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ی ژنه  شاعیری کورد نه زه ند به گیخانی " زه نگوی ووتن" به  بۆنه ی ده رچوونی کتبیی شیعریی 
 به  London Review Bookshopبه  زمانی ئینگلیزی،  کتبخانه ی به ناوبانگی به ریتانی 

 2007 ی شوباتی 8 ،  ی ئینگلیزی رۆژی پنجه ممهAmbitخانه ی په خش و گۆڤاری هاوکاری 
 . ئواره یه کی پناساندن بۆ کتبه آه  و شاعیر به ڕوه  ده به ن

 
ماوه ی مانگکه  ده رچووه  و له  الیه ن ئه ده ب دۆست وشاعیر و خونه رانی " زه نگوی ووتن"

هه ر دوای ده رچوونی کتبه که  له  ناوه ڕاستی مانگی   . راوهبه ریتانی  پشوازییه آی باشی لک
 که  له  Start the Week ی به ریتانی، 4، به رنامه ی سه نگینی رادیۆی 2006دوانزه ی 

الیه ن ئه ندرۆ ماڕ  ه و ه  پشکه ش ده کرت، بانگھشتی شاعیر نه زه ند به گیخانی کرد بۆ 
.  داریکردن له  گفتۆگۆیه ک له مه ڕ هونه ر و به خته وه ریخوندنه وه ی چه ند شیعرک و به ش

 shtml.starttheweek/factual/4radio/uk.co.bbc.www://http :  بوانه(
 

مانی ئینگلیزی، ریتشارد مه که یین،  شاعیر و وه رگی نازم حیکمه ت و ئانا ئه خماتۆڤا بۆ ز
له  شیعره کانی نه زه ند به گیخانیدا : "نووسیوه و ده " زه نگوی ووتن" پشه کییه کی بۆ کتبی 

جۆگه له ی سه رده می مندای نه زه ند ده بته  رووباری پهاژه ی :  زه مه ن هه ده قو و گه وره  ده بت
به م نه زه ند .  له  که ناری رووباری لواغ و ئه تله نتیکدا ده شواتدیجله  و پاشان له  مه نفا خۆی

نایه وێ به ر شه پۆی زه مه ن که وێ و بوات؛ ئه و له  شیعره کانیدا له  دژی جینۆسایدی کورد و 
ئه نفال ده جه نگ  که له  سانی هه شتا رژمی به عس دژی هاووتیانی کورد له  عراق به رپای 

 و دژی کوشتن و تاوانه کانی نامووسپه رستی ده جه نگ، هه روه ها خه بات ده کات بۆ ئه. کرد
شیعره کانی نه زه ند پن له  ئازار، ئازاری ژن، . هۆشیارکردنه وه ی  رۆژئاوا له  مه سه له ی کورد

 ."ئازاری کورد
 

نیزا ئه لڤی ، ژنه  شاعیری ئینگلیز مۆ" زه نگوی ووتن"له  سه ر به رگی دواوه ی کتبی 
 خونه ری به ریتانی Ambit، "زه نگوی ووتن"به  له  چاپدان و بوکردنه وه ی :  "نووسیویه تی

نه زه ند به گیخانی ئه زموونی ژنبوون و کوردبوون و مه نفای له  . ئاشنای ده نگکی ناوازه  ده کات
گه ییشتنکی ده گمه نی سیاسی و کۆمه ه  شیعرکی ونه ئامزدا به رجه سته  کردووه  که  گه واهی پ

ئه م شیعرانه  وه کو زه نگوڵ مۆسیقایه  کی روونیان ل ده ڕژێ و ماوه یه کی زۆر . رۆحی ده ده ن
ئه و هه  ته نکه ی نوان ژیان و "پ هه ست وه کو    . دوای بیستنیان له  یادماندا ده زرنگنه وه

 ." به  ژیان ده به خشن، ئه م شیعرانه  به هزن و گوڕ و تین "مه رگ
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Bells of Speech (ISBN 978-0-900055-11-9) 
ی به ریتانی ده ست ده که وت و دوای ماوه  یه آی دیکه  ده توانن له  رگه ی  له  کتبخانه کان

 .  ئه مازۆنه وه  بیکن


