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 خویندنەوەیەکی شیکاری بۆ هزری نەتەوەیی لە ژیان و 

 بەرهەمەکانی دڵدار دا
 

 نووسینی: د. ساالر عەزیز مەحمود
 

       پێشەکی
                                                                    وەک شاعیرێکی  کورد لەناو گەلەکەیدا ژیاوە و بە هۆی سرودی )ئەی رەقیب(    (    1٠١١ -  1١  1٠       دڵدار )

                                                                           لەساااەر ئاساااتی کوردساااتانی گەورە ناساااراوە و سااارودەکەی وەک سااارودێکی نەتەوەیی تەماشاااا 
                                                                                    دەکرێت. ئەو هەرچەند بە تەمەن کەم ژیا، بەاڵم لە پاش خۆی یادداشااااااتەکانی و چەندین بەرهەمی 

                                                           ێ هێشااااتووە. ئەگەر لێکۆڵینەوەی وردی بۆ بکرێت بەشااااێکی بیروڕا و                    شاااایعری و پەخشااااانی بەج
                                                                                        بۆچوونەکانیمان بۆ ئاشااکرا دەبێت. دڵدار نەک لە بواری شاایعری نەتەوەییەوە پێشااەنگ بووە، بەڵکو 
                                                                                 لە بواری نووساااینی وتار لە بوارە جۆراوجۆرەکان و هۆنینەوەی شااایعری فەلساااەفی و رەخنەییش 

                     دەستێکی بااڵی هەبووە.
                                                                                نەوەکە لە دوو بەش پێک دێت. بەشاااااای یەکەمییان بریتییە لە دوو تەوەر: تەوەری یەکەم بە       لێکۆڵی

                                                                               کورتی باس لە چەمک و پێناسااااە و سااااەرهەڵدان و جۆرەکانی هزری ناساااایونالیسااااتی )نەتەوەیی( 
                                                 ئەوروپییەوە. ئینجا لە تەوەری دووەم باس لە ساایما و           نوسااەرێکی                            دەکات لە دید و بۆچوونی چەند 

                                                و ئااایاادیااایە دەکااات لە الی کورد، بە تااایبەتی مێژوو و                         و ئااامااانجەکااانی  ئەو هزر             تااایبەتمەناادی
                                                                                      سااەرهەڵدانەکەی. هەروەها  رەنگدانەوەی ئەو هزرە لە شاایعردا چۆن خۆی نواندووە، بەتایبەتی الی 

              ئەحمەدی خانی.
   ی   هزر   .                                                       کە بەشااای ساااەرەکی لێکۆڵینەوەکەیە، چەند تەوەرێک دەگرێتە خۆی    دا             لە بەشااای دووەم        

                        و هەوڵ دەدرێت هۆکارەکان                      یەکێکە لەو تەوەرانە                               لە قۆناغی منداڵی و نەوجەوانیدا        دڵدار          نەتەوەیی
                                                                                    و لێکەوتەکانی باس بکرێت لە بواری رەفتاری و پەروەردەییدا و چۆن هاوشاااااااانبووە لەگەڵ هزرە 
                                                                                  رەخنە ئاااینییەکەی و فەلسااااااەفییەکەی.  هەروەهااا بە پێی دەرفەت روماااڵێکی هەناادێااک لە وتااار و 
                                                                               نوووساااینەکانی هەندێک لە نووساااەر و مێژوونووساااانی ئەدەبی کوردی دەکات  دەربارەی هزری 
                                                                                          نەتەوەیی دڵدار. ئینجا هەوڵی ئەوە دەدات وەاڵمی ئەو پرساااایارە بداتەوە: بە ه هۆکارێک دڵدار بۆتە 
                                                                                   هەڵگری ئەو ئااایاادیااایە؟  ئااایااا ئەگەر تەمەن درێژتر بووبااا هەمااان ئااایاادیااای دەبوو، یااا گۆڕانی 

                                                                                ەردادەهات؟ بە شێوەیەکی گشتی لێکۆڵینەوەکە گەشتێکی کورت دەکات بەناو بەرهەمە شیعری    بەس
                                                                                 و پەخشانییەکانی دڵدار و بە پێی توانا و دەرفەت شیکردندنەوە و لێکدانەوەی بۆ کراوە.

                                                                                      دوا تەوەری لێکۆلینەوەکە بریتییە لەوەی لەپاااڵ هزرە نەتەوەییەکەی دڵاادار کە زۆر باااس کراوە، 
         ڵینەوەکە  ۆ                                                                    بۆ هزری فەلسااەفی و رەخنە ئایینییەکەی کراوە و لە کۆتاییشاادا ئەنجامی لێک           شاایکارییەک

                           لە چەند خاڵێک خراوەتە روو.
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           بەشی یەکەم
                              هزری نەتەوەیی, چەمک و پێناسە:

                                                        ( یااا میللی گەرایی  جۆرە بیرکردنەوە و هەسااااااتێکی تااایبەتە کە Nationalism               هزری نەتەوەیی )
                                                             پێوە دەکات و دەیکاتە رێباز و بەرنامەیەک بۆ ئازادی گەلەکەی تا                            کەساااێک یا کۆمەڵەیەک شاااانازی

                                                                                         دەگاتە دامەزراندنی دەوڵەتی نەتەوەیی. هزری نەتەوەیی  لە کاتێکدا لە سایاساەت و خەباتی پارت و 
تدا لە ئەدەبیشااااااادا رەنگی  ندا بەرنامەی بۆ داڕێژراوە و کاری بۆ کراوە، لە هەمان کا                                                                                        رێکخراوەکا

                                                                          یدا تەنیا لە ماوەی سەدەی رابردوودا تێرمی نەتەوەخوازی ئەو کۆمەڵە مانایانەی         ))لەراست           داوەتەوە.
                                                                وەرگرت کە ئێمە ئیمڕۆ دەیانزانین. گرنگترین ئەو مانایانە ئەمانەن:

                                     پڕۆسەی پێکهاتن یان گەشەکردنی نەتەوە.   - 1
                                 بەها، هۆشیاری سەر بە نەتەوەبوون.   - 2
               ۆلیزمی نەتەوە. ب          زمان و سیم   - 3
                                 سیاسی و کۆمەاڵیەتی لە بری نەتەوە.          بزوتنەوەی    - ١
                                                                 ( وە یااان ئااایاادیۆلۆجی لەهەردوو باااری گشااااااتی و تااایبەتیاادا(( )ئەنتۆنی دی doctrine      باااوەڕ)   - ١

   (.  1١   ، ل    2٩٩١     سمیس،
                                                                                   هەر دەربارەی هزری نەتەوەیی  دەکرێت بگوترێت کە پەیوەندییەکی توند و بەهێز و نەپچڕاوی     

           ەوەییەوە .                                      هەیە لەگەڵ زمان وناسنامە و دەوڵەتی نەت
                                                                         ))ئاااایااادیااۆلااۆجاای نەتەوەخااوازی نااقااووم بااوون لە کەلااتااوری نەتەوەدا دەخااوازێ. پەیاابااردن     

(rediscovery)   بە مێژووەکەی و بوژانەوەی زماانە میللیەکەی لە رێگەی بوارەکاانی فیلۆلۆجی و                                                                       
                                                                                     لیکساااااایکۆگرافی و برەودان بە کەلتور، بە تایبەتی دراما و هۆنراوە و وەگەڕخسااااااتنەوەی هونەر و 

     کارە     بە   (،   16 :                                                                          پیشە دەستییەکان و مۆسیقا و هەڵپەڕکێ و گۆرانی فۆلکلۆری(() ئەنتۆنی دی سمیس
                            هەرە پێشینەکانی خۆی دەزانێ.

