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حقوق  همه رعایتو  برادری و برابری ،بازسازی ترقی و ،زادیآ و صلح ورپیام آ ،زادی کشور بودآ سال

به قریه ها  ازطریق وسایل محدود آنزمان گازجبهات جندر جریان این سال  ای که ندهگپرا خبرهای .انسانی

تی احکایهمواره  میهن استعماریدشمنان  دربرابر ازپیروزی های مبارزین راه آزادیو قصبات کشورمیرسید و

که مردم  پرهیجان ملی هایه و چنین ما درچنین سال .وشادمانی می آفریدسرور ما آزاده برای مردم  داشت

امل کو استقالل  «راولپندی»پایان مذاکرات  (شاه امان هللا غازی) بیصبرانه انتظار داشتند رهبر محبوب شان

 ۀریاز قافغان  دیانت شریف و با ۀدریک خانواد «غزنه»از شهر باستانی  ای وشهگاعالم نماید، در کشورشانرا

  .ذاشتندگ «عبدالرحمن»ه نامش را ک چشم به جهان کشودرهار طفلی گسرخرود نن «باغوانی»

 ،۱۹۱۹-سال آزادی در آنهم ی درخشان در آسمان کشورا چون طلوع ستاره ،نیک قدمنوزاد و  تولد این طفل  

ای اهگآ رام  ومحل داشتشهرت  (یانجهانکشاشاهان و شهر)شهریکه بنام  ،«غزنه» شهر تا ریخی در

عرای ش و عرفا یا (البیرونی) چون ان علوم ساینس و نجومامگپیش یا( )سلطان محمود غزنوی رانی چونامپراطو

 -ریدزبان بی نظیر  شاهکاراین  ،(فردوسی ۀشاهنام) کار شهریکه با الخره و بود (یم سناییحکچون ) ینامدار
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 ۀرادا یک امر تصادفی نبود بلکه یقینا   ،ه بودیافتآغاز و انجام جا  درآن ابوالقاسم فردوسی توسط  فارسی

ه این نمی دانستند ک نیک نامش هیچ کس بشمول والدینتردیدی نیست که  .ه است بودمیان  در( یکتا)ارگپرورد

ردید و افتخارات گجهان خواهد  ۀروزی شهر (پژواک)نتخاب تخلص ا درمرحله بعدی حیات و طفل نوزاد

بین المللی برای مردم و  و دپلوماسی سیا ست ،یگنویسند ،شعر و ادب های  و جاودانی را در رشته گبزر

  .وردآکشورش به ارمغان خواهد 

 و پرمفهومر دلپذی ،که همه عالی را یبایشز فردی از اشعار یک ،«الرحمن پژواکعبد» تولد سالروز از ییاد

این  ریگآزاد ن وآزاد منشی  ،فکری ی زادآ رگاست که نمایان یکوچک ۀنمون  واقعدر  و بخا طرم آورد ،اند

 ،حترام به کرامت انسانیا و انسان زیستن آزاد اصل به رااحترام عمیق وی حقیقت در و میباشد گمرد بزر

   :است فتهگخوب چه  وی .نشان میدهد ،«حقوق و آزادی های فردی»رعایت و  یگمحکومیت اسارت و برد

 کس نیست غالم من آزادم ۀمن بند     من مقتدی خویشم کس نیست امام من 

انه رس از طریق کابل بودم وهنتونپدرسال هاییکه محصل پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی  را گنام پژواک بزر

وی آشنا  اسممی شنیدم وبا  به اصطالح وقت ونا وقتزارشهای مربوط به ملل متحد گدر  خاصتا  نوقت آهای 

وقتی  خوشبختانهجهان  وو ارجمند افغانستان  گهمکاری و آشنایی نزدیک من با این شخصیت بزر .بودم

 یویارکنملل متحد در  مؤسسۀدر  ده  دایمی افغانستاننبحیث سفیر کبیر و نمای (پژواک) که جنت مکان یافتغازآ

 النشای ملل متحددارا «شورای امنیت» فترد مور سیاسیأبحیث م درین وقت من و ندایفای وظیفه می نمود

  .شدم کار شامل حکومت افغانستان ۀسسه و موافقؤم تصمیم آن درنیویارک ازطریق

وقتی  آن و ردیدگمیسر  حیاتمری در گدی فرصت نیک ،عودت به کابل در دفتر مذکور وام  بعد ازختم ماموریت

