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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

 

 ۱۴/۰۷/۲۰۱۷         پوهندوی آصف بهاند
 

 اندرسن کریستیندهانس 
 

 د ماشومتوب کور
 

(H. C. Andersen barndomshjem) 
 

   برخه وروستۍاو  دویمه
 

ړلو اد هانس کریستین اندرسن د آثارو په لوستلو او د ځینو کیسو په ژب ما د پاسنۍ یادې مقالې له لیکلو وروسته او
 ،لویدو ځای د ده د مور پالر د کار ځایونه او خونې او د ده د زیږیدو اوبه دا په زړه کې غوټه کړې وه چې زه  ،سره

 . چې اوس د موزیمونو حیثیت لري، گورم به یې
شوه چې زه د ډنمارک د فون جزیرې ته یوازې  ینه برابرهمیاشت کې ما ته دا زم همدې جوالی په( ۲۰۱۷) سږ کال

 H.C)په دې موخه ورشم چې د نورو تاریخي ځایونو او موزیمونو تر څنگ د هانس د ماشومتوب کور
ANDERSAN BARNDOMSHJEM )او په ده پورې اړوند ځایونه وگورم.    

ې هانس په کې د خپلو کیسو د لیکلو په باب په په اومه نیټه مې هغه پارک او ځنگل ولیدل چد جوالی کال  ۲۰۱۷د 
په ښار کې یو وړوکی بل ښارگوټی دی چې دیلوم  (Odense)د اودنسې د ډنمارک . یوه آرامه فضا کې فکر کاوه

(Dalumنومیږي )د ژوند په اړه دوه مهم ځاویونه شتهن اندرسن . په دې ښارگوټي کې د هانس کریستی: 
 

دیږي، ویل په نامه یا (Dalum) حي پارک دی چې دا پارک هم د دیلومښارگوټي کې یو تفری( په Dalum)ــ د دیلوم 
ه همدې پارک او همدې ځنگله ته راته او په آرامه فضا کې به یې، مخکې له لیکلو، د خپلو کیږي چې زلمی هانس پ
 کیسو په باب فکر کاوه.

 

« sejerskovvej»ه په منځ کې، یوه الر ده چې د ځنگل تر څنگه، (Åــ په همدې سیمه کې د اودنسې د سیند )
 او راغلی دی. ینومیږي، پر دې الره هانس په ماشومتوب کې تلل
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 6تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

ې تللی او راغلی و او ډنمارکیانو لیده چې هانس په ماشومتوب کې څو ځلې ورباندهم ومې هغه الر زه ورغلم او 
او پرې لیکلي یې دي چې د ډنمار تر ټولو لوی او حقداره  اوس په دې سیمه کې ځانگړې لوحې او نښې ایښي دي

لیکوال هانس کریستن اندرسن په دې ځایونو کې گرځیدلی و. دې سیمو ته د ډنمارک دولت ځانكړې پاملرنه کوي او 
 ډنمارکیانو ته ډیر ارزښت لري. 
کوال په خاطر د مدې مشهور لیساتلي دي او خلک د هپه ځانگړې پاملرنې سره  وپاسني یاد دوه ځاویونه ډنمارکیان

  دې ځایونو لیدلو ته ورځي.
 .موزیم ولیدپارک او  ماڼۍ، په نامه« Egeskov Slot»مو د  کال په اتمه نیټه ۲۰۱۷دغه راز مو د 
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 6تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

ماشومتوب په د هانس   ېولید چمې هغه کور  خپلې اصلې موخې ته ورغلم اوکال د جوالی په نهمه نیټه  ۲۰۱۷د 
 H.C ANDERSAN) هانس کریستین اندرسن د ماشومتوب کور کې تیر شوی. دا کور د

BARNDOMSHJEM) .نومیږي 
 

 
 

 
 

 دا هغه کور او حویلی ده چې هانس په کې خپل ماشومتوب تیر کړی دی.
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 6تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

په کوم کور کې چې د هانس ماشومتوب تیر شوی هغه کوڅه اوس د ده مور ته منسوبه ده او 
«Munkemøllestræde»  وو، هانس په بیوگرافۍ کې راغلي دي چې مور پالر یې بیوزليد . یږيه یادمناپه 

 او پالر یې موچي و. د سین له غاړې د خلکو کالي مینځلیې مور 

 کې راغلي دي چې: بیوگرافۍ د هانس په

کلیواله ښځه وه چې په کلي کې به یې د خلکو جامې مینځلې، ډیرې ستونزې یې وګاللې، خو د مور یې یوه نالوستې »
همدې ستونزو په ګاللو سره یې خپل زوی ته د استقامت داسې درس ورکړ چې په راتلونکي ژوند کې هانس د دې له 

 «..تجربو نه په استفادې سره پر ډیرو ستونزو الس بری پیدا کړ.
هغه ځای ښکاري چې د هانس مور به کالي په کې مبنځل او دا ځای اوس د موزیم په څیر په په الندې عکس کې 

 :ځانگړې پاملرنې سره ساتل کیږي
 

 
 

کې د هانس د پالر د موچیگرۍ ( H.C ANDERSAN BARNDOMSHJEM)د هانس د ماشومتوب په کور 
په خورا دقت ساتل کیږي، دا یې د یوې  ځینې اسبابونه ایښودل شوي وو او د هانس د موزیم د یوې خزانې په ډول

 برخې عکس دی:
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 6تر 5 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
د  پار، په « وړيبد رنگه چورگ»هانس د چې د  لو ته ورغلو،یو پارک ولید د  همدې کور او کوڅې ته ور څیرمه

  یوه ستره مجسمه جوړه شوې وه: قانس() لویو مرغاویو
 

 
 
 

 :ېجمل ډېلن وڅ خهڅ ېسیک «ړیوګبد رنگه چور ۍدمرغاو»دا هم د هانس له 
 

 ۍد خوشال یېله هغه نه  ،ېو ېشو ېریت ۍاو بد بخت ۍسخت ومرهڅ ېچ ېالوتونکي باند په»
 ټ. غيړنه مننه وک کالښاو  ویکمرغیله  ورته راغلو ن ېشول چ یاحساس کاوه. هغه اوس کوال

 «نازاوه. ید یې وګونټاو په خپلو  دلیشا و خوا ته تاو یېقانسان 
 

( په نامه د هانس یو لوی موزیم H.C.ANDERSENS HUS) هوز کریستین اندرسن انساو په پای کې مو د ه
 چې د هانس په ژوند او آثارو پورې اړوند ډیر څه په کې ساتل کیدل ولید 
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