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 ، بەشی یەکەمرگێڕانزانستی وه. ١

 ، بەشی دووەمرگێڕانزانستی وه. ٢

 ، بەشی سێیەمرگێڕانزانستی وه. ٣

 چوارەم، بەشی رگێڕانزانستی وه. ٤

 (کۆتایی) رگێڕان، بەشی پێنجەمزانستی وه. ٥

 . وەرگێڕانی باش٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1رگێڕان )زانستی وه

 پێشەکی 

ست به جۆرێ كه بهوه بۆ زمانی مهستپێكهك له زمانی دهیهقێك یان وتهڕاندنی دهرگهرگێڕان واته وهوه

ر یان وه بۆ خوێنهستپێك بگوێزرێتهری زمانی دهر یان بیسهستپێك له خوێنهریی زمانی دهكاریگه

 ست. بهری زمانی مهبیسه

نی نها الیهته وهاڵم ئهر یان البردنێك بێت، بهسهرین خستنهبێ بچووكتبێ بهرگێڕان دهڕاستیدا وهله

ستكاری بكا له بێ دهرگێڕ ناچار دهیه و وهوه جیاوازییان ههكان پێكهی زمانههزرییه، چونكوو پێكهاته

 كاندا.رگێڕانهوه

 

 زمانی سەرچاوە یان زمانی مەبەست؟

ر گرنگه یان ست؟ ئایا نووسهبهزیك بێت یان له زمانی مهوه نستپێكهبێ له زمانی دهرگێڕان دهئاخۆ وه

قێك زیاترین كان؟ ئایا چ دهمیندارێتی گرنگه یان خۆماڵیكردنی نووسینهر؟ ئایا ئهگوێگر و خوێنه

 ڵێ پرسیاری تر... دانی تیا بكرێ؟ و كۆمهستتێورهده

دی ( بهtranslatologyرگێڕانزانی وهو كێشانه زانستی )موو ئهوه و تاووتوێكردنی ههبۆ لێوردبوونه

 هاتووه. 

ر سهی لهوهڵ و كۆبوونهدان كۆڕ وكۆمهدرێ و سهرگێڕان دهخ به وهكاندا زۆر بایهوتووهله واڵته پێشكه

 وه. كرێتهر باڵو دهسهتی لهو وتار و بابه رنامه و نامیلكهرتووك و بهگیرێ و گۆڤار و پهده

 بات. ده ڕێوهركێكی زۆر گرنگ بهمتر نییه و ئهرێ كهیكا له كاری نووسههرگێڕ دكارێ كه وه

ی نوێ دێته ڵێ وشه و زاراوهوه و هاوكات كۆمهرهڵ جیهانی دهگهبێته هۆی ئاشنابوون لهرگێڕان دهوه

 وه. كهناو زمانه

نگاودا م ههکهتی. له یههندی خۆیتمهن یاسا و ڕێسای تایبهخۆ و خاوهربهرگێڕان زانستێكی سهوه

 ر دوو جۆر:سه ینهشی كهتوانین دابهده



 

 یه:كیی ههره( كه دوو جۆری سهinterpretationرگێڕانی زاری . )وه1

 رگێڕانی هاوكات.وه

 رگێڕانی ناهاوكات.وه

 

 یه:ند جۆری هه( كه چهtranslationرگێڕانی نووسراوی . )وه2

 وشه.بهرگێڕانی وشهوه

 رگێڕانی ڕسته.وه

 رگێڕانی ئازاد.وه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (٢رگێڕان )زانستی وه

 (interpretationرگێڕانی زاری )وه

كرێت. ده لهی زیندوو و به پهرگێڕانێكه كه به شێوهرگێڕانی زاری وهوه دیاره وهیهكهك له ناوهوه

رگێڕانی ی وهوانهپێچهوه. بهرگێڕێتهكان وهبێ وتهده كههرگێڕكات وهده ر قسههاوكات كه وته

كارهێنانی وه و بهچنه پێشهێرایی دهخكان بهموو شتهمه، ههرگێڕانی زاریدا كات كهنووسراوی، له وه

 مه. ستهنگنامه ئهرههكوو فهكان وهرهتیدهئامێره یارمه

 ر: سهكرێ بهش دهدابه كهرگێڕانهی وهكرێت، شێوهرگێڕان دهوه وهی كه له چ زمانێكهوهسته بهبه

 رگێڕانی هاوكاتوه

 رگێڕانی ناهاوكاتوه

 ن: ی ڕێزمانیی زمانی ئینگلیزی بكهێكهاتهیری پسه وهبۆ ڕوونكردنه

 

 ركار(ه. = به O= كار( و ) Vر(، )= بكه Sدا )كه لێره 

ر، پاشان، كار و یه، واته له پێشدا بكه( ی ههSVOماییی )بینین كه زمانی ئینگلیزی ڕیزبوونی بنهده

 نووسرێت. ركار دهدوایی به

(ه واته SOVی )شێوهڵكوو بهكوو زمانی ئینگلیزی نییه و بهوهمایی له زمانی كوردیدا ڕیزبوونی بنه

 ركار و دوایی كار دێت: ر، پاشان بهپێشدا بكهله

 

 (ه. SOVكوو زمانی كوردی واته )ی وهكهماییهزمانی فارسیش ڕیزبوونی بنه 
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ك بكاته یهوه وتهنگلیزییهی زاری و خێرا له زمانی ئیشێوهوێ بهرگێڕێك بێت و بییهر وهگهئێسته ئه 

 واو بكا كهی تهكهڕسته كهبێژهستێ تا قسهبێ بوهوه دهستهواو بداته دهكی تهیهی ڕستهوهكوردی، بۆ ئه

رگێڕان. واته ست بكاته وهواوی تێ بگا، ئینجا دهتهبه كهستهبهبێ له مهكه و دهیهزۆرجار پتر له ڕسته

واو ی تهكهرگێڕانهكه وهبێژهستانێكی قسهكات و پاش وهرگێڕان دهناهاوكات وهی شێوهو كاته بهئه

 كات. ده

رگێڕان بكات، چونكوو توانێ هاوكات وهری بگێڕێ دهوه وهر بێت و له زمانی فارسییهگهاڵم ئهبه

ڕوان بێت تا چاوهك شێوه ڕیزبوونه و پێویست ناكات ر یهسهڕیزبوونی دوو زمانی فارسی و كوردی له

 كات.واو دهی تهكهرگێڕانهنها به تۆزێ جیاوازیی كات وهتێ بگات، ته كهستهبهواوی مهله ته

 

ك بن، كوو یهست وهبهستپێك و زمانی مهی ڕیزبوونی زمانی دهر پێكهاتهگهبینین ئهمجۆره دهبه

 كرێت. رگێڕانی هاوكات( دهی )وهشێوهكه بهرگێڕانی زارییهوه

رگێڕانی بن، وهك نهكوو یهست وهبهستپێك و زمانی مهی ڕیزبوونی زمانی دهر پێكهاتهگهاڵم ئهبه

 كرێت.رگێڕانی ناهاوكات( دهی )وهشێوهكه بهزارییه

 

 شارەزایی لە بوارەکە 

وەرگێڕانی زاری یان ڕاستەوخۆ یەکێک لە سەختترین شێوازەکانی وەرگێڕانە، چونکوو وەرگێڕ دەبێ بێ 

گتکردن و وەستان، خێرا خێرا بۆ هەر دوو زمانەکە وەرگێڕان بکات. بۆ ئەم کارە وەرگێڕەکە پێویستە 

ی باشی لە هەر دوو زمانەکە هەبێت و هەروەها شارەزاییی باشیشی لە بابەتەکە هەبێت کە شارەزایی

وەرگێڕانی لێ/ بۆ دەکات. بوارەکان و پسپۆڕییەکان زۆر سنووردارن و کەسێ کە لە بوارێکی گشتیدا 

وەرگێڕان دەکات ڕەنگە نەتوانێ لە دادگایەک یان لە نەخۆشخانەیەک وەرگێڕان بکات، چونکوو بۆ 

موونە ئەو دوو شوێنە کۆمەڵێک چەمک و وشە و دەستەواژەی تایبەت بە بواری خۆیان هەیە کە ئەگەر ن

کەسێک لەوانە شارەزاییی نەبێ، ڕەنگە ئەو وشانەی هەر بەر گوێ نەکەوتبێت، بۆیە گرنگە لە پێشدا لە 

 بوارەکەدا شارەزاییی هەبووبێ.

