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PÊŞGOTIN 

 

Ez 5- yan 6-salî bûm dema ku min Mewlûda Mela Huseynê Batê li mala me dît. Tevî ku 

dêbabên min nexwenda bûn, wan gelek giringî dida wê yekê ku em zarok fêrî xwendinê 

bibin, bi taybetî xwendina Qur’anê û berhemên din yên pîroz. 

Hingê min hê ji nû dest bi xwendinê kiribû lê ji niha jî zêdetir ez miriyê xwendinê bûm. Min 

Qur’an bi dengê gelek mela û kesên din yên xweş dixwînin bihîstibû. Min gelek jê hez jî 

dikir. Lê herçi ku min Qur’an dibihîst û bi xwe jî dixwend lê ew bi erebî bû û min jî hema 

bêje qet erebî nedizanî. 

Lê Mewlûda bi kurdî hê jî bandorek mezintir li min kir. Bêguman min di zarokiya xwe de ji 

pirraniya wê jî fehm nedikir ji ber ku ew tijî peyvên erebî û hin yên farisî ye. Lê dîsa jî ew bi 

zimanê min bû û min gelek tiştên xwe jê fehm dikirin jî. Belkî jî yek ji sedemên bandora wê 

ya mezin li min, ji bilî kurdiya wê, ew bû ku di dema Mewlûdxwendinê de hemî kes beşdarî 

duakirinê dibûn, ne tenê kesekî ew dixwend. Herwiha bêguman di dema Mewlûdxwendinê de 

xwarinên xweş dihatin pêşkêşkirin ku ew jî bo me zarokan ne tiştek bêwate ye! 

Di sala 1986ê de em ji gundê xwe revîn, li nêzîkî tixûbê Bakurê Kurdistanê û Başûrê 

Kurdistanê bi cih bûn û 1988ê jî neçar man ku ji bin lingên êrişên Enfalê xwe bigihînin 

Bakurê Kurdistanê. Di navberekê ji van de Mewlûda me winda bû. Ji hingê ve 19 sal di ser re 

derbas bûn heta ku ez dîsa li Başûrê Kurdistanê vegerîm. 

Sala 2007ê min dîsa nisxeyek Mewlûdê ji Başûrê Kurdistanê peyda kir û ew dîsa çend caran 

xwend. Bêguman xwendina wê vê carê ji dema zarokiya min cuda bû lê wê herwiha car li pey 

carê gelek tiştên zarokiya min jî li bîra min vegerandin. 

Ez niha ji berhemeke pîroz zêdetir, wek klasîkeke edebî ya kurdî li Mewlûdê dinerim. Ev 15 

sal in ku berdewam bi kurdî dixwînim û dinivîsim. Lê dîsa jî ji bîr nakim ku Mewlûd yekem 

pirtûka kurdî ye ku min xwendiye, û ew dîsa yek ji şirîntirîn pirtûkên ber dilê min e. 

Bi vê tîpguhêzî û şirovekirina Mewlûdê hêvîdar im ku xwendevanên kurd çêj û zewqek xweş 

ya wêjeyî ji vê berhema me ya hêja wergirin. 

 

Husein Muhammed, 2007 

Helsînkî, Fînlenda 

 

 

 

 

http://ku.wiktionary.org/w/wiki.phtml?title=Special:Allpages&from=Ş


MEWLÛD 

 

Bismillahirrehmanirrehîm1 

 

Hemdê2 bêhed3 bo Xudayê 'alemîn4 

Ew Xudayê daye me dînê mubîn5 

 

Em kirine ummeta xeyr-ul beşer6 

Tabi'ê7 wî muqtedayê8 namuwer9 

Ew Xudayê malikê10 mulkê ’ezîm11 

Daye me mîrasa Qur'ana Kerîm 

Dînê me kir kamil û ni'met-temam 

Ye'nî12 da me Ehmed13 û darus-selam14 

Ew Xudayê bê nezîr15 û zulcelal16 

Bêmîsal17 û bêheval û bêzewal18 

 

