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         2017جون  12                                                                                   ھاشمیان هللا سیدخلیل داکتر

  
  مقدمھ

مرحوم استاد عبدالرحمن پژواک در سفارت افغانستان در لندن بحیث آمرادارۀ اطالعات   1954تا  1951درسالھای   
  افغانستان  مقرر بود ورسالھ ای بعنوان:   

    PAKHTUNISTAN – THE KHYBER PASS AS THE FOCUS OF THE NEW STATE OF PAKHTUNISTAN   

    ی دولت جدید پختونستاندرۀ خیبر کانونی برا –پختونستان 
درآنوقت حکومت سپھ ساالر شاه  -بزبان انگلیسی  درلندن نوشتھ  وتکثیر کرده بود  -   1953 - 54را درسالھای  

محمودخان پالیسی  تقاضای حق خودارادیت  برای قبایل پشتون  آنطرف خط فرضی دیورند را بشدت تعقیب میکرد، کھ 
منعکس میگردید، اما برای معرفی این داعیھ بمردم انگلیس وکشورھای دیگر آثاری درنشرات داخلی (رادیو و جراید) 

ھنگامیکھ این قلم برای اشغال ماموریتم  1951ھمان بود کھ دولت افغانستان در سال   -بزبانھای خارجی وجودنداشت
پول بیشتر برای طبع  1952درسال  عازم لندن بودم، ابتدا مبلغ پنجھزارپوند راتوسط من بسفارت لندن انتقال داد ومتعاقبا

این رسالھ ھا رامرحوم استادپژواک در سفارت لندن مینوشت و بسفارت ھای افغانستان در   -ونشر آثار تبلیغاتی فرستاد
درانگلستان نسل نو وآنوقت انگلیس باراول ازداعیۀ   - اروپا وامریکا نیز تکثیرمیکرد وھم تعدادی بکابل فرستاده میشد 

البتھ حکومت انگلستان مخالف این نوع تبلیغات بود، زیرا پاکستان درآن  -خبرشدند وعالقمندی نشان دادند پشتونستان
مساعی مرحوم استاد پژواک کھ بدفاتر مختلف میرفت، با روزنامھ  - نوقت ھنوزھم بحیث دومینیون انگلیس موقف داشت

ر مینمود، از زیرچشم این قلم درمدت سھ سال ماموریتش نگاران و استادان پوھنتونھا مصاحبھ میکرد واین آثار را تکثی
درلندن گذشتھ و دوبار برای حمل وتکثیررسالھ ھا بھ (بریتش موزیم) و (پوھنتون لندن) این قلم نیزبمعیت استاد پژواک 

ت بوده است .  مرحوم سپھ ساالر شاه محمودخان عوض تقدیر، پژواک را دریک مجلس درسفارت افغانستان درلندن تح
افغانستان  استقالل  انتقاد قرارداد کھ چرا دررسالۀ (روزپشتونستان) اعلحضرت مرحوم امان هللا خان را بحیث محصل

 - این موضوع را من چھار سال قبل بھ تفصیل درمقالۀ ای بعنوان (روزپشتونستان) در پورتال افغان  -معرفی کرده است
مرحوم استاد پژواک  بحیث مدیر عمومی سیاسی در وزارت امورخارجھ  1954جرمن آ نالین  نشرکرده ام.  دراخیرسال 

ۀ دیگر نیزدرلندن تالیف کرده بود کھ اولین آن بعنوان  ( روزپشتونستان)بود.                  البتھ مرحوم پژواک دو رسال -تبدیل گردید
(PASHTUNISTAN   DAY )   

بحیث سکرتردوم درسفارت لندن موظف بودم ودر توزیع وتکثیر دورسالھ کھ  درمدت  1953تا  1951این قلم از سال 
بھ پوھنتونھا، موزیمھا وموسسات نشراتی درلندن  بطورمستقیم وھم ماموریت من بقلم مرحوم پژواک تکمیل شده بود،  

توسط محصلین افغانی درلندن، سھم فعال داشتم. رسالۀ (پختونستان : درۀ خیبر کانونی برای دولت جدید پختونستان) را 
آقای داکتر   درکلفورنیا بزبان دری ترجمھ ویک نسخۀ ھمان ترجمھ را بھ نواسۀ مرحوم استادپژواک،  2015در سال 

فرھاد پژواک ھمان ترجمۀ دری را بزبان ملی  داکترتصورمیکنم شخصی بسفارش آقای - فرھاد پژواک ارسال کرده بودم
پشتو نیز  برگردانده وقرارا ست درماه جون امسال بیاد بود از سالگردوفات استاد پژواک ھردو متن دری وپشتو دریک 

د پژواک درضمن یک صحبت دوستانھ اجازۀ  نشر این ترجمھ را ازمن تقاضا آقای داکتر فرھا - رسالھ طبع وتکثیر شود
ترجمۀ متن ترجمۀ دری اول  و متن درکابل نمود و من بداخل دوشرط  موافقت کردم : یکی اینکھ در رسالۀ زیرطبع 

حوم استاد پژواک نسخھ ازرسالۀ طبع شده برایمن بکلفورنیا ارسال شود تا بدوستان مر 15دوم باشد، دیگر اینکھ  پشتو
:درۀ خیبر کانونی انتظار رسیدن رسالۀ ( پختونستان توزیع  کنم . ھردو تقاضای مرا آقای داکترفرھاد پژواک پذیرفتھ ودر

برای دولت جدید پختونستان) میباشم. نشروتکثیراین رسالھ درینوقت کھ پاکستان انشاءهللا روبھ تجزیھ میباشد ، برای 
د (پختونستان) کمک خواھد کرد. مشروعیت تاسیس  دولت جدی  
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عجالتا ترجمۀ دری این رسالھ را ھمانطوریکھ دوسال قبل در کلفورنیا تایپ کرده بودم، بقسم اسکن بھ پورتال ھای وزین 
(تول افغانستان) و(دعوت) ارسال میکنم تا بقسم سلایر شاید در شش نوبت،  بمناسبت تجلیل از سالگرد وفات دوست  

ارواح شاد  استاد عبدالرحمن پژواک نشر کنند .   پاینده باد دولت جدید پختونستان .عالیقدرومحترمم   

  2017جون   11 –سید خلیل هللا ھاشمیان 
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