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سەرووتار

ئەحمەد كایا لوتكەی هونەر و هەڵوێست

*ئەم ژمارەیەی ڕۆڤار، بۆ یەكێك لە هونەرمەندە مەزنەكانی 
ئەم  كایا(یە،  )ئەحمەد  ئەویش  كە  دەردەكەین،  كورد 
بە  زۆری  بەخششێكی  كەم  تەمەنێكی  بە  هونەرمەندە 
هونەر و نەتەكەوەی بەخشی، بە جۆرێك تەنانەت دوای 
زۆری  یەكجار  ژمارەیەكی  گۆرانییەكانی  ئەلبوومی  خۆی 
و  بەگشتی  كورد  ناو  لە  ئێستاش  تا  و  لێدەفرۆشرێت 
فریادڕەس و شێخێكی  تایبەتی، وەك  بە  باكوور  كوردانی 
مەزنی هونەری گۆرانی و مۆزیكی نەتەوەیی تەماشا دەكرێت.
*دەمێكە بیرۆكەی دەركردنی ڕۆڤارێكی لەم شێوەیەمان هەبووە، 
ڕۆڤارێك هەیە النیكەم  بە  پێویستی  كایا(  )ئەحمەد  وابوو  پێمان 
هونەرمەندە  ئەم  باشوور  كوردستانی  لە  كورد  خوێنەری  ئەوەی  بۆ 
بناسێت، چونكە بە داخەوە لەگەڵ ئەوەی ئەم هونەرمەندە ناوبانگێكی 
پێویست  وەك  باشوور،  كوردستانی  لە  هەنووكە  تا  بەاڵم  هەیە،  جیهانی 
نەناسراوە. بەو هیوایەی ئەم ژمارەیەی ڕۆڤار، دەروازەیەك بێت بۆ ناسینی 

ئەم هونەرمەندە بە خوێنەرانمان لە هەرێمی كوردستان.
*ئەم ژمارەیەی ڕۆڤار وەك زۆرێك لە ژمارەكانی تر، تایبەتمەندی خۆی هەیە. یەكێك 
لە تایبەتمەندییەكانی لە بابەتەكانیدایە، بەو پێیەی لە كوردستانی باكوور دەرفەتی زمانی دایك بۆ 
لەو  كوردی  هونەری  و  ئەدەب  بەردەم گەشەسەندنی  لە  بووەتە كۆسپ  ئەمەش  نەبووە،  نووسین 
پارچەیەی كوردستان، بۆیە بە ناچاری ڕۆڤار ڕووی لە هەندێ وەرگێڕی توركی نا، بۆ ئەوەی كێوماڵێكی 
ئەو بابەتانە بكەن كە بە زمانی توركی لەسەر ئەحمەد كایا نووسراون، گرنگترینیان وەربگێڕنە سەر 
بابەتیان  بەتایبەتی  ژمارەیە  لەم  ناس  نووسەری)كایا(  هەندێ  لەوەی  جگە  ئەمە  كوردی،  زمانی 
لەسەر ئەو هونەرمەندە بۆ ڕۆڤار نووسیووە، ئەمە جگە لەوەی هاوكارمان مەسعود زیالن بیبلۆگرافیای 
كار و ژیانی هونەریی و ویستگە گرنگەكانی )ئەحمەد كایا(ی بە كوردی التینی بۆ ئامادەكردووین و 

لەم ژمارەدا باڵومان كردووەتەوە.
*لەبەر تایبەتمەندی وێنە و ستایلی كاركردن و لە پێناو پاراستنی جوانكاری و نەخشەسازی ئەم 
ژمارەیە، بڕیارماندا ئەم ژمارەیەی ڕۆڤار ئەم ژمارەیە بە نەخشەسازییەكی تایبەت و بەڕەنگاوڕەنگ 

دەربكەین، بۆ ئەوەی گیانی بەرزە فڕی ئەو هونەرمەندە مەزنە هەر بەنەمری بمێنێتەوە.
*پێشتر و لە سەرەتای ئەم خولەی ڕۆڤاردا ناوی چەند كەسایەتییەكمان دەستنیشان كرد بۆ ئەوەی 
بەردەوامیش  و  دەركردن  بۆ  ڕۆڤارمان  ناوانە  ئەو  بە خۆشحاڵییەوە هەموو  دەربكەین،  بۆ  ڕۆڤاریان 
بە  نەتەوەكەمان،  هونەریی  و  ڕووناكبیریی  نێوەندی  درەوشاوەكانی  ناوە  لەبەسەركردنەوەی  دەبین 
خوێنەرانی ڕۆڤار ڕادەگەیەنین ژمارەی داهاتوومان، لە خولی نوێی كاركردنی ڕۆڤاردا، ژمارەیەك بۆ 
ترمان،  ژمارەكانی  هەموو  وەك  دەردەكەین.  مستەفا(  )شوكر  كورد  زمانناسی  و  ئەدیب  و  نووسەر 

چاوەڕێی بابەت و نووسینەكانتانین.

بەڕێوەبەری نووسین
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ئەحمەد کایا..
لە ژیان و لە هونەردا 

لە تورکییەوە: کاروان عادل
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دایک  لە  باکووری کوردستان  لە شاری مەالتیەی  لەساڵی ١٩٥٧  ئاوازدانەر و مۆسیقار،  و  کایای گۆرانیبێژ  ئەحمەد 
بووە. دواتر بنەماڵەکەیان بە ئومێدی ژیانێکی باشتر روودەکاتە ئەستانبۆڵ. ئەحمەد، لە ئەستانبۆڵ تێکەڵی سیاسەت 
دەبێ. لە گەڵ سیاسەتیش خۆی فێری مۆسیقا دەکا و شیعر دەنووسێ و لە پێناوی بژێوی ژیانیشیدا ھەموو جۆرە 
ئەلبومی  یەکەمین  بڕیاردەدا  لە ساڵی ١٩٨٥  لۆری و فرۆشیاری گەڕۆک و کرێکار.  کارێک دەکات، دەبێتە شۆفێری 
ناوەڕۆکی شیعرەکانی شۆڕشگێڕانەن،  نوێیە  بەر ئەوەی شێوازەکەی، شێوازێکی  لە  بەاڵم  گۆرانییەکانی باڵوبکاتەوە، 
ھیچ دەزگایەکی ھونەریی ئامادە نابێ ھاوکاری بکات. ھەڵوێستی دەزگاکان ساردی ناکەنەوە، بەھاوکاریی دۆستەکانی 
بەاڵم  دەبێ،  خەڵکی  الی  لە  باشی  رەواجێکی  و  باڵودەکاتەوە  بچکۆل(  )مەگری  بەناوی  خۆی  ئەلبوومی  یەکەمین 

حکومەت قەدەغەی دەکات.
گۆرانیبیژی ھەژاران، ئەحمەد کایا کە بەگۆرانییە کۆمەاڵیەتییەکانی دەبێتە گۆرانیبێژی خەڵکی ھەژار و کوردی ستەمدیدەی 
بەوھۆیەوە گەلێ جار دەگیرێ و  و  بوونی کورد  دادی و دوژمنانی  لە دژی بێ  بە چەکێک دەزانێ  تورکیا، گۆرانییەکانی 
گۆرانییەکانی قەدەغە دەکرێن و رێگای گۆرانی گوتنیشی لێ تەنگ دەکرێتەوە. لە ئاداری ١٩٩٩، کاتێ خەاڵتی باشترین 
تازەکەم  ئەلبومە  ناو  لە  کوردیم  گۆرانییەکی  )من  رایدەگەیەنێ:  وەردەگ��رێ،  تەلەفزیۆنی  بەرنامەیەکی  لە  ساڵ  گۆرانی 
باڵوبکەنەوە!  تازەکەم  ئەلبومە  دەکەن  حەز  مۆسیقا  کۆمپانیای  گەلێ  نییە  گومانم  کوردم!  بەڕەسەن  من  چونکە  داناوە، 
تورکیا گرفتێکی ھەیە بە ناوی )کوردستان(، لەبەرئەوە من ھەرگیز لە باسکردنی ئەم گرفتە بۆ ئەوانەی دان بەراستیدا 
نانێن، ماندوو نابم(. دوای تەواو بوونی ئەم قسانە، چەند ھونەرمەندێکی شۆڤینست ھێرشیان کردە سەری و ھاواریان کرد: 
)خاین! بڕۆ دەرێ( بەاڵم ئەحمەد سوورتر بوو. )دادگای ئاسایشی نیشتمانی تورکیا( لە ٣٠ ی نیسان تۆمەتی خیانەت لە 
نیشتمانی دایە پاڵی و لە ھەموو الیەکی تورکیاوە تورکە تووندڕەوەکان ھێرشیان کردە سەری و ھەندێ رۆژنامە و دەزگای 
راگەیاندن داوای حوکمی ئیعدامیشیان بۆ کرد، بەاڵم ئەحمەد کایا، بێباک لە بەردەم یەکەمین دانیشتنی دادگا ئامادەبوو، 
ھەموو ئەو تۆمەتانەی رەتکردەوە کە درابوونە پاڵی. لەو ماوەیەدا، ئەحمەد کایا چووە ئەوروپا. دادگای ئاسایشی نیشتمانی 
تورکیا لە دوا دانیشتنیدا، بە بێ ئامادەبوونی، سزای ١٠ دە ساڵ زیندانی لەسەر ئەحمەد کایا سەپاند. لە ١٦ی تشرینی 
دووەمی ٢٠٠٠، کاتێ بۆ سازکردنی کۆنسێرت لە پاریس بوو، لە شوێنی حەوانەوەی خۆی، کۆچی دوایی کرد و لە گۆڕستانی 
ناودارانی پاریس )پیرالشیز( بە خاک سپێردرا، دوای خۆی، گوڵتەنی ھاوسەری ئەلبوومە تەواو نەکراوەکەی )گوێ بگرە 
واڵتە خۆشەویستەکەم(ی باڵوکردەوە. ئەمەی خوارەوە، بەشێکە لەو داکۆکینامەیەی ئەحمەد کایا لە بەردەم دادگای ئاسایشی 

نیشتمانی تورکیا پێشکەشی کرد:
لە ساڵی  )من لەسەر چەقۆ راوەستاوم! کەسێک کە لە پێناوی گەلەکەیدا دەجەنگێ. ئەم داکۆکینامەیەتان لە بیربێ… 
١٩٨٥ مۆسیقارێکی پیشەیی بووم. ژنم ھێناوە و دوو کیژی حەڤدەو دوازدە ساڵەم ھەیە. سەدان سترانم داناوە و گەلێ 
ئاوازیشم بۆ کەسانی دیکە داناوە. حەڤدە ئەلبومم باڵوکردۆتەوە، کە چەندان ملیۆن دانەیان لێ فرۆشراوە. لە واڵتانی 
دنیا کۆنسێرتم کردووە و چەند جارێک وەک گۆرانیبێژی ساڵ لە الیەن دەزگا ھونەرییە جۆرا وجۆرەکانەوە ھەڵبژێردراوم. 
بەتورکیش گۆرانیم  بەتورکی نووسیومە و  بیرم کردۆتەوە و  بەتورکی  لە تورکیا دادەنیشم.  تەمەنم چل و دوو ساڵە و 
گوتووە. من مۆسیقارم و ھاوواڵتییەکی ئەم دنیایەم کە خۆی بەموڵکی ھیچ ناوچەیەک نازانێ و ھەست و سۆزی رووی 
دەبێتەوە.  تێدا  دنیای  گۆرانییەکانی  باوەڕو  کولتوورو  و  زمان  گشت  چاکەی  جێگای  گه ورەیە  ئەوەندە  دڵم  لەمرۆڤە. 
تۆمەتێکم پێوە لکێنراوە کە ژیانی ھەڵگێڕاومەتەوە. تۆمەتی خیانەت!. پێیان گوتووم کە من کەسێکی دووبەرەکی خواز، 
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ناسراون.  ئەم سیفەتانە تۆمەتی کەس و گرووپگەلێکی  ئەقڵ و شێتم.  ئەدەب و بێ  لە گوێ و بێ  ئەڵقە 
روانگە و قسەی مرۆڤێک- کە بنەمای ھەموو ئەم تۆمەتانەیە- لە ھیچ واڵتێکی پێشکەوتوو و یاسا پەروەردا 

بەتاوان و تۆمەت ناژمێردرێن.

کـــایا...کوردبوون ئـــەحمەد 
کردووە.  بۆ  کلیپیشم  کوردم.  من  چونکە  گوتووە،  کوردیم  گۆرانییەکی  تازەکەمدا  ئەلبوومە  لە  من   
باوەڕم وایە کەسانێک ھەن پێیان خۆشە لە تەلەفزیۆنەکانیاندا باڵوی بکەنەوە. ئەگەر وانەکەن، دەبێ 
گومان لە کورد بوون و مرۆڤ بوونیان بکرێ. ئایا ئەو کەسانەی کە بەخاین و دووبەرەکی خواز و دوژمن 
زانینی من، ھەستی نیگەتیڤی ھەوادارانم دەورووژێنن و دەبنە ھۆی جودایی چینایەتی و نەژادی، کەمینە 
نین؟ ئەو چەند ملیۆن کەسەی گوێ لە قسەکانی من دەگرن، خەڵک نین؟ من لەو ھۆڵە، بەبیستنی 
)خاین، بڕۆ دەرێ!(، تووڕە بووم، چونکە ئەم قسەیەم لە دەمی کەسانێک بیست، ھەر کاتێ وشەی 
)کورد( یان گوێ لێ دەبێ، جوێن دەدەن. لێرەوە پێیان دەڵێم، وازناھێنم تا واقیعیەتی بوونی کوردان 
و  کرد  پێشێل  یان  )برایەتی(  وشەی  کە  بوون  کەسانە  ئەم  ھەر  رێک  من،  بڕوای  بە  دەکەن.  قبوڵ 
بوونە ھۆی دروست بوونی درز لە ناو کولتووری ھاوبەشی واڵتەکەمان. گەورەترین چەکی گۆرانیبێژێک 
گۆرانییەکانیەتی و من رێگا نادەم گۆرانییەکانم خراپ لێک بدرێنەوە و مانایەکی دیکەیان بۆ داتاشن. 
ئایا  دەڵێم،  ئینگلیزی  و  عەرەبی  یان   ، ئیتاڵی  بەزمانی  گۆرانییەک  بمگوتبا  من  ئەگەر  نموونە،  بۆ 

کایا لەسەردەمی الویدا
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ھەرا و ھۆریایەکی لەم جۆرە دروست دەبوو؟ ئەم 
تۆمەت و سزا خواستنە، بەڕای من ھەوڵی ھەندێ 
لە  شتێک  پەیداکردنی  بۆ  تەلەفزیۆنییە  کەناڵی 
ناو قسەکانم، تا زنجیرەی تەلەفزیۆنی لێ دروست 
کە  کۆنسێرتەکانمدا  ھەموو  لە  من  ئەگەر  بکەن. 
و  گوتبا  شتێکم  دەبن.  ئامادەی  کەس  ھەزاران 
بووبا بە ھۆی دووبەرەکی نێوان خەڵکی، ئەودەم 
بەاڵم ھیچ  بکەم،  قبوڵ  تۆمەتانەت  ئەم  دەمتوانی 
کاتێ  وێنەی ڤیدیۆیی ئەو شەوە لە الیەن  نییە… 
بکرێتەوە،  شی  ویژدانەوە  بە  و  رۆشن  زەینێکی 
بەڕێوەیە.  من  دژی  لە  پیالنێک  دەزانین  ئەوجا 
یەک  دنیابن،  جێگایەکی  ھەر  لە  ھونەرمەندان 
کە  ھەیە  بەخۆیان  تایبەت  شێوازی  یەک  و  زمان 
ئەوەی  بەر  لە  من  دەردەبڕن.  خۆیان  ھۆیەوە  بە 
حەزی ھەوادارەکانم لە کۆنسێرتەکانم بە نیشانەی 
سەرکەوتنی خۆم زانیوە. بە نیشانەی سەرکەوتن 
لە  و  من  ئاڕمی  بۆتە  ئەمە  کردوون.  بەخێرھاتنم 

تەواوی دیدارە تەلەفزیۆنییەکانیشمدا بینیوتانە. ئەم ئاڕمە، بەخێرھاتنێکی ھەمیشەییە و لە ھەموو دنیادا لە الیەن 
یە، سەرەتای وشەی  نیشانەی )٧(  ئەم  بەکار دەھێنرێ.  وەرزشەوە  ئەستێرەکانی  و  ھونەرمەند  و  سیاسەتمەدار 

Victoria بە مانای سەرکەوتنە و نابێ بە دوای مانایەکی تردا بگەڕێن.
واڵت  دابەشبوونی  نیگەرانی  تا  دوورن،  ئەمڕۆ  لەدنیای  کە چەند  تێبگەن  دەبێ  ئێمە  ئاشکرا خەڵکی  دەربڕینێکی 
نەبن، بە ھۆی گۆرانییەکی کوردی. ئەو شتەی ئەوانی تر لە ژێر لێودا دەیڵێن، من بە ھاوار دەریدەبڕم. ئێمە لەم 
واڵتەدا دەژین و ئەگەر لە ڕاستییەکان بگەین، ژیان و واڵتێکی باشتر و پێشکەوتووترمان دەبێ. وادیارە دەبێ من 
ئیدی لە گۆڕینی گۆرانییەکانم بە پارێزتربم و لە ڕاستیدا ئیتر مۆڵەتی ئەو گۆڕینە بچووکانەشم نابێ، بەاڵم ئێوە 
پێتان وایە لە ھەلومەرجێکی وادا من ھەست بە ئازادیی بکەم؟ ئەم دادگایە، بە دروستبوونی بەڵگە و مەنتیق و 
حوکمی دادپەروەرانەی لە بەرچاو نەگرتووە و ھەموو یاسا و رێساکانی دنیای پێشێل کردووە. من ئیدی ئەم واڵتە 

بەجێ دەھێڵم کە من بە)دووبەرەکی خواز و  خاین( ناو ببەن.
بەیان،  سترانی  دەردەسەرم،  گرفتاری  خۆشبەخت،  ناو:  دەبم،  )یاخی  کایا:  ئەحمەد  گۆرانییەکانی  ئەلبوومی 

دیواری ئەشق، سەردەمێک دێ، گۆرانییەکانم بۆ چیاکان، دەستم لێ مەدە دەسووتێی، مەگری بچکۆل(.

دادگایی کردن و دەرکران لە تورکیا
دادگای ئاسایشی نیشتمانی تورکیا لە ٣٠ ی نیسان تۆمەتی خیانەت بە نیشتمانی دایە پاڵی و لە ھەموو الیەکی 
حوکمی  داوای  ڕاگەیاندن  دەزگای  و  رۆژنامە  ھەندێ  و  سەری  کردە  ھێرشیان  تووندڕەوەکان  تورکە  تورکیاوە 

کایاو دایکی
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ئیعدامیشیان بۆ کرد. لەوانە ڕۆژنامەی حوڕییەت بوو کە یەکەم بابەتی دوو ڕۆژ دوای پەالمارەکەی کاتی 
بەرلین  لە  کایا  گوایە  دروستکراو  وێنەیەکی  بە  باڵوکردوە  کایا  دژی  بابەتی  یەکەم  وەرگرتنی خەاڵتەکە 
بابەتی  کۆنسێرتی کردوە و پارەی بۆ )پەکەکە( کۆکردۆتەوە کە ھەڵبەستراو بوو ]٣[. دواتریش چەن 
دیکەی بە دوادا ھات ]٤[. بەاڵم ئەحمەد کایا، لە بەردەم یەکەمین دانیشتنی دادگا ئامادە بوو، ھەموو 
دادگای  ئەورووپا.  چووە  کایا  ئەحمەد  ماوەیەدا،  لەو  پاڵی.  درابوونە  کە  کردەوە  ڕەت  تۆمەتانەی  ئەو 
بۆ  زیندانی  دە ساڵ   ١٠ کایا، سزای  ئامادەبوونی  بەبێ  دانیشتنیدا،  دوا  لە  تورکیا  نیشتمانی  ئاسایشی 

ئەو دا.

خەاڵتی سەرۆکایەتی تورکیا
عەبدواڵ گویلی سەرۆکی تورکیا، خەاڵتی »گەورە«ی بەخشییە کایا پاش مەرگی لە ڕۆژی لە دایکبوونیدا 
کارەی  ئەو  تورکیا  سەرۆکەی  ئەم  ئەکرێ  ھۆیانەی  لەو  یەکێ   ]١[ ٢٠١٣دا.  یەکەمی  تشرینی  ٢٨ی  کە 
کردبێ ئەوەیە کە سەرۆک وەزیران ڕەجەب تەیب ئەردۆگان کاتێ دژی ئەتاتورک شیعرێکی خوێندەوە، 

لە ساڵەکانی ١٩٩٠دا و لە سەری زیندانی کرا، ئەوکات کایا پشتیوانی خۆی بۆ دەربڕیبوو ]٤[

وێنەی گۆڕەکەی کایا
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چەند ھەڵبەستێکی گۆرانییەکانی:
یاخی دەبم

وەرامیان بۆ دەگێڕمەوە
ئەو دایکانەی دەستیان خستۆتە سەر دڵیان

باسی زیندانەکان دەکەم، لە ژان دەدوێم
ئاژاوەیەک بەرپا دەکەم

چونکە لەوانە دەترسم کە سەریان خستۆتە ژێرخاک!
یاخی دەبم

کۆاڵنەکانی پڕماتیک رووت دەکەمەوە
پێناوە پیسەکانیش
ناوەکان گۆناکەم

من شەپۆلی دەریای گەلم
ئەو گوللەیەی پشتی لە خەڵکە

ھێی یاخی دەبم… 
دێم… دێم باوەڕ بکەن… 

ھاوارەکانم بەردەوامن…
لەو چاوانە دەدوێم کە خۆیان بە دەمامک شاردۆتەوە

لە قەدەغەکان و
حوکمی دادگا…

ناترسم
چونکە بەگازی شەمشەمەکوێرەیەک شێت بوومە

یاخی دەبم
سوێند بێ بەخوێن

تەسلیم نەبم…
گوڵێکم لە دارستانی گەل

حیلەبازی بێ شەرەف ئێی… 
من ئەو خەنجەرەم شەڕ رادەگەیەنێ

گوللەیەکی تەقێنراوم
یاخی دەبم! ئایی

باوەڕم پێبکەن دێم… 
دێم!. خەڵکینە… 
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فریام کەوە
نەشاخ دەڕمێ، نە ئەم دیوارە
ئاە ھەڵدەکێشم! گریانم دێ!

وەرە لە کوێی؟ پونگەکان وشک ھەاڵتوون بەھاریش ژاکاوە
چۆک دادەدەم! گریانم دێ!
فریام کەوە، وەرە لە کوێی؟

گوڵم لە کوێی؟
گیانم لە کوێی؟

چاوەڕوانم دەکەی بمرم.
ئەو دەمی دێی؟

دەست بە سەر بالیفی چۆڵدا دێنم…
ئاە ھەڵدەکێشم، دەگریم،

بگە فریام!
سووتام، تەنیا خەڵووزم لێماوە

چۆک دادەدەم! دەگریم، وەرە لە کوێی؟
گوڵم لە کوێی؟
گیانم لە کوێی؟

چاوەڕوانم دەکەی بمرم
ئەو دەمی دێی؟

دەڵێن گەورە دەبی، کچگەل!
تۆ نازانی زیندان چییە

لە مانای زەردیی پاییزیش ناگەی
گریانی من نابینی،

لە کونجی زیندانی سارد و تاریک…
دەڵێن گەورە دەبی، گچکەل

ئەشق ھی منە و حەسرەت ھی تۆیە
ئێواران بە دوای تاریکیدا دەگەڕێن

شەوەکان، دەبنە رۆژ،
یەک بە یەک!

شەوانە بە دوامدا مەگەڕێ
لە تاریکی پڕ لە دەرد مەڕوانە



 7
9 

ره 
ما

ژ
20

14
ی 

زار
 ئا

   
   

   
ئ 

ۆڤار
ر

13
من لە ناو ھەتاودا دەگەڕێم

بە رۆژی رۆشن، بە دوامدا بگەڕێ
رۆژێک دێ، دێمەوە…

بە بارێ خۆشویستن، رامووسان
ئێواران بە دوای تاریکی دەکەون

شەوەکان، دەبنە رۆژ، یەک بە یەک

تۆو
رۆژان تێپەڕین، سااڵن رابوردن

تۆم نەبینی، کیژە جوانەکە! 
بەداخەوە بووم بۆ وێنەکەی تۆ
ماوە لە دڵدا داخی دووریی تۆ!

پرسیم لە مانگی رووخۆش، ھەواڵت!
یەکسەر تووڕە بوو، رووی لێ وەرگێڕام

بەاڵم ئەو دەمەی ئەستێرەم دواند،
یەکسەر پێکەنی و پێمدا ھەڵشاخا…

شەوان کە ئاسمان ھێالنەی مانگە
تۆوی ژێر زەوی زۆر زۆر دڵخۆشن،

ئەگەر ئەم جارە نەگەڕێیتەوە،
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سینەم پڕ دەبێ لە دەرد و ئازار…!
خەنجەری ئەشقم لە سینگی خۆدا

زامە کۆنەکان، گڕیان تێبەردام
ئەگەر کازیوە، نەگەڕێیتەوە

بزانە دەمرم، ئیتر من فەوتام!

ئیدی بەسە
شتێک بڵێ کە نەزانم

بۆ نموونە )خۆشبەختی(م پێ بناسێنە
تاحەز بکەی درۆم بیستن،

شتێک بڵێ کە نەیزانم
سترانێکی نوێ بێژە،
باسی لێکدابڕان نەکا

واز لەگۆرانییە کۆنەکان بێنە
لەو بەھارە مەدوێ

کە لە مێژە نەھاتووە!
شتێکم پێ بڵێ، نەزانم!

زۆر بێزارم لەو ھەموو چیرۆکە کۆنە
فێرە پێکەنینم بکە

شیعرێک بخوێنەوە کە شوێن پێی خەم،
لە چاوەکانمدا جێ نەھێڵێ.

شتێک بڵێ کە نەزانم!.

مەرگیش دەلەرزێ
لەو چۆڵە، لە داریان بەستەوە

بەشێوەیەک چاوی لێکنا
دەتگوت دەچێتە خەوێکی پڕ لە خەون.

باسرمەیەک ھەڵی کرد و
ھەتا مەرگیشی دەلەرزاند
ئەمە خوێنەکەی خۆیەتی
کە بە دەنگە سپییەکەی-
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داستانان دەبێژێ!

چۆکیان دادا
تەقەیان لە تفەنگان ھەستاند

دڵی بووە النەی رەوە داڵی قوڕقوشم
باسرمەیەک ھەڵی کرد و

ھەتا مەرگیشی دەلەرزاند!
ئەو شەوە کۆترێک

لە لەپی دەستیدا، ھەڵکوڕما
لەکەی خوێنیش کەلەپچەکەی رازاندەوە

ئەمە خوێنی ئەوە،
کە بە دەنگە سپیەکەی

داستانان دەبێژێ!.
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لەم نووسینەدا دەمەوێت بە خوێنەران بڵێم، ئەحمەد کایا مێژووی لەو ڕۆژەوە نییە کە وتی من کوردم، بەڵکو زۆر 
پێش ئەو ڕوداوانەیە. دەمەوێت وێستگەکانی ژیان و بەرھەمەکانی وردتر بکەمەوە. 

ئەحمەد کایا وەکو شاعیر، ھونەرمەند، شۆڕشگێڕ.
دیاری  کۆرکمازگیل(بە  نامیلکەیەکی شیعری )حەسەن حوسێن  کایا  قاوەخانەیەکدا  لە  ھەشتاکانە،  ناوەڕاستی 
وەردەگرێت. لە شاعیرێکی الوی کوردی زازای ناوچەی دەرسیمەوە )یوسوف خەیاڵۆغڵوو(. لەو دەمەدا تورکیا 
لە نێوخۆدا، بە کڵپەی کودەتا و شەپۆلە تورکە کەمالچییەکان دەکوڵێت. ئەم شاعیرە گەنجەش، ھەمان کات 

میوزیکژەنە.
خەیاڵۆغڵوو برای خاتوو )گویلتەن کایا( یە کە لە ساڵی ١٩٨٦ دا لەگەڵ کایا خێزان پێکدەھێنێت. ناسینی 
گویلتەن لەڕێگای سەزەر ناوێکەوەیە کە برای سەلدا باغجانی گۆرانی بێژە و خاوەنی ستودیۆی »دەیشیم«ە کە 
کایا کاری لەگەڵ کردوون، ئەودەم ھەردوکیان لە زیندان بەیەکتر ئاشنا بوون. لە دوای خێزان دروستکردن لەگەڵ 

گویلتەن، ئیتر کایا و خەیاڵۆغڵوو ئاوێزانی شیعرو مۆسیقا ئەبن )3،2،1(.

ئەسپێکی یاخیم
ناوم کەحالنە

سیا نەریمان
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سەرەتای ناسینیان کاتێک بوو، کایا لە تەنگەژەی ڕەتکردنەوەی باڵوبونەوەی یەکەم ئەلبومی دەژیا )مەگری کۆرپەکەم - کە 
لەگەڵ ھەمان ستودیۆ باڵوی کردەوە. زۆر ئاستەم بوو، گۆرانییەکانی بەو دەقە بەرەنگاریانەوە پەخش بکرێن. ئەلبوومەکەی 
٣ گۆرانی شیعری خۆی بوون، ئەوانەی تری ھی ئەو شاعیرانە بوون کە مێژووی ژیانیان بە بەرھەڵستیکردنی حوکمی عەسکەر 
و نەتەوەپەرستەکان بردبووەسەر. لەوانە ناویان وەکو خاینی نیشتیمان و بێشەرەفە کۆمەنیستەکان باڵوبوبویەوە. ئەوانەش:

سەباحەتین عەلی )بە شیعری »ڕۆژگار لێرە ناڕوات«(
ئەحمەد عارف )بە شیعری ›لە حەسرەتی تۆدا کەلەپچەکانم داڕزاند‹(

نازم حیکمەت )بە شیعری »ھەمان لق و پۆپ«(
بەاڵم کایا ئەم ڕیتمەی ھەر بەرنەدا و بەردەوام شاعیرێکی 
و  دەردەس��ەری  ھەمان  کە  کارەکانی،  پاڵ  ده خستە  تری 
ناوچەیەکی  دەرک��راوی  ھ��ەردووک  ھەبوو.  ئ��ەوی  خەونی 
کوردستان و نێو گوند و چیاکان بوون بۆ شارێکی تابازی 
وەکو ئەستەمبوڵ. ھەر بۆیەشە بۆ ھەموو ئەوانەی لە زێدی 
ھەڵوێستەی  ھاڕیونی  ئەستەمبوڵ  و  دەرپەڕێنراون  خۆیان 
نەگوتی  )پێم  گۆرانی  خەیاڵۆغڵوو  شیعری  بە  ک��ردووە، 

حەیدەر( کە لە سەرەتاکەیدا دەڵێ:

لەو کێوانە کەو بوین
لێ ئێستاکێ لەم زبڵەدا قەلەڕەشین 

ئەم شارە بۆ ئێمە زۆر گەورە بوو،
ھاڕینی، کردمانی بە گاڵتەجاڕ

پێم نەگوتی حەیدەر، ئیستەنبوڵ ھەڵمان دەواسێ!

کایا نەیدەویست خۆی بکات بە موڵکی الیەنێک، خۆی لە 
حیزب و ڕێکخراوەکان بە گەورەتر دەزانی، دیارە گەورەتر 
نیشتمانە  ئ��ەو  کوێیەکی  ھ��ەر  لە  دەگ���ەڕا  پەیامدا.  لە 
کەسێک بچەوسێتەوە ئەم کۆنسێرتی دەگێڕا و ھەمیشە لە 
ڕۆژگار  ڕووداوەکانی  لەسەر  خۆی  پەیامی  کۆنسێرتەکانی 
دەدا. ھەربۆیەشە توشی لێپیچینەوە و چاودێری و زیندان و 

دادگا دەبووەوە )١(.

ھونەرمەندەکانی  پێچەوانەی  بە  کۆنسێرتەکانیدا  لە  کایا 
ترەوە، کۆنسێرتی لە باخچە و شوێنە گشتییەکاندا دەکرد، 
زۆر بە ھاوکاری گرووپی گەنجانی شۆڕشگێڕی و ڕێکخراوەکانی 
تا دەھات  بۆیە  زانکۆ.   کۆمەڵگای مەدەنی و خوێندکارانی 

خۆشەویستی لە ھەموو توێژەکانی کۆمەڵگە زۆرتر دەبوو. ئەوەندە حەقبێژ و مکوڕ بوو لەسەر ھەڵوێستەکانی، دیوارێکی پته وی 
ڕێزی بۆ بەرامبەرە پێچەوانەکەی دادەنا، کە ئێستاش زۆربەی تورکە نەژاد پەرستەکان سەرەڕای بیری پێچەوانەیان ڕێزی لێ 

دەگرن و دەڵێن: کایا شارقجی )گۆرانیبێژ( نەبوو، بەڵکو سەناتجی )ھونەرمەند( بوو. 
کایا دەچووە ھەموو ماڵێکەوە و بە بەرزترین و پاراوترین زمانی ئەدەبی. کایا لە وشەسازی و ھەڵبژاردندی شیعریشدا داھێنەر 

بوو. بۆ نموونە وشەگەلی:
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یاقاموز
لیلیشان

ماھور
کایا بێجگە لەوەی گۆرانی ئەلبومەکانی لە باڵوترینەکان و زۆرجار یەکەمەکان بوون )دوای مردنیشی ئێستاش لە لوتکەی 

فرۆشتندان(. زۆر ئاواز و گۆرانی لە الیەن گۆرانیبێژانی ترەوە وتراوەتەوە، لەوانە:
ئیبراھیم تاتلیسەز، موسلیم گویرسەس، کڤیرجلیک عەلی، زۆری تر.

نەجدەت ئەدالی و نامەکەی بۆ دایکی
)نەجدەت ئەدالی ١٩٥٨ - ١٩٨٠( خوێندکارێکی چەپی چاالکی بزوتنەوەی شۆڕشگێڕی الوان بوو. پێش لە سێدارەدانی 
نامەیەکی چوارپەڕەیی بۆ دایکی دەنێرێت. ئەو کات شاعیری ئازادیخواز و ڕۆماننووس لە تاراوگە »نەوزاد چەلیک« 
کردویەتی بە ھۆنراوە و ئەحمەد کایا کردی بە گۆرانی »ئاوازی شەبەق« کە لە کۆنسێرتێکدا و دواتر لە ئەلبوومێکدا 
باڵوی کردەوە. کە بووە ھۆی دەردەسەری و ئەشکەنجەدانی )4(. یەکێک لەو تۆمەتانەی ئاراستەی دەکرا ئەوە بوو، 
کە ئەم ھۆنراوەی کەسێکی یاساغی لە حکومەت ھەڵبژاردووە و بۆ کەسێکی لە سێدارەدراو بە تۆمەتی )ھەوڵدان بۆ 

لەتلەتکردنی تورکیا(. واتا دوو تاوانی گەورە!
ئەم گۆرانییە بووە بە مۆرکێک بۆ بەرەنگاربوونەوە. زیندانێک نییە، ئاھەنگێکی ئازادیخوازانێک نییە تیایدا نەخوێندرێتەوە. 
ھەروەھا لە ڕۆژی دایکیشدا. ھەمان شت ئەردۆغان لە پەرلەمان وتویەتیەوە و دەستی کردووە بە )گریان( بۆی )10،11(. 

ئاوازی شەبەق.

چیدی لێرە بە دوومدا مەگەڕێ
مەگــــــــەڕێ دایـــــە...

چیتر لە دەرگاکە پرسیاری ناوەکەم مەکە..
ئەستێران بەسەر پرچتدا باریون..

ھەڵیان مەکێشە
مەگـــری دایــــــە...

زۆر کەڕەت خۆم حازر کردووە )بۆ سێدارە(
ڕیشم تاشیوە ئامادە...

ھەمیشە چاوم بڕیوەتە شەبەق..
دەستەکانم بەرز بۆ نزا، گوێشم بۆ چرپەیەک ھەڵخستووە.

بیری مردن ئەکەم..
بۆ ژیانی زیاتریش شێت بووم!

مردن چی شتێکی غەریبە دایــــــە!

لیبراڵیەتی کایا
دژە ئەتاتورک بوو وەک ھونەرمەند، بە توندی دژی ئایدۆلۆژیای دەوڵەت بوو. 

ھیچ کات دوو دڵ نەبوو لە گۆڕینی دەوڵەت لەژێر کۆنترۆڵی سوپای تورکیا، کە 
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کاردەکەن بۆ لەناوبردنی کورد. کایا پارێزەرێکی سەرسەختی گروپە دینیەکان، عەلەوی، وە ناموسوڵمانەکانیش بوو کە 
ئەچەوسێنرانەوە لەالیەن ڕژێمی ئەتاتورکیەوە )6(. ھەمان کات لە ھەموو گۆرانییەکانی پڕبوون لە وشەی تەواو چەپ. لە 

گۆرانی )مرۆڤێکی سەیر(� �دا دەڵێت:
مرۆڤێکی سەیرە.. لە گیرفانێکیدا ›دەس کاپیتاڵ‹

ڕادیۆی زاگرب..
*دەس کاپیتاڵ )Das Kapital، کتێبی »سەرمایە: ڕەخنە لە ئابوری سیاسی«(: ناونیشانی بەناوبانگترین کتێبی کارڵ مارکسە.

خەڵک ئەویان بەوە بیردێتەوە کە کاتێک ڕەجەب تەیب ئەردۆگان، سەرۆک وەزیرانی ئێستا، زیندانی کرا لەسەر خوێندنەوەی 
ھەڵبەستێکی دژی کەمالیزم لە نەوەدەکاندا. لە کۆنسێرتێکدا لە ١٩٩٨/١٠/٢٩دا لە گۆڕەپانی تەقسیم )ئیستەنبوڵ( دژی 

ھەڵسوکەوتەکەی دەوڵەت بوو)7(.
ھەمان شت دژی بە زۆرەملێکردنی بەناو مەدەنیکردنی دەوڵەت بوو. لە دوای کودەتای ھەڵوەشاندنەوەی حکومەتەکەی 
پارتە  بەرامبەر  ڕقیان  بە  پێدان  درێژە  وەکو  دا  زۆریان  ھەوڵێکی   .١٩٩٧ عەسکەرەوە  الیەن  لە  ئەربەکان  نەجمەدین 
ئیسالمییەکەی ئەربەکان، سەرپۆش قەدەغە بکەن. کایا لەمەشدا کەوتە دژایەتیکردنیان و لە کۆنسێرتێکدا لە شاری ئەزمیر، 

لە ھەمان ساڵ وتی:
»ھێز نییە بتوانێت سەرپۆش لەسەری دایکم البەرێت.«

کایا و دژایەتیکردنی ڕاستەوخۆی دەوڵەت و دەستور

دوای کۆمەڵکوژی کوردی عەلەوی دەرسیم ١٩٣٧ لە الیەن سوپای تورک و بە سەرکردایەتی کەمال ئەتاتورک. ناوی ئەو 
پارێزگایەش گۆڕدرا بۆ تونجەلی. ھەمان کات کوشتنی ژن و پیاو و پەرتەوازەکردنی مناڵەکانیان بەسەر شارەکانی تری 
تورکیادا )کە لە شێوەی ھەمان پرۆسەی ئەنفالی باشوری کوردستان بوو(. دەوڵەت زۆر جەختی دەکردەوە، کە نابێت ناوی 
دەرسیم ئەو ڕووداوانە باس بکرێنەوە. کایا بە پێچەوانەوە ستران و بەستەی: دەرسیمی یاخی، کچانی دەرسیم، پیر سوڵتان 
وتنەوەی  بە  دەیوست  دەوتەوە.  بوو(  دەوڵەت  دژی  یاخیبونەی  ئەو  پێشەوای  عەلەوی  ڕزا،)کوردێکی  ئەبداڵ،  سەید 
بەردەوام خەجاڵەتیان بکات بەرامبەر بەو تاوانانەنی دەوڵەت. لە گۆرانی لە بەردەم دۆست و دوژمندا دەڵێ بۆ کچانی 

براکوژراو و نادیار کە شیعری ڕۆژنامەنوس و شاعیری کوردی عەلەوی )ئۆرھان کۆتان(ە:

لە زینداندا بمهاڕن و بمگوشن..
دادگاییم کەن، لە »ماماک«دا توندم کەن..
بە خوێن  )دیاربەکر(م مۆر کردووە..

با بمپێچنەوە الشە الشە، کفنم کەن..

ئەم ئاوازە!
سۆزی ئەو کێوە ئەرخەوانیانەیە..

مشتێ ئاوە بۆ زیندانییە ھەاڵتووەکان..
تیکەیەکە لە گۆرانی بۆ مەحکومکراوان..

دەستماڵێکە بۆ سنگە کوتراوەکان..
شیرە بۆ مەمک..

گیانی بەرەکەتی بەھارە بۆ زەوی..
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نــــــە بۆ چوار دیواری تەنگ دەشێ..
نــــــە لە گڵۆڵەی دڕکەزیدا بەند دەکرێ..

ئەم ئاوازە!
گوللەیەکی پڕ غیرەتە، لە لولەی تفەنگێکدایە بۆ دەرپەڕین..

لە پێشیەوە قات و قڕی و زریان و زستان..
لە پاشیەوە خۆڵەمێش و سوتک، ئەرخەوان و گێالس..

تەڵێکیان ئاشوری دەژەنێ، ئەوی دی کلدانی!
ھەموو وەرزێک زیندوو دەبێتەوە...
پەترۆلی شین و سورایی خوێن

لە لێوێکی وشکدا
دیجلە و فورات دەژەنێ...

ھێی برا
ڕەنگدانەوەی ژیانە لە دەنوکی ھەڵۆدا

عەشقی منە لەگەڵ پڕچ ڕەشێکدا
 لەشی دەڵێی پەڕەی گوڵە

ئەم ئاوازە!
سۆزی ئەو کێوە ئەرخەوانیانەیە..

