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  روش روش   ساسان دهساسان ده ...  ... گۆرانی بیژی کوردگۆرانی بیژی کورد  ندیندی  رمهرمه  ڵ هڤی هونهڵ هڤی هونه  گهگه  ک لهک له  یهیه  دیمانهدیمانه

  ندا هۆه
ی لق وچی  وه  رینه ی باو له ڵ شنه گه ک له یه هره ی به  خونچه ی که وکاتانه له

  کۆمه رهن به  رده وزیدا سه هاری سه  به وێ له دابن وبیه وه ی ئه مه گه دارک له
کاری  رده روه وان و په باخه، یدا که نو خزانه ک له یه نگ له و ڕهنگا  گوی ڕه

 نو   بکاته که هره کان و به ی گوه مووخونچه توان هه  ده ست ناسکه  هه ومرۆڤه ئه
  وه شه وانه  پچه به، ی که  ووته نته یه رامی بگه ی وبۆن وبه که ی ماه ئینجانه

  ختانه خۆش به،  ربیوه کانیان سه ی مناه هره به ی  خونچه ر به  هه بووه خزان هه
 و  یه و خونچه  بوونی ئه ستی به  هه ی که  و کاتانه ند له رمه هڤی خانی هونه

  ریکه  خه ی که که  الی خزانه  ناخیدا و ئاشکرای بکات له  له ی کردوه یه هره به
ی  که واده رزوو خانه هه، روویدا گه له ڵ چنیوه نگی پ هه ڵ بدات ته رهه سه
 پاڵ پشت  ته ی بوونه که ره  و دواتر هاوسه تاوه ره  سه تی براکه ی له تایبه به
   و له لیقانه  سه ند هڤیش زۆر به رمه ی وهونه که ره و هونه  هره ری به  پده ره وپه
ای ی ئست م ئاسته ئه ننه یه ی بیگه که وپاڵ پشتیه هره مای زانستی توانی به ربنه سه
  زرۆوه  تامه ی به میشه  هه ی به که نگه ویستان وئاشقانی ده ری وخۆشه هونه
م   پویستمان زانی ئه  به بۆیه، می نوین وکاری جوانیین رهه ڕوانی به چاوه
  . ین ڵ ساز بکه گه ی له دیمانه

  ؟ت بناسنی که  سۆزه  به نگه  ئاشقانی ده وێ هیڤی به ته  چۆن ده-:پ
ر  نی مندای خۆم هه مه کانی ته موو ساته هه، م قوه ووی شاری شه دایک ب  له-:و
  .  ریم پک هناوه روژیانی هاوسه  سه  بردۆته  وشاره له
   ؟زانی نگاو ده م هه که یه  به وساته دا و ئه ری هه رووتا سه  ناخت وگه ری له ی هونه هره چ کاتکدا به  له -:پ
  گوم له  که وساتانه ئه،  ری گۆرانی ومیوزیک ه  هونه زم له  زۆر حه کردکه وه ستم به هه، تایی ره  قۆناغی سه  له وه نی مندایه مه ته  له-:و

  . م بوو کانی ڕۆژانه گرد خۆشترین ساته میوزیک ئه
  ؟ گۆرانی هدوای ب  ناخی خۆتا ئه  بوو له  وه  ژرلوه ر له ری گۆرانی ئاشکرابوو یان هه  هونه ت به م خولیابوونه  ئه-:پ
وام  رده به، شی میوزیک به، کان بوو جوانه ره یمانگای هونه  قوتابی په وکاته ئه، م وره ی برای گه وه ر ئه  به له، ی زۆر ڕوون وئاشکرابوو  به-:و
زۆر ئاسایی بوو ، بوو کی نامۆ نه شت ی ئمه که واده الی خانه توانم بیم میوزیک له  ئه واته که، نی ژه ماڵ بوو میوزیکی ئه له ی که وساتانه ئه
من بوومیوزیک زووی  زوئاره رحه به بوون له وئستاش ڕگرنه وساته شمان ئه که واده الی خانه له،  ئاشکرا م به  گۆرانی ووتن بکه ز له  من حه که

