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 ۱۰/۰۱/۲۰۱۷         انجنیر سلطان جان کلیوال
 

 !د پوهاند کاکړ مړینه یوه ستره علمی ضایعه
 

لیکونکی او د د خبری رسنیو له الری خبر ورکړ شو چی پوهاند دوکتور محمد حسن کاکړ د هیواد د معاصر تاریخ 
افغانستان د آزادی د الری د مبارزینو د سنګریو کلک حامی او مالتړي د فاني نړۍ نه سترګی پټی کړی او د ابدیت 

 .غیږی ته یی ځان تسلیم کړ. روح یی ښاد او جنتونه یی په برخه
ورسره سم راځی . د هر انسان چی پیدایښت مومی او ځمکی ته راځی نو د یوه رسالت د سرته رسولو مکلفیت هم 

ارسالت دوه اړخه لری یا به د ښو او نیکو کارونو سرته رسول وی او یا به د بدو او ناوړو اعمالو تر سره کول. ځنی 
کسان په دی باوردی چی دا تقسیمات د ازل کار دی او انسان پکی کوم رول نه لری، که خدای ج غوښتی وی چی د 

ه جوړوی او که یی غوښتی وی چی د چانه بد انسان جوړ کړی نو بد ورنه یو چا نه ښه انسان جوړ کړی، ښه ترین
جوړوی. خو د اسالمی عقایدو عالمان، پوهان او د الهی احکامو مفسرین، داسی باورونه سم نه بولی او د هللا ج د کالم 

چی انسان ته هللا ج هم تعبیر داسی نه کوی چی انسان دنیکۍ او بدۍ له تمیز کولو نه بی مسؤلیته و ګڼی. او دا ځکه 
عقل ورکړیدی او هم یی اختیار، هم یی سمه او د خیر الره ورته ښولی او هم یی ورته بده ، کږه، غلطه او د شر 
الره. د دی تر څنګ هللا ج انسان ته عقل، تمیز او د ادراک قوه هم ورکړیده چی د ا سمه او کږه الره هم د ژوندانه 

ڼو د پاره، یوه د بلی نه سره بیله کړی او په خپله خوښه، خپل اختیار او رضا سره په ډګر کی او هم د اخروی ښیګ
هغه د خپل حرکت او تلو د پاره و ټاکی. خیر دا عقیدتی مسائل دی او زمونږ د خبرو موضوع نه ده. مونږ دلته د 

خو ولی دا مړینه ضایعه بولو؟  پوهاند استاد کاکړ په مړینه غږیږو او هغه د افغان ولس د پاره یوه ستره ضایعه بولو،
 :ځکه چی

ــ زه په دی باور یم چی زمونږ د هیواد په څیر په یوه هیواد کی چی ال تر اوسه یی په سلو کی تر اویا تنو زیات 
وګړی د لیک لوست او سواد نه محروم دی، د یوه لوستی او با سواده انسان مړینه هم ضایعه بولم، نو داسی یو انسان 

دوکتورا تر حده یی تعلیم کړی وی، د پوهاندۍ تر علمی رتبی پوری رسیدلی وی، په پوهنتون کی د کلونو چی د 
کلونو د پاره استاد پاتی شوی وی،په زرګونو شاګردان یی روزلی وی او بالخره په لسګونو کتابونه او اثار یی خپلو 

ډیره ستره ضایعه و نه ګڼله شی دا به ډیره لویه  وطنوالو ته په میراث پریښی وی، نو که داسی مړینه هم ضایعه او
 .بی انصافی او د پوهی لوی مقام ته لوی سپکاوی وی

ــ استاد پوهاند کاکړ د خپل وطن د آزادی سره مینه درلوده او همدی مینی د شوروی دولت د اشغال په وخت کی دی 
یرغلګرو او د هغوی د نوکرانو په ضد مبارزی ته و هڅاوه چی د کابل د پوهنتون د نورو وطنپالو استادانو سره د 

میدان ته را ووځی او د سر او ژوند په بیه د پردیو یرغلګرو په وړاندی د مقاوت په صف کی ودریږی، د استادانو 
دامقاومت دډیرو وطنپالو استادانو نه ژوند واخست او د استاد کاکړ په ګډون یی ګڼ شمیر د زندان تورو کوټو ته ور 

او کلونه کلونه د استبداد په زندان کی د زجر او شکنجی سره تیر کړل. نو که د داسی استادانو مړینه چی  پوری وهل
 .د استبداد سره یی ډغری وهلی وی ضایعه و نه شمیرله شی دا به هم د انصاف نه ډیره لری خبره وی