Raziqê19 bêdestûpa20 û mar û mûr 

'Alimê21 sirra22 negotî der sudûr23 

Karîsazê24 bende25 û sultanîcan 

Rehîm û Rehman,26 letîf27 û mihriban28 

                                                           
1 Bi navê Xwedayê dilnerm û dilovan 
2 hemd: pesn, sena, spasî 
3 bêhed: bêsinor 
4 alem: dinya, gerdûn 
5 mubîn: zelal, diyar, xwiya, aşkere 
6 xeyrul beşer: baştirîn mirov anku Mihemed pêxember 
7 tabi’: aîd, bi ser … ve 
8 muqteda: rêber, pêşeng 
9 namuwer: navdar, binavûdeng, meşhûr 
10 malik: xwedî, xwedan 
11 ’ezîm: mezin, gir, girs, gewre 
12 ye’nî: anku, yanî 
13 Ehmed: bernavek Mihemed pêxemberî ye 
14 dar-us selam: warê aştiyê, welatê misilmanan, ne kufristan 
15 Nezîr: hevta, wek, nimûne, mîsal. 
16 Zulcelal: Xwedayê payedar 
17 bêmîsal: bêwêne, bênimûne, yê ku ti kes wek Wî nine 
18 bêzewal: bêdawî 
19 raziq: têrker, rizqder, xwedîker, xwedanker 
20 bêdestûpa: bêdestûpê, candarên ku ne dest û ne jî pê hene 
21 ‘alim: zana 
22 sirr: raz, nehînî 
23 der sudûr: di sîngan/dilan de 
24 jêhatî, bikêrhatî 



Asîmanê bê sitûn wî kir bedîd29 

Sûretê ba30 xal û xet wî aferîd31 

Hêvîdar in em ji te, Şahê Kerîm32, 

Îhdîna, ya Reb, sîratel musteqîm33 

Nê34 ji me sûc û xeta tên û sîtem 

Lê ji te îhsan35 û xufran36 û kerem 

Ya Reb, îmanê dixwazin em mudam37 

Jêrê38 alaya Muhemmed wesselam 

 

Ger divêtin hûn39 ji narê40 bin41 necat42 

Bi 'işq û şewqek hûn bibêjin esselat43 

 

Ber tu ba da her zeman û an û hîn 

Ey Muhemmed sed hezaran aferîn 

 

Ey şefî'ê44 darûyê45 her 'îlletê46 

Dîde47 û binahiya vê ummetê 

 

Destegîr48 û mustexasê49 herdu kewn50 

Bo gunehkaran penah51 û pişt52 û 'ewn53 

                                                                                                                                                                                     
25 bende: benî, kole, evd, xulam 
26 rehîm û rehman: dilnerm û dilovan 
27 delal, hêja 
28 xweşdivî 
29 bedîd: deşt, rastgeh 
30 ba (farisî ye): bi 
31 aferîd: afirand, çêkir. 
32 Şahê Kerîm: mebest jê Xwedê ye. 
33 Îhdîna, ya Reb, sîratel musteqîm: Xwedêyo, rêya rast nîşanî me bide. 
34 nê: jixwe, nexwe, manê 
35 îhsan: qencî 
36 xufran: lêborîn 
37 mudam: herdem 
38 jêrê: li jêr, li bin 
39 Ger divêtin hûn: Eger hûn bixwazin, eger hûn hez bikin. 
40 nar: agir, agirê dûjehê, kela cehenemê 
41 bin: bibin 
42 necat: rizgar, azad, parastî 
43 esselat: silav û selewat û dua 
44 şefî’: alîkar 
45 darû: derman, îlac 
46 îllet: nexweşî, nesaxî, êş 
47 dîde: çav, hêza dîtinê 
48 destegîr: alîkar, alîgir, piştgir, piştevan 
49 mustexas: parêzer, parêzvan 
50 herdu kewn: dinya û axret 
51 penah: pena, stargeh 
52 pişt: piştgirî 
53 ‘ewn: hevsengî 



