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 1۰/۰1/۷۰1۲         محمد اقبال وزیري
 

 ړېک ټېپ ګېنه ستر ړۍن ېد د ړکاک رټاکډپوهاند 
 

 ۸۸وه د  هېښور پ ېله کبله چ ۍناروغ ېد هغ ړمحمد حسن کاک رټاکډپوهاند  ړسره مو خبر تر السه ک ۍخواشین په
د  ېو کشرایط په یاجرت او مسافرد مه ېد وطن نه لیر ېد امریکا متحده ایاالتو په کالیفورنیا ایالت ک ګکلنو په من

له  ېینړخپلوانو او دوستانو ته د ده د م ،ۍکورن ېدرن ړوي. زه د کاک ادهښ ېاروا د يړک ټېپ ګېنه ستر ړۍفاني ن
افغانستان او د هغه د خلکو له پاره یوه ستره  وادېه رانګد  ینهړکوم. د دغه نومیالي تاریخ پوه م ېاندړکبله تسلي و

د  ړد پوهاند کاک ېهغه تشه چ ېد افغانستان په تاریخ لیکنه ک ېوخت به ونیسي چ رډې ېضایعه ده او فکر کوم چ
 .شي کهډته راغله،  ځله امله من ېینړم

 رانګشعوري ژوند د  ولټپل خ ړله کبله پوهاند کاک ېمین ېد خپل وطن اوخلکو سره ژوره مینه درلوده. د دغ ړکاک
ان انس ښخوا یو زیارک ېاستعداد خاوند او د بل ړخوا د لو ېد یو ړینومو ېچ هګنڅ. ړته وقف ک ړوطن او خلکو چوپ

 ېاوسني او راتلونکي نسلونه به نه یواز ېچ ديږپری نیکاتثار په آتاریخي علمي  ېشول افغانانو ته داس یو، ده وکول
 ېووین وګحالت به په خالصو ستر یاوسن وادېد ه ژني،ېمهال وپ رېد هغو په مرسته به خپل ت ېبلک ي،ړویا ېورباند
 .يړک اڼالره ر یلپاره به د دو ېود ېراتلونک وادېاو د ه

 ټد کره او سمو مالوماتو پر بنس ېلیکن ېاو نور ېتاریخ ېخپل هګاو اصولي شخصیت په تو ارګ زېیوه پره د ړکاک
ه ده پ ېدا وه چ تیاګړانځ ړو. د کاک یساتل هښوګ انځ ېي، ملي او سیاسي مالحظاتو نه یاو د شخصي، قوم ېلښک

 د افغانستان تاریخ د ېچ ړده ته دا توان ورک وړکزده  ېاو د ړېک ړېزده ک ېیمیکډپه کچه اکا یرټاکډد  ېتاریخ ک
فغانانو اخپلو ژورو تاریخي او علمي لیکنو سره  هراولي. ده پ ېپه یوه سیستم ک ټد علمي میتود پر بنس ېتاریخ لیکن
 ژندلېیو پ ېک ړۍپه سیمه اون ېبلک ېک وادېپه ه ږزمو ېنه یواز ړیکبله نومو ې. له دید ړیک ړچوپ ېته تل پات

 .وي یبه تل ژوند کهځنو  یتاریخي او علمي شخصیت د یشو
ق د میرزا فضل الح ېپه کلي ک ټېد پلو ېدر ګوالیت د الیشن کليښد لغمان د  ېز کال ک 1۱۷۱په  ړن کاکحس محمد

 ېاناو مهرب ېپتمن ېشو او د خپل ړم ېپالر ی ېچ یماشوم ال کال نه و پوره شو ې. د دید یدلږېزی ېپه کور ک ړکاک
 ړېک ټېپ ګېنه ستر ړۍد فاني ن ېمور ی ږېخو ېخپل ېو چ وانځ یتنک ی. ددهېلو ېک ېږپه غ« خاتمه نیازي»مور 

