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 غل  كمكى
 
 
 مسواكونه،  غاښو  د  چې   ګرزېده  ته  خوا  او  شا  سوداګر  هغه  د  راهیسې  ځنډه  ډېره  له   ماشوم،  كلن  اووه  كوچنى  یو

 په  یې  ته  شیانو  چې  سره   ځوانانو  دوو  هغو  له  سوداګر  خرڅول.  یې  بټوی  پیسو  د  او  صابونونه  ګانې،  بیاتي  ږمنځې،
 كولې.  خبرې هكله په بټوی یوی  د پیسو د كتل، ځیر -- ځیر

  ځنځیر   ڼوی  د  وكته،  خوا  بله  او  خوا  یوه  بټوی  د  یې  ځلې  څو  و.  نیولى  غوږ  ته  خبرو  غولونكو  ده  د  زړه  نا  زړه  ځوانانو
 ویل: وې او كړ كش یې
 كپیكه. څلوېښت - 
  مټ  كټ هم به بل كول څه چې به  یوه كولې، پېښې بل د یو به دوى ایښوده. یې به بله او اخیسته بټوه یوه به ځوانانو 

 ویل:  ورته ټنډه تروه په به پلورونكي او كول همغسې
 دى. اخیستی شپېتو په  خپله  ما  كپیكه؟.... څلوېښت - 
 كاوه:  مخنیوى تلو د دوى  د یې به مهال دا - 
 اخلئ؟  یې كپیكه پنځوس پنځه په ... وګورئ! ته خوا دې - 

 تكراروله:  خبره یوه همغه ځوانانو خو
 كپیكه! څلوېښت  -

 شوې. پیل بیا به چېغې سوداګر د او
 كونجو  له  سترګو  د  درلودې،  ګوتې  اوږدې  --  اوږدې  او  سترګې  ډكې  مكره  له  ونه،  جګه  ویښته،  سره  چې  سوداګر

  تر   هغه  كوله.  ننداره  سوداګر   د  ته،  څنګ  شیانو  د  هم  نورو  درې   پرته  څخه  ځوانانو  دوو   دې  له  څارل،  وانانځ  څخه
  شلېدلې   جامې  او  لوڅې  پښې  هلك  دی  د  و.  نیولى  غوږ  ځیر  په  ښه  یې  ته  خبرو  سوداګر  د  او  و  والړ  اریان  كوچنى  ټولو
 كېدل.  لیدل هم پیوندونه ټوكر  د بوجۍ د و، ورته ته كڅوړې یوې چې یې كې پرتوګ په وې.
 ښكارېدې! ناكې مینه او وې ډكې جرئته ډېره له  یې سترګې خړې و. ډك دانو له او سوى تور خیرن، یې مخ

 وویل:  یې توګه جدي په چې  شو پورته غږ اخستونكي یوه د
 وركوې؟ نه هم یې كپیكه څلوېښت پنځه په - 

 شو:  واورېدل هم غږ  بل یو ورته ته دې
 كپیكه....!  ویښتڅل پنځه هو،  -

 وویل: یې توګه په ګېلې د او شو موسكى سوداګر وې... كړې خښې كې سترګو په  سوداګر د سـترګې خپلې دواړو
  تاسو   لرم،  ماشومان  او  ښځه  لرم،  اړتیا  ته  ډوډۍ  لرم.  ژوند  هم  زه  خوشالېږئ...  زیان  په  زما  تاسې  چې  لكـه  هلكانو!  - 

 وګټم؟ كپیكه دوه زه چې  غواړئ نه
 وویل: نكياخستو

 خوښه! ستا - 
 پورته یې صابون چكۍ یوه او  كړې غلطې لږ سترګې  سوداګر د  هلك والړل، هم نندارچیان شول. لرې  څخه ده  له او

 وویل: یې اواز بریالي په او ونیو یې پښې له ورورسېد، الس سوداګر  د چې ځغستلي، و نه ال ده كړ.
 هلكه....!  نیولې ومې را  ... هه-- - 

 و.  روان ته ځاى لومړي خپل او نیولى پښې له  كهل سوداګر
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 یې  رنګ  خوځوله.   یې  پښه  بله   خپله  او  لګولې  خپړې یې  ډبرو  په  سړك   د  كوله،   هڅه خالصون   د   شان  په  مار   د  هلك 
  په   ځلې  څو  ككرۍ   خپله  هلك  ورغله،  ته   الس  سوداګر د   هم   پښه   بله  یې  وخت  دا   و.   اوښتى سور  شرمه   له   او   وېرې   له

