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 .و معرفت دارم ییآشنا نطرفیاز مدت شصت سال به ا بأیتقر و پژواک، یدیمعروف،عب یخانواده ها یجانب با شاخه ها نیا

ضو ع نیتر یدر مجموع، متق و بدون شک، قیپژواک را،که به تحق یپوهاند فضل رب یو دوست یافتخار و سعادت شاگرد من

قوام  ام،و مستد ریبه شکل خلل ناپذ یو دوست یشاگرد یرابطه استاد نیکه ا در پوهنتون کابل بدست آوردم، خانواده پژواک بود،

 .افتیو دوام 

 .خود مالقات نموده ام یاستاد عبدالرحمن پژواک را سه بار در طول زندگان من

 یندوست خود بنام ربا کیو من با  میافتیپژواک بکابل اطالع  یآور فیبودم از تشر هیبیحب یعال سهیدر ل کهیاول زمان بار

 غرض سپرد،یخود را در مطبوعات آن وقت بدست نشر م ینوشته ادب گانیداشت و  اتیبه ادب یخاص یکه عالقه مند یرسول

 .میمالقات استاد پژواک که در هوتل مجلل و لوکس کابل اقامت داشت، شتافت

که غالبآ از خطه علم پرور هرات بود، قبأل در  یهینز یو شاغل یاعتماد ایگو یشاغل یعنی گرید یادب تیآن روز دو شخص در

 .پژواک حضور داشتند یخدمت شاغل

رد، به عمل آمو یدشت یعل یبر نوشته ها یرا در دست داشت و انتقادت «یدر قلمرو سعد» بنام  یدشت یپژواک کتاب عل استاد

نموده بود  زین یبر سعد یانتقادات یدشت یقرار داشت چنانکه در آن کتاب، عل زین یرسول یدوستم ربان د،یکتاب در  نیتصادفآ ا

 .داشتم ییکتاب آشنا نیو من از قبل با ا

 اریمن در آن زمان شعر بس رفت،یپذیاختتام م« هم گذشت»به جمله  تیرا به سرودن گرفت که هر ب یاستاد پژواک شعر بعدا  

 :یمعن نیسرودم که تنها مقطع آن تا هنور به خاطرم مانده است، بدشعرمذکور  ایرا به اقتف ییابتدا

 به پژواک چون جرس دمیدرد دل تپ از

 دل ناکام هم گذشت نیرسد که ا یروز

ه به و فاتح تیمالقات، عرض تسل نیکه هدف از ا م،یننگرهار مالقات نمود یشان باغوان ییآبا هیدوم استاد پژواک را در قر بار

 .ارتباط وفات والده مرحومه شان بود
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کرملن ، سردار  یادیا». آن حسن چپ معروف به شرق بود یاصل یکه مجر یسرطان یکودتا لیسوم استاد پژواک را در اوا بار

ند و خودش بود و هم عاشق قدرت، به گفته مردم جالل آباد غوالند ادتیوطن تحت ق یصاحب داؤد خان را که هم مجنون اعتال

ند، سرپوش کودتا از او کار گرفت ثینموده و به ح نانهیراه، سوء استفاده خا مهین قیرف کی ثیاو به ح یاز وجاهت و اعتبار خاندان

 «مصربود یتوسط ناصر در کودتا بیاستعمال جنرال نج نهیدر زم زین یخیمثال تار کی

 .پژواک مالقات نمودم یاحب فضل ربپوهاند ص تیننتل کابل به مع یهوتل مجلل و لوکس انتر کانت در

جواب استاد پژواک مشعر  یاز استاد پژواک به عمل آوردم، که متأسفانه سوال خودم به خاطرم نمانده ول یسؤال ریصحبت اخ در

 ثیکه استاد پژواک به ح ،یمعن نیاست بد یروشن لیجواب مذکور دل رد،یدر پرتو قانون صورت پذ دیبا نکاریبود که ا نیبر ا

