
:ناساندنی کتب

نوختی نوونکی ژیان



ھۆ برزنجیی

فرھاد شاکلی: نووسر
نوختی نوونکی ژیان: کتب
شیعر: ژانر

خشخانپ :شندریی ئناوەندی ڕۆشنبیری و ھون
٢٠١٦بھاری : کاتی بوبوونوە
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کام ئسترە بکین نشیمن بۆ خۆمان
زەوییسرکات ئم 

ب بۆنی خیانت و ب بۆنی درۆ و ب بۆنی مرگ
کاس دەبت؟

یک بپچین ب ڕۆحمانوە،چ با
٨لردەم تۆزاویی بمانبات دەرەوە؟ ھمانگرت و لم س

یان

نبا بۆین ڕگایک ھبژری
وەک ئاون ڕۆشن و ڕاستگۆ بت،

وەک زمانی ئاگر بیرەوەرییکانمان بکا ب ھم و
٥٤ل.    بکا ب سووتوو

یوە و پاشان تکای سرەتا لدەڤری کفریل کۆتایی شستکانوە،،)فرھاد شاکلی( ھروەک چۆن ناوی
ھاوسات پیتا پیتا، ب ۆشنبیریی کوردی لتکماندا ھاوڕی،کوردستانوە، ھتا ئیمۆ ھاوشانی بزاڤی ڕ

وەرگان و گل بابتی دیک چاو و دمان گش نووسینی چیرۆک،دیوانی شیعر، لکۆینوە،: برھمی نوێ
.دەکاتوە و کتبخانی کوردی پۆشتوپرداخ دەکاتوە

وای ل پمەنگین و فرە بھرەی،، لگل میداندا دەست و پنجڕۆشنبیروەک شاعیر و نوسر و ڕشاکلی،
. رھمکانی داگیرکردووەزیاترین بش ل پانتایی ناو و ب"شیعر و شاعیرتی"

و سازگاری ووشی وون دیوانکانی چشنی کانی ڕیک ل خست ھرە دیارەکانی دنیای شیعری شاکلی، 
ەھندی برزی جوان و ئاخافتن لگڵ مرۆڤ و دنیای وی شیعریی و ڕەنگینی ئدەبی و مانای قوکوردی و تابلۆی ڕ

ب ھموو دوورییکانی بوارەکانی کۆمیتی و معریفی ە ھرە چاالکدا،پ ل نھنی و گردوونی ئم بوونوەر
.و کایی بوون و ھبوونوە

من تنیا دووریی تۆ دەناسم و
،تۆیی ئاشنامب

تنیایی بووەت مام و
.تنیایی بووەت نیشتمانم

دارپرتقاکانی ئم کیشوەرە چاوەڕتن،.چاوەڕتم
یان پرامی، بۆنوبخشیت وببب

.فری الرولنجیکی نارنجییان بکیت
ی عشق و ئارەزۆوە تماشات دەکم؛ل بندەر

ئم چۆوانیی پە ل ونی تۆ،
٤٨ل .      پە ل بۆنوبرامی تۆ

.ل شیعرەکانی دەبمبت و بسوود چژ و لزەتکی تای،"شاکلی"من وەک خونرکی بردەوامی برھمکانی 
من، ب جوانی و شیداییکی دیکوە ل ووشکانی بوانم و ھستیاران دەست شیعرەکانی دەبن فزایکی ئوتۆ،

رم بۆ تابلۆ شیعرەکانی و بو تب د وە لتدیقکان ووردکست،وە و ھۆشیارانببمقوو نی ییبیر لدیم
.بکموەی شیعرەکان یازاوەی دەرەکی و بھا و مانای ناوەکڕ



چیت بۆ بگموە؟
ی تنیاییمدا تریفی مانگشو بوویت،ک تۆ ل شوان

ھموو بیانیانک گزنگ بوویت و
١٣٩ل .  ھموو ئوارانک زەردەپڕ

بۆ گل زمانی بگان ،"شاکلی"مانکۆشنبیری گورەی گلشکی زۆری برھمکانی شاعیر و ڕئگرچی ب
ۆشنبیریی گورەی، ڕئرککی ،بم دیسانل ناوەوەش چندین لکۆنوەی لسر نووسراوە،وەرگدراوە و

ئاوڕکی ب پرۆشتر ل برھم و ئزموونی بدەنوە و ل لالین پسپۆڕانی بواری شیعر و ئدەبی کوردییوە،
سردانکی ..سر برھمانی بکرێلکۆینوەھسنگاندن و لوانگی شاعیرکی تاراوگ و دوورە وتوە،ڕ

. رۆحی ھقرچا و تژی ل جوانی و مبندی ئڤین بکن
ل .ھسنگاندن بکاتنیی،دا)شیعر و چیرۆک و رۆمان(ل کشی بابتی ئدەبی قمی بندە استیدا،ل ڕ

رھمی مامۆستا شاکلی ەشکردنوەی ئم چند دەم ب پویست زانی، ھر بۆ کورت ناساندنکی دوا بڕ
.خۆشویست

نوان تۆ و منکانیڕۆژن
.ب شووشی ڕۆح داپۆشراون

ن ب ھمی ھناس ل دەبن،
ن زستانی تنیایی درزیان پ دەبات و

١٣٣ل .   گایان ل دەنیشتڕن گردی 

 م دیوان١٠٢(ئ(شیعری ل دووتوێ پارچ خۆی گرتووە و ل)رگ و )٢٤١کی نایاب و بچاپ ڕەدا بالپ،
.ازاوەتوەڕدەرھنانکی جوان 

بۆ خۆی زیاد سیمایکی دیکی گش و دەومندکتبخانی کوردی بم جۆرە برھمان،من ل کاتکدا دنیام،
و سرکوتن و سمتی بۆ قم ب برخورداریرھاد شاکلی دەکم و ھاوسات دەستخۆشی ل کاک فدەکات،

.بشتکی و خۆی دەخوازم

:بمپت ڕازک نادرکنم گر 
ل بنجککی بیابان

تنیاترم،
ژاکاوترم
تینووتر و
.تۆزاویترم

ک ب ئومدی گواھورک،کبنج
تاوەبارانک و

.شنبایکی فنک دەژی
شین،من ب بۆنوبرامی یادەوەرییکی 

جاروبارێ،
٢٨ل . دەبووژموە


