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 غچ  سپي د
 

 د کوچینیانو لپاره کیسه 
 
 
 چې  وغوښتل  یې  څخه  هغه  له  او  راغی  ته  مشر  ښکاري  ناآشناـ  یو  ورځ  یوه  لرلو.  یې  سپی  یو  چې  و  مشر  یو  و  نه  و
 ورکړ.  ځای اوسېدو  د یې ته هغه  او ومنله غوښتنه ښکاري د هم مشر ورکړي.  ځای یو اوسېدو د ته ده
  ځکه   نو کړي  تعقیب  یې  به مشر  چې  پوهېدو  غل  وتښتېد.  او  وکړه  غال  څخه  مشر  د  سړي  پردي  دې  وروسته  وخت  لږ
  وېرې   بېله  ځکه   نو  وي  تللی   لیرې اوس  به   غل   چې   وکړ  فکر   مشر  شو.  پټ  کې  وښو  ګڼو  په   نږدې   سره  کور  د   هغه   د
 وواژه.  هغه غله کې وخت همدې په او ووت را  څخه کور له

  را   یې   ځمکه  په  ورسولو  ځان   یې  پسې   هغه  په   شو،  کې   لټه  په  وژونکي  د  و  روان   پسې  پله  په  خاوند  خپل  د   چې  سپی
 د  تویولې  کېاوښ  یې  مړینه  په  خاوند  خپل  د  او  کوله  انګوال  غمجنه  چې   سپي  وداړلو.  یې  پورې  مرګ  تر  او  څمالوه

  و. روان الره په پلیو
  د   ښکاري  د  سپي  دي.  شوي  پېښ  ور  څه  چې  وکړه  پوښتنه  یې  څخه  هغه  له  او  ورغی  مخه  په  سړی  یو  ته  سپي

  وکړه. ته الروي کیسه ټوله نمکحرامي
 سپی  شي. کولی ورسره مرسته څه چې وکړه پوښتنه  یې څخه هغه له او کړه څرګنده  خواخوږي سره سپي له الروي

  یې  خښ  او  وسپاري ته   خاورو  خاوند  ده  د   چې  دا  هغه  او لري هیله  یوه  څخه  ده  له   چې  وویل  کې  ځواب  په  ته  رويال
  کړ. یې خښ او وسپاره ته خاورو یې خاوند سپي  د او وکړ کار دا الروي کړي.
  دا   ان  او  ومنله  ډالۍ  دا  سپي  د  خوښی  په  الروي  ورکړل.  ته  هغه  شته  ټول  خاوند  خپل  د  مننې  په  څخه  الروي  له  سپي
 ورسته  موده  څه  هغه  او  ورکول  نه  خواړه  ښه  ته  سپي  سړي  نوموړي  واړول.  یې  کې   کور  په  خاوند  د  هغه  د  چې

  ځای   د  اوسېدو  د  یې  څخه   هغه  له  او  وټکوله  دروازه  کور   د  سړي  د  الروي  بل  یوه  ورځ  همدې  په  شو.  مړ  او  ناروغ
  شته  ټول  خاوند  د  کور  د  سړي  راغلي  نوي  ورځ  یوه ورکړ.  یځا  اوسېدو د  ته  هغه  خاوند  کور  د  وکړه.  هیله  ورکولو
  پرېښوود. کې نېستي په یې هغه او یووړل

  د   او  کړی  نشو  پیدا  کار  هېڅ   هغه  خو  لرل  نه  هم  هېڅ یې  لپاره  خوړو  د   چې  ځکه  ووت  پسې  لټه  په   کار  د   هم  سړی   دا
 سیوري   ونې  لویې  یوې  د  خواشینی  او  وږی  ون  شو  ستومانه  ستړی  کې  لټه  ګټې  بې  په  کار  د  چې  هغه  و.  نه  کار  په  هېچا

 ویل:  یې ته ده چې ولید سپی یې کې خوب په یووړ. خوب او څمالست ته
  د   وږی   او   کړي  را   خواړه  ښه   ته   ما  تا   چېرې  که   وکړه!  مننه  څرنګه   وکړل  مې   سره  ستا  چې   ښو   هغو  ټولو  د   زما  تا  -

  کې  دروازو  په  کور  بل   او  یوه  د  څېر  په  سپي  ډب  کوڅه  د   عمر  ټول  پخپله  ته  به  اوس  کېدم.   مړ  نه  به  زه  ساتلی  وای  نه
 درکړي.  پنا سر ته تا چې کړې نه پیدا به هېڅوک او ښورې
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