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   زاهیر زاهیروتوت  کهکه  ههههسازدانی سازدانی ... ... لی محدین لی محدین    عه عهندند  رمهرمه  ڵ هونهڵ هونه  گهگه  دیدار لهدیدار له

  
ست پکردنی کاری  تای ده ره سه: وت که هه

  ؟ وه ڕته گه ریت چۆن بوو و بۆ ده هونه
 بۆ  وه ڕته گه ریم ده تای کاری هونه ره سه: و

ڕز   مامۆستای به که، تایی ره قۆناغی سی سه
یبژاردم بۆ گرووپی  رکار هه کاک خالد سه

کانی  وه  کۆبوونه  و له  قوتابخانه سروود له
   و له دایکان و باوکانیش گۆرانیم گوتووه

کان  ری قوتابخانه ندین چاالکی هونه چه
  .  شداریم کردووه به
  
یان ، بژاردنی خۆتان بوو  هه بژارد؟ ئایا به ری گۆرانیت هه چۆن هونه:: وت که هه

  ؟بوو رکت هه هانده
 گۆرانی و مۆسیقای  زم له  و زۆریش حه بووه م هه یه هره و به  ئه وه  مندایه ر له من هه: و

ی تریش  که شه  و به بژاردنی خۆم بووه  هه شکی به توانم بم به واتا ده به،  کوردی کردووه
ی   قوتابخانه  له و کاته  ئه تایی که ره  قۆناغی سه کانم بوو له ڕزه  هاندانی مامۆستا به به

  بوو به،  راستی  به رکار که ند خالد سه رمه رز هونه تی مامۆستای به  تایبه به، گۆران بووم
  . م  بده یه هره و به  به ره  زیاتر په رم که پاپشتم و هانده

  
   مۆسیقا و گۆرانی کوردی؟ ڕوانیته چۆن ده: وت که هه
ل  گه،  ببرت وه و پشه ره  و گۆرانی کوردی به موزیک  که وڵ دراوه کی باش هه یه تا راده: و

کی  یه  شوه  موزیک و گۆرانی کوردی به ن که  هه م بواره زا و لھاتووی ئه ندی شاره رمه هونه
 نو موزیک و  له، ک داهنان وه،  دیاربت واری پوه  مۆرکی کورده ڕژن که مۆدرن داده

،  م بواره ندانی ئه رمه  هونه هیوادارم که. بینم ه کارکی گرنگ و باش د گۆرانی کوردیدا به
و  ره نگاو به ی مۆسیقای کوردی هه وه بۆ ئه، ن چاو بکه کانیاندا ره ریه  هونه  کاره  له م خاه ئه

  .  بن وه پشه
  
موویان   هه بینی؟ ئایا به  گۆرانی بژان چۆن ده کی زۆر له یه زۆر بوونی راده:: وت که هه
  ند؟ رمه ونهگوترت ه ده
مک   که م زۆره توانرێ له  ده چونکه، بینم  شتکی باش ده من زۆر بوونی گۆرانی بژان به: و

  مان پویستی به که ته  میلله چونکه، ند رمه  بتوانرت پیان بگوترت هونه بژردرت که هه
  ش دیاره سته به و مه بۆ ئه، ندی کچ رمه تی هونه  تایبه به،  یه  هه م بواره ی نو ئه وه نه

 ک  ن که  بده و حوکمه توانن ئه کانی موزیک و گۆرانی ده کادیمی بواره ندانی ئه رمه هونه
  .  ند نییه رمه  و ک هونه نده رمه هونه

  
  ن؟  که ندان ده رمه  هونه ت به ک خزمه یه  میدیای کوردی و تا چ ڕاده ڕوانیته چۆن ده: وت که هه
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کی پسپۆر بن و  ن خه که  میدیاکان کار ده  له ی که وانه ب ئه موو شتک ده پش هه
  . کانی خۆی  پی کاره ی به سه ر که بت وهه ریدا هه کانی هونه شه  به کی باشیان له زاییه شاره
ب   ده بۆیه،  میدیایی کوردیدا  له زگایه ڤزیۆن گرنگترین ده له مۆ ته ی ئه وه ر ئه  به له
  زا له ری شاره کی هونه یه  لیژنه  که  باشتره بۆیه،  پز و چژ بت کانی به ریه  هونه مه رهه به

