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 ډنمارکۍ ژبې ته د بېکسیار د شعرونو ژباړې
 

 »د هندارو سیوري« 
 

(Spejlenes skygger) 
 

 برخه  دویمه
 

 
 

   ژباړه:د بېکسیار له خوا له ډنمارکۍ ژبې څخه پښتو ژبې ته د ځینو ډنمارکي شعرونو 
 

د دې خبرې یادول اړین گڼم چې د اوله او بېکسیار تر منځ د شعرونو ژباړل داسې شوي چې که اوله له پښتو نه  
ډنمارکۍ ژبې ته د بېکسیار شعرونه ژباړلي دي، کله ـ کله بېکسیار هم له ډنماکۍ ژبې نه پښتو ژبې ته د اوله شعرونه  

اوله له لوري ډنمارکي ژبې ته د اوله ژباړه زیاته ده او په کتابي بڼه چاپ او  را ژباړلي دي، فرق به یې دا وي چې د  
 لوستونکو ته وړاندې شوې شوي دي. 

 

دواړو شاعرانو اوله او بېکسیار کله، کله گډ کارونه هم کړي دي یعني په ژباړو کې یې یو له بل سره مرستې کړې  
 بل شعرونه هم خپلو مورنیو ژبو ته ژباړلي دي.   دي، خو داسې هم شوي دي چې بیا په مستقل ډول یې یو د
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بېکسیار به د اوله ډېر شعرونه له ډنمارکۍ ژبې نه پښتو ته اړولی وي، دا الندې شعر یې یوه بېلگه ده چې بېکسیار  

 په دې ډول دی:   متنله یوه یادداشت سره خپور کړی دی. د یادداشت او شعر 
 

 : د یوه شعر ژباړه Ole Lillelundډنمارکي دوست شاعر زما د نږدې »
 

 توري په سختۍ راځي 
 

 راځي   نډتوري په ځ
 

 توري اسانه راځي 
 

 خو کوم؟ 
 

 توري په پړاوونو راځي 
 

 خو ولې؟ 
 

 توري راځي 
 

 او راځي  
 

 او راځي 
 

 « او
 

ډنمارکي ژبې ته د ژباړلو له پاره، د بېکسیار د شعرونو د انتخاب په وخت کې د ښاغلي بېکسیار د شعرونو پنځه  
ټولگې چاپ شوې وې او د ژباړې له پاره اوله او بېکسیار په گډه سره له همدغو شعري ټولگو نه شعرونه انتخاب 

 دي: کړي دي. هغه شعري ټولگې دا 
 

 ــ سوچونه او کږلېچونه،  ۱
 

 ــ د سنځل گل په شپو کې،  ۲
 

 ــ شینشوبی،  ۳
 

 ــ دا ته د کومو غرونو شور یې؟  ۴
 

 ــ تیګا  ۵
 

ما داسې فکر کاوه چې پرته له دې ټولگې )د هندارو سیوري( به ښایي د بېکسیار نور شعرونه ډنمارکي ژبې ته نه 
همدې په خاطر مې بېکسیار ته زحمت ورکړ او د دوه زره شلم کال د اکتوبر  وي ژباړل شوي وي، خو ډاډه نه وم، د  

 پر اتم ماښام مې د مسنجر په خونه کې د معلوماتو د بشپـړتیا له پاره دا دوې پوښتنې ور ولېـږلې: 
 

 !»سالم
 

 :او دوې وړې پوښتنې
 

 ته ژباړل شوي که نه؟ ــ آیا »د هندارو سیوري« ټولگې څخه پرته، ستاسو نور شعرونه ډنمارکي ژبې 
 

ــ آیا »د هندارو سیوري« ته یوازې ستاسو له دریو ټولگو )شینشوبی، د سنځل گل په شپو کې، سوچونه او کږلېچونه( 
 څخه شعرونه انتخاب شوي دي، که له نورو ټولگو نه هم شعرونه انتخاب شوي دي؟« 

 

 ده هم څو شېبې وروسته په ځواب کې بېرته داسې راته ولیکل: 
 

 المونه استاده!»س
 

 هیله ده روغ او خوښ اوسې. 
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 استاد محترمه!
 

 کال پورې زما پینځه شعري ټولګې چاپ وې: 2010ډنمارکي ټولګې تر ژباړې یعنې د ]سیوري د هندارو[ 
 

 ــ سوچونه کږلېچونه،
 

 ــ د سنځل په شپو کې،
 

 ــ شینشوبي،
 

 ــ دا ته د کومو غرونو شور یې؟
 

 ــ تیګا. 
 

