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 کاکر صاحب داکتر شاغلی از من شناخت
 

شان از نزدیک معرفت و اشنایی این جانب از زمانیکه داکتر صاحب کاکر به شمال کلیفورنیا منتقل گردیدند با ای
شان اکتساب تلذذ نموده ام. داکتر صاحب از نظر فزیکی یک     تحاصل نمودم و بارها از مصاحبت و مجالس

شخص میانه قد و دارای جسامت میانه میباشد. رنگ جلدش مایل به سفیدی است مانند اینکه مخلوطی از رنگ 
موهای سرش سفید و دایم عینک ذره بینی به چشم دارد. وی  . با شدبه سفید اروبایی  گندمی شرقی و رنگ متمایل

قواره نورانی میباشد. کاکر صاحب با وجودیکه از نظر سن و سال شاید نزدیک        آدم خوش سیما و دارای یک
به نود سال باشد ولی از یک صحت فوق العاده عالی برخوردار بوده دارای حافظه قوی و از دید نورمال چشم 

 وی از نظر هیأت ظاهری به یک شخص متفکر و فیلسوف شباهت دارد. . چشم بد دور . رخور دار استب
  

رزو دارد دایم در مجمع آیباشد وی آدم مهمان نواز بوده و ظریف و بذله گو م – داکتر صاحب ادم خوش صحبت
. وی خود را دایم به شخصیت جذاب برخوردار است دوستان حضور داشته باشد. در مجموع داکتر صاحب از یک

به سخن رانی در محافل عالقه خاصی  عروسی ها و مراسم ترحیم میرساند. -ثقافتی   -تمام مجالس و محافل سیاسی
رام و شمرده صحبت میکند و از آهسته و آوی  دارند و معموال سخن رانی شان طوالنی و بعضأ خسته کن میباشد.

داکتر  -داکتر صاحب کاظم– داکتر صاحب نورزوی ۀحب کاکر در زمرت اجتناب میورزند. داکتر صاساتبارز احسا
شناس ی از زمره قلم بدستان و سیمای روصاحب عبدالرحمان زمان کوچی و مورخ جوان و موشگاف داکتر صاحب

  شمال کلیفونیا به شمار میرود. خانم داکتر صاحب کاکر بی بی مریم یک زن نهایت مهربان با احساس ووطندوست
بار میرمن ها در کشور ما سخت  رنج میبرد. میرمن کاکر در  ی بی مریم کاکر از حال اسفناک و رقتب است.

کاکر وظیفه درایوری کاکر صاحب  قسمت صنایع دستی از استعداد فراوان برخور دار است. ناگفته نماند که مریم 
فرزندان داکتر صاحب  از  .است ورنه بیچاره کاکر صاحب چی میکرد؟ خداوند سبب ساز را هم به عهده  دارد

کرزی  شروع حکومت حامد کرزی به افغانستان رفتند. فرزند کالن شان به نام کاوون جان چندین سال مشاور حامد
ف اشتغال داشته و قرار معلوم دارای عواید سرشاری هستند. اگر اشتباه نکرده باشم لبود. همه شان به مشاغل مخت

نمودم که با این سابقه  کتاب به رشته تحریر کشیده است. من باری به ایشان بیشنهاد کاکر صاحب بالغ بر بیست جلد
وهنتون های این منطقه وظیفه تدریس را به عهده گیرند و در پند بهتر خواهد بود که در یکی از که دارک اکادمی

ولی کاکر صاحب بوظیفه نوشتن کتب در منزل عالقه بیشتر  .معرفی تاریخ وطن خود مصدر خدمات بیشتر گردند
صوص کاکر صاحب در قسمت آراء و نظریات خود به سویه ن داشته و تا امروز به همین مشغله دوام داده اند.

ن آبی فایده و ابرام مزید بر و ارایه ادله در برابر نظریات شان  کنگاش -ه جآسمانی مصر است و هر نوع محا
موصوف در ارایه نظریات سیاسی نهایت محافظه کار بوده و به قول خود  بینی و کدورت شان بینجامد.ممکن به بد 

  نمی خواهند برای خود دشمن تراش کنند.  شان
 

از اول تا آخر در حمایت حکومت حامد   ف اکثریت نزدیک به اتفاق ملیگرایان و روشنفکرانکاکر صاحب برخال
گاه طرز تفکر فلسفی به فلسفه ایدیالیزم اعم از سوبژکتیف یا ابژکتیف اعتقاد کرزی باقیماند. کاکر صاحب از ن

 تصدیق مینمایند. نداشته و موجودیت شعور را در ماده
 
عدی نداشته و شاهد موقف شان در ژواک چندان نظر مساپحضرت محمد ظاهر شاه و استاد یکاکر صاحب به  اعل 

شکور رشاد گفتند که موصوف به استثا ء علم عروض الرد عالمه عبدباری هم  جناب شان در مو  . باشم زمینه می
در بقیه علوم بی سواد بودند. کاکر صاحب به مورخ و نویسنده توانای کشور مرحوم میر غالم محمد غبار اعتقاد 
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تبار بشتون  وقار به کرکتر زعیم و مفکر بزرگ متانت و – از نگاه استواری فراوان داشته و کرکتر مرحوم غباررا
 با مقایسه نمود.محمد گل با

 
در  «بابا»ری زبان از استعمال کلمه رخین دؤمانند بعضی م شتون تباری باشد کهپرخ ؤکاکر صاحب شاید یگانه م 

د بنیان گزار افغانستان نوین در مور «درانی»مورد احمد شاه بابای کبیر خود داری نموده و به استعمال کلمه 
. کاکر صاحب در جواب برایم از جناب شان در مورد سوال نمودم کی از دوستانی اند. من باری در منزلمصر

صدمه میرساند. متأسفانه این کم سواد یعنی نگارنده این  من   آفاقیت شان به  فرمودند که استعمال کلمه بابا در مورد
کتاب  که کاکر صاحب یکسطور تا امروز بدرک فرموده کاکر صاحب موفق نگردیده ام. ناگفته نماند من شنیده ام 

نایاب خاطرات سردار محمد ایوب خان غازی را از  سا لیان متمادی در اختیار دارند  اگر این افواه حقیقت داشته 
الین  در دسترس هم وطنان ان-جرمن-سایت افعان شان محتویات این کتاب را از طریق ویب باشد امیدواریم جناب

ی معرفتم با ایشان مطلب حیرت انگیزی که از زبان کاکر تقریبا مدت هشت در طول سالیان متماد .خود قرار دهند
ازافغانستان.   سال قبل شنیدم این بود که کاکر صاحب ادعا نمود که حضرت سید جمالدین اصال از ایران است نه

دالیل  افتخارات تاریخی وطن روی چه نمی دانم کاکر صاحب به حیث یک مورخ متبحر و نابغه و عاشق  و مجنون
ید که موجب تحیر فراوان انسان میگردد. در اخیر این مقال برای شان طول عمر بیشتر و را مینما  همچو ادعای

 پایان  .صحت کامل آرزو مینمایم
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