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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که دارد، داشته های این گنجینهتیم بنیان گذار این قاموس آرزو   

  
 
 

 ۲۰۲۱/۰۱/۱۵                                                                                                احسان لمر
 

 افغانستان تاریخ معاصرشهیر  رخؤممعرفی 
 در   «محمد هزاره ضیکاتب ف»

 قاموس کبیر افغانستان
 

قاموس کبیر افغانستان، در کنار شرح لغات و مجمع اللغات به معرفی تاریخ، جغرافیه، اقتصاد، معارف، صحت 
و قاموس   جرمن آنالین-و خدمتگزاران ملی این کشور نیز می پردازد. پورتال افغان نخبگان، مشاهیرعامه، 

ها، بدون تبعیض و کینه های کبیر افغانستان هردو مسؤولیت خود می دانند که در خصوص معرفی شخصیت
 .فردی، برای مردم معرفی کند. منظور آنست تا خوانندگان به کشور خود و داشته های آن آشنا گردند

 

 

 
 ( 18فیض محمد کاتب هزاره )

» فیض محمد کاتب نه به یک طایفه، که به افغانستان، به فرهنگ 
دانشمند است، اما از و حافظه این سر زمین تعلق دارد. او مورخ و 

کدام تاریخ سخن گفته و تاریخ کدام سر زمین را به نمایشگاه ابدي 
سپرده است؟ او تاریخ افغانستان را نوشته و از سیاست و استبداد 

با زمانه   او  است.  گفته  سخن  افغانستان  حکومت  قلب  در  اش 
شایستگي و فرزانگي خود مقام کتابت حوادث کشور و نام )کاتب(  

حکومتي کسب نموده است که استبداد همان دولت را به تاریخ    را از
افغانستان و آیندگان این کشور سپرده است. لذا او به افغانستان تعلق 

   عبدالخالق فصیحي     دارد نه به قوم و نژاد«.
، شاعر و فیلسوف سترگ حضرت حکیم سنائی از دیار ابر مرد سخن

سعید محمد خان متولد میشود   غزنوی فرزانه مرد دیگری و در خانواده
 م (  1871ش ـ   1250که وی را فیض محمد نام گذاشتند ) 

» مال فیض محمد کاتب از سر دمداران فرهنگ سر زمین مان و    
از پیش گامان  تاریخ  نویسی راستین در سده  پسین است .او از میان 
چنان مردم  فرو دست و ستم کشی برخاست  که  شمار فراوانی از  

ارش، سرهای شان را به کله منار های امیر خود کامه بخشیده بودند تب
تا عطش سیری نا پذیر امیر مستبد را در خونریزی و انتقام  جویی  

 فرو نشانده  باشند .
در بحبوحه همان سالهایی که سکونت گاه طایفه محمد خواجه رخ     

رد سنگ راه  ناور غزنین را در پیش گرفتند و فیض محمد به ویرانی نهاده بود، خانواده های باز مانده، از روستای ز
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کوچک نیز با پدر که از زندان  رها  شده بود، به همین  
کاتب   1سر زمین  کوچید.«   فیض محمد  قلم  و  دانش 

نمایان گر اینست که  او در یک محیط  فضل و ادب و  
 معارف رشد یافته بود.

یخ مینویسد اما امیر عبدالرحمن خان در تاج التوار     
:»  به منشی ضرورت داشتم، سالها در پی منشی گشتم 
سر انجام فقط چهار تن با سواد یافتم .« این گفته کوتاه 
از توطئه سیاهی پرده برداری میکند. ما در این جمله  
ساده می بینیم که دولت وی چطور و چگونه روشنفکران 

یکه  در حال   2و با سوا دان کشور را سر به نیست کردند." 
با سواد   پیمانه  در دور شیر علی خان جامعه ما همان 
داشت که در  » شمس النهار« اعالن فروش کتابی برای  
عربی   و  انگلیسی   هندی،  دری،  زبانهای   گیری  فرا 

 مالحظه میشد.
  1281فیض محمد کاتب در سی و یک سالگی یعنی )   

م ( از جانب امیر حبیب هللا خان موظف به   1902ش ـ  
نگاری میگردد، این خود استعداد، نبوغ  و دانش    تاریخ

او را  در علوم اجتماعی  و تاریخ  نویسی ثابت مینماید   
 که امیر این مسئولیت بزرگ را بوی سپرد.

