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کلۆشێتکلۆشێت

گی دۆ مۆپەسانگی دۆ مۆپەسان
لە فڕەنسییەوە: هیوا شەمسی بورهانلە فڕەنسییەوە: هیوا شەمسی بورهان

)فڕەنسا()فڕەنسا(

چەنــدە ســەیرن ئــەو بیرەوەرییانــەی کــە لێتــان دەبنــە مۆتەکــە و ناتوانــن خۆتــان لــە دەســتیان ڕزگار چەنــدە ســەیرن ئــەو بیرەوەرییانــەی کــە لێتــان دەبنــە مۆتەکــە و ناتوانــن خۆتــان لــە دەســتیان ڕزگار 
بکــەن ! بکــەن ! 

ئەمەیــان هێنــدە کۆنــە کــە تێناگــەم چــۆن وەهــا زەق و زینــدوو لــە زەینمــدا ماوەتــەوە، کەچــی لــە دوای ئەمەیــان هێنــدە کۆنــە کــە تێناگــەم چــۆن وەهــا زەق و زینــدوو لــە زەینمــدا ماوەتــەوە، کەچــی لــە دوای 
ئــەو، گەلێــک شــتی کارەســات، دڵهەژێــن و ترســناکم دیــوە کــە بــۆ خــۆم پێــم ســەیرە چــۆن نەمتوانیــوە ئــەو، گەلێــک شــتی کارەســات، دڵهەژێــن و ترســناکم دیــوە کــە بــۆ خــۆم پێــم ســەیرە چــۆن نەمتوانیــوە 
ڕۆژێــک، تەنانــەت ڕۆژێکیــش لــە ژیانمــدا تێپــەڕ بکــەم، بــێ ئــەوەی دەموچــاوی دایکــە »کلۆشــێت«)ڕۆژێــک، تەنانــەت ڕۆژێکیــش لــە ژیانمــدا تێپــەڕ بکــەم، بــێ ئــەوەی دەموچــاوی دایکــە »کلۆشــێت«)١١( ( 
نەیەتــە پێــش چــاوم، دەموچــاوی هــەر بــەو شــێوەیە کــە مــن چەنــدان ســاڵ لەمەوبــەر ناســیم، کاتێــک نەیەتــە پێــش چــاوم، دەموچــاوی هــەر بــەو شــێوەیە کــە مــن چەنــدان ســاڵ لەمەوبــەر ناســیم، کاتێــک 

دە، یــان دوازدە ســاڵ بــووم. دە، یــان دوازدە ســاڵ بــووم. 
خەیاتێکــی پیــر بــوو کــە حەفتــەی جارێــک، هەمــوو سێشــەممان دەهاتــە الی دایــک و بابم تــا جلەکانمان خەیاتێکــی پیــر بــوو کــە حەفتــەی جارێــک، هەمــوو سێشــەممان دەهاتــە الی دایــک و بابم تــا جلەکانمان 
پینــە و پــەڕۆ بــکا. ئێمــە لــە یەکێــک لــەو خانــووە گەورانــەدا دەژیایــن کــە کۆشــکیان پێدەگوتــن و بریتــی پینــە و پــەڕۆ بــکا. ئێمــە لــە یەکێــک لــەو خانــووە گەورانــەدا دەژیایــن کــە کۆشــکیان پێدەگوتــن و بریتــی 
ــەو  ــە ئ ــە میچــی تیــژەوە کــە چــوار پێنــج مــەزرای دەوروپشــتی، ســەر ب ــە ب ــووه کۆنان ــەو خان ــوون ل ــەو ب ــە ئ ــە میچــی تیــژەوە کــە چــوار پێنــج مــەزرای دەوروپشــتی، ســەر ب ــە ب ــووه کۆنان ــەو خان ــوون ل ب
بــوون.)بــوون.)٢٢( گونــدی تەنیشــتمان میرەدێیــەک بــوو کــە چەنــد ســەد مەتــر لێمــان دوور بــوو و لــە دەوری ( گونــدی تەنیشــتمان میرەدێیــەک بــوو کــە چەنــد ســەد مەتــر لێمــان دوور بــوو و لــە دەوری 
کڵێســەیەک ســاز کرابــوو، کڵێســەیەک بــە خشــتی ســوورەوە کــە بــە تێپەڕبوونــی کات ڕەش هەڵگەڕابــوو. کڵێســەیەک ســاز کرابــوو، کڵێســەیەک بــە خشــتی ســوورەوە کــە بــە تێپەڕبوونــی کات ڕەش هەڵگەڕابــوو. 
ئەوجــا هەمــوو سێشــەممان دایــە کلۆشــێت بەیانــی لەنێــوان کاتژمێــر شــەش و نیــو و حــەوت دەگەیشــت ئەوجــا هەمــوو سێشــەممان دایــە کلۆشــێت بەیانــی لەنێــوان کاتژمێــر شــەش و نیــو و حــەوت دەگەیشــت 
و هەمــان کاتیــش دەچــووە نهۆمــی ســەرەوە و لــە ژووری خەیاتیــدا دەســتبەکار دەبــوو. ژنێکــی بڵینــد و و هەمــان کاتیــش دەچــووە نهۆمــی ســەرەوە و لــە ژووری خەیاتیــدا دەســتبەکار دەبــوو. ژنێکــی بڵینــد و 
کــز بــوو، تووکــن بــوو، چونکــە لەســەر گشــت دەموچــاوی ڕدێنــی هەبــوو، ڕدێنێکــی ســەیر و چــاوەڕوان کــز بــوو، تووکــن بــوو، چونکــە لەســەر گشــت دەموچــاوی ڕدێنــی هەبــوو، ڕدێنێکــی ســەیر و چــاوەڕوان 
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نەکــراو کــە چیــن چیــن بــە دۆخێکــی لوولــدراو نەکــراو کــە چیــن چیــن بــە دۆخێکــی لوولــدراو 
ــەو ڕدێنــەی لەســەر  ــوو و دەتگــوت شــێتێک ئ ــەو ڕدێنــەی لەســەر ڕواب ــوو و دەتگــوت شــێتێک ئ ڕواب
دەموچــاوی ئــەو ئافرەتــە چانــدووە. لەســەر لووتی، دەموچــاوی ئــەو ئافرەتــە چانــدووە. لەســەر لووتی، 
ــەی،  ــووی، لەســەر چەن ــی، دەوری کەپ ــن لووت ــەی، لەب ــووی، لەســەر چەن ــی، دەوری کەپ ــن لووت لەب
لەســەر کوڵمەکانــی مــووی هەبــوو و برۆکانــی وەهــا لەســەر کوڵمەکانــی مــووی هەبــوو و برۆکانــی وەهــا 
پــان و درێــژ و خۆڵەمێشــی و کێشــراو بــوون، پــان و درێــژ و خۆڵەمێشــی و کێشــراو بــوون، 
ــەوێ  ــە ل ــە هەڵ ــە ب ــک ســمێڵن ک ــەوێ دەتگــوت جووتێ ــە ل ــە هەڵ ــە ب ــک ســمێڵن ک دەتگــوت جووتێ

