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ناامنی؛ نگرانی جهانی
مهدی مدبر

تروریزم و هراس افگنی امروزه تنها برای کشــورهای خاورمیانه
یک تهدید به شمار نمی رود ،بلکه جهان از گسترش هراس افگنی
و قدرت گرفتن گروه های تروریســتی در هراس است .گروه های
تروریستی در سالهای گذشــته امنیت تمام کشورهای جهان را
تهدید کرده اســت؛ از آمریکا و کانادا تا آلمان ،فرانسه ،بریتانیا و
خاورمیانه .حمله های انتحاری و تروریستی در کشورهای اروپایی
و آمریکا نشان می دهد که تروریسم یک تهدید جهانی است و اگر
برای مبارزه با آن راهکارهای جدی روی دست گرفته نشود ،امکان
دارد سایر کشــورهای دنیا نیز به سرنوشت کشورهای خاورمیانه
گرفتار شوند.
ســخنرانی های نمایندگان کشورهای مختلف جهان در کنفرانس
امنیتی مونیخ نشــان می دهد که ثبات امنیتی بزرگترین نگرانی
کشورهای جهان به شمار می رود و همه از افزایش ناامنی در جهان
نگرانند .این نگرانی ها در حالی مطرح می شــود که فعالیت گروه
های تروریستی در حال افزایش است و همکاری های امنیتی بین
کشورهای جهان ،افزایش نیافته است.
از سوی دیگر ،کنفرانس مونیخ نشــان می دهد که بی اعتمادی
ســایهی ســنگینی بر عملکرد رهبران جهان افگنده است .بی
اعتمادی باعث شده است که کشــورهای جهان نتوانند در برابر
تهدیدهای تروریستی هماهنگ و همکار شوند و مبارزه مشترک
علیه هراس افگنی راه اندازی کنند.
اما همانگونه که امروزه کشورهای جهان به این واقعیت پی برده اند
که تروریزم یک پدیده جهانی است ،باید ضرورت همکاری مشترک
و هماهنگ در راستای مبارزه تروریزم را نیز درک کنند .تروریزم
امنیت جهان را با تهدید مواجه ساخته است و ضرورت است تالش
جهانی در راســتای قطع منابع اقتصادی گروه های تروریســتی
صورت گیرد و پناهگاه های امن آنها در گوشه های مختلف جهان،
نابود گردد .امنیت در افغانستان نیز بستگی به تالش های جهانی
در راستای مبارزه با تروریزم دارد .جامعه جهانی بیش از یک و نیم
دهه است که در افغانستان برای مبارزه با تروریزم حضور دارد ،اما
تالش های جامعه جهانی هنوز نتوانسته است گروه های تروریستی
را افغانستان شکســت بدهد و امنیت و ثبات را در کشور تامین
بسازد .عمده ترین دلیل ناکامی جامعه جهانی در راستای مبارزه با
تروریزم در افغانستان ،بر می گردد به عدم هماهنگی و تضاد منافع
قدرت های بزرگ دنیا.
آیا کنفرانس مونیخ با برجســته ســاختن نگرانی های امنیتی و
تهدیدات تروریســتی ،رهبران جهان را وادار خواهد کرد که برای
مبارزه با تروریزم و افراطگرایی در افغانســتان تالش های همسو
و هماهنگ نمایند؟ بدون تردید پیروزی در امر مبارزه با تروریزم
در افغانستان ،تاثیر بســزای روی مبارزه با تروریزم در خاورمیانه
خواهد گذاشت و باعث خواهد شد که نگرانی های جهانی نسبت به
تهدیدات تروریستی کاهش یابد.
رئیس جمهــور غنی نیز در این کنفرانس تاکید کرده اســت که
تروریزم نه تنها امنیت افغانستان بلکه امنیت کل جهان را تهدید
می کند و افغانستان در خط نخســت مبارزه با تروریزم و هراس
افگنی قرار دارد .حکومت افغانستان مدت ها است که تالش دارد
توجه کشورهای جهان را به مبارزه جدی با تروریزم در افغانستان
جلب کند و همواره بر این نکته تاکید کرده است که پناهگاه های
تروریستان باید نابود گردد و حمایت از گروه های تروریستی باید
پایان یابد.
همچنان رئیس جمهور غنی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با
نمایندگان کشورهای مختلف دیدار کرده است و عمده ترین بحث
ها روی نگرانی های امنیتی و تهدیدهای تروریستی بوده است .مهم
ترین دیدار رئیس جمهور غنی با مایک پنس معاون دونالد ترامپ
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا بوده است .معاون آقای ترامپ
گفته اســت که آمریکا به حمایت از دولت و مردم افغانستان ادامه
می دهد و نیروهای بیشــتر برای مشوره دهی به نیروهای امنیتی
افغانســتان خواهد فرســتاد .پیش از این روشن نبودن سیاست
حکومت دونالد ترامپ در قبال افغانستان نگرانی های جدی را در
باره آینده ی همکاری افغانستان و آمریکا بوجود آورده بود.
نگرانــی های مطرح شــده در کنفرانس مونیخ نشــان می دهد
که امنیت به یک دغدغه و نگرانی جهانی تبدیل شــده اســت و
تهدیدهای جــدی متوجه امنیت جهانی اســت .مبارزه با هراس
افگنی در خاورمیانه و کشــورهای در حال جنگ ،می تواند منجر
به کاهش نگرانی های امنیتی در جهان گردد؛ اما همه چیز بستگی
به بوجود آمدن اعتماد بین کشورها و همکاری های مشترک دارد.

