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  کار هنـــر ـرـپـد ـــــــــــــــــــــرزنــــــای فــ» رانیـــــــــشهـ« حبـذا

  ــون و آثـــار هـــــــــــــــــــــرونق یـــافته مضم و ــــــــــــــــــتـــ از 

  صرف تحقیق و تتبع بـوده است روز و شبت

ی وقف و ودـــــــــــــــــــــــــــــــــــکـــــرده یی خ   ایثـار ه  را بک

  بـرنا و پ  ر یک ازـــــــــــــــــــــــن هـــثارت بــه ذهنقش آ

  کار هــــــــــــــــــــــــر افـــــــــــــرای نشــــــت بــــــشــی زحمـــــــــــــمیک

  پدید  ر آمـدـــــــــــــــدت اهـــل هنــــــــــــوغت وحــــــــــــــــــــاز نبــ

  ه  ــاده در کارــــــــــــــــــــــــن آمــــــــــــــردی انجمـــــــــطـرح  ک

  بـه تو  ـاق همکاری ـــــــــا مشتـــــا و مــــــــــــــــتو حبیب م

  ه  د بـه بـازارـــــــــــا آیـــــصـــدق و صف» سحر«از 
  

  »داک سحر مهجور «
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رسم مسافر، اثر شهراني                                                            



  

  

  مرتـضي پـرديس 
  مؤلف كتاب

    



  : داءــاه
  

به استادان محترم پروفيسور داكتر سيد بهاءالدين مجروح، پروفيسور داكتر عبداالحمد  -
هنرهاي زيبا را بصورت  جاويد و پروفيسور استاد حبيب الرحمن هاله كه بار اول شعبة

غير رسمي در پوهنتون كابل تأسيس كردند و شاگردان با استعداد پوهنتون از آن 
  ؛ كورسها تعليم هنر را فرا ميگرفتند

دو شعبة نقاشي و هيكل ) م1975(به پروفيسور استاد مير حسين شاه كه بار اول در سال  -
اخت و مؤسس و بنيادگذار هنرهاي تراشي را رسماً شامل فاكولتة ادبيات و علوم بشري س

  ؛ زيبا در دانشگاه كابل پذيرفته شد
داكتر عنايت اهللا شهراني كه بار اول شعبات موسيقي و تياتر را رسماً در سال  پروفيسور به -

و شعبة هنرهاي زيبا را از . در كنار شعبات نقاشي و هيكل تراشي تأسيس كرد) م1979(
ي جدا و به شكل فاكولتة مستقل ارتقاء داد و نام جاودان پيكر فاكولتة ادبيات و علوم بشر

  ؛ رياست فاكولتة هنرهاي زيبا را پايه گذاري كرد
به استاد امان اهللا حيدرزاد، اولين استاد شعبات نقاشي و هيكل تراشي به وقت غير رسمي  -

  ؛ و نيز بعد از يافتن رسميات
فاكولتة هنرهاي زيبا پروفيسور استاد به برگرداننده گان فرزانه و چهره هاي پر افتخار  -

پروفيسور  پروفيسور استاد اكبر سالم، عالم فرهاد، پروفيسور استاد سيد فاروق فرياد،
، پروفيسور استاد عبدالحي فرحمند، پروفيسور استاد مهتاب الدين ن زادهياستاد عظيم حس

پروفيسور استاد  ،انځورگر زبردست، پروفيسور استاد صديق ژكفر، پروفيسور استاد اشرف
شير زمان ستانكزي، پروفيسور استاد حسن پاوند، پروفيسور استاد عنايت اهللا نيازي و 

  ؛ پروفيسور استاد نجيب اهللا عثماني
  ؛ ة استادان فاكولتة هنرهاي زيبا، خدمتگذاران فرهنگ، همه هنرمندان وطن و هنردوستانـبه كاف -
، عبدالكريم عود، حنيف جان شبگردجاودان مسلك هنر سميع جان مسبه چهره هاي  -

  . جان رحيمي و روح اهللا جان نقشبندي
 مرتضي پرديس ،برادر تان           
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 داکتر فیض اهلل ایماق                                                                                
 

 تقـریـظ 
دوست هنرمند و نقاش بلند پایۀ وطن جناب استاد مرتضی پردیس سابق استاد 

فاکولتۀ هنرهای زیبای پوهنتون کابل که در امریکا در خدمت هنر در افغانستان در بین 

مهاجرین هموطن از شهرت عالی برخوردار می باشند از این کمینه تقاضا نمودند که 

که از ( زنده گینامۀ محترم داکتر شهرانی)نظر خویش را در قسمت کتاب تألیفی شان 

 . علمای معاصر کشور مان محسوب میگردند کلمات چندی را تحریر نمایم

جناب آقای داکتر عنایت اهلل شهرانی را تقریباً شصت سال میشود که می شناسم، 

چنانچه در همین کتاب دیده میشود که مقاله ام را که مدت ها پیش در بارۀ حیات پر 

ستم داکتر شهرانی نوشته بودم عیناً آورده بودند که ارتباطات میان ما در بار دو

 . یادداشت یا مقدمۀ آن بصورت مختصر ذکر گردیده است

اینجانب اصالً ژورنالست و خبرنگار می باشم و رشتۀ تخصصی ام ژورنالیزم می 

طرافیان، باشد و در بارۀ هموطنان، هنرمندان، موسیقی نوازان، علماء، دانشمندان، ا

شهریان، بی سوادان، قالین بافان، سواد داران، اوضاع اجتماعی سیاسی و اقتصادی 
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کشور، در تاریخ، در فرهنگ، معارف و غیره موضوعات نوشته ها کرده و بزیور طبع 

آراسته ام که از آنجمله یکی هم دانشمند وارسته و هنرمند ممتاز و چهرۀ شناخته شدۀ 

 . هرانی نیز شامل اندافغانستان جناب داکتر ش

با دوشیزه گلجان یحیی شهاب ازدواج ( م 1791)بیادم می آید زمانیکه در سال 

کردند، من اشتراک داشتم، در مراسم ازدواج شان شخصیت های پارلمانی و اعضای 

سه روز بعد در مطبوعات آن را  -کابینه اشتراک ورزیده بودند و همچنان اینجانب دو

کی هایی از هر گوشه شنیده شده یکی از آن تبریکی دهنده گان انعکاس دادم و تبری

 . داکتر محمد یاسین عظیم وزیر معارف وقت بود

چون هردو بیک دوره تاریخی تحصیل و بعداً همزمان آغاز بکار نموده بودیم، 

موقف و مقام هنری و علمی جناب شهرانی را بخوبی میتوانم نه تنها از زبان خود بلکه 

 . طبۀ اهل مطبوعات، معارف و تحصیالت عالی آن وقت شرح و بسط بدهماز زبان قا

استاد شهرانی در جوانی تا  دوران ختم تحصیل داکتری در کابل و وطن منحیث 

بخاطرم می آید که بزرگترین . هنرمند نقاش برگزیده و بلند پایه معرفی شده بود

ارۀ هنر شان در مجلۀ مشهور نویسندۀ شهیر افغانستان استاد علی اصغر بشیر هروی در ب

همچنان در خصوص نقاشی ها و . مقاله یی را به نشر سپرده بودند« ژوندون»هفته نامه 

چندین بار بزبان انگلیسی و در روزنامه های « کابل تایمز»کارهای ابتکاری شان در 

در مجالت ژوندون و پشتون ژغ، در خبرهای فارسی « انیس»و « اصالح»مشهور چون 

و حتی در دوران متعلمی اش در . ، در رادیو و بعدها در تلویزیون بطبع میرسیدو پشتو

لیسۀ دارالمعلمین بسیاری از اعضای ملل متحد در کابل و خارجی های مقیم کابل به 

 . کارهای هنری اش عالقمندی و آشنایی داشتند
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بارها از زبان بزرگان هنر نقاشی می شنویدم که آقای شهرانی در نقاشی استعداد 

من شخصاً شاهد بسیاری از . خداداد دارد و کارهایش همه داد پروردگار است

و استادان . کارهای او بودم که تابلو های نقاشییش از طریق مقامات عالیه تقدیر میشد

که « گلجان شبنم»ون پورتریت خانم بزرگ نقاشی گاهی هم در بعضی کارهایش چ

 . داده بودند، انگشت حیرت را بدندان می گذاشتند« مانالیزۀ ثانی»بعضی ها بر آن نام 

آقای داکتر شهرانی در کنار مقام و موقف هنرمندی و هنر شناسی بزرگترین مؤلف 

و نویسنده در مسلک فولکلور بود و دست کم هشت کتاب و ده ها مقاله در ساحۀ 

کور نوشته و بطبع رسانیده است و او را می توان از پیشگامان اول فولکلور شناسی مذ

 . در افغانستان بشمار آورد

یعنی لغات مستعمل ( فرهنگ تاجیکی)یکی از سلسله های مقاالتش که در بارۀ 

« ادب»تاجیکی در بدخشان و تخار که در مجله معتبر فاکولته ادبیات و علوم بشری بنام 

یرسید، در جهان فارسی زبانان شهرت بلند یافته بود چنانچه در مجلۀ بسیار به نشر م

در ایران وغیره از آن سلسله مقاالتش تقدیر بعمل می آمد و در هر « سخن»مشهور 

شمارۀ آن تبصره های نیک می شد و یکی از آن جمالت بیادم می آید که می نوشتند 

 . «دانشمند افغانی جناب آقای شهرانیاحیاء کننده گان زبان و ادبیات فارسی چون »

چون تألیفات زیاد در بارۀ ادبیات عامیانه یا فولکلور « داکتر ایماق»این نگارنده 

دارم، بارها در قسمت « تورکستان افغانستان»مخصوصاً ادب شفاهی صفحات شمال 

 . ادبیات شفاهی با آقای داکتر شهرانی مذاکرات و گفتگوها کرده ام

که ما در بعضی شب ها با دوستان چون استاد اعظم حفی، قاسم  نشست هایی را

شعله و دیگران انجام میدادیم و از ادب و تاریخ و شعر سخن می گفتیم، آقای استاد 
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شهرانی آنقدر در آن باره ها معلومات داشتند که به ذکاوت محیرالعقولی او همه گان 

ون برابر به وی ندیده و سراغ هم به حیرت می رفتیم و واقعاً در ذکاوت کسی را تا کن

 . «خدا داده گان را خدا داده است»ندارم، وی مرد خدا است و باید گفت که 

بمصداق قول خود زمانیکه سوانح آقای شهرانی را درین کتاب پر محتوا و پر کیف 

شما برادر گرامی استاد پردیس خواندم، دیدم که در یک بحث در جواب سواالت 

دان دوران ابتدائیه را تا بدوران داکتری همه در حافظه داشته اند، که تان، اسماء استا

این کار بذات خود از عجایبات است و تنها از دست اعجوبه های زمان این کارها 

خصوصاً در مکتب ابتدائیه که دوران کودکی و خورد سالی وی . بدست می آید

 . ماستاست، بناً باید بگویم جناب شهرانی از عجایبات روزگار 

متذکر باید شد که جناب آقای داکتر شهرانی در متن کتاب با تواضع و خاکساری 

تام نوشته اند که در صنوف ابتدائیه و متوسطه از شاگردان گریز پای، بی عالقه بدرس 

و نمرات بسیار پائین را نصیب میشدند و البته که آن معنی تنبلی و ناالیقی را نمیدهد چونکه 

 . انسان تأثیر دارد و نیز تأثیرات روانی دامنگیر همه نسل بشر است بسی چیزهایی بر

بقراریکه در خاطرات خود نوشته اند که معلمی داشتند باسم پردل خان، بروز اول 

ورودش در صنف که دقایق اول او و پا گذاشتنش در مکتب بود، بنابر کاری کوچکی 

ار را کرده باشد که اطفال نو بدستش چوب زده است و شاید معلم مذکور عمداً این ک

 . وارد را بترساند تا بازیگوشی ننمایند

بقراریکه معلوم اینجانب است، در مکتب واسطه ها زیاد داشته و کسی بر او فشار 

وارد نمی نموده بعضاً بدون رفتن به امتحان نمراتش داده می شده است و بدوران 

یان و حیات لیلیه که دارای قید و قیود متوسطه طبعاً جدایی از والدین و فامیل و همباز
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می باشد و بعضی مشکالت دیگر توجه خویش را قطعاً به درس نشان نمیداده است و 

 . عالقمند آن بوده که باید پس بخانه برود

قابل یاد آوری میدانم که جناب استاد شهرانی بعد از یافتن شهرت بارها در بارۀ 

و باید بگویم که بسی شخصیت « ان بیش نیستندابجد خو»خود با تواضع نوشته اندکه 

های برگزیدۀ جهان و دانشمندان و علماء و حتی نوابغ در خورد سالی به شکست های 

رگ سالی یکتای زمانۀ خود می گی ها مواجه شده اند، ولی در بز زیاد و عقب مانده

ال هم چیزی شوند، نتایج تعلیمی معنی آنرا ندارد که بگویند در سابق چیزی نبود و حا

نیست، که این نوع فیصله های هستریک و عاجل و بی تعمق و بی مفهوم و فاقد معنی 

 . بشمار می آید

همچنان بارها گفته است که تنها تابلوهای محدود او قابل توصیف است که آن 

و مابقی قابلیت توصیف را ندارند، بدبختانه در آن دورۀ که . همه بفروش رسیده است

نقاشی مینمود، عکاسی هم یک مشکل عمده بود، که نتوانسته اند نقاشی  آقای شهرانی

های فروخته شده را عکاسی نمایند و نمونه های که درین کتاب آورده شده شخصاً 

 . خودشان انتقاد دارند

بر میگردیم به دوام گفته های چند پاراگراف پیشتر خود که آقای شهرانی نامهای 

بت تاریخ نموده است و چقدر کار با صواب است که اشخاص رفته گان را ذکر و ث

بسیاری از آن بزرگان از این جهان رخت بر بسته اند و جای شکر است که نامهای 

ای بسا استادان و . گرامی یکتعداد شان اینک درین کتاب ثبت تاریخ گردیده است

را بعد از  خدمتگاران وطن که از این جهان بی نام و نشان رفتند و کسی نبود که آنها

 . رفتن شان یاد نماید
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طوریکه گفته آمد در سوانح استاد شهرانی به نوشتۀ اینجانب برادر ارجمند و 

گرامی من استاد مرتضی پردیس، با امانت داری خاص اقتباس کرده اند در آن آمده 

که آقای شهرانی بیش از شصت و پنج کتاب، ده ها رساله و صدها مقاله تحریر و بطبع 

چونکه همه نوشته هایشان ابتکاری بوده و خصوصاً شکل ریفرینسی را . ده اندرسانی

و بقرار معلوم فعالً به حد اقل ده کتاب دیگر شان . دارد و قابل استفادۀ مردم می باشد

ناتکمیل است، کتابها و مقاالت شان در تاجیکستان و ایران بچاپ رسیده و قدردانی 

 . شده است

کتاب نوشته و بزیور طبع آراسته است و در افغانستان  تنها در قسمت هنر هجده

بدون تردید، اولین شخص می باشد که در بارۀ هنر و فرهنگ زیادترین تألیفات را 

 .داشته و مقدمتر از همه بشمار می آیند

ناگفته باید نگذارم که جناب استاد شهرانی یگانه شخصی است که بار اول تیاتر و 

ابل افغانستان شکل اکادمیکی داد که بار اول شعبۀ تیاتر و موسیقی را در پوهنتون ک

موسیقی را در کنار شعبات نقاشی و هیکل تراشی تأسیس کرد و مؤسس آن هردو 

یادی از »شعبه بشمار می آمد و سپس آقای داکتر شهرانی طوریکه در مقالۀ شان 

دو شعبه و  ذکر گردیده است بعد از تأسیس این« گذشته های فاکولتۀ هنرهای زیبا

شعبات دیگر هنرهای زیبا را به حیث فاکولتۀ مستقل در پوهنتون کابل و کشور 

عزیزمان ارتقاء داده اند که این جانب منحیث خبرنگار از آن فعالیت های شان آگاهی 

 . داشتم و از زبان وزیر مطبوعات آن وقت در رادیو و تلویزیون انعکاس یافته بود

نم بدون ذکر مختصر بگذارم و آن اینکه دوست دیرینم یک نکتۀ دیگر را نمی توا

آقای شهرانی در تاریخ دانی مقام بلند دارد، تاریخ افغانستان، تاریخ آسیای مرکزی و 
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تاریخ تورک ها را با بزرگان تاریخ، زعما، جهانکشایان، هنرمندان و غیره میدانند و 

و مدلل میتواند از معلومات بدون مراجعه صدها ورق را با حافظۀ خدا داد، با اسناد 

بارها در شأن وی ( ایماق)تاریخی سیاه سازد و این نعمت خداوندی را این نگارنده 

 . مشاهده کرده و نیک سنجیده ام

یکی از شهکارهایی میباشد که داکتر شهرانی « تاریخچۀ اقوام در افغانستان»کتاب 

رسیده است و کتاب ها و  درین چند سال اخیر آنرا نوشته و تا کنون پنج بار بطبع

مقاالت زیاد دیگر در ساحۀ تاریخ تهیه و بچاپ رسانیده اند که در سوانح شان یک 

 . تعداد ذکر یافته است

در شب نشینی هائیکه جناب شهرانی و من با دوستان داشتیم از شعر، ادبیات، تاریخ 

حافظ و بیدل  و متقدمین بحث ها در میان میآمد، آقای شهرانی صدها بیت از سعدی و

 . و شعرای دیگر، از تاریخ، از متقدمین، از فولکلور و اقوام بحث ها و ذکرها مینمود

باشد، یت بی تعصب، بی کینه و وارسته میشناسم شخصجناب شهرانی را طوریکه می

با صدها پشتون و تاجیک و هزاره و بلوچ و نورستانی محشور بود، در سرایچه یی در 

بنام استاد حضرت الدین  برد، هم اتاقش یکی از برادرانبسر می خانۀ پور غنی حیات

وردک بود و آن جناب از سردار وردکان و از جملۀ فرشته  طالب از پشتون های

 . صفتان بود که هردو یکدیگر را برادر خطاب میکردند

در امور فرهنگ تاجیکها تا کنون کسی به پایۀ او در قسمت احیاء زبان و ادبیات 

کار نکرده، تألیفات در پشتو و نوشته ها در بارۀ پشتون های دانشمند، علماء و تاجیکی 

 . هنرمندان دارد
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هزاره ها را با تاریخ شان در نوشته های خود به شناسایی گذاشته و نشان داده است 

 . که بر آن مردم عالقۀ خاص دارد

ن، همه همه موسیقی نوازان، همه نقاشان، همه هیکل تراشان، همه خوشنویسا

بازیگران تیاتر و همه علماء و نویسنده گان وطن را می شناسد و نوشته ها در بارۀ اکثر 

 . شان بیادگار مانده است

کتابهای زیاد در بارۀ بدخشان یا زادگاه خود نوشته و تا کنون هیچکس بقدر او در 

بدخشان ننوشته است، شاید ده جلد کتاب تألیفی جناب آقای شهرانی در قسمت 

 . دخشان و بدخشانی ها باشدب

یک سال پیش فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی دری ( ایماق)نگارندۀ این سطور 

را در سه جلد تهیه داشتم، دوست دیرینم جناب داکتر شهرانی یک رکن عمدۀ آن 

فرهنگ را با نوشتۀ خود که عبارت از تهیۀ فرهنگ تورکی اوزبیکی شهران باشد برایم 

 . بنام خود شان داخل مجموعۀ خویش ساختم نوشت و من آن را

از فحوای نوشتۀ شان در مقدمه چنین پیداست که معلومات شان از خاطرات دوازده 

سال اول یا دورۀ کودکی آنها بوده، گویا اینکه در دوازده ساله گی از قریه ویا زادگاه 

ز زادگاه در کابل خود برآمده تا کنون که در دهۀ هفتاد ساله گی قرار دارند به بیرون ا

تعجب من در آن بود که چطور آن فرهنگ کوچک را که . و امریکا بسر برده اند

شامل صدها لغت می باشد از حافظه نوشته اند و ما میدانیم که تا کنون هیچ کسی در 

 . آن باره نوشته یی ندارد و تحقیقی رخ نداده است
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مهربانی لغت نامۀ سه جلدۀ ناگفته نماند که آقای دکتور شهرانی از روی لطف و 

مرا ویراستاری نموده و وقت گرانبهایش را بدان سبب صرف کرده که بهترین 

 . تشکرات خویش را درینجا بحضورشان تقدیم مینمایم

در مورد سیاست دانی و عالقمندی آقای شهرانی به ارتقای جوامع افغانستان فقط 

را زمانیکه « یاسی آیندۀ افغانستاننظام س»یک نکته را میخواهم توضیح دهم که مقالۀ 

نوشتند و از طریق رسانه های خبری به سمع کافۀ مردم افغانستان رسانیدند از عمده 

 . ترین کارهای سیاسی ایشان بشمار می آمد

در آن مقاله نشان دادند که یگانه راهی که اقوام وطنمان را از بدبختی ها، خود 

مختاری ها، تبعیض ها، یکته تازی ها، فقر و بدبختی ها نجات میدهد سیستم فدرالی 

میباشد، شاید مفکورۀ فدرالیزم را بسیاری از دانشمندان و سیاسیون بلند کرده باشند، اما 

بصورت دقیق، صریح و مفصل همه موضوعات را با دالیل  آقای شهرانی برای بار اول

 . نوشته بودند

آن مقاله بصورت آنی ملیون ها شخصیت های افغانستان را بخود جلب کرد و 

طرفداران بی حد زیاد پیدا کرد، طبعاً در سیاست کسانی پیدا میشوند که اگر مطابق 

د، بناً ده ها مقاله تنها از جانب استفادۀ شخصی شان نباشد، بر علیه موضوع اقدام مینماین

یک قوم برادر بر علیه آن مفکوره تحریر یافت و استاد شهرانی بود و جواب دادن به 

واقعاً قدرت دفاع و مقاومت دوست دیرین داکتر شهرانی قابل . هر یک از آن مقاالت

 . هر نوع تقدیر بود که به تنهایی جواب گوییها میکردند

وی راست گفته بود، فاجعات داخل مملکت عزیز ما همه و حاال همه میدانند که 

زیرا . همه از مضحکات و زیان های سیستم مرکزی بوده و اکنون هم جریان دارد
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شخص اول مملکت خود مختار کل است و هرچه را خواسته باشد آنرا در عمل می 

 . آورد و قدرتی نیست که از وی انتقاد نماید

حد تخصص وارد میباشد در رشتۀ تعلیم و تربیه و آقای شهرانی در چهار مسلک ب

روانشناسی شهادتنامۀ داکتری دارند، در رشتۀ هنر بزگترین مؤلف و شخص اول کشور 

مان هستند، سوم تألیفات شان در ادبیات باالتر از آنست که داکتری داشته باشند و 

ت دارند، بقراریکه چهارم تاریخ را گویی که بصورت خدا داد میدانند و کتابها و تألیفا

بارها با ایشان در تماس بودم، میگفتند که وقتیکه کدام کتاب تاریخی بدست شان 

و واقعاً موضوعات تاریخی را که نوشه . بیاید، تا آنرا تا آخر نخوانند، بخواب نمیروند

 . اند بسیار با اسناد و صادقانه رقم زده اند

ت از داشتن هم صحبت ها و یکی از خوشبختی های آقای داکتر شهرانی عبار

همنشینان خوب بودند، اگر دوستانش را از وی بپرسم شاید بگوید بیش از هزاران 

خواهد بود و دلچسپتر اینکه نامهای زیادی از آن دوستان را با نشانی ها و افکار شان 

 . دوستان و شناساهای آقای شهرانی از حساب بیرون می باشد. بیاد دارد

یاری میدهد و قراریکه راساً از آقای شهرانی پرسیده شد یک تا جائیکه حافظه 

تعداد بزرگانی که وی با ایشان دید و وادید ها و صحبت ها مینمود این ها می باشند، و 

پور غنی شاعر : متذکر باید شد که اینها محدودی از جمع هم صحبت ها هستند

وریالی اعتمادی که هرسه غزلسرا، استاد جاوید و استاد داکتر محمد حیدر و استاد ت

رؤسای پوهنتون کابل بودند، استاد غالم حسن مجددی، داکتر سید بهاءالدین مجروح، 

داکتر روان فرهادی، استاد میر حسین شاه، استاد آصف آهنگ، پوهاند سید سعدالدین 

هاشمی، پوهاند شاه علی اکبر شهرستانی، استاد عبدالغفور برشنا، استاد بشیر هروی، 
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عبدالرحیم نوین، پوهاند یاسین عظیم، استاد غالم جیالنی یفتلی، استاد یوسف داکتر 

کهزاد، پوهاند رحیم الهام، پوهاند سرور همایون، داکتر سید یوسف علمی، استاد 

محمد صدیق روهی، داکتر شرعی جوزجانی، استاد جمشید شعله، استاد سلیم 

دوستی این )ن، سید قاسم رشتیا سرمست، استاد فقیر محمد ننگیالی، استاد حسین آرما

دو شخص بوقت هجرت پیدا شد، موضوع ارتباط بخاطر قتل شاه محمد ولیخان 

دروازی وکیل السلطنت اعلیحضرت شاه امان اهلل خان و زنده گینامۀ خود محمد 

، استاد فکری سلجوقی، استاد قیام الدین راعی برالس، استاد (ولیخان دروازی بود

استاد محمد اسماعیل مبلغ، استاد حسین نهضت، استاد قاری محمد هاشم واسوخت، 

عظیمی، گاهگاهی هم به شرف صحبت استاد عبدالحی حبیبی، استاد سمندر غوریانی، 

علما و دانشمندان، وکال و اربابان و تجار، قوماندانان وغیره کسانی بودند که از صحبت 

 . نوی کرده اندهایشان بهره برده و دیگران نیز از وی استفاده های مع

با علمای تاجیسکتان، تورکیه، اوزبیکستان و ایران و دوستان امریکایی ارتباطات 

نامهای دوستان و همبازی های دوران طفولیت و بعد از . حسنه و علمی داشتند و دارند

آنرا همه با خاطره ها به رفقای خود که ما و دوستانم باشند، گاهگاهی یادآوری 

 . مینمودند

ارم زمانی را که آقای داکتر شهرانی میگفت استاد داکتر احمد جاوید، در بیاد د

حفظ اشعار نبوغ دارد ولی زمانیکه با استاد سخی احمد خاتم در تورکمنستان آشنایی 

حاصل کردند و بعدها هردو در امریکا مقیم شدند برایم فرمود که استاد خاتم بحدی 

ب است استاد جاوید از یادم برود، گویا عقیده در حافظه اشعار شعرا را یاد دارد که قری

 . مند است که آن دو شخصیت در حفظ اشعار مقام و موقف بلند داشته اند
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دوست گرامی و هنرمند فرزانه افغانستان جناب استاد مرتضی پردیس آفرین بر شما 

ز که مسؤلیت نوشتن زنده گینامۀ استاد داکتر عنایت اهلل شهرانی را بدست گرفته و ا

 . عهدۀ کار بخوبی برآمده اید

من که عمری با آن محترم سپری کرده ام و از سالیان دراز باینطرف با هم می 

شناسیم، اگر این وظیفه تکمیل زنده گینامۀ شان را بدوش میگرفتم باورم نمی آمد که 

 . برابر با شما و حوصله مندی تان می توانستم کاری بنمایم

وطن استاد پردیس در قسمت محترم داکتر صاحب  نوشتۀ شما هنرمند برگزیدۀ

عنایت اهلل شهرانی، فرهنگی مرد افغانستان کامالً قابل تأیید است، استاد شهرانی بر همه 

دوستان، شاگردان و قلم بدستان حق دارند تا در بارۀ شان بنویسند، چونکه شخص 

ان نوشته و نامهای استاد در بارۀ بیش از هزار شخصیت علمی، تاریخی و هنری افغانست

 . زرین شان را ثبت تاریخ کرده اند

در خاتمه طول عمر جناب استاد شهرانی و نویسندۀ این کتاب محترم استاد مرتضی 

 . پردیس را با مؤفقیت بیش از پیش شان از خداوند تمنا دارم
 

 با احترام

 داکتر فیض اهلل ایماق

 میالدی  6112تورنتو، کانادا،  نومبر 
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 محمد عظیم حسین زاده                                                                                      

 

 ظـریـتق
 

ره دست و شناخته یبه همت  هنرمند چ «ابر مردی بر سکوی هنر و فرهنگ»کتاب 

من قسمت های . کشور محترم مرتضی پردیس تحقیق، تحلیل و تحریر شده است ۀشد

از کتاب را خواندم و افتخار نمودم به فرهنگ بزرگ افغانی که هنوز هم شخصیت 

های بزرگی استند که این فرهنگ اصیل افغانی احترام به بزرگان و استادان را فراموش 

من از . شرایط فعلی داخل افغانستان استالبته این جمله برداشت خودم از . نکرده اند

هنرهای زیبا شدم همواره از زبان  دانشکدهکه شامل کادر علمی  (هـ ش1621)سال 

نام داکتر شهرانی را می شنیدم و صحبت های داشتند در  دانشکدهرگوار این زاستادان ب

روع سف با شأبا ت. هنرهای زیبا دانشکدهدر  مورد کار های علمی، فرهنگی خاصتاً

جنگ ها اکثر استادان مانند مرتضی جان پردیس ترک وطن کرده در دیار غربت 

 دانشکده ۀالخره تاریخچازندگی میکنند، آهسته آهسته این نام کمتر تکرار میشد تا ب

 دانشکدههنرها که توسط کسی نوشته شد و در آنجا منحیث یکی از بنیاد گزاران 
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سف که من با محترم داکتر عنایت اهلل شهرانی أتاما با .  هنرها از ایشان نام برده شد

 . شناخت نزدیک و آشنایی نداشتم

نشرات پوهنتون کابل بودم برایم زنگی از  زمانیکه من آمر (هـ ش1676)در سال 

خارج کشور آمد، متوجه شدم که کود نمبر آن شهر برایم نا آشنا است، به مجرد 

آقای محمد عظیم ) :محبت برایم میگویدآواز بسیار زیبا مالیم و پر از ! گفتن بلی

با وجود دست و (. حسین زاده؛ من داکتر شهرانی هستم از امریکا با شما صحبت میکنم

من همراه با ) :پاچگی، تا جائیکه توانستم خدمت شان احترام کردم، ایشان فرمودند

و دهه اخیر ماریا جان دارو در ارتباط به تاریخ تیاتر افغانستان تحقیق میکردیم و در د

فرهنگیان  و از شما نام برده شده بود، من با هنرمندان در اکثر گزارشات و نشریات

خارج از کشور و داخل افغانستان به تماس شدم و در ارتباط کارهای شما معلومات 

این چند جمله (. تشکر و سپاس گزاری کنم کردم و حاال الزم دیدم که از شما قلباً

رم داکتر شهرانی برایم امیدواری های زیاد داد، ملی بودن مختصر و پر محتوای محت

از آنروز تا به حال همیشه  جویای . شخصیت شان را در همین چند جمله پیدا کردم

 . مه اندید ایشان رااحوال من میشود، با وجودیکه من تا به حال از نزدیک 

 این» :نوشتندمحترم پردیس در شروع کتاب خویش بسیار صادقانه و بی آالیشانه 

صرف بخاطراحترام و ارج نهادن بمقام کسی تحریر یافته که در فرهنگ  کتاب

 .افغانستان بدون داشتن غرض و مرض، بی آالیشانه در طول عمر خود خدمت نموده

 زبان پشتو و پشتونتبار و سرخرود احمدزی منطقه از اصالً کتاب این نویسنده من

 که زیبا چه و نمیباشند متعلق پشتونها به نسباً شهرانی داکتر ام گرامی استاد و میباشم
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 بصورت و دانسته دقیق و علمی بصورت را پشتو و دارد تألیفات پشتو زیبای بزبان استاد

 . «میگوید سخن عالی بسیار

دیده میشود شخصیت های وطن دوست و با فرهنگ همواره در پی حقیقت ها در 

پردیس  در این کتاب شخصیت علمی،  محترم مرتضی .منافع ملی کشورمیباشند

 :وین ذیل تدوین نموده استامحترم داکتر شهرانی را  تحت عن یفرهنگی و هنر

 شهرانی  داکتر باره در عمده مطلب چند 

 فولکلوری ادبیات آوریهای گرد از مختصری شرح 

 زادگاه به عالقمندی یا هموطنی بعد 

 بدخشانیان و بدخشان و شهرانی استاد 

 دانشمند شهرانی اهلل عنایت دکتور پروفیسور فرهنگی کارکردهای و گینامه زنده 

 افغانستان معاصر

 شهرانی اهلل دکتورعنایت بنیادی کارهای پیرامون 

 ها رساله 

 است نوشته شهرانی استاد دانشمندان، کتابهای درباره که های مقدمه و تقاریظ فهرست 

 است رسیده بطبع سایتها و جراید و مجالت در که شهرانی دکتور مقاالت یکتعداد. 
 

زمانیکه گرد آورده ها را تحت عناوین فوق مطالعه میکنیم دیده میشود که داکتر 

کشور همواره، در عالم  و هنری علمی و فرهنگی عنایت اهلل شهرانی شخصیت ملی،

دانند که داکتر ـه میـجائیکه هم اـت. ردم و وطن خود بوده و میباشدغربت بفکر م

اهلل شهرانی روابط عالی و شخصیت بزرگ علمی دارد و در همین دو دهه اخیر عنایت 

فق ویا مشاورت بسیار خوب با معاش قابل قبول در افغانستان ؤمیتوانست وزیر بسیار م

ایفای وظیفه نماید، اما او همه مادیات را پشت سر گذاشته در عرصه تحقیقات علمی  
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 ادب، کارهای موصوف در عرصه احیاء.  برای آینده سازان کشور کار نموده است

بعد اساسی زندگی علمی موصوف را تشکیل  افغانستان فرهنگ و باالخره تاریخ و هنر

چنانکه محترم . او درک نموده جامعه بدون فرهنگ و هنر جامعه مرده است. میدهد

گ به واقعیت داکتر عنایت اهلل شهرانی با فرهنگ زاده شده و با فرهن. پردیس نوشتند

به همین منظور تالش او برای بر قراری روابط  علمی و فرهنگی اقشار . زندگی میکند

مختلف، اقوام مختلف، مذاهب مختلف و زبان ها و ادبیات مختلف ساکن در کشور 

این همه موضوعات را در البالی کتاب حاضر طور مفصل دریافت . بوده و میباشد

طی  خصوص دراین را فرسایی طاقت ایکاره محترم داکتر شهرانی. کرده میتوانیم

 گذاشته بیادگار عزیز هموطنان به را پرباری محصوالت و سالهای متمادی انجام داده

مرتضی  کشور جنابسپاس گزاری میکنم از استاد محترم و هنرمند شایسته  .است

پردیس و محترم داکتر فیض اهلل ایماق که با زحمات زیاد شخصیت بزرگ علمی، 

کشور معرفی  ۀهنر دوست کشور را در این کتاب برای نسل های آیندفرهنگی و  

 .نمودند

 
 با احترام

 پوهنوال محمد عظیم حسین زاده 
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 محمـد اسحاق ثنا                                                                                 
 

گرانمایه و نقاش بلند مرتبت وطن عزیز ما افغانستان با سپاسگزاری فراوان از استاد       

جناب استاد مرتضی پردیس که در مورد زنده گینامۀ شخصیت بزرگ فرهنگی، نقاش 

محترم پروفیسور  پژوهش زبان و ادبیات و فولکلور نامی، دانشمند عرصه تحقیق و

این دکتور عنایت اهلل شهرانی کتاب حجیم و پر از معلومات سودمند در مورد 

شخصیت بزرگ با تالش شب و روزی آمادۀ نشر نموده است تشکر  نموده و با 

حرمت و احترام عمیق و دوستی دیرینه که من با این استاد فرهیخته دارم خواستم 

ارادت و اخالص خالصانه خویش را با سرودن ابیاتی ابراز داشته باشم، نمیدانم این کار 

چرا آنچه من گفتم کمتر از آنست که میباید  ه مقبول افتد،چمن چه در نظر آید و 

 : گفته میشد

 درخشد همچو اختر  که آثــارش استــــــاد سخنور « شهـرانی»بـوَد 

 مادر علم پرور  پـــــدر دانـــــا و دانش   بود از خانـــدان علـــــم و

 بدفتر  عجب نقشــی پــــدید آرد چو کلکش روی کاغذ می دواند 

 بنگر  بیا بر خــــوان آثـــارش تـو پر ز معنا   حــــرفش حقـیقتبود 

 بیابـــد چیـز خــــوب و ناب بهتر پی تحقیق بــــاشد جستجــــوگر 
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 چون زر  ارزنده بود هر صفحــه اش از آن اوراق بنـــــویسد  کتـــابی 

 کمتـرز اسـتادان دیگـــــر نیست  طبیعت   به نقـــاشی و تصــــــویر

 بلکه بیشتر  ز هفتاد نیست کمتـــر ز آثارش شمــــــارم نام گیــــرم 

 هنرور  نویســــد از هنـــــــر درد هنرمند و هنــــــر را دوست دارد 

 که هر یک صاحب نـام اند و سرور دانا پروریده   چـــــــه شاگــردان

 خم  نکرد سربه دونان هیچگاهی  محکم   به همت آنقــــدر پابند و 

 ل برادرــــــکه خواند جمله را مث بت ـــف و از راه محـــز روی لط

 برـاک  ر بنده گان ذاتــــــــز بهت الق نیکو ــــــداری و با اخـبه دین

 ه مهترــبشر خوانند چه کهتر یا ک رگز ـدارد دوست هـــتعصب را ن

 ای برادر  ز پابندــــولش نیــــبه ق ا پابند و محکم ــــبه دوستی و وف

 رهبر  اد وـوانم ورا استـــاز آن خ ن فراوان ـم ای او بر ـــــمحبت ه

 برابر  ردهــــن کـــــکتابی را چنی زیز دارم سالمی ــــع« پردیس»به 

 رش خدای عدل گسترـــدهد اج  دۀ او ـــدمت ارزنــــازم خــــــبن

 سخن آرم سراسریک در -که یک  نیکویش   ز ز اوصافــــمنم عاج

 ویم ثنا خوانم شب و روزــثنا گ»

 ی داورــر درازش حـــــدهد عم
 

 اسحاق ثنا . م

 م  6112دسامبر  ،کانادا -رووانکو
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 چند سخن از مؤلف
 

خواننده گان گرامی اینک با الطاف حضرت پروردگار عالمیان و آفرینندۀ زمین و 

زمان و کائنات که برای این بندۀ عاجز خود افتخار بخشید که بتوانم در بارۀ ترجمۀ 

حال و زنده گینامۀ یک شخصیت فرهنگی افغانستان دکتور عنایت اهلل شهرانی کتابی 

 . را تهیه بدارم

ر احترام و ارج نهادن بمقام کسی تحریر یافته که در این کتاب صرف بخاط

فرهنگ افغانستان بدون داشتن غرض و مرض، بی آالیشانه در طول عمر خود خدمت 

نموده و تا جائیکه واقف می باشم جمله کارهای شان بدون مفاد مادی و خاص بنام 

تا کنون  و دوستانش همه میدانند. و احیای فرهنگ وطن بوده است (ج)رضای خداوند

و چون تحصیل . در پی مادیات راه نپیموده و در خانه های کرائیه حیات بسر می نماید

 . یافتۀ امریکا بود به آسانی می توانست صاحب وظیفه و پول گردد

شاید دوستانی باشد که با خواندن متن این کتاب انتقاداتی داشته باشند و کمبودی 

یقت اولین اثر این نگارنده می باشد، از آن های را دریابند چونکه این کتاب در حق

 . سبب پیش از همه از خوانندۀ گرامی عفو تقصیر می نمایم

من نویسندۀ این کتاب اصالً از منطقۀ احمدزی سرخرود و پشتون تبار و پشتو زبان 

می باشم و استاد گرامی ام داکتر شهرانی نسباً به پشتون ها متعلق نمی باشند و چه زیبا 

اد بزبان زیبای پشتو تألیفات دارد و پشتو را بصورت علمی و دقیق دانسته و که است

بصورت بسیار عالی سخن میگوید و در کتاب های استادان موسی معروفی، هاشم 

 .زمانی وغیره تقریظ ها نوشته است
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در قسمت ادبیات فارسی تاجیکی، باورم نمی آید که برابر به استاد شهرانی کسی 

ری ادبیات عامیانه کار کرده باشد در بارۀ ادبیات عامیانۀ تاجیکی دیگری در جمعآو

بدخشان کتابها و مقاالت تحریر داشته و همه را به چاپ رسانیده است در این زمینه 

او محبت خاص به مردم برادر هزاره ها . استاد شهرانی از پیشقدم ترین بشمار می آید

تاریخچۀ »بچاپ رسانیده است، در کتاب  دارد، نه تنها مقاالت در هویت آنها تحریر و

نشان میدهد که او با جامعه هزاره و اهل تشیع محبت بی پایان دارد « اقوام در افغانستان

و در کتاب و مقاالت متعدد اش میفرماید که هزاره ها باشنده گان قدیم افغانستان و 

 . جمله تورک تبار می باشند

ستان عالقمند است، کتابی را که در بارۀ عدیم داکتر شهرانی با مردم اسمعیلیه افغان

شغنانی سخنور شغنانی و مبلغ فرقۀ اسمعیلیه تحریر داشته دلیل بر عالقۀ او بدان مردم 

 . می باشد

بهترین دوستان استاد شهرانی و برادر خوانده های او نورستانی ها و بلوچ ها می 

ادبیات شفاهی نورستانی  باشند و باری هم در ایام جوانی اش در قسمت جمع آوری

 . ها و بلوچ ها زحمات زیادی را متقبل گردیده بود

نمیدانم چرا استاد شهرانی به هرات و هراتیان عالقمندی زیاد دارد، در بارۀ تاریخ، 

 . مردم و فرهنگ آنها تألیفات زیاد دارد

صدها . ددوستان بسیار صمیمی او فراهیان، پکتیائیان، لغمانیان و غیره مناطق می باش

رفیق از ساحه و سرزمین های شمال دارد و عجب که اسماء زیاد ایشان را بحافظه 

 . دارد

در خصوص تورکهای افغانستان، احیاء تاریخ و ادبیات آنان کارهای بنیادی را 

انجام داده است و متذکر باید شد که استاد شهرانی اصالً خودش از تورکان افغانستان 

مختلف زبان زیبای تورکی آشنایی دارد ولی جمله تألیفاتش و بزبانها و لهجه های 

 . بزبان دری می باشد



 3......               ...............................................................مردی بر سکوی هنر و فرهنگ ابر 

جناب استاد شهرانی شخصاً مشرب صوفیانه دارد، پنج وقت نماز خود را بدون قضا 

بدربار حضرت قاضی الحاجات ادا می نماید، حج بیت اهلل را ادا کرده و بدیگر 

. و عرفان را از تۀ قلب دوست دارد بناءهای اسالمی پای بندی خاصی دارد و تصوف

 . استاد شهرانی اصالً از یک فامیل روحانی و دینی برخاسته است

درین کتاب سعی گردیده تا شمه یی از صفحات مختلف حیاتی استاد شهرانی 

شرح گردد و باید بگویم که استاد شهرانی با فرهنگ زاده شده و با فرهنگ زیسته 

خوانندۀ « لتا منگیشکر»باال رفته که کتابی را بنام است، فرهنگ دوستی او بحدی ب

هندی ویا ملکۀ قلب ها بنویسد و هذالقیاس در بارۀ ستاره های ممالک دیگر چون 

 . ملکه ترنم نورجهان بیگم، گوگوش وغیره

در خاتمه از همه فرهنگیان که در تهیه و ترتیب و طبع این کتاب با مؤلف 

  .همکاری کرده اند تشکر می نمایم

 