Sellî ya Rebbî 'ela xeyr-îl beşer54 

Ta hebin teyr û bixwînin ber şecer55 

Ew hebîbê56 rohniya heft asîman 

Herdu alem qalib ew ruh û rewan 

Xakîpayê57 Ehmed58 ew Beyt-ul heram59 

Lew60 şerîf61 in Zemzem62 û rukn63 û meqam 

Sellî ya Rebbî 'ela xeyr-il wera 

Ma tesîrû şemsû fîssebîlulla 

Fexrê64 Îbrahîm û Îsmaîl û Nûh 

Mustefayê65 bawefa66 yê bafitûh67 

"Ma remeyte îz remeyte"68 goşîdar69 

Destê wî destê Xuda der kar û bar 

Sellî ya Rebbî 'ela xetmîr-rûsûl70 

Ma yemûc-ul aşîqûne fîs-subûl 

Ew kelîmê xweşnewayê çerxî tûr 

Daxîdar71 im bo wî sîmayê72 bi nûr73 

Ey şefî'ê sahibê74 alayê hemd75 

Min hene bêhed guneh, nisyan76 û 'emd77 

                                                           
54 Ya Xwedê, dilovaniya xwe li qenctirîn mirovî (anku Mihemed pêxemberî) bibarîne. 
55 şecer: dar 
56 hebîb: hezkirî, evandî, xweşdivî, ezîz, dilber 
57 xakîpa: ware pîroz, axa pak 
58 Ehmed: bernavek Mihemed pêxemberî ye 
59 Beyt-ul heram: hec, Mekeh 
60 lew: loma, lewre 
61 şerîf: pîroz, birûmet, rûmetdar, bişeref 
62 Zemzem: kaniyek ava pîroz e li hecê 
63 rukn: stûn, bingeh 
64 fexir, fexr: rûmet, qedir 
65 Mustefa, Mistefa: bernavek Mihemed pêxemberî ye 
66 bawefa: dilsoz, wefadar, biwefa 
67 bafitûh: dilveker 
68 ”Ma remeyte iz remeyte”: te neavêt dema ku te avêt. 
69 goşîdar: guhdar 
70 Sellî ya Rebbî 'ela xetmîr-rûsûl: Xwedêyo, dilovaniya xwe li temamkerê pêxemberan (anku Mihemedî) 
bibarîne. 
71 xemgîn, derdgiran 
72 sîma: rû 
73 bi nûr: geş, ron 
74 xwedî, xwedan 
 
76 nisyan: jibîrkirin 
77 ‘emd: kêmasî 



Lê  me hêvî wasiq78 e dê ez feqîr 

Jêrê alaya te bim roja 'esîr79 

Ger divêtin hûn ji narê bin necat 

Bi 'işq û şewqek hûn bibêjin esselat 

 

Her kesê guhdarê Mewlûda Nebî80 

Dergehê mîzgîniyan dê lê vebî 

 

Gotî wî Pêxemberê alî sifet81: 

Mewlûda min her kesê mezin biket82 

Ez şefî'ê83 wî me roja mehşerê84  

Dê vexwit ew tasek ava kewserê85. 

Serfê Mewlûda me yek derhem86 fere 

Hemberê yek guhê zêrê ehmere 

Fî sebîl-îllah bi bexşî her feqîr  

Qedrê Mewlûdê bizanin hûn kebîr 

Hem ji bo Bekr û 'Umer hat ev xeber  

Hem ji 'Usman û 'Elî87 çêbûn eser 

Dîrhemek bêt serfê Mewlûda Nebî 

Xêrekî mezin ji bo hasil dibî 

Hem ji Şeyxan bû rîwayet ev xeber 

Şeyxê kerxê fexrê razî ba dîger: 

Her kesê hazir bike ew yek te'am88 

Ba buxur û şerbet û qedrek temam 

Gazî ket89 îxwan90 û hilbêtin çira 

Bête xwendin Mewlûda xeyr-ul wera91 

Tête heşrê92 ew digel xelqê berê 

Ye'nî ba Pêxamberanî enwerê93 

                                                           
78 wasiq: civandî, komkirî 
79 roja esîr: roja giran, roja qiyametê 
80 nebî: pêxember 
81 payebilind 
82 mezin biket: mezin bike, mezin bikit 
83 şefî’: alîkar, piştgir 
84 roja mehşerê: roja civandinê, roja ku mirî dê ji gorrên xwe rabin û li pêşberî Xwedê bên dadgehîkirin. 
85 Kewser: robarek biheştê ye, 
86 pareyek hûrde, piçûk, qurûş 
87 (Ebû) Bekr, ‘Umer, ‘Elî û ‘Usman çar xelîfeyên pêşîn yên îslamê bûn. 
88 te’am: xwarin, çêşt, cem 
89 gazî ket: (ew) gazî bike, gazî bikit 
90 îxwan: birayan 
91 xeyr-ul wera: baştirîn afirandî/mexlûq anku Mihemed pêxember 



