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ڕاز و نیازێكی پاچڤەوانی

حەمەکەریم عارف
)سلێمانی(
)٢ - ٢(

٢ - زمانــی دووەم مەبەســت لــەو زمانەیــە كــە 
ــە زمانــی  ــە زۆری دەكات ــۆ دەكرێــت، ب پاچڤــەی ب
ــەاڵم خــۆ دەشــێت  ــڕ، ب ــی وەرگێ زگمــاك و نەتەوەی
وەرگێڕێــك چەنــد زمانێــك زۆر باشــی بزانێــت و 
بــكات،  نێــوان دوو زمانــدا  لــە  وەرگێــڕان  كاری 
كــە هیچیــان زمانــی زگماكــی خــۆی نەبێــت، بــۆ 
نموونــە كوردێــك لــە زمانــی ڕووســییەوە بەرهەمێــك 

ــت. ــی وەربگێڕێ ــی عەرەب ــۆ زمان ب
ــی  ــە حاڵ ــە بەردەوامــی ل ــڕ پێویســتە ب ــۆ وەرگێ ب
فێربوونــی زمانــی زگماكــی خۆشــیدا بێــت، چونكە 
ئــەو زمانــە زگماكــەی بــە شــێوەیەكی خۆڕســك و 
نائاگاییانــە و لــە قۆناغــی منداڵیــدا فێــری دەبێــت 
ڕۆژانــەی  كاروبــاری  خەڵكــی  زۆربــەی  وەك  و 
ــە گەورەییــدا  ژیانــی پــێ ڕایــی دەكات، ئەگــەر ل
پــەرەی پــێ نــەدات و تێیــدا قــووڵ و قــاڵ نەبێتــەوە 
زۆرجــار بەشــی ئــەوە نــاكات كاری پاچڤــەی پــێ 

بــكات.
3 - بــواری پاچڤــە، هەڵبەتــە هــەر وەرگێڕێــك 

ــی دڵخــوازی  ــوار و بابەت ــەدا ب ــی پاچڤ ــە مەیدان ل
و  فەلســەفی  و  هونــەری  كایــە  هەیــە،  خــۆی 
ــدە زۆر و بــە  ئەپســتمۆلۆژی و زانســتییەكان ئەوەن
ــە  ــڕ چەندیــش ل ــەك وەرگێ ــە كــە ی ــۆن، مەحاڵ لقوپ
هــەردوو زمانــی یەكــەم و دووەمــدا لــە بابەتــی ئــەو 
دەقــەدا كــە ئیشــی وەرگێڕانــی لــە ســەر دەكات 
ــەر  ــە ه ــت ل ــت، بتوانێ ــە دەســەاڵت بێ ــر و ب ــە زەب ل
ــەری و فیكــری  ــاوازە هون ــە جی ــوار و لق هەمــوو ب
وەرگێــڕان  كاری  فیلیڤانییەكانــدا  و  زانســتی  و 
بــكات، چەنــد بەهرەمەنــد و لێهاتــوو بێــت ئەوپــەڕی 
دەتوانێــت لــە دوو ســێ بــواردا كار بــكات، چونكــە 
مەحاڵــە یــەك كــەس بتوانێــت، ئــەو هەمــوو بابەتــە 
جیــاوازە هــەرس بــكات و وەك پێویســت لێیــان حاڵــی 
بێــت، بۆیــە تەماشــا دەكــەی زۆربــەی وەرگێــڕەكان 
پاچڤەوانیــدا  و  پاچڤــە  كاری  بــواری  یــەك  لــە 
ئــەو  لێــرەدا  كار دەكــەن، ڕەنگــە هەندێــك كــەس 
پرســیارەیان ال دروســت بێــت ئــەدی خــۆ تــۆش لــە 
چەنــد بــواری جیــاوازدا كارت كــردووە، ســەبارەت 
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بــە مــن یەكــەم بــوارەكان زۆربــەی هــەرە زۆریــان لــە 
چوارچێــوەی هونــەر و ئەدەبیاتــدان و لــە یەكدییــەوە 
كــوردی،  كتێبخانــەی  هەژاریــی  دووەم  نزیكــن، 
ــوارە  ــە ب ــڕ، ل ــان كەمــی وەرگێ ــی، ی ــێیەم نەبوون س
زۆری  بەشــێكی  چــوارەم  ئەپســتمۆلۆژییەكاندا، 
ئەوانــەی زمــان دەزانــن توانایــی و بەهرەی هونەری 
نووســین و قەڵەمڕانییــان نییــە، بۆیــە لــە قۆناغــی 
هەوەڵــی بزاڤــی پاچڤەوانــی كوردیــدا، تــا كادیــری 
بــاش لــە بــوارە ئەپســتمۆلۆژییە جیاوازەكانــدا پەیــدا 
دەبــن و پــێ دەگــەن، ئــەو ئەركــە قورســە بــە ملــی 
ئێمەمانانــدا دێــت، بۆیــە دەبێت هەمــوو وەرگێڕێكی 
بــاش، یــان نووســەر بێــت، یــان توانایــی و بەهــرە و 
زەوق و ســەلیقەی نووســینی هەبێــت، واتــە هەمــوو 
یــان  بێــت،  نووســەر  حوكمــە  بــاش  وەرگێڕێكــی 
دەســتی نووســینی هەبێــت، بــەاڵم نووســەر حوكــوم 

نییــە وەرگێــڕ بێــت.
گوێــرەی  بــە  كەســێك  ئەگــەر  پێودانگــە  بــەم 
پێویســت و بــەش بــە حاڵــی كاری پاچڤــە، هــەردوو 
شــارەزایی  و  بزانێــت  دووەم  و  یەكــەم  زمانــی 
پێویســتی لــەو دەقــەدا هەبێــت كــە دەیەوێــت ئیشــی 
و  توانایــی  ئەگــەر  بــكات،  لەســەر  وەرگێڕانــی 
ــت،  ــی نەبێ ــەری نووســین و قەڵەمڕان بەهــرەی هون
نــە خێــر بــۆ خوێنــەر دەداتــەوە و نــە دەبێــت بــە 
وەرگێڕی باش، ئەمە جگە لەوەی ئەگەر كەســێك 
ــڕ وەك پێشــتر ئاماژەمــان  ــە وەرگێ بیەوێــت ببێــت ب
پــێ كــردووە، دەبێــت لــە هــەردوو زمانــی یەكــەم و 
دووەمــدا، خوێنەرێكــی جیــددی و بــە حەوســەڵە و 
پشــوودرێژ بێــت، ئەدەبیاتــی كــۆن و نوێــی هــەردوو 
زمانەكــە بــە نەفەســی فێرخوازییــەوە بخوێنێتــەوە 
زمانــی  تایبەتــی  بــە  بــكات،  پەیگیرییــان  و 
ــۆ  ــەی ب ــە بەرهەمەك ــەی ك ــەو زمان ــە ئ دووەم، وات
ــە پاچڤــە ئەگــەر ســنعەتیش  ــت، هەڵبەت وەردەگێڕێ
بێــت ســنعەتێكی هونــەر ئامێــزە، واتــە تێكەڵەیەكــە 
لــە وردیــی زانســت، ناســكیی هونــەر، لــە بەهــرە و 
ســەلیقەی ئەفرانــدن و توانایــی قەڵەمڕانــی، بــەاڵم 

