زندگينامۀ مرحوم استاد عبدالرحمن پژواک
اقتباس و تلخيص از کتاب )الماس ناشکن(
ش))اعر دانش))مند وسياس))تدان مع))روف افغ))ان  ،مرح))وم اس))تاد عب))دالرحمن پ))ژواک فرزن))د قاض))ى
عبدﷲ ،درسال  ١٢٩٨ھجرى شمسى چشم به دنيا گشود
آث))ار ذک))اوت از ھم))ان ک))ودکى در س))يماى عب))دالرحمن) اس))تاد پ))ژواک( نماي))ان ب))ود ،وى دروس
ابتدايى را نزد پدرش که فقيه وعالم معروف عصر خ))ود ب))ود وھمچن))ان ن))زد ب))رادر ب))زرگش قاض))ى
حفيظ ﷲ در دھکدۀ آبايى خود واقع درقريه باغبانى ولسوالى س))رخرود ننگرھ))ار ف))را گرف))ت و
قبل از آنکه پا به مکتب ابتدائيه )مطلع دانش ( واقع در نزديکى قريه باغبانى بگ))ذارد ت))ا ح))د زي))اد
از نعمت سواد و دانش ابتدايى بھره مند بود .
عبدالرحمن پژواک بعد از دو سال درس خواندن در اين مکتب ،مجبور شد با پدر و فاميل خود به
کج))ه ) ک))ږه (  ،خوگي))اڼى نق))ل مک))ان کن))د ،زي))را پ))در بزرگ))وارش عھ))ده دار محکم))ه آنج))ا گردي))د.
قاضى عبد_ بعد از مدتى به محکمه مرافعه کابل تبديل شد .
يک خانۀ بزرگى را در نو آباد ده افغانان کابل خريد و با فاميل خود در آن سکونت اختيار کرد .
عبدالرحمن شامل ليسه حبيبيه شد دروس خود را در آنجا باموفقيت تمام پ))يش م)ى ب))رد و عالوت)اَ
در اث))ر اس))تعداد و ش))وقى ک))ه در ش))عر و ادبي))ات داش))ت در کنف))رانس ھ))اى ليس))ه حبيبي))ه ،اش))عار و
مقاالت خود را قرائت ميکرد و نيز ستاره درخشان تيم فوتبال آن ليسه شناخته مى شد .
وى بعد از پايان مؤفقانه دوره ليسه براى مدت دو سال در يگانه فاکولته وقت که در رشته طب بود
تحصيل کرد  .در ھمين وقت بودکه پدر شان که بحيث رئيس تميزدر ستره محکمه ايفاى وظيفه مى
نمود  ،در اثر سکته قلبى وفات يافت .
مرگ نابھنگام پدر ،تاثيرات ناگوار و عميقى در شيوه زندگى و آرامش فا ميلى وى برجا گذاشت .
چون برادر بزرگ استاد پژواک در جريان اجراى وظيفه بحيث قاضى در شمالى  ،به قتل رسيده
بود ،استاد پژواک به حيث فرزند بزرگ سرپرستى فاميل را بعداز وفات پدر ،بدوش گرفت  .ب)ه
منظور رسيد ه گى بھتر به تربي))ه ب))رادران واعض))اى فامي))ل مجب))وراً تحص))يل را ت))رک گفت)ه خان))ه
پدرى در کابل را فروخت ،اناث و خورد ساالن فاميل را واپس به باغبانى اعزام داشت .
استاد پژواک با استفاده از استعداد خود،کارعملى را ابتدا به حيث ترجمان و بعداً در ساير وظايف
پر مسؤوليت در رياست مستقل مطبوعات آن وقت آغاز کرد .
درجريان اجراى وظايف در رياست مستقل مطبوعات بنا بر استعداد خوب در شعر  ،ادب و امور
محول))ه مطبوع))اتى توج))ه مس))ؤولين ام))ور را ب)ه خ))ود جل))ب ک))رد  .وى ابت))دا در اث))ار خ))ود )وف))ا (
تخلص داشت و بعد )ارم))انجن ( را ب))ر گزي))دو ب))االخره ب))ا انتخ))اب تخل))ص ))پ))ژواک (( ب))ه واقعي))ت
انعکاس دھندۀ نداى آرمانھاى واالى جامعه افغانى و کتله بشرى گرديد .
