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 ړ داکتر حسن کاک دیو افکار فق تیشناخت و برداشت من از شخص

٬ 
 
معرفت   کیاز نزد  شانیبا ا  ٬دندیردګمنتقل    ایفورنیبه شمال کل  اگویاز سانت  ړداکتر حسن کاک  دیفق  کهیجانب از زمان  نیا

 .اکتساب تلذذ نموده امبارها از مصاحبت و مجالست شان  ،یمتماد انیحاصل نمودم و در طول سال ییو آشنا
 ګو رن  یشرق  یندمګ  ګاز رن  یمخلوط  ایوګ  ٬یدیبه سف  لیجلدش ما  ګرن  ٬قد  انهیآدم م  کی  یک یاز نظر فز  موصوف

 .بود ییاروپا دیبه سف لیمتما
  ٬داشت  یوقواره به اصطالح نوران مایآدم خوش س یو  ٬به چشم داشت ینیذره ب نکیع میو دا دیسرش سف یموها

 .رساندیشباهت بهم م لسوفیفرد متفکر و ف کیبه  ٬یظاهر لیاز نظر شکل و شما یو
در مجمع دوستان    میکه دا   دادیم  حیحال مهمان نواز و ترج  نیو بذله گو، و در ع  فیظر  -بود خوش صحبت  یآدم  یو

 .حضور داشته باشد
 .رساندیم میها ومحافل ترح یعروس ،یثقافت ،یاسیبه تمام مجالس س شهیخود را هم او

و خسته   تیفاقد جذاب  ،یداشت، سخانش معموال طوالن  یها در محافل عالقه خاص و مفرط  یبه سخن ران  ړکاک  داکتر
 .بودیکن م

بود،   یو مبتد فیضع یلیخ زینه تنها در فن خطابه بلکه در فن مناظره و مناطقه ن ړداکتر کاک گریعبارت د به
به  ړکاک ٬استدالل یتوانمند یچارگیو ب یزبون لیجانب مقابل مناقشه، دل لیو تذل نیو پناه بردن او به توه تیعصبان

نوع  نیا داد،یم فرنسیرکتب خود  ایخود به کتاب  یثبوت مدعا یبرا شهیمناظره، هم ان یو در جر رفتیشمار م
 یبسم هللا خان لغمان ی مرحوم مولو یعنیما درتالقان  یو مال امام خانه گ ینید لیمعلم مسا اد یمرا به  ړکاک یچارگیب
:» صبر کن که کتاب را  گفتیم ماندیجواب م یدر مناظره خود ب کهیزمان زیبسم هللا خان ن یانداخت، مولو یم
   «.نمیبب

داکتر  ،یعبدهللا کاظم، استاد داکتر عبدالرحمن زمان دیداکتر صاحب س ،یدر زمره داکتر صاحب کوچ ړکاک داکتر
 .رفتیبه حساب م ایفورنیروشناس شمال کل یمایاز زمره قلم بدستان و س گرانیکهزاد و د یشاغل یصاحب نورزو

از حال اسفناک و   ړکاک  رمنیم مهربان، با احساس و وطندوست است، رمنیم کی،  میمر یب ی ب ،ړکاک داکتر خانم
از استعداد فراوان برخوردار   یدست عیدر قسمت صنا ړکاک رمنیم برد،یها در کشور رنج فراوان م رمنیرقت بار م

 .است
 ندیگو کرد؟یم یچ ړکاک چارهیبه عهده داشت، ورنه ب زیرا ن ړکاک دیفق یوریدرا فهیوظ ړکاک رمنینماند که م ناگفته

 .خداوند سبب ساز است
به   یدراضالع متحده، درزمان حامد کرز  یالزم از طرف مقامات مربوطه رسم  یها  یبعد از آموزش  ړکاک  فرزندان

