
دیوان        
*ر میری ئمگیون سه له  

 
                 Ángelos Sikelianós  یادی      بۆ  

 
 

  مردووه'' یی کره ئا''ترین  وره ی گه'' دگنیس''
ری گیانفیداش نگاوه ی جه نزاده سه ی ره'' ئودوکیا''  
. وتووه ودا که ی ئه ر سینه سه به  
  وه ی فوراته ره مبه دی ک ئستا له ئه

و كان  ـــه'' ئنوك''دژی   
؟ وه سوپایان ببته  

   نییه ی که و خوایه  حزووری ئه  له هباشتر
ڕیت، ربگه  دین وه له  

  نھنی  به باشتره
، یه  ھه رستیت که  بپه یه و پاکیزه ئه  
ب و ڵ عاره گه  کردن له وقه ته  
رگرتن   دیاری وه سپ به ئه  
. باشتره'' لۆگۆت''یمانی   په له   

 
ر دت بۆ الت  ھه که و، پاکیزه ئه  
  دت وه کچکه هرگی شۆڕ  جل و به به
.کانی لت ئاون ی باسکه ست ناکه ھه  

 
 
 
 
 

  کا له نووسی میرکی کورد ده باسی چاره.   نووسراوه1965سای  . شیعرهی بیست و نۆ  شه ربه ، ھه شه  دوو بهی کی درژه یه سیده قه* 
                                                                       .کرێ ند مانگکدا چاپده ی چه  ماوه  له.کان نتینییه می بزه دهر سه

 
.یی دیگنیس ئاکره  Digenis Akritas  
ی دی  وه ل بۆئه. ڕفن نتینی ده ڕالکی بزه نه ب کچی ژه میرکی عاره مدا ئه که  ھی یه ، له شه دوو به.  نتینییه داستانکی شیعریی بزه

ی کوڕیان ''باسیلیوس'' باسی  که می داستانه شی دووه به. کان نتینییه زه ناو ب ڕێ و بچته ربگه  دین وه کرێ له ربگرێ، ناچارده  وه که کچه
المار و ھرشی دوژمن پاراست، نازناوی   په تی له  سنوری رۆژھه یش که وه ر ئه به  و له گه  دوو ره کی که ه چه ر ره به له. کا ده
                   .گرێ رده کی رۆمانسی وه زایه  فه  ورده  و پاشان ورده یه وه تا گانه ره ، سه که شاکاره. خشی یان پبه''یی دگینیسی ئاکره''
 

  Akra-Akrit ئاکره 
نتینییان  کانی ئیمپراتۆری بزه  سنووره ی که  چیانشینانه و میره  بۆ ئه یشه ئاماژه. رزایی چیا دۆندی چیا، به:  ، واته کی گرکییه یه وشه
                                                                                                                          .پاراست هد
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1907-1968  
 
 

  وه  سودییه رگانی له وه
 رزگار شخانی

rizgar_shekani@yahoo.se 
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:  ئودوکیا  Eudokia  

   که455سای . کان بوو ری روومه یسه می قه ی سیه'' نتینیانووس ڤاله''کچی .   مردووه471 و سای   دایک بووه  له438 سای 
ی _و ھونریکڕفن و سای پاشتر ئودوکیا  کان، روومی تانکرد، ئودوکیا و دایک و خوشکیشی ده ندالییه ی پاشای ڤه''گیسرک''

لیم جنشین   ئورشه دێ و له  ئودوکیا ھه471سای . کوڕکیان بوو و ناویان نا ھیلدریک.  ژن و مرد بن به کوڕی گیسریک، ده
                                                            .کان ندالییه  پاشای ڤه بته ی کوڕی ئودوکیا ده_پاشان ھیکدرک. بت ده

 
Logothe 

. وت كانیان ده ته زاره رۆكی وه  سه  به نتینیه ستهقو  كان له نتینییه  زهب.  كی گركییه یه وشه: گۆتلۆ  
 

  Eunuck ئنوک
نتیک و   ئه له. ر یسه مای کۆشکی قه  بۆ گه یه ئاماژه. موک ساو، نره  خه واته. ن روای پده  گرکیش ھه به.  کی التینییه یه وشه

کانیشدا،  نتینی و عوسمانییه می بزه رده  سه له. ر بوون یسه مای قه  گه، مجور و شه قه.  بووه کاندا، رۆلی گرنگیان ھه  کۆنه شارستانییه
                                                 .دا ی وتیش ده ت و ئیداره  سیاسه میان له رپکراوی ناوماڵ بوون، ده ی باوه وه رئه به له
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