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 ډنمارکۍ ژبې ته د بېکسیار د شعرونو ژباړې
 

 »د هندارو سیوري« 
 

(Spejlenes skygger) 
 

 لومړۍ برخه 
 

 
 

د  »بېکسیار د افغانستان د فرهنگ په دایره کې یو مطرح فرهنگي دی. ما پخوا تر دې کرښو هم د ده په باب د  

لیکلې او خپره کړې ده. هلته    مقالهترسرلیک الندې یوه څېړنیزه  عبدالمالک بـېکسیار د ژوند او شاعرۍ لنډ جاج«  

 مې بېکسیار داسې معرفي کړی دی: 
 

 »... که څوک غواړي چې بیکسیار زما له خولې او قلم وپـیـژني، د ده پیژندنه به په لنډ ډول داسې وي: 
 

دلی دی، د ښونځي له ېږېـزم کال  ۱۹۶۳په  ،کلي کې»زیـبوداغ« بیکسیار د افغانستان د میدان ښار، د ده افغانانو په 
پایته رسولو وروسته د پوهې د ترالسه کولو په موخه کابل ته تللی او په پښتو ژبه او ادب کې یې لوړې زدکړې کړې  
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طن پریښود، لومړی پـېـښور او بیا ډنمارک ته کډه شو، د نورو دي، د وخت د ناخوالو د سوځنده اور له السه یې و
 گڼو فرهنگي کارونو تر څنگه یې تر اوسه اته شعري ټولگې چاپ او خپرې کړې دي،

 

 
 

 د اتو شعري ټولگو نومونه یې په دې ډول دي: 
 

 ــ سوچونه کږلیچونه،  ۱
 

 ــ د سنځل گل په شپـو کې،  ۲
 

 ــ شینشوبی،  ۳
 

 ــ تیگا،  ۴
 

 ــ دا ته د کومو گونگرو شور یې،  ۵
 

 ــ ستوری د هندارو )په ډنمارکي ژبه د بیکسیار د ژباړل شوو شعرونو ټولگه(،  ۶
 

 ــ لکه خوب هغه وختونه،  ۷
 
 ــ د څپو چې زړه را ډک شي.  ۸
 

چایریل انور  د ورستیو معلوماتو له مخې بېکسیار   اوله له   (Chairil Anwar)د  د »د شپې غږ« نومی اثر، چې 
نه ډنمارکۍ ژبې ته ژباړی و، پښتو ژبې ته ژباړلی دی، خو تر اوسه چاپ    (bahasa) اندونیزیایي ژبې »باهسه«  

 او خپور شوی نه دی. 
 

فرهنگ په دې خزان وهلي بڼ کې یې د »هیله« مجلې د چاپ لگښت په ځان ومانه او د هغه تر څنگ یې   د پښتنو د
 د یو شمېر نورو اثارو چاپ ته هم اوږه ورکړه.

 

 اوس څیړنیزې لیکنې هم کوي، غوره بیلگې دا یادوالی شم: 
 

 کال کې د پیوند په لمانځغونده کې واورول شوه.(،  ۲۰۱۲ــ د علي گل پیوند د اشعارو ارزونه )په 
 

م کال کې د محمد صفر خواریګښ   ۲۰۱۷ــ د محمد صفر خواریګښ پر چاپ شوو آثارو باندې څېـړنیزه مقاله، )په 
 د چاپ شوو کتابونو د مخکاته په پار جوړه شوې غونډه کې واورول شوه.( 
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ورت او سپـیـن سپیڅلی غږېـږي، په خبرو کې د ډیر بندیز پلوي نه دی او دومره د چا خیال نه ساتي، څه یې چې په ت  
زړه کې وي، مخامخ یې وایي، اوس د ډنمارک په کوپنهاگن ښار کې اوسیـږي او په فرهنگي چارو کې فعال او 

 پتنگانو سره وزرې ښوروي...«  مطرح شخص دی او د پښتو شعر د ال غوړیدو په پار، د »پانوس« له
 

