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١٦٢شماره   ، آذر  ١٣٩١ ماه 

  

  

  در کنار زنده یاد شيخ عزالدین حسينی" اورهان کوتان"عکسی از 

  

   ُکردبيوگرافی مختصر شاعر

 (Orhan Kotan)اورهان کوتان 

ی کرد که   در یک خانواده١٩۴۴و تحقيق، در سال ی تعداد زیادی مقاله  اورهان کوتان، شاعر سه کتاب شعر و نویسنده

اورهان دومين فرزند پدر کارمندش بود . ُمهر کمونيست و حامی جنبشهای خلق کرد را در پيشانی داشتند متولد شد

ی زبان،  که تحصيالت دبيرستان را در یکی از شهرهای کردنشين ترکيه به پایان رسانده و در شهر آنکارا وارد دانشکده

 ٢۴. گشت مجبور به ترک دانشکده ١٩۶٨ در سال )*( به دليل حضور فعال در جنبش جوانانلیو. خ و ادبيات شدتاری

و مدتی دبير ایالتی جنبش را به فعاليتهای سياسی اش را در آنجا ادامه داده  و ازگشتساله بود که به زادگاهش ب

 چنين عضو انتشارات کومال  و همکردتاسيس را  Ocak Komünü  نشر اوجاک کمون١٩٧۴بعد از سال . گرفتعهده 

Komalرساند را به چاپ )**(نگرم  و دومين کتاب شعرش، با غرور جهان را میگرفت و مدیریت آن را به عهده  شد .

. به عهده گرفت Rizgari  یی ریزگار ی تازه انتشار یافته  مسئوليتی در هيئت تحریریه مجله١٩٧۶سال اورهان کوتان 

  .برد  و هشت ماه در زندان به سر شددستگير وران وی در این د

کودتای نظامی ، متعاقب ی سازماندهی بود  در حالی که در حزب کمونيست کردستان، فعال کميته١٩٨٠در سال 

رغم شرایط سخت پناهندگی به يعلاورهان کوتان   . شد و در کشور سوئد پناهندهگشت اروپا  مهاجرت بهبهمجبور 

ارگان مرکزی حزب کمونيست Yekiti  و مسئوليت نشریه یکيتیداد ادامه  در سوئداش فعاليت سياسی و هنری

   . گرفترا به عهده  Kurdistan pressو همچنين سردبيری  کردستان 

 وی در آن .کرد کناره گيری زب داشت از فعاليت سياسیح در پی اختالف نظرهایی که با ١٩٩١ در سال اورهان کوتان

 به ترکيه بازگشت و در زندگی در شرایط تبعيدها   بعد از سال١٩٩۵در سال . برد  از بيماری نارسایی کليه رنج میزمان

  .بست سالگی چشم از جهان فرو ۵۴بيمارستانی در استانبول در سن در  ١٩٩٨سال 

رکيه با شعار نه به ناتو، نه به آمریکا و امپریاليزم جنبشی را  دانشجویان و جوانان انقالبی ت١٩۶٨در ماه می سال ) *(

این . یافتهای ترکيه، گسترش   به آب"۶فيلو " نام هبا ورود سرکنسول و کشتی جنگی آمریکا باین جنبش . آغاز کردند

تعداد بسيار   خيابانی و دستگيری کنندگان اعتصاب و به صفوف ها   با هجوم پليس به دانشگاهاعتراض وسيع توده ای

  .شد سرکوب شفعالينزیادی از 

  .باشد  یکی از شعرهای این دفتر میکه است "نگرم با غرور جهان را می"نام  شعر ترجمه شده  )**(


