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دو نوسخێن دیترێن دو نوسخێن دیترێن 
)بەرصیصێ عابید(ێ)بەرصیصێ عابید(ێ

فەقیێ تەیرانفەقیێ تەیران

عەبدولڕەقیب یووسفعەبدولڕەقیب یووسف
)سلێمانی()سلێمانی(

دگەڕانا منا بەرفرەهدا د کوردســتانا باکوردا هاڤینا دگەڕانا منا بەرفرەهدا د کوردســتانا باکوردا هاڤینا 
١٩٧٧١٩٧٧ێ شــاگرێ مــن شەهســوارێ کەلەپــورا کــوردی ێ شــاگرێ مــن شەهســوارێ کەلەپــورا کــوردی 
د کوردســتانا باکــوردا رەحمەتــی )مــەال خەلەفــێ د کوردســتانا باکــوردا رەحمەتــی )مــەال خەلەفــێ 
ــرا  ــرا ( ل جزی ــن ڕوژا )٣١٣١//٥٥//١٩٩٣١٩٩٣( ل جزی ــو مخاب ــی( ک ــن ڕوژا )بافەی ــو مخاب ــی( ک بافەی
ــا )بەرصیصــێبەرصیصــێ   ــخەیەک ی ــوو نوس ــات ب ــان وەف ــا )بۆت ــخەیەک ی ــوو نوس ــات ب ــان وەف بۆت
عابیــد( دایــە مــن ب دەســتخەتێ محەمــەد عەلــی عابیــد( دایــە مــن ب دەســتخەتێ محەمــەد عەلــی 
ــدا  ــوێنواری و کەلەپوری ــا ش ــنی و د وێ گەڕان ــدا کەفش ــوێنواری و کەلەپوری ــا ش ــنی و د وێ گەڕان کەفش
ــوک(ی ســیاپوش و دو  ــا )ســیف المل ــوک(ی ســیاپوش و دو نوســخەیەک ی ــا )ســیف المل نوســخەیەک ی
نوســخەی یوســف و زولەیخــای ســەلیمی هیزانــی نوســخەی یوســف و زولەیخــای ســەلیمی هیزانــی 
ــن  ــەوادی م ــون(ی س ــی و مجن ــخەی )لیل ــن و دو نوس ــەوادی م ــون(ی س ــی و مجن ــخەی )لیل و دو نوس
پەیداکــرن و پاشــی مــن )یوســف و زولەیخــا( ب پەیداکــرن و پاشــی مــن )یوســف و زولەیخــا( ب 
ڤەکۆلیــن ل ســەر ســێ نوســخان بــۆ چاپــێ ئامادەکــر ڤەکۆلیــن ل ســەر ســێ نوســخان بــۆ چاپــێ ئامادەکــر 
و مــن د)و مــن د)١٩٨٤١٩٨٤(ێ دایــە ئەمینداریتــی ڕۆشــنبیری لــە (ێ دایــە ئەمینداریتــی ڕۆشــنبیری لــە 
ــرن  ــڤ ب ــەوێ ژنێ ــم ل ــانی ڕژێ ــێ جاسوس ــر ل ــرن هەولێ ــڤ ب ــەوێ ژنێ ــم ل ــانی ڕژێ ــێ جاسوس ــر ل هەولێ
ــک )٤٠٤٠( (  ــی نیزی ــک مای ــو ل ن ــا ک ــخا دوێ ی ــک )و نوس ــی نیزی ــک مای ــو ل ن ــا ک ــخا دوێ ی و نوس

