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 ۲۲۰۲/ ۸۰/ ۱۳                                                    سید عبید هللا نادر
 

 

 درې لنډې کیسې 
 

 لنډه کیسه
 

راړی د انوشیروان په زمانه کې ، یو ډیر لوی سودا ګر اوسیده ،چې د تجارت له الري یې ډیر مال او دولت الس ته  
وو ، هغه چې د انو شیروان په وطن کې د غربت احساس کاوه ،نو ځان سره یې فکر وکړ چې خپل وطن ته الړ شي  
، لیکن بد خواهان چې د پادشاه په شا اوخوا راټول ول ،نو پادشاه ته یې د ده بد ګویي وکړه ،چې دا تجار ستا له برکته 

ه ،او تجارت یې کاوه ،دومره مال او پیسې یې پیدا کړي ، که دی  او د ښار له برکته چې دی ، په دي ښار کې اوسید
الړ شي ،نو نور تجاران به هم د ده الر تعقیبه کړي ،او لږ لږ به زمونږ د دیار رونق کم شي ،انو شیروان هم د هغوي 

ریږده او ته  خبره ومنله ،او سوداګر یې راوغوښت او ورته یې وویل :که غواړي چې الړ شي ،نو ټول مال دې دلته پ
بی مال او جایداده الړ شه ،سواګر وویل : څه چې حضور پادشاه وفرمایل د صواب په الر دي ،او د مصلحت نه هم  
لیري نه دي ،خو کوم څه او سر مایه چې ما ستاسو ښار ته راوړي وه، هغه په باد الړه او برباد شوه،که حضور د 

د ټول مال څخه الس ومینځه ،پادشاه په داسي حال کې چې ډیر حیران  پادشاه دوه برابره یې تاته راکړي شي ، نو ما 
شوی وو ،ورنه پښتنه وکړه ،چې ای شیخه ! تا دې ملک ته څه راوړي وو ، سوداګر ورته ویل: ما ځوانی راوړي 

یروان  وه ،او دځوانۍ په قیمت می دا مال الس ته راوړی ،زما ځوانی راته وبخښه ، او زما ټول مال در واخله ،انوش
د دې نازک ځواب نه په حیرت کې الړ ، او هغه ته یې د ټوله شتمنې سره چې په دې ښار کې ګټلی وه ، د خپل وطن  

 ته د تلو اجازت ورکړ ، 
 

 ***** 
 لنډه کېسه

 
 یخه ډبره

 
یو شپون چې تل یې عادت درلود، چې په یوه ټاکلي ځای د ونې الندی کښیناسته ،تر څو وکوالی شي چې د خپلو 

ونو څارنه په ښه ټوګه وکړای شي ، د ونې الندی درې لویي ډبری وي ،چې شپون به تل د هغي لویو ډیرو څخه  پس
د اور د لګونې له پاره تری کار اخیسته او د ځان د پاره به یې چایی تیارولي ،هر واری چې ده به د ډبرو په مینځ 

سړه وه ، با وجود د هغي نه چې اور به روښانه او په  کې اور وکړو ،نو دې ته به متوجه شو چې یوه ډبره به په کې  
زور کې وو ،خو دی په علت نه پوهیده ،او دې حکمت ته ډیر حیران وو ،او تل به یې پرې سوچ کاوه ،څو ځلي یې 
کوښښ وکړو که د ډبرو د ځای بدلون سره که څه بدلون راشي ، نو د ډبرو ځایونه یې څو ځلي بدل کړل ،خو بیا هم  

اور با وجود هماغه ډبره به سړه وه ،تر څو یو ورځي د خپلي ذهنې کنجاوۍ له امله و هڅول شو تر څو د    د زورور
دي ډبری د راز څخه خبرشي ،نو بله ورځ یې ځان سره یو َکلَند راوخیسته، او پر هغي یې ډبره دوه نیمه کړله، د  

ه چینجي د ډبرې په مینځ کې ژوند کوي ،نو  ډبرې په مینځ کې یې په ډیر حیرت سره ولیده ،چې واړه موجودات لک 
مخ یې د آسمان په طرف کړ ،په داسي حالت کې چې ټول صورت یې اوښکو پوښلي وو او وي ویل : ای مهربانه  
خدایه !ته چې د یو چینجی په هکله دومره اندیښنه لرې او دومره غمخواری کوې ،او د هغي د آرمتیا په فکر کې یې 

څه کړي دي ،خو ما تر اوسه د خپل وجود ډبره ماته کړې نه ده ،تر څو زه په کې ستا    ،نو وګوره چې ماته دې
 نعمتونه ووینم، 
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 د ماشومانو د پاره کېسه
 

 اخیستنه د ګوګل څخه
 

 ژباړن سید عبید هللا نادر
 

 د دوه ورونو کېسه 
 

ته د خپلي پالرنی کورنۍ څخه په میراث دوه ورونه چې سره ډیر خواږه او مهربانه ول ،په یو کروندی کې چې دوی  
پاتی وو ، یو ځای یې کار کولو ، یو ورور د کور کهول او ډیرو بچیانو او ښځي خاوند وو ، بل ورور یې مجرد وو،  
هره شپه او هر فصل کې به دوی د کروندی محصول که هر څه به وو ، د هغي ګټي به یې سره ویشلي او نیمایی  

ورور ته د ډیر رحم او عاطفی او احساس څخه چې د مشر ورور په وړاندی یې درلود خوب کولي . ،یوه شپه مجرد  
ور نه رغی ،او په سوچ کې شو ، چې زما ورور عیال داره دی ،او بچیان یې هم ډیر دي دا درست کار نه دی چې  

 مونږ هر څه نیمایی کوو ،زه مجرد یم او څه ډیر خرڅ نه لرم ، خو هغه
ک او خوراک برابروی ،دا د انصاف الره نه ده، راځه نیمه شپه ده او یوه غوټه د غنو یوسم او  لویه کورنۍ ته څښا

په پټه یې د ده په درمند کې واچوم ، ځکه که زه ورته ووایم هغه دډیری ګرانښت څخه چې زه پرې ګران یم، دا به  
هغه پرې پوه نشي ،په همدې حال هغه    قبوله نه کړي ، زه باید دا کڅوړه یوسم او د ده په درمن کې یې واچوم، چې 

ورور چې د ښځي او بچیانو خاوند وو ،هغه هم ځان سره په همدې شپه ناکراره وو ،او د ځانه سره یې فکر وکړ ،  
چې دا درسته نه ده چې یواځي دي ګوندی هر څه نیمایی کړو،زما ورور واده نه دی کړی ،د واده د انتظام له پاره  

لري ،باید چې زه په پټه یو څه غله د ده درمن ته یو سم او په درمن کې یې ورته واچوم    پیسو او غلو ته ضرورت
ځکه که مخامخ ورته ووایم ،د دیر رحم اوعاطفی نه دا راسره نه مني ،نو کڅوړه یې ډکه کړه ، او د خپل مجرد  

رنګه دوام درلود ،دا ورونه  ورور د درمن په لور رهی شو ،او غنم یې د هغی په درمن کې واچول ،دا کار په همدا  
حیران ول، چې ولی د دوی ذخیره د غنمو د یو بل سره مساوی پاتي دي ،تر څو چې په یوه شپه کې چې ډیره تیاره 
وه ، ناڅاپه سره مخ شول ،او یو بل یې سره و پیژندل، او یو بل سره ځیر شول ، او وار د واره په دې اسرارو پوه 

 دل، او دوه ورونو یو بل د محبت په غیږ کې یو بل سره ونیول،شول ،او بارونه یې سره کېښو
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