 شو. ایسار كې منګولو  زورورو په  سوداګر د او كړه ونه یې ګټه څه خو ووهله؛ ځمكه
 ونیوه. كلـك ویښتانو تر یې منګولو خپلو په او ووهـلې ګونـډې  ټټر او خېټه پـه هـلك د سـوداګر

 كولې. تو وینې او الړې خولې خپلې د یې خوا بله او زبېښله شونډه چاودلې خپله خوا یوې له هلك
 سترګو  له   چې  سوداګر  كتل.  ته  سترګو  هغه   د  یې  عجز  ډېر  په   او  وو  ایښي  ګونډو  په  سوداګر  د   السونه  دواړه  خپل   هلـك
 ډېره په  او   چیچل  غاښونه  خیرن   خپل   كې  منځ  په   ږیرې  سورمایي  خپلې  د   ورېدل،   بڅركي  خوند  او   خوښۍ   د  یې   څخه

 كمكي  د  كاږلې....   نقشې  پاره  له  جزا  د  غله  يكمك  د  یې   به  كې  چوپتیا  خپله  په  ښایې  كتل.  ځیره  په  ته  هلك  یې  چوپتیا
  ورایه   له   څپې  ناامیدۍ  او  انتظار  وېرې،  د  یې  كې  مخ  خیرن   په   كېدل.  پورته  او  ښكته  ژر   --  ژر  هډوكي  ټټر  د  غله 

 :ویل وې او وچیچل یې غاښونه كړې، كش وروځې خپلې سوداګر ښكارېدې.
 ووایه.  هه،  ...  وكړم؟ درباندې څه هه... - 

 ویل...  هون هیڅ هلك
 وكړم؟ درباندې څه ووایه واستوم؟... ته جېل  دې  كه او ووهم دې خوند په - 

 وویل:  زاریو او وېره په غله كمكي
 وبښه...!  ما اكا - 
  الړ   ته  جېل  باید  ته  ده،  كړې  غال  تا  نه؟...  كه  پوهېږې  غل...  یې  غل  ته  یې!  تیز  ډېر  هه؟...  وبښم  تا  بښـم؟  ودې  - 

 ؟  وایې څه  هه، ځي؟... څوك به ته جیل  نو وسوزوي؛ زړه غله په سړى یو یا او وبښم تا زه شې...كه
 وویل: یې ورو او وښورېدې نه وېرې له یې شونډې او وڅڅېدې اوښكې څخه سترګو له هلك د
 كوم...!  نه بد داسې بیا اكا - 
 ډكېږي؟  چا په به جېلونه شي، وبښل غله ټول هېڅكله،كه  ... نه - 

 تاوكړ:  یې  خوند  په  ښه  او  ونیو  غوږ   هلك   د  سوداګر  وې.  روانې  مخ   په  یې  اوښكې  روڼې  ژړل،   ورو  --  ورو  غله  كمكي
 ډكېږي؟  چا په به زندانونه  بچیه! شیطان د وكړه! خبرې - 

 ویل:  وې او و ژړغونى غل كمكى
 غلو...!  په - 
 ویل: وې او وخندل كړس په یې ځكه شوه؛  خوښه  ډېره سوداګر د خبره دا
  دې   صابون  نو  ښه؛  شې...  واستول  ته  جېل  مرو  هرو  باید  ته  ...  غله  راكړ...  دې  ځواب  خوندور  څومره  ه...سپی  اى  - 

 كړ؟...  پټ ولې
  

 وركړ: ځواب نرمۍ ډېرې په هلك
 كوم. نه غال بیا كوم، توبه وكړل... مې بد اكا - 
 شې،  وغورځول  به  ته   جېل  ړې،جوړك  ماشور  شور  كه خو  وبښم؛  دې  زه  چې  ښایي  وایه!...  مه  چټیات  شـه...  چوپ- 

 خورې...  هم وهل  یوځل به ورځې  د دى، ډك موږكو او چونګښو مارانو، په جیل
 ټوپ   څخه  غېږې  له  سوداګر  د  یې  ناڅاپه  وې،  ځیر  ته  ستـرګو  سوداګر  د  یې  سترګې  واوښت،  سپین  تك  رنګ  هـلك  د

 ویل: وې او كړې تو الړې یې ته مخ ونیوه، سوداګر خو كړل،
 وركړ: ځواب ورو هلك كړ؟ پټ ولې دې صابون  چې راكه ځواب ...هله هه وتښتې؟...  چې دې غوښتل  -
 كړم...  یې خرڅ چې مى غوښتل  -
 كولې؟  څه بیا دې پیسې هغه ...هه،  دې؟ ...خرڅاوه هه -
 اخیسته.... پرې مې ډوډۍ یوه - 
 بوره...  لږ كولې؟ څه دې نورې - 
 نور؟  ښه  -
 كېدې. پاتې نه پیسې نورې بس،  -

