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 ۱۲/۰۹/۲۰۱۷        پوهندوی آصف بهاند
 

 زموږ د کلي شپون
 او

 «و، نه و، یو شپون و»
 

 لومړۍ برخه
 

 
 

شپون، شپون دی. زما په عقیده استاد سعدالدین شپون د کلمې په ریښتینې مانا شپون دی. شپون د خپلو کتابونو، مقالو، 
شعرونو، لکچرونو او ناستو پاستو له الرې، په عام ډول د ټولو خلکو او په ځانگړې توگه د خپلو شاگردانو او مینه 

کې د ځانگړي سبک خاوند لیکوال دی، چې کیدای شي سبک ته یې والو الرښوونه کوله. شپون په پښتو اوسني ادب 
 نوم ورکړل شي. «د شپانه سبک»
 

د ده د ژوند د هرې برخې حاالت او احوال به څیړل کیږي، خو تر ټولو مهمه او اړینه دا ده چې: موږ باید پر دې 
د خپلې ښیرازه ونې یعنې قلم له  فکر وکړو چې شپون څومره توانیدلی چې د خپل فکر او د خپلې ککرۍ د بڼ میوه،

 الرې، په څه ډول تر نورو پورې رسولې ده.  
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شپون که له یوې خوا ملنگ مشربه شپون دی، نو له بلې خوا بادشاه هم دی، دی د خپل قلم په هنر بادشاه دی، دی د 
خپل قلم او په نثر لیکلو کې د نثر بادشاه دی د پښتو نثر بادشاه، ده ته د بادشاهي دا مقام چا وړیا نه دی ورکړی، د 

 ځانكړي سبک او هنر په پار ور کړل شوی دی.
 

شپون د افغانستان د ادبیاتو او په ځانگړي ډول د پښتو ادبیاتو د اوسني بهیر یو حقداره او د قدر وړ څیره ده. ما ته 
رې ځلې لوستلو نه وي را نه خدای تر پایه د شپون لیدل را په برخه نه کړل، خو هیڅ کتاب به یې بې یو، دوه ال د

پاتې، ټول هغه شعرونه، مقالې او لنډې لیکنې یې چې په مخه راغلي دي، بې لوستلو نه دي را نه پاتې، ډیری مې یا 
 پرنت )چاپ( کړي دي او یا مې په خپل کمپیوتر کې خوندي کړې دي.

 

 ما ته تر پایه خدای د شپانه لیدل را په برخه نه کړل: 
 

چې په ټول ژوند کې مې یو ځل د تیلیفون پر کرښه خبرې ورسره وکړې. نه پوهیږم چې نه داسې هم وشول 
اټکلیدونکې پیښې به موږ په کومو نورو آشنا او نا آشنا کوڅو باندې تاو را تاو کړي، خو یو وار داسې هم وشول چې 

 و په ډنمارک کې یې وغورځولم. په وطن کې د بدلونونو بوړبوښکیو، د وچې پاڼې په څیر له خپل بڼ نه راجگ کړم ا
کال په لومړیو کې مې د ډنمارک په شمالي ښار، فریدریکس هاون په یو پندغولي یا کمپ کې، د مهاجرت  ۲۰۰۱د 

د هو یا نه ځواب له پاره ترخې شیبې شمیرلې، زه نه پوهیږم چې شپون به زما د تیلیفون شمیره څنگه، له چا نه تر 
 یې را ته وکړ. د بلې؟ له ویلو سره مې یو پوست او مهربانه غږ واورید چې ویل یې:السه کړې وه، چې تیلیفون 

 

 «!شپون یم، امریکا غږ نه خبرې کوم»
 

ښه روغبړ مو سره وکړ. څنګه چې ده هم د ډنمارک د مهاجرت د چاپیلایر مزه څکلې وه، نو په دې اړه یې ښې ډیرې 
ه وم خبر، چې نوم مې لکه د چا خبره په پنسل ډیر تت لیکل شوی پوښتنې را نه وکړې، خو زه په دې سبب په هیڅ ن

 و، د راتگ مې ال څو اونۍ وتلې وې او ال د کمپ په چاپیلایر کې سم بلد نه وم.
 

