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 ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
 ماستری در مطالعات امنیت ملی/منطقه ای

 تمرکز در آسیای جنوبی/مرکزی/خلیج عرب/فارس

کرده بود " من شما را به الله های که بر قبر شپون صاحب توصیه   

من خواهند روئید قسم میدهم , نگذارید آن مال افغانستان را از نزد تان 

 آب ببرد!"

یکی از شعر های مرحوم شپون است که در ذیل این مقاله هم اصل پشتو و هم ترجمه ای دری آن تقدیم  درقدر را از یاد مبرید

 میگردد.

نصیب مرحوم استاد شپون نماید و آرزوی صبر جمیل را برای خانواده و دوستداران و شاگردان و هموطنان وی خداوند جنت ها را 

دارم. تبسم استاد شپون که صرف یک جنبه شاد قلب پاک این شاعر ملی بود همیشه به یاد من و هر دوست وی خواهد بود. با وجود 

با وجود مهربانی های همیشه ای وی در برابر شاگردانش و آشنایانش به   احترام عمیق به شخصیت و ادبیات و مبارزات ملی وی

مایل با  50شمول شخص من، صادقانه باید اعتراف کنم با آنکه از مریضی وی در همین اواخر باخبر شدم و در فاصله کمتر از 

و در نزد وجدانم شرمنده  ه ناکام شده امشفاخانه و خانه ای وی زنده گی میکردم در عیادت کردن از وی در شفاخانه و بعد در خان

. اما همان تبسم استاد شپون را در تلویزیون دیدم که در برگشت از شفاخانه در چهره داشت و برایش دعا کردم و از دیدنش در ام

 خواهم داشت.پرده تلویزیون خوشنود شدم و حاال که از بین ما رفته است شخصیت ملی و مبارزات و ادبیات وی را همیشه به یاد 

در  83-80به بعد میشناسم و همیشه از نظریات و راهنمائی های وی مستفید بوده ام. در سال های  1980استاد شپون را از سال 

دو   که رفت و آمد داشتم یک جوان ضد روس های اشغالگر در حلقه ای   همان سطح جوانی خودم نه استادی و بزرگی آنها منحیث

و مجاهد شهید عبدالحق در آن گشت و گذار داشتند و   صمیمی استاد شپون ، استاد شهید بهاءالدین مجروحدوست بسیار نزدیک و 

 محدود در پشاور مستفید شده بودم.  تاز صحبت و رهنمائی های استاد شپون در نشر یک مجله برای یک مد  بار ها

ا به دیدارش رفته و از صحبت های شپون صاحب در مورد به خانه ای استاد شپون در دیل سیتی ویرجنی  90در اوایل سال های 

شعر و داستان نویسی و سیاست مستفید میشدم ، و یکبار هم به امراستاد شپون دوستان عزیز و محترم مرحوم داکتر صاحب غازی 

در صدای امریکا   احبعلم و شهید حکیم تنیوال را که هر دو را از پشاور میشناختیم و سفری به واشنگتن داشتند از دفترشپون ص

گرفته و در تکسی کهنه و شکسته و ریخته ام به پوهنتون جان هاپکینز بالتیمور رساندم که از یک دوست مشترک آنها به نام داکتر 

 اشرف غنی دیدار کنند.

شکسپیر  خط دیورند در تیاتر یکبار در شب نمایش درام مشهور درمورد  بود2012  در سال های اخیر فکر میکنم که سال 

شپون صاحب را دیدم، شپون صاحب با خانم محترمه ای شان و دخترشان تشریف آورده بودند و من هم   واشنگتن دی سی تصادفا  

رفته بودیم، شپون صاحب به The Great Game با دخترم به تماشای درامه ای مشهور در مورد خط دیورند بنام بازی بزرگ

درت را اینجا میبینم . بار آخر هم چند سال قبل شاگردان افغان پوهنتون جورج واشنگتن یک دخترم گفت هیچ تعجب نکرده ام که پ

به خواهش آن شاگردان برای استاد شپون تیلفون کردم و تقاضا کردم که  کنفرانس در مورد قومندان عبدالحق شهید دایر کرده بودند،

آمدند و بیانیه بسیار مفصل با شعر و خاطرات دلچسپ ایراد  در کنفرانس تشریف بیاورند و باوجود مشکالت صحی قبول کردند

 کردند.
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در این اواخر با عرض وجود انترنت و امکانات نشر و تماس وسیع ، شپون صاحب منحیث یک شاعر و نویسنده و ادیب ادبیات 

ن زده شده توسط ایرانی ها و موجودیت فضای نادرست فعلی بین االفغانی دامواما با   پشتو شهرت زیاد و برحق کسب کرده است،

دارند شاید شپون صاحب هم یک شاعر و  تفکرات منافقانه قصدی یا معلومات محدود دارند در نزد آن های که  ، پاکستانی ها