حضور افغانستان با دیپلماسی جدید در کنفرانس مونیخ
کنفرانس امنیتی مونیخ برای سال  2017با
اشــتراک  10رییس جمهور و معاون رییس
جمهور 8 ،نخســت وزیر 30 ،وزیر خارجه،
 20وزیر دفاع ،سرمنشی ملل متحد ،دبیر
کل ســازمان ناتو ،سران سازمان همکاری
اسالمی ،اتحادیه عرب ،سازمان شانگهای،
روســای پارلمان اروپا ،سیاست خارجی
اتحادیه اروپا ،ســران آژانس بین المللی
انرژی اتمی ،پلیس انترپل ،ســازمان بین
المللی مهاجــرت ،کمیشــنر عالی امور
پناهندگان و کمیشــنران اتحادیه اروپا ،از
جمعه شروع شده و به مدت سه روز ادامه
خواهد داشت.
در این کنفرانس موضوعــات بین المللی
از جمله نظم جهانی ،آینــده ناتو ،امنیت
انسانی ،تروریسم بین المللی و افراط گرایی،
مسایل و بحران های منطقه ای مورد بحث
قرار خواهد گرفــت .تمام موضوعات مهم
ذکر شده به نحوی با سرنوشت افغانستان
مرتبط اســت ،اما مهم ترین موضوعی که
به طور مستقیم کشور را درگیر خود کرده
است ،مساله افراط گرایی و به خصوص موج
پنجم افراط گرایی است.
محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان
شخصا در این کنفرانس اشتراک ورزیده و
گفته شده است که محور اصلی سخنرانی
وی در ایــن اجالس مســاله افراط گرایی
خواهد بود .این مســاله نشان می دهد که
پرداختن به افراط گرایی برای افغانســتان
چقدر مهم اســت و چگونــه باید ذهنیت
عمومی جهان را متوجه ویروس تروریسم
و افراط گرایی کرد و آیا افغانســتان توان
جلب توجه جامعه جهانی به موضوع افراط
گرایــی را دارد یانه؟ رییس جمهوری غنی
در دیدارهای متعددی که در حاشــیه این
کنفرانس با ســران و سیاستمدران جهان
خواهد داشت ،تالش خواهد کرد تا ذهنیت
عمومی جهان را متوجه خطر افراط گرایی و
موج پنجم آن کند که اکنون نشانه هایی از
آن در افغانستان دیده می شود.
کنفرانس امنیتی مونیخ
کنفرانس امنیتــی مونیخ ( )MSCیکی از
مهم ترین کنفرانس های امنیتی است که
در سال  ۱۹۶۲توسط ادوارد-هاینریش فن
کالیست-اشمنتســین ،نظامی سرشناس
آلمانی بنیان گذاشته شــد و هدف از آن
دخیل ساختن بخش خصوصی در سیاست
های امنیت جهانی است .به همین خاطر هر
ساله شرکت های اســلحه سازی و نظامی
و هم چنیــن بخش های دولتی به خصوص
دفتر نخست وزیری و وزارت دفاع جرمنی،
مصارف این همایش بــزرگ را تامین می
کنند.
در این کنفرانس ،سیاستمداران متخصص

