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  -یی ه گهر هز د هو ڕه... یری  ئاسمانی هونه  پشنگدار له میشه کی هه یه ستره  داهنان و ئه نکی پ له مه د ته سعه قادر ئه

  ایتانیر هب

  
  ه آ هاستڕر ۆز،  هو هتخواردب ه نگین په یرون ه و دڵ دیاوی آان ه لیستیو هشۆ خ هك لرۆ ج ه آ یهس ن هآ
 گین ه دب هك بی تاریوورژ  ه ل ه آی هسان هو آ هرن ئۆز. ) یتۆ خیمنژت دویب ه ندارر د گه هئ (ن هد
و  هست ه بینو ه ه هتۆن بیو هشق و ئین ع هك هسان ه آ هآ نی هم ه ئیر هنیمووشمان ب هم ه هب،  هو هنتو هد
ك آ یه.  هرتووگ ی یه گهزۆ خم ه ئگی انی هآ ه ناسك هنورو ه و دڵن دیم ه زیآو بورآان ه و ه وانیآان یهرانگۆ
قادر  (ش آاكیو هئ  یه هوار هم ه ه ئیر ۆچه آ هو هر ه هونی گه ۆه آ ه ب هن سایند چه  ه آی هسان هو آ هل
، نمژك بورواریرسپند  چهستم ی و ناوبراویند هرم ه هونڵ گه هم دا ل هآ هداری دی ه ماو هل...  ه) د هسع هئ
  .. دا هم هرد هم س ه آورد لیر ه و هونینآا یه نو ه آاری هربار هد
  ؟ هویخش هد ب هسع ه قادر ئ ه بچیر  ه هون-1
موو  تی وههسوی ر خۆشه هونه، م که  ده پوه  شانازی میشه هه، خشیوم ریکی زۆری پ به وه خته ر به هونه-

 بۆ خاک  ه ووانیتر بۆئه، کو مرۆڤ ویستیم بۆ تۆ وه خۆشه، خشیوم هاکانی ژیانی پ به  جوان و پ به نه الیه
 دووا رۆژکی پشنگدارو  بانی بوانمه  میھره  سۆزکی پ له ترو به وره  چاوکی گه  به میشه فری کردم هه
  . بانی  میھره و جوانی ش لهیدی زۆری تر به زرۆیی وئه  تامه هژوانکی پ ل

ن  ه دپی  ه آ یه هزۆرپی  هست هو ه هئ ینیربر هاخود دی  یه هشپیآو  هند و هرم ه هونیر ها هونی ئا-2
 ۆ بكات بی دیكاری شی هآ هر ه هون ه بیت یهوید توان هسع هقادر ئ.  یه ن هشپیآو  هر و گه ه؟ ئیستیو هشۆخ
  ؟ی هآ هستیو هشۆخ
ر وانی ت ی پش ئه وانه کان ئه  ناسکه سته و هه ن ویژدان کان وخاوه  پاکه  روحی مرۆڤه له ر تا هونه ره سه-

 دوای   ون به شقکی پاک و جاویدانانه  عه  به میشه ی هه وانه ن ئه که کان ده ندشه  ئازارو ئه ست به هه
   توانینیان له  کهێرگ  ده رچاوه  سه سانه و که  ناخی ئه ر له هونه، ووون بۆ داهاتوڕو ئاسوکی  داهنان

 دووڕیانی گومان و  له  وه نه که کانمان پاک ده سته هجدی تا  به کی ئه ناسه وز بۆ هه  سه میشه ڕوحکی هه
ب  پاشان ده. بن ویستی بۆ ژیان ده کانی خۆشه  زیندوه میشه  هه ونه هه ی بوون ئاوته  خۆ نه ڕ به باوه
توانت   مرۆڤ ده وکاته  ئه  پیشه ر بوو به ی هونه  که  ترت من پم وایهی هآ هخار   سه وه نهیڕ بگه
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م بۆ کردن  ئاماژه ی تانه وشت و سیفه و ڕه رج ئه  مه م به به، ن داهنان  خاوه  ببتهای خۆید که  هبوار له
  .  و مرۆڤه تی ئه سایه  که م بن له او رده به
  ؟ هست هر د ه ب هت ل نویآارت  هآ یه نو هلبوم ه ئیر باس ه س هنیر ب گه هئ-3
  مکی نوێ له رهه بۆ به  المن م که و تکستانه و ئاواز ئه یبژاردن و هه وه نهرقای کۆکرد  ئستا سه-
لبوومکی  کردنم بۆ ئه  خۆ ئاماده نم ئستا له ویستانم ڕابگه  خۆشه توانم به  ده بۆیه، کی نزیکدا یندهئا

