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 ۲۸/۰۹/۲۰۲۰                             پوهندوی آصف بهاند

 
 

 
 

 اوله لیله لوند هنسن 
 

(HansenOle Lillelund  ) 
 

 ۲۰۲۰ــ  ۱۹۴۲
 

 ژوند، آثار، مړینه
 

 لومړۍ برخه
 

 
 

جوړونکی، سندرغاړی، نقاش،  ، تصنیف  لیکوال  د څو هنرونو او کمالونو خاوند شخصیت، مشهور ډنمارکي شاعر،
ام کال په اکتوبر کې د    ۱۹۴۲( د  Hansen  Ole Lillelundاوله لیله لوند هینسن ) ژباړن او انځورگر ښاغلی

د ژوند په لوړو ژورو کې د  نومي ښار کې وزېـږېد. اوله    (Odense)( جزیرې په اودنسه  fynډنمارک د فون )
ډېرو ستونزو له دامه ځان راخالص کړ، په زیار سره یې څو هنرونه خپل کړل او د هر هنر په ژبه یې د خپل ذهن 
او زړه خبرې خپلو مخاطبینو ته وړاندې کړې؛ خو د شهرت ډېره سلنه یې د خپلو شعرونو له برکته ترالسه کړې ده. 

 و مشهورو موسیقي پوهانو او کمپوزیتورانو طرزونه جوړ کړي دي. د اوله شعرونو ته د ډنمارک ډېر
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 زدکړې او کار:  
 

اوله په داسې کورنۍ کې وزېـږېد چې مشران یې په کروندو کې په کرنه او مالدارۍ باندې بوخت وو او ځینو یې د 
بیر جوړولو په فابریکو کې د بیرو الرۍ چلولې. ده په شپـږ کلنۍ کې عمالً کار پیل کړ. لومړی یې د لبنیاتو په کارونو 

 په ډول خپل کاري فعالیت پیل کړ.  کې مرسته کوله او بیا یې د بزگرانو د مرستندوی 
 

وروسته له هغه یې چې د لیسې آزموینه په بریالي ډول پایته ورسوله پوهنتون ته الړ، په بریالي ډول یې د ژبو د  
کړ او د ژبې د ښونکي په توگه وگمارل شو. بیا یې په یوه نیمه پوهنتوني اکادیمیک دریځ کې ښونکي سند ترالسه  
د   او  کړ  پیل  پوهنتونکار  تریـبـهوفان  (Københavns Universitets)  کوپنهاگن  په  کتمندو  د  نیپال  د   ،

(Tribhuvan University) .او هانگ کانگ پوهنتونونو کې یې په نیمه اکادیمیکو پوستونو کې کار وکړ 
 

په ځوانۍ کې د شهرت الرې پرېښودې، د خلکو تشویق، چکچکو او مډالونو ته یې شا کړه، خپل    اوله لیله لوند هینسن
( ته سفر وکړ، هلته یې له یو  ISLANDیوه کال په مخه ایسلند )( کلنۍ کې یې د  ۲۰سفرونه یې پیل کړل. په شل )

( کال کې یې ۱۹۶۴شمېـر شاعرانو او هنرمندانو سره وکتل او وخت یې ورسره تېر کړ. په نولس سوه څلورشپـیتم )
 داسې یوه مقاله ولیکله چې خلکو د هغې په باب بحثونه کول. 

 

هېوادونو ته د یو گرځندوی په ډول سفر وکړ چې افغانستان، هندوستان، نیـپال او وروسته له هغه نه اوله ځینو نورو  
 اندونیزیا د یادونې وړ دي.

