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هماریا ڤین  
1912- 2003  

  
 دایک و باککی   له1912سای . بوو ز سودی نه گه  ره ماریا به

  .دایک بوو  کۆبنھاگن له دانمارکی، له
ب،   ده1991 -1906 ئاشنای ئارتور لوندکڤیست 1936سای 

ڵ  گه  ژن و مرد و له بن به تی، ده ۆستایهند مانگک د دوای چه
  ئارتور به. وێ جنشین بوون ئارتور ھات بۆ ستۆکھۆلم و له

  ماریا شۆڕه. بیی ئاشنای کرد ده دان و ژیانی ئه رمه ران، ھونه نووسه
نی  مه ته.  وه روا مایه موو ژیانیشی ھه کچکی جوانپۆش بوو، ھه

  .م بوو وودهچی جوانپۆشکی ن ت ساڵ بوو، که نۆھه
 زمانی سودی شیعر بنووس، ل ئارتور  خت بوو بۆی به تا سه ره سه
. دا تی و ھانی ده زموون و ناسراو بوو، یارمه  ئه رکی به  نووسه که

  . وه  شیعری بوکرده م دیوانه که  یه1943ماریا سای 

 

رمان هستیگ داگـ  
1923- 1954  

 
 

ورووپا  ونکی ئهموو ش  ھه مکدا ژیا، له رده  سه له
ی  باره  خون له  له یتوانی جگه و نه ئه. ڕژا خون ده

کیدی بنووسک که رده سه. شتبوو له م بکوژ،   پ 
ق و چاوی سووری بکوژ  یتوانی باسی دی ره و نه ئه
کانی  ته مژووی روودانی بابهرووداو و . کا نه
 خۆی تیایدا  ی که مه رده و سه  بۆ ئه وه ڕنه گه ده
 -1936ڕی ناوخۆی ئیسپانیا  می شه رده سه. ژیا ده

. 1945 -1939می جیھانی  نگی دووه  و جه1939
 ساڵ بوو، 22نی  مه نگدا ستیگ ته  دوا سای جه له
  له.  وه دهبوکر'' مار'' ناوی  مین رۆمانی به که  یه که
ک  ند ساکدا چوار رۆمان و کۆمه ی چه ماوه

ک و  ند سیناریۆیه  و چه چیرۆک، چوار شانۆنامه
  کک بوو له یه. دان شیعر و گوتاری نووسی سه

 . ی که مه رده کانی سه  دیار و چاالکه ره نووسه

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الرس گوستافسۆن 

1936-  
 

ین رقای نووس و سه ی ئه س ھنده ، که رکه نووسه
تا . کات ک کار ده یه ند پرۆژه  چه م له رده ، ھه نییه

  شتا کتبی چاپ کردووه، که ی ھه ئستا نزیکه
فی و  لسه ی فه وه ، لکۆینه شیعر، رۆمان، شانۆنامه

  .بین ده ی ئه خنه ره
ک   وه شتاوه تای سانی ھه ره  سه ر له ھه

 زانکۆی تکساس، ئۆستن   له فه لسه پرۆفیسۆری فه
تی   سیاسه  له خنه  ره ووه له. کات مریکا کارده  ئه هل

گرکی  خنه ک ره ش وه مه به. گرێ سود ده
  .بیسترێ نگی ده سیاسیش ده

کادیمیای  ندامی ئه  و ئه  شاعیره الرس فۆرسل که
کانی الرس گوستافسۆن  ی شیعره باره ، له سودیشه
 جارک   شتک که زۆر ئاسانه: تی نووسیویه
 بیرت  ، به وه ، یان بیرت لکردۆته هکردووت
 دنیای شیعردا، مرۆڤ  ندجار له م ھه به.  وه بھننه

ریا  سه  پشتر به  که وه خرته شتی وای بیر ده
کانی الرس   شیعره من زۆرجار له.  ھاتووه نه

   . رھاتووه سه گوستافسۆندا وام به

 

ر توماس ترانسترۆمه  
1931-  

  
مین  که  سایدا یه23نی  مه  ته توماس له

  شیعر17 ناوی   شیعری به ه کۆمه
کان  یشتوو، شیعره شوازکی پگه.  وه بوکرده

ت   دیقه کانیش زۆر به باش و فۆڕمه
ری باش و نووسینی شیع. خشکرابوون نه
  ه  کۆمه تی خۆی، له ی شوازی تایبه شه گه

 رۆشنی  یشدا به شیعر17کانی دوای  شیعره
 سود و  مۆ توماس له  جۆرک، ئه به. دیارن

نگی شیعری نوی   پشه وی سودیش، به ره ده
  .ھندرێ سودی ناوده

کانی توماس بۆ زۆر زمان  شیعره
ییان ر و کاریگه رگدراون و شوازی ئه وه
ی نوی سود و  وه ر زۆر شاعیری نه سه به
  . یه ش ھه وه ره ده
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