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 لە بەستێنی بوونی "ئەی ڕەقیب" بە ماڕشی نەتەوەیی،
 کۆماری کوردستانەوە تا ئێستا 

 
 قادر فەتاح ئەحمەد

 زانکۆی کۆیە/ فاکەڵتی پەروەردەی بنەڕەت/ بەشی کوردی
 

 پێشەکی
                               ناونیشان و سنووری توێژینەوەکە:

                      کوردستانەوە تا ئێستا"                                                        "بەستێنی بوونی "ئەی ڕەقیب" بە ماڕشی نەتەوەیی، لە کۆماری 
                                                                                           ناونیشانی ئەم توێژینەوەیەیە و سنوورەی کارەکەش، لێکۆڵینەوەیە لە بەکارهێنانی دەقە شیعرییەکە، 
                                                                               وەک ساااااروودێکی نەتەوەیی لە هەموو کوردساااااتان و بەتایبەتیش لەو شاااااوێنانەی لە چوارچێوەی 

                               قەوارەیەکی سیاسیدا بەکارهاتوە.
                                                 ینی دڵدار )یونس رئوف(ی شاااعیرە، لە سااەردەمی کۆماری                                 دەقە شااێعری"ئەی ڕەقیب" کە لە نووساا  

                                                                           (دا، بۆ مارشااای نەتەوەیی ئەو کۆمارە هەڵبژێردرا. "ئەی ڕەقیب" لەو کاتەوە کە لە     1٠١6         کوردساااتان)
                                                                                      کۆماری کوردستاندا وەک سروودی نەتەوەیی هەڵبژێردرا، بوو بە بەشێکی هەمیشەیی لە ئەدەبیاتی 

مان. سااااااەرەڕا یاتر لە                                 ڕزگاریخوازی و نەتەوەیی                              دەیە بە سااااااەر لە دایکبوونی ئەم    9                   ی تێپەڕینی ز
                   پارچە"، هەر وا وەک    ١                                                              ساااروودە نەتەوەییەدا، هەتا ئێساااتاش لە زۆربەی بەشاااەکانی کوردساااتانی "

                                                                                      سروودی نەتەوەیی ماوەتەوە. ئەم سروودە لە ئەگەری نوێبوونەوە دا دەتوانێ بۆ سەردەمی ئێستا 
         انی بێت.                                     و داهاتووشمان سروودی نەتەوەیی و نیشتم

                           هۆی هەڵبژاردنی توێژینەوەکە
                                             ساااڵەی لە دایکبوونی دڵدار، دانەری سااروودی "ئەی      1٩٩                                      ئەم توێژینەوەیە، کە بۆ کۆنفرانساای یادی 

                                                                                    ڕەقیب" ئامادە کراوە،  لە مێژووی "ئەم دەقە وەک سااااااروودی نەتەوەیی و کۆمەڵێک الیەنی دیکەی 
             دەکۆڵێتەوە. 

                   ڕێبازی توێژینەوەکە
                                                                  ی ساااوود وەرگرتن لە ساااەرچاوەی مێژوویی پێوەندیدار بە باساااەکە،  پشاااتی بە                 توێژینەوەکە وێڕا

                               ڕێبازی وەسفی و شیکاری بەستوە. 
                     ناوەرۆکی توێژینەوەکە

               بەش پێک هاتوە.   3                               ئەم توێژینەوەیە لەم پێشەکییە و 
                                                                                   بەشی یەکەم تەرخان کراوە بۆ سروودی نەتەوەیی و پێویستیی نەتەوەکان بەم جۆرە سروودە کە 

                          بۆ چی نەتەوەکان پێویستیان    -                      سروودی نەتەوەیی چیە؟ ب   -                        ەری گرتووەتە خۆی:   ئەلف       دوو تەو
                          بە سروودی نەتەوەیی هەیە؟ 
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                                                                                بەشااای دووهەم لە ژێر ساااەردێڕی ئەی ڕەقیب ، چۆن بوو بە ساااروودی نەتەوەیی؟ لە دوو تەوەر 
    وێن   "شاا   - ب                                                           ڕێگاکانی جێگیربوونی مارشاای ئەی رەقیب لە کۆماری کوردسااتاندا،   -               پێک هاتوە: ئەلف

                                                          پەنجەی هونەرمەندان و مۆسیقارە کوردەکان لە سەر ئەی ڕەقیب "
                                                                                      بەشی سێهەم لە  ژینگە و پانتایی جۆگرافیایی سروودی ئەی ڕەقیب دواوە. تەوەرەکانی ئەم بەشی 
                                                                                      بریتین لە: ئەلف هۆکارەکانی بەرفراوانیی ژینگەو پانتایی سااااااروودی ئەی رەقیب، ب: بۆ چی" ئەی 

                                                               ک سااااااروود و ماڕشاااااای نەتەوەیی ماوەتەوە؟ ئەنجامی توێژینەوەکەش لە گەڵ                 رەقیب" هەر وا وە
                                                                                     پاشااااکۆیەکی پێکهاتوو لە دەقی "ئەی ڕەقیب" بە دیالێکتە جۆراوجۆرەکانی زمانی کوردی،و لیسااااتی 

                                سەرچاوەکان، لە کۆتاییدا هاتوون.
 

                                                                     بەشی یەکەم : سروودی نەتەوەیی و پێویستیی نەتەوەکان بە سروودی نەتەوەیی
                             سروود یا مارشی نەتەوەیی چیە؟      ئەلف: 

                                                                                     لە نێو کوردیش وەک هەر نەتەوەیەکی دیکە، هەر لە کۆنەوە گۆرانیی جۆراوجۆر هەبووە.گۆرانیی   
                                                                                          تایبەت بە کار لە نێو مووچە و مەزرا،گۆرانیی پێوەندیدار بە کۆه و کۆچبار و گەرمیان و کوێساتان 

                      شااااااەڕدا، گۆرانیی دایکااان                                                      کردن، گۆرانیی کاااتی خۆشاااااایی وەک زەماااوەنااد و سااااااەرکەوتن لە
                                                                                        بۆالواندنەوەی مندااڵنیان، گۆرانیی تایبەت بە ماتەم و شاایوەنی لە دەسااتدانی ئازیزان و زۆر جۆری 

              دیکەی گۆرانی.
                                                                                  ئایا ساااروودیش جۆرێکە  لەگۆرانی و هەر لە کۆنەوە  کورد خاوەنی ساااروود بووە؟  بەو جۆرەی 

                                    ۆنترین مێلۆدی و ئاوازی حەماسااای بوون،                                                لە هێندێک ساااەرچاوەکان دا هاتوە کوردەکان خاوەنی ک
                                                                                     بەاڵم بە هۆی بێبەشی لە دەسەاڵت و کیانی تایبەت بە خۆیان و ڕووبەڕوو بوونەوەی بەردەوام لە 

      قازی        ئەحمەد                                                                             گەڵ هێرش و پەالماری داگیرکەران، ئەم سامانەی خۆیان بە داخەوە بۆ نەپارێزراوە.
                         ساڵ بعد از میالد" ئاماژەی       2٩٩٩             ق از میالد تا       ساڵ قب      2٩٩٩                     الصە تاریخ کردستان، از خ "       کتێبی    لە

                     پێش زایین، دوای هێرش      ١٩1     ساااااڵی                                                     بەو قسااااەیەی  "گزنفۆن"مێژوونووساااای یونانی کردوە کە "له
        کان به               کوردسااااااتان، کورده        یشااااااتینه  گه       دا که  وه    ڕانه       کاتی گه            ر ئێران له  سااااااه      کان بۆ              کردنی یونانییه

                       ری یونان. " ئەم قسەیەی    شکه    ر له  سه                    خۆیان هێرشیان کرده      ت به                           خوێندنی ئاوازو سروودی تایبه
                                                                                       گزنفۆن هەرلەو کاتە دا کە پێشینەی دوور و درێژی ژیانی کورد لەم ناوچەیە دەسەلمێنێ، دەریشی 
                                                                                   دەخا کە  خاوەنانی ئەم ساااااەرزەوییە هەر لە کۆنەوە خاوەن ساااااروود و ئاوازی تایبەت بە خۆیان 

  (    2٩1١                 بوون.)عەلی لەیالخ،
                                                                         ەی باساااای جیاوازیی سااااروود لە گەڵ گۆرانی بکرێت، هەڵوێسااااتەیەک لە سااااەر ڕەچەڵەکی         بەر لەو

                                                                                       وشەی "سروود" پێویستە. "سروود وشەیەکی کۆنی ئاڤێستایییە کە لە گاتاکانی  زەڕدەشتدا هاتووە 
                                                                                   و ڕێشااەی وشااەی سااترانی کوردییە و لە کۆنترین ناوچەکانی کوردسااتان کە زاراوە کرمانجن، ئەم 

                                                                  دەبرێ، بەاڵم دواتر بە هاتنی ئیسااااااالم، چونکە ئەم سااااااروودانە یارسااااااانەکان و              وشااااااەیە بە کار 
                                                                                           ئیزەدییەکان خوێندوویانن، پێیان گوتوون:) گۆرانیی( واتە ئاوازی گاورەکان، یانێ هەر ئاوازێک کە 
                                                                                               یارسانەکان یا ئیزەدییەکان گوتبێتیان، ناویان ناون )گاورانیی( واتە سترانی ناموسوڵمانانە، یان ئەو 

                                                                                       وازانەی کە ناموسااوڵمانەکان، یا کافرەکان یا گاورەکان خوێندوویانن! ناوی هۆزی )گۆران(یش کە   ئا
                                                                                 ڕەدووی ئااایینی یااارسااااااااان)ئەلحەق(ەکااانە، لەم وشااااااەیە کەوتۆتەوە و یەکێ لە ئااایینە کۆنەکااانی 
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                                                                                          کوردەوارییە، کە زمان و گۆرانیی کوردیان هەتا ئێسااتا پاراسااتووە و لە ناو دڵی خاکی کوردسااتاندا
                                                                                       دەژین و کۆنترین تیرەی کوردن و کورد دەبێ شااااانازییان پێوە بکا. دیتنێکی دیکەش هەیە کە دەڵێ 
                                                                                   گات یانێ سروود، سروودیش دیارە بە هەڵبەستی بڕگەیی دەگوترێ نەک پەخشان.")ناسر ڕەزازی، 

2٩٩6    )  
   .      ەکەی                                                                               ئەوەی سروود لە جۆرەکانی دیکەی گۆرانی جیا دەکاتەوە، هەم نێوەرۆکە و هەم کێشی شێعر

                                                                         لە ڕووی نااوەرۆکەوە سااااااروود بە زۆری نێوەرۆکی نیشااااااتماانی و حەمااساااااای و کۆمەاڵیەتیی 
                                                                                    هەیە.سااروودەکان  بە ڕیتمی خێرا و"دوو زەڕب" و بەشااێوەیەکی هاندەر دەگوترێن و بە گشااتی لە 
                                                                                 گەڵ گۆرانی لە ڕووی ڕۆڵی کۆمەاڵیەتی و هەساااااات بزواندنەوە، جیاوازن. "سااااااروودە نەتەوەیی و 

                                                                          ەکان لە ژێر کاریگەریی ڕیتمی ماڕش و موزیکی شااااەڕ دان کە هاندەری شااااەڕڤانانن بۆ          نیشااااتمانیی
                                                                                      ئازایەتی نواندن و شەڕانی بوون، هەر بۆیەش بە ئامێری مۆسیقایی هەژێنەر وەک سەنج و کەڕەنا 
                                                                                         پێشااکەش دەکرێن. بەاڵم گۆرانی  زیاتر پێوەندیی بە ڕازونیازی دڵدارانەوە هەیە، لە هەسااتێکی پاکی 