                                                                                   لە )لغت نامەی دهخدا( ناساایونالیساام بەوە پێناسااە کراوە کە: )) خۆشااەویسااتییەکی رادەبەدەری         
                          ایبەتمەناادییەکااانی میللەت و                                                       کەسااااااێااک یااا کۆمەڵێکە بۆ نەژاد و فەرهەنااگ و زمااان و هەموو  تاا

                        وەک  زاراوەیەکی ساااایاساااایش    . (    2٩19 -  12 -  23  ی www.vajehyab.com                     قەومیەتییەکەی خۆی(()
                                                                                        بریتییە ))لەو بیرکردنەوەی کە پێی وایە میللەتێااک بە بەراورد لەگەڵ میللەتااانی تردا باااشااااااترە و 

  ی www.vajehyab.com  )                                                                    پێویست دەکات تاکەکانی ئەو میللەتە وەفادارییەکی  رەهایان بۆ هەبێ(( 
                                                                         (. هزری نەتەوەیی دوو ئاڕاساااتەی جیاوازی هەیە. یەکێکیان بیرکردنەوەیەکی تەساااک     2٩19 -  12 -  23

                                                                            و دەماااارگیریەکی بێ ساااااانورە بەرەو یەک زماااانی و یەک میللەتی تاااا دەگااااتە ئااااسااااااتی نەژاد 
     ەری.                                                                (. ئەمەش زۆر ترسااااناکە ه بۆ نەتەوەکە خۆی و ه بۆ نەتەوەکانی دەوروبracism       پەرسااااتی)

                                                                                 ئەوی دیکەشااااایان بە ئاڕاساااااتەی بەشاااااداری کردنە لە بۆتە جیهانییەکەیدا بە ساااااوود وەرگرتن لە 
                                                                                   شاااااارساااااتانییەتی مرۆڤایەتی لە چوارچێوەی نەتەوەکەی خۆی و رێزگرتنە لە فرە کولتوریی و فرە 
                                                                                    زمانی. هەروەها  بڕوابوونە بەوەی کە ئیمڕۆ لە جیهاندا هیچ نەژادێکی پاکی سااااااەد دەر سااااااەدی  

                   ەوەیەک بوونی نییە.   نەت
                                                                                         هەڵگری ئەم ئایدیایە ئەگەر شاعیر بێت، بێگومان بە روونی لە شیعرەکانیدا دەردەکەوێ. ئەمەش بۆ 
                                                                                    پەیوەناادی بەهێزی نێوان ئەدەب و  ئااایاادیۆلۆجیااا دەگەڕێتەوە، کە دەیەوێاات لە رێگااای ئەدەبەوە 
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                  ێنااانی ئاااواتەکااان و                                                                 خزمەت بە بەرژەوەناادی ئااایاادیااایەکەی بکااات بۆ گەیشااااااتن بە ئااامااانج و بەدیه
                                                                                       کارتێکردن لە خوێنەران و هەوادارانی. رێباز و هزری نەتەوەیی رێک پێچەوانەی رێباز و هزرێکی 
                                                                                       دیکەیە کە بە ناونەتەوەیی )ئینتەر ناسااااایونالیسااااام( ناساااااراوە و الیەنگیرانی لەگەڵ البردنی تەواوی 

                                 سنورەکانی نێوان  واڵتانی جیهانن. 
                          سەرهەڵدانی هزری نەتەوەیی:  
                                                                                  رێباز و هزری نەتەوەیی وەک تیۆر و قوتابخانەیەکی سیاسی بە هەمان شێوەی زۆربەی تیۆر و     

    دوو                                                                                 قوتابخانەکانی دیکەی سااایاسااای و ئەدەبی و هونەری لە رۆژاوای ئەوروپاوە ساااەری هەڵداوە.
                                                                                 بیروبۆچوونی جیاواز هەیە دەربارەی دیاریکردنی مێژووی سااااەرهەڵدانی هزری ناساااایونالیسااااتی. 

                                                                  سیۆنالیزم لە دەستپێکی سەدەی حەڤدەی زایینی لە ئەوروپا سەری هەڵدا و               پێی وایە کە نا         یەکەمیان 
                                                                               تاااا سااااااەدەی هەژدەی زایینی درێژەی هەبووە و لەو مااااوەیەدا دامەزرانااادنی ئەو دەوڵەتاااانەی 

      ئەوەی    .  (.    ckb.wikipedia.org    23  - 12  - 2٩19                                                  لێکەوتۆتەوە کە ئیمڕۆ ئێمە دەیانبینین و دەیانناسین)
                                                                  پێی وایە  لەگەڵ  رێنیسانس و رۆشنگەری و شۆرشی فڕەنسی سەری هەڵداوە.        دیکەیان 

 
                         جۆرەکانی هزری نەتەوەیی: 

                                                                                 دابەش کردنی هزری نەتەوەیی بەساااەر جۆرەکاندا لە نوساااەرێکەوە بۆ یەکێکی دی جیاوازە. بۆ         
    ەک:                                                                                نمونە نووسااەر هەیە لەسااەر بنچینەی ناوچەکان دابەشاای کردووە و جۆرەکانی دیارکردووە. و

                                                                               ناساایونالیساامی دابەشااکراوی ئەوروپی و ناساایۆنالیساامی رەشاای ئەفریقی و ناساایۆنالیساامی دژە 
                                                                                      ئیمپریالیزمی ئاساایایی و ناساایۆنالیساامی کۆمەاڵنی خەڵکی ئەمریکای التینی و ناساایۆنالیساامی بەڵێن 

                                                             جۆرەکەی تر ناسااایۆنالیسااام دابەش دەکات  بۆ رۆژاوایی کە ئیلهام لە                          پێدراوی یەکیەتی ساااۆڤیەت.
                                                                          رۆحی رۆشاااااانگەری وەردەگرێ، وە رۆژهەاڵتی کە خەریکی رەتکردنەوەیەتی. هەنااادێکی دیش 
                                                                                  ناساایۆنالیساام دابەش دەکەنە سااەر ناساایۆنالیساامی یەکیەتی بەخش و ناساایۆنالیساامی ئاژاوەگێر و 

    (.    1١١    ، ل     13١١                                                             ناسیۆنالیسمی هێرشبەر و ناسیۆنالیسمی هاوچەرخ )اوموت اوزکرینلی،
 

                                                                           اسیونالیستی(: مێژووی سەرهەڵدانی، ئامانجەکانی، رەنگدانەوەی لە شیعری کۆندا .                      هزری نەتەوەیی کوردی )ن
                      ))ناسیۆنالیستی کوردی                                                                 ئەم هزرە لەناو کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان بە )کوردایەتی(یش ناسراوە.    

                                                                                          وەک ناسیۆنالیستی نەتەوەکانی تر ... پەرۆشی بنیاتنانی مێژوو، پێناس، کولتوور و زمانێکی کوردی 
    (.   19     ، ل    2٩13 ،                    بەشن(() ئۆفرا بینگیۆ   هاو
                                                                            ساااەرهەڵدانی هزری نەتەوەیی کوردی بە چەمکە نوێکەی  وەک رێبازێکی فکری و سااایاسااای و         

                                                                                کۆمەاڵیەتی  مێژوویەکی کۆنی نییە. ئەمەش بۆ چەناااد هۆکاااارێاااک دەگەڕێتەوە. وەک : داخراوی 
                      کهااتەی نەتەوەی کورد و             ئاایینزایی پێ                                                 ساااااانوری نیشااااااتماانەکەی و فرە دیاالێکتی و فرە ئاایینی و

                                                                               دابەشاااااابوونی بەسااااااەر پانتاییەکی گەورەی جوگرافی چەند واڵتێکی ناوچەکە و هەروەها بەهۆی 
                                                                                    زاڵبوونی هەسااااتی ئایینی و هەسااااتی خێەگەرایی بەسااااەر هەسااااتی نەتەوەییدا. دواتر بە تێپەڕبوونی 

            ی و ))لەگەڵ                                                                      رۆژگااار و بەهۆی رووداوە گەورەکااانی ناااوچە و جیهااان و باڵوبونەوەی خوێناادەوار
                                                                               گۆڕان و وەرچەرخانی کۆمەاڵیەتی و سااااااەرهەڵدانی بنیادی کۆمەاڵیەتی نوێ و هاتنە پێشااااااەوەی 
                                                                             مەعریفەی زانساااتی لە کوردساااتان، هۆشااایاری نەتەوەیی کوردیش وردە وردە دروسااات دەبوو و 
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                                                                                      گەاڵڵەی دەکرد. لە راسااتی النادەین گەر بەێین زانایانی گەورەی سااەرەتای سااەدەی بیسااتەم: تۆفیق
                                                                                           وەهبی، محەمەد ئەمین زەکی، رەفیق حیلمی، پیرەمێرد، بێکەس... هتد بە بەرهەمە زانستی و ئەدەبییە 

   کە    -                                                                                     نایابەکانیانەوە دەورێکی بااڵیان لە دروستبوون و پەرەپێدانی هۆشیاری نەتەوەیی کورد بینیوە
   ساای    ساایا   -                                                                        دەرئەنجامەکەی پێکهاتەی حیزبی ساایاساای نەتەوەیی، وەکو رێکخراوەیەکی کۆمەاڵیەتی