اشتغال   رهیو غ یکرز تیمانند مشاور یاسیدرارگ و مقامات حساس س نهیگشتند و به مشاغل مع لیافغانستان گس
 یحکومت حامد کرز  تیبا تا آخرعمردرحمایهمچو مصلحت ها تقر  یوممکن ر  ړاحتمال دارد که کاک  اری. بسدندیورز

 .« قرار داشت یبه عبارت بهتر» ببرک ثان ای
و  تیبه تقدم واصالت ماده بر معنو یو یعنینداشت  دهیعق نیبوده و به مذهب و د یالستیافکار ماتر یدارا ړکاک

  یآدم » دهر  کی  ړبه اصطالح مردم ما کاک  ای  نمود،یم  قیشعور را در ماده تصد  تیاعتقاد داشت و موجود  تیروحان
دارد، در مورد شان مرجح    یکه وجه مذهب  مرحوم«را به عوض »   د« یمن استعمال کلمه »فق  لیدل  نیهم  ی « بود، رو

 .دانمیم
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خود را در   یماستربود که سند  یمؤرخ گانهیدر وقت خود  یجلد کتاب نوشته باشد، و یممکن در حدود س ړکاک
بدست   کهیخود را از پوهنتون » پرنستن« اضالع متحده امر  یاز پوهنتون اکسفورد لندن و سند دوکتورا  خیرشته تار

 .آورد
که در جوار منزلش    «یچرا در پوهنتون معروف »برکل  کینمودم که با همچو سابقه اکادم  شنهادیپ  شان یبه ا  یبار  من

 گردند؟یوطن مصدر خدمت نم خیتار یرا بدوش نگرفته و با معرف سیتدر فهیوظ ٫قرار داشت
 .کردیم یوطن عالقه نگرفت و احساس تنبل خیتار یمعرف یبرا یموصوف به همچو خدمت یول

تجاوز  هیپوهنتون، علاستادان  امیجبهه ق یتابناک محور یمایو س انیاز بان یک یکه  یصاحب روستار تره ک داکتر
 وستنیپوهنتون کابل « از جذب و پ  یاسیمبارزات س  خیاز تار  یاست، در مضمون خود تحت عنوان » فصل   یشورو

   .دینمایم یآور ادیبه حلقه استادان پوهنتون توسط خودش  ،ړداکتر حسن کاک
معتقد و مصربود و تالش هر نوع استدالل و   ینصوص آسمان ه یخود به به سو اتیقسمت آراء و نظر درړکاک داکتر

 ینیبه بد ب  نهیدر زم  دیو ابرام مز   شدیدرسنگ شمرده م  خیم  دنیکوب  قتیشان، در حق  اتیدر برابر نظر  یمنطق  اشګ کن
 .گشتینفرت شان مبدل م یو کدورت خاطر و حت

با محقق و مؤرخ مو شگاف سر عداوت و شقاوت را    جا،یب  تیهمچو احساس کاذب و غرور و نخوت نها  یرو  چنانکه
  هیو طفالنه عل  یشخص  تیتمام به افترا، تهامات و تعرضات نها  یمنطق  یگرفت و با ب  ،یاستاد داکتر عبدالرحمن زمان

دربرابرمنطق   کامالړداکتر کاک  ،یخیتار  لیهمچو مناقشه و کنگاش ها در مسا  جهیپرداخت، در نت  یداکتر صاحب زمان
 زین  یستانیچنانکه محترم س  ٬و توانا دارند  یطول  دی  یخیتار  لیمسا  قیکه در امر تحق  ی داکتر صاحب زمان  یقو  اریبس

 .زبون و الجواب ماند ٫شکست خورده ند،یجویم ریطلب استمداد و تنو شانیدربسا موارد ازا
را دربرگرفت، و بعد   لکسایپوره مدت    یدر برابر داکتر صاحب زمان  ړپاسخ نامعقول داکتر کاک  نیدارم آخر  بخاطر
 .متعلم صنف نهم نبود کی هیرا بهم بافت که باالترازسو یو خنده آور فیضع لیدال ٬از آنهم
هم قطارانش آدم شد و چانس  ریمحمد ظاهر شاه»رح« مانند سا حضرتیکه از برکت دوره درخشان اعل ړکاک داکتر
از   ٫آدم به اصطالح نمک حرام کی ثیأسفانه به حمت ٬را به انگلستان و اضالع متحده بدست آورد یعال التیتحص

