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لمر  ۱۳/۰۷/۲۰۲۲            احسان 

 خاطراتی از استاد عبدالرحمن پژواک

(2) 
 

حکومت   چرا  بود که  موجود  سوال  این  همیشه  پژواک البته  و همکار نزدیک مرحوم  یک افغان  نیز بحیث  من  در نزد 

مذکور   را برای پست  و بین المللی  ملی  و ارجمند  محبوب  با کفایت،  شخصیت  پژواک چنین  نکرد؟ شاید مرحوم  کاندید 

کامل اختیار  سکوت  نزدیکش بودم  در نیویارک همکار  مورد تا روزی که من  در این  ولی  دانست  را می  خودش علت 

خاموش(   وقت بنام )نوای  درآن  شعر پژواک  آتی  این فرد  ولی  نشنیدم،  در زمینه از وی  گونه تبصره ای  نموده و هیچ 

   :ته استهمیشه به خاطرم می بود که گف

ام پژواک نه می دانـد کس خموشي   بی سخن 

نمی گنجد هرگز، گفتن که من دارم  در سخن 

ماموریتم در نیویارک در سال   ختم  بعد از  که  وقتی دریافتم  را خودم  سوال  این  دوباره به کابل برگشتم،    ۱۹۷۶جواب 

و کنفرانس های   متحد  دفتر "معاونیت ملل  که من در روزی از روزها زمانی که در  وزارت امور خارجه  بین المللی" 

"انتخاب سر  اسناد و دوسیه های مربوطهٔ ملل متحد را مطالعه می کردم از روی تصادف با دوسیهٔ  رأس ان قرار داشتم، 

مورد اطالع  در این  وقت  از "تصمیم غیر قابل عفو" حکومت  آن دوسیه  از مطالعهٔ  بر خوردم.  متحد"  ملل  جدید  منشی 

 :چنین بود  یافتم و آن

 

 1"در مورد موضوع انتخاب سر منشی جدید ملل متحد اقداماتی الزم نیست دوسیه حفظ شود"

 

نوشت.  فرهاد پژواک 

مورخ   تلگرام  ی  نسخه  منگل،  جناب عبدالمجید  جامع  مقالۀ  نشر  مطابق    ۱۳٥۰سنبله    ۲۳به دنبال  سپتمبر   ۱٤شمسى 

پژواک به    ۱۹۷۱ از طرف مرحوم  که  را  سند  میالدى  این  کنیم.  می  شریک  با شما  بود  گردیده  ارسال  )کابل(  مرکز 

خاص  به مکتوب  را  متحد  ملل  در  افغانستان  نمایندۀ دایمی  کبیر و  سفیر  پژواک بحیث  رسمی مرحوم  واکنش  تاریخی 

ک اندیدای  وزارت خارجه آن وقت افغانستان آشکار می سازد . تصمیم سوال بر انگیز و دردناک کابل با تأسف مانع اقدام 

شود در آن زمان می  یا سکرتر جنرال سازمان ملل متحد   .پژواک برای مقام سر منشی 

برازندگی و  از این  خودش  اما حکومت  آن می دانست،  ترین و بهترین کاندید  مقامی که دنیای بیگانه پژواک را مستحق 

 نفوذ  

 
  دفتر،  مربوط ملل متحد  یها  هیاسناد و دوس   -(  کایاضالع متحده امر  – ایورجن  التیا)فعالً مقیم  منگل    دیعبدالمج     ــ  1

وزارت امور خارجه  یالملل  نیب یملل متحد و کنفرانس ها  تی"معاون  .  یالدیم  1974سال  أفغانستان  " 
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پرستیژ   و  چانسی طالیی برای درخشش  و افغانستان  شد  در هراس  از او غالباً  چنان که  داد.  از دست  را عمداً  جهانی 

های انتصابی و تابع آن در کوشش بودند که هم   رهبری رژیم شاهی وقت و حکومت   البالی متن برمال می گردد، 
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 ارسال کرده بودند   کابل   هتلگرام فوق را ب  ١٩٧١سپتمبر   ١٤به تاریخ   مرحوم پژواک  

  