 .شو ېبرخ ېنه هم ب ېمین ۍاو د مورن
د کلي  ېچ ېک ځېوونښد قلعه السراج په  ېپیل او بیا ی ېجومات ک یپه لو یوېړګړد ت ړېزده ک ېیتیم ماشوم خپل دغه

او  ړاو بیا کندهار ته ال ېته ورسول یپا ېپه لغمان ک ړېزده ک ېپور يګولټ. ده تر نهم ړنه لیري پروت و دوام ورک
ور عبدالمقیم نیازي په ک ادښاو د خپل نیایي اروا ړېوک ېک ېلیسد احمد شاه بابا په  ړېزده ک ېیو کال خپل ېهلته ی

نه په  ېسېد غازي ل ېکال ک 1۱۹۰او په  ړېوک ېد کابل په دارالمعلمین ک ړېزده ک ېدوه کاله خپل ړ. کاکدهېاوس ېک
کال  1۱۹۲شامل او په  ېک يځد کابل پوهنتون د ادبیاتو په پوهن ېکال ک 1۱۹۱په  ړینومو شو. یدرجه بریال ړۍلوم

 دوېد فارغ يځد ادبیاتو د پوهن ړشو. کاک یدرجه بریال ړۍنه فارغ او په لوم ګېانڅد تاریخ د  يځپوهن ېد د ېک
 يځپوهن ده د ادبیاتو په ېپرد رهېشو. برس اکلټو یچلوونک ېاو د کابل مجل ړیمسلکي غ ېک ولنهټ توښوروسته په پ

 .ته درس هم ورکاوه یالوړزده ک ېک
نه په  ېبژ لیسيګد ان ېی« سیاسي سیستم ېتانېد بر»کتاب  ټیوارټد مایکل س ېو چ یالړال زده ک ړحسن کاک محمد

د  ورکيګماکسیم »شوه. ده د  لړد ابن سینا جایزه ورک ېکال ک 1۱۹۲د دغه خدمت په خاطر په  ېچ هړوژبا توښپ
په  ړخپور شو. کاک ېکال ک 1۱۹۱له خوا په  ېولنټ توښپ ېچ هړوژبا توښنه په پ لیسيګکتاب د ان «هړادبیاتو په ا

 یړ. نومولړته سفرونه وک ېشوروي اتحاد او په بل کال امریک هګپه تو يړد یوه رسمي هیئت د غ ېکال ک 1۱۹۸
د  ړیلوم ېلپاره لندن ته واستول شو. هلته ی وړزده ک وړد لو ېعلي احمد پوپل په پاملرن رټاکډد  ېکال ک 1۱۹1په 

 ريټماس او لهڅېړد امیر عبدارحمن واکمني و ېاو بیا ی هړک ولهډشهادتنامه د لندن د پوهنتون د لسانس ان نکابل پوهنتو
 .چاپ شو ېپه نوم په الهور ک« د افغانستان ننني سیاسي انکشافات» ېکال ک 1۱۲1په  ېچ ړالسته راو ېی پلومډ
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دنده  هګد تاریخ د استاد په تو ېته راستون او د کابل په پوهنتون ک وادېد لندن نه ه ېکال ک 1۱۹۸په  ړحسن کاک محمد
 سيلیګد ان« ته وایي؟ هڅتاریخ »او « در جهان امروز یدموکراس»دوه کتابونه:  ې. ده د تدریس په جریان کهړپیل ک

خپور شو.  ېکال ک 1۱۲۰د کابل پوهنتون له خوا په  ېی یوستور ېچ لړوژبا توښاو پ درینه په ترتیب سره په 
 .یه دن یتر اوسه چاپ شو ېچ هړوژبا يږنومی« اروپا یوېړپ نیوځد من» ېکتاب چ رټپین نيډد س هګهمدارن يړنومو
 نټرنسپاو د  ړپه سکالرشیپ د امریکا متحده ایاالتو ته ال ټلپاره د فولبرای وړد نورو زده ک ېکال ک 1۱۲۷په  ړکاک