 یمعاش خور آ  «،ی»ببرک ثان  یحامد کرز  یاگوثن  ،یطمع ماد  یرو  کهیدرحال  کرد،ینم  ادی  ییکویپادشاه مغفور به ن
 .بود رانیفاسد ا رحکومتیگ رهیپاکستان و ج یاس ا

شاه مرحوم را  یوقت دوره سلطنت، خاک پا درړعده عناصرابن الوقت مانند حسن کاک کیتأسف است که  یجا
 یوبه مثابه کتاب مذهب  یمل  قهیوث  ثیرا به ح  یمکراسیدهه د  1۹64سال    یو قانون اساس  ساختند،یچشم خود م  یایتوت

 یمکراسیدهه د ییطالبعد از سقوط سلطنت، به مذمت شاه مرحوم و دوره  یول پنداشتند،یدر خوراحترام و تقدس م
  .آدم دون تفو یچرخ گردون تفو، تفو بر تو ا یتفو برتوا کنند،یبه تفاضل و تفلسف و تفاخر، تظاهر م

 .نمودیو قابل قدر قلمداد م  یعال   تیشخص  کیداشته موصوف را فاقد    ،یمنف  تینظرنها  زیمورد استاد پژواک ن  درړکاک
کشورما بود،   یعلم تیشخص نیتر طیمح ٬یبیبعد ازعالمه حب نایقیهم درمورد عالمه عبدالشکور رشاد که  یروز

 .است ی سواد یشخص ب یساحات علم هیبمن گفت که عالمه رشاد به استثنأ علم عروض در بق
 سواد؟ یعقل کل شد و عالمه عبدالشکور رشاد ب ،ړحسن کاک شنوم،یهللا، چه م ای

اعظم   ا،یقاسم رشت دیس م،ینع ز یاستاد محمد عز ،یبیق نظر دانشمندان بزرگ معاصر، عالمه حبکه طب همانگونه
خود خواه و خود پرست بود که به جز شخص خودش،    ن،یآدم خود ب  کیمحمد غبار چنان    رغالمی، مرهیوغ  یستانیس
 ړحسن کاک روشیشاگرد و پ توانست،یرا درجامعه، نداشت و قبول کرده نم یگریمبارز د تیشخص تیموجود دهید
 .نمودیافغانستان تصور م گانهیعقل کل و  ار،یخود را به همان مع زین

 را که خصلت تکبر بود یکس
   پر غروراز تصور بود سرش

غبار   دیته و کرکتر فقداش  یمحمد غبار چپگرا، اعتقاد خاص رغالمیکاکر به م ت،یهمچو تشابه کرکتر و شخص یرو
 کیکه  نمودیم سهیو مفکر بزرگ پشتون تبار، محمد گل بابا مقا میمتانت و وقار به کرکتر زع ،یرا از نگاه استوار

 .بود تیو کامأل دوراز واقع هانهیطفالنه، سف یادعا
 یب - یج -یک میقمست جنتیمدت شش ماه ، هر روزه به خانه ببرک ملعون، ا ل،یاش حشمت خل یو پسر انقالب غبار

اش،   یب -یج-یک ارانیشتافت، و با ببرک و  کردیجاسوس بودن او را م ی که غبار سال ها قبل بر آن، خودش ادعا
تنگ ساخته وغبار و پسرش را مجبوربه فرار   بارببرک، حلقه تفاهم را برغ نکهیپرداخت، تا ا یاسیس یبه چانه زن

