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  ر یسه ی قه که رگه نویه به

لی  مگه رهه به  له  ککه یه)   رگدراوه وه - ی پاشا نوکه  رگه به -  کوردی به  به( ر یسه ی قه که نویه  رگه به
  )1875 -1805(رسن  نده ناوبانگی دانیمارکی، هانس کریستیان ئه ری به نووسه

 

 رسن نده هانس کریستیان ئه

  
   :  که چیرۆکهی  کورته
گوایا   تنرت، که خه ده سانی نزیکی شا، هه هاوکاری که ، به وه که رگدرویه ن به الیه ، له مژه کی گه شایه
زیر و گوزیر،  هاوڕای وه  کاتک شا، به.  شا ڕووتهڕاستیدا  م له به. بۆ درواوه فسوناوی و بھاوتای رگکی ئه به
و هیچی   ڕووتهری خۆ شا  ئه«: کا ده  و هاوار هه  کاته ده ت، منداک لیڕ گه ناو شاردا ده ڕووتی به به
  »!  ردا نییه به له

 

  ).رگیراون پیدیا وه سایتی وکه  ه، ل که ت و ونه بابه(
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شای زب  

و  مساڵ له ئه. کرت ده نگ و چاالکی جۆراوجۆر ساز ئاهه  وه یه بۆنه و هب  یی سویده وه ته ۆژی نهڕ 6/6 ڕۆژی
  وه نمه  له  که بارانه  رکه هه. باران  پ دایکرده نگک ببوو، له ی ئاهه م، ئاماده دا شای سوید، گوستاڤی پنجه ڕۆژه

خۆی  ی له که ر کیسه کسه ڵ خۆی هنابوو، یه گه له )ش ی ڕه کیسه( زبیکی  یه گوستاڤ کیسه  لزمه،  کردییه
  . بت ڕنه ی ته وه ئه پچا، بۆ

  

  م شا گوستاڤی پنجه

ی بابی  م کاره ر، زۆر به سه  کاته تاجی سوید دهو   هختی سوید ی ته شازاده  ی گۆستاڤ، ڤیکتۆریا، که که کچه
  .ما ت جاه ری، خه ی گوستاڤی هاوسه م کاره یا، لهلڤشاژن س .نی پکه

  
  ڤیکتۆریا  گۆستاڤ و شازادهشاژن سلڤیا، شا 

  
  .)رهنراون ده  سایتی گوگله  کان له ونه.  رگیراوه وه 25/7/2011-18، 29ی  فته هه 29. رویجی، ژ ی نه - و ببیسه  ببینه -له گۆڤاری، س ئۆگ هۆر  م باسه ئه( 
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    :ندێ پرسیار بھورژنین با هه

ی  وه لکدا بکات؟ کی مافی ئه دا، یان گه کانی دیکه خهر  سه رمان به کک شا بت و فه بت یه بۆ ده -
  ت؟ داوه

  شا؟  ته بوونه  تواناترن بۆیه کتر و به زیره  سانی دیکه گشت که  ئایا شاکان له -
  دا بت؟ر به ها و بھاوتایان له گرانبه پۆشاکی  میشه بت هه کان ده ئایا شا و شازاده -
  ؟ شکۆی زیاتره  وهها ی گرانبهپۆشاک  ئایا مرۆڤ به -
ک  ک شایه ردابت، ئیدی وه به های له ی ب به دیکه پۆشاککیر  ی زب، یان هه ک کیسه ر شایه گه -

  شکۆی نامنت؟
  ؟ توانای ئابورییه و  وپایه پله ، یان نیشاندانی ، پداویستییهپۆشینی پۆشاک  ست له به ئایا مه -
بۆی   کاربھنرت، که به  سته به و مه ر بۆ ئه بت هه ده )ی زب ک کیسه وه( ،)شتک( مک رهه به ئایا -

 کاربھنرت؟ ش به ستی دیکه به شت بۆ مه ، یان ده)ر بۆ زب هه  واته. ( دروستکراوه


