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 فيض محمد کاتب

 »بيهقی ثا نی، مـورخ شهـير افغان « 
     

فـرزا نه ) رحمة اهللا عـليه (  ازد يا ر ابـر مـرد سخـن، شـاعـر و فـيلسوف ستـرگ حضرت حکـيم  ســنائی غـزنـوی 
 ش ١٢٥٠( ـولـد ميـشود که ويـرا  فـيـض محـمد  نا م گـذ ا شتـنـد مـرد  د يگـری  و درخا نوا دۀ سعـيد محـمد خان مت

   ).م ١٨٧١ـ 
     مال فيض محمد کاتب ا زسرد مدا ران فـرهنگ سرزمين مان و از پيشگامان تا ريخ نويسی را ستين درسدۀ پسين« 

ا رش، سرهای شان را به ستـمکشی برخا ست که شـمار فرا وانی از تب او از ميان چنا ن مـردم فـرود ست و .است
              کله منارهای امير خود کامه بخشيـده بودند تا عـطش سيـری ناپـــــــذ يـر اميـرمستـبد را در خونـريـزی و 

  . انتـقا مجويی فـرونشا نده  با شـند
 خا نوا ده ها ی با زما نده، در بحبوحۀ هما ن سالهايی که سکونـتگاه  طا يفه محـمد خوا جه رخ به ويـرا نی نها ده بود،

از روسـتای زرد سنگ راه ناورغـزنيـن را در پيــش گرفتــند و فـيض محمد کـوچک نيـز با پدر که از زندان رها 
  ١» .شـده بود، به هميـن سرزمين کوچيـد

 رشـد  يا  معارف     دا نـش و قـلم  فـيـض محـمد کا تـب نما يانگـر ايـنست که او در يک محيـط  فـضل و ادب و 
  : بود چنا نچه فــتـه

به منشی ضرورت دا شتـم، سا لها در پی منـشی گـشتـم « :  نويـسد ا ميرعـبدالرحمن خان درتاج الـتوا ريخ می      " 
جـمله ما درا ين . ا ين گـفـتۀ  کـوتاه  از تـوطئه سـياهی پـرده بـرداری  ميکند» .سر انجام  فـقط چهار تـن باسواد يا فـتم

سـوا دان کـشور را سـر به نيست  سا ده می بيـنيم که دولتهای دسـت نشانده چطور و چگونه روشنـفکـران و با
   ٢."کردند

از جانب اميـر حبـيـب اهللا خان مـوظـف  به  تا ريـخ  )  م ١٩٠٢ ش ـ ١٢٨١(     کا تب در سی و يک سا لگی يعنی 
ثابـت ميـنما  نـويـسی   د، نـبـوغ  و دانـش او را درعـلـوم ا جــتـماعی و تا ريـخ نـگاری  ميگــردد، ايـن  خود اســتعـدا

  .يـد که اميـر ايـن مسؤوليـت بـزرگ را بـوی سپـرد
  
تحـفـتــة       «   کا تـب ايـن نويـسنده ستـرگ و مورخ شـهيـرو بيـنظير کـشور کـتاب ضخـيـمی در دو جـلد بـنام - ٢ 

الی  خـتـم دوره يعـقـوب خان و هم جـنگ  د وم     ) م١٧٤٢(ل وقايع دوره سلطـنت احمد شـاه  بابا شـا م»  الحبـيـب
در ظـرف تـقـريـباً  دو سال نـوشـت کـه مـآ   صـفحه با خـط  نستـعـليـق زيـبا ٨٨٥در )  م ١٨٧٩(افـغــا ن ـ ا نگلـيس 

چـون  سـردار محـمد يـوسـف پسر اميـردوسـت محـمد   خـذ وی را دريـن مجـموعـه  رجال  کهـن  سـال آن عــصر 
يعـقـوب خان،  مــرزا مـومن خان منـشی  وزيـر محـمد     خان، قـاضی الـقـضات سعـد الـد يـن خان، منـشی  محـمد 

