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 ناسیۆنالیزم و شوناسی نەتەوەیی لە شیعری دڵدار و فەڕڕوخی یەزدی دا

 
 فەرهاد عەزیز حەسەن

 مەخموور-كۆلێژی پەروەردە -مامۆستا لە زانكۆی سەالحەدین
 بەشی زمانی كوردی

 
 

 پێشەکی 
ارێگی یەکەمی سەدەی بیستەم، دەسپێکی گۆڕانکارییە فیکری بارودۆخی سیاسی و کۆمەاڵیەتی چ 

و سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیرییەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستە و هۆکارەکەشی بۆ ڕووخانی 
دەوڵەتی عوسمانی لە دوای جەنگی یەکەمی جیهانی دەگەڕێتەوە کە لە ئەنجامدا هێەە جوگرافییەکان 

ەڵێک دەوڵەتی تازە لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا لەسەر بنەمای سەرلەنوێ داڕێژرانەوە و دواجار کۆم
نەتەوە دامەزران. ئەم گۆڕانکارییانە لە ڕێگەی دەوڵەتە زلهێزەکانی ئەوسا وەکو بەریتانیا و فەڕەنسا 
بەپێی ڕێککەوتنێکی نێودەوڵەتی جێبەجێ کران. بەداخەوە کورد وەکو نەتەوە و کوردستان وەکو 

گۆڕانکارییە مێژووییەدا بەر ستەمی زێدەخوازی و پیالنی دەوڵەتانی جوگرافیای نەتەوەیی لەم 
 داگیرکەر کەوت و مافی نەتەوەیی کورد پێشێق کرا.

هەر لە سەرەتای گۆڕانکارییەکان چینی بژاردەی کۆمەڵگەی کوردی هەستی بەم ستەمە کرد و  
، بەاڵم هەوڵەکان بێ بەرەنگاری بوونەوە و هەوڵی زۆریاندا تاکو کوردیش بە مافە ڕەواکانی بگا

سوود بوون و نەتەوەی کورد و جوگرافیاکەی بەسەر دەوڵەتە تازە دامەزراوەکاندا دابەشکرا. لێرەوە 
بوو کە بەێسەی ئاگری شۆڕش و سەرهەهەدانەکان دژی داگیرکەران گەڵپەی کرد و هەستی 

نی نبیران و ئەدیبانەتەوایەتی و نیشتمانپەروەری لە دڵ و دەروونی تاکی کورد چەکەرەی کرد. ڕۆش
کورد دەورێکی کاریگەر و بەرچاویان هەبوو لە وشیارکردنەوەی خەڵک و بەرزکردنەوەی 
ناسیۆنالیزمی نەتەوەیی و ئەم بەێسە بەتینە لە بواری ئەدەبدا هاوشێوەی بوارەکانی دیکە تەشەنەی 

وا، ووڕەیی و هیکرد و کۆمەڵە شاعیرێکی ڕۆشنبیر و نیشتمانپەروەر، بە خامەی ئاگرین و پڕ لە ت
ێکی گیانەکان و گیانهەستی نیشتمانپەروەری و نەتەوەییان خستە سەر ڕووپەڕی الپەڕە وشک و بێ

 تازەیان بەبەر جەستەی ماندووی غەدر لێکراوی کوردستاندا هێنایەوە.
هەستی نیشتمانپەروەری و ناسیۆنالیزمی نەتەوەیی سەرەکی ترین مەبەستە شیعرییەکانی ئەم  

دەفتەری شاعیرانی نەتەوەخواز و ڕزگاریخواز گەواهیدەری ئەم بابەتەن و هەوڵەکانیان قۆناغەن و 
بۆ چەسپاندنی مافی گەل لە ڕێگەی بەرجەستەکردنی مێژوو و زمان و جوگرافیا و کولتوور و ...هتاد، 
 شایەنی ڕێزگرتنن کە دواجار ڕۆشنکردنەوەی شوناسی نەتەوەیی الی تاکی کۆمەڵگەی لێکەوتەوە. 

دەبی نیشتمانپەروەری و ناسیۆنالیزمی نەتەوەیی بەشێوەیەکی بنچینەیی لە دوای جەنگی ئە 
یەکەمی جیهانی، لە ناو میللەتانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا سەریهەڵدا. لە باشووری کوردستاندا کە بە 

تی دەوڵەتی عێراق لکێنرابوو هەر لە سەرەتاوە شاعیران و ئەدیبان ڕێچکەی خۆیان دۆزییەوە. لە واڵ
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ئێرانیشدا لە دوای سەرهەڵدانی مەشڕووتییەت و دواجار ڕووخانی دەوڵەتی قاجار و داگیرکردنی 
ئەم واڵتە لە الیەن بەریتانیا و ڕوسیاوە، هەستی نەتەوایەتی و نیشتمانپەروەری ڕێچکەیەکی نوێی 

 وەرگرت. 
وانی سیاسی دڵداری شاعیر و ڕۆشنبیر و یاسازانی کورد و فەڕڕوخی یەزدی شاعیر و چاالک 

و ڕۆژنامەوانی ئێرانی دوو نموونەی دیار و بەرزی ئەم سەردەمەی کوردستان )باشووری 
کوردستان( و ئێران بوون. ئەم دوو شاعیرە لە ڕێگەی بەرهەمەکانیانەوە هەوڵی وشیارکردنەوەی 
 تاک و دواجار کۆمەڵگەیان دەدا، تاکو گیانی شۆڕشگێڕی و ڕزگاریخوازی و سەرفیرازی نیشتمان
لە دەروونی خەڵکی چەوساوەی واڵتەکەیان پەروەردە بکەن. بە بەراوردکردنی دیوانی ئەم دوو 
شاعیرە، کۆمەڵە پرسێکی هاوبەش سەبارەت بە ناسیۆنالیزمی نەتەوەیی و نیشتمانپەروەری بەدی 
دەکرێن کە بەگشتی بریتیین لە: گەڕانەوە بۆ ڕابووردووی پڕ سەروەری، هاندانی خەڵکی بۆ 

انی کۆمەڵگە، گرنگی دان بە ژیانی چینی چەوساوە و پیشاندانی نەهامەتی و ئازارەکانیان، گەشەپێد
ڕەخنەگرتن لە دەسەاڵتداران و بەکرێگیراوان و لۆمەکردنی کۆمەڵگە، بانگەشەکردن بۆ یەکڕیزی و 
ڕاپەڕین و دەستەبەرکردنی سەربەستی. ئەم بڕگانەی سەرەوە لە چوارچێوەی دیوانی شیعریی ئەم 

 شاعیرەدا لە ژێر چەند ناونیشانێکدا تاوتوێ و بەراورد دەکرێن. دوو
 یەکەم: مێژوو و ڕابووردووی پڕ سەروەری

ئەم دوو شاعیرە زۆر هەوڵیان داوە لە ڕێگەی هەڵدانەوەی الپەڕەکانی مێژووی گەل و  
بەبیرهێنانەوەی ڕابووردووی پڕ سەروەری و شکۆداری نەتەوەیی، هەستی ناسیۆنالیزم و 

انپەروەری لە دڵ و دەروونی هاونیشتمانیان پەروەردە بکەن. دڵدار لە شیعری )ئەی ڕەقیب(دا نیشتم
و  ئاماژە بە ڕابووردووی شکۆداری گەلی کورد دەکا و بە ڕاشکاوی دەڵێ: )ئێمە ڕۆڵەی میدیا

کەیخەسرەوین( ئەو میدیایەی کە لە ڕابووردوودا ئیمپڕاتۆرییەتێکی مەزن و بەهێز بووە و خاوەنی 
اشا و دەسەاڵتداری مەزنی وەکو کەیخوسرەو بووە. ئێمە کە مێژوویەکی پڕ سەروەریمان هەبووە پ

کیان و دەوڵەت و بێ و ڕۆڵە و پاشماوەی ئەم دەسەاڵتدارە مەزنە بووینە، چۆن دەبێ ئێستا بێ
سەروەر و سەرکردە بین؟! ئەم پارچە شیعرە دەروونی وشیاری تاکی کورد هەڵدەتەکێنێ و 

