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1Rødhette og ulv. foto:snl.no 

 خویل سور  ورته ویل چ   دا . وه ګرانه  چا  هر  په او  اوسیدله ک  کل  یو  په چ   وه نجل  ا یوه ک    کل    په و  نه وه

 : اورو وای چ   راچ   وای   انجل  

   ورته ی   ورځ یوه
 خویل   رسه دا  وخت هر  به وه،دی راوړی ی   ته دی او  ګنډیل  السونو  پخپلو  خویل   رسه ای 

 .ښکاریدله ښکل دیره رسه دی له او  رسوله په

 : راورسیدله دایس ورځ یوه نه ورځو  د  خو 

 : وکړ  غږ  ته سورخویل   مور  ورځ یوه

 .ده مریضه دی انا  ! خویل   سور  راشه، دلته":وویل ته لیل  ی   مور 

ه  وارخطا  مه :وویل ورته ی   مور  خو  ،شوه وارخطا  ډیره لیل    او  حلوا  څه یو  او  ورشه ی   ته پوښتن   کی  ږ

  تازه او  حلوا  دا  انا  دی چ   کله  او  یس   خوشاله ډیره لیدو  په ستا  به هغه یوسه ورته رسه ځان له شیدی

 . یس   ښه به زر  ډیره وخوری شیدی
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 نه به ک  ځنګل په و  ا  ی کو   به احتیاط ډیر  لورجای   چ   وویل ورته ی   مور  شوه روانه ته کور   انا  د  لیل 

ی ته کور   انا  دی چ   ،کله شه الړه الره پر  احتیاط په او  ایساریږی  او  ووایه ورته سلم به غږ  لوړ  په ورسی  ږ

 وه هوښیاره ډیره لیل  چ   دا  شوه روانه ته کور   انا  د  او  واخیست رخصت لیل  .کړه (  مچو ) ښکل ی   السونه

ه مور  د  هغ   خو  ورکوله بلنه لپاره خوراک د  چا  هر  ورته ک  الره په نو   ی   ته کور   انا  د  باید  چ   وه یاده په خیر

  .یس   والړه

ی یو  د  ک  ځنګل وو،په ک  منځ په ځنګل یولوۍ د  کور   انا  د  لیل  د  ی دا  چ   شوه مخ رسه رسړ  د  ته ځنګل رسړ

ی وو  راغل لپاره ښکار  ته ی   راغل ته ځنګل دپاره څه  :وکړه پوښتنه ورڅخه ،رسړ  ؟چ   اوچی 

  .ځم  کورته  هغ   د  ته پوښتن   انا  مریض   د :  وویل ورته لیل 

ی  لیل  .وخوری تا  چ   نه هیس ګرچ    لیوه غټ یو  دلته چ   کوه  احتیاط ډیر  ک  ځنګل په:  وویل ورته رسړ

   .وویریدله ډیره

 . ځه احتیاط ډیر  په خو  مه ډاریګه :وویل ورته ښکاری

  .شوه روانه ته کور   انا  د  لیل 

ی ټویل دوی د  لیوه  په ,وخوری دواړه او  پیدا   کور   انا  د  لیل  د  څو  تر  شو  روان پیس لیل  د  او  واوریدیل خیر

 ته تا  زه ډاریګه مه :وویل ورته مکر  ډیر  په لیوه خو  شوه وډاره ډیره لیل  شوه مخ رسه لیوه د  لیل  ک  الره

   د  او  راوړی السته باور  لیل  د  غواړی لیوه.وایم نه هیڅ
 د  ی   فریب او  مکر  ډیر  په .لېوهکړی   پیدا  ی   کور   ای 

  .یم  لیوه مهربانه ډیر  زه :وای   ورته او  وژړل ته مخ لیل 

   د  نه لیل  د  فریب او  چل ډیر  په لیوه
 د  دلته ته چ   وویل ی   ته لیل  او  واخیستلو  ادرس او  پته کور   د  ای 

   دی ګلن  اندازه څه یو  او  وکړه لویر  رسه شوپرکانو  او  ګلنو 
  ژر  ډیره به رسه بویولو  په ګلنو   ددی یوسه ته ای 