 



ێک بۆ مەبەستێکی تایبەتی بوونی هەبێت، بەاڵم جاری وایە لە زمانێکدا ڕەنگە زاراوەیەک یان چەمک

بەرانبەرەکەی لە زمانێکی تردا هەر نەبێت، بۆیە گرنگە وەرگێڕ چێژی "زاراوەسازی و وشەسازی"ی 

هەبێت تا بتوانێ لە کاتی پێویستدا وشەیەک یان زاراوەیەک یان چەمکێک بەرانبەر بەوەی لە زمانی 

ێراییی کارەکەی لە وەرگێڕانەکەیدا بەکاری بهێنێ و سەرچاوەدا هەیە دابنێت، کە بتوانێ بۆ خ

 وشەداهێنراوەکەش نابێ هێندە الی گوێگری زمانی مەبەست نامۆ بێت کە بحەپەسێت.

 

بۆ نموونە لە دەزگای کۆچبەریی سویددا، کۆمەڵێ چەمک و زاراوەی تایبەت بە کۆچبەری بەکار دەچن 

راقیشدا بەرانبەرەکەیان بوونیان نەبێت، وەرگێڕ دەبێ کە ڕەنگە لە کوردستان یان تەنانەت لە ئێران و ئێ

هێندە بەتوانا و بەسەلیقە بێت کە چەمکی پڕبەپێستیان بۆ بدۆزێتەوە. جاری واشە لە وشە داهێنراوەکە 

کەس تێ ناگات، چونکوو بوارەکە هێندە تایبەتە ڕەنگە لە زمانی سەرچاوەشدا کەسێکی ئاسایی کە 

تێ نەگات، بەڵکوو پێویستی بە لێکدانەوەیەک هەیە، نموونەی ئەو  سەرقاڵی ئەو بوارە نەبێت لێی

چەمکانە ئەو زاراوانەن کە بۆ بواری پەنابەری بەکار دەچن کە تەنانەت هەندێ جار سویدییەکی ئاسایی 

لە وشە سویدییەکە تێ ناگات، چ نەخوازەڵاڵ وەرگێڕێک بیەوێ خۆی وشەیەک بەرانبەریان دانێ و 

 ێکی کورد لەوانە تێ بگات. نموونەی ئەو چەمکانە ئەمانەن:چاوەڕێ بێت پەناخواز

 flyktingstatusförklaring جاڕی پلەی پەنابەری / ڕاگەیاندنی پلەی پەنابەری

 Alternativ skyddsstatusförklaring جێگرەوەی جاڕی داڵدە / جێگرەوەی ڕاگەیاندنی پاراستن

 

ئەوانە ببیسن لە مەبەستەکان تێ ناگەن، مەگەر دیارە نە سویدییەک و نە کوردێکیش کە یەکەم جار  

ئەوەی کە کاربەدەستەکەی دەزگای کۆچبەری مەبەستەکە ڕوون بکاتەوە. چونکوو ئەوانە زاراوەی بواری 

کۆچبەرین لە واڵتی سویددا و ئەو وشانە هەرچەندیش بەدروستی بە فارسی یان عەرەبی یان کوردی 

وە، هێشتاش هەر لەالی گوێگرەکان نامۆن، بەاڵم وەرگێڕ لە بەدوای یەکدا ڕیز بکرێن و وەربگێڕدرێنە

کاتی وەرگێڕانی ڕاستەوخۆدا دەبێ بەرانبەر بەوانە وشەی هەبێ تا وەرگێڕانەکەی پەکی نەکەوێت، جا 

ئەگەر گوێگرەکە تێ نەگەیی ئەرکی سەرشانی خۆیەتی داوا لە کاربەدەستەکە بکات کە ئەو چەمکانە 

 بگات. ڕوون بکاتەوە تا ئەو تێیان



بۆ دانانی وشەی بەرانبەر ئەو چەشنە دەستەواژانە، وەرگێڕەکە دەبێ بەباشی لە یاسا و ڕێساکانی 

پەنابەریی سوید تێ گەیشتبێ و بەباشی بزانێ مەبەست چییە تا بتوانێ بەرانبەری گونجاو بدۆزێتەوە و 

 لە کارەکەیدا بەکاری بهێنێ.

ا، کۆمەڵێ بنکەی جۆربەجۆری وەرگێڕان هەیە کە گەلێ لە واڵتە ئورووپایییەکان بۆ نموونە لە سویدد

وەرگێڕ لەو شوێنانەدا کار دەکەن، جاری وایە وەرگێڕەکان لەالی بەکارهێنەران ئامادەن و جاری واشە 

لە دوورەوە، لە ڕێی تەلەفۆن یان ڤیدیۆوە وەرگێڕانی ڕاستەوخۆ یان زاری دەکەن، چاو لەم بەستەرە 

ەرگێڕانە لە سوید کە وەرگێڕەکانی لەنێو نووسینگەیەکی گەورە بکەن کە نموونەی بنکەیەکی و

دانیشتوون و تەنیا لەڕێی تەلەفۆن یان ڤیدیۆوە کاری وەرگێڕان دەکەن لە نێوان زمانی سویدی و 

 کۆمەڵێ زمانی تر بۆ وێنە عەرەبی، کوردی، فارسی، دەری، ڕووسی، سۆمالیایی و هتد:

       TolkDirektوەرگێڕی ڕاستەوخۆ 

 http://www.youtube.com/watch?v=_Y8nik8_6KI 

 

 چڕیی هزر

لە وەرگێڕانی ڕاستەوخۆ یان زاریدا، وەرگێڕ دەبێ تەنانەت بۆ چرکەیەش هزری لە بابەتەکە دانەبڕێ، 

چونکوو هەر کە شیرازەی بابەتەکەی لێ بپچڕێت کاری وەرگێڕانەکەی تێک دەچێت و بگرە وەرگێڕانێکی 

دەستەوە. جاری وایە وەرگێڕەکە  ناچارە گوێ لە جەند ڕستەیەک بگرێ پێش ئەوەی بەپێچەوانە بداتە 

بتوانێ دەست بکات بە وەرگێڕان، بۆیە دەبێ توانای چڕیی هزر و وەبیرهێنانەوەی خۆی گەشە پێ 

بدات، جاری واشە دەتوانێ کەڵک لە وشەی کلیلی وەرگرێ و لە کاتی گوێگرتندا ئەو وشە کلیلییانە 

و بۆ ئەوەی ڕستەکانی بێتەوە بیر. لەم ڤیدیۆیەدا ڕوونکردنەوەی باش لەسەر ئەو مەبەستە بنووسێتەوە 