     ) د.                                                                                           سااااااەردەمانەی لێکەوتەوە و ئەمەش وایکرد کورد وەکو نەتەوەیەک خۆی بنوێنێ((
   (.  ١1   ، ل    2٩1٩ ،           رەشاد میران

                                                                                  هەندێک ئەکادیمیستی تری کورد هزری ناسیونالیستی کورد بەسەر دوو قۆناغدا دابەش دەکەن:    
                               تۆریەتی عوسمانی و سەفەویدا لە                                                     ناسیۆنالیستی دەرەبەگی کە لە ئەنجامی شەڕی نێوان ئیمپرا   - 1

                          سەدەی حەڤدەدا سەری هەڵدا.
                                                                                 ناسااایۆنالیساااتی بورژوازی یا چینی ناوەند کە لە دوای جەنگی جیهانی یەکەمەوە ساااەری هەڵدا    - 2

   (.  19               )ئۆفرا بینگیۆ: 
                                                                        لە ئااامااانجە هەرە دیااارەکااانی هەساااااااات و هزری نەتەوەیی کورد )) هۆشاااااایاااری نەتەوەیی         

                                                               ساااااانامەی نەتەوەییان دیار دەکات. هۆشاااااایاری نەتەوەییش، بە هەمان جۆری                     ئەندامەکانیانە کە نا
                                                                                   هۆشاااااایاری کۆمەاڵیەتی، پەیوەندی بە باری فیکری و مەعریفی ئەندامانی کۆمەڵگا و نەتەوەکەوە 

  . (  3٠                د. رەشاد میران:          هەیە(()
   لە    ی                                                                                لە شیعری کۆنی کوردیدا سەرەتای سەرهەڵدان و پەیدابوونی جۆرە هزرێکی سادەی نەتەوایەت

                                                                                   دیباچەکەی داسااااتانی عیشااااقی مەم و زینی ئەحمەدی خانیدا دەردەکەوێ؛ کاتێ کە گلەیی دەکات و 
                                                                                        رەخنە لە گەلی کورد دەگرێت بەوەی کە لەناوخۆیاندا رێکەوتنێک نییە بۆ خۆ ئاڕاسااااتەکردن. ئەگەر 

     دەسااات  ە                     و زانسااات و حیکمەتیان ب            بنیات دەنا                  ئایین و دەوڵەتیان           ساااتونەکانی                     رێککەوتن هەبێت ئەوا 
                                                                      دەهێنا و لەئەنجامدا گەالنی دراوسێ هەموویان لە ژێر فەرمانی کورد دەبوون:

                                                           گەر دێ هەبوا مە ئیتفاقەک           ڤێکرا بکرا مە ئینقیادەک
                                                            تەکمیق دکر مە دین ودەولەت         تەحصیق دکر مە علم و حکمەت
                                                           رۆم و عەرەب و عەجەم تەمامی      هەمیان ژمەڕا دکر غوالمی    

 ( 1١3، ل2٩٩١،)جان دوست 
ێدایە  یانەی ت                                                                                  دیارە ناوەڕۆک و پەیامی ئەم جۆرە شاااااایعرانە کە هەسااااااات و دەربڕینێکی نەتەوەی
                                                                             کاریگەری لە سااااەر شاااایعرەکانی حاجی قادری کۆیی و ئەساااایری و بێکەس ودڵدار و شاااااعیرانی 

              دیکەش داناوە.
 

           بەشی دووەم
                                                   : هۆکارەکانی  سەرهەڵدان و دروستبوونی و لێکەوتەکانی                                                هزری نەتەوەیی لە قۆناغی منداڵی و نەوجەوانی دڵدار

                                                                                  خۆشاااااابەختانە دڵدار یەکێکە لەو چەند شاااااااعیرە کوردە بە ژمارە کەمانەی کە ژیاننامەی خۆیان       
                                                                               نووساااااایوەتەوە. ئەو بە زمانێکی ساااااااادە و رەوان بەسااااااەرهات و رووداوەکانی ژیانی منداڵی و 

                                             هەر هۆکارێک بووبێ نەیتوانیوە بەردەوام بێت لە                                          نەوجەوانی خۆی نووساااااایوەتەوە.  بە داخەوە بە 
                                دا. بۆیە بۆ زانینی قۆناغی ژیانی                   و قۆناغە پیشاااااەییەکە                                      نووساااااینەوەی قۆناغی خوێندکاری لە زانکۆ

                                                                                       زانکۆیی ناچارین پشت ببەستین بە سەرچاوەی دی، وەک: قسە و نووسینی  برادەر و هاوپۆڵەکانی. 
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                                                      دە بووە و باوکی الیەنگیرێکی دەوڵەتی عوساامانییەکان بوو و                                   دڵدار لە بنەماڵەیەکی ئایینی پەروەر      
                                                                                          بۆ ماوەیەک رەتی کردۆتەوە وەزیفەی حکومی لە ئینگلیزەکان  وەربگرێ. لە کاتی هاتنی ئینگلیزەکان 
                                                                                         و تێکشااکانی عوساامانییەکان بە توندی دژی ئینگلیزەکان بوونە و لە ئەنجامدا خێزانەکەی پەراگەندە 

                                                                 ەکی دەروونی بۆ قۆناغی منداڵی دڵدار بکەین، دەردەکەوێت کە ) هەر لە                       بووە. ئەگەر شاااااایکردنەوەی
                                                                                       مناداڵییەوە بە خۆکۆنترۆل کردن پەروەردەکراوە و لە ژینگەیەکی پڕ لە غەم و ئەنادوهادا ژیااوە و 

   (.  1١ -  19  ،ل    1٠١١ ،       ء الدین                                                           خەیااڵتی بووە و زۆر جاران لەگەڵ خۆیدا  دواوە( )عەبدالخالق عال
                                                                     ننامەکەیدا باساااااای دەکات زۆری حەز لە خوێندنگە بووە و لە تەمەنی منداڵیدا                     دڵدار هەروەکو لە ژیا

                                                                                         گفتۆگۆیەکی دەربارەی کوردایەتی کە ئەو ناوی لێناوە نیشتمانپەروەری لەگەڵ براکەی ئەنجام داوە 
                                                                                        و بۆ یەکەمجار زانیویەتی ئەگەر لێێ بپرسااان تۆ چیت، لە وەاڵمدا بەێت من کوردم. ئەگەر چی دڵدار 

                                                                               ر کاریگەری ئەم گفتۆگۆیەدا بووە و بڕیاری داوە رقی لە گەاڵنی دی بێتەوە، بەاڵم ئەمە          زۆر لە ژێ
                                                                                    زۆری نەخااایاااناادووە، چونکە کچە خاااڵەکەی بیروڕاکەی بە تەواوی پێگۆڕیوە بۆ باااوەڕێکی ئااایینی 
                                                                                 بەوەی کە مەلیک فەیسااااەڵ کوڕی حەزرەتی حوسااااێنە و زۆر پیرۆزە و نابێ وێنەکەی فڕێ بدرێتە 

  :        ء الدین                                                                   بەڵکو دەبێ ماچی بکات. ئەگینا کوێربوون چارەنووساای دەبێت )عبدالخالق عال          سااەر زەوی، 
2١  - 26  .)   