ــڕ. ــنامەی وەرگێ ــە ناس ب
ــە  ــەوە ل ــت، ئ ــس نەبێ ئەگــەر ئەفراندنێكــی خالی
ــە  ــە.. پاچڤ ــارە ئەفراندنەوەی ــدا دووب ــی دووەم زمان
ــە  ــاوەن دەق ــەر خ ــە ئەگ ــە ك ــە لووتك ــك دەگات كاتێ
ــی دووەمــی  ــە خــۆی زمان ــە ب ــۆ نموون ئەســڵەكە ب
خــۆی  دەقەكــەی  ئاوایــە  بــەو  هــەر  زانیبــا، 
ئــەم  بــكات  هەســت  وا  خوێنــەر  دابڕشــتباوە.. 
دەقــە پاچڤــە كــراوە، بــە زمانــی زگماكــی ئــەو 
هاتووەتــە نووســین و لەزەتێكــی ئیســتێتیكی تــەواو 
لــە خوێندنــەوەی ببینێــت، ئەمــەش بــەوە دێتــە دی 
كــە وەرگێــڕ كارامەییەكــی تــەواوی لــە هــەردوو 
زمانەكــەدا هەبێــت، بابەتــی پاچڤەكــەی بابەتــی 
دڵخــوازی خــۆی بێــت، فەرهەنگێكــی زمانەوانــی 
قەڵەمڕانــی  تواناییەكــی  هەبێــت،  دەوڵەمەنــدی 
باشــی هەبێت و قەڵەم و ئینشــایەكی ڕوون و ڕەوان 
و جــوان و پــاراو و خۆشــخوێنی ئەوتــۆی هەبێــت، 
كــە پاچڤەكــەی لــە ســەنعەتێكی ســادەی وشــكی 
هونەرێكــی  لووتكــەی  بگەیەنێتــە  بــێ گیانــەوە 
ــە  ــەت، هەڵبەت ــێ نەی ــی پاچڤــەی ل ــدوو و بۆن زین
ــۆم و  ــە زاراوە و ئیدی ــەك ب ــرەدا پێویســتە ئاماژەی لێ
ــە  ــت، ك ــدی پێشــینان بكرێ قســەی نەســتەق و پەن
لــە تێكــڕای زمانانــی دنیــادا هــەن. ئیدیــۆم جــاری 
وا هەیــە وشــەیەكی ســەربەخۆیە، یــان لێكــدراوە، 
نیمچــە  یــان  دەســتەواژەیەكە،  یــان  داڕژاوە،  یــان 
و  بــە زۆری مانــای حەقیقــی  جــا  ڕســتەیەكە، 
مانــای خوازەیــی )مەجــازی( هەیــە، وەرگێڕ دەبێت 
لــە زمانــی دووەمــدا هاوتایــان بــۆ بدۆزیتــەوە، نــەك 
پاچڤــەی وشــە بــە وشــەیان بــكات، بــۆ ئــەم هاوتــا 
بێــت و بزانێــت  دۆزییــەش دەبێــت زۆر هەســتیار 
هاوتــای دروســتیان لــە وەرگێڕانەكەیــدا بدۆزیتــەوە 
ــەكاری بەرێــت، ئەگــەر هاوتــای ئیدیــۆم، یــان  و ب
نەدۆزییــەوە،  نەســتەقەكەی  قســە  یــان  پەندەكــە، 
ئــەوە بــە گوێــرەی ڕەوتــی دەقــە ئەســڵەكە ماناكــەی 
پاچڤــە بــكات و دەتوانێــت لــە پەراوێــزدا دەقــی 
ئیدیۆمەكــە، یــان پەندەكــە... تــاد بــە شــەرح و 
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شــرۆڤەوە دابنێــت، ئەمــە جگــە لــەوەی دەبێــت ئــەوە 
بزانێــت كــە هیــچ وەرگێڕێــك چەندیــش لــە هــەردوو 
زمانــی یەكــەم و دووەمــدا خــاوەن توانایــی بێــت و لە 
ــت،  ــد بێ ــەزانییەوە دەوڵەمەن ــاری فەرهەنگــی وش ب
ناكرێــت پەنــا وەبــەر فەرهەنگانــی یــەك زمانە و دوو 
ــگ  ــی فەرهەن ــات، بەكارهێنان ــر نەب ــە و زیات زمان
یەكێكــە لــە مــەرج و پێداویســتییە گرینگەكانــی 
ــە تایبــەت فەرهەنگــی یــەك  كاری پاچڤەوانــی، ب
ــای وشــەكانت دەداتــێ، زۆر  ــر مان ــە كــە زیات زمان
ــەاڵم فەرهەنگــی  ــە ڕســتەوە، ب جــار وشــەش دەخات
ــای  ــا و هاومان دوو زمانــە، یــان زیاتــر، پتــر هاوت
وشــەكانت دەداتــێ، كــە لەگینــە هیــچ یەكێــك لــەو 
ــە  ــەو چەمــك و مانای ــە پێســتی ئ ــڕ ب ــە پ هاوتایان
نەبێت كە تۆ گەرەكتە، بێ گومان پاچڤە كارێكە 
لــە نووســین قورســتر، بەرپرســیاریەتییە بەرانبــەر 
ــە  ــە پەیامــی دەق ــە ئەســلەكە، ب ــە نووســەری دەق ب
ئەســڵەكە، بــە فــۆرم و شــێوەی دەقەكــە و بەرانبــەر 
دووەمــدا،  زمانــی  لــە  دەقەكــە،  خوێنەرانــی  بــە 
ئەمــەش وا دەخوازێــت كــە وەرگێــڕ چەنــدان جــۆرە 
فەرهەنگــی زمــان و زاراوە، ئیدیــۆم، پەنــد، قســەی 
نەســتەق و ئینســایكڵۆپیدیای گشــتی و تایبەتــی، 
مەعاریفــی  دائیرەتــول  ئەدەبیــات،  فەرهەنگــی 
جوگرافیــا،  مێــژوو،  جۆراوجــۆرەكان،  زانســتە 
ناودارانــی بــوارە ئەپســتمۆلۆژییەكان، زانســتنامەی 
)مەوســوعە( هەمەجــۆری لەبــەر دەســتدا بێــت، بــە 
كورتییەكــەی وەرگێــڕ دەبێــت توێــژەر، یــان نیمچــە 
تویژەریــش بێــت، بــە تایبــەت كــە لــە پاچڤــەی زۆر 
بەرهــەم و دەقــدا، پەراوێــز نووســی و داخۆیــان و 
ڕوونكردنــەوە، لــە كۆتایــی هــەر فەســڵێكدا، یــان لــە 
كۆتایــی كتێبەكــەدا، یەكێكــە لــە ئەركــە ئەخالقــی 
و پیشــەییەكانی وەرگێــڕ، ئیــدی ئــەو پەراوێــز و 
ــارەی ناســاندنی ئەعــالم بێــت،  ڕوونكردنەوانــە دەرب
داتاشــینی وشــە و زاراوە بێــت، یــان ڕوونكردنــەوەی 
هەندێــك الیەنــی گۆنــك و ناڕوونــی دەقەكــە بێــت، 
یــان ڕێنووســی وشــەیەك، ناوێكــی تایبەتــی بێــت، 

كــە مــەرج نییــە لــە دەقــە ئەســڵییەكەدا هەبێــت، 
بــەاڵم بــۆ خوێنەرانــی زمانــی دووەمــی دەقەكــە 

ــت. پێویســت بێ
بــە هــەر حــاڵ وەرگێــڕ لــە دنیایەكــدا كار دەكات 
كــە لەالیــەن كەســێكی دییــەوە خوڵقێنــراوە، قاڵــب و 
ــاوەرۆك و  ــێ دراوە، تیمــە و ن ــی پ فۆرمــی تایبەت
پەیامــی دڵخــوازی نووســەری لــێ باركــراوە، ئیــدی 
وەرگێــڕ چــاری ناچــارە دەبــێ مامەڵــە دەگــەڵ 
ئــەو واقیعــەدا بــكات و شــارەزایانە ئــەو دنیــا پێــش 
وەختــە خوڵقێنــراوە هەڵوەشــێنێتەوە و بــە هەمــان دار 
و پــەردوو، لــە زمانــی دووەمــدا هونەرمەندانــە و 
بــە جۆرێــك بیخولقێنێتــەوە كــە لــە ڕووی تەكنیــك 
دەقــە  هاوتــای  هونەركارییــەوە  و  وردەكاری  و 
ئەســڵییەكە بكاتــەوە، واتــە وەرگێــڕ خــۆ بــە خــۆ 
دەبێــت بــە پەیڤــدار و وتەبێــژی نووســەری دەقەكــە 
دەق  لــە  دەكات  لــێ  وای  كار،  ئەمانەتــداری  و 
النــەدات، واتــە دەقەكــە یاســا و ڕێســای چۆنیەتــی 
بــەو  ئەوجــا  دەســەپێنێت،  وەرگێڕەكــە  كاركردنــی 
حیســابەی كــە وەرگێــڕان لــەو ڕووەوە كــە جــۆرە 
ــی  ــی- ئەدەب ــەوە و جێگۆڕكێیەكــی زمانەوان گێڕان
تێكســتێكە، بــە زمــان و لــە ڕێــگای زمانــەوە و 
مەحاڵــە دوو زمــان لــەم دنیایــەدا هەبــن، هەمــان وزە 
ــت،  و توانایــی گوزارشــتەوانی و دەربڕینیــان هەبێ
وەرگێڕەكەشــی  چەنــد  وەرگێڕانێــك  هیــچ  بۆیــە 
ــە وردە دەســتكاری  ــە ســەلیقە بێــت، ل ــر و ب ــە زەب ل
بخەلەســێت، ئەوجــا ئەگــەر ئــەم دەســكارییە بــە 
ڕێژەیەكی زۆر كەم بە مەبەستی ڕوونی و ڕەوانی 
و خۆشــفامی تێكســتەكە بێــت لــە زمانــی دووەمــدا، 
حەاڵڵــە و بــە خــەوش دانانرێــت، یــان هەندێــك جــار 
جێناوێــك بــەكار دەبرێــت بــۆ خوێنــەر دیــار نییــە 
كــە بــۆ نێــرە، یــان مــێ، وەرگێــڕ دەتوانێــت ئــەو 
نــاوەی كــە لــە دەقەكــەدا مەبەســتە بخاتــە جێــی 
جێناوەكــە، باچڤــە وەك گوتمــان لــە ڕووی زمانــەوە، 
سەروســەختی دەگــەڵ دوو زمانــدا هەیــە، هەڵبەتــە 
وەك چــۆن دوو بەشــەری ســەدی ســەد وەك یــەك 
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نییــە، بــەو ئاوایــە دوو زمانــی وەك یــەك و بــە 
هەمــان وزە و توانایــی گوزارشــتەوانی و دەبڕینــەوە 
لــە سەرانســەری دنیــادا نییــە، ئەگەرچــی زمانــان 
ــە ڕووی بنیــادی زمانەوانییــەوە، وەك  ــە زۆری ل ب
نــاو، جێنــاو، ئاوەڵنــاو، كار و ئاوەڵــكار و پیتــەوە 
ــەك  ــەر یەكســان و وەك ی ــەاڵم ه لێكــدی دەچــن، ب
ــانەی  ــەو بەش ــی ئ ــی بەكارهێنان ــە چۆنیەت ــن، ل نی
زمانــەوە لەنــاو ڕســتەدا زۆر جــار تــەواو لێكــدی 
ــە  ــەی ك ــەو زمانان ــەت ئ ــە تایب ــەوە، ب دوور دەكەون
ــی  ــە زمان ــۆ نموون ــن، ب ــان نی ــە زم ــەك خێزان ــە ی ل
عەرەبــی و كــوردی كــە لــە یــەك خێزانــە زمــان 
نیــن، ســەیر دەكەیــت باچڤــە لــە عەرەبییــەوە بــۆ 
كــوردی زەحمــەت و دیقەتێكــی زیاتــری دەوێــت، 
واتــە وەرگێــڕ دەبێــت دەســتوور و ڕێزمــان و بنیــادی 
ئێمــە  )بــۆ  دووەمــدا  زمانــی  لــە  ڕســتەبەندی 
ــكات و  ــی ڕەچــاو ب ــە تەواوەت ــە( ب ــی كوردیی زمان
وەرگێــڕ دەبێــت لــە كاتــی وەرگێڕانــدا زمانــی یەكــەم 
وەســتایانە هەڵوەشــێنێتەوە و بــە هەمــان داروپــەردوو 
و كەرەســتە، تێكســتەكە لــە زمانــی دووەمــدا و بــە 
بنیــاد  گوێــرەی یاســا و ڕێســای زمانــی دووەم 
ــت و  ــەوە و تێكســتایەتی تێكســتەكەش بپارێزێ بنێت