Herçî bînit, hindî94 tiştê xwarinê 

Dê mubarek95 bit li ber vê xwendinê 

Bête xwendin ger li yek sîkke-dîraf 

Dê mubarek bin dera hin bêne zaf 

  

Bête xwendin ger li avê û vexwit 

Rehmî nazil cumleê 'îlet dibit96 

Her cihê lê bête xwendin rehmet lê 

Dê Melek bibin tijî wê menzîlê97 

Xaniyê lê bête xwendin ev sela98 

Dê bibîte ba'îsê def'a bela99 

Bo xudanê zadî100 û bo hemnişîn101 

Her selatan dê bidin kerr û bîyîn 

Dafi'ê102 cumle103 hesûdê çavxerab 

Der mezarê sehle104 lê redda cewab105 

Pirr kesan dîtin keramet û eser 

J' xwendina Mewlûda Sultanê beşer106 

Her wekî hatiye gotin bê hîsab107 

Lê neşêm108 bêjim jî tetwîla109 Kîtab110 

Qedrê Mewlûdê nizanim bêjim ez 

Li yek111 hişyar bin nebête cergebez 

Ger divêtin hûn ji narê bin necat 

Bi işq û şewqek hûn bibêjin esselat 

                                                                                                                                                                                     
92 tête heşrê: (li roja vejiyanê anku qiyametê) tên civandin, tên komkirin 
93 enwer: rontirîn, geştirîn, herî ronî 
94 hindî: çiqas 
95 mubarek: pîroz, bimbarek 
96 rehmî nazil culmeê ‘îllet dibit: dilovanî datê û hemî êşan jê dibe. 
97 menzîl: mal, ode 
98 sela(t): dua, nivêj 
99 ba’îsê def’a bela: sedemê nemana belayan 
100 zad: xwarin 
101 hevmalî, kesên di heman malê de dijîn 
102 dafi’: avêjer, nehêler, raker 
103 cumle: hemi, giş, tev 
104 der mezarê sehle: di gorê de asan/hêsan/sanahî 
105 redda cewab: bersiva pirsê 
106 Sultanê beşer: serdarê mirovan anku Mihemed pêxember 
107 bêhîsab: bêhejmar, bêhesab, gelek 
108 neşêm: nikarim 
109 tetwîl: dirêjahî, dirêjkirin 
110 Kîtab: mebest jê Qur’an e 
111 li yek: li hev 



Girtî yek qebde ji nûra xwe Xuda, 

Gote wê: "Kunî Hebîbê Ehmeda112". 

Hêj ne erş û ferş û kursî û qelem 

Hêj ne lewh û enbiyayê muhteşem113 

Salîha tesbîh kirî nûra şikelf 

Şeş mîet elf û çîhar û bîst û elf 

Paşê bo wî çêkirî duwazdeh hicab114 

Her yekî xweştir ji yarî bê hisab 

Qudret û te'zîm û mînnet merhemet115 

Hem se'adet hem keramet menzîlet116 

Hem hidayet hem nubûwwet117 rîf'et118 e  

Ta'et e yazdeh şefa'et temmet119 e 

Her yekî westabû120 tê de çendî sal 

Lê 'eded mes-pare 'ilmê Layezal121.”   

Her yekî tesbîhekî122 xas û cuda 

Daîma tesbîh dixwendin bo Xuda 

Paşê avête çihar123 behrê mezin 

Wî Xudayê “Layezalê” ins124 û cin 

Behrê nusret125, sanî behrê merheme126, 

Behrê qudret127, behrê îrfan128 in heme 

Çûn ji behrê me'rîfet ew hate der  

Qetre jêr werya bi ilham ew qeder 

                                                           
112 Kunî hebîbê Ehmeda: peyda bibe ey Mihemedê delal! 
113 Anku berî ev tişt çêbibin, Xwedê Mihemed pêxember afirand. Erş: textê desthilatdariya Xwedê. Qelem: 
pênivîsê her bûyerê li bal Xwedê. Lewh: texteyê ku bûyer li esmanan lê tên nivîsîn. Enbiyayê muhteşem: 
pêxemberên nûwaze û mezin. 
114 hîcab: perde, rûpoş 
115 qudret: hêz, hinêr. Te’zîm: rêzgirî, qedirgirtin. Minnet: spasdarî, minet. Merhemet: dilovanî, qencî. 
116 se’adet: bextiyarî, xweşbextî. Keramet: diyarî. Menzîlet: paye, pile, payedarî, pilebilindî. 
117 nubuwwet: pêxemberîtî 
118 rif’et: payedarî, payebilindî 
119 temmet: dawî, temamî 
120 westabû: rawestabû, sekinîbû 
121 Layezal: bêdawî 
122 pesndan, gotin “subhanellah!” 
123 çihar: çar, 4  
124 ins: mirovatî, hemî mirov 
125 nusret: alîkarî 
126 merhemeh, merhemet: dilovanî 
127 qudret: hêz 
128 irfan: hişmendî 



