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  ئیمپراتۆر پۆیم
  }ئارسۆر ڕامبۆ{.... آترین  برای یهموو شاعیرانی جیھان هه

  ... تان لبت شه نه  وه سوكی پ له.... رانی هژا دیبان و نوسه ستڤانان و ئه به  هه
  بۆ نوسین و هشتنی ئازادییه می نه ده ر سه.... .  آانه نتازییای مرۆڤه ست و سۆز و فه آانی ناخ و هه واره ی شونه وه می پوآانه هرد  سه  آه مه رده م سه له

 زیندوتی خۆی ر و هونه  و وژهی شیعر وه بت بۆ ئه وی وئاسمان آراوه  ئامزی شیعرتان بۆ جیھان و زه میشه هه ،...  آانی نوسینه پانتاییه ی وه ڕوشاندنه
  .  وه شكردنه خه رنت و په نته آانی بواری ئه  خاییه یدانه  مه  دته سته هب و مه بۆ ئه}  ئیمپراتۆر پۆیم{. دات ست نه ده له

  ئیمپراتۆر پۆیم
 ئیمپراتۆر  {،.... ندان رمه وانان و هونه او ناخی شاعیرو وژهآانی ن دییه به  ئه ی نۆته وه ستی بوآردنه به مه به، آردنی جیھانر  هونهستی به به مه به

م  رده  به  بخاته یه  ههری  و هونهبی ده ست و شاآاری ئه به ق و هه رچی نوسراو و ده هه دات وده  هه رنت آه نته  ئهر تۆڕی سه  له  نویهوكی هه } پۆیم
 ندانی رمه دیب دۆستان هونه بی شاعیران و ئه ده هزمونی ئ م و ئه رهه ی ژیان و به وه هدواچون  بۆ به وكه مان آاتیشدا هه هه له،رنت نته انی ئهر هآارهن به

  . النی تر آورد و گه
  .... ب جیاوازی  به  وه آاته ده  دۆستك  وشه ورك  نوسهموو شاعیرو ی بۆ هه وه ینهئاسمانی نوس}   ئیمپراتۆر پۆیم{
.. ن وت بكه آه پاشه آان  شیعرییه یڤه ك بۆ په ڕیه توانن الپه ده}   ئیمپراتۆر پۆیم { گرت له خۆ ده ان لهآ وه موو نه می هه ه  قه شیعری آوردی آه. ١ 
  یان وه آانتان بۆ بوآردنه ناردنی شیعره ویش به ئه
  واته. آان بیانییه  وانانه  و ژیانی شاعیرو وژه خنه ڵ ڕه گه له..  وه آاته  زمانی آوردی بو ده النی دونیا به موو گه  ههری تی هونه شیكارو شیعر و بابه. ٢

  . ر زمانی آوردی رگردراو بۆسه تی وه بابه
  آرت له رخان ده آان ته  مینه مه ه  بۆ قه شه م به ئه، جیھانی نوسین له  یه رینی هه نتازیاكی به  زمانكی جیاواز و فهخانمانبی  ده ئهزمانی . ٣

  .  آانی تر بییه ده نوسینه ئهر و  هونه  شیعر وآانی بواره
  . ی وه  و ناسندنه و باسكردنری یان هونه بی ده قكی ئه  ده  به ته بهتای}  ئیمپراتۆر پۆیم {شكی تری  به. ٤
  زمونه ڵ ئه گه میان له رهه  بهآرت بۆ ژیان و رخان ده ك ته یه ڕه  الپه سته به و مه بۆ ئه، آردووه  یاد نه آانمان له  آالسیكییه ها شاعیره روه هه. ٥

  . آانیان شیعرییه
   به وه  ببیننه  نویه زمونه و ئه توانن خۆیان له دهران  نوسهخان دآرت آه  ره  ته وه ش بۆ ئه یه م گۆشیه ئه شیعرو چیرۆك  خشانه یان په... شیعر چیرۆآه. ٦

  . آانییان مه رهه ی به وه بوآردنه
  . ..ڕتووآك  پهناسندنی. ٧
 چ  وبواره  له نده مه وه  آوردی زۆر دهری ب و هونه ده ئه  ك دیاره روه  هه، ئیرۆتیكیری ب و هونه ده  ئه به ته تایبه}  ئیمپراتۆر پۆیم {آی تری  یه ڕه الپه. ٨
  .  و بواره بهت  باره  بنرن سهتاننی خۆتا وه ینهلكۆنوسین و توانن   ده بۆیه... می نوێ رده می آالسیك یان سه رده سه له
  . وهتد... شیعر ڕۆمان چیرۆك... ب ده آانی ئه موو بواره هه الن و آوردستانیش له بی گه ده مژوویی ئه ی وه لكۆینه. ٩
  . ینب  دهآانتان ته م و بابه رهه هیوای ناردنی به تی تریش به و بابه ها بگه نده چهو مانه  ئه٭
  .  آانی تره به ده موو ئه نگی هه  شیعر پشه  آه  خۆی و پی وایه گرته  دهر  و هونهب ده آانی ئه موو بواره هه}   ئیمپراتۆر پۆیم{٭ 
 // بنرنآانتان مه رهه ت و به توانن بابه  ده    وه یلهم ئیما ڕی ئه له٭ 
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  .... . آی زۆر گرنگ تبینییه

  ره سته م به ردانی ئه اتر سهآات بۆ زانیاری زی آگرتوی زمانی آوردی ده وی ڕونوسی یه یه آان په ته ی بابه وه نه نوسین و بوآرد له}   ئیمپراتۆر پۆیم{
   http://www. zkurd. org/?Besh=babet&babet=8ن بكه

 . بكات وخاه چاوی ئه ن ڕهآانتا ته  بابه ڕزتان آه به داواآارین له
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