  . نوێ
  ؟ هرۆلكلۆ فیند چه  ه؟ و یهرانگۆند  چه--4
  ستمه به مه، بت  ده گوتان ل من که که بۆ جاری یهن مووشیا هه،  گۆرانی پک دت11   له که بوومهل ئه-

  . وه گوتۆته کی فۆلکلۆریم نه گۆرانیه یچ ه هو. موویان نون ر هه کان هه بیم ئاوازه
 .  
  ن؟یب هت د هآ هلبووم ه ئیستیبوگك  ناوچ  هب-5 

  . ب م ب گومان ناوکی ده به،  ناوی بنم  هشتا زووه من پم وایه-
  ؟ هشكردن ه دابیآان و آار ه و ئاواز هنراوۆ هیر هدیت هارمی  هلبووم هم ئ ه لآ-6
 و) م ڕۆسته( کاک) کاک باسل( و) بژار دیالن (آاكندان  رمه هونه،  خۆمنیهکان  شیکی زۆری ئاوازه به -

هد  هف( کاک) ند نازم دبه( کان کاک شاعیره  هو. م که ت سوپاسیان ده ئاوازیان داومه) هوشیار( کاک
کرێ شاعیری تریش هاوکاریم  ڕوان ده وا چاوه، کان شیعری خۆمن  گۆرانیه شک له ها به روه ی هه) شوان
کردن   کورد کاری ئامادهیندان هرم ههونن   الیه کان له گۆرانیه  هو. وانیش دنم  کاتی خۆی ناوی ئه ن له بکه

   . شکردنی بۆ کراوه و دابه
  ؟تآر همار دۆد تاخویت م د هره ه بێ آو هل -7
  . م که وتی سویدو تورکیا تۆماریان دهو  له -
  ؟ ه ناسراوپ ید هسع ه قادر ئ ه آ هر هو هون ه ئینقو ه هۆب  یه هه  آارایكر ه فاآتچ -8
 ری ئاگاداری هونه  میشه  هه  که یه وه ند ئه رمه کان بۆ هونه رزه رو به  خوقنه ره  هه ره  فاکته کک له یه-

   ڕگای زانسته  بدات لهی هآ هر ههون   به ره وام بت په رده به کان ڵ گۆڕانکاریه  گه دونیا بت بتوانت له
، ی که ره ویستی بۆ هونه  خۆشه  بوانته وه شقه  ژوانی عه  له میشه  بکات هه رده روه کان خۆی په دیمیه که ئه
  .  ی منه د پناسه سعه کو قادر ئه  من وه وه ئه
  ) یدار دپۆیل و  په ی شكاندیارژ هه ( ه آورد آینج گه یارڕۆژگ ۆ؟ ب هند راست چهتا  -9
   مرۆڤه دا نیه وه گومانم له،  ئامز بگری  لهیناک یهشۆ ناخ  که  خۆشه وه وه ژیان به !... ژاری شکاندی  هه-

م  به، کان ۆچی قوربانی ڕۆژگاره ک ته وان بونه  ئه میشه ستکی قون هه  وهه ندشه ن ئه کان خاوه ژاره هه
   شانازیان پوه یه هاتا تا ریاکانن که روه ی زۆری سه ن زۆربه وان خاوه چ ئه  یاد نه شمان له وه ئه
  . گرێ  ده رچاوه  سه وه وانه ر له کانیش هه داستانه مانی چیرۆک و قاره، ین که ده
  شتر؟پ و  هم هرد هم س هاندن لگن هس ه هۆ ب هآ یه یژه په چ  ه لی آوردیر ههون-10

  ری کوردی له  هونهیستائ، ری موسیکی کوردی زۆر باشتره  دونی هونه  ئستامان له من پم وایه-
ندی نوێ توانیان کۆماک  رمه ک هونه کۆمه، مان  چاو دونکه راورد له  به  به رز دایه ئاستکی زۆر به

  . داهنان بخوقنن
  ه ل هو هن هم بك هندان آ هرم ه هونیت نرخو هانی ه د ه آ هسان هو آ ه ئۆ ب چیهند  هرم ه هونیونۆچب -11
  ؟انیشۆ خیرآ هر ئ ه س هن ل هد ه دیخواز نویو هه كدا آات ه ل ها آگ همۆآ
 نینابن چاویان هیچ جوانک  زم ههروون ن شون و ده کی گره ک خه موو سات و کاتکدا کۆمه  هه له-
، کان  جوانه  شته ڕواننه خۆیان دهی  سکی فکری جانجاۆکه کی ته یه وانگه  ڕه له، وتن ی پشکه وانه  پچه هب
موو شتک  ر هه  سه پژنه شدا ده وه ڵ ئه  گه له، هاتوون وتن ڕانه ڵ پشکه  گه ن لهیژ مکی تر ده رده  سه له
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  وانه  کورتی و کرمانجی ئه به،  جیا جیاکاندا  بوواره ب له زایکی هه ک وشاره ی هیچ پسپۆڕیه وه ب ئه
ریان  رامبه  بهیكان هخ   کهدایه  وه ربین له ی نوسین و دهزانن ئازاد و وا ده یه روونیان هه خۆشی ده نه