 دراوە:

 خولی فێرکاری بۆ وەرگێڕانی زاری، بە ئینگلیزی

http://www.youtube.com/watch?v=1Z-AmvDMDN8 

 



 تەکنیکی وەرگێڕان 

دەستپێکردنی وەرگێڕانەکە، وەرگێڕانی ڕاستەوخۆ تەکنیکی تایبەتی خۆی هەیە، بۆ نموونە پێش لە 

وەرگێڕەکە دەبێ بە هەر دوو زمانەکە خۆی بە الیەنەکان بناسێنێ، باسی بێالیەنیی خۆی لە 

وەرگێڕانەکە بکات و هەروە باسی ئەرکە گرنگەکەی خۆی بکات کە "ڕازپارێزی" و "نەدرکاندنی 

ە کە "بێالیەنی" و "ڕازپارێزی" باسەکانیان لەمال و لەوالیە" بۆ ئەوەی هەر دوو الیەنەکە دڵنیا بکاتەو

الی ئەم گرنگە و بایەخی تایبەتیی پێ دەدرێت، کەوا بێت، وەرگێڕەکە دەبێ پێش لە دەستپێکردنی 

 وەرگێڕانەکەی، ئەم خااڵنە بە هەر دوو زمانەکە، دووپات بکاتەوە:

 . خۆناساندن.١

 . دەربڕینی "بێالیەنی"ی خۆی.٢

 ێز"ە و "ئەرکی نەدرکاندن"ی لەسەر شانە.. ئاگادارکردنەوە لەوەی کە  "ڕازپار٣

 . دەستنیشانکردنی ئەوەی کە هەمیشە لە زمانی یەکەم کەسەوە قسە دەکات.٤

هەروەها وەرگێڕەکە لە کاتی وەرگێڕاندا دەبێ جۆرێک دانیشێ کە دوو کەسەکە بەباشی یەکتر ببینن، 

ڕابکێشێ، بەڵکوو دەبێ تەنیا  هەروەها وەرگێڕەکە نابێ لە وەرگێڕاندا سەرنجی کەسەکان بۆ الی خۆی

دەنگێک بێت لەوێ وەک کەسێکی نادیار. واتە وا هەڵسوکەوت بکات کە دوو الیەنەک بەس چاو لە یەکتر 

 بکەن و ڕوو بکەنە یەکتر نەک وەرگێڕەکە.

هەروەها وەرگێڕەکە دەبێ لە کاتی وەرگێڕاندا هەمیشە لە زمانی یەکەم کەسەوە وەرگێڕان بکات و بۆ 

ێ لە کاتی وەرگێڕاندا بڵێ: "ئەم دەڵێ: ناوت چییە؟" بەڵکوو لە زمانی پرسیارەکەرەکەوە نموونە ناب

 ڕاستەوخۆ پرسیار دەکات و دەبێ بڵێ: "ناوت چییە؟"

ئەگەر وەرگێڕەکە پیاو بێت و وەرگێڕان بۆکراوەکە ژن بێت و بڵێ: "دوکتۆر، من دووگیانم."، وەرگێڕەکە 

نم"، بەڵکوو دەبێ ڕاستەوخۆ لە زمانی ژنە سکپڕەکەوە بڵێ: نابێ بڵێ: "دوکتۆر، ئەم دەڵێ دووگیا

 "دوکتۆر، من دووگیانم."

لەم ڤیدیۆیەدا باس لە تەکنیکی وەرگێڕان و چۆنێتیی دانیشتن و قسەکردنی وەرگێڕەکە دەکرێت لە نێوان 

 http://www.youtube.com/watch?v=3wg-qZjMhU4      وەرگێڕان بۆکراوەکاندا:
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 (٣رگێڕان )وهزانستی 

 translationرگێڕانی نووسراوی وه

كانیش رهدهتوانێ له ئامێره یاریدهیه و دهوهستهدهرگێڕانی نووسراویدا كاتێكی زۆری بهرگێڕ له وهوه

 رگرێ. ڵک وهكه

 

 رگێڕان ی وهكهیه 

یشتن گرێ و به تێگهرچاو دهبهله ری گێڕێوێ وهیهی دهتهو بابهك لهیهرگێڕاندا بڕگهرگێڕ له كاتی وهوه

توانێ رگێڕان دهكی وهیهکهرگێڕان. یهكات به وهست دهرگێڕان( خێرا دهی وهكهوترێ )یهوه كه پێی دهله

 وه:ی خوارهو سێ قۆناغهم پێك هاتووه لهواژه )عبارة( بێت و النیكهسته، ڕسته یان دهوشه

 

 وشه بهرگێڕانی وشهلف: وهئه

ك له زمانی یهستپێك، وشهقی زمانی دهكی دهیهر وشهیه و بۆ ههدا وشهم قۆناغهرگێڕان لهی وهكهیه

برێت كه كار دهوشه بهی لێكدراو و نیمچهلێك وشهرگێڕانی گهم قۆناغه بۆ وهوه. ئههێنرێتهست دهبهمه

 ستدا نییه. بهكی كوتومتیان له زمانی مههاوتایه

 ونه: بۆ نمو

  deep structureقووڵه پێكهاته 

 surface structureڕووه پێكهاته 

 Heكوو: )كی وهیهاڵم له ڕستهباره، بهوشه گونجاو و لهبهرگێڕانی وشهبینین كه وهو نموونانه دهله

gave me a book to readن و دای به مبێ بنووسین: )ئهری گێڕین دهوشه وهبهر بێت و وشهگه( ئه

ر زمانی سهستپێكه بهی زمانی دهپاندنی ڕیزبوونی وشهمه داسهكتێبێك بۆ خوێندن( كه دیاره ئه

ڵێین: ڵكوو دهین بهكان ڕیز ناكهستدا )كه لێره كوردییه(، چونكوو له زمانی كوردیدا ئێمه وا وشهبهمه

 و كتێبێكی دا به من بۆ خوێندن(. )ئه



ی دا له قهو لهبێ بڵێین: )ئهرگێڕین ده( وهHe kicked the bucketی )تهوشه ڕسبهر بێت وشهگهیان ئه

ی ستبهر مهر نییه، نووسهستی نووسهبهكی نوێی تره كه مهیهڕسته یهم ڕستهكه( كه بێگومان ئهتڵهسه

 و مرد(. بووه: )ئه مهئه

بیمان رهی ڕیزبوونی زمانی عهوه شێوههکه( ئنووسم نامهر بۆ )اكتب الرسالة( بنووسین )دهگهیان ئه

 نووسم(. كه دهڵێین: )نامهده ر زمانی كوردیدا چونكوو ئێمهسهپاندووه بهسه

 بژێرین.ڵدهرگێڕانێ ههبێ وریا بین چ شێوه وهبۆیه ده

 

 رگێڕانی ڕسته ب: وه

ی زمانی ی ڕیزبوونی وشهدا ڕێزمان و شێوهرگێڕانهم وهیه. لهدا ڕستهم قۆناغهرگێڕان لهی وهكهیه

ر رانبهی بهمك )مفهوم(ی ڕستهگیرێ. چهرچاو دهبهین( لهكهرگێڕانی بۆ دهی وهو زمانهست )واته ئهبهمه

 گیرێ. رچاو دهبهستپێك لهی زمانی دهمكی ڕستهی چهگوێرهبه

وه گێڕدرێتهردهكان وهی وشهدانهبهستپێك به پاراستنی واتای دانهقی زمانی دهكانی دهمجۆره ڕستهبه

 ستدا.بهك له زمانی مهیهر ڕستهسه

 

 ست ربهرگێڕانی ئازاد یان سهپ: وه

ڵێ ڕسته ستپێك له كۆمهزمانی دهقی یامی دهواژه یان پاراگرافه. پهستهرگێڕان دهی وهكهدا یهم قۆناغهله

ڕی و پهردان بهستتێوهر و البردن و دهسهدا خستنهرگێڕانهم وهست. لهردهخرێته بهست دهبهله زمانی مه

 خۆی ڕێپێدراوه.