                                                                        وە سااااااەرچاوە دەگرێ و بە شااااااوێن  دنیایەکی بە دوور لە شااااااەڕ و دوژمنایەتی و ڕقدا       مرۆییە
  (    2٩13                   دەگەڕێ.")ترنم نسیم،

                                                                                  وەک لە ناوەکەشی ڕا دەردەکەوێ سروودی نەتەوەیی بە بەستەیەک یا هۆنراوەیەک دەگوترێ کە 
       ساااتایشااای                                                                                لە ڕووی ناوەرۆکەوە باس لە نەتەوە و نیشاااتمان بکا. ئاوڕدانەوە لە مێژووی نەتەوە و

                                                                                             شانازییەکانی تێدایە. بانگەوازی ڕۆڵەکانی نەتەوە دەکا بۆ پاراستنی نیشتمانەکەیان و بەرز کردنەوە 
                                                                                  و بەرزڕاگرتنی ناااوی نەتەوەکەیااان. گیااانی نەتەوەپەرسااااااتی و خۆبەختکردن لە پێناااوی مااانەوەی 

               رەیەکی زۆر لە                                                                        نەتەوە و پاراستنی سەربەخۆیی و سەربەستیی نەتەوە و واڵت، پەرەپێدەدا. لە ژما
                                                                                  سااااااروودە نەتەوەییەکانی جیهاندا، ناوی  نەتەوە  و واڵتی خاوەن سااااااروودەکە  هاتوە،  کە وەک 
                                                                                           نموونە دەتوانین ئاماژە بە سروودی نەتەوەیی ڕووسیا، ئەلمان، ئۆکڕاین، ئێران، تاجیکستان بکەین.

                  وت بۆ توێژینەوەکە               واڵت کە بە ڕێکە    9٩                                                  توێژینەوەیەکی گوتارناسااانە لە بارەی سااروودی نەتەوەیی
                                                                                  دەسااتنیشااان کراون، دەریدەخا کە  لە هەموویاندا کۆمەڵێک چەمک و مەبەسااتی وەک یەک دووپات 

                                         بوونەوە. ئەو چەمک و مەبەستانە بریتین لە:
        ئازادی،    - 3                                         دەرد )ئازار چێشااااااتن، تێداچوون، شااااااەهید بوون(    - 2                     هێرش )شااااااەڕ و پێکدادان(   - 1  

                                سەربەخۆیی و ڕزگار بوون لە دیلی.
          شااااادی )وەک    - ١                                                          روشاااات، چیا و چەم و  شااااوێنگەلێکی تایبەت لە سااااروشااااتی واڵتێک.      ساااا - ١

                               گۆرانییەکان، خۆشی و خۆشەویستی(
                                                چەمکگەلێکی نۆسااااااتالژی وەک مێژوو،بیرەوەریی و باب و  - 9                                ئایین، ئیمان خوا وپێغەمبەر.        - 6

             باپیران.    
                             یەکیەتی، وەفاداری،دادپەروەری                                                       ئامانجە بەرزە مرۆییەکانی وەک ڕاسااتوێژی، شااکۆ و شااانازی،   - ١

  (  9١  ،     13٠3                                              و ئاشتی.)سعید مهرپور، حبیب احمدیو مرجان نادری،
                                                                                      یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی سااااااروودە نەتەوەییەکان ئەوەیە کە وەکوو دەق کورتن و بە کەمترین 
                                                                                   وشااااااە زۆرترین پەیاام دەگەیەنن. بە دەربڕینێکی دیکە لە ڕووی واتااییەوە چڕ و پڕن و بە هۆی 

                                                                                   ێوەرۆکی حەماساای و هەساات بزوێنیان زۆرترین کاریگەرییان لە سااەر بەردەنگ هەیە. پیاهەڵدانی  ن



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

 316 

7 

                                                                                        مێژوو، نەریتەکان، ئامانجەکان و خەباتی نەتەوەیەک و ڕێزلێگرتنیان، هەوێن و نێوەرۆکی سااروودە 
                      نەتەوەییەکان پێکدێنن.

                                                   بۆ چی نەتەوەکان پێویستیان بە سروودی نەتەوەیی هەیە؟   - ب
                                                      نەتەوەی خۆیان هەیە و بە ساااەربەخۆیی گەیشاااتوون، ه ئەوانەی    -                 ه ئەوانەی دەوڵەت            نەتەوەکان

                                                                                         هێشتا سەربەخۆ نەبوون و لە قۆناغی خەباتی ڕزگاریخوازیدان، پێویستیان بە هونەر و ئەدەبیاتێکی 
ندا بەهێز بکەن.  یا تاکەکان نازیکردن بە نەتەوە و واڵت لە یەکە یەکەی  یانی شاااااااا                                                                                       ئەوتۆ هەیە کە گ

                                                                          نەتەوەیی یەک لەو ساااامانە مەعنەوییانەیە، کە لەالیەک تۆوی خۆشاااەویساااتیی نەتەوە و         ساااروودی
                                                                                       نیشتمان و هەستی شانازیکردن بە مێژوو و جوانییەکانی و، باوەر و بڕوای بەرگری لەو نەتەوە و 
                                                                                     نیشااااااتمااانە  لە بیر و هزری ڕۆڵەکااانیاادا دەچێنێ، لە الیەکی دیکە هەڵگری پەیااامە بۆ نەتەوەکااانی 

                                                                                ر و ئەو هێز و الیەنانەی تەماحی داگیرکردنی خاکی ئەو نەتەوەیەیان هەیە یا بە کردەوە        دەوروبە
                                                                                    بوونە هۆکاری  بندەسااااااتیی ئەو نەتەوەیە و داگیرکردنی خاکەکەی. پەیامەکەش ئەوەیە کە واڵت و 
                                                                                 نەتەوەی خۆمان خۆشااااااادەوێ، بەرگریی لێدەکەین و ڕێگاتان پێنادەین نیشااااااتمانەکەمان داگیر و 

               ان پێخوست کەن.         سەربەستیم
                                                                                سااروودی نەتەوەیی وەک یەک لە ڕەمزەکانی سااەربەخۆیی واڵتێک و نەتەوەیەک، مێژوویەکی زۆر 

         ی زایین.    ٠٩١                                                                         کۆنی نیە.  کۆنترین ساااروودی نەتەوەیی هی واڵتی ژاپۆنە، کە دەگەڕێتەوە بۆ سااااڵی 
       زۆربەی                  دا هۆنراوەتەوە.۱۵۷۲   -  ۱۵۶۸                                                سروودی"هت ویلهلموس" ی هولەندیش لە نێوان ساڵەکانی

              ی زایینیدا لە   2٩  و     1٠                                                              هەرە زۆری ساااااروودە نەتەوەییەکانی واڵتانی دیکەی جیهان لە ساااااەدەکانی 
          ی زاینین.   1١                                                                    دایکبوون.  ژمارەیەکی کەمیش بۆ نموونە سااااااروودی نەتەوەیی یۆنان هی سااااااەدەی 

  (    13٠3                   )باشگاە خبرنگاران، 
                     تایبەت پێشاااکەش دەکرێ.                          داو بە گوێرەی ڕێوشاااوێنێکی                                  ساااروودی نەتەوەیی لە بۆنەی جۆراوجۆر

                                                                                    ڕێوشوێنێک کە لەکاتی پێشکەشکردنی  سروودەکە دا بەڕێوە دەچێ، ڕێزی بینەران و گوێگران بۆ 
                                                                                    سروودەکە و پەیامەکانی سروودەکە دەگەیەنێ. لە کاتی بەڕێوەچوونی پێشبڕکێی وەرزشی لە گەڵ 

  ی                     ، لە دەسپێک یا کۆتای                                                                واڵت و نەتەوەی جیاواز، کاتێک وەفدی واڵتێک سەردانی واڵتێکی دیکە دەکا
                                                                                   فساااتیڤاڵ و کۆنگرە و کۆڕ و کۆبوونەوەی گرنگدا، هەروەها لە ڕێورەسااامی بەخاکساااپاردنی تەرمی 
                                                                                     قااارەمااانااان و ناااودارانی نەتەوە و بیرەوەری و ڕێزلێگرتنیااان، کاااتی سااااااەرکەوتنە نەتەوەییەکااان، 

                 ئاساااایی دەبێتەوە،                                                                  هەروەها ئەو کاتانەش کە واڵت و نیشاااتمان بەرەورووی هەڕەشاااە و دۆخێکی نا
                                                                                   سروودی نەتەوەیی پێشکەش دەکرێ. لە زۆر واڵت، فێرکردنی سروود دەکەن بە بابەتێکی خوێندن  
                                                                                          و کتێب و مامۆستای تایبەت بۆ فێرکردنی سروودە نەتەوەیی و نیشتمانییەکانیان بە قوتابیان دابین 

               فەسڵ پێکهاتوە،    6      کە لە                                                                    دەکەن. کتێبی فارسیی پۆلی پێنجی سەرەتایی پەروەردە و فێرکردنی ئێران
                                                                                  فەساااەی ساااێهەمی خۆی بۆ ساااروودە نەتەوەیی و نیشاااتمانییەکانی ئەو واڵتە تەرخان کردوە.)کتێبی 

  (    13٠١                           فارسی پنجم دبستان، چاپ دوم 
                                                                                   " لە زۆر واڵت قوتابیان هەموو بەیانان لە گەڵ  ڕێوڕەساااااامی هەڵکردنی ئااڵ، بە تێکڕا سااااااروودی   

                                                       بۆ ئەوەی  هەر لە تەمەنی منااداڵییەوە بە وشااااااە و پەیااامەکااانی                              نەتەوەیی واڵتی خۆیااان دەڵێنەوە 
                                                                               سااااااروودی نەتەوەیی خۆیااان و ڕێزلێگرتن و شااااااااانااازی پێوەکردنی ڕابێن. لە بنکە و  فێرگە و 
                                                                                    بارەگاکانی ساااوپای نەتەوەیی واڵتان، لە کاتی ڕێژە ڕۆیشاااتن، یا وەرزشااای بەیانانی ساااەربازان و 
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                                              ۆنەی دیکەی تایبەت بە سااوپا دا، سااروودی نەتەوەیی                                      کاربەدەسااتانی سااوپایی و لەشااکری یا  لە ب
                                پێشکەش دەکرێ." )سەرچاوەی پێشوو(

                                                                              هەر وا کە ئااااڵی نیشااااااتمااانی بووە بە ڕەمزی هەبوونی نیشااااااتمااانێااک، و ئەو واڵتە بەو ئااااڵیە 
                                                                                         دەناسرێتەوە، سروودی نەتەوەیی هەر نەتەوەیەکیش بوونی ئەو نەتەوەیە دەگەیەنێ. لە ڕاستیدا ئااڵ 

                                                                               تەواوکەری یەکترن و لە زۆربەی بۆنەکاندا بە یەکەوە سوودیان لێ وەردەگیرێ. " یەكێك          و سروود
                                                                                        لە خاڵە جیاكارەكانی هەر نەتەوەو دەوڵەتێكی سەردەم لە نەتەوەو دەوڵەتێكی دی، بوونی )سروودی 
                                                                                   نیشااتمانی(یە. )سااروودی نیشااتمانیی(یش ئەگەر رۆڵی وەك ئااڵی واڵت نەبێت، ئەوا هیچی وای لەو 

