
 چه ن ورده سه ره نج له هۆگركی پرۆگرامه آه ی پایزی شاعیرانه وه
 بۆ ئیسمایل خورمای پشكه ش آار

وه ك ده سپك، به ڕاستی بۆ پزانین ده ش سوپاسكی آوردانه ت بكه م بۆ ئه و وشه 
 ناسكانه ی له گه رووی شعرییته وه دنه ده رێ وهه ست ورووژنه رن،

ی آه ز هحاهه ت. سه یكی بگه ردهخه رمانه ی په یڤ و وشه ت، زاده ی بین و هه نادیاره 
ۆ زان و شاعیركی آورد ، هشیاویش هه ر ئه وه له سه ر هه موو. ڕه نگین و ده وه مه ند ه

چ و  تۆره وئه ده بی آوردی آردب و وهوه ی به چه شعرێ ، خزمه ت وڕاژه ی  ت ئه ته نانه
دب، ده یان پرۆگرام و تر آر ر فره مه ی آوردی  به  گوڵ و باخچه آه ی وژه یچرۆی  جاڕه

به ر نامه  و ال په ڕه ی پ ته رخان بده ی، ل به ل  ئه مۆآه  شعری آوردی وه بزانم  
 .له هه موو زه مه نكی دی ، پویستی به ڕه خنه گر و توژه ری ژیر و به بیر هه یه فره تر

اآه به و چه شنه ی پویسته، ڕه خنه گرمان تیا نییه، یان ڕه خنه النی آه مه خابن هشت
خوو  و خده ی تاآی و  م جارێ الی مه ، یان سووك و تۆ آردن، جنو پدان، ده رخستنی

آه ستی شاعیر و نووسه ر یاخۆ په سنی دان ، پیا هه گووتن،  به رز آردنه وه ی له ڕاده 
 .خه سه تی دیه ندی و سیفه ت وبه ده ر و زۆر تایبه ته م

ه تۆیكی فره زان و ژھاتی یلی نوخوازی دونیای شعری هاو چه رخی آوردی ، لئئیسما
چه مه ڕا بووم له پرۆگرام و  زا به آه ل و قوژبن و سه ر پاك پانتایی شعری آوردی وشاره

ه ر بكشیه گه ل هۆ به رنامه آه ت دا زاتی زۆر شتان بكه ی و ب الیه نانه و ژیرانه، س
سووچی ته م داگرته به م ڕوونی شاعیران وبۆ خۆ خۆیاآه ری به  یان به واتایكی باشتر

 .گه ل نه پندییان بیت
به الی منه وه ئه تۆی گه ڕیده ی وتان ده ب تۆ فیركت ده گه ڵ ئه منی هشتا یه 

 .خسیری داوه آه ی نه ریتان هه بتن
 . موو خامه یك نكارێ به قه د خامه آه ی تۆ با بكاتله تاریف به دوور، هه

گش چه ڕحانه یك بوام نییه وه ك ڕه شه ڕحانه آه ی الت ، ئه وه نده به رامه ی 
نگیان به خش به ده روونا بپژ. 

. الم وا نییه هه موو قه ه مك ، بۆی بلوێ وا به له ز و     تیژ بگاته قه له پۆ په ی داران
په رده ش له سه ر  نتزار ده آرا به ده م سه فه ره ئه فسووناوییه آه ی گیانته وهبۆیه ئی

 .زۆر نه پندی دونیای شاعیران هه ده یته وه
آۆ وشه ی شیرین و به حرێ په یڤی ڕه نگینم الیه آه نیازم وابوو به الته وه بیاندرآنم 



ناآرێ گشتیان خۆیا بكه م و سفره ی ئه م ده م پم به م بۆ یه آه مجار، یه آه م هاوار
 .به جارێ له ڕووت یه آا بكه مه وه

 .بۆ ئه و جاره باری وشه م ئه وه نده ی یاری دام
 .ل گه ش و ناوازه بنون آه ی سه ر آه دهر بال پرۆگرامی پایزی شاعیرانت دایمه مینا زه

زدا  ڕی قاقه ر ڕووپه سه م به  چه ن ڕستهبه ده م سه یری نیوه چی به ر نامه یكته وه ئه و
 .بۆت  نه خشاند  و ئه نجا به ماپه ڕكی آوردیدا بۆم ناردی
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