ا در      اکـبرخان و شـخص اميـرحبـيـب اهللا  تـشکـيل ميـداد که ديد نيها  و شنيـدنی های شانـرا اظـهار نـمود نـد ي
 دربار راه يا   بود و به به ايـن نهـج  فـيض محـمد کاتـب کـه از قـشر عـا مـه" نـمـو دنـد،  حک می  کـتاب حـواشـی 

 نـمايـد و وجـدان طبـقاتی خـود را  خود احـوال ستـمديدگان راتمثيـل کالم  فـته بود، طبـعًا درنـظر داشـت که درلـف
سـراج  « ـة الحبـيـب طبـع  نـشد و امـيـرهـم دنـباله مـوضع  را  رها  نکــرده امـر تحـريـر اما تحـف  ٣." تسکيـن دهـد

  .را دا د» الـتواريـخ 
  . صـفحه نـشر گـرد يـد٣٧٧در )  م ١٩١٣ ش ـ ١٢٩٢( در » سـرا ج ا لتـوا ريـخ« جـلد ا ول و د وم     

  
فــغا نها و انگليـسها  و امـارت اميــر عــبـدالرحـمن خان تا سال        شـامـل  وقـا يـع  جـنگ  دوم ا جـلد ســــوم      

وقـا يـع پــنج  سال بعـدی را هـم . طـبع شــد)  م ١٩١٥ ش ـ ١٢٩٤(  صفحه درکابـل درسال ٨٦٣در)  م ١٨٩٦( 
  . لی سپـرد کـه محفـوظ  بـودزنـده  ياد کاتـب نـوشـته بـود  کـه طـبع  نـشد ه بـود  و بعـدًا پسرش آنـرا به آرشيـف مـ

  
در يک جـلد و حـدود  سـه هـزا ر )  م١٩٢٧ ش ـ ١٣٠٦(  سـراج الـتواريـخ تا سـال هشـتم امـانی جـلد چها رم     

  ٤ ". ولی اکـنون غـايـب شـده" صـفـحه نـوشـــته شـد کـه در کـتابخا نه معا رف مـوجـود بود 
  

شـان امـا نـيه  بـر اسـاس  فــرمان شاهی  مـوظف  به  نـوشتـن تا ريـخ  ايـن  د وره   در د ورۀ  درخــ     جـلد پنـجـم
  هـم  گـرد يـد و اجا زه
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در آرشيـف ملی، سـواد فـرمان تا «  داشـت در وزا رت خارجـه اسـناد  آرشيـف را مـال حضه نمايـد -٣

قاسی نسبـت به ادا مـه نگارش تا ريخ وطن تا اهللا خان به عـنوان ايـشيک آ شمسی امان١٢٩٩شانزده ثور   ريخی
  :امـانـيه مـامـور ساخـته شـده است قسـمتی از متـن فـرمـا ن چنيـن اسـت عـصر

فـيض محمد کاتـب از حضور واالی ما کمافی السا بق به تا ريخ نگا ری ما مور  فـضايل هـمراه مال    ".... 
و  ...اما نيه را همواره انشا اهللا تعالی تاليف و اجرا نما يد  وا قعات عصر که تـتمه وا قعات سراج التواريخ و گـرديده

عـال نـيه را به قــرار شرح  خان به درستی شاغـل تاليف کتاب مذکور با شد، خاص احواالت ظاهرو مال فيض محمد
ۀ اوشان اجـرا شـده  منـدرجه فـرمان هـذا برای کا تـب مـذ کورسـياهه بدهند، فـقرات  سری و خفـيه که به ذريع

 که ٥." هـر کـدام اجا زت شد برای کاتب  مـذ کـور بـدهـند در.  ازمال حظات حضوربگـذرا نند بـيرون نويـس کـرده
ايـن تا ريـخ  شـا مل هشـت سـا ل  و ســه ما ه  د وره امـا نـيه هـم نوشـته  شـده  بـود  کـه متـا سـفانه  سـرنـو شـت 