 با احترامات خالصانه

 مرتضی پردیس

 سابق استاد فاکولتۀ هنرهای زیبای دانشگاه کابل
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 پیشگفتار
 

مجموعه یی را که اینک خواننده گان محترم خواهد خواند موضوعاتی است که 

در بارۀ یک شخصیت هنری و خدمات ارزندۀ او در خصوص فرهنگ افغانستان 

 . جناب دکتور عنایت اهلل شهرانی ترتیب یافته است

از روزیکه اینجانب نگارنده جناب استاد شهرانی را می شناسم تا کنون که سالهای 

ی از شناسایی ما سپری گردیده است وی در پس احیاء ادب و هنر و تاریخ و زیاد

باالخره فرهنگ افغانستان قدم برداشته کارهای طاقت فرسایی را در این خصوص طی 

من که در . نموده و محصوالت پر باری را به هموطنان عزیز بیادگار گذاشته است

ها اسیستانت و استاد آن فاکولته آغاز یکی از محصالن فاکولتۀ هنرهای زیبا و بعد

بودم، شاهد تالشهای ممتد استاد شهرانی در ارتقای فاکولتۀ هنرهای زیبا بوده هر روز 

استاد شهرانی . یک کار نوی را به نفع محصالن، استادان و باالخره فاکولته انجام میداد

ی بود که در صنف ما نقاشی رنگ آبی را تدریس مینمود، استاد با صالحیت و مهربان

ما شاگردان را چون اوالد معنوی و برادر و خواهر خود میدانست و ما محصالن هر 

 . یک برایش احترام خاصی را قایل بودیم

ما زمانیکه به فاکولته تحصیل میکردیم از استاد شهرانی و استادان دیگر چون 

شادروان استاد محمد همایون اعتمادی، شادروان استاد غالم محی الدین شبنم غزنوی، 

شادروان استاد سید حمایت اهلل حسینی، استاد امان اهلل حیدرزاد، استاد حامد نوید، 

ان عالیقدر هنرهای زیبا، زیبایی شناسی، عالقمندی استاد تمیم اعتمادی و دیگر استاد

 . به هنر و انکشاف آن را آموختیم

درین مجموعه بنده سعی کرده ام که کدام مبالغه و زیاده روی را داخل نسازم، در 

صفحات کتاب مخصوصاً صفحات اولی با استاد شهرانی گفتگوهای تیلفونی صورت 
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ی شان ارائه داشتم تا به شکل تحریر جواب گرفت و بعدها یک تعداد سواالت را برا

بدهند و جناب استاد با آنکه مصروف تحقیقات و کارهای علمی بودند بخاطریکه 

برای اینجانب محبت استادی و مهربانی خاص دارند هر آنچه از حضورشان تقاضا 

نمودم رد ننمودند و جواب مثبت دادند که اینک جواب ها و زنده گینامۀ شان را با 

 . اننده عزیز خواهیم خواندخو

در اوراق بعدی این مجموعه عموماً اسنادی را آورده ام که در مجالت، اخبار و 

کتب طبع شده بودند و برای من الزم نبود تا بر هر یک تعدیالت ویا حذف و 

اضافات در آن وارد سازم، لذا الزم دیدم تا به همان شکل اصلی درج کتاب نمایم، 

 . کسانیکه در بارۀ استاد شهرانی نوشته بودند نظریات خودشان بود زیرا در آن نشرات

از جانب دیگر با آوردن اصل کاپی های آن اسناد، برایم بخاطری ارزنده و مهم 

بود که نشان بدهم که مقام معنوی و هنری استاد را نه تنها من بلکه مردمان و 

نموده اند و در حقیقت این  دانشمندان زیادی هم به کارهای آنها واقف بوده و تقدیر

 . کار بجا آوردن امانت نیز محسوب میگردد

خاطر نشان باید نمایم که جناب استاد داکتر شهرانی در دوران مهاجرت کارهای بسیار 

اکنون یک تعداد . بنیادی را در خصوص تاریخ و هنر و فرهنگ افغانستان انجام داده اند

اد حسین آرمان، استاد ـبرند، استولتۀ هنرهای زیبـا در خـارج بسر می استادان عالیقدر فاک

در این اواخر استاد فرحان برحمت حق ) امان اهلل حیدرزاد، استاد داکتر محمد نعیم فرحان

، استاد زلیخا جان نورانی، استاد حامد نوید، استاد تمیم اعتمادی، استاد سراج الدین (پیوستند

ی زاده، استاد سمیع شی، استاد روح اهلل نقشبندی، استاد شیر باسراج، استاد کریم رحیم

کاهوس، استاد عظیم احمد ، استاد احمدیاستاد کامران  استاد حنیف شبگرد،  ،مسعود

استاد محمود شهنواز، استاد ظاهر فیضی، استاد عیسی  نوری، استاد عبدالمالک دوست زاده،

، استاد فرید سلطانی، استاد شاه پیری جان غیاثی سید خادم قبادی، استاد خالد ناالن، اسلمی،

استاد محبوب جان ولی، استاد عبدالباقی جهانگیر، استاد انیسه جان، استاد فایزه جان 
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که تعدادی  وغیره که خداوند همۀ شان را در پناه خود داشته باشد احراری، استاد حمیداهلل

 . ان انجام داده انداز آنها کارهای خوبی را در راه احیاء فرهنگ افغانست

از عموم آن استادان گرامی منحیث برادر کوچک شان تمنا دارم که وطن عزیز 

مشترک مان را فراموش ننموده در هر حال بخدمت و فکر وطن باشند، زیرا وطن مان 

 . به همکاری علما، دانشمندان و هنرمندان ضرورت دارد

ا در ممالک خارجه چون حنیف یک تعداد برادران و خواهران دیگر از هنرهای زیب

شبگرد، کامران، حمیداهلل، محبوب ولی، عبدالباقی جهانگیر، عبدالشکور خسروی، سید 

خادم قبادی، عیسی اسلمی وغیره بسر می برند که خداوند عالمیان همۀ شان را در پناه خود 

 . داشته باشد

ن به جهان ابدی رفته اند امیدوارم تمام دوستان و برادران به ارواح استادان که ازین جها

 . دعاها نثار نمایند

وم بیسد، استاد غالم ـم سرمست، استاد عبدالقیـاد سلیـد ننگیالی، استـر محمـاستاد فقی

محی الدین شبنم غزنوی، استاد محمد همایون اعتمادی، استاد غوث الدین و سید مقدس 

ارج ویا داخل وفات کرده نگاه و شاید هم یک تعداددیگر از مربوطات هنرهای زیبا در خ

باشند، خداوند همه را غریق رحمت خود سازد، استاد شبنم در پاکستان و استاد اعتمادی در 

امریکا و استاد ننگیالی در جرمنی بدارالبقاء شتافته اند و باز هم مکرراً دعا مینمایم که همه 

ا نصیب کند و استادان که حیات داشته باشند خداوند برایشان طول عمر و کامیابی ه

کسانیکه از این جهان فانی رخت بر بسته اند جای شان را خداوند بهشت برین گرداند و 

 . ارواح مبارک شان را شاد داشته باشد

یکی از  معرفی و (ج)طوریکه گفتیم من این کتاب را خاص بخاطر رضای خداوند

 . کار وجدانی نداشتمافغانستان نوشتم و هیچ هدفی بجز  خدمتگاران بزرگ و اول هنر در

اگر خدا بخواهد و حیات وفا کند انشاءاهلل در آینده نیز دنبال این کار را خواهم گرفت و 

 . به هنر و فرهنگ افغانستان خدمت خواهم کرد

  مرتضی پردیس
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 چند مطلب عمده در بارۀ داکتر شهرانی
 

  داکتر عنایت اهلل شهرانی ارتقاء دهندۀ شعبات نقاشی و هیکل تراشی فاکولتۀ

 ادبیات و علوم بشری به فاکولتۀ مستقل هنرهای زیبا؛ 

   بنیان گذار و مؤسس شعبات موسیقی و تیاتر به سویۀ اکادمیک و دانشگاهی؛ 

   نویسندۀ هفده کتاب در رشتۀ هنر و بیش از صد رساله و مقالۀ هنری؛ 

   مدافع و حامی هنرمندان افغانستان؛ 

 و صدها مقاله در موضوعات مختلف؛   تألیفاتش در حدود هشتاد جلد 

   داکتر عنایت اهلل شهرانی صاحب ابعاد مختلفه می باشد؛ 

   مؤسس و اولین رئیس عمومی اتحادیۀ سراسری هنرمندان افغانستان؛ 

 ؛ و سابقه دار وطن ر عنایت اهلل شهرانی نقاش و گرافیست چیره دستاکتد 

  در خصوص تاریخ هجده کتاب و هفت رساله تحریر نموده است؛ 

  در قسمت ادبیات فولکلوری و ادبیات معیاری کتابهای زیادی را برشتۀ تحریر

  .  آورده است و در نوشتن ادبیات عامیانه از پیشقدمترین شخصیت ها بشمار میآید
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 فولکلوری شرح مختصری از گردآوری های ادبیات
 
 

گفته آمد که داکتر عنایت اهلل شهرانی در تحقیق و جمع آوری ادبیات عامیانه در 

 . افغانستان در جملۀ پیشقدم ترین شخصیت ها بشمار می آید

شناس خارجیان همکاری نموده در فاکولتۀ الوه از اینکه با محققان فولکلور ع

 . ارجی ایفای وظیفه نموده استمحصالن خادبیات منحیث استاد مضمون فولکلور برای 
 

کتاب دوبیتی های فارسی تاجیکی که در چهار فصل در « فلک های کهسار» -1

این کتاب . هـ ش و بعد از آن بچاپ رسیده است 1351در سالهای « آریانا»مجلۀ 

اولین و بزرگترین مجموعه یی بود که در افغانستان بچاپ رسید، اکنون کتاب 

دوبیتی های »مذکور بصورت مکمل با افزایش دوبیتی های دیگر زیر عنوان 

بدسترس مردم قرار دارد، در ایران بچاپ رسیده و در تاجیکستان به « تاجیکی

 سیرالیک برگرانیده شده است؛  

« لغات مستعمل در لهجۀ دری بدخشان»این کتاب تحت عنوان « فرهنگ تاجیکی» -2

چندین سال در مجلۀ وزین ادب نشریۀ فاکولتۀ ادبیات پوهنتون کابل بچاپ 

چاپ و مورد استفاده میباشد، « فرهنگ تاجیکی»ن منحیث کتاب میرسید و اکنو

 کتاب مذکور اولین فرهنگ زبان فارسی تاجیکی در افغانستان می باشد؛  

امثال و »بنام ( هـ 1354)این کتاب در سال « ضرب المثل های دری افغانستان» -3

بچاپ رسید، اکنون با داشتن تقریباً نه و نیم هزار ضرب المثل زبان « حکم دری

دری بزرگترین مجموعۀ ضرب المثلها در ممالک افغانستان، تاجیکستان و ایران 

و در تاجیکستان به حروف بشمار می آید که باری هم در ایران بچاپ رسیده 

 است؛   بچاپ رسیدهسیرالیک برگردانیده شده و 
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در کابل بچاپ « امثال او حکم»بنام ( هـ1354)این کتاب در سال « د پشتو متلونه» -4

با اضافۀ امثال بطبع رسیده و در وقت خود « د پشتو متلونه»رسید و فعالً بنام 

 . میرفت به حساببزرگترین مجموعۀ امثال پشتو 

شامل هفتصد مثل تورکی که در کتاب « ضرب المثل های تورکی اوزبیکی» -5

 عالوه گردیده است؛  « آقای داکتر عارف عثمان»

یا کتاب داستانهای حماسی تورکستان و صفحات شمال اولین بار « گوراوغلی» -6

توسط دکتور شهرانی ثبت و تحریر گردید و در کابل در مجلۀ فولکلور زیر نظر 

مضمون وار  و بعداً مرحوم غالم عمر شاکر محمد صدیق روهی شادروان استاد

بچاپ میرسید و حاال بحیث کتاب مستقل در آورده شده و در تاریخ افغانستان 

این کتاب در بخش داستانهای عامیانه اولین و آغازین اثر بشمار می آید و کسی 

 ؛  (شانبه ادبیات خالص تاجیکی محلی بدخ. )تا کنون درین باره ننوشته است

نامگذاری گردید در « حکایات و روایات»که بعداً بنام کتاب افسانه ها « افسانه ها» -7

 . قاهره بچاپ رسید و قبل از آن بصورت پراگنده در خارج زیور چاپ یافته بود
 

در افغانستان دکتور عنایت اهلل شهرانی در ساحۀ فولکلور بیشترین مضامین و کتاب 

ده است و از اولین شخصیت های فولکلور شناس و فولکلور ها را تحریر و بطبع رسانی

 . نویس بشمار می آید
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 : بُعد هموطنی یا عالقمندی به زادگاه

 

 استاد شهرانی و بدخشان و بدخشانیان
 

من نگارنده مرتضی پردیس در راغ بدخشان تولد شده ام که بوقت مأموریت پدرم 

در آنجا بدنیا آمده ام و اصالً از پشتون های سرخرود والیت ننگرهار قوم احمدزی 

میباشم، استاد شهرانی بدخشانی االصل می باشد و در طول زنده گی بعد از دوازده 

ارج نهادن به زادگاهش کتب و مقاالت و ساله گی بدور از بدخشان زیسته و بخاطر 

رساله ها در بارۀ بدخشان تحریر و بطبع رسانیده است که یک تعداد از آنها را درین 

 : جا ذکر می نماییم

 سید زمان الدین عدیم شغنانی، چاپ در کانادا و مصر و تاجیکستان؛   -1

بود و صفحه تألیف نموده  24یمگان، رسالۀ کوچکی بود که استاد خلیلی در  -2

استاد شهرانی در آن تعلیقات و تحشیه بسته و در یونیورسیتی دهلی آنرا بچاپ 

 رسانیده است؛  

مخفی بدخشی، کتابی کوچکی بود که غالم حبیب نوابی آنرا نوشته و داکتر  -3

 شهرانی بر آن تعلیق و تحشیه بسته و در دهلی بچاپ رسیده است؛  

دیگری است که خود داکتر  بیگم مخفی بدخشی، کتاب شاه( لعل سخنگوی) -4

 شهرانی آنرا تألیف و در کابل بچاپ رسانیده است؛  

فلک های کهسار، ترانه های بدخشانیان را در چهار فصل در مجلۀ آریانا در  -5

 سالهای بسیار پیش بچاپ رسانیده است؛  
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دوبیتی های تاجیکی تخار و بدخشان را، ایرانیان در پاکستان بچاپ رسانیده اند،  -6

این جمعآوری استاد شهرانی شاید ضخیم ترین دوبیتی های تاجیکی بدخشان 

 باشد و از دیگران قدامت دارد؛  

شاه محمد ولیخان دروازی وکیل السلطنت اعلیحضرت امیر امان اهلل خان غازی،  -7

 نی در پاکستان بچاپ رسیده است؛  تألیف استاد شهرا

فرهنگ تاجیکی، اولین فرهنگ تاجیکی بدخشان است که تا حال تحریر یافته و  -8

 در پاکستان بطبع رسیده است؛  

گوراوغلی، داستان های حماسی بزبان عامیانۀ تاجیکی بدخشان تحریر یافته و  -9

و در  است داکتر شهرانی اولین کسی در افغانستان است که درین خصوص نوشته

 ؛  کابل بطبع رسیده است

ضرب المثلهای دری افغانستان، این کتاب که بارها در کابل، پاکستان، ایران،  -11

سویدن و کانادا بچاپ رسیده، اساساً از ضرب المثلهای تاجیکی بدخشان آغاز 

 شده است و در مقدمۀ کتاب در آن باره ذکر رفته است؛ 

ردآوری نموده و تا حال اقبال چاپ گ« مشاهیر بدخشان»کتاب دیگری بنام  -11

 نیافته، امید است آن کتاب نیز بزیور طبع آراسته گردد؛ 

 .  موسیقی در بدخشان -12

 

همینگونه استاد شهرانی مقاالت زیاد در خصوص بدخشان تحریر و بچاپ رسانیده 

 : است

 شاه عبداهلل یمگی بدخشی؛   -1

 محمد هاشم واسوخت؛   -2
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 میرهای بدخشان؛   -3

سیری در بدخشان، این رساله در تهران در کتاب موقوفات محمود افشار بچاپ  -4

 رسیده است؛  

 ما بدخشانیان هم محمد طاهر بدخشی را می شناسیم؛   -5

 خرقۀ مطهرۀ بدخشان که بعداً به قندهار انتقال داده شد؛   -6

 ؛  «پامیر بدخشان»هنر در بام دنیا  -7

ارات در کابل سهم داشتند، میر یار مقاالت در بارۀ دروازیانیکه در ساختن عم -8

 بیک خان و میر زمان الدین خان؛  

 دفاعیه ها از مردم بدخشان مخصوصاً شغنانیان؛   -9

 . و ده ها مقالۀ دیگر -11
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 رهنگی ـردهای فـزنده گی نامه و کارک

 پروفیسور دکتور عنایت اهلل شهرانی

 (1)دانشمند معاصر افغانستان

 
 

 اهلل ایماقبقلم داکتر فیض 
 

 : یادداشت

از سالها باینطرف متوجه تألیفات کثیرۀ دوست دیرینم جناب دکتور شهرانی بودم و 

از تصادف نیک این لغتنامه را بار دیگر مرور میخواستم در بارۀ شان چیزی بنویسم، 

رسیدم، در آن حال نام گرامی « شهر»در کلمۀ « ش»مینمودم که در ردیف حرف 

درین ردیف برابر می آید، بیادم آمد لذا در فکر تهیۀ زنده گی نامۀ داکتر شهرانی که 

  .شان شدم

اساساً این معلومات در بارۀ زنده گینامۀ آقای شهرانی توسط آقای هوشنگ قویاش 

پیگیر تحریر یافته است، بعداً پوهاند رسول رهین با آوردن تغیرات در جلد دوم کتاب 

« دانشنامۀ آریانا»بچاپ رسانید، همچنان در سایت « کی کیست در فرهنگ برونمرزی»

ناب آقای ذبیح اهلل نذیر نیز کتابی را بنام قابل تذکر است که ج. به نشر رسید

کارکردهای هنری داکتر شهرانی تألیف و در کابل به زیور طبع آراسته است که در 

اینجا از منابع متذکره و بعضی مأخذ دیگر سوانح مکمل استاد شهرانی را جمع و 

 . ترتیب و ویراستاری نمودیم

  با احترام

 ر فیض اهلل ایماقاکتد

                                                           
باشد، چونکه محترم داکتر  این زنده گینامۀ داکتر شهرانی شاید از درست ترین سوانح عمری وی - 1

تا کنون آشنایی دارند، بناءً نوشتۀ جناب داکتر ایماق با جناب داکتر شهرانی از سنین دورۀ متوسطه 

 « پردیس». اقتباس نمودیم« تورکی اوزبیکی به دری فرهنگ»ون تصرف از کتاب ایماق را بد
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نهم  هجری شمسی ، مطابق به بیست و 1321هشتم قوس  شهرانی در عنایت اهلل

فرزند  خاش والیت بدخشان تولد شده وولسوالی قریه شهران  مسیحی در 1942نوامبر

اولین مربی . عباداهلل خان شهرانی میباشد مال روحانی شادروان الحاج آخونددانشمند 

 ه موسس مکتب رسمی بامنطقۀ خاش یگان عنایت اهلل شهرانی پدرش بوده که در

استادان  هم یکی از بعداً اولین معلم افتخاری و همکاری مدیریت معارف بدخشان و

 . ری را به جامعه تقدیم نموده استبسیا ، که شاگردان مستعدرسمی مکتب خاش بود

 اینکه در زیبای خاش موقعیت داشته، از و وادی سرسبز مرکز قریه شهران که در

مقابل جنس صورت  ، تبادالت بصورت جنس درنداشت وجودآن زمان بازاری 

ساده حیات  به شکل ابتدایی و زراعت پیشه بوده و عموماً اهالی این قریۀ زیبا. میگرفت

 .می بردند بسر

 «معروف خاش»قریه شهران به مکتب  عنایت اهلل شهرانی تحصیالت آغازین را در

خان  محمد نور مجتبی خان و د محمد، حسن خط را تا به مرحلۀ ابتدایی نزتمام نموده

. بود میان همه شاگردان مکتب ممتاز رسامی در دستی و قسمت کار در آموخت و

 امالء را نزد سید حسن خط و مکتب ابن سینای کابل خواند و متوسطه را در وی

اوایل  بی عالقه بودن شهرانی به درس وکتاب در. گرفت محمد ایشان الحسینی فرا

آوان تحصیل  در استعدادهای نهفتۀ وی نشده و شگوفایی خشش وتحصیل مانع در

فکری  فطری و استعداد. ترین شاگردان بود ممتاز دورۀ ثانوی در دارالمعلمین کابل از

صنف  در تیزبین محمد یوسف خان محسنی نقش بسته و وی به دیده های زیرک و

لیف أتصویرهای آن ت دوازدهم با همکاری محسنی کتاب رهنمای سواد آموزی را با

توسط  ضمن کتاب های فزیک که توسط استاد محمد اسلم خان تالیف و در. نمود

 .شهرانی رسامی شده بود
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، شامل میالدی 1962سال  در سپری نمودن موفقانۀ امتحانات کانکور بعد از 

ردان دانشکدۀ ـگن شاـجملۀ اولی کابل گردیده که از دانشگاهدانشکدۀ تعلیم وتربیۀ 

 .بود الذکرفوق 

زمانی که محصل سال دوم بود، به تشویق استاد عبدالرحمن یوسفی رسالۀ حضرت 

 به سال سوم فاکولته کتاب. موسسۀ تعلیم وتربیه چاپ نمود در نوشته و بیدل را

به سرپرستی  را به همکاری استاد غالم محی الدین شبنم و «رهنمای تدریس هنر»

همان سال طبع  در لیف کرده وأزمستانی تعمومی کورسهای  خان مدیر عبدالقهار

را  فوق الذکر اثر. جهت استفاده به کورسهای زمستانی به معلمان توزیع شد شده و

 دانست که بعدها با اضافات و اصول تدریس هنر و میتوان اولین کتاب رهنما

مطبعۀ  اعطای جایزۀ نقدی در همکاری وزارت معارف با اصالحات توسط مؤلف با

 .به چاپ رسید لینفرانک

ن امریکایی امتخصص نفر دو برشنا و استاد عبدالغفور فاکولته از استاد شهرانی در

 موفق به اختراع کردن شیوه جدید در گرفته و فرا مضامین دیگر کنار نقاشی را در

نمونه های کاری وی توسط  سوانح و ذکر با کابل تایمز این موضوع در دیزاین شده و

 میان هنرمندان داخلی و این ابتکارش در فیع راحل طبع شده ومحمد ش رحیمی و نور

کتاب  شهرانی ، داکترسال چهارم فاکولته در. بود شهرت کاملی برخوردار خارجی از

این کتاب اولین تذکرۀ . همکاری استاد برشنا تالیف کرد را با «افغانستان در هنر»

 بشمار برای تحقیق هنر اعتبار با منحیث مآخذ کنون نیز تا نقاشان افغانستان بوده و

معارف وقت  وزیر جلب کرده و استعداد شهرانی عالقه مسوولین را توانایی و. میرود

 طبع دوباره تذکرۀ نقاشان وکتاب اصول تدریس هنر را با مراعلی احمد پوپل  داکتر

 .نمود صحافت عالی صادر

تمجید  و تقدیر وی مورد «شوپنهاور تربیتی آرتور افکار»عین زمان، رسالۀ  در

بود  میالدی که قرار 1965اتمام دانشگاه کابل به سال  از بعد استادانش قرارگرفت و
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علمی پوهنتون پذیرفته شود ولی عمدا به اکادمی تربیۀ معلم فرستاده شده که  درکدر

استعداد شهرانی . به استعفایش شد منجر عدم عالقۀ شهرانی شده و باعث دلسردی و

دعوت آقای محمد سالم مسعودی به  بنابر ه حرکت درآورده وشیفته گانش را ب

 .کرد به فعالیت آغاز حیث استاددارالمعلمین کابل من

در دارالمعلمین کابل، کورس یکسالۀ مافوق لیسانس را به  کار همزمان با 

که مسایل روانشناسی را بحث  «کونسلینگ گایدنس»سرپرستی وزارت معارف بنام 

محصلین صنوف سیزدهم  با اتمام کورس، دوسال را عمالً پس از گرفته و میکرد، فرا

 .کالت روانی موفقانه کارکردخصوص حل مش چهاردهم در و

نویسندۀ ادبیات  شهرانی به عنوان نقاش و لیسۀ دارالمعلمین کابل داکتر در

، ادب آریانا نشرات مطبوعات چون ش درمضامین مقاالت و. فولکلوری شهرت داشت

شهرانی توسط  موقف هنری استاد نقش و. به چاپ رسیده است  سلسلم فولکلور و

به معرفی مفصل  بررسی شده و مجلۀ ژوندون نقد و هروی در بشیر استاد علی اصغر

 اروپا قاره های آسیا و شهرانی مدت سه ماه در استاد. استاد مبادرت ورزیده است

خویش  هنر مالی ازد ش، توانست که عایینقاشی ضمن معرفی آثار سیاحت کرده، در

 .بدست آورد

سه  و ثمره این وصلت یک دختر میالدی پیوند زندگی را بست و 1971سال  در

 1971سال  در و این وصلت درهای جدید امکانات را به شهرانی گشود. میباشد پسر

فاکولتۀ تعلیم  رقابت بین داوطلبان به صفت استاد در غالب آمدن در از میالدی بعد

میالدی بدوش  1975وی افتخارمدرسی را درین موسسه تا سال . پذیرفته شدوتربیه 

سه هفته  سفر هندوستان افتخار هنر و دعوت وزیرکلتور استاد شهرانی بنا بر. داشت 

هنری هند دیدن  مشهور مراکز از طی این دیدار داشته و به صفت پروفیسور یی را

دورۀ  در. خان بود حمد حیدرم ریاست دکتر وی مصادف با این سفر. بعمل آورد

نقاشی پورتریت های رؤسای  جاوید وظیفه رسامی و عبداالحمد ریاست داکتر
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علمی  شهرانی همکار استاد. پوهنتون به انگشت های هنرآفرین استاد سپرده شد

 پیشنهاد میالدی بنابر 1975سال  در. بود عبداالحمد جاوید داکتر صمیمی با نزدیک و

 هیکل تراشی و علوم بشری منحیث استاد شعبات نقاشی و ادبیات وریاست فاکولتۀ 

 میالدی بعد از 1976سال  در. درآن دانشکده تبدیل شد( فولکلوری)ادبیات عامیانه 

فقانۀ امتحان بین استادان پوهنتون وکاندید های خارج پوهنتون جهت ؤسپری نمودن م

م ایاالت متحدۀ آمریکا سکالرشیپ فولبرایت عاز تحصیل ماستری با استفاده از

 ممانعت های سیاسی و م باأبنابه گفتۀ استاد شهرانی، این موفقیت وی تو. گردید

رفتن به  قبل از»: ید های خویش را چنین نقل میکندچشم د تبعیضی بوده و

معاون فاکولته به  .شدم طرف معاون فاکولتۀ ادبیات بمشکالت روبرو سکالرشیپ از

 یک قوم گارد مملکت را تربیه نماییم و که میخواهیم تنها ازادارۀ فولبرایت میگوید 

 .ه آمریکا موافق نیستفاکولته به رفتنش ب  لذا  چون شهرانی منسوب بدان قوم نیست،

عازم  م داده شده وپاسپورت ، تکت وسه ماه این مشکل مرفوع گردیده از ولی بعد

 «.گردیدم آمریکا

میالدی دوباره به وطن  1978سال  ماستری دراتمام دورۀ  شهرانی بعد از داکتر

به  نیز حین تحصیل دردورۀ ماستری یکتعداد کورسهای دورۀ داکتری را .برگشت

علوم بشری  فاکولتۀ ادبیات و بازگشت دوباره بحیث استاد در از بعد. پایان رسانید

 را به محصالن خارجی فاکولتۀ ادبیات و نموده وکورس های فولکلور شروع به کار

 .هیکل تراشی تدریس نمود ت نقاشی وبه شعبا مضامین هنری را

 دیپارتمنت هنرهای زیبای فاکولتۀ ادبیات مقرر میالدی منحیث آمر1979سال  در 

دورۀ آمریت  شهرانی در داکتر. به فعالیت های انکشاف هنرهای زیبا دست یازید و

 یات مبادرت ورزید وخود به اصالحات اساسی دیپارتمنت هنرهای زیبای فاکولتۀ ادب

میالدی  1981سال  هیکل تراشی در شعبات نقاشی و کنار در. به توسعۀ آن پرداخت 

 و ، تعلیم وتربیه هنررافیک، دیزاین وگبات موسیقی، تیاتر، سینماتوگرافیایجاد شع
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سیس شعبات أت. شهرانی میباشد جمله خدمات فراموش ناشدنی داکتر تاریخ هنر از

. میرفت ۀ گام نخست تعلیم هنربه سویه دانشگاه ویا اکادمیک بشمارفوق الذکر به مثاب

بنا به موافقۀ ریاست  چوکات فاکولتۀ ادبیات ناممکن بود و گنجانیدن شعبات فوق در

شهرانی منحیث  داکتر ایجاد شده و پوهنتون، آمریت دیپارتمنت هنرهای زیبا مستقالً

عین وقت  در. گردید دیپارتمنت مقررتیاتر این  سس شعبات موسیقی ومؤ و اولین آمر

به  نیز شهرانی ریاست افتخاری بخش نقاشان اتحادیۀ هنرمندان افغانستان را  داکتر

 .اشتسمت خویش د

 میالدی و 1981اوایل سال  برادرهایش در یمحبوس و برادر شهادت دو بعد از 

 شدن با روبرو طرف دستگاه خود فروختۀ رژیم کابل و وطن از نسبت وضع ناهنجار

به  عنایت اهلل شهرانی را مجبور خطرات جانی همراه بود، داکتر مشکالت سیاسی که با

 1982سال  تا و میالدی به پاکستان مهاجرت کرد 1981سال  در. ترک وطن نمود

فاکولتۀ  بخش مطالعات آسیای مرکزی و منحیث استاد در دانشگاه پشاور میالدی در

به فعالیت  و موج میزدوطن به قلبش  عشقزمان هجرت  در. جغرافیا ایفای وظیفه نمود

انرژی استاد  و نیرو. ادامه داد  ضد فعالیت های منفی روسها نیز های سیاسی خویش بر

 چاره برایلحظات دشوار  در وطن همیشه نیرومند بوده وفرزندان تربیه  راه تعلیم و در

ترتیب نمودن  تهیه و نیز فعالیت های وی درین راستا یکی از. آنان می جستتدریس 

صنف اول تا دوازده به  افغان از نصاب تعلیمی اطفال مهاجر پروگرامهای مضامین و

 .احمدزی بودسرپرستی احمدشاه 

میالدی با فامیل خود به ایاالت متحده آمریکا درشهرتوسان  1982نیمۀ سال  در

میالدی شامل  1983سال  در نموده و ایالت اریزونا منحیث پناهنده سکونت اختیار

 .اریزونا گردید( دانشگاه)یورسیتییون

مسلک  در را «پی اچ دی»میالدی شهادتنامه دکتورا  1986سال  انی دررشهـ داکتر

 میالدی همکاری های قلمی را با 1991تا 1987سال  از. تربیه بدست آورد تعلیم و
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سال  بمدت دودانشگاه اریزونا  در کرده و آغاز نشرات دیگر و( خراسان نامۀ)مجلۀ 

 شهر ایام اقامت در در. زبان های آسیای مرکزی ایفای وظیفه نمود منحیث استاد

معارف آن  تلویزیون تعلیمی مشترک بین عربستان سعودی و توسان ایالت اریزونا در

 .کرد کار مشاور منحیث طراح و شهر

 از کشور شرایط ناسازگار میالدی با 1991سال  برگشت شهرانی به وطن در امید

. اسالم آباد پاکستان متوطن گردید مدت پنج سال در طریق پاکستان به تعلیق افتاده و

همکاری  هنری زده ، عالوه بر ـیاسی وج سال اقامت دست به فعالیت های سطی پن در

 پذیرفته شده و رابطۀ عالم اسالمی نیز منحیث عضو ،سازمانهای مجاهدین افغانستان با

سفرهای فرهنگی، همکاری . آن سازمان بعهده داشت را دروظیفۀ مستشاریت تعلیمی 

جمله پیامد های  از( تورکستان)و دینی به ممالک مستقل جدید آسیای مرکزی 

دعوت  میالدی بنابر 1992سال  در. سازمان رابطۀ عالم اسالمی بود عضویت در

بزرگ معاونیت موسسۀ  ، عضویت ونموده تاجیکستان به دوشنبه سفر( پیوند)سسه ؤم

همکاری های  (پیوند)عاصمی رئیس عمومی  داکتر با را به دست آورده و( پیوند)

 .فرهنگی نمود علمی و

دعوت دانشگاه بین المللی  همزمان با مستشاریت در رابطۀ عالم اسالمی ، بنابر

 1991سال در و آن دانشگاه ایفای وظیفه کرد اسالمی اسالم آباد به حیث استاد در

رئیس بخش مطالعات آسیای مرکزی در آن دانشگاه  و روفیسورمیالدی منحیث پ

 .میالدی به عهده داشت 1994اخیرسال  این مسوولیت را تا مقررگردید و

قسمت احیای مسایل  متخصصین آسیای مرکزی در تعدادی از با دانشگاه مذکور در 

( هاتوسط روس استیالی مناطق مذکور قبل از)دینی  ، تاریخی وموضوعات فرهنگی و

 مرکزی در آسیای زمینه آوردن تعداد زیاد شاگردان جهت آموزش از کارکرده و

 .دانشگاه را فراهم نمود
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به  دوباره فامیل خویش جهت تحصیالت عالی فرزندانش میالدی با 1995سال  در

 .برگشتآمریکا 

مدتی  از بعد نیویارک تاسیس نموده و را در( پیمان)میالدی مجلۀ  1999 سال در

 .را درکانادا اساس گذاشت( بلخ)عین سال مجلۀ  در

 احیاء فرهنگ افغانستان و میالدی بخاطر 2111سال  نوامبر 26بتاریخ   این بره عالو

اتحادیۀ سرتاسری )، جهان کنار گوشه و یکجا کردن هنرمندان آوارۀ افغانستان از

اعضای مجلس طرف اکثریت قاطع  همزمان با آن از سیس وأرا ت( نرمندان افغانستانه

 .انتخاب گردید مومی اتحادیۀ مذکورسسین به حیث رئیس عؤم

 -نظام سیاسی آیندۀ)تدوین قانون اساسی، مقالۀ معروف  قبل از سال های اخیر در

تفوق  تعدادی از را نوشت که اکثریت مردم افغانستان آنرا استقبال نمودند و (افغانستان

 در. تبلیغات نشان دادند تخریبات و با تبعیض پسندان واکنش های خویش را طلبان و

اول بصراحت نظام سیاسی افغانستان را بشکل فدرالی  شهرانی بار داکتر مقالۀ مذکور

های  سفر. هفت ایالتی تقسیم نمود شکل سه ایالتی و نقشۀ افغانستان را به دو طراحی و

سیمینارهای  واده والیات شمال جهت تقویۀ مفکورۀ فدرالی انجام د به کابل و را نیز

 . را سازمان داد

یس ئئید رأت تحصیالت عالی و میالدی به پیشنهاد وزرای معارف و 2113سال  در

تربیه  ن تعلیم وامتخصصتن از هجده  عنایت اهلل شهرانی با ، داکترکرزی حامد جمهور

ن امتخصص پاریس با شهر در معرفی شده و به عضویت کمیتۀ مستقل تعلیمی یونسکو

 .معارف همکاری نمود حصیالت عالی وارۀ تعیین پروگرامهای تب در دیگر

رشته های  تحقیقات در کنون مصروف تالیفات و عنایت اهلل شهرانی تا داکتر

شهرک بلومنگتن اندیانای ایاالت متحده آمریکا  تعلیمی در هنری، تاریخی، ادبی و

احیای فرهنگ  انکشاف و پرکارترین شخصیت ها در یکی از دهۀ اخیر در بوده و

مجله بوده  هفده جریده و از قلمی بیشتر شهرانی همکار داکتر. میرود ارمشافغانستان ب
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هندوستان،  ،افغانستان وی در آثار و کتابها و مسلسل بطبع رسیده  مقاالتش بطور و

 .اپ رسیده است سویدن وکانادا به چ آمریکا، مصر، ، ایران،پاکستان

 ت یثرب وشرف زیار نموده و ممالک مختلف سفرها عنایت اهلل شهرانی در داکتر

لهجه های مختلف ، دری  شهرانی به لسانهای استاد. بطحا به وی نصیب شده است

 لسانهای ذکر دست در نویسنده چیره مسلط بوده و پشتو تورکی ، انگلیسی وزبان 

 .شده می باشند

بر به شما  را لیفات استاد شهرانیأت ، وظایف ومسوولیت ها فهرستی از زیر در

 :میشماریم
 

  :داخل کشور وظایف در

 ؛ معلم دارالمعلمین کابل  

  چهاردهم  یزدهم وصنوف س «کونسلینگ گایدنس»سرمعلم راهنمایی

 ؛  دارالمعلمین کابل

 ؛ طریق مدیریت دارالمعلمین کابل از رمضامین هن مکاتب ابتدایی در مشاور 

 ؛ م وتربیهفاکولتۀ تعلی استاد 

 ؛ فاکولتۀ ادبیات  استاد 

 ؛ فاکولتۀ هنرهای زیبا استاد 

 ؛ فاکولتۀ ادبیات نت هنرهای زیبا دردیپارتم آمر 

 ؛ عمومی فاکولتۀ هنرهای زیبا آمر 

 ؛ ترجمه وزارت معارف لیف وأریاست تـ هنری با همکار 

 ؛ تربیه پوهنتون کابل موسسۀ تعلیم و نقاش در 

 هیکل تراشان کابل خطاطان وبخش  نقاشان،  رئیس اتحادیۀ هنرمندان در . 
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  :خارج کشور وظایف در  
 فاکولتۀ جغرافیه  تحقیقاتی آسیای مرکزی و یونیورستی پشاور، مرکز استاد در

 م؛ 1981-1982

 م؛ 1986-1982اریزونا به ارتباط تلویزیون عربستان  طراح تلویزیون تعلیمی در 

  م؛ 1991-   1988اریزونا یونیورستی ( تورکی)استاد زبان های آسیای مرکزی 

 م؛ 1991-1991اسالم آباد رابطۀ عالم اسالمی در مرکز تعلیمی در مستشار 

 دانشگاه بین المللی اسالم  در پروفیسور رئیس بخش تحقیقات آسیای مرکزی و

 م؛ 1995-1991آباد 

  م2113 -2111رئیس عمومی اتحادیۀ سرتاسری هنرمندان افغانستان  . 
 

