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 ۱۱/۰۱/۲۰۱۷         لشهسوار سنګروا
 

 محمد حسن کاکړ تاریخپوه پوهاند ډاکټر
 اکا ډېمیک پښت په سرالروکې د

 

پوهاند کاکړ مې له ډېرې اوږدې مودې را په دېخوا له نږدې پېژانده. هغه مهال چې د وروستي ځل لپاره لندن ته راغی 
،ما نږدې دوه اونۍ تېرې کړې چې له علمي او ارزښتناکو، خو خوږو او مینه ناکو خاطرو ډکې وې. کله چې دی مخ 

 .ا مو وروستۍ لیدنه نه وي! له بده مرغه همدا زموږ وروستي لیدنه وهپه امریکا روانېده نوراته ویې وېل چې خداې دې وکړي د
له دې لنډې یا دونې نه مې موخه داوه چې پوهاند کاکړ یو مینه ناک، ډېرخوږ او یوخوشاله انسان و چې زه به دده 

 .خوږې خاطرې ټول عمرهېرې نه کړم
کاډمیک پښت د هغو افغانانو ډله وه چې په افغانستان ښایي پوهاند کاکړ د اکاډېمیک پښت له لومړنیو کسانو څخه وي. ا

کې یې د پوهنتوني زده کړو بهیر سره ګډې زده کړې پیل کړې. هغه شمېر ځوانانو چې په هغه وخت کې پوهنتوني 
 .زده کړې وکړې او ځینې بیا د پي اچ ډي ترکچې پورې ورسېدل ،په دې لړکې یوهم کاکړصاحب وو

کال دادبیاتو 1944هنتون پرانستل شولومړی یې د طب پوهنځی او ور پسې بیا په دکابل پو1932کله چې په کال
 .کال په همدغه پوهنځي کې شامل شو1953کال دتاریخ او جغرا فیې څانګه جوړه شوه. ښاغلی کاکړ په 1951پوهنځی، او په 

او په سلګونه څېړنیزې لیکنې یې استاد کاکړ که یو ښه استاد و، یو ښه لیکوال هم و. ده په لسګونه کتا بونه کښلي دي 
 . په ډلیېزو رسنیوکې خپرې شوې دي

هغه مهال چې ما دشملې مهالنۍ دلته له لندن نه خپروله ومې پتېله چې داستاد دلنډ ژوند لیک په تړاویوه لیکنه وکړم،نوبیا 
کله او په کومه خپرونه  مې دتېلفون په کرښه ترې وپوښتل چې د خپلې لومړنۍ لیکنې په اړه راته معلومات راکړي چې

 کې خپره شوې ده ؟
ډېرې مقالې مې دوخت په ډلیېزورسانیواو خپرونوکې خپرې شوې دي،خو په خواشینۍ چې “پوهاند کاکړ راته ووېل 

رانه ورکې دي. خو زه ال د پوهنتون محصل وم چې له یوه انګرېزي کتابه مې دبرېتانیه دسیاسي تګالرې په نوم یوه 
 ” .له همدې بابته مې دابن سینا جایزه وګټلهلیکنه وژباړله. 

دا د کاکړصاحب لومړۍ ژباړه وه ولې وروستۍ نه وه. له دې وروسته یې نورې لیکنې هم له انګلیسي نه پښتو ژبې 
 .ته راړولي دي چې موږ د الفسټن )دکابل سلطنت بیان( دبېلګې په توګه یا دولی شو

اودېپلوماتیک تا ریخ په انګلیسي ژبه کښلی دی چې ډېرګټور مطالب یې په همدارنګه پوهاند کاکړ د افغانستان سیاسي 
 . کې ځای کړیدي

پوهاند کاکړ په درې ژبو،پښتو،پارسي او انګلیسي، څېړنیزې لیکنې کړي دي،چې هره یوه لیکنه یې دتاریخ مینه والو 
 . اود پوهنتون محصلینوته اکا ډېمیک ارز ښت لري

م اثاراوکتابونه چاپ شوي دي اوما له پامه تېرکړي دي، ګڼ شمېریې دافغانستان تراوسه چې د پوهاند صاحب کو
 :لنډ جاج اخلم معاصر تاریخ پورې اړه لري. زه یې یوازې یو

