
 
 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۰۵/۰۶/۲۰۲۰                 آصف بهاند

 

 د پالر ورځ
 

 او په ډنمارک کې یې لمانځنه
 

 
 

میالدي کال کې یوې امریکایي لور چې  ۱۹۱۰ورځ لمانځل او پالر ته درناوی د لومړي ځل له پاره په  پالرد 
 ( د امریکا په ویرجینیا کې راپیل کړه.Sonora Louise Smart Dodd»سونوره لویزه سمارت دوود« )

 

 
 

مه لسیزه کې یاده لور وتوانیده چې د  ۱۹۳۰ډېره موده خلکو د پالر ورځې لمانځلو ته دومره پاملرنه ونه کړه. په 
 ځینو سوداگرو په مرسته دا ورځ په ټوله امریکا کې دود کړي. 

 

ام میالدي کال کې راپیل شوه   ۱۹۳۵درناوی، د لومړي ځل له پاره په  د پالر ورځ لمانځل او پالر ته  په ډنمارک کې  
 او هر کال د جون په پنځمه چې د ډنمارک د اساسي قانون ورځ هم ده، لمانځل کېږي.

 

 خو زما په وطن افغانستان کې د پالر ورځ او د پالر درناوی؟

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
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https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_de_plar_wraz.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_de_plar_wraz.pdf


  

 

 2تر  2 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ورځې د لمانځنې په خاطر او پالر ته د درناوي په پار مې یو څو کرښې پښتو ته راژباړلې دي او له تاسو   پالر دد 
 سره یې شریکوم: درنو لوستونکو  

 

»یو زوی خپل پالر د ډوډۍ خوراک له پاره رستوران ته بوته. پالر ډېر بوډا او بېځواکه شوی و، نه یې شوای  
 کوالی په سمه توگه ډوډۍ وخوري، هر څه پر جامو ورنه توېدل. 

 

ډوډۍ د خپل پالر ته په  په رستوران کې ټولو ناستو کسانو په سپکه ورته کتل، زوی غلی و او په ارامتیا سره یې 
 خوله کې ورکوله. 

 

تر ډوډۍ خوراک وروسته زوی په کرارئ سره خپل پالر تشناب ته بوته، جامې یې ورته پاکې کړې، ویښتان یې  
 ورته ږمنځ کړل، عینکې یې ورته سمې کړې او د باندې یې راویست.

 

ورته کتل. زوی د خوړو پیسې ورکړې او  په رستوران کې د ټولو حاضرینو دوی ته پام و او په سپکاوي سره یې 
 د وتلو په نیت د دروازې په لوري رهي شول. 

 

 په دې شیبه کې د حاضرینو له ډلې نه یو مشر سړی جگ شو او غږ یې وکړ: 
 

 زویه! 
 

 څه شی خو به دې هېر کړي نه وي؟! 
 

 زوی په ځواب کې وویل: 
 

 نه ښاغلیه، څه شی رانه پاتې نه دي.
 

 وویل: مشر سړي ورته 
 

 هو بچیه، تا یو څه دلته پرېښودل، 
 

 تا دلته ټولو اوالدونو ته یو لوی درس او ټولو پلرونو ته دې یوه ستره هیله پرېښوده. 
 

 له دې سره پر ټولو حاضرینو یو لویه چوپتیا حاکمه شوه. 
 

 کاشکې د »پالر« په نامه یوه سوره وای چې داسې پیل شوې وای: 
 

 چاودو او کلکو سولېدلو برخو قسم، چې د  ډوډۍ وږم ورنه پورته کېـږي، قسم، ستا د السونو په 
 

 قسم ستا په سترگو چې تل د اوالد د راتگ الرې څاري،
 

 « قسم ستا پر زغم باندې چې د غرونو اوږې یې وښورولې.
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