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  سامانسامان: : سازدانیسازدانی... ... ) ) زیزیییزز   عه عهێێنازناز ( (ندند  رمهرمه  ڵ هونهڵ هونه   گه گه  ك لهك له  ههیی  مانهمانهییدد
  

  ؟  ک یه) زیزی نازی عه (رمه ند تا بزانین هونه ره سه / پرسیار 
سا  ی مووکریانین باوکم که وره  کی گه یه  ماه بنه  له ئمه  /م وه+ 
ناوی حاجی  و باپیریشمان به  که ناوچه  له  شھوور بووه کی مه تیه یه
.  کانی سابخه کۆنه  ماه  بنه  وله شھوور بووه زیزی مه ی عه ه که
حاجی  (ی ماه  بنه شھوورین به  مه  ئمه چه  بنه ژیاوین له  رلره هه
  کی دروست کردووه  باپیرمان پردکی درینی ناوچه وه) زیزی ی عه ه که
  .... .. زیزی سووڵ عه ناوی پردی حاجی ره به
  ؟ نووسی  شعر ده وه  یه که له رز نازێ خان به/  سیارپر -

ی  و کاته له. نووسم  شعر ده ساه) 16 ( ی شانزه من ماوه / م وه+ 
 پاش ت ڕوانینیان  م ئازارانه ی ئه وه نووسینه ستم کرد به ی ده وه وکاته ر له ری ببم هه  بت ده و ده یه روونم ئازارك هه  ده ستم کرد له هه
  ...  دایك بوون  شعرن وله مانه ئهستم کرد  هه
  ؟  یه وه سته ده ت به  شعرکی تازه ه چ کۆمه؟  یه ت هه ند نامیلکه تا ئستا چه هه  / پرسیار-

مام  ته به .خشاوون واری جون به تابلۆی کوردهك   کۆمه  به  که یه وه سته ده یم به ڕه الپه) ) 80 ئستا کتبکی شعری به  /م وه+ 
  .... . م جاپیان بده رکی ترمدا بۆ کوردوستانی باشوور له فه سه له
   ؟. ت بوو یان چی کاری ت کردیت که  خۆشه نگه ده.  گۆرانی ووتن ئامانجت چی بوو له  /پرسیار -

 کانم گۆرانی بوو زامه جووندنی رچت بۆ دهروونم   دل و ده نھا له  ته توانی به یده  بوو شعر نه م نه که  خۆشه نگه نھا ده تهخر نه  /م وه+ 
   کانم مه ربرینی غه  هاورم بۆ ده به
  ؟   نازێ خان خۆشتره نگی له سکی ترده  که پت وایه  /پرسیار -

 دهت.... . رننگی خۆشتریش زۆ و ده نگی خۆشه ی دی خۆی ئارام بکات ده وه د ئه  قه س به رکه هه  به  به  /م  وه+
  ؟   چی یه خۆزگه  /پرسیار -

ویستی   موهابات سنوورم بۆ خۆشه  و بھاتما یه  ئاوا ئازاد بوومایه ند ئازاده  چه ك که  یه ك بالنده کرد وه زم ده حه،  کانم خۆزگه  /م وه+ 
  ویستی بۆ ژیان  خۆ شه  له موو دوونیام پربکردایه و هه بوایه به
  ؟ .  تازه چی یه شاعیرو گۆرانی بژانی تانی  ئافره ڕاتان به /ر پرسیا -

ن و  که تی کوردی ده وواوه ری ته ب و هوونه ده تی ئه  خزمه که   زۆر پم باشه که... م که کیان ده یه زۆرینه واو له ست خۆشی ته ده / م وه+ 
  وه داخه م به ده. دات ر ئه سه بیاری له وویش مژوو وواوی شعرو گۆرانی کووردی ئه  ته  له ری الیان داوه گه  ناوی تازه ن به ندکیش هه هه
   ن به  کی نادیاری ده ن بۆ دونیایه ده  ئه وه نی کووردی یه سه ڕهبی  ده ئه ی پاڵ به سانه و که  بۆ ئه له
  . ؟. ند دڵ خۆشی رمه کام هوونه به یان  کام شاعیر به  /پرسیار -