 له دې خبرو او دلدارۍ نه وروسته یې زما د یو چاپ شوي کتاب )د کوچنیانو ادبیات( په باب پوښتنې پیل کړې.
لیږد را لیږد او له وطن نه د باندې مهاجرتونو او ورسره ستونزو مې زړه او بدن داسې خو کور دننه جگړو ورسره 

زهیر کړی او سره مروړلي وو، چې په خپل الس لیکلي اثر او د کړي تحقیق  په باب مې هم ډیر لږ څه په یاد وو 
ه به لږ څه په تفصیل در ته او په دې لږ څه د ده تنده نه ماتیده. ما ور ته و ویل څو ورځې وروسته زنگ و وهه ز

 وغږیږم. خو دی الړ چې الړ، بیا یې نه تیلیفون را ته وکړ او نه مو کوم بل ځای سره ولیدل.
 

د محصلۍ په دوره کې مې د شپون صاحب څو شعرونه او مقالې لوستلې وې، خو داسې مستقل اثر مې یې له نظره 
سره بدلیدل رابدلیدل، په فرهنگي ډگر کې هم بدلونونه رامنځ  تیر شوی نه و. وروسته چې د نړۍ او افغانستان حاالت

ته شول. د همدې بدلونونو په لړ کې شپون صاحب ته خدای توان ورکړ چې پر  پخوانیو لیکنو سربیره، څو کیسې، 
 ې دي:ناولونه او ال خپله بیو ګرافي ولیکي او د لوستونکو په مخ کې یې کیږدي. زما له نظره یې دغه لیکنې تیرې شو

 

 ي،لیکوالــ 
 

  ــ زوړ سړی او سیند )ژباړه(،
 

 (،د شعرونو جونګ) پرخه په ترخهــ 
 

 ــ شین ټاغی، 
 

 ــ گټیالی، 
 

 ــ د بنگي غاړه، 
 

 ــ و، نه و، یو شپون و،
 

  او په سل گونې لنډې لیکنې.
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وه او فکر مې کاوه چې لکه دا نور په ځوانه ځوانۍ کې مې یې بیوگرافي د بینوا صاحب په اوسني لیکوال کې لوستې 
استادان دلته چیرې به وي، کومه ورځ به یې ووینم، خو د حاالتو باد و باران نور هم پسې مرگوني شول، دی چیرې؟ 

 خو زه خدای د ماسکو په سړو کې پنډیتوب او دوکاندارۍ ته ودرولم.
 

حیران وم او لکه المبوزن چې په اوبو کې   بیا نو کتاب لوستل او د څه لیکل څه چې هسې د ورځې چلولو ته هم
 المبي، ما د سړو له څپو سره غیږې ورکړې او ور ته ودریدم. 

 

د ماسکو په همدغو سړو او همدغو دوکانداریانو کې د شپون د شپنۍ یو سوغات د تصادف له مخې راورسید او چا 
 په  الس راکړ.« شین تاغی»
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وې، د شین تاغي لوستل به مې پیل کړل او داسې به په کې ډوب وم، چې سم  دوه، درې دقیقې به مې هم چې بیکاره
 دم به په شین ټاغي کې ناست او د کابل پر لوري به رهي وم.

د شین ټاغي ځینې کرکترونه ما په غیاب کې پیژندل، خو له هغې ډلې نه یو کرکتر، ډاکتر زړور)دوکتور غالم غوث 
تور غالم غوث شجاعي په فلسفه کې په جرمني کې لوړې زدکړې کړې وې او شجاعي( ما له نږدې نه پیژانده. ډوک

 کال کې یې زموږ په ټولګي کې د فلسفې تدریس کاوه. ۱۳۵۷په 
 

 د لومړۍ برخې پای
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