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 پژواک یپوهاند فضل رب ۀنامیزندگ

ارم که در زنده نگهداشتن ابر مردان زاز بنیاد پژواک و خواهر نهایت گرامی پروین جان پژواک نهایت ممنون و سپاسگ
گی تالش دارند که ممنون و مشکور از ایشان می باشم. من زندگی نامۀ استاد فرزان وشان با نهایت پشتکار سترگ خانواده 

 تیشخص. ( اقتباس و خدمت تقدیم می دارم)خانم پروین پژواک گرامی فضل ربی پژواک را در اینجا از صفحه فیس بوکی
که خالصه نمود در باره آنها باید کتب نوشت صفحات در  توانپژواک ها را نمی دیگر و  پوهاند پژواک  یهنیدانشمند و م

مبارز و قابل افتخار  شمند،یانسان اند نیو عملکرد ا دنیشیچه گونه اند یایخود گو ۀفشرد نیو اما ا نجایش ندارددر اینجا گ
و  میو در دفاع از حق و عدالت با ترس ناآشنا و از هر نوع تسل قتیکه حرف و عمل او بر مدار حق یوطن است. انسان

  به زورمندان مبرا بوده است. نیتمک

 1303پوهاند فضل ربی پژواک فرزند مرحوم قاضی عبدهللا خان در سال

در قریۀ کجۀ ولسوالی خوگیانی، والیت ننگرهار چشم به جهان ( م۱۹۲۵ش)
یت ننگرهار ایام صباوت رود وال گشود و در قریه باغبانی، ولسوالی سرخ

با فراغت از لیسۀ حبیبیۀ کابل (میالدی ۱۹۴۶ ) ش1324 در سال درا گذران
 ش 1329شامل فاکولتۀ حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گردید و در سال

از رشتۀ اقتصاد وحقوق آن پوهنځی فارغ التحصیل شد. در ماه  ۱۹۵۱
ابتدأ به حیث اسیستانت در فاکولتۀ حقوق وبعدها  ۱۹۵۲مارچ  1330حوت 

های مالی و اداری آن پوهنځی ایفای منحیث مدیر نشرات و مدیر کورس 
میالدی غرض تحصیالت عالی ۱۹۵۷ شمسی 1335 وظیفه کرد. در سال

عازم امریکا گردید ومدت دو سال در رشتۀ علوم سیاسی در پوهنتون 
 و پوهنتون امریکایی   (George Town University)جورج تاون

(American University)  در شهر واشنگتن، مرکز ایاالت متحدۀ

بعد از اخذ موفقانۀ درجۀ  ۱۹۵۹امریکا، به تحصیل ادامه داد و در سال 

ماستری به وطن مراجعت کرده و به حیث استاد در پوهنځی حقوق و علوم 
چنان در کشورهای سویدن، دنمارک،  سیاسی به تدریس پرداخت. ایشان هم

دوره های کوتاه مدت  علوم سیاسی وبرتانیه و فرانسه در رشتهٔ حقوق 
پوهاند پژواک انسانی شفیق، مربی  مرحوم  .درسی را سپری کرده بودند

اراده بود که احترام به کرامت انسانی،  متفکر و مبارزی آزادیخواه و با
اعتقاد به حقوق وآزادیهای مدنی و فردی و باالخص حس مردم دوستی و وطن پرستی محور اساسی تمام ارزشها و فعالیت 

های علمی، اجتماعی و سیاسی شان را تشکیل میداد. توّکل به خداوند متعال، نگهداری عزت نفس و تقوای سیاسی را در 
دار بود. پوهاند پژواک  پایان برخور خصی و اجتماعی میثاق عمل قرار داده و از تواضع وغنای معنوی بیهمۀ امور ش

دارای ارتباطات وسیع اجتماعی بود و دوستان زیادی از اقشار مختلف مردم افغانستان بخصوص اهل معارف، پوهنتون و 
ن شعور سیاسی محصالن وارایۀ واقعیت های تاریخ جمعیت شاگردانش داشت. دروس وخطابه هایش همه متوجه بیدار ساخت

سیاسی واجتماعی افغانستان بود که با خود گذری و صراحت بیان میداشت و با ترت گویی ها واظهار حقایق که بیان آن 
مرحوم پوهاند پژواک اولین استادی  جرأت علمی و اخالقی میخواست، اخطار و بسا نامالیمات اداری را متحمل میگردید