اراده  عامه و تیو عدم اعتقاد و احترام به ذهن یاصالت قانون اعتقاد داشت نه پخپل سر هب ،یانسان متمدن و روشنفکر مترق کی

 .مردم

 و مشوق یهمانا مرب شود،یمعاصر جامعه ما شناخته م خیتار دهیورز اریها و ادبأ بس پلماتیاز د یکیپژواک بدون شک  استاد

 یعنیخان بود،  میسردار محمد نع است،یو س یپلوماسیو در ساحه د یدانش و ادب عالمه سلجوقبزرگ استاد پژواک در ساحه 

 .باشدیمرهون دو نفر فوق الذکر م ،خود تیو تشکل شخص نیپژواک در ابعاد تکو

شخص  نیاستاد پژواک، موصوف را مناسب تر یستگیو شا اقتیو ل تیافغانستان با درک سالم و اهل یو حکومات مل یشاه دولت

 اریبس انیدر طول سال هینمودند که مشار ال فیو توظ صیملل متحد تشخ یکشور، در سازمان جهان یندگینما فهیوظ فیتوظ یبرا

 .خود نمودند شوراز مردم و ک یبا عظمت یندگینما ،یمتماد

سازمان ملل متحد  یعموم اسامبله استی، به مقام ررشیچشمگ تیهم نظر به استعداد خداداد و تبارز شخص یپژواک بار استاد

 دهیردآن، گ یو علم یو ادب یبه افغانستان و مفاخر مل نیحسود و تنگ نظر و سخت بد ب انیرانیرشک ا هیما نایقیآمد، که  لینا

 .باشد

پژواک در کشور هراس داشته و  تینظر طفالنه بودند که دولت و حکومات کشور ما، ازموجود نیهم در آن زمان به ا یذوات

 .خارج کشور گماشتند فیمنظور موصوف را، به وظا نیهم یرو

کشور و اقران و امثال  یو انقالب یابلهانه و طفالنه است که پژواک مانند مشروطه خواهان و عناصر مترق ینظر به خاطر نیا

و  انیگرا یمل ریعده کث کیآن زمان نبود، پژواک برخالف  یشاه میو ضد رژ یو ضد دولت یانقالب تیشخص کیشان 

 انیلمز شینهضت و ایکه به حرکت و  رهیو غ یغالم حسن خان صاف نوا،یاستاد ب ق،یشف یروشنفکران آن دوره مانند محمد موس

ز در کشور نداشت، پژواک هرگ گرید یو مترق یانقالب یوحرکت ها انیزلم شیبا نهضت و یقیروابط و عال چگونهیوستند،هیپ

 .است دهیاشتراک نورز یاسیدر همچو مجالس س

در حکومت و  یریسهم گ یمجار قیهمانا، خدمت بوطن از طر یو یآرزو نیبود و بزرگتر یآدم سرکار کیکامال  پژواک

 .بود و بس یبه مناصب دولت دنیرس

شده و با کسب  یخود در سازملل مستعف فهیاز وظ یمکراسیخواهانه دهه د یدر دوره درخشان و آزاد توانستیپژواک م ورنه

 .ردیکشور سهم بگ یاسیس لیجرگه، عمال در امور و مسا یسدر ول تیعضو

بعمل  یریدر پارلمان کشور جلوگ وندوالیم دیشه تیاز عضو یدر دوره سردار نور اعتماد کهیباور دارم حکومات وقت، طور 

 .شدندینم یشدن در انتخابات پالمان دیکاند یآمد، مانع پژواک برا

 به تشکل یمکراسیتجربه و کمسواد بود، توانست که در دهه د یکامال ب استیمرحوم غالم محمد خان فرهاد که در ساحه س اگر

 بپردازد؟ یاسیس تیجمع کیحکومت استعفأ داده به تشکل  ینوکر فهیکه از وظ توانستیپژواک نم ایحزب بپردازد، آ
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 میعمر، در صفوف مردم و در خدمت مستق ریمردم بزرگ شد و تا اخ یاست که فرهاد در آغوش توده ها نیمسلم ا تیواقع یول