ــەت. ــێ نەی ــی پاچڤــەی ل بۆن

)4(
جــا بــۆ ئــەوەی كاری پاچڤــە و پاچڤەوانی بۆنی 
پاچڤــەی لــێ نەیــەت، پێویســتە پێداچوونــەوەی 
وردی بــۆ بكرێــت، بــە تایبەتــی ئەگــەر پاچڤــەوان 
تــازە كــوورە و كار بێــت، كــە ئــەم كارە نــەك لــە 
ناكاتــەوە،  كــەم  پاچڤەكراوەكــە  كاری  بایەخــی 
بەڵكــو ســەنگ و ســەنگینی كارەكــە زیاتــر دەكات 
و  ئەخالقــی  ئەمانەتدارییەكــی  جــۆرە  هــەم  و 
كولتووریــش دەپارێزێــت و هــەم متمانەی خوێنەریش 
بەرهەمەكــەش  بــازاڕی  و  دێنێــت  دەســت  بــە 
گــەرم دەكات، هەڵبەتــە مەســەلەی هەڵەچنــی و 
)هەڵبەتــە بــە ڕەزامەنــدی وەرگێــڕ( بــەراورد كــردن 

داڕشــتنەوەش دەچنــە  تەنانــەت  و ڕاســتكردنەوە، 
خانــەی پێداچوونــەوەوە كــە پێداچوونەوە، نەك شــەرم 
لــە ســەردەمی  نییــە، بەڵكــو زۆریــش پێویســتە، 
ــە ڕەشــید و  عەباســییەكاندا، لــە ســەردەمی هاروون
مەئموونــدا، خانــەی حیكمــەت كــە مەڵبەندێكــی 
كولتــووری و پاچڤەوانــی زۆر گــەورە و گرینــگ 
بــوو و دیارتریــن زانــا و دانــا و ڕۆشــنبیرێن ئــەو 
ڕۆژگارە كاریــان تێــدا دەكــرد و دەقــی زانســتی 
یــان  لــە یۆنانییــەوە،  و فەلســەفییان ڕاســتەوخۆ 
ــە  ــی پاچڤ ــۆ عەرەب ــریانییەوە ب ــە س ــتەوخۆ ل ناڕاس
دەكــرد و كۆمەڵێــك زمانــزان و وەرگێــڕی لەزەبــر 
ناوبــراو  خانــەی  كارەكانــی  بــۆ  پێداچوونەوەیــان 
دەكــرد، هــەر بۆیــەش لــە ئەنجامــدا ڕێنیسانســێكی 
گــەورەی لــێ كەوتــەوە، بــە درێژایــی مێــژوو ئــەوە 
ســاغ بووەتــەوە كــە پاچڤــە، پاچڤــەی دروســت و 
بــە  ڕاســتەوخۆی  پێوەنــدی  هــەر  نــەك  ئەمیــن، 
تازەبوونــەوە و تازەگەرییــەوە هەیــە، بەڵكــو یەكێكــە 
لــە فاكتــەر و كۆڵەگــە گرینگەكانــی ڕێنیسانســی 
لــە  تازەبوونــەوە  واتــە  میللەتــان،  هەمەالیەنــی 
هەمــوو ســەردەمێكدا قەرزاربــاری وەرگێــڕان بــووە، 
خــۆ ئەگــەر كەموكووڕییــەك لــە یەكێــك لــە كایــە و 
مەیدانەكانــی نوێگــەری مۆدیرنێتەدا بەدی بكرێت 
و هەبێــت، یەكێــك لــە هۆیەكانــی بــۆ كەموكــووڕی 
و كێماســی بــواری پاچڤــە دەگەڕێتــەوە كــە بیــر 
دروســتی  بــە  دیكــەی  گەالنــی  بۆچوونــی  و 
ــە  ــتبێتییەوە ب ــان ئەگــەر گواس ــتووەتەوە، ی نەگواس
نیوەچڵــی گواســتوویەتییەوە، كــە ئەمەیــان كارێكی 
مەترســیدارە، چونكــە ئەگــەر ویســتت میللەتێــك 
كۆڵــەوار و دامــاو بكەیــت، بیكەیــت بــە گەپجــاڕی 
ــارەوە،  ــێ بش ــی ل ــەوە حەقیقەت ــە، ئ ــنا و بێگان ئاش
یــان بــە نیوەچڵــی بیخــەرە بەردەســتی، هەنگــێ خــۆ 

ــەوە. ــێ دەبێت ــەوە و ل ــۆ دەپووكێت ــە خ ب
باســی  خۆمــان،  باســەكەی  ســەر  بێینــەوە  بــا 
هەڵەچنــی،  دەكاتــە  پێداچوونــەوە  پێداچوونــەوە. 
ڕاســتكردنەوە، بەراوردكــردن تەنانــەت داڕشــتنەوە و 
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هەڵگرتنەوەی هەڵە و پاككردنەوەی هەر پەڵەیەكی 
كارە پاچڤەكراوەكــە، كەواتــە ئــەو كەســەی كــە بــە 
بــەالی  پێویســتە  بچێتــەوە  پاچڤەكــراودا  دەقــی 
كەمــەوە لــە هــەردوو زمانــی یەكــەم و دووەمــدا، 
ــە بابەتــی پاچڤەكــەدا بەقــەد وەرگێڕەكــە شــارەزا  ل
بێــت، خــۆ ئەگــەر لــە وەرگێڕەكــە شــارەزاتر بێــت 
ــە  ــت شــارەزاییەكی زۆر باشــی ل زۆر باشــترە، دەبێ
تەكنیــك و هونــەری وەرگێڕانــدا هەبێــت.. ئەركــی 
پێداچوونــەوە بزانێــت و ئــەوەی كاری پێداچوونەوەی 
زانســتی،  هەڵــە  هەمــوو  دەبێــت  دەكات  دەقێــك 
زمانەوانــی، گوزارشــتەوانی و ڕێنوســییەكان چــاك 
بكاتــەوە، واتــە دەقــە وەرگێڕدراوەكــە گێــژە و بێــژە 
بــكات و لــە هــەر هەڵــە و پەڵەیەكــی زانســتی و 
ــی  ــی و گوزارشــتەوانی پاك ڕێنووســی و زمانەوان
بكاتــەوە، جــاری وا هەیــە وەرگێڕێــك لــە خــودی 
پاچڤەكەیــدا، ئەمیــن و دروســتكارە و ئەمانەتــی 
بــەاڵم چونكــە  پاراســتووە،  زانســتی  هونــەری و 
نووســەر نییــە، یــان ئەزموونــی قەڵەمڕانــی كەمــە، 
ســەیر دەكەیــت لــە زمانــی دووەمــدا دەلەنگێــت، لــەم 
ــە كەســێك كــە  ــدات ب ــەدا دەبێــت كارەكــەی ب حاڵەت
لــە زمانــی دووەمــدا لــەو شــارەزاتر و كارامەتــر 
بێــت، لەگەڵیــدا ڕێــك بكەوێــت كــە پێداچوونــەوەی 

