
  
  
  
  
 
  

  

  ئهفسانه سروش                                                          

ت وەك خۆی، نهك ناوی گهورەئهفسانه سروش:  ويسته سهيری دەق بكر  پ
 
  

هی دواييدا توا كی راگهياندكار ئهفسانه سروش، لهم چهند سا ی راگهياندندا بكاتهوە، بۆيه وەك كهس ی خۆی لهناو چهندان كهنا نيويهتی ج
م لهپاڵ ئهوەدا خاتوو ئهفسانه سروش بههۆی شيعرەكانييهوە كهبهر له كاری راگهياندنيش دەينووسين، خاوەن تايبهتمهندی  ناسراوە، به

ه  خۆيهتی. شيعرەكانی رەنگدانهوەی واقيعی ژيانی خۆيهتی ك ياخی و هۆشيارانه مامه ت. ئافرەت و بۆن و مهرامهی ئافرەتبوونيان ل د
كی ئاراسته كرد.  كدا چهند پرسار   لهگهڵ وشهكانی دەكات. "وشه" له دەرفهت

  
  

ندنهوە و نووسينت چۆن بوو؟   دنيای خو
  

يهتی، نووسين دانی هزر و ئاگهداربوونه لهدۆخی سياسی و كۆمه ندنهوەم بۆ گهشهپ ت: بۆ چوونه دەرەوەيه لهڕيزی خو يش وەك كافكا دە
م. تهوە و لهتهك خۆما ههنگاو بن   مردووەكان، بهگشتی من لهسهرەتايهكی ناكۆتادام، دەمهوێ خۆم خۆم بدۆز

  
ك مهرامی تاك ڕەههندی؟ ك بۆ كۆمه وەيهكی گشتگير عهشق بووەته ئامراز   بهش

رەمووكهوە، ئايا عهشقی تۆ چۆن كهوتووەتهوە؟بهواتايهكی تر ههميشه شكستی تاكهكان دەبينين ب كی ن   ههۆی عهشق
  

ريی ئهوەی نييه عاشق  ك بو ت پهی پ ببات، ههموو تاك يوايه هونهرە و ههموو كهس ناتوان كی گشتييه، عيشق وەك فرۆم پ عيشق چهمك
ژايی تهمهن ت، عيشـق بمانهوێ و نهمانهوێ ئامادەگييهكی ڕەهای ههيه لهناخدا، بهدر مان دانابڕێ. بب مان دەژی، ل   لهگه

  
  به ڕای تۆ گرفتی رەخنهی شيعری و رەخنهی راگهياندنی كوردی چييه؟

  
كو رەخنهی  كی نهرم و بنياتنهرانه، به ويست نييه و ڕەخنه نهبووەته كولتوور رەخنهی ئهدەبی كوردی بهگشتی و شيعر بهتايبهتی وەك پ

واوييهك شيعر و رەخنهی راگهياندن، رەخنهيهكه دوور ل ناپهڕن و وە ش ههونهری رەخنهگرتنه، بۆيه ڕەخنهگرەكانمان لهپهنجهی دەست ت
بهئهدەب و راگهياندنهوە ديارە. ڕەخنهگری جدی و ئهكاديميمان نييه و رەخنهگرانمان نازانن لهسهر چ بنهمايهك رەخنه دەگرن؟ ئايا پشت 

كدا ب .به كام ميتۆدی رەخنهيی بهستراوە؟ رەخنه له ههر بوار ويسته ئهكاديمييانه و تهكنيكی ئهدەبی تيادا ب   ت، پ
  

ك كه له ههردووك بواردا كار دەكهيت، تووشی ئهو رەخنانه بوويتهوە؟   تۆ وەك ئافرەت
  

م پ نهداون و كاری خۆم كردووە و به كارەكانی خۆم و بهردەواميم،  م گو به زۆريش، تووشی ئهو رەخنه ب بنهمايانه بوومهتهوە، به
، بۆيه من وە ی خۆمان بوەستين، دەب ژيان بووەست مه ئهگهر گوێ بهم قسه لهرزۆكانه بدەين، دەب لهج می رەخنهكانيانم داوەتهوە، ئ

بنهمايی وەسفی دەكهم. ڕەخنه لهوە ڕەگئاوەژووترە بهمهم ب بنهماييه بووترێ ڕەخنه. واوی و ب ش   ئهوە بهڕەخنه نازانم و بهسهرل
  

نن؟    ئايا شاعيرانی گهنج چی بكهن باشه بۆ ئهوەی زياتر لهوەی ههن بوونی خۆيان بسهلم
  

ويسته سهيری دەق  ك هات ئهوە تهواو، پ ، ناب لهوە بترسين ناو ن ، بۆ ئهوەی خۆی بسهلم ی بهدەوامدا ب ويسته دەنگی نوێ لهههو پ
ت. ت وەك خۆی، نهك سهيری ناوی گهورە گهورە بكر   بكر



هورە زۆرجار هيچی بۆ وتن پ نييه و خهريكی خۆ دووبارەكردنهوەيه و دواييش بهناوی ئهدەب وەك ژەهر دەرخواردی ناوی گ
 ، كيتر نازان تر زمان نهری كورد لهزمانی كوردی ز نهری كوردزمانی دەدەن. خۆشبهختی نووسهری كوردزمان لهوەدايه، خو خو

نهری كوردزمانی بدات.ئهگهر وانهبوايه نووسهری كورد جورئهتی ئهوەی    نهدەكرد ئهم ههموو ژەهرە ب بنهمايه دەرخواردی خو
  

كهوە تا چهند خزمهتی ناو و  كی باشی هۆنينهوەی شيعری، ئايا ئهمانه پ هم تۆ ههم له بواری راگهياندن كار دەكهيت و ههميش خاوەن قه
  بههرەی تۆيان كردووە؟

  
كهوە ناوی منيان جوانتر كردووە، وەك من لهههردوو بواردا كارم كردووە و بهردەوامم ، ئهوان بۆ من ههردووكيان تهواوكهری يهكن و پ

ری ههيه، بۆيه شيعر و راگهياندن لهمندا تهواوكاری يهكترين. ويستی به بو ری ههيه، راگهياندنيش پ ويستی به بو   چۆن شيعر پ
  

ر   ههورين نهجات -وشه/ ههول

 