کاتب این نویسنده سترگ و مورخ شهیر و بی نظیر      
کشور کتاب ضخیمی در دو جلد بنام » تحفتة الحبیب« 

  1879م( الی ختم دوره  یعقوب خان وهم جنگ دوم افغان و انگلیس )  1742د شاه بابا )شامل وقایع دوره سلطنت احم
صفحه با خط  نستعلیق زیبا در ظرف تقریبا ً دو سال نوشت که مآخذ وی را در این مجموعه رجال کهن   885م( در  

، منشی محمد سال آن عصر چون سردار محمد یوسف پسر امیر دوست محمد خان، قاضی القضات سعدالدین خان
یعقوب خان، مرزا مومن خان منشی  وزیر محمد اکبرخان و شخص ا میر حبیب هللا تشکیل میداد که دیدنی ها  و 

 شنیدنی های شان را اظهار نمودند یا در حواشی کتاب حک می نمودند.  
نظر داشت که در لف کالم    " به این نهج فیض محمد کاتب که از قشر عامه بود و به دربار راه یافته بود، طبعاً در   

اما  تحفة الحبیب طبع نشد و امیر هم  3خود احوال ستم دیدگان را  تمثیل نماید و وجدان طبقاتی خود را تسکین دهد." 
 دنباله موضع  را  رها  نکرده  امر تحریر» سراج التواریخ « را  داد. 

صفحه نشر گردید. جلد سوم شامل      377در  م (  1913ش ـ    1292در )    جلد اول و دوم » سراج  التواریخ «    
صفحه در کابل در سال     863م ( در1896وقایع  جنگ دوم افغانها و انگلیسها و امارت امیر عبدالرحمن خان تا سال )

م ( طبع شد. وقایع پنج  سال بعدی را هم زنده یاد  کاتب نوشته بود که طبع  نشده بود ولی بعداً    1915ش ـ   1294)
ش ـ    1306تا سال هشتم دوره امانی )  جلد چهارم  سراج التواریخا به آرشیف ملی سپرد که محفوظ بود.  پسرش آنر

م( در یک جلد و حدود سه هزار صفحه  نوشته شد که در کتابخانه وزارت  معارف موجود بود "ولی اکنون   1927
  4غایب شده".

در  چپاول و غارت کابل جز غنایم  بود  و" اخیرا دولت افغانستان نسخه خطی    1371ثور    8این  اثر بعد از       
جلد چهارم کتاب سراج التواریخ  نوشته فیض محمد کاتب را خریداری کرده و در آرشیو ملی این کشور بایگانی کرده 

کتاب سراج  التواریخ  که به خط نستعلیق خود "مال     است . با خریدن این نسخه دوره چهار جلدی نسخه های خطی
فیص محمد کاتب هزاره" نوشته شده در آرشیو ملی افغانستان تکمیل شده ا ست. نسخه خطی جلد چهارم این کتاب را  

  20صفحه به قطع    1۴۶7هزار دالر خریده است و شامل    2۵دولت افغانستان از یک کتابخانه خصوصی به قیمت  
 متر می شود."  سانتی  17در 
؛ در دوره درخشان امانیه  براساس فرمان شاهی موظف به نوشتن تاریخ این دوره » جلد پنجم سراج التواریخ «    

هم گردید و اجازه داشت در وزارت خارجه اسناد آرشیف را مالحظه نماید » در آرشیف ملی، سواد فرمان تاریخی  
ن ایشیک آقاسی نسبت به ادامه نگارش تاریخ وطن تا عصر امانیه  شمسی امان هللا خان به عنوا  1299شانزده ثور

مامور ساخته شده است قسمتی از متن فرمان چنین است :".. فضایل همراه مال فیض محمد کاتب از حضور واالی  
واره   ما کمافی السابق به تاریخ نگاری مامور گردیده که  تتمه  واقعات سراج التواریخ  و واقعات عصر امانیه را هم

انشاهللا  تعالی تالیف و اجرا  نماید... و مال فیض محمد خان به  درستی شاغل تالیف کتاب مذکور باشد، خاص احواالت   
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ظاهر و عالنیه را به قرار شرح مندرجه  فرمان هذا  برای کاتب مذکور سیاهه بدهند، فقرات سری و خفیه  که به  
از مالحظات حضور بگذرانید. در هر کدام اجازت شد برای کاتب  ذریعه او شان اجرا  شده  بیرون نویس کرده  