                                                                    تر نییە، چونكە مەسااااااەلەی سااااااروودی نیشااااااتمااانی زۆر گرنگە لە ناااساااااااااناادنی گەالن و    كەم
  (    2٩1١                           واڵتان".)عەبدولڕەحمان سەدیق،

                                                                            بەم جۆرە هەم ڕێوشاااوێنی فەرمی و دیپلۆماسااایی ئەمڕۆی جیهانی سااایاساااەت دەخوازن واڵتێک   
  و        خوازی                                                                           ساااروودی نەتەوەیی تایبەت بە خۆی هەبێ، هەم  پێویساااتیی بە هێز کردنی گیانی نەتەوە

    دا.                                        نەتەوەپەروەریی لە نێو تاکەکانی نەتەوەیەک
                                                     بەشی دووهەم: ئەی ڕەقیب ، چۆن بوو بە سروودی نەتەوەیی؟

                                                            چۆنیەتیی جێگیربوونی مارشی "ئەی رەقیب" لە کۆماری کوردستاندا.   -    ئەلف
                                                     لە ڕۆژهەاڵتی کوردساااااتان، وەدیهاتنی ئاواتێکی لە مێژینەی    1٠١6                            پێکهاتنی کۆماری کوردساااااتان لە 

                                                                                      نەتەوەی کورد بوو."ڕاگەیاندنی کۆماری میللی کوردسااااااتان لە مەهاباد و دامەزراندنی دەزگاکانی 
                                                                                       بەڕێوەبەرایەتییەکی کوردی لە الیەن سااااااەرانی "ح.د.ک."ەوە قۆزتنەوەی ئەو دەرفەتە مێژووییە بوو 

  (  6٩      2٩٩2،1                                                                          کە بۆ جوواڵنەوەی نەتەوەیی گەلی کورد لە ئێران هاتبووە پێش.")یاسین سەردەشتی، 
                                                                                 لە سااەردەمی نوێی دوای سااەرکەوتنی شااەڕی دووهەمی جیهانیدا، کە زۆر نەتەوە و واڵت لە چنگ 
                                                                                    فاشااااایزم ڕزگاریان ببوو، هەروەها بە دوای چەند دەیە لە بەد عەهدیی براوەکانی شاااااەڕی یەکەمی 
                                                                                     جیهانی و ڕێگربوونیان لە پێکهاتنی دەوڵەتێکی سااەربەخۆی کوردی، پێکهاتنی کۆماری کوردسااتان، 

                                                                            ووە مایەی هیوا و خۆشااااایی کورد لە هەموو بەشاااااەکانی کوردساااااتان. هەر کوردێکی دڵساااااۆز و  ب
                                                                       نەتەوەپەروەر کۆمااااری کوردسااااااتاااان و پێتەختەکەی، شااااااااااری مەهااااباااادی بە ڕووگەی خۆی 
                                                                                    دەزانی.کۆماری کوردسااااااتان هەوڵی دەدا نوێنگەی هیوا و چاوەروانییەکانی نەتەوەکەی بێ و زۆر 

                                                             و سەدان ساڵ بوو لێیان بێ بەش کرابوو، بێنێتە دی، وەک هەڵکردنی                              شت کە ئەو نەتەوەیە، دەیان
                                                                                     ئااڵی کوردساااتان،بە فەرمی کردنی خوێندن بە زمانی کوردی، پێکهێنانی ساااوپای میللی و هەڵگرتنی 
                                                                                     چەندین هەنگاوی گەورەی دیکەی نەتەوەیی.  هەڵبژاردنی سروودی نەتەوەییش یەک لەو هەنگاوانە 

پاش پێکهاتنی کۆما تان سااااااروودێکی ڕەساااااامی بۆ حیزب)حیزبی دیموکراتی                       بوو."                                                    ری کوردساااااا
                                                                                 کوردساااتان( و کۆمار دانرا. ئەو ساااروودە هەمان ساااروودی بەناوبانگی "ئەی ڕەقیب"ەکەئێساااتاش 
                                                                                 ساااروودی ڕەسااامیی حیزبە. هەڵبژاردنی ئەم ساااروودە بە ڕێکەوت نەبوو. دەکرێ بەێین پاش چەند 

                                        ۆی دابمەزرێنێ و دەسااەاڵت بە دەسااتەوە بگرێ.                                            ساااڵ گەلی کورد توانی فەرمانڕەوایی نەتەوەیی خ
                                                                                بۆیە پێویساااااات بوو هەر وەک ئەو ساااااارودە دەڵێ بگوترێ کە:"ئەی ڕەقیب هەر ماوە قەومی کورد 

  (  3١  ،     2٩٩2                                                  زمان ، کەس نەڵێ کورد مردوە کورد زیندوە" )قاسملوو، 
  :        دڵدار      یونس  )       رمان   روه         نیشتمانپه        شاعیری      ( دا،    1٠١٩       ساڵی )     له           قاااایب ( كه    ی ره                "...سروودی ) ئااااه

     مین  كاه  یاه    بۆ      كااتی    لاه     دا،  (     1٠١١  ی   12 ی  19 )       رواری  باه    لاه       جااریش     مین  كاه  یاه    بۆ        دایناا    (    1٠١١ -    1٠1١
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               ماندا، سروودی)        ی ئااڵكه  وه       رزكردنه ه ب   ڵ  گه  له        هاباد،  مه      شاری    له  (            كوردسااتان      ئااڵی  )         ڵكردنی     جارهه
  (    2٩16        زا شوان،           ش كارا. )رە     پێشكه    وه      ئاوازه           قایب ( به    ی ره  ئه
                 مەیاادانی چوارچرای        (، لااه    1٠١6                 ی کااانوونی دووەمی   22 )      132١            ی ڕێبەناادانی  2               هەر وەهااا "ڕۆژی   

کادرەکانی حیزبی دیموکرات و جەماوەڕێکی زۆری شاااااااار و  مادەبوونی زۆربەی  ئا باد بە                                                                                 مەها
                                                                                نوێنەری ناوچەکان  و عەشااایرە کوردەکان هەر لە ماکۆوە  هەتا ساااەقز و ساااەردەشااات کە پێشاااتر 

                                                                                  انگ کرابوون، ئاهەنگی  مەراسااااایمی ڕاگەیاندنی کۆماری میللیی کوردساااااتان دەساااااتیپێکرد. دوای  ب
                                                                                  چڕینی سااااروودی نەتەوەیی ئەی ڕەقیب هەر ماوە قەومی کورد زمان و هەڵکردنی ئااڵی نەتەوەیی 
                                                                                      کورد ... لە ناو جۆش و خرۆش و  چەپەە و بەختەوەریی جەماوەردا گەورەپیاوانی کورد و سەرانی 

  (  62  ،     1٠٠9                                                دەستیان بە وتار خوێندنەوە کرد.") غەنی بلووریان،        ح.د.ک
                                                                              دوای پێکهاااتنی کۆماااری کوردسااااااتااان و وەگەڕکەوتنی وەزارەت و دامەزراوەکااانی، پێویسااااااتیی 
                                                                                       هەڵبژاردن و بە کارهێنانی ساااروودی نەتەوەیی، زیاتر لە پێشاااوو خۆی نواند. هەڵکردنی بە فەرمیی 

                                                 نی خوێندن بە زمانی کوردی و ڕێوڕەساااامی سااااەرلەبەیانیی                                ئااڵ لە شااااارەکانی دیکە، دەسااااتپێکرد
                                                                                      قوتابخانەکان، ڕێژە و مانۆڕی هێزی پێشاااااامەرگە لە بۆنەکاندا، هاتنی کەسااااااایەتی و پیاوماقوواڵنی 
                                                                                 کورد بۆ مەهاباد بە مەبەسااااتی چاوپێکەوتنی سااااەرکۆمار پێشااااەواقازی محەممەد و زۆر جووڵە و 

                                    ە کۆماری کوردساااتانیان دەخواسااات ساااروودی                                       چاالکیی سااایاسااای و کولتووری و ساااوپایی دیکەل
                   ک(دا، ساااروودی خوایە  -                                                               نەتەوەیی تایبەت بە خۆی هەبێ. دیارە پێشاااتر "لە ساااەردەمی کۆمەڵەی) ژ

                                                                                        وەتەن ئاواکەی  زیاتر باو بوو و لە زۆر کۆڕ و کۆبوونەوەدا  دەخوێندرایەوە. جگە لەو سااااروودە، 
                                   ینە، بەهەشااتی سااەرزەمینە"زۆر لە ئارا                                                  "شاااخی ڕەنگاوڕەنگی کوردان" و سااروودی "نیشااتمانم ڕەنگ

  (    2٩1١                       دابوون.")جەلیق گادانی، 
                                                                                کاتێک دەگەڕێینەوە سەر الپەڕەی چاپەمەنیی سەردەمی کۆماری کوردستان، هەم وشەی سروودی 
                                                                                 نەتەوەیی دەبینین هەم ماااڕشاااااای نەتەوەیی. لە چەناادین ڕێپۆرتاااژی تااایبەت بە هەڵکرانی ئااااڵی 

                                                          یا لە بارەی چاالکیی سیاسی و کولتووریی ئەو کاتدا، باسی ئەوە                              کوردستان لە شار و  گوندەکان، 
                                                                                      کراوە کە سااروود یا ماڕشاای نەتەوەیی پێشااکەش کراوە، بەاڵم تەنیا لە یەکێکیان دا، ناوی سااروودە 
                                                                                    نەتەوەییەکە)ئەی ڕەقیب( هاتوە. وا دەردەکەوێ کە بێجگە لە "ئەی ڕەقیب" ساااااروودی  دیکەشااااایان 

                                ی ڕۆژنامەی "کوردسااااااتان" داکە ڕۆژی   13                   وە. چونکە لە ژمارە                           وەک سااااااروودی نەتەوەیی ناوبرد
                                                         باڵو بۆتەوە، شێعری "نیشتمانم رەنگینە، بەهەشتی سەرزەمینە"ی       132١          ی ڕەشەمەی   2١         چوارشەمە 

                                                                               هەژار چاپ کراوە و لە سااەریشاای نووسااراوە:" سااروودی ملی کوردسااتان".)رەفیق ساااڵح و ساادیق 
  (  ١١  ،     2٩٩9      ساڵح، 

                                                         وردسااااااتاندا، لە نێو کۆمەڵێک ساااااارووددا کە نێوەرۆکی نیشااااااتمانی و                         ئەوە کەبۆ چی لە کۆماری ک
                                                                              نەتەوەییشااااایان هەیە و بە گوێی خەڵکیش ئاشااااانا بوون، شاااااێعری"ئەی ڕەقیب "یان بۆ ساااااروودی 
                                                                                        نەتەوەیی هەڵبژاردوە یا هێناویانەتە پێشااااەوەی سااااروودە نەتەوەییەکان، جێگای تێڕامانە. کۆمەڵێک 

                                                  کەم یااا زۆر ڕۆڵیااان بووبێ لە هەڵبژاردنی ئەو دەقە بۆ                                    هۆکااار هەن کە هەر کااامێکیااان دەتوانن
                 سروودی نەتەوەیی.
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                                                                                 یەکەم، شاااێعری "ئەی ڕەقیب"لەگەڵ ئەوەی لە ڕووی سااانعەتی شاااێعری و ڕەوانبێژی و جوانکاریی 
                                                                                       ئەدەبییەوە، شاااتێکی نێوەنجی و ساااادەیە بەاڵم وەک نێوەرۆک،خاوەنی ئەو تایبەتمەندییانە بووە کە 

                    لێی چاوەڕوان دەکرێ.                   بۆ سروودی نەتەوەیی 
                                                                                    دووەم لە نێو چەندین تێکۆشەر و نیشتمانپەروەری باشووری کوردستان کە بە نیازی خزمەتکردن 
                                                                                لەو حکوومەتە کوردییە خۆیان گەیاندبووە مەهاباد، چەند کەسااااااێکی کۆیی هەبوون، کە دەشاااااااێ 

     قیب"              ان کە "ئەی ڕە                                                                        ئاگاداری ناوبانگی دڵدار و بە تایبەتی ئەم شااااااێعرەی بووبن و تەنانەت زانیبێتی
                                              هەر لە ئەساسدا بۆ نیازێکی لەو چەشنە نووسراوە.