ــكات. ــۆ ب ــی ب زمانەوان
بــواری  دڵســۆزی  وەرگێڕێكــی  هــەر  هەڵبەتــە 
و  یەكــەم  زمانــی  هــەردوو  لــە  پێویســتە  خــۆی 
دووەمدا خوێنەرێكی جیددی و شــێلگیر و پەیگیر 
پــڕ خوێندنــەوە بێــت، تەنانــەت ئەوانەیــش كــە لــە 
بــواری ئەدەبیــات و فیلیڤانیشــدا )إبداعــی( كار 
ئەدەبیــات  و  چیــرۆك  و  ڕۆمــان  دەبێــت  ناكــەن، 
زۆر بخوێننــەوە، تــا شــارەزاییەكی قــووڵ لــە زمــان 
و چۆنیەتــی بەكارهێنانــی زمانــدا پەیــدا بكــەن، 
هەروەهــا بێــن بەتایبەتــی وەرگێــڕە تــازە كارەكانمــان، 
پاچڤــەی باشــی هەندێــك وەرگێــڕی بــاش لەگــەڵ 
دەقــە ئەســڵەكەدا بــەراورد بكــەن تــا بزانــن چــی 
گوتــن و چــۆن گوتنــی نووســەری دەقەكــە، بــە 

گواســتراوەتەوە،  دووەم  زمانــی  بــۆ  ئاوایــەك  چ 
هەرچەنــدە پێویســتە وەرگێــڕ تایبەتمەنــدی هــەر 
پابەنــدی  دەكرێــت  تــا  و  بــكات  ڕەچــاو  دەقێــك 
بێــت، بــۆ نموونــە ئەگــەر دەقێــك لەالیــەن چەنــد 
كەســێكەوە پاچڤــە بكرێــت ئەگــەر لــە خەســڵەتە 
گشتییەكانیشــیدا بڕێــك لێكــدی بچــن، ئــەوە لــە 
تایبەتمەندییەكانــدا  و  وردەكاری  و  هونــەركاری 
لێكــدی جیــا دەبنــەوە.. هەڵبەتــە ئەمە تا ڕادەیەكی 
زۆر پێوەنــدی بــە جیــاوازی توانایــی وەرگێڕەكانــەوە 
هەیــە و مەحاڵــە هەموویــان بــە هەمــان ئەنــدازە 
بچنــە پێســت و خــووی دەقەكــە و خــاوەن دەقەكــەوە 
و هەمــان خوێندنەوەیــان بــۆ دەقەكــە هەبێــت، بــەاڵم 
یــەك  كــە  ئەوەشــە  نیشــانەی  كاتــدا  لــە هەمــان 
یاســا و میتــود و شــێوازی وەرگێــڕان نییــە كــە 
وەرگێــڕ بــۆ هــەر بابەتــە دەقێــك بــە كاری بەرێــت، 
ئەوجــا وەرگێــڕان كارێكــی پراكتیكییــە، وەك چــۆن 
لــە دەقێكــەوە بــۆ دەقیكــی دی دەگۆڕێــت، بــەو 
ئاوایــەش لــە وەرگێڕێكــەوە بــۆ وەرگێڕێكــی دی 
دەگۆڕێــت و هــەر وەرگێــڕە بــە گوێــرەی ئەزموونــی 
لــە  خــۆی مامەڵــە دەگــەڵ دەقەكــەدا دەكات و 
زمانــی دووەمــدا بەرجەســتەی دەكاتــەوە، وەرگێــڕی 
كــورد، كــە دەگاتــە ڕســتەیەكی هەندێــك گۆنــك و 
بڕێــك ئاڵــۆز، دەبــێ خێــرا ئــەم پرســیارە لــە خــۆی 
بــكات ئەگــەر كوردیــك ئــەو ڕســتەیە بڵێــت چۆنــی 
دەڵێــت؟ كــە وەاڵمەكــەی دۆزییــەوە، هەنگــێ بــەو 
ئاوایــە دایڕێژێــت كــە كوردەكــە دەیڵێــت، خــۆ ئەگەر 
بتوانێــت و دەرفەتــی هەبێــت بــەر لــەوەی كارەكــەی 
چــاپ و باڵوبكاتــەوە، دەستنووســەكەی بۆ كوردی 
ــوردی  ــەو ك ــی ئ ــەوە و بۆچوونەكان ــك بخوێنێت زانێ
ــی  ــە كات ــە ل ــان هەق ــت، ی ــد وەربگرێ ــە هەن ــە ب زان
پاچڤــەدا خوێنــەری كــوردی لەبــەر چــاو بێــت و 
خــۆی لــە جێــگای خوێنــەر دابنێــت، تــا خــۆی لــەو 
بەرپرســیارێتییە نەدزێتــەوە كــە لــە هەنبــەر خوێنەردا 
هەیەتــی، چونكــە وەرگێــڕ، بەرانبــەر بــە نووســەری 
بەرهەمەكــە بــە نــاوەرۆك و شــێوازی بەرهەمەكــە 
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و بەرانبــەر بــە خوێنەرانــی بەرهەمەكــە لــە زمانــی 
بــاری  ژێــر  چووەتــە  و  بەرپرســیارە  دووەمــدا، 
ئەمانەتێــك، كــە ناشــێت چ لــە ڕووی ئەخالقــی 
لــێ  خیانەتــی  كولتوورییــەوە  ڕووی  لــە  چ  و 
بــكات، ئەوجــا لێــرەدا خیانــەت بــە مانــا و چەمكــە 
خوازەییەكــەی »مەجــازی« مەبەســتە نــەك بــە 
مجەڕەدەكــەی،  و  ئەبســتراكت  مانــا  و  چەمــك 
ئەمــە خــۆی لــە خۆیــدا ئاگاداركردنــەوەی وەرگێــڕە 
ئــەو كارەی دەســتی داوەتــێ كارێكــی زۆر  كــە 
قــورس و دژوار و پــڕ بەرپرســیاریەتە.. وەرگێــڕ 
دێــت بیركردنەوەیەكــی زمانەوانــی دیاریكــراو بــۆ 
بیركردنەوەیەكــی زمانەوانــی جیــاواز دەگوێزێتــەوە، 
لە سیستمێكی زمانەوانی ئاڵۆزەوە بۆ سیستمێكی 
ــڕان  ــە وەرگێ ــت. هەڵبەت ــۆزی دیكــەی دەگۆڕێ ئاڵ
تەنیــا گواســتنەوەی چەمــك و مانــای ورد نییــە، 
و  شــێواز  و  ڕیتــم  و  تــۆن  بەڵكــو گواســتنەوەی 
ئاوازیشــە، واتــە گوێزانــەوەی شــەقڵی چــڕی فــۆرم 
ــۆ  ــە زمــان و ب ــاوەرۆك و ڕوحــی بەرهەمێكــە ب و ن
زمــان و لەنــاو زمانــدا، ئیــدی خــۆت حوكــم بــدە كــە 
ئەمــە چ پرۆســەیەكی دۆنــای دۆنــی قــورس و پــڕ 
بەرپرســیاریەتە! ئیدی وەرگێڕ ناچارە میكانیزمێك 
ــە  ــدی ب ــداری و پابەن ــەوە كــە هــەم ئەمانەت بدۆزێت
دەقەكــەوە بپارێزێــت و هــەم خوێنــەر ڕازی بــكات 
و لــە زمانــی دووەمــدا دەقێكــی هاوتــای دەقــی 
زمانــی یەكــەم بخوڵقێنێتــەوە، ئەوجــاش لــە تۆمەتی 
ــەاڵم ئەمــە خیانەتێكــی  ــرێ نابێــت، ب ــەت تەب خیان
ــەالل  ــی ناچــاری حــەرام ح حەاڵڵــەو كــورد گوتەن

دەكات.
گواســتنەوەی  تەنیــا  وەرگێــڕان  گوتمــان  وەك 
ــەوەی  ــە، بەڵكــو گوێزان ــای ورد نیی چەمــك و مان
ــە  ــۆن و ڕیتــم و شــێواز و ئاوازیشــە، وات زمــان و ت
وەرگێــڕ ســەر و ســەختی ڕاســتەوخۆی دەگــەڵ 
زمــان و بەرهەمــە زمانەوانییەكاندایــە لەگــەڵ دوو 
زمانیشــدا نــەك یــەك زمــان، دیــارە هــەر دەقێكیــش 
زمانــی تایبەتــی خــۆی هەیــە و دەقیــش لــە دەرێــی 