پیشدرآمد
برگزاری ســمینار علمی گرامیداشــت از
هشتاد و ششمین ســالگرد وفات زنده یاد
«عالمه فیض محمد کاتب هزاره» توسط بنیاد
اندیشه و با همکاری دفتر ریاست جمهوری
و دفتر معاون دوم ریاست جمهوری در قصر
سالمخانه و بالروم انترکانتنینتال باعث شد
که یکبار دیگر کاتب ،افکار و آثار ارزشمند
وی مورد توجه فرهیختگان ،سیاستمداران
و قاطبه مردم در داخل و خارج افغانســتان
قرار بگیرد.
باوجود تالشهای خســتگیناپذیر زندهیاد
کاتب در ثبت دقیق علمی ،موشــکافانه و
متکی به اسناد دســت اول وقایع سیاسی،
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ابراهیمی نماینده اســبق ملــل متحد در
افغانستان دیدار و گفتگو میکند.
ایــن برنامه بلند بــرای دیدارها با مقامات
کشورهای جهان از یکسو نشان از اهمیت
کنفرانس و بستر مناســبی دارد که برای
مطرح کردم معضالت جهانی آماده است و
از سوی دیگر نشان دهنده عزم و قاطعیت
دولت افغانستان در زمینه مبارزه با تروریسم
و افراطیت و تالش در راستای فعال سازی
دیپلماسی در بخش سیاست خارجی کشور
است .افغانستان در طی سال های گذشته
متاســفانه به یک واگرایی در دیپلماسی
خارجی رو آورده بود که باعث شد فرصت
های بســیاری از دست برود .اما با روی کار
آمدن حکومت وحدت ملی به رهبری رییس
جمهور غنی سیاســت خارجی افغانستان
شاهد موفقیت های چشم گیری بوده است.
حضور رییس جمهــور در کنفرانس مونیخ
نشان دهنده همین امر است.
افراط گرایــی؛ درد مشــترک جهان و ا
فغانستان
تقریبا ســه دهه اســت که افراط گرایی و
به عبارتی همان تروریســم بین المللی به
مثابه مشکل اصلی جهان مبدل شده است.
تروریســم همان گونه که مشــکل مردم ا
فغانستان هســت ،به مثابه ویروسی است
که کل جهان را آلوده کرده است .به همین
خاطر به عنوان درد مشترک جهانی مطرح
گردیده و با آن به صورت مشــترک مبارزه
شود .در ا ین که بانیان اصلی تروریسم چه
کسانی بودند و تروریسم بین المللی چگونه
شــکل گرفت ،بحث های زیادی وجود دارد
که محول بحث ما در این گفتار نیســت .اما

در امور امنیتی (سران کشورها و وزیران امور
خارجه) ،نظامیان کارشناس امور بینالمللی
و نیز برخی از صاحبان صنایع تسلیحاتی از
کشورهای مختلف جهان به بحث و بررسی
در خصوص مسائل امنیت جهانی میپردازند.
در کنفرانس مونیخ تصمیم الزامی اتخاذ نمی
گردد ولی رای زنی ها و دیدارهای سیاســی
مهمی در آن صورت می گیرد که برای تدابیر
مهم سیاسی و نیز پالیسی کشورهای عضو
اثرات مهم و غیر قابل انکاری دارد .به همین
خاطر هر ساله یک موضوع خاص و ویژه در
محور مباحث قرار می گیرد و سعی می گردد
تا توجه جهانی به آن موضوع معطوف گردد.
اهمیت کنفرانس مونیخ برای افغانستان
رییس جمهور غنی کــه در راس یک هیات
بلندپایه از افغانســتان در کنفرانس مونیخ
شرکت کرده است ،در برنامه خود دیدارهای
زیادی را با سران و سیاستمداران کشورهای
جهان گنجانده اســت .به گفته شاهحسین
مرتضوی معاون ســخنگوی رییسجمهور ،
رییس جمهور غنی از جملــه با صدراعظم
آلمان ،معاون رییــس جمهور ایاالت متحده
امریکا ،رییس جمهــور آذربایجان ،رییس
جمهور کرواسی ،صدراعظم ترکیه ،صدراعظم
کشورشــاهی ناروی ،صدراعظم گرجستان،
سرمنشــی ســازمان ملل متحد ،مسوول
سیاســت خارجی و امنیــت اتحادیه اروپا،
وزیران خارجه روســیه ،آلمان ،عربستان،
جمهوری مردم چین ،ایران و قطر ،جان مک
کین و شمار دیگری از سناتوران امریکایی،
وزیر دفاع بریتانیا ،بل گیتس رییس کمپنی
مایکروسافت ،رییس آلبرایت گروپ ،رییس
محکمه بینالمللی جرایــم جنایی و اخضر

