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  وت زاهیروت زاهیر  کهکه  سازدانی ههسازدانی هه ...  ... ند نایف شخانیند نایف شخانی  رمهرمه  ڵ هونهڵ هونه  گهگه  دیدار لهدیدار له

  
ندکی  رمه نایف شخانی هونه

تی  و توانویه وتووه رکه ده
 خۆی  کانه یدا زیره که بواره له

بواری ئاوازدانان و  ر له پن هه بسه
زمانکرد   حه ر بۆیه هه، نیدا موزیک ژه

  . یندا بسازن گه ی له م دیداره ئه
 
 
  
تای  ره تی سه ڵ چۆنییه گه  ژیانتان بزانین له ک له یه توانین کورته ده: وت که هه
  ریتان؟ ستپکردنی هونه ده
 سای (غداد رچووی زانکۆی به ده، دایک بووم ولر له  شاری هه  له1965 سای  له: م وه

تای سای  ره  سه زوو له ک ئاره وه، یه بیدا هه ره  زمانی عه بکالۆریۆسم له) 1992ـ  1991
کانی مۆسیقام  مانگی تیۆره) 3 (ش خولی وه ر له به، نم ژه ده" عود" پراکتیکی ئامری  به 1992

م  بۆ ئه.  جان تۆماس خوندووه، د حمه ن وریا ئه  الی مامۆستایانی موزیکژه له
ران  کامه ،د سعه ک؛ هاوتا ئه  وه  کردووه ش ئاواز و گۆرانیم ئاماده ندانه رمه هونه
ندامی تیپی  ئستاش ئه، ندانی تر روش و چه هۆزان ده، د حمه  ئه تریفه، حمان بدوله عه

  . الیتی کوردستانم ته موزیکی سه
  

  نگنی؟ سه ده مۆی مۆسیقا و گۆرانی کوردی چۆن هه ئه: وت هه که
 توانای نوێ و  هریک خه، ری مۆسیقا و گۆرانی کوردیدا کانی هونه موو بواره  هه له: م وه

ی دخۆشی و   مایه  که وه نه که دان ده  ئاوه که پانه  گۆڕه تیانه ی زانستی وبابه وه خوندنه
 .  تره شاوه کی گه یه ئایینده

  
  بینی؟  کوردستاندا چۆن ده ری له چاالکی هونه: وت که هه
یشتن  گه هشتا تنه،  یه  ههپز و جوان ری به م و کاری هونه رهه  به شدا که وه ڵ ئه گه له: م وه

 .  وتووه که ستان نه وه زایی له شاره وتوویی و نه و دواکه
  
  نگنی؟ سه ده  چۆن هه کانی تاراوگه چاالکییه: وت که هه
ی  مانه ه نگ و چه و ته  و ئه تی تاراوگه ی تایبه مینه رچاوگرتنی کولتوور و زه به  له به: م وه
   به ی که  دسۆزانه وه و هه ئه، نانن ی ده  پوه ی تاراوگهندان رمه  خودی هونه که
  کرت بین کاری جوان کراوه ده، درن ندان ده رمه خۆبردوویی و ماندووبوونی خودی هونه له
 . کردن و چیندا  رووی ئاواز و ئاماده یان کاری ئاست نزمدا له پاڵ ده له
  
چی بکرت ، ری جیھانی  ئاستی هونه ردی بگاتهری کو ی ئاستی هونه وه بۆ ئه: وت که هه

  ؟ باشه
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کانی  نده به  و کۆلژ ومه یمانگه  په کانی تیۆری و پراکتیکی له  بواره گرنگیدان به: م وه
، دا ره و هونه  له وه کانی تری لکۆینه واوی جۆره نگ و ته ری موزیک و ده فربوونی هونه

 . هز بنیات بنین ش و به کی گه یه ی نوێ تاکو ئاینده وه  مندان و نه خدان به رای بایه ره سه
  
  کرن؟ ر ده سه  ناوخۆی کوردستان و چۆن چاره بینی له ک ده موکووڕییه چ که: وت که هه
شی  ش به وه ره ی ده وانه  ئه  ناوخۆی کوردستان بگره نھا له ک ته ی نه موکووڕیانه و که ئه: م وه

ندانی  رمه  گشتی و خودی هونه تی کورد به نگی میلله رهه زۆریان بۆ ژیانی موزیکی و فه
   به یه وام هه رده وی به ن و هه مه  زه ریش پویستی به سه چاره.  وه ڕته گه  ده که بواره
 . کان موو بواره  بۆ هه وی زانستیانه تیش هه تایبه

  
  ؟ وه ته کراوه  ستایلی موزیکی کوردی جیانهبۆچی تائستا: وت که هه
واوی کوردستاندا   ته وێ له  و له داوی درووستبوونی ستایل لره ره ودان و سه  هه نگه ره: م وه
   تاکو له یه واو هه زایی ته یی و شاره  کارامه م پویستیان به به، ست پبکرت هه

ش بۆ  و بواره کانی ئه تی ستایله یه زانستی و کۆمهکی  یه ده ک دیاره کی نزیکدا وه یه ئایینده
 .  کارکی ئاسایی ک ببته موو الیه هه
  
  ؟ سنده نگی کت ال په ده: وت که هه
   له گرن که  ده  مۆسیقیانه و تۆنه  توانای خۆیان و ئه ی رز له نگانه و ده موو ئه هه: م وه

. ن که کان و ناخی گوگردا ده ره وه سته ڵ هه گه ی میلۆدی و ریتمکی جواندا یاری له چوارچوه
ست   و هه کاندا دووراوه  شیعرییه  بای ونه کانیان رک به ی میلۆدییه نگانه و ده موو ئه هه
 .  ناسه نگ و هه  شیعر و ئاواز و ژکانی ده  به ڕ فرۆشتنه ک شه  نه رییه یت کارکی هونه که ده
  
  بینی؟ انیبژی کورد چۆن دهئاستی زانستی گۆر: وت که هه
ست  ن رۆشنبیری و هه ست ناسک و خاوه ک گۆرانیبژی هه ی کۆمه وه ڕای ئه ره سه :م وه

  ن و گرووپه  جیھانی موزیکژه یان زیاتر له  زۆربه م خۆزگه به،  یه رزمان هه ری به هونه
رییان   و رۆشنبیری هونه فهعری کانی مه رچاوه  و قوتر سه وه بوونه کاندا نزیک ده موزیکییه

 .  وه کرده رده سه به
  
  ؟ چییه، زتانیت به ر وت دوا وته که هه
 و   و کسه وه نه که ر ده سه ندان به رمه  هونه م جۆره  به م که که من زۆر سوپاستان ده: م وه

یوادارین ه، ر ماوه ر دیدی جه  به نه خه ندان ده رمه کانی هونه گرفت و پشنیار و داخوازییه
  . خوازین وتنتان بۆ ده رکه ن و هیوای سه تان بده و کارانه وامی به رده به


