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۲۰۱۵می، ۱۰                                   ماللی موسی نظام                                                        

، بزرگ مرد تاریخ معاصر افغانستان«پژواک» یادی از   
آسمانی داشتیم      مهر و ماهی داشتیم و اخترانی داشتیمیاد ایامی که ما هم   

 

 
 

چند ماه قبل زنگ دروازۀ منزل به صدا در آمد و من قبالً میدانستم دوستی را برای دیدار کوتاه، با هدیۀ نهایت 
دۀ ، نویسن«عبدالرحمن پژواک»، نواسۀ مرحوم «نیالب پژواک»گرانبها استقبال مینمایم. این مهمان عزیز خانم 

دانشمند، شاعر توانا، سیاستمدار خبره و افغانستان دوست عالیقدر وطن بود که کتاب جد نامدارش، مرحوم 
را در حالیکه خود چند سطری بیاد گار برای این طالب العلم  تحریر نموده بود، به ارمغان  «عبدالرحمن پژواک»

ۀ که به همت نواس «سرگذشت یک افغان مهاجراز  خالصۀ فصلی»آورد. این اثر ارزشمند کتابیست تحت عنوان
، تنظیم و نتشر گردیده است. محتویات کتاب که به لسان دری «فرهاد پژواک» دیگر دانشمند افغان، بنام محترم

میباشد، در پهلوی زندگی نامۀ این بزرگ مرد تاریخ معاصر افغانستان، افتخاراتی که برای مردم و وطن خویش 
های مهمی هم از اقامت وی در هجرت و در عصر اشغال افغانستان عزیز توسط قوای کسب نمود و قسمت 

دارای ارزش استثنایی و  «عبدالرحمن پژواک»سفاک اتحاد شوروی را در بر می گیرد. این دورۀ حیات مرحوم
 مت پاکستانمقایسوی ای است که تاریخ هر گز آنرا از یاد نمی برد. مشاهده می نماییم که با زد و بند های حکو

و سوء استفاده های تنطیم های جهادی، چه شخصیت های شناخته شدۀ افغان در منجالب قدرت طلبی و گروه 
بندی و دسته سازی که بدون شک، حاصل آشکارای آن هجوم آن احزاب غیر ملی بر شهر کابل و ایجاد جنگ 

 افغانستان بود.ویران هزار هموطن بی دفاع پایتخت ۶۵های داخلی گردید که خالصۀ خونین آن قتل و کشتار 
و سلسلۀ مراتب ارتقای اداری وی همگان نوشته اند و شخصیت  «پژواک مرحوم»در مورد حیات گرانبهای 

مطرحی مانند آن مرحوم که کار دانی، لیاقت و شهرت بین المللی وی هم همیشه آشکار بوده است، پس درین 
به نکاتی از گوشه های حیات نامبرده توجه مینماییم که برای نسل های افغانستان ارزشمند و مبحث کوتاه صرف 

 نهایت آموزنده میباشد.
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در زمرۀ کثیری از شخصیت های سیاسی افغانستان که نه تنها اکثریت آنان از طبقۀ خاص و از شهر کابل نبوده 
ل ــپایین مثلث با ارتقاء به مقام و مناسب عالی تقرر حاصاند، بلکه تعداد زیادی به طی سلسلۀ مراتب اداری از 

است که از والیت ننگرهار بوده و ابتداء در حلقۀ خانوادۀ  «عبدالرحمن پژواک» ومــرحــنموده اند، یکی هم م
ه ترو به ارتقای مطبوعات افغانستان با همکاران وابسته به این تشکیل نهایت مهم، پله های زینه را با خدمات شائس

همان سلسلۀ مراتب اداری  در وظائف  محولۀ خارج   ،باال رفته است. در حیات دیپلوماتیک این شخصیت مطرح
حیات از وطن هم کامالً به مشاهده میرسد که دقیقآ این موضوع زمینۀ دانش و تجارب بس گرانباهی را در 

مطالعات و پشتکار خستگی نا پذیر آن  وظائفی با علمیت،آورد. البته صداقت در چنان دیپلوماسی وی بوجود می
مرحومی سبب شد که قدم های استثنایی ایرا در قبال مأموریتش در مؤسسۀ ملل متحد بردارد وبا حضورخویش 

 نام افغانستان را جاودانه نماید. ابتدا نظر مختصری به این گوشۀ حیات شخصت عالیقدر افغان می اندازیم:
منحیث سفیر کبیر و نمایندۀ دائمی افغانستان در مؤسسۀ ملل متحد ۱۹۵۸ در سال «عبد الرحمن پژواک»مرحوم

در آن تشکیل معتبر جهانی اجرای وظیفه نمود. در مدت خدمت تالش فراوانی به  ۱۹۷۲مقرر گردید و تاسال 
 عمل آورد تا افغانستان هم در پروگرام های عام المنفعۀ مربوط تشکیالت گوناگون ملل متحد شامل و پذیرفته

ت که در امور آثار عتیقه و حفریا «یونیسکو»، مؤسسۀ فرهنگی «یونیسف»شود، ازقبیل مؤسسۀ کمک به اطفال
در  و شراکت «حقوق بشر»مملکت ما سهم زیادی گرفته است و پشتیبانی از شمولیت افغانستان به مؤسسۀ 

، همۀ این تالش های بشری نتایج نموده بود ءامضا ۱۹۴۸افغانستان آنرا در سال اعالمیۀ ارزشمند آن که البته 
برای ممالک  «دم انسالکع»حقوقی  همچنان طرفدار شکلوی  خیرخواهانه ای برای مردم افغانستان داشته است.

