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Ev wêne li Başûrê Kurdistanê ji aliyê Şervanên Azadiyê ve hatiye girtin. 
Ti tişt nikare weke destan hez bike, jixwe heger kulîlkên çiyê bin.

Objektîfa gerîla rengên çiyê li Başûr wiha dibîne, ne yek lib û ne yek xet...
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Xemgîn Bîrhat yek ji da-
mezrênerên Hunerkomê

ye û ji destpêkê ve di nava xe-
batên wê de cihê xwe girt. Bi vî
awayî jî yek ji şahidên sereke
yên wan salan e ku em berhe-
mên wan nas dikin, lê bûyerên
wan, hest û helwêstên kesan di
wan salan de, tişta qewimî ji bo
birêxistin kirinê, em kîm nas dikin. Ew bi îhtîmam îşaret bi
wê yekê dike ku destpêk ji ber pêdiviya civakî ya gelê Kurd
bûye û di vî warî de helwêstdanîn esas bûye.

Beriya Hunerkom bê damezrandin, xebateke çawa ya
hunerî hebû?

Ez di payîza 1980´yî de ji bo xwendina zanîngehê hatim
Elmanyayê. Qederê 6 mehan li Frankfûrtê mam û di buhara
1981´ê de ji bo fêrbûna ziman çûm Bochumê. Li wir min ke-
sayetên weke Şivan Perwer, Naîf Haco, Ciwan Haco û Seyîd-
xan nas kir. Paşê jî min Ozan Çiya û Zozan nas kirin. Wê
wextê Naîf Haco bi Şivan Perwer re komeke bi navê Koma
Niştiman saz kiribû. Bêhtir xebat li dora vê komê bûn. Da-
wiya hefteyê ez û Seyidxan ji Bochumê û Zozan û Çiya jî ji
Essenê li Duisbûrgê kom dibûn. Hevalê Amelê jî hebû, wî jî
dest bi karên gelêrî û şanoyê kiribû. Me xebatên gelêrî,
muzîk û şanoyê bi hev re dimeşandin. Em 7-10 heval bûn, lê
em bi beşên hunerê hemûyan re mijûl dibûn û em pirr bi
coş û xuroş bi van xebatan dadiketin. Fikarên me yên şexsî
tinebûn. Derdekî me yê qezenckirina pereyan tinebû. Em li
populerbûnê nedifikirîn. Ez dibêjim qey têkiliya vê bi pêva-
joyên dîrokî û civakî re hebû. Di wê wextê de gelê Kurd dî-
roka xwe xistibû ber lêpirsînê, plan û projeyên xwe
çêdikirin. Em bi vê jî pirr bi heyecan
dibûn. Mirovên heta doh fedî diki-
rin bigotana em Kurd in, êdî ji
xwe re digotin em Kurd in;
pirsgirêkên eşîrî û malbatî
yên ew diteqinandin,
dabûn aliyekî û bi pirsgi-
rêkên gelê xwe re mijûl
dibûn. Mirovên digotin du
Kurd nikarin bêne cem hev,
êdî ji bo yekîtiya Kurdan di-
xebitîn. Di heman demê de xe-
batên kolektîf derketin holê. Di
rewşeke welê de, bêguman xebatên ji
bo muzîkê jî heyecan didan. Bi awayekî ji awa-
yan mirovî xwe di nava jiyaneke nû de didît.

Gelo di navbera milîtanî û hunermendiyê de xetek hebû
yan ew di zik hev de bûn?

Her roj gelek bûyer diqewimîn. Guhertinên pirr bi lez
hebûn. Hunermendên namzet ên weke min bi van bûyeran
diketin nava tevgerê. Ya rastî haya me ji têgînên weke milî-
tanî û hunermendiyê tinebû. Pêdiviyên Tevgera Azadiyê
hebûn, pêdiviya gel a manewiyatê hebû û ji bo vê pêdivî bi
sazîbûnê hebû. Her kes diviyabû di çarçoveya keda xwe de
biketa nava xebatê. Ji hunermendî û milîtaniyê wêdetir pî-
vanên di warê helwêstdanînê de esas bûn. Ji bo dengxweşî
ne esas bû. Ya bingehîn ew bû, hunermend diviyabû di ava-

kirina civakê de cih bigirta û li gorî xwe gurçûpêç bikira. Ya
girîng ew bû, diviyabû mirov xwedî pîvan bûya. Li ser vî bin-
gehî, em komek heval bûn, me sala 1983´an Komela Huner-
mendên Welatparêz ên Kurdistanê Hunerkom ava kir.

Çalakiyên wê yên pêşî yên hunerî çawa bûn?
Bûyerên min qala wan kirî, ji bo Kurdan di asta ronesansê

de bûn. Ji ber ku gelê Kurd ji nû ve li nasnameya xwe vedi-
geriya û ji cihana mirovatiyê re digot “ez jî heme”. Di her
warî de seferberiyeke xwerêxistinkirinê destpê kiribû. Bi vê
ve girêdayî, di cihana fikrî û hestî ya Kurdan de guhertinên
mezin hebûn. Diviyabû ev di warê hunerî û çandî de xwe bi
rêxistin bikira û ev guhertin nîşan bida. Ji bo vê jî em di şahi-
yên Newrozê de û di xebatên din ên çandî û muzîkê de
weke dengbêj û şanoger derdiketin ser dikê. Me kar û barê
xwe hemû bi xwe dikirin.

Ji bo şevên siyasî û Newrozan, rola muzîkê çi bû?
Kurd derketibûn derveyî welatê xwe. Lema, xebatên ku

wan bi çand û nirxên wan ve girê bide, girîng bûn. Ji ber ku
his dikirin, divê xwe li derve jî baş biparêzin. Vê jî kir ku ew
xwe di warê armancên polîtîk de bi rêxistin bikin. Ji bo pêdi-
viyên Kurdan ên di vî warî de muzîk bi roleke girîng rabû. Di
her çalakiyê de, heta di kongre û civînan de muzîk hebû.
Mîna ku bêyî muzîkê wê ti kar bi temamî negihîje armancê.
Bi muzîkê peyamên yekîtî û polîtîk hatin dayîn. Hesreta Kur-
dan a ji bo welêt bi muzîkê hat xurtkirin û bi vê mirov hatin
hişyarkirin da ku di nava têkoşîna azadiyê de çalak bin.

Kaseta pêşî we çawa qeyd kir?
Min kaseta xwe ya yekê, sala 1983´an li ser Mazlûm

Dogan ê sala 1982´an li zindana Amedê xwe şewitand bi
navê “Hepsa Diyarbekir” çêkir. Min ev berhem

hema piştî şehadeta Mazlûm Dogan çêkir.
Di demeke pirr kin de ket ser zimanê

her kesî. Me di bin banê Hunerkomê
de, buhara 1983´an li Neuss a El-

manyayê li studyoyê qeyd kir. Piştî
ku me album qedan, Hozan Sef-
kan ez pîroz kirim û got, bi vê al-

bûmê me derbeke din li hunermendên burjuwayê da.

Gelo te Hozan Mizgîn, Sefkan, Çiya nas kirin?
Hozan Mizgîn û Sefkan payîza sala 1982´yan hatin. Di civî-

nan de bi awayê axaftin û şêweyê xwe bala min kişandin. Di
kar û xebatan de berpirsiyar bûn. Hozan Sefkan di warê
dîrok û felsefeyê de kûr bû. Berê bi Kurdî û lêxistina tem-
bûrê nizanîbû, lê di demeke kin de xwe baş fêrî Kurdî û tem-
bûrê kir. Herweha xweş resm jî çêdikir. Di her warî de
hunermendekî bipêşketî bû. Li komeleyan bi saetan semî-
ner didan û mirov jî di vî warî de dahf didan.

Bi Hozan Çiya re jî em ji sala 1982´yan heta 1987´an bi
hev re xebitîn. Ji bo Koma Berxwedan û xebatên koroyê pir-
raniya sirûdan hevalê Çiya awazên wan çêkirin. Hunermen-
dekî afirîner bû. Min rojekê jê re got, em dibistanekê saz
bikin, bi vî awayî xebat gelekî bi amatorî dimeşin. Ji min re
got, em ê Hunerkomê bibin Botanê. Min hingê fêhm kir
heval Çiya çi qasî bi welat re bûyek yek.

Gelo te Hozan Dilgeş nas kir? Tu dikarî behsa kasetên wî
û tesîra wan bikî?

Di damezrandina Hunerkomê de me yek bi yek li deriyê
hemû hunermendan da û me ji wan xwest di nava vê sa-
ziyê de cih bigirin. Lê di nava yên me li deriyê wan da bi
tenê Hozan Dilgeş bi dostanî destê xwe dirêjî me kir û
got, ez dikarim di nava xebatan de cih bigirim. Ya rastî, ji
roja ku di nava xebatan de cih girt û heta roja dawî, gelek
berhemên ji ser ziman kêm nebin çêkirin. Wî ev xebatên
xwe yên hêja dan gelê xwe. Bijî bijî ARGK, lêxe gerîla, Bêrî-
vanê (ji bo hevala Binevş Egalê) bijî bijî heval Egîd, çend ji
van berheman in.

Di wê demê de ez û Ciwan Haco bi hev re diçûn fêrbûna
ziman. Min rojekê jê re got, tu çima beşdarî van xebatan
nabî? Bersiveke ji dil da min û got, hûn şoreşger in, li cem
we disiplîn heye. Ez nikarim bi disiplînê bikim. Dîsa wê
demê sala 1984, 1985´an li Festîvala Kemnade ya Bochumê
em çûbûn cem Ferhat Tûnç wê demê navê wî Bolşevîk bû.
Min û heval Çiya hema li ser piya jê xwestibû beşdarî xeba-
tan bibe. Baş tê bîra min, ji me re gotibû, ew endamê rêxisti-
nekê ye û divê destûrê bixwaze.

Destpêkek ji Hunerkomê re 
Pêdiviyên Tevgera Azadiyê hebûn, pêdiviya gel a manewiyatê hebû û ji bo vê pêdivî

bi sazîbûnê hebû. Her kes diviyabû di çarçoveya keda xwe de biketa nava xebatê. Ji
hunermendî û milîtaniyê wêdetir pîvanên di warê helwêstdanînê de esas bûn.

Luqman GULDIVÊ

Di wê demê de ez û
Ciwan Haco bi hev re diçûn fêr-

bûna ziman. Min rojekê jê re got, tu
çima beşdarî van xebatan nabî? Bersi-
veke ji dil da min û got, hûn şoreşger

in, li cem we disiplîn heye. Ez 
nikarim bi disiplînê bikim.
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Bi sed salan Kurdiatan tevî çanda wê ji alî dewle-
tên desthilatdar û kedxwar ve hatibû dagirkirin.
Hemû nirxên wê yên civakî û çandî bi rêya qirki-

rinên polîtîk û asîmîlasyonê talan û qedexe kiribûn. Ti liv ji
bo paşeroja Kurdan ku bikare li hemberê vê zordarî û tala-
niyê raweste nemabû. Tişta ji Kurdan re ma û ku wan xwe
pê li ser piyan hişt, hin nirxên civakê û çandê bûn. Ew jî
kilam, çîrok, serbihûrî, rengên govendên herêmî, stran,
lorîk, heyranok û hunera dengbêjiyê bû.

Di rewş û mercên wiha de ji nependî dengê qêrîna he-
warê ya vejînê bilind dibe. Ev dengê wêrek yê hişyarkirinê
bû. Di demeke kurt de, bandora wê li tevayî Kurdistanê
belav dibe. Gelê Kurd yê bendewarê azadiyê, ne dûr, di de-
meke kin de xwe li dora wî dengî û wê qîrînê girt. Ew him-
bêz kir, pê bawer bû. Jê re bû hêvî.

Belê ev dengê hanê yê ji nû ve afirandina dîrokê ye.
Ango tekoşîna azadî û rizgariya Kurdistanê ye. Ji destpêka
vê têkoşînê ta bi salên 1980´yî pirr berxwedanên mezin
çêbûn. Di nava gel de bipêşketinên bi bandor çêbûn.

Wekî tê zanîn armanca sereke ya vê tekoşînê, ji nav lep û
pencê qirrkirinên siyasî û çandî rizgarkirina Kurdistanê,
gelê Kurd, çand û hunera wî bû.

Ji bo hebûnê pêdivî bi çandê hebû
Li aliyê din, dewleta dagirker a Tirk xwe li van bipêşketi-

nan negirt û bi hemû hêza xwe ve bi ser tekoşînê de çû. Di
encama şerê mezin de bi hezaran malbat ji cî û warên xwe
hatin koçbarkirin.Ji wan gelek malbatan pena xwe gihand
welatên Ewrûpayê. Yên din jî li bajarên Tirkiyeyê belav
bûn. Mirov dikarê bibêje hetanî salên 1980´yî ti derfetên
ku Kurd karibin xebatên çandî û hunerî bikin, tine bû. Bi
navê Kurd û Kurdistanê her tişt hatibû qedexekirin. Di vê

serdemê de Kurdên li Ewrûpayê niştecî bûbûn, deriyê hê-
viyê vekirin. Ji ber ku beriya sala 1980´yî têkiliya wan bi
tevgera azadiyê re hebû. Ji bo wan tehlûkeya herî mezin
ew bû ku nifşên nû li navêndên metropolên kapîtalîst de ji
nasname, çand û nirxan qut bibin. Vê tirsê hişt Kurd bik-
evin nav lêgerînan û di encama van lêgerînan de wan dest
bi sazkirina navêndên civakî û komeleyan kir. Lê dîsa jî li
wan navendan kêmasiyeke sereke hebû. Ji bo civak bi
nirxê xwe re bijî, wan nas bike, welat û warê xwe ji bîr
neke, pêdivî bi xebatên çandî û hunerê hebû.

Ji salên 1978´an heta 1982´yan ji alî çend heval û welat-
perwerên fedekar ve hin xebatên hunerî dihatin birêvebi-
rin. Asta vê xebatê pirr lawaz bû. Armanc ji vê xebatê jî ew
bû ku ji bo şev û çalakiyên civakê re bibin bersiv. Lê ne ez-
mûna wan hevala, ne jî naskirina wan têrî xebateke wiha
girîng nedikir. Ne jî di menzîla wan de armaceke avaker ya
çand û hunerê hebû. Bi rengekî ji rengan, wan hevalan xwe
li gorî çalakiyên gel yên demî amade dikir. Ji bo pîrozkirina
cejna Newrozê, dawet û hwd. Di destê wan de ji bilî stran,
kurte skêç û hin govendên herêmî (ew jî pirr di asta ama-
torî de), ti bingeh nebû. Mîras û çavkaniyeke ku xwe lê bi-
girin jî tine bû.

Pêvajoya minaqeşeyan
Lê êdin wext hatibû, her hevalî dizanî ku bi vî şêwazî, xe-

batên çandî û hunerî nayên mezinkirin, rêxistinkirin. Hej-
mara Kurdan jî li Ewrûpa zêde dibû, xebatên çand û
hunerê têra gel ne dikir. Li ser vê rewşê pirr gotûbêj çêbûn.
Lê hevalên heyî ne di wê astê de bûn ku pêşengiya bîrdozî
û zanistî ji vî karî re bikin.

Li ser vê yekê û bi armancên mîna pêşîgirtina li bişaftinê,
parastina ziman û çand di nava Kurdên li Ewrûpayê de û
qutnebûna peywendiya wan bi Kurdistanê re, Tevgera
Azadiyê li gel kar û xebatên xwe yên rêxistinî û siyasî, gi-
rîngî da bi xebatên çand û hunerê jî.

Hunerkom di encama nirxandinên vê pêvajoyê de kete

rojevê. Jixwe beriya vê pêngavê li Kurdistanê merc û derfe-
tên avakirina saziyeke çand û hunerê ya wek Hunerkomê
tine bûn.