که بوده چنان رانهیو خوراک و پوشاک او فق یزندگان وهیو ش گردیم یزندگان ریفق کیمردم و توده ها قرار داشت، فرهاد مانند 

 .بود یالمیامتعه ل زازیاو ن یلباس ها

که در احداث جاده کار  یهم وطنان و کارگران گریچار چته، هنگام چاشت با د بیو تخر وندیدر وقت احداث جاده م فرهاد

ود ب یکار نیقرص نان و قوده گندنه قناعت داشت، ا کیو با  نشستیم نیزم یبا سر و بروت خاک پر، در جاده، رو کردندیم

   .در کشور انجام داده بود تیکه نه قبل از او، و نه بعد از او، شخص

با  یولرس یلوکس وبه قول ربان یو تنعم و زندگان شیو عاشق تجمل و تع فیپوش، نظ کیآدم ش کیپژواک ، استاد  برعکس،

 .کردیم یزندگان هایمتوقف ف یکشور ها یهوتل ها نیعلم الجمال سر و کار داشت، او در بهتر

او  برد،یم ننتل به سر یتل انتر کانتابتدا در هوتل کابل و بعدا در هو گشتیبوطن برم یمدت کوتاه یپژواک برا یشاغل کهیزمان

در خانه داماد خود نعمت  ایمرفه داشت و  یمؤسسه فرانکلن، که زندگان سییهللا خان پژواک ر قیهرگز در منزل برادر خود عت

 رد،کینم یداشت زندگان نهیاکبر خان م ریدر وز یتیساخت و خانه لوکس دو منزله کانکر اکهللا معروف که بعدا خود را پژو

  .ریاخ انیالبته به استثنا سال

اعر از مفکر وش یتیارتباط ب نیخاصان و ارستو کراتان بود، به ا الهیپژواک خاصه خور و خاصه نوش و هم کاسه و هم پ استاد

 :دیفرمایقاره هنوستان عالمه داکتر اقبال به ذهنم خطور کرد که م مین یبزرگ انقالب

 زیامیان بـه با عامـظـحـل کی اـیب

 صان باده ها خوردند و رفتندخا که

رت حض بیلسان الغ تیب نیا د،یایمرحوم فرهاد به خاطرم م یگندنا ایو خوراک نان خشک و گندنه  رانهیفق یزندگان کهیوقت

 :ندیفرمایکه م رسدیعبدالرحمن بابا به ذهنم م

 په جام د زرو یکڅبه اوبه  پادشاهان

 ید  یولډلره د خاورو  کن ریفق ما

کشور آشنا ساخته و از اعطاء  یو مردم یمل یها تیتر با شخص قیو عم شتریو دانشمندان محترم خود را ب نیمؤرخ دوارمیام

به طول و عرض کوه ها و سالسل جبال، که فالن شخص بعد از فالن شخص  یو احکام جزم یخطاب ها و القاب ا حساسات

ناظم  تیالقاب و خطاب ها، ب یو حاتم بخش یاحساسات یرهاشعا همچو. زندیافغانستان است، بپره خیتار تیشخص نیبزرگتر

 :که گفته است کندیم یدهان ادیدربار قزل ارسالن را  یسرا حهیمد

 یپا ریز شهیفلک نهد اند یکرس نه

 بوسه بر رکاب قزل ارسالن زند تا

 ندازیب ش،یاند: بند گفته

 اتینظر دیمردم خود بود، او شا شیکشور و آسا یو تعال یخواه و طرفدار ترق یشخص روشنفکر و آزاد کیپژواک  استاد

 قیهرکدام در مورد،آرزومند تطب زیکشور ما ن گرید یها تیآن بود، چنانکه شخص قیداشته و آرزومند تطب نهیدر زم یمستقل

