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دا، ئصوارة دي ئاناتوليلة خوصندنطةيصكي دواناوةن"ئاقال"ماوةيصك لةمةو بةر لة شاري
، كة تصدا خوصندكاراين كؤرصكي شصعر خوصندنةوة لةو خوصندنطايةدا بةرصوة ضوو

و شصعرانةي كة ثصشتر بةرصوةبةري خوصندنطة بؤياين دياري كرد بةشي ئةدةبيات، ئة
يةكصك لة خوصندكاران ثاش خوصندنةوةي ثارضة شصعرةكةي يان خوصندةوة،بوو دة

شصعرةكاين ئصمة بة تةا ئةمانة نني، شصعرةكاين ئصمةيان سانسؤر كردوة، هةر :"ويت
خائن بة "م شصعرةبؤية من دةمهةوص شصعرصكي تر بؤ ئصوة خبوصنمةوة، نصوي ئة

كاتصك ئةو شصعرةي ."لةشصعرةكاين نازم حكمةت شاعري بة ناو بانطمانة"نيشتمان
خوصندةوة،زؤربةي بةشداربوان هةستانة سةر ثص و بةضةثلَةلصدان ثصشوازي طةرميان 

بةالَم دوورماز بةرصوة بةري  خوصندنطةكة، بةبيانووي ئةوةي كة . لة شصعرةكةي كرد
ةكةياندا نةطوجنابوو دذكردةوةي بةرانبةر بةو خويصندكارة لة ئةو شصعرة لة بةرنام

 مقامي موقالش كة لة و كؤرةدا بةشدار بوو، بة هةر وةها قامي. خؤ نيشان دا
ثارصزةرةكاين خؤي راطةياند كةدةسبةجص دةسطريوراثصضي دةزطاي ئاسايشي 

ايةرةي دواتر ئةو خوصندكارة لةبةرضاوي بةشدار بواين كؤرةكة  راثصضي د.بكةن
سص ثارصزةر بةنصوةكاين لؤنت ئانيل، موحةمةدتوكات، شاكر ئؤزدمري، . كرائاسايش 

وةكالةيت ئةو ي ئةستؤ طرتنة بؤ يي خؤيانيانضوون بؤ دايةرةي ئاسايش وئامادة
لةبةر ئةوةي .ثاش سص سةعات لصكؤلَينةوةمةئمووراين ئاسايش . بريرخوصندكارة دة

 كران برياري ئازاد كردين بدةن، بةالَم حلووسي كة ئةو شصعرة قةدةغة نةبوو ناضار
ثصة هةنطاوة ياساييةكان لةم م ئةردؤغان طوتبووي ئةو شصعرة سياسية و قةدةغةية، بة

ئةمة بة  تةا منوونةيصكي بضووكة لةسانسوور وخةفةقاين  . بوارةوة درصذةي هةية
رالَةكان  وئصستاش ةها ناسيؤناليستةكان و ذنةدةولةيت توركية، كة بة درصذايي سالَ

نازم حكمةت لةسالَي . بر نابنخزيب ئيسالمي حاكم سةثاندويانة بةم زوانةش بنة
شي درصذةي بةخةبايت شؤرشطصرانة و  زايين لةدايك بوو تاكايت مردين ي1902

مةين خؤي لةزيندان و تاراوطة موو تة هة وئازادي خوازانةي خؤي دا كومونيسيت و
هةرطيز لةبةرانبةر سةركوتطةرانوو ضةوسصنةراندا سةري . وحةشارطةدا تصثةر كرد

شؤر نةكرد، لة راسيت دا بةراشكاوي دةتوانرص بطوترص كةنازم حكمةت، هاواري 
نازم حكمةت لةطةلَ شاعران . ئازادي خوازي بوو بؤ  هةموو ضةوساوةكاين جيهان

، "ثابلوو نرؤدا"، "ئارطؤن"وبانط و شؤرشطصري جيهان وةكوو ونوسةراين بة نا



 زماين 30بةرهةمةكاين ئةو بةزياتر لة . ئاشنا و هاوقسة بوو"سارتر"و" نيكالسطلني"
جؤراوجؤر وةرطصردراوو بالَوبوونةتةوة، بةالَم تا ئةو رؤذةي كة خؤي لةذياندا 

وبوونةوةي بةرهةمةكاين مابوو، دةولَةتاين فاشيسيت توركية رصطةيان بةضاث و بالَ
دا لةشاري مسكؤ 1963ي ذووئيةي سالَي3نازم حكمةت، لة كازيوةي رؤذي . ئةو نةدا

مةرطي ئةو خةمصكي طران بوو بؤ ئةو بؤ هةميشة ضاوي لصك ناو ذياين بة جص هصشت، 
لة ثةذارةي . كةسانةي كة لةنزيكةوة دةيان ناسي يان لةطةلَ بةرهةمةكاين ئاشنا بوون

و نووسةرانصكي زؤر لة سةراسةري جيهاندا ضةندين شصعرو ةودا شاعران مةرطي ئ
و لصكؤلَةوةري   شاعر" نةدميي طورسل"لةوانة. ان بؤ ئةو هؤنيوةتةوةيبةرهةمي هونةر

دا، "ئروث"ي زايين دا لة بةشي تايبةيت نامةي طؤظاري1974ناسراوي توركية، لةسالَي 
"  نازم حكمةت ، لةوصدا ئاواي نووسيبوو كة تايبةتوو بةيادي دةهةمني سالَةي مةرطي

 دوذمناين ئةندصشة، نازم حكمةت بؤ بصزاريو رةقوو  سةرة راي هةموو طوشارةكان
ساتصكيش لة طؤراين خوصندن نةوةستاوة، ئةو طؤراين هيوا بةداهاتوو و 

دا لةزينداين بؤرسا 1994باوةربةشؤرشي دةخوصند بةو شصوةكة خؤي لةسالَي 
 لةنصو دةسالَ زينداندا تصثةر بوو، هةموو ئةو كةسانةي كة لة لةيصكوةكوو طو: نووسي

طؤشةو كةناري هةموو دونيادا  بؤ نان، بؤئازادي و بؤ سوسياليزم تص ئةكؤشان ، 
زايةلَةي دةنطي نازم حكمةتيان لة نصو ذوورةكاين زيندان و لةضؤالَوطةكاين  تاراوطةدا 
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