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Kurdisk- sorani

شابانووی سەر دەنکە نۆک
حیکایەتێکی دانمارکی-



بانوویەکی هەبوو نەبوو شازادەیەک هەبوو، دەیویست ژن بهێنێت و شابانوویەک بۆ خۆی پەیدا بکات، بەاڵم خوازیار بوو، کە شا

.هەربۆیە بە هەموو جیهاندا کەوتە گەڕان، بەاڵم لە هەموو شوێنەکان ڕێگرییەک دەهاتە بەردەمی.ڕاستەقینە بێت
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ابانوو گەلێک کیژی جوانی وەک ش. هەربۆیە بە هەموو جیهاندا کەوتە گەڕان، بەاڵم لە هەموو شوێنەکان ڕێگرییەک دەهاتە بەردەمی

ەردەوام بۆی هەبوون، بەاڵم پرسیارەکە ئەوە بوو کە ئایا یەکێک لەوانە شابانووی راستەقینەیە یان نا؟ئەمەش زەحمەت بوو، چوونکە ب

هەربۆیە بە خەمبارییەوە گەڕایەوە ماڵەوە و زۆر بێتاقەت بوو، چوونکە زۆر ئارەزووی دەکرد .دەردەکەوت کە شتێک ناتەواوە

.شابانوویەکی ڕاستەقینە پەیدا بکات 3



ەی ڕۆژێک کە کەشوهەوایەکی زۆر ناخۆشی هەبوو، هەورەبروسکە و لێزمەی باران بە تووندی دایکردبوو، لە دەرگای دەرواز

.بینی شابانوویەکە لە دەرەوە وەستاوە. پاشای بەتەمەن چوو تا دەرگاکە بکاتەوە. شار درا
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کانیەوە سەراپا جەستەی تەڕ و لە ئاو هەڵکێشرابوو و ئاو لە جلوبەرگ و پێاڵوە. بەاڵم ڕەنگ و ڕووی هیچ لە شابانوو نەدەچوو

.دەهاتە دەرەوە
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، شاژن هیچی نەگوت. ”!دەری دەخەین، کە ئایا شابانووە یان نا“: شاژن کە بە تەمەن و ئەزموونی زۆری هەبوو لە دڵی خۆیدا وتی

ک و بیست ئینجا بیست دۆشە. بەاڵم بە هەڵەداوان چوو بۆ ژووری نووستن و دەنگە نۆکێکی بچووکی خستە ژێر سیستەمی خەوەکە

.شابانووەکە دەبوو شەو لەسەر ئەو سیستەمە بخەوێت. لێفەی دا بەسەر دەنکە نۆکەکەدا
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ەوان زۆر ڕاست و ڕ:"شابانووەکە گوتی . بۆ بەیانی ڕۆژی دوایی پاشا و شاژن لێێان پرسی کە ئایا شەو باش خەوتووە یان نا

لەسەر شتێکی .وەک ئەوە وابوو شتێکی ڕەق لەژێر جێگەکەمدا بێت!، بە درێژایی شەو نەمتوانی بە باشی بخەوم!ناخۆش بوو

ۆیان بەم شێوەیە شا و شاژن ب!". زۆر ناخۆش و بە ئازار بوو! ڕەق ڕاکشابووم، هەربۆیە سەراپا جەستەم شین و مۆر بۆتەوە

بە هەبوونی دەنکە دەرکەوت کە ئەمە شابانوویەکی ڕاستەقینەیە، چوونکە توانیویەتی لەژێر بیست دۆشەک و بیست لێفەوە هەست

.نۆکێکی بچووک بکات 8



دا کە بیکاتە هەربۆیە شازادە بڕیاری.تەنها شابانووی ڕاستەقینە دەتوانێت هێندە بە هەست بێت و تێبینی شتی وا بکات

.هاوسەری خۆی، چوونکە بۆی دەرکەوت کە ئەمە شابانووی ڕاستەقینەیە
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ەرگتان نەبینم چەپکێ گوڵ و چەپکێ نێرگز، م. دەنکە نۆکەکەش لە مۆزەخانەدا دانرا بۆئەوەی خەلکی مەملەکەت بتوانن بیبینن

.هەرگیزا و هەرگیز



Siste side

Finn flere fortellinger på morsmal.oslomet.no

Fortellingen er laget med figurer og tegninger fra Aursmoen barnehage

11

https://morsmal.no/no/