  . وگۆرانی
  ند؟ رمه  هونه بیته یان ده هو  دا گۆرانی بچی  ئاینده ر له گه کردی ئه ستکی ال دروست ده  چ هه وکاتانه  ئه-:پ
یان  ن وه  میوزیک ژه  ڕۆژک من ببم به کرد که م ئه وه زووی ئه کو ئاره به، ک زوویه تک یان ئاره ک هیوایه  وه زیاتر بوو که وه  زۆر له-:و

  گۆرانی بژ 
  ؟ست بھنی  ده  چی به وه م ڕگایه  ویستت له-:پ
 دوا ڕۆژببم  رمن بتوانم له گه ستم کرد ئه زیادی کردوهه،  گۆرانی ومیوزیک ی من بووه زوه م ئاره  ئه  ورده ورده، زووبوو زوئاره تا حه ره  سه-:و
ک  بت وه ندی ژنی هه رمه لی کوردیش با هونه گه کرد که م ئه وه زووی ئه وت ئاره م ناسن ومنیان خۆش ئه ک زیاتر ئه خه، گۆرانی بژ به
 دواڕۆژ بتوانم  ی له وه ن پک بھنم بۆ ئه ندکی میوزیک ژه رمه ڵ هونه گه له ریم  دواڕۆژ ژیانی هاوسه  له کردکه  ئهزم  زۆر حه بۆیه، النی تر گه
ڵ  گه توانیم له ختانه مدا خۆش به که ره م هونه رده به  ڕگرله کا ببته وه نه، م هاوکارم بت م بده که ره  هونه وام به رده وبه  هاوکاری ئه به

  . ریم کاری هونه وام بم له رده من بتوانم به ی که وه  هۆی ئه ش ببته وه ئه، ری پک بھنم ن موحسین ژیانی هاوسه ندی میوزیک ژه مهر هونه
  ؟یانیان چۆن کرد که وتووی خزانه که ندک و هه رمه کی هونه یه ئاینده تان و پشوازی کردن له  که ندامانی خیزانه  پاڵ پشتی ئه-:پ
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، کانی من ریه  هونه رکاره به  ڕگر له بوونه م ونه که ره  هاوکارم بوون بۆ هونه جگای ڕزن بۆمن که، م که ی خۆم ئه که واده  سوپاسی خانه من-:و
   هشتا له که .ری گۆرانی کار بکات  هونه  له ن که ی خۆیان بده  که  کچه بوار به قوه ک شه کی شارکی بچوکی وه یه واده خانه له  که  زۆر گرنگه
م  که واده  خانه یه وانه له،  وه سانه ن زۆر که الیه ی نازانن له  کارکی شایسته به بۆیه،  گای کورد گۆرانی ووتن بۆژنان هکی سووره ناوکۆمه

تان گۆرانی  که  کچه ن که ده ر ئه بوا پیان ووتبن چۆن ئوه کی که یه شوه ستیان بریندار کرابت به  هه وه سه ندێ که ن هه ال یه زۆر جار له 
ر بوون  روه  کورد په وه  کۆنه ر له ی من هه که واده ی خانه وه رئه به وامیم له رده  بۆ به رهاوکارم بوونه وان هه  ئه ختانه م خۆش به بت به
  وه نی مندایه مه ته رله ی بیرم بت هه هت وه له،  م باش بووه که ندامانی خزانه ی ئه واری زۆربه ئاستی خونده، ر دۆست بوون وهونه
  . زانن کارکی پیرۆزئه  به ی ئمه که واده رالی خانه  هونه کردبۆ یه یان ئه کان هاموشۆی مای ئمه دیبه ندان وشاعیران وئه رمه هونه
  ؟ری کوردی وانی ڕووبار بۆ هونهپۆل و ج  شه کی پ له یه هره چوونی به  م هه رده  به نگ له  ئاسته بوو ببته سک هه  که-:پ
  والوه م الوله بن له سانک هه که، ر وروبه یان ده ی خۆمان وه که ی خزانه ی بازنه وه ره  له ده یه  وانه له،   کردوه وه نه ستم به خر هه  نه-:و