پژواک نیز بگیرند.   زمان با دور نگهداشتن  از وطن و مردم، جلو شهرت و نفوذ روز افزون وی را در صحنۀ بین المللی 

حکومت   و  مورد طرز حکومت  در  او  و پیشنهادات  به نظریات  اعتنا  و عدم  وطن  از  پژواک  نگهداشتن  ها دور  سال 

افغانستان را از ا تعبیض وتعصب و غیره، مردم  و آزادی های فردی و شهروندی،  او داری، حقوق  و موجودیت  ستعداد 

 .در کشور محروم ساخت

در ملل متحد موجب   افغانستان  ریاست هیت نمایندگی دایمی  با تصمیم تغییر پست  واضح می سازد که حکومت  این سند 

از سرگذشت   پیش گفتار کتاب "خالصۀ فصلی  به اقتباس از  وی شد.  جهانی  و نفوذ  اوج شهرت  بر کناری پژواک در 

خاطرات پژواک، چاپ سال  یک استاد پژواک ۲۰۱٤/۱۳۹۳افغان مهاجر" )مجموعۀ  کابل( "استعداد، ابتکار و عملکرد   ،

دیپلماتیک در صحنۀ  گیر بود و وظایف خطیر  و هفتاد از هر باب چشم  در دهه شصت  در کار زار عرصه دپلوماسی 

تجدی کمیسون  ریاست  جمع  آن  از  که  شد  گماشته  شان  بدوش  المللی  ریاست بین  متحد،  ملل  سازمان  بر منشور  نظر  د 

این گوشه از حیات پژواک   ۱۹٦٦کمیسون حقوق بشر و ریاست مجمع عمومی سازمان ملل در سال  را میتوان نام برد... 

بشر و  شود، به ویژه نقش، نظریات و تالش استاد پژواک به ارتباط حقوق  مطالعه و تحقیق  باید زیاد تر و با توجه جدی 

 ".حقوق ملل

وقت را هویدا میکند.   و زمامدارن  و نا بخردی حاکم در حکومت  تکبر، حسادت  گوشه ای از استبداد،   این نامه همچنان 

هرگز در مقابل  میگوید "من  بی دغدغه  که خود  چنان  است.  روشن  چون آفتاب  استاد پژواک هم  و مسلکی  غرور ملی 

یا حکومت دیگر تنزل نکرده ام و ن کند. اگر چه از هر هیچ حکومت افغانستان  کرد که برای من مقامی جستجو  ه خواهم 

داد خواهم  بداند و این توقع را تا زنده هستم دوام  و دارم که مرا خدمتگار خود   ".فرد افغانستان با افتخار توقع داشته 

اش  تکرار این  از  میتوان  چطور  شد؟  ناروا واقع  مخالفت  این  و به چه دالیل  چرا  که  است  این  و نا سوال عمده  تباهات 

 .بخردی سیاسی مضر و ظالمانه در آینده جلو گیری کرد؟ احوال امروز افغانستان از دیروز فرق بسیار ندارد

افغانستان، علما و محققان می گذاریم. الکن نشر آثار، حقایق و واقعیت های  قضاوت عادالنه و تحلیل عالمانه را به مردم 

بنیاد پژواک دانسته و در این سعی و مبارزه از مربوط به افکار، احوال و اشعار مرحوم   پژواک را وظیفۀ ملی و علمی 

 .همکاری و توجۀ همه دوستان و مردم افغانستان از تۀ دل ممنونیم

صلح و ترقی در أفغانستان«     2بدعای آزادی، 

نه داشته باشند که در برون از کشور    بداند و آرزو  »أوالد های دمبک و دولک«نظامی که أوالد های ملت و مردمش را 

هایش درس   فیل مرغ ها به فرزند خوانده  نگهداشتن  با گرسنه  داری را  دولت  که  صدراعظمی  و بتحصیل کنند ــ  دهد، 

باشد چه توقع را باید داشت؟ "کلوخ"یا  "ذغال"مردم کشور حیثیت   شان داشته     را در تخته شطرنج خانوادگی 

که تازه وزیر فوائد عامه مقرر شده، گفته بود:  چنان که سردار هاشم خان   »شما بچیما، گاهی  به انجنیر کبیر خان لودین 