زمانــدا نییــە، بەڵكــو لــە نــاو زمانــدا دەق دەگرێــت 
و تایبەتمەنــدی خــۆی پەیــدا دەكات، بۆیــە وەرگێــڕ 
لــە ســەرێتی تایبەتمەنــدی و چۆنیەتــی داڕشــتنی 
بــە  و  بــكات  دەقەكــە ڕەچــاو  یەكەمــی  زمانــی 
زمانێــك بــۆ زمانــی دووەمــی بگوێزێتــەوە دەقــاودەق 
ــە  ــت، وات ــت كــە دەقەكــە دەیخوازی ــە نەبێ ــەو زمان ئ
ــی دووەمــدا  ــە زمان ــت ل ــەوەی بتوانێ ــۆ ئ ــڕ ب وەرگێ
نزیكتریــن هاوتــای تــۆن و زمانــی یەكەمــی دەقەكە 
ــە زمــان  ــك ل ــە هیــچ جۆرێ ــت ب ــەوە، نابێ بخوڵقێنێت
و تۆنــی دەقەكــە غافــڵ بێــت، دیــارە مەســەلەی 
تــۆن و زمــان شــتێكی نەگــۆڕ و جێگیــر نییــە تــا 
ــدا  ــی خۆی ــە هەمــوو كارێكــی پاچڤەوان ــڕ ل وەرگێ
ــدا  ــەی لەتەك ــێواز مامەڵ ــەس و ش ــان نەف ــە هەم ب
بــكات، بەڵكــو بــە گوێــرەی بابــەت و چۆنیەتــی 
مامەڵەكــردن لەگــەڵ بابەتەكــەدا دەگۆڕێــت و هــەر 
بابەتێــك تــۆن و زمانــی تایبەتــی خــۆی بەرهــەم 
دێنێــت. دۆزینــەوەی زمانــی دەقەكــە مەرجێكــی 
بۆیــە  پاچڤەیــە،  كاری  ســەركەوتنی  گرینگــی 
وەرگێــڕ لــە كاری وەرگێڕانــدا خــاوەن شــێواز نییــە، 
ــەو  ــی ئ ــڕ جــێ پێ نووســەر خــاوەن شــێوازە و وەرگێ
هەڵدەگرێــت و هــەوڵ دەدات بــە باشــترین شــێوە 
تــۆن و زمــان و شــێوازی ئــەو لــە زمانــی دووەمــدا 
وەرگێڕێــك  ئەگــەر  حــاڵ  هــەر  بــە  بنوێنێتــەوە، 
جیــددی بێــت و بــە حــەزەوە كاری وەرگێــڕان بــكات، 
تــۆن و زمــان و شــێواز و ســتایلی خــودی دەقەكــە 
دەســتی دەگرێــت و پێــی دەڵێــت چۆنــی پاچڤــە 

ــكات. ب
هەڵبەتــە زمــان وەك بوونەوەرێكــی زینــدوو، لــە 
گوێــرەی  بــە  و  بەردەوامدایــە  گۆڕانــی  حاڵــی 
و  هونــەری  و  هــزری  و  حەیاتــی  پێداویســتییە 
ــەوە  ــازە دەبێت ــەكان ت ئەپســتمۆلۆژی و تەكنۆلۆژیی
ــاو،  ــە ن ــی دیت و وشــە و زاراوە و دەســتەواژەی نوێ
چەمــك و مانــای تــازە لــە زمانــدا پەیــدا دەبــن، 
دیــارە ڕێــژەی ئــەم گۆڕانكارییــە لــە زمانێكــەوە بــۆ 
زمانێكی دیكە، بە گوێرەی بەشداری و حوزووری 
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ئــەو زمانــە كــە لەنــاو پرۆســەی بەرهەمهێنانی ژیار 
و شارســتانیەتی تیــرەی بەشــەردا، جیــاوازە، ئەوجــا 
ڕاســتەوخۆ  گوتمــان  كــە  وەرگێــڕ  بــە  ســەبارەت 
ســەروكاری دەگــەڵ زمانــدا هەیــە، دەبــێ زۆر بــە 
وردی پەیجــۆری ئــەو گۆڕانكارییــە زمانەوانیانــە 
لــە هــەردوو زمانــی یەكــەم و دووەمــدا بــكات و 
ــەردوو  ــەوەی بەرهەمــی ه ــری و خوێندن ــە پەیگی ل
زمانــی یەكــەم و دووەم دانەبڕێــت و پێویســتە لــە 
خەمــی خــۆ تــازە كردنــەوەدا بێــت، دەنــا لــە كاروان 

دوادەكەوێــت.
*     *     *

دیــارە هــەر وەرگێڕێــك توانایــی زمانەوانــی خــۆی 
دەناســێت و دەقێــك بــۆ وەرگێــڕان هەڵدەبژێرێــت كــە 
لــە هەمــوو ڕوویەكــی زمانەوانــی و هونــەری و 
تەكنیكی و ئەپســتمۆلۆژییەوە دەســەاڵتی بەســەردا 
ئــەودا  زەوقــی  و  ســەلیقە  دەگــەڵ  و  بشــكێت 
بگونجێــت و لەزەتێكــی دەروونــی پــێ ببەخشــێت و 
لــە ڕووی چۆنیەتــی و چەندییەتــی ڕۆشــنبیرییەوە 
و  هەبێــت  شایســتەی  ســەنگێكی  و  قورســایی 
ــە  ــەو زمان ــنبیری ئ ــەوەی ڕۆش ــە بزووتن ــی ب خێرای
ببەخشــێت كــە بــۆی پاچڤــە دەكرێــت. هەڵبەتــە 
ئەمــە ســەبر و حەوســەڵە و پشــودرێژی دەوێــت، 
ــە كاری  ــەواو ل ــا ت ــازەكار، ت ــی ت ــە پاچڤەوانان بۆی
ــی  ــە دەق ــە ل ــتر وای ــەوە، باش ــاڵ دەبن ــدا ق وەرگێڕان
ــدە  بچــووك و كورتــەوە دەســت پــێ بكــەن، هەرچەن
هەمــوو دەقێكــی درێــژ، یــان كــورت، گێرمــە و 
كێشــەی خــۆی هەیــە، بــەاڵم دەقــی كــورت بــە 
گوێــرەی كورتییەكــەی هــەم كێشــەی كەمتــری 
دەبێــت و هــەم كاتــی كەمتــری لــێ دەبــات، بــەاڵم 
وەرگێــڕ لــە هەڵبژاردنــی هــەر بەرهەمێكدا پێویســتە 
حیساب بۆ زەوق و سەلیقەی خۆی بكات و بەدەم 
كاری وەرگێڕانــەوە زەوق و لەزەتــی دەروونیــی لــەو 
بەرهەمە وەربگڕێت و خوا خوای بێت بە جوانترین 
ــە  ــاز و مەبەســتی نووســەر ب ــن شــێوە نی و ڕەوانتری
زمانێكــی هاوتــای زمانــی یەكەمــی دەقەكــە، بــە 

