
  گریت  گوم لدهک, بیمبۆ ک
  

  

  نۆروژ  - ی  گهزانا
الن  رده ندی ناوداری کورد ئه رمه هونه
ندکی کوردستانی و  رمه کر هونه به

 ژیان   ساه17ی   ماوه ولریه هکوڕکی ه
   ساه15بات  رده سه  ووتی سود به له
  کر بیاری زیز بوون له الن به رده ئه

 کوردستان  وه ته رواوه گه ه ن ووتی داوه
شاری ترۆندهایم نۆروژ  ووتی  له

کر  الن به رده رمند ئه  هونه بهچاومان  
  ت به باره هوا سو دمان  بۆوت  که

ووتی   که وه رانه گه هۆکاری نه
 من  گرتوو  ی له کانم ڕگه وسته هه
مان بن بۆ  گه ی جیا پکدت لهک ره وه ند ته  چه مان له گفتووگۆکه کوردستان  وه ڕمه گه نه
 مان واوی گفتووگۆکه ته
 

 ین بۆ ووتی نۆروژو شاری ترۆندهایم  که خرهاتنت ده به تا ره سه / ی گه زانا
  
  .  بۆ ئوه یه ڕزم ههخربن   بهڕزم  خۆشاڵ بووین برای به/ کر  الن به رده ئه
 .ین  که سوپاست ده /  ی گه زانا

  
 یوێ تۆ چ ری باشی ده کته یا ئه  وه ره کته ک ئه ی  کلیپ وه ن شوه س ده ندی که  ههالن  رده کاک ئه / ی  گهزانا
 ؟ی ده
  
ی   ده  کلیپ ده  به نده ت چه که  ، پاره نده ی ئایا پشتگیریت چه وه هر ئ  سه وته که ی کلیپ ده شوه/ کر  الن به رده ئه
موو کلیپک   ، هه قیر هیچ تاوانکی نیه  ندی فه رمه   هونه وه نوسرته  دهکه سیناریۆیه    کهی وه ر ئه  سه وته که ده
 ر رهنه ده  رکی که کته ا ئهنھا تهدا تۆ   بیار ده که ره رهنه دهمایی  موو فلیمکی سینه ک هه ریه موو شانۆگه هه
 ی که  تۆ واده بیاریداچۆن

  
 ن ؟ یه گه  دهکلیپ الی تۆ چی /  ی گهزانا 

  
وروپی دنن   کچی ئه  که هی ر کلیپ هه سه یان له خنه ندک ڕه ههن  یه گه ده  وه کلیپ الی من ئه/ کر  الن به رده ئه

رکوک هرش بکات ئ  و که ره و به   هاتووه  نه وه خته   و ڕهک فتاو پنجیه  کالشینکۆفک و هه  به ئ خۆ قابیله
موو شت   کوردی  ههیدیاکانی  هۆی م وه تهڕ گه  ده م لره   به ه گه کچی لهموو دنیا  ن کلیپی هه بعه ته

 ٣  شتاکان له  هه  حای خۆم له ش به به ند من رمه  هونه وینهب  نه نته وه هه  به  بۆ نمونه   ئمه زنن چونکه به داده
   که یشتومه  ڕاگه هم  تا زانیتم به دا کردووهی کم پهتۆن تا   وامیم کردیه رده ند گروپ به  چه  له گروپ کۆرس بویمه

ک   کابرایه الم ئستاکه ند ، به رمه  هونه  بوینه ینجا   ئ ستکردووه مان هه مانه  به  ئاوته  مه شازا ئه  نه مه زانیتم ئه



یاکان میددواتر کات  ک ده چیت کلیپه  ڕک ده داری کردوهش نگ به ههئا ١٠    له  نه  گۆرانی ووتووه١٠  نه
 خۆی   به نجه و گه ن ئه که  ده نجه م گه ددا له عه م میدیاکان ته  به خۆی نیه  ئاگای له نده مه م هونه زنن  ئه به داده