ەکی وەها بەهێزی بەسەر هەستی نەتەوایەتی گەلی کورددا هەبووە کە لەگەڵ دامەزراندنی کاریگەریی
کۆماری کوردستان لە مەهاباددا بە سروودی نیشتمانی دەسنیشان دەکرێ و تاکو ئەمڕۆشی لەگەڵدا 
بێ لەگەڵ هەڵکردنی ئااڵی کوردستان دەگووترێتەوە و دڵ و دەروونی ناسیۆنالیزمی گەلی کوردی 

وەردە بووە و دەروازەکانی شووناسی نەتەوەیی بەڕووی تاکی کورددا وااڵ کردووە. هەر پێ پەر
لەم شیعرەدا دڵدار نیشتمان و خاکی کوردستان وەها بە پیرۆز و شکۆمەند دەزانێ کە پێیوایە 
شوناسی نەتەوەیی گەلی کورد خۆی لە نیشتماندا پیشان دەدا نەک لە دین و ئایینەکەیدا بۆیە بە 

 و بێ دوودڵی هاوار دەکا و دەڵێ: ڕاشکاوی
 ئێمە ڕۆڵەی میدیا و کەیخەسرەوین      

 )دیوانی دڵدار، ل (                                         دینمان ئایینمانە نیشتمان 
لە شیعرێکی دیکەدا جارێکی دیکە دڵدار جەخت لەسەر ڕابووردوو و مێژووی نەتەوەکەی  

د دەکا کە ئێوە میراتگری خاکی کوردستان و مێژووی پڕ خوێن و دەکاتەوە و لۆمەی الوی کور
سەروەریین، کەچی ئێستا دەست لە ئەژنۆ دانیشتوون و بەچاوی خۆتان زەبوونی خاک و نیشتمان 
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و لەناو چوونی ئەو هەموو شکۆ و مێژووە دەبینن و تەنیا لە کاتی بەدمەستیدا نیشتمانتان بەبیرە. 
 کی نەرم و ناسک و ڕەخنەئامێز الوەکان شەرمەزار دەکا و دەڵێ:لەم پارچە شیعرەدا بە زمانێ

 عەیبە ئەی الو خاوەنی ئەم شاخ و داخی کوردی تۆ    
 خاوەنی تەئریخی خوێنین و دلێری و گوردی تۆ

 کاری هەتاکەی سەیری ناکەی مردی تۆ   عەیبە بێ
 عەیبە چیتر بەس لە دەوری مەی بکەن غیرەت کەشی 

 ()دیوانی دڵدار، ل  
لە بەرامبەردا فەڕڕوخی یەزدیش بە هەمان شێوە، ڕابووردووی پڕ سەروەری شکۆداری ئێرانی  

لە چوارچێوەی هەڵبەستێکی نیشتمانپەروەرانە داوە و پێیوایە ئەو ئێرانەی کە خاکی )کەیکاووس و 
 وداریووش( بووە، چۆن دەبێ بە پۆستاڵی دوژمنی داگیرکەری وەکو بەریتانیا و ڕووسیا بشێلدرێ 

وەکو دڵدار هەوڵی پتەوکردنی هەستی ناسیۆنالیزمی ئێرانی و نیشتمانپەروەری لە ناو کۆمەاڵنی 
 خەڵکی ئێراندا باڵودەکاتەوە: 

 این همان ایران کە منزلگاە کیکاوس بود          
 خوابگاە داریوش و مامن سیروس بود

     جای زال و روستم و گودرز و گیو و توس 
  انگلیس و روس بودنی چنین پامال جور  

 (1١6)دیوان فرخی، ل  
واتا: )ئێرە هەمان ئەو ئێرانەیە کە کەیکاووس و داریوش و سیروس تێیدا پاشا بوونە، خاکی زاڵ و 

 ڕۆستەم و پاڵەوانە نەبەردەکان بووە، چۆن دەبێ ئێستا لەالیەن بەریتانیا و ڕووسیا داگیر بکرێ.(
 برین     ای چە خوش آن روزی کە ایران بود چون خلد

 وسعت این خاک از روم بودی تا بە چین 
 (1١9)دیوانی فەڕڕوخی، ل  

واتا: )یادی بەخێر ئەم ئێرانە کە ڕۆژگارێک وەکو بەهەشتی سەر زەوی بوو. فراوانی خاکەکەی لە 
 واڵتی ڕۆم تاکو چین بوو.(

 
 دووەم: گرنگی دان بە ژیانی چینی چەوساوە و پیشاندانی ئازار و کێشەکانیان

ڵدار و فەڕڕوخی، لە بەرامبەر بارودۆخ و هەلومەرجی کۆمەاڵیەتی و سیاسی نیشتمانەکەیان و د 
کاریگەریان بەسەر ژیانی خەڵکی ئاسایی زۆر هەستیار بوونە. لە ڕێگەی شیعرەکانیانەوە هەوڵی 
بەرجەستەکردنی ئازار و مەینەتی و شێوازی ژیانی خەڵکیان داوە و ئامانجیان وشیارکردنەوە و 

بووە. بۆیە گرنگییەکی تەواویان بە ژیانی پڕ مەینەتی  چاوڕوونی کۆمەاڵنی خەڵکی واڵتەکەیانبەر
 جووتیار و کرێکار و ڕەنجبەران داوە. 

گرنگی دان بە ژیانی چینی چەوساوە و پیشاندانی ئازار و کێشەکانیان، لە دیوانی دڵداردا پشکی  
ار و کرێکاران و ڕەنجبەران بەرچاویان شێری بەر دەکەوێ، چونکە باوەڕی وابووە تاکو جووتی

ڕوون نەبێ و ماف و ئەرکەکانیان بۆ ڕوون نەکرێتەوە، کۆمەڵگەی کوردی پێش ناکەوێ. بۆیە لە 
شیعرەکانیدا بەرگری لە جووتیار و کرێکار کردووە. ڕەخنەی لە دەستدرێژی دەرەبەگەکان بۆ ژیانی 
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دژی دەرەبەگ و ستەمکاران بوەستنەوە. لە ئەم توێژە گرتووە. پشتیوانی لێکردوون و هانی داون 
شیعری )ئەی خودا(دا شاعیر ڕوو لە قاپی یەزدان دەکا و گلەیی ڕەنجەڕۆیی ئەم توێژە ماندووە لە 

 خوا دەکا و دەڵێ: 
        ڕۆژێ فەرمووت )لیس لالنسان اال ما سعی(    

 هیچ کەسێکێش هێندی فەلالح ئیش و کێاڵنی نییە 
 زگ بەتاڵ    دات و ڕووت و قووت وئیش ئەکات و ڕەنج ئە

 سوود ئەمینێ ساڵ کە بارانی نییەئاخری بێ 
 ڕا ئەمینێ ڕەنجەڕۆ و دەست لە ئەژنۆ و قوڕبەسەر      

 ڕاستە شاهی بێ شەریک باکی گەدایانی نییە 
 )دیوانی دڵدار، ل ( 

انی سیمای ژی شاعیر بەمەندە ناوەستێ و لە شیعری )توتنەوان(دا بە شێوازێکی ڕیالیستی وێنای
جووتیارێکی ڕەنجەڕۆمان بۆ دەکا کە هێما و نموونەی ژیانی گشت جووتیارانی کوردستانە. ئامانجی 

ڕەنجەڕۆیی خۆیان ببینن و لە ژیانی پڕ  ،دڵدار ئەوەیە تاکو توێژە چەوساوەکان بە چاوی سەر
 ناسۆریان بڕوانن.

