیدا ئەم 

ێتییە، كە تا ئەو شەەوێنە  پەیوەندییە ز ر نزیكتر و ناوەك
چیتەەەر گرنگییەكەەەی ئەوتەەەۆی بەەەۆ دەقەەەی سەەەەرەکی نیەەەیە. 
دەتەەەوانین نەەەاوی ئەم پەیوەنەەەدییە بنێەەەین پەیوەنەەەدییەكی 
سروشەەەتی، یەەەان بە شەەەێوەیەكی تەەەایبەتتر پەیوەنەەەدییەكی 
زینەەەدوو، ڕێەەەس بەو شەەەێوەیە  دەركەوتەكەەەانی ژیەەەان بە 
شەەەەەەێوەیەكی خۆییەەەەەەانە و ناوەكییەەەەەەانە پەیوەنەەەەەەدییان بە 

ە  ژیەەەەەەانەوە هەیە، بەبەەەەەەێ ئەوە  گرنگییەكەەەەەەی دیەەەەەەارد
ئەوتۆیەەان بەەۆی هەبێەەد، ئەوا وەرگێەەڕانیش لە نێەەو دەقەەی 
ئۆرجیناڵەوە  سەرەكی( سەرهەڵدەدات، ئەویش لە ژیانی 
دواتەەەری دەقەكەوە،  واتەەەا وەرگێەەەڕانەوە[، نەن لە ژیەەەانی 
دەقەەەی سەەەەرەكییەوە سەەەەرچاوە دەگرێەەەد، لەبەر ئەوە  

ێەەەد، تەەەا ئەو كەەەاتە  وەرگێەەەڕان دوای دەقەەەی سەەەەرەكی د
بەرهەمە گرنگەكەەەەەەانی جی ەەەەەەان هەرگیەەەەەەز هەڵب اردنەەەەەەی 
وەرگێڕەكەەان لە سەەەردەم و زەمەنەەی خۆیانەەدا نەەابیننەوە، 
ئەوا وەرگێڕانەەەی ئەو دەقەەەانە نیشەەەانەی هەەەاتنی قۆنەەەا ی 
ژیانی دواتەەری ئەو دەقەەانە و بەردەوامبوونیەەانە، ئایەەدیای 
ژیەەەان و ژیەەەانی دواتەەەر لە نەەەاو بەرهەمە هونەرییەكانەەەدا 

ەبێەەد بە شەەێوەیەكی ئەەۆب ێكتیریی نامێتافۆرییەەانە سەەەیر د
بكرێد، تەنانەت لەو سەردەمانە  بە شێوەیەكی ناوەكی 
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لەسەەەر بیركەەردنەوە دامەزرابەەوون، ئامەەاژەیەكی شەەاراوە 
بەو خەەەەەەاڵە كەەەەەەراوە كە ژیەەەەەەان سەەەەەەنووردار نیەەەەەەیە بەەەەەەۆ 
جەستەیەتییەكی ئۆرگانیكی، بەدم گرنگیش نییە و نابێەەد 

( ئەن ەەامی Fechnerە  فێخەەنەر  هاوشەەێوە  ئەو هەودن
دان، پانتەەەایی ژیەەەان لەژێەەەر جەسەەەتە و مەیەەەدانی الوازی 
دەروونەەەەەەدا فراوانتەەەەەەر بكەیەەەەەەن، یەەەەەەان بە پەەەەەەێ ەوانەوە 
پێناسەكردنیشی لەسەەەر بنەمەەای فەەاكتەرە تەواو ئەەاژەڵییە 
ئاڵۆزترەكانی وەن دەرككردنەەی هەسەەتەكی دابمەزرێنەەین، 

كەەەەەرد ئەو فەەەەەاكتەرانە  كە تەن ەەەەەا بە جەەەەەۆرێكی ڕێكەوت
خەسەەڵەتی ژیەەان دیەەاری دەكەن، چەمەەس و مانەەای ژیەەان 
تەن ەەەەا كاتێەەەەس دەبەخشەەەەرێد كە هەمەەەەوو ئەو شەەەەتانە  
خەەاوەنی مێەە ووی خۆیەەانن، تەن ەەا بە ڕووتەەی لەپێنەەاوی 
ڕوودانی مێ وودا لێرە نین، مانای ژیان ئی تبەەاری خەەۆی 
وەردەگرێد. لە شیكاری كۆتاییدا دەبێد بەەواری ژیەەان لە 

سروشەەتەوە( دیەەاری بكەیەەن و ڕێەەگەی مێەە ووەوە  نەن 
پێناسەەەە  بكەیەەەن، ی بگەەەات بە فەەەاكتەرگەلێكی بێبنەەەا ە  
وەن دەرككردنەەەی هەسەەەتەكی و دەروون، بەەەۆیە ئەركەەەی 
فەیلەسووف بەەریتییە لە تێگەیشەەتن لە هەمەەوو الیەنەكەەانی 
ژیەەانی سروشەەتی لە ڕێەەگەی تێگەیشەەتنی زیەەاتر لە ژیەەانی 

ی ژیەەانی فراوانتری مێ وو، لە ڕاستیدا ئایا بەردەوامبەەوون
دواتەەەری بەرهەمە هونەرییەكەەەەان ز ر ئاسەەەانتر نیەەەەیە لە 
دیاریكردنی بەردەوامی ژیەەانی بەەوونەوەرە زینەەدووەكان  
مێەەەەەە ووی بەرهەمە مەزنەكەەەەەەانی هەەەەەەونەر دەربەەەەەەارە  
سەەەەەەەەەەەرچاوەكانیان، بەدی ێنەرەكانیەەەەەەەەەەان، شەەەەەەەەەەێوازی 
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دروسەەەەەەەتبوونیان لە سەەەەەەەەردەمی هونەرمەندەكانیانەەەەەەەدا 
نەدا هەمیشەەەییان الی دەربەەارە  ژیەەانی دواتەەری لە بن یەە 

نەوەكانی دواتر قسەمان بۆ دەكەن و لەگەڵمان دەدوێەەن. 
ئەمەی دواییەەان لەگە  هەر دەركەوتنێكەەی خۆیەەدا زیەەاتر 
بەناوبانەەەەەەگ دەبێەەەەەەد، ئەو وەرگێڕانەەەەەەانە  زیەەەەەەاترن لە 
گواستنەوەی بابەت یان پەیام، كاتێەەس دێەەنە بەەوونەوە، كە 

یەەدا بەرهەمێەەس لە ڕەوتەەی مەەانەوە و بەردەوامبەەوونی خۆ
گەیشتبێد بە سەەەردەمی بەناوبەەانگبوونی خەەۆ ، بەەۆیە بە 
پەەەەێ ەوانەوەی بانگەشەەەەەكانی وەرگێەەەەڕە خراپەكەەەەان ئەم 
جەەەەۆرە وەرگێڕانەەەەانە زیەەەەاتر لەوە  خەەەەزمەت بە دەقەكە 
بەەكەن  بەەۆ بەەوونی خۆیەەان( قەرزاربەەاری دەقەكەن  هەر 
ئەوەنەەەدە[، لە نێەەەو چوارچێەەەوە  ئەم وەرگێڕانەەەانەدایە كە 

و ئۆرجینەەا  دەگەەات بە دوایەەن و ژیەەانی دەقەەی سەەەرەكی 
تەواوترین شێوازی گەشەكردن و درەوشانەوە  خەەۆی، 

 ئەم پر سەیە  بەردەوام نول دەبێتەوە.  
ئەم ڕەوتە  وەن د زیەەنەوەی فەەۆرمێكی تەەایبەت و 
بەەەەەەەادی ژیەەەەەەەان، لەژێەەەەەەەر هەژمەەەەەەەوون و دەسەەەەەەەەدتی 
ئامان ەەدارییەكی تەەایبەت و بەەاددایە، پەیوەنەەدیی ژیەەانی و 

ڕواڵەت شەەتێكی ئاشەەكرایە، بەدم كەم تەەا  ئامان دار كە بە
ز ر لە دوورەوە  عەقەەەر ڕاوەسەەەتاوە، تەن ەەەا ئەو كەەەاتە 
خەەۆی دەردەخەەات كە ئەو ئامەەان ە دوایەكیەەیە  هەمەەوو 
وەزیەەەەەەەفە و ئامەەەەەەەان ە تاقەەەەەەەانە ژیانییەكەەەەەەەانی پێەەەەەەەیەوە 
بەستراوەتەوە، لە ڕەهەنەەدی تەەایبەت بە خۆیەەدا نەەا، بەڵكەەو 

تەوە و بەدی ب ێنرێد، لە ڕەهەند و بواری بادتردا ببینرێ
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ئامان ی سەەەرجەمی دەركەوتە ئامان ەەدارەكانی ژیەەان، لە 
شەەەەەیكاریی كۆتاییەەەەەدا ژیەەەەەان نیەەەەەیە، بەڵكەەەەەو دەركەوتە  
خەسڵەت و سروشەەتی ژیەەان و نوانەەدنەوە ئامەەاژەییەكە  
ژیانە، بۆیە ئامان ی وەرگێڕانیش لە دواجاردا وا دەكەەات 

ۆیەەان دوورتەەرین پەیوەنەەدیی زمانەكەەان لەگە  یەكتریەەدا خ
دەرببەەەڕن، بەەەۆیە وەرگێەەەڕان هەەەیی كاتێەەەس ناتوانێەەەد ئەم 
پەیوەنەەدییە شەەاراوەیە ئاشەەكرا بكەەات یەەان دایبمەزرێنێەەد، 
بەدم دەتوانێەەەد لە ڕێەەەگەی بەدی ێنەەەان و بەواقی یكردنەەەی 
ئەم پەیوەنەەەەدییە لە فەەەەۆرمی كەەەەۆرپەلەیی یەەەەان تونەەەەد و 
شەەەەەەەاراوەدا بینەەەەەەەوێنێتەوە و دەری ببڕێەەەەەەەد، ئەم الیەنە 

اوە  مەدلەەەو   ئامەەەاژە بەەەۆ كەەەراو( لە نوانەەەدنەوە  شەەەار
ڕێەەەەەەەگەی هەوڵەەەەەەەدان بەەەەەەەۆ بەرجەسەەەەەەەتەكردنی تەەەەەەەۆوە 
كەەۆرپەلەییەكەیەوە، سروشەەتێكی هێنەەدە تاقەەانە  هەیە كە 
بە گشەەتی مە ەەاڵە بكرێەەد وێەەنەكە  لە مەیەەدان و بەەواری 
ژیانی نازمانیدا ببینەەرێتەوە و پەیەەدا بكرێەەد، ئەم جەەۆرە  

ۆژی( و نوانەەەدنەوە لە چوارچێەەەوە  تەمسەەەیلەكان  ئەنەەەال
ڕەمزەكانیەەدا دەكرێەەد جەەگە لە بەدی ێنەەانە كەەۆرپەلەیی و 

یەەەەەان بەدی ێنەەەەەانی پێشەەەەەبینیكارانە و  –شەەەەەاراوەكەیەوە 
پشەەەەەەەەد بە شەەەەەەەەێوازەكانی دیەەەەەەەەكە   –ئاماژەكەەەەەەەەارانە 

گواسەەتنەوە  مانەەەا ببەسەەەتین و بەدی ب ێنەەەین، بەدم ئەم 
پەیوەنەەەەدییە گریمەەەەانەیی و بە تەواوی قەەەەووڵە  نێەەەەوان 