                                                                                    ڕاساااتییەکەشااای ئەوەیە کە  ئەو دەقە شاااێعرییە بە بەراورد لە گەڵ ساااروودە باوەکانی ئەو کات و 
                                                                                  دەقە شاااااێعرییەکانی دیکە کە نێوەرۆکی نەتەوەیی و نیشاااااتمانیان هەبوو، بۆ ساااااروودی نەتەوەیی 

                                                        فەرمانی کەسااااێک یان حزبێک نەبووەتە مارش و رەمزی نەتەوەیی،                             گونجاوتر بوو."ئەو شاااایعرە بە
                                                                                 بەڵکوو بە گەورەیی خۆیی و هەسااااااتی بەرزی و ئەو ڕووحیەتە مەزنەیە کە لەنێوان وشااااااەکاندا، 
                                                                                       لەنێوان تۆن و مانا و ئاوازەکەیدایە بووەتە مارش و ڕەمزی بوونی کورد.")جەبار جەماڵ غەریب، 

2٩19    )  
یانێکی بەهێز یب" گ ێدایە و نێوەرۆکێکی                          "ئەی ڕەق تانەوەی ت                                                           ی بەربەرەکانی و بەرخۆدان و هەساااااا

                                                                                   حەماساایی هەیە. شاااعیر لەم دەقەدا وەک تاکێک نادوێ و جێناوی کەساای سااێهەمی کۆ )ئێمە(بەکار 
                                                                                دێنێ و بەردەنگەکەشاااااای )ئەی ڕەقیب( یا هەر ئەو الیەنەیە کە خوازیاری بندەسااااااتی و شااااااکان و 

                                                        وڕ و تین و لێبڕاوییەوە لە ئیرادەی نەتەوەکەی بۆ مانەوە و                                   توانەوەی نەتەوەی کوردە. دڵدار بە گ
                                                                                         بەردەوامی دەدوێ و بە گوێیاندا دەدا کە کورد نامرێ و بەڵگەشی بۆ مانەوە و نەمریی نەتەوەکەی، 
                                                                                   مێژووە خوێناوییەکەیەتی کە دەریدەخا کورد ئامادەیە تاجی ژیان بە خوێنی خۆی بنەخشااااااێنێ و 

           ئازاد بژی.
                                                                 گەنامەکانی ساااااەردەمی کۆماری کوردساااااتاندا، بڕیارێکی نووساااااراوی ئەوتۆ لە                  لە چاپەمەنی و بەڵ

                                                                                   بارەی هەڵبژاردن و دەساااتنیشاااانکردنی "ئەی ڕەقیب" وەک ساااروودی نەتەوەیی نابیندرێ. تەنانەت 
                                                                                    دەقی شااێعرەکەش لە هیچ کام لە ژمارەکانی ڕۆژنامەی "کوردسااتان" و گۆڤارەکانی ئەو سااەردامدا 

                                                         ەم بیرەوەریی ئەو کەساااانەی لە ساااەردەمی کۆماری کوردساااتاندا لە                         نابینین! ساااەڕەرای ئەمەش ه
                                                                                 مەهاباد و ناوچەی ژێر دەساااااەاڵتی کۆماری کوردساااااتان دا ژیاون،"ئەی ڕەقیب"یان وەک ماڕش یا 
                                                                                    سااااروودی نەتەوەیی ئەو کۆمارە ناوبردوە)بۆ وێنە عەقید بەکر حەوێزی، سااااەعید ناکام، محەممەد 

                                                       ەم لەو ڕیپۆرتاژە ڕۆژنامەنووسییانەی ئەو سەردەم لە بارەی                                  شاپەسەندی، جەلیق گادانی و هتد(، ه
                                                                                 هەڵکردنی ئااڵی کوردساااتان لە شاااارەکان و بەڕێوەچوونی ژمارەیەک ڕێوڕەسااامی دیکەلە گۆڤار و 
                                                                                      ڕۆژنامەی "کوردستان" دا باڵو بوونەوە، ئاماژە بە خوێندنەوە و پێشکەشکرانی سروودی نەتەوەیی 

                                                کە لە کاتی سااااەردانی سااااەرکۆماری کوردسااااتان بۆ هێندێک                                 کراوە. چەند وێنەیەکی ئەو سااااەردەم 
                                                                                      شااوێن بۆ وێنە خانەقای شااەمزینان گیراون، دەیسااەلمێنن کە لەم جۆرە بۆنانە دا ماڕشاای نەتەوەیی 

  (         2٩٩١،١١                                            پێشکەشکراوە.) بڕوانە محەممەد ڕەزا سیفی قازی،
    ۆرس                                                                     "سااااااروودی ئەی ڕەقیب لە بۆنە ڕەساااااامییەکانی سااااااەردەمی کۆماری کوردسااااااتاندا بە ک

                                                                                           دەخوێندرایەوە و بە تایبەتی لە ڕێورەسمە گەورەکاندا لەگەڵ مۆسیقایەکی بەهێز دەخوێندرایەوە. لە 
                                                                                 مەدرەسااااااەکان پێش چوونە نێو کالس بە تێکڕای دەنگی قوتابیان دەخوێندرایەوە، پاشاااااااان بەرەو 
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                                                                                کالسااەکان دەچوون. هەموو کات کە سااروودی ئەی ڕەقیب  دەسااتی پێدەکرا، خەڵک هەڵ دەسااتانە
  (    2٩1١                       سەر پێ.")جەلیق گادانی، 

                                                                                   بەم جۆرە وەک هەر داوا و ڕاسااااپاردەیەکی دیکەی کۆماری کوردسااااتان، هەڵبژاردنی "ئەی رەقیب" 
                                                                                 وەک سااروودی نەتەوەییش لە الیەن ئەو خەڵکەی لە ژێر سااێبەری کۆماری کوردسااتان دەژیان، بە 

                     بە شااێوەی زیندوو و لە                                                                گەرمی پێشااوازی لێکراوە. ئەم سااروودە بە زۆری لە ڕێوڕەساامەکان دا و
                                                                                 بەرچاوی خەڵک لە الیەن تیپی مۆساااایقا و کەسااااانی دیاریکراو پێشااااکەشااااکراوە. دیارە لە ڕادیۆی 
                                                                           تەورێزیش )ڕادیۆی فیرقەی دیموکرات( کە بۆ مااااوەی چەن مااااناااگ ڕێگە بە باڵوبوونەوەی 

           . دواتر کە                                                                            بەرنامەیەکی نیو سااااەعاتەی ڕۆژانە بە زمانی کوردی  دەدرا، ئەو سااااروودە باڵو بۆتەوە
                                                                                  کۆماری کوردساااتان بۆ خۆشااای بووە بە خاوەنی ڕادیۆ و دەنگەکەی لە نێو ئەو شاااارە دەبیساااترا، 

  (   319  ،     2٩11                                                          هەموو ڕۆژێ ئەم سروودە لە ڕادیۆ باڵو بۆتەوە.)حامید گەوهەری، 
                                                                                      گومانی تێدا نیە کە ئەو سااااەردەم ژمارەی ئەو بنەمااڵنەی رادیۆیان هەبوو، لە کوردسااااتان یەکجار 

                                                                           ون. ئەو سااەردەم ڕادیۆ، گرامافۆن و زەبتی سااەوت)تەسااجیق( و شااریت)کاسااێت(  ئەوەندە       کەم بو
                                                            پەرەیان نەگرتبوو و کەم بنەماڵە هەبوون دەستیان بەوانە ڕابگا.

                                                                "شوێن پەنجەی هونەرمەندان و مۆسیقارە کوردەکان لە سەر ئەی ڕەقیب "   - ب
                           ە، چونکە سااروودی نەتەوەییە،                                                       سااروودی "ئەی ڕەقیب" لە گەڵ ئەوەشاادا گرنگترین سااروودی کورد

                                                                                     زۆر بە کەمی بووە بە هەوێنی لێکۆڵینەوەی تێر و تەسااەل. کەسااێک بیهەوێ لە بارەی مێژووی ئەو 
                                                                                  سااااروودە لە هەموو ڕوویەکەوە بکۆڵێتەوە، ناچارە زانیاریی پێویساااات و پچڕ پچر لە سااااەرچاوەی 

                   ندیدار بەو سااااروودەی                                                               جۆراوجۆر بەدەساااات بێنێ. بەو حاڵەش ئەسااااتەمە هەموو زانیارییەکی پێوە
                                                                                    دەسااات بکەوێ."ئەم هەڵبەساااتە یەک پارچە ئاوات بەرزی و بڕوا پتەوی و نەبەزی و مەیدانخوازیی 
                                                                                 شااۆڕشااگێڕانەی کوردایەتی دەسااتنیشااان دەکات. هەڵبەسااتەکە لە کەرکووک چاوی هەڵێناوە و هەر 

                 وەوە و لە ڕادیۆی                                                                        لەوێش ئاوازی بۆ داندراوە و لەوێشااەوە بە کوردسااتانی عێراق و ئێراندا باڵو بو
                                                                                    مەهاباد و ئازەربایجان و ڕادیۆکانی لەمەودوای شاااۆڕشااای کورد دەنگی دایەوە. ئێساااتاش بووە بە 

  (   192  ،     2٩19                                                                       سروودی نیشتمانیی فەرمیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان.") عەبدولڕەزاق بیمار، 
        خ حوسااێن                                                                         ئەوەندەی دەگەڕێتەوە سااەر الیەنی مۆساایقایی ئەم سااروودە، ڕوونە کە یەکەم جار شااێ

                       ، لە کەرکووک لە کۆڕێکی     1٠3٠                                                            بەرزەنجی، ئاوازی بۆ ئەم سروودە داناوە. کاتێک دڵداری شاعیر لە
                                                                                       دۆستانە دا  بۆ یەکەم جار ئەم شێعرە بۆ کۆمەڵێک لە دۆستانیلە ماڵی کاک حەمەی سەید ئەحمەدی 

                . هەر لەوێ و لە                                                                           خانەقا دەخوێنێتەوە، ئارەزوو دەکا کە یەکێک هەبێ ئاوازێک بۆ ئەم سروودە دابنێ
                                                                                 نێو ئامادەبواندا شااێخ حوسااێن بەرزەنجی کە دەنگێکی خۆشاای هەبووە و شااێعر و گۆرانیی زۆری 
                                                                                    کوردیی لە بەر بووە، و مەقامە رەسااااەنەکانی کوردیی دەزانی،ڕادەسااااپێردرێ. دوای چەند ڕۆژێک، 

         ان ئاواز                                                                            شااێخ حوسااێن کە لە دانانی ئاوازەکە دەبێتەوە، بە دەنگە خۆشااەکەی خۆی و لە سااەر هەم
  (    2٩٩9                                        سروودەکەی بۆ دەڵێتەوە.) فەخرەدین تاهیر، 

