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مانعی ندارد .مطالب ارسالی پس داده نمی شود.
اداره مجله در ویرایش مطالب آزاد است .اداره مجله از عموم خوانندگان
و نویسندگان می خواهد تا در کارایی و بهتر شدن مجله همکاری نمایند.
شــما می توانید مطالب تان را به آدرس پست الکترونیکی مجله با ذکر
نام خود ارسال فرمایید .از پیشنهادات و انتقادات سازنده شما با آغوش
باز استقبال می نماییم.
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سرمقاله

نسیم ابراهیمی

گامی برای حفظ اصالت فرهنگی و هویتی

اورال /ویژه نامه کاتب

مهاجر ،هویت دوم انسان افغانی است که همواره در کنار واژۀ افغان ذکر میشود .اکنون این دو واژه با هم عجین شدهاند.
افغان مهاجر یا مهاجر افغان ،در تمامی کشورهای دنیا ،یک نام آشنا و ورد زبان همه است .انسان افغانی ،سالهاست که
مسیر پُرخوف مهاجرت را میپیماید و با مرگ دست و پنجه نرم میکند .با آنکه مهاجرت ،پدیدۀ بکر و تازهای در تاریخ
بشر نیست؛ اما وقتی این پدیده در کنار نام افغانی قرار میگیرد ،قضیه از بنیه متفاوت میشود .افغانها برای فرار از مرگ
اما در کام نهنگ فرو میروند و یا آنکه در بیابانها ،خوراک درندگان دیگر میشوند و به آنها زندگی میبخشند .از این
میان ،تنها خوششانسهای شان میتوانند که از مرگ نجات یابند و خود را در جایی برسانند .خود بیگانگی و مرگ،
سرشت ذاتی و تقدیر سرنوشت انسان افغانی است .مهاجرت افغانها از آن رو متفاوت است ،دولتی را که آنها برای
حفظ و بقایش از جان خویش مایه گذاشتهاند ،اندکترین احساس مسئولیت در قبال این شهروندان آوارۀ خود نمیکند.
افغانهای مهاجر ،سالها است که در کنار سایر ملل جهان زیست دارند و از حوزۀ تمدنی ،فرهنگی و هویتی خویش
بدور اند .با آنکه مهاجرت افغانها با مهاجرت سایر ملل دنیا از هرنگاه متفاوت است اما همانند آنها ،در پی حفظ
اصالت فرهنگی ،هویتی و عنعنات کشوری خویش میباشند .یکی از ویژگیهای بارز جوامع باز و آزاد این است که به
ایجاد تمامی جنبشها و گردهماییهای اجتماعی فرصت میدهد .افغانها نیز با استفاده از این فرصت ،برای اینکه
اصالت فرهنگی و هویتی خود را حفظ نمایند و در هویتهای دیگر استحاله نشوند ،با عالقه و افتخار به تجلیل از رسوم
و عنعنات ملی و مذهبی خویش پرداخته اند و از آنها پاسداری کرده اند .افغانها هیچگاهی نخواسته اند که با حوزۀ
تمدنی خویش بیگانه شوند .اما این اجتماعات بدور از نواقص و مشکالت حاشیوی نبوده است .فقدان مکان مشخص
و عدم آدرس دقیق برای برگزاری همایشها ،جشنوارهها و رسوم ملی و عنعنوی کشور ،جدی ترین مشکل مهاجرین
افغانستان در کشورهای میزبان به خصوص در کشورهای اروپایی است.
با درک این نیازمندی ،مرکز فرهنگی کاتب در شهر بیفرویک هالند به این منظور راه اندازی شده است .آنچه که به این
مرکز فرهنگی نسبت به دیگر مراکز فرهنگی ویژگی بارز میدهد ،آن را میتوان در دونکته بیان نمود:
یکم؛ فعالیت باز و همه گیر .این مرکز با یک دید باز ،ملی و فراگیر ،بدور از تعلقات اتنیکی ،مذهبی و سمتی ،آغاز به
فعالیت کرده است .این مرکز میخواهد چتری باشد برای همۀ کسانی که با هویت افغانی زندگی دارند و در پی حفظ
فرهنگ و زندگی با فرهنگ افغانی است .دغدغۀ اصلی مرکز فرهنگی کاتب ،همسویی ،همزیستی و زندگی مسالمت
آمیز میان افغانها است .آنچه که امروز برای همۀ افغانها درد آور است ،ناهمگونی اجتماعی و موجودیت شکافهای
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افغانهای مهاجر ،سالها است که در
کنار سایر ملل جهان زیست دارند
و از حوزۀ تمدنی ،فرهنگی و هویتی
خویش بدور اند .با آنکه مهاجرت
افغانها با مهاجرت سایر ملل دنیا
از هرنگاه متفاوت است اما همانند
آنها ،در پی حفظ اصالت فرهنگی،
هویتی و عنعنات کشوری خویش
میباشند .یکی از ویژگیهای بارز
جوامع باز و آزاد این است که به ایجاد
تمامی جنبشها و گردهماییهای
اجتماعی فرصت میدهد .افغانها
نیز با استفاده از این فرصت ،برای
اینکه اصالت فرهنگی و هویتی خود
را حفظ نمایند و در هویتهای دیگر
استحاله نشوند ،با عالقه و افتخار
به تجلیل از رسوم و عنعنات ملی و
مذهبی خویش پرداخته اند و از آنها
پاسداری کرده اند .افغانها هیچگاهی
نخواسته اند که با حوزۀ تمدنی خویش
بیگانه شوند .اما این اجتماعات بدور
از نواقص و مشکالت حاشیوی نبوده
است .فقدان مکان مشخص و عدم
آدرس دقیق برای برگزاری همایشها،
جشنوارهها و رسوم ملی و عنعنوی
کشور ،جدی ترین مشکل مهاجرین
افغانستان در کشورهای میزبان به
خصوص در کشورهای اروپایی است.
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عمیق اجتماعی در میان ملت افغانستان است .برای برداشتن شکاف عمیق اجتماعی که همه را از هم جدا ساخته است،
میتوان برجسته ساختن نقاط مشترک را یک راه حل دانست .مرکز فرهنگی کاتب ،برای تجلیل از همۀ فعالیتهای
فرهنگی ،هنری و ملی همچون تجلیل از روزهای ملی کشور ،عروسیها ،فاتحه خوانیها ،کنسرتها  ...برای تمامی مردم
افغانستان وابسته به هر قوم و مذهب راه اندازی شده است .شاید ،این اولین اقدام برای همدلی ،همسویی در میان مردم
است و این میتواند الگویی باشد در داخل کشور.
دوم؛ انتخاب نام مناسب .فیض محمد کاتب ،برای انسانیت و عدالت در افغانستان قلم زد .هر آنکه داعیۀ حقوق انسانیت
و عدالت دارد خود را متعلق به کاتب و کاتب را متعلق به خود میداند .کاتب نقطۀ مشترک همۀ مردم افغانستان است
که همه میتوانند در حول نام آن ،احساس خودی نمایند .از سوی دیگر ،شخصیت کاتب شخصیت چند بُعدی است .او
یک چهرۀ فرهنگی ،هنری و سیاسی است .انتخاب نام کاتب برای این مرکز فرهنگی ،در حقیقت بازتاب دهندۀ هویت
فرهنگی مردم افغانستان است.
راه اندازی مرکز فرهنگی کاتب در کشور هالند ،گامی است مطمئن برای حفظ اصالت فرهنگی و هویتی افغانهای
مهاجر در کشور هالند و شهرهای حومۀ آن .مجلۀ فرهنگی ــ اجتماعی اورال ،به پاسداشت این اقدام نیکو ،این شمارۀ
خود را به معرفی و فعالیت این مرکز و معرفی ویژگیهای شخصیتی عالمه کاتب اختصاص داده است .این یک واقعیت
است ،همانطور که در داخل کشور ،دستهای غرض آلود سیاسی بیرونی ،مردم را در انزوا قرار میدهد و به هدف بهره
برداریهای سیاسی در میان ما تفرقه میاندازد ،این عامل ،ما را در بیرون از کشور نیز آرام نمیماند .بنا ًء مرکزی فرهنگی
کاتب ،میتواند برای از میان برداشتن چنین دسیسه ،نقش مهمی را بازی نماید و در همسویی ،وحدت و یکپارچگی
ملت پارچهپارچۀ افغانستان ،گامی اگرچند اندکی را بردارد.

چشم تیزبین

در تاریکی

سینا شهرزاد
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تاریخ را میتوان میدان برد و باخت تعبیر کرد .میدانی که سراسر خشونت را به نمایش میگذارد .خشونت ،میان
برندگان و بازندگان تاریخ .اینکه میگویند «تاریخ را برندگان مینویسند» ،مصداق عینی تاریخ جغرافیایی به
نام افغانستان است .تاریخ این جغرافیا را برندگان مسیر داده اند .تاریخ برندگان ،تاریخ افتخار است .افتخار به
خشونت و عقبگرایی .برندگان تاریخ ،تاریخنگار در خدمت دارند ،برای او چارچوب تعیین میکنند و تاریخ فرمایش
میدهند .تاریخنگار فرمایشی از افتخار مینویسد ،نغمه سر میدهد و توجیه میکند .توجیهگری ،درونمایۀ اصلی
تاریخ فرمایشی را تشکیل میدهد .با توجیهگری ،عمق فاجعهها و کشتارهای برندگان به امر مقدس ایدیولوژیکی
و مذهبی فروکاسته میشوند .بر این اساس ،شخصیتهای تاریخ فرمایشی ،شخصیتهای پاک ،بیآالیش و مقدس
اند .اینکه به تعبیر صادق هدایت ،به بهانۀ بهشت آسمانی ،بهشت زمینی مردم را به دوزخ مبدل میسازند ،جزء
رسالت مقدس فرمایشگران تاریخ است.
نمیتوان از سیاهی و ستم در تاریخ این سرزمین اغماض نمود .حکومت ،خشونت و قتل عامهای بیشماری بر
پایۀ تقدس گرایی ،عالم ماورایی و ایجاد شکافهای اجتماعی در اینجا شکل گرفته است .در پیآیند اینهمه
ظلمت و ستم ،کارگردانان تاریخ تالش ورزیده اند تا ذهنیتها را با آمیختن توجیهات دینی ،مذهبی ،اتنیکی و
قبیلهای در برابر تمامی این مصیبتها و فالکتهای تاریخی ،به سوی دیگر حرکت دهند .تاریخنگاران ناسیونالیست
نقش مهمی را در دامن زدن این مسئله ایفا نموده اند .با این روش تالش ورزیده اند تا از فجایع بیشمار انسانی،
قتلعامها و نسل کشیهای حاکمان چشم پوشی کنند و روپوشی به روی آن قرار دهند .واقعیت این است که تاریخ
ما ،تاریخ جور و جفا و کشتار است اما دشوار است که ردپایی از دنیایی خشونتهای که بر مردم این دیار روا داشته
شده است ،در تاریخهای کمتر حقیقیکشور ،پیدا کرد .اما خطاست که روایت واقعی تاریخ کشور را مدیون واقعیت
نگری تاریخ نویسی مال فیض محمد کاتب ندانیم .سیاهههای تاریخ این سرزمین همه در آثار کاتب سیاه شده است.
کاتب ،تاریخنگار در بار است .او به دستور امیران دربار تاریخ نگاشته است .نامهای آثار چون تحفة الحبیب ،سراج
التواریخ و امان التواریخ ،گواه بر این مسئله است که همه به نامها و لقب امیران این سرزمین ،نامگذاری شده
اند .اما این آثار با وجودی که به دستور امیران و زیر نظر درباریان نگاشته شده است ،ولی هیچکدام برای اعتالی
شخصیت امیران و تقدیس خشونتهای آنها روایت نمیکند .در واقع ،این آثار دردنامه و رنجنامه مردم افغانستان
است .اولین بار است که مردم در متن تاریخ وارد میشوند .تا پیش از این فقط در گرو چند چهرۀ دربار بوده است.
از همین رو است که یکی اجازۀ چاپ نمییابد و دیگری خشم امیر را بر امیانگیزد و دستور به آتش گشودن آن
را صادر میکند .کاتب را میتوان راوی خشونت خواند ،خشونت حاکمان در برابر مردم .او به شکل عریان و بدون
مخته سرایی و غزل سرایی بلکه با زبان تلخ از نسل کشیها ،کوچهای اجباری و کلهمنارها در آثار خود حکایت
میکند .قلم کاتب ،رقت انگیزترین ستمها را باالی ستمدیدگان به تصویر کشیده است .وقتی کسی آثار کاتب را
میخواند ،دشوار است که خود را به جای آن ستمدیدگان قرار ندهد .به نظر میرسد که زبان مشترک روایتها
است که بین کاتب و بیهقی نسبت برقرار میکند و او را بیهقی معاصر و یا برعکس آن میخوانند .روایت به دار
کشیدن حسنک وزیری را که بیهقی روایت کرده است ،با خواندنش انگار که اکنون اتفاق میافتد .روایتهای کاتب
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و بیهقی ،واقعیتهایی اند که تو میتوانی آن دردها را اکنون حس و لمس نمایی .از این رو معاصر خواندن این
تاریخنگاران را نمیتوان بینسبت دانست.
دانش کاتب ،تنها به تاریخنگاری محصور نمیماند .او گنجینهای از دانش سیاسی و درایت دینی نیز میباشد .او
ِ
با درایت سیاسی خود ،با نکته سنجی خاص ،تاریخ نگاشته است .سیاست تزویر ،تفرقه افگنی و ایجاد شکافهای
قومی و قبیلهای هستۀ سیاست و حکومت زمان او را تشکیل میداد .اما او به عنوان یک درس تاریخی به شیوۀ
خاص تاریخ نگاری خود از این سیاست پرده برداشته است .کتاب تذکرة االنقالب او روایتی از آشفته بازار سیاسی
آن زمان و دیدگاه موشگافانۀ او در سیاست است .در روایت جنگها ،کشتارها و سیاستهای زمینخواری آن زمان،
نمیتوان بار سیاسی روایتها و نکته سنجی سیاسی این تاریخنگار چشم پوشی نمود .کتاب «زمامداری و سیاست
کشورداری» ،محصول اندیشۀ سیاسی او است که در باب سیاست کشور نگاشته شده است .کاتب با دانش سیاسی
و دینی ،برای از میان برداشتن چالشها نگاه واقع بینانه به واقعیتهای اجتماعی دارد .مبنای ایدیولوژیکی و دینی،
یکی از چالشهای بزرگ سیاسی و حکومت داری در کشورهای اسالمی و بهخصوص در افغانستان است .اما کاتب
با وجودی که خود تعلیم یافتۀ دینی است اما به تشکیل حکومت دینی باور ندارد و حکومت را از آن خدا نمیداند.
در اندیشۀ سیاسی کاتب ،حکومت باید زمینی و مردمی باشد ،نه الهی و آسمانی.
ایجاد تنش مذهبی سالح هولناکی بود که از طرف امیرانی ایام حیات کاتب به عنوان یک ابزار قدرتمند برای
استحکام قدرت شان استفاده شدند .با استفاده از ابزار مذهبی و دینی ،آدمهای این سرزمین گوسفند وار در دم
تیغ قرار گرفتند« .ارزگان» و «نورستان» ،به عنوان هیزوم با جرقه زدن عبدالرحمن همه در آتش دین و مذهب
سوختند .فتوای کافر دانستن و اعالن جهاد در برابر پیروان مذاهب دیگر که اکنون بیشتر شایع شده است ،سالح
کشندهای است که برای سرکوبی رقیب استفاده شده است .اما کاتب ،با درایت و دانش دینی خود در پی ایجاد
تسامح و روامداری دینی و مذهبی است .کاتب این دیدگاه خود را در کتاب فقرات الشریعۀ خویش که در باب
مشترکات مذهبی شیعه و سنی نگاشته شده است ،بیان تموده است .وی در این کتاب ،مشترکات اعتقادی این
دو مذهب اسالمی را برجسته میسازد.
کاتب با نگاه نکته سنج خود ،مسئوالنه قلم زد .روایتهای تاریخی او ،روایت رنج مشترک مردم افغانستان است.
او از درد مردم پکتیا و خوست گرفته تا بدخشان و بامیان قلم زده است .بدون تردید ،کاتب به عنوان یک نقطه
مشترک در این جغرافیا است .از تالشهای همسویی سیاسی او گرفته تا به تالشهای همپذیری مذهبی ،همه
مرهمی برای التیام دردهای جامعۀ ما است .کاتب ،در عصر تار زیست و برای فردای روشن ستمدیگان در تاریکی
قلم زد .کاتب را میتوان چشم تیزبین ستمدیگان در تاریکی خواند.

مرکز فرهنگی کاتب برای همه است
(متن بيانيه حاجي عنايت عليزاده رييس مركز فرهنگي فيض محمد كاتب در مراسم افتتاحيه)
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خرسندم كه امروز مراسم افتتاحيه رسمي مركز فرهنگي كاتب را با حضور سخنور نامدار و انديشمند تواناي
افغانستان ،مسئولين محترم سفارت جمهوري اسالمي افغانستان در هالند ،هنرمندان محبوب ،قهرمانان
ورزشي ،فعالين حقوق بشري ،فعالين فرهنگي ،اجتماعي و شما خواهران و برادران ارجمند ،گرامي ميداريم.
فرهنگيان ،ورزشكاران ،فعالين حقوق بشري و اقتصادي ،خواهران و برادران گرامي كه قدم رنجه فرموده ايد و
به اين همایش ،شكوه و معنای خاصي بخشيده ايد ،تاسيس مركز فرهنگي كاتب را به شما و همه افغانهاي
ساكن در هالند و شهرهاي حومه در كشورهاي بلژيك و جرمني تبريك عرض ميدارم!
اين مركز از برگزاری هر نوع همايشهاي علمي ،هنري ،فرهنگي و مردمي استقبال میکند و تداوم چنین
همایشهاي مردمی را گام مهم در راستای احیا ،رشد و تعالی فرهنگ و آموزههای ملی میداند .مرکز فرهنگی
کاتب بر این باور است كه فعالیتهای داوطالبانه مردمی در قالب همایشها ،نهادهای مدنی ،انجمنها،
مراکز فرهنگی که بتوانند نیازمندیها و مشکالت واقعی مردم را به درستی تشخیص بدهند و با کار گروهی
داوطالبانه در صدد حل مشکالت و نیازمندی ها ی مردم باشند؛ بیان گر رشد ،ترقی ودموکراتیزه شدن واقعی
در سطح اجتماعی میباشد .از طرف دیگر ،همین نهادهای مدنی در بسیاری موارد ،حلقه وصل مردم و نظام
بوده که میتواند مشکالت مردم را به حکومت انتقال داده و سپس با پیگیری و فشار بر دولت و مراکز اجرایی،
مشکالت اعضا را حل نموده و به خواستههای آنها رسیدگی میکنند .به نظر ما ،راز ماندگاری انجمنها و
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نهادهای مردمی در این عبارت ساده نهفته است« :تشخیص درست نیازمندیها و مشکالت مردم  ،کار و تالش
گروهی و چاره جویی برای آنها».
در اینجا الزم است به اطالع همۀ شما حضار گرامی ،خواهران و برادران ارجمند برسانم که مركز فرهنگي
کاتب بر اساس همین فرمول ایجاد شده است و خود را با افتخار ،یکی از نهادهای مدنی و مردمی خودجوش
میداند .این مرکز فرهنگی در حد توان و امکانات خود ،برخی از نیازمندیها و مشکالت روز مرۀ هموطنان
خود را تشخیص داده و با کار گروهی داوطلبانه و ایجاد مرکز و بامدیریت مردمی به این نتیجه رسیده است
که تا کنون مشکالت و نیازمندیهای ذیل را در لیست برنامه ها و اهداف خود قرار دهد:
 .1تجلیل از مناسبتهای ملی ،فرهنگی و اجتماعی
 .2ایجاد سهولت در برگزاری محافل و مجالس قومی وخانوادگی
 .3برگزاری کالسهای آموزشی
در آینده ،اين مرکز تالش میکند تا مکان مناسبی را برای برگزاری محافل خوشی ،عروسی و سالگرهها در
اختیار هموطنان قرار دهد .در اینجا فرصت را غیمت شمرده و از تمامی کسانیکه با حمایتهای مادی و
معنوی خود در عمل ،باعث و بانی این مرکز شده اند ،قدردانی نمایم؛ ولی تعداد شان بسيار و فهرست آن
كتابي قطوري است که نامبردن از هر كدام آن عزيزان در اين مجال اندك نميگنجد .يقينا بدون زحمات،
تالشها و حمایتهای آنها ،کارهای این مرکز به ثمر نمیرسید .با اینحال ،هنوز مرکز فرهنگی کاتب در
تالش است تا با همکاری هموطنان ،مساحت بیشتری از ملكيت خويش را در اختیار بگیرد تا همانطوریکه
گفته شد زمینه برگزاری مراسم عروسی ،محافل و سالیادها را نیز فراهم نماید .این مرکز با نهایت احترام
مفتخر است تا تمام خدمات خود را به دور از معیار های قومی و مذهبی در خدمت تمام هموطنان و متقاضیان
قرار دهد.
با سپاس و قدرانی مجدد از تمامی برگزار کنندگان و شما حضار گرامي در اين همایش فرهنگی و اجتماعي
و جهانی سپاس از توجه شما .ایام به کام  ،روز و روزگار بر شما خوش و خرم باد!

اورال /ویژه نامه کاتب
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کاتب؛

امير همايون صادقى

پُل مستحکم ارتباطی

( بيانيه مجله فرهنگى  -اجتماعى اورال ،چاپ هالند ،بهمناسبت افتتاح مركز فرهنگى عالمه فيض
محمد كاتب در كشور شاهى هالند )

اورال /ویژه نامه کاتب

با كمال مسرت افتخار آن را دارم ،اينجانب بهعنوان سردبير مجلۀ اورال و به نمايندگى از سوى اداره و شوراى
نويسندگان مجله ،صميمانهترين تبريكات و تمنيات نيك وخرسندى مان را به مناسبت افتتاح مركز فرهنگى كاتب در
كشور هالند  ،به مسئولين محترم اين مركز ،خصوصا رييس ،هيئت مديره ،كاركنان ،اعضای این مرکز و شما حاضرين
ارجمند و هموطنان مقيم هالند و اروپا و عموم مردم عزيز تقديم نمایم.
اداره مجلۀ اورال ،گشايش اين مركز فرهنگى و اجتماعى عام المنفعه را به فال نيك مىگيرد و براى اداره كنندگان،
هيئت اجرايى و اعضاى آن ،توفيقات روز افزون ،سعادت و كاميابى آرزو مينمايد .بدون شك ،سالهاست كه نياز مبرم و
اساسى به وجود مركز و مكان شايسته براى تبارز فعاليتهاى اجتماعى ،فرهنگى و مردمى احساس مىگرديد .مردم ما،
دير زمانى است که در هالند به دنبال داشتن مكان مناسب ،آدرس مشخص ،مؤسسه معتبر و جايگاه ثابت ،براى خود
بوده اند .اين خواست بر حق ،اكنون با تأسيس مركز فرهنگى كاتب در هالند جامه عمل پوشيده است .اكنون ،اين مركز
مكان مناسب براى تجمع مردمى ،ديد و بازديدهاى عمومى ،برگزارى محافل و مجالس ،مراسم يادبود و ختم ،سالگرهها،
عزاداريها ،جشنها و تجلیل از عنعنات ملى و اجتماعي است .اينجا ،پُل ارتباطى مستحكم بين اقشار مختلف هموطنان
مقيم در كشور هالند و مناطق پيرامونى و حتا فراتر از آن خواهد شد.
اين مؤسسه نه تنها نسل هاى مختلف مقيم هالند را باهم وصل میکند و از حال و احوال هم باخبر مىسازد ،بلكه مردم
ما را در طيف وسيعتر در سرتاسر جهان به هم پيوند خواهد داد .نسل نوجوان و جوان با نسل باتجربۀ گذشته و ميانى
از طريق اين مركز ميتوانند ارتباط برقرار نمايند و با فرهنگ ،سنن ،آداب ،رسوم و ارزشهای ملى و مذهبى بومى خود
آشنا شوند .اين مركز ،یک مکان عام المنفعه و خيريهای خواهد شد كه به پناهندگان و مهاجران بى پنا ِه وارد شده به
هالند و اروپا ،آگاهى ،مشاوره ،اطالع رسانى دقيق و مؤثق را برای شان ارائه میکند و پشتيبان و مددكار آنان خواهد
بود .دختران ،زنان و خانوادهها با اشتراک خویش در این مرکز ،مشارکت اجتماعی شان را بیشتر خواهند نمود و سهم
بیشتری در فعالیتها و امور اجتماعی خواهند گرفت.
اين مركز با نام زيباى ابرمرد تاريخ و تاریخنگار زبدۀ كشور ،پدر تاريخ معاصر افغانستان ،دانشمند درد آشنا ،قلم فرساى
زيبانويس ،اديب ،حكيم ،عالم عمل ،عالمه فيض محمد كاتب هزاره مزيّن گرديده است .از اين بابت نيز ،اداره مجلۀ
اورال بهعنوان مؤسسه فرهنگى و اجتماعى ،افتخار آن را دارد که اين نامگذارى شايسته و بايسته فرهنگى و ارزشمند
را به مسئوالن و اعضاى اين مركز و شما حضار محترم تبريك مضاعف گويد .نام قهرمان نگارش تاريخ ،فرزانۀ فرهيخته،
آزاديخواه انديشمند ،خردمند كاردان ،عالمه كاتب وقتى شنيده ميشود ضمير ناخودآگاه انسان ،كلماتى چون تاريخ،
خوشنويسى ،حقيقت نگارى ،رنج ،بيعدالتى و دشواري را تداعى مينمايد .استاد واال مقام ،با هوش و ذكاوت سرشار ،با
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درايت و پختگى ،با موقع شناسى و زيركى خاص ،تاريخ واقعى معاصر كشور را با وجود سانسور و شانتاژ هيئت حاكمه،
بهرشتۀ تحرير درآورد .حوادث دشوار تاريخى و وقايع ناگوار روزگار را آنگونه كه هست ،حقش بايد ادا گردد .او گرچه
در دشوارترين شرايط ،تاريخ مىنگارد ولى با ظرافت و درايت هوشمندانه ،حقايق و وضعيت را در ابعاد مختلف مستند
ساخت .تظلم و تألم مردم و رويدادهاى تاريخى را مكتوب كرد .عالمه كاتب ،تاريخ نگار دربار است و مؤظف به تاريخ
نويسى دستورى دربارى است؛ يعنى از وقايع و رويدادهاى حادث شده كه ناخوشآيند براى دربار و درباريان است بايد
چشم بپوشد و ننگارد و باید آن بخش حوادث كه به زيان حاكميت است را حذف و سانسور نمايد ،آنچه به مذاق اربابان
خوش مىآيد را بنويسد حتا اگر عارى از حقيقت و وارونه باشد؛ به اصطالح ،تاريخ سفارشى بنگارد .اما وى عالم متعهد،
شخصيت متدين ،انسان آزاد انديش ،وطن دوست و مردمى است كه از متن تودههاى رنج ديده ستم کشیدۀ جامعه،
برخاسته است و دردهاى مردم خود را با جان و دل ،با پوست و استخوان احساس كرده است .از همین خاطر است كه
در فشار و تنگنا قرار داده میشود.
آيا تاريخ نويس باید چاپلوس دربار باشد و به سبك و سياق دل حاكمان قلم براند؟ يا حقیقت نويس ،با وجدان ،مردم
دوست و متعهد باشد؟ در هجمۀ تناقض ،تضاد و وارونه نويسى به نفع زر و زورمندان دربارى ،ولى کاتب با خردورزى
و حوصله مندى ،بهترين و مطمئن ترين سبك و شیوۀ تاریخنگاری را بر میگزیند .تاريخ سراسر پرفراز و نشيب و در
عين حال دردناك و ظالمانه زمانۀ خويش را با تدبير و زيركى ،عقالنيت و باريك بينى ،وسعت نظر و هوشمندى ،تعهد
و تخصص خاص ،مىنگارد .
با وجود كنترل و فشار دربار ،او با تدبيرى خردمندانه در وراى كلمات و الفاظ ،گاهاً در لفافه و سربسته ،گاهاً به طريق
طنز و امثال و نوعاً جسته و گريخته به مدد اشارات و كنايات ،حقايق تلخ ،بيعدالتىها ،محروميتها ،مظلوميتها ،حق
كشىها ،بيدادگريها ،جنايتها و خيانتها را در نوشتههاي خویش انعكاس مىدهد  .قلم بدست چيره دست ،با خامه
شيوايش تاريخ اميران ،درباريان و مردم را مىنگارد .گرچه در مركز قدرت و سلطه قرار دارد ،ولى او و مردمش بهعنوان
انسانهاى ذىحق ،آزاد آفريده ،برابر و شهروند به حساب نمىآيند.
در دانش ،آگاهى و كارآمدى در جايگاه برجسته ،ولى در حقوق انسانى و مدنى در پايين ترين رتبهها و ردهها
مال فیض محمد ،در رداى كاتب رسمى دربار ،صاحب حقوق و امتيازاتى است؛ ولى بهسان انسان شهروند و ساكن
ي خویش از كمترين حقوق انسانى اش محروم و بدور است .همان است كه با مطالعه آثار ارزشمند عالمه
سرزمين اجداد 
كاتب ،وى به دليل همين رفتار ظالمانۀ اميران ستمگر و وجود تبعيض و تعصب دلخراش نژادى و مذهبى در جامعه،
خويشتن را در وطن خويش در غربت ،تظلم و بيداد حس مىكند .او با وجو ِد بودن در دربار ،ولى انسانى و مردمى
مىانديشد ،با تبحر كمنظير و سبك خاص ،جان كالم و حقيقت واقع را به هر نحوى بيان مىدارد .كاتب ،رسالت عظيم
انسانى را بر دوش خويش احساس مىكند كه نه تنها بايد جوابگوى اميران زمانه ،طبقه حاكمه و مردم روزگارش باشد
و روزشمار وقايع را بدانها عرضه دارد؛ بلكه در نزد وجدان خود ،نسلهاى آينده ،خوانندگان تاريخ سرزمين و دانش
پژوهان ،حقيقت جویان آسوده خاطر ،سربلند و هدايتگر باشد .قلم فرسايى اعجاب انگيز ،خوشنويسى هنرمندانه ،طبع
نيكو و سياق نگارش استادانهاش ،نوشتهها و آثار طاليىاش را جاودانه ساخته و منبع مؤثق و معتبر براى محققان و
پژوهندگان تاريخ معاصر گردانيده است.
نوشتههاي او ،ميراث ماندگارى شده كه صفحات تاريك و بسته تاريخ گذشته را روشن و باز مىنمايد .همان است كه
خدمتى قابل قدر و بس بزرگ براى بشريت بهحساب مىآيد .مبرهن است که هيچ پژوهشگر تاريخ معاصر افغانستان
نمىتواند بدون مراجعه به آثار استاد كاتب ،تحقيق و نوشتۀ منطقى ،مطمئن و قابل اعتماد ارائه نمايد .نام اثر عظيماش،
سراج التواريخ نام دارد تا چراغ روشنى باشد در دل تاريك و سياه زمانه ،نور متجلى براى آگاهى و حقيقت يابى و مشعلى
فروزان براى روشنگرى و هدايت گرى.
اداره مجله اورال افتخار آن را داشت كه در چاپ اولين شماره خود در جنوری  2014ميالدى ،صفحاتى را به معرفى
آثار و شخصيت اين استاد گرانمايه ،حضرت صاحب قلم ،عالمه فيض محمد كاتب اختصاص داد .با تاكيد فراوان بر
ارزشمندى آثار گرانبهاى وى ،بايد شخصيت برجستۀ علمى و فكرى اش نيز بازشناسى و تبين شود .تمامی آثار،
نوشتهها و دستآوردهاى عظيماش ،گردآورى ،بررسى ،تحقيق ،تدوين ،چاپ ،نشر و رسانهاى گرددُ .در گرانقد ِر پدر
تاريخ معاصر كشور ،بايد به جهان و جهانيان معرفى گردد و بنياد علمى و تحقيقى بنام عالمه كاتب براى شناسايى
انديشه و تفكرات عالمانه و آثار گهربارش تأسيس شود .در حق اين دانشمند برجسته در اواخر حيات شريفش ،جفا و
ستم صورت گرفت؛ ولى اكنون بايد ياد و خاطرۀ وى جاودانه ،متداوم و گرامى داشته شود .اداره مجلۀ اورال ،با كمال
امتنان ،خدمات و زحمات مسئوالن مركز فرهنگى عالمه كاتب را ارج مىدهد و ضمن تقدير و تشكر از تالشهاى
صادقانه آنها ،برايشان از پروردگار متعال ،سالمت و توفيق مسئلت مينمايد.