 ڕۆژێکی هاوین لە قرچەی گەرما            
 ت توتنی ئاو ئەدائاودێرێکی ڕوو 

 زەرد و بێ هێز و الواز و نەخۆش           
 )دیوانی دڵدار، ل (                            ماڵ وێران، پەرپووت، بەدەم لەرزەتا 

ساکار  وێنای ژیانی سادە و یەوەتیەلە شیعری )کەپری ئاودێر( لە گۆشەنیگای توێژەرێکی کۆمەاڵی 
ا و ئازاری ژیانی پڕ مەینەتی ماڵ و منداڵی جووتیار و نەخۆشی و و هەژارانەی جووتیارمان بۆ دەک

 بێ دەرەتانیان دەخاتە چوارچێوەی وشە و دەڵێ: 
 کەپرێکی دارگەز، ناڕێک دامەزراو       

 بە پووش و گەاڵی چروو سەرگیراو 
 بۆ پارێزگاری خۆرە تاو و و تۆز          

 بە چیخێکی شڕ سێ دەوری دراو 
      ... 
 تێک لەوال، الڵ و پەت کەوتو       ئافرە

 بێ هۆش لەبەر تا، لە برسا ژاکاو 
 منداڵێکی لەڕ عومری شەش سااڵن      

 )دیوانی دڵدار، ل (                           لەپەو ڕووکەوتوو، بێ مق، پەشۆکاو    
ە ناهەموار و پڕ دڵدار پەنجە دەخاتە سەر هۆکارەکان و لە شیعری )ماڵ وێرانی(دا هۆکاری ئەم ژیان

ئازارەی جووتیار پیشان دەدا و ئاماژە بە دەسەاڵتی ستەمکارانەی چینی دەرەبەگ دەکا کە چۆن 
دەست بەسەر بەری ڕەنجی ڕەنجبەراندا دەگرن و بە بەڵێنی درۆ لە خشتەیان دەبەن و خوێنی 

و بە کوێخوای هەژاران هەڵدەمژن. لەم شیعرەدا دڵدار لە سەر زمانی جووتیاری ماف خوراو دەدوێ 
دەرەبەگی ستەمکار دەڵێ بەڵێنەکانت درۆ بوون و مافەکانی منت نەداوە و داوای بەرهەمیشم 
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لێدەکەی؟ کەچی کێخوا بە توندی لێی دێتە دەنگ و پێی دەڵێ: نە تەنیا مافەکانی خۆت بە زیادەوە 
تی و بێ دەسەاڵ وەرگرتووە، بەڵکو قەرزداریشی. لەم گفتوگۆیەدا جگە لەوەی دڵدار ستەمی دەرەبەگ

چینی ڕەنجبەر دەخاتەڕوو، هۆکارە کۆمەاڵیەتییەکانی پشتەوەی ئەم بارودۆخەش ئاشکرا دەکا کە 
بریتییە لەوەی هیچ یاسایەک لە واڵتی پاشاگەردانیدا پشتیوانی لەم توێژە ناکا و ئەو سیستەمەی کە 

 واڵتی پێوە بەڕێوە دەبرێ دەخاتە ژێر پرسیار. 
 ڕەوشتت چۆنە، چۆنت من هێنا    اڵم کە  ئینسافت هەبێ، سەیری ح

 هەتا ئیقناعت کردم بە ئاودێر         خۆت کردە نۆکەر منت کرد ئاغا
 کە هاتم زگم کەوتە سەر زەوی      توتنم چاند و ڕەنجی شانم دا
 ئەڵێم دار بکڕە، ئەڵێم داو بێنە         ئەڵێم برسیمە، ئەڵێی پارە کوا؟

 لە کوێ قوڕ بێنم بیکەم بە سەرما         من بەبێ پارە و منداڵم برسی
 کوێخواکە ووتی عەوال گوێ بگرە     پیاو ئەمەتا، شت لە یاد نەکا

 ئێمە قەوڵمان نۆهەت دینار بوو       سەدوبیستت خوارد هەتاکو ئێستا
    ئێستاش بەرۆکم ئەگری بۆ پارە     پارەی چی کوڕە؟ خوارداشتت نەما!

 )دیوانی دڵدار، (
 

لە شیعری )حساو(دا یەکگرتنی مەال وەکو نوێنەری هێزی یاسا لەگەڵ دەسەاڵتی دەرەبەگ دڵدار  
دەخاتە بەر نەشتەری ڕەخنە و ئاماژە بەو دیاردە کۆمەاڵیەتییە دەکا کە لەوسای کوردستاندا باوبووە 
و مەال و دەرەبەگ دەست لەناو دەست پالنی داگیرکردنی بەری ڕەنجی چینی هەژاران دەدەن و 

رەکەشی بۆ نەخوێندەواری و دواکەوتوویی کۆمەڵگەی ئەوسای کوردستان دەگەڕێتەوە. مەال هۆکا
لە دەستی ڕاستی کوێخوای دەرەبەگ وەستاوە و دەست بۆ دەفتەر دەبا و بە فێڵ و فیشاڵ حیساباتی 

 جووتیاری ڕەنجەڕۆ دەکا:
 ودەفتەر ه دەفتەر پەرپووت و گەچاڵ   مەال دەفتەری لە باغەڵ دەرکرد      

 ئیمال فارسی بە کوردی نووسراو  ئەرقامی زل زل خەتی خوار و خێچ   
 فێڵ نووسراوبێ       نەمدی ووشەیەک ساغ و نەڕنراونەمدی پەڕێکی بێ

 مەال دەفتەری سەرەو ژێر دەکرد       عەوال مونتەزیر ملکەه و داماو
 ڵ ڕماو کێخوا سمێەی مشت و ماڵ دەکرد        منیش بیر لە سەد )عەوالی( ما

 )دیوانی دڵدار، ل (
 

فەڕڕوخی یەزدی لە شیعرەکانیدا وێنای ژیانی ناهەمواری جووتیار و کرێکاران دەکا و هەڵوەستە 
لەسەر پێشێلکردنی مافەکانیان لەالیەن دەسەاڵتداران دەکا و خاڵ لەسەر گیروگرفت و کێشەکانیان 

ژە دەکاتە ئامرازێک بۆ پیشاندانی دادەنێ و هەلومەرجی کۆمەاڵیەتی و بارودۆخی ژیانی ئەم توێ
 گەندەڵی و ستەمی حوکمڕانانی واڵتەکەی و لە بری ئەوان دێتە گۆ و لە دڵەوە هاوار دەکا و دەڵێ:

 گر خدا خواهد بجوشد بحر بی پایان خون       
 می شوند این ناخدایان غرق در توفان خون
     کارگر را بهر دف  کارفرمایان چو تی        
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 مشیر خونین می دهم فرمان خونبا سر ش 
    کلبەء بی سقف دهقان را چو آرم در نظر    
 کاخ های سر بە کیوان را کنم ایوان خون 

 )دیوان فرخی، ل (                                            
)ئەگەر خوا خواستی لەسەر بێ دەریای خوێن هەڵدەستێ و ئەم کاربەدەستانە لەناو ئەم دەریا پڕ 
خوێنەدا نقووم دەبن. داوا لە کرێکاران دەکەم ڕێککەون و بە شمشێری خوێنینەوە ڕووبەڕوویان 
ببنەوە. کاتێک کۆخی پەرپووت و وێرانی جووتیاران دێنمە بەرچاوم، پێمخۆشە کۆشکی شکۆداری 

 زۆرداران خوێنی لە بچۆڕێتەوە.(
. وێژی چەوساوە بە وێنا دەکێشێلەم شیعرەدا شاعیری ئێرانیش وەکو شاعیری کورد دیمەنی ژیانی ت

ئەو ژیانەی کە لەناو کۆخێکی سادە و ساکار و پەرپووتدا خورد کراوەتەوە و لە بەرامبەردا زۆردار 
و دەرەبەگ بە زەوتکردنی بەری ڕەنجی ئەوانەوە کۆشکی شکۆداریان بۆ خۆیان بنیات ناوە. لە 

دەستی ستەمکارانەی دەسەاڵتدارانە. ڕوانگەی فەڕڕوخییەوە ژیانی ناهەمواری ئەم توێژە بەرهەمی 
لە شیعری خوارەوەدا پتر جەخت لەوە دەکاتەوە و ئاماژە بەوە دەدا کە ئەو حوکمڕانانەی بەردەوام 

 خەریکی بادەنۆشی و ڕابوواردنن لە دەرەوەی واڵت، هەرگیز بیر لە ژیانی ئەوان ناکەنەوە.
 سرپرست ما کە می نوشد سبک رطق گران را    

