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 برگی از زندگی و آثار 
 بزرگمرد افغانستان استاد عبرالرحمن پژواک

 وفاتشمناسبت بیستمین سال به 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 است وفات استاد عبدالرحمن پژواکمیالدی بیستمین سال  2015امروز هشتم جون 

 
این و راستین قلم این مرد یکجا شده به روح پر فتوح بزرگ، مرد با همه ارادتمندان و هواخواهان این این کمینه 

را  شرا آزاد و یادوی درود بی پایان می فرستم و روان پاک  افغانستان پرکار و صادقورزیده، دار دانشمند، سیاست

 جاویدان می خواهم. گرامی و

 

زیبای شهر  ریخیأدر دامان باالحصار تخان قاضی عبدهللا  ۀمیالدی در خانواد 1919ک در سال عبدالرحمن پژوا

عمر برای سعادت، خوشبختی و غنای ارزش های ملی افغانستان دم و قدم زد و به  ۀغزنه چشم به جهان گشود. هم

 با زندگی ، در شهر پشاورمیالدی 199۵جون سال  8مطابق به  شمسیهجری  13۷۴جوزای سال  18روز پنجشنبه 

 .لسوالی سرخرود والیت ننگرهار به خاک سپرده شدباغبانی و ۀوداع گفت و در قری
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کار مصروف ریخ آغاز کرد، بعد در ریاست مستقل مطبوعات أش را از انجمن تا گی کاریعبدالرحمن پژواک زند

آن  مؤسسیناز یکی را که خودش « د باختر آژانس» مقام ریاستها  بعد اصالح و ۀول روزنامؤد. مدتی مدیر مسش

 .عهده داشتبه ریاست پشتو تولنه را  سپس بود، به عهده گرفت
 

 .در ادارات مختلف مطبوعاتی و فرهنگی، به اصل آزادی بیان وفادار ماند وظائفشپژواک در ایام عبدالرحمن 

رش غیره نهاد های بین المللی ار کشو و« یونیسف»، «حقوق بشر»، «یونسکو»در سازمان های پژواک  استاد

 وجه نمایندگی کرده است.  الی ترینافغانستان به ع
 

در  فرهنگی سفارت افغانستان در امور خبری و مشاورعنوان ه قدم گذاشت و ب سیاستبه دنیای میالدی  19۴۶در سال پژواک 

های درخشان  پس از فعالیت او کارمند وزارت امور خارجه شد 19۵1منصوب شد. در سال  امریکا  ۀمتحد الع ضا انگلستان و

رتبۀ سفیر کبیر به حیث نمایندۀ دائمی به "پادشاه افغانستان" در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه  و مثمر

 در توانستپلوماسی یی و دادارافغانستان در سازمان ملل متحد منصوب گردید و به اثر لیاقت و درایت در امور 

حقوق بشر و تحرک عدم  ۀدر پیوستن افغانستان به اعالمی یو  گردد.سازمان ملل متحد به پژواک ملت افغان مبدل 

زمانی به اثر درخشش هایش در سازمان ملل از طرف  .ای را ایفا نمودش برازنده انسالک در عرصه بین المللی نق

تخار بزرگی به لل متحد انتخاب گردید که افگنگرۀ عمومی سازمان مذکور به حیث "رئیس مجمع عمومی سازمان م

 .وطن و طندارانش نصیب شد

شور در راه جلب توجه این کت ه افغانستان مصدر بزرگترین خدمابه حیث سفیر اعلیحضرت پادشاانکلستان  و وی در آلمان، هند

 شده است.ساحات ها ب سوی کمک به افغانستان در همه 

ت. پس به افغانستان بازگشکمونیستی در کابل و عدم موافقت با نظام کمونیستی ویرانگر بعد از کودتای  19۷8در سال پژواک 

به دلیل بیماری اجازٔه خروج از کشور را یافت  م1982بسر برد و تنها در سال  نظر بند خانگی  او در افغانستان به از بازگشت

 .سکونت نمود پاکستان  پیشاور شهر  درو پس از آن  حیات بسر برد ۀ امریکامتحد ضالعدر ا 1991و تا سال 
 

گفته می  «تحق خود ارادی»ملت هاست که به آن حق تعیین سرنوشت  یک تن از مبتکرین و مؤسسیناستاد پژواک، 

این افتخار  .سازمان ملل قید شده است پژواک به حیث حق مسلم ملت ها در منشوراستاد شود که در اثر تالش های 

خوانید و حظ ب این معروضه ثبت شده است ببینید، بزرگ او و مردم افغانستان را شما می توانید در لینکی که در پایان

 ببرید.

، "امهناهید نۀ حماس"، "انوی بلخبعبارتند از: "زیاد به نشر رسیده است که کتب و آثار اد عبدالرحمن پژواک از است

پیامبر ۀ ترجم"، "های کوهی گل"، "آواره"، "یک زن"، "مردان پاراپامیزاد"، "افسانه های مردم"، "گل های اندیشه"

  .ها اثر دیگرو ده  "الماس ناشکن"، "اشعار تاگور"ترجۀ ، "خلیل جبران

ست بیمند به اندیشه های انسان بود که اینک با گذشت از تبار آزادگان و باور ای آزاده ستاد عبدالرحمن پژواک مردا

 .ش همچنان زنده و باقیستا آزاد و انسانی ۀاز خموشی وی کالم و اندیش سال

 

 :گوید میچنین  "اقبال الهوری"عالمه ذیل از  ۀسرودپاسخ به در افغان  توانایشاعر پژواک عبدالرحمن استاد 
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 عقل است غالم من امام منعشق است   آزادم عشق است امام من ۀن بندـم

 ن این ماه تمام منـن کوکب شام مـای  هنگامٔه این محفل از گردش جام من

 وا ها زد در حلقه دام منـمستانه ن  جان در عدم آسودٔه بی ذوق تمنا بود

 مرگست دوام تو عشق است دوام من  صحبت ما تا چند رنگ و بو اینای عالم 

 ام او دریاب مقام منـقـاین است م  ضمیرم او ضمیرم او پنهان بهپیدا به 

 

 اقبال الهوری

 

 

 بادار ندارم من، کس نیست غالم من  ن مقتدای خویشم، کس نیست امام منـم

 مقام من آنجاستدل آوردم، رو سوی   خود هستم ۀاز روی و ریا رستم، تا قبل

 نـام مـیـبر سینه نهادن دست، نبود به ق  نیست م کردن زانوـآداب رکوع من، خ

 ، پر بودن جام منبه ساقی نیستمحتاج   فروغ اندوز خورشیدم، نه ماه ۀمن چشم

 هر کوکب، ثبت است دوام من ۀبر جبه  م و آوارهـایـیاره، بر جـس چون ثابت و

 ه، بفرست سالم منــوانـارف دیــر عـب  اشارت کنرزانه، از دور ـد فـبا عاب

 ن پخته، در فطرت خام منـاندیشه م  ایکاش نمی بودم، انسان که نمی گردید

 من بنده آزادم، کس نیست امام من  ود، در بند امامی بودــاقبال " غالمی ب

 است پیام من جوانان را، اینپژواک"   پژواک ندای خود، هستم نه صدای غیر

 عبدالرحمن پژواک

 

 منابع:

 نشرات رادیو آزادی 

 ن سایت سازمان ملل متحد که شما خوانندۀ عزیز می توانید سوانح مکمل و کارکرد های مهم داخلی و بی

 المللی پژواک بزرگ را به کمک لینک آتی مطالعه فرمائید.
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