د که رویداد غضب پنجده توسط روسها و استرداد آن به افغانستان را در نوشته های درسی خود گنجانید و بعد از احتجاج بو
رسمی سفارت شوروی )روسیه( مورد غضب حکومت شاهی وقت قرار گرفت. . پوهاند پژواک با خودگذری و بیان 

 ۱۳۴۸حرمت و اعتماد استادان را کسب کردند و در سال احساسات بی آالیش وطن پرستی در محافل علمی پوهنتون کابل، 
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میالدی در ۱۹۷۰هجری شمسی مطابق به 

دورانی حساس به حیث اولین رئیس 
انتخابی پوهنتون کابل انتخاب گردیدند که 

درعین زمان با حفظ کدر علمی استاد 
فاکولتۀ حقوق وعلوم سیاسی نیز بودنددر 

همین دوره بود که به هدایت صدراعظم 
بر  نور احمد خان اعتمادی ــ لمر()قتو

حریم پوهنتون کابل حمله شد و پولیس و 
عساکر نظامی به صنوف و تشناب ها 

مرحوم  هجوم بردند و محصالن را کوبیدند
پوهاند پژواک خالف مشوره و سفارش 

 یاضطرار یحکومت وقت، مجلس عموم
کرد که در  ریپوهنتون را دا یعلم یشورا

 یاستادان انتخاب یهفده نفر ونیسیکم
 یپوهنتون به منظور اقامهٔ دعوا و حق طلب

در مدت سه ماه ایکه این کمیسیون مصروف مبارزۀ مدنی بود، پوهاند پژواک بر خالف توقع حکومت و  حضور داشتند.
دولت را شد و گویا حق مخالفت و انتقاد از  متضاد با موقف رسمی خود منحیث رئیس پوهنتون که مامور دولت پنداشته می

دولت که توسط  دیپوهنتون به مقابل حکومت شانه داد و بعد ازصدور اخطار شد یانتخاب ونیسینداشت، با شهامت با کم
 خم نکرد مینه تنها سر عجز و تسل دیابالغ گرد یمعارف بو ریوز

 ۀاستادان پوهنتون کابل/کتابخان یۀاز جلسات اتحاد یکیپژواک )شخص اول دست چپ( در  ی: پوهاند فضل ربریتصو

  یدیخورش 1352پوهنتون کابل/

"آنها بلکه به حیث یک وطن پرست مبارز در مالی عام در محضر استادان و محصالن و ماموران پوهنتون گفت که 
پرداخت و به  باره در پوهنځی حقوق به تدریس پوهاند پژواک دوو متعاقباً استعفا داد میخواهند از من شاه شجاع بسازند." 

ه ای از  در همکاری با عد فعالیت های شان برای تثبیت آزادیهای اکادمیک محصلین و استادان پوهنتون شدت بخشیده و
استادان سرشناس و مجرب پوهنتون، اتحادیه استادان پوهنتون های افغانستان را تأسیس و درنتیجهٔ انتخابات آزاد، سری و 

یهٔ استادان انتخاب گردید. مخالفت با طرح پیشنهادی حکومت در مورد لوایح و قوانین مستقیم بحیث اولین رئیس اتحاد
پوهنتون های افغانستان و پافشاری استادان و محصلین )از طریق اتحادیه های استادان و محصلین( برای تثبیت و برسمیت 

مکانات و منابع بهتر علمی و باالتر از شناختن حقوق و آزادیهای اکادمیک پوهنتون، ارتقای سویه علمی و دسترسی به ا
همه موقف اتحادیه در رابطه با مسایل حاد ملی آنوقت، اتحادیۀ استادان پوهنتونهای افغانستان را در مقابل حکومت قرار داد 

پوهاند ت الی سقوط نظام سلطنتی ادامه داش که این مقابله و مجادله از طریق اعتراضات مدنی و تظاهرات مسالمت آمیز
میالدی در دورۀ جمهوری محمد داوود خان بصورت همزمان به دو مقام مهم به حیث والی هلمند و  ۱۹۷۳پژواک در سال 

