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Gulcemalanî rê esq bo 

Canên mayê rêz û ercayî, 

Ma serverîya îtîqatî FPEAyî wazenîmê qomê ma gurbanê xo ebi çarçoweyê zagonan çiqa 

ke destbera ma yêna usil û torêyê rêç û raya itîqatî bêro sarêbirnayênê û erkan bêro 

hurêndî. 

 

Qomê Çêcemê xo rê pêşnîyaz kenîmê ke rajî û riza û loqmê zêdeyî yê xo Çêcemê xo ya kî 

derdorê xo de kesên ke wayîrê motacîyê ciresno înan û înan de bêro parekwrdene. No rin-

dekîya de îtîqatê mawo. 

 
Canêm qirvan 
Canê min gurban bo, Tena mi tercumano 
Îqrarê mi ravêr ra qedîmo 
(Nesîmî) 
 
Elewîyînê de qirvana raştî nefsê xo lete kerdenewo. "Canêm qirvan, tena mi ter-
cuman" bivacîyo na tore dara Mansurî de îqrar bêro dayenê û îqrarê xo de vinde-
teneya. Xo ebi rawa îlm û îrfanî resneyena û dest ebi dest vê huzbarê heqî de 
vindeteneya. Elewîyînê de nêjdîyê Hêqî bîyayene de rawa tewr rindekê hezker-
dene ra, rindî u rindekîye ra, raştîyîne ra yanî însanê kamil bîyayîne ra vêreno ra. 
Merdene ra ravêr merdene. Raya însanê kamil de her çîyê na dîna ra dest û payê 
xo antene û her çî ra texelîyayîş îcab keno. Ebi qeydê nefsê xo ra dûr mendene 
"mendene ra ravêr merdene" girêdayîya rayê û canî cananî rê feda kerdenewa. 
Heq de ju bîyayene, hetê rindî û rindekîye de însanê kamîl bîyayenewa. 
 
Şah Hatayîyêm nêzano zano ju can 
Qirvanî ser şî erkan 
Nêynikî de teşbî 
Gonî de mercan 
Mumîn û muslimî rê 
Amo war no qirvan 
 
Çitur ke pîrê ma Hatayî kî ardo ziwan "Erkan qirvan ser sono 
Çi ke cano ke îqrar dano canê xo qirvan keno. 
 
Heq ra nîyazê mawo. Ma bêbextî, bêrî û bênurî û bêpîrî  ver de meke neçar. Er-
kanê ma qevul bo, miradê ma bêro ca. Çê û ocaxê ma şên, qîmetê ma zêde bo. 
Wayirê loqmeyî loqmê xo ra şefaat bivênê. Heq nîyazê ma qevul kero. 
Serva haştî û hezkerdenê ra pir ju dîna 
 
Esq bo! 
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