 :نارهایمس  

 م؛1994افغانستان واقع درکویتۀ پاکستان  صلح در سیمینار عضو 

 ؛ ، قبرسخصوص حصول استقالل افغانستان در سیمینار عضو 

 پروگرام سازی تعلیمات در سیمینار عضو و کمیته مستقل تعلیمی یونسکو عضو 

 ؛ افغانستان پاریس

 ؛ م 2111 دانشگاه اندیانا، سالرافغانستان ،  بهبود تعلیمات عالی د سیمینار عضو 

 ؛ م 2112، نیوجرسی سیاسی افغانستان، پرنستون یونیورستی ساختار سیمینار عضو 

 ؛ سس آنؤم و (م 2113)افغانستان، مزارشریف نظام سیاسی آیندۀ  سیمینار عضو 

 میالدی  2114ان، مزارشریف تافغانس انکشاف زبان های تورکی در سیمینار عضو

 ؛ آن سسؤم و

 وطن خارج از داخل و در کانفرانسهای دیگر و عضوده ها سیمینار. 
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 اهلل شهرانی دکتور عنایتپیرامون کارهای بنیادی 

 

 تربیه وتخصص دومی تحصیلی در عنایت اهلل شهرانی تعلیم و تخصص اولی داکتر 

 ؛ بسویۀ داکتری رشتۀ هنـر

 تقاریظ عالمه  با «افغانستان در هنر»کتاب  نویسندۀ اولین تذکرۀ هنرمندان در

 ؛ یسالگ 21 لیف درأاستاد برشنا، ت حبیبی و

  تقاریظ  ، بااولین کتاب رهنمای تعلیمی آرت «اصول تدریس آرت تربیوی»کتاب

 ؛ سالگی 21سن  ، تألیف درو استاد غالم محی الدین شبنم غزنوی برشنا استاد

 همان رشته  پشتو اولین کتاب های ضخیم در حکم دری و تألیف دوکتاب امثال و

  ؛وطن در

 شعبه را جدا هیکل تراشی که مربوط فاکولتۀ ادبیات بود، آن دو شعبات نقاشی و 

 قطار منحیث فاکولتۀ مستقل هنرهای زیبا در شعبات دیگر ؛ سیسأت ساخته با

 میدهد؛  پوهنتون قرار دیگر یفاکولته ها

 میدهد؛ صبغۀ دانشگاهی  فاکولتۀ هنرهای زیبا تاسیس و اول در شعبۀ موسیقی را بار 

 میکند؛ سیس أفاکولتۀ هنرهای زیبا ت اول بسویۀ اکادمیک در را بار شعبۀ تیاتر 

 خارج  میالدی در 2111سال  بزرگترین اتحادیۀ سراسری هنرمندان افغانستان را در

فرهنگی  مملکت جهان نمایندگی های هنری و 29 در و گذاری کردهاساس 

 مینماید؛ افغانستان را تأسیس 

 مینویسد؛ زیاد ترین مقاالت وکتب را  افغانستان بیشترین و در ساحۀ فولکلور در 
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 نوشته است؛ صد مقاله  بیش از کتاب و نزدهساحۀ هنر،  در 

 جمع آوری و به نشر رسانیده است؛ اول  بار داستان های حماسی گوراوغلی را نیز 

 ه است؛ خصوصیات فرهنگ افغانستان تحریرکرد عمومیات و دست کم سیصد مقاله در 

 در یرامقاالت زیاد بمناسبت وفات هنرمندان وطن در خارج و داخل کشور 

 به نشر رسانیده است؛ خصوص حیات هنری شان 

  حمایه  دفاعیه ها و سیمینارها، نمایش ها و هنری دیگر را در ضمنصدها فعالیت

 وطن نموده است؛  هنرمندان ها از

 تألیف و تهیه  ریتربیۀ هن و تعلیم تربیه و دربارۀ تعلیم و یرامقاالت زیاد کتب و

 .نموده است
 

بصراحت تبدیلی نظام سیاسی افغانستان را به  است که اولین کسیدکتور شهرانی 

 .میدهدتفصیل  شرح و «امید»جریدۀ  در «ینظام فدرال»
 

  :رانیشه دکتور آثار
 

 مؤسسه تعلیم و ها، چاپ در دارالمعلمین آرت برای معلمین مکاتب ثانوی و -1

 ؛ پنجصد جلد میالدی، کابل در 1964تربیه، 

هجری شمسی ،  1351سال  اصول تدریس آرت تربیوی ، وزارت معارف در -2

 ؛چاپ مطبعۀ فرانکلین ، کابل نسخه، یک هزار در

هجری  1351افغانستان چاپ مطبعۀ فرانکلین وزارت معارف سال  در هنر -3

 ؛ نسخه، کابل هزار شمسی در

 ؛ هجری شمسی 1354ی، کابل، سال طبع مطبعۀ دولتدری،  حکم امثال و -4

 هجری شمسی؛   1354سال  طبع مطبعۀ دولتی، کابل، ،امثال او حکم پشتو -5
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مجلۀ ادب فاکولتۀ  لهجۀ دری بدخشان، طبع مسلسل در لغات مستعمل در -6

  ؛ ادبیات پوهنتون کابل

ریخ فلک های کوهسار، طبع بصورت مسلسل در مجلۀ آریانا، انجمن تا -7

 ؛ هـ 1352

 فارسیتورکستان به زبان  غلی، داستانهای حماسی افغانستان ووا گور -8

 ؛ ابلکلمر،  و مجلۀ فولکلور تاجیکی، چاپ در

پاکستان، اسالم  فرهنگی ایران و مرکز دوبیتی های تاجیکی ، طبع در -9

بخش بزرگ دوبیتی های  دو چاپ چهارم در درش،   هـ  1373آباد،

 ؛ م 2116کابل  ،دوبیتی های دری به ضخامت بزرگ تاجیکی و

پوهنتون کابل بنام  علمی در افغانستان، رسالۀ کدر پنج هنرمند شهیر -11

 ؛ «افغانستان در تاریخچۀ هنر»

بزبان انگلیسی، دانشگاه ( رسالۀ ماستری)افغانستان،  در تربیۀ هنر تعلیم و -11

 ؛ میالدی 1978 اریزونا،

ایاالت غرب  مکاتب عالی در در ارزیابی سیستم امتحانات مضمون هنر -12

 ؛ م 1986، بزبان انگلیسی ، دانشگاه اریزونا (رسالۀ دکتورا)متحدۀ آمریکا، 

چاپ جریدۀ کاروان  ،(دربارۀ عمومیات آسیای مرکزی) آسیای مرکزی -13

 ؛ میالدی، آمریکا 1991-1998 مسلسل،

میالدی 1997 ، چاپ درکانادا،(زمان الدین عدیم سید) عدیم شغنانی استاد -14

 ؛ استاد فضل الرحمن فاضل ناشر ،میالدی 2116 قاهره، و

طبع مسلسل مجلۀ پیمان، نیویارک،  ابراهیم بیک لقی، قهرمان ماوراءالنهر  -15

 ؛ میالدی 1999-2111
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نود،  دهۀ اخیر جریدۀ کاروان، نقاشان افغانستان، طبع مسلسل در یادی از -16

 ؛ امریکا

 ایران، انسویدن، پاکست کانادا، ضرب المثل های دری افغانستان، طبع در -17

 ؛  چند آن دو هجری شمسی، دنبالۀ امثال و 1382 (تهران)

 ؛ میالدی 1996نیویارک ،  چاپ در مرزهای همزیستی زبان ها،  -18

 و هنر»میالدی، چاپ دوم بنام  1997نیویارک  افسانۀ شگوفه بهار، چاپ در -19

  ؛ «اخالق

 م؛ 2111دهلی  چاپ در( تعلیق وتحشیه)مخفی بدخشی  -21

تألیف، چاپ ( بدخشی دیوان سید النسب شاه بیگم مخفی) لعل سخنگوی -21

 یالدی؛ م 2116 کابل در

 طریق مجلۀ پیمان، طبع مسلسل از عبدالحی حبیبی، استاد آثار شرح احوال و -22

 .فضل الرحمن فاضل استاد ناشر .میالدی 2116قاهره  چاپ در و نیویارک

هفت  ویارک درمجلۀ پیمان، نی ادیت، طبع مسلسل در مقدمه و همایون نامه، -23

 ؛ میالدی 2114 میالدی، چاپ درکابل بصورت کتاب 1999 شماره پیمان تا

 ؛ (ناتکمیل) جرمنی جریدۀ جهش در شجرۀ شهریاران تورک، طبع در -24

 ؛ میالدی 2116چاپ درکابل  چاپ درسایت ها و تورکان پارسی گوی، -25

 ؛ مجلۀ پیمان، نا تکمیل چاپ در تحشیه، تعلیق و(چاپ بمبئی)بابرنامه  -26

 از م 2111سویدن تحشیه، چاپ در اضافات، تعلیقات و قانون طرب، با -27

 ؛ سرآهنگ نوشتۀ استاد

 چاپ در تحشیه، نوشتۀ استادخلیلی، تعلیق و( خسرو ناصر مزار)یمگان  -28

 ؛ میالدی 2111دانشگاه دهلـی، 
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 حبیبی، نوشتۀ استاد تعلیق بر تحشیه و ظهیرالدین محمد بابرشاه، مقدمه، -29

 ؛ میالدی 2111نیویارک،  مجلۀ پیمان، چاپ مسلسل در

 افکار شاعر، نوشتۀ استاد سلجوقی، مقدمه و تعلیقات، چاپ ناشده؛  -31

 ؛ هجری شمسی 1382سال  پشاور ، طبع در(قاسم افغان استاد)خرابات  پیر -31

 چاپ ناشده؛  ،بکوشش  خلیلی، فیض قدس، نوشتۀ استاد -32

 ؛ هجری شمسی 1391لتامنگیشکر، چاپ کابل ،  -33

م مؤلف 1998 عبدالرشید لطیفی، مقدمه وادیت کانادا، گینامۀ استاده زند -34

 ؛ لطیفـی پروفیسور

 ؛ آمادۀ چاپ (چهره های برجستۀ بدخشان) بدخشان مشاهیر -35

 ؛ میالدی 2117ولیخان دروازی، چاپ پشاور،  شاه محمد  -36

 ؛ ش ـه 1389مطبعۀ بیهقی  چاپ در ،(جلد دو در) افغانستان در وآواز ساز  -37

تکمیل چاپ  تحشیه، نا تصحیح و شاه غریب میرزا غریبی، مقدمه ودیوان  -38

 ؛ مجلۀ پیمان در

 ؛ افغانستان آمادۀ چاپ در هنر سیر -39

 (سنایی وکابل غزنی و شامل مقاالت محمود غزنوی، سبکتگین،)غزنویان  -41

 ؛ جراید مجالت و چاپ در

هجری  1384غالم محمد میمنگی، چاپ پشاور،  شرح احوال پروفیسور -41

 ؛ هجری شمسی 1388 چاپ دوم درکابل وشمسی 

 ؛ کابل ،هجری شمسی 1391چاپ چهارم افغانستان، تاریخچۀ اقوام در  -42

 ؛ ش ـه 1389او، چاپ درکابل  اشعار مفهوم عشق در زیب النساء بیگم و -43
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 و کانادا، در« نشریۀ زن» مجلۀ ، چاپ مسلسل درزنان برگزیدۀ خاور زمین -44

 ؛ کابل چاپ در

نظامی اعلیحضرت امان اهلل خان، چاپ درکابل،  شاورمحمود سامی پاشا م -45

 ؛ میالدی 2112 جرمنی وآسترالیا،

 ؛ هجری شمسی 1389کابل،  عایشه درانی، چاپ در -46

 ؛ ـه 1391هرات، چاپ درکابل، عهد تیموریان  در شگوفایی هنر -47

 ؛  ـه 1391درکابل ،  اول تربیه ، چاپ تاریخچۀ فاکولتۀ تعلیم و -48

چاپ  فاکولتۀ هنرهای زیبای دانشگاه کابل،تأسیس  خاطرات من از -49

 هـ ش؛  1391 درکابل،

 ؛ همکاری عارف عثمانوف، چاپ امثال تورکی اوزبیکی با -51

فضل الرحمن  استاد ناشر، م 2115، مصر -قاهره خوشنویسان، چاپ در -51

 ؛ فاضل

فضل الرحمن   استاد ناشرم،   2116 مصر -قاهره روایات ، چاپ در حکایات و -52

 ؛ فاضل

 مطبعۀ بیهقی کابل، ، چاپ در(جلد دو در)افغانستان،  صورتگران معاصر -53

 ؛ هـ1392

 چاپ در کابل و چاپ در قاهره با عنوان کابلیان و کابلستان؛  ،انـکابلست -54

 ؛ میالدی 2116 گور اوغلی سلطان، چاپ درکابل -55

 ،(فرهنگ برونمرزی کی کیست در)جلد کتاب  چهار نوشته در تهیۀ مواد و -56

 ؛ اند رسول رهینتألیف پوه

 ؛ هجری شمسی 1387 فرهنگ تاجیکی ، چاپ پشاور، -57
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هجری شمسی، دنباله و مکمل امثال  1387د پشتو متلونه، چاپ درکابل،  -58

 م 2119چاپ سوم در کابل، پشتو؛ 

 ؛ میالدی 1992تاجیکستان بزم تاجیک، چاپ ناشده، ره آورد سفر به  -59

هنرمندان تاریخ » و« جاویدانچهره های »کتاب های  مقدمه در دو ادیت و -61

 ؛ دارو کانادا، مؤلف ماریادر چاپ  «تیاتر ساز

 ؛ تعلیق ، ناتکمیل آرامگاه بابر، تحشیه و -61

  چاپ ناشده؛ تعلیمات عمومی، بفرمایش یونسکو،  -62

 میالدی؛  2115مصر،   -قاهره پرده های تاریخ، چاپ در کابل در -63

  چاپ ناشده؛ بدخشان،  موسیقی در -64

 ایماق؛  ضم فرهنگ داکتر فیض اهلل  -اوزبیکی شهرانفرهنگ تورکی  -65

 ؛ چاپ در قاهرهسلطان محمود غزنوی،  -66

 ؛ چاپ در قاهرههفت شهر هنر،  -67

 ، در حال چاپ؛ فارسی دل نامه -68

 ؛ هـ 1397چاپ در کابل، عارفان و سالکان،  -69

 مجموعۀ مقاالت متفرقه؛  -71

 اتحادیه سراسری هنرمندان افغانستان؛  -71

 

 

 

 

 



 31......               ...............................................................مردی بر سکوی هنر و فرهنگ ابر 

کتابهای ذیل ترتیب یافته « سیری در آثار فرهنگی روزگار ما»به سلسلۀ عنوان 

 : است

 ؛ چاپ در کابلدل، سخنوران صاحب -72

 پیشکسوتان تاریخ، جلد دوم؛  -73

 پیشکسوتان ادب و فرهنگ، جلد سوم؛  -74

 در باب آثار فرهنگیان، جلد چهارم؛  -75

 مناقشات، تبصره ها و پرخاشهای مطبوعاتی، جلد پنجم؛  -76

 فدرالی در افغانستان، جلد ششم؛ نظام  -77

 . سوگنامه ها، جلد هفتم -78

 م 2121، کابل «ناشناس ناشناس نیست»در حاشیۀ کتاب   -79

 م 2118چلچراغی در شبستان عرفان، کابل   -81

 م 2119پنجشیرنامه، کابل   -81
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 :رساله ها

 ؛ چندین نشریـه قندهار، چاپ در تاریخچۀ خرقۀ مطهره در  

 1392،  21جلد درکتاب پژوهشهای ایران شناسی،بدخشان، چاپ  سیری در 

 ؛ تهران

 ؛ ، تهرانشناسیکتاب پژوهشهای ایرانصالح الدین سلجوقی، چاپ در استاد 

 جلد  مدنیت آن دوران ، چاپ درکتاب پژوهشهای ایران شناسی، سامانیان و

 ؛ میالدی تهران 2115 ،16

 18 جلد ایرانشناسی،پژوهشهای  شبه قارۀ هند، چاپ در نفوذ زبان فارسی در، 

 ؛ هجری شمسی، تهران 1388

 نگاه بدخشانیان، چاپ درکتاب یمگان، یونیورستی دهلی، از ناصرخسرو 

 ؛ م2111

 بمدیریت  حیرت، مجلۀ درد دل، کالیفورنیا، بیدل شناس عبدالعزیز سردار

 ؛ سراج وهاج

 چندین کتاب باشندگان آن، چاپ در تاریخچۀ چنـداول و. 

 ،؛ بمدیریت سراج وهاج مجلۀ درد دل، کالیفورنیا، چاپ در غزنی وسنایی 

 بمدیریت عبدالقیوم  تورکیه، روان آدمی، راه نیستان، آمیزش موسیقی با

 ؛ ملکزاد

 ؛ حنجرۀ هند، لتامنگیشکر، چاپ درسایت ها 

 ؛ مجلۀ آریانای برونمرزی، چاپ سویدن زبان درباریان، دری یا 

  ؛ میالدی، دانشگاه کابل 1964آرتورشوپنهاور، تحقیق علمی ، سال 
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  چاپ در «سرزمین ما ارژنگ زیبای قومی»پیرامون مقالۀ صدیق رهپو طرزی ،

 سایت ها 

 ،؛ م1963تربیه، موسسۀ تعلیم و چاپ دیتو، م،1963 رسالۀ تحقیقی، سال بیدل 

 مقاالت دیگر صدها ده ها رسالـه و و. 

 

دانشمندان،  مقدمه های که دربارۀکتاب های فهرست تقاریظ و

 :استاد شهرانی نوشته است
 

 یک تعداد مقاالت دیگر و کتابها تقریظ بر شهرانی، این نوشته های استاد اکثر    

 .انتقاد میباشد تائید و تبصره،
 

 ؛ هـ 1376، چاپ اول آمریکا) تاریخ منظوم او و نگاهی به سیمای آرین پور  -   تقریظ

 ؛پور آقای آرین شهکار «تاریخ منظوم» کتابخصوص  توضیح یک مطلب در  -   تذکر

         ؛ (هجری شمسی 1391) دربارۀ اثرآرین پور «جاودان خزان»دیوان  -   تقریظ

 ؛ افغانستان و ذکری بنام خداوند، چاپ درآمریکا - تذکر 

 ؛چاپ شده« دیوان پورغنی»دربارۀ  غنی صائب شناس بزرگ، پور  -   تقریظ

چاپ  «یبه یاد پورغن»کتاب  در کابلستان  عیارزاده یی از غنی یاپور  -   تقریظ

 افغانستان؛  درهالند و

 ؛ چاپ شده -جمشید شعله کلیات اشعار در  سیمای آشنا،  -   تقریظ

 سیر»کتاب  در. شعله جمشید افکار و آثار زوایای زندگی و پرتوی بر -   تقریظ

 ؛ چاپ شده ،«دبستان بدخشان

 ،فضل الرحمن فاضل دربارۀ کتاب مالشاه بدخشی، از -بدخشیمال شاه   -نظریه 

 ؛ پیمان چاپ در

 ؛ «امید»چاپ درجریدۀ  «دیوان عارف»مالعبداهلل عارف چاه آبی، دربارۀ  یادی از  -نظریه 
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ناجیه کریم  از «نوای نی» دربارۀ دیوانگریستم،  چه شبها روزگار جور از  -   تقریظ

                                                         (میالدی 2116) چاپ شده

 ؛ عارف وطن حافظ محمد کریم کابلی دل انگیز جوش و اشعارخود  -   تقریظ

 ؛«امید» چاپ در «خلیلی خاطرات استاد»دربارۀ کتاب ،چرخ فلک  -    تقریظ

 معتصم بااهللدربارۀ کتاب آتش سرا، سرودۀ  ابیات جاودان آتش سرا،  -   تقریظ

 ؛ خلیلی ، چاپ شده

معتصم بااهلل خلیلی،  از« الله زاران شفق» اندیشه ها، دربارۀ کتاب شاعر  -    تقریظ

 ؛ چاپ شده

 ؛  نصرالدین سلجوقی، چاپ شده اثر « گیتار بوره تاند از»دربارۀ کتاب   -    تقریظ

 ؛ چاپ شده About the work of the author    -تقریظ    

هرکه امین نیست ایمان ندارد، دربارۀ سرقت ادبی ازکتاب مزارات هرات   -   تقریظ

 ؛ «امید»ر چاپ شده، د

 چاپ شده؛  -دربارۀ کتاب استاد مشعل -خشک و تر -   تقریظ

 چاپ شده؛  –کلمۀ هرات وکتاب تاریخنامۀ هرات -   تقریظ

های تاریخی غالم سخی یک نظرگذرا بر تاریخ افغانستان، دربارۀ نوشته  -   تقریظ

 سخا، چاپ نشده؛

افغانستان از سلطنت امیرحبیب اهلل خان »خاطرات ظفر حسن، دربارۀ کتاب  -   تقریظ

چاپ در دهلی و  -ترجمۀ فضل الرحمن فاضل« تا صدارت محمد هاشم خان

 افغانستان؛ 

 ؛ سعید ، چاپ شده بهار کلمه دربارۀ دیوان شکوفۀ بهار، اثرچند -نظریه 

 مقدمۀ چاپ دوم ، شکوفۀ بهار، هنر و اخالق از دیروز تا امروز؛  -  نظریه

 دو دیوان ارزشمند از هاشم زمانی ، چاپ شده؛  -    تقریظ
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استاد موسی معروفی شاعر بزرگ عصر ما، دربارۀ دیوان انگلیسی موسی  -    تقریظ

 ؛ دهمعروفی، چاپ ش

 چاپ شده؛  -در لغت نامۀ پروفیسور داکتر عبدالواسع لطیفی -    تقریظ

 چاپ شده؛  –در بارۀ کتاب هنری، مرتضی پردیس  -    تقریظ

 چاپ شده؛  –مقدمه در کتاب حاجی غالم سرور دهقان کابلی   -    تقریظ

 اشکهای چکیده، سرودۀ خالد صدیق ، چاپ شده امید؛  -    نظریه

  ؛ هی مردم، دربارۀ کتاب نصرالدین سلجوقی، چاپ شدهادبیات شفا  -    تقریظ

 ؛ کاروان -چاپ شده -دربارۀ کتاب استاد جاوید -خوش آئین نوروز  -نظریه     

 ؛ ، چاپ ایران«انسجام »و  «امت»مجلۀ  سخنی پیرامون دو  - نظریه

 ؛ چاپ شده «خاطرات سیاسی سید قاسم رشتیا»نگاه مختصری به کتاب   -نظریه 

 ؛ چاپ شده -نظریه دربارۀ جریدۀ امید  -  نظریه

 چاپ شده؛ « یادی از صوفی عشقری»توضیح یک مطلب پیرامون مقالۀ   - نظریه

 چاپ شده؛ « سفینه موسیقی»سخنی چند پیرامون کتاب   -    نظریه

 گلشن زیبای اشعار یا دیوان استاد قربت، چاپ شده؛  -   نظریه

جاذبه سخنی چند به تائید متن این کتاب دربارۀ نوشتۀ رفیق زمانی کتاب  -     تقریظ

 گردشگری در افغانستان؛  های

 چاپ شده؛ -عارف واالگهر راز محمد زارع و دیوان پرکیف او -    تقریظ

 یار آشنا از اقلیم اندخوی، دربارۀ کتاب داکتر ایماق، چاپ شده؛ -    تقریظ

 ستاد شبنم غزنوی، چاپ شده؛ دربارۀ کتاب ا -    تقریظ

 چاپ شده؛ « پیمان» جلۀآرمان ما، مقدمه در م -    تقریظ

استاد عبدالرشید لطیفی بزرگمرد مطبوعات و تیاتر »در کتاب  تقریظ، پیشگفتار

 چاپ شده؛  –، تألیف پروفیسور داکتر عبدالواسع لطیفی«افغانستان

 ش؛.هـ  1386دربارۀ سروده های اسمعیل خراسانپور، چاپ شده ، عربستان  -    تقریظ
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« افغانستان در قرن بیست، موانع تاریخی در راه استقرار دولت قانون»تقریظ در کتاب 

 هـ ش 1397تألیف استاد داکتر محمد حیدر، کابل 

پ شده، چا« شب یلدا» ظفر، دربارۀ کتاب احمد مشرب، نذیرشاعر عاشق  -    تقریظ

 هـ ش، ترکیه؛  1391

تألیف « سنگ مزار»مردیکه مایۀ افتخار اهل معارف بود، دربارۀ کتاب  -    تقریظ

 استاد عبدالغفور رحیل دولتشاهی،  چاپ شـده؛ 

پیغام » ن محمد ابراهیم عفیفی، بنامنظری برکتاب خاطرات شادروا  -    تقریظ

 چاپ شده؛ « جاودان

 ه عثمان، چاپ شده؛ به دیوان عاطف -    تقریظ

 زمزمه های یک طبیب نامور، داکتر نبی کامیار، چاپ شده؛  -    تقریظ

 سایت ها، تألیف نصیر مهرین، چاپ در «قد الله رخان سرو»پیرامون کتاب  -    تقریظ

 ؛ میالدی 2114

تألیف ایشرداس، چاپ  «ما باشندگان دیرینۀ این سرزمین»نظری بر کتاب  -    تقریظ

 .هـا در سایت

 ؛ داروتألیف ماریا « چهره های جاویدان و مؤلف آن»پیرامون کتاب  -    تقریظ

 ؛ ماریا دارو تألیف« صوصیات این کتابهنرمندان تاریخ ساز تیاتر و خ» -    تقریظ

نخستین کتاب جنبش »نمونه یی از تاریخ نگاری علمی، دربارۀ کتاب  -    تقریظ

تألیف پروفیسور سید سعدالدین هاشمی، چاپ شده « مشروطه؛ خواهی در افغانستان

 درآریانای برون مرزی؛ 

جنبش » یخی درتاریخ نگاری، دربارۀ کتابتاثیرات ناگوار انحرافات تار -    تقریظ

 یف پوهاند هاشمی ، چاپ شده ، درآریانا برونمرزی؛تأل« مشروطیت در افغانستان

چلچراغی در شبستان عرفان ، تألیف شرعی « تصوف و انسان»کتاب  -    تقریظ

       ؛ (شکل رساله)جوزجانی، چاپ در سایتها وکاغذ به 
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نوشته « نخستین کتاب در بارۀ جنبش مشروطه خواهی در افغانستان»: تقریظ در کتاب

 ماریا دارو

، تألیف «تاریخ ، فرهنگ و مبارزۀ مردم پنجشیر»یک نظرگذرا بر کتاب   -    ظتقری

 به شکل رساله؛ ( میالدی 2114)دستگیر پنجشیری 

لیف مشتاق احمد کریم نوری ، چاپ أت  «افغانستان ژورنالیزم در»درکتاب  -    تقریظ

 ؛ نشده

 ؛سایت ها عثمان، چاپ در، مؤلف اکرم (لیخاداستان امین و ز)کوچۀ ما  -    تقریظ

عنوان  تحتعبدالعلی شایق هروی  میر یک جلد کتاب، اثرسه تحقیق در  -    تقریظ

 ؛ چاپ شده «نقاشان هرات خطاطان و»

تبصره دربارۀ مقالۀ جناب استاد رهنورد زریاب   ،های هیچستان پیرامون سودا  نظریه

 ؛ کاروان چاپ در

 ؛ ترکیه لیف همنوا،تأ –سلسله کتابهای بیدلستان مقدمه دربارۀو  چندین تبصره: نظریات

 تقریظ به لغت نامه داکتر فیض اهلل ایماق 

، سفرنامۀ نیدرمایر جرمنی، مؤلف نصرالدین «افغانستان تاریخ بسیار کهن دارد»: تقریظ

 سلجوقی 

 ،استاد محمد سعید مشـعل «تر خشک و»مضمون درکتاب  چهارچهار تقریظ بر  

 ؛ (میالدی 1998) کانادا در  چاپ

 ؛ نعیم فرحان، چاپ شدهکمیدی زنان عصبی، ترجمۀ داکتر  -     تقریظ

 یاد، مجموعۀ اشعار ساعی فاریابی؛ فر -    تقریظ

از » به تأیید متن دو کتاب ارزشمند تألیفی محترم خالد صدیق چرخی -   تقریظ 

 ؛ «برگی چند از نهفته های تاریخ افغانستان»و « خاطراتم

 .بر کتاب نقاشان نقش آفرین تألیف همایون باختریانی -    تقریظ  
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 ، چاپ در سایت رنگین«سالله و دودمان ناظر محمد صفر خان»تبصره دربارۀ کتاب 

 ؛ «نیم قرن با ترانه های ناشناس»تقریظ بر کتاب 

در حاشیۀ )تقریظ دوم چاپ در کتاب « نیم قرن با ترانه های ناشناس»تقریظ بر کتاب 

 میالدی، کابل  2121، سال (شناس ناشناس نیستکتاب نا

 ، تألیف استاد نصرالدین سلجوقی «سلجوقیان هرات»تقریظ بر کتاب 

تألیف استاد نصرالدین سلجوقی، چاپخانه « افغانستان در آیینۀ تصویر»تقریظ بر کتاب 

 هـ ش  1394احراری، 

راد جمشید، کابل ، داکتر جم«شعله در یادنامه های فرهیخته گان»تقریظ بر کتاب 

 هـ ش  1384
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سایت  جراید و مجالت و شهرانی که دریک تعداد مقاالت دکتور   

 :ها بطبع رسیده است

 

 کاروان شماره  -بهزاد افغانستان وکارنامه های استاد در هنر تاریخچۀ مختصر

 نشریه زن درکانادا؛  – 1124تا  1116شماره های  ؛ امید، 24-22های 

  7-6فردوسی و محمود از دیدگاه استاد خلیلی، افغانستان شماره های  

 م؛ 2111کالیفورنیا 

  میالدی؛  2111کانادا  13روان شاد استاد نهضت، لمر شمارۀ 

 ؛  259شماره « امید » فاعیهیا سخن سنجیده گو ای مرد یا دانا خموش، د 

 ؛  251شماره  «امید» ماند مسلمانی؟  کعبه برخیزد کجا از چوکفر 

 وکیل السلطنت افغانستان  احفاد شاهان بدخشان و شاه محمد ولیخان از

 ؛ ......و 214-212امید شماره ها ی  ،آویخته شـد چگونه بدار

 18شماره  ما افغانستان، لمر وطن عزیز جشن های نوروزی، در یادی از 

 ؛ م 2111 کانادا

 شمارۀ دوم، نیویارک شکوه کابلستان، پیمان  جشن های نوروزی و و باغ بابر

 ؛ م امید1992

 ؛ 311شمارۀ  استاد مشعل، امید شادروان تر، اثر خشک و 

 محمد ابراهیم عفیفی، امید شماره  افغانستان شادروان استاد بیاد بزرگمرد

 ؛ 366-364های

 ؛افغانستان، نقاش مخترع ، کاروان در هنر 

 «ان تورکی بزب)میالدی  2113اوزبکستان  طبع در  «خواجه لرطریقه سی

 ؛ (اوزبیکی
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  ؛ ورجینیا ،امید «زندانی خاطرات»سخنی چند پیرامون کتاب 

  ؛ میالدی 2113 ،سویدن 4 و 3شماره  «آریانا برونمرزی»هزاره کیست ؟ 

 ؛ م 2114ی، شماره دوم سویدن تاریخ نگاری علمی، آریانا برونمرز نمونۀ از 

 ؛ کالیفورنیا ،«افغاندرد دل »ماللی  یادی از افغانستان و زنان نامدار 

 شماره  لمر، (ص)خرقۀ مطهره حضرت سیدالمرسلین محمد تاریخچۀ مختصر

 ؛ .......و 421میالدی، امید شماره  2111کانادا  همه نزد

  ، میالدی؛  2111سویدن  13شماره « فردا»شاه عبداهلل یمگی بدخشی 

  امید و نشرات داخلی؛  –فدرالیزم در افغانستان 

 ورکستان و یادنامه یی از مال ابراهیم بیک لقی، پیمان شماره قیام مجاهدین ت

 میالدی؛  2111نیویارک سال  7و  5های 

  هجری شمسی؛  1353گوراوغلی، فولکلور، شماره دوم و سوم ، کابل 

 میالدی؛   1996جلد سوم کالیفورنیا «  نقد و آرمان» ن های گوراوغلی داستا 

  کالیفورنیا،  5و  4نقد و آرمان شمارۀ  (اعتراضیه)«  نقد و آرمان»به ادارۀ

 م؛  1997

  میالدی؛ 1999شمارۀ اول نیویارک «  پیمان»آرمان ما 

  ؛ دیمیال 2111شاه غریب میرزا غریبی ، پیمان جلد پنجم و هفتم نیویارک 

  بابرشاه، پیمان شماره اول نیویارک  دخترهمایون نامه تصنیف گلبدن بیگم

 ؛ م1999

 ؛ میالدی نیویارک 1999ناصرالدین سبکتگین، شماره اول  شرح احوال امیر 

  2111ظهیرالدین محمد بابرشاه ، پیمان ، جلد پنجم وهفتم ، نیویارک 

 ؛ رنیاوالیفسالمندان افغان، ک کتاب در، میالدی
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 ؛ میالدی 1999چهارم نیویارک  سلطان محمود غزنوی، پیمان جلد سوم و 

 ؛ آریانا برونمرزی ،ق 718وفات  (رح)حسینی سادات غوری امیر 

 درد دل افغان» لمرکانادا  یده حال، صوفی عشقری،رشو یادنامۀ شاعر» 

 ؛ کالیفورنیا

 ؛ جرمنی چاپ در، نمای اصالحات آیندۀ معارف افغانستان دور 

 ؛  62جاوید، کاروان شمارۀ  نوروز خوش آئین، دربارۀ کتاب استاد 

 کابلستان،کاروان شماره  شاعری از محمدکریم کابلی عارف وارستۀ وطن یا

 ؛ کالیفورنیا 69

 ؛ هـ 1379کالیفورنیا  74شماره  قتل محمد نادرشاه خان، کاروان خاطرۀ از 

  ؛ ...و 28بجواب تقاضای کاروان، به کمک تاجیکستان ، کاروان شماره های 

 بلخی ثم الدهلوی، کاروان ، امت درایران، آریانا برونمرزی،  خسرو امیر

 ؛ سویدن

 ؛ مخفی زیب النساء ، امیــد، ورجینیا 

 ؛ بیگانه مگوئید مرا زین کویم، سایت ففتا 

 ؛ میالدی 2114. تاریخچۀ فاکولتۀ هنرهای زیبا، امید، ورجنینا 

 ؛ دربارۀ موسسه ففتا، سایت ففتا 

  ،(لمر) کالیفورنیا، «درد دل افغان»ش ، .هـ  1346کابل ، ( لمر)غنی نسواری 

 ؛ ش کانادا.ـ ه 1379عقرب  13شماره 

 ؛ 372شماره ( امیـــد) خوان فراموش شده خانم آزاده  آواز 

 کاروان» ،معنا اختالط دارند افتراق و هنرمند وطن که لفظاً نظریات دو »

 ؛ 36و   34شماره های 
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  ،م؛ 2113سویدن،  4و  3شماره های « برونمرزی یآریانا»ملکۀ قلبها لتامنگیشکر 

  ،امید»خرابات زاده یی که شهنشاه غزلخوانی بود استاد رحیم بخش »

 گلبرگ شماره اول آسترالیا؛ 

  شماره  «امید» ،شاهمرد بزمیان ابراهیم نسـیم و ساالردر سوگ ستارۀ هنر قافله 

 .دل افغان درد و 441

 546شماره  «امید»افغانستان،  عبدالوهاب مددی نویسندۀ اول موسیقی در 

 .میالدی  2114دوم، آسترالیا،  ارهوگلبرگ شم

 1383، آسترالیا، 4شمارۀ  «گلبرگ»سخی احمد خاتم،  هسجاده نشین خانقا 

 ؛ ورجینیا« امید» ش.هـ

  ،سال سوم کالیفورنیا 11 و 7شماره ( درد دل افغان)حظیره درست است 

 ؛ م 2111

 خان اولین رئیس جمهور داود محمد روانشاد صحبت با خاطراتی از 

 ؛ ....و 193-192شماره های  (امید) افغانستان،

 ؛ بلخ( پیمان)جهان فرهنگ،  و جهانگشا تیمور امیر 

  ،؛ نیویارک « نور»وجه تسمیه قزلباش 

 ؛ کالیفورنیا  «کاروان»انفس،  افاق و سرگذشت من در خاطرات و 

 شماره  «زرنگار» 393شماره« امید»دیوان استاد قربت،  یا گلشن زیبای اشعار

 ؛ کانادا 65

 جرمنی  در «شجه»، 341-335شماره های  «امید»میرهای بدخشان  یادی از

 ؛ وکتاب مخفی



 42......               ...............................................................مردی بر سکوی هنر و فرهنگ ابر 

 مخفی»ضم کتاب  و 281-281شماره های  «امید»مالعارف چیابی،  یادی از» 

 ؛ هجری شمسی 1381 هندوستان

 ارزیابی های سازنده برای استحکام  تهران و گرد هم آیی های روم و

 ؛ «امیــد» 67شماره  «کاروان»همگانی ملت افغانستان،  تفاهم همبستگی و

  ،؛ 571شماره  «امید»عراق آئینۀ تمدن اسالم 

  شماره  «امید» (مزارات هرات)هرکه امین نیست ایمان ندارد، دفاع ازکتاب

 ؛ 483

 شماره های اول تا «نوید »عبدالعلی شایق،  خوشنویسان هرات، اثر خطاطان و 

 ؛ میالدی 2111  و 2111پنجم سال دوم، 

 یادنامه های  چیابیان، شعله در برکتاب شناسنامۀ چیاب و یک نظرگذرا

 ؛ هجری شمسی 1384 فرهنگیان کابل

 دهقان، باهتمام حاجی یوسف  مریدی، دیوان حاجی غالم سرور پیری و

  «امید» نظری،

 ؛ «مزرعه دهقان»چاپ سوم  مقدمه بر 

 Guroghly, south Asian Folklore An Encyclopedia, New 

York 3002 بزبان انگلیسی؛    

  ؛ ...و 58-57شماره های « کاروان»پیرامون سوداهای هیچستان 

  ،؛ دفاعیه ،272شماره  «میدا»درامۀ تبار تبر 

  ،؛ میالدی 2111کالیفورنیا، 8-6شماره های  «نوید»نگاهی به تاریخ بیهقی 

  ،؛ 242شماره  «امید»شهید محمد اسمعیل مبلغ 
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 1999دهلی  ،55شماره « میزان» مثال بیدل در هند سخنسرایان زبان فارسی در 

 چند و 71شماره « کاروان»هجری شمسی  1381کانادا،  22 شمارۀ (لمر)

 ؛ آن از شماره بعد

 ؛ م 2111 دانشگاه دهلی  دهلی، دیدگاه بدخشانیان، از خسرو حکیم ناصر 

 ؛ یالدیم 1997فرقۀ اسمعلیه، کانادا،  تاریخچه مختصر 

  2111 کانادا، 69شمارۀ  «زرنگار»( تاریخ قلب آسیا برگی از)سامانیان 

 ؛ میالدی 1999میالدی، آریانا برونمرزی، شماره سوم، سویدن 

 درد دل افغان»حیرت،  عارف وارسته عبدالعزیز بیدل شناس و سردار» 

 ؛ کالیفورنیا

 نوید» سلجوقی،گینامه استاد صالح الدین ه زند و شاعر نگاهی به افکار» 

ضمن کتاب  دهلی، «میزان»جرمنی   ،«جهش»  5-4-3-2 شماره های

 ؛ میالدی 2114تهران  89شماره  14 پژوهشهای ایرانشناسی، جلد

 ؛ کالیفورنیا «درد دل افغان»سنایی  غزنی و 

 مردم افغانستان»م،  2115سویدن  «آریانا برون مرزی»زبان درباریان،  دری یا» 

 ؛ میالدی 2115 کالیفورنیا

  ،کتاب قانون اساسی میثاق  ورجینیا، در «امید»نظام سیاسی آیندۀ افغانستان

 ؛ میالدی 2113 ملی، لندن

  ،؛ م2115اره پنج ، آسترالیا شم «گلبرگ»نقاش افسانوی غالم محمد میمنگی 

 ؛ م1999نیویارک،  4 و 3، شماره های «پیمان»میمنگی،  غالم محمد پروفیسور 
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  ،؛ ورجینیا «امید»میالدی ،  1975کابل  «ژوندون»غالم محمد میمنگی 

 شماره « امید »برشنا،  عبدالغفور استاد یادی از یک و و تقویم سال دوهزار

 ؛ 457

 ؛ 157شمارۀ  «امید»افغانستان استاد غوث الدین،  در ستارۀ درخشان هنر 

 ؛ م 2112کالیفورنیا، 54ماره ش «کیوان»غالم محی الدین شبنم غزنوی،  استاد 

  امید»نقاشی به رحمت حق پیوست، هنر مشعل، مشعلدار سعید محمد استاد »

 ؛ میالدی 1998 ورجینیا، 318 و 315 شماره های

 امید» کنندۀ مکتب بهزاد، مشعل، احیا سعید محمد نگارستان هرات، استاد» 

 تر، کانادا، همچنان ضم کتاب خشک و 181 و179 -176 -174شماره های 

 ؛م 1998

 کاروان» نیاکان وطن، هنر محمد سعید مشعل علم بردار رثای استاد در» 

  ؛ «دل افغاند در» و 54شماره 

 شماره نهم، کانادا «رلم» محمد اسرائیل رویا بزرگ وطن استاد مبتکر طراح و 

 ؛ «درد دل افغان» و

  ، 217شماره  «امید»میناتوریست زبردست وطن محمد همایون اعتمادی ،

 ؛ ورجینیا

 ؛ ، کالیفورنیا156شماره  «امید»نقاش وطن الحاج قربان علی عزیزی،  یادی از 

 ؛ کالیفورنیا 49شماره  «کاروان»فرخ افندی،  استاد 

 ؛ کالیفورنیا «کاروان» و م1974، کابل «ژوندون»ربرشنا،  استاد عبدالغفو 
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 ؛ کالیفورنیا« کاروان» و م1974، کابل «ژوندون »محمد عطایی،  استاد خیر 

 ؛ کالیفورنیا «کاروان» و م1974 کابل، «ژوندون» محمد یاری، خیر استاد 

 مجلۀ ولی، چاپ در سیمون شکور Afghanistan ،بزبان انگلیسی 

 ؛ 54میالدی وکاروان شماره  1974کابل

 57-67کالیفورنیا، شماره های  «کیوان» افغانستان، معارف در تاریخ مختصر 

سویدن  «برون مرزی آریانا» .هـ 1383، کابل  3-1شماره های ؛  «عرفان»

 ؛ م 2113

 4شماره  «آریانا برون مرزی» صاحبدالن، نگاه سخنوران و غزنوی از محمود 

 ؛ میالدی 2111مشهد،  «امت»میالدی  2111سویدن 

 م 2114کابل ، 22شماره  ،«افغان ولس»هاشم زمانی،  دیوان ارزشمند از دو 

 ورجینیا «امید»جاوید،  حمددکتور عبداال علمی پروفیسور حیات صفحاتی از 

 ؛ میالدی 2112

 جاوید، بزرگداشت مقام علمی استاد عبداالحمد جاوید، بخاطر یادنامۀ استاد 

   ؛ میالدی وکتاب سالمندان افغان کالیفرنیا 2115کنفرانس هامبورگ 

 ـ؛  ه 1376 امریکا ،«تاریخ منظوم»وم او، ظتاریخ من و نگاهی به سیمای آرین پور 

 ؛ ده ها مقاله دربارۀ اتحادیۀ سراسری هنرمندان افغانستان 

 ش؛  ـه 1384شماره بهاریه، سویدن،  «یبرون مرز آریانا» ال،صلص شاه مامه و 

 افسانه »نوشته های مقدمه نویس آن،  و چندکلمه دربارۀ دیوان شگوفه بهار

 ؛ میالدی 1997نیویارک  «شگوفه بهار
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  ؛ مجلۀ آریانا بزبان انگلیسی در فولکلور، کابل وبزکشی 

 کیوان»حکومت محسوس است،  در هنر تشکیل وزارت فرهنگ و» ،

 ؛ میالدی 2111 کالیفورنیا،

 ؛ «داستان » کابل دختر 

 ؛ «داستان»عرب بچه  و مغول دختر 

  ؛«داستان»بی بی ماهروی کابلی 

 نشرات داخلی و عنایت اهلل شهرانی در رودکت مقالۀ دیگر صد بیش از 

( نشریۀ انجمن تاریخ) خارجی چون مجلۀ ادب، فولکلور، لمر، آریانا

ی خراسان، افغانستان، میزان، یژوندون، پشتون ژغ، عرفان، امید،کاروان، نامه 

آریانا برون مرزی، ، نوید، کیوان، مردم افغانستان ،(کانادا)در زرنگار، لمر

افغان، افغان ولس وغیره به چاپ رسیده درد دل  امت، پیمان، بلخ، نور، فردا،

 .است
 

 : بعامن

  ؛ قویاشر نوشتۀ هوشنگ پیگی آریانا و نامۀدانش 

 کارنامه های هنری دکتور عنایت اهلل شهرانی، نوشتۀ ذبیح اهلل نذیر  . 
 

