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  وت زاهیروت زاهیر  کهکه  سازدانی ههسازدانی هه.. .. دی حاجی قادر دی حاجی قادر   مهمه  محهمحه: : وانوان  یامنر و رۆژنامهیامنر و رۆژنامه  ل پهل په  گهگه  دیدارک لهدیدارک له

  
دایکبووی  دی حاجی قادر له مه  محه
 ،ی چۆمان  شارۆچکه  له  ه1972سای 

 و  فزیۆنی گون بووه له یامنری ته په
ند سای کارکردنیشدا   چه له
وی نا وتووی به رکه کی سه یه رنامه به
ند   چه،کرد ش ده پشکه)  ڕاشکاوی به(

ر  سه  ژیان به  تاراوگه  له ساکه
  . بات ده
  
  ؟  ئاراوه  چۆن هاته تاراوگه: وت که هه
ند ناوکی  پشدا چه  له،بژارد مان هه و ناوه دین ئه خره ڵ هاوکارم کامل فه گه له: م وه

  . وتین ه رکک ر تاراوگه سه م له بژارد به مان هه دیکه
  ڵ ک سازدا؟ گه تان له رنامه م به که یه: یامی کورد په
  . زازی مان کاک ناسری ره که ته ی میلله وره ندی گه رمه ڵ هونه گه له: م وه
  
  کات؟ ک هاوکاریتان ده: وت که هه
 ، بابانها چنار روه د هه سعه ند زیاد ئه رمه ها هونه روه وت زاهیر هه که ند هه رمه هونه: م وه

  .  کوستان،رد به و نه  پشه،شکری  رزگار له،ریری سوڵ هه ر ره  دالوه، پیران زاده
  
 ،ست هنا ده وتنکی باشی به رکه  وتی سوید سه ندان له رمه ی هونه وه کۆبوونه: وت که هه

  ؟ ڕزتان چییه رای به
 گۆرانیبژ 40ی  د توانیمان نزیکه هسع ند زیاد ئه رمه ڵ هونه گه  له وه  خۆشحایه زۆر به: م وه

و   ری ئه ر له  هه وه ینه  کۆبکه کانی دیکه شه ندی به رمه ندین هونه نیارک و چه ند ژه و چه
 تا   که وه کتری نزیک بکرنه  یه ند له رمه ندین هونه ندی نوان چه یوه  توانرا په، یه رنامه به

 کوردستان تیڤی تا ئستا نیشان  شکرا له شکه پ ی که مانه رهه و به ندین له ئستا چه
  . درن ئه
  
وتنکی باشتری  رکه  سه  شاری کولن دووباره مانیا له ی ئه وه کۆبوونه: وت که هه
  ؟ وه ڕته گه ی بۆ ک ده که وتنه رکه  هۆی سه،ستھنا ده به
وت زاهیر  که ههزتان آاك ی به ریندین هاوڕێ هاریکارییان کردین و به هاوکار چه: م وه

و  توانم بم ئه  ئه  که وه ینه کان کۆبکه فزیۆنه له تی ته سایه ند و که رمه ندین هونه توانیمان چه
ی  وه  نزیکبوونه،تی درووستیکردبوو تکمان شکاند تی حیزبایه قییه ی عه دیوارانه

 ،بوونی کاری نوێدایک ک؛ له  وه  ئاراوه کتری زۆر شتی نوی هنایه یه ندان له رمه هونه
م  دیش هاوکارمان بوو بۆ ئه سعه ند زیاد ئه رمه  هونه،ندان رمه ویستی نوی نوان هونه خۆشه

  .  یه رنامه به
  
  ؟ نجامداوه تان ئه وتنی دیکه  چاوپکه،ندان رمه وتنی هونه  چاوپکه  له جگه: وت که هه
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کی  نی خه  تا کۆمه، وه ر کردۆته سه تی ناوداری کوردمان به سایه ندین که  چه، به: م وه
  مه رده م سه ی ئه وه  نه،ن  تبگه  جوامرانه ه و کۆمه  ئش و ئازاری ئه کوردستان له

وتن  ندین چاوپکه ندانی گۆرانی و مۆسیقا چه رمه  هونه  له  جگه وم داوه  هه،بیانناسن
شید و  ر ره نوه ڕز ئه  به  بۆ نموونه،م نجام بده رئه کته ر و ئه رهنه ڵ شانۆنووس و ده گه له

