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  شازادەئهژديھا
  کتێبێک بۆ مندااڵنی ئاوارە و دۆستانيان له ئاڵمان 
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  بۆ ھهموو شازادەئهژديھاکانی کچ و کوڕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ن.ببئاڵمان بناسن و زمانی ئاڵمانی فێر واڵتی بۆ ئهو بنهماڵه ئاوارانهی ساز کراوە، که منداڵی بچووکيان ھهيه و دەيانھهوەێ  شازادەئهژديھا„چيرۆکی 
 

له سهر ئهم  کهئێوە دەتوانن وەرگێڕاوەی کتێبه اڵمانی ئهم کتێبه، دانراوە به زمانی دەڕی، فارسی، فهڕەنسی، ، پهشتوو و کرمانجی و سۆرانی ھهيه.ئبۆ بهشی 
 www.drachenprinz.com/distributionماڵپهڕە به ئۆنالين وەربگرن: 

 :ئهمه لهم ماڵپهڕە خۆڕايیئێوەش دەتوانن به  باڵو کردووەتهوە. ی جياوازچهندين زمانبه  شێوازی دەنگ  ديھا"ی بهژدويچهوێله کتێبی "شازادەئه نووسينگهی
www.drachenprinz.com/audio  ببهزێننيدا بۆ نموونه له سهر مۆبايلهکهتانوەربگرن و.  
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  ٣اڵپهڕەی 
بۆی بنووسێ. لهبهرئهوەی ليزا ھێشتا چوار  پێويست بووهش مۆبايلهکهی باوکی بهکار ھێنا، و ھهڵبهت دايکيشی مهبهست ليزا ئهوڕۆ نامهيهکی نووسی. بۆ ئه م

  ساڵێتی و ناتوانێ بنووسێ.
له شوێنێکی زۆر دوور نێشتهجێ يه، لهو شوێنهی که ئێستا شتانێکی زۆر  که ،ی خۆیدۆستی نامهي .نووسی بێ؟ بهدڵنيايی بۆ ياسين یخۆزگه ئهو بۆ کێ جا

   بهم زووانه دێ بۆ ئاڵمان.خراپ دەقهومێن. بهاڵم ئهو خۆشبهختانه 
 

  ٤اڵپهڕەی 
بهخۆشييهوە باز دەکا. جا سيووەتی. ياسين نامهکهی ليزای، که باوکی تايبهتی بۆی چاپ کردبوو، وڕۆژی دوايی، باوکی ياسين موژدەيهکی ھهبوو. ئاھا، ليزا نو

 بخوێنی؟" دەڵێ: "باوکه، تکايه دەتوانی بۆمی
  

  ٥اڵپهڕەی 
  ياسين گيان،

  .دەکهين، بۆ نموونه له باخچهی مندااڵنبهم زووانه دێی بۆ ئاڵمان. ئهمهش من زۆر خۆشحاڵ دەکا. لێرە ئێمه له گهڵ يهک کهيفی زۆر 
  دايکم ئهوڕۆ منی برد بۆ ئهوێ.

  ٦اڵپهڕەی 
دەبێ. باخچهی مندااڵن زۆر   کهر وەکوو پهنجهرەخاوێن کردن که من له باخچهی مندااڵنم، دايکم دەچێ بۆ ئيش کردن، يان خهريک شتانێکی شهکهتھاوکات 

  مندااڵنی ديکهی لێيه و تهقريبهن ھێچ گهورەساڵێکی تێدا نييه.
  ئايا ئهمه جوان نييه؟ ئێمه تهواوی ڕۆژ ياری دەکهين.

   به دوودڵ خوارد. لهبهرئهوەش دێر بوو و دەبوايه خۆمان زوو به ڕێ بخستبايه. کهم يان زيادبهاڵم من زۆر ماندوو بووم و نانی بهيانيم 
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  ٧اڵپهڕەی 
  له باخچهی مندااڵن من گوتم: "بهيانی باش خانمی ڤێنينگه!"

  دێر بێين. لهبهرئهوەش بڕێک تاڵ سهيری کرد.خانمی ڤێنينگه، بهڕێوەبهری باخچهی مندااڵن، پێی خۆش نييه، که ئێمه 
  بهاڵم دواجار چيرۆکێکی بۆ ئێمه خوێندەوە، و ھهرکهسيش بۆی ھهبوو يهکجار کتێبهکه وەرەق بدا. 

