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 08/06/2015         دوکتور محمد اکبر یوسفی

 یادی از سفیر ممتاز، مرحوم عبدالرحمن پژواک!

از قید استعمار  اد استقالل افغانستاندها، سال فراموش ناشدنی است. این سال مصادف است با استر رای افغانب م 1919سال 

های آزادمنش  برتانیه، در ساحۀ سیاست خارجی کشور. چنین روز بدون شک روز میمون محسوب می گردد، که بحق، افغان

م همچنان مصادف با سال تولد مرحوم عبدالرحمن پژواک است. در قدم اول، 1919آنرا با چنین کیفیت می پذیرند. همین سال 

بر استعداد طبیعی و زحماتش او،  دین او بوده است. ولی وقتی در نشیب و فراز زندگی، بناطبق معمول روز میمون برای وال

وطنداران و  انجام داده است، مستحق عزت، احترام و افتخارای از خود برای وطن و جامعۀ بین المللی خدمات خارق العاده 

 گردیده است.   دوستان بین المللی خود نیز

انقالب »دنیا کشوده است که یکسال از ختم جنگ اول جهانی و قریب دو سال از ه مرحوم عبدالرحمن پژواک، زمانی چشم ب 

را بخود اختیار می نمود.  سرعت مناسبات جدید و پیچیده ای بهدر روسیه سپری گردیده بود. جهان روز تا روز و « اکتوبر

سلطنتی بسن قریب ده سال رسیده بود که، سقوط رژیم 

سرحد قریب بیست ه ب اعلیحضرت امان هللا خان را دید. 

فاشیزم »سالگی قدم می گذاشت، که جنگ دوم جهانی، توسط 

از آلمان آغاز یافت. این سالیان بغرنج و دشوار، در « هیتلری

 عرصۀ ملی و بین المللی، از آن جوان با استعداد، ژورنالیست

که آموزش های تلخ بار آمد، ه شاعر ب ، نویسنده وورزیده

سوی مناسبات عادالنۀ ه شرایط جنگ جهانی، توجه او را ب

بین المللی و جهان فارغ از جنگ متوجه ساخت. از ژورنالیزم 

متین برداشت  قدم گذاشت، قدم های استوار و« دیپلوماسی»به 

 و خدمات بزرگ برای وطن و همه بشریت انجام داد.

وطن ما، خدمتگار ممتاز زندگینامۀ پربار این فرزند برومند 

صلحدوست و آزادیخواه، شخصیت  ،ملت افغان و بشریت

علمی، دانشمند، شاعر و نویسنده و دیپلومات برجستۀ جهان، 

مبلغ بی نظیر راه حق و دیموکراسی افغانستان، را می توان 

 در منابع بی شمار مطالعه کرد. 

من،  احساس اعتماد به خود و به مردم آزادمنش افغان در ذهن

را زمانی، بیشتر از پیش از خود بجا گذاشت، وقتی حین گردش در عمارت مرکزی سازمان ملل متحد در  جاویداناثرات 

 سلطنتی افغانستان، نمایندۀ خاص رژیم حیث سفیر وه نیویارک چشمم به عکس مرحوم عبدالرحمن پژواک افتاد. عکس ایشان ب
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، جای گرفته بود که پس از انتخاب در آن مقام مدت (1967 تا 1966)«متحدعمومی سازمان ملل  اسامبلۀ»در صف رؤسای 

 یکسال کامل، برای تمام ملل جهان خدمت نموده است.

 

زندگینامه و یا اینکه در حیات خویش چه وظایفی را انجام داده اند، درین مقاله نمی گنجد، طوریکه در جملۀ باالئی ذکر شد، 

ست که از مراحل مختلف، در بارۀ محتوای ا آنچه من ترجیح میدهم، این .توان دریافتسادگی می ه همچو معلومات را ب

مثابۀ گنجینه ه ت و محتوای بیانات آن مرحوم، پارچه پارچه تهیه گردد، تا آموزش و افکار سالم آن شخصیت برجسته بآاجرا

 طور منظم  جای گیرد.ه هم ب وطن ان امروز و فردایجوانهای در ذهن نسل 

 

سازمان ملل متحد، شناخته شد، می  نظر فعال در حیث یک شخصیت معروف و صاحبه نکه مرحوم عبدالرحمن پژواک، بای

خوبی تصویری را بدست آورد.  در عکس ه جهان ما، ب ای بیانات کوتاه و طویل، در موضوعات مختلف روزوتوان از محت

