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 وت زاهیر که هه: سازدانی ... ریم کابان که مامۆستا  وره گهند  رمه هونهکی کورت  یه دیمانه

  
  . ت باش م کاته مامۆستای گیان ئه: وت که هه
وت  که سوت ل بت هه، ی تۆ باشتر م کاته ئه: م وه

 . گیان
  

چ  ند ساک ده مامۆستای گیان بۆ چه: وت که هه
   بۆچی؟ نییهمی نوت  رهه به
م زۆر جار مرۆڤ  به،  یه مم هه رهه استیدا بهر  له: م وه

ی توانیمان  وه ئه، ن یدان کاری نوێ بکه  مه  بنه  وا باشتره یه  ههیی نو وه  ئه وه کاته وابیر ئه
  . وه بته متر ده توانا که، ڕوات  ده وه ره و سه ره  ڕۆژ به نیش ڕۆژ به مه ته،  و ه کردوومان ئمه

   
  شدارن؟ ڕزتان به ندین چاالکی به ندین ڤیستیڤال و سمینار و چه  چه له: وت که هه
 توانامدا بت بۆ  له، کم پ بکرت ر چییه هه، م که شداری ئه ب گومان من زۆر جار به: م وه

وادارم هی، وامی و رده  به بت به شداریم هه  به هوم داو  هه میشه م هه که ته تی میلله خزمه
  . جی خۆیدا بت شداری بوونم له به
  
  ن؟ بت تۆماری بکه ر بوار هه  و گه یه تان هه می تازه رهه  به واته: وت که هه
ندێ پژوی ژیان بوار  ندروستی و هه م ته به، ن مک هه رهه ند به  ب گومان چه به: م وه

  . نادات
  
  ندانی نوێ؟ رمه  بۆ هونه ت چییه ووته: وت که هه
مان  که ته ری میلله  هونه ت به ن و خزمه  وردی کاری باش بکه  هیوام بتوانین زۆر به به: م وه
ن چین و چ  یکه ی ئه مانه رهه و به  ئه یه وه گرنگ ئه، ن  کاری زۆر بکه  نییه گرنگه، نن بگه
ری   ئاستی هونه ن بچته ن کاری باش بکه وڵ بده  واتای هه به، ب کی ده یه وه نگدانه ره

  .  بت و تا بتوانرێ باشتریش ووالتانی دیکه
  
  ؟   چییه انک هیو ن  کلیپه راتان به: وت که هه
   له  موسیقا نه  له نه، بینم ری تیا ئه م زۆرتر چاولکه به، یبینم ندێ کاری باش ئه هه: م وه

  .  بۆ بکرتی کاری باش یه م ئومد هه به،   نییهی نزیک که هۆنراوه
  
  .  یه م دیمانه به، مامۆستای گیان زۆر خۆشحابووم: وت که هه
ندیت زیاتر  رمه بۆ خۆت هونه، ندان رمه ی هونه وه رکردنه  سه زۆر سوپاس بۆ تو بۆ به: م وه
  . یت گه ندان ت ئه رمه  ناخی هونه له
  


