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  غزلی دروصف مرحوم فيض محمد کاتب 

  

ذاشتم که  به محترم انجنير قيس کبير پيام گ-بودم دنيا بيخبر کامپيوترمن سقوط کرده بود ومدت يکھفته از
ُباينطرف تق وتق را) چھارشنبه(از .ازناتوانی من بدوستان خبربدھد برای مقدم نوروز يک  شروع کرده ام واولتر َ

غزلی ازآن دربھاريه  وطن جناب استادخليل � ناظم باختری  را ورق ميزدم تا ديوان شاعرنامدار .بھاريه نوشتم
  :خوردم آن به عنوان ذيل بر٥٠اقتباس کنم که درصفحۀ 

  قدردانی ازخدمات ادبی وتاريخی مرحوم فيض محمدکاتب مولف کتاب سراج التواريخ و چند رسالۀ ديگر

  

  کلک ھنربار

  کاتب است زمانه سزاوار ه درــک قاـــ   ح      کاتب است   ادوار و ز توصيف روزگار

  ق بازار کاتب استه رونـــک داــخ شکر      ار    ــــو با وق تمد شاه ــمع رد اديب وـــم

  کاتب است انوار ت وـــ پرتو فشان حج      ار   ــدرنھ در ليل و ديانت و با و ادـــمنق

  کاتب است تارـايق  گفـــلم حقـش قــــ نق      ديار    در حۀ گيتی وـرقم به صف شد صد

  اتب استک ارـآم ته وــــنه وار گشــيــ   آئ       ار ـسيرحقيقت به شھري ماضی وحال و

  الم اسرار کاتب استـن بعــــف سخـ  کش      ار  ــشـم ات بیـت به روايـــتاريخ مملک

  تار کاتب استـــوشـن وش بار بارـــقـمن      ر    ـثـردۀ نــپ راـبسر به س بنوشت و سر

  کاتب است نغمه وگلزار و زارـــ صوت ھ      ار   ــوبھـصل نـدر ف شن وـــبلبل قرين گل

  رار کاتب استـــاب ردم ــــ م انـــ  ورد زب      ار  ّونبد َدــمد است و درين گـــ محِضفي

          ان روزگار  ــود بزرگــوب ادـــيـــب) ناظم(

  ربارکاتب استــرين به کلک ھنــآف دـص

وطن مرحوم  يدبجناب مورخ نامداراستاد سيستانی که آثار گرانبھای مورخ فق بقسم تحفۀ سال نو اين غزل را
يقين دارم ھمانطوريکه من از . ديگر بدسترس ملت افغان قرارداده اند، تقديم ميکنم فيض محمد کاتب را يکی بعد

مقابل وحشت وبربريت دورۀ سقوی باين تفصيل خبرنداشتم وازخواندن ه مبارزات وطنپرستانۀ مردم شريف ھزاره ب
بسيارآموختم، روح مرحوم فيض  )مردم ھزاره از شاه امان �حمايت جانبازانۀ (مقاSت سيستانی صاحب بعنوان 

  . وف شده خواھد بودعمحمد کاتب نيز ازنشراين رويداد مش

ازطريق کلکين نظريابی به بعضی موضوعات ملتفت شدم،از آنجمله موقفھای ھموطن محترم  روز درين چند
قطارکسانی قراردارم که  استادخليلی من درد وردرم.آقای بيکمرادتاش که به عکس العمل ھايی مواجه شده است  ما

اعمال خليلی در دورۀ .نميشود   چشم پوشی کرد از لغزشھای شخصيت او ازنبوغ ادبی اوھميشه ستايش کرده ام،اما
درموقف سفيرافغانستان دربغداد به پادشاه  تضرع او سقوی درمستوفيت مزارشريف و بعدا درھرات ثبت تاريخ شده و

مھم بدنيا  طريق خاطرات وزيردربارايران بحيث يک سند را بحيث شاھنشاه افغانستان پذيرفته است، ازايران که او 
آقای تاش که باساس معلومات آقای عبدالرب بدخشی درين  .نشرو بزبان ھای انگليسی وفرانسوی ترجمه شده است

دافر سفارت ژنی و بعدا بحيث شارکلکين دردوران حکومت خوجه ئين ربانی بحيث قونسل سفارت افغانستان در جرم
مرکز وزارتخارجه درکابل موظف بوده ويک دپلومات  بحيث مدير حقوق ومعاھدات درًا افغانستان دردھلی و بعد

که درتاريخ مناسبات سياسی افغانستان وايران بحيث يک  کارآزموده ميباشد، چطور ميتواند راپور وزيردربارايران را
  پندارد؟؟؟  سند قبول شده، بی اھميت ب

افسانه وتخيل وزادۀ " را) عيارخراسان(دروغ پراگنيھای خليلی  ومملو از فتنه انگيز اقای بيکمرادتاش اثر
بلند ترين مرتبت ادبی کشور قرارميدھد، اما اين  باساس اشعار وآثارش در اين شاعر را و او ميخواند"طبع شاعرانۀ
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يک زن معصوم وشريف، زيرا خليلی نوشته است که بينظيرباSی شاعر بقلم خودش دروغگو می برآيد، آنھم در حق 
زھرخورده بود و  ميخواست  وتاريخی مرحومه بينظير مستند شده بود، درحاليکه باساس شواھد" عاشق"بچۀ سقو
  .نجات دادند از مرگ جبرا را او اماتا زن وھمسر بچۀ سقو نباشد،کند،خودکشی 