ت نظام کشور قرار را در مخالفت و معاضد شانیکه ا تواندیان شده نم لیدل ها یارزومند نیا یبودند، ول شیخو لتیآراء و نظر

 .شان مظنون و هراسان سازند یاسیس اتیو نظر الیداده، زعما کشور را به ارتباط ام

ه است، بود زین یواال مقام سندهیاش، شاعر و نو یاسیس تیو اهل اقتیدر کنار ل ،یچند بعد تیشخص کی ثیپژواک به ح استاد

ستاد ا یلیدوستانه داشت، چنانکه در مرگ خل اریبس قیروابط و عال ،یمقام زبان در یشاعرعال یلیپژواک با استاد خل یشاغل
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به  یلیو خل یلیاشعار دوستانه و ابراز ارادت پژواک به خل یمن شصت قبل تعاط«. عالمه بود کی یلیخل» پژواک گفت: که 

 است، ناگفته نماند که در انتا به امروز بخاطرم  یلیخل تیب کیمطالعه نموده بودم که صرف  یلیاشعار خل وانیپژواک را در د

 :سدینویم یلیموجود بود، خل راختالف نظ یلیخل لیذ تیب لیدر مورد تأو یرسول یمن و دوستم ربان انیوقت م

 گهر شینثرش چون خزف پ شیمن در پ نثر

 خار ینظمم همچو گل پهلو یاو پلو نظم

 کهییتا جا یکار گرفته است، ول یخود با پژواک از شکسته نفس ینبوغ شعر سهیدر قسمت شعر و مقا یلیفوق، خل تیدر ب همانا

ثر سالست ن ،یلیخراسان را مطالعه نموده ام، سبک نثر خل ارینامه و ع ین ه،یمانند از بلخ تا قون یلیمن شخصا دو سه اثر خل

 .استاد پژواک را ندارد

 .موافقت داشته باشند میبا ادعا نهیدر زم ،یاستاد محمود جان فاران یعنیپدر شعر نو در کشور،  دوارمیام

ل کاب ویدر راد ینمود که بار یاز پنجاه سال قبل در ذهنم تداع شتریب یبعمل آمد، خاطره ا یفاران یاز شاغل یریذکر خ چون

 تیدر حما یکابل یضیبود، بنام ف یخارجه اسبق، که خود شخص فاضل ریوز ایمحمد خان زکر ضیمرحوم ف انیم یمناظره ادب

 یبخاطر دارم هردو کهییو تا جا رفتیسبک شعر نو، صورت پذ تیدر حما یاندر کشور و محمود جان فار کیسبک شعر کالس

 .مناظره جالب بودند نیشان برنده ا یاز هردو سبک نمودند و هردو یبا عظمت یندگیشان نما

 .دیگرد یاشتباهات زمرتکبیژواک نـپ یشاغل تواند، یاز اشتباه شده نم یارـاش، ع یو در رشته اختصاصـانسان ول چیه کهیطور

منعقده اسالم اباد  ،یسردار داؤد خان، در مؤتمر سران دول اسالم یعنیدولت  سییاز ر یندگیبه نما ،یدر دوره جمهور پژواک

شور ک کیحکومت به  ایدولت  سییاز ر یندگیشخص به نما کی کهیزمان ک،یدر پاکستان اشتراک نمود، قرار تعامل دپلومات

 یول دیمانیاستقبال م ییهوا دانیدولت مذکور در م ندهیاز نما زبانیدولت کشور م ایحکومت  سییمعموال ر د،ینمایمسافرت م گرید

که موجب رنجش استاد پژواک را  د،یورز یتغافل و تخط ک،یپلوماتیتعامل مرسوم د نیبوتو، عمدا از ا یمتأسفانه ذولفقار عل

 .فراهم ساخت

  انیدر جر نمود،یطرح م کیبا بوتو با همان روش دپلومات یمجلس خصوص کیموضوع را در  نکهیبه عوض ا پژواک یشاغل

