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  وت زاهیر که سازدانی هه... یاحی  قادری سه وره ندی گه رمه  هونهڵ گه  له دیمانه

  
  ی؟  بۆ که وه رته گه ری ده م کاری هونه که یه: وت که هه

  نی خوندندا بووم له مه  ته من له: م وه
  نھا له بوو ته هاباد رادیۆیک هه شاری مه

 باوکم، گیرا رئه هاباد وه ناو شاری مه
 من  حاڵ بوو که روش بوو زۆر مه ده

ی  وه ره  ده ل چوونه گه له، گۆرانی بم
کرد  ستم ده ده، گرت و ڵ ده یم هه که فه ده
  زم به و کات زۆر حه ئه،  گۆرانی ووتن به

 م و گۆرانیه کرد ئه ده" زارا زارا"گۆرانی 
،  وه ف لدانه  ده ووت به  ئه میشه هه

زارا " ب پرسی باوکم گۆرانی تم بۆ سازبوو به رفه رۆژکیان ده، دا هفم باش لئ ها ده روه هه
  بته بوو ده" زارا زارا"ر ڕادیو ووتم   سه م گۆرانی له که واتای یه به . م تۆمارکرد"زارا
  .  گۆرانی وتن ست پکردنم به تای ده ره سه

  
  نیارک؟ ک ژه  وه کیت چییه ره ئامری سه: وت که هه
  . م کالرنت ئامری دووه، ۆ سکسیفونئالت: م وه
  
هی ، ک کاری موزیک شت کردوون وه ی تا ئستا پشکه ریانه  هونه و کاره ئه: وت که هه
  ڕزتانن؟ به
  شکردنی موزیکی هینی خۆمه دابه،  و وه ی خۆمه و هۆنراوه ئاوازی،  کم چیوه ر چیه هه: م وه
  .   کردووهکارم تییاندا،  و ستی خۆم کردوومه  هه به
  
  ی نوتان چین؟ پۆژه: وت که هه
ولری   شاری هه  هیوام بتوانم له مووی ئاوازی خۆمن به  هه که ند گۆرانییه چه: م وه

  . ویست ولری خۆشه نانی شاری هه  هاوکاری موزیک ژه به، م ویست تۆماریان بکه خۆشه
  
  کانت؟ ریه  هونه  کاره ڕوانیه چون ده: وت که هه
، کنیکی ک تۆمارکردن و ته م وه کانی خۆم زۆر رازیم لیان به ست و بۆچوونه ک هه وه: م وه
م  به، کنیکی زۆر الوازبوو  پشوودا بواری ته بگومان له، م و کوڕییان تدابت نگبت که ره

  .  ڕێ ڕواته  باشی ده  و کار به و پش رۆیشتووه ره  گشتی به ئستا دنیا به
  
  بینی؟ ری چون ده وتنی کارکی هونه رکه ڕزتان سه ڕای به به: وت که هه
م  به،  که نگی گۆرانیبژ و هۆنراوه ک ئاواز و موسیقا و ده  وه که ی کاره پوخته: م وه

   یه که و ئاوازه  ئه واته، که وتنی کاره رکه بت هۆی سه  ده که گرنگترین کار میللۆدیه 
  . کانی تر پاشان کاره، کات ویست ده خۆشهکی   الی خه که گۆرانیه
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  بینی؟ ت بۆ کوردستان چۆن ده ردانه م سه ئه: وت که هه
  کی تازه وت توانیم خه ندان که رمه  هونه هاتم کوردستان چاوم به، زۆر خۆشحاڵ بووم: م وه

 ئازادی بینین  ها کوردستان به روه هه،  و ی خۆشحاییه  و مایه  بۆ من زۆر گرنگه مه ئه، بناسم
  .  وه نج کرده منی گه

  . زۆر خۆشحابووین مامۆستا: وت که هه
  م که ست خۆشیت لده وت و ده که ۆ تۆ کاک ههزۆر سوپاس ب