آن چه به صورت عینــی اتفاق افتاده و ما
شاهد آن بوده ایم ،افغانستان در خط مقدم
مبارزه با تروریسم قرار داشته و بیشترین
بها را در این زمینه پرداخته اســت .حضور
جامعه جهانی در افغانستان با هدف اصلی
مبارزه با تروریسم و تشکیل دولت جدید بر
اساس معاهده بن فرصت های بسیاری برای
بهبودی اوضاع و حل بحران افغانستان خلق
کرد .اما همه آن چه در اهداف جامعه جهانی
قرار داشت و مردم افغانستان انتظار داشت
صورت نگرفت .اکنون بعد از حدود  15سال
از ســقوط حکومت طالبان در افغانستان،
خسارت های ناشی از جنگ در افغانستان،
از دســت دادن جان هزاران نفر از نیروهای
امنیتی کشور ،مصرف میلیاردها دالر بودجه
برای جنگ افغانســتان و عقب ماندگی و
فقر ناشی از جنگ ،هنوز یک جنگ اعالن
نشده در کشــور جریان دارد .وقتی جنگ
جریان داشته باشد ،تمام پیامدهای ناشی
از آن نیز وجود خواهد داشت .ناامنی ،فقر،
بیکاری ،مهاجرت ،نفاق و هــزاران رنج و
مصیبت دیگر از برآیندهای مستقیم جنگ
و حضور تروریسم بین المللی در افغانستان
است .تمام این موارد نیز ناشی از رشد افراط
گرایی و حضور گروه های افراطی در کشور
است .اگرچه دولت و مردم افغانستان به طور
مستقیم درگیر جنگ با تروریسم هستند
و به صــورت روزانه ده ها قربانی تقدیم می
کنند و شــاهد ویرانی زیربنهای اقتصادی
کشور هستند ،اما دیگر کشورها نیز هرگز
از آسیب های افراطیت و تروریسم در امان
نمی مانند .حضور هزاران جنگجوی خارجی
در صفوف گروه های افراطی و تبهکار و رفت

و آمد آن ها به کشــورهای مختلف جهان،
نشانه روشــن از وجود یک خطر و تهدید
مشترک جهانی است.
حضور افغانســتان با دیپلماسی جدید در
کنفرانس مونیخ
افغانســتان هرچند دچار مشکالت ناشی از
حضور گروه های افراطی و تروریســتی در
خاک افغانستان اســت ولی حداقل با یک
دیدگاه روشــن و شفاف در کنفرانس مونیخ
شرکت کرده است و امید می رود که بتواند
دیدگاه کشورهای شرکت کننده در کنفرانس
را نیز به ســمت مبارزه علیه تروریسم بین
المللی تغییر دهد .در سال های گذشته یک
دیدگاه روشن در برابر تروریسم نداشته است
و به نحوی در ابهام پروســه صلح با مخالفان
مسلح به ســر می برده اســت .اما در یک
سال اخیر بارها مقامات عالی رتبه حکومت
وحدت ملی به خصوص شخص رییس جمهور،
سخن از یک جنگ اعالن نشده علیه مردم
افغانستان گفته اســت .توجه دادن جامعه
جهانی به مراکز تروریســم در خاک کشور
همسایه ،فرق نگذاشتن میان تروریسم خوب
و تروریسم بد ،شــفافیت در پروسه صلح و
محور قراردادن ارزش های به دست آمده در
سال ها مبارزه مردم افغانستان و تکیه کردن
بر مواد قانون اساسی جدید افغانستان از مهم
ترین خواسته ها و دیدگاه دولت افغانستان
در طی دو ســال اخیر در برابر تروریسم و
دشمنان مردم افغانستان بوده است.
در طی دو سال گذشــته هر بار که مقامات
افغانســتان در کنفرانس هــا و مجامع بین
المللی حضور یافته اســت از منطق و قدرت
گفتار باالتر نسبت به پاکستان برخوردار بوده
است و در برابر این کشــور مواضع جدی و
قاطع اتخاذ کرده است .به همین خاطر است
که دیپلماسی و سیاست خارجی افغانستان به
دلیل حقانیت مردم افغانستان و بیان درست
این حقانیت برای جامعه جهانی ،مورد توجه
قرار داشــته و از موفقیت های چشم گیری
برخوردار بوده اســت .این موفقیت ها دولت
افغانستان را کمک می کند تا بتواند اکثریت
قاطع کشورهای جهان را با خود همسو بسازد
و بر حامیان بین المللی تروریسم فشار وارد
کند .گرچه این فشارها تا کنون باعث حمایت
های منطقه ای از تروریسم نشده است ولی
حداقل در عرصه بین المللی آن ها را تحت
فشار شدید قرار داده و مواضع سیاسی آن ها
را تعضعیف کرده است.
دیپلماســی مبتنی بر منافع ملی و شفافیت
در برابر تروریســم از این جهت نیز دارای
اهمیت اســت که به نظر می رسد روسیه و
برخی از کشورهای دیگر منطقه نیز در حال
شکل دادن یک حلقه نفوذی در منطقه و نیز
سرگرم ارتباط گیری با برخی از شبکه های
تروریستی هستند .موضع مقتدرانه و قاطع
افغانستان در کنفرانس مونیخ نشان خواهد
داد که اراده جدی برای مبارزه با تروریســم
در افغانستان وجود دارد و فصل عقب نشینی
های بی حاصل و گذشته است.

