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 د یوه پالر لیک زوی ته

 

 )د پالر د ورځې په پلمه(
 

 

لکه د نورو نړیوالو ورځو په څېر، د پالر ورځ هم زموږ په وطن کې دومره ارزښت نه لري، یادونکو او لمانځونکو 
 رنگارنگ ټاپې لگول کېږي.باندې یې 

 

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 څو مطلبه 

 خپرېدو ته برابر کړي دي، یو یې همدا الندې لیک دي. 
 

 

ماشوم روح او شخصیت په بله بیایي. توهین او تند انتقاد چې سره یوځای  توهین، ښکنځل، تند انتقاد او ډیر فشار د
شي، د هرچا، په تیره د ماشوم شخصیت وژني، داسې یې ځای پرځای دروي چې بیایي وړاندې تګ یا ستونزمن وي 

شي، لویان باید ماشومان په خپله تله کې ونه تلي، هغوی خپل ونه لیدل  لویانو له عینکو او یا نا شونی. کوچنیان باید د
ده چې ماشومانوته  همځولي ونه ګڼي او لوړې هیلې ورنه ونه لري؛ ځکه هغوی خپله وړه دنیاګۍ لري. د لویانو دنده دا

هغوی بې اعتمادي  هغوی اعتماد او پاملرنه ځان ته واړوي، نه دا چې د رښوونه وکړي او دپه ډیره مهربانۍ او مینه ال
 او کرکه راوپاروي. 

 

انتقاد، ي. رښوونه یې وکړال دونو سره اړیکې ټینګې کړي اواوال میندې او پلرونه باید په ډیرهنرمندانه ډول له خپلو
څنګ د حل  رو ترال حل له پاره د نورو ستونزو د پایله نه لري. د دغو وهل، توهین، ګیله او زشت برخورد، اصالً 

بیا لوستل دي. د  ـ لیک بیا مشهور د یو «رندډبلیو لیوینګستون ال»ښه تجربه د نامتو امریکایي لیکوال  ره اویوه ال
او ما هم په ډېره مینه او دقت سره  دا لیک د نړۍ په اکثرو ژبو ژباړل شوی دی «ر یې هیرويپال»دې لیک نوم دی 

 . پښتو ژبې ته راوژباړه
 

نه وروسته، له ماشوم سره د دوی په چلند کي جوت  ه چې د دې لیک له لوستلوتجربو ښوولې د د ډیرومیندواو پلرونو
 راغلی دی.  توپیر

 

له ماشوم  رکار ناوړې پایلي لري. په لیک کې پال ته اړباسي، خو دا کار رې ماشوم یوال ی شي د تهدید له انسان کوال
په لیک . لیک لیکلی و خپلې لور ژرالدینې ته یوږي، داسې لکه چارلي چاپلین، چې د لندن له کوڅو څخه ـسره غږی

او د نړۍ په اکثرو  له پاره سرمشق شو کې چاپلین داسې انساني عواطف په نښه کړي وو، چې بیا د نړۍ د ټولو پیغلو
ر څنګه له ماشوم سره چلند کوي، چې کې به وګورئ چې پال (ر یې هیرويپال)په دې لیک  ژبو وژباړل شو؛ خو

  .ړي او له کوم چلند نه باید کار واخليباید ویې نه ک
 

یوه  رښوونه وکړو. دلته به درې کوچني ته سمه النیک برخورد او صمیمیت له ال چې د ويپه دې کې به  هنر زموږ
ږدو ـنویوغوښتنوته غاړه کی، ر منفي چلند او پښیماني وګورو. هیله ده چې موږهم یو څه را ښه شو، د نوي عصرپال

 راولو.  کې جوت توپیراو په خپل چلند 
 

لی او د یوې مقالې په راژباړپخوا نومي کتاب څخه  «آئین دوست یابي»دا لیک د نامتو لیکوال دیل کارنګي له  ما

 کړی و او اوس یئ یو ځل بیا د پالر د ورځې په مناسبت خپروم. خپورمنځ کې 
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 :      داهم لیک
 

 : ویکه غوږ کیږدهز
 

ه دې ګونځې غوندې ښکاري او پرخولې شوي تندي باندې دې د دا ټول هغه وخت درته وایم چې ته ویده یې. څیر
شیبې مخکې مې چې په کتابتون  همدا څو. دې د خوب کوټې ته راغلی یم زرینو ویښتانو یوه کړۍ نښتې ده. په غال

کټ څنګ ته  سره سم دې د ګناهونو له پوهیدو خپلو پسې واخیستم او د غریو کې ورځپاڼه لوستله، د پښیمانۍ یو
  .راغلم

 

 ! زویکیه
 

هغو په باب ما فکر کړی دی. ما له تاسره بد چلند کړی دی. ښونځي ته د تګ له پاره دې  شته دي داسې شیان چې د
دې له پاره چې مخ دې د مینځلو پرځای، په لمده ټوټه پاک کړ.  شوم، هغه هم د چې کالي اغوستل، درباندې په قهر