 بود و درین قسمت هم سعی بلیغی را به عمل آورد.
ریاست مجمع عمومی سازمان » مقام واالیبه  وی انتخابست نمایندگی دائمی افغانستان، وپدر ۱۹۶۶در سال 
ۀ بزرگی را وظیف  «پژواک»مرحوم ملکت و مردم آن محسوب میگردد، که افتخار بزرگی برای م« ملل متحد

برای  «حق تعین سرنوشت»ین زمینۀ مهم و حساس باید از تالش فوق العادۀ نامبرده در داشتن گردید. در لمتقب
جزئی از مبتکرین فعال این جریان حقوقی ای بین المللی محسوب میگردد، نامبرده  ملل جهان یاد آوری نمود که

  .قید گردید برای دایم در منشور ملل متحد «ود ارادیتحق خ»عنوانبه یاد با تالش زادعا طوریکه باالخره این 
 

مرحوم »و تعویض دوران گزرای جمهوریت  ۱۹۷۸بعد از کودتای منحوس و خانمان بر انگیز ثور در سال 
که چانس زیادی داشت که بعد از  «عبد الرحمن پژواک»، باپالن قدرتمندی مستقیم شوروی، محترم «محمد داود

استعفایش از مقام سفارت افغانستان در لندن، در یکی از ممالک غربی پناهندۀ سیاسی گردد، راه وطن را پیش 
گرفته و به کابل مراجعت نمود. نظر به اوضاع ویران مادر وطن و عدم همکاری نامبرده با دولت وابسته به 

ماه محصور و  ۱۸ب دیموکراتیک خلق، وی در منزل دامادش مدت اتحاد شوروی و گماشتگان افغانی حز
 فته نماند که با چنان قیودی بازهم وی با نشر شبگنا .بند و تحت کنترول شدید قرار گرفتبصورت مقید و نظر 

مبارزات آزادی خواهانه اش را پیش میبرد. باالخره با مشکالت زیاد و تکالیف مریضی فراوان توانست  ،نامه ها
پاسپورت خروج از افغانستان را بدست آورده و به هند برود و بعد از تداوی چون تعهد نموده  ۱۹۸۲سال در 

بود، دوباره به وطن مراجعت نمود. در افغانستان اوضاع را وخیم تر یافت و مدتی بعد با نا امیدی ترک وطن 
خواهش نمود که داعیۀ مهم آن تشکیل  با مراجعه به ملل متحد، از« پژواک»گفته و عازم امریکا گردید. مرحوم 

اشغال مادر وطن را به گوش جهانیان برساند. بعد از سه سال اقامت در امریکا، جایی که قسمت بزرگ ایام کار 
داری خویش را سپری نموده و بلدیت فراوان داشت، طاقت دوری از وطن را نیاورده و عازم مملکت همجوار 

 ، مقیم گردید.و قیود مل مشقات، در شهر پشاور در نوعی انزواآن، پاکستان شد و تا اخیر عمر با تح
در پشاور حیات دیگری به کمک و وابستگی به دولت پاکستان بین سران تنظیمی گوناگون برقرار بود و رشتۀ 

 «قضیا الح»پاکستان و « آی اس آی»این ارتباطات تحت نام مقدس جهاد مردم افغانستان بدست تشکیل مخوف 
یخورد. دیده شد که حتی شعرای نامدار افغانستان با دعوت نامه هایی از آن مراجع خفت آور، بسته میشد و گره م

جا خوش نمودند و در وصف زعیم  «فرصت های طالیی»اولیای امور در آمدند و در مرکز»!« به خدمت
 پاکستان اشعاری هم سرودند. 

ممانعت حکومت پاکستان برای ورود  چند سالی را که در امریکا سپری نمود، بخاطر «پژواک»گرچه مرحوم 
طوریکه بیان شد، بدون معطلی و تا پایان عمر مقیم آندیار گردید،  ود و زمانیکه این قید رفع گردید،وی به آنجا ب

ولی درآن اوضاع نامناسب برای یک دانشمند خبره، مطبوعاتی مجرب و دیپلومات مؤفق و شائسته افغانستان و 
ش را با مناعت طبع، وجدان آرام  و عشق عمیق به خاک، وطن و مردم آن سپری شخصیتی که عمر طوالنی ا
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نموده بود، نا ممکن بود که با گروپ های شهرت و قدرت طلب تنظیم های جهادی به توافق برای نجات وطن، 
 همراه و هم گام گردد. 

