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ائانسا و بانس
چیرۆکێک لە پاکستانەوە



Det var en gang. En stor mørk jungel i nærheten av en liten landsby i Pakistan. 2

.هەبوو نەبوو، لە نزیک گوندێک لە پاکستان جەنگەڵێکی تاریک و توونی گەورە هەبوو



Der bodde det en geitemamma med de to små geitekillingene sine. De het Ansa og Bansa. 3

.لەناو ئەو جەنگەڵەدا بزنێک دەژیا، کە دوو کارژیلەی بە ناوەکانی ئانسا و بانساوە هەبوو



En dag skulle geitemammaen ut på et ærend i byen og være borte en stund. Hun sa til de to barna sine at de måtte love å 

ikke åpne døren for noen andre enn henne, og det lovet de. 4

ە لە بە بێچووە کارژیلەکانی گوت، دەبێت گفتی بدەنێ کە جگ. ڕۆژێکیان بزنەکە دەبوو بە کارێک بچێت بۆ شار و ماوەیەکی پێ دەچوو

. خۆی، دەرگا لە کەسی تر نەکەنەوە و ئەوانیش گفتیان پێی دا



Geitemammaen gikk til byen mens Ansa og Bansa var alen igjen hjemme. 5

.ئیتر بزنەکە بەرەوە شار بەڕێ کەوت و ئانسا و بانساش بە تەنیا لە ماڵەوە مانەوە



Det var helt stille i huset og Ansa og Bansa ble litt redde. 6

.بێدەنگییەکی زۆر باڵی بەسەر ماڵەکەیاندا کێشا، هەربۆیە ئانسا و بانسا کەمێک دەترسان



«BANK, BANK, BANK!» Det banket på døren. «Hvem er det?» sa Ansa og Bansa. 7

"ئەوە کێیە؟: "ئانسا و بانسا گوتیان. لە دەرگای ماڵەکەیان درا!" تەق، تەق، تەق"



«Kremt. Det, det, det er meg, moren deres som har kommet hjem fra landsbyen!  Slipp meg inn!» 8

!"دەرگاکەم لێ بکەنەوە تا بێمە ژوورێ! ئەوە منم، دایکتانم کە لە گوندەوە هاتوومەتەوە بۆ ماڵەوە...ئەوە...ئەوە. ئحم...ئحم"



Ansa sa: «Det der høres ikke ut som mamma.» Bansa sa: “Ja, du har rett, det høres ikke ut som mamma. Men hvem kan 

det være da?  Vi åpner døren og ser.” De åpnet døren på gløtt og der så de: En stor farlig løve som begynte å presse seg 

inn gjennom døra.
9

بەاڵم کەواتە دەبێت ئەمە کێ بێت؟. وایە، ڕاست دەکەیت، لە دەنگی دایکمان ناچێت: "بانسا گوتی." ئەو دەنگە لە دەنگی دایە ناچێت: "ئانسا گوتی

شێرێکی گەورەی ترسناکیان بینی کە هەوڵی دا لە : بە تامەزرۆییەوە دەرگاکەیان کردەوە و چییان بینی." با دەرگا بکەینەوە و بزانین کێیە"

.دەرگاکەوە خۆی بکات بە ژووردا



Løven klarte å komme seg gjennom og helt inn i huset. Den åpnet opp den store kjeften sin og slukte både Ansa og Bansa
10

.دەمە گەورەکەی خۆی کردەوە و ئانسا بانسای پێکەوە قووت دا. شێرەکە توانی بێتە ژوورەوە و تا ناوی ناوەوەی ماڵەکە ڕۆیشت