 ک  وخت پدی خو  شه الړه دی ته کور   انا  د  او  ایساریږه مه ک  ځنګله په چ   وو  ویل مور  ی   ته لیل . یس   ښه

ه دا  ک  ذهن په ی      د  چ   راغله خیر
ی زیات ډیر  ګلن  ی   ای    .خوښی  ږ

ه مور  د   چ   الړو  ته کور   انا  د  ی   ،لیوه شوه مرصوفه کولو   لوبو  او  راشکولو  په ګلنو   د  او  منله ونه ی   خیر

  .وخوری لیل  لمیس   ی   به ورپیس او  وخوری انا  مریضه ی   به لومړی

 .دی راوړی شیدی او  حلوا  م  ته تا  یم لیل  زه ,وټکوله ی   دروازه ورسیدلو  ته  کور   انا  د  لیل  د  لیوه چ   کله

   لیل  د  او  شو  وردننه ته کور   بهانه همدی په
 . وخوړه ی   ای 
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 ته کور   چ   کله  ه،الړ ته  کور   انا  د  منډه منډه په دی ناوخته چ   ګوری  شوه بیکاره څخه لوبو  د  کله  چ   لیل 

 که  دی لیوه دا  چ   نشوه پوهه هم بیا  لیل  دی پروت لیوه ک  کټ  په ی   ځای پر  انا  د  ګوری  شوه ورداخله

 . انا

انتیا  ډیره په خو   غوګونه ,شوی غټه څومره دی خوله دا  شوی رقم څه ته انا  چ   وپوښتل ورڅخه ی   حی 

و  همدی د  شوی غټ څومره دی   کټ  په نور  وخوړه هم ی   لیل  او  کړ   ورټوپ لیل  په لیوه ک  جریان په خیر

  .شو ویده بیغمه ک

  ی   کور   په انا  د  لیل  د  چ   تلو  کورته  چ   کله  نکړو  ی   پیدا  خو  وګرځیدلو  پیس لیوه  په ورځ ټوله چ   ښکاری

ک    ؟ نه که  ده رارسیدیل ته کور   انا  د  ی   لیل  ایا  چ    وکړم پوښتنه :وویل ی   رسه ځان له ولیګیدیل سیر

 ی   مړ  چ   ی   غوښتل شو  ورنژدی دی پروت ویده ک  کټ  په لیوه چ   ګوری  شو  ورداخل ته کور   چ   کله

 نس لیوه د  ځکه وی انا  هغ   د  او  لیل  به ک  نس په لیوه د  یس   کیدای  وکړو  سوچ ی   رسه ځان له خو  کړی

 نه نس د  لیوه د  ی   انا  او  لیل  کړو   پری ی   نس لیوه د  او  راواخیستله ی   قیچ   غټه یوه نو  وو  ډک ډیر 

  .وکړه مننه نه ښکاری د  دواړو  راوویستل

ی وړی وړی او  شه الړه چ   وویل ته لیل  ښکاری ی وړی ډیری هم لیل  .راوړه تی  ږ  هغه ښکاری او  راوړی تی  ږ

ی  ښکاری چ   ګوری  شو  راویښ خوبه د  کله  چ   لیوه .وګنډلو ورته ی   نس او  واچویل ک  نس په لیوه د  تی  ږ

  لویدلو  او  تکلیف ډیر  په لیوه .دی وژنم کنه  یس   الړ  ځایه دی له ژر  چ   وویل ی   ورته او  دی والړ  ته رس  ی  

 . شو روان او  شو  پورته ځایه له

 او  مور   د  چ   وکړه وعده دا  رسه ځان له لیل  همدارنګه او  .شوه روغه خوړلو  په شیدو  او  حلوا  د  انا  لیل  د 

انو  و  مش   رسه جنجالونو  دایس له څو  تر  کوی  به هماغیس ویل ورته څه چ   هغوی او  نییس غوږ به ته خیر

 . نیس   مخ بیا 

 ته ګور   الړله کیسه

 ته  کور   راغلمه زه

Kilder: 
https://elearning.kompetansenorge.no/norskm3/assets/B39FEBF5-5056-9CB2-9B36-

5B6B6A4F961D.pdf 