کی از قتل های در ایام مهاجرت در پشاور قربانی ی «عبدالرحمن پژواک»تعجب است که مرحوم بسیار  جای 
مشکوک وپالن شده که برای ترور وطنپرستان وشخصیت های ملی آزادی خواه افغان مقیم پاکستان صورت می 
گرفت، نگردید، در حالیکه اوضاع اجتماعی وی از روئسای تنظیمی و اطرافیان شاعر و ادیب و غیرذالک، 

د از کودتای ثور، یکنوع تحت نظارت و زیر کامالً متفاوت بود، یعنی او در پاکستان هم مانند وطن خودش بع
 بود.و تحت مراقبت  چشم قرار داشت و رفت و آمد اطرافیانش کامالً محدود 

با خاک و خون  نبود که در جریان جهاد و به همراهی عمال پاکستان چه سر های دانشمندان و وطنپرستان واقعی
و پولیس و دانشمند خبره قوماندان ژاندارم  «محمد حکیم کتوازی»از آن جمله مرحومان  د،یکسان نگردیدن

شنۀ ت ، استاد پوهنتون را با تعداد دیگری که حیاتشان در بازی های کثیف سیاسی تنظیم ها«بهاالدین مجروح»
 و عمال پاکستان برباد رفت، بیاد می آوریم.  قدرت

شخصیت واال، مناعت طبع، آزادگی و  ر افغان در حقیقت باعث بلند رفتنرویداد این قسمت حیات دانشمند نامدا
مقام ملی و اجتماعی وی گردیده و دقیقاً اثبات استقالل فکری و عدم تعلق گیری اش به دسته ها و گروه های 

 مختلفه ای استکه جهاد مقدس مردم افغانستان را زیر سوال بردند. 
 

شخصیت آزاده و با افکار مستقل مختص به خود بود، وی به وطن و مردم آن « عبدالرحمن پژواک» مرحوم
مختصری به قسمتی از یکی از نظر ورزید و طبیعت آزادی پسند وی در اشعارش کامالً هویداست،  عشق می

 می اندازیم: «پژواک»مرحوم و شعر محترم  «اقبال الهوری»آثار 
 اقبال

 من بندۀ آزادم، عشق است امام من       عشق است امام من، عقل است غالم من
 پژواک

بادار ندارم من، کس نیست غالم من     من مقتدی خویشم، کس نیست امام من   
 اقبــال غالمی بود، در بند امــامی بود      مــن بنــدۀ آزادم، کس نیست امام من

 

وانای و بزرگداشت دانشمند ت« خالصۀ فصلی از سرگذشت یک افغان مهاجر»در محفلی که برای استقبال و معرفی کتاب 
 «شام عرفان» پروگرام ورجینیا از جانب اهل ادب و فرهنگ دوستان دردر ایالت  «عبدالرحمن پژواک»افغان مرحوم

در ، مرحومی نواسه های هاد پژواک و محترمه نیالب پژواک،و مخصوصاً از جانب فامیل محترم وی یعنی محترم فر
اجتماعی، سیاسی، مطبوعاتی و دیپلوماتیک بزرگمرد  ادبی، اخیر ماه مارچ سال جاری بر گزار شده بود، از شخصیت

شائستۀ افغان قدرمندی به عمل آمد و اشعار ملی وی قرائت گردید. تعدادی از هموطنان هم باالی ستیژ رفته از خاطرات 
 داشته اند، یاد آوری و تقدیر به عمل آوردند. وی در مأموریت های مختلفه با  «پژواک» نیکی که از مرحوم

که انعکاس دهندۀ افکار واالی وی در  ۲۱۰از صفحۀ  این نامور تاریخ معاصر افغان را قسمتی از نظریات ،یردر اخ
 مورد آزادی و عدالت است، از کتاب خاطراتش تقدیم مینمایم:

هدف مبارزۀ ملی تنها استقالل سیاسی از یوغ سلطه و نفوذ اجنبیان نیست و حاکمیت و تمامیت خاک آن 
باید به اساس عدالت و « زن، مرد و طفل»کند، همه حقوق و آزادی های اساسی هر فردرا تکمیل نمی 

 مساوات، بدون هیچگونه تبعیض، تأمین شود، ورنه مملکت غیر مستقل و مردم اسیر می مانند.
در جای دیگر این صفحه میفرماید: خدا خودش می داند که بار ها ازو خواسته ام در کشور من دادگری 

یاور، اگر نخستین کسیکه از گفتار و کردار او باز پرسند من باشم، اگر عدالت مرا به دوزخ و داوری ب
 محکوم کند، بهشت منست!

 

 پایان
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