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  ٤از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ی نمايدافغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت م
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ٢٠١٤ نوامبر ٢٤                                                                                 اني 5 ھاشملي خلديداکتر س
 

  ارتباط کتاب خاطرات مرحوم استاد پژواکتوضيحاتی به 

  ی غزنویغلز محترم تبصرۀتقريظ استاد سيستانی وو
 

 جناب محترم ۀ برکتاب خاطرات مرحوم استاد پژواک و تبصریستاني جناب استاد سی عالظي تقربعدازنشر

 ۀ و تبصرظي در تقرکهی   ونکاتن،ي جرمن آن�– افغان سنجی پورتال  نظرني مذکور درکلکظي بر تقری غزنویغلز

 کنم،ي متي و دارم،  احساس مکلفشته من بمرحوم استاد پژواک داکهی مذکور برخاسته است، باساس احترام  و ارادت

 . بعرض برسانمیحاتي مورد توضنير اول دربا

 من وپدرک�ن  خود و احترام و ارا یمي و صمیمي دکتور فرھاد پژواک که از روابط قدی آقا٢٠١٣ سال در

 خاطرات پدرک�ن مرحوم خود را طبع کند خواھدي گفت که می صحبت تلفونکيدت من به آن مرحوم خبر داشت ، در 

 شنھاي پنيمن ا.  خاطرات قب� خبرداشتمني اتيدالبته من از موجو. رمي رامن بعھده بگکارني تا اھتمام اشنھادنموديو پ

  ۀ نسخی کاپکي داکتر فرھاد پژواک یھمان بود که آقا.  ھمه اسناد بدسترس من گذاشته شودکهي بشرطرفتم،يراپذ

 پي تاۀ نسخکيو ) اد پژواک از آغاز تاآخر بقلم و دستخط مرحوم است ( ی عادۀ صفح٦٨ خاطرات را در یسيدست نو

 تاپ يی وام�یپي نابلد با اغ�ط فراوان تاپستي تاکي که توسط ی صفحه اميکوچک ن ( ۀ صفح١٠٣ آنرا در یمقدمات

 داکترفرھاد پژواک گفتم که ی اسناد به آقانيبعد ازخواندن ا.  ارسال نمودمي  براشگفتارخودش،ي، توام با پ)شده بود

 کي و اتي شود و ھمراه با افکار ونظرپي ودرست تاره دوبادي متن  خاطرات بای  ولکنم،ي مپيتاً ناي شمارا عشگفتاريپ

که آن مرحوم درخاطرات خود ) ی و دریسيانگل( اسناد کتعداديسلسله اشعار مرحوم پژواک ، ھکذا متن کامل 

 من نصورتيگردد که در بدست آورده شود،  درکتاب خاطرات درج گري دی از ملل متحد ومجارديذکرنموده و با

 کتاب را بعد ني شرط که من ھربخش اکي شد، برفتهي پذشنھادي پنيا.  کتاب راداشته باشمنيا" ممھتم"حاضرم افتخار 

 يی که Oزم داند بمن مسترد کند، ومتن نھای�تي کرده به داکتر فرھاد بفرستم و او بعد از مرور وتعدپي تادياز تجد

 . کنمنيده تدو قبول شی بخشھایرامن از رو

(  بخش دوم – صفحه ٢٦در )  جاودان استۀپژواک زند( دو ماه ، بخش اول تحت عنوان باي  تقردرمدت

 ۀخ�ص"که از ) خاطرات عبدالرحمن پژواک بقلم خودش ( صفحه، وسپس ١٣در )  اشعار وافکار پژواک،ینيجھاب

 شده پي صفحه تا١٧ در ارکيوي  ازنبيترنجشروع  و تا داستان تلفون داک"   افغان مھاجرکي از سرگذشت یفصل

 داکترفرھاد پژواک ارسال کردم و منتظرماندم تا اوراق مذکور ی به آقا،یبود، ھر فصل را  طبق خواھش او دردوکاپ

 مرحوم استاد پژواک که در طول یسي دست نوی بخش ھا نامه ھانيدر.   داکتر فرھاد بمن برسداتي ونظر�تيبا تعد

اوراق .  شامل شده بودًنايرعي بود نی ذات اOفغانلي سلسله مساکي راموني او پاتي نظرانگريل کرده و بسالھا بمن ارسا

