
ؤي زؤر بلَندة وصنةي دابانــبوو خــاران ثص ي وا تان جـــكام  
)1( ذصر خةجنةرةكةي بةربةرؤكي ثريي بارزانئصستاش سةري ناطاتة   

 
 
 

                               .خةتاب سابــيــر, كالَفامي هةلَةوأ , مريي فأاوصذان 
 

تصدا دذي كـــــاك, دا بالَو كردؤتةوة كة) تان نصت ردسكو(بابةتصكي بن سوتاوت لة ساييت   
خوأشيد و خاوةرصكي زؤرت أستوة و لةكؤتاييشدا زؤر بص شةرمانةو, حةمة سةعيد حةسةن   

بص ئةوةي ثةجنةت بؤ دةكومصنتصكي مصذوويي و باوةأ ثصكراو درصذ كردبـــصــــت. نةزانانة   
) .بارزاين نةمــــر( نةتةوةي كورد كردةي أوحي سةر,دابةزيويتة سةر  كةلَة ثياوي سةدةو   

بةالَم جص ي. و بةأصز حةمة سة عيد حةسةنةوة ين ية) ؤنةـس(كم  بة نصواين  تؤي ــمن كارص  
ضةند ووشةيةك خبةمة تـــــاي, لوشكة سياسيانةي كة هاويشتوتن لةسةر ئةو , خؤيةيت   

طالَتة بة ,بةلَكو ئةوة خواية فصر ببيت  كة, م تةرازوي لةنطتةوة و أاسيت يةكانت خبةمة بةردة  
                                                                  . ميللةتصك نةك بة  ثالَةواين , بكةيت  )2(ووشة 

يان  كردبصتية, كاك حةمة سةعيد  تاكة نوسةرصك ين ية كة بارزاين خستبصتة أيزي  ماندصالوة   
بةلَكو زؤر ثصش ئةوو زؤر سياسةت كارو نوسةري بياين بةناوو. وحي  طةيل كورد سةركردةي أ  
  وثاظصلَ دصمضينكؤ و ئةليكساندةر كيسيلصظ و ظةلصنتينة كؤلؤسؤظ وسودا ثالَتؤف, دةنطي  وةك 

جنةأالَ هةمايوين و     طوينتةر  دصشنةرو. و جاناتان  أندل و   دالزةرصف و  لصيؤنيد مصد ظصدكؤ  
  . سةرؤكي أوحي  نةتةوةي كورد ناساندوةبارزاين يان بة, جةواهريي و زؤري تريش أةزماراو 

 
لةونامةيةيدا كة بؤ سةرؤك بارزاين       , دا 1955هةروةها سةرؤكةكةي  جةنابيشت لةسالَــي  

                                                                           .ناو دةبا  بةسةركردةو ثصشةواي ,)3( نوسيوة
 

      ريزؤ, يان بتان توانيبص زةفةرصك بةو ناوة ثريؤزة  ببةن , بتوانن  , خؤ وة نةبص  تؤو يارانت 
   خؤيان تاقي كردةوةو   لة, زؤري  خاوةن دةولَةت و هصزو توانا, لة ئصوة ئاقلَترو بة دةسةالَت تر 

عومساين يةكان و كةثيتان و. كؤتايدا ماية ثوض دةرضوون و سةريان لة بةردي ئةحلةد  داو نةمان   
  لةدوا يةكةكانـــــــيأذصمة عةرةيب ية  يةكجةنةأالَةكاين بةريتانيا و شاومةالكاين  فارس و 

ئةوةي كة, بةالَم ئةمان هةموو ئؤغريان فةرموو و نةمان و. عصأاقيش هةمان  نيازي ئصوةيان هةبوو   
وئـــة!! لةبرةو داية و دةمشصنص, ئةو ضةند ووشانةي تصدا دةخوصنيتةوة ماوة و , تا ئةو كاتةش كة   

                        .خةوين طويل ثصوة دةبيين , هةلَدصــراو ناوو أصبازة ثريؤزةية كة تؤي ساويلكة و 
          
شـــايـــانـي بةزةيي ثصدا, تصدةطات كة تؤ , ئةوةي كة ئةو نوسينة قل و بلياويةت  خبوصنصتةوة   