                                                                ( ساڵییەوە دەکەوێتە نێوان دوو هەڵوێستی زۆر جیاواز و پارادۆکسێکی  ١ - 9                        لێرەدا دڵدار لە تەمەنی )
         ڕی یەکەم      وباوە                                                                               سااەیر لە نێوان کوردایەتی و بیروباوەڕی ئایینییەوە. لە کۆتاییدا بڕیار دەدات کە بیر

                                                                                  هەڵبژێرێااات و حەزی کردووە پڕ بە دڵ هااااوار بکاااات و بەێ:  من کوردم ... من کوردم. دڵااادار  
                                                                                          رووداوێکی دیکەمان بۆ دەگێرێتەوە کاتێ کە لە الیەن برادەرێکی برایەوە فەرمانی پێدەدرێت  لەگەڵ 

   ان                 و داوا لە قوتابی                                                                       برادەرەکانی لە قوتابخانەدا گروپێک پێکبهێنن بە ناوی )بەچکەشااااااێرانی کورد(
                                                                               بکەن بێنە ناااو گروپەکەیااان، هەر کەسااااااێکیش گوتی من کورد نیم بە مشااااااتە کۆڵە لێیباادرێاات و 
                                                                                    هەڕەشااااااەی لێبکرێت. دڵدار بە دڵ و گیان فەرمانەکەی جێ بە جێ کردووە، بەاڵم لە قوتابخانەدا 

کااڵوە بەرێوەبەر ناچار دەبێت فەرمان بدا       ت ئەم                                                                        ئاژاوە دروسااااااات دەبێ و بە هۆی زۆری ساااااا
                                                               ت، ئەگینااا ئەو قوتااابییااانەی ئەم کااارە لە قوتااابخااانەدا ئەنجااام دەدەن   نێاا                       گاااڵتەجااارییە کۆتااایی پێبێ

   (.  33         ء الدین:                                                                        دەردەکرێن. بەم شێوەیە ئارامی بۆ ناو قوتابخانە دەگەڕێتەوە )عەبدالخالق عال
           سااااپێردراوە                                                                           ئەگەر شاااایکارییەک بۆ ئەم رووداوە بکەین، بۆمان دەردەکەوێت ئەو ئەرکەی بە دڵدار 

                                                                                      چەند کارێکی ناڕەواو ناشااارسااتانی بووە و دوور بووە لە هەموو پێوەرێکی پەروەردەیی. هەروەها 
                                                                                    لێزانی و ئاساااتی هۆشااایاری بەرێوەبەرەکەشااامان بۆ روون دەبێتەوە کە چۆن زیرەکانە توانیویەتی 

                             کۆتایی بەو کۆمیدیایە بهێنێت.
                                         رێت کە زۆر سەرنج راکێشە کاتێ کە ناسنامەی                                                هەڵوێستێکی دیکە لە ژیاننامەکەی دڵداردا بەدی دەک

  ێ  ب   ؛                                                                           کوردبوونی پێدەدرێت لە رێگای وەرگرتنی وێنەیەکی )شااااااێخ مەحمودی مەلیکی کوردسااااااتان(
                                                                                  ئەوەی زانیارییەکی دروستی هەبێ دەربارەی سنوری نیشمانی کوردستان و کەسایەتییەکەی شێخ 

                                 نەبووە، بەڵکو شااااێخی  خۆشااااویسااااتووە و                   (. بەاڵم ئەمە رێگر   3١        ء الدین:              )عەبدالخالق عال         مەحموود
                                                                                 زۆر هۆگری بووە بە رادەیەک کە وێنەکەی نیشانی مندااڵن داوە بۆ ئەوەی ئەوانیش بیناسن.

یدا زیاتر گەشااااااەی کرد ئەمەش لە ئەنجامی خوێندنەوەی   19                         هزری نەتەوەیی دڵدار  لە)                                                       ( سااااااااڵ
                     تێبی تەئریخی کورد و                                                             کۆمەڵێک کتێنی مێژوویی دەربارەی شااااۆڕشاااای فڕەنسااااا و یۆنانییەکان و ک
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      (؛ کە   ١٩         ء الدین:                                                                     کوردسااااتانی ئەمین زەکی بەگ و مێژووی میرنشااااینە کوردییەکان )عەبدالخالق عال
                                                                                     دواتر بە قوڵی کاریگەری لەسااەر شاایعرەکانی دانا. دڵدار زۆر تێنووی بیروباوەڕی شااۆرشااگێڕانەی 

                    رەکانی، بۆیە خۆی لێ                                                                 کوردەواری بووە و  دەرفەتی لەدەساااات نەداوە بۆ ئاشاااانابوون لەگەڵ هاوبی
                                                 نە . هەروەک خۆی لە یادداشااتەکانی باساای دەکا بە هۆی   وو                               نزیک کردینەوە و سااوودی لێ وەرگرت

                                                                                         ئاشاانابوونی لەگەڵ خوێندکارێکی کورد کە لە بەغدا دەیخوێند دوو کتێبی دی خوێندۆتەوە. یەکێکیان 
                الکردیە( ی بلەه                                                                    دەربااارەی مێژووی خەباااتی گەلی پۆلۆنیااایە و ئەوەی دیکەش کتێبی )القضاااااایە

                                                                              ە، کە بە هۆیەوە توانیویەتی زانیارییەکی زۆر دەربارەی ئەو ریسااااااواگەرییانەی تورکیا  ی     شااااااێرکۆ
   (.  ١١         ء الدین:               )عەبدالخالق عال  وە                                     بەدەست بهێنێ کە دژ بە کورد ئەنجامی دا

 
                                                                             هزری نەتەوەیی دڵدار لە دیدو بۆچوونی هەندێک لە نووسەران و رەخنەگرانی ئەدەبەوە

                                                                        ەک شااااااعیرێكی پێشاااااکەوتووخواز و نەتەوەخواز لە الیەن  رەخنەگران و مێژوونوساااااانی         دڵدار  و
                                                                                       ئەدەبی کوردییەرە بایەخێکی زۆری پێدراوە و هەڵساەنگاندن و نرخاندن بۆ شایعرەکانی کراوە و بە 
                                                                                      شاعیرێکی نەتەوەیی هەژمارکراوە. ئەمەش بۆ بەهێزی و رەوانی بنیاتی زمانی شیعری و  ناوەڕۆک 

                                                         ێتەوە کە پەیوەساااااات بووە بە کێشااااااە و ژیان و رابردوو و ئایندەی  ڕ             یعرەکانی دەگە          و بابەتی شاااااا
           نەتەوەکەی.

یانێکی خاوێن و  ڵدارپێی وایە کە ئەو خاوەنی بیرێکی قوڵ و ژیرانە و گ                                                                                       رەفیق حلمی دەربارەی د
                                                                                       هەساااتێکی بەرز و بیرکردنەوەیەکی هاوچەرخانەیە. بە جۆرێک کە لەبەر داب و نەریتەوە ناتوانرێت 

                                شنگداری بۆ دڵدار پیشبینی کردووە  ڕ                  (. ئەو دواڕۆژێکی پ  23 -   122 ل  ،     2٩1٩                     یعرەکانی باڵوبکرێتەوە) ش
                                                ، کاتێ دەنووسااێ و دەڵێ: )) هەرچەند بەهۆی مناڵی و  ە                                  و دواتریش پێشاابینییەکەی راساات دەرچوو

   م                                                                                      خەریکبوون لەگەڵ خوێندن، زۆری شیعر دانەناوە و ئیمڕۆ لە شاعیرە ناودارەکان ناژمێررێت، بەاڵ
                                                                                     بەو شاااااایعرانەیا کە هەیە و بەرچاوی ئێمە کەوتووە و بە نوور و گەوهەری ئەو زەکایەدا کە لەم 

                 و ناوداری دوارۆژ    ر                                                                 چەند شاایعرەدا ئەبینرێ، جێگەی شااک نییە کە دڵدار، شاااعیری تەجەدودپەروە
    (.    12١           رەفیق حلمی:        ئەبێ(() 
                    راسااااااتەوخۆ ئاماژەی بۆ                                                        دەربارەی هزرە نەتەوەییەکەی دڵدارە، نووسااااااەر بە ئاشااااااکرا و       هەرچی

                                                                                        نەکردووە، بەڵکو لە رێگای چەند نمونەیەکی شاایعرییەوە هەوڵ دەدات  نیشااانی خوێنەر بدات  دڵدار 
                                                                                    خاوەنی ئەو هزرە بووە. هەروەها بە ناسااااندنی دڵدار بەوەی کە هاوشاااار و) هاونیشاااتمانی حاجی 

        اساااتەوخۆ  ڕ          ێوەیەکی نا    بە شااا   ، (   12١           رەفیق حلمی:                                          قادری کۆییە و لەساااەر هەمان رێباز رۆیشاااتووە()
                                                پێمان دەڵێ کە هەستێکی بەرزی نەتەوایەتی هەبووە. 