 با احترام

 داکتر فیض اهلل نهال ایماق

 یمیالد 2116کانادا، 
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 :شخصیت علمی و هنری داکتر شهرانیشعر از ناجیه کریم قیومی در ستایش 

 

 «شهران»ز شــهر دلکش و زیبــای     بدخشـــــان  عزیـــــزی از  ابـرمردِ

 «ارژنگ» نقــش« مانی»تبار  رشک    ز آســــتان بزرگ علــم و فرهنگ 

 چیره استاد سخنگوست« شــهرانی»   هنرمنــــد و هنــرپرور، هنر دوست 

 نشـــــــــانی گهــر پرورده با نام و   نکــو فرزنــــــــــد مام  مهـــربانی 

 عبیــری تازۀ افغانســـــــــتان است   گل خود جوش باغ و بوستان است 

 نکو اندیش و خوب و پاک سیرت   دریـــای فضیلت   گران گوهــــر ز

 ـــتان نهـــــاد تازه دادیهنرســــــ   بـــه فرهنگ و هنـــر تا پا  نهــادی 

 وظیــفه بکوشید و فرا خــــواندش   به احیـــــــــای هنرهای  ظریفــــه 

 هنــــرمند و ادیبان زنـــــده کردی   در این راه خـــدمت ارزنده کردی 

 اثرهایش چو گنـــج شایگان است   است  حبیب و ارجمنــــد دوســتان

 ــداریخدایا بخت و عمـــــر پایــ

 عنایت کن به این فرزانــــــه یاری

 «ناجیه کریم»                                                    
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 :شهرانی داکتر عنایت اهللاز مرحوم داکتر سحر مهجور در ستایش شخصیت 

 
 ر کار هنرـد پُــای فرزن« هرانیـــش»ذا ــحبّـ

 آثار هنر ون وــه مضمــــو رونق یافتــــاز ت
 

 و شَبت صرف تحقیق و تتبع بوده است روز

 ود را بکلی وقف و ایثار هنرــرده یی خــک
 

 رنا و پیرـه ذهن هر یک از بــنقش آثارت ب

 هنر ر افکارــرای نشـــی زحمت بــــمیکش
 

 ر آمد پدیدــدت اهل هنــــوغت وحــاز نب

 اده در کار هنرــــردی انجمن آمــطـرح ک
 

 ه توـتاق همکاری بـــا مشــما و متو حبیب 

 ه بازار هنرـــدق و صفا آید بــص« سحر»از 
 

 «رداکتر سحر مهجو»                         
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 : از استاد محمد اسحق ثنا در وصف داکتر شهرانی
 

 درخشد همچو اختر  که آثــارش استــــــاد سخنور « شهـرانی»بـوَد 

 مادر علم پرور  پـــــدر دانـــــا و دانش   علـــــم وبود از خانـــدان 

 بدفتر  عجب نقشــی پــــدید آرد چو کلکش روی کاغذ می دواند 

 بنگر  بیا بر خــــوان آثـــارش تـو پر ز معنا   بود حــــرفش حقـیقت

 بیابـــد چیـز خــــوب و ناب بهتر پی تحقیق بــــاشد جستجــــوگر 

 چون زر  ارزنده بود هر صفحــه اش نـــــویسد  کتـــابی از آن اوراق ب

 دیگـــــر نیست کمتـر ز اسـتادانِ طبیعت   به نقـــاشی و تصــــــویر

 بلکه بیشتر  ز هفتاد نیست کمتـــر ز آثارش شمــــــارم نام گیــــرم 

 هنرور  نویســــد از هنـــــــر درد هنرمند و هنــــــر را دوست دارد 

 که هر یک صاحب نـام اند و سرور دانا پروریده   چـــــــه شاگــردان

 دهد اجـــرش خدای عدل گستر  بنــــــازم خــــدمت ارزنـــدۀ او 

 به دونان هیچگاهی خم  نکرد سر محکم   به همت آنقــــدر پابند و 

 که خواند جمله را مثــــــل برادر ز روی لطـــف و از راه محـــبت 

 اکـبر  ز بهتــــــــر بنده گان ذات به دینـداری و با اخــــــالق نیکو 
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 بشر خوانند چه کهتر یا کــه مهتر تعصب را نـــدارد دوست هـرگز 

 ای برادر  به قــــولش نیــــز پابند به دوستی و وفــــا پابند و محکم 

 رهبر  اد واز آن خـــوانم ورا استـ محبت هـــــای او بر  مـن فراوان 

 یک درسخن آرم سراسر -که یک  نیکویش   منم عاجــــز ز اوصاف

 ویم ثنا خوانم شب و روزـگ «ثنا»

 دهد عمـــــر درازش حــی داور

 اسحاق ثنا . م

 کانادا  -رووانکو
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 « صورتگران معاصر افغانستان»اقتباس از کتاب 

 
 

 ل دومـفص

 

 ار نقاشیـآث
 

قدرت نقاشی دکتور شهرانی بهتر است از زبان یکی از استادان نقاشی در قسمت 

 : شادروان استاد غالم محی الدین شبنم غزنوی بشنویم

استاد شبنم میفرمود که در فن کاپی از طبیعت و عکسها بهتر از وی کسی را سراغ 

 . نداریم، چون وی شاهد فعالیت های او در طول سالها بوده است

فت که استاد خیر محمد عطایی هر وقت میگفت که قدرت نقاشی استاد شبنم میگ

دکتور شهرانی کامالً خداداد است که بی زحمت مقام هنرییش بجایی رسیده که هر 

 . تابلوی وی بی توقف از جانب خارجیان خریداری میگردد

استاد عبدالغفور برشنا که استاد دکتور شهرانی در نقاشی و تاریخ هنر بود، همواره 

 . قدرت عالی دارد« قلم نوک آهنی»گفت که شهرانی در نقاشی می

استاد کمرشل آرت داکتر شهرانی، بوزیر مطبوعات وقت « رایت. ان. ای»خانم 

گفت که اسلوب نوی را دکتور شهرانی به اشکال هندسی مثلثی و بیضوی ابتکار 

رسانید و شیوه نموده است و چنانچه که موضوع را در کابل تایمز بزبان انگلیسی بطبع 

 . بنامش ثبت گردد

خانم آرلین فریدمن امریکایی استاد رنگ روغنی دکتور شهرانی میگفت که 

استعداد نقاشی شهرانی خدا داد است، خانم استاد سیمون شکورولی در هر مالقات با 
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شهرانی پنجه های دست شهرانی را مالحظه مینمود و میگفت که از پنجه هایش 

 . ، هکذا خانم لی کینگ با خانم شکور هم عقیده بودندمعجزه ساخته میشود

دکتور شهرانی در وقت و زمان خود یک هنرمند شهیر از چهره های شناخته شده 

بود، آثار گرانبهایش زیاده تر بفروش رسیده، متأسفانه هیچ یک از آثار عمده اش را 

زمان فعالیت  بدست نیاوردیم، محرز است که در« گلجان شبنم»درینجا بجز تابلوی 

آثار نقاشی را که درین فصل . های نقاشییش عکاسی ها کمتر صورت میگرفت

 . مشاهده می نمائید کارهای دوران هجرت و آواره گی می باشد

جناب آقای دکتور شهرانی نقاش ریالست و کوبیزم می باشد، در فن گرافیک هم 

شهرانی بعد از تحصیل در  با تأسف زیاد باید گفت که جناب استاد. مقام واالیی دارد

بهر حال . رشتۀ تعلیم و تربیه و هنر روی به نویسنده گی آورده و ترک نقاشی میکند

کتاب و صدها  غالباً نزدهبازهم ایشان کتاب های زیادی را در رشتۀ هنر مینویسند و 

 . مقاله را تحریر و بطبع میرسانند

 « پردیس»               
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 م1965م، چاپ در کابل تایمز، کابل 1965ابتکار شیوۀ جدید توسط شهرانی، سال 

 .در ختم مضمون باال سبک مخصوص ابتکار شهرانی شناخته شده است
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 پورتریت خانم گلجان شبنم، توسط عنایت اهلل شهرانی، کار پنسلی

 م1964کابل 
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 پنسلی، از شهرانیپورتریت دختر قندهاری، کار 

 م1966کابل 
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 کار ذغال توسط شهرانی 

 پورتریت بابه جوالی 
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 نقاشی مستقیم برنگ آبی بدون سکیچ پنسلی

 م1977، توسان اریزونا، اثر شهرانی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 م، کابل 1967اثر شهرانی، ، ، برندۀ جایزۀ مطبوعات(ازدحام شهر کابل)جادۀ مردم 
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 شیرین و فرهاد، ترکیب میناتوری با ریالیزم ، رنگ روغنی 

 م، پشاور 1982کار شهرانی،                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شگوفه                                             

 رنگ روغنی                                            
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 بدخشان 

 م  1977اثر شهرانی، رنگ روغنی، 
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 نمونه های آثار شهرانی 
 

 تاح نمایش شهرانیمحمد نجیم آریا معین وزارت مطبوعات در وقت افت: از راست

 م، کابل 1966 ،نفر دوم استاد شبنم غزنوی و نفر سوم عنایت اهلل شهرانی
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 کابل قدیم 

 رنگ آبی با نوک آهنی، کار شهرانی 

 م، دارالمعلمین کابل 1967
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 جنرال محمد علی خان، رئیس سابقۀ قول اردوی وزارت دفاع افغانستان 

 م، کار شهرانی 1971رنگ آبی، کابل      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تربیه و استاد کینگ مشاور امریکایی فاکولتۀ تعلیم و . پورتریت پروفیسور داکتر ریچارد ای

 م1971و مشوق درجه یک شهرانی در خصوص نقاشی، رنگ آبی، کابل سال 
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 زردشت، اثر شهرانی، رنگ روغنی                 سلطان حسین بایقراء، اثر شهرانی         

 میالدی  1981میالدی                     رنگ روغنی، پشاور،  1981کاپی، پشاور               

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شبان دختر، کار شهرانی
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 م، نوک آهنی 6611پامیر، کار شهرانی، ( خرگاه)یورت 
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Enayat Shahrani in his Studio, Kabul Teachers Training College 

Mahatma Gandhi by Enayat Shahrani  
 

 م  6611پورتریت مهاتما گاندی توسط عنایت هللا شهرانی، کابل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م، توسان اریزونا، امریکا 6611سال  ، بوقت کار در تلویزیون تعلیمی بین امریکا و سعودی
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 تصویر شادروان استاد محمد ابراهیم عفیفی
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 شادروان استاد عبدالحی حبیبی 
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 ه گذاری کار شده استقطپورتریت داکتر شرعی جوزجانی که سه  دهه قبل با ن

 میالدی 1979سال 
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 مرحوم جوره بیک از گور اوغلی خوانان مشهور بدخشان 

از اینکه وی خواننده و نوازندۀ زبردست داستان های گوراوغلی بود، ویرا پدر گور اوغلی 

 هـ ش، کابل 1353مجلۀ فولکلور، جلد دوم، سال . میگفتند

 شهرانی  .نقاشی  ع
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 صوفی عشقری                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عدیم شغنانی بدخشانی                                            
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م، در ورکشاپ آرت باختر آژانس وزارت مطبوعات 1965هـ مطابق 1344این تابلو در سال 

توسط شهرانی ابتکار و اختراع گردیده و از طرف وزارت مذکور در روزنامۀ کابل تایمز بنام 

 ( م1965نومبر . )سبک خاص شهرانی تثبیت و اعالن گردیده است

 . این تابلوی اولین این سبک است

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گوسفند، کار نوک آهنی 
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 م 1974 ،از نمونه های کار شهرانی
 

 

 نمایش نقاشی داکتر شهرانی 

 م، کابل 1966
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 نمونه یی از تمرینات رنگ آبی بدون سکیج 

 امریکا  -یونیورستی اریزونا

 میالدی  1976
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 فصل سوم 
 

 تاریخچۀ فاکولتۀ هنرهای زیبا 
 

 : یادداشت مؤلف

بیاد دارم روزی را که شخصی بنام استاد نقاشی در فاکولتۀ هنرهای زیبای پوهنتون 

 . کابل به صنف ما داخل گردید

این استاد بنام عنایت اهلل شهرانی، جدیداً ماستری خود را در مسلک هنر از امریکا 

بدست آورده بود و ما محصالن فاکولتۀ هنرهای زیبا دو جلد کتاب تألیف وی را بنام 

که در مطبعۀ معارف بطبع رسیده بود « اصول تدریس آرت»و « هنر در افغانستان»های 

قسمیکه استاد شهرانی در آن . قبل از تشریف آورییش از امریکا بدست آورده بودیم

وی در زمان تحصیلش کتاب . وقت در صنف تدریس خود را بما معرفی کرده بود

نوشته بود و « ثانوی و دارالمعلمین ها آرت برای معلمین مکاتب»دیگری را به عنوان 

در وقت ریاست پروفیسور استاد توریالی اعتمادی در مؤسسه تعلیم و تربیۀ پوهنتون 

 . کابل کتاب مذکور چاپ و بدسترس معلمین مکاتب قرار گرفته بود

آن ایامیکه استاد شهرانی از امریکا به کابل تشریف آورده بودند، روزهایی بود که 

 1978)ستی در افغانستان حکمفرما بود، بیاد همگان خواهد بود که در سال رژیم کمون

 . هنرهای زیبا فقط دو شعبه بنامهای نقاشی و هیکل تراشی داشت( میالدی

جناب استاد شهرانی پیش از رفتن به امریکا در شعبۀ هنرهای زیبا با استاد امان اهلل 

ۀ ادبیات و علوم بشری بودند و حیدرزاد، استاد رسمی شعبۀ هنرهای زیبای فاکولت

 . سکالرشیپ فولبرایت شده بوداستاد شهرانی بعداً طی یک امتحان رقابتی مؤفق به اخذ 
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تا جائیکه شنیده بودم و نیز از نوشتۀ اخیر استاد شهرانی این را دانستم که هردو 

در شعبۀ نقاشی و هیکل تراشی در پوهنتون رسمیت نداشتند چونکه کامیابی و ناکامی 

آن مطرح نبوده و فقط محصالن با استعداد در خصوص هنر مضامین فوق را مطابق 

 . ذوق خود به پیش می بردند

زمانیکه استاد پروفیسور میر حسین شاه رئیس فاکولتۀ ( میالدی 1975)در سال 

ادبیات و علوم بشری بودند هردو کورس نقاشی و مجسمه سازی را که غیر رسمی بود 

مسمی « شعبۀ هنرهای زیبا»تۀ ادبیات شامل و رسماً شعبه را بنام در چوکات فاکول

و از همین تاریخ از برکت و لطف پوهاند میر حسین شاه خشت اول تهداب . میکند

فاکولتۀ هنرهای زیبا بشکل رسمی گذاشته میشود و استادان گرامی امان اهلل حیدرزاد و 

 . لته بشمار میرونددکتور عنایت اهلل شهرانی از استادان اول آن فاکو

« نگاهی به تاریخچۀ فاکولتۀ هنرهای زیبا»باید گفت که نظر به آگاهی مضمون 

که در چندین سایت انترنیتی و اخیراً در جریدۀ وزین امید نیز به نشر رسیده است، 

استادان بزرگوار مثل شهید پروفیسور داکتر سید بهاءالدین مجروح، پروفیسور، 

حمد جاوید و پروفیسور استاد حبیب الرحمن هاله در قسمت اکادمیسن داکتر عبداال

آغاز فعالیت های غیر رسمی شعبۀ هنرهای زیبا پیش از رسمیت یافتن آن همکاری 

نموده و استاد امان اهلل حیدرزاد را منحیث اولین معلم آن دو شعبه مقرر فرموده بودند و 

 . س مینمودندالبته مدتی هم امان اهلل پارسا نیز در آن شعبه تدری

بر میگردم بدورانیکه این نگارنده محصل هنرهای زیبا و در حال فراگیری دروس 

خود بودم که شنیدم دو استاد بسیار محترم استاد حامد نوید و استاد امان اهلل حیدرزاد 

بخاطر حفظ جان ناگزیر راه هجرت را به پیش گرفته و به امریکا رفتند و استاد شهرانی 

 . کردۀ امریکا و غیر حزبی بود ماند و شعبۀ هنرهای زیبا که نیز تحصیل
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ما شاگردان هنرهای زیبا در تعمیر فاکولتۀ ادبیات و علوم بشری در دو تاالر 

بزرگ کانفرانسها دروس عملی خویش را فرا میگرفتیم و کورسهای نظری را در 

 . مینمودیم صنوف معمولی که دیگر دیپارتمنت ها از آنها مستفید میشدند، استفاده

رئیس فاکولتۀ ادبیات و علوم بشری که ما مربوط او بودیم بنام محمد طاهر علمی 

و معاون فاکولتۀ مذکور یکنفر باسم عبدالخالق وفایی بود، چون در فاکولتۀ هنرهای 

زیبا که فقط دو شعبه وجود داشت و مربوط فاکولتۀ ادبیات بود تنها استاد شهرانی کار 

برادران گرامی چون عبدالمالک دوست زاده و محمد عظیم نوری میکرد، به شهادت 

و یک تعداد دیگر که ظاهراً عضو سازمان جوانان بودند و در دل از کمونستی نفرت 

داشتند چند باری فیصله گردیده بود تا استاد شهرانی نیز به قتل برسد، ولی از آنجائیکه 

 . به تعویق می انداختند در شعبۀ هنرهای زیبا کسی نبود از بین بردن اورا

استاد شهرانی برای این نگارنده درین خصوص حکایه نمود که در شبها بعد از 

آماده گی به دروس فردا پروگرامهای شعبات موسیقی و تیاتر را از زبان انگلیسی به 

زبان دری ترجمه می نمودم و سعی میکردم که همه مضامین و پروگرامها مطابق 

 : ی افغانستان باشد، وی عالوه میکند کهفرهنگ و کلچر اسالم

آرزوی دیرین من همین بود که اگر امکان داشته باشد بدرجۀ اول شعبۀ موسیقی 

و تیاتر و بعداً شعبات دیگر چون تعلیم و تربیه هنر، سینماتوگرافی و غیره شعبات 

 فاکولتۀ هنرهای»مربوط هنر چون مهندسی را تأسیس نموده بنام یک فاکولتۀ بزرگ 

 . را در قطار فاکولته های دیگر قرار بدهم« زیبا

دکتور شهرانی در خصوص تشکیل فاکولته ویا ارتقاء شعبات نقاشی و هیکل 

تراشی بفاکولته جداگانه میگوید در اول کوشش مینمودیم تا در زمینۀ تأسیس آن نهاد 

 . اکادمیک و هنری سهولت ایجاد نماید

عبدالمالک دوست زاده که ظاهراً خود را خلقی محسوب میکرد و در باطن به 

رژیم کمونستی بی عالقه بود وی استاد شهرانی را یکی دو بار به رئیس پوهنتون کابل 
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از اتفاقات نیک رئیس پوهنتون . انجینیر عزیز الرحمن سعیدی بمالقات وادار میسازد

بود شاگر استاد شهرانی بود و انجنیر سعیدی که زمانیکه متعلم لیسۀ دارالمعلمین کابل 

بعدها بگفتۀ تعدادی توسط زهر از جانب خود خلقی ها کشته شد به استاد شهرانی 

گفته بود که چون در هنر وارد نمی باشد هر اقدام و هر فیصله یی را که در خصوص 

 . هد شدارتقای هنر در پوهنتون کابل مینماید از جانب ریاست پوهنتون حمایه خوا

استاد شهرانی می افزاید که معاون علمی پوهنتون کابل که در عین زمان رئیس 

 . فاکولتۀ ساینس نیز بود به موسیقی عالقۀ فراوان داشت، غالباً اسم وی داکتر رسول بود

چون استاد شهرانی پروگرامهای شعبات تیاتر و موسیقی را قبالً طی شش ماه تهیه 

ر راه های ارتقای شعبۀ هنرهای زیبا تا جایی هم میسر شده نموده بود و از جانب دیگ

بود چونکه خلقیها با هنر عناد نشان نمیدادند از آن باعث داکتر شهرانی از موقع استفاده 

و به کار ارتقای شعبۀ هنرهای زیبا . نموده دست به فعالیت های زیادی می یازد

دبیات و علوم بشری و پوهنتون اقدامات جدی را بخرچ داده و بریاست های فاکولته ا

خبر میدهد که دو شعبۀ علیحده را که بنام های موسیقی و تیاتر تأسیس نموده است به 

استاد ضرورت دارد از مقامات ذیصالح اجازه استخدام را در رشته های متذکره 

 . بدست می آورد

اد در دیپارتمنت تیاتر استاد داکتر محمد نعیم فرحان، زلیخا نورانی و است

عبدالقیوم بیسد و به شعبۀ موسیقی استاد فقیر محمد ننگیالی، استاد سلیم سرمست و 

استاد حسین ارمان را در شعبۀ هنرهای زیبا از طریق مجلس استادان و قبولی ریاست 

پوهنتون استخدام نموده و آن بزرگان هنر هر یک با عالقۀ تمام حاضر به تدریس 

اکتر فرحان پیش از همه اقدام به عملی کردن کارها میشوند، خصوصاً استاد عالیقدر د

 . نموده با جدیت تمام به تدریس شاگردان آغاز می نماید

استاد شهرانی همچنان عالوه نمودند که استاد غالم محی الدین شبنم غزنوی را 

در خصوص تدریس مضمون آرت ابتکاری و چند تن دیگر را در شعبات عکاسی، 
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که هر یک از آنان کارهای خود را بوجه . تخدام کردندنقاشی و هیکل تراشی اس

من نمی خواهم در این باره زیاده تر از این بنویسم چونکه . احسن به پیش می بردند

یادی از گذشته های فاکولتۀ هنرهای »درین کتاب مقاله استاد شهرانی را تحت عنوان 

رستی و صداقت تحریر یافته آورده ام که همه مسایل تأسیس و ارتقاء فاکولته به د« زیبا

 . است

نگارندۀ این سطورکه مدتی منحیث محصل در فاکولتۀ هنرهای زیبا بودم و 

سالهای بعد هم استاد آن فاکولته گردیدم بدون شک و تردید به همه استادان خود از 

و اگر هر استاد گرامی من در بارۀ انکشاف فرهنگ و . دل و جان احترام داشته و دارم

انستان کار کرده باشند خدمات بی آالیشانۀ شان را تقدیر و تمجید می نمایم و هنر افغ

این کتاب را که در بارۀ شرح حیات استاد شهرانی جمع آوری و بچاپ رسانیدم 

بصورت قطع صبغۀ شخصی ندارد، اگر هر یک از استادان من چون استاد شهرانی 

 . خواهم نوشتکارهای زیادی در هنر کرده باشند در بارۀ آنان هم 

کتابها، رساالت، مقاالت و حمایه هنرمندان و دفاع از حقوق ایشان، ارتقاء و 

انکشاف فاکولتۀ هنرهای زیبا، تأسیس اتحادیه هنرمندان و یادنامه های از کارکردهای 

جاویدان ایشان پس از مرگ همه و همه باعث آن گردیده است که باید کتابی در حق 

یسم، شاید بعد از وفات از جانب بسیاری از بزرگان تقدیر شان بوقت حیات شان بنو

میگویند در . صورت بگیرد، ولی بهتر است که این کار در زنده گی صورت بگیرد

این ضرب المثل معروف باید « زندۀ خوب و مردۀ خراب را کس ندیده»افغانستان 

 . اد گرددمنبعد عملی نگردد، مرد نیکو آن است که در حیات و ممات به نیکویی ی

من نگارنده این سطور که بعد از مدتی با فامیل خود به امریکا آمدم آخرین 

تالش من همین بوده که به اوالدها درین ملک بیگانه رسیده گی نمایم تا علم و هنر را 

 . بیاموزند و آیندۀ خوبی داشته باشند
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حساب من شنسب جان اکنون یک هنرمند خوب و ماهر ب دومدر نتیجه آن فرزند 

و الزم به یادآوری است که فرزند بزرگ من امید جان در خطاطی و نقاشی میرود، 

مهارت کامل پیدا کرده و در حسن خط بمدت پنج سال شاگرد محترم استاد قمرالدین 

چشتی بوده و اکنون در شهر راچستر نیویارک در میان مهاجرین افغانستان منحیث یک 

ه در محافل شادی و سرور افغانها موسیقی نوازی موسیقی نواز زبده بشمار می آید ک

همچنان تهمینه جان دخترک من . می نماید و مورد تقدیر همگان قرار گرفته است

فاکولتۀ هنرهای زیبای بفلو نیویارک دانشگاه راچستر را بپایان رسانیده است، حب 

ا در خارج ق زادگاه مرا نیز وادار ساخت تا افغانستان عزیز و مردم آن رـوطن و عش

ام ـودم را بنـای خـایی از کارهـزرگ البم نمـاب بـه کتـم، چنانچـرفی نمایـوبی معـبخ

(A Diary on Canvas )ی فرزند ارجمندم شنسب جان تهیه داشته و بچاپ به همکار

رسانیدم که صدها هزار مردم جهان و امریکا به مناظر پر کیفیت وطن دوست داشتنی 

 . مان افغانستان آشنا شدند

همچنان باید متذکر شوم که از روزیکه این جانب به امریکا آمده ام اکثر اوقات 

ر پا کرده ام، اکنون که زیاده تر اوقات خود را وقف هنر کرده و نمایشات متعدد را ب

خودرا در خانه سپری می نمایم، کار و بارم بجز از نقاشی و کارهای هنری چیز 

در یکی از فیستیوال های آرت در  (میالدی 2113)دیگری نمی باشد، در سال 

نیویارک مقام اول را بدست آوردم، ناگفته نماند که استاد شهرانی در کتاب من یک 

 . نوشتند و این شاگردشان را افتخار بخشیدند تقریظ

یادی از گذشته های فاکولتۀ »و اینک نوشتۀ جناب استاد شهرانی را به عنوان 

هنرهای  عیناً درینجا شامل می سازم تا بصورت درست از تاریخ فاکولتۀ« هنرهای زیبا

 .زیبا آگاهی حاصل نمائیم
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 دکتور عنایت اهلل شهرانی

  

 یادی از گذشته های فاکولتۀ 

 هنرهای زیبا
 

جای خوشی و مسرت است که اینک با لطف پروردگار عالمیان، فاکولتۀ هنرهای 

زیبا در دانشگاه کابل در قطار سایر فاکولته ها اخذ موقع نموده است و شنیده میشود 

که استادان صاحب هنر و دانشمندان فاکولتۀ مذکور دست به کارهای زده، فعالیت 

آینده برای آموزش اوالد وطن عزیز داده اند که در  انجامهای بسیار خوب را 

 . افغانستان بدرد خواهد خورد

درین شکی وجود نخواهد داشت که در هر ابتکار و تأسیس و آغاز مشکالتی 

رخ میدهد ولی بعدها به اثر سعی و تالش و نو آوری ها به قیام میرسند که نتایج خوب 

 . را ببار می آورند

یت ها، کارهای بنیادی را انجام داده اند، در انکشاف هنر در افغانستان بسی شخص

ارواح شاد عالمه صالح الدین سلجوقی در دوران غازی شاه امان اهلل خان بار اول 

مفکورۀ تیاتر را در هرات و کابل به اذهان مردم وارد و قهرمانی را در اساس گذاری 

ورا مطبوعات بازیگری، تمثیل و تیاتر بدست آورد و سپس استاد عبدالرشید لطیفی که ا

در افغانستان می شناسند فداکاری ها و جان نثاری های « پدر تیاتر»افغانستان منحیث 

کرد میسزد اورا بزرگترین شخصیت هنر تمثیل شناخت، چونکه او تا آخرین رمق 

حیات در انکشاف و تقویۀ هنر بازیگری کارکرد و زوایای علمی تیاتر را به شاگردان 

 . یح داد و نوشته های زیادی را بیادگار گذاشتجید و با دانش خود توض
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مکتب »پروفیسور غالم محمد میمنه گی از نوابغ نقاشی بار اول در تاریخ کشور 

را در دوران اعلیحضرت شاه امان اهلل خان غازی تأسیس کرد و « صنایع نفیسه کابل

کشور  شاگردان زیاد را تحت تربیه قرار داد و هر یک از آنان را هنرمندان شهیر

 . ساخت و چند جلد کتاب هنری را بچاپ رسانید

استاد عبدالغفور برشنا هنرمند و یا دانشمند چند بعدی، مکتب صنایع نفیسه را 

انکشاف داد و مضامین مختلفۀ هنر را عالوه نمود و در مطبوعات درامه نویسی ها کرد 

چه در رادیو و چه در و به تیاتر و انکشاف آن سعی ها بخرچ داد و نیز در هنر موسیقی 

مطبوعات خدمات ارزنده نمود و خود هنرمند بزرگ نقاشی، موسیقی و نویسندۀ 

صحنه های تمثیل بود و صاحب تألیفات می باشد، هنرمند دیگری را بنام استاد 

 . عبداغفور خان باید پدر هیکل تراشی در کابل بشناسیم

میباشند که نام گرامی و استاد غالم حسین و استاد فرخ افندی دو بزرگ مردی 

محبوب هردو در رأس فعاالن هنر و انکشاف دهنده گان خصوصاً موسیقی قرار دارد و 

 . هردو تا آخرین نفس زنده گی شان در هنر خدمت نمودند

در روزگاران تحصیل این نگارنده به تشویق استاد عبدالغفور برشنا که استاد من 

تدریس هنر تألیف و بدست نشر سپردم،  در نقاشی بود، سه کتاب در خصوص هنر و

اصول »دوم « آرت برای معلمین مکاتب ثانوی و دارالمعلمین ها»کتاب اول بنام 

اول الذکر به تعداد پنجصد جلد . «هنر در افغانستان»و سوم « تدریس آرت تربیوی

چاپ استنسل به امر جناب محترم پروفیسور توریالی اعتمادی رئیس مؤسسه تعلیم و 

ه بطبع رسید و اولین رهنمای تدریس آرت در افغانستان بشمار می آید، دومی نیز تربی

که از جملۀ اولین کتاب هنر و از طرز تدریس آن « اصول تدریس آرت تربیوی»بنام 

وزارت معارف آنرا در یک هزار نسخه بچاپ ( هـ ش 1351)بحث می نماید، در سال 

 . رسانید
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پیکر تراشان معاصر افغانستان بشمار می آید کتاب سومی که تذکرۀ صورتگران و 

نوشتم و در « کتاب هنر در افغانستان»به تشویق و همکاری های بیدریغ استاد برشنا بنام 

بزیور طبع آراسته ( هـ ش 1351)مطبعۀ فرانکلین معاف به تیراژ یکهزار نسخه در سال 

 . گردید

اب در بارۀ هنر تحریر و بعد از فراغت از فاکولته بیش از صد مقاله و هفده کت

در آغاز فراغت در دارالمعلمین کابل تدریس مینمودم و با استادان . بچاپ رسانیدم

 . پوهنتون کابل و رؤسای فاکولته ها گاه گاهی در خصوص هنر در تماس می شدم

ارواح شاد استاد دکتور سید بهاءالدین مجروح میگفت که استاد دکتور 

ر حبیب الرحمن هاله و شخص خودش دایم در تالش عبداالحمد جاوید و پروفیسو

آن بودند که باید در چوکات پوهنتون کابل یک شعبه هنر وجود داشته باشد واین 

موضوع را با پوهاند غالم حسن مجددی بمشوره گرفتند، با پیدا کردن آقای اماناهلل 

کورسها  حیدرزاد که معلم مکتب صنایع کابل بود، استادان متذکره که قدرت تشکیل

را داشتند فیصله بعمل آوردند که مضامین نقاشی و هیکل تراشی بدون کریدت و 

خارج از رسمیات پوهنتون تدریس گردد و جناب آقای حیدرزاد بهترین کاندید 

جهت تدریس کورسها بشمار می آمد، مدتی بعد جناب اقای امان اهلل پارسا نیز عهده 

  .دار تدریس کورسهای خارج کریدت گردید

کورسهای نقاشی و مجسمه بگونۀ فعالیت های ماورای درسی، شاگردان با 

 1975)در سال . استعداد را می پذیرفت، در اواسط دهۀ شصت میالدی آغاز بکار نمود

که هنوز کورسهای نقاشی و مجسمه سازی در بیرون و خارج از نصاب ( میالدی

دانشمند عالیمقام و شخصیت هنر تعلیمی فاکولتۀ ادبیات قرار داشت، در یکی از روزها 

دوست افغانستان پروفیسور استاد میر حسین شاه که رئیس فاکولته های تعلیم و تربیه و 

تیلفون کرد و فرمود که باید فردا در ( شهرانی)ادبیات و علوم بشری بود برای من 

مجلس آمرین دیپارتمنت ها اشتراک ورزم که میخواهد شعبات نقاشی و هیکل تراشی 
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استاد فرمودند که تا کنون کسانیکه کورسهای مذکور را فرا میگرفتند . ا رسمی بسازدر

بدون کریدت و غیر رسمی بود و هردو شعبه در رسمیات فاکولته باید شامل گردد و 

محصالن میتوانند با فراگیری چهار سال، در آن بخش ها شهادت نامه بگیرند در آن 

درزاد و نگارنده این سطور حضور داشتیم، مجلس آمرین دیپارتمنت ها، آقای حی

مجلس بریاست محترم پوهاند صاحب میر حسین شاه آغاز یافت و شعبات نقاشی و 

هیکل تراشی منحیث یک دیپارتمنت کوچک رسمیت پیدا کرد و مربوط فاکلوتۀ 

 . ادبیات و علوم بشری گردید

ین شاه با این آنروز یکی از روزهای خوشی من در زنده گی بود، استاد میر حس

عمل نیکش در نظرم چنان میدرخشید که گویی نور الهی در وجودش می تابید، زیرا 

او با احساس کامل و عالقه خاص اساس دیپارتمنت فاکولتۀ هنرهای زیبا را بصورت 

رسمی گذاشت و خدایش اورا طول عمر و صحت کامل ببخشد که اکنون تا اندازۀ 

فورنیا تشریف دارند، بناً باید گفت که نام نامی پوهاند معمر شده اند که در ایالت کالی

صاحب میر حسین شاه به خاطر بنیان گذاری رسمی فاکولتۀ هنرهای زیبا جاویدان 

و طوریکه ذکر گردیده خشت اول را شهید سعید پوهاند صاحب مجروح . خواهد بود

رین بود زرین گذاشته بودند و پوهاند صاحب میر حسین شاه با رسمی سازی آنرا که ز

با بنیان گذاری شعبات تیاتر و موسیقی ( شهرانی)سپس نگارندۀ این سطور . تر ساختند

و ارتقاء دادن این دیپارتمنت ها به فاکولتۀ بنام فاکولتۀ هنرهای زیبا بر زیبایی و 

درین اواخر شنیده شد که در وقت ریاست . درخشنده گی هنرها رونق بیشتر بخشید

اد عالم فرهاد با همراهانش درجۀ ماستری را بر آن عالوه نمودند که دانشمند جوان است

 . خداوند برایشان اجر جمیل عنایت فرماید

درین اواخر بحضور پوهاند صاحب میر حسین شاه عرض سالم و احترام تقدیم 

کردم، بعد از تعارفات از تأسیس و رسمی ساختن هنرهای زیبا که افتخارش بر آنان 
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دارند فرمودند که بمانند دیروز در ذهن شان قرار دارد، و افتخار بنیان است چیزی بیاد 

 .و اساس گذاری رسمی ساختن هنرهای زیبا را با خود دارند

در وقت رسمی شدن شعبۀ هنرهای زیبا ما دو نفر استاد حیدرزاد و عنایت اهلل 

را تشکیل  شهرانی که استادان رسمی و شامل کدر علمی پوهنتون بودیم، استادان اولی

میدادیم و بصورت عاجل پروگرامهای فاکولته را با کریدت های کورسها تهیه 

 . نمودیم

استاد محمد همایون اعتمادی و آغا صاحب سید حمایت اهلل حسینی استادان حق 

الزحمه بودند سپس حامد نوید و تمیم اعتمادی منحیث استادان رسمی تشریف 

نان تنها چهار سال در کورسهای نقاشی تدریس آوردند طوریکه جناب نوید فرمودند آ

نموده اند، بدبختانه زمانیکه حکومت کمونست ها بمیان آمد، استاد امان اهلل حیدرزاد، 

 . حامد نوید و تمیم اعتمادی بمدت کوتاهی از افغانستان بر آمده و راهی هجرت شدند

اداری و  راقم این سطور بعد از مهاجر شدن استادان یاد شده تمام کارهای

تدریسی شعبۀ هنرهای زیبا را انجام میدادم، زمانیکه محصل دورۀ ماستری هنر در 

امریکا بودم، پروگرامهای تیاتر و موسیقی را از یونیورسیتی اریزونا با خود به افغانستان 

آورده بودم، هدف من آن بود روزی بیاید که این دو شعبه را نیز در قطار شعبات در 

مل نمایم، و اگر خواست خداوند باشد شعبۀ هنرهای زیبا را به یک هنرهای زیبا شا

فاکولتۀ مستقل ارتقاء بدهیم و خداوند بدربار خود ارزوی دیرینۀ مرا برآورده ساخت و 

اینک منحیث یک فاکولتۀ مستقل و مهم در قطار فاکولته های دیگر پوهنتون قرار 

هندسی را نیز از اریزونا با خود آورده دارد، ناگفته نباید گذاشت پروگرامهای فاکولتۀ م

بودم، ولی در کابل درآن قسمت به مشکالت زیاد روبرو شدم و نتوانستم بدان کار 

 . مؤفق شوم

ارتقای دو شعبۀ نقاشی و هیکل تراشی به فاکولتۀ مستقل کار آسانی نبود پیش از 

روگرامهای چهار اینکه شعبات تیاتر و موسیقی را اساس و پایه گذاری می کردم باید پ
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ساله را تهیه میداشتم و آن کار دست کم ششماه را در بر گرفت زیرا ترجمۀ 

 . پروگرامها و تطبیق آن با محیط وغیره وقت زیاد را ضرورت داشت

بعد از تکمیل پروگرامها موضوع تأسیس شعبات نو چون تیاتر، موسیقی، تعلیم و 

تادان هنرهای زیبا که جدیداً از تربیه، آرت و غیره را در مجلس بسیار کوچک اس

فاکولته فارغ التحصیل و در کدر نامزد شده بودند در میان گذاشتم که با اکثریت تأیید 

گردید و ریاست آن مجلس را شخصاً به عهده داشتم پیش از آنکه مقصد تأسیس 

شعبات تیاتر و موسیقی و دیپارتمنت های دیگر را به ریاست فاکولته اطالع دهم الزم 

دیدم یک بار بطور شفاهی با انجنیر عزیزالرحمن سعیدی رئیس پوهنتون کابل موضوع 

را در میان بگذارم، درین وقت کسیکه مرا همراهی کرد یکی از جوانان ارجمند بنام 

عبدالمالک دوست زاده بود که تخلص اورا جدیداً برایش انتخاب کرده بودیم و او 

 . مرا در میان خلقی ها تنها نگذاشت

از تصادف نیک معاون علمی پوهنتون بنام داکتر رسول که در عین حال رئیس 

فاکولته ساینس نیز بود در دفتر رئیس پوهنتون تشریف داشت و وی به تأسیس شعبات 

جدید خصوصاً موسیقی عالقمندی خاص داشت و رئیس پوهنتون با من قول داد و 

یش ببر و من از کارها و گفت که تو کارهای خود را به هر رنگی که میخواهی پ

 . افکارت حمایه خواهم کرد

بعد از دو سه مالقات دیگر با رئیس پوهنتون جناب انجنیر سعیدی برایم فرمود که 

اینک کارها را به آسانی انجام دادید، یافتن استاد درین فنون کار آسان نیست زیرا که 

وجود ندارد ولی من  در رشته های هنر تعلیم یافته گان مسلکی در وزارت مطبوعات

 . عرض نمودم که امکان دارد که بعضی ها را با صفاتیکه شما میفرمائید پیدا نمایم

اولین شخصی را که از مطبوعات پیدا کردم جناب داکتر محمد نعیم فرحان بود، 

اگرچه به تقرری وی تکلیف ها دیدم، رنجها کشیدم و طعنه ها شنیدم، ولی این کار 

نتوانست در عزم راسخ من سکتگی وارد نماید، سپس زلیخا  شکنی های میان تهی
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نورانی و بعداً استاد عبدالقیوم بیسد را آوردیم و از تیاتر خود را بیغم ساختیم، در یکی 

از جراید مصاحبۀ یکی از دوستان را خواندم در آن فرموده بود که بمجردیکه پایم در 

م فوراً اینجانب عکس العمل نشان دادم پوهنتون رسید، دیپارتمنت تیاتر را تأسیس نمود

گفتم شما را ما به حیث استاد استخدام کردیم، ششماه پیش از شما دیپارتمنت تأسیس 

شده بود و پروگرام ها ترتیب گردید، و شما نامزد کدر بودید که هنوز هیچ صالحیت 

 . نداشتید، باالخره آن دوست قانع شد و از کردۀ خود پشیمان بود

ادان شعبۀ تیاتر دکتور محمد نعیم فرحان، زلیخا نورانی و استاد اولین است

عبدالقیوم بیسد بودند، اولین آمر دیپارتمنت تیاتر زلیخا نورانی و آمر عمومی این راقم 

بود، داکتر فرحان و خانم نورانی در کدر دانشگاهی پیشنهاد شده بودند و استاد بیسد 

 . دبشکل حق الزحمه یا قراردادی کار مینمو

در خصوص موسیقی به همکاری دکتور نعیم فرحان، استاد سلیم سرمست، استاد 

فقیر محمد ننگیالی و استاد حسین آرمان را در شعبۀ موسیقی منحیث استادان موسیقی 

استخدام نمودیم و اولین استادان این دیپارتمنت هرسه استاد متذکره می باشند و اولین 

 . رحان و آمر عمومی راقم این سطور بودآمر دیپارتمنت موسیقی جناب دکتور ف

بعد از اینکه شعبۀ موسیقی تأسیس گردید دو محصل اول شعبۀ مذکور ناصر 

سرمست و خالد ارمان که پدران شان برای هر یک سکالرشیپ های تحصیلی دریافته 

 . بودند، بموافقه آمریت هنرهای زیبا به خارج فرستاده شدند

ناب استاد غالم محی الدین شبنم غزنوی را استخدام در شعبۀ تعلیم و تربیۀ هنر ج

نمودیم تا به محصالن مضمون آرت ابتکاری را تدریس نماید، استاد شبنم یکی از 

موفق ترین استادان بشمار میرفت، درین وقتیکه دیپارتمنت ها هر یک شروع بکار نمود 

ر یافتند، رئیس و فارغ التحصیالن جدید شعبۀ هنرهای زیبا منحیث اسیستانت عز تقر

پوهنتون کابل فرمود که اینک دیپارتمنت های شما زیاد و میتواند مثل یک دستگاه 

مستقل یا آمریت عمومی شناخته شود، و در همین مقطع مفاهمات بود که از رئیس 
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پوهنتون مبلغ چهار صد و پنجاه هزار افغانی را بنام بودجۀ یکسالۀ هنرهای زیبا فرمان 

امر بودجۀ ساالنۀ هنرهای زیبا را از انجینیر سعیدی اخذ نمودیم،  گرفتیم در وقتیکه

جناب داکتر نعیم فرحان هم تشریف داشت و از بسکه جناب فرحان را در کارها 

 . شرکت میدادم، دوستان ما را بنام های علی اکبر و علی اصغر خطاب می نمودند

یقی جهت تدریس در دکتور نعیم فرحان که بعد از تأسیس شعبه های تیاتر و موس

مضمون تیاتر استخدام گردیده بود تا ایام برآمدن بسوی دیار غیر و هجرت منحیث 

معاون با من همکاری مینمود و خداوند صحتش را خوب داشته باشد، اکنون تکالیف 

صحی دارد، دکتور فرحان بعداً منحیث رئیس فاکولته هنرهای زیبا تا سالهای زیادی 

ماند که جناب دکتور فرحان درین اواخر در آسترالیا بدارالبقاء ناگفته ن. )کار نمود

 ( پردیس. شتافتند

قابل یاد آوری میباشد که اساس و بنیان گزاری فاکولتۀ هنرهای زیبا به ارواح شاد 

شهید سعید پوهاند دکتور سید بهاءالدین مجروح و یاران اکادمیک او تعلق و نسبت 

می یابد و ارتقاء دهندۀ دو شعبۀ نقاشی و مجسمه سازی به فاکولتۀ هنرهای زیبا و 

نب عنایت اهلل شهرانی می باشد و کریدت رسمی مؤسس شعبات موسیقی و تیاتر اینجا

ساختن دو شعبۀ نقاشی و هیکل تراشی در تاریخ افغانستان به پوهاند میر حسین شاه 

نسبت دارد و استاد حیدرزاد از آغاز تأسیس کورسهای نقاشی و مجسمه سازی تا وقت 

می و هجرت منحیث استاد و بعد از رسمی شدن اولین آمر دیپارتمنت و استاد رس

 . دومین استاد رسمی طوریکه ذکر گردید من نویسندۀ این سطور بودم

یکی از دالیل عمدۀ مکرر توضیح نمودن راقم این سطور به جهتی میباشد که 

یکتعداد بصورت کاذب حقایق را می پوشانند و همه را بخود کریدت میدهند و بسویۀ 

وع مبالغات و تبلیغات سوء کار اکادمیک بازهم منحیث استاد به سویۀ یونیورستی این ن

 . نادرست و بیجاست
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در پوهنتون کابل ما رؤسای چون پروفیسور دکتور عبداالحمد جاوید و استاد 

