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  ٨ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئله راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٦/ ١٩/١١کانديد اکادميسين سيستانی                                                                    
 

  پژواک نگاھی برخاطرات مرحوم عبدالرحمن 

  )فصلی از سرگذشت يک مھاجرافغان(

  

 وقتی نام پژواک بزرگ برزبان آورده ميشود، در ذھن من سيستانی،
آل، يک دانشمند برازنده ،يک اديب وشاعر رياليست  هسيمای  يک شخصيت ايد

 سرشار متفکر،يک ديپلومات آگاه وبا وقار، يک انسان صادق وشجاع ، يک 
ازحب وطن ومردم دوستی، ويک افغان عاری از ريا ودروغ وخود خواھی 

  . دشوجسم ميم

من در زندگی خود متاسفانه با اين انسان بزرگ و شخصيت ممتاز کشور 
ھم صحبت نشده ام، ولی از ھرکس در مورد او  شنيده ام، از فھم و روبرو يا 

گفته اند سخن و شجاعت او در برابر با8 دستان  وطندوستی و غرور وبلند تفکر
آثارش که در مطبوعات کشوربه نشر کمی از اين سخنان يکجا با مطالعۀ  و

  ١٩٦٧عبدالرحمن پژواک درسال           . استميرسيد، وجودم  را لبريز از عشق واحترام قلبی نسبت به او کرده 

نوشته بودم که،تاريخ سيستان، مثل تاريخ بيھقی از متون کھن تاريخی وادبی کشور در رابطه به پژواک باری 
 اين کتاب  سخنی نغز وپرمغزی دارد از زبان بزرگان در بار نصربن احمدسامانی که درپايان. ما به حساب می آيد

اندراو « :ھمه به يک زبان گفتنددر مدح ابوجعفراحمد پادشاه خردمند سيستان، رودکی،» رمیماد«شنيدن قصيدۀ 
اکنون منھم ھرچه در بارۀ خرد ودانش سياسی وشخصيت ادبی  »١.ھرچه مديح گوئی مقصرباشی که مردی تمامست

ھرگزاين سعادت را وفرھنگی واجتماعی وفلسفی مرحوم پژواک بگويم، خود را مقصر ميدانم ،زيرا که در زندگی 
  . کسب فيض نمايمشاننداشتم که آن شخصيت ممتازفرھنگی وسياسی را از نزديک مLقات کنم و از محضر

فقط اينقدر بايد بگويم که مرحوم پژواک با بجا گذاشتن آثار پرارج معنوی از خود برای مردم افغانستان، ديگر 
فغانستان تعلق دارد و به ھمين خاطر اھالی قلم وانديشه افغانستان تنھا به خانوادۀ خود متعلق نيست، بلکه او به ملت ا

قدر او را برخود واجب ميدانند وبه ھيچکسی اجازه نخواھند داد که نسبت به شخصيت وجھان بينی اش بی حرمتی و يا 
خدای نکرده توھين صورت بگيرد، ولو اگر چنين ھتک حرمتی از سوی 

شد، آنکس را متوجه خطايش خواھند منسوبين خاندانش ھم صورت گرفته با
  .ساخت ومانع چنين روشی خواھند گرديد

  

 کتاب خاطرات مرحوم PDF عبيدی،متن N حميدآقایقبل ،ھفتۀ 
،عنوان  "خLصۀ فصلی از سرگذشت يک افغان مھاجر"عبدالرحمن پژواک را که 

نرا  دارد و تازه در کابل از چاپ برآمده است ، برای من فرستادند تا منھم آ
من بL درنگ فايل کتاب را . مرور کنم واگرنظری داشته باشم، بيان نمايم

بازکردم و ھمينکه چشمم به طرح  روی جلد افتاد، وتصويری رسامی شده  
دم که اين چی گزيدندان تعجب لب بامرحوم عبدالرحمان پژواک را ديدم،

رخشد؟ چی  شمشير و سLح می د،انديشمندپژواک تصويريست که براطراف کله 
شد که آن مرد متفکر،وانديشمند بزرگ کشور، از سوی وابستگانش درسيما 

                                            
١
  ٣٢٤ص تاريخ سيستان،-  
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  وشمايل يک جنگسا8ر تجسم کرده است؟ 

بL معطلی لينک کتاب را برای دوستم اقای مسعودفارانی  که او ھم يکی از ارادتمندان مرحوم پژواک است ، 
چه چيزی را می بينيد؟ جواب دادند که من دراين تصوير، فرستادم واز وی پرسيدم که شما در تصوير روی جلد کتاب 

يک جنگ سا8ر جھادی را می بينم که پکول برسرگذاشته ودريک طرف کله اش شمشيرو يک ماشينداربرشانه اش  
وعLوه نمود . جنگ وآدمکشی وبگير وبکش چيزديگری نيستکله اش،جزفکردرقراردارد، واين نشانگراين است که 

تادمرحوم را خواسته اند شبيه احمدشاه مسعود تصوير کنند،درحالی که تشبيه کردن پژواک بزرگ به که متاسفانه اس
  . احمدشاه مسعود، توھين کLن به مقام بلند علمی وسياسی وفرھنگی  مرحوم پژواک  است

وی بود، در برابر تجاوز شوروجھاد  قرن قبل،رمز مقاومت ٨٠خوانندگان آگاه ميدانند که کLه پکول در دھه 
کشت وکشتار وغارت وتجاوز تخريب وويرانگری و با سرازيرشدن تنظيم ھای جھادی به کابل وآغاز ٩٠مگردر دھۀ 