جۆرێــك كــە بۆنــی پاچڤــەی لــێ نەیــەت بگەیەنێتە 
خوێنەرانــی زمانــی دووەمــی دەقەكــە كــە ئەمــە 
بــۆ خــۆی پێویســتی بــە تواناییەكــی داهێنەرانــە 
هەیــە و ئــەوە دەســەلمێنێت كــە پاچڤــە بــە هیــچ 
جۆرێــك كارێكــی ئاســان نییــە و وەك پێشــتریش 
نووســین  كاری  لــە  كــردووە،  پــێ  ئاماژەمــان 
قورســترە، بۆیــە هــەر وەرگێڕێكــی بــاش نووســەرە، 
بــەاڵم هــەر نووســەرێك ناتوانێــت وەرگێڕێكــی بــاش 
بێــت، بــەم پێودانگــە وەرگێــڕ جگــە لــە مەرجێــن 
ــەم و دووەم و  ــی یەك ــەردوو زمان ــی باشــی ه زانین
ــت  ــەی، دەبێ ــی پاچڤەك ــە بابەت ــەواو ل شــارەزایی ت
نووســەر بێــت، یــان دەســتی نووســین و بەهــرە و 
تواناییەكــی باشــی نووســینی هەبێــت و بەهــرە و 
ــە  ــی نووســەری دەقەك ــە ه ــی ل ــی قەڵەمڕان توانای
كەمتــر نەبێــت، تــا بتوانێــت پاچڤەیــەك بــە دەســتەوە 
بــدات كــە هەمــان كاریگــەری ئیســتێتیكی لــەالی 
خوێنــەر دروســت بــكات كــە دەقــە ئەســڵەكە لــەالی 
ــەاڵم ئەمــە  ــردووە، ب ــەری خــۆی دروســتی ك خوێن
بــەو مانایــە نییــە كــە پاچڤــە ئیــالن و بیــالن دەبێــت 
ڕاڤەكارییەكــی  و  دەســتكاری  ســووكە  هــەر  لــە 
ناچــاری بــە دوور بێــت، چونكــە پاچڤــە و ڕاڤــە 
ــان ســخ و چــڕە، ئەمیــان شاشــە،  ــەژادن، ئەوی هاون
بــۆ  ڕاڤەكارانــە  خوێندنەوەیەكــی  وەرگێــڕ  واتــە 
ئەوجــا  دەكات،  دەقەكــە  تێگەیشــتنی  و  دەقەكــە 
و  كــۆزەر  و  دەكات  وردی  بێژەیەكــی  و  گێــژە 
ــت و فڕێــی دەدات  ــێ دەگرێ بنبێژنگــی ڕاڤــەی ل
بــەو  ئەمــەش  دەكات،  وەرگێڕانــی  بــە  دەســت  و 
ــەت و  ــڕ مەســەلەی ئەمان ــە كــە وەرگێ ــە نیی مانای
ئەمانەتــداری لــە كاری پاچڤــەدا كــە پرەنســیپێكی 
زۆر هەســتیار و گرینگــە، پشــتگوێ بخــات، بــەم 
پێیــە وەرگێــڕ لــە ســەرێتی میكانیزمێــك وەدۆزێــت 
ــەت  ــن و ســەالمەتترین شــێوە، ڕواڵ كــە گونجاوتری
یەكەمــەوە  زمانــی  لــە  دەقەكــە  ناوەرۆكــی  و 
بــە  پــڕ  هاوتایەكــی  كــرا  ئەگــەر  و  بگوێزێتــەوە 
پێســتی خــۆی، ئەگینــا نزیكتریــن هاوتــای لــە 
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زمانــی دووەمــدا بخوڵقێنێتــەوە، چونكــە وەرگێــڕ لــە 
ــەو بەرهەمــە  ــی ئ ــۆرم و ناوەرۆك ورد و درشــتی ف
بەرپرســە كــە وەری دەگێڕێــت، واتــە وەرگێــڕ دەبێــت 
ویژدانێكــی زانســتی و ئەكادیمــی هەبێــت، نابێــت 
تەنیــا خــۆی بــە ڕواڵەتــی بەرهەمەكــەوە ببەســتێت 
ــۆی لــە هــەر بەرپرســیاریەتێك  و بــەو بیانــووەوە خ
بــە  بەرانبــەر  هــەم  وەرگێــڕ،  چونكــە  بدزێتــەوە، 
خوێنــەر، هــەم بەرانبــەر بــە نووســەری بەرهەمەكــە 
و هــەم بەرانبــەر بــە ئەمانەتــداری كاری پاچڤــە 
و هــەم بەرانبــەر بــە زمانــی دووەمیــش كــە دەبێــت 
ــت بەرپرســە،  فامكــری )مفهــوم( و خۆشــخوێن بێ
وەك  پاچڤەیــەك  هیــچ  ئەمــەش  وێــڕای  بــەاڵم 
ســووكە  لــە  كــردووە،  بــۆ  ئاماژەمــان  پێشــتریش 
دەســتكاری بــەدەر نییــە و نابێــت، چونكــە پاچڤــە 
كــەم دابێژێــك جــۆرە خوڵقاندنەوەیەكــی زمانەوانــی 
ــە ئەگــەر  ــش نیی ــە زمانێكی ــچ جووت ــە، هی ئەدەبیی
لەیــەك خانــەوادەی زمانیــش بــن لــە ڕووی بنیــادەوە 
ســەدی ســەد وەك یــەك بن،هــەر بۆیــەش وەرگێڕانی 
چەنــد  یــان  وەرگێــڕەوە،  دوو  لەالیــەن  دەق  یــەك 
وەرگێڕێكــەوە تــەواو لێكــدی جیــاوازن، بــەم پێیــە 
پاچڤــەی بــاش ئــەوەی كــە نــە وشــە بــە وشــە بێــت 
و نــە ئــازاد و ئەدیبانەیەكــی نائەمیــن بێــت، بەڵكــو 
خوڵقاندنــەوەی دەقێــك بێــت لــە ڕووی وشــە بژێــری 
لــە ڕووی فــۆرم و  و ڕســتەبەندی و شــێوازەوە، 
ناوەرۆكــەوە لــەو ئاســتەدا بێــت كــە ئەگــەر زمانــی 
زمانــی  هەمــان  دەقەكــە  نووســەری  زگماكــی 
ــە ئەمــەش  ــەر وای نووســیبا، ك ــا، ه ــە ب وەرگێڕەك
ڕۆشــنبیری و زیرەكــی و ئەزمــوون و خەیاڵێكــی 
ــڕی چــاك كار  ــە، وەرگێ ــدی گەرەك ــرە دەوڵەمەن ف
بــۆ ئــەوە دەكات بگاتــە ئــەو ئاســتە، ئەمــەش ئــەوە 
دەگەیەنێــت كــە وەرگێــڕ، یــان دەبێــت نووســەر بێــت، 
یــان دەبێــت دەســتێكی بــااڵی لــە نووســیندا هەبێــت.

)5(
هەڵبەتە جێی خۆیەتی لێرەدا هەڵوەستەیەك لەسەر 

ــن،  ــڕان بكەی پێویســتی بەرنامــەداری كاری وەرگێ
ــی  ــە نیعمەت ــتی ل ــی بندەس ــۆ میللەت ــی ب بەتایبەت
زۆربــەی هــەرە زۆری كایــە ئەپســتمۆلۆژییەكان 
بــێ بــەش، دیــارە ئێمــە لــە ڕۆژگارێكــدا دەژیــن كــە 
هیــچ میللەتێــك ناتوانێــت و فریــا ناكەوێــت تێكڕای 
كایــە ئەپســتمۆلۆژییەكان بــە خــۆی بەرهــەم بێنێــت، 
كتێبخانەیەكــی ســەدی ســەد خۆماڵــی هەبێــت، 
بۆیــە لــە كۆنــی كۆنــەوە پەنــا وەبــەر پاچڤــە بــراوە 
بــۆ پڕكردنــەوەی ئــەو بۆشــاییە ئەپســتمولوژییانەی 
ــوون،  ــی و نیشــتمانیدا هەب ــەی خۆماڵ ــە كتێبخان ل
ڕێژەیەكــی  وەرگێــڕراو  كاری  هەمیشــە  بۆیــە 
بــەرزی لــە كتێبخانــەی نیشــتمانی و نەتەوەیــی 
هــەر میللەتێكــی دنیــادا پێكهێنــاوە و پێــك دێنێــت، 
ئەمــەش وا دەكات كایــە ئەپســتمۆلۆژییەكان لــە 
نێــو میللەتانــدا دەستاودەســت بكــەن و میللەتــان لــە 
ڕووی هزریــن و بیركردنــەوەوە لێكــدی نزیــك ببنــەوە 
پتــر لەگــەڵ یەكــدا  و زیاتــر یەكــدی بناســن و 