  . ن کهبریندار ب
  ؟ هندان هرم ه هونیر هدیت هارمیند  چه تا ی آوردیاندنی گهرا-12
شکیان جگای خۆشحای   به مانه  ئه رنت که ڕی ئینته ندک ماپه و هه ڵ زۆربوونی گۆڤارو ڕۆژنامه  گه له
  م له به، ر بهرام  ب به به ڕنن په ی ڕایده رکه و ئه ین بۆ ئه که  ده ست خۆشیان له ده کمانن موو الیه هه
  ته وتوونه که  نا شایسته نکی سه من و که وه رده کان به موو کوڕیه شدا هشتا که و زۆریه ڵ ئه گه

کان  واه ی هه وه ی نوسین و گواستنه رباره  ده تایشیان نیه ره زاکی سه و شاره داخوه  به  که که پانه گۆڕه
  .  داهاتوکی نزیک ش بنب بکرێ له هی  کوشنده م دیارده هیوادارم ئه، کو خۆی وه
 جگای  ش بۆته مه ئه، ون دیار ناکه  کانای کورد سات کانت له  گۆرانیه  زۆرهارگجئکی  یه ماوه-13

  ؟ ناه  کهم هئڵ   گه  له یه  گیرووگرفتکتان هه کی زۆر؟ ئایا ئوهیپرسیار
کانی من  ر نا بۆ گۆرانیه گه  ئه یه م گرفت هه که دا نه  گه و درۆتان له وه شارمه ر لتانی نه  گه  ڕاسته-
قی   زه عاشق زۆر به*ر ڤیدۆ کلیپی گۆرانی   سه ش له که گرفته، بت  ساڵ ده2ی  ون بۆ ماوه رناکه وێ ده له
بوو  میشیان نه  وه کرد بگره خش نه یان په م گۆرانیه  ب هیچ شتک ئه دا کاتک کورد سات به ری هه سه
موو   هه م له که  ده  شانازی پوه  که مه مانه رهه  به ره  هه کک له  یه م به م ڤیدیۆ کلیپه  کاتکدا ئه  له وه ئه

رۆبین *ری سویدی  رهنه رهنانی ده  ده  له کانیش که ره رهنه گرو ده ی ونه  شاهدی زۆربه  به وه ڕوکه
 کار بوات  یه م شوه  منیش بیارمدا تا به هبۆی، رکی خۆم ر ئه  سه رجکی زۆریشم تیدا کرد له بوو خه
م  می ئه  کورد سات وه ر حاڵ من پم خۆشه  هه به. ناه م که م به ده مکی تری خۆم نه رهه هیچ به
  . وه ش بداته  ئوه وی من پرسیاره

  ه آوردیندان هرم ه هونگین ه دیاخود ناساندنیر ۆلكلۆ فی هو هر بردنی ب ه لۆ ب هر ه فاآتی تورآیوزآیم-14
  ؟ھانی ج هب
سانک  ند که  چه  ئمه ڕاسته، رر و گوگ  بۆ خونه وه مه  بکه ڕونی یه وێ شتک هه مه دا ده لره-

 کوردی نین  کانی ئمه کان و موسیکه  کاره ن که  ناگه وه ئه م ین به ده نجام ده  تورکیا ئه کانمان له کاره
ی زۆری  زۆربه  یرکه  تۆ سه زاندووه کانی به موو سنوره ۆی دونیا ههم  قۆناغی ئه وتورکین موسیک له

،   ئارادایه ک له وه ک نزیک بوونه یه هنن له کار ده  به شنه  چه مه  موسیکی هه ندانی دونیا به رمه هونه
 م  بازرگانی بهن سانک هه  که وه  داخه  زۆر به  الی ئمه م له  به ر داهاتوه  سه کان گۆڕانیان به هاوکشه

  یان بۆته ورره و گرفتی گه شونن کارو پیشه وروو پشتیش ده  ده و له  خۆیان ر له ن سه که  ده گۆڕانکاریه
ی  کشه نھا  ته وه ته موو شتک بوینه  هه ی کورد له ب ئمه وه کو ئه وه، ر موسیک  سه  گرتن له خنه ڕه