  . عدون یونس ندی نواندن سه رمه هونه
  
 شکاندنی دیواری   له  جگه،ری بوو وتی هونه سکه  چ ده رنامانه م به  کۆی ئه له: وت که هه

  ندان؟ رمه نوان هونه
 بۆ  وه ینه ک بۆ کلیپ بکه یه رویج نووسینگه  وتی نه  شاری ئۆسلۆ له  له توانیومانه: م وه
  .  ناوی تاراوگه مھنانی گۆرانی به رهه به
  
  ؟ یامکه  چ په  تاراوگه کی له ره ستی سه به مه: وت که هه
نداندا  رمه نوانی هونه   له ت که هشتنی دیواری حیزب و سیاسه  پشدا وتم نه ک له وه: م وه

   که  گومانی تدا نییه  چونکه، وه کتر نزیکبینه یه  له  ئمه یه وه  ئه که یامه  په،درووستکراوون
  . کتری  یه  له وه خاته ت دوورمان ده سیاسه

  
   چۆن بوو؟ تی میدیاکانی دیکه سایه کردنی که تکه: وت که هه
ی چۆن  سه و که ر ئه  سه وته که م ده  به، موو کوردکه فزیۆنی هه له  ته :Kurdistan Tvم وه
   بهKTVس  موو که  هه ین که وڵ بده  هه رمان دسۆزانه سه  له م پویسته  به،کات فتار ئه ره

 پشتیوان و  م که که ت ده رۆکی حکومه دا من سوپاسی سه  لره،هیخۆی بزان و کاری بۆ بکات
  .  یه رنامه م به ی ئهوتن رکه رم بوو بۆ سه هانده
تدارانی کوردستان و  سه ت و ده  الی حکومه یاندۆته ندانتان گه رمه یامی هونه په: وت که هه

  چییان بۆ کردوون؟
   که ش وایکردووه مه  ئه، ندراوه یه  گه وه  دسۆزییه  به میشه ندان هه رمه یامی هونه په:م وه
ره  ونی هه رمی کوردستان تا خه تی هه ستی حکومه  ده ه بگات وه  ئش و ئازاره یامیان به په
و وت بۆ  م وت و ئه  ئه چنه ندان نه رمه  جیتر هونه،سبن ده ندان به رمه ی هونه وره گه
 گومانم ، وی بۆ دراوه گرێ و هه رئه  سه و کاره  من بگومانم ئه،کانیان رییه  هونه مه رهه به

  . کات  و کاری بۆ ده ستدایه رده به ی له یه ژهم پۆ ت ئه  حکومه  که نییه
  
  ؟ نن چییه نگاوی بۆ ده  هه  که دوا کاری ئوه: وت که هه
نداندا  رمه ڵ هونه گه  له کین که یه رنامه  نیازی به وت زاهیر به که ڵ هاوکارم هه گه له: م وه

ند  تی کارکردنی و چه  و چۆنییه ندانه رمه و هونه ربنی ئه  راده بته  زیاتر ده،ین سازی بکه
ری  رتاسه  بیرکی سه  که  زۆر گرنگه الی منوه  به وه ئه. درێ بووی نیشان ئه مکی ئاماده رهه به
تی کوردستاندا و بۆ رزگاربوونی  می حکومه رده به  له ک یاداشتنامه ندان وه رمه  هونه له
ری بۆ  کی هونه  کۆمپانییایه دانانی، ئش و ئازارییان ندان له رمه کجاری هونه یه
  . کان رییه  هونه مھنانی کاره رهه به
  
  ت؟ دوا وته: وت که هه
توانم بم   ئه نده وه ر ئه  هه، وه مه  بده و پرسیاره می ئه  تا وه  قسه زمان نابته: م وه
ۆر زۆری تکی ز  و خزمه  زۆر پیرۆزه نگاوه م هه ڕاستی ئه  به م که که ستخۆشیتان لده ده
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رکی   ئه م به  ئومدم بتوانم من هاوکاریتان بکه  به،وتووبن رکه  سه،ن که تی کورد ئه میلله
  . م که زانم هاوکاربن و سوپاستان ده موو رۆشنبیرانی ئه رشانی خۆم و هه سه
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