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  وت زاهیروت زاهیر  کهکه  سازدانی ههسازدانی هه... ... چۆمان چۆمان :  :  ندند  رمهرمه  ڵ هونهڵ هونه  گهگه  دیداری لهدیداری له

  

  
،  کی نوی موزیکی کوردییه یه نجه ست و په نگ و ده چۆمان الوکی نوێ و خواستکی نوێ و ده
  .  چیمان پده وه ڕۆحیه بزانین له

  
  ؟ هو ڕیته گه ی ده ریت بۆ که ستپکردنی کاری هونه تای ده ره سه: وت که هه
 تیپی مۆسیقای   له ری مۆسیقاوه  دنیای هونه چوومه، م جار که  بۆ یه1979 سای  له: م وه

 سای  دواتر له. ئوف الح ره ویست سه  ژر چاودری مامۆستای خۆنه له، مردی منان پیره
ر ئاستی   سه  له کانم کردووه ی چاالکی قوتابخانه شداری ڤیستیڤای سانه  به1981
   بووم به  که1992ری مۆسیقادا تا سای   کاری هونه وام بووم له رده به. کانی عیراق شاره
  وامم له رده ندی گشتی سلمانی و تا ئستا به به مه. کان  جوانه ره ی هونه ه  کۆمه ندام له ئه

  . ری کاری هونه
  
  بژارد؟ ت چۆن هه مه ئه،  بۆ گۆرانیبژ  مۆسیقاوه له: وت که هه
،  مۆسیقادا کاری کردب  پشتر له ندکی مۆسیقی که رمه موو هونه  هه ک زانراوه روه هه: م وه

تی   چووم بۆ رۆژهه1993 سای  له،  گۆرانی گوتن ت به باره بت سه یشتنی باشی ده تگه
ری   هونه ستم کرد به ده، ند دۆست و هاوڕێ  هاندانی چه هاباد به  شاری مه کوردستان و له

  . وامم رده انی و تا ئستا بهگۆر
  
  بینی؟ چۆن ده،  گۆرانیبژ کی زۆر له یه زۆربوونی راده: وت که هه
،   دنیای مۆسیقاوه زایی دنه ب شاره به، ندان رمه کی هونه ره ڕای من هۆکاری سه به: م وه
ری خۆی  ه و ئاستی هون لیقه  پی توانا و سه س به ر که هه،  ر ئازاده دا هونه م کاته له
ندین  کی تووشی چه ره ند هۆکارکی سه  چه  له  و جگه مه ئه، یدان  مه توان بته ده

تی  سکی حیزبایه ندی ته وه رژه ی به وه  له جگه. بن زایان ده شاره ی نه وه ڕووبوونه رووبه
بت   گۆرانیبژ و ده بنه  هۆی لپرسراوک ده ک به ر یه هه،  هۆکارکی زۆر ترسناکه

  . زێ کاندا دوو جار دابه فزیۆنه له  ته له، کدا یه فته  هه ی له که مه رهه به
  
تی کاری   خزمه ک له یه تا چ راده، نگنی سه ده یاندن هه زگاکانی راگه چۆن ده: وت که هه

  نداندان؟ رمه هونه
پدان و  ره  په  له  دیار نییه ماندووبوونیان پیوه، یاندن زگاکانی راگه ر بم ده گه ئه: م وه
چن یاخود  دا ده ه  هه م زۆر جار به به،  کی درووست نییه واتایه، ری کوردیدا ی هونه شه گه

   دته سک که نگاندنی ئاستی هیچ که سه  زۆر کاتدا ب هه له، ن به دا ده ه  هه خۆیان به
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، کرت کیان بۆ ده موو ئاسانکارییه هه، تی خۆیان ندی تایبه یوه هۆی په  به وه ره یدانی هونه مه
  قدیری کاره  هیچ رز و ته وه  ماندووبوونکی ئجگار زۆره  به ندانی دیکه رمه هونه
ندانی  رمه  هونه خک به زگاکانمان هیچ بایه مان کاتدا ده  هه له، کانی ناکرێ رییه هونه

  بته ویان ده رۆژ و شه،  وه ڕته گه  ده  که  تاراوگه ندک له رمه م هونه ن به ناوخۆ ناده
 و کاری باشیان  ستیان دیاره شدا ج ده وه ڵ ئه گه له،   میوانه نده رمه و هونه نگوباسی ئه ده

  .  کردووه
  
  شداری له گرێ و ک به خۆ ده م له رهه ند به چه، ڕیزتان ی به  ییهCDم  ئه: وت که هه
  ؟ مھنانیدا کردووه رهه به
 هاوکاری  به،   ی فۆلکلۆره4،  یان ئاوازی خۆمه  دانه3،  خۆ گرتووه انی له گۆر :7م وه

   به  ناسراوه حمانی سابخی که وڕه ی میرزا ئه و هۆنراوه" همن حسن"ند  رمه هونه
رقای کلیپکردنی دوو  و ئستا سه، ندی گوگران بت زامه  هیوام جی ره به، "فایی وه"

  . گۆرانیم
  
  یت؟ که نگی ک ده  ده ز به حه: وت که هه
، یروز فه،  رۆمی ماجیده، سوف جۆرج وه، ک کورد وه، ریقی ی فه رزیه مه، زازی ناسری ره: م وه
  . ک فارس وه، ستار و ئیبی، ب ره ک عه وه
  
  بینی؟ کان چۆن ده رییه  هونه ر کاره رانبه ر به ماوه نگاندنی جه سه ئاستی هه: وت که هه
و   ئه ته یشتووه گه تا ئیستا گوگری مۆسیقا و گۆرانی کوردی نه،  وه  داخه زۆر به: م وه

ند  ند چه رمه مان کاتدا هونه  هه له،  وه نه ک جیابکه  یه ری باش و خراپ له  هونه ی که ئاسته
 پویستی  نده وه گوگریش ئه، ی که ره شکردنی هونه  بۆ پشکه یه رز هه  ئاستی به پویستی به

رمی  ی هه رده روه تی په زاره  وه  له خنه  ره وه من لره،  بۆ گوگرتن یه ری باش هه کا به
تا ،   کوردستاندا زۆر پشتگوێ خستووه ریان له ی هونه تا ئیستا وانه، گرم کوردستان ده

، کات ی یاریکردنیان ده وانه ردا مامۆستا ره ی هونه وانه  له ی که یه و راده  ئه ته یشتووه گه
ری   هونه زایان له شاره ی دوارۆژمان نه وه  و چژی نه لیقه  هۆی تکدانی سه ته ش بووه مه ئه

  . یاندا که ته میلله
  
  ؟ نگاوت چییه دوا هه: وت که هه
  مه  زووترین کات بیخه  هیوام به به، م  بکه می دیکه رهه دام دوو به وه وی ئه  هه له: م وه
  . ری کوردی  هونهستی عاشقانی گۆرانی و رده به
  
  ت؟ دوا وته :وت که هه
  . تان که ته بۆ کورد و دسۆزی میلله، تان نگاوه م هه م له که ستخۆشیتان لی ده ده، :م وه
  