ختی که من از شپون انویسنده و ادیب ادبیات محدود به پشتو و پشتونوالی قلم زده شود که این نادرست خواهد بود. در مقابل با شن

، ایشان اولتر از همه یک افغان وطندوست بود که برایش هر فرد وطنش و دارمصاحب ، این شاعر و نویسنده و ادیب ادبیات پشتو 

استاد شپون و برای درک شخصیت وی و احساس وی در مورد   ارزش بلندی داشت. به یادآن وطنش در هر گوشه خاک هروجب 

طوالنی اش برای افغانستان در ذیل یکی از اشعار وی تقدیم میگردد و از دوستداران استاد شپون میخواهم وطنش و مبارزه بسیار 

از خاک وطن شپون  ینه ای یک گوشه اه درقد صرف یک نموتالبرا فراموش نکنند.  و درقد که توصیه ای وی را بیاد داشته باشند

خطر سرخ شوروی را کرده بود. از عجایب روزگار امروز درقد درک  (شپون صاحب1963)صاحب بوده است که در آن زمان 

بدشان نوشته بود اینباربا طالبان   مورد حمله طالب و داعش است و همان روس های که شپون صاحب در آن روز ها درمورد نیات

ک ذیل یکی از مشغول است، لین درقد  صحبت و همکاری میکنند و دوست نزدیک شپون صاحب هم در جدال نگهداری و دفاع

 آخرین خبر ها در مورد درقد است.

39703713-http://www.bbc.com/persian/afghanistan 

تقدیم  ن صاحبشپودری از اینجانب با اصل شعر پشتوی  ناچیزذیل همه از استاد شپون است، ترجمه  شعر و توضیحات

 :دوستداران شپون صاحب درقدها را از یاد نبرید میگردد،

 درقد را ازیاد نبرید
نوشته شده است. در آن وقت کمونیست ها در کابل بر مطبوعات تسلط داشتند. وقتی این شهر"اشتباهاً"  1963این شعر در سال 

کرده بود: " از این شعر چنین به نظر میرسد که گویا اتحاد در مجله ژوندون چاپ شد سلیمان الیق در این مورد چنین تبصره 

شوروی به خاک دیگران دست اندازی میکند ، در حالیکه برخالف امریکا اتحاد شوروی تا حال حتی یک بلست خاک هیچ 

 کشوری را هم اشغال نکرده است. "

نوشته شده  خارداراد همانجا در بین جنگل های درقد یک خشکه ای است که در بین دریای پنج )آمو( قرار دارد و این شعر آز

 است.

 بر قبر من گل الله سبز خواهد شد و خواهد روئید

 مگر این گفته ای من را از یاد نبرید

 که آنجا در آغوش دریا ها

آن جنگل سیاه پر ازخار ها    

 آن جنگل مال افغان هاست

 یادتان نرود که از نزدتان آبش نبرد

ین دریای پنج قرار داردآن جنگل سیاه که در ب  
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 من درآن دندان های خونخواری را دیده ام

 دندان های که به قصد درقد باز شده اند

 من این شاه مار پنج سر را خوب میشناسم

 زمانی که عصر میشود بر مردم آنجا تاریکی شام فرود می آید

 چوپان ها با عجله رمه های شان را به طرف خانه های شان میبرند

شان را از آن جنگل غلیظ دور میکنند همه راه  

 و این جنگل سبز را به جناوران میگذارند

 وقتی که شب سیاه در آنجا خیمه می افگند

 بال های سیاه بر در قد فرود می آورند

 نهنگ ها آهسته آهسته به ساحل  میخزند

 شیر ها هم  از تاریکی های جنگل بیرون میشوند

میرسد چیغ های چلپاسه های سرخ  به گوش  

 مگر سگ ها از ترس جواب نمیدهند

 در آن تاریکی در پشت هر بوته 

 روشنائی چشمان جناوران جال میدهند

 لحظه به لحظه از هر درخت

 ناله ای ترسناک جغد به گوش میرسد

 از هرطرف دریا های خون آلود

 مثل شتر های بارشده میگذرند

 من بر قله های هندوکش رهروی کرده ام

مغاره ها گذرانده امشب ها را در   

 مگر فضای درقد طوری دیگری است

 مر حتی باالی خودم شکبر کرده است

 مثل آن آشنا که مر از یاد برده باشد

 یک جزیره ای از نظر افتاده 
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 گیر افتاده در چنگال حوادث 

 در کنار وطنداران باقی مانده است

 گل های الله بر سر قبر من سبز خواهند شد

مرا از یاد نبرید اما این گفته ای  

 که آنجا در آن دورتر ها در آغوش دریا

 یک جنگل سیاه خار ها است

 آن جنگل مال افغان ها است

 من شما را به الله های قبر خود قسم میدهم

 نگذارید که این مال افغانستان را از نزد تان آب ببرد

1963 

تخار -جزیره ای درقد   
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