ە جەەۆرە پێكەوەبەەوونێكی سەەەیر و زمانەكەەان پەیوەنەەدییەك
تەەەایبەت پیشەەەان دەدات، ئەمە پەیوەنەەەدییەكی نزیكەەەایەتیی 
سەقامگیر و بەهێەەزە، چەەونكە زمانەكەەان بە یەكتەەری نەەامۆ 
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نەەین، بەدم بە شەەێوەیەكی پێشەەینی و جیەەا لە سەەەرجەمی 
پەیوەنەەەدییە مێ ووییەكەەەان، بەەەۆ ئەو شەەەتە  دەیانەوێەەەد 

 نەتەوە.  دەری ببڕن، لە ناوەوە بەیەكەوە بەستراو
وا دەردەكەوێد لێكۆڵینەوەكەمان لەگە  ئەم هەوڵە  
سەرەوەدا، کە بۆ شەەیكردنەوەی بەەابەتەكە دوای تێەەپەڕین 
بە گەلێەەەەەس ئەەەەەاڵۆزیی بێكەڵەەەەەس و بێ ەەەەەودەدا، دووبەەەەەارە 
دەگەەاتەوە سەەەر هەمەەان تیەەۆریی نەریتەەی و ترادسەەیۆنیی 
وەرگێەەەەەەڕان. ئەگەر پێویسەەەەەەد دەكەەەەەەات نزیكەەەەەەایەتی و 

ە ڕێەەەەەگەی وەرگێڕانەكەەەەەانەوە خزمەەەەەایەتیی زمانەكەەەەەان ل
دەربكەوێەەد و ئاشەەكرا ببێەەد، چەەۆن دەكرێەەد ئەم كەەارە 
ئەن ەەەەام بەەەەدرێد جەەەەگە لە ڕێەەەەگەی تەواوی گون ەەەەاوی 
گواسەەەتنەوە  دەقیقەەەی فەەەۆرم و مانەەەای دەقەەەی سەەەەرەكی 
 ئۆرجینەەەەەەا [  بێگومەەەەەەان بەدەسەەەەەەتەوەدانی پێناسەەەەەەەی 
سروشەەتێكی وەهەەا وردبەەین بەەۆ تیەەۆریی نەریتەەی، كەەارێكی 

قەتپڕووكێنە، دواجەەەەار ئەم تیەەەەۆرییە تەواو قەەەەورس و تەەەەا
ناتوانێەەەەد ئەو شەەەەتە ڕوون بكەەەەاتەوە كە لە وەرگێڕانەەەەدا 
گەەەەەەەرنگە، بەەەەەەەۆیە لە ڕاسەەەەەەەتیدا بەراورد بە لێك ەەەەەەەوونی 
ڕووكەەەارەكی و پێناسەەەەەنەكراوی نێەەەەوان دوو بەرهەمەەەەی 
ئەدەبەەی، وەرگێەەڕان بەڵگەنەەامەیەكی قەەووڵتر و ڕوونتەەرە 

، 12 [لەسەەەر خزمەەایەتیی زمانەكەەان  نەن دەقەەی ئۆرجینەەا
 

واتەەا ئەگەر وەرگێەەڕان بەەوونی نەبێەەد، یەەان دەقیقێەەس لە دەرەوە   12
خەسڵەتەكانی وەرگێڕانەوە بێەد، ئەوا ئەم دەقە سەەر بە جۆرێەس لە 
زمەەەانە كە دوورە لەخزمەەەایەتیی زمانەكەەەان و ناتوانێەەەد پەیوەنەەەدیی 

امین، دەقێەس نیەیە لە زمانەوانی دابمەزرێنێد، جگە لەوە  بەپێی بنی
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تێگەیشەەەەتن لە پەیوەنەەەەدیی ڕاسەەەەتەقینە  نێەەەەوان دەقەەەەی 
سەەەەەەرەكی و وەرگێەەەەەڕان گەرەنتیەەەەەیە لەسەەەەەەر جەەەەەۆرە 
بەدی اتنێەەەس كە مەبەسەەەتەكە  لە بن یەەەنەدا هاوشەەەێوە  
ئامان ی ئەو بەشە  ئاماژە و بەڵگانەەدنە، كە دەبێەەد هەر 
جەەۆرە ڕەخنەیەكەەی مەعەەریفە و ناسەەین بە هەەۆیەوە و لە 

ۆرە تیەەەەەەەۆرییەكی ڕێەەەەەەەگەیەوە مە ەەەەەەەاڵبوونی هەر جەەەەەەە 
دووبارەنووسەەینەوە، تەقلیەەەدكردنەوە یەەان تیەەەۆریی وێەەەنە 

( critique of cognitionبسەەەلمێنێد. لە ڕەخەەنەی زانینەەدا  
بەەابەتەكە بەەریتییە لە دەرخسەەتن و پیشەەاندانی ئەو  ەەاڵەی 
كە لە زانیندا هەەیی جەەۆرە ئەەۆب ێكتیریتییەن  یەەان تەنەەانەت 

ئەگەر  بانگەشەەەەەكردنی ئەەەەۆب ێكتیریتە ( بەەەەوونی نیەەەەیە،
مەبەسەەەد لە ئەەەۆب ێكتیریتە وێەەەنە و السەەەاییكردنەوەكانی 
واقیەەەێ بێەەەد، بەەەۆیە بەدی ەەەاتن و دەركەوتنەەەی ئەو خەەەاڵە  
سەەەەەەەەەرەوە  دەتوانێەەەەەەەەد ئەوە دەربخەەەەەەەەات كە ئەگەر 
وەرگێەەەەەەەەەەەڕان مەرجە لە جەوهەری خۆیەەەەەەەەەەەدا بە دوای 
بەدەست ێنانی لێك وونەوە بێەەد لەگە  دەقەەی سەەەرەكیدا، 

وونی نابێەەد، لەبەر ئەوە  ئەوا هیی جۆرە وەرگێڕانێس ب
دەقەەی سەەەرەكی لە ژیەەانی دواتەەری خۆیەەدا، لە نێەەو جەەۆرە 
گۆڕانكارییەكەەدا دەژی، ئەو ژیەەانە  ئەگەر مانەەای گەەۆڕان 
و ژیەەەەانەوە  شەەەەتێكی زینەەەەدووی ببەەەەوایە، ئەوا نەەەەاوێكی 

 
دەرەوە  پەیوەنەەدیی زمەەانەوانییەوە بێەەد، بەەۆیە هەمەەوو دەقێەەس لە 
جەوهەری خۆیەەەەدا، پۆتێنشەەەەیەڵییانە و ''بەەەەالقون'' توانەەەەا و نەەەەاون و 
خەسڵەتی وەرگێڕانی هەڵگرتەووە و ئەمە  خەۆی نیشەانەیە لەسەەر 

 خزمایەتیی زمانەكان  وەرگێڕ(. 
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وەهەەەای وەرنەدەگەەەرت  واتە نەەەاوی دەق[، تەنەەەانەت ئەو 
وشەەەەەەەەانە  مانەەەەەەەەایەكی سەەەەەەەەەلمێنراو و لە پێشەەەەەەەەەوە 

كراویشەەەەیان هەیە، بە نێەەەەو جەەەەۆرە پر سەەەەەیەكی جێكەوت
باڵیبوون یان كەەودن و پێگەیشەەتنی دواتەەردا تێەەپەڕ دەبەەن. 
ئەوە  لە سەردەمی نووسەرێكدا بریتی بووە لە ڕەوتەەی 
ئاشەەكرای زمەەانی ئەدەبیەەی ئەو، ئەوا دەكرێەەد لە دواتەەردا 
لە ناو ب ێد و ڕێگە بەەۆ ڕەوتە نەەاوەكی و ناونشەەینەكانی 

  بكەەەەات، ئەوە  ڕ ژێەەەەس لە خوڵقانەەەەدنی ئەدەبەەەەی خەەەەۆ
ڕ ژان وەن شەەتێكی تەەازە دەبینەەرا، لەوانەیە دواتەەر ببێەەتە 
شتێكی دووبەەارە و بەكەەارهێنراو، ئەوە  ڕ ژگارێەەس بەەاو 
بوو دەكرێد ڕ ژێس وەن شتێكی كۆن خۆی دەربخەەات، 
گەڕان بە دوای جەوهەری گۆڕانكەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەاریگەلێكی لەم 

زە چەشنە، هەروەها ئەو گۆڕانكارییانەی بە هەمان ئەنەەدا
بەردەوامەەەن لە مانەەەادا، نەن لە ژیەەەانی تەەەایبەتیی خەەەودی 
زمەەەەان و خوڵقێنراوەكەەەەانی، بەڵكەەەەو لە سەەەەوب ێكتیریتە و 

تەنەەەەانەت لەگە  قبەەەەووڵكردنی  –زەینیەتەەەەی داهاتوانیەەەەدا 
مانەەای تێكەڵكردنەەی  –سەەەرەتاییترین سایكۆلۆژیزمیشەەدا 

هۆكەەەەەەاری بن ینەیەەەەەەی شەەەەەەتێس لەگە  جەوهەرەكەیەەەەەەدا 
ی وردتەەەەەەەر، بەەەەەەەریتییە لە دەبەخشەەەەەەەێد. بە دەربڕینێكەەەەەەە 

ڕەتكەەەەردنەوە و نكەەەەۆڵیكردنی یەكێەەەەس لە بەهێزتەەەەرین و 
دەوڵەمەنەەدرین پڕ سەەە مێ ووییەكەەان، ئەویەەش بە هەەۆی 
گرنگیبوونی بیركردنەوەوە، تەنەەانەت ئەگەر هەو  بەەدەین 
دواین بەكارهێنانی قەڵەمی نووسەر لەسەەەر كەەا ەز وەن 
دواین هەنگەەاوی بەرهەمەكە  ئەو لە ڕێەەگەی كەەامڵبوونی 
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بەرهەمەكەیەەەدا ببینەەەین، هێشەەەتا  نەەەاتوانین ئەو تیەەەۆرییە 
مەەردووە دەربەەارە  وەرگێەەڕان لە مەەردن ڕزگەەار بكەیەەن، 
لەبەر ئەوە  ڕێەەەەەس بەو جەەەەەۆرە  ئەەەەەاواز و دەاللەتەەەەەی 
بەرهەمە مەزنە ئەدەبییەكەەەەان دوای چەنەەەەدین سەەەەەدە بە 
تەواوی دەگەەەۆڕێن، زمەەەانی دایكەەەی وەرگێەەەڕیش دنیەەەایەن 

نەەاو ئەم گۆڕانكارییەەانەدا  گۆڕانكاریی بەسەردا دێەەد و لە
دەژی، لە ڕاستیدا بە هەمان شەەێوە وشەەەكانی شەەاعیرێس 
لە زمەەەانی خۆیەەەدا بەردەوام دەبەەەن، تەنەەەانەت مەزنتەەەرین 
وەرگێڕانیش لە چارەنووسی نووسەەراو ببێەەتە بەشەەێس لە 
گەشەەەی زمەەانی خەەۆی، دواجەەار لەگە  نوێبوونەوەیەەدا لە 

