
 کۆبەندی کۆییان، کەڤاڵی هەرمۆتە

 
 

 م که م ماڕشی کۆیه ده ستانێک به وه. 
  ناو  شتێک به گه  وه ڵ شانۆ پێکه گه ر له ماوه جهشداری  به

 (.ندان  مه هره نیار و به ڵ ژه گه له)   کانی تیپی باواجی کۆیه گۆرانیه
 ت  روه نیار سه رشتی ژه رپه سه ندان به رمه نگسۆزی هونه کۆنسێرتی ده

 .کۆیی
 بووان مادهی یادگاری ئا کۆوێنه. 
 پشووی نان خواردن. 
 ن شداری پێبکه کان به منداڵه  ، تکایهمای مندااڵن سه. 
  الل  ر جه کۆچه)  اڵمی گشتی یه ی پرسیار و وه رنامه به.. کۆپرسی

 (.کۆیی  الق، نادیه جۆبار، هیوا حه
 رخستنی  بۆ ده  رخانه ندان ته مه هره ی مایکی به رنامه به

 . کان توانسته
 ن،  بکه کڕیزی شایی  یه  وه بێ جیابوونه  شایی تکایه ..ێ ڕک ڵپه هه

 . (یی  په سێ پێ ی و چه ) دوو تاو له
 ال فاروق ی مه هره به کۆمیدی شۆ له. 



 کان کوردیه  کانیه ناو گۆرانیه شتێک به گه.  
 ن،  بکه کڕیزی شایی  یه  وه بێ جیابوونه  ، شایی تکایهڕکێ ڵپه هه

 .(یی  په سێ پێ ی و چه) دوو تاو  له
 ختی خێزان ی به بڕگه. 

 
 

 
 ..ند پێشگۆی کۆبه ..                          

 
 :        دکتۆر شێروان



  م که کۆیه             
  ره نیشتمانم کوانووی شیعر و هونه  شاری کۆیه

 ره روه هید په دایکی شه  ڕۆی شۆڕشگێڕانم پێشه
  

 انی جو م ، کۆیه که م ، کۆیه که کۆیه     
 

 تی ردایه ختی کو ی پایته رکرده ی سه رگه پێشمه
 تی  وایه ته نی کاکێشانی ئاسۆی نه وشه ڕێی ڕه

 
 اڵت ڕۆژئاوا و ڕۆژهه باشورم له  باکور و له  له 

 دات ستانی تۆ گزینگی نوێ ده رده ی سه تریفه
 

 : نادیه کۆیی
 

  ره وهه کانی گه پڕ له  وته خاکی نه  وراتی کۆیه
  ره روه سه  زێدی خۆمان  زار ساڵه همێژووداری ه

    
 ی جوان م ، کۆیه که م ، کۆیه که کۆیه      

 
 ی حاجی که یدانه مه هید له ی شه قیب ئه ی ڕه ئه
 سوڵتان باواجی یبه نێوانی هه له   نگی داوه زه
 

  م کچان که ی یه  خوێندنگه    یه پارێزگا  زانستگایه
 اپای کوردستانرت سه ئازادی ژنانی کورد له  بۆ 

 
  

 م که ڵ ماڕشی کۆیه گه ئێستاش له
 رپێ سه  ستنه رموون هه فه

 ..ندی کۆییان کۆبه شانۆکاری له.. 
 



 ندی کۆییان  کۆبه:   دکتۆر
 

  رمۆته ڤاڵی هه که:    نادیه
 
  نیشتمانه ڕێی  مووی بردین، چاومان له الفاوی کۆچ هه: د

  کوردستانه یان لهاڵم گ ران به نده هه له  سته ئێستا جه   
  کوردستانه ڵێ گیان له به                           

 
  وه چمه بۆی ده م له رده م هه که کۆیه  شاره شیعره:  نا

  وه یاد ناچته رگیز له ژیم هه تا ماوم لۆی ده هه      
        

 
  ک کۆاڵن و جاده ره گه ک به ڕه گه    
  ادهی ی زرگه نه  مووی بۆ ئێمه هه    

 
  
