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  عارف عباسی  

 
 16/09/2017 

 مرگ دوست

 هلل و انا الیه راجعونانا 

با دسترسی با وسائل گستردۀ اطالعات جمعی بعضی اوقات انسان از وقایع، حوادث و گزارشات بی اطالع می 

را شنیدم کا در  "الین شپوندسع"امروز از دوستی خبر مرگ مرحوم و مغفور  زیاد، ماند. با تأثر عمیق و تألم

 آغوش وطن مطابق آرزویش به خاک سپرده شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 جاری است چگونه عطر تو در عمق لحظه ها 
 چگونه عکس تو در برق شیشه ها پیداست 

 

 فروغ

 

حقق . شپون مرد مفضیلت را در تواضع یافته بودند دانشمندان انگشت شماری بودند که اصالا شپون صاحب از جمله 

و  و طبع شعر داشته آثار زیادی دارند. و دری بودصاحب مطالعه و یک ادیب کم نظیر در زبان های ملی و پشتو 

ار و نوشتنش من توصیف گفتحتی در زبان انگلیسی به شیوۀ کالسیک نویسندگان برتانوی سخن می گفت و می نوشت. 

 را در انگلیسی از زبان امریکایان و انگلیس ها شنیده بودم. 

: ولی احمد نوریاهتمام  
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شپون انسان بس خلیق و خوش برخورد و اجتماعی بوده در اولین دیدار و صحبت دوستی و اعتماد طرف مقابل را 

ابند و پ ،و استوار بودجلب می کرد. کم می گفت و سنجیده سخن می گفت. در دوستی و عهد و پیمانش سخت پایدار 

معتقدات اصیل و ارزشمند فرهنگی بوده از خانواده های دوستان دچار مشکل و یا از دنیا رفته بی سر و صدا رسیدگی 

 ریاناتجبا شهامت و وطن پرست بود. در برابر عقاید سیاسی دیگران تعصب نداشت و با بسی می کرد. او یک افغان 

هداشته و هرگز اجازه نداد دیگران برایش عقیده بسازند، خود دقیق دید و عمیق روابط انسانی و حسنۀ خود را نگ

مطالعه کرد و دریافت که خون بی گناه رنگ بیرق شان را ساخته و شعار های رنج بران، زحمت کشان، محرومان 

است آید. ر و بیچارگان و ستم کشیدگان ترسیم سراب اغواه گرانۀ به قدرت رسیدن است که دستورش از بیرون می

 ان آنن گذارابنی از یکی سعادت مردم نیافت و علی الرغم روابط خانوادگی با راه افراطی و گرایش تندروانۀ دینی را

 فاصله گرفت. پیوستن به آن از مکتب

ا او در صف خبرگان قرار داشت.شپون دانا مرد افغان بود که کمتر   شناختی در جامعه داشت و اما واقعا

سالی قبل از مهاجرت باهم همکار بودیم، شپون آمر دفتر اطالعات ملل متحد در کابل و من مامور من و شپون چند 

ریان همسایه بودیم و شناخت من از شپون از همان جا آغاز شد. در انکشافی ملل متحد بودم و در مکرومحلی ادارۀ 

داری کرزی برایش پیشنهاد کار شد  امریکا شپون مدتی را در بخش پشتوی صدای امریکا کار کرد و در وقت زمام

 .ولی نپذیرفت. ولی در همین مدت بین امریکا و افغانستان در رفت آمد بود

ملی  مرگ هر انسانی برای خانواده و بازماندگانش ضایعۀ المناک است ولی مرگ ذواتی چون شپون یک ضایعۀ

 است.

نموده فردوس برین را مکانش می خواهم و به پسران از بارگاه ایزد متعال برای مرحوم سعدالدین شپون طلب آمرزش 

 صبر می خواهم.  شمرحوم شپون وزیر اکبر و میرویس و دختر و همسر و باقی بازماندگان و وابستگان

 من این مختصر را منحیث وظیفه و مسؤولیت نوشتم. 

 مرد نمیرد به مرگ، مرگ ازو نام جست

 نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست

 خلیلی

 