 خۆ  ڕ به  باوه  که  هاتوه وه وه نجامی ئه  ئه ش له مه  ئه وه خه دا م به جارکی تریش ده،  موسیکمان ماوه
کتان بۆ بھنم  وێ نمونه مه من ده،  تریكان هخسانو   که ر به رابمه زانین بهم   که بوون و خۆ به نه
ن بۆ  وێ بوو ندی وتانی تریش له رمه ند هونه کانم چه ریه  تورکیا بووم بۆ کاری هونه ی من له وکاتانه ئه
م ساهر چند کا رمه هونه، تان بۆ بم ندانه رمه  وهونه ندک له زانم ناوی هه  چاکی ده ست به به مان مه هه

 تورکیا  مویان کاری موسیکیان له هه  و زۆری تریش  رویشد راغب عالمه سری و عبدلله  نه ساه و ئه
،  وانه  پچه خر به  نه رو موسیکی خۆی نیه  هونهن ب خاوه ره  عه  که  نیه وه م مانای ئه به، دا نجام ده ئه
  ندانه رمه و هونه ن بن ئه کانیان باس بکه یاندنه  ڕاگه هات له ب نه ره  گرکی عه خنه ها ڕۆژک ڕه روه هه

م   ئه ر حاڵ به  هه به، ن که یان ل دهشست خۆشی  ده ی ئمه وانه  پجه به  تورکی بیان کرده ره ری عه هونه
 ڕابردوو بخشنین   خرا چاوک به ر به گه  ئه ئمه، ، ، ، ،  وه م بۆ زیاتر ڕونکردنه به. س بت  به رهجا
ردان  لی مه ماڵ سائیب عه  و شه ردیو سوه سول گه کو خوا لخۆشبوو مام ڕه ندانی وه رمه بینین هونه ده

سمان   که وه منیته مری ده  نه  به یهتا  ههاتان کانی ره  هونه مانه  ئه دو که حمه ر تۆفیق و فواد ئه تایه
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  ی که ندانه رمه و هونه ژنم ئهوورم و بی بکهوێ باسی  مه ی من ده وه م ئه به، دا  وه  له نکۆیمان نیه
  ش شتک نیه وه ئه، غدا بوون لیفزیۆنی به و ته رادیۆ ندامی تیپی ب بوون و ئه ره نیوون عه موسیکیان بۆ ژه

   یان له نگ دایه  ده تی له نایه سه کات ئایا ڕه رز ده دا پرسیارک خۆی فه م لره به، زانی س نه که
  . که ی پرسیاره مه نی وه  خاوه ر بۆ خۆی ببته م خونه که ز ده من حه، موسیك

انت چۆن ک یت و کاته که ری چی تر ده  کاری هونه  له  بجگهنیت بزانو همان هاردا دیرسپن یی دوا ه ل-15
  ؟.. رخان کردووه ته
 کاتژمر 2ی  م بۆ ماوه که رزش ده  وه ڕۆژانه،  ریکم هیچ کاری ترم نیه ری گۆرانی خه  کاری هونه نھا به ته-

و  یه  کۆماک کتبی باشم هه یه  هه وه  ماه کی بچوکم له به کته  مه وه خونمه  ده میشه هه،  ب بچان به
  وه رنته  ڕگای ئینته ش له رۆژانه،  شیعر رۆمان و فکری و یاداشتاکان وه یانخونمه  ده ی که تانه و بابه ئه

* ی ڕۆمانی وه  خوندنه مۆ له زانیاریتان زیاتر ئه بۆ، وه خونمه کان ده ی زۆری گۆڤارو ڕۆژنامه زۆربه
واووم  و ته وه لی بوومه ختیار عه  توانایی کورد کاک به ری به  نوسینی نوسه کان له  سپیه شاری موسیقاره

  . کرد
 ۆوتنت ب هرآ ه سیوای ه هو ی آرد هرمان ئاراستۆراوجۆ جیاریرسپن یند چه  هبوردن آ لی داواڵ گه ه ل
   . نیخواز هد

وادارانم ئومدخوازم بمتوانیب   نوان من و هه  پردک له  بوون به  که بۆ ئوهاس پسو  کۆتایدا س  له
  ،  هو مه ه ڕاشکاوی بد  به وهکانی ئ می پرسیاره وه
  . وتوو بن رکه ر سه هه 
 rawaz_faris2003@yahoo. com ه رڵ گه ه گهر هز د هو ڕه براتان یز یی   
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