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زانستی وهرگێڕان ()1
پێشەکی
وهرگێڕان واته وهرگهڕاندنی دهقێك یان وتهیهك له زمانی دهستپێكهوه بۆ زمانی مهبهست به جۆرێ كه
كاریگهریی زمانی دهستپێك له خوێنهر یان بیسهری زمانی دهستپێك بگوێزرێتهوه بۆ خوێنهر یان
بیسهری زمانی مهبهست.
لهڕاستیدا وهرگێڕان دهبێ بهبێ بچووكترین خستنهسهر یان البردنێك بێت ،بهاڵم ئهوه تهنها الیهنی
هزرییه ،چونكوو پێكهاتهی زمانهكان پێكهوه جیاوازییان ههیه و وهرگێڕ ناچار دهبێ دهستكاری بكا له
وهرگێڕانهكاندا.

زمانی سەرچاوە یان زمانی مەبەست؟
ئاخۆ وهرگێڕان دهبێ له زمانی دهستپێكهوه نزیك بێت یان له زمانی مهبهست؟ ئایا نووسهر گرنگه یان
گوێگر و خوێنهر؟ ئایا ئهمیندارێتی گرنگه یان خۆماڵیكردنی نووسینهكان؟ ئایا چ دهقێك زیاترین
دهستتێورهدانی تیا بكرێ؟ و كۆمهڵێ پرسیاری تر...
بۆ لێوردبوونهوه و تاووتوێكردنی ههموو ئهو كێشانه زانستی (وهرگێڕانزانی  )translatologyبهدی
هاتووه.
له واڵته پێشكهوتووهكاندا زۆر بایهخ به وهرگێڕان دهدرێ و سهدان كۆڕ وكۆمهڵ و كۆبوونهوهی لهسهر
دهگیرێ و گۆڤار و پهرتووك و بهرنامه و نامیلكه و وتار و بابهتی لهسهر باڵو دهكرێتهوه.
كارێ كه وهرگێڕ دهیكا له كاری نووسهرێ كهمتر نییه و ئهركێكی زۆر گرنگ بهڕێوه دهبات.
وهرگێڕان دهبێته هۆی ئاشنابوون لهگهڵ جیهانی دهرهوه و هاوكات كۆمهڵێ وشه و زاراوهی نوێ دێته
ناو زمانهكهوه.
وهرگێڕان زانستێكی سهربهخۆ و خاوهن یاسا و ڕێسای تایبهتمهندی خۆیهتی .له یهکهم ههنگاودا
دهتوانین دابهشی كهینه سهر دوو جۆر:

( .1وهرگێڕانی زاری  )interpretationكه دوو جۆری سهرهكیی ههیه:
وهرگێڕانی هاوكات.
وهرگێڕانی ناهاوكات.

( .2وهرگێڕانی نووسراوی  )translationكه چهند جۆری ههیه:
وهرگێڕانی وشهبهوشه.
وهرگێڕانی ڕسته.
وهرگێڕانی ئازاد.
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(وهرگێڕانی زاری )interpretation
وهك له ناوهكهیهوه دیاره وهرگێڕانی زاری وهرگێڕانێكه كه به شێوهی زیندوو و به پهله دهكرێت.
هاوكات كه وتهر قسه دهكات وهرگێڕهكه دهبێ وتهكان وهرگێڕێتهوه .بهپێچهوانهی وهرگێڕانی
نووسراوی ،له وهرگێڕانی زاریدا كات كهمه ،ههموو شتهكان بهخێرایی دهچنه پێشهوه و بهكارهێنانی
ئامێره یارمهتیدهرهكان وهكوو فهرههنگنامه ئهستهمه.
بهسته بهوهی كه له چ زمانێكهوه وهرگێڕان دهكرێت ،شێوهی وهرگێڕانهكه دابهش دهكرێ بهسهر:
وهرگێڕانی هاوكات
وهرگێڕانی ناهاوكات
بۆ ڕوونكردنهوه سهیری پێكهاتهی ڕێزمانیی زمانی ئینگلیزی بكهن:

كه لێرهدا ( = Sبكهر) = V( ،كار) و ( = Oبهركار)ه.
دهبینین كه زمانی ئینگلیزی ڕیزبوونی بنهماییی ( )SVOی ههیه ،واته له پێشدا بكهر ،پاشان ،كار و
دوایی بهركار دهنووسرێت.
له زمانی كوردیدا ڕیزبوونی بنهمایی وهكوو زمانی ئینگلیزی نییه و بهڵكوو بهشێوهی ()SOVه واته
لهپێشدا بكهر ،پاشان بهركار و دوایی كار دێت:

زمانی فارسیش ڕیزبوونی بنهماییهكهی وهكوو زمانی كوردی واته ()SOVه.
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ئێسته ئهگهر وهرگێڕێك بێت و بییهوێ بهشێوهی زاری و خێرا له زمانی ئینگلیزییهوه وتهیهك بكاته
كوردی ،بۆ ئهوهی ڕستهیهكی تهواو بداته دهستهوه دهبێ بوهستێ تا قسهبێژهكه ڕستهكهی تهواو بكا كه
زۆرجار پتر له ڕستهیهكه و دهبێ له مهبهستهكه بهتهواوی تێ بگا ،ئینجا دهست بكاته وهرگێڕان .واته
ئهو كاته بهشێوهی ناهاوكات وهرگێڕان دهكات و پاش وهستانێكی قسهبێژهكه وهرگێڕانهكهی تهواو
دهكات.
بهاڵم ئهگهر بێت و له زمانی فارسییهوه وهری بگێڕێ دهتوانێ هاوكات وهرگێڕان بكات ،چونكوو
ڕیزبوونی دوو زمانی فارسی و كوردی لهسهر یهك شێوه ڕیزبوونه و پێویست ناكات چاوهڕوان بێت تا
له تهواوی مهبهستهكه تێ بگات ،تهنها به تۆزێ جیاوازیی كات وهرگێڕانهكهی تهواو دهكات.