ویژگیهای عالمه فیضمحمدکاتب هزاره و آثار او
از نگاه رئیس جمهور داکتر محمداشرف غنی
توسلی غرجستانی  /قسمت اول
اجتماعی و اقتصادی کشــور (از سال 1160
هـ ق تــا  1349هـ ق 1125 /خورشــیدی
تا 1307خورشــیدی) و باوجود اســتفاده
از نوشــتهها و آثار کاتب در طی سالهای
متمادی پــس از رحلت وی ،امــا یاد و نام
کاتب تا ســال  1358خورشــیدی نزدیک
به  50ســال بایکوت بود و آثار وی به نحوی
مورد سانسور قرار میگرفت .از سال 1358
خورشیدی است که یاد کاتب هزاره همراه با
ذکر آثار چاپی و غیر چاپی وی به رســانهها
راه پیــدا میکند و هر از گاهی مورد تجلیل
قرار میگیرد.
برای نخســتینبار در ســوم ثــور 1362
خورشــیدی به مناسبت یک صد و بیست و
پنجمین ســال تولد کاتب محفل تجلیل از
طرف وزارت اقوام و قبایل با همکاری اکادمی
علوم در کابل برگــزار گردید .اما مهمترین
سمینار در تجلیل از مال فیض محمد کاتب
هزاره از لحاظ کیفی و کمی در ســال 1366
خورشیدی تحت عنوان «سمینار بینالمللی
بهمناســبت یکصدوســیومین سالزاد
فیضمحمد هزاره معروف به کاتب» در کابل
برگزار گردید .این ســمینار که به مدت دو
روز در روزهــای  16و  17حوت  1366برابر
با  6و  7مارچ  1988میالدی توسط دانشگاه
کابل ،اکادمی علــوم و وزارت امور ملیتها
برگزار شده بود ،به نمایندگی از دولت وقت
عبدالحمید محتاط و محبوباهلل کوشــانی
معاونان شورای وزیران حکومت ج.د.ا شرکت
کرده بودند .در این ســمینار دو روزه عالوه
بر سخنرانیهای اکادمیک و تخصصی ،پیام
افتتاحیــه عبدالحمید محتاط و وزارت امور
ملیتها بهخوانش گرفته شده بود.
لیکن در سمینار سال روان ( 21دلو )1395
باالترین ســطح رهبری حکومت در تدویر،
برگزاری و ســخنرانی در این سمینار نقش
مســتقیم داشــتند .از این رو میتوان این
ســمینار را هم از لحاظ سطح باالی کیفی و
کمی شرکت کنندگان (در حدود  680کارت
دعوت به اســاتید دانشگاهها ،نویسندگان،
شاعران ،انجمنهای فرهنگی ،شخصیتهای
سیاسی و ملی و ...فرستاده شده بود) و هم از
لحاظ کیفیت محتوای سخنرانیها ،متفاوت
ارزیابی کرد.