سراج التواریخ تذکره مردم افغانستان
(متن سخنرانی استاد عزیزاهلل شفق ،سخنور و دانشمند نامدار
کشور در مراسم افتتاحیه مرکز فرهنگی کاتب)

اورال /ویژه نامه کاتب

ِ
ظلمت وحشتناك در فضای افغانستان سایه افگنده
فيض محمد كاتب در شرايطي چشم به جهان گشود كه تاريكي و
بود .فكر تحصيل و بدست آوردن مدارج عاليه آن و به فعالیت وا داشتن استعدادها ،نه تنها زمينهای نداشت بلکه مردم
به این فکر بودند كه چگونه زنده بمانند .ولي در همین شرایط ،فيض محمد كاتب مانند پروانه در گرد شمع دانش می
چرخد و از محضر دانشمندان شيعه و سني علم می آموزد .اگر ما به عصبيت هاي خشك و تاريكي كه در افغانستان
حاكم بوده ،برگردیم ،انجام چنين كاري بسيار دشوار به نظر ميرسد .وي از محضر دانشمندان شيعه و سني استفاده
كرد و براي پخته ساختن دانش و مقام علمي خویش به جاهاي ديگر نیز مسافرت نمود ،تا بتواند خود را جهت خدمت
به مردمش با صالحيت هاي ذهني و علمي آماده بسازد ،چون مسئله كار و خدمت به مردم ظرفيت ميطلبد.
توانایی دانایی در جایی برساند .فيض محمد كاتب ،از نگاه علمي
آدم قبل از آن كه مدعي كاري باشد بايد خود را از نگاه
ِ
خود را پخته كرد و از نظر سياسي نیز خود را رساند .از نظر ادبي خود را رشاد داد و مبدل به شاعري گرانمايه ،نويسنده
چيره دست و عالم بزرگوار شد كه فقه مي دانست نه همانند مال و مولوي؛ بلكه فقه اسالمي را ميدانست ،فقه شيعه و
سني را ميدانست .او به نقطههاي مشترك فقهي پی میبرد و نقاط اختالف را نیز ارزيابي کرده ميتوانست .اصول را در
حد عالي آن ميدانست و در زمان خود يك حكيم و فيلسوف مقتدر بود .وقتي كسي به نظريات وي بر ميخورد ميبيند
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چنانچه ميدانيد فيض محمد
كاتب صدوپنجاه سال قبل،
لسان فارسي را بلد بود و زبان
پشتو را به خوبی میدانست
تا در مقابل ملت خود دچار
مشكل نگردد؛ چون گاهي زبان
نفهمي مشكل خلق ميكند .او
لسان عربي را ميدانست ،به
لسان اردو خیلی روان صحبت
ميکرد و زبان انگليسي نیز
بلد بود .فیض محمد کاتب،
كارنامههاي علمي بزرگي انجام
داده است .مقاالت علمي فراوان
دارد .كتابهاي علمي فراوان
نوشته است كه من در صدد
طرح اين مسائل نيستم .اما
آنچه که فيض محمد كاتب را
در افغانستان برجسته ميسازد
تا نامي از افغانستان و مردم
اين سرزمين گرفته شود ،اسم
فيض محمد كاتب در ذهن ها
خطور ميکند ،كتاب سراج
التواريخ است .سراج التواريخ
در پنچ جلد نوشته شده است.
از زمان احمدشاه دراني تا
پايان حكومت امير حبيب اهلل
در جلد چهارم تمام ميشود
و يك بخشي از جلد پنجم
مربوط به حكومت امان اهلل
خان كه متاسفانه بعد از اينكه
در آرشيف ملي ديده شده و
دست آقاي غرقه و جاهاي ديگر
ديده شده است فعال نا پديد
است .من اميدورام كسانيكه
اين اثر گرانسنگ را در اختيار
دارند ،بگذارند تا همه ي مردم
از آن استفاده كنند چون همچو
آثاري جزئی از ثروت هاي
معنوي و فرهنگي ملي مردم
افغانستان است و متعلق به همۀ
مردم است .بايد همۀ مردم از
آن استفاده كند و بايد ثروت
مردم به مردم برگردانده شود
و در اختيار مردم قرار گیرد.

كه او یک شخصيت توانا است .نقش او در سياست برجسته و قوي است در
اخالق نیز معلم است .در رياضيات دست باالیی دارد و در زمان خود شخصيت
نمونه و ممتاز است .او اگر نمونه و ممتاز نبود ،كارهاي ممتاز و نمونه نیز
انجام داده نميتوانست .كارهاي بزرگ و نمونه از صالحيتهاي برجسته ميسر
باني كارهاي بزرگ بوده نميتواند.
ميشود .صالحيتهاي ضعيفِ ،
چنانچه ميدانيد فيض محمد كاتب صدوپنجاه سال قبل ،لسان فارسي را
بلد بود و زبان پشتو را به خوبی میدانست تا در مقابل ملت خود دچار
مشكل نگردد؛ چون گاهي زبان نفهمي مشكل خلق ميكند .او لسان عربي را
ميدانست ،به لسان اردو خیلی روان صحبت ميکرد و زبان انگليسي نیز بلد
بود .فیض محمد کاتب ،كارنامههاي علمي بزرگي انجام داده است .مقاالت
علمي فراوان دارد .كتابهاي علمي فراوان نوشته است كه من در صدد طرح
اين مسائل نيستم .اما آنچه که فيض محمد كاتب را در افغانستان برجسته
ميسازد تا نامي از افغانستان و مردم اين سرزمين گرفته شود ،اسم فيض
محمد كاتب در ذهن ها خطور ميکند ،كتاب سراج التواريخ است .سراج
التواريخ در پنچ جلد نوشته شده است .از زمان احمدشاه دراني تا پايان
حكومت امير حبيب اهلل در جلد چهارم تمام ميشود و يك بخشي از جلد
پنجم مربوط به حكومت امان اهلل خان كه متاسفانه بعد از اينكه در آرشيف
ملي ديده شده و دست آقاي غرقه و جاهاي ديگر ديده شده است فعال نا پديد
است .من اميدورام كسانيكه اين اثر گرانسنگ را در اختيار دارند ،بگذارند
تا همه ي مردم از آن استفاده كنند چون همچو آثاري جزئی از ثروت هاي
معنوي و فرهنگي ملي مردم افغانستان است و متعلق به همۀ مردم است .بايد
همۀ مردم از آن استفاده كند و بايد ثروت مردم به مردم برگردانده شود و در
اختيار مردم قرار گیرد.
مال ،هر اثرش در جاي خودش بي نظير و ارزشمند است؛ ولي سوال مطروحه
اين است كه چرا ذهن مردم افغانستان و كسانيكه با مسئله افغانستان تماس
دارند ،بر سراج التواريخ متمركز شده اند و چرا آثار بزرگ ديگري كاتب را و
چرا تحفة الحبيب و چرا تاريخ الحكما مورد توجه قرار نمي گيرند؟ چرا كتابی
كه در فقه شيعه و سني نوشته شده و بقيه آثار او از جمله تذكرةاالنقالب وی
زياد ياد نمي گردد؟ چرا فقط سراج التواريخ فيض محمد كاتب مورد توجه
ویژه قرار دارد؟ به نظر من سراج التواريخ كاتب ،مظلوميت مردم هزاره نيست
يكعده تصور ميكنند كه سراج التواريخ ،رنج و ظلمي را كه بر مردم هزاره
تحميل شده است ،به تصوير كشيده است؛ ولي به نظر من سراج التواريخ
تذكره و شناسنامه مردم افغانستان است .تا ما اين كتاب را درست درك
نكنيم خود را نشناخته ايم .تا خود را نشناسیم ،براي خود و براي وطن خويش
كاري كرده نميتوانيم .ما گاهي از اينجا كاپي ميكنيم و گاهي از آنجا و
گاهي اين شعار را مطرح ميكنيم و گاهي هم ،شعار ديگري را؛ ولي اينها
همه راه به سوی دیگر است .ما بايد كشوري را بنام افغانستان بشناسيم و
تحليل كنيم .ما بايد آسيبهايی را كه متحمل شدهايم ،بشناسيم و مشكالتي
را که متحمل شده ايم بشناسيم و درك كنيم؛ فجايعی را كه اتفاق افتيده،
شناسايي كنيم .آيا این دشواریها ،ختم گرديده و يا ادامه دارد؟ از وضعيت و
مردم اين كشور شناخت و درك دقيق بيابيم تا بتوانيم كار مفيد و مؤثر براي
مردم و كشور انجام دهيم.
من معتقدم كه مسئله فيض محمد كاتب و شهيد مزاري براي تمام مردم
افغانستان و بخصوص هزارهها جنبۀ حيثيتي دارد؛ تا هنگامي كه اين دو
شخصيت ،شناخته و درك نگردد ما از درك و شناخت مسائل اساسي كشور
ناتوان هستيم.

نمیخواهم

بیهویت

زندگی کنم

(متن سخنرانی محترم خانم صالحه سنجر ،مسئول امور فرهنگی
سفارت جمهوری اسالمی افغانستان در کشور شاهی هالند)
اورال /ویژه نامه کاتب

با سالم و درود خدمت هموطنان عزیز خواهران ،برادران و حضار نهایت گرامی!
فرهنگی کشور قرار دارم .در قدم
خرسندم که امروز در کنار جمعی از بزرگان ،فرهیختگان ،اندیشمندان و اصحاب
ِ
نخست ،درود و دعا میفرستم به روح جمله شهدا و آن عده از هموطنان ما که در چند روز اخیر ،در اثر حوادث
تروریستی و آفات طبیعی جانهای شیرین خویش را از دست دادهاند .همچنان به خانوادههای این عزیزان و کافه ملت
متدین افغانستان ،تسلیت عرض مینمایم .روح شان شاد ،یاد شان ماندگار و بهشت برین نصیب شان باد .آمین!
اجازه دهید تا از بانیان این محفل که سبب حضور عزیزان قلم به دست از نقاط مختلف اروپا شدند ،تشکری و تقدیر به
عمل آورم .ضمن عرض سالم ،تبریکات و تهنیات ویژۀ جاللتمآب پوهاند دکتور عبیداهلل عبید سفیر جمهوری اسالمی
تومین سالگشت شهادت رهبر شهید عبدالعلی
افغانستان را در رابطه به ایجاد مرکز فرهنگی کاتب که درآستانۀ بیس 
مزاری(ره) صورت گرفته ،خدمت تک تک هموطنان عزیز ،این ممثلین واقعی فرهنگ و تمدن واالی کشور در بیرون
از مرزها ،به عرض میرسانم.
ً
هموطنان عزیز و فرهنگیان گرامی! تأسیس نهادهای اجتماعی و فرهنگی ،خصوصا تحت نام شخصیتهای فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی ،خود درخور ستایش و اهمیت خاص است .مرکز امروزی که مسمی بر شخصیت چند ب ُعدی کشور،
مال فیض محمد کاتب ،از چهرههای برجسته ،تابناک و پرآوازۀ تاریخ است ،او نه تنها تاریخ نگار بلکه مردی مبارز
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در تاریخ معاصر افغانستان است.
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زندگی کاتب و پایان عمر او ،همچنین آثار گران بهایش و آن خط شیوای او ،همۀ اینها در ابعاد مختلف ،خود قابل
ستایش و پژوهش اند .در طول تاریخ جهان ،در کنار جایگاه خوبِ سایر ابزارهای پیشرفت یک کشور ،یکی هم داشتن
سرمایههای معنوی علما و روحانیون دینی ،شخصیتهای تاثیرگذار سیاسی ،دانشمندان ،نویسندگان و شاعران یک
سرزمین میباشد .اینها در ادوار مختلف تاریخ بشریت ،برای تحقق و تطبیق قانون و ارزش های ملی و فرهنگی شان،
نقش مؤثرایفا نموده اند؛ حتا در این راه جانهای شیرین خویش را منحیث مبارزان راستین ،قربانی نموده اند.
در هر مقطعی از تاریخ ،وجود انسانهای قلم به دست و دانشمند برای تطبیق و زنده نگهداشتن ارزشهای فرهنگی
و جلوگیری از استبداد و خشونت ،در جامعه ضرور پنداشته میشود .چنانچه تاریخ کشور مان در همچو موارد ،گواه
انسانهای افتخار آفرین میباشد .دست اندرکاران بخش فرهنگ و توسعۀ فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی افغانستان
در هالند ،ایجاد نهادهای اجتماعی ،فرهنگی ،پرورشی و آموزشی را یکی از نیازهای موجود در جامعه می داند .باید باور
داشت که عوامل گوناگون در توسعه فرهنگی نقش دارد .جامعه حریم عمومی است و در این حریم عمومی باید مناسبات
انسانی رعایت شود .در غیر آن ،جامعه از حد تعادل خارج خواهد شد .مسئولیت ،صداقت و راستی در کار است تا از
شکافهای اجتماعی (زدوبندهای گروهی ،قومی ،سمتی و منطقهای) جلوگیری شود .پرهیز از رفتار های غیر اخالقی،
تعهد ،مهربانی و پایبندی در شغل را ،عمده ترین عناوین در حریم عمومی دانسته اند که رفتار و مناسبات زندگی
فردی ،خانوادگی و اجتماعی را تنظیم میکند .طبیعی است که فرهنگ واال ،ناشی از درک باالست .کشورها زمانی به
پیشرفت و تکامل میرسند که فرهنگ تحمل و همدیگر پذیری ،همکاری و تسامح را میان حلقات مختلف اجتماعی و
فرهنگی در فعالیت های روزمرۀ شان ،ایجاد و ترویج نمایند .با وجودی که نسل امروز ،نسل خشونت ،جنگ و ویرانی
است؛ امانگذاشته اند که فرهنگ شان به فراموشی سپرده شود .این نسل ،با ایجاد اجتماعات و نهاد های مدنی ،فرهنگی
و اجتماعی در داخل و خارج از کشور ،احیای هویت فرهنگی شان را رسالت خویش دانسته و توانسته اند که فعالیتهای
سازندهای را در این راستا انجام دهند .من اینها را جایی بسا مسرت و خوشی میدانم.

هموطن خوبم و پارۀ تنم!
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ما در شرایطی از نویسنده ،مورخ و سیاستمدار کشور خویش قدردانی میکنیم که بر اساس مهاجرتهای اجباری در
بطن فرهنگ بیگانه زندگی میکنیم و با گذشت هر روز ،فرهنگ اصیل افغانی که میراث گرانبهای نیاکان ما است،
کمرنگ میشود.
افتتاح مراکز فرهنگی از جمله مرکز فرهنگی کاتب ،ما را معتقد میسازد که ما پاسدار خوب فرهنگ ،غیرت و عزت
بلند افغانی هستیم .جنگها همه چیز ما را حتا پارههای تن ما ،جگر گوشههای ما و عزیزان ما را بلعیده و نابود کرد؛ اما
آنچه که برای ما و نسلهای بعدی ما ماندگار خواهد بود ،فرهنگ ما است که یقیناً در موجودیت شخصیتهای بزرگ
فرهیخته و دانشمند چون دست اندرکاران این برنامه ماندگار خواهد شد.
معرف شخصیت ،غرور و بزرگی ملت افغان است .وطنم را دوست دارم ،فرق نمیکند
تاریخ ما هویت ما است .فرهنگ ماّ ،
در کجای این گیتی پهناور قرار دارم .فرهنگم را دوست دارم ،چون نمیخواهم بی هویت زندگی کنم.
من و تو متعلق به فرهنگ غنی و تاریخ پر افتخار هستیم .بزرگانی چون ،موالنا ،رودکی ،خوشحال خان ختک ،فیض
محمد کاتب و هزاران شخصیت دیگر ،سالها زحمت کشیدند تا میراث بزرگ تاریخی و فرهنگی را برای ما به امانت
بسپارند و برای نسلهای بعدیِ گذشته ،حال و آیندۀ ما آن را به تصویر کشیدند و ما بکوشیم آن را به شیوۀ خوب به
معرفی گیریم .دولت جمهوری اسالمی افغانستان از طریق نمایندگیهای سیاسی و دیپلماسیاش در تمامی سطوح ،خود
را متعهد و مقید به تأمین ارزشهای حق شهروندی هر تبعۀافغان مقیم در کشورهای جهان میداند .تشویق افغانهای
مقیم در خارجبخصوص نسل جوانرا جهت حفظ ارزشهای فرهنگ اسالمی و ملی کشور از وجیبۀ ملی نمایندگیهای
سیاسی افغانستان در خارج از کشور میباشد .سفارت جمهوری اسالمی افغانستان به عنوان خانه مشترک همۀ افغانهای
مقیم در کشور شاهی هالند ،تالش میکند تا در تمامی عرصهها و فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی و پرورشی،
مطابق به اصول و قوانین نافذه کشور در راستای همکاری همه جانبه با هموطنان مهاجر و دور از وطن آماده هرنوع
همکاری بوده و در معرفی فرهنگ ،تمدن و شناخت ظرفیتها و سرمایههای فرهنگی ،پیشرو و همکار باشد.
امیدوارم با همت و عزم استوار هموطنان وجوانان با استعداد و عزیز افغانستان در هر گوشهای از جهان که هستند،
همواره شاهد موفقیتهای بیش از پیش در تمامی عرصهها و میادین بینالمللی باشیم .از خداوند منان برای هر یک از
شما عزیزان توفیق همکاری در حوزه های مختلف استد عا دارم.
باحرمت و سپاس فراوان
صالحه سنجر
مسئول بخش امور فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی افغانستان ــ هالند
28.02.2015

بیه َقی؛
کاتب قرن  10میالدی

(متن سخنرانی داکتر طاهر شاران ،دانشمند فزیک اتمی و رییس شورای
جهانی هزاره ،در مراسم افتتاحیه مرکز فرهنگی کاتب در هالند)
با سالم و درود به شما خواهران و برادان عزیز

خوشحالم از اینکه فرصتی میسر شد تا در جمع شما هوطنان عزیز در کشور هلند باشم .از این بابت از ستاد برگزاری این گردهمایی
نهایت سپاس و قدردانی را دارم.
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اول از همه جا دارد که به نمایندگی از تمام اعضای شورای جهانی هزاره ،افتتاح این مرکز فرهنگی اجتماعی را به همه شما عزیزان
ساکن کشور هلند ،خصوصا بانیان و حامیان مالی و معنوی آن تبریک و تهنیت عرض نمایم .بدون شک ایجاد انسجام و هماهنگی
برای تاسیس چنین مرکز فرهنگی کار اسانی نبوده است .من بسیار خرسند هستم از اینکه می بینم شما عزیزان مقیم هلند
توانستید بر مشکالت غلبه کنید و این مرکز را بنیاد نهید .من صمیمانه به یکایک عزیزانی که در این راستا بی وقفه زحمت کشیده
اند خسته نباشید می گویم .امیدوارم که این اغاز یک انسجام و همبستگی دراز مدت در بین مردم ما در هلند باشد و با تکیه بر
همکاری و مدد جمعی بتوانید کارهای فرهنگی و اجتماعی ماندگاری را در این کشور انجام دهید.
اهمیت ایجاد مراکز فرهنگی -اجتماعی در بین مهاجرین افغانستانی مقیم کشورهای غربی
من با توجه به کمبود وقت ،به اختصار به نکاتی در قسمت اهمیت این مراکز برای نسل نو اشاره می کنم.
در کنار خانواده ،این گونه مراکز می تواند ضمن معرفی فرهنگ ،تاریخ و سرمایه های معنوی و اخالقی کشور مبدا زمینه انتگرشن
نسل نو در کشور میزبان را راحتر و پر بارتر مهیا سازد .یکی از اساس ترین مشکالت نسل دوم و سوم جامعه مهاجر در غرب پروسه
انتگرشن یا ادغام انها در جامعه میزبان است .در کشوری که در آن یا به دنیا امده اند و یا اینکه از کوچکی مقیم آن شده اند .انها از
یک طرف شناخت دقیقی از جغرافیا و شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور و منطقه ای که والدین و نیاکانشان از انجا امده اند ندارند
و از طرف دیگر هنوز در غرب خود را بیگانه و بیرون رانده از اجتماع می بینند .برای این نسل که در یک سرگردانی هویتی بسر می
برند ،تبلیغات و شعارهای جریان های تندرو و افراطی جذاب به نظر می رسد .آنها احساس می کنند در قالب ایدئولوژی این جریان
ها صاحب هویتی می شوند که می تواند در مقابل هویت غالب کشور میزبان قد علم کنند و به زندگی خود معنی و مفهوم بهتر و
خوبتری ببخشند .به همین خاطر جذب این گروه ها می شوند .همانطور که شاهد هستیم تا کنون بیش از  ۱۰هزار جوان مسلمان
از کشورهای غربی به صف مبارزین داعشی پیوسته اند و مرتکب بزرگترین فجاعه انسانی شده اند.
خانواده های مهاجر در غرب در قبال فرزندان خود دو چالش بزرگ در پیش روی دارند .گرفتن سهم فعال در پویاساختن استعداد
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های این نسل تا آنها بتوانند در جامعه میزبان همانند سایر شهروندان صاحب تخصص و شغل خوب شوند تا از موقعیت اجتماعی و
رفاهی بهتر برخوردار شوند .چالش دیگری سهم موثر و مثبت آنها در شکل گیری هویت نسل نو است .که به نظر من مشکل دوم
به مراتب بزرگتر از مشکل اول است و خانواده ها به تنهایی قادر به انجام این امر نیستند .اینجاست که نقش مراکز فرهنگی مانند
این مرکزی که شما تاسیس کرده اید برجسته تر می شود .این مراکز می توانند با استفاده از تجربه های خانواده ها و نیروهای که
ضمن شناخت دقیق از فرهنگ کشور مبدا و میزبان در عرصه های مختلف دینی ،تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی تخصص دارند،
نسل نو را در شکل گیری هویتشان یاری کنند .چون وقت کم است من صحبتم را در این قسمت با ارایه چند پیشنهاد برای این
مرکز خاتمه می دهم:
 )۱ایجاد ورکشاب هایی اموزشی برای معرفی بهترین مکاتب و مراکز اموزشی در هر محله و معرفی نخبگان ،متعلیمن و محصلینی
که دستاوردها و موفقیت های چشمگیری داشته اند.
 )۲فراهم کردن نشست هایی برای خانواده ها تا تجربیات و مشکالت خود را با دیگران شریک بسازند.
 )۳دعوت از تاریخ نویسان برای معرفی دقیق تاریخ گذشتگانمان.
 )۴تشویق جوانان نسل اول مهاجر برای سهم گیری در مدیریت و عملی شدن برنامه های فرهنگی و اجتماعی این مراکز .این نسل
می تواند نقش پل ارتباطی بین فرهنگ کشور مبدا و میزبان را ایفا کنند.
 )۵معرفی عنعنات و رسومات کشور مبدا به نسل نو با برپایی برنامه ها جذاب.
 )۶برگزاری تورهای تفریحی در بین جوانان و خانواده ها.
 )۷معرفی مذهب و دیانت با توجه و در نظر داشت علوم امروزی
 )۸برگزرای برنامه ای تفریحی و اموزشی با حضور جوانان کشور میزبان و مهاجرین سایر کشورها.
 )۹ایجاد ارتباط با نهادها و انجمن های مردم ما در سایر کشورهای غربی و اموختن از تجربیات انها.
شورای جهانی هزاره و اهمیت آن
همانطور که اطالع دارید هر روز بر تعداد مهاجرین افغانستانی در کشورهای غربی افزوده می شود .مشخصا اگر در مورد هزاره ها
صحبت کنیم در حال حاضر در حدود  ۱۵۰تا ۲۰۰هزار هزاره در این کشورها مقیم هستند و هر روز بر تعداشان افزوده می شود.
دیر زمانی است که در اجتماعات و نشست های جمعی این بحث مطرح بوده است تا یک هماهنگی بین این مهاجرین و نهادهای
فرهنگی و اجتماعی انها ایجاد شود .بعد از بیش از دو سال تبادل نظر گسترده میان جمع عظیمی از فعاالن فرهنگی و اجتماعی در
کشورهای غربی و جلسات متعدد ،نمایندگان نهادها و انجمن ها و یک تعداد از شخصیت ها ،علمی فرهنگی و اجتماعی در  ۲۱اپریل
 ۲۰۱۳میالدی در شهر وین پایتخت اتریش گرد هم امدند و بعد از  ۳روز بحث و گفتگو شورای جهانی هزاره را تاسیس کردند.
در این کنگره بیش از  ۶۰نفر از  ۱۷کشور از قاره اروپا ،امریکای شمالی و استرالیا شرکت داشتند و هم زمان دها تن از شخصیت
های دیگر از کشورهای مختلف با ارسال پیام و نامه حمایت خود را از تشکیل این شورا اعالم کردند.
شورا جهانی هزاره یک نهاد فرهنگی و اجتماعی است ،نه حزب سیاسی ،که به منظور هبستگی درونی و پیوند ارگانیک هزاره های
جهان بوجود آمده است و جهت فعال ماندن و استفاده بهینه از توانایی های فکری ،فرهنگی ،علمی و اقتصادی و سیاسی مردمان
در کشورهای غربی حول یک محور مشترک سازمان یافته مدنی ایجاد شده است.
این نهاد فرهنگی به هیچ حزب و گروه سیاسی در داخل یا خارج از افغانستان وابستگی و تعهد سیاسی -تشکیالتی ندارد .شورا در
مورد اختالفات سیاسی ،حزبی و جناحی درون جامعه هزاره ،موضع اصالحی ،آشتی جویانه و بی طرفانه دارد.
در مدت دو سال شورا در عرصه های حقوق بشری ،مهاجرت و برگزاری سمینارهای فرهنگی و علمی و معرفی و تجلیل از شخصیت
های علمی و فرهنگی جامعه ما کار کرده است و همچنین زمینه ارتباط خیلی از نهادها و نیروهای متخصص در غرب را فراهم کرده
است .برای اطالعت بیشتر از شما دعوت می کنیم که به ویبسایت شورا مراجعه کنید .من در اینجا از تمام شما عزیزان و انجمن
هایتان دعوت به عمل می اورم که عضو شورای جهانی هزاره شوید و نمایندگان خود را در کنگره بعدی شورا که در اواخر اپریل
امسال است ارسال کنید .امیدوارم که با تاسیس انجمن کاتب در هلند همکاری بین شورا و این نهاد بیشتر شود و در راستای اهداف
مشترک تعریف شده مان قدم ها موثرتری را بر داریم.