                                                                  ، هەر ئەو ساڵەی کۆماری کوردستانی تێدا دامەزرا و ئەو کۆمارە سروودی     1٠١6             نەورۆزی ساڵی   
                                                                                      ئەی ڕەقیبی وەک سااروودی نەتەوەیی هەڵبژارد، لە هەولێر ئاهەنگێکی گەورە بە بۆنەی نەورۆزەوە 

                                                      ی نەتەوەیی "ئەی ڕەقیب"ی پێشکەشدەکرێ. هەر لەو ساڵە دا،                                ساز دەکرێ و لەو ئاهەنگەدا سروود
                                                                                          دڵدار بۆ زانینی هەوالەکانی پێوەندیدار بە کۆماری کوردسااتان بە بەردەوامی گوێ لە رادیۆ دەگرێ. 
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                                                                                 لە ڕێگای ڕادیۆوە، گوێی لە ئەی ڕەقیب وەک ماڕشاااااای نەتەوەیی کۆماری کوردسااااااتان دەبێ و لە 
   (   1١  2٩                             خۆشیان دەگری.)سەریاس ئەحمەد، 

یب" وەک  یاریکرانی "ئەی ڕەق                                                                                   ئەم دوو ڕووداوە لە الیەک ئەوە دەسااااااەلمێنن کەهاوکات لە گەڵ د
                                                                                  ساااروودی نەتەوەیی یا تەنانەت پێشاااتریش، "ئەی ڕەقیب" لە باشاااووری کوردساااتان النیکەم لە نێو 

   دا    کان                                                                                    الوانی خوێندەوار و نەتەوەپەروەردا، وەک سروود چاوی لێکراوە و لە ئاهەنگ وبۆنە نەتەوەییە
                                                                                   خوێندراوەتەوە. لە الیەکی دیکەوە ڕادیۆش ڕۆڵی هەبووە لە ناساااااااندنی سااااااروودەکە بە ڕۆڵەکانی 

                                          نەتەوەیی کورد لە بەشەکانی دیکەی کوردستان.
                                                                               ڕوون نیە لە کۆماری کوردسااااتاندا، هەر لە سااااەر هەمان ئاوازی شااااێخ حوسااااێن بەرزەنجی، ئەم 

                                            ێک هاتوە. ئەگەر گۆڕان پێکهاتوە، کێ بووە ئەو                                              ساااااروودە وتراوەتەوە یاگۆڕانێک لە ئاوازەکەی دا پ
                                                                               کەساااەی ئەو گۆڕانەی کردوە؟ "وێدەچێ کاری ژەنینی مۆسااایقای ئەو ساااروودە هەر ئەو کەساااانە 
                                                                                     کردبێتیان کە لە سەردەمی کۆماری کوردستان دا ، مۆسیقاژەنی هێزی پێشمەرگە بوون، کە بریتی 

                                ە تەورێز تەواو کردبوو، مەحموودی                                                 بوون لە عەلی تااباانی)ڤیۆلۆنژەن( کە بەشاااااای مۆساااااایقاای ل
                                                                                    وەلیزادە کە بەشااای کشاااتوکاڵی خوێندبوو بەاڵم ڤیۆڵۆنژەنیش بوو، میرزا مینەی ڕەحیمی، مساااتەفا 

                                                                        جەننەتی، مەجید و هاشم و چەند کەسێکی دیکە.)جەلیق گادانی، سەرچاوەی پێشوو(
تایبەتمەندییەکانی سااااااروودە نەتەوەییەکان و یەک لەوان "ئەی ڕەق                     یب" ئەوەیە لە کاتی                                                                   یەکێک لە 

                                                                                  پێشااکەشااکەشااکردن بە شااێوەیەکی زیندوو، بە کۆرس دەوترێنەوە. بەاڵم ئەی رەقیب ئەو کاتەی لە 
                                                                                       سااەر قەوان یا کاسااێت تۆمارکراوە، زۆرتر بە دەنگی تاکەکەسااێک، کە هونەرمەندێکی دەنگبێژ بووە، 

                       ەتی ئەوانەی دەنگیان بۆ                                                  دەیەی ڕابردوودا، زۆر لە هونەرمەندانی کورد بە تایب   9                گوتراوە.لە ماوەی
                                                                                  وتنەوەی ساااااروود گونجاوە، ساااااروودی ئەی ڕەقیبیان وتوەتەوە.لەوانە ڕەفیق چاالک، قادر دیالن، 
                                                                                   شااااوانپەروەر،ناساااار ڕەزازی،محەممەدی ماملێ، فەرهاد بابان، خالید ڕەشااااید، دەشاااانێ موراد،قادر 

  ی                 ئامێر و ئیمکانات                                                                  ئەلیاساای وهتد. مۆساایقای سااروودەکەش لە گەڵ پێشااکەوتنی سااەردەم و داهاتنی 
                                                                              پێشاااکەوتووتری مۆسااایقایی، هەروەها بە ساااوود وەرگرتن لە ئەزموون و شاااارەزایی مۆسااایقارە 
                                                                                         کوردەکان، نوێبوونەوەی بە خۆیەوە دیتوە.ئەم توێژینەوەیە بە کاری خۆی نازانێت قسەلەسەر ئاواز 

    شای         بکرێت حا                                                                       و الیەنی مۆسیقای سرودەکە بکات، بەاڵمئەگەر وەک گوێگرێکیش  قسەی لە بارەوە
نانی جۆری نوێی ئامێرەکانی                                                                                 لێ ناکرێ کە هەم لە جۆری پێشااااااکەشااااااکردندا و هەم لە بەکارهێ
                                                                                         مۆسیقیدا، "ئەی ڕەقیب" لە گۆڕان و پێشکەوتندا بووە و ئەمە ڕاستییەکە هەستی پێ دەکرێ.نوێترین 

          نەن کە لە                                                                            هەوڵەکان لە بارەی نوێکردنەوەی  ئەم سااااااروودە لە ڕووی مۆساااااایقاییەوە، ئەوزانیارییا
                               زمانی"ئەدیب چەلکی"باڵو بوونەوە:

                                                                                      "مامۆستا دلشاد سەعید ئاوازی سروودی نیشتمانیی )ئەی رەقیب(ی بۆ ئۆركێسترا ئامادە كردووە، 
                                                                            لەگەڵ گرووپی نیشاااااتمانیی ساااااەمفۆنیای چیك لە پراگ بە شاااااێوەیەكی ساااااەرنجڕاكێش جێبەجێی 

                   تی هەرێمی كوردساااااااتاااان                                                     كردووە...پێش چەناااد ماااانگێاااك ئەم كاااارە بە پشاااااااتیوانی حكوومە
                                                                                       ئەنجامدراوە...ئاماژەشی بەوە داوە كە بەم زووانە سروودی نیشتمانی لەسەر سیدی بە دیزاینێكی 
                                                                                      سەرنجڕاكێش باڵودەكرێتەوە، لەگەڵ دەفتەرێكدا كە نۆتەكانی ئاوازەكەشی بە شێوەی ئۆركێسترایی 

                       ئامادەی كردووەتەوە، لە                                                                تێدا نووسااراوەتەوە.ئەم سااروودە نیشااتمانییەی هونەرمەند دلشاااد سااەعید 
                                                                                      جۆری ئەم ساااڵوە نیشااتمانییانەیە كە پێویسااتی بە ئامێرگەلی زۆری هەوایی هەیە...ئەم سااروودە بە 
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تایبەت بە سااااااروودی نیشااااااتمانیە بۆ یاریگە                                                                                دوو شااااااێوەی تریش تۆمار دەكرێتەوە، یەكێكیان 
   ار             كوردستان تۆم                                                                      وەرزشیەكانی جیهان. شێوەی سێیەمیش لەگەڵ دەنگی بژاردەیەكی هونەرمەندانی

                                                                            دەكرێت، بۆ خوێندنەوەی وشااااااەكانی سااااااروودی نیشااااااتمانی )ئەی رەقیب(ە كە لەالیەن دڵداری 
                                                                        شاااااااعیرەوە داندراوە.ئەم سااااااروودە بە هەردوو شااااااێوەزاری سااااااۆرانی و كرمانجی پێشااااااكەش 

  (    2٩19       ی جوالی  6                دەكرێ.")خۆرنیوز،
                   اوکاریی ئۆرکێسااااااترای                                                             هەوڵێکی دیکەی جێگای ئاماژە نوێکردنەوەی سااااااروودی ئەی ڕەقیب بە ه

                                                               یە کە مااامۆسااااااتااا ئەنوەر قەرەداغی بەم جۆرە باااساااااای کردوە: "دوای ئەوەی     2٩16            هەنگاااریااا لە 
                                                             بەرپرساای پەیوەندیەکانی یەکێتی نیشااتمانی کوردسااتانەوە لەبۆداپێساات  ”           د.شااۆڕش حسااێن ”       لەڕێگەی

    وەی  ە                                                                             بەرلەچەند مانگێک ئۆرکساااترای)زوگلۆیی ساااەنت ئیشاااتڤان فیلهارمیک(ی هەنگاری بۆنوێکردن
                                                                                 هەردوو سااااروودی ئەی ڕەقیب و مەشااااخەاڵن پەیوەندیم پێوەکرا، بڕیارماندا لەگەڵ ئۆرکێسااااترای 
                                                                                          هەنگاری بەڕابەری)زامبۆرسااکی کاڵمان(کە یەکێکە لەڕابەرە دیارەکانی مۆزیکی هەنگاریایە ئەو کارە 

      ناردن                                                                                ئەنجام بدەین. دوای ئامادەکاریەکی زۆرو دوای ئەوەی کە سااااااکۆڕو پارتەکانی کارەکەم بۆ 
                                                              خۆشاااااابەختااانە توانیااامااان سااااااەرکەوتوانە کااارەکە ئەنجااام باادەین.")ئەنوەر     2٩16  ی  3 ی  1١     ڕۆژی 

  (    2٩16         قەرەداغی،
                                                         بەشی سێهەم : ژینگە و پانتایی جۆگرافیایی سروودی ئەی ڕەقیب

                                                              ئەلف: هۆکارەکانی بەرفراوانیی ژینگەو پانتایی سروودی ئەی رەقیب،
                                          ی "ئەی ڕەقیب" هەیەتی، یارمەتییەکی زۆری بە                                        ڕابردووو پێشااااااینەیەک کە سااااااروودی نەتەوایەتی

                                                                                  خۆشااەویسااتی و وەرگیرانی لە الیەن ڕۆڵەکانی نەتەوەی کورد لە هەموو بەشااەکانی کوردسااتان بە 
                                                                                 تایبەتی باشااااااوور و ڕۆژهەاڵت کردوە.  "ئەی ڕەقیب" مارشاااااای نەتەوەیی فەرمیی یەکەم دەوڵەتی 

                                سروودە نەتەوەییەی کرد بە سروودی                                                    مودێڕنی کوردی بوو." پاش ئەوەی کۆماری کوردستان ئەم
                                                                                  کۆمار، زۆربەی هەرە زۆری نەتەوەی کورد، ئەم سروودە بە سروودی نەتەوەییی خۆی دەزانێ و 
                                                                                        بۆ رێزگرتنی لە کۆبوونەوەکاندا، پێش دەساااتپێکردنی دەگوترێ و، بەشااادارانی کۆبوونەوەکە، ئەوانە 

                                  مێننەوە تا تەواودەبێ، کە تەواوبوو                                                      نەبێ کە پێیان شاااااکاوە، لەبەری هەڵدەساااااتن و بەبێ دەنگیی دە
  (    2٩16                                چەپەە لێدەدەن بۆی.")جەماڵ نەبەز،