سال و چند ماه روابطش با رهبری وزارت داخله و  رییس عمومی پروژۀ انکشاف وادی هلمند مقرر شد ولی بعد از یک
رش به برطرفی و محاکمه ولسوال ولسوالی نوزاد والیت هلمند که متهم عده ای از مقامات بلند پایه حکومتی در اثر اصرا

طرف و در کابل به حیث رئیس پالن  حدی خراب گردید که از مقام والی والیت بره به تجاوز به خانمی شوهردار بود؛ ب
رو از  ینا و از وزارت داخله که یک چوکی تشریفاتی بود مقرر گردید. ولسوال مذکور از اعضای فعال گروه پرچم بود

پوهاند پژواک قلباً آرزو داشت که دوباره به پوهنتون رفته .حمایت وزیر داخله وقت و مقامات عالیه حکومتی برخوردار بود

و به تدریس ادامه دهد اما با وجود تقاضاهای مکرر از حکومت به این خواست شان ترتیب اثر داده نشد و ایشان مجبوراً 

وزارت داخله بکار ادامه دادند. در اوایل دورهٔ کمونستی به عرایض پوهاند پژواک برای تبدیلی به پوهنتون ترتیب اثر  در
بختانه بدست آوردن قوه حاکمه توسط رژیم  داده شد و ایشان تدریس را در پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی از سر گرفتند. بد

، کشور را به بحران جدی کشاند و آتشی را برافروخت که مردم و ارست حکومت داری رژیم بر سر اقتدکمونستی وسیا
کشور تا اکنون از زبانه های آن میسوزند. حاکمیت رژیم کمونستی خلق و پرچم بر پایه های استبداد، اختناق و ارعاب 

از قوهٔ قهریه وگماشتن  استوار بود و رژیم میخواست با توسل به این سه حربه کشور و مردم را اداره کند. رژیم با استفاده
حزبی های بی کفایت و نااهل به مقامات مهم حکومتی به اعمال ترس و رعب، تمسخر دین، بی احترامی به عقاید 

وعنعنات، حبس و اعدام بدون محاکمه پرداخته و عمالً تمام آزادیهای فردی، مدنی واجتماعی مردم را سلب کرد. پوهنتون و 
مستثنی نبوده وتعداد کثیری از استادان و محصلین مبارز روانهٔ زندان و کشتارگاه ها گردیده  سایر مؤسسات علمی ازین امر

و عدهٔ دیگر مجبوراً وطن را ترک گفته و یا در داخل کشور به مخفیگاه ها رفتند. دراین حالت پوهاند پژواک آرام نه نشسته 
هستۀ مقاومتی ملی برضد رژیم مستبد را در داخل پوهنتون  و با قبولی تمام خطرات در همکاری با عدهٔ از استادان مبارز
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به وجود آوردند. اکثر شبنامه های مقاومت مخفی در دوره تره کی و امین توسط استادان مبارز شامل این حلقه نوشته و 
میالدی  ۱۹۷۹دسمبر  ۲۵یکی دیگر ازافتخارات بزرگ وتاریخی پوهاند پژواک خطابهٔ شان است که به تاریخ  .پخش میشد

روز بعد از فرود آمدن طیارات غول پیکر روسیه به میدان هوایی کابل در تقبیح قشون کشی و عملیات نظامی روسیه  یک

در دهلیز مشترک پوهنځی های حقوق، شرعیات و ادبیات ایراد کردند که منجر به مختل شدن جریان دروس گردید. پوهاند 
ی و خبط فاحش سیاسی خوانده و آنرا برخالف معاهدات دوستی افغان_شوروی پژواک عملیات نظامی روسیه را مداخله علن

دانست و از استادان و محصالن پوهنتون تقاضا کرد تا به مقابل این تجاوز به مقاومت مسالمت آمیز بپردازند. در ظرف نیم 
پنجاه نفر  و صد حدود یک ساعت ماموران امنیتی کمونستی از مرکز پوهنتون رسیدند و پوهاند پژواک را تجرید و در

محصلین و استادانی را که دراین مظاهره اشتراک ورزیده بودند، پراگنده ساختند. اما صدای آن مظاهره و گردهمایی همان 
روز به سایر پوهنځی ها رسیده بود و فردای آن تشنج و مظاهرات در پوهنتون آغاز گردید که بعد از اشغال نظامی کابل و 

