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ھشتا زووب   نگه ڕهکان  تیه تایبه  ڕایهتبینی و رگۆی  به  
بۆ   ریانه کادیمی و زانستی ھونه نگاندی ئه سه ھه
ر بکرێ  کانی پوه نه موو الیه گۆ بکرێ ، ھه کی تازه یه رنامه به
  م نووسینه ئه. سن  ندکاران پ ی ھه تمه ھا تایبه روه ھه
  رسامیه رسوڕمان و سه ی سه ندازه ب ئهانی زۆر و د پداھه نه
تزکی  .   یه سودانه ی حه مه گه لهپالری بش و  ی ڕه خنه ڕه نه
  وایه ڕه.   یه کراوه ی بونه رمنی شاراوه ی شه ندێ مینگه می ھه و وه  ساده نگاندنی سه ھهرنج ،  سه

رکی  پوهک  وهبدا نگیمان پ ھاوسه  یهی وک نراز ردا ته ھونه له  که ڕشتبین ڕاستیهر و  ھانده
ستیاری  کی ھه یه کان ڕژه موو داھنانه کو ھه خراپیش خراپ به و به باش بین نایاب یی به رده گه
ی من  وه ئه  بینین و بیستن واته پورن له ت دهس ھه  پ ی کات و شون به بهر مرۆڤک  بۆ ھه  یه

و   خراپ نی یه گۆڕێ له کانی ده یا پلهش  وه وانه پچه  و به  تر باشه سانی بۆ که  پم باش نی یه
کی ئاوا گشتگیر  یه رنامه نگتر بهمووی گر ھه له .کو باش و باشتر و نایاب  خراپ و زۆرخراپ یانه

ب  ش ده موواندا دابه ھه ر سه بهش  وه خنه ڕه  رک و پاداشت به ماف و ئه،   کاری تیم و گروپه
نگ ،  گر ، ده ونهشکار ، میوان ،  پشکه  ک له ریه جا ھهو ئه  که فزیۆنه له زگای ته ک ده یهی  پله به

بووانی  نیار و ئاماده ر یا ژه یا بینه ندی میوان رمه سکی ھونه ر که تۆ ھه .تاد.....ڕووناکی 
نسرت و کۆ  بۆ تۆیه  تۆوه لهرشۆ  ژده ر ئه ک خونه شدا وه لره ،نگ  شۆ ئاھه وخۆی ڕاسته

  .  موو ماکه نگی ھه واھه شه

  ...ر  ری گورانی و بژه ژده ئه     

ستان و دانیشتنی ، گفت و لفتی ، توانای نواندن و  ر ، ھه ژده و ئارایشی ئه  رانه نده تکتی ھا ئه
ندی ،  تمه ن ھزر و تایبه ی خاوه ی سیمای پیاوانه ڕوویدا ئاوته  له  ی مندانه ره شانۆیی ، بوونی په

،   قداره ونه رگی ڕه جل و به.   ڕه رشانۆ ، خۆباوه رکی ڕاستگۆی ، کارزمای سه نگخۆشی ، بژه ده
 ،  ی شازه که ، ناوه  سکی شیاوه که.   ڕزه و به  سک نزیکه موو که ھه  ، به  کانی پرشنگداره چاوه
نگ ھنان و  ده گومان به، ب  یه ری ھه نبیری ھونه نگی و پاشخانی ڕۆشه ندی ده تمه تایبه

  کانه شاراوه  ری وریا و لزانی شکاندنی کۆده کانی ناواخنی میوان کاری بژه رخستنی ڕاستیه ده
  .  شکن ب  ھیواین ڕچکه وێ به وی ده  ھه  ریدا ئاسان نی یه بژه ر له ژده رکی کاک ئه ئه  بۆیه

   ..رشۆ  ژده ی ئه شه بانگه      



  له  رشۆ باشتره ژده ی ئه رنامه ی به وه ندی ناسینه تمه ر بکرێ میلۆدی بۆ تایبه گه هدانانی تکست و ئ
ک ھاواری  وهکا  ر کاسی بزاری ده ی بیسه گوچکه  ریانه و ناھونه  شه شازی ناسازی بانگه نگی نه ده
ڕیکالمی  .ر بووایه نج و چاوکشت ر سهسۆز ،  به  زیاتر  نگکی مینه ده  یه هو له ،  که نرینه  نگه ده

کی وا  یه رنامه به له  باشترهری دارایی  تی ده وانتر یارمه یا ڕهر  ک ھاوکار و سپۆنسه وهنالیا 
ڕک  داکان  مه رھه کانی نوان گفتوگۆ و به پشووه  ناوبه له  موزیک و گۆرانی ب جگه ری به ھونه

ی  شداریه و به له  کان بریتیه فزیۆنه له ایی تهی دار رچاوه وتووی دنیا سه وتانی پشکه له .   شیاوه 
فۆن  له فزیۆن ، ته له ک ته چاوگی میدیایی وه  زگای سوودبین له و ده  موو ماک یا کارگه ھه  مانگانه