  تؤ كصيت و ض كارةيت تا طؤشتاوت ضي؟؟ضؤلةكة تؤ خؤت ضي و , ئاخر  كورد طوتةين . هاتنةوةيت 
ذوويي ية وثريؤزة  وةردةيت؟؟   كوا ضيت ثص ية؟    بةكام بةلَطةي مصذوويي و باوةأدةم لةو باسة مص  

     كتصبؤكةكةي نةوشريوانلةكؤتايي درصذ دادأينةكةتدا  ئيشاأةت بة .  ثصكراو ثشت ئةستوريت ؟؟  



   سةرضاوة مةطةر   ضي ية ؟  شاهيدت تةا كلكي خؤتة؟!!  بةأاسيت دةكومصنتت هةلَبذارد.كردووة 
                                                               ن و ثؤأةدا  ئةو كتصبؤكة نةبص ؟نةما لةو هةموو دنيا ثا

     نومائصستا لةذياندا ,  ئصران زؤر لة و بةأصزانةي  كة لةطةلَ بارزاين نةمردا  ضونةتة الي شا ي
   اةكةوصت  بارزاين نةمر ضي بةشئةوكات دةرد, بالةوان ثرسيار بكرصت لة سةر قسةكاين بارزاين 

                                                                                                                                  طوتووة
 تةواوي  بةلَطة مصذوويي ية كان ئةو أاسيت ية  دةسةملصنن كة, ئةو سةردانة دواي أصككةوتنة كةي

ئةوةي, ارزاين باش زانيويةيت كة ئيتر كار لةكار ترازاوةو ب. جةزايري  نصوان شاو  سةدام بووة   
     ئةوة دةسةملصنص كة دواي ئةو هةمووئيدي ض ئةقلَ و بأوايةك . أويداوة ,  نةدةبوو أوبدات كة

                                                                          . ؟؟ثاأابصتةوة   شا  رزاين لةبا , انةكارةسات
 

   ئةوة باشتر واية سةيري بريةوةريةكاين بـــرامي,  يش 1975دةربارةي أوداين  نسكؤي سالَي 
      مامي  ماميشت لـــةو,   وت مامضونكة. تييان ئةوةتا لة مام جةالل بثرس, ئةمحة د بكةيت 

             .بووةساتةوةختانةدا  بةشداري زؤر  بأياربوون و لة نزيكةوة ئاطايان لة أوداوةكان هة
 

      رـــــ نةمكردؤتة سةر بارزاين تئةقلَ نةك هةر نةزانانة هصرشتؤي كزر , لةكؤتايدا دةلَصم 
ئةوةندةت,هةبواية تؤزصك وةفات طةرضونكة . ئةو هصرشةت كردووة زؤر بص وةفايانةشبةلَكو   

بةخشي  و لةو تةنطذة ئابأو) مامت و ياراين(بارزاين  نةمر  , 1970دةبوو كة سالَي لةبةرضاو   
                                                            )4( .أزطاري كـــــــردن  , كة تص ي كةوتبونبةرةي 

        
 

ـاليد  نــورة ديــنــي         خـ  
                     ستؤكهؤلَم 

                   وةك  ثرية مامي  تؤضصنة                                               مصذوو  
أةنصو هصنة                                                                     كاوةخؤ , ثشووبة   

 سالَ و مانط طصذةوص دةكاو تةتةلَة                                                              
ـَة                                ساغ                                دةهصلَصت و توأ دةدا  دةغـــةل

                                                                )هةذاري موكرياين(
 

                                     .                           زؤر بةداخةوة نازامن ئةو شيعرة هي  ض شاعريصكة)   1(
.                                                                                                     دةربأينصكي    خ سابرية  ) 2(  
مةسعود بارزاين                              . 1958  _ 1931بارزاين و بزوتنةوةي أزطارخيوازي كورد  ) 3(  

                                                                                                                         367 الثةأةي 
بةخشيين                 ,   كردويةيت لةذيانيدابارزاين نةمريةكصك لة و هةلَة مصذوويي يانةي  كة ) 4(  

                                                         .  دا 1970ئةمحةد و دارو دةستةكةي بوو لةسالَي  برامي 
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