وان ونزم ئاستی ڕۆشنبیری   بۆ کزی ئه وه ڕنمه گه ش ئه وه م من ئه به، زانن ی نه کارکی شایسته یان به بت وه پیان خۆش نه
ر   هونه نیا له کان ژن کار بکات ته موو بواره  هه رکار بکات بۆ له هونه ر له  گه  ئه که،  رقی پیاویان ژن چی یه گینا فه ئه،  سانه که وجۆره ئه
  وه هزه کی به  بوایه حای خۆم زۆر به ش به من به وه ئه، ربنتوانا ت کانیش به  پیاوه زۆر له وه یه م باره کان له  ژنه یه وانه توان کاربکات له نه
  . سم پ ناگیرێ می که ن ئازادن ومن ده کیش چی ئه باخه، کانم ریه  هونه کاره بم له وام ئه رده به
  ؟ی  تاراوگه  له نده ی چه بژارد وماوه ت هه  چۆن بوو تاراوگه-:پ

   تاراوگه  کوردستانم ج هشت بیارم دا له م ووته  ئهسی زاران که ک هه  منیش وه  دیاره-:و
ڕی ناوخۆ وتوند و تیژی خراپی باری ئابووری  ک شه بوون وه  زۆر هۆکارهه بژیم دیاره

س  رکه ن هه رانی تیا بکات بوا بکه توانی گوزه ی ئه س نه مووکه خت بوو هه  زۆر سه وکاته ئه
  وکاته  ئه وه ره ده  هاتنه  کرد له  ئه وروپا دوودی نه  ئه گاته  ئه  وبی زانیایه خسایه بۆی به

بووبت  ک نه ی خوارد هیچ یاسایه نیاز مانی هزوسیالح ئه ته، ڕی ناوخۆی تیابوو کوردستان شه
   تاراوگه بت من له  ساڵ ئه8ی   ماوه وه ی ووتان بووین ئه م ئاواره که پارزێ من وخزانه

  . ژیم ئه
  ؟بوون کانت کامانه ریه  هونه دوو ئستا دا کاره ڕابر  له-:پ
وت   حه  که وه  خۆمم تۆمار کرد وبوکرده  ت به لبومی تایبه م ئه که  یه2002سای   له-:و

  . ) ئارامی دڵ (لبومی  ناوی ئه  خۆگر تبووبه گۆرانی له
   ؟ ڤیدیۆ کلیپ  ته ت کردوونه وکارانه ند له  چه-:پ
کی نزیکیش کلیپک   داهاتوویه کلیپ وله  به  م کردوه2002لبومی   ئهکانی  گۆرانیه  له5 -:و
  . ) هاوار  (ناوی گۆرانی م به لبومی تازه کانی ئه وگۆرانیه  کک له م بۆیه که ئه
  ؟ندیان ناڕازیت  چه  له-:پ

م پاش  به، ڕازی بت پاشان تۆماری بکات  که مه رهه  به له% 100بت   ئه دیاره، کات مک تۆمارئه رهه ندک به رمه رکات هونه  هه-:و
م تۆمار  مه رهه وبه ر ئستا ئه گه ت ئه رخۆی ئه  هه که  نده ر مه وت هونه که ری میوزیک وگۆرانی پش ئه ڕوات هونه کی تر سانک ئه یه ماوه

