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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 

  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۲۰/۲۱/۲۱۰۲           فرهاد پژواک

 

 !یا حق

 توضیح مختصر در مورد خاطرات مرحوم استاد پژواک
 

چته  آن از نشتر شتده   ۀصتف  راجت  بته ی ت  دو     ،هتا  برخت   نیتت  به اهلیت ونظر  ،بد تبصره های خوب و اواخردر این 
در نشترا    ،نوشته بتود  "شت یک افغان مهاجرسرگذ از فصل  ۀخالص"مرحوم استاد عبدالرحمن پژواک زیر عنوان 

دالیت  ختود   ه پتروین پتژواک نظتر بت     مفترماین قسمت بریده شده از خاطرا  استاد پژواک را خواهرم  .خواندم افغان 
یادداشتت استتتاد   ایتتن .ه بتود ختتود نشتر  تترد  "فتتیب بتوک " ۀصت ف  درارتبتتام ملۀتلۀ پشتونستتتان   هو بتدون آگتاه  متتن بت   

پستر  ا تایم مفتترم برمتک      ومتن   .شتد  نمت    ه  اش ه استنشر شدآن  ضمایم خاطرا  و یرون از متن  ل ب پژواک
 ته بلۀت    دانتم    مت  یت ختود لوؤمس به هر حال، .میستااستاد پژواک پ  چاپ این  تاب  دربه اینسو ز مدت  پژواک ا

 .مسازروشن  ،ستا مربوم من را آنچه دهم ورا جواب این یاداشت ها بخش  از از وقت  از نشر قب  ناش  اال ؤس
 

راستت  و حرمتت قلتم را     لتی ن دانتم،   طبیلت  مت   یک امر  اختالف نظر را گویم و و بیان را لبیک م  آزادی ف رمن 
 چنین مت   ،گریزان بودسخت  و ریا استاد پژواک  ه خود از م ر. دارمنیاز  آرزو و هموطنان برداشت تبصره ودر 
 :دگوی

 

 این کار خطا باشد "پژواک"بر کردۀ ما هر کس انگشت نهد برجاست          بر نیت ما 
 

نصف آثار   متر از تقریبًاچه  ،دهم آثار استاد پژواک به مردمش ادامه م پیام و دن یمن در حد توان برای رسان
ملط   ا نونمانت را تا ایگانه دلیل   ه نشر این . استرسیده  ستانشان بدست ملت افغانایس  علم ، ادب  و سیا

 در این باره م  استاد خود. ه استصور  مستق  و مفدودیت اقتصادی من بوده آرزوی نشر آن ب ه است،ساخت
 :دگوی

 

 دامان نخواهم سری دارم ولی سامان نخواهم          گلستان دارم و
 دیوان ندارم ستم ونکردم جمع افکار پریشان          که شاعر ه

 

 . نم در حق منافقین دعای خیر م  گذارم و م را به علما نوشته ها یا  ئقۀاو  و تفلی  جز، صور  ره به
 

 مقتام و  ،  ار ردهتا، شتت ذسرگ گ چگتون  بر  ه اینست  تابحیث ه ب پژواک نعبدالرحم استاد خاطرا  نشر از مراد
 افغتان  یک شتذسرگ از فصل   خالصۀ"  خذأم و ضمایمنشر  اب و شود انداخته روشنای  بیشتر پژواک استاد مرحوم
از صتد صت فه در    بتیش این اثر در  .برخ  پرسش ها پاسخ یابندحد توان  تااست،  نوشته شده ه به قلم استاد " مهاجر
ری تا  ام ۀبا برگشت ناگهان  استاد پژواک از مهاجر  اجباری در ایاال  متفتد ، اما هنوشته شد ۱۱۰/-۱۹۱/سالهای 

را  هتا  تا ایتن یاداشتت  نیافت آن را   همچنان قاب  یاد آوری است  ه استاد پژواک موق .نام م  ماند س انهأمتپشاور ه ب
 تابخانته هتای   از طریتق   چتاپ  تتاب  این اثتر را همزمتان بتا     خط  ۀنسخ اپ  وند بزرگ به یاری خدا  .دوباره بخواند

 .خواهم گذاشتعالقمندان اختیار در بنیاد پژواک  "سایت ویب" و  شور
www.pazhwakfoundation.com 

 

 زیتادی  فرازهتای  و نشتیب و بتود  ن فتار   هتا  مفتدودیت  از ش،گونتاگون  ابلتاد  و وستلت بتا وصتف    پتژواک  استاد زندگ 
 حقتایق  و آثتار  ا ثتر . شناستند  نمت   ،شتاید  و ایتد ب چنان ههم  هنوز تا را پژواک شاید افغانستان مردمتلدادی از   .داشت

 و آثتار   ته  نداشتت  عتاد   ختود  استتاد  چته  ،استه نگرفت قرار مردم دسترسه ب  ام  و درست صور ه ب او مبارزا 
 و تبلیت   افغانستتان  ملت   مناف  و آزادی از دفاع برای تشمجاهدا یا ئجز ۀبار در یا و  ند نشر و جم  ش راهای نوشته