معـلوم نيـست، چـون در دورۀ نا درشـا ه و بـرا درش ها شـم خان و هـمه ) چـها رم و پـنجم ( اخـــيـر  هـــر د و جـلـد
خا نـوا دۀ  شـان کمتـريـن نـشا نـی هــم بـنام مشـروطيـت ا ول و د وم و شـخص امـان اهللا  خان و يا محـــمود  طـرزی 

  در کـتـاب ســــوزی  ســردار محمد نعـيـم خان وزيـرمعـارف به  گـمان غـالـب ايـن آثارهــم .بايـد مــحو ميـشد
  *.که غـــرض امـحای تــمام  آ ثــار د وره اما نيـه صورت گـرفـت شـا مـل بـوده با شـد)  م١٩٤٦ـ١٩٣٨(

هـت   به امـضای محمود طـرزی از کاتب تـقا ضا شـد کـه به روز پا نـزده  دلو ج١٢٩٨ دلو ١٣درنا مـۀ مـورخ    " 
  .مـذ ا کـره ای بعضی از مسا يل  به نظا رت خا رجـيه  حاضر شـود

 به امضای محـمد سـرور يا ور اعـليحضرت امان اهللا خان از کا ب خوا سته ١٢٩٩    درنا مـۀ مـورخ  پانـزده  قـوس 
   ٦."  به عـمل می آيـدشـده که به گلخانه ارگ حضور يا بد که از او و يکـنفر معـلم در باب مسأله کـنيـز استـفسار

  
  از اين نامه های مقا م وزارت خارجه دولت شاهی وقـت چنيـن برمی آيد که شاه حتا درامـور سياست خا رجی،  -٤

  .امـور شـرعـی و جـزايی نيـز از دا نـش، صدا قـت و اهـليت کاتـب هـزاره طالب نظر و مشوره می گـرديد
  درين نا مه به مـوجب هـدا يت .  درآرشيف ملی موجود ا ست  دارد را) ١٣٠٠(نا مه يی که تاريخ پانزده جوزای  «

امان اهللا خان، کا تب مـوظف سا خته شده که با نظريـه مال عـبدا لواسع آخند زا ده کتا ب فـقرات شرعـيه را تحريـر 
  .نموده و تصد يق آخند زا دۀ مـذ کور را حاصل بدارد

      سـوانح عـمری   سه شنبه هـفت سـرطان از کارمند مذ کـور فارغ  شـده به کارروز:  درظهرا ين نامه نوشته شده
 سنـبله کار تاريخ عـمومی و انـقال ب افغا نستان را به اسلوب درست که ١٨ايشيک آقاسی صاحب  پردا خـتم فـقط  

   ٧  ."ه ا سـتخودم حسـب اال مـر اعـليحضرت به او مشوره ميدادم  مـوازی سيـزده جـزوه تحرير کرد
ياد دا شـتها را  کاتـب آن   کـه  به مهــدی  فــرخ  سـفـيـر سـا بـق ايـران تـقـد يم شـده بـود کهفـيضـی از فـيوضـات     

مهـدی فـرخ هـم در رسـا لـۀ تا ريـخ سيـاسی افـغا نستان طبع     . مطـيـقـن بـود کـه بـداخل کشور قـا بل طـبع نيـست
  .ران از آن ا ستـفا ده نـموده ا سـت  تهـ١٣١٤سا ل
        

  .  بـرا ی مکا تـب متـوسـطه معارف نـوشـته شـده بود تا ريـخ حـکـمای متـقد ميـن    
  

پرفـيـسور روبرت مـيک "   اثـر ارزشمـنـد ديگـری از کاتـب را يکی از محـقـقـيـن امـريـکائی نـژاد نا مۀ افـغا ن    
درجمع   »  نـژاد  نـامــۀ افـغا ن « بـنا م  "    از يـونـورسـتی نـيـويا رک  Prof.Robert  Macchesneyچا نـسی

