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رکوکیرکوکی  ئوف کهئوف که   ره ره  مهمه  ند حهند حه  رمهرمه  ڵ هونهڵ هونه  گهگه  دیدارک لهدیدارک له

 لپ

  وت زاهیروت زاهیر  کهکه  سازدانی ههسازدانی هه ...  ... 
  
ی کورد شاری  که سه نھاو بکه  ته رکوک شاره که  

ران  ی نوسه تی شونگه نگی کوردایه نگوره ده
نگکی تری  م ده ئاسته به، ندان رمه وهونه
ویش  ئه،  ئیقاع و شوازکی نووه  به وه خسته

   زۆر زوو رژایه  که رکوکیه وف که  ره مه نگی حه هد
تی  تایبه به،  وه ر دۆستانه ک و هونه ناو دی خه

) بۆ کچکی کاڵ و خج (ردوو گۆرانی هه به
و  وه نگیدایه  ده کادمیانه کی ئه یه شوه به

ده ه په. رکرد ناوبانگی  یدا  م دیمانه یامی کورد
  . دوێ رکوکی ئه وف که ه ر مه ند حه رمه ڵ هونه گه له
  
  ریت؟ ستپکردنی کاری هونه  ژیانی و ده ک له یه کورته: وت زاهیر که هه
ی  کییه رته کی به ڕه  گه  له1956 دایکبووی سای  رکوکم له کی شاری که من خه: م وه

ند و  رمه  هونه ه ندین که کی ناوبراو شونی جه ڕه گه.  ناوه دنیا هه بانی چاوم به تاه
سیری  ئه، روش  ده مه حه، زیز لی عه عه، ردان قادر مه، ردان لی مه ک عه  وه رۆشنبیربووه
ر بووم   خولیای هونه که ڕه و گه کی ئه  خه کک بووم له من یه،  ندانی دیکه شاعیر و چه

م  که  یه1986ستم پکرد تا سای  کان ده نده رمه  هونه ه ی که وه  الساییکردنه تا به ره سه
نای   که دین برایم له ی مامۆستا همن و مۆسیقای نوره  هۆنراوه له" وان شه" ناوی  م به رهه به
تی  ی تایبه هۆی کشه به. نرت ده تاییم ده ره م قۆناغی سه که  یه به، رکوک تۆمارکرا که

  . ر نیای هونه د وه واوی هاتمه  ته  به1991 سای  ڕین و له سیاسی عراق دابام تا دوای راپه
  
  نجامدا؟ رییت ئه چ کارکی هونه، ڕین ستپکردنی دوای راپه تای ده ره سه: وت که هه
 ند رمه کردنی مۆسیقا هونه  ئاماده م تۆمارکرد که' ج خه"مم گۆرانی  رهه م به که یه: م وه

کی کوردستان  خهندان و  رمه ندی هونه ناوه  به مه رهه م به  ڕی ئه توانیم له، دلر حسن بوو
  . بناسرم

  
  چی بوو؟   یان کاستCDک  مت وه رهه م به که یه: وت که هه
م  بکه کی کوردستان  خه ش به م پشکه که  توانیم کاستی یه1992تای سای  ره  سه له: م وه
  شدار بووبه ندی شاری سلمانی تیایدا به رمه ندین هونه  چه که" عاشقی ب دڵ" ناوی  به
رگرت  وه" وت زاهیر که هه"ند  رمه  هونه م ئاوازم له که م جار یه که نیار بۆ یه کردن و ژه مادهئا
  کانی دیکه باقی گۆرانییه. شو بوو بدوو په ی عه  هۆنراوه له" بۆکچکی کاڵ" ناوی  به
  .  فۆلکلۆر بوون ندکی دیکه هه، ندکی ئاوازی خۆم بوون هه
  
  نگنی؟ سه ده نی کوردی چۆن ههمۆی گۆرا ئه: وت که هه
شق  م عه که ست ده هه، ین ڕیندا بکه ی پش راپه ڵ ماوه گه راوردک له ر بت و به گه ئه: م وه