  
  ٨اڵپهڕەی 

  زای دايهوە:يياسينيش چيرۆکی زۆر دەزانێ. له بهر ئهوەش واڵمی ل
نهکهی له دەست ئهژديھايهکی زۆر زۆر ناحهز ڕزگار دەکا و تا ئاخری ژيانی بهختهوەر خۆشترين چيرۆک بۆ من، چيرۆکی ئهو شازادە نهترسهيه، که خێزا

  دەژی.
 ێنم. ھه ڕێ بۆ ئاڵمان. بهداخهوە که ناتوانم زۆر شت له گهڵ خۆم بينکهم، چوون لهوانهيه ھهرکات بکهوتيشتهکانم خسته نێو جانتائهوڕۆ من 

  بوو به دەستی دەکرد. ڵی پێ داوم، که کاتێک که خۆی مندامێرێکژبخوێنيتهوە؟ باپيرم کات مێرژکاتتا سدەتوانی ئێتۆ من خانمی ڤێنينگهم پێ سهيرە. بهاڵم ئايا 
  ڕێزگرت ياسين

 
  ٩اڵپهڕەی 

 ياسين گيان،
  بخوێنمهوە! کاتژمێربه دڵنيايی من دەتوانم ئێستا 

گهوەرکه له سهر دوانزدە و نيشاندەرە بچکۆڵهکه له سهر سێ يه، دايکم دێ بۆ باخچهی مندااڵن، من ھهڵ دەگرێ. ئهگهر نيشاندەرە  رەەدکاتێک که نيشان
  يشم نهيێ. بچکۆڵهکه شهش نيشان بدا، جا نانئ ئێوارە ھهيه، و ئهگهر نيشاندەرە بچکۆڵهکه له سهر ھهشت بێ، من دەبێ بچمه نێو تهخت، ھهرچهند که خهو

  
 ١٠اڵپهڕەی 

  يان تاکسی بگرێ. بڕواسهيارە خۆی  به ئهوڕو ئێمه به پاس ڕۆيشتين. چوون ئهمه زۆر ھهرزانترە، لهوەی که مرۆڤ
شۆفێری پاسهکه بليت بکڕێ، ئهگينا تووشی کێشهی زۆر دەبێ. ھهندێک له پاسهکان تهنانهت دوو ھهرکهسێک که دەيھهوێ سواری پاسهکه ببێ، دەبێ له 

  حهز دەکهم له تهبهقی بان و له پاڵ پهنجهرە دابنيشم. زۆرتر لهم پاسانه منيش  -تهبهقهن
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  سوار پاس دەبين! يهکبهم زووانه له گهڵ 
   ڕێزگرت ليزا

 
  ١١اڵپهڕەی 

  ليزا گيان،
  ئهوکات پاسهکان دەتوانن له ناو بهفردا بچن؟ يائا کريسمهس الی ئێوە زۆر خۆشه، بهتايبهت ئهگهر بهفريش ببارێ. بهاڵمدايکم وتی بۆم، که 

بهس کاتێک که خۆر ئاوا دەبێ، بۆی ھهيه شتێک بخوا. له دوای ڕەمهزانيش  ڤمرۆگرينگترين جێژن بۆ ئێمه له دوای مانگی ڕەمهزان دێ. له ڕەمهزان 
  جێژنی گهورەی ڕەمهزان دەگرين، و مندااڵنيش دياری وەردەگرن. 

  
  ١٢ اڵپهڕەی

  ێرە ئارامترە.ئئێمه ئێستا الی داپێرەم دەژين.  کهسێک دياری وەر نهگرێ. وايه، که ئهمساڵ ھيچ بهاڵم من پێم
  .هوەيهکتری قهت نهبينين یدهئ ئێمه که دەگری، چونکه لهوانهيهزۆر داپيرەم بهداخهوە زۆر پيرترە، لهوەی که بتوانێ لهگهڵ ئێمه بێ بۆ ئاڵمان. ئهو 

ەم له بير پيرکاتژمێرەکهی باتهنانهت جا تۆ بيری لێ بکهرەوە! ئهوکاتهی که ئێمه بۆ الی داپيرەم ڕۆيشتين، پێويست بوو ئهوەندە به پهله بڕۆيشتباين، که من 
  چوو. لهبهرئهوەش ئێستا من زۆر خهمينم.