کاتێک تیشکی خۆر ڕوومەتی بەفر دەڕوشێنێ
دڵی ئاسمانی دەخروشێنێ

تا جامانە و کراسەکەی خەڵتانن لە خوێن
عەشقی مەرگەسات

چاوانیش دەبنە پشکۆ، دەبنە خەنجەر
لێواولێو دەبن لە شەھامەت

دەبنە گوڵە مینا
دەستەکان ئازا و پڕ لە ھونەر

لە پشتی کێوە ئەرخەوانییەکانەوە
سێ دنیای گەورە، سێ ئەفسانە

سێ ھاوکێشە
سێ کۆد، سێ بۆمبی ئەتۆمی

لەگەڵ چەرخێک، وە پریشک و دینامیت ھەن.
کاتێک تیشکی خۆر ڕوومەتی بەفر دەڕوشێنێ

ئاوازی کێوە ئەرخەوانییەکانیش دەگات
کە لە سنگی خۆردا کڵپه  بوون
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 گوڵی زەمین دەژێننەوە

کە لە گولەی ناموس و شەرەفدا پێچرابوون
دڵی شۆڕش بوون

حەقیقەتێکی سپی بوون لە خەوێکی ڕەشدا
نازەنینم، ئەمە عەشقی ھەزاران ساڵە

ڕامەوەستە ھەی خوشکی نازدارم..
گۆرانی خۆت بچڕە بەردەوام..

بێ گریان..

بێ ڕۆڕۆ ...
بێ ڕەشپۆشین..

بیڵێ لە شەوی خەنەبەنداندا
لە لۆرکێدا، لە گۆڤەندا ..

لە تەمیرئاغا*...

* ماماک: گەورەترین زیندانی تورکیایە لە ئەنقەرە.
* تەمیرئاغا: جۆرە ھەڵپەڕکێیەکی کوردی عەلەوییە.

کایا و دەنیز گەزمیش و ئاتیال ئیلهان

دەنیز گەزمیش ) ١٩٤٧ بۆ ١٩٧٢(  چەپێکی )کەمالیست( بوو، ئەندامی چاالکی بزاڤی ٦٨ بوو، پاشان دامەزرێنەری سوپای 
میللی ئازادی تورکیا بوو. ئەم الوە و ھاوەاڵنی بۆ دەوڵەتێکی مۆدێرن و سیکوالر دەجەنگان. دەگەڕانەوە بۆ سەرەتای 
ڕێکەوتنی کورد و کەمال ئەتاتورک لە بەرەنگاری ئیستیعمار لە واڵتدا. بەو پێیە داوای مافی یەکسانی ژیان و مافیان بۆ 
کورد و ھەموو نەتەوەکان دەویست. دژ بە ھەموو حوکمی سەرباز و دەوڵەت کە پێیان وابوو، ھەموو کەس تورکە، ئەمان 
دەجەنگان و دەیان خۆپیشاندانیان ئەنجام دەدا. دەنیز لە تەمەنی ٢٥ ساڵیدا لەگەڵ ٢ ھاوڕێی تری بە ناوی )حوسێن ئینان، 
یوسوف ئەساڵن( لە ٦ مایسی ١٩٧٢ لە سێدارە دران. گەزمیش ئێستا دەوڵەتی تورک، بە قارەمان و ئەفسانەی دەزانێ، 
لە سەرده مانێکی زۆریش دوای لە سێدارەدانی ناوھێنانی بە ڕێکەوتیش )تاوان( و ناحەز بوو. لەو سەردەمە و بۆ ئەو ھۆقە 
ڕووداوانە شاعیری ناوداری تورک )ئاتیال ئیلهان ١٩٢٥ � ٢٠٠٥( شیعرێکی زۆر ئاست بەرزی نووسی بە ناوی )ماھور- کە 
دەکاتە قەتار* بەستە و مەقامێکی کۆنی خەماوییە(. ئەم دەقە کایا ھات کردی بە یەکێک لە ھەرە گۆرانییە بەناوبانگەکانی، 

کە خودی ئاتیال ئیلهان خۆی لە ترسی لێپیچینەوەی دەوڵەت دەیوت بەبێ پرس براوە. کە دەڵێ:

نەونەمامێکی پشکوتووی دارستانێکی سوتاو بوون
لەسەر خۆ تیشکیان ھەڵ دەکۆڵی، پیاوانێکی بەھێز بوون

ئەو قەتارێکی دەچڕی، من و موژگانی دەخستە گریان

)کایا لە کۆنسێرتەکاندا سێ پەنجەی بەرز دەکردەوە، وەکو نیشانەیەک بۆ ئەو سێ شەھیدە(
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ڕوونکردنەوە لەسەر چەپی کەمالیست

ڕەنگە وەکو چۆن لە کوردستان زۆر خەڵک بە وێنەی ستالین و لینینەوە کوردایەتی و خەباتی مرۆڤایەتی خۆیان دەکرد، 
تەنانەت لە بەردەمی پەتی سێدارەش دروشمیان بۆ دەوتنەوە. ھەمان کات ئەو ڕژێمە دۆستێکی ھەمان تاخمە بوو، کە 
ئەمانی لە سێدارە دەدا. بە لەت لەت بوونی سۆڤیەت، دەرکەوت کە ئەوانە لە دڕەندەترین دیکتاتۆرەکان بوون. لێرەش 
دەنیز گەزمیش و زۆر چەپی تر ھەن، باوەڕیان بەوە ھەبوو کە کەمال ئەتاتورک نیشتیمانی لە ژێر چنگی داگیرکەر 
دەرھێناوە و عوسمانیەت و حوکمی دەوڵەتی دینی پێکهێناوە. الی ئەمان سمبولێکی شۆڕش بوو. ئەمانە باوەڕیان وابوو، 
لەسەردەمی ئەتاتورکدا وشەی گەالنی تورکیا و کوردستان و کورد ھیچ ئاریشەیەک نەبووە )لە دانیشتنی پەرلەمانی 
تورکیادا پارساڵ بەڕێز کاپاڵن، ڕەشنوسی دەقەکانی پەرلەمانی تورکی نیشان دان )4(، کە وشەی کوردستان و کورد 
زۆر ئاسایی وتراوە و نوسراوە لە پەرلەماندا(. بۆیە ئەمانە پێیان وابوو، کە ڕێچکەی خەباتی دەوڵەتی مەدەنی مۆدێرنی 
کەمال ئەتاتورک تێک دراوە و بووە بە دەوڵەتی سۆڤیەت. تەنانەت ئەوترێت کە دوا قسەی دەنیز گەزمیش پێش لە 

سێدارەدانی ئەمە بوو:
»بژی تورکیای تەواو سەربەخۆ. بژی بیری بەرزی مارکسی لینینی. بژی خەباتی سەربەخۆیی گەلی تورک و کورد. 
نەفرەت لە ئیمپریالیزم. بژی چەوساوە و الدێیەکان)ئەمەش یەکێک بوو لە گوناحە ھەرە گەورەکان، ناوھێنانی تورک و 

کورد لە تورکیادا بە جودا(.)15(

کایا و بزوتنەوەی ڕزگاری باکور و کچی کورد و چوونە شاخ!

دەیویست ھەمیشە خانمان وێنایەکی تری قارەمانی و ئازایەتیان پێ بدرێت، لەوەی تەنها سیمبۆلی عیشق و جوانی 
پرکردنەوەی حەزەکانی پیاوبن. بۆیە لە گۆرانییەکانی ناوی »ژنانی چیا«، »نازڵیجانی یاخی« »خوشکی نازەنینم«�ی 

وەکو ھەوێنی ھۆنراوەی شۆڕشگێری و مقاوەمەت بەکاردەبرد. 
لێرەدا ئەبێ بوترێ کایا نە ئەترسا لەوەی ڕاستەوخۆ باسی پیاوان و ژنانی شاخ بکات. ھەتا لە بەرنامەی ڕاستەوخۆدا لێی 
ئەپرسن ئایا بەڕاستی تۆ خەفەت بۆ »تیرۆریست«ەکان ئەخۆیت )مەبەست پەکەکەیە(؟ ڕاستەوخۆ وەاڵمی ھەوادارانی 
ئەدایەوە و ئەیوت »واز لە فیکری خەڵک بهێنە، ئێمە خەفەت بۆ ھەموو کەسێک ئەخۆین کە بمرێت« وە ھەمیشە ئەیگوت 

کە ئامۆژگاری ئەکرێ ئەو قسانە نەکات بەاڵم ھەر ئەیکرد )تەماشای ۵ بکە، خولەکی ٣٤(.
ئەم ئەدەبیاتەی کایا گەشتە گوێی چینی نەتەوەپەرستی توندڕەوی تورک، لێرەدا ئەم نووسەرەی ڕۆژنامەی میللیەت 
باسی کۆنسێرتەکەی ئیزمیر ئەکات. خۆی بەبیری خۆی دێنێتەوە کە ئەو سەردەمە کاتێ کایا باسی شاخی ئەکرد، الی 
ئەوان شاخ دوژمنی کۆماری تورکیا بوو، بەاڵم ئەو وەک ھەموو کەسێکی تر ئەپرسێ »نەک کەسێکی سەر بە مەھەپە 
)حیزبی نەتەوەپەرستی تورکیا( کەس ھەیە گوێی لە کایا نەگرتبێت و ھەستی نەکردبێت گۆرانیەکانی باسی بەشێک لە 

ژیانی ئەو ئەکات؟« )13(
لە  ھەرە گۆرانییە بەناوبانگەکانی کە شیعری )یوسوف خەیاڵۆغڵوو(�ە باس لە ڕووداوی یاخیبونی سێ کەس دەکات بە 

خۆیەوە. بەدرخان و نازڵیجان و خۆی.
ئەو گۆرانیەش بە گیانی مەزڵوم دۆغان و ھەڤااڵنی پێشکەشکراوە دە پارچەی یەکەمی بەم شێوەیە:

ئێمە تەنها سێ  کەس بووین
بەدرخان، نازڵیجان و من

سێ دەم، سێ دڵ، سێ فیشەکی مکوڕ.
 ناومان وەکو سێ سەرشێتی یاخی لەسەر بەردی چیاکان ھەڵکەنرابوو.

قەدەرێکی شووم ملی ڕێگای گۆڕین، جووتێک تفەنگی بە سنگدا ھەڵواسین..
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پەنجە لەسەر پەلەپیتکە، گوێقواڵغ بۆ زریکەی کتووپڕ.

پشتیشمان بە خاکەوە قایم
پەنجە تەزیوەکانمان بە سنۆبەر )مازووت( گەرم دەکردەوە.
یەکترمان بە پێخەفی ئاسمان پڕ لە ئەستێرە دادەپۆشی..

دەریامان زۆر لێوە دوور بوو.
تەنهایش پەرێشانی کردبووین

شەوانیش عەوداڵتر
واقەواقی چەقەڵیش لە دوورەوە

بۆ گۆشتی دەمووچاومان، نانەکانمان…
ھەموو ئاوازی گۆرانیەکانی دەشێالین... 

ئای نازڵیجان، ئای
نازڵیجان مان سنگی بە مێخەک دادەپۆشی

بۆنی خۆش لە خۆشترین دەھات
ڕاھاتبووین بە دزیەوە تەماشای شەنگییەکەی بکەین

ئۆف دڵی چۆن شکاندین، چی حەسرەتێک بوو نەمانی.
وابزانم »نازڵیجان«مان لە بلوێری شوانێکدا ون کرد

یان بوو بە خاڵخاڵۆکە و نەخشەکانی سەر پشتی ئەوی گرت.
یاخود وەکو پەپوولەیەک لە نێوانمانا گیانی سپارد

وەکو چۆن فیشەکێک گوزەر دەکا، وەکو بڵێسەیەک تێپەڕی
ئای مامزە کێوییەکە، ئاخ نازڵیجان

دوای ئەمەش بە سەدەھا دەقی ھەیە، کە ھەمووی ئاماژەی ڕوونە بە شاخ و ڕاپەرین و زمانی ڕەسەن و نیشتمان. ئەو 
ھەمیشە خۆی گرێ دەدایەوە بە چیاکانەوە. وە دەیویست دڵی ئەو ھەموو دایکە بداتەوە کە بەبێ کەرەستە و لە شەڕێکی 
نابەرابەردا دەبنە قوربانی.  ئەگەر گریان و فرمێسک نیشانەی کۆست کەوتن و خەم بێ، بەاڵم بەو فرمێسکانە شاخەکان 
سەوز دەپۆشنەوە، ئەو دووند و دۆاڵنە پڕ دەکەن لە گوڵ و گوڵزار. پێدەشت تەڕ دەکاتەوە! تەڕایی ئەو فرمێسکانە تا زیاتر 

بن »تا بگرین، تاکو زیاتر بگرین« پاشان دەڵێ: 
ئەو شەوەزەنگەی باڵی بەسەردا کێشاوین، رۆژێک دێ جڵەوی دەگرین! خۆرەتاو )ئاسۆ( ھەر بە چنگ دەگرین! ئاواتمان لە 
مشت دەنێین! پێمان دەڵێ دەیبینی، دەیبینی ئەو ڕۆژە دێ دەیبینی! بەو فرمێسکانەت ڕووحی سروشت دەکەین بە بەری 

ئەو کێو و دۆاڵنە! دەیبینی.
کایا دەیوست ئەو گیانی گیان فیدایی و چوونە سەر کێوانە بکاتە داستانێک و بیگەیه نێتە مێشکی ھەموو ئەوانەی، کە 

دەوڵەت بە درێژایی تەمەنی پەروەردەی ڕقیان لە گەالن و کەمە نەتەوایەتییەکان فێر دەکات. لە گۆرانی لێ لێ قوربان:

لێ لێ قوربان، 
ئەو کێوانە نهێنی نا درکێنن..

لە سەر سەریان ھەڵۆ زاخ دەدەن...
گەورەیان دەکەن،

نایبەخشن بە کەس.....
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کایا لە ناوەڕۆکی بیری دەوڵەت و مۆدێرنیزەکردنی ئەتاتورکی دەدا، بەوەی ئەوان بە ئێستاشەوە ڕەگەزی مێ بەکەمتر 
دەزانن لەوەی بتوانێت خزمەتی سنورەکانی تورکیا بکات. ئەم دیدە کۆنەپرستانە و جیاکردنەوەی مێیە، کایا بە توندی 
دژی دەوەستا و لە گۆرانیییەکان ژنی وەکو قارەمان و کەسی یەکەمی چیرۆکەکانی نیشان دەدا.  دیارە ئەم وتنەوەی 
کایا لە پاڵ کۆمەڵێک نووسەر/شاعیردا ڕەنگدانەوەی خۆی ھەبوو. ئێستا لە باکوردا زۆر خانمی چاالک لە پەرلەمان و 

ڕێکخراوەکان ژنانن. بێجگە لەوەی لە خەباتی چەکداریش چی نەخشێکیان ھەیە.

بۆ ئەم دیاربەکر چەقی ملمالنێ و ناوەڕۆکی جەنگ بوو دژی داگیرکاری و خۆسەپاندن. بۆیە دوو شاکاری مەزنی بۆ 
مندااڵنی خۆپیشاندەری ئەو شارە نوسیووە لەگەڵ ئەفسانەی )بەختیار( کە ئاماژەیە بە کوڕێکی دیاربەکری لە زیندان. 

گۆرانی بەختیاری بە دەیان گۆرانیبێژ وتویانەتەوە، کە دەڵێ:

بە بەردەمدا بردیان بە دەنگی شووت و ئینزارەرە.
ئۆف.. دەستی بەرز، چەپکێ گوڵیش بە دەستیەوە..

لێوانی مارانگازی عەشقێکی پێوە دیارە..
سنگی دەرپەڕاندووە دەڵێی شێری نێو ئەفسانەکانە...

یان لە پیاسەی قاوشەکاندا توشی دەبووم..
یا بەدەم جگەرەکێشانەوە، یان لە بەوبەختیمدا

لە ژێر کوتەک و شەالقی جەالدەکاندا..
ئەو کەسی نەئەدواند، وەکو چڵەبی دەلەرزی..

کاتێ ئەو گواڵنەی ئاو دەدا، کە وەکو جگەرگۆشەکانی خۆشیدەویستن...

خەڵکی دیاربەکر بوو، ناوی بەختیارە..
ھەموو گوناحی ئەوەیە، سازێکی بە جۆشی ژەنیووە.

بە بەردەمدا بردیان )بەختیاری( ڕوو وەک گوڵ
کوێرایم دایە بۆ سازە بەجێماوەکەی...

)جەرگم دەسوتێنێ سازە بێخاوەنەکەی لەوناوە(

یان لە سترانی دیاربەکردا، کە ئەمیش ھۆنراوەی خەیاڵۆغڵووە دەڵێ:

لە نێوەندی دیاربەکردا بە فیشەکێک دەپێکرێم
لە ھەر کوێیەک بێت، دەنگی ئەم فیشەکە دەناسمەوە

کە الوێتیم بەو کێوانەوە، کڵپە کڵپە دەسوتێ
شەوقی مانگی دەدا لە فرمێسەکانی ڕوومەتم

کە شەوانە ئێشکگری دەکەم، دەمێنمەوە
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کایا و یڵماز گوینەی

کایا خۆی و یوسوفی بە تەواوکەری پەیامی ھونەری شۆڕشگێڕی یڵماز گوینەی دەزانی. بۆیە ھەمیشە لە چاوپێکەوتن و 
بابەتەکانی سەری زۆر جەختی لە پاکی و بەرزی ئەو دەکردەوە. میدیای تورکی ئەو کات شەڕێکی نەگریسیان کردبوو، 
تاکو وێنەی یڵماز وەکو یاخییەکی تیرۆریست و نمەک حەرام بە نیشتمانی دایک نیشان بدەن. بەاڵم ئەحمەد کایا ھات و بە 
شیعرێکی ناوازەی خەیاڵۆغڵو بە ناونیشانی )ناوی یڵمازە و بە خۆشی کۆڵنەدەرە(. لێرەدا ناوی یڵماز بە تورکی دەکاتە 

ئەوەی کە ھەرگیز کۆڵ نادات.

ھەر بە منداڵی جەربەزە و چوست بوو..
ھەرچەندە لە چاوما ھێشتێ گچکۆلە بوو...

یەکجار توڕەیان کرد، ئیتر ملی چیای گرت..
ئێستاش نازانم، دابەزیووە یان نا؟

ڕەنگە بوو بێت بە تۆزی چیاکان..
یاخود بە ئاوازی یاخیبوونیان...

ئەحمەد کایا لەگەڵ ژنەکەی  و کچەکەیدا
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ئای چەند دڕکێکی بە ئازار بوو لە دڵما..
ئێستاش نازانم، چاک بووه تەوە یان نا؟

ناوی یڵماز )کۆڵنەدەر( بوو، بە خۆشی ھەر کۆڵنەدەر..
مەقامێکی بەرزی بوو، لە ھیچ کوێدا نە دەگیرا )ئەوەندە یاخی و شۆڕەسوار بوو(

جا خۆ سۆراغی لەو چیایانەش ناکرێ..
ئێستاش نازانم، گەڕاوەتەوە یان نا؟

چاوانی دەتوت مرواری چاوەزارن...
لە گلێنەکانی بچوکتر مەرگی دەبینی...

بە سواری ئەسپە شێتی )ئیزرائیل(ەوە...
جـــــــا نازانم گالنی یان نـــــــا؟

لە سوچێکدا گرمۆڵه  بوو بوو دەگریا
کڵو کڵو بەفر دەباری بە سەریا

لە چاوەڕوانی دەستێکی یەزدانیدا…
جا نازانم ئەو دەستەی گەیشتێ یان نا؟

ھەموو گۆرانییەکی کایا پڕن لە شیفرە و کۆدی نهێنی و پەیامی جۆراوجۆر. ئەو 
نەیدەویست وەکو قولینگێک لە جوانی گۆمێکدا ببێتە قوربانی یەک گوللەی ڕاوکەر، 
نەیدەویست ببێتە ڕەوە مامزی ڕێی کانی و ژیانی سوڕێکی کەم و بۆش خول بخوات. 

دەیویست خۆی وتەنی لە گۆرانی )قارەمانیی ھەتاھەتاییە(:

من دەڕۆم، ھەرگیز ناگەڕێمەوە
لێ نەبەزینی من ئەبەدییە

مەیدانیش ھەر دەمێنێ
پێ بە کەرامەتمدا مەنێ

ھەی نامەرد، خۆ مەیدان ماوە..

کایا و ئەشق و ئەوین
زۆر دەقی نایابی بۆ ئەشق و ئەوین وتووە، زۆربەیان وێردی سەر زمانی ھەموو گه النی نێو تورکیان. وە زۆر ھونەرمەند 
وتونیه ته وه . دەقەکانی پڕن لە پاکی و خەمی مرۆڤایەتی ئەم پیاوە. لە ھەموو دەقەکاندا ھەوڵیداوە جێپەنجە و کاریگەری 

بیری خۆی بەسەر دەقەکانەوە دەربخات. بەوەی پەیامی تریان تێ بئاخنێ. بە نمونە لە گۆرانی )وەکو لم(:

ئەو دەمەی نەورەسەکان لە قولەدا دەگریان
من و تۆش ھەر پێدەکەنین بەردەوام

شارەکانیان ھەموو شەوێ دەکرد بۆمباران
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من و تۆش یەکتریمان خۆشدەویست بە بێ وەستان

ئێستەش ئەوەندە توڕە مەبە و بڕۆی
بە جێم بهێڵی وەکو دوێنێ و بڕۆی

لێم گەڕێ لە قاچەکانت بئاڵێم
وەکو لم پێم پیامەنێ و بڕۆی

شەوی خەاڵتەکە
کایا نەیوت من کوردم، لەمەودوا بزانن ئیتر ئەوە عەرز و ئەوە گەز. بەڵکو ئەو شەوە وەکو ھەموو کاتێکی تر وتی ئیتر 
کاتی ئەوەیە گۆرانیەکیش بە کوردی بڵێم. قسە زۆرە لەسەر ئەوەی بۆچی وای وت، دیارە خۆی لە ھەموو کەس باشتر 
ئەزانێت. بەاڵم ئەوەش ئەبێ بزانرێت کەوا ھەموو ئەوانەی ئەو کارەیان کرد دواتر بە جۆرەھا شێواز داوای لێبوردنیان کرد 
تەنها ڕۆژنامەنووسەکان نەبێت کە ئەردۆغانیش دواتر ھەمان ڕاستی دووپات کردەوە. بەداخەوە چەندین ساڵ دوای مەرگی.
بۆیە کایا ڕەمزی ئاشتی و برایەتی ھەموو نەتەوەیەک بوو، وە خۆی ڕێڕەوی ژیری وایە کە دوای ئەو ھەموو ناوبانگە ئیتر 

کاتی ئەوە بوو ئاوڕێکیش لە موزیکی کوردی بداتەوە. )بروانە 6، 7، 8 و 9(

لە  کایا  کوشتنی  دەکات  پێ  ئاماژەی   )٦( لێرەدا  بابەت  نووسەری  وەک  ئەمەیە:  بوترێت  کۆتاییدا  لە  گرنگە  ئەوەی 
ڕێگای گۆرانیبێژە ڕەگەزپەرستەکانی ئەو شەوەی ئەستەمبوڵ نەبوو، بەڵکو ڕۆژنامەنووسە ڕەگەز پەرستە تورکەکانی وەک 
سەرنووسەری ڕۆژنامەی حوریەت بوو،  وایان کرد ئەو دەربچێت لە تورکیا. لە پاریس لە تاو خەم و ئازار ژیانی لەوێ 
کۆتایی پێ بێت. ھەمان کات لێکۆڵینەوەیەکی دروست و پزیشکی نەکراوە تاکو ئەم دەمە، کە ئایا مردنی کایا خوایی بووە 
یان لە ڕیگەی ژەھرەوە. تورکیا مێژویەکی ئاڵۆز و ناشرینی ھەیە لەم بوارەدا. کوشتنی تۆرکەت ئۆزال کە بە نزیکەیی یەکال 
بۆتەوە کە بەژەھری دەستی ڕێکخراوی دەوڵەت ئەرگەنەکۆن کوژراوە. ھەمان کات تەماشای ژیانی خەیاڵۆغڵووش بکەین 

زۆرتر شکمان بۆ دروست دەبێت کە دەستێکی تاوان ئەنجامی دابێت!
ڕۆژگاری داھاتوو، پەردە لەسەریان ھەڵدەماڵێ!

ھاوەڵی شاعیری گەورە یوسوف خەیاڵۆغڵو. کە  کایا و  ژیانی  تر بخەمە سەر ھەندێ  توانیبێتم ڕۆشنایەکی  وایە  ھیوام 
نووسینە  ئەم  ناونیشانی  بۆ  بگەڕێمەوە  با  ھونەرن.  و  ئەدەب  شۆڕشگێڕی  و  مقاوەمەت  جیهانی  ئەفسانەیی  دوانەیەکی 

)ئەسپێکی یاخیم ناوم کەحالنە(:

کوڕی ھۆزم، ناوم کەحالنە*
لە پێدەشتی قیامەتی قزڵجەدا** لە دایک بووم..

لەو دوند و دۆاڵنەدا...
 ھەڵۆم فڕاندووە،

پێلەقەم لە گورگ داوە،
لە مرۆڤم ھەڵداوە،

وتوومە نامەوێ بێ کەرامەت، ڕەزیل و ڕسوا!
وەکو مێش و مەگەزی سەرم بلەوەڕێم..

کۆرپەم.. کۆرپەم...
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چاوم لە نێو چاوی بەرامبەرەکەم بڕیوە..
ئاوھا تیژ و مۆن ڕوانیومە..

من بشمرم، بە خواستی خۆم دەبێ بمرم..

ئەسپێکی یاخیم، ناوم کەحالنە..
دایکم ڕەشەبایە، باوکیشم غوربەت.

ھەزار ساڵە لەم دەڤەرەدام..
ھەرگیز برسێتی ئەژنۆی نەلەرزاندووم...

تۆم خۆشدەویست…
قاسپەی کەوێک ھەموو ئازارەکانی لەبیرم بردۆتەوە...

شکۆم لەسەر سنگم داوە، وەک چۆن کێو گوڵی لەسەر ڕواوە..
بە دانەکانم لەسەر ئاسن نەخشم کێشاوە!

*کەحالن: جۆرە ئەسپێکی ڕەسەنی عەرەبییە، ھەروەھا ناوی ئەو ئەسپەی شێخی چەلەبی بووە، کە دژی حوکمی پاشای 
عوسمانی ڕاپەڕینی کردووە.

قزڵجە: ناوی گوند و شوێنە لە باکوری کوردستان، بە زۆری مەبەستی دەبێ  )شاری قزڵجە بێ، کە نزیکە لە جێگای 
شێخی چەلەبییەوە(.

لە  لە ١٩٢٧  ئەحمەد عارف  واتا  بۆ ١٩٩١(  ئەحمەد عارف )١٩٢٧  دیاربەکر  بەرزی  ھاوار، کە شاعری  شیعری ئەی 
دایکبووە و لە ١٩٩١ کۆچی دوایی کردووە.
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ئــــەی ھاوار
لە نێو ئاگردا..

لە نێو تەڵەی قەحپەکاندا..
لە نێو قریشکە و تۆقیندا...

لە کانگای دوومەڵ و لە نێو وەحشی و دڕەندەکاندا..
لە گۆمی ژەخنەبووتا، تەنراو بە چەقۆ..

وەستاویت تاقانە و بێکەس! وای بۆ ئازارت...
وای وای....

تەنها ڕووح و سەری خۆتت پێ ماوە!
بێ پشت و پەنا، بێ بەرگ، پێ خاوس!

لە سەحەردا خەو زڕاو..
لە ژێر چەپۆکی جەالدێکدا..

وای..
چەندم خۆشدەویستی..

ئەمە چی نیشتیمانێکە لە )ئێسکودارەوە( تا ئێرە؟
ھێی گیانەکەم!

کێوی گۆڵزار، پڕ لە ئافات، پڕ برسێتی..
نە گوڵەکانی ئەپشکوون، نە میوەی گەیوو لە لقەکان دەکەونە خوارەوە...

ئەکێشن بە نێوچەوانمدا..
وەکو »گڕەبەردێک )نەیزەک(« بە کێڵگەیەکدا بدات..

کەرامەت شکاندن، بێ ھانایی..
ڕووباری )مونزور و شاھـ مورات( خەڵتان لە خوێن...

وە منیش شــــــــاعــــیرم!
لە پێناوی شەرەفی ڕەنجەدەراندا..

بۆ ناموسی تێکۆشەران..
بە بێ ترس، پاک و بێگەرد..

کە نەبوون بە خۆڵەمێش..
نـــــە وێنەیەک دەگرم..
بە ڕوانینێکی خەمبارەوە..

نە چەند کۆپلەیەک ڕەشەبای یاخی ھەڵدەواسم...
وای..

چەندم خۆشدەویستی..

ئازیز، بەڵێ ئێستا..
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ھەرچەندە دەمێکە دابڕاوین، لێ ھەر ئێستا..
دەڵێی بە چەقۆیەک لە تۆ کراومەتەوە..

دەڵێی چڵێکم لە قەدی تۆوە شکێنراوم...
ئەی ھۆکاری ژیانم، خانمەکەم، خۆشەویستم..

برینەکەت زۆر قووڵ بووە،
چەخماخەی ئاگریش داناگیرسێ،

دەزانـــــــم!!
لێگەڕێ لە چیاکان )حیساب( یەکالیی دەکەینەوە..

ئومێد و ھیوا لە چیاکانە...

بڕوانــــە! پێیەکمان وا لە نێو بۆشایی گەردووندا..
کەچی ئەوەی ترمان لە نێو گۆرەوی چنراو و پێاڵوی ڕەنجبەرێکدایە

بڕوانـــــە! لە بیردۆزی ڕێژەیی و لە فیزیای ئەتۆمی..
لە خۆشمان و عەشقی کوێرەوەری..

لەم زەمەنە نەفرەتییە و بەرخودانەمان.
بۆ زارۆکەکانمان، بۆ خونچەی داھاتوومان..

بۆ ھەر یەکێکیان بەرگێک لە ئەرخەوان 
ژیانێک پڕ لە خۆشی و گەمە

ھێـــــی گیانەکەم
تۆ تەواوی بکە...

ئـــــەی ھــــاوار ...
تــــو عەشقی موحەمەد، تـــو عەشقی عیسا!

تــــو ئەو تەختە زیوەی لەسەری ڕاکشاوی..
دەییییییی ..

ئەوا بە قوڵنەکەی فـــــەرھاد کێوەکان دەکوتن،
تاکو بوون بە تۆز...

ستەم دەمی شمشێری لە خوێن و عارەقی القەبرغەمدا نوقم کردووە.
زۆر یاخی!

لغاو و تەوقی دەمم، گەر بڵێم »ئاھــ« دەپسێن.
ئەدی گوڵە کێویلە و گوڵەباخ خوشکن.

ئاوھایە عیشق...
وای چەندم خۆشدەویستی....

* لە تورکیەکەدا دەبێژێ )لە نێو نیشانی جەالدێکدا(.
* ئێسکودار ناوچە/گەڕەکێکە لە ئەستەمبوڵ لە دواھەمین کەناری کیشوری ئاسیا. 

* مونزور و شاه مورات دوو ڕووباری باکوری کوردستانن. 
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پانووس:

 /http://www.sianariman.com :زۆر بابەتی باڵگی تایبەتی خۆم
facebook.com/ahmetkayakurdi :پەڕەی ئەحمەد کایا

سەرچاوەکان:
http://www.sabah.com.tr/fotohaber/gundem/efsane_isim_ahmet_ سەباح:  ڕۆژنامەی   )1(

kaya/25361
)2( ڕۆژنامەی حوریەت:

asp.375006/21/11/http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2003
)3( ویکی تورکی: 

0-https://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Kaya#cite_ref-sezerbagcan_3
)٤( پێگەی ئیسالمی گویندەم

http://www.islamigundem.com/afak-turkusu-sairi-nevzat-celik-konustu-haber-17028.
html

)۵( چاوپێکەوتن و فلیمی بەڵگەیی )کۆالرەکەم بە تەڵەوە بووە(: لە یوتیوب، ئامادەکردنی گویلتەن کایا و دەرھێنانی ئومێد کڤانچ
www.youtube.com/watch?v=7LWQVr5iryw

)٦( باڵگی الیەق حەمە )ھیوا(
http://tinyurl.com/:بابەتی وەرگێڕدراوی »کێ ئەحمەد کایای کوشت؟« بەستەر http://layik.wordpress.com

oe6mllw
)7( ئەحمەد کایا )ویکی سۆرانی( بەشی »پاش کۆچی دوایی«

https://ckb.wikipedia.org/wiki/ئەحمەد_کایا 
)8( چرا تیڤی

http://chra.tv/news/index.php/articles/articles/articles/10015-kaya-demucrat
)9( ماڵپەڕی کایا، ھەواڵی ڕۆژنامەی تەقویم

http://www.ahmetkaya.com/HaberAyrinti.aspx?id=1053
)10( ڤیدیۆکەی ئەردۆگان لە پەرلەمانی تورکیا

http://www.youtube.com/watch?v=Y-j-BcK2yQM
)11( ڤیدیۆی گۆرانیەکە پێش ئەوەی ئەردۆگان بچێتە سجن لە 1999

http://www.youtube.com/watch?v=Bo84BNwJ4vQ
)12( ڕۆژنامەی تەقویم

ahmet-kayayi- /20 /11 /http://www.takvim.com.tr/Yazarlar/rasim.ozan/2012
oldurenlerden-mutlaka-hesap-sorulacak-2

)13( باڵگی ڕۆژنامەی میللیەت
http://blog.milliyet.com.tr/cumhuriyet-ve-ahmet-kaya/Blog/?BlogNo=434176

)14( قسەکانی حەسیب قەپاڵن لە پەرلەمانی تورکیا 9ی مایسی 2013
www.youtube.com/watch?v=5jf1hH14Gg8 

)15( ویکی ئینگلیزی دەنیز گەزمیش
9F%https://en.wikipedia.org/wiki/Deniz_Gezmi%C5

تێبینی: مەرج نییە سەرچاوەکان لەناو بابەتەکەدا بەڕیزبەندیی ھاتبن.

پێداچوونەوە و ڕاستکردنەوەی مێژووەکان و پاکنووسی کۆتایی الیەق حەمە )هیوا(
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 20 لە  زیاتر  خاوەنی  كایا  ئەحمەد 
تام  ئەلبومێك  ھەر  گۆرانییە،  ئەلبومی 
و چێژی تایبەتی خۆی و تایبەتمەندی 
ستایل و شێوازی تێدا پارێزراوە، ھەندێ 
لەو ئەلبومانە لە دوای مەرگی ئەحمەد 
بەشێوەیەكی  باڵوكراونەتەوە،  كایا 
گشتی گۆرانی ئەلبومەكانی تێكەڵەیەكە 
و  ئەڤینداری  و  سیاسی  ڕەھەندی  لە 
چینایەتی و ھیومانیزمی مرۆڤدۆستانە، 
ئەم  توركیا  لە  ئەمەشە  لەبەر  ھەر 
ھەژاران  بەھونەرمەندی  ھونەرمەندە 
دەیگوت،  ھەمیشە  خۆشی  ناسراوە، 
ھەستە  ئەو  گۆرانییەكانم  دەمەوێت 
ھەژارییەی پێوە دیار بێت كەسااڵنێكی 
نااڵندوومە،  دەستییەوە  بە  خۆم  زۆر 
بۆیە  بوون مرۆڤە،  مرۆڤ پێش ھەژار 
دەكات  ژیاندا  لە  ھەرچی  دەبێـت 
بكات،  مرۆییەی  ھەستە  بەو  خزمەت 
لێرەدا كورتە و پوختەو ساڵی كۆمەڵێك 
لە ئەلبومی گۆرانییەكانی )ئەحمەد كایا( 

دەخەینە ڕوو.

ئه لبومی گۆرانییەکانی 
ئەحمەد  كایا 

ڕێکان مەحمود
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ئه لبومی یه که م:

مه گری ئه ی مناڵ
یەکەم ئەلبومی که  زۆر به توندی دژی ئه و بارودۆخه  
بە  ب��وو،  درووس��ت  تورکیا  لە   ١٩٨٥ ساڵی  بوو 
به  کایا  ئه حمه د  سیاسییەوە،  ڕووی  لە  تایبەتیش 
به  ده رک��رد  ئه لبومێکی  خۆی  ھاوڕێیانی   یارمه تی 
کایا  ئەلبومە  ئەم  بۆ  مناڵ«  ئه ی  »مه گری   ناوی 
ھیچ ھیوایه کی نه بوو که  له الیه ن خه ڵکه وه  پێشوازی 
به ڕێگه ی  بوو  ئ��ه وه   مه به ستی  ته نها  لێبکرێت، 
به گوێی  خۆی  ناڕه زایه تی  ھ��اواری  گۆرانییه کانی 
رۆژ  بگه یه نێت. چه ند  ئه وده م  و ده سه اڵتی  خه ڵک 
ئه منییه کانی  ھێزه   ئه لبومه که ،  ده رکه وتنی  پاش 
ئه وه ی  به بیانووی  کۆکرده وه   کاسێته که یان  تورکیا 
دوای  ب��ووه .  تێدا  سیاسی  گۆرانییه کی  چه ند 
ئازاد  کاسێته که ی  فرۆشتنی  زۆر،  ناڕه زایه تییه کی 
کرا. ئه مه ش بووه  ھۆی ئه وه ی کایا زیاتر به  ناوبانگ 
بێت و پێشوازییه کی به رچاو له  یه که مین به رھه می 

بکرێت.

ئه لبومی دووھه م

دڵته نگی بۆ غه مه کان
یه که م،  ئه لبومی  پێشکه شکردنی  پاش  کورت  ماوه یه کی 
غه مه کان«  بۆ  »دڵته نگی  به  ن��اوی  ئه لبومی  دووھه مین 
بازاڕه وه،  که وته   یه که م  ئه لبومی  شێوازی  و  به ستایل  ھه ر 
شێوازی  و  ستایل  ڕووی  لە  بەاڵم  لێکرا،  باشی  پێشوازی 

گۆرانی گوتنەوە لە ئەلبومی یەکەم دەچوو .

ئه لبومی سێهه م

گۆرانی عه شق
ناوی ئه لبومی سێهه می »گۆرانی عه شق« بوو. ئه م ناوه ش 
له  شیعرێکه وه  وه رگیرابوو به و ناوه وه  که  ھی شاعیری تورک 
سیاسیه وه   بیری  ھه بوونی  ھۆی  به   بوو،   ته مه ر(  )ئولکو 
زۆری  پێشوازییەکی  ئەلبومەش  بوو.ئەم  سێداره   چاوه ڕێی 

لێکرا بە تایبەتیش لە الیەن گەنجانی واڵتەوە، لە ژێر ناوی 
واڵت  سیاسی  سیستەمی  لە  توندی  رەخنەی  کایا  عه شق، 

گرت.

ئه لبومی چوارەم

ساتێک دادێت
که   بوو  دادێ��ت«  »ساتێک  ناوی  کایا  چواره می  ئه لبومی 
حه سه ن  و  ئایهان  ئاتیال  ته مه ر،  )ئولکو  شیعری  ھه ندێک 
چاو  لە  ئەلبومەش  ئەم  خۆ،  ده گرته   کورکمازی(  حسێن 
ئەلبومەكانی تری كایا جۆرێ وەستان و مەنگی پێوە دیار 
ئەوە  بۆ  ھۆكارەكەی  دەڵێن  ڕەخنەگران  لە  ھەندێ  بوو، 
دەگەڕێت�ەوە كە شیعرەكانی ھەمەجۆر بوون و ھێڵێك نەبووە 
ببەستێتەوە،  یەكەوە  بە  ئەلبومەكە  شیعرەكانی  سەرجەم 
تەكنیكی  كاری  و  تۆماركردن  ئاستی  ل��ەوەی  جگە  ئەمە 

ئەلبومەكەش وەك پێویست نەبوو.
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ناوی ئه لبومی پێنجه م

دیموکراتی ماندوو
ناوی ئه لبومی پێنجه می »دیموکراتی ماندوو« بوو. ئه مه  
دواتر بوو به  نازناوی ئه حمه د کایا که  ھه ر له م ئه لبومه ی 
توركە  ئەلبومە  ئەم  ماندوو،  دیموكراتی  وه رگیرابوو. 
ڕەگەزپەرستەكانی واڵتی زۆر توڕەكرد و تەنانەت ھەندێ 
ڕەخنەگری ھونەریی و سیاسیش لە ڕۆژنامە بەناوبانگەكانی 
واڵت كەوتنە لە سەر نووسینی ئەم ئەلبومە و پێیان وابوو 
توركیا  سیاسی  شەقامی  سۆزی  ھێندەی  گۆرانییەكان 
دەوروژێنێت ناچێت بەالی ھونەردا، ئەحمەد كایاش جگە 
نەدایەوە،  ڕ ەخنانەی  ئەو  وەاڵمێكی  ھیچ  بێدەنگی  لە 
لێ  تۆمارگەكان  لە  دانەی  ھەزارەھا  ئەلبومەكەی  بەاڵم 
ناو  لە  درا،  قەدەغەكردنیشی  ھەوڵی  كاتێك  دەفرۆشراو 
گەنجان و ئەڤیندارانی دەنگی كایا، ئەلبوم و گۆرانییەكانی 

دەستاو دەستی دەكرد.

ئه لبومی شه شه م 

ھه سته  راپه ڕین
ئه لبومی شه شه م: کایا له  ساڵی ١٩٨٧ دوای ئاشنابوون 
له گه ڵ »یوسف خه یاڵ ئۆغڵو«  الپه ڕه یه کی نوێی له  ژیانی 
ھونه ری خۆی ھه ڵدایه وه . ئه لبومی »ھه سته  راپه ڕین« که  
له   بوو،  ئۆغڵو  خه یاڵ  یوسف  ھی  شیعره کانی  زۆربه ی 

ھه لومه رجی دژواری سیاسی تورکیادا، کایای کرده  یه کێک 
تورکیا.  گۆرانیبێژی  ناڕه زامه ندترین  و  له  به ناوبانگترین 
دژی سیستەمی  كایا چەند  دیارە  ئەلبومەكەوە  ناوی  لە 
لە  لێدەكرد  پرسیاریشیان  كە  واڵتەكەیەتی،  سیاسی 
بارەی ئەلبومەكەی، بە ھێمنییەكەی خۆی دەیگوت »ئەم 
ئەلبومە باسی سیاسەت ناكات، باسی ئاشتبوونەوەی من 
و شاعیر )یوسف خەیاڵ ئۆغلۆ(دەكات، بەاڵم لە ڕاستیدا 
ئەلبومەكە  ناوی  دەیزانی  كەس  ھەمو  بوو،  جفرە  ئەمە 

بانگەشەیە بۆ ڕاپەڕینی شەقامی توركیا.