بهمجۆره دهبینین ئهگهر پێكهاتهی ڕیزبوونی زمانی دهستپێك و زمانی مهبهست وهكوو یهك بن،
وهرگێڕانی زارییهكه بهشێوهی (وهرگێڕانی هاوكات) دهكرێت.
بهاڵم ئهگهر پێكهاتهی ڕیزبوونی زمانی دهستپێك و زمانی مهبهست وهكوو یهك نهبن ،وهرگێڕانی
زارییهكه بهشێوهی (وهرگێڕانی ناهاوكات) دهكرێت.

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
شارەزاییی باشی لە هەر دوو زمانەکە هەبێت و هەروەها شارەزاییی باشیشی لە بابەتەکە هەبێت کە
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
نموونە ئەو دوو شوێنە کۆمەڵێک چەمک و وشە و دەستەواژەی تایبەت بە بواری خۆیان هەیە کە ئەگەر
کەسێک لەوانە شارەزاییی نەبێ ،ڕەنگە ئەو وشانەی هەر بەر گوێ نەکەوتبێت ،بۆیە گرنگە لە پێشدا لە
بوارەکەدا شارەزاییی هەبووبێ.

جاری وایە لە زمانێکدا ڕەنگە زاراوەیەک یان چەمکێک بۆ مەبەستێکی تایبەتی بوونی هەبێت ،بەاڵم
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
سەرچاوەدا هەیە دابنێت ،کە بتوانێ بۆ خێراییی کارەکەی لە وەرگێڕانەکەیدا بەکاری بهێنێ و
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
کە ڕەنگە لە کوردستان یان تەنانەت لە ئێران و ئێراقیشدا بەرانبەرەکەیان بوونیان نەبێت ،وەرگێڕ دەبێ
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
سەرقاڵی ئەو بوارە نەبێت لێی تێ نەگات ،بەڵکوو پێویستی بە لێکدانەوەیەک هەیە ،نموونەی ئەو
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
چاوەڕێ بێت پەناخوازێکی کورد لەوانە تێ بگات .نموونەی ئەو چەمکانە ئەمانەن:
جاڕی پلەی پەنابەری  /ڕاگەیاندنی پلەی پەنابەری

flyktingstatusförklaring

جێگرەوەی جاڕی داڵدە  /جێگرەوەی ڕاگەیاندنی پاراستن Alternativ skyddsstatusförklaring

دیارە نە سویدییەک و نە کوردێکیش کە یەکەم جار ئەوانە ببیسن لە مەبەستەکان تێ ناگەن ،مەگەر
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
بەدوای یەکدا ڕیز بکرێن و وەربگێڕدرێنەوە ،هێشتاش هەر لەالی گوێگرەکان نامۆن ،بەاڵم وەرگێڕ لە
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
ڕوون بکاتەوە تا ئەو تێیان بگات.

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.
لە واڵتە ئورووپایییەکان بۆ نموونە لە سویددا ،کۆمەڵێ بنکەی جۆربەجۆری وەرگێڕان هەیە کە گەلێ
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
بکەن کە نموونەی بنکەیەکی وەرگێڕانە لە سوید کە وەرگێڕەکانی لەنێو نووسینگەیەکی گەورە
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:
وەرگێڕی ڕاستەوخۆ TolkDirekt
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
بەپێچەوانە بداتە دەستەوە .جاری وایە وەرگێڕەکە ناچارە گوێ لە جەند ڕستەیەک بگرێ پێش ئەوەی
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
بنووسێتەوە و بۆ ئەوەی ڕستەکانی بێتەوە بیر .لەم ڤیدیۆیەدا ڕوونکردنەوەی باش لەسەر ئەو مەبەستە
دراوە:
خولی فێرکاری بۆ وەرگێڕانی زاری ،بە ئینگلیزی
http://www.youtube.com/watch?v=1Z-AmvDMDN8
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وەرگێڕانی ڕاستەوخۆ تەکنیکی تایبەتی خۆی هەیە ،بۆ نموونە پێش لە دەستپێکردنی وەرگێڕانەکە،
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
باسەکانیان لەمال و لەوالیە" بۆ ئەوەی هەر دوو الیەنەکە دڵنیا بکاتەوە کە "بێالیەنی" و "ڕازپارێزی"
الی ئەم گرنگە و بایەخی تایبەتیی پێ دەدرێت ،کەوا بێت ،وەرگێڕەکە دەبێ پێش لە دەستپێکردنی
وەرگێڕانەکەی ،ئەم خااڵنە بە هەر دوو زمانەکە ،دووپات بکاتەوە:
 .١خۆناساندن.
 .٢دەربڕینی "بێالیەنی"ی خۆی.
 .٣ئاگادارکردنەوە لەوەی کە "ڕازپارێز"ە و "ئەرکی نەدرکاندن"ی لەسەر شانە.
 .٤دەستنیشانکردنی ئەوەی کە هەمیشە لە زمانی یەکەم کەسەوە قسە دەکات.
هەروەها وەرگێڕەکە لە کاتی وەرگێڕاندا دەبێ جۆرێک دانیشێ کە دوو کەسەکە بەباشی یەکتر ببینن،
هەروەها وەرگێڕەکە نابێ لە وەرگێڕاندا سەرنجی کەسەکان بۆ الی خۆی ڕابکێشێ ،بەڵکوو دەبێ تەنیا
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
نموونە نابێ لە کاتی وەرگێڕاندا بڵێ" :ئەم دەڵێ :ناوت چییە؟" بەڵکوو لە زمانی پرسیارەکەرەکەوە
ڕاستەوخۆ پرسیار دەکات و دەبێ بڵێ" :ناوت چییە؟"
ئەگەر وەرگێڕەکە پیاو بێت و وەرگێڕان بۆکراوەکە ژن بێت و بڵێ" :دوکتۆر ،من دووگیانم ،".وەرگێڕەکە
نابێ بڵێ" :دوکتۆر ،ئەم دەڵێ دووگیانم" ،بەڵکوو دەبێ ڕاستەوخۆ لە زمانی ژنە سکپڕەکەوە بڵێ:
"دوکتۆر ،من دووگیانم".
لەم ڤیدیۆیەدا باس لە تەکنیکی وەرگێڕان و چۆنێتیی دانیشتن و قسەکردنی وەرگێڕەکە دەکرێت لە نێوان
وەرگێڕان بۆکراوەکاندا:

http://www.youtube.com/watch?v=3wg-qZjMhU4
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زانستی وهرگێڕان ()٣
وهرگێڕانی نووسراوی translation
وهرگێڕ له وهرگێڕانی نووسراویدا كاتێكی زۆری بهدهستهوهیه و دهتوانێ له ئامێره یاریدهدهرهكانیش
كهڵک وهرگرێ.

یهكهی وهرگێڕان
وهرگێڕ له كاتی وهرگێڕاندا بڕگهیهك لهو بابهتهی دهیهوێ وهری گێڕێ لهبهرچاو دهگرێ و به تێگهیشتن
لهوه كه پێی دهوترێ (یهكهی وهرگێڕان) خێرا دهست دهكات به وهرگێڕان .یهکهیهكی وهرگێڕان دهتوانێ
وشه ،ڕسته یان دهستهواژه (عبارة) بێت و النیكهم پێك هاتووه لهو سێ قۆناغهی خوارهوه:

ئهلف :وهرگێڕانی وشهبهوشه
یهكهی وهرگێڕان لهم قۆناغهدا وشهیه و بۆ ههر وشهیهكی دهقی زمانی دهستپێك ،وشهیهك له زمانی
مهبهست دههێنرێتهوه .ئهم قۆناغه بۆ وهرگێڕانی گهلێك وشهی لێكدراو و نیمچهوشه بهكار دهبرێت كه
هاوتایهكی كوتومتیان له زمانی مهبهستدا نییه.
بۆ نموونه:
قووڵه پێكهاته deep structure
ڕووه پێكهاته surface structure
لهو نموونانه دهبینین كه وهرگێڕانی وشهبهوشه گونجاو و لهباره ،بهاڵم له ڕستهیهكی وهكووHe ( :
 )gave me a book to readئهگهر بێت و وشهبهوشه وهری گێڕین دهبێ بنووسین( :ئهو دای به من
كتێبێك بۆ خوێندن) كه دیاره ئهمه داسهپاندنی ڕیزبوونی وشهی زمانی دهستپێكه بهسهر زمانی
مهبهستدا (كه لێره كوردییه) ،چونكوو له زمانی كوردیدا ئێمه وا وشهكان ڕیز ناكهین بهڵكوو دهڵێین:
(ئهو كتێبێكی دا به من بۆ خوێندن).

یان ئهگهر بێت وشهبهوشه ڕستهی ( )He kicked the bucketوهرگێڕین دهبێ بڵێین( :ئهو لهقهی دا له
سهتڵهكه) كه بێگومان ئهم ڕستهیه ڕستهیهكی نوێی تره كه مهبهستی نووسهر نییه ،نووسهر مهبهستی
ئهمه بووه( :ئهو مرد).
یان ئهگهر بۆ (اكتب الرسالة) بنووسین (دهنووسم نامهکه) ئهوه شێوهی ڕیزبوونی زمانی عهرهبیمان
سهپاندووه بهسهر زمانی كوردیدا چونكوو ئێمه دهڵێین( :نامهكه دهنووسم).
بۆیه دهبێ وریا بین چ شێوه وهرگێڕانێ ههڵدهبژێرین.

ب :وهرگێڕانی ڕسته
یهكهی وهرگێڕان لهم قۆناغهدا ڕستهیه .لهم وهرگێڕانهدا ڕێزمان و شێوهی ڕیزبوونی وشهی زمانی
مهبهست (واته ئهو زمانهی وهرگێڕانی بۆ دهكهین) لهبهرچاو دهگیرێ .چهمك (مفهوم)ی ڕستهی بهرانبهر
بهگوێرهی چهمكی ڕستهی زمانی دهستپێك لهبهرچاو دهگیرێ.
بهمجۆره ڕستهكانی دهقی زمانی دهستپێك به پاراستنی واتای دانهبهدانهی وشهكان وهردهگێڕدرێتهوه
سهر ڕستهیهك له زمانی مهبهستدا.