  ٥". آثار وی معـرفی ميـنمايـد 
  

 از فـاجـعۀ  شـوم شــورش حبـيـب اهللا  کلـکانی و حلـقۀ او ميـبا شـد ،   مـورخ   چـشم  ديـدهـای    تـذ کـرة  اال نـقال ب
  .جـود بـودکـه در آرشيـف ملی  مـو

  
   با پايا ن دوره درخشا ن امانی، اميـرحبيـب اهللا کلکا نی احکامی عـنوانی زعـمای سـرشـناس مـذهـب جعـفـری  - ٥
پـد ر ( قـاضی  شـهاب، خـليـفه محـمد حسيـن، استـا د غـال م حـسـن  اولی، جوانـشير چـنـد ، يعـنی محمد عـلی )رح ( 

و فـيـض محـمد کا تـب، صـادر نـمود تا بـه  دايـزنـگی رفـتــــــــه )  مد حسيـن نهـضـت سـتـرگ  شـهـيـد محـ اسـتاد
از سلـطنـت امان    درد فاع قـاطع بـيـعـت هـموطـنان  هـزاره  را  بـرای  وی  بـيا ورنـد، و چون قوم شجـيـع هـزاره 

 نـد، حبـيب اهللا  بـه خـشم آمـد  و امـرلـت و کـوب آنـها   فــرستا ده گان مـرکز جوا ب رد  داد خان بـرآمدند، و بـه اهللا 
 آ نـد وره ،  کا تـب  مـورخ را  وحشـيانـه ضـرب زدنـد  که بشـدت مـريـض  را  داد ، فـرهـنگ ستـيـزان شـداد

مداران جـهـل،  سـيا ه و نـنگـيـن د يگری بـد وران نه مـاهـه عـلــ  شـهادت نوشيـد و صـفحۀ و در اثـر آن جام شـده 
  .وحـشـت ، چــپا ول و دهـشـت  حامـيان و محـرکـين شـان ا فـزود گـشت
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در حالی که درحـد ود پـنج هـزار صــفـحه چاپی و نا چــاپ  را  در تا ريـــخ  مــملکـت  نـوشـــته  و  "       کـا تـب 
به جان    وحشيانـه ، جان ، به مشـقـت لـت و کـوب  زحمـتها د يـده نـو يـسند گـی در جنـبــش مشـروطيــت و پـيـشه 

  ٦ ".آ فـريـن سپـرده بـود 
  
   )  م١٩٢٩ سپتمبر٢٤ ش  ــ ١٣٠٨چها رشنبه دوم ميزان  ( 
  

  زمـا نه کـج  روشـا ن را  بـه بـر کـشد بـيـد ل 
  هـر که را سـت بـود خا ر چـشم ا فـال ک ا ست

  »بـيد ل « 
بۀ  کاتـــب از نـظر ادبی  با هيچ يک از هـــمکاران هـــم عـصـرش قـابل مــــقا يـسه شخـصيـت بلـند مـرتــ     [ 

  ].نيـست 
ا گـرما سـرمـقا لـه هـای محـمود طـرزی را در سـراج  االخـبار با  سـراج ا لـتوا ريخ  مقا يـسه کـنـيم می بـيـنيم  "     

  ٧".  ی پخـته تـر از سـراج اال خـبا ر اسـتکـه  نــثر فـا رسـی سـراج الـتوا ريـخ خـيلی خيـل
  
آاتـب در واقـع آـسى اسـت آــه شـرا يـط و اوضاع زمان خـود را به طـور مشرح بـيان ميكـند  "- ٦

 و بـراى همـين منـظور و تـنها به شـرح زنـد گـى اميـر و خوانيـن دور و بـرش اآـتفا نيـمكـند
بيـهـوده گـوئی، يا وه سرا ( قـرار ميگـيرد و به رعـونـت    مـورد انتـقاد مـردمـان صاحب نـفـوذ

اما او شــايد آگاه از ايـن امـر بود آه روزگا رى بـعـد مستشـرقيـن و . مــتهم ميگـردد)  ئی
مـردمان صاحـب .   گـزيـد  مـورخين طـراز اول او را به عـنوان مـوخـذ صاحـب اعـتبار خواهـند 