سازمان ملل متحد )سمت راست(  العادۀ رژیم سلطنتی افغانستان درمرحوم عبدالرحمن پژواک، بحیث سفیر و نمایندۀ فوق باال 

افغانستان »، «بولتن)»ازمان ملل متحد، دیده می شود. ساز  ، حین دیدارش«رادا کرشنان»هور هند، داکتر مبا رئیس ج

« آگست»، سال ششم، ماه 72شماره  زبان آلمانی،ه ، ب«نیوز

1963) 

 

رسمی پنج روزه را از  رئیس جمهور هند درهمان سال، دیدار

افغانستان، پشت سر گذاشته بود. این هم نمایانگر آنست که 

افغانستان، در دهۀ شصت بخصوص در عرصۀ بین المللی، از نگاه 

، بمثابۀ ستارۀ درخشان، در همه محافل و رویداد «دیپلوماتیک»

های بین المللی، حاضر بوده است. نقش فعال همان شخصیت ها، 

بدالرحمن پژواک بوده است، که در کشور حالت چون مرحوم   ع

عدم جنگ، صلح و آرامش عمومی برقرار بوده. طوریکه رهبران 

آنوقت همواره توضیح می داده اند، کشور ما در آنزمان، تنها با 

، در «حق تعیین سرنوشت پشتون ها»پاکستان، روی موضوع، 

د گردید، ، پاکستان ایجا«نیم قارۀ هند»ساحات ایکه پس از تقسیم 

اختالفاتی داشته، که خواهان راه حل سیاسی و صلح آمیز بوده 

است. مرحوم پژواک در قطار چنان استعداد های ممتاز بوده است، 

ملت ها، بعد از « حق تعیین سرنوشت»که در رابطه با موضوعات سرحدی کشور ما، با  پاکستان و هم چنان در رابطه به 

مفاهیم با ارزش سیاسی و حقوقی در اسناد تصویب شدۀ سازمان ملل متحد از خود بجا گذاشته فروپاشی نظام استعماری کهنه، 

است. در آنزمان به تمام دنیا، ثابت ساخته بودند که کشور افغانستان غیر از کشور پاکستان، دیگر با تمام کشورهای عضو 

المللی و نقش فعال مرحوم  لم کشور، در مجامع بینحسنه بوده، همان موقف سا سازمان ملل متحد، دارای مناسبات دوستانه و

عبدالرحمن پژواک، بوده که، توانسته است، بحیث رئیس اسامبلۀ عمومی سازمان ملل متحد، انتخاب گردد. خاطرۀ این 

 مؤفقیت، شخصیت بزرگ و فرزند صدیق سر زمین افغان را، برای همیش زنده و جاودان می خواهم.
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با خرسندی، سند نشر شده ایرا یافتم که از  1964متذکره، چاپ سال « بولتن»و مدارک، در  بسلسلۀ جست و جوی اسناد

متن ترجمۀ ایراد نموده اند. بناًء  « پانزدهمین سلگرد اعالمیۀ حقوق بشر»اظهارات مرحوم عبدالرحمن پژواک به ارتباط 

رم، تقدیم می دارم، امید است که سائر دوستان و گزارش را بحیث یک سند، بطور مکمل از متن آلمانی، خدمت خوانندگان محت

نویسندگان، همچو مطالب را که از نام این شخصیت واالی کشور می یابند، بدست نشر بسپارند، تا نسل های آینده از تجارب 

 ایشان نیز مستفید شوند و ما گنجینۀ فرهنگی و فعالیت سیاسی کشور ما را در عرصۀ بین المللی نیز مطلع شویم.

 16، بزبان آلمانی، صفحه 1964فبروری  ، سال هفتم،78، شماره «افغانستان نیوز»، «بولتن»ترجمۀ متن سند از 

 

 « سفیر پژواک  در بارۀ پانزدهمین سالروز اعالمیۀ حقوق بشر» 

 

عبدالرحمن پژواک، نمایندۀ دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد و رئیس کمیسون حقوق بشر سازمان ملل متحد،  سفیر 

 بیانیه ایرا بدین متن ایراد نموده اند: بمناسبت پانزدهمین سالروز اعالمیۀ عمومی حقوق بشر،

حتی هزاران سال قبل، انسان خود را با حقوق خود و با ماهیت و مفهوم آن در گیر بوده است. درین امر مبارزه برای این » 

امه داشته، فقط مؤفقیت های بدست آمده، محدود، معتدل و متواضع، بوده است. حق و علیه بی عدالتی و غیر حق الی امروز اد

بخش گردیده برسمیت شناختن این واقعیت را می توان در سطح بین المللی، از محتوای  نخست درعصر نوین این مبارزه امید

 اعالمیۀ حقوق بشر، نیز تأئید کرد. 