                                                                                    بەو هۆیەوە کە کۆماری کوردسااااااتان ڕووگە و قیبلەی ئاواتە نەتەوەییەکانی کورد لە پارچەکانی 
                                                                                      دیکەش بوو،هەر ڕەمزێک و نیشااانەیەکی نەتەوەیی پەسااند کردبا، تاکی کورد لە بەشااەکانی دیکە بە 

                                                                     خۆشاایان دەزانی. هەر وا کە ئااڵی هەڵدراولە کۆماری کوردسااتان، لە بەشااەکانی                 ڕەمز و نیشااانەی
                                                                                        دیکە بە چاوی ڕێزەوە سەیری دەکرا و  بە پیرۆز دەزانرا، "ئەی ڕەقیب"یش بە هەمان شێوە، ئەوەی 
                                                                                    دەیبیست و دەیزانی کە ئەم سروودە ماڕشی کۆماری کوردستان بووە، بە هی خۆی دەزانی. ئەگەر 

                                                              نی کۆماری کوردساااااتان و زاڵبوونەوەی دەساااااەاڵتی ڕەشااااای دیکتاتۆریی حەمە              چی دوای ڕووخا
                                                                                رەزاشااا، لە ڕۆژهەاڵتی کوردسااتان هەتا سااااڵنێکی زۆر دەرفەت بۆ خوێندن وپێشااکەشااکردنی ئەو 
                                                                                         سروودە نەما، بەاڵم لە نێو کۆڕ و کۆبوونەوەی تێکۆشەرانی کورد)لە بەندیخانە بووبێ یا لە دوورە 

                                                                ئێستا ئیدی نوستالژیای سەردەمی کۆماری کوردستانیشی تێکەڵ ببوو، بە                       واڵتی( "ئەی ڕەقیب" کە
                              هەمان ڕێز و خۆشەویستی مایەوە.
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                                                                             لە ساااااااااڵنی دوای نەمانی کۆماری کوردسااااااتان تەنیا رادیۆیەک کە سااااااروودی ئەی ڕەقیبی باڵو 
     ڕانی   گە                                                                                    دەکردەوە، ڕادیۆی فیرقەی دیموکراتی ئازەربایجان بوو." پاش ئەوەی پارلەمانی ئێران مافی

                                                                                       بە دوای نەوتدا لە باکووری ئێران بە سااۆڤێت نەدا، ئەوجا سااتالین هەسااتی بە هەڵخەڵەتاوییی خۆی 
                                                                                        کرد. بۆ تۆڵەسااااااەندنەوە لە رژێمی ئێران، پرۆگرامێکی رادیۆییی نهێنیی بۆ ئازەرییە راکردووەکان 

  ە                ن"ەوە؛ رۆژانە ب                                                                         دامەزراند. ئەم رادیۆیە بە نێوی "وێساااااتگەی رادیۆی فیرقەی دێمۆکراتی ئازربایجا
                                                                                 ساااااێ زمان گۆتارەکانی خۆی باڵودەکردەوە. لە پێشاااااەوە بە فارسااااایی، ئەوجا بە ترکیی ئازەریی، 
                                                                                     پاشااااان بەکوردیی، ماوەی هەر یەکێک لەم زمانانە نیو دەمژێربوو. کورت و کرمانجیی، باسااااەکانی 

     ەکەی          شە کوردیی                                                                        هەموو پروپاگەندە بوون بۆ رژێمی سۆڤێت و ستالین و دژ بە حکوومەتی ئێران. بە
  (    2٩16                                                  بە سروودی "ئەی رەقیب" دەستیپێدەکرد.")جەماڵ نەبەز، 

                                                                              سااااەرهەڵدانەوەی بزووتنەوەی نەتەوەیی وشااااۆڕشااااگێرانەی کورد لە هەر پارچەیەکی کوردسااااتان 
                دابووە."دوو سااااڵ                                                                 بووبێ، ژیانەوە وهەساااتانەوەی ئەی رەقیب وەک ماڕشااای نەتەوەییشااای لە گەڵ

        دەست بە       1٠63 ی ٠ ی  2١                                      ول، "ئیزگەی دەنگی کوردستانی عێراق" لە                            دوای هەڵگیرسانی شۆڕشی ئەیلو
  (    2٩13                      کار بوو.")ساالر عوسمان،

                                                                                    هەر لە جێدا بوونی هەر ڕادیۆیەکی کوردیی سااااااەر بە بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد، دەرفەت بووە 
                                                                               بۆ باڵوبوونەوە و ژیانەوەی سروودی نەتەوەیی و شۆڕشگێڕی.چونکە سروشتی بزووتنەوەکە و 

                                                                           ادیۆیەکە وای خواسااتوە سااروودی نەتەوەیی و شااۆڕشااگێری باڵو بکاتەوە و لەم ڕێگایەوە        ئەرکی ڕ
                                                                                   هێزی پێشاامەرگە و تێکۆشااەرانی کورد لە سااەنگەرە جۆراوجۆرەکاندا بۆ خۆڕاگری و بەربەرەکانی 

                                                   ی شااۆڕشاای کورد و دەسااتپێکردنەوەی شااۆڕشاای نوێ لە باشااووری     1٠9١                   هان بدا.دوای شااکسااتی 
                                                         یشااااتمانیی کوردسااااتان و هەم پارتی دیموکراتی کوردسااااتان، ئیزگەی                        کوردسااااتان، هەم یەکێتیی ن

      1٠9٠ ی 3 ی  21                                                                           ڕادیۆییان دامەزراند. دەنگی گەلی کوردسااااااتان کە ڕادیۆی یەکێتیی نیشااااااتمانی بوو لە 
                                                      (. ئەگەر چی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان، سروودی تایبەت     2٩19                             کەوتە کار)جووتیار قادر کەریم،

                                                       بوو، هەر وەها لە  گەڵ ئەوەی پارتی دیموکراتی کوردساااااتانیش                           بە خۆی هەبوو کە "مەشاااااخەاڵن" 
                                                                                سااااااروودی حیزبیی تایبەت بە خۆی هەبووە، بەاڵم " ئەی ڕەقیب" یەک لەو سااااااروودانە بووە لەم 

                       ڕادیۆیانە باڵو بوونەوە.
                                                                          شۆڕشی گەالنی ئێران سەرکەوت و کۆتایی بە تەمەنی ڕێژیمی شایەتی لە ئێران هێنا.       1٠9٠     ساڵی 

                                                                       ە ڕۆژهەاڵتی کوردسااتان دەرفەتی بۆ ڕەخسااا کە هەناسااەیەک بە ئازادی هەڵ بکێشااێ.            گەلی کورد ل
                                                                             حیزبی دیموکراتی کوردساااتان و ڕێکخراوە سااایاساااییەکانی دیکە لەو بەشاااەی کوردساااتان چاالک 
                                                                                   بوونەوە و بنکە و بارەگایان لە شااااااارەکان کردەوە. حیزبی دیموکراتی کوردسااااااتان وەک هەڵگر و 

                                                          ۆماری کوردسااااااتان، سااااااروودی نەتەوەیی "ئەی ڕەقیب"ی هێنایەوە نێو                        درێژەدەری ئامانجەکانی ک
                                                                                 ژیان و تێکۆشاااااااانی ڕۆژانەی خۆی.  جگە لەوەی کۆبوونەوەو کۆنفرانس و کۆنگرەکانی حیزب بە 
                                                                                     ساااروودی نەتەوەیی "ئەی رەقیب "دەکرانەوە، لەو متینگانەش کە بە بەشاااداریی خەڵک پێک دەهاتن، 

                                         دا، خوێندنەوەی سااااروودی "ئەی ڕەقیب" بوو بە             و حیزبییەکان                                  هەر وەها لە جێژن و بۆنە نەتەوەیی
                                                                                      نەریت. چاالک بوونەوەی ڕێکخراوە سینفییەکانی وەک یەکیەتیی الوان و یەکیەتیی ژنانی دیموکرات 
                                                                                         و کۆبوونەوەی توێژەکانی الوان و ژنان لە دەوریان و،دەستپێکردنی کۆبوونەوە و بەرنامەکانیان بە 



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

 324 

7 

                                                           ئەم سااااروودەی لە نێو توێژەکانی خەڵکدا بەرەوژوور برد و پەیامی                        سااااروودی "ئەی ڕەقیب"ڕێزی 
                                                        نەتەوەیی وبەرگریخوازانەکەی زیاترلە پێشوو بردە نێو خەڵک.

                                                                                        لەم قۆناغە لە ژیانی بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان، چەند هۆکار وایان کرد 
                                 لە ئێران زیاتر لە گەڵ ئەم سروودە                                                      نەک هەر خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەڵکوو کورد بە گشتی

                                                                                        نەتەوەییە و مێژوو و هێما و دەسکەوتەکانی بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد ئاشنا بن.بۆ ماوەی چەند 
                     پارێزگەی ورمێ، ساانە و    3                                                          ساااڵێک نەک هەر هەزاران گوند بەڵکوو چەندین شااار و شاااروچکەش لە

                  دابوون و ببوون بە                یاسییەکانی دیکە                                                     کرماشان لە کۆنترۆڵی حیزبی دیموکراتی کوردستان و هێزە س
                                                                                     ناوەندی چاالکیی جۆراوجۆری ئەوان. ئەگەر لە سەردەمی کۆماری کوردستاندا، چەقی بزووتنەوەکە 
                                                                                  و تێکۆشااااانی حیزبی دیموکرات بە زۆری ناوچەی موکوریان بوو، ئەمجارە تێکۆشااااانی ئەم حیزبە 

                              اویشاات ولە پارێزگەی ورمێش بۆالی                                                      نەتەوەییە بۆ پارێزگەکانی ساانە، کرماشااان و ئیالمیش پەلی ه
                            سەڵماس و خۆی و ماکۆ هەڵکشا.

                                                         قوتابخانەکانی ناوچەی ژێر دەسااااااەاڵتی هێزە کوردییەکان لە الیەن     1٠١2 -    1٠١٩            لە سااااااااڵەکانی 
                                                                                     حکوومەتی نوێی ئێرانەوە داخرابوون.حیزبی دیموکراتی کوردساااتان، "کۆڕی پەروەردە و فێرکردنی 

                                                    خولی تایبەتی بۆ مامۆساااتایان کردەوە، کتێبی خوێندنی بە                                 ساااەرانساااەریی کوردساااتان"ی پێک هێنا، 
                                                                                    زمانی کوردی چاپ کرد ولە قوتابخانانەکانی ناوچە ئازادەکان خوێندنی بە زمانی کوردی وەڕێ 
                                                                                         خست. هەموو بەیانانیش قوتابیان بەر لەوەی بچنە نێو پۆلەکان، بە تێکڕایی سروودی ئەی ڕەقیبیان 

  (  62  ،    ٩1٩ 2                              دەخوێندەوە.)قادر فەتاح ئەحمەد،
                                        ەوە(، "ڕادیۆی دەنگی کوردسااااااتااانی ئێران" کە     1٠١٩           ەوە)ژوئەنی     13١٠                    هاااوکااات لە جۆزەردانی   

                                                                                       ڕادیۆی حیزبی دیموکرات بوو، دەسااتی کرد بە باڵوکردنەوەی بەرنامەکانی. ئەم ڕادیۆیە کە بە دوو 
      ، دوو                                                                                زمانی کوردی و فارساااای و بۆ ماوەیەک بە زمانی تورکیی ئازەرییش بەرنامەی ئامادە دەکرد