   رانه، نده و هه ریای ئه ت و زه پۆلی غوربه ناو شه له.: د

 ندی کۆبه کی دی له ، جاره ماوی دووری و لێکدابڕانه وڵی خه سه    
 ویستی رمی پڕ خۆشه ستی گه هه کان به کۆییه  واده  کۆییان، خانه    
 .ری یی و هونه ڤاڵێکی وێژه که له  وه گرنه ک ده یه    

 
 ڤاڵیک ستساز، که نگ و هه ڤاڵێک پڕ ڕه شیعر و ئاواز، که ڵێک لهڤا که.: د

 .رم و جۆش گه ت بڕی به سره ڤاڵێک حه و دانیشتنی خۆش، که  قسه له       
      . 

 
مانه،  رمۆته ڤاڵی زێڕینی هه ، که ند جوانه ن چه یریکه رموو سه فه:  نا
  ندی نۆی کۆبهشا  ، جوانه رگی ژنان و پیاوانه ڤاڵی پۆشاک جلوبه که

 .  کۆییانه
 
 . رچاومانه ، مێوانیش سه و خۆییانه  یه کۆییانه.: د



 

 
  
 

تان  رایه و هه ؟ ئه چیه  ندی کۆییانه کۆبه  وه رێ پێمنارێن ئه ئه: مال که
  لۆ یادی حیزب و بۆنه  تی نیه رک تاقه خه  تانه ؟ مارۆکه وه نایته

کێ و کو  تان له کۆییه موو و هه کان بێت، پێمنارێن ئه نیشتمانیه
 ؟  وه خڕکردیته

 
وه،  بنه ک کۆده جاره  ران فێربووین سارانه نده کانی هه کۆییه  وه ئه  کاکه:  .د

شیعر و  یی پڕ له ری و وێژه ڤالێکی هونه که ن، له که ندی کۆییان ده کۆبه
، 3102ڵمانیا چنارۆک  ئه له  ند کرایه تا ئێستا چار کۆبه. موزیک

 3102رخوچان  ، ئۆمه3102مامۆک  ، حه3102ان سوڵت یبه هه
  

ک کۆمان  ی هیچ هۆکاره وه ر ئه به له 3102ین  که ده  رمۆته ئێستاش هه: نا
نی کلتوری شارێک  ک الیه نیشتمانی ناچار وه سیاسی و نه نه  وه ناکاته

 . وه بینه تی کۆده اڵیه کی چاوناس و کۆمه یه شێوه به
 

ندی نێوان  یوه زانن په دی ده یشتم، ئه ێ تێگهئا ئا ئا، ئێ ئێ ئ: مال که
ڕهاتن  شه یی به رادزه کاتی خۆی کۆیی و قه  وه ؟ ئه و سرق چیه  کۆیه



: کانی گۆتبوو منداره ک به ییه رادزه کان زۆریان لێدان، قه کۆییه
وجا  ئه.  کۆییه  وه ن ئه دوکانی داوای سرقی کرد لێیده  ک هاته سه رکه هه
  ماره رانیش، دونێ له نده هه  هاتیته  وه گوازرێته ده  ناتهجی  که له سه مه

! وێ م ده ، سرق زوپه سرق زوپه: یگۆت رده یان هه که کی بووم منداره کۆییه
ر  گه س سرقاوی له وڕۆ که رێ ئه سرقاو، ئه  ستی سرقاوه به یشتم مه تێگه  که

  ن؟ که بی چ ده ر سرقاو نه گه ؟  جا ئه خۆی هینایه
 

 ؟ ڕێزکرایه  لێره  چیه  موو خواردنه و هه پێمنارێن ئه  دی ڕۆره ئه: مال که
 
  وه گشتی پێکه به  لێره  و شیوی مارێ خۆی هینایه  سه رکه هه  وه ئه.: د

تا  ل هه په له په  سیش نایکاته کان، که رنامه کی نێوان به پشووه یخۆین له ده
خوات،  خۆی ده  ی ده گه شی و به  سه رکه هه  وه خۆشیه وجا به کاتی دێ ئه