مروری کوتاه بر زندگی و آثار تاریخی مرحوم فیض محمد کاتب هزاره

در پایان ،همانطور که برگزار کنندگان از من خواسته اند ،بسیار مختصر در مورد شخصیت مال فیض محمد کاتب هزاره که شما نام
انرا برای مرکز فرهنگی خود برگزیده اید صحبت می کنم.
همانطور که همه شما واقف هستید ،مرحوم مال فیض محمد کاتب به عنوان پدر تاریخ معاصر افغانستان شناخته می شود و تاریخ
نویسان و اهل علم کشور به او لقب بیهقی زمان را داده اند .بیهقی مورخ مشهور و نامدار این سرزمین است که هزار سال پیش ،تاریخ
دوره غزنویان را به صورت مستند نوشته است .اما پروفسور مک چسی ،کسی که در  ۴۷سال گذشته روی اثار مرحوم کاتب کار
کرده است و تا کنون ۴جلد سراج التواریخ و تذکر انقالب او را به انگلیسی ترجمه کرده است ،مقام او را از بیهقی هم باالتر دانسته
و می گوید بیهقی کاتب قرن  ۱۰میالدی است.

الف) مهاجرت های اجباری کاتب و خانواده اش

فیض محمد کاتب در حدود  ۱۵۰سال پیش در قریه زردسنگ منطقه جنگلک ولسوالی قره باغ غزنی به دنیا آمد .اکثر مورخین

تاریخ تولد او را در سال  ۱۲۷۹هجری قمری که معادل  ۱۸۶۲-۱۸۶۳میالدی می شود ثبت کرده اند ولی بعضی از بازماندگان
کاتب سال تولدش را  ۱۸۵۸میالدی می دانند.
در اکثر منابع فارسی ذکر شده است که به خاطر جنگ شیعه و سنی در قره باغ در سال  ۱۲۹۸هجری قمری که مصادف است با
 ۱۸۸۰میالدی ،خانواده کاتب از قره باغ به ناهور غزنی مهاجرت می کنند .از این نوشته ها اینطور تفسیر می شود که زادگاه اصلی
اجداد کاتب قره باغ غزنی بوده است و بعد در اثر این جبر به ناهور مهاجر می شوند .ولی انطور که پروفسور مک چسی ،و بعضی
از بازماندگان کاتب می گویند ،تا قبل از وفات پدر کالن فیض محمد ،خانواده آنها در منطقه گردنه بخارا ولسوالی ناهور که چند
کیلومتر با مالستان فاصله دارد سکونت داشتند .پدر کالن کاتب که خداداد نام داشته مرد زمین دار و وکیل مردم هزاره خواجه
محمد بوده است .ناگفته نماند که قوم خواجه محمد در سه ولسوالی ناهور ،جغتو و قره باغ ساکن بوده و هستند ۲۰.تا  ۲۵سال قبل
از تولد مال فیض محمد ،بین وکیل خداداد با بنیاد خان مالستانی درگیری و نزای شدید در می گیرد .ظاهر این نزا بسیار بزرگ
بوده که بعد از وفات وکیل خداداد ،همسر بیوه اش احساس خطر می کند و با دو پسر یتیمش که سعید محمد و باز محمد نام
داشتند به قره باغ کوچ می کنند تا در انجا تحت حمایت بستگان ،خصوصا غالم سخی خان گلستانی کالن های قوم هزاره خواجه
در قره باغ ،در امان باشند .پرفسور مک چسی احتمال می دهد که این بنیاد خان همان رییس قبیله فوالدی مالستان باشد که
در سال  ۱۸۸۵با ارتش عبدالرحمان جنگ کرده است .سعید محمد در زرد سنگ ازدواج می کند و حاصل اول این ازدواج فیض
محمد می باشد .انطور که بازماندگان کاتب نقل می کنند پدر مرحوم کاتب که برادر بزرگتر بوده است بعد از مدتی باز محمد برادر
کوچکتر خود را به گردنه بخارا ولسوالی ناهور پس می فرستد ولی خود در قره باغ باقی می ماند .فیض محمد کاتب در حدود سن
 ۱۸سالگی با دختر موال شیر محمد خان که ساکن قریه آهن قره باغ بوده در زردسنگ ازدواج می کند .تقریبا دو سال بعد از ازدواج
مرحوم کاتب است که جنگ شیعه و سنی در قره باغ در می گیرد و غلزیی های خروتی تقریبا تمام هزاره های محمد خواجه را از قره
باغ فراری می دهند .فیض محمد و پدرش همرای تمام خانواده به سرزمین پدری خود گردنه بخارا بر می گردند .گفته می شود که
فیض محمد کاتب یک حولی در گردنه بخارا اباد می سازد و تا سال  ۲۰۰۷علی بابا شاه پسر برادرش در انجا زندگی می کرده است.
با این حساب فیض محمد کاتب  ۲۰سال اول زندگی خود را در قره باغ گذرانده است و تحصالت ابتدایی خود را همانجا در مکاتب
دینی فرا گرفته است .احتماال او نزد مال شیر محمد خان هم درس خوانده بود و شاید به خاطر اینکه شاگرد تیز هوش و الیقی
بوده است موال دخترش را به نکاح او در آورده باشد .مرحوم کاتب خوشنویسی را احتماال از پدرش اموخته است چون سعید محمد
خوشنویس نامداری در قره باغ بوده است و کارهای دفتری غالم سخی گلستانی کالن قوم هزاره خوجه در قره باغ را انجام می
داده است.

ب) از اقامت در ناهور تا راه یابی به دربار عبدالرحمان خان
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از زمان اقامتش در ناهور در سال  ۱۸۸۰تا زمان وردش به کابل در سال  ۱۸۸۸اطالعات دقیقی موجود نیست .استاد حاجی کاظم
یزدانی معتقد است که در این مدت ایشان در حدود  ۵سال در قندهار و بین  ۱تا ۲سال در الهور مشغول تحصیل بوده اند.
پروفسر مک چسی می گوید که بین سالهای  ۱۸۸۵و  ۱۸۸۶فیض محمد کاتب در جمع جنگجویان قوم محمد خواجه بوده است و
او حتی نقش میانجی بین نیروهای امیر عبدالرحمان و کالن های شیر داغ و پشه ای جاغوری را بازی کرده است .در اثر میانجیگری
اوست که بزرگان جاغور ی و شیر داغ قبول می کنند که مالیات  ۳سال قبل را که به امیر نپرداخته اند را بپردارند و در عوض
فرستاده امیر هم از خشم فرو می نشیند و به انها حمله نمی کند.
خود کاتب در سراج التواریخ می گوید که این حقیر که از قندهار برای تحصیل به الهور رفته بودم ،از مسیر پیشاور به جالل اباد
رسیدم که در انجا با یکی از نزدیکان خانواده سلطنتی به نام جعفر علی خان پسر باز علی خان جاغوری رفیق می شوم .در تاریخ
 ۲۳اپریل  ۱۸۸۸کابل با رسیدن شکوه سلطنت روشن شد.
بعد ار رسیدنش به کابل در بهار سال  ۱۸۸۸شاگرد مال محمد سرور خان اسحق زی که از درانی های قندهاری بوده ،می شود.
اسحق زی از سال  ۱۸۹۰در دربار آدم مهم می شود و شهزاده حبیب هلل خان و شهزاده نصرهلل خان پسران عبدالرحمان را درس
می داده است.
می گویند از سال  ۱۸۸۸تا  ۱۸۹۳مرحوم کاتب پیش سرور خان اسحق زی شاگردی کرده است ولی از جزییات زندگی مرحوم
کاتب در این دوره هم اطالعات زیادی در دسترس نیست .بعضی ها می گویند که در این مدت به ایران و نجف هم برای تحصیل
رفته است که البته استاد نایل در مورد تحصیل کاتب در نجف شک دارد .خانواده کاتب البته به او کربالیی هم می گفتند و این دال
بر این است که به عراق سفر کرده بودند ولی اینکه در ایران و نجف درس خوانده باشد روشن نیست.
در  ۲۷فبروری  ۱۸۹۳شاه زاده حبیب هلل که  ۲۱ساله بوده از فیض محمد کاتب مصاحبه می گیرد و بعد از مشوره با پدرش
عبدالرحمان او را به عنوان منشی یا کاتب خود در دربار به خدمت می گیرد .انچه که واقعا توجه شاهزاده جوان را جلب کرده بود
هنر خوشنویسی کاتب بوده است .اولین کارش رو نویسی کتابی به نام دستور العمل اگاهی که  ۲۳۰صفحه بوده و حکومت مغول
ها از قرن  ۱۷میالدی به بعد را تحت پوشش قرار می داده است ،بوده است .کار رونویسی این اثر  ۱فبروری  ۱۸۹۴خالص شده
است .مرحوم کاتب اخرین اثری را که برای شهزاده رونویسی کرد یک ترجمه انگلسی  ۱۲۰صفحه ای بود که در سمتامبر ۱۸۸۹
تکمیل شده است.
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ج) اغاز تاریخ نگاری کاتب در دربار عبدالرحمان
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از انجا که حبیب اهلل تحت تاثیر کتاب تاریخ سلطانی سلطان محمد خالص از قوم باریکزی قرار گرفته بود ،در سال  ۱۸۹۸از فیض
محمد کاتب می خواهد که کتابی در مورد تاریخ افغانستان از زمان احمد شاه درانی نوشته کند .همزمان معاش کاتب  ۶۰درصد
افزایش می یابد .ناگفته نماند که تاریخ سلطانی حکایت سلطنت افغانها تا اخرین پادشاه سدوزایی یعنی یار محمد خان والی هرات
را می کند .از همین جاست که کار تاریخ نگاری کاتب رسما و جدا شروع می شود و ایشان در ادامه حیات  ۳۳ساله خود به گفته
مرحوم نایل بیش از  ۱۵۰هزار صفحه دست نوشته از خود به یادگار می گذارد.
اولین اثر تاریخی این دانشمند بزرگ کتاب تحفت الحبیب است .به گفته مرحوم نایل جلد اول این کتاب در سال  ۱۹۰۲میالدی،
در اولین سال سلطنت حبیب اهلل تکمیل می شود .این جلد حوادث دوران احمد شاه ابدالی از سال  ۱۷۴۷تا سقوط شاه شجاع
اخرین پادشاه سدوزایی در سال  ۱۸۴۳را تحت پوشش قرار می دهد .جلد دوم این کتاب که دوره محمد زایی را از سال  ۱۸۴۲تا
ظهور امیر عبدالرحمان در سال  ۱۸۸۰را در بر می گیرد در دسامبر  ۱۹۰۴تکمیل می شود .مجموع این دو جلد  ۱۴۵۴صفحه
است که امثال توسط انتشارات امیری در کابل چاپ شده است.
جلد سوم این اثر از آغاز حکومت عبدالرحمان تا سال  ۱۸۸۹حکومت او را در  ۲۳۶صفحه در بر می گیرد و ظاهرا بعد کاتب از ادامه
نوشتن آن دست می کشد .تحفت الحبیب بنا به دالیلی از طرف حبیب اهلل اجازه چاپ را پیدا نمی کند .دست نویس جلد یک و
دو این اثر در ارشیو ملی نگهداری می شده است که جلد اول انرا غالم قادر خان و جلد دوم انرا خود فیض محمد کاتب رونویس
کرده است .یک کوپی از رو نویس جلد دوم در کتابخانه کراچی هم موجود است .دستنویس جلد سوم در نزد نواسه کاتب جناب
واحد فیضی است و هنوز چاپ نشده است.
کسانی که در این دوره بر کارهای کاتب نظارت می کردند عبارت بود از  :قاضی قوضات کابل ،قاضی صفی الدین خان که سابق
والی هرات بوده ،سردار محمد یوسف خان پسر امیر دوست محمد خان که والی سابق فراه و پشت رود و رییس ماشین خانه و دو
دفتر دار بوده ،منشی محمد یعقوب و میرزا محسن.
بعد از اینکه تحف الحبیب از طرف حبیب اهلل برای چاپ پذیرفته نمی شود ،کاتب نوشتن اثر دیگری را به نام سراج التواریخ شروع
می کند .مانند تحف الحبیب جلد اول دوره سدوزایی و جلد دوم تا شروع حکومت عبدلرحمان خان را در بر می گیرد .جلد یک و
دو این اثر در نهایت در  ۶می  ۱۹۱۳در  ۱۰۸۷صفحه برای چاپ پذیرفته می شود.
در مقایسه با دو جلد تحفت الحبیب ،دو جلد سراج  ۴۰درصد هجم کمتر دارد .عالوه بر آن تکمیل دو جلد سراج التواریخ  ۹سال
طول می کشد در حالی که تکمیل جلد اول و دوم تحفت الحبیب  ۶سال زمان می برد.
در فاصله نوشتن این دو جلد در سال  ۱۹۰۷مرحوم کاتب  ۵.۵ماه به جرم وابستگی به جریان مشروطه به زندان می افتد .اما امیر
برای تکمیل شدن کار سراج او را ازاد می کند .نا گفته نماند زمانی که در زندان است کتاب پادشاه نامه مغول که  ۸۶۰صفحه است را
با خط نستعلیق زیبای خود رو نویسی می کند و به امیر تقدیم می کند ،احتماال این اقدام کاتب در آزاد شدنش بی تاثیر نبوده است.
اگر چه در عنوان جلد سه سراج التواریخ سال  ۱۹۱۵درج شده است ولی ظاهر کاتب تا اخر حکومت حبیب اهلل روی ان کار می
کرده است و قسمت اعظم ان تا سال  ۱۹۱۹تکمیل شده است .به خاطر سرعت کم در تمکیل دو جلد اول و به درخواست کاتب،
در نوشتن جلد سوم بزرگان دربار به شدت قبل بر کار کاتب نظارت نمی کردند .کاتب این جلد را بصورت فصل های  ۳۲صفحه
ای که  ۱۷خط در هر صفحه بوده می نویست ۹۲ .فصل دستی آن در سال  ۱۹۷۹توسط ارشیو ملی از خانواده کاتب خریداری می
شود که در این مابین فصل  ۷۳و  ۸۵موجود نبوده است.
تا به حال  ۴نسخه دستی که جزئ جلد سوم سراج التواریخ است پیدا شده است .نسخه اول  ۱۰۰۴صفحه است که رخدادهای
سال های  ۱۸۸۱-۱۸۸۰تا  ۱۸۹۵-۱۸۹۴را تحت پوشش قرار می دهد .نسخه دوم  ۹۴فصل دارد که دو فصل آن ناقص است و
حوادث سال های ۱۸۸۰تا  ۱۸۹۷را در بر می گیرد .نسخه سوم  ۴۱۶صفحه است که  ۵سال آخر حکومت عبدالرحمان را پوشش
می دهد .اخرین نسخه در سال  ۲۰۰۸توسط ارشیو ملی خریداری شده که  ۱۳۷صفحه است.
به گفته مک چسی حبیب هلل خان تمام جلد  ۳را تایید نکرده و جلد  ۴را هم ندیده بود .چون در زمانی که او در  ۲۰فبروری سال
 ۱۹۱۹در جالل اباد کشته شد ،مرحوم کاتب هنوز روی جلد  ۳کار می کرده است .در اواخر حیات حبیب اهلل ،کاتب او را در سفرهای
زمستانی اش به جالل اباد همراهی می کرده است .ولی مشخص نیست زمانی که او کشته شد ،کاتب هم همرایش در جالل اباد
بوده است یا نه .به هر حال بعد از ترور حبیب اهلل دو هفته اول زمان بسیار سختی برای کاتب بوده است چون هنوز بین امان هلل و
عمویش نصراهلل بر سر پادشاهی درگیری بوده است.
به هر حال ارشیو شوروی تایید می کند که در ماه دسامبر سال  ۱۹۱۹او در دربار امان اهلل دیده شده بود .ممکن است در انزمان
امان هلل او را در دربار قدر می داده تا حمایت هزاره ها را داشته باشد چون او آدم پر نفوذی در بین هزاره ها بوده است.
جلد چهارم به تازگی در سال  ۲۰۰۸توسط ارشیو ملی خریداری شده است که  ۱۳۳۰صفحه است و توسط انتشارات امیری در
کابل چاپ شده است ۱۳۷ .صفحه جلد سوم نیز با همین مجموعه بوده است و فیض محمد در صفحه اخر ان تاریخ تکمیل شدنش
را  ۲۴فیبروری  ۱۹۲۶ذکر کرده است .اکثر بخش های این جلد بعد از مرگ حبیب هلل نوشته شده است و در انزمان ارشیو به
روی کاتب بسته بوده است.
یک مجموعه که حوادث کابل و هزاره جات را در  ۵سال حکومت عبدلرحمان تحت پوشش قرار داده است در سال  ۱۹۹۳در ایران
تحت عنوان قسمت تکمیلی جلد سوم نشر شده است .مک چیسی فکر می کند که این مجموعه نسخه پیشنویس کاتب بوده است

و احتماال کاتب نمی خواسته که آن به این حالت چاپ شود بلکه بعدا آنرا بصورت  ۱۳۷صفحه ای که در سال  ۲۰۰۸خریداری
شده است در آورده است .البته این موضوع باید بررسی شود! این مجموعه به انگلیسی هم ترجمه شده و در ضمیمه جلد  ۳سراج
آمده است.

ح) کاتب در دوران امان اهلل خان و حبیب اهلل کلکانی

مرحوم نایل تایید می کند که امان هلل او را به عنوان تاریخ نویس رسمی دولت تعیین کرده بوده است اما نسبت به زمان حبیب
هلل دسترسیش به منابع خیلی محدود تر بوده و او هم می خواسته کنترول کامل بر کارهای کاتب داشته باشد .در زمان امان هلل او
مسول تالیف کتوب درسی در وزارت معارف و هم زمان تاریخ نویس رسمی حکومت بوده است.
بین سال ها  ۱۹۹۲۲تا  ۱۹۴۲نظر امان هلل نسبت به تکمیل پروژه سراج التواریخ و در کل تواریخ پادشاهان افغان کامل سقوط کرد.
به هر حال کاتب بیکار نبود و به عنوان معلم در لسیه حبیبیه و کار در وزارت تعلیم و تربیه فعالیت می کرد .ولی او از دسترسی
به دربار و ارشیو کامال منع شده بود .در این مدت او کار نوشتن کتوب درسی را انجام می دهد و کتاب تاريخ حكماي متقدمين از
هبوط آدم تابعثت عيسي را که در  ۲۸۹صفحه بود در  ۲۲نوامبر ۱۹۲۳تکمیل می کند.
ولفگنگ لینز ،انتنو گراف نویس جرمن ،می گوید که امیر امان هلل فرمان داد که تمام نسخه های جلد  ۳کاتب باید آتش زده شود.
احتماال نسخه دستی که از جلد سوم سراج پیدا شده است از آن مجموعه است که منتظر فصل های اخر بوده تا بعد چاپ شود.
چند دلیل در قسمت تغییر جهت امان هلل ذکر می کنند .رابطه نزدیک پدر و پدر کالنش با انگلستان که نمی خواسته فاش شود.
دوم اینکه که سردار عبدلقدوس خان که فرمانده جنگهای خانه مان سوز هزاره جات بوده است صدراعظم دربار امیر بوده است و
او مانع ادامه نوشتن سراج تواریخ شده است.
در مورد نحوه وفات مرحوم کاتب در زمان حکومت حبیب اهلل کلکانی عموم تاریخ نگاران نظر واحد دارند .ذکر شده است که حبیب
اهلل کلکانی اول قزل باش ها را در ماه می سال  ۱۹۲۹میالدی به هزاره جات می فرست ولی دعوت انها نتیجه نمی دهد و بعد کاتب
را با  ۳نفر دیگر در اوایل جون همان سال به هزاره جات می فرستد تا شاید آنها بتوانند هزاره ها را قناع بسازند تا تحت حکومت او
در آیند .کاتب و هییت همرایش بزرگان هزاره را متقاعد نمی توانند بهمین خاطر بعد از برگشت همه این سه نفر به فرمان حبیب
اهلل کلکانی لت و کوب می شوند و در بین آنها بیشترین صدمه را فیض محمد می بیند .گفته می شود که او برای تداوی در اواخر
سال  ۱۹۲۹یا اوایل سال ۱۹۳۰میالدی به ایران می رود و بعد به کابل برگشته و در فبروری  ۱۹۳۰فوت می کند.
خ) فرزندان کاتب
به نقل از بازماندگان کاتب ،ایشان  ۵فرزند داشتند .از زن اول او که همیشه در ناهور زندگی کرد  ۲فرزند داشته به نام ها معصومه
و عبدالصمد .از زن دومش که قزل باش بوده  ۳پسر داشته به نام های علی محمد ،ولی محمد و محمد مهدی و از زن سوم که
هزاره بوده فرزندی نداشته است.

د) کتابهای مهم تاریخی مال فیض محمد کاتب هزاره

به طور خالصه و جمع بندی شده مهمترین کتاب های تاریخی کاتب را این قرار است:

تحفت الحبیب

جلد اول و دوم این اثر اولین کار کاتب در  ۱۴۵۴صفحه است و از سال  ۱۸۹۸تا  ۱۹۰۴زمان می برد تا تکمیل شود .این دو جلد
امسال توسط انتشارات امیری در کابل به چاپ رسید.
جلد سوم این کتاب از آغاز حکومت عبدالرحمان تا سال  ۱۸۸۹حکومت او را در  ۲۳۶صفحه در بر می گیرد .این جلد هنوز چاپ
نشده است و دست نویس آن پیش نواسه مرحوم کاتب جناب واحد فیضی نگهدای می شود.

فیضی از فیوضات

فیضی از فیوضات کاتب تا به هنوز چاپ نشده و از تعداد صفحات و جزییات آن اطالع دقیقی در دست نیست .گفته می شود
که در آن حوادث دوران عبدالرحمان وحبیب اهلل با جزییات بیشتر و بدون سانسور نوشته شده است .فیض محمد کاتب در سال
 ۱۹۲۸-۱۹۲۷انرا به سید مهدی فروخ سفیر ایران در کابل داده است .فرخ در کتاب تاریخ سیاسی افغانستان یک فصل این کتاب
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سراج التورایخ

سراج التواریخ در  ۵جلد نوشته شده است .نوشتن دو جلد اول این اثر  ۹سال زمان می برد و در  ۶می سال  ۱۹۲۳تکمیل می
شود .تا به حال  ۴نسخه دستی از بخش های جلد سوم بدست آمده است که مجموع آنها توسط انتشارات شریعتی چاپ شده است.
نسخه دستی جلد چهارم که در حدود  ۱۳۳۰صفحه است در سال  ۲۰۰۸پیدا شد .زمان تکمیل شدن این نسخه  ۲۴فیروری سال
 ۱۹۲۶ذکر شده است .این جلد سراج التواریخ دو سال پیش توسط انتشارات امیری چاپ شد.
جلد پنجم سراج التواریخ دوران امان هلل را در بر می گیرد و هنوز چاپ نشده است .نسخه های دستی موجود این جلد بسیار
پراکنده است و تا حال گردآوری نشده است .در حدود  ۵بخش دست نویس که دوران حکومت امان اهلل خان را تحت پوشش قرار
می دهد در پیش نواسه مرحوم کاتب جناب واحد فیضی موجود است .او احتمال می دهد که همه این  ۵بخش جز جلد پنجم
سراج التواریخ است.
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را در سال  ۱۹۳۵چاپ کرده است .نسخه اصلی احتماال در دست خانواده فرخ است.

تذکره االنقالب

این اثر دوره کلکانی را بررسی می کند و امسال در کابل توسط انشارات امیری چاپ شد .این کتاب در سال  ۱۹۸۸در مسکو به
روسی چاپ شد و بعد در سال  ۱۹۹۹به انگلیسی چاپ شد.

نژادنامه افغان

کاتب در هنگام سفرش به ایران این اثر را به مهدی فرخ داده و نسخه دستی آن در کتابخانه ملک تهران است .جناب استاد یزدانی
آنرا ویرایش کرده و بعدا چاپ شده است.

تاریخ غالم بچه های امیر عبدالرحمان

استاد یزدانی در نوشته های خود از این اثر نام برده است اما اطالعاتی در مورد جزییات و محتوای این اثر در دسترس نیست.