ما په تېره یاده مقاله کې د بېکسیار صاحب شعري اثار اته ښودلي وو، چې یوه ټولگه یې  همدا ژباړل شوی غورچاڼ  
 )په ډنمارکي ژبه د بیکسیار د ژباړل شوو شعرونو ټولگه(، په نامه یې یادونه شوې ده.    «ستوری د هندارو»د  و چې  

 

د    ، پاره  له  مړینې  د  اوله  د  ما  هنسن کله چې  لوند  لیله  مړینه«   ( HansenOle Lillelund)  »اوله  آثار،  ژوند، 
 (Spejlenes skygger) په هغې مقالې کې مې د اوله د اثارو په لست کې دا کتاب ، نوترسرلیک الندې مقاله لیکله

 په ډول وژباړه او اوس یې هم په همدې نامه یادوم. »د هندارو سیوري«د 
 

 دی:  متند اوله د اثارو په لست کې د دې اثر نوم شته، دا یې  ،البته د اوله په بیوگرافۍ کې
 

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

 

ام کال ډنمارک ته را مهاجر   ۱۹۸۹په  داسې وایي چې عبدالمالک بېکسیار  اسناد په ډنمارکي مېډیا کې خپاره شوي

له ډنمارکي ژبې او ټولنې سره اشنا شي او په دوه زره دریم کال     ل چېشوی دی. ده په لنډه موده کې وکوالی شو
 .واخليفیستیوالونو کې برخه په د آسیا د عکسونو په ګډون، د څو شعرونو ده چې  کې وتوانې

 

په ځنډ، خپلو مخاطبینو ته وړاندې کړې  لږ  بېکسیار د یو تل خوځنده قلموال په ډول، خپل فکري تولیدات یا ژر یا  
وساتله او هم یې د ډنمارکي ژبې دي. ډنمارک ته یې په خپل راتگ سره هم د خپلو پخوانیو فرهنگي هڅو لړۍ تازه  

په زدکړې او ډنمارکي ژوند او ټولنې ته په داخلېدو سره، د فرهنگي فعالیتونو یو بل باب پرانست چې هغه له ځینو  
ډنمارکي شاعرانو او لیکوالو سره د پېژندنې او اړیکو پیلول او د دې اړیکو په ترڅ کې د فرهنگي راکړې ورکړې 

 ژبو د تجربو راکړه ورکړه وه. د همدې په ترڅ کې بېکسیار څو گټور کارونه ترسره کړل: او د دوو هېوادونو او 
 

 د بېکسیار د یو شمېر شعرونو ژباړه،  ته  ــ ډنمارکۍ ژبې ۱
 

 ــ د بېکسیار له خوا له ډنمارکۍ ژبې څخه پښتو ژبې ته د ځینو ډنمارکي شعرونو ژباړه،  ۲
 

ابونو کې د نورو بهرنیو شاعرانو ترڅنگ د پښتو ژبې شاعرانو د شعرونو  نصاب په ځینو کت  تعلیميــ د ډنمارک د    ۳
   د بېلگو ډنمارکي ژباړې اېښودل. 

 

په دې مقاله کې به د پاسنیو دریو ترسره شوو کارونو پر دوو برخو )ډنمارکي ته د بېکسیار د شعرونو ژباړه او د 
 تعلیميد ډنمارک د  ې خبرې وکړم او دریمه برخه )بېکسیار له خوا پښتو ته د ځینو ډنمارکي شعرونو ژباړه( باند
( به یې ــ که وتوانېدم ــ  د بېلگو ډنمارکي ژباړې اېښودل نصاب په ځینو کتابونو کې د پښتو ژبې شاعرانو د شعرونو

 په بله مقاله کې وڅېـړم. 
 

