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  كةوتكةوتلَلَئةجنامداين هةئةجنامداين هة... ...  هونةرمةند لةيال فةريقي  هونةرمةند لةيال فةريقي لَلَضاوثصكةوتين كوردستان نصت لةطةضاوثصكةوتين كوردستان نصت لةطة
  

 کات ردانی ووتی میسر ده ی کوردی سه ندرالی شاشه ریقی؛ سه یال فه له
  

ی کوردی  ندرالی شاشه ریقی؛ سه یال فه له
  کات ردانی ووتی میسر ده سه
دی ی کور ندرالی شاشه ریقی؛ سه یال فه له
کی زۆر  سیمایه، کات ده ووتی میسر ردانی سه

یی  زه  به ستکی پ له جوان و شیرین هه
 چاو  ت و مناه میلله بۆ خاک و ویستی خۆشه

 سۆز  نگکی پ له ده، ، کانی کوردستان شه گه
رکی و  کۆچه ئازار له جۆش ناخکی پ وبه
ست بۆ خاک و  به شون ڕاستی مه به

  ..ی که ته میلله
کاربوونی  به ست تای ده ره سه رله  هه  که یه  خۆشه نگه و ده ند ئه رمه یالی هونه نگی له ده

مۆسیقاو گۆرانی ، کانی ریه هونه   کاره  نۆێ کاری بکات له  هوی داوه کانه کانی زیره ریه هونه کاره
 .  دیکه  قۆناغکی رته  به وه  قۆناغکه کوردی له

زیان  یان حه که ر یه هه که ی کچانی کورد که یه به که ونی یه  خه بۆته  که یه  جوانه و کچه یال ئه له
ری  کته  ئه یال ببته له، آرد زووی ده ئاره ر آوڕك هه وه، ریقی بن یالی فه کرد بۆ خۆیان له ئه

 . کانی ونه خه عاشقی دی
وتنی  سکه ده  میسر بۆ وردی لهی ک ندرالی شاشه ریقی سه یالی فه ند له رمه ی هونه وه ڕانه گه دوای

 ..  یه که وتنه قی چاوپکه ده  مه ین ئه سازده وتنک ومان دا چاو پکه  هه ردانه و سه زانیاری له
  .  نجامدراوه ئه وه ه) وت زاهیر كه هه (ند رمه ن هونه الیه له  یه م دیمانه آردنی ئه سازدان و ئاماده

 
م  م ئه ین ده که ت ده وه خرهاتنه به وه کوردستان نتهو سایتی ناوی خۆم  تا به ره سه /وت كه هه

  ندرال تان باش سه کاته
 
وت بۆ  که م کاک هه که ده   و ئوهکوردستان نتتا سوپاسی  ره  باشتر سه ی ئوه م کاته ئه /یال له
  . مان وه رکردنه سه ت کشانتان و به حمه زه
 
ڕزتان بانگ هش   به ی که باس بکه تمان بۆ که ردانه سه لهک  یه وت کورته مه ده /وت که هه

  بی میسری؟ ره عه بۆ ووتی ردانکی ئاسایی خۆت ڕۆشتبووی سه کرابوون یان به
ی  وره گه ونی  خه  بم که وه ئه وت مه ده، ردانکی ئاسای خۆم ڕۆشتم بۆ میسر سه من به /یال له

ر  ووتی هونه واتای زانین میسر به موو ده هه بگومان، ینم بب و ووته بۆم ئه مندایم بوو که
بی  ره ی عه ووالتانی دیکه رواش بوو له  هه یه وره گه ندی رمه  هونه ه ندین که جگای چه

باشی   به توانیوویانه  بووه و ڕگایه له، ری  میسر بۆ کاری هونه کردۆته کانیان ڕوویان نده رمه هونه
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، بوو ری ند کارکی هونه ها بۆ سازدانی چه روه  هه، نجام  ئه ننه یان بگهکان ریه هونه  کاره
 . م واوی بکه  نزیکترین کات دا بتوانم ته هیوام له به
  بوو؟  و چاالکیتان چی وه ند مایته ی چه ماوه /وت که هه
دا چاوم  یه فته و هه م توانیم له به بوو فته ک هه نھا بۆ یه م زۆر کورت بوو ته که ردانه سه /یال له
م  ساز بکه فزۆنی له وتنکی ته ها توانیم چاو پکه روه هه  وه، وت ندک بکه رمه ند هونه چه به
پۆپ  توانکانی میسر  به ناه  که ره هه  له ککه  یه کانی ناو خۆی میسر که فزۆنه له ته  کک له یه له