 ل شهوت دست رنج دیگران رامیکند پاما 
      پیکر عریان دهقان را در ایران یاد نارد        

 آن کە در پاریس می بوسد روی سیمین پیکران را 
 (١١)دیوان فرخی، ل                                                              

هەوەسبازی خۆیان دەست بەسەر )بەرپرسەکانی ئێمە کە خەریکی مەی خواردنەوەن و بۆ واتا:   
بەری ڕەنجی جووتیاران دادەگرن، ژیانی ناهەموار و هەژارانەی جووتیارانی ئێرانیان پشتگوێ 

 خستووە، ئەوانەی لە پاریس لەگەڵ ئافرەتی سوزانی ڕادەبووێرن.(  
 لە شیعری خوارەوەدا فەڕڕوخی ئاماژە بە بێ دەرەتانی و هەژاری توێژەکانی کۆمەڵگەی ئێرانی 

دەکا و هۆکارە سەرەکییەکەی بۆ بێکاری دەگەڕێنێتەوە. لەم واڵتەدا کۆمەڵە کەسێک دەستیان بەسەر 
سەروەت و سامانی واڵتدا گرتووە و خەڵکی ڕەش و ڕووتیش تەنیا خەریکی گریانن و لە ژیانێکی 

 پەست و زەبوونیدا بەسەر دەبەن. 
  تا رسم غنی غیر دل آزاری نیست       

 ارە جز گریە و زاری نیستاز بهر فقیر چ 
 این خاری و این ذلت و این فقر عموم   

 (219)دیوان فرخی، ل                         بی شبهە بجز علت بیکاری نیست  
واتا: )تا ئەو دەمەی پیشەی سامانداران جگە لە ئازاردان نەبێ، بەرهەمی هەژاران لەم ژیانەدا جگە 

ەم پەستی و زەبوونییەی خەڵکی ڕەش و ڕووت، جگە لە ئافەتی لە گریان و زاری نابێ. بێگومان ئ
 بێکاری هیچی دیکە نییە.(
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هەروەها لە دێڕە شیعرێکی دیکەشدا هەمان ئەم پرسەی دووپاتکردووەتەوە و پێیوایە هەرگیز 
جارێکی دیکە خۆشی و بەختەوەری بۆ خەڵکی واڵتەکەی ناگەڕێتەوە، چونکە زۆربەی هەرە زۆری 

 رسی ڕۆژ دەکەنەوە.خەڵکی بە سکی ب
 روز شادی نیست در شهری کە از هر گوشەاش     

 بینەوایان بهر نان هر شب نواخوانی کنند  
 (11١)دیوان فرخی، ل 

واتا: )هەرگیز ئەم واڵتە ڕۆژێکی خۆش بە خۆیەوە نابینێ، تا ئەو کاتەی هەژاران بۆ نانی شەو 
 شیوەن و ناڵەیان بێ.(

ر گرفت و هۆکارەکانی هەژاری و بێ دەرەتانی دادەنێ و فەڕڕۆخی وەکو دڵدار خاڵ لەسە 
هەڵوەستە لەسەر بارودۆخی ناهەموار و نادادپەروەرانەی کۆمەڵگەکەی دەکا و پەردە لەسەر ستەمی 

و لە شیعری خوارەوەدا بارودۆخی ژیانی چینی جوتیار و کرێکار لەگەڵ  هەڵدەماڵێ دەسەاڵتداران
ڕەنجی ڕەنجبەران دەخاتە تای تەرازووی ڕەخنەگرانە و لەم  دەسەاڵتداران و بەتااڵنبەرانی بەری

نێوەندەدا مەبەستییەتی ڕەنجبەرانی واڵتەکەی وشیار بکاتەوە و پێیان ڕابگەینێ کێشە و گرفتەکان لە 
 کوێوە سەریان هەڵداوە.

 در خز خزیدە خواجە، کجا آیدش یاد        
 پای برهنە و پیکر عریان کارگر

 ز دسترنج وی        با آنکە گنجها برد ا
 (1١٠)دیوان فرخی، ل                          پامال می کند سر و سامان کارگر 

واتا: )ستەمکارانی نیشتمان لە ناو پەڕی تاووس و ئەوریشمدا خۆیان لوول داوە، کەی بیر لە پێی 
ری ڕەنجی پەتی و سکی برسی کرێکار و ڕەنجبەران دەکەنەوە! لەگەڵ ئەوەشدا کە لە ڕێگەی بە

 ئەوانەوە سامان کۆ دەکەنەوە، بەردەوام دەست بەسەر ماف و بەری ڕەنجی ئەواندا دەگرن.(
لە شیعری خوارەوەدا شاعیری ئێرانی باسی گرنگی توێژی ڕەنجبەر لە کۆمەڵگەدا دەکا و بە  

ا کهەناسەی گەرمی داکۆکیکارانە وەسفی گرنگی و پلەوپایەی کۆمەاڵیەتی و ئابووری ئەم توێژە دە
و هاوکات لەگەڵ ئەم وەسفەدا دیسان پەنجە دەخاتە سەر ژیانی ناهەمواری جووتیاران و وێنای 

 باری سەختی ژیانیان دەکا.
 تا حیات من بە دست نان دهقان است و بس     
 جان من سر تا بە پا قربان دهقان است و بس

 رازق روزی دە شاە و گدا بعد از خدای          
 افشان دهقان است و بسدست خون آلود بذر 

 در اسد چون حوت سوزد ز آفتاب و عاقبت    
 بی نصیب از سنبلە میزان دهقان است و بس 

 آنکە لرزد همچو مرغ نیم بسمق صبح و شام    
 در زمستان پیکر عریان دهقان است و بس 

 (1١2ل )دیوان فرخی،                                                                 
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واتا: )تاکو ئەو دەمەی ژیانی من بەرهەمی دەستڕەنجی جووتیاران بێ، گیان و دڵم دەکەم بە قوربانی 
جووتیارانی واڵتم. لە پاش خودای گەورە ڕۆژی بەخشی شا و گەدایان، دەستی خوێناوی جووتیارانی 

اڵتەکەم لە خەرمانەی واڵتەکەمە. لە هاویندا لە چرقەی گەرما دەسووتێ و لە ئەنجامدا جووتیارانی و
مانگی خەرمانان بێ بەهرە و هەناسە سارد دەبن. ئەو کەسانەی وەکو مریشکی نیو بیسمیق لە 
زستاناندا لە بەیانی تاکو شەو لە سەرمانا دەلەرزن، پەیکەری ڕووت و پەرپووتی جووتیارانی 

 واڵتەکەمن.(   
ەگی ستەمکار لە شیعرەکانیدا فەڕڕوخی وەکو شاعیری کورد دیاردەی دەسەاڵتی مەال و دەرەب 

بەرجەستە دەکا و ئاماژە بە یەکگرتنی بەرژەوەندیخوازانەی پاشا و مەال و دەرەبەگەکان لەسەر 
بەتااڵنبردنی بەری ڕەنجی ڕەنجبەران دەکا و پێیوایە ئەمانە پەروەردەی یەک قوتابخانەن و تێیدا 

 فێری فێڵ و ساختەکاری بوونە. 
 درس خواندەاند        شاە و شیخ و شحنە درس یک م

 قیق و قال و جنگشان هم از رە نیرنگ بود 
 (1١١)دیوان فرخی، ل 

واتا: )پاشا و مەال و دەستوپەیوەندیان پەروەردەی یەک قوتابخانەن، هەوڵ و تەقەاڵشیان بە مەبەستی 
 فێڵ و ساختەکارییە.(

لەسەر حەسیر لە خشتەمان هەروەها لە شیعرێکی دیکەدا بە مەالکان دەڵێ: بە مێزەر و دانیشتن  
مەبەن، چونکە بۆنی فێڵ و ساختەکاریتان هەموو واڵتی گرتووەتەوە. بەهۆی بێ ویژدانی خوانەناسی 
ئێوەیە کە کەسانێک بوونەتە خاوەنی زەوی جووتیاران و لە ناز و خۆشیدا دەژین، کەچی جووتیاران 