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چکي))ده ھ))اى آث))ار و اشعاراس))تاد عب))دالرحمن پ))ژواک در ھ))ر دو زب))ان پش))تو و درى زي))ب و زين))ت
نش))رات کش))ور ش))ده و در مق))ام ش))عرا و ادب))ا ک))ه بعداًھم))ه دوس))تان و عالقمن))دان او گرديدن))د ؛مق))ام
ارجمندى را کسب کرد.
استاد پژواک در سال ١٩٤٦بحيث اتشه مطبوعاتى و کلتورى در سفارت کب))راى افغ))انى مق))يم لن))دن
توظيف گرديد و براى بارنخست به سفرو مطالعه در خارج از کشور پرداخت  .با کار در ساحه
ديپلوماتيک آشنا شد ،و در آنج))ا آث))ارى بزب))ان انگليس))ى در معرف))ى افغانس))تان و داعي))ۀ پشتونس))تان
بنشر رسانيد .
وى در طى دوره ھمين ماموريت ،تحصيالت خودرا در رشته ژورناليزم و مناسبات بين المللى در
يونيورستى ادنبره سکاتلند ،به پيش برد .
اس))تاد پ))ژواک در اث))ر ب))روز اخ))تالف نظ))ر ب))ا مق))ام س))فارت ،ازوظيف))ه خ))ويش اس))تعفى نم))وده و
درشعبه اطالعات دفتر بين المللى کار و کارگر شامل کار ش))د  .در س))ال )(١٩٤٧بع))د از يکس))ال
خدمت ،بحيث اتشه مطبوعاتى درسفارت افغانى مقيم واشنگتن ،توظيف گرديد .
بين سالھاى )١٩٤٨ـ(١٩٥٠از آنجا دوباره بحيث اتشه مطبوعاتى و کلت))ورى ب))ه س))فارت افغانس))تان
مقيم لندن تبديل گرديد ولى بعد از مدتى ،از اين وظيفه نيز مستعفى شده  ،به وطن برگش))ت نم))ود
و مدتى را بدون داشتن وظيفه رسمى سپرى کرد و درس))ال ) ( ١٩٥٣در وزارت خارج))ه توظي))ف
گرديد.
اس))تاد پ))ژواک در اث))ر اب))راز لياق))ت و شايس))تگى در ام))ور ش))عبات مختل))ف آن وزارت ،مؤف))ق ب))ه
احراز مقام مديريت عمومى سياسى گرديد )١٩٥٥ـ.(١٩٥٨
اس))تاد پ))ژواک ب))ااحراز اي))ن مق))ام پ))ر اھمي))ت توانس))ت در ھم))ه کنفرانس))ھا ى منطق))وى ممال))ک غي))ر
منسلک و بين المللى  ،بحيث نماين))ده ب))ر جس))ته افغانس))تان  ،س))ھم بگي))رد ک))ه از جمل))ه م))ى ت))وان از
عض))ويت وى ض))من ھيئ )ت افغ))انى در اول))ين کنف))رانس س))ران ممال))ک غي))ر منس))لک در بان))دونگ
ان))دونيزيا ) (١٩٥٥ک))ه اس))اس نھض))ت ع))دم انس))الک در آنج))ا گذاش))ته ش))د وافغانس))تان بحي))ث عض))و
مؤسس آن شناخته شد ،نام برد.
اس))تاد پ))ژواک در س))ال )(١٩٥٨ابت))دا بحي))ث وزي))ر مخت))ار وبع))داً بحي))ث س))فير کبي))ر و نماين))ده دايم))ى
افغانستان در سازمان ملل متحد تعيين وبه نيويارک اعزام شد.
وى براى مدت تقريبا ً چھارده سال وظايف ،اين کرسى را با موفقيتھاى چش))مگيرى پ))يش بُ)رد  .وى
با اھليت و کفايت کم نظيرى که در امور بين المللى از خود نشان داد ،به حيث يکى از چھره ھاى
درخشان و قابل اعتماد سازمان ملل متحد شناخته شد  ،بھمين دليل درجريان انجام ماموريت ،بحيث
س))فير کبي))ر افغانس))تان وظ))ايف مھ))م و متع))دد ديگ))رى ني))ز از ط))رف س))ر منش))ى مل))ل متح))د ب))ه تائي))د
اعضاى شوراى امنيت به وى سپرده شده بود.