 . و سرقی تێدایه  یاپراغیشیان هینایه
 

رێن  زانی لۆ پێیده ، ده وه کتان لۆ بگێڕمه با شته  سته ڕاوه  سته ڕاوه: مال که
زیان لێبا  ر پیاو زیاتر حه گه نا ئه ، ده زلێیه ژن زۆریان حه  یاپراغ؟ چونکه

ک کابرای  وه. ــــاپراغغغغغیـ  ئێستا بوویته  کاک پراغ، لۆیه  بووه ناوی ده
مری ئاپراغا  ک حه ئه: تی گۆتبووی خۆشناوه  چووبۆوه  وه کۆیه خۆشناو له
ی،  ده نێی و هوکوانیش لێده مێ خۆ ده ده فتان له مینێ، حه کۆییان نه

فتان  تانی حه ده  وه مێوی وردیان پێچایته لکه عنی په م؟ یه ی که رجومه ته
رداوای  م هه که وه ی نه وماوه له. ی ر لێبده گه هشی ل مت و فیته ده  یه بخه

 !بوو  وره ستی مزه به زا مه کرد تومه ی ده یاپراغ زووپه
 

یفی خۆمان دێین  که موومان به رهه هه  الشه کی به نگه ئاهه  واته که: مال که
 نیشین؟ و داده

 
ک  و حیزبهس  هیچ که  بێ پشتیوانه  که نده ، کۆبه شتی وا نیه  نا نا بابه:  .د

ن،  که ی دابین ده که بووانی بودجه نیا ئاماده س ته هاوکاری ناکا، به
خشی،  ی ببه که هاوکاریه  ی مایه وه الی پێشوازان ئه  رموون بڕۆنه فه
 .کانی موزیک هۆڵ و پێداویستیه له  یه رجی زۆری هه خه



 
ژوورێ و   چیه ده  وته ک مزگه وه!  خۆڕاییه من وامزانی به نا ئه ده: مال که

  الشه نازانم لۆ؟ رزان و به هه زی له زانن کورد زۆر حه ده. رێ ده  وه دێیه
 

ن  که کانیان ده خش کاره کان خۆبه نده رمه وان و هونه وێژه  ڕاسته:  ناد
 . کۆیه  یه لۆخاتری کۆیه

 
ن بۆ  بهس بم به  کاکه: یگۆت رکی سلێمانیمان ده کی خه  ره براده: نا

 . ڵیم شتان بۆ ئه که الوه الو هه هه  ندی کۆییان کاکه کۆبه
 

کی  یگۆڕم لۆ شیعره رێم، یان ده من گۆرانیتان لۆ ده ئه  جا چیه: مال که
 یدانێ؟  مه  تان، بابێته که ر دلشاد تاقانه گه پێشبڕکێ له

 
  شه ڕه  بۆنت ڕێحانه

 رگوفکی سپی سه ژنت قه به
 نمتبی ند جاری ده رچه هه
 ماستاوێ  چته زم ده حه

 
  ک کۆیه کانیش وه موو شاره اڵم با هه بی به ین میوانمان هه که زده حه.: د

وان و  دان وێژه سه ن به کان شایسته موو شاره بی هه ڤیستیڤاڵی خۆیان هه
 . کردیه  رده روه ندیان په رمه هونه

 
لێو  به" ین ت بکه باسی سیاسه  لێره  یه رێ لۆمان هه ئه:  مال که

 ؟  فسکه به"   وه قوچاندنه
 

کڕۆنی دانێ  01بی  کی سیاسی برێ ده ک وشه سه رکه هه  شتی وانیه:  نا
 .وجا ئاگاداربن ئه
 

شایی   لۆمان نیه  واته! جایب کێشی عه ی ڕاده قسه  رێن قسه ده: مال که
 ! ر لۆ شایی هاتییم من هه ین؟ جا خۆ ئه بکه



 
کاتی خۆی و  اڵم له یی، سێ پێی، به په ، چه شایی بکه  یه لۆت هه  برا.: د

  الوژه ڕه گه  لین ببته نایه  ک ڕیز واته یه س له دایه به رنامه به له
 .نێ نابی ته ک به رتکه س و که ردووکه هه