ــە. ــەڕ ژێ کەم ــە.بەرپ ــەڕ ژێ کەم بەرپ
هــەر د ســاڵێن حەفتییانــدا د کوردســتانا باشــور هــەر د ســاڵێن حەفتییانــدا د کوردســتانا باشــور 
مــن چەنــد گەڕانەکــی بەرفرەهـــ کــر بــو پەیداکرنــا مــن چەنــد گەڕانەکــی بەرفرەهـــ کــر بــو پەیداکرنــا 
ــەی زۆری  ــو زۆرب ــوردی ک ــێن ک ــڕەک دەستنڤیس ــەی زۆری ب ــو زۆرب ــوردی ک ــێن ک ــڕەک دەستنڤیس ب
ئەدیبانــی کــورد گوهـــ ل ناڤــێ وان نەببــوون چ ب ئەدیبانــی کــورد گوهـــ ل ناڤــێ وان نەببــوون چ ب 
کرمانجــی و چ ب ســۆرانی. مــن ئەڤێــن هــە داخلــی کرمانجــی و چ ب ســۆرانی. مــن ئەڤێــن هــە داخلــی 
ســایتا خــوە کربــوون لــێ )هەیڤــا تەبــاخ - ئاب(یــا ســایتا خــوە کربــوون لــێ )هەیڤــا تەبــاخ - ئاب(یــا 
بوریــدا مــن )بوریــدا مــن )٦٥٦٥( دەستنڤیســێن کــوردی ژســایتێ ( دەستنڤیســێن کــوردی ژســایتێ 
دەرئینــان ژترســا دزی کرنــا هنــدەک مرۆڤێــن بــێ دەرئینــان ژترســا دزی کرنــا هنــدەک مرۆڤێــن بــێ 
وژدان و دوور ژ ئەخالقــێ عیلمــی و مرۆڤایەتــی وژدان و دوور ژ ئەخالقــێ عیلمــی و مرۆڤایەتــی 
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کــو مەعلوماتێــن نڤیســەڤانان ددزن و ناڤــێ وان کــو مەعلوماتێــن نڤیســەڤانان ددزن و ناڤــێ وان 
ــێ خــوە  ــەن و ناڤ ــان دک ــن و شــەالندنا کتێب ــێ خــوە نائین ــەن و ناڤ ــان دک ــن و شــەالندنا کتێب نائین
ــی  ــن دبات ــێ دنڤیس ــن خەلک ــتا کتێبێ ــەر پش ــی ل س ــن دبات ــێ دنڤیس ــن خەلک ــتا کتێبێ ــەر پش ل س
ناڤــێ خوەدیێــن وان وەک ب درێــژی مــن نڤیســیە ناڤــێ خوەدیێــن وان وەک ب درێــژی مــن نڤیســیە 
د گوتــارا خــوەدا د )رۆژنامــا هەولێــر( ڕۆژانــی د گوتــارا خــوەدا د )رۆژنامــا هەولێــر( ڕۆژانــی 
٢١٢١وو٢٢٢٢وو٢٣٢٣ ئابــی  ئابــی ٢٠٢٢٢٠٢٢ و هــەر وەک گوتــارا )نــزار  و هــەر وەک گوتــارا )نــزار 
ــاب  ــاب ( ئ ــەدا ڕۆژی )٢٨٢٨( ئ ــان ڕۆژنام ــەد( د هەم ــەدا ڕۆژی )محەم ــان ڕۆژنام ــەد( د هەم محەم

..٢٠٢٢٢٠٢٢
ــاپ  ــد( چ ــاپ  عابی ــد( چ ــن )بەرصیصــێبەرصیصــێ عابی ــن )( م ــاال )٢٠٠١٢٠٠١( م ــاال )س س
کــرد ددەزهــا ئــاراس دا لــێ نهــو دو نوســخێن کــرد ددەزهــا ئــاراس دا لــێ نهــو دو نوســخێن 

ــە: - ــو ئەڤەن ــە ک ــن هەن ــک م ــرژی ل ن ــە: -دیت ــو ئەڤەن ــە ک ــن هەن ــک م ــرژی ل ن دیت
١١ - نوســخەیەک ب دەســتخەتێ زانــا وشــاعیر  - نوســخەیەک ب دەســتخەتێ زانــا وشــاعیر 
)مــەال ســراج الدیــن(ی کــوڕی مــەال عەبدولحەکیمــێ )مــەال ســراج الدیــن(ی کــوڕی مــەال عەبدولحەکیمــێ 
خەلیلــی کــو ڕۆژا )خەلیلــی کــو ڕۆژا )٢٩٢٩ تەمــوزا ســاال  تەمــوزا ســاال ١٣٧٧١٣٧٧کوچــی( کوچــی( 
)=)=٢٩٢٩ تەمــوز  تەمــوز ١٩٥٧١٩٥٧( زاینــی نڤیســاندنا وێ تمــام ( زاینــی نڤیســاندنا وێ تمــام 
کریــە و دەهـــ بەرپــەڕە و هــەر بەرپەڕێــک ب گشــتی کریــە و دەهـــ بەرپــەڕە و هــەر بەرپەڕێــک ب گشــتی 