بطور مثال:
١ـ رئيس کميته خاص براى حل معضله ويتنام جنوبى
٢ـ رئيس کميته تجديد نظربرمنشورسازمان ملل متحد
٣ـ رئيس کميسيون حقوق بشر ملل متحد
٤ـ رئيس جلسه خاص اسامبله عمومى درامور ناميبيا
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اس))تاد پ))ژواک عالوت)ا ً بحي))ث عض))و ھيئ))ت افغ))انى دردوکنف))رانس مھ))م س))ران ممال))ک غي))ر منس))لک
دربلگراد ) (١٩٦١و قاھره ) (١٩٦٤نيزاشتراک داشته است .
استاد پژواک بر اساس برازندگى سياسى واعتمادى که ن))زد سرمنش))ى مل))ل متح))د و س))اير نماين))دگان
دول عض))و کس))ب ک))رد ه ب))ود ب )ين س))الھاى )١٩٦٦ـ )(١٩٦٧بحي))ث رئ))يس بيس))ت ويکم))ين اج))الس
عمومى آن سازمان  ،انتخاب شد که کسب اين مقام ارجمند ،مايه سرافرازى بيشتر خودش و کشور
محبوبش در جامعه جھانى گرديد .
طى دوره رياست اسامبله عمومى  ،استاد پژواک رياست برخى از جلسات اضطرارى را ک))ه ب))ه
اثر شعله ورشدن جنگ بين عرب واسرائيل اوضاع بين المللى را بيش ازھر وقت ديگر ،متش))نجتر
ساخته بود؛ نيز بعھده داشت .
ھمه اعضاى شوراى امنيت و نماين))دگان ممال))ک رو ب))ه انکش))اف  ،اس)تاد پ))ژواک را بحي))ث شايس))ته
ترين کانديد مقام سر منشى آينده ياد کرده و تحقق آنرا بدون دغدغه پيشبينى مى کردند.
اس))))تاد پ))))ژواک در س))))ال )(١٩٧٢بحي))))ث س))))فير کبي))))ر دربُ))))ن آلم))))ان غرب))))ى و در ط))))ى س))))اليان
)١٩٧٣ـ (١٩٧٦بحيث سفير کبير در دھلى و بعداًبحيث سفير کبير در لندن ايفاى وظيفه نم))ود  .در
جريان ماموريت دھلى  ،وظايف مھم ذيل را نيز انجام داد :
١ـ) نماين))ده خ))اص رئ)يس جمھ))ور و رئ)يس ھيئ)ت افغ))انى در کنف))رانس س))ران ممال))ک غي))ر منس))لک
درالجزاير )(١٩٧٣
٢ـ نماينده خاص رئيس جمھورورئيس ھيئت افغانى درکنفرانس سران ممالک اس))المى در پاکس))تان
)(١٩٧٣
٣ـ عضو ھيئت افغانى درکنفرانس سران ممالک غير منسلک در کولمبو ) (١٩٧٧
استاد پژواک با کودتا ى خونين و ننگين ھفت ثور ) (١٩٧٨و مقدمه اشغال کشور از طرف ق))واى
متجاوز شوروى از مقام سفارت در لندن استعفى نموده به وطن عودت کرد  ،بمجرد مواص))لت ب))ه
کابل از طرف رژيم نورمحمد ترکى در منزل تحت نظارت قرار گرفت .
مرحوم استاد پژواک طى مالقاتيکه به اصرار ببرک کارمل رئيس دولت وقت باوى صوت گرفت))ه
بود ،از ھمکارى با ))جبھه ملى پدر وطن (( او امتناع ورزيد.

در ھمين آوان بود که صحت استاد پژواک رو به وخامت گذاشت و خونريزى بطنى پيداکرد .