ر   سه بهمن زۆر  کات و وه بی کووردی ده ده  ئه ت به نووست و خزمه راستی ده به) شھریبان (ناووی ه ب یه ك هه تیه ساییه که ئستا  /م وه +
  . زانم  دهوتووی که
  ؟ . رقان  سه وه چی تره  شعروو گۆرانی به  له جگه. نازێ خان  /پرسیار -
    
   شکی زۆریان  شعرو گۆرانی به وه  له جگه / م وه+  
  . ر قای کاریشم بۆ بژووی ژیان  سه وه  کردووه ژیانم داگیر له
   ؟.  ژیانی ئستای خۆت ڕازی به/ ر پرسیا -

  .... خر نه /م  وه+ 
  ؟. کانت چی بوون تایه ره  و یان گۆرانی بلی سه وه یته  کانت بو بکه عرهوێ ش تانه دهیاند  جۆن ڕاتان گه / پرسیار -
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م  و بیرو بروایه ن ئه وسهری بووم به خ  دونیای کاری هوونه  ڵ به تکه  وه ختییه سه  بووم زۆر به تانه رهو ئاف راستی من له به  /م وه+ 
ژی  یدا نه که له  کانی گه نجه شکه  ئازارو ئه شاعیر لهند یان  رمه ر هوونه  گه من پشم وایه. ری کوردی ب و هوونه ده ت کردنی ئه  بۆخزمه یه هه

کاری جوانتر و باشتردرووست بخولقنین  ی ئمه وه ی بکات بۆ ئه  که له گه ش به  پشکه قینه ن و راسته سه رکی ڕه  هوونهب و ده ناتوان ئه
و گووێ  وه خونمه زۆر دهمن بۆ خۆم ...  وه مان بنووسته  که له کانمان ژانی گه بت پنووسه ده ووروپشتمان بین بت ئاگادار ژان و ژیانی ده ده
.... . ی تر فایی و زۆرینه ر وه  سه متوانی بچمه پاشان ده  وه خوونمه ده کانی حافزی من زۆر جاران شعره. گرم ش ده وازو گۆرانی بگانه ئا له

  هتد 
ان ببم بۆ زایی وێ شاره مه کو ده به. م کوردی بکه نگی رهه فه ڵ به  تکه نگی بگانه رهه وێ فه من نامه م وه تك بکه تا بتوانم منیش خزمه

،  کوردی بدوون و بۆنی خاکو ئاووی کوردوستانیان ل بت کانمان به  گۆرانیه بت ئمه ده، م بکهتی گۆرانی کوردی  ی زیاتر خزمه وه ئه
  ، . زانم وتووی ده رکه رکی سه هوونه من به ئینجا

   ؟، نووسین دات بۆ ووتنی گۆرانی و شعر تیت ده یارمه ک هاوکات  /پرسیار -
ن بۆ  ده لککی زۆرهانم ده م خه به.. نھا نھاو ته نیام ته ته  نیاو به  ته تا ئستا به هه،  ته ستم داوه  ده  که وه مانه وده له  وه داخه به  /م وه+ 

  . هتد.... . گۆرانی ووتن و
  ؟ کیانمان پ ب ی  یه ند نامیلکه ند چه وی چهتوانن ناو  و ئه و ناووییان چی یه تانه ی هه و کتبانه و نامیلکه ناووی ئه  /پرسیار -

  زمانی کوردی ناووی  کی تریش به  یه ند دانه زمانی فارسی چه  به س دانه  /م وه+ 
   های موهتاب تریفهناووی  به - 1
   موجازات و تاوا - 2
   سوور گووی رگی مه - 3
  تده...  نھایی وو باران و ته شه - 4
  ؟  تت کردووه ند کۆنسییه تائستا چه  /پرسیار -

  . ت بوون ر ئافره  کانیشم هه نیاره ی ژه کزۆرینه،  ریوان و سننه قز و مه  سه  له کردووه تم  ئران س کۆنسییه من له  /م  وه+
  ؟تییان داوون  یاخوود یارمه؟و ڕکخراوک هاوکارییان کردوون له تا ئستا هیج کۆمه / پرسیار -

  ، ، خر  نه وه  داخه به  /م وه+ 
  . ؟ آی مۆسیکت خوندووه دانیشتگایه  مۆسیکك یاخوود ئایا هیج جۆره  /پرسیار -

