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2012دسمبر  3، رجينيا، امريکابنياد پژواک، و   

!يا حق  

 توضيح مختصر در مورد خاطرات مرحوم استاد پژواک

چه مرحوم استاد آن از ی نشر شدها نويسنده راجع به يکی دو صفحه نظر به اھليت ونيت تبصره ھای خوب وبد در اين نزديکی ھا
اين   خواندم. در نشرات افغانی نوشته بودند بنام من »شت يک افغان مھاجرسرگز از خ(صه فصلی«عبدالرحمن پژواک زير عنوان 

قسمت بريده شده از خاطرات استاد پژواک را خواھرم محترمه پروين پژواک نظر بد4يل خود و بدون آگاھی من با ارتباط به معضلۀ 
که در جريان  خاطرات وضمايم يرون از متن کلیب يادداشت استاد پژواک اين  .فيس بوک خود نشر کرد ی صفحه درپشتونستان 

ز مدتی درپی چاپ اين کتاب من به کمک پسر کاکايم محترم برمک پژواک ا نميشد. يث يک کتاب ميباشد نشر شد که کاشچاپ بح
.مروشن بساز مربوط منست را آنچهرا جواب بدھم و ناشی سوا4تکه بعضی ميدانم  يت خودلوومن مس به ھر حال،  م.ھست  

 ھموطنان برداشت تبصره ودر اخت(ف نظر راطبيعی ميدانم، 4کن راستی و حرمت قلم را  آزادی فکرو بيان را لبيک ميگويم والبته، 

سخت گريزان بود, چنين ميگويند: .  استاد پژواک که خود از مکر و رياآرزو ونياز ميکنم  

اين کار خطا باشد» پژواک«برجاست          بر نيت ما  نھد ما ھر کس انگشت بر کردۀ  

من به سعی خود در حد توان برای رساندن آثار استاد پژواک به مردمش ادامه ميدھم چه تخمينا" کمتر ازنصف آثار علمی، ادبی و  
را تا حال معطل ساخت آرزوی نشر آن بصورت مستقل و  مانتااين يگانه دليلی که نشر   سی شان بدست ملت افغان رسيده است. سيا

:ن باره ميگوينددر اي استاد خود محدوديت اقتصادی من بود.   

 سری دارم ولی سامان نخواھم          گلستان دارم ودامان نخواھم

 نکردم جمع افکار پريشان          که شاعر ھستم وديوان ندارم

در حق منافقين دعای خير ميکنم. ميگذارم ورا به علما  قضاوت و تحليل جزئياتبھر حال،   

 مقام و شتسرگز چگونکی مورد در حال تا آنچه با4ی که آنست بحيث يک کتاب پژواک عبدالرحمان استاد خاطرات نشر از مراد

 لمق به که را »مھاجر افغان يک سرگزشت از فصلی خ(صه« ماخذ و ضمايم با و انداخته روشنايی ماست اختيار در استاد مرحوم

نوشته شد و با برگشت  1989 – 1990اين اثر در زيادتر از صد صفحه در سالھای   حد توان تکميل کرد. تا شده نوشته استاد خود

ھمچنان قابل ياد آوری است که استاد   ناگھانی استاد پژواک از مھاجرت اجباری در ايا4ت متحده امريکا بطرف پشاور نامکمل ماند.
 کتابخانه ھای کاپی اصل اين اثر را ھمزمان با نشر کتاب انشا الئه در اختيار ع(قمندان در  .ع نيافت انرا دوباره بخواندپژواک موق

سايت بنياد پژواک خواھم گذاشت. و در ويب کشور  

 www.pazhwakfoundation.com            

 پژواک ھم شايد . بود گوناگون ابعادش و آزاد آن وسعت ،فارغ ھا محدوديت از داشت زيادی ھای فراز و نشيب پژواک استاد زندگی

 بدسترس کامل و درست بصورت او مبارزات حقايق و آثار اکثر . شناسند نمی شايد و بايد چنانکه ھنوز تا افغانستان مردم بعضی را