رە لە نەەاو ب ێەەد و چیتەەر نەمێنێەەد، وەرگێەەڕان هێنەەدە دوو
یەكسەەەەەەەانیی نەز كەەەەەەەی و بێبەرهەمیەەەەەەەی دوو زمەەەەەەەانی 
مەەەردووەوە، كە لە نێەەەوان هەمەەەوو فەەەۆرمە ئەدەبییەكەەەان، 
تەن ەەەەا فەەەەۆرمێكە لە ئەركە تەەەەایبەتەكە  چەەەەاودێریكردنە 
بەسەر سەەات بە سەەاتی گەشەەەكردن و بەەاڵیبوونی زمەەانی 

 بێگانە و نەخۆشییە ترسناكەكانی زمانی خۆی. 
رگێڕانەەەەەدایە كە ئەگەر خزمەەەەەایەتیی زمانەكەەەەەان لە وە

خۆی دەردەخات، ئەوا ئەم كردەیە لە ڕێەەگەی لێك ەەوونی 
نەەاڕوون و ئەەاڵۆزی نێەەوان نوسەەخە  گەەون ێنراو و دەقەەی 
سەەەەەەەرەكیدا بەدی نەەەەەەایەت و تەواو ناكرێەەەەەەد، ڕوون و 

بە زەرووری و لە  hnlichkeitÄ)1٣( ئاشەەكرایە لێك ەەوون 
هەمەەوو شەەوێنێكدا لەگە  خزمەەایەتیی  زمانەكانەەدا[ نیەەیە، 

 
1٣ Likeness  
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هەروەن  Verwandtschaft)14( خزمەەەەەەەەایەتی چەمكەەەەەەەەی 
لێەەەەەرەدا بە كەەەەەار هەەەەەاتووە، لەگە  بەكارهێنەەەەەانە زیەەەەەاتر 
سنووردارەكەشەەەەەیدا هاوبەشەەەەەە: لە هەردوو بەەەەەوارەكەدا 
ناكرێد لە ڕێگەی گەڕانەوە بۆ یەكسانیی سەرچاوەكانی 
هەردوو الیەنەكە پێناسەەەەیەكی گون ەەەاو بەەەۆ خزمەەەایەتی 

بەكارهێنەەانی  بكەیەەن، ئەگەرچەەی بەەۆ پێناسەەەكردنی هەمەەان
سەەەنوورداریش چەمكەەەی بەرهەم ێنەەەانەوە و سەەەەەرچاوە 

 Nachbildung und Original)15  هێشەەەتا وەن شەەەتێس
دەمێنێەەەتەوە كە نەەەاتوانین لێەەەی ڕابكەیەەەن، سەەەەرەڕای هەر 
جەەۆرە پەیوەنەەدییەكی مێ وویەەی، لە كوێەەدا دەتەەوانین بەەۆ 
خزمەەایەتیی نێەەوان دوو زمەەان بگەڕێەەین  بێگومەەان نە لە 

بەرهەمە ئەدەبییەكەەەان و نە تەنەەەانەت  لێك ەەەوونی نێەەەوان
یەكسەەانیی ئەو وشانەشەەدا كە بە كەەار دەهێنەەرێن، بەڵكەەو 
كەەەۆ  خزمەەەایەتیی سەەەەروومێ وویی زمانەكەەەان بەەەریتییە 
لەمە: لە نێو دڵەەی هەر زمانێكەەدا وەن گشەەتێس، ئامان ێەەس 

كە سەەەەەەرەڕای ئەمە، زمەەەەەانێكی تەەەەەان و تەن ەەەەەا  –هەیە
لە ڕێەەگەی  خۆبەخەەۆ ناتوانێەەد پێەەی بگەەات، بەڵكەەو تەن ەەا

سەەەرجەمی مەبەسەەتە ڕاسەەتەوخۆكانی زمانەكەەانەوە  كە 
تەواوكەری یەكتەەرین( دەكرێەەد پێەەی بگەەات: زمەەانی پەتەەی 

 die reine Sprache)16 لە كاتێكەەەدا هەمەەەوو ڕەگەزە ،
وشەەەكان، ڕسەەتەكان و  –تاقانەكەەانی زمەەانە بیانییەكەەان 

 
14 Kinship 
15 reproduction and original 
16 pure language 
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بە شەەەەەەەەەێوەیەكی دووالیەن یەكتەەەەەەەەەر ڕەت  –پێك ەەەەەەەەەاتە 
ئەم زمانەەەەەەەەەەەەەەەەانە خۆیەەەەەەەەەەەەەەەەان لە  دەكەنەوە، بەدم هەر

مەبەسەەتەكانیاندا یەكتەەەر تەواو دەكەن، بەەۆ تێگەیشەەەتنێكی 
ڕاسەەد و دروسەەد لەم دەسەەتوور و یاسەەا بن ینەیەەیە، كە 
بەەەریتییە لە بن ینەییتەەەرین یاسەەەاكانی فەلسەەەەفەی زمەەەان، 
دەبێەەەەد جیەەەەاوازی لە نێەەەەو خەەەەودی چەمكەەەەی مەبەسەەەەتی 

 intend نێەەەەەەوان مەدلەەەەەەوو  و دەاللەتكەەەەەەردن لەسەەەەەەەر )
 ''نەەەان'' بە '' Brot''دروسەەد بكەیەەن، وشەەەكانی  مەدلەەوو 

 ''نەەان'' بە زمەەانی فەڕەنسەەی[، '' pain''زمەەانی ئەڵمەەانی[ و 
ئەگەرچەەی مەبەسەەد و مانەەا هەمەەان شەەتە، بەدم شەەێوازی 
ئاماژەپێكردن یەن و یەكسان نییە، بە هۆ  ئەم شێوازە 

بەەەۆ كەسەەەێكی  ''Brot''جیەەەاوازانە  ئامەەەاژەكردنەوەیە كە 
بەەۆ كەسەەێكی  ''pain''كی دیەەكەی هەیە تەەا ئەڵمەەانی مانەەایە

فەڕەنسەەی، كە بە جۆرێەەەس نەەەاتوانین ئەەەاڵوگۆڕی نەەەاوەكی 
بەسەر ئەم وشانەدا ب ێنین  لە ڕاستیدا ئەم دوو وشەەەیە 
یەكتری ڕەت دەكەنەوە، بەدم بە وردبەەوونەوە لە بەەابەتی 
مەبەسەەد یەەان هەمەەان مەدلەەوو   ئامەەاژەپێكراو(، هەردوو 

كسەەەان دەكەن، تەنەەەانەت وشەەەەكە ئامەەەاژە بەەەۆ شەەەتێكی یە
سەەەرەڕای ئەوە  شەەێوازی ئامەەاژەكردن یەەان مەبەسەەد 
لەم دوو وشەەەەەەیەدا ڕووبەڕووی ئەم جەەەەەۆرە گەەەەەۆڕان و 
ئەەاڵوگۆڕە بەەووەتەوە، كەچەەی هەریەكێەەس لەو دوو زمەەانە 
كە ئەم وشانەیان هەیە، خۆیان یەكتەەر تەواو دەكەن، لەو 
دوانەدا شەەەێوازی ئامەەەاژەكردن لە ڕێەەەگەی پەیوەنەەەدی بە 

ولەوە  ئاماژەپێكراو( تەواو دەبێد، لە زمانە تاقەەانە مەدلو
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و تاكەكاندا  واتا زمانە تەواونەكراوەكانەەدا( ئامەەاژەپێكراو 
هیی كاتێس بەو شێوەیە  لە وشەكان و ڕستە تاكەكانەەدا 
هەیە، بە سەەەربەخۆییەكی ڕێەە ەییەوە نەەابینرێتەوە، بەڵكەەو 
مانەەای ڕاسەەتەوخۆ لەو وەرچەرخەەان و ئەەاڵوگۆڕەدایە تەەا 

جەەار بتوانێەەد لە نەەاوەوەی هەەاڕمۆنی و هەمەەاهەنگیی دوا
تەواوی شەەەێوازی ئامەەەاژەكردنەوە وەن زمەەەانێكی پەتەەەی 
دەربكەوێەەەد، مانەەەا یەەەان ئامەەەاژەپێكراو بەەەۆ سەەەەردەمێكی 
دوورودرێەەە  لە نێەەەو دڵەەەی زمانەكانەەەدا دەمێنێەەەتەوە، بەدم 
ئەگەر ئەم زمانانە بە هەمان شێواز تا دەگەن بە كۆتایی 

دەگەن، لەسەەەەەر گەشەەەەەكردنی  مسەەەەیانیزمی مێ ووییەەەەان
خۆیان بەردەوام بن بە ناچەەاری ئەو وەرگێەەڕانە كە ئەەاگر 
لە ژیەەەەەانی ئەبەدیەەەەەی بەرهەمەكەەەەەان و ژیەەەەەانی بەردەوام 
تەەەەەەەەازەبووەوە  زمانەكەەەەەەەەان بەردەدات، چەەەەەەەەونكە ئەوە 
وەرگێڕانە بەردەوام گەشە  موقەدەسی زمانەكان تەەاقی 
 دەكەەەاتەوە: مانەەەای شەەەاراوەیان هێشەەەتا بە ی ڕادەیەن لە
وە سەەییەوە دوورە، ئەم مانەەایە تەەا ی ڕادەیەن دەكرێەەد 
لە ڕێەەەەەەگەی هۆشەەەەەەیاربوون لەم دووریەەەەەەیەوە، نزیەەەەەەس 

 بكرێتەوە   
بێگومەەەەەان دەبێەەەەەد ئەوە پشتڕاسەەەەەد بكەەەەەرێتەوە كە 
وەرگێەەڕان لە گشەەتێتیدا شەەتێس نیەەیە جەەگە لە شەەێوازێكی 
كاتی بۆ ڕاهاتن و گون ان لەگە  نامۆبوونی زمانەكاندا، 

هەنەەووكەیی و دواجەەارەكییە نەن ڕێگەیەكی چارەسەەەری 
كەەەاتی، بەەەۆ لەنەەەاوبردن و نەهێشەەەتنی ئەم نەەەامۆبوونە لە 
دەرەوە  توانەەای جەەۆری مر ڤەەایەتییە، یەەان هەرچۆنێەەس 
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بێەەەد گەیشەەەتنی ڕاسەەەتەوخۆ و بێنێەەەوانگیر بەو ئامەەەان ە 
مە ەەەەەەاڵە. ڕێەەەەەەگەی ڕاسەەەەەەتەوخۆ، بە هەەەەەەۆی گەشەەەەەەە  
ئایینەكەەەەانەوە بەدی دێەەەەد، ئەو گەشەەەەەیە  لە نەەەەاوەوە  

انەەدا، تەەۆوی شەەاراوەیی زمەەانێكی بەەادتر دەچێنەەد، زمانەك
ئەگەرچەەی وەرگێەەڕان بە پەەێ ەوانە  هەەونەرەوە ناتوانێەەد 
بانگەشە  نەمریی خوڵقێنراوەكانی بكات، بەدم بێگومان 
مەبەسەەد و عەەاقیبەتەكە  بەەریتییە لە قۆنەەا ێكی كۆتەەایی، 
یەكالكەرەوە و دیاریكەری سەەەرجەمی داهێنەەانی زمەەانی، 