 از دور پکول پوشی سبرمال وناموس ھموطنان خود، مردم چنان از پکول وپکول پوشان نفرت پيدا کردند، که ھرک
،بريم که )عنی که آدمکش آمد،دزد آمد، غارتگر آمدي( اونه پکول آمد:را می ديد، آھسته به نفرپھلويش ميگفت 

 سال از آن دوره ميگذرد،ھنوزم ھم مردم از ديدن پکول احساس نفرت ٢٠بنابرين حتی امروز که . رنگشه نبينيم
وانزاجار ميکنند،زيرا ديدن يک پکول پوش، سالھای آدمکشی وغارت وتجاوز برمال وناموس ھموطنان را به ياد 

 .پوشيدن پکول، امروز کدام افتخاری به ھمراه ندارد بلکه ريشخند کردن خود درانظار ديگران استبنابرين . ميدھد

، فايل کتاب را بستم واز مطالعه ٩٠با بياد آوردن کارنامه ھای ننگين پکول پوشان جھادی در نيمۀ اول دھه 
ه تصويرمرحوم پژواک را، آرامتر شد،با خود گفتم ککمی اما چند ساعت بعد که اعصابم . اش صرف نظرکردم

ھژبرشينواری کشيده، گناه کتاب ونويسنده اش چيست که من از خواندنش صرف نظرکنم؟ دوباره کتاب را باز وبه 
ً کتاب را از قلم  آقای فرھاد،نواسۀ مرحوم پژواک خواندم،که واقعا پيشگفتاردرساعت اول . ه آن آغازنمودممطالع

 .دم پسنديوآنرا، استجالب وھمه جانبه 

فردا بعد از ظھردوباره کتاب را بازنمودم واز جای شروع بخواندن کردم که خاطرات مرحوم پژواک شروع 
دراينجا بايد بگويم که  بعد از پيشگفتار  . صفحه ميشود، تا تمام نکردم، نبستم١٦٠واين خاطرات را که . ميشد

کتاب،توجھم را يک عکس بسيار زيبا وجالب از مرحوم پژواک 
اس ملی با کLه پکول که قدری کج برسرگذاشته وموھای در لب

بلند خاکستری از زيرکLه بردو طرف شانه ھايش فرريخته است، 
جلب کرد ومعلوم شد که ھژبرشينواری ھمين عکس را انتخاب و 

بگذارد، با رسامی کتاب برروی جلد  بجای اينکه اصل عکس را
ش ،خLف کردن آن ونشان دادن شمشير آخته دريک طرف پکول

 ساخته یدوست، جنگسا8رمردم  ،اين مردواقعيت از پژواک
فکرش درجز کشتن وخون ريختن چيزی ديگر  است که 

 تصوير ميتواند پيام بسياربدی به بيننده مخابره آنخطورنميکند،و
تر اين روی  من پيشنھاد ميکنم که آقای فرھاد ھرچه زود.کند

ب مرحوم پژواک جلد را تعويض کنند، ويکی از عکس ھای جال
را که با کار وکرکتر وشخصيتش ھمخوانی داشته باشد ،درشکل 
و شمايل يک شخصيت ديپلومات ، چنانکه در آغاز اين نوشته 
ًديده ميشود بر روی جلد کتاب چاپ  وآنرا مجددا به بازار عرضه 

   برضد رژيم کابلپژواک در دوران مبارزاتش کسع                                                                      .کنند

بايد نگذاريم که تاريخ بطورناشايستۀ آن تکرارشود، به اين معنی  «:به فرزندان وطن  توصيه ميکند پژواک 
  ».که درميدان جنگ مظفرباشيم ودرميدان سياست ببازيم

رين بخش عمرش را در بود که بيشتعالی دارای مناعت نفس با وقار ومرحوم پژواک، مردی دانشمند و
کسوت يک سياستمدار ورزيده وبی بديل ، در مجامع ديپلوماتيک  به عنوان سفيرکبير ونماينده فوق العاده افغانستان 
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درحل و فصل منازعات منطقه ئی و فرامنطقه ئی وظايفش را با کمال صداقت و وطن پرستی وسرفرازی بسر رسانده 
   .است

ث نماينده دايمى افغانستان در سازمان ملل متحد، وسفيرکبير افغانستان در عبدالرحمن پژواک، به حيمرحوم 
ھند، آلمان و کانادا، انگلستان،مدير مطبوعات وزارت خارجه، اتشه مطبوعاتى و کلتورى سفارت ھاى افغانستان در 

  ر سازمان ملل لندن و ايا8ت متحدۀ امريکا، رئيس کميته خاص براى حل معضله ويتنام، رئيس کميسيون حقوق بش

  وی در تمام دوره ھای ماموريتش .متحد، مدير روزنامه اصLح، ومسئول آژانس باختر وغيره ايفاى وظيفه کرده است

  . ، ملبس با لباس درخور شأن يک ديپلومات در مجالس ومحافل رسمی حضور به ھم ميرسانيده است

افغانستان است، که نظيرش را در عرصه اويکی از نيک نام ترين شخصيت ھای سياسی، فرھنگی واجتماعی 
در عين حال او در مسايل فرھنگی وتسلط بر زبان وادبيات  . نداريمکشورسراغھای مختلف علوم اجتماعی تا کنون در

نيز درسرودن شعر  و داستان نويسی از  پشتو و انگليسی  ونگاشتن در سطح عالی درھرسه زبان و دری و
  .سرآمدان روزگار خويش يود

 و در سال غزنی که پدرش در آنجا وظيفۀ قاضی داشت متولد شد ھجرى شمسى در١٢٩٨اک، در سال پژو
 در ھديرۀ  قريه باغبانیولسوالی سرخرود ننگرھاردر در شھر پشاور پاکستان چشم از جھان فروبست و در ١٣٧٤