 

پا  1948که پس از سال »نین اساسی رسوب و ته نشینی خود را یافته است، بدینترتیب اعالمیۀ عمومی حقوق بشر در همه قوا

را برای قوانین  یسفیر پژواک بعد از آن از مثال های زیادی نام برده اند، زیرا اعالمیه اساس«  بعرصۀ وجود گذاشته است.

اشخاص انفرادی،  های غیر دولتی و ملی و قرارداد های بین المللی تشکیل می داده است. ازینطریق تعداد کثیری از سازمان

جانب  ازین اعالمیه، منفعت برده اند. نمایندۀ افغانستان با خرسندی این واقعیت را یاد آور می شود، که اعالم  سالگرد آن، از

م،  حقوق بشر و حکم قضائی مطیع و تابع هر یک از دول 1920سازمان جهانی، بطور مجلل تجلیل می گردد. هنوز درسال 

 قل بوده است. مست

 

گرچه  در درون سازمان ملل متحد،  حقوق مشترک ملل بر مبنای عزت، کرامت و حرمت انسان و مساوات بحیث یک 

واقعیت برسمیت شناخته شده، در نظرگرفته می شود، لیکن جهان نخست در شرایطی رشد و ترقی بهتر خواهد نمود، در 

مقاومت علیه حقوق یک یک و ملل دیگر تدوام و بقای خود را نمی داشت. صورتیکه در اکثریت بخش های جهان،  نیرو های 

است. تا   هاز قرون بدینسو زیر سایه  قرار گرفت انسان هنوز همواره در ترس و واهمه ها بسر می برد، که راه آن همانا،» 

 «  ی و خونریزی  دیده می شود.امروز همچنان ظالم، ستمگر، مستبد و سرکوبگر وجود دارد. هنوز هم بندگی، کنیزی و غالم

 

او )سفیر(  از یک متفکر شرقی نقل قول می نماید، که بر اساس آن بزرگترین مکلفیت انسان است، که حق خود را  بشناسد و 

اعالمیۀ عمومی حقوق بشر، نباید تنها برای تکمیل آن، بلکه همچنان برای تطبیق  بفهمد. هدف اساسی پانزدهمین سالروز

های بین المللی باشد. ماهیت و هستی اعالمیه می تواند چنین خالصه گردد:  تعقیب صلح، برای دستیابی به قرارداد 
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آزاد بودن ازترس  و واهمه، جهالت، نادانی، عدم  خوشبختی، کرامت و حرمت انسانی، حق خود ارادیت یا تعیین خودی حق و

 آگاهی  و احتیاجی.

 

المللی و خواسته های برحق ایکه عصر ما مطرح میسازد، به هیچ حکومت اجازه  برسمیت شناختن واقعیت های حیات بین

 نمی دهد، که مکلفیت های بین المللی خود را در برابر بشریت وهمچنان در برابرمردم خود، نادیده بگیرد.

 

ن جهان، بعنوان یک انسان راه رو روی سرک، به سازمان ملل متحد، بمثابۀ یک سازمان دائمی، تأسیس شده از جانب مردما

مقام رسمی، می نگرد. سفیر پژواک، گفته است که وقت  آن رسیده است، تا کشور های عضو، سازمان ملل متحد، یک ادارۀ 

دائمی بین المللی برای تمام مسائل مطروحۀ حقوق بشر ایجاد نماید، تا توسعۀ  مساعد جوابگوی خواست انسان هایی فراهم 

جریحه دار می گردد ...این سازمان باید واقعیت ها را شعوری درک نماید، که مبارزۀ انسان علیه  آورده شود، که حقوق آنها

توأم با خونریزی. ازینکه  حاکمیت خود کامگی و خود سری، ادامه یابد، حتی تا سرحدی که الزم باشد، از طریق تعمیل زور،

اسباب و وسایل صلح برای حفظ منافع بشر، دست بکار  وظیفۀ سازمان ملل متحد، بحیث یک وسیلۀ صلح شمرده می شود، با

 «باید بود.

 

می باشد، که  دنمونه های بی شمار از افکار و پیشنهادات سازندۀ  سفیر ممتاز، عبدالرحمن پژواک ثبت اسناد سازمان ملل متح

 اشد.جست وجوی آن و پی هم قرار دادن مطالب و گفته های  آموزندۀ ایشان، عاری از مفیدیت نمی ب
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