بســازێن و كەمتــر لــە یەكــدی بترســن!
بــەم پێودانگــە وەرگێــڕان جگــە لــەوەی ڕێگاكانت 
بــۆ قەدبــڕ دەكات، یەكێكیشــە لــە كەناڵــە هــەرە 
گواســتنەوەی  بــۆ  هەســتیارەكانیش  و  گرینــگ 
هزری تیرەی بەشــەر، كە ئەم پرۆســەی گواســتنەوە 
و گوێزانەوەكارییــە خــۆی لــە خۆیــدا پێویســتی بــە 
بەرنامەدارییــە و دەبێــت بــە گوێــرەی ئەولەویــەت و 
پێداویســتییە ئەپســتمۆلۆژییەكان بێتــە ئەنجامــدان، 
دەنــا ئــەو ئامانجــە ناپێكێــت كــە لــە پشــت پرۆســەی 
پاچڤەوەیــە، بزووتنــەوەی وەرگێــڕان الی ئێمــەی 
كــورد، هێشــتا كۆرپەیــە و لــە ســەرەتادایە، وەك 
بزووتنەوەیەكــی كەمێــك بەرچــاو زیاتــر لــە دوای 
ڕاپەڕینەكــەی بەهــاری 1991ـــەوە دەركەوتــووە و 
گــوڕ و تینێكــی وەرگرتــووە و هەندێــك برەوی پەیدا 
ــی دڵخۆشــكەرەیە  ــە دیاردەیەك ــارە ئەم ــردووە، دی ك
ئەپســتمۆلۆژی  وەرچەرخانێكــی  جــۆرە  بــە  و 
بارگاوییــە، لــێ مەخابــن لــە پاشــاگەردانی بــەدەر 
گۆڕانكارییــەك  جــۆرە  هــەر  ڕەنگــە  كــە  نییــە، 
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جــۆرە پاشــاگەردانییەكی بەگــەڵ بكەوێــت، كــە 
دەبێــت لــە قۆناغــی خۆیــدا كۆنتــرۆڵ بكرێــت و 
نەهێڵرێــت لــە قۆناغــی خــۆی هێوەتــر بــڕوات و 
ــە بخــوات!  ــج ســەری مای ــەوەی قازان ــە ئ كار بگات
ــەر  ــەركەوتنی ه ــەداری مەرجــی س ــە بەرنام كەوات
كارێكــە نەخاســمە پرۆســە و كارێكــی هەســتیار 
و گرینگــی وەك پاچڤــە و بــۆ میللەتێكــی وەك 
پاچڤەوانیمــان  چاالكــی  داخــەوە  بــە  كــە  ئێمــە، 
لەوپــەڕی پاشــاگەردانی و بــێ بەرنامەداریدایــە 
و پێــم وایــە وەختــی كۆنتــرۆڵ كردنــی هاتــووە، 
ئــارەزووی  بــە  بەنــدە  شــتێك  هەمــوو  ئەمڕۆكــە 
وەرگێــڕ و مۆدبــازی و چاولێكــەری و تەماحــی 
وەشــانكارەوە، كاری وەرگێڕان و هەڵبژاردنی كتێب 
بــۆ وەرگێــڕان بــە ڕێكــەوت ســپێرراوە، هێشــتاكە 
هــەزاران شــاكاری گــەورەی كایــە جیاوازەكانــی 
ئەپســتمۆلۆژیا مــاون بــۆ كــوردی پاچڤــە بكرێــن، 
كتێبــی  ســەدان  نەڵێــم  ئەگــەر  دەیــان  كەچــی 
بــازاڕی و بــێ كەڵــك بــێ ئــەوەی هیــچ ســەنگێكی 
ئەپســتمۆلۆژیی پێشــەنگانەیان هەبێــت، بــە ناهــەق 
و لــە ختوخۆڕایــی پاچڤــە باڵودەكرێنــەوە، هەڵبــەت 
ــە  ــاڕەوان كــە ن ــە زمانێكــی كــوردی ســەقەت و ن ب
هیــچ خێراییــەك بــە بزاڤــی ڕۆشــنبیریمان دەبەخشــن 
پــڕ  ئەپســتمۆلۆژی  بۆشــاییەكی  هیــچ  نــە  و 

دەكەنــەوە.
بێ گومان ئەم پاشاگەردانییە كۆنترۆڵ نەكرێت، 
چاالكــی پاچڤەوانــی، ئــەو ئامانجــە ناپێكێــت كــە 
لــە پشــت پرۆســەی وەرگێڕانەوەیــە، كــە بریتییــە 
لــەوەی كەلەپــووری ئەپســتمۆلۆژی و فەرهەنگــی 
تیــرەی بەشــەر وەك ســەرچاوەیەكی دەوڵەمەنــد و 
ڕەســەن و متمانــە پــێ كــراو، بــە ئەمانەتــەوە بخاتــە 
ــژەران و  ــنبیران و توێ ــان و ڕۆش ــەر دەســتی ئەدیب ب
هزرڤانــان و زانایــان و دانایــان و هونەرمەنــدان و هــەر 
توێــژە بــە گوێــرەی پێویســتی خۆی توێشــووی ڕێگای 
لــێ هەڵگرێــت، كەواتــە پاچڤــە دەكاتــە موتوربــە كردنــی 
فەرهەنگــی و كولتــووری خۆماڵــی بــە كولتــوور و 

فەرهەنگــی بیانــی، واتــە پاچڤــە نــەك هــەر كار 
نوووســینی  نۆڕیــن و دنیابینــی و  لــە شــێواز و 
نووســەرانی خۆماڵــی دەكات و مشــتوماڵی دەدات 
ــە  ــك پێیانوای ــدی دەكات، بەڵكــو هەندێ و دەوڵەمەن
لــە فاكتــەرە زۆر كارا و گرینگەكانــی  یەكێكــە 
گەشــەكردن و نەشــونما و نوێبوونــەوەی فیكــری و 
ــی و ســەرهەڵدانی ڕێنیسانســی ڕۆشــنبیری  ئەدەب
ورد  پاچڤــەی  بۆیــە  خۆماڵــی،  فەرهەنگــی  و 
لــە  و دروســت و ئەمیــن و بەرنامــەدار یەكێكــە 
پێویســتییە هــەرە گرینگەكانــی ژیانــی فەرهەنگی 
و كولتــووری هــەر میللەتێــك، بــە تایبەت میللەتێك 

كــە لــەو ڕووانــەوە زۆر لــە پــاش بێــت.
بۆیــە پێویســتە ئــەو بەرهەمانــە بــۆ وەرگێــڕان بێنە 
هەڵبــژاردن، كــە ڕۆڵــی پێشــەنگانەیان لــە واری 
ئەپســتمۆلۆژیدا هەیە، كە بۆ ئێســتای كتێبخانەی 
نیشــتمانی و نەتەوەیــی زۆر پێویســت بێــت، خێرایــی 
ــەت ببەخشــێت،  ــنبیری میلل ــەوەی ڕۆش ــە بزووتن ب
بكاتــەوە،  پــڕ  ئەپســتمۆلۆژییەكان  بۆشــاییە 
كولتــوور و فەرهەنگــی میللــەت دەوڵەمەنــد بــكات 
و بگەشــێتەوە، لەمانــەش گرینگتــر دەگــەڵ زەوق و 
ســەلیقە و حــەزی وەرگێــڕدا تێــك بكاتــەوە، ئۆخــژن 
ــڕ ببەخشــێت، دنیابینــی  ــی وەرگێ ــە دڵ و دەروون ب
لێكدییــەوە  وەرگێڕەكــە  و  بەرهەمەكــە  نووســەری 
نزیــك بێــت، واتــە وەرگێــڕ پێویســتە لــە هەڵبژاردنــی 
زیاتــر  ســەرێ،  فاكتەرانــەی  لــەو  خۆیــدا جگــە 
حیســاب بــۆ فاكتــەرە دەروونییەكانــی خــۆی بــكات 
و  بــازاڕ  و  مــاددی  دەســتكەوتی  فاكتــەری  تــا 

ــانكاران. ــپێری وەش ڕاس
هەڵبەتــە دەبــی ئــەوەش بگوتــرێ كــە وەرگێــڕی 
بــاش حیســاب بــۆ خوێنــەر، بــۆ دەقــە ئەســڵەكە، 
ــی و  ــە و چەندێت ــۆ گواســتنەوەی ڕوحــی دەقەك ب
چۆنیەتــی تایبەتمەندییــە هونــەری و فكرییــەكان، 
بــۆ تــۆن و دەربڕیــن و شــێوازی نووســەری دەقەكــە 
بەرهــەم  دووەمــدا  زمانــی  لــە  دەقێــك  بــكات، 
بهێنێتــەوە كــە بۆنــی وەرگێڕانی لێ نەیەت، هەمان 
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كاریگــەری لەســەر خوێنــەر هەبێــت كــە لــە زمانــی 
ــە  ــووە، وەك پێشــتریش گوتوومان یەكەمــدا هــەی ب
هاوزمانــی  ئەســڵەكە  دەقــە  نووســەری  ئەگــەر 
وەرگێڕەكــە بوایــە، هــەر وای دابڕشــتایەتەوە، جــا 
لێــرەدا مەســەلەی خوڵقاندنــەوە لــە زمانــی دووەمــدا 
ئازادییەكــی  جــۆرە  ئەمــەش  كــە  ئــاراوە،  دێتــە 
گەرەكــە، چونكــە لــە دنیــادا هیــچ دوو زمانێــك 
نییــە ســەدی ســەد وەك یــەك بــن، هەمــان توانایی و 
وزەی گوزارشــتەوانی و ڕەوانبێژییــان هەبێــت، بۆیە 
وردە دەســتكاری ناچــاری لــە پرۆســەی وەرگێڕانــدا 
چــێ دەبێــت و ئەمــە یەكێكــە لــەو ناچارییانــەی 
كــە حــەرام حــەاڵڵ دەكــەن، بەهــەر حــاڵ گرینــگ 
ــی  ــە زمان ــدا ب ــە كاتــی وەرگێڕان ــڕ ل ــە وەرگێ ئەوەی
ــی خــۆی  ــێ توانای ــەت ب ــەوە و نەی ــر بكات دووەم بی
لــە زمانــی دووەمــدا بــە بیانــووی ئەمانەتدارییــەوە 
لــە  خورتــی  بــە  دووەم  زمانــی  و  بشــارێتەوە 
قاڵبــی زمانــی یەكــەم بــدات و ڕوحــی زمانــی 
هــەر  گوتمــان  وەك  هەڵبەتــە  بشــێوێنێت،  دووەم 
دەقێــك شــێوازی خــۆی هەیــە و وەرگێــڕ پابەنــدی 
ــەوڵ  ــاش ه ــڕی ب ــە وەرگێ ــەرە، بۆی ــێوازی نووس ش
دەدات نزیكتریــن هاوتــای شــێوازی دەقــە ئەســڵەكە 
ــڕی  ــە وەرگێ ــەوە، بۆی ــدا بدۆزیت ــی دووەم ــە زمان ل
بــاش لــە كارە پاچڤەوانییەكانیــدا یــەك شــێوازی 
شــێوازی  گوێــرەی  بــە  شــێوازی  بەڵكــو  نییــە، 
ــە كارێكــەوە بــۆ  ئــەو دەقانــەی وەریــان دەگێڕێــت ل