ئه لبومی حەوتەم

له  گۆرانییه   بوو  ھه ڵبژارده یه ک  حه وته می  ئه لبومی 
که  ساڵی ١٩٨٨  له  کۆنسێرته کان  کراوه کانی  پێشکه ش 
خرایه  بازاڕه وه . زۆر پێشوازی لەم ئەلبومەی نەكرا، لەبەر 
و  باڵوببوونەوە  گۆرانییەكانی  زۆربەی  پێشووتر  ئەوەی 

ئاشنابوون بە عاشقان و گوێگرانی دەنگی.

ئه لبومی ھه شته م 

به ختیار
ئه لبومی ھه شته می ناوی »به ختیار« بوو له  ساڵی ١٩٩٠ 
خودیی  كارێكی  زیاتر  ئەلبومەش  ئەم  پێشکه شکرا.  دا 
بوو، باسی بەختیاری ناخی مرۆڤ دەكات، شتێك باس 
ئەو وەك  نییە،  بوونی  باسی دەكات  دەكات وەك خۆی 
ھونەرمەندێك لە شتێك دەدوێت لە گۆرانییەكانیدا لەسەر 
ئازادی،  )بەختیاری،  لەوانە  نییە،  بوونی  واقیع  زەمینی 

مافی مرۆڤ، زمانی دایك..ھتد(.

ئه لبومی نۆھه م

دیواری عه شق
ئه لبومی نۆھه می به ناوی »دیواری عه شق« ھه ر له  ھه مان 
ساڵدا پێشکه شکرا. ئەم ئەلبوومەش تێكەڵەیەك بوو لە 
سۆزی ئەڤیندارانە، بەاڵم بە ڕیتم و تایبەتمەندییەكی كاڵی 
كایا  بەردەوامی  ئەوانەی گوێگری  تەنها  بە  ڕامیاری، كە 

بوون لەم جفرەیە تێدەگەیشتن.
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ئه لبومی دەیەم:-
ھه ڵبژارده یه ک  حه وته م  ئه لبومی  وه ک  ده یه می  ئه لبومی 
بوو له  کۆنسێرته  زیندووه کانی و ساڵی ١٩٩٠ پێشکه شکرا. 
لەم ئەلبوومەوە وردە وردە چاودێری سیاسی خرایە سەر 
بەرھەمەكانی و لە ناوبانگ و الیەنگیریی ھەزارەھا ھاوواڵتی 
تورك و كورد، بۆ ئەم گۆرانییانە ھێزە ئەمنییەكان كەوتنە 

گومانەوە.!
ئه لبومی یازده ھه م

تووشی ده ردیسه ر بووم
بووم«  ده ردیسه ر  »تووشی  به ناوی  یازده ھه می  ئه لبومی 
وردە  وردە   ک��را.  ھۆگرانی  پێشکه شی  دوات��ر  ساڵێک 
ن��اوی  ھ��ون��ەری��ی  پ���ڕۆژەی  ب��ۆ  دان��ان��ێ��ك  پ��الن  وەك  كایا 
بەوە ھەست  و  ھ��ات  ب��ەس��ەردا  گۆڕانی   ئەلبومەكانیشی 

دەكرا بیەوێت لەو واڵتە ھەڵبێت.

ئه لبومی دوازده 

نزیکم مه به وه  ده نا ده سوتێی
ئه لبومی دوازده ی ھه مان ساڵ و به ناوی 
ده سوتێی«  ده ن��ا  م��ه ب��ه وه ،  »نزیکم 
نەتەوە  ئەلبومە  ئەم  ب��ازاڕه وه .  خرایه  
پەرستەكانی توركیا دەیان شیكار و مانای 
كایاش  ئەحمەد  پێبەخشی،  جیاوازیان 
و  ئایدۆلۆژی  كاری  »من  وتی  لەوەاڵمدا 
سیاسی ناكەم، من خەریكی ھونەرم، لە 
ھونەردا سنوور نییە، ئێوە بۆ دەتانەوێت 

سنووری بۆ دانێن.!

ئه لبومی سێزده ھه م

ئازار چێشتوو 
 ١٩٩٣ ساڵی  سێزده ھه می  ئه لبومی 
ئازارچێشتوو.  ب��ه ن��اوی  پێشکه شکرا 
ل��ەم ئ��ەل��ب��وم��ەدا ك��ۆك��راوەی ئ���ازار و 
دەس��ت  ب��ە  خ��ۆی  نەھامەتییەكانی 
لەم  وردە  وردە  ڕوو،  خراوەتە  نەتەوەپەرستەكانەوە 
ئەلبومە بەدواوە دەوڵەت ئازادی سنوردارتر كرد و ویستی 
ھونەرییەكانی  ك��ارە  بۆ  سنوورێك  دادگ��اوە  رێگەی  لە 
دابنێت، بەاڵم ئەحمەد كایا چاالكتر و پڕ بەرھەم تر بوو.

لە بواری گۆرانی گوتندا!

ئه لبومی چوارده ھه م

گۆرانییه کانم بۆ چیاکان
به ناوی  پێشکه شکرا   ١٩٩٤ ساڵی  چوارده ھه می  ئه لبومی 
»گۆرانییه کانم بۆ چیاکان« لەم ئەلبوومەشدا وەك ھەندێ لە 
ڕۆژنامەنووسی توندڕەوی تورك ئاماژەیان پێدا، لەم ئەلبوومە 
وەك  كاتەوەی  لەو  مەنجەڵەكە،  بنی  لە  دای  كایا  بەدواوە 
خۆیان ئاماژەیان بۆ دەكرد، ڕۆژانە دەیان تەرمی سەربازانی 
تورك لە چیاكانەوە دێتەوە بۆ شارەكان، ئا لەم ساتەدا ئەم 

گۆرانیبێژە گۆرانییەكانی پێشكەشی چیاكان دەكات.!!
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ئه لبومی پازده ھه م

تێمبگه 
به ناوی  پێشکه شکرا،   ١٩٩٥ ساڵی  پازده ھه می  ئه لبومی 
و  لوغز  ئەلبوومە جۆرێك  ئەم  گۆرانییەكانی  »تێمبگه « 
نهێنی تێدا بوو، ڕیتمەكانیشیان خێراتر بوو، بە جۆرێك 
گوێگر ھەستی بە دڵەڕاوكێی ناخی ئەحمەد كایا دەكرد لە 

وتنی ئەم گۆرانیانەدا.

ئه لبومی شازده ھه م

ئه ستێره  و ره نگدانه وه ی له ناو ئاودا 
پێشکه شکرا   ١٩٩٦ ساڵی  کایا  شازده ھه می  ئه لبومی 
له م  بوو.  ئ��اودا«  له ناو  ره نگدانه وه ی  و  »ئه ستێره   و 
ئه لبومه دا گۆرانییه کانی پێشتری خۆی گوتووه ته وه . بەاڵم 
بەڕیتم و میلۆدی و ستایلێكی جوانتر و سەرنجڕاكێشتر، 

ئەم ئەلبومەی سەدان ھەزار دانەی لێفرۆشراوە.

ئه لبومی حه ڤده ھه م

رووبه ڕوو بوونه وه  له  گه ڵ دۆست و دوژمن
ئه لبومی حه ڤده ھه می کایا ساڵی ١٩٩٨ به ناوی »رووبه ڕوو 
ئەم  پێشکه شکرا.  دوژم��ن«  و  دۆس��ت  له گه ڵ  بوونه وه  
ھەستە  ئەو  دورودرێ��ژی  ڕە نگدانەوەیەكی  ئەلبوومەش 
بە  توركیا  لە  كە  پەرستانەی  نەتەوە  بەو  بەرامبەر  بوو 
ئاشكرا دژایەتی ئەحمەد كایا و ھونەرەكەی و زمانەكەی و 
نەتەوەكەی دەیانكرد، ئەم ئەلبومەش بۆمبێك بوو ھەموو 

نەتەوە پەرستەكانی توركیای كاس و بێزار كرد.!

ئه لبومی ھه ژده ھه م

خودا ماڵئاوا
بوو  ماڵئاوا«  ناوی »خودا..  کایا  ھه ژده ھه می  ئه لبومی 
که  دوای مه رگی و له  ساڵی ٢٠٠١ دا پێشکه شکرا. له م 
»کاروان«  به ناوی  ھه یه   کوردی  گۆرانییه کی  ئه لبومه یدا 
و ھه ر ئه مه ش له  ھه موو ئه لبومه کانی جیا کردووه ته وه . 

بە تایبەتیش لە ڕووی حەزینی و ڕە ھەندی تراژیدیانەوە، 
باس لەوەش دەكرێت نزیكەی یەك ملیۆن لەم ئەلبوومەی 

فرۆشراوە.!
ئه لبومی نۆزده ھه م 

ھه ندێکیش تۆ بگری
ئه لبومی نۆزده ھه می کایا که  سێ ساڵ دوای مه رگی ئه و به  
ھه وڵی ژنه  وه فاداره که ی، له ساڵی ٢٠٠٣ دا پێشکه شکرا، 

ناوه که ی به مجۆره یه  »ھه ندێکیش تۆ بگری.«

ئه لبومی بیستەم

و  مه رگی  دوای  پێنج ساڵ  که   کایا،  بیسته می  ئه لبومی 
دیسان به  ھه وڵ و کۆششی ھاوسه ره که ی له  ساڵی ٢٠٠٥ 
دا باڵوکرایەوە، ئەم ئەلبومە ھەموو سنوورەكانی ئەوروپا 
و توركیای بڕی و پێشوازییەكی كەم وێنەی لێكرا، دەڵێن 
بەھۆی ئەم ئەلبوومەشەوە بوو كە بە ھونەرمەندی ساڵ 
ھەڵبژێراوە و لە واڵتانی ئەوروپا و توركیاش پێشوازییەكی 

زۆری لێكرا.
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ئەحمەد کایا، وەك پێنجەم و دوایین منداڵی خێزانێکی کوردی مەاڵتیایی ڕۆژی ٢٨ تشرینی یەکەمی ساڵی ١٩٥٧ لە دایك 
بووە. باوکی، کرێکاری کارگەیەکی ڕستن و چنین و دایکی، خاتوونی ماڵەوە بوو. کایا سەردەمی منداڵی لەگەڵ خوشك و 
براکانی و دایك و باوکی میهرەبانیدا بەسەردەبات. ڕۆژێك باوکی سازێکی بۆ دەھێنێتەوە درێژتر لە بااڵی کوڕەکەی کە ئەو 
کاتە ھێشتا تەمەنی ٩ ساڵ بوو. ٢٤ى تەمووزی ١٩٦٦ کە ڕێککەوتی جەژنی کرێکارانە، بۆ یەکەمجار دەبرێتە سەر شانۆ 
و دواتر ھەرگیز ئەو ڕۆژە لەبیر ناکات. لە پشووەکانی ھاویندا وەك شاگرد لە تۆمارگاکانی فرۆشتنی کاسێتی موزیك یان 
الی شۆفێری مینی بووسەکانی ناو شار کار دەکات. کاتێك بەشاری براگەوەرەی لەالیەن پۆلیسەوە دەستگیر دەکرێت، کایا 

یەکەم گۆرانیی خۆی دادەنێت: "فۆلکسڤاگنێك دەکڕم... ناوی دەنێم بەشار..." 

بارکردن بۆ ئیستانبوڵ و گەڕان بەدوای خۆدا
کاتێك ساڵنامە ساڵی ١٩٦٨ پێشان دەدات، کایا دەکەوێتە بەر کاریگەریی بزووتنەوەی ناسراو بە بەھاری شەست و ھەشتەوە. 
ئیدی پانتۆڵی شارلستۆن لەپێ دەکات، قژی درێژ دەکات و کاسێتەکانی "ڕوحی سوو"ی بەڕەچەڵەك ئەرمەنی دەکڕێت. باوکی 
خانەنشین دەبێت و لە پێناوی دابینکردنی ژیانێکی باشتردا بۆ منداڵەکانی، بۆ ئیستانبوڵ باردەکات و لە بەشە شاری قۆجا 
موستەفا پاشا دەگیرسێنەوە. یەکەم تێبینی کایا لەبارەی ئیستانبوڵەوە "ترس"ە. ئەو سااڵنێك دواتر لەبەردەم کامێرادا 
دەربارەی سەرەتای ژیانی خۆی لەو شارە دەڵێت: "قسەم لەگەڵ نەدەکردن، چونکە نەمدەتوانی لەگەڵیان بدوێم. جلوبەرگ و 

ئەحمەد کایا
ڕابەری موزیکی پرۆتێست لە تورکیا

بەکر شوانی
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شێوازی قسەکردنیان جیاواز بوو. ھەوڵم دەدا وەك ئەوان 
بپەیڤم. دەچوومە الی بەرگدروو  پانتۆڵی وەك ھی ئەوانم 
بە دوورین دەدا. دواتر دەمبینی پانتۆڵەکانم لێ نایەت. 
لە پێی ئەواندا جوان بوو، بەاڵم لە من نەدەھات..." کایا 
ئاخاوتنی  شێوە  لە  تێنەگەیشتن  دەربارەی  نموونەیەك 
تورکیی ئیستانبوڵ دەھێنێتەوە و دەڵێت: "کچێك ھەبوو 
لە قوتابخانەکەمان. ھەرکەس ئەڤیندارێکی ھەبوو، ئەڤینی 
کەمێک،  )ئەگەر  گوت:  پێم  و  چووم  ڕۆژێك  مندااڵنە. 
پێنج خوولەک، قسەت لەگەڵ بکەم، یەکسەر ھەڵدێیت( 
لە وەاڵمدا پێمی گوت: )ڕیجا ئێدەرم – تکا دەکەم(... 
زۆر لە باری لەشم گران بوو، بۆیە منیش گوتم: )منیش 
ئێدەر( )ڕیجا  واتای  کاتە  ئەو  من  تۆ(  لە  ئێدەرم  ڕیجا 
قۆناغی  کاتێك  کایا  جنێوە"...  وامدەزانی  نەدەزانی.  م 
خوێندنی ناوەندی تەواو دەکات دەچێتە بازاڕی کارەوە، 
پەی بە شەڕ و ناکۆکییە کۆمەاڵتییەکانی سااڵنی حەفتای 
تورکیا دەبات. لە کولتوورێکدا دەژی کە تیایدا دیوارێکی 
پتەو لە نێوان ئیستانبوڵی و کەسانی بەڕەچەڵەك خەڵکی 
بەر  دەکەوێتە  کایا  کراوەتەوە.  قووت  تورکیا  شارەکانی 
)ڕوحی  گۆرانییەکانی  و  شۆڕشگێڕی  مارشی  کاریگەریی 
سوو( و )زولفی لیوانەلی(. بەاڵم ھەمان کات ھەڵوەدای 
گەڕانە بەدوای دەنگی خۆیدا. ھەموو کاتی بێکاریی خۆی 
لەو  و  دەک��ات  تەرخان  گوتن  گۆرانی  و  سازژەنین  بۆ 

لە  ڕۆژێك  دادەنێت.  گۆرانییەکانی  نۆبەرەی  سەردەمەدا 
ئاھەنگێکی زانکۆی بۆگازیچی لە ئیستانبوڵ بۆ یەکەمجار 
زۆری  خۆشەویستیی  سەرباری  دەبینێت.  سوو(  )ڕوحی 
گەورە  ئەو  گۆرانییەکانی  لە  یەکێك  سوو(،  )ڕوحی  بۆ 
ڕوانگەی  لە  محەل"  "مەخسوس  بەناوی  ھونەرمەندە 
دەڵێت:  پێی  سوویش  ڕوحی  دەکاتەوە.  شيی  خۆیەوە 
"ساز وەھا ناژەندرێت..." بەاڵم کایا قسەکەی سوو لە دڵ 
ناگرێت، چونکە خۆی بە ھونەرمەندێکی یاخی دەزانێت و 
بەدوای خۆیدا دەگەڕێت و خوازیارە شتی نوێ بئافرێنێت.

سەرەتاکانی بەناوبانگ دەرکردن
و  سەرھەڵدان  لەگەڵ  ھاوکاتە  ھەشتا  سااڵنی  سەرەتای 
دەستپێکردنی بەدبەختییەکانی کایادا. پاش تەواوکردنی 
خزمەتی سەربازی، ژیانی ھاوسەرێتی لەگەڵ خاتوو ئەمینە 
کایادا پێکدەھێنێت. ساڵی ١٩٨٢ "چیغدەم"ی کچیان لە 
دایك دەبێت و لە ھەمان ساڵدا )ئەمینە( لێی جیا دەبێتەوە. 
ئەو ماوەیە بە گۆرانی و موزیك گوزارە لە خۆی دەکات و 
دەگاتە ئەو باوەڕەی کە ئیدی ھونەرەکەی پێگەیشتووە. 
بۆیە ساڵی ١٩٨٥ بڕیاری خۆی دەدات، کارەکانی دەنێتە 
بەاڵم  دەگرێتەبەر.  "ئونکاپانی"  ڕێ��ی  و  باخەڵی  بن 
ڕوویەوە  بە  دەست  موزیك  بەرھەمهێنانی  کۆمپانیاکانی 
دەنێن، چونکە ناتوانن شێوازی ھونەریی کایا بخەنە قاڵبی 

کایا لەتەمەنی 12 ساڵیدا



 7
9 

ره 
ما

ژ
20

14
ی 

زار
 ئا

   
   

   
ئ 

ۆڤار
ر

39
ھیچ یەکێك لە شێوازە ناسراوەکانی ئەو سەردەمەوە. وەلێ 
تواناکانی  بە  پشتبەستن  بە  و  ھاوڕێکانی  ھاوکاری  بە  ئەم 
خۆی یەکەم کاسێت یان ئەلبوومی خۆی دەخاتە بازاڕەوە: 
"مەگری کۆرپەکەم". بەاڵم یەکسەر لە بازاڕدا کۆدەکرێتەوە 
دەگاتە  بابەتەکە  لێدەکەوێتەوە.  زۆری  ناڕەزایی  ئەمەیش  و 
ڕۆژنامەکان و دواجار دادگا ناچار دەبێت بڕیاری ئازادکردنی 
لە  بوون  بریتی  بەزۆری  کایا  گوێگرانی  بدات.  ئەلبوومەکە 
خوێندکارانی زانکۆکان، کەسوکاری گیراوان و قوربانییەکانی 
کودەتای سەربازیی ساڵی ١٩٨٠ و ئەندامانی ڕێکخراوە سیاسی 
و کۆمەاڵیەتییەکانی خوازیاری گەڕاندنەوەی "دیموکراسی" بۆ 
تورکیا. کایا بە سوود وەرگرتن لە گەشانەوەی ناوی لە ناو 
دەردەکات.  ئەلبووم  یەك  لەسەر  یەك  تورکیادا  کۆمەڵگەی 
ئ��ازارەک��ان��ەوە"  بە  "خۆگرتن  بەناوی  دووەم��ی  ئەلبوومی 
لە ئەلبوومی سێیەمدا شیعرێکی نەوزاد  بازاڕەوە.  دەکەوێتە 
گۆرانی  بە  دەکات  ئاسۆ"  "گۆرانیی  ناونیشانی  بە  چەلیکی 
و ھەمان ناویش لە ئەلبوومەکە دەنێت. . چەلیك ئەو کاتە 
لەسەر دۆزی "دەڤ سۆل" دادگایی دەکرا و داواکاری گشتی 

داوای لە سێدارەدانی دەکرد. 

گویلتەن  لەگەڵ  ھاوسەرێتی  ژیانی  پێکەوەنانی 
خاتوون و ناسینی یوسف خەیالئۆغڵو

ئەحمەد کایا ساڵی ١٩٨٦ ژیانی ھاوسەرێتی لەگەڵ خاتوو 
برای  یوسفی  کات  ھەمان  ناو  پێکەوە  گویلتەن خەیالئۆغلو 
کوردێکی   )٢٠٠٩  -  ١٩٥٣( خەیالئۆغلو  ناسی.  گویلتەنی 
زازای دەرسیمی بوو و بە تورکی شیعری گوتووە. ناسینی 
بۆ  بوو  بەرھەم  پڕ  تری  قۆناغێکی  سەرەتای  خەیالئۆغلو 
کایا. شیعری زۆربەی گۆرانییەکانی ئەلبوومی "دیموکراسیی 
بازاڕەوە، ھی خەیالئۆغلو  کەوتە  کە ساڵی ١٩٨٧  ماندوو" 
بوو. ساڵی دواتر ئەلبوومی "ڕادەپەڕم"ی دەرکرد کە تەنیا 
 ١٩٨٩ ساڵی  بوو.  خەیالئۆغلو  ھی  گۆرانییان  دوو  شیعری 
ئەلبوومی "ئاھەنگ-١"ی دەرکرد کە تەنیا لە ساز و گۆرانی 
"گوڵی  ناوی  بە  تری  ئەلبوومێکی  ساڵ  ھەمان  پێکهاتووە. 
گەشبینی" خستە بازاڕەوە کە شیعری زۆربەی گۆرانییەکانی 
ڕووداوە  نەیارێکی  کایا  ئیدی  ب��وون.  خەیالئۆغلو  ھی 
دابووە  بە دەنگ و ساز شانی  بوو و  نەرێنییەکانی تورکیا 
شوێنێك  ھەموو  لە  نەیدەتوانی  سەخت.  تێکۆشانێکی  بەر 



ۆڤار
ر

40
کایا

ەد 
ئەحم

بە  ئەلبوومەکانی  جاریش  زۆر  و  بکات  ساز  کۆنسێرت 
لە  دۆخە  ئەو  کۆدەکرانەوە.  مەترسی"  "مایەی  تۆمەتی 
ژیانی ھونەریی کایادا ڕەنگی دایەوە، بۆیە ناوی "تووشی 
یازدەیەمی دانا کە لە ساڵی  بەاڵ بووم"ی بۆ ئەلبوومی 
١٩٩١دا کەوتە بازاڕەوە. لەگەڵ بەرھەمهێنانی ئەلبوومی 
کۆمەڵێك  دەسووتێی"دا  مەدە  لێ  "دەستی  یازدەیەم 
گۆڕانکاری لە ژیانی کایادا ڕوویاندا و ئیدی گەیشتبووە 
سەرووی  گەیشتە  ئەلبوومەکانی  فرۆشتنی  کە  ئاستێك 
خۆیدا  ھونەریی  ژیانی  لە  ئەگەرچی  کایا  ملیۆنێک. 
ھونەردا  بواری  ناوی  گەورە  چەندین  لەگەڵ  سەروکاری 
ھونەری  خانەی  لە  خۆی  ھەمیشە  ئەو  بەاڵم  ھەبوو، 
تر،  واتایەکی  بە  دەبینییەوە.  کۆمەڵگەدا  ڕاستییەکانی 
دەکرێت کایا لە تورکیا بە ڕابەری ئەو شێوازەی موزیك 
دابنرێت کە لە جیهاندا بە "موزیکی پرۆتێست" ناسراوە. 
بە  دەگ��وت،  گۆرانی  تورکی  بە  ئ��ەوەی  سەرباری  کایا 
ھۆی ناوەڕۆکی گۆرانییەکان و ھەڵوێستی شۆڕشگێڕانەی 
خۆیەوە بەردەوام بە ڕێگای پۆلیسخانە و دادگاکانەوە بوو 
بە  بوون  "پۆلیسخانەکان  بارەیەوە دەڵێت:  لەو  و خۆی 
ناوونیشانی دووەمم". کاتێکیش ویستی بە زمانی دایکی، 
و  درا  پێشان  قەنارەی  پەتی  بڵێت،  گۆرانی  کوردی  بە 
بە  بوو  پاریس  لە  "پیرالشێز"  گۆڕستانی  و  کرا  ئاوارە 
بۆ  دەبرێتەوە  تەرمەکەی  ڕۆژەی  ئەو  تا  ئەو  مەنزڵگای 
نشتیمان، بەاڵم نشتیمانێك کە خەون و خولیاکانی ئەوی 

تێدا بەدی ھاتبێت.

ڕووداوەکانی 10 شوباتی 1٩٩٩ و ئاکامەکان

و  کایا  ئەحمەد  بۆ   ١٩٩٩ ساڵی  شوباتی   ١٠ ڕۆژی 
مێژووەوە،  چووەتە  تاریك  ڕۆژێکی  وەك  ئەو  ھۆگرانی 
و  ئازار  و  ئێش  ڕۆژە  ئەو  ڕووداوەکانی  ئاکامی  چونکە 
ئەو  لێکەوتەوە.  نامۆییان  لە  مردن  و  دەرب��ەدەرب��وون 
ئێوارەیە کایا لە ڕێوڕەسمی کۆمەڵەی ڕۆژنامەنووساندا لە 
ھۆتێلی "پرینسێس" خەاڵتی باشترین ھونەرمەندی ساڵی 
کوردە  ئەو خۆی  کە  ڕایگەیاند  وتەیەکدا  لە  و  وەرگرت 
کوردی  بە  گۆرانییەك  نوێیدا  ئەلبوومی  لە  بەنیازە  و 
بڵێت و پاشان کلیپی بکات. ھەندێك لە ئامادەبووان بە 

وتەکانی کایا تووڕە بوون و دەستیان بە فیکە و ھاوار 
سووکایەتییان بە کایا کرد. بەاڵم ئەو لە وەاڵمدا گوتی: 
برایەتیی  بە  باوەڕم  گوتوومە  شوێنێك  ھەموو  لە  "من 
ھەزار ساڵەی تورك و کورد ھەیە و باوەڕیشم وایە کە 
پێویستییان بە برایەتییەکی چەندین ھەزار ساڵەی تریش 
ھەیە. من ئەوەیشم گوتووە کە ناھێڵین ئەم واڵتە پارچە 
ئەبروو  تورك  ھونەرمەندی  ئەوەدا  بەدوای  بکرێت..." 
کایا،  گرتە  خۆی  دەستی  چەتاڵی  و  چوقۆ  گویندەش 
ھونەرمەند سەردار ئۆرتاچ چووە سەر شانۆ و چەندین 
دروشمی ڕەگەزپەرستانەی گوتەوە. دواتر پاسەوانەکان 
بە ھەزار حاڵ کایایان لە دەستی ئامادەبووان ڕزگار کرد 
دوای  ڕۆژ  دوو  دەرەوە.  بردیانە  دەرەوە  دەرگای  لە  و 
وێنەی  کۆمەڵێك  "حوڕییەت"  ڕۆژنامەی  ڕووداوە،  ئەو 
کایای باڵو کردەوە و نووسیبووی گوایە کایا ساڵی ١٩٩٣ 
کوردستان-  کرێکارانی  پارتی  بۆ  کۆنسێرتی  بەرلین  لە 
دادگای  درایە  ئەوە  لەسەر  کایا  کردووە.  ساز  پەکەکە 
ئیستانبوڵ و داواکاری گشتی بەتۆمەتی "ناپاکیکردن لە 
نشتیمان و پروپاگەندەکردن بۆ ڕێکخراوێکی قەدەغەکراو" 
داوای بڕینەوەی ١٠ ساڵ و نیو زیندانی بۆ کرد. زۆرێك 
لە میدیاکانی تورك و ھەندێکیش لە ھونەرمەندانی تورك 
داوایان دەکرد کایا لە دار بدرێت. ئەویش کاتێك بۆی 
دەرکەوت بە ئاسانی لەو داوە ڕزگاری نابێت، ڕۆژی ١٦ 
حوزەیرانی ١٩٩٩ تورکیای بەجێهێشت. بەاڵم لە ئامادە 
نەبوونی خۆیدا سزای ٣ ساڵ و ٩ مانگ زیندانیکردنی 
بۆ بڕدرایەوە. کەچی دواتر ئاشکرا بوو وێنەکانی بەرلین 
ڕەوەندی  کراون.  دەستکاری  بەمەبەست  و  نین  ڕاست 
خاوەنی  و  کەسوکار  بە  بوو  ئەوروپا  لە  کوردستانی 
بە  دەک��رد،  الیەك  ھەر  لە  ڕووی  و  کایا  ڕاستەقینەی 
لێ  پێشوازی  سنوورەوە  بێ  ڕێزێکی  و  خۆشەویستی 
دەکرا. کایا ئیدی ببوو بەو دیموکراتە ماندووەی کە لە 
گۆرانیی "دیموکراتی ماندوو"دا باسی دەکات. ئەو ڕێك 
دوای ٨ مانگ دەرچوونی لە تورکیا، لە ١٦ شوباتی ٢٠٠٠ 
لە پاریس بەھۆی ڕاوەستانی دڵەوە کۆچی دوایی کرد. 
"میدیا  کەناڵی  بارەگای  ھاتە  مردنی،  لە  بەر  ماوەیەك 
تیڤی" لە برۆکسێل و لەوێ دوایین دیمانەی تەلەڤزیۆنی 
کافتریای  لە  پێکەوە  ڕۆژە  ئ��ەو  ک��را.  س��از  لەگەڵدا 
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بۆى  کاتێك  دەکرد.  قسەمان  و  دانیشتبووین  تەلەڤزیۆن 
دەرکەوت من خەڵکی باشوورم، زۆر بە تاسەوە داوای لێم 
کرد کۆمەڵێك گۆرانیی فۆلکلۆری و سروودی بە شێوەی 
چونکە  بکەم،  ئامادە  بۆ  )سۆرانی(  خواروو  کرمانجیی 
بچێتە  دواڕۆژدا  لە  بوو  بەرنامەیدا  لە  کرد،  باسی  وەك 
داخە  جێی  بکات.  جەماوەر  بۆ  کۆنسێرت  و  کوردستان 

بەوەی  خۆشحاڵم  بەاڵم  نەھات،  بەدی  کایا  ئاواتەی  ئەو 
بە  مرۆڤدۆستە  و  شۆڕشگێڕ  ھونەرمەندە  ئەم  ئێستا  کە 
ناو  لە  تورکی گۆرانی گوتووە،  بە  لەوەی کە  چاوپۆشی 
 جەماوەری باشوور و ڕۆژھەاڵتی کوردستاندا خاوەن ڕێز و 

خۆشەویستییەکی زۆرە.
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بچووک  ئەوەندە  کوردی  زمانی  و  بوون  کورد  کاتەی  لەو 
کرابووەوە رۆڵە کوردەکان بیریان چووبووەوە کوردن، ئەحمەد 
کایا لەبەر چاوی ھەموو تورکیا و بە ئاشکرا کوردبوونی خۆی 
دووپات کردەوە و گوتی لە پالنی دایە گۆرانی کوردی بڵێ.

ھەڵواسینی  تۆمەتی  بە  ساڵیدا   ١٦ تەمەنی  لە  کایا، 
پۆستەرەوە خرایە بەندیخانە. دواتر پەیوەندیی بە رێکخراوی 
یەکینەکانی خەڵک کرد. لەگەڵ چاالکییەکانی ئەو رێکخراوە 
بەردەوام بوو لە فێربوونی ساز. لە یەکێک لە چاالکییەکاندا 
ئیستەنبوڵ،  لە  بوو  بۆغازیچی  زانکۆی  کۆنسێرتێکی  کە 
ئەحمەد بە ھونەرمەند روحی سو ئاشنا بوو. ئەو ئاشنایەتییە 

تروسکاییەکی پڕاو پڕ بوو بۆ ئەحمەدی خنکاو لە تاریکیدا. 
کایا ئەو ھونەرمەندەی ھەمیشە بە مامۆستای خۆی دادەنا.

سەر  گەلیبۆڵوی  شارۆچکەی  لە   ١٩٧٨ ساڵی  لە  ئەحمەد 
بە پارێزگای ئیزمیر، کە دەکەوێتە رۆژئاوای تورکیا ئەرکی 
گرنگییەکی  سەربازییەکەیدا  میانی  لە  بەجێهێنا.  سەربازیی 
زۆری بە بەھرەی ژەنیاریی سازدا و بەردەوام بوو لە ھونەرە 

ساواکەی. 
بە  ئافرەتێک  لەگەڵ  گەڕایەوە  سەربازی  لە  ئەوەی  دوای 
ساڵی  لە  پێکهێنا.  ھاوسەرگیریی  ژیانی  ئەمینە،  ناوی 
گوڵی  مانای  کە   ، چیغدەم  ناویاننا  بوو،  کچێکیان   ١٩٨٢
زەعفەران دەدات. تەنیا بە ھۆی نەبوونی و دەستکورتییەوە 

ئەحمەد کایا
شۆڕشێک لە چوارچێوەی ھونەر

کۆسار عوسمان سماقەیی
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و  سەر  بباتە  ئەحمەد  لەگەڵ  ژیان  نەبوو  رازی  ئەمینە 
و  کرد  تووڕە  زیاتر  ئەحمەدی  ئەوە  جیابووەوە.  لێی 
وای لێکرد ئەو سیستمە ئابوورییەی واڵت رەتبکاتەوە و 
چەندین جار لە دژی بوەستێتەوە. لە سەر زاری خۆیەوە 
ئەحمەد گوتی کە ئەوکاتە بڕیاریدا دژ بە سیستمی واڵت 

جووڵە بکات. 

لە ساڵی ١٩٨٥ بڕیاریدا یەکەمین ئەلبومی گۆرانییەکانی 
بەاڵم  تۆماربکات.  خەم(  دەستی  )گیرۆدەی  بەناوی 
شۆڕشگێڕانە  شیعرەکانی  ن��اوەڕۆک��ی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 
بۆی  نەبوو  ئامادە  ھون��ەری  دەزگایەکی  ھیچ  بوون، 
نەیانتوانی  دەزگ��اک��ان  ھەڵوێستی  بکاتەوە.  ب��اڵو 
بە  سپۆنسۆرێک  ھیچ  بێ  بۆیە  بکەنەوە.  سارد  کایا 
ناوی  بە  ئەلبوومی خۆی  یەکەمین  دۆستانی  ھاوکاریی 
)کۆرپەکەم مەگری ( باڵوکردەوە کە رەواجێکی باشی 
ئەو  تورکیا  ئەوسای  لە الی خەڵک ھەبوو. حکومەتی 
بووە  قەدەغەکردنە  ئەو  ک��رد.  قەدەغە  ئەلبومەی 
تورکیا  سەرانسەری  لە  کایا.  بۆ  باش  ریکالمێکی 

گوێی بۆ گیرا و باڵو بووەوە. 

باغجار  سەزەر  ڕێی  لە  کایا  ئەحمەد   ١٩٨٦ ساڵی  لە 
کە خاوەنی ئەو ستۆدیۆیە بوو، کایا گرێبەستی لەگەڵ 
لە ھەمان  ئیمزا کردبوو، گولتەن خەیالئۆغڵوی ناسی. 
کایا  کرد.  ھاوسەرگیرییان  گولتەن  و  ئەحمەد  ساڵدا 
لە  باغجان  سەلدا  لەگەڵ  تۆکمەی  پەیوەندیی  بەھۆی 
سەزەری  لەگەڵ  تۆکمەی  پەیوەندییەکی  گرتووخانە، 
ھۆنراوەی  کایا،  خێزانی  گولتەنی  دروستکردبوو.  برای 
)شەفەق(ی بۆ ئەحمەد پێشنیارکرد تا بیکاتە گۆرانی.
ئەو ھۆنراوەیە لەالیەن نەوزاد چەلیکەوە نووسراوە. لەو 
لە  چاوەڕێی  و  بووە  سێدارە  ژووری  لە  نەوزاد  کاتەی 
دڵی  ھەستەکانی  توانیویەتی  شاعیر  بووە.  سێدارەدان 
بنووسێ.  دایکی  بۆ  پەیامێک  و  کاغەز  سەر  برژێنێتە 
بەوەی مەرگ  بێ  ئاوردانەوە  مەبەستی  وەنەبێ شاعیر 
خۆی  گیانی  ئەوەی  دوای  بەڵکوو  دەکات،  چاوەڕێی 
بەوپەڕی سەربەرزییەوە پێشکەشی نیشتمانەکەی کرد، 
دەیەوێ بە دایکی بڵێ چی بکات دوای ماڵئاوایی کردن 
دایکی  لەگەڵ  دڵییەک  دەردە  ھەروەھا  رۆڵەکەی.  لە 

تەنیا  تێگەیشتنی  بۆ  کە  دڵییەک  دەردە  دەک��ات. 
بکەینە  سێدارە  جلی  و  کونجە  ئەو  بچینە  پێویستە 

بەرمان.
ھۆنراوە  ئەو  و  بەکارھێنا  توانای  تەواوی  کایا  ئەحمەد 
و  دڵ  بیستنی  بە  وەھا،  گۆرانییەکی  بە  کرد  ب��ەرزەی 

دەروون رادەچڵەکێ.

ھۆنراوەی شەفەق:

دایە گیان لێرە بۆم مەگەڕێ
مەیەرە دەرگا ، ناوم بپرسی

ئەستێرە کەوتە سەر قژت دایە
توخوا مەیانوەرێنە، مەگری

ماوەیەکە رووخسارم بێ بەشە لە ڕیش
ھەر چاوم لە تروسکاییە

راکشاوم و بیر و ھەستم 
چاوەڕێی دەنگی پاسەوانانن

بیری مردن دەکەم دایە..
لە کاتێکدا شێتییەک داوای ژیانم لێ دەکات

ئاە.. خۆزگە بمتوانیایە بیدەم
نیشتمانێک بە ھەموو ئەو دایکانەی دڵیان لە مشتە و

لە تاو رۆڵەکانیان رادەکەن
نیشتمانێک وەک دیارییەکی ئامادەکراو
رازاوە بەدەستی کوڕان و کچانی واڵت

ھێندەی خەونەکانم بێ سنوور،
ھاوشێوەی کۆششەکانم جوامێر

ھەستی مردن چەندە سەیرە دایە
شێتانەئاساکان  ھۆنراوە  نینۆکەکانم،  بە  لەمەودوا 

نانووسم
پەنجەکانم  لە  خوێن  کاتەی  ئەو  تا  نانووسم 

دەچۆڕێ
بە باوەڕێکی توندەوە سەیری بنمیچی بەندیخانە 

ناکەم
بۆ نموونە، نابم بە باوک، دایە

چەندە سەیرە ھەستی بوون بە خاک
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کوژراوی ھەموو شەڕەکان منم
منم ئااڵکەم گرتووە و دەیشەکێنمەوە

ئافرەتان بە نینۆکیان خاک دەکۆڵن
تا بمهێننە ئەم دونیایە

من غوربەتم، شەڕ و پێکدادانم، عەشقم..
چاوەڕێمبە دایە..

بەیانییەک دەردەکەوم
بەیانییەک، دایەگیان

تەنیا بۆ راماڵینی خەمەکانت دەردەکەوم
نیشتمانێکی گوڵدارت بۆ دێنم، 

بە دەنگێکی دیکە
بە رەنگێکی دیکە

 کچێکی دیکەی کایا  دێتە دونیاوە.

ئەحمەد کایا دوای ھاوسەرگیریی لە گەڵ گولتەن خەیالۆغڵو، 
برای  خەیالۆغڵوی  یوسف  گەڵ  لە  باشی  پەیوەندییەکی 

دروستکرد و بوونە دوو دۆستی خۆشەویستی یەکتر.

یوسف شاعیرێکی زۆر بەتوانای کوردستانی باکوور بوو. بە 
بۆ  بەھێز  راگرێکی  ببێتە  توانیبووی  کاریگەرەکانی  شیعرە 
ئەحمەد کایا. یوسف لە سەرەتادا خۆی دەرنەدەخست و 
وەک کەسایەتییەکی شاراوە لە دیوی دواوەی بەرھەمەکانی 

ئەحمەد دەردەکەوت. 

یوسف خەیالۆغڵو لە بەرنامەیەکی تەلەفزیۆنیدا بەم شێوەیە 
باسی یەکترناسینیان دەکات :)ئەحمەد کایام نەدەناسی، ئەو 
تازە تۆزێک ناودار بووبوو. گولتەنی خوشکم لە ستۆدیۆکەی 
ئەواندا کاری ھونەریی دەکرد. رۆژێک گوتی کاکە دەمەوێ 
بە ھاوڕێکەمت بناسێنم ناوی ئەحمەد کایایە، من تێیگەیشتم 
بەاڵم  ب��ووم،  ت��ووڕە  تۆزێک  بێ  راستی  ئ��ەوەی  ئەوکات. 
بە  خۆمان  و  سەردەمیین  ئێمە  ئاساییە.  دەی  گوتم  دواتر 
خزمەتکاری ئازادی دەزانین. ئەو کات بۆ یەکەمجار ئەحمەدم 
ناسی. ھەر زوو چووە دڵمەوە. ھەستمان کرد دەتوانین یەکتر 
دەبووینەوە.  نزیک  یەکتر  لە  دەھات  تا  بۆیە  بکەین.  تەواو 
ئیتر  گۆرانی.  بکاتە  شعرێکم  چەند  بڕیاریدا  ئەحمەد  دواتر 
لەوەوە دەستمان پێکرد. خەڵکی زۆر جار دەڵێن بۆ یوسف 
تا ماوەیەکی زۆر بە شێوەیەکی شاراوە خزمەتی ھونەرەکەی 
ئەحمەدی کرد و دەرنەکەوت. نازانم، پێموایە ھۆنراوە دەبێ 



ۆڤار
ر

46
کایا

ەد 
ئەحم

بخوێنرێتەوە و گوێی بۆ بگیرێ بەاڵم مەرج نییە رووخساری 
شاعیر دەرکەوێ. بۆیە من زۆر درەنگ دەرکەوتم.«

لە ساڵی ١٩٨٧ کایا ئەلبوومێکی بەناوی »یۆرگون دیموکرات« 
واتا دیموکراتی شەکەت دەرکرد. زۆربەی ھۆنراوەکانی ئەو 
ساڵی  ھەروەھا  نوسرابوون.  یوسفەوە  الیەن  لە  ئەلبومە 
- سەر  بەناوی »باشکاڵدریۆروم  دیکەی  ئەلبومێکی  دواتر 
ھەڵدەبڕم« دەرھێنا، کە دوو لە ھۆنراوەکان ھی یوسف بوون. 
دەرکرد.  ئەلبومی  چەندین  ساڵەدا  سێ  دوو  لەو  ئەحمەد 
بەتایبەتی لە ساڵی ١٩٩٤ بە دەرکردنی ئەلبومی )شارکیلەرم 
داغڵرا- گۆرانییەکانم بۆ چیاکانە( توانی ژمارەیەکی پێوانەیی 
تۆمار بکات کە تەنیا ئەو ئەلبومە دوو ملیۆن و ھەشت سەد 
ھەزار دانەی لێ فرۆشرا. ھەروەھا گۆرانیی »ئۆزگور چاغری 
و شاراوە  پەنهان  مانای  لە  پڕە  کە  ئاشکرا(  بانگەوازی   -
و شادبوونەوەی گەریالکان بە خانەوادەکانیان، بە تەواوی 
تەقییەوە. ئەو دێڕەی کە دەڵێ » رۆژێ کاکەت دێتەوە لە 
شاخ، باوەشت پێدا دەکات رۆڵەکەم« بووە دروشمی ئەو 

کەسانەی کە لێی تێدەگەیشتن. 