ــراون.)٣٣(( ــراون.)دان دان
دەشــەلی، بــەاڵم نــەک وەک ئــەو نەقوســتانانەی دەشــەلی، بــەاڵم نــەک وەک ئــەو نەقوســتانانەی 
ــا،  ــی ســەر دەری ــوو وەک گەمییەک ــا، دەشــەلن، بەڵک ــی ســەر دەری ــوو وەک گەمییەک دەشــەلن، بەڵک
کاتێــک خــۆی دەخســتە ســەر قاچــە تەواوەکــەی، کاتێــک خــۆی دەخســتە ســەر قاچــە تەواوەکــەی، 
خــواری  و  ئێســکن  و  زەالم  لەشــی  خــواری دەتگــوت  و  ئێســکن  و  زەالم  لەشــی  دەتگــوت 
کەوتووەتــە ســەر شــەپۆلێکی مــەزن و چووەتــە کەوتووەتــە ســەر شــەپۆلێکی مــەزن و چووەتــە 
ــوارێ وەک  ــە خ ــڕڕا ڕۆ دەهات ــان لەپ ــەرێ، پاش ــوارێ وەک س ــە خ ــڕڕا ڕۆ دەهات ــان لەپ ــەرێ، پاش س
بڵێــی نوقمــی ئــاو بــێ و وە عــەرزی کــەوێ. ڕێــگا بڵێــی نوقمــی ئــاو بــێ و وە عــەرزی کــەوێ. ڕێــگا 
پێوانەکــەی بیرۆکــەی تۆفانێکــی دێنــا بــەر چــاوان پێوانەکــەی بیرۆکــەی تۆفانێکــی دێنــا بــەر چــاوان 
هێنــدە لەشــی ســەر و خــواری دەکــرد، لــە هەمــان هێنــدە لەشــی ســەر و خــواری دەکــرد، لــە هەمــان 
کاتیشــدا هەمیشــه کاڵوێکــی گــەورەی ســپی لەســەر کاتیشــدا هەمیشــه کاڵوێکــی گــەورەی ســپی لەســەر 
بــوو کــە تیتۆڵەکانــی لــە پشــتەوە لــە هــەوادا بــوو کــە تیتۆڵەکانــی لــە پشــتەوە لــە هــەوادا 
هەڵدەفڕیــن و بــە هــەر جووڵــەی لەشــی، دەتگــوت هەڵدەفڕیــن و بــە هــەر جووڵــەی لەشــی، دەتگــوت 
دەیانــەوێ بــە ئاســۆدا بێــن و بــڕۆن، لــە باکــوورەوە دەیانــەوێ بــە ئاســۆدا بێــن و بــڕۆن، لــە باکــوورەوە 

ــۆ باکــوور.  ــە باشــوورەوە ب ــۆ باشــوور و ل ــۆ باکــوور. ب ــە باشــوورەوە ب ــۆ باشــوور و ل ب
دایکــە کلۆشــێتم زۆر خــۆش دەویســت. هــەر کــە دایکــە کلۆشــێتم زۆر خــۆش دەویســت. هــەر کــە 
ــی  ــە ژووری خەیات ــە خــەو هەڵدەســتام، دەچووم ــی ل ــە ژووری خەیات ــە خــەو هەڵدەســتام، دەچووم ل
و دەمــدی لــەوێ دانیشــتووە و خەریکــی دروونــە و و دەمــدی لــەوێ دانیشــتووە و خەریکــی دروونــە و 
مەنقەڵێکــی لەژێــر پێــی دانــاوە تــا گەرمــی کاتەوە. مەنقەڵێکــی لەژێــر پێــی دانــاوە تــا گەرمــی کاتەوە. 
ــردم  ــاری دەک ــە دەگەیشــتمە الی ناچ ــەر ک ــردم ( ه ــاری دەک ــە دەگەیشــتمە الی ناچ ــەر ک ))٤٤( ه
مەنقەڵەکــە لەبــن خــۆم بنێــم تــا لــەو ژوورە گــەورە مەنقەڵەکــە لەبــن خــۆم بنێــم تــا لــەو ژوورە گــەورە 
و ســاردەی بــن میچــی خانــوو، تووشــی هەاڵمــەت و ســاردەی بــن میچــی خانــوو، تووشــی هەاڵمــەت 
ــەرووت  ــەرمایه گ ــەو س ــم: »ب ــی دەگوت ــم. پێ ــەرووت نەب ــەرمایه گ ــەو س ــم: »ب ــی دەگوت ــم. پێ نەب

تووشــی نەخۆشــی دەبــێ«. تووشــی نەخۆشــی دەبــێ«. 
لــە هەمــان کاتــدا کــە پارچــە و کوتاڵــی بــە لــە هەمــان کاتــدا کــە پارچــە و کوتاڵــی بــە 
قامکــە درێــژ و کۆڵەکانــی دێنــا و دەبــرد، چیڕۆکــی قامکــە درێــژ و کۆڵەکانــی دێنــا و دەبــرد، چیڕۆکــی 

