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 مرګ  او  سپینږیری
 
 

  په   سره  هغه   له  څېره  په   سړي  د  ورځ  یوه  شو  پوه  دې  په   چې  مرګ  یادول.  سوګندونه  مرګ  په   تل  به  سپینږیري  یوه
 الرې   د  سپینږیري  د  کولې.  لوړې  نوم  په  هغه  د  څېر  په  تل  د  سپینږیري  کې  ترڅ  په  اترو  خبرو   د  شو.  ملګری  الره

 وکړه: پوښتنه څخه هغه له ملګري
 ده؟ کړې ښېګړه  څه سره ستا هغه لرې؟ درناوی ډېر دومره ته مرګ ولې ته -

 ورکړ: ځواب سپینږیري
 همدې   له  یو.  کې  واک  په  هغه  د  ټول  موږ  لري.  نه  خالصون  څخه  هغه  له  هېڅوک  ورکړې.  ده  نه  ماته  ته  هغه  ېچاه  -

 کوم. لوړه یې نوم په او لرم  درناوی ته  هغه زه امله
 وویل: ملګري سپینږیري د
  ته   تا  چې  اړم غو  زه  امله   همدې   له  لرې.  درناوی  کومې  له  زړه  د  ته  ما  ته  چې  شوم  پوه  اوس  یم!  مرګ  پخپله  زه  -

  کړه   جوړ  طبیب  څخه  ځان  له  ته  وینې.  سترګو   پخپلو  ما  ته  به  کې  وخت   په  مرګ  د  چا  هر  د  درکړم.  ځواګ  جادویي
 ناروغ  دا  روغوم.  زه  ناروغ  دا  چې  وایه  جرأت  په  نو  ولیدم  ته  پښو  ناروغ  د  زه  تا  چېرې  که  کوه.  درملنه  ناروغانو  د  او
  رسېدلې  ته پای ورځې ژوند د ناروغ دې  د  چې شه پوه نو ولیدم ته  لوري سر د ناروغ د زه تا چېرې که  او مري. نه
 کوه.  مه درملنه هغه د ځکه نو

  به   هغه  نو  وکړ  پیل  درملنه  په   ناروغ  کوم  د  چې  به  طبیب  وکړ.  پیل  یې  درملنه  په  ناروغانو  د  او  شو  طبیب  سپینږیری
 خلک   څخه  ځایو  لیرې  لیرې،  له  به  پسې  ده  په  وا  شوه  خپره  کې  ځای  هر  په  آوازه  پوهې  د  طبیب  د  روغېدو.  مرو  هرو

 راتلل. 
  څه  اوس  ولید.  مرګ  پورې  سر  خپل  په  ناڅاپه  هغه  څمالست.  کې  بستره  په  او  شو  ناروغ  پخپله  سپینږیری  ورځ  یوه

 چاالکي   سره   مرګ  له  چې  وکړه  پرېکړه  سپینږیري  کړي؟  خالص   ځان  څرنګه  څخه  مېلمه  خطرناک  دې   له   وکړي؟
 و.  والړ ته سر هم بیا یې مرګ خو شو خوشاله هغه شو.  ته لوري پښو د یې مرګ چې رېوتپ داسې ځکه نو وکړي
 شو.  ته لوري پښو د یې مرګ چې پرېوت  داسې هم بیا ږیری سپین
 وویل:  مرګ

 دی.  تمام نور ژوند ستا چې ده مانا دې  په یم راغلی پسې تا په زه چې  دا  اوړې؟  را او اوړې  څه ته -
 وکړ: پیل زاریو په سپینږیري

  بوزه. درسره مې هله نو رانیسم هغه  چې کله رانیولې. دي نه شمې یادګاري ما  وکړه، صبر لږ مرګه، ګرانه -
 ویل: ویې او ومنله خبره هغه د مرګ

 وي.  د همغسې وایې ته چې  څه ده، سمه -
 وکړه: غوښتنه  څخه مرګ له سپینږیري

 رانیولې.  دي نه شمې ما چې هغو تر بیایې نه سره ځان  له پورې ترهغو ما به ته چې وکړه لوړه -
 کړې.  برابرې دي نه شمې ده  څو تر لري نه  کار سره ده له  به ترهغو چې وکړه لوړه مرګ
 وویل: ږیري سپین

 نیسم! نه  را شمې به هېڅکله چې کوم لوړه هم زه -
 والړ. الس تش ځکه نو ماتولی شوه نه لوړه  هغه و. وخته نا اوس خو وکړه یې سهوه چې شو پوه مرګ
  وېرېدو. نه څخه مرګ له ورځې همغې له او کړ پیل ژوند آرام ږیري سپین
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