       5مذکور بدهند." 
این تاریخ شامل هشت سال و سه ماه دوره امانیه نوشته شده بود که متاسفانه  سرنوشت  جلد اخیر )پنجم( معلوم     

نی هم بنام  مشروطیت اول و  نیست، چون در دوره نادر شاه و برادرش هاشم خان و همه خانواده شان کمترین نشا
دوم و  شخص امان هللا  خان و یا محمود طرزی باید محو میشد به گمان غالب این آثار هم در کتاب سوزی سردار  

 .*م( که غرض امحاء تمام  آثار دوره امانیه صورت گرفت شامل باشد  1946ـ    1938محمد نعیم خان وزیر معارف )
خ  سفیر سابق ایران تقدیم شده بود که کاتب آن  یاد داشت ها را یقین داشت که  فیضی از فیوضات؛ که به مهدی فر  

   1314بداخل کشور قابل طبع نیست. مهدی فرخ هم  قسمت کم آنرا در رساله  تاریخ سیاسی افغانستان طبع  سال  
، شونیزم مذهبی  و با تحریف حقایق  از خامه شخصی خودش طبق معمول  ولی  نمود،  استفاده  عقده های    تهران 

 سکتاریستی به همه رهبران افغان به شمول کاتب مهر جاسوسی ایران، و توهین و تحقیر روا  داشت. 
 تاریخ حکمای متقّدمین ؛ برای مکاتب متوسطه معارف نوشته شده بود .  
چانسی    میک   روبرت  پرفیسور  امریکائی"  ازمحققین  یکی  را  ازکاتب  دیگری  اثرارزشمند  ؛  افغان  نامهء  نژاد 

Prof.Robert Machesney   ."8از یونورستی نیویارک در جمع  آثار وی معرفی مینماید 
کین او میباشد، که در  تذکرة االنقالب؛ چشم  دیدهای مورخ از فاجعه شوم شورش حبیب هللا  کلکانی و حلقه محر     

آرشیف ملی موجود بود. کاندید اکادمیسن جناب اعظم سیستانی در شش قسمت مقاالتی در باره این رساله نوشته اند  
نشر شده که مطالب جالب کتاب را ارزیابی    http://www.afghan-german.comدر    2015که در اواخر سال  

 نموده اند.
به امضای محمود طرزی   1298دلو  13ده مورد اعتماد می باشد " در نامهء مورخ کاتب در دوره امانیه فوق العا    

 از کاتب تقاضا شد که به  روز پانزده دلو جهت مذاکره ای بعضی از مسایل به نظارت خارجیه حاضر شود . 
از کاتب به امضای محمد سرور یاور اعلیحضرت امان هللا خان 1299» همچنان« در نامهء مورخ پانزده  قوس     

  6خواسته شده که به گلخانه ارگ حضور یابد که از او و یکنفر معلم در باب مسأله کنیز استفسار به عمل میآید." 
( را دارد در آرشیف ملی موجود است. در این نامه به موجب هدایت 1300» نامه یی که تاریخ پانزده جوزای )     

ظریه مال عبدالواسع آخند زاده کتاب فقرات شرعیه را تحریر نموده و  امان هللا خان، کاتب موظف ساخته شده که با ن
تصدیق آخند زاده مذکور را حاصل بدارد. در ظهر این نامه نوشته شده : روز سه شنبه هفت سرطان از کارمند مذکور 

ب افغانستان سنبله کار تاریخ عمومی و انقال  18فارغ  شده به کار سوانح عمری ایشیک آقاسی صاحب  پرداختم  فقط  
را به اسلوب درست که خودم حسب االمر اعلیحضرت به او مشاوره میدادم موازی سیزده جزوه تحریر کرده است."  