 قطار در نیویارک در ی دایمی افغانستان در ملل متحدگمایندنعضو  دپلومات و یک بحیث با تقرر ام  که بود

 فرصت نجاآ در مبیشتراز چهارسال ماموریت مدتدر  این بار .رفتمگقرار  (گپژواک بزر)همکاران نزدیک 

 للیملی و بین الم افتخارارجمند و پر علمی و انسانی این شخصیت ،و ظیفوی گبزریی ها ی از رهنما تا داشتم

 .بیاموزمم وطن

 تنظیمی را مشاهده می کنم  ۀوبی تجرب بی کفایت افراد م نظر انداختهکشور نابسامان اوضاع زمانیکه بههر  

ت لیسی های نادرس)پاو در نتیجه  (تنظیم های فاسد ماورای جهادبا ) و عالیق  داشتن ارتباط صرف به اساس که

 یدپلوماس سرنوشت ،را دنبال می نماید خود (اهداف ستراتیژیککه تنها ) (حکومت امریکا درمورد  افغانستان

الرحمن عبد» یاد بیشتر به مرا  ،به آنها سپرده شده است سفانهأمت آنهم درین حا لت بحرانی مملکت افغانستان

 ؟ندتمیداش یچه حال کشور سیاست و دپلوماسی ۀندگپرا وضع ۀمشاهدر زنده می بود با گکه ا زدمی اندا «پژواک

 اد ب  شعر و ،علم ومعرفت دنیای «سرتاج» نازآ رسمی و شخصی من خاطرات زیاد و فراموش ناشدنی

یک  ا ن این نوشته تنهاز طوالنی شدیری گسیاست و دپلوماسی بین المللی دارم که به نسبت جلو ،یگنویسند

  :د رین جا ذکر می کنم مهربانوارگشخصی ام  را ازآن بزر ۀخاطر
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 در حالیکه نیویارک ( درفغانستان درملل متحدی دایمی اگنمایند)از روزها در دوران ماموریت ام در یدریک

بت بعد ازختم  صح پیشروی میز کار شان نشسته بودم «گپژواک بزر» دفتر دررام روزمره کاری گطبق پرو

ظف ؤمشان  قبلی به هدایت نظر و من می یافتآغاز  درمورد جلسه ای که یکساعت بعد در عمارت ملل متحد

ت بی که داش و فطریطبیعی  متا نت آن با ،پژواک ران جلسه اشتراک نمایم د افغانستانی از گبودم به نمایند

  :تی سوال نمودآاز من با تفصیل پیرایه 

دم ؟ جواب دامی شناسیخوب هم را  گدهمزن منطقه ندفتگ ،فتم بلیگ؟ بلد هستی را کابلشهر  ،ل عزیزگمن" 

 مانیکهز بلی سال ها اما !فتم بلیگ؟ نرا دیده ییآ «منار علم و جهل»نجا یک مناری است بنام آپرسیدند در  .بلی

  .نرا بخاطر ندارمآیات ئولی جزدرکابل بودم 

 ماکشور میدانی " :دامه دادندچنین  ا به صحبت شان همکثی کرد  ،منو جوابات  شان بعد ازین سواالت پژواک

که بدون این بنا کرده است واحدی منار «جهل»و «علم »ن باشد که برای جهاانه کشوری درگشاید ی افغانستان

مرحوم  ."دارد منا رمشترک «جهل»که با  رفته استگصورت  یگبزر چه جفای «علم» شود درحق فکر

 که بخاطر کدام منار این ۀذشتگاز  ومی کنم ذکر مزاحه این موضوع را بشکل جودیکو با"پژواک افزود ند 

 یداخ رانی بمن دست میدهد که گن مرتبهان گآنهم ی با اطالع دارم ولی ساخته شده استتاریخی  رویداد دردناک

غلبه مصایب زیادی به مردم چنین زیرا  رددگندر کشور ما غالب  «علم» بر «جهل»ر گباردی نا خواسته