  . تووانی گۆرانی بل ی ب بخوونی ئینجا ئه  ل ئاووازو مۆسیکی ئرانی ده به  /م وه+ 
... هتد -3 مر  مامل ی نه-2 ردان لی مه تا عه مامۆس-1 ندان رمه  السانی هونه  واته  گۆرانی فۆلکلۆریت ووتووه له کۆمه  /پرسیار -

  ؟ لت بژاردووه لبژاردوویت یانخۆت هه  بۆیان هه؟ وه کردۆته
.   جگای شانازیمانه ری کوردیان کردووه تی هوونه  خزمه ندانه رمه  هوونه ه و که  ئه لم بژاردوون چونکه رخۆم هه موویان هه هه  /م وه+ 
ك  ن زیره سه بینین حه ین ده یر بکه سه،  گوتووه ی خۆییان نه مه رده و سه بۆ ئهنھا   گۆرانیان ته ندانه رمه هو هوون لم ئه من ده بۆیه

  زاب له ند عه زانین چه ده. ین که  ئستا ش گووێ ی بۆ شل ده تی زینوویی که  بانگی شایه وه مه یکه و ده وه لمه کانیان ده گۆرانییه
  ،   ژییانی خۆی خواردووه زابی له ند عه چه  نده  مه م هوونه  ئه پرسم خودایه زۆر جار ده،  داووهل ری هه سه وه روونیانه ده
ك ووتمان شاعیر  وه /م  وه+ ؟ ك ڕك بخات یان یه ند ووشه نھا چه  ته؟ شاعیر بته چۆن ده سك بل من شاعیرم ر که گه  /پرسیار -
  . ی بت گاکه وواوی کۆمه  ی ته  پکھاته واو دڵ نیا بت له ی ته که مه له ه پاکی خۆی و ق بت له بت واقیع بت ده ده
یان شعر بت یاخوود ئاوازو  که له بۆ ژنانی گه ناتوانن  ی که ی یان گۆرانی بژانه ندانه رمه هوونهو  ر ئه  سه  له ڕات چی یه /پرسیار - 

   گۆرانی بچن
یان ، بت ر نه سك شعرك بنووست ب رۆحم بت یان بزوونه ر که گه ئه، ند رمه ترت هوونهس ناوو موو که  هه پش شت به  /الم  وه+

ك ووتمان شاعیر یاخوود   بت وه ند ده رمه  پ ی نان هوونه مه ك ب ئه رخستن گۆرانییه  یان بۆ خۆده بری پاره زه گۆرانی بژك به
وواوی  ردوو ژانی ته زانم ده ست ده  ده م به له  قه خۆم خۆم به تکم مرۆ من ئافره  ئه بت واته ی که ره ووروبه ژنانی ده گۆرانی بژ ئاگای له

ی  که له ردوو ژانی گه موو ده و هه زانم پاشان ئه ردی خۆم ده ده کانی دونیا به وواوی ئینسانه ردوژانی ته زانم ده ردی خۆم ده ده ژنانی دونیا به
ردوو  موو ده  هه مانه  ئه  شعرم ووتوه یه  هه بجه ه م بۆ هه زانم قسه ردی خۆم ده ده نفال به ئهو   بجه ه اووانی ههزانم ت ردی خۆم ده ده خۆم به
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 نازان بۆ  یه  زۆر ئینسان هه ووه داخه  به وناب ڕزی پ بکرت ده تی خزم و دۆست و ئاشنا ناناس ئینسانه م مرۆڤایه ده ژانی منن وه
  ؟  تی خۆی چی یه رکی مرۆڤایه ئهژی و  چی ده
    نگکت پ جوانه کانی سرووشت چ ڕه  جوانه نکه ره له  /پرسیار

    ل الجوانه شینی ئاسمانی و نارنجیم گه  /م  وه+
  ،   گووی جوانی گوستان چ گوکت الجوانه ی له ئه  /پرسیار -

  شق و ئازادی ل دێ   بۆنی عه شهمی  هه ووێ چونکه نگ وگووی سووریشم خۆش ده ڕه  /م  وه+
  ، ، ، ، ، ، ڕزت نگتان نه  تان زۆر بت ده  نازێ خان زۆر سووپاس ماندوومان کردیت نموونه

   
  ایمان  ئهی کولتوری ه مهۆ کیند ناوه/ سامان