پ :وهرگێڕانی ئازاد یان سهربهست
لهم قۆناغهدا یهكهی وهرگێڕان دهستهواژه یان پاراگرافه .پهیامی دهقی زمانی دهستپێك له كۆمهڵێ ڕسته
له زمانی مهبهست دهخرێته بهردهست .لهم وهرگێڕانهدا خستنهسهر و البردن و دهستتێوهردان بهو پهڕی
خۆی ڕێپێدراوه.

زانستی وهرگێڕان ()٤
وهرگێڕانی پێوهندی و وهرگێڕانی واتایی
له ڕهوتی وهرگێڕاندا وهرگێڕ لهگهڵ دوو زمانی دهستپێك و مهبهست تووشه .ههوڵی ئهوهیهتی خوێنهر
له وهرگێڕانهكهی تێ بگا و هاوكات پهیامی نووسهرهکهش دهستی تێ وهرنهدرێ.

وهرگێڕ جارێك به الی زمانی دهستپێك با دهداتهوه كه پێی دهوترێ (وهرگێڕانی واتایی semantic
 .)translationلهم شێوه وهرگێڕانهدا ههوڵ دهدا تا بۆی دهكرێ پهیامهكه دهسكاری نهكا و وهك خۆی
بیهێڵێتهوه ،ئهو كاته ئهو مهترسییه ههیه كه زاراوه و پێكهاتهی وا بێنێته ناو زمانی مهبهستهوه كه
خوێنهر لێی تێ نهگا و پێی نامۆ بێت.
جارێكیش به الی زمانی مهبهست با دهداتهوه كه پێی دهوترێ (وهرگێڕانی پێوهندی communicative
 .)translationلهم شێوه وهرگێڕانهدا ههوڵی ئهوهیهتی تا بۆی دهكرێ دهقهكه بۆ خوێنهری زمانی
مهبهست هۆگر و خۆماڵی بكا ،ئهو كاته ئهو مهترسییه ههیه كه دهقه وهرگێڕدراوهكه بهتهواوهتی وتهی
نووسهرهكه نهبێ.
بۆ ڕوونكردنهوه سهیری ئهم نموونانه بكهن:

().She looks like a red rose
وهرگێڕانی واتایی( :له گوڵی سوور دهچێ ،).لێره بیر له زمانی دهستپێك كراوه.
وهرگێڕانی پێوهندی( :دهڵێی مانگه ،).لێره بیر له زمانی مهبهست كراوه.

()More catholic than the pope
وهرگێڕانی واتایی( :كاتۆلیكتر له پاپ) .لێره بیر له زمانی دهستپێك كراوه.
وهرگێڕانی پێوهندی( :باوكمردوو دهسوكنا ،نان و گۆشتخۆر دهیوت سهری دهكهمه كونا) .لێره بیر له
زمانی مهبهست كراوه.
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(تشبیهی) و زاراوهی وا كه دهتوانن كاربردی
ئهو نموونانه گوڵچنێكن له دهستهواژهی چوێنراوی

وهرگێڕانی پێوهندی پاسا بدهنهوه .ههرچهند وهها پاسادانهوهیهك ڕهبهق نییه .چونكوو زێدهڕۆیی له
وهرگێڕانی پێوهندی دهتوانێ ببێته هۆی سڕینهوهی بۆنوبهرامهی فهرههنگیی زمانی دهستپێك.
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زانستی وهرگێڕان ()٥
تایبهتمهندییهكانی وهرگێڕ
 .1له ناخهوه خاوهنی بههره و چێژی وهرگێڕان بێت كه به ڕاهێنان و فێربوونی یاسا و ڕێساكانی
وهرگێڕان زیاتر گهشه دهستێنێ.
 .2شارهزاییی له زمانی دهستپێك و زمانی مهبهستدا ههبێت و ههروهها لێهاتوو بێت له بواری
ڕێزمان و واژهگۆڕی و ڕۆنانی وشه.
 .3شارهزاییی لهو بابهتهدا ههبێت كه وهری دهگێڕێ ،بۆ نموونه ئهگهر بابهتێكی فیزیا وهردهگێڕێ
دهبێ شارهزاییی له بواری فیزیادا ههبێ و ئهگهر بابهتێكی كۆمپیۆتهر وهردهگێڕێ دهبێ شارهزای
بواری كۆمپیۆتهر بێت.
 .4ههر دهم ههوڵ بدات نوێترین فهرههنگ و وشهنامه جۆربهجۆرهكان گیر بێنێ و تا بۆی دهكرێ
تێكهڵی كهس و كۆڕی وا بێت كه شارهزایی یان حهزیان له كوردهوانی ههیه.
 .5له ههموو بواره جۆربهجۆرهكاندا بابهت بخوێنێتهوه و واتای ههموو وشهیهك بهوردی تێ بگات
و ههوڵ بدات به كوردی واتاكهی بدۆزێتهوه ،بهتایبهت خوێندنهوهی ڕۆژنامه و گۆڤار و گوێگرتن له
ڕادیۆ و تهلهفزیۆن زۆر بهسووده ،چونكوو لهو شوێنانهدا زیاتر ههست به ئاڵوگۆڕی زمان دهكرێ و
وشهی نوێ دهخرێته بهردهست.
 .6له تهجروبه و ئهزموونی نووسهران و وهرگێڕان چ كورد و چ بێگانه كهڵك وهرگرێ .گهلێك وتار
و نووسراوه و پهرتووك له بواری وهرگێڕان به زمانه جۆربهجۆرهكان نووسراوه كه دهكرێ
سهرچاوهیهكی باش بن بۆ وهرگرتنی ئهزموون.
 .7ههوڵ بدات بهراوردی ئهو بهرههمانهی وهرگێڕدراونهته كوردی لهگهڵ زمانی دهستپێكیاندا بكات.
زۆر بهرههم له ئینگلیزی ،ئهڵمانی ،فهرهنسایی ،سویدی ،نهرویجی ،دانیماركی ،ئیتالی ،ڕووسی،
توركی ،عهرهبی ،فارسی و هتد كراونهته كوردی كه دهكرێ تهجروبهی باشیان لێ وهرگیرێ.
 .8له سهرهتادا ههوڵ بدات دهقی كورت وهربگێڕێ .زۆر ئاساییه كه وهرگێڕانهكهی كرچوكاڵ بێت.
بێگومان وردهورده باشتر و باشتر و بهپێزتر و پاراوتر دهبێت.
 .9ههوڵ بدات له كاتی نووسیندا ڕهچاوی یهك شێوه ڕێنووس بكات .وشهیهك له چهند شوێندا به
چهند جۆری جیاواز نهنووسێت.

