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Çîroka „Mîrê Ejdehayan" ji bo malbatên penaber hatiye çêkirin, ewên ku tev zarokên xwe yên biçûk dixwazin Almaniya û zimanê 
almanî nas bikin. Bi vî awayî zarokên li Almaniya dikarin ji hevalên xwe yên nû li baxçê zarokan û li dibistanê de baştir têbigehin. 
 
Bi vê wenepirtûkê almanî re laperên bi zimanên paşto, kurdî û farisî tên belavkirin. 
 
Li ser malpera www.drachenprinz.com hûn dikarin çîrokên din jî bê pere daxin jêr û gohdarî lê bikin.  
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Rûpel 1 
Îro Lisa nameyek nivîsand. Ber vê yekê wê telefonê bavê xwe bir û dayika wê jî pêwîst bû li ser binivsîne. Ji ber ku Lisa 4 salî ye û 
hên nikare binivsîne. 
Ma wê ji kê re nivîsand? Helbet ji hevalê xwe re Yasîn! Ew li derek pir dûr dije. Li wê derê niha tiştên xirab çêdibin. 
Lê bi bextewerî Yasîn di demek nêzîk de tê Almaniya. 
 

Rûpel 2 
Roja dotir bavê Yasîn surprîzek hazir kiriye. Erê, Lisa nivîsandiye! Kêfa Yasîn pir ji namê re hat, ku bavê wî bi taybetî ji wî re çap 
kiribû. Ew dibêje: ‘‘Bavo, ji kerema xwe re, ji min re bixwîne‘‘ 
 

Rûpel 3 
Yasîn ê hêja, 
hindik maye ku tu werî Almaniya. Ji bo vê yekê ez pir kêfxweş im! Emê li vir pir tiştên xweş bihev re bikin, wek çûndina baxçê 
zarokan. 
Vê sibehê deyika min ez birim wir. 

 
Rûpel 4 

Di dema ku ez li baxçê zarokan de bim, deyika min diçe kar yan jî hinek karên nexweş dike, wek pakkirina penceran. Li baxçê 
zarokan pir zarokên din jî hene û kesên mezin lê hindik in. Ma ev ne tiştek pir xweş e? Em rojê tevda dilîzin. 
Ez pir sist û westiyay bûm û min taştê jî bi giranî xwar. Ji ber vê yekê em dereng mabûn û pêwîst bû em zû bikin. 
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Rûpel 5 
Li baxçê zarokan min got: ‘‘Beyanî baş, Wenninger xanim!‘‘ 
Wenninger xanim, karkerê baxçê zarokan, hez nake ku em dereng wêrin. Ew ji bo wê yekê hinek bi sextî li me nêrî. 
Lê li dawiyê wê ji me re çîrokek xwand û her yekî ji me dikarîbû pelkek biqulbîne. 
 

Rûpel 6 
Yasîn jî gelek çîrokan nas dike. Ji ber vê yekê wî bersîva Lisa da: 
Ji hemî bêtir ez ji çîroka mîrê mêrxas hez dikim, ku malbata xwe ji ejdehayekî xirab û sext rizgar dike û heya dawiya temenê xwe bi 
kêf û şadî dije. 
Îro min çentê xwe hazir kir, ji ber ku di her demekî de wê destpê bike. Lê mixabin ez nikarim pir tiştan bi xwe re bibim. 
Ez Wenninger xanim bi mirovekî kêfxweş dibînim. Lê tu dizanî demjimêra bixwînî? Bapîrê min demjimêrek da min. Dema ku ew 
xortek genc bû, ew dixist destê xwe. 
Yasîn ê te 
 

Rûpel 7 
Yasîn ê hêja, 
helbet ez dikarim demjimêra bixwînim! Dema ku mîla dirêj tê li ser jimara diwanzdeh û yê kin li ser jimara sê, deyika min tê û min ji 
baxçê zarokan dibe mal. Dema ku mîla biçûk tê li ser jimara şeş, çaxa fravînê ye, û dema mîla biçûk tê li ser jimara heşt, divê ez 
biçim nav nivîna xwe. Bixwazim û nexwazim divê ez xew bikim! 
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Rûpel 8 
Îro em bi pasê çûn. Wisa bi pirî ji makînê û ji taksî jî erzantir e. 
Her kesek bixwaze lê siwar bibe divê bîlêtek bikire, wekî din ji mirov re kêşeyek çêdibe. Hinek ji van pasa du qatî ne – ez pir hez 
dikim li jor ber pencerê rûnim. 
Di demek nêzîk de emê bi hev re siwarê pasê bibin. 
Lisa ya te 
 