په پیښور کی یی د نورو پوهانو مبارزینو ــ ا ستاد کاکړ د زندان نه تر را خوشی کیدووروسته هم قرار نه دی ناست او 
لکه استاد مجروح، عزیز الفت او نورو سره یو ځای د ملت په بیدارۍ او د هیواد ا زادۍ به الره کی قلمی مبارزه 
کړیده او د مرګ تر وخته پوری یی نه قلم له السه وغورزاوه او نه یی هم کتاب. د حقایقو د را برسیره کولو د پاره 

 .وکړی او راتلونکو نسلونو ته یی ډیر څه په میراث پریښودلیی لیکنی 
ــ پوهاند کاکړ یو تاریخ پوه و، ما چی د هغه تاریخی اثار لوستی او کم و زیات ورباندی پوهیدلی یم د هغه د تاریخ 

نګه چی لیکنی میتود د نورو سره تفاوت لری، په دی مفهوم چی ځني تاریخ پوهان تاریخی پیښی داسی بیانوی لکه څ
یی لیدلی یا اوریدلی وی، دپیښو د را منځ ته کیدو علتونه او الملونه د څیړنی الند نه نیسی چی دا تقریباُ د تاریخ لیکنی 
یوه زړه الره ده، ځنی بیا د تاریخی پیښو صحت او سموالی ته د ځینو ملحوظاتو لکه سیاسی یا ایډیالوژیکی او یا نورو 

ثالُ د آزادی په الره کی مبارزه د مذهبی احساساتو پوری تړی او بیا مذهبی الرښونکی د تاثیر له کبله زیان رسوی م
د جګړی په میدان کی د مبارزینو سر ښندنې خپل ویاړ ګڼی او په دی الره کی له منځه تللی کسان لکه د فرعون د 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kliwal_soltan_de_kakar_marg.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kliwal_soltan_de_kakar_marg.pdf


  
 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه 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

 

ه په همدی تیرو لنډو کلونو لښکر غوندی یواځی د قربانی ورکولو مستحق باله شی نه د ویاړونو مستحق چی ښه نمون
کی د پردیو په وړاندی د مبارزی په ګرم میدان کی د دی ملت د پاکو زامنو شهادت او معیوبیت دی، چی جهادی 
مشرانو د هغوی د ژوند په بیه ټول امکانات د ځان او خپلی کورنۍ د پاره تر د السه کړل او ال هم دا لړی روانه ده. 

پیښو د څیړنی په وخت کی نه د سیاسی ملحوظاتو د تاثیر الندی راغلی، نه د مذهبی،  مرحوم استاد پوهاند کاکړ د
ژبنی، قومی او نورو د تاثیر الندی هغه زیار ویستلی چی د ټولو تاریخی پیښو د را منځ ته کیدو الملونه په ګوته کړی 

ی. نو ځکه د یوه عیلیت پیژندونکی او یواځی په دی چی په فالنی وخت کی فالنۍ واقعه را منځ ته شوه قناعت نه کو
مورخ په توګه چی شمیر یی په یقین سره زمونږ په ټولنه کی د ګوتو په شمیر دی، د استاد کاکړ مړینه یوه لویه ضایعه 

 .بولم
ــ او بالخره له دی کبله د پوهاند استاد کاکړ مړینه د افغان ولس د پاره یوه لویه او نه جبران کیدونکی ضایعه بولم 

د یوه عالم سړی » هغه د کوم عالم خبره ده چی نه پوهیږم د چا خبره وی خو یو وخت می اوریدلیده هغه داچی  چی
په مړینه د ټولنی ټول وګړی ځکه ډیر خواشینی کیږی، کله چی دا عالم مړ شی د هغه ټوله پوهه، علم او تجربه ورسره 

ب چی خپل ټول عمر یی د خپلو وطنوالو او ټولو انسانان خدای ج بخښلی کاکړ صاح« سمه په یوه شیبه کی پو پناه شی
 .په خدمت کی تیرکړی، داسی ډیری ښیګڼی درلودی چی ټولی یی د ځان سره یوړلی. هللا دی و وبخښی

زه د استاد پوهاند کاکړ صاحب د اثارو د یو مینه وال په توګه د هغه ټولی پاتی کورنۍ، دوستانو، مینه والو او د 
و خلکو او روښانفکرانو ته د زړه له تله تلسیت وړاندی کوم او د نورو ټولو پوهانو او عالمانو د پاره د افغانستان ټول

 ښی روغیتا سره د اوږد عمر د پاره دعا کوم. 
 آمین
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