 . شدي وچاپ مني تدوکاي اوراق در امرني  ھمی اولۀ شده بود و بقرارموافقپي توسط خودم  تای عادتريپرايمذکور در تا

 دني بدهي دو سه ھفته از چکوسلواکی ھم برا جان خواھر فرھادني خبر شدم که محترمه داکترپرواني منيدر

 دادي اول را نشان می روز ھای داکتر فرھاد نه آن ع�قمندی من آقایبه تلفونھا.  آمده بوداينيرجيوالده وبرادر خود به و

 اي ، آدي مانده ای پژواک تلفون کردم و گفتم مرا در دو راھفرھادآنگاه  به داکتر. و نه اوراق ارسال شده بمن مسترد شد

 اري بسشهيداکتر فرھاد پژواک که با من ھم.  شما باشماتي منتظر نظراي کنم پي را تایسي بروم وتمام متن دست نوشيپ

 راي زد،ي نکنبيعق پروژه را تني اکنم،ي گفت ازشما  تقاضا مخواند،ي برخورد داشته و مرا کاکا ممانهيمحترمانه وصم

 خواھد عي و سپس درکابل طپي تاوتري توسط کامپايرا خودش درچکو سلواک اوراق ني جان متعھد شده انيخواھرم پرو

 خاطرات را خودم بمصرف خود ني تند بود وگفتم ایبرخورد اول من کم. شد وتمام مصارف آنرا من متعھد شده ام

پدرک�ن  که به ی تقاضا کرد که بخاطراحترام وارادتی دوبار تلفونیکي  فرھاد پژواک یآقا. کنمي چاپ مکايدرامر

 ی که من در بخشھای موضوع و سندکيچي ھنکهي بشرط ارفتم،ي  ومن ھم پذرمي شانرا بپذیلي فامۀصليمرحومش دارم ف

 کهيم فرھاد پژواک موافقت کرد وھنگایآقا.  خودم  اضافه کرده ام در کتاب خاطرات درج وشامل نشودۀ شدپيتا



  
 

 

  ٤از  ٢ :اد صفحاتتعد
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب ود نويسنده ميباشد، نوشته ھا به دوش خ ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 ماجرا درلندن کي که قب� در بابت ی مقاله اکياجازه بدھم  بود، ازمن تقاضا نمود  رچاپيکتاب خاطرات  درکابل ز

 کهيسپس ھنگام.  نشرکرده بودم، آنرا درکتاب خاطرات اقتباس کند ومن قبول کردمني جرمن آن�–در پورتال افغان 

 بامن تماس گرفت و رفتي کتاب خاطرات به کابل می و معرفعي داکتر فرھادپژواک در ماه گذشته بمنظور توزیآقا

 کي سفارش کردم از مجالس کابل شيبرا.  جلد کتاب خاطرات را بمن اھداء خواھد کرد کي کايگفت دربازگشت بامر

 بامن تماس گري بازگشت،  باردکاي فرھاد دوھفته قبل به امری آقایوقت.  ورداي ھم باخود بريراپورتاژ و چند تصو

 . استدهيخواھد کرد که تا  حال نرس ارسال ی مجالس را بزودري و وعده کرد که کتاب و تصاوگرفت

 یستاني جناب استاد سظي درتقری ام، ولدهي من متن کتاب چاپ شده درکابل را تا حال نخوانده و ندکهي آنجائاز

 خود حاتي توضخواھمي را مشاھده کردم، اجازه محي مطالب قابل توضی غزنوی جناب محترم غلزادداشتيوتبصره و 

 :مي نمامي تقد�يرا ذ

را استاد سيستانی بسيارعالی و ھمه جانبۀ ھمانطورکه قبل ازاين دربخش نظرسنجی ابراز کرده ام،تقريظ   )١

ند وقتی پشتی کتاب را باور بفرماي. باOی خاطرات مرحوم استاد پژواک خواندم، تقريظی بھتر ازين نوشته شده نميتواند

اين تصوير قب� در سال . تداعی گرديددر ذھن من نيزفارانی صاحب  استادسيستانی و ديدم، عين نظر ايشاندرتقريظ 

اگر نقاش اين تصويرآقای شتيواری باشد، من . درکانادا نشر شده بود" ناھيد نامه" در پشتی رساله ای بعنوان ١٩٩٥

يل، اورا نديده ام، البته اينقدر ميدانم که شوھرداکتر پروين جان نواسۀ مرحوم پژواک ميباشد، وبحيث يک عضو اين فام

