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ندند  رمهرمه  ڵ هونهڵ هونه  گهگه  دیدار لهدیدار له

   

  وت زاهیروت زاهیر  كهكه  ند ههند هه  رمهرمه  سازدانی دیمانه هونهسازدانی دیمانه هونه... ... ر ر   ئاکۆ عومهئاکۆ عومه: : 
  

 ئاآۆ چۆن بناسین؟/ وت که هه 
د له دیك بووی  مه ر محه ئاآۆ عومه/ ئاآۆ
رچووی   ده1970-3-11رواری  ولرم له به هه

و ) سازی ی پشه ئاماده (ییم ئاماده
تی  رایه ڕوبه بهر له  رمانبه خزاندارم فه

ولر له ستودیۆ چوارچراش  بایی هه آاره
 . وامم رده نگم تا ئستاش به ندازیاری ده ئه

 

 یت؟ آه روآاری ستودۆ آارده بت له بواری هونه ند ساڵ ده چه/ وت که هه
واداركی مۆسیقا بووم هیوام وا بوو ڕۆژك ببم  آو هه  وه1984تایی سانی  ره له سه/ ئاآۆ
تی  تایبه م به وه تی ماه وی خۆم و یارمه  توانیم به هه1986نك تاآو سای   مۆسیقاژهبه

گورپكی ) دار الفن (ر ی هونه ندام له خانه رم بوون توانیم ببم به ئه م و مامم هانده براآه
شداربووم له زۆر   ئامری ساز به وا به م گروپه آه آك بووم له بوو من یه مان هه خنجیالنه

مامۆستا جان  (و) د حمه مامۆستا ووریا ئه (ڕزان به. یان شدار بووم له گه نگ به ئاهه
وام  رده ڕین به تاآو دوای ڕاپه. ری بوون ڕوبه ی به سته ده) د مه مامۆستا ئازاد محه) (تۆماس

 1998شدار بووم له سای  آان به نگه ولر له زۆری ئاهه آانی هه بووم له گروپه مۆسیقایه
آاری  ستم آرد به  ده1999آرد  ده، ندامكی آارامه آار ك ئه ودیۆ سان دروست بوو من وهست
وێ آاری  س بووم له م آه آه وه یه آرایه)  ناره آه (ناوی ك به نگ دوای ستودیۆیه ندازیاری ده ئه
مجار  آه م بۆ یه آه ر هاته ناو آاره میان جیاواز بوو چونكه آۆمپیته م ئه آرد به نگم ده ده
ولر زۆرآارمان آرد  م له شاری هه م آاره بكه ر ئه توانم بم من بووم به آۆمپیته ده

آه ئاسان بوو  وه چونكه آاره ساینه یان گوت ئمه حه ندان پیان خۆش بوو وه رمه هونه
وێ  ن آردم بچم بۆ ئه زرا داوایه  ستودیۆ چوارچرا دامه2002ترامی تراك تراك له سای  به

مك گۆڕا بوو به ستودیۆ چوارچرا آه ئستا  م پاش آه م قبوڵ آرد به آه ویهمنیش دا
 . م آه آارده

   
 چت؟ رده وه ده آانت له آویه آاره/ وت که هه
آی  ره هره سه چت آه به رده آانم له ستودیۆی چوارچرا ده آو باسم آرد ئستا آاره وه/ ئاآۆ

 . ی و آاری خۆی دیارهزانم له ووت ناوی خۆ آانی ده ستودیۆیه
   

 نگ چیت خوندووه؟ ك ئاستی زانستی ده وه/ وت که هه
وت فری  ر بمه گه ئه. . . وت كه  آاك هه م پرسیاره زۆر جوانه و زانستیه ئه/ ئاآۆ
م  یه فری بم به ك شونك هه یه اده    توانم بم له آوردستان تاڕ رزانستك بم ده هه

ك  وره ئمه وه وه له عراق یان آوردستانی گه ره ك شونم بۆ بدۆزه  یهنھا نگ ته زانستی ده
و یان  آه یه هره نگ الی ئمه به نییه واته زانستی ده، ین ندان ڕووی ت بكه رمه هونه
ن بت یان گوتی زۆر  نگ مۆسیقاژه ندازیاری ده رجه ئه م مه آه فری بووین به زوویه ئاره