دکتور محمد حیدرخان را داشتیم که عالقمند به انکشاف هنر و تقویه دهندۀ زیبایی 

نرمندان شناسی بودند، دکتور جاوید در انکشاف دادن رادیو کابل و تشویق نمودن ه

مخصوصاً آوازخوان های زن بحد اعظمی کارهای بنیادی را انجام داد که باید بنامش 

 . مضمون علیحده نوشته شود

ناگفته نماند که استادان فاکولتۀ هنرهای زیبا زمانیکه ترفیعات علمی خویش را 

بدست می آورند باید تحقیقات علمی نموده و نوشته های خویش را در مجالت و 

بچاپ برسانند، بیاد دارم که یکی از استادان هنرهای زیبا فرموده بود که استادان اخبار 

هنرهای زیبا باید استثنائیت داشته و مضامین و مقاالت ننویسند، در حالیکه این کار در 

 . هیچ جای جهان معمول نیست و پروفیسور باید قلم داشته و نویسنده هم باشد

میرسد، باید « پروفیسوری»که به سویۀ پوهاندی هر استاد فاکولتۀ هنرهای زیبا 

شانزده اثر علمی را بنویسد که دو اثر آن باید کامالً ابتکاری باشد و مقاالت او چه در 

بصورت اعزازی در « پوهاندی»گرفتن لقب . داخل و چه در خارج به چاپ برسد

 . دستگاه های علمی خیلی ها ناموزون است

عبدالکریم رحیمی، مرتضی پردیس، خانم ماریا جان  در خارج افغانستان از استاد

دارو، خانم فتانه بکتاش عارفی، استاد ارشد بهزاد سلجوقی، استاد یوسف کهزاد، استاد 

حسین آرمان، استاد عزیزاهلل هدف، گل احمد شیفته، خان آقا سرور، عبدالستار 

یکتعداد دیگر ، حامد نوید و (نوریه پرستو)جفایی، محمد نعیم رفاه، مشعل ترنم 

 . فعالیت های هنری را از طریق قلم، زبان ویا عمل انجام داده اند

نگارندۀ این سطور نیز در کاروان خدمتگاران هنر در افغانستان همراه بوده کم از 

کم صد مقاله در خصوص هنر نوشتم، هر هنرمندیکه در خارج پدرود حیات میکرد 

دان ساختم و کتاب های زیاد در بارۀ هنر در در بارۀ وی مقاله نوشته و نامش را جاوی

اتحادیۀ سراسری »افغانستان نوشته و به چاپ رسانیدم، همچنان اتحادیۀ بزرگ را بنام 
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تأسیس نمودم و اولین رئیس انتخابی آن تعیین شدم و در بیست و « هنرمندان افغانستان

بقه دار فاکولتۀ نه مملکت جهان نماینده گی داشتیم، بدبختانه یکی از استادان سا

هنرهای زیبا در تخریبات اتحادیۀ هنرمندان دست درازی میکرد، بسیار امیدوار بودم 

استادان سابقۀ هنرهای زیبا چون امان اهلل حیدرزاد، حامد نوید، تمیم اعتمادی، دکتور 

نعیم فرحان و دیگران آثار گران سنگ چون مقاالت، رساالت و کتاب ها در بارۀ هنر 

 . تان بیادگار بگذارند اما متأسفانه ننوشتند و بچاپ نرسانیدنددر افغانس

که سالها « کمیدی زنان عصبی»دکتور نعیم فرحان یک اثر بسیار کوچک بنام 

پیش ترجمه کرده بود در جرمنی بچاپ رسانید، خوشبختانه درین اواخر جناب حامد 

ی کاش این اثر را اوالً به نوید اثر زیبایی در بارۀ تاریخ هنر بزبان انگلیسی نوشتند، ا

زبان دری بعداً به انگلیسی تحریر میکردند، استادان هنرهای زیبا شاید نتوانند از آن 

مستفید شوند، دو دیگر اینکه این کتاب چاپ کاغذی نشده است، تنها از طریق 

 . کمپیوتر اگر کسی خواسته باشد آنرا میخواند و کتاب بعد از فرمایش بچاپ میرسد

مرتضی پردیس که زحمات زیاد در انکشاف و تقویۀ هنر در افغانستان استاد 

میکشد، کتابی نفیس را بزبان انگلیسی تهیه داشته و چون شکل البوم را دارد بناً استفاده 

از آن مشکلی ندارد، یک کتاب بسیار ارزنده و مهم در بارۀ تیاتر در افغانستان توسط 

شده است که اینجانب ویراستار آن کتاب بودم و خانم ماریا جان دارو تحریر و تکمیل 

مقدمه بر آن نوشتم و از آغاز تا انجام آنرا مطالعه نمودم امید است بزودی در کابل به 

 . طبع برسد

 ! عزیزان، ارجمندان و فرزندان معنوی این خدمتگار هنر در افغانستان

لدین زبردست، محمد اکبر سالم، سید فاروق فریاد، محمد عالم فرهاد، مهتاب ا

، نجیب عثمانی، عبدالواسع رهرو انځورگرمحمد حسن پاوند، شیر زمان ، اشرف 

عمرزاد، حسین زادۀ واالگهر و دیگران میدانید که فرزندان معنوی کی ها هستید؟ 

پدران تان معابد آسه ماهی، و ده ها هیاکل در کابل، منار چکری، سازندۀ هده، معابد 
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ر طال تیپه، هیکل های با عظمت بامیان، لشکرگاه، اشترگرام قندوقستان، آثا ،آی خانم

وغیره را با دست های معجزه آسای شان تهیه داشته اند، شما فرزندان نابغه های چون 

کمال الدین بهزاد، میر علی هروی، میرزا بایسنقر، استاد میرزا یعقوب کابلی، استاد 

مد رضا سهیل خراسانی، پروفیسور عظیم ابکم، استاد میر حسام الدین نقاش، استاد مح

غالم محمد میمنگی، استاد صالح الدین سلجوقی، استاد عبدالرشید لطیفی، استاد 

عبدالغفور برشنا، استاد غالم حسین، استاد قاسم افغان و دیگران می باشید که بگونۀ 

 . فرزندان معنوی شان استعداد آنان را بمیراث برده اید

ود تمام صفات عالی هنرمندان واقعی را داشته بر شماست که در زنده گی خ

باشید، با همدیگر دست برادری داده در فعالیت ها شریک شوید به هیچکس از طریق 

رفاقت، دوستی، خویشی و ارتباطات شخصی لقب ها و لک بخشی ها ننمائید، زیرا که 

مش مسمی اصلی هنر در افغانستان می باشید به هر کسی که تاالری را بنا ینشما وارث

میکنید، یا لقب میدهید ویا ترفیع علمی میدهید متوجه باشید که از روی معیار و 

استندرد و سنجش برای شان تفویض بفرمائید، راه شما راه هنرمندی میباشد و هنرمندی 

 . راه صداقت و حقیقت است

اهلل حاال که علی العجاله برای عنایت اهلل شهرانی، نعیم فرحان، حامد نوید و امان 

حیدرزاد لقب ها و یا تاالرها را بنام شان تفویض نموده اند خداوند همه را خیر و 

برکت دهد که یادی از پیران سالخوردۀ شان را مینمایند و امیدواریم که این اعمال 

نیک و قدردانی آن گرامیان از روی یک معیار و برنامه ریزی باشد، زیرا زمانیکه 

سور مهمان یا یک شخصیت فرهنگی و سیاسی به فاکولتۀ یکنفر از خارج منحیث پروفی

هنرهای زیبا می آید و میبیند که نام یکی از ما چهار نفر بخط درشت نوشته شده ویا 

عکس های ما در سر دیوار پدیدار است خواهد پرسید که این شخص کی است و چه 

 . کرده است، طبعاً جوابی بسیار قانع کننده را باید ارائه کرد
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فاکولتۀ هنرهای زیبا را ویا شعبه های هنری را اگر بنام کسی می سازند  نام

ممانعتی نیست ولی در صورتی است که آن شخص باید نابغه باشد، مثالً بنام حضرت 

بهزاد اگر داده شود بخاطری مناسب میافتد که یک اثر بهزاد دست کم پنجاه تا صد 

رنسانس را در شرق ببار آورد، اگر ملیون دالر قیمت دارد، و او صاحب سبک است و 

بنام میر علی هروی شود او نابغۀ بی همتا بود که خط نستعلیق را به اوج آسمان ها 

میباشد « هنرهای زیبا»رسانید، بهترین نامیکه در آن سوال بروز نمی نماید، کلمۀ زیبای 

 . و این نام تا قیام قیامت بسنده و پاینده باید باشد

نهایت گرامی، دست اندرکاران فاکولتۀ هنرهای زیبا، امیدوارم دوستان و عزیزان 

فاکولتۀ هنرهای زیبا که منحیث مهمترین دستگاه هنری در افغانستان می باشد، هر آن 

لک بخشی هائیکه صورت می یابد از روی استندرد و معیار باید صورت بگیرد، تا 

 (1). دعامل آنها در نزد خداوند، خلق و وجدان خود رستگار شون
 

 تو خوشنود باشی و ما رستگار          خدایا تو آن کن که پایان کار
 

 : یادداشت و استدراک

« خاطرات من از تأسیس فاکولتۀ هنرهای زیبا»نگارندۀ این سطور رساله کوچکی را بنام 

سالها پیش تحریر نموده بودم، من فکر میکردم که هر کس به موقف و کارهای خود قانع 

میباشد، ولی دیده شد که دوستان گرامی با کار کم مزد زیاد میخواهند و حقوق کسانیکه 

ند و با ما نیستند نام های مبارک شان را از میان میبرند و بدان سبب بدیار خاموشان شتافته ا

اینک تا حد توان همه حقایق را به حد قدرت بنده گی با صداقت تمام در قید تحریر آوردم، 

 . مسؤول و جواب ده گفته ها و نوشته های خود می باشم

 با عرض حرمت  

 شهرانی. ع  

                                                           
بطبع رسیده است و پوهاند صاحب استاد میر حسین شاه « امید»این مقاله در جریدۀ وزین هفته نامه : نوت - 1

 . متن نوشته را پذیرفته اند
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 فصل چهارم
 
 ها در بارۀ زنده گینامۀ مصاحبه ها و یادداشت 

 دکتور عنایت اهلل شهرانی
 

 : تذکر

این مصاحبه از طریق تیلفون صورت یافته، به شکلی که سواالت برای استاد 

شهرانی گفته میشد و وی بقلم خود جوابیه ها را می نوشت و من نگارنده همه را جمع 

 . و ترتیب میدادم
 مرتضی پردیس 

  

 : کلماتی چند در عمومیات

در دیار غربت ویا غربت سرای امریکا، با آنکه ما همه افغانان مهاجر و بیگانه می 

باشیم چون امریکا مملکتی است که دموکراسی، مردم ساالری و قانون همه چیز را در 

ادارۀ خود دارد از آن رو نگارندۀ این سطور تشویق شدم تا آنچه را عالقمند می باشم 

 . بآن سر و کار داشته باشم

ر این دیار هجرت سر و کارم را با آرت ارتباط دادم و دلچسپ تر اینکه مردم و د

 . جامعۀ امریکا بزیبایی شناسی وارد و از هنر و هنرمند تقدیر می نمایند

اما تاجائیکه معلومات دارم در وطن ما بسی هنرمندان نامی ما بی نام و نشان ازین 

 . ا بدست نداریمجهان فانی رخت سفر بسته و نشانی از آنها ر

بعد از مطالعۀ کتب هنری استاد شهرانی دانستم که الحمد هلل وی از دورۀ 

تحصیلش که شاید هم بین هجده و بیست و دو سال داشته بفکر احیای اسمای 
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هنرمندان وطن گردیده است از تقاریظ استادان بزرگ وطن عالمه عبدالحی حبیبی، 

الغفور برشنا، استاد غالم محی الدین شبنم غزنوی، استاد بی نظیر افغانستان شادروان عبد

هنرمند و هنر شناس جلیل القدر معاصر استاد محمد یوسف کهزاد و یک تعداد 

دیگران معلوم میشود که استاد شهرانی خدمات ارزنده را در خصوص حفظ اسمای 

 . هنرمندان وطن کارهای ماندگار و قابل افتخار را انجام داده است

تألیف استاد شهرانی اولین تذکرۀ نقاشان « هنر در افغانستان»کتاب بطور مثال 

معاصر وطن ماست و از کتب معتبر وطن بشمار می آید، همچنان یک سال قبل کتاب 

را تألیف و بچاپ رسانیدند که انشاءاهلل اکثریت قاطع « صورتگران معاصر افغانستان»

وجه احسن معرفی داشته اند، عالوتاً صورتگران و نقاشان و هیکل تراشان افغانستان را ب

باید اظهار داشت که ده ها رساله و مقاله را نیز در بارۀ این هنرمندان در اخبار، جراید و 

 . مجالت معرفی کرده اند

کتابهای قانون طرب، پیر خرابات و ساز و آواز در افغانستان تألیف استاد : دوم

وسیقی نوازان افغانستان حکایه میکند شهرانی نیز از حیات و ممات و کارهای هنری م

و تقریباً بیش از نود در صد هنرمندان نوازنده و آواز خوان افغانستان را معرفی میدارد و 

شاید هم استاد شهرانی یگانه شخصیتی باشند که بر عالوۀ چهار کتاب در رشتۀ 

است که می موسیقی ده ها مقالۀ دیگر در بارۀ موسیقی نوازان نوشته و بچاپ رسانیده 

توان گفت زیادترین تألیفات را در موسیقی انجام داده اند، همچنانکه زیادترین 

 . تألیفات را در خصوص نقاشان و هیکل تراشان تحریر داشته بودند

یکی از تألیفات دیگر شان در خصوص خطاطان می باشد و باید گفت که پیش 

زمینه انجام داده اند، درین اواخر از استاد شهرانی یک تعداد بزرگان هم نوشته های در 

 . شان در قاهره از طریق سفارت افغانستان بطبع رسیده است« خوشنویسان»کتاب 

البته این مجموعۀ را که نگارنده جمعآوری و ترتیب داده ام کارهای بسیار عمده 

ر مثالً د. و بنیادی استاد شهرانی را از زبان دیگران آورده ام که با هم خواهیم خواند
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خصوص ادب عامیانه و فولکلور استاد شهرانی بیشترین کتاب ها را جمع و ترتیب داده 

و بچاپ رسانیده است، تنها کتاب امثال و حکم دری وی در حدود نه و نیم هزار مثل 

بالغ میگردد و اولین و بزرگترین مجموعه ها بشمار میآید و امثال و حکم پشتوی استاد 

هار و نیم هزار بالغ میگردد که در افغانستان از بزرگترین شهرانی بازهم دست کم به چ

کتاب های فرهنگ عامیانه، دوبیتی ها، . و اولین مجموعه امثال پشتو حساب میگردد

داستان ها و کتاب حماسی گوراوغلی وی قابل یادآوری می باشد و ده ها مقاله و 

 . رساله درین باره تحریر و بچاپ رسانیده است

در کنار همه هنر و دانش در رشتۀ تاریخ عالقۀ فراوان دارد و کتاب  استاد شهرانی

تاریخچۀ »های زیادی را در رشتۀ مذکور تحریر و بچاپ رسانیده است مثال اول کتاب 

میباشد که اقالً پنج بار نشر شده و ده ها رساله و ده ها مقاله در « اقوام در افغانستان

 . خصوص تاریخ نوشته و بچاپ رسانیده است

استاد شهرانی عالوه از کتب تاریخ کتاب های ادبی چون یمگان تألیف استاد 

خلیلی، مخفی بدخشی تدوین غالم حبیب نوابی را تعلیق و تحشیه بسته، کتاب زمان 

الدین عدیم شغنانی، مخفی زیب النساء، مخفی شاه بیگم و عائشه درانی را تحریر و 

« افکار شاعر»رت بیدل و تعلیقات در کتاب در رساله در بارۀ حض. بطبع رسانیده است

عالمه سلجوقی و تجدید کتاب هاللی چغتایی را با دکتور محمد اسماعیل سلطانی کار 

 . کرده است

شاید استاد شهرانی دست کم پنجصد مقاله در روزنامه ها و مجالت و اخبار در 

 . افغانستان و خارج تهیه داشته باشد

را بزبان « هنر در امریکا»و « هنر در افغانستان»متذکر باید شد که دو کتاب 

 . انگلیسی برشتۀ تحریر در آورده است که هنوز بچاپ نرسیده است

چون در بارۀ استاد شهرانی میخواستم که معلومات زیاد حاصل نمایم و همه 

تألیفات و کاروایی های اورا در خصوص فرهنگ افغانستان در یک جلد کتاب 
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ه تصور میشود از توان یک شخص جمع و ترتیب آن ساخته بگنجانم ولی تا جایک

نیست، پس الزم دانستم تا بطور بسیار موجز و کوتاه در کارهای شان فقط یک اشاره 

 . نمایم

بصورت مثال زمانیکه استاد شهرانی صاحب انرژی و قوت بودند و قدرت دید 

قاشی نمودند و شان خوب بود صدها تابلوی زیبا را با انگشتان سحر آفرین خود ن

طوریکه معلومات بدست آمد گفتند که اقالً بیش از صد تابلوی شان در امریکا وجود 

دارد که اکثر آنها را امریکایی ها و دیگر خارجی ها در کابل خریداری نموده و با 

 . خود به وطن های خویش برده اند

کردن و جناب استاد شبنم که استاد دکتور شهرانی بود، میگفت که در کاپی 

ابتکار شهرانی یکتای زمانه است، شادروان استاد خیر محمد عطایی یادآور میشد، از 

خدا میخواهم که عنایت اهلل شهرانی فقط یک ساعت نزد من شاگردی نماید تا در هر 

 . جا بگویم که شهرانی شاگرد من است و بنامش افتخار مینمایم

ضمون نقاشی دکتور شهرانی بود، بقرار شنیده گی زمانیکه استاد برشنا استاد م

 . میگفت که فن کار نوک آهنی شهرانی بینظیر میباشد

نگ روغنی شهرانی دایم میگفت که من به رن فریدمن استاد نقاشی درمآرلین لی

 . استعداد خداداد او حیران می باشم

خانم ری ان رایت استاد دیزاین و طراحی او زمانیکه شهرانی نوعی خاص سبک 

سیاه و سفید را اختراع نمود و بنام او در اخبار خصوصاً در کابل تایمز راجستر شد 

روزی یک اثر از استادان سابقه دار کشور را مشاهده کرد که از شهرانی نقل نموده 

د از آوردن دالیل زیاد وزیر مذکور قانع است به پیش وزیر مطبوعات وقت رفت و بع

شد که از اثر شهرانی نقل گردیده و موضوع را با استاد مذکور فیصله نمود که باید از 

 . شهرانی در زمینه یادآوری میگردید
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استاد محمد شاکر سامی استاد نقاشی دکتور شهرانی اصول و فن ترسیم پورتریت 

و برایش مژده داده بود که یک زمانی سرآمد را بصورت مستقیم از مادل تدریس نمود 

استاد شاکر سامی از جمع نقاشان اول افغانستان بودند که دکتور . اقران خواهد شد

محمود »شهرانی به افتخار شاگردییش کتابی را بنام پدر استاد شاکر سامی زیر عنوان 

مذکور سه بار نوشته و کتاب « سامی پاشا مشاور نظامی اعلیحضرت شاه امان اهلل غازی

 . در کابل، جرمنی و آسترالیا بزیور طبع آراسته گردید

دکتور شهرانی در دو سال که در امریکا در رشتۀ هنر تحصیل کرده و شهادتنامۀ 

ماستری در هنر بدست آورده اکثر مضامینش اناتومی بوده و در آن رشته وی 

یل دورۀ دکتورا زیاده این که استاد شهرانی بعد از تحص. عالقمندی خاص داشته است

تر رو به نویسنده گی میآورد، شاید در نزد شان دالیلی داشته باشند با اینکه آثار زیاد 

در رشته هنر بیادگار گذاشته اند و دست کم هفده کتاب در آن باره برشته تحریر در 

د آورده اند و صدها مقاله بچاپ رسانیده اند ولی کار عملی نقاشی را دنبال ننموده ان

 . که باید دنبال میکردند

جناب استاد شهرانی طوریکه دانسته میشود از طفولیت تا دوران کهولت به هنر 

عشق می ورزیده که درین باره به سوانحش مراجعه شود، اما از نگاه تحصیالت هنری 

 -باید گفت که درجه لیسانس خود را در مضمون اداره و نظارت با مسلک دومی هنر

در هنر با رشته دومی تعلیم و تربیه و درجۀ دکتورای خویش را در  درجه ماستری را

مسلک تعلیم و تربیه با مسلک دومی هنر به اتمام رسانیده است از آن سبب به آسانی 

میتوان گفت که استاد شهرانی با هنر تولد شده و با هنر زیسته و با هنر خواهد رفت که 

 . دخداوند اورا سالهای زیادی زنده داشته باش

سیمون شکور ولی فقید هنرمند وارستۀ نقاشی که زادگاه اصلییش فرانسته میباشد 

عالوه از اینکه استاد شهرانی را فرزند خوانده بود در هر باری که با هم روبرو میشدند 

انگشتان اورا مالحظه میکرد و میفرمود که انگشتانش معجزه آسا میباشند و این عجب 
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شاور امریکایی فاکولتۀ تعلیم و تربیه نیز انگشتان شهرانی است خانم لی کینگ خانم م

 . را در هر مالقات مشاهده میکرد و تابلوهایش را بقیمت بلند خریداری مینمود

ارتباط دکتور شهرانی تقریباً با اکثریت قاطع نقاشان و هیکل تراشان صورت یافته 

شهرانی محبت نشان  است، استاد یوسف کهزاد هر وقت با بزرگواری خویش به استاد

داده میگفت که کارهای استاد را تقدیر مینماید چنانچه این موضوع را از چندین نوشته 

 . وی درباره ایشان معلوم میگردد

اینجانب زمانیکه با استاد شهرانی در تماس میشدم و از ارتباطش با هنرمندان می 

و براستی که با همۀ شان پرسیدم، وی در بارۀ هر یک از هنرمندان سخنان زیاد میگفت 

 . دید وادید هایی داشته و هر یک را با هنر شان بشکل درست می شناخته است

استاد شهرانی استادان موسیقی و هنرمندان تیاتر را بخوبی می شناسد عالوه از 

اینکه چهار کتاب در موسیقی نوشته و بچاپ رسانیده در دو کتاب تیاتر در افغانستان 

دکتور عبدالواسع لطیفی و محترمه ماریا جان دارو ویراستاری نموده و تألیف پروفیسور 

 . مقدمه ها نوشته است که هردو کتاب بزیور طبع آراسته شده اند

یکی از مهمترین کارهای استاد شهرانی اینست که وی اولین شخص در افغانستان 

یرا که تحریر خواهد بود که بیشترین اشخاص را معرفی داشته است و سوانح عموم آنان

 . کرده هر یک را با سبک، طریق کار و خصوصیات می شناسد و بیاد دارد

اگر ما معرفی اهل ادب و هنر اورا بشماریم به صدها میرسد، تنها تذکرۀ ادبای 

ند صد ادیب و شاعر و چنام دارد بسنجیم شاید « مشاهیر بدخشان»بدخشان را که 

ئیکه صدهای دیگر در کتاب های نقاشان و نویسنده در آن معرفی شده باشند، چه جا

 . موسیقی نوازان و تیاترچیان معرفی شده اند

کتاب شاه محمد ولیخان دروازی وکیل السلطنت شاه امان اهلل خان نیز از نوشته 

 . های معروف استاد شهرانی میباشد
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یکی از روزها بقرار فرمودۀ استاد شهرانی دوست دیرین و دوست داشتنییش استاد 

سرائیل رویا که مبتکر، طراح، خطاط درجه یک و هنرمند و هنر شناس بزرگ ا

افغانستان میباشد با شهرانی صحبت مینمود و هر یک از کارهای سابقه شان حکایتی را 

شهرانی در جملۀ نقاشی های نیمه شبی خود برایش  ان می آوردند، اتفاقاً استاددر می

را این ها را در قلم نمی گنجانید، من قصه نمود و استاد رویا برایش گفت که چ

 نگارنده از استاد شهرانی پرسیدم که آن داستانها از چه قرار است؟ 
 

 : چند حکایه از کارهای خارق العادۀ استاد شهرانی

وی گفت روزی رئیس پوهنتون کابل پروفیسور استاد داکتر محمد حیدر خان از 

ر سالون کتابخانۀ پوهنتون بر پا وی خواهش نمود که نماشی از نقاشی هایش را د

نماید،  در یکی از نیمه های شب از خواب بیدار شد در ظرف چند دقیقه با رنگ آبی 

تابلوی خیالی را نقش بست و بر سر رنگ آبی خطوط آزاد را با نوک آهنی بر آن 

 . عالوه نمود

ا در روزی که تابلوهایش را پیش از نمایش باید قیمت گذاری میکرد آن تابلو ر

اول دوصد افغانی گذاشت دیدکه کیفیت عجیب و زیبایی خاص دارد، بفکر آن شد 

که آن را باید قیمت تر بسازد، تا کسی خریداری ننماید، تابلو تابلوی کوچکی بود از 

دو صد به چهارصد و از چهار صد به هشتصد و به همین شکل هرگاه قیمت آنرا به دو 

ید که مبادا مردم آنرا بخرند، وقتیکه قیمت تابلو را به هزار و سه هزار میرسانید می ترس

چهار هزار و پنجصد افغانی رسانید فکر میکرد که اینک شاید این تابلوی کوچک را 

کسی خریداری ننماید، از قضا در روز افتتاح بعد از مراسم افتتاح توسط رئیس عالیقدر 

شریف آورده بودند خانم سفیر پوهنتون کابل استاد دکتور حیدر که دیپلومات ها نیز ت

امریکا به اسرع وقت با یک عشق خاص به آن تابلو دست گذاشت و گفت که تابلو از 

آن وی است و هر دم بعد  از مشاهده تابلوهای دیگر باز بمقابل آن تابلو می ایستاد و از 
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سفیر  بسکه به آن تابلو دلبسته گی داشت انتظار ختم نمایش را نکشید و با خود آنرا مع

امریکا به خانه اش برد و تا هنوز خاطرۀ آن تابلوی زیبا فراموش نشده است و گفت 

 . شود آیا روزی که بدیدارش مؤفق شوم

 : حکایۀ دیگر از زبان استاد چنین است

زمانیکه معلم دارالمعلمین کابل بودم آنجا که لیسه را در آن خوانده بودم و 

بوری کابل در سراچۀ یکی از مشاهیر کابل بنام  خاطرات زیاد از آن مکتب دارم در ده

عبدالقدیر پور غنی فرزند کاکه بلند آوازۀ کابل غنی نسواری با یک دوست نهایت 

خوب که چون برادرهای تنی در آن سراچه حیات بسر می بریدیم و آن برادر که 

د که به حیثیت برادر بزرگ را بر من داشت از اهالی وردک و پشتو زبان بود واز آن بو

پشتوهای پکتیا و قندهاری و ننگرهاری آشنایی داشتم و لهجۀ وردکی را از وی و 

 . خویشاوندان او آموختم

روشنی چراغ و آواز بوقت خواب وی را اذیت میکرد نیمۀ شب یکی از شبها در 

خواب بودم که هوای نقاشی بر سرم زد و بیدار شدم به توتۀ کاغذ تابلویی را با تیمپرا 

دی نقش بستم و آن تابلو یکی از جاده های مزدحم کابل را نشان میداد روشن به زو

بودن چراغ اتاق من و سراسیمگی من در حال نقاشی باعث بیدار شدن وی شد و بر من 

 . بر آشفت، ولی چون بزرگوار بود جنگ نکرد ولی بمن اخطار داد

با نمونه های کار  از اتفاقات نیک آن تابلو در یکی از نمایشات وزارت مطبوعات

نقاشان دیگر به جایزه گذاشته شد و آن تابلوی نیمه شبی جایزۀ نقدی هنگفتی را 

نصیب گردید و از آن نقدینه به دوست و برادر هم اتاقم دعوت ها دادم، خوشبختانه 

چون شخص دانشمند و محترمی بود از عشق من در تصویر و نقش سازی خبر داشت 

عشق، عشق خداوندی میباشد و آن نوع کارها در حقیقت و یقین حاصل کرد که آن 

بصورت الهام به انسان وارد میشود و بدماغش خطور مینماید که بدون تفکر و پالن 

 . دست انسان الهام وار راهنمایی میگردد
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استاد شهرانی را پرسیدم که دیگر چه خاطرات دارید، گفت بسیار زیاد ولی 

من نگارنده اصرار ورزیدم استاد گفت که با استاد  ضرور نیست آن همه را بیان کنم،

غالم محی الدین شبنم غزنوی در دارالمعلمین کابل منحیث استادان هنر یک دفتر 

و ادبیات دری را نیز تدریس ( روانشناسی)داشتیم و من عالوه از آرت سایکالوجی 

 . میکردم

ن روزها استاد من هیچ رنگ روغنی را با کارد کار نکرده بودم، در یکی از آ

دکتور جمعه گل باندوال رئیس تربیۀ معلمین وزارت معارف برایم چند تیوب رنگ 

روغنی و دو سه تیوب بزرگ سفیدی را از امریکا تحفه آورده بود، چونکه من یک 

 . زمانی شاگردش بود

در میان این تحفه های استاد باندوال دو کارد نقاشی نیز وجود داشت، استاد شبنم 

را آغاز نمی کنی، بعد از چند دقیقه یک تابلوی برف را « کارد کاری»ا کار گفت چر

بوجه احسن کار کردم و از یادم نمیرود که استادم شبنم که در صنف دهم مکتب 

استاد نقاشی من بود صدها آفرین و تحسین برایم نثار کرد، در آن وقتها در کارتۀ 

و نقاشان چون استاد غوث الدین،  امریکاییها« ستاف هاوس»چهار مرکزی بود بنام 

استاد خیر محمد عطایی، اسداهلل صافی و یکتعداد دیگر تابلویهای شان را در سالون آن 

می آویختند و قیمت می گذاشتند من هم همان تابلو را در آنجا بردم و قیمت بسیار 

ه بود و مناسبی را استاد شبنم در آن تعین نمود آن تابلو فردای همان روز بفروش رسید

 . تا کنون آن تابلوی نفیس و با کیفیت را بیاد دارم و دل می سوزانم

استاد شبنم بار بار برایم میگفت که همه علم و دانشت را بگذار و خالص نقاش 

شو و حتی این کلمات را بوقت هجرت در پاکستان تکرار میکرد، اما قسمت و تقدیر 

کار خود را میکند و تنها تابلوهایی که از طریق الهام ساخته ام، ارزش و کیفیت دارند 

دی نقش بسته ام تناسب و رنگ آمیزی و کیفیت و تابلوهای دیگر را که در حالت عا

و من اگر نقاش می بودم اینقدر کتابهای هنری را کی می نوشت و شاید . خوب ندارند
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همۀ آن هنرمندان بی نام و نشان از جهان رخت بر میبستند و در فرهنگ وطن جای 

 . ایشان خالی میماند

رسیده یکتعداد آنها نمونه های کار پورتریت های مرا که در کتابها بچاپ 

مستقیماً نقاشی شده است و کاپی نمی باشند، پورتریت های دکتور کنگ، خانم ری 

 . رایت و گلجان شبنم بسیار پرکیفت نقاشی شده اند

استاد شهرانی یکی از روزها حکایه نمود که هنوز به صنف اول مکتب ابتدائیه 

روازۀ بسیار زیبا در در آمد شامل نشده بودم که یک نجار به حویلی ما آمد و یک د

حویلی نشینمن ما تیار کرد و با پالس مخصوصی صفحۀ دروازه را هموار تراش نمود 

پنسلی داشتم بآن بروی آن دروازه حیوانی را ترسیم . که سخت زیبا و دلپسند بود

کردم که تنۀ آن اسپ، سر آن گوسفند کوهی، پاهای آن از گاو همچنان از هر حیوان 

انه را در آن نشان دادم، چون والدین آن را دیدند انگشت حیرت بدندان یکی دو نش

بردند و فراموش کرده بودند که دروازۀ شان را من با نقش ها تغییر داده ام، این لطف 

 . و این البته تشویق ایشان بود که جلوه گاه خود هنر را ساختم

با من مصاحبه میکرد  در یکی از تلویزیون های ایالت کالیفورنیا ژورنالیستی که

پرسید که چرا به نوشتن سوانح هنرمندان بصورت خاص و بصورت عموم علماء 

 عالقمند میباشم؟ 

در جواب گفتم البته علت های زیاد می باشد و باید تاریخ زنده شود و در ضمن 

به حضورش عرض نمودم که روزی در دفتر کارم بودم که استاد شبنم تشریف آورد و 

داری یک نقاش بسیار بزرگ وطن وفات یافته و نامش حسن نقاش و از  گفت که خبر

 . چنداول میباشد

هردوی مان غرض ادای فاتحه به مسجدیکه محفل فاتحه خوانی در آن برگزار 

دو نفر از فاتحه گیران را با یکنفر از فاتحه دهنده گان مسجد در آن  رفتیم،شده بود 

دیدیم که فاتحه را ادا کرده و از مسجد بیرون میشد، شخص دیگری در گوشۀ از 
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مسجد به نظر میرسید که آیات متبرکۀ الهی را قرائت می کرد، هردو در آن مسجد 

نیامد و این بود برای ادای فاتحه نشستیم ولی تا یکی دو ساعت کسی دیگری به فاتحه 

قدر یک هنرمند، هنرمندیکه پنجه طالیی بود و از وی صدها یادگار بجا مانده بود و 

اگر بجای او یک تاجر و یا شخص حکومتی میبود هزاران نفر به فاتحه آن می آمدند، 

از این رو من در آن مسجد با خود عهد بستم که از این به بعد باید نام گرامی هنرمندان 

نمایم و اسمای مبارک شان را نقش تاریخ ساخته و در صفحات زرین تاریخ  را احیاء

 . ثبت نمایم

استاد شهرانی دیگر از خاطرات تان چه بیاد دارید که بما حکایت نمائید، برادر 

 . ارجمندم استاد پردیس، صدها خاطرۀ دیگر
 

 : واقعات هجرت در پاکستان

کشاف دادم و شعبات موسیقی و زمانیکه دو شعبۀ نقاشی و مجسمه سازی را ان

تیاتر را به بسیار فعالیت و جدیت تأسیس نمودم و با عالوه شعبات دیگر هنر همه را 

بنام فاکولتۀ هنرهای زیبا ارتقاء داده و هنرهای زیبا را در قطار دیگر فاکولته ها شکل 

 اکادمیک داده و مساوی به آنها ساختم، یکی از روزها خبری را شنیدم که گویا

سازمان جوانان میخواهند مرا به سازمان جهنمی حکومت بی خدا خبر بدهند تا بکشند 

و نام کسی که بسیار درین مسئله اصرار و سعی داشت دلبر شاه سرچشمه بود، نمیدانم 

 . که او با من چه عناد داشت و اورا هرگز نمی شناختم

دیه پول هنگفت که دو طفل هفت ساله و پنج سالۀ خود را بدست قاچاقبران با تأ

خانۀ خود را فروخته بودم از آن تأدیه کردم و خودم با یک طفل و خانم با طفل دیگر 

به همرای پدرکالنش از مملکت عزیز بر آمدیم، زمانیکه به پشاور رسیدیم دو طفل که 

باید سه روز پیشتر از ما میرسیدند، نرسیده بودند، تو خود به این حدیث توجه کن که 

و طفل معصوم بر والدین چه اثر خواهد داشت، بعد از اینکه اطفال را گم شدن د

یافتیم، گفتند که به طفل پنج ساله ام گرگی در حال حمله بود و کسی خاص از برای 
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خدا اورا نجات داده بود و قاچاقبر از آن بی خبر بود، همچنان این اطفال بسیار گرسنه 

بود، قاچاقبر بی انصاف که پول بسیار از من شده بودند و تشنه گی بر آنان غلبه کرده 

 . گرفته بود حتی برای شان یک بوتل آب، شربت ویا کوکاکوال را هم نخریده بود

زمانیکه به امریکا می آمدم در اسالم آباد با فامیل بحضور قاضی امریکایی رفتیم، 

ودم، فوراً قاضی از من پرسید که در کابل چه وظیفه داشتم، گفتم که استاد دانشگاه ب

قلم برداشته میخواست رفتن مرا به امریکا طور مهاجر اجازه بدهد که در آن حال 

های چطور اینقدر بزودی توافق نشان میدهی، منظور ترجمان  -ترجمان او گفت های

این بود که نکن امضاء شاید گپی داشته باشد ویا قابل فرستادن نباشد، به هر صورت 

ناخت و کلمۀ استاد را که از زبانم شنید بی معطلی امضاء قاضی در حالیکه مرا نمی ش

 . کرد و کار مارا آسان ساخت
 

 : برگشت استاد شهرانی از امریکا با فامیل خود در پاکستان

جناب استاد شهرانی در سوانح شما خوانده ام که بعد از تشریف آوری در امریکا 

را با فامیل تان داشتید دوباره به  و اخذ شهادتنامۀ دکتورا با آنکه اجازۀ اقامت دایمی

 پاکستان تشریف بردید، آیا می توانید دلیلی را بر آن ارایه بدارید؟ 

بلی شاید در میان تمام مهاجران افغانستان یگانه شخصی خواهم بود که زرق و 

برق امریکا را رها کرده با فامیل خویش بفکر اینکه اوالً به پاکستان میرویم و بعداً 

 . م در صورت آرامش بکابل رفته و بخدمت مردم خود اقدام نمایممیخواست

دلیل دیگر اینکه من و خانم هردو میخواستیم تا اوالدها تحت تأثیر کلچر بیگانه 

قرار نگرفته و در افغانستان به ثقافت اسالمی و کلچر شرقی آشنا شوند و زبان های 

بدبینی از امریکا و غرب نبوده  کوچ کردن فامیل من بخاطر نفرت و. وطنی را بیاموزند

بلکه خواسته بودم که اوالً اوالدها آنچه باید می بودند تربیه مینمودم بعداً اگر ارتباط 

می یافتند ویا به تحصیل در امریکا میرفتند روحاً برایم ارامش رخ میداد، بدبختانه بعد 



 116......               ...............................................................مردی بر سکوی هنر و فرهنگ ابر 

جنگ های خونین  از رفتن از امریکا افغانستان و مردم آن آزادی را بدست نیاورد و

بین مجاهدان و هم جنگ های داخلی در میان طالبان و مجاهدان و هزاران مشکل 

دیگر بمیان آمد، ناگزیر دوباره به امریکا رو آوردیم و فرزندان دوباره به تحصیالت 

 . شان ادامه دادند

تا  1991)استاد شهرانی در پنج سالیکه در پاکستان بعد از تشریف آوری از امریکا 

 سپری کردید، به چه کارها مصروفیت داشتید؟ ( م1995

وقتیکه از افغانستان با اوالدها به پاکستان طور مهاجر ( میالدی 1981)در سال 

سوشیت پروفیسور بشکل رسمی ارفتیم مرا در پوهنتون پشاور منحیث استاد به سویۀ 

رئیس آن داکتر پذیرفتند، شعبۀ که در آن کار میکردم ایریا ستدی سنتر نام داشت و 

محمد انور خان یک شخص عالم و دانشمند بود، در آن یونیورستی با فاکولته های 

دیگر هم تماس داشتم، مخصوصاً در فاکولتۀ جغرافیا منحیث مشاور کار میکردم و 

بسی کارهای عمده را در خصوص جغرافیۀ آسیای مرکزی با پروفیسوران انجام دادم و 

ز کارهای هنری زبان و ادبیات تورکی اوزبیکی را به در اصل دیپارتمنت عالوه ا

استادان مرکز مذکور تدریس مینمودم، همچنان استادان زیاد در آن مرکز عالقمند به 

آموختن زبان دری تاجیکی بودند، که با ایشان همکاریها نمودم و مقاالت زیاد در 

 . خصوص مداخلۀ بیشرمانه روسها به افغانستان نوشتم

اد باید گفته شود که بسی از استادان در پوهنتون پشاور عالقمند به با تأسف زی

رژیم کمونستی بودند و حتی گاهگاهی بوقت چای خوری استادان که هر روز ساعت 

دۀ صبح صورت می یافت مرا مالمت میکردند که چرا با رژیم کمونستی کابل 

دالیل زیاد ارائه می همکاری ننموده و دست به هجرت زده بودم، البته در مقابل شان 

 . نمودم

اما در آن وقت دانستم که نفوذ کمونستی در پشاور بیش از حد تصور است، بسی 

از استادان با صدای بلندی میگفتند که مهاجرین و مجاهدین بر حق نیستند بلکه حق با 



 117......               ...............................................................مردی بر سکوی هنر و فرهنگ ابر 

مستقیم روسها را در سال  حکومت کمونستی در کابل است و خصوصاً مداخلۀ

 . می ستودند( م1979)

از امریکا به پاکستان رفتم یک مرکز معروف بنام ( م1995)مگر وقتیکه در سال 

رابطۀ عالم اسالمی در اسالم آباد موجود بود که در آن جای قاضی چیمه، قاضی 

القضات زمان جنرال ضیاءالحق بعد از تقاعد کار میکرد، رئیس ما شخصی از عربستان 

در زمان تحصیل دکتورا با وی در یونیورستی اریزونا تحصیل بنام وائل جلیدان بود که 

 . مینمودم، در آن مؤسسه اسالمی وظیفه گرفتم

در رابطۀ عالم اسالمی وظیفۀ من مستشاریت تعلیمی بود، در آن وقتها تورکستان 

که توسط روسها بزیر استعمار شان در آمده بود آزاد شده بود این تورکستان که در 

کستان در حمالت اعراب بنام ماوراءالنهر و بوقت تسخیر روسها باسم قدیم بنام تور

آسیای مرکزی شهرت یافته بود روسها آن سرزمین بزرگ را به ممالک کوچک 

بنامهای مختلف مسمی کرده بودند، قزاقستان، قیرغیزستان، یاقوتستان، تاجیکستان، 

یک بنامهای ممالک اوزبیکستان، آذربایجان و تورکمنستان که بعد از آزادی هر 

 . مستقل شهرت یافتند ودر حقیقت بوقت کمونستهای روس حیثیت ایالت ها را داشتند

بعد از روسها چینی ها به همکاری بالشویک ها تورکستان شرقی را نیز تصرف 

کردند که تا کنون تورکستان شرقی باسم سینکیانگ در اسارت چینی ها قرار دارد و 

 . یغورستان نیز میباشد که مردم آن تمدن بسیار قدیم دارندیک نام تورکستان شرقی او

زمانیکه مستشار تعلیمی رابطۀ عالم اسالمی بودم سعی نمودم تا ارتباط آن مردم را 

با جهان اسالم برقرار سازم بخاطر اینکه بزبان های آنان وارد بودم بسی از آن مردم را 

ی اسالمی اسالم آباد برای تحصیل به حج فرستاده و یک تعداد زیاد را به یونیورست

 . شامل ساختم

یک سال بعد از کار در رابطۀ عالم اسالمی که خیلی به مهاجرین فقیر کمکهای 

مالی دریافت کرده و به آنان میرسانیدم یونیورستی بین المللی اسالمی اسالم آباد از من 
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کنم، البته با دعوت نمود تا منحیث استاد و رئیس بخش مطالعات آسیای مرکزی کار 