 خود مجاھدات جزييات باره در يا و کند نشر و جمع را خود ھای نوشته و آثار که نداشت عادت خود او چه است نگرفته قرار مردم

 و حق از دفاع در خود از آنچه به و ميپنداشت حق آنرا آنچه به زيادتر . کند رانی سخن و تبليغ ملی منافع و آزادی از دفاع برای
 آزاد انديشه و کردار پندار، جريان تعقيب و اززندگی ايشان فھم و آگاھی بنآ . ميپرداخت داشت توقع حق پيام رسانيدن و حقيقت

 و آثار فعلی شرايط در حال بھر . گرديد تر پيچيده افغانستان جھاد و ملی مبارزه به صورت عموم و بطور خاص بعد از آغاز پژواک
به مردم  وبدون کم وکاست و در ھر حال ميشود شمرده او افکار و مقام شناخت منابع بھترين از يکی پژواک استاد ھای نوشته

  افغانستان وتاريخ آنھا تعلق دارد.



 خود نزد را آن عمده قسمت يک امروز باوجوديکه و وشيدهک شان ھای نوشته تنظيم و آوری جمع در اخير سال بيست اززيادتر من

 است آثار ھمين شان خانواده و من به پژواک استاد ميراث گترينربز . دارد ادامه آن تکميل جھت در من ھای ت(ش ھم ھنوزه دارم

 ملت به آن رسانيدن و حفظ ما ملی فرايض از يکی و دارد تعلق افغانستان مردم به ینھائ مرحله در ميراث اين که دارم کامل يقين اما

 يک ھای ياداشت و خاطرات ظاھر در »مھاجر افغان يک سرگزشت از فصلی خ(صه« چه اگر . است انسانيت دنيای و افغان

 می يقين به قريب گمان به و مردمش برای سياسی مبارز و ملی مجاھد يک از است یخطاب حقيقت در اما اوست نواسه به پدرک(ن

 در 1985 سال بھار در اثر اين نوشتن همفکور . است برخوردار ملی و شخصی بزرگ ارزش از ھمزمان اثر اين که گفت توان

.پرداخت خواھند امر اين به که دادند وعده  بمن استاد سال آن آخر در با4خره من، زياد اصرار از بعد و گرديد ايجاد اشنگتنو  

 بودم نشسته واشتگتن در ميگفت کوته آن به خود که او آپارتمان در پژواک استاد مرحوم با و بود جمعه وزر شام که دارم بياد خوب

 از و شتافته استاد بديدار نميبودم کار و تحصيل مصروف که ديگر شبھای مانند آنشب . بود افغانستان آينده و اوضاع از صحبت

 درس او از من . اعتماد بمن او و داشتم عقيده او به من ،بود من معنوی پدر او . ميچيدم ھا خوشه شان بينش و دانش ايمان خرمن

.وشيدک من تعليم و تربيه در توجه و حوصله با او و آموختم غرورو پاکی و راستی  

 با4ی ھا روس تجاوز و ھا کامونست عليه ملی مقاومت جريان در استاد نظريات و ھا خاطره جویتجس در من و گرم صحبت

 .مبيفزان خود فھم به شده آگاه شان مبارزات و ھا ت(ش جزييات از که داشتم ع(قه زيادتر من و ميگفت خود از کمتر او بودم افغانستان
 و اھميت بر افغانستان آينده باره در پژواک استاد ھای اخطار و ھا ،خوف المللی بين و سياسی صحنه در ملی مبارزين ناکامی 

 تاريخ حقايق از گوشه يک تا بود مسووليت يک من برای شان سرگزشت نوشتن با4ی من اصرار . ميفزود اوراق اين نوشتن فوريت

 استاد زندگی آخر سالھای.  شود روشن او جويی چاره و ھا تپش جزييات و د4يل ،نمانده تاريک افغانھا ملی مبارزه و افغانستان

 او دانش و  بينش عظمت از نتوانست حوادث دست و استوار ھمچنان "معنا و روحا" ليکن بود زجرھا و ھا سختی از پر پژواک