  ،جارێکی ترتا 
  ياسين 

  
  ١٣ اڵپهڕەی

  ياسين گيان،
کريسمهسيشم خۆش ڵێ ان قۆلته دەکهن. بهاڵم من له بهفر حهز دەکهم، و بهساڵهکدێن و لهبهرئهوەش گهوەرە زۆرجار دێرکاتێک که بهفر دەبارێ، پاسهکان 

  دەوێ. 
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  ئێل دياريم بۆ دێنێ. ۆئهگهر من منداڵێکی باش بم، کهوا بابان دەگيرسێنين و داری کريسمهسيش دەڕازێنينهوە.شهمع  1ئهدڤێنتکاتهدا ئێمه له سهر تاجی گوڵی  مله
  ێنێ ...!ھمێرێکی نوێ به دياری بژکێ چووزانێ، لهوانهيه که ئهو بۆ تۆش کات

  ڕێزدارت ليزا 
 

  ١٤ اڵپهڕەی
  له ئاخرين نامهی ياسين ماوەيهکی زۆر تێ پهڕيووە. ليزا زۆر دەپرسێ، که کهی ياسين دەگاته ئاڵمان.

  "ھيوادارم بهم زووانه"، دايکی واڵمی دەداتهوە.
پهنجهرەی دووکانێکدا ليزا چاوی دەکهوێ به کاتژمێردەستی يهک. يهکێک له بۆ ئهوەی ليزا زۆر بيری لێ نهکاتهوە، دايکی لهگهڵی دەڕوات بۆ شت کڕين. له 

  ی وەکوو شازادەيه، ئهو نيشاندەرەکهشی وەک ئهژديھا وايه.نيشاندەرەکان
  بێ"، ئهو بانگ دەکا.ب"ياسين دەبێ ئهمهی 

  
  ١٥ اڵپهڕەی

  . دايکی ليزا زۆر به پرۆش بوو، کاتێک که گوتی: "ئهوە دايکی ياسين بوو. ئهوان ئاخری گهيشتن".هيانييهک تهليفوونهکه زەنگ دەخوائهمجا ب
ھێنێته دەر، که تێدايه. ليزاش کاتژمێرەکه دە فرچهی ددانيشیله نێو جانتايهک دادەنێ. تهنانهت  وبهرگ و بڕيک جل کوليچهدايکی ليزا بۆ ياسين و بنهماڵهکهی 

  بوو. ياپێچلهنێو قاوەزێکی ڕەنگی دا 
 با ٮڕۆين! -٣، ٢، ١و 

   

                                                            
  ھهريهکشهمه شهو لهسهر تاجی گوڵ شهمعێک دەگيرسێنن.مهسيحييهکان ئهدڤێنت: مانگێک بهر له کريسمهسه و لهم کاتهدا  1
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 ١٦ اڵپهڕەی
  بهرامبهری ماڵێکی قاوەيی ڕەنگ خهڵکێکی زۆر وەستاون. ئهوان ماندوو ديارن. بهاڵم منداڵهکان به خۆشی خهريک ياری کردنن.

دايک و بابی دەست دەدا. ئهمجا دەڵێ: "بهخێر بێن". به کهمڕووييهکهوە ليزا دياريهکهی کوڕێکی بچکۆڵه دەستيان بۆ ھهڵدەبڕێ. دايکی ليزا لهگهڵ ئهو و 
ەزەکه دەدڕێنێ، و ئهمجا که کاتژمێرەکهی بينی، به خۆشحاڵی پێ دەکهنێ. چهندە چاوەکانی ياسين دەدرەوشێن، کاتێک که وياسينی پێ دەدا. ئهويش ئهوەڵ جار قا

  ئهو پێ دەکهنێ.
 بووراويی سهير دەکا. "ئێمه ھيچ ديارييهکمان نييه بۆ ئێوە. ئهو کهشتييهی که ئێمه پێی ھاتين، ئهوەندە بچووک بوو، که ئێمه تهنانهت بۆ دايکی ياسين بڕێک به