کانی پشووم  مه رهه ر به  سه رنجم له  ڕاو سه ندک دیاره رمه موو هونه کو هه منیش وه وه کرد ئه کی چاکتر وجوانتر تۆمارم ئه یه  شوه  به بکردایه
کنیکی  ری ته تی هونه  تایبه  به گۆڕانکاری دایه خرای له  زۆر به م سانه ری میوزیکی کورد ئه  بوو هونه2002 سای  وکاته م ئه  به یه هه
  .  ڕابردووسانی ری گۆرانی له  بۆ هونه یه وئاسان کاری زۆرتر هه نگ وئه ده
  ؟بژاردنی شیعرک بۆ گۆرانی ن بۆ هه ده ستک پاڵ پوه  چ هه-:پ
م  م بتوانم تۆماری بکه م باوناکه ک ئه من گۆرانیه که مه رده م سه بت بۆ ئه یان شیاونه بزونت وه ستم نه ر هه گه ک ئه یه رهۆنراوه  هه-:و
  . دا که پانه  گۆڕه بت له زموون وناسراو نه ن ئه  خاوه سه و که زانم ئه ر نه گه گۆرانی ئه م به س ناکه مووکه ی هه  من هۆنراوه وه ئه
  ؟ بۆ چی وه ڕنیته گه ند ده رمه وتنی هونه رکه  سه-:پ
خوندب   میوزیکی نه که ر گۆرانی بژه گه ب ئه  ئه کانی بکات وه ووردبینی کاره کانی و به  کاره کات له  نه له ندک په رمه ر هونه  هه-:و

نگی   ئاوازک بۆ ده  گۆرانی بژ بزان چ جۆره زۆر گرنگه، دا هاوکاری بکات م بواره زا له سکی شاره  که ب چاکتر وایه کادیمی نه وئه
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ی  مانه رهه و به  ئه  چاکتر وایه  گۆرانی ب وه هوتۆن ی له وه  بۆ ئه کی میوزیکی شیاوه یه  پایه  جۆره و له نگی ئه یان تۆنی ده  وه وباشه ئه
و  ب ئه ی میوزیکی تیا نه ه ی هه که مه رهه ی به وه بۆ ئه، کادیمی تۆماربکات زموون وئه ن ئه ڵ گروپکی میوزیکی خاوه گه کات له تۆماری ئه
نگی شیاوب گۆرانی ووتن  نگ وڕه  ده که  گۆرانی بژه پویسته،  وه ک کیبۆرده یه ک به وه کان گروپکی میوزیکی زیندوو نه  گۆرانیه چاکتر وایه

  که نده رمه هزوتوانای هونه% 50رم   شه کات چونکه رم نه  شه  خۆی واڕابھن که که گۆرانی بژه، ب موویان گرنگتر ئه کی الی هه خه وه
  . ست بھن ده وتن به رکه وام بت وسه رده  بهتوان  بکات ئه م خانه چاوی ئه ندک ڕه رمه ر هونه  هه بۆیه، بات ئه
  ؟ کانی ئاسمانی کوردی ناه زۆری کلیپ وب سانسۆری که ندان بزارن له رمه موو هونه  بۆ هه-:پ
نگی   ن زۆر جار دهیا ی وه که یان نزمی ئاستی میوزیکه گرتن وه ڕووی ونه  چ له  ریان زۆر نزمه  ئاستی هونه وکلیپانه ی زۆر له وه ر ئه  به  له-:و

وت  یانه لی کورد ئه ی گه  زۆربه  دیاره  چاول کردن وه نیا گۆرانی ووتن بۆته م ته به،  بۆ گۆرانی ووتن ن شیاونیه سه  ئه که گۆرانی بژه
کات   وا یان پویست نه یهرت ن م شه تک به ک هیوایه بۆ خۆی گۆرانی بت وه ی که وه  له س ئازده مووکه  هه گۆرانی بژ دیاره ببن به

  ندێ له  هه نانه وکه  له س نی یه  نازانم که وه نه که  کان بوی ئه ناه که ندێ له  هه رت وبوه شیاوی په وه  به کرچ و کانه مه رهه وبه ئه
ری کلیپ وگۆرانی  ن بزانن ئاستی هونه که هری کوردستان وجیھان ن وروبه کانی ده فزیۆنه له ماشای ته ری میوزیک وگۆرانی بگات وایان ته هونه
  نییه وه ره هونه ندیان به یوه دوورونزیک په ک له یه هیچ شوه  به داناوه نانه م که سییان له کان که ناه که ندێ له م لیان ناگرم هه  به چۆنه

بینم   زۆر جار من ئه ڕوات بۆیه نه وه یشت بۆ پشه گه  وه  بهری کوردی  حای هونه  بۆیه یان کوڕی یان خزمی فنه و وه یان حیزبکی توند ڕه
ن  که رف ده کانی خۆیان سه مه رهه به کی زۆر له یه  پاره کانیان که کاره له وه بنه ن ساردئه که ری چاک ئه ی کاری هونه وانه  ئه کان که نده رمه هونه