  . به خاک سپرده شدآبائی اش 

سياسی، علمی و ادبی عبدالرحمن پژواک، در مطبوعات ده ھا اثر و مقاله  بگفتۀ فرھاد نواسۀ دختری پژواک،
. داخل و خارج از کشور اقبال چاپ يافته، اما بيست اثر او شامل مقا8ت، افکار و داستان ھا ھنوزبه چاپ نرسيده اند

، از سوى فرھاد "خLصۀ فصلی از سرگذشت يک افغان مھاجر"روان، اثر مورد بحث پژواک بنام  درماه عقرب سال
مقاله ھا و اشعار پژواک در خاطرات، صفحه اى، حاوى ٢٩۴اين کتاب . در کابل چاپ و به مردم عرضه شد پژواک

 ونيز دوسه مقالۀ بامحتوا از داکترنعمت N پژواک،برمک پژواک وداکترسيد.مورد مسايل  اجتماعى و  سياسى است
  .خليل N ھاشميان را درضميمه دارد

را که به خواھش وتمنای نواسه اش فرھادپژواک به » ت يک مھاجرافغانفصلی از سرگذش«خاطراتپژواک، 
کودتای ثور درافغانستان اخبار ازلحظۀ شنيدن ،تحرير در آورده ، ازتلخ ترين روزھای سرگذشت سياسی خود

حزب دموکراتيک خلق رويکار آمدن وشھادت داودخان وخانواده اش بدست کودتاچيان آغاز ميکند وسپس از 
وازاستعفای خود از لندن  به استقبال امين درميدان ھوائی  خودشN امين به ھاوانا از راه لندن ونرفتنوسفرحفيظ 

ن به خانۀ رفت ن واستقبالش از سوی برادران وخانواده اش در ميدان ھوائی کابل ووطبه  بازگشت سفارت لندن و
 ١٨ و محصورومحبوس شدنش مدت ادش بود، که درعين حال دامبرادرزاده اش نعمت N پژواک در وزيراکبرخان

ون، قوماندان عمومی پوليس رژيم، تا تجاوز قشون سرخ شوروی به ړبه امر تليفونی داود تدامادش ماه در خانه 
برادرخود  رفتن از وزيراکبرخان به جمال مينه به منزل افغانستان واستقرار ببرک کارمل بجای امين ويافتن امکان

 وگويا .ر آنجا مرحوم پژواک به مبارزات خود از طريق پخش شب نامه ھا برضد رژيم آغازنمودد. عتيق هللا پژواک 
 که پيام ببرک کارمل به او ميرسد وپاسخ است در ھمينجا .نوک قلم را بجای نوک شمشير برتن رژيم فروميزد

ی عالی در کتاب حاضر اين پاسخ با محتوا. درخوربه ببرک کارمل ميفرستد ولی کدام نتيجه ای از آن نميگيرد
  .بخش قابل مLحظه ای را احتوا کرده است )٥٨-٤٢صص(از

 پژواک درکابل از اشغال کشور توسط قشون سرخ شوروی وکشت وکشتار ھموطنانش رنج می برد مرحوم 
اين  خون ريزی نزديک بود جانش را از وی بگيرد، سرانجام .گرديداش  معدهواين رنج سبب زخم معده وخون ريزی 

پول تداوی پژواک . ه تصديق داکتران کابل حکومت اجازه داد که بشرط بازگشت دوباره به کشور، به دھلی سفرنمايدب
نکه  بخاطرآبعد از انجام عمليات معده در دھلی.  خود را نداشت و برادرانش پول معالجه اش را به وی کمک کردند

چون . بارديگر به فعاليت ھای زيرزمينی اش ادامه داد و به وطن بازگشت يد،دوباره نزد دولت دروغگو به حساب نيا
 دوباره مجبور عليه رژيم بدست نياورد، به منظور مبارزه  از خارج کشوردلخواه ازتغيير اوضاع به نفع کشور نتيجۀ 

از افغانستان به دھلی واز آنجه به آلمان وسپس بدعوت حکومت پاکستان به . د وطن را برای دايم ترک گويدش
براو شرايط را  نمی رقصد،کشور ن آستان رفت و چون پاکستان ديد پژواک مثل ساير رھبران تنظيمھا به سازپاک

  برای ترک پاکستان تنگ ترساخت و پژواک مجبورشد به امريکا وسازمان ملل متحد برود وازطريق آن سازمان 
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  .صدای افغانھا را عليه اتحادشوروی وقت بلند نمايد

ھدف مبارزه ملى تنھا استقLل سياسى از يوغ سلطه و نفوذ اجنبيان : " نوشته ميکند که پژواک   دراين کتاب
زن، مرد و (نيست و حاکميت ملى و تماميت خاک آن را تکميل نمى کند، ھمه حقوق و آزادى ھاى اساسى ھر فرد 

  مستقل و مردم اسير مى ورنه مملکت غير. بايد به اساس عدالت و مساوات بدون ھيچ گونه تبعيض، تامين شود) طفل

  )٢١٠ص "(.مانند

از خاطرات پژواک معلوم ميشود که او يک شخصيت آزاديخواه، مردم دوست، عدالتخواه، و طرفدار يک نظام مردم 
ساaر فارغ از ظلم وستم وتبعيض درکشوربود، رژيمی که در آن قانون حرف اول وآخر را بزند و برھمه يکسان تطبيق 

خدا خودش ميداند که بارھا ازو خواسته ام،درکشورمن دادگری وداوری «: ميگويدراتش درخاطپژواک  .گردد 
اگرعدالت مرا به دوزخ محکوم کند، بھشت .بياورد، اگرنخستين کسيکه ازگفتار وکردار او باز پرسند من باشم

