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  وت زاهیر که سازدانی هه ... ند رۆژان رمه  هونهڵ  گه  له دیمانه

 
. ت باش رۆژان خان م کاته ئه: وت که هه
 کوردستان چاوم پت   زانی لهلم هه  به
ارکت یند پرس  چه وه کهی نز له، وت و بکه

  . م  بکه ئاراسته
خۆشحام ، ی تۆش باش م کاته ئه: رۆژان

، رک و ازدانهک ئاو نتان وهی ناس به
، ندان و رمه ل هونه  گه سازك له مانهید
  . م که ت لدهیستخۆش ده

  
  ؟ر ھانی هونهی ج تهیچۆن هات: وت که هه

باوکم ئامری ساز ،  و ناوه ا ههیدون ری چاوم به کی هونه هی واده  خانه من خۆم له: رۆژان
شم یباوک،  و گۆرانی گووتن بوومهای یدا خولیوت سا نی حه مه ته ر له خۆشم هه، ن و ژه ده
خشی  رپرسی به به ۆی کرماشانی راد ش خۆم له وه ای ئه و و رم بووه وام هانده رده به
  . پلومیی د رگرتنی بوانامه بووم تا قۆناغی وه رنامه  به
  
  ن؟ کانت کامانه هییت چاالکی وه ره ده  له ی که وماوه ئه: وت که هه

ند  چه، ا ویتالی ئ ستڤای کوردی لهی ڤ  له شداریم کردوه  به وانه له، م زۆرنیچاالک: رۆژان
ش ئرانم ی بۆ ئران و جارکی تر وه ته راومه پاشان گه،  و ر بردوه سه نم بهیوێ ژ ساک له
کام چاالکی زۆرم یمر  ئه  له ی که و ماوه ئه، میژ وێ ده ستا لهیکا و ئیمر چووم بۆ ئه، جھشت و

زم  اجار حهوم د به،  بوون نهیوان زۆر  ئه ی فارس چونکه ند وه رهل   گه تی له بهیتا به، بووه هه
ل گرووپی   گه له،  ئران و وه ڕامه بوو پارساڵ گه وه زمانی خۆم گۆرانی بم ئه کرد به ده
، م تۆمار کرد و) تیب ر تۆ نه گه کوردستان ئه (ری کرد گۆرانی کاری هونه ستم به مس ده شه
م  مه رهه م به ستی بۆ ئهیو  خۆشهیش کی کوردستان باوه  خه ی که وه ی ئه هی ما ش بووه وه ئه
  اتر بهیمی ز رهه م به وبده اتر ههیوا ز ش کهیرکی باش بۆمن  هانده ببته،  و وه نه بکه
  . م  بکهش  پشکهم که له گه
  
  ؟ توهت گووی زمانی تر گۆران زمانی کوردی به  له ا جگهیئا: وت که هه

 ئران   له جازهیبوونی ئ ر نه به م له  به م گووتووهیش گۆرانی زمانی فارس  به به: رۆژان
  .  وه کا بو کردۆتهیمر  ئه کانم له هیگۆران

  
  کان؟ هی کورد اندنهی ل راگه  گه  له ت چۆنهیند وهی په: وت که هه

ری  کی هونه هی رنامه ان کردم بۆ بهیت عوه  دهRoj TV تا ره  سه م زۆر باشهیند وهی په: رۆژان
  . ل سازدام گه ان لهیدارکیند د  چهMET TVپاشان 

  
  ولر چۆن بوو؟ ت بۆ هه ردانه م سه ی ئه ئه: وت که هه
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  زۆر خۆشحاڵ بووم به، ری بوو ویتی رۆشنب زاره ر بانگھشتی وه  سه م له ردانه م سه ئه: رۆژان
و   دی له زنم هاته ونکی مه  و خه وره وتکی گه سکه م ده ردانه م سه ئه، داری کوردستان وید

  م له که ش دهیز حه، ندان و رمه  هونه شکی زۆر له نی بهیناس ش بهیو دا ئه ردانه سه
  .  تدابتیم ئاوازی تۆش ندهیکانی ئا مه رهه به
  
  مت تۆمار کرد؟ رهه ند به ت بۆ کوردستان چه ردانه م سه له: وت که هه

 ل  گه پ لهیک کل هیرم و  ونی ههیفز له ل ته  گه پ لهیم چوار کلیم توان ردانه م سه  له:رۆژان
KTVم  تۆماربکه .  

  
  ت؟ینیب کانی کوردستان ده هیر  هونه چۆن کاره: وت که هه

 و  ارهی د تی پوه هینا سه ره،  و نده مه وه کی دهیکی مۆز هی نهینج نی گه کوردستان خاوه: رۆژان
وارم   و ئومده نگاوی چاکتان هاوشتوه هه، نم ویب کاندا ده هیر  هونه  کاره ا لهیا جیجشوازی 

  .  چوون دابن وه و پشه ره  به  له شهیم  هه که
  
  ت؟ی که نگی کام گۆرانی بژ ده  ده ز له حه: وت که هه

) و موو شه هه (تی گۆرانی بهیتا  به هیقی یر  فهیه یمه رزنگی خاتوو   ده زم به حه: رۆژان
 گۆرانی بژی  وره نگی گه گرووپی کامکاران و ده، م تاتلساس ویبراهینگی ئ ها ده وه ره هه
  . لسوم ب ئوم که ره عه
  
   بۆ گۆرانی بژی ژنی کورد؟ هیئومدت چ: وت که هه

  م کهواداریه،  و م بواره  له ان ناوهینگاوی چاک  ژنی کورد هه رچاوه  به ی له وه  ئه ارهید: رۆژان
ری چاالکتر   بواری هونه تی له بهیتا بهاتر خورتتر بکرن یز کی گشتی هی  شوه کان به نگاوه هه

  . دانی  مه بنه
  
  ؟ هیت چ ی تازه پۆژه: وت که هه

  . ند شوازکی زمانن  چه م و به رهه شت به  هه  له هیتیم بر ی تازه پۆژه: رۆژان
  
  . م که  دهووتنت بۆ رکه داوای سه: وت که هه