چوســتوچاالک  دەســتەکانی  دەگێڕامــەوە.  چوســتوچاالک بــۆ  دەســتەکانی  دەگێڕامــەوە.  بــۆ 
ــوون، چاوەکانــی لەژێــر شووشــە ئەســتوورەکانی  ــوون، چاوەکانــی لەژێــر شووشــە ئەســتوورەکانی ب ب
چاویلکــەدا بــوون، چونکــە بــە هەڵگەڕانــی تەمــەن، چاویلکــەدا بــوون، چونکــە بــە هەڵگەڕانــی تەمــەن، 
ــی  ــاوا چاوەکان ــوون و ئ ــی حوکمــی چــاوی کــەم بووب ــاوا چاوەکان ــوون و ئ حوکمــی چــاوی کــەم بووب
ــران.  ــر دەبین ــووڵ و زلت ــە شــێوەیەکی ســەیر ق ــران. ب ــر دەبین ــووڵ و زلت ــە شــێوەیەکی ســەیر ق ب
ــی  ــڵ و دڵ ــێ و ئاق ــرم ب ــەی وەبی ــەو جێی ــا ئ ــی ت ــڵ و دڵ ــێ و ئاق ــرم ب ــەی وەبی ــەو جێی ــا ئ ت
ــێ، ژنێکــی بەســتەزمان  ــی بووب ــی حاڵ ــم لێ ــێ، ژنێکــی بەســتەزمان منداڵی ــی بووب ــی حاڵ ــم لێ منداڵی
بــوو بــە ڕووحێکــی زۆر بەخشــندەوە. ژیانــی گــەورە بــوو بــە ڕووحێکــی زۆر بەخشــندەوە. ژیانــی گــەورە 
و ســادە دەدیــت. باســی ڕووداوەکانــی گونــدی و ســادە دەدیــت. باســی ڕووداوەکانــی گونــدی 
بــۆ دەکــردم، چیڕۆکــی مانگایــەک کــە ســەری بــۆ دەکــردم، چیڕۆکــی مانگایــەک کــە ســەری 
ــووە دەر و  ــە چووب ــە تەویل ــوو و ل ــۆی هەڵگرتب ــووە دەر و خ ــە چووب ــە تەویل ــوو و ل ــۆی هەڵگرتب خ
ــێ«  ــپێر مال ــی »پرۆس ــش ئاش ــە پێ ــەک ل ــێ« بەیانیی ــپێر مال ــی »پرۆس ــش ئاش ــە پێ ــەک ل بەیانیی
دا)دا)٥٥( دۆزیبوویانــەوە کــە ســەیری ســووڕانەوەی ( دۆزیبوویانــەوە کــە ســەیری ســووڕانەوەی 
باســی  یــان  باســی (،  یــان  دەکــرد)٦٦(،  ئاشــەکەی  دەکــرد)باڵەکانــی  ئاشــەکەی  باڵەکانــی 
ناقووســی  لەبــن  بــۆ دەکــردم کــە  ناقووســی هێلکەیەکــی  لەبــن  بــۆ دەکــردم کــە  هێلکەیەکــی 
کڵێســەدا دۆزرابــووەوە، بــێ ئــەوەی کــەس بزانــێ کڵێســەدا دۆزرابــووەوە، بــێ ئــەوەی کــەس بزانــێ 
هێلکــەی  و  هەڵنیشــتبوو  لــەوێ  باڵندەیــەک  هێلکــەی چ  و  هەڵنیشــتبوو  لــەوێ  باڵندەیــەک  چ 
کردبــوو؛ یــان نەقڵــی ســەگی ژان - ژان پیــاس)کردبــوو؛ یــان نەقڵــی ســەگی ژان - ژان پیــاس)٧٧( ( 
ــا  ــوو ت ــد دوور کەوتب ــە گون ــا ( ل ــوو ت ــد دوور کەوتب ــە گون ــە دە فرســەخ)٨٨( ل ــە دە فرســەخ)ک ک
بچــێ و دەرپێــی دزراوی خاوەنەکــەی بێنێتــەوە بچــێ و دەرپێــی دزراوی خاوەنەکــەی بێنێتــەوە 
هەڵیانخســتبوو  کاتێــک  ڕێبــوار  کابرایەکــی  هەڵیانخســتبوو کــە  کاتێــک  ڕێبــوار  کابرایەکــی  کــە 
ویشــک بــێ، دەســتی دابوویــە و دزیبــووی. هەمــوو ویشــک بــێ، دەســتی دابوویــە و دزیبــووی. هەمــوو 
ئــەو نەقــڵ و نەزیلــە ســادانەی بــە شــێوەیەک بــۆ ئــەو نەقــڵ و نەزیلــە ســادانەی بــە شــێوەیەک بــۆ 
دەگێڕامــەوە کــە لــە زەینــی منــدا هیــچ چیڕۆکی نێو دەگێڕامــەوە کــە لــە زەینــی منــدا هیــچ چیڕۆکی نێو 
بەیــت و بــاوان، یــان هیــچ شــیعرێکی بــەرز و پــڕ لــە بەیــت و بــاوان، یــان هیــچ شــیعرێکی بــەرز و پــڕ لــە 
ــەو چیڕۆکــە جوانانــەی کــە  ــان هیچێــک ل ــەو چیڕۆکــە جوانانــەی کــە ڕەمــز، ی ــان هیچێــک ل ڕەمــز، ی
شــاعیران هۆندوویانەتــەوە و دایکــم شــەوانە بۆمــی شــاعیران هۆندوویانەتــەوە و دایکــم شــەوانە بۆمــی 
دەخوێنــدەوە، شــتاقیان تــام و هێــز و خۆشــیی دەخوێنــدەوە، شــتاقیان تــام و هێــز و خۆشــیی 

ــوو.  ــەی نەب ــە گوندیی ــەو ژن ــی ئ ــوو. گێڕانەوەکان ــەی نەب ــە گوندیی ــەو ژن ــی ئ گێڕانەوەکان
سێشــەممەیەک کــە هەمــوو بەیانییەکــەی لــە الی سێشــەممەیەک کــە هەمــوو بەیانییەکــەی لــە الی 
دایکــە کلۆشــێت دانیشــتبووم و گوێــم لــە قســەکانی دایکــە کلۆشــێت دانیشــتبووم و گوێــم لــە قســەکانی 
گرتبــوو، دوایــە لەگــەڵ خزمەتکارێکمــان هەســتاین گرتبــوو، دوایــە لەگــەڵ خزمەتکارێکمــان هەســتاین 
چوویــن لــە دارســتانی »هالــێ«)چوویــن لــە دارســتانی »هالــێ«)٩٩( کــە دەکەوتــە ( کــە دەکەوتــە 
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ــن.  ــەڕوو بچنی ــن. ( ب ــەڕوو بچنی ــرێ«)١٠١٠( ب ــەزرای »نوارپ ــت م ــرێ«)پش ــەزرای »نوارپ ــت م پش
وردەکارییەکانــی ئــەو ڕۆژەم وەک دوێنــی لەبیــر وردەکارییەکانــی ئــەو ڕۆژەم وەک دوێنــی لەبیــر 

