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 07/01/2017                  عثمان تره کیم. داکتر 
 

 وفات دوکتور حسن کاکړ
 

 یک ضایعه اکادمیک و علمی

 
 

با تأسف اطالع حاصل شد که پوهاند دوکتور حسن کاکړ شخصیت اکادمیک و علمی در دیار مهاجرت چشم از جهان 

 پوشید.

خش کاکړ را پپوهاند دوکتور رادیو های خارجی که به استقامت افغانستان نشرات دارند خبر وفات و مختصر سوانح 

وتی ابه مثابه یکی از دست آورد های سیاسی نامبرده کلمه یی ذکر کنند. این بی تف کردند، بی آنکه از زندانی شدن او

خار حال افتدر ذهنیت سازی درین جهت که مقابله با اشغال خارجی نه در گذشته و نه  : یک دلیل میتواند داشته باشد

 نمی آفریند.

در زمان اشغال شوروی مدیا و مطبوعات غرب روزی نبود که راپور های سازمان های مدافع باید به یاد داشت که 

 .ننمایندن به عنوان افزار فشار بر شوروی استفاده آ و از کننددان زندانی پخش نحقوق بشر را در مورد استا
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سوانح  صندان، بد نیست، خلی و نتیجتأ تحمل چندین سال زبرای ارج گذاری پیوستن دوکتور کاکړ به مقاومت پوهنتون

 ، با چند کلمه اکمال کنیم.توسط آژانس های خبری نشر شده استوی را که 

من با دوکتور کاکړ قبل از تهاجم شوروی به افغانستان در حد احوالپرسی در دهلیز های پوهنتون آشنایی سطحی 

یم پوهنتون حساسیت ها را برانگیخت ی یک یونت نظامی روسی در حریشغال افغانستان و بخصوص جا به جاداشتم. ا

و تفاهم میان استادان را برای دفاع از حریم پوهنتون البدی گردانید. فضای مساعدی برای ایجاد پیوند های عقیدوی 

اج تبلیغاتی احتج ۀمجرای سازماندهی تحریم دروس زمیناین شد که اوأل از  رقرار ب  میان استادان فراهم شد.و فکری 

، امکانات تشکیل یک اتحادیه صنفی ا ارزیابی کمیت عالقمندی استاداناشغال فراهم شود و سپس ب علیه اکادمیک

 فراهم گردد. 

 معلوودر پوهنځی حقوق آغاز شد. زمینه توسعه دامنه تحریم در پوهنځی های ادبیات  1۹۸0تحریم دروس در فروری 

منشی کمیته  دوکتور سید احمد عضو حزب پرچم وه شدن بود که د، فارمسی وغیره در حال آمابشری، اقتصاد، طب

، استادان پوهنځی حقوق را با سراسیمگی طی مجلسی دیدن کرد. ن کابل در رأس هیأت حزبی و دولتیحزبی پوهنتو

هرگاه … »ان مخالف را مخاطب قرار داده گفت: پس از مناقشه طوالنی و رد و بدل شدن صحبت سید احمد استاد

 «.بستن شدت عمل دریغ نخواهد کرد ، حزب از بکاره نتیجه دلخواه نرسدسالمت آمیز ببرخورد م

تحریم دروس که مرکز آن پوهنځی حقوق بود در سراسر پوهنتون در حال گسترش بود. به موازات آن اساسنامه 

یاسی س، عالقمند به فعالیت اری استادان از جمله دوکتور کاکړبسی اتحادیه صنفی تنظیم و جلب و جذب آغاز یافت. 

در کنار کار صنفی بودند. همزمان با تشکیل اتحادیه صنفی فعالیت سیاسی با تشکیل جبهه آزادیخواهان افغانستان بکار 

خود را در سنگر سسات تعلیمی تا حریم سفارت های خارجی حضور ؤجبهه با پخش شب نامه ها از م آغاز کرد.

بندی های مختلف اپوزیسیون )حزب اسالمی،  حور تفاهم گروه. جبهه در تالش بود تا خود را در ممقاومت تثبیت کرد

 شد. « خاد»قرار دهد که معروض به حمله  …(گروه مبارزین مجاهد افغانستان  ،نهضت اتحاد ملی، حزب افغان ملت

ان تین از افغانستوقیف حبس و اعدام مخالف ۀخواهان با مالحظه دامن استادان و جبهه آزادی ۀدر حالیکه اعضای اتحادی

توقیف  دوکتور حسن کاکړ مرحوم ، مجبور به سکوت گردیدند یا روانه زندان شدند.که باقی ماندند ییخارج شدند، آنها

 گردید و چار سال را در زندان گذراند.

ی در بحث های سیاسی به آسان . دقیق بود ، کنجکاو وکاکړ شخص با کولتور، خوش برخورد، با دیانت دوکتور حسن

بسیار دوستانه می انجامید که  ۀت سیاسی میان من و او به مناقش. گاهگاهی مباحثاکرد حریف خالی نمیمیدان را به 

 یک به راه خود روان میشدیم.  هر

ه برد. وی باری ک شوند همیشه رنج می کاکړ از جهالت افغانانی که شکار دام تفرقه افگنی استخبارات خارجی می

« امیر عبدالرحمن خانی»افغانستان شیوه  ۀرا میدید، برای ادار ی های موجودزیاده روی ها، عصیانگری ها، و گدود

 اختصاص داده بود. عبدالرحمننامبرده تیزس دوکتورای خود را به موضوع سلطنت امیر  را پیشنهاد میکرد.

 :شوخی جواب میداد ـۀاالت جدی را در لفافؤوکتور کاکړ طبع شوخ داشت. بعضأ سد

. در جریان تحقیق از من معلوم شد که وی به اصطالح مرا قلمداد کرده بود. من توقیف کردندرا یک ماه قبل از وی 

ما در « جنبه و پره»خواستم  وی به سادگی جواب داد که می . کار را پرسیدم زی در زندان از کاکړ انگیزه اینرو

 !…زندان قوی شود

 :باقی نماندزندگی در موضع واحدی  دوکتور کاکړ در دفاع از اصول تا آخر
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وی که به جرم احتجاج به اشغال افغانستان توسط شوروی قریب چار سال رنج زندان را متحمل شد، هیچگاهی زبان 

 اعتراض به اشغال کشور توسط امریکا نکشود.

 ۀایعشناسم که ض یک شخصیت سیاسی بلکه به صفت یک غنیمت خوب علمی و اکادمیک می من کاکړ را نه منحیث

 وی در اوضاع نا به سامان افغانستان غیر قابل جبران است.

! افغانستان یکی از تحلیل گران خوب اکادمیک خود را در شرایطی از دست داد که توقع زود هنگام جبران با تأسف

 آن توسط نسل نو جنگ زده و راه گم کرده بعید از امکان است. 

 . ستان کاکړ مرحوم تسلیت عرض میکنمو، اقارب و دن از سوی خود و خانواده به فامیلم

 

 «پایان » 

 

 «باوونسافغان »با تشکر از وبسایت وزین 

 

 

 
 
 

 