                                                                                       کوردسااتان موکریانی لە پێشااەکی دیوانەکەیدا لە ژێر ناونیشااانی دڵدار و هەسااتی نەتەوایەتی باساای 
                                                                                     دڵاادار و هزرە نەتەوایەتییەکەی دەکاااو دەنووسااااااێ: )) )ئەی رەقیااب( کە بە نرخترین و نااایااابترین 

                                                                       دڵدارە .. بەسااەرهاتی میللەتی کوردی خوێناوی دەخاتە روو .. بە دڵێکی پڕ لە                    هۆنراوەی نیشااتمانی
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                                                                             ویسااااااات و هیوا و ئاواتەوە چاوی بڕیوەتە ئاسااااااۆی روونی کورد .. چونکە الوی خوێن گەرمی 
        ی خەبات  ڕ                                                                      ئەمڕۆی کورد وەکو الوی مادی دوێنێ بۆ بەرزکردنەوەی ئااڵی کوردسااااااتان وا لە کۆ

   (.  11  ل  ،    1٠91                    دایە(()دیوانی دڵدار،
                                                                                      نوسەرێکی دی لە باسکردنی دڵدار و بەرهەمەکانیدا بێ ئەوەی ئاماژە بۆ سەرچاوەکان بکات چەند 
یارییەک دەربارەی ژیان و  ند  زان ڵداری و کۆمەاڵیەتی و چە                                                                                  نمونەیەکی شاااااایعری نەتەوەیی و د

   و                                                                                   بەرهەمەکانی دەنووسااااێ و لە کۆتاییدا دەڵێ: ))دانانی کۆمەڵێک شاااایعری بە سااااۆزی نەتەوایەتی
                                                                                    زانساات پەروەری و کۆمەاڵیەتی و دڵداری و فەلسااەفی و بابەتی ریالیزمی نیشااانەیەکی دیکەی ئەو 

   (.  69   ،ل     2٩1١ ،                                              بەهرە و توانایەی شاعیرن(() مەال سامان هەلەبجە
                                                                                  مسااااااعود محمد دەربارەی هزری نەتەوەیی دڵدار دەڵێ: )) فکری خەسااااااتی قەومایەتی دڵدار کە لە 

                                                       ێت و وێنەکێشااای ویژدانی کۆمەاڵیەتی ئەوساااایەتی، لە وتووێژدا                            سااارودی)ئەی رەقیب(دا دەردەکەو
   (.  69        ء الدین:              )عەبدالخالق عال                                             خەستتر و پااڵوتەتر رابەرپەرست خۆی دەنواند(()

                                                                                     سااەفی زادە کە نووسااەر و مێژونوسااێکی ئەدەبی کوردی ئێرانییە و لە کتێبەکەیدا کاتێ کە  باساای 
                                           ییەکەی ناکات و بەکورتی باسای ژیانەکەی دەکات                                          دڵدار دەکات دوور و نزیک باسای هەساتە نەتەوە

                                                                                      و چوار نمونەی شیعری لە بابەتەکانی ئامۆژگاری بۆ مندااڵن و الوان ودڵداری و وەسفی نیشتمانی 
                                                                                   هێناوەتەوە. بە بۆچوونی ئێمە نووساااااەر مافی تەواوی نەداوەتێ و دەکرا زیاتر باسااااای شااااااعیر و 

   (.  ١2 -   9١1   ،ل     2٩٩١                           هزرەکەی بکات)سدیق بۆرەکەیی،
                                                                                     لێکۆڵینەوەیەک کە بە شاااێوەیەکی تێروتەساااەل دەربارەی دڵدار و بەرهەمەکانی  دڵدار کرابێت لە       

                                   ( الپەڕەدا زانساااااتیانە باسااااای شااااایعرەکانی   29                                               الیەن د. مارف خەزنەدارەوە ئەنجام دراوە. ئەو لە )
                                                                               کردووە و مەبەساات و ناوەڕۆک و روخساااری شاایعرەکانی دیاری کردووە. هەروەها باساای وتارە 

                                                                                   خشااانییەکانی کردووە و بەشااێک لەو قەساایدەیەی باڵوکردۆتەوە کە دەربارەی روانینی دڵدارە بۆ   پە
                                                                                    ئایین و سااەرچاوەکەی. ئەو قەساایدەیەی کە  کاتی خۆی رەفیق حلمی لەبەر هەسااتی ئایینپەروەران 
                                                                                و داب و نەریت باڵوی نەکردبۆوە. ئەو بەشااااااێکی لێ باڵوکردۆتەوە. خۆزگە بەڕێزیان بۆ سااااااودی 

                                                                               ەواوی قەسیدەکەی باڵو دەکردەوە. دەربارەی هزری ناسیۆنالیستی دڵدار، خەزنەدار دەڵێ:       گشتی ت
                              شاااکەوتوو دایە بۆ جاککردنی باری  ێ                                                      )) ساااەرانساااەری دیوانی دڵدار لە چوارچێوەی ئیدیۆلۆجییەتی پ
   (.   ١6١   ،ل     2٩1٩                                                     ژیانی کورد وەکو نەتەوەیێکی دەسەاڵتی لە دەس خۆی نییە(()

                                                           ەتەوەیی ئەی رەقیب دەڵێ: )) سرودێکی نیشتمانی شۆڕشگێرییە، لە                         هەروەها دەربارەی سرودی ن
                                                                                 الیەن هەموو کوردێکەوە بووە بە ساااااارودی نەتەوە، لەبەرئەوە کۆماری کوردسااااااتان لە مەهابادی 
                                                                             موکریان کردبووی بە ساااارودی رەساااامی، ئەی رەقیب بۆ کورد لە پلەی ساااارودی مارسااااێلیزە بۆ 

                                              ودە دواتر دەبێتە ساارودی حکومەتی هەرێم و زۆر لە          (. ئەو ساار   ١93                          فرەنساای(()د.مارف خەزنەدار: 
                                                       حیزب و رێکخراوەکانی تریش لەسەر ئاستی کورستانی گەورەدا.
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                                                  شیکارییەک بۆ هزری نەتەوەیی دڵدار لە بەرهەمەکانیدا
                                                                                    سااەردەمی دڵدار سااەردەمی سااەرهەڵدانی بەهێز و ژیاندنەوەی بیری نەتەوایەتی بووە. هەر ئەوەش 

                                                              سرودی حەماسی نەتەوەیی پڕ لە جۆش و خرۆش بهۆنێتەوە. بە جۆرێک کە                      وای لە دڵدار کردووە
   (.  1٩             )رەفیق حلمی:                                                                )شیعرەکانی  وێنەیەکی روون و رەوانی بیرکردنەوەی هاوچەرخانەیە(

                                                                                  ساەردەمی دڵدار لە الیەک ساەردەمی هۆشایاری و ژیاندنەوەی هەساتی نەتەوەیی بووە لە ناوچەکە 
                                                         وام لە الیەن دەسااەاڵتدارانی گەالنی سااەردەسااتەوە زوڵم و سااتەم لە                             و جیهاندا  لە الیەکی دی بەردە

                                                                               کورد کراوە و هەوڵی توانەوە و الوازکردنی دراوە. ئەم بارودۆخە وای لە دڵدار کرد کە 
                                                                               خۆی لەناو رێکخستنێکی حیزبیدا ببینێتەوە. باشترین حیزبیش ئەو کات حیزبی هیوا بوو. 

                                             انی پارتی هیوا و گەرمترین دەمەتەقەی بە دەوری                                     دڵدار ))یەکێک بوو لە چاالکترین ئەندام
                                                                                 کردەوە و رەفتاری ئەو حیزبە و ئەندامەکانی بەرپادەکرد(() مەسعود محەمەد، عەبدالخالق 

                                                                  (. بۆیە  دڵدار چەند شیعرێکی سیاسی بۆ بەرگری لە گەلەکەی دەهۆنێتەوە   6١         ء الدین،   عال
                            ر چی شاایعرە نەتەوەییەکانی بە                                                  کە پڕ لە هەساات و سااۆز و ئەندێشااەی نەتەوایەتییە. ئەگە

                                                                            ژمااارە زۆر نییە، بەاڵم بە بیر و پەیااام و ناااوەڕۆک کاااریگەرییەکی بێ هاااوتااای هەبووە 
                                                                           لەساااەر تاکی ناسااایۆنالیساااتی کورد. هەر بۆ نموونە یەکێک لە شااایعرەکانی )ئەی رەقیب( 
                                                                    بۆتە سااااااارودی نەتەوایەتی کورد بۆ هەموو پااارچەکااانی کوردساااااااتااان. هەروەهااا ئەو 

                                                              کە  بۆ مندااڵن و نەوجەوانانی کوردی نووسااااااایوە، لێوانلێوە لە هەساااااااتی           سااااااارودانەی
                                                        نەتەوەیی و نیشتمانپەروەری. بۆ نمونە لە یەکێکیاندا دەڵێ:

                                                 من رۆڵەی کوردستانم            تازە رۆڵەی کوردانم
                      فیدایە رۆح و گیانم                                  تاکو واڵت سەرکەوێ             