 . دغو ټولو مجموعو څخه شعرونه انتخاب شويله 
 

ډنمارکي دوستانو په مرسته ژباړل  تر دې کتاب ور اېخوا هم زما ځینې نور شعرونه د اوله لیله لوند او ځینو نورو  
 شوي. 

 

 هیله ده ځواب د قناعت وړ وي.« 
 

کۍ ژبې ته ژباړل شوي دي. څنگه  د ښاغلي بېکسیار له دې معلوماتو داسې ښکاري چې د ده نور شعرونه هم ډنمار
چې زه د اوس له پاره د ده نورو ژباړل شوو شعرونو ته السرسی او د هغو په باب بشپړ معلومات نه لرم، نو د هغو  
 په هکله له څه لیکلو ډډه کوم، کله مې که د هغو په باب څه معلومات ترالسه کړل، بیا به د څه لیکلو تکل ورته وکړم. 

 

ار تر منځ د فرهنگي دوستۍ په لړ کې د دواړو شعرونه ډنمارکي او پښتو ته ژباړل شوي دي. دا کوم د اوله او بېکسی
 نوی کار نه دی، له پېړیو، پېړیو راپه دېخوا له یوې ژبې نه بلې ژبې ته یا څو ژبو ته ژباړې شوې دي.  

 

د تاریخي روایتونو له مخې تر میالد دوې پیړۍ مخکې یهودانو  »  رسېـږيد ژباړې تاریخ تر میالده مخکې زمانو ته  

  ...«، تورات وژباړهد خپلو هغو پیروانو لپاره چې په التین غږیدل
 

م کلونو کې د لومړي ځل له پاره سپېڅلی کتاب التیني ژبې ته وژباړل شو.   ۴۲۰ـ    ۴۱۹بیا د پنځمې میالدي پېړۍ په  
دي   خولهوروسته له دې ژباړه په هرې ژبې او هر هېواد کې ځانته جال تاریخ لري، خو په دې کې ټول خلک په یوه 

 چې:» 
 

 ــ ژباړه، د بېالبېلو فرهنګونو تر منځ، پلونه جوړوي،
 

 ــ ژباړه د فرهنګونو تر منځ، د اړیکو مزي، 
 

 ــ شفاهي او لیکنۍ ژباړه: د ملتونو یووالی، 
 

 ژباړې، د نړۍ یووالی، ــ شفاهي او لیکنې 
 

 ژباړه، د بدلونو د دوران، د فرهنګي میراثونو د ودې مرستندوي ده.«
 

له پخوانو نه رانیولې، بیا تر ننه پورې ټول شعر پوهان او ژباړونکي په یوه خوله سره وایي چې د شعر ژباړه گرانه 
سرلیک الندې    »د شعر ژباړه« تر  لومړۍ نېټه،کال د جوالی پر  (  ۲۰۱۷ده. ښاغلي اجمل پسرلي د دوه زره اوه لسم )

په تاند کې یو مضمون خپور کړ. په دې مضمون کې ښاغلي اجمل پسرلي د مثالونو په راوړلو سره ښودلې ده چې د 

 کې ویل شوي دي چې:  مقالهشعر ژباړل ستونزمن کار دی. په یاده 
 

»په عربي کالسیک ادب کې دا خبره مشهوره ده چې د شعر ژباړه د دې لپاره ګرانه ده چې شعر یوازې مانا او لحن 
 نه دی، شعر چوکاټ لري، ایقاع لري، قافیه لري. 
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برخه کې باورونه، ارزښتونه، عادتونه او چاپیلایر چې څاروي او مرغان یې هم برخه دي، په دوو سره  په کلتوري  
 ..« سخته انتقالیدای شي.  لرې ژبو کې په

 

که د یوه کولتور مفاهیمو ته د لمنلیک په ډول تشریحات ولیکل شي،   ښاغلی پسرلی په یاده مقاله کې استدالل کوي چې
امریکایی شاعر رابرټ  بیا شعر خپل هنري خوند له السه ورکوي. د همدې خبرې د اثبات له پاره ښاغلی پسرلی د  

  » شعر که تفسیر شي له منځه ځي«.را اخیستې ده: جمله دافراست 
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