یک دانه   بازان ماهر به عوض آن گوت  باشد و شطرنج  کم می  شطرنج  یک گوت  »کلوخ« یا   »ذغال«دیده باشید، که 

یک »اسپ«   و یا  بیک »رخ«  صالحیت  کلوخ  یا  ذغال  همان  و به  کنند،  می  استعمال  می  را  یا یک »وزیر« را  و 

حاال شما هم، بچی ما وزیر شده اید. هوش کنید که وزیر شدن شما را مغرور نسازد و به کلۀ تان خدا نا خواسته   دهند...! 

... که بسیار برای تان نقص خواهد کرد  های کته کته« و نا مناسب جای نه گیرد...  شما این طور   افکار کالن و »گپ 

که یک »گوتی« آن گوت به شما   فکر کنید  می شود، صالحیت  ما کم است و تا زمانی که آن گوت اصلی پیدا  در تختۀ 

است..... شده    3  «داده 

 
 فرهاد پژواکــ    2
دکتور عبدالقــ   3 آ  115شماره ــ    1973اگست   6مورخ   خان  ومیخاطرات   .1973  یجوال 25ــ  افغانستان   ۀنییمجله 
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 "کابینه ارگ"بود،  موجود در کشور ما دو کابینه   هم خوانده و هم شنیده ام که  خان خانواده نادرحاکمیت  پنج دهه    بارهدر

می دادندتصامیم را  که  )میز جلسات خانوادگی(   که سرنوشت پژواک هم از گرفته و به کابینه برونی برای اجرا هدایت   ،

بود  .آن بی اثر نخواهد 

میالدی پژواک سترگ به پاکستان رفت تا با افغانهای مهاجر راه حلی برای وطن بیابند، اما پالن شوم   80در آغاز دهه  

به پژواک  و دولت آن کشور و متحدین  شان به گونه ستراتیژیک آی اس آی     دیگر بود و اگر شناخت و احترام جهانی 

بزرگ ما در    به اسالم آباد  1982پژواک 

 

الفت ــ جنرال کتوازی و دیگران مواجه می شد، و ایشان   نمی بود به سرنوشت استاد بهاءالدین مجروح ــ عزیز الرحمن 

 هم مجبور شد پاکستان را ترک بگوید.

 

از    این هم خاطرهء بزرگ، برگرفته  فرزانه ما از پژواک  دپلومات نهایت  ننگیالی طرزی  داکتر   Pazhwakاز جناب 

Foundation ،  12/05/2022نشر شده در فیسبوک مورخ : 

 

 ۱۹۸۳مجمع عمومی سازمان ملل متحد  »

ای   شاعرتوانا، اسطوره  نویسند و  چیره دست،  مدار  پژواک سیاست  با نام استاد  جوانی  وشخصیت  از اوان  دیپلوماسی 

افتخار صحبت وهم ولی هیچگاهی  پدرم بود آشنایی داشتم،  بزرگ مرد تاریخ   ملی کشور که از جمله دوستان  نشینی آن 

به شهر نیویارک تشریف آوردند.  این درست    ۱۹۸۳افغانستان نصیبم نگردید بود.  تا آنکه استاد پژواک در ماه سپتامبر  

مصروف پیشبر خودم  که  بود  مقیم  زمانی  متحد  ملل  سازمان  در  اسالمی  کنفرانس  سازمان  نمایندگی  در دفتر  وظیفه  د 

 .نیویارک بودم
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سازمان  و فوق العاده  نشست عاجل  نخستین  را در پی داشت  واکنش های جهانی  که  به افغانستان  با تجاوز ارتش سرخ 

بالنتیجه عضویت دولت افغانستان در این سازمان در شهر اسالم آباد پایتخت پاکستان تدویر و    ۱۹۸۳کنفرانس اسالمی در 

تعلیق درآمد  .به حالت 

سازمان ملل متحد تدویر و فیصله نامه های در مورد افغانستان   متعاقبا اجالس فوق العاده شورای امنیت و مجمع عمومی 