عالقۀ خاص آن وظیفه را پذیرفتم چونکه وظیفۀ اصلی خویش را که استادی در 

 . دانشگاه بود باز بدست می آوردم

یک سال بعد از کارها و نوشتن رساالت زیاد در بارۀ آسیای مرکزی و خصوصاً 

در مسایل مذهبی که همۀ آن مردم قبل از تصرف روسها اهل سنت و جماعت حنفی 

بودند، ریاست پوهنتون مذکور مرا به لقب پروفیسور معادل پوهاند در افغانستان  مذهب

ارتقاء دادند و البته برای من جای افتخار بود چونکه پروفیسور های پوهنتون مذکور 

پروفیسور های بین المللی بودند، از امریکا، از مصر، از سودان و تعدادی هم از علمای 

زمانیکه به این وظیفه . اکستان را تشکیل میدادندمشهور و پروفیسورهای خوب پ

مصروف بودم در بسی مجالس و سیمینارها مرا دعوت میکردند، شخصیت های مهم 

پاکستان را در آن مجالس مالقات میکردم، قاضی حسین احمد، حمید گل، سردار 

اصف احمد علی وزیر خارجه و برخی از وزرا را در آن مجالس دیده و بحث های 

 . ی در باب افغانستان بمیان می آمدکوچک

در یکی از مالقات ها که مجلس بزرگ بود و نواز شریف صدر اعظم پاکستان 

هم در آن شرکت کرده بود، حمیدگل مشهور که در سابق رئیس استخبارات پاکستان 

بود با من سخت جنگ کرد و عصبانی گردید، دلیل آن عبارت از مداخلۀ پاکستان بود 

وصاً در آن قسم مجلس ها، این و او نمیخواست این الفاظ از زبان من بر آید، خص

شخص بحدی اعصاب خرابی کرد که دست هایش به لرزه در آمد و پیالۀ چایش 

نزدیک به چپه شدن بود که یکی از ژورنالیستان پیاله اش را به چاالکی بدست گرفت 

این شخص را میگفتند که او هم به مرکز رابطۀ اسالمی ارتباط دارد و . تا چایش نریزد

بدست می آورد ولی من تا وقتیکه در آن مؤسسه همکار بودم وی را  معاش هنگفت

ندیدم، معلوم بود که معاشش را در خانه اش می رسانیدند اما قاضی چیمه که 

شخصیت برازنده و فهمیده ضمناً معمر بود با من رفتار محترمانه مینمود و هر دو بحث 
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طیاره بجایی میرفتم یک  های ادبی و تاریخی مینمودیم هر وقتیکه من در سفرهای

را توسط سکرتر دفتر مان برایم میفرستاد او در زمان ضیاءالحق قاضی ( VIP)مکتوب 

 . بزرگ کل پاکستان بود

وزیر خارجه دور بی نظیر بوتو بنام سردار آصف احمد علی، نمیدانم از کجا نام 

تا مرا بدفترش مرا شنیده بود موتر شخصی وزارتش را در رابطۀ عالم اسالمی میفرستاد 

ببرند و این موضوع چندین بار تکرار شد، دلیل آن بود که وی کتابی را در بارۀ آسیای 

 . و از من استفادۀ علمی بدون حق الزحمه را میکرد دمرکزی تألیف مینمو

داکتر احمد دانی از کشمیریان که معمر و متقاعد بود و شخصیت نویسنده و 

ارتباط داشت، یکی از روزها هردو در بارۀ نجات  سابقۀ پروفیسوری داشت نیز با من

افغانستان سخن میگفتیم، برایش گفتم چارۀ افغانستان فقط تغیر رژیم و آوردن یک 

 . سیستم جدید است و بس

داکتر دانی چنان به گفتار من عالقمند شد که با همه کهولت از جای برخاست و 

ه افغانستان باید بیک دولت قلم و کاغذ را بدست آورد و گفت چطور من گفتم ک

فدرالی تبدیل گردد، وی گفت که مردم میگویند در افغانستان حکومت فدرالی باعث 

تجزیه خواهد شد، اولین جواب من این بود که چرا فدرالی پاکستان را به تجزیه مبتال 

 نساخته است؟ 

ام بعد از مذاکرات قلم را برداشت و هر آنچه که من گفتم نوشت و میخواست ن

مرا در چندین جای ذکر نماید از نزدش معذرت خواستم چونکه این نوع گفتار در 

پاکستان خطر جانی داشت، بهر صورت وی نه تنها قانع شد که خاص بنام خودش 

 . مقاله را بنویسد بلکه بسیار خوش شده و از من تشکر هم کرد

انستان و تقسیم ایاالت بدبختانه بعد از اینکه مقاله اش را در بارۀ فدرالی سازی افغ

بچاپ رسانید، مقاله وی بر حکومت پاکستان و مجاهدین و مهاجرین چندان اثری 

 . ننمود
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از بدترین خاطره هایکه در مهاجرت اول در شهر پشاور و پوهنتون پشاور و در 

زمان بازگشتم از امریکا در پشاور و در اسالم آباد داشتم این بود که بیچاره مهاجرین 

ستان بحاالت بسیار بد حیات بسر می بردند و یکتعدادیکه در رأس قرار داشتند در پاک

بار رهبران را مالقات کردم، از  -زنده گی عالی داشتند من در اسالم آباد و پشاور بار

زبان هیچکدام خدمت واقعی را به جامعه و مردم افغانستان نشنیدم و هیچ یک از آنان 

برهان الدین ربانی، . غانستان بعد از آزادی نداشتندبرنامه و پروگرامی در خصوص اف

صبغت اهلل مجددی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، پیر گیالنی و معاونین و 

 . شخصیت های مهم دیگر را دیدم ولی ای کاش که هیچ یک از آنان را نمیدیدم

ا و همه از یک دیگر غیبت میکردند و بگفتۀ یکتعداد  از جمع مهاجرین صده

هزاران شان به سازمان استخباراتی که جهنمی ترین مؤسسات جهانی محسوب میگردد 

شامل شده بودند و از آن معلوم میشد که ضد پاکستانی بودن شان را پاکستانیان از نطفه 

غربا و فقراء و مساکین مهاجر جمله به امید یافتن لقمۀ نانی بودند . خنثی ساخته بودند

بقالی و مغازه ها بهترین جوانان افغان مزدورکاری و بزیر دست  در دوکان های قصابی،

پاکستانیان کار میکردند و جوانان با شهامت افغانستان به نسبت اینکه در وطن خود 

نبودند و در ملک غیر می زیستند غرور و شهامت افغانیت خود را نتوانسته بودند کامالً 

و لقمۀ نانی را بفامیل هجرت زدۀ شان حفظ بدارند و بیچاره گان باید کار میکردند 

 . بدست می آوردند

اعراب را میدیدم، آنان هرکدام بر سر مجاهدین و مهاجرین حکم میراندند، 

یکتعداد از آن اعراب که عالم و دانشمند چون عبداهلل عزام و غیره بودند واقعاً بمانند 

ر های عیاش عرب یک مسلمان متعهد با مردم رفتار میکردند، اما یک عده پولدا

 . سخت جفا میکردند و کارهای ناروایی را نیز بقرار شنیده گی انجام میدادند

در پشاور مردم باشنده اصلی به رژیم کمونستی عالقمندی زیاد داشتند و حتی 

استادان دانشگاه مارا مالمت میکردند که چرا با حکومت کمونستی و خلقی افغانستان 
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رت زدیم، در یکی از روزها یک اسستانت شعبۀ همکاری نکردیم و دست به هج

ایریاستدی سنتر باسم بنگش از روسها سخت حمایه میکرد و مردم افغانستان را ناسزا 

میگفت، در آن مجلس که شادروان استاد راز محمد زارع، استاد سابقۀ من در 

دارالمعلمین کابل نیز تشریف داشت یک خاکستر دانی را بدست گرفت و به فشار 

سیار قوی بر میز کوبید و لعنت ها بر آن شخص گفت، آن شخص آنقدر ترسیده بود ب

 . که رنگش سفید و بی حال گردید

اگرچه در اسالم آباد طرفداران کمونستی کمتر دیده میشد، و اگر دیده میشد 

بصراحت اظهار نمیکردند مگر در پشاور طرفداران کمونیزم زیاد دیده میشدند و 

 . ری رژیم خلقی افغانستان و شوروی وقت را مینمودندبشکل آزاد طرفدا
 

 : یادداشت دیگری از پشاور
در پشاور بودم، با استادان پوهنتون آنجا محشور شدم و ( میالدی 1981)در سال 

دوستان زیاد پیدا کردم، اکثراً بزبان پشتو سخن میگفتند، در یکی از روزها خبر شدم 

حمن قل خان با جمع کثیری از قیرغیزهای پامیر خان پامیر افغانستان بنام حاجی ر

افغانستان به پاکستان هجرت نموده اند، شخص حاجی رحمن قل با فامیل و یک عده 

معززین پامیر در پشاور اقامت داشتند و بفکر آن بودند که در یکی از ممالک خارجه 

 . همۀ شان یکجایی منحیث مهاجر اقامت بگزینند

ۀ شان را در االسکا برده و مقیم سازد، ولی حاجی مردم امریکا میخواست هم

رحمن قل خان برایم گفت اگر رفتن به امریکا را بپذیرم نواسه هایم نه تنها زبان و 

کلچر را از دست خواهند داد بلکه اسالمیت خود را نیز فراموش خواهند کرد و 

به سفارت  نصرانی خواهند شد و این کار را نخواهم کرد، از اتفاقات نیک وقتیکه

تورکیه رفتند آنان همه را به قسم مهاجر در ایالت وان تورکیه که جای سرد و آب و 

هوای موافق پامیر را  داشت قبول کردند، در آن وقت مهاجرین قیرغیز باید همه در 
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یکی از دفاتر پشاور که غالباً ارتباط خارجه بود رفته و کارهایشان را اجرا میکردند مرا 

با خود بردند، در آن دفتر یک مأمور بلند رتبه وجود داشت و کارها  منحیث ترجمان

مربوط او بود، با وی در تماس شدم و سخن آغاز کردم مثلیکه در اعصاب او پطرول 

زده و آتش کرده باشم وی انگلیسی را فراموش کرده و بزبان پشتو هر آنکس که 

که حد نداشت و کارها را  مهاجر بود دشنام میداد و آنقدر از مهاجران نفرت داشت

بند و همه را مأیوس گردانید، دلیل را بعداً دریافتیم که وی از کمونستان دو آتشۀ آن 

 . طرف سرحد ما بوده است

فردای آنروز در همان تعمیر شخص دیگری کارها را اجراء کرد و خدایش خیر 

د ناگفته نماند دهد و او هم بزبان پشتو صحبت میکرد و بسیار مرد مهذب و مهربان بو

که مهاجرین افغانستان در پاکستان بهتر از ممالک ایران، عربستان حیات بسر می بردند، 

یکی از دالیل آن این بود که پول هنگفت . پاکستانیان اکثراً به مهاجرین قدر میدادند

 . از ممالک جهان به پاکستان فرستاده میشد و اقتصاد پاکستان ده ها چند بلند میرفت

پشاور و اطراف آن صاحب هزاران قصر گردید و یکدم حالت نو و خاص را شهر 

بخود گرفت و از جانب دیگر با تشریف آوری مهاجرین از کابل به پشاور کلچر 

حالت رستوانت ها، نان پزیها را تغیر داد و با تأسیس مؤسسات . مخلوطی به میان آمد

افی وغیره رنگ شهر پشاور و قالین فروشی ها، صنایع دستی و دستگاه های قالین ب

 . اطراف دگرگون گردید

بدبختانه یک تعداد زیاد مهاجرین در بندی خانه های محبوس بودند و یک تعداد 

دیگر که در کابل افکار کمونستی داشتند با معرفی رهبران مجاهدین سازمان جاسوسی 

نجا ترور پاکستان آنانرا بزودی اعدام میکرد، بسیار شخصیت های عمدۀ وطن در آ

شدند چون استاد پروفیسور دکتور سید بهاءالدین مجروح، جنرال کتوازی و صدهای 

 . دیگر
 

  



 123......               ...............................................................مردی بر سکوی هنر و فرهنگ ابر 

 

 : خاطراتی از پوهنتون کابل بدوران ریاست استاد عبداالحمد جاوید
 

 در پوهنتون کابل ویا از مکاتب چه خاطره های دیگری دارید؟  گرامیاستاد 

طوریکه گفتم صدها خاطره که اگر همه را بگویم مثنوی هفتاد من دفتر خواهد 

شد، زمانیکه دکتور عبداالحمد جاوید که خداوند ایشان را غریق رحمت سازد رئیس 

پوهنتون کابل بودند تابلوی بسیار بزرگ و زیبایی را از پورتریت مهاتماگاندی فقید به 

از من طور تحفه خواست و آنرا با چوکات بسیار ذغال نقاشی کرده بودم، آن تابلو را 

 . زیبا و کندن کاری با خود به هندوستان برد و در آنجا به کدام یونیورسیتی هدیه کرد

در یکی از روزها بر سر عکس رنگۀ محمد نادر شاه خان در شفاخانۀ علی آباد 

ی مشاجره صورت گرفت، یک دفتر میگفت که آن عکس متعلق به آنانست و دیگر

میگفت که نی از آن دفتر ماست، دکتور جاوید از من خواست که دو پورتریت محمد 

نادرشاه را ترسیم نموده و بدفاتر آنان تسلیم کنم، آن پورتریت ها را طور حق الزحمه 

نقاشی نمودم، بعداً روانشاد استاد جاوید مرا توظیف نمود تا پورتریت های همه رؤسای 

م و من آن کار را اجرا نمودم، البته تابلوهای پورتریت ها پوهنتون کابل را نقاشی کن

همه از نگاه تناسبت بسیار عالی بودند ولی چون کاغذ خراب بود در رنگ آمیزی 

 . رنگ را بخود چندان جذب نکرد
 

 : خاطرات دوران ریاست داکتر محمد حیدر

در زمان ریاست دکتور محمد حیدر خان که از زبردست ترین رؤسای پوهنتون و 

از شخصیت های بزرگ افغانستان بودند من در پوهنتون احساس بسیار خوشی میکردم 

وی به تربیۀ اسیستانت ها عالقۀ خاصی داشت، هر یک از جوانان با استعداد را که پیدا 

 . و مهربانی زیاد نیز نشان میدادمیکرد اورا عالوه از آنکه تشویق میکرد 
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بل آمده در یکی از مالقات های وی با هیأت علمی هندوستان که به پوهنتون کا

ی برای استادان کابل داده شد و باید این چانس به یکی از بود یک فیلوشیپ سه هفته ی

ت یکتعداد نامهای استادان با سوابق شان به سفاراستادان که مستحق باشد داده میشد، 

هندوستان در کابل فرستاده شد، از اتفاقات نیک اعضای سفارت نام مرا انتخاب کرده 

 . و به ریاست پوهنتون کابل خبر داده بودند

دعوت کننده عبارت بود از وزیر فرهنگ و کلتور هندوستان که از خانم های 

بسیار معروف هندوستان بشمار میرفت، کاغذها رد و بدل شد همه توافقنامه ها بدفتر 

مدیریت خارجۀ پوهنتون از هند رسید و حاال زمانی رسیده بود که باید اوراق را همه 

ضای وی بوزارت داخله و سفارت هند برده به رئیس پوهنتون می بردند و بعد از ام

میشد، مدیره یی بود بنام انیسه در ریاست پوهنتون که همه اوراق نزد او و وی از میرزا 

قلم های سخت گیر و بی عالقه به کمک دیگران بود، افکار منفی و نابجا با مردم 

تون ببرم، داشت هر چند باریکه رفتم و گفتم که اوراق مرا بدهید تا به رئیس پوهن

گفت وقت ندارم روز دیگر بیا و روز دیگر رفتم که اورا ببینم تا کنون نیامده بود، در 

آن روز نزدیک شام رفتم و آن خانم هنوز در دفتر کارش تشریف نداشت کار یکنفر 

 . جوان هراتی را که نامش حبیب بود هم به تعویق انداخته بود و او نیز با من بود

بر او عصبانی شده بود که میخواست بدفترش داخل شده  آن جوان هراتی بحدی

هرچه که از دستش بیاید بر وی عملی کند و من با صد عذر و زاری اورا مانع شدم، 

فردای آن باز هم ناوقت شده بود به حضور حضرت استاد داکتر محمد حیدر رئیس 

 . پوهنتون از موضوع عارض گردیدم

آن خانم تیلفون کرد و معلوم میشد که آن  جناب داکتر محمد حیدر مستقیماً به

خانم میخواست به بهانه موضوع را به فردا محول بسازد، جناب داکتر محمد حیدر که 

مرد هوشیار و مجرب بود گفت همین حاال اوراق در دفترت در میان الماری است، در 
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سه  -چند دقیقه بیاور آن زن کج قلم از ترس برطرفی خود یا کسر معاش در ظرف دو

 . دقیقه آورد و در مقابل من سخت شرمنده بود

سفر هندوستان من در سه هفته بسیار دلچسپ بود و من سفر نامه ام را در 

هندوستان در جریدۀ کاروان چاپ کالیفورنیا به مدیریت استاد شکراهلل کهگدای به 

  .نشر رسانیده ام

استاد داکتر محمد  در بارۀ مقام واالی علمی و هنری دانشمند عالیمقام جناب

نوشته بودم که بسی « امید»حیدر، چند کلمۀ مختصر در یکی از شماره های جریدۀ 

 . شخصیت های علمی و هنری و مطبوعاتیان از آن مقاله استقبال کردند

باری جناب استاد داکتر محمد حیدر منحیث رئیس انتخابی پوهنتون کابل انتخاب 

بسیار خوش درخشید و زمین و فضای پوهنتون با و عز تقرر یافت، واقعاً دورۀ شان 

میداند که از دست حاسدان بود ویا  (ج)منسوبین آن شکل و رنگ دیگر یافتند، خداوند

چپگرایان و تنگنظران، دولت استاد داکتر حیدر را عمداً مستعجل ساختند، اما استاد که 

سخت نام نیکی و سربلندی را بدست آورده بودند به بسیار آرامی و نیکنامی به وظیفه 

ادی و مقدس و آیا امکان دارد که باالتر از وظیفه است. پروفیسوری خویش دوام دادند

 تر از آن در جهان وجود داشته باشد؟  

به هر صورت من نگارنده منحیث یک شخص کم سن و سال در آن زمان با 

دوستان خود با  اعتماد کامل میدانستیم که استاد واال شأن با کفایت و درایت خاص 

رفته ادارۀ ریاست پوهنتون کابل را بحد اعلی می چرخاند و حاال که به سن و سال پیش

قرار دارم بخوبی میدانم که واقعاً نظریۀ سابقۀ استادان دارای حقیقت بوده و توان آنرا 

 . داشته که مقامات اول کشور را بحد اعلی به پیش ببرد

استاد داکتر محمد حیدر عاشق پیشرفت و ترقی افغانستان بود و شخص خودش 

لبته این کلمات من از روی ا. شخصیت فرهنگی و با وقار در دانشگاه کابل جلوه میکرد

احساسات گفته نشده است بلکه از سالهائیکه بدیدار آن استاد مشرف میشدم بیش از 
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چهل سال سپری شده است که بجز دعای مبارکشان به هیچ همکاری شان چون مالی، 

 . تشویقی و رتبه یی ضرورت ندارم

الی و فتوت آنها شخصیت بی تعصب، دارای عزم متین و آهنین، دارای جرئت ع

بی مانند، مهربان به کارمندان و جدی در کارها و همکار  بی وسیله ها بودند و حال 

 . هم به همان شکل خواهند بود

اصالً جناب استاد  داکتر حیدر از پشتون های بارکزی، ولی با فارسی شیرین 

آنها در  طبعاً. کابلی چنان زیبا سخن میگویند که گویی از اجداد باینطرف کابلی باشند

 . کابل بزرگ شده و دوران بسیار خوب جوانی را در کشور فرانسه سپری نموده اند

جناب استاد داکتر حیدر یک افغان اصیل و نجیب زاده می باشند، افغانستان را به 

 . قیمت جان دوست دارند و از آن بهتر که به همه اقوام کشور مان محبت دارند

حیدر درین اواخر دو کتاب پر کیفیت را برشته  استاد دانشمند جناب داکتر محمد

افغانستان در قرن بیست، موانع تاریخی در راه استقرار »: تحریر در آورده اند، یکی

که واقعاً همه موضوعات ممکن در آن تذکر یافته و می « دولت قانون درین کشور

مجموعۀ مقاالت »دو دیگر کتابی باسم . تواند راهنمای خوبی به رهبران افغانستان باشد

و هردو بزیور طبع آراسته شده است، « زمان جهاد مقدس مردم افغانستان و بعد از آن

 . امیدوارم که این هردو کتاب در میان مردم افغانستان بزودی پخش گردد

اکنون این استاد عالیقدر در گوشۀ غربت سرای کالیفورنیا، دور از وطن با فامیل 

بهترین وقت است برای کسانیکه بمقامات حکومتی کار قابل قدرشان تشریف دارند و 

 . مینمایند از آن دانشمند محترم پند و نصیحت و مشوره بگیرند

چون خاطرات مرا بیاد انداختید، یک خاطرۀ تلخ دیگر دارم، از یکی از استادان 

 . پوهنتون یا دستگاه اول علمی و اکادمیک افغانستان
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 : صدیق محبیر وکتچانس فولبرایت بدوران د

در فاکولتۀ ادبیات و علوم بشری منحیث استاد شعبۀ هنرهای زیبا و استاد مضمون 

ادبیات فولکلوری به محصالن خارجی آن فاکولته مصروف تدریس بودم، یک 

سکالرشیپ در مؤسسه فولبرایت امریکا به افغانستان داده شد، من هوس رفتن به امریکا 

ه مخصوصاً هنر در سر داشتم، در امتحان رقابتی خود و تحصیالت باالتر را در هر رشت

را راجستر کردم، اشخاص بسیار بشمول یک تعداد زیاد استادان در آن امتحان شامل 

بودند، یک هفته بعد بمدیریت خارجۀ پوهنتون نزد مسؤول آن که شخصی بنام زیری 

دهنده گان زیاد و  بود رفتم تا معلوم کنم که کامیاب شده ام یا نی، چون تعداد امتحان

سکالرشیپ یک بود از آن سبب فکر میکردم که امکان گرفتن بورس فولبرایت بسیار 

نام اصلی شخص زیری که غالباً پیر محمد ویا کدام . کم و حتی نا ممکن خواهد بود

نام دیگری داشت و برادر بزرگ صالح محمد زیری عضو کابینۀ خلقی ها میشد اما 

یدم که نتیجۀ رقابت ها چه شد، وی خود را بسیار مأیوسانه کمونست نبود از وی پرس

نشان داده گفت که آقای شهرانی متأسفانه شما برنده نشدید، البته اندکی در اندیشه 

فرو رفتم و از جای برخاسته بدروازه نزدیک خروج بودم که با یک خندۀ شیرین 

دها یکنفر برنده خبری خوش دارم و آن اینکه در جمله همه کاندی! گفت باش باش

 . شد و آن هم تو هستی

کارهای سفر امریکا را همه سر براه کردم و یک روز پیش از رفتن به هوتل 

کانیننتل رفتم تا تکت طیاره را گرفته فوراً عازم امریکا شوم، پاسپورت را نیز با خود 

 . داشتم زیرا بدون ویزه تکت را برایم تسلیم نمیکردند

بمجردیکه به میز شخص مؤظف نزدیک شدم دیدم که نفر فولبرایت که افغانی 

بود با دو نفر که غالباً باید پولیس می بودند و لباس شخصی داشتند با یک درشتی 

پاسپورت، تکت طیاره و دیگر اوراق را از دستم گرفتند، گفتند که تو حق رفتن به 

 . کولته ات بپرسامریکا را نداری، برو موضوع را از ریاست فا
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فردا اول کاری که کردم به دفتر فولبرایت رفتم و آقای لری بیک رئیس 

فولبرایت گفت که یک مکتوب از فاکولتۀ ادبیات و علوم بشری به امضای معاون آن 

فاکولته که سرپرست ریاست نیز بود آمده که چون تو از ملیت دیگر می باشی و از 

 . تی بناً برفتن تو موافقه ندارندقومیکه گارد مملکت می باشند نیس

داکتر صدیق محبی از غزنی بود واز پشتو زبانان بسیار عادل و نازنین، دکتورای 

خود را از روسیه به سویۀ بسیار عالی بدست آورده بود وی رئیس پوهنتون کابل بود، 

ع از مکتوب نامعقول و متعصبانه سخت متأثر شد و مرا تسلی داد و گفت که از هیچ نو

همکاری دریغ نخواهد کرد، یک روز یا دو روز بعد در حالیکه با ارواح شاد پروفیسور 

دکتور سید بهاءالدین مجروح بودم که داکتر لویی دوپری افغانستان شناس مشهور در 

آن جای تشریف آورد و مرا کامالً می شناخت، چونکه با خانمش نانسی دوپری یک 

ن کار میکردم و من بزبان سادۀ انگلیسی بر او کتاب را در بارۀ هنر در افغانستا

 . موضوعات را میگفتم و خانم مذکور آنرا به انگلیسی ادبی تایپ میکرد

داکتر دوپری بوقت برآمدن از دفتر استاد مجروح گفت که بیا به بیرون به تو کار 

ن به ای... دارم، چون بیرون شدم با تأسف تمام گفت که معاون فاکولته جناب پوهاند

نوع دلیل و منطق منفور تعصب به فولبرایت مکتوب نوشته و تو را از رفتن به امریکا باز 

داشته است، من برایش از لطف و مهربانی و تأثر او در بارۀ رخنه وارد شدن به حیات 

علمی خویش تشکر کردم و گفتم که عین سخن تورا رئیس فولبرایت هم گفته بود، 

 . ببینم که چه میشود

یک اطرافی بی وسیله و بخاطر زحمت و تکلیف های زیاد خود را تا من که 

بدرجۀ استادی در پوهنتون رسانیده بودم و کتاب ها نوشته و حتی کتاب پشتوی من 

مورد تقدیر پشتو دوستان هم شده بود حیران ماندم که اینک داستان من، در بالی 

ه برخیزد کجا ماند تعصب بی جا و خشک مبتال شدم و گفته اند چو کفر از کعب

س ـزند پـر بـن کار سـولته ایـاون فاکـک معـوهنتون از یـاد پـمسلمانی، از یک است
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ناگفته نماند که پوهاند صاحب مرد بسیار بزرگ و محترم بودند، . عوام الناس چه کنند

از جانب ایشان هیچ نوع عقده برایم تولید نشده است زمانیکه جناب شان رئیس 

بودند از حضور شان تعمیر پر شکوه عالمه اقبال را ضمن امریه یی پوهنتون کابل 

بدست آوردم که فاکولتۀ هنرهای زیبا در آن عمارت قرار داشته باشد، ارجمندان 

گرامی پوهاند عالم فرهاد رئیس فاکولته هنرهای زیبا و پوهاند سید فاروق فریاد با من 

 . هایت درجه مشکور هستمهمراه بودند و من از این لطف جناب پوهاند در ن

بعد از مجادلۀ بسیار زیاد به همکاری درجه یک رئیس پوهنتون کابل دکتور محبی و 

همکاری های استاد دکتور روان فرهادی و کوشش بعضی از استادان چون دکتور محمد 

 . اسماعیل برهان وغیره امریکاییها قانع شدند که چانس مرا دوباره زنده سازند

دادن امریکاییها مشکل دیگری این بود که وزیر معارف شخصی متعصبی بعد از قناعت 

بنام دکتور عبدالقیوم وردک بود و او برفتن من کامالً موافق نبود و تا جایکه بعدها خبر شدم 

همان شخص منفی باف از فاکولتۀ ادبیات به او گفته بود که از ما نیست و باید از خود ما 

بیاد دارم که دکتور صدیق محبی رئیس واال شأن پوهنتون که  بدان چانس فرستاده شود، ولی

یک پشتون صافدل، عادل و افغان اصیل بود مرا گفته بود که فردا پیش از شروع رسمیات 

 . بریاست بیا که بتو کار خاص دارم

فردای همان روز بوقت موعود رفتم که با سکرترش منتظر من است، فوراً از جا 

رویم در موتر ریاست پوهنتون هردو به وزارت معارف رفتیم و به من برخاسته گفت بیا که ب

گفت که باید در دفتر مدیر قلم مخصوص باشم و قطعاً حتی یک ثانیه بیرون نروم که 

 . موضوع بسیار مهم است

استاد دکتور محبی بسیار دیر بر آمد بیش از یک و نیم ساعت با وزیر معارف قیوم 

آنقدر انتظاری بمن قیامت بود، وقتیکه برآمد « ر اشد من القتلاالنتظا»وردک مصروف ماند 

به اشارۀ چشم بمن فهماند که به همرایش بروم، بیرون بر آمدم برایم چیزی نگفت از زینه ها 

هردو پائین شدیم برایم چیزی نگفت، در موتر سوار شدیم تا ریاست پوهنتون برایم چیزی 

نگفت وقتیکه بر سر چوکی خود نشست و دوسیۀ نگفت، راساً هردو بدفترش رفتیم چیزی 
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دست داشته اش را باز کرد گفت آقای شهرانی مبارک باشد، کارت اجرا شد، تمام 

جگرخونیها و انتظار های مرا یکدم از میان برد و از نزد آن مرد مبارک مرخص شدم و البته 

رگوار حیات بهترین تشکرات خویش را بحضورش تقدیم نمودم، نمیدانم که آن مرد بز

است یا ممات به هر حالتی که باشد خداوند برایش اجر جمیل فرماید، که حق مسلم مرا 

برایم از دست متعصبین گرفته و ممنونم گردانید و همان بود که ماستری خویش را در 

 . قسمت هنر از یونیورسیتی اریزونا بدست آوردم

دکتور ( م1977)عد از رفتن یعنی اتفاقاً هنوز در اریزونا تحصیل میکردم که یک سال ب

ر ختم لویی دوپری به یونیورسیتی ما آمد و لکچری در بارۀ افغانستان تهیه و ارائه داشت، د

که باب برای اعضای مجلس تهیه داشته بودند بشقاب خود ارلکچر که چای و شیرینی و خو

تو یک خواهش را پر کرده با یک پیاله چای نزد من آمد و گفت مستر عنایت شهرانی از 

دارم و آن اینکه بیا هردویمان تابعیت های خود را تعویض کنیم، یعنی عوض من تو 

امریکایی شو و پاسپورت امریکا را بدست بیاور و من به عوض تو افغانستانی شده و تابعیت 

 . مملکت تان را می پذیرم

مشکالت من دکتور دوپری از قضیۀ آمدن من به امریکا طوریکه گفتم واقف بود و از 

هر »بخوبی آگاهی داشت، فکر میکرد که من برایش جواب مثبت میدهم، برایش گفتم که 

البته متأثر نشد و گفت که میدانم که مملکت هرکس بخودش « چاته خپل وطن کشمیر دی

اهمیت دارد، او میگفت که افغانستان به مانند سردار محمد داود یک رئیس جمهور با 

خانم دکتور . ضرورت دارد و وی داود خان را بسیار دوست داشت کفایت و اندک دکتاتور

دوپری بنام نانسی دوپری بعد از وفات شوهرش به افغانستان خدمات شایانی را انجام داد، 

بوقت هجرت مردم افغانستان در پاکستان روزها و شبها در خدمت مهاجرین بود و اکنون با 

 . عالقۀ خاصی در کابل می چرخاند سن پیشرفته و کهولت یک مؤسسه علمی را با

جناب استاد مرتضی پردیس چون از من خاطره خواستید و مرا وادار به اظهار آن همه 

 . سابقه کردید، برایتان از آن حکایت ها کردم
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 د شهرانی، مادر ممتاز افغانستانمادر استا
 

استاد شهرانی من قصد دارم منحیث یک شاگرد نازدانه و یا بعبارۀ دیگر برادر 

کوچک تان میخواهم شما را تکلیف بیشتر بدهم و معلومات بیشتر بدست بیاورم، 

همانطوریکه شما صدها هنرمند را معرفی داشته اید من میخواهم راجع به خود شما 

 . معلومات حاصل نمایم

های تحصیل و طفولیت تان نیز سخنانی ارائه بدارید تا  امیدوارم در بارۀ دوره

 . عالقمندان تان شما را بهتر بشناسند

استاد شهرانی اول مکثی کردند و بعد گفتند، بچشم ولی باید از همه اول بگویم 

که در کابل نازنین و زیبا و دوست داشتنی از قول سعدی شاعر همه زمانه ها ضرب 

 : المثلی داریم که میگوید
 

 دو پیمانه آبست و یک چمچه دوغ  غریبی گــــرت ماست پیـش آورد 

 دروغ  جهان دیده  بسیار گـــــوید  گـــر از بنده دعوایی شنیدی مرنج  
 

من سعی می نمایم که کلمات مبالغه آمیز و دور از حقیقت را هرگز نیاورم، زیرا 

 . دروغ منشأ همه اعمال شنیع و ناروا می باشد

من تا سن دوازده ساله گی در یک فامیل بسیار مشهور و حتی اول منطقۀ خاش 

بدخشان حیات را به خوشی سپری می کردم، پدرم مرد دانشمند بود، عالم دین بود و 

زبان دری و تاریخ و صرف و نحو عربی را خوب میدانست و سالها منحیث معلم غیر 

من تدریس میکرد، والدۀ من  رسمی و بعداً رسمی در مکتب شهران خاش زادگاه

مرحوم بی بی حاجی راضیه خانم اگرچه امی بود اما خانم بسیار با شهامت و در تربیۀ 

فرزندانش یکتای زمانه بشمار میرفت و دلیل من درین گفتار زیاد است، برادر بزرگتر 
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من هم اکنون در حدود هفتاد کتاب تألیف و بیش از هزار مقالۀ دینی تحریر و بچاپ 

 . سانیده استر

کتاب تألیف و  هشتادمن کمینه کمترین مقصرانه عرض مینمایم که نزدیک به 

بیش از پنجصد مقاله نوشته و بچاپ رسانیده ام، فرق بین من و برادرم اینست که وی 

همه مقاالت و کتب خود را در خصوص دین نوشته و اکثر کتاب هایش ترجمه بوده، 

عموماً کتاب ها را در رشته های هنر، تاریخ و ادبیات اما این شاگرد ابجد خوان زمان 

 . تألیف کرده ام

در زمان اخیر پادشاهی  ، والده امبهر صورت البته از برکت تربیۀ پدر و مادرم

محمد ظاهرشاه در والیت بدخشان منحیث مادر ممتاز سال به نماینده گی از زنان 

سرپرستی خانم کبرا نورزایی  بدخشان بکابل فرستاده شد و مؤسسه نسوان کابل تحت

مادرم را در جملۀ چهار مادر ممتاز افغانستان شناخت و در جشن مادر یا روز زن در 

محفل بزرگی برایش چهل هزار افغانی نقد و یک مدال طال تقدیم کردند، چونکه وی 

رمه محت. جمله فرزندانش را اوالً سالم و ثانیاً خدمتگار فرهنگ افغانستان تربیه کرده بود

 . خانم صالحه فاروق اعتمادی در آن محفل فعالیت های زیادی انجام میداد

دلیل آوردن خدمت مادرم البته تنها آن نمی باشد بلکه همه میدانیم که مادران به 

اوالد خود سخت دلسوزی دارند و به بسیار راحت و آرامی از دل و جان صد جان 

ن دوازده ساله گی بکابل فرستادند، تا خود را فدای فرزند خود می سازند، مرا در س

دروس باالتر را فرا بگیرم و مادر بیچاره همان دوری های مرا که برایش طاقت فرسا و 

قیامت ثانی بشمار میرفت قبول میکرد و البته در آن سن کوچک و خوردسالی برای 

ینا من هم زنده گانی آسان نبود، روزها و شب ها را در مکتب لیلیۀ متوسطه ابن س

 . سپری میکردم و از دوریش رنج میکشیدم
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  ؟ خاطرات تان در مکاتب چیست

در حدود پنج ساله بودم که مالزم مکتب مان بنام شریف مرا بر شانۀ خود برداشته 

بمکتب برد و نامم را شادروان استاد محمد هاشم واسوخت که آخرین وظیفه اش 

 . منشی اول مشرانو جرگه بود و در آن وقت سرمعلم بود شامل صنف اول ساخت

ل خان از اهل لغمان که تلفظ در روز اول ورودم به صنف معلمی داشتیم بنام پرد

دری وی برایم سخت غریب مینمود، به نسبت اینکه من از مقررات صنف و آداب 

مکتب چیزی نمیدانستم بکدام گناه کوچک در دستم با یک چوب زد و من از مکتب 

 . گریان بطرف خانۀ مان که نزدیک مکتب بود گریختم

عالقه داشتم، از همه دروس به  از آن روز به بعد هرگز نه به درس و نه به مکتب

جز کار دستی و رسامی نفرت داشتم، پدرم معلم، خویشهای نزدیک مان معلم و 

سرمعلم مکتب ما در یکی از حویلی های مان با فامیلش حیات بسر می برد و من بی 

جنجال و بدون درس خواندن کامیاب میشدم، ولی چیزی از درسها نمیدانستم، مگر 

 . بان ها می شنیدم در ذهن من باقی می ماندآنچه را که از ز

تا صنف دهم مکتب دارالمعلمین به دروس عالقۀ نداشتم ولی در نقاشی و 

خطاطی و کار دستی قدرت عجیبی داشم، در صنف دهم بودم که به خواندن داستانها 

عالقمند شدم، هر استاد ما که تاریخ تدریس میکرد همه لکچرهای تدریس شان را 

 . آموختم و در مغزم جا میگرفت بزودی می
 

 هر آن علمیکه ثبت انــــدر صغر شد

 بخاطر نقش چـون ثبت در حجر شد
 

در صنف دهم معلمی داشتیم بنام مولوی محمد سعید خان از فارغان دارالعلوم 

عربی کابل وی معلم دینیات ما بود، کتاب دینیات بسیار ضخیم و پر از آیات و 

دو سطره و چند سطره بود، در یکی از روزها از من در  -احادیث کوتاه، یک سطره
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ز یاد بخوانم، من ندانستم و معلم صنف سوال کرد که آن آیت را در بارۀ آن موضوع ا

شاگرد دیگر را پرسید، همصنفی من غالم جیالنی جواب مثبت داد، با خود گفتم که 

باید دینیات را مطلقاً حفظ نمایم، آیات و حدیث را با وجوه تسمیه ها چنان یاد کردم 

ن که گویی در حافظه ام تایپ شده باشد، در یکی از روزها در روز مسابقه استاد م

پرسان و پرسان کرد، حتی یک حرف را  -متوجه از بر خوانی من شد و از من پرسان

 . غلط نکردم، من تمام کتاب را یاد داشتم وآن معلم صدها دعا و صدها آفرین داد

استاد محمد کامل منور استاد دری صنف یازده هم ما بود، من بدرس های وی 

وی فرمود که باید شاعرها را با  خیلی ها خوش بودم و بسیار فصیح صحبت میکرد،

شادروان « اللۀ آزاد»نمونه های کالم شان حفظ نمایم، در آن روزها شعر مشهور 

تدریس میکرد، در یکی از روزها از « من اللۀ آزادم»محمد ابراهیم صفا را با مطلع 

 . شاگردان می پرسید و شاگردها یکی دو شاعر را بحضورش معرفی میکردند

رسید گفتم که کتاب را از اول تا آخر یاد کرده ام، با عالقۀ زیاد  چون نوبت بمن

متوجه شد و هرچه پرسید دانستم و فکر کرد که من بدون دانستن معنی بشکل 

میخانیک یاد گرفته ام، هرچه آزمون کرد دانست که واقعاً یاد کرده ام و معنی و همه 

مثل فرزند معنوی او می باشم، لغات را میدانم باالخره تحسین ها کرد و گفت که من 

را از وی آموختم وی گفت در چند مدت کتاب « فرزند معنوی»بار اول بود که کلمۀ 

 . را حفظ کردم، گفتم به بسیار وقت کم، دستش را بر سرم گذاشته برایم دعا کرد

سالها از موضوع گذشت و من معلم دارالمعلمین بودم و استاد اعظم عبیدی 

ان استاد عبدالرحمن پژواک مدیر ما بود، هردوی مارا استاد کامل خواهر زادۀ شادرو

منور بخانه اش دعوت نمود و باهم غذای بسیار لذیذ شکل تورکستان چینی را صرف 

 .نمودیم
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 : حفیظ اهلل امین مدیر دارالمعلمین کابل

در صنف دهم دارالمعلمین حفیظ اهلل امین مدیر مقرر گردید، سالها پیش بوقتیکه 

صنف هفت ابن سینا بودم، نیز مدیر مکتب ما بود، اما این بار بر عالوۀ مدیریت معلم 

مضمون تعلیم و تربیۀ ما شد وی شخص بسیار هوشیار و عالقمند به سیاست بود، 

ز روزهای مدیریت حفیظ اهلل امین دو نفر نامهای همۀ مان را یادداشت، در یکی ا

مهمان از پشتونستان آمده بودند، یکی بنام میر مهدی شاه مهدی دوم اجمل ختک، 

آنان را حفیظ اهلل امین بدارالمعلمین دعوت کرد، حفیظ اهلل امین بسیار پشتو و پشتون 

ه ما پشتونستان پرست بود، اولتر از همه حفیظ اهلل امین بزبان پشتو خطابۀ داد و گفت ک

 . را بزودی آزاد خواهیم کرد و گفتار بسیار زیاد که همه الف و غلو بود نمود

بعد از وی اجمل ختک چند کلمۀ بسیار ضعیف و بیجا گفت و شعر بسیار خوب 

خواند، اما وقتیکه نوبت گفتار به میر مهدی شاه مهدی آمد اولین گفتار او کنایه به 

او « پشتونستان را بزور خود آزاد خواهیم ساخت»که میگفت گفتار حفیظ اهلل امین بود 

گفت امین صاحب مهربانی بکنید بروید از پاکستان بزودی پشتونستان را جدا و آزاد 

بسازید، اگر بخود قدرت می بینید ما شاگردان مخصوصاً غیر پشتون از حفیظ اهلل امین 

جانب پغمان قصد رفتن کردم، بسیار می ترسیدیم، در یکی از روزها من بدیدن برادرم 

در کوتۀ سنگی در میان مردم حفیظ اهلل امین را دیدم و بزودی خود را از چشم او 

پنهان ساختم تا مرا نبیند و متوجه او بودم که در کدام سرویس لین پغمان میرود، دیدم 

که در همان سرویسیکه من میروم او هم در سیت های اول جا گرفت و بصورت 

اخیر سرویس نزد کلینر ها  جا گرفتم و رویم بطرف عقب سرویس بود تا پنهانی در 

مرا نبیند، بعد از حرکت سرویس هنوز یکی دو دقیقه تیر نشده بود، صدای حفیظ اهلل 

امین که استادم بود بگوشم رسید که عنایت اهلل خان بیا پیشم در سیت پیشروی، حیران 

د و من خیال کردم که از وی پنهان شدم، یا ماندم، او از من هوشیار تر و مرا دیده بو

برادرزاده ویا فرزند او در کنارش بود، اورا به چوکی دیگر تیر کرد و مرا در کنارش 
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خواست و برایم گفت شما فکر نکنید که من شما را بد می بینم، همگی شمارا بسیار 

ادر دوست دارم و در وقت صدارتش که وزیر خارجه هم بود عریضه یی بخاطر بر

شهیدم داشتم نزدش رفتم و با تمام معنی نامم را یادداشت و حتی بنام رسام از من 

 . پرسان کرد
 

 : واقعه یی بدوران مدیریت غالم علی آئین در دارالمعلمین

بعد از حفیظ اهلل امین، استاد غالم علی آئین مدیر دارالمعلمین کابل شد، استاد 

حسن مجددی بنام مارشال لقب داد و استاد  غالم علی آئین را شادروان استاد غالم

آئین بدان نام شهرت یافته بود، اتفاقاً استاد آئین همان مضمونی را که حفیظ اهلل امین 