I magen til løven var det skummelt og helt 

bekmørkt. «Mamma, vi er i magen til 

løven, kom og hjelp oss! Mamma, vær så 

snill», ropte de. Men uansett hvor mye de 

ropte, så kunne ikke geitemammaen høre 

dem. Hun var langt, langt borte. Og løven 

vraltet tilbake til jungelen med den svære 

og tunge magen sin på slep. 
11

ناو سکی شێرەکە زۆر ناخۆش و تاریک بوو، 

دایە، ئێمە : "هەربۆیە هەردووکیان هاواریان کرد

لەناو سکی شێرەکەداین، تکایە وەرە و ڕزگارمان 

بەاڵم هەرچەند زیاترێک هاواریان دەکرد !" بکە

کەڵکی نەبوو، چوونکە دایکە بزن زۆر زۆر دوور 

شێرەکەش ورگە زل و قورسەکەی . بوو لێیانەوە

.پێش خۆی دا و گەڕایەوە بۆ ناو جەنگەڵەکە



Om kvelden kom geitemammaen tilbake. 

Hun så seg rundt i det tomme huset sitt. Det 

var så stille der. Hun ropte på barna sine.

Ingen svarte. Hun tenkte «Hva kan ha 

hendt?». Geitemammaen ble redd og hun 

bestemte seg for å gå inn til landsbyen. Hun 

gikk og gikk og gikk, og hun stanset ikke før 

hun kjente varmen fra ilden til smeden.
12

.  دەمەو ئێوارە دایکە بزن گەڕایەوە بۆ ماڵەوە

. چاوێکی بە ماڵە چۆڵ و هۆڵەکەیدا خشاند

ەکانی بانگی منداڵ. بێدەنگییەکی قوول باڵی کێشا بوو

بیری کردەوە و لە دڵی . کەس وەاڵمی نەدایەوە. کرد

بزنەکە ". دەبێت چی ڕووی دابێت؟: "خۆیدا گوتی

بەبێ . ترسا و بڕیاری دا بچێتە ناو گوندەکەوە

وەستان هەر گەڕا و گەڕا و گەڕا، هەتا گەیشتە الی 

. دوکانی ئاسنگەرێک



Smeden sto og slo på glødende jern 

med den store slegge si. 

Geitemammaen spurte ham: «Smed, 

smed, hvis du får melk av meg, kan du 

da lage to spisse horn av jern til meg?” 

Det gikk smeden med på, og snart 

hadde hun to spisse horn av jern som 

hun satte oppå sine egne horn. 13

ئاسنگەر بە پێوە چەکوچە گەورەکەی لە ئاسنە 

بزنەکە . گڕاوی و سوورەوە بووەکە دەسرەواند

ئاسنگەر، ئاسنگەر، ئەگەر شیری: "لێی پرسی

خۆمت بدەمێ، دەتوانیت دوو شاخم لە ئاسن بۆ 

ئاسنگەر بەوە ڕازی بوو، و " دروست بکەیت؟

لە ماوەیەکی کەمدا دوو شاخی ئاسنی بۆ 

.دروست کرد و لە سەری بزنەکەی جێگیر کرد



Geitemammaen gikk inn i jungelen med de nye spisse hornene sine. Hun gikk og hun gikk og hun gikk.
14

.ئیتر هەر ڕۆیشت و ڕۆیشت و ڕۆیشت. بزنەکە بەو دوو شاخە تیژانەیەوە چووە ناو جەنگەڵەکەوە