ی سەەەەەرەكی بە مانەەەەایەن خەەەەۆی بە لە وەرگێڕانەەەەدا دەقەەەە 
ئاستی جۆرێس كە ، یان هەوای زمانی بادتر و پەتیتەەر 
دەگەیەنێەەد  دیەەارە بە شەەێوەیەكی هەمیشەەەیی ناتوانێەەد 
لەوێەەەەدا بمێنێەەەەتەوە، بێگومەەەەان لە هەمەەەەوو ڕەهەنەەەەدەكانی 
بەرهەمیشەەەەدا ناكرێەەەەد بگەەەەات بەم ئاسەەەەتە بەرزە، لەگە  

اسەەایی و ئەوەشەەدا النەەیكەم دەتوانێەەد بە شەەێوەیەكی نائ
دەگەەمەن ئامەەاژە بە ڕێەەگەی كۆتەەایی ئەم هەرێەەمە بكەەات: 
مەیەەەەەەەەدانی لە پێشەەەەەەەەەوە دیەەەەەەەەاریكراو و تەەەەەەەەا ئێسەەەەەەەەتا 
دەستپێنەگەیشەەتی پێكەوەبەەوونی و بەدی ەەاتنی زمانەكەەان، 
هەرگیەەز دەقەەی سەەەرەكی ناتوانێەەد لە تەواوێتیەەی خۆیەەدا 
هەنگاو بۆ ئەو شوێنە بنێد، بەدم ئەوە  لە ڕاستیدا لەم 

ەكەوێەەەەەد، هەمەەەەەان ئەو ڕەگەزەی نەەەەەاو هەرێەەەەەمەدا دەرد
وەرگێەەڕانە كە دەچێەەتە سەەەرووی ئاسەەتی گواسەەتنەوە  
بەەابەت و مەبەسەەتەوە، دەكرێەەد ئەم نەەاوكە بە باشەەترین 
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شەەەەێوە وەن هەمەەەەان ڕەگەزی نەەەەاو وەرگێەەەەڕان پێناسەەەەە 
، 17بكرێەەەد كە نەەەاچێتە ژێربەەەاری وەرگێڕانێكەەەی دیەەەكەوە

ئەگەرچی ڕێی تێدەچێد مر ڤ بەگوێرە  هێز و توانای 
ۆی بەشێكی ئەم بابەت و هۆكاری بەرهەمە بە دەسد خ

ب ێنێەەەەد و وەری بگێڕێەەەەد، بەدم ئەو ڕەگەزەی خەمەەەەی 
سەەەەەرەكیی وەرگێەەەەڕی ڕاسەەەەتەقینە بەەەەوو، بە تەواوی لە 
دەرەوە و لە دوورەوە دەوەستێد و دەسەەتی پەەێ ناگەەات، 
چونكە پەیوەندیی ناوەڕ ن و زمەەان لە دەقەەی سەەەرەكیدا 

كی لەم چەشەەەەەەەەنە لە تەواو جیەەەەەەەەاوازە لە پەیوەنەەەەەەەەدییە
وەرگێڕانەەدا، لە هەمەەان كاتەەدا نەەاوەڕ ن و زمەەان لە دەقەەی 
سەەەەرەكیدا جەەەۆرێكی تەەەایبەتیی یەكێتەەەی پێەەەس دەهێەەەنن، 
هاوشەەەەێوە  میەەەەوە و پەلكەەەەی  بەرگەەەەی( میەەەەوە زمەەەەانی 
وەرگێەەڕان نەەاوەڕ كی خەەۆی وەن عەبەەایەكی پاشەەایەتی 
دەگەەەەەرێتە خەەەەەۆ ، لەبەر ئەوە  وەرگێەەەەەڕان ئامەەەەەاژە بە 

ترە لە زمانی خەەۆی و بەم جەەۆرە لە زمانێس دەكات بەرز
بەرانەەەەبەر نەەەەاوەڕ كی تەەەەایبەتیی خۆیەەەەدا بە شەەەەێوەیەكی 
نەگون ەەەەەاو نابەرهەڵسەەەەەتكار و نەەەەەامۆ دەمێنێەەەەەتەوە، ئەم 
جیابوونەوەیە دەبێتە بەربەسەەد لە بەردەم وەرگێڕانەەدا و 
لە هەمان كاتەەدا دەیكەەاتە شەەتێكی زیەەادە و ناگرنەەگ، لەبەر 

ڕیشەەەە  لە نێەەەو ئەوە  وەرگێڕانەەەی هەر بەرهەمێەەەس كە 
سەردەمێكی تەەایبەتیی مێەە ووی زمانەەدا هەیە، تەن ەەا وەن 
ڕەهەنەەدێكی تەەایبەتیی نەەاوەڕ كی بەرهەم دەتوانێەەد ببێەەتە 
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نەەەوێنەری وەرگێەەەڕان بەەەۆ زمانەكەەەانی دیەەەكە، لەم ڕووەوە 
وەرگێەەەڕان بە شەەەێوەیەكی ئەەەایر نی یەەەان كینەەەایی، دەقەەەی 

النیكەم لەم  –سەرەكی لە بوارێس یان مەیدانێكی زمانی 
یەكەەەادكەرەوەتر و وردتەەەر دەخەەەاتە ڕوو،  –ڕوانەەەگەیەوە 

چەەونكە دەقەەەی سەەەەرەكی چیتەەەر ناتوانێەەەد بە هەەەۆی هەەەیی 
جۆرە وەرگێڕانێكەەی دووەمەوە ببێەەتە شەەوێنگرەوە، بەڵكەەو 
تەن ەەا لێەەرەوەیە دەقەەی سەەەرەكی دەتوانێەەد سەەەرلەنول و 
لە زمانەكەەەانی دیەەەكەدا گەشەەەە بكەەەات و بەرز ببێەەەتەوە، لە 

یر نی لێەەەەەەەەەەرەدا خەەەەەەەەەەۆوە نیەەەەەەەەەەیە كە وشەەەەەەەەەەە  ئەەەەەەەەەەا
ڕ مانسیسەەەتەكانمان بە بیەەەر دەهێنێەەەتەوە، ئەوان كەمێەەەس 
زیەەاتر لە ئەوانەەی دیەەكە خەەاوەن بینینێكەەی نەەاوەكی بەەوون 
سەەەبارەت بە ژیەەانی بەرهەمە ئەدەبییەكەەان، ئەو ژیەەانە  
وەرگێەەڕان باشەەترین بەڵەەگەیە لەسەەەری، دیەەارە ئەوان بە 
سەەەەەەەختی وەرگێڕانیەەەەەەان لەم مانەەەەەەایەدا دەبینیەەەەەەیەوە و 

اسی، بەدم هەمەەوو سەەەرن ی خۆیەەان خسەەتە سەەەر دەیانن
ڕەخنەوە، واتا هەمان ئەو شتە  فاكتەرێكی دیەەكە  بەدم 
ب ەەەەووكتر( لە ژیەەەەانی دواتەەەەری بەرهەمە هونەرییەكانەەەەدا 
دەستنیشەەان دەكەەات، بەدم لەگە  ئەوە  ڕ مانتیكەكەەەان 
لە نووسەەینە تیۆرییەكەەانی خۆیانەەدا بە ڕاسەەتی بیریەەان لە 

چەەەەەەی وەرگێەەەەەەڕانە مەزن و وەرگێەەەەەەڕان نەكەەەەەەردەوە، كە
بەهادارەكانیەەەەان بەڵەەەەگەیە لەسەەەەەر تێگەیشەەەەتنی ئەوان لە 
سروشەەەد و گرنگیەەەی بن ینەیەەەی ئەم فەەەۆرمە ئەدەبیەەەیە. 
بەڵگەیەكەەەی ز ر هەیە دەری دەخەەەات ئەم تێگەیشەەەتنە بە 
زەرووری الی شەەاعیر لە هەمەەوان قەەووڵتر نیەەیە  ی بگەەات 
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بەوە  ئەو لە هەموان كەمتر خاوەن تێگەیشتنێكی وەهەەا 
بێەەەەد، تەنەەەەانەت مێەەەە ووی ئەدەبیەەەەاتیش ئەم تێگەیشەەەەتنە 
نەریتییە پێشنیار ناكات كە شاعیرە مەزنەكەەان وەرگێەەڕی 
مەزنەەیش بەەوون، شەەاعیرانی مامناوەنەەد و ئەوانەی كەمتەەر 
گرنگیەەی وەرگێەەڕی ناگرنەەگ و بێبەهەەا بەەوون، ژمەەارەیەكی 
ز ری نووسەەەرانی دیەەاری وەن لەەۆتەر، ڤەەۆس و شەەلێگ) 

ر گرنگتەەەەەەەەەەەرن بەراورد بە وەن وەرگێەەەەەەەەەەەڕ لە ڕادەبەدە
نووسەەەەەەربوونێكی داهێەەەەەنەرانە، لە نێوانیانەەەەەدا كەسەەەەەانی 
مەزنەەی وەن هۆڵەەدەرلین و شەەتێفان گیەەۆرگە، سەەەرەڕای 
فراوانی و پانتایی دەستكەوتەكانیان كەچی ناكرێد تەن ا 
لە ڕیەەەزی شەەەاعیراندا دابنەەەرێن، بە تەەەایبەت ئەگەر ئەوان 
ی وەن وەرگێەەەڕیش ببینەەەین، مەەەادام وەرگێەەەڕان فەەەۆرمێك

تایبەت بە خۆیەتی پێویستە ئەركەەی وەرگێەەڕیش ئەرن و 
پەیامێكی تایبەت بە خۆی و تەواو جیاواز بێەەد لە ئەرن 

 و پەیامی نووسەر یان وەرگێڕ.  
ئەم پەیەەەەامە بەەەەریتییە لە د زیەەەەنەوە و گەیشەەەەتن بەو 
فۆرمە تایبەتە  مەبەسەەد یەەان ئامەەاژە  سەەەر بە زمەەانی 

زمەەانەدا  مەبەسەەد كە دەنگەەدانەوە  دەقەەی سەەەرەكی لەو
دروستی دەكات، ئەمە تایبەتمەندییەكی وەرگێەەڕانە كە بە 
تەواوی و لە بن یەەەەەەنەوە لە كەەەەەەاری شەەەەەەاعیرەوە جیەەەەەەا 
دەبێەەەتەوە، چەەەونكە مەبەسەەەتی شەەەاعیر تەەەایبەت نیەەەیە بەەەۆ 
خەەودی زمەەان، یەەان تەواوێتیەەی زمەەان، بەڵكەەو تەن ەەا و بە 
شێوەیەكی ڕاستەوخۆ ئامان ەكە  هەنەەدێس لە ڕەهەنەەدە 

انێكی تەەایبەتە، بە پەەێ ەوانە  بەرهەمەەی سەەیاقییەكانی زمەە 
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ئەدەبیەەەەیەوە وەرگێەەەەڕان نەەەەاكەوێتە ناوەنەەەەدی دارسەەەەتانی 
زمانەوە، بەڵكو لە شوێنێكی دەرەوەیەەدا ڕووبەڕووی ئەم 
دیەەوارە یەەان تەەاوێرە پەەڕ لە درەخەەد و دارە وەسەەتاوە بەەێ 
ئەوە  پەەێ بنێەەتە ناویەەانەوە، دەنگێەەس دەنێەەرێتە ناویەەانەوە 