Sed hezar û hem çihar û bîsti elf129 

Her yekî bû yek Nebiyyê dil-şikerf 

Paşê Wî çêkir ji nûra namuwer 

Cewherek lê kir nezer130 ew bû du ker 

Nisfê ewwel 131dayî çavê heybetê, 

Nisfê sanî132 dayî çavê şefqetê133. 

Hem kelî ew behr û kef da û dûxan, 

Kef bûye erd û dûxan bû asîman. 

Niveka dî çêkirin jê çarî çîz 

'Erş û kursî û qelem lewhe temîz 

Hate emrê Padîşahê Layezal 

Malik-ul mulkê Celîlê Zulcelal134: 

“Ya qelem binvîs bi emrê Padîşah.” 

“Ez çi binvîsim bi ferman ya Îlah” 

Qale: "Uktub La îlahe îlla Ene135, 

Hem Muhemmed qasidê emrê min e.” 

Sacîdû136 bê hiş kerî sed salî dî 

Ser hilîna got: “Îlahî seyyîdî137 

Ez dizanim La îlahe îlla Tu138 yî, 

Ew Muhemmed hemberê îsmek bûyî 

Kijk e ya Sultan û bacud û kerem?” 

Padîşahê sermedê got: “- Ya qelem. 

Ger nebûya ew Muhemmed, lewh û erş 

Min nediînane wucûdê139 ta bi ferş 

Ne tu û ne Cennet û narê mezin. 

Cumle eşya140 min ji bo Wî çêkirin.” 

                                                           
129 Sed hezar û hem çihar û bîst-i elf: 124 000. 
130 lê kir nezer: lê nerî, berê xwe dayê 
131 Nisfê ewwel: nîva yekem 
132 Nisfê sanî: nîva duyem 
133 şefqet: dilovanî 
134 Malikê Mulkê Celîlê Zulcelal: Padîşahê milkê hêja û rêzdar 
135 Got: Binivîse: ti xweda nînin ji bilî Min. 
136 Sacîdû: xwe tewand. 
137 Îlahî seyyîdî: Xwedayê min ezbenî 
138 La îlahe îlla Tu: ti xweda nînin ji bilî Te. 
139 min nediînane wucûdê: min nediafirandin, min nedianîn hebûnê/jiyanê 
140 cumle eşya: hemi tişt, giş heyber 



Muhbetê hingavt û şeq bû ew qelem 

Ma li ser lewhê nivîsî dem bi dem 

Serxweş û şukranê Wî navê şêrîn 

Paşî bi ilhamê Rebb-êl 'alemîn 

Gotî ewwel141: “- Ya Muhemmed, esselam!”142 

Hem “Eleyke”143 gotî Rebbê Layenam.144 

Da cewaben 'en Hebîbê-l Îzzetê145: 

“We Eleyke esselam û Rehmetê”146 

Bûye sunnet lew selam û redde ferd. 

Cumle ehwal paşê hingê kirne erd. 

Wî nivîsî pêkve147 ummet qencîkar 

Cennetîyy-û 'esiyan dê biçne nar. 

  

Ummeta Ehmed148 nivîsî ehlê nûr149 

Ummet-un muznîbet-un Rebb-ûn xafûr. 