وى مجبوراًبه اثر توصيه و اصرار دکتوران معالج عازم دھلى ولندن گرديد )(١٩٨٠استاد پ))ژواک
 ،بعد از انجام عمليات و بھبودى نسبى واپس به کابل مراجعت کرد و در راه آزادى کشور و اع))ادۀ
حقوق و تعيين سرنوشت آن  ،از طريق ممکنه و مخف))ى داخ))ل فعالي))ت ش))د ک))ه از جمل))ه توانس))ت ب))ه
ھمکارى يکتعداد دوستان و جوانان ))انجمن حقوق بشر ((را بصورت مخفيانه تاءسيس نمايد .
صحت استاد پژواک متاسفانه بازھم رو به خرابى گذاشت و در سال )، (١٩٨٢غرض تداوى و
مبارزه بر ضد نظام کمونيستى عازم دھلى گرديد و در دھلى با داير کردن يک کنفرانس مطبوعاتى
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در ھوتل آشوکا ضديت خود را با نظام و اشغال ممالک از طرف قواى شوروى اع))الم داش))ت و از
سازمان ملل متحد تقاضاى پناھندگى سياسى نمود .
مرحوم استاد پژواک بعد از انجام يک سلسله معالجات  ،براى جل))ب پيش))تيبانى جھ))اد ب))ر ح))ق م))ردم
آزاديخواه و مس))لمان افغانس))تان و م))ذاکره ب))ا برخ))ى از شخص))يتھاى افغ))انى و مراج))ع ديگ))ر  ،ع))ازم
آلمان شد .
سفارت پاکستان درآلمان غربى به ھدايت حکومت خود ،از استاد پژواک دعوت بعمل آورد تا جھت
مذاکره و پيدا کردن راه حل براى قضيه افغانستان بحيث مھمان برازندۀ حکومت پاکستان وارد آن
کشورگردد  ،استاد پژواک ھم تاءخيررا صواب نپنداشته عازم پاکستان شد .
بع))د از توق))ف س))ه ماھ))ه و م))ذاکرات در پاکس))تان ،مج))دداً جھ))ت مفاھم))ه ب))ا افغانھ))ا وس))ازمان مل))ل
متح)د،عازم اروپ))ا و امريک))ا گردي))ده متعاقب)ا ً ب))ه پاکس))تان ب))ر گش))ت )(١٩٨٣و ب))ه فعاليتھ))اى سياس))ى
تماسھاى مستقيم با رھبران جھادى  ،قوماندانا ن و سران اقوام و قبائيل  .دانشمندان و ژورناليس))تان
شدت بخشيده و از طريق مصاحبه ھا ونوشتن مقاالت ومض))امين در )نش))ريه مجاھ))دولس ( وغي))ره
وسايل ،ھمه را متوجه عواقب وخيم عدم اتحاد شان درجبھات نظامى و سياسى مى کرد .
چون حکومت پاکستان اين آمال و اعمال مؤثرانه استاد پژواک را مغاير منافع و پالنھاى مطروح))ه
خ))ود تش))خيص دا د؛ بع))د از م))دتى اقام))ت و موجودي))ت مزي))د اس))تاد پ))ژواک را در منطق )ۀ حس))اس
پشاور بيشتر تحمل نتوانسته رسماً او را ))شخص نا مطلوب (( اعالن داشت ت))ا ھ))ر چ))ه زودت))ر ،
خاک پاکستان را ترک گويد و تا زمان اخراج استاد پژواک را در منزل ش))ديداً تح))ت مراقب))ت ق))رار
دادند .وى باالخره به وساطت دفتر پناه گزينان ملل متحد ،عازم امريکا شد .
مرحوم استاد پژواک در نيويارک مذاکرات صلح ژنيو را ک))ه درآن ب))ه مجاھ))دين ح))ق اش))تراک داده
نشده بود با ارائه داليل معقول رد کرد و در مقابل پالن پ))نج فق))ره اى ص))لح س))ازمان مل))ل متح))د ،از
نگاه حفظ مصالح علياى مردم افغانستان ،پالن عادالنه ديگرى را ترتيب و به س))ازمان مل))ل متح))د
تسليم کرد .
مرحوم استا د پژواک  ،بعد از انجام ي))ک سلس))له فعاليتھ))ا و ت))داوى ب))ا بدس))ت آوردن وي))زۀ مس))افرت
،جھت اشتراک در سيمينار مربوط به افغانستان در اوايل س))ال ) (١٩٩١ب))ار ديگ))ر ع))ازم پاکس))تان
گرديد .