ذ) درس تاریخی کاتب
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مورخ بی نظیر کشور مان مرحوم کاتب هزاره فقط وقایع جنگ ها و احوال حاکمان را ثبت نکرده است بلکه تاریخ نگاری ایشان
عرصه بسیار کالنی را تحت پوشش قرار می دهد .از وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه و احوال طبقات مختلف جامعه گرفته تا
جغرافیا ،شخصیت ها و رجال ،فرهنگ و رسم و رسوم ها ،سیاست های داخلی و خارجی کشور ،تبار و قوم شناسی ،معادن ،وضعیت
اقلیمی کشور ،وضعیت کشاورزی و مالداری ،وضعیت اقتصادی و انکشافی کشور و مسایل مذهبی و فلسفی را در بر می گیرد.
بنابراین آثار او گنجینه گران بها و اقیانوس شگفت انگیزی است که محققین در عرصه های مختلف علمی می توانند از آن استفاده
کنند و به تحقیقات خود جان و روح ببخشند.
به نظر من شناخت ما از شخصیت کاتب تا به هنوز بسیار کم و محدود است و تا به حال تنها نخبگان ،تاریخ نویسان و محققین
ما تا حدودی با آثار او آشنا هستند و عموم مردم به جز نامش با کارهای آن بزرگ بیگانه هستند .تا به حال محققین غربی هم از
آثارش بسیار به ندرت استفاده کرده اند .امید است حال که  ۴جلد سراج و تذکر انقالب به انگلیسی ترجمه شده است انها بتوانند
استفاده بهینه از آثار این تاریخ نویس بزرگ کشور بکنند.
کاتب این میراث بزرگ تاریخی را به جا گذاشته ،نه به خاطر اینکه تاقچه ها و کتاب خانه های خود را با وجود آنها تزیین کنیم بلکه
با خواندن و فهم این اثار از تاریخ و گذشته نیاکان و کشور خود با خبر شویم و از آنها درس بگیر یم و جهت فراهم کردن شرایط
عادالنه و پرورش استعداد های این سرزمین قدم های عملی بر داریم.
کاتب وقتی از قتل و عام های و ظلم غیر تصور امیر عبدالرحمان بر هزاره ها می گوید به این خاطر است که ما را با رنج و درد و
مصیبت این مردم شریک بسازد تا این بخش تاریخ این وطن که اغوشته به خون هزاران انسان بی گناه و اوارگی و دربدری انهاست
به دست ما برسد ،تا شاید ما و نسل های بعد از ما از ان پند گرفته و با خواندن این دردنامه دیگر به خود اجازه ندهیم که بر کسی
ظلم کنیم و همچنین در مقابل هر ظلمی قاطعانه بیستیم .او به ما می آموزد که سعادت همه ساکنین این سرزمین در گرو عدالت
و برابری است .او به ما می آموزد که شهامت بیابیم و از هر قوم و مذهبی که هستیم در مقابل هر گونه ظلم و ناعدالتی سیاسی و
اجتماعی بپا خیزیم و انچه را که بر خود می پسندیم برای دیگران هم بپسندیم و انچه را که برای خود نمی خواهیم برای دیگران
هم روا نداریم .او وقتی از صدور فتوای کافر بودن هزاره ها در دوران عبدالرحمان و حبیب هلل کلکانی صحبت می کنم ،می خواهد
به ما یاد آوری کند که به هیچ حاکم و فرصت طلبی اجازه ندهیم که ساکنین با هم برادر این خاک را با فتواهای مذهبی به جان
هم بیندازند .او وقتی در جلد چهارم سراج و التواریخ می نویسد که تا سال  ۱۹۰۴میالدی زمین های  ۴۰۰هزار خانواده هزاره از
انها گرفته و به پشتونهای داده شده و خودشان کشته ،اواره و کنیز شده اند ،می خواهد به ما بگوید که در این سرزمین دیگر باید
چنین غضب و نسل کشی صورت نگیرد.
یک چیز دیگر را هم کاتب به عنوان درس مهم تاریخی مطرح می کند .او به خوبی توضیح می دهد که چطور امیر عبدالرحمان
با ایجاد اختالف بین مردم به نام طایفه و منطقه توانست از انها علیه یکدیگر استفاده کند و به اهداف شوم خوب برسد .گرچه در
نهایت حتی به کسانی که در راستای اهداف پلید او گام برداشته بودند هم رحم ننمود .بنابراین از حرکت های سمتی و قبیله ای
که منافع جمعی ما را به خطر می اندازد باید جدا خوداری کنیم و در مقابل کسانی که می خواهند جامعه ما را تکه و پارچه کنند
با جدیت بیستیم .تنها راه کامیابی و سر بلندی این جامعه در اتحاد و یکپارچگی شان است.
در پایان به روح بزرگ پدر تاریخ معاصر افغانستان ،مرحوم کاتب هزاره درود سالم می فرستم و برای همه شما عزیزان که این مرکز
فرهنگی را تاسیس کرده اید آرزوی کامیابی و موفقیت روز افزون می کنم .والسالم علیکم

آثار کاتب،

مرجعی برای تمام تاریخنگاران کشور است
(فشرده متن صحبت داکتر همت فاریابی ،بنیانگذار فدراسیون فرهنگی
ترکان (فیفتا) در اروپا ،بهمناسبت افتتاح مرکز فرهنگی کاتب هزاره)
حاضرین محترم!
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اجازه دهید تا افتتاح مرکز فرهنگی کاتب را به تمام شما دوستداران و طرفداران مال فیض محمد کاتب هزاره و جامعه
افغانستان تبریک گفته و از دست اندرکاران سازماندهی این مجلس بزرگ و به خصوص از جناب علی زاده تشکری
نمایم که با زحمات زیاد شباروزی خویش ،موفق گردیدند تا مرکز فرهنگی کاتب را به مثابه مرکز فرهنگ و مدنیت
در قلب اروپا ایجاد نمایند .امروز ،ما به بهانه افتتاح این مرکز در مورد شخصیت تاریخنگار خردگرایی صحبت میکنیم
که آثار خود را زیر ساتور جالدان عصر خود نوشت و در نوشتن خود ،وجدان را راهنمای عمل ماندگار خود قرار داد.
کاتب به صفت یک تاریخ نویس واقعیتگرا ،مجموعه وقایعی را رقم زد که امروز راهنمای بیان حقایق برای دیگران شده
است .همه مورخان کشور اعم از سيد قاسم رشتيا ،ميرغالم محمد غبار ،محمد صديق فرهنگ ،احمدعلی کهزاد ،عالمه
مجددی و ديگران ،در تاریخ نویسی خود به آثار او مراجعه نموده و از آنها استفاده کرده اند.
زمانیکه ما از کاتب هزاره نام میبریم ،استقامت منظور ما تاریخ افغانستان است که متاسفانه توسط تاریخ نویسهای
زبون ،کاسه لیس و درباری تحریف و جعلکاری بی رحمانه صورت گرفته است .از آنجاییکه حکومتها همه فاسد،
متعصب و سرکوبگر بودند ،تاریخ نویسهای درباری و مغرض نیز با تکرار مکررها از همدیگر آب را به آسیاب دربارین
ایران و افغانستان ریختند و تاریخ های فرمایشی نوشتند و به جای حقیقت عرضه نمودند .به خصوص در مبحث دو
پدیده وارده و تحمیلی «آریانا و افغان» ،درباری بودن خود را ثابت نمودند .آنطوریکه پالیسی و هدف رژیمها به مضیقه
قرار دادن اقوام محکوم افغانستان بود ،تاریخ نویسهای درباری نیز نوشتار خود را بر مبنای همان استبداد بنا نهادند که
برای امروز ثبت وقایع گذشته در حالت فاجعه بار قرار دارد .در این اوضاع و احوال ،سراج التواریخ کاتب به صفت یکی
نویسی مال فيض محمد کاتب را جدا مراقبت و نوشته
از نادرترین منبع حقایق به ارتباط تاریخ کشور میتابد .تاریخ
ِ
هايش را بررسی مینمودند اما او طوری ماهرانه حقايق را می نوشت که دربار نمیتوانست اعتراضی داشته باشد .فلهذا
آثار کاتب در تاریخ افغانستان جایگاه حیاتی دارد.
دوستان عزیز!
در مورد بیوگرافی و کارنامههای مال فیض محمد کاتب هزاره ،سخنرانان هرکدام به بهترین وجه معلومات ارایه کردند
و من نمیخواهم با تکرار معلومات ها باعث ضیاع وقت شوم .اجازه دهید یکبار دیگر از سازماندهندگان این محفل با
شکوه تشکری کنم که بنده را نیز شایسته صف این همه فرهنگیان و نخبه گان دانستند و از من دعوت کردند.
تشکر از توجه شما عزیزان
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مرکز فرهنگیکاتب
نماد وحدت و همبستگی افغانستانیهای هالند

برنامهها و پالنهای مرکز فرهنگی کاتب در گفت وگوی مجلۀ اورال
با حاجی عنایت علیزاده ،رییس مرکز فرهنگی کاتب
اشاره :ایجاد مراکز فرهنگی به همان اندازه که میتواند به رشد و بالندگی فرهنگ یک جامعه کمک کند ،به همان
میزان میتواند که فرهنگ اصیل و ناب یک ملت را حفظ و از ورطۀ فراموشی نجات دهد .مهاجرت باعث میشود تا
بسیاریها را از فرهنگ سرزمین اصلی شان دور سازد و آنها را در یک خالی فرهنگی قرار دهد و انسان مهاجر را در
مرز خالي فرهنگی سرگردان نماید؛ اما هستند کسانی که در تالش اند تا در عالم مهاجرت ،فرهنگ اصیل و بومی شان
را حفظ نمایند و مهاجران هموطن خود را از خالی فرهنگی نجات دهند .مرکزفرهنگی کاتب در کشور هالند به این
منظور تاسیس شده است .برای آشنایی با فعالیتهای این مرکز ،گفتوگویی را با حاجی عنایت علیزاده ،رىيس این
مرکز فرهنگی انجام دادهایم.

مرکز فرهنگی کاتب چه زمانی تاسیس شده است؟

روند ثبت و راجستر این مرکز فرهنگی ،در کشور هالند چگونه پیش رفت و چه کسانی در این زمینه
تالش نمودند؟

در کشور هالند ،یک دفتر بنام «نوتاریست» است که کار ثبت و راجستر همچو نهادها را نيز با توجه به مسایل حقوقی
و قانونیاش با نهادهای مربوطه همآهنگ میسازد و راجستر میکند .باالخره ،این نهاد ( موسسه فرهنگی فیض محمد
کاتب) را راجستر کردیم و از شهرداریِ شهری که مرکز فرهنگی کاتب در آنجا قرار دارد ،تقاضای جواز فعالیت موسسه
را در آدرس ذیل نمودیم .آدرس مرکز ،اوراق راجستر شده و اهداف مرکز را مطابق به قوانين و مقررات ،مکتوب نمودیم
و همراه با در خواست اجازه تجمعات و فعاليت ،به شهرداري تحويل داديم.
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انگیزه تاسیس این مرکز ،حدودا از پانزده سال پیش مطرح بود و تالشها در این رابطه جریان داشت؛ اما بنا به داليلي،
متاسفانه این کار صورت نگرفت و سرانجام از سه سال به این سو ،تالشها بطور جدی جریان پیدا کرد .دو سال قبل
بود که ساختمان این مرکز را پیدا کردیم و با صاحب ُملك به توافق رسیدیم .عمدهترين مسئلهاي که این کار را کمی
به تعویق انداخت ثبت و راجستریشن این مرکز و گرفتن جواز فعالیت بود.
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متاسفانه  9ماه طول کشید تا شهرداري در همآهنگي با ديگر نهادهاي مربوطه موافقت شان را اعالن و اجازه فعاليت را
صادر نماید .سپس ،ما قرارداد را با صاحب ملک امضا کردیم و از ماه محرم پارسال ،مراسم محرم بعنوان اولین مراسم
معنوي و اجتماعی در این مرکز برگزار گرديد .البته تا آن زمان به مدت سه ماه ،کار ساخت و ساز مرکز ادامه داشت .در
مدت سه ماه ،هر روز ،از ده تا شصت نفر بصورت داوطلبانه در اینجا کار میکردند .سالن باالی مرکز آماده شد و مردم
توانستند که مراسم ماه محرم را در آنجا برگزار نمایند .در زمینه ثبت این مرکز در حدود سه سال قبل با تعدادی از
هموطنان ما که به تاسیس همچو مرکزی عالقه نشان ميدادند ،صحبتها و مشورهها آغاز شد و جلسات متعددي داير
گرديد .در ادامه این نشستها ،شبي ،جمع زیادی از بزرگان در منزل اينجانب تشریف داشتند ،پس از طرح پیشنهادات
و مشورهها ،وظیفه زمانگير و پر مشغله آن را بردوش اينجانب گذاشتند تا پیگیری شده و در عمل پياده گردد .پس از
تالشهای زیاد ،روند ثبت و راجستر مرکز به پایان رسید و موافقت شهرداري نيز كسب گرديد .در نهايت ،قرار داد خريد
با صاحب ُملك نیز به امضا رسید.

مرکز فرهنگی کاتب در چه بخشهایی فعالیت دارد؟

قسمی که در اساسنامه مرکز فرهنگی کاتب آمده است ،این مرکز برحسب ضرورتهای اجتماعی ،فرهنگی و معنوی
افغانهای مقیم هالند تاسيس گرديده است .طبق اساسنامه ،در این مرکز گردهماييهای ملی ،مراسم معنوي ،مجالس
غم و شادی و مجالس خانوادگي افغانها و كسانيكه عضو مركز هستند و فارم عضويت را پر نموده اند ،برگزار میشود.
مهم تر از همه بخش آموزشی مرکز فرهنگی کاتب است .در این مرکز کالسهای آشنایی با قوانین و مقررات هالند،
کالسهای آموزش علوم دینی برای خانوادههای که میخواهند فرزندان شان از مسايل اعتقادي خود آگاهی کامل و
درست داشته باشند و بیاموزند ،کالس آموزش زبان دری و کالسها و ورکشاپهای مختلف دیگر برگزار میگردد.
خوشبختانه در اين مدت كوتاه پس از افتتاح ،صنفهای آموزش علوم ديني و آموزش زبان فارسي دري در روزهاي شنبه
و يكشنبه در اين مركز داير گرديده است .براي ارتقاي ظرفيت در آينده تالش صورت میگیرد که صنفهای دیگر نیز
برگزار گردد .منظور از ایجاد مرکز فرهنگی کاتب این است که تمام ضرورتهاي اجتماعی و نیازهای فرهنگی افغانهای
مقیم هالند را چه در ارتباط به مجالس خانوادگی و چه در مناسبت هاي ملي و عنعنوی و آموزشس مرفوع بسازد.

چه کسانی می توانند که از خدمات مرکز فرهنگی کاتب مستفید شوند؟

دروازه مرکز فرهنگی کاتب به روی همه باز است .فورمههای عضویت ،چاپ و تهیه گريده است که هرکس میتواند با
خانه پوری آن ،عضویت مرکز فرهنگی کاتب را بگیرد و از خدمات آن مستفید شود .هر کسی میتوانند فورم را از مرکز
کاتب بوسیله ایمیل و بقیه امکانات انترنیتی و یا پستی درخواست و دریافت نماید.

چه افغانستانی باشند و چه غیر افغانستانی؟

در اساسنامه ذکر شده است که این مرکز برای افغانیهاي مقيم هالند ایجاد شده است؛ اما دروازه مرکز به روی همه باز
است ،غیر افغانی ها هم میتوانند با عضو شدن در مرکز و پرداخت حق العضویت از خدمات این مرکز استفاده نمایند.

فعالیتهای مرکز فرهنگی کاتب چه تاثیر مثبتی بر زندگی افغانستانیهای مقیم هالند گذاشته است؟
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بنابر پاىين بودن سطح سواد در بين مردم افغانستان و كثرت سلیقه و عالقههای متفاوت و دشوار تر از همه مداخالت
برخي كشورهاي همسايه افغانستان كه با تظاهر به دين و مذهب توسط عوامل شهريه بگير شان در مجموع تاسیس و
ايجاد همچو مراکز را بسیار پیچیده نموده است؛ اما با آن هم مرکز فرهنگی کاتب با این انگیزه ایجاد شده است که مفید
واقع شود ،مستقل باشد و مشكالت و نيازمنديهاي مردم را در روشنایی اساسنامه خويش مرفوع سازد و تاثیر مثبت
داشته باشد .هدف دیگر ما این بوده است که تالش نماییم تا مردم ما در خالی فرهنگی و عدم آگاهی از مسایل دینی
و فرهنگی خود قرار نگیرد؛ یعنی خالیی ایجاد نشود که دیگران بتوانند از آنها بنام دین ،فرهنگ و زبان سوء استفاده
نمایند .ما میبینیم که از دیگر ملیتها که قدامت زیادی دارند و سالهاست که در اروپا و دیگر کشورهای غربی زندگی
میکنند ،اما متاسفانه از مسایل دینی و فرهنگی خود آگاهی کافی ندارند و بسیار زود بنام دین ،فرهنگ و زبان از آنها
سوء استفاده صورت میگیرد .کسانی هستند که حتی کلمۀ خود را درست بلد نیستند و ابتدايي ترين معلومات ديني
ش را نمیدانند ،اما بنام دين خشونت ميكنند و در همراهي با گروههاي تروريستي میروند؛ خود را انفجار میدهند
خوي 
و انتحار می کنند .آنها فکر می کنند که تمام این کارها را برای خدمت در راه خداوند و در راه دین انجام میدهند.
مرکز فرهنگی کاتب در كنار بقيه فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي خویش ،تالش میکند که افغانهای مقیم هالند در

همچو خالیی فکری و فرهنگی قرار نگیرد و نسل نوی که در آنجا بزرگ میشوند از تمام مسایل خود آگاه باشند و به
شکل شعوری تمام مسايل اعتقادي را بدانند .همچنان آنها با توان مطالعه و تحقيق به زبان مادري شان مجهز باشند.
ويژگي عمدهای که مرکز کاتب دارد این است که بنفع هیچ کشوری شعار نمی دهد .دارای استقالل فکری است و
تالش میکند تا بر اساس مسایل فرهنگی و معنوی تمام فعالیتهای خود راعیار سازد .کوشش میکند تا دیکتهای و در
مسير معين شده توسط كشورهاي دشمن و مخالف اتحاد و اتفاق مردم افغانستان حركت نكند؛ متاسفانه مراکز زیادی
در افغانستان و جاهای دیگر وجود دارد که این نزاكت و ظرافت را كمتر در نظر می گیرند و بر اساس دیکته که توسط
عوامل نفوذي از جاهای دیگر می شوند خواسته و يا ندانسته در مسير نفاق افگنی و دامن زدن اختالف نظرها گام بر
ميدارند و باعث شرارت و مغشوش کردن اذهان می شوند .با این کار خویش ذهنها را برای خشونت آماده میسازند.
مرکز فرهنگی کاتب کوشش میکند که تمام برنامه هایش را با استقالل فکری و با در نظر داشت معیارهای اصیل
فرهنگی ،اجتماعی و دینی مردم افغانستان و مطابق با قوانین کشور میزبان ،پیش ببرد و خدای نخواسته باعث این نشود
که از اینجا ذهنها آلوده به میکروبهایی شود که باعث نفاق و شقاق بین مردم افغانستان و يا انسانهاي ديگر گردد.

بودجه ومصارف این مرکز چگونه و از چه طریق تهیه می شود؟

یعنی این مرکز تالش دارد سیمبولی از وحدت افغانستانیهای مقیم هالند و شفافيت در حسابدهي باشد؟

بلی ،خوشبختانه چنين بوده است و این مرکز تالش دارد تا تمام اقوام افغانستان بدانند که اینجا خانۀ همۀ آنهاست و
با خاطر جمع از آن استفاده کنند .در مواقع مختلف از تربيون كاتب نيز اين موضوع را واضح بيان كردهايم .همينطور
با دريافت جدول مالي ،حسابات مالي كاتب را نزد همه ثابت خواهد ساخت .هرگاه توضيح نياز بود ،بدون دغدغه و تعلل
با مسئولين مالي و يا شخص بنده در تماس شوند كه خوشحال نيز مي شويم و بخاطر اطمينان خاطر هر شخصي كه
به مركز كاتب كمك كرد ،سند و رسيد آن را حتما مطالبه و دريافت كنند.

آیا مرکز فرهنگی کاتب بصورت همه روزه بر روی مراجعین باز است؟

اميدوارم تا نشر اين مصاحبه ،رستورانت مركز كاتب افتتاح شده باشد كه در آن صورت دروازه مركز همه روزه باز خواهد
بود و حتا خانوادهها ميتوانند که مجالس و مهمانيهاي خويش را در سالن رستورانت مركز كاتب داير كنند و درصورت
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گزارش دهي شفاف ،واضح و روشن در مسایل مالي ،از اولويتهاي ضروري مركز كاتب است .مركز كاتب نهايت تالش
دارد تا الگويي از شفافيت ،صداقت و امانتداري را در يك نهاد فرهنگي غير انتفاعي ثابت سازد و جايي هيچ شك و
ترديدي را در اذهان اجتماع باقي نگذارد .گزارش بسيار روشن و دقيق ،همراه با جزئيات از كمكهاي مردمي به اين
مركز ،در حال تكميل و ارايه شدن به هريك از كساني است كه حتا يك يورو كمك نموده و يا فورم عضویت را گرفته
اند .خوشبختانه ،بودجه این مرکز تا بحال از جانب افغانيهای که ساکن کشور هالند است تامین شده است .البته چند
نفر از غير افغانيهاي ساكن در هالند نيز كمك هایي را به اين مركز نموده كه نام و مبلغ كمك آنان نيز در گزارش
مالي ذكر شده است .فکر کنم تاكنون در حدود دو صدو بیست الی سی هزار یورو که حساب دقیقش با جزىيات ثبت
گرديده است ،به شکل قرض الحسنه و يا كمك های بال عوض به اين مركز پرداخت شده است .همه از كمكهاي مردمي
ساكنان هالند است و از هیچ نهادی برای این مرکز کمک درخواست نشده است؛ حتا از افغانستانیهای خارج از کشور
هالند .این مرکز با همت افغانيهای که در هالند زندگی میکنند تاسیس شده است .اشخاص خيري بوده اند که مبالغ
قابل توجهی را چه به شکل قرض الحسنه و چه به شکل كمك بالعوض در اختیار مرکز قرار داده است و خوشبختانه در
فراهم آوری بودجه این مرکز از تمام اقوام افغانستان با مقياس هاي متفاوت سهم گرفته اند .هزارهها ،پشونها ،تاجیکها،
اقوام دیگر افغانستان و حتا سیک و اهل هنود افغانستان نيز در این مرکز عضویت گرفته اند .آنها با وجودیکه یک
روز هم در این مرکز داخل نشده اند ،اما همینکه خبر شدند که یک مرکز از افغانيها با ديدگاه جامع و همديگر پذير
تاسيس شده است ،فورم مرکز را خانه پوری کردند و نقدا نيز در بودجه مرکز سهم گرفتند .كمكهاي مردمي برای
مركز فرهنگی كاتب ،فقط در همين مركز مصرف میشود .هيچ يك از اعضاي اداري مركز ،تحت هيچ عنواني از بودجه
مركز ،پول دريافت و مصرف نميكنند .حتا مصارف تماس از بابت نيازمندیهاي مركز ،ترانسپورت و يا همچو مصارف را
نيز از جيب خودشان ميپردازند .همچنان ،پول مصارف مهمانان مركز و پول مصارف خيلي از گردهماييهاي فرهنگي
و عمومي و پول قرطاسيه و معاش معلمين و كاركنان آشپزخانه نيز تا كنون از بودجه مركز كاتب مصرف نشده است.
با تاكيد بايد بگويم كه مركز كاتب ،الگويي از شفافيت و صداقت را به همه ثابت خواهد ساخت ،زيرا در قبال اين مسئله
بسيار حساس و جدي هستيم.

27

حضور در شهر بيفرويك ،همه روزه ميتوانند غذاي مورد عالقه خویش را در اين رستورانت صرف كنند .فعال نيز مرکز
كاتب در روزهای جمعه ،شنبه و یک شنبه از ساعت ده صبح تا شش بعد از ظهر باز است .در صورت لزوم ،محفل و
مجلس در هر زمانی که دایر گردد ،مركز كاتب در خدمت متقاضيان قرار دارد.

در آینده چه برنامه و پالنهایی را در مركز كاتب مد نظر داريد؟

جهت ارايه سهولتهاي بيشتر به اعضاي اين مركز ،با موسسات خدمات بيمه ،صحبت شده است و توافقاتي نیز صورت
گرفته است كه به زودي اطالعيه و جزئيات آن خدمت همه اعضاي اين مركز ارسال خواهد شد و براساس آن ،تخفيف
قابل مالحظهای در بيمههاي انفرادي و خانوادگي آنان توسط مؤسسه (  )pwzارايه خواهد شد .همينطور ،در راستاي
ايجاد سهولت و براي تخفيف در قيمت بيمه موتر ،منازل و غيره تمام اعضاي مركز كاتب با برخي شركتهاي بيمه
صحبت صورت گرفته است كه به زودي جزئيات و ويژگيهاي آن به اطالع همگان خواهد رسيد .همچنان ،در راستاي
ايجاد سهولت در مسايل فوتي نيز برنامههایي در جريان است .عالوه بر آن ،با تكميل پرداخت قرضههاي مركز و در
اختيارگيري تمام جايداد مركز ،سالن بزرگ با ظرفيت بسيار باال جهت داير نمودن محافل بزرگ خوشي و خانوادگي
اعضاي مركز در اختيار آنان قرار خواهد گرفت .تا كنون اين پالنها برای آینده مدنظر است .در حال حاضر براساس
اساسنامه و در روشني قوانین كشور هالند برگزاري برنامههای فرهنگی ،اجتماعی ،دینی ،کالسهای آموزشی ،محافل
خانوادگی و محافل اجتماعی مردمی در این مرکز جريان دارد.

مرکز فرهنگی کاتب چه ویژگی هایی دارد که دیگر مراکزی که در هالند فعال هستند ندارند؟

قسمی که گفتم ،تمام مراکز با انگیزه مفید بودن ایجاد شده است؛ اما چیزی را که به جرأت میتوانم بگویم که خاص
مرکز فرهنگی کاتب است ،این است ،به حد زیاد کوشش شده است تا مرکز فرهنگی کاتب ،مرکز اتفاق و همبستگی
افغانها باشد و تمام اقوام ،مذاهب و نژادهای مختلف ،احساس بیگانگی با این مرکز نکنند و هرکس فکر کند که این
مرکز متعلق به او است .تا بحال در این هدف موفق بوده ایم و در آینده هم تالش میکنیم بهتر از این ،در این راستا
گام برداریم.

پیام تان به مردم چیست؟
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مردم در طی پانزده سال گذشته همه مسایل و ضرورت به داشتن یک مکان مناسب را به شدت احساس کرده اند .مانع
تراشی های که صورت گرفته نیز میدانند .بنابرین از همه تمنا دارم که در تکمیل تمام ظرفیت مدنظر در این مرکز
فعاالنه سهیم باشند .هر پشنهادی را مستقیما مطرح نمایند .به هیچ کسی اجازه ندهند تا بنابه منافع و تجارت شخصی
و یا هر دلیلی دیگر روند تکمیل سازی تمام ظرفیت های این مرکز را کند بسازد .دست به دست همدیگر بدهند تا هر
چه زودتر تمام جایداد مرکز در اختیار گرفته و همه نیازمندی های خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی با سهولت و امکانات
بهتر مرفوع گردد و خیلی از هزینه های اضافی ناشی از نداشتن مکان مناسب از دوش خانواده ها برداشته شود .خیلی
از فامیل ها حتما یک و یا چندین بار برای رفع نیازمندی خویش مساجد و یا اماکنی را کرایه نموده اند ولی با ایجاد
این مرکز تا جایی این ضرورت مرفوع شده است .همینطور بنابر قوانین موجود هر شخصی که به این مرکز کمک مادی
نموده یا بنماید در اخیر سال میتوانند مبلغ ذیل را دوباره از وزارت مالیه مطالبه و اخذ نمایند و این مبلغ بین یک الی
پنجهزار یورو بوده میتواند .بنابرین اغلب کمک های صورت گرفته به این مرکز قابل بازیافت است.
همینطور از همه شخصیت های فرهنگی و اجتماعی تقاضامندیم تا همکاری های فرهنگی و اجتماعی  ...خویشرا با این
مرکز بیشتر از بیش نمایند و با عالقه و اشتیاق بیشتری در امور فرهنگی و اجتماعی  ...مرکز سهیم گردند .چون مرکز
فرهنگی فیض محمد کاتب از مردم و متعلق به همه مردم است.
تشکر
خواهش میکنم و تشکر از شما آقاي مدبر
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زاره)

فرشته نجات

با نگاه به تاریخ رسمی افغانستان ،میتوان گفت که تاریخ افغانستان ،تاریخ سراسر ظلمت است .قتل عام و نسل کشی،

اورال /ویژه نامه کاتب

نوری در ظلمت

کشتار و کله منار ،درونمایۀ اصلی تاریخ این کشور را تشکیل میدهد .در هیچجایی از تاریخ افغانستان ،نمیتوان ردپایی
از روشنی و افتخار را پیدا کرد .البته افتخار هم اگر وجود داشته باشد ،افتخار به کشتار است و بس .تاریخ این قلمرو

به تاریخ شاهان و درباریان منتهی میشود .به تعبیر اسد بودا ،افغانستان «تاریخ بیمردم و مردم بیتاریخ» را در خود
جای داده است .اما کسی که به سختی میکوشد ،برای اولین بار تاریخ را مردمی بسازد و در این راه هزینۀ سنگین را
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نیز میپردازد ،او مال فیض محمد کاتب هزاره است .کاتب هزاره ،در این ظلمتکده و این جغرافیای ستم ،چون نور در
تاریکیهای تاریخ این دیار تابیده است و همچنان میتابد.