Cumleê ehwalê 'alem bêş û kem 

Wî nivîsî borî û hişk bû qelem 

Ger divêtin hûn ji narê bin necat 

Bi işq û şewqek hûn bibêjin esselat 

Çûn îradet hate sultanê refî'150 

Çêkirî Adem bi vî şiklê bedî'151 

Emrî hate goşê152 Cibrîlê emîn153: 

Qebde'ê154 bîne ji beyda'ê zemîn155 

Ew dilê erdê û hem husn û biha 

Zîneta meknûn156 û durra bê biha 

                                                           
141 ewwel: yekem, pêşî, li destpêkê 
142 Ya Muhammed, esselam: Silav, Mihemedo. 
143 Eleyke: li te 
144 la yenam: neniv, ranekev, yê ku nanive/ranakeve/ranaze 
145 cewaben 'en Hebîbê-l Îzzetê: bersiv ji delaliyê hêjayiyê 
146 We Eleyke Es-selam û Rehmetê: û silav û dilovanî li te jî be!  
147 pêkve: bi hev re, pev re 
148 Ummeta Ehmed: umeta Mihemedî, misilman 
149 ehlê nûr: mirovên ronahiyê 
150 refî’: hilgir, raker, hilder, ragir 
151 bedî’: bêmînak, bêwêne, bênimûne, ne wek ti tiştê din 
152 goş: guh 
153 Cibrîlê emîn: Cibrayilê pêbawerkirî, Cibrayilê dilsoz 
154 qebde: desteyek, mistek, kulmek 
155 beyda’ê zemîn: axa dinyayê 
156 meknûn: nepenî, veşartî 



Hatî Cebraîl li ba emrê Letîf157 

Çengekî axê ji wê qebra şerîf 

Girt û ba tesnîmê safî kir hevîr 

Têkveda heta ku ew qenc bû xemîr158 

Bû wekî durra sipî wê se'atê 

Xewte da der çûyî barê Cennetê 

 

Emrê Cebraîl kirî paşî çûnan 

Wê bigêrre der zemîn û asîman 

Behr û berr û şerq û xerbê 'alemê159 

Hate gêrran hêj ne behsa Ademê 

Nê hezaran salê çûne axîrî 

Ew nebûbû Adem. hêj av û herî 

Paşî hingî Xaliqê160 her sûretê 

Çêkirî Adem bi destê qudretê 

Pif kirî ruhê xu161, ew bû nazenîn 

Lew Melek hatin ji bo wî sacidîn162 

Bû xezîne ew ji bo durra yetîm 

Daniye pişta wî ew Nûra 'Ezîm 

Paşê bir avête baxê Cennetê 

Xeyrî darê163 jê bixwe j' her nî'metê 

Sef bi sef westane164 pişta wî Melek 

Nazirê165 Nûra Muhemmed ew Melek 

Gotî Adem ew Melaîk bo çi her 

Wî li pişta min dikin daîm nezer 

 

Rebbê 'alem gotî Adem ey mûlî 

Tu ji bo Nûra Muhemmed hamilî166 

Ew Hebîbê Min di pişta te zuhûr167 

Lew Melek têne temaşeyê ji dûr 

                                                           
157 Letîf: qenc (yek ji bernavên Xwedê ye) 
158 xemîr: hevîr 
159 Behr û berr û şerq û xerbê 'alemê: derya û deşt û rojhilat û rojavayê gerdûnê 
160 Xalif: afirîner (yek ji bernavên Xwedê ye) 
161 xu: xwe 
162 sacidîn: xwe tewandin, xwe çemandin, çûn sucdê. 
163 xeyrî dare: ji bilî (vê) darê 
164 westane: rawestîn, sekinîn 
165 nazir: şibî, wek, mîna 
166 hamilî:hatî hilgirtin 



Gotî Adem: “Ey Xudawendê felek 

Min divêtin bêne pêş min ew Melek.” 

Hem bi fermana Xuda wê se'etê 

Nûr ji piştê hate nîva cebhetê168 

Hin dibêjin hate tilya şahidê 

Lê heqîqet her dizanitin Xudê169 

Mislê170 rojê hatiye ew car felek 

Hem teheyyur171 Adem û hindî Melek 

Gotî Adem: “Ya Rebb ew Nûra qebûl.” 

“-Ma te tiştek?” Gotî Eshabê Resûl172 

Gotî Adem: “-Ya Îlahî qenc e bêt 

Bête tilyan her çi maye, min divêt” 

 

Nûra Ebû-Bekir di wastayê 'Umer 

'Usman di xunser musteqer 

Hate îbhamê173 dibên nûra 'Elî 

Şu'lê da tilyan û Cennet muncelî 

Hatî Hewwa û nezer da nûrî saf 

Gotî: “- Ya Adem çi nûr e pir şefaf?174 

 

Gotî: “- Nûra yek Nebiyê mezin e  

Seyyîd û hem serwerê nesla min e.” 