تۆمەتبارکردنی ئەحمەد

رۆژنامەنووسانی  دەستەی   ١٩٩٩ شوباتی  ١٢ی  رۆژی 
مەگەزین، خەاڵتیان بەسەر چەند ھونەرمەندێک دابەشکرد. 
ئەحمەد کایا لەکاتی وەرگرتنی خەاڵتەکەی گوتی » لەبەر 
داھاتوومدا  ئەلبومی  لە  ک��وردم،  رەچەڵەک  بە  ئ��ەوەی 
دەکەم.  بۆ  کلیپێکیشی  و  دەڵێم  ک��وردی  گۆرانییەکی 
ئینجا  دەکەنەوە.«  باڵوی  ئازاکان  مرۆڤە  کە  دەشزانم 
بە  گۆرانییە  لە  یەکێکە  کە  گوت  »دەڕۆم«ی  گۆرانیی 
پێزەکانی. ئەو ھۆنراوە کە مانا کوردییەکەیمان لە خوارەوە 

پیشانداوە، لەالیەن یوسف خەیالۆغڵوەوە نوسراوە.

دەڕۆم

ئیتر لەگەڵت ناوەستم
ئێوارە بۆی دەردەچم و دەڕۆم

با حەقم بمێنێ بۆ مەحشەر
دەستم لێت دەشۆم، دەڕۆم 

ئەزیەت مەکێشە لە شوێن خۆتەوە
پشێوی نانێمەوە

لە سەر نووکی پەنجەکانم
وەکو ئاو لێژ دەبمەوە

ئیتر دەگەشێیتەوە
بەوەی توشم نابیتەوە
گلەیی ناکەم ئەمجارە
دان بەخۆمدا دەگرم و

جێدێڵم ئەم ھەوارە
واتزانی تاڵییەکان تێکم دەدەن
من بەسەر بەاڵکاندا بازدەدەم

ھەر وەکو فیشەک و ساچمە
وەکو چیای گڕکانی
دەتەقمەوە و دەڕۆم

تەنانەت ھەموو شتێ بدۆڕێنم
ئەو عەشقە دەفەوتێنم و دەڕۆم

بە ئاشکرا لێرە دەڕۆم
تەقە لە دەرگا ھەڵدەستێنم

ئینجا دەڕۆم

ئەو گۆرانییەی بۆم نووسیویت
لە سازەکەمی دەکەمەوە

دەزانی کە من ناگریم
دەگرێمەوە و دەڕۆم

دەست لە باڵندەکانم ھەڵدەگرم
رۆڵەکەم جێدێڵم و دەڕۆم

ئەوەی لێتم وەرگرتووە
بۆتی دەگەڕێنمەوە و دەڕۆم

ھەوڵنادەم چەواشەت بکەم
خۆم دەسووتێنم و دەڕۆم
دوعای خراپ لە تۆ ناکەم

لە سەری خۆم دەدەم دەڕۆم 
بیستی وشەی  ڕقی  لە  ئەوێ،  ھونەرمەندانی  لە  ھەندێک 

کورد، چەتاڵ و چەقۆیان ئاراستەی ئەحمەد کایا کرد. 
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گۆرانییە کوردییەکەی ئەحمەد کایا

خەاڵتەکە  شەوی  لە  کوردییەکەی  گۆرانییە  لە  مەبەست 
کلیپی  بوو  بڕیار  کە  بوو.  »کەرڤان«  گۆرانیی  باسیکرد 
بۆ بکات. کەرڤان تاکە گۆرانیی ئەحمەد کایایە کە ئێستا 

لەبەردەستدابێ. 

سەردار ئۆرتاج چەندین جار پەشیمانیی دەربڕی

چەندین  رووداوە  ئەو  دوای  ئۆرتاج  سەردار  ھونەرمەند 
زانکۆی  کۆنسێرتێکی  لە   ٢٠١٠ ساڵی  کرا.  چەتاڵباران 
بەشێوەیەکی  ئۆرتاج  س��ەردار  ئەنقەرە،  لە  ھاجەتەپە 
و  بەر خۆی  زۆر  زیانێکی  و  کرا  یەکجار چڕ چەتاڵباران 
پرۆگرامێکی  لە  ئۆرتاج  بارەیەوە  لەو  کەوت.  ھاوڕێکانی 
لەمەوبەر..  ساڵ   ١١  « گوتی  تیڤی  ئێن  تەلەڤزیۆنیی 
گرتبێ  کایا  ئاراستەی  ئەگەر چەتاڵم  دەڵێم  ئەوە  جارێ 
چ  خوێندەوە،  نیشتمانیم  مارشی  تەنیا  بشکێ،  دەستم 
بزانم ئەوە ھەڵەیە. من چەندین جار داوای لێبوردنم کرد. 
ئەوە سێیەم جارە چەتاڵبارانم دەکەن. لە مەرسین دوو 

ددانیان شکاندم.«

ژانی غوربەت

خۆی  کوردێتیی  ئاشکرا  بە  کایا  ئەحمەد  ئ��ەوەی  دوای 
راگەیاند و بڕیاریدا گۆرانی و کلیپ بە کوردی ساز بدات. 
بڕیار درا دادگایی بکرێ و سزای بەسەردا بسەپێنرێ. کایا 
بە ناچاری رووی کردە ھەندەران و لە پاریسی پایتەختی 
فەرەنسا درێژەی بە ژیانیدا. کایا زۆر نیگەران و خەمبار بوو 
لە ھەندەران، بەاڵم چارەیەکی دیکەی نەبوو. یان دەبوایە 
 ٢٥ لە  زیاتر  ناسنامەی  و  خۆی  بوونی  کورد  لە  دەست 
ملیۆن کوردی تورکیا ھەڵبگرێ، یان دەبوایە خۆی بکاتە 
قوربانی لە پێناو پێداگریکردن لەسەر بوونی کورد. ئەوە 

بوو دووەمیانی ھەڵبژارد.

لەو بارەیەوە ئەحمەد کایا لە فەرەنسا گوتی »ئەحمەد ھیچ 
لەبەر ئەوەی گوتوومە کوردم  تەنیا  ھەڵەیەکی نەکردووە. 
ئەو ھەموو خراپەیەم دەرھەق کرا. ئایا ئەوە رەوای حەقە 
خێزانەکەم،  واڵتەکەم،  براکانم،  و  خوشک  دایکم،  لە  کە 
ئەوان  ئایا  دەخەنەوە؟!.  دوور  دۆستەکانم  منداڵەکانم، 
کورد بوونی من دەکەنە ھۆکارێک بۆ چەشتنی ئەو ھەموو 

تاڵییەم. ئەوە بۆ خۆیان و ویژدانیان جێدێڵم«.

مردنی ئەحمەد کایا

بێتەوە.  شاد  خاکەکەی  بە  دیکە  جارێکی  نەیتوانی  کایا 
ئەوە خەمێکی گەورە بوو الی ئەو ھونەرمەندە گەورەیە و 
ھەمیشە لە غوربەتێکی سارد وسڕی دوور لە بۆنی خاک و 
منداڵەکانی خۆری بە ئێوارە دەسپارد و دوای شەوێکی پڕ 

لە  خەم و حەسرەت بەیانیی دەکردەوە. 
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دەرکرد.  چاوەکەم«  »ماڵئاوا  بەناوی  ئەلبومێکی  کایا 
ئەوە بووە ماڵئاوایی ئەحمەد کایا و رۆژی ١٦ی تشرینی 
پۆرتەدە  گەرەکی  لە  خۆی  ماڵەکەی  لە   ٢٠٠٠ دووەمی 
دوای  رۆژیک  دەستدا.  لە  گیانی  پاریس  ڤێرسایلێسی 
مردنی، بە ئامادەبوونی پتر لە ٣٠ ھەزار کەس ته رمی 
ئەحمەد کایا لە گۆڕستانی پەرەالچایس بە خاک سپێردرا.

گۆڕەکەی ئەحمەد کایا

لەسەر بەشی سەرەوەی گۆڕەکەی ئەحمەد کایا نووسراوە 
چەند  ئەم  ھەروەھا  خۆشەویستەکەم«  واڵتە  »ماڵئاوا 
خەمێکم  »نغرۆی  ھەڵکەنراوە  مۆنۆمێنتەکەی  لە  دێڕە 
وەسفەکەی ناکرێ. دیسان ئێوارە ھات لەو غوربەتە، وێڵی 
خاکەکەم.  بە  بێگانەیە  بارانێکم  باوەشی  لە  رەشەبام. 

ئێوارەی ئەم غوربەتە مەنفا بێدەنگ دەکات«.

دوای مردنی، یوسف خەیالۆغڵو ھۆنراوەیەکی جوانی لەسەر 
زاری ئەحمەد کایا »ئیتر دەڕۆم« نووسیوە. ئەو ھۆنراوەیە 
جارێکی دیکە ھەوادارانی کایای خستە گریانەوە. یوسف 
بە حوکمی ئەوەی نزیکترین دۆستی کایا بوو، ھۆنراوەکەی 
وەھا نووسیوە، رێک وا ھەستدەکەی گوێت بۆ ئەو گرتووە. 
پێمان باش بوو ئەو ھۆنراوەیە بە پێزەیش وەربگێڕینە سەر 

زمانی کوردی.

ئیتر دەڕۆم
ئیتر دەڕۆم، 

تەمەنم قوربانی عەشقێکی بێ بەرامبەر کرد
ئیتر دەڕۆم، 

با خاک ئەو ھەموو چیرۆکە خەمناکەم لێ وەربگرێ
ئیتر دەڕۆم، 

کێ ئەو الشە شەکەتەی غوربەتم دەخاتە گۆڕ
ئیتر دەڕۆم، 

ئێستا کێ ئەو تاوانە جەرگبڕە دەخاتە ئەستۆ؟
دڵ و دەروونم پووکایەوە 

لەم شارە بە بارانە
ھەڵمبگرن، ژانی فیراقم لێرە جێبێڵن

سترانێکی ونبووی سەدان ساڵەم بۆ دەگوتن
دەمویست بە سروەیەک لە ھەواری تروسکاییەوە

چاوەکانتان ماچ بکەم

تەنیا سترانێکی بێ گوناە بوو
کە سەدان ساڵە لە دڵە ستەملێکراوەکان

پەنگ دەخواتەوە
لەوانەیە لە یەکەم رۆژی مەحشەر

ئەو سترانە بەیەکەوە بڵێینەوە

مەراسیمی بەخاک سپاردنی کایا
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چەندەم ئێوە خۆشدەویست،
سەیرکەن بەچی گەیشتین

چۆن بووە بیابانی چۆڵ،
ئەو واڵتە گوڵزارەی من

ئیتر دەڕۆم
ھیچ کەسێکتان، بە ھیچ زمانێک،

لێم تینەگەیشتن
من سەرم لەپێناوتان دانا،

کەچی وەفای ئێوە تۆماربارکردنم بوو
ئیتر دەڕۆم

بەرەو دونیایەکی داخراوی بێ پەنجەرە
ئیتر دەڕۆم

دایەگیان، ئیتر دەتوانی ئەستێرەکانی قژت بوەرێنی

دواجار دڵم لە دەستدا
بۆ ئەو سترانە راڕایە

ئیتر رزگارتان بوو لێم
خۆشی لەخۆت تورکیا

بێگومان منیش ھەمە
خەون و خەیاڵی خۆم و واڵتەکەم
لەوانەیە ئەو خەبات و کۆششەم

بەردەوامیی پێ دەدرێ،
لە الیەن دۆستان و ژن و منداڵەکانم

خوایە ئەوە چ زیندانییەکە!
ئەوە چ حیکمەتێکە بەم بەیانییە؟

دوا فیشەک ئەرکی تۆ بوو
بەدڵمەوەی بنێی

ئەی پاریسی دەالل؟

ئیتر دەڕۆم
ھیچم نەماوە بۆ گوتن

با ھەموو شتێ بە قسەی ئێوە بێ

ئیتر دەڕۆم
باوەڕم نەماوە بەو ژیانە

لە پەنای بەد نمەکیدا
لەوانەیە چەند دێڕێکم بۆ بهۆنێتەوە

شاعیرێک بەناوی خەیالۆغڵو
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ھه یه .  مێژوویه کی  پاریسدا  له گه ڵ  ئێمه   ب��ی��ره وه ری 
بوون،  یاخی  و  فه لسه فه   و  فیکر  و  ئ��ه ده ب  پاریسی 
پاریسی نائومێدی گه وره  و ھه واڵی ناخۆش و گۆڕستانی 
شه ریف  نائومێدی  ئێمه یه :  پیاوانی  مه زنه   له   بڕێک 
پاشا له  دۆزینه وه ی ده نگێک که  دادپه روه رانه  ته ماشای 
کێشه ی گه له که ی بکات، ھه واڵی ناخۆشی کۆچی دوایی 

یه ڵماز گۆنای و ئه مڕۆش گۆڕستانی ئه حمه د کایا.
شه ریف پاشا، کوچه و  کۆاڵنێکی پاریس نه ما به  ناویدا 
گه له که ی  به  کێشه ی  که   نه گه ڕێ  که سێک  ده نگی  بۆ 
بڵێ: به ڵێ له  ساڵی ١٩٨٤دا یه ڵماز گۆنای ھه ر له وێ 
که   ده نێژرێت  به ناوبانگه دا  گۆڕستانه   له و  و  ده مرێت 
له وێ  گۆنای  یه ڵماز  ڕۆژه ی  ئه و  »په رله شەز«ه   ناوی 
نێژرا که س نه یده زانی چیرۆکی تراژیدی ئێمه  له گه ڵ ئه م 
گۆڕستانه دا وا به زوویی کۆتایی نایه ت و له  داھاتوویه کی 

نزیکدا ده بێ به  دوا ئارامگای چه ند مه زنێکی دیکه ش. 
تازه  چوار ساڵ به سه ر ناشتنی یه ڵماز گۆنایدا تێده په ڕی، 
پیالنێکی  به ھۆی  که   کورد  به ناوبانگی  سه رکرده یه کی 
گۆڕستاندا  ھه مان  له   ھه ر  بوو،  کرا  تیرۆر  ناپاکه وه  
سه رکرده ی  خه مناکی  ناشتنی  دوای  ساڵ  دوو  نێژرا. 
مه زنی  ھونه رمه ندێکی  ئێران،  کوردستانی  شۆڕشی 
ھه ڵوێستێکی  له   که   کایاوه   ئه حمه د  به  ناوی  کورد 
ده ربه ده ریی  و  ئاواره یی  ژیانی  ئازایانه دا،  و  وێنه   بێ 
کۆچی  پاریس  له   ده گرێته به ر،  کوردبووندا  پێناوی  له  
ئێواره یه کی غه مگینی یه که م ڕۆژی  له   دوایی ده کات و 
یه ڵماز  ته نیشت  له   گۆڕستان  له  ھه مان  ھه ر  ھه فته دا، 
»په رله شه ز«  ده سپێردرێت.  خ��اک  به   گ��ۆن��ای��ه وه ، 
خه واندووه .  خۆیدا  له  ناو  مه زنی  شه ھیدی  ئێستا سێ 
وێنه یه ،  بێ  کوردیدا  سینه مای  دنیای  له   یه که میان 

پاریس...پایته ختی
کورد میحنه  ته کانی 

ڕێبین هه ردی
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تا  که   گەورەیە   ڕووناکبیرێکی  سه رکرده  و  دووه میان 
ھاوشێوه یه کی  نه یتوانیوه   ئه ودیو  بزوتنه وه ی  ئێستاش 
به رھه م بهێنێ، سێهه میشیان مامۆستایه کی گه وره یه  له  
دنیای گۆرانی و مۆسیقادا که  له  بواری خۆیدا دووباره  

نییه . بوونه وه ی 
ھونه ری  ناچێت،  تر  گۆرانیبێژی  زۆر  له   کایا  ئه حمه د 
گۆرانی الی ئه و، چیدی بۆ سه ر گه رمی و خۆشگوزه رانی 
گ��ه وره ی  ھونه رێکی  ئ��ه و  الی  گ��ۆران��ی  به ڵکو  نییه ، 
کایا  ئه حمه د  ئازادییه .  و  ژیان  ماناکانی  قووڵکردنه وه ی 
لێگرتنی  گوێ  کاتی  لێناگەڕێت،  که   گۆرانیبێژانه یە  له و 
و  ژی��ان  له   خۆدزینه وه   کاتی  به   ببێ  گۆرانیەکانی، 
به رپرسیارییه کانی. لێناگەڕێت پاش بیستنی گورانییەکی 
لێ  گ��وێ  ھیچت  ئ��ه وه ی  وه ک  و  ب��ڕۆی��ت  سانایی  ب��ە 
له و کاته دا که  وات  بیر ده خستیته وه ،  ژیانی  نه بووبێت. 
نه بوونی  بۆ ئه وه ی فه رامۆشی بکه یت.  ده زانی ھاتوویت 
وات  که   کاتێکدا  له   ده خستیته وه   بیر  ژیاندا  له   جوانیی 
ئازادی  بکه یت.  یادی  له   ئه وه ی  بۆ  ھاتوویت  ده زان��ی 
ھاتوویت  ده زانی  وات  که   کاتێکدا  له   ده خستیته وه ،  بیر 
له  خۆت دوور  بۆ ماوه یه ک  ئازادی  ئه وه ی پرسیاری  بۆ 
و  خۆشگوزەرانی  کاتی  دەنگی  کایا،  دەنگی  بخه یته وه . 
کە  نییە  کاتە  ئەو  نییە،  بەسەربردن  کات  و  بیرچونەوە 
و  خۆمان  لەگەڵ  رۆمانسی  ساتێکی  چەند  دەمانەوێت 
خەیاڵماندا بژین. بەڵکو ئەو کاتەیە کە زۆر زیاتر لە دنیا 
و کێشەکانی نزیک دەبینەوە. کاتێکە کە وامان لێ دەکات 
کایا  دەنگی  بکەینەوە.  ماناکانی  و  ژیان  لە  بیر  قوڵتر 
بەاڵم  ئەجوڵێنێت،  خەیاڵمان  گەرمی  بە  زۆر  ئەگەرچی 
چاوەڕوانییەکانی.  و  واقیع  و  ژیان  بە  تەریب  خەیاڵێکە 
نائومێدیت  بیری  کە  ھەیە  کایادا  دەنگی  لە  خەمێک 
و  یاخیبوون  و  ناڕازیبوون  بۆ  بیرت  بەڵکو  ناخاتەوە، 
دژایەتی واقیعێک ئەچێت کە ئەبێت بگۆڕدرێت و شایەنی 
و  واقیع  لە  ئەوەی  لەبەر  خەمێکە  بێت.  مرۆڤ  ژیانی 
ژیانەوە دێت، ھەر دژی ئەو واقیع و ژیانەش ھەڵوێست 

وەردەگرێت. 
مانای  ده ش��ێ  نه گه یت،  کایا  ئه حمه د  له   تۆ  ده ش��ێ   
ئه و  به اڵم  ده یچڕێ.  که   نه زانیت  تورکیانه   ھۆنراوه   ئه و 
ناو ده نگی ئه حمه د کایا و ئه و ھه ڵبژاردنه   خه مه  قوڵه ی 
ئه وه ی  بۆ  به سه   گۆرانییه کانی،  ئ��اوازی  بۆ  جوانانه ی 
نیت.  ئاساییدا  گۆرانیبێژێکی  ب��ه رده م  له   تۆ  بڵێ  پێت 
ئه و ده نگه  غه مگینه  و ئه و جدییه ته  له  شێوازی  وتن و 
ھۆنراوه دا،  به  وته ی  وته   له  ناو  ئه فسوناویه   قوڵبوونه وه  

ھونه رمه ندێکی  به رده م  له   تۆ  بڵێ  پێت  ئه وه ی  بۆ  به سه  
ناچاری  به اڵم  ناگه یت،  تێشی  چی  ئه گه ر  که   گه وره دایت 
به  ڕاستی ده مێکه   بیرت بکه وێته وه  که   لێبگریت و  گوێی 
ڕێز  ئه وه نده   ببینی  گۆرانیبێژێکی کورد  ئومێد ده خوازیت 
جدی  وتندا  شێوازی  له   ئه وه نده ش  و  بگرێ  گۆرانی  له  
له   بێوێنه که ی، گوێیان  له  ھه ڵوێسته   به ر  ئه وانه ش  بێت. 
بووبوو، ده یانزانی  له  ناو تورکیادا  ئاھه نگه کانی  ده نگ و 
جدیه ته  و  ھه موو  به م  مه زنه   ھونه رمه نده   ئه م  مه حاڵه  
سه ر  تا  بتوانێت  گۆرانییه کانیه وه ،  ڕاستگۆیانه ی  خه می 
بێده نگی  به   و  بکات  تورکیا  فاشی  ده وڵه تی  ته حه مولی 
پاره  کۆکردنه وه  و  سه رقاڵی  ھه ر  دی(  زۆرێکی  )وه ک 
ناوبانگ ده رکردن و ده رکه وتن بێت له  که ناڵه  جیاوازه کانی 
کایا  ئه حمه د  له   گوێیان  زووه وه   له   ئه وانه ی  تورکیاوه.  
پاره  و  ته ماعی  چیدی  و  دێت  ڕۆژێک  ده یانزانی  ببوو، 
ناگۆڕێته وه .  ئاوازێکی  و  گۆرانی  به  ڕاستگۆیی  ناوبانگ 
به ڕاستیش کایا وایکرد و پشتی له  ھه موو ته ماعێک کرد 
له مڕۆدا  چی  ئه گه ر  که   ھه ڵبژارد  گه لێکی  الیه نگری  و 
سێ سه ته الیتی ھه یه ، به اڵم جگه  له  یه کێکیان، که سیان 
ھه واڵی مردنه که شی باڵو نه کرده وه . من دڵنیام گه ر ئه م 
ھه موو  ئێستا  نه بوایه ،  کایا  ئه حمه د  دوایی  ھه ڵوێسته ی 
ئه وه وه   دوای��ی  کۆچی  و  پرسه   به   تورکیا  که ناڵه کانی 
کایاش  ئه حمه د  گه وره یی  داخ��ه وه   به   ببوون.  سه رقاڵ 
زۆر  )وه ک  کوردیه کاندا  حیزبه   ناکۆکی  و  شه ڕ  له ناو 
لێنه گیرا که   لێوه وه  و ئه و ڕێزه ی  شتی دی( بوو به  ژێر 
شایه نیه تی، نه ک ھه ر له به ر ئه وه ی ھه ڵوێستێکی سیاسی 
مه زن و بێوێنه ی له  خۆی پیشانداوه ، به ڵکو له به ر ئه وه ی 
کۆمه ڵگایه ک زۆری ده وێت بۆ ئه وه ی ھونه رمه ندێکی وه ک 
ته نها  و  مرد  کایا  ئه حمه د  بێنێت.  به رھه م  کایا  ئه حمه د 
ئه و که سانه ش بۆی گریان که  ناسیبویان و زانیان ھونه ری 
ئه وانه شی  داوه .  له  ده ست  مه زنی  به ھره یه کی  گۆرانی چ 
جوانی  چ  ژیان  به مردنی،  که   زانیان  نه گریان،  و  ناسیان 
له  خۆشه ویستی دۆڕاندووه . ئه وانه شی  و چ ده نگێکی پڕ 
ژیانی  ته نیشتیانه وه   له   نه یانزانی  نه یانناسیبوو،  ھه ر  که  
بیان  ئه وه ی  بێ  که   دۆڕاندووه   ھونه رمه ندێکی  چ  خۆیان 
ئازادییان  و  ژیان  بۆ  گۆرانی  ڕاستگۆییه وه   به   ناسێت 

ده گوت.

مردنی  لەگەڵ  دا   2000 ساڵی  لە  وتارە  ئەم  تێبینی: 
باڵو  ھاواڵتیدا  رۆژنامەی  لە  و  نووسراوە  کایادا  ئەحمەدا 

کرایەوە. ئێستا تەنها دەستکاریەکی بچوکم کردووە.
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مەزهەری خالقی:
بریا كورد چوار 

ئەحمەد كایای هەبوایە.!

تایبەتەدا  چاوپێكەوتنە  لەم  خالقی،  مەزھەری  كورد  بەناوبانگی  ھونەرمەندی 
كایا دەكات،  لە ھونەر و موزیك و ستایلی كاركردنی ئەحمەد  بۆ ڕۆڤار، باس 
خالقی پێی وایە كایا بە ھەستێكی بەرزەوە گۆرانی دەڵێت و  باشترین شیعر 
بۆ گۆرانییەكانی ھەڵدەبژێرێت، باشترین میلۆدی بۆ دادەنێت، باشترین موزیكی 
داناوە، ئەحمەد كایا  ھونەرمەندێكی گەورەیە بەمانای وشەی گەورەیی. ھەر لەم 
دیمانەیەدا خالقی ڕەخنە لەوە دەگرێت كە تا ئێستا وەك پێویست لە كوردستانی 
باشوور كار بۆ ناساندن و شیكاری گۆرانییەكانی ئەم گۆرانیبێژە مەزنە نەكراوە، 

لەبەر ئەوە زۆر ناسراو نییە الی ھاوواڵتیان.

چاوپێكەوتنی: ڕۆڤار
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*وەك گۆرانیبێژێكی ناوداری كورد، تاچەند لەگەڵ 
ئەو بۆچونانەدایت كە پێی وایە ڕەھەندێكی سیاسی 
ناوبانگی ئەحمەد كایا و ھونەرەكەیەوە  لە پشت 
ھەیە و ئەوەش بووەتە ھۆی ناوبانگ پەیداكردنی؟

- ئەگەر ئەمە وابێت، ئەوا ئەحمەد كایا گەورەترین خزمەتی 
بە موزیك و ھونەری كوردی كردووە. من ئەحمەد كایا لە 
پۆلی یەڵماز گوینای دادەنێم، چونكە ئەم دوو ھونەرمەندە 
ھونەرەوە  الیەنی  دوو  ڕێگەی  لە  توانییان  دووكیان  ھەر 
كەموزیك و سینەمایە دەنگی مەزڵومییەتی كورد بگەینن 
بە دەرەوەی خۆمان، بۆیە ھونەرمەندی كورد بە سرووشتی 
خۆی كارەكتەرێكی سیاسییە، بەتایبەتیش لە كوردستانی 
باكور، لەبەر ئەوەی كەشی سیاسی باڵی كێشاوە بەسەر 
لە  دەنگخۆشە  نەخوێندەوارە  شوانە  ئەو  واڵتەكەیاندا، 
ئەو  من  الی  دەخوێنێتەوە  الوكێك  كوردستانە  چیاكانی 
پیرانە،  سەعیدی  شێخ  و  مەحمود  شێخ  مێژووی  الوكە 
بێگومان  بگێڕێتەوە  ھونەرەوە  لەرێگەی  مێژوو  چونكە 
نەمرتر و كاریگەرترە تا لە رێگەی نووسراوەوە، كولتوور و 
موزیك پەیامی نەتەوەیی ئێمە لە چاخێكەوە بۆ چاخێكی 
تر دەگەیەنێت، لە شارێكەوە بۆ شارێكی تر، لە بەشێكی 
كوردستانەوە بۆ بەشێكی تر، لەبەر ئەمانە ڕەنگە ڕەھەندی 
سیاسی ھونەرەكەی كایا ڕۆڵی ھەبێت لە ناوبانگی بەاڵم 
ھەموو شت نییە، بیریشمان نەچێت ئەحمەد كایا لە ڕووی 
موزیك و میلۆدی و توانای دەنگییەوە ئاستێكی زۆر بەرزی 
ھەبوو، كە كەس ناتوانێت نكولی ئەم ئاستە بكات، ھەر 
ئەمەش وایكردووە ھەر ئەلبومێكی بەسەدان ھەزار دانەی 
لێ بفرۆشرێت و گوێگر و ھەوادارێكی زۆری لە سەرتاسەری 

دونیا ھەبێت.
ماوەتەوە،  بەنەمری  كولتوورەكەمان  كە  ئێستا  تا  ئێمە 
ئێمە تا ئێستا زمانەکان بە كوردی ماونەتەوە لە ھەرچوار 
پارچەی كوردستان بەشێكی ھەرە گەورەی بۆ ھونەرمەندی 
دەنگبێژ دەگەڕێتەوە، پێم وابێت نووسەران و مێژووناسانی 
ئێمە بۆ مانەوەی نەتەوەكەمان لە بەیتبێژانی كورد زیاتریان 
نەكردووە، چونكە دەنگبێژێكی كورد كاتێك باس لە ئەنفال 
دەكات باسی ئەو زوڵم و ستەمە دەكات كە لە میللەتی كورد 

چاالكمان  میدیایەكی  ئێمە  ڕابردوودا  لە  ئەگەر  كراوە، 
مێژووییەكانی  ڕووداوە  گێڕانەوەی  بۆ  نەبووە 

میللەتەكەمان، ئەوا بەیتبێژان ئەو ڕۆڵەیان 
ئینستیودی  لە  ئێمە  بۆیە  بینیووە، 

كارمان  زۆر  ك��وردی  كەلەپووری 

گەورە  كولتووری كوردستانی  و  فۆلكلۆر  و  ھونەر  لەسەر 
كردووە، كە لە داھاتوودا كاریگەرییەكانی دەردەكەوێت.

وەك  وایە  پێت  ئێوە،  ھەواڵنەی  لەم  *بــەدەر 
پێویست ئێمە لە كوردستانی باشوور  توانیبێتمان 
ئەو سەروەتە گەورەیەی بواری موزیك و كەلەپوری 
لە  و  بەگشتی  كوردستان  پارچەكانی  لە  كوردی 
باكوور بەتایبەتی زیندوو بكەینەوە و كاری لەسەر 

بكەین؟

- بێگومان نەخێر نەمان توانییوە، چونكە ئەو سنوور و 
مەرزەی بە چواردەورماندا كێشاویانە بە ئاسانی ناسڕێتەوە، 
ئەمە یەك، دووەم كارەكە جیاوازە، بۆ نمونە دوای ڕوخانی 
حكومەتی عێراق ئێمە لە كوردستانی باشوور ماوەی زیاتر 
لە ٢٠ ساڵە حكومەتی خۆبەڕێوبردن بەڕێوە دەبەین، ئەو 
باشوور  لە  ھەبوو  باكور  كوردستانی  لە  زۆرەی  و  زوڵم 
نەبوو، كەواتە گرفتەكان جیاوازە.بۆیە دەبینین ئەم حاڵەتە 
نووسەرانی  و  ھونەرمەندان  الی  جیاوازی  ڕەنگدانەوەی 
لە  داخ  زیاتر  ئێمە  لە  ئەوان  جیاوازترە،  باكور  لە  كورد 
ھونەرەكەیان  بۆیە  چەوسێنەرانیان،  بە  بەرامبەر  دڵترن 
ڕەھەندێكی نەتەوەیی و ناسیۆنالیزمی و شۆڕشگێڕی ھەیە، 
دەبینین ئەم ھەستە لە الی زۆر ھونەرمەند ھەیە بێگومان 
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سەرمەشقیان ئەحمەد كایایە. من بۆخۆم بەشتێكی ئاسایی 
لەم چەند ساڵەدا  دەبوایە  بێت،  واش  دەبێت  و  دەبینم 
كارێكی زۆرمان لەسەر بەرھەمی ھونەریی و فۆلكلۆری و 

كولتووری كورد لە پارچەكانی كوردستان بكەین.

ئەحمەد  مردنی  دوای  و  ئێستا  پێش  *ماوەیەك 
توركیا  كۆماری  سەرۆك  یەكەمینجار  بۆ  كایا، 
ساڵی  ھونەرمەندی  خەاڵتی  گویل  عەبدوڵاڵ 
خەاڵتە  ئەم   تۆ  بۆچوونی  بە  كایا،  بەخشییە 
ھەیە،  ھونەریی  كاریگەرییەكی  و  بایەخ  ھیچ 
بەتایبەتیش ئێستا لە توركیا جۆرێك لە دیالۆگ 

لە نێوان كورد و توركدا ھەیە ؟

- بەڵێ پێم وایە بایەخێكی یەكجار گەورەی ھەیە، ڕاستە 
ئەم  تریشدا  بەدیوێكی  سیاسییە  كارێكی  ھەنگاوە  ئەم 
ناساندن و ناسینی كوردە لە الیەن سەرۆك كۆماری ئەو 
واڵتەوە، بریا كورد چوار ئەحمەد كایای ھەبوایە، كاتێك 
فیلمەكانی  -)بی.بی.سی(-  كەناڵی  سااڵنە  دەبینم  من 
پیشان دەداتەوە، كە دێتە سەر فیلمەكانی یەڵماز گوینای 
ئێمە  بۆ  دەڵێت )گوینای ھونەرمەندێكی كوردە(. ئەمە 
زۆر دڵخۆشكەرە، ئەمانە پێیان دەڵێن پالنی كولتووری 
و فەرھەنگی ئێمە وەك كورد زۆرمان پێویستە النی كەم 
بۆ ناساندنی نەتەوەكەمان ئەم پالنەمان ھەبێت، بەاڵم لە 
ڕاستیدا نیمانە و وەك پێویست بایەخمان بەم سەرەوەتە 

گەورەیە نەداوە.

*باسی )بی.بی.سی( تان كرد كە باسی یەڵماز 
پێتان  كورد،  ھونەرمەندی  وەك  كردووە  گوینای 
وایە لە كوردستانی باشوور لەگەڵ بوونی سەدان 
دەزگای میدیایی و خانەی چاپ و باڵوكردنەوە 
توانیبێتیان  پێویست  وەك  ھونەریی  بنكەی  و 
ھونەریی كوردی یەڵماز گوینای یان ئەحمەد كایا 
یان سەید عەلی ئەسغەری كوردستانی  و دەیان 

ناوی تر زیندوو بكەنەوە؟

- پرسیارێكی زۆر بەجێیە كە ئاماژەتان بۆ كرد، دەمەوێت 
داخێكە  ئەمە  بڵێم،  لێرەدا شتێك  تۆوە  پرسیارەی  لەم 
ئێمە  كە  تردایە،  كەسی  ھ��ەزاران  و  تۆ  و  من  دڵی  لە 
ئەو سەروەتە نەتەوەییانەی كە دەتوانین خۆمانی لەسەر 
نەناسیوە،  پێویست  ئەو كەسانەمان وەك  بنێین  بونیاد 

بەناوی  كرابێت  سینەمایی  فێستیڤاڵێكی  بیرم  نایەتەوە 
یەڵماز گوینایەوە، تا ئێستا ئەم كارەی ئێوە نەبێت لە 
كایا  ئەحمەد  لەسەر  كار  بەكەمی  زۆر  دەزگای سەردەم 
و  باكور  لە كوردستانی  ئەوەندەی  كایا  ھەربۆیە  كراوە، 
باشوور  لە كوردستانی  بەناوبانگە  و  ئەوروپا دەناسرێت 
كولتووریمان  پالنی  دەڵێم  كە  دەناسرێت،  بەكەمی  زۆر 

نییە مەبەستەكەم ئەمەیە.

زیاتر  و  گۆرانی  زۆر  ژمارەیەكی  كایە  *ئەحمەد 
بەشەی  لەم  بۆچی  ھەیە،  ئەلبوومی  بیست  لە 
كوردستان ھەوڵی ژیاندنەوە و زیندوو كردنەوەی 
ئینستیوتی كەلەپوری كورد كە تۆ  ئایا  نادرێت، 
سەرۆكی ئەو ئینستیوتەی، بۆچی كارتان لەسەر 

نەكردووە؟
- گۆرانییەكانی كایا دوو بەشن، یەكەمیان گۆرانییەكان 
خۆی دایناوە یان بۆیان داناوە، دووەمیان كایا كەمتر 
زیاتر  گۆرانییەكانی  وتووە،  كوردی  فۆلكلۆری  گۆرانی 
بووە،  چەوساوەكان  و  ھ��ەژاران  چینی  بۆ  و  سیاسی 
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بەدڵنیاییەوە  بكردایە  كاری  فۆلكلۆردا  بواری  لە  ئەگەر 
لەبەر  تێیدا،  كاركردن  بۆ  بوو  زیاتر  دەرفەتی  ئێمە  بۆ 
لەگەڵ  تۆزیك  ن��ەوت��ووە  فۆلكلۆری  گ��ۆران��ی  ئ��ەوەی 
كاركردنی ئێمە جیاوازە،  ئێمە لە ئینستیوتی كەلەپور، 
لە  دەكەین،  كۆن  كولتووری  و  فۆلكلۆری  كاری  زیاتر 
دەتوانین  كایا  ئەحمەد  ھونەریی  كارەكتەری  ب��ارەی 
لەگەڵ  مامەڵەی  كورد  ھاوچەرخی  ھونەرمەندێكی  وەك 
و  نییە  زۆر  بەاڵم  كردووە  ئیشمان  ھەندێ  كە  بكەین، 
ھونەرمەندێك  ئەو  نییە،  ئەو  ھونەریی  بااڵی  ھێندەی 
كورد  بۆ  و  وتووە  گۆرانی  توركی  و  كوردی  بە  بووە 
بۆ  كار  الیەكەوە  ھەمو  لە  پێویستە  ك��ردووە،  ك��اری 

بكەین. بەرھەمەكانی  پاراستنی  و  زیندووكردنەوە 

ئینستیوتی  وەك  ئێوە  كایا،  ئەحمەد  لە  *بەدەر 
پاراستنی  بۆ  كردووە  ھیچتان  كورد،  كەلەپووری 
بەرھەمی ھونەریی ھونەرمەندانی كوردستانی باكور؟
بەرھەمی چەندین  زۆرمان كردووە،  یەكجار  كاری  بەڵێ   -
و  كۆكردووەتەوە  كوردستانمان  باكوری  ھونەرمەندی 

بەھا  داھاتوودا  لە  ڕەنگە  كە  پاراستوومانە،  لەئەرشیفدا 
لەبەر  دەركەوێت،  بەرھەمانە  ئەو  پاراستنی  كاریگەریی  و 
دەیان  چاوگی  و  سەرچاوە  باكور  كوردستانی  ئ��ەوەی 
الیان  كەمتر  و  فۆلكلۆرین  و  ھونەریی  گەورەی  بەرھەمی 

لێكراوەتەوە.

و  مۆزیسیان  وەك  خالقی،  مەزھەری  *وەك 
كایا  ئەحمەد  لەدەنگی  چێژ  تاچەند  گۆرانیبێژێك 

دەبینیت؟

- بەڕاستی كایا بە ھەستێكی بەرزەوە گۆانی دەڵێت، كایا 
باشترین  ھەڵدەبژێرێت،  گۆرانییەكانی  بۆ  شیعر  باشترین 
میلۆدی بۆ دادەنێت، باشترین موزیك، من وەك گۆرانیبێژێك 
حەز بەكارەكانی دەكەم و زۆر الم پەسەندن، كە بێگومان 
ھونەرمەندێكی گەورەیە بەمانای وشەی گەورەیی، بۆیە الم 
وەك  ئەو  دەگرم.من  گۆرانییەكانی  لە  گوێ  و  پەسەندە 
و  پێشتر  نەك  دەبەم،  ناو  ئەمڕۆ  چەرخی  گۆرانیبێژێکی 

گۆرانیبێژە فۆلكلۆرییەكانی تری كورد.

و  گۆرانی  ھەموو  بكرێت  ئەگەر  وایــە  *پێت 
بپارێزرێن دەتوانرێت  و  ئەلبوومەكانی كۆبكرێتەوە 
ببێتە ستایلێك لە گۆرانی و مۆزیكی ڕەسەنی كوردی؟

- بێگومان ئەوە كارێكی زۆر باشە، پێویستە ھەنگاوی وا لە 
پێشدا لە كوردستانی باشوورەوە بنێرێت، لەبەر ئەوەی ئەم 
بەشەی كوردستان ئازادە و حوكمی خۆمان بەڕێوە دەبەین، 
بەاڵم ئەم كارەش ئەوەندە ئاسان نییە و بڵێین با بە یەك 
دوو ڕۆژ تەواو بێت، ئەوە پالن و كاركردن و ھیالكی زۆری 

دەوێت، دەبێت ئۆرگان و الیەنی فەرمی پێی ھەڵسێت.

بەتەنها  فەرمی  الیەنی  كوردستان  لەھەرێمی   *
كارە  بەو  ناتوانێت  ئەو  ڕۆشنبیرییە،  وەزارەتی 

ھەڵسێت؟

ئەوەی  لەبەر  ناتوانێت،  ڕۆشنبیریی  وەزارەت��ی  نەخێر   -
پالنی ھونەریی نییە، لەبەر ئەوەی خەونی گەورەیان نییە 
بۆ كاری كولتووری، لەبەر ئەوە ناتوانن بەو كارە ھەڵسن، 
تایبەتمەندە  دەزگای  كاری  و  پڕۆفیشناڵیی  كاری  ئەوە 
كە پێویستە بەرھەمەكان بە ئاستێكی كوالیتی زۆر بەرز 

بپارێزرێن.
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ئەحمەد کایا
پێش مردنی: 

حەزدەکەم لە هەرێمی 
کوردستان کۆنسێرتێک 

سازبکەم.!