ی  نده رمه وهونه ڵ ئه گه ن له که مان حسابی بۆ ئه کات هه ک ئۆرگ تۆمارئه یه نھا به تهمک  رهه ی به وه بینن ئه  ئه وه بنه رزارئه زۆر جاریش قه
بینین  ی وساردی ئه  زۆر جار گله کلیپ بکات بۆیه که ر گۆرانیه گه رف بکات ئه زار یۆرۆ سه ک گۆرانی داس هه یه  له یه وانه  له که
رن  وئاستکی نوێ ومۆدرن به ره روگۆرانی کوردی به  وت هونه یا نه ری کوردین ئه ونهم خۆری ه ڕاستی خه ی به وه ی ئه ندانه رمه وهونه له
  . گۆرانی کوردی بگرن ر ن گوێ له کان وه کان الوه نجه رمووگه بتوانین بن فه که
  ؟النی تر گه ان بهند رمه نگی هونه یاندنی ده ڕووی گه زانی له ری کوردی ده ت کاری هونه خزمه ند میدیای کوردی به  تاچه-:پ
لی تر   ناوگه نه  چاکی بخه ندی کورد به رمه نگی هونه  ده یان توانیوه  ونه بووه پ ی پویست نه م به دا به م بوره  له ندێ کار کراوه  هه-:و
سی  که  وه زراوه مای حیزبی دامه ربنه سه مووی له رهه زگاکانی میدیای کوردی هه ی ده وه رئه به النی تر له  ناوگه ینه  بخه نگه م ده چۆن ئه،  وه ه

یرکی   با سه کانی کوردی ئاوا خراپه  حای تی ڤی یه یاندن بۆ یه بواری ڕاگه  له کی ئاوایان نیه هیچ زانیاریه،  ناوه شونی شیاودا نه شیاوله
رف  دا سه نانه م که ی چاک له ت پاره وه دنیام ده، ن که فزیۆن چۆن کار ئه له ر ته وروبه ووتانی ده ن بزانن له ری خۆیان بکه وروبه ده
  ندانه رمه ک بۆ هونه رجیه  خه هاتوون که کان ڕانه ناه تاکو ئستا که  جگای خۆی هه کات نا گاته رفی ئه سه  ه کی هه یه شوه م به کات به ده
زانم  خۆم ئه ی که وکاته ڕم بۆ ئه گه م ل ئه م به  باسی بکه یه دما هه  زۆر له نانه وکه ن به ده کانی خۆیان ئه مه رهه  به ن که رف بکه سه
  . م که کی زیندوو چۆن باسی ئه یه رنامه به له
  ؟ندان رمه کانی هونه ریه  هونه کردنی کاره سپ بۆ کۆپی نه چه ک ده ی یاسایه  تاکه  پت وایه-:پ
بن  ند ده سانک سوودمه  که ری وایان بوارکی تر دیاره رکارک یاچ هونه  ههبوو بۆ ڕکخستنی ک نه ر ووتک یاسایه هه  له-:و
س کار وواجباتی خۆی  رکه ی هه وه ری بۆ بکات بۆ ئه سه ت چاره وه بت ده ش ئه مه خورێ ئه قیان ئه بن وحه ند ئه رمه ره سانکیش زه که وه

  . خۆن ند نه رمه بج وماندووبوونی هونه ق وڕه بزان چیتر حه
  ؟ندن رمه ره دا زه ریه روبه م ب سه ند ان له رمه ند هونه  تاچه-:پ
ندی  رمه ب هونه  ئاخۆ ئه یه  هه وه  ناوکورد هشتا گومانمان له ندب له رمه ب ئاخۆ ک هونه م ئه ئه،  نده رمه ره  زه نده رمه ر هونه  هه-:و
   به  بوو ه وه سک کلیپکی کرد ئه رکه  هه ناو کورد الیان وایه بکرت تاکو ئستا لهرک حسابیان  چ پوه به بن وه بت کامانه واوهه ته