Bi vî rengî Tevgera Azadiyê sala 1982´yan dest bi avaki-
rina ji bo rêxistinkirina xebatên çand û hunerê kir li Ewrû-
payê.

Bi Hunerkomê re hêvî jî çêbû
Bi hatina Şehîd Sefkan û Sehîd Mizgîn re, rê û rêbazên

bipêşvebirina vî karî zelal bûn. Girîngiya sazîbûnê çi ye, hat
fêmkirin. Di nava salekê de biryara sazîbûnê hate dayîn û
bi pêşengiya Şehîd Sefkan û Sehîd Mizgîn, 9´ê Tebaxa sala
1983´yan bi beşdariya gelek delegeyan, li bajarê Elman-
yayê Kolnê, Hunerkom hat damezirandin.

Di kongreya damezirîner de berpirsên civaka Kurd, rew-
şenbîr, nûnerên saziyan hemuyan damezirandina Huner-
komê bi xweşbînî silav kir. Vê gava dîrokî bi her kesî re
hêviyên nû peyde kirin.

Armancên sereke yên Hunerkomê 5 bûn û mirov dikare
wan weke li jêr bike rêz:

1) Bi rêya afirandina stran û awazên nû civaka Kurd ya li
derveyî welat, motîveyî doza azadiyê bê kirin.

2) Xwedî li stran û awazên resen yên gelêrî, dengbêjî û
herêmî derkeve û wan ji nû ve binirxîne û bi civakêre bide
nasîn.

3) Bi alîkarî û perspektîfên Tekoşîna Azadîyê, Kurdên (ji
hemû rêng û şêwazên hunerî mehrûm hiştî) bi sedsalan ji
hev cudakirî bîne cem hev, û ji nû ve bala wan bikişîne ser
giringî û pêdiviya xebatên hunerî yên wek şano, muzîk,
skêc, sînema, şêwekarî, fîgur û motîfên govendên gelêrî.

4) Ji bo ev xal jî pêk werin bi rêya çalakiyên çand û hu-
nerê xwe bigihîne hemû ciyên Kurd lê.

5) Mirovên di warê çand û huner de jêhatî, stranbêj, mu-
zîkjen, şanoger û wekî din ên xwediyê pîşe, li dora xwe bi-
hewîne, derfetan ji wan re peyde bike û berhemên wan
bigihîne civakê. 

Dîrokçeyek ji bo Hunerkomê
Di bin sîwana Hunerkomê de Koma Berxwedan di birêvebirin, organîzekirin û birêxistinkirina hemû

kar û xebatên çandî û hunerî de bi rola pêşeng rabû. Koma Berxwedan bi afirandina stranên şoresgerî ne
tenê ji bo Kurdên li Ewrûpayê, belê ji hemû parçeyên Kurdistanê re bû dengê azadiyê. 

Hozan SEYIDXANt
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Destpêk 1983 bû
Çavkaniya fikra damezirandina Hunerkom ê, pers-

pektîfa tekoşîna azadiyê bû. Armanc ji vê ew bû ku
gelê Kurd ji qirrkirina çandî rizgar bibe û bi rêya ava-
kirina saziyên çand û hunerê bibe xwediyê nasna-
meya çandê. Jixwe di salên 1983´yan de Kurdên li
Elmanyayê û welatên din ên Ewrûpayê bi statuya
komeleyan saziyên xwe yên girseyî vekiribûn.

Lê di wan komeleyan de xebatên çandî pirr lawaz
bûn. Ji hemû birên civakê re nedibûne  bersiv. Ji ber
vê jî pêdivî bi saziyeke navendî ya wek Hunerkomê
hebû. Tekoşîna Azadiyê bi vê bîreweriyê girîngî da bi
xebatên çand û hunerê. Li ser vê bingehê sala
1983´yan bi pêşengiya Şehîd Sefkan, Şehîd Mizgîn û
çend hevalên din Hunerkom hate damezirandin.

Endamên Hunerkomê yên damezirîner û hingê
amade Şehîd Sefkan, Şehîd Mizgîn, Zozan, Muharem
Aral, Amele, Şehîd Çiya, Serdar Dêrsimî, Xemgîn Bîr-
hat, ez û gelek welatparêzên din bûn.

Her çi qasî civakê xwe bi rêxistin kir, ewqasî jî gi-
rîngiya mezinkirina xebatên Hunerkomê xwe da der.
Li ser vî esasî, Hunerkomê di encama xebatên xwe
yên du salan de li Elmanya û welatên din yên Ewrû-
payê 6 şûbeyên xwe vekirin. Di van şûbeyan de hem
gelek nifşan ji xebat û dersên fêrbûna amûrên mu-
zîkê, govendên gelêrî, şano û kurte-skêcan sûd wer-
digirt, hem hunermendan dikarî berhemên xwe bi
rêya van şûbeyan bigihînin gel. 

Li Ewrûpa koma yekem
Koma Berxwedan
Beriya damezirandina Hunerkomê û Koma Berx-

wedan, li Ewrûpayê ti zemîna weke navend tine bû.
Kesên bi karê hunerê radibûn, bi tena serê xwe tev-
digeriyan. Wan jî hunera xwe bi rêya çalakiyên rêxistinên si-
yasî bi rê ve dibir. Jixwe, qet xebatên wek komê tine bûn.
Wê demê, hema hema her rêxistina siyasî ya Kurdan, yek
yan jî du stranbêjên xwe hebûn.

Cara pêşî bi fikir û hewildanên Şehîd Sefkan û Şehîd Miz-
gîn sala 1983´yan bi damezirandina Hunerkomê re Koma
Berxwedan jî hate damezirandin. Beriya damezirandina
Hunerkomê, sala 1980´yî çend heval bi rêya stranbêjiyê di-
hatin cem hev. Ev heval heta 1983´yan beşdarî şahî û çala-
kiyên çandî dibûn. Zozan, Şehîd Çiya, Serdar Dêrsimî û ez
hin ji van bûn. Di beşa şanoyê de Muharem Aral, Amele jî ji
kesên destpêkê bûn.

Bi damezirandina Hunerkomê re rewşa endametiya
Koma Berxwedan jî hate zelalkirin.

Endamên wê yên destpêkê Şehîd Sefkan, Şehîd Mizgîn,
Zozan, Şehîd Çiya, Xemgîn Bîrhat, Serdar Dêrsimî, Xalit, ez û
di demeke kurt de jî Dilar (Turkan Îpek, ji 1990´î ve di hepsa
Tirkiyeyê de ye) Hatîce, Guler, Rifetê Siwêrekî û Zinar (ji ber
pençe şêrê wefat kir) bûn.

Hem stranbêj hem şagoger û hem govendger
Bi damezirandina Hunerkomê re girîngîya sazkirina

koman derkete holê. Ji ber ku di wan pêvajoyan de her
dişû stranbêj, dengxweşan û muzîkjenan xwe li sîwana Hu-
nerkomê digirt. Hejimar zêde dibû. Hunerkomê, di birêve-
birin û rêxistina xwe de di bîr û hizra xebatên hevbeş û
kolektîf de tevdigeriya. Girîngî dida bi xebatên kominal. Ji
beşên hunerê çi kesê bixwesta dikarî di bin sîwana wê de
kar bikira. Belê, pêwîst bû ew kes li gorî şêwaza xwe di nava
komên hunerî de cihê xwe bigirta.

Heta bi 1995´an her yek ji endamên Koma Berxwedan di
heman demê de şanoger, govendger jî bû. Ango di nava
hemû kar û xebatên şand û hunerê de cih digirt.

Koma Berxwedan di şahî, cejn û çalakiyên çandî de bi
pêşkeşkirina stranên soresgerî dil û hestên guhdarên xwe
bi coş dikir. Berxwedan, serhildan, lehengî û şehadetên
mezin ên di nava Têkoşîna Azadiyê de bûn mijarên sereke
yên xebata Koma Berxwedan. Albûma wê ya yekê jî di en-
cama xebateke zêde de sala 1983´yan derket. Piştre jî li dûv
hev 18 albûm derxistin. Wekî din mafê her endamê/î hebû
ku bi xwe jî albûma solo derxe.

Bû dengê azadiyê
Koma Berxwedan her ku çû bi endamên nû xwe ava

dikir. Ji sala damezirandinê ta 1995´an, bi dehan stranbêj,
muzîkjen û dengxweşan xwe li komê girt. Sala 1985´an
Xelîl Xemgîn, Armancê Efrînî, Cemalê Tîrêj, Hozan Şemdîn,
Eylem, Cewadê Merwanî, Sosin, Diyar, Peywan Arjîn, Hekîm
Sefkan, Beser Şahîn, Şehîd Serhat, Kawa, Felemez Ajwan (ji
Rojhilat e), Azadê Efrînî bûn endamên Koma Berxwedan û
xebat meşandin.

Di bin sîwana Hunerkomê de Koma Berxwedan di birê-
vebirin, organîzekirin û birêxistinkirina hemû kar û xebatên
çandî û hunerî de bi rola pêşeng rabû. Koma Berxwedan bi
afirandina stranên şoreşgerî ne tenê ji bo Kurdên li Ewrû-
payê, belê ji hemû parçeyên Kurdistanê re bû dengê aza-
diyê. Bi giştî li meydana hunerê, koma Berxwedan bi
helwêsta xwe, bi stran û awazên xwe bû dengê şoreşê. Di
warê muzîkê de wê Alî Îkîzer, Memo Yapiştiran, Memo Gul û
Mazlum jî li komê zêde bibûna.

Ji bo muzîk û govendê mihrîcan
Ji sala 1985´an û pê ve, di encama bandora xebatên Hu-

nerkomê û Koma Berxwedan li gelek welatan û li gelek ba-
jarên Elmanya yê bi dehan komên muzîkê hatin
damezirandin. Ji 1986´an û vir ve, ji wan re bi armanca bi
pêşxistina komên muzîkê her sal hawirkana mihrîcana mu-
zîkê dihate çêkirin.  

Ji destpêka Hunerkomê ve xebatên şanoyê, govendên
gelêrî û şêwekariyê her hebûn. Endamên Koma Berxwedan
ji destpêkê ve di hemû beşên hunerî de kar kirin. Wekî din
di xebatên govendên gelêrî de ku Amele bi rê ve dibir,
Şehîd Binefş Egal, Şehîd Abdullah Sevgat, Şehîd Alî Agal,
Şehîd Qasim û bi sedan keç û xort tevlî xebatan bûne. Ev
beşa govendê ji sala 1986´an û vir ve her sal havînî Ji bo
komên govendê hawirkana mihrîcana govendên gelerî çê-
dike. Ya pêşî 26´ê Hezîrana 1986´an bi rê ve çû.

Hemû kar û xebatên çand û hunerê heta sala 1990´î di
bin sîwana Hunerkomê de dihatin birêvebirin. Her ku diçû
hejmara Kurdên koçber jî zêde dibû. Malbat û nifşên ku bi
salan li Ewrûpayê bi cih bûbûn, diketin ber bandora kapîta-
lîzmê. Vê rewşê û gelek sedemên din hişt ku şêwaza berê
ya xebatên çand û hunerê werê guherandin. Êdin pêwîst

bû birêvebirina xebatên hunerê ji şêwazên, teng û
amator bihatana rizgarkirin. Êdin li şûna wê bi rê û
rêbazên profesyonal huner û berhemên hunerê di-
viya bêne afirandin. Di encamê de 1993´yan êdin
Hunerkomê şûna xwe ji eniyeke berfirehtir re hişt. Ji
hingê ve xebatên çand û hunerê bi navê (manewî jî
be) Akademiya Çand û Hunerê hatin meşandin.

Her ku li welat tekoşîna Kurdan bi pêş diket, gu-
hertin û veguhertin jî bi xwe re çêdikirin. Li meydana
hunerê, vê guhertinê xwe bi damezirandina TEV-
ÇAND´ê da der. Li şûna şêwaz û helwêstên salên
80´yî û 90´î, êdin xebatên çand û hunerê bi rêya ko-
misyon, komin û damezirandina meclîsên çand û hu-
nerê tê birêvebirin.

Hunerkomê ji sala 1985´an heta 1988´an her du
mehan carekê bi navê Bultena Hunerkomê, bultenek
weşand. Mijarên bultena bi formata kovarê, huner,
zanista hunerê, rola hunermend, girîngiya beşên hu-
nerê yên weke şano, muzîk, zargotina Kurdî, girîngiya
ziman û wekî din bûn.

Rexneyeke kêm mayînê
Erka bingehîn a Hunerkomê û saziyên paşê çi qasî

huner û çand be jî ew ewqasî beşek ji têkoşîna li dijî
qirrkirina çandî ya desthilatdaran bû. Ji ber wê jî wan
girîngî dida û îro jî didin bi tekoşîna li dijî ferasetên
nerênî yên wek populîzma bê pîvan, postmoder-
nîzm, jiyana modernîteya kapîtalîst, fikrên huner ji
bo hunerê ye, siyaset û huner ji hev cuda ne, ferdi-
yetî û nêzîkatiyên bê armanc û berjewendîparêz û
wekî din.

Niha heger li rewşa asta xizmeta ji hunera Kurdî re
bê pirsîn, helbet rewşa Kurdan ne wek rewsa 30 sal
beriya niha ye, tekoşîna wan jî ne di asta tekoşîna be-

riya bi 30 salan de ye. Daxwaz û xwestekên Kurdan jî ji yên
salên bihurî xurttir in. Ji ber vê jî, bi giştî ne warê çandê ji
van bipêşketinan re bûye bersiv, ne jî di asta wê de ye.

Ev rewş, ji bo Koma Berxwedan jî lê ye. Destpêkê
Koma Berxwedan li ser bingeha derfetên diyar ava
nebû. Çend xisûsên sereke hişt ku kom bibe Koma Berx-
wedan. Yek ji wan hestyariya destpêkê bû, bawerî û dil-
soziya bi tekoşînê re gelekî xurt bû. Ya din jî ji bo civakê
meydana çand û hunerê meydana zanist, raman, bîr-
dozî, perwerdê û nûjeniyê ye. Bê van têgînên sereke, ne
mumkin bû warê çand û hunerê bê birêxistinkirin. Xi-
sûsa sisiyan, hewceyî bi endamên pêşeng hebû. Tevgera
Azadiyê di vê çarçoveyê de, ji bo ev meydan bê birêxis-
tinkirin, sala 1982´yan bi rênîşandayîna rêxistinî, ked û
xebatên avaker yên Şehîd Sefkan û Şehîd Mizgîn hişt ku
heta îro jî Hunerkom û kom li ser lingên xwe bisekinin.

Rast e, ev demeke dirêj e ku Koma Berxwedan ji perfor-
mansa xwe ya berhemdar û rêxistinbûyî qut bûye. Îro, tevî
ku hejmareke mezin a hunermendan pê re ne jî wekî salên
80´yî û 90´î nîne. Jê dihate xwestin ku weke saziyek hunerê
xwe ava bike, deriyê perwerdehiya hunerê ji nifşan re veke,
û bi xebatên xwe, tekoşîna hunerê bi pêş bixe. Mixabin li
gel hewildanên sererastkirin û bihêzkirina komê jî, komê di
van xisûsan de ew rol û misyona xwe bi cih neanî. Ji bo ku
Koma Berxwedan di pêvajoyên li pêşiya me de bi rola xwe
ya afirîner û berxwedêr rabe, bi erkeke dîrokî re rû be rû ye.
Her endamekî komê di vê bîr û baweriyê de ye ku careke
din bi ruh û kelecana damezirandinê, ji niha û pê ve jî erka
xwe ya pêşeng bi cih bîne.  