بەجێهێشتنی  لە  مانگ   8 نزیکەی  دوای  کورد،  بەناوبانگی  ھونەرمەندی  کایا،  ئەحمەد 
یەکێک  لە  کراوەیە  چاوپێکەوتنە  ئەم  بوو  ڕەزامەند  خۆشحاڵییەوە  بە  خۆی،  واڵتەکەی 
فەڕەنسا  فەرمی  نیمچە  nwes(ی   5.tv( سایتی  بۆ  پاریس  کولتوورییەکانی  کافییە  لە 
بە داخەوە  سازبکات، چاوپێکەوتنەکەش ڕۆژی 2 ی شوباتی ساڵی 2000 سازکراوە، 
دوای تەنها دوو ھەفتە بەسەر ئەم چاوپێکەوتنەدا، کایا بە ھۆی نەخۆشی دڵەوە کۆچی 
دوایی کرد، گفتوگۆکە پرسیار و وەاڵمی خێرایە بەاڵم پڕن لە زانیاریی لەسەر بۆچوون و 
تێڕوانینی ئەو ھونەرمەندە بۆ داھاتووی کاری ھونەریی خۆی و گەڕانەوە بۆ واڵتەکەی و 

پڕۆژە و کاری نوێی ھونەریی.

چاوپێکەوتن: ژاک دیفۆرس
وەرگێڕانی لەفەڕەنسییەوە: شیروان حەکیم
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بەتەما  دەژیت،  پاریس  لە  مانگێکە  *ماوەی چەند 

نیت بگەڕێتەوە بۆ واڵتەکەی خۆت؟

- بە ئارەزووی خۆم نەھاتووم بۆ پاریس تا بە ئارەزووی خۆم 
بگەڕێمەوە، من غەریبایەتی نیشتیمانم ڕۆح و گیانی ھەال ھەال 

کردووم، ئەوەی بۆی دەژیم دووری نیشتیمانە و ھیچی تر.!

ھەیە  کورد  ھونەرمەندی  کەم  ھونەرەکەت،  *ئەی 
ھەبێت،  ھونەریی  بەرھەمی  داھاتی  تۆ  ھێندەی 
بەاڵم تۆ دەڵێیت تەنها بۆ دووریی نیشتیمان دەژیم، 

ئەی بۆ ھونەرکەت ناژیت؟

مۆزیک  و  گۆرانی  و  ھونەر  ج��ی��اوازن،  شتە  دوو  ئ��ەم   -
سرووتێکی ڕۆحییە و لەگەڵ ناخدا دەژی، دووریی نیشتیمان 
حاڵەتێکی سایکۆلۆژییە و پەیوەستە بە یادەوەری مرۆڤ بۆ 
ئەو شوێنەی تێیدا لەدایک بووە و ئەو شوێنەی تێیدا ژیاوە 

و ئەو شوێنەی تێیدا گەورە بووە.

لە  کەمترە  دەژی،  پاریس  لە  کەمە  *ماوەیەکی 
و  شار  و  شارە  و  لێبڕاوە  ئۆقرەت  بەاڵم  ساڵێک، 
واڵت بە واڵتی ئەوروپا دەگەڕێيت و کۆنسێرت و 
چاوپێکەوتن ساز دەکەیت و ھێرش دەکەیتە سەر 
بەرپرسانی واڵتەکەت، ھۆی ئەم حاڵەتەش ھەر بۆ 

الیەنی سایکۆلۆژیت دەگەڕێتەوە؟

وانییە، ڕاستە من چەندین شاری فەڕەنسا و  - پرسیارەکەت 
چەند واڵتێکی وەک ئەڵمانیا و بەلجیکا و ھۆڵەنداو سوید گەڕاوم، 
لەگەڵ  چاوپێکەوتنە  و  ھونەرییە  چاالکی  گەڕانەکەم  بەاڵم 
میدیای کوردی  و ھاوواڵتیانی کورد، من چەند چاوپێکەوتنێکم 
کردووە، یەکێکیان لەگەڵ )med t.v( بووە، بە پێچەوانە، 
خۆشەویستی  باسی  تەنها  بە  بەڵکو  نەکردووە  ھێرشم  نەک 

خۆمم کردووە بۆ نیشتیمان و نەتەوەکەی خۆم.

لە  دەدەیت،  پێ  ئاماژەی  تۆ  تەلەفزیۆنەی  *ئەو 
بەڕێوە  تیرۆرستەوە  توندڕەوی  گرووپێکی  الیەن 
دەبرێت، ئایا دەکرێت تۆ ھونەرمەندێکی گەورە لە 

تەلەفزیۆنێکی وا چاوپێکەوتن ساز بکەیت؟

- ئەم قسەیەت ئیتیکی ڕۆژنامەنووسيی نییە، ئەوە تورکە 
ئەندامی  من  تیرۆرست،  دەڵێن  گرووپە  بەو  توندڕەوەکانن 
ئەو گرووپە و ئەندامی ھیچ پارتێکی سیاسی کوردی نیم، 
بەاڵم ئەوەندە دەزانم لەکوێی دونیادا ھەیە میللەتێک خەبات 
بکەن بۆ ئازادی، ناو ببرێن بە تیرۆرست، ئەمە ئەوپەڕەی 
ئەمڕۆ  کە  دەردەخات  سیاسییە  سیستەمە  ئەو  بەھایی  بێ 

دەسەاڵتدارە.
*ببورن ھونەرمەندی بەڕێز، من ئەو مافەم نییە وەک 
گرووپێک  و  تەلەفزیۆن  دادگایی  ڕۆژنامەنووسێک 

بکەم وبە تیرۆرستیان ناو ببەم، بەاڵم ئەوەی ھەیە 
یەکێتی ئەوروپا و ئەمەریکا و ڕێکخراوە مرۆییەکان 
ئەو گرووپە بە تیرۆرست دەناسێنن، چونکە خەڵکی 

سڤیل دەکوژن؟

- من نامەوێ�ت لەسەر ئەو پرسە قسە بکەم، ئەوە جێدێڵم 
بۆ سیاسییەکان، بیست ساڵە کوڕ و گەنجی کورد لە چیاکان 
ئەی  دەیکوژن.!  تورکەکان  دەیکوژێت؟  کێ  دەکوژرێت، 
ئەوان تیرۆرست نین؟ ناخوازم لەسەر ئەم پرسە درێژە بەم 

گفتوگۆیە بدەم.!

بۆچی  واڵت  لە  ھەڵهاتنتان  سەرەکی  *ھۆی 
دەگەڕێـتەوە؟

وتم  تەنها  بە  ئەوەی  لەسەر  ئازادی..ئازادی..  ئازادی..   -
دایکم دەڵێم،  زمانی  بە  داھاتومدا گۆرانییەک  ئەلبوومی  لە 
بەداخەوە دەستەبژێری واڵت، تورکە توندەڕەوەکان، ھەندێ 
ئاگر خۆشکەری واڵت داوای دەرکردن و  ڕۆژنامەی زەرد و 
زیندانی و تەنانەت داوای ئەوەیان لێدەکردم دەبێت دەوڵەت 
لە سێدارەم بدات، ئافەرم ھونەرمەندی مرۆڤدۆست، لەسەر 
ئەوەی ھونەرمەندێک بیەوێت بە زمانی دایکی گۆرانی بڵێت 

داوا بکرێت لە سێدارە بدرێت.!

کاری  مەبەستم  دەڕۆن،  باش  لێرە  *کارەکانت 
ھونەرییه ؟

خەریکە  وردە  وردە  مانگە   ٨ نزیکەی  ھاتووم  نییە  زۆر   -
دەکەومە سەر خۆم و کار بۆ ئەلبوومی نوێ دەکەم.

*بە تەمانیت لە پاریس کۆنسێرت بکەیت؟
داھاتوودا  لە  نییە،  لەمێشکدا  وام  بەرنامەی  ئێستادا  لە   -

ڕەنگە شتی وا ھەبێت.

ڕێگەت  دەوڵەت  ئەگەر  لە واڵتەکەی خۆت  *ئەی 
بدات پێت خۆشە کۆنسێرت ساز بکەیت؟

- ئەگەر بهێڵێت بژیم بە ئازادی ئەوە ھەموو شتێکە بۆ من.

*کورد لە زۆرێک لە واڵتانی ئەوروپا دەژین، داوای 
کۆنسێرتیان لێ نەکردوویت؟

- بێگومان، بەتەمام لە نەورۆز و جەژنی نەتەوەیی کورددا 
چەند کۆنسێرتێک ساز بکەم.

*ئەی بە تەمانیت لە کوردستانی عێراق کۆنسێرت 
ساز بکەیت؟

- زۆرجاری تریش دۆستانم ئەم پرسیارە دەکەن، بە دڵنیاییەوە 
زۆر حەزدەکەم لە ھەرێمی کوردستان کۆنسێرتێکی گەورە ساز 
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بکەم، ئەگەر سەرکەوتوو بوو ئەوا لە شارەکانی تر سازی 
بکەم، چونکە ھەرێمی کوردستان ھەنگاوی گەورەی لە بواری 
کولتووری و ئازادیدا ناوە، ئەمە جگە لەوەی ھونەرمەندی 
ئەمە  تێدایە،  توانای  بە  مۆزیكکاری  و  گۆرانیبێژ  و  مەزن 
پالنی کاری ھونەریمە، بەاڵم لە داھاتوودا ھەنگاوی گەورەی 

بۆ دەنێم لەگەڵ دۆستان و خۆشەویستانمدا.

*با پرسیارێکت سەبارەت بە دەستپێکردنی کاری 
ئەلبوومێک  و  گۆرانی  بەچ  بکەم،  لێ  ھونەریت 

ھاتنە نێو کاری گۆرانی  ھونەرییەوە؟

ئەوەی  لەبەر  بەاڵم  لێکراوە،  پرسیارەم  ئەم  زۆرج��ار   -
خوێنەرانی  لە  جیاوازە  فەڕەنسا  لە  ئێوە  خوێنەرانی 
پێویست  سەرەتایەکی  ده دەم  ھ��ەوڵ  خ��ۆم،  واڵتەکەی 
لەسەر سەرەتاکانی کاری ھونەریی خۆم بۆ خوێنەرەکانتان 
بخەمە ڕوو، باسی قۆناغی منداڵی و حەز و ئارەزووەکانم 
ناکەم، باسی ئەو کاتە دەکەم کە ساڵی ١٩٨٥ بوو دوای 
بواری  گەورەکانی  کۆمپانیا  بۆ  برد  بەرھەمەکانم  ئەوەی 
به   نا  دەستیان  زۆربەیان  ھونەرییەوە،  بەرھەمهێنانی 
نەدا  کۆڵم  نابێت،  ڕەواجی  ستایلە  ئەم  گوایە  ڕوومەوه ، 
ناوی  بە  خۆم  ئەلبوومی  یەکەم  دۆستەکانم  ھاوکاری  بە 
)مەگری کۆرپەکەم( باڵوکردەوە، پاش چەند ڕۆژێک دەزگا 
لە  ئەلبوومەکەمیان  نوسخەی  زۆربەی  واڵت  تەناھییەکانی 
بەاڵم   کرد،  ئازادیان  دواتر  ھەرچەندە  کۆکردەوە،  بازاڕدا 
سەرەتایەکی  من  بۆ  بێگومان  لێکرا،  زۆرم  پێشوازییەکی 
دڵخۆشکەر بوو، ھەرچەندە دوایی دەرکردنی بەدوادا ھات 
گوایە  دەرچ��وو،  بۆ  زیندانیکردنیشم  بڕیاری  تەنانەت  و 
تورکیا  لە  نەژادی  و  بەرەکی  دوو  ھەستی  گۆرانییەکانم 

دەجوڵێنێت.!

واڵتەکەی  بۆ  ھەیە  تایبەتیت  پەیامێکی  *ھیچ 
خۆت؟

- یەک وشەم ھەیە، ئەویش )ئازادی( ناکرێت واڵتێک  بەردەوام 
بێت لە زیندانیکردنی دەنگە ئازادەکانی واڵتەکەی و ھونەرمەند 

و نووسەر و ڕۆژنامەنووسەکانی ئاوارەی مەنفا بکات.

ھەیە  زۆرت  حەزێکی  دەردەکەوێت  *بەقسەکانتا 
بۆ گەڕانەوە بۆ تورکیا؟

- بێگومان وایە.

*ئامادەی بگەڕێیتەوە بۆ تورکیا و پابەند بیت بەو 
سیستەم و یاسایانەی کە دەوڵەت دایناوە؟

- ئامادە نیم جارێکی تر لە ژێردەستەیی بژیم، ئەگەر گیانی 
خۆشم بەخشی بێت.

پەیامی  زۆربەی  لێدەگیرێت  ئەوەت  *ڕەخنەی 
سۆزی  وروژاندنی  و  سیاسی  گۆرانییەکانت 

گوێگرانتە، وەاڵمت بۆ ئەم ڕەخنەیە چییە؟

- ئەوە قسەی پۆلیس و دادگا و تورکە ڕەگەز پەرستەکانە، 
گۆرانییەکانی من جگە لە وتنی ئاوازی مرۆڤایەتی ھیچی تر 
نەبوون، ناکرێت دەوڵەت لەوەشدا خۆی ھەڵقورتێنێت کە 
چ جۆرە گۆرانییەک دەڵێین، ئاوازەکان چۆنن، چ شیعرێک 

ھەڵدەبژێرین، ئەمە ترۆپکی نازییەت و دیکتاتۆرییە.

زویر  ڕەخنانە  بەو  سەلماند  ئەوەی  *وەاڵمەکەت 
گۆرانییەکانت  بە  سیاسی  بەرگی  کە  دەبیت 

ببەخشرێت؟

گروپێکی  ھیچ  ئەندامی  من  وتی،  پێم  پێشتریش  من   -
نەتەوەکەمە،  سەرکەوتنی  بە  حەزم  بەاڵم  نیم،  سیاسی 
ئەوەندە  گۆرانییەکانیشم،  سیاسی  پەیامی  بە  سەبارەت 
دەڵێم ئێمە کە چاومان ھەڵهێنا ھەستمان بە چەوساندنەوە 
و قەدەغەکردنی زمانی دایک و بێبەشکردنمان لە خوێندن 
کردووە، ئەم پرسانە خۆی بۆ خۆی پاڵت پێوە دەنێت بۆ 

ناو ئەو گەمەیەی پێی دەڵێن سیاسەت.

*دەڵێن پێش ھەڵهاتنت لە تورکیا باڵوێزی فەڕەنسا 
لە تورکیا تۆی بینیووە و پەیمانی ئەوەی پێداویت 

ڕەگەزنامەی واڵتەکەیت بۆ وەردەگرێت؟

- نەخێر شتی وا نییە، ھاتنەکەشم بۆ پاریس بە ڕێکەوت 
بووە، دۆستان و خۆشەویستانم ڕۆڵیان بینی لە ھاتنم بۆ 

فەڕەنسا.

*لێرە ھەست بە ئارام بوونەوە دەکەیت؟

- وەک الیەنی ژیان و کاروباری ھونەریی خۆم بەڵێ، بەاڵم 
نیشتمانەکەی  الی  ھەر  خەیاڵم  سایکۆلۆژی  الیەنی  وەک 

خۆمە.

بدەنێ  ئەوەت  ھەواڵی  چاوپێکەوتنە  ئەم  *دوای 
کار  و  واڵتەکەی خۆت  بۆ  بگەڕێیتەوە  ئازادی  بە 
و بارەکانی خۆت بە ئازادی بکەیت و گۆرانی بە 

زمانی دایکت بڵێیت، ھەست بە چی دەکەیت؟

- خەوێکی خۆشە، نازانم دێتە دی یان ؟ باچاوەڕوان بین.!
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١٠/٢٩دا،  لە  دروس��ت   ،١٩٥٧ ساڵی  ڕۆژان��ی  لە  ڕۆژێ��ك 
بە  كوردستان،  باكووری  مەالتییەی  شاری  لە  كۆرپەیەك 
یەكەم قیژەی ھاتنە ژیانی سەر زەوی خۆی، كەشی پڕ لە 
دڵەڕاوكێی ناو خێزانەكەی دەڕەوێنێتەوە. مژدەی زیندوویەتیی 
خۆی، بە گوێی دایكی تاساوی بەر زەبری ژانی ھێنانە ژیانی 
جگەرگۆشەكەی، دەگەێنێت. ئەو كۆرپە ژیكەڵەیە، ئەحمەد 
كایای كوردانی لێ دەرچوو. ئەحمەدی چاوگەش، بێ ئاگا لە 
باری ژیانی پڕ چەرمەسەریی نەتەوە و خێزانەكەی، ئازادانە بۆ 
ژیان دەتریقایەوە، ماڵی پڕكردبوو لە شنەشنی ھیوا و تەزووی 
شادی و گوڕی چاو بڕینە دوا ڕۆژی ڕۆشنتر لەوەی كە تا 
ئەو دەمە گوزەرا بوو. ئەحمەد ھەر لە ساوایەتییەوە گوێكانی 
دەنگی خۆش،  و  ترپە  و  ئاواز  بۆ  قووڵەوە  بە سەرنجێكی 

ڕادەدێرا. ئەو لە شەش ساڵیدا بە دەستە خرپنە بچكۆلەكانی 
كەوتە كوتانی ئەو تەنەكە خاڵییەی لە ماڵەكەیاندا بوو. ئەو 
لە گەڵ كوتانی تەنەكەكەدا، چێژی ترپە گوێیه كانی ئاودەدا. 
تەنەكەكە بۆ ئەو ببووە تەپڵێكی ناوازە و لە كات و ناكاتدا 
بااڵ  وایدەزانی بۆی دەبنە دوو  ئەژنۆكانی،  نێوان  دەیخستە 
و بە ئاسمانی ئاوازەكاندا دەفڕێت. ئەم خولیایەی ئەحمەد 
جێگەی سەرنجی باوكە حەسرەت دیدەكەی بوو، بەاڵم چی 
تر  باوكانی  وەك  ناھێڵێت  كە  كورتی،  دەست  لە  دەكەیت 

بچێت وئامێرێكی مۆسیكی بۆ منداڵەكەی بكڕێت.
باوكە  س��ااڵن،  ھەشت  گەیشتە  تەمەنی  ئەحمەد  كاتێك 
زەحمەتكێشەكەی قیروسیای لێكرد و چووە بازاڕ تەمبوورێكی 
ھەرزانی بۆ جگەرگۆشەكەی كڕی. بە شادییەوە بەرەو ماڵ 

ئەحمەد كایا 
مرۆڤێكی چەوساوە،
هونەرمەندێكی بااڵ

د.هۆگر مەحموود فەرەج
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بووەوە، ھەر كە گەیشتە ماڵەوە و دایە دەست كوڕەكەی، 
چونكە  بردییەوە،  تاس  باوكە  جۆرەكان  لە  جۆرێك  بە 
بینیی ئەحمەدی چاو گەش لە باتی قسە و پێكەنین، دایە 
كوڕیژكە  ئەحمەدی  عەزرەتیەتی،  تومەز  گریان.  پڕمەی 
ھۆی  بووەتە  تەمبوور،  دەستدانە  بۆ  ئ��ەو  خەونی  و 
تەقاندنەوەی ئەو قوڵپی گریانی خۆشییە. لێرەوە خەونێكی 
مۆسیككارە خۆڕسكە بچكۆلەكە ھاتەدی. دیارە ئەمە بۆ 
نییە.  كەم  بەخششێكی  بەشمەینەت،  ھەژاری  خێزانێكی 
ئەحمەد  خرپنۆكەكانی  دەستە  و  وەالنرا  تەنەكەكە  ئیتر 
ئاوێزانی تەمبوورەكە بوون. تەنانەت زۆر جاران، كە ھێزی 
خەو و خولیای مۆسیك لە مێشكی بچكۆلەی ئەحمەددا 
ئەحمەد  ئەوا  زاڵبووبا،  خەو  ئەگەر  زۆران،  دەیانكردە 
كە  شێوەیەك،  بە  دەبووەوە،  الر  تەمبوورەكەیدا  لەگەڵ 
دەبوو دایكی زۆر میهرەبانانە دەستەكانی لە تەمبوورەكەی 
دەھاتەوە  ئاگا  بە  دەنا  بخاتەوە،  دوور  لێی  و  بكاتەوە 

و دەینایەوە كۆشی، ڕۆژان دێن و ڕادەب��وورن، كورد لە 
خاكی خۆیدا تا بێت تەنگی یپێهەڵدەچنرێت، خێروبێری 
سووتماك  بە  خاكی  دەبرێت،  تااڵن  بە  كوردستانەكەی 
دەكرێت و خەڵكەكەی ناچاری ڕەو دەكرێن. جا ئەو ڕەوە 
بۆ واڵتانی تر بێت یاخود بۆ شارە گەورەكانی ڕۆژئاوای 
كە  دەكرێن،  ئەوكارانە  و  پاڵەیی  ناچاری  لەوێ   توركیا. 
خەڵكی دی پێی ڕازی نابن. باوكی ئەحمەد یەكێك بوو 
لەو ھەزاران سەرۆك خێزانانەی، كە ڕێگەی ئەستەمبوڵ 
دەگرێتە بەر. لەوێ  مل دەداتە بەر ژیانی پڕ كوێرەوەری. 
ئەحمەدی منداڵ، كە بۆ یەكه م جار دەریا دەبینێت، ئاسمانی 
دیمەنگەلێكی  ئەو  بۆ  ئەمانە  دەبینێت،  بەرفراوان  شینی 
وەك  دواتر  دەكرد.  سەرسامیان  بوون،  ڕاكێش  سەرنج 
زۆرینەی ھەرە زۆری خێزانە ھەڵكەندراوەكانی نیشتمان، 
كولەمەرگیی ژیان وا دەخوازێت، كە سەرجەم ئەندامانیان 
لە پێناوی ژیاندا، لە ھەر تەمەنێكدابن، بە شێوەیەك لە 
شێوەكان شان بدەنە بەر كاركردن. ئەحمەدیش ھەروابوو، 
چەندان جۆر كاری كردووە. دواجار لە دوكانێكی كاسێت 
فرۆشیدا دەبێتە شاگرد. دوكانێكی لەو چەشنە بە جۆرێك 
لە جۆرەكان لە خولیای ئەوەوە نزیك بوو. ھاوكات زۆربەی 
زۆری كڕیارەكانیشیان خوێندكارانی زانكۆ بوون، كچان و 
كوڕانی پۆشتە و پەرداخ، پڕ لە وزە و دەم بە پێكەنین. 
گەلێ جار ئەندێشەی ئەحمەد وەك پەپوولە بە دوایاندا 
لە  كردن  ب��ەراورد  بەرەو  ئاوەزی  لێكدان.  باڵ  دەكەوتە 
نێوان ژیانی ئەمانی كورد و ئەوانی توركدا، دەیبرد. ئەو 
لەوەو  پرسەی ال دروست دەبوو، كە نزیكەی سەدەیەك 
بەر بە مێشكی مەلیكی كوردستان شێخ مەحموودی نەمردا 
ھاتبوو. ئاخر ئەویش ھەر لە تەمەنێكی منداڵیدا دەبێت، 
كە لە یەكه م سەفەری شێخ سەعیدی باوكیدا، كە سوڵتانی 
و  دەچێت  دەك��ات،  ئەستەنبوڵی  بانگهێشتی  عوسمانی 
جا  دەبینێت.  كوردستان  داگیركەرانی  پایتەختەی  ئەو 
شێخ مەحموودی منداڵ كە دەبینێت ئەستەمبوڵ خانوو 
جلوبەرگیان  و  پۆشتەن  خەڵكەكەی  و  جوانن  بەرەی  و 
نایابن، ئەمانە دەیخەنە سەر كەڵكەڵەی پرسین لە باوكی، 
كە ئەرێ  ھۆی چییە شاری ئێمە وا وێرانەیە و خەڵكی 
ئێمە وا شڕۆڵ و بێچارەن و ئەم شارەش بەم شێوەیەیە؟. 
شێخ سەعیدی بەئاگاش، وەاڵمێكی زۆر بەجێی لێزانانەی 
بۆ  ئێمە  كوڕەكەم  دەڵێت:  و  دەداتەوە  جگەرگۆشەكەی 

ئەمانە دەژین، بەاڵم ئەمان بۆ خۆیان..!
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لە  كورد  دەم��ەی  ئەو  تا  گومانێك  ھیچ  بەبێ   ھەرواشە، 
خاكی خۆیدا ئازاد نەبێت، ئەوا نەوە بە نەوە ئەگەر لەناو 
داگیركەراندا نەتوێینەوە، ئەم پرسەمان ال دروست دەبێت. 
لەو ڕۆژگ��ارەدا، كە ئەحمەد كایا شاگردی كاسێت فرۆش 
دەبێت، دوو لووزە و لەو واڵتەدا لە گۆڕەپانی ھونەردا لە 
تۆغیاندا بوون، كە ئەوانیش لووزەوی )ئورھان گینجەبای( 
و )ڕوھی سو( بوون. ھەرچی گینجەبای بوو، بۆ سۆزداری و 
كوێرەوەرییەكان )گۆرانی دەچڕی(. دووھەمیان بۆ نەتەوە 

و نیشتمان، گۆرانی دەگوت 
ئەحمەد ھەر زوو ئەوە سەرنجی ڕاكێشا، كە خواستی زۆری 
خوێندكارانی زانكۆی ئەودەمەی ئەستەمبووڵ بۆ كاسێتەكانی 
)ڕوھی سو(یە. ئەم سەرنجە پرسێكی بەجێی ال درووست 
دەكات، ئەویش ئەوە بوو ئەرێ  ھۆی چیبێت ھەموو ئەم 
)روھی  ھونەری  عەوداڵی  و  سەودا  زانكۆ،  خوێندكارانەی 
خوێن  ئەحمەدی  وەاڵم،  ھێنانی  بەدەست  بۆ  جا  سو(ن. 
گەرم بڕیار دەدات بە وردی گوێ  لە )روھی سو( بگرێت، 
خوازیاری  خوێندكارانەی  ئاپۆڕەی  ئەو  ڕازی  لە  تاوەكو 
لێیشی  ھاوكات  بگات و  دەنگ و ھونەری )روھی سو(ن، 
تێبگات. ئەمەش وایكرد، كە دواتر الی خۆشەویست بێت 
و بەرە و دەستدانە موسیك و كاری ڕژد بیهەژێنێت و دنە 
توانای  بەرەبەرە  چونكە  كەوتەوە،  ھەرواش  دەریشیبێت. 
ھونەریی كایا پەرەی دەسەند. دیارە ھەروەكو وتمان، كایا 
خۆی كوردە و لە باوەشی دایكێكی كورددا، پەروەردە بووە. 
ئەمە خۆی لە خۆیدا بناغەی گۆشكراویی بە دەنگ و ئاواز بۆ 
ڕەخساندووە، چونكە الیالیەی دایكانی كورد، بە دەم قوم 
لێدانی شیری پاكەوە، مندااڵنی كورد بەرەو خەوی ئارامی 
دەبات. لەو الشەوە قوربانیدان ھەر لە شیرەخۆرییەوە بە 
گوێی ڕۆڵەكانی كورددا دەدرێت، ئەی ئەوە نییە دایكانی 
پێش  مەرگم  دەڵێن:  جگەرگۆشەكانیان  بە  ھەمیشە  كورد 
بوو  دایكانی كوردیش  وتراوەی  ئەو  ھەر  بكەوێت.  مەرگت 
بڵێت  گەنجەوی(کردووە  گەورە)نیزامیی  شاعیری  لە  وای 
دایکم دایکسیفەتانە بەر لە من مردووە.دیارە ئەو قسەیەی 
ئەو بە دوای ئەوەدایە، كە خۆی وتوویەتی: دایكم سەرۆكی 
قسەیەی  ئ��ەم  و  نموونەیە  ئ��ەم  كە  من  ب��ووە،  ك��وردان 
گەنجەویش بیر دەخەمەوە، دیارە بێ مەبەست نیم، بەڵكو 
مەبەستمە بڵێم تەنانەت ئەو شاعیرە گەورەیەشمان، ئەگەر 
بە زمانی كوردی بشیعرایە، ئەوا وا نەدەبوو، كە بە ھۆی 
زمانەوە خەڵكی تر بە موڵكی خۆیانی بزانن. دیارە ئەوانە 

زۆریش ناڕەوا نین، چونكە زمان ناسنامەی نەتەوەیە، جا 
لە  نەتەوەكەش  جێگەیە  لەو  دەستدرا  لە  زمان  كوێ   لە 
دەست چووە. ھەر نەبێت زادەی ھزر و دەست و ھونەری 
بۆیە   دیکەوە.  نەتەوەی  ھونەری  و  زمان  ڕاژەی  دەچێتە  
بووە،  كوردان  س��ەرداری  دایكم  نەیگوتایە  نیزامی  ئەگەر 
ئێستا بە چیدا قسەمان لە كوردبوونی ئەو بكردایە، ھەر 
بەو پێودانگەش ئەحمەد كایاشمان ئەگەر لە ئاھەنگەكەی 
١٠/ شوباتی ١٩٩٩ی شۆتێڤێدا، كە بۆ ڕاگەیاندنی خەاڵتی 
ھونەرمەندی ساڵ، بۆ كایا ساز كرا بوو، خۆی لە بەردەم 
ئەو خەڵكە و ھەموو ئەو كامێرایانەدا نەیگوتایە من كوردم 
و بە نیازم بە زمانی زگماكیشم گۆرانی بچڕم، ئەوا ئێستا 
تا یەكێك دەیگوت كایا كورد بوو، سەدان دەیانگوت ئەو 
نەك ھەر كورد نییە، بەڵكو بگرە بە ڕەچەڵەك و خزمانی 
ھەڵوێستێكی  كایا  ڕاگەیاندنەی  ئەو  ئاخر  ئەتاتوركیشە. 
زۆر پاڵەوانانە بوو، چونكە ئەو زۆرچاك لە ترسناكیی ئەو 
ھەڵوێستە بۆ ژیان و بەرژەوەندییەكانی بە ئاگا بوو، بەاڵم 
كایاش  بێباكە،  الیەنانە  لەو  پێشمەرگە   چۆن  ھ��ەروەك 
لەم   بوو. كێ  دەتوانێت گومان  بواری ھونەر  پێشمەرگەی 
ڕاستییە بكات؟ ئەی كایا نەیگوتووە ویستوومە بە زمانی 
توركی بە سەر پەیژەی ھونەردا سەربكەوم و لە سەر دوا 
پلەوە كوردبوونم  ڕابگەێنم و ڕاژەی ھونەری كوردی بكەم؟. 

دیارە ھەر واشیكرد.
كاسێت  دوكانی  شاگردی  كە  ڕۆژگ��ارەوە،  لەو  ھەر  كایا 
فرۆشییەكە بوو، چاک لە چەژەی چینی الوانی ئەو واڵتە بە 
ئاگا بووم ھەر ئەوەش وایکرد ڕێچكەی )روھی سو( بگرێت. 
واتە گۆرانی بۆ نەتەوە و نیشتمان بڵێت، بەاڵم وەك وتراوە 
ھەركەس بۆ لەیلێی خۆی دەگری. واتە  وشەكانی نەتەوە و 

نیشتمان بە پێی كەسەكان واتایان دەگۆڕدرێت
نیشتمانی  و  خۆی  نەتەوەی  كە  ك��ورد،  تر  واتایەكی  بە 
چەشنە،  ب��ەو  ھ��ەر  تریش  خەڵكانی  و  ھەیە  خۆیشی 
كە  كایادا،  ھونەریی  كاری  یەكەم  لە  كە  لێرەشەوەیە، 
و  ب��ازاڕەوە  دەخرێتە  مەگری(  )ڕۆڵەكەم  ناونیشانی  بە 
دەبێت،  وای  دەنگدانەوەیەكی  دەكات،  دایكی  پێشكه شی 
كە كایا دووجار سەرسام دەكات. یەكەمیان لەبەر ئەوەی 
كایا وای دەزانی، كە بە باڵوبوونەوەی ئەو كاسێتە، ئەم لە 
نەك  ئەوەی، كە  لەبەر  دووھەمیان  توند دەكرێت.  زیندان 
ھەرنەشگیرا، بەڵكو بەو كارە بووە خاوەنی ناوبانگێكی زۆر 
و تەنانەت بووە خۆشەویستی جەماوەریش. لێرەدا پێویستە 
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ئەوە بڵێین، كە ئەم نەگرتن و خۆشویستنە لەوەوەیە، كە 
تا ئەودەمە ڕەگەزپەرستان وەك تورك بۆیان ڕوانییوە و 
بووە.  توركیا  و  توركان  الیان  نیشتمانەكەش  و  نەتەوە 
چونكە  دی،  دەھاتنە  كایا  بۆچوونەكانی  ھ��ەرزوو  دەنا 
نەھاتە  ماڵ  لە  كایا  باڵوبووەوە  كاسێتەكە  ڕۆژەی  ئەو 
دەرەوە و لە چاوەڕوانی ئەوەدا بوو ھەڵبكوتنە سەریان 
الیەكەوە  لە  ھەرخۆیشی  بكەن،  بەندیخانەی  ڕاپێچی  و 
بە  بتوانێت  بێت  شوێنێك  كە  دەبینی،  وا  بەندیخانەی 
ئۆقرە  تێیدا  ئابوورییەكان  گوشارە  لە  دوور  و  ئارامی 
ماڵ  لە  دڵەڕاوكێوە  بە  دواتر  ڕۆژی  ئێوارەی  بۆ  بگرێت. 
خۆی  ھاوڕێیەكی  شەقامەكاندا  لە  یەكێك  لە  دەر،  ھاتە 
دەبینێت، ھەرزوو ھاوڕێكەی بە سەرسامییەوە پیرۆزبایی 
وەاڵمدا،  لە  ئەمیش  لێدەكات،  خۆشانەی  گۆرانییە  ئەو 
ھاوڕێكەی پێی  زیندانی كردندام،  لە چاوەڕوانی  دەڵێت: 
دەڵێت، كە ئەو گۆرانییە نیشتمانی و مرۆییانەت، ھەستی 
خۆشەویستی  ھەرئەمەش  و  بزوواندووە  توركانی  مرۆیی 
واشبوو،  ھەر  كردووە.  مسۆگەر  بۆ  ناوبانگی  و  ھەموان 
چونكە خوازیارانی دەنگ و ھونەری كایا بە جۆرێك بوون، 
ملیۆن  نیو  گەیشتە   كاسێتەی  یەكەم  ئەو  فرۆشی  كە 
دانە. كایا تا ئەو ساتەش ھەر بڕوای بەوە نەدەكرد، كە 
دەیبیست، بەڵكو ھەر چاوەڕێی پۆلیس بوو، بە پێچەوانەی 
توركیادا،  ھونەری  ڤێستیڤاڵی  لە  كایاوە،  بۆچوونەكەی 
بەدەست  توركیای  ڕۆژنامەگەریی  دەستگای  خەاڵتی 
و  ھونەرمەندان  لە  زۆرێك  كە  ڤێستیڤاڵەی،  ئەو  ھێنا. 
ڕۆشنبیرانی تورك و جیهانییش تێیدا ئامادە بوون. ھەر 
لەو ڤێستیڤاڵەدا لەكایایان    پرسی سەبارەت بە پڕۆژەی 
داھاتووی، ئەویش زۆر بە بڕوا  خۆبوونەوە گوزارشتی لەوە 
كرد، كە بە نییازە بە زمانی زگماكی خۆی، كە كوردییە 
ڕەگەز  بە جۆرێك  نیازە،  دەربڕینی  ئەو  بچڕێت.  گۆرانی 
كەوچك  ھەرچی  كە  بەلەسەكرد،  توندڕەوەكانی  پەرستە 
و چەقۆ و چەتاڵ و دەفری خواردن ھەبوو، بەسەریاندا 
دوو  پێیدرا.  ناشیرینە  و  سارد  قسەی  ھەرچی  باراند، 
كەسیش لەو بە ناو ھونەرمەندانەی تورك، شەكری خۆیان 
شكاند و گوتیان: كەس ناتوانێت لە ژێر ئااڵی دەوڵەتی 
توركیادا بڵێت من تورك نیم، توركیاش تەنیا بۆ توركانە.
لەوێدا كایا ھاتە  قسە و گوتی: وامدەزانی سەبارەت بەو 
پڕۆژەیەم ڕێزم لێدەگیرێت، من كوردم و مافی خۆمە بە 
زمانی خۆم گۆرانی بڵێم، ئەو ڕووداوە لە ١٠ ی شوباتی 

١٩٩٩ دا بوو، ھەر دەمودەست ئەوەشیان دایە پاڵ گوایە 
لە  ئەمە   دەكات.  ئۆجەالن  پشتگیریی  ئەو  گوتوویەتی 
كاتێكدا بوو، كە خودی ئۆجەالن لەو ڕۆژانەدا كەوتبووە 
بەر شەپۆالنی پەرژەوەندیی زلهێزان و بستە خاكێكی لەو 
ھەموو دەوڵەتە بەناو دیموكراسییەدا پێ ڕەوا نەدەبینرا، 

كە پەنای بدات.
بۆ  كرا،  ڕاپێچ  كایا  شوباتدا  ١٥ی  لە  دواتر  بوو  ئەوە   
ھۆی  بە  ب��ەاڵم  بكرێت،  زیندانی  مانگ  شەش  ئ��ەوەی 
واژۆ كردبوو،  ئاھەنگێكی  ئەوەوە، كە پێشتر گرێبەستی 
كە بڕیاربوو لە فەرەنسا ساز بكرێت. بۆیە دەسەاڵتدارانی 
تورك ناچار بوون ڕێگەی بدەن  بچێتە فەرەنسا، بەاڵم بە  
پاسەوانییەكی توندی پیاوانی ئاسایشی توركیاوە، تاوەكو 
بگەڕێنرێتەوە. خۆشبەختانە  ئاھەنگەكە  ڕاستەوخۆ دوای 
كایا توانی خۆی لە پاسەوانەكان ون بكات و لەو واڵتەدا 
مافی مانەوە بەدەست بهێنێت. كایا لە حوزەیرانی ١٩٩٩وە، 
بۆ  ٢٠٠٠/١١/١٦دا،  لە  دواتر  بوو.  جێگیر  ھەندەران  لە 
پێش  لە  خۆشبەختانە  بەاڵم  لێكنا،  چاوەكانی  دواج��ار 
كۆچی ناوادەیدا، ئاواتە گەورەكەی خۆی بەدی ھێنا، كە 
ئەویش لە چڕینی گۆرانی بە زمانی زگماكی خۆی، خۆی 

دەبینیەوە.
ئەرێ   ئەوەیە:  ئەویش  دەسەپێنێت،  خۆ  پرسێك  ئێستا 
كوردستانەكەمان  و  كورد  داگیركەرانی  بێت  چی  ھۆی 
ھێندە لە كورد بوونمان دەترسن؟!. دیارە وەاڵمەكە ڕوون 
و ئاشكرایە، ئەویش ئەوەیە كە مانەوەی ئێمە وەك كورد، 
بە ھەڕەشە بۆ مانی خۆیان و دەسەاڵت و زمان و ھونەر 
تەنیا  داگیركەران  چونكە  دەزانن،  خۆیان  ھتدی..  و... 
مرۆڤەكانیان ئەنفال نەكردووین، ھەر وەك چۆن ئەنفالیش 
پێشوودا  سەدەی  ھەشتاكانی  لە  كە  نەبوو،  ئەوە  تەنیا 
ڕژێمەكەی سەدام كردی، بەڵكو مێژوومان پڕە لە ئەنفال. 
زمان،  ئەنفالی  ھەموو جۆرەكانیەوەیە.  بە  ئەنفالیش  جا 
دەستنووس،  ئەنفالی  كەلتوور،  ئەنفالی  ھونەر،  ئەنفالی 

ئەنفالی ئایین...تاد.
ئاخر ئەگەر ئەمە ڕاست نییە، ئەی دەبێت ھۆی چی بێت، 
كە مێژووی ھونەری نیگاركێشیی الی تورك بۆ پێنجسەد 
كتێبخانەی  بخرێتە  كتێبیش  بە  و  بگێڕدرێتەوە  ساڵ 
تابلۆی  ئەو مێژووەیان،  تابلۆی  یەكەم  واڵتانەوە، كەچی 
بەاڵم  میعراج،  و  ئیسرا  بە  سەبارەت  ھونەرمەندێكە 
بوونی  كورد  تابلۆكەیدا  لە  ھونەرمەندەكە  خۆشبەختانە 
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سەرەتای  بە  زەردەكە  كتێبە  كەچی  تۆماركردووە،  خۆی 
خۆ  داوە.  قەڵەم  لە  توركی  نیگاركێشی  ھونەری  مێژووی 
شارەكانمان  و  شارۆچكە  و  گوند  ناوی  لە  تەنیا  ئەگەر 
بڕوانین، كە تورك و عەرەب و...تاد، گۆڕیویانن، ئەوا دەیان 
ھەزار ناوی كوردانەیان توركاندووین، یاخود عەرەبێنراون، 
یان بە ناوی ئیسالمەوە عەرەباندوویانن. دیارە ئەمە خۆی 
بۆخۆی فەرھەنگێكی دەوێت. بڵێی ئەوە ئەنفالی فەرھەنگ 
مەالیەكی  كە  ئەوەی  ئەی  نەبێت.  و جوگرافیاش  زمان  و 
زانای وەك )ئیبنو ئادەم( مان بە شیعر تۆماری كردووە، 
بڵێی ئەنفالی دەستنووس و كتێبخانان نەبێت؟! لەوەدا كە 

پتر لە دووسەدە ئیبنو ئادەم، دەڵێت:
ھەوران كردییە گۆڵە گۆاڵ
م�ی�ك�ائ�ی�ال ئ�ەتۆش دەی
ت�ووت�ن و ماشان بڕشێنە
دەب�ا نۆش بێتە سەردەی