  . بزرب قینه  ندی ڕاسته رمه  مافی هونه یه ه دا هه نجاله و جه  ناو ئه  له ن بۆیه ی ڕزل نانی بده ب ڕزی ل بگرین موچه ئه، ند رمه هونه
رگرتنی  روه رامبه تی به رج کردنی یارمه کانیش ب خه ئاسمانیه ناه کانی وکه ریه هونه کاره  بدات بهمی خۆی ند نانی ده رمه ی هونه  تاکه-:پ
  ؟ وه کاته خش وبویان ده په
تی  نھا بۆ خزمه مان ته که ره  هونه  ووتمان نیه مان ووت ئمه  جاران ئه  کوردستان وایه  له  ووتی ئمه نھا له  ته ته م حاه  ئه-:و
ی  وانه کانمان ئه  کۆچ کردوه نده رمه ی هونه ر بۆیه زۆر به زرنین هه ت دامه وه زگاو ده  ده مان ئازادبت وه که  ووته  که یه وه  بۆ ئه مانه که له هگ
ست  ده  له تی ئمهم خۆ ئستا وو به،  وه ریان نایه کۆچیان کردوسه  سکی برسی  به  وه  تاه گیرفانی به ماون به  ژیاندا نه  له که
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کانی بکات   کاره وه  دکی خۆشه کو بتوانن به ن تاوه ند تر بکه رمه توانن هونه ی ئه ی نازانم که  ئه ی بۆ خۆمانه که ته که ره وخروبه خۆمانه
  . ربکات ی هونه وه کانی برسی بکات بۆ ئه وه کو ئستا خۆی و منداه نه
   ؟ دا چی یه ساتهم کات و ند له رمه رکی هونه  ئه-:پ
  ر  هیوادارم سه دان وه  کۆڵ نه-:و
  ؟یشتووی رت گه هونه  چۆن له-:پ
ئاستی    هیچ جوانک ناگاته یه مینه ر زه م سه جوانترین جوانی ئه،  ی ناخی منه وه م دانه وه، الی من  له یامکی زۆر پیرۆزه ر په  هونه-:و

  . مووکات وساتکدا  هه  له توانم بم نزیکترین دۆست و هاوڕێ ی مرۆڤ بووه  ئه وه،  وه هکانی نگ وجۆره موو ڕه  هه به، ر جوانی هونه
  ؟ ب چییه  دایک بوونی هه-:پ
،  من خۆم دایکم  وه رنییه  سۆزی دایک زیاتر کاریگه هیچ شتک له،  وه نوی بوونه وه،  ژیان وامی له رده مانای به،  دایک مانای ژیان-:و
  .  سۆزی دایک بت له ش نه س ب به هیوادارم که، کانی خۆی  بۆ منداه یک چۆنهزانم سۆزی دا ئه
  ؟ن الی تۆ یه گه ی چی ئه  سته بوونی نیشتیمان وبنده  نه-:پ
ی الم  ئاواره یانی منیش ژ بووین بۆیه ش ئاواره  ئمه بۆیه،  لمان داگیرکراوه،  وه ت کراوه ت له م له به،  بووه  نیشتیمانمان هه  ئمه  دیاره-:و

  . ران ست داگیرکه  ده  ئازاد بکرت له یه وره  کوردستانی گه  نیشتیمانی کوردیش که م که وه  هیوای ئه  به  وه زۆر نامۆیه
  ؟ ی نوتان چئ یه  پۆژه-:پ
  . نگم  دهویستانی کلیپ بۆ خۆشه مه که م ئه  نوێ که لبومه کانی ئه گۆرانیه ک له کی نزیکدایه داهاتوویه  له-:و
  ؟تان چی بن  دوا ووته وێ له ته ده،  ماوه  من هیچم نه-:پ
  . ڕز بم رانی به کانی دی خۆم بۆ خونه  ئش وئازاره ندێ له  توانیم هه م که که  کۆتایدا زۆر سوپاسی کاک ساسان ئه  من له-:و
  