 ویل: وې او وكېښ  یې  اسوېلى یوسوړ
 كېږي. كپیكه  اته یوازې صابون چكۍ یوه - 
 یې....؟  سترګى سپین دومره ته نو ...  دى! نه ځل لومړى غال د ستا نو دا  ښه - 
 شو. غلى او وكتل ټیټ ته زمكې هلك 
 لرې؟  نه ډوډۍ كوركې په ته - 

 وخوځاوه. بڼه په )نه( د یې سر او كړې پاكې یې ښكې او خپلې وكېښ، اسوېلى سوړ غله كمكي
 دركوي؟ نه  ډوډۍ دې پالر او مور  -
 لرم.  پالرنه  -
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 دى؟  چیرې  -
 پوهېږم. نه  -
 دې؟  مور - 
 .څښي ترماښامه یې سهاره له ... وي بېسده تل هغه - 
 ښه.  - 
 زاریو   په  او  كړل  ښكل  الس  ڼكی  بیا  او  الس  ښي  سوداګر  د  لومړى  هلك  شو.  ستومانه خبرو  په  غله   كمكي  د  سوداګر 

 وویل: یې
 پرېږده... ما ، وبښه ما اكا - 

 وخندل. یې كې بریتونو په او شو خوښ ښكلولو په السو خپلو د سوداګر
  د ښځې  دوه  خوا   بلې  له   او  و   شوى  ستړى  خو  وځوروي،  نورهم  لږ   پاره  له   ساتېرۍ  خپلې  د هلك  چې   غوښتل  یې  زړه

 وویل:  ته هلك رسوداګ وې، بوختې ننداره په شیانو
 شه!  ورك ځه - 

 ونیو: السه له  سوداګر خو وبرېښېدې؛ نه خوښۍ له یې اوسترګې كړ برابر ته ځغستلو ځان هلك
 شې... والړ به بیا  كړم، تاو لږ دې غوږونه  دا چې ودرېږه كوه، مه بیړه صبر! - 

 پرې  یې  زړه  او  ونیوه  غوږ  كیڼ  تر  یې  بیا  كړ،  كش  یې   غوږ  یو  او  كړ  كوږ  ته  خوا  كیڼې  لومړى  سر  هلك   د  سوداګر
 كړ: یې رخصت او وركړه څپېړه  یوه یې كې پاى په كړ، یخ
 هېروه! مه پېښه دا  شه، ورك - 

 یې  سترګې  شو،  اریان  ته  هلك   سوداګر  راوګرځېد.  بیا  الړ،  ته   مخ  ګامه  څو  و،  اوښتى  سور  تك  یې  رنګ  چې  هلك
 :ویل وې او ورواړولې

 هه؟....  شول، نه سب دې تاوول غوږونو د  چې لكه - 
 ویل:  وې او وكتل ته سوداګر عجز  ډېر په هلك

 راكړه....! خو كپیك یو اكا،  -
 ویل:  وې او كړه تروه ټنډه سوداګر

 كړه: ناره یې چاته او ونیو ترالس یې هلك راشه! دلته - 
 نیكتیا!  - 

  راغی.   لور  په  سوداګر  د   وه،  ځړولې   یې   توره  لنډه  چې  پولیس  بریتور  یو  ولړزېد.  او  وكتل  ته   لور  سړي  هغه  د   هلك
  زاري   او   شو  ژړا   په  غل   كمكى  و،   غوسه  په  ډېر   ته  هلك   سوداګر  وكتل.  ته   سوداګر  سترګو  ډكو  په   نه  زاریو  له   هلك
 كړې. پیل یې

 وویل: یې ته پولیس او وواهه څپېړه په سوداګر
 وسپاره....! ته ماموریت دا  -

 وكړ: تپوس نه سوداګر له پولیس
 كړى؟  پټ ېی شى څه  - 
 صابون. چكۍ یوه  - 

 ویل: وې او وښوراوه سر خپل پولیس
 ى!  د ملګرى پخوانى زما دى پېژنم، یې زه  - 

 ویل:  وې او وكتل یې ته هلك
 دى؟  څه دې نوم رښتیا ځو. چې ځه  ښه  - 
 میتشكا!   - 
 ځو. به پیاده  ده لنډه الره ده،  سمه هو!...  - 

  د   خلكو  د  سوداګر  وهلې،  منډې  یې   ډبرو  په   الری  د   تالى،   شواى  نه  ګامونو  په  پولیس  د  چې   هلك   شول.   روان   دواړه
 .انځوروله عالمه صلیب د یې ټټر خپل په او كتل پسې دوى په كې مینځ په ګوڼې- ګڼې

 
 پای
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