 .11بێگومان زانینی زمانی زیاتر ئاستی لێهاتوویی و كارامهییی مرۆڤ له زمانهوانیدا دهباته
سهرهوه.

ژێدهرهكان:
 هفت گفتار درباره ترجمه ،چاپ چهارم  ،1381كورش صفوی.
 وهرگێڕان هونهره ،د .جهمال نهبهز ،چاپخانهی ژین 1958 ،سلێمانی.


پڕۆژهی زاراوهی زانستیی كوردی ،كهمال جهالل غهریب ،سوید 1991

وەرگێڕانی باش
پێشەکی
وەرگێڕان یەکێک لە کارە هەرە سەخت و ئەستەمەکانە چونکوو پێویستی بە لێزانی ،کارامەیی و
وردبینییە .ئەم کارە هێندە ئاڵۆز و هەستیارە کە ئیتالیایییەکان لە کۆنەوە وتوویانە" :ترادووتۆرێ ـ
ترادیتۆرێ" ( )traduttore-traditoreواتە( :وەرگێڕ ـ خایین)ە .دیارە ئەمە لەبەر گرنگیی ئەرکەکە
وتراوە ،چونکوو هەستیاریی ئەوە کاتێ دەردەکەوێت کە بە کردەوە دەست بکەیت بە وەرگێڕان لە دۆخە
جۆربەجۆرەکاندا.
وەرگێڕان دوو جۆری سەرەکیی هەیە :زاری و نووسراوی .زاری خۆی دابەش دەبێتە سەر چەند شێوازێک
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.
لەم وتارەدا ،بەگشتی هەوڵ دەدەین ئاماژە بکەینە هەندێ خاڵی گشتی بۆ وەرگێڕانێکی باش.

زمانی سەرچاوە یان زمانی مەبەست؟
وەرگێڕ هەمیشە لە شەڕێکی دەستەویەخەدایە کە ئاخۆ تا چ رادەیەک با بداتەوە بە الی (زمانی
سەرچاوە  )source languageیان (زمانی مەبەست )target languageدا.
* باشترین وەرگێڕان ئەوەیە کە هیچ وشە و مەبەستێکی زمانی سەرچاوە لەبیر نەکرێت و نەقرتێنرێت،
بەاڵم هاوکات لە وەرگێڕاندا ڕێزمان و پێکهاتەی زمانی مەبەست لەبەر چاو بگیرێت.
* باشترین وەرگێڕان ئەوەیە کە وەرگێڕانێکی ئازاد نەبێت چونکوو لە وەرگێڕانی ئازاددا مەبەستی
نووسەری زمانی سەرچاوە دەشێوێنرێت و وەرگێڕ وشەی خۆی تێکەڵ دەکات ،بەڵکوو وەرگێڕانی ڕستە
بە ڕستە بکرێت و مەبەستی ڕستەکە وەربگێڕدرێتەوە.
لە ڕستەدا نابێت کەڵک لە وەرگێڕانی وشە بە وشە بگیرێت ،چونکوو پێکهاتەی زمانەکان جیاوازن و
شوێنی وشەکان لە ڕستەدا لە زمانێکەوە بۆ زمانێکی تر جیاوازە.
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چەند ڕێنوێنییەک بۆ وەرگێڕانێکی سەرکەوتووتر:

 .١هەوڵ بدە بۆ زمانێک وەرگێڕان بکەی کە لە منداڵییەوە پێی ئاشنا بووی و خووت پێ گرتووە و
لەگەڵی گەورە بووی ،چونکوو زۆر وردەکاری هەیە کە مرۆڤ هەرگیز بە گەوررەیی پێی ئاشنا نابێت،
بەتایبەت ئەگەر مرۆڤ زمانە نوێیەکەی تەنیا لە ڕێی کتێبخوێندنەوەوە فێر بووبیت.
 .٢ئەگەر وەرگێڕانت بۆ زمانێکی بیانی کرد و هەرچەند شارەزاییشت لەو زمانەدا هەبێت ،پێشنیارت پێ
دەکەین بەبێ ئەمال و ئەوال ،وەرگێڕانەکەت پێش لە باڵوبوونەوە بدەیتە کەسێکی شارەزا کە بەو زمانە
فرچکی گرتووە و پێی گەورە بووە ،تا پێداچوونەوەیەک لەسەر وەرگێڕانەکەت بکات.