 

 کابل سلطنت بیان :  د  *
 

د دې کتاب مولف الفسټن دی چې په دوه ټوکو کې کاږل شوی دی. په زړه پورې خبره خودا ده چې دغه کتاب دیوه 
خوا ژباړل شوی دی. له یوې خوا خو په خوږه اومعیاري پښتو ژبه ژباړل شویدی اوله بلې خوا پوهاند  تاریخپوه له

 .کاکړ د لیکوال تېروتنې دکتاب په لمنلیک کې کره کړي دي
الفسټن دسفرنامې په بڼه ډېروتاریخي پېښوته ګوته نیولې ده. له ده نه دمخه کروشنسکي، جارج فوسټر، ډورن او یو 

هم لیکنې کړې دي، خو دالفسټن کتاب دیوه کالسیک اثر په څېر تل د هندوکش دغره په شان درون دریدلی  شمېر نورو
دی. ده دافغانستان جغرافېوي جوړښت ،ټولنیزارزښتونه دافغانستان طبعي اوسیاسي وېش ،په هېواد کې مېشت 
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،مېلمه پالنه،سوداګریزې قومونه،دپښتنو د نسب شجره، د پښتنو پښې اوڅانګې،ټولنیزدودونه،ژبه اوادب
 .چارې،دافغانستان دودیزه کرهڼه ددې کتاب مهم توکي کړي دي

 

 : اسال مي بنسټ پا لنه طا لبان او  *
 

دا د پوهاند کاکړ یوبل ګټور اثر دی،چې دسفرنامې په بڼه کښل شوی دی،خومینځپانګه یې دوخت تاریخي پېښوته 
ده،چې داسالمي بنسټ پالنې هغه تاریخي بهیر چې له کوم ځانګړې شوې ده .ددې کتاب یوه ستره ښېګڼه پدې کې 

وخت نه په نړۍ کې منځ ته راغلی ،بیا تراوسه پورې یې بېال بېل پېرونه وهلي دي ،په ګڼو ال سوندونوسره یې، په 
 .دغه لیکنه کې راخیستی

 

 A political and Diplomatic History of)د افغانستان سیاسي اودیپلوماتیک تاریخ   *
Afghanistan:) 

 

دخپلې مسلکي پوهې له مخې په یوه اکاډیمیک مېتود کښلی دی .دغه دا د پوهاند صاحب یوبل ارزښناک اثردی،چې 
نه  1863لیکلی دی .په دغه کتاب کې له  چې په انګلیسي ژبه یې کتاب دښاغلي کاکړ درېیم تا ریخي اثر دی،

 .که بڼه لیکلې شوي ديکال پورې یوشمېر موهمې تاریخي پېښې په دېپلوماتی1901تر
دغه کتاب دوه برخې لري او په دولس څپرکو کې بشپړ شوی دی.پیل یې دامیر شېر علي خان له واکمنئ شوی دی 
اود امیر هغو دېپلوماتیکوهڅوته اشاره شوې ده چې له پارس او عثماني ترکیې سره یې اړیکې ټینګې کړې وې . 

وسپړي، یانې دواکمنو ښېګڼې او بد ګڼې دتاریخ په رڼاکې لوستونکو پوهاند کاکړ کوښښ کړی چې دپېښو دواړه غاړې 
 .ته په ګوته کړي

 

  خان:امیر عبد الرحمان   *
 

د پوهاند ډاکتر محمد حسن کاکړ په انګلیسي ژبه کښل شوی بل ګټور اثردامیر عبدالرحمان خان دواکمنې پر مهال په 
برخه دغوټکوته ځانګړې شوېده : دافغانستان مرکزي  افغانستان کې حکومت اوټولنه نومېږي .ددغه کتاب غو ښنه

حکومت، په افغانستان کې سیمه ییزه واکمنئ،دافغانستان مالیتي سستم،دافغانستان پوځ،ټولنیز اواقتصادي جوړښت 
اودکتاب له دغې مینځپانګې وروسته ،دکتاب پایله ضمیمه،اخذ لیک،دپېښولنډیز،دیوشمېر موهموتاریخي کړنوپېژندنه 