  ھيچ جێگا نهبوو."ئهدی بۆ بار خهوتن نهماندەتوانی خۆمان ڕابکێشين. 
  ه ئێرە! يياسين ئهدی گهيشتوو. گرينگ ئهوەيه، که نييهبهاڵم ليزا پێ وابوو، که ئهمه ھيچ کێشهيهک 

 
١٧اڵپهڕەی   

وەت کردبوو. ھهموو له ناو حهوشی ماڵ لهگهڵ يهک لهسهر مێزە دەع بۆ ماڵياسين و دايک و بابی  ،چهند ڕۆژێک دواتر ليزا مێوانی بۆ دێ. دايکی ئهو
  بچووکهکه دانيشتوون. 

هوەی ئهوان بتوانن لێرە دايکی ياسين لهو ماڵهی باس دەکا، که ئهوان ئێستا تێی دا دەژين. باوکی ياسينيش باس له ئهو ديوانهی دەکا، که ئهو بۆی ڕويشتووە، بۆ ئ
ه کارمهندەکان دەڵێ، ڕۆژ باش! دابنيشن و ئهويش ئيجازەی ئيش کردن وەربگرێ. جا به پێکهنين دەڵێ: "ھهرکات که ئێمه زۆر چاوەڕوانی دەکێشين، ياسين ب

 دەکا".  ياننوێکهی دەکا و به گرژی سهير کاتژمێرە هل  اوچجا ئهم
  

 ١٨ اڵپهڕەی
  ياسين خۆشحاڵه، که باوکی پێ دەکهنێ. ماوەيهکی زۆر بوو، که پێکهنينێکی ئهوی نهدی بوو.

تهوە کولهئاگرەکه له الی چهپهوە گۆشتی گا خهريک برژاندنه، له شانيشی دا له الی ڕاسوەستاون. له بان اڕدووپياوی ھهردوو پياوەکان له پاڵ کولهئاگرەکه 
 ليزا و دايکی گۆشت ناخۆن.  ئاخۆ سۆسيسی گيايی بچکۆڵه بۆ ليزا دانراوە.  هوەو لهخوار ئهوەش سيخی سهوزی بۆ دايکی ليزايه
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 ١٩اڵپهڕەی 
   دەدا. ياسينيش ليزای، که لهسهر حهوالنێکه نيشت بوو، باش حهوالنێ دەدا. ئۆه، چهندە ئهمه خۆشه.دوای نان خواردن ليزا حهوالنێ سوورەکهی پشان ياسين 

  لهگهڵ يهک خهريک فێربوونی زمانه نوێکهن. ھاوکات ياسين ئيشارە دەکا بۆ الی شتانێک و ليزاش بۆ نموونه دەڵێ "گوڵ" يان "پهپووله". جا
 

 ٢٠اڵپهڕەی 
  . ئايا لهبهرچی ليزا ئهوەندە پهلهيه که بڕوات بۆ باخچهی مندااڵن؟خورائهوڕۆ دووشهمهيه. نانی بهيانی زووتر له ڕۆژانی ديکه 

  بانگ دەکا." دايکه، دێی تۆ؟"، ئهو 
  دێته ناو. له باخچهی مندااڵن ھهمووان زۆر به شهوقن. تهنانهت خانمی ڤێنينگه لهبيری دەچێ بڵێ "بهيانی باش"، کاتێک که ليزا

 ھێما ياسين و دايکی لهناکاو لهبهر درک وەستاون. بهڵێ، ئاخری ڕێکهوت. ئێستا ھهردووی ليزا و ياسين بۆ يهک باخچهی مندااڵن دەڕۆن.
 

  ٢١اڵپهڕەی 
  دری وانيلی.وتهماته ھهيه. دوای ئهوەش پولهگهڵ برينج و ئاو کهلهمی برۆکۆلیبۆ نانی نيوەڕۆ 

  ياسين ئهوەڵ جار تۆزێک تام دەکا. جا الی خۆيهوە دەڵێ، ھممم، خراپ نييه. 
  

٢٢اڵپهڕەی   
  لهگهڵ ئهوەش ياسين پێ خۆشحاڵه، که دايکی ھاتووە شوێنی بيباتهوە. ئهوڕۆ ئهو لهگهڵ ليزا و دايکی دەچن بۆ ناو شار.