))٢٣٢٣( ڕێزکــە و ب قەبــارا )( ڕێزکــە و ب قەبــارا )٢٩٢٩  xx  ١٦١٦ســم(.ســم(.
چــار هەلبەســتێن فەقیــێ تەیــران ژی دگــەل وێ چــار هەلبەســتێن فەقیــێ تەیــران ژی دگــەل وێ 
ــا  ــە ی ــەک ژ وان ن ــەم ی ــان دک ــو گوم ــینە ک ــا نڤیس ــە ی ــەک ژ وان ن ــەم ی ــان دک ــو گوم ــینە ک نڤیس

ــە: ــو پێشــیا وێ ئەڤ ــێ ک ــران ب ــە:تەی ــو پێشــیا وێ ئەڤ ــێ ک ــران ب تەی
))بزان کو من یارێ توی.....(())بزان کو من یارێ توی.....((

نوســخەیەک ژ )سیســەبان( یــا خالــدێ زێبــاری و نوســخەیەک ژ )سیســەبان( یــا خالــدێ زێبــاری و 
)شــێخێ )شــێخێ صنعانــیصنعانــی( ژی دگــەل وێ نڤیســینە.( ژی دگــەل وێ نڤیســینە.

ــا شــیعرێن  ــی دیوان ــێ رەحمەت ــەال ســراج الدین ــا شــیعرێن م ــی دیوان ــێ رەحمەت ــەال ســراج الدین م
ــتخەتێ  ــوە ب دەس ــن خ ــی تەئلیفاتێ ــوە و هەم ــتخەتێ خ ــوە ب دەس ــن خ ــی تەئلیفاتێ ــوە و هەم خ
ــرەک  ــا و زی ــی زان ــە، مرۆڤەک ــن ڕێکرن ــۆ م ــرەک خــوە ب ــا و زی ــی زان ــە، مرۆڤەک ــن ڕێکرن ــۆ م خــوە ب
دروژا  مخابــن  نڤیســیە.  مــن  وی  ژینامــا  و  دروژا بــو  مخابــن  نڤیســیە.  مــن  وی  ژینامــا  و  بــو 
))١١//١١//١٩٨٣١٩٨٣(دا وەفــات بــو. جــارەک )مــەال محمــد (دا وەفــات بــو. جــارەک )مــەال محمــد 
صدیــقصدیــق(ێ مرۆڤــێ وی ژ ناوچــا مێردیــن هاتــە (ێ مرۆڤــێ وی ژ ناوچــا مێردیــن هاتــە 
ســلیمانیێ نــک مــن و مــن نوســخا دیوانــێ ژ بــۆ وی ســلیمانیێ نــک مــن و مــن نوســخا دیوانــێ ژ بــۆ وی 
کوپــی کــر دگــەل هنــدەک شــیعرێن )مــەال محمــد کوپــی کــر دگــەل هنــدەک شــیعرێن )مــەال محمــد 
ــە و  ــا بب ــن هەت ــراج الدی ــەال س ــێ م ــیر(ێ برای ــە و بش ــا بب ــن هەت ــراج الدی ــەال س ــێ م ــیر(ێ برای بش

ــی بکــە.  ــی بکــە. چاپ چاپ
  

٢٢ - نوسخا مەال خەلەفێ بافەیی - نوسخا مەال خەلەفێ بافەیی
ســاال )ســاال )١٩٩٠١٩٩٠(ێ مــەال خەلــەف رەمەزانــێ بافەیــی (ێ مــەال خەلــەف رەمەزانــێ بافەیــی 
نوســخەیەک ب دەســتخەتێ خــوە ژ )نوســخەیەک ب دەســتخەتێ خــوە ژ )بەرصیصــێبەرصیصــێ  
گوتیــە ل  و  بۆتــان  نڤیســیە ل جزیــرا  گوتیــە ل عابیــد(  و  بۆتــان  نڤیســیە ل جزیــرا  عابیــد( 