0798341861
0799157371

 qکاریکاتوریست :خالق علی زاده
qدیزاین:علیاصغر زاهدی ،مصطفی جعفری
qمسئول وب سایت :غالم عباس اصالن
qآدرس :کابل ،شهرک امید سبز ،فاز چهار ،کوچه ششم ،خانه نمبر 137 -V

اهمیت برایند عملی این ســمینار بسیار
برجسته مینماید بهخصوص ،یک .هدایت
رئیس جمهور محترم جهــت اعمار بنای
یادبود بر آرامگاه عالمه کاتب و دو .دستور
ایشــان به وزارت عدلیه جهت طی مراحل
قانونــی ضرب مدال به اســم عالمه فیض
محمد کاتب هزاره و ارائه آن جهت تصویب
به کابینه ج.ا.ا ،آن را بسیار پربارتر و متمایز
ساخته است که انشــاءاهلل به زودی جامه
عمل میپوشد.
در این نبشه تالش میگردد که به طور گذرا
انعکاس و تجلی ویژگیهایی کاتب ،افکار و
آثار وی در سخنرانی علمی و بیانیۀ رسمی
رئیــس جمهور داکتر محمداشــرف غنی
مرقوم گردد.
 .1تجلیــل از کاتب؛ تجلیل از مفاخر تاریخ
نویســان معاصر :تجلیل از کاتب و منزلت
شخصیتی او در نگاه رئیس جمهور بهمثابۀ
تجلیل از تاریخنویســی و عبرت گرفتن
از آن اســت .وی معتقد است که کاتب از
مفاخر تاریخ نویسان معاصر است و از این
رو شایسته تکریم و تجلیل.
 .2کاتب؛ زیبانویســی ،دانش و تخصص:

رئیس جمهور ضمن ارائه توضیح کافی در
مورد مفهــوم اصطالحی کاتب که عالوه بر
مهارت زیبانویسی ،نســخهبرداری ،اهل
دانش و علم الزم نیز باشد تا تجریۀ زیستن
با متن و محتوای کتاب را به درستی بداند،
میگوید «کســی که متولی عمل کتابت
و نســخه برداری میشــد ،عالوه بر هنر
زیبانویسی ،باید در کنار آن اهل علم میبود
تا در حین کتابت متوجه درســتی عبارات
باشــد ،و خطایی از او در این کار سر نزند،
و آســیبی به محتوای کتاب نرسد ».رئیس
جمهور با برجســته کردن اهمیت کتابت و
کاتب در آن زمان ،میگوید« :از این لحاظ،
هنگامی ما میتوانیم به همۀ ابعاد فکری و
علمی عالمه فیــض محمد کاتب پی ببریم
که لیست کاملی را از آثاری که به دست او
نسخه نویسی شده است به دست بیاوریم».
به قول حسین نایل نوشتههای چاپ شدۀ
کاتب به بیشتر از شــش هزار صفحه بالغ
میشود و آثاری که به خط او بازنویسی شده
و پایایی یافته از ده هزار صفحه در میگذرد.
 .3کاتــب؛ پــدر تاریخ نوســی معاصر
افغانستان :داکتر محمداشرف غنی ضمن

بیان ویژگیهای برجســته کاتب در درک
و دریافت از تاریخ نویســی و فلسفه تاریخ،
چنین میگوید «هنگامی که شاهکار فیض
محمد کاتب را در مقایســه با دیگر کسانی
که پیش یا پس از او دست به این کار زدهاند
مقایســه کنیم ،و مزایای برجسته کار او را
متوجه شــویم به این نتیجه میرسیم که او
به حق! پدر تاریخ نویسی معاصر افغانستان
است و آثار او برای نســلها قابل مطالعه و
استفاده خواهد ماند».
 .4نگرش تاریخــی کاتب و الهــام از ابن
خلدون :رئیس جمهور ضمن تشــریح نحوۀ
تاریخنگاری و نگاه به فلســفه و اهمیت آن
برای نسلهای امروز و آینده چنین میگوید:
« فیض محمد کاتب کســی است که تاریخ
نویس دولتداری در افغانستان است .اهمیت
کار او را وقتــی بیشــتر درک میکنیم که
بدانیم او در نگرش تاریخی خود تحت تأثیر
ابن خلدون قرار داشته است ...جایگاه عالمه
کاتب برای نسلهای امروز و آینده هنگامی
بیشتر روشــن میشود که به سبك نگارش
کتاب سراجالتواریخ و شــيوۀ تاريخنگاری
نويسندۀ آن توجه كنيم».
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