 رستانیدن  و حقیقتت  و حتق  از دفتاع  در ختود  از ته   آنچته  بته  و پنداشت م  حق را آن ه  آنچه به زیادتر.  ند سخنران 
گ تتار و  تردار    پنتدار،  جریتان  تلقیتب  و زنتدگ  ایشتان   در مورد فهم و گاه آ بنًا . پرداخت م  ،داشت توق  ،حق پیام

 رهت ه بت . ه استت دشت  تتر  پیچیتده ، طور ختا  ه ب تانافغانسمردم  جهاد و مل  مبارزه و بلد از آغاز امع طورپژواک به 

http://www.pazhwakfoundation.com/


  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

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

 شتود  مت   شتمرده  او اف تار  و مقتام  شناخت مناب  بهترین از ی   پژواک استاد های نوشته و آثار فلل  شرایط در حال
 .تللق دارد شان تاریخ به مردم افغانستان و  است و  مبدون   ه بدون تردید و

  ته وصتف آن   بتا  وام  وشتیده   استاد پتژواک  های نوشته تنظیم و آوری جم  ۀزمین در اخیر سال بیستدر جریان  من
 پتژواک  استاد میراث گترینربز. دارد ادامه آن ت می  برای هایم تالش هم هنوزاما تا  ،دارم را آن ۀعمد بخش امروز

 افغانستتان  متردم  بته آن   ینهتا  ۀمرحل در میراث این  ه دارم  ام  یقین اما ،است آثار همین شانای ۀخانواد و من رایب
. استتت مطبوعتتا و جهتتان  انستتانیتدنیتتای  ،افغتتان ملتتت بتته آن رستتانیدن و ح تت  متتا ملتت  فتترای  از ی تت  .دارد تللتتق
 رایبت  پتدر الن یتک   هتای  یاداشتت  و ختاطرا  امتر   ظاهر در" مهاجر فغانا یک شتذسرگ از فصل  ۀخالص" اگرچه
 گ تت  تتوان   مت  یقینتاً  و متردمش  بترای  سیاس  مبارز و  مل مجاهدیک  از است  خطاب حقیقت در اما ،ستا او نواسه

 بهتار  در اثتر  این نوشتن ۀم  ور. است برخوردارنیز  مل ، از اهمیت بزرگ آن شخص  ارزش از گذشته اثر این  ه
 بته   ته  دادنتد  وعتده  استتاد  ستال  همتان  آختر ر د بتاالخره  متن،  زیتاد  اصترار  از بلتد  و دشت  ایجاد اشنگتنو در ۱۹۲/سال 
 .پرداخت خواهند نوشتن
 استتاد  دیتدار ه بت  بتودم  نمت    تار  و تفصتی   مصتروف  اوقتات   ته   ماننتد متن   و بود جمله وزر شام  ه دارم یاده ب خوب

 از صتفبت .  میبتود  نشستته  گتننواش در گ ت م "  وته" آن به خود  ه او آپارتمان در پژواک استاد مرحوم باشتافته 
 ،بتود  متن  ملنتوی  پتدر  او .چیتدم  مت   هتا  خوشته  شتان  بیتنش  و دانش، ایمان خرمن از من. بود افغانستانۀ آیند و اوضاع

 توجه و حوصله با او و آموختمم   غرور و پا   و راست  درس او از من  .اعتماد منه ب او و داشتم اوعقیده به من
 .وشید م   من تللیم و تربیه در

 تجتاوز  و هتا  مونستت   علیته  ملت   مقاومتت  متورد  در استتاد  نظریتا   و ها خاطره جویتجس در من وبود  گرم صفبت
 و هتتا تتتالش یتتا ئجز از  تته داشتتتم عالقتته زیتتادتر متتن و گ تتت متت  ختتود از  متتتر او. بتتودم افغانستتتان بتتاالی هتتا روس

 اخطتار  و هتا  خوف لملل ،ا بین و سیاس ۀ صفن در مل  مبارزین  نا ام .میبی زا خود فهم به ،شده آگاه شان مبارزا 
 نوشتتن  بتر  متن  اصترار . فزودا م خاطرا   این نوشتن فوریت و اهمیت بر افغانستان ۀآیند ۀبار در پژواک استاد های
 و دالیت   ،نمانتده بتاق    تاریک مل  ۀمبارز و افغانستان ریخأت حقایق ازای  گوشه تا ،بود ولیتؤمسیک  شان شتذسرگ
 و هتا  ستخت   از پر پژواک استاد گ زند آخر های سال .شود روشن استاد پژواکهای  جوی  چاره و ها تپش یا ئجز

 او دانتش  و بیتنش  عظمتت  از نتوانست حوادث دست وماند باق  ر استوا همچنان ملنًا و روحًااستاد  لی ن ،بود زجرها
 :های اخیر حیا  چنین نوشتند احوال خود در سالبه من از اب خط ۀنام درایشان . ب اهد