  یه م پاره ی ئه ڕژه .ت  وه ده ن به یده ده  یانه کانیان ھه ماه له که ... رنت  و فاکس و ئینته
ن  که ده  ئاماده کانیان پ وانیش ئاسانتر پداویستیه ئهکان  فزیۆنیه له ته  اهن بۆ که  رخانه ته
نجام  ئه ، به  قتره ونه ڕه  شیان به که ناه که  زایی توانایان زیاتره ره بگومان شا  وه ھۆیه به
      . بن  وتوو ده رکه وتوو سه کانیش پشکه رنامه به

   ...  پرسیاری سواوه      

رنی و  ئه  نه الیه واری له ریتی کورده ری داب و نهلتو ڕووی که چاوی  ڕهکراو ،  ج و نه لهپرسیاری 
  میوانداریه  رنامه نی ناو بهکا کۆن و سواوه  پرسیاره. مین  رده کی سه وه پویستیه کانیه رنی یه نه
ن کرد ؟ خۆشترین وتگۆرانی  ستت به ی ده که: ک  وهکان  نوسراوه  یا دیمانهکان  فزیۆنه له ته
ک  ؟ وه  رھات چی یه سه ی ناخۆشترین به ویش ئه دوای ئه ر له ؟ ھه  رھات چی یه سه به
سانکی ئاسایی  نی که وو دیدهم ھه لهری  ڕسای ھونه  دوور لهچ  ی نیوه کی ساده قیه ته مه ده
  زۆر ب واتایهوقی  ب زه پرسیارکی؟   نده نت چه مه ته.    وه گنه کی ده ما بۆ یه یان نه قسه که
م  ئه  چونکه!   نکه مه ی چ ته نزیکه له  رهدیا  که نده رمه هوتی ھون رکه ده خۆ به  هکردنی باشتر رنه ھه

یا   ر شاشه سه نوسین له کرێ به ده  وانه موو ئه بۆ ھه .ن  یه ناگه می یاد و کهھیچ ز  پرسیاره
ی  وه مدانه پدان بۆ وه ماوه. ش بکرێ  ان پشکهکی سوڕی ژیانی میو یه کورته  وه خوندنه
یا   پویستیهری  کادیمی ھونه پرسیاری ئهزۆرکردنی . کردن ل ی  نه  له واوی و په ته کان به پرسیاره

  وانتر و کراوه ژین یا ژیاون ڕه ران ده نده ھه کانی له نده رمه ھونه  ستی که کهندی  تمه پرسیاری تایبه
زۆر   یا بهنین  که هم پ م گۆتن که ندانی ناوخۆی کوردستان و که رمه وشکی ھونه،   وه نه ده م ده وه

ندێ پرسیار  ر دروست بین بۆ ھه گه بوون ، ئاسایی نه  واته  واتای کالسیکی ڕزداریه  وه گرژینه
  .   وه یان پچیته دهکان  یبه ر عه به می له ب وه وقی ته

  ...نیاران  هژ     

ی  وه نینکی ناسک ، یا وتنه گۆرانی گوتن یا ژه رنج ، دوان و دانی ڕاو سه  نیاران به داری ژهش به
فسه ده  وه ڕۆحه شداری به به  ان له و کان گیانی زیندوویی ئه جی نۆتهسۆ  نکردنیان به. لمزم پ 

یی  نیارانی کۆن و ئاماده شداری ژه به .  زمانی مۆزیکه  کهب ۆلفج س یانیشنی اشعرێ یا گۆر  که
ر بۆ  کرێ یا ھه ر ده رھنه ر کامیامان و ده ندان یا شاعیر و ئاوازدانه رمه ھونه  دوو س میوانیش له

  . میوان بن   که رنامه به  ک له یه بگه

   ...  رنامه بوونی به  بگه     



م  رھه به  مکی تریش چونکه رھه بهالی   چینه رگیز بانه بن ھه شاوه رز و لوه ته  رنامه کانی به بگه
تکست یا شیعری گوتنی  ب لهسپک بریتی ش ده هد  !  الی نی یه  کرێ و چوونه ش ده پشکه

  که گۆرانیه  ر ئاماده کسه ا یهدوای ندی میوانیش به رمه با ھونهو شکار  ن پشکه هالی  له  که گۆرانیه
... ببۆم  :بر  بیکا یا ھه کی ب  پشه  که ترنکی میلۆدیه ترن م ده یش بهجارک، بچێ 
ن یانیش  وی بکه پشه  وه که یه نیاران به موو ژه ن یا ھه بژه  که نیارک گۆرانیه ش ژهتری یجارک

ر  ر و بیسه بینه  وه کان جیا و نوخواز بکاته رنامه موو به ھه  که  رانه رشوازکی جوانتری داھنه ھه
  .  کا  س نه یی قه ارهالسایی و دووب  به