میالدی یعنی کمتر از دو ماه بعد از اشغال کشور منتج به ۱۹۸۰ل شدید شده و در ماه فبروری سال تقرر ببرک کارم
ملی بر   ه منظور انسجام بیشتر مبارزهد بخواه گردی اعتصاب و تحریم دروس از جانب استادان و محصلین مبارز و آزادی

ضد تجاوزنظامی روسیه شوروی در داخل کشور، پوهاند پژواک و عده دیگر از استادان پوهنتون، اتحادیهٔ استادان مبارز 
پوهنتون و بعداً جبههٔ آزادیخواهان افغانستان را به شکل گروه های مقاومت مخفی ایجاد کردند که اولین جلسهٔ آن در منزل 

شکیل اتحادیه و جبههٔ آزادیخواهان، تعدادی از استادان مبارز و ورزیده پوهنتون که الحمدهللا پوهاند پژواک دایر گردید. در ت
عده یی از ایشان تاکنون حیات دارند شامل بودند. از جملهٔ این استادان مبارز میتوان از ذوات محترم ذیل نام برد: مرحوم 

دکتور سید خلیل هللا هاشمیان، دکتور محمد طاهر هاشمی،  دکتور سید هاشم صاعد ، مرحوم پوهاند دکتور محمد حسن کاکر،
مرحوم داکتر یارمحمد کوهسار، دکتورمحمد عثمان روستار، مرحوم داکتر عزیزهللا لودین، دکتور رحمت ربی زیرکیار، 

و دکتور داکتر عطا محمد نورزایی، پوهاند گل رحمن قاضی، دکتور سید شریف شرف، دکتور حقایقی، پوهاند توریالی راقم 
غالم غوث. استادان دانشمند هریک دوکتور هاشمیان، داکتر محمد طاهر هاشمی، دکتورمحمد عثمان روستار و دوست 

بزرگوار پوهاند پژواک جناب محمد داود مومند مقاله های مفصل را در مورد اتحادیه استادان و جبههٔ آزادیخواهان و نقش 
ل گیری مبارزات این هسته های مقاومت ملی در مقابله با اشغالگران متجاوز کلیدی مرحوم پوهاند پژواک در ایجاد و شک

روسی و استبداد و اختناق تحمیل شده توسط رژیم دست نشاندٔه کمونستی در ماهنامهٔ وزین "آئینهٔ افغانستان" که برای 
ده امریکا نشر میگردید، نوشته اند که سالهای متمادی به اهتمام و پشتکار جناب داکتر سید خلیل هللا هاشمیان در ایاالت متح

 .آن رجوع کنند ۱۱۶و  ۲۸،  ۲۰، ۱۷، ۱۳توانند برای معلومات بیشتر به شماره های  دوستان عالقمند می

اخراج وی  حکومت کمونیستی از برای خاموش ساختن صدای آزادیخواهی پوهاند پژواک چاره ای جز زندانی ساختن و یا

میالدی پوهاند پژواک از پوهنتون اخراج و به تقاعد اجباری  ۱۹۸۳ین در اواخر سال ا از پوهنتون کابل را ندید، بنابر
سوق داده شد. اما ایشان درتمام این مدت تحت تعقیب قرار داشت وبارها برای استنطاق و توقیف های کوتاه مدت توسط 

اجازهٔ بیرون شدن را نداشت.  ر خانهٔ خود تحت مراقبت مامورین خاد قرار گرفت ورژیم کابل احضار گردید و مدتی هم د
میالدی حادثهٔ تصادم و سؤقصد علیهٔ جان پوهاند پژواک توسط دولت کمونستی با موتر جیپ روسی در  ۱۹۸۳در سال 

)مرحومه عادله پژواک( و دختر نزدیکی های منزل شان )ده بوری کابل( رویداد که در نتیجهٔ آن پوهاند پژواک، خانم شان 
شاد پژواک صدمه دیده و مدتی را در شفاخانه بستر بودند. پوهاند پژواک با وجود تکالیف و مراقبت  سال شان گوهر خرد