 

Çunkî bê emrê ji Adem bû zîhar 

Nûr ji eniyê hate piştê bû sitar 

Nê ji darê xwarin herdukan şîrîn 

Hulleê175 Cennet ji bejnê da firîn 

“Ihbitû minha cemî'en”176 hate emr 

Adema dî pêkve lakîn bi sebir 

 

Der177 „Seren" dibê bi erdê ket girî 

Çend salan rohnîkê wî bûne herî 

                                                                                                                                                                                     
167 zuhûr: geşî, biriqîn 
168 cebhet: meydan 
169 Lê heqîqet her dizanitin Xudê: Lê tenê Xwedê rastiya wê dizane. 
170 mislê: wek, mîna 
171 teheyyur: ecêbmayî, matmayî 
172 eshabê Resûl: hevalên pêxemberî, xelîfe 
173 îbham: tila beranî, tila sereke û stûr ya destan 
174 şefaf: zelal 
175 hulle: cil, libas 
176 ihbitû minha cemî’en (Qur’an 2:38): dakevin ji vir hemî 



Rohnîkê wî şîn kirin dar û nebat 

Çûn di erdê da û pa û mayî mat 

Pirr girî û xweş girî bê hed gelek 

Newheê “inna zelemna”178 çû felek 

Rojekê ew der sucûdê179 bê mefer 

Pirr girî û hem li erşê kir nezer180 

Dît nivîsî „La ilahe-ille Ellah”181 

Ba Muhemmed ba Resûlellahê Şah 

Got: “- Bi heqqê an Muhemmed key te neqş” 

Wî kirî ba ismê xwe ber saqî 'erş 

Tu bi xufranê min ê bêçare, ah. 

Hate Cebraîl li ba emrê Îlah: 

“Ser hilîne, Adema, 'efwa Celîl 

Bo te hat û rabe ey zîba cemîl, 

 

Hurmeta navê Muhemmed an Resûl 

Tewbeya te bû qebûl û her qebûl.” 

Ger divêtin hûn ji narê bin necat 

Bi işq û şewqek hûn bibêjin es-selat. 

 

Çûn ji Adem nûra Ehmed bû cuda 

Hate pişta Şîsê burhan-ul Huda182. 

Hate eslabê183 butunî184 tahir185 e 

Qet nebû yek jî, xerab û facir186 e 

Fewqê 'Ednan ta ji Adem ixtilaf187 

Tê heye lew bi tifaq e ev mesaf 

Jêrî Ednan ta ji 'Ebdullah guhest 

Bîst û yek bab in, hemî rast û durust 

Hin yekî ‘Ednan û Me'd û hem Nezar 

Mudr û Ilyas in, bizan ey goşîdar188 

                                                                                                                                                                                     
177 der (farisî ye): li, di … de 
178 newheê ”inna zelemna”: dengê “min neheqî kir” 
179 der sucûdê: li ser sucdê, xwetewandî, xweçemandî 
180 kir nezer: lê nerî, berê xwe dayê 
181 Ti xweda nînin ji bilî Xwedê 
182 burhan-ul Huda: nîşana Xwedê 
183 eslab: dûnde, zuriyet 
184 butunî: hemi, temamî 
185 tahir: pak, paqij, bijûn 
186 facir: gunehbar 
187 Di çend malikên piştî vê de helbestvan navê babûkalên Mihemedî ji Ademî ta wî bi xwe rêz dike. 



Mudrîk e paşî Xuzeym e, taze 'eyş 

Hem Kenen e, paşî Nedr e, bû Qureyş  

Malik û hem Fehr û Xalib hem Luwey 

Ke'b û Murre hem Kilab û hem Qusey 

Hem ji pişta wî Quseyyê pak û saf 

Ew emanet hate nik 'Ebdulmenaf 

Hem ji nik 'Ebdulmenaf ew muxtefî 

Hate pişta Haşim ew Nûra sefî 

Hem ji Haşim bû emanet munqelib 

Hate bû mêhvanê 'Ebdulmuttelib 

Silsila wî ta bi Adem da û bab 

Pêkve dê biçne biheştê bêhîsab 

Ger divêtin hûn ji narê bin necat 

Bi 'işq û şewqek hûn bibêjin esselat. 

 

                                                                                                                                                                                     
188 goşîdar (farisî ye): guhdar 


