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  ساح مه نگ حه رهه  سه!..  نابمگن ه دز بگیر هه

  

   
  

  نگ رهه کاك سه
نم  یه  خۆت ڕاگه چاکم زانی پشتر به م به رت بنووسم به سه نیاز بووم له گیان به کاکه

کانت   جوانه ر شیعره سه له بم قسه  ناچار ده و کاته هنیت ئه ر واز نه ر هه بت گه تاسوودی هه
  . م بکه
ی  دوو قسه ر که زانی هه  تۆ واده  شیعر بنووسه وکاته  ئه  شیعر چییه  گیان جارێ بزانه کاکه

 گیان شیعر   جانابت شاعیری کاکه وه  ئه وه دا بو کرایه عریفه  سایتکی ب مه قۆڕت له
 شیعر ڕوانین و بینین و  یه فه لسه  شیعر فه یه وه  شیعر قوبوونه یاه  شیعر خه ونه خه
نك  مه شیعر ته..   بۆ ئیمانی وشه هن شیعر نوژکردنه مده رهه  به کردنی تازهست هه
 بۆ دانتی و ڕامبۆ و  وه حوی و گۆران بخونه تی نالی و مه زره بۆ حه.. گرێ ده کردن هه قسه

یعرکیان ش چ  بزانه.  وه نانی و شاملو و فروغ بخونه دۆنیس و ماغوت و نزار قه بۆدلرو ئه
نابت نازانن  مسالی جه ک تۆ و ئه ك وه نه.  دا بچوکه و شیعرانه  ئاست ئه  مردن له  که وهنووسی

ینوسی  ی ده وه یشونن ئاخر ئه ن و ده ده الماری دنیای ناسکی شیعر ده  په؟ شیعر چییه
ی تۆ  وه کنیک و جوانی شیعرو ئیستاتیکای زمان ئه  ته  له تاه ن به  چه  بزانه وه بیخونه

  زمکی هیچ بوونه س زبی ناوێ فری به نوسی که  زب بۆ ک ده ک و زب وایه ینوسی وه ده
یدای  ك شه ک بی خه  وه وه نه که کیش بو ده یه چن ونه کانتان بزارن ئه  شیعره ك له خه

  موو شتکه  هه  که ناو شیعرانه و به  به زب نووسین چونکه بینینتانب هیوادارم وازبنی له
  . یموون یموون مه  مه نه که ن و خۆیشتان ده که  بزارده ب ئمه شیعرنه
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