
 
PASCHTU 

  ښامار او شھزاده
مصورکتابھجرت ته تم شويو ماشومونو او ددوی ملګرو ته په آلمان کې يو   
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  د ټولو شھزاده ګانو او شھزادګيو لپاره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آشنا کيسه له ھغو کورنيو څخه خبرې کوي چې کوچني ماشومان لري او دوی غواړي چي له آلمان او آلمانی ژبې سره  "د " ښامار شھزاده
  شي

. 
لري. تاسې  د آلماني مصور کتاب تر څنګ ژباړل شوې پاڼې په عربی، دری، فارسی، فرانسوی، کرمانجی، پښتو او سورانی ژبو ھم شتون

  www.drachenprinz.com/distributionکوالی شئ دغه ژباړې آنالين له الندې پتې نه الس ته راوړئ
 

تاسې کوالی شې دا صوتي ژباړې د مثال په توګه په خپل  .کتابونه په بيالبيلو ژبو ثبت کړي دي صوتي " د آلمان غږ راډيو د " ښامار شھزاده
 موبايل کې په وړيا توګه له الندې پتې نه ډاونلوډ کړئ:

www.drachenprinz.com/audio   
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٣  
ځکه چي ليزا څلور کلنه ده او تر دې دمه ليکنه  نن ليزا يو ليک وليکه. ددې کار لپاره يې د پالر موبايل واخيست او مور يې بايد ليک وليكي،

  نه شي کوالی.
د چا لپاره به يې ليکلي وي؟  واضح ده، چي خپل د ليکني دوست ياسين ته! ھغه ډيرلرې ژوند کوي، په ھغه ځای کي، چي ډيري بدي پيښي 

  کيږي. خو له نيکه مرغه ياسين به ډير ژر آلمان ته راشي . 
  

۴  
ياسين ته چاپ شوی ليک ورکړ، ياسين پالر کله چې د . څومره ښه!، ليزا ليک ليکلی دئ. لريخبر حيرانونکی سبا سھار د ياسين پالر يو 

 !»لولهراته ويې  پالره« او ويې ويل: ياسين تعجب وکړ 
  

۵  
 ګرانه ياسينه!

ن کي. زه نن خپلي مور ښه کارونه وکړو. د مثال په توګه، په وړکتو ډيريو ځای م. موږ به دلته يډير ژر به آلمان ته راشې. زه ډيره خوشحاله 
  .  ھلته بوتلم

۶  
د کړکيو پاکول. په وړکتون کي ماشومان زيات ځي او يا خسته کونکي کارونه کوي لكه کوم وخت، چي زه په وړکتون کي يم، مور مې کار ته 

ً  دي. لويان  ځ لوبي کوو. ھيڅ نه شته. دا څنګه ښه ده؟ موږ ټوله ور تقريبا
  ړه کړې وای. يبايد بنو نږ موکړ. له ھمدې کبله ناوخته شوه، تير اما زه لږ څه ستړی وم او په چای خوړلو ما ډير وخت 

   



4 
 

٧  
 »په خير ميرمن وينينگر!مو سھار :«ما په وړکتون کي وويل 

ي، چي موږ ناوخته ورشو. له ھمدې کبله يې يوڅه جدی را ته وکتل. خو وروسته يې يي خوښيږنه  ده، ميرمن وينينگر، د وړکتون ښوونکې
  ھر چا کوالی شول يو وار د کتاب پاڼه واړوي.بيايوه کيسه راته ولوستله. 