 

 

 

 



 (٤رگێڕان )زانستی وه

 رگێڕانی واتاییندی و وهرگێڕانی پێوهوه

ر تی خوێنهیهوهوڵی ئهست تووشه. ههبهستپێك و مهو زمانی دهڵ دوگهرگێڕ لهرگێڕاندا وهوتی وهله ڕه

 درێ.رنهستی تێ وهش دهکهرهیامی نووسهی تێ بگا و هاوكات پهكهرگێڕانهله وه

 

 semanticرگێڕانی واتایی وترێ )وهوه كه پێی دهداتهستپێك با دهالی زمانی ده رگێڕ جارێك بهوه

translationك خۆی كا و وهسكاری نهده كهیامهكرێ پهدا تا بۆی دهوڵ دهدا ههرگێڕانهێوه وهم ش(. له

وه كه ستهبهی وا بێنێته ناو زمانی مهیه كه زاراوه و پێكهاتهترسییه ههو مهو كاته ئهوه، ئهبیهێڵێته

 گا و پێی نامۆ بێت.ر لێی تێ نهخوێنه

 communicativeندی رگێڕانی پێوهوترێ )وهوه كه پێی دهداتهست با دهبهجارێكیش به الی زمانی مه

translationری زمانی كه بۆ خوێنهقهكرێ دهتی تا بۆی دهیهوهوڵی ئهدا ههرگێڕانهم شێوه وه(. له

ی تهتی وواوهتهكه بهرگێڕدراوهقه وهیه كه دهترسییه ههو مهو كاته ئهست هۆگر و خۆماڵی بكا، ئهبهمه

 بێ.كه نهرهنووسه

 ن:م نموونانه بكهیری ئهوه سهبۆ ڕوونكردنه

 

(She looks like a red rose). 

 ستپێك كراوه.چێ.(، لێره بیر له زمانی دهگوڵی سوور ده رگێڕانی واتایی: )لهوه

 ست كراوه.بهڵێی مانگه.(، لێره بیر له زمانی مهندی: )دهرگێڕانی پێوهوه

 

(More catholic than the pope) 

 ستپێك كراوه.رگێڕانی واتایی: )كاتۆلیكتر له پاپ(. لێره بیر له زمانی دهوه

مه كونا(. لێره بیر له كهری دهیوت سهسوكنا، نان و گۆشتخۆر دهندی: )باوكمردوو دهرگێڕانی پێوهوه

 ست كراوه.بهزمانی مه



توانن كاربردی ی وا كه دهی چوێنراوی )تشبیهی( و زاراوهواژهستهو نموونانه گوڵچنێكن له دهئه 

ڕۆیی له ق نییه. چونكوو زێدهبهك ڕهیهوهها پاسادانهند وهرچهوه. ههنهندی پاسا بدهرگێڕانی پێوهوه

 ستپێك.نگیی زمانی دهرههی فههرامی بۆنوبهوهتوانێ ببێته هۆی سڕینهندی دهرگێڕانی پێوهوه
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 (٥رگێڕان )زانستی وه

 رگێڕكانی وهندییهتمهتایبه

 ڕێساكانی و یاسا فێربوونی و ڕاهێنان به كه بێت رگێڕانوه چێژی و هرهبه نیخاوه وهناخه له .1

 .ستێنێده شهگه زیاتر رگێڕانوه

ها لێهاتوو بێت له بواری روهبێت و ههستدا ههبهمه ستپێك و زمانیزاییی له زمانی دهشاره .2

 گۆڕی و ڕۆنانی وشه.ڕێزمان و واژه

گێڕێ ردهتێكی فیزیا وهر بابهگهگێڕێ، بۆ نموونه ئهری دهبێت كه وهدا ههتهو بابهزاییی لهشاره .3

زای بێ شارهگێڕێ دهردههر وتێكی كۆمپیۆتهر بابهگهبێ و ئهزاییی له بواری فیزیادا ههبێ شارهده

 ر بێت.بواری كۆمپیۆته

كرێ كان گیر بێنێ و تا بۆی دهجۆرهنامه جۆربهنگ و وشهرههوڵ بدات نوێترین فهم ههر دههه .4

 یه.وانی ههزیان له كوردهزایی یان حهس و كۆڕی وا بێت كه شارهڵی كهتێكه

وردی تێ بگات ك بهیهموو وشهوه و واتای ههێتهت بخوێنكاندا بابهجۆرهموو بواره جۆربهله هه .5

ی ڕۆژنامه و گۆڤار و گوێگرتن له وهت خوێندنهتایبهوه، بهی بدۆزێتهوڵ بدات به كوردی واتاكهو هه

كرێ و ست به ئاڵوگۆڕی زمان دهدا زیاتر ههو شوێنانهسووده، چونكوو لهفزیۆن زۆر بهلهادیۆ و تهڕ

 ست.ردهه بهخرێتی نوێ دهوشه

لێك وتار رگرێ. گهڵك وهرگێڕان چ كورد و چ بێگانه كهران و وهزموونی نووسهجروبه و ئهله ته .6

كرێ كان نووسراوه كه دهجۆرهرگێڕان به زمانه جۆربهرتووك له بواری وهو نووسراوه و په

 زموون.رگرتنی ئهكی باش بن بۆ وهیهرچاوهسه

ستپێكیاندا بكات. ڵ زمانی دهگهته كوردی لهرگێڕدراونهی وهمانهرههو بهراوردی ئهوڵ بدات بههه .7

رویجی، دانیماركی، ئیتالی، ڕووسی، نسایی، سویدی، نهرهڵمانی، فهم له ئینگلیزی، ئهرههزۆر به

 رگیرێ.ی باشیان لێ وهجروبهكرێ تهته كوردی كه دهبی، فارسی و هتد كراونهرهتوركی، عه

ی كرچوكاڵ بێت. كهرگێڕانهربگێڕێ. زۆر ئاساییه كه وهقی كورت وهوڵ بدات دهتادا ههرهسهله  .8

 بێت.پێزتر و پاراوتر دهورده باشتر و باشتر و بهبێگومان ورده

ند شوێندا به ك له چهیهك شێوه ڕێنووس بكات. وشهچاوی یهوڵ بدات له كاتی نووسیندا ڕههه .9

 نووسێت.ند جۆری جیاواز نهچه



باته وانیدا دهییی مرۆڤ له زمانهبێگومان زانینی زمانی زیاتر ئاستی لێهاتوویی و كارامه .11

 وه.رهسه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كان:رهژێده

 صفوی كورش ،1381 چهارم چاپ ترجمه، درباره گفتار هفت. 