 لە ژیانێکی سەخت و پڕ ئازاردا بەسەر دەبەن.
 فریبم مدە بە زرق     ای شیخ از حصیر 

 کە آید از حصیر تو بوی ریا هنوز
 مالک غریق نعمت و جاە و جالل و قدر  

 (1١٩)دیوان فرخی، ل                        زار  اسیر زحمت و رنج و بال هنوز 
واتا: )ئەی مەال بەو حەسیرەی لەسەری پاڵ کەوتووی بە سادەبوونی ژیانت فریوم مەدە، کە بۆنی 

ساختەکاری لەم حەسیرەتەوە دەردەچێ. خاوەن زەوی لەناو ناز و خۆشیدا نقووم بووە، فێڵ و 
 کەچی جووتیار دەستەمۆی ژیانی سەخت و پڕ ئازار بووە.(

بە بەراوردکردنی شیعرەکانی دڵدار و فەڕڕوخی لەم بڕگەیەدا دەردەکەوێ کە هەر دوو شاعیر  
کاران و دەسنیشانکردنی هۆکارەکان و بە بەرجەستەکردنی ژیانی ناهەمواری جووتیار و کرێ

وریاکردنەوە و بەرچاوڕوونی ئەم توێژانە و داکۆکیکردن لە مافەکانیان، هەوڵیان داوە گۆڕانکاریی 
بنچینەیی لە دەروون و هزری خەڵکی واڵتەکەیان بەدی بێنن بەو هیوایەی کە دواجار پاڵەپەستۆ 

داران لە ستەمکاری سڵ بکەنەوە و بخەنە سەر سیستەمی سیاسی لە واڵتەکەیان و دەسەاڵت
توێژەکانی کۆمەڵگەش ئاگاداربکەنەوە کە تاکو لە ڕووی ئابوورییەوە سەربەست نەبن و خۆیان لە 
کۆت و بەندی کۆیالیەتی ڕزگار نەکەن، هەر لە ژێردەستەییدا دەمێننەوە و لە ئەنجامدا هیچ نەتەوەیەک 

وبەڕووی ستەمکاران نەبنەوە. بۆیە پێیانوایە لە ناتوانێ مافەکانی ئازادی دەستەبەر بکا، ئەگەر ڕو
ڕێگەی ورووژاندنی هەستی زۆرینەی خەڵكی واڵتەکەیان کە جووتیار و کرێکارن، دەبێ 
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ناسیۆنالیستی نەتەوەیی زیندوو بکرێتەوە و بۆیان ڕوون بکرێتەوە کە بەهۆی ئەوانەوەیە ڕەوڕەوەی 
هێزی دەست و بازووی کار و پیشە چەندە ژیان لە نیشتماندا بەردەوامە و بوونی ئەوان وەکو 

گرنگە. لێرەوەیە کە ئیتر وردەوردە بناغەکانی شوناسی نەتەوەیی لە سەر دەستی ئەم دوو شاعیرە 
لە واڵتەکەیان و لەناو هاونیشتمانیان دادەمەزرێ و ئینجا پاش دەستەبەرکردنی ئەم ئامانجە داوای 

 سەرهەڵدان و شۆڕش لە دژی ستەمکاران دەکەن.
 
 ێیەم: بانگەشەکردن بۆ ڕاپەڕین س

دڵدار لە زۆربەی شیعرەکانیدا وەکو داکۆکیکاری چینی چەوساوە دەردەکەوێ و هانیان دەدا  
ت لە ڕێگەی زانس بە پلەی یەکەم بەرەنگاری دەسەاڵتی دەرەبەگ و بەکرێگیراوان ببنەوە و ئەوەش

پەرست بەدیدێ. شاعیر لە زۆر و مەعریفە و الدانی پەردەی نەزانی لە سەر ڕووی کۆمەڵگەی کۆنە
شوێندا لۆمەی کۆمەڵگە دەکا و گازەندە دەکا کە تاکەی مات و داماو مق بە ژیانی ژێردەستەیی 
دەدەن؟ و ئامۆژگاریان دەکا کە دەبێ وریا ببنەوە و بیر لە خۆیان و کۆمەڵگە پاشکەوتووەکەیان 

ەکاندا داپەۆسراوە و لە جیهانی بکەنەوە کە لە ژێر دەستی دەسەاڵتدارە ستەمکار و نادادپەروەر
پێشکەوتوو و سەربەست دابڕێنراون. لە شیعری )ئەی کورد(دا ئەم بابەتەی خستۆتەڕوو و 
 کۆمەڵگەکەی ڕووبەڕووی پرسیار دەکاتەوە و ڕەخنە لە داگیرکەر و دەسەاڵتە ستەمکارەکان دەگرێ:

 ئەرێ ئەی کورد لە نێو گەلدا هەتاکەی مات و داماوی؟         
 عالەم سەربەخۆن گشتی ئەتۆش پەیوەندی نێو داویکە 

 دەسا بیرێ لە حاڵی خۆت بکە و هەستێ بە زیللەت کە         
 بەێ دوێنێکە ڕاوکەر بووی و ئێستاکە بە خۆت ڕاوی

 )دیوانی دڵدار، ل  (  
لە شیعرێکی دیکەدا دیسان دڵدار پەنجە بۆ ئەم بابەتە درێژ دەکا و لۆمەی کۆمەڵگە خەوتووەکەی 

ەوە ئێستا کاتی ئەکا و گلەیی دەکا کە تاکەی دەبێ چاوان بنووقێنن و دەستەوەستان بوەستن و د
وەکو خەڵکی کۆمەڵگەکانی دیکە ڕاپەڕن و خۆیان لەم بەند و کۆتە ڕزگار بکەن و بەرەو هاتووە 

 سەربەستی هەنگاو بنێن. لەم شیعرەدا دیسان شاعیر هانی الوان دەدا و کۆمەڵگە بۆ سەرهەڵدان و
شۆڕش ئاراستە دەکا و داوایان لێدەکا بێنە مەیدان و گیانفیدا بکەن بۆ ئەوەی واڵت لە ژێر دەستی 

 تەوە.بێخۆری سەربەستی نیشتمان ڕووناک ببەهۆی دەربێنن و 
 لە ساتێکی وەها تەنگ و لە کاتێکی وەها پەستی          

 کە عالەم گشتی هەستاون ئەبێ کەی تۆش لە خەو هەستی
 ڕاستەقینە سەیری خۆت کەیت و بکەی هەستی    بە چاوی   

 کە وا مەحروومی سەربەستی لە ژێر دەستانا ژێر دەستی
 لەگەڵ الوی نهێنی کورد بەێ سەربەستی سەربەستی                   

 بە گوڕ تۆ بێیە مەیدان و حقووقی گشتی داواکەی      
 بە یادی نەوجەوانانی شەهیدان گیانی بەرپاکەی

 کی هەق خوراوی کورد دڵی تاریکی ڕووناک کەی   بە تیش   
 بزانێ سا بەسەرچوو وەختی بەدمەستی و بەدمەستی
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         لەگەڵ الوی نهێنی کورد بەێ سەربەستی سەربەستی     
 )دیوانی دڵدار، ل  ( 

 
دڵدار پێیوایە کاتێک نیشتمان لە ژێردەستەیی ڕزگاری دەبێ و سەربەستی دەستەبەر دەبێ کە 

و الوانی نیشتمان بە چەکی زانست و زانین خۆیان پڕچەک بکەن و سەرەتا دژی نەزانی و  کۆمەڵگە
دواکەوتوویی بێنە مەیدان و دواجار ڕووبوڕووی ستەمکاران و داگیرکەران ببنەوە، مەبەستی شاعیر 
لێرەدا گەیشتنە بە شوناسی نەتەوەیی کە سەرەتا لە ڕێگەی زانست و زانین خۆی پێناسە دەکا و 

 ار بەرگی سەربەخۆیی و سەربەستی دەپۆشێ.دواج
 لە مەیدانی تەقەددوومدا تەالش ئەسپی نەجاتت بێ   
 لغاوی ئەسپەکەت )فکر( و )علم( ئاوزینگ و زینت بێ
 بەڵێ داییم هونەرمەند بە لە مەیدانی نەبەردیدا      

 بەهۆی عەقڵ و هونەرمەندیت دەبێ تیشکی زەمینت بێ
       جەنگی کەی لەگەڵ جەهاللە نێو گەلدا ئەبێ ئیعالنی 