Heger îro di qada çand û hunerê de qala destketiyan tê
kirin, pêwîst e rol û keda Şehîd Sefkan, Şehîd Mizgîn û
Şehîd Serhed û hemû şehîdên meydana çandê ji nêz ve bê
dîtin. 

Wan di mercên herî kêmderfet de bi wê feyza ku ji teko-
şîna azadiyê girtibûn, erka avaker ya meydana çand û hu-
nerê girtibûn ser milê xwe. Di encama hewildanên bi rêk û
pêk de Şehîd Sefkan û Şehîd Mizgîn bûne sedemkarên
avaker ên Hunerkom û Koma Berxwedan. Ji ber wê jî di serî
de endamên Koma Berxwedan, divê hemû xebatkarên
meydana çand û hunerê li hemberî van nirxên rûmetê
xwedî helwêsteke rast bin.

5

Heta bi 1995´an her yek ji endamên Koma
Berxwedan di heman demê de şanoger, go-
vendger jî bû. Ango di nava hemû kar û xe-
batên şand û hunerê de cih digirt.

Koma Berxwedan di şahî, cejn û çalakiyên
çandî de bi pêşkeşkirina stranên soresgerî
dil û hestên guhdarên xwe bi coş dikir. 
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Salên 1980´yî li Bakurê Kurdistanê
dengê saz û newayên xweş di-
bine balekî xebata siyasî ya şo-

reşgerên Kurd. Dengên xweş dikarîbûn
bigihin her dera welat, lê partî û rêxisti-
nên siyasî carê xwedî wê hêzê nebûn ku
kadroyên xwe bişînin gund, bajar û her
dera ku dilxwazên doza wan hebûn.
Heta hingê, hunera Kurdî a dengbêjiyê di
du warên parastina ziman û bihêzma-
yîna çanda şervaniyê de li dijî dijminan xwedî roleke erênî
bû. Ji wir û pê ve, êdî bi bipêşketina teknîkê re nefeseke nû
hem li ber dagirkeran vebûbû û hem jî îmkanên mezin
çêbûn ku şoreşgerên Kurdistanê jî ji bo nasandina arman-
cên xwe sûdê jê wergirin. Bi rêya huner û siyasetê kesên
xwedî hestên neteweyî û dengên xweş gehabûn hev. Êdî bi
rêya awaz û helbestên wan stranbêjên welatperwer, rêxisti-
nên siyasî jî dikarîn peyamên xwe bigihînin hemû çînên ci-
vakê. Bandora hunerê û bi taybetî jî hunera ku hestên
neteweyî dilivandin bi vê mînakê re bo me derdikeve ber
ronahiyê. Li vir ezê behsa yek ji wan kesan bikim ku bi des-
tekî vala lê ruhekî tije hêz û hezkirin dest pê kir. Pêngavên
ku hingî zû bûn heya bêne dîtin lê dema ez li wan rojan ve-
digerim û gotin, plan û armancên wî têne bîra min, li pey
derbasbûna zêdetirî 30 salan, baştir dizanim ka ferqên di
navbera wî û wan kesan de ku niha xwe hunermend dihesi-
bînin, çi ne.

Ez di wê baweriyê de me, heger ku Sefkan şehîd nebûya,
niha rewşa hunera Kurdî yê di asteke bilindtir de bûya. Ew di
vê rêbazê de xwedî stratejî, proje û pilanên dûrbînane bû.
Yên ku li pey wî hatin, heya dawiya salên 1997-98´an jî xe-
bateke baş didane meşandin, lê êdî ji wir û pê ve berhemên
wan sal ji salê zêdetir bê bandor man. Endamên Koma Berx-
wedan nekarîn bi berfirehkirina qada kar û xebata xwe rê-
baza Sefkan û Mizgînan dewam bikin. 
Şehîd Sefkan (Celal Ercan) hunermend, xwedî hinek pren-

sîpên exlaqî û xortekî rewşenbîr bû. Hunermendek bû ku
baş bi hemû aliyên siyaseta bişaftina dewletên dagîrker hi-
siyabû. Li ser nasnameya hunera Kurdî hem biqasî temenê
xwe şehreza û hem jî analîzên wî li ser deng û awazên hu-
nermendên klasîk pisporiya wî ji me re eşkere dikir. Rewşen-
bîr bi wê wateyê ku haydarî dîroka Kurdistanê bû û dema li
ser tevkujiyên Dêrsim, Geliyê Zîlan û siyasetên çewt ên
dewletên Îran, Tirkiye, Îraq û Sûriyê diaxivî guhdarên wî bê-
deng diman û pêre diçûne nava çîroka rastîn a wan rûdana
tirajîk. Gotinên wî pirranî nû û tije zaniyarên wê dema jiyanê
bûn. Me cara yekê li gundekî nêzî bajarê Urmiyê li rojhilatê
Kurdistanê hev dît.

Di wan salan de carinan dengê wî bi tenê û carinan jî
dengê keça şoreşger û hunermend Mizgînê hatina hewa-
yeke sar ya berê sibeha bihareke xweş di nava ciwanên
Kurd de belav dikir. Bayê bihara xwe sedan mizgîniyên jiya-
neke nû hatibûn nava civakeke raketî û nîvkuştî. Stranên
wan tevî lêlê-lolo´yên Kurdî hem xwedî peyvên nebihîstî û
hem jî peyamên nû bûn.

Du dengên salên 80´yî
Di wan salên tije zilm û zordariyê de ku li Kurdistanê bi

giştî û bi taybetî jî li bakurê welatê me zilm û bêda-
diya dagirkeran gihabû asta xwe ya herî dijwar, du
deng bûne yek û banga şiyariyê wek mizgîniya herî
xweş di nava gel belav kirin.

Awazên wan zû weke xwîneke rewan ketin nava
demarên dilê civakê û bûn ban û bingeheke nû û
bihêz di jiyana siyasî-civakî û huneriya Kurdan de.
Wan di pêngava xwe ya yekê de hereketek nû û hê-
zeke manewî a mezin da gel. Bi taybetî jî di nava şo-
reşgerên Kurd de, ew du deng, hêza ruh û mejiyê

nifşê nû bûn. Hingî ew bi dengekî bilind bûne bangek û
wiha qêriyan:

De were lê, de were de were 
Li welatê Kurdistanê şer e

De were lê, de were de were 
Me ji xelasiya Kurdistanê bawer e

Heyaran nawa xuyaye pir bilind bû 
Tekoşîna ji bo serxwebûnê

Heyran dijî koletiya hezar salî 
Şahî û xweşî bidin her alî... 

Ew ji hêlekê ve hunermend bûn û ji hêla din jî bi deng û
awazên xwe manîfestoya ”şoreşeke nû” di nava hemû çînên
civaka me da belav dikirin. Bihayê kar û xebata kesên wiha
ger bi vê pîvanê re û li gorî mercên dema xwe bê nirxandin,
hingî cewherê ked û rola wan yê baştir ji me re eşkere bibe.
Çimkî wan salan her tişt di jiyana Kurdan de nû û sava bû. Li
pey têkçûna serhildana Dêrsimê cara yekê bû ku ciwanên
Kurd li dora hev kom bûbûn û bingehê rêxistineke bihêz
damezirandibûn. Hereketa PKK´ê dixwest civak ji her alî ve
bi pêş bikeve. Pêşketina ku asta rewşenbîriya civakê bigûhe-
rîne û Kurdan bi rastiyên wan yên dîrokî bihisîne. Şehîd Miz-
gîn hingî welatê xwe Kurdistan şibandibû gulekê:

Gulim rabûn bang diken, oy gulê 
Bang keç û xurtan dikin, oy gulê

Rabe em dest bidine hev, oy gulê 
Em herin welatê xwe oy gulê

Celal Ercan bi nasnavê xwe yê hunerî Hozan Sefkan sala
1960´î li gundê Laleş Şaxî  yê Çemîşgezeka ser bi Dêrsimê,
hate dinê. Hingî siyaseta asîmîlasyona Komara Tirkiyê bi
hemû hêza xwe li bakurê Kurdistanê dihate meşandin.
Şehîd Mizgîn sala 1962´yan li navçeya Bedlîsê Tetwanê

hate dinê. Belkî wê pirrî caran ji zimanê dayîka xwe çîroka
tevkujiya geliyê Zîlan an jî evîna Siyabend û Xecê bihîstibû,
lê nedizanî ka ew jî bûye Xecêyeke din û yê li cihê Siyamend
bibe evîndara doza Kurdistanê. Ji ber wê jî hema di nûciwa-
niya xwe de bi dilekî evîndar berê xwe da jiyanê û hestên
wê yên hunerî hema ji temenê heft-heş saliyê û pê ve ji en-
damên malbatê re dane kifşê.

Du şoreşger ji Dêrsim û Bedlîsê
Du şoreşger yek ji Tetwanê û yê din ji Dêrsimê, lê Sefkan

di şertên dijwar de xwendina xwe li bajarê Elezîzê bi dawî
tîne. Sala 1977´an çend hevalên şoreşger nas dike ku wek
Apoçî di nava gel de xwedî liv û lebateke zêdetir bûn. Ew
dibe endamê wê komê. Sefkan hingî di nava hevalên xwe
yên şoreşger de hem li sazê dixist û hem jî helbestên melo-

dîk dinivîsin û bi dengê xwe yê germ û nerm distirî. Carinan
jî di çardîwarên malan de ew li dora hev kom dibûn û Sef-
kan behsa hêrîna destarê şoreşeke nû dikir:

Bihêre destar, bihêre, bihêrse,…
Derdê me gelek giran e, girane

Dengê destarî girîne, nalîne 
Ax û fîxan û haware, haware...

Distaro danî tu hûrke, tu hûrke 
Xem û dengê me haware, haware...

Carekê hema bihêre, bihêre... 

Qîmeta mîrasê hunerê li ba wî bêdawî bû. Çaxê di rûnişti-
nên xwe de strana ”bihêre destar” digot, hingî li ser jiyan,

huner û dengê Tehsîn Teha jî xwedî nêrîn û gotinên taybetî
bû. Hingî mirov dizanî ku Sefkan xortekî bi îdîa ye û yê di

qada hunerê de bibe navûnîşaneke nû. Wî yê rabûna PKK´ê
wiha weke mizgînî bidana:

Va ye PKK rabû lê 
Li deşt û çiya belav bû
Kulîkên welat sor bûn 
Bilbil bi gula şabûn....

Ev strana wî ya herî xweş bû ku weke bayê bêhnxweş yê
biharê li her derê belav bû û zû ket ser zarê xelkê. Heya
hingî gelek kesan nedizanî ku rêxistineke wiha li Kurdistanê
ava bûye. Bi rêya wê stranê hezaran kesî ew bizava siyasî nas
kir û bûn endam an jî sempatîzanên wê. PKK çêbû û ev miz-
gîniya mezin û dîrokî bi dengê germ û zîz yê Sefkan li çar
hêlên Kurdistanê belav bû.

Sefkan heta sala 1980´yî wek kadroyekî çalak li bajarên
Amed, Elezîz û Dêrsimê hem xebatên hunerî dikirin û hem jî
xebatên siyasî didan meşandin. Êdî di karê xwe de bûbû pis-
por û ger-lêkolînên wî jî li ser wêje û dewlemendiyên hu-
nera Kurdî bêrawestan berdewam bûn.

Di hemen sal û deman de Mizgîn jî bûbû mizgîniya xebe-
rên xweş ji keç û jinên Kurd re. Bêdengiya wê carinan wisa
kûr bû ku kesî nedizanî li ser kîjan evînê di cihana xeyalên
xwe de werbûye. Ji hêlekê ve evîna Kurdistanê û ji hêla din jî
xema ewqas êşên bêderman hêsirên çavên wê dianîn
xwarê. Şerên eşîret û paşdamayîna civakê gotinên Ehmedê
Xanî bi bîra wê dianîn:

Ger dê hebûya me îttifaqek 
Vêkra bikira me înqiyadek

Tekmîl dikir me dîn û dewlet 
Temsîl dikir me ‘îlm û hîkmet 

Û pêre jî miz-miza dengê wê dihat û weke bayekî hînik
xwe li derdorê dipêça.

Sefkan û damezirandina Hunerkom
Piştî derbeya leşkerî ya 12´ê îlona sala 1980´yî Sefkan çû

Elmanyayê. Li wir di atmosfêreke azadtir de û bi evîneke bê-
dawî hem karê siyasî û hem jî li ser karê xwe yê hunerî se-
kinî. Dem û derfet baş bi kar dianîn û dixwest ji bo
zindîkirina folklor û hunera Kurdî xizmetekê bike. Xizmetek
ku ji karê kesên beriya wî cuda be. Ji ber wê jî Sefkan li ser
bingeha ku çand û wêjeya Kurdî bê bipêşxistin û rêyek li ber
bayê reşê asîmîlasyona dewletên dagirker bê vekirin,    

w Di wan salan de carinan dengê Sefkan bi tenê û carinan jî dengê keça şoreşger û hunermend Mizgînê hatina hewayeke sar
ya berê sibeha bihareke xweş di nava ciwanên Kurd de belav dikir. Bayê bihara xwe sedan mizgîniyên jiyaneke nû hatibûn
nava civakeke raketî û nîvkuştî. Stranên wan tevî lêlê-lolo´yên Kurdî hem xwedî peyvên nebihîstî û hem jî peyamên nû bûn.

Destpêka şoreşa hunera protestokirinê û du şoreşger

Kakşar OREMAR

Şehîd Sefkan û Mizgîn
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xwedî îde û ramanên nû bû. Pêşniyara wî ya herî esasî ew
bû ku saziyeke kulturî û netewî çêbibe. Di dawiyê da en-
cama van hewldanên wî û kesên weke Zozan, Amele, Miz-
gîn, Çiya, Xemgîn Bîrhat û Seyidxan bû sedema
damezirandina Yekîtiya Hunermendên welatpêrêzên Kur-
distan (Hunerkom). Hunermend û stranbêjên ku piştre di
bin siya vê saziyê da ketin qada xebatên hunerî, xizmetên
gelek mezin bi deng û muzîka xwe pêşkêşî gel kirin. Belkî
baştir be ez bi kurtî nasnameya Hunerkomê wiha binirxî-
nim:

Di 09´ê Tebaxa1983´yan de Şehîd Sefkan, Zozan, Turkan
Îpek (Dilar), Amele, Hêlîn, Seyidxan, Xemgîn Bîrhat, Şehîd
Çiya û çend kesên din li dora hev civîyan û avakirina HU-
NERKOM´ê di nava gel de belav kirin. Li rex şaxên din yên
bizava siyasî, avakirina eniyeke hunerî ku di xizmeta dewle-
mendikirin û belavkirina ziman û stranên Kurdî de be, pên-
gaveke girîng bû. Heya wê demê Kurd di qada hunerê de
hînî karê kolektîv nebibûn, lê Hunerkomê heya radeyekê
karî vê dirûşimê di piratîkê de jî pêkbîne. Kar û kiryarên ku
di eniya çand û kulturê de bêtir dilê dagirkeran dilerzand û
hewldanên wan yên li ser tunekirina ziman û hunera Kurdî
vala derdixistin. Ji ber ku ew bi vê bizava hunermendên
Kurd re zû pêhesiyan ku şoreşa Kurdistanê li bere di hemû
warên civakî de gûherandinên bingehîn pêkbîne. Hîmê ku
wan danîn bû dîwarê xanî û banekî ku îro jî xwedî sîvanekî
dorfirehe. Ew gûherandinên wiha wisa xwedî bandor bûn
ku di zêhniyet û mejiyê mirovan de liv, hez, hêz û evîneke
nû diafirandin.