 
  یه ، لۆیان هه یه جغاره زیان له کان زۆر حه نده رمه سیاسی و هونه: مال که

 بکێشن؟  ره جگه
 
 .رێ ده س له ئا به.: د
 

ناو   وه نه یه قسان گیربن نه و له  قۆمڕغانه  نه وێ بکه چن ئه س نه به: نا
 . که نده کۆبه

 
 ! یه رنامه به ک به موو شته هه  لێره  ند ناخۆشه کو چه په:  مال که

 
داوای مایک بکا بیدرێتێ، یان بێتو   سه رکه هه  نیه  عده ، خۆ گه وایه ده:  .د

 .کان تێک بدابرێ رنامه به
ی کۆ  که شاره  هاره یدانی به مه له...ستی پێکرد ند ده نگی کۆبه وجا بێده ئه
 ...ن سپێکه کی باواجی ده یه ڵه ر تێکه ماوه شانۆ و جه  وه موو پێکه هه

 
 ی کۆ که شاره  هاره یدانی به مه له

 ....ک گۆ  ق وه رشه ی کشمیری دا به قووبه



             
 

 ..یگۆرانی کۆنسێرتی و شای..
 

نیاری  ت کۆیی، ژه روه رشتی مایستڕۆ سه رپه سه کان به ۆنسێرتیهک  گۆرانیه
نگ  یدا، ده ئیسماعیل شه هۆڵ وێز کۆیی، ده فوری، بانگۆز حه ئۆڕگ چیا غه

 ..ئیدریس
 

            



 
 ..سول تارا ڕه:      نادیه

مانی ، سوپاس لۆ سلێ ن ماڵه ندی کۆییان خاوه کۆبه ، ئێستا له بوکی کۆیه
ستی ناسک و  هه ی له ئۆخه  ش کردین، ئێستا ی پێشکه جوانه  و خانمه ئه
و   وه وقی دایته ندی کۆییان شه ین، کۆبه که نگی پڕسۆزی تاراخان ده ده

 ..... وه نگی تارا ڕازایته تارای ده ، به چراخانه

 نگم بیستی ڕۆشنایی چاوم خۆش بووم کاتێ سۆزی ده له
 بێ بینین خۆشمویستی  به ستوری عیشق المدا ده له

  ختی تۆوه به  ، خۆمم خسته رپشک به سه  وتم دڵه
 ر ویستی گه ئه  شی که ، پێشکه یه م هه سته رچی خوێنی جه هه

 

        
 ..ر یمان عومه په:    دکتۆر

، ڕێگای دوورت بڕی  کردیه  وه کۆیی بوونته م شانازیت به رده ، هه کچی کۆیه
  وجاره ئه. ست و کۆیی بوونت زکردین، ڕێز لۆ ههندی کۆییانت پیرۆ کۆبه

وێ گێی  یانه ده  وه تاسه ، به وه ی خۆیان دیته که نگخۆشه ده  کان کچه کۆییه
ی  که فۆلکلۆره  رکردین گۆرانیه ی چرای خۆشی لێ هه مه وده لێ بگرن، له

 ....یاد  وه خاته مان ده کۆیه



 دای چاوکااڵن دێ اڵاڵن دێ سه بۆنی هه

 ی با بێ ی وه ی وه ی وه مااڵن دێ وه  وره گه له

 تان بێ  کراسی که به

 

        
 

 ..کر گۆران به:     نادیه

ی بناری  خواره ی گوندی کێله وته ڵکه ی هه ، شازاده کوڕی وراتی کۆیه
نگێکی زواڵل و کۆییانی، خوێندکاری  ده. مامۆک می حه باواجی و هاوده

دانت  ندی کۆییان، ئاوه گسۆزی کۆبهن ر، ده تایه  ی خاره خوێندنگاکه
 ...واری باب و باپیران شوێنه  وه کردمه

  نده خه م به گوڵی الدێی ده

 بانی ی شاجوانی میهره ئه

  ڵێی مانگه ڕووخساری تۆ ئه



 ئارایشت ئاخ نازانی  چونکه

 

  