 عیلم چەک بێ لە ئەم جەنگە وەتەن جێگای کەمینت بێ   
 )دیوانی دڵدار، ل  ( 

ئینجا دڵدار بابەتی گیانفیدایی و لە خۆبووردەیی دەکاتە پێوەرێک بۆ گەیشتن بە ئامانجی شوناسی 
ی تاکی دەمەی دڵ و گیان نەتەوەیی و ئەمەش بنچینەی ناسیۆنالیزم و نیشتمانپەروەرییە، بۆیە تا ئەو

کورد بە فیدابوون بۆ نیشتمان گۆش نەدرێ، ناسیۆنالیزمی نەتەوەیی هیچ مانایەکی نابێ. لە شیعری 
)ڕۆڵەی تازە(دا دڵدار جەخت لەسەر پەروەردەکردنی نەوەیەکی نوێ دەکاتەوە و پێیوایە دەبێ بۆ 

رێ یانی ناسیۆنالیزمی بەبەردا بکبەدیهاتنی ئامانجی نەتەوەیی نەوەیەکی نوێ پەروەردە بکرێ کە گ
. شاعیر سەرەتا لە خودی و گیانی خۆی لە ڕێگەی سەربەستی و سەربەرزی نیشتمان بەخت بکا

خۆی دەستپێدەکا و بەر لە هەموو تاکێکی ناو کۆمەڵگە، ئامادەیی خۆی بۆ گیانفیدایی لە پێناو نیشتماندا 
 :ئاشکرا دەکا

  دانممن ڕۆڵەی کوردستانم    تازە ڕۆڵەی کور
 )دیوانی دڵدار، ل  (                                  تاکو واڵت سەرکەوێ    فیدایە ڕۆح و گیانم

لە سروودی )ئەی ڕەقیب(دا دڵدار لوتکەی شوناسی نەتەوەیی لە چوارچێوەی ناسیۆنالیزمی نەتەوەیی 
بەختکردن دەکا و ئەو دەخاتەڕوو و ئاماژە بە ئامادەیی کۆمەڵگە و الوی کورد بۆ گیانفیدایی و خۆ

 قبووڵ ناکەن و ەبوونژیانی داهاتووی نەوەکان دەسنیشان دەکا هەرگیز ژێردەست ،گەلەی بە خوێن
هەرگیز نامرن. بۆیە بۆ ئەوەی زۆردار و داگیرکەر و دوژمنان بیبیستن و بزانن گەلی کورد شوناسی 

 نەتەوەیی دەستەبەر کردووە، پڕ بە دەنگ هاوار دەکا:
 ڵسانە سەر پێ وەک دلێر      الوی کورد هە

 سا بە خوێن نەقشی ئەکەن تاجی ژیان
 کەس نەڵێ کورد مردووە کورد زیندووە   

 )دیوانی دڵدار، ل  (                                             زیندووە و هیچ نانەوێ ئااڵکەمان  
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لە شیعرەکانیدا بەردەوام فەڕڕوخی یەزدی لە ئێراندا بە شاعیرێکی شۆڕشگێڕ و یاخی ناسراوە. 
هانی خەڵکی داوە دژی دەسەاڵت و داگیرکەر بوەستنەوە و بۆ لەناوبردنی کۆت و بەند و 
ژێردەستەیی، داوای یەکڕیزی و یەکگرتنی کۆمەاڵنی خەڵکی دەکا. دەسەاڵتداران بە بەکرێگیراوی 

ڕش و ڕاپەڕین دژی بێگانە، دز و جەردە و ئەهریمەن دەزانێ و لە الوانی واڵتەکەی دەخوازێ شۆ
 ئەم دز و ئەهریمەنانە بەرپا بکەن.

ئەم شاعیرە یاخییەی ئێرانیش پێیوایە سەرەتای شۆڕش و ڕاپەڕین دەبێ بە لەناوبردنی نەزانی و 
دواکەوتوویی کۆمەڵگە دەست پێ بکا. واتا دەبێ خەڵکی ئێران سەرەتا خۆیان لە دەست ئەهریمەنی 

 ران بێنە مەیدان.نەزانی ڕزگار بکەن ئینجا دژی ستەمکا
 گر ز باد کبر و نار جهق برتابیم روی      
 )دیوان فرخی، ل (                        شاید آب رفتە این خاک باز آید بە جوی

)ئەگەر لە نەزانی و خۆبەزل زانین ڕزگارمان ببێ، ڕەنگە شەرەف و کەرامەتی لە کێس چوومان واتا: 
 بۆ بگەڕێتەوە.(

ا ئەمجارەیان ڕوونتر و ڕاشکاوانەتر دەدوێ و دووپاتی دەکاتەوە کە لە شیعری خوارەوەد 
هۆکاری ژێردەستەبوون و داگیرکراوی و داماڵینی میللەت لە مافەکانی تەنیا نەزانی و دواکەوتووییە. 
بۆیە ڕەخنە لە سەرجەم توێژەکانی کۆمەڵگە بە ڕەنجبەر و ڕۆشنبیر و پێشەوایانی دین و ...هتاد 

 ە سەر ئەوەی کە دەبێ نەزانین و دواکەوتوویی بۆ زانست و ڕۆشنبیری بگۆڕدرێ.دەگرێ و سوورە ل
 تا نشود جهق ما مبدل بە علم       

 پیش ملق بندگی ماست مسجق
 تودەء ما فاقد حقوق سیاسی است   

 تا نشود جهق ما بە علم مبدل 
 ما همگی جاهق و ز دانش محروم   

 (2٩1)دیوان فرخی، ل                   پیر و جوان، شیخ و شاب کامق و اکمق 
واتا: )تاکو نەزانینمان نەگۆڕین بۆ زانست، بە دڵنیاییەوە بۆ هەتاهەتایە ژێدەستی نەتەوەکانی دیکە 
دەبین. خەڵکی ڕەش و ڕووتی واڵت بێ بەهرە لە مافی سیاسین، تاکو نەزانین بۆ زانست نەگۆڕێ. 

 یر و الو، مەال و گەورە و بچووکمان.(ئێمە هەموومان نەزانین و دوورین لە زانست، پ
لەالیەکی دیکە بڕگەیەکی دیکەی هۆکاری ژێردەستەبوون دەخاتە بەر باس کە ئەویش 
دوورکەوتنەوەی توێژەکانی کۆمەڵگە لەیەکترییە، بۆیە لە شیعرەکانیدا داوای یەکڕیزی و یەکگرتنی 

وە و نی یەکڕیزی نیشتمانی دێنێتەکۆمەاڵنی گەلی ئێران دەکا و نمونەی واڵتانی بیانی بۆ سەرکەوت
ئاماژە بە شەڕی نێوان ژاپۆن و ڕووسیا دەکا و دەڵێ تاکو گەلی ژاپۆن یەکڕیز و یەکگرتوو نەبوون 

 نەیانتوانی بەسەر ڕووسیای داگیرکەردا سەرکەون.
  ور ز من خواهی تو حسن اتفاق و اتحاد     

 جنگ ژاپونی و روسی را سراسر آر یاد
    همدیگر نپیوستند دست   اهق ژاپون تا بە 

 کی توانستند روسان را دهند این سان شکست 
 )دیوان فرخی، ل (  
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)ئەگەر ئێوە دەتانەوێ بەرهەمی یەکڕیزی و یەکگرتن بزانن چۆنە؟ شەڕی ژاپۆن و ڕووسیا بێننە 
ی تبەر چاوتان، خەڵکی ژاپۆن تاکو یەکیان نەگرت، نەیانتوانی شکست بە ڕووسیا بێنن و لە ژێر دەس

 ڕزگاریان نەبوو.(  
ئێرانی سەردەمی فەڕڕوخی نە تەنیا بەهۆی ژێردەستەبوون و داگیرکردنی لەالیەن زلهێزەکانی ئەوسا 
بەتااڵن دەبرا، بەڵکو دەسەاڵتدارانی سیستەمی پاشایەتیش دەستیان لە بنە قاقای خەڵکی واڵتەکەیان 