 به حقوق وآزادی اين خواست پژواک از خدا، بدان معناست که اواز فقدان عدالت واز عدم احترام )٢١٠ص(».منست
  .ھای فردی در کشور رنج می برد

 نيز پرستواستثمار بود، يک مرد مومن وخدامرحوم پژواک درعين حالی که يک سياستمدار ضد استبداد 
چه درشرق وچه درغرب ھرجا که بوده ام وھستم عقيدۀ من به اينکه درجھان ھستی در ھرساحه «:او ميگويد.بود

 در ھمه احوال وتحت ھرگونه شرايط تنھا وتنھا دو قوه حقيقی وپاينده وجود دارد که ای که باشد در ھرزمان ومکان
توکل به نخست واعتماد به دوم . است وبعد از وی مردم] صانع الصنايع[نخست ذات پاک اقدس و اعلی خدای گرگر

آغاز زندگی اين امر به ويژه درساحۀ سياست وحکمرانی صدق ميکند واز .صواب وبه ھرنيروی ديگری خطاست
  )١١١ص (».مدنی تا امروز تغيير نکرده است ودر آينده نيز پاينده وباقی خواھد بود

ند، بودخود ياری رسانده وکرم از شخصيت ھا وافرادی که او را با دم ودرم ،  مھاجرت خودۀ دورپژواک در
،داکتر )علومی(سيد محمدميوند قيوم نوابی پدرداکتر عصمت N نوابی،: رجالی چون بخصوص ازبه نيکی ياد ميکند، 

 حميرا سلجوقی ،حسن خان صافی ،عبدالعزيز خان خاوری،، لوی درستيز خانل غLم فاروق اخالدمعروف،جنر
داکتر   ، قاسم پيرسيد احمدگيLنی ، صبغت N مجددی، ازجنرال غLم عمر علومی برادر غLم علی کريمی، سيد محمد

 ھمنوائی برادران خود  ازردار داودخان که نسبت به او توجه داشته اند، ونيزموسی شفيق  و ظاھرشاه و س، يوسف 
  . از ھريک به نيکی ياد ميکندغيرهعتيق N پژواک وفضل ربی پژواک وبرادرزاده اش نعمت N پژواک  و

 کمی درمورد ھريک شان مينويسد، وی  ونمی برد ياد از نيز راشخصی خودرفقای  پژواک دوستان و
برادرزادۀ سردار عبدالقدوس خان  محمدسرورگويا اعتمادی: جمله دوستان خود معرفی ميکندازرا ذيل  اشخاص
 ،مرحوم عبدالحی حبيبی، مرحوم رشيد لطيفی،مرحوم عبدالغفور برشنا،مرحوم دکتور عبدالرحمن محمودی اعتمادی،

واحد لعبدا زوی، مرحوم دکتور، دکتور محمدرسول وسا،مرحوم جيLنی خان اريیمرحوم 88محمدسعيد قندھار
Lنی خان پوپل از اقارب دکتور علی يآصف سھيل وج مرحوم عLمه سلجوقی،دکتور محمدناصر ضياء،رشيدی، 

  .کرکترشان به ياد می آورد وی ل،ھريک را با بخشی از سوابق دوستاحمدخان پوپ

  دولت خاندانن علل دوام ناخت نکاتی برون چکيده که درش بزرگ ،زيرقلم پژواک از گاھی ،وارهياددراين 
درتاريخ گذشتۀ افغانستان،سLطين وخاندان ھای شاھی يک ضعف  «:که ًمثL مينويسد. به انسان کمک ميکندنادرشاه 

ً بی اتفاقی درميان اعضای خاندان سلطنتی بود که مردم ويا اقL خوانين قبايلی واشخاص با نقوی وجود داشت وآ

زمان حيات ر ًتوانستند از آن استفاده کنند، اما درخاندان يحيی مخصوصا دنفوذ وصاحب نيروی قومی می 
اگر درميان اختLفات يا مخالفت  محمدنادرشاه، اتفاق ميان برادران وبرادرزادگان وپسرھای عموی محکمتر بود و

دم افغانستان، در بحيث يک پاليسی طرح شده درمقابل مر آن را از انظار عامه در پرده نگھداشته و ھايی ھم داشتند
سردار محمدداود وسردار (اين پاليسی تا زمانی که عموزادگان ظاھرشاه. برابر مردم با ھم متحد ويکی بودند

قدرت اين  يا نتوانستند آنرا دوام بدھند، واعليحضرت محمدظاھرشاه اتفاق را ميان خويش را برھم زدند و) محمدنعيم
از قبيل اعLن جمھوريت بعد از کودتای محمدداود  تحو8تی که واقع شد  واين حوادث. خاندان را از زوال حفظ نمود

  )١٤٢ص (».8زم نيست دراينجا مورد بحث قرار داده شود الغای نظام شاھی وغيره معلوم است و خان و

است جامعه  »حق خود اراديت« مبتکراصل درجمله اصول منشور جھانی حقوق بشرسازمان ملل متحدپژواک
 داعيه پشتونستان ازسوی دولت وبرمبنای ھمين اصل.تد8ل اواعضای سازمان ملل آنراپذيرفتندفشاری واسکه براثر پا

پژواک در حاليکه در رژيم سلطنتی ونيز در رژيم جمھوريت داودخان،به حيث يک  . گرفت حقوقیافغانستان رنگ 
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از پول معاش گرتا آخر عمرنتوانست مامور بلند رتبه در پوست ھای سفارت کبرای افغانستان درخارج کارميکرد،م
يا در منزل   درھوتل مقيم می بود وبرای رخصتی به کابل می آمد،وقتی  د وھربخريک منزل شخصی درکابل خود 

