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ژاڵ ئیسماعیل  می که رهه ، به)رگ  هاتنی مه ر له ک به یه ئواره( شعری  ه ناساندنی کتبی کۆمه
   وه ه"رزان کتبفرۆشی هه"ن  الیه له

  
ی  ن بنکه  الیه  شاعیری کورد له ژنه" ژاڵ ئیسماعیل که"می شیعریی  رهه م به که  یه وه  خۆشییه دا به م دواییانه له

  . وه  بازاڕه وته  که نگ و ڕازاوه شه رگکی قه  به  به وه رزانه کتبفرۆشی هه
ی درژ  سیده  شعر و قه28ی  ، نزیکه  چاپ کراوهندی  مامناوهی واره  قه  و به یه ره  الپه118   که م کتبه ئه
 و،   دیاره ان پوهی نی ژنانه گمه کی ده وایه هه حاڵ و ی دواییدا نووسراون و م سانه لهیان   زۆربه خۆ، که گرته ده
   .ت نگرانی شعریش تام و چژکی تایبه بۆ خوازیاران و الیهها  روه هه
  ، له ش کردووه کانی خۆی پشکه رگۆشه  جگه ی به که  شعره ه تادا کۆمه ره  سه  له ی شاعیر که"ژاڵ ئیسماعیل که"

  واو کردووه کانی خوندنی ته ش قۆناخه رهو شا ر له هه.   دایک بووه  شاری سلمانی له باشووری کوردستان له
ی شاری  وه  و ناوه وه ره کانی ده  قوتابخانه کی زۆر له یه اوهی مامۆستایانی سلمانی، م رچووی خانه ک ده و، وه

  . ر کاری کردووه به ڕوه ری به ده ک مامۆستا و یاریده سلمانی وه
ری  نابه  ژیانی په یکه وه ، دوای ئه  و شعر نووسین بووه وه ه خولیای خوندن وه  منداییه ر له  هه ر که نووسه

 بواری نووسینی  وڵ و تکۆشانی خۆی له کی زۆر چاالک، هه یه  شیوه بهران،  نده  هه کاته بژرت و ڕووده ده هه
کان و   کوردییه هڕ ی ماپه  زۆربه کانی له ته  ئیستا بابه دا، که و پده ی ژنان بره له سه ت مه تایبه شعر و به

  . وه کرنه ی کوردستان بوده وه کانی ناوه ڕۆژنامه
ندانی شعر  مه القه نگران و عه  الیه ک نموونه، داوا له ک وه یه هۆنراوه شکردنی پارچه   پشکه  به  کۆتاییدا،  له
ڕی کتبفرۆشی  ی ماپه  ڕگه  له که خودی کتبهکان،  می شعره رجه  سه رگرتنی زیاتر له  بۆ چژوه ین که که ده
  . وه یخویننهن و ب ستبخه ده  se.arzann@info:  یله م ئیمه  به وه ه)se.arzan.www://http(رزان ئه
  

  رزان سود ـ ستۆکھۆم، کتبفرۆشی هه
  
 

 
 