ن  که  ده  که نجه  گه ددا له عه م ته  بهکات  خیراتریبن  تن بهباناوبانگ ب   که یه  تموحی هه نجه م گه نازانی ئه
 هیچ شونک   له وتووه  گۆرانی نه بینیوه کی نه  کۆرسه بینیوه کی نه وره  ده وه  قالبه وتۆته که ه  ن که نجه  گه چونکه
 بازاڕی   خۆوه  له ووتوه  هیچیان پنه وها نابی ئاوایه  ئه وتوه مۆستا پی نه ما2ووتوو  ڵ گروپک نه گه نی لهگۆرا
ڕواتن   دهالش  ر به سه مووی له مۆ میدیای کوردی  هه هالش دزانن ئ کات  میدیاکانیش شتی به چیت کلیپک ده ده

ر   تۆ وه من و له  له بوو قسه  زهوری ههب حو بی که زهوری دهب  حو م کابرایه زاند ئه  دایان به زنن که به ه دای د
وو م  دم هه وه داخه فزیۆنی کوردی  به هت  ئستا  یکات بۆیه دهی خۆی بیت ق  ئه ناگریتن چ شتک به

یری  ن سه یر بکه ر سه گه م ئه ده تان پده گه ی به وه ر ئه به یان هنا  له وره لکی گه شه کانی کوردی فه فیۆنه له ته
نجو الوی کورد  زاران گه  هه نوسرت به کان ده  نوسینه  که وه  ژره  له کان بکه  فارسیه کان بکه بیه ره  عه ناه که

  وه داخه  ئی کوردی به ی ئیوان ناجیحتره وه ر ئه به ن له که  ده نانه م که ی ئه عه متابه
  

  ؟بیتن  ههک یه  لژنه ن که که یاندن ده  ڕاگه ی له ندان گله رمه  هونه ندک له هه / ی گهزانا 
  
م  م ئه کی  به ناه  که  له کیان داناوه  ئستا لژنه یه  وانه وتوو نابیت له رکه ش سه که ئاخر لژنه/ کر  الن به رده ئه

نگنی  ئایا  سه ده الن هه رده  کلیپی ئه یان داناوه  لژنه ی له سه و که م ئه ده ده  گه من ڕ ئایا  کیه یه لژنه
   یه ش واسته مه نن ئه دهی دا  یه م لژنه نن  چۆن له ی داده که  لژنه ری له  هونه  له نده وای چه  مسته سه وکه ئه
  ی له وه م  ئه که  ده  ڕاشکاوی قسه  من به نن  چونکه دهی دا  که  لژنه یھنن له  ده ماستاو چی پارتکهش  مه ئه

 حزب بچی  ی نییه وه ن  به ده  دهی  یھنن سولته  ڕاوژکار  ده ن به ی که یھنن ده  ده  ماستاو چیه ر که هونه
 ناو حزبدا  ریش له تی هونه سایه ر نازانی که  هونه  حزب له نکه چو ی باشه که ره  هونه مه ئه ماشا بکات بزانی  ته

تکی  ی ئاله وان کامه   به  نییه مه گنی ئهن سه ری باش  هه بی هونه تی هه رکردایه ندامی سه  ئه  بۆ نمونه نییه
  . یهوی تهس ده  به که  ماستاوی بۆ حزب کرد سوته وه  حزب نزیک کرده ست بوو ئیتر هات خۆی له ده به
  

ندک  الم هه ت بهکر خش نه ک په موو گۆرانیه تاکووههزریت  ک دابمه  لژنه ندک ڕایان وایه هه / ی  گهزانا
   ؟وه کاته ر چاک و خراپ لک جیاده ماوه خش بکرت  دواتر جه ک په وو گۆرانیهم  هه پیان وایه

  
 بازاڕ  ویته ند شتی خراپ بکه رچه ی هه وه ر ئه به رت لهخش بک موو شت په  هه من پم خۆشه/ کر  الن به رده ئه

 بی  جوانتر دیار ده کیمه نگ و حه هشتا سه
  

   ؟وه ک جیا بکاته  خه پت وایه / ی گهزانا 
  
  . وه نا جیا ناکاته/ کر  الن به رده ئه
  

وکاتی  ڵ ئه گه راورد له  به ری کوردی به   هونه وه ره  بۆ ده وه  کوردستانه ر کردنت له فه دوای سه/  ی گهزانا 
  ؟ جیاوازی چییه

  
  ندی به مه وه  ده وه ره ده دی  موزیک  لهن مه وه  ده یت له یر بکه ر سه گه ری کوردی ئه هنهو/ کر  الن به رده ئه