خش   په کان بۆیه  باشه مه رهه بژاردنی به بت بۆ هه کانی موزیک و گۆرانی هه بواره
تی  وت خزمه یانه  ده ی که وانه کانی تری میدیاش پاپشت بن بۆ ئه شه ب به ده، کردنیان

  . ی کوردستان وه ره  ده  کوردستان بت یان له جا ئایا له، ن ری کورد بکه هونه
  
   پشتر کردووتن؟  چین که کانه یه  هونه و کاره ئه: وت که هه
گای سویدی   کۆمه ری کوردی به ساندنی هونهبۆ نا،  وتی سوید  له وه1983 سای  ر له هه: و
ندانی گۆرانی  رمه دا هونه م سانه  له چونکه،  ری کردووه ها چاالکی هونه نده  چه شداریم له به

ین   گرووپی کوردی دروست که ندکی تر توانیمانه رمه ند هونه  هاوکاری چه به،  م بوه بژ که
   بۆنه شداری له  موزیکی کوردستان و ناز و بهری کوردی و گرووپی ی هونه کۆمه :ک وه

 شاری سلمانی و   له1993 سای  له. ین ندین شاری سوید بکه نگی چه کان و ئاهه نیشتمانیه
زیز   زاهیر و ئاکۆ عهوت که ههئووف و  الح ره ند سه رمه نی هونه هاوکاری مامۆستایا به

ندکی  رمه ند هونه ندی تر و چه رمه ونهندین ه م و چه رهه وگۆران و سامان و توانا و به
  ناوی توانیمان کاستک به) ندکی تر رمه ند هونه شیالن عوسمان و چه (ک  وه گۆرانی بژه

ن و عیماد و  دیده (ندان رمه  هاوکاری هونه می نوێ به رهه ئستاش بۆ به، ین تۆما بکه) تاوان(
  ی که و هیوایه رین به ند کارکی هونه ی چهرقا ندکی تر سه رمه ند هونه چه) عارف و ئاکۆ

  . ستتان رده  به وته بکه
  
  ی؟ که ندک ده رمه نگی چ هونه  ده ز به حه:: وت که هه
ریشی زۆر   وکاریگه فیق چاالک کردووه  ره وره ندی گه رمه نگی هونه  ده زم به تا حه ره  سه له: و
   که وه گرته ندان ده رمه  زۆر هونه  که نگه ۆری ده زۆر شوازی جۆراوج زم له حه.  رم بوه  سه له

  . موویان بنم ئستا ناتوانم ناوی هه
  
  بینی؟ کان چۆن ده ریه  هونه ر کاره رامبه ری به ماوه نگاندنی جه سه ئاستی هه: وت که هه
ری   پاپشت و هانده م نابنه  به یه زووی گوگرتنی گۆرانیان هه ری کورد ئاره ماوه جه: و

بگومان خۆشتان چاک ، ربکات  ده می تازه رهه ند بتوانن به رمه کو هونه ند تا وه رمه هونه
 رووی  وێ له  کار و ماندووبوونی ده نده لبووم یان کلیپ چه رکردنی ئه  ده زانن که ده

تانی تر  ک میلله ش وه ری ئمه ماوه هیوادارین جه،  وه ریه کنیک و هونه ئکۆنۆمی و ته
می  رهه ی به وه  بۆ ئه وه کانیانه) سیدی ( رگای کینی ند له رمه  هونه ن به تی بده نگیایهگر

  . ش بکرت باشتر پشکه
  
  ؟ گادا چی یه  نو کۆمه ی له وه نگدانه  و ره ر الی تۆ چییه هونه: وت که هه
  .  سته هه،  داهنانه،  ر جوانییه هونه: و
م   له چونکه،  ره ک هونه گایه ر کۆمه وتنی هه کانی پشکه کیه ره  سه ره  فاکته کی له یه

  . یت ش بکه ت پشکه که ته توانی کلتووری میلله  ده وه رگایه
   ت چییه دوا وته: وت که هه
 . مووان  و هه یامی ناخی ئمه یاندنی په ی ئازیز بۆ گه ستخۆشی بۆ ئوه سوپاس و ده: و