» شان شد و پژواک در آخر گفت:  انیم یبوتو را مورد سرزنش و انتقاد قرار داد، که موجب مناقشه لفظ ،یمؤتمر دول اسالم

 «نیالکاذب یلعنت هللا عل

 .کشور با تعجب فراوان بدرقه شد یاسیس یمترقبه پژواک در مؤتمر مذکور،در حلقه ها ریوغ یکالم احساسات نیا

 د،یکه تا به امروز در  یمغصوبه افغانستان شرق یبه خاک ها یاسیکدام منطق س یپژواک بعد از خروج از وطن، رو نکهیا

مغز  کی ثیبه ح دیپژواک با یول توانم،ینم برده یبرد، پ فیپاکستان قرار دارد، تشر یعنی سیخور انگل راثیتجاوز و تصرف م

منافع غرب بخصوص اضالع متحده،  ندهینما شیر ریکه چطور ممکن است ز دانستیم گریاز هرکس د شتریب ،یاسیمتفکر س

ه گرفت رغملیمارا به  یکه سرنوشت کشور ما و منافع مل یاس ا یمخلوق آ یفاسد جهاد یملعون و گروه ها یایجنرال ض یعنی

 د؟یگرد یبودند،مصدر خدمت

دولت و » محمد حسن ولسمل نوشت که: تیریملت افغان در اخبار مجاهد ولس به مد یفرزند واقع کی ثیپژواک به ح البته

 «.گند یندگینما تیمقام وصا ثیاز کشور و مردم ما به ح یحکومت پاکساتان حق نداردکه در مجامع جهان

 «.دیفورا پشاور را ترک گو دیبه پژواک اخطار داد که با اءیل ضجنرا یبود که حکومت نظام همان

 .و محمد حسن ولسمل به زندان رفت دیاخراج گرد پژواک

 .اوردندیبه عمل ن اءیدولت ض میتصم نیا هیعل ،یعکس العمل نیپاکستان کوچکتر یاس ا یرهبران و قوماندانان مزدور آ متأسفانه
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 وسفیمطرح و سرشناس کشور در اروپا، منجمله داکتر  یها تیاز شخص یبرخ یعنوان ینامه ا 1980پژواک در سال  یشاغل

 هنیخود را در زم ینوشت و در آن نامه مشکل اقتصاد تهیکم کیبمنظور تشکل  گرانیو د یبیخان، داکتر حامد، داکتر طب

 .تذکر داده بود زیمسافرت ن

داشت و او را متهم با مسامحه  لیرا به پژواک گس یالحن دیشد هیمذکور، داکتر صاحب حامد، نامه جواب یها تیزمره شخص از

 .ماندیدر وطن باق ،یدر دوره حکومت مرتدان مل یمتماد انیپژواک سال رایساخته بود، ز انیخدا یب میبا رژ یکار

 یمنطقه و مفکران ومبارزان بزرگ آزاد خیکشور و با خبر از تار ریدانشمند خب کی ثیتأسف است که استاد پژواک به ح یجا

ر د رهیوغ لیسردار پت ن،یفخر افغان خان عبدلغفارخان، نهرو،موالنا آزاد، داکتر ذاکر حس ،یخواه آن زمان،  مانند مهاتما گاند

 کی و قاره هندوستان، مین یو شاعر بزرگ انقالب سندهیداکتر اقبال، مفکر، نو برعالمهعادالنه  ریشعر خود، بصورت غ کی

 :سدینویتاخته و م ه،یعنصر ضداستعمار برتان

 .بود یبود، در بند امام یغالم اقبال

چتر داماد خود داکتر  تیتحت حما یطوالن انیاستاد پژواک بعد از سقوط حکومت داؤد خان بوطن برگشت و سال کهیحال در

ان عالمه اقبال و مبارز کهیان متهم ساخته بود، در حالکه پژواک، عالمه اقبال را بد ینمود، کار ینعمت هللا پژواک در کابل، سپر