ش   دابه بی یان له نگینی هه کی ڕه نجه ست و په ر ده  هونه  له یه س هه  که  کوردستان تاقه   له  بینیوه وه خۆیه
  ڕوه س به  که  تاقه کوردستان به   چونکه ته حمه س زه  که  تاقه ش به مه   ئه یه س هه  که ک بی تاقه کردن زیره

 .ناچی
  

   چاالکیه نگت کردووه شداری زۆر ئاهه هی ووت ب ووه ره وای هاتنت بۆ دهالن د رده کاک ئه/  ی گهزانا 
 نگنی ؟ سه ده  چۆن ههڵ کوردستان  گه  لهی ووت وه ره کانی ده ریه ه هونه

  



ت  دنیه  مه  له ککه وێ خه مانه وێ نه  بمانه وه ره کی ده  خه  بۆ نمونهجیاوازن   که که خه/ کر  الن به رده ئه
وڕوپا   کانی ئه تهکنیکو جیھازو هۆڵ کۆنسر ی ته رباره   ده وتووه وتوو پشکه  پشکه  له ته نیه ده  مه ککی به خه
   که وه چۆته  نهئامرك کوردستان  شم تاکو ئستا له گه   به یه ههجیاوازی ڵ کوردستان زۆر زۆر  گه له

ند  رمه  کوردستان هونه  له  نییهئامر   ئیستا  وه کردۆته  نه مه سیش بیری له بت که مکی چاکی هه سیسته
 .بت  زار نه  دوو س هه کات به کۆنسرتی پنه

  
کگرتووتان  ری یه ندانی ووتی سود  گروپکی هونه رمه ک هونه  وه وه کردۆته  نه مه بیرتان له / ی گهزانا 
 وتانی  ندانی کورد له رمه  پاپشت بۆ هونه ته بب  خۆ بگرت  وه ندانی والتی سوید له رمه موو هونه بت هه هه

 تریش ؟
  
یش ببن   براش و تکه کتی و پارتیش ببنه ر یه گه بی  ئه د نه  قه مه  ، ئه وه نینه  پکه به/  کر  الن به رده ئه

 .ڵ نابی  ت تکه ند قه رمه هونه
  

 بۆ چی ؟/  ی گهزانا 
  
بیت   با ههش آانیه ره ربه بهو  ندان ئه رمه  نو هونه  له یه  ههآانی ره ربه بهموو دونیا   هه  له مه  ئه/ کر الن به رده ئه
   . یه آانیه ره ربه بهم  ی ئستاش له وتنه م پشکه بیتن ئه ووتوو ده  پشکه ، ریفانه  شه به
  

 بینرت ؟ دهی ووت  وه ره ده زیاتر له   آانیه ره ربه بهم  بۆ  ئه /  ی گهزانا 
  
و  ینی ئه  مابه  له یه هه ریفانه  ناشه زۆر بهڵ ڕزمدا  گه  کوردستان له  له یه  کوردستانیش هه نا له/ کر  الن به رده ئه

  . یه  نو بانگیان هه ی که ندانه رمه هونه
  

 ندان چین ؟ رمه کانی هونه کی گشتی کشه یه شوه به/  ی گهزانا 
  
  ن بهری کوردی کادیری هونه   بچیت که وه ندانه رمه م هونه دوای ئه بیت له  دهک ووتم حزب  وه/  کر  الن به رده ئه

رگای حزب بداتن   ده کک بت ماستاو چی بتن له ڕی بکات یه ک حزب چاوه ری کوردین  نه جدیش کادیری هونه
ری  کانی  هونه  کورتهومو وتن و چاک بونی که   بۆ پشکهرمگ ده  خنانه م ڕه  ئه وی  من که ناکه ر پش  هونه مانه به

مریکا   ئۆروپاو ئه  له سانی کادیرمان زۆره موو بوارک  که  هه لهر  هونه ک له بت نه کوردی ده حزبی  کوردیمه
 ناچن ماستاو  خۆیه رمیان به کی ڕک و پکن شه  بدات خه مانه ی ئه رگه ده  به رگه  ده بیت له حزبی کوردی ئه

ی  که ته  میلله بهتکردن  م بۆ خزمه ی خۆح دووه که ندکردنی حزبه مه وه م بۆ ده که  یه یه مه حزب کاری ئهن  بکه
  ی که م کادیرانه رشتکی تر بت  ئه ری بتیان هه ن چ هونه ده  پی ئه ی که م کاره ندکردنی ئه مه وه م بۆ ده سیه