و خەەەەاڵە تاقەەەەانەیە كە تێیەەەەدا كە ئامەەەەان ەكە  بەەەەریتییە لە
دەنگدانەوە  دەقی سەەەرەكی دەتوانێەەد لە زمەەانی خۆیەەدا 
بەردەوام جووڵەكەەەەەەەانی بەرهەم لە زمەەەەەەەانی بێگەەەەەەەانەدا 
بخوڵقێنێەەەد، نەن تەن ەەەا مەبەسەەەتی وەرگێەەەڕان جیەەەایە لە 

مەبەسەەتی وەرگێەەڕان  –مەبەسەەتی بەرهەمێكەەی شەەی ری 
سەەەر بە زمەەانێكە وەن شەەد و بەرهەمێكەەی تاقەەانە  لە 

ێكی بێگەەەەەەانەدا تەن ەەەەەەا وەن خەەەەەەاڵی دەسەەەەەەتپێس زمەەەەەەان
بەڵكەەەەو بە گشەەەەتییش وەرگێەەەەڕان وەن  –هەڵەەەەدەبێ ێرێد 

هەوڵێكەەەی تەواو و بە شەەەێوەیەكی چۆنایەتییەەەانە جیەەەاواز 
 یساب دەكرێد، مەبەستی شاعیر مەبەستێكی خۆڕسس 
سەەەەەرەتایی و ڕووتە  مەبەسەەەەتی وەرگێەەەەڕ لێ ەڵێن ەەەەان، 

تی گەورە  دوایەكی و خەیاڵییە، لەبەر ئەوە  دەسەەتكەو
كەەەەەەەارەكە  ئەو یەكخسەەەەەەەتن و ئەەەەەەەاوێتەكردنی زمەەەەەەەانە 
جۆراوجۆرەكانە لە زمەەانێكی تاقەەانە  ڕاسەەتەقینەدا، ئەمە 
زمانێكە تێیدا ڕستەكان سەربەخۆ، بەرهەمە ئەدەبییەكان 
و بڕیەەەارە ڕەخنەییەكەەەان هەرگیەەەز پەیوەنەەەدی لەگە  یەن 
ناگرن، یان یەكتەەر نەەاگەیەنن، چەەونكە ئەوان وەن شەەتێكی 

ەرگێەەڕان دەمێنەەنەوە نەن سەەەربەخۆ بەەن  بەدم سەر بە و
لە نەەەەەەاوەوە  ئەم زمەەەەەەانەدا خەەەەەەودی زمانەكەەەەەەان كە لە 
شەەەەێوازی ئاماژەكردنیانەەەەدا یەكتەەەەر تەواو دەكەن و یەن 
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دەگەەرن  واتەەا هەەارمۆنیزە دەبەەن(، ئەمەەانە  كەەۆ دەبەەنەوە، 
ئەگەر شتێس بە ناوی زمەەانی ڕاسەەتەقینە بەەوونی هەبێەەد، 

ژی و لەوانەیە بێەەدەنگ بەتەەا  لە گەەر –واتا هەمەەان كۆگەەا 
لەو ن ێنییە ئامان دارانە  كە سەەەرجەمی بیركەەردنەوە  –

بە دوایانەەەەەدا دەگەڕێەەەەەد، ئەوا بە ناچەەەەەاری ئەم زمەەەەەانە 
 ەقیقیەەیە هەمەەان زمەەانی ڕاسەەتەقینەیە، هەمەەان زمەەان كە 
پێشەەەەەەبینییەكەی و شەەەەەەێوازی وەسەەەەەەفكردنەكە  تەەەەەەاكە 
هیەەوایەكە كە فەیلەسەەووف پێەەی هەیەتەەی، بە شەەێوەیەكی 

ە و كۆرپەلەیی لە نێو دڵەەی وەرگێڕانەكانەەدا بەەوونی شاراو
هەیە، نە هەەەەیی خوداوەنەەەەدێكی ئیل امبەخشەەەەی فەلسەەەەەفە 
بەەەەوونی هەیە و نە هەەەەیی خوداوەنەەەەدێكی ئیل امبەخشەەەەی 
وەرگێەەەەەڕان لەئەەەەەارادایە، بەدم ئەم دوانە بە پەەەەەێ ەوانە  
ئەوە  هونەرمەنەەەەەەدانی سەنتیمانتاڵیسەەەەەەد بیەەەەەەری لەەەەەەێ 

نیەەیە، لەبەر ئەوە   دەكەنەوە، شەەتێكی قێەەزەون و پەەووی
بلیمەتیەەەەەەەەی فەلسەەەەەەەەەفی بەەەەەەەەوونی هەیە كە خەسەەەەەەەەڵەتە 
دیەەەەەەاریكەرەكە   ەزكەەەەەەردنە لەو زمەەەەەەانە  خەەەەەەۆی لە 
وەرگێڕانەەەدا ئاشەەەكرا دەكەەەات: ''كەموكەەەورتیی زمانەكەەەان 
بەەریتییە لە پەرتەوازەییەەان، ئەەێمە زمەەانێكی بادمەەان نیەەیە  
بیركردنەوە واتا نووسەەین بەبەەێ هەەیی جەەۆرە كەرەسەەتە و 

الوەكی، یان تەنانەت بەبێ چرپەچرپكەەردن،  پێویستییەكی
وشەەەەەەە  نەمەەەەەەر هەمیشەەەەەەە بە بێەەەەەەدەنگی دەمێنێەەەەەەتەوە، 
پەرتەوازەیی و جۆراوجۆریی ئیدیۆمەكان لەسەەەر زەوی 
هەمەەەوو كەسەەەێكی مە ەەەرووم كەەەردووە لە هێنەەەانە سەەەەر 
زمەەەەەانی ئەو وشەەەەەانە  جەەەەەگە لەم شەەەەەێوەیە لە ڕێەەەەەگەی 
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 لێەەدانێكەوە وەن  ەقەەیقەت بەرجەسەەتە دەبەەوون.'' ئەگەر
ئەوە  مەەەاالرمێ لەم ڕسەەەتەیەدا ئامەەەاژە  پەەەێ دەكەەەات، 
فەیلەسەەەووفێس بەتەواوی بتوانێەەەد دەركەەەی بكەەەات، ئەوا 
وەرگێەەەەەڕان كە پاشەەەەەماوەكان و تۆوەكەەەەەانی ئەم جەەەەەۆرە 
زمانەی هەڵگرتووە، دەكەوێەەتە شەەوێنێكی نێەەوان شەەی ر و 
ڕێبەەەەەەەاز یەەەەەەەان د كتەەەەەەەرینەوە، بەرهەم و دەركەوتەكە  

ومەەەەەەان بەدەرییەكەەەەەەی بەراورد بەم دوانە توانەەەەەەا و لە گ
كەمتری هەیە، بەدم هەمەەان بەەڕ دواجەەار شەەوێنپێی خەەۆی 

 لە مێ وودا بەجێ دەهێڵێد.  
ئەگەر لەژێەەەەەەر ئەم ڕ شەەەەەەناییەدا سەەەەەەەیری ئەرن و 
پەیەەەەامی وەرگێەەەەڕ بكەیەەەەن، پێەەەەدەچێد ڕێگەكەەەەانی بەرەو 
بەدی ەەەەەاتن و چارەسەەەەەەركردنی نەەەەەاڕوونتر و ناقەەەەەابیلی 

نەەەدنی دزەكەەەردن بەەەن. لە ڕاسەەەتیدا پێەەەدەچێد كێشەەەە  چا
تۆوی زمانی پەتەەی لە وەرگێڕانەەدا لە چەەارە بەدەر بێەەد و 
مە ەەەا  بێەەەد لە ڕێەەەگەی هەەەیی جەەەۆرە ڕێگەچەەەارەیەكەوە 
بڕیەەەەاری لەسەەەەەر بەەەەدرێد، لەبەر ئەوەی مەگەر كاتێەەەەس 
بەرهەم ێنانەوە  وردی مانا چیتر یەكادكەرەوە نەبێەەد، 
ئایەەا بنەمەەای وەهەەا ڕێگەچەەارەیەن دەبێەەتە دووكە  و بە 

ە ڕاسەەەەتیدا ڕەتكەەەەردنەوە  ئەم  ەەەەاڵە هەوادا دەچێەەەەد  ل
مانەەەەای سەەەەەرجەمی بابەتەكەەەەانی سەەەەەرەوەیە، چەمەەەەكە 
نەریتیەەەەەەیە باوەكەەەەەەان لە هەر جەەەەەەۆرە لێكۆڵینەوەیەكەەەەەەدا 
 –دەربەەارە  وەرگێەەڕان بەەریتین لە وەفەەاداری و ئەەازادی

ئەەەەازادی لە بەرهەم ێنەەەەانەوە  ڕاسەەەەتگۆیانە  مانەەەەادا و 
لە وەفاداربوون بەرانەەبەر بەو وشەەە و دەربەەڕینە  خەەۆی 
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خزمەتەەەی یەكەمەەەدایە، پێەەەدەچێد ئەم ئایەەەدیایانە چیتەەەر بە 
كەڵكەەەەی ئەو تیەەەەۆر و ڕوانیەەەەنە نەیەن كە لە وەرگێڕانەەەەدا 
بەەەەەەەریتییە لە گەڕان بەەەەەەەۆ شەەەەەەەتێكی دیەەەەەەەكە  جیەەەەەەەا لە 
بەرهەم ێنانەوە  مانا، دیارە بەكارهێنانی نەریتی دەبێتە 
هەەۆ  ئەوە  ئەم چەمكەەانە بەردەوام لە دوژمنەەایەتییەكی 

ە  یەكتەەری دەربەەكەون، ئایەەا بە ڕاسەەتی هەمیشەەەییدا لەگ
وەفاداری ی خزمەتێس بە كەەاری گواسەەتنەوە و گەیانەەدنی 
مانەەەا دەكەەەات  وەفەەەاداری لە وەرگێڕانەەەی وشەەەە تاقەەەانە و 
تاكەكاندا بە ڕادەیەن هیی كاتێس ناتوانێد ئەو مانەەایە بە 
تەواوی بەرهەم ب ێنێتەوە كە لە دەقی سەرەكیدا هەیەەانە، 

ە بە هەەەەەەەەەەۆ  ئەو ئامەەەەەەەەەەاژە لەبەر ئەوە  ئەم مانەەەەەەەەەەای
شەەەەاعیرانەییەوە كە لە دەقەەەەەی سەەەەەرەكیدا هەیە كەەەەەورت 
نەەەەابێتەوە بەەەەۆ مەدلەەەەوو  یەەەەان ئامەەەەاژەپێكراو، بەڵكەەەەو لە 
گەیشەەتنیدا بە وەهەەا ئامەەاژەیەن قەرزاربەەاری چۆنەەایەتیی 
پەیوەندیی مەدلوولە بە شێوازی دەربەەڕین یەەان ئامەەاژە و 
 دەاللەتەەی وشەەە تاكەكەەانەوە، خەڵەەس بە گشەەتی بەم جەەۆرە
ئەم خەەەەاڵە دەردەبەەەەڕن كە وشەەەەەكان گەلێەەەەس دەاللەتەەەەی 
نەەاوەكیی سەەۆزدارییانەیان هەیە، لە بن یەەنەدا وەرگێڕانەەی 
 ەرفیی سینتاك ، هەر جۆرە بەرهەم ێنانەوەیەكی مانا 
ڕاسەەەتەوخۆ لە نەەەاو دەبەەەات، مەترسەەەیی ئەوە هەیە ببێەەەتە 
هەەەەۆ  هەڵەتێگەیشەەەەتن یەەەەان لە بن یەەەەنەدا تێنەگەیشەەەەتن، 