 
ویل کېـږي چې شعر او تصنیف لیکل یې په جدي ډول له تاندې ځوانۍ، یعنې له نولس کلنۍ څخه پیل کړي دي. د 
شعرونو موضوعات یې تر ډېـرې سلنې پورې ټولنیزې ستونزې وې چې په ریالستیکه توگه یې انځورول؛ خو وروسته 

تر څنگه د ځینو اشخاصو نومونه هم د یادولو وړ    د ده پر فکر باندې دادائیزم او سورریالیزم هم تاثیر وکړ او د دې
 دي چې د ده پر فکر باندې یې تاثیر کړی و لکه:    

 

 ، (Marcel Duchamp)ــ مارسل دوچمپ 
 

 .  (Gregory Corso)ــ گریگوري کورسو 
 

 د اوله د موزیک هنر په برخه کې هم د ځینو ډلو نومونه یاېـږي چې پر ده یې ځانگړی تاثیر کړی و لکه:
 

 بلوز،  ــ 
 

 راک،  ــ 
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 تجربی موسیقی،  ــ 
 

 جاز،  ــ 
 

 ،الکترونیکــ 
 

 ډولونو هم تاثیر پرې کړی دی.آسیایی د موزیک ځینو و ــ ا
 

 د سندرو ویلو په برخه کې په ځانگړي ډول د »مانترا« او صوفي غزلونو تر تاثیر الندې و.
 

 د خپلو هنري کارونو په لړ کې یې یو څه موده خپل تخلیقات په خپله خپرول، بیا یې له یوه داسې شرکت 
 

)Det Poetiske Bureaus Forlag (   
 

سره پېژندگلوي وشوه چې د ده له شاعرانه شخصیت سره برابر و او وې کوالی شول چې خپل تخلیقات د هغو له  
 الرې خپلو لوستونکو او مخاطبینو ته وړاندې کړي. 

 

وروسته له څو کلونو ده وکوالی شول چې خپل ټول فرهنگي تولیدات د همدې کمپنۍ په وسیله په دوو ژبو )ډنمارکي، 
 ړاندې کړي. انگلیسي( و

 

اوله د یو ادبي شخصیت تر څنگه، یو ښه سندرغاړی هم و، د موسیقي له هغو گروپونو سره چې ده اړیکي لرل، دی 
 دي.دوه البومونه خپاره کړي  یې له ځینو ډلو سره یو ځای د سندرو او په دې وروستیو کېپکې مخکښ و. 
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 آثار:
 

خپلو هنرونو او کمالونو له برکته گڼ اثار په میراث پرېښي دي چې د ځینو  اوله د خپل پر باره ژوند په ترڅ کې د  
 ثبت شو او مالومو اثارو نومونه یې دا دي: 

 

 ، ۱۹۶۸ــ د ونگوگ د غوږ لیالم، د شعرونو ټولگه، د 
 

 ، ۱۹۶۹ــ د وره د شا فرشته، د شعرونو ټولگه، 
 

 ، ۲۰۰۲ــ د آبي یاقوت د څنډې سندرې، د سندرو البوم، 
 

 ،۲۰۰۹(، د شعرونو ټولگه، Guanoelegierــ گونالیگا )
 

 ، ۲۰۰۹ــ سورریالستیک نعتونه، شعرونه، 
 

 ، ۲۰۰۹ــ مانترا...، شعرونه، 
 

 ، ۲۰۱۱هایکو، شعرونه،  ۷۷۷ــ بدلونونه، 
 

 ، ۲۰۱۲ــ د مرکزي یولند زنگونه، شعرونه، 
 

 ،۲۰۱۳د الکونیک هیلسینگو شعرونه، د شعرونو ټولگه، ــ 
 

 ،۲۰۱۳، د سندرو البوم، سندرېــ ... سورریالستیکې 
 

 ، ۲۰۱۴چونگښو نښې، د شعرونو ټولگه،  دائوئیست ــ د 
 

 ، ۲۰۱۴(، د شعرونو ټولگه، Zenmalaــ زینماال ) 
 

 ،۲۰۱۵ــ د نا ویل شوو فکرونو له ساحل څخه بیان ، د شعرونو ټولگه، 
 

 ،۲۰۱۶شعرونو ټولگه، ــ په هوا کې د اسرار آمیزو ستورو سندرې، د 
 

 ، ۲۰۱۶لغتونه، د شعرونو ټولگه، ــ سوري 
 

 ، ۲۰۱۷، ــ د ونگوگ د غوږ لیالم، د شعرونو ټولگه، دویم چاپ 
 

 ژباړې: 
 

د یوې کیسې ژباړه، له نیـپالي ژبې    (Manuj Babu Mishra)ــ چانخه، ځیرک سوی، د نیـپالي منوج بابو میشرا  
 څخه ژباړه،  