بگومان ، کانیان مه رهه شکردنی به بوو بۆ بۆ پشکه کاندا هه  نوان مۆسیقییه بایی له و ته
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  وه  خۆیه ی به وره کی زۆر گه یه وه  بزووتنهمۆ ندی ئه رمه هونه. کان زیندووتر بوون مه رهه به
کان   خراپه کان له  باشه مه رهه ناتوانین به، می باش و خراپ زۆر تۆمار کراون رهه به،  بینیوه
ست  ی ده نجه  په  به  که ندک دیاره رمه ند هونه ی چه نجه م ج په  به وه ینه جیابکه

، داغی ره دیاری قه، ریقی یال فه له، د سعه زیاد ئه، ریقی  فه رزییه مه:  وانه ژمردرن؛ له ده
  . جید بورهان مه، ریا که زه، ریم ن کهدنا عه، حیا ت یه هجه به، زازی ناسری ره

  
  بینی؟ مۆ چۆن ده میدیاکانی ئه: وت که هه
بت بۆ پاوتنی  ریان هه  و فلته  گشتی لیژنه زانم میدیاکان به  پویستی ده به: م وه
  .  وه ری باش جیابکرته می هونه رهه ی به وه کان بۆ ئه مه رهه به
  
  ؟ چی بکرت باشه، ی کوردیر بۆ پشخستنی هونه: وت که هه
 هیوام  م به به،  گروووپ گرووپ ته یان بوونه کان زۆربه  کاره نده ر چه هه: م وه

تکردنی  ر بۆ خزمه  به رگای یاسایی بگرته، هلی و حکومی درووست بت کی ئه کۆمپانیایه
وست و  م بۆ هه که ڕز کاک عرفان ئه  به ستخۆشی له  ده وه لره، ری کوردی کولتوور و هونه

ندامانی کۆمپانیای   گشت ئه ستخۆشی له ری کوردی و ده مخواردنی بۆ کولتوور و هونه خه
  .  ناو کوردستاندا یان زۆربت له هیوادارم نموونه، م که چوارچرا ئه

  
  کات کن؟ زی ل ده رکوکی حه ئوف که ره مه ی حه نگانه و ده ئه: وت که هه
  . ریقی  فه یال له، ریقی  فه رزییه مه، د سعه زیاد ئه، زازی ناسری ره، ردان لی مه عه: م وه
  ؟  و گۆرانی چییه ر هۆنراوه رانبه راتان به: وت که هه
، م رۆکی بکه  ناوه ز له  و حه یه روای هه  کش و سه بژرم که ده  هه یه و هۆنراوه من ئه: م وه

  .  زایه ری شاره  کاری ئاوازدانه وه  زیاتر ئه چونکه، کاربنم ک به یه موو هۆنراوه ناتوانم هه
  
  ؟  بژاردووه  ئاوازی خۆت ئاوازی کت هه  له جگه: وت که هه
کارزان ، بدو ر عه عومه، داغی ره بند قه، ژار حمود هه زانا مه، وت زاهیر که هه: م وه
  . یی  بانهمید حه، فا پشکۆ مسته، مال ئومد جه، عادل محمد کریم، مال که
  یت؟  که یری ژیان ده چۆن سه: وت که هه
   ره ژیان الی من هونه: م وه
  
  ؟  یه ری کارکی ترتان هه  کاری هونه  له جگه: وت که هه
شکی   به ته کی باشی بۆ درووستکردووم و بووه ندییه یوه و په رییه زیاتر کارم هونه: م وه
بۆخۆم  من، ری ند کاری هونه دایکبوونی چه  هۆی له ته ش بووه وه ئه،  ژیانی من  له وره گه
  . ندان رمه ران و رۆشنبیران و هونه ڵ نووسه گه  له ندیم زۆر باشه یوه په
  
  ؟  ندان چییه رمه داوات بۆ هونه: وت که هه
موومان  ب گومان هه، کترمان خۆشبوت کتری و کاری یه ڵ یه گه بابین له هیوادارم ته: م وه

  . کانمان وتنی کاره رکه  هۆی سه بته ویش ده  و ئه یه کتری هه  یه یمان بهپویست
  
  ؟ ت چییه دوا وته: وت که هه
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، خوازم وتنتان بۆ ده رکه  و هیوای سه جی خۆشحاییه،  خته ران سه نده  هه کارکردن له: م وه
 .  وه ر کرده سه تان به  ئمه تتان کشا که حمه زه