 .اصدار یافت

تصویب مسوده فیصله نامه ها ی مجمع عم برهه زمانی، نهاد های ذیربط جهت  روند در آن  به ارتباط افغانستان،  ومی 

وزرای امور   غیر رسمی به سطح  متن مسوده از جانب کمیته خاص افغانستان  را ایجاد کرده بود.  بدین معنا که نخست 

امور  وزرا ی  هماهنگی  تصویب به جلسه  گردیده جهت  اسالمی، غور و بررسی  خارجه دول عضو سازمان کنفرانس 

سازمان که د ارسال و سپس غرض بازنگری و تصویب خارجه دول عضو آن  تدویر میگردید  ر حاشیه مجمع عمومی 

دول آسیایی،   شامل  اسالمی  سازمان کنفرانس  که  میگردید.  گفتنیست  متحدارجاع  سازمان ملل  نهایی به مجمع عمومی 

از آ سیا، کشور گینی به آفریقایی و عربی بود که در کمیته خاص، مزید بر دبیر کل سازمان، کشور پاکستان به نمایندگی 

 .نمایندگی از آفریقا و کشور تونس به نمایندگی از دول عربی عضویت داشتند

این پس منظر، استاد پژواک در ماه سپتامبر  سازمان   ۱۹۸۳با در نظر داشت  چند روز قبل از آغاز نشست مجمع عمومی 

اصلت ورزیدند.  با شنیدن این خبر، بی درنگ گیرد، به شهر نیویارک موملل متحد که معموال حدود سه ماه را در بر می

به دیدار شان رفته، بعد از احوال پرسی و تعارفات معمول، حسب تقاضای ایشان، پیرامون تازه ترین تحوالت در مورد 

مختلف تصویب متن مطمع نظر، تو ضیحات الزم آرایه  میکانیزم و مراحل  متن مسوده فیصله نامه افغانستان، چگونگی 

 . داشتم

قرار بود در جلسه کمیته خاص سازمان کنفرانس اسالمی برای افغانستان منعقده نیویارک، آقای نیاز نایک فارن سکرتری 

یا معاون وزارت خارجه انکشور، از جانب تونس طیب سلیم نماینده دایمی انکشور در ملل متحد ) آقای طیب سلیم برادر 

تونس ویکی از سلیم وزیر خارجه اسبق  استاد پژواک بود(    آقای منجی  چهره های معروف انکشور که از جمله دوستان 

تونس،  وزیر خارجه  سابق  های اسالمی،  سازمان کشور  کل  دبیر  شطی  حبیب  همچنان  گینی،  کشور  نماینده دایمی  و 

 .اشتراک نمایند

پیشنها بر متن مسوده  ده فقره ی  تعدیالت  سلیم  با آقای طیب  دیداری  پژواک طی  استاد  جناب  به موصوف  نخست  دی، 

تسلیم و توضیحات و دالیل حقوقی و سیاسی مربوطه را طور تفصیلی شرح نموده بودند.  در اینجا به منظور جلوگیری  

از  تحت عنوان  "خالصه فصلی  رساله ی  طی  زیرا ایشان  پژواک ابا میورزم  استاد  تعدیلی  مواد  شرح  از  از طوالت 

یک افغان مهاجر" که همین اکنون در س  ایت بنیاد پژواک طور آنالین موجود میباشد توضیحات بیشتر را ارایه سرگذشت 

 .نموده اند

در دفتر نمایندگی آن سازمان در نیویارک تدویر یافت که  برای افغانستان  کمیته خاص سازمان کنفرانس اسالمی  نشست 

. متعاقب، افتتاح نشست از جانب دبیر کل سازمان نماینده پاکستان   اینجانب نیز در آن جلسه حضور داشتم  حسب معمول 

تونس  نماینده کشود  سلیم  آقای طیب  نمود.  سپس  فیصله نامه توضیحات ارایه  مواد مسوده  پیرامون  اش  سخنرانی  طی 

بناً   ارتباط دارد  افغانستان  آینده و مردم  به سرنوشت  نظر  جاییکه فیصله مطمع  آن  از  داشت،  اظهار  اش  سخنرانی  طی 

