
فةرمانعةبدولرةزاق
ئَيستا عةبدولَال عةبدلموتةليب وةرطَير نوسةرو 
سةرقاَلينوسينيكتَيبَيكة بة ناوي(شةِريزمان)لةبارةى
راطةياند ثةيك-ى  بة كتَيبةوةنوسةر ئةو ناوةِرؤكى 
بةشَيوةيةكي شيعرين بابةتي زَوربةيان «بابةتةكاني
شيعري ئةزمووني لةسةر بةشَيكيان دووبةشة، طشتي
بَو خوَيندنةوةيةكة  تريش بةشةكةي سةراجةو هاشم 
قةسيدةيةكي لةطةَل بةرزنجي ئيسماعيل قةسيدةيةكي
ضةند ئَيستا نوسةر كتَيبة لةم جطة هةردي» ضَومان
كة ( شيعري (عةقلي لةوانة ضاثداية لةذَير كتَيبَيكي
شيعرةكاني لةسةر لَيكَولينةوةية سَي و ضاوثَيكةوتن سَي
بةضاثي سةردةم دةزطاي كة ئةلماجيدي خةزعةل
ضاوثَيكةوتنَيكي تر كة هةروةها كَيبَيكي دةطةيةنَيت،
موكرياني دةزطاي ئةدَونيس لةطةَل ئةدةبية و فيكري
لةنَيوان رةقيب (ئةي كتَيبي ئةمانةو دةكات، ضاثي
لةذَير ئَيستا كة نةتةوةدا) جةستةي و زمان جةستةي
رَوشنبيري وةزارةتي ثةخشي ضاثء لةخانةي ضاثدايةو
سَيكس و (نوسين كتَيبيشي دواهةمين ، دةكات ضاثى

ذَير لة هةولَير لة وةرطَيران لةدةزطاي )يئَيستا طةرايي
ضاثداية.
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١٠
ثةيكدا ئاييندةى ــارةى ذم لة 
كةمال محةمةد د. نامةيةكى
بؤ لةتاراطةوة كة دةخوَينيتةوة
ناردووة. سةوزى سةروةت هونةرمةند

كةمال محةمةد د. نامةيةكى
سةوز سةروةت بؤ

ضؤمانئةبوبةكر
بةِرَيوبةرايةتى دوايى رؤذانى ١٢/١٠و رؤذى
هيوا بؤ شَيوةكاريى، ثَيشانطايةكى فؤتؤطرافى هونةرى
لةسلَيمانى مؤزةخانةى لةطةلةرى  شاعير قادر-ى

جياواز  قةبارة كارى  ١٥ ثَيشانطاية ئةم دةكاتةوة،
بة قادر هيوا ثيشانطاكةوة لةبارةى دةطرَيت. لةخؤى
قةبارةيان ثَيشانطاية «فؤتؤكانىئةم ثةيك-ىراطةياند:

ضةند  ثؤترَيتء لة بريتين ٧٠بة١٠٠ دةبنء طةورةيةو
سويد وَالتى لة كةسةرجةمييان رَيثؤرتاذيى ديمةنَيكى

ضاثكراون».

موحسينياسين
بةرَيوةبةرى غازى، ئامانج موزيكذةن  هونةرمةندى
رؤذنامةى بة رؤشنبيرى وةزارةتى لة موزيك  هونةرى
طشتيى بةِرَيوةبةرى ثَيشنيازى «لةسةر  راطةياند:
بوارةكانى لة راهَينان خولَيكى بةنيازين  راطةياندن،
ذَيدارى ئؤركَيستراى هةردوو بؤ ئامَيرةكان)  (رابةرايةتى-
كؤريا وآلتى رؤذ لة ١٥ ماوةى  سلَيمانىء كوردستان بؤ

بكةين .ساز

بؤ زريان فَيستيظاَلى هةولَير شارى لة مانطةشدا لةم  هةر
وةزارةتى رؤشنبيرى هةردوو لةاليةن موزيك ء  طؤرانى
دةكةين ساز فيدراأل عَيراقى  كوردستانء   هةرَيمى
دةكةن. تَيدا بةشدارى هونةرمةند ٩٠ لة زياتر  كة
بؤ ثَيشبركَييةك فَيستيظاَلةكةدا لةثةراوَيزى  بةنيازيشين
تيايدا بةتوانا ذةنيارى ١٨ كة بكةين ساز عود  ئامَيرى

.«بةشداردةبن

كةمال هؤطر
كتَيبَيكى ناوى وتن) (زةنطؤَلى
شيعرة ســةرجــةم كــة  شيعريية
نةزةند بَالونةكراوةكانى بَالوكراوةء

الثةرةدا  ١٧٧ لةدووتوَيى بةطيخانى
ضاثى رةنج ضاثخانةى لةخؤدةطرَيتء

دةكات. ئةمكتَيبة ساَلى٢٠٠٦ بةزمانى 
جَيى ضاثكراوة، لةندةن لة ئينطليزى

ئةمريكا بةريتانياء لة ئينطليزيةكة ديوانة يادهَينانةوةية
كى يية ز ا ثَيشو

ضةند لة شيعرَيكى ضةند لَيكراوةء  باشى بةرضاوء
بةريتانيا ضاثكراونةتةوة. لة ئةنتؤلؤذيايةكى شيعرييدا

CD يةكىشيعرىتؤماركراو  ئةم كتَيبةدا لطةَل
شاعير بــةدةنــطــى
بَالودةبَيتةوة خؤى
لةمؤسيقاى ــة ك
ياسينء ــــةرزان ب
ئامَيديفةردةو مستةفا
طؤَلدن ستؤديؤى لة
سؤنطلةثاريسلةاليةن
ماركاستَيل-وة خافَير

مؤنتاذكراوة.