ئەگەر وردبینی هەبوایە ئەو هەڵەیە نەدەکەوتە سەر هەموو تابلۆکانی ناو شاری هەولێر ،چونکوو
کورتەی وشەی ( )streetبە ئینگلیزی نابێتە ( )Str.بەڵکوو دەبێتە (.)St.
زۆر گرنگە لە وەرگێڕان و نووسینی زمانی بێگانە وردبین بین.
* 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
بکاتە فارسی و تەنیا لەبەر ئەوەی کە فارسی و دەری زۆر لە یەک نزیکن دەست بکات بە وەرگێڕان
دەتوانێ تووشی هەڵەی گەورە ببێت ،چونکوو زۆر وشەی فارسی و دەری بە ڕواڵەت لە یەک دەچن بەاڵم
لە واتادا تەواو جیاوازن ،بۆ نموونە وشەی (ماما ،منزل ،دریا ،محصل ،سرباز ،ریزش و …) لە هەر
دوو زمانەکەدا هەن ،بەاڵم تەنیا شێوەیان لە یەک دەچێت و واتایان تەواو دوورە لە یەکتر (ماما =
دایی ،منزل = طبقە ،دریا = رود ،محصل = دانشجو ،سرباز = دلیر ،ریزش = سرماخوردگی).
* یان وشەی "قۆز" لە باشوور واتە جوان ،جوانخاس ،بۆ پیاو بەکار دەهێنرێت ،بەاڵم هەمان وشەی
"قۆز" لە ڕۆژهەاڵت بە کەسێک دەوترێت کە لەخۆبایی و فیسزل بێت.
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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
خوارووی کوردستان وشەی "الق" تەنیا بۆ ئاژەڵ بەکار دەبرێت و قەت ناکرێت بە مرۆڤێ بڵێیت "القت
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
باشوور وەکوو سلێمانی ئەوە وشەیەکی نامۆیە و خەڵک ئەوە بەکار نابات و لە باتیی ئەوە دەڵێت:
"بەڵێ ،ئا".
وشەی "کرمانج" لە هەندێ ناوچەی کوردستان بۆ کەسێک بەکار دەبرێت کە بە "الدێیی ،ناخوێندەوار"
هەژمار بکرێت.
* وشەی "خاڵ" لە هەندێ ناوچەی کوردنشیندا واتە "برای دایک ،خاڵۆ" ،کەچی لە هەندێ شوێنی تردا
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".
* وشەی "کەرەنتوو" کە ئامێرێکی درەوکردنی سادەیە ،لە ناوچەی مووکریاندا بەکار ناچێت و خەڵک
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".
* لە ناوچەی هەولێر پیتی "ڵ" دەبێت بە "ر" و زۆربەی ئەو وشانەی کە لە ناوچەکانی ترد "ل"یان
تێدایە دەبن بە "ر"( :ماڵ = مار ،دووکەڵ = دووکەر)
* وشەی "سواربوون" لە ڕۆژهەاڵت بۆ هەموو دۆخێک بەکار دەچێت بەاڵم لە ناوچەیەکی وەک سلێمانیدا
ناتوانی بڵێیت "کابرا سوار بوو ".چونکوو ئەوە لەوێ زیاتر مانای "جووتبوون ،نیشتنەکۆڵ" دەدات و
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
"شین" دەڵێن "کەوە" و ئەوان پێیان وایە پێیان دەڵێی کە سەری ڕەنگی شینی هەیە .کەچی لە سلێمانی
مەبەستیان ئەوەیە "سەر کەوە بۆ ناو ئۆتۆمبێلەکە ،کە لەوال پێی دەڵێن" :سواربە!" واتە وەرە ناو
ئۆتۆمبێلەکەوە.
کەوا بێت "سواربوون = سەرکەوتن"
* لە هەندێ ناوچەدا وشەی "خوا" واتە "خوێ" ،کەچی لە شوێنی تردا واتە "خودا".
بۆیە گرنگە مرۆڤ زۆر زۆر وریا بێت و شارەزاییی تەواوی لەسەر زمانەکەی هەبێت و بزانێ وشەکان بۆ
چ مەبەستێک بەکار هاتوون و واتایان چییە.
 .٣متمانەت هەمیشە بە یەک وشەنامەی دووزمانە نەبێت ،بەتایبەت ئەوانەی کە لە زمانەکەماندا هەن،
چونکوو لەوانەیە زۆر واتای تایبەتی و پسپۆڕیی وشەکانیان پشتگوێ خستبێت .هەوڵ بدە بۆ دڵنیایی
چاو لە کۆمەڵێ وشەنامەی جۆربەجۆر بکەی بۆ دڵنیابوون لە واتای وشەیەکی پسپۆڕی.
 .٤بۆ تێگەیشتن لە واتای وشەیەکی دژوار ،باشترین شت ئەوەیە کە هەوڵ بدەی لە وشەنامەی یەکزمانە
بکۆڵیتەوە کە واتای وشەکانی تێدا شی کراوەتەوە ،بۆ ئەوەی دڵنیا بیت کە ئەو واتایەی کە لە
وشەنامەیەکی تایبەتیدا نووسراوە بەڕاستی هەمان مەبەستی پێکاوە یان نا.
 .٥لەم سەردەمەدا کۆمەڵێ وشەنامەی پسپۆڕیی بوارە جۆربەجۆرەکان وەکوو ئایتی ،فیزیا ،کیمیا،
گیانەوەرزانی ،پزیشکی ،ڕاگەیاندن و هتد هاتوونەتە ئاراوە ،زۆر لەو وشانە لە فەرهەنگە گشتییەکاندا
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
فەرهەنگە پسپۆڕییانە وەرگرن.
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.