. بە مانایەکی وردتر هەم ددەکر گیر کردبوو و سەروەت و سامانی نەتەوەییان دیزە بەدەرخۆرە
ئازادی و هەم نانیان لێ زەوت کرابوو. فەڕڕوخی ئازادی لە پێش نان دادەنێ و لۆمەی 
ژێردەستەبوون دەکا، بەاڵم کاتێک هەستی ناسیۆنالیزمی نەتەوەیی لەناو خەڵکی واڵتەکەی الواز 

ەتەوەکەی ڕوون بکاتەوە. دەبینێ، سەرەتا هەوڵدەدا پلە و پایەی ئازادی و شکۆی سەربەستی بۆ ن
هەر نەتەوەیەک ئازاد و سەربەست نەبێ هەرگیز ناگاتە شوناسی نەتەوەیی، چونکە لە ڕوانگەی 
داگیرکەران پێناسەی خۆی دەکا و بەردەوام خۆی بە بچووک دەزانێ. لێرەوەیە کە فەڕڕوخی لە 

اسی نەتەوە شیعرەکانیدا ناسیونالیزمی نەتەوەیی ڕەپێش دەخا و خاک و نیشتمان بە شون
دەبەستێتەوە. ئیتر الوان و خەڵکی واڵت لە ڕێگەی سەربەرزی و سەربەستی نیشتمان، دەبێ 
گیانفیدایی بکەن و گیانیان بۆ بەدیهاتنی ئازادی و شکۆمەندی نیشتمان فیدا بکەن. شاعیر لە خۆیەوە 

 دەستپێدەکا و لە شیعری خوارەوەدا ئامادەیی خۆی بۆ گیانفیدایی دەردەبڕێ. 
 زمان کە سر بنهادم بە پای آزادی       آن 

 دست خود ز جان شستم از برای آزادی
 تا مگر بە دست آرم دامن وصالش را      

 می دوم بە پای سر در قفای آزادی
 فرخی ز جان و دل می کند در این محفق     

 (199)دیوان فرخی، ل                          دل نثار استقالل، جان فدای آزادی 
)ئەو دەمەی سەرم لە ڕێگەی ئازادی نیشتمان دادەنێم، دەست بەرداری گیانم بووم لە ڕێگەی ئازادی. 
تاکو بەڵکو دەستم پێی بگا، بە هەموو بوونمەوە هەوڵ دەدەم بۆ گەیشتن بە ئازادی. فەڕڕوخی لەم 

 .(گۆڕەپانەدا دڵی دەکاتە قوربانی بۆ سەربەخۆیی و گیانی دادەنێ بۆ دەستەبەری ئازادی
شاعیری ئێرانی لە شیعرەکانیدا بە تامەزرۆییەوە وەسفی ئازادی و شکۆی سەربەخۆیی و  

پارێزراوی کەرامەت و مافی تاک دەکا، زمان و خامەی شۆڕشگێڕانەی تاوێک لەم مەیدانەدا ناوەستێ 
 ەو بەردەوام لە بەرهەمەکانی هەوڵدەدا بەسەر ئازادی و سەربەخۆییدا هەڵبدا و ستایشی ئەو نەتەو

و واڵتانە دەکا کە سەربەخۆن و کەرامەت و مرۆڤایەتیان پارێزراوە. بۆیە بە مەبەستی ئەوەی شکۆ 
و سەروەری بۆ خاک و نیشتمان بگەڕێتەوە، لە ڕێگەی پیاهەڵدانی ئازادی و سەربەخۆیی، هەستی 

 اینیشتمانپەروەری و ناسیۆنالیزمی نەتەوەیی الی میللەتەکەی زیندوو دەکاتەوە و دواجار داو
 سەرهەڵدان و بانگەشەی شۆڕش لە میللەتەکەی دەکا.

 قسم بە عزت و قدر و مقام آزادی      
 کە روح بخش جهان است نام آزادی

 بە پیش اهق جهان محترم بود آنکس   
 (1١1)دیوانی فەڕڕوخی، ل                 کە داشت از دل و جان احترام آزادی 
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زادی، ئەو ئازادییەی گیانێکی تازە بە بەر جەستەی جیهاندا واتا: )سوێند بە شکۆ و پلەوپایەی ئا
 دێنێتەوە. الی خەڵکی جیهان بەڕێز و سەربەرزە ئەو کەسەی، کە بە دڵ و گیان ڕێز لە ئازادی بگرێ.(

 
 هر مملکتی در این جهان آزاد است     

 آزادیش از پرتو عدل و داد است
 کمتر شود از حاد ە ویران و خراب      

 (213)دیوانی فەڕڕوخی، ل                      تی کە بیشتر آزاد است هر مملک
واتا: )هەر واڵتێک کە لەم جیهانەدا سەربەست بێ، هۆکارەکەی بۆ دادپەروەری دەگەڕێتەوە. بەهۆی 

 ڕووداوەکان کەمتر وێران و کاول دەبێ، هەر واڵتێکی کە پتر سەربەست بێ.(
نیشتمان و شوناسی نەتەوەیی بۆ گەل و شکۆمەندی بۆ  لە ڕێگەی سەربەستییەوەیە کە شکۆ بۆ 

زمان و کولتوور و مێژوو دەگەڕێتەوە. گەیشتن بە ئامانجیش کە هەمان سەربەستی و 
ربانی دەبێ. کاتێک میللەتێک ئامادەبێ گیانی خۆی بەخت وسەربەخۆبوونە، بێگومان پێویستی بە ق

بێدارە و بەرەو شوناسی نەتەوەیی هەنگاوی  بکا، بەاڵم ژێردەستەیی قبووڵ نەکا، ئەوە میللەتێکی
تن بە ئامانج هەر وەکو لە شیعرێکی پێشووتردا دەردەکەوێ، لەم شهەڵبڕیوە. فەڕڕوخی بۆ گەێ

پێناوەدا ئامادەی گیانفیدایی و خۆبەخت کردنە، بۆیە وەکو سەرکردەیەکی شۆڕشگێڕ دەردەکەوێ و 
ین دژی ستەمکاری ناوخۆ و داگیرکەری لەبەردەم خەڵکی سەر سەکۆ دەکەوێ و بانگەشەی ڕاپەڕ

  بێگانە دەکا.
 ما را ز انقالب سر انتخاب نیست     
 (1٩6)دیوانی فەڕڕوخی، ل                     چون انتخاب ما بجز انقالب نیست 

واتا: )ئێمە ناتوانین خۆمان لە سەرهەڵدان ببوێرین، چونکە ئێمە جگە لە سەرهەڵدان هیچ بژاردەیەکی 
 نییە.( دیکەمان

واڵتانی داگیرکەر بە پشتیوانی کردن لە بەکرێگیراوانی ئێرانی کە دەسەاڵتی واڵتیان لە دەست  
دایە، هەوڵدەدەن ئێران بەتااڵن ببەن و بە سەرکوتکردن و لەناوبردنی میللەت درێژە بە سیاسەتی 

ان رامە گاڵوەکانیداگیرکارانەیان بدەن، بەاڵم لەم ناوەندەدا فەڕڕوخی وەکو ئەدیبێکی شۆڕشگێڕ مە
بۆ خەڵکی ئاشکرا دەکا و داوا لە خەڵکی دەکا فریوی ئەم دز و ئەهریمەنانە نەخۆن و لە دژیان 
بوەستنەوە و شۆڕش بکەن و هەرگیز لێنەگەڕێن بەێسەی ئاگری تووڕەیی و یاخیبوون بێ تین ببێ، 

 دەگا.   تاکو سەرکەوتنی یەکجارەکی و لەناوبردنی داگیرکەر و ستەمکاران بە ئامانج
 بدبختی ما تنها از خارجە چون نبود      
 هر شکوە کە ما داریم از داخلە باید کرد
 با جامەء مستحفظ در قافلە دزدانن       

 این راهزنان را طرد، از قافلە باید کرد  
 ، آزادی ما را کشت     داهریمن استبدا

 نە صبر و سکون جایز، نە حوصلە باید کرد 
 ( 11٠ی، ل)دیوانی فەڕڕوخ 
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واتا: )ناخۆشی و ئازارەکانمان تەنیا بەهۆی هێزە داگیرکەرە بیانییەکانەوە نییە، بەڵکو ئێمە دەبێ گلەیی 
و گازەندە و سکااڵکانمان ئاراستەی بەکرێگیراوانی ناوخۆ بکەین. ئەم دزانە بە نهێنی دەستیان لەناو 