په  ډهغه د هارور ېی ېکال ک 1۱۲۹او په  هړپیل ک نهڅېړنوره  ېد امیر عبدالرحمن په دور ېی ېپه پوهنتون ک
 «ولنهټحکومت او  ېد امیر عبد الرحمن په واکمني ک» زسېت یرټاکډد  ېکال ک 1۱۲۱په  ېچ هړک هړبشپ ېپوهنتون ک

مه شهادتنا ۍرټاکډپه دغه اثر سره د لندن د پوهنتون نه د  يړد تکزاس د پوهنتون له خوا خپور شو. نومو ېد امریک
 ته ېددن ېخپل هګد تاریخ د استاد په تو ېوطن ته راستون او د کابل په پوهنتون ک ېکال ک 1۱۲۹او په  هړتر السه ک
 نیزڅېړمهال د کابل پوهنتون له خوا د ده  ېده . پدېته ورس ېد پوهاند درج ېکال ک 1۱۸1په  ړی. نوموړدوام ورک

په  «تاسیس دولت در هندوستان، ایران و افغانستان یافغان برا یاز کوشش ها ېافغان، افغانستان و مختصر»اثر 
 .ید ید وفا له خوا خپور شو لهځ هد کابل پوهنتون له خوا خپور شو. دغه اثر دو ېکال ک 1۱۲۸
وروسته د شورویانو او پرچمي رژیم پر د شوروي اتحاد د یرغل  ېپه افغانستان باند ړمحمد حسن کاک رټاکډ پوهاند

د وروسته کاله بن هځد پن ېشو چ ړد کابل رژیم ا ېاندړفشار په و یوالړد ن ېضد د سیاسي فعالیت له کبله بندي شو چ
له  ېک یاستاد شو، خو د همدغه کال په پا ېپه پوهنتون ک رتهېوروسته ب دوېد بند نه د ایله ک ی. ديړایله ک ړینومو
قوت سره وکاراوه. په  رډېپه  واکځخپل قلمي  ېد افغانانو په جهاد ک ېاو هلته ی ړته ال ورېښسره پ ۍکورن ېخپل

 ارښ ډرنکاو د کالیفورنیا د ایالت په کا ړد امریکا متحده ایاالتو ته ال یاځسره یو ۍکورن ېد خپل ید ېکال ک 1۱۸۱
 .ړژوند پیل ک ېک

د  ېله الر ګېجر ېد لوی ېموخه ی ېاو بیا مشر شو چ ړیغ ګنځد هغه غور ېکال ک 1۱۱۰په  ړکاک رټاکډ پوهاند
ل، لکه د استانبو ېک وډپه هکله په غون ېد افغانستان د النج ېک ټوګ ټوګپه  ړۍحل و. ده د ن ېافغانستان د مسل

استانبول په  . ده دړېورک ېی ېاو بیانی ړوک ونګډ ېتوکیو، اسالمي اسیا ، یونسکو، اهوس او تاشکند په کنفرانسونو ک
 ېو او د افغان مطالعاتو امریکایي موسس یدایر شو هېټن 1۱-11د ېکال د جوالیي د میاشت ۷۰۰۲د  ېچ ېسیمینار ک

 «ېنکاو راتلو ېتاریخ، پایل ه،ښکر ډورنډېد »و خپله وینا  یله خوا تنظیم شو ېاو د پاکستان د مطالعاتو امریکایي موسس
د جاپان د بهرنیو چارو وزارت له خوا د افغانستان  ېچ ،ې. ده د توکیو په کنفرانس کهړک ېاندړو ېتر سر لیک الند

 ېد امریک ېپه میاشت ک ستګد ا 1۱۱۹په  ېچ ېد اسالمي اسیا په کنفرانس ک ړ. کاکهړو، وینا وک یشو ړجو هړپه ا
د  ړاک. کهړک ېاندړو خپله وینا و یشو ړله خوا جو رامګپرو ژیکد بین المللي مطالعاتو او ستراتی يځد پوهن ګد جن