  سلێمانی. 1958ی ژین، ز، چاپخانهبهمال نهره، د. جهرگێڕان هونهوه 

   1991ریب، سوید الل غهمال جهی زانستیی كوردی، كهی زاراوهپڕۆژه 

 



 وەرگێڕانی باش

 پێشەکی

وەرگێڕان یەکێک لە کارە هەرە سەخت و ئەستەمەکانە چونکوو پێویستی بە لێزانی، کارامەیی و 

"ترادووتۆرێ ـ وردبینییە. ئەم کارە هێندە ئاڵۆز و هەستیارە کە ئیتالیایییەکان لە کۆنەوە وتوویانە: 

( واتە: )وەرگێڕ ـ خایین(ە. دیارە ئەمە لەبەر گرنگیی ئەرکەکە traduttore-traditoreترادیتۆرێ" )

وتراوە، چونکوو هەستیاریی ئەوە کاتێ دەردەکەوێت کە بە کردەوە دەست بکەیت بە وەرگێڕان لە دۆخە 

 جۆربەجۆرەکاندا.

وی. زاری خۆی دابەش دەبێتە سەر چەند شێوازێک وەرگێڕان دوو جۆری سەرەکیی هەیە: زاری و نووسرا

و بە ئەستەمترین شێوازی وەرگێڕان هەژمار دەکرێت. لە ئورووپا زۆر بایەخ بە وەرگێڕانی زاری دەدرێت 

و ڕێسا و یاسای زۆر تایبەتی بۆ دانراوە. هیوادارین لە وتارێکی تایبەتیی تردا بتوانین لەو یاسا و 

 ڕێسایانە بدوێین.

 ا، بەگشتی هەوڵ دەدەین ئاماژە بکەینە هەندێ خاڵی گشتی بۆ وەرگێڕانێکی باش.لەم وتارەد

 

 زمانی سەرچاوە یان زمانی مەبەست؟

 وەرگێڕ هەمیشە لە شەڕێکی دەستەویەخەدایە کە ئاخۆ تا چ رادەیەک با بداتەوە بە الی )زمانی

 (دا.target language( یان )زمانی مەبەست source languageسەرچاوە 

اشترین وەرگێڕان ئەوەیە کە هیچ وشە و مەبەستێکی زمانی سەرچاوە لەبیر نەکرێت و نەقرتێنرێت، * ب

 بەاڵم هاوکات لە وەرگێڕاندا ڕێزمان و پێکهاتەی زمانی مەبەست لەبەر چاو بگیرێت.

* باشترین وەرگێڕان ئەوەیە کە وەرگێڕانێکی ئازاد نەبێت چونکوو لە وەرگێڕانی ئازاددا مەبەستی 

ەری زمانی سەرچاوە دەشێوێنرێت و وەرگێڕ وشەی خۆی تێکەڵ دەکات، بەڵکوو وەرگێڕانی ڕستە نووس

 بە ڕستە بکرێت و مەبەستی ڕستەکە وەربگێڕدرێتەوە.

لە ڕستەدا نابێت کەڵک لە وەرگێڕانی وشە بە وشە بگیرێت، چونکوو پێکهاتەی زمانەکان جیاوازن و 

 زمانێکی تر جیاوازە.شوێنی وشەکان لە ڕستەدا لە زمانێکەوە بۆ 



 چەند ڕێنوێنییەک بۆ وەرگێڕانێکی سەرکەوتووتر:

. هەوڵ بدە بۆ زمانێک وەرگێڕان بکەی کە لە منداڵییەوە پێی ئاشنا بووی و خووت پێ گرتووە و ١

لەگەڵی گەورە بووی، چونکوو زۆر وردەکاری هەیە کە مرۆڤ هەرگیز بە گەوررەیی پێی ئاشنا نابێت، 

 ۆڤ زمانە نوێیەکەی تەنیا لە ڕێی کتێبخوێندنەوەوە فێر بووبیت.بەتایبەت ئەگەر مر

. ئەگەر وەرگێڕانت بۆ زمانێکی بیانی کرد و هەرچەند شارەزاییشت لەو زمانەدا هەبێت، پێشنیارت پێ ٢

دەکەین بەبێ ئەمال و ئەوال، وەرگێڕانەکەت پێش لە باڵوبوونەوە بدەیتە کەسێکی شارەزا کە بەو زمانە 

 و پێی گەورە بووە، تا پێداچوونەوەیەک لەسەر وەرگێڕانەکەت بکات. فرچکی گرتووە

 

ئەگەر وردبینی هەبوایە ئەو هەڵەیە نەدەکەوتە سەر هەموو تابلۆکانی ناو شاری هەولێر، چونکوو 

 (.St( بەڵکوو دەبێتە ).Str( بە ئینگلیزی نابێتە ).streetکورتەی وشەی )

 زمانی بێگانە وردبین بین.زۆر گرنگە لە وەرگێڕان و نووسینی 

* جاری وایە کەسێک زمانێک دەزانێ و بە بۆنەی ئەوەوە هەوڵ دەدات وەرگێڕان بۆ زمانێکی تریش کە 

لەوەوە نزیکە  بکات، بۆ نموونە ئەگەر کەسێک کە فارسی باش دەزانێ و بیەوێ دەقێک لە زمانی دەری 

لە یەک نزیکن دەست بکات بە وەرگێڕان  بکاتە فارسی و تەنیا لەبەر ئەوەی کە فارسی و دەری زۆر

دەتوانێ تووشی هەڵەی گەورە ببێت، چونکوو زۆر وشەی فارسی و دەری بە ڕواڵەت لە یەک دەچن بەاڵم 

 هەر لە( …لە واتادا تەواو جیاوازن، بۆ نموونە وشەی )ماما، منزل، دریا، محصل، سرباز، ریزش و 

=  ماما) یەکتر لە دوورە تەواو واتایان و دەچێت یەک لە شێوەیان تەنیا بەاڵم هەن، زمانەکەدا دوو

 دریا = رود، محصل = دانشجو، سرباز = دلیر، ریزش = سرماخوردگی(. طبقە،=  منزل دایی،

* یان وشەی "قۆز" لە باشوور واتە جوان، جوانخاس، بۆ پیاو بەکار دەهێنرێت، بەاڵم هەمان وشەی 

 لەخۆبایی و فیسزل بێت."قۆز" لە ڕۆژهەاڵت بە کەسێک دەوترێت کە 
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* وتەی "غەڵەتی کرد" لە باشووردا واتە "هەڵەی کرد"، بەاڵم لە ڕۆژهەاڵتدا ئەو وتەیە زۆر قورسە و 

 جۆرێکە لە جنێودان.

* وشەی "الق" لە ناوچەی مووکریان واتە "پێ، قاچ" و دەکرێت بۆ مرۆڤ بەکار ببرێت بەاڵم لە الی 

ا بۆ ئاژەڵ بەکار دەبرێت و قەت ناکرێت بە مرۆڤێ بڵێیت "القت خوارووی کوردستان وشەی "الق" تەنی

 چۆنە؟"، چونکوو ئەگەر ئەوە بە کەسێک بڵێیت وەکوو ئەوەیە ئەو کەسە بە ئاژەڵ بناسیت.

* وشەی "ئەرێ" لە ڕۆژهەاڵت زۆر ئاسایییە و هەموو کەسێک بەکاری دەبات کەچی لە زۆر ناوچەی 

ی نامۆیە و خەڵک ئەوە بەکار نابات و لە باتیی ئەوە دەڵێت: باشوور وەکوو سلێمانی ئەوە وشەیەک

 "بەڵێ، ئا".

وشەی "کرمانج" لە هەندێ ناوچەی کوردستان بۆ کەسێک بەکار دەبرێت کە بە "الدێیی، ناخوێندەوار" 

 هەژمار بکرێت.