         
 ..یدا ئیسماعیل شه:   دکتۆر شێروان

ک  یه ره خۆشخوانی، له نگێک له ه، د یدای خاکی کۆیه ، شه ماملێی کۆیه
  ی مارێوه رکه ر ده به مامۆک، منداڵێک له ئاوی حه مۆزیک، شیرنکاری به له

کۆن و بناری  رکه زان و سه ناو ڕه ندین جار  ، چه فێری گۆرانی بووه
ڕێین  و چاوه  وه نگیان دایته سوڵتان و دیوی چنارۆک سۆزی ده یبه هه
 .....خۆشیدا بتاسێنێ له مووان ندی کۆییان هه کۆبه له

  نگێنه له کانت مه ئامینێ گواره
  سپێنه چه کانت مه وشه سوک بڕۆ که

 وێ ئ بای شه قوربانت بم ئه
 وێ چاوم ناکه وبێ بان  خه

 وێ یلی ده و له  جنونه دڵ مه



 

     
  ..کۆیی  نگسۆزی نادیه ده
گوڕوتینی   وه ی ڕازانده که نده کی تیپی باواجی کۆبه ند گۆرانیه چه له

ران  نده ی هه که وره گه  واده شی خانه که بووان،  رئاماده ی دا به کۆیه
 . وه شانده ندی کۆییان گه کۆبه له
 



        

 ..شایی..                                   

یدا،  کر و ئیسماعیل شه نگی گۆران به ده هۆڵ و موزیک به ده رم بوو به گه
ز و  ز و دابه ربه هه  نده و نێوه ، مندااڵنیش له هڕی داو ک گه ڵه شبه ڕه

 .چاوشارکێیان بوو

 

 



 .. فۆلکلۆری وراتی کۆیه.. 

  یی له تهرمۆ ڕیا هه خه نگی مامۆستا سه ده به  وه ڕتمی ساوار کوتانه
 ..دا ربڕینێکی ناوازه ده
 اڵ رئه اڵ هه یائه  نمی پاره گه

 اڵ رئه اڵ هه یائه  و ساره لۆ ئه
  وه گێڕانه و بێ مۆزیک فاتمێ زالمێ به  پره چه گۆرانی شایی بهند و  به 

 .ڕبوو شاییگه
 

 ..کاری  شێوه.. 
توانا ڕێکان قادر  کاری به ردوو شێوه می هه رهه به تابلۆ و کاری داتاشین له

ی  رخسته نگاری ده ڕه بوون له که ری هۆڵه مال ئیسماعیل نمایشی هونه و که
 .ناخی توانست

 ..عاز له هی د نوکته.. 

 ..کات قسان ده  جولێ گوایه می ده ده  وه یه که ستیه ده  فۆنه له ته له  که ژنه
 جاو؟ جه ملشکای، خه کچێ خه: 
 ، حا خۆ ناوم لێ نانێی؟ که پیاوه  چیه  وه رێ ئه ئه: 
 ! مایه من نه ری ئاگات له ر ڤایبه به رێ ژنێ خۆ له ئه: 

 نوسێی؟ ده  وه کی دیه یه رنابی به کی به یه ، له وته له و هه له رهه هه
  ی کۆنه تیه ر عه گه دوو سعات له! ی خوشکت هیه ر به گه سێ سعات له

  فێیسبووک ناوی کردیته خوشکت له  مدیه ر حه گه کیش له سعاته! جیرانتان
 ؟ بڕاوه نه! کۆیی  شیالنه

 !ینش ب وڕۆ تێر قسه تهێشت ئه ر نه ؟ خۆ هه چ بووه  که ڕۆ پیاوه یه ئه: 
 ..کۆمیدی شۆ .. 

لێوی   نده ال فاڕوق کرا خه ن مه الیه پێز له ی خۆش و به ک نوکته ره کۆمه
 . وه سانه حه خشی پڕ له شێکی ئارامبه که بووان له ئاماده

 
 



گۆرانی و شیعرخوانی   کۆپله ندان به مه هره شداری به کۆتایی به له
 .ندی کۆییان پیرۆزکرا کۆبه

 
    

 
                  

  دڵشاد تاقانه                          
 
 
 
 