سرشناس   های  از شخصیت  سال  یکی  که طی  افغان  المللی  ملل    ۱۹۶۷و معروف بین  عمومی  متصدی ریاست مجمع 

بر تعدیالت   بحث  میباشد.   حاضر  قابل غوردرنشست  که  کرده  پیشنهاد  زمینه  در  را  تعدیالتی  است،  بوده  نیز  متحد 

ا داشت،  نماینده پاکستان اظهار  مباحثه،  ساعت  از دو  و بیش  کشید  به درازا  پژواک  استاد  انجاییکه مسوده  پیشنهادی  ز 

بناً حتی وزیر امور خارجه پاکستان بدون مشوره و تایید  پیشنهاد شده مورد قبول عالی ترین مقامات انکشور قرار دارد 

آقای نیاز نایک نماینده کشور   تعدیالت در متن را ندارد.  با این اظهارات  مقامات عالیه کشورش صالحیت وارد ساختن 

کمیته در یک روز بعد آن،    پاکستان، نشست  که چند  میداند  پایان یافت.  الزم به یاددهانی  قرار گرفته  بال تکلیفی  حالت 

تایید قرار  مورد  اسالمی  کنفرانس  خارجه دول عضو سازمان  امور  وزرای  هماهنگی  در جلسه  پیشنهادی  متن مسوده 

لیبیا، الجز یمن جنوبی،  شد که نمایندگان دول، سوریه، عراق،  خود را با متن  گرفت.  باید متذکر  مخالفت  و فلسطین  ایر 

یا های حامی  آماده پذیرش کشور  داشتند.  در نهایت، متن مسوده  اعالم  و در حدود   cosponsor مسوده  گردید  واقع 

نمودند  ۴۰ شان را بعنوان دول حامی مسوده در زمینه اعالم   .کشور مختلف آمادگی 
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ضیافت نهاری ازجانب نماینده   بعد  که چندی  ترتیب شده بود  متحد  مقر ملل  های جوار  یکی از رستورانت  پاکستان در 

و این پژواک ، دکتور طبیبی  بودند.  استاد  نموده  شرکت  فیصله نامه،  حامی مسوده  نمایندگان دول  آن  به   در   ( جانب 

اوضاع اف . گفتگو و مباحثات پیرامون  شده بودیم  نیز دعوت   ) سازمان کنفرانس اسالمی  از نمایندگی  و حمایت  غانستان 

و این زمانی بود که آقای برژنیف اعالم خروج   سرباز شوروی از افغانستان    ۹۰۰۰متن مسوده فیصله نامه آغاز گردید 

اعالم شوروی صرف جنبه تبلیغاتی دارد، زیرا جماهیر   اتحاد را نموده بود.  استاد پژواک در برابر پرسشی اظهار داشت 

از هر بعد  بزند.     چند  شوروی ناگزیر است  افغانستان  در  از عساکراش  به تعویض تعدادی  معمول، دست  حسب  گاهی، 

به همینسان استاد پژواک از اینکه حین ترتیب متن مسوده فیصله نامه، نکات نظر افغان ها در نظر گرفته نشده، شکایت  

 .را در ضیافت کاری پیشکش نمود

مورد با افغان ها رای زنی انجام یافته است.  استاد  در مقابل نماینده پاکستان آقای شهنواز خان اظهار   که در این  داشت 

نموده صریحاً به  اظهار بی خبری  از این موضوع اطالع دارید؟  آقای طبیبی  پرسید، آیا شما  پژواک از دکتور طبیبی 

با  حاضر است طی نشستی  اظهار داشت،  آنها برای مدت  رد این ادعا پرداخت.  سپس استاد پژواک به اشتراک کنندگان 

را ترک و اتخاذ تصمیم را به عهده آنها بگذارد.  شرکت   نیم ساعت به بیان موقف اش در زمینه پرداخته و متعاقباً جلسه 

برخالف میل نماینده کشور میزبان رقم  نبودند و همزمان، فضای جلسه  یک چالش  پیش بینی همچو  بطور قطع  کنندگان 

ک روزنامه نگاری  از دو  بناً  همایش در خورد،  این  جریان  نشر  تا از  آمد  تقاضا بعمل  بودند  ضیافت  مدوعین  شامل  ه 