های شدید حکومت وقت در برابر همهٔ نامالیمات به پا ایستاد و هرگز حاضر به ترک وطن نشد و تا آخرین دم حیات از 
میالدی بدوست شفیق شان جناب  ۱۹۸۷در برابر رژیم کمونستی دست برنداشت. در نامه ایکه در سال مبارزه و مقاومت 

ملت افغان هر نوع ظلم و  "داود مومند ازکابل ارسال داشت، در مورد اوضاع کشور و مقاومت مردم چنین نگاشته بود
سراطاعت فرو نیاورده اند و ملت افغان هر چه ستم، گرسنگی و بدبختى را پذیرفته اند، اما در برابر بیگانه هیچگاه 

 ".بیشتر در این راه كوبیده شوند به همان اندازه جسورتر میشوند. پیروزى باالخره از آن مبارزان راه آزادی است

در  سالگی ــ لمر( 62)به عمر  هجری شمسی(۱۳۶۶عقرب  ۱۹میالدی )مطابق  ۱۹۸۷نوامبر  ۱۱پوهاند پژواک در 

حالی که امید آزادی و سربلندی وطن را با خروج قشون سرخ در سر داشت به اثر سکتهٔ قلبی داعیهٔ اجل را لبیک گفت و 
ه خواه کشور ب همایی جمع کثیری ازاستادان ومحصلین پوهنتون و مردم آزادی در شهر کابل، درتپه اخیر کارته نو، با گرد

 .اد! اناهلٔل و انا الیه راجعونخاک سپرده شد. روانش شاد و نامش نیکو ب

پوهاند پژواک به شکست و اخراج قشون سرخ امیدوار بود و تحقق آنرا در آیندهٔ نزدیک پیش بینی میکرد و درست دو ماه 

میالدی سرافگنده و شکست خورده خاک کشور عزیز ما را  ۱۹۸۸بعد از وفات المناک شان، عساکر روس در زمستان 
را با گفتاری از پوهاند پژواک که توسط دخترشان گوهرشاد پژواک سالها قبل در شعر زیبائی این مختصر  دترک کردن

  :گنجانیده شده به پایان می آوریم

  ستا وطنم در قلب من 
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 9تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 مشت دستم را میبندم

 جسامت قلبم را تخمین میزنم

 و بزرگى وطنم را به یاد مى آورم

 از خالق بزرگ سپاسگزار میگردم

 و بزرگى را در وسعتىكه آنهمه عظمت 

 بدین كوچكى گنجانیده است،

  .""نقشه افغانستان در مشت هاى بسته ى ماستكه میگفت  انگاه با غرور گفتار ماندگار پدرم را به یاد مى آورم

 : لست بعضی ازآثار پوهاند پژواک

 ـ افغانستان معاصر۱

 ـ مسلهٔ پشتونستان۲

 کلیفورد، ترجمهٔ فضل ربی پژواکـ سرزمین و مردم افغانستان، اثر ماری ۳

  ـ ناسیونالیزم افغانی در پهنای تاریخ )چاپ نشده(۴

ـ درام "وحدت ملی" که بار اول با هنرنمایی محصالن پوهنتون در تاالر ادیتوریم پوهنتون کابل به نمایش گذاشته شد و ۵

 *.در والیت هلمند نیز توسط محصالن پوهنتون بروی صحنه آمد ۱۳۵۲بعداً در سال 

یک، مقالهٔ جناب داکتر صاحب هاشمیان ، ماهنامهٔ آیینهٔ افغانستان ، شمارهٔ  :پاورقی ها.افغانستان یا آریانای تاریخی- ۶

 سیزدهم

 هفدهدو، مقالهٔ جناب داکتر صاحب هاشمیان ماهنامهٔ آیینهٔ افغانستان شمارهٔ سیزدهم و 

 سه، مقالهٔ جناب داکتر صاحب هاشمیان ، ماهنامهٔ آیینهٔ افغانستان ، شمارهٔ سیزدهم

**************************************************************** 

 یدرامه ا شیهم نما یکی ی اولین اتحادیه محصلین افغانستانتهایاز جمله فعال : تذکار مختصر از این گرد آورنده * 

اقوام  یو برابر یاتحاد و برادر شنامهینما نی. اباشد یمپژواک  یکه نوشته پوهاند استاد فضل الرب «یوحدت مل»است بنام 
پشتون، تاجک، هزاره و  چون یدعوت شده بودند. "نقشها زین نهیکاب یاعضا که در آن نمود یم لیمختلف کشور را تمث