تولد کاتب

فیض محمد کاتب فرزند محمد وکیل به تاریخ  16رمضان سال  1279هجری قمری در قریۀ زردسنگ ولسوالی قرهباغ
والیت غزنی متولد شده است .فیض محمد کاتب ،دوران کودکی خود را در سرزمین آبایی خویش در ولسوالی ناور

سپری میکند .او از طایفۀ شاهوی قوم محمد خواجه و از تبار هزاره است .محمد وکیل پدر فیض محمد ،در آن زمان،
ِ
بزرگ این طایفه به شمار میرفت و وکالت آنها را به دوش داشت .دوران کودکی کاتب ،مثل دوران دیگر کودکان قریه

بوده است .وی در مسجد ،در نزد مالی ده به تعلیم و آموزش میپردازد .الفبا ،قرآنکریم و خط خوانی را در همینجا
میآموزد و سپس برای ادامۀ تحصیل در کابل و قندهار ،الهور و پیشاور و نیز به شهر نجف عراق ،سفر میکند و علوم

متداول زمان را فرا میگیرد .وی در علومی چون حکمت ،لغت ،نجوم ،حساب و جبر دست باالیی داشت و از مهارت زبانی

خوبی نیز بهره مند بود .طوریکه وی عالوه بر زبان پارسی که زبان مادری اش است ،به زبانهای پشتو ،اردو ،انگلیسی
ن زبانها توانمند بود .کاتب در داشتن خط خوش و خوشنویسی نیز سرآمد روزگار
و عربی نیز تکلم میکرد و در فهم ای 
خویش به شمار میرفت.

کاتب و راه یافتن در دربار

فیض محمد کاتب هزاره ،چون در خوشنویسی ،رواننویسی و نویسندگی دست باالیی داشت ،از همین رو به پیشنهاد
استاد خود ،مال محمد سرور اسحاقزی ،به دربار امیر عبدالرحمن خان راه یافت .در اینجا به عنوان منشی دربار به کار

گماشته شد و نوشتن نامهها ،مراسالت ،سندها و پیامهای دولتی را به عهدۀ او سپردند .وی این مقام را در زمان حبیب
اهلل خان نیز بر خود حفظ کرده بود .چون وظیفۀ او کتابت در دربار بود ،بنا ًء به عنوان کاتب شهره شد و بعدتر به عنوان
تخلص او رسمیت یافت.

کاتب در زندان

فیض محمد کاتب ،با آنکه در چهار دیواریِ دربار شاه محصور و در کتابت نامهها و سندهای دولتی مشغول بود اما

اندیشۀ آزادی خواهی او هیچگاهی محصور نبود .همقطاران و همدوران وی ،از نقش او در جنبشهای آزادی خواهانه

به نیکویی یاد کرده است .چنانچه در دور اول جنبش مشروطیت خواهی ،وی یکی از چهرههای تاثیر گذار به شمار

میرفت .در عصر سرکوب این جنبش ،وی به دلیل نقش خویش در راهاندازی آن ،در پشت میلههای زندان محصور
ماند .اما به دستور امیر حبیب اهلل خان ،با توجه به شناختی که وی از کاتب در دوران شهزادگی خود داشت ،پس از
یک مدت کوتاه از زندان رها میشود.
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تألیف و کتابت کاتب هزاره

کاتب ،در زمان عبدالرحمن خان به دربار راه مییابد و از خود در نویسندگی بهخصوص در تاریخنگاری مهارت و توانایی

خاصی نشان میدهد .پس از عبدالرحمن ،وقتی پسرش ،حبیباهلل خان ،به تخت پادشاهی تکیه میزند ،کاتب براساس

شایستگی خود ،در دربار میتواند که بماند .حبیباهلل خان ،براساس شناختی که در مهارت و نکتهدانی کاتب در
تاریخنگاری داشت ،وظیفۀ نگاشتن تاریخ را به او میگمارد .وی تمام مدارک ،اسناد ،نامهها ،گزارشها و مراسالت دست

اول دولتی را در اختیار کاتب قرار میدهد تا تاریخ افغانستان را از زمان احمدشاه ابدالی به بعد بنگارد .کاتب به دستور
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شاه ،به تاریخنگاری شروع میکند؛ وی عالوه بر این کتاب ،براساس همین اسناد دست داشتۀ خود ،مهمترین اثر تاریخی

خویش سراج التواریخ را که اکنون مرجع تاریخنگاری تمام تاریخ نگاران به حساب میآید ،در شش جلد به رشتۀ تحریر

در میآورد .او این اثر خود را با نکته سنجی و شیوۀ خاص تاریخنگاری که از سانسور دربار شاهی عبور بتواند ،نگاشته

است .از کاتب به عنوان تذکره نویس رسمی امیر حبیباهلل نیز یاد میشود .وی به دستور امیر حبیباهلل ،کتاب تحفة

الحبیب را که زندگی نامه و کارنامه حبیب اهلل خان میباشد به دستور وی در دو جلد نوشته است .اما در مورد جلد
سوم آن ،روایتهای گونگونی وجود دارد.

کاتب معلم

عالمه کاتب ،یکی از روشنگران مهم تاریخ در عصر ظلمت است .او نه تنها که خامه سیاه کرد و واقعیتهای تلخ و
شیرین را برای همه بازگو نمود بلکه برای گویا سازی و دانا سازی مردم نیز سخت تالش نمود .وی در زمان امیر امان اهلل

خان ،در لیسه حبیبیه ،به عنوان معلم ایفای وظیفه کرده است .همچنان او عضویت هیئت علمی این لیسه را نیز داشته
است .عالوه بر تدریس در این لیسه ،وی کتاب درسی «حکمای متقدمین» را نیز برای دانش آموزان تألیف نموده است.

آثار کاتب

فیض محمد کاتب را یکی از پرکارترین اشخاص دورانش خوانده اند .او را تاریخنگار نکته سنج و دقیق نویس میخوانند

و برای او پدر تاریخ معاصر نیز لقب داده اند .او در دوران زندگی خود ،تالشهای ماندگاری را در عرصه فرهنگ و تاریخ

کشور انجام داده است .در واقع ،بخشی از عمر او در تألیف و کتابت سپری شده است .تألیفاتی را که او انجام داده است

و در خلق آن خون دل خورده اما اکثر آن اقبال چاپ نیافته و مردم از دانستن آن تاهنوز محروم مانده است .بخشی از
آثار تألیفی کاتب عبارت اند از :سراج التواریخ در  6جلد ،تحفة الحبیب در سه جلد ،نژادنامه افغان ،تذکرة االنقالب ،امان

التواریخ ،فیضی از فیوضات ،وقایع دارالسلطنه ،هزاره جات و ترکستان؛ زمامداری و سیاست کشور داری ،فقرات شرعیه
و  ...متاسفانه از این میان برخیهای شان در دسترس نیست و برخی دیگر شان چاپ نشده است.

عالوه بر این تألیفات ،کاتب آثار زیادی را با خط زیبای نستعلیق خویش کتاب نیز نموده است .گفته میشود که در
مجموع ،عالمه کاتب هزاره ،بیش از  6000صفحه تألیف و بیش از  10000صفحۀ دیگر کتاب از خود به یادگار گذاشته

است .از میان آثار کاتب ،تا هنوز تذکرة االنقالب به زبان روسی و انگلیسی و سراج التواریخ به زبان انگلیسی ترجمه

شده اند.

عالمه کاتب هزاره ،افزون بر تألیفات و تحریرات دیگر آثار که انجام داده است ،در مجلهها و نشریههای عصر خویش نیز
قلم زده است .نوشته های او ،اوراق نشریه های چون سراج االخبار ،آینه عرفان و حی علی الفالح را نیز زینت داده است.

پایان عمر

کاتب در زمان حیات خویش به عنوان وکیل مردم هزاره نیز اجرای وظیفه کرده است .از جمله ،او در لویه جرگه
دارالسلطنه سال  1303در پغمان ،نماینده مردم هزاره بود .پس از شاه امان اهلل ،زمانی که امیر حبیب اهلل کلکانی
مشهور به بچه سقاو ،زمام امور را به دست میگیرد ،عالمه کاتب را مأمور سفر هزاره جات میکند تا از مردم هزاره

گزارش میدهند که کاتب مردم را به عدم بیعت ترغیب نموده است .در نتیجه ،حبیب اهلل کلکانی ،در پی این کار ،او را

لتوکوب میکند .کاتب پس از این شکنجه مریض میشود و صحت یاب نمیشود .مطابق برخی روایتها ،عالمه کاتب
به اثر همین لتوکوب ،زندگی خویش را از دست میدهد اما برخی روایتهای دیگر ،آن را درست نمیداند .کاتب به
تاریخ  16جدی سال  ،1309وفات میکند و چنداول کابل به خاک سپرده میشود .اکنون مقبرهای را که به او نسبت

اورال /ویژه نامه کاتب

برای او بیعت بگیرد؛ اما مردم ،کاتب و هیئت همراهش را بدون بیعت به کابل میفرستند .اما مخبران دولتی به دربار

میدهند ،در تپهای بنام «زیارت قرآن» ،در کنارۀ کوه چنداول قرار دارد .او در یک قبر سردابه (قبری که چندین تن
یکجا مدفون اند» آرمیده است .این مقبره ،یک مقبرۀ ویران و بدون نام و نشان میباشد و قسمتی از قبر نیز باز میباشد

که حتا میتوان استخوانهای تدفین شده را از دور مشاهده کرد.
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مزاری؛
آغازگاه یک شکوه
(زنده گی نامه رهبر شهید بابه مزاری (ره))

مریم پاینده

خار که از زیمی بور موشه تیز تر شی خوبه( .ضرب المثل هزاره گی)

این ضرب المثل را مردم بخاطر شجاعت و دلیری فرزندان شان بیان میکنند .به باور تمامی پدران و مادران ،فرزندان
شان باید شجاع و دلیر باشند و در قبال سرنوشت فردی و جمعی خویش حساس باشند .در تاریخ افغانستان ،بابه مزاری،
مصداق اصلی این ضرب المثل است .مزاری ،فرزند استثنایی تاریخ این سرزمین است .با تولد و فعالیت او ،صفحۀ تاریخ
کشور ورق زده میشود و مسیر آن نیز تغییر می خورد .با قد بر افراشتن بابه مزاری در صحنههای سیاسی و اجتماعی،
فریادهای استبداد در گلو میخشکد و جایش را به فریادهای عدالت خواهی میدهد .در کارنامههای بابه مزاری این
مبالغه نیست ،این یک واقعیت شیرین است که با جانفشانیهای او ،پرچم سیاه ستم پیشگان از بن کنده میشود و
پرچم سبز عدالت خواهی با افتخار به اهتزاز در میآید؛ انسانیت شکل میگیرد و جنبش آزادی خواهی به اوج خودش
میرسد .فعالیت بابه مزاری ،صفحۀ روشن در تاریخ سیاه کشور است .پس از بابه ،تاریخ به سوی روشنایی حرکت میکند.
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تولد

عبدالعلی که حاجی خداداد پدرش ،از سرخجوی بامیان در ترکستان کوچ نموده بود و در چهارکنت والیت بلخ اقامت
گزیده بود ،در سال  1326هجری شمسی ،در این ساحه به دنیا آمد .وی در دوران کودکیاش همچون کودکان دیگر
هزاره ،چوپانی کرده است ،بره چرانده است ،علف از کوه آورده است و زمینهای کشاورزی پدر را قلبه و آبیاری نمده
است .تابستانها معموال این وظیفه اش بوده و در زمستانها در مسجد قریه نزد مالی ده ،الفبا ،قرآنکریم ،پنج گنج و
دیوان حافظ را آموخته است .عشق عبدالعلی به خواندن و نوشتن و تشویق پدرش باعث شد که وی به شکل مداوم به
درس و تحصیل ادامه دهد.

تحصیالت

عشق و عالقه عبدالعلی و تشویق پدرش ،او را واداشت که بر عالوه آموزش در زمستانها در مسجد قریه ،به شکل مداوم
به درس و تعلیم خویش ادامه دهد .او دیگر گوسفندان را به چرا نبرد و به جای او به مدرسه رفت و به تعلیم پرداخت
اما هرگز از کمک به کار های زراعتی با پدرش دست نکشید .درس و تعلیم عبدالعلی مزاری ،به دو بخش تقسیم می
زمان این تعلیم و آموزش ،عالوه بر فراگیری دانش،
شود :تعلیمات در داخل کشور و تحصیالت در خارج از کشور .هر
ِ

تحصیالت در داخل کشور

عبدالعلی مزاری ،درسهای رسمی حوزهای خویش را در مدرسه چهارکنت مزار شریف در قریه نانوایی آغاز کرد .مدرسه،
سر آغاز کارهای فکری ،سیاسی و انقالبی او بود .او جوان شجاع ،دلیر و بیباک بود .او مبارزۀ خویش را از همینجا آغاز
کرد ،زندگی پُرماجرای او از اینجا شروع میشود .درست در همین هنگام بود که وی اعتراض خود را علیه بی عدالتی
شروع کرد .اعتراض او علیه بی عدالتی در تقسیم گندم بین طلبههای مدرسه شد .مسئولین مدرسه در تقسیم گندم
در بین طالب بیعدالتی میکردند .طالب مدرسه به مشکل آذوقه گرفتار بودند اما گندم در گدام انبار بود .ولی اعتراض
عبدالعلی مزاری شنیده نمی شود ،مزاری خودش اقدام بیباکانۀ دیگری پیش میگیرد و بدون هراس از مسئولین
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در افکار و کردار او تغییرات بزرگی را به میان میآورد .او در این دوران با رویدادها و افراد مهم بر می خورد که هرکدام
زمینۀ فکری و انقالبی او را در زنده گی سیاسی او آماده ساخت.
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مدرسه ،قفل انبارخانه را میشکند و گندم را بین طلبهها تقسیم میکند.
مزاری جوان بود و پُر شور ،زنده گی پر ماجرایی را در پیش گرفته بود .علیه بی عدالتی اعتراض میکرد و برای از بین
بردن آن ،اقدام عملی می کرد .در همین هنگام شور جوانی بود که با عالمه اسماعیل بلخی آشنا میشود .آشنایی با
اسماعیل بلخی ،سر آغاز تحول فکری مزاری پنداشته میشود .عالمه بلخی مزاریِ پرشور و جوان را به درس خواندن و
عسکری تشویق میکند .مزاری خود درس میخواند و دیگران را نیز تشویق میکند .خودش کتاب میخواند و دیگران
را نیز به مطالعه تشویق میکند .او به خدمت عسکری میرود .در خوست و گردیز خدمت عسکری اش را به پایان
میرساند .خدمت عسکری تغییر بزرگی را در زنده گی او ،وارد میکند .محرومیت و نا برابری را عالوه بر جامعهای که
خود متعلق به آن است ،در جای دیگر نیز حس میکند .اما به آموختن ادامه میدهد .با یک مولوی سنی مذهب ،آشنا
میشود و در نزد او درس میخواند .اینها همه ،او را وا میدارد که در زندگی خویش آرام ننشیند .عسکری تمام میشود
و با دید نو به زاد گاهش بر میگردد.

تحصیالت در خارج از کشور

مزاری پس از تحصیالت ابتدایی خود در مدرسۀ نانوایی چهارکنت و پس از اتمام خدمت عسکری به فکر ادامه تحصیل
خویش میافتد .عهدی را که با بلخی برای ادامه تحصیلاش میبندد ،برای ادامۀ تحصیل روانۀ خارج کشور میشود.
در سال  1350کشور را ترک میکند و در این سال شهر قم ایران را محل تحصیل خود انتخاب میکند .پس از آن،
راهی نجف شد و تحصیالت خویش را در آنجا ادامه داد .باالخره ،در سال  1355تحصیالت خویش را در سطح حوزه
به پایان رساند .سالهای تحصیل ،سالهای فعالیتهای سیاسی مزاری ،پنداشته میشود .مزاری در دیدارهایی که با
فعالین سیاسی در داخل و خارج از کشور داشت ،با انگیزۀ آزادی خواهی وارد کشور میشود .اوج فعالیتهای سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی او در افغانستان شروع می شود.

فعالیت

عبدالعلی مزاری از آوان زنده گی خویش پرشور بود و کارهای متفاتی نسبت به هم سن و ساالن خویش انجام میداد.
سراسر زنده گی او پر است از فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی.
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شکل گیری جغرافیایی به نام افغانستان ،نوعی از انحطاط و زوال فرهنگی در این سرزمین است .سرزمینی که میراثدار
دانشمندان و فرهنگیان بزرگ جهانی است اما به یکبارگی باهمۀ آنها بیگانه شد .در دوران معاصر کمتر کسی را میتوان
یافت که بهطور مثمر در بارۀ فرهنگ هسته گذاری کرده باشد و فعالیتهای فرهنگی را گسترش داده باشد .از جملۀ
این افراد نادر ،یکی عبدالعلی مزاری است که با تمام توان برای گسترش دامنۀ دانایی و فرهنگ در کشور کوشید .اگر
چند که تا هنوز چهرۀ برجستۀ سیاسی و نظامی او به همه نمایانده شده است ،چهرۀ فرهنگی وی تا اندازهای در حاشیه
رانده شده است.
عبدالعلی مزاری ،پس از پایان خدمت عسکری ،به دروس حوزهای میپردازد .در سال  ،1350او برای ادامه تحصیل وارد
ایران میشود .مزاری در زمان تحصیل ،به فکر گسترش دامنۀ دانایی در میان تمامی مردم میافتد .از همین رو ،در آن
زمان کتابخانۀ جوادیه را برای استفاده مهاجران مقیم ایران راه اندازی میکند .وی تنها در این کتابخانه بسنده نکرده
بلکه به فکر پخش کتاب در میان مردم در افغانستان میافتد .وی با دشواری و موانع زیادی که فرار روی آن قرار داشته
است ،اما باتالش خستگی ناپذیر مقدار زیاد کتاب به بلخ و کابل میفرستد جوانان را به مطالعه و دانایی تشویق میکند.
حکایت جالبی از راه اندازی کتابخوانی عبدالعلی مزاری در بلخ وجود دارد .به نقل از کتاب یاد گل سرخ ،آقای مزاری
در بلخ یک کتابخانه راه میاندازد و برای اینکه جوانان و طالب مدرسه را به مطالعه و خواندن تشویق نماید ،برای آنها
کتاب رایگان توزیع میکند ،اما مسابقهگونه یک شرط میگذارد .هرکسی که کتاب میبرد ،در پایان از آن امتحان گرفته
میشود و هرکه خوب مطالعه کرده باشد ،مقدار پول برایش پاداش داده میشود .اما طالب و جوانان ،از ترس اینکه
چون در آخر از آن کتاب از آنها میپرسند ،دیگر کتاب نمیبردند .تالشهای مزاری برای انتقال کتاب برای او بدون
پیامد نبوده است؛ او حتا به خاطر انتقال کتاب به زندان هم رفته است.
تشویق و حمایت نویسندگان ،از دیگر کارکردهای فرهنگی عبدالعلی مزاری است .در زمان او بود ،که حاج کاظم یزدانی
کتاب «پژوهشی در تاریخ هزارهها» را تألیف نمود و مورد تشویق شخص آقای مزاری قرار گرفت .همچنان ،عبدالعلی
مزاری کتابهای ارزشمند تاریخی را به چاپ رساند و در میان مردم پخش و نشر نمود .کتاب سراج التواریخ ،تاریخ
ملی هزارهها  ...اینها کتابهایی بودند که به اصرار مزاری چاپ و در میان مردم توزیع شدند .در واقع ،آگاهی تاریخی،

بیداری و هویت بخشی مردم بود که تالشهای مزاری را به ثمر مینشاند .کمآگاهی مردم عالوه بر آنکه مردم را در کام
بدبختی فرو برده بود ،زخمی بود که مزاری را مثل خوره از درون میسوزاند .او برای التیام این درد ،نشریات چاپی را راه
انداخت اگر چند که با محدویتهای زیادی مواجه بود ولی جرقۀ دانایی بود که در میان مردم روشن شده بود .محدودیت
و دشواری گذشتۀ ما تصور کردنش برای مایی که در این عصر زیست داریم دشوار است .مزاری برای دسترسی عموم
مردم ،به اطالعات و آگاهی ،اعم از باسواد و بی سواد ،در تالش راه اندازی پایگاه رادیویی شد .اگر چند که این تالشها
به ثمر ننشست اما تالشهایی بیبدیل فرهنگی بود که مزاری آن را در زمانی که از هر طرف گلوله میبارید انجام میداد.
تالش برای مرجعیت مذهبی ،یکی ازتالشهای بینظیری است که مزاری آن را با ریسک غیر قابل تصور انجام داد .این
تالش از یک سو ،خلق اعتماد به نفس میان مردم بود و از سوی دیگر ،رهایی از وابستگیهای بیرونی بود که مدام مردم
ما در پی آن قربانی شده است .ترویج کتابخوانی در جبهات جنگ ،نادر ترین اتفاقی است که در افغانستان رخ داده
است اما به اثر تالش و زحمت مزاری همین مسئلۀ دشوار ،در سرزمینی که از هر سو ،جهل میبارید تحقق یافته است.
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روح سرکش و عدالت خواه عبدالعلی مزاری هیچ وقت آرام ننشست و همیشه در تکاپو بود .او با دورنمای فکری و آرمان
عدالت خواهی خویش مسیر تاریخ را برای مردم نفرین شدۀ این سرزمین عوض ساخت .دیدار مزاری با عالمه اسماعیل
بلخی ،نقطۀ تاریخی در اندیشۀ سیاسی مزاری است .وی در این دیدار سخت شیفتۀ انقالب و سیاست میشود .پس از آن
به عسکری میرود .عسکری تجربۀ تازۀ مزاری از رنج و غم مردم است .پس از عسکری وقتی دوباره به تحصیالت خویش
آغاز میکند ،فعالیتهای سیاسی اش نیز شروع میشود .او در ابتدا در قالب سازمان نصر بر ضد اشغال امپراتوری شوروی
به جهاد میپردازد .در این زمان ،تعدد احزاب و گروهها از یکسو که جنگهای خانمان سوزی را در میان مردم هزاره به
راه انداخته بودند ،از سوی دیگر ،حذف هزارهها در دولت مجاهدین پس از همه جانفشانیها و قربانیان بیشمار ،اندیشۀ
وحدت و یکپارچگی در میان هزارهها و تشکیل حزب وحدت را به میان آورد .حزب وحدت ،به رغم مخالفت برخی از
سران جهادی که جامعه هزاره را از سیاست و بدنۀ دولت حذف نموده بود ،در مقابل این حزب جنگهای خونینی را به
راه انداخت ،تشکیل شد .نتیجۀ اینجنگها ،یکی هم قتل عام مردم ساحۀ افشار در دامنۀ کوه رادار است که از سوی
گروههای مخالف حزب وحدت صورت گرفت.
مزاری با تشکیل حزب وحدت ،پس از برگزاری یک انتخابات ،به رهبری این حزب انتخاب میشود .وی در مدت دوسال
و اندی که رهبری این حزب را به عهده داشت ،به یک رهبر مردمی ،صادق و پاسخگو مبدل میشود .او در زمان رهبری
خود ،فقط درد مردم را فریاد میکشد و از تمامی قضایا ،با صراحت ،بیپرده و صداقتمندانه با مردم رو در رو سخن
میزند .مزاری آنقدر از خود صداقت ،وفاداری و پشت کار نشان میدهد و تالشهای پرثمر و صداقتمندانه در میان مردم
انجام میدهد که مردم او را با عنوان «بابه» (پدر) خطاب میکنند .در این مدت ،جنگهای زیادی باالی مزاری و مردم
غرب کابل تحمیل میشود ولی مزاری هیچگاهی از میان مردم نمیرود و مردم را تنها رها نمیکند .مردم هزاره ،پس از
سالها تحمل رنج ،مشقت ،ستم و تحقیر ،با مزاری داعیۀ حق خواهی را سر میدهند و در این راه تا پای جان استقامت
میکنند .مقاومت غرب کابل ،یکی از بینظیرترین مقاومت حق طلبی در تاریخ است .مزاری سرانجام پس از مقاومت
و دفاع در مقابل گروههایی که یک کتلۀ بزرگ مردم را از سیاست ،تصمیم گیری و حتا از حق شهروندی محروم کرده
بودند ،اینبار با ظهور گروه جدید مواجه میشود .این گروه نو ظهور ،گروه طالبان بودند که در آن زمان از سوی دولت
مجاهدین فرشتۀ نجات و سپاه رسول اهلل خوانده میشدند .اما همین گروه که جز ویرانگری ،قتل و غارت چیز دیگری
در کانامۀ خود ندارند ،عبدالعلی مزاری را به اسارت میگیرند و سر انجام به تاریخ  22حوت سال  ،1373در منطقۀ
چهار آسیاب والیت میدان وردک به شهادت میرسانند و پس از آن با هلیکوپتر پیکر بیجان او را انتقال میدهند و
در منطقۀ ده سفید (سپین ده) در والیت غزنی در یک ویرانه میاندازند .عکسهایی که از زمان اسارت و شهادت او به
نشر رسیده است ،نشان میدهد که شهید مزاری بدترین شکنجه را متحمل شده است.
شهادت رهبر شهید ،محبوبیت او را بیش از هر زمان دیگر به نمایش گذاشت .مردم ،پیکر او را از غزنی تا به بامیان
و پس از آن تا مزار در میان خروارهایی از برف به دوش کشیدند .با شهادت رهبر شهید ،غرور خلق شدۀ مردم ستم
کشیدۀ هزاره شکسته شد و این مردم با یک دنیای سرخوردگی مواجه شدند .اما مسیر برای این مردم مشخص شده
بود که باید بپیمایند .مزاری ،آغاز یک شکوه بود .شکوه افتخار و رویای زندگی .صداقتمندی و شکوه مزاری را میتوان
در ویدیوهای سخنرانی و مجموعه سخنرانیهای او در کتاب تحت عنوان «احیای هویت» که به عنوان میراث بزرگ از
او برجا مانده است ،پیبرد و درک نمود.
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مقولهای مشهوری است که میگویند ،هر ناممکنی که به مردم تعلق گیرد ،ممکن میشود .از سوی دیگر ،هیچ ارادهای
نمیتواند که بر ارادۀ جمعی مردم غالب آید .یکی از کارهایِ که این گفتهها را عینیت میبخشد ،ارادۀ جمعی مهاجران
افغانستان مقیم هالند در اعمار و راه اندازی مرکز فرهنگی کاتب است .بدون شک ،در فقدان ارادۀ جمعی ،رسیدن مرکز
فرهنگی کاتب تا به مرحلۀ کنونیاش ،اگر ناممکن نبود ،واقعا دشوار بود .تصمیم جمعی و اشتراک همگانی ،کار این
مرکز را سهل و آسان ساخت .احیا و ارج گذاری به ارزشهای فرهنگی ،عاملی است که مردم را به صورت خود جوش،
وادار در سهم گیری اعمار مرکز فرهنگی کاتب نمود .این کار جمعی ،بهصورت عینی نشان میدهد که مردم افغانستان
تاریخی بومی و کشوری خویش میباشد.
به چه اندازه باورمند به ارزشهای فرهنگی و شخصیتهای
ِ
افغانستانیهای مقیم کشور هالند که بخشی از آنها سالیان متمادی را دور از وطن و دور از حوزۀ تمدنی ،فرهنگی
و مردم خویش زیست دارند اما هرگز گذشتههای تاریخی خویش را به باد فراموشی نسپرده اند .بازگشت به اصالت
فرهنگی و زیست با هویت اصیل شان ،سرشت زندگی این مردم میباشد .بر همین مبنا ،همه بهصورت تک صدا و
یکدست در حول نام کاتب گرد هم آمدند تا از یک سو ،نام این شخصیت بیبدیل تاریخی خویش را همواره جاویدان
و زنده نگهدارند و از سوی دیگر با حفظ میراثهای ارزشمند تاریخی خود ،نسل جدید خویش را با هویت فرهنگی شان
آشنا سازند .هستۀ اصلی کارهای مرکز فرهنگی کاتب را مردم تشکیل میدهد که بهصورت خود جوش و داوطلب در راه
اندازی آن سهم گرفته اند/میگیرند .این اصل را میتوان یکی از نقاط برجسته و متمایز این مرکز نسبت به مراکز دیگر
دانست .مردم ،هم در کارهای نرم افزاری و هم در کارهای سخت افزاری مرکز کاتب سهم گرفته اند .بخش نرم افزاری
آن ،کمکهای نقدی بالعوض ،تالش برای تدارکات ،برنامه ریزی ،ثبت و راجستر مرکز را در بر دارد که عالقه مندان
بهصورت داوطلب و بدون کدام چشم داشت مادی به این کار همت گماشته اند .بخش سخت افزاری آن ،شکل و شمایل
دادن و اعمار ساختمان مرکز میباشد .در این بخش نیز مردم با تحمل کارهای طاقت فرسای فزیکی اما با اشتیاق تمام
بهصورت داوطلبانه ،سهم فعاالنه گرفته اند .کسانی که در این بخش سهم فعال داشتند ،بهصورت منظم و تقسیم در
تیمهای مشخص ،روزانه از ده تا شصت نفر برای سه ماه در کار اعمار مرکز شرکت داشتند .این کار ارزشمند مردم،
کمک بیشائبهای برای مرکز فرهنگی کاتب پنداشته میشود و هزینۀ هنگفت مالی را از دوش این مرکز برداشته است.
ارزش مادی این کار گروهی مردم در حدود  200000یورو تخمین میگردد که مرکز فرهنگی کاتب را یاری رسانیده
است .این مبلغ ،مقدار کمی نیست و پرداخت آن نیز به سادگی ممکن نیست ،تنها رغبت مردمی و ارادۀ قاطع و مشترک
مردم است که آن را ساده میسازد .ریاست مرکز فرهنگی کاتب و دست اندرکاران این مرکز ،از تمامی کسانی که در
بخشهای مختلف راه اندازی این آدرس فرهنگی ،اجتماعی و هویتی مردم افغانستان سهم گرفته اند که در حقیقت از
خود شان میباشند ،صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری دارد.