 و باز لـويى دوپـرى بارها از ايـن مـوخذ   لـودويگ آدمـك  د غــبار، چون غـالم محم  صال حيـتى
  .سـود جـسته انـد

 در    آه   ساخـت، به ايـن شرح  را  د و طــرفـه   نگارى   تأ ريـخ  طــرفـۀ   يك        آا  تـب جا دۀ 
 از ايـن  امـا اگـريــكىگـذشـته مـورخ  آـشور ما بيـشتر به مـورخـين غـــربى رجـوع  ميـبـرده

مــورخـيـن بــراى دريافـت اوضاع  و احوال زمان عـبــدا لـرحمن خان و حبيـب ا له خان            
آار مـورخ   هميـنطور هيــچ . ازحضور با صولـت آاتـب اغـفال آـند، آارش مـكـمل نخواهـد بود

                         ."يده بنـگـردغـربى مكمل نيـست آه اگـر در نگارش تأريخ نـزديك، سـهم آاتــب را نا د
  بشـير سـخا ورز                                                                   

او .  برآن است  بود که کـوهی ازنبشته هايش گواه  پرکار و پـژوهـنده کثير الـتآليف       قـلــمـزنی 
 و تـيزهـوشی مـد برا نه  با غـرض ورزی محيال نه نوشـتتا ريخ را با خردورزی هـوشيا رانه، نه

  و باريکـبيـنی 
تـذ   تا   و تحفـته الحبـيب     ريخلـتواا  سـراجاشاز آثـاربـرجای مانـده  درالبــالی  انگـيـزوی  اعجاب- ٧

     ازفـيـوضات  و ديگـر آ ثار پد يدار  و فيـضی  و نژاد نامه افـغان  کـره اال نقالب وامـان اال نـشاۀ 
  .سـتا

خوانـده اند که با زگويی حقيقـت را در تاريخ، پيشه خويش    بيهـقی روزگارش   حق       کاتب را به
ساخته بود و آزادگی  را منـش خويـش و گـويا پـيـمان بـسته بود که خامـه اشـرا هـرگـز با دورغ 

   .و گزا فه ومسـغ وا قعـيـت نـياال يـد
                                                                                                                         لطيـف نا ظـمی
ذهــنی او بـرسياست و جــريا ن   قهرمان قـد رتـمند کار و ابتکار نيست بلکه تـسلط        او تنها 

برا دو  و تا ليـفات او  را   نبشـته هـاهــای ســياسی در افـغانستان و اطـراف و نــوايی آن اهـميـت 
ـا طــــه و سيــطره اسـت، وقـا يــع  بر  باال ساخـته اسـت، و چـنا نکه شـايـسته يک مــورخ  با احـ

را با چــنان مو شکافی بصـورت جامع  ثبت و تحليل کـرده اسـت که هـر خـوا نـنده د قيق الـنـظر 
  .را به شگـفـت انـد ر ميـسا زد

         با ريک و پـر   و نــيـروی خامه خويـش نکات     فيـض محمد کاتب با ذکا وت، قـوت طـبع   
 که ثـبـت آنـها در سـر نوشـت سياسـی و ملی تا ثيـربـسـزا دا شـته اسـت، با مهـارت و   اهـميت را

کـه يک مـورخ و گـويـا با ايـن شيـوه خود هـمان رسالـتی را   عـبارت آرايی خاص درج کـرده اسـت
  بـعـهده دارد ايـفا کـرده 
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ًا و. است - ٨ فـيض محـمد    مـال. استه از عـهـده و توان اقــران او بر آورده نبودايـن کارعـمده يقـين
که در تا ريــخ   ، و بکاری زند باز نمی کـه مـورخ هيچگاه از درج حقايـق سر  می سـازد   وا ضـح 

قـ نـويسی اسبـاب قـيـ   . ت را فـراهـم سا زد، دسـت نمی يا زدوا ژگـونی حـ
  شاه عـلی اکبـر شـهرستـانی

