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 ۰۲/۰۵/۲۰۱۷          محمد داؤد مومند
 

 پژواک عبدالرحمنشناخت من از استا د 
 

باور دارم هر هم وطنی که به مسایل ملی کشور بی عالقه نمانده و بخصوص آنانیکه سنین شان از شصت باالست، 
با سیمای شخصیت متبارز ملی منجمله استاد عبدالرحمن پژواک آشنایی دارند، استاد پژواک یک شخصیت ذوالفنون 

ی به حیث رییس اسامبله عمومی ملل متحد کشور ما بود، او به حیث یک دیپلمات ورزیده و مسلکی توانست بار
انتخاب گردد و چانس این را هم داشت که به حیث رییس سازمان ملل متحد انتخاب شود، در محیط روشنفکران کشور 
این انتباه نیزموجود بود که دولت شاهی افغانستان به این امر موافقت نداشت، الغیب و عندهللا، اگر ذوات محترمی در 

 .سقم این انتباه نظریاتی داشته باشند امیدوارم هم وطنان ما را منجمله این کمسواد را تنویر فرموده منت گذارند زمینه صحت و
استاد پژواک عالوه بر لیاقت و اهلیت سیاسی، شاعر و نویسنده توانا بود چنانکه استاد خلیلی در بیت ذیل با مقایسه 

درت و احاطه بزرگ استاد پژواک در زمینه شعر و نثر چنین یاد شعر و نثر خود با شعر و نثر استاد پژواک از ق
 :آوری مینماید

 

 نثر من در پیش نثرش چون خزف پیش گهر
 ارــلوی خـمچو گل پهـظمم هـنظم او پهلوی ن

 

من بار اول استاد پژواک را که درصنف دهم لیسه حبیبه بودم، با یک رفیق خود بنام ربانی رسولی که صاحب طبع 
هوتل کابل مالقات نمودم، استاد پژواک در آن زمان نماینده دایمی افغانستان در ملل متحد بود، در  شاعرانه بود در

همان روز مرحوم گویا اعتما دی و مرحوم نزیهی نیز در آجا حضور داشتند، بخاطر دارم استاد پژواک کتاب علی 
عری را داشتند، بعدا استاد پژواک شدر دست داشت وبر آن مالحظات انتقادی « در قلمرو سعدی»بنام  دشتی را

 پژواک صاحب اجازه ده چی دا» :، من به استاد پژواک گفتمخاتمه می پذیرفت« هم گذشت»خواندند که ابیات آن به 
اختیار من گذاشت، من به اقتفاء شعر مذکور شعری نوشتم که  پژواک با مالطفت و تبسم، آن شعر را در« شعر ولولم

 :خاطر دارم و آن چنین استتنها مقطع آن را ب
 

 از درد دل تپیدم به پژواک چون جرس
 روزی رسد که این دل ناکام هم گذشت

 

سره رود، ننگرهار مالقات نمودم، والده استاد پژواک رحلت « باغوانی» بار دوم استاد پژواک را در قریه آبایی شان،
ن روز را در خدمت استاد آه ننگرهار رفتیم و نموده بود و من با جمعی از دوستان بمنظور اتحاف دعا از کابل ب

استاد پژواک را برای آخرین بار به معیت پوهاند  .عام چاشت را با ایشان صرف نمودیمپژواک سپری نمودیم و ط
فضل ربی ژواک بعد از کودتای سردار داؤد در هوتل بین المللی کابل دیدار نمودم، پوهاند پژواک قبل از من داخل 

قب پوهاند صاحب خود شور نخورد ولی همینکه در تع تاد پژواک فکر کرد که او تنهاست و از چوکیاطاق شد و اس
مرا دید بمنظور مصاحفه از جا برخواست و طبعا جناب شان مرا بخاطر نداشتند، من از استاد پژواک به ارتباط قانون 

دا به ښه وی چی دا کار د قانون په چوکاټ »: نیست ولی استاد پژواک فرمودند کهسؤالی نمودم که دقیق به خاطرم 
 « کی وشی

، با استاد پژواک تماس فضل ربی پژواکدر سال های هجرت در اضالع متحده مخصوصا به اساس سفارش پوهاند 
احب دا آواز مو لږ ضعیف پژواک ص»: یلفونی به جناب شان عرض نمودم کهتیلفونی داشتم، باری در صحبت ت

 «نه یم چی د خپل آواز په غم کی اوسم سندرغاړیزه خو »: ژواک به ظرافت جواب دادند کهاستاد پ« معلومیږی
خانواده پژواک یک خانواده وطندوست و علم پرور بود، برادر شان پوهاند فضل ربی پژواک که افتخار شاگردی و 