به ماموريت خود برميگشت وتا آخر ھم در فکر تھيه سرپناھی برای خود  باز شبی را سپری ميکرد و برادران چند
  نزد که رگترين مايۀ نازوخوشی من آنست که ھيچ تن تواناتر از من به ياد ندارد بز«:کهميگويد پژواک خود . نشد

  اگرنتوانستم راست بگويم، خاموش ماندم، نميدانم چرا ازياد اين خموشی سرخ .او چاپلوسی کرده ويا دروغ گفته باشم

  ) ٢١٦ص(».ماندن مردی نيست تنھا خاموش. نمی شوم

  بعد از .باری ظاھرشاه  مرا در دفترخود پذيرفت« درکابلخصتی ھاپژواک حکايت ميکند که در يکی از ر

در کاريز مير زمين داشت ودر . گفت پروگرام دارد که به کاريز مير برود آنصرف چاشت به صحبت پرداخت و بعد از
وھرروزچند ساعت در آن مشغول می  ساخته بود) فارم(آن يک دھقان خان برای حفظ وتربيۀ حيوانات ونباتات

جلو . مير برويماو درموتر بنشينم وباوی به کاريزوقتی از دفتر وی پائين آمديم به من امر کرد که در پھلوی .بود
 ميربه کاريز.  ميکرد ومن گوش ميدادمموتررا خود بدست گرفت ودر موتر تنھا بوديم واز ھردری صحبت

 وآنگاه دريک نقطه ايستاده اشاره کرد که از کجا تا بکجا ات را بمن نشان دادزمين ھا ودھقان خانه حيوان.رسيديم
بعد گفت که اين دھقان خانه يک نمونه است واميدواراست که ھموطنان نظير ومثال آنرا  اراضی به وی متعلق است و

 ھمسايگان خوب احتياج با اشاره به يک زمين عLوه کرد که من به. تطبيق اين مفکوره را وسعت بخشند زياد کنند و
بزمين ديگری اشاره کرد وگفت ميخواھم  .اين رو اين زمين را به دکتور محمدظاھرخان دادم تا ھمسايه باشيم دارم از

 دست پر نيروی سکوت ر من ناگھان خود را د.اين زمين را به شما بدھم تا ھمسايه ای نيک ديگری ھم داشته باشم
زاری   گبا کمال صميميت وخلوص بعرض رسانيدم  که اظھار سپاس. سازندفشار خود مرا خرد مي ديدم که با

کمال امتنان دارم اما من متاسفانه شوق . ازحضور اعليحضرت کلماتی ميخواھد که نميتوانم از عھدۀ آن بيرون شوم
ن است، يقين اگر داشته باشم ھمه دارائی مادی ايکه از پدرانم مانده است به شکل زمي وذوق زمينداری را ندارم و

اعليحضرت ھيچ نگفتند اما از . عطيۀ گرانبھا استفاده مرغوب وبھترکنداين دارم شخص مستحق تری ميتواند از 
از کاريز ميربازگشتيم ودر ارگ ايشان به حرمسرا تشريف . وجنات شان به وضاحت ظاھرشد که خاطرشان رنجه شد

ن به ماموريت منتظرماندم که مانند ھميشه مرا احضار دروقت بازگشت از وط.  برگشتممن با موترخويش بردند و
حسب عادت تاريخ بازگشت خود را به رئيس  .خواھند فرمود تا وداع کنم واگر ھدايتی داشته باشند آنرا بگيرم

امری نرسيد از رئيس تشريفات جويا شدم، بمن فھماند که اعليحضرت  تشريفات اقای علومی که حيات دارند خبردادم،
چون اعليحضرت .دانستم که رنجش اعليحضرت علت حقيقی است نمی بيند که شما به حضورشان برسيد،ضرورتی 

ده شده بودند، بردل من گران رً حتما ازديده ام، اين بارکه)گذشت(ب گذرصابر وصاح در ھمه موارد مرد حليم، را
  )١٤٨ -١٤٧ص .( ميشدوگرانتر حس

روز بعد درکابل رئيس تشريفات وزارت  چند« از سفرپاکستانحکايت ميکند که بعد از بازگشت بازھم پژواک 
خارجه مرحوم جLل آلدين طرزی بمن تلفون کرد وگفت که وا8حضرت صدراعظم بعد از ظھر با يک امريکائی مLقات 

 در صدارت اعظمی )داودخان(به دفتر سردارمرحوم. رفتن مھمان آنجا باشم دارند وامر کردند  که من ھم پيشتر از
من ياداشت ھای .چند دقيقه بعد رئيس تشريفات امريکائی را آورد ومLقات انجام يافت.تم واشاره به نشستن کردرف

سردار .نشستم ومنتظرامر بودم. خود را جمع کردم وميخواستم مرخص شوم،سردارمرحوم گفتند چند دقيقه باشيد
انه نداری، خانه داشتن از لوازم زندگانی است يگانه مامور دولت ھستی که درکابل خ مرحوم گفت من خبردارم که تو

ًمن از مدتی است به اين فکر بوده ام که خانه ای خوب شخصا نقشه کنم وآنرا برای تو . بايد يک خانه داشته باشی

از جانب حکومت در مقابل خدمات برجسته ای تو به تو بسپارم، تکليف تو ھمينقدر است که آنجا رفته  تعمير نمايم و
از التفات ومھربانی وا8حضرت :من خود را دراختيار سکوت مطلق يافتم وبعد از يک لحظه گفتم ! زندگی کنیودر آن

کمال امتنان دارم اما شايد من يگانه مامور دولت باشم که خانه ندارد، اما يگانه افغان بيخانه نيستم وھم نميتوانم 
  .پايبند دارائی باشم