بما درس میداد آنرا تدریس میکرد، مرد دانشمند و جدی  و بسیار سخنان ادبی 

 . میگفت

ما شد، یک روز  در سمستر بعدی ما یکنفر انگلیس بنام مستر جونز معلم انگلیسی

یعنی خاموش، ما معنی آن کلمه « شت اپ»بر سر یکی از شاگردان عصبی شد و گفت 

را نمیدانستیم، در ساعت دیگر استاد عبدالرزاق خان واصفی استاد پشتوی ما داخل 

صنف شد و یک همصنفی بسیار کاکۀ ما که از کاکوها و عیارهای قندهار بود به پشتو 

معنی لری، او گفت کی گفته همه  څهشت اپ وایی  څوک استاد دا چه: پرسید که

گفتیم که معلم انگلیسی ما مستر جونز گفته است، استاد گفت که این لفظ در حقیقت 

 . دشنام است و معنی خراب دارد

مالی قندهاری که خدایرحم نام داشت بعد از گرفتن جواب از استاد واصفی قسم 

ت خواهد کرد و قصورش را خواهد گرفت، خورد که فردا آن انگلیس را در صنف ل

بهر صورت همه متفق شدیم که فردا باید او را لت و کوپ نمائیم، سر کردۀ ما همان 

مال خدایرحم بود روز دیگر که آن استاد بداخل صنف در آمد اولین مشت از مال 

خدایرحم بر سرش رسید و معلم گریخت و به اداره رفت، مدیر مکتب همۀ مارا در 
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ن حاضری صنوف برد که میزهای حاضری صنف ها قرار داشت و امر کرد که میدا

همۀ ما در آن آفتاب سوزان باالی میزها برآییم و همه بر آمدیم، خیلی جزای سنگین 

بود فضل خدواند که همه شاگردان در صنف ها بودند وگرنه رسوایی بود و خجالت 

ه بعدها مدیر دارالمعلمین کابل شد و می کشیدیم، اتفاقاً یکی از استادان بیولوژی ما ک

خواهرزاده شادروان شهید محمد هاشم میوندوال صدراعظم وقت و نامش محمد وزیر 

نظامی بود پیدا شد و با مدیر مکتب پرخاش کرد و ما را از جزا معاف ساخت، البته 

مدیر مرد بزرگ و از فرهنگیان شهیر بود او میخواست قناعت یک خارجی را بدست 

 . رد  تا در آینده ارتباطات فرهنگی دو مملکت خراب نگرددبیاو

در دارالمعلمین کابل چه استادان بزرگواری داشتیم که هر یک شخصیت های 

استاد عالیمقام ارواح شاد محمد صدیق روهی، پروفیسور استاد سید . بزرگ وطن بودند

تاد راز محمد سعدالدین هاشمی، استاد عبدالمحمد شینواری، استاد کامل منور، اس

زارع، استاد دکتور عبدالغفور غزنوی، استاد محمد شاکر سامی، استاد غالم محی الدین 

شبنم غزنوی، استاد عبداهلل خان شهنواز، استاد جمعه گل خان باندوال و یک تعداد 

 . بزرگان دیگر

استاد آئین باری در ایام مدیریتش شادروان استاد سرآهنگ را با دستۀ سازنده 

در دارالمعلمین کابل دعوت نمود تا محصالن در هنر موسیقی آشنایی حاصل گانش 

نمایند، استاد سرآهنگ یک روز کامل را به محصالن در هنر نمایی سپری کرد و از 

بسکه استاد آئین و اعضای اداری، تدریسی و متعلمین اورا پذیرایی گرم نمودند، حق 

واپس به مکتب مسترد نمود و یکبار دیگر الزحمۀ را که برایش نقداً تهیه کرده بودند 

بزرگمردی و جوانمردی خودرا ثابت ساخت، این خاطرۀ استاد سرآهنگ را در کتاب 

 . پیر خرابات بچاپ رسانیده ام

من در دورۀ لیسه که دارالمعلمین باشد خاطرات بسیار خوش دارم و در میان 

ر خوانده ها بسیار یافتم و همساالن و همصنفی ها از شهرت خوب برخوردار بودم، براد
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دوست های شیرین خود را هنوز بیاد دارم، معلوم نیست که آنان با چه سرنوشت های 

 . خوب و خراب مقابل شده باشند
 

 : چند خاطره از دوران متوسطه

و اما بدورۀ متوسطه که از شاگردان ناالیق و تنبل بودم، بعضی مشکالت روحی 

یار خوردسالی و نداشتن سابقۀ خوب تعلیمی و غیره، داشم دوری از فامیل در حال بس

یک همصنفی بسیار خوب در صنف هفتم داشتم که نامش عالءالدین از فراه بود، 

دوست بسیار نزدیک من بود و هم سن و سال بودیم، چشم های او کوکره داشت در 

انتقال یکی از روزها اورا در پل آرتل موتر زد و جابجا هالک شد، جسدش را به فراه 

دادند، چند روز پیش در یکی از مکالمات بین دکتور صاحب حسن شرق من آن 

موضوع را در میان آوردم گفتند که موضوع در یاد شان می آید، یقیناً دکتور صاحب 

 . شرق شاید در آن وقت محصل فاکولته ویا نو از فاکولته فارغ شده بودند

من بعد از اینکه کتاب خاطرات دکتور حسن شرق را خواندم به آنان و صحبت 

همصنفی . هایشان عالقمند گردیدم و گاهگاهی با ایشان طی تیلفون صحبت می نمایم

دیگری داشتم در صنف دوازده هم مکتب بنام جمعه او از فراه بود جوان شریف، 

هرت رسیده بود او میگفت شوخ و ظریف، دکتور حسن شرق در آن سالها به اوج ش

که اگر وطندارم حسن شرق است، من جمعۀ غرب میباشم و مرا بعد از این به تخلص 

 . بشناسید« غرب»

دو خاطرۀ بدی دیگر از مکتب ابن سینا دارم که بروحیه ام سخت تأثیر بد کرده 

بود، کسی از بهارک بدخشان و نامش احمد جان بود وی در یک مرض که از شپش 

پیدا میشد وفات کرد و اورا در کارتۀ سخی دفن کردند، هر روز میخواستم به بدخشان 

دوازده ساله بدور بود، اقالً هفت روز با نزد فامیل بگریزم و این کار از دست یک طفل 

موترهای الری سفر میکردیم تا ببدخشان برسیم و بعد از رسید به فیض آباد باید هم 

 . یک روزه پیاده میرفتیم تا بخانه میرسیدیم
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ر از خاش بدخشان به اسم ـشود یکنف خاطره دیگری که هرگز فراموشم نمی

ر شد و در شفاخانۀ علی آباد در قسمت رحیم اهلل بود و او بمرض اعصاب گرفتا

عمارت عقلی و عصبی اورا بستر ساختند، چون دیدند که وی از یک طرف خورد 

سال است و از جانب دیگر شفاء نمی یابد اورا توسط کسی به بدخشان فرستادند، بعد 

  .از اینکه بخانه رفته بود بزودی دار فانی را وداع گفته بود، روانش را آرام میخواهم

استادان بزرگواری را در ابن سینا داشتیم، حضرت ارواح شاد استاد معظم سید 

محمد ایشان الحسینی خطاط عالیقدر، عالی شأن و عالیمقام بود و خداوند روح 

مبارکش را شاد داشته باشد وی معلم حسن خط ما بود، یکی از روزها در وقت امتحان 

استاد را گرفته و کاغذ را بروی  حسن خط دیدم که همه صنفی های مان خط اصلی

آن میگذارند و نقل میکنند، من هم آن کار را کردم با آنکه خط من فوق العاده خوب 

بود، استاد پارچه ها را یک بیک میدید و نمره تعین میکرد، چون نوبت پارچه من 

رسید پرسید که عنایت اهلل کیست، با ترس زیاد گفتم که من هستم، گفت پیش بیا 

رفتم یک قلم و کاغذ را نزدم گذاشت و گفت که از روی خطش کاپی کنم،  نزدش

زیرا که من از نظرش نقالی کرده بودم و او واقعاً راست میگفت، با آنکه دست هایم 

می لرزید و سخت ترسیده بودم، بعد از ختم نوشته گفت که از کجا هستی، گفتم از 

برایم نمرۀ بلند را « آید برون از بدخشان لعل خوب از سنگ می»بدخشان و فرمود 

لطف کرد و خداوند اورا غریق رحمت کند که نزد من حاال که بیادم می آید یک 

استاد . را نوشتم و در قاهره بچاپ رسید« خوشنویسان»ولی اهلل بود و به افتخار او کتاب 

سید ایشان یک روز برای ما خانه پری حروف را یاد داد و من صد در صد آنرا 

م و کسی که نویسنده یا با سواد است باید اصول امالء را یاد داشته باشد، از آموخت

روزیکه از وی اصول امالء و خانه پری و درست نویسی حروف را آموخته ام تا کنون 

در نوشته هایم غلطی امالیی دیده نمیشود و من نوشته های بسی دانشمندان را می بینم 

 . ددیده میشود که اشتباهات زیاد دارن
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 : بعضی خاطرات دیگر از سال اول مکتب ابن سینا
 

در اولین شبی که در مکتب ابن سینا رسیدیم، یک معلم لیلیه داشتیم بنام عبدالحق 

خان که بعدها برادر خورد او با من بنام فضل الهی همصنفی شد، عبدالحق خان 

 . مارا از هم جدا کردقمرالدین و من که هم سن و سال و هم قشالق و رفیقان بودیم هردوی 

مرا در یک اتاق لیلیه که به بیست یا سی نفر گنجایش داشت و قمرالدین را در 

اتاق دیگر که در حدود هشتاد تا صد شاگرد می توانستند بگنجند تقسیم کرد، این 

جدایی ما بعد از هشت یا نه روز سفر از بدخشان تا کابل که خود یک قیامت بود، 

پریده و پریشان شدیم و ناگزیر به معلم  اینک به قیامت دیگر روبرو شدیم، هردو رنگ

لیلیه مراجعه نمودیم و او دید که این دو بچۀ خوردسال از راه دور آمده اند، ترحم 

 . کرد و هردوی مارا در یک اتاق که تقریباً یکصد نفر گنجایش داشت اجازه داد

در آن سالها چپرکتهای دو منزله چوبی وجود داشت، بعدها چپرکت ها را آهنی 

و نمد در روی زمین ( توشک)کردند، در بدخشان اکثریت مردم بروی دوشک 

 . خواب میکردند و اولین بار بود که بر سر چپرکت ها می خوابیدیم

چند ماه از داخل شدن به مکتب ابن سینا تیر نشده بود که در حصۀ عقب گردن 

بود، جائیکه  میگویند، نمو کرد و خیلی بزرگ« دنبل»من یک دانه که در کابل آنرا 

نمو کرده آنجا را شجر الحیات میگفتند، هموطن ها گفتند که به داکتر باید مراجعه 

نکنم و عوض آن از دواهای وطنی استفاده کنم، اصول تداوی را گفتند هر روزه یک 

دانه کلچه پیاز را در زیر آتش پخته باالی زخم دنبل بگذارم، جور خواهم شد، من آن 

ز یک و نیم هفته زخم گم شد، ولی داغ بزرگ در گردن باقی ماند، کار را کردم بعد ا

 . اما تا جائیکه تصور میشود عریض گردن من و کوتاهی آن همان علت خواهد بود

در خاش سوزن زدن و پیچکاری را نشنیده و ندیده و از نگاه صحت کامالً سالم 

ها آمده در و قوی هیکل بودم، یکی از روزها از طرف وزارت صحت عامه نرس 
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صنوف داخل میشدند و برای حفظ مایتقدم از سرایت بعضی امراض میخواستند 

 . جلوگیری نمایند

ما چند نفر از همصنفی ها از این موضوع ترسیده و خیلی احساس ناقراری 

میکردیم، بداخل صنف محمد ظاهر از جرم بدخشان و من پهلوی هم می نشستیم، همۀ 

یک شاگرد را خواسته در بازوی چپ  -ایستادیم، یک ما را بیرون بردند و در صف

شان پیچکاری میکردند، مرا پیش از محمد ظاهر خواستند و تمام بدنم را از ترس لرزه 

گرفته بود، بعد از من نوبت به ظاهرجان رسید، بعد از اینکه اورا پیچکاری کردند، 

نرس شنیدم، چونکه یکدم بزمین افتاد و ضعف کرد و کلمۀ ضعف را بار اول از زبان 

ترس من دوچند شده بود، یکی ظاهر . ضعف کردن کسی را در خاش نشنیده بودم

ضعف کرد و من پریشان شدم، دو دیگر اینکه نرس گفت که رفیقش کیست، گفتند 

عنایت اهلل، لذا مرا در آن صحن مکتب با ظاهر که ضعف افتاده بود منحیث نگهبان 

 . گذاشتند و همه بداخل رفتند

س آن وقت را نمیتوانم شرح بدهم، بی اندازه مرا واهمه گرفته بود، ناچار بفکر تر

آن شدم که اگر وی از جای حرکت کند باید بگریزم، بناً یک پا را پیش، پای دیگر را 

 . اندک پس کردم تا به آسانی در صورت جنبیدنش بگریزم

ی او باز اندک بهوش آمد، نرس آمد و برو -وقتیکه وی از حالت ضعف اندک

این موضوع تا سالهای زیادی بین . آب سرد انداخت و مرا از یک قیامت خالص کرد

محمد ظاهر و من جهت شوخی یاد میشد، گاهی میگفت که اگر کالن کاری ویا 

محمد ظاهر را  (ج)جنگ کنی فوراً ضعف خواهم کرد که جزای خودرا ببینی، خداوند

 . گناه بود و او کامالً بی را شهید کردندوی های جمعیت  غریق رحمت کند که اخوانی

بچاپ میرسید، « اصالح»و « انیس»در آن سال در کابل دو روزنامۀ مهم بنامهای 

که همه مضامینش به زبان پشتو بود، از جانب ادارۀ « زیری»یک جریدۀ دیگر بنام 
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ضوع مکتب بما گفته شد که به مبلغ هشت افغانی باید اشتراک کنیم، چون بر سر ما مو

 . تحمیلی بود بخواندن آن عالقمند نشدیم

که از یک همصنفی ما « انیس»یک روز در داخل صنف ما یک کاپی روزنامۀ 

را گرفته باید « انیس»بود مفقود شد، دروازه را معلم بست و گفت که هر کسیکه 

 . بصاحبش بدهد، هیچکس حاضر نشد و همه خاموش ماندند

اله قره قلی نامهای همه همصنفی ها را در معلم بفکر آن شد که بداخل یک ک

توته های خورد کاغذ بنویسد و یک نفر بی غرض و خوب از میان همه کاغذها یک 

او میباشد، اتفاقاً نام من « انیس»کاغذ را با چشم پت بردارد و نام هرکس که برآمد دزد 

گرفته و پنهان را « انیس»در آن بر آمد و معلم و همه همصنفیان گفتند که عنایت اهلل 

کرده است، من بسیار نترسیدم چونکه نگرفته بودم و از جانب دیگر بخواندن آن هم 

را « انیس»را گم کرده بود هرچند تالش کردند « انیس»عالقه نداشتم، معلم و کسیکه 

از نزد من نیافتند، باالخره معلم امر کرد که هیچکس نمیتواند از جایش بجنبد، شخص 

از یک طرف شروع به تالشی کردند، جیب ها، خانه های میز « یسان»معلم و صاحب 

را « انیس»و تبراق ها را می دیدند، تا اینکه در اخیر صنف از جیب یک همصنفی مان 

 . خالص شدیم« انیس»یافتند و ما همه از غم 

معلم هندسۀ ما یک بزرگوار بنام خواجه صاحب از کوهدامن بود، اندکی باریک 

لوم میشد، یکی از روزها کتابچه های هندسۀ مارا بررسی میکرد، دماغ و عصبی مع

نوبت بمن رسید، دید که با بسیار سلیقه با رنگ های مختلف اشکال، نوت ها و 

یادداشت ها را نوشته ام، چونکه بخاطر اشکال آن مضمون عالقمند بودم، در ختم هر 

ا پر نماید، استاد قضیۀ هندسی حرف آخر را کشش دار می نوشتم تا کمبود سطر ر

 . پرسید که چرا این کار را کردی، گفتم که همینطور جای را پر کرده ام

چیره کرد، طبعاً بیک شاگرد بیچاره این  -یکباره عصبانی شد و کتابچه ام را چیره

نوع قسی القلبی بسیار اثر میگذارد، هیچ فهمیده نشد که چرا و به چه دلیل آن عمل را 
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آن روز از چهره اش و طرز نگاه کردنش هویدا و واضح میشد که از انجام داد، بعد از 

کردۀ خویش پشیمان شده و هر وقت جانب من که نگاه میکرد، من فکر میکردم که 

هنوز از یادش نرفته ولی نمیتوانست از غرور خود پائین بیاید و به کار خود اعتراف 

 . نماید

در یکی از امتحانات سه ماهه که در ختم سه ماه اول تدریس صورت میگرفت، 

در صنف ما امتحان مضمون حسن خط بود، حضرت استادمان بخاطریکه شاگردان از 

روی خطش کاپی و نقالی نکنند، برای ما گفت که یک سال یک شاگرد نقل کرد و 

است، از بسکه بر سر او  اورا شناختم و دیدم که خط مرا زیر ورق امتحانش گذاشته

قوی زدم، گوش او از سرش پرید و به بخاری « امپلق»قهر شدم در گوشش یک 

البته یک تعداد ما که از دنیا بی خبر و قضاوت کرده نمیتوانستیم باور کردیم و چسپید، 

. ترسیدیم، بعدها دانستیم که آن جنت مکان میخواست فقط مارا بترساند، تا نقالی ننمائیم

 آمین . همۀ استادان مرا که برایم درس داده اند غریق رحمت خود سازد (ج)ندخداو

طوریکه گفته آمد مرگ رحیم اهلل، مرگ احمد جان و مرگ عالءالدین وغیره 

مشکالت تأثیرات بد روانی را وارد کرده بود که بیک مسافر دوازه ساله هضم آن 

 . مشکل میگردید

شاید یک عده مردم از خواندن این اعترافات فکر کنند که ما در محیطی بزرگ 

 . شده بودیم که فرهنگ شهری را هرگز ندیده بودیم، بلی همینطور است

افغانستان هرگز توجه خویش را در انکشاف های دلیل آن اینست که حکومت 

ست، در دهات دور دست معطوف نساخته، ولی چون انسان یک موجود آموزنده ا

محیط شهر بزودی میتواند توافق نماید و خود را در سطح حیات دیگران آشنا سازد و 

بدبختانه بسیاری از مردم نمیتوانند پس مانده گی های جامعۀ مارا بدوران شاهان متأخر 

اظهار کنند، چونکه هنوز هم واهمه های دوران شاهی بمانند قیدگیری های سردار 

 .اوود خان وغیره را بیاد دارند و یا شنیده اندهاشم خان، سردار محمد د
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 : بازهم خاطراتی از پوهنتون کابل

استاد گرامی از خاطرات خود در دانشگاه کابل هیچ نگفتید، کدام خاطره یی 

 دارید یا نی؟ 

پردیس عزیز، در سوانح من در هر جا در بارۀ فعالیت های هنری نوشته ها صورت 

گرفته است ضرور نیست آنها را تکرار نمایم، تنها یک یا دو خاطره را بخدمت شما 

 . عرض مینمایم

در صنف سوم فاکولتۀ تعلیم و تربیه ارواح شاد پوهاند غالم حسن مجددی که 

« تاریخ تعلیم و تربیه و فلسفۀ آن»در صنف ما مضمون  ضمناً رئیس فاکولتۀ ادبیات بود

را تدریس مینمود که خودش تألیف کرده بود، کتابش بسیار ضخیم و بزرگ بود همه 

را برای ما درس داد سنوات یا سالهای تولدی، سالهای مرگ و کارهای عمدۀ فالسفه 

 . را تاریخ وار در آن درج نموده بود

 -ین دیگر این مضمون را میخواندند و گروپهمه همصنفی ها نظر به مضام

گروپ شده بودند در یکی از روزها در یکی از گروپ ها یک همصنفی مرا گفت که 

کسی نیست که این کتاب را از اول تا به آخر حفظ نماید، وی مرا بفکر انداخت آن 

کتاب را در چند روز در خلوت خواندم و سنوات را جمله حفظ کردم، هر فیلسوف از 

خود تاریخ ها داشت، جان دیوی، از نوابغ تعلیم و تربیه و امریکایی بود، در سوانح 

خود سی و شش سنه داشت، همه را از یاد کردم، یک روز که دوستان باهم تکرار 

میکردیم من همه را از یاد برایشان گفتم، آنها فکر میکردند که من تنها حفظ کرده ام 

سند ویا مفهوم آن و این را سوال نمایند نخواهم و اگر آنها از جایهای مختلف بپر

 . دانست، ولی من بدون تکلیف همه را میدانستم

یکی از دوستان بسیار بزرگوار که همصنفی بسیار مهربان و نامش حضر الدین 

طالب بود بمن گفت که اگر در جواب سواالت استاد مجددی اینطور منظم بنویسی 

د در روز امتحان استاد مجددی نوزده سوال تشریحی تورا نقال میداند، همینطور هم ش
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آورد، یکی از آن سوالها سوانح و فلسفه تعلیمی جان دیوی بود، چون بی جنجال و 

تکلیف همه را در حفظ داشتم به بسیار زودی در نوشتن جواب ها پرداختم آن دوست 

ناکام خواهی  گرامی من طالب فرمود که ای برادر، بخدا تورا استاد صفر خواهد داد و

ماند، چونکه همه جواب هایت مثل نوشتۀ خود استاد بوده اختالفی وجود ندارد، من 

 . گفتم اگر به نقل بگیرد اینک من واینک کتابش

نوزده سوال را مکمل نوشتم و به اسیستانت استاد که ممتحن بود تسلیم نمودم، 

را بدست داشت اولین  چند روز بعد استاد مجددی با نتایج تشریف آورد و پارچه ها

سخن او این بود که عنایت اهلل از جای برخیز و بگو که چطور جرئت کرده این همه 

 . جواب ها را منظم کاپی و نوشتی

البته من بسیار نترسیدم و اندکی بفکر رفتم زیرا استاد مرد پر هیبت و از تجربه 

تعلیم و تربیه در کاران اول در خصوص تعلیم و تربیه بود و میسزد که اورا پدر 

افغانستان شمرد، همینکه استاد عنایت اهلل گفت در آن جمله همصنفی ها در خنده 

شدند و استاد از موضوع خندۀ آنان بفکر شد و یکی از آن همصنفی ها گفت که استاد 

از سواالت تان اورا بپرسید، وقتیکه استاد از من می پرسید همه را نکته به نکته جواب 

 . ها و فلسفه ها و تواریخ را نیز شرح کردمدادم، معنی 

استاد مجددی دست خود را به پیشانی گرفت و گفت بعد از ساعت درسی به 

دفترش ریاست فاکولتۀ ادبیات بروم، چون به دفترش وارد شدم گفت برادر چرا اینقدر 

زحمت کشیدی البته صدها آفرین کرد و گفت که کار خوب کردی و این همه را 

مگر کوشش کن که منبعد بر مغزت بسیار فشار وارد نکنی، آفرین و  حفظ کردی

 . آفرین و آفرین

این داستان استاد مجددی و خود را در سوانح استاد مجددی نوشته و در کتاب 

سالمندان در کالیفورنیا بچاپ رسانیده ام، خدایش بیامرزد او مؤسس مؤسسه تعلیم و 
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از بزرگترین شخصیت های معارف در افغانستان  تربیه، مؤسس فاکولتۀ تعلیم و تربیه و

 . بود و دارالمعلمین کابل باید بنام او یاد شود، نه بنام سید جمال الدین
 

 : خاطرۀ دیگر با یک همصنفی بلند پرواز از فاکولته

 : پردیس گرامی اینک خاطرات دیگر من در پوهنتون کابل

محصلین می باشیم که در تعمیر لیلیۀ و اما اولین )در اتاق لیلیۀ پوهنتون کابل بودم 

یکی از همصنفیان همسال من که ( م1964عصری پوهنتون بسر برده بودیم، در سال 

خیلی ها باهم شوخی و مزاح داشتیم از در در آمد و بی صبرانه برایم گفت که عنایت 

ام، اهلل بچیم غم خود را در مضمون پشتو بخور که ناکام می مانی و من همه را خوانده 

دو نفر هم اتاقی های من گفتند که برو بچیم اینقدر الف نزن، وی گفت الف نمی زنم 

 . و حقیقت را میگویم

من معموالً در پوهنتون کابل اتکاء به حافظه میکردم و چندان یادداشت 

نمیگرفتم، اوراق و نوت های استاد حکیم هاللی را که استاد پشتوی مان بود، مرور 

های خواب همه را مرور نمودم، فردا جواب ها را باید همه به پشتو  کردم و تا نزدیکی

می نوشتیم، در صنف ما استادان سابقه دار پشتو شعرای پشتو چون قادر لمر و محمد 

 . نادرشاه خان وغیره بودند، هر یک در پشتو قدرتی داشتند

پارچۀ در روز امتحان سخت زیبا و مرتب جواب ها را به پشتوی معیاری نوشتم و 

امتحانم را پیشتر از آن رفیقم که مرا هوشدار داده بود به استاد تسلیم نمودم، روزیکه 

نتایج مان را استاد هاللی در محضر همصنفی ها بداخل صنف مان میخواند، اولین 

دی، من جواب دام که زه یم، یک آفرین پر  څوکسوال او این بود که عنایت اهلل خان 

که خیلی خوش شدم، وی فرمود که بلندترین نمرۀ صنف را کیفیت و با حرارت گفت 

گرفته ام و چون نوبت به همصنفی من که مرا هوشدار داده بود رسید وی از صد تنها 

سی و چند نمره گرفته و ناکام شده بود، این دوست عزیزم تا یک ماه از من می 
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می گفتم ولی گریخت و خجالت میکشید، من در حالیکه حرفی برایش از روی کنایه ن

همان دو همصنفی ام که شاهد الف زنی او بودند اورا گاهگاهی از الفش یادآوری 

 . میکردند
 

 : یک واقعۀ کوچک دیگر در فاکولته

معلم حفظ الصحه ما یک نفر متخصص خارجی بود و ترجمان او بنام دکتور برنا 

کتاب ها و افغان که شخص مشهور بود، مضمون را لکچر وار بما تدریس میکرد و 

تکست بما نداده بودند، من هیچ یادداشتی بروز امتحان نداشتم و فکر میکردم که به هر 

صورت شاید کامیاب شوم، عالقمندی به اول نمره گی نداشتم، یک روز پیش از 

امتحان هرکسی نوت های خود را میخواند و حفظ میکرد من حیران ماندم که از کی 

من چون برادر رفتار میکرد و نوت و یا دداشت هارا به  کمک بگیرم، استاد طالب که با

بسیار دقت از زبان معلم می نوشت دلش برایم سوخت و خواهش مرا بزمین نینداخت 

از « ترس برادر مرگ است»و کتابچه اش را امانت بمدت چند ساعت داد گفته اند 

در روز نتایج  ترس همه کتابچه را خواندم و تا که اندازۀ قدرت بود، حفظ کردم باز

پروفیسور خارجی که نام مرا تلفظ کرده نمیتوانست گفت کیست من گفتم من هستم، 

ل داده بود و تنها در صنف من مخیلی ها تحسین و آفرین کرد و برایم صد نمرۀ کا

 . صد گرفته بودم، دیگران کمتر از نود بودند

را برایتان حکایه  استاد پردیس عزیز اینک یک تعداد داستان های دوران پوهنتون

کردم، خدا کند که خودستایی و الف تصور نشود البته یک تعداد همصنفی های 

گرامی هنوز در قید حیات می باشند و آنچه را که گفتم با عجز و تقصیر اظهار میدارم 

 . که همه حقیقت داشت
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 :دارالمعلمین کابل یا برکت خانه معارف

من در طول عمر بفکر اول نمره گی نبودم، از آغاز صنف اول مکتب ابتدایی تا 

صنف دهم مکتب دارالمعلمین به دروس عالقمندی نداشتم، مخصوصاً در شروع 

مکتب که معلم پردل خان بدست من با چوب زد، چونکه دقیقۀ اول من بود که پای در 

عاً شاید کدام حرکت طفالنه بود مکتب نهاده بودم و هنوز گناه خود را نمیدانم، طب

بخاطریکه هنوز فرق بین خانه و رسمیات و آداب مکتب را نمیتوانستم بنمایم، در 

صنف هفتم مکتب اکثر مضامین را صفر میگرفتم، یکی اینکه سابقۀ دروس مکتب را 

در سر نداشتم و دیگر اینکه دور از والدین و فامیل بودم، گذشته از همه خورد سن نیز 

م و مخصوصاً که دو سه نفر از همقطاران من در آن وقت وفات یافتند اما در همه بود

وقت در خطاطی و نقاشی و کار دستی سرآمد بودم و هیچ یک از اقران با من 

 . نمیتوانستند در آن خصوص رقابت نمایند

در صنف دوازده هم بود که من منحیث یک نقاش خورد سال در میان استادان و 

رفی شدم، استادان ما زیاده تر از پروفیسوران ملل متحد بودند، در یکی از شاگردان مع

روزها یکنفر پروفیسور ملل متحد که نامش فراموشم شده است با یک نفر عکاس 

داخل صنف ما شد و از من عکاسی نمود و چند نمونه از پورتریت های ترسیم شدۀ 

اسی های بهتر بگیرند، دیدم که مرا عکاسی کرد و مرا بیرون کشیدند تا در آفتاب عک

یکی از همصفنان من که مسکونه فراه بود یک رسم عجیبی را در دست داشت و نزد 

پروفیسور به . پروفیسور آمد و گفت که من هم آرتست هستم، عکس مرا هم بگیرید

چند روز بعدتر پروفیسور گوپتا و . بسیار نرمی و مهربانی اورا دوباره به صنف فرستاد

فیسه شایق مبارز که ترجمان مضمون بهبود اجتماعی بود، برایم گفتند که در خانم ن

تعمیر ملل متحد در کابل عکس هایم با تابلوها در دیوار های دهلیز آن آویزان شده 

 . بود
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در دارالمعلمین کابل عموماً شاگردان بسیار الیق دروس را فرا میگرفتند، با آنکه 

و تنها کسانیکه . ن به پوهنتون برای آنها محدود بودالیق و زحمتکش بودند، چانس رفت

حق پوهنتون رفتن را بدست می آوردند آنها به امتحان کانکور جهت شمول پوهنتون 

 . مستحق شمرده میشدند

بیاد من می آید یک زمانی از کل مکتب دارالمعلمین شانزده نفر حق شمول را به 

پوهنتون بدست آورده بودند، در امتحان کانکور که از همه فارغان مکاتب گرفته 

میشد از اول نمره تا پانزده هم نمره در امتحان کانکور از شاگردان ویا بعبارۀ دیگر 

ر از فارغان حبیبه شانزده هم نمره کامیاب شد و فارغان دارالمعلمین کابل بود، یکنف

 . هفده هم نمره باز از فارغان دارالمعلمین بود

باید فکر شود که چقدر فرق بین اطرافی و کابلی در آن وقت ها در نظر گرفته 

میشد، فارغان دارالمعلمین کابل زمانیکه در پوهنتون شامل میشدند همۀ شان در دروس 

 . های خوب علمی ببار می آمدندخود کامیاب و شخصیت 

در همین سال تنها شانزده نفر از فارغان دارالمعلمین حق شمول را به پوهنتون 

داشتند و چنانچه که خواندید در جمع هزاران نفر از اول تا پانزده فارغ دارالمعلمین و 

و هفده هم باز از دارالمعلمین بود، ای کاش زمانی بیاید بدون تفاوت زبانی، سمتی 

 . والیتی هرکس حقوق خود را از روی لیاقت بدست بیاورد

جناب استاد شهرانی از شما خواهشمندم تا به حدی که حافظۀ تان یاری میدهد 

اسمای استادان تان را در هر مرحله ذکر نمائید، تا اسمای گرامی شان ثبت تاریخ 

 . گردد
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 فصل پنجم
 

 استادان در طول تحصیل استاد شهرانی یاسما
 

 : استادان دورۀ ابتدایی استاد شهرانی

استاد گرامی، مکرراً عرض میدارم چون در گفته های خود اسمای استادان دوره 

های مختلفه را یاد کردید، آیا میتوانید از روی حافظه ویا یادداشت ها که شاید داشته 

ۀ تان را نام بگیرید، البته این خواهش من بمفهوم باشید اسمای استادان دوره های مختلف

آنست که یکی از کارهای خوبی خواهد بود که اسمای گرامی استادان افغانستان باید 

 . زنده شود، دوم اینکه این کار بذات خود یک تاریخ می باشد

استاد شهرانی در این مورد از من یکی دو روز مهلت خواست و آماده نبود تا همه 

نامها را در آن واحد بگوید، و اینک یکی دو روز بعد اسمای استادان گرامی را که در 

طول سالهای متمادی استاد، صنفی استاد شهرانی بودند ویا اینکه در مکتب شان 

« معروف خاش»من و استادان مکتب ما در  استادان. تدریس مینمودند ذکر نمودند

 : یعنی مکتب ابتدایی که من در آن متعلم بودم

 ؛  (خداوند اورا غریق رحمت کند)از صفحات مشرقی  -پردل خان -1

 سرمعلم، بعدها سناتور، منشی سنا، مرد بزرگ بدخشان؛   -محمد هاشم واسوخت -2

 عباداهلل خان؛   -3

 نور محمد خان؛   -4

 علم؛  سرم -عبدالمعروف خان -5

 محمد مجتبی خان؛   -6

 مراد محمد خان؛   -7
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 عبدالبصیر وافی؛   -8

 محمد حیات خان پنجشیری؛   -9

 سرمعلم؛   -فضل هادی خان -11

 سرمعلم؛   -عبدالرزاق خان -11

 عبداللطیف خان؛   -12

 عبدالقدوس خان؛   -13

 عدالجبار خان؛   -14

 غالم حیدرخان؛   -15

 محمد امین مبشر؛   -16

 خدا دادخان یفتلی؛   -17

 رحمت اهلل خان؛   -18

 سید فقیر شاه خان؛   -19

 سید ابراهیم خان؛   -21

بیادم می آید که یک مفتش مکتب ما که از کابل رفته بود بنام محمد یوسف  -21

خان محسنی بود، از کوهستان شمالی که بعدها زمانیکه متعلم صنف دوازده 

بودم، وی معلم مکتب ابتدائیه عالءالدین کابل بود و من نزدش منحیث شاگرد 

میکردم و به تشویق وی کتاب راهنمای سواد آموزی را  تدریس آموزی کار

نوشته و نقاشی کردم و آنرا نزد خود نگهداشت، سالها بعد که من اهل مطبوعات 

شدم و شهرت یافتم توسط فرزندش آن کتاب را برایم طور تحفه فرستاد و البته 

انۀ شان در کتاب مذکور در نهایت درجه ضعیف و ساده بود، باری هم در خ

عبدالحبیب خان حامی فرزند یکی از ام و همصنفی  ریۀ کالل ها با دوستق

استادان معارف بنام عبدالواحد خان مهمان شدم و یک مشاعرۀ بسیار خوب در 

 بین ما رخ داد؛  
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مفتش دیگر معارف بنام محمد موسی خان بود که وی نیز از مردمان کوهستان  -22

 ت کرده بودم؛  شمالی بود، باری فرزند اورا در کابل مالقا

پدرم میگفت که مدیر معارف بدخشان یکتن از بزرگان چنداول کابل که  -23

عالم و دانشمند برجسته بود و نامش استاد محمد نادر سروری بود، کارهای 

بنیادی را در بدخشان انجام داده و وی مؤسس مکتب ابتدائیه درواز بود و اولین 

ام های دولت بیک، سید جان و فارغان آن مکتب که در کابل آمده بودند بن

 عبداهلل شیفته بودند؛  

این مرد جنت مکان در صنف دوازده هم استاد ما شد، و بعد از آن خصوصاً در ایام 

شاه محمد ولیخان »هجرت ارتباطات ما زیاد گردید و وی مقاله یی را در کتاب من 

نوشت و اسم مبارکش در کتاب « دروازی وکیل السلطنت اعلیحضرت امان اهلل خان

 . من با مقاله اش بچاپ رسیده است
 

 : ن مکتب متوسطه استاد شهرانیاستادا

 (: م1959)استادان مکتب متوسطۀ ابن سینا بدوران متعلمی من پیش از 
 

 سید محمد ایشان الحسینی الحنفی، خطاط معروف افغانستان؛   -1

محمد اسحق بدیعی، نقاش و استاد رسامی ما که جان خود را در هجرت در ایران  -2

عالیقدر نقاش از خویشاوندان استاد از دست داد، بعدها دانستم که این استاد 

سروری بودند این بزرگمرد پورتریت های بسیار زیبا ترسیم مینمود و تابلوهایش 

 در اخبارهای انیس و اصالح به چاپ میرسید؛  

 سلطان محمد خان، معلم حسن خط؛   -3

 حفیظ اهلل امین، مدیر مکتب؛   -4

این . اری، معاون تدریسی مکتب، بعدها مدیر همین مکتب شداحمد ضیاء تخ -5

بزرگمرد خدا که قریحۀ شعری هم داشت در مملکت دنمارک جان را به حق 
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برای این نگارنده بمانند یک پدر معنوی مهربان بود و مرا بسیار تشویق . سپرد

 کرده است؛  

 معلم ساینس؛  « سودر»نور محمد خان منگل مشهور به  -6

 معلم پشتو؛  « کپلی خان»خان مشهور به  محمد علم -7

معلم دری و حسن خط، بعدها بحیث استاد ( خوشنویس)محمد افضل بنووال  -8

 ؛  «دکتور»فاکولتۀ ادبیات با لقب 

 رین کالم و فی البدیهه؛  یمحمد غازی سالک، معلم لیلیه و فارسی، شاعر ش -9

 عبدالقدوس خان معلم عربی و میراث  -11

محمد اشرف خان معلم علوم دینی، که بوقت وفات یک همصنفی ما  -11

 عالءالدین از فراه سخت گریه کرد و خداوند اورا در بهشت برین جای بدهد؛  

گل رحمن حکیم، معلم ریاضی بعدها همصفی من در پوهنتون و در اخیر استاد  -12

 فاکولتۀ تعلیم و تربیه از شیوه کی کابل؛  

 علم دری؛  عبدالرشید خان عیسوی، م -13

 حاجی عبدالعظیم، معلم ریاضی؛   -14

فتح محمد منتظر، معلم علوم اجتماعی زمانیکه صنف سوم فاکولته بودم، جناب  -15

 منتظر اسستانت و ترجمان دکتور پیزارو بود؛  

محمد علم میران، معلم انگلیسی، بعدها استاد در فاکولتۀ تعلیم و تربیه، باالخره  -16

 وفات در امریکا؛  « ردکتو»مقیم امریکا، صاحب لقب 

 عبدالحق خان، معلم لیلیه؛   -17

 جمعه گل خان، معلم لیلیه؛   -18

 قیمت خان، سرمعلم لیلیه؛   -19

 میر وزیرالدین، معلم علوم ساینس؛   -21

 میر قیام الدین، معلم علوم ساینس؛   -21
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 ل دلیل، استاد ریاضی؛  قحضرت -22

 ، استاد ادبیات دری؛  «پدر»عبدالرسول مشهور به  -23

الب، استاد پشتو، بعدها این استاد در پوهنتون همصنفی من حضرت الدین ط -24

گردید و بعد از فراغت سالها برادر وار در یک حویلی حیات بسر میبردیم، وی 

 با فامیل خویش در کالیفورنیا حیات بسر میبرد؛  

 گدا محمد خان؛   -25

 خواجه صاحب، از کوهدامن، معلم هندسه و ریاضی؛   -26

 زر احمد خان، معلم لیلیه؛   -27

امیر محمد خان حسیب، سرمعلم لیلیه، بعدها شخص مشهور در کابل شد، مرد  -28

 خوش طبع بود؛  

 زمان الدین سرور، بعدها استاد فاکولته تعلیم و تربیه، استاد علوم اجتماعی بود؛   -29

 محمد اعظم حفی، استاد تاریخ و علوم اجتماعی، ادیب و سخنگوی؛   -31

 خان، معلم دری؛  امیر محمد  -31

 دین محمد صبور، معلم انگلیسی؛   -32

 حیدرخان، معلم انگلیسی؛   -33

مولوی فضل الهادی شینواری، این بزرگوار حافظ قرآن بود، بعدها مدرس در  -34

 درۀ پشاور، باالخره منحیث قاضی اقضات افغانستان تعین شد؛  

نیک بخت خان معلم قرآن کریم، این استاد جنت مکان در سمستر اول امتحان  -35

قرآنکریم بخاطریکه سواد خوب نداشتم مرا صفر داد و ناکام ساخت، اما در 

سمستر بعدی از نزدش ده نمره گرفتم که بلندترین نمره بود، خداوند روح 

 مبارکش را شاد داشته باشد؛  
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اجتماعی، این استاد در دارالمعلمین کابل هم شمس العابدین شمس، معلم علوم  -36

استاد من بود، بعداً استاد فاکولتۀ تعلیم و تربیه شد در آنجا نیز استاد من شد و در 

 اخیر منحیث معاون فاکولته نیز کار میکرد؛  

محمد محسن فرملی، معلم تاریخ و علوم اجتماعی، استاد فرملی، در  -37

اعی شد و بعدها در صنف اول فاکولته استاد دارالمعلمین کابل استاد علوم اجتم

علوم اجتماعی ما بود، باالخره وکیل شورای ملی از جانب مردم چارده انتخاب 

گردید، وی از مردمان بزرگوار وطن بود، خدایش بیامرزد در پشاور در غربت 

 وفات یافت؛  

ه مرد ـود، ای خدا این شخص چـمحمد علی خان معلم ساینس از غزنی ب -38

 ته یی بود؛ وارس

 محمد عثمان خان معلم انگلیسی از چارده؛   -39

 خیر محمد خان معلم پشتو؛   -41

 غالم ربانی خان از پغمان، معلم علوم اجتماعی؛   -41

 فضل حق خان؛   -42

داکتر قیام الدین راعی، بعدها استاد فاکولتۀ ادبیات، استاد دانشگاه استانبول،  -43

 افغانستان بود؛  سفیر افغانستان در چین، از نویسنده گان بزرگ 

 اکرم خان، معلم کیمیا؛   -44

 صالح محمد خان، معلم سپورت؛   -45

 موسی خان، از کشم بدخشان؛   -46

 محمد شاه خان از ریشخور، معلم علوم اجتماعی بود؛   -47

 حاجی فتح محمد از چاریکار؛   -48

 داود خان، معلم ساینس از پغمان بود؛   -49

 سلیمان شاه، از پکتیا سرمعلم لیلیه؛   -51
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ن یوسفی، بعدها استاد زبان و ادبیات دری در فاکولتۀ تعلیم و تربیه، به عبدالرحم -51