بل بود، استاد فضل ربی پژواک دوستی شان را داشتم اولین رییس انتخابی و اولین رییس اتحادیه استادن پوهنتون کا
ببرک کارمل را خطاب شاه شجاع ثانی داد و ببرک در عکس العمل خود گفته بود که تاریخ در مورد من قضاوت 

خود قضاوت نمود و موصوف در اخیر روز های محنت بار کارمل خواهد نمود. واقعیت این است که تاریخ در مورد 
 .وطن اظهار ندامت مینمودمادر ، بر گذشته سیاه و خیانت به شده از دربار کرملنرانده  شخص در حیرتان مانند یک

 : عنوانی این شاگرد خود مینویسند شانهای نامه یکی از پوهاند صاحب پژواک در 
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ر من از مدت تقریبا پنج سال به اینطرف است که به حیث یک شخص نامطلوب از پوهنتون رانده شده ام و افتخا»
دارم بر اینکه بحیث یک استاد افغان در نخستین روز سیاه و تیره ای که خوشبختانه عکس العمل ملی و بین المللی 

 :نیز دریافت انجام دادم وبه این گفتار استاد سخن خلیلی که میگوید
 

 نـوش کـن گـناله ای جانسوز وط
 هر چه به جز اوست فراموش کن

 

ر و نا توان شده ام و کار دیگری از من ساخته نیست معذا آرام نیستم و تا جامه عمل پوشانده ام. گرچه اکنون زهی
ملت افغان هر نوع ظلم و  .روشن گردد.. یا این روز سیاه ما وقتی آرام نخواهم نشست که یا مرگ به سراغم آید و

رچه بیشتر درین راه ستم، گرسنگی و بدبختی را پذیرفته اند ولی هیچگاه سر اطاعت فرود نیاورده اند، ملت افغان ه
 «...تر میشوند، پیروزی سرانجام از آن مبارزان راه آزادی است کوبیده شوند به همان اندازه جسور

پوهاند صاحب پژواک، در دوره حکومت سردار نوراحمد اعتمادی برنده جایزه لینن و مانند داکتر محمد حسن شرق 
وظیفه ریاست پوهنتون انتخابی استعفاء داد و در ضمن  یکی از مهره های مهم و مورد اعتماد دولت شوروی، از

حکومت میخواهد از من شاه شجاع بسازد ولی من شاه شجاع » :رتباط دایر شده بود فرمودند کهمیتنگی که به این ا
 «.نیستم

داؤد خان سردار صاحب  ر محمد حسن شرق از زمره یارانناگفته نماند که سردار نور احمد اعتمادی نیز مانند داکت
تالش نمود تا با انتخاب سردار نور احمد اعتمادی به حیث صدراعظم، پل اعتماد  شمرده میشد و شاه سابق مذبوحانه

 .و تفاهم را میان خود و آغه الله شا ن یعنی داؤد ایجاد کند، که مثمر، ثمری نگشت
الق بود، ایشان وظیفه ریاست مؤسسه برادر دوم استاد پژواک عتیق هللا خان نام داشت که یک مجسمه تواضع و اخ

 .فرانکلین را به عهده داشتند
سیستانی خوانده بودم که سردار داؤد میخواست به پژواک یک خانه اهداء کند که استاد من در یکی از مقاله های استاد 

پژواک آن را محترمانه رد کرده بود. پژواک چیزی که در زندگانی خود به آن احتیاج و ضرورت نداشت خانه بود، 
ومفشن عادت کرده بود  پژواک از یکطرف نه زن داشت ونه اوالد، واز جانبی هم پژواک به زندگانی لوکس و مدرن

و بهر جایی که میرفت در لوکس ترین هوتل های آن شهر زندگی میکرد، چنانکه درزمان مسافرت شان در کابل نیز 
به خانه برادران و دختر خود زندگانی نمیکرد و ابتداء همیشه در هوتل کابل که لوکس ترین هوتل وقت خود بود 

بین المللی در آن هوتل رحل اقامت مینمودند. البته بعد از کودتای ثور که تشریف میداشتند، و بعد از اعمار هوتل 
سالیانی در کابل مقیم شدند به احتمال قوی در خانه مجلل داکتر نعمت هللا پژواک واقع در در وزیر اکبر خان مینه 

 .رحل اقامت گزیدند
ریاست جمهوری را با صالحیت عام  یتنداؤد خان باید به عوض اعطاء خانه به پژواک، باید چوکی صدارت و معاو

و تام به وی تفویض میکرد و خود صرف به شکل یک سمبل و موقف تشریفاتی در ارگ، خود را با اشعار عالمه 
 .اقبال که به آن عالقه مند بود مصروف نگه میداشت. ولی: این خیال است و محال است و جنون