  ."بار آورده استذشته گما در وکشور

 :ملل متحد سر منشیبحیث  «پژواکعبدالرحمن » احتمالی انتخابکاندیداسی و  موضوع

 در سطح جهانی بحیث یک «مرحوم عبدالرحمن پژواک»شهرت و محبوبیت  ۱۹۷۴- ۱۹۶۷ درسال های بین

یا ر پژواک ود واین وقتی بود کهبه اوج خود رسیده ب ،اه از مسایل بین المللیگمجرب و آ ،یپلومات ورزیدهد

 اسامبله عمومی و خصوصا  ص جلسه خا –ساالنه جلسه عادی عمومی ملل متحد یعنی  ۀمهم اسامبل ۀست سه جلس

 –ب اعرا» ۱۹۶۷سال  گرا که در وقت جن عمومی ملل متحد ۀاسامبل «جلسه فوق العاده اضطراری»

فقانه ؤم ،دپلوماتیک آشکار یگلیاقت و برازند با ابراز ،دایر شده بود در مقر ملل متحد در نیویارک  «اسراییل

 ری نیزگدی خدمات قابل توجه ،در ملل متحد ایفای وظیفهدرطول سال های متمادی  پژواک  .کرد رهبری

حق خودارادیت آزاد  - حقوق و آزادی های فردی» احترام به حقوقی درساحه تدوین اصول و پرنسپ های

      .استبشری انجام داده واالی و سا یر حقوق  «مردم

مد  سیاسی و میثاق حقوق»انه حقوق بشر ملل متحد بنام گتدوین میثاق های دو  قسمتنظریات عالی پژواک در

وق کمسیون حق ریاست» برای مدتی پژواک .بل توجه داشتانقش ق« اجتماعیتصادی ومیثاق حقوق اق»و  «نی

  .عهده داشتندر را نیز ب «بشر ملل متحد

ا ب ،وفات یافت ،امروز بود میانمارانوقت یا  برماکه ازکشور   سر منشی ملل متحد «اوتانت» ۱۹۷۴ درسال

 نام .ردیدگدر سطح جهانی مطرح  ملل متحد و انتخاب سرمنشی جدید نامبرده نشینی مو ضوع جاوفات وی 

 همه که لیکاندید احتما ده نفر س نام هایأدر ر ،غانستانافبرومند  فرزند این  ،«عبدالرحمن پژواک»
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برای احراز  این مقام  ،شان بودند ۀکشور های مربوط ۀیا وزرای خارج بین المللی معروفشخصیت های 

  .ردیدگدر حلقه های سیاسی و دپلوماتیک جهان فعاالنه مطرح  ژیعالی و با پرست

ضمن نیز روزنامه ها سرزبانها بود چون موضوع انتخاب سرمنشی جدید برای ملل متحد در سطح جهانی 

 در پهلوی جراید .منا سب نام می برد بحیث کاندید قوی و پژواکاز  صره بر موضوع کاندید های احتمالیتب

را در پژواک   گعکس بزر «ترقی» نامایران بنوقت آمجله پر تیراژ بخاطر دارم که  من ،غرب و امریکا

 بچاپمذکور  ۀمجل  پشتیدر  بسیار عالی دیزاین باملل متحد در نیویار ک  رت عما ۀگپیشروی عکس رن

لب ج را به این مطلب ان خودگتوجه خوانند ،در پشتی مجله پژواکعکس  اپبا چ «ترقی»مجله  .رسانیده بود

سر  ملل سازمان دایمی افغانستان در ۀسفیر کبیر و نماید «عبدالرحمن پژواک» نموده بود که به احتمال قوی

   .منشی جدید آن سازمان خواهد بود

منشی بحیث سر پژواک قوی انتخاب شدنوجود چنین احتمال  با ست کهند اینمطرح شده می توا جا سوالیکه درین

 جواب آنرا که  ؟عالی جهانی کاندید نمایدین مقام را برای احراز ا حکومت خودش نخواست او چرا ،ملل متحد

  :تو ضیح می نمایم در ذیلرقابل باور باشد غیو برای هر افغان درد ناک شاید 

کاندیدا سی بشکل     معرفی (سرمنشی ملل متحدبرای انتخاب ) پروسه و دستورالعمل  مرحله اول آغاز  -۱

به مو سسه ملل متحد و همه دول عضو موسسه  وزارت خارجه  (داشت های رسمی یاد) ارسال رسمی ازطریق