 

انور   چایریل  د  غږ،  شپې  د  »باهسه« (  Chairil Anwar)ــ  ژبې  اندونیزیایي  له  لیکنه،  بیا  او  ژباړه  شعرونو  د 
(bahasa)  باړه، نه ډنمارکۍ ژبې ته ژ 
 

د شعرونو ډنمارکي ژباړه، (  Abdul Malik Beakasyar)ــ د هندارو سیوري، د افغان شاعر عبدالملک بېکسیار  
 . ۲۰۱۰له پښتو ژبې څخه ژباړه، 

 

 دا هم په ډنمارکي ژبه د اوله د خپرو شوو اثارو لست:  
 

Egne værker[redigér | redigér wikikode] 
 

• Auktion over Van Goghs øre (Digte, selvudgivelse 1968) 
 

• Bagdørsenglen (Digte, Arena Subpub 1969) 
 

• Sange fra kanten af en blå zafir (Sange, DJBFA 2002) 
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• Guanoelegier (Digte, Det Poetiske Bureaus Forlag 2009) 
 

• Psyrrealistiske Psalmer (Digte, Det Poetiske Bureaus Forlag 2009) 
 

• Mantra for det sagnomspundne intet (Digte, Det Poetiske Bureaus Forlag 
2010) 
 

• Forandringer - 777 haiku (Digte, Det Poetiske Bureaus Forlag 2011) 
 

• Centraljyske ganetoner (Digte, Det Poetiske Bureaus Forlag 2012) 
 

• Lakoniske Helsingørdigte (Digte, Det Poetiske Bureaus Forlag 2013) 
 

• Psyrrealistic Songs of Loud Sound Devotion (Sange, Det Poetiske Bureaus 
Forlag 2013) 
 

• Aftryk af daoistiske frøer i luften (Digte, Det Poetiske Bureaus Forlag 2014) 
 

• Zenmala (Digte, Det Poetiske Bureaus Forlag 2014) 
 

• Udsagn fra tågernes kaj (Digte, Det Poetiske Bureaus Forlag 2015) 
 

• Gådefuld asteroidesang i æteren (Digte, Det Poetiske Bureaus Forlag 2016) 
 

• Spækkede ord (Digte, Det Poetiske Bureaus Forlag 2016) 
 

• Auktion over van Goghs øre (Digte, genudgivelse, Det Poetiske Bureaus 
Forlag 2017) 
 

Oversættelser[redigér | redigér wikikode] 
 

• Manuj Babu Mishra: ”Chankhe, den snu kanin” (Eventyr, Skift stil 1984, 
oversat fra nepali) 
 

• Chairil Anwar: ”Nattens stemme” (Digte, Det Poetiske Bureaus Forlag 2009, 
gendigtet fra bahasa indonesia) 
 

• Abdul Malik Beakasyar: ”Spejlenes skygger” (Digte, Det Poetiske Bureaus 
Forlag 2010, gendigtet fra pashto s.m. forfatteren) 

 

اوله لیله لوند هینسن د ژوند او آثارو په برخه کې درانه لوستونکي کوالی شي له الندې لینک څخه نور معلومات  د  
 هم تر السه کړي:  

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Ole_Lillelund  
 

 
فرهنگي د خپرو شو او معلومو آثارو تر څنگ، ځینې آثار په نا چاپ او نیمگړي ډول لکه د هر لیکوال، هنرمند او  

هم ورنه پاتې کېـږي او د اوله لیله لوند هینسن به هم ځینې آثار داسې پاتې وي چې کار به یې بشپـړ نه و چې خلکو 
د شعرونو ژباړې وې چې اوله له  ته یې په مخ کې کېـږدي. د اوله په نیمگړو آثارو کې یو هم د گڼو پښتنو شاعرانو 

پښتو ژبې نه ډنمارکۍ ژبې ته اړولي وو او یا یې د ژباړې په حال کې و، خو لومړی یې ناروغي ور ـ ور وډباوه او  
 بیا د اجل اوښ راغی او دی یې له ځان سره بوته. 

 وربیا  ن
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