نی سۆفیكلیسەەەەەەەی لە الیەن وەرگێڕانەكەەەەەەەا 19سەەەەەەەەدە  
هۆڵەەدەرلینەوە لە ئاسەەتی نمەەوونە  ترسەەناكی ئەم جەەۆرە 
وەرگێڕانە  ەرفییانە بە خەەۆیەوە بینەەی، دواجەەار ڕوون و 
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ئاشەەەەكرایە وەفەەەەاداری لە بەرهەم ێنەەەەانەوە  فۆرمەەەەدا لە 
كۆتاییەەدا دەبێەەتە بەربەسەەتی بەردەمەەی بەرهەم ێنەەانەوە  

سەەەەتنی مانەەەەا، كەواتە وەرگێڕانەەەەی  ەرفەەەەی لە  ەزی پارا
مانەەەاوە سەەەەرچاوە ناگرێەەەد، ئەەەازادیی بەەەێ كۆتوبەنەەەدی 
وەرگێەەەڕە خراپەكەەەان زیەەەاتر خزمەتكەەەاری ئەم جەەەۆرە  
پاراستنی مانان نەن پاراسەەتنی ئەدەبیەەات و زمەەان، بەەۆیە 

كە هەەۆ و پاسەەاوەكە   –خواسەەتی وەرگێڕانەەی  ەرفەەی 
 –ڕوونە و بنا ە و بن ینەكە  تەواو نەەاڕوون و تەەاریكە 

یاقێكی ڕازیەەەەكەرانەدا دەرن دەبێەەەەد بە زەرووری لە سەەەە 
بكرێەەەد، ڕێەەەس بەو جەەەۆرە  پارچەكەەەانی گەەەۆزەیەن بەەەۆ 
لكانەەەەەەەدنیان بە یەكتەەەەەەەرییەوە دەبێەەەەەەەد لە ب ەەەەەەەووكترین 
پێك ێنەرەكانیانەەەەەەدا لەگە  یەن بگەەەەەەون ێن، ئەگەرچەەەەەەی 
پێویسەەەتیش ناكەەەات تەواو وەن یەن بەەەن، وەرگێەەەڕانیش 
دەبێەەد بە شەەێوەیەكی عاشەەقانە و تەەا دوایەەن وردەكەەاری، 

لەتی دەقی سەرەكی ئەەاوێتە  زمەەانی خەەۆی شێوازی دەال
بكەەات، تەەا بەم شەەێوەیە هەردووكیەەان، هەم وەرگێەەڕان و 
هەم دەقەەی سەەەرەكی هاوشەەێوە  پەەارچە پێك ێنەرەكەەانی 
گەەەۆزەیەكی تەواو وەن پارچەكەەەانی زمەەەانێكی گەورەتەەەر 
بناسەەرێنەوە، هەر لەبەر ئەم هەەۆیە دەبێەەد وەرگێەەڕان بە 

یەەەەەەەەان  ڕادەیەكەەەەەەەەی ز ر واز لە خواسەەەەەەەەتی گەیانەەەەەەەەدن
گواسەەتنەوە  مانەەا ب ێنێەەد، لەم كەەارەدا دەقەەی سەەەرەكی 
تەن ا لەبەر ئەوە  الی ئەو گرنگیی هەیە، كە لە پێشەوە 
ئەركی پێكەوەدانان و لكاندن و دەربڕینەەی ئەوە  دەبێەەد 
بگەیەنرێەەەد، دەبێەەەد لە ئەركەەەی وەرگێەەەڕ و بەرهەمەكە  
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دوور بێەەەد. لە بەەەواری وەرگێڕانیشەەەدا دەسەەەتەواژە  لە 
شەەە بەەوو ڕاسەەتە، لە الیەكەەی دیەەكەوە زمەەانی سەەەرەتادا و

لە  –یەەەەان لە ڕاسەەەەتیدا دەبێەەەەد  –وەرگێەەەەڕان دەتوانێەەەەد 
پەیوەندییەەەدا بە مانەەەاوە خەەەۆ  ئەەەازاد بكەەەات، تەەەا دەنگێەەەس 
ببەخشێد بە مەبەستدارێتیی دەقی سەرەكی، دەنگێەەس بە 
مەبەسەەەتدارێتییەكە  نەن وەن بەرهەم ێنەەەانەوە، بەڵكەەەو 

ۆ ئەو زمەەانە  كە وەن هەەاڕمۆنی، وەن تەواوكەرێەەس بەە 
ئەم مەبەسەەەەەەەەەەتدارێتییە  تێەەەەەەەەەەدا دەردەبڕێەەەەەەەەەەد، وەن 
مەبەسەەەەەتدارێتییەن كە هیەەەەەی خەەەەەۆیەتی، بەەەەەۆیە كاتێەەەەەس 
دەگوترێەەەەد ئەو وەرگێەەەەڕانە  بە تەەەەایبەت لە سەەەەەردەمی 
پەیدابوونیدا( بە جەەۆرێكە وەن بڵێیەەد دەقەەی سەەەرەكی بە 
هەمەەەان زمەەەان نووسەەەراوە و گومەەەانی وەرگێڕانەەەی لەەەێ 

ستایشەەەەكردنێكی گەورە  ئەو ناكرێەەەەد، ئەوا بە مانەەەەای 
وەرگێەەڕانە نەەایەت، بەڵكەەو مانەەا و گرنگیەەی وەفەەاداری كە 
وەرگێڕانەەەەەی  ەرفەەەەەی دای دەهێنێەەەەەد، بەەەەەریتییە لەوە  
بەرهەمەكە  ەزی گەورە بەەۆ كۆبەەوونەوە  زمانەكەەان و 
تەواوكردنیان پیشان دەدات و دەینەەوێنێتەوە، وەرگێڕانەەی 

وە،  ەقیقیی ڕوون و شەەەفافە، دەقەەی سەەەرەكی ناشەەارێتە
نابێتە بەربەسد لە بەردەم ڕووناكییەكەیەەدا، بەڵكەەو ڕێەەگە 
دەدات تا زمانی پەتەەی بەو جەەۆرە  وەن بڵێیەەد بە هەەۆ  
میەەەەدیای تەەەەایبەت بە خەەەەۆی بەهێەەەەز بەەەەووە، هەرچەنەەەەدە 
دەتوانێد تیشس بخاتە سەر دەقی سەرەكی، ئەم شتە  
زیەەەەەاتر لە هەر شەەەەەتێكی دیەەەەەكە لە ڕێەەەەەگەی وەرگێڕانەەەەەی 

دێەەەەد، وەرگێڕانێەەەەس ئەوە   ەرفیەەەەی سینتاكسەەەەەوە بەدی
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پیشان دەدات كە نەن ڕستەكان، بەڵكەەو وشەەەكان یەكە  
دەسەەتپێكی بەردەمەەی وەرگێەەڕن، لەبەر ئەوە  وەرگێەەڕان 
وەن دیوارێەەەەەەەەس وایە دەبێەەەەەەەەتە بەربەسەەەەەەەەد لە بەردەم 
پەیوەنەەەدیی بە زمەەەانی دەقەەەی سەەەەرەكییەوە، وەرگێڕانەەەی 

  ەرفییش ڕێگەیەكە بۆ گەیشتن بەو ئامان ە. 
( لە Treue und Freiheitئەەەەازادی  وەفەەەەاداری و 

وەرگێڕانەەەەدا بە شەەەەێوەیەكی نەریتەەەەی وەن ڕەوتگەلێكەەەەی 
دژبەرخەەەواز سەەەەیر كەەەراون، لە ڕواڵەتەەەدا ئەم تەفسەەەیرە 
قەەەووڵترە، دەربەەەارە  یەكێكیەەەان ناكرێەەەد هەردووكیەەەان 
بەیەكەوە ئاشەەەەەەەد بكەەەەەەەاتەوە، لە ڕاسەەەەەەەتیدا پێەەەەەەەدەچێد 
سەەەەەرجەمی مەەەەاف و ڕەوایەتیەەەەی ئەوی دیكەیەەەەان ڕەت 

ە و ژێرپێەەەەی بخەەەەات، لەبەر ئەوە  مەبەسەەەەد لە بكەەەەاتەو
ئەەازادی چیەەیە ئەگەر نەن بەرهەم ێنەەانەوە  مانەەا، بەڵكەەو 
خۆ  بەم جۆرە و بە زەرووری دەبێد ڕ ڵی یاسەەادانەر 
وەالوە بنێەەەەد  تەن ەەەەا بە جۆرێەەەەس كە بتەەەەوانین مانەەەەای 
بەرهەم و شەەەەاكارێكی زمەەەەانی لەگە  ئەو زانیارییەەەەانە  

ەیەەن، ئەوسەەا ڕەگەزێكەەی دەیگەیەنێد بە یەكسان سەیر بك
دوایەكەەەەەی و یەكەەەەەادكەرەوە لە سەەەەەەرووی هەر جەەەەەۆرە 
گەیانەەەدنێس دەمێنێەەەتەوە، ڕەگەزێەەەس بە ڕاسەەەتی نزیەەەس و 
لەگە  ئەوەشدا تا دوا ڕادە دوور، شەەاراوە یەەان ناقەەابیلی 
دەستنیشانكردن، پارچە پارچە یان بەهێز و دەسەدتدار، 
 لە نێەەەو سەەەەرجەمی زمەەەان و خەەەوڵقێنراوە زمانییەكانەەەدا
وێەەڕای ئەو شەەتە  دەكرێەەد بگەەوازرێتەوە و بگەیەنرێەەد، 
ئەوا شتێكیش هەیە ناگەیەنرێەەد و نەەاگوازرێتەوە، شەەتێس 
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كە بەسەەتراوەتەوە بەو سەەیاقە  تێیەەەدا سەەەر هەڵەەەدەدات، 
یەەان دەسەەەد بە بەڕەمزیكەەەردن دەكەەات، یەەەان بە ڕەمەەەزی 
دەكرێەەەەەەەد، یەكەمیەەەەەەەان تەن ەەەەەەەا لە بەرهەمە زمەەەەەەەەانییە 

، دووەمەەەەەەیش لە دەقەەەەەەی دوایی اتووەكانەەەەەەدا ڕوو دەدات
وەرچەرخەەەەانی خەەەەودی زمانەكانەەەەدا، ئەو شەەەەتە  هەو  
دەدات خەەەەەەۆی لە دەقەەەەەەی وەرچەرخەەەەەەانی زمانەكانەەەەەەدا 
بنەەەەوێنێتەوە  یەەەەان لە ڕاسەەەەتیدا خەەەەۆ  بەرهەم ب ێنێەەەەد(، 
بریتییە لە هەمان ناوكی زمەەانی پەتەەی، سەەەرەڕای ئەوە  
ئەگەرچەەەی ئەم نەەەاوكە لە بەەەواری ژیانەەەدا وەن ئەو شەەەتە 

خۆی بە ڕەمزی بووە، بەدم بە شێوەیەكی لەئارادایە كە 
شەەەاراوە و پەەەارچە پەەەارچە لە نێەەەو دڵەەەی بەرهەم ێنەەەراوە 
زمانییەكانەەەدا تەن ەەەا لە فەەەۆرمی توانەەەای بەڕەمزیكردنەەەی 
خۆیدا دەمێنێتەوە، لە هەمان كاتدا كە زمانە جیاوازەكەەان 
ئەو جەوهەرە ئامان ەەەدارە  واتەەەا هەمەەەان زمەەەانی پەتەەەی( 