از چوکی برخاست وبه آنطرف .آن را رسيده ميدانم وممنون ھستم:گفتم يعنی که قبول نميکنی؟ سردار فرمود
ناگھان مرا در . فھميدم وحرف را ھمينجا ميگذاريم:گفت .ميز کار او که من نشسته بودم آمد، من نيز از جا برخاستم

  ی حس کردم منکه شاه را رنجيده ساخته بودم،ناگھان فرحت وآرامش. خداوند مثل ترا زياد کند: آغوش گرفت وگفت
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  .را به خاطرندارم که نظير آن احساس سرور وجمعيت خاطر

اين بحدی رسيد که  روز افزون گرديد و بعد از آن احترام والتفات سردار بمن زيادتر از ھمه وقت بود و
ھنگامی که مرا به کنفرانس سران دول وحکومات کشورھای غيرمنسلک در الجزاير بجای خود در سال اول 

بعد از برادرم اين کار را  من ترا بحيث نمايندۀ خاص خود ميفرستم، زيرا من رفته نميتوانم و: تاد گفتجمھوری فرس
مرحوم  بعد ازاين بود که من ھم احترام خاصی به شخصيت سردار محمدداود.... تنھا به تو اعتماد کرده ميتوانم

  ». ار وپاليسی سياسی آن شخص را نداردالبته احترام به شخصيت يک شخص معنای موافقت با ھمه افک.پيداکردم

  پسرعمو را بخوبی نشان ميدھد، اين نکته را  خواندن اين حکايت عLوه براينکه تفاوت اين دو )١٥٧ھمان ،ص ( 

 از سوی شاه و  بخششبود  که حتی سرشارمناعت نفسی از چنان ،واک، اين مرد بلند ھمتنيز روشن ميسازد که پژ
 التفاتی چنين  درحالی که اگر بجای او ، کدام مامور ديگری با خود را ھم نمی پذيرفت،رئيس جمھور داودخان  به

  .ميماليد و می پذيرفتمنت آن را برديدۀ  ميگذاشت و سجده در پای مخدوم سرروبرو ميشد، 

 داکترسيد خليل N ھاشميان از چشمديد خود در لندن حکايتی ، شجاعت مرحوم پژواک مناعت نفس ودرمورد
برميز نانی که تعدادی از سفراء ومحصلين افغانی حضور شاه محمودخان وقت ز بر خورد پژواک با صدراعظم ا

، که يان مينويسدمھاشداکتر . آن ھنوز ھم مو براندام خواننده راست ميکندروايت ميکند که خواندن داشتند، 
  : صدراعظم شاه محمودخان خطاب به پژواک گفت

ه نوشته ايد که استقLل افغانستان را امان N خان گرفته ،شما به کدام اساس اين شما دراين رسال: صدراعظم
  مطلب را نوشته ايد؟

وا8حضرت شما بھترميدانيد که استقLل ما از انگليس گرفته شد وانگليسبا تاريخ ما آشنائی کامل  :پژواک
ليسی بيان ميدارد واز سفارت شما در لندن اين رساله که بار اول سياست خارجی حکومت شما را به زبان انگ. دارد

تھيه وتوزيع شده، اگرواقعيت ھای تاريخی در آن بيان نميشد، مردم انگليس آنرا نميخواندند وسعی ومصرف ما به 
ھدر می رفت، اما حا8 نسل نو انگليس بحق جانبی داعيۀ ملی ما متوجه شده وانعکاسات مثبت اين رساله را من 

  ...ست مطبوعات نوشته امضمن راپوری به ريا

  ...پژواک توچه خبرداری، تو درشکم مادرت بودی که ما استقLل را گرفتيم: صدراعظم

وھرانسان ديگری درشکم ،شماوا8حضرت، موضوع درشکم مادر بودن يک امر طبيعی است، من :پژواک
  ...مادر خود می باشد، اما در سياست نميتوان واقعيت تاريخ را پوشاند

رخ وا8حضرت صدراعظم سرخ ومتلون شده بود که وقتی دست  که از شنيدن سخنان پژواک رنگ ومن ديدم 
 روی خود را هفيرميکند، اما دستمال بينی خود را کشيد خود را به جيب خود برد فکر ميکردم تفنگچه ای دارد و

 ز اطاق نان برون بردند، پژواک را بغل گرفته ا،درينوقت سفيرمحمدعثمانخان امير وسفيرمحمدعمرخان .پوشاند
ًصدراعظم دوسه دقيقه ديگر بجای خود ماند ودفعتا برخاست ونان ناخورده از راه دروازۀ عقبی به اطاق خواب خود 

ًسفراء ھم متعاقبا اطاق نان را ترک . ھمه شد" زھر"اين ضيافت وطعام عالی که تھيه شده بود، به اصطLح. رفت

رامی نان خود را بخورند، بلکه ھرقدر از ميوه جات آن ديگر تقاضا کردم به اما من از محصلين ومھمانا. کردند
  )٢٤٠ -٢٣٩ص( ».وشيرينی که خواسته باشند با خود برده ميتوانند

اين درحالی بود که قبل ازاين واقعه مرحوم پژواک با مارشال شاه وليخان نيز برسرحذف پرگرافی از رسالۀ 
اگرشما اين پراگراف را از رساله حذف نمائيد ،من :ر شاه وليخان درلندن گفتپشتونستان، چنان جدی شد که به سفي

نشرنميکنم وھمين حا8 ازوظيفه ام استعفا ميدھم ، مگر مارشال شاه وليخان باخنده ازحذف پراگراف رااين رساله 
 )٢٢٩ص .(رساله منصرف گرديد