افتتاح مرکز فرهنگی کاتب
رضا بشردوست
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دنیای مهاجرت ،دنیای دوگانگی فرهنگی است .انسان مهاجر در میان دو فرهنگ معلق میماند .از یک سو ،در تپش
حفظ فرهنگ بومی خود میباشد و از سوی دیگر ،مجبور است که فرهنگ کشور میزبان را قبول نماید و راه تعامل با
آن را به پیش گیرد .در چنین شرایط ،زیستن با فرهنگ بومی در سایۀ فرهنگ جدید ،برای فرد مهاجر دشوار به نظر
میرسد .اینکه خانوادههای مهاجران چگونه بتوانند فرزندان خود را با فرهنگ بومی شان آشنا سازند و به آنها هویت
بخشند ،کار سادهای نیست که یک فرد و یا یک خانواده به تنهایی قادر به انجام چنین امر دشوار باشد .اینکار فقط با
تالشهای همگانی و همسویی جمعی از مهاجران همفرهنگ ،ممکن به نظر میرسد .افغانستانیهای مهاجر در کشور
هالند ،سالهاست که چنین دشواری را پشت سر گذرانده اند .اما در این اواخر ،جمعی از چهرههای فعال فرهنگی و
اجتماعی کشور ،مقیم در هالند ،در صدد از میان برداشتن این خال بر آمده اند ،تا هم بتوانند نسل جدید مهاجران مقیم
هالند را با فرهنگ ،رسوم و عنعنات کشور آشنا سازند و از سوی دیگر ،همبستگی ،اتفاق و همسویی مردم افغانستان را
نیز به نمایش بگذارند .برحسب همین ضرورت ،پس از تالشهای پیگیر و مداوم ،مرکز فرهنگی کاتب ،با خدمات فراگیر
و همه پذیر ،در شهر بیفرویک هالند ،آغاز به فعالیت نموده است.
روز شنبه 28 ،فبروری  ،2015همایش باشکوهی به مناسبت گشایش مرکز فرهنگی کاتب در مقر این مرکز برگزار شده
بود .مسئولین سفارت افغانستان در هالند ،چهرههای سیاسی ،علمی ،فرهنگی و ورزشی از سراسر کشورهای اروپایی،
استرالیا ،همچنان از داخل کشور و نیز شهروندان هالندی در مراسم افتتاحیه مرکز فرهنگی کاتب ،با شوق و رغبت
تمام ،حضور یافته بودند .در این مراسم ،عالوه بر بررسی اهمیت راه اندازی مرکز فرهنگی کاتب ،شخصیت چند بُعدی
پدر تاریخ نگاری معاصر افغانستان ،عالمه فیض محمد کاتب و نقشی را که این شخصیت شهیر کشور برای همسویی،
حفظ هویت تاریخی و روشنایی زوایای تاریک تاریخ کشور ،بازی کرده است نیز مورد موشگافی و بحث قرار گرفت .در
واقع ،برنامۀ افتتاحیه مرکز فرهنگی کاتب را میتوان یک برنامۀ کاتب شناسی خواند.
استاد عزیزاهلل شفق ،شخصیت پرآوازه و سخنور شهیر کشور ،یکی از سخنرانانی بود که به این مراسم اهمیت ویژهای
بخشیده بود .وی عالمه کاتب را از چندین زاویه به معرفی گرفت .به باور آقای شفق ،عالمه کاتب ،الگویی خوبی از
توانایی و دانایی است .وی افزود ،عالمه کاتب برای بازگویی واقعیتها و روشنگری میان مردم ،نخست خود را توانمند
ساخت؛ او به صورت همزمان به چندین زبان دنیا مسلط بود ،با علوم متداول زمان دست باالیی داشت؛ فقه و شریعت
را به خوبی میدانست .بر اساس همین دانایی و توانایی ،عالمه کاتب همواره نقاط مشترک اعتقادی ،فقهی و فرهنگی
را برای همسویی مردم ،برجسته میساخت .استاد شفق ،در بخش دیگری از سخنان خود ،به نقش آثار به جامانده از
کاتب پرداخت و مردم را به مطالعه و تحقیق آثار بیبدیل عالمه تشویق نمود .همچنان وی افزود ،شناخت افغانستان،
منوط به شخصیت واقعی کاتب است؛ با شناخت کاتب و آثار او میتوان که به معضل کنونی کشور نقطۀ پایان گذاشت.
خانم صالحه سنجر ،مسئول فرهنگی سفارت افغانستان در هالند ،سخنران دیگری این محفل بود .خانم سنجر ،راه
اندازی مراکز فرهنگی در خارج از کشور را در خور ستایش و پر اهمیت خواند .وی در بخشی از سخنان خود ،عالمه کاتب
را شخصیت چند بُعدی خواند و گفت که مال فیض محمد کاتب ،یکی از چهره های برجستۀ تابناک و پُر آوازۀ کشور
است .وی همچنان ،راه اندازی مرکز فرهنگی کاتب را یک گام مؤثر برای حفظ فرهنگ کشور خواند و در راه اندازی
فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی ،آموزشی و پرورشی را از سوی سفارت افغانستان مقیم در هالند ،وعده داد .داکتر طاهر
شاران ،شخصیت علمی ،دانشمند فزیک اتمی و رییس شورای جهانی هزارهها ،نیز در مراسم افتتاحیه مرکز فرهنگی
کاتب سخن گفت .وی ضمن پر اهمیت خواندن راه اندازی این مرکز گفت که مسئولیت استفاده از این نوع مراکز
فرهنگی ،معرفی فرهنگ مردم افغانستان است .وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :بعضی ها میگویند که کاتب
بیهقی ثانی است اما با توجه به نقشی که کاتب در تاریخ افغانستان ایفا نموده است در واقع ،بیهقی کاتب ثانی است.
مردم افغانستان ،راه پُرخم و پیچ مهاجرت را پیمودهاند/میپیمایند .اینکه خود را چگونه به یکی از کشورهای اروپایی و
یا دیگر قارهها میرسانند ،تصور آن دشوار است .رسیدن به یک کشور یک طرف ،و بحث ماندن در آنجا از طرف دیگر،
معضلهای است که مردم افغانستان با آن دست و پنجه نرم میکنند .چی بسا کسانی هستند که برای نجات از مرگ در
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کشور ،اما در مسیر پرخوف مهاجرت ،با مرگ دست و پنجه نرمکنند و خود را در جایی میرسانند؛ اما دوباره از آنجا
اخراج میشوند .خانم انامریتا ،مدافع حقوق بشر در کشور هالند که در مراسم افتتاحیه مرکز فرهنگی کاتب حضور یافته
بود ،به این مشکل بزرگ مهاجران افغانستان اشاره داشت .وی گفت ،مهاجران افغانستان ،در وضعیت بدی قرار دارند.
سفارت افغانستان در خروج مهاجران از هالند نباید همکاری نماید .وی به طور صریح با خطاب به مسئولین سفارت
افغانستان و اشتراک کنندگان در مراسم گفت ،خوب است که مسئولین سفارت افغانستان در اینجا حضور دارند باید
یاد آور شوم اگر که وزارت عدلیه هالند تصمیم به اخراج مهاجران افغانستان از این کشور گرفت ،سفارت نباید با دولت
هالند همکاری نماید تا دولت مجبور شود که این مهاجران را بپذیرد .مهاجران افغانستان ،مستحق اند تا پذیرفته شوند
و برای آنها باید سهولت ایجاد شود .گفتنی است که دولت هالند ،در این اواخر تصمیم به اخراج چندین تن از مهاجران
افغان در کشور هالند داشتهاست.
داکتر همت فاریابی ،یکی از کسانی دیگری بود که در این مراسم ،ویژگی شخصیتی و آثار کاتب را مورد واکاوی علمی
قرار داد .به باور آقای فاریابی ،آثار کاتب یک سرمایۀ عظیم و بیبدیل فرهنگی و تاریخی کشور است .وی به این نکته
اشاره داشت که بدون عبور از آثار کاتب ،دستیابی به تاریخ افغانستان ناممکن است .آقای فاریابی افزود که عالمه کاتب،
با نکته سنجی و ظریف اندیشی خود ،بر ابعاد مختلف زندگی مردم افغانستان ،دیدگاه وسیع و همه جانبه داشت .به باور
آقای فاریابی ،تاریخنگاری کاتب ،بینظیر است .داکتر فاریابی یکی از چهرههای فعال فرهنگی و اجتماعی کشور ،مقیم
در اروپا است؛ وی فدراسیون ترکتباران افغانستان (فیفتا) را در اروپا پایه گذاری نموده است.
جنرال عظیم بشرمل از دیگر سخنرانانی بود که در این برنامه ایراد سخن نمود .وی ایجاد مرکز فرهنگی کاتب را یکی
از ضرورتهای اساسی خانوادههای افغان در هالند دانست که این مرکز در یک موقعیت بسیار خوب و با ظرفیت عالی
تاسیس گردیدهاست .آقای بشرمل ،این دستاورد بزرگ را به همۀ افغانها تبریک و تهنیت گفت .آقای بشرمل ،در بخش
دیگری از سخنان خویش ،عالمه کاتب را تاریخ نویس و قلم بدست بیبدیل در تاریخ افغانستان خواند و نامگذاری این
مرکز را بنام این شخصیت بزرگ ،عمل بسیار نیکو ،بجا و مایۀ تقویت وحدت و همدلی میان افغانها ارزیابی کرد .وی
افکار مجری در ریاست و اداره مرکز فرهنگی کاتب را بسیار شایسته و در راستایی تقویت همدلی و یکسویی مردم
افغانستان تلقی کرد و بر تداوم همین شیوۀ مدیریتی تاکید کرد.
در انتهای برنامه افتتاحیه مرکز فرهنگی کاتب ،حاجی عنایت علیزاده ،یکی از چهرههای فعال فرهنگی و اجتماعی،
طی یک بیانیه ،برنامهها و اهداف این مرکز را به معرفی گرفت .در بیانیه آمده بود که مرکز فرهنگی کاتب ،یک نهاد
فراگیر ،عمومی و همه شمول است که به دور از معیارهای قومی ،زبانی ،مذهبی ،سمتی و گروهی برای مردم افغانستان
در کشورهالند و شهرهای حومۀ آن راه اندازی شده است .در بخش دیگر این بیانیه آمده بود که در آینده های نزدیگ،
مرکز فرهنگی کاتب ،عالوه بر برنامههای فرهنگی ،میزبان برنامههای معنوی و اجتماعی از قبیل برنامههای تولد ،عروسی
و سالگیرههای ازدواج خواهد بود .هدف عمده راه اندازی از این برنامهها ،تقویت و معرفی فرهنگ اصیل مردم افغانستان
خوانده شده است .همچنان این مرکز با راه اندازی کالس های آموزشی زبان دری و مسایل اعتقادی برای جوانان و
نوجوانان مقیم هالند ،برای آشنایی بیشتر آنها با فرهنگ اصیل و بومی شان ،فعالیت میکند .آقای علیزاده در بخش
دیگری از این بیانیه گفت این مرکز برای وحدت ملی و همبستگی میان مردم افغانستان تالش مینماید .حاجی عنایت
علیزاده ،چهرۀ فعال اجتماعی و فرهنگی است .او ریاست مرکز فرهنگی کاتب را به عهده دارد .وی بنیاد خیریه آگاه را
برای دستگیری و حمایت از مردم افغانستان و محو بیکاری و فقر ،در کابل را نیز به راه انداخته است .وی در چارچوب
همین بنیاد ،مراکز آموزشی ،برنامههای مسلکی سازی ،توانمند سازی بانوان و جوانان را به طور عملی به اجرا در آورده
است.
مرکز فرهنگی کاتب ،یک نهاد مدنی ،فرهنگی و اجتماعی همهگیر است که تمامی مردم افغانستان را زیر چتر فعالیتهای
خویش قرار میدهد .این مرکز که از چندین سال به اینسو ،در موردش میان فعاالن فرهنگی ،اجتماعی و مدنی رایزنی
وجود داشت ،سرانجام با همکاری جمعی مردم ،در اوایل سال جاری ،کار ساخت ساختمان آن به پایۀ اکمال رسید و
اساسنامۀ آن در دستگاه حکومتی کشورهالند ثبت شد و نیز جواز فعالیت خود را از سوی شهرداری شهر بیفرویک ،به
دست آورده است .این مرکز ،به نام عالمه فیض محمد کاتب که یک نقطۀ مشترک در میان مردم افغانستان پنداشته
میشود ،نام نهاده شده است .عالمه کاتب ،تاریخنگار رسمی دولت افغانستان است .او را به عنوان یک شخصیت ،پرکار،
دقیق نویس و ظریف اندیش میخوانند .آثار او دقیق ترین و با اعتبار ترین آثار در تاریخ افغانستان است .عالمه کاتب،
واقعیتهای تمامی جوامع افغانستان را با قلم خود نگاشته است؛ از همین رو ،جایگاه ویژهای در میان مردم دارد .یکی
از علتهای نامگذاری این مرکز فرهنگی به نام او ،فعالیتهای بینظیر فرهنگی و شخصیت فراگیر او میباشد تا تمامی
اقوام افغانستان در یک همسویی در این مرکز گرد هم آیند.
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مرکز فرهنگی کاتب ،مرکز بزرگ تجمع افغانستانیهای مقیم هالند و کشورهای همجوار آن است .اکنون این مرکز به
یک آدرس دقیق فرهنگی و اجتماعی برای تمامی مهاجران افغانستان مبدل گشته است .مرکز فرهنگی کاتب ،از بدو
راه اندازی اش تاکنون ،برنامههای زیاد دادخواهی ،فرهنگی و اجتماعی را از سوی اقشار مختلف اجتماعی میزبانی کرده
است .فعالیتهای مرکز فرهنگی کاتب ،برپایۀ همپذیری ،وحدت و یکپارچگی مردم افغانستان استوار است .به قول
مسئولین این مرکز ،معیارهای قومی ،زبانی ،مذهبی و وابستگیهای سیاسی که کشور را از درون پارچه پارچه ساخته
است ،مرکز فرهنگی کاتب ،این مرزها را شکستانده و کوشیده است که یک الگویی از همدیگر پذیری و وحدت برای
مردم داخل کشور باشد .تا هنوز ،برنامههایی که در این مرکز تدارک دیده شده اند ،اقوام گونگون افغانستان اعم از هزاره،
پشتون ،تاجیک ،ازبک ،قزلباش و پیروان مذاهب شیعه و سنی در آن شرکت داشته اند .عالوه بر آن ،افراد غیر مسلمان
اهل افغانستان نیز در این مرکز سهم دارد.
مرکز فرهنگی کاتب ،حتا پیش از این که به طور رسمی افتتاح شود ،برای رفع نیازمندیهای مردم ،برنامههای اجتماعی
و فرهنگی را میزبانی کرده است .در سال گذشته ،مراسم عزاداری ماه محرم در همین مرکز برگزار شده بود .پس از آن
نیز مردم به طور مداوم برای برگزاری برنامههای مختلف خویش همچون ،ختم قرآنکریم ،مراسم فاتحه خوانی و نذر
در این مرکز رجعت نموده اند .این مراسم ،از سوی طیفهای مختلف اجتماعی که پیروان مذاهب شیعه و سنی بوده
اند و نیز از نگاه تعلق تباری به اقوام چون هزاره ،تاجیک و قرلباش مربوط بوده اند ،برگزار شده است .از برنامههای
همگانی دیگری که در این مرکز برگزار شده بود ،میتوان از گردهمایی و دادخواهی برای سی و یک مسافر ربوده شدۀ
هزاره و برنامۀ دادخواهی از قتل فرخنده نام برد .سی و یک مسافر هزاره ،در چهارم ماه حوت سال  1393در مسیر
کابل ــ قندهار در منطقۀ شاهجوی والیت زابل ،پس از شناسایی هویت شان ،از موترهای مسافربری پیاده ساخته
میشوند و ربوده میشوند .همچنان قتل فرخنده ،خانم جوان  27ساله ،یکی از فجیع ترین قتلی است که دو روز پیش
از سال  1394در زیارت شاه دوشمشیره به اتهام سوزاندان قرآن کریم که هیچگاهی ثابت نشد ،از سوی گروهی از مردم
خشمگین اتفاق افتاد .در آستانۀ سال جدید خورشیدی ( )1394برنامۀ شادی بخش تجلیل از جشن باستانی نوروز
و جشن طبیعت ،در مرکز فرهنگی کاتب برگزار شد .در این جشن ،دهها تن از افغانستانیهای مقیم هالند از سراسر
این کشور و همچنان از کشورهای دیگر اروپایی حضور یافته بودند و با شادمانی و خوشی جشن بزرگ فرهنگی شان
را گرامی داشتند .اشتراک کنندگان در این جشن ،به بازگویی سنتهای فرهنگی ،رسوم و عنعنات بومی و ملی کشور
پرداختند و فرهنگ کشور را برای جوانان و نوجوانانی که در افغانستان زیست نداشته اند ،به معرفی گرفتند .یکی از
جشن های دیگر مردمی ،عید سعید فطر میباشد .عید فطر نیز به رسم عنعنات کشور در این مرکزتجلیل و هم چنان
نماز عید برپا گردید.
عالوه بر همایشهای فرهنگی ،ملی و عنعنوی کشور در مرکز فرهنگی کاتب ،کالسهای آموزشی در بخش آموزش
زبان پارسی دری و آموزش عقاید برای کودکان و نوجوانان مهاجر در کشور هالند نیز راه اندازی شده است .کودکان و
نوجوانان ،برای یاد گیری زبان شیرین مادری شان ،با شوق و رغبت در این مرکز مراجعه میکنند و به فراگیری زبان
میپردازند.
فقدان یک آدرس مشخص برای همایشها و مراسم عنعنوی و مذهبی ،یکی از مشکالت جدی برای مهاجران اهل
افغانستان مقیم هالند بود .اکنون با فعالیتهای مرکز فرهنگی کاتب ،مشکل مردم برطرف شده و به طور آزاد در زمان
دلخواه ،با هزینۀ کمتر و آزادانه مراسم خویش را برگزار مینماید .از سوی دیگر ،مدیریت برپایی مراسم مذهبی به دست
خود مردم افغانستان افتاده است .پیش از این افراد نفوذی و تفرقه افگن در فقدان یک آدرس دقیق اجتماعات مردم
افغانستان ،از این مردم استفادۀ ابزاری مینمود .با راه اندازی مرکز فرهنگی کاتب ،دست استفاده جویان تفرقه افگن در
میان مردم ،کوتاه شده است.
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کابل ،شهر بینام و نشان است .شهری که نمیتوان آدرس خود را بر اساس نام جادهها و کوچهها پیدا کرد .وقتی در
این شهر پرسه بزنی در میان خانههای مجلل و خانههای گلین ،در هر کوی و برزن این شهر ،منارهای بلند آبی رنگ و
سفید رنگ مسجدهای مجلل ،دید چشمانت را به سوی خود میکشاند .در کابل ،مسجد ،دقیقترین آدرسی است که
میتوانی مسیرت را بیابی .کابل نشینان فقط با نام مسجدهای این شهر آشنا اند و تنها از این طریق میتوانند نشانی
خانۀ خود و دوستان خود را پیدا کنند .نامهای کوچههای کابل ،با نامهای مسجدهای این شهر گره خورده اند .مسجد
تذکرۀ کابل است .با گذشت هر روز به شمار کابل نشینان افزوده میشود .مردم ،روستاهای خود را رها میکنند و رهسپار
کابل میشوند؛ با این حال به شمار مسجدهای این شهر نیز روزبهروز افزوده میشود.
با توجه به هزینههای ساختوساز این مسجدها و نحوۀ استفاده از آن ،مردم در این باره دیدگاههای متفاوتی دارند .یکی
از این مسجدسازیها به گرمی استقبال میکند و دیگری به دلیل موجودیت فقر در میان مردم و هزینههای سنگین آن،
در این باره چندان نظر خوش ندارد .حسین بخش ،مرد میان سالی است که در میان کراچی خود در کنارجاده روبهروی
آفتاب نشسته است ،او منتظر است که کسی از دکانهای اطراف او چیزی را بخرد و تا بتواند در بدل پول ،آن را به
مقصد خریدار برساند .به او نزدیک میشوم و سالم میدهم .پس از تعارفهای معمول و احوال پرسی ،دقیق های چند با
او صحبت میکنم .او با وجودی که از سختیهای کار خود بازگو میکند اما با خوشحالی میگوید ،از اینکه دست اش
پیش کسی دیگر دراز نمیباشد ،خدا را شکر میکند .از او محل زندگیاش را میپرسم و میگویم که در کدام مسجد
شریک (عضو) است ،او در پاسخم با لبخند میگوید« :آدم فقیر کجا و مسجد کجا؟» او دو سال است که در کابل زندگی
میکند .وی میگوید که در کابل مسجدهای کالن و قشنگ ساخته می شود ،آدمهای غریب نمیتوانند که در این
مسجدها شریک (عضو) شوند؛ چون پول زیاد کار دارد .مردمی که از روستاها در کابل میآیند و بخاطری که به قول خود
آنها در غم و شادی محل زندگی خود شریک باشند ،باید در بدل پول ،عضو مسجد آن محل شود .کسانیکه در مسجد
عضویت میگیرند در حدود سی هزار تا پنجاه هزار افغانی باید بپردازند .شیخ سلمانعلی از جمل ه آخوندهایی است که

مدتهای زیادی در روستاها مال امام بوده است .او اکنون در کابل زندگی میکند .او در بارۀ مسجدهای که در کابل
ساخته میشوند ،میگوید :با وجودی که در شهرها مسجدهای بزرگ با هزینههای هنگفت ساخته میشوند اما استفاده
از آن بسیار اندک است .او می گوید :در روستاها (روستاهای هزارستان در مرکز افغانستان) مسجدهایی که با هزینه
های اندک ساخته میشدند اما از آن بیشترین استفاده صورت میگرفت .از این مسجدها برعالوۀ محل نمازگزاری ،از
آن برای مراسم خیرات (ختم قرآن و فاتحه خوانی) ،مراسم عروسی ،پذیرایی از مسافران ،محل آموزش علوم دینی و
همچنان برای انجام مراسم مذهبی و برنامههای فرهنگی استفاده میشد .اما به باور او در اکثر این مسجدهای مجلل
کابل بجز از مراسم فاتحه خوانی و تشییع جنازه استفادۀ دیگری از آن صورت نمیگیرد .او میگوید در طول  24ساعت،
دروازه های این مسجدها فقط در وقت نماز شام به روی مردم باز میباشد.
ضیا صادق ،یکی از دانشجویان دانشگاه کابل در مورد افزایش اعمار مسجد ،دیدگاه متفاوتی دارد .به باور او افزایش تعداد
مسجدهای مجلل ،حکایت از زندگی روستایی در شهر دارد .او می گوید که این مسجدها حاصل رقابتهای قبیلوی
مردم روستایی شهر نشین میباشد .به نظر او ،نحوۀ استفادۀ کنونی از مسجدها در شهرها باید تغییر کند .او میگوید،
شیوۀ استفادۀ کنونی از مسجد ،برای برخي از مردم سهولت ايجاد نمیکند و بعضا باعث ایجاد تنشها در جامعه میشود.
ن با صداي بلند پخش شود ،پخش
وی می افزاید ،در مسجدهای شهرها اکنون معمول شده است که گاه و بیگاه خواند 
نوارهای طوالنی پس از اذان و غيره عمل هاي غير ضروري باعث اذیت مردم میشود .هم چنان در روزهای محرم راه
اندازی کاروانهای سینه زنی ،زنجیر زنی و حتا تيغ زنی برای عزاداری در جادهها از سوی برخي از این مسجدها ،باعث
تنش در جامعه شده و این مراسم خونين و تن هاي عريان و به خون آغوشته ،مردم را اذیت میکنند .او می گوید،
ی کند اما
باوجودی که سرمایه های بزرگ مردم در اعمار این مسجدها غرق میشود و ساحههای بزرگی را احتوا م 
میزان استفاده از آن کم است .به باور او ،مسجدها باید به محل تبادل افکار تبدیل شود ،باید در مسجدها مرکز مطالعه و
کتابخانه افزوده شود تا مردم و به خصوص قشر جوان جامعه ،از این مزایای مسجد مستفید شوند .بايد مساجد در كنار
غم در خوشي و شادي مردم نيز سهيم باشد.

