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  وت زاهیروت زاهیر  کهکه  هههه: : سازدانیسازدانی" ... " ... بدو حسنبدو حسن  ربوار عهربوار عه" " ند ند   رمهرمه  ڵ هونهڵ هونه  گهگه  دیدار لهدیدار له
  
  ک له یه توانیت کورته ده: وت که هه 

  یت؟ ریت باس بکه ژیانی هونه
" بدو حسن ربوار عه"ناوم : م وه

 سای  له. ولرم دانیشتووی شاری هه
  ره یمانگای هونه  په  له1999
 سای  له، رگیرام ولر وه ی ههکان جوانه

ندامی ئۆرکسترای   ئه بووم به" 2000"
 دوا قۆناغی  ئستا له. کوردستان

 .Kفزیۆنی  له ردوو ته  هه یمانگام و له په
TVی ناوه  کهفزیۆنی  له ندی و ته نا

  . وامم رده نیارک به ک ژه وه، رم هه
  
  بینی؟ ۆن دهکانی کوردستان چ رییه  هونه چاالکییه: وت که هه
وا  ئه،  وه رییه  رووی هونه ین له کانی کوردستان بکه رییه  هونه یری چاالکیه ر سه گه ئه: م وه
کان  م چاالکییه به،  دیوه وه  خۆیه وتنی به زۆر پشکه، وه یه کاری شانۆ شوه،  رووی موزیک له
  .  کان نییه ر چاالکییه سه  سانسۆر له رت و بون واته په
  
  نگنی؟ سه ده  چۆن هه کانی تاراوگه رییه  هونه چاالکییه: وت که هه
 تا  بۆ نموونه، رچاو  به  کزی دته م زۆر به کرت به ال ده  چاالکی البه  تاراوگه له: م وه
ندان  رمه هونه. بینین موکورتی تدا ده یان که ده، ین که یرده ندان سه رمه کی هونه یه رنامه به

  بۆ ئاسانکاری چاالکییه،  وه  کۆیان بکاته  که یه ری هه کی هونه زگایه  ده  بهپویستیان
  . نجامدانی ڤیستیڤاڵ و چاالکی کان و ئه رییه هونه

  
  ندان بکرت؟ رمه زانی بۆ هونه  پویست ده چی به: وت که هه
  له.  بووه نه ئاستی پویستدا  م تا ئستاش له  به ند زۆر شتی بۆ کراوه رمه هونه: م وه
ی رزلنان  موچه،  ش کراوه نداندا دابه رمه ر هونه سه وی به زه، ولر و سلمانی و دهۆک هه
  . ری نجامدانی کاری هونه ی جیاجیا بۆ ئه ه ندین کۆمه ڵ چه گه  له یه هه
  
  کانی گۆرانی کوردی چین؟ ستایله: وت که هه
ر  گه،  وه بینته تی خۆی ده نایه سه لکلۆر و ره ستایلی فۆ گۆرانی کوردی تا ئستا له: م وه
دا ) CD ( ندک له رمه ر هونه بینین هه ده، کاندا) CD ( ین له ندان بکه رمه یرکی هونه سه

  .  وه کاته گۆرانی فۆلکلۆر زیندو ده
  
  ؟ سنده نگی کت الپه ده: وت که هه
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 یاد   له م چوار گۆرانیبژه م ئه  و به  ده نم به سه ندکی ره رمه موو هونه نگی هه ده: م وه
  . ) ب عوسمان عاره، لی یوب عه ئه، د سعه زیاد ئه، ریقی ی فه رزیه مه" ، م ناکه

  
  نیاری کورد چین؟ موکورتی ژه که: وت که هه
 راهنانی  دان به ش گرنگی نه وانه له،  یه هنیاری کورتدا ه  ژه موکورتی له زۆر که: م وه

می  سولله"ردوو ش هه مه  ئه که)  نۆته، ی موزیک وه زانستی خوندنه(ت  تایبه موزیکیی و به
ت  ست ره کانی ده نجه  په کانی کورد له  باشه نیاره  ژه  بۆیه وه گرته ده" ت و رۆژئاوا رۆژهه
  . ن ناکه

  
چی بکرت ، تی  تایبه  گشتی و موزیک به ر به ی هونه نی کشهرکرد سه بۆ چاره: وت که هه

  ؟ باشه
  ری موزیک پویستمان به ر و هونه یرانی هونه  و قه رکردنی کشه سه بۆ چاره: م وه
کی  یه  کۆنگره ها پویستمان به روه  بۆ کوردستان و هه یه کان هه  کورده نیاره ی ژه وه ڕانه گه

ستنیشان بکرن و  کانی تدا ده موکورتییه  تیدا که کانی کورد که یارهن  بۆ ژه یه فراوان هه
  .  بکرت باسیان لوه

  
  ندان؟ رمه نه  بۆ پشتگیری هو رپرسان چییه  به داواتان له: وت که هه
رخستنی  ن بۆ سه ن و پشتگیرییان بکه ندان بده رمه تی هونه وامی یارمه رده  به به: م وه

  ری؟ ئاستی هونه
  
  چۆن بوو؟، مانیا ت بۆ ئه  تایبه  و به تان بۆ تاراوگه که شته گه: وت که هه
ندا و  هۆه، مانیا و سویسرا  ئه له" ب عوسمان ره عه"ند  رمه ڵ هونه گه دا له یه م ماوه له: م وه
ی ی کولتووری شار ه ن کۆمه  الیه ها له روه هه، ش کرد نگمان پشکه ندین ئاهه چه، نسا ره فه

  . ت کراین عوه ده، شتوتگارت
  
  ه؟یزتان چیت به ر دوا وته: وت که هه
  وامی له رده  به  به میشه م و من هه که  دهوت که ههم کاک  هز ده آی ئازۆیسوپاسی ت: م وه

تی  وام بن بۆ خزمه رده  هیوام به به. م که ستخۆشیتان لی ده ده.  وه خونمه ت دهیکوردستان ن
 تی  میلله