پژواک يک گ�ديتاتور  نميدانم چطور درتصور اوجاگرفته که مرحوم استاد. مرحوم استاد پژواک را خوب ميشناخت

؟ تصوير پشتی کتاب نه تنھا در ذھنيت افغانھا از مرحوم پژواک يک مجاھد رقم تروريست را تمثيل ! ھم بوده است 

تيغ : و چيزيکه مرحوم پژواک از آن نفرت داشت . م داردميکند، بلکه درچشمان من شباھت تام به گ�دياتورھای رو

 !وخنجر وشمشير وسپر بود 

برای ارزيابی ابعاد شخصيت علمی، سياسی وفلسفی يک سيمينارتدويردربارۀ  با پيشنھا جناب استاد سيستانی  

اين تائيد وحاضرم در.داين نيت خير ايشانرا موفق گردان) ج(کام� موافقم، خداوند متعالاز سوی دولت مرحوم پژواک 

  .گذارمب امضاء پيشنھاد

 ک�ه پپاق ھرچھار سرپوش افغانھاست که ی ، حتیوک�ه قره قل) یلنگ(پکول، دستار: موضوع پکول ) ٢

 پکول  یصلچترال که منبع  ا.  مقبول قرارگرفته استري نگري دۀ بوده و بگوشجي مملکت راۀ گوشکيھرکدام در 

 ی در شھر کابل دکانھای اکنون ع�وه برچترال در اکثرمراکز پشتونستان وحت–ستان بود شناخته شده، جزء خاک افغان

 . وجود داردی و پکول فروشیپکول ساز

  :ستي داده، درست نصيتشخ" یرانيا "ی غزنوی جناب غلزکهيکلمات) ٣

نجم  پۀ صفح١٨ کلمه درسطر ني ا–)  کتاب خاطرات٣٣ در صفحه ی غزنوادداشتيبقرار (گارتيس) الف

 اي اززبانھستي کلمه اگارتي  س-وجود دارد"  افروختگارتي سکي نشست و د،يOO رس" شکل  ني بایسيدست نو

 ھر افغان -شوديتلفظ م) گرتس ( یودر زبان در)  گغتيس ( یو در فرانسو) گارتيسً(ناي عیسي که درانگليیاروپا

 .کنندي آنرا چطور تلفظ مراني درادانميمن نم.  درست استسدي کلمه را بنوني که ایبھر شکل

 وجود دارد یسي  دست نو١٧ۀ کلمه درصفحني ا–)  خاطرات٤٢ در صفحه ی غزنوادداشتي ( مارستانيب ) ب

پسوند مکان است، ) ستان( استعمال شده و اري بسیدر نظم ونثر درزبان در) ماريب (ۀکلم . ستي نیراني اۀوقطعا کلم

 شود،ي مدهي دیسي متن دست نویدرچند جا) مارستانيب (ۀ کلمکهيدرحال. مثالھممانند نورستان، قبرستان، فندقستان وا

 صفحه ھم نيدرع) ١٠ ۀمث� صفح (گري دی و چند جا١٨، ١٧ مرحوم پژواک در صفحات زيرا ن) شفاخانه(کلمه 

 . استعمال کرده استیسي وھم شفاخانه را در متن دست نومارستانيب

 متن دست ٢٨ صفحه ١٦ در سطر ني Oتۀ کلمنيا):  کتاب خاطرات٥٥  صفحه ،ی غزنوادداشتي( ژنرال ) ج

  یسي وجنرال تلفظ انگلی  ژنرال تلفظ فرانسو-.شودي مدهيد)  يی سدوزایسکرتر ژنرال از سردارھا (بي  درترکیسينو

 جنرال غ�م عمر" و  " ري درستیمرحوم جنرال غ�م فاروق خان لو "یسي  اما درمتن دست نو- کلمه استنيا

 افغان است که کينوشته و حق مسلم ) جنرال (و ھم ) ژنرال( مرحوم پژواک ھم اي گو- ھم وجود دارد"  بودیمردسپاھ

 .پنداشته شود) یرانيا (دينوشت ، نبا) ژنرال( افغان کي اگر – سدي بحواھد بنوکهي را ھرطورنيکلمات Oت



  
 

 

  ٤از  ٣ :اد صفحاتتعد
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب ود نويسنده ميباشد، نوشته ھا به دوش خ ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 استعمال شده اري اما درنگارش بسست،ي نجيرا چندان ی درۀاني درزبان عام– اسم عام است ی  درفارس- نوه ) د