و، خپله وینا واورله.  یشو ړجو هړپه ا ېد کوشاني دور ېکال ک 1۱۲1په  ېپه کابل ک ېچ ،ېیونسکو په کنفرانس ک
 برخهو  یله خوا دایر شو میموز اردګد موز هړد هندوکش د کلتور په ا ېپه کنفرانس ک ارښد اهوس د  نمارکډده د 
نه د  وادېد ه هګ. ده همدارنستهېواخ هډون ېک«افریقایي او اسیایي کنفرانسد»د د تاشکن ېال کک 1۱۹۸. ده په ستهېواخ
 .ړېوک ېپه هکله لیکن ېد افغانستان د کشال ېپه افغاني او نورو خپرونو ک ېباند

د الهور  ېکال ک 1۱۲1په  يږنومی« 1۸۸۰-1۸۸۹افغانستان، د داخلي سیاسي انکشافاتو بیان، » ېبل اثر چ ړکاک د
 يږنومی «هړد افغانستان په باب د ژینو جو» ېبل اثر چ يړژبه خپور شو. د نومو لیسيګله خوا په ان ېعرفاني موسس

د  يږنومی «لیسګان-دوم افغان ګجن» ېبل کتاب چ ړچاپ شو. د کاک ېک ورېښد وفا له خوا په پ ېکال ک 1۱۸۸په 
چاپ شو. دغه اثر د سید نظیم سیدي او مجیب  ېک ورېښپه پ ېکال ک 1۱۸۱افغانستان اسالمي ملي محاذ له خوا په 

 ېکال ک ۷۰۰۸له خوا په  ېولنټد افغان لیکوالو کلتوري  ېاو په لندن ک یشو ولړا توښالرحمن امیري له خوا په پ
 ،ییکلل «ېپه حال ک ګله روسانو سره د جن ېشپتم کال په پسرلي ک ږافغانان د شپ» ېکال ک 1۱۱۰په  دهخپور شو. 

 .خپور شو ېله خوا په جرمني ک ېولنټد سپین غر د کتاب چاپولو  ېچ
کالیفورنیا  د ېچ ړک ړکتاب بشپ «وابځافغانستان، شوروي یرغل او د افغانو »ژبه  لیسيګپه ان ېکال ک 1۱۱۹په  ړکاک

د  ېک 1۱۱۱په  ېچ ړتدوین ک يږنومی« او دفاع اڼر» ېوروسته یو بل اثر چ يړپوهنتون له خوا خپور شو. نومو
 ټطالبان او اسالمي بنس»کال  ۷۰۰۹شو. ده په  اپچ ېک ورېښاو پراختیا مرکز له خوا په پ نوڅېړ توښساپي د پ

له خوا چاپ  ېولنټد افغانستان کلتوري  ېکتابونه ولیکل چ« کتنه ېته یوه نو ۍباچا امان الله واکمن»او بیا د « پالنه
 ېک ډه هالنژبه پ لیسيګپه ان« تاریخ یپلوماتیکيډد افغانستان سیاسي او »اثر  د ده یو بل مهم ېکال ک ۷۰۰۹شول. په 

 .ید ېاو د چاپ الند یلړژبا توښاوس محترم سلیمي په پ ېخپور شو چ
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 هښاو زینو په نظر  کوریپېد سقراط، افالتون، ارسطو، ا»له خوا د هومر باالبانس لیکنه:  ړد کاک ېکال ک ۷۰۰۲ په
نه د  لیسيګده د ان هګله خوا چاپ شوه. همدارن ېولنټاو د افغانستان د کلتوري  لهړوژبا توښنه په پ لیسيګد ان« انسان