مــاون. مــاون. 
کــردەوە،  خەیاتیــم  ژووری  دەرگای  کــردەوە، کاتێــک  خەیاتیــم  ژووری  دەرگای  کاتێــک 
ــییەکەی  ــە تەنیشــت کورس ــر ل ــی پی ــم خەیات ــییەکەی بینی ــە تەنیشــت کورس ــر ل ــی پی ــم خەیات بینی
بەســەر دەموچــاودا بەربووەتــەوە، قۆڵەکانــی درێــژ بەســەر دەموچــاودا بەربووەتــەوە، قۆڵەکانــی درێــژ 
بووبــوون و هێشــتاش دەرزیلەیەکــی بــە دەســتێک بووبــوون و هێشــتاش دەرزیلەیەکــی بــە دەســتێک 
ــوو،  ــە دەســتەکەی دیکــەوە ب ــی ب ــوو، و کراســێکی من ــە دەســتەکەی دیکــەوە ب ــی ب و کراســێکی من
دەرپێیەکــی شــینی لەبــەردا بــوو و یەکێــک لــە دەرپێیەکــی شــینی لەبــەردا بــوو و یەکێــک لــە 
قاچەکانــی، بێگومــان ئــەوەی تــەواو و ســاغ بــوو، قاچەکانــی، بێگومــان ئــەوەی تــەواو و ســاغ بــوو، 
کەوتبــووە ژێــر کورســییەکە. چاویلکەکــە لێــی دوور کەوتبــووە ژێــر کورســییەکە. چاویلکەکــە لێــی دوور 
کەوتبــووە و لــە خــوار دیــوارەوە شووشــەکانی کەوتبــووە و لــە خــوار دیــوارەوە شووشــەکانی 

دەبریقانــەوە. دەبریقانــەوە. 
بــە قیــژەی تونــد ڕام کــرد، خەڵکی مــاڵ هەاڵتن و بــە قیــژەی تونــد ڕام کــرد، خەڵکی مــاڵ هەاڵتن و 
دوای چەنــد خولــەک تێگەیشــتم کــە دایــە کلۆشــێت دوای چەنــد خولــەک تێگەیشــتم کــە دایــە کلۆشــێت 
مــردووە. قــەت ناتوانــم وەســفی ئــەو هەســتە قــووڵ مــردووە. قــەت ناتوانــم وەســفی ئــەو هەســتە قــووڵ 
و تــاڵ و زاڵــە بکــەم کــە چۆناوچــۆن دڵــی منداڵیــی و تــاڵ و زاڵــە بکــەم کــە چۆناوچــۆن دڵــی منداڵیــی 
منــی ڕێــک گوشــی. بــە ســووکە هەنــگاو و بەســەر منــی ڕێــک گوشــی. بــە ســووکە هەنــگاو و بەســەر 
ــە  ــووم ل ــوارەوە و چ ــاڵۆنی خ ــە س ــان چووم ــە پەنج ــووم ل ــوارەوە و چ ــاڵۆنی خ ــە س ــان چووم پەنج
و  کــۆن  مۆبڵێکــی  لەنێــو  تاریــک،  و ســووچێکی  کــۆن  مۆبڵێکــی  لەنێــو  تاریــک،  ســووچێکی 
ڕەحەتــی ماڵمــان لەســەر ئەژنــۆ دانیشــتم و دەســتم ڕەحەتــی ماڵمــان لەســەر ئەژنــۆ دانیشــتم و دەســتم 
ــەوێ  ــاش ل ــی ب ــان کاتێک ــرد، بێگوم ــان ک ــە گری ــەوێ ب ــاش ل ــی ب ــان کاتێک ــرد، بێگوم ــان ک ــە گری ب

مابوومــەوە، چونکــە دواتــر نیوەشــەو داهاتبــوو. مابوومــەوە، چونکــە دواتــر نیوەشــەو داهاتبــوو. 
ــەوە وەژوور  ــە چرایەک ــەس ب ــد ک ــاکاو چەن ــە ن ــەوە وەژوور ل ــە چرایەک ــەس ب ــد ک ــاکاو چەن ــە ن ل
کەوتــن، بــەاڵم منیــان نەدیــت، لە دەنگیــان ڕا زانیم کەوتــن، بــەاڵم منیــان نەدیــت، لە دەنگیــان ڕا زانیم 
ــن.  ــک دەدوێ ــەڵ پزیش ــن و لەگ ــاب و دایکم ــە ب ــن. ک ــک دەدوێ ــەڵ پزیش ــن و لەگ ــاب و دایکم ــە ب ک
دیــار بــوو زوو چووبوونــە دوای و ئەویــش خەریکــی دیــار بــوو زوو چووبوونــە دوای و ئەویــش خەریکــی 

شــیکردنەوەی چۆنایەتــی ڕووداوەکــە بــوو.شــیکردنەوەی چۆنایەتــی ڕووداوەکــە بــوو.
ڕاســتییەکەی مــن هیــچ لــە قســەکانی حاڵــی ڕاســتییەکەی مــن هیــچ لــە قســەکانی حاڵــی 
نەبــووم، پاشــان پزیشــک دانیشــت و ڕازی بــوو نەبــووم، پاشــان پزیشــک دانیشــت و ڕازی بــوو 
ــوا.  ــوا. ( بخ ــەک)١١١١( بخ ــڕووب و غوڕابیی ــک مەش ــەک)پەرداخێ ــڕووب و غوڕابیی ــک مەش پەرداخێ
ئــەو هــەر قســەی دەکــرد و ئــەو شــتەی گێڕایەوە، ئــەو هــەر قســەی دەکــرد و ئــەو شــتەی گێڕایەوە، 
تــا ئێســتاش لــە ڕووحمــدا ماوەتــەوە و تــا زینــدووم تــا ئێســتاش لــە ڕووحمــدا ماوەتــەوە و تــا زینــدووم 

ــک  ــم ڕێ ــە دەتوان ــەت پێموای ــێ! تەنان ــەر دەمێن ــک ه ــم ڕێ ــە دەتوان ــەت پێموای ــێ! تەنان ــەر دەمێن ه
ئــەو وشــانە بــەکار بێنــم کــە بەســەر زمانــی خــودی ئــەو وشــانە بــەکار بێنــم کــە بەســەر زمانــی خــودی 