Her karek di serdemekê de ku kirina wê nû be, dikare
bandorên mezin jî li pey xwe bihêle. Di wê serdema reş û
tarî de ku ewrekî reş û tije malwêranî barana bextreşiyê li
ser hemû aliyên jiyana Kurdan dibarand, ev pêngava Hu-
nerkomê mîna destpêka karekî dîrokî di dîroka pêşkevtina
çand û hunera Kurdistanê de tê tomarkirin.

Herçend Hunerkomê û piştre jî Koma Berxwedan di
warê hunerî de zêde guherandin di deryaya zengîn û kûr a
hunera Kurdî de çênekiribin jî, lê di bilindkirin û hişyarki-
rina hiss û hestên netewî de ku ji aliyê komara Tirkiyê ve
hatibûn kuştin û tunekirin, rolekî berçav lîstin. Ew bûne
banga serhildanên salên piştre jî û awazên wan li her dera
ku şoreşger hebûn, dihatin bihîstin:

Diçim ser çiya serê zozanan 
Ji vî dilî bikim der va kul û derda
Dibêj keç û xurt em tevda rabin 

Ji me bi hîvîne ewê li zîndana

Şêwekar û Hunermend
Perwerde, huner û karê şoreşgerî karên Sefkan yên se-

reke bûn. Wî bultenên Hunerkomê didan hev, rewşenbîr û
hunermend bû û destê wî yê nivîsandinê jî bihêz bû.

Li Kurdistan û Ewrûpayê rûbergên gelek kasêt, rojname
û kovarên Kurdî bi tilêyên wî dihatin xemiladin. Ji ber ku li
ser zimanê Kurdî zêde şehreza nebû, pirranî bi zimanê Tirkî
stranên xweş diafirandin. “Ha Gerîla” strana wî ya herî xweş
bi zimanê Tirkî ye ku li ser zarê xelkê ye:

Ha gerilla, gerilla, gerilla / Cihanın umudu gerilla.
Ha gerilla, gerilla, gerilla / Halkımın umudu gerilla

Ew zû bû ronahiya çirayê ber piyê ciwanên Kurd. Li ser
serhildana Dêrsimê û di pey re jî şêweyên talankirina folk-
lor û hunera Kurdî Sefkan xwedî agahiyên baş bû. Li Dêr-
sim wî ji zimanê pîr û kalan çîroka rastîn a tevkujiya sala
1937-38´an bihîstibû. 

Vegera Kurdistanê
Sal bi sal endamên Hunerkomê zêdetir bûn. Ev jî dibû

sedem ku xebat û berpirsyariyên nû li ser rêya kesên weke
Sefkan vebin. Sefkan piştre pêhesiya ku ji bo dewlemend-
kirina hunera Kurdî pêwîstiya wê saziyê bi serûkaniyên nû
heye. Ew gencîneya huner û stranan jî tenê di nava dilê ci-
vakê da veşartiye. Bo vê armancê piştî demekê ew biryara
vegera welat dide. Havîna sala 1984´an ji Ewrûpa çû Rojhi-
lat û Başûrê Kurdistanê. Li Kurdistanê gund bi gund digere
û bi dengbêjên Kurd re li ser komkirin û nivîsandina stra-
nên Kurdî yên gelêrî dixebite. Di wan gerên nava gundiyên
herêma Urmiyê ez çend caran pêre çûme cem dengbêjên

herêmê. Rêz û hurmeta wî ji dengbêjên dîwankî re bê-
dawî bû. Li ser fêrbûna zimanê Kurdî saniye bi saniye di-
xebitî û sedem jî ew bû ku êdî di nava gel de bû. Ew
derên ku lêdigeriya jî tenê zimanê Kurdî li pêş bû.

Sefkan demekê di nava gerîla da, piştre jî çû Beyrûtê û
li pey wê careke din vegeriya Kurdistanê. Li her derê saza
wî di dest de û dîwana wî ya xwedî sûdên çend alî jî
germ bû. Hem distîrî û him jî ji xelkê re diaxivî. Tenê ca-
rekê bes bû ku deng û peyamên wî bêne guhdarkirin,
hingî êdî ew dem û sat ji bîra kesî dernediketin.

Li gund û çiyayan tevî cî bi cî kirina erkên rêxistinî, ji
xebatên xwe yên hunerî jî xafil nebû. Hînî nivîsandina
notayên muzîkê dibe û kilamên ku dinivîse bi rêya postê
ji hevalên Hunerkomê re dişîne Ewrûpayê. Wan karekî
kolektîv dida meşandin ku heya roja îro jî bandora wê li
ser etmosferê hunera Kurdî maye:

Çek bi destan çol û çiyan dimeşin 
Dujminan yeko yeko dikujin

Tu xelasiya gelê min î şoreşger 
Tu rizgariya gelê min gerîla

Karker, cotkar, kedkar li hev dicivin 
Çek û das di destan de dilivin
Tu tova jiyana me yî şoreşger 
Tu kulîlka li ser çiya yî gerîla ” 

Beriya ku Sefkan vegere ser axa bav û kalan, li Ewrûpa
kasêta bi navê “Kandîl DagiI” amade û belav kiribû. Ew
kaset bi xwe re anîbû Rojhilatê Kurdistanê û zû di nava
gel de belav bû. Ew bi wateya xwe hemûyî hunermen-
dekî şoresgher, afirandkar û xwedî motîfên nû bû. Bûye-
rên ku li welatê wî diqewimîn zû dixistin kirasê stran û
awazên melodîk. Ew zû bû ronahiya çiraya ber piyê wan
ciwanên Kurd ku bi eşqa azadîxwaziyê dijiyan.

Dema Mehmed Karasungur û Îbrahîm Bilgîn li pey hewl-
danên ji bo aştiyê li Çiyayê Qendîlê hatin şehîdkirin, ew
wiha bi wî çiyayê Kurdistanê re kete gilî û gazinan:

Kandil dagi topragi / Çatlak çatlak susuz yazda
Karasungur bir burgudur / Deşiyor kuru çatlagi

Gün yüzü gormemiş umut / Nice sevdalarla dolu...

Şehîdbûna Sefkan û Mizgîn
Sefkan nedixwest ji Kurdistanê dûr keve. Bi saza xwe re

çû serê çiyayên Kurdistanê, bû gerîla û şervanê doza Kur-
distanê. Hingî li serê çiyayên Kurdistanê ji şervanên doza
azadiyê re semînarên baş amade û pêşkêş kirin. Mijar li ser
huner û dîroka Kurdistanê bû ku bi baldarî ji hêla herkesî
ve dihatin şopandin. Hereketa ku ew pê re bû roj bi roj bi
pêş diket. Kadroyên hereketê bêtir ji axaftinê di piratîka
xwe de bala xelkê dikişandin ser armancên xwe yên siyasî.
Ji ber wê jî roj ji rojê zêdetir alîgirên wan zêdetir dibûn. Ev
bû sedem ku rêxistin û komên oportunîst li dijî wan bik-
evin nava liv û lebatê. 16´ê Nîsana sala 1985´an Sefkan bi
komployekê ku ji hêla“ Partiya Komunîsta Iraqê ” ve hatibû
çêkirin, tevî heft hevalên xwe şehîd bû.

Heyf û mixabin wî bi sedan xwezî û hesret bi xwe re birin
bin axa sar ku şev û rojan ji bo bicihanîna wan dixebitî.
Hingî ew strana wî hate bîra min ku di hemû rûniştinên
xwe de digot:

Ax de menal menal lê lê dayikê 
Reşa xwe deyne lê lê xuyikê

Ax li ba me nîne em şînê bikin
Lê lê dayê hûnê bi tilîliyan û lîlan laşê me rakin

Ala karker bi ser me dakin 
Li ser tirba me nîşanek dakin

de lo şoreşegero em te ji bîr nakin 
lo Saliho em te ji bîr nakin

em sond dixun ku te dilşakin… 
(Tekst û Muzîk: Şivan Perwer)

Şehîd Sefkan hem şoreşger û hem jî hunermend bû. Xor-
tekî bi presîp û baweriya wî bi vê rastiyê hebû ku berî her
kesî hunermend dikarin di civakê da guherandinên mezin
çêkin.

Gora wî niha li serê çiyayê Kurdistanê ye. Rojekê ew
mezar yê bibe cihê serdana rewşenbîr û hunermendên
Kurd. Evîndar û dilxwazên awazên şoreşgerî ti caran şehî-

dên weke: Sefkan, Mizgîn, Çiya, Serhed, Delîla, Hogir û
Cemal Moftî û yên din ji bîr nakin.

Wan bi ked û xwîna xwe hemû êş û elemên jiyanê peji-
randin, lê qebûl nekirin ku “bihayê insaniyetê“ bê xwarê an
jî kêm bibe.

Sefkan bi dilekî tije hesret ji xebat û xizmetê re serî bire
nava dilê axa sar. Hevala doza wî Hozan Mizgîn jî piştre çû
Kurdistanê, lê bêtir ji xebata hunerî wê bi pêwîst dizanî ku
di qada siyasî de kar bike. Helbet saza wê tim pê re û li
derên ku pêdivî bû wê stran jî digotin. Beriya ku here qada
şer û xebata siyasî tevî hevalên Hunerkomê marşeke wiha
gotibû:

Li warê me cenge, xwîn tê rijandin 
Rabe şoreşê, bi nav û deng e
Şoreş xweş bûye şerê gela ye 

Şerê serxwebûn gelêm tê da ye
Sond dixwun em tev çekê daneynin 

Heyfa Egîdan emê hilînin
Rabe xwîşka min, rabe birayê min....

Sala 1992´yan Hozan Mizgîn jî şehîd bû û bi qêrînên emê
biser bikevin, dawî bi jiyana xwe anî ku neveke destê dij-
minê doza azadiyê.

Di wan salên bêdengiyê, kerr û matiyê de dengek xweş
belavî nava civakê bû ku bêtir ji xweşiyê qêrîn û hewarên
banga hişyariyê tê de hebûn. Gelo wî dengî ji gundiyan çi
dixwest?

Ho gundîno ho malîno, gundîno hawar
Dayîka mino bêxwedîno, gundîno hawar
Kesk û zere li guliya darê gundîno hawar

Stêrka sor li nîvê alê gundîno hawar
Dilim jêre evîndare gundîno hawar 

Bilind bûye ew buhare gundîno hawar, malîno hawar

Sal derbas bûn, evîneke nîvcomayî jî hate rûpelên xwe
yên dawiyê. Yek Sefkan ku bû bineliyê serê rêzeçiyayên
Zagros û ya din jî Mizgîn bû ku pala xwe daye kêleka çi-
yayê Sîpanê û li ser axa Tetwanê serî da lê ti sirr neda.

Destpêka şoreşa hunera protestokirinê bi helbestên Ce-
gerxwîn, dengê Mihemed Şêxo, Seîd Yûsif, Şivan û Gulistan
Perwer, Cemal Moftî û çend dengxweşên din dest pê kir,
piştre bi deng û xwîna şehîdên weke Sefkan, Mizgîn, Hogir,
Çiya û çendîn kesên din meşa xwe dadomand, wiha hat û
êdî belavî her dera axa Kurdistanê bû.
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Wexta ez li welat bûm bavê min her evar li rad-
yoya Êrîvane guhdarî dikir, wekî din ew deng-
bêjen me yên wek Şakiro, li aliyê din

Meyremxan, Mihemed Arif hebûn, me herdem li wan guh-
darî dikir. Lê bi rastî me bi nasnameya xwe nedizanî. Me
qet nedizanî ku em Kurd in. Ez hîna pirr piçûk bûm, hatim
Elmanyayê. Pişti sala 1977´an min zanî ku ez Kurd im. Ji ber
ku hêzek li Kurdistanê derketibû, ew jî PKK bû. Bi rêya
PKK´ê me xwe nas kir, lê di kar û xebata çand û hunerê de
deng û stranên Şivan li me gelek tesîr kir. Min beriya ku
Şivan nas bikim, min xwe fêrî tembûrê dikir û stran digotin.
Min Şivan sala 1978-1979´an nas kir. Li Ewrûpa gel kêm bû.
Wê demê hunermend jî kêm bûn, Şivan tiştekî nû bû. Bi te-
sîra ya rastî ez ketim nav kar û barê xebata çandê. Kesekî
zêde nebû. Me komeke koroyê ava kir ji çar kesan. Piştre
hejmara me hêdî hêdî zêde dibû. Gulistan hat, Hozan Çiya
bû, ez bûm; em yeko yêko derdiketin ser dikê, êdî hejmara
me her diçû zêde dibû. Xwişka min Guler bû Seyidxan hat,
Xemgîn Bîrhat, Hozan Serdar, şanogerê me Amele berpirsi-
yarê komê Muharem Aral, tekniksiyenê me kek Xelîl Soykut
du sê salan wisa dewam kir. Sala 1982´yan Şivan û Gulistan
ji me qetiyan çûn Swêdê. Şehîd Sefkan û Şehîd Mizgîn bi
rêxistinî ji welat şandin, em bûbûn komeke her kesî, edî em
dihatin naskirin; lê navê komê tine bû, me sala 1983´yan
Hunerkom ava kir. Hingê bi rasti hemû hevalan bi salan bê
menfaeta  şexsî bi ked û bi fedekariyên gelekî mezin bi he-
valbendiyeke mezin bi duristî kar û xebat kir. Me kar hemû
dabû ser milên xwe. Govend, şano û beşên din, yeko yeko

bi deng û tembura xwe jî hejmarê me zêdetir dibû. Ji ber
wê em hemû wek kom jî derdiketin. Me nav li komê kir;
Koma Bexwedan. Bi îmkanên kêm, me karekî gelekî mezin
meşand.

Çiya da dûv rêûesma Pîrên xwe
Hozan Çiya (Gazî Sayan), li gundê Şarog ê navçeya Çew-

lîkê Kanîreşê  2´yê Gulana sala 1962´yan hatiyê dinê. Çiya di
nava malbatekê Elewî de mezin dibe. Çiya gelek ji çand û
baweriya xwe hez dikir. Di çanda Elewîtiyê de tembûr
xwedî cihekî taybet e. Dema Pîr dihatin nava gund û li saz û
tembûrê didan, ev yek ji bo Çiya gelekî balkêş bûye. Ji
lewma hîna di zarokatiya xwe de bi derfetên xwe, xwe fêrî
sazê kiribû. Dayika Çiya ji bo wî digot, dema Çiya zarok bû,
dixwest weke Pîrê xwe, xwe fêrî lêdana tembûrê bike. Ji ber
ku ji bo Çiya fêrbûna lêxistina tembûrê nîşaneya Elewîtiyê
bû. 

Hozan Çiya tiyê min e, birayê hevjînê min e. Bavê Hozan
Çiya li Elmanyayê karker bû.  Di sala 1974´an de gava Çiya
13 salî bû, wî Çiya aniye Elmanyayê. Ew li Elmanya diçû di-
bistanê, lê li malê xwe fêrî tembûrê kir. Hîna pirr ciwan bû
wî rêxistin nas kir û ket nava xebatên çandê. Di şevên me yê
ewil de, beriya me hemûyan Çiya bi tembûr û bi stiranên
xwe derdiket bernamê. Stranên wî hemû, gotinên wan wî
bixwe dinivîsandin. Axir bi tembûra xwe derdiket ser dikê, ji
kar û xebata xwe gelekî hez dikir. Bi her kesî re gelekî bi es-
pîrî û bi hurmet bû. Di demeke kurt de di warê siyasî de jî
xwe gelekî bi peş ve bir û rexistinê ew şand mintqeyên din.
Wî hem karê hunerî hem xebata gel dimeşand. Piştre çû
Başûr. Çend salan li wê derê weke xebatên çandê û huner
kirin. Piştre şehîd bû li Başûr sala 1996´an. Ez zêde bi hûrgili-
yên şehadeta wî nizanim. 