7   
از این نامه های مقام سلطنت  و وزیر خارجه وقت چنین بر میآید که شاه و وزیر خارجه حتی  در امور سیاست     

 اهلیت کاتب هزاره طالب نظر و مشاوره میشدند.  خارجی، شرعی و جزایی نیز از دانش، صداقت و
خواهی که برخالف همگان دیدگاه سیاسی خود را نیز برای ما به میراث   خواه بود اما مشروطه " کاتب مشروطه    

که استقرار نوعی نظام سیاسی مدل غربی باشد  گذاشته است. بر اساس این میراث درک او از مشروطیت بیش از آن  
خواه بود اما مشروطیت   اهای سیاسی بر اساس تجدید اندیشه سیاسی در سنت اسالمی است. کاتب مشروطهتجدید بن

آمد های دهشتناک بی اعتنایی   ستیز و پی را نه در نفی سنت بلکه در تجدید آن می خواست. ناکامی تجدد طلبی سنت  
ه موضع کاتب درست بوده است. کاتب با آگاهی  دهد کبه تحول اندیشه سیاسی در اسالم و انحطاط آتی آن، نشان می 

های نظام استبدادی داشت، به چیزی توجه کرده بود و می    ژرفی که از سنت اسالمی و شناخت عمیقی که فاجعه 
اندیشید که برق روشنفکری مانع از آن بود که بسیاری از روشنفکران معاصر او آن را بنگرد. کاتب از منظر "سوژة  

توان عناصر خرد گرا و عقالنی آن را برجسته و    نگریست و معتقد بود که با تجدید سنت میت می  حقیقت" به وضعی
جای کند که به    مناسبات انسانی را بر اساس آن سامان داد. او شاه متجّدد امان هللا خان را در تذکر االنقالب مالمت می

هو ده چون لباس و پوشاک پرداخته و فرصت    مور بیهای کشور و ترویج معارف به ا  تحکیم استقالل و تقویت پایه
   8را از دست مردم ربوده است." 

با پایان دوره امانی، حبیب هللا کلکانی احکامی عنوانی زعمای سرشناس مذهب جعفری، یعنی محمد علی جوانشیر       
هضت( و فیض محمد کاتب،  چنداولی، قاضی شهاب، خلیفه محمد حسین، استاد غالم حسن )پدر استاد محمد حسین ن 

صادر نمود تا به دایزنگی رفته بیعت هموطنان هزاره را برای وی بیاورند، و چون ملیت شجیح  با قدر و پاس شناس  
هزاره در دفاع قاطع از سلطنت امان هللا خان برآمدند، و به  فرستاده گان مرکز جواب رد دادند، حبیب هللا به خشم 

ا داد، که متاسفانه کاتب مورخ در اثر این ضربات بشدت مریض شده جام شهادت نوشید.) آمد و امر لت و کوب آنها ر
 م (  1929سپتمبر  24ش ــ   1308چهارشنبه  دوم میزان 
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کاتب " در حالیکه در حدود پنج هزار صفحه چاپی و نا چاپ را در تاریخ مملکت نوشته و در جنبش مشروطیت      
   9، به مشقت لت و کوب وحشیانه، جان به جان آفرین سپرده بود ".و پیشه نویسنده گی زحمت ها دیده

 زمانه   کج  روشان  را  به بر کشد بیدل 
 هر که راست بود خار چشم افالک  است 

 » بیدل «  
 ] شخصیت بلند مرتبه کاتب از نظر ادبی با هیچ یک از همکاران هم عصرش قابل مقایسه نیست. [    

د  طرزی را در سراج االخبار با سراج التواریخ مقایسه کنیم می بینیم که نثر فارسی " اگر ما سرمقاله های محمو
                                 10سراج التواریخ خیلی پخته تر از سراج االخبار است".  

رح " كاتب در واقع کسی است  که شرایط  و اوضاع زمان خود را به طور مشرح بیان مي كند  و تنها  به ش   
زندگی امیر و خوانین  دور و برش اکتفا نه میكند  و برای همان منظور مورد انتقاد  مردمان صاحب  نفوذ قرار مي 
گیرد و به رعونت )بیهوده گوئی، یا وه سرائی( متهم مي گردد. اما او شاید آگاه از این امر بود كه روز گارى بعد  

اخذ صاحب اعتبار خواهند گزید. مردمان صاحب صالحیتى چون  مستشرقین و مورخین طراز اول او را به عنوان مو
 غالم محمد غبار، لودویگ آدمك و باز لویى دوپری بار ها از این مو اخذ سود جسته اند. 