كارێكــی دی دەگۆڕێــت.
ئــەوە  پێویســتە  شــێواز  بــە  ســەبارەت  هــەر 
بگوترێــت ئەگــەر وەرگێــڕان ڕاســتەوخۆ بێــت، واتــە 
لــە زمانــی ئەســڵی دەقەكــەوە بێــت، شــێوازەكەی 
پارێزراوتــر دەبێــت، وەك دەڵێــن لــە زمانــی دووەمــدا 
ــی  ــە وەرگێڕان ــەاڵم ل ــە دەســتەوە دێــت، ب خۆشــتر ب
ناڕاســتەوخۆدا واتــە وەرگێــڕان لــە وەرگێڕانــەوە، 
ناچارییــە،  كارێكــی  بەنــدە  بــاوەڕی  بــە  ئەمــە 
چونكــە لــە وەرگێرانــی ڕاســتەوخۆدا چەنــد ورد 
و ئەمینــش بێــت دەقەكــە ســووكە كاڵبوونەیــەك بــە 

خــۆوە دەبینێــت، خــۆ لــە وەرگێڕانــی ناڕاســتەوخۆدا 
ئــەم دیــاردەی كاڵبوونەوەیــە دەبێــت بە دوو چەندانە. 
بــۆ  دەگەڕێتــەوە  ناراســتەوخۆ  پاچڤــەی  هــۆی 
ــەی كــە زمانــی  ــەو كادیران ــان كەمــی ئ ــوون، ی نەب
ڕاســتەوخۆی دەقەكــە دەزانــن. هەڵبەتــە خەڵكانێــك 
هــەن كــە زمانــی زینــدووی جیهانــی دەزانــن، بــەاڵم 
ئەهلــی كاری ڕۆشــنبیری نیــن، ئەوجــا بــە حوكمی 
ئــەوەی پاچڤــەی ناڕاســتەوخۆ زۆر پەســەند نییــە و 
كاری ناچارییــە، بەنــدە یــەك لــە بــاری خــۆم، بــۆ 
پڕكردنــەوە و قەرەبووكردنــی ئــەو كێماســییە زۆر 
جــار كــە پاچڤەیەكــی ناڕاســتەوخۆ لــە فارســی، 
دەدەم  هــەوڵ  دەدەم،  ئەنجــام  عەرەبییــەوە  یــان 
ــە فارســی و عەرەبیــش -  پاچڤــەی هەمــان دەق ب
ــەم و  ــدا دەك ــت پەی ــت و دەســت بكەوێ ئەگــەر هەبێ
بــە شــێوەیەكی بەراوردكارییانــە بــۆ ســەر زمانــی 
كــوردی وەری دەگێــڕم، یــان چەنــد پاچڤەیەكــی 
هەمــان دەق كــە لــە فارســی، یــان عەرەبیــدا كرابــن، 
بــە یــەك دەگــرم و لــە وەرگێڕانــە كوردییەكەمــدا 
ســوویان لــێ وەردەگــرم، ئەمــە جگــە لــەوەی هــەوڵ 
دەدەم بــە پێــی توانایــی و ئەوەنــدەی دەســت بكەوێــت 
زۆربــەی ئــەو وتــار و لێكۆڵینــەوە و ڕەخنانــەی 
دەربــارەی هەمــان دەق نووســراون و باڵوبوونەتــەوە 
بخوێنمــەوە و لــە وەرگێڕانەكــەی خۆمــدا ســوودیان 

ــێ وەرگــرم. ل
لــەوەدا نییــە وەختێــك  بــە هــەر حــاڵ گومــان 
پاچڤەوانانێــك پەیــدا دەبــن و زمانــی ڕاســتەوخۆی 
ڕاســتەوخۆی  كاری  دەكەونــە  و  دەبــن  فێــر  دەق 
وەرگێــڕان، پاچڤــەی ناڕاســەوخۆ، واتــە پاچڤــە لــە 
پاچڤــەوە، كــە لــە بنەڕەتــدا زۆر پەســەند نییە و وەك 
گوتمــان لــە ناچاریدایــە، بــرەوی نامێنێــت و بازاڕی 
دەداتــە كــزی، بــەاڵم وێــڕای هەمــوو ئەمانــەش، 
لــە  جگــە  بەرهەمــدا،  هەڵبژاردنــی  لــە  وەرگێــڕ 
بنەڕەتییەكانــی  مەرجــە  تێكــڕای  ڕەچاوكردنــی 
كاری وەرگێــڕان، حیســابی زۆر ورد بــۆ توانایــی و 
ــی خۆیشــی  ــەزە دەروونییەكان ــەلیقە و ح زەوق و س
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بــكات و بەرهەمێــك هەڵبژێرێــت، دەگــەڵ بــاری 
دەروونــی و حــەزە ڕۆشــنبیرییەكانی خۆیــدا تێــك 
بــە كاوەخــۆ  بــە عەشــق و لەزەتــەوە،  بكاتــەوە و 
بــە ســەبر و حەوســەڵەوە بــە پشــوو درێــژی، نــازی 
دەقەكــە هەڵگرێــت و مامەڵــەی لەتەكــدا بــكات، 
كاری وەرگێڕانــی پــێ لــە نووســین كەمتــر نەبێــت و 
بــە خزمەتێكــی گــەورەی- كــە هەرواشــە- بزانێــت.
هەڵبەتــە دەبێــت ئــەوەش بگوترێــت كــە وەرگێــڕی 
نموونەیــی و كارامــە و ئایدیالــی لــە دنیاشــدا هــەر 
كەمــن، ئەمــەش بەڵگــەی هەســتیاری و قورســی 
كاری وەرگێڕانــە، كــە بــە دڵنیاییــەوە لــە كاری 
نووســین قورســترە، بۆیــە وەرگێــڕ دەبێــت خــۆی 
ــەم بێــت و دەســتی  ــان ئەهلــی قەڵ نووســەر بێــت، ی
ــەاڵم وەك چــۆن  ــت، ب ــی هەبێ ــین و قەڵەمڕان نووس
لــێ  پاچڤــەی  بۆنــی  نابێــت  وەرگێــڕراو  دەقــی 
بێــت، پێویســتە بــەو ئاوایــەش دەنــگ و ڕەنگــی 
وەرگێــڕی پێــوە دیــار نەبێــت، كــە ئەمــە یەكێكــە لــە 
نیشــانەكانی ســەركەوتنی كاری وەرگێــڕان، ئەمــە 
ئــەوە دەگەیەنێــت كــە پێویســتە هــەردوو دەقی یەكەم 
و دەقــی دووەم، هەریەكەیــان بــە ناســنامەی زمانــی 
بۆیــە  بــن،  یەكــدی  هاوتــای  نزیكتریــن  خــۆی، 
دەڵێــم هاوتــا، یــان نزیكتریــن هاوتــا، چونكــە هیــچ 
جووتــە زمانێــك نییــە، بــا لــە یــەك خێزانــە زمانیــش 
بــن، لــە ڕووی توانایــی و وزەی گوزارشــتەوانی 
و ڕەوانبێژییــەوە، لەبــاری فەســاحەت و بەالغەتــەوە 
دەقــاودەق وەك یــەك بــن، ئیــدی لێــرەوە مەســەلەی 
وردە دەســتكاری لــە وەرگێڕانــدا پەیــدا دەبێــت و 
هەرگیــز كــەم كــردن، یــان زیادكردنــی وشــەیەك 
لێــرەو لــەوێ كارەكــە لــە دیقــەت و ئەمانــەت ناخــات 
و نــە قیامــەت ڕادەبێــت و نــە دنیــا خــراپ دەبێــت! 
بــەاڵم وەرگێــڕ بــەو حوكمــەی دەبێــت بــە شــەریكی 
دووراودووری نووســەرەكە، یــان داهێنەرەكــە، دەبێــت 
كارێكــی وا بــكات نــە خــودی نووســەرەكە عەیبــدار 
خوێنەرانــی  و گازانــدەی  نــە گلەیــی  و  بــكات 
تــا  دەبێــت  خــۆی،  ســەر  بهێنێتــە  دووەم  زمانــی 

دەتوانێــت كەمتــر لــە دەقەكــەدا دەربكەوێــت و لــە 
پشــت نووســەرەكەوە بێــت، نــەك بــە پێچەوانــەوە، 
چونكــە دەرنەكەوتنــی وەرگێــڕ خــۆی لــە خۆیــدا 

نیشــانەی ســەركەوتنی كارەكەیەتــی.
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