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ڕاگەیەنراوی گشتی

هیڤی پەناهی
)ئەمریکا(

لە ساتەکانی ئێش و ئازاردا،
لە نێوان لە دایک بوون و مردندا

چرکەیەک لە بوون
لە سێبەری میزۆپۆتامیا

ڕوو بە زاگرۆس
چرۆ دڵ بە تاسەکەی خۆر و

لە گەڵ ژیندا پەیا دەبم
ڕاگەیەنراوێکی گشتی :

 
من نەوەی زەردەشتی پیر

بە هەڵەداوان بە ئەم الو ئەو ال دا دێم و دەچم
بۆیان دەدوێم

بەاڵم کەس نایەوێت باوەڕ بکات
ڕۆحی ڕووبارەکان ڕەشبوونەوە

کەس نایەوێت باوەڕ بێنێت
شاخەکان مەزنایەتی خۆیان لە دەست داوە

کەس نایەوێت باوەڕ بهێنێت دەریا یەخسیری 
چڵپاو بووە

کەس باوەڕ ناکات درەختەکان بە جێیان 
هێشتووین

چۆن توانیمان ئەمە بکەین؟ چۆن قەوما؟
سەیری دەوروبەرم دەکەم

کەسێک جگەرەیەک دادەگیرسێنێت و فڕێی دەدات
ئەوی دیکە پیاڵەیەکی پالستیکی پێیە فڕێی 

دەدات 
هەمووان شتێک فڕێ دەدەن

دایکی سروشت خەمی قووڵە و ڕەش داگەڕاوە
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چاوم لێیە بایەقووشێک مشکی شووشەیی 
دەخوات 

لە سێبەری ئەم ژینە خۆف دەکەم 
هەڵدێم و هاوار دەکەم

نەفرینی بین ئێمە گەر باوەڕ نەکەین:
ڕۆحی ڕووبارەکان ڕەشبوونەتەوە 

شاخەکان مەزنایەتی خۆیان لە دەست داوە
دەریا یەخسیری چڵپاو بووەو

درەختەکان بە جێیان هێشتووین

٢٠٠٨ - ئەسینا

دڵە مردووەکان
چاوی مرۆڤە دڵ کوێرانەت نەوێت 
هەڵسە بە ناو تاریکیدا ڕێگا ببڕە
گەر زامەکانت خوێنیان لێ دێت

بە پەڕوباڵی هەسارەکانی بسپێرە
هەڵسە بە ناو تاریکیدا ڕێگا ببڕە

بەردەکان دڵیان دەبێتە ئاو و پەپوولە
لە گەڵت بەرەو شاخ هەڵدەکشێن
با خوێنی ڕژاوت وشک دەکاتەوە
هەتاو و دەشت پێکڕا دەزریکێنن

سوور، سوور
خوێن و خودا و خەون

چاوی مرۆڤە دڵ کوێرەکانت نەوێت
هەڵسە بۆ ڕووناکی ڕێگا ببڕە 

نیویورک  - ٢٠١٧

هەناسەکانی زەیتوون
بۆ کۆستاندینۆس ئیلیاکیس

ئێمەی هەردەم پەرێشان 
ئێمەی تەنیا و ڕامااڵو

ئێمەی هەڵوەدا و بێ واڵت 
ئێمەی خزمی با ئاورینەکان و

ئێمەی کەسی وێرانییە مەزنەکان
چاومان لە دوا هەناسەکانت بوو

کە چلۆن گۆشەیەکی دەریایان سووتاند

٢٠٠٦ - ئەسینا

* کۆنســتاندینۆس ئیلیاکیــس فڕۆکەڤانێکــی یۆنانــی 
ــان دا و  ــا لێی ــەڕکەرەکانی تورکی ــە ش ــە فڕۆک ــوو ک ب
ــەوە  ــە نزیک ــەت ل ــن ق ــەوە و م ــەری نای ــا س ــە دەری ل
ــەر  ــوژرا، س ــرەی وا ک ــەو کاتژمێ ــەاڵم ئ ــوە ، ب نەمدی
لــە ئێوارەبــوو، خــەوم دی هاتــە ماڵەکــەم ســاوی 
ــاد و  ــۆ ی ــەم ب ــەم هۆنراوەی ــردم و ئ ــێ ک ــەربازی ل س

ــیوە. ــی نووس ــی پاک ڕۆح

ــرت  ــوێ ڕۆب ــی ن ــە کتێب ــە ل ــەم هۆنراوەی ــی: ئ تێبین
بەڵگــە  وەک  مێــژوو  دیــاری  کەســایەتی  بیتــۆن 
هێنراوەتــەوە و نــاوی تــەواوی ئــەم بەرهەمــە ئەمەیــە: 
A Global History, The Greeks, Rodrieck 
Beaton, Basic, page 465,466 Books, 
2021 NY.


