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١

په �وون�ي کې کتابتون دی.
نازو هر وخت  ور�ي.

د کيسو کتابونه ترې اخلي.
په کتابتون کې ډول ډول کتابونه دي.



مريم له کتاب لوستلو سره مينه نه لرله.
يوه ورځ مريم له نازو سره کتابونه

وليدل.
ډٻر �کلي ان�ورونه په کې وو.

�کلې کيسې هم په کې وې.

٢



٣

مريم نازو ته وويل:
خورې! دا کتابونه دې له کومه کړل؟

�ومره �کلي کتابونه دي.



نازو وويل:
کتابتون ته تللې وم!

په کتابتون کې �کلي �کلي کتابونه
شته.

مريم وويل:
نازو خورې!

کتابتون چٻرته دی؟
نازو وويل:

تر اوسه دې کتابتون نه دی ليدلی؟
مريم وويل:

نه! نه مې دی ليدلی.

٤



٥

نازو وويل:
را�ه! چې کتابتون ته دې بو�م.

کتابتون په �ون�ي کې دی.



په کتابتون کې ډٻر �کلي �کلي کتابونه
شته.

زه هره ورځ ور�م.
يو يو کتاب ترې اخلم.

هغه لولم.
بيا يې بٻرته روغ او جوړ کتابتون ته

سپارم.
مريم وويل: ما ته به هم کتابونه راکړي؟

نازو وويل: خود به يې درکوي.
کتابتون د همدې لپاره جوړ شوی دی.

٦



٧

خو پام کوه! کتابونه خراب نه کړې.
مريم وويل:

نه يې خرابوم. بې غمه شه.



اوس مريم هم کتابتون ته ور�ي.
مريم �کلي کتابونه لولي.

د کتابونو کيسې يې خو�ٻږي.
د کتابونو ان�ورونه يې خو�ٻږي.
هغه د کتابونو کيسې خپلو خويندو

ورو�و ته هم لولي.

٨
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