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  ررییكه وت زاهكه وت زاه  ههههی ی سازدانسازدان ...  ... ئوفئوف  الح رهالح ره  ند سهند سه  رمهرمه  ڵ هونهڵ هونه  گهگه  دیدارک لهدیدارک له

  
 مۆسیقای   له وه رنجه  وردی و سه ر به گه
گوبیستی ،  وه نی کوردی نزیک ببینه سه ره
   و دواتر به  و ژاه نگی گوه ی ده ته عره نه

 و سلمانی  کۆڕاڵ گوبیستی هاواری مناینه
  ندی به رمه هونه. بین  ده و دم دم و هۆره

  بته ئوف ده الح ره زموون مامۆستا سه ئه
  به، یامی کورد ی په م جاره میوانی ئه
م   کوردستان ئه  له وه خۆشحاییه

  . دا سازدا گه مان له وتنه چاوپکه
  

  ؟ پرۆگرامتان چییه، تان بۆ کوردستان وه ڕانه دوای گه: هه لكه وت
ی ساکم  ویش ماوه کانی خۆمم ئه رقای کاره چت سه ک ده یه ماوه راستیدا بۆ  له: م وه
  یه وه ستمه  ده  به ی که یه رنامه و به واوکردنی ئه ی زانیاری و ته وه  بۆ کۆکردنه یه وه سته ده به

ندین کاری ئاوازدانان بۆ  ی ماجستر و دکتۆرا دواتریش چه واوکردنی بوانامه بۆ ته
  . ری ند پرۆگرامکی هونه ندان و چه رمه هونه

  
  بینی؟  کوردستان چۆن ده ری له کاری هونه: هه لكه وت

رقای کارن  ی سه ندانه رمه و هونه زایی ئه شاره هۆی نه  گشتی باش نایبینم و به به: م وه
 هۆی  واو به ری ته  ریزی کارکی هونه یته ناتوانی بیانخه،  گشتی الوازن م به به
  . کاندا موو بواره  هه واسین به خۆههزایی و  شاره نه
  

   چ ئاستکدان؟ له، یانبینی  ده  تاراوگه ی له رییانه  هونه مه رهه و به ئه: هه لكه وت
  ختانه خۆشبه،   کوردستان زۆر باشتره ک له یه تا راده، موویان خراپن ناتوانم بم هه: م وه
  . ی خۆمنکرت هی قوتابیان  ده ی که و کارانه ندین له چه

  
  زانی بۆ پشخستنی مۆسیقای کوردی؟  پویست ده چی به: هه لكه وت

کتردا  ناو یه ین له ندان خۆمان رکبخه رمه ی هونه موو شتک ئمه پش هه، شت زۆرن: م وه
کان و  نگاندنی باش دانین بۆ کاره سه هه. . ی ئاستی زانستی دابنین وه بۆ ئه

ی  وه مکردنه که، کان رییه  هونه  کاره ری بۆ پشگیریکردن له هدرووستکردنی کۆمپانیای هون
  ن که  هه ندین کاری دیکه  و چه مه  خۆشکردن ئه مینه ندان و زه رمه ر شانی هونه سه رک له ئه
  . نگاوی بۆ بنین  وردی هه بت به ده
  

  وت بۆتان؟ ستکه ی ده  مایه ته  بوونه  کن که و قوتابیانه ئه: هه لكه وت
ن  شم هه ها قوتابیانی دیکه روه ج هه ره مگین فه غه، وت زاهیر که هه، زیز ئاکۆ عه: م هو

  . نی کاری جوانن ویستن و خاوه خۆشه
  

  گا؟  کۆمه ڕزت و ناساندنت به ی به  ناسنامه ته بووه  نه می ژاه رهه ئایا به: هه لكه وت
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من خۆشحام ،  ند زۆر گرنگه رمه  بۆ هونه  ڕای من بوونی ناسنامه به،  وه  خۆشحاییه به: م وه
  .  وه  بناسرمه  ژاه  به ی که وه به
  

  ؟  چییه ندانه رمه م هونه ر به رانبه ئوف به الح ره ند سه رمه رای هونه: هه لكه وت
  .   و باشترین مامۆستایه نی کوردی یه سه نگی ره ده: ک ن زیره سه حه 

   زموون و داهنانه نی ئه خاوه: ردان لی مه عه
   نگی خۆشه  و ده یه کی باشی هه توانایه: زازی ناسری ره

   کوردستان  له ته نگی ئافره باشترین ده: ریقی ی فه رزییه مه
  ر کارباشی بۆ بکرێ  گه یه کی باشی هه  و توانایه نگی خۆشه ده: ر ئاالن عومه

   سۆزه نگی به  و ده رهکی زۆ نی توانایه خاوه: د سعه زیاد ئه
  

  من؟ ؟ یان که بۆچی تا ئستا تکستنووسی گۆرانیمان نییه: هه لكه وت
  ن زیاتر له وڵ بده  هه شدا شاعیرانی ئمه وه ڵ ئه گه من له م که ن به هه، من نام نین: م وه

  . ی جوانمان بۆ بنووسن بۆ گۆرانی  ن وشه زمانی مۆسیقا تبگه
  

  ؟ وه ته کراوه  کوردیدا جیانه  ستایلی موزیک لهبۆچی: هه لكه وت
م  یه له سه م مه مخۆری ئه ی خه وانه ککم له من یه،   پرسیارکی زۆر جوانه مه ئه: م وه
بوونی ئاستی  هۆی نه ویش به ئه،  سته به م مه م بۆ ئه یدا بکه  هاوبیرم په میشه  هه ومداوه هه

ووت  ر شتکمان ده دا هه تاکانی ئمه ره ی کارکردنی سهکات  پشوودا و له رز له زانستی به
توان  م ئستا مرۆڤ ئه ربین به بوو بۆ راده ش باش نه که کاته، ممان و رده به بوو له رگر هه
کانی فۆلکلۆر و کالسیک و  تانی تر ستایله ک و میلله ی وه وه  کاری بۆبکات و بۆ ئه ئازادانه

  . ی داهاتوو وه  بۆ رگانیشاندان بۆ نه وه ینه هتد جیابکه. . . پۆپ و راب
  

  ؟ تان چییه دوا وته: هه لكه وت
 شاوهیزه حمه تت آ ستای تا ئیره به و ماندوبوونه ۆز ئومدم،  بم وه وت ئه مه ده: م وه

ته یتری رووناکی کۆبکه   ژر چه ند له رمه ی چینی رۆشنبیر و هونه  ئمه یه وه شت ئهیئامانج
. . . تی کورد موو میلله ستی هه  ده ینه بده مانی هونه رییام ش په ی ئمه وه  ئهبۆ وه
ری  رتاسه  کوردستان و سه  له وه کاته ر ده سه ندان به رمه  هونه م که که ستخۆشیتان لیده ده

 سوپاس. . . کات ڵ سازده گه م له  دیمانه کی خۆمه  قوتابییه  خۆشحام که دووباره. . جیھان
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