ڕۆم��ی ئ��ەوا پ�ەی�دا ب�وون
ك�وت�ووبخانان دەكەن تەی

كورددا،  كالسیكیی  ئەدەبییاتی  لە  )ڕۆمی(  وشەی  دیارە 
دەگەڕێتەوە،  ئەوە  بۆ  ئەمەش  ھاتووە.  تورك  واتای  بە 
كە مێژووی كۆنی كورد، كە پڕبووە لە ملمالنێ  لە كۆندا 
توركەكان  تیرە  كە  ئەوەی  دوای  بەاڵم  ڕۆمەكاندا،  لەگەڵ 
ئەو ناوچانە داگیر دەكەن، ئەم وشەی )ڕۆم(ە بۆ ئەمانیش 
باسی  بەڕاشكاوی  زۆر  ئادەم  ئیبنو  جا  دەھ��ات.  كار  بە 
پەالماردانی تورك دەكات، كە چۆن ھەرچی دەستنووس و 
كتێبێك بەر دەستیان كەوتبێت، ئەگەر لە ناویان نەبردبێت، 
لە  سەرنجێك  ئەگەر  جا  ب��ردراوە.  و  پێچاویانەتەوە  ئەوا 
ئەوا  بدەین،  مۆسیكیش  ھونەری  و  ئاواز  و  دەنگ  الیەنی 
بە ئاشكرا ئەوە دەر دەكەوێت، كە نەك ھەر تەنیا ئاوازە 
كوردییەكان ئەنفالكراون، بەڵكو دەست و پەنجە و گەرووە 
نەكردبێت،  ئەوەیان  ئەگەر  ئەنفالكراون. خۆ  كوردەكانیش 
زانیوە كە دەنگ  ئەوەیان  ناوبراون، چونكە چاك  لە  ئەوا 
لە مانەوەی زمانی  ئاواز و الیالیەی دایكان، پارێزگاری  و 
زگماك و میزاجی كوردەواری دەكەن. خۆ ئەگەر سەرنجێك 
لەو  ئەوا  بدەین،  كوردستانیش  دێرینەكانی  ئاسەوارە  لە 
الیەنانەی تر ھەلومەرجیان باشتر نەبووە، ئەگەر خراپتریش 
بە  ئەگەر  ئاسەوارێك  ھەرچی  بۆنموونە  ھەر  نەبووبێت. 
ڕاشكاوی په یوەندی بە كوردەوە ھەبوو بێت، ئەوا لە ناو 
بەڵگەش  چاكترین  گومكراوە.  بەرچاو  لە  یاخود  ب��راوە، 

عێراقی  ئاسەوارناسیی  زانای  خۆیدا  كاتی  لە  كە  ئەوەیە، 
كە  ڕاستی،  وتوویەتی: گەیشتوومەتە ھه ندێك  باقر،  تەھا 
ناتوانین لە بارەیانەوە بدوێین. لە بیریشمان نەچێت تەھا 
باقر ئەو كەسایەتییەیە، كە حەرەس قەومییەكانی بەعس 

لە ١٩٦٣دا گرتیان و سووكایەتییانپێكرد.
دەڵێت:  ب��ەر،  لەمەو  سەدەیەك   چەند   م��ەزن،  خانیی 
ئەگەر ئێمە یەكگرتوو بین و یەك پێشەنگمان ھەبێت، ئەوا 
زمانیشمان ڕەواجی دەبێت. دیارە ئەم ڕەواجەش لەو كاتەدا 
دەبێت، كە خۆیشمان بە كەم نەزانین. جا ئەگەر سەرنج 
ڕێژەی  كە  دەبینین  ئەوا  بدەین،  خۆمان  ھەرێمەی  لەم 
خوێندن بە زمانانی تر لە گەشە كردندایە و لە ناویشیاندا بە 
زمانی توركی ھەن. سەیر ئەوەیە ئەم قوتابخانە توركییانە 
سەر بە )فەتحوڵاڵ گوڵەن(ن، كە ھەر ئەمڕۆ ئەردۆغان ئەو 
ڕاستییەی بۆ توركیش خستە ڕوو، كە ئەو قوتابخانانە بە 
زیانی خێزانەكان دەكەوێتەوە. بۆیە بە ئاشكرا داوای ئەوە 
لە توركان دەكات، كە مندااڵنیان نەنێرنە بەر خوێندن لەو 
خوێندنگایانەدا. جا ئەگەر ئەردۆغان ئەو ڕاستییەی دەرك 
بدەینەوە؟!!.  لێك  چۆنی  كورد  ئێمەی  ئەی  پێكردبێت، 
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ئەرێ  دەبێت ئەو بەڕێزانە لەپاڵ بەرنامەی خوێندنیاندا، چ 
ژارێك بتكێننە ئاوەزی مندااڵنمانەوە؟!. گومانم لەوە نییە، 

كە ئەمەش ئەنفالە، بەاڵم ئەنفالی ھۆش و ئاوەز.
دەگەڕێمەوە الی گیانی كایا، ئەو ھونەرمەندەی كە بە الشە  
بەجێی ھێشتین، گەرچی من گومانم لە مردنەكەشی ھەیە، 
لەوەدا كە ئەرێ  بڵێی مردنێكی ئاسایی بووبێت؟!، چونكە 
ئۆزالی  لەو چەشنەیە كە سەرۆك  پێموایە، كە مردنەكە 
ھاوشاری كایای پێ  لەسەر شانۆی ڕامیاری وەالنرا. نەك 
ھەرئەوە، بەڵكو گومانم لە مەرگی یەڵماز گۆنایش ھەیە، 
ئەو ھونەرمەندە سینەماكارەی، كە ئێستا لە گۆڕستانی 
كە  ئەوەیە،  سەیر  گۆڕغەریبدایە.  كایای  لەگەڵ  مەزنان 
ئەو  لەوەش دەترسان، كە كوردان سەردانی  داگیركەران 
گۆڕغەریبانەمان بكەن. چۆن وانییە؟!، ئەی ئەوە نەبوو 
فەرھاد  و  قرمزگوڵ  مەعسووم  ھونەرمەند  كە  كاتێك 
دەسەاڵتدارانی  كەچی  كرد،  گۆڕەكەیان  سەردانی  تونج، 
لەكام  ئاخر  ك��ردن!!.  لەگەڵدا  لێپێچینەوەیان  ت��ورك 
ئەوەی گومان  كراوە؟!.  وا  كاری  ئەم جیهانەدا  گۆشەی 
لە غەدری  لە مێژووی پڕ  بڕوات  با  لەم گومانە دەكات، 
داگیركەران بەرامبەر بە كورد و ناودارانی  سەرنج بدات. 
خۆزگەش دەخوازم ڕۆژێك بێت پرووزك )روفات(ی ئەو 
ھونەرمەندانەمان ببرێنە تاقیگە، تاوەكو لەوە دڵنییا بین، 

كە مردنیان مردنی ئاسایی بووە.
ئێستا كایای ھونەرمەند لە بەھەشتی نەمریدایە، توركیاش 
ھێندێك تیشكی تێدا دەبینرێت، كە ھیوایەكی شەرمنانە 
سەبارەت بە داھاتووی كورد لەو واڵتەدا ببەخشن، ئەگەر 
ئەمەش ھەر خۆڵكردنە چاو نەبێت!. ھەر بۆ نموونە دوای 
)١٣( ساڵ لە كۆچی ناوادەی كایا، كۆمەڵەی ڕۆژنامەوانانی 
لە  ھەر  كرد.  كایا  گیانی  لە  لێبووردنیان  داوای  توركیا، 
ساڵی پاردا، لە ٢٠١٣/١٠/٢٩دا، كە ڕۆژی لە دایكبوونی 
كایا بوو، عەبدوڵاڵ گوڵ، خەاڵتی ڕۆشنبیری و ھونەریی 
دواییانەشدا  لەم   بەخشی.  كایا  بە  بااڵی  سەرۆكایەتیی 
)ئیگمان باگیش(ی وەزیری ڕێپێدراوی تورك لە یەكێتیی 
ئەورووپا، چووە سەر گۆڕی كایا و فاتیحەی دادا و وتی: 
وا  دەبینی،  دیموكراسییەوە  توركیایەكی  بە  كایا خەونی 
نەیبینی.  ئەو  بەاڵم  دی،  ھاتووەتە  خەونەكەی  ئێستا 
موسیككاری  ھونەرمەندانی  دیارترین  لە  كایا  ھاوكات 

سەدەی بیست بوو.
بە دەسەاڵتی  زمانی كەسانی سەر  لە  ئەم قسانە  دیارە 

بۆیە  نوێن.  و  نامۆ  كورد  ئێمەی  گوێی  بۆ  توركیاوە، 
تاوەكو  بن،  پاكەوە  و  زیندوو  ویژدانێكی  لە  ھیوادارین 
توركیا  گەالنی  نەھامەتییەكانی  كۆتایی  سەرەتای  ببێتە 
لەم  بەندەش  ناوەڕاست.  ڕۆژھەاڵتی  گەالنی  سەرجەم  و 
شارەی شێخی نەمرەوە، سەری ڕێز و نەوازش بۆ سەرجەم 
پێناو  لە  ھونەریان  كە  دادەنەوێنم،  ھونەرمەندانە  ئەو 
نەتەوەدا بووە و ھەیە. ھاوكات بە خانم )گوڵتان كایا( 
ش دەڵێم: ئەگەر ھاوسەرەكەت لە دیارترین ھونەرمەندان 
لە  كایاش،  خۆشەویستی  و  ھاوسەر  تۆی  ئەوا  بووبێت، 
نەتەوەی  بۆ  خانمانن  و  بەڕێزترین  و  خۆشەویستترین 

كورد. ئەوانیش گیانیان شاد.
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دایكم پرسی: ئەحمەد خۆ تۆ تەمەنت سی  و پێنج ساڵ زیاتر نییە، بۆچی 
ریشت ھەموو سپی بووە؟

پێمگوت: دایكە، جا خۆ ئەم بێشەرەفانە ریشی مردوەكانیش سپی دەكەن.

نایەنەگۆ
دیوارەكان

ئەحمەد كایا – كۆنسێرتی ئیستانبوڵ
و: ئارام رەشید
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باڵوكردنەوەی  بڕیاری   ١٩٨٥ ساڵی  لە  كایا،  ئەحمەد 
ئەلبوومێك لە كارەكانی ئەدات  و روودەكاتە شەقامی »ئون 
كاپی« )شەقامێكی ھونەریی ئیستانبوڵ( بەاڵم لەبەرئەوەی 
ستایلەكانی  لە  كام  ھیچ  قاڵبی  لە  ئەو  موزیكی  و  ستایل  
نابێت  ئامادە  كەس  نابێتەوە،  جێی  توركیادا  ئەوكاتەی 
ئەلبوومەكەی بەرھەم بهێنێت. بۆیە دواجار بە كۆمەكی چەند 
ھاوڕێیەكی یەكەمین ئەلبوومی خۆی تۆمار و باڵو دەكاتەوە. 
رادەگیرێت  لە الیەن دەسەاڵتەوە  بە خێرایی  ئەلبوومە  ئەم 
پەیتا  بەرھەڵستییە  كۆدەكرێتەوە.  نوسخەكانی   و سەرجەم 
دەگاتە  كار  و  دەبێت   دەرەنجامی  كایا  ئەحمەد  پەیتاكانی 
بڕیاری  ھەڵگرتنی  بڕیاری  دادگا  گۆڤارەكان  و  و  رۆژنامە  
باشی  ھێجگار  پێشوازی  دەردەكات.  ئەلبوومەكە  راگیرانی 
بەر،  گرتوویەتیە  رێگایەی  لەو  كایا  ئەلبوومە،  لەم  خەڵكی 

مكووڕ تر و دڵ گەرمتر دەكات  و زیاتر ھانی دەدات.
خوارەوەی  چینی  دەنگی  دەبێتە  كایا  ب��ەروارە،  ئەو  پاش 
ئەحمەد  توركیا.  واڵتی  مافخوراوەكانی  كوردە  كۆمەڵگە  و 
بوونەوەی  ڕووب��ەڕوو  بۆ  چەكێك  وەك  گوتن  گۆرانی  كایا 
ك��وردان  و  شەڕی  كۆمەاڵیەتییەكان  و  نادادپەروەرده ییە 
چەندین  كاردێنێت  و  بە  واڵتەكەی  چەوسێنەری  دەسەاڵتی 
ئەلبوومەكانی  ڕاگرتنی  زیندانیكردن  و  جار  چەندان   و 
دەك��ات.  تەحەمول  كۆنسێرتەكانی  كەنسڵكردنەوەی   و 
پێشكەشكردنیان  مۆڵەتی  جاروبار  كە  كۆنسێرتانەی  ئەو 
وەردەگرێت  و لەسەرانسەری واڵتدا رووبەڕووی پێشوازییەكی 
لەسەر  پێخاوس  بە  ھەمیشە  كایا  دەبێتەوە.  زۆر  گەلێك 
شانۆی كۆنسێرتەكانی دەردەكەوێت و پەنجەكانی بە دروشمی 

سەركەوتن بەرز ڕادەگرێت.
بواری  لە  دەك��ات��ەوە  تاقی  جیاواز  جیاواز  ستایلی  كایا 
و  راپ   تاوەكو  میللییەوە  مۆسیقای  لە  ھەر  مۆزیكدا  و 
ھۆنراوەكانی  لە  كایا  خۆی،  ھۆنراوەكانی  لە  بێجگە  رۆك. 
زمانانی  تورك  بەناوبانگی  ھەڵبەستەوانانی  شاعیران  و 
وەك: نازم حیكمەت، ئۆرھان وەلی، ئەحمەد عارف، ئەنوەر 
گوكچە، حەسەن حسێنی گیل، نوزار چلیك، ئاتیال ئیلهان، 
ئولكوتامیر، یوسف ھایال ئۆغڵو، جان یوجل، غەلی چینار، 
ئۆرھان ئاكوتان  و ھاوسەرەكەی »گوڵتەن ھایال ئۆغڵو«. 

كەڵك وەردەگرێت.
كایا ئەلبوومەكانی دەچنە ریزبەندی پڕفرۆشتنی ئەلبوومەكانی 
ساڵ  و ھەر گۆرانییەك پێشكەشی دەكات، دەبێتە كارەساتێك 
بۆی  و لە دادگاوە سكااڵی لەسەر تۆمار دەكرێت. وەك خۆی 
)فەرمانگەی  نیشتەجێبوونی  دووەمی  ناونیشانی  دەیگوت 

زانیاری  و ئاسایشی توركیا( یە.
كایا وێڕای سەرجەم ئەم فشارانە، تا لەژیاندابوو پتر لە شانزە 
ئەلبووم بە ناوەكانی )یاخی دەبم. ناو: خۆشبەخت. تووشی 
دیموكراتی  عیشق.  دیواری  بەیانی.  گۆرانی  دەردیسەرم. 

ماندوو. كاتێك دێت. گۆرانییەكانم بۆ كێوەكان. دەستی لێ 
لێمبدە  و...(  دوژمن  و  لەبەردەم دۆست   مەدە، دەسوتێی. 
باڵودەكاتەوە  و ھۆنراوە  و ئاواز بۆ زۆرێك لە گۆرانیبێژانی 

تورك دادەنێت.
دەست  حزوری  ناچاردەبێت  وردە  وردە  توركیا  حكومەتی 
ھەڵنەگرێكی ئازاردەر بە ناوی ئەحمەد كایا قبووڵ بكات  و 

گۆرانییە گەزندە  و دژە ناحەقییەكانی تەحەمول بكات.
بە ئامادەبوونی كایا لەھەر بەرنامەیەكی تەلەفزیۆنیدا ئاماری 
تەماشاكەرانی ئەو بەرنامەیە بە شێوازێكی سەرسامكەر بەرز 
دەبێتەوە  و چاوپێكەوتنی لەگەڵ ھەر رۆژنامەیەك، فرۆشی 

ئەو رۆژنامەیە دەستەبەر دەكات.
كایا بە پیتی یەكەمی ناوی خۆی  و ھاوسەرەكەی كۆمپانیایەكی 
بەرھەمهێنانى گۆرانی بەناوی )G. A. K( دادەمەزرێنێت 
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ھونەرمەندە  بەرھەمی  بەڕووی  كۆمپانیایە  ئەو  دەرگای   و 
تازەكارەكاندا دەكاتەوە.

بە  دەكات  دەست  دونیادا  سەرانسەری  لە  كایا  ئەحمەد 
سازدانی كۆنسێرت  و ھەمیشە لەسەر ئامانجە یەكەمەكانی 
لە  خەاڵت  چەندین  سااڵنەشدا  لەم  دەمێنێتەوە  و  خۆی 
فێستیڤاڵە جیاوازەكانی ناوخۆ  و دەرەوەی واڵت وەردەگرێت.
چەندین جاریش لەسەر پرسی گۆرانی گوتن ڕاپێچی دادگا 
دەكرێت، تەنانەت جارێك لە دادگا كە بە شێوازی پەخشی 
ئامادە  دەبوو،  پەخش  تەلەفزیۆنەوە  چەند  لە  راستەوخۆ 
و  دوور  بەرگرینامە  لە  گوێیان  توركیا  خەڵكی  دەبێت  و 
بەاڵم  ناچڕێت،  گۆرانی  ئەمجارە  ئەو  دەبێت.  درێژەكەی 
ئۆقیانوسێك  شەپۆالنی  بە  بەرگرینامەكەی  وشەكانی 
ھەڵدەكشێن  و  ھەندێجار  ئارامن  و  ھەندێجار  كە  دەچن، 
تاشەبەردەكان پێكدا دەكێشن. ھەموان شایەتحاڵ  و بینەری 
ھاوڕێیان  و  خزمان   ئەون،  قسەكانی  پتەویی  بەھێزیی  و 
 و ھەواداران  و رۆژنامەنووسانی سەرجەم میدیاكان  و ئەو 

كەسانەی دەبێت دەربارەی ئەو داوەری بكەن.

چەند بەشێك لەم بەرگرینامەیە بەم جۆرەیە:

لە  كە  راوەستاوم! كەسێك  تيغی چەقۆیەك  لەسەر  )من 
یاد  لە  بەرگرینامەیە  ئەم  دەجەنگێت.  میلەتەكەیدا  پێناو 
مەكەن... لە ساڵی ١٩٨٥وە مۆسیقارێكی پرۆفیشناڵ بووم. 

سااڵنم  دوانزە  حەڤدە  و  كچی  دوو  كردووە  و  زەماوەندم 
ھەن. سەدان ھۆنراوەم كردووە بە گۆرانی  و لەسەر گەلێك 
ئاوازی گۆرانیبێژانی دیكە ھۆنراوەم نووسیوە. حەڤدە  لە 
لێ  نوسخەیان  ملیۆنان  بە  كە  باڵوكردووه تەوە  ئەلبوومم 
كۆپی كراوە  و فرۆشراون. چەندین كۆنسێرتم لە سەرانسەری 
دونیادا سازكردووە  و چەندانجار وەك گۆرانیبێژی ساڵ لە 

الیەن دەزگا جیاوازەكانەوە ھەڵبژێردراوم.
تەمەنم چل  و دوو ساڵە  و دانیشتووی واڵتی توركیام. بە 
توركی بیرم كردۆتەوە، بە توركی ھۆنراوەم نووسیوە، بە 
ئەم  ھاوواڵتییەكی  مۆسیقارێكم  و  من  خوێندومە.  توركی 
جیهانە كە خۆی سەر بە ھیچ بەشێكی جوگرافی نازانێت 
 و ھەستەكانی روو دەكاتە ھەموو مرۆڤێك، نەوەك گروپ  
و ھۆزێكی تایبەت. دڵم بەڕادەیەك گەورەیە كە میوانداریی 
باشییەكانی سەرجەم  زمانەكان  و كەلتوورەكان  و بیر و 

باوەڕەكان  و گۆرانییەكی جیهان دەكات.
ژێرەوژوور  ژیانی  سەراپای  لكاندووم،  پێوە  تۆمەتێكیان 
كردووم. تۆمەتی خیانەت. منیان بە كەسێكی ئاژاوەگێڕ، 
غواڵمێكی گوێ لە مشت، بنیادەمێكی بێ  ئەدەب  و بێ  ئەقڵ، 
خەسڵەتانە  ئەم  بردووە.  ناو  لیبۆكێك  شێت  و  كەسێكی 
تاقمێك كەسی ناسراو داویانەتە پاڵم. بۆچوون  و قسەكانی 
لە  تۆمەتباركردنانەن  ئەم  سەرجەم  بنەمای  كە  مرۆڤێك، 
ھیچ واڵتێكی شارستانی  و یاسامەنددا بە تاوان  و تۆمەت 

لە قەڵەم نادرێت.
گوتووە،  كوردیم  گۆرانییەكی  تازەكەمدا  ئەلبومە  لە  من 
كوردێكم.  كە  ھۆكارە سادەیەی  بەم  بەس 
ئامادە  گۆرانیەش  ئەم  بۆ  ڤیدیۆكلیپێكم 
كردووە. باوەڕم وایە كەسانێك لە نێو ئێمەدا 
گۆرانییەیان  ئەو  بوێری پەخشكردنی  ھەن، 
گەر  ھەبێت.  خۆیانەوە  كەناڵەكانی  لە 
وانەكەن دەبێت لە )كورد( بوون  و )مرۆڤ( 
بوونیشیان گومان بكرێت. ئایا ئەو كەسانەی 
من،  زانینی  دوژم��ن  ئاژاوەگێڕ و  خاین  و  بە 
دەبنە  و  دەكەن   بریندار  ھەوادارنم  ھەستی 
ھۆی جیا بوونەوەی چین  و توێژەكان، كەمینە 
نین؟ ئەو ملیۆنان كەسانەی گوێ  بۆ قسەكانی 
من ڕائەدێرن، لە ڕیزی مرۆڤاندا نین، لە ڕیزی 

خەڵكی ئەم واڵتەدا نین؟
من لەو ھۆڵەدا بە بیستنی )خاین، بڕۆ دەرەوە( 
زاری  لە  رستەیەم  ئەم  چونكە  ب��ووم،  ت��ووڕە 
كەسانێكەوە بەرگوێ  كەوت، ھەر لە گەڵ وشەی 
لێرەوە  ھەر  ئەدەن.  جوێن  دەبیستن،  )كورد( 
بەوان دەڵێم كۆڵ نادەم تاوەكو ئەوان واقیعیەتی 
من  ب��ڕوای  بە  بكەن.  قبووڵ  كوردەكان  بوونی 

کایا لەکاتی بردنی بۆ بەردەم دادگا
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كتومت ھەمان ئەو كەسانە بوون كە دەستەواژەی )برایەتی( 
یان خستە ژێر پێ   و بوونە ھۆی درووستبوونی درز لە نێوان 
گەورەترین چەكی دەستی  واڵتەكەماندا.  ھاوبەشی  كەلتووری 
گۆرانیبێژێك گۆرانییەكەیەتی، منیش رێگە نادەم گۆرانییەكانم 

بەم جۆرە شرۆڤە بكەن  و مانای دیكەیان پێ  ببەخشن.
زمانی  بە  گۆرانییەك  رامبگەیاندایە  من  بكەن  تەسەور 
ئەوكاتیش  ئایا  دەڵێم،  ئینگلیزی  و  عەرەبی   یاخۆ  ئیتالی، 

جەنجاڵییەكی وایان بەڕێدەخست؟
ھەر  لەسەر  گوتووە  و  كۆمەاڵیەتیم  گۆرانی  ھەمیشە  من 
)خراپە(  لە  دەاللەتی  داوە  و  رووی  واڵتەكەمدا  لە  شتێك 
ھەركاتێكيش  ك��ردووە.  بەرھەڵستیم  ئاشكرا  بە  ك��ردووە، 
گەشە  و پەرەسەندنێكم بینیبێت لەو رووەوە بۆچوونی خۆم 
خۆیاندا  لە  ئەمانەیان  ھەر  گۆرانییەكانیشم  راگەیاندووە. 

ھەڵگرتووە.
كۆمەڵێك  ھەوڵی  من  بڕوای  بە  و سكااڵنامانە  تۆمەت   ئەم 
لە  شتێك  پەیداكردنی  بۆ  بوو،  تەلەفزیۆن  كەناڵەكانی  لە 
قسەكانی مندا، تاوەكو درامای لەسەر درووست بكەن. گەر 
من لە سەرجەم كۆنسێرتە چەند ھەزار كەسییەكانمدا شتێكم 
گوتبایە ببوایەتە ھۆی دووبەرەكی نانەوە لە نێوان خەڵكیدا، 
بەاڵم  راستن...  تۆمەتانەش  ئەم  بكەم  قبووڵی  دەمتوانی 
وردی  بە  دادپەروەرانەوە  روون  و  بەزەینێكی  گەر  وانییە. 
بڕوانرێت  و  شەوە  ئەو  بەرنامەی  ریكۆردكراوی  ڤیدیۆی  لە 
شرۆڤەی بۆ بكرێت، دەبینین لە دژی من پیالنێك رێكخراوە.
دونیا  شوێنێكی  ھەر  لە  گۆرانیبێژێك  بكەنەوە  لێ  بیری 
رایبگەیاندایە لە ئێستا بەدوا بە ستایلی بلوز یاخود جاز گۆرانی 
دەڵێت، ئایا لەم قسەیە ھەڵهێنجان دەكرا كە ئەو خەڵكی 
گۆرانییەكی  ھیچ  جیهانییە  و  زمانێكی  مۆسیقا  داوە؟  ھان 
دونیا ناتوانێت خەڵكانی ھەموو جیهان جودا یاخۆ پێكەوە 
كۆ بكاتەوە. گەر ئەوانەی ھێرشیان كردە سەرم، بۆ ساتێك 
پۆلێن  دابەشكردن  و  لە  دەست  ویژدانیان  و  بۆ  بگەڕێنەوە 
ھەڵبگرن،  دا  )ئەوان(  و  )ئێمە(  بەسەر  مرۆڤەكان  بەندی 

كۆمەڵگەیەكی تەندرووست ترمان دەبێت.
من وەك پیاوێكی تەمەن چل  و دوو ساڵ بە دوو كچی منداڵەوە، 
كە تەنیا لە ڕێگەی مۆسیقاوە بژێوی ژیانی دابین دەكات، لە 
كارەكەی خۆمدا پرۆفیشناڵم  و باج  و خەراجیش ئەدەم. داھاتی 
سااڵنەم لە ڕێگای ئەلبوومی گۆرانی  و چەند كۆنسێرتەوە دابین 
دەبێت  و داھاتێكی دیكەم نییە. من بەرپرسیارێتییەكی زۆرم 
سەبارەت بە ئایندەی منداڵەكانم لەسەر شانە  و ھەرگیز رێگە 
نادەم كەس بێڕێزی بە پیشەكەم بكات. تا ئێستاش تەنانەت 
نەداوەتە ھیچ دامەزراوەیەك  و  یەك فلسم بۆ پشتیوانیكردن 

ھەموو ئەم جۆرە تۆمەتانەش رەت دەكەمەوە.
ستایلی  یەك  زمان  و  یەك  دونیا،  ھەموو  ھونەرمەندانی 
ڕێگەیەوە  لە  كە  ھەیە،  خۆیان  بە  تایبەت  پێشكەشكردنی 

خۆیان رادەگەیەنن. من لە بەر ئەوەی تامەزرۆیی گوێگرانم 
زانیوە،  خۆم  سەركەوتنی  نیشانەی  بە  كۆنسێرتەكانمدا  لە 
بە دروشمی سەركەوتن بە خێرھاتنم كردوون. ئەم دروشمە 
بووەتە تایبەتمەندییەكی من، كە بێگومان لە ھەموو بەرنامە 
تەلەفزیۆنیيەكانمدا بینیوتانە. بێجگە لەوەش ئەم درووشمە 
بە خێرھاتنێكی دووبارە  و قاڵبێكە لە سەرانسەری جیهاندا 
لە الیەن سیاسەتمەداران، ھونەرمەندان، پاڵەوانانی وەرزشی 
یەكەمی  پیتی  كە    )V( دروشمە  ئەم  دەھێنرێت.  بەكار 
نابێت  سەركەوتنە  و  مانای  بە  )Victoria(ی���ە،  وشەی 

لەوەدا بە دوای مانایەكی دیكەدا بگەڕێن.
گوتبووم:  دەردی��س��ەرم(  )ت��ووش��ی  گ��ۆران��ی  بەشێكی  لە 

بە  گیانمەوە/  دێتە  خەریكە  پاڵتۆكەیەوە/  بە  )كۆمیسێرێ  
گوللە قانونییەكانییەوە...( لە كۆنسێرتەكە بەمجۆرە گوتوومە: 
گیانمەوە/  دێتە  بە كۆمارییەكەی/ خەریكە  )توركیا دیسان 
بەگوللە قانونییەكانییەوە...( بیرم لەوە نەدەكردە وه  گۆڕانكاری 
بەم جۆرە بچووك بە تاوان لە قەڵەم بدرێت، چونكە ھەموو 
پۆلیسەكانی  تەنانەت  دەھێنن،  بەكار  گوللە  كۆمیسێرەكان 
كۆماری توركیاش! لە بەشێكی دیكەی گۆرانییەكدا گوتبووم: 
)پیاوكوژێكی ریش چڵكن/ ئەگەڕێت بەسەر سنگما.(( ئەمەم 
لە بەرنامەی راستەوخۆدا بەم جۆرە گوتووە: )كۆمیسێرێكی 
ریش چڵكن/ ئەگەڕێت بەسەر سنگما.( ھەردووكیان )پیاوكوژ( 
و )كۆمیسێر( دەكرێت ریشیان چڵكن بێت... سەرباری ئەوەی 
ھەموو ئەم دێڕە بێجگە لە گاڵتەیەك  و توانجێكی تەنزئامێز 

شتێكی دیكە نییە.
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چەندین ساڵ بەر لە ئێستا، لە ھۆنراوەیەكمدا دەستەواژەی 
لە  ویستم  كاتێك  ھاتبوو...  گاڵتەجاڕ(  )شازادەیەكی 
تەنیا  بوومەوە  و  گرفت  رووب��ەڕووی  بیڵێم  ئەلبومەكەمدا 
كاتێك كە گۆڕیم بۆ )شازادەیەكی قژلوول( مۆڵەتی وەرگرت! 
بڕوای من نووسەرانی )دەستوور و یاسای توركیا( ش  بە 
دەبێت وەاڵمدەرەوەی كۆمەڵێك خاڵی تەنزئامێزبن كە لە 
نووسینەكانیاندا ھەیە! میللەتی ئێمە دەبێت بزانێت چەندە 
لە جیهانی ئەمڕۆوە دوورن، تاوەكو ئیدی نیگەرانی پارچە 
پارچە كردنی واڵت نەبن، ئەویش بە ھۆی گوتنی تەنیا یەك 

گۆرانی كوردییەوە.
ئەم جۆرە ڕوانینە بۆ ھونەر دەبێت لە ناو ببرێت، دەبێت 
فەزای ھەناسەدان بە ھونەرمەند بدرێت. ھەر سیستمێكی 
یاسایی كە لەسەر بنەمای ویژدان بنیات نرابێت ناتوانێت 
خۆی  بەرھەڵستییەكانی  ساڵ  چەندین  كە  مۆسیقارێك 
بەرامبەر پارچە پارچە كردنی واڵت راگەیاندووە، تۆمەتبار 
ھاواری  دەیڵێن،  چرپە  بە  خەڵكی  كە  ئەوەی  من  بكات. 
حەقیقەتەكان  گەر  دەژین  و  واڵتەدا  لەم  ئێمە  پێدەكەم. 

بزانین ژیان  و واڵتێكی باشترو پێشكەوتوترمان دەبێت.
وا دەردەكەوێت منیش دەبێت لە ئێستا بەدوا، لە گۆڕانكاری 
مۆڵەتی  ئیدی  ڕاستیدا  لە  وریاتربم  و  ھۆنراوەكاندا  لە 
گۆڕانكاری بچووكیشم نابێت. بەاڵم ئایا ئێوە چاوەڕوانن من 

لە ژێر ئەم بارودۆخەدا ھەست بە ئازادی بكەم؟

مەنتق  و  بەڵگە  و  خ��ۆی،  پێكهێنانی  بە  دادگایە  ئەم 
نەگرتووە  و سەرجەم  بەرچاو  لە  دادپەروەرانەی  دادوەری 

یاسا جیهانییەكانی پێشێل كردووە.
منیش بە جێیدێڵم ئەو واڵتەی كە تێیدا منیان بە )ئاژاوەگێڕ 
و خاین( ناوزەد كردووە، ئەویش لەسەر بنەمای داوەریكردن 
لەسەر ئەو بەرھەمانەی لە كۆنسێرتەكانی سااڵنی پێشوومدا 

پێشكەشم كردوون(.
باڵ  بێدەنگی  كڕی  و  بەرگرینامەكە،  ھاتنی  كۆتایی  پاش 
بەسەر دادگادا دەكێشێت. پاش پێنج خولەك مافی چوونە 
دەرەوە لە واڵتی بۆ دەگەڕێننەوە  و دادگاییەكە دوا دەخرێت 

بۆ ١٦ی حوزەیرانی ھەمان ساڵ.
گەشتی  س��ازدان��ی  بۆ  رۆژ  چەند  پ��اش  كایا،  ئەحمەد 
كۆنسێرتەكانی لە ئەوروپا، سەفەر بۆ فەرەنسا دەكات  و تا 

كاتی دانیشتنی دواتری دادگا ناگەڕێتەوە توركیا.

سەرچاوە:
دیوارھا سخن نمی گویند

احمد كایا
ترجمە: یغما گلرویی – ایدین اقاخانی

چاپ اول: ١٣٨٦
انتشارات: نگاە
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دەنگێك ھێشتا پڕ بوو لە سۆز 
ھیچ كەسێك ناتوانێت ناسنامە لە من بستێنێتەوە. پێویستە ھەمووان ئەمە بزانن

ئه حمه د کایا

سیروان  رەحیم

ژینی كورتم دی پڕاوپڕ بوو لە شانازی و شەرەف

عومری زۆرم دی كە دوایی هات بە ریسوایی و نەدەم   

ھێمن
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سیمایەكی ھەبوو سه رنجڕاکێش. ریشێك مینا گەواڵە ھەوری 
خەندەیەكی  ب���ەردەوام  ھاتبوو.  یەكدا  بە  سپی  و  رەش 
دایكێكی  لە  ئەو  بوو.  سیمایەی  ئەو  سەر  ساباتی  شیرین 
دەبێت.  دایك  لە  مەالتیا  شاری  لە  كورد  باوكێكی  و  تورك 
فێربوونی  دەینێرێتە خولی  باوكی  تەمەنی شەش ساڵیدا  لە 
تەمبوور. پاش ئەوەی لە كوردستانەوە »شاری مەالتیا«ەوە 
زۆر  ئاستەنگیی  رووبەڕووی  ئەستەنبوڵ  دەچنە  خێزانیی  بە 
دەبێتەوە. ئەو لەو نەوەیەی حەفتاكان بوو »سەدەی بیست« 
ئەستەنبوڵ  لە  كوشت.  وزەیانی  و  كات  گەلێ  سیاسەت  كە 
دەبێت بە شۆفێری تاكسی، بەاڵم لە ناوەڕاستی ھەشتاكان و 
سەرەتای نەوەدەكانی سەدەی رابردوودا دەبێت بە سترانبێژی 
بە نێوبانگ و خۆشەویستی خەڵك، دەبێت بە ئەحمەد كایا. 

ئەو سترانبێژێك بوو بۆ ھونەر و ھەڵوێستی جوان ژیا. 
نمونەی ئەو كەسانەیش كەمن، ھەمیشە وەھا بووە كەسانی 
بەو  ئاماژە  ئێمە  بەداخەوە  دەبێ  كەمن.  ھەڵوێست  خودان 
بكەین.  سەردەمەكاندا  ھەموو  لە  مرۆڤ  خەمگینەی  دیاردە 
بخەینە  دیاردەیە  ئەو  ھۆكارەكانی  ھەموو  لێرەدا  ناكرێ 
بەرچاو. » ئەوەیش ئەگەر پەی پێ ببەم، یاخود ئەگەر تۆ 
ئەو ھۆكارانەی منت پێ پەسەند بێت«. بەاڵم وەك چۆن لە 
رۆژگەلی رەش و لە بارگەلی نالەباردا مرۆڤ دەبێ چاوەڕوانی 
پێچەوانەكەیشی  دیارە  بێت،  ژیان  پڕحەزی  و  گەش  رووی 
دروستە. ھەر بەو چەشنە كەسانی وەكو ئەحمەد كایا لەوانەن 
لە رۆژگاری نەبوونیدا، نەبوونی جوانی و ھەڵوێستدا، دەبن بە 

ھەوێنی ھەڵوێست و جوانی. 
ئەو سترانبێژە یەكجار زوو مرد و ئاواتی ڤەگەری بۆ نیشتمانی 
ئەو  ناچێت  ئەوەی  بەاڵم  ئەو چوو،  گڵەوە.  ژێر  بردە  ئازیز 
ھەڵوێستە شایستە و خۆشكەیەتی كە ھەمیشە یاد و ناوی 

وی بەزیندویی دەھێڵێتەوە. 
بەرجەستەكرد.  خۆی  ھەڵوێستی  ناوازەدا  پەیڤێكی  لە  ئەو 
بەرجەستەكردنێك بوو بە ھەوێنی زیندوێتی وی. ئەو گوتی: 
و  نەناسن  فەرمی  بە  ك��ورد  ن��ەت��ەوەی  توركیا  لە  »ھەتا 
بەمردوییش  نەبێت،  دەستەبەر  واڵتە  لەو  دیمۆكراسی  ھەتا 

نەمبەنەوە«… 
سیاسیگەل لە پای زۆر ھۆكاردا، زۆر جاران ناتوانن ھەڵوێستی 
لەم جۆرە دەرببڕن، جیاوازییش لە نێوان سیاسی و ھونەرمەنددا 
ھەر ئەو خاڵە گرنگەیە. بەاڵم ھەر لێرەیش دایە جیاوازی لە 
نێوان ھونەرمەندی بە ھەڵوێست و  ھونەرمەندێكدا دەبینین 
خوازیارە لە شتگەلی مەبەست و بە دەربەست خۆی البدات. 
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كۆچی دوایی كرد. ھەر لەو شارە، لە گۆڕستانی 
پێرالشێزە خرایە ئامێزی خاكەوە. پێرالشێزە، كە 
نزیكەی  و  جیهانە  گ��ەورەی  گۆڕستانی  دووەمین 
بە  ك��راوە  جێگەیە  ئەم  لەمەوبەر  ساڵ  دووس��ەد 

گۆڕستان. فەرەنساییەكان دەربارەی دەڵێن: 
»ئەم گۆڕستانە گۆڕستانی ھەست و مێژووە.« 

ن��اوداری  ھەن  كەسانێك  گۆڕی  گۆڕستانەدا  لەو 
فریدریك  وەك��و  كەسانی  ئارامگەی  جیهانین. 
و  بەلزاك  پیاف،  ئەدیت  رۆسۆ،  مۆلێر،  شۆپان، 
كەسانی تریشە. دیارە ئەو گۆڕستانە بۆ كوردیش 
گرینگی خۆی  ھەیە، چونكە كۆمەڵێ كەسایەتی 
كورد كە لە تاراوگەدا مردن لەوێ نێژراون. یەكێك 
پاش  سترانبێژە.  كایای  ئەحمەد  كەسانە  لەو 
مردنی كایا لەو گۆڕستانە، بەھەزاران كوردستانیی، 
عاشقانی  و  كورد  دۆستەكانی  لە  زۆر  كۆمەڵێكی 
بۆ  شكۆدا  پڕ  تەدارەكێكی  لە  ئ��ازادی  و  جوانی 

ئەو  بەڕێكرد.  خۆشەویستەیان  ھونەرمەندە  ئەم  دواج��ار 
بەڕێكردنە شایستەی ئەو مرۆڤەیە و دەبوو ئەو سترانبێژە 
ھەر بەو جۆرە  یان جوانتر و پڕشكۆتر لە زێدی خۆی ئەوەی 
بۆ ساز بكرایە. بەاڵم چ دەڵێی. چ دەڵێی لە ھەمبەر مرۆڤ؟ 
مرۆڤ لەوەتەی ھەیە كێشە و ئاستەنگە بەرانبەر بە خۆی و 

پێشكەوتنی خۆی. 
ئەحمەد كایا دەیتوانی بە جۆرێكی تر بژی و تاراوگە نەبێ�ت 
بە ماڵ و بە ئارامگەی بەردەوامی. بێگومان بۆ ئەحمەدیش 
»ھەلێكی زێڕین!« ھەڵكەوتبوو وەكو كەسانی دی دەست لە 
كوردی بوونی خۆی بشوات و خۆشبەختانە بژی، بەاڵم ئەم 
نەیكرد. بۆچ نەیكرد، چونكە ئەو دەیەویست خۆی بێ�ت و 
شتێكی تر لە خۆیدا بەرجەستە نەكات. نەیدەویست تەنێكی 

نامۆ بە كۆڵەوە بگرێت.         
یلماز  پ��اڵ  لە  ئ��ازی��زەم��ان  و  خ��ۆش  دەنگە  ئ��ەم  دوێنێ 
و  الم��ان  نایەتەوە  ئیدی  راكشانێك  راكشا.  دا  گوینای- 
خەڵكدا  لەگەڵ  خ��ۆی  دوای  جوانەكانی  شتە  تەنها  بە 
ئەوانمان  دەژی.  گەڵمان  لە  دەدەن��ێ  ئەوەمان  ھەستی 
رۆژانێك راكشاند،  سەرفرازی  گەشی  رۆژان��ی  ھیوای   بە 

بچنەوە ئامێزی گەرمی نیشتمان.
ب��ەرچ��او   شتگەلێكی  وەھ�����ادا   ك��ەس��ان��ی  م��ەرگ��ی  ل��ە 
سەرنجڕادەكێشن. لەو گۆڕستانە و لە نیشتمانیش بە ھەزاران 

كەس فرمێسكیان بۆ ئەو دەباراند، بەاڵم دەنگە بە سۆزەكەی 
وی ئەو ھەزاران كەسەی گوڵباران دەكرد. 

