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١

د اوړي رخصت� وې.
زلمی او زرمينه له مور او پالر سره

سروبي ته تللي وو.
دوی مٻله کوله.

هلته دن�ې ونې وې. �ه سيوری و.
شين چمن او روانې اوبه وې.



هوا ډٻره پاکه وه. �رد او دوړې په کې
نه وې.

زلمي او زرمينې �ې لوبې وکړې.
وروسته يې پالر وويل: را�ئ چې بند

و�ورو.
بند ډٻر لوی و. دا د اوبو ډٻر لوی ډنډ

و.
زلمي تر اوسه پورې دومره ډٻرې اوبه

نه وې ليدلې.
هغه د بند له کار�ر �خه پو�تنه وکړه:

دا دومره ډٻرې اوبه له کومه کٻږي؟

٢



٣

کار�ر موسکی شو. ويې ويل:
آفرين!  ته هر �ه ته په �ير �ورې.

�ه نو! زه به يې درته ووايم.
په ژمي کې واورې ورٻږي.

واورې په غرونو کې پاتې کٻږي.



دا واورې بيا په اوړي کې ويلې کٻږي.
اوبه يې په سيندونو کې بهٻږي.

موږ دلته د سيند مخې ته بند جوړ کړی
دی. نو اوبه دلته را�ولٻږي.

زرمينې وويل: �ه! نو بند همدې ته
وايي چې د سيند مخې ته بند وتړې؟

کار�ر وويل:
هو. د اوبو بند همدې ته وايي.

زلمي پو�تنه وکړه: په دې اوبو بيا �ه
کوئ؟

کار�ر �واب ورکړ:
دا اوبه بيا د برٻ�نا ماشينونه چلوي.

دغه ماشينونه برٻ�نا جوړوي.

٤



٥

زرمينې وويل: هماغه برٻ�نا چې زموږ
کورونه رو�انه کوي؟

پالر يې وويل: هو. هماغه برٻ�نا دلته
جوړٻږي.



کار�ر زلمي او زرمينې ته وويل:
�ه نو! تاسې پوهٻږئ چې برٻ�نا �ه

��ې لري؟
زلمي وويل:

په برٻ�نا کمپيو�ر، �لوٻزيون، يخچال،
پَکې او نور برقي شيان کار کوي.

زرمينې وويل:
د کالي مين�لو ماشين او برقي جارو هم

په برٻ�نا کار کوي.
که برٻ�نا نه وي، کارونه به سخت شي.

٦



٧

کار�ر وويل: آفرين! په �ينو هٻوادونو
کې برٻ�نايي مو�ر هم شته.

دغه مو�ر هوا نه خرابوي، �که چې
لو�ی نه کوي.



زلمي او زرمينې له مٻلې خوند
واخيست.

هغوی د برٻ�نا بند هم وپٻژانده.

٨





پهيېپلورلاوپٻرودل. لرياړهپورېوزارتپوهنېپهکتابونهدرسي
.وشيچلندقانونيبهسرهسرغړوونکوله. ديمنعکلکه