Rûpel 9 
Lisa ya hêja, 
dayika min ji min re got ku di rojên cejna dayikbûnê de li ba we pir xweş e, bi taybetî dema ku befir dibare. Pas dikarin di nav 
befirê de herin? 
Cejna me ya herî girîng li dawîya meha remezanê tê. Li remezanê yek dikare tenê piştî ku roj çû ava xwarinê bixwe. Li dawiya 
meha remezanê em şiahiyê dikin û zarok diyariyan werdigirin. 
 

Rûpel 10 
Lê ez bawer dikim, kû di vê salê de ti kes diyariyan wernagire. 
Em niha li ba dapîra xwe dijîn. Li wir ewlehîtir e. Dapîra min gelek pîr e û nikare bi me re were. Ew her digirî, ji ber dibe ku em 
carek din hevdu nebînin. 
Lê xeyal bike! Gava em diçûn li ba dapîra xwe, min demjimêra bapîrê xwe ji bîr kir. Ez pir xemgîn im. 
Ta demek nêzîk, 
Yasîn  
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Rûpel 11 
Yasîn ê hêja, 
Dema ku befir dibare, pas gelek caran dereng tên û bêhna mirovên mezin teng dibe. Lê ez ji befirê hez dikim, û helbet ez pir hez ji 
cejna dayikbûnê jî dikim. Em mûma vêdixin û darê cejna dayikbûnê dixemlînin. Eger ez baş bim, babanoêl diyariyan ji min re tîne. 
Ma kî dizane, dibe ewê ji te re demjimêrek nû bîne ...! 
Lisa ya te 
 

Rûpel 12 
Ji nameya Yasîn a dawî de gelek dem derbas bû. Lisa her roj dipirse, kengî Yasîn vê bigihe Almaniya. 
‘’Hêvîdar im di demek nêzîk de’’, dayik bersîv dide. 
Da ku Lisa xemê xwe ji bîr bike, dayika wê ew bi xwe re dibe bazarê. Di nav pencerê dikanekê de Lisa demjimêrek dibîne. Mîleyek 
wek mîrekî ye, yê din jî wek ejdehayekî ye. 
‘’Divê ev li ba Yasîn hebe!’’, ew bang dike. 

 
Rûpel 13 

Di sibeha rojekê de telefon lê dikeve. Dayik pir bi heyecan e dema ku dibêje: ‘’Ev dayika Yasîn bû. Erê, ew gihîştin!’’ 
Ji bo Yasîn û malbata wî re, ew kêk û hinek kinc xistin çenteyekî. Heta firçeyên dirana jî têde ne. Lisa demjimêr tîne. Wê ew kirbû di 
nav kaxezek rengîn. 
1,2,3 – dê, em herin! 
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Rûpel 14 
Li pêş avahiyek mazin û gewir gelek mirov rawestî ne. Ew westîyay xûya dikin. Lê zarok bi kêf dilîzin. 
Xortek biçûk destê xwe ji wan re hejand. Dayika Lisa destê xwe dide wî û xwedanên wî jî. ‘‘Bi xêr hatin!‘‘ ew bang dike. Bi fedîbûn 
Lisa diyariya xwe dide Yasîn. Destpêkê ew kaxez didirîne û dûvre bi dilxweşî dikene, gava ew demjimêr dibîne. Lisa ecêb dibîne, 
çawa çavên Yasîn dibriqin dema ew dikene. 
Dayika Yasîn şermokî dinêre: ‘‘Mixabin ku me ji we re diyarî ne aniye. Gemiya ku em pê hatin hiqas biçûk bû, me nikarîbû ji bo 
xewê rakevin. Cih ji bo çentan tune bû.‘‘ 
Lê ev ne xem e, Lisa dibîne. Ya herî girîng ew e ku Yasîn gihîşt! 
 