Helt til hun så: En stor og farlig ulv! Geitemammaen 

spurte ulven: «Har du min Ansa spist, og har du min 

Bansa spist? Om så, la oss slåss!» Ulven svarte: «Å 

nei, jeg har ikke din Ansa spist, og jeg har ikke din 

Bansa spist, så vi skal nok ikke slåss.» «Nei vel,» sa 

mammaen og gikk videre. Og hun gikk og hun gikk 

og hun gikk. 15

.  هەتا ئەو کاتەی چاوی بە گورگێکی گەورە و تەرسناک کەوت

تۆ خواردوتە ئانسای من، تۆ : "بزنکە لە گورگەکەی پرسی

خواردوتە بانسای من؟ ئەگەر تۆ خواردوتن وەرە شەڕە جەنگی 

نا نا، نەمخواردووە ئانسای تۆ، : "گورگەکە وەاڵمی دایەوە!" من

نەمخواردووە بانسای تۆ، هەربۆیە پێویست ناکات بەرامبەر 

.  بزنەکە ئەمی گوت و ڕۆیشت" کەواتە هیچ." "یەکتر بجەنگین

. ئیتر هەر ڕۆیشت و ڕۆیشت و ڕۆیشت



Helt til hun så: En stor farlig bjørn! Geitemammaen 

spurte bjørnen: «Har du min Ansa spist, og har du 

min Bansa spist? Om så, la oss slåss!» Og bjørnen 

svarte: «Å nei, jeg har ikke din Ansa spist, og jeg har 

ikke din Bansa spist, så vi skal nok ikke slåss.» «Nei 

vel,» sa mammaen og gikk videre. Og hun gikk og 

hun gikk og hun gikk.
16

بزنەکە ! هەتا ئەو کاتەی چاوی بە ورچێکی ترسناک کەوت

تۆ خواردوتە ئانسای من، تۆ خواردوتە : "لە ورچەکەی پرسی

!"  بانسای من؟ ئەگەر تۆ خواردوتن وەرە شەڕە جەنگی من

نا نا، نەمخواردووە ئانسای تۆ، : "ورچەکە لە وەاڵمدا گوتی

نەمخواردووە بانسای تۆ، هەربۆیە پێویست ناکات بەرامبەر 

بزنەکە ئەمی گوت و " کەواتە هیچ." "یەکتر بجەنگین

. ئیتر هەر ڕۆیشت و ڕۆیشت و ڕۆیشت.  ڕۆیشت



Helt til hun så: En stor farlig løve! Med en kjempestor mage! Geitemammaen spurte løven: «Har du min Ansa spist, og har du 

min Bansa spist? Om så, la oss slåss!»
17

تۆ خواردوتە ئانسای من، تۆ : "بزنەکە لە شێرەکەی پرسی! کە ورگێکی زۆر گەورەی هەبوو! بزنەکە شێرێکی گەورەی ترسناکی بینی

!"خواردوتە بانسای من؟ ئەگەر تۆ خواردوتن وەرە شەڕە جەنگی من



Løven svarte: «Grrrr.… Ja, jeg har 

nok din Ansa spist, og jeg har 

nok din Bansa spist, så kom igjen, 

la oss slåss!»

18

شێرەکە لە وەاڵمدا 

بەڵێ، من خواردوومە ...گڕڕڕڕ:"گوتی

ئانسای تۆ، و من خواردوومە بانسای تۆ، 

!"دەی وەرە پێشەوە با شەڕ بکەین



Løven og geitemammaen føk på hverandre. Geitemammaen stanget de to jernhornene sine inn i magen på løven så magen 

ble flerret opp. 19

بزنەکە جووتە شاخە ئاسنینەکانی لە ورگی شێرەکە هەڵچەقاند، بە شێوەیەک کە ورگی . شێرەکە و بزنەکە پێکدا پەالماری یەکتریان دا

. شێرەکەی هەڵدڕی



Ut av magen kom Ansa og 

Bansa, og de var helt friske. 

20

ئانسا و بانسا لە ورگی 

شێرەکە بە سەالمەتی هاتنە 

. دەرەوە



Geitemammaen omfavnet dem begge to, og tok dem med seg hjem. 21

. بزنەکە باوەشی کرد بە هەردووکیاندا، و لەگەڵ خۆیدا بردنیەوە بۆ ماڵەوە



Geitemammaen ba Ansa og Bansa love at de aldri, aldri mer skulle åpne døren for noen andre henne.

Snipp snapp snute, så er eventyret ute. 22

.  بزنەکە داوای لێکردن گفتی بدەنێ، کە ئیتر هەرگیز هەرگیز جگە لە خۆی دەرگا لە هیچ کەسێکی تر نەکەنەوە

.چەپکێک گوڵ و چەپکێک نێرگز، مەرگتان نەبینم هەرگیزا و هەرگیز
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