ه بت  ناتوان  از .برخوردار آن مردم و وطن آزادی به امید نلمت از استوارم ملنًا و روحًا ،بیمارم و ناتوان جسمًا اگر"
 متردم  بخیتر  هراس و ترس و لباس و تلبیب بدون ایمان و آزادی نیروی به را اف ارم و عقاید ول   نم م  نماز اشاره
 و تلقتین  دانشت   بت   بتر  را دانتش ، ملنتوی  هتای  استار   بتر  را ملت   مبتارزه  ظ تر  ، باطت  بتر  را حتق  غلبه و ابراز میهن
 را ختود  وطتن  و ام آورده رو قلمتدان  بته  نیتام  از نتدارم  افشتان  ستر  آختتن  یتارای  پیتری  ازن چو.  نمایم م  نیاز و آرزو
 ".خواهم م  آزادو  آرام خود ضمیر مانند
 و متمتایز  دیگتران  از اش مبتارزه  در را او  ته  بتود  عتدالت  و آزادی، حتق  بته  پتژواک  استتاد  اعتقتاد  و ایمان نیروی این

 .بخشید م  استقامت و امید او به روزگار نامالیما  علیرغم
 ه ترد  بینت   پتیش  در افغانستتان را امتروزی   ایبمصت  بلۀ  از جریانتا  و  وقوع ،امروز زا قب  ها سال پژواک استاد

  ست   را او حترف  غالبًا ،م  گ ت من به استاد بلۀًا.  ه بودداد هوشدار و اخطار بارها آن وءس و وخیم عواقب از و
 یتتا   ست   تته بداننتد  آینتده  هتتای نست   تتتا دهتد  دوام مبتارزه  بتته بایتد  ملتت  ۀفریۀت  ادای و حتق  راه در  نیلتت ،شتنید  نخواهتد 
  و چته عتوامل   ه استت صتور  گرفتت    متا چت  مظتالم      ه در حق مردم افغانستان و منتاف  ملت   نده ابود آگاه هم  سان 

  نیلت ، استت  دردنتاک  ،نرستید  جتای   بته  ها تپش و ها تالش این هاین . دش افغانستان ۀملۀل ۀعادالن و واقل  مان  ح 
  .است امیدواریعبر  و باعث  ۀمای خاطر، تسل  موجب ما مفبوب  شور و افغان ملت ۀمبارز تاریخ در آنها ثبت

 

در دوران مبتارزۀ ملت  بترای     شتخ  او   ، استدالل و تالش هایهادیدچشم بر خاطرا  استاد پژواک موضوع اصل 
در چو تا   لت     صفبت باالی ملۀلۀ پشتونستان.  است از آن بلد و ۱۹۰/های  استقالل افغانستان در سالآزادی و

تمتام  متن از   . نتد  ملنت  ختود را بهتتر حاصت  مت       ارج وهتای دیگتر   نظرمپتب   بتا  استت،  این اثر به طور ضمن  آمتده 
ه بت  را اقیمانتده آثتار مرحتوم استتاد پتژواک     دهنتد تتا ایتن اثتر و ب    موقت   بتا متن هم تاری  ننتد و     تا خواهش دارم  افغان ها

 .آنهاستخود  بهمتللق این آثار همه  چه اصاًل ،ارمذاختیار شان بگ در آن م صور  درست و م 
 "در ستایت وزیتن    "روز پشتونستتان "عنتوان   تفتت هاشتمیان   هللمفترم دا تر خلیت  ا  علم  و تاریخ  ۀنشر مقالمن از 
ای شخصت  استتاد پتژواک    هت  نامته  دسترست  بته   در متورد شتنهاد  یپاز ان بتا عترا امتنت   و  ممنتونم  "جرمن آنالین افغان

  .م تن موضتوع را تلقیتب   ایتن  تمتاس ختواهم گرفتت تتا      شخصتاً  هاشتمیان آقتای  متن بتا   .   تنم  استتقبال مت    ،عنوان  ایشان
 در ت ید شتدم و مللومتا  الزم را فتوراً   مست  "آستمای  "در ستایت وزیتن    مفتترم حمیتد عبیتدی    ۀتوجت  نان از تمتاس و همچ



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

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

از موجودیتت   و هنداشتت راه تمتاس بتا متن       وی   آشتنا بایتد  ترد  ته مفتترم دا تتر ا بریوست       اعتراف. اشتمذاختیار او گ
 .ه استبود ،هشان از آنچه نشر شد برداشت به تبصرۀ ایشان مفدود ، بنًانده اآگاه نبودنیز متن خاطرا  استاد پژواک 

 

 : نم شما تش ر م  ۀقاستاد پژواک، از وقت و عال در خاتمه با این بیت
 

 زنده ام تا ز من این یک دو سخن می ماند          "پژواک"منم آن شمع حقیقت که نمیرد 
 

 با دعای خیر و احترام 
 ارشد و خدمتگار مرحوم استاد عبدالرحمن پژواک ۀ، نواسفرهاد پژواک

 ۲۱۰۲دسمبر  ۳، رجینیا، امریکابنیاد پژواک، و
 

Fpazhwak@aol.com 
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