كاتب جاده یك  طرفه تاریخ نگاری را دوطرفه ساخت، به این شرح كه درگذشته مورخ  کشور ما بیشتر به مورخین    
اگر یكى از این مورخین  برای دریافت اوضاع  و احوال زمان عبدالرحمن خان و حبیب   غربی رجوع می برده اما

هللا خان از حضور با اصالت كاتب اغفال كند، کارش مکمل  نخواهد بود. همین طور هیچ كار مورخ غربی مکمل  
                                                                 نیست كه اگر در نگارش تاریخ  نزدیك، سهم كاتب را نادیده بنگرد."   » بشیر سخاورز«    

قلمزنی  پرکار و پژوهنده کثیر التآلیف بود که کوهی از نبشته هایش گواه بر این ادعا است. او تاریخ را با خرد     
یز وی در  ورزی هوشیارانه، نه با غرض ورزی محیالنه نوشت و تیز هوشی مدبرانه و باریک بینی اعجاب انگ 

البالی آثار برجای مانده اش از سراج التواریخ و تحفته الحبیب تا تذکره االنقالب و امان االنشاهء و نژاد نامه افغان و 
فیضی از فیوضات و دیگر آثار پدیدار است. کاتب را به حق بیهقی روزگارش خوانده اند که باز گویی حقیقت را در 

دگی را منش خویش و گویا  پیمان بسته بود که خامه اش را هرگز  با  دروغ  و  تاریخ، پیشه خویش ساخته بود و آزا
 گزافه  و مسخ  واقعیت نیاالید. 

 » لطیف ناظمی «
او تنها قهرمان قدرتمند کار و ابتکار نیست بلکه تسلط ذهنی او بر سیاست و جریان های سیاسی در افغانستان و       

تالیفات او را دو برابر باال ساخته است ، و چنانکه شایسته یک مورخ با احاطه    اطراف و نواحی آن اهمیت نبشته ها و 
و سیطره است، وقایع را با چنان موشکافی به صورت جامع ثبت و تحلیل کرده است که هر خواننده دقیق النظر را  

 به شگفت اندر مي سازد.
و نیروی خامه خویش نکات        با ذکاوت، قوت طبع  آنها در فیض محمد کاتب  اهمیت را که ثبت  پر  باریک و 

سرنوشت سیاسی و ملی تاثیر بسزا داشته است، با مهارت و عبارت آرایی  خاص درج  کرده است و گویا با این   
شیوه خود همان رسالتی را که یک مورخ بعهده دارد ایفا کرده است. و این کار عمده  یقیناً از عهده و توان اقران او  

است. مال  فیض محمد واضح  میسازد که مورخ هیچ گاه از درج حقایق سرباز نمیزند، و بکاری که  بر آورده نبوده  
 در تاریخ نویسی اسباب واژگونی حقیقت را فراهم سازد، دست نمی یازد. » شاه علی اکبر شهرستانی«

وار چشم به جهان گشود. مال فیض محمد کاتب هزاره از نوابغ و نوادر روزگار بود. او در زمان و مکان نا سزا   
انگار پدیده ای شاز و استثنایی بود که در شوره زار پرتاب شده بود. از همین سبب جان بیدارش را دو رنج جانکاه 
میآزرد یکی  مزورع کردن شوره زار و دیگری دلبستگی به وطن مالوفش که او را در نمی یافت و قدرش را چنان  

طن خودش احساس غربت می کرد و درد  تبعید را تا مغز استخوانش  حس می که باید نمی شناخت. بنابر آن در و
کرد. با قلم و خامهء  بی نظیرش، امرای وقت، خود را ثبت تاریخ کردند در حالي که او را به عنوان شهروند  درجه  

                                                                                آخر، در آخر صف نگه مي داشتند و خارج از مدار تاریخ تصور می نمودند.  » داکتر اکرم عثمان« 
در روزگار آشفته و آشوب زده کنوني که هزار بار تیره تر از "روز گار دوزخي  آقاي  ایاز "است، و کژ نویسان     

حمد  وار نوشتن  نیز هزار بار سانسور پرست در روشني  روز بر روي تاریخ  شمشیر کشیده اند، آیا  نیاز فیض م
آیا این روان سرگردان کاتب نیست که برمن و همانندانم نهیب میزند گزارشهاي رنگین    ؟   بیشتر از پیش نگردیده است

رسانه هاي رسوا که  بسیاري از آنها ننگین تر از دیدن ماه نو با چاکران در نیمه شب و بار بار کره آوردن مادیان  
بدون شک،  . از رویداد هایي بنویسید که  نمي خواهند نوشته شوند...  اند؛ هرگز ننوشته نمانده اندسرخ  یال تا  سحر  