استفادههای ابزاری از مسجدها
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ش ها و حرکت های مسلمانان عمدتا از این مراکز سوق داده شده اند/
مسجد ،مرکز مهم دینی مسلمانان است .جنب 
میشوند .با توجه به افراط گرایی در دنیای اسالم در سالهای اخیر ،انگشت های اتهام بخاطر ترویج افکار تندروانه
در میان مسلمانان و تفرقه افگنی در میان مسلمانان ،به سوی این مرکز مهم دینی مسلمانان نیز بلند شده است .ضیا
صادق ،با اشاره به تنش قومی/مذهبی که در سال  1391درمسجد خوابگاه دانشگاه کابل راه اندازی شده بود ،میگوید :از
برخی مسجدها ،استفاد ه های ابزاری برای ایجاد دشمنی و تفرقه افگنی در جامعه استفاده میشود .تنش قومی/مذهبی
میان دانشجویان دانشگاه کابل حکایت از همین مسئله دارد .این تنش در دانشگاه کابل بخاطر برگزاری مراسم مذهبی
عاشورا میان مسلمانان سنی مذهب و شیعه مذهب به میان آمده بود .به باور آقای صادق در تعدادی از مسجدها ،افکار
تندروانه و ضد دولتی تبلیغ میشود و همچنان هستند تعدادی از مسجدها که مال امامان آن علیه مذاهب اسالمی که
خود پیرو آن مذهب نیستند ،تبلیغ میکنند .دولت نیز چندین بار از موجودیت چنین مسجدها و مال امامان در کابل
و دیگر والیتهای افغانستان خبر داده است .او میافزاید ،بعضی از مسجدها هستند که از سوی برخی افراد برای قدرت
نمایی ،در محلهای مزدحم و خالف نقشۀ شهرداری اعمار می شوند .این مسجدها برای مردم مزاحمت ایجاد مینماید.
در کابل ،مردم به طور گسترده دست به اعمار مسجد زده اند؛ اي كاش همۀ مسجدها مطابق نقشه و پالن شهری به
صورت منظم و با امكانات مناسب اعمار مي گرديد.
متاسفانه تعدادی از مسجدها با کمکهای مالی از سوی برخی از کشورهای ذي عالقه بخاطر حفظ منفعت شان ساخته
شده اند که مسئولین گماشته شده در این مسجدها به نفع همان کشور تبیلغ میکنند .در حقيقت ،این گونه مسجدها
نه تنها به نفع دین نمی باشد بلکه تهديدی است در برابر امنيت ملي و آسايش مردم در كشور .در نهايت این مسجدها
هم به دين و هم به مردم صدمۀ بزرگ و جبران ناپذیر وارد می نماید و باعث تنش و تفرقه در كشور و جامعه مي گردد.
این نوع مساجد شامل جوامع سنی مذهب و شیعه مذهب میشود .این نوع مساجد در اسالم پیشینۀ تاریخی نیز دارد
که در صدر اسالم به نام مسجد ضرار نامیده می شدند.
با وجودی که مسجدهای زیاد و با پولهای هنگفت در شهر کابل ساخته شده است اما دروازههای اکثر آنها روزانه
بسته می باشد .برای تهیۀ این گزارش به مسجدهای زیادی سرزدم که اکثرا با دروازههای قفل این مسجدها مواجه
شدم .تعدادی از مساجد بودند که در هنگام اذان ظهر فقط همان موذن حضور داشت و دیگر بس .در جریان این باز
دید خود از مسجدها ،فقط به یک مسجد برخوردم که در آن یک کتابخانۀ فعال با تعداد کتابهای دینی وجود داشت.
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رنج کاتب بی پایان است .او در شرایط بغرنج اجتماعی و سیاسی با رنجهای بیشماری زندگی کرد .وی با تحمل درد
و شکنجه ،برای عدالت و انسانیت قلم و قدم زد و سر انجام به اثر ضرب و شتم از سوی امیر حبیب اهلل کلکانی ،دچار
مریضی شد و جان باخت .او را در چنداول کابل در کنارۀ کوه چنداول بر فراز یک تپه دفن نمودند .اکنون او در میان
یک قبر ویرانه خوابیده است .کاتب همانطور که در زمان زندگی خود بیگانه زیست اکنون پس حیات خود حتا در میان
مردگان نیز بیگانه است .در محلی که مقبرۀ کاتب قرار دارد ،اکنون بنام تپۀ زیارت قرآن یاد میشود.
ویرانی قبر کاتب ،دلیل اصلی بیگانه بودن او در میان مردگان است .او در میان یک قبر سر گشوده خوابیده است؛ قبری
که میتوان حتا استخوان هایش را از دور دید .اکنون که در حدود ن ّود سال از وفات او می گذرد ،ولی تا هنوز کاتب
ستیزی و کاتب هراسی به شدت جریان دارد .از همین رو تا هنوز یک بنای یادبودی بر مقبرۀ کاتب اعمار نشده است.
مقبرۀ کاتب هر روز ویرانه و ویرانه تر شده است .از چندین سال به این سو تالش های زیادی برای اعمار بنای یاد بود
بر مقبرۀ کاتب جریان دارد اما نتیجهای در پی نداشته است .رضا کاتب ،یکی از نوادگان فیض محمد کاتب هزاره ،از
جمله کسانی است که در این مورد تالش های زیادی را به خرچ داده است ولی هیچ نتیجه ای به دست نیاورده است.
کاتب هزاره ،یکی از تاثیر گذار ترین چهره دوران متاخر تاریخ افغانستان است .او مهم ترین میراث فرهنگی را از خود
به یادگار گذاشته است .حفظ میراث های فرهنگی و زنده نگهداشتن چهرههای برجسته فرهنگی ،یکی از وظایف اصلی
وزارت اطالعات و فرهنگ است .این وزارت عالوه بر این که آثار دست نوشتۀ کاتب را حفظ و به دسترس مردم قرار می
دهد ،مقبرۀ کاتب نیز یکی از میراث های فرهنگی است که باید آن را حفظ نماید .رضا کاتب می گوید ،بخاطر اعمار
مقبرۀ کاتب به طور رسمی به وزارت اطالعات و فرهنگ عریضه نموده است اما این نهاد هیچ توجهی به آن نداشته و
خیرین
پاسخی ارائه نکرده است .آقای رضا کاتب می افزاید ،عالوه بر وزارت اطالعات و فرهنگ ،این مسئله را با بزرگانّ ،
و تجاران نیز در میان گذاشته است ولی جز وعدههای میان خالی ،چیز دیگر از این اشخاص در یافت نکرده است .به
باور رضا کاتب ،این مسئله تنها منحصر به مقبرۀ کاتب نیست بلکه بزرگان هزاره برای حفظ میراث های تاریخی شان به
صورت کل بی توجه اند و برای آنها ارزش قائل نیستند .وی میگوید ،برای اعمار یک بنای یادبود بر مزار شهدای افشار
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در محل قبر دسته جمعی در ساحۀ افشار و بازسازی زیارت رهبر شهید در مزار شریف ،با بزرگان صحبت کرده است ولی
هیچ کس به این امر ،توجهی نکرده اند .به باور رضا کاتب ،با گذشت هر روز ،مخالفان شهدای افشار در صدد آن اند که
هیچ اثری از این قبر باقی نماند و ساحۀ حرم رهبر شهید نیز با گذشت هر روز تنگ تر میشود و ساحات مربوط به آن
فروخته می شود .این بی توجهی در برابر شخصیتهای تاریخی و حادثات تاریخی پیامدهای ناگواری را برای نسل های
بعدی دارد .اگر میراث های تاریخی و شخصیت های تاریخی به فراموشی سپرده شود ،نسل های بعدی با تاریخ بیگانه
میشوند .بیگانگی با تاریخ دردی است که هزارهها طعم تلخ آن را چشیده اند و رنج آن را اکنون با خود حمل میکنند.
حاجی عنایت علی زاده ،یکی از چهرههای فعال اجتماعی و فرهنگی ،از جمله کسانی است که وعده قطعی اعمار بنای
یادبود بر مقبرۀ کاتب را داده است .وی در چارچوب بنیاد خیریه آگاه که خود ریاست اش را نیز به عهده دارد ،کار این
پروژه را عهده دار شد .پس از مدت یکسال گفتوگو با مردم محل در چنداول باالخره به تاریخ  24جوزای  1394کار
این پروژه را با حضور رضا کاتب و شماری از چهرههای اجتماعی و فرهنگی به طور عملی آغاز نمود .در این روز ،اولین
کلنگ برای آغاز کار این پروژه به زمین زده شد و کار پروژه به طور رسمی آغاز گردید .بر اساس گفتۀ آقای علی زاده،
این پروژه عالوه بر ساخت یک زیارت گاه بر مقبرۀ کاتب هزاره ،سنگ فرش و پخته کاری مقبره هایی که در کنار قبر
کاتب هزاره قرار دارد ،را نیز در بر دارد .اما با گذشت یک روز از آغاز کار ،شماری از مردم محل مانع کار شدند ،سنگ،
ریگ ،خشت و سمنتی که برای اجرای این پروژه آورده شده بودند از سوی مردم محل دور انداخته میشوند .کاتب
هزاره ،در هدیرۀ مردم چنداول دفن شده است .چنداول ،یکی از ساحات قدیمی هزاره نشین و شیعه نشین در کابل می
باشد؛ بسیاری از هزارهها و کاتب هزاره نیز در این ساحه ای از کابل زیسته است.
آقای علی زاده می گوید ،پس از مختل شدن کار ،دوباره با مردم محل تماس گرفته شده است و پس از تالش های زیاد
باالخره ریاست شورای قومی چنداول حاضر شد که یک نشست را ترتیب بدهد .این نشست چند روز بعد از مختل شدن
کار ،در یک بعد از ظهر در ماه مبارک رمضان ترتیب شد .این نشست را رییس شورای قومی چنداول ،در دفتر راهنمایی
معامالت خویش که در کوچۀ تکیه خانه عمومی چنداول قرار دارد ترتیب داده بود .در این نشست ،عباس دلجو ،تاریخ
نگار و نویسنده کتاب تاریخ باستانی هزاره ها و شماری از چهرههای اجتماعی و فرهنگی ،نیز حضور داشت .در ادامه
گفتوگو ،عدهای از مردم محل ،وجود مقبرۀ کاتب را در این ساحه کتمان نمودند و میگفتند که تا هنوز نامی از او را
نشینده اند چه برسد که مقبرۀ او در این جا وجود داشته باشد .از خانوادۀ او کسی در این جا حضور ندارد و عالوه بر
آن تا هنوز کسی از ورثۀ او حتا به زیارت قبر نیامده است .یکی از دالیل دیگر مخالفت مردم محل در برابر اعمار بنای
یادبود مقبرۀ کاتب این بود که می گفتند ،در صورت اعمار ،ممکن است که ورثۀ کاتب بیاید هدیره را دعوا نماید و دوباره
مردگان خود را در این جا دفن نمایند در حالی که این هدیره قومی ما است .در پاسخ این شبهه ،عباس دلجو گفت ،این
پروژه از سوی یک بنیاد خیریه اجرا می شود که هیچگاهی ادعای شخصی ندارد ،هدیره و مقبره را جز ورثه کسی دیگر
دعوا کرده نمی تواند؛ عالوه بر آن ،رضا کاتب از جمله ورثه های کاتب هزاره است؛ او با ُمهر و امضای رسمی خط می
دهد که هیچ گونه ادعایی در مورد این هدیره صورت نمی گیرد .این هدیره شما است و شما می توانید که مسئولیت
اجرای این پروژه را خود بدوش گیرید و فقط هزینۀ آن از سوی بنیاد خیریه آگاه پرداخته میشود .هم چنان یکی از
شرکت کننده گان مردم محل در این جلسه گفت ،این کار امکان ندارد چون هویت قومی هدیرۀ ما زیر شعاع نام کاتب
گم می شود؛ وقتی که مقبره کاتب اعمار شود این قبرستانی به نام کاتب یاد می شود دیگر کسی از قوم ما نام نمی
گیرد .آقای علی زاده گفت ،هدیرۀ شما به نام خود شما است؛ یک لوحه کالن هر نامی را که خود شما انتخاب کردید
می نویسیم و بر دروازۀ ورودی آن نصب می کنیم تاخاطر شما از این ناحیه جمع گردد .یکی از مشکالت دیگری که در
برابر اعمار مقبره کاتب قرار دارد ،دفن شدن او در یک قبر «سردابه» می باشد .قبر سردابه به قبری گفته می شود که
چندین تن در درون آن دفن می باشد .آقای علی زاده به مردم محل گفت ،وقتی این مقبره ساخته می شود ،به خود
قبر هیچ دخل و تصرفی صورت نمی گیرد؛ فقط باالی آن قالب بندی می شود و کسانی که در این جا مدفون اند نام
شان در کنار نام کاتب هزاره نوشته می شود.
در پایان ،مردم محل برای تصمیم نهایی در این مورد یک مهلت سه روزه خواستند تا در این مورد باهم مشوره نمایند
و تصمیم بگیرند .با پایان این مهلت ،شورای قومی محل موافقت خود را با اجرای این پروژه اعالن نکردند .با وجود که
بخشی عمده بودجه اعمار مقبره کاتب نیزتوسط یکی از شخصیت های خیر در اختیار بنیاد آگاه قرار داده شده بود ولی
به دلیل مخالفت مردم محل ،بنیاد خیریه آگاه نتوانسته است که این پروژه را اجرا نماید .سهم کاتب فقط رنج است .او
همانطور که در زندگی خود با رنج بی شمار زندگی سپری کرد ،اکنون استخوان های پیکر بی جانش در زیر نور آفتاب
باید رنج بکشد.
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تیمور غزنوی

تجلی هنر در مرکز فرهنگی کاتب
اورال /ویژه نامه کاتب

هنر ،یکی از ابزارهای زیبایی شناختی زندگی است .روح تمایالت و خواستهای زندگی جوامع بشری در قالب
هنر آن جامعه تجلی مییابد .هنر ،نقش بارزی را برای همزیستی ،زیبا زیستی و زندگی ایدهآل ،بازی میکند.
جامعۀ با احساس و با تخیل ،یک جامعۀ هنرمند و هنر پرور است؛ هنر میتواند که در اینجا به رشد و بالندگی
خود برسد .هنر با این ویژگیهای خود ،تأثیر بسزایی در زندگی انسانها دارد و در سمت و سو دهی جامعه،
نقش بازی میکند .از این میان ،هنر موسیقی ،یکی از قدیمیترین و تأثیرگذارترین هنر بشر است که در هر
مقطع تاریخی زندگی بشر تجربه شده است .انقالب ،حماسه ،عشق و عاطفه ،همه در قالب هنر موسیقی بازتاب
داده شده است/میشود .هنر موسیقی ،به رغم تمامی مخالفتها و دشمنیهای که در برابر آن ،در جوامع
سنتی و مذهبی وجود دارد ،اما توانسته است که صدای دلانگیز و الهام بخش خود را از این میان بلند کند
و به صدای دادخواهی همۀ تودهها مبدل شود.
در آستانۀ گشایش مرکز فرهنگی کاتب در شهر بیفرویک هالند ،هنر موسیقی تجلی ویژهای داشت .در واقع،
بخشی از هویت فرهنگی ما در قالب موسیقی ما بازتاب داده میشود .تجلی بخش این هویت ،صداهای
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جاویدان ،نواهای دلانگیز و حنجرههای طالیی اسطورههای موسیقی ما است .این صداها با پشت پا زدن به
قیودات خشک جامعۀ سنتی بلند شده است .نواختن و شنیدن موسیقی به این سادگی نبوده است که در
این خامه مرقوم میشود .با چی دشواریهای نبوده است که تارهای دمبوره؛ تارهای زندگی انسانهای آواره
و حیران به صدا در آمده است که حتا اکنون نمیتوان چنین دشواری را تصور کرد .ریاست مرکز فرهنگی
کاتب ،در آستانۀ گشایش این مرکز ،با دعوت از ستارههای طالیهدار ،صداهای جاویدان و چهرههای ماندگار
موسیقی کشور ،برنامۀ خود را شکوهمند نمود و به پاسداشت از حفظ اصالت فرهنگی و نقش مؤثر هنر و
هنرمندان در ایجاد صلح و همدیگر پذیری ،از طالیه داران و اسطورههای موسیقی کشور با اهدای لوح تقدیر،
قدردانی و سپاسگزاری نمود .داود سرخوش ،عبدالوهاب مددی و امان یوسفی ،سه چهرۀ ماندگار موسیقی و
هنری کشور ،مهمانان ویژۀ این برنامه بودند.
آنجا که صحبت از هنر و موسیقی است ،نمیشود که از داود سرخوش سخن به میان نیاورد .سرخوش ،قلب
تپندۀ هنر و موسیقی است .داود ،فریاد رهایی است؛ رهایی از ظلمت تاریخ و رسیدن برای عدالت .فریادهای
عدالتخواهی در ترانه و دمبورۀ او طنین افگنده است .بدون مبالغه ،شناخت موسیقی ما ،بدون شناخت داود
سرخوش ممکن نیست .به جز داود سرخوش ،چه کسی میتواند در «سرزمین من» ،قلب «داغدار» ما را به
تصویر بکشد و از بیخانمانی ما فریاد بر آرد« .غم دوری وطن» فقط با نوای سرخوش « َکنده» میشود .تنها
بامیان آرزوها «آه» میکشد و در حسرت دوری دیار ،میگوید «آدم بوره
سرخوش است که در حسرت شکوه
ِ
به میهن بخوانه بخوانه» .سرخوش ،مسیر سرخوشیهای تاریخ ما را رقم میزند .اهدای لوح تقدیر ،کوچکترین
قدردانی است که در برابر کارهای بزرگ یک رقم زن تاریخ صورت میگیرد.
کمتر افغانی را میتوان یافت که به ترانۀ جاویدان و ماندگار «وطن عشق تو افتخارم» گوش فرا نداده باشد و
چندین بار آن را با عشق و عالقه نشنیده باشد .این ترانۀ ماندگار ،فقط در درون مرزهای کشور محصور نمانده
بلکه مرزها را درنوردیده و هرکس آن را به عشق وطن خود شنیده است .این ترانهای است که حتا رژیمهای که
در حال زیرو رو شدن بوده اند و برای برانگیختن حس هموطنی و وطن دوستی مردم ،آن را مدام نشر میکرده
است .کمونیست و مال ،مجاهد و طالب ،همه این ترانه را شنیده اند و حتا از این ترانه به عنوان سرود ملی
استفاده شده است .این ترانه ،به آواز زیبا و گیرای هنرمند پُرشور و جاویدان کشور ،عبدالوهاب مددی خوانده
شده است .عبدالوهاب مددی ،زادۀ ولسوالی انجیل والیت هرات است .او به نامهای عبدالوهاب هراتی ،رنجور
و سرانجام با تخلص مددی ،به کارهای هنری خود پرداخته است .او ،زمانی به عنوان معلم ایفای وظیفه کرده
سپس در رادیو افغانستان به کارهای هنری خود پرداخته است .وی در کشورهای مختلف دنیا کنسرتهای
خویش را با استقبال پُرشور هواداران خویش اجرا نموده است .عبدالوهاب مددی کتابی را نیز بنام سرگذشت
موسیقی معاصر افغانستان تالیف نموده است .روزگار سیاه کشور ،مثل هزاران افغان بیخانمان این سرزمین،
عبدالوهاب مددی را نیز از کشور رانده است .او اکنون در کشور آلمان زندگی دارد .مرکز فرهنگی کاتب به
پاسداشت از کارهای ارزشمند این هنرمند توانمند ،او را در برنامۀ افتتاحیۀ این مرکز دعوت نموده و برایش
لوح زرین تقدیر اهدا نمود.
از بامیان تا دایکندی ،از جاغوری و مالستان تا به ناور ،هیچجایی را نمیتوان یافت که جشن شادی مردم بدون
آهنگ «شفیقه» ،سر آمده باشد« .شفیق از شِ یو َم َیه شَ ب َتل ده سرشی» ،مشهورترین ترانۀ عاشقانۀ هنرمند
پُرآوازۀ وطن ،امان یوسفی است .او با غیچک و دمبورۀ خود عاشقیهای جوانان ده را زمزمه میکرد و تابوهای
زندگی مردم را میشکستاند .امان یوسفی ،تنها از عاشقیها نغمه سر نمیدهد بلکه درد ویرانی و مصیبتهای
آدمهای این دیار نیز در ترانههای او بازتاب حقیقی دارد .تزویر ،جنگ و ویرانگری ،مردم را پارچهپارچه ساخته
و فضای آشتی را مخدوش ساخته است .برداشتن این شکافهای عمیق تنها از راه هنر ممکن است؛ ترانههای
امان یوسفی را میتوان مرهمی برای این زخمها دانست .بیرارو دوست و دشمن مو شریکه /که خاک و آب و
میهن مو شریکه؛ این فریاد شیرین امان یوسفی است که همه را به همدلی فرا میخواند .فریادهای همدلی
این هنرمند را میتوان مرهم واقعی در برابر زخم تبعیض ،نفرت و کینه خواند .با چنین نقشی که این هنرمند
نیکونگر با هنر خود بازی میکند ،نمیشود که او را شایستۀ تقدیر و تمجید نشمرد .او به پاس همین نقش
بارز هنری خویش ،لوح تقدیر مرکز فرهنگی کاتب را از آن خود نمود.