 یتیپژواک در خانه کانکر یشاغل یبر افراشته بودند، ول سیتجاوز انگل هیرا بر عل یمل رزههندوستان علم مبا یبزرگ راه آزاد

 یو کار دیآ رونیاز ب یحوادث و واقعات نشسته بود، تا مگر دست نیتماشا ب ثیاکبر خان خاموش و به ح ریداماد خود در وز

 !بکند

 «داد یشاه شجاع ثان» پژواک که ببرک ملعون را خطاب  یبه پوهاند فضل رب افتخار

 خیتار تیشخص نیاکبر خان بزرگتر ریسردار داؤد خان بعد از وز» پژواک قول نمودند که :  یسال قبل از زبان شاغل چند

 «افغانستان است

صرف نقل  ایاست و  یریادعا تحر نیا ایا ده،یمبادرت ورز یم زمان به اظهار همچو ادعاپژواک در کجا و در کدا یشاغل نکهیا

 .وجود ندارد یاست؟ صراحت و وضاحت یمجلس خصوص کیقول شان در 

و  یخیخود را به استناد مدارک تار لیدال ت،یصالحیدانشمند ذ کی ثیپژواک به ح یشاغل دیداشته باشد، با قتیادعا حق نیا اگر

و  یشعار احساسات کینه به شکل  داشتیو داؤد خان ابراز م یاکبر خان غاز یعنی تیدو شخص نیهمه جانبه ا لیو تحل سهیمقا

 .یخیوتار یعلم لیبر دال یمبتن یفاقد محتوا

هردو  کهنیوجوه تشابه به استثنأ ا چگونهیه دهم،یقرار م سهیمقا زانیذوات مذکور را با در م تیجانب ابعاد شخص نیا کهییجا تا

 .نمیبیوطندوست بودند، قابل مالحظه نم یانسان ها ت،یشخص

 اتیبود، و قرار روا سیاشغالگر انگل یقوا هیعل یهنیو م یاز سران بزرگ جهاد و مبارزه مل یکیو  یغاز کیخان  اکبر

 .مکناتن را در جنگ تن به تن مغلوب ساخته به جهنم فرستاد ،یخیتار

 .نموده است فهیو ظ فأیدولت ا استیم رـه اـیه مقام وزارت، صدارت و ـه بـز نـرگـاکبر خان برخالف سردار داؤد خان ه ریوز

 میزع نیمدبر تر ادتیامان هللا و نجات کشور به ق یسردار صاحب داؤد خان، بعد از استرداد اسقالل کشور به زعامت غاز یول

 ریصدارت، صدراعظم صاحب کب یدوره طوالن کیمحمد نادر خان و بعد از  یغاز یعنیمعاصر کشور  خیتار یو نظام یاسیس

 نیتضم ،یسیپل وهیش کیکشور را با  ریکامل و ثبات خلل ناپذ تیرا داشت، و امن ینعبدالرحمن ثا ریام تیثیمحمد هاشم خان که ح

 یدخل نبود، به مقام ها یآن ب بیکه سردار داؤد خان در تخر یکوتاه مدت شاه محمود خان غاز یمکراسینمود و بعد از دوره د

مدت ده سال صدراعظم مقتدر و په « رح» همحمد ظاهر شا حضرتیو به اراده پادشاه مرحوم اعل دیرس یو نظام یبزرگ دولت

که در  دیرس یجمهور استیبه پالن حسن چپ معروف به شرق و توافق کرملن، به مقام ر رهمیخپل سر کشور بود و در اخ
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 مونیبد فرجام و نام جهینت نیو ا دیحسن چپ معروف به شرق به شهادت رس ارانیتوسط  بشینج لیخودش، و اعضأ فام جهینت