اس))تاد پ))ژواک  ،از آغ))از جھ))اد برح))ق و مل))ى م))ردم افغانس))تان  ،معتق))د ب))ه اي))ن ب))ود ک))ه رھب))ران و
شخصيت ھاى مبارز افغانى به مجرد ميسر شدن امکانات  ،مرکز واحدى را براى پيشبرد فعالي))ت
ھاى جھادى و سياسى خود در داخل کشور تعيين و مستقر سازند .
ھ))دف اص))لى از اي))ن ت))الش و اص))رار اي))ن ب))ود ک))ه پ))يش از ب))ه ثم))ر رس))يدن جھ))اد و س))قوط نظ))ام
کمونيستى  ،مجاھدين بتوانند مؤفق به ايجاد تشکيالت واحد سياسى و ادارى ش))وند ت))ا بع))داً خ))الى
سياسى و زمينه تصادم ب))ين تنظ))يم ھ))اى مختل))ف بوجودنياي))د ک))ه عواق))ب آن خيل))ى وخ))يم و درد ن))اک
براى مردم و وطن خواھد بود .
براى تحقق مفکوره فوق و ساير آرمانھاى خود ،مرحوم استاد پژواک بعد از مسافرتھاى مکرر به
اروپا امريکا  ،پاکستان و مطالعه سرد و گرم مراح))ل مختل))ف جھ))اد آزاديخواھان))ه و دليران))ه م))ردم
4

غيور افغانستان ،باالخره تصميم گرفت تا در اوايل سال ) (١٩٩١به پاکستان سفر نموده و در شھر
پشاور که ھرگز آنرا خطۀ بيگانه نمى شناخت رحل اقامت گزيند .
محل اقامت استاد پژواک در پشاور يکبار ديگر مرکز ديد و بازديد ھاى مجاھدين ،
دانشمندان  ،خبر نگاران داخلى و خارجى و يک تعداد کثير مردم وطن شد.
مداخالت محيالنه  ،حکومتھاى ھمسايه وساير کشور ھاى خارجى  ،ايجاد تفرقه بين اقوام برادر و
برابر افغان و دوام جنگ نا ميمون داخلى ،که باعث قتل ظالمانه ھزاران ھموطن بيگناه و ويرانى
مزي))د ش))ھر ت))اريخى کاب))ل و ديگ))ر نق))اط کش))ور ميگردي))د ،روح )ا ً و جس))ما ً اس))تاد پ))ژواک را آزرده
ميساخت که اين آزرده گى و انزجار خود را دايماً در مصاحبه ھا مالقاتھا  ،اشعار و نوش))ته ھ))ا ت))ا
روز ھاى واپسين زندگى پر افتخار ش اظھار داشته است .
استاد پژواک  ،بنابر خصلت خاصى که داشت شعر و اثرى اگر در سفر و حضر مى سرود آنرا به
يکى از دوستان يا اھ))ل فامي))ل م))ى س))پرد .ب))دين لح))اظ اگ))ر اث))ار منظ))وم و منث))ورى ت))ا ح))ال از اس))تاد
پژواک بصورت انفرادى و يامجموعى به چاپ رسيده ،بيش))تر در اث))ر اھتم))ام دوس))تان ي))ا اعض))اى
فاميل وى بوده است .متاسفانه حتى او به جمع آورى آثار خود تا اخير زنده گى نپرداخت .
اثار مرحوم استاد پژواک بمرات))ب بيش))تراز آنچ))ه اس))ت ک))ه ت))ا الح))ال ب))ه طب))ع رس))يده و ش))مارى آنھ))ا
بزبانھاى انگليسى ،فرانسوى عربى وروسى ترجمه و نشر شده است.
مرحوم استاد پژواک ،شخصيت خيلى عالى و قابل احترام داش))ت در ق))ول وف))ا در دوس))تى پاي))دارى
در اظھار حقايق ،صراحت لھجه و جرئت کم نظيرى از خود نشان مى داد.