تردا * وشەی "خاڵ" لە هەندێ ناوچەی کوردنشیندا واتە "برای دایک، خاڵۆ"، کەچی لە هەندێ شوێنی 

 واتە: "نیشانە، نوختە".

* وشەی "لووس" لە هەندێ ناوچەی کوردنشیندا واتە: "ساف، بێگەرد"، کەچی هەمان وشە لە ناوچەی 

تری کوردەواری بەکار ناچێت و زیاتر وەبیرخەرەوەی وشەی فارسیی "لوس"ە واتە: "بێتام، کەسێ کە 

 خۆی سووک دەکات".

کردنی سادەیە، لە ناوچەی مووکریاندا بەکار ناچێت و خەڵک * وشەی "کەرەنتوو" کە ئامێرێکی درەو

 هەر ئەو وشەیە ناناسن و لە باتیی ئەوە وشە تورکییەکەی بۆ بەکار دەبەن: "مەڵەغان"

 * دەستەواژەی "لە دەورت گەڕێم" لە ناوچەیەکی تردا پێی دەوترێت: "بە قوربانت بم".

ۆربەی ئەو وشانەی کە لە ناوچەکانی ترد "ل"یان * لە ناوچەی هەولێر پیتی "ڵ" دەبێت بە "ر" و ز

 تێدایە دەبن بە "ر": )ماڵ = مار، دووکەڵ = دووکەر(

* وشەی "سواربوون" لە ڕۆژهەاڵت بۆ هەموو دۆخێک بەکار دەچێت بەاڵم لە ناوچەیەکی وەک سلێمانیدا 

نیشتنەکۆڵ" دەدات و ناتوانی بڵێیت "کابرا سوار بوو." چونکوو ئەوە لەوێ زیاتر مانای "جووتبوون، 

 بۆ ئەوە دەبێ بڵێی "کابرا سەر کەوت."



* لە سلێمانی دەتوانرێ بە کەسێک بوترێت: "سەرکەوە!"، ئەگەر هەمان وشە لە هەندێ ناوچەی 

ڕۆژهەاڵت بە کەسێک بڵێی وەک ئەوەیە پێی بڵێی: "سەرشین"، چونکوو لە هەندێ ناوچە بە ڕەنگی 

وایە پێیان دەڵێی کە سەری ڕەنگی شینی هەیە. کەچی لە سلێمانی  "شین" دەڵێن "کەوە" و ئەوان پێیان

مەبەستیان ئەوەیە "سەر کەوە بۆ ناو ئۆتۆمبێلەکە، کە لەوال پێی دەڵێن: "سواربە!" واتە وەرە ناو 

 ئۆتۆمبێلەکەوە.

 کەوا بێت "سواربوون = سەرکەوتن"

 تردا واتە "خودا".* لە هەندێ ناوچەدا وشەی "خوا" واتە "خوێ"، کەچی لە شوێنی 

بۆیە گرنگە مرۆڤ زۆر زۆر وریا بێت و شارەزاییی تەواوی لەسەر زمانەکەی هەبێت و بزانێ وشەکان بۆ 

 چ مەبەستێک بەکار هاتوون و واتایان چییە.

. متمانەت هەمیشە بە یەک وشەنامەی دووزمانە نەبێت، بەتایبەت ئەوانەی کە لە زمانەکەماندا هەن، ٣

لەوانەیە زۆر واتای تایبەتی و پسپۆڕیی وشەکانیان پشتگوێ خستبێت. هەوڵ بدە بۆ دڵنیایی چونکوو 

 چاو لە کۆمەڵێ وشەنامەی جۆربەجۆر بکەی بۆ دڵنیابوون لە واتای وشەیەکی پسپۆڕی.

. بۆ تێگەیشتن لە واتای وشەیەکی دژوار، باشترین شت ئەوەیە کە هەوڵ بدەی لە وشەنامەی یەکزمانە ٤

وە کە واتای وشەکانی تێدا شی کراوەتەوە، بۆ ئەوەی دڵنیا بیت کە ئەو واتایەی کە لە بکۆڵیتە

 وشەنامەیەکی تایبەتیدا نووسراوە بەڕاستی هەمان مەبەستی پێکاوە یان نا.

. لەم سەردەمەدا کۆمەڵێ وشەنامەی پسپۆڕیی بوارە جۆربەجۆرەکان وەکوو ئایتی، فیزیا، کیمیا، ٥

ڕاگەیاندن و هتد هاتوونەتە ئاراوە، زۆر لەو وشانە لە فەرهەنگە گشتییەکاندا  گیانەوەرزانی، پزیشکی،

نین و پێویستە تا ئەو کاتەی کە فەرهەنگنووسەکانمان بەوانە وەکوو مڵکی زمانی کوردی چاو لێ دەکەن 

و دەیانخەنە ناو وشەنامەکانیانەوە، وەرگێڕەکانمان ئاگاداری ئەوانە بن و هەوڵ بدەن کەڵک لەو 

 هەنگە پسپۆڕییانە وەرگرن.فەر

بۆ نموونە وشەی وەک: "ماڵپەڕ، دڵخواز، پەڕگە، نووسە، دراوە، نەرمەواڵە، ڕەقەواڵە، ڕاژەخواز، 

وێنۆچکە، ئالوول، خۆکار، خۆپاتە، پاشبنەما و هتد" لەم سەردەمەدا ئیتر بەشێکن لە خەرمانی وشەی 

 کوردی و دەبێ وەرگێڕەکانمان ئاگاداریان بن.



کە بە هۆی تەکنیک و پێشکەوتنەوە کۆمەڵێ مەکۆ و سایت و پەڕەی فەیسبووک هەیە کە . ئەوڕۆ٦

خەڵکانێکی زۆر لەوێدا بەشدارن و زۆریان شارەزای زمانی کوردین. ئەگەر بۆ وشەیەکی تایبەتی گیرت 

کرد، دەتوانی پرسیارەکەت لە یەکێک لەو شوێنانەدا بپرسی و زۆر جار بێوەاڵم نامێنێتەوە، بەاڵم 

بیریشت نەچێت لەوانەیە زۆر بۆچوونی واش ببینی کە لەسەر بنەمایەکی زمانەوانییانە دانەڕێژراوە، لە

 بەاڵم زۆر جاریش کەسانی شارەزا بەباشی دەتوانن ڕێنوێنیت بکەن.

یەکێک لەو شوێنانە لە فەیسبووکدا پەڕەی "زمانی ستانداردی کوردی"یە کە زۆر جار وشەی کوردی 

 ت.لەوێدا تاووتوێ دەکرێ

ئەگەر لە وەرگێڕانی ڕستەیەکدا دوودڵی، هەوڵ بدە یبدەیتە کەسێکی تر کە بۆ زمانە سەرچاوەکە وەری 

 بگێڕێتەوە، بزانە ئایا دەچێتەوە سەر هەمان نووسینی پێش لە وەرگێڕان، یان بووە بە شتێکی تر.

قێکمان لە . لە کۆڕێکدا پارێزەرێکی سویدی باسی گرنگیی وەرگێڕانی دەکرد و وتی جارێک دە٧

سویدییەوە داوەتە بنکەیەکی وەرگێڕان کە بیکەنە عەرەبی، پاشان هەمان دەقی بەعەرەبیکراومان داوەتە 

بنکەیەکی تری وەرگێڕان کە بیکەنەوە سویدی. پارێزەرەکە دەیویت ئێمە لە دەرەنجامی ئەو کارە زۆر 

دەقە سویدییەی کە لە پێشدا حەپەساین، چونکوو ئەوەی کرابووەوە سویدی، زۆر جیاوازیی هەبوو لەو 

 دامانبوو بۆ وەرگێڕان. ئەمە نیشان دەدات کە دەق لە وەرگێڕاندا چۆن گۆڕانی بەسەر دێت.