Di sala 1990´î de hewildanên bipêşvexistin û dewlemendkirina Muzîka
Kurd kete rojeva muzîkjenên Kurd. Armanc ji vê hewildanê ew bû ku

muzîka Kurdan wek ya hemû gelan di asta gerdûnî de li gorî pîvan, rîtm,
şêwaz û forma resen ya stranbêjî û muzîka Kurdî di asta pirrdengî de bê bi-
pêşvebirin. Piştî gotûbêj û nirxandinan, fikra çêkirina orkesrayê kete rojêva
saziya çand û hunerê.

Heger li Kurdistanê beriya vê hewildanê, bi navê pirrdengiyê û di çarçoveya
senfonî orkestrayan de hin gavên piçûk (xasma li başûrê welêt) hatibin avêtin
jî xuya ye ev awayê xebatan teng û lokal mane.

Yekem car e ku di asta înstrumentên biyanî û yên otantîk de di bin rêve-
biriya profesorê muzîkê Îkbal Hîcab ê ji Rojhilatê Kurdistanê (Sineyî ye) de
sala 1992´yan ji bo sazkirina orkestrayeke ji bo stranên gelêrî yên Kurdî û
stranên nûjen,  xebateke mînak hate destpêkirin. Di vê xebata orkestrayê de
tevî muzîkjenan, wek sed kesî hem koro hem jî solo beşdarî xebatê bûn. Vê
xebatê çend mehan dewam kir, û li derveyî welat yekem car di warê mûzîka
Kurdî de gaveke ev qasî girîng dihat avêtin.

Li gelek welatan hat birêxistinkirin
Di sala 1990´î de bi navê Orkestraya Muzîk û Stranên Kurdî li gelek welatên

Ewrûpayê hate birêxistinkirin.
Piştî bidestxistina tecrûbeyan bi vî awayê amadekirina orkestrayan weke

xebateke sereke di rojeva saziya Çand û Hunerê de ma. Li pey hev, di rêvebi-
riya Şehîd Serhad û muzîkjen Merdan de di sala 1994´an de bi beşdariya 70´ê
kesî  orkestraya ji bo stran û muzîkên Kurdî hate avakirin. Êdin xebatên du-
ristkirina orkestrayan weke kevneşopiyeke nûjen tim di rojeva saziya çand û
hunerê da bû. Dîsa bi rêvebiriya muzîkjen Celîl Asît û Muzîkjen Wirya Ehmed
de di sala 1997´an de bi beşdarkirina 60 kesî ji bo stranên gelêrî û otantîk or-
kestrayek hat amadekirin. Herî dawî jî bi rêveberiya muzîkjen Necat Emîn sala
2000´î bi beşdarkirina 75 kesan orkestrayeke pirrdengî hate sazkirin.

Bê guman ev awayê sazkirina orkestrayan nûjeniyek bû di muzîka Kurdî
de, û bal jî bire ser xwe. Mixabin e ku ji ber hin sedemên esasî ji sala 2000´î
ve ev awayê xebatên ji bo sazkirin û dewamkirina orkestrayan rawestiyaye.
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Hozan ZOZANt

t

Ew kedkarekî 
çandê bû

w Ew li Elmanya diçû dibistanê, li malê xwe fêrî tembûrê kir. Hîna
pirr ciwan bû wî rêxistin nas kir û ket nava xebatên çandê. 

PDK´ê ew înfaz kir
Hevrêyê wî Muharem Aral, li ser şehadeta Hozan

Çiya van agahiyan dide: "Herî dawî li Hewlêrê bû.
Xelkê jê hez dikir. Wî hunermendên Başûrî dianîn cem
hev, xebat dikirin. Lê belê 16´ê Gulana 1997´an komku-
jiya Hewlêrê çêbû. Hevalên li Heyva Sor, hevalên li
NÇM´ê û saziyên çapemeniyê hatin qetilkirin. Heval
Çiya jî li NÇM´ê bû. Hevalekî me ji çandê hebû, ew jî li
wir şehîd bû. Em bi Çiya re diaxivîn. Hingê wî notek ji
min re şandibû û gotibû, "Rewş pirr kirîtîk e." Wî endî-
şaya komkujiyê îfade dikir. Di dema komkujiyê de wî
xwe ji Hewlêrê xilas kir, lê PDK´ê ew girt, li hepsa Akrê
ragirtî bû. Hingê hin nûçe dihatin ku ew dijî û li hepsê
ye. Piştre nûçeyek hat, digotin, Çiya hatiye qetilkirin. Lê
paşê wan di çapemeniya xwe de got, na, Hozan Çiya
sax e. Hingê di rewşa şer a dijwar de, ji bo tolhildanê,
wan ew qetil kir tevî 3 gerîla 6 welatparêzan; hema
piştî şerekî dijwar, piştî komkujiya Hewlêrê bi 6 mehan. 

Di komkujiya li Hewlêrê de PDK´ê 65 heval qetil kirin.
Hingê wan di çapemeniya xwe de gotibû, "me 300 kes
ji PKK´ê kuştine". Ev jî nîşan dide ku wan gelek welatpa-
rêz jî qetil kirine. Heval Çiya jî gelekî li ber xwe da.  Em
demekê li heman cihî man. Ez jî wî careke din bi bîr
tînim û rêzê jê re digirim. n SERVÎSA POLÎTÎKART

Hewildanên avaker ji bo Orkestraya Neteweyî

Ji destê çepê; 
Şehîd Çîya, Mahsum Bagok, Muharem Aral
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Wexta ez li welat bûm bavê min her evar li rad-
yoya Êrîvane guhdarî dikir, wekî din ew deng-
bêjen me yên wek Şakiro, li aliyê din

Meyremxan, Mihemed Arif hebûn, me herdem li wan guh-
darî dikir. Lê bi rastî me bi nasnameya xwe nedizanî. Me
qet nedizanî ku em Kurd in. Ez hîna pirr piçûk bûm, hatim
Elmanyayê. Pişti sala 1977´an min zanî ku ez Kurd im. Ji ber
ku hêzek li Kurdistanê derketibû, ew jî PKK bû. Bi rêya
PKK´ê me xwe nas kir, lê di kar û xebata çand û hunerê de
deng û stranên Şivan li me gelek tesîr kir. Min beriya ku
Şivan nas bikim, min xwe fêrî tembûrê dikir û stran digotin.
Min Şivan sala 1978-1979´an nas kir. Li Ewrûpa gel kêm bû.
Wê demê hunermend jî kêm bûn, Şivan tiştekî nû bû. Bi te-
sîra ya rastî ez ketim nav kar û barê xebata çandê. Kesekî
zêde nebû. Me komeke koroyê ava kir ji çar kesan. Piştre
hejmara me hêdî hêdî zêde dibû. Gulistan hat, Hozan Çiya
bû, ez bûm; em yeko yêko derdiketin ser dikê, êdî hejmara
me her diçû zêde dibû. Xwişka min Guler bû Seyidxan hat,
Xemgîn Bîrhat, Hozan Serdar, şanogerê me Amele berpirsi-
yarê komê Muharem Aral, tekniksiyenê me kek Xelîl Soykut
du sê salan wisa dewam kir. Sala 1982´yan Şivan û Gulistan
ji me qetiyan çûn Swêdê. Şehîd Sefkan û Şehîd Mizgîn bi
rêxistinî ji welat şandin, em bûbûn komeke her kesî, edî em
dihatin naskirin; lê navê komê tine bû, me sala 1983´yan
Hunerkom ava kir. Hingê bi rasti hemû hevalan bi salan bê
menfaeta  şexsî bi ked û bi fedekariyên gelekî mezin bi he-
valbendiyeke mezin bi duristî kar û xebat kir. Me kar hemû
dabû ser milên xwe. Govend, şano û beşên din, yeko yeko

bi deng û tembura xwe jî hejmarê me zêdetir dibû. Ji ber
wê em hemû wek kom jî derdiketin. Me nav li komê kir;
Koma Bexwedan. Bi îmkanên kêm, me karekî gelekî mezin
meşand.

Çiya da dûv rêûesma Pîrên xwe
Hozan Çiya (Gazî Sayan), li gundê Şarog ê navçeya Çew-

lîkê Kanîreşê  2´yê Gulana sala 1962´yan hatiyê dinê. Çiya di
nava malbatekê Elewî de mezin dibe. Çiya gelek ji çand û
baweriya xwe hez dikir. Di çanda Elewîtiyê de tembûr
xwedî cihekî taybet e. Dema Pîr dihatin nava gund û li saz û
tembûrê didan, ev yek ji bo Çiya gelekî balkêş bûye. Ji
lewma hîna di zarokatiya xwe de bi derfetên xwe, xwe fêrî
sazê kiribû. Dayika Çiya ji bo wî digot, dema Çiya zarok bû,
dixwest weke Pîrê xwe, xwe fêrî lêdana tembûrê bike. Ji ber
ku ji bo Çiya fêrbûna lêxistina tembûrê nîşaneya Elewîtiyê
bû. 

Hozan Çiya tiyê min e, birayê hevjînê min e. Bavê Hozan
Çiya li Elmanyayê karker bû.  Di sala 1974´an de gava Çiya
13 salî bû, wî Çiya aniye Elmanyayê. Ew li Elmanya diçû di-
bistanê, lê li malê xwe fêrî tembûrê kir. Hîna pirr ciwan bû
wî rêxistin nas kir û ket nava xebatên çandê. Di şevên me yê
ewil de, beriya me hemûyan Çiya bi tembûr û bi stiranên
xwe derdiket bernamê. Stranên wî hemû, gotinên wan wî
bixwe dinivîsandin. Axir bi tembûra xwe derdiket ser dikê, ji
kar û xebata xwe gelekî hez dikir. Bi her kesî re gelekî bi es-
pîrî û bi hurmet bû. Di demeke kurt de di warê siyasî de jî
xwe gelekî bi peş ve bir û rexistinê ew şand mintqeyên din.
Wî hem karê hunerî hem xebata gel dimeşand. Piştre çû
Başûr. Çend salan li wê derê weke xebatên çandê û huner
kirin. Piştre şehîd bû li Başûr sala 1996´an. Ez zêde bi hûrgili-
yên şehadeta wî nizanim. 

Di sala 1990´î de hewildanên bipêşvexistin û dewlemendkirina Muzîka
Kurd kete rojeva muzîkjenên Kurd. Armanc ji vê hewildanê ew bû ku

muzîka Kurdan wek ya hemû gelan di asta gerdûnî de li gorî pîvan, rîtm,
şêwaz û forma resen ya stranbêjî û muzîka Kurdî di asta pirrdengî de bê bi-
pêşvebirin. Piştî gotûbêj û nirxandinan, fikra çêkirina orkesrayê kete rojêva
saziya çand û hunerê.

Heger li Kurdistanê beriya vê hewildanê, bi navê pirrdengiyê û di çarçoveya
senfonî orkestrayan de hin gavên piçûk (xasma li başûrê welêt) hatibin avêtin
jî xuya ye ev awayê xebatan teng û lokal mane.

Yekem car e ku di asta înstrumentên biyanî û yên otantîk de di bin rêve-
biriya profesorê muzîkê Îkbal Hîcab ê ji Rojhilatê Kurdistanê (Sineyî ye) de
sala 1992´yan ji bo sazkirina orkestrayeke ji bo stranên gelêrî yên Kurdî û
stranên nûjen,  xebateke mînak hate destpêkirin. Di vê xebata orkestrayê de
tevî muzîkjenan, wek sed kesî hem koro hem jî solo beşdarî xebatê bûn. Vê
xebatê çend mehan dewam kir, û li derveyî welat yekem car di warê mûzîka
Kurdî de gaveke ev qasî girîng dihat avêtin.

Li gelek welatan hat birêxistinkirin
Di sala 1990´î de bi navê Orkestraya Muzîk û Stranên Kurdî li gelek welatên

Ewrûpayê hate birêxistinkirin.
Piştî bidestxistina tecrûbeyan bi vî awayê amadekirina orkestrayan weke

xebateke sereke di rojeva saziya Çand û Hunerê de ma. Li pey hev, di rêvebi-
riya Şehîd Serhad û muzîkjen Merdan de di sala 1994´an de bi beşdariya 70´ê
kesî  orkestraya ji bo stran û muzîkên Kurdî hate avakirin. Êdin xebatên du-
ristkirina orkestrayan weke kevneşopiyeke nûjen tim di rojeva saziya çand û
hunerê da bû. Dîsa bi rêvebiriya muzîkjen Celîl Asît û Muzîkjen Wirya Ehmed
de di sala 1997´an de bi beşdarkirina 60 kesî ji bo stranên gelêrî û otantîk or-
kestrayek hat amadekirin. Herî dawî jî bi rêveberiya muzîkjen Necat Emîn sala
2000´î bi beşdarkirina 75 kesan orkestrayeke pirrdengî hate sazkirin.

Bê guman ev awayê sazkirina orkestrayan nûjeniyek bû di muzîka Kurdî
de, û bal jî bire ser xwe. Mixabin e ku ji ber hin sedemên esasî ji sala 2000´î
ve ev awayê xebatên ji bo sazkirin û dewamkirina orkestrayan rawestiyaye.

9

Hozan ZOZANt

t

Ew kedkarekî 
çandê bû

w Ew li Elmanya diçû dibistanê, li malê xwe fêrî tembûrê kir. Hîna
pirr ciwan bû wî rêxistin nas kir û ket nava xebatên çandê. 

PDK´ê ew înfaz kir
Hevrêyê wî Muharem Aral, li ser şehadeta Hozan

Çiya van agahiyan dide: "Herî dawî li Hewlêrê bû.
Xelkê jê hez dikir. Wî hunermendên Başûrî dianîn cem
hev, xebat dikirin. Lê belê 16´ê Gulana 1997´an komku-
jiya Hewlêrê çêbû. Hevalên li Heyva Sor, hevalên li
NÇM´ê û saziyên çapemeniyê hatin qetilkirin. Heval
Çiya jî li NÇM´ê bû. Hevalekî me ji çandê hebû, ew jî li
wir şehîd bû. Em bi Çiya re diaxivîn. Hingê wî notek ji
min re şandibû û gotibû, "Rewş pirr kirîtîk e." Wî endî-
şaya komkujiyê îfade dikir. Di dema komkujiyê de wî
xwe ji Hewlêrê xilas kir, lê PDK´ê ew girt, li hepsa Akrê
ragirtî bû. Hingê hin nûçe dihatin ku ew dijî û li hepsê
ye. Piştre nûçeyek hat, digotin, Çiya hatiye qetilkirin. Lê
paşê wan di çapemeniya xwe de got, na, Hozan Çiya
sax e. Hingê di rewşa şer a dijwar de, ji bo tolhildanê,
wan ew qetil kir tevî 3 gerîla 6 welatparêzan; hema
piştî şerekî dijwar, piştî komkujiya Hewlêrê bi 6 mehan. 

Di komkujiya li Hewlêrê de PDK´ê 65 heval qetil kirin.
Hingê wan di çapemeniya xwe de gotibû, "me 300 kes
ji PKK´ê kuştine". Ev jî nîşan dide ku wan gelek welatpa-
rêz jî qetil kirine. Heval Çiya jî gelekî li ber xwe da.  Em
demekê li heman cihî man. Ez jî wî careke din bi bîr
tînim û rêzê jê re digirim. n SERVÎSA POLÎTÎKART

Hewildanên avaker ji bo Orkestraya Neteweyî

Ji destê çepê; 
Şehîd Çîya, Mahsum Bagok, Muharem Aral
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Di destpêkê de kar û xebatên Hunerkomê ji aliyê
komek heval ve dihatin meşandin. Vê koma he-
valan, hem govend, hem şano û hem jî muzîkjenî

hemp bi hev re dikir. Bi vî şêweyî dibûn bersiv ji bo vê pê-
vajoyê. Çendî bi pêşve çû, kar û xebat berfirehtir bûn. Eynî
wext, komek hevalî li bajarê Elmanyayê Celle koma go-
vendê ava kiribû û pirr aktîf tevlî hemû çalakiyan dibûn. Di
nava pêvajoyê de li gelek herêman komên govendê hatin
organîzekirin.