 .٦ئەوڕۆکە بە هۆی تەکنیک و پێشکەوتنەوە کۆمەڵێ مەکۆ و سایت و پەڕەی فەیسبووک هەیە کە
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
لەبیریشت نەچێت لەوانەیە زۆر بۆچوونی واش ببینی کە لەسەر بنەمایەکی زمانەوانییانە دانەڕێژراوە،
بەاڵم زۆر جاریش کەسانی شارەزا بەباشی دەتوانن ڕێنوێنیت بکەن.
یەکێک لەو شوێنانە لە فەیسبووکدا پەڕەی "زمانی ستانداردی کوردی"یە کە زۆر جار وشەی کوردی
لەوێدا تاووتوێ دەکرێت.
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.
 .٧لە کۆڕێکدا پارێزەرێکی سویدی باسی گرنگیی وەرگێڕانی دەکرد و وتی جارێک دەقێکمان لە
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
حەپەساین ،چونکوو ئەوەی کرابووەوە سویدی ،زۆر جیاوازیی هەبوو لەو دەقە سویدییەی کە لە پێشدا
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
زمانانی ترەوە دوای چەند وەرگێڕان کراونەتە کوردی .بیر کەنەوە دەقێک کە بە فینلەندی نووسرابێت و
پاشان کرابێتە ئینگلیزی و پاشان کرابێتە فارسی و پاش ئەو هەموو وەرگێڕانە کرابێتە کوردی ،دەبێت
چەندە گۆڕانی بەخۆیەوە بینیبێت!
 .٨لە کاتی وەرگێڕانی دەقێکی دوورودرێژدا ،هەوڵ بدە لە وەرگێڕانی وشە بە وشە و وەرگێڕانی ئازاد
خۆت بپارێزی ،بەڵکوو وەرگێڕانی ڕستە بە ڕستە بکە ،چونکوو ئەو کاتە نە وەرگێڕانێکی سەیر
بەدەستەوە دەدەیت و نە پەیامێک دەقرتێنرێت .لەو دۆخەشدا دەبێ واتا وەربگێڕیتەوە ،نەک وشە بە
وشە.
 .٩نەتەوەکانی خاوەن زمانی جۆربەجۆر ،فەرهەنگی تایبەت بە خۆیان هەیە و جاری وایه هەندێ
دەستەواژە بە هیچ شێوەیەک ناتوانی وشە بە وشە وەربگێڕیتەوە و جاری وایە وەرگێڕانیان هیچ
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ڕستانە دەکرێت وشە بە وشە بکرێنە فارسی،
واتایەک لە زمانێکی تردا نابەخشێت ،بۆ نموونە ئەم

بەاڵم ناتوانی وشە بە وشە بیانکەیتە سویدی ،چونکوو بەو ڕیزبوونە بۆ ئەوان هیچ واتایەک
نابەخشێت:
بەسەر چاو.
کاڵوی نا سەرم.
خوا قەزات.
لە دەورت گەڕێم.
 .١١بۆ وەرگێڕان لە نێوان دوو زماندا ،تەنیا زانینی وشە بەو دوو زمانە بەس نییە ،دەبێ هەستی
وەرگێڕان لە گیانتدا هەبێت و بە ڕاهێنانی زیاتر خۆت زاناتر بکەیت .هەروەها دەبێ لە بواری ئەو
بابەتەی وەرگێڕانی "لێ /بۆ" دەکەی شارەزاییت هەبێت.
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
ئاگاداری یاسا و ڕێساکانی بواری پەنابەری بێت ،نەک بە تەنیا هەوڵ بدات وشەکان وەربگێڕێتەوە،
واتە دەبێ شارەزای یاسای پەنابەری بێت.
 .١١نەک وشە ،بەڵکوو دەبێ هەست و نەستی زمانی سەرچاوەش بگوێزیتەوە بۆ خوێنەری زمانی مەبەست.
بۆ نموونە (کوند ،بایەقوش) لە فەرهەنگی نەتەوەکانی ئاسیا و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و تەنانەت
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
وەربگێڕیتەوە کە سەردێڕەکەی بە "بایەقوش" دیاری کرابێت ،دەبێ بزانی لە کام فەرهەنگەوە بۆ کام
فەرهەنگ وەرگێڕان دەکەی و ئایا هەمان هەست و نەست الی زمانی دووەم بەدی دەهێنی.