یاندا  گه له وتنك  چاوپكه ی ئاسمانی کهنا شدا داوایان کرد بۆ که مه ڵ ئه گه له، بالریک
 . ج بھنم به و داواآاریه متوانی ئه می آات نه هۆی آه وه به داخه به، م  سازبكه

 
 چ ڕۆژک بوو؟ دوان؟  چ زمانک ئه به /وت که هه

ک  یه رنامه  چ به له ند بوو؟  چه که  رنامه به ی ماوه
 دا بوو؟

م  دوام به ه زمانی ئینگلیزی ئ به /یال له
 بوو  ممه کرا ڕۆژی چوارشه ده بی ره ی عه رجومه ته
 40  که رنامه ی به بوو ماوه 2005-5-11رواری  به

  .) بیت بیتک (ناوی  به که رنامه بوو به ك  خووله
وه  تی میسر؟  میلله ڕوانیته چۆن ده /وت که هه

  چۆن بوو کاتک زانیان ژنه فتارین ڕه 
  دی؟ندکی کور رمه هونه
  رمووگوڕن له تکی زۆر گه  میلله  دیاره/یال له

کی باشیان ل  زۆر پشوازیه، دا آردن ه مامه
  که  بم و ڕاستیه وت ئه مه  ده وه، کردم
ت وویستیان  نانه ته، ر دۆستن تکی زۆرهونه میلله
هموو  م وه  بکه  زمانی کوردی خۆم قسه من به

، ربگرێ  سه و پۆگرامه وکیان دا تا ئه هه
وتنی من بوو  رکه سه ستیان به ڕاستیدا مه له
 . بوو نگم  ده  گویان له ت که تایبه به

  
و  کک له یه له، ئاسانه سک ر که ک میسر بۆ هه  ووتکی وه شداری بوون له ئایا به /وت که هه
 شداری بکات؟ بتوان به فزۆنکی وا له ی ته  باشانه رنامه به
زانیان وگویان ل بوو  م کاتک شداری بکات به سک ناتوانت به رکه مان نا هه بگو/یال له
ستم  زۆریان پ خۆش بووهه، م زمانیان ت بگه ی له وه ئه ب وت به م) ام آلثوم (من دووگۆرانی که
تی میسر  رۆشی میلله ویستی و په ش خۆشه مه  ئه دیاره، رمی بوو  گه زۆر به مدا گه کرد له  ئه وه به

 . ر دات بۆ هونه ئه نیشان
نجام دانی  تاندا بۆ ئه گه کرد له کارکردنی نه  باسی ریانه  هونه تیه سایه و که س له که /وت که هه

  ری؟ کارکی هونه
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  شتن له ب تگه به) آلثومام  ( دوو گۆرانی نگم بوون له ی گوێ بیستی ده وه  دوای ئه به /یال له
ی ل  وه  داوای ئه که رنامه واو بوونی به دوای ته کان نده رمه هونه  کک له ها یه روه هه زمانیان
 . ر کته ک ئه وه م شداری فلیمک بکه  به کردم که

  چیتان ووت؟  ئوه/وت که هه
 .  وه مه بت بیری ل بکه وتم ده /یال له
  دیت ووت؟گۆرانی کور /وت که هه
  کان نزیکه  کوردیه قامه مه بگومان، ر تۆفیقم ووت ند تایه رمه  گۆرانی هونه به /یال له
  من به وه، ستیان جو هه، شتن  ت گه که گۆرانیه  ڕۆحی  زۆر زوو له بۆیه، وان قاماتی ئه مه له

 . من نگی دهو  که دوای بیستنی گۆرانیه رگر بوون له وه  چژ ستم پ کرد که باشی هه
  

 ؟  قاهیره یت له بکه ندان رمه هونه گای ردانی باره تت بوو سه رفه ت دا ده ردانه و سه  له/وت که هه
ست   بۆ ده ندک که رمه ند هونه چه  وت به م چاوم که م بوو به  کاتم زۆر که وه داخه به /یال له

 . شیخۆ ست ده  هاتبوون بۆ که رنامه  دوای بینینی به خۆشی له
  

  ک و آ؟ وه /وت که هه
  
ها  روه هه، موحی اسماعیل، عید سامی سه، جدی عبدالمسیح مه، ریری لحه ر ئه عومه /یال له