پزیشــکدا هاتــن. پزیشــکدا هاتــن. 
ــەو لێــرە یەکــەم  ــاخ ژنــی فەقیــر! ئ ــەوە: ئ ــەو لێــرە یەکــەم گێڕای ــاخ ژنــی فەقیــر! ئ ــەوە: ئ گێڕای
نەخۆشــی مــن بــوو، ڕۆژی گەیشــتنم بــۆ ئێــرە نەخۆشــی مــن بــوو، ڕۆژی گەیشــتنم بــۆ ئێــرە 
قاچــی شــکا و خەڵــک هێنــدە بەپەلــە هاتنــە دووم قاچــی شــکا و خەڵــک هێنــدە بەپەلــە هاتنــە دووم 
کــە لــە فایتــوون دابەزیــم، کاتــم نەبــوو دەســتەکانم کــە لــە فایتــوون دابەزیــم، کاتــم نەبــوو دەســتەکانم 
بشــۆم، ئاخــر شــتەکە ناخــۆش بــوو، زۆر ناخــۆش.  بشــۆم، ئاخــر شــتەکە ناخــۆش بــوو، زۆر ناخــۆش.  
حەڤــدە ســاڵی بــوو و کچێکــی زۆر جــوان بــوو، حەڤــدە ســاڵی بــوو و کچێکــی زۆر جــوان بــوو، 
یەکجــار جــوان! قــەت بــاوەڕم پێدەکەن؟ ســەبارەت یەکجــار جــوان! قــەت بــاوەڕم پێدەکەن؟ ســەبارەت 
بــە بەســەرهاتەکەی قــەت بــۆ کەســم نەگێڕاوەتەوە، بــە بەســەرهاتەکەی قــەت بــۆ کەســم نەگێڕاوەتەوە، 
بێجگــە لــە مــن و پیاوێکــی دیکــە کــە ئێســتا لــەم بێجگــە لــە مــن و پیاوێکــی دیکــە کــە ئێســتا لــەم 
ــوو، ئێســتا  ــاگادار نەب ــدە نەمــاوە، کــەس ئ ــوو، ئێســتا مەڵبەن ــاگادار نەب ــدە نەمــاوە، کــەس ئ مەڵبەن

کــە مــردووە، دەتوانــم بیدرکێنــم. کــە مــردووە، دەتوانــم بیدرکێنــم. 
ــج و قــۆز و  ــەو ســەردەمەدا مامۆســتایەکی گەن ــج و قــۆز و ل ــەو ســەردەمەدا مامۆســتایەکی گەن ل
ــی  ــوو کچان ــدە. هەم ــەم گون ــەت گەیشــتە ئ ــی کەڵەگ ــوو کچان ــدە. هەم ــەم گون ــەت گەیشــتە ئ کەڵەگ
ــوو،  ــوان ب ــان ج ــوون و پێی ــەوە ب ــە دوای ــد ب ــوو، گون ــوان ب ــان ج ــوون و پێی ــەوە ب ــە دوای ــد ب گون
بــەاڵم ئــەو بــە هێنــدی نەدەگرتــن، چونکــە زۆر بــەاڵم ئــەو بــە هێنــدی نەدەگرتــن، چونکــە زۆر 
ــوو«)١٢١٢( (  ــە »گراب ــگا، باوک ــەرۆکی خوێندن ــە س ــوو«)ل ــە »گراب ــگا، باوک ــەرۆکی خوێندن ــە س ل
ــووڕە و  ــاوە ت ــەو پی ــە ئ ــی ک ــە تایبەت ــا، ب ــووڕە و دەترس ــاوە ت ــەو پی ــە ئ ــی ک ــە تایبەت ــا، ب دەترس
ــوو.  ــاق نەب ــۆش ئەخ ــار خ ــوو و زۆرج ــن ب ــوو. تۆس ــاق نەب ــۆش ئەخ ــار خ ــوو و زۆرج ــن ب تۆس

ئــەو کچــە جوانــە کــە نــاوی »هۆرتانــس«)ئــەو کچــە جوانــە کــە نــاوی »هۆرتانــس«)١٣١٣( ( 
بــوو و لــە ماڵــی ئێــوەدا کۆچــی دوایــی کــرد، بــوو و لــە ماڵــی ئێــوەدا کۆچــی دوایــی کــرد، 
پێشــتر دەهاتــە الی باوکــە گرابــوو و وەک خەیــات پێشــتر دەهاتــە الی باوکــە گرابــوو و وەک خەیــات 
کاری بــۆ دەکــرد، دواتــر بــە هــۆی ئــەو ڕووداوەی کاری بــۆ دەکــرد، دواتــر بــە هــۆی ئــەو ڕووداوەی 
دەیگێڕمــەوە، ناویــان نــا کلۆشــێت. مامۆســتای دەیگێڕمــەوە، ناویــان نــا کلۆشــێت. مامۆســتای 
گەنــج ئــەو کچــە جوانــەی هاتــە بەرچــاو و ئەویــش گەنــج ئــەو کچــە جوانــەی هاتــە بەرچــاو و ئەویــش 
کــە توانیبــووی دڵــی ئــەو پیــاوە ســەختە وەدەســت کــە توانیبــووی دڵــی ئــەو پیــاوە ســەختە وەدەســت 
بێنــێ، وەک ئافــرەت شــایی بــە خــۆی بــوو، بۆیــە بێنــێ، وەک ئافــرەت شــایی بــە خــۆی بــوو، بۆیــە 
شــەو درەنگانێــک لــە ژووری بــن میچــی خوێندنــگا، شــەو درەنگانێــک لــە ژووری بــن میچــی خوێندنــگا، 
چــووە  لەگەڵــی  خەیاتــی،  کاری  ڕۆژێــک  چــووە دوای  لەگەڵــی  خەیاتــی،  کاری  ڕۆژێــک  دوای 