 (1٠٠ء الدین: )عەبدالخالق عال
                                                                         ێکستە شیعری )ئەی الو(دا داوا لە الوانی کورد دەکات کە وەک الوانی گەالنی دیکەی     لە ت

                                                                              جیهان بێدار وهۆشاایار بن و بیر لە چارە نووساای گەلەکەیان بکەنەوە کە لە ژێردەسااتیدا 
                                                                           دەژی و هەوڵ و کۆشش بکەن و پالن دانێن بۆ ئازادی و هیوایان پێ دەبەخشێ و دەڵێ:

                     اتێکی وها پەستی ....                         لە ساتێکی وها تەنگ و لە ک
                                                کە عالەم گشتی هەستاون ئەبێ کەی تۆش لە خەو هەستی
                                              بە چاوی راستەقینە سەیری خۆت کەیت و بکەی هەستی
                                               کەوا مەحرومی سەربەستی لە ژێر دەستانا ژێر دەستی

                                                      لەگەڵ الوی نهێنێ کورد بەێ سەربەستی سەربەستی           
 (1٠١ء الدین: )عەبدالخالق عال 

                                                                   انیارییەکی باشی هەبووە دەربارەی مێژووی دێرینی کورد و خەبات و شۆڕشی         دڵدار  ز
                                                                                ئازادیخوازانەی گەالن و گەیشتنیان بە سەربەخۆیی. ئەو ئاواتە خوازە کورد بەو ئامانجە 
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                                                                           بگااات بۆیە بااانگیااان دەکااات کە کۆتااایی بە زەلیلی و داماااوی خۆیااان بێنن. لە تێکساااااااتە 
                          شیعری)ئەی کورد( دا دەڵێ: 

                                         ی کورد لە نێوگەلدا هەتاکەی مات و داماوی؟       ئەرێ ئە
                    ەندی نێوداوی        و                                کە عالەم سەربەخۆن گشتی ئەتۆش پەی

 (1٠1ء الدین :  )عەبدالخالق عال 
                                                                          دڵدار لە سرودێکی تردا لەناو سروشتی جوانی شاخ و باغ و دەنگی شمشاڵ و قاسپەی 

ندا  تواوەتەوە و کورد تا تاڤگەکانی کوردسااااااا ئاوی  تانی بە خالق و                                                        کەو و خوڕەی                  سااااااا
                            قیبلەگای خۆی داناوە و دەڵێ:

                             کوردستانی خۆش، نیشتمانی جوان
  (   1١2           ء الدین  :               )عەبدالخالق عال                        گومان                   بێ             گاهی منی           تۆ قیبلە 

                                                                          ئەگەر لە هزری ناسااااایۆنالیساااااتی دڵدار بگەڕێین لە بەرهەمە پەخشاااااانییەکانی، جگە لە     
                                                 وەیەدا ئاماژەی بۆ کراوە، شااااتێکی تری ئەوتۆمان دەساااات                            یادداشااااتەکانی کە لەم توێژینە

                                                                           نااکەوێات. ئەمەش هۆکاارەکەی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە  وتاارەکاان وتااری لێکۆڵینەوەی 
                                                                               ئەدەبی، زمانەوانی، فەلساەفی، شایکردنەوەی ئایینی و کۆمەاڵێەتی بوونە. لەگەڵ ئەوەشاادا 

                    بنچینەیی بۆ نووساااااینی                                                       لەو ساااااات و رۆژگارەی ئەودا زۆر ئاسااااااییە بگوترێت پاڵنەری
یات( و )نووساااااااینی کوردی( هزر        یەکەی          نەتەوایەتی   ە                                                         وتارەکانی )زوبانی کوردی و ئەدەب

       بووبێ.
 

                                                               دڵدار لە نێوان  هزری نەتەوەیی و هزری رەخنەی ئایینی و فەلسەفیدا      
                                                                             دڵدار وەک شاااعیرە کوردە ناساایونالیسااتەکانی تر توانیویەتی ))خۆی  بە هۆش و  بیرێک 

                                                                    ات کە توانای راڤەکردنی دیاردە کۆمەاڵیەتیە جۆراوجۆرەکان و ئاشاااکراکردنی          چەکدار بک
                               . ئەم هزرە نەتەوایەتییە لە ناو  (   13١   ، ل    2٩1٩                    )د.شکری عزیز الماضی،                  هۆکارەکانی هەبێت((

    ئەو    .                                                                   بیر و بابەت و ناوەڕۆکی شااااااایعری شااااااااعیراندا پەیوەساااااااتە بە تیۆری رەنگدانەوە
  و                                            ات )) بڕوا بە بیری سۆسیالیستی زانستی بێنن                           داوا لە نوسەر و شاعیران دەک        تیۆرەی

                                                                               لە ئەدەبەکەیاااناادا گوزارش لەو بەهااا مرۆڤاااتیااانە بکەن کە وایااان لێهاااتووە نوینەرایەتی 
                                                                              ئایدیۆلۆجیا بکەن، وەک یەکسانی کۆمەاڵیەتی و ئازادی رامیاری و کۆمەاڵیەتی و ئابوری 

           . دڵدار کە  (   13١            )د. الماضااااااای:  (                                                   و مافی گەالن لە بڕیاردانی مافی چارەنووسااااااایان..... هتد(
                                    ساااااااۆزی و چاالکییەکانییەوە لە ناو پارتی  ڵ                                      خاوەن هزرێکی نەتەوەیی بووە و بە هۆی  د

                                                                          )هیوا(دا گەیشااااااتە پلەی سااااااکرتێر. هەروەها )) زۆر جار داندراوە بە سااااااەرۆکی لیژنەی 
                                                                       ساااەرپەرشاااتی کردنی ئاهەنگەکانی جەژنی نەورۆز. بە زۆری وتاری پێشاااەکیش هی ئەو 

    (.   ١١                      عبد الخالق عالء الدین:          بووە(()
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                                                                             دڵدار لە بواری کۆمەڵناساااای نەتەوەییەوە لێزانانە شاااایکردنەوەی بۆ کۆمەڵی کوردەواری 
                                                                       لەوساوە تا رۆژگاری ئەمڕۆمان دەبینین گۆڕانێکی پێشکەوتووی ئەوتۆ لە بنیات   .       کردووە

       یللەتی    ))م  :                                                                 و بیرکردنەوە و هەساااتی دەساااتە جەمعی ئەو کۆمەڵە رووی نەداوە. ئەو دەڵێ
                                                                           کورد خااااک و زوباااانی هەیە، بەاڵم بە نەبوو دانراوە. میللەتی کورد مەوجوودە، بەاڵم 
                                                                                نەخۆشاااااە. گیانی تێدایە، بەاڵم ناتوانێ راسااااات ببتەوە. زوبانی هەیە، بەاڵم ناتوانێ بدوێ. 
                                                                                   چاوی هەیە، بەاڵم نابیسااێ. ئەتوانم کە میللەتی کورد وا دانێم کە تازە گرانەتای بەردابێ، 

                                                                    لە تەوژمی ئەم نەخۆشااییە مێشااکی تێک چوو و چاوی گران و گوێ کەڕ و زوبانی      بەاڵم 
  . (  ١1 -   1١٩                     عبد الخالق عالء الدین: )            لەنگ بووبێ((

                                                        دا ئاماژەمان بۆ کرد، لە منداڵییەوە خۆی خەریک کردووە بە   و                    دڵدار هەروەک لە پێشاااااااو
     ی بۆ                                                                    هزری نەتەوایەتی و ئااایینیی و زۆر بیری لێکردۆتەوە. ئەمەش زۆر جااار کێشاااااااە

                                                                           دروساااات کردووە. دڵدار لە یادداشااااتەکەیدا  باساااای بنەماڵەکەی دەکات کە چۆن بەرماڵی 
                                                                        پێغەمبەر کەوتۆتە دەساااااااات بنەماڵەکەی و بە درێژی باسااااااای ئەمە دەکات. هەروەها لە 
                                                                         حوجرەدا وانەی قورئانی خوێندووە و باسااای کەش و هەوای ناو ساااوختەخانە دەکات کە 

                                          ون و کاتێکیش لە خوێندنگا وەردەگیرێ و چۆتە                               چۆن لەساااااەر کەمترین شااااات فەالقە کرا
                                                                              ماڵەوە بە دەنگێکی بەرز گوتوویەتی: )) چیتر ناچمە سااوختەخانە. ئێسااتا چوومە مەکتەب 

