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    نورةدييننورةديين  خاليدخاليد......  ةدري قازيةدري قازيسـسـ  شـيعريشـيعري) ) 11 ( (بـرزاينبـرزاين  بــــؤبــــؤ
  

   ياخوا بةخصربص ي هةلَؤي بةرزة فأي بارزانةكةم
   أةمزي ثريؤزي طةل و نيشتمانةكـــــــــــــةم
   بارزاين دوذمن شكصنـــــي شصري ذيـــــانةكةم

   قةزات لةمالَ و طيانةكةم، ثصت لةسةرضاوو
   ديلةبص تؤ نيشتمامن بص خصيوو

   زةردومات و زةليلة، ذصرضةثؤكي دوذمن و
   دصتة لةرزة، دلَي دوذمن لةترسي هةلَمةتت

   لةم كوأأةي ئةرزة، ين ية دوذمن بةرةنطارت
   بةتؤ ناسرا طةل و نيشتماين كوردةواري

   ئةتؤي بةرزو بةأصز لةهةرالدياري
   كةدوذمن بةسةر نيشتمان زالَة، بصتؤية
   و بص ثةأو بالَةوةك مةيل زامار طةل، بص تؤ

   واريسي ثريؤزي ئريسي بارزان و لوتكةي كصوي نةبةردو أؤلَةي، تؤمةردي مةيدان و 
   الي دوذمن بةأصزو بةناوبانطي بةناوان

   بةبيسنت دوذمن ضركة ميزة دةطرص لةتاوان
   أوي زةمينة ئةقدةسي، بةبارزامن دةنازم

   ناوةكةي مايةي ذينة، بيشةي شصرو
   دي بصبةشان ئاشناييلةتؤفصربوون بةدةر

   بةتؤ بوو شةوي بةخت أةشان أؤشنايي
   ةش ودابةشبص تؤية ئةم نيشتمانة دةكةن بةش ب

   بوو بصبةش، بةم بةش و ثرش و ثةرصشانة
   هةرتؤ بؤ نيشتمان غةم خؤرو ثأ مشوري

   وربةت و دوريغفةرامؤشت نةكرد لةكايت 
   موذدةو هةم فريشتةي، تؤبؤطةل و نيشتمان

    هةتيوو ثةرصشان و وةأةز بووطةمل بص تؤ
   طرفتاري قةفةس بوو، مةيل بص ثةأوبالَ و

   أوخساري ثأ ضرض و ضروكم، بةتؤ طةشاوة
   طةيل مةهنوك و سوكم، بةتؤ أزطارو ذياوة

   بةو ئاوة ذياوم، كوردم و لةوخاكة بومة
   أزطاري نيشتمامن نةماوم، بؤئازادي طةل و

   ثصخواس و بص كراسي، من بةأوت و قويت و
   دوذمن بةسةربارم دةناسي، لةمالَي خؤمان

   غةمي زؤرم لةسةرشان، مةقدةمي خصرت الي برد
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   تةين ثأزام و حالَي ثةرصشان، بةتؤ ساأصذبوو
   ثأ ذان و لةمصذة زامي دةردي كوردامن

   دورودرصذة، دةرماين دةردي موزمني
   

   ةبؤ حمةمةد ثشتيوان و براي، سةروةر موستةفاية
   

   بةفةزل و فةيزي خؤت و نوري ئيمان، ياأةب
   هةم مستةفٍاأا بةخاتري قوأئان، موةفةق كة حمةمةد

   مايةي شانازي، مستةفاو بارزان، فةخري طةل
  )2 (سةدري قازي، فيدانة طيان و سةرو مالَي 

   بص هؤش و بص زمانة، ئةوةي بارزان وانةناسص
   حةيوان و نةزانة، طصذووصذو، كةرو

   
   .ار حماكمة قازي حممد و سدرو سيف قازيمنت كامل اسر )1(

   ساحل بدرالدين نويسندة
   هيوا مترجم
   بنكةي ئةدةيب ثصشةوا ناشر

   دهؤك تيشك ضاثخانة
   
   ئةو تؤمةتانة ي. ضةندين تؤمةيت ناأةواي دابووة ثالَ قازي يةكان، قةرةقوشي ئصران حوكمي) 2(

   ئةم شيعرة ية كة، يةكةمني تؤمةت.  ناأةوابوون تؤمةيت4، كةدرابوونة ثالَ سةدري قازي
   .بؤبارزاين نوسيوة

 مات صدرقاضی یا ابوالقاسم صدر قاضیاا (

 مجلس شورای ملی ایران از طرف مردم کرد در شھر مھاباد و در 14که بعنوان نماینده 
  ) ن انتخاب شده بودصاطراف 

ی بارزانی و به وسیله این شعر او را نوشتن شعر حماسی گرم جھت تشریف فرمایی مال مصطف - 1
  . خیر مقدم گفتن مانند رمز پیروزی ملت کرد
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