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د پالر په پته د یوه زوی څو خبرې
(د پالر د ورځې په پلمه)
د نورو نړیوالو ورځو په څېر ،د پالر ورځ هم زموږ په وطن کې دومره ارزښت نه لري ،یادونکو
او لمانځونکو باندې یې رنگارنگ ټاپې لگول کېږي.
دلته په اروپا کې هم په ټولو هېوادونو کې پر یوه ورځ نه لمانځل کېـږي ،بلکې هر هېواد یې په جال
ـ جال ورځو لمانځي .په ډنمارک کې د همدې روانې اونۍ په لړ کې لمانځل کېـږي .ما سږکال د پالر
د ورځې په پار درې مطلبه خپرېدو ته برابر کړي دي چې یو یې همدا الندې څو جملې دي چې یو
پر خپلو پښو والړ زوی یې د خپل پالر په باب وایي.
دا څو لنډې جملې مې د یوه هندي فلم د یوه خورا په زړه پورې برخې څخه ځکه د پالر د ورځې په
ویاړ راژباړلي دي چې په دې جملو کې د پالر ریښتینې مینه او د یوه پوه او با احساسه زوی درک،
پرله پسې کار او بریا په کې لیدل کیـږي .دا څو لنډې جملې ډېره ښه روزنیز پیام لېـږدوي .دا خبرې
یو بریالی او پر خپلو پښو درېدلی زوی د خلکو یوې لوې ډلې ته په خطاب کې کوي:
« ...په ژوند کې هیڅ داسې دروند کار نه و چې پالر به نه شو ترسره کوالی.
بله خبره دا ده چې:
زه پالر له کوره نه یم شړلی ،بلکې پر خپلو پښو د درېدو په موخه یې څه موده له ځانه لرې کړی
ومه ...او د دې لرېوالي درد دواړو ته ور په برخه شوی دی.
 ...که څوک د پټي د کولبه کولو په وخت خپه او ناراضه وي ،هغه هیڅ کله غله دانه ،نشي ترالسه
کوالی.
له پالر نه لرېوالي پر پښو باندې د درېدو جوگه کړم .که زه نن پر خپلو پښو باندې د درېدو ویاړ
لرم ،دا ټول د پالر د ښه نیت او دعاگانو په وجه دی.
زما پالر له ما سره ډېره مینه کوي.
او»...
زه پر خپل پالر باندې ویاړم
د پالر ورځ دې بختوره وي!

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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