 .رتن   بگه مانه دوای ئه بت بچت به کیشن حزب ئه مریکا زۆر زۆر زیره  ئۆروپاو ئه ن له ئستا هه
  

  بن ؟ ن بوا نامه ندانی مۆسیقی یان گۆرانی بژ خاوه رمه  هونه رجه مه / ی  گهزانا
  
دا یاخود بین خودا  ده سروشت پت  وه  ناخه  له آه یه هره بهر   هونه ه چونک رج نییه نا مه/  کر  ن بهال رده ئه
  وروپانه  ئه تا له ئس واو کردووه کانی ته  جوانه ره ی هونه یمانگه  کوردستان په بینین له  ده نج  گهدا  زۆر   دهپت
  وه  ناخه  له ته م ڕۆحیه  ئه  خوندن نییه  له ته م ڕۆحیه  ئه ی نییه ته م ڕۆحیه داتن ئه دهکت بۆ ل یه  سوڕهم که به

  دت
 ؟  ند  رمه وترت هونه  ده ک  یاخود به  وه وتوو چیه رکه هندی س رمه کانی هونه ته خاسیه/   ی گهزانا 

  



وخۆ  بتوانی کۆنسرت   گوت لبت ڕاسته )زندی ( وخۆ  ڕاسته  ند که رمه وترت هونه  ده وه به/ کر  الن به رده ئه
ند بتوانی مقامات  رمه  هونه که  قاماته  الی من مه  چونکه ساستره م شت ئه که رت مقامات بت  یه  به ڕوه به

 .رند  رمه ن هونه  ده مه هبت ب کا تۆنکی پو چاکی هه  شاز نه  کۆنسرت نه بتن له
  

  ؟ند رمه وتنی هونه رکه بت بۆ سه رر ده ریگهند کا بژاردنی شیعرو ئاواز تاچه هه/  ی گهزانا 
  
   شیعری گۆرانی جیایه  چونکهن دهت بۆ دا  که ی شیعره م شاعیره ر ئه  سه وه ڕته گه  ده مه ئه/ کر  الن به رده ئه
کوو  ساون شیعری وه  هه  چونکه تیان کشایه مهح  زۆر زه  مانی پشووی ئمه  ئه ونکهچکانی تر  ڵ شیعره گه له

س و  شو و شرکۆ بکه بدووال په  عه رزانه  به م شاعیره همن و نای و قانیع و حاجی قادری کۆیی و ئه
نھا شیعر  ه ت بینم که دهس  ن دووکه ئستا م تکی زۆر زۆریان کشاوه زیه  ئاواز ئه  کردیتیان به یان هناوه وانه ئه

  ویتریان ئیسماعیل خورمایه  ئه بیبه بار حه جهکیان  نوسن یه دهبۆ گۆرانی 
  

 ت ؟ ی دایک کوردستان غوبه که ده چۆن پناش  م س ووشه ئه / ی گهزانا 
  
ند ساڵ  یگرتووی چه  سگ هه  تۆ نۆمانگ دایک به م دایکه  گۆشتک بووی له  پارچهگ ماننۆتۆ / کر  الن به رده ئه

  مه کات بۆ تۆ  دایک ووت دووه رخانده دایک ژیانی ته
  

 کوردستان ؟ / ی گهزانا 
  
 .  یه م ماه نھا ئه  ماکت تهسکت ی کوردستان  که  ده  که که یه کوردستان ووشه/ کر  الن به رده ئه
  

 ت ؟ غوربه / ی گهزانا 
  
  هنابایهرم   مژ بوو ده  له ریبی چاوم بایه ر غه گه یه ئه کی هه گۆرانیه    کاوهند رمه  هونه هغورب/ کر  الن به رده ئه
  . وه داخه ین به م چبکه  به، 
  

 ؟. ریبی  ه ساڵ غ١٥دوای /  ی گهزانا 
  
 . کوردستان  وه چوومه  نه  ساه15م  وه ره  ده  له  ساه17من / کر  الن به رده ئه
  

  ؟ وه یه ردانی کوردستان بکه  سه داوه بۆ بیارت نه/  ی گهزانا 
  
  کوردستان وه ڕمه گه  من  گرتوو نه ی له کانم ڕگه وسته هه/ کر  الن به رده ئه
  

 کوو ؟ وه / ی گهزانا 
  
  ر به رامبه ردی بهکانی کو  حزبه  میدیای کوردی له بینین له  ده ی که موو کورتیانه م که کو ئه وه/ کر  الن به رده ئه