 ند ند مۆسیقارک و چه و چه مه ئه، ناوی جیھان به،  سعاد حسنی وره ندی گه رمه هونه خوشکی
ست نیشان  ناو ده ک یان وه که یه  به که همتوانی ی رقای نه ر سه  به  ڕاستی له له،  ری دیکه کته ئه
 . بنم  دا ناویان م و تا لره بکه

  
  ت؟ که ردانه سه  گشتی له  به بیرو ڕاتان چیه /وت که هه

  
 ها روه ونی منایم بوو هه دی خه هنانه، م ناسی کانی تازه خه خۆشحاڵ بووم که  زۆر/یال له

 . کورد ک گۆرانی بژکی ژنی هکی میسر و  خه توانیم خۆم بناسنم به
  ی؟ بکه تمان بۆ باس که  پۆگرامه ک له یه توانیت کورته  ده/وت که هه

  
تی  میلله  ک خۆت بناسنی به ک چی و وه وه وێ ته تا لان پرسیم ئه ره  سه وه خۆشحایه به /یال له

انی بژکی ژنی کورد خۆم ریقی گۆر یالی فه ک له وه  پم خۆشه، ، ، مدا ووتم  وه له، میسر
ک  یه ک پناسه ستم پ کرد وه کی فۆلکلۆری کوردی ده گۆرانیه به  بۆیه، کی میسر  خه به بناسنم

 ها روه ک خۆم منیان قبوڵ بت هه کی میسر وه ی خه وه بۆ ئه، م که ته و میلله م که بۆ خۆم و زمانه

گۆرانی  میسر وێ بت بۆ ته ن پرسیم ووتیان ئهپاشان لیا. م که ته ری میلله هونه تی نایه سه ڕه
  بی بیت؟ ره عه

 زمانكی تر  بی یان به ره  عه  گۆرانی به  نیه وه ئه نھا ستی من ته به مدا ووتم مه وه منیش له 
 .. .. وت بیم مه ند خاكه ده چه ی بۆ من گرنگ وه ئه، بم

 . ت ام آلثوم تایبه به بی ره ی عه گۆران  به  زۆر نزیکه  که باری احساس یه -1
 . ر زمانک بت  بۆ هه واته تی تریان بناسنم  کلتورو میلله زمانی خۆم و کلتورم به -2
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ند ڕاست گۆ بت  رمه بت هونه واتای ده  ش کردنیدا به  پشکه بت ئازاد بت له ر ئه هونه -3
 . ردا ماوه ڵ جه گه له
کان و خۆشی و   ڕووی ئش و ئازاره  بۆ خستنه یامکه وونتر پهشتن ڕ بۆ تگه  زمان کلیلکه -4

 م رجه شتن بۆ سه  بۆ گه ها کلیلکه روه  هه سانکی دیکه  بدوێ بۆ که وه و ڕگایه له ناخۆشیکان
 .. کان ئامانجه

 . م که ئه  افتخاری پ النچکه  چه  زمانکی بگانه بۆ من به -5
کانی ژیانت  نگاوه موو هه هیوام هه م به که ئه ت وه خرهاتنه رمی به گه  زۆر به وه دمه  له/وت که هه
  شتن له  ڕۆحکی تگه  به م وه که ست خۆشیت ل ئه  ده وه ناخمه له ی ر ببه سه وتووی به رکه سه به

 ت کردنی ر بژیت بۆ خزمه تی کوردی هه ی میلله وره ندکی گه رمه  هونه م تۆ ژنه ده ر پت هونه
 کوردستان نتت بۆ  ت دواووته که دیمانه  کۆتایدا زۆر خۆشحابووم به له، ت که ته ری میلله ههون

 ؟ چییه
 
 آه لم آرا جگای خۆشحایم   پشوازیه و شوه م ئه به، م بوو که رنامه به شی کۆتای  دوا به مه ئه
 . جھشت الم به  یادگارژی شیرینی له وه، بوو
 کوردستان نتهیوام  وتووبن به رکه خوازم سه ئه وامیتان بۆ رده  هیوای به ۆ تۆ زۆر سوپاس ب/یال له

 ریقی یالی فه ڵ ڕزی له گه له موو ماکی کورد بت چرای داگیرساوی هه
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