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١

احمد کاکا يو باغ لري.
په باغ کې ونې او �الن لري.

په باغ کې ډٻر زيار باسي.
د باغ مٻوې او �الن خر�وي.

په پيسو يې د کور خرڅ برابروي.



�الل� او الهام د احمد کاکا بچيان دي.
هغوی له احمد کاکا سره باغ ته �ي.

په باغ کې لوبې کوي.
په باغ کې مٻوې خوري.

دوی له پالر سره مرسته هم کوي.

٢
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الهام او �الل� هو�يار دي.
له خپل پالر �خه د هر �ه په اړه

پو�تنې کوي.



يوه ورځ احمد کاکا لر�ي او پالستيک
راوړل.

الهام پو�تنه وکړه:
پالرجانه!

�ه شی جوړوې؟
پالر يې وويل: شنه خونه جوړوم.

الهام او �الل� شنه خونه نه پٻژندله.
دوی شنه خونه نه وه ليدلې.

�الل� پو�تنه وکړه:
شنه خونه �ه شی ده؟

٤



٥

پالر يې وويل:
شنه خونه لويه کو�ه ده چې په پالستيکو

پو�لې وي.
الهام پو�تنه وکړه:

شنه خونه �ه ��ه لري؟



پالر يې وويل:
شنه خونه توده وي.

ونې او بو�ي په کې �ه وده کوي.
په شنه خونه کې ډول ډول ترکاري

کرل کٻږي.
زه به په شنه خونه کې بادرن�،
بانجان، بٻنډۍ او مرچک وکرم.

ترکاري په شنه خونه کې ژر ژر
رسٻږي.

موږ به ترکاري خر�وو.
په پيسو به يې تاسو ته کالي، کتابونه او

خواړه اخلم.

٦
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الهام وويل: ترکاري به پخپله هم خورو.
�الل� وويل: هو. ترکاري ډٻره ��ه

لري.
ما په کتاب کې لوستي دي.



پالر يې وخندل. ويې ويل:
آفرين! تاسې ډٻر هو�يار يئ.

�الل� او الهام له پالر سره مرسته
وکړه.

شنه خونه جوړه شوه.
پالر يې وويل: مننه!

تاسو راسره مرسته وکړه.
شنه خونه مو ژر جوړه شوه.

�الل� او الهام خوشحاله شول.

٨
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