به ل کشور های عضو ملل متحد مطا پشتیبانیو  ردیدهگ معرفی مورد نظر حد میباشد  که طی ان کاندیدملل مت

  .نکرد مرحوم  پژواکد ر قسمت  این کار رامتاسفانه  حکومت وقت افغانستان ولی د ردگمی

برای احراز پست مذکور ازطرف حکومت افغانستان اعالم پژواک در صورتیکه کاندیداسی مرحوم  -۲

شورای  با حکومات مربوطه  اعضای افغانستان تماس های رسمی جۀوزارت امور خارالزم بود  ،ردیدگمی

چین و اتحاد  -فرانسه  - لستانگان -امریکا  یعنی آن شوری  «پنج عضو دایمی»خصوصا امنیت ملل متحد 

ردید زیرا به اساس منشور ملل متحد شورای گمطالبه میدول مذکور و پشتیبانی  برقرار می نمود ،شوروی وقت

قت وسفانه از طرف حکومت أکه این کار نیز مت میباشد برای انتخاب سرمنشی ملل متحد ان اصلیگاورامنیت

  .رفتگنصورت 

منطقوی و بین المللی برای خدمت به مردم و  ،تمام عمر خودرا در سطح ملی پژواک درحالیکه جنت مکان  

ردم نصیب م رانیز وبیسابقه ای  گو افتخارات بزر بود  سویه عالی وقف نموده همه صداقت و کشورش  با آن

 رایببرای احراز پست عالی و با پرستیژ سر منشی ملل متحد  (فرصت طالیی)چنین  وقتی ،و کشورش ساخت

بود و شاید  موجود  که نزد حکومت وقتیا دالیلی بمیان آمده بود روی هر دلیل  «پژواک عبدالرحمن»مرحوم 

 .دولت درزمینه هیچ کاری نکرد ،شدبا بوده حاکمهاه گدر داخل دست شخصی و خا ینانه ناشی ازکدام خصومت

که چرا  موجود بودهمیشه این سوال  البته پژواکث یک افغان و همکار نزدیک مرحوم در نزد من نیز بحی

شاید  د؟نکرمحبوب و ارجمند ملی و بین المللی را برای پست مذکورکاندید  ،حکومت چنین شخصیت باکفایت

 من در نیویارک همکار نزدیکش بودمروزیکه  تا درین مورد علت را میدانست ولی مرحوم پژواک خودش
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ن آرپژواک دشعر  آتیفرد  این ولی ،ونه تبصره ای در زمینه از وی نشنیدمگهیچ و نموده سکوت کامل اختیار

 استفته  گکه  خاطرم می بودهمیشه به  ()نوای خاموشبنام  وقت 

 فتن که من دارمگ ،زگجد هرنگدرسخن نمی     پژواک  ما کس خموشی بی سخن نمی داند

به کابل  دوباره ۱۹۷۶درسال  در نیویارک مماموریت بعد ازختم یافتم کهرخودم وقتی داین سوال راجواب 

وزارت امور  «معاونیت ملل متحد و کنفرانس های بین المللی» در دفتر زمانیکهروز ها  روزی از ،شتمگبر

ازروی را مطالعه می کردم  ملل متحد ۀو دوسیه های مر بوط اسناد ،ر داشتمس ان قراأخارجه که من در ر

صمیم غیر قابل ت»آن دوسیه از  ۀمطالع از .بر خوردم «انتخاب سر منشی جدید ملل متحد» ۀبا دوسی تصادف

درمورد موضوع انتخاب سر منشی جدید  ملل )):مورد اطالع یافتم و ان چنین بود حکومت وقت درین «عفو

  .((م نیست دوسیه حفظ شودزاتی المتحد اقدام

گ به بزرنا چیز ام را ۀ این نوشت، «عبدالرحمن پژواک»مرحومبی پایان به روح پاک  با اتحاف دعا ی در اخیر

تولد  زسالرو ینا ملی و بین المللی افغانستان در برجستهشخصیت  و  گانسان بزر نآ «نام جاویدان»داشت 

 . رامی بادگن برای همیشه جاودان و خاطره شاروح شان شاد و .می نمایم ءاهدا شان

 پایان

     .اضالع متحده امریکا –ایالت ورجنیا 

            

 