ماهرانه  یلیخ گرانید موسوم به هزاره و ومیمحمد سرور تاتا، ق رزاده،یهلال ام اتیح ،یصابر کاظم میاوزبک را عظ
 .داشتندیآنها را ارائه م یمانی" و تعهد وهم پ کردندیم یباز

 وانیاز د «یوحدت مل»با ارزش است بنام  تیامروز وطن هم نها یداکتر داور که برا یپرمحتوا تیهم شعر نها نیا
این با آواز جذابش در  مرد ریپ کیرا در نقش  شصت سال قبل سروده شده و مرحوم محمد اکبر نادم آن که اشعار شان

 به خوانش گرفته بود درامه 

 یوحدت مل

 شعار توست یو نفاق و دو رنگ یبدبخت   توســت    اریها در د یکه چ نیبب ایب افغان

 هم چو ملت واحد به کار توســت جادیا    گروه خلق نیچه ساخت ز چند نیبب کهیامر
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 9تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 مردم هزاره که پشتون برار توست یا   هوش کن    است  شناخت   نام بهر  قیتفر

 و فالکــت ما ابـــتکار توســت یبدبخت    یگم شو  و مقصود  یو بکر و کلب دیز یا

 توســت اریقـضا زده در اخت یکشت نیکا   باش    ــاریهـوش  خــدا  ینا خـــدا بـــرا یا

 سرش باب دار توست  که    بدان  وطن              نیوفا دار مملکت شر ستیکه ن ینیخائ هر

 و گدا انتـــظار توسـت دیفصل شـــتا رس   رحــــم نظــــر نما روی  نا زصاحب غــ یا

 مظهر کرم کـردگار توســت شهیش نیکا            دلها مزن تو سنگ  شهیش به   بلهوس    یا          

 سخن بگو نیبه نوجوانان وطن ا نورس

 وطن از بهـــــار توست     ــــدیام چشم

ارسطو کرات ها را سخت  آگاه را به وجد آورده و انیدرامه تماشاچ نیا

و  لیدرامه را تمث که یتمام کسان یوحدت مل هٔ درام شیبعد از نماتکان داد.
} بیشترمراجعه  یاد استاد سترگ جاودانه باد.. شدند ینوشته بودند زندان

واقعیت های اولین اتحادیه » فرمائید به سطوری از این قلم تحت عنوان 
سایت  2017جنوری  31مورخ « 1949اکتبر   1328محصلین خزان 

 وزین و مردمی أفغان جرمن{

********************************************** 

 

عبدالرحمان پژواک در فوت برادر کهتر شان استاد  ه  یمرث

 پژواک یپوهاند فضل رب

 

جگر و روان پاک برادر ارجمند و بدل  ۀبروح گوش هیهد

 پژواک یفضل رب یمن مبارز مل وندیپ

 من است یرضا یاله یرضا

 من است ییخدا یمن بنده و و که

 شکوه ها دارم از روزگار یول

 را نداند بجز کردگار آن که

 یاست ما را خدا دهیآفر چنان

 یوا مییو گو میاز درد نال که

 یگفتن که وا یچو آرا ندارم

  یاخدا اینالم :خدا خموشانه

 ***  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 9تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 آرزوست امیپ کی ییروین مرا

 انتقام آرزوست هیبخت س ز

 داور مغتنم ییتو ایخدا

 جهان منتظم یداد و درست به

 من یآنکه آوا یروین بده

 من یکند پخش غوغا یتیگ به

 :از فشرده گلو یکشم ناله ا                               

 

چرخ گردون  یتفو بر تو ا"                               

 (۱)"تفو

 

  ***                       

 فلک شکوه ها سر کنم نیک ز

 کنم دریچو هرگز من ا نکردم

 اهیس میگل نیبه بافنده ا                               

 برم با تضرح به شکؤي پناه                               

 یکه بخشنده ا یکردگار یا که

 یکردم که آنرا نه بخشیده ا چه

 ستیمناجات ن نیمرادم بجز ا                               

 ستیحاجات ن ی یبجز داد قاض                               

                       ***                        

 ا چاره ساز  سازد ور چارهیب چو

 سود ار کند کس سر شکوه باز چه

 همان به که هرگز ننالم دگر                               

 چو دانم که در ناله نبود اثر                               

 کنم یبه خدا را نماز همان

 کنم یازین یصبر و تسل به

 بیندارد دگر چاره جز از شک                               

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 9تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 بیکند حادثه چون بر انسان نه                               