جاي پیکرهء  فیض محمد در میان تندیسه هاي فرانتس فانون، امه سزر، پاتریس لوممبا و جمیله  بوپاشا  در موزیم  
(Madame Tussau                                                                               » خالي خواهد بود ... ** » صبور هللا سیاه سنگ )                                                              
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کاتب داسی یو علمی شخصیت دی چی نشو کوالی دی د افغانستان په  اریکي یوه قوم یا یوه سیمه او منطقه        
                                               »انجمن افغانهای استریا«                                                    11پوری مربوط وینو بلکه دی په  تولو افغانانو پوری او په گرد افغانستان پوری اره لری.  

وظیفه مال فیض محمد کاتب هزاره نوشتن واقعیت های تاریخی است. اینکه می گویم  واقعیت های تاریخی به این     
دلیل است که منصب و موقعیت او ایجاب میکرد که وارونگی های تاریخی یا تاریخ های وارونه  را در خدمت سلطان  

 سنگین چشم و زهر افشان دلی چون امیر عبدالرحمن خان بنویسد،  مستبد و
اما او هیچگاه رسالت عظیم قلم و مسئولیت بزرگ وجدانی خود را در برابر عصرها و نسلهای آینده به موقعیت و    

کاتب منصب خود  نه فروخت. ملتی که تاریخ  واقعی خود را گم کند بسوی آینده تاریک حرکت میکند از همین رو  
نام کتابش را سراج گذاشت تا به فهماند  که این است چراغ خانه تاریک تاریخ تان. شما این چراغ را بگیرید و در  

سیاه خانه تاریخ به دیدن عقرب ها و مارها و مور ها  بیایید. بنابر این یکی از اهمیت های ویژه کاتب در واقعه   
 12نه خواهان و بد سگاالن بهمت کاتب مکتوب شده است " نگاری تاریخ است که علی رغم سعی و تالش وارو

در جهان ما در همه کشورها و ملتها  از زندگان وهم رفته گان شان با قدر و عزت یاد مینمایند، که ملت افغان هم    
پر افتخار    همیشه زنده یاد کاتب را  باید جاودانه سازند و دولت داران و مسئولین فرهنگی باید در زنده نگه داشتن  نام

 او جاده ها، مکاتب و فاکولته های را زینت بخشند. 
" شورای وزیران افغانستان که در قصر شاهی در شهر جالل آباد    2008فبروری    26ـ    1386حوت    6در جلسه  

برگزار شده بود، با درخواست مجوز فعالیت دانشگاه کاتب رسما موافقت بعمل آمد. دانشگاه  خصوصی  کاتب  حدود  
ماه  پیش موافقت وزارت تحصیالت عالی را برای شروع  فعالیتهایش بدست آورده بود و در    جلسه دیروز دو  

   13پیشنهاد وزارت مذکور در جلسه کابینه  رسما مورد تایید قرار گرفت." 
ریخ نوشته  سه ماه بعد از این خبر اطالع  یافتم که :" دولت افغانستان نسخه خطی جلد چهارم کتاب سراج التوا    

 14فیض محمد کاتب را خریداری کرده..." 
در دیوان استاد خلیل هللا ناظم باختری در قدردانی از خدمات ادبی و تاریخی مرحوم فیض محمد کاتب ابیات ذیل      

 به مالحظه میرسد:   
 است حــقا  کــه   در  زمانه  سزاوار   کاتب     کلک هنر بار توصیف روزگار ز ادوار کاتب است 
 شکر  خـدا  کـه    رونق     بازار  کاتب است مـــرد   ادیب   و  معــتمد   شاه    و  با     وقــــار 
 پرتو   فشان   حجت   و    انوار   کاتب   است منقـاد   و    با    دیانت    و   در  لیل و در  نهــار 
 قـلم  حقـــایق     گفـ تار   کاتب    است  نقــش  شد   صد   رقم   به   صفـحۀ   گیتی   و  در  ددیار 
 آئــیــنه   وار گشــــته   و  آمـار    کاتب    است ماضی   و  حال   و   سیر  حقیقت   به   شهر یـار 
 کشـف  سخـــن   بعـالم   اسرار   کاتب     است تاریخ    مملکـت   به   روایـات    بی      شـمــار 