جا ئەو نموونەیە دەمانخاتەوە بیری ئەو وەرگێڕانە پلە دوو، پلە سێ و تەنانەت پلە چوارانەی کە لە 

ەوە دەقێک کە بە فینلەندی نووسرابێت و زمانانی ترەوە دوای چەند وەرگێڕان کراونەتە کوردی. بیر کەن

پاشان کرابێتە ئینگلیزی و پاشان کرابێتە فارسی و پاش ئەو هەموو وەرگێڕانە کرابێتە کوردی، دەبێت 

 چەندە گۆڕانی بەخۆیەوە بینیبێت!

. لە کاتی وەرگێڕانی دەقێکی دوورودرێژدا، هەوڵ بدە لە وەرگێڕانی وشە بە وشە و وەرگێڕانی ئازاد ٨

بپارێزی، بەڵکوو وەرگێڕانی ڕستە بە ڕستە بکە، چونکوو ئەو کاتە نە وەرگێڕانێکی سەیر  خۆت

بەدەستەوە دەدەیت و نە پەیامێک دەقرتێنرێت. لەو دۆخەشدا دەبێ واتا وەربگێڕیتەوە، نەک وشە بە 

 وشە.

ندێ . نەتەوەکانی خاوەن زمانی جۆربەجۆر، فەرهەنگی تایبەت بە خۆیان هەیە و جاری وایه هە٩

دەستەواژە بە هیچ شێوەیەک ناتوانی وشە بە وشە وەربگێڕیتەوە و جاری وایە وەرگێڕانیان هیچ 



واتایەک لە زمانێکی تردا نابەخشێت، بۆ نموونە ئەم ڕستانە دەکرێت وشە بە وشە بکرێنە فارسی، 

ەک بەاڵم ناتوانی وشە بە وشە بیانکەیتە سویدی، چونکوو بەو ڕیزبوونە بۆ ئەوان هیچ واتای

 نابەخشێت: 

 بەسەر چاو.

 کاڵوی نا سەرم.

 خوا قەزات.

 لە دەورت گەڕێم.

. بۆ وەرگێڕان لە نێوان دوو زماندا، تەنیا زانینی وشە بەو دوو زمانە بەس نییە، دەبێ هەستی ١١

وەرگێڕان لە گیانتدا هەبێت و بە ڕاهێنانی زیاتر خۆت زاناتر بکەیت. هەروەها دەبێ لە بواری ئەو 

 وەرگێڕانی "لێ/ بۆ" دەکەی شارەزاییت هەبێت.بابەتەی 

بۆ نموونە کەسێک کە خەریکی وەرگێڕان لە بواری نەخۆشەوانییە، دەبێت النی کەم لە بنەماکانی ئەو 

زانستەدا شارەزاییی هەبێت و ئەگەر کەسێک وەرگێڕان بۆ فەرمانگەی کۆچ و کۆچبەری دەکات، دەبێ 

ری بێت،  نەک بە تەنیا هەوڵ بدات وشەکان وەربگێڕێتەوە، ئاگاداری یاسا و ڕێساکانی بواری پەنابە

 واتە دەبێ شارەزای یاسای پەنابەری بێت.

. نەک وشە، بەڵکوو دەبێ هەست و نەستی زمانی سەرچاوەش بگوێزیتەوە بۆ خوێنەری زمانی مەبەست. ١١

و تەنانەت  بۆ نموونە )کوند، بایەقوش( لە فەرهەنگی نەتەوەکانی ئاسیا و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست

ئەفریقاش نوێنەری نەگریسی و ماڵوێرانییە، بەاڵم لە ئەورووپای نوێ ئەوە نوێنەری ئاوەز و ژیرییە. 

چونکوو لە یۆنانی ئانتیکدا کوند مەلی پیرۆزی خواژنی ژیری و ئاوەز )ئاتێنا( بوو. جا ئەگەر هۆنراوەیەک 

بێ بزانی لە کام فەرهەنگەوە بۆ کام وەربگێڕیتەوە کە سەردێڕەکەی بە "بایەقوش" دیاری کرابێت، دە

 فەرهەنگ وەرگێڕان دەکەی و ئایا هەمان هەست و نەست الی زمانی دووەم بەدی دەهێنی.

 

 کوند نوێنەری ماڵوێرانی یان ژیری؟
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. یەکێک لەو یاسایانەی کە وەرگێڕێک دەبێ بەوردی شارەزاییی لێ هەبێت پێی دەوترێت ١٢

 (.Linguistic typologyتایپۆلۆجیی زمانەوانی "تایپۆلۆجیی زمان" یان )

هەر زمانێک وشەکانی لەناو ڕستەدا بەپێی ڕێسای تایبەت بەخۆی ڕیز بووە و سیستەمی ڕیزبوونی 

 "ی زمانەکان هەمیشە وەکوو یەک نین.object، بەرکار verb، کار subject"بکەر 

subject–verb–object 

subject–object–verb 

verb–subject–object 

verb–object–subject 

object–subject–verb 

object–verb–subject 

 ڕستەیەکی ئینگلیزی وا ڕیز دەبێت:

SVO 

we drink water. 

( ڕێکی بخەین SVOئەگەر بێت و ئەو ڕستەیە وەربگێڕینەوە و بەپێی سیستەمی )بکەر، کار، بەرکار 

دەبێ بڵێین: )من دەخۆمەوە ئاو.(، هەموومان دەزانین کە ئەوە هەڵەیە و کورد وا قسە ناکات بەڵکوو 

(ە و بەپێی ئەوە دەبێ بڵێین: )من ئاو SOVسیستەمی تایپۆلۆجیی زمانی کوردی )بکەر، بەرکار، کار 

 دەخۆمەوە.(

زۆر زوو دەردەکەوێت کە وەرگێڕەکەی هەر ئەوڕۆکە زۆر جار دەقی وەرگێڕدراو دەبینین کە بەداخەوە 

ناوی سیستەمی تایپۆلۆجیی زمانەوانیی نەبیستووە و ڕستەسازیی زمانی بێگانە بە زۆر دەسەپێنێ 

 بەسەر زمانی کوردیدا. 

کەوا بێت، لە کاتی وەرگێڕاندا، ڕستەسازیی زمانی مەبەست لەبەر چاو بگرە و بایەخ بەوە بدە و 

 مەسەپێنە بەسەر زمانی مەبەستدا.  ڕستەسازیی زمانی سەرچاوە



 . زۆر جار بەئاسانی دەتوانین بکەوینە ژێر کاریگەریی زمانێکی بێگانەوە:١٣

 

ئەو دەقە کوردییە ڕێک وشە بە وشە بەپێی تایپۆلۆجیی زمانی عەرەبی کراوەتە کوردی کە تێکدانی 

 خێرخوازیی زەهراتایپۆلۆجیی کوردییە، دروستەکەی ئاوایە: کۆمەڵگای پزیشکیی 

ئێمە دەتوانین بڵێین: کۆمەڵگا پزیشکییە خێرخوازییەکەی زەهرا، بەاڵم ناتوانین بڵێین: کۆمەڵگا زەهرا 

 پزیشکییە خێرخوازییەکە، کەوا بێت ناشکرێ بڵێین کۆمەڵگای زەهرای پزیشکی خێرخوازی.