ئەحمەد كایا لە دیدارێكدا دەیگوت: 
»من لە شەش ساڵییەوە دەستم پێكرد. باوكم لە تەمەنی 
شەش ساڵیمدا تەمبورێكی بۆم كڕی و دەستم بە فێربوونی 
ئەو ئامێرە كرد. راستییەكەی كێشەكە لەوێوە دەستی پێكرد. 

لەوانەیە لە و بوارەدا لە ھەمووان گوناھبارتر باوكم بێت«.
ئەو كاتەی باوكی لەكارگەی رستن و چنین خانەنشین دەبێت، 
ئەحمەدیش وەكو الوێكی خوێنگەرم لە ژێر كاریگەری بزاڤی 
سیاسی ئەو دەمەدا دەبێت. پاش خانەنشین بوونی باوكی 

بۆ ئەستەنبوڵ دەگوێزنەوە.
گواستنەوەی  ب��ە  س��ەب��ارەت  خ��ۆی  ب��ۆ  ك��ای��ا   ئ��ەح��م��ەد 

ماڵباتەكەیان دەڵێت: 
»لە بیرمە ئەوە دەمەی بەڕێ كەوتین شەو بوو، ٧ كەس 
بوین و بەسواری ماشینێكی بار ھەڵگر، خۆمان و كەلوپەلمان 
جاری  بۆ  كەوتین.  بەڕێ  ئەستەنبوڵ  بەرەو  مەالتیەوە  لە 

یەكەم لە ژیانمدا دەریام بینی و گوتم: 
كەسدا  لەگەڵ  لەوێ  گەورەیە.«  جۆگەیەكی  چەند  »ئاھ� 
قسەم نەدەكرد. چونكە نەمدەتوانی وەكو ئەوان بدوێم. بۆیە 
بەردەوام  دەچووم.  و  دەھاتم  كۆاڵنەكاندا  بە  الڵێك  وەكو 
لە شانشینەوە تەماشایانم دەكرد. جلوبەرگیان جیاواز بوو. 
ھەڵسوكەوتیان جیاواز بوو. ھەوڵم دەدا وەكو ئەوان بدوێم و 
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مینا وان بكەم. چومە الی بەرگدروو ویستم پانتۆڵی وەكو 
ئەوان بدرووم. ئەو پانتۆڵەی بەرگدروو بۆ منی دووری، بۆم 
رۆژگارێكی  نەدەھات.  لە من  و  لەوان دەھات  نەدەگونجا. 
بەدەوری كچێكدا  و  ھەركەسە  قوتابخانە  لە  بوو.  سەخت 

دەھات. منیش رۆژێك بە كچێكم گوت: 
قسەت  دەمەوێ  بدە.  منیش  بە  كات  پێنج خولەك  »ئێ 

لەگەڵدا بكەم. بۆچ لێمان رادەكەن؟«
كچەكە گوتی: 

»یاھوو تكا دەكەم. من وەاڵمەكەیم زۆر لەبەر شان گران 
بوو.« 

لە وەاڵم دا گوتم: 
)تكا  واتای  نەمدەزانی  دەمە  ئەو  دەكەم.  تكا  »منیش 
دەكەم( چییە. وامزانی شتێكی نا شایستەم پێ دەڵێت.*

بابەتی  دەگاتە  رۆژان���ەدا  ئ��ەو  گێڕانەوەی  لە  ئەحمەد 

باڵوكردنەوەی یەكەم بەرھەمی و دەڵێت:
»رۆژانی سەرەتا كاتێك یەكەم كاسێتم دەرچوو، ھەستم 
بە ھەڵچوونێكی گەورە دەكرد. ئەو كاتە ھیچ توانایەكمان 
نەبوو. پەیوەندیمان بە ھیچ تەلەفزیۆنێكەوە نەبوو. تەنانەت 
بەاڵم سەرباری  نەبوو.  رۆژنامەیەكدا  لە  پارەی ریكالممان 
ئەوەیش توانیمان دەنگمان بە ھەزاران و بگرە بە سەدان 

ھەزار بگەیەنین.«  
جوانی  ن��اوی  بە  داوە  ھەوڵم  دەڵێت:«ھەمیشە  كایا 
ھەمووان  دەب��ێ  ب��ەاڵم  بڵێم.  گۆرانی  دۆستایەتییەوە  و 
لێ  خۆمم  ناسنامەی  ناتوانێت  كەسێك  ھیچ  بزانن  ئەوە 

بستێنێتەوە. پێویستە ھەمووان ئەمە بزانن.« 
* بە زمانی توركی  تكا دەكەم دەبێ�ت بە »ریجا ئەدەرم« 
ھەڵبەتە ئەحمەد كایا ئەو دەمە ھێشتا باش زمانی توركی  

نەزانیووە و بۆیە تێنەگەیشتووە.

کایا گۆڕەکەی 
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لە دوای دامەزراندنی کۆماری تورکیای نوێ لە ساڵی ١٩٢٤ 
بەڵێنەکانی خۆی کە  لە ھەموو  ئەتاتورک  بە دواوە، کەمال 
کە  شتێک  ھەموو  ب��ووه وە،  پاشگەز  داب��وو،  کوردەکانی  بە 
بۆنی کورد و کوردستانی لێدەھات قەدەغەکرد، وشەی کورد 
مێژوویيەکاندا  کتێبە  و  فەرھەنگ  ھەموو  لە  کوردستانی  و 
قەدەغەکرد بەو ئاواتەی کە نەتەوەی کورد بتوێنێتەوە و ئەگەر 
بە  خۆیان  حاڵەتدا  باشترین  لە  بمێنێتەوە  لێ  شتێکیشیان 
»تورکی چیایی« بزانن. دەبێت چەندین ھونەرمەند، نووسەر 
توابێتنەوە و تەنیا  لە بۆقەتەی تورکدا  و دەنگخۆشی کورد 
جارێکیش ئەو ھەلەیان بۆ نەڕەخسابێت شانازی بە کوردبوونی 

خۆیانەوە بکەن؟ لێرەدا ئەحمەد کایا وەکو نموونەیەکی زیندوو 
دەھێنینەوە و باسی ژیانی سیاسی ھونەرمەندێک دەکەین کە 
ناوەندی میدیایی تورکیا و باکووری کوردستانی ھەژاند، دوای 
ئەوەی لە کاتی وەرگرتنی خەاڵتێکدا تەنیا لەبەر ئەوەی گوتی 
لە ئەلبومە نوێیەکەمدا گۆرانییەکی کوردی دەچرم چونکە من 
کوردم و دڵنیام کە خەڵکانی بەھەڵوێست ھەن ئەو ئەلبومەم 
بۆ باڵو بکەنەوە. تەنیا ئەو دوو وشەیە بەس بوو بۆ ئەوەی 
کایا  ئەحمەد  بەرانبەر  کینەیان  و  رق  فاشستەکان  تورکە 
ھەڵڕێژن و واڵتبەدەری بکەن و سەری خۆی ھەڵبگرێت و لە 

تاراوگە بە حەسرەتی نیشتیمانەوە سەربنێتەوە.

ئ���ەح���م���ەد ک��ای��ا 
و  کوردستانی  مرۆڤێکی 

هاوواڵتیەکی جیهانی

کاوە ئەمین
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ئەحمەد کایا لە ساڵی ١٩٥٧ لە مااڵتیا لە خێزانێکی ھەژار 
بەزەحمەت  و  بوو  تاکسی  باوکی شۆفێری  بوو،  دایک  لە 
ئەحمەد  دەک��را.  دابین  بۆ  منداڵەکانی  و  خۆی  بژێوی 
بووە  یەکێک  باوکی  بوو،  خێزانەکەی  منداڵی  پێنجەمین 
لەو کرێکارە کوردانەی کە بۆ بژێوی ژیان لە سێمسوورەوە 
بە کرێکاری و  روودەکاتە شاری ماالتیا و دەست دەکات 
دەدات.  ژیان  بە  درێژە  تاکسی  شۆفێری  وەکو  پاشانیش 
دایکی ئەحمەد، تورک دەبێت شان بەشانی باوکی ئەحمەد 
دەکات.  پ��ەروەردە  شایسەتە  شێوەیەکی  بە  منداڵەکانی 
ھەژاری و نەداری و چەوساندنەوە ھەر لە مەنداڵییەوە بە 
ژیانی ئەحمەد کایا ئاشنا دەبن، ئەوەش ھۆکارێک دەبێت 
کە کاریگەری لە سەر بیرکردنەوەی ئەحمەد کایا دابنێت 
لە گەنجێتیدا زیاتر ئاوێتەی خەباتی چینایەتی بێت، خۆی 
بە ھاوڕێ و ھاوکاری،  کرێکار و ھەژرانی ئەو واڵتە بزانێت 
الیەک  لە  دەدەنەوە.  رەنگ  گۆرانییەکانیدا  لە  دواجار  کە 
و  دەوڵەت  بەاڵم  ھەژران،  خۆشەویستی  کەسێکی  دەبێتە 
ئەحمەد  سەرسەختی  دووژمنی  دەبنە  دەستگاکانی  دامو 

کایا.
منداڵێکی  و  سەربزێو  منداڵییەوە  لە  ھەر  کایا  ئەحمەد 
عەجول بووە و ھەمیشە ھەوڵی ئەوەی داوە لە دەرگا جۆرا 
و جۆرەکان بدات، سەری بە سینەماکاندا کردووە و ئەگەر 
باپیرەی  میوەکانی  داوە  ھەوڵی  بێت  پێنەبوو  پارەشی 

بدزێت و بیانفرۆشێت، تا بە پارەکەی بچێتە سینەما. 
لە ماوەی چل و سێ ساڵی تەمەنیدا ئەحمەد کایا شایەتی 

سێ کودەتای سەربازی خوێناوی دەبێت لە تورکیا، ژیانی 
و  مەترسییەوە  کەوتە  کایا  ئەحمەد  وەکو  کەسی  ھەزارن 
یانیش لە  سەدان کەس گیران و بێ سەر و شوێن کران 
تایبەتی چاالکوانە  بە  گیانيان سپارد  ئەشکەنجەداندا  ژێر 

کوردەکان و چەپەکان. 
ئەستەنبووڵ،  بۆ  باردەکەن  مااڵتیاوە  لە  ئ��ەوەی  دوای 
دنیایەکی نوێ بەرووی ئەحمەد کایادا دەکرێتەوە، شارێکی 
مەزن، فرە فەرھەنگ و فرە نەتەوە، تەوژمی چەپگەرێتی و 
سۆسیالیستی، کاریگەری الوانی فەرەنسا کە بە نەوەی ٦٨ 
کردبووە سەر الوان  تەواویان  کاریگەری  بوون،  بەناوبانگ 
ئەو  نێو  لە  کایا  ئەحمەد  کورد،  و  تورک  و خوێندکارانی 
تەوژمەدا خۆی دەبینییەوە. الوان لە زۆر واڵتدا کەوتبوونە 
بگۆڕن،  دنیا  دەیانویست  نەک  و  سیاسی  نەشئەیەکی 
بەڵکو تەنانەت دەیانویست لەڕێگای مۆدیلێکی نوێ جل و 
روخسارێکی نوێوە خۆیان لە سەردەستەکان رزگار بکەن و 
کۆتایی بە زوڵم و زۆرداری چینایەتی و نەتەوایەتی بهێنن. 
بتوانێت  کایا  ئەحمەد  ئەوەی کە  نابێتە ھۆی  ئەوە  بەاڵم 
بە ئاسانی تێکەاڵوی ئەو ژیانە نوێيە ببێت و ژیانی مااڵتیا 
بەتەواوەتی لە بیر بکات. کەمدەرامەتی وای لێدەکات دەست 
لە خوێندن ھەڵبگرێت، بەاڵم ئەو باغڵەمەیەی )ئامێرێکی 
مۆسیقایە( کە لە تەمەنێکی منداڵییەوە باوکی بۆی دەکڕێت 
دەبێت بە بەشێک لە ژیانی و ناتوانێت دەستبەرداری ببێت، 
لەو  بتوانێت  تا  بەکاردەھێنێت  ھاوکات دەنگە خۆشەکەی 
و  چینایەتی  خەباتی  و  ژیانی  نەھامەتیەکانی  ڕێگەیەوە 
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ھەندێکجاریش نەتەوایەتی دەکاتە ھەوێنی گۆرانیيەکانی. 

لە کودەتا سەربازییەکەی ساڵی ١٩٨٠ کە بە کودەتای ١٢ 
سێبتێمبەر ناسراوە،  دەیان ھەزار کەس لە گرتوخانەکانی 
ئەشکەنجەدا  ژێر  لە  کەس  س��ەدان  و  پەستێنران  تورکیا 
گیانیان لە دەستدا کە لە ناویاندا ھاوڕێکانی ئەحمەد کایاشی 
ھونەرمەندە  ئەو  ژیانی  لە  گەورە  وەرچەرخانێکی  تێدابوو، 
سەرھەڵدەدات، ئیدی ئەو دەیەوێت لە رێگای گۆرانییەکانییەوە 
پەیامی پشتیوانی خۆی بۆ ھاوڕێ زیندانیکراوەکانی بنێرێت 
و پێیان بڵێت کە ئەوان تەنیا نین. ناوەرۆکی گۆرانییەکانی 
کە تێکەاڵوێک دەبێت لە پەیامی سیاسی و جڤاکی کە بۆ ئەو 
سەردەمەی تورکیا بڤە دەبن دەبنە ھۆی ئەوەی کە زۆربەی 
دەستگا موسیکیەکان دەست بنێن بەرووی ئەحمەد کایاوە و 

گۆرانیيەکانی بۆ تۆمار نەکەن. 
بۆ  زۆری  سەرێشەیەکی  کایا  ئەحمەد  ئەلبوومی  یەکەمین 
درووست دەکات بەتایبەتی ئەو گۆرانییە کە تێیدا دەڵێت » 
لەو دوورە واڵتێک ھەیە کە تێیدا ژیانێکی پڕ لە خۆشەویستی 
بۆیە  کوردستانە،  کایا،  ئەحمەد  مەبەستی  دیارە  تێدایە«، 
لەسەر ئەو گۆرانییە دەیخەنە زیندانەوە و دادوەر داوای لێ 
دەڵێت  کە  لەوەی  چییە  مەبەستی  بکاتەوە  روونی  دەکات 
» لەو دوورە، واڵتێک ھەیە«. ئیدی ئەو گۆرانییە دەبێتە 
ویردی سەر زمانی دەیان ھەزار زیندانی ناو حەپسخانەکانی 
تورکیا و ئەحمەد کایا ناوبانگێکی گەورە پەیدا دەکات. بەاڵم 
پۆلیسی  الیەن  لە  کۆنسێرتێکدا،  ھەر  بوونی  تەواو  لەگەڵ 

تورکەوە دەستبەسەر دەکرێت.
لە  کوردستان  باکووری  لە  چەکداری  شەڕی  دەستپێکردنی 
ساڵی ١٩٨٤ دا، خەوێکی ناخۆش بوو کە تورکیا بە ئاواتی 
بینینییەوە نەبوو، بەاڵم بە دیوەکەی دیکەدا راچڵەکاندنێکی 
دیکە  جارێکی  و  نەتەوەیی  ھەستانەوەیەکی  و  مێژوويی 
بزواندنی ھەستی ناسیۆنالیستی کوردانی باکوور بوو کە لە 
قۆناغی مردندا بوو، دەروەی کوردستان بە تایبەتی شاری 
ئیستەمبووڵ کە نوخبەیەکی باشی کورد سەرەڕای سڕبوونی 
ناسیۆنالیستی  بیری  بە  نوێیدا  گڕوتينێکی  کوردایەتیيان 
بەتایبەتیش  و  ن��ووس��ەران  و  ھ��ون��ەرم��ەن��دان  ک���وردی، 
خوێندکارانی زانکۆکان دەورێكی کاریگەریان گێڕا  لە زیندوو 
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ئەوەی  س��ەرەڕای  ئەوە  کوردایەتی،  ھەستی  کردنەوەی 
بیر  لە  کوردیشیان  زمانی  تەنانەت  لەوانە  ھەندێک  کە 
لە  دەوڵەت  توانەوەی  تەوژمی  ژێر  لە  یانیش  چووبوەوە، 
الیەک و ھەژمونی بیری چەپگەرایی کە حیزبە چەپەکانی 
تورکیا پیشڕەوایەتیيان دەکرد بەاڵم نەیانتوانیبوو لە ژێر 
ھەژمونی ھەستی تورکچێتیدا خۆیان رزگار بکەن، ئەحمەد 
کایا یەکێک بوو لەوانەی کە دەتوانین بڵێین کوردی ھیچ 
کوردایەتییەوە.  کاریگەری  ژێر  کەوتبووە  بەاڵم  نەدەزانی 
سیمبوڵە کوردییەکان جارێکی دیکە رەواجیان پەیداکردەوە 
و بە تایبەتی رەنگەکانی ئااڵی کوردستان »کەسک و سوور 
و  کوردبوون  نێوان  لە  سنووریان  سەرلەنوێ  زەرد«،  و 
تورکبووندا تۆخ کردەوە. لە ساڵی ١٩٩٠ دا بۆ یەکەمین 
جار ئەحمەد کایا لە ناو ئاپۆرەیەکی جەماوەری گەورەدا 
لە ئیستەنبووڵ لە کاتی گۆرانی گوتندا، ملپێچێکی کەسک 
و سوور و زەردی لە ملەیەوە ئااڵند، ئەوە بوو بە تۆمەتی 
جودایی خوازی برایە بەردەم دادگا. ناوی ئەحمەد کایا وەکو 
ناوێکی نەخوازراو و قاچاخ وابوو لە رادیۆ و تەلەفزیۆنەکانی 
ناو  بەڵکو  نەدەکرا،  پەخش  گۆرانیەکانی  نەک  دەوڵەتدا 
لەکاتی  تەنیا  رۆژنامەکانیشدا  لە  بوو.  قەدەغە  ھێنانیشی 
کوردییەکان  رۆژنامە  بەاڵم  دەب��را،  ناوی  دادگایکردنیدا 
الیەن  لە  دەردەچوون  تورکی  بە  کە  رۆژنامانەی  ئەو  یان 
دەنگدانەوەیەکی  کایا  ئەحمەد  ک��وردەوە،  واڵتپارێزانی 
ھونەرمەندە  ئەو  جەماوەری  دەھات  تا  و  ھەبوو  گەورەی 
بەرەو لووتکە ھەڵدەکشا، بەتایبەتی لە شارە کوردییەکانی 
و  پشت  و  کێوێک  بە  بوو  کایا  ئەحمەد  )ئامەد(دا  وەکو 
پەنای ئازادیخوازانی کورد. ھەر بۆیە ئەحمەد کایا لە چەند 
باکووری  پایتەختی  دیاربەکر  بااڵی  بە  خۆیدا  سترانێکی 
کوردستانیدا ھەڵدا و تەنانەت ئەو ستایلەی کە ئەو گۆرانی 
پێ دەگوت بووە سەرچاوەی ئیلهام بۆ چەندین گۆرانیبێژی 
دیکە کە لەناو شۆڕشی کورددا دەوری بااڵیان ھەبوو. لە 
باکووری  رابردوودا، شۆرشی  نەوەدەکانی سەدەی  سااڵنی 
سەرتاسەری،  و  جەماوەری  شۆڕشێکی  بووە  کوردستان 
تورکیایان  دواتریش  و   ١٩٩١ نەورۆزی  خۆپیشاندانەکانی 
بوونە  کورد  داواکاریەکانی  کات  تێپەڕبوونی  بە  ھەژاند 

فاکتەرێکی گەورە کە ئیدی ھەنگاو بۆ دواوە ھیچ مانایەکی 
نەبوو، ئەحمەد کایا ئەگەرچی ھیچ کاتێک نەبووە ئەندامی 
دەنگانەی  لەو  بوو  یەکێک  بەاڵم  کوردی،  پارتێکی  ھیچ 
کورد  جەماوەری  داخوازی  لە  پشتیوانی  بەبەردەوامی  کە 
قارچک  وەکو  کوردستان  مەدەنییەکانی  رێکخراوە  دەکرد. 
لە ھەموو شوێنێکی باکووری کوردستان و شارە گەورەکانی 
تورکیا ھەڵدەتۆقین و تورکیا نەیدەتوانی ڕێگایان پێبگرێت، 
سەدان و ھەزاران کەس بێ سەر  و شوێن کران، یەکێک 
لەو رێکخراوانەی کە دەورێکی گرنگی بینی لە بزووتنەوەی 
ئازادیخوازی کورددا، ڕێکخراوی »دایکانی شەممە« بوو کە 
ھەموو شەمەیەک لە گۆرەپانەکاندا کۆدەبوونەوە و داوای 
رێکخراوگەلی  دەکرد.  شوێنەکانیان  و  بێسەر  چارەنووسی 
لەو جۆرە لە سااڵنی حەفتا و ھەشتاکاندا لە واڵتانی التینی 
ئەمریکا دەورێکی کاریگەریان گێڕا لە کەنار خستنی رژێمە 
دایکانی  تەوای  پشتیوانی  کایا  ئەحمەد  دیکتاتۆریەکاندا، 
لە  یەکێک  رەمزێک  وەک��و  تەنانەت  و  دەک��رد  شەممەی 

ئەلبومەکانی خۆی بەناو »دایە« باڵو کردەوە. 
فۆندی  الیەن  لە  کایا  ئەحمەد   ١٩٩٨ ئ��ازاری  مانگی  لە 
ساڵ«  »گۆرانیبێژی  وەکو  رۆژنامەنووسانەوە  مەگەزینی 
ھەڵبژێردرا و خەاڵتی ئەو ساڵەی پێ رەوابینرا، بەاڵم لە کاتی 
وەرگرتنی خەاڵتەکەدا کە سەدان کەسایەتی رۆشنبیری و 
ھونەری تورکیا بەشدریان کرد، تەنیا لەبەر ئەوەی گوتی:« 
سوپاسی ھەموو ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ، دایکانی شەممە 
کە  دەکەم  تورکی  کۆمەڵگەی  و  میدیایی  خاوەنکارانی  و 
منیان بە شایستەی ئەو خەاڵتە بینی. دەبێت ئەوەش بڵێم 
کە من لە ئەلبومی داھاتومدا گۆرانییەک بە کوردی دەڵێم 
وکلیپێکی بۆ دەکەم. من دەزانم کە مرۆڤی ئازا ھەن کە ئەو 
ڤیدیۆیەی من باڵو دەکەنەوە، ئەگەر نا نازانم ئەوان چۆن 
قسانەی  ئەو  دەبێتەوە«.  راست  سەڕ  تورکی  کۆمەڵگەی 
پەردەی  و  شڵەقاند  بەتەواوەتی  گۆمەکەی  کایا  ئەحمەد 
ھەڵدایەوە،  تورکی  فاشیزمی  راستەقینەی  ڕووی  لەسەر 
ئەوە بوو بەشێکی زۆری بەشداربووان کەوتنە سەرزەنشتی 
ئەحمەد کایا و رەجمیان کرد و بەپاڵ لە ھۆڵەکە کردیانە 
تورکیا  رۆژنامەکانی  دواتریش  و  دوای��ی  رۆژی  دەرەوە. 
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 – کایا  ئەحمەد  »شەرفسز  نووسیان  گەورە  مانشێتی  بە 
ھونەرمەندێکی  ئیدی  ئەوەبوو  بێشەرەف«،  کایای  ئەحمەد 
وا لەو واڵتەدا جێگای نەبووەوه  و ناچار کرا بچێتە ھەندەران 
و لە فەرنسا گیرسایە، بەاڵم ئەحمەد کایا بەو ھەڵوێستەی 
بەرەو بەرزایی رۆیشت، ئیدی کوردبوون و ھەستی نەتەوەیی 
گەیشتە لوتکە. بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا، ئەحمەد کایا خۆی بە 
ھاوواڵتیەکی جیهانی لەقەڵەم دەدا و ھەمیشە برایەتی گەاڵن 

وێردی سەرزمانی بوو.  
لە دوای دەستگیرکردنی عەبدوڵاڵ ئۆجەالن لە فیستیڤاڵێکی 
کەس  ھ���ەزار  س��ەد  ل��ە  زی��ات��ر  ک��ە  گ����ەورەدا  فەرھەنگی 
داوای  بڵند  دەنگێکی  بە  کایا  ئەحمەد  کرد،  بەشداریان 
لە  کاتێکیش  کرد،  ئۆجەالنی  ئازادی  و  کوردستان  ئازادی 
یەکێک لە گۆرانییەکانیدا گوتی »ئێمە ھەموو بیری ئاپۆ« 
کوردایەتی  خەتی  ئیدی  دەکەین،  ئ��ازادی  بیری  دەکەین 
خۆی جیاکردەوە و بەتەواوەتی میدیاکانی تورکیایی لەخۆی 

ھارکرد. ئەحمەد کایا ھیچ کاتێک نەبوو بە ئەندامی پارتی 
وەکو  دیکە،  پارتێکی  ھیچ  یان  کوردستان،  کرێکارانی 
بۆخۆی  مێژوویەکی  بەاڵم  مایەوە،  بێالیەن  ھونەرمەندێکی 
 ١٦ لە  راگەیاند.  خۆی  نەمری  ھەتایە  ھەتا  و  نووسیەوە 
نۆڤێمبەری ساڵی ٢٠٠٠ دا، بە حەسرەتی ئازادی و گەرانەوە 
کەوت،  لێدان  لە  گەورەکەی  دڵە  یەکجاری  بە  نشتیمان  بۆ 
تەنانەت تورکیا ڕێگای نەدا تەرمەکەی لە باوەشی ئامه ددا 
بە خاک بسپێردرێت و لە پاریس لە نزیک دکتۆر قاسملو و 

یەڵمازگۆنای بەخاک سپێردرا.
ھەتا  دۆستێکی  و  ئازادی  سیمبوڵی  بووەتە  کایا  ئەحمەد 
ھەتایی نەداران و ھەژارانی کورد و نەتەوەکانی دیکە جیهان، 
بۆیە سااڵنە لە یادی کۆچی ئەو کەڵە ھونەرمەندەدا سەدان 
ھەزار مرۆڤی کورد پێی دەڵێن »ئەحمەدۆ بیرت دەکەین و 

لەیادمان ناچیت«.

گۆڕەکەی ئەحمەد کایا
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ده به خشێته   خه اڵت  گۆڤار،  رۆژنامه نووسانی  کۆمه ڵه ی   
و  تورکیا  کوردی  کۆچکردووی  گۆرانیبێژی  کایای  ئه حمه د 
ساڵی  رووداوه ك��ه ی  به رامبه ر  لێده کات  لێبوردنیشی  داوای 
که   دابه شکردندا  خ��ه اڵت  ئاھه نگێکی  له   كاتێك   ١٩٩٩
ناوبراو رێکیخستبوو، ھێرش كرایه  سه ر ئه حمه د  کۆمه ڵه ی 
به گوێره ی   . کوردی  زمانی  به   گۆرانی  وتنی  به ھۆی  کایا 
داوه   بڕیاری  کۆمه ڵه یه   ئه و  سه باح،  رۆژنامه ی  ھه واڵێكی 
ھه موو ساڵێک خه اڵت به  ئه حمه د کایا ببه خشێت. ئه و خه اڵته  
ھونه رمه ندی  ھاوسه ری  کایا  گولته ن  ئاماده بوونی  به   که  
ئای  ساڤاش  له الیه ن  خه اڵته که   ده کرێ،  پێشکه ش  ناوبراو 
که  دۆستێکی نزیکی ئه حمه د کایا بوو، درا به  ئومێد یه ڵماز
مه سه له ی  رایگه یاند:  کایا  ئه حمه د  ھاوسه ری  کایا  گولته ن 
به خشینی خه اڵت به  ئه حمه د کایا ماوه ی دوو ساڵه  باسی 
موزیک  ھونه رو  پیاوی  کایا  ئه حمه د  وتیشی:  ده کرێ  لێوه  
بوو، به خشینی ئه و خه اڵته  شتێکی باشه و پێویسته  بکرێ، 
ئێمه  له و ڕووداوه ی ئه و شه وه  که  له ساڵی ١٩٩٩ دا روویدا، 
تووشی غه مبارییه کی زۆر بووین، به اڵم ئێستا ئێمه  دڵخۆشین 
مایه ی  ده بێته   که   تایبه تییه   خه اڵته   ئه و  به خشینی  به  
بۆ  و  ئێوە  بۆ  سوپاس  دڵشکانه،   و  خه م  ئه و  ره وینه وه ی 
خەاڵتەكەتان، سوپاس بۆ حكومەتی )ئاك پارتی( و سەرۆك 
كۆمار و سەرۆك وەزیران، كە چەندین جار بە گۆرانییەكانی 
ئەوەندەیان  من  خوار،  ھاتووەتە  لەچاویان  فرمێسك  كایا 
كایا  ئاواتەكانی  و  خەون  فرمێسكانە  ئەو  لەبری  پێدەڵێم 
بەدی بێنن، كە ئەویش توركیایەكی ئازاد و سەربەستە بۆ 

ھەموو ھاوواڵتییەكانی بە بێ جیاوازی نەتەوە و ئاین و زمان 
و ڕەگەز، ئەگەر ئومێدێكمان ھەبێت دوای كایا، جگە لەمە 

ھیچی تر نییە.!!

به ڕێوه به ری  س��اڵ   ١٠ م��اوه ی  بۆ  که   یه ڵمازیش  ئومێد 
ئۆرکێسترای ئه حمه د کایا بوو، وتی: شانازی ده که م که  له  
جیاتی ئه حمه د کایا ئه و خه اڵته  وه رده گرم. ئه حمه د کایا له  
ساڵی ١٩٩٩ له  کاتی ئاھه نگی خه اڵت دابه شکردنی  کۆمه ڵه ی 

دوای 13 ساڵ 
داوای لێبوردن 

له  ئه حمه د کایا 
ده کەن.!

لە تورکییەوە:  شەماڵ ئازاد
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گۆرانی  کوردی  به   ئه وه ی  له به ر  گۆڤار،  رۆژنامه نووسانی 
ئه حمه د  رووداوه كه ش  دوای  سه ر.  کرابووه   ھێرشی  وتبوو، 
کایا درا به دادگا و پاشان ناچاربوو تورکیا به جێبهێڵێت و 
رووبکاته  ئه وروپا. ئێستا و لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا 
چەندین دەزگای ڕۆشنبیریی و ناوەندی ھونەریی و تەنانەت 
ھەریەكەیان  توركیا،  میدیای  كەناڵەكانی  و  تەلەفزیۆن 
ھونەرمەندە  ئەو  مەزنی  و  ھونەر  لە  پێشوازی  بەشێوازێك 
دەكەن، ڕۆژنامەی حوریەتی توركی لە یەكێك لە ژمارەكانیدا 
كایا..ئەو  )ئەحمەد  نووسیویەتی  مانشێتەدا  ئەم  ژێر  لە 
باڵوكردووەتەوە،  بابەتێكی  نەزانرا.!(  قەدری  ھونەرمەنده ی 
نووسەر  دەیان  ڕیپۆرتاژدایە  شێوەی  لە  كە  بابه تەدا  لەو 
و  سیاسی  كەسایەتی  تەنانەت  و  ھونەرمەند  و  شاعیر  و 
پەرلەمانتار قسەیان لەسەر ھونەری كایا كردووە و پێیان وایە 
توركیا دڵڕەق بووە لە وەدەرنانی ئەم ھونەرمەندە مەزنە، لە 
دوا بەشی ڕاپۆرتەكەدا ئومێد یەڵماز وەك بەرپرسی كاری 
مۆزیكی و ئۆركسترالی كایا چەند دێڕێكی كەمی وتووە بەاڵم 
پڕ لە مانا و جۆش و خرۆش، یەڵماز بەم شێوەیە باس لە كایا 
دەكات » سوپاس بۆ داوای لێبوردنەكەی ڕۆژنامەنووسانی 
توركیا  نەتەوەپەرستی  ھونەرمەندانی  بۆ  سوپاس  گۆڤار، 
كایا  مەزنی  لە  و  ھاتوونەتەوە  خۆیان  ھۆش  بە  ئێستا  کە 
لەبەر  بەس  كایا  لە ساڵی ١٩٩٩  كاتێك  بەاڵم  تێگەیشتن، 
ئەوەی وتی كوردم داوایان لە دەوڵەت دەكرد ملی بكرێت بە 

توركیا  زیندانەكانی  لە  كایا  ئەحمەد  دەكرد  داوایان  پەتدا، 
توركیا  ئايا  بەاڵم  ئەوان  بۆ  نییە  ھیچم  من  بكرێت،  توند 
دوای مردنی ئەم ھونەرمەندە مەزنە ھەست بە شەرمەزاری 

ناكات؟!
ساڤاش ئای، دۆست و ھاوڕێی نزیكی كایا بەم شێوەیە باسی 
خەاڵتەكەی كرد)ئەحمەد كایا كوڕی ئەم نیشتمانە بوو، بەاڵم 
بەداخەوە لە تاراوگە و لە غەریبیدا سەری نایەوە، ھیوادارم 
ئەمە دواھەمین ھونەرمەندی توركیا بێت لەسەر گۆرانی وتن 
لە نیشتمانەكەی خۆی دوور بخرێتەوە، داواكارم لە ڕۆژنامەی 
سەباح و ڕۆژنامەنووسەكانی ئیتر دوای ئەو ڕوداوە بیر لەوە 
بكەنەوە بابەت و ستراتیژی ڕۆژنامەكەیان خزمەت بە توركیا و 
مرۆڤەكانی بكات، خزمەت بە دەركردن و ڕاوەدونانی ھونەرمەند 
و مرۆڤە مەزنەكانی نەكات، چونكە لە بیست ساڵی ڕابردوودا 
مرۆڤەكانی  بە  ئ��ازادی  ژێرناوی  لە  توركیا  میدیای  ئ��ەوەی 
دوژمنەكانیشمان  ھەرگیز  ھەرگیزاو  كردووە،  نیشتمانەی  ئەم 
بیرتان نەچێ�ت خۆشەویستان ئێوە بە وشە زبر  نەیكردووە، 
و توندوتیژەكانتان دڵی سەدانی وەك كایاتان ھەال ھەال كرد، 
ئیتر پێمناڵێن ئازادی بۆ ئێمە چ مانایەكی ھەیە؟ ئازادی ئەو 
كات مانای ھەیە ھەموو مرۆڤەكان بە جیاوازی بیركردنەوەیاندا 
ئەو  ب��ەاڵم  خۆیان،  لە  ھەبێت  كردنیان  گوزارشت  توانای 
بارودۆخەی میدیا لە ماوەی بیست ساڵی ڕابردوودا لە توركیا 

خولقاندوویەتی ھیچ دەرفەتێكی بۆ ئەمە نەھێشتووەتەوە.

خاتوو دانیال میتران لەگەڵ ئەحمەد کایاو خێزانەکەیدا
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دوای ئەوەی لە شوباتی ساڵی ١٩٩٩ لە کاتی بەڕێوەچوونی 
گ��ۆڤ��ارە  ک��ۆم��ەڵ��ەی  خ��ەاڵت��ەک��ان��ی  بەخشینی  مەراسیمی 
ڕۆژنامەوانییەکان لە شاری ئیستەنبوڵ بە ھونەرمەندی مەزنی 
لە  ساڵ،  ھونەرمەندانی  لە  یەکێک  وەک  کایا،  ئەحمەد  کورد 
تورک  بەناوبانگی  گۆرانیبێژێکی  ئۆرتاج  سەردار  بەرامبەردا، 
دەستخۆشی  بری  لە  سەرپێ  ھەڵسایە  بینەرانەوە  ناو  لە 
و  چەقۆ  و  وتو  کایا  بە  ب��ازاڕی  قسەی  دەیان  پیرۆزبایی  و 
ئەحمەد  ئەوەی  بۆ  گرتە سەر شانۆ  بەردەمیشی  چەتاڵەکەی 
کایا بریندار بکات، بەمەش نەوەستا بە شێوەیەکی عەفەویانە 
چوویە سەر تەختەی شانۆ و گۆرانییەکی میللی تورکی بەسەر 
بینەرانەوە  ناو  لە  ڕاستە  وت.  ئەتاتورکدا  مستەفا  و  تورک 
لەم ھەڵوێستەی  بە چەپڵە و ھوتاف و ھاوارکردن پێشوازی 
ڕووداوەکە  لە  ڕۆژ  دوو  دوای  تەنانەت  و  کرا  ئۆرتاج  سەردار 
زۆربەی ڕۆژنامە و میدیاکانی تورکیا بە تورکی ڕەسەن و ئازاو 

و بوێر ناویان برد.
ئەم ھەڵوێستەی سەردار ئۆرتاج و زۆرێک لە ھونەرمەندان و 
ڕۆژنامەنووسانی تورک تەنها لەبەر ئەوە بوو لەو مەراسیمەدا 
کایا وتی لە ئەلبوومی داھاتوومدا گۆرانییەک بە کوردی دەڵێم 
و  کوردم  ڕەچەڵەک  بە  من  چونکە  دەک��ەم،  بۆ  کلیپیشی  و 

پێویست دەکات بە زمانی دایک گۆرانییەک بڵێم.
ئەم شەڕەی کایا و سەردار ئۆرتاج بەوەوە نەوەستا، ھەوادارانی 
ئۆرتاج(یان  )س��ەردار  پەالماری  و  پێنەگیرا  خۆیان  کایاش 

کردە  ھێرشیان  پەرست  ڕەگەز  دەرەوە  بڕۆ  ھوتافی  بە  داو 
کۆچی  دوای  و  ھەڵوێستە  لەم  ساڵ  چەندین  دوای  س��ەر، 
ڕۆژنامەی  لەگەڵ  چاوپێکەوتنێکیدا  لە  کایا،  ئەحمەد  دوایی 
)ئەکشامی تورکی( سەردار ئۆرتاج دوای چەندین ساڵ بەسەر 
پاکی  ڕۆحی  لە  لێبوردن  "داوای  دەڵێت  ھەڵوێستەیدا  ئەم 
کایا دەکەم، داوای لێبوردن لە ھاوسەرەکەی و لە گوێگران و 
ئەو  لە تورکیا و تەواوی دونیا دەکەم،  لە ھاوواڵتیانی کورد 
بوو،  وەختانە  ساتە  و  ھەرزەکارانە  ھەڵچوونێکی  ھەڵوێستەم 
لە  و  ناگەڕێتەوە  ڕووداوەک��ە  تازە  بەاڵم  بکەم،  وا  نەدەبوایە 

دڵەوە لەو ھەڵوێستەم پەشیمانم.
تەلەفزیۆنیدا،  تری  چاوپێکەوتنێکی  لە  چاوپێکەوتنە  ئەم  پاش 
لە  ئۆرتاج  سەردار  لە  پرسیاری  پێشکەشکارەکە  خانمە  کاتێک 
خۆی  ھاوپیشەیەکی  بە  بەرامبەر  توندەی  ھەڵوێستە  ئەو  بارەی 
کە)ئەحمەد کایا( بوو، ئێستا چ ھەڵوێستێکی ھەیە، ئایا پەشیمان 
زۆر  ن��ادات،  دادم  "پەشیمانی  وتی  ئۆرتاج،  ک��ارەی؟  لەو  نییە 
نیگەرانم، ھەرچەند ئەو کاتە من ھەرزەکار و کاڵفام بووم، بەاڵم 
میدیای تورکیا زۆر ھاندەر و پشتگیریی ئەو ھەڵوێستەی دەکرد، 
ڕووداوەکەش  و  پاڵەوان  بە  منیان  میدیاکان  ڕۆژێک  چەند  دوای 

وەک سەرکەوتنێکی گەورە باس  دەکرا.!
من چەندین جار و لە چەندین شوێندا بە دەنگی بەرز وتوومە 
دەنگی  ھەوادارانی  ھەموو  و  کایا  ئەحمەد  لە  لێبوردن  داوای 
بیکەم،  نابەم  شک  تر  شتێکی  ھیچ  زیاتر  کارە  لەم  دەکەم، 

لە تورکییەوە: کاروان نیعمان

سەردار ئۆرتاج:

 داوای  لێبوردن لە
 ئەحمەد کایا و    گەلی کورد دەکەم.!
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تا ئێستا و دوای مردنی ئەو ھونەرمەندە بیکەم بۆ ئەوەی 
ڕۆحی ئەحمەد کایای پێ شاد بکەم.!

س��ەردار  ئیحراجکردنی  لە  بوو  س��وور  پێشکەشکارەکه  
ئایا خێزانەکەی  لێوبردن  داوای  بری  لە  وت  پێی  ئۆرتاج، 
ئەوەت  داوای  بەخشینە  ئەو  بری  لە  دەنگی  ھەوادارانی  و 
کارە  بەو  ئامادەیت  بڵێیت  کوردی  بە  گۆرانییەک  لێبکەن 
ھەڵسیت؟ النی کەم بۆ ئەوەی ھەوادارانی ئەو ھەڵوێستەی 
تۆیان لە بیر بچێتەوە؟ لە وەاڵمدا سەردار ئۆرتاج کەمێک 
بێ دەنگ بوو، بە دەنگێکی ھێمن وتی "باوەڕ بکەن کوردی 
گۆرانی  لە  دەبم  سەرکەوتوو  بزانم  ئەگەر  بەاڵم  نازانم، 
بێت  کایاش  ھەڵوێستەی  ئەو  بۆ  کوردی  زمانی  بە  گوتن 
گۆرانییەکی کوردی دەڵێم، بۆ ئەوەی ڕۆحی ئەو شاد بێ�ت و 

گوێگرانی ئەویش لەو ھەڵوێستە توندەی من ببورن.! بەاڵم 
پرسیارەکە ئەوەیە ئایا ئەو گۆرانییەم وت، ھەوادارانی کایا 
ئامادەن من لە ڕیزی ھونەرمەندە ڕەگەزپەرستەکان ببەنە 
دەرەوە؟ چونکە ئەوان بەردەوام لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان 
من بە ڕەگەزپەرست و تورکی توندڕەو ناو دەبەن، ڕەنگە 
ئەم ھەڵوێستەیان توند بێت، بەاڵم تورک ھەمیشە وتەیەکی 
بەناوبانگی ھەیە و دەڵێت"ھەمیشە توندی بە توندی وەاڵم 

دەدرێتەوە.!"
دووبارەم  جارێک  چەند  کە  قسانەم  ئەم  ھیوادارم  بۆیە   
من  توندەی  ھەڵوێستە  بەو  بێنێت  کۆتایی  کردووەتەوە 
کایا(  )ئەحمەد  ناوی  مەزنەی  ھونەرمەندە  بەو  بەرامبەر 

بوو.