  
٨ 

 ياسين ھم ډير زيات نکلونه زده دي. له ھمدې کبله يې د ليزا په ځواب کي وليکل. 
  . دئال حښامار نه وژغورله اود ژوند تر پايه خوشاو خطرناک شھزاده نکل خوښ دئ، چي خپله کورنۍ يې له  خورا بد باتور تر ټولو مي د 

  نن ما خپل بکس و تړئ، ددې لپاره چي کيدای شي ډير ژر حرکت وکړو. له بده مرغه اجازه نلرم، ډير شيان له ځانه سره واخلم.
، دا ساعت به ؤپوھيږې؟ زما نيکه ماته يو د الس ساعت را کړی دئ. کوم وخت چي ھغه ماشوم  ميرمن وينينگر ډيره ټوکي ده.  ته په ساعت

  . کاوهيې په الس 
  ستا ياسين 

  
٩  

 ګرانه ياسينه! 
دريو ته ورسيږي، مور مي راځي  هعقرب وړوکئ غټه عقربه  دولس وښيي او  ي د ساعتښکاره ده، چي زه په ساعت پوھيږم! کوم وخت، چ

خورو. او کوم وخت، چي شپږو ته ورسيږي، موږ د ماښام ډوډۍ  هعقرب ئاو ما له وړکتون نه له ځان سره بيايی. کوم وخت، چي وړوک
  اتو ته ورسيږي، زه بايد بستر ته والړه شم او ويده شم، که څه ھم زه نه غواړم، چي ويده شم .   هوړوکئ عقرب
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١٠  
په بس کي والړو. دا ډير تر ھغه ارزان دئ، چي ھره ورځ په شخصي موټر کې ځو اويا ټکسي ونيسو. څوک چي غواړي زموږ سره  موږ نن

والړ شي، بايد له بس چلونکي نه ټکټ واخلې. که داسی و نه کړې، نو بيا تکليف ويني. ځيني بسونه دوه پوړه دي. زه بيا په لوړ پوړ کي 
 ځو! دواړه په بس کي به کي نم. په راتلونکي وخت يکښ

  ستا ليزا 
  

١١  
 ګرانې ليزا!

بس کوالی شي، په واورو کي ھم  سمس ورځې ډيري ښکلي وي، په خاصه توګه، چي واوره اوري.يمور مې نکل راته کړی، چه ھلته د کر
 تګ راتګ وکړي؟ 

لرو، تر لمر لويدو وروسته يو څه وخورو. د روژې  زموږ  ډير مھم جشن د روژې تر مياشتي وروسته وي. د روژې په مياشت کي موږ اجازه 
  ماشومانو ته تحفې ور کول کيږي.  په اختر کې ، اوای کي بيا موږ اختر لمانځوپه پ

  
١٢  

  زه فکر کوم ، چي سږکال به ھيچاته تحفه  ورنه کړل شي.
دای ي. ھغه ځکه ژاړي، چي کنږ سره نځيموھغه ، دهدئ. نيا مي له بده مرغه ډيره زړه  ډاډمنموږ اوس له خپلي نيا سره ژوند کوو. دا ځای 

  شي موږ بيا ھغه ونه وينو. 
زه ډير  شو.ت ھير ما د خپل نيکه ساع له ډيرې بيړېکړې وای،  ډيره بيړه بايد مونږ   ته فکر وکړه! کوم وخت چي موږ زما د نيا کور ته تلو،

  خفه يم.
  تر نږدې راتلونکي پوري

  ياسين 
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١٣  
 ګرانه ياسينه!

سمس مي يوخت چي واوره اوري، بسونه ھميشه نا وخته رسيږي او  لويان بی  حوصلې وي. اما زما واوره خوښيږي اوښکاره چي  کر کوم
سمس ونې ته زينت ورکوو. که زه  شوخي ونکړم، بيا به بابا نوئل تحفه  يلګوو او د کر ونهسمس په تاج کي شمعيھم خوښ دئ. موږ د کر

  چه تاته ھم يو ساعت راوړي!ھغه ي، کيدای شي، راته راوړي. څوک نه پوھيږ
  ستا ليزا 

  
١۴  

  د ياسين له وروستۍ ليکنې نه زيات وخت تير شوی دئ. ليزا ھره ورځ پوښتنه کوي، چي ياسين څه وخت آلمان ته رسيږي. 
  ».ھيله ده ، چي ډير ژر! « مور يې په ځواب کې ځواب وايې:

ساعت السي ليزا يو  د ساعتونو په پلورنځي کېته ځي.  اخيستلو واوړي، مور يې له ھغې سره سوداددې لپاره، چي د ليزا فکر بلي خواته 
  د شھزاده په شکل او بل يې  د ښامار په شکل معلوميږي.  هويني. د ساعت يو عقرب

  »بايد ياسين ولريساعت دا «او وايي:  ږغ کويھغه 
  

١۵ 
 »دلي دي!يدياسين مور وه. ھغوی رارس«وارخطا شوې او وايي: وروسته يو سھار تليفون زنګ وھي. مور يې ډيره 

ښودل. حتی د غاښونو برسونه ھم پکي وه. ليزا ساعت يکالي د ياسين او د ھغه کورنۍ لپاره ک څو جوړې يو کيک اوپه يوه بکس کي يې 
  . ؤ تاو کړیکاغذ کي يې  يوه رنګه راوړ، چي په

  او يو، دوه، دري، ځه چي ځو!
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١۶  
  . خو د ھغوی ماشومانو د خوشحالی لوبي کوي.ږي. ھغوی ټول ستړي معلوميديد يو لوی کور مخ ته، چي خړ رنګ لري  ډير خلک والړ 

 شرميږي اويو وړوکي ھلک ھغوی ته اشاره کوي. د ليزا مور ھغه ته او د ھغو کورنۍ ته الس ور کوي او ښه راغالست ورته وايې.  ليزا 
ياسين ته د ھغه تحفه ور کوي. ياسين لومړی د ھغه کاغذ ليري کوي او د ساعت په ليدو خوشحاله کيږي او خاندي. ليزا حيرانه ده، کوم وخت 

  ږي.يچي ياسين خندا کوي نو د ياسن سترګي بريښنا غوندي ځل
نه لرو. ھغه کښتۍ، چي موږ پکي راغلو،  دومره  خواشينه يم  موږ تاسوته کومه تحفه«د ياسين مور په وار خطا توګه  ګوري او وايي: 

  »ؤځای نه ھيڅ . د بار لپاره درلودوه، چي مونږ د خوب ځای ھم نه  كوچنۍ
  »دلته دئ.اوس مھمه داده چي ياسين « ليزا وايي: پروا نه لري   
  

١٧  
  څو اونۍ وروسته ليزا ميلمانه لري. مور جانی يې ياسين او د ھغه مور او پالر دعوت کړي دي. ټول په باغ کي د ميز خواته ناست دي. 

د ياسين مور د ھغه کور نکل کوي، چي ھغوی پکي اوسيږي، د ياسن پالر د ھغو دفترونو په اړه خبري کوي، چي دوی بايد ھلته ورشي، ددې 
موږ چي ھلته زيات انتظار وباسو، ياسين  مامور ته وايي: :«پاتي شي او کار وکړي. ھغه خاندي  ی و کوالی شي دلته لپاره ، چي ھغو

  » ، ھغه بيا خپل ساعت ته په جدي توګه ګوري.»سھار په خير!«
  

١٨  
 ، چي پالر يې خاندي. د ډيري مودې را پدې خوا ھغه خندا نه ده کړې. ه دئياسين خوشحال

دواړه د کباب منقل ته والړ دي. پر منقل پورته د غوايي غوښه کبابيږي. د منقل په ښي خوا کي د سبزيجاتو سيخان  د ليزا د مور لپاره نارينه 
  . ليزا او مور يې غوښه نه خوري . ايښي دي او تر ھغه الندي کوچني د توفو ساسچونه (بې له غوښې) د ليزا دپاره
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١٩  
دا  : واييليزا . وركويټال  تيزه، د. ياسن ليزا ته ، چي په ټال کې ناسته کويياسين ته خپل سور ټال ښکاره  تر ډوډۍ خوړلو وروسته ليزا

 کوي! څومره ډير خوند
  ».پتنګ«او يا » ګل«وايي ورته اشاره کوي او ليزا په ګوته دواړه  يو ځای نوې ژبه  تمرينوي. ياسين شيانو ته 