  
٢٣اڵپهڕەی   

ئانتۆن، بۆ پياسهکردن دەبا. "دەتوانم ئانتۆن ناز بکهم؟"، ليزا  به ناوی غيش، که ئێستا سهگهکهیهموول-مايهلهناو ڕێگادا ئهوان دراوسێکهی ليزا دەبينن، بهڕێز 
  دەپرسێ. ئهويش واڵم دەدا، "ھهڵبهت!". ئانتۆنيش ئهمهی پێ خۆشه و کلکی بۆ دەجۆڵێنێ. 
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٢٤اڵپهڕەی   
تهنانهت  2گارييهکاندايکی ليزا بڕێک دووکان که زۆر گران نين، پشان ئهوان دەدا. لهبهرئهوەی ماڵی ياسين ئێستا زۆر پارەيهکی کهميان ھهيه. بڕێک له 

  له بهشی شيرينيجات دەڕانێ. گارييهکياسينی له نێو  شتنی منداڵيان لێ سازکراوە. ليزاششوێنی داني
. بهاڵم دايکی بۆی تێبين دەکا: "ھهموو شتێک ناتوانێ انخهکان زۆر ھهرزانترن له واڵتی خۆيرياسين تێ دەگا، که لێرە نله سهر سندووق پارە دەدرێ. 

  ". "لێرە پارەيهکی جياواز له پارەی خۆمان بهکاردەھێنرێ".بگۆڕدرێننرخهکان  دەبێيهکهم جار لهبهرئهوەی  ھهرزانتر بێ،
 

٢٥اڵپهڕەی   
  دواجار دەچن بۆ ناو پارک. منداڵهکان تۆپان دەکهن. 

  کوڕوکچێکيش له سهر مێزێک دانيشتوونه و يهکدی ماچ دەکهن. ياسين خۆرە گهرمهی پێ خۆشه. ئهمه ئهو تاڕادەيهک دەخاته بيری واڵت. 
چيان نييه لهبهری بکهن؟". "با، ھهيانه"، دايکی ليزا بڕێک پێی سهيرە، که خهڵک لێرە جلی کورت لهبهر دەکهن. جا دەپرسێ: "ئايا خهڵک لێرە ھي ئهو بهس

  واڵم دەداتهوە. "بهاڵم ھهرکات که ھهوا گهرم ببێ، خهڵک شهواڵ و تی شێرتی کورت لهبهر دەکهن، تاوەکوو ھارەق نهکهن." 
  

٢٦اڵپهڕەی   
  بهرەو ماڵ ئهوان تووشی پياوێک دێن.  ەوجا لهڕێگا

وەکه دەڵێ و دووری ئهو پياوە ھهندێک شتی ناخۆش به ئهوان دەڵێ. ليزا دەترسێ. بهاڵم  خۆشبهختانه لهم کاتهدا دوو گله پۆليس دێن. خانمی پۆليس قسه به پيا
  دەخاتهوە. 

  بانگيان کرد. مهکهله ناو بێسێ ياندواجار ليزا و ياسين تهنانهت بۆيان ھهبوو که به بێسيمی پۆليسهکان قسه بکهن. "ساڵو"، ھهردوو
  

٢٧اڵپهڕەی   
بهيان دەکا: "له ئاڵمان کهس بۆی نييه قسه به خهڵک بڵێ، بهس چوونکێ ئهوان جۆرێکی ديکهن. لهگهڵ ئهوەش گرينگ نييه، که ئهو مرۆڤه خانمی پۆليس بۆيان 

  ن".ھه ناحهز یخهڵکی کوێه، يان چ بيروباوەڕێکی ھهيه. بهاڵم جارجار بڕێک خهڵک

                                                            
  ئهو چهرخانهی که له دووکانه گهورەکان کڕينی پێ دەکرێ. 2 
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٢٨اڵپهڕەی   
ێربوونی دايکی و بابی ياسين ئهوڕۆ ھهردوو بۆ کهالسی فێربوونی ئاڵمانی ڕۆيشتوون، دايکی ليزا دوو منداڵهکه دەبا بۆ باخچهی مندااڵن. "کۆرسی ف چوونکه