ر   هه  له بتی کوردی فزیۆن له  ته  ب یان له  ڕۆژنامه  له کار هناوه بهوستی خۆم  ری کوردی من هه هونه
کانی   میدیای کوردی ڕاستیه وه داخه کان ڕاستیش  جارێ به ی من ڕاستیه وستانه م هه  ئهیاندنک بت  ڕاگه

یان   ڕگه  که  بونه مانه  ناکات  ئه خنه مولی ڕه حه مولی ڕاستی ناکات ته حه هوردی  ت  میدیای که وه لشاردرایته
 گری ده  م بۆ کوێ بم کوێ گوێ له بهو کودستان  چمه  نه  که   من گرتووه له
  



ی  که هر   هونه ند له رمه  هونه  پت وایه رگه ندکی پشمه رمه ک هونه ڕزت وه الن  به رده  کاک ئه/  ی گهزانا 
نک   الیه ندی به یوه ک مرۆڤکی ئاسایی  په   یاخود  وه سه  به نده مه ی بکات ئه که ته کانی میلله  کشه باس له

  ؟بیتن هه
  
ڕێ با   لیگه م شتانه  به یه ی تۆ  چ کارت هه  ده  الی ئمه یه س هه کت بۆ دینم زۆر که من نمونه/ کر  الن به رده ئه

ند خواز و  وه رژه تی به سایه کهوترت  ده  مه هیم  بدانت ڵ وو گه ت من لهۆندی خ وه رژه  بهب بب  بۆ چۆن ده
 رست خۆپه

  
  ؟ ندامی حزب بیت ئاساییه ئه / ی گهزانا 

  
ندامی هیچ   ئه رگیز نابمه  من هه ، امی حزب بیتدن  ئه بی  من پم وانیه ندامی حزب نه نا ئه/ کر  هالن ب رده ئه

   له  ئمه  کوردستان ڕزگار بووه  که م ئستاکه  جیا بوو به مه  بووم ئه رگه  من پشمه ی که وکاتانه  ئهحزبک
نھا بۆ حزبک   ته م به موو کورد ده  من گۆرانی  بۆ هه ندامی هیچ پارتک چونکه  ئه رگیز نابمه ین هه وه ره ده

 نام
  

  ند به رمه  جوانترین دیاری هونه ندک پت وایه رمه ک هونه هڕزت و الن به رده کاک ئه / ی گهزانا 
  ؟ خشت چیه ی ببه که ویسته خۆشه

  
 ن بتی که ویسته ر خۆشه سه کی به  گۆرانیهند  رمه هونه  بهچوانترین دیاری / کر  الن به رده ئه
  

 کی گشتی ؟ یه شوه ی مرۆڤ به ئه/  ی  گه.زانا
 
  
ندی  رچه  هه داتن  زۆر پیشان نهک  ک ئامۆژگاریه  وهکی گشتی یه شوه مرۆڤ به  ، وه نینه  پکه به/ کر  الن به رده ئه

 دۆڕی  ده  ناوی  ویه که  زۆر پیشانبداتن دهر گه  ئه خۆشی بوێ چونکه
  

 ؟  مه بهت   تایبه یه  هیچ گۆرانیت هه /ی گهزانا 
  
 ترسم ده گۆرانی کچی گاورو گۆرانی زۆر  م کشانه ت به تایبه  یه ی من دوو گۆرانیم هه به/  کر  الن به رده ئه
  

  ؟ الت چیه نگ له جوانترین ڕه / ی گهزانا 
  
 سور/  کر  الن به رده ئه
  

 بۆچی ؟ / ی گهزانا 
  
  هیدیش سوره  خونی شه  وه ویستیه ی مانای خۆشه ده دهت  که ویسته  خۆشه  به گوی سور که/  کر  الن به رده ئه
  

 رخانکرد ت ته ی بۆ ئمه وکاته الن بۆ ئه رده زۆر سوپاس کاک ئه / ی گهزانا 
  
  رچاو ڕزن سه رچاوم خۆشحابوین برای به خیربن سه  به سوپاس  ئوه/ کر  الن به رده ئه