 . خاون بت
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 آانت ڕازیت؟ ك له آاره یه تا چ ڕاده/ وت که هه
وتوو بووه به شاهیدی مامۆستاین و  رآه آی باش سه یه آانم تاڕاده راستی آاره به/ ئاآۆ
ی  وه ره ی ده وانه ندانی آوردستان و یاخود ئه رمه آانی هونه ندان آه زۆری آاره رمه هونه

ندكیان هاتوون یاخود بۆمان  ین هه ده دهنجامی  آو ستودیۆی چوارچرا ئه ووتیش ئمه وه
 . ست خۆشی لكراوین و ده دڵ بووه یان به وانه آردون آاری ئمه ڕه

   
 نگ و تۆمارآردن چین له آوردستان؟ مووآوڕی ده آه/ وت که هه
خساو  ندان ئازادی زیاتریان بۆ ڕه رمه ڕین هونه ئاشكرایه له دووای ڕاپه/ ئاآۆ

آنیكی نوێ و  مان توانی به ته م ئه ن به باشی خۆیان پش بخه ن بهتربوون تونیا چاوآراوه
سك  وت آاری ئاسان نیه تاآه آه م آاره پشتگیری ده ین چونكه ئه نگ تۆماربكه مۆدرن ده
ر دروستیش بكرت  گه وه دروست بكات ئه ره آو ووتانی دراوس یاخود ده آی وه ستودیۆیه

ی  نگانه پویسته بۆ ئمه م ئامره ده زاترین چونكه ئه ارهآان ڕابھنرن و ش نده آارمه
 . منن ش نه م و آوڕیانه م آه ندانی آوردستان هیوادارم ئه رمه هونه

   
 بینی؟ ندان چۆن ده رمه آردنی هونه ه مامه/ وت که هه
 پویسته وه مه آه ی ده م دووباره م به گه ندان باشه له رمه ی هونه ه ڕاستی مامه به/ ئاآۆ
آردبت هیچ  واوی خۆی ئاماده بت به ته ی آه دت بۆ ژووری ستودیۆ ده نده رمه و هونه ئه

ك  وه زم آردبت و بزان بۆچی هاتووه نه ی هه آه آات ماده گیروگرفت بۆ خۆی دروست نه
ت ب ند ده رمه یه هونه وه ش گرنگتر ئه وه ر له ستودیۆ بكات به شونی پرۆڤه و آار بردنه سه

 . نی آاتی خۆی بت خاوه
   

 نده؟ سه نگی آام گۆرانیبژت ال په ده/ وت که هه
زانم له باخی  گوك ده آه و به ر یه گرم هه موو گۆرانی بژك ڕاده من گوێ له هه/ ئاآۆ
  ت گۆرانی بژه نانه تیم نییه گوی ل بگرم ته ندكی تایبه رمه ری آوردی بۆیه هونه هونه
 . یه گرم تام و چژی خۆیان هه گوێ دهآانیش  بیانیه

   
 دوا ووت چییه؟/ وت که هه
وتن  سی دیداری و چاوپكه م آه آه وا تۆ یه وت آه  كه م زۆر سوپاس بۆ تۆ آاك هه ده/ ئاآۆ
م تۆ  رامۆش آرا بوو به شه گرنگه فه م به ی تا ئستا ئه نگ بكه ندازیاری ده ئه ڵ گه له

ربازی وون  آو سه ی به ڕاستی ئمه وه یاد ناآه س له ری ناسكی آه ستكی هونه ن هه خاوه
ڵ ناوی شاعیر یان  گه وا له نگ زۆر الی خۆشه آه ندازیاری ده ئه. مان م آاره واین له
زۆر سوپاس بۆ تۆ و ، تی ویش مافی خۆیه میش بنوسرت یان بگوترت ئه ر ناوی ئه ئاوازدانه
 . ت آه ڕۆژنامه

2 