   .  (  2١                     عبد الخالق عالء الدین:   )              خۆم قەید کرد((
                                                                   دڵاااادار هەروەک خۆی دەگێڕێتەوە جاااااروبااااار هاااااتوچۆی مزگەوتی کردووە و لەگەڵ 

کافر و                          فەقێیەکان گفتوگۆی توندی ک کا و  نا باریان کردووە کە نوێژ  تاوان                                                       ردووە و بەوە 
کانی بە نەزان و درۆزن  ڵداریش فەقێیە ێت. د خدا دەساااااااووت ئاگری دۆزە یدە و لە                                                                           مولح

                     ی وەک: ئێوە عیبادەتی  ک                                                          تاوانبارکردووە و بەاڵم ئەو بە باوەڕ بە خۆبوونەوە پرساایارگەلێ
                           ەو جۆرە گفتوگۆیااانە گومااان و                                                 ئەوهااام دەکەن؟ وەرن تێم بگەینن دین چییە؟ ئەنجااام ئ

           عبد الخالق    )                                                             دوودڵی بۆ دروساات کردوووە و پرساایاری لە خۆی کردووە کە خودا چییە؟
     (.  ١١          عالء الدین:

                                                                                   ئەم گفتوگۆ توندانە و بیرکردنەوە قواڵنە و پرسیارە جیدیانەی دڵدار لە پازدە ساڵیدا هەر 
                  تۆ بۆ نوێژ دەکەی؟    :    دووە                                                      لە مزگەوتدا نەبووە، بەڵکو ئەو پرسااااایارانەی لە دایکیشااااای کر

                                                                          خوا لە کوێنااادەرە؟  دڵااادار بە وەاڵمەکاااانی دایکی رازی ناااابێااات و بە گریاااانەوە داوای 
                                                                        نیشااااااااندانی خوای لێ دەکات. دایکیشااااااای  وزەی نامێنێ و بەرگەی ئەو کفرییەی کوڕی 
                                                                               ناگرێ و زللەیەکی لێدەدات. لەوکاتەوە دڵدار خوای بەشتێکی  ترسناک  هاتۆتە پێش چاو 

  . (  ١١                لخالق عالء الدین:     عبد ا )
یارانە بووە، بەڵکو لە                                                                               دڵدار نەک هەر لە مزگەوت و ماڵەوە  بە دوای وەاڵمی ئەم پرسااااااا
                                                                            قوتابخانەشاادا پرساایاری لە مامۆسااتاکەی کردووە: خوا چۆنە؟ ئەویش  وەاڵمی دەداتەوە؛ 
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    عبد  )                                                                        بەاڵم دڵدار گفتوگۆی توندی لەگەڵ دەکا و مامۆستاکەش چوار داری لە دەست دەدات
  . (  ١١                لخالق عالء الدین: ا

تا بە تەواوی ئەرشااااااایف   و                            نەکەوتۆتە بەر دیدی خوێنەر         ی شاااااااااعیر                                   بە داخەوە تا ئێسااااااا
                                     یەکەی بە وردی و بە شاااااێوەیەکی بەرباڵوتر                              رامان و بیرکردنەوە دژە ئایینی   تا           لێکۆڵەران 

                                                      لە ئەنجااامی ئەو بیرکردنەوانە و لە کۆتاااییاادا دڵاادار بەرەو            بۆ بکرێاات.            شااااااایکردنەوەی
مانی           فەلساااااااەفەی تار بە ز با و دوو و کان دە هاییە ئایینی بە                                                                    وجود و لێکۆڵینەوە بەرەو 

                               ەتەوە. هەروەها وتارێک دەربارەی  ن                                      عەرەبی دەنوساااااااێ، هەرچەندە وەک کەشاااااااکۆڵ ماو
                                                                    فەلساااااااەفەی ئەدەب دەنووساااااااێ و بڕوای بەو تیۆرە هەبووە کە بنچینەو ساااااااەرچاوەی 

               عبد الخالق عالء  )                     و هەسااتی                                                    ئەدەبیات ماددەیە و ئامانجیش لێی پەی بردنە بە زانین
  . (   112      الدین:

                                    و بێباکانە لەشاایعرەکانیدا تێگەیشااتن و                                                دڵدار یەکەمین شاااعیری کوردە بوێرانە و ئازایانە
                                                                             جیهانبینی تایبەتی خۆی دەربارەی ئایین و خودا ئاشاااااااکرا کردووە. خوێندنەوەی ئەو بۆ 

                             دا ژیاوە. ئەو باکی نەبووە کە                                                      خودا و ئایین زۆر جیاواز بووە لەگەڵ ئەو کۆمەڵەی کە تێی
                                                نیشتمان بە  قیبلەگا و ئایین و خوای خۆی بزانێت :

                                 چونکە کوردستان، کوردستانی جوان  
  (   1١2                       عبد الخالق عالء الدین: )                           بێگومان!           خوامی،         دینمی،            قیبلەمی،   

   ی                            لە خزمەت دەربڕینە شاااااایعرییەکان   ی                                          دڵدار بێ سااااااەەمینەوە کەرەسااااااە پیرۆزەکانی ئایین
              بەکارهێناوە: 
                                   و پەری هیوای بەێسەی هەستی بەرزی تۆ            خودای شیعر

    (   1٠١                       عبد الخالق عالء الدین: )                                               هەواڵی هاوڕەگ و خوێنی فریشتەی شۆخی میدیایی 
                                                                              دڵدار  ئامۆژگاری الوانی کورد دەکا بە ژیانپەروەری و ژیان دۆساااتی. هەروەها یەکێ لە 

                                     )رەفتاری باش(ە بە بنچینە وەردەگرێت و                                         سێ بنەما سەرەکییەکەی ئایینی زەردەشتی کە 
      دەڵێ:

      دانێێ          نەفەس          تاکو         هەیە                      لە دنیادا هەقی ژینت 
  (   19١                     عبد الخالق عالء الدین: )                  دینت بێ               دەبێ ئایین و            رەوشتی چاک            بەاڵم چاکە و 

                                                                            دڵدار وەک شاااعیرێکی رۆشاانبیر بیروڕا فەلسااەفییەکانی دەربارەی بوون و ژیان و خودا 
ک فارسااااااای و کوردی و            لە چوارینە کانی  مانە یام(دا دەدۆزێتەوە کە بە ز                                                                انی )عومەر خە

                                                               وە. ئەمەش لەو وتارەیدا دەردەکەوێت کە لەمەڕ خەیام و چوارینەکانی    ۆتە            عەرەبی خوێند
                                                                             نووسیوە و دەردەکەوێت تێگەیشتنێکی باشی بۆ پەیام و ناوەڕۆکی چوارینەکان هەبووە. 

یانە لە شااااااایعرەکەی )ئەی خو                                        دایە( دا بە روونی رەنگی داوەتەوە، کاتێ                                       بیروڕای خەیامی
      دەڵێ:



ر    .................................................................  ................................................................. دلدا

 363 

7 

                                       رێگەیی بەش کردنی رزقت لە دونیا شاهدن..
    (   1١١                       عبد الخالق عالء الدین: )                                                  هێندێ کەس ئەفرادی لۆرت و هێندێ کەس نانی نیە 

                                                                           لە کۆتایی شیعرەکەیدا هەست بە مەترسی دەکا و چاوەڕوانی دەرکردنی فتوای کوشتنی 
                         یاوانی ئایینیەوە و دەڵێ:                   خۆی دەکات لە الیەن پ

                                           رەنگە کەم دیدە و مەالیان هانی خەڵقی وا بدەن
  (   1١١                     عبد الخالق عالء الدین: )                            نییە         ئیمانی         چونکە         حەاڵڵە                کوشتنی دڵدار 

             دێرە شاایعرە و    (  2٠ )                                                           قەساایدەیەکی تری دڵدار کە دەربارەی بیروباوەڕیەتی لەسااەر ئایین 
ئادەمیزادی و ئەدیان(ە              دێری لێ بالوکرا  (   13 )            تەنها            . ئەو لەو  (   ١١١          )خەزنەدار:                              وەتەوە، )

          (ی داروین Evolution Theory                                             قەسااااایدەیەدا بڕوای تەواوی بە )تیۆری پەرەساااااەندن  
                                                                 هەروەهااا خودا و ئااایین و ئااایینزاکااان بە دروساااااااتکراوی بیری خودی چینێکی   .    بووە

             بەتەکااانیااان و                                                            دەساااااااەاڵتاادار دادەنێاات بۆ بەدەساااااااتهێنااانی ئااامااانج و بەرژەوەناادییە تااای
                   چەوساندنەوەی مرۆڤ:

                                              لە بۆ تەحقیقی ئەم غایە بە وردی کەوتە تێ فکرین
  (   ١١6                  )د. مارف خەزنەدار:                                     مەزهەبی( هانی   و       )خودا                         لە بیر و فەلسەفەی خۆیا 

                                                                            دڵدار دواتر باسااای شاااەڕ و ناکۆکی و کێشااامەکێشااای بێکۆتای  نێوان ئایین و ئایینزاکان 
                                                      ی شااارسااتانییەتی مرۆڤدا؛ کە کوشااتنی ملیۆنەها کەس و وێران                       دەکات بە درێژایی مێژوو

                                                                     کردن و سوتاندن و تااڵنکردنی هەزاران شاری ئاوەدانی لێکەوتۆتەوە و دەڵێ:
                                               هەزاران شاری مەعموور وقوسوور و شانەنشینیان گرت

                                    سووتانی        یاخو                  تێکدان و رمان و                   وەکو شێت کەوتنە 
 (١١9)د. مارف خەزنەدار: 

                                                                        لێکچوون و نزیکی بیروڕا فەلساااااااەفییەکانی دڵدار لە دوو قەسااااااایدەی)تەلیسااااااامەکان( و 
                                                                      )زەریا(ی )ایلیا ابو ماضااااااای(یش دەردەکەوێ کە زۆر ساااااااەرکەوتووانە هەر بە شااااااایعر 
کات شااااااایعرێکی  نا ێک خوێنەر هەساااااااات  مانی کوردی. بە جۆر                                                                  وەریگێڕاوەتە ساااااااەر ز

  . (  ١١ -   1١2 :                   )عبدالخالق عالءالدین                                  وەرگێردراو دەخوێنێتەوە
                                                      دڵدار لە وتارێکی دا زانسااایتیانە شااایکردنەوەی بۆ کردووە و                        دەربارەی جەژنی نەورۆز  

ماشااااااااای ئەو جەژنەی کردووە و رەتی کردۆتەوە  ڤدۆساااااااتییەوە تە                                                                       لە روانگەیەکی مرۆ
ها هی گەلی کوردبێ، بەڵکو پێی وابووە کە ئەم جەژنە زۆر دێرینە          و جەژنی                                                                        جەژنەکە تەن

                      جەژنی گەالنی رۆژهەاڵتە.                    نوێبوونەوەی سروشت و 
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 ئەنجام
                                                                                     دڵدار یەکێکە لەو شاعیرە دەگمەنە کوردانەی ژیان نامەی خۆی نووسیوەتەوە و تێیدا وردەکاری    - 1

                                                                               ئەو رووداوانە باااس دەکااات کە بەسااااااەر خۆی و بنەماااڵەکەیاادا هاااتووە. هەروەهااا بیروبۆچوون 
          دەربڕیوە.                                                      وجیهانبینی خۆی سەبارەت بە کێشە جۆراوجۆرەکان بە ئاشکرا 

                                                                                دڵدار راسااتە وەک شاااعیرێکی نەتەوەپەروەر بەهۆی ساارودە حەماسااییەکانی ناسااراوە، بەاڵم لە    - 2
                                                                                   هەمان کاتدا وەک ساایاسااەتزان و وەرگێڕ و کۆمەڵناس و نووسااەرێکی بە تواناش دەژمێردرێت، کە 

                                                                           ماندوونەناسانە بە شێوەی جۆراوجۆربەشداری چاالکانەی کردووە لە پێناوی گەلەکەی.
                                                                                 دڵدار بە یەکەم شااااااااعیری کورد دادەنرێت کە بوێرانە و ئازایانە جۆرە شاااااایعریکی داناوە کە    - 3

                                                                                    دەکرێت پێی بگوترێت شااایعری رەخنەی ئایینی لە ئەدەبی کوردیدا کە پێشاااتر ئەو جۆرە شااایعرە لە 
                              ئەدەبیاتی کوردیدا باو نەبووە.

                   وی بیری تاکەکانی و                                                           تا ئێسااااااتاش کۆمەڵی کوردی بە بیانوی جۆراوجۆرەوە بە دەساااااات داخرا   - ١
                                                                              نەریتی کۆنەخوازی دەنااااڵێنێ و ئەمەش بۆتە رێگر لە ئاااازادکردن و باڵوکردنەوەی تەواوی 

                  ئەرشیفەکەی دڵدار.
                                                                                  دڵدار نەک هەر لە داهێنانی شاااایعری نەتەوەیی خاوەن هزرێکی ناساااایونالیسااااتی بووە، بەڵکو لە    - ١

                و سەرامەد بووە.                                                         بواری فەلسەفەی ژیان و مرۆڤدۆستی و رەخنەی ئاینییش پێشەنگ
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 ملخص البحث

 

                                                                                            یعد دلدار احد الشااعراء والکتاب القومیین والذي ذا  صاایتە بأشااعارە الحماساایة بین ابناء جلدتە. وقد 
                                                                     کنشااید وطني فی کق العالم. وهو یعتبر من احد الشااعراء الکرد القالئق والذي                       اتخذ الکرد احد اشااعارە 

                                                                                        کتب ساااایرتە الذاتیة ومن خاللها نتبین بأنە عاش صااااراعا مریرا و مفارقات عجیبة بین الفکر القومی 
                                                                                               المتطرف و فکر النقد الدینێ والفکر الفلسفي و سواء کان  في البیت او المسجد او المدرسە؛ کان دائما 

                                                                                    ادل ویطرح اسئلة  محرجة حول الدین، وبالنتیجة واجە مشاکق کثیرس و اتهم بالکفر وااللحاد.  یج
                                                                                       یتکون البحث من قساااااامین: یتناول المحور االول من القساااااام االول الفکر القومی، المفهوم والتعریف، 

     لفکر                                                                                   حیاث بحاث فی هاذا المحور مکاان و زماان ظهور هاذا الفکر ولنواعە. و یتنااول المحور الثااني ا
                                               إنعکاساتە علی الشعر الکردي القدیم. یتکون القسم                                             القومي الکردي من حیث تاریخ نشوئە و لهدافە و 

                                                                                             الثاني فی البحث من عدس محاور: االول بعنوان الفکر القومي فی مرحلە طفولة و مراهقة) دلدار( و فیه 
                     قرآس الکتب التاریخیة                                                                 یذکر من خالل ساااااارد مذکراتە کیف عرف بأنە یحمق الهویة الکردیة و بدل ب

                                                                                        لنضااال الشااعوب من لجق االسااتقالل. وفي المحور الثاني من البحث نتناول الفکر القومي ل)دلدار( من 
                                                                                        خالل تغطیة عدس کتب  یتناول مٶلفوها الفکر القومي للشاااااعر نقدا و تحلیال. وهناک محور  الث حول 

   کر                                  ة. فی المحور االخیر للبحث نوضااح الق                                                       تحلیق فکر القومي للشاااعر فێ کلتا نتاجاتە الشااعریة والنثری
                                                                                          القومي و فکر النقد الدیني و الفلسااافي للشااااعر حیث نذکر فیه بأن کثیرا من لرشااایفە مخفیە لحد االن 
                                                                                     وال یسمح بنشرە السباب عدیدس وهذا یعود بضرر فادح بحیث ال یتمکن القراء و الباحثون من اطال  

                       نتائج عن هذە الدراسة.                                        علیها. وفی الختام؛ توصق الباحث الی عدس 
 

Abstract 
Analytical reading of the National Thought in the life and writings of “Dildar” 

This research studies ideological level of the poet (Dildar, 1918-1948)) and consists of 
two parts. 

Part one deals with two topics. First is an introduction about definition and concept of 
National Thought. The researcher tried to improve the strong relationship between 
literature and ideology. It's seen that the brief history about evolving of the National 
Thought in the world and its kinds. 

The second topic explains the Kurdish National Thought like its history, goals and 
reflection in the classic poetries. 

Part two includes three topics. First shows the National Thought of poets childhood 
according to his biography. Second topic discusses the opinions of some Kurdish critical 
writers; who wrote about Dildar such as Dr. Marif Xeznedar and Refiq Hilmi. The last and 
the main topic is the analysis of poet’s   National Thought in his poetry and prose. The 
reader will discover that Dildar was the first poet in Kurdish literature who dares to declare 
dangerous and critical ideas about religion. Finally a number of conclusions are drawn 
which have been pointed out by the researcher.                
                                         

 