او درزمان و مکان نا .      مـال فـيـض محـمد کاتــب هـــزاره از نـوابـغ  و نوا در روزگار بود 
ـا ز و استـثـنا يی بود که در شـوره  زار . سـزا وار  چـشـم به جهان گـشـود ا نگار پـديـده ای شـ

مـزروع کـردن   بيـدارش را  دو رنـج جانکاه می آزارد يکی  ا ز هميـن سبـب جان. ده بودپرتا ب شـ
را چنان که    دلبستگی به وطـن ما لـوفـش که او را در نمی يا فـت و قـدرششوره زار و ديگری 

ز درد تبـعيد را تا مغـ  بنا بـر آن  در وطـن  خــودش احساس غـربـت ميکـرد و. نمی شـناخـت  بايد 
  .استخوانش حس می کـرد

ا ليکه او را  به  در    با قـلم و خامۀ بی نظيـرش، امــرای وقـت، خـود را ثـبت تا ريخ کـردند    حـ
عـنوا ن شـهرونـد  در جـه آخــر، در آخـر صــف نگه مـيدا شــتـند  و خا رج از مــدار تاريخ 

          د ا                                                                               .                 تصـــور مـی نـمود نـد
  کـتـر ا کـــرم عـثـما ن

کار کـرد هـای هــر نويسنده و مـتـفکـر و انسا ن  مانـند   قـلمی  کاتـب  مـی پـندارم کـه چـند  ويـژگی در کار کـرد
  مـورخی که در زيــر ســا يـه استـبدا د  می نوشـت، آن هـمچـنان  قـلم کار کرد . دارد متـبا رز ديگـری برا زند گی 

 ؛  و در کار زحـمـت و شخـص امــير خود  کامـــه خـط  به خـط  اثر او  را  مـال حـظه  مـيکرد کـه   استـبدادی -٩
ر ميکـرد ؛ و با قـرار دا شتـن درمـحـد نوشــت، هـنـرمـنـدا نـه، درنـده  خـويـی هـا  و بـيــداد گـری هــا  را تــــصو يـ

ودًه  امـکانات  و ا ســنا دی  کـه  فــرا وا ن نـبـوده اسـت ، د قــت نـظر و امـا نـت د اری  را  رعـا يــت کـرد ،      
ـس        نگا سبـک  روان  و سليـ. باری  بد ون تـرد يـد، شـکـوه  و نا م آ وری، جـلوه هـای تابنـده  و د يرپای می يابد

رش ، بهـره گـيری از مـطا لـعا ت و ذخا يـر اد بی و لـفــظی  چا شـنی دل انگـيـز تـر به کار کـرد قـلمی او      می 
 و گـفـتـه نـشده هـای عــرصه قـلم  را  به قـدم هـای خجـســتًه استـبـداد   وقـتی  چنيــن انـسانی ، مکــونات. بخـشـد

 در  شـريـفـتـريـن آرزو ها و در وا قع  ســرعـزيـز را ، هـردم آ مـا دًه  فـدا ی  دا د  واه ، پـيـونـد ستـيـزان آزاد يـخ
کـف نهاد  بعـد نام آ وری و تحسيـن شـخصيـت اش در تاريخ  بـرا ی آنـانی  کـه درپـی دريا فـت  چـنان ارزش هـا 

   .  هستـند مسلم ا ست کـه  فــزونی  می  يا بــد
  ـر مهـريـننصي
اسـت، و " روزگار دوزخي آقاي اياز" بار تيـره تـر از  در روزگا رآشـفـته و آشـوبـزده کـنوني کـه هـزار     

نوشتن   محمد وار آيا نياز فـيـض شـمشير کشيـده اند،  تاريخ برروي  روشني روز پـرست در کـژنويـسان سا نـسور
   ـت؟نيزهـزار بار بيشتر از پيش نگرد يـده ا س

گـزارشـهاي رنگـين رسـا نه :  سـرگـردان کاتـب  نـيـست کـه بـر مــن و هـمانـنـدا نـم نهـيــب ميـزنـد آ يا ايـن روان
     کـره  با ر نـو با چا کـران د ر نـيــمه شـب و با ر آ نـها نـنگـيـن  تـر از د يـدن مـاه  هـاي رسـوا  کـه بسـيا ري ا ز