ــێ. ژوانــێ.  ژوان
ــی خــۆی،  ــەوە ماڵ ــە دەگەڕێت ــد ک ــەو وای نوان ــی خــۆی، ئ ــەوە ماڵ ــە دەگەڕێت ــد ک ــەو وای نوان ئ
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بــەاڵم کــه لــە ماڵــی بەڕێز گرابــوو هاتــەدەر، لەباتی بــەاڵم کــه لــە ماڵــی بەڕێز گرابــوو هاتــەدەر، لەباتی 
ئــەوەی بچێتــە خــوارێ، لــە پلیکانان وەســەر کەوت ئــەوەی بچێتــە خــوارێ، لــە پلیکانان وەســەر کەوت 
و چــوو خــۆی لەنێــو کا و کڵۆشــاندا شــاردەوە و چــوو خــۆی لەنێــو کا و کڵۆشــاندا شــاردەوە 
ــوڕە زوو خــۆی  ــوو، ک ــەی ب ــی دڵدارەک ــوڕە زوو خــۆی و چاوەڕوان ــوو، ک ــەی ب ــی دڵدارەک و چاوەڕوان
گەیانــدە الی و دەســتی کــرد بــە قســەی دڵدارانــە گەیانــدە الی و دەســتی کــرد بــە قســەی دڵدارانــە 
ــاکاو دەرگای ژووری بــن میچــێ کــراوە و  ــاکاو دەرگای ژووری بــن میچــێ کــراوە و کــە لەن کــە لەن
بەرپرســی خوێندنــگا پەیــدا بــوو و پرســی: »لــەو بەرپرســی خوێندنــگا پەیــدا بــوو و پرســی: »لــەو 

ســەرە خەریکــی چــن )ســیژیس بێــر()ســەرە خەریکــی چــن )ســیژیس بێــر()١٤١٤(؟« (؟« 
مامۆســتای گەنــج کــە لــە ترســان شــێت بووبــوو مامۆســتای گەنــج کــە لــە ترســان شــێت بووبــوو 
بــە شــێوەیەکی مندااڵنــە وەاڵمــی دایــەوە: »بەڕێــز بــە شــێوەیەکی مندااڵنــە وەاڵمــی دایــەوە: »بەڕێــز 
گرابــوو، هاتبوومــە ســەرەوە تۆزێــک لەســەر باقــە گرابــوو، هاتبوومــە ســەرەوە تۆزێــک لەســەر باقــە 
کایــەکان ڕاکشــێم و بحەســێمەوە.« ژوورەکــەی بــن کایــەکان ڕاکشــێم و بحەســێمەوە.« ژوورەکــەی بــن 
ــر  ــیژیس بێ ــوو. س ــن ب ــەورە و بەری ــێ زۆر گ ــر میچ ــیژیس بێ ــوو. س ــن ب ــەورە و بەری ــێ زۆر گ میچ
هــەر کچــی گەنجــی سەرلێشــێواوی بــەرەو قوواڵیــی هــەر کچــی گەنجــی سەرلێشــێواوی بــەرەو قوواڵیــی 
ژوورەکــە پــاڵ پێــوە دەنــا و پێــی گــوت: »بڕۆنــە ژوورەکــە پــاڵ پێــوە دەنــا و پێــی گــوت: »بڕۆنــە 
وێ، خۆتــان بشــارنەوە، کار ەکەم لەدەســت دەدەم، وێ، خۆتــان بشــارنەوە، کار ەکەم لەدەســت دەدەم، 

ڕاکــەن و خۆتــان بشــارنەوە!« )ڕاکــەن و خۆتــان بشــارنەوە!« )١٥١٥((
ســەرۆکی خوێندنــگا کــە گوێــی لــەو ســرتە ســرتە ســەرۆکی خوێندنــگا کــە گوێــی لــەو ســرتە ســرتە 

بــوو گوتــی: »دیــارە لــەوێ بــە تەنیــا نیــن؟بــوو گوتــی: »دیــارە لــەوێ بــە تەنیــا نیــن؟
- نەخێر بەڕێز گرابوو بە تەنیام! - نەخێر بەڕێز گرابوو بە تەنیام! 

- نەخێر وا نییە، چونکە قسان دەکەن. - نەخێر وا نییە، چونکە قسان دەکەن. 
- ســوێندتان بــۆ دەخــۆم بەڕێــز گرابــوو کــە بــە - ســوێندتان بــۆ دەخــۆم بەڕێــز گرابــوو کــە بــە 

تەنێــم. تەنێــم. 
- دەی باشــە ئێســتا لێــم مەعلــووم دەبــێ.« - دەی باشــە ئێســتا لێــم مەعلــووم دەبــێ.« 
کابــرای پیــر وای گــوت، دوو جــار کلیلــی لــە کابــرای پیــر وای گــوت، دوو جــار کلیلــی لــە 
دەرگادا ســووڕاندەوە و قفڵــی دا تــا بچێتــە خــوارێ دەرگادا ســووڕاندەوە و قفڵــی دا تــا بچێتــە خــوارێ 

و مۆمێــک بێنــێ. و مۆمێــک بێنــێ. 
ــوو  ــه ب ــەو خوێڕییان ــە ل ــج ک ــاوی گەن ــا پی ــوو ئەوج ــه ب ــەو خوێڕییان ــە ل ــج ک ــاوی گەن ــا پی ئەوج
ــە  ــت دا و ب ــی لەدەس ــن، ئاقڵ ــیان دەبی ــە زۆر تووش ــت دا و ب ــی لەدەس ــن، ئاقڵ ــیان دەبی زۆر تووش
تووڕەیــی دووپاتــەی کــردەوە: »ئاخــر خۆتــان تووڕەیــی دووپاتــەی کــردەوە: »ئاخــر خۆتــان 
ــی  ــا کۆتای ــەن ت ــێ. وا دەک ــا نەتانبین ــی بشــارنەوە ت ــا کۆتای ــەن ت ــێ. وا دەک ــا نەتانبین بشــارنەوە ت
ژیانــم نــان نەبــێ بیخــۆم، وا دەکــەن ئیــش و ژیانــم نــان نەبــێ بیخــۆم، وا دەکــەن ئیــش و 
کارەکــەم وێــران بــێ... دەی خۆتــان بشــارنەوە کارەکــەم وێــران بــێ... دەی خۆتــان بشــارنەوە 

دەی!« دەی!« 
دیســان دەنگــی کلیلــی هاتــەوە بەرگــوێ. کــە لــە دیســان دەنگــی کلیلــی هاتــەوە بەرگــوێ. کــە لــە 
قفڵــی دەرگادا دەســووڕایەوە، هۆرتانــس بــەرەو ئەو قفڵــی دەرگادا دەســووڕایەوە، هۆرتانــس بــەرەو ئەو 
دەربیجەیــە ڕای کــرد کــە دەیڕوانییــە ســەر شــەقام، دەربیجەیــە ڕای کــرد کــە دەیڕوانییــە ســەر شــەقام، 
ــزم و  ــی ن ــە دەنگێک ــان ب ــەوە، پاش ــڕڕا کردیی ــزم و لەپ ــی ن ــە دەنگێک ــان ب ــەوە، پاش ــڕڕا کردیی لەپ
هێدییــەوە گوتــی: »دوایــی کــە لێــرە ڕۆیشــت، هێدییــەوە گوتــی: »دوایــی کــە لێــرە ڕۆیشــت، 
وەرن لــە خــوارەوە هەڵــم گرنــەوە« ئەوجــا خــۆی وەرن لــە خــوارەوە هەڵــم گرنــەوە« ئەوجــا خــۆی 