ەزە زمانناسەەی و گەەۆڕان و تەن ەەا بەسەەتراوەتەوە بە ڕەگ
وەرچەرخانەكانیەەەەەانەوە، بەدم لە بەرهەمە زمانییەكانەەەەەدا 
مانەەایەكی قورسەەتر و نەەامۆ هەڵەەدەگرن، ڕزگاركردنیشەەی 

( بەەۆ symbolizesلەم بەەارە گەەۆڕینی شەەتی بەڕەمەەزیكەر  
(، د زیەەنەوە  symbolizedخەەودی شەەتی بەڕەمزیكەەراو  

زمەەەەەانی پەتەەەەەی بە شەەەەەێوەیەكی تەواو فۆرمولەبەەەەەوو، لە 
نەەەاوەوە  شەەەەپۆلی زمانیەەەدا بەەەریتییە لە هەمەەەان توانەەەای 
مەزن و تاقانە  وەرگێڕان، لەم زمانە پەتیەەیەدا كە چیتەەر 
ئاماژە بە هیی شتێس ناكات، یان هیی شتێس دەرنابڕێەەد، 
بەڵكەەو وەن وشەەە  بەەێ دەربەەڕین و داهێەەنەر، هاومانەەای 
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هەمان ئەو شتەیە كە مەبەستی هەموو زمانەكان پێەەیەوە 
، دواجار سەرجەمی زانیارییەكەەان تەواوی بەستراوەتەوە

مانەەەەەەەا و كەەەەەەەۆ  مەبەسەەەەەەەد بەو تەەەەەەەوێ ە دەگەن كە لە 
چارەنووسیان نووسراوە لەوێدا بزر بەەبن و بسەەڕرێنەوە، 
ڕێەەس لێەەرەوەیە كە ئەەازادی لە وەرگێڕانەەدا ڕەوایەتییەكەەی 
نول و بادتر بە دەسد دەهێنێد، ئەم ڕەوایەتییە ئیتەەر لە 

چاوە ناگرێەەد كە دەبێەەد نێو دڵی مانای ئەو شتەوە سەەەر
بگەیەنرێد، چونكە ئەركەەی وەفەەادارییش ڕزگەەار بەەوونە لە 
هەمان مانەەا، بەڵكەەو زیەەاتر لەوە، ئەەازادی بەهەەای خەەۆی لە 
خزمەتكردنەەەەەەەدا بە زمەەەەەەەان ڕێەەەەەەەس لەو كەەەەەەەاریگەرییەدا 
دەسەلمێنێد كە لەسەەەر زمەەانی خەەۆی دای دەنێەەد، ئەرن 
و پەیەەەامی وەرگێەەەڕ بەەەریتییە لەوە  لە بەەەوار و مەیەەەدانی 

مانی خۆیدا ئەو زمانە پەتییە ئازاد و ڕەهەەا بكەەات كە لە ز
نێو زمانە بێگانەكاندا دوور خراوەتەوە و ئەسەەیر كەەراوە، 
زمانێكی زیندانیكراو لە بەرهەمێكدا لە كەەۆمەكی دووبەەارە 
خوڵقانەەەەدنەوە  ئەو بەرهەمە ئەەەەازاد بكەەەەات. وەرگێەەەەڕ بە 
هەەەۆی گەیشەەەتن بە زمەەەەانی پەتەەەی بەربەسەەەتە خەەەەراپ و 

ی زمەەانی خەەۆی تێەەس دەشەەكێنێد: لەەۆتەر، بەسەەەرچووەكان
ڤەەەەۆس، هۆڵەەەەدەرلین و گیەەەەۆرگە سەەەەنوورەكانی زمەەەەانی 
ئەڵمانییان فەەراوان كەەردووە، ئەوە  بەەۆ مانەەا لە ڕوانەەگە  
گەەەەەەەرنگییەوە لە پەیوەندیەەەەەەەدا بە دەقەەەەەەەی سەەەەەەەەرەكی و 
وەرگێەەەەەڕانەوە دەمێنێەەەەەتەوە، دەكرێەەەەەد لە ڕێەەەەەگەی ئەم 
لێك ەەەوونە  خەەەوارەوە دەرببڕرێەەەد: ڕێەەەس بەو جەەەۆرە  

ی لێكەوتە لەمسی بازنەكە بە جۆرێكی تێپەڕ تەن ەەا لە هێڵ
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خاڵێكدا دەكات و لە هەمەەان لەمسەەكردندایە نەن خەەاڵەكە، 
كە یاسەەایەن دادەمەزرێەەد كە هەەێڵەكە لە پەیڕەوكردنیەەدا، 
ڕەوتەەەی ڕاسەەەتەوخۆی خەەەۆ  تەەەا كۆتەەەایی دەگەەەرێتە بەر، 
وەرگێەەەڕانیش دەقەەەی سەەەەرەكی بە شەەەێوەیەكی تێەەەپەڕ و 

ی ب ووكی مانادا لەم  دەكات، تا تەن ا لە خاڵی بێكۆتای
بەم جۆرە بەگوێرە  یاسای وەفاداری، ڕەوتەەی تەەایبەتیی 
خەەەەۆی لە ئەەەەازادیی هەڵ ەەەەوونی زمانیەەەەدا بگەەەەرێتە بەر و 
لەسەەەەر ئەم هەەەێڵە بەەەەڕوات و بەردەوام بێەەەد، ڕود لەەەە  
پانریتز دەاللەتی ڕاستەقینە  ئەم بەشە  ئازادیی دیاری 

اوی لەەێ بنێەەد كردووە، ئەویش بێ ئەوە  بە ڕاشكاوی ن
یەەان جەوهەرێكەەی بەەداتە پەەا ، تێبینییەكەەانی ئەو لە كتێبەەی 

لەگە  تێبینییەكەەەانی  1٨قەیرانەەەی كولتەەەووریی ئەورووپەەەی
خەەۆرهەدتیی خۆیەەدا،  -گۆتە لەسەەەر دیەەوانی خۆرئەەاوایی 

باشترین شتێكە لە ئەڵمانیا دەربارە  تیەەۆریی وەرگێەەڕان 
نی بەەەاڵو بەەەووبێتەوە، پەەەانریتز دەنووسەەەێد: ''وەرگێڕانەكەەەا

ئەەەەەەێمە  تەنەەەەەەانەت باشەەەەەەترینیان( بنا ەكەیەەەەەەان لەسەەەەەەەر 
بن ینەیەكەەەی هەڵە دادەنەەەەێن، ئەوان دەیانەوێەەەد هینەەەەدی، 
یۆنانی و ئینگلیزی بكەنە ئەڵمەەانی، بە پەەێ ەوانە  ئەوە  
ئەڵمەەەەەەەەانی بەەەەەەەەكەنە هینەەەەەەەەدی، یۆنەەەەەەەەانی و ئینگلیەەەەەەەەزی، 
وەرگێڕەكانمەەان ڕێزێكەەی ز ر زیاتریەەان بەەۆ بەكارهێنەەانی 

بۆ ڕ  ی بەرهەمەكانی بێگەەانە، زمانی خۆیان هەیە نەن 
هەڵە  بن ینەیی وەرگێڕ ئەوەیە كە لەبەەری ئەوە  ڕێەەگە 
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بەەدات زمەەانەكەی بە شەەێوەیەكی بەهێەەز كەەاریگەر بێەەد بە 
زمەەەانی بێگەەەانە، كەچەەەی هەلەەەومەرجی ڕێكەوتكەەەردی ئەم 
زمەەەانە  خەەەۆی دەسەەەەلمێنێد. ئەو  وەرگێەەەڕ[ بە تەەەایبەت 

دەسەەد كاتێس لە زمانێكی ز ر دوور لە زمەەانی خەەۆیەوە 
بەەەۆ وەرگێەەەڕان دەبەەەات، دەبێەەەد بگەڕێەەەتەوە بەەەۆ ڕەگەزە 
یەكەمینەكانی خودی زمان و تا ئەو خاڵە ب ێتە پێشەەەوە 
كە بەرهەمەكە وێەەنە و ئەەاوازەكە یەن بگەەرن و هەەاڕمۆنی 
بە دەسد ب ێننن. بە گشتی ئەوان ئاگایان لەم خەەاڵە نیەەیە 
كە ئەم شتە تا ی ڕادەیەن دەگون ێد، هەر زمانێس تا ی 

دەتوانێەەد گەەۆڕانی بەسەەەردا بێەەد، زمانێەەس لە ی  ئاسەەتێس
ڕوویەكەوە جیاوازیی لەگە  زمانێكی دیەەكەدا هەیە  كەم 
تەەەەا ز ر بەو جەەەەۆرە  دیەەەەالەكێكتەن لەگە  دیەەەەالەكتێكی 
دیەەكە جیەەاوازیی هەیە  وێەەڕای ئەمە، ئەم خەەاڵە  دوایەەیە 
تەن ا كاتێس ڕاستە كە بە شەەێوەیەكی تەواو بە جیەەدی لە 

ێوەیەكی خێەەەەرا و زووتێەەەەپەڕ زمەەەەان بەەەەڕوانین و بە شەەەە 
 نەیبینین و مامەڵە  لەگە  نەكەین.'' 

ئایەەەەەەا ئەوە  وەرگێەەەەەەڕان بە ی ڕادەیەن دەتوانێەەەەەەد 
سروشەەەەەەەتی ئەم شەەەەەەەێوازە بپارێزێەەەەەەەد، ئەم شەەەەەەەتە بە 
شەەەێوەیەكی ئۆب ێكتیەەەەە لە الیەن خەسەەەەڵەتی هەبەەەەوونی 
وەرگێڕانەەەی نەەەاو دەقەەەی سەەەەرەكییەوە دیەەەاری دەكرێەەەد، 

سەەەرەكی كەمتەەر بێەەد،  هەرچەنەەدە بەهەەا و پەەێگە  زمەەانی
هەرچەندە سروشەەتی گەیانەەدنی پەیەەامەكە  دەوڵەمەنەەدتر 
بێەەەەد، دواجەەەەار بە ناچەەەەاری كەەەەایە و زەوییەكەەەەی تەواو 
نەز كتەەر و شەەۆرەكاتییە بەەۆ وەرگێەەڕان، تەەا ئەو شەەوێنە  
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زاڵبوون و باددەستیی تەواوەتیەەی نەەاوەڕ ن، بەەێ ئەوە  
هەڕەمێس بێد بۆ وەرگێڕانێكەەی دیەەار، وەرگێەەڕان مە ەەا  

ەكەەەات. هەرچەنەەەدە ئاسەەەتی بەرهەم بەەەادتر بێەەەد زیەەەاتر د
قەەەابیلی وەرگێەەەڕان دەبێەەەد، تەنەەەانەت ئەگەر پەیوەنەەەدیی 
وەرگێەەەڕان بە مانەەەای دەقەكەوە لە ڕادەبەدەر ڕابكەەەات و 
هەنووكەیی بێد، هەڵبەت ئەم خاڵە تەن ا دەربارە  دەقە 
سەەەەرەكییەكان ڕاسەەەتە، لە بەرانەەەبەردا وەرگێەەەڕان دەبەەەنە 