بعد از سقوط رژیم داؤد خان بکابل برگشت و سال های طوالنی  یکی از اشتباهات سیاسی مرحوم پژواک این بود که
اقبال غالمی بود، در بند » در زیر سایه حکومت غالمان شوروی سپری نمود، چیزی که پژواک در یک بیت خود 

 .عالمه داکتر اقبال مرحوم را بدان متهم نموده بود« امامی بود 
سال هشتاد عیسوی پیشنهاد خود را بمنظور تشکل یک کمیته،  بنابر همچو یک مالحظه، زمانیکه استاد پژواک در

عنوانی شخصیت های مطرح سیاسی کشور منجمله داکتر صاحب حامد، داکتر یوسف خان، داکتر طبیبی و دیگران 
ارسال داشت، با عکس العمل بسیار شدید داکتر صاحب حامد که یک شخصیت نهایت با پرنسیپ و دارای تقوای 

 .و جامعه ما بود، مواجه گشت سیاسی بود کشور
ور مرکز خاک های مغصوبه کشور ما توسط انگلیس اپژواک باری بمنظور خدمت بوطن و داعیه آزادی کشور به پیش

مسافرت نمود که در اول از طرف حکومت پنجابستان به فکر اینکه او را نیز مانند امیران  و پاکستان، بدان دیار
جابستان استعمال خواهد نمود محترمانه استقبال نمود. ولی دیری نگذشت که استاد مزدور جهادی به نفع منافع ملی پن

پژواک به حکم و مشرب وطن خواهانه خود در اخبار مجاهد ولس که به مدیریت محمد حسن ولسمل انتشار میافت 
 :ا مورد انتقاد قرار داده نوشت کهحکومت جنرال ضیاء ر

لت پاکستان حق ندارد به عنوان وصی در مجامع جهانی از ملت افغان نمایندگی ملت افغان عدیم االاهلیت نیست و دو»
 « نماید.

همان بود که به امر جنرال ضیاء، پلیس پاکستان توظیف گردید که استاد پژواک را با بی حرمتی تمام از کشور اخراج 
وسف خان مرحوم نیز با درک خالء بزرگ داکتر ی ندان سازد، ناگفته نماند کهنموده و محمد حسن ولسمل را روانه ز

زعامت سیاسی در صفوف تنظیم های جهادی، مسافرت های ممتد به اضالع متحده و کشور های اروپایی بعمل آورده 
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وطنان تأکید میکرد مل آورد و در صحبت های خود با همبا اعضاء کانگرس ایاالت متحده در زمینه مالقات های بع
در زمینه از سرعت عمل کار گرفته شود، موصوف به همین منظور به تشکل جمعیت که فرصت کم است و باید 

غربی و در رأس اضالع متحده، پالن و پروگرامی دیگری برای افغانستان  تحکیم وحدت ملی پرداخت. ولی دول
 .داشت و در غم آزادی ملت افغان نبود

به ارتباط اخراج استاد پژواک، که موصوف از شرف و آبروی ملت افغان حمایت  آنچه مایه تأسف فراوان است
میکرد، تنظیم های مزدور و قالده به گردن آی اس آی و دولت پاکستان خود را کامال بی تفاوت نشان داده کوچکترین 

مین ارسال وزیر خارجه تنظیم گیالنی حد اقل میتوانست عکس العملی از خود نشان ندادند، تکنوکراتی مانند هدایت ا
موصوف نیز به گفته استاد پژواک که یک مکتوب احتجاجیه به وزارت خارجه پاکستان در زمینه ارسال نماید ولی 

 .با بی تفاوتی کامل گوش های خود را کر انداخت« غالمی بود و در بند امامی بود»
ز پر آوازه ترین قوماندانان به اصطالح جهادی که ادعای جنگ با قوای شوروی و هم چنان قوماندان عبدالحق یکی ا

د که محل بود و ینماد را توظیف از افراد مسلح خوحکومت مزدور کابل را داشت، به آسانی می توانست پنجصد نفر 
لکه اوردوی پاکستان ور، باباش استاد پژواک را تحت محافظت قرار داده، باور دارم نه تنها قوای چلوس پلیس پیش

ت نزدیک شدن به آنجا را نمیداشت، متآسفانه شعر استاد پژواک در مورد موصوف نیز صدق میکرد و او مقام أجر
 .معنوی باالتر از این نداشت

 .ارجحیت روابط بر ضوابط، متکی بر پرنسیپ های ملی، مغایر ارزش های وجدان ملی است و بس
 

 پای
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