Helbet destpêk hertim bi zor û zehmetiyan in. Lê li gel
van zor û astengiyan jî fedekarî, moral û israra hevalan pirr
bilind bû. Di hemû bêşên hunerê de, pisporî û derfet gelekî
kêm bûn. Li gel vê yekê jî Hunerkom ji bo demê û pêwisti-
yên şoresê li Ewrûpa bersiveke xurt bû.

Milet zêde siyaset nas nedikir. Hezkirina ji welat û çandê
jî gelekî lawaz bû. Hejmara jinan ji xwe di nav kar û xebatên
Hunerkomê de gelekî kêm bû. Ew zêhniyeta ku li pêşiya
jinê asteng bû, di nava civakê de gelekî serdest bû. Dihat
gotin, ”jin çawa derkeve ser dikê, pêşberî bîneran” û wekî
din. 

Wê demê Şehîd Mizgîn di nav kar û xebatên Huner-
komê de weke jineke azad û milîtan gelekî aktîf bi rola
xwe radibû û bandora wê jî hem li ser hevalan û hem jî
li ser gel pirr mezin bû. Dengê heval Mizgîn gelekî ban-
dor li ser milet dikir. Milet ji dengê wê pirr hez dikir.

Hozan Zozan weke hunermend roleke xwe ya taybet
hebû. Hunermend Zozan di nav gel de pirr hatibû naski-
rin. Gel ji dengê wê û ji stranên wê pirr hêz dikir. Hozan
Zozan dema derdiket ser dikê, weke ku hunermendeke
jin bi reng û dengê xwe rewşeke pirr cuda dida avakirin.
Milet li deng û stranên, Stranbêj Guler jî pirr bi balkêşî
guhdarî dikir. Hevalek bi navê Fatma Karakoç di nava kar
û xebatên Hunerkomê de ciyê xwe digirt. Evê hevalê,
stran nedigotin, lê di nava koma koro û di nava koma şa-
noyê de cih digirt. Tevlîbûna vê hevala jin jî ji bo xebata
çandê xwedî ciyekî cuda bû.

Jinên azadîxwaz sînor şikandin
Dîsa di nav Koma Amed (Koma Govendê) de, hevala

Bêrîvan jî di nav de, em heşt hevalên jin, me di nav xeba-
tên çandê cih digirt. Di nava koma me de hevala Dilar
(Turkan Îpek, niha li zîndanên Tirka girtiye) û Xetîce
stran digotin. Piştre ev heval tevlî Koma Berxwedan
bûn. Weke jin, evan hevalan hêzeke pirr cuda tevlî kar û
xebatên çandê dikir. Dîsa ji bo demekê Şehîd Behya
Yaşit di nav xebatê de cih girt. Lê zêde nema, li ser dax-
waza xwe ew derbasî qada şerê germ bû.

Ev hevalên jin bi rastî mînakên pirr mezin bûn. Di vê
demê de derketina jina Kurd ji malê qet ne hêsan bû. Lê
bi ruxmî astengiyên ji civakê hemûyan jî, evan jinan ji
bo siberoja xwe û civakê cesareteke mezin nîşan dabûn.
Hinek ji wan bi temamî bûn xebatkarên azadiyê. Evan
hevalan pêşî li rojên pêş vekirin. Xwe kirin pêşeng. Di vê
demê de, tevlîbûna nav kar û xebatên çandî yan jî siyasî
ya jinekê an jî keçekê qet ne hêsan bû. Evan hevalên ku
me bahsa wan kir, wêrekiyeke mezin nîşan dabûn. Civak
derbarê mijara jinê de pirr asê bû. Lê dîsa jî van jinên
azadîxwaz ev sînora şikandin.

Evan hevalan bi hemu tevgêra xwe bîr û bawerî da ci-
vakê. Yan jî ji civakê re gotin, hûn çi jî bikin, ev kar wê bi-
meşe. Jin wê weke xwe nemîne. Ev şoreşek nûjen e. Ev
şoreşa bi rengê azadiya jinê ye. Taybetmendiya vê şoreşê
ev e. Û wisa jî çêbû. Evan hevalan, hebekî xwe azad kir, riz-
gar kir û bi vî şêweyî pêşiya jinan vekir.

Weke qonaxeke berfirehbûnê Mihrîcan
Her ku berepêş çû, kar û xebatên hunerê berfirehtir

bûn. Lidarxistina Mihrîcana yekem ji ber pêwîstiya
demê bû. Li gelek hereman kom hatin avakirin. Rêxistin
berfireh bû. Komkirinek û teşwîqkirinekê pêwîst dikir. Li
ser vî esasî, mihrîcan hat organîzekirin. Komên derketin
ser dikê û ketin pêşbirkê, hejmara wan ne zêde bû û ne
zêde li pêş bûn. Lê bi ruxmî her tiştî jî mihrîcan gelekî gi-
rîng bû. Komên derdiketin ser dikê û heya dadiketin, cil
û berg li ser wan nediman. Ahengî û hevsengî di nav-
bera lîstikvanan de lawaz bû. Dema dereca yekem bi
dest nedixistin, hinek ji wan digiriyan, hinek ji wan dixe-

yidîn û wekî din.
Mihrîcana yekem destpêk bû. Gaveke nû bû. Lê bi ruxmî

hemu kêmasiyan jî pêşiya kar û xebata Hunerkomê hat ve-
kirin. Li ser vî esasî mihrîcanê roleke pir erênî bi cih anîbû.
Ciwan ji bo xebata çandê hatin teşwîqkirin. Tevlîbuna ciwa-
nan gav bi gav zêde bû. Di mihrîcana yekem de Koma
Amed dereca yekem bi dest xistibu. Hevalên weke Şehîd
Abdulah Sevgat, Elî Agal, Bêrîvan Agal û Kasim Ozden
demên dirêj di nav Koma Amed de cih girtine û tevlî kar-
wanê nemiran bûne.

Pankarta Mihricanê jî amblema Hunerkomê bû. Ew jî
”tembûr, pirtûk û çiya” bû. Gel jî bi sazkirina Mihricanê pirr
kêfxweş bûbû. Ji ber ku di diroka Kurdistanê de, cara yekê
bû ku mihrîcaneke bi vi rengî dihat lidarxistin.

Ez bi xwe demeke direj di nav Koma Amed de li bajarê
Celle cihê xwe girt. Piştî ku ez bi temamî derbasî nav kar
bûm, ez derbasî nav karê Hunerkomê bûm. Lê ji ber ku
Koma Amed û Hunerkomê bi hevre xebata navendî dime-
şand, hem tecrûbên me di gelek waran de çêbûn û hem jî
em ji vî karî re ne xerîb bûn.

Tişta ku ji wê rojê û heta niha min dilşa dike, wek jin, me
sînor şikandin, me çember qetand û ji bo azadiya xwe û ci-
vakê bi giştî gav hatin avêtin. Min çanda xwe nas kir. Me ji
çanda xwe re xizmet kir. Ew çanda ku ji mirovahiya giştî re,
malovanî kiriye, li ber tinebûnê bû. Hunerkom di vê biwarê
de dîrokek nivîsand. Em jî bûn dilopek û herikîn nav vê der-
yayê. Ev cihê serbilindî û bextewariyeke mezin e ji bo min.

Ez ji xwe re gelek caran dibêjim, gelo min di nav karê
çandê de cih ne girta, ez ê xwedî kesayeteke çawa bûma. Li
gorî baweriya min, mirov çanda xwe nas neke, gelek tistên
esasî ji mirovî kêm in. Ji bo vê jî ji wan rojan gelek tiştên gi-
ranbiha ji min re mane.

Min gelek hevalên hêja û qedirgiran nas kirin. Min gelek
malbatên welatparêz û pirr hêja û bi rûmet nas kirin. Evan
welatparêzan em di rojên teng de himêz kirin û dil û deri-
yên xwe ji me re vekirin. Ez pirr rehet dikarim bibêjim,
eniya hunerê cihaneke dewlemend diyarî min kiriye. Ez bî-
rewer im ku deynê di vî warî de stûyî min de min nedaye. Bi
ruxmî vê rastiyê jî, ez xwe pirr bi şens dibînim. Û li ser vî
esasî ez evîndareke ya çanda xwe me.

Xanê Agalt

w Me ji çanda xwe re xizmet kir. Ew çanda ku ji mirovahiya giştî re, malovanî kiriye, li ber tinebûnê bû. Hunerkom di vê biwarê
de dîrokek nivîsand. Em jî bûn dilopek û herikîn nav vê deryayê. Ev cihê serbilindî û bextewariyeke mezin e ji bo min.

M
ih

rî
c
a

n
a

 y
e

k
e

m

S.10-SERBEST:Layout 1  7.06.2019  13:41  Seite 1



11

Jin û şoreş
Kar û xebatên di bin banê Hunerkomê de ji gelek

bêşan pêk dihatin. Her yek ji van bêsan bandoreke
xwe ya cuda hebû. Min bixwe, bi salan di nav koma
govendê de cih girtiye. Dema koma govendê derdi-
ket pêş bîneran, tevahiya temaşevanan bi coşa dî-
lanê re dicoşiyan û dûvedirêj li çepikan dixistin.

Koma Berxwedan, bi deng û awazên xwe, carina
bîner xemgîn dikirin, carinan kêfxweş dikirin, cari-
nan evînî û carinan jî hêrs û kîn di dilê gel de çêdi-
kir. Koma Berxwedan şoreşek bû. Bandoreke gelekî
mezin li ser gel dikir. Koma Berxwedan bûye dîrok.

Di vê de bandora dengê jinên hunermend pir
cuda bû. Heta wê demê hunermendên jin li Kurdis-
tanê gelekî kêm bûn. Deng û awazên jinan jî tiştekî
nûjen bû. Dema bi dengê jina êş, hêrs û berxwedan
dihat ziman, mirov pê re hem mest dibûn û hem jî
pê re dilerizîn. 

Berê digotin, ”Dema li gunda şerek çêdibû, jinan
dilîland û mêran li ber lîlandinên wan şer dikir û bi
ser diketin”. Wê hingê, jinan dikaribû bi tenê bi tilili-
yan hêz û cesaretê bidin mêran. Lê êdî dîrokeke nû
dest pê kiribû. Jinan êdî rasterast di her warî de
hêza xwe ya rengîn tevlî ya gişti dikir. Vê jî, helbet
bandoreke mezin li ser gel dikir.

Bi rastî gelê me qîmeteke mezin dida tevahiya
hunermendên xwe, lê bi taybetî qedirgiraniyeke
pirr mezin nîşanî jinan didan. Me dît, bi derketina
hunermendên jin a ser dikê re gel çendî şa dibû, lê
dema li wan dibû mêvan, ji eşqan nizanîbûn çawa
wan pêşwazî bikin. Yanî ew çend kêfxweş dibûn.
Milet ji wan pirr hez dikir.

Hunerkom û şano
Lê li gorî tecrubeyên xwe yên derbasbûyî, ez di-

bêjim bandora şanoyê ji van bêşên din ên çandê

tevan zêdetir li ser gel heye û hingê jî hebû. Di
dema îro de nebûna şanoyê di programên TV´yê de
seraqet valatiyeke pirr mezin e. 

Zimanê şanoyê metodeke li gorî xwezaya gelê
me ye. Ji ber ku şano, hem bi gotin e û hem bi dîtin
e. Gotin û ditîn hev temam dikin û fêmkirinê rihettir
dikin. Bi vî şêweyî bandora xwe ya cihê dike. Min bi
xwe ev heqîqet di pratîkê de dît, min şahidî lê kir.

Mamosteyê ku senaryo amade dikir û xebata şa-
noyê di serê herî pêşî de bi rê ve dibir, Heval Serhat
bû. Pêşî metn pirr baş amade dikir. Bi fedekarî, israr,
bi sebir li ser lîstikvanan disekinî. Karê xwe pirr baş
dikir. Eynî wext, ew serwextê karê şanoyê bû. Min
bixwe weke lîstikvan di nav koma şanoyê de gelek
caran cihê xwe girt û rola dayikê kir.

Di şahiyan de dema axaftina siyasî dest pê dikir,
bîner derdiketin derve. Dema pêşkêşvan bang dikir
û digot, ”Cihê xwe bigirin, şano wê dest pê bike”, cih
di salonê de nedima. Derzî biketa erdê, wê deng
derxista. Gel bi baldarî û elaqeyeke mezin guhdarî
dikir û pirr bi bandor dibû. Şano ne tenê dikir ku
milet bibe xwedî hêrs, gelek caran bîner şa dikirin,
dikeniyan û rihet dibûn. 

Dîsa gelek caran gel ji ber hêrsa xwe êrişî ser dikê
dikir. Em carinan bi rastî jî ji êrişa milet ditirsiyan. Ji
ber ku dema mirov ji dil hêrs dibûn, nizanîbun çi
dikin. Çi bi dest wan diket, wan diavet lîstikvanan. Bi
baldarî li hemûyî guhdarî dikirin û bi rengekî dike-
tin nava şanoyê. Pirr tesîrê li wan dikir. Gotinên şa-
noyê diketin nav jiyana civakê ya rojane. 

Gelek caran rêbertiyê digot, ”Ez difikirim, gelo bi
çi metodî û bi kîjan rê û rebazan ez karim rastiyan
bidim fêmkirin”. Ez ji bîr û baweriya xwe dibêjim,
metodeke herî baş ku gel karibe jê fêde bike û pê
perwerde bibe, yek jê şano ye. Şano perwerdeyeke
pirr dewlemend e ji bo civakê.
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Nivîskarên Kurd yên li
Swêdê, hinek beriya
salên 1980yan lê pira-

niya wan di salên 1980yan de
gihiştine wir. Di dema darbeya
leşkerî an jî pişt re bi darê zorê
welatê xwe terk kirine û ew ak-
tivîstiya polîtîk li diyasporayê
cihê xwe bi aktivîstiyeke çandî
re guherandiye. Geşbûna ro-

mana kurdî jî digihe vê serdemê. Bi taybetî vejîna ro-
manê cihê balkêşiyê ye di vê serdemê de. Hem wergera
gelek romanên klasîk ji wêjeya cîhanê, hem tîpguhêziya
romanên serdema Sovyetê hem jî ceribandina romanên
nû, rengekî nû û ciwan da hişmendiya rewşenbîrên kurd.
Herçiqasî di warê wêjeyî û estetîkî de hîn gelek gav ji
asta bilind ya romana kurdî re pêwistbin jî, di warê lêkolî-
nên çandî, civakî û nasnameyî de ev roman îro gelek tiş-
tan ji lêkolînan re dibêjin. 

Taybetiya van romanan ev e ku piraniya wan xwedî
rengekî nîv-otobiyografîk in. Piraniya wan weke mijar
berê xwe didine welêt û têgînên weke neteweperwerî,
şerê li welêt, berxwedana polîtîk, sirgûnî û sînor xwedî ci-
hekî giring in di van berheman de. Nexşeya xeyalî ya Kur-
distanê, sînor-derbaskirin jî hêmayên giringin ji bo me.
Ev roman, ji ber ku romanên pêşîn in û ji pênusa nivîska-
rên aktivîstên betilî derketine, xwedî rengekî eşkere yê
antî-kolonyalîzmê ne. Dagirkirina Kurdistanê ji bo wan
meseleya mezintirîn e, û dixwazin wan sînoran di berhe-
mên xwe de bişkînin. Weke Haşim Ahmedzade jî vê yekê
nîşan dide, “çawa armanca netew-dewletên ku nişteci-
hên kurd îdare dikin, ferzkirina “cimaeteke muxeyel”e ku
bi sînorên xwe hatiye tarîfkirin, romana kurdî jî bi riya
sazkirina xwe ya sînorên fermî yên netew-dewletan der-
bas dike û ji vê “cimaeta muxeyyel” re serî radike.” 