سەردار ئۆرتاج:

 داوای  لێبوردن لە
 ئەحمەد کایا و    گەلی کورد دەکەم.!

ئەکتەرو هونەرمەندێکی تورک لەسەر گۆڕی ئەحمەد کایا
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 Pêşekî
 Êvara 12´Ê şubata sala 1999 ”Komeleya rojnamevanÊn magazînÊ” li hola Princess otel´Ê li bajarê

 stenbolêmerasimek saz Kir. herçî hunermend ûmuzîsyen ûsînemavan û televizyongar û navdarên wÊçîn û

 tebeqê yÊ turkîyê hebûn her hemî li wêbûn. Xelata ”baştirîn hunermendê salÊ” - ku li turkîyê mezintirîn

 naznavÊ xelata musîkîye, çibû bo ahmed Kaya. merasim ji eKranÊn televizyonan zindî dihat weşandin, ji alî

 .milyonan ve dihat temaşekirin

 ahmed Kaya di dema wergirtina xelatê de axavtinek pêşkêş Kir,di dawyêde got ezÊ klibekî Kurdî bikşînim!her

 li gel wÊ gotinê, ewmezin-mirovÊn çîna hunera turkî li ser mÊzan KevçiK û çetel,bardax û çaqo nehîştin ku

 neavÊjin ahmed Kaya. borre borra ”hunermend û rojnamevanan bû sirûdên nijadperestdigotin, siloganÊn

 nijadperest û Kemalîst diqêrîyan. ewÊ ku ciwÊn didan, ewÊn ku Xwe digijgijandin û hêriş dikirin… hol bibû

 .toqek agir û li ahmed Kaya dihat hev. revî revî canÊ Xwe rizgar Kir ahmed wêşevê

 rotira dinê ragîhandina turkîyê bi manşêtên ”XayînÊ niştîman” Kaya Kirin hedef. turkîyê di wateya peyvêde

.jîyan li Kaya teng Kir, jehr kirheta ku ji refên wî dûr xist li ParîsÊ kuşt, şehîd Kir

 ahmed Kaya di emreKî geleK zû, hîn di 43 salîya Xwe de Koça dawîn Kir lÊ naveKî weK çîya, şanekî şayenî

 mirov li Pey Xwe hîşt. bi seKn û kesayetîya Xwe, bi huner û helwêsta Xwe ahmed Kaya navÊ Xwe di dilê

 milyonan de nivîsî. ewÊn ku wÊ şevê destên Xwe dirêjî wî Kirin, hêrişî wî dikirin, ciwÊn didan, îro li wî

 digerin, poşmanîya Xwe tînin ziman, şermezarin, bi şermezarî derdikevin pêşberê eyniKÊ, pêşberê mirovan.
 receP tayyib erdogan (seroKÊ Partîya dad û geşepêdan û seroKwezîrÊ niha yÊ turkiyê) di serî de, geleK

 Kesan heta niha di çendîn derfet û munasebeda lêborîya Xwe xwestine ji bo ya ku turkîyê anî serÊ ahmed

 Kaya. serdar ortaç (hunermendê navdarê turk ku bi xwendina sirûda 10 salîya Komara turkiyê  - ew

 sirûd di serdema desthilata aKP/erdogan de hat qedexekirin û ji bernameya xwendinê hat derxistin, ahmed

 Kaya protesto Kir û rolleKe sereKî dît di hêrişbirina ser ahmed Kaya de, heta niha 50 carî li ser eKranÊn

 .televizyonan lêborîya Xwe xwestîye, poşmanîya Xwe anîye ziman

 Koça dawîn ya ahmed Kaya li sirgûnÊ, weK ya yilmaz guney û nazim hikmet li ser astê cîhanÊ li leKeyÊn

 .reş yÊn rûyÊ dewlet û Komara turkiyê leKeyeK zêdekir

 ?gelo Kîye ev kesayetîyê Pir reng û bi huner? ahmed Kaya ji ku hat, di ku re derbas bû, Kî bû, ji ku bû

.fermon geştek bo nav jîyaneKe weK bahoz, kurteçîroka jîyana ahmed Kaya

***

Hunermend Ahmed kAyA
 ahmed Kaya roja 28´Ê cotmehê sala 1957 li bajarê meletyê ji dayikek tirK û baveke Kurd hat dunê, di

 rêzêde zaroKÊ dawîn yÊ PÊncan bû.  bavÊ wî ji ber debara jîyanÊ ji semsûr (adiyaman)Ê çibû li meletyê cîwar

Hunermend Ahmed kAyA

mesud zîlan
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.bibû, diya wî ji erzorumê bû. semsûr û erzorum û meletî jî dikevin nav erdnîgarîya baKûrÊ Kurdistanê

 bavÊ ahmed li Kargeha qumaş KirÊKar bû. Kaya dibistana seretayî li meletyê xwend. bi saz û muzîkê re di

.zaroktîya xwede aşina bû

?çawa dest bi muzîkê Kir, Kî ahmed Kaya ”keşif” Kir

 di rastîde yeKemîn KesÊ ku ahmed Kaya keşif dike bavê wî ye. bavÊ ahmed di 6 salîya roja rojbûna wî de bi

 diyarîyek tê malÊ ku ji bejna ahmed drejtir e. ev diyarîya ku dê dûre bibe emraz û hoKarÊ çarenivîsa jîyana

 wî ahmed Kaya, sazeKe baxlama ye. ahmed her di wÊ salÊ de baxlama fêr dibe û stran dibêje. tarza ku

 ahmed dijene û dibêje, li tu Kesî û li ya tu Kesî naçe. malbat ji destê ”barebar û qareqara” ahmed bêzar

 dibin, Kes guhdarîya wî naKe. ahmed geleK caran di KoXÊ mirîşkan de stranên Xwe dibêje û saz dijene, adeta

.konsert dide mirîşkan

 ahmed Kaya ji ber barê jîyanÊ, di demên piştî dibistanê de, di dawya heftê û di pişûyande an li dukana

 kasetfiroşekî nasÊ bavê Xwe an jî li ser minibusa hevaleKî wî yÊ dinê şagirtî dikir. herdu Kar jî li gor dilê wî

 bûn. li kasêtfiroş herçi kasêt û stranek bixwesta guhdarî dikir û di demên li ser minibusê jî bi qelebalixîya

 hozanÊ Pir bi navûdeng û 3-însanan ve heşir neşir dibû. îdolê ahmed Kaya ruhî sû bû. ruhî sû,yeK ji 2
 .kesayetîyên çeP yÊ wÊ serdemê bû, Kurd bû

 ahmed Kaya hîna 9 salî bû li Kargeha ku bavê wî lÊ Kar dikir,di şeva KarKeran de derket sahnÊ. berîya wÊ

 jî li geleK munasebe û ahengan sahne girtibû, lÊ ya şeva KarKerÊn sendîkayê tişteke taybet bû ji bo ahmed

.Kaya

 bavÊ ahmed Kaya, piştî ku ji Kargeha qumaş teqawud dibe,sala 1972 KoçÊ stenbolê dike, li Kocamustafapaşa

 niştecî dibe. debara jîyana stenbolê li wan girandibe û ahmed ji bo alîKarîya malbata Xwe dev ji xwendinê

.berdide. ahmed Kaya ji şagirtîyê ta erebane û KarÊ etarî,her çi KareK biketa desta dikir

 Xwendina lîsÊ ji derve qedand. di 16 salîya xwede bi zîndananre aşina bû. ji bo hilwesandina plaketên

 .qedexe wî girtin û avêtin zîndanê

 dûre li gel çend hevalÊn Xwe ket nav ”Komeleya yeKîneyÊn gel”. bi rÊya vÊ KomelÊ û ji bo wÊ beşdarî di

 .geleK çalaKî û munasebeyan de Kir

 ahmed Kaya bi wî awayÊ jenîna baXlamayÊ, bi gotina sitranê, bi hûnana hozanÊ tarzeke nû û cudabû, li Kesî

 nediçû, bizarê (lasayî) Kesî nedikir. yÊ ku careKÊ ahmed guhdarî dikir idî wî ji bîr nedikir. ahmed Kaya li ku

 sahne bigirta li wir firtone radibû.geleK caran an konsertên wî di nîvîde dihatin birîn an Polîsan wî ji sahnÊ

 hildidan û dibirin, lingeKî wî li derve li ser sahne û di nav muzîkêde, yÊ dinê li dadgeh û zîndanan bû. lÊ ji
.bo wî ferq nedikir, li ku bûya li wir jîyan hebû, berxwedan hebû, serhildan hebû

 ahmed Kaya esKerîya Xwe sala 1978 li gelîbolû Kir. Piştî esKerîyÊ bi emine Kaya re zewicî, ji wÊ zewacÊ

 Keça wan çixdem hat dunê (sala 1982). ahmed şev û rojÊn Xwe dabû KarÊ hunerî û afirandina derfetan ji bo

 albuma Xwe tomarke. rojeK tê malÊ, idî emine ne li mal e. bi bêî ku xiber bide an notek cî bihêle, emine´yÊ

.çixdem hildabû û çibû. demeK şûnde jî bi rÊKa dadgehê ji hev cihÊ bûn

yeKem hevdîtina ahmed Kaya û îdolê wî ruhi su

 ahmed Kaya di ahengeKe zanîngeha boXaziçi ya stenbolê de bo cara yeKÊ îdolê Xwe, hunermendê şorişger

 û navdar ruhî sû rû bi rû dibîne. eve ji bo wî derfeteke mezine ji bo Xwe PÊ bide nasîn. her çi dike wÊ şevê

 rÊyeK dibîne û derdikeve pêşberê ruhi sû. ahmed Kaya strana here bi nav û deng ya ruhî sû (mahsus mahal)
 jÊre dijene û dixwîne. ruhî sû di nîvÊ stranê de wi dide sekinandin, sazÊ ji desta digre û dibêje “ahmed can,
 “!baXlama weha nayÊ jenîn

.ruhi su ne ji tarza ahmed Kaya û ne jî ji xwendin û jenîna wî hez neKir

 di ser wÊ hevdîtinê re sal derbas dibin ahmed Kaya bi hevKarîya dost û hevalÊn Xwe li “Komeleya fermo

 eve meydan û bilsaK” şevekê saz dike. li ser pilaketa wÊ şevê, weK ku tehlîqek bişîne guhê îdolê Xwe ruhi

“!sû, dinivîsîne: “baXlama weha jî tê jenîn

salÊ kudetaya 12 eylulê û derketina ahmed Kaya weK hunermend
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 di 28 salîya xwede, sala 1985´an, ahmed idî di wÊ bawerîyêdeye ku dema wî hatîye.stran û xebatên Xwe

hildide û berê Xwe dide unKaPani.unKaPani taxeke bajarê stenbolêye ku li sertanserê turkiyê bi “cîyÊ/
 navenda muzîk û hunerê tê zanîn.herçî tomargehên bi nav û deng yÊn turkîyê hene, li wir in.yeKem

 .PÊPelûKa hunermend li turkiye, ji unKaPani dest PÊ dike, rÊya şan û şûhretê ji wir derbas dibe

 dem û rojgarÊn sext bûn. salÊn 80´yî li turkîyê dozex bû, Kurdistan mazatxane. Kolan di jÊr postalên

 esKer de, maf û azadî di zîndanande KelePçeKirî bû. stranên ahmed Kaya çi ji alî naveroK çi ji alî tarz

 ve, bangeşt bû ji bo îsyan ji bo serhildanan. tomargehan ji tarza wî re tu qalib û kategorî nedîtin. Kesî

 .nizanîbû dê vÊ tarzê têxin nav Kîjan kategorîya muzîkî

 ji alî tekst û naveroK û mesaj ve jî, çi tomargeh dikarî, diwêrî di wan rojgarande muzîkek biweşîne ku weK

 bangêştek ji bo serîhildanê tê guhê mirov? ahmed Kaya bi destê vala ji unKaPani vegerya, lÊ tu demê

 .hÊvîya Xwe neşkênand, belku berevajî bêhêvîtî ne KarÊ ahmed bû û li wî nedihat

 ahmed Kaya bi alîKarî û hevKarîya hin dost û hevalan û bi derfetên Xwe, yeKem albûma Xwe “aglama

 bebegim” (megrî berXa min) derxist. album derket derneket bi biryara dadgehê hat qedexekirin û dûre

 jî hat berhevkirin. ahmet li ser wÊ albumê hat darizandin, lÊ careK tîr idî ji Kevan derketibû. ahmed Kaya

 weK ku dibêjin; “bombeyek bû li naverasta turkîyê teqyabû, li nav diasporaya Kurdî li cîhanÊ deng dabû.
 tevî ku hatibû qedexekirin, kaset û stranên wî jÊr bi jÊr li sertanserê turkiyê belav bibûn. ahmed hîn bi

 .yeKem albuma Xwe, bû geştirîn sitêrk û bi asîmanÊ turkiye û Kurdistanê ve zeliqî

 ji bo albuma duhem ahmed careKe din berê Xwe dide unKaPani. vÊ carÊ nav û deng e ahmed lÊ…her ew

 nav û denga ye ku tomrgeh newÊrin nÊzîK bin. tenÊ ji bo ku guhdarî Kirine an li ser wan û dukan û malÊ

 .wan kaset û stranên ahmed Kaya hatine bidestxistin, bi sedan genc li ber dadgeh û di zîndanande bûn

 ahmed Kaya ji bo albuma “acilara tutunmak” (xwespartin bi êş´an/azaran) çû cem sezer baXcan

 xwedanê tomargeha ”degişîm studyo” (studyoya gorran) li unKaPni. sezer baXcan KeKÊ hunermenda

 şoreşger ya bi nav û deng ya turkî selda baXcan e. selda baXcan destgirtîya deniz gezmiş´Ê serkêşê

 nivşeya 68´an yÊ tevgera gencÊn çePgîr bû li turkiyê, şeva 5 li ser 6´Ê meha gulana sala 1972 li gel

 herdu hevalÊn Xwe huseyin inan û yusuf aslan hatin bidarvekirin. (ertugrul KürKçü, ku li başûr

 piştî hilbijartina Xwe li ser lîsta bdp´Ê bo Parlamena turkiyê, hat/tê nasKirin, yeK ji hevalÊn gezmiş û
(.serkêşê wÊ nifşêye ku hîn li jîyanÊye

 selda baXcan û gulten hayaloglu di kûdetaya 12 eylulê 1980 de hatibûn girtin, di “girtîgeha esKerî

 ya metrîsê”de hevdu nas kiribûn. selda´yÊ geleK ji gultenê hez kiribû, bi seKn û kesayetîya Xwe gulten

 cîyÊ Xwe di dilê seldayêde dike. selda demek kurt şûnde tê azad Kirin lÊ qet pêwendîya Xwe ji gulten´Ê

 nabire. gulten 4 sal piştî seldayê ji zîndanê derdikeve û selda bi zorÊ hildide û dibe li cem Xwe, li

.”studyoya gorran” Kar didê

hevnasîya ahmed û gulten Kaya

 di dema tomarkirina duhem albumê de ahmed û gulten bo cara yeKÊ li studyoyê hevdu dibînin. gulten

 nav û dengê ahmed ji zîndanê bihîstîye û albuma wî ya yeKem ya qedexekirî jî guhdarî Kirye. di albuma

 duhem de PÊKve Kar dikin, ji nÊzîKve hevdu nas dikin. ji PencereyeK geleK nÊzîKî hev li cîhanÊ, li jîyanÊ,
 li pêşveçûnan dinhêrîn. weK penda ku dibêje ”qûşxane tilol bûye qapaxa Xwe dîtîye” ahmed û gulten

 jî li hev dihatin. Piştî derketina albumê - ku reKora firotinê şikand, ahmed Kaya û gulten hayaloglu

.zewicîn, gultenê paşnava Kaya wergirt

 di vÊ navberêde dezgeha bala ya darazê, biryara qedexekirina albuma yeKem (megrî berXa min) hilweşand.
 şirketa ku album tomar kiribû, teksta tevahîya stranên albumê tevî biryara hilweşandina qedexeyîya li

.ser albumê Kir reKlam û di rojnameyekêde belav Kir. Kasêtên ahmed Kaya reKora firotinê şikandin

 gulten Kaya hÊ dema di zîndanêde bû, şiira nevzat çeliK bi navÊ ”strana şefeqê/rojÊ” ji ahmed re

 şandibû. nevzat çelîK xortekî çePÊ turk bû. sala 1980 ji doza dev-sol´Ê hat girtin, bi cezayÊ idamê

 hat darizandin. di zîndanêde dest bi nivîsandina şiir Kir. bi Xwe hîn di hundurde bû û kitaba wî hîn
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 derneketibû, ahmed Kaya şiira “şafak türküsü” Kir stran û nave wÊ jî li sÊhem albûma Xwe Kir. nevzat çelîK

 li welatên ewroPayÊ bi yeK ji remzÊn kûdetaya XwÊnavî ya 12´Ê eylulê nav û deng anî. şaîr û çîna ronakbîr

 û hunera ewroPayÊ li ser dewleta turkiyê fişarek mezin durust Kirin, nevzat çeliK tevî ku bi cezayÊ li

.sêdaredanê hatibû cezaKirin, 7 sal şûnde (sala 1987) serbest hat berdan

 li gor amar û hejmarÊn sazî û rêxistinên mafê mirov, di dema kûdetaya 12´Ê eylulê de li turkiyê zêdetir

 ji 600 hezar mirov hatin zîndanî Kirin, bi hezaran mirov hatin kuştin, bi deh hezaran Kes di bin îşkencên

 nedîtîre derbasbûn, bi hed hezaran Kes bûn penaber. li turkîyê bi giştî û li (baKûrÊ) Kurdistanê bi taybetî,
 mal nema ku mexdûrîyeta cûntayê nedît. zîndan li ser pişta hev tijî bû. bi albuma “şafak türküsü” ahmed

 Kaya ne tenê di dilê KolanÊn turkiye û Kurdistan belku dilê zîndanan jî girtibû. Xoşevîstîya ahmed Kaya

.di dilê guhdêrande album li Pey album, roj li Pey roj weK topa berfê her ku diçû mezin dibû

 ji zewaca ahmed û gulten Kaya, sala 1987, Keça wan melisa hat dunê. gulten û melîsa dibin du çavKanîyÊn

 hÊz û wuzeya ahmed Kaya ku berhem li Pey berhem biafirîne. albuma “an gelir” (dem dê bêt) ku çarem

 album e, hema bigre Xwerû ji hûnan

 û helbestên Kaya bi Xwe PÊK tê.
 albumê ne tenê reKora firotinê

şikand her weha di lîsta ”toP-
 10” de gihîşt lûtke û bû yeKem.
 ragîhandina magazin û çîna

 hunera turkîyê matmayî bibûn. ew

 tarza ku ahmed Kaya afirandibû

 û Kesî nizanibû çi navî lÊ bikin,
 turkîyê hejandibû. di dawya

 dawînde tarza ahmed Kaya bi nave

 “Özgün müziK” (muzîka Xweser)
 hat PÊnaseKirin. tarza ahmed Kaya

 bi navÊ ”Özgün muzîk” (muzîka

 Xweser/taybet di muzîkê de şax

 veKir û niha kategorîyeke muzîkê

 .ye li turkiyê

 Ahmed kAyA û yusuf
HAyAloglu
 yeK ji dewlemendîyên ku gulten

 Kaya li jîyana ahmed zêde dike

 yusuf hayaloglu ye. yusuf

 hayaloglu KeKÊ gultenê, yeK ji şaîrên here hezKirî, miroveKî bêtirs û şorişger e. gulten di wÊ baweryêdeye

 ku ji hevKarîya ahmed û yusuf dikare hunerek derkeve ku dê Pir cuda û bi lezet be. rojeK hersÊK bi hevre

 derdikevin XwarinÊ. yusuf hayaloglu wÊ şevê teksta “Ka xortanîya min” (ku yeKem ceribandina wî ye ji bo

 gotina stranê, dirêjî destê ahmed dike. ahmed bi xwendina tekstê re nema rÊ li hêstirên çavÊn Xwe digre,
 digrî. hemen şev çawa ku diçe mal, dest bi KarKirin dike li ser wÊ stranê. strana ”Ka xortanîya min” li

 sertanserê turkiyê bû fenomen, bi salan ji ser zimanan neket, çendîn car derket lûtkeya lîsta ”strana herî

 “zêde tê guhdarîkirin

 ahmed Kaya idî berhem li Pey berhem, reKor li Pey reKor her roj mezintir dibû, ber bi pêş diçû. li gel gultenê

 biryar dan fîrmaya Xwe veKin. ”fîrmaya gaK  ji bo çÊKirina muzîkê” wana danîn. ”gaK” ji kurtkirina navÊn

 gulten & ahmed Kaya tê. dû re bi hemen navî studyoyek jî veKirin. ahmed Kaya idî ji bo çÊKirina albumên
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 .Xwe muhtacê Kesî nebû lÊ her albumek li serÊ wî belayek nû vedikir

 ahmed Kaya li gel eleqeya ku roj bi roj ji bo wî mezin dibû, dest bi Konsertan Kir û aranjmanÊ mezin

 û girseyî Kir. Konsertên wî jî weK albumên wî an di nîvîde dihatin birrîn an dihatin qedexekirin. serÊ

 ahmed bi turkîyê û yÊ turkîyê jî bi ahmed re ketibû belayê. navÊ yeK ji albumên Xwe jî danî ”serÊ min

“di belayêde

 albuma bi navÊ ”stranên min ji çîyayan re” 14. albuma ahmed Kaya ye. stranên min ji çîyayan re sala

 1994 derket PiyasÊ û 2 milyon û 800 hezar adet firot ku heta niha Kesî wÊ reKorÊ derbas neKirîye. ew

 album jî hat qedexekirin û berhevkirin. ahmed Kaya bû naveKî wisa, her berhemekî wî, her gotineke wî

 .karvedan lÊ diket. bi dehan doz li ser Kaya hatin tomarkirin. PolîsXane bibûn duhem navnîşana wî

 ahmed Kaya bi tarz û muzîka Xwe bi seKn û helwêsta Xwe liveK li Kolanan durust dikir, potansiyelek

 dixist Kar ku dewlet, sîstem, desthilat jÊ ditirsîya. li holÊn mezin û qadên veKirî konsert bi ahmed

 .nedidan Kirin. û eve jî ne tenê li cîh û deverên Kurdnişîn belku li hemû deverên turkîyê

 cara yeKÊ ji bo konserteke gelÊrî li ParKa (gulhane ParK) moleta konsertê danê. cîyÊ ku ji bo 70 hezar

 Kesî bû, 150 hezar Kes çûnÊ. di dema konsertêde xortek Xwe davêje sahnÊ û ala KesK û sor û zer diavêje

 ser şanê ahmed Kaya. di navbera Polîs û girseya gel de şer û PevçûnÊn dijwar derketin, ji herdu alîyan

 .bi sedan Kes birîndar bûn

 ji bo wÊ bûyerê, dozgerê giştî bi tohmeta ”propogandaya rêxistina terorê (ku mebest PKK ye) û

 .cudaxwazîyê li ahmed Kaya dozeke nû veKir

 tevî ku kasêt û stranên ahmed Kaya dihatin qedexekirin, berhevkirin, tevî ku konsertên wî dihatin

 astengkirin, tevî ku dewletê temamî rÊ û dirb lÊ girtibû, ahmed Kaya di nav dilê gel de navÊ Xwe bi pîtê

 zÊrîn nivîsîbû. dewlet û dem û dezgeyên wÊ û ragîyandina turkiyê geleK hewl dan ku bi tarza ahmed

 Kaya çend hunermendekî nijadperest perwerde bikin û derxin pêş ta ku hineK ji xoşevîstên wî rakbikêşin

 alîyÊ Xwe lÊ nafîle. ahmed Kaya sala 1999 xelata ”baştirîn hunermendê salÊ” bidest anî. ji Xwe dûre jî
.çi hat serî, wÊ şevê hat serî

?di wÊ şevê de çi bû

 Xelata ”baştirîn hunermendê salÊ” naznava here bi pirestîj ya muzîkî ye li turkîyê. Xelat bi merasimeKe

 şahane, bi amadebûn û beşdarîya bigre temamî sitêrkên turkiyê di hemû warÊn hunera muzîk û sînema û
 ragîhandinêde, ji XweyÊ wÊ re tê pêşkêşkirin û geleK KanalÊn televizyonan zindî diweşînin. merasima

 wÊ şevê jî (12´Ê şûbatê 1999) li hola Princess otel li bajarê stenbolê wisa bû. ji bo wergirtina xelata

 baştirîn hunermendê salÊ, ahmed Kaya hat vexwendin bo sahnÊ. ahmed Kaya xelata Xwe wergirt,
:axavtinek pêşkêşkir. deqê wÊ axaftina ku berê ahmed Kaya da firansayÊ sirgunê, eve

 ez ji bo vÊ xelatê siPasî Komeleya mafê mirov, dayKÊn şembîyê, karmendên ragîhandina magazînÊ û“
 temamî gelÊ turkiyê dikim. daxuyanîyekî min heye. ez hunermendekî Kurdim, di vÊ albuma ku min niha

 amde Kirîye ku dê di rojÊn bê de biweşînim, ezÊ straneke Kurdî bêjim û Klib´a wÊ jî çÊKim. ez dizanim ku

 niha di nav me de televizyongarên wÊreK hene ku vÊ KilîPÊ biweşînin, lÊ hege neweşînin, dê çi bersîvek

 .“bidin XelKÊ turkiyê idî ez nizanim

 li ser wan gotinan salon rabû PÊ. hola wÊ otêla xemilandî û ew gewre jin û gewre PiyawÊn hunera sînema

 û televizyon û ragîhandina turkiyê li ser wan gotinan li ahmed hatin xezebê. yÊ ku Xwe digijgijandin, yÊ

 ku ciwÊn didan û yÊ ku sirûd û siloganÊn nijadperestî davêtin, te digot qey welat ji dest çûye, nîştiman

 KesÊn weK 3-dagîr bûye, turkiye hildiweşê û yÊ ku bûye sebeb jî li wÊ sahnÊ li pêş cave wan e. ji bilî 2
 Xwedêlêxweşbû savaş ay li wÊ hole herKesî hêrişî ahmed Kaya Kir. dotira rojÊ ragîhandina turkiyê

 KamPanya nefretê dest PÊ Kirin. li dosyayên ahmed Kaya doz û dosyayên nû hatin zêdekirin, Kaya bi

.tohmeta “xiyanet li niştiman, piştevanîya terorê û cudaxwazîyê hat darizandin

 rojname û ragîhandina turkiyê adeta ketin pêşbirkêya belavkirina resm û dîmenên ahmed Kaya ji şev û
 ahengÊn Kurdî, li cî û welatên cuda. resmÊn ahmed Kaya bi ala´ya Kurdistanê, li gel posterên ocalan,
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 li gel berpirs û rêveberên PKK´Ê, kesayetîyên Kurd… herçi resmÊn ku dikaribû doza ahmed Kaya girantir

 bike û bisilmêne ku ahmed Kaya piştgirîya “terroristan dike, cudaxwazî dike”, li gel gotinên negotî ku goya

 .ji devê ahmed Kaya derketine, ji manşêtan hatin belavkirin

 li ser hineK ji resm û dîmenên ku hatin belavkirin, dadgeha ewleKariya dewletê ya stenbolê, bi daxwaza

 10 sal û nîv cezayÊ zîndanê li dijî ahmed Kaya 2 doz veKir. ahmed Kaya meha huzêrana hemen salÊ (berî ku

 cezayÊ wî sabit bibe) turkiyê cÊ hêşt û çû firansa, Paris´Ê. ahmed hîn li firansayÊ bû dadgehê biryara 3 sal

.û 9 meh cezayÊ zîndanê lÊ birrî. Kaya careKe din idî venegerya turkiyê, venagere

 turkiy bi sirgunkirina ahmed Kaya ji welatî ji dost û hevalÊn wî, bi birrîna destê wî ji hezKiryÊn wî neseKinî,
.belku Kirîn û firotin û guhdarîkirina wî jî qedexe Kir

koçA dawîn
 ahmed Kaya roja 16.11.2000 di demjimêr 6´Ê sibehêde li mala ku têde dijîya, li Porte de versailles li Parisa

 paytexta welatê firansa, bi Krîza dil jîyana Xwe ji dest da. hÊ 43 salî bû.wÊ demê li ser albuma “bimînin di

 xweşîyêde çavÊn min” Kar dikir.strana “Karwan diheriKî” ku bû sebebê Koça ahmed Kaya ji turkîyê, piştî

 .Koça wî ya dawîn, di albuma “bimînin di xweşîyêde çavÊn min!de derket

 mirina ahmed Kaya di serîde li welatên ewroPayÊ her weha li ser asta cîhanÊ weK rûreşîya turkiyê deng

 veda. ahmed Kaya li ParisÊ li yeK ji goristanên here bi nav û deng yÊn cîhanÊ bi aXÊ hat sipardin, le Pere

 lachaise. le Pere lachaise ew goristanaye ku şehîdên şorişa sala 1832 ya communa ParîsÊ û geleK navdarên

.Parîs û firansayÊ di hembêza Xwe de vedişêre. qasimlu û yilmaz guney jî li wÊ goristanê veşartîne

 weK her albumeke wî, weK her gotinek, konsertek, çalaKîyeKe wî, Koça dawîn ya ahmed Kaya jî li Pey Xwe

 karvedan anî. 2 sal piştî Koça dawîn ya ahmed Kaya 20 hunermendên navdar yÊn turkiyê her yeKÊ straneke

 ahmed Kaya xwendin û di albumeke taybet de ji bo bîranîna wî tomar Kirin. li çend cîyan li şaredarîyên di

.destê Kurdan (bdp) de navÊ wî li çend avahîyÊn hunerî hatiye Kirin

.ahmed Kaya zêdetir ji 20 album çÊ Kir, muzîka çendîn fîlmên sînemayî danî

 albumên ahmed Kaya yeK ji yeKî bi nav û dengtirin, her weha stranên wî.çendîn stranên ahmed Kaya di

 hît-lîsta “toP 10” de ketin rÊza yeKem. ahmed Kaya çendîn xelatên muzîkî, hunerî wergirt, çendîn eser li

 Pey Xwe hîşt. diyare gotina strana Kurdî li ser şaşeyên televizyona turkiyê bedêl dixwest û ahmed Kaya

 wÊ bedêlê da. lema îro dengê ahmed Kaya bi strana bi Kurdî “Kanî diheriKe” li ser şaşeyên televizyonên

.wî welatî bilind dibe

***
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 Ahmed kAyA û barê jîyana wî

 ahmed Kaya çavÊn Xwe veKir veneKir îyaneKe sext û dijwar li pêşberî Xwe dît.di her qonaxeke jîyana Xwe

 de rastî tengasîyan hat.geleK astengî dît, geleK tengasî kişand. ji ber kesayetîya Xwe, dîtin û helwêsta

 Xwe, muzîk û hunera Xwe, tarza Xwe ya muzîkî û seKna Xwe weK mirov, ahmed Kaya ji destê jîyan û ji

 destê dewletê geleK kişand. ahmed Kaya ji bo birrîn û derbaskirina temamî tengasî û astengan tê koşa,
 ber Xwe da, bedêl da. ahmed Kaya ji bo her tiştekê ku di Kariyera Xwe de bi dest anî têkoşîn Kir, rîsK

 hilda û bedêl da. lema ahmed kaya bû naznav, bû marKe, bû ew îdol´a ku bi milyonan mirov di dilê

.Xwe de dihewînin

 salÊn 80´yî (ku amajeyeKe bo kûdetaya esKerî ya 12. eylula 1980) li turkiyê bi giştî, li baKûrÊ Kurdistanê

.bi taybetî zîndan bû, di wateya PeyvÊ de dozex bû. Kolana kuştin û girtin û îşkencê bû Kurdistan

 ahmed Kaya di wan sal û rojgarÊn dijwar de derket. derketineke weha bi Xwe, meydanxwendinek bû ji

 dewletê, ji sîstemê, ji zulmê, biedaletîyê, neweKhevîyÊ re. li ba ahmed Kaya ne etnîsîte belku mirov girîng

 bû, maf û azadî girîng bûn. ahmed Kaya jîyana Xwe, hunera Xwe da wÊ rÊyÊ.  yeK albumeke ahmed Kaya

 nîne ku li turkiyê tomar bûbe an nehatibe qedexekirin, berhevkirin an jî doz lÊ nehatibe veKirin. hema

 .bigre ji ber her stranekî Xwe, ji ber her konsertek, her axavtineke Xwe ahmed Kaya çû ber dadgehan

:çend gotin ji parastinnameya ahmed Kaya li dadgehê

 ji bo baştir Xwe bi we bidim nasîn min divê ez çend gotin erz bikim; ez Xwe hunermendek ku li hemberî“
 temamî kultur û ayîn û zimanÊn cîhanÊ di heman mesafê de dimeyzîne, hunermendek, ku bi qasî ku niKare

!Xwe aîdê tu cîyeKÊ bibîne cîhanî dibînim. lÊ dema pêvîst Kir ku mirov PÊnaseya Xwe eşkere bikin, ez Kurd´im

 li ku derê cîhanÊ dibe bila bibe, tekoşîna min heta ku, di serîde Kurd, hebûna neteweyên ku tune tên dîtin

“…neyÊ qebulkirin, dê bidome

 ahmed Kaya, zîndan weK zanîngeh, weK ”derve” weK her qadek ji qadên tekoşînê, cîyÊ berxwedanê didît.
 di hevpeyvînekêde dibêje: ”ez niha li derve bêrya zîndanê dikim. lÊ heta ku li derve bim ez stranên Xwe

“!dibêjim û dema min davêjin zîndanê jî, ji Xwe wayÊ temamî hevrÊ û hevalÊn min li wir´in

 dewlet, rejîm ji bo zulmê li ku bûya ahmed Kaya ji bo ku li dijî wî bisekine li wir bû. di salÊn 80´îde zîndan

 muhtacê dengê Xwe bû, ahmed Kaya bû dengê zîndanan. di wan salande bi dehan Komele û rêxistinên

 weK ”dayiKÊn şembîyê, rêxistinên mafê mirov, Komela KesÊn wundabûyî” ava bûn”.  ahmed Kaya ji bo

 .gîhandina deng û Peyama wan hevKarî û alîKarîya Xwe ji tu yeKÊ ji wan Komeleyan KÊm neKir

 di salÊn 90´î de ba û bahoza kûdetayê ji ser asmanÊ deverên turkî ta radeyek rabibû lÊ Kurdistan di

 destê jitem û hizbullahê de bibû goristana ”cînayetên Kiryar nediyar” û dinaland. jitem (dezgeha

 hawalgîrî ya janderme) û hizbullah zêdetir ji 17 hezar Kes (ku di navêde parlamentar, siyasi, nivisKar,
 diktor, mafya, bazirganê Kurd) bêserûşûn Kir. musa anter, vedat aydin û bi hezaran… yÊ ku bi fîşek

 hatin qetil Kirin, yÊ ku bi kindirê ji çermÊ beraz hatin xeniqandin, yÊ ku hatin serbirrîn û yÊ ku hÊ jî

…bêserûber windane

 dewletê li Kurdistanê agir dibarand lÊ li rojavayÊ turkîyê ji bilî dr. ismail beşikçi (ku li ser Pirsa Kurdî

 di zîndanade bû), Kirrîn ji Kevir dihat ji Kesî nedihat. ronakbîr Kerr, rojnamevan Kor û hunermend lal bûn

.li beramber Pirsa Kurdî û zulma dewletê li ser Kurdan. ahmed Kaya di wan rojgarande Kurdayetî Kir

 di stranên Xwe de li hemberî çi isyan dikir, li sahnÊ çawa disekinî, dadgeha ewleKarîya dewletê têde,
 li temamî dadgehan, li hemberî desteya dadweran jî hemen ahmed Kaya bû, zexmtir, jiXwe bibawertir û

 .serbilind

 di parastinnameya Xwe de dibêje: ”haKim beg! ezÊ li beramber zihnîyetek paşketî ku bi bihîstina Peyva

 Kurd devdrêjîya dike çawa bêdeng bim? belÊ min wÊ şevê got ”ezÊ ji ser tepa serÊ wana danebezim heta

 ku realîta Kurdan nas neKin û niha jî wÊ gotinê dubare dikim. tekoşîna min di her warîde dê bidome ta ku

“realîta Kurdan tê qebûlkirin û mafê wan tê dayîn



 7
9 

ره 
ما

ژ
20

14
ی 

زار
 ئا

   
   

   
ئ 

ۆڤار
ر

91
 disan di hevpevênekêde li firansayÊ ahmed Kaya dibêje: ”ez hunermendim. stran dinivîsim, hozan duhûnim,
 şirove dikim ku milyon guhdarî dikin. ez hunermendekî muxalif im, civaKî me. ez vÊ gavÊ li vir bim jî, hunera

 min ku hewla lîstikên mezin li ser tê dayîn, li her derê ye. li her derê cîhanÊ hunermendê dost û hevalÊn

 min hene ku weK min dilê Xwe dane hemû cure kultur û ayîn û zimanÊn cîhanÊ. ji vietnamê ta efrîqya, heta

 digije bosnayÊ.. ewÊn ku di her derfetêde cîyÊ Xwe li cem gelÊn jêrdest girtin, ji bob dylan, Paul simon,
 joan baez, sinead o´connor… ji wan kesayetîyên di dîroka muzîkêde cîyÊ Xwe girtin, navÊ Xwe nivîsandin

 re hezar rÊz û hezar silav dişînim… dilÊ min û mejyÊ min heta ku li Kar bin dê li cem gelÊn bindest û bi wanre

 be… bedêl çi dibe bila bibe, dixwazî bila destê min ji welatê min, ji gelÊ min, ji Kes û KarÊ min, ji nîştîman

“!biqetînin… ewÊ rojeK were strana Kurdî azad be, bese idî heta ku, heta KîngÊ hûnÊ Kurdan tune hesabkin

Berhemên Ahmed kAyA
 li gel çend albumên ku piştî Koça wî ya dawîn derketin PiyasÊ, zêdetir ji 20 albumên ahmed Kaya derketin.
 her yeK ji albumên wî reKora firotinê şikandin, çendîn car di serÊ lîsta yeKem de cîh girtin. li ser hema

 bigrin her yeK ji albumên ahmed Kaya doz hatin veKirin. geleK albumên wî hatin qedexekirin, berhevkirin.
 li hineK deverên turkiyê Kirrîn, firotin, guhdarîkirin, li mal an li dukanê peydakirina albumên ahmed

 Kaya bi biryara ParÊzgarÊ wÊ deverê ji KoK ve hat qedexe Kirin. ahmed Kaya bi dehan xelatên muzîkî û

.hunerî bi dest anî

 di nav stranên ahmed Kaya de stran hene ku hîn jî di nava toP 10 de cîh digrin. ahmed Kaya zêdetir ji 200
 .stran û hozan nivîsî û tomar Kir ku yeK ji yeKÊ zêdetir deng anî

merasima bixaksipardina Ahmed kAyA
 roja 18.11.2000 enstituya Kurdî li ParisÊ merasima bi XaK sipardina ahmed Kaya saz Kir. geleK hunermend

 û nivîsKar û ronakbîr û kesayetîyên siyasî û navdar yÊn biyanî û bi hezaran Kurd beşdarî merasimÊ bûn.
 gulten Kaya (hevsera ahmed) li ser qebra ahmed Kaya vÊ axavtinê Kir: “mezintirîn Xewn û daxwaza ahmed

 ew bû ku bizvire welatê Xwe. em niha bi vÊ hisretê ahmed rÊwî dikin. ahmed ji turkiyê xeyidî bû, ji bo vÊ

 çendê li vir (firansa/Paris) bû. heta roja ku li radio û televizyonên turkiyê stranên Kurdî serbest neyÊ

 gotin termê ahmed Kaya dê neçe wî welatî. Koça dawîn ya ahmed eybeyek bû. heta ku turkiye bi vÊ eybê

“re rû bi rû nebe, ez dixwazim gora ahmed Kaya li vir be

nivînÊ ahmed Kaya

 gora ahmed Kaya weK cî-nivîn, weK mala wî hatiye çÊKirin. gultena hevsera wî di her wurdekarîyeke qebra

 ahmed Kaya de, beşek ji jîyana wî nimandîye. her çi tiştên ku ahmed jÊ hez dikir, bi awaKî têde hatîye danîn

 an neqişandin. li ser mermerÊ qebrê ji enstrumanên ku li Pey Xwe hîştibû heta manqala wî ya nigşkestî ku bi

 dostan re goşt li ser dibirjand, hatiye neqişandin. çengeK aXa mezopotamya û  baqê gulên ku jÊ hez dikir…
.saza ahmed Kaya li gel Piyanoya wî jî li ser mermer hatine Kolan û neqişandin

 teksta li ser qebra ahmed Kaya

 li ser mermerÊ qebra ahmed Kaya risteyek ji besteyeke wî ku bi salan berî Koça Xwe ya dawîn gotibû, hatiye

:nivîsandin ku dibêje

ez di nava êşek ku PÊnaseKirina wÊ ne-mumkun de me“
,li xerîbîyê bû Êvar ez dîsa li Pey ba´yÊ me

“ji welatê Xwe dûr, di bin baranêde me, Êvar hat sirgûn bêdeng dibe

 turkiyê jÊr bi jÊr geleK hewl da ku mexberê ahmed Kaya biguhêze turkiyê lÊ gulten Kaya û melîsa (Keça

 wan) heta niha rizamendî nîşan nedane. ahmed Kaya îro jî li gorristana Pere lachaise ya Parîs´Ê li gel

.yilmaz guney, dr. abdurahman qasimlû û dr. şerefkendî di nava nûrêde radizên
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