 ن دې نه وو پاک کړي. کله چې دې خپل شیان پرغولي وغورځول، په قهرچې بوټا وښکنځلې، په دې خاطر بیا مې
کارونو نیمګړتیاوې پیدا کړې. تا هرڅه تویول، خوله دې  مهال مې هم ستا د د سبا ناري پر. ې چغې کړېدمې دربان

ول، او کوچ وسول رخپلې ډوډۍ باندې دې ډیر لګولې وې، پباندې  میز رله ډوډۍ ډکه کړې وه، دواړه څنګلې دې پ
 آواز س وښوراوه او په لوړږم، تا راته الـلوري تللې، زه روان وم چې ریل ګاډي ته ورسی کله چې ته د خپلو لوبو پر

بیا دا پیښې ترلمر پریواته . تندي په ځواب کې وویل: ځان مه غونجوه ره خدای په امان. ما دې په تریوپالل: دې ووی
وم، څارنه مې دې وکړه چې په ګونډوشوی وې او مرمري تیږو سره دې کې  بل پلوپه واټ  رونې وې. کله چې د

نومخ کې مې سپک کړې، زه روان شوم او ته مې لوبې کولې، جورابې دې سورۍ شوې وې، د همځولو انډیواال
 حتمأ به دې د ی، نوته راپسې راشې. جورابې دې قیمتي وې او که خپله دې له بازار نه اخیستال اړیستلې چې کور

 . شي دوڅار وي او دا ډول فکرونه ور روکړه زویه، چې سړی پال ښه ساتنه کړې وای. ته خپله فکر هغو
 

خوابدی  ورځپاڼې په لوستلو بوخت وم، چې ته زړه نا زړه او لږ وروسته بیا کتابتون کې د په یاد دې دي چې لږ
ې، نو ښکاره وه چې زما د حوصلې جام ورځپاڼې له کنډونه مې ولید راغلې؟ کله مې چې لږ ورځپاڼه ټیټه کړه او د

شول او د وره په خوله کې دې پښه ونیوله، زه  ډک شوی و. ستا په زړه کې څه تیر بې وخته راتګ په خاطر ستا د
 م: وډونګید

 

 « ؟شپې په دې وخت کې څه غواړېد »
 

غاړې امیل کړل، ښکل دې کړم.  سونه دې زما ددې رامنډې کړې، ال توپاني یرغل په څیر یو تا هیڅ ونه ویل، خو د 
کې ونیولم. دا عاطفه خدای ستا په زړه کې داسې  عاطفې سره ټینګ په غیږ په مینې او سونوال ښکلو زه دې په خپلو

څپهاری دې د زینوله  پښو ی. که کتل مې بیا تللی وې او دغوړولې وه؛ چې غفلت او نا پوهي یې هم نه شي هیروال
 . خوا اوریدل کیده

 

 ه!کښه زوی
 

راباندې حاکم شو. زما عادتونو  زورونکی ډار رادوڅار او سه وښویده او یوځنډ نه و وتلی چې ورځپاڼه مې له ال لږ 
ته دا زما ډالۍ وه چې ماشوم  او ښکنځلو عادت، تا رټلو انتقاد عادت، د وړو څیزونو د ـ له ما سره څه وکړل؟ په وړو

ماشوم نه له حد نه  چې ما له یو وو دې په خاطر ته راته ګران نه وې؛ دا دچې  وې. دا کارونه د دې له پاره نه وو
ستا په شخصیت کې ښه، نازنین، ښکلي . په متر اندازه کولې (سن) خپل منګ زیات څه غوښتل. زه لګیا وم ته مې د

راجګوي، او  له پاسه سر و، چې د لوړوغرو په څېر ښکلي سهار داو حقیقي شیان زښته ډیر وو. ستا وړوکی زړه 
 دې په خپل ذاتي حرکت سره وښودل. تا نن شپه د مخه ښې له پاره رامنډې کړې او ښکل دې کړم.  دا
 

کټ په څنګ  دې د زویکه نن شپه نور هیڅ ارزښت نه لري، زه په تیاره کې ستا کوټې ته راغلی یم او په زوړند سر
که دا ټول مې په ویښتیا کې درته ویلی وای، پام دې نه ورته ږم ـفي ده. پوهیکې په ګونډو شوی یم، دا یوه عاجزانه تال

  :سره به صمیمی اوسم ر اوسم، تانه به زه یو ریښتینی پال له سبا سر کیده؛ خو
 

 کله چې زوریدې، زوریږم به، ــ 
 

  .کله چې خاندې، خاندم بهــ 
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او لکه یو دیني عبادت به هرکله له کله چې وغواړم د بې حوصله ګۍ په خاطرڅه ووایم، ژبه به مې په غاښ کړم 
 ځان سره دا بیا بیا ووایم: 

 

 .«.ښکلی ماشوم هغه یوازې یو ماشوم دی، یو»
 

 وې.  ګڼلینارینه  خواشینی یم چې ته مې یو
 

ږم چې تر اوسه پورې هغه نوي زیږیدلي ماشوم ته پاتې ـاوس دې ګورم چې ستړی ستومانه په کټ کې ویده یې، پوهی
 ایښی و.  اوږو هغې پر د کې سر ږـپرون یې د مور په غیږې، چې ـکی
 

 .پوهیږم چې ډیرمې غوښتل ډیر زیات
 پای
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