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  وت زاهیروت زاهیر  کهکه  سازدانی ههسازدانی هه.. .. د د   حمهحمه  ید ئهید ئه  ند سهند سه  رمهرمه  ڵ هونهڵ هونه  گهگه  دیدار لهدیدار له

  
 دایک بووی  ید احمد له  سهند رمه هونه

، 1963 سای   له واندووزه ی ره شارۆچکه
   ناو جیھانی موسیقاوه تای هاتنه ره سه
 ژر   له1977کانی   بۆ ساه وه رته گه ده

 سای  چاودری مامۆستا زرار دواجار له
 ژر چاودری مامۆستا اسماعیل   له1981

کان   جوانه ره یمانگای هونه  په پاشان چووه
واوکرو  یمانگای ته  په1985 سای  له،  ژر چاودری مامۆستا احمد جواد  شاری موسل له له

 ندامانی تیپی موسیقا کانی ئه نده رمه  بۆ هونه کردنی موسیقایه ند ئاوازو ئاماده نی چه خاوه
  .  وره پادشای گه

  
  ید احمد بناسین؟  سه وه  نزیکه چۆن له/ هه لكه وت

   چوومه1981 سای  له، 1963 سای  واندوزم له ی ره  دایکبوویی شارۆچکه له/ م وه
ندامی تیپی موسیقای  واوکرد و ئه یمانگام ته  په1985 سای  کان له  جوانه ره یمانگای هونه په

  . م که الیتی کوردستان کار ده ته  تیپی سه ستا لهئ، بووم وره پادشای گه
  

  بینی؟ مۆ چۆن ده میدیاکانی ئه/ هه لكه وت 
ری  تی کولتور و هونه  خزمه نگاوی باشتر بنن له  هیوام هه یبینم به  گشتی باش ئه به/ م وه

  . مان که ته میلله
  

  ؟ وه ته کراوه دی جیانه ناو گورانی کور بۆچی تا ئستا ستایل موزیک له/ هه لكه وت 
  ش  و منیش به یه وڵ هه م هه  به کراوه  نه م کاره چاوی ئه وردی ڕه  تا ئستا به راسته/ م وه
وی کاری   هه  له  تاراوگه  ناو خۆ و له  له یه ند هه رمه ندین هونه چه، شبینم حای خۆم گه به

  . ری باشن هونه
  

  ؟ یه بینن یان پیشه زوو ده  ئاره ر به ڕزتان هونه به/ هه لكه وت 
  .  زووه ب گومان ئاره،  ژیانه،  ر زۆر جوانه هونه/ م وه
  

  یت؟ که نگی ک ده  ده ز به حه/ هه لكه وت 
  . لی یوب عه ئه، د سعه زیاد ئه، زازی ناسری ڕه، ئاالن عمر، ریقی  فه رزیه مه/ م وه
  

  ری جیھانی؟  ئاستی هونه ری کوردی بگاته چی بکرت ئاستی هونه/ هه لكه وت 
 بوات  وه و پشه ره ندانی کورد به رمه ئاستی زانستی هونه، وڵ باش بدرت بت هه ده/ م وه
ندانمان  رمه وڵ بدرت هونه بت هه ده، وێ م خواردنکی باش ده وڵ خه  هه ش به مه ئه

 کار  ندان ئازادانه رمه  بۆ هونه مینه خۆش کردنی زه، ی وت بۆ خوندن وه ره  ده بنرینه
  . ندان رمه م هونه رده  به  له ره گه هشتنی کۆسپ و ته نه، ن بکه
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  ک موزیک بۆ کردوون چین؟ ی کارت وه و درامانه ئه/ هه لكه وت 

  . کان  ئازاده ونه ی خه مه گه، م ئاالن مه، سرین گوندی نه/ م وه
  

  کردنی موسیقا بۆ کردوون کن؟ ی ئاوازو ئاماده ندانه رمه و هونه ئه/ هه لكه وت 
زیاد ، ئاالن عمر، یالم ر خه  سه ی له و ئازیزانه شک له الم به به،  ڕاستیدا زۆرن م له وه
  . الم ردی سه هه، ماهر محمد امین، د سعه ئه
  

  زانی؟ ی ک ده تهس  شایه ری یه التی هونه رزترین خه به/ هه لكه وت 
  مامۆستا زرار/ م وه
  

  یاندن؟ زگاکانی ڕاگه  ده می زۆر و بۆر له رهه ی به وه چی بکرت بۆ پاک کردنه/ هه لكه وت 
بت  ده، کان و میدیاکان ناله زگاکان و که موو ده ری بۆ هه ی هونه دروستکردنی لیژنه/ م وه
ی  وه ری باش بت بۆ ئه  کاری هونه نیان لهیشت  پسپۆر ئاستی زانستیان تگه و لیژنانه ئه

رگزی  می باشیان به رهه  وگۆگران به وه ک جیابکرته  یه بتوانرت کاری باش و خراپ له
ری   بۆ پاراستنی کولتور و هونه م خوارونه و خه وکی زۆر زانستانه ش هه مه  ئه و، وی بکه

  . مان که ته میلله
  

  ت؟ دوا وته/ هه لكه وت 
  ئمه،  تتان کشاوه حمه زه، خوازم بۆ به رزتان آاك هه لكه وت وتن ئه رکه هیوای سه/ م وه
  .  وه نه که ر ئه  سه  کوردستان به له
 