 کجا هنیز م یدرد دور یول

 !صبر ودرد دل من کجا؟ کجا

 حوادث مرا از وطن دور کرد                               

 و رنجور کرد ماریپس آنگاه ب                               

 بخت بود ایخود قضا بود  اگر

 هجرانم از وطن سخت بود غم

 پناهنده گشتم به ملک دگر                               

 مگر یپناه ابمیب دیکه شا                               

 بود اریبا آنکه آن خاک اغ که

 بود روح انصار هیآن تعب در

    هست اریکه هرچند اگر ملک اغ                               

 وطن گر نه، آنجا وطندار هست                               

 خود غلط بود پندار من یول

 راند زان خاک انصار من مرا

 یز نزد مهاجر کس یدیتو د                               

 !؟یمسافر کس گریشود بار د                                

 بیانصار نبود عج نگونهیاز

 بیفزونتر غر یبیار غر کنند

 (۲)ز کشتار حرب دمیگز یپناه                               

 (۳)کنونم پناهنده در دارحرب                               

 ! یاله یاله یاله یاله

 یوپناه یپشت گانهیما را  تو

 کس دادیچو بر ما کند ظلم و ب                               

 ادرسیاز تو فر ریغ میندار                               

                       ***                    

 بر سر مرا اوردیب حوادث
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 9تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 صد هزاران برادر مرا غم

 ان خواهرنه تنها برادر هزار                               

 هزاران فرزند دلبند  مادر                               

 دیو جانباز و شه یغاز همه

 دیسر فرازان سرمد سع همه

 درد من نهمهیمگر بس نبود ا                               

 !" را ز من؟یکه بگرفت " فضل رب                               

                       ***                    

 " برادر مرای" فضل رب یا تو

 برابر مرا نیصد جان شر به

 شد فضل رب  ترا نام  یچو زاد                               

سر انجام شد امر  یچو مرد                               

 رب

 یستیز کویچو نامت ن برادر

 یستیاندر دلم ن مپندار

 یبرده ا کویبرادر چو نام ن                               

 ینه پندارم هرگز که تو مرده ا                               

 زنده اندر دل روزگار ییتو

 فضل رب ومدد پروردگار ز

 راز ییز دانا دمیشن یثیحد                               

 مناز یزیبچ قتیجز از حقکه                                

 هالک است یاز خدا کل ش بجز

 مالک است شتنیخو ئیبر هست نه

 :حکمت است یکی زدیحکم ا نیدر                               

 هر قدرت است انیکه بنده نه شا                               

 سرانجام ُمرد دیهرکس ببا چو

 آنکه ُمرد و نکونام ُمرد یخه

 جهان یز ماتمسرا یتو رفت                               
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 9تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 جنان جاودان یبه عشرتسرا                               

 فارغ ز هر ماتم است کهیجا به

 است همیخندٔه پ یان زندگ در

 راز یجهان که دانا نینه چون ا                               

 :سخنور از آن گفت باز یمیحک                               

 ابر بهار دیزار نال یشب" 

 است همیپ یۀگر یزندگ نیا که

 و گفت ریبرق سبکس دیدرخش

 (۴) "است کدمیخندٔه  یکرده ا خطا

 جهان نیو من مانده در ا یرفت تو

 رنج وغم خاکدان گرفتار

 نیچن میکه من بر تو گر دینشا

 نیز حال تو باشم حز دینبا

 بر خود کنم زار زار هیگر سزد

  و ابر بهار سانیباران ن چو

 

 ۱۹۸۷ قوس یس ید واشنگتن پژواک عبدالرحمان

****************************************** 

 :ها نوشتی پ

 یطوس یفردوس.  1

 حرب : جنگ.  2

 که در ان کافران حکمروا باشند ینیدارحرب : سرزم  .  3

 ی اقبال الهور.  
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