مەال سیراجەددینمەال سیراجەددین

مەال خەلەفمەال خەلەف



99 ژ )٣٠١/ ٣٠٢( ٥/ ١١ - ١٢/ ٢٠٢٢

ــن نڤیســیە  ــن نڤیســیە ســەر داخــوازا ســەیدا عەبدولڕەقیــب م ســەر داخــوازا ســەیدا عەبدولڕەقیــب م
ــەر چ نوســخەیەک نڤیســیە. د  ــێ نەنڤیســیە ل ب ــەر چ نوســخەیەک نڤیســیە. د ل ــێ نەنڤیســیە ل ب ل
هەرســێ نوســخان دا دمالــکا دوێ دا وهــا هاتیــە:-هەرســێ نوســخان دا دمالــکا دوێ دا وهــا هاتیــە:-

))))صنعتاصنعتا داناؤ زیران(( داناؤ زیران((
د چاپکرنــا وێــدا مــن ب )دانــا و )و( زیــران( زانیبــو د چاپکرنــا وێــدا مــن ب )دانــا و )و( زیــران( زانیبــو 
لــێ نهــو کــو د هەرســێ نوســخان دا )دانــاؤ زیــران( لــێ نهــو کــو د هەرســێ نوســخان دا )دانــاؤ زیــران( 
هاتیــە مــن تــێ فەکریــم گــەال دبــێ وشــێ )زیــر( هاتیــە مــن تــێ فەکریــم گــەال دبــێ وشــێ )زیــر( 
فارســی بــێ کــو ب مەعنــا )نــازک(ە یــان ب مەعنــا فارســی بــێ کــو ب مەعنــا )نــازک(ە یــان ب مەعنــا 
چینــا )نــزم( بــێ یــان ب مەعنــا )ژیــر(ا کــوردی بــێ چینــا )نــزم( بــێ یــان ب مەعنــا )ژیــر(ا کــوردی بــێ 
ئیــدی مــن ژ مــەال ئەحمــەدێ برایــێ خــوە پرســی کــو ئیــدی مــن ژ مــەال ئەحمــەدێ برایــێ خــوە پرســی کــو 
گەلــەک شــەهرزایە د کــوردی و فارســی و تورکــی گەلــەک شــەهرزایە د کــوردی و فارســی و تورکــی 
دا گــوت ب مەعنــا زیــرەک و ژیــرە و مــن ژ هێــژا دا گــوت ب مەعنــا زیــرەک و ژیــرە و مــن ژ هێــژا 
)شــێخ مەزهــەرێ قولپــی( پرســی گــوت د فەرهەنــگا )شــێخ مەزهــەرێ قولپــی( پرســی گــوت د فەرهەنــگا 
)فارقینــێ(دا یــا کــوردی یــا )زانا فارقینــی( ب مەعنا )فارقینــێ(دا یــا کــوردی یــا )زانا فارقینــی( ب مەعنا 
ــگا  ــەر )هەن ــە و دف ــا( هاتی ــم( و )زان ــر( و )عال ــگا )ژی ــەر )هەن ــە و دف ــا( هاتی ــم( و )زان ــر( و )عال )ژی

ــە. ــان هاتی ــە.ترشــک( ژی دا دیســان ب وان مەعن ــان هاتی ترشــک( ژی دا دیســان ب وان مەعن
ئــەو نوســخا مــەال خەلــەف )ئــەو نوســخا مــەال خەلــەف )٥٣٥٣( بەرپــەڕە هــەر ( بەرپــەڕە هــەر 
بەرپــەڕەک ژ هەشــت مالــکان پێــک هاتیــە، قەبــارا بەرپــەڕەک ژ هەشــت مالــکان پێــک هاتیــە، قەبــارا 
و  ســەنعانی(  )شــێخێ  و ســم(ە.  ســەنعانی(  )شــێخێ  ١٥١٥ســم(ە.      xx   ٢٠٢٠( )وێ  وێ 
هنــدەک شــیعرێن فەقیــێ تەیــران ژی دگــەل وێ د هنــدەک شــیعرێن فەقیــێ تەیــران ژی دگــەل وێ د 

ــیە. ــی دا نڤیس ــیە.دەفتەرەک ــی دا نڤیس دەفتەرەک

وێنێ بەرپەڕێ یەکێ و خەالسێی ژ نوسخەیا مەال وێنێ بەرپەڕێ یەکێ و خەالسێی ژ نوسخەیا مەال 
سیراجەددینسیراجەددین

وێنێ بەرپەڕێ یەکێ و خالسێی ژ نوسخا مەال خەلەفوێنێ بەرپەڕێ یەکێ و خالسێی ژ نوسخا مەال خەلەف