                                                                            جااار لە شااااااەوڕۆژدا بەرنااامەکااانی باڵو دەکردەوە، هەموو جااارێش بەرنااامەکااانی بە سااااااروودی 
                       (هەم لە ڕێگای ڕادیۆوە،    2٩3  ،     2٩٩2                                                       نەتەوایەتیی ئەی ڕەقیب دەساات پێدەکرد.)عەبدوڵال حەسااەنزادە، 

     ی                                                                                     هەم بە هۆی خوێندن و قوتابخانەوە، هەروەها بە هۆی متینگی سیاسی و ئەو بەرنامە هونەرییانە
                                                                                   بۆ خەڵک و بە بەشداریی خەڵک پێکدەهاتن، سروودی نەتەوەیی ئەی ڕەقیب بە گوێی خەڵک وبیری 

                خەڵک ئاشنا بوو.
                                                            ی زایینی و بە تاااایبەتی ڕاپەڕین و پێکهااااتنی پاااارلماااان و حکوومەتی   ٠٩                  ڕووداوەکاااانی دەیەی   

      انیان     ردسات                                                                         کوردستان، دروستبوونی ستاتوویەکی سایاسیی دانپێدانراو  بۆ کورد لە باشووری کو
                                                                             لێ کەوتەوە. بە فەرمی ناسااااارانی "ئااڵی کوردساااااتان" و ساااااروودی "ئەی ڕەقیب " وەک ماڕشااااای 
                                                                                      نیشااااااتمانی لە الیەن پاڕلمان و حکوومەتی هەرێمەوە، و کارپێکردنیان لە چاالکیی ڕۆژانە و بایەخ 

        تی و بە  سااا                                                                                پێدانیان لە ڕاگەیەنەکان بە تایبەتی کاناڵە تەلەڤیزیۆنییەکان،  سااانووری ڕێز و خۆشاااەوی
                                                                            ڕەسااااامی ناساااااینی ئەم ئااڵ و ساااااروودەیان گەورە کردەوە. بە جۆرێک کە هێزە سااااایاساااااییەکانی 
                                                                                 پارچەکانی دیکەی کوردسااااااتان، کورد لە واڵتانی جۆراوجۆری جیهان ئەم دوانەیان کردە هێمای 
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                                                                                  نەتەوەییو هاوبەشاااااای خۆیان. ئەم دوو هێمایە بە شااااااێوەی جۆراوجۆرلە ژیانی ڕۆژانەی کورد لە 
                                                                                  جۆراوجۆرەکان دا بە تۆخی دەبینرێن. ئەوەش کە ئاخێوەرەکانی دیالێکتە جیاوازەکانی کورد       شوێنە 

                                                                                 سااااااروودی نەتەوەیی "ئەی رەقیب"یان بۆ سااااااەر دیالێکتی خۆیان گۆڕیوە، جۆرێکە لە هۆگری بەم 
                                                            سروودە و وتنەوەی بە دیالێکتێک کە باشتر لە نێوەرۆکەکەی بگەن.

        ەتەوە؟                                  ب: بۆ چی" ئەی رەقیب" بێ بەدیل ماو
                                                                                  سااااااروودی نەتەوەیی "ئەی ڕەقیب" هەتا هاتوە ژمارەی هۆگرانی زیاتربووە و جێگە و پێگەیەکی 
                                                                                 باشااااتری لە نێو نەتەوەکەی دا بۆ خۆی وەدەساااات هێناوە. قبووڵکران و وەرگیرانی وەک ماڕشاااای 
بار و پرسااااااتێژێکی                                                                                   نەتەوەیی لە الیەن دوو حکوومەتی کوردیلە دوو سااااااەردەمی جیاوازدا، ئیعتی

                                                                                 بەتی پێداوە. ئەگەر بمانەوێ وردتر بچینەساااااەر هۆیەکانی مانەوە و وەرگیرانی وەک ساااااروودی    تای
                                                                                    نەتەوەیی و نیشااتمانی، دەبێ هەم هەڵوێسااتە لە سااەر الیەنە مێژووییەکەی بکەین، هەم وەک خۆی) 

                                                        وەک سروودێک( بابەتیانە، تایبەتمەندییەکانی هەڵبسەنگێنین.
                                                      لە بیر بێ کە ئەو دۆخەی ئەم دەقەی تێدا لە دایک بووە،کە                                     بەرلە هەر شتێک دەبێ ئەم ڕاستییەمان

                                                                                 بندەسااتیی نەتەوەی کورد و داگیرکراویی کوردسااتان و بێبەشاای نەتەوەی کورد لە سااەربەسااتی و 
                                                                                  دەوڵەت و کیانی خۆی بووە، بە داخەوە هەتا ئیسااتاش باشااووری کوردسااتانی لێدەرچێ)ئەویش تا 

                                              سااتاش داگیرکەرانی کوردسااتان و نەیارانی  گەیشااتنی                                       ڕادەیەک( لە هەمووی هەر وەک پێشااووە.  ئێ
                                                                                        کورد بە سەربەخۆیی و مافە نەتەوەیەکانی لەپیالنگێڕی و لەشکرکێشی دان و بە هەموو توانایانەوە 
                                                                                        خەریکن کورد لەم دۆخەی ئێستا و لە ڕۆژرەشی و بندەستیدا بێەنەوە. لە ڕاستیدا هەتا ئێستاش لە 

                                                 دە" زمانی قسااااەکردنی کوردە لە شااااەڕی مان و نەماندا و                                  ڕووی  پەیام و نێوەرۆکەوە ئەم سااااروو
                                                                                  بوونی بەقەد بوونی هەوا پێویسااااااتە بۆ هەر میللەتێک کە دووچاری چەوسااااااااندنەوە بێت.") نەوا 

  (    2٩1١       مکورجی،
    9٩                                                                                مەبەساات لە هەڵوێسااتە کردن لە ڕووی مێژووییەوە لە سااەر ئەم سااروودە ئەوەیە کە زیاتر لە 

                                                      نحاڵی شااۆڕشااگێڕان وتێکۆشااەران و پێشاامەرگەکانی کوردسااتان لە                              ساااڵە، "ئەی ڕەقیب" بووە بە زما
                                                                                          مەیدانە جیاوازەکانی بەرگری و بەرخۆدان دا.دوایین نامە و دوایین نەعرەتەی ڕۆڵە بەندکراوەکانی 
                                                                              ئەم نەتەوەیە لەو کاااتەی دا کەبردوویااانن بۆ بن پەتی سااااااێاادارە، یااا  دروشاااااامیااان لە کاااتی 

                                          و هێرشاااااابردن بۆ سااااااەریان، دێرەکانی ئەم سااااااروودە                                    بەرپەرچدانەوەی پەالماری داگیرکەران
                                                                            بووە."ساااااارودی ئەی رەقیااب كۆكراوەی دواخوازی وئیرادەی مێژووی و ئێسااااااتااای گەلەكەمااانە 
                                                                                    سااەبارەت بە جەختكردنەوەی لە سااەر مافی بریاردانی چارەنوس ودامەزراندنی دەولەتی نیشااتمانی 

                               دان سااەیان نەكردۆتەوە و روبەروی                                                      كوردسااتان...سااەدان تێكۆشااەر لە وتنی ئەم ساارودە لە قوربانی
  (    2٩19                                                                            رژێمە دیكتاتۆرییەكان بونەتەوە، و پێشوازییان لە مەرگ كردووە." )کاوە مەحموود، 

                                                                                   ئەوەندەش کە دەگەڕێێتەوە سەر خودی دەقەکە، لە گەڵ ئەوەی  وەک دەقێک بۆ سروود یا ماڕشی   
    ێکی                           مەندییشاای تێدایە کە هەر دەق                                                          نەتەوەیی و نیشااتمانی بێ کەم وکووڕی نیە، بەاڵم کۆمەڵێک تایبەت
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                                                                                            دەسااتنیشااانکراو بۆ ماڕش پێویسااتە تێیدابێ.ئاماژە بۆ فیداکاری و قوربانیدانی نەتەوە لە ڕابردوو لە 
                                                                                         پێناوی مانەوەی خۆیدا، دەربڕینی ئامادەیی الوانی کورد بۆ بەرگری لە نەتەوە و نیشااتمانی خۆیان، 

                                             ەکاوە راگرتنی ئااڵکەیان، لەو بابەت و چەمکانەن                                             نیشاااندانی ورە و ئیرادەی ڕۆڵەکانی نەتەوە بۆ شاا
                                                                                     کە لە دەقی  ئەم ساااروودەدا هەن. ئەم چەمک و مەبەساااتانە بۆ نەتەوەیەک کە لە قۆناغی خەبات و 
                                                                                       تێکۆشان بۆ گەیشتن بە ڕزگاری دایە، پێویستن، تەنانەت ئەو کاتەش کە کورد لە بندەستی  و خاک 

                                                 ادەیەکی بەهێز بە دوژمنان و نەیاران کە چاوی دیتنی                                       داگیرکراوی ڕزگاری دەبێ،  نیشااااااااندانی ئیر
                                                                                سااااااەربەسااااااتی و بەختیاریی کوردیان نیە، هەر پێویسااااااتە. وەک بە کردەوە دەبینین بە هۆی ئەم 
                                                                              تایبەتمەندییانەوە  ئەم سااااااروودە لە هەموو پاڕچەکانی کوردسااااااتان وەک سااااااروودی نەتەوەیی 

                                  ی باشاااوور نی یە، بەڵکو موڵکی هەموو                                                  وەرگیراوە. "ساااروودی ئەی ڕەقیب تەنها موڵکی کوردساااتان
                                                                                         کوردێکەو بە پیرۆزی دەزانێت،زۆرینەی براکانمان لە باکور هاوڕانین لەگەڵ ئەو ئااڵیەی ئێسااااااتا لە 

  (    2٩12                                                           باشوور ئەشەکێتەوە بەاڵم ئەی ڕەقیب پیرۆزە الیان.")ئامانج عەلی،
             ە ڕەخنەیەکیش                                                                  ئەی ڕەقیب وەک دەق وەک ساااااروودی نەتەوەیی یا نیشاااااتمانی بەرەوڕووی کۆمەڵ

                                                                                       بووەتەوە. دیارە ئەگەر سااااەرجەمی دەقە کرابا بە سااااروود و هێندێک بەیتی لێ النەدرابا،  ئەو کات 
                                                                                     وتنی ساروودەکە ماوەیەکی زیاتری دەخایاند.دیارە ماڕش یا ساروودی نەتەوەیی و نیشاتمانی نابێ 

یاریکراو تێ نەپەڕێت. ڕەخنەیەکی دیکە ئەم دێ ید ماوەیەکە ێت ودەبێ لە    ە                 ڕەلە  دەقەکەیە ک                                                                      درێژ ب
                                                                                       دەڵێ : "ئێمە ڕۆڵەی میدیا و کەیخوسرەوین." د.کەماڵ مەزهەر مێژوونووسی دیاری کورد پێی وایە 
                                                                                   مێدیەکان دەوری دووهەمیان هەبووە لە دروسااااتبوونی نەتەوەی کورد. گەالنی وەک لولو  و گۆتی 

            ئەماانە ڕۆڵی                                                                   و سااااااۆبااری  گەالنی نااوچەکە بوون و لەهیچ شااااااوێنێکی دیکەوە بۆی نەهااتبوون،
  (    2٩16                                                             سەرەکیان لە دروستبوونی نەتەوەی کورد دا بینیوە.")کەماڵ مەزهەر،

                                                                                    هەروەها ئەم ڕەخنەیەش هەیە کەمیدیا و کەیخوساااااارەو دەکەونە ئەو قۆناغە لە مێژوو کە قۆناغی 
                                                                  ئوساااااااتوورەیی پێ دەگوترێ و نااااکرێ بۆ  نێوەرۆکی ماااارشااااااای نەتەوەیی پشاااااااتی پێ 