 .حسن چپ معروف به شرق بود یطانسر یکودتا

نجات کشور از وحشت و دهشت  یو نه درمبارزه بزرگ مل دهیاشتراک ورز یهنیصاحب داؤد خان نه در کدام جنگ م سردار

 انکسیرا با خاک  یامان یهمتا ینهضت بزرگ و ب یخواهانه و انقالب یترق یکه تمام دست آورد ها یلعنت یها یتباه کن سقو

 یمظلوم و ب یتوده ها هیآن بود، جنگ عل یداؤد خان قوماندان اعال دارکه سر یجنگ گانهیداشته است، بلکه  یساخت، سهم

ردار س ییحکمروا خیدر در تار یلکه ننگ ،یبود که بر خالف اکبر خان غاز یقوم صاف هیعل یعنیردم خودش، م نیبضاعت تر

 .شودیصاحب شمرده م

 میدارم، کامال دور از عقل سل یکل دیرا اظهار نموده باشد که من در صحت آن شک و ترد یپژواک همچو مطلب  انایاگر اح لذا

  .و منطق شخص بالغ خواهد بود

 نینموده و از زبان شان چن یآور ادیمعلوم الحال،  تیسا بیو کیاز مالقات خود در پشاور با استاد پژواک در  یگریوطن د هم

 ریافغانستان سراغ نکرده ام، من در وقت اخ خیرا در تار پیام مانند داؤد خان رهبر با پرنس یمن در زندگ» که: کندینقل قول م

 «.امروز از آن مخالفت ها نادم استم یمخالف بودم و اختالف نظر داشتم ول شیها رکا یداؤد خان به بعض تیجمهور

و  ینیآزاد منش و حق ب عتیمعرفت، و طب لت،یتذکرات فوق الذکر در تمام ابعاد آن با علم، دانش، فض رای! زشنومیهللا! چه م ای

 .کشور است خیکشور و بزرگان تار خیهانت به تارپژواک، ا یپژواک در منافات کامل قرار دارد، همچو ادعا یشاغل یحق پسند

 ریبه آن، انهم در وقت اخ کینزد ایباالتر از هشتاد و  نیعمر تجارب و کسب علم و معرفت در سن کیپژواک بعد از  نکهیا

 یلیاست خ یحرف کند،یامروز از آن ابراز ندامت م یمخالف بود و اختالف نظر داشت ول شیکارها یدوره داؤد خان به بعض

 .و خنده آور یکرد ک

 کی ثیو به ح دهیرجل جهاند کی ثیو به ح اتیعمر تجارب در ساحات مختلف ح کیکه پژواک بعد از  ستیخنده آور ن ایآ

 و منطق، در تضاد کامل قرار داشته داشته باشد؟ میکه با عقل سل دیرا اظهار نما یهمچو مطالب پ،یشخص با پرنس

 داؤد خان مخالف بود و با آن اختالف نظر داشت؟ تیجمهور ریدوره اخ یکار ها ندارد که پژواک با کدام وضاحت

 استوار بود که پژواک به آن معتقد بود؟ یها پیاصول و پرنس یاختالفات رو نیا ایآ

 داشت؟ ییو روبنا یقویصرف جنبه سل نکهیا ایمردم افغانستان قرار داشت؟ و  یاختالفات در موازات منافع مل نیا ایآ

استوار بوده، پس ندامت از آن  یمل یها پیسلسله پرنس کی یداؤد خان، رو یکار ها یاختالفات نظر پژواک، با بعض نیا اگر

 .است یپیپرنس یب

پژواک در تمام ابعاد آن  تیو علم تیو تفنن داشت، همچو اظهارات طفالنه با شخص یقویاختالفات صرف جنبه سل نیا اگر

 .رسدیمتصادم به نظر م

 .بود بهره یب وندوالیم دیو عمق تفکر شه لتیفض ،یپژواک در مجموع از تقو یکه شاغل توانمیبه جرءت گفته م جهینت در

  مقال،عرض حرمت و پوزش ختم

        ******** ****                 
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