Heger ez çend gotinan der barê wêjeya kurdî ya wê
demê de bêjim, wêjeya kurdî ku ji destpêka sedsala 20an
ve ji welatê xwe dûr, li Şam û Bêrûdê, di nav sînorên cog-
rafî de li ber xwe dida, di destpêka salên 80yan de li Kaf-
kasyayê xwedî pêşdeçûneke lawaz lê xweser bû, lê
derfeta ku xwe bigihîne kurdên perçeyên din nîn bû. Li
Başurê Kurdistanê jî ji ber sînorên siyasî, cografî û elfabe
û zaravayan, a îzolekirî bû ji bo kurdên perçeyên din. Li
Rojava, Bakur û Rojhilatê Kurdistanê ji xwe bi giştî qe-
dexe bû. Di nava van şertên qedexebûnê de Swêd û bi
taybetî jî Stockholm, ji bo diyasporaya kurdî ji destpêka
salên 1980yî ve dibe stareke nasname, ziman û bîrê û di
heman çaxî de dibe qada wêje û zimanzaniya kurdî jî.

Karê arşîvkirinê pêk tîne. Gelek rewşenbîrên ku gihiştine
Swêdê dest bi nivîsîna berhemên wêjeyî dikin, ji hêla cu-
reyan ve wêjeya kurdî diguhere, werger cihekî giring di-
gire. Roman bi gavên saxlem dikeve nav wêjeya kurdî. Lê
yek ji taybetiyên sereke jî Kurdên ji her perçeyî hevdu
nas dikin, bi hev re dixebitin, zarava nêzîktirî hev dibin,
fikrê yekîtî û neteweperweriya kurdî pêşdetir dibe. Di van
pêşveçûnan de divê em polîtîka û piştgiriya dewleta
Swêdê ya ji bo penaberan jî jibîrnekin helbet. Di vê çar-
çoveyê de ji bo fêmkirina rewşa rewşenbîrên kurd yên
Swêdê ji destpêkê heya serê 2000an, hem jî fêmkirina ve-
jîna romana Kurdî ya destpêkê, analîzkirina romannûsiya
yek ji rewşenbîrên mezin Mahmut Baksî û romanên wî,
wê me bigihînê astekê. Weke ku ji herkesî ve jî eyan e, ni-
vîskar Mahmut Baksî (1944-2002) hîn li welêt karê nivîs-
karî û rojnamegeriyê dikir, û ev kar li Swêdê jî heya

dawiya emrê xwe dewam kir. Bi kurdî, tirkî û swêdî biqasî
23 berhemên wî yên li ser gelek mijaran, weke polîtîka,
çand, sînema, muzîk, wêje û dîrokê çapbûne. Ev berhem
heya roja me li deh zimanan hatine wergerandin. Bi tay-
betî di dawiya temenê xwe de giranî da ser wêjeyê û
weke cure jî romanên wî derketine pêş. 

Hêlîn ango Romana Zarokiyê
Romana pêşîn ya mijara xebata me Hêlîn (1984), çîroka

keçikeke Kurd e. Keça mamosteyê gund ku bavê wê hem
mamoste bû hem jî aktivîstekî tevgera Kurd bû, tevî ji-
yana civakî ya dema dawiya salên 70yî, bûyerên polîtîk,
darbeya leşkerî û şerê kurd û leşkerên tirkan vedibêje.
Zilm û zordariya dewletê, girtina dê û bavê wê, îşkence,
girtîgeha Diyarbekirê û di dawiyê de revîna wan a Bin-
xetê, Şamê, Bêrûdê û di dawiyê de jî Swêd. 

Di berhemên xwe de berê xwe
dide welêt û têgînên weke nete-
weperwerî, şerê li welêt, berx-
wedana polîtîk, sirgûnî û sînor
cihekî girîng digirin. Nexşeya
xeyalî ya Kurdistanê, sînor-der-
baskirin jî hêmayên giring in.
Di berhemên wî de dijberî û ri-
keke xurt li beramberî dagirke-
riyê heye.

Mahmut Baksî û romannûsiya wî

Dawid Yeşîlmen
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Lê roman di balefirgehê de diqede. Roman
ku ji serî heya binî ve xwedî vegotineke antiko-
lonyal e, vebêjer her keçikeke biçûk e û nivîskar
dixwaze bi çavê vê keçikê, rewşê şîrove bike.
Sînor-derbaskirin, felaketên civakî, trawma û per-
çebûna jiyanan, xalên sereke ne. Şahîdiya bûyerên
berî û piştî darbeya leşkerî dike. Ji vê hêlê ve ji bo bîra
kolektîf ya Kurdan, xebateke xwedî argumentên giring e.
Lê ji hêla wêjeyî ve jî yek berhema pêşîn ya Kurda ye ku
nivîskarê wê xwedî derdê avakirina berhemeke wêjeyî
ye jî. 

Roman herçiqasî bi çîrok û karekterên xwe, romaneke
naîf be jî, xwedî bingeheke îdeolojîke jî. Serleheng ke-
çeke biçûke, herçiqasî neheqî lê dibin jî a jîre û dev ji
şerê li dijî neheqiyê bernade, pirsên pir balkêş ji bavê
xwe yê mamoste an jî ji apê xwe yê şoreşger dike. Bavê
wê jî zanayê mezintirîn ê gund e, li gund jî hertişt û her-
kes baş e. Ji hêla tevn û avakirinê ve, gelek kesên xwedî
şîret û şareza hene di romanê de. Hemû dixwazin alîka-
riya hev bikin, ji bo azadiya Kurdistanê şer dikin, alîkariyê
li malbata Hêlîn dikin di rojên reş de. Leşkerên tirkan
ango dijmin xirabin, hov in. Alîgirê wan, tenê axa û mele
ne û ew jî herwisa pir xirab in. Ew jî alîgirê sîstema dagir-
keriyê ne. Ev sûret li seranserê romanê derdikeve pêşiya
me. Roman hîn di vê gavê de, xwedî rûdaneke polîtîk e
ku nivîskar xeyal dike. Rengekî hem çepgiriyê hem jî ro-
mantîzma di hundirê neteweperweriyê de li ser romanê
heye. Hilbijartina zarokekê, nexwasim zarokeke keçik
weke temsîlkara nasnameya kurdî, hem weke paqijî,
rastî û xweşikîyê tê şîrovekirin hem jî weke ciwaniya bîr-
doziya kurdan. Nîşaneya nifşekî nû ye ku hêviyê dide
Kurdan. Lê ev nifş dê were li Swêdê bijî. Wateyeke wisa
derdikeve ku ev nifşê nû ku Hêlîn temsîl dike, li Swêdê zîl
dide. Gelo em ê bikaribin wî nifşî bi metafora Hêlîn
(ciwan, paqij, rast û xweşik) bişayesênin? Deriyekî vekirî
ji me re dihêle gava em li berhemên din yê Mahmut
Baksî dinihêrin û li ser nasnameya karakteran kûr dibin.  

Kurdên neteweperwer yên sirgûnkirî bi gelek rêbazên
cihêreng re, xwestin ku nasnameyeke neteweperwerî ya
kurdî ku sînoran derbas dike ava bikin. Têgihiştineke bi
vî rengî, belkî bi rêya tekane, bi rabêjên wêjeyî dihate ve-
gotin ku ji ber vê jî amûra berfirehtirîn jî roman e. Derfe-
tên fireh didine dîrokên çewisandî, binketî. Ji ber ku
roman, ji bo avakirina bîra hevpar û arşîvkirina felaket û
bîranînên wê civakê, yek ji qadên bingehîne. Romannû-
sên sirgûnkirî jî hertim di wêjeya kurdî de ev erk danîne
ber xwe. Herweha sînor jî weke metaforeke balkêş cihê
xwe di van romanan de digire. Hem perçebûna axa kur-
dan û derbaskirina di navbera sînoran de hem jî sînorên
civakî û kevneperestî ku karakter her li ber perçekirina
wan in, di romana Hêlîn de jî qadeke sereke ne. Di ro-
mana Hêlîn de ji revîna gund heya Bêrûdê, her sînor

hene di pêşiya malbatê de. Pêşî şervanên Kurd alîkariya
wan dikin, di dema sînorderbaskirinê de jî Xalê Temo ku
ev kar ji bavê xwe hîn bûye wan derbasî rexê din ê sînor
dike. Derbasbûna sînoran her û her dijware. Lê belê sî-
norên civakî û zayendî jî bi taybetî derdikevine pêş xwî-
neran. heme bêje an nînin an pir kin û qels in. Romanên
wî her xwedî peyamên polîtîk in û her di navbera du cî-
hanên dijber de şer heye. Tu cara ew du hêz sînorên hev
xira nakin û xumamiyek di navbera wan de naqewime.
Xirab ji serî heya dawîyê xirab in. Baş jî ji serî heya da-
wiyê baş in. Leheng (ne karakter) hertim di nav tevgeran
de ne. Li ber xwe didin. Lê berxwedaneke polîtîk e. Zi-
manê romanan, zimanekî sade yê jiyana rojane ye.
Derdê nivîskêr ê avakirina zimanekî wêjeyî ji xwe tu carî
çênebûye. Çawa hêsantir bikaribe propagandaya xwe bi
gel bide fêmkirin, ewqasî ziman bikartîne. Jixwe gava
em serdema romana pêşîn, Hêlîn difikirin, bi hejmaran
romana kurdî kurmancî ne zêdeyî deh heban bû. Çend
romanên ji serdema Sovyetê jî belkî hebûn. Lê çirûskên
geşbûnê di van romanan de hertim tê xwiya kirin. Di-
yare ku Mahmut Baksî, herçiqasî romanên qels nivîsan-
dibin jî, rêyeke nû ji nivîskarên ciwan re vekiriye û
bandoreke mezin li ser nifşên piştî 2000´an hiştiye.      

  Gundikê Dono û Jiyana Gundewar 
Romana duyemîn û belkî ya herî naskirî ya Mahmut

Baksî Gundikê Dono ye. Di hevpeyvîneke xwe ye bi
Mehmed Uzun re Mahmut Baksî ji bo romana xwe wiha
dibêje: “Mirov dikare bêje ku Gundikê Dono perçeyekî ji-
yana min a 25 sala ye. Yanî ew toximên ku beriya 25 sala
li Gundikê Dono hatine avêtin, di 1989an de li Stock-
holmê şîn da.” Romana ku li gundekî bi navê Dono der-
bas dibe, ji serî heya dawiyê berê xwe dide jiyana
gundiyan, êş û azarên gundiyan, evîn û êşa gundiyan û
herweha zilma ku li wan tê kirin. Herweha berê me dide
salên jiyana kurdan ya 1970-1980yan. Peydebûna mekî-
neyan di çandiniyê de, mijtina xwîna gundiyan ji aliyê
axayan ve û hevkariya axayan ya bi dewletê re her li ber
çava ne. Romaneke rasteqîniya civakî ye. Şerekî eşkere di
navbera çînan de heye. Axa, mele rengekî hem kevnepe-
restiyê hem jî yê çîna dewlemend nîşan didin. Li dijî
wan, gundî û feqîr hene. Lehengên sereke Aso û Bedo ji
hev hez dikin û dixwazin ji gund derkevin û bar bikine
bajêr, lê hem ji ber pirbûna qelen hem jî ji ber çavber-
dana axê ya ji bo Aso, evîna wan vediguherîne êşê. Du
karakterên din ên balkêş hene. Perîxan û Salo. Nefiyên ji

serhildana Şêx Seîd in. Ji Konyayê ha-
tine. Salo tekane şifêr e.

Bi tirkî jî dizanin. Rengê
jiyana modern temsîl
dikin. Perîxan keçikên
gund li mala xwe dici-
vîne ku ji wan re behsa
sînemayê dike. Herweha
Axa, Hacî Zorav bela serê
gundiyan tevaye. Her-
weha karakterekî din jî
heye ku li hember zilmê li
ber xwe dide, Filîto ye. Li
hember axayan şer dike û
derdikeve serê çiyan. Ro-
mana berxwedanê ye li
hember sîstema jiyana civakî
ku bi serdestiya dewletê û
hevkarên dewletê yên herêmî
ve tê meşandin. Li hember wê
sîstema kevneperest ya civakê
ye. Pêjnên serhildanên li hem-
ber hercure rêveberiyan têne
hîskirin. Weke mijar û bikaranîna
zimên, rengekî eşkere yê Yaşar
Kemal li ser tê hîskirin.“Ji xwe Filî-
toyê ji ber zilma axê xwe bi çek û
rext kirî û derketî serê çiyan, weke
kopyayeke İnce Memed dixwiye.” 

Romana Serhildaneke Têkçûyî:
Serhildana Mala Eliyê Ûnis 

Romana dawî û ya sêyemîn ya Mahmut Baksî, Serhil-
dana Mala Eliyê Ûnis (2000) xwedî roleke din e di roma-
nûsiya wî de. Hem tekstên paralel yên di destpêk û
dawiya romanê de diyarin ku Mahmut Baksî bi arman-
ceke taybet ya berpirsiyariyê vê romanê dinivîse. Herçi-
qasî di dema nivîsandinê de pir nexweş be jî, bi
xeyreteke taybet, bi asîstanekî (Salihê Kevirbirî) re ro-
manê dinivîse. Jixwe metnê ku derdikeve jî, ne xwedî
rengê romanekê ye. Zêdetir rengê şerekî dengbêjan ku
xwedî peyameke taybete lê dikeve. Bi taybetî jî diyare ku
şerê Miradê Kinê yê li ser Serhildana Mala Eliyê Ûnis
bandor li Romanê kiriye. Roman di dema Serhildana
Mala Eliyê Ûnis, berî serhildanê, dîroka malbatê ya tije
serhildan, û piştî serhildanê, têkçûn û nefîbûna malbatê
vedibêje. Herweha car bi car, vedigere ser serhildanên
din yên kurdan jî. Her û her dixwaze peyama ku kurd
‘ger ne ji kurdên xayîn bin, tu carî serî natewînin’ dide. Bi
awayekî balkêş, biwêja ku kurd ji bo fermana filehan bi-
kartînin, “em taştê ne hun firavîn in”, vê carê ji bo xayîn-
tiya kurdan ya navxweyî bikartînin. Roman rengekî
dîroknûsiya devkî ya kurdan dide. Herweha agahiyên gi-
ring ji bo civak û eşîrên kurdan yên wê serdemê jî dide. 

Çend gotinên dawî
Mahmut Baksî weke rewşenbîrekî kurdan, yekî pirhêle

û di gelek waran de bi gelek zimanan berhem dane, di
salên dawî de giranî daye kurdî û berhemên wêjeyî. Ev jî
bi sê roman û berhemeke çîrokan nîşan da ye. Lê biyo-
grafiya wî û hevpeyvînên wî diyar dikin ku ji derdekî wê-
jeyî zêdetir bi berpirsiyariyeke rewşenbîrane, ji ber
sedemên exlaqî bi kurdî dinivîse. Di heman hevpeyvîna
ku me li jor nîşan kirî de jî, dîsa ji Mehmed Uzun re ji bo
nivîskariya xwe wiha dibêje:

“Lewra kerba min rabû, min xwest ez van tiştên xwe
vereşim. Hinek kerba xwe bi stranan vedireşim, hinek bi
qelema xwe, hinek jî bi devê tifingê… Ez bi kitêban, bi
kitêbên xwe … ev damarên ha bû wek damarekî nivîs-
karî di dilê min de şax da, ez bûme nivîskar; ne ku ez ji
evîndariya xwe, ji bona eşqa xwe yan jî ji bo kêf û sey-
rana xwe.”  