  ڤ                                                        ێژویەکی زۆر کۆنە و بە خەیاڵ دەچێیە ساەرەتاکانی ژیانی مرۆ                           ببەساتین."اساطورە)ئوساتوورە( م
                                                                                       لەسەر زەوی بەاڵمباستان )دێرین( خەیاڵی نییە و مێژووی گەل و واڵتێکە کە زانایان و شارەزایان 

  (    2٩12                                                       بە لێکۆڵینەوە ساغیان کردۆتەوە.")هەورامان ساالر ڕۆژهەاڵتی،
                                       ودی ئەی ڕەقیب هەیە کە باس لە کورد دەکا                                              هەرلە ڕووی نێوەرۆکەوە ئەم ڕەخنەیە لە دەقی سرو  

                                                                                 نەک سااەرجەم دانیشااتوانی کوردسااتان کە چەندین کەمایەتیی نەتەوەیی دیکەشاای لە سااەر دەژین. 
                                                                                       هەر لەم ڕوویەشەوە،هەڵبژاردنی سیفەتی" نیشتمانی" بۆ ئەم سروودە بە نادروست دەزانن و پێیان 

                                     ێی خۆی کە لە سروودی نەتەوەییدا، کورد                                                  وایە ئەمە سروودی میللییە نەک نیشتمانی. ئەمەش بە ج
یارە کورد نەتەوەیە نەک قەوم و زۆر قورسااااااە کە نەتەوەیەک لە  ناوی دەبرێ کە د                                                                                   وەک "قەوم" 

                                               سروودە نەتەوەییەکەیدا، خۆی بە قەوم پێناسە بکا.
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                                                                               لەم سااااااااااڵنەی دوایی دا، ئەی ڕەقیااب بەرەوڕووی جۆرێااک دژایەتی و رەتکردنەوەش بووەتەوە. 
                                                                                دەستەواژەی "نایشکێنێ دانەری تۆپی زەمان" و "دینمانە ئایینمان، نیشتمان" بە گوێرەی           بوونی دوو 

                                                                                           ڕاڤەی هێندێک الیەن، ئەمانە لە گەڵ  پیرۆزییەکانی دین لە ناتەبایی دان. دیارە دەساااتەواژەی یەکەم 
  ،                                                                                     "دانە"یە نەک "دانەر" و ئەگەر تۆپی زەمان وەک چەرخی زەمان )چەرخی گەردوون( لێک بدەینەوە

                                                                                       ئاشااکرایە چەرخ دانە)دندانە(ی هەیە. خۆ ئەگەر تۆپی زەمان، وەک تۆپ)تۆپی شااەڕ( تێ بگەین، ئەو 
                                                                                    کات دانە، مەبەسااااااات ئەو گولالنەیە کە پێی دەهاویژرێن. بۆیە گومانی دژایەتیی دین بە هاساااااااانی 

     نیە                                                                                  دەکرێ لەم دەسااتە واژەیە بڕەوێنرێتەوە. هەر چی دەسااتەواژەی دووهەمیشااە، هیچ گومانی تێدا 
                                                                                          بۆ بێڕیزی بە دین  و ئایین نەهاتوە.بە پێچەوانەوە شاعیر مەبەستی ئەوە بووە کەنیشتمانپەرستی و 
                                                                                بەرگری لە نیشااااااتماانبە ڕادەی ئاایین بە الی الوی کوردەوە پیرۆزە. ئەمەش بە جێگاای خۆی کە 

     ەماڵ                                                                                 "ئایین"هەم لە زمانی فارسی و هەم لە زمانی کوردی بە واتای ڕێوشوێن و مراسمیش دێت.)ج
  (    2٩16       نەبەز، 

                                                                                    بێگومان لە ڕووی مۆزیکەکەشااااایەوە، "ئەی ڕەقیب" لە ڕەخنەی شاااااارەزایان بە دوور نەبووە. ئەمە 
                        نموونەیەکە لەو ڕەخنانە:

                 ( ناوزەدیدەکەین:A                                 ( هەیە. واتە کۆپلەی یەکەم کە بە )B-A                                  "ئەم سروودە لەڕووی فۆڕمەوە فۆڕمی )
                                  ئەی ڕەقیب هەر ماوە قەومی کوردزمان

                  دانەری تۆپی زەمان          نایشکێنێ
                 ( ناوزەدیدەکەین:B                         پاشان کۆپلەی دوەم کە بە )

                                کەس نەڵێ کورد مردوە کورد زیندوە
                             زیندوە و قەر نانەوێ ئااڵکەمان

                                                                     ئەم فۆڕمە چەند جارێک لەگەڵ هەموو کۆپلەکانی تردا دووبارەدەبێتەوە. وەک
  ”  تد …                                 قەومی کورد هەستایە سەرپێ وەک دلێر “

                         ە. پاشان دووبارەکردنەوەی  (یA                     کە هەر دووبارەبۆوەی )
  ”  تد …                   کەس نەڵێ کورد مردوە “

یان سااااااروودە لە مێژووی B                 دووبارەکردنەوەی )                                                               (یە. خودی ئەم فۆڕمە فۆڕمێکی کۆنی گۆرانیی 
                                                                                     مۆزیکدا، هاوکات فۆڕمێکی الوازیشاااااە. ئەگەر مۆزیکدانەرێکی ڕاساااااتەقینە مۆزیکێک یان گۆرانییەک 

                                            ێت بە زیادکردنی هاڕمۆنیی و کەمێک درێژەدان و                                         یان ساااروودێک لەم فۆڕمەدا بنووساااێت؛ هیچ نەب
                                                                                            ئاڵۆزکردن یان بونیاتنان )دیڤیلۆپمێنت( لە کۆپلە جیاوازەکانی فۆڕمەکەیدا بێت یان بە مۆدولەیشاااانی 
                                                                               کاااتیی یااان مۆدولەیشاااااانی تەواو قەرەبووی الوازیی فۆڕمەکەی دەکاااتەوە و بەرگێکی هونەریی 

                       پۆشتەتری بۆلەبەردەکات.
                                                                      ێت، کۆپلەکانی شیعرەکە کورتن، ئەمە ڕێخۆشکەرە بۆ چەندین دووبارەکردنەوەی                  ئەوەمان لەیاد نەچ

                                                                                      فۆڕمەکە زیاد لە چەند جارێک )کە تا ڕادەیەک دەبێتە هۆی وەڕسبوون لەوەی کە هەمیشە چاوەڕێی 
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                                                                                  گۆڕانکااارییەک دەبیاات بەاڵم هەر هەمااان فۆڕم دووبااارەدەکرێتەوە(. بەاڵم ئەم دووبااارەکردنەوە 
                                                      ە کە سااااااروودی ئەی ڕەقیب سااااااروودێکی ئاساااااااان بێت بۆ دۆزینەوەی                 وەڕسااااااکەرە وایکردو

  (    2٩1١                         میلۆدییەکەی.)نەوا مکورجی،
                                                                                    لە گەڵ ئەم جۆرە ڕەخنانەش دا سااروودی "ئەی ڕەقیب" هەتا هاتوە زیاتر لە دڵ و هەساات و بیری 
                                                                                      تاکەکانی کوردسااااااتان دا جێی خۆی کردوەتەوە."ئەی رەقیب" ئەو چەترەیە کە توانیوێتی هەموان لە 

                                                                                ێر سااااااێبەری خۆی دا کۆ بکاتەوە.ئەم ڕاسااااااتییەش نابێ ئێمەی کورد بە تایبەتی شااااااارەزایان و  ژ
                                                                                        دامەزراوە پێوەندیدارەکان لەوە غافڵ بکا کە پێویسااتە بە گوێرەی نیازی سااەردەم و بۆ ئەوەی هەر 
                                                                                     چی زیاتر ئەم سااااااروودە ببێتە زمانحاڵی هەموو تاکەکان، پێویسااااااتە نوێ بکرێتەوە. بەم پێیە ئەم 

                                                                                   یە لە جێی خۆی دایە کە "دەساتهەڵگرتن لە )ئەی ڕەقیب(دەساتهەڵگرتنە لە نیشاتمانێکی ڕووحیی    قساە
                                                                                        فراوان و مەزن، کە هیچی لە نیشااتمانی سااەرکاغەز و جوگرافیا کەمتر نییە. ئەگەر دەسااتهەڵگرتن لە 
                                                                                   شاااارێک یان دێیەکی کوردساااتان هەتیوبوونی ئەو شاااار و دێیە، یان هەتیوبوونی پارچەیەک بێ لە 

                                                                               کی واڵت، دەسااتهەڵگرتن لە سااروودی ئەی ڕەقیب دەسااتهەڵگرتنە لە نیشااتمانێکی رووحی کە لە   خا
                                                                                  دەروونی هەموو کوردێکدایە، کە لە خانەکانی مێژوودا جێگای خۆی هەیە و بۆشااااااااییەکی گەورە 

  (    2٩19                                       جێدەهێەێ.".")جەبار جەماڵ غەریب، دڵدار، 
 

 
 ئەنجام
 

        گەیشت:                                         ئەم توێژینەوەیە، بەم ئەنجامانەی خوارەوە
                                                                                        . نەتەوەی کورد، وەک هەر نەتەوەیەکی دیکەی جیهان، لەگەڵ ئەوەدابووە، کە تایبەتێتی نەتەوەیی  1

                                                                          و ئەدەبی و ساااااایاااساااااای، ...تاااد خۆی هەبیاات و ئەم ئااارەزوەشاااااای لە چەنااد هەوڵێکی بەرەوە 
                            سەربەخۆبوونیدا دەردەکەوێت. 

                             سرودیکی نەتەوەیی ڕاپەڕاندوە،                                                        . سروودی "ئەی رەقیب"، تا ئەندازەیەکی باش ئەرکی خۆی وەک  2
                                                              بەتایبەتی لە کۆکردنەوەی بەشێکی زۆری تاکی کورد لە دەوری خۆیدا.

                                                                              . ئەی رەقیب وەک دەقێکی شاااێعری، بۆ ساااروودی نەتەوەیەک نەنووساااراوە، بەاڵم باساااکردن لە  3
                                                                                 قورباانیادان و خەباات و شااااااااناازییەکاانی نەتەوەی کورد، ئەوی وەک دەقێکی نااواز و بێ بەدیاق 

                                                                   ۆتەوە. ئەگەر هەوڵێاااک هەبێااات بۆ نویکردنەوە و گونجاااانااادنی ساااااااروودەکە لەگەڵ     هێشااااااات
                                                                                   سەردەم_نوێکردنەوە لە ڕووی میوزیک و پێشکەشکردنی هونەرییانە، هەروەها گۆڕینی چەن برگە 
                                                                               و دەساااااتەواژەیەک،کە نەبێتە هۆی شاااااێوانی، ئەم ساااااروودە جێگە و پێگەی خۆی لە داهاتووشااااادا 

          دەپارێزێ.
                                                                خانەکان)ساااااایسااااااتەمی پەروەردە و فێرکردن(ڕاگەیەنەکان،و ڕێگا و  شااااااێوازی               لە ڕێگای قوتاب   - ١

                                                                                   ئەمڕۆیی جۆراوجۆر، پێویستە هەوڵی زیاتر بدرێ بۆ ڕاکێشانی سەرنج و خۆشەویستیی تاکەکانی 
                                   کۆمەڵ بۆ الی سروودە نەتەوەییەکەیان.
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