فــڕێ دا. فــڕێ دا. 
لــەوێ  دیکــەی  کەســی  کــە  گرابــوو  لــەوێ باوکــە  دیکــەی  کەســی  کــە  گرابــوو  باوکــە 
ــە سەرســوڕماوی دیســان چــووە  ــووەوە، ب ــە سەرســوڕماوی دیســان چــووە نەدۆزیب ــووەوە، ب نەدۆزیب
ســیژیس  بەڕێــز  دواتــر  چارەگێــک  ســیژیس خــوارێ،  بەڕێــز  دواتــر  چارەگێــک  خــوارێ، 
بێــر هاتــە الی مــن و تــەواوی ســەربوردەی بــۆ بێــر هاتــە الی مــن و تــەواوی ســەربوردەی بــۆ 
گێڕامــەوە، کچــی گەنــج کــە لــە نهۆمــی دووەمــەوە گێڕامــەوە، کچــی گەنــج کــە لــە نهۆمــی دووەمــەوە 
ــن  ــەک لەب ــچ جووڵەی ــێ هی ــتبوو، ب ــۆی هەڵداش ــن خ ــەک لەب ــچ جووڵەی ــێ هی ــتبوو، ب ــۆی هەڵداش خ
ــرای گەنــج چوومــە  ــواری کەوتبــوو. دەگــەڵ کاب ــرای گەنــج چوومــە دی ــواری کەوتبــوو. دەگــەڵ کاب دی
ــاران  ــەرەونخوون ب ــۆزەی س ــەری. وەک گ ــەر س ــاران س ــەرەونخوون ب ــۆزەی س ــەری. وەک گ ــەر س س
دەبــاری. ئــەو کچە چارەڕەشــەم هەڵگــرت و هێنامە دەبــاری. ئــەو کچە چارەڕەشــەم هەڵگــرت و هێنامە 
ماڵــی خــۆم کــە قاچــی لــە ســێ جێــوە شــکابوو، ماڵــی خــۆم کــە قاچــی لــە ســێ جێــوە شــکابوو، 
ئێســکی وەهــا تێــک قرمابــوو کــە گۆشــتی لەشــی ئێســکی وەهــا تێــک قرمابــوو کــە گۆشــتی لەشــی 
ڕەش و شــین هەڵگەڕابــوو. هیــچ نەیدەنااڵنــد و ڕەش و شــین هەڵگەڕابــوو. هیــچ نەیدەنااڵنــد و 
ــە دەیگــوت:  ــا وەک تەســلیم بوونێکــی ئازایان ــە دەیگــوت: تەنی ــا وەک تەســلیم بوونێکــی ئازایان تەنی

ــام!« ــەر هێن ــی بەس ــووم، خراپ ــر ب ــام!«»خوداگی ــەر هێن ــی بەس ــووم، خراپ ــر ب »خوداگی
ــی  ــرد و بانگ ــە پەرســتارێک ک ــم ل ــی داوای یارمەتی ــرد و بانگ ــە پەرســتارێک ک ــم ل داوای یارمەتی
ــۆ  ــەم ب ــەو چیڕۆک ــرد و ئ ــەم ک ــی کچ ــک و باب ــۆ دای ــەم ب ــەو چیڕۆک ــرد و ئ ــەم ک ــی کچ ــک و باب دای
لەبــەر  ســەرکێش  فایتوونێکــی  کــە  لەبــەر گێڕانــەوە  ســەرکێش  فایتوونێکــی  کــە  گێڕانــەوە 
دەرگای ماڵەکــەم وەبــەری دا و نەقوســتانی کــرد. دەرگای ماڵەکــەم وەبــەری دا و نەقوســتانی کــرد. 
ــە قســەکەم کــرد و ژاندرمــەکان  ــان ب ــە قســەکەم کــرد و ژاندرمــەکان خەڵــک بڕوای ــان ب خەڵــک بڕوای
بــێ ئــەوەی ســەرکەوتوو بــن، مانگێــک لــە کابــرای بــێ ئــەوەی ســەرکەوتوو بــن، مانگێــک لــە کابــرای 
ــەو  ــم ئ ــە دەڵی ــوون! بۆی ــەڕان. فەرم ــەو فایتوونچــی گ ــم ئ ــە دەڵی ــوون! بۆی ــەڕان. فەرم فایتوونچــی گ
ژنــە قارەمانێــک بــوو، لــە تۆرەمــەی ئــەو ژنــە ژنــە قارەمانێــک بــوو، لــە تۆرەمــەی ئــەو ژنــە 
نێــو  ڕوودا وەکانــی  جوانتریــن  کــە  نێــو قارەمانانــە  ڕوودا وەکانــی  جوانتریــن  کــە  قارەمانانــە 

مێژوویــان خوڵقانــدووە. مێژوویــان خوڵقانــدووە. 
ژیانــی  عیشــقی  تەنیــا  خۆشەویســتییە  ژیانــی ئــەو  عیشــقی  تەنیــا  خۆشەویســتییە  ئــەو 
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بــوو، ئــەو بــە کچــی مــرد، شــەهیدێکە، ڕووحێکــی بــوو، ئــەو بــە کچــی مــرد، شــەهیدێکە، ڕووحێکــی 
گــەورە، گیانفیدایەکــی مــەزن! بەڕاســتی ئەگــەر گــەورە، گیانفیدایەکــی مــەزن! بەڕاســتی ئەگــەر 
ــەم  ــەو چیڕۆک ــەت ئ ــا، ق ــم نەکردب ــدە ستایش ــەم هێن ــەو چیڕۆک ــەت ئ ــا، ق ــم نەکردب ــدە ستایش هێن
ــی  ــدوو بوون ــی زین ــە کات ــە ل ــەوە ک ــۆ نەدەگێڕان ــی ب ــدوو بوون ــی زین ــە کات ــە ل ــەوە ک ــۆ نەدەگێڕان ب
خــۆی نەمویســت بــۆ کەســی بــاس بکــەم؛ بێگومــان خــۆی نەمویســت بــۆ کەســی بــاس بکــەم؛ بێگومــان 