، ابتکار وعملکرد استاد پژواک درکارزار استعداد«: مينويسد کهکتابنواسۀ مرحوم پژواک درپيشگفتار فرھاد
عرصۀ ديپلوماسی در دھه شصت وھفتاد از ھرباب چشمگير بود ووظايف خطيرديپلوماتيک در صحنۀ بين المللی 
بدوش شان گذاشته شد که از آن جمع رياست کميسيون تجديد نظربرمنشور سازمان ملل،رياست کميسيون حقوق 

اين گوشه از حيات استاد پژواک در .  را ميتوان نام برد١٩٦٦ل درسال بشر، رياست مجمع عمومی سازمان مل
به  به ويژه نقش، نظريات وتLش استاد پژواک. صحنۀ بين المللی بايد به التفات عميق وجدی مطالعه وتحقيق شود

ارتباط حقوق بشر وحقوق ملل در خور مطالعه وتحليل برای آگاھی جوانان وتحقق حقوق بشر وديموکراسی 
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اسناد ومنابع انترنتی ملل متحد،مراکزعلمی ونشرات ديگرافغانی وجھانی شاھد اين ميراث معنوی . درافغانستان است
 » .جای شگفت نيست که سران ملل متحد تا امروز ازعملکرد وافکارژرف اوقدردانی ميکنند.برای ملت افغان است

   )١٤ص(

 وادبی وفلسفی مرحوم پژواک ،ازطرف دولت من پيشنھاد ميکنم تا برای شناخت ابعاد شخصيت سياسی
سيمناری درسطح ملی که در آن دانشمندانی از کشور ھای منطقه وسازمان ملل دعوت شده باشند، تدويرگردد،وکتب 
وآثارش به کمک دانشمندان اکادمی علوم و پوھنتون کابل تدقيق واز سوی وزارت اطhعات وفرھنگ واکادمی علوم 

ک چاپ شوند و در ميزھای گرد تلويزيونی ابعاد شخصيت وی مورد بحث وارزيابی قرارگيرد، افغانستان وبنيادپژوا
  !ا خواھد شددراينصورت است که حق استاد پژواک از گردن دولت اد

مرحوم پژواک، در سفريکه با داودخان به پاکستان داشته ، ودر مLقات با جنرال ايوب خان رھبر نظامی 
 صحبت ميکرده  و وی سخنان جنرال را با نرمی ترجمه ميکرده است تا احساسات پاکستان که بشکل احساساتی

افغانی سردار جريحه دار نشود، تحمل داودخان را در برابر حريف پاکستانی اش به حيث يک زعيم ملی صبور می 
ل بودم برآن نظريه اکثريت مردم را که من ماي.کشفی نو دست داد) سردار(در شناخت شخصيت وی«:ستايد  و ميگويد

اما معلوم شد که مردی بی » سردار مردی احساساتی وعصبی است«: صحت قايل شوم، غلط يافتم که ميگفتند
در ) ًاقL با خارجيان(سنجش نبود واگر اظھار عصبيت ميکرد، آن رانيز سنجيده به کار می بست واحساسات او

ًانصافا شخصی ملی ووطنخواه بود و بعد از « :گويد ميادامهدرپژواک » .مذاکرات مھم در اختيار وزيرکنترول او بود

  )١٥٥- ١٥٤ ص...فصلی ازسرگذشت (» .وزيراکبرخان نميتوان نظيرومثال او را  در تاريخ افغانھا سراغ کرد

پروين پژواک نواسۀ آن داکتر مرحوم پژواک که از سوی اين بخش ازسخنان نويسان افغان،به برخی از ابجد 
با پرسشھای مضحکی چنين غان جرمن به نشررسيده بود،به نظرشک وترديد نگريسته آنرا بزرگمرد درپورتال اف

ھائيکه گفته شده از مرحوم پژواک است ، صراحت نداشت،  " يادداشت" آنچه دررابطه  به « :نده ازيرسوال برد
د، وظيفهء رسمی در را در چه مقطع زمانی نوشته ان" يادداشتھا"بدين معنی که گفته نشده است که مرحوم، ھمين 

مھمتر از ھمه اين است که آيا بقلم پژواک سفير ممتاز درحالت : " و باز می پرسد " ھمان زمان چه بوده است ؟ 
روزھای اخير زندگی ، پژواک معروف  تحرير يافته است يا  خدای نخواسته در" روانی" و" جسمی"صحت کامل 

 خاک پشتونستان حق مسلم مردم افغانستان و جزء 8ينفک  "آرشيف مقا8ت داکتريوسفی،مقالۀ: رک("مھاجر؟ "
  )آنLين افغان جرمن" خاک افغانستان است

سالھای اخير زندگی استاد « :درپيشگفتارکتاب خLصۀ فصلی از زندگی يک افغان مھاجر، مينويسدکهفرھاد 
ًپژواک درايام پيری و محروميت ومھاجرت گذشت، ليکن روحا ومعنا ھمچنان استوا ر بود ودست حوادث نتوانست از ً

ًاگر جسما ناتوان « :ودباز احوال خود چنين نوشته ) فرھاد(درنامه ای خطاب به من. عظمت بينش و دانشش بکاھد

ًوبيمارم روحا ومعنا استوارم واز نعمت اميد به آزادی وطن ومردم آن برخوردار از ناتوانی به اشاره نماز ميکنم . ً
ترس وھراس بخيرمردم وميھن ابراز وغلبۀ حق ن بدون تلبيس ولباس به نيروی آزادی وايماولی عقايد و افکارم را 

چون از پيری .رزو ونياز می نمايم آبيدانشی تلقين و را بر باطل، ظفر مبارزۀ ملی براسارت ھای معنوی، دانش را بر
مانند ضمير خود آرام وآزاد می وطن خود را  افشاندن ندارم از نيام به قلمدان  رو آورده ام و يارای آختن سر

