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 خاطرۀ از استا د پژواک
 

 

 بنیـاد فـرهنگی کهـزاد                  اد                        کهـز دوکـتـور فـریار

 

خنی نزد من موجود از شادروان استاد عبدالرحمن پژواک چند خاطره و س

آنها را با به مناسبت بیستمین سال وفات شان در این روزها خواستم است که 

 روح استاد پژواک شاد باد. شریک نمایم. هموطنان شریف

 

ده نفر متعلم دیگر صنفهای یازدهم افغانستان از شانزبا  1972من در سال 

ا آمدیم. ما در سال به ایاالت متحدۀ امریک برای مدت یک AFSطریق پروگرام 

طی یک سال تعلیمی با خانواده های امریکائی زندگی میکردیم و به صنف 

در طی از اهل ایالت مساچوستس خانوادۀ میزبان من دوازدهم درس میخواندیم. 

سال مرا به جاهای مختلف این کشور بردند و از چند ایالت دیدن نمودم. در آن 

آ به واشنگتن دی سی رفتیم. در طی یکی از سفر ها به شهر نیویارک و بعد

شهر نیویارک من از آنها خواهش نمودم تا مرا به مقر سازمان ملل متحد ببرند 

 و در آنجا همچنان خواستم سری به نمایندگی دایمی افغانستان بزنم.

 

وقتی به دفتر نمایندگی دایمی افغانستان رسیدم دیپلومات های محترم کشور ما 

یر صاحب آقای پژواک تشریف ندارند. من و خانوادۀ به من گفتند که جناب سف

نوشته و با  یادداشتیآنجا بودیم و در این میان من میزبان من چند دقیقه ئی در 

شمارۀ تیلفون خود برای جناب استاد پژواک گذاشتم و با دپلوماتها خدا حافظی 

 نموده و آنجا را ترک نمودیم.

 

ر واشنگتن دی سی بود بعد از بعد از طی بقیۀ سفر که به جاهای دیگر و شه

یک هفته به خانۀ میزبان خود برگشتیم. دو سه روز نگذشته بود که تیلفونی از 

استاد پژواک برایم رسید و مرا بی حد مورد تفقد و مهربانی قرار داد. ضمناً 

تشریف  ،بسیار اظهار آزردگی نمود که موقع که من به دفتر شان رفته بودم

پدرم جویای احوال شد و ساالمهای بی حد زیاد برایشان نداشتند. بهر حال از 

پدرم، کهزاد بزرگ،  را« پژواک»تخلص تقدیم نمود و ضمناً اظهار نمود که 

برایشان انتخاب نموده بود. استاد پژواک همچنان یادآوری نمودند که چگونه 

 بار اول به انجمن تاریخ مراجعه نموده و درخواست کار نموده بود.
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ک قصۀ جالبی است که جناب استاد پژواک بصورت مختصر در این هم ی

هزاد بزرگ رفته اینکه وقتی به دفتر کتیلفون در آنروز برایم بیان داشتند. آن 

ق مطالعه و نوشتن معطل ماندند زیرا استاد کهزاد غربودند چند لحظه ئی 

متوجه شدند آقای پژواک را نزد خود خواسته و از ایشان چیزی بودند. وقتی 

پرسیدند چه میخواستید و آقای پژواک خود را بنام عبدالرحمن باغبانی معرفی 

نموده و درخواست کار ترجمانی نمودند. استاد پژواک فرمودند که کهزاد 

بزرگ یک صفحه را برایم دادند و گفتند بفرمائید آنرا ترجمه کنید. استاد 

، انگلیسی واک بعداً توضیح نمودند که وقتی به صفحۀ کاغذ نگاه کردم دیدمپژ

را سوی بود. دوباره معذرت خواستم و یک متن انگلیسی نه بلکه نوشته فران

نمودم. ترجمه ام را قبول نمودند و به  آغازه ترجمه نمودن دادند و آنرا ببرایم 

    این ترتیب شامل کار در انجمن تاریخ شدم.

 

داستان را وقتی به کابل آمدم برای پدرم بازگو نمودم و ایشان هم تأئید  این

نمودند که بلی تخلص آقای پژواک را برایشان انتخاب نموده بودند و گفتند که 

شان تخلص مینمودند که همچنان نام قریۀ « باغبانی»آقای پژواک پیش از آن 

 بردند. رود جالل آباد میباشد و از ایشان به نیکی نامدر سرخ

 

سالها گذشت و چند سال قبل وقتی تیلفونی با آقای شادروان احمد علی محبی که 

ایشان  صحبت مینمودم، ارمندان سابق انجمن تاریخ بودند،ایشان هم از ک

فرمودند که هرگاه استاد پژواک به انجمن تاریخ میآمدند این گفته همیشه ورد 

 ا از استاد کهزاد فرا گرفته ام." زبان شان بود که میگفت "الفبای نویسندگی ر

 

در انجمن تاریخ همچنان از کاکاهای  باال را در مورد آغاز بکار شانقصۀ 

عزیزم شادروان استاد محمد نبی کهزاد و استاد محمد یوسف کهزاد هم شنیده ام 

قصه نموده جداگانه که البته برای آنها با بسیار جزئیات در هندوستان و امریکا 

 . ندبود

 

مرثیه جناب استاد پژواک  ،مانیکه عالمه استاد احمد علی کهزاد وفات نمودز

ئی در نظم نوشته و برای استاد نبی کهزاد از واشنگتن به کالیفورنیا فرستاده 

 بود که من آنرا بخط و قلم خود شان در اینجا کاپی میکنم.
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که اینک کاپی آنرا برای آنکه بهتر خوانده شود من آنرا قبالً تایپ نموده بودم 

 نقل میکنم.
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و این نوشته را بعد از درود بی پایان به روح استاد پژواک و روح عالمه 

کهزاد با تقدیم یک قطعه عکس که ایندو شخصیت بزرگ ملی را در یکی از 

 سفرها در هندوستان نشان میدهد خاتمه میدهم.

 

 
 

 /دو، فلوریدااورلن – 2015ن جو 9، بنیاد فرهنگی کهزادنشر / 