  
٢٠  

 پرتله د سھار چای ډير زر خوړل کيږي. ليزا و لې دومره بيړه لري چې وړکتون ته والړه شي؟نن دوشنبې د نورو ورځو په 
   » موري راځه!«ليزا ږغ کوي: 

  ووايې.» سھار په خير!«دي. کوم وخت چي ليزا  راننوځي، د ميرمن وينينگر حتي ھيريږي، چي ناآرامهپه وړکتون کي ټول  
  !.  څومره ښه کار شوی! ليزا او ياسين دواړه يوه وړکتون ته ځيې نه راننوځيدرواز لهياسين او موريې يو ناڅاپه وروسته 

  
٢١  

پودين. ياسين لومړی لږ  واو د روميانو له قورمې سره جوړ شوي. د ډوډۍ نه وروسته د وانيل ويځلپاره  بروکولی (لکه ګلپی) د ورد غرمې 
   »  ده.ډوډۍ خوندوره  څومره« دی وايي:څه امتحانوي. 

 
٢٢  

  سره له دې ياسين خوشحال دئ، چي موريې ھغه له دې ځايه بيايي. ھغه د ليزا او د ليزا  له مور سره نن  ښار ته ځي. 
  

٢٣  
، بھر ته بيولی. ، چي پدې وخت کي يې خپل سپی، چي انتون نوميږيشولرييم -په الره کي د ليزا له ګاونډي سره مخامخ کيږي. ښاغلی ماير

  ھو ولي نه ! انتون خوشحاليږي او خپله لکۍ ښوروي. »  ؟اجازه شته، چي پر انتون الس تير کړم« :ليزا پوښتنه کوي
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٢۴  
ښيي، چي ګران نه دي، ددې لپاره، چي د ياسن کورنۍ ډيرې پيسې نلري. د سودا په ځينو کراچی ګانو کي  ھغه پلورنځيد ليزا مورھغوی ته 

 ين  د خوږو مخي ته کشوي. حتی د ماشومانو لپاره چوکۍ جوړي شوي. ليزا ياس
ددې مانا «مور يي بيا وايي:  » قيمتونو زموږ تر ځايه دلته ارزان مالوميږيياسين تعجب کوي او وايي: په دخل کي بايد پيسې ورکړل شي. 

  »  دلته ھغه پيسې ، چي موږ لرلې، نه شته. دلته نوري پيسې دي.، دانه ده، چي دلته ارزاني ده. قيمتونه لومړی بايد واړول شي
  

٢۵  
وروسته ھغوی يو پارک ته ځي. ماشومان فوټبال لوبي کوي. يوه جوړه پر چوکۍ ناسته ده يو بل سره مچوي. د ياسين ګرم لمر خوښيږي. 

دا خلک د «  ھغه پوښتنه کوي: ين لپاره عجيب ښکاري.لمر ھغه ته خپل کور ور پيادوي. فقط دومره، چي دلته خلک لنډ کالي اغوندي، د ياس
ھوا چي ګرمه شي، خلک زيات وخت لنډ پطلون او تي شيرت اغوندي، ددې «، د ليزا مور تشريح ورکوي. »ولی نه«، »؟اغوستلو څه نه لري

 » لپاره چي خوله ونه کړي.
  

٢۶  
 خبري کوي. ليزا ويريږي. له نيکه مرغه پدې وخت کي دوه نفر. ھغه دوی ته بدي کېږي، له يو سړي سره مخامخ ګرځيسړک ته چي را 

. وروسته تر ھغه ليزا او ياسين اجازه لرله، اړهاو له ھغه ځايه يې وش کړېو ښکنځلېھغه نفر ته  ېليسې پووي. يږيپليس له ھغه ځايه تير
  » ھالو!«چي د پوليسو په مخابره کي څه ووايې، دواړوغږ وکړ:

  
٢٧  

په المان کي اجازه نه شته، د ھغو خلکو پر وړاندي، چي په بل ډول مالوميږي، څوک څه ووايي. مھمه : « کويھغوی ته تشريح ور هپليس
  دي.  حيا او مغرضهځينې خلک بياھم ډٻر بی » نده، چي ھغوی له کومه ځايه راغلي او په کومه عقيده دي. 
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٢٨  
تون ته بيايي. ياسين تشريح ، د ليزا مور دا دواړه ماشومان وړکځيوختي دآلماني ژبي کورس ته  سباددې لپاره، چي د ياسين مور او پالر 

 »د لويانو لپاره. خو ھلته لوبي نه کيږي. يواځېد آلمانی ژبي کورس داسي دئ لکه وړکتون، : «ورکوي
    مور سره د بايسکل شاته سپريږي. ليزا د خپلې نن ھغوی پر بايسکل ځي. ياسين اجازه لري، د ليزا بايسکل په پور واخلي.

  
٢٩  

يو له بله «ليزا او ياسين نن د وړکتون سره ژوبڼ ته ځي. په دوه کسيزه ګروپ کي د فيالنو له ځايه تيريږي. ميرمن وينينګر غږ کوي: 
 !» السونه سره ور کړئ 

  راکه ورکوي .   د ناز په ژوبڼ کي وزو ته خودوی کوي. ، ياسين تعجب »دا دومره ډير حيوانات! «
  

٣٠  
کوم نکل اوريدل غواړي؟  د ھغه. نن ياسين اجازه لري، يو نکل انتخاب کړي. ي، ميرمن وينينګر د نکلونو کتاب راوړځيوړکتون ته بيرته را

  . دئښکاره خبره ده، چي د زړور شھزاده نکل، چي خپله کورنۍ يې له ډير زيات خطرناک ښامار نه وژغورله او د ژوند تر پايه خوشحاله 
  

٣١  
ه،. ددې ګواښيد ښامار له خوا ديوه ډير خطرناک چيژوند کاوه له خپلی کورنۍ سره په يو ښکلي ښار کي ؤ. دې شھزاده يو شھزاده  ؤ نه ؤ 

خو د ھغوی لپاره ھيڅ ، دني د ځای په لټه کي ؤلپاره، چي خپله کورنۍ  وژغوري، له ھغه ځايه وتښتيد او صحرا ته والړ. نيم تږی د اوسي
  . ځای نه ؤ

   



11 
 

٣٢  
ؤ لکه . په دې ځای کي ټول شيان په بل قسم ځای ورکړل شوله نيکه مرغه ھغوی ډير ژر يوه وړوکي کلي ته ورسيدل او په ھغه ځای کي 

وخوړل او  يي ، شھزاده لږ څه ويره لرله. خو د وخت په تيريدو سره يې د ھغه ځای ژبه زده کړه. پردي خوراکونهخپل کور په شان نه ؤ
  .خلک ده سره دوستان شولپردي 

  
٣٣  

  ړه. اوش ټاټوبي نهخپل ته والړل او ښامار يې له وروسته تر څو مياشتو د شھزاده ځای 
 

٣۴  
کله دوستان شول. که څه ھم ياسين په آلماني ډير نه پوھيږي، خو ليزا يوازي له ھغه سره لوبي کوي. ښه ليزا او ياسين ھم په دې موده کي 

  ماشومان د لوبو په ځای کي پوښتنه کوي، چي ياسين ولي خبري نه کوي. ليزا داسي تشريح ورکوي:  چي 
ډير زيات خطرناک ښامار ھغه له کورنۍ سره  تيښتي ته اړ کړ. خو يوه ورځ، چي ياسين لوی شي، يو ای شھزاده دئ. ياسين د يو ليري ځ«

 » ته بيرته ستون شي او ښامار له ھغه ځايه وشړي. ټاټوبيغواړي، چي خپل 
  د ښامار شھزاده سره لوبي کوي.  مينه  ښکاره ده چي ماشومان په ډيره
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