کتابی که :"رين کلکين ثبت است، پيرامون عيار خراسان مينويسندديگری که د جناب بيکمراد صاحب درسطر
اين جمله درزبان دری چنين معنی ميدھدکه ھرکلمه، ھرسطر ..." پيش نميکند درتاريخ افغانستان ھيچ چيز را پس و

 درحاليکه تاش صاحب در." ھيچ چيز را پس وپيش نميکند" بيان واقعيت ھاست، زيرا )عيارخراسان(وھرصفحۀ
جناب بيکمراد البته کام^ . خوانده اند" زادۀ طبع شاعرانه"و " افسانه وتخيل"جای ديگر نوشتۀ خود ھمين کتاب رادو

خليلی بحيث سخنگوی جمعيت خوجه ئين ربانی دفاع کند،امابحيث يک شخص تحصيلکرده  حق دارد از
بحيث يک نويسنده  را قف اجتماعی خودکه مو دنازخليلی آنطور دفاع نماي نبايد" جمعيت اس^می"ودانشمندمربوط به

  .نديفراموش فرما دانشمند و

که اس^م   ايکاش درعوض دزدان تنظيمھا- ھم متاثرساخت مرا" وارثان اقتصاد جھاد"پيام بيکمراد صاحب به 
، ھرکدام شان ملياردر وصاحب جاه ومکنت  و وطنراه حق خون يکنيم مليون شھيد واز وجھادھردو رابدالر فروختند

عانه را ميکرد، که يقين دارم اافغانستان برای اعمار قصر داراSمان تقاضای شريف از مردم  دند، آقای بيکمرادش
 اما دزدان جھادی به تقاضای - دالر اعانه ميدادند٥٠ تا ٢٠ افغانی ودرخارج ٥٠ تا ٢٠ھرکس بداخل افغانستان 
 مبارز مليگرای افغان جناب محمدداودمومند مقالۀ موردمن درين .  نخواھند دادی ندادند وبيکمراد صاحب ترتيب اثر

  . ستايش، تائيد ميکنم و خوانده، با تمجيد" وارثان واقعی جھاد"که ملت افغان را

دريکی ازنوشته ھای : صاحب دارم يک توضيح وتذکرمختصرھم بخدمت ھموطن محترم خود جناب بيکمراد
  افغان، محترمان داکترعنايت � اب^غ و پوھاندغ^م صفدردانشمند نامدار خود درکلکين نظريابی پيرامون دو
من جناب داکتر عنايت � اب^غ . دانشمنددر مسايل افاقی چندان دسترس ندارند پنجشيری نوشته بودند که اين دو

چاپ شده که درکابل  وزين شانرا دواثر داکتری داشتند و دپلوم ماستری و ديده ام،ايشان ازجامعۀ ازھر رايکی دوبار
به تحصيل ودانش شان قناعت واحترام دارم، ولی شناخت کافی ازين دانشمند ندارم که پيرامون  بودخوانده بودم و

پوھاندغ^م صفدرپنجشيری که شناخت کافی ازشخصيت  استاد محترم خود امادرمورد.جھانبينی شان اظھارنظر کنم
پنجشيری ازجامعۀ  پوھاند. رابکلی نادرست می پندارمصاحب مراد علمی وجھان بينی شان دارم، تبصرۀ جناب بيک

دپارتمنت زبان  تدريس کرده، آمر ازھردپلوم ماستری داشتند ودرپوھنحی ادبيات از رتبۀ پوھيالی تارتبۀ رفيع پوھاند
زبان گرفته تامنطق وفلسفه تدريس کرده  دستور و ادبيات دری و ھم آمردپارتمنت عربی بودند،مضامين مختلف از

امين –درماه اول حکومت تره کی قطاراستادان مخالف با کودتای کموسنتی قرارداشتند و  پوھاند پنجشيری در- اند
 را او دراثنای تدريس دريک صنف دپارتمنت عربی،کنايه  ھايی بضداين رژيم مزدور گفته بودند که فردای آنروز

ماموريت و تدريس محروم شده بودند،از  يی که ازرھا از بعد. محبوس کردند، واين اولين توقيف درپوھنتون کابل بود
 سال درپوھنتون مکه تدريس ١٥حدود مدت بيشتراز  در به عربستان سعودی مھاجر شدند ودرآنجا وطن فرارو

تربيه کرده اند،  که ھزارھا شاگرد آيا انصاف اجازه ميدھد چنين يک شخصيت باسوابق درخشان علمی را. ميکردند
  فی درمسايل آفاقی خواند؟؟ ميتوان فاقددسترس کا

جرمن آن^ين واشتراک –پورتال  افغان ما بجناب بيکمرادتاش صاحب احترام داريم وازھمکاری ھای شان در
درساير موضوعات مربوط  شان درمباحثات فکری وقلمی استقبال ميکنيم وھمانطوريکه ايشان مستحق نظرخود

  .با عرض احترام.  نير اين حق را قايل ميباشيمبوطن مشترک ما ميباشند، برای خود وھرافغان ديگر

  ٢٠١٦ مارچ ٢١ –سيدخليل � ھاشميان 

  