تقدیر از ستارههای ورزشی در مراسم افتتاح

مرکز فرهنگی کاتب
شریف تورانی
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اگر صفحهای از اتفاقات کشور را ورق بزنیم ،در آن کمتر شاهد خواهیم بود که مردم همه یک دست و همنوا کنار هم
بوده باشند و با شادی ،شادمانی و احساس مشترک ،با همدیگر خویش همنوایی کرده باشند .پس از این همه فراز و
نشیبها ،تنها ورزش و ورزش کاران کشور توانستند که همۀ مردم را به دور از همه دغدغهها و تعلقات دیگر ،به صورت
یک دست در داخل و خارج از کشور ،زیر پرچم افتخار کشور جمع کنند و نغمۀ سرور سر دهند.
تصویری را که جنگ ،خشونت و ویرانگری از افغانستان به نمایش گذاشته است و ذهنیتی که در مورد این کشور خلق
شده است ،ورزشکاران توانستند که با هنر ورزشی خویش ،آن را تغییر دهند و یک تصویری از خالقیت ،همزیستی و
سازندگی را از کشور به نمایش بگذارند .مردم ،با افتخار آفرینی ورزشکاران توانستند که تمام فاصلهها را کنار بگذارند و
با یک حس مشترک کنار هم بیایند؛ احساس هممیهنی کنند و به یک هویت مشترک افتخار نمایند .ورزش ،دست آورد
جمعی مردم است که به همه نسبت داده می شود .امروزها ،ورزش نقش مهمی را در انتقال پیام صلح و همزیستی در
جهان بازی میکند و جهان را به دور از همه وابستگیهای ایدیولوژیکی ،تباری و سیاسی به دهکدۀ کوچک و همدیگر
پذیر مبدل ساخته است.
با توجه به اهمیت ورزش و نقش مهمی را که ورزشکاران برای زندگی مسالمت آمیز در جامعه بازی کرده اند و بازی
میکنند؛ مرکز فرهنگی کاتب میکوشد که هنرمندان و ورزش کاران را مورد توجه و تقدیر قرار دهد .بر همین اساس،
ریاست مرکز فرهنگی کاتب ،در آستانۀ گشایش این مرکز در شهر بیفرویک کشور شاهی هالند ،از افتخار آفرینان ورزشی
کشور ،از کشورهای مختلف در این مراسم دعوت نمود و با اهدای لوح تقدیر ،از زحمات و تالشهای آنها قدر دانی نمود.
حسین صادقی ،چهرۀ هنری در سینمای هالیوود و قهرمان جهانی ورزش ووشو ،یکی از مهمانان ویژه در برنامه افتتاح
مرکز فرهنگی کاتب بود .آقای صادقی به پاس کسب مدال و عنوان طالیی در مسابقات کیش و استانبول در سال ،2013
از سوی مرکز فرهنگی کاتب تقدیر شد و لوح تقدیر در یافت کرد .محمد شریف علیزاده ،قهرمان خُ رد سال و چهرۀ
پرکار ورزشی ،یکی از تقدیر شدگان دیگر در این برنامه بود .شریف علیزاده ،اولین نو نهال ورزشی و ورزشکار خُ رد سالی
است که در تاریخ ورزشی کشور برای اولین بار عنوان کمر بند سیاه دان دو را از فدراسیون جهانی نیوفول به نام خود در
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جمع افتخارات ورزشی کشور ثبت نموده است .وی در جریان چهار سال پیهم در مسابقات ورزشی جاپان و افغانستان
خوش درخشیده و مقام قهرمانی را برای خود حفظ نموده است .وی همچنان در مسابقات جهانی تهران در سال 2014
مدال قهرمانی را به دست آورد و عنوان طالیی را به نام خود ثبت نمود.
ورزشکار پرتوان و افتخار آفرین مردم ،منصور یعقوبی نیز به پاس افتخار آفرینی و تالش های خستگی ناپذیر خود ،لوح
زرین تقدی ِر مرکز فرهنگی کاتب را از آن خود نمود .آقای یعقوبی یکی از ورزشکاران افغانستان مقیم هالند است .او در
سال  2002به طور حرفهای رشته ورزشی کیک بوکس را آغاز نمود و تا هنوز در  46مسابقۀ داخلی (هالند) و خارجی
اشتراک داشته است .او در کارنامۀ ورزشی خود تا هنوز  34برد 5 ،مساوی و  7باخت را ثبت کرده است .آقای یعقوبی
تا هنوز در  10مسابقه حرفهای خارج از کشور هالند در کشورهای چون اسپانیا ،رومانیا ،بلجیم ،جاپان و امریکا در برابر
حریفان خود رزمیده است .وی در سال  ،2004کمربند قهرمانی ورزشکاران آماتور کشورهای اروپایی را از آن خود نمود
و در سال  2010به وزن  63کیلوگرام ،کمربند قهرمانی کشور هالند را نیز به کمر بسته است .هم چنان در سال 2012
در وزن  60کیلو گرام برای به دست آوردن کمربند قهرمانی جهانی در مسابقات جهانی کشور جاپان اشتراک نمود ولی
کمربند را برای حریف خود واگذار کرد .استاد نجف ،یکی از پیش کسوتان ورزش پهلوانی کشور نیز در این برنامه حضور
داشت .او به پاس افتخار آفرینیهای متعدد ملی و بین المللی و کسب مدال قهرمانی آسیا ،از سوی مرکز فرهنگی کاتب
مورد تقدیر قرار گرفت .استاد نجف ،مربیگری تیم ملی آلمان را نیز در کارنامه افتخارات ورزشی خود دارد.
وضعیت آشفتۀ کشور ،شادی و لبخند را از میان مردم رانده است .مردم افغانستان از جملۀ غمگین ترین مردم دنیا است؛
کمتر اتفاق افتاده است که آنها شادی واقعی را تجربه کنند و طعم گوارای آن را بچشند .آدمهای این دیار کمتر در
پی خلق شادی بوده اند .اما در میان تمام آشفتگیها ،ناامیدیها و خستگیها ،تنها ورزش و یک چهرۀ ورزشکار توانست
که فرصتی اگر چند اندکی را از شادی برای مردم فراهم نماید .در این مجال ،مردم همه چیز را کنار گذاشتند و با
رقص «قرصک» صف کشیدند و شادمانه دست و کمر جنباندند.
«دمبوره» و «اتن» رقص و نوای شادی سر دادند و برای ِ
روح اهلل نیکپا ،چهرۀ محبوب ورزشی کشور عامل اصلی این خوشی ها است .او در سال  2008برای اولین بار در تاریخ
کشور ،مدال جهانی را از مسابقات المپیک جهانی برای کشور ثبت نمود و مردم را غرق در شادی و سرور نمود .نیکپا
تنها در این مدال بسنده نکرد و از المپیک جهانی  2012نیز برای کشور مدال کسب کرد .مدالهایی را که نیکپا برای
افغانستان کسب نمود ،نقش بزرگی را در همزیستی و احساس مشترک میان مردم ایفا نمود .بر همین اساس ،روح اهلل
نیکپا از سوی سازمان ملل متحد به عنوان سفیر صلح در افغانستان شناخته شد و در این مقام انتخاب گردید .به پاس
همین تالشها ،افتخار آفرینیها و نقش مهمی را که روح اهلل نیکپا در راه تامین صلح و همزیستی بازی کرده است،
مرکز فرهنگی کاتب او را شایستۀ تقدیر دانسته و لوح افتخار و تقدیر را برای او اهدا نمود.
در کنار این چهره های محبوب ورزشی ،مرکز فرهنگی کاتب ،برای حامد شفاهی ورزش کار پر توان و قهرمان رشته
ووشو نیز لوح تقدیر اهدا نمود .آقای شفاهی در کنار قهرمانی و کسب مدال ،خدمات زیادی در عرصۀ ورزش برای
مردم انجام داده است .او به عنوان مربی تیم ملی کشور فنلند فعالیت می کند و تا هنوز ده ها تن از ورزشکاران مطرح
و چهره های شناخته شده را تربیه نموده و در میدان مسابقات ملی و جهانی آمادۀ نبرد نموده است .دست پروردگان
آقای شفاهی همواره در اکثر مسابقات خوش درخشیده اند و عنوانهای قهرمانی را از آن خود کرده اند .نوید حفیظی ،از
جوانان افتخار آفرین دیگر است که در این روز ،لوح تقدیر مرکز فرهنگی کاتب را به دست گرفت .این جوان پرتالش 21
سال عمر دارد اما افتخار آفرینیهای او بیپایان است .او در پانزدهسالگی در رشتۀ کیک بوکس به ورزش شروع کرد .وی
تاکنون در وزن خود ،هشت بار در کشور هالند مقام قهرمانی را از آن نموده است و در سال  ،2005نیز قهرمان اروپا شد.
حفیظی با دستاوردها و افتخار آفرینیهای چشم گیری در پنجاه مسابقه اشتراک کرده است .او در  45مسابقه خویش
نگذاشته که هیچ میدانی را به حریفان خویش واگذار نماید و مدال برندگی را به گردن آویخته است .تنها در پنج مسابقه
خویش میدان را به رقیبان خویش واگذار نموده است .نوید حفیظی تنها در رشتۀ کیک بوکس مهارت ندارد ،او توانسته
است که کمربند سیاه دان دوی رشته کاراته را نیز به کمر ببندد و مدال افتخار از این رشته را نیز به گردن آویخته است.
واقعیت ها در کشور همیشه تلخ و درد آور است .یکی از این تلخی ها بی توجهی به هنر ورزش و دست آورد ورزشکاران
است .به مسئله ورزش و ورزشکاران همواره در کشور به عنوان یک مسئلۀ حاشیوی نگرسته شده است .با وجودی که در
نظام پساطالبانی ،ورزشکاران کارنامه های درخشانی را از خود ثبت کرده اند اما همواره با بی مهری ها از سوی مقامات
مسئول مواجه شده اند و حتا ورزش را در بازی های غرض آلود سیاسی شامل ساخته اند .باورمندی مرکز فرهنگی
کاتب این است که ورزش یکی از راههای مطمئن و مؤثر برای تقویت صلح ،همزیستی و شادی آفرینی در کشور می
باشد .این مرکز حمایت از ورزش و ورزشکاران و تشویق آنها را برای رسیدن و ایجاد یک جامعه صلح پرور و همدیگر
پذیر وظیفۀ خود می داند.
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ملت افغانستان ،آینۀ تمام نمای آوارگی و از خود بیگانگی اَست .خطاست که این همه ویرانی ،رنج و دربدری
را که اکنون بردوش میکشیم ،به بیگانگان نسبت دهیم .از روزی که سنگ بنای این دیار ،بر پایۀ حذف
بنا نهاده شد ،همه متواری شدهایم .بیوطنی و پراکندگی ،میراث شومی است که از پیش قراوالن سیاست
این دیار ،برای ما به ارث مانده است« .جمع پراکنده» ،مصداق عینی برای ملت افغانستان است .این میراث
شوم ،هستههای فرهنگ را در کشور از همپاشاند ،هن ِر «سرزمین من» را متواری ساخت و برای سیاستگران
بزرگ این ملت که برای حفظ و آزادی کشور ،از جان خویش مایه گذاشتهاند ،جایی باقی نگذاشته است.
اکنون ،نیروی انسانی ما ،یا در زیر آوارهایی از خشت و سنگ ،گم میشوند و یا آنکه در مسیر مرگبار
مهاجرت ،در کام نهنگ فرو میروند .نخبگان و نیروی متخصص ما ،دور از وطن ،در دنیای بیوطنی به سر
وطن نداشتۀ شان میتپند .دشوار است که دغدغۀ انسانی
میبرند .به رغم بیوطنی ،اما قلبهای شان ،برای ِ
زیستی در وطن را از فکر شان دور کنند.
کاتب ،بقای ما را در عصر ظلمت قلم زد ،رنجهای ناگفتۀ ما را با قلم استخوان خویش به تحریر در آورد و
در ظلمت تاریخ به سان نور در صفحات تاریخ میتابد .اما اینک که در روشنایی نور آن مسیر میپیماییم،
او بهانهای میشود که گرد همآییم ،تجربههای خود را بازگو نماییم و رنج و شادیهای خود را بهم شریک
سازیم .امسال ،کاتب بهانهای شد برای دیدار .دیدار یاران .یارانی که در عین مسیر گام گذاشته بودند و تا
هنوز متعهد در پیمودن آن راه هستند .راه اندازی مرکز فرهنگی کاتب در شهر بیفرویک هالند ،بهانهای بود
برای تجمع یاران .هنر و سیاست ،فرهنگ و اقتصاد ،ورزش و پهلوانی ،همه به این بهانه گرد هم آمده بودند.
ریاست مرکز فرهنگی کاتب در آستانۀ گشایش این مرکز و بزرگداشت از مقام واالی شهادت رهبر شهید
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استاد عبدالعلی مزاری ،به تمامی چهرههای افتخار آفرین ،چون چهرههای هنری ،فرهنگی ،ورزشی و فعاالن
بزرگ اجتماعی در کشورهای قارههای استرالیا ،آسیا و اروپا پیام همدلی و همسویی فرستاد تا برای اشتراک
گذاری تجربههای مشترک یاران همدل گرد هم آییم.
به تاریخ  25فبروری  ،2015قرار سر رسیده بود .یاران همدل همه از محالت اقامت شان رهسپار سرزمین
گلها ،کشور هالند شدند .همه میآمدند ،تا هم در گام نهادن در مسیر کاتب تعهد نمایند و هم تجدید
میثاقشان را با رهبر شهید اعالم دارند .این سفرها تا به تاریخ  28فبروری ادامه داشت .دانشمند سخنور ،یار
و همرزم رهبر شهید ،استاد عزیزاهلل شفق از کشور استرالیا حضور یافته بود؛ اسطورۀ بیبدیل هنر و موسیقی،
طنین انداز فریاد عدالتخواهی آقای داود سرخوش از کشور اتریش به مقصد همدلی در هالند گام نهاد.
داکتر طاهر شاران ،دانشمند بزرگ فزیک هستهای و رییس شورای سراسری هزارههای جهان ،علی محقق
نسب پژوهشگر و نواندیش دینی ،حسین صادقی ،چهرۀ شناخته شدۀ سینما و قهرمان بین المللی ورزش
ووشو همه در جمع مهمانان ویژۀ برنامۀ افتتاحیۀ مرکز فرهنگی دعوت شده بودند .رضا واثق ،جواد محقق،
پهلوان نجف ،علیحسن سروری ،وحیداهلل سخی ،آقای رجبی ،علی گوهری و شماری دیگر از شخصیتهای
شهیر کشور از کشورهای مختلف دنیا به دعوت رسمی مرکز فرهنگی کاتب برای تبادل افکار و چاره اندیشی
در مورد سرنوشت جمعی ما ،اقامتگاه خویش را به مقصد هالند ترک نموده بودند.
گشایش مرکز فرهنگی کاتب ،بهانهای شد که چهرههای بزرگ سیاسی ،فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و ورزشی
کشور ،از کشورهای مختلف سه قارۀ جهان گرد هم آیند .عطش دیدار ،این چهرهها را سه روز پیش از موعد
برگزاری مراسم در کشور هالند کشاند .در طی این سه روز ،همۀ دیدار کنندگان ،در اقامتگاه حاجی عنایت
علیزاده ،یکی از چهرههای مطرح فرهنگی و اجتماعی کشور ،رییس مرکز فرهنگی کاتب و بنیانگذار مؤسسۀ
خیریۀ آگاه ،اقامت گزیدند و پیرامون اوضاع مهاجران ،کشور و وضعیت مردم به بحث و تبادل نظر پرداختند.
این چهرهها که در جغرافیای گونگون و فرهنگهای مختلف زیست دارند ،تجربههای خویش را از فرهنگها
و چگونگی تعامل فرهنگهای مختلف باهمدیگر بازگو نمودند .با نگاه به محیط جامعۀ قومی و چند فرهنگی
کشور ،این شخصیتها ،هر کدام تجربههای خویش را از زندگی جوامع چند فرهنگی کشورهای مختلف و
چگونگی تعامل آنها ،برای الگوبرداری یک زندگی مسالمت آمیز و چند فرهنگ بازگو نمودند.
مهاجرت ،پدیدۀ همذات کل بشر و جزء جداناپذیر زندگی افغانهاست .این شخصیتهای فرهنگی و اجتماعی
که به منظور افتتاح مرکز فرهنگی کاتب در کنار هم حضور یافته بودند ،با استفاده از این فرصت پیش آمده،
مسئلۀ مهاجرین افغان را بهطور جدی به بحث گرفتند و در قسمت هماهنگیهای فرهنگی و اجتماعی بین
مهاجران ،برنامههای و طرحهای خویش را ابراز داشتند .مسئلۀ پناهندگی مهاجران افغان در اروپا و دیگر
کشورهای جهان ،یکی مشکالت حاد توابع افغان میباشد ،چون از یک جهت سیاست کشورها در قبال
مهاجرت و به خصوص مهاجران افغان و از سوی دیگر ،وضعیت آشفتۀ کشور و فقدان برنامه دولت افغانستان
در قبال شهروندانش ،به دشواری این مسئله پرداخته است .دولت ،از یک سو ،خواستار برگشت مهاجران
در کشور اند ،از طرف دیگر هیچبرنامهای برای حفظ زندگی ،کار و زندگی آرام آنها ندارد .لذا است که
مهاجران افغان به حالت معلق به سر میبرند .آنها بخاطر زنده ماندن و تامین آذوقۀ خانوادۀ شان از کشور
فرار میکنند ،ولی پس از گذراندن دشواریهای راه مهاجرت ،وقتی خود را به یک جایی میرسانند ،عدم
حمایت دولت از توابع اش ،آنها به حالت معلق میمانند .چهرههای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی کشور ،در
این مورد به طرح و گفتوگو پرداختند .اکنون هماهنگیهای اجتماعی ،فرهنگی و دفاع از حقوق مهاجران
افغان در شماری از کشورهای دنیا ،محصول این نشست سه روزۀ این چهرههای مطرح کشور در بیرون از
مرزهای افغانستان است.
نابسامانیهای درون کشوری ،برزندگی افغانها در بیرون از مرزها سایه افگنده است .هزینۀ این نابسامانیها
را عالوه بر شهروندان کشور در داخل ،مهاجران نیز در بیرون از کشور میپردازند .نشستهای جمعی و
پرداختن به راه حل معضالت درون کشوری و ناهنجاریهایی که مهاجران در بیرون از کشور با آن دست و
پنجه نرم میکنند ،یکی از نیازهای مبرم ما است .بعید به نظر نمیرسد با برگزاری چنین نشستهای مؤثر
و کارا مشکالت موجوده کمتر نگردد.
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فریادهای عدالت خواهی که بیست سال پیش ،از زیر خمپارههای آتش و بارش مرمی در غرب کابل برخاسته بود ،اکنون
مرزها را در نوردیده و به هر سو طنین افگنده است .در آستانۀ بیستمین سالیاد سفر کبوتر خونین بال صلح و عدالت،
شهید عبدالعلی مزاری ،فریادهای عدالت خواهی ،برابری و حق طلبی آن پرچم دار دادخواهی ،پای عدالت خواهان و
صلح دوستان را از قارههای نو و کهن دنیا به سوی سرزمین گلها ،کشور هالند کشاند .مرکز فرهنگی کاتب ،به پاسداشت
از جانفشانیهای جانبازان مقاومت غرب کابل ،بازخوانی اندیشۀ صلح خواهی و عدالت طلبی شهید مزاری و نیکوداشت
از مقام واالی تاریخنگار شهیر کشور ،پدر تاریخنگاری معاصر ،عالمه فیض محمد کاتب هزاره ،به بهانۀ گشایش این مرکز،
همایش با شکوهی را ترتیب داده بود .شهر بیفرویک ،روز شنبه  28فبروری  ،2015میزبان جمع زیادی از چهرههای
فعال سیاسی ،هنری ،فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی اهل افغانستان از قارههای آسیا ،استرالیا و اروپا بود .یار و همرزم بابه
مزاری ،سخنور توانا استاد عزیزاهلل شفق ،سلطان صدا ،طنین انداز فریاد عدالت خواهی داود سرخوش ،دانشمند فزیک
هستهای ،رییس شورای سراسری هزارهها ،داکتر طاهر شاران ،داکتر عبیداهلل عبید ،سفیر جمهوری اسالمی افغانستان
و خانم صالحه سنجر مسئول بخش فرهنگی سفارت افغانستان در کشور هالند ،در جمع مهمانان ویژۀ این برنامه بودند.
ترکیب ترانه و سرود ،سخنرانی و مقاله خوانی ،جذابیت برنامه را برای اشتراک کنندگان چند برابر ساخته بود .برنامه
با قرائت قرآنکریم شروع و با سخنرانی و سرود پایان یافت .یکی از سخنرانان برنامه ،داکتر عبیداهلل عبید ،سفیر و
نماینده دولت افغانستان در هالند بود .او در سخنرانی خود به ویژگیهای بارز شخصیتی شهید مزاری پرداخت .وی
مزاری را یک شخصیت بی بدیل و تکرار ناپذیر در تاریخ افغانستان خواند .به باور آقای عبید ،گفتمان عدالت خواهی،
برابری اجتماعی و سیاسی در افغانستان ،محصول مبارزات دادخواهانه شهید مزاری است .پس از دکلمه شعر زیبا در
رثای بابه مزاری توسط فریبا شریفی و اجرای ترانه توسط امان یوسفی ،جواد محقق یکی از چهرههای فعال سیاسی و
فرهنگی و مدیر مسئول مجلۀ اورال ،سخنان خود را با پرسش علل ستمهای رواداشته شده باالی مردم هزاره و چرایی
شهادت رهبر شهید آغاز نمود.
وحدت و همدیگر پذیری را که شهید مزاری تا پای جان برایش مقاومت نمود؛ در این برنامه میشد که به طور عینی
مشاهده نمود .در این برنامه ،تمام اشتراک کنندگان ،بدور از تعلقات تباری ،سیاسی و فکری ،فقط برای بازخوانی اندیشۀ
عدالت خواهی ،صلح خواهی و همدیگر پذیری حضور یافته بودند .ابراهیم سحر ،یکی از کسانی بود که در این برنامه به
زبان پشتو سخنرانی نمود .او با اشاره به اندیشۀ عدالت خواهی رهبر شهید ،او را زبان مشترک تمام ستمدیدگان خواند.
او گفت ،ظلم رواداشته شده از سوی حکام مستبد افغانستان تنها باالی مردم هزاره نیست ،بلکه تمام اقوام و اقشار
اجتماعی زجر کشندهای را از سوی این جباران بر دوش کشیده اند .هزاره و پشتون ،تاجیک و ازبک ،ترکمن و بلوچ،
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نورستانی و پاشایی ،همه بار سنگین ستم بر دوش شان تحمیل شده است؛ درد مردم افغانستان ،درد مشترک است.
اما مردم هزاره ،راه پر خم و پیچ زندگی را میپیماید .با گذاشتن هر گام ،هر دم به سد بزرگی بر میخورد .شکل و شیوۀ
ستم هر روز در برابر این مردم در قالب جدید آشکار میشود .هزارهها ،با پشت سر گذاشتن ستم چندین قرنه ،اکنون
دوباره بار سنگین ستم بردوش شان سنگینی میکند .اکنون ،ستم عریان تنها در برابر این مردم روا داشته میشود .در
سرزمین افغانستان ،تنها مردم هزاره به علت تعلق تباری خویش به گروگان گرفته میشوند و به رگبار بسته میشوند.
نسیم جعفری ،از چهرههای فعال هزاره مقیم هالند ،سخنان خود را بر محور گروگان گرفته شدن سی و یک مسافر
هزاره آغاز نمود .بی پروایی و سکوت حکومت افغانستان در قبال سرنوشت این مسافران دربند ،هستۀ سخنرانی او را
تشکیل میداد .به باور آقای جعفری ،مردم هزاره ،یکی از آسیب پذیر ترین قشر اجتماعی در افغانستان است .ستم
تاریخی در برابر این مردم و اکنون بی پروایی حکومت در قبال سرنوشت زندگی و امنیت این مردم ،خطر را برای هزاره
ها مضاعف ساخته است .از یک سو ،ظهور گروه های افراطی و بنیاد گرا در افغانستان و از سوی دیگر ،تبعیض سیاسی
و اجتماعی از سوی حکومت و جامعۀ پارچه پارچه افغانستان ،در برابر مردم هزاره؛ زندگی را برای این طیف اجتماعی
دشوار ساخته است .آقای جعفری گفت ،جامعۀ جهانی ،سازمان ملل متحد باید به داد مردم هزاره برسند و نگذارند که
این مردم دوباره در معرض نسل کشی قرار گیرند .از یک سال به اینسو ،کشتار هدفمند و گروگان گیری مردم هزاره
به طور بیپیشینهای شایع شده است.
در ادامه برنامه ،حاجی عنایت علیزاده ،چهرۀ خیر و فعال اجتماعی و فرهنگی ،بنیان گذار بنیاد خیریه آگاه در افغانستان
و رییس مرکز فرهنگی کاتب در کشور هالند با ایراد بیانیۀ خویش شهید مزاری را نماد واقعی عدالت ،وحدت وصلح
در کشور خواند و همچنان در بخش دیگری از سخنان خویش ،تالشهای فرهنگی شهید مزاری را در زمان حاد جهاد
افغانستان بیبدیل خواند .به باور آقای علیزاده ،شهید مزاری در افغانستان ،تنها کسی است که در زمانی که همه باید
تفنگ به دست داشتند ،او مردم را به قلم زدن و کتاب خواندن تشویق میکرد .وی افزود ،مزاری را میتوان تنها رهبر
مردمی دانست که بیپرده و صداقتمندانه با مردم حرف میزد .به باورعلیزاده ،شهید مزاری وحدت ملی را در کشور یک
اصل میدانست .همواره در پی ایجاد وحدت و همدلی بین مردم افغانستان بود و ایجاد اصطکاک و تفرقه را به هر بهانهای
دشمنی با مردم افغانستان تلقی مینمود .علیزاده افزود ،مرکز فرهنگی کاتب نیز با پیروی از اندیشۀ وطنپرستانۀ شهید
مزاری در پی تقویت روحیۀ همدلی وهمدیگرپذیری بوده و هیچ نوع تفرقه و تشنج را در اجتماع تایید نمیکند .این
مرکز همیشه در مسیر تقویت برابری و همبستگی اجتماعی در بین مردم افغانستان و همۀ انسانها کار و تالش مینماید.
برنامه ،کمکم به پایان نزدیک میشد .همه در انتظار سخنان یار و همسنگر شهید مزاری بودند .سخنرانی اندیشمند
توانای کشور ،استاد عزیزاهلل شفق ،حسن ختام محفل بود .استاد شفق ،سخنرانی خود را با یک هشدار شروع کرد؛
هشداری که همه را به بیداری فرا میخواند .او به مردم هشدار داد که نگذارید تا شهید مزاری رهبر مردهها شود؛ از
او به عنوان رهبر زندهها تجلیل کنید .او با اشاره تجلیل از مراسم ماه محرم گفت ،متاسفانه ،اکنون امام حسین ،امام
مردهها شده است .از اهداف امام حسین ،از انقالب امام حسین از الگویی که او از خود به یادگار گذاشته است ،ما برای
زندگی خود استفاده نمیکنیم؛ ما از امام حسین فقط گریه و زاری را به ارث گرفتهایم .برای او میگرییم تا اجر ببریم و
بهشت را در دنیای دیگر از آن خود نماییم .وی همچنان افزود ،من اطمینان میدهم ،دینی که در این دنیا بدرد نخورد،
در آخرت هم بدرد نمیخورد.
آقای شفق ،در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اندیشۀ برابری خواهانۀ رهبر شهید ،خطاب به زنان گفت،
من به عنوان نمایندۀ مردها از شما معذرت میخواهم .به باور آقای شفق ،مردان جامعۀ ما هیچگاهی نتوانسته اند که
حقوق زنان را مراعات نمایند .آنها در یک نابرابری بزرگ اجتماعی به سر میبرند .تا هنوز ستم بزرگ در برابر زنان روا
داشته میشود .زنان افغانستان ،از حقوق اجتماعی ،مدنی و سیاسی خویش محروم اند .وی خطاب به مردان گفت ،در
افغانستان ،شهید مزاری در شرایط حاد اجتماعی ،در زمانی که از هر سو مرمی میبارید ،او خواهان برگزاری انتخابات و
اشتراک تمامی اقشار اجتماعی در تصمیم گیریهای بزرگ سیاسی کشوری بود؛ مزاری میگفت که این انسانی نیست
زنان از حق رای و تعیین سرنوشت خود محروم باشند.
بخش دیگری از سخنان آقای شفق را وضعیت سیاسی کشور تشکیل میداد .افغانستان در وضعیت بدی سیاسی قرار
دارد .شکافهای قومی ،تبعیضهای اجتماعی و سیاسی ناشی از همین سیاست بدی است که در کشور شکل گرفته
است .به گفتۀ آقای شفق ،شهید مزاری یک گفتمان جدید سیاسی را در افغانستان به راه انداخت؛ با پیگری گفتمان
خلق شدۀ مزاری میتوان از این چالشها عبور کرد .به باور استاد شفق ،شهید مزاری ،حیثیت تاریخی مردم ما است،
شناخت ما با شناخت مزاری ممکن است .وقتی که مزاری به طور درست ،شناخته و شناسانده نشود ،ما خود نیز
ناشناخته باقی خواهیم ماند.
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گسترش دامنۀ کار ،آن را از حوزۀ فردی بیرون ساخته و به اجتماع متعلق میسازد .کار در اجتماع ،نیازمند
تشکیل یک گروه و تیم کارا است .آنچه که در تشکیل این گروه با اهمیت پنداشته میشود ،ایجاد یک اداره
است .تقسیم کار و صالحیت وظیفهای ،مهمترین اصل در یک اداره ،شمرده میشود .تا از یک سو ،تداخل
کاری در میان افراد گروه به میان نیاید و از سوی دیگر با زمان کمتر ،کار زیاد صورت گیرد و نیز چندین کار
باید بصورت همزمان انجام شود .میزان پیچیدگی تشکیالت اداری در میان یک گروه کار ،وابسته به وسعت
دامنۀ آن است .به هر اندازه که دامنۀ کار وسعت داشته باشد ،به همان میزان تشکیالت اداری آن نیز پیچیده
میشود و مدیران بیشتری در بخشهای آن گماشته میشود.
از آنجایی که مرکز فرهنگی کاتب با گرد آمدن یک گروه همفکر در حوزۀ اجتماع به فعالیت آغاز نموده است،
دامنۀ فعالیت خود را گسترده انتخاب کرده است .برحسب همین ضرورت ،اعضای گروه همکار در این مرکز،
یک تیم فعال کاری را تشکیل داده اند .مرکز فرهنگی کاتب براساس اساسنامهای که دارد یک ادارۀ کارا ،مؤثر
و با وظایف مشخص را تشکیل داده و در راس هرکدام این اداره ،مدیری را با صالحیت و کار مشخص گماشته
است .تشکیالت اداری مرکز فرهنگی کاتب از این قرار است:
 .1ریاست :اساسنامه مرکز فرهنگی کاتب ،وظایف و مکلفیتهای مشخصی را برای ریاست مرکز تعریف
نموده است .فرد مسئول در این مقام ،مکلف است که برپایۀ اساسنامه ،به صالحیتها و مکلفیتهای خود عمل
نماید .اکنون مقام ریاست مرکز فرهنگی کاتب را حاجی عنایت علیزاده به عهده دارد .عمده ترین وظیفهای
که برای مقام ریاست تعریف شده است ،دایر نمودن جلسات مرکز ،مدیریت جلسات عمومی و اداری در مرکز
میباشد .عالوه بر آن ،نظارت بر فعالیتهای اعضای مرکز ،ایجاد هماهنگی بین کمیتهها ،نظارت و مدیریت
امور فرهنگی ،پاسخ به پرسشهای شفاهی مراجعین و رسانهها در ارتباط با فعالیتهای مرکز فرهنگی کاتب،
از صالحیتها و وظیفههای دیگری است که مقام ریاست مرکز به عهده دارد.
راههای ارتباطی با ریاست مرکز فرهنگی کاتب:
نشانی برقی : 
culturelestichting-katib@hotmail.com
 .2سكرتريت :شير محمد مجدود ،در مقام سكرتريت مركز فرهنگی كاتب برگزیده شده است .وظایف و
صالحیت ذیل برای این پُست تعریف شده است:
مكاتبات و مراسالت ،ارتباط و هماهنگی با ادارات و نهادهاي اداري در هنگام لزوم ،هماهنگيهاي بخش اداری
مركز با اعضا و پاسخ به پرسشهای الكترونيكي و تحريري مراجعين
 .3کمیته مالی :مرکز فرهنگی کاتب ،رسیدگی و شفافیت در حسابدهی امور مالی را در اولویت کاری
خویش قرار داده است و در این بخش تا آخرین حد تالش دارد که بطور واضح ،شفاف و باحسابرسی دقیق
کار نماید .مسئولین امور مالی میکوشند تا حسابات مالی را با تمام اعضا ،کمک کنندگان و اشخاص عالقهمند
به اشتراک بگذارند .برای رسیدگی در این امور ،در حال حاضر ،حدود سهصد ایمیل در بخش اطالع رسانی
ثبت میباشد که جزئیات امور دریافتی و مصرف بودجه به صورت متواتر برای شان ارسال میگردد .افراد
عالقهمند دیگر نیز میتوانند که با ثبت ایمیل آدرس خویش ،از این جزئیات با خبر شود .در مقام مسئولیت
این کمیته ،چهرههای چون غالم سخی علیبیگ ،عباس محمدی و علی یعقوبی ،برگزیده شدهاند.
بر اساس اساسنامه مرکز فرهنگی کاتب برای افراد مسئول در این کمیته ،وظایف و صالحیتهای ذیل تعریف
شده است:
برنامه ریزی ،سازمان دهی ،هدایت ،نظارت و کنترل بر امور اداری و مالی مركز ،در اختيار داشتن كارت و
امور بانكي مركز  ،اجرای تمام مقررات مربوط به امور مالی و معامالتی ،نظارت بر امور مالي تمامی برنامهها و
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طرحهای مركز ،تالش و برنامه ريزي جهت تامین نیازهاي مالي ،جذب اهدای كمك كنندگان جديد ،نظارت
بر قراردادهای استخدامی كارمندان مورد نياز با معاش ،نظارت بر مسائل و نيازهاي مالي کارمندانی که از مرکز
معاش میگیرند ،نظارت بر انجام خدمات هزينه بر ،تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز مركز ،تامین آب ،برق،
گاز ،حفظ وسایل و تجهیزات مصرف نشدنی ،سازمان دهی وصول و انتقال درآمدها به حساب مركز ،پرداخت
دیون مربوطه مطابق با قراردادها و حصول اطمينان از شفافيت كامل ،پیش بینی و طرح ريزي هزينههاي
مورد نیاز در مراسم و تمام موارد ترتيب شده از آدرس مركز ،نظارت بردریافت اطالعات مورد نیاز در زمینه
مسائل اداری و مالی ،پیش بینی و نظارت بر فراهم آوردن کلیه مواد مصرفی ،وسایل و تجهیزات مورد نیاز
مركز ،ارائه گزارشهای توجیهی الزم و مورد نياز به رئیس و جلسه عمومي در خصوص وظایف مربوط به
برنامههاي زیر نظر در صورت نیاز ،شرکت در تمام جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالی و اداری
در چارچوب مقررات و حفظ مصالح مركز ،راهنمایی و پاسخگویی مسئوالنه به كمك كنندگان و متقاضيان
دريافت معلومات در مورد امور مالي و مشخصات حساب بانكي
راههای ارتباطی با کمیته مالی مرکز فرهنگی کاتب:
نشانی برقی:culturelestichting-katib@hotmail.com
 .4كميته تداركات :مركز فرهنگی كاتب بر حسب ضرورت اجتماعي و فرهنگي افغانهاي مقیم هالند
تاسيس گرديده است و بر اساس مواد مندرجه در اساسنامه اين مركز ،ارائه خدمات معنوي ،اجتماعي و
فرهنگي عمده ترين علت ايجاد اين مركز فرهنگي ميباشد .لذا ،كميته تداركات يكي از بخشهاي عمده و پر
مشغله در اين مؤسسه است .نور آغا نوري و محمد حسين اكبري به عنوان افراد مسئول در راس این کمیته
برگزیده شده اند.
صالحیتها و وظیفههای ذیل برای این کمیته تعریف شده است:
نظارت بر کلیه امور مربوط به تنظيم و تدارك مواد مورد نياز ،راهنمایی کارکنان در مركز ،پیش بینی
احتیاجات و اقدامات الزم جهت تهيه آن ،همکاری در انعقاد قرارداد هاي خريداري و نظارت در اين بخش،
بررسی اسناد مربوط به خرید و تایید آنها ،تهيه ،بررسي و تصديق لیست مواد مورد نياز و مالحظه اطالعات
جمع آوری شده در اين رابطه ،تهیه گزارشات الزم در اين ارتباط و شريك ساختن آن با مسئول عمومي و
جلسه عمومي ،خرید و نظارت بر کلیه اقالم و مواد مورد نیاز براي مرکز ،نظارت و تامین نیازهای قسمتهای
مختلف در مركز ،بررسی و کسب اطالعات جامع در خصوص نیازها ،مسئول تعیین منبع و نظارت كننده در
امور خریداري ،مسئول بررسی قیمت و شرایط خرید در همه موارد ،حمایت از بخش تحت نظارت از طریق
پیگیری مداوم و تنظیم تجهیزات و خدمات مورد نياز ،تهیه ،شناسایی و تعیین آدرسهاي مطمئن برای
تهيه مواد مورد نياز ،نظارت بر خدمات ارايه شده توسط مركز ،مسئول کمک به بهبود و توسعه سیاستها
و روشهایی که تهيه مواد و دیگر اقالم مورد نياز را به نازل ترین قیمت میسر نماید ،مسئول و نظارت امور
تشريفات در هماهنگي با بخش فرهنگي
راههای ارتباطی با کمیته تدارکات:
نشانی برقی:culturelestichting-katib@hotmail.com
 .5کمیته ارتباطات ورزشی :ورزش و ورزشکاران در مرکز فرهنگی کاتب از جایگاه و اهمیت ویژهای
برخوردار است .این مرکز همواره تالش میکند تا ورزشکاران افغانی را بصورت انفرادی و کتلوی مورد حمایت
و تقدیر قرار دهد .تالش مرکز کاتب بر این است تا جهت ارتقای ورزش و ورزشکاران برنامههای مختلفی را
دایر نماید .کمیته ارتباطات ورزشی مرکز کاتب ،بر همین اساس ایجاد شده است .نادر رضایی و اصغر فیضی،
مسئولیت این کمیته را عهده دار شده اند.
راههای ارتباطی با کمیته ارتباطات ورزشی:
نشانی برقی:culturelestichting-katib@hotmail.com
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