 .ساخت
 :دادندیشعار م ت،یو قانون یمکراسیخواهانه دهه د یدرهمان آوان دوره آزاد  ن،ینو کیمکراتیسازمان د روانیپ

 مدام  خواهمیم مهیخ خیرا همچو م یپرچم
   در گردنش سمانیسنگ و تن به خاک و ر سربه

 .است یرانیافغان، ا نیجمال الد دیکه عالمه س نمودیبه صراحت ادعا م ړچنان کاک هم
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افغان و عالمه   نیجمال الد دیعالمه س میمحمد عبده، مجتهد و مفکر بزرگ عالم اسالم و شاگرد مستق خ یش عالمه
افغان، عالمه بزرگ ما را افغان  نیجمال الد دیعالمه س یتفکرات اسالم رویو پ نیمشرق زم گریداکتراقبال مفکر د

مقوله معروف  کند،یم میتقد ران یما را دو دسته به ا ی لو مقدس م یخیگمراه، افتخارات تار ړحسن کاک یول دانند،یم
   .کندیو همفکرانش صدق م ړپرور« در مورد حسن کاک گانهیمردم ما» از خود کش ب

تاجک تبار از استعمال کلمه و   سندگانیو نو  نیمؤرخ  یاریبس  سوال من که چرا مانند  نیدر برابر ا  ړحسن کاک  ،یبار
در مورد آن راد مرد   ینموده و به استعمال و خطاب دران ی خود دار ریکب یخطاب »بابا« در مورد احمد شاه بابا

 د؟ینمایاکتفا م ریکب
 .رساندینظرم صدمه م تیاحمد شاه به آفاق حضرتیداد و گفت استعمال خطاب »بابا « به اعل هانهیجواب سف ړکاک
روزگار حضرت   ینابغه ا  نیخطاب از طرف کافه ملت افغان به احمد شاه بابا داده شده چنانکه فخر زم  نیا  کهیحال  در
مسافر«    ینامه« و » مثنو  دیو عالمه داکتر اقبال در کتب » جاو  ان«یافغان آن را در کتاب »تمت الب  ن یجمال الد  دیس

 فرموده اند قیتصد
 .ینه احمد شاه ابدال کندیم ادیعالمه داکتر اقبال در اشعار خود او را بنام احمد شاه بابا  نیمشرق زم بزرگ مفکر

 :پر مغز مردم مشعر است زهیوج
 .یقدر جوهر جوهر ٬بداند رګزر زر قدر

شاخه    کیملهم شده باشد، در مورد    دیکه ممکن از نظر داکتر جاو  ،ړداکتر حسن کاک  یانحراف  تینها  اتیاز نظر  یک ی
قوم   نینموده ومام بزرگ ا  ریتفس  «ی بدبخت آن را »غلزو  ړاست که کاک  یقوم غلز  یعنیبزرگ پشتون تباران کشور  

  55که مناصفه قوم    یکه خلقت قوم بزرگ غلز   است  یمتو« را متهم به روابط نامشروع ساخته و مدع  یب  یب  »یعنی
 .است( منطقه است،از نطفه نامشروع است یاز دانشمند محترم داکتر صاحب خالد هیپشتون تباران )احصا یونیمل
در کتاب خود درج نموده است   ړبر نظر داکتر حسن کاک یفرهنگ به استناد و متک  ق یصد ریرا م ی نظر انحراف نیا

اشتباه قرار   فرهنگ است، در قیمحمد صد ریمردود و منحط، م هینظر ن یواضع ا ند،ینمایکه تصور م یو هم وطنان
 .دارند

 :دیفرمایهم به قول عالمه داکتر اقبال که م باز
 کند یسیبسا آدم که ابل یا
 کند  یسیکه ادر طانیبسا ش یا

شان درامان   یضد مل اتیمغرض و نظر سندگانیو نو نیکشور و مردم را از شرهمچو اتهامات کاذب مؤرخ خداوند
 .نگه دارد

 عرض حرمت با
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