  )٨ص(».خواھم

ختم لحظات و  آغاز نموده ١٩٨٩اواخر سال در امريکا در خاطرات را بخواھش نواسه خود فرھادپژواک اين 
 اتازونی قيد -ويرجينيا ) روز نوروز ملی باستانی(١٩٩١ مارچ٢١ صبح روزپنجشنبه  ٣را ساعت خاطرات خود 

دوباره خوانده نشده است اگردرعبارت چيزی «:ده که داتذکر به فرھاد ياد داشتھا ودر آخرين سطراين . کرده است
اين خاطرات متاسفانه دراثر سفر غير مترقبه وآخر  فرھاد پژواک ميگويد که  و)١٦١ص (».مانده باشد معذور داريد

بھتراست آنچه .عيسوی نامکمل ماند١٩٩١ مارچ ٢١ مطابق /ش ١٣٦٨پژواک به طرف پشاور در آغاز سال  استاد
فرھاد، من آرزوداشتم که اين فصل را به «:در آخرياد داشت ھا خطاب به من نوشته اند، دراينجا نقل کنم را استاد

پايان برسانم، اما قدرت قادرمتعال مقدر کرده بود که فرصت رفتن به پاکستان برخLف توقع بعد از سالھا تبعيد از آن 
طوريکه تو ميدانی . تمام بماند نا فصل ياد داشت ھای من برای تو دست دھد وکشور از طرف حکومت آن به امريکا 

بھرصورت به . ايمانی را لبيک گفته و از امريکا حرکت ميکنمدرحال مريضی وعدم قابليت حرکت ندای وظيفۀ ملی و
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م که آنرا درصورتی که اولين فرصت دنبالۀ اين ياد داشت ھا را انشاء N، نوشته و نزد يکی از اعضای فاميل ميگذار
  )١٢ص( ».زندگی ترا نبينم بتو برساند من بارديگر در

 پژواک، به زبان ھاى پشتو، درى و انگليسى نوشته شده استادمتذکر ميشود که آثار پژواک، فرھادآقای  
ليسى، ودر نظردارد که آثار چاپ نشدۀ پدرکLنش را در آينده چاپ و برخى اين آثار را به زبان ھاى انگ. است

من از تبصره براشعار وذکر نمونه ھای نظم ونثرآن بخاطرجلوگيری از  .فرانسوى و آلمانى نيز ترجمه و چاپ کند
تطويل کLم،دراينجا صرف نظرميکنم و چاپ اين کتاب را به نواسۀ دانشمند پژواک بزرگ فرھاد،وھمه وابستگان 

     . وطن توصيه ميکنماستادمرحوم پژواک تبريک ميگويم وخواندن آنرا به جوانان

  :ياد داشت 

« :، توجه مرا اين جمhت جلب نمودکه بخش نظرسنجیظ من دربرتقري در تبصرۀ خانم دکتورزرغونه عبيدی،
پوھاند دکتور محمد حسن کاکر در دو سطر شان يکی از مھمترين شاخص شخصيت عبدالرحمن پژواک را چنين 

 است که او داراي نصب العين معين بود و با وجود فراز و نشيب ھاي بزرگترين ميراث پژواک اين" :توضيح داده اند
در . روزگار بر افغان ھا و افغانستان اين نصب العين او نه تنھا بر جا ماند بل تا آخرين رمق و توان براي آن رزميد

  ".واقع چنين شخصيت ھا انگشت شمار بوده اند

از آن چيزی نفھميدم، اگر راوaدھايم سوگند ميخورم که من من دوبار اين دوسطر داکتر کاکړ را خواندم، به س
» نصب العين معين«د که اين دوسطر چه معنی دارد؟ن فھميده باشد، برای من توصيح دھدکتور زرغونه يا کسی ديگر

معنا شده است،از کاربرد اين کلمه شما چه دانستيد )مدنظر، ومنظور نظر(»نصب العين«يعنی چی؟ در فرھنگ دھخدا، 
که ما از دانستن آن عاجزيم وشما آنرا با الفاظ اعجاب آميز بحيث شاخص شخصيت مرحوم پژواک ميدانيد؟ درکجای 
اين دوسطرچنين معنايی نھفته است؟ من دوسطر داکتر کاکړ را دوسطر بی معنا وبی مفھوم يعنی دوسطربازی باکلمات 

  .وبه اصطhح پرزدن درکhه ممدوح ميدانم

چه چيزی بود؟ آيا دوام ) منظور نظر معين پژواک(» نصب العين معين پژواک«اکړ نگفته که چرا آقای داکتر ک
  رژيم شاھی مطلقه بود؟ يا رژيم شاھی مشروطه؟ يا جمھوری؟ يا نظام اسhمی از نوع حکومت ربانی يا مhعمر؟ 

ا ارادۀ آزاد مردم و براثر به نظرمن نصب العين پژواک ھيچکدام ازاينھا نبود، بلکه برقراری يک نظام ملی که ب
پژواک خود در . انتخابات مستقيم وسری مردمان کشور بميان می آيد، تحت زعامت يک شخص دادگر وعادل بود

خدا خودش ميداند که بارھا ازو خواسته ام،درکشورمن دادگری وداوری بياورد، اگرنخستين «:خاطرات خود ميگويد
   )٢١٠ص(».اگرعدالت مرا به دوزخ محکوم کند، بھشت منست.باشمکسيکه ازگفتار وکردار او باز پرسند من 

اين خواست پژواک از خدا، بدان معناست که اواز فقدان عدالت واز عدم احترام به حقوق وآزادی ھای فردی  
 : دراشعارش نمی گفت که در کشور رنج می برد، ورنه مردم 

  !ش اسيرند ومملکت آزاد که مردمان           از آن ديارمرا ياد ميدھد امروز 

 پايان