 ډنمارکۍ ژبې ته د بېکسیار د یو شمېر شعرونو ژباړه: 
 

»د هندارو  اوله ژباړلي دي او د  گـڼشمېر شعرونه  تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم، ډنمارکۍ ژبې ته د بېکسیار  
 تر سرلیک الندې یې د یوې جال ټولگې په ډول چاپ کړي هم دي.   (Spejlenes skygger)سیوري« 

 

ترسرلیک  «  ژوند، آثار، مړینه  اوله لیله لوند هنسن»د دوه زره شلم کال د اکتوبر پر دولسمه اوله وفات شو او ما د 

هلته ما د اوله د آثارو  .  کې خپره کړه  پورتال او افغان جرمن    تاند  الندې مقاله ولیکله چې په هماغه وخت کې مې په

 خوا د بېکسیار د اشعارو د ژباړې په برخه کې داسې لیکي وو:لد معرفي په برخه کې ډنمارکۍ ژبې ته د اوله 
 

له افغانستان، افغانانو او په ځانگړي ډول له پښتو ژبې او پښتنو سره ځانگړې مینه درلوده، افغانستان ته  )اوله(  ده  »
یې سفرونه کړي وو او تر هر څه مهمه دا چې د بېکسیار صاحب شعرونه یې له پښتو ژبې څخه ډنمارکۍ ژبې ته 

ایښی و چې په دوه زره لسم کال کې چاپ    (Spejlenes skygger)ژباړلي وو او نوم یې ورته »د هندارو سیوري«  
 « او خپور شوی دی.
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تر اوسه زه خبر نه یم چې ښاغلي اوله نور پښتو شعرونه هم ډنمارکۍ ژبې ته اړولي وو، که یوازې همدا یاده ټولگه 
 ده او بس؟

 

مناسبت، د اوله د  ام کال د سپتمبر میاشت کې( ما د اوله د مړینې په    ۲۰۲۰سره له دې چې څه موده وړاندې، )د  
په پار یو ځل بیا د    وژوند او اثارو په باب یوه مفصله مقاله ولیکله، خو دلته یې د دې مقالې د لوستونکو د معلومات

 بیوگرافۍ مهم ټکي په لنډ ډول رااخلم: 
 

،  ، تصنیف جوړونکی، سندرغاړی، نقاشلیکوال  د څو هنرونو او کمالونو خاوند شخصیت، مشهور ډنمارکي شاعر،»
ام کال په اکتوبر کې د ډنمارک   ۱۹۴۲د    (Hansen  Ole Lillelund)اوله لیله لوند هینسن   ژباړن او انځورگر ښاغلی

نومي ښار کې وزېـږېد. اوله د ژوند په لوړو ژورو کې د ډېرو ستونزو   (Odense)جزیرې په اودنسه ( fyn)د فون 
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  

ې کړې؛ خو د شهرت ډېره سلنه یې د خپلو شعرونو له برکته ترالسه کړې ده. د اوله شعرونو  خپلو مخاطبینو ته وړاند
 ته د ډنمارک ډېرو مشهورو موسیقي پوهانو او کمپوزیتورانو طرزونه جوړ کړي دي.

 

ول یې  آزموینه په بریالي ډول راووت، پوهنتون ته الړ، په بریالي ډ  له ښوونځي یې په مینې پایته ورساوه او د لیسې
کړ او د ژبې د ښونکي په توگه وگمارل شو. بیا یې په یوه نیمه پوهنتوني اکادیمیک دریځ د ژبو د ښونکي سند ترالسه  

پوهنتون کوپنهاگن  د  او  کړ  پیل  کار  تریـبـهوفان    ،(Københavns Universitets)  کې  په  کتمندو  د  نیپال  د 
(Tribhuvan University)  .او هانگ کانگ پوهنتونونو کې یې په نیمه اکادیمیکو پوستونو کې کار وکړ 
 

، تصنیف جوړونکی، سندرغاړی، نقاش،  لیکوال  هنرونو او کمالونو خاوند شخصیت، مشهور ډنمارکي شاعر،د څو  
د دوه زره شلم کال د سپتمبر پر دولسمه،    (Hansen  Ole Lillelund)ژباړن او انځورگر ښاغلی اوله لیله لوند هینسن  
 «د مغزي سکتې په اثر له دې نړۍ څخه وکوچید.

 

 نور بیا
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