 .افتمي نیسي کلمه رادرمتن دست نونيا. است

 کھزاري "...یسي دست نو٢٩ درصفحه شود،ي دوOر تلفظ می دالر ودرفرانسویسي کلمه که درانگلنيا:  دوOر) ه

 ی تلقدينبا) یرانيا( دوOر،  اي دسني است که چه دالر بنويیکاي کلمه امرکيدالر . شودي مدهيد" دوOر بعنوان خرچ راه

 .شود

 که فرھنگھا سازمي که سه روز قبل نشر شده نوشتم وتوجه ھموطنان محترم را به آن معطوف می  درمقاله امن

 چند اي کي افغان کي اکر – مشترک زبان مشترک ما است ی فرھنگمتي ما افغانھا غنی براراني ساخت ایو قاموسھا

 آن کهي بشرط– پنداشته شود ی مشربیراني ادي نباکندي در افغانستان استعمال مدهي کشرونيبکلمه از آن قاموسھا را 

 الھام ،یلي پژواک؛ خللي نامدار افغان از قبسندگانينو.  اقتباس نشده باشدی ترکاي  ی ارمن،یجاني آزربایکلمات از زبانھا

 بچشمچندبار ) ژهيو (ۀ پژواک کلمیسيتن دست نورا بکثرت استعمال کرده اند و درم) ژهيو(، نگھت و امثالھم کلمه 

  .مي محروم بسازی خود را از تمام کلمات فارسديما افغانھا نبا. خورديم

 ،  مبلغ ی  بمرحوم پژواک در دھلی سلجوقراي مرحومه سناتور حمۀ  بارتباط  اعانی غزنویجناب غلز) ھه

(  مبلغ  ني ای اولپي تا٣٩ و ھم درصفحه یسي دست نو٣٠ کرده اند، اما در صفحه ادداشتي)  دالر٢٠٠٠(اعانه را 

 ؟ . استداده اشتباه چطور و درکجا رخ ني ادانمي نم– شده است ديق)  دالرکھزاري

 در ی اما خدمت نظام– دانندي  میرا در ) یخدمت عسکر( و یرانيرا ا) یخدمت نظام( صاحب یغرنو) و

 .باشدي درانتخاب ھردو مجاز مسندهي است، و نویسکر ھردو عربنظام و ع. نگارش افغانستان بکثرت بکار رفته است

 ھردو کلمه ني ا-دانندي می را درهيبيمکتب حب( ھم انتقا د داشته ، هيبي حبۀ مدرسی صاحب باOیغزنو)  ز

که درپشتو آنرا ) مکتب (ۀبه ارتباط کلم. شتريب) مکتب( البته شوند،ي است و ھردو درافغانستان استعمنال میعرب

و )  قبول شده–مقبول ( اصط�حیدرزبانشناس. کنمي مقاله است ذکر مني را که خارج بحث ای مطلبند،يگويم) ځیونش(

  ی زبان درطي در محکجاي زبان  پشتو  ۀ سه کلمیري وامگۀ پروسانيمث� در جر. وجود دارد)  رد شده-نامقبول ( 

 خود ی را که قبل برآن در ساختمان فرھنگځیتون وپوھن زبانھا پوھنیدر . ځی شون– ځی پوھن–پوھنتون : قرارگرفتند

 - شناختندیرا قب� م) مکتب( که رفتندي نپذیرا بخاطر )ځیشون( نداشتند قبول  کردند ومورد استعمال قراردادند، اما

 رفتندي ھردو کلمه را پذني کلمات حج و زکات را که قب� نداشتند ، اکهي و درحال،یعرب) ص�ت(  است کلمه  نطوريھم

 .را درفرھنگ خود داشتند) نماز (ۀ که قب� کلمرفتندي نپذیرابخاطر) ص�ت( ۀ ساختند ، اما کلمجيو را

 کرده اند، اما من ندانستم ادداشتي کتاب خاطرات ١٤٨را در صفحه ) کنواختيمارش ( صاحب یغزنو) ح

) مارش( کلمات کطرفي که از شوديرض مرا معادل آن دانسته ، اما ع) یاتن مل (شانيا.  غلط  استبي ترکني ایکجا

 . داردیچند معن) رشما (ني Oتۀ کلمگري است واز جانب دجي درافغانستان رااريبس) مارشال(و 