کوند نوێنەری ماڵوێرانی یان ژیری؟
evinebook.blogfa.com

 .١٢یەکێک لەو یاسایانەی کە وەرگێڕێک دەبێ بەوردی شارەزاییی لێ هەبێت پێی دەوترێت
"تایپۆلۆجیی زمان" یان (تایپۆلۆجیی زمانەوانی .)Linguistic typology
هەر زمانێک وشەکانی لەناو ڕستەدا بەپێی ڕێسای تایبەت بەخۆی ڕیز بووە و سیستەمی ڕیزبوونی
"بکەر  ،subjectکار  ،verbبەرکار "objectی زمانەکان هەمیشە وەکوو یەک نین.
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
ئەگەر بێت و ئەو ڕستەیە وەربگێڕینەوە و بەپێی سیستەمی (بکەر ،کار ،بەرکار  )SVOڕێکی بخەین
دەبێ بڵێین( :من دەخۆمەوە ئاو ،).هەموومان دەزانین کە ئەوە هەڵەیە و کورد وا قسە ناکات بەڵکوو
سیستەمی تایپۆلۆجیی زمانی کوردی (بکەر ،بەرکار ،کار )SOVە و بەپێی ئەوە دەبێ بڵێین( :من ئاو
دەخۆمەوە).
ئەوڕۆکە زۆر جار دەقی وەرگێڕدراو دەبینین کە بەداخەوە زۆر زوو دەردەکەوێت کە وەرگێڕەکەی هەر
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
ڕستەسازیی زمانی سەرچاوە مەسەپێنە بەسەر زمانی مەبەستدا.

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

ئەو دەقە کوردییە ڕێک وشە بە وشە بەپێی تایپۆلۆجیی زمانی عەرەبی کراوەتە کوردی کە تێکدانی
تایپۆلۆجیی کوردییە ،دروستەکەی ئاوایە :کۆمەڵگای پزیشکیی خێرخوازیی زەهرا
ئێمە دەتوانین بڵێین :کۆمەڵگا پزیشکییە خێرخوازییەکەی زەهرا ،بەاڵم ناتوانین بڵێین :کۆمەڵگا زەهرا
پزیشکییە خێرخوازییەکە ،کەوا بێت ناشکرێ بڵێین کۆمەڵگای زەهرای پزیشکی خێرخوازی.
 .١٤کورد لە کۆنەوە بە پاشگری (...انە) وشەی نوێی داڕشتووە ،بۆ نموونە ،پیاو  +انە = پیاوانە
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.
جلی ژنانەی کوردی زۆر جوانە.
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.
لە فارسیشدا (کە سیستەمی تایپۆلۆجییەکەی وەک کوردییە) دەوترێت :مدرسە پسرانە ،مدرسە دخترانە.
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
بنووسین :قوتابخانەی قانعی کوڕان ،ئەوە وەکوو ئەوەیە کە بڵێین قوتابخانەکە قانعە و هی کوڕانە،
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،
دەبێت بەزوویی بگۆڕدرێن:

ئامادەیی کوڕانەی شۆڕش

قوتابخانەی بنەڕەتیی کوڕانەی "کامل بصیر"

قوتابخانەی سەرەتایی تێکەاڵوی "قەدەمخێر"
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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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جاری وایە وەرگێڕانێکی سەیروسەمەرە دەبینی کە زیاتر لە دارمیوەی متوربەکراو دەچێت بە وشەی
کوردی و عەرەبی:

 .١٥جاری وایە وەرگێڕ لە نێوان دوو زماندا گیر دەکات کە وشەدانەکانیان وەکوو یەک نین ،بۆیە لەوێ
دەبێ زیرەک بێت و شارەزای زانستی زاراوەزانی بێت ،ڕەنگە لە هەندێ شوێندا ناچار بێت کاری
وشەسازی بکات ،بۆیە وەرگێڕێک دەبێ بۆ نموونە بزانێ کە یاسا و ڕێساکانی وشەسازی چین و دەبێ
بەوردی لێیان تێ بگات و بزانێ کەی و لە کوێدا کامیان بکاتە بنەما بۆ وشەسازی:

وشهسازی
 .1بە یارمەتیی گیرەک

word-formation
Affixation

 .2پاشسازی

Back Formation

 .3تێکەڵکردن

Blending

 .4کورتکردنەوە

Clipping

 .5لێکدان

Compounding

 .6گۆڕین

Conversion

 .7داڕشتن

Derivation

 .قهرزهوهرگێڕان
 .٩قهرزهوشه
 .١١نوێوشهخوازی
 .11وشەی ئاڵۆز

(Loan Translation (Calque
Loanword
Neologism
complex word

 .١٦هەر کاتێ لە زمانێکی دووەمی وەکوو عەرەبی ،دەقێکی بە بنەڕەت ئینگلیزی دەکەیتە کوردی دەبێ
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
ناوەکان لە بنەڕەتدا بدۆزیتەوە و بەپێی توانای زمانی کوردی بییاننووسیتەوە ،بۆ نموونە:
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
(ژاپۆن)( ،غوستاف) بە (گوستاڤ)( ،مارغاریتا) بە (مارگاریتا)( ،غابرییل غارسیا) بە (گابریەل
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
وەرگێڕان ئەرکێکی گرنگە و مرۆڤ دەبێ هەستی دەروونیی تایبەتیی بۆی هەبێت ،بەاڵم دەتوانێ
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
زمانی کوردی بکەینە پێوانە بۆ نووسینەکان و وەرگێڕانەکانمان ،دەبێ هەموو ئەو هەاڵنەی کە لە شوێنە
گشتییەکاندان بەزووترین کات چاک بکرێنەوە ،چونکوو ئەوانە دەبنە هۆی سەرلێشێواندن و فێرکردنی
هەڵەی ڕێنووس و ڕێزمان و تایپۆلۆجیی کوردی بە خەڵکی ئاسایی.

