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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  
                                   ولی احمد نوری

  ٢٠١۵ جون ٠٩

  برگی از زندگی و آثار 
  بزرگمرد افغانستان ن پژواکاالرحمداستاد عب

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   استوفات استاد عبدالرحمن پژواک ميالدی بيستمين سال ٢٠١۵امروز ھشتم جون 

  
اين و راستين قلم بزرگ، يکجا شده به روح پر فتوح اين مرد مرد اين کمينه با ھمه ارادتمندان و ھواخواھان اين 

را  را آزاد و يادشوی   درود بی پايان می فرستم و روان پاک افغانستانپرکار و صادقورزيده، دار دانشمند، سياست

 . جاويدان می خواھمگرامی و
  

زيبای ريخی شھر أدر دامان باالحصار تخان  قاضی عبدهللا ۀ ميالدی در خانواد١٩١٩ن پژواک در سال اعبدالرحم

 عمر برای سعادت، خوشبختی و غنای ارزش ھای ملی افغانستان دم و قدم زد و به ۀھم. غزنه چشم به جھان گشود

با ، در شھر پشاور ميالدی ١٩٩۵ جون سال ٨ مطابق به شمسی ھجری ١٣٧۴ جوزای سال ١٨ه روز پنجشنب

  . باغبانی ولسوالی سرخرود واليت ننگرھار به خاک سپرده شدۀوداع گفت و در قري زندگی

کار مصروف ريخ آغاز کرد، بعد در رياست مستقل مطبوعات أش را از انجمن ت ان پژواک زندگی کاریاعبدالرحم

را که خودش يکی از مؤسسين آن » د باختر آژانس«مقام رياست  ھا  بعد اصالح وۀول روزنامؤ مدتی مدير مس.دش

  .به عھده داشت رياست پشتو تولنه را  سپسبود، به عھده گرفت
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 . در ادارات مختلف مطبوعاتی و فرھنگی، به اصل آزادی بيان وفادار ماندوظائفشپژواک در ايام ن اعبدالرحم

و غيره نھاد ھای بين المللی از کشورش » يونيسف«، »حقوق بشر«، »يونسکو«در سازمان ھای ژواک  پاستاد

  . افغانستان به عالی ترين وجه نمايندگی کرده است

 سفارت افغانستان در امور خبری و مشاورعنوان ه  قدم گذاشت و بسياستبه دنيای ميالدی  ١٩۴۶در سال پژواک 

پس   او کارمند وزارت امور خارجه شد١٩۵١در سال . منصوب شد ۀ امريکا  متحدضالع در انگلستان و ا فرھنگی

سفير کبير به رتبۀ " پادشاه افغانستان"در زمان سلطنت اعليحضرت محمد ظاھر شاه   درخشان و مثمر ھایاز فعاليت

به حيث نمايندۀ دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد منصوب گرديد و به اثر لياقت و درايت در امور اداری و 

 حقوق بشر و ۀ در پيوستن افغانستان به اعالميیو  .گردد در ملل متحد به پژواک ملت افغان مبدل ديپلوماسی توانست

 زمانی به اثر درخشش ھايش در ملل متحد . نمودءای را ايفارازنده  بين المللی نقش بۀتحرک عدم انسالک در عرص

انتخاب گرديد که افتخار بزرگی به وطن " رئيس مجمع عمومی ملل متحد"از طرف گنگرۀ عمومی آن نھاد به حيث 

  .و طندارانش نصيب شد

ن خدمات در راه جلب وی در المان، ھند و انکلستان به حيث سفير اعليحضرت پادشاه افغانستان مصدر بزرگتري

  .توجه اين کشور ھا به سوی کمک به افغانستان در ھمه ساحات شده است

به  دست نشاندهنظام آن  در کابل و عدم موافقت با خلق و پرچمبعد از کودتای ويرانگر  ١٩٧٨در سال پژواک 