.  کرده استادي ني وشناخت خود از مخدوم  رھداري در دوجا مرحوم پژواک از دیسيدر متن دست نو) ط

  :کنمي آن دو مورد را اقتباس منکي  ار؟ياخي آن سطور در کتاب خاطرات آمده دانمينم

 زي با جناب فروغ نی دراس�م آباد آشنا شدم و صحبتزي ننيباجناب مخدوم رھ :" یسي دست نو٤٢  ۀ صفحاز

 زي حاضر به کومپروماتي را نسبتآ از جوانان محافظه کار وشخصنيجناب رھ.  داشتم  دست دادی که جایدرھوتل

 صحبت او با ۀوي شدني و ددني انطباع من از و  ازشننروياز.  کرديبت م صحاتي شعر وادبۀ در بارشتريب. افتمي

به شعر خوب آشنا .  ندادريي انطباع نخست را تغی م�قات  باوزي از پاکستان نرونيدرب.  ستي بود وھمچنان باقگرانيد

 .) ت نوشته اسزي نیسي رابه انکلزي کومپوروماۀمرحوم پژواک کلم."  (  مشتاق بوداريو به ادب بس

 از اس�م اباد به پشاور یوقت.  قب� اشاره کرده امني جناب مخدوم رھۀدربار : " یسي دست نو٤٩ از صفحه   

 صحبت ی برای پشاور فرصت کاف- در راه اس�م آباد. دي مرا درموتر خود تا پشاور رسان،ی�ني به امر جناب گرفتم،يم

 صحبت سرگرم کننده بود و راه را که ھمرفتهيرو.  بودیدرزبان  اتي ادبراموني  وپی آن ادبشتري شد که قسمت بسريم

 . "  دور نبود، کوتاه تر ساختاريبس

� متن کتاب بدسترسم ی وقت،شودي قدر اکتفا مني خاطرات مرحوم پژواک به ھمۀ کتاب چا پ  شدۀ در بارفع

  . تبصره فراھم گرددی  برایشتري موارد بدي شارد،يقرارگ

 :شودي ممي غزل ناب مرحوم استاد پژواک تقدکي نکي حسن ختام ایبرا 



  
 

 

  ٤از  ٤ :اد صفحاتتعد
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب ود نويسنده ميباشد، نوشته ھا به دوش خ ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 "  آزادم، عشـق است امـام مـن              عشق است امام من، عقل است غ�م منۀمـن بــنـد"

 )یاقبال Oھور(                                                                                           

�م منــ غـستين، کس نــ       بادار نـدارم م ام من   ـ امستي ن کسشم،يوــ خی مقتدمن 

 قام منـاست م  دل آوردم، آنجآیود ھستم           رو سـوــ خۀ رستم،  تا قبلاي وری رواز

  منامـيادن دست، نـبـود به قـ نھـنـهي           برسستيوع من، خم کردن زانوئنــ رکآداب

 رض مـدام منـعده و نه سجده، در فـاز من          نه قـت  نمبر اســاز من، کي است نناز

 ـربـودن جـام منـ پـست،ي نیتاج بساقـ       مح روغ اندوز  ـ نه ماه فدم،ي خورشـۀ چشممن

  لـوحه بـنـام منـکي خـانه،ير در مـــ      برھ     است اتي آمي که خراباتست،ازھستھرجا

 ـر کوکب، ثبت است دوام منـ ھۀ  و آواره          برجـبھـميـ  برجاـاره،ي ثـابـت و سچـون

  بـفـرسـت سـ�م منـوانـه،ي عـابـد فــرزانـه، از دور اشـارت کـن          بـر عـارف دبـا

  من پـخـتـه، در فـطـرت خـام منۀـشـي         انـدديـگـردي بـودم، انسان که نـمـی نمکـاشيا

  بک�م منی گوشستي که کس را نیوای   ا  من      مميقوم وکلـ نيگـوساله پـرستـانـنـد، ا

  غــ�م منـسـتي  آزدام، کـس نـۀ بود         مـن بـنـدی بـود، در بـنـد امـامـیغـ�م) اقبال(

           ري غی خود، ھستم نه صدایندا) پژواک(

  منـامي اسـت پــنيپـژواک جـوانـان را، ا

  

 اني 5 ھاشمليدخليس.   عرض احترامبا

٢٠١٤/ ١١/ ٢٤ 

  

                                            