 منـقـوش  بار   بار   نـوشـــتار   کاتب      است به   سـرا   پــردۀ   نـثـر   بنوشت   و   سر   بسر
 صوت   هـزار و نغمه   و  گلزار  کاتب است بلبل   قرین   گلـــشن  و در فـصل   نـو     بهــار 
 است  ورد    زبان   مردم    ابرار      کاتب    فیض  محــمد   است    و   درین    گــنبد    َدوار 
 ناظم   بـــیـــاد   و   بــود   بزرگــان      روزگار 

   15صـد  آفرین   به    کلک   هنــر  بار  کاتب  است       
 ***************************************** 

 سردار محمد نعیم خان، در دوره که  زمام امور وزارت معارف کشور را عهده  دار بود تاریخ  میساخت که  *   
استاد کهزاد هم جبراً در مجالس باید حضور می داشتند و به بهانه حذف نام امان هللا خان همه چیز را از نو نوشته 
می نمودند و هر آنچه سابقه بود باید محو میگردید که در حویلی  گلستان سرای ) وزارت معارف آنوقت( جوار مقبره  

 (16زده  بودند .... ) فعلی عبدالرحمن خان به  جوال های کتاب  را آتش 
موزیم تندیس های شخصیتهای برجسته علمی سیاسی، اجتماعی ،هنری و... جهان در شهرهای لندن، نیویارک،  **       

 الس ویگاس، امستردام، هـونگ گانگ  و شانگای چین  وجود  دارد . 
 مآخذ       

 ـ پیام  به مناسبت هفتاد و پنجمین سال تولد مال  فیض محمد کاتب هزاره در کنفرانس لندن، لطیف ناظمی. 1 
 1372جدی  4چاپ  78ـ یاد نامهء شهید عبدالخالق، نویسنده: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، ص   2 
و     28سویدن ص    2001هاشمی جلد اول طبع سال  ـ جنبش مشروطه خواهی در افغانستان ـ پوهاند سید سعد الدین    3

 . 73جنبش مشروطیت در افغانستان ـ پوهاند عبدالحی حبیبی ص 
   75و پوهاند حبیبی ص    282ـ  استاد هاشمی ص   4 
   41و  40ـ ص  1365ـ حسین نایل، ــ یاد نامهء کاتب، مجموعه مقاالت، ناشر وزارت امور اقوام و قبایل  5 
 24و  23) یاد نامهء کاتب( ص  ـ  عین مآخذ 6 
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 ـ انجنیر سخی ارزگانی ــ مقاله  تهمت به مال  فیض محمد  کاتب سایت ا نترنتی مال فیض محمد کاتب .  7 
  1390قوس    12ـ  علی امیری ــ فیض محمد کاتب هزاره و نهضت مشروطیت ــ سایت  انترنتی جمهوری سکوت    8 
. 
 .  77ـ پوهاند حبیبی ، ص  9 

 .  35اصف باختری ـ آریانا شماره اول  سال هشتم  کنفرانس استاد باختری ص ـ  و 10
ـ  نقل قول های محترمین؛ بشیر سخاورز ـ لطیف ناظمی ـ شاه علی اکبر شهرستانی ـ  دکتور اکرم عثمان ـ    11 

فرانس » انجمن صبور هللا سیاه سنگ و انجمن افغانهای استریا  بر گرفته شده از سایت آریائی  از مقاالت در کن
 میباشد. 2006سپتمبر  24فرهنگ و هنر افغانستان « به یاد بود از جاوید نام  فیض محمد کاتب در لند ن 

 2007و مشعل سپتمبر   /http://www.ariaye.comـ محمد عوض نبی زاده ـ سایت آریائی    12 
 www.kateb-hazara.net/Maqalat/mojawezaـ سایت کاتب هزاره:    13

       2008می   08ـ سایت انترنتی بی بی سی   14 
bbc.co.uk/persian/arts/story/2008 /05 /08  0519_a-serajottawarihk-script.shtm 

    21.03.2016ــ دکتور سید خلیل هاشمیان ــ غزلی در وصف مرحوم فیض محمد کاتب سایت افغان جرمن 15
   18ص    1999ست ــ چاپ افغان امریکن ایسوسیشن ــ غالم حضرت کوشان ــ افغانستان در مسیر سده بی 16
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