م دزانە لە واڵت دەربەدەر بکرێن. دەستی دوژمن داناوە و سامانی واڵت بەتااڵن دەبەن. دەبێ ئە
سەربەستی ئێمەی لەناوبرد، ئیتر چیدیکە ئارامگرتن و دەستەوەستان و دان  ،ئەهریمەنی دیکتاتۆر
 بەخۆدانان ڕەوا نییە.(

بەپێی ئەم شیعرانەی خوارەوە، فەڕڕوخی پێیوایە ڕاپەڕین تەنیا ڕێگە چارەیە بۆ لەناوبردنی  
ستی و مافە ڕەواکانی میللەت، بۆیە دەبێ ڕاپەڕینی میللەتانی دیکتاتۆر و دەستەبەرکردنی سەربە

جیهان ببێتە هێما و ڕەمزی شۆڕشگێڕانەی نەتەوەییمان و وەکو ئەوان دژی دەسەاڵتی ستەمکار بۆ 
 گەیشتن بە مافەکانمان شۆڕش بکەین.

 خیزید ز بیدادگران داد بگیرید    
 (121)دیوانی فەڕڕوخی، ل                        وز دادستانان جهان یاد بگیرید  

واتا: )ڕاپەڕن و مافی خۆتان لە ستەمکاران وەربگرنەوە و چاو لەو میللەتانە بکەنەوە کە ڕاپەڕیون و 
 مافی خۆیان وەرگرتووەتەوە.(

 
 ز انقالبی سخت جاری سیق خون باید نمود      

 وین بنای سست پی را سرنگون باید نمود
           د گشاد      از برای نشر آزادی زبان بای

 ارتجاعیون عالم را زبون باید نمود 
 ( 122-121)دیوانی فەڕڕوخی، ل 

واتا: )دەبێ شۆڕشێکی سەخت سەرهەڵبدا و لە ئەنجامدا الفاوی خوێن هەڵبستێ و دەبێ ئەم دەوڵەتە 
 ،الوازە لە بن و بۆتکەوە هەڵتەکێنرێ و بڕوخێ. بۆ گەیشتن بە سەربەستی دەبێ زمان بێتە گۆ

 توندڕەوان و کۆنەپەرستانی جیهان دەبێ پەست و زەبوون بکرێن.(
زۆرجار ڕاپەڕینی مەدەنی ئامانجی نەتەوەیی ناپێکی و دەبێ بۆ گەیشتن بە ئامانج دەست بۆ  

چەک ببردرێ و بە ئاگر ڕووبەڕووی ستەمکار و دیکتاتۆران ببینەوە، ئەمە بۆچوونی شاعیری 
ی خوارەوەدا ئاراستەی جەماوەری ڕاپەڕیوی واڵتەکەی دەکا شۆڕشگێڕی ئێرانییە کە لەم شیعرانە

و داوایان لێدەکا، بیانکوژن و بە خوێنی سووری دوژمنان ڕووی زەردی نیشتمان سوور و ئاڵ 
بکەنەوە. ئیتر ڕاپەڕینی مەدەنی و گریان و شیوەن لەسەر تەرمی لە خوێن خەڵتاوی الوان هیچ 

 سوودێکی بۆ ئێمە نابێ. 
       انقالبی تازە باید     ،یراندر کهن ایران و

 قتق بی اندازە باید ،سخت از این سست مردم
 تا مگر از زرد روئی رخ بتابیم ای رفیقان      

 چهرەء ما را زخون سرخ دشمن غازە باید 
 (12١)دیوانی فەڕڕوخی، ل 
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دی دەبێ بە تونواتا: )لە ڕابووردوودا ئێران وێران کراوە و دەبێ سەرلەنوێ شۆڕشێک بەرپا بکەین. 
ڕووبەڕووی ئەم دەسەاڵتدارە ترسنۆکانە ببینەوە و هەموویان بکوژین. تاکو بەڵکو ئەم سیما 

 زەرتکەمان بڕەوێتەوە، ڕووی خۆمان بە خوێنی دوژمن سوور و ئاڵ بکەین.(
 

 ای تودە دست قدرت از آستین برون کن     
 وین کاخ جور کین را تا پایە سرنگون کن 

 بری تو حاصق    دل کی میاز اشک و آە ای 
 از انقالب کامق خود را غریق خون کن  

 (19١)دیوانی فەڕڕوخی، ل 
هێزەوە دەستتان لێ هەڵماڵن و ئەم کۆشکی ستەمکاری و نادادپەروەرییە واتا: )ئەی خەڵکینە بە

بڕوخێنن. دەستەوەستان و هەناسەساردی و گریان و زاری ه سوودێکی بۆتان دەبێ، دەست بۆ 
 شۆڕش و سەرهەڵدان ببەن و ڕووباری خوێن هەڵسێنن.(  ئاگری

 
 ئەنجامەکان؛

هەر دوو شاعیر لە ڕێگەی بەبیرهێنانەوەی ڕابووردووی پڕ سەروەری و مێژووی شکۆداری  .1
گەلەکەیان، هەوڵدەدەن هەستی ناسیۆنالیزمی نەتەوەیی و شوناسی نەتەوەیی الی گەلەکەیان 

 دابمەزرێنن.
ن بە ژیانی توێژی چەوساوەی نیشتمانەکەیان ڕێگە بۆ تێگەیشتنی تاکی هەر دوو شاعیر بە گرنگیدا .2

کۆمەڵگەکەیان خۆش دەکەن تاکو بزانن دەستڕەنج و سەروەت و سامانی نەتەوەییان لەالیەن چەند 
کەسێکەوە داگیر و زەوت کراوە و هەر بەم هۆیەوە ئێستاکە ژێردەستەن و سەربەستیان لێ 

 سەنراوەتەوە.
ژێردەستەبوون الی شاعیری کورد و ئێرانی بۆ نەزانی و دوورکەوتنەوەی گرنگترین هۆکاری  .3

کۆمەڵگە لە زانست دەگەڕێتەوە، بۆیە سەرەتا دەبێ دژی نەزانی و دواکەوتوویی ڕاپەڕن و خۆیان بە 
 زانست و زانین پڕ چەک بکەن.

و سەرهەڵدان و شۆڕش لە دژی دەسەاڵتی دیکتاتۆر، ئامانجی سەرەکی بەرهەمەکانی دڵدار  .١
فەڕڕوخین و ئەمەش کاتێک بە ئامانج دەگا کە هەستی نیشتمانپەروەری الی تاکی نیشتمان جێگیر 
ببێ. بۆیە هەر دووکیان لە بەدیهێنانی ناسیۆنالیزمی نەتەوەیی و پەروەردەکردنی لە دەروون و هزری 

 تاک لە ڕێگەی گەیشتن بە شوناسی نەتەوەیی هەوڵی زۆر و بەرچاویان داوە.
یر لە شیعرەکانیاندا لۆمەی پێشەوایانی دین دەکەن کە پێچەوانەی ئەرکی دینی و هەر دوو شاع .١

مرۆڤایەتیان، دەستیان خستۆتە ناو دەستی ستەمکار و دەرەبەگەکان بە مەبەستی داپەۆسینی کرێکار 
 و جووتیاران. 

ەرچی ار ئەگتەنیا جیاوازی لە نێوان دڵدار و فەڕڕوخیدا بۆ شێوازی ڕاپەڕین و شۆڕش دەگەڕێتەوە. دڵد .6
باوەڕی بە گیانفیدایی و خۆبەختکردن لە پێناو ئازادی هەیە، بەاڵم پتر جەخت لەسەر ڕاپەڕینی 
مەدەنیانە دەکاتەوە. لە بەرامبەردا فەڕڕوخی سەرڕای گرنگیدان بە ڕاپەڕینی مەدەنیانە، پێداگری لەسەر 

 گەڕێتەوە. شۆڕشی خوێناوی دەکاتەوە. کە ئەمەش بۆ بارودۆخی سیاسی واڵتەکەیان دە
 