Belkî ji ber vê yekê ye, hertim lezûbezek di romanên
wî de tê dîtin. Ji xwe her sê roman jî pir kin in. Lê dawiya
romanan jî, şayesandina buyer û xwezayê û derûniya ka-
rakteran 

Romanên wî her xwedî
peyamên polîtîk in û
her di navbera du cî-
hanên dijber de şer
heye. Tu cara ew du hêz
sînorên hev xira nakin
û xumamiyek di navbera
wan de naqewime. Xirab
ji serî heya dawîyê xirab
in. Baş jî ji serî heya da-
wiyê baş in. 
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Ez sala 1985´an hatim nav xebatên Hunerkomê
û heger behsa wan rojan bikim, ez dixwazim,
dipirsan ji xwe bikim û bersiva wan bidim ku ji

bo min wê ravkirina hest û bibîranînên min hêsantir
bike. Pirsa yekê li ser xebatên Hunerkomê ye, ez piştî
damezrandina wê bi 2 salan ketim nav, xebat hingê çi
bûn û keda kîjan hevalan gelek bû di navê de. Pirsa
duyem jî bila li ser Mihrîcana yekê ya govendê be ku
sala 1986´an bi rê ve çû ez jî pêşkêşvanê wê bûm; ka
wê çawa kela canê min û her kesê beşdar rakiribû.

Bi pirsa yekê ez dakevim; gava ez bixwe ketim nav
xebatên Hunerkomê, rewşa wê û xebatên wê çi bû,
kîjan heval di nav de bûn?

Rewşa Hunerkomê û kedkarên wê sala 1985´an
Ez ber bi dawiya sala 1985´an hatim û wekî enda-

mekî saziya çand û hunerê Hunerkomê min cihê xwe
di nava Koma Berxwedan de girt, her weha beşdarî xe-
batên çandê jî bûm.

Di destpêkê de dixwazim balê bikşînim ser xisûseke
girîng ji xebata Huneromê, ku heta niha jî zêde neha-
tiye nirxandin. Ew jî ev e, di dîroka hemû şoreş û serhil-
danên Kurdan de meyze bikin, lingekî wan serhildanan
hertim kêm maye. Ew ling jî yê çand û huner, nasname,
moral û dînamîka civakê bi xwe ye. 

Ji destpêka sedsala 20´an ve, û heta bi salên 70´yî jî
hişmendiya serhildan û raperînên gelê Kurd bi wan
rabû, ev rêxistin û tevger ji qalib û formên teng ên kla-
sîk nikarîn xwe rizgar bikin! Bi derketina Tevgera Aza-
diyê re, esas serdemeke nû di siyasetê û şêwazê

tevgêriyana civakê de dest pê kir.
Ango, dema meriv Manifestoya Tevgêra Azadiyê a

destpêkê dixwîne, girîngî û wateya van sazî û dezge-
hên me yên hatine avakirin, van nirxandinên me piş-
trast dike. 

Ji bo azadiya civaka xwe, di dîroka tekoşîna azadiya
Kurdistanê de, Hunerkom saziya çand û hunerê a yeke-
mîn e ku fermî hatiye damezirandin. Her weha, cara
yekê ye ku eniya çand û hunerê, bi armanca rizgariya
neteweyî, xwe birêxistin dike û bi çand û hunera gel ji
gel re xizmetê dike.

Şehîd Mizgîn motorê xebatê bû
Bêgumane, rewşa wê demê mîna hemû serdemên

destpêkê, li nik bê derfetî, amatorî û bê ezmûnbûnê,
kelecan û hêrsa avakirinê, di asta herî bilind de dime-
şiya. 

Jixwe, sala ku ez beşdarî xebata Hunerkomê bûm,
Şehîd Sefkan (Celal Ercan) tevlî karwanê Şehîdan bû.
Ango dema hatim nava xebatê, Şehîd Mizgîn, Şehîd
Çiya, û hevalên (stranbêj) Seyidxan, Xemgîn Bîrhat,
Zozan, Dilar (Turkan Îpek- ji girtiyên azadiyê ye) Guler,
Xecê hebûn. Hevalên bi karê şano û govendê radibûn jî
M. Aral, Amele, Beşîr, Fikret, Xanê û koma govend/ Koro
yên ji bajarên Elmanyayê Hannover û Celle bûn. Ji bo
kar û barê deng û alatên teknîkî jî kedkarê hêja Xelîl
Soykut hebû. 

Di her şev û şahiyan de, bi beşdariya van hevalan,
muzîk û stran, govend û şano dihatin amedekirin. Li nik
birêxistinkirina xebatên zarokan, li pirraniya herêman
çêdibûn jî, xebatên rêxistinî jî ji 1986´an heta 1996´an
dewam kir û li Stuttgart, Berlîn, Frankfurt, Basel, Parîs û
gelek deverên din şûbeyên Hunerkomê hatin avakirin.

Bi kurtî, meriv dikare bibêje xebatên me ji hekiba na-

vendî û hekîbên şaxan hingê pêk dihat.

Mihrîcana yekê û kelacanê min
Ez niha jî berê xwe bidim pirsa xwe ya duyê; di dema

amadekariyên Mihrîcana yekê de kelecaneke çawa
hebû, mihrîcan çawa bi rê ve çû?

Destpêka sala 1986´an, hevala Mizgîn nû hatibû erk-
darkirin ji bo birêveberiya saziyê. Hewildanên xwe her
dem bi me hemiyan re parve dikirin. Rojekê ji bo nirxan-
dina xebatê agahiya civîneke taybet gihand me, tenê
hevalên rêvebiriyê wê biçûna. Amele, Muherem, Seyid-
xan, Mizgîn û ez, em beşdar bûn. Kelecana Hevala Miz-
gîn gelekî hebû. Di wê civînê de pêşniyaz kir ku em
Mihrîcana Govend û Muzîkê li dar bixin.

Plansazî û amedekariyên Mihrîcanê heman dest pê
kir. Li bîra min e, yekemîn mihrîcan,  di 26´ê Hezîrana
1986´an de, heger ez ne şaş bim li bajarê Elmanyayê Gis-
senê bû.

Bi qasî li bîra min e, pêşkêşvaniya Mihrîcanê min kir,
hevalê Seyidxan, Amele, Dilar, Beşîr û Fikret, Xanê û ma-
moste Fêrgî nMelîk Aykoç jî jûriya mihrîcanê bûn.

Ji ber ku komên muzîkê kêm bûn, neketin hawîrkanê,
lê tenê di bernameyê de stranên xwe pêşkêş kirin. Jixwe
komên govendê bi qasî tê bîra min heft kom bûn. Ha-
wîrkan di navbera koma Amed a ji Hannoverê û Koma
Welat a ji Hamburgê de, li ser rêza yekemîn derbad bû.
Di encamê de Koma Amed bi ser ket û bû yekemîn.

Kelecan û heyecana wê mihrîcanê, hem ji bo koman,
hem ji bo girseya gel a beşdar, ew jî qederê 700- 800
kesî bû, û hem jî ji bo me, meriv nikare bi gotinan îfade
bike. Ji xwe ya rastî ew bû ku kelecana me hemiyan di
vê hawîrkanê de zêde bû. Ji ber wê sedemê bû ku heta
niha jî ev kevneşopî dewam dike.

l Rojekê ji bo nirxandina xebatê agahiya civîneke taybet gihand me, tenê he-
valên rêvebiriyê wê biçûna. Amele, Muherem, Seyidxan, Mizgîn û ez, em
beşdar bûn. Kelecana Hevala Mizgîn gelekî hebû. Di wê civînê de pêşniyaz
kir ku em Mihrîcana Govend û Muzîkê li dar bixin.

Hunerkom destpêkek bû

XÊLÎL XEMGÎNt
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Gurbet Aydin bi nas-
nav Mizgîn di sala
1962´yan de li Bat-

manê tê dine. Gurbat Aydin di
temene xwe yê 18 salî de tevli
nava refên têkoşîna azadiya
Kurdistanê dibe. Sala
1983´yan ji bo karê hunerê û
xebatên jinan, derbasî Ewrûpa
dibe û di damezirandina Hu-

nerkomê de bi awayekî aktîf cih digire.
Li cihanê her netewe, bi çand, dîrok û kevneşopiyên xwe

ve tên naskirin. Nasnameya gelan bi çand, rêûresm û kele-
pora xwe, xwe dide der. Di bipêşxistin û parastina çand û
hunera neteweyan de rola jinê bêguman gelek girîng e. Jin
bi deng, fikir û hestên xwe çanda neteweya xwe dixemi-
lîne. Di jîndarkirin û guhestina çanda neteweya xwe de
xwedî erkeke gelek giranbuha ye. Ji ber ku ziman ew fêrî
zarokê xwe dike, mamosteya yekemîn e. 

Îlhama xwe ji xwezaya Kurdistanê girt
Jina Kurd ji destpêk heta roja îro me, ne tenê di warê dî-

rokî, civakî û siyasî de, di warê çand û hunerê de jî mîraseke
giranbuha li pey xwe hiştiye. Ji aliyê şervanî û siyasî heta
hunermendî, nivîskarî û helbestvaniyê gelek navên dîrokî
hene ku di rûpelên dîroka Kurdistanê de cihekî bilind ji
xwe re yadîgar hiştine. Lê bêgu-
man, beriya her kesî dayî-
kên Kurd bi lorîkên xwe
yên di dema hejandina
dergûşa zarokên xwe
gotine, bingeha muzîka
Kurdî ya otantîk ava ki-
rine. Hunera ku îlhama
xwe ji xwezaya rengîn û
bedewiya Kur-
distanê gir-
tiye. Stranên

ku mîna deryayeke bêbinî heta roja îro jî ji me re bûne çav-
kaniya afirandina lawik, qesîde, beste, payîzok, beyt, heyran
û bingehê hunera dewlemend a neteweya Kurd pêk anîne.
Di nav hunera Kurdî de li gel navdarên nemir ên weke
Meryemxan, Eyşe Şan, Gulbahar û Fatma Îsa, bi dehan dil-
darên azadiyê jî bi deng û evîna xwe ya bi rûmet û azad di
nav rûpelên dîrokê de cihekî pirr hêja girtine. Mîraseya ku
van cewheran li pey xwe hiştiye ji ciwanan re bûye kani-
yeke bêdawî. Zarokên ku bi deng û awazên van jinên hu-
nerwer û leheng mezin bûne, îro li pêy rêça wan dimeşin û
vê çanda bedew zindî digrin.

Di damezirandina Hunerkomê de cîh girt
Di dîroka tevgera azadiya gelê Kurdistanê de gelek hu-

nermendên navdar bi sekn û kesayetiya xwe di çand û hu-
nera Kurdî de bûne mînak. Yek ji wan lehenga şereşger,
hunermend û fermandar Gurbet Aydin bi navê xwe yê şo-
reşgerî Mizgîn e. Hozan Mizgîn di sala 1962´yan de li Bat-
manê tê dine. Gurbet Aydin di temene xwe yê 18 salî de
tevlî nava refên têkoşîna azadiya Kurdistanê dibe. Sala
1983´yan ji bo karê hunerê û xebatê jinan derbasî

Ewrûpa dibe û di damezirandina Huner-

komê de bi awayekî
aktîf cihê xwe digire. Hozan Mizgîn li

aliyekî xebatên çand û Hunerê dike, li
aliyê din jî xebatên bi rêxistinkirina jinan

dike. Her wiha yek ji damezirênerên Yekîtiya
Jinên Welatparêzên Kurdistanê (YJWK) ye. Bi

dengê xwe wê bi çeka xwe, bi uslûba xwe û bi
keda xwe ya bêdawî di dilê gelê Kurd de şopên nayên jibîr-
kirin, hiştin.

Dengê heqîqeta Kurd
Mizgîn di demekê de ku çanda Kurd a resen dihate

asîmîlekirin, li şûna wê çanda arabesk û pop li civaka
me dihat ferzkirin, têkoşiya li dijî hemû qirrkirina
çandî di nava tevgera azadiyê de Kurd ji nû ve bi
dengê xwe vejand. Di wê demê de ku modernîteya

kapitalîst huner bi hunerê, Kurd bi Kurdê sexte da kuştin,
huner bû pere û manewiyat tinebûyî de, Mizgîn bû nefe-
sek bû şêwazekî nû. Hunera ku hundirê wê vala û ji rastiya
wê dûr xistin, li qadên têkoşînê yên girîng ên tevgera aza-
diyê kir taca seriyan.Hevrêyê Sefqanan, Hogiran, Delîlayan
û Yektayan bû… Bi berhemên afirandî, bû taca serê wan
kesan ku çavkaniya moral û coşê ya jiyana azad û çanda
demokratîk-komunal in.

Dizanî çawa mirinê di dilê xwe de bikuje
Mizgin bi awaza xwe ya zelal agirê destana azadiyê

weke çemê Muzir, Dicle û Firatê herikand nava dilan û bû
navê jiyana herî çeleng. Dengê jiyanê geş kir, bêyî ku ji
mirinê re bibêje, ”ez bi binketî me”. Wê dizanî çawa mi-
rinê di nava hemû hêza dilê xwe de bikûje. Dema li ser
dikên hunerê dîlan dikir, ew dîlana azadiya kurdan bû.
Dema wê distra, êşa hezarên salan dianî ziman. Ew deng,
dengê heqîqeta Kurdan bû. Dengê azadiyê bû. Rast e
navê wê Mizgîn bû lê ew bi xwe jî mizgîniya berbanga
azadiya jinên Kurd bû. Li xwe geriya, dîroka jina azad dît.
Êdî dema qîrkirinê hatibû. Ne bi deng, bi can û hemû he-

bûna jiyanê. Lewma, wê berê xwe da meydana
cengê. Ew qîra xwe di nava semaya agirê azadiyê

de gihande hemû dilan. Quncikên tarî ji xwe şerm
kirin. Ew jî bû tîrêjek Rojê ku ronahiya wê nayê vemiran-
din. Qelişand perdeya ewrên tarîtiyê ku kenê xwe bi ro-
nahiya wan dikir.

Ji jiyanê re strana azadiyê got
Wê çarenûsa welatekî û jinên hêvîdar nivîsand. Bi agirê

xwe çîroka azadiya gelan neqişand. Ne çûk, ne jî çivîk bûn
heyranê wan awaz û dengan; xweza jî direqise li ber,
wenda dike hemû xemên bêhêvî. Ew jina ku ji jiyanê re
strana azadiyê gotiye. Bi kilama xwe yên “Lo hevalno”,
“Çemê Hêzil”, “Gundîno Hawar” û Newroz cejneke heja ye”
bû qîrîna gelê xwe. Hozan Mizgin di 11ê Gulana 1992´yan
de li gundekî Tetwanê, di biserdegirtineke leşkerên Tirk de
ji bo dîl nekeve destê leşkeran, bombeya xwe bi xwe de di-
teqîne û şehîd dibe. Mizgîna leheng bi fizîkî ji nav hezkiri-
yên xwe koç kir, lê ew bi deng, awaz û lehengiya xwe ya
fermandeyî dijî.

w Di wê demê de ku modernîteya kapitalîst huner bi hunerê, Kurd bi
Kurdê sexte da kuştin, huner bû pere û manewiyat tinebûyî de,
Mizgîn bû nefesek bû şêwazekî nû. Huner li qadên têkoşînê yên
girîng ên tevgera azadiyê kire taca seriyan.

Dengê êşa gelê xweDengê êşa gelê xwe

Aysel AVESTA
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