پژواک در نیویارک، حتی برای آن   که حضور و موقف گیری های استاد  داشت  اجتناب ورزند.  باید اذعان  مطبوعات 

سازمان مزبور عالقمند ا گردانندگان  نمود زیرا در اوج جنگ سرد،  بر انگیز می  تخریش میان سازمان نیز چالش  یجاد 

 ، معمول  که حسب  سال تاسیس سازمان ملل متحد  تجلیل از چهلمین  ویا غرب نبودند.  از جانبی در مراسم  بالک شرق 

برای استاد پژواک دعوتنامه ارسال نگردید   سازمان دعوت به عمل آمده بود ولی  از تمامی روسای سابق مجمع عمومی 

 .بود

دب نامه ای عنوانی  پژواک طی  که دبیر استاد  توضیحات گردید.  از انجای  در زمینه خواهان  ملل متحد  یر کل سازمان 

را اختیار و نامه استاد بدون جواب   بناً ناگزیر خاموشی  مناسب در زمینه نداشت  کل سازمان ملل متحد هیچگونه پاسخی 

 .باقی ماند

در منزل مرحوم عتیق   قبل از وفات شان  با استاد پژواک چندی  دیدارم  در خیر آباد آخرین  هللا خان پژواک برادر استاد 

شخصیت ملی در جون سال   خبر تکاندهنده وفات این  و حصر و جودم    ۱۹۹۵پشاور بود.  با شنیدن  تاثر و آالم بی حد 

جان تازه یافت و به یکباره گی تمام خاطرات این راد مرد در ذهنم مجدداً   .را در بر گرفت 

قبل از رفتن  معمول،  پژواک در جریان سفر کاری از ژنیو به نیویارک رفته بودم.  حسب  تصادفاً در وقت وفات استاد 

و کشور   متحد  سازمان ملل  که پرچم  شده متوجه شدم  متحد  سازمان ملل  وارد مقر  معلومات  آوری  جمع  به دفتر، جهت 

بر افرا کامالً  در خارج عمارت،  با درگذشت  های دول عضو این سازمان  که طبق تعامل  حالیست  و این در  بودند  شته 

و  شد  بیرق های تمام دول عضو پاین آورده می  بایست  می  متحد،  سازمان ملل  از رویسای پیشین مجمع عمومی  یکی 

به دفترم،   نگهداشته می شد.  با رسیدن  برای یک روز طور نیمه افراشته  احترام،  بیرق سازمان ملل متحد غرض ادای 

یک افغان موضوع را طی تماس تلفونی با یکی ازدوستانم، کارمند عالیرتبه ملل متحد، دخیل در قضایای افغانستان  منحیث  

نمایندگی   معمول  که حسب  پژواک ابراز داشت  از وفات استاد  ابراز مراتب تاثر عمیق  مطرح نمودم.  موصوف ضمن 

به اط افغانستان در سازمان ملل متحد، موضوع را رسماً  به استاد  دایمی  آن برسم تکریم و احترام  الع میرسانید.  فردای 

در آورده شد نیمه افراشته   .پژواک، بیرق سازمان ملل متحد بحالت 

شهر نیویارک، برایم  استاد پژواک در  اقامت مرحوم  حین  بوده که  و افتخار  نمایم مایه مسرت  ابراز  در پایان میخواهم 

چهار با تا هفتۀ سه الی  بزرگمرد مستفید  فرصت طالیی داد  و سیاسی آن  دیپلوماسی  ها از فیض فضل، دانش  ر، ساعت 

 « .دوستی و صداقت شاد باد و از بارگاه خداوند پاک مقامش را فردوس برین می خواهم گردم.  روح واالی این نماد وطن

   ۲۰۲۰مارچ    ۱۵شهر ژنیو، 
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 گونه اش، ولی بیمار استسرخ است دو    ب داردــب دارد و دل تـــــه لــد بــنــخـلب

 روار استــونه خـمـر نـــت، اگــشـک مـی  مه تفاوت از چیست؟ـده ام این هـانـن مـم

 صدیقه محمد جانی 
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