  احوال خود در سالھای اخير حيات چنين نوشتند:به من از  اب ی خط نامه در .  بصورت مثالبکاھد

 ميکنم نماز باشاره ناتوانی از. خوردار بر آن مردم و وطن آزادی به اميد نعمت از استوارم معنا و روحا بيمارم و ناتوان "جسما راگ«

 باطل بر را حق غلبه و ابراز ميھن مردم بخير ھراس و ترس و لباس و تلبيس بدون ايمان و آزادی نيروی به را افکارم و عقايد ولی

 سرافشان آختن يارای پيری از چون نمايم می نياز و آرزو و تلقين بيدانشی بر را دانش معنوی ھای اسارت بر را ملی مبارزه ظفر

.»خواھم می آزاد آرام خود ضمير مانند را خود وطن و ام آورده رو قلمدان به نيام از ندارم   

 نام(يمات عليرغم و متمايز ديگران از اش مبارزه در را او که بود عدالت و آزادی حق به پژواک استاد اعتقاد و ايمان نيروی اين

.ميبخشيد استقامت و اميد او به روزگار  

 آن سو و وخيم عواقب از و ميکرد بينی پيش را امروزی در افغانستان مصيبت بعضی از جريانات و وقوع قبل سالھا پژواک استاد

 فريضه ادای و حق راه در 4کن شنيد نخواھد کسی را او حرف "غالبا که است گفته من به خود بعضا .  داد ھوشدار و اخطار بارھا

که در حق مردم افغانستان و منافع ملي ما چی  بودند آگاه آن بر کسانی يا کسی که بدانند آينده ھای نسل تا بدھد دوام مبارزه به بايد ملی
 نرسيد جايی به ھا تپش و ھا ت(ش اين اينکه  .شد افغانستان معضله عاد4نه و واقعی مظالم صورت گرفت و چه عوامل مانع حل

. است اميدواری مايه و تسلی موجب ما محبوب کشور و افغان ملت مبارزه تاريخ در آنھا ثبت 4کن است دردناک  

در دوران مبارزۀ ملی برای آزادی واستق(ل  شخص او  بر سر چشم ديد، استد4ل و ت(ش ھای خاطرات استاد پژواک موضوع اصلی
وبعد است.  صحبت با4ی معضلۀ پشتونستان و پس نظر ھای ديگر در چوکات کلی اين اثر ضميمی گفته  1980افغانستان در سالھای 

ا بھتر حاصل ميکند.  من از افغانان خواھش دارم با من ھمکاری کنند و لطفا" بمن موقع بدھند تا يتواند ولی ارج ومعنی خود رشده م
مث("   آنھاست. بهبصورت درست و مکمل به اختيار شان بگزارم چه اص(" متعلق  را اين اثر و باقيمانده آثار مرحوم استاد پژواک

ای شخصی استاد پژواک عنوانی ايشان را با عرض امتنان ھ نامه رسی بهلئه ھاشميان راجع به دستپيشنھاد محترم داکتر خليل ا
» جرمن آن(ين«وزين  در سايت »روز پشتونستان«شان زير عنوان از نشر مقالۀ علمی و تاريخی  .  در حاليکهاستقبال ميکنم

مستفيد  اس وتوجه ی محترم حميد عبيدینان از تمھمچ  ممنونم، من با ايشان شخصا" تماس خواھم گرفت تا موضوع را تعقيب نمايم.
 فی آشنائی وراه تماس با من نداشتندبايد کرد که محترم داکتر اکبريوس شدم و معلومات 4زم را فورا" در اختيار او گزاشتم.  اعتراف

   .به انتبای شان از آنچه نشر شده بود است ، بنا" تبصرۀ ايشان محدودواز موجوديت متن خاطرات استاد پژواک آگاه نبودند

 در خاتمه با اين بيت از اشعار استاد پژواک، از وقت و ع(قه ای شما تشکر ميکنم:



زنده ام تا ز من اين يک دو سخن می ماند»          پژواک«منم آن شمع حقيقت که نميرد   

 با دعای خير و احترام، 

 فرھاد پژواک

Fpazhwak@aol.com  

 

  