از رو يـدا د هـا يي  بـنويـسيد  کـه نمـيـخواهــند . خ  يال تا سـحرانـد ؛ هـرگـزنـنوشـته  نــمانـده انـدسـر آ وردن ماديان 
      امه در مـــيا ن تـند يـسه هـاي فـرا نـتـس فـانـون  بد ون شک، جاي پــيکــرۀ  فـيـض محــــــمد...نـوشـــته شـونـد

  ســزر، 
                                              ** ..خالـي خـواهـد بـود ) Madame Tussau(مـوزيم  در بـوپاشاجميله  پا تريـس لوممبا و -١٠

  صبور اهللا سياه سنگ
ی  شـخصــيت  دی چی  نشو کوال ی دی د افـغا نـستان په اريکي  يوه  قـوم  يا يوه       کاتب  داسی  يو عـلـم 

 پوری مـربوط  ويـنو  بلکه دی په  تـولـو افــغانـانو پـوری او په  گـرد افـغا نســتا ن پو ری اره   سيـمه او منـطـقه
                                           .***                                                          لری

    ا نـجمن ا فـغا نها ی ا ستـريا
ايـن که می گـويـم   . وظيفۀ مـال فيـض محـمد کاتـب هـزاره نوشتـن وا قعــيـت های تاريخی است 

واقعيـت هـای تاريخی به ايـن دلـيل اسـت که منـصب و مـوقعــيـت او ايـجاب می کـرد کـه 
هـای تاريـخی يا تاريخ های وارونه را در خـدمت سـلـطان مستـبـد و سنگـيـن چـشم و وارونگـی 

رسالـت عـظـيم  قــلم  و   او هـيچگاهامــازهـــرافـشان دلی چون اميـرعـبـــد الـرحـمن خان بـنـويـسد 
وقعـيـت و منصـب خود نـفـر  مـ  به در برابر عــصر هـا و نـسل هـای آيـنده را  لـيت بـزرگ  وجــدانی خـودؤومسـ

      تا ريـک حـرکـت می کـند ازهــميـن رو  ســـوی آيــندۀ  به  ملـتی که تاريــخ  وا قـعی خـود را  گـم  کـند. وخـت
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شـــما ايـن .   کـتابــش را  ســراج  گـذا شـت تا بفهـماند کـه ايـن است چـرا غ  خا نه تا ريک تاريخـتا ن کاتـب نام
  بنا بـر ايـن ما رها  مـو رهـا بـيا ئــيد تا ريخ  به ديـد ن عـقـرب هـا خا نه   را بگيـريد  د رسياه غچـرا 
 يکی از اهميـتهای ويژه کاتب در وا قـعه  نگاری تاريخ است کـه عـلی رغـم سـعی و تالش     - ١١

  ٨"وارونـه خـواهان و بد سـگاالن به هـمت کاتـب مکـتوب شـده ا سـت 
  
    د ر جها ن مـا د رهـمۀ  کـشـو رهـا از زنـد گا ن و هـــم رفــته گان شـان با قــدر و عـزت ياد ميـنما يـنـــد ، کـه   

  رابا يـد جا ود انـه سـا زنـد و دولـت داران و مسؤولـيـن کاتـب فـيض محـمد  ملـت افــغان هـم  هـميـشه زنده  ياد
  . دا شتـن نا م او جا ده هـا مکاتـب و فـا کـولـته هـا يـرا  با اسـمـش زيـنـت بخـشـندفـرهـنگی  بايـد در زنـده  نگـه