 ە، پیاو + انە = پیاوانە . کورد لە کۆنەوە بە پاشگری )...انە( وشەی نوێی داڕشتووە، بۆ نموون١٤

 پیاوانە واتە ئەو شت/شتانەی کە تایبەت بە پیاو بن، وەک جل، کار، قسە، بەڵێن، حەمام و هتد.

 دەشتوانێ بۆ هەر کەسێکی تر بێت وەک: ژنانە، کوڕانە، کچانە، مندااڵنە، گەنجانە، پیرانە، و هتد.

 قسەیەکی پیاوانەی کرد.

 کارێکی مندااڵنەی کرد.

 ی کوردی زۆر جوانە.جلی ژنانە

 دەتوانین ئەوڕۆکەش لەسەر هەمان پێوەر وشە نوێیەکانمان ساز بکەین وەکوو: 

 قوتابخانەی کوڕانە، قوتابخانەی کچانە

 واتە قوتابخانەیەک کە تایبەتە بە کوڕان، قوتابخانەیەک کە تایبەتە بە کچان.

 ت: مدرسە پسرانە، مدرسە دخترانە.لە فارسیشدا )کە سیستەمی تایپۆلۆجییەکەی وەک کوردییە( دەوترێ

جا ئەگەر ئەو قوتابخانە کوڕانە یان کچانە ناوێکیشی هەبێت ناوەکە پاش ئەو دوو وشەیە دەنووسین، 

 بۆ نموونە:



قوتابخانەی کوڕانەی قانع، واتە قوتابخانەکە کوڕانەیە و تایبەتە بە کوڕان و ناویشی "قانع"ە، ناکرێ 

کوڕان، ئەوە وەکوو ئەوەیە کە بڵێین قوتابخانەکە قانعە و هی کوڕانە، بنووسین: قوتابخانەی قانعی 

 یان قوتابخانەکە هی قانعە و قانعیش هی کوڕانە، بۆیە دەبێت بنووسین: قوتابخانەی کوڕانەی قانع.

جا لەبەر ئەوە هەموو ئەم تابلۆیانە کە بەپێی تایپۆلۆجیی عەرەبی وەرگێڕدراونەتەوە یان نووسراون، 

 زوویی بگۆڕدرێن:دەبێت بە

 

 ئامادەیی کوڕانەی شۆڕش

 

 قوتابخانەی بنەڕەتیی کوڕانەی "کامل بصیر"

 

 قوتابخانەی سەرەتایی تێکەاڵوی "قەدەمخێر"



 

 قوتابخانەی بنەڕەتیی تێکەاڵوی "زەڵم"

 

 سەنتەری نێودەڵەتیی کوردستان / ناوەندی نێودەوڵەتیی کوردستان

 

 پزیشکیی میدیا / ناوەندی پزیشکیی میدیاسەنتەری 

 نموونەیەکی تری هەڵە و داسەپاندنی تایپۆلۆجیی عەرەبی ئەوەیە کە بۆ نموونە دەڵێن:  

 شوێنی کاروان بۆ فرۆشتنی کۆمپیوتەر.

 کە هەڵەیە و دەبێ بوترێت: کۆمپیوتەرفرۆشیی کاروان
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گێڕانێکی سەیروسەمەرە دەبینی کە زیاتر لە دارمیوەی متوربەکراو دەچێت بە وشەی جاری وایە وەر 

 کوردی و عەرەبی:

 

 

  

. جاری وایە وەرگێڕ لە نێوان دوو زماندا گیر دەکات کە وشەدانەکانیان وەکوو یەک نین، بۆیە لەوێ ١٥ 

دەبێ زیرەک بێت و شارەزای زانستی زاراوەزانی بێت، ڕەنگە لە هەندێ شوێندا ناچار بێت کاری 

ین و دەبێ وشەسازی بکات، بۆیە وەرگێڕێک دەبێ بۆ نموونە بزانێ کە یاسا و ڕێساکانی وشەسازی چ

 بەوردی لێیان تێ بگات و بزانێ کەی و لە کوێدا کامیان بکاتە بنەما بۆ وشەسازی:

 

 word-formation سازیوشه

 Affixation . بە یارمەتیی گیرەک1

 Back Formation . پاشسازی2

 Blending تێکەڵکردن. 3

 Clipping کورتکردنەوە. 4

 Compounding . لێکدان5

 Conversion گۆڕین .6

 Derivation داڕشتن. 7

 )Loan Translation (Calque رگێڕانوهرزه. قه

 Loanword وشهرزه. قه٩

 Neologism خوازیوشه. نوێ١١

 complex word . وشەی ئاڵۆز11

 



 

ئینگلیزی دەکەیتە کوردی دەبێ . هەر کاتێ لە زمانێکی دووەمی وەکوو عەرەبی، دەقێکی بە بنەڕەت ١٦

هەوڵ بدەیت کە ناوەکان وەکوو عەرەبی نەنووسیتەوە، چونکوو ئەوان پیتیان بۆ هەندێ دەنگ نییە و 

وشەکان بە شێوەیەکی تر دەنووسنەوە، بەاڵم ئێمە بەرانبەریان پیتمان هەیە و دەبێ هەوڵ بدەیت کە 

 ی کوردی بییاننووسیتەوە، بۆ نموونە:ناوەکان لە بنەڕەتدا بدۆزیتەوە و بەپێی توانای زمان

 لە عەرەبیدا )ڕیچارد( بە )ریتشارد( دەنووسنەوە و نابێ فریوی نووسین بە عەرەبی بخۆین. هەروەها:

)ئەرشیف/ آرشیو( بە )ئەرشیڤ( دەبێ بنووسرێت و )بانق( بە )بانک(، )صین( بە )چین(، )یابان( بە 

تا( بە )مارگاریتا(، )غابرییل غارسیا( بە )گابریەل )ژاپۆن(، )غوستاف( بە )گوستاڤ(، )مارغاری

 گارسیا(،  )غاندی( بە )گاندی( بنووسرێنەوە.

سەدان ناوی تر هەن کە لە فارسی و بەتایبەت لە عەرەبیدا نووسینەوەیان گۆڕانیان بەسەر هاتووە و  

 دەبێ هەوڵ بدەین بە ڕێنووسی کوردی بیاننووسینەوە.

 دەرەنجام

کی گرنگە و مرۆڤ دەبێ هەستی دەروونیی تایبەتیی بۆی هەبێت، بەاڵم دەتوانێ وەرگێڕان ئەرکێ

توانایییەکەی بە ڕاهێنان و سەرنجدانی یاسا و ڕێساکان بەهێزتر بکات. ئەوڕۆکە زۆر لە تابلۆکانی 

هەندێک لە شارەکان بەپێی تایپۆلۆجیی زمانی عەرەبی کراونەتە کوردی یان نووسراون، پێویستە 

بکەینە پێوانە بۆ نووسینەکان و وەرگێڕانەکانمان، دەبێ هەموو ئەو هەاڵنەی کە لە شوێنە  زمانی کوردی

گشتییەکاندان بەزووترین کات چاک بکرێنەوە، چونکوو ئەوانە دەبنە هۆی سەرلێشێواندن و فێرکردنی 

 هەڵەی ڕێنووس و ڕێزمان و تایپۆلۆجیی کوردی بە خەڵکی ئاسایی.

 