ــەن.  ــم تێدەگ ــتا لێ ــەن. ئێس ــم تێدەگ ــتا لێ ئێس
پزیشــک بێدەنــگ بــوو. دایکــم بــە کــوڵ دەگریــا. پزیشــک بێدەنــگ بــوو. دایکــم بــە کــوڵ دەگریــا. 
باوکــم چەنــد وشــەیەکی گــوت کــە لێــی حاڵــی باوکــم چەنــد وشــەیەکی گــوت کــە لێــی حاڵــی 

ــەوێ ڕۆیشــتن.  ــتیان ل ــان گش ــووم؛ پاش ــەوێ ڕۆیشــتن. نەب ــتیان ل ــان گش ــووم؛ پاش نەب
لەســەر کورســییە ئاســوودەکە ئەژنــۆم لــە باوەش لەســەر کورســییە ئاســوودەکە ئەژنــۆم لــە باوەش 
گرتبــوون و فرمێســکم دەوەرانــد. لــەو کاتــەدا گوێــم گرتبــوون و فرمێســکم دەوەرانــد. لــەو کاتــەدا گوێــم 
لــە دەنگــی پێــی قورســی چەنــدان کــەس بــوو کــە لــە دەنگــی پێــی قورســی چەنــدان کــەس بــوو کــە 
قرچەیــان لــە پلیکانــە دارەکان دێنــا، ئــەوان تەرمی قرچەیــان لــە پلیکانــە دارەکان دێنــا، ئــەوان تەرمی 

کلۆشــێتیان دەبــردە خوارێ. کلۆشــێتیان دەبــردە خوارێ. 

پەراوێزەکان:پەراوێزەکان:
١١ -  - ClochetteClochette   لێــرەدا نازنــاوی ژنێکــە، بــەاڵم    لێــرەدا نازنــاوی ژنێکــە، بــەاڵم 

ــە«. ــە »زەنگوڵ ــەکە وات ــڵی وش ــە«.ئەس ــە »زەنگوڵ ــەکە وات ــڵی وش ئەس
٢٢ - جۆرێک ماڵی ئاغاواتی بووە. - جۆرێک ماڵی ئاغاواتی بووە.

ــدی  ــە پێوەن ــە لەوانەی ــەم جــۆرە تووکــن بوون ــدی  - ئ ــە پێوەن ــە لەوانەی ــەم جــۆرە تووکــن بوون ٣٣ - ئ
بــە کــچ بوونــی قارەمانــی چیڕۆکــەوە هەبــێ، زۆربــەی بــە کــچ بوونــی قارەمانــی چیڕۆکــەوە هەبــێ، زۆربــەی 
ــد و  ــە گون ــی ل ــە تایبەت ــن، ب ــچ تووکن ــاران قەیرەک ــد و ج ــە گون ــی ل ــە تایبەت ــن، ب ــچ تووکن ــاران قەیرەک ج
دێهاتــی جــاران وا بــووە. )پەراوێــزی دانــراو لــە دەقــی دێهاتــی جــاران وا بــووە. )پەراوێــزی دانــراو لــە دەقــی 

فەڕەنســیدا(فەڕەنســیدا(
ســەر  مەنقەڵــی  جۆرێــک  ســەر    مەنقەڵــی  جۆرێــک    ChaufferetteChaufferette  -   -  ٤٤
)وەک  فەڕەنســا  خەڵکــی  جــاران  کــە  )وەک داپۆشــراوە  فەڕەنســا  خەڵکــی  جــاران  کــە  داپۆشــراوە 
ــردەوە. ــەرم دەک ــێ گ ــان پ ــووک( خۆی ــۆبەیەکی بچ ــردەوە.س ــەرم دەک ــێ گ ــان پ ــووک( خۆی ــۆبەیەکی بچ س

٥٥ -  - Prosper MaletProsper Malet  ناوی ئاشەکەیە.  ناوی ئاشەکەیە.
٦٦ - لێرەدا مەبەست ئاشێکە بە با  بسووڕێتەوە. - لێرەدا مەبەست ئاشێکە بە با  بسووڕێتەوە.

  Jean-Jean PilasJean-Jean Pilas -  - ٧٧
ــە ٦٦   ــەر ب ــە بەرانب ــی ڕێگای ــەخ: مەودایەک ــە  - فرس ــەر ب ــە بەرانب ــی ڕێگای ــەخ: مەودایەک ٨٨ - فرس

ــر. ــر.کیلۆمەت کیلۆمەت
٩٩ -  - HalletsHallets  ناوی دارستانێکە.  ناوی دارستانێکە.

١٠١٠ - -NoirpréNoirpré   ناوی کێڵگە و مەزرایەکە.   ناوی کێڵگە و مەزرایەکە.
١١١١ - غوڕابــی: بیســکویت، هەروەهــا لــە یۆنــان و  - غوڕابــی: بیســکویت، هەروەهــا لــە یۆنــان و 
ــە(. ــن )کوورابی ــیرینی دەڵێ ــک ش ــە جۆرێ ــا ب ــە(.تورکی ــن )کوورابی ــیرینی دەڵێ ــک ش ــە جۆرێ ــا ب تورکی

  Le père GrabuLe père Grabu -  - ١٢١٢
HortenseHortense -  - ١٣١٣

١٤١٤ -  - SigisbertSigisbert  لەقەبی مامۆستای گەنج بووە.  لەقەبی مامۆستای گەنج بووە.
١٥١٥ - لــە دەقــی فەڕەنســیدا پیــاوی گەنــج بــە )ئێوە(  - لــە دەقــی فەڕەنســیدا پیــاوی گەنــج بــە )ئێوە( 

کچەکــە دەدوێنێ.کچەکــە دەدوێنێ.

سەرچاوە:سەرچاوە:
پێداچوونــەوە:  ؛  مۆپەســان  نووســەر:  ؛  پێداچوونــەوە: هــۆرال  ؛  مۆپەســان  نووســەر:  ؛  هــۆرال 
ــەر، فەڕەنســا،  ــی گەلیم ــە؛ چاپەمەنی ــدرێ فێرمیژی ــەر، فەڕەنســا، ئان ــی گەلیم ــە؛ چاپەمەنی ــدرێ فێرمیژی ئان
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