Rûpel 15 
Piştî çend hefteyan mêhvanên Lîsa tên. Dayika wê Yasîn û xwedanên wî dawet kirine. Hemû bi hev re di baxçê de li ser mêzekî 
biçûk rûniştin. 
Dayika Yasîn behsa kampê ku ew têde dijin dike. Bavê Yasîn jî behsa wê dezgehê dike, cihê ku ew divê biçe, dakû ew bikaribin li 
vir bimînin û kar jî bikin. Ew dikene: ’’Eger divê em pir rawestin, Yasîn wê ji karmendana re bibêje ,Guten Morgen!’, li demjimêra 
xwe ya nû mêze bike û bi sextî binêre.’’ 
 

Rûpel 16 
Yasîn kêfxweş e, gava bavê wî dikene. Ev bû demek dirêj wî nekiriye. 
Herdû mêr goştî dibrêjin. Li aliyê çepê li jor goştê ga tê braştin, li aliyê rastê şîşên şînayî ji bo dayika Lisa û di nav wan de jî sicûxên 
tofû ji bo Lisa. Ji ber ku Lisa û dayika xwe goşt naxwin. 
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Rûpel 17 
Piştî xwarinê Lisa hêlana xwe ya sor nîşana Yasîn dike. Lisa li ser hêlanê rûdine û Yasîn wê dihejîne. Oh, çend xweş e! 
Bi hevre fêrî zimanê nû dibin. Li vir Yasîn nîşana tiştekî dike, û Lisa jî wî re bi almanî dibêje ‘’kûlilk’’ yan jî ‘’perperît’’. 
 

Rûpel 18 
Îro duşem e. Xwarina taştê gelek zû derbas dibe. Ma ji ber çi Lisa hiqas lez dide, ku biçin baxçê zarokan? 
‘‘Dayê, de were!‘‘, ew bang dike. 
Li baxçê zarokan hemî bêsebir in. Wenninger xanim jî ji bîr dike ku bêje ‘’beyanî baş’’ gava Lisa dikeve hundir. 
Ji nişkekêve Yasîn û dayika xwe li ber derî rawestî ne. Erê, hêdî çêbû! Lisa û Yasîn ji niha û pêve bi hev re diçin baxçê zarokan! 
 

Rûpel 19 
Ji bo xwarina nîvro brokolî di gel birinc û tirşê bacanên sor heye. Û li paşîva, mastê vanîla. Yasîn li destpêkê hindik tam dike. 
“Hmm, ne xirab e”, ew dibîne. 
 

Rûpel 20 
Lê dîsa jî Yasîn pir kêfxweş e, gava dayika wî tê û wî dibe. Tev Lisa û dayika wê re îro diçin nav bajêr. 

 
Rûpel 21 

Bi rêde ew cîranê Lisa dibînin, cenabê Meier-Müllerich, yê ku bi kûçikê xwe re Anton digeriya. ‘’Ez dikarim serê Anton miz bidim?’’ 
Lisa dipirse. Belê! Anton kêfxweş dibe û bi dûvê xwe jî dihejîne.  
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Rûpel 22 
Dayika Lisa dikanên mezin yên xwarinê nîşana wan dike, evên ku ne pir biha ne. Ji ber ku perên malbata Yasîn niha hindik in. Di 
çend erebên kirînê cihê rûniştinê zarokan jî heye. Lisa Yasîn pal dide aliyê şîraniyan. 
Li ser kasê perê xwe didin. Heqê tiştan bi pirî ji welatê me erzantir e, Yasîn ecêb dibîne. ‘‘Lê ne rast e, ne erzantir e. Mirov divê 
pera bide ber hev û hesaba bike‘‘ dayik ji wî re dibêje. ‚‘‘Li vir pereyek din heye, ne wekî li cem me.‘‘ 
 

Rûpel 23 
Dûvre diçin nav baxçê. Zarok bi topê dilîzin. Mêr û jinek li ser kursiyek rûniştîne û hevdû maç dikin. Yasîn pir ji tava germ hez dike. 
Ew hinek bîra wî tîne welat. Tenê ku mirov kincên kin li xwe dikin, ew ecêb dibîne. ‘‘Ma ev kesan kincê wan tune ye li xwe bikin?‘‘, 
ew pirs dike. ‘‘Belê‘‘ dayika Lisa bersîv dide.‘‘ Lê gava der germ bin, mirov pantilon û kirasên kin li xwe dikin, da ku xwî nedin‘‘. 
 