  لهوێ ياری کردن نييه"، ياسين دەگێرێتهوە. بهسزمانی ئاڵمانی شتێکه وەکوو باخچهی مندااڵن بۆ گهورەسااڵن. 
   تاکوو ئهوکاتهش ليزا لهگهڵ دووچهرخهکهی دايکی دەڕوا.ووچهرخه دەڕۆن. ياسين بۆی ھهيه چهرخهکهی ليزا به قهرز وەربگرێ. ئهوڕۆ ئهوان به د

 
٢٩اڵپهڕەی   

ھيتر دەستی . خانمی ڤێنينگهش دەڵێ: "و تێدەپهڕنفيلهکان  کۆزەیليزا و ياسين لهاليهن باخچهی مندااڵنهوە دەچن بۆ باخچهی ئاژەاڵن. به دوو دەسته له پاڵ 
  يهکدی بگرن!".

  ياسين به چاوی سهيرەوە دەڵێ: "ئهو ھهموو ئاژەڵی جۆراوجۆرە!". لهبهشی ئاژەڵه خۆماڵييهکان خواردن دەدەن به بزنهکان.
  

٣٠اڵپهڕەی   
چ له ئهو گوێ  ەبێاخۆ دئببژێرێ.  . ئهوڕۆ ياسين بۆی ھهيه چيرۆکێک ھهڵێھێندەچێرۆکهکهی دەر هبێپاشان له نێو باخچهی مندااڵن خانمی ڤێنينگه کت

  ، که بنهماڵهکهی له دەست ئهژديھا حهرە خراپهکه ڕزگار دەکا و تا ئاخری ژيانی بهختهوەر دەبێ.يهیشازادە ئازائهو بگرێ؟ ھهڵبهت چيرۆکی ڕاێرۆکێک چ
  

٣١اڵپهڕەی   
ۆی و جارێک شازادەيهک له گهڵ بنهماڵهکهی له واڵتێکی زۆر جوان، که بهھۆی ئهژديھايهکی ناحهز له مهترسی دا بوو، دەژيا. شازادەش بۆ ئهوەی خ

  خێزانهکهی ڕزگار بکا، ھهڵدێ بۆ نێو دەشت و بياوان. بهلێوی تينوو دەگهڕێن به شوێن جێگايهک دا. 
  نادۆزنهوە. بهاڵم له ھيچ کوێ شوێنێک بۆ پهنابردن

  
٢٣اڵپهڕەی   

  دەگهن به الدێيهک، و لهوێ سهرپهنايان پێ دەدرێ.  خۆشبهختانهدوای ماوەيهک 
ی بێگانه ھهموو شتێک زۆر جياواز بوو لهگهڵ ماڵ دا، و شازادەش بڕێک ترسی له دڵ دەکهوێ. بهاڵم ھاوکات دوای ماوەيهک زمانی بێگانه فێردەبێ. نانلێرە 

  دەبن به دۆستی.دەخوا، و بێگانهکان 
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٣٣اڵپهڕەی   

  چهند مانگێک دواتر ھهموو لهگهڵ يهک دڕۆن بۆ واڵتی شازادە و ئهژديھاکه دەڕفێنن.  ئهمجا 
 

٤٣اڵپهڕەی   
دا دەبن به دوو دۆستی ڕاستين بۆ يهکدی. ھهرچهند ياسين ھێشتا ئاڵمانی به کهمی قسه دەکا، بهاڵم ليزا بهس لهگهڵ ئهو  ماوەيهليزا و ياسينيش ھهروەھا لهم 

  يش له زەوی ياری دا منداڵهکان دەپرسن، بۆچی ياسين ھيچ کات شتێک ناڵێ، ليزا ئاوەھا واڵميان دەداتهوە:ێکياری دەکا. ھهرکات
فاندووە. بهاڵم ڕۆژێ له ڕۆژان، کاتێک که ياسين ڕو بنهماڵهکهی لهوێ  خۆیتێکی دوورە. ئهژديھايهکی زۆر زۆر ناحهز ی واڵشازادەياسين " له ڕاستی دا 

  گهورە بوو، دەيھهوێ بگهڕێتهوە و ئهژديھاکه بڕفێنێ."
  ياری دەکهن. لهگهڵ شازادەئهژديھابهڵێ که ھهموو مندااڵن به خۆشيهوە 
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