  
**************  

  
  مــآ خــذ      

  
  . پيا م  به مناسبت هفـتا و پنجميـن سال تـولـد مال فـيـض محمد کاتب هـزا ره درکـنفرا نس لــندن، لطيف ناظمی ـ١
  ١٣٧٢ جدی٤ چا پ ٧٨مرکـز فـرهنگی نويسندگان افغا نستا ن، ص : ق، نويسنده  ـ يادنامۀ شهيـد عـبدا لخا لـ٢
پـوهـ نـد سيـد سعـد الـديـن هاشـمی جـلـد اول طـبع سال ) جنـبش مشـروطه خواهی درافغـا نستان  ( ٢٨١ـ  ص ٣

  .بی پو هـاند عـبد الحـی حبـيـ)  جنـبش مشــروطيـت در افـغا نسـتان  ( ٧٣  سـويـدن و ص ٢٠٠١
  .  اسـتا د حبـيـبی٧٥  استاد هاشمی و ٢٨٢ ـ ص ٤
  
   .٤١ و ٤٠ـ ص ١٣٦٥اقـوام و قـبايل  ـ حسين نايل، ــ ياد نامۀ کاتـب، مجـموعـۀ مقاالت، ناشـر وزارت امور ٥ 
  ٢٤ و ٢٣ ـ يادنامـۀ کاتب  ص ٦ 
  .نتـرنـتی مال  فيـض محمد کا تبتـب سايت ااا نجنير سخی ارزگا نی ــ مقا لۀ تهـمت به مال فيـض محمد ک  ـ ٧
  .  ا سـتا د هـا شـمی٢٨٤ ـ ص ٨
  .  ا سـتاد حبـيـبی٧٧ ـ ص ٩ 

  .  آ ريا نا  شــما ره  ا ول  سا ل هـشـتـم  کـنـفـرانـس اســـتا د وا صف با ختـری٣٥ـ ص ١٠
  .٢٠٠٧ ـ محـمد عـوض نـبی زا ده سا يـت آريا ئی و مشعـل سپتـمبـر ١١

زما م امـــور وزا رت  مـعارف کـشور را   کـه در د و رۀ) بـرا در دا ود خان ( ار محـمد نـعـيـم خان ســـرد     *  
حـضور دا شـتـنـد و به بـها نه حـذف   در مجلـس کهـزاد هـم جبراًٌ عـهـده  دا ر بـود  تا ريـخ  ميـساخـت که  مـرحـوم 

ـشـد و هـر آنـچه ســابـقه  بـود  بـايـد  محـو می گـــرد يـد  کـه  د ر حـو نا م امان اهللا خان  هــمه چيـزا ز نـو نوشـته مي
جـوا ر مقـبــرۀ  فـعـلی عــبدالـرحـمن خان بـه جـوالـهای کــتا ب ) وزارت  معارف  آ نـوقـت (  گلسـتا ن سـرایيـلی 

  ....را  آتــش زده  بـود نـد
جـهان ... بـرجـســــتۀ عـــلـمی ســيا سی،   ا جـتـماعـی ، هـنـری و ای مـوزيـم  تـنــد يـسهای  شـخـصيـت هـ     ** 

  .لـنــدن، نـيـويا رک، ال س ويـگا س، ا مستـردا م ، هــونگ  گا نگ شـا نـگای چيـن  وجـود دا رد د ر شـهـر هـای 
  

کـبر شـــهرسـتا نی ـ د کـتــور        نـقل قـولـها ی محتـرميـن بـشيـرسـخا ورزـ لـطيـف  نا ظـمی ـ  شـا ه عـلی ا *** 
ا کــرم عـثــما ن ـ نصيـر مهـريـن ـ صبــور اهللا  سـيا ه  سـنگ  وا نـجـمن ا فـغا نـهای استـــريا  بـرگـرفــته شـد ه      

 جا ويـد نام  بـه ياد بـود از» ا نجـمن فـرهنگ و هـنر افـغا نـستـا ن« ازسايـت آ ريا ئی از مـقا ال ت درکـنـفرا نس 
  . مـيبا شـد٢٠٠٦ سپـتـمـبر  ٢٤فـيـض محـمد کاتـب  در لـنـدن 

   
  هـمه تا کيد روی جمـال ت ازيـن قـلم  ا سـت:      نوت

 
  
  
  
  
  