 .ېشو ېله خوا خپر ېولنټد کلتوري  نستاند افغا ېچ ېلړو ژبا توښپه پ ېمحمود طرزي خاطر
له  ېولنټفغانستان کلتوري د ا« پیالمه ۍثبات ېب ېدږد سرطان کودتا د افغانستان د او»د ده بل اثر  ېکال ک ۷۰۰۱ په

 «ېپایل ېژور ېد ثور کودتا او د هغ»او  «ېزما غوره لیکن»ثار: آدوه نور  ړد کاک ېکال ک ۷۰1۰خوا خپور شو. په 
په  يږنومی« افغان، افغانستان تون،ښپ» ېبل کتاب چ يړله خوا خپاره شول. د نومو ېولنټد افغانستان د کلتوري 

 .له خوا چاپ شو ېولنټلتوري د افغانستان د ک ېکال ک ۷۰11
 ۷۰1۹له خوا په  «ټتاریخي علمي بنس ړکاک»د  يږنومی «هګړشوروي ج-د افغان» ېبل اثر چ ړکاک رټاکډپوهاند  د

د  هړد انسانتوب په ا»لیکنه او  نګد جان کی «ړۍن ږاو زمو ګجن: »ړېژبا ېدو يړخپور شو. د نومو ېکال ک
 .دي ېچاپ شو ېکال ک ۷۰1۹له خوا په  ټبنسعلمي -تاریخي ړلیکنه د کاک اګد اندروس ور« پرنسپونه ېاخالق پوهن

نه  ېدي. د هغو د جمل ېچاپ شو ېبیلو خپرونو ک الېاو په ب ېژبه لیکل ریزيګپه ان ېچ ېمقال ړیو ل هګهمدارن ړکاک
 ېتاریخ، طالبان او کابل په نومونو د معاصر ډد معاصر افغانستان لن ،ګشوروي جن-: د افغانېلیکن ډېلن لورڅد ده 

 ېکال ک ۷۰۰۸د اکسفورد پوهنتون له خوا په  ېک وکونوټ اووماو  لورمڅ ي،ړد اکسفورد دایرته المعارف په لوم ړۍن
د ایرانیکا دایراته  ېکال ک 1۱۱۷په  يږد افغانستان د اساسي قانون تاریخ نومی ېبله لیکنه چ ړدي. د کاک ېشو ېخپر
 ېچ یکنهلیوه بله  يړد نومو هګده. همدارن ړېخپره ک ېد کولمبیا پوهنتون په نیویارک ک ېک وکټ يړرف په لومالمعا

د وفا  ېکال ک 1۱۱۱او په  ېلښک یسيګپه ان يږپه نوم یادی« پیل دلوېک ستلېپران ېسیم ټېسرپ ېاسیا، د یو ۍنځمن»
په نیویارک  ېکال ک 1۱۸۸په « شي؟ ید افغانستان کشاله هوارول یایا دو» ېبله لیکنه چ يړله خوا خپره شوه. د نومو

په  يږنومی «دلېد افغان پاچایي نسکور ېک 1۱۲۱په » ېنشر شوه. د ده بله لیکنه چ ېژورنال ک ټریټپه وال س ېک
د » ېچ ېده. بله مقاله ی ېخپره شو ېد مطالعاتو بین المللي ژورنال په نهمه شماره ک ځختی نيځد من ېکال ک 1۱۲۸

. د ده بله شوهله خوا خپره  ېولنټد اسیا  ېپه نیویارک ک ېکال ک 1۱۲۱په  يږنومی «دلېایل انوګافغانستان د هزاره 
ب او لنین البرت له خوا په تنظیم شوي کتا ېد لویي دوپر يږنومی« د معاصر افغانستان د تاریخ میالنونه» ېلیکنه چ

 .خپره شوه ېکال ک 1۱۲۱له خوا په  ېموسس رګد پری «ېک ېلسیز 1۱۲۰افغانستان په » ېک
د افغانستان  ېولنټد افغانستان د تاریخ  ېکال ک 1۱۲۰په نوم د ده لیکنه په  1۸۸۱-1۸۸۰ دلېمتحد ک رتهېافغانستان ب د