استاد پژواک چھ))ره دلپ)ذ ي))ر و ص))حبت گي))را و سرش))ار از طن))ز و لطيف))ه داش))ت در وق))ار و مناع))ت
نفس ،چ))ون ک))وه پ))ر ص))البت ب))ود  ،در روش زن))دگى ب))دون ھرگون))ه تعص))ب و تکل))ف ب))ود .وط))ن و
وطنداران را زياد دوست مى داشت واحترام مى کرد .مص))الح علي))اى کش))ور را مق))دم ب))ر ھم))ه چي))ز
ميدانس)ت ب))ه مادي))ات ھرگ))ز تماي))ل نداش))ت  ،و حت))ى س))ر پن))اھى ب))راى خ))ود نس))اخت و نپ)ذيرفت ک))ه
برايش بسازند .
استاد پژواک را عالوه بردرد وط))ن و وطن)داران آواره اش ،مريض))ى دوام))دار رن))ج م)ى داد و در
اواخر اورا خيلى ناتوان ساخته ب))ود  .ض))ربه س))نگين ديگ))ر ب))رروح و قل))ب او س))کته قلب))ى و ف))وت
ھمسر گرامى او بود که سوم حمل سال ، ١٣٧٤يعنى درست دونيم ماه قبل  ،از وفات خود استاد در
پش))اور واق))ع ش))د  ،اس))تاد پ))ژواک ب))ا وج))ود ض))عف حال))ت  ،ت))اءثرخود را از دي))دن م))رگ ھمس))ر در
رباعى ذيل فى البديھه اظھار داشت که آخرين کلمات گوھر بار شعرى اش بحساب ميرود .
اى ھمسر با وفا رفيق جاويد
رفتى زجھان تيره ،ترس و اميد
داغت نتوان زدود از الله  ،دل
تا ماه بود در آسمان و تا بد خورشيد
اس)))تاد پ)))ژواک  ،ص)))بح روز پنجش)))نبه ١٨ج)))وزا س)))ال  ١٣٧٤ھج)))رى شمس)))ى ،مط)))ابق ب)))ه ٨ج)))ون
١٩٩٥ميالدى که مصادف با روز عاشورا و ماتم عالم اسالم بود به عمر ھفتاد و شش سالگى در
منطقه حيات آباد شھر پشاور وفات يافت) .انا) و انااليه راجعون(
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جنازه مرحومى بروز جمعه نزدھم ج))وزا ،طب))ق وص))يت خ))ودش در قبرس))تان آب))ايى ش))ان واق))ع در
قريه باغبانى سرخرود واليت ننگرھار در حضور جم))ع غفي))رى از رھب))ران وقومان))دانان جھ))ادى ،
نمايندگان شوراى واليات شرقى  ،علما  ،شعرا و ساير منسوبين و عالقمندان بخاک سپرده شد.
خبر وفات استاد عبدالرحمن پژواک در کمترين وقت به اطالع مردم در سراسر جھان رس))انيده ش))د
و تاثير زيادى را در بين دوستان و عالقمندان افغانى وغير افغانى ببار آورد
در مقر س))ازمان مل))ل متح))د واق))ع در نيوي))ارک ط))ى جلس))ه ايک))ه در آن س))ر منش))ى و ھم))ه نماين))دگان
ممالک عضو اشتراک داشتند  ،از وفات مرحوم استاد پژواک ابراز تاءثر شد و به پاس شخصيت
عالى و خدمات شايان اودر سازمان ملل متحدپيام ھمدردى نيز از آن سازمان صادر گرديد.

تذکر :
آژانس خبرى پژواک  ،گرچه به خانواده مرحوم استاد عبدالرحمان پژواک کدام رابطه ندارد  ،اما
اين اژانس به ھمه افغانھا با لخصوص با افغانھاى نخبه و معروف ارج ميگذارد .
بنا به ارادت خاص که اين اژانس به استاد پژواک دارد  ،زندگى نامه مختصر و نماى از فعاليت
ھاى سياسى و علمى آن را به نشر رسانيده است .
پژواک به معناى ) انعکاس صدا ( است  ،دليل گزيدن اين واژه به آژانس مذکور ميرساند که
اين آژانس صداى مردم را انعکاس ميدھد.
ھمچنان علت ديگر انتخاب اين نام  ،ارج گذاشتن به مقام واالى شخصيت ملى  ،علمى  ،سياسى و
ادبى استاد عبدالرحمان پژواک ميباشد .
دانش کړوخيل
رئيس و صاحب امتياز
آژانس خبرى پژواک
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