ن، بەدم نەن بە هەەۆی هەبەەوونی هەەیی ناقەەابیلی وەرگێەەڕا
جۆرە سەەەختییەكی نەەاوەكی، بەڵكەەو بە هەەۆی ئەوە  مانەەا 
بە شەەەەەێوەیەكی فەەەەەراوان بە وەرگێەەەەەڕانەكەوە دەلكێەەەەەد، 
وەرگێڕانەكەەانی هۆڵەەدەرلین بە تەەایبەت بەەۆ دوو بەرهەمەەی 
تراژیەەدیی سەەۆفیكلی ، بەەریتین لە مەەۆركێكی سەەەلماندنی 

ە  ئەم خەەەەەەەاڵە و هەر ڕەهەنەەەەەەەدێكی بن ینەیەەەەەەەی دیەەەەەەەك
دەسەەەلمێنن. لەم وەرگێڕانەەانەدا هەەاڕمۆنی و هەمەەاهەنگیی 
زمانەكەەان بە ڕادەیەن قەەووڵە كە زمەەان هەر وەن چەەۆن 
مانا لەمەە  دەكەەات، كە بەەا لەگە  ئەەامێری سەەازی ئەەایۆلی 
دەیكەەات، وەرگێڕانەكەەانی هۆڵەەدەرلین مۆدێلەكەەانی یەكەم 
فۆرمی تایبەت بە خۆیانن، پەیوەنەەدیی ئەوانە تەنەەانەت بە 

ن شێوازەكانی گواستنەوە و گەیاندنی دەقەكەەان تەواوتری
هاوشەەەێوە  پەیوەنەەەدیی مەەەۆدێلی یەكەمە بە نمەەەوونەوە، 
بەراوردكردنەەی وەرگێڕانەكەەانی هۆڵەەدەرلین و بۆرخەەارت 
بۆ قەسەەیدە  سەەێیەمی پینەەدار بەڵەەگەیە لەسەەەر ئەم خەەاڵە، 
ڕێەەەەەەس بەم هەەەەەەۆیەوە وەرگێڕانەكەەەەەەانی هۆڵەەەەەەدەرلین بە 

دەم مەترسەەەییەكی شەەەێوەیەكی تەەەایبەت كەوتەەەوونەتە بەر
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گەورە و بن ینەیەەەەەەەەیەوە كە لە نەەەەەەەەاو دڵەەەەەەەەی هەمەەەەەەەەوو 
وەرگێڕانەكانەەەدا ئامەەەادەیی هەیە، واتەەەا مەترسەەەیی ئەوە  
دەروازەكەەەانی ئەو زمەەەانە  بەو ڕادەیە فەەەراوان بەەەووە و 
هەمەەەەوار كەەەەراوە و دەسەەەەتكاری كەەەەراوە لە یەن بەەەەدرێن، 
وەرگێەەەەەەڕ لە بێەەەەەەدەنگییەكی ڕەهەەەەەەادا زینەەەەەەدانی بەەەەەەكەن، 

دەرلین بەەەۆ دەقەكەەەانی سەەەۆفیكلی  وەرگێڕانەكەەەانی هۆڵەەە 
دواین بەرهەمەەی ئەو بەەوو: لەو بەرهەمەەانەدا مانەەا لە د   
و چاڵێكەوە بۆ د   و چاڵێكی دیكە دەخزێد، تا دواجەەار 
لە قەەوودیی بێكۆتەەایی زمانەەدا بەەزر بێەەد، بەدم وەسەەتانێس 

( stopبەەەوونی هەیە ئەگەرچەەەی ئەم توانەەەایە  وەسەەەتان  
دەقێكەەەی دیەەەەكە  جەەەگە لە دەقەەەی كتێبەەەەی پیەەەر ز بە هەەەەیی

نەبەخشراوە، دەقێس تێیەەدا مانەەا چیتەەر پەخشەەنامەیەن بەەۆ 
ڕەوتەەی زمەەان و ڕەوتەەی سەەروو  نیەەیە، مەەادام دەق لە 
خەسەەەەەڵەتە تەواو یەكسەەەەەانەكەیدا بەبەەەەەێ هەەەەەیی جەەەەەۆرە 
نێەەەەوانگیرییەكی مانەەەەا ڕاسەەەەتەوخۆ بەشەەەەداری لە زمەەەەانی 
ڕاسەەەتەقینەدا، واتەەەا لە خەەەودی  ەقەەەیقەت یەەەان ڕێبەەەازدا 

می ئەم دەقە بەبێ هیی كۆتوبەنەەدێس دەكات، بۆیە بە  ەت
وەردەگێڕرێەەەەەەد، یەەەەەەان خەسەەەەەەڵەتی وەرگێڕانەەەەەەی هەیە. 
وەرگێڕانەەی بەم جەەۆرە چیتەەر خەەزمەت بە ئایەەدیاڵی دەق 
ناكەەەەات، بەڵكەەەەو بە هەەەەۆی زمانەكەەەەانەوە كەەەەار دەكەەەەات، 
دووەمیەەان پێویسەەتی بە متمەەانە و كرێەەدیتی بێسەەنووری 
وەرگێەەەڕان هەیە، چەەەونكە ڕێەەەس بەو جەەەۆرە  لە دەقەەەی 

یدا زمەەەان و وە ەەەی بەەەێ هەەەیی گەەەرژییەن بەیەن سەەەەرەك
دەگەن، بۆیە دەبێد وەرگێەەڕانیش وەن فەەۆرمی گێەەڕانەوە 
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(، لەگە  interlinear versionو نوسەەخەیەكی نەەاو هێڵەەی  
دەقەەەی سەەەەرەكیدا یەن بگرێەەەد، ئەو نوسەەەخەیە  تێیەەەدا 
وەرگێڕانەەی  ەرفەەی و ئەەازادی یەكیەەان گرتەەووە، چەەونكە 

لە نێەەەەەەەەەەەەەەوان  تەواوی دەقە مەزنەكەەەەەەەەەەەەەەان بە ڕادەیەن
دێڕەكانیاندا وەرگێڕانی هێزەكییانەی خۆیان هەڵگرتەەووە  
ئەم مەسەلەیە زیەەاتر لە هەمەەوو شەەتێس دەربەەارە  دەقەەی 
كتێبەەەی پیەەەر ز ڕاسەەەتە، گێەەەڕانەوە  نێەەەو هێڵیەەەی دەقەكە 

 شێواز یان ئایدیاڵی هەموو وەرگێڕانەكانە.
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 دیدی من
 

ەن چەند دیدی من ماڵپەڕێکی کلتووریی کوردییە، لە الی
دا 2٠16گەن ێكی باشووری کوردستانەوە لە هاوینی 

دروسد کراوە و بەڕێوە دەبرێد، هەو  دەدات لە 
ڕێگەی کارکردنی ڕ ژنامەوانی لە بابەتەکانی وەرگێڕان، 
ڕەخنە، چاوپێکەوتن، وتار و هەواڵی ڕ ژانە، بە 
شێوازێکی نول و بابەتییانە لە کایەی کلتووردا بە 

نان لە کاری ڕ ژنامەوانیی ئامان ی کاریگەریدا
 .کلتووریی کوردی، کار بکات

ماڵپەڕەکە بەپێی توانای دیاریکراوی و لە پا  کاری 
ڕ ژنامەوانیی ڕ ژانە و بەردەوامی، هەو  دەدات 
سادنە چاالکییەک ڕێب بخات و تێیدا کۆمەڵێب باسی 
تایبەت بە کایەی کلتوور بکاتە م ار و گفتوگۆی لەسەر 

ئیرێنتی کردوون: ڕ ژی نالی،  2ێستا دروسد بکات. تا ئ
کە لە ساڵڕ ژی بونیادنانی شاری سلێمانی لە 

بە هاوبەشی لەگە  زانکۆی ئەمەریکی لە  2٠16\11\14
سلێمانی ڕێکی خسد و هەر لە زانکۆکە  –عێراق 

بەڕێوە چوو، تێیدا پانێلێب بە ئامادەبوونی کۆمەڵێب 
 کەسایەتیی پسپۆڕ لە شی ری کالسیب بە تایبەت و
دنیای شی ریی نالیی شاعیری کورد بەڕێوە چوو و 

تەوەرە کران، هاوکات لەگە   2گفتوگۆ سەبارەت بەو 
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چەند چاالکییەکی تری تایبەت بەو شاعیرە. هەروەها 
ئیرێنتی دەرهێنەرێب لە زیندانەوە، کە لە ساڵڕ ژی 

(، فیلمسازی کورد، بە 4\1لەدایکبوونی یەڵماز گونەی  
وی کەشکۆ  و سینەما سالم  هاوبەشی لەگە  ڕێکخرا

ڕێکی خسد و تێیدا پانێلێکی تایبەت بەو سینەماکارە و 
قسەکردن لەسەر الیەنە شاراوە و خەفەکراوەکانی 
گونەی لە الیەن کەسانێکی پسپۆڕەوە، بەڕێوە چوو و 
بۆ ماوەی هەفتەیەک چەند فیلمێکی ئەو دەرهێنەرە لە 
سینەما سالم لە سلێمانی نمایش کران و چەند 

 الکییەکی تریش بۆ ئەو یادە.چا

وەرگێڕان، کردەیەک زیاتر لە گۆڕینی وشە، سێیەم 
چاالکیی دیدی من بوو و تێیدا پانێلێب بە بۆنەی ڕ ژی 

( پێشکە  کرا و هاوڕل 9\٣٠جی انیی وەرگێڕانەوە  
لەگەڵی چەند کورتەڤیدیۆیەکی چاوپێکەوتن لەگە  چەند 

ێب وەرگێڕێکی باشووری کوردستان و چەند بابەت
دەربارەی وەرگێڕان، لە ماڵپەڕی کلتووریی دیدی من 

 باڵو کرانەوە. ئەم نامیلکەیە  بەشێکە لەو چاالکییە.
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بۆ بەرچاوڕوونیی زیاتر، پانێلەکە ئەم بابەتانەی خوارەوەی  
 تێدا پێشکە  کرا: 

 ڕەخنەی وەرگێڕان  -
 لە الیەن گۆران ڕەسو ، ماستەر لە توێ ینەوەی کوردی 

 انە وەرگێڕانی پێ ەو -
 لە الیەن ماری البر س، دکتۆرا لە ئەدەبی کوردی 

ناوەندی چاپ و باڵوکردنەوە و زمانە  -
 پەراوێزخراوەکان 

لە الیەن دەیرد شوک، خاوەنی دەزگای فۆنیم میدیا بۆ  
 چاپ و باڵوکردنەوە

 وەرگێڕان لە دیالێکتێب بۆ دیالێکتێکی تر  -
 لە الیەن فەرهاد چۆمانی، وەرگێڕ

رتەڤیدیۆکان و خوێندنەوەی  هەروەها بۆ بینینی کو
بابەتە وەرگێڕراوەکان و بگرە بۆ بینینی تەواوی  
چاالکییەکانی ماڵپەری کلتووریی دیدی من، دەتوانن 
سەردانی ماڵپەرەکە و پەڕەکانی لە تۆڕە  

 کۆمەدیەتییەکان بکەن: 
www.didimn.com 
www.facebook.com/didimn.culture 
www.instagram.com/didi.mn

http://www.didimn.com/
http://www.facebook.com/didimn.culture


 

 

 

 