 .هړخپره ک ېمجله ک
د  ېاو مجلو ک وڼپاځد افغان چلوونکو په ور ېک سوړاو پا توښپه پ ېنه د باند وادېاو هم د ه ېک وادېد ننه په ه ړکاک

زما » ېچ ېد ده په هغه کتاب ک ېی رېیو شم ېدي چ ېشو ېخپر ېلیکن ېرډې هړپه ا انوګروانو او تاریخي موضوع 
 هڼاو د یوه کتاب په ب ېولټنه دي باید را ېشو ېولټرا ېی رېدي او یو شم ېشو ډېرا غون يږنومی «ېغوره لیکن

افغانستان، » ،«یوا ید مخه باطل اعالن شو رډېتوافق لیک باید  ډورنډېد » ېچ ېمقال ېمهم لورڅشي. د ده  ېخپر
د هغو « تنهک ۍتوافق لیک ته یوه وروست ډیورنډد »او « توافق لیک ډیورنډاو د  تانهښپ» ،«تونستانښپاکستان او پ

تان د کلتوري د افغانس ېکال ک ۷۰۰۲په  ېچ يږنومی «هښد واحد ملت د بیلتون کر ډیورنډ»د  ېچ ېک هګولټپه  الومق
 .دي ېشو ېهم خپر ېک ېمجال ۍمیاشتن ېد لپه په نوم در ېدي. دا مقال ېشو ېخپر ،ېله خوا چاپ شو ېولنټ

 :یادونه کوو هډلن ېنه ی ینوځد  ېچ يړفعالیتونه ک میکډغیر اکا رېیو شم ړینومو
 .و ړیغ ېولنټد افغان کلتوري  ېراهیس 1۱۱۱د ړکاک

 .و ړیو موسس غ یشو ړجو ېپه الس انجلس ک ېد افغانستان لپاره د یوه تمثیلي حکومت حرکت چ 1۱۱۰-1۱۱۱ د
جدان د و»د سازمان له خوا  ېله کبله د بین المللي عفو دوېد بندي ک ېپله په بندیتون ک رخيڅد  ېک 1۱۸۲-1۱۸۷

 .اعالن شو« بندي
کال  1۱۸۷د شوروي د یرغل نه تر  ېو، چ ړیموسس غ ېحادید افغانستان د استادانو او محصالنو د ات ړینومو
 .و ړیمبارزه پر مخ بیوله، موسس غ هټد شورویانو او د کارمل مزدور حکومت پر ضد پ ېپه کابل ک ېپور
 ېاو ویناو ېلیکن ېکدری او  توښلپاره په پ یوډد بي بي سي را هګاو ویناکونکي په تو ونکيڅېړ ست،ېد ازاد ژورنال ده

 1۹۰لپاره  ړېد زده ک ېژب زيېرګده د ان ېک ړ. په دغه لېدېخپر ېک یوډهغه بیا په افغانستان را ېچ ېرولبراب
  .و يړتیار ک دریدرسونه په 

 ېد کتابتون معلوماتي سرویس د چلوونکي مرستیال و او په دغه مهال ی ېد امریک ېپه کابل ک 1۱۹۰-1۱۹۷ د
 .درسونه ورکول لیسيګته ان یالوړافغان زده ک ېکورسونو ک ېژب زيېرګان
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

وده. درل هډون ېی ېوه او د ده په بریالیتوب ک هړاو وتلي تاریخ پوه تر شا وال ړېجوېمریم هم د دغه ب رمنېم ړکاک د
 يڼلو ړ. د کاکيږنومی ړسباوون کاک ېی یاو کشر زو ړکاوون کاک ېی یلري. مشر زو هڼلو ېدوه زامن او در ړکاک

 .يږنومی ړکاک هږاو خوا ړکاک مهږو ،ړپلوشه کاک
 

 پای
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