 . اب لیکونهاو دکت
 

 : افغانستان  *
 

دا د کاکړ صاحب یوبل کتاب دی چې دافغانستان وروستیو لسیزوته ځانګړی شویدی.په دې اثر کې دشوروي اتحاد 
دخونړي برید په تړاو یوه مستنده څېړنه تر سره شوېده ،چې تر اوسه پورې هیچا داسې تاریخي لیکنه ،چې په تاریخي 

ده کړې .که څه هم دکتاب مینځپانګه دافغانستان وروستیوخونړییو پېښو په تړاو ده مېتود برابره وي په دې جراءت ن
،ولې دکتاب په پېژند ګلوې کې،دګڼو توکمونو او د دېرشو په شاو خواکې بېال بېلوژبو د ګړېدونکو او بیا دژبپوهنې په 

چې عرب یهود،فنقیان  رڼا کې په ځانګړي ډول دڅلورو موهمو ګروپونو)هندواریایي،تورکي منګولیایي،سامي
 .اواسوریان دي اودراویدي( یادونه شوې ده

 

 : افغان،افغانستان  *
 

د پوهاند کاکړ د دغه کتاب لومړی څپرکی دافغانستان لرغوني تاریخ ته ځانګړی شوی دی. په دې اثر کې نه یوازې 
ونه یې هم دخپل تا ریخي اثردال دکورنېیو تاریخپوهانو لیکنو اواندونوته تم شوی دی،بلکې دبهرنېیوڅېړونکوالسوندون

 . باور لپاره استفاده کړې ده
له دې سربېره دپوهاند ډاکتر محمدحسن کاکړنورخپاره شوي اثار ،چې د افغانستان یوه معنوي شتمنئ ده،دتاریخ مینه 

وره والو په تېره دتاریخ زده کونکوته زیات ارزښت لري خپاره شویدي،چې موږ دثورکودتا،دسرطان کودتا،زما غ
 . لیکنې،دافغان اوانګلیس دویمه جګړه،ډیو رنډ، دهېواد دنامتو تاریخپوه نور اثار دي،چې دبېلګې په توګه مو یادونه وکړه
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زه خبر یم چې پوهاند کاکړ د خپلو کلونو کلونو مطالعې نه، او همدا راز د وروستیو کلونو د سفرونو، تجربو او لیدنو 
تونه لري چې مینه والو او زده کړیاالنو ته به د ډېر ارزښت وړ وي، او هیله ده کتنو نه هم غوښن ناخپاره شوي یادښ

 .چې د چاپ په ګاڼه و پسولل شي
 .په پاې کې ویلی شم ،چې د پوهاند کاکړ مړینه زموږ لپاره یوه لویه غمیزه ده،

وړاندې دلته په لندن کې دی دپوهې اوعلم سمندر وو،ماسره به دده هغه خا طرې تلپاتې وي،چې له نن نه یوه لسیزه 
له ماسره مېلمه وو.شپه اوورځ مو غورې وکړې،تاریخونه مو سره وڅپړل ،کتابونه اوالسوندونه موسره ښکته پورته 
کړل،روایتونه ،کیسې اوانګېرنې موسره خوله په خوله کړې، په تاریخي سکالوسره کله سال اوکله ناسال شو. له دغه 

 .ېلفون په لیکه یو دبل احوال اخستهبانډاره وروسته کله ناکله مودت
زه تل له خپلو دوستانو سره دده څو خاطرې یادوم. په ځانګړي ډول یوه ورځ چې دلته د افغانانو یو محفل ته الړو. 
کله چې ټنګ ټکور او بیا د اتڼ نغمې پیل شوې زمونږ د مېز یو ملګري ښاغلی سپین تڼی اتڼ ته د پورته کطدو نیت 

کې  ل: هو ما ولیدې چې د ډول غږ د واورېدو سره په...اوږووکړ او پوهاند کاکړ نه اجازه وغوښته .استاد ورته ووې
 ... دې خارښت ولګېد

 

 وکړ په کتابونو، لیکنو، بانډاروند پوهاند کا
 اوږدې لیکنې کېږي، باندې او خاطرو

 .پاره همدومرهه خو د اوس ل
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