Rûpel 24 
Li vegerê li ser kolanê, mêrek rasta wan tê. Ew gotinên nexweş ji wan re dibêje. Lisa ditirse. Lê ji xêra xwedê re, du polîs nêzîkê 
wan dibin. Polîsan gazincê wî Mêrî dikin û wî bi dûr dixin. Li dawiyê Lisa û Yasîn dikarîbûn tiştek di desttêlê de bêjin. ‚‘‘Hallo‘‘ 
herdu bang dikin. 

 
Rûpel 25 

Polîs ji wan re dibêje: ‘‘Li Almaniya nabe kes tiştên xirab ji xelkê re bêje, tenê ji ber ku ew bi awakî din in. Ne xem e yek ji ku hatî 
be, û baweriya wî jî çi be. Eger kesek ji mêrekî yan jî ji jinekê hez bike. Lê dîsa jî mirov carcaran xirab in.‘‘  
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Rûpel 26 
Ji ber ku xwedanên Yasîn îro zû çûn kursê ziman, dayika Lisa herdu zarokan dibe baxçê zarokan. ‘‘Kursê ziman wek baxçê zarokan 
yê mezina ye. Lê ew li wir nalîzin‘‘, Yasîn dibêje. 
Îro ew bi duçerxê diçin. Yasîn dikare duçerxe yê Lisa bi kar bîne. Lisa li ba dayika xwe siwarê duçerxê dibe. 
 

Rûpel 27 
Tev zarokên din re Lisa û Yasîn diçin baxçê dêwaran. Ew bi du komikan de di ber gova fîla derbas dibin. ‘‘Destê hevdu bigirin‘‘, 
Wenninger xanim ji wan re dibêje. 
‘‘Çi dêwarên reng û reng hene!‘‘, Yasîn ecêb dibîne. Li baxçê dest û mizdanê ew xwarin didin bizinan. 

 
Rûpel 28 

Pşitî ku vedigerin baxçê zarokan, Wenninger xanim pirtûka çîrokan tîne. Îro Yasîn dikare çirokek hilbijêre. Ma ew dixwaze gohdarî 
kîjan çîrokê bike? Helbet çîroka mîrê mêrxas, ku malbata xwe ji ejdehayekî xirab û sext rizgar dike û heya dawiya temenê xwe bi 
kêf û şadî dije. 
 
Carek ji caran mîrek hebû ku tev malbata xwe li welatekî pir xweş dijî. Lê ew welat ji ejdehayekî xirab dihat gefandin. Da ku ew 
xwe biparêzin, ew û malbata xwe reviyan nav sehrayê. Bi tînîbûnê li warekî digeriyan. Lê li derekê cih tune bû. 
 

Rûpel 29 
Bi xêra xwedê xwe dighînin gundek biçûk û li wir jî dimînin. Li vir her tişt ne wekî li welatê wî bû, û mîr jî hinek ditirsiya. Lê bi wextê 
re ew fêrî zimanê biyanî bû, xwarinên biyanî xwar, û ew kesên biyanî jî bûne dostên wî. Dûvre, piştî gelek mehan hemû bi tev de 
vegeriyan welatê xwe û wî ejdehayî ji wir qewitandin. 
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Rûpel 30 
Lisa û Yasîn jî hingî bûn hevalên hev yên bi hêz. Tevî ku Yasîn hên baş bi zimanê almanî nizane, Lisa tenê bi wî re dilîze. Gava 
zarokên din li cihê lîstikê pirs dikin, çima Yasîn ti car tiştek nabêje, Lisa bersîva wan wisa dide: 
‘‘Yasîn bi xwe mîrek e ji welatek dûr hatiye. Ejdehayek pir xirab û sext wî û malbata wî ji wir bi der xist. Lê rojek ji rojan, gava Yasîn 
mezin dibe, ew dixwaze vegere û wî ejdehayî ji wir biqewtîne.‘‘ 
Helbet zarok hemî bi kêf û xweşî bi mîrê ejdehayan re dilîzin. 
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