 به دليل م١٩٨٢سر برد و تنھا در سال ه ب نظر بند خانگی او در  افغانستانپس از بازگشت به . افغانستان بازگشت

  و پس از آن درسر برده حيات ب ۀ امريکا متحدضالع در ا١٩٩١ٔبيماری اجازه خروج از کشور را يافت و تا سال 

  .سکونت نمود پاکستان  پيشاور شھر 

حق  «در نھايت زير ناماست که در ملل متحد رنوشت ملت  حق تعيين سيک تن از مبتکران و مؤسساناستاد پژواک، 

 اين .سازمان ملل قيد شده است پژواک به حيث حق مسلم ملت ھا در منشوراستاد در اثر تالش ھای  »تخود ارادي

افتخار بزرگ او و مردم افغانستان را شما می توانيد در لينکی که در پايان اين معروضه ثبت شده است ببينيد، 

  .د و حظ ببريدبخواني

، "ناھيد نامهۀ حماس"، "بانوی بلخ: "عبارتند اززياد به نشر رسيده است که کتب و آثار ن پژواک ااز استاد عبدالرحم

ۀ ترجم"، "ھای کوھی گل"، "آواره"، "يک زن"، "مردان پاراپاميزاد"، "افسانه ھای مردم"، "گل ھای انديشه"

   .و ده ھا اثر ديگر "الماس ناشکن"، "اشعار تاگورترجۀ "، "پيامبر خليل جبران

بيست  از تبار آزادگان و باورمند به انديشه ھای انسان بود که اينک با گذشت  ای آزادهن پژواک مرداستاد عبدالرحما

  .ش ھمچنان زنده و باقيست ا آزاد و انسانیۀ از خموشی وی کالم و انديشسال
 

  :گويد میچنين  "اقبال الھوری"عالمه ذيل از ۀ سرودپاسخ به در  افغان توانایشاعر پژواک ن اعبدالرحماستاد 
  

  عقل است غالم منامام منعشق است      آزادم عشق است امام منۀن بندـم

 ن اين ماه تمام منـن کوکب شام مـاي    ٔھنگامه اين محفل از گردش جام من

 وا ھا زد در حلقه دام منـمستانه ن    ٔجان در عدم آسوده بی ذوق تمنا بود

 مرگست دوام تو عشق است دوام من     صحبت ما تا چندرنگ و بو اينای عالم 

  ام او درياب مقام منـقـاين است م     ضميرم اوضميرم او پنھان بهپيدا به 

 اقبال الھوری
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  بادار ندارم من، کس نيست غالم من    ن مقتدای خويشم، کس نيست امام منـم

   مقام مندل آوردم، آنجاست سوی رو    از روی و ريا رستم، تا قبلۀ خود ھستم

  نـام مـيـبر سينه نھادن دست، نبود به ق    نيست م کردن زانوـآداب رکوع من، خ

  ، پر بودن جام منبه ساقی نيستمحتاج      فروغ اندوزخورشيدم، نه ماهمن چشمۀ 

  بر جبھۀ ھر کوکب، ثبت است دوام من    م و آوارهـايـياره، بر جـس چون ثابت و

  ه، بفرست سالم منــوانـارف ديــر عـب    زانه، از دور اشارت کنرـد فـبا عاب

  ن پخته، در فطرت خام منـانديشه م    ايکاش نمی بودم، انسان که نمی گرديد

  من بنده آزادم، کس نيست امام من    ود، در بند امامی بودــغالمی ب" اقبال 

   پيام من استجوانان را، اين" پژواک    پژواک ندای خود، ھستم نه صدای غير
  عبدالرحمن پژواک

٠٨/٠۶/٢٠١۵  

  :منابع

 نشرات راديو آزادی 

  سايت ملل متحد که شما خوانندۀ عزيز می توانيد سوانح مکمل و کارکرد ھای مھم داخلی و بين المللی پژواک

 .بزرگ را به کمک لينک آتی مطالعه فرمائيد
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