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  موكةِرةم ِرةشيد تالَةباينموكةِرةم ِرةشيد تالَةباين ...  ... !!!! زانكؤ زانكؤدكتؤر فةرهاد ثريبالَ و ثةخشانة شيعرو مامؤستايايندكتؤر فةرهاد ثريبالَ و ثةخشانة شيعرو مامؤستاياين

  
 سةردةم دوو مانط جاريك دةريدةكات و ي ضاث و بآلوكردنةوةي ئاييندةدا كة دةزطةي طؤظاريلة دوا ذمارة

 شاعري دلَشاد يكة بةناوبانط حوسين عارف خاوةند ئيمتيازو سةرنووسةرةيِرؤماننووس و ضريؤكنووس
 جودا جودا بآلوكراونةتةوة، يةكيك ي هاوضةرخ، ضةندين تةوةريعةبولَلَايةو تايبةتة بة ويذةو هونةر
 كتيب لة هةموو سةردةم و كاتيكدا، لةو تةوةرةدا سةرنووسةر لةو يلةو تةوةرانة تايبةتة بة كتيب و طرنط

 ي هونةريووسةريك و شاعرييك و ِرةخنةنووسيك ضاوثيكةوتنيش لةطةلَ ني كردووة و سيبارةوة قسة
  خؤماندا بة تايبةيتيو لةم سةردةمةي كتيب دواون لة هةموو سةردميكدا بة طشتي طرنطيدةبينني لةبارة

 بايةخدان بة خويندنةوةو كتيب ي كؤمثيوتةرو ئينتةرنيت و كةمبوونةوةيبةرانبةر ئةو ِرووتيكردنة ضِرة
 ئينتةرنيت لة اليةن  ثةِرةكايني زؤرتر بةرانبةر كؤمثيوتةرو هةلَدانةوةكايت كِرين و بةسةربردين

 لة  بياين داهينةكاين و وةرطيِرايني كورد بايةخدان بة وةرطيران بة زماينالوةكامنانةوةو ثيويسيت
 يتيبخانة ك بةتواناوةو دةولَةمةندكرديني ئةويش لة اليةن وةرطيِرةري كورد ِرةسةنةوة بة زماينزماين
 و فةرهةنط و كتييبيو زانستي ميذوويي و فةلسةفةو سةرضاوة بيايني ويذة بة شاكارة نايابةكاينيكورد
 .  كورديدا ننيي تا هةنووكة لة كتيبخانةيو ئةو كتيبانةينو

 ي شاعري هاشم سةِراج لةمةِر خويندنةوةي ديكة بةرضاو دةكةون لةوانة وتارةكةيهةروةها ضةند وتاريك
 نووسةر ئارنيستؤ ساباتؤ و بريوِراكايني ِرؤماننووس ثاتريك زوسكيند كة كراوةتة عةرةبي كؤترِرؤماين

و ي كتيب و فةلسةفةو كؤمةلَايةتي وةرطيِرراو لةبارةي ِرؤمان و ضةند وتاريكلةمةِر كتيب و نووسيين
 ي واقيعي كاريطةريلةبارة  دكتؤر عادل طةرميايني وةرطيِرراو سةبارةت زةردةشت و وتاريوتاريك

 .  ضةند شاعرييكي كورديداو شيعرسياسي لة ِرؤماين
 كورديدا بة ي ثةخشانة شيعر لة ويذةي دكتؤر فةرهاد ثريبالَة لةبارةيبةآلم سةيرترين وتار وتارةكة

 نابيت ، كة لة ثيشةكيدا نووسيويةيتي نيوان ثريةميردو ئةنوةر مةسيفي ثةخشانة شيعر ثردناونيشاين
 زانكؤ لة نووسينةكانياندا وةك سةرضاوة سوود لةم وتارةم و وتارو دكتؤرو ثرؤفيسؤرو ئةكادمييةكاين

 ثةخشانة شيعر لة  سةرهةلَداين سةرةتاكاينيلة وتارةكةدا لةبارة  !! ديكةم وةربطرننووسينةكاين
توركياو وآلتاين عةرةب  ديكة لةوانةيش ئةوروثا دةدويت كة ضؤن ئةو جؤرة شيعرة طةيشتة وآلتاين

 ئةو جؤرة شيعرة كردو  كورديش دةستيان بة نووسيينثاشان عرياق و كوردستانيش كة شاعرياين
 شيخ شالَح و كامةران بةدرخان و ي عةبدولَلَا طؤران و شيخ نوورمنوونةيش دينيتةوة لة شيعرةكاين

 كورديدا لة سييةكان و ييعرة لة ويذة ئةم جؤرة ش سةرهةلَدايني و سةرةتا وةشيتيشاكر فةتاح و نوور
 ي شيعرةكان ينيتةوة كة ناوي ئةوة منوونة لة شيعريب  دةكات وي ِرابوردوودا دياري سةدةضلةكاين

 بؤ ي ئةوةكردووة، يبي ثي بابةتةكةيدا ئاماذة كة لة ناونيشاينيهيناون لةوانةيش شاعري ئةنوةر مةسيف
 نةهاتبيت كة دةبوو ي ئيمة ِرةنطة وتارةكة هيشتة كؤتاييم بة ِرا بةالي ِروون بكاتةوة بؤضيخوينةر
 ي كيشاوة ناوي كورد شاعرياينيلة طةلَ وتارةكةدا دكتؤر فةرهاد ثريبالَ سةجةرة.  كرابايةي ثيئاماذة

كرد هةر لة بابا ي ث ئةوان دةسيت لةسةر دةسيتي كوردي كة ضامةي تيداية ئةوانةي كوردشاعرياين
 ثةخشانة ي وسامل طؤران و شيركؤو لةتيف هةلَمةت و ثةشيوو وينةمةدانييةوة تا دةطاتة نايل هةيتاهري

 خوار ي طرتووةتةوةو دةنووكي درةختةكةوةية بالَي كؤتريك كيشاوة لة سةرووي لة شيوةيشيعريش
 !! دةكوذيت يان مردار دةبيتةوةيكردووةتةوة وةك بلَييت خؤ
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