سخۆش ،  ک ده نگخۆش نه بین ده  یی ڕاستتره ڕووی زاراوه  له  که نده رمه یان بۆ ھاندانی ھونه
ستنی  و به  خشه کاندا سودبه بگه  کنیکی له رخستنی کامیرامانی ته ده.... وتووبی  رکه زۆربژی ، سه

و   قسه ژارن له زۆریان  ھه  چونکه  تیهیاندن پویس ندامی ڕاگه ک ئه کۆڕو سیمینار بۆیان وه
ڕازین ناویان   نده وه ریان الچ به سه کامیا له  شون خواخوایانه وی کامرا وا ده ڕووبوونه ڕووبه

کان  نده رمه بی و فارسی و تورکی توانای ھونه ره عه  گۆرانی بیانی له .تایت کۆتایی بنوسرێ   له
  .   و جوانسازیه  وه ڕازانه  جار جارهما  یا سهک  ه شبه ڕکی ڕه په  ھه  پچکیخۆ   خا ب زیانه رده ده

  ...فزیۆنی  له ی ته دیمانه     

 ناودار ندی رمه ھونه. مووان  بۆ ھه  وایه ندی کۆن و نوێ ب جیاوازی مافکی ڕه رمه بانگکردنی ھونه
  یه ھه جارتن ،  بابه  تازه  کهنوێ  ندی رمه ڵ ھونه گه لهگرینگی پی بدرێ ری  ن سامانی ھونه و خاوه
کرێ  ند یا گۆرانیبژک ده رمه ھونه بۆ  جاڕیه بینین ڕاست گاته فزیۆنی ده له ی نوسراو یا ته دیمانه

ی ق گفتوگۆ ته  یه کی ھه ند گۆرانیه ی سیدی یا چه که زۆریه  وه بۆته ری نه ی ھونه و بڤه گغه  له
سانی  وھه خه باسی نوستن و له  وته که ده  ی چی پ نی یه وهداماش وی کرێ ئه دا ده گه ری له ھونه

خۆ  نی و دی له کیش خه یه ب بوونی نوکته به! یا نا   وه ترخه! خوا  یانی ده ی نانی به یا که! 
یان بار خنه م چاودران ڕه ت به س نایه ناوی که !  یه ره مه سه  ئای که!!!! نین  ر پکه به له  وه بته ده
      .ن  که ده

  ..ئارایشتی شانۆ      

ری  ی ھونه رنامه بۆ بهوتۆ  ب گوڕانکی ئه بهرشۆ  ژده فزیۆنی ئه له شکی شانۆی ته به  نده رچه ھه
بگومان   ک باشه تایه ره ک سه وهم  به!   رچاوه به له  وانه ناو دووکه لهکاردێ  كام تراکیش به

بانین ،  زۆر ته  وه بۆ ڕازانهش  ، ڕهوز  سه ، کانی شین ولهوقسارد و   هنگ ڕه. ری دادێ  سه گۆڕانیش به
  ره نجه ی په جوه  تیشکه،   یان پویسته ورشهرد  تا زه  وه سوره  لهکان  رمه گه  نگه کو ڕه به
ی زۆری  ھیوایه و به  ک باشه یه ڕاده تاڕووناکی . کا  ده  کان چاوماندوو مرۆڤ نائاسوده ییه لقه ئه

دوو ژوور دانیشتبن ،  لهک  شکار وه میوان و پشکه لهکان  نیاره دووری ژه.   وه ونه کان به ره سبه
بوونی لیپتۆپک و کاری نبۆ جوا.   ختکردووه شداربووانی سه ی به کانیش جوه بوونی کۆسپه

میوانه  خرھاتنی ر پیرۆزبایی و به ھه  که  فۆنی باشتره له پرسیاری ته پرسیاری ئیملی له
  .ب  و ساده  ش دووباره که خودی پرسیاره  شه وانه گرێ له و زۆریش کات ده  یه که ڕزه به 



  ...ر  ماوه یی جه ئاماده     

نی  بۆ الیه  سوده به  جوانهر  ک گوگر و ھانده وه ر ماوه دانیشتنی جهیی و  رشۆ ئاماده ژده ئه له
  وه م کرابایه که ش په رپ ، چه سه  ستابانه ھاندان ھهکاتی   خۆزگه،   رنامه روونی میوانی به ده

کانیان  پویستهنگ و گر  یی شکه نیا بۆ کاتی شاگه تهنیشانی دابان   رنامه ستافی به ک له یان یه
   .  گرتبایه ھه

  ...وام ب  رده رشۆ به ژده ئه     

ی ڕاستی  ونه  ی به وه انهشکار و ڕاز نگی پشکه ده  ندان به رمه گۆرانی ھونهیادی دواگۆی 
  کان سوپاس و پایه ت بۆ کۆچکردووه تایبه  یه وه فا و ژیانه وه ڕز ،  که ن گۆرانیه خاوه  نده مهر ھونه

  ..... رشۆ  ژده وام ب ئه رده به: ین  ان دهموو ند  ، ھه رمه ری مرۆڤ و ھونه ژده بۆ کاک ئه

           