تشویق این استاد گرامی زمانیکه شاگردش بودم، رساله یی را در بارۀ حضرت 

 میرزا عبدالقادر بیدل نوشتم و آن رساله چاپ دیتو شد؛  

ک حاجی عبدالقدیر خان، معلم عربی، این استاد جنت مکان داستانی در بارۀ ی -52

 در خان آباد داشت و بما حکایه کرده بود؛  ( حیوان)شیر 

یک معلم دیگر در مکتب ابن سینا بود و نامش بخاطر نیامد و اصالً نام اورا  -53

 . نمیدانستم، دریشی آبی کم رنگ می پوشید و غالباً از تگاب ویا نجراب بود

وبا آنان مالزمین و خانه سامان ها، آشپزها و کارگران در مکتب زیاد بودند 

محشور نبودم و خواهرزادۀ یکی از خانه سامان ها که از کوهستان بود بنام محمد 

 . افضل با ما درس میخواند
 

 : اوضاع و فضای مکتب ابن سینا

در دورۀ مکتب متوسطه مسافرت، دوری از وطن، درس های مشکل بسیار تلخ و 

ناگوار بنظر میخورد، درین دوره اگر کسی تورکی زبان، نورستان زبان، پشه یی زبان، 

شغنی زبان وغیره می بود عالوه از زبان مادری شان باید زبان های دری، پشتو، عربی و 

اگرد مکتب متوسطه که بین دوازه و پانزده انگلیسی را هم میخواندند، گویا یک ش

 . سال میداشت باید با پنج زبان دست و پنجه میداد

بیاد من می آید که شادروان استاد احمد ضیاء تخاری مدیر معارف والیت 

فاریاب بود، در والیت فاریاب اکثراً تورکی زبانان حیات بسر میبرند، وی برای این 

ف مکتوبی فرستاد به مضمون اینکه باشنده گان نگارنده گفت که به وزارت معار

تورکی زبانان، استادان شان دری زبانان و پروگرامهای شان بزبان پشتو بود، آیا امکان 

دارد، راهی پیدا شود که شاگردان آموزش بهتر نمایند، استاد تخاری عالوه کرد که 

 . جواب من برطرفی من از مدیریت معارف بود و بس
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نا طوریکه گفته آمد دوست و رفیق داشتم بنام عالءالدین و آن در مکتب ابن سی

بیچاره را موتر زد و وفات یافت، دوست دیگر داشتم محرم علی، وی ناکام ماند و 

خارج شد، از جرم بدخشان دوست دیگر داشتم محمد ظاهر، شخص بی پروا و آزاد 

صدها شخص را می  اندیش بود، گفتند که مجاهدین اورا کشتند و البته در آن مکتب

شناختم و زمانیکه در صف نامهای متعلمین خوانده میشد بسی از آن نامها بیادم میماند، 

ماکه اطفال خورد سال بودیم، در ماه مبارک رمضان به امر ادارۀ مکتب روزه 

میخوردیم، اگر کدام یک از ما مریض میشدیم مادرهایمان بیاد می آمد و به گریه می 

 . شاگردان مکتب ابن سینا تقریباً به هزار نفر بالغ میشدافتیدیم، تعداد 

به ملیت عزیز هزاره و ملیت عزیز پشتون، آشنایی نداشتم در کابل با آنان آشنایی 

حاصل کردم و دوست های زیادی داشتم، در آن وقت ها ما مردم صفحات شمال را 

ت شمال را به تورکستانی میگفتند، همچنان کلمه دری مستعمل نبود، بعدها صفحا

 . ساختند« دری»عوض تورکستان صفحات شمال گفتند و مضمون فارسی را 

در مکتب ابن سینا ملیت های مختلف تشریف داشتند، هر کسی به هر زبانی سخن 

میگفت، اکثریت قاطع شاگردان اطرافی بودند و به فرهنگ کابل آشنایی نداشتند، پول 

ه معامالت و خرید و فروش به پول نقد نقد در اطراف بسیار کم بود در کابل هم

صورت می یافت ولی در اطراف مخصوصاً در قشالقها و دهات تبادلۀ جنس به جنس 

 . صورت میگرفت، لباس های ما اطرافی ها با لباس های کابلیان فرق داشت

ۀ مکتب ابن سینا در عین احاطۀ مکتب موقعیت داشت، سالون بزرگی بود که یلیل

یاد میگردید، بوقت نان شاگردان در لین ها ایستاده شده و انتظار بنام اتاق طعام 

شت نفر در اطراف یک میز می همیکشیدند، تا معلم لیلیه اجازه دخول را میداد، 

و پنجه که با خود می  قنشستند هرکسی از خود یک گیالس مسی داشت و یک قاش

به اندازۀ بی مزه  بردند، در غوری چهار شخص صرف غذا میکردند، سالند یا قورمه
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بود که نمیتوانستیم بخوریم این هم از غذاهایی بود که در اطراف به شکل دیگر 

 . بی مزه ترین خوراک ها عبارت از کدو و بادرنگ بود. خورده  میشد

تفریحگاه نداشتیم، فقط در میدان و صحن مکتب جای والیبال و فوتبال بود که 

ن امکان نداشت، در یک گوشۀ مکتب ابن بوقت باران گل آلود میشد و بازی کرد

مردم میگفتند که اصالً آن قلعه از « قلعۀ کلوخک»سینا قلعه یی وجود داشت بنام 

اجداد شادروان محمد سرور دهقان کابلی بود، سرور دهقان از نواسه های امیر تیمور 

پ از طریق میرزا الوغ بیک خان میباشد و من سوانح اورا در دیوانش نوشته و بچا

 . رسانیده ام

در مکتب ابن سینا ساالنه یک دست دریشی، دو جوره پیراهن و تنبان میداند و 

با خود می برد و میشست، آنان لباس های مارا « دوبی»کاالی مارا شخصی بنام بابه 

بدریای کابل می بردند و با چوب دست چرک کاال را پاک میکردند، گویا لباس ها 

ند، کاال را باالی سنگ میگذاشتند و با چوب بر سر آن می را بعد از اینکه تر میکرد

 . کوبیدند

صابون و جراب هم مطابق پروگرامها به شاگردان میدادند، یک جوره بوت 

هم برای ما ساالنه توزیع مینمودند، بوقت تیرماه بعد از خالصی مکتب سفریه « کفش»

 . میدادند و یک نفر کالنسال را نگران مقرر مینمودند

یکی از بی عالقه ترین شاگردان مکتب بودم، آرامی که در خانۀ خود داشتم من 

همه را از دست داده بودم، همه کارها را که در خانه دیگران میکردند درینجا باید من 

خودم انجام میدادم، جای خوابم را خود آماده میکردم، غذاهای لذیذ و پر از پروتین، 

 . هر دقیقه بیادم می آمدقیماق و مسکه و میوه های باغ مان 

آزادی روحی و جسمی من را که در بدخشان داشتم از دست داده بودم، به شکل 

یک جیره خور حیات بسر میبردم، اما اکنون که فکر میکنم حکومت آن وقت به خاطر 

 . تحصیالت، تسهیالت الزمه را تهیه میداشتند، غنیمت روزگار بوده است
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وجود داشت، حاال تنگه نام پول رایج « تنگه» در آن وقت ها پول سیاه بنام

مملکت قزاقستان می باشد و شاید هم این کلمۀ تورکی باشد، در کابل نام پول را 

گذاشتند، و روپیه شاید هندی میبود و پول « افغانی»میگفتیم، بعدها نام آنرا « روپیه»

می بود که در نوت « کله دار»میگفتیم و شاید بمفهوم « کلدار»پاکستان را ما افغان ها 

 . ها کله یا سر شخص بچاپ میرسید

سرک قیر یا اسفالت بجز از چند کیلومتر همه خامه بود، همه موترهای خورد را 

در روزهای رخصتی هرکس با وطنداران خود جمع میشدند یا در . تیز رفتار میگفتیم

جا قصه های وطن باغ بابر، داراالمان ویا جایهای دیگر جهت تفریح می رفتند و در آن

را میکردیم و از آن سخت لذت می بردیم، آببازی را در دریای کابل آموختم، بعدها 

آبباز خوب شدم و حتی در حوض بابرشاه که بزرگترین حوض های وطن بود آببازی 

 . مینمودم

در مکتب ابن سینا در حقیقت حیات مسافری را آموختم و بعد از فراغت بسی 

ه بود، در داخل مکتب ابن سینا مردم هر ملیت نامهای مختلف چیزها برایم عادی شد

داشتند، البته نامهای عمومی منظورم نیست، زیرا اکثریت قاطع نامهای مشترک دارند، 

اما بعضی نامهای بود که هرگز نشنیده بودم یکی از بچه ها که از شمال کابل بود نامش 

« خان آباد»داشت و نام یکی دیگر  نام« کلب علی»بود، یکی از بچه ها « سید مرسلین»

بود که نامش را غالباً ادارۀ مکتب تغییر داده بنام « زلزله»بود و یکی از بچه ها بنام 

 . گذاشتند« محمد نبی»

من به همه نامها، به همه ملیت ها، به همه زبانها و به همه رسم و رواج ها 

رگ سالی از تمام منسوبین عالقمندی خاص داشتم، از آن سبب بعد از نشو و نمو و بز

ملیت ها تقدیر میکردم و صدها دوست و رفیق صمیمی داشتم، در حالیکه من شخصاً 

 . در جامعۀ تورکی زبان بمیان آمده و همزمان تورکی و تاجیکی را آموخته بودم
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 : استادان من و استادان مکتب مان در دارالمعلمین کابل

استاد غالم علی آئین، استاد و مدیر مکتب، استاد آئین بعد از تحصیالت در خارج  -1

مدیر، استاد پوهنتون، رئیس مرکز تحقیقات پوهنتون، والی و وزیر شد، یکی از 

زبردست ترین شخصیت های وطن است، در نویسنده گی هم در جمع اول علماء 

رنیا در حالت مریضی حیات و از نویسنده گان بشمار می آید، اکنون در کالیفو

 ؛  (پردیس. م وفات نمودند 1115استاد آئین در سال . )بسر میبرد

حفیظ اهلل امین، استاد و مدیر دارالمعلمین، وی شخص ذکی و صاحب سواد عالی  -2

بود، بعد از داخل شدن به حزب کمونست های داخلی، حزب به دو شعبۀ خلق و 

دتای حزب کمونست را او قومانده داده پرچم جدا شد و او با خلقی ها بود، کو

بود، بعد از کامیابی بحیث وزیر خارجه، صدر اعظم و باالخره رئیس جمهور 

 افغانستان شد و توسط ببرک کارمل و روسها بقتل رسید؛  

عبدالمحمد شینواری، معلم ریاضی از تحصیل کرده گان امریکا، بهترین استاد،  -3

 ورا گفتند که در امریکا بدار بقا شتافت؛ مرد راستکار، جدی و با درد بود، ا

 غالم فاروق غلزی، معلم تعلیم و تربیه، در امریکا بدار بقا رفت؛  -4

بمقامات خوب معارف « دکتور»جمعه گل خان باندوال، معلم ریاضی بعداً با لقب  -5

د رامریکا بدار . کار کرد و رئیس تربیۀ معلمین شد و شخصیت عمدۀ معارف بود

 بقا شتافت؛  

استاد محمد کامل منور، معلم زبان و ادبیات دری، مرد با وقار و با غیرت و همت  -6

 و دانشمند بود؛ 

عبدالقدوس خان معاون اداری و گاهی هم مضمون دری را تدریس میکرد، از  -7

 پنجشیر بود؛  

 عبداهلل خان معاون اداری، از اهل پکتیا؛   -8

 سعدالدین خان، معلم لیلیه؛   -9
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 م لیلیه؛  دوست محمد خان، معل -11

استاد وزیر نظامی، استاد بیولوژی و مدیر دارالمعلمین کابل و مدیر اکادمی تربیه  -11

معلم بود، میگفتند که وی خواهرزادۀ محمد هاشم میوندوال صدراعظم افغانستان 

 است؛  

استاد محمد صدیق روهی، استاد زبان و ادبیات پشتو، از پکتیا، استاد روهی از  -12

های علمی بشمار میرفت، او مرد بزرگ، وارسته و حق برازنده ترین شخصیت 

دوست بود، باری رئیس پشتو تولنه شده بود، زبان دری را بسیار خوب میدانست، 

مشوق بنده در نوشتن و تحقیقات فولکلور ویا ادب عامیانه بود، خداوند غریق 

 رحمتش بسازد؛  

در، از اهل چنداول، محمد نادر سروری از استادان بزرگ، از نویسنده گان عالیق -13

معلم مضمون اساسات تعلیم و تربیه، وقتی هم مدیر معارف بدخشان بود، نگارندۀ 

شاگرد به »این سطور را فرزند معنوی خطاب میکرد و از روی لطف و مهربانی مرا 

خطاب مینمود او مرد با شکوه و عالم دینی نیز بود، وی مؤسس مکتب « از استاد

 درواز بدخشان است؛  

یسه شایق مبارز، ترجمان استاد فرانسوی که در ملل متحد کار میکرد، او دختر نف -14

استاد بزرگ جناب شایق افندی، سفیر مملکت بخارا در افغانستان بود، این استاد 

افندی هزاران شاگرد را در افغانستان تربیه کرده و مجلۀ آیینۀ عرفان را که بعداً 

زارت معارف به نشر میرسد تأسیس نموده بنام عرفان شد و تا امروز از  جانب و

است، همچنان او بنیانگذار دارالمعلمین مستعجل در کشور ما میباشد که بعداً بنام 

را که شادروان نفیسه شایق مبارز ترجمه  یدارالمعلمین یاد میگردد، مضمون

 یاد میشد؛  « بهبود اجتماعی»مینمود بنام 
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مرکز انکشاف دهات در گلزار، بعدها عظیم زایر، استاد علوم اجتماعی، مدیر  -15

استاد در فاکولتۀ تعلیم و تربیه، مرد با احتشام، نویسنده، مهربان به شاگردان، 

 نشانزن ماهر در شکار بود، خداوند اورا غریق رحمت فرماید؛  

عزیزالرحمن شمال، معلم انگلیسی، مرد معظم و نجیب، بعدها استاد و معاون در  -16

 ه شد، وفات در جرمنی، رحمت خدا بر او باد؛  فاکولتۀ تعلیم و تربی

 امان اهلل خان، استاد ریاضی مرد شریف و نجیب بود؛   -17

عبدالرزاق واصفی، استاد زبان و ادبیات پشتو، زمانیکه وی معلم پشتوی ما بود  -18

استاد محمد شاکر سامی پورتریت اورا از مقابل نقاشی نمود و بسیار فوق العاده 

رسم کرده بود، نگارنده از آغاز سکیچ استاد شاکر تا ختم تابلو حق دیدن و 

گوش را به استاد شاکر گفتم که  مشاهده را داشتم و باری هم یک نکتۀ مهم کنار

درست نمایند، آن تابلو یکی از تابلوهای خوب استاد شاکر بود، استاد واصفی از 

 کاکه های خوب قندهار بود؛  

سید سعدالدین هاشمی، استاد تاریخ این استاد بعدها استاد فاکولتۀ تعلیم و تربیه  -19

استاد هاشمی سالها  شد، رئیس فاکولته و بعدها معاون علمی پوهنتون گردید،

استاد این نگارنده بود، وی از جمع سادات کرام کوهدامن، مرد فاضل و با دانش 

جنبش »کتابهای زیادی را تألیف نموده، او کسی است که اولین بار کتاب 

را تألیف و بزیور چاپ آراست، خداوند نگهدارش وی « مشروطیت در افغانستان

 اکنون در لندن حیات بسر میبرد؛  

« صوفی»عبدالسالم خان، معلم کیمیا، بعدها استاد فاکولتۀ زراعت، وی مرا بنام  -21

 . خطاب میکرد

شد معلم ساینس بود، سالها استاد « دکتور»عبدالغفور غزنوی، بعدها صاحب لقب  -21

فاکولتۀ تعلیم و تربیه بود، مرد ذکی و دانشمند، عضو یونسکو در پاریس، فعالً در 

 پاریس حیات بسر میبرد؛  
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دستگیر پنجشیری، معلم زبان و ادبیات دری، معلم حق الزحمه یی بود، مرد  -22

دانشمند، محقق، نویسندۀ توانا، عضو فعال در وزارت مطبوعات، بعدها بوقت 

حکومت خلقی ها وزیر معارف، وزیر فواید عامه، محبوس، تألیفات زیاد دارد در 

 ه است؛  بارۀ یکی از کتابهایش این نگارنده تبصرۀ طوالنی کرد

 محمود سوما، معلم ساینس؛   -23

منصور هاشمی، معلم ساینس بخاطریکه بوقت قدرتش قتل های زیادی کرده بود  -24

 کشته شد؛  

 مسجدی خان، استاد الجبر و هندسه، به نسبت شعله یی بودن کشته شد؛   -25

مولوی محمد سعید خان، معلم علوم دینی، طوریکه در خاطرات در صفحات  -26

دیگر آورده شده است، آیات و احادیث کتاب بسیار ضخیم دینیات را همه از یاد 

کرده بودم و او آنقدر تشویق نمود و آنقدر از من خوشی نمود که تا کنون لطف 

 هایش را بیاد دارم؛  

گلیسی، بعدها استاد فاکولتۀ تعلیم و تربیه در محمد امیر کیفی، استاد مضمون ان -27

 شعبۀ انگلیسی فاکولته مذکور، فعالً در امریکا؛  

خانم فاطمه کیفی، بعدها عضو مؤسسه تعلیم و تربیه و استاد فاکولتۀ تعلیم و تربیه  -28

 شد؛  

 استاد متین، معلم انگلیسی بعدها استاد شعبۀ انگلیسی فاکولتۀ تعلیم و تربیه شد؛   -29

اسلم خان، معلم فزیک، این استاد کتابی را در قسمت فزیک نوشت، و  محمد -31

 تمام رسامی های کتاب را این نگارنده انجام داد؛  

گلبدین خان، استاد آرت، ابری سازی و مهارت های دستی چون پشتی سازی  -31

 وغیره را تدریس مینمود، چون معمر بود تقاعدش دادند؛  
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قاش، مرد نجیب، مهربان، نقاش بلند پایه بود استاد عبداهلل شهنواز، هنرمند ن -32

نقاشی تدریس مینمود، وی تا سالهای زیاد به تدریس هنر مصروف بود، اکنون 

 وفات یافته و خدایش اورا غریق رحمت نماید که مرد فرشته صفات بود؛  

استاد محمد شاکر سامی، این شخص از برجسته ترین نقاشان افغانستان بود، استاد  -33

یر دارالمعلمین کابل باری باین نگارنده فرمود که استاد شاکر اندکی نظامی مد

تکلیف روحی دارد ورنه او در جملۀ نقاشان اول مملکت می باشد، خداوند استاد 

وزیر نظامی را نیز ببخشد که در وقت فراغتم از صنف دوازده هم از جانب ادارۀ 

پورتریت آیتی بود، در  در استاد شاکر. ا برایم عنایت فرمودمکتب بخششی ها ر

سفارت مصر در کابل پورتریت جمال عبدالناصر را بحدی زیبا ترسیم نموده بود 

که گویی جمال ناصر زنده در چوکات نمایان میشود، من چون شاگر استاد شاکر 

محمود »بودم اورا پدر معنوی می شمارم، بخاطر احترام به ارواح وی کتابی را بنام 

تألیف کردم و طوریکه گفته آمد سه « یحضرت امان اهلل خانسامی پاشا مشاور اعل

بار بچاپ رسید، برادر استاد شاکر سامی جناب ماهر سامی می باشد که خطاط 

ماهر و شخصیت عالیقدر و در خصوص تألیف کتاب پدرشان با من یاری و 

همکاری نمود، پدرشان اصالً اهل مصر بوده برای معلومات بیشتر بدان کتاب 

 ه شود؛  مراجع

استاد غالم محی الدین شبنم غزنوی، این شادروان در صنف دهم مکتب  -34

دارالمعلمین استاد نقاشی ما بود، اصالً اهل غزنه و از هنرمندان با نام و نشان بود، 

بسیاری ترقی های من در هنر محصول تشویق برادرانه، استادانه و پدرانۀ او بود و 

انجام دادم، دو ( بحد توان)رایش خدمت من هم در زنده گی هرچه توانستم ب

برادر خورد و کالن بودیم، سالها در یک دفتر بودیم یک سفر نیم دنیایی را باهم 

صورتگران معاصر »طی کردیم، سوانح مکمل این استاد عالیقدر در کتاب 

 بقلم این نگارنده مرقوم است، عالقمندان بدان مراجعه فرمایند؛  « افغانستان
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امت، در آغاز معلم لیلیه، بعداً استاد زراعت، خداوند غریق رحمتش عبدالقیوم ص -35

کند، مرد با احتشام و مبارکی بود، همت بلند داشت و غیرتمند بود، هنوز دندان 

طالیی اش که بوقت سخن گفتن هویدا میشد، بیادم مانده است، خلقی ها اورا به 

 شهادت رسانیدند؛  

ن در صنف دهم، پیش از آن مدیر مکتب استاد راز محمد خان زارع، استاد م -36

زراعت، مرد مسلمان و صوفی بجا رسیده بود، در یونیورستی پشاور هردو یکجا 

بودیم، یک دیوان کوچک تصوفی از او بیادگار مانده است، مرد پر هیبت وبا 

وقار بود، مریدان زیاد داشت، مراجعین زیاد بحضورش بخاطر گرفتن دعا می 

یا رحلت نمود، خداوند غریق رحمتش سازد، مقاله یی را در آمدند، در کالیفورن

 باره آن بعد از وفات او به نشر سپردم؛  

 مستر جونز، معلم انگلیسی ما از مملکت انگلستان، نورستان شناس بود؛   -37

در . یک خانم امریکایی در صنف دهم استاد انگلیسی ما بود، نامش را بیاد ندارم -38

تصاب کرده بودیم، محمد عثمان نژند معاون مکتب یکی از روزها بمقابل وی اع

 بر سر همۀ ما هم صنفان قهر شد؛  

سلطان عزیز سلطانی، استاد زبان و ادبیات دری، بعدها مأمور وزارت معارف و  -39

 مدیر دارالمعلمین کابل شد؛ 

 حمیداهلل ویدا، استاد زبان و ادبیات دری؛   -41

زده هم، مأمور ملل متحد بود من استاد محسنی، از فراه ترجمان ما در صنف دوا -41

 یک پورتریت پنسلی اورا ترسیم کرده بودم؛  

 مستر خلف، اصالً اهل فلسطین، پروفیسور در ملل متحد و استاد ما بود؛  -42

مستر گوپتا، از هندوستان، پروفیسور در ملل متحد وی یکی از مهربان ترین  -43

ند مردینه او میباشم، استادان دوران شاگردی من است، او فکر میکرد که من فرز

در زنده گی یک دختر داشت که غالباً یک سال خورد تر از من بود، بعضی 
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روزها مرا با خود بخانه اش میبرد، بمجردیکه با دخترش روبرو میشدم هم وی و 

هم من از همدیگر خجالت میکشیدیم، من هنوز هجده ساله گی را تمام نکرده 

هربانترین استادهای من بود، ای کاش در زنده بودم، دکتور گوپتا از خوبترین و م

 گی یکبار دیگر اورا میدیدم، ولی یقیناً سالها پیش وفات یافته خواهد بود؛  

مستر بهات، غالباً هندوستانی بود، از پروفیسوران ملل متحد و استاد ما بود  و  -44

 جناب محسنی ترجمانش بود؛  

 ی های نابکار اورا شهید کردند؛ قاری محمد ابوبکر، استاد ریاضی و هندسه، خلق -45

محمد اعظم عبیدی، استاد تعلیم و تربیه، بعدها مدیر دارالمعلمین کابل، گفتند  -46

که وی خواهرزاده پژواک بزرگ عبدالرحمن پژواک میباشد، داستان نویس بود 

 در جرمنی وفات کرد؛  

ۀ تعلیم شمس العابدین شمس، استاد علوم اجتماعی، بعدها استاد و معاون فاکولت -47

 و تربیه، در آغاز معلم مکتب ابن سینا نیز بود؛ 

 محمد جان خان، از چاردهی کابل بود؛  -48

 عزیزالدین خان، معلم بیولوژی بود؛  -49

مرد نجیب و حلیم و مهربان که « استاد گلجان»استاد گل محمد خان مشهور به  -51

متش نقل مجلس استادان و از تحصیل یافته گان تورکیه بود، خداوند غریق رح

 کند، وی از همدوره های دکتور عبدالغفار کاکر در تورکیه بود؛  

محمد محسن فرملی، معلم تاریخ و تعلیم و تربیه، از چاردهی کابل، بعداً استاد  -51

فاکولتۀ تعلیم و تربیه، وکیل چاردهی، وفات در پشاور، شخص مؤلف و نویسنده 

 توانایی بود مهربان و رفیق شاگردان، مرد نهایت درجه اجتماعی بود؛  

د بزرگ، دانشمند اهل مر« دکتور»پاینده محمد سرهنگ، استاد تاریخ، بعدها  -52

مطالعه، دوست و مهربان، اصالً اهل قندهار باشندۀ چارده، یا نزدیک های قلعۀ 

فاضل بیک، وی از محترم ترین استادان دارالمعلمین بود، بعدها استاد فاکولتۀ 
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از تصادف بد در آوان جوانی در زیر حریقی گرفتار شد . ادبیات، مرد بی همتا بود

سوخت، ماه ها بعد اندکی شفا یافت، ولی آن چهرۀ زیبا  و سر و رویش در آتش

   .و خوشرویی خود را از دست داده بود

می گویند که آن شاه شاهان، استاد استادان، عیار عیاران را خلقی ها از طریق زهر 

دادن بجانش خاتمه دادند من به آن استاد و پدر معنوی خویش محبت خاص 

سواالت من در صنف گوش فرا میداد و جواب داشتم و افتخار میکردم که به 

های قناعت بخش را در تاریخ برایم ارائه میفرمود، باری استاد فرملی برایم فرمود 

که استاد سرهنگ در خانۀ خود یک کتابخانه مجهز داشت، برادرش شیرمحمد 

همدورۀ مکتب من بود، خداوندا سرهنگ بزرگ را در بهشت برین جایش بده 

  ؛ لی استکه او شهید اع

یک استاد چینایی که نامش را هیچ یک از همصنفی ها هرگز یاد نگرفتیم  -53

ترجمانش استاد عظیم زایر بود، این چینایی نیز بمانند دیگر پروفیسوران ملل متحد 

در صنف دوازده هم برای ما تدریس میکرد، گاهگاهی از چین و نظام کمونستی 

 . تکرار مینمودبخوبی یاد میکرد، و این کار را بار بار 

من عادت داشتم و هنوز هم دارم که تکرار زیاد مرا رنج میدهد، همینکه چیزی را 

آموختم چیزهای نو تری را میخواهم بیاموزم، لذا از تکرار این پروفیسور اندکی 

خسته گردیده به استاد عظیم زایر که از کوهستان بود بزبان دری گفتم که همه 

ینک شما مدیر همین مرکز میباشید لباس های خوب پروفیسوران ملل متحد که ا

و نو می پوشند چونکه از ممالک کمونستی نیستند و این استاد چینایی ما از 

روزیکه چند ماه پیش استاد ما مقرر شده و به صنف ما می آید فقط یک دریشی 

زرد کم رنگ نا اتو را می پوشد، اگر کمونیزم به نفع  همه باشد و اقتصاد مملکت 

را خوب بسازد چرا این استاد که پروفیسور است حتی توان یک دست دریشی را 

 . ندارد که از بازار خریداری نماید
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استاد عظیم زایر بفکر اندر رفت و بعد از سنجش برایم گفت این سوالت را اکنون 

ترجمه نمیکنم ولی فردا حتماً این سوال را بکن و سوال خوب است، چون فردا 

ا در محضر همصنفی ها ارائه داشتم پروفیسور سخت وارخطا شد و شد آن سوال ر

نتوانست جواب بدهد، ولی بعد از آن از توصیف کمونیزم و چین صرف نظر 

 . کرد

متذکر باید شد که ما در صنف  دوازده هم برای چند ماه در دهکدۀ گلزار 

صارف چهار آسیا، دروس مربوط به انکشاف دهات را میخواندیم، و م( گالزار)

آن پروگرام همه از طریق ملل متحد اجرا میشد، و از آن سبب پروفیسورهای 

 مختلف برای تدریس به صنف ما می آمدند؛  

 محمد عثمان نژند، معاون تدریسی دارالمعلمین و معلم پشتو بود؛  -54

 شیر محمد خان، معلم پشتو، غالباً ترابی تخلص مینمود و بطور مؤثق نمیدانم؛   -55

، اصالً مالزم البراتوار های بیولوژی و کیمیا اما مرد با تجربه و جالل شاه خان -56

تمام تجارب کیمیاوی را بصورت درست میدانست و بارها به شاگردان عوض 

 استاد تجارب عملی و علمی کیمیا را تدریس مینمود؛  

غورزنگ خان، استاد سپورت، من که در سپورت چندان عالقۀ زیاد نداشتم از  -57

ندام در تیم هاکی شاملم ساختند، لباس ها را دادند و چوب هاکی روی قواره و ا

بازی را نیز، به هر یک اعضای تیم طور امانت میدادند در روز اول هاکی بازی 

چوب هاکی را به شدت زدم در زمین خورد و شکست، استاد غورزنگ بر سرم 

د احتیاط خیلی ها قهر شد، روز اول مرا معاف کرد و اخطار داد که دوباره بای

نمایم، روز دیگر متأسفانه باز چوب هاکی را به اثر ضربۀ شدید شکستاندم، چون 

چوب هاکی بازی از خارج وارد میشد و قیمتی بودند، استاد غورزنگ به نهایت 

درجه بر سرم عصبی شد و مرا از تیم خارج ساخت و دلچسپ این بود که در 

از طرف مکتب ها از حضور  هنگام جشن استقالل باید هر تیم در رسم گذشت
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پادشاه در ستدیوم چمن حضوری طور نمایشی با کاال های مخصوص میگذشتند، 

استاد غورزنگ بازهم مرا بخاطر داشتن اندام هاکی بازی در آن رسم گذشت 

برد، استاد غورزنگ مرد مبارکی بود اگر وفات یافته باشد خداوند غریق رحمتش 

 . کند

پورت داشتیم از سرزمین کابلستان، چون هیچ وقت یک استاد دیگردر مضمون س -58

نام اورا نشنیده بودم، نامش را نمیتوانم بنویسم یکی از روزها حفیظ اهلل امین در 

صنف ما گفت که در یک میله استادان که در آن استاد احمد ضیاء تخاری نیز 

مد اشتراک داشت این معلم سپورت که تنومند و دارای قد بلند بود اورا با اح

ضیاء تخاری در کشتی گیری انداختند، احمد ضیاء تخاری که دارای قد کوتاه و 

تنومند بود بزودی استاد سپورت را بزمین زد ولی استاد سپورت گفت نه این بازی 

ما به حساب نمیرود و بار دیگر میگیریم استاد احمد ضیا بار دوم اورا به شدت 

مکتب همه در خنده شده و اورا تحسین زیادتر از اول بزمین زد و مجلس استادان 

 ها دادند؛  

استادان تدریس آموزی ما چندین شخص بودند که من با سه نفر از آنان محشور  -59

بودم، شادروان استاد عبدالغفور رحیل، که در بارۀ وی دو مقاله نوشته و بچاپ 

رسانیده ام، دوم استاد محمد یوسف محسنی از کوهستان که ذکر خیر او درین 

سوم استاد عبدالقدوس خان که بعدها بدورۀ معلمی من در . وشته آمده استن

دارالمعلمین او نیز منحیث معلم دارالمعلمین مقرر شده بود، ناگفته نماند که بوقت 

معلمی من در دارالمعلمین استاد شیر محمد ترابی معلم پشتو و همین موالنا 

خوشگویی ها میکردند ، از عبدالقدوس خان با این شاگرد شان بسیار مزاح و 

 . حیات و ممات هردو بزرگواران هرگز خبری نیست مارا
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 : خاطرات دورۀ لیسه

خاطرات من در دارالمعلمین کابل زیاد است، اگر همه را بنویسم، باید ماه ها را 

در بر بگیرد درین دورۀ تحصیل صدها همصنفی و غیر همصنفی را می شناختم، 

 . نامهای هم مکتبی ها را میدانستم، جمله استادان را بنام شان شناخته بودم

مسافرت بدست آورده بودم، همه در این دورۀ لیسه عادت زنده گی را در لیلیه و 

ساله در زمستان بدیدار فامیل مؤفق میشدم، با آنکه رفت و آمد ببدخشان شش تا هفت 

ان در دارالمعلمین گاهگاهی باهم نشست داشتیم و از یروز را در بر میگرفت، بدخشان

 . وطن یا زادگاه مان حکایات زیاد می کردیم

ؤسس و رئیس حزب سازا مشهور به اگرچه با محمد طاهر بدخشی که بعدها م

در مکتب ابن سینا آشنایی حاصل کرده بودم، درین دوره گاهگاهی به « ستم ملی»

همرای وطنداران اورا میدیدیم، من هرگز و ابداً در حزب وی داخل نشده بودم، ولی 

بخاطریکه شخصیت دانشمند و معلومات زیاد در سیاست، ادبیات و تاریخ داشت از 

د برخوردار بود، چند سال پیش ارتباط خویش را با وی در یکی از سایت ها احترام زیا

نوشتم یکی از بدخشانیان در بارۀ نسب او با من مخالفت نشان داد، در حالیکه من در 

 . تاریخ حیات خود هرگز از حقیقت نویسی بدور نمیروم

بری  استاد عبدالمحمد شینواری که در صنف دهم استاد ریاضی ما بود از سفر

سردار محمد داودخان بر علیه پاکستان سخت انتقاد میکرد و میگفت که صدها افغان 

را پاکستانی ها بقتل رسانیدند و خانه های مردم را خراب کردند، ولی رادیو کابل آن 

موضوعات را پنهان میکرد، وی از بزرگان وطن ما بود، آنقدر حقیقت گوی و 

افت نمیشد، میگویند که آن بزرگوار در امریکا راستگوی بود که اگر بگویم نظیرش ی

 . وفات کرده است

در دورۀ لیسه به خواندن ناول سخت دلبسته گی داشتم، مجالت را میخواندم، در 

صنف دوازده هم عالقمند به تصوف و فلسفه شدم، اندک اندک آثار روسو و 
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فر داشتم، موریس میترلینگ را مطالعه میکردم، در نقاشی و تاریخ عالقمندی وا

 . مخصوصاً نقاشی که همه کتابچه هایم پر از رسامی بود

در دوره های ابتدائیه و متوسطه خودرا یک متعلم غبی، ناالیق و تنبل احساس 

میکردم اما درین دوره دانستم که استعداد دارم و هر آنچه را بخوانم میدانم، طرز درس 

 . خواندن را کسی برایم تعلیم نداده بود

ی و فزیک عالقمندی بصورت قطع نداشتم، فزیک و ریاضی را در ریاض

میخانیک ویا پخپو میکردم و در حافظه می سپردم، اگر سواالت امتحان خارج از 

فضایی  هندسۀ درس میبود آنرا نمیتوانستم حل کنم، در هندسه عالقمند بودم مخصوصاً

دیث در کتاب که رسم های آن بسیار خوشم می آمد آنچه که آیات متبرکه و احا

های دینیات بود با شأن نزول و معنی حفظ کرده بودم، سوانح شعرای دری و پشتو را 

حفظ داشم، ولی بوقت امتحان همینکه میدانستم نمرۀ کامیابی را بدست می آورم 

بزودی پارچۀ امتحان را به استاد تسلیم میکردم و معموالً در صنف اولین کسی بودم که 

 . اولتر جواب میدادم و در فکر گرفتن نمرۀ بلند نبودمپارچه ها را از همه 

در این دوره جوان شده بودم همصنفی های خود را دوست میداشتم و رفاقت 

های برادری با ایشان داشتم، سید عزیز اهلل سادات، سید محمود، غالم جیالنی، سید 

ری، اختر محمد جان، نعمت اهلل، محمد اهلل دوران، مال خدایرحم مشهور به مالی قندها

امیل، برهان الدین حساس، ذبیح اهلل، محمد ظاهر، خدایقل، خیر محمد، کمال الدین، 

محمد جان، قربانعلی، قنبر علی، عبدالغنی، محمد وسیم و یکتعداد دیگر همصنفی 

 . هایم بودند

در یکی از شب های که سید محمود اندکی جوان مجذوب بود، بخواب خود 

بلند چیغ زد، همه فکر کردیم که زلزله است و خواب و ناخواب ترسیده بود و بآواز 

همه از چپرکت ها پریده به میدان مکتب برآمدیم، بعد از اینکه پس به اتاق آمدیم 

یک همصنفی ما که بمانند یک فیل جسیم بود سر خود را در زیر الماری که سوراخ 
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وچک پنهان شود، کوچک داشت میخواست آنجا خود را باندازد و در آن سوراخ ک

 . دیدیم که او هنوز در خواب است اورا بیدار کردیم

دوران لیسه ما دوران روی لچی و آزادی زن بود، زنها را گاهگاهی میدیدم که با 

شوهرهایشان در گردش اند یا دو یا سه زن باهم در راه ها روان می باشند و ما به 

 . دیده بودیمحیرت میرفتیم و چهره های خانمهای کابل را کمتر 

یکی از روزها در دارالمعلمین کابل خانم پروین خواننده معروف را دعوت نموده 

گل »بودند، تا در مقابل جوانان دارالمعلمین کابل آواز خوانی بنماید، وی خواندن 

را خواند با آنکه وی از همه « یک دو سه دسته سنبلی بخرید -فروشم ز من گلی بخرید

بمراتب معمر بود، اکثر شاگردان در عشق مؤقتی وی گرفتار شدند جوانان دارالمعلمین 

بانوی »زمانیکه رئیس عمومی اتحادیۀ هنرمندان بودم این خانم قهرمان وطن را لقب 

 . دادیم« اول موسیقی

روزی در یک درام در پوهنی ننداری خانم نورتن را در حال هنرنمایی دیدیم 

د بود، آن خانم خانم شریف و نجیبی بود که فکر میکردیم زیبا تر از وی کسی نخواه

از جمله قهرمانان زن در تیاتر بشمار می آید و او خواهر گرامی زلیخا نورانی بود و 

استاد زلیخا نورانی را زمانیکه آمر فاکولتۀ هنرهای زیبا بودم منحیث استاد شعبۀ تیاتر 

 . رسماً مقرر نمودم

همدوره های ما میخواستند معلم  بوقت فراغت از مکتب دارالمعلمین بسی از

شوند به اطراف بروند و در نزدیک خانه هایشان معلم شوند و هدف از خواندن در 

دارالمعلمین کابل معلم شدن بود و واقعاً دارالمعلمین کابل هزاران معلم را در جامعۀ 

افغانستان تربیه کرده است، بسی از شخصیت های بزرگ افغانستان از همین مکتب 

غ التحصیل شده اند، زمانیکه مسایل سیاسی و احزاب بمیان آمد، اکثراً خلقی ها از فار

تحصیل یافته گان همین مکتب بودند و آنان در والیات مربوطه شان اثر انداخته 

 . بسیاری را خلقی تربیه مینمودند
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بدبختانه تاریخچه دارالمعلمین کابل که پر اثرترین دستگاه معارف در افغانستان 

د تا کنون نوشته نشده است، بزرگانی چون شادروان پروفیسور غالم حسن مجددی بو

منحیث معلم و بعداً مدیر آن مکتب بود، بقرار شنیده گی دکتور عبدالقیوم خان که 

ش دبعدها وزیر داخله شد هم مدیر مکتب بوده است، وی خانم امریکایی داشت و خو

استاد شایق افندی، داکتر عبدالغفار کاکر و در این اواخر در امریکا بدار بقا شتافت، 

بسی دانشمندان بزرگ در دارالمعلمین کابل استاد بودند و فارغان آن نیز شخصیت 

 . های شهیر مملکت شدند

خاطرۀ آخرین من چنین است که یک همصنفی داشتم که در ابن سینا همصنفی 

اشت و راه نرم ساختن من بود نامش عبدالغنی از غزنی بود، وی بسیار زبان شیرین د

استادها را میدانست، خودش بسیار ناالیق ولی زبان باز و هوشیار بود، هر سال ما سه 

امتحان میداشتیم، امتحان اول همه تقریری بود، در امتحان اول عبدالغنی اول نمره شد 

و نمره های عالی گرفت، در سمستر دوم چون تحریری بود در همه مضامین ناکام ماند 

امتحان ساالنه هم تحریری و هم تقریری بود، در تحریری ناکام میشد و در  و در

 . تقریری کامیاب، باالخره همان سال در صنف دهم ناکام ماند

یک همصنفی دیگر داشتیم بنام قنبرعلی، وی شخص بسیار جدی بود اورا در 

ویی آمر آغاز صنف دهم کپتان مؤقتی ساختند، آنقدر بر سر ما دکتاتوری میکرد که گ

ما باشد، حتی بعضی ها را لت و کوب میکرد چون جوان الیق نبود در سمستر دوم 

ناکام ماند، قربان علی همصنفی بسیار عزیز ما بود که گفتند وقتیکه بوطن رفت آنجا 

 . وفات یافت
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 : استادان من در فاکولتۀ تعلیم و تربیه و استادان دیگر فاکولتۀ مذکور
 

در فاکولتۀ تعلیم و تربیه که جدید ( م1962)من عنایت اهلل شهرانی در سال 

التأسیس بود، نامم که در لست مشمولین اول تحریر یافته بود بعد از کامیابی از امتحان 

کانکور شامل شدم و از اولین فارغان آن فاکولته نیز بشمار می آیم و چنانچه باید 

نوشتم و البته از « ریخچۀ فاکولتۀ تعلیم و تربیهتا»گفت که کتاب کوچکی به عنوان 

 . روی حافظه بود و در کابل بچاپ رسید

پوهاند استاد غالم حسن مجددی مؤسس فاکولته، رئیس و استاد تعلیم و تربیه و  -1

 تاریخ و فلسفۀ تعلیم و تربیه؛  

ها داکتر رسول تره کی، استاد روانشناسی، بعدها رئیس مؤسسه تعلیم و تربیه و بعد -2

والی کابل، استاد محمد فاضل صاحبزاده خسروی با وی اسستانت بود، عالوه از 

 . آن مارا درس دری میداد

زمانیکه داکتر تره کی رئیس مؤسسه تعلیم و تربیه بود، کسی مرا گفت که مؤسسه 

یکنفر نقاش ضرورت دارد من بحضورش رفتم و گفتم میخواهم بالمقطع رسامی 

و گفت برو در آن سر میز بنشین یک بچه را در حال نمایم، طرفم نگاه کرد 

دویدن ترسیم کن، من آن کار را بقلم پنسل بسیار زیبا نقش کردم، وقتیکه 

بحضورش بردم به رسم نگاه کرد و بر من دید، گفت اینک تو یک بچۀ هزاره 

گی را رسم کردی، تورا وظیفه نمیدهم، خدایش بیامرزد بمرض سرطان گلو 

 خانم امریکایی داشت؛   وفات یافت، او

داکتر محمد صدیق در صنف اول فاکولته استاد مضمون ساینس ما بود، بعدها  -3

آمر فاکولته و باالخره رئیس فاکولته شده بود، معاون پوهنتون و وقتی هم والی 

والیت سر پل بود، به نسبت اینکه داکتر صدیق خان مرا منحیث اسستانت در 

از نزدش متأثر بود و باز چون استادم بود گاهگاهی وقت فراغتم مقرر نکرده بود 
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به سالمش میرفتم یک روز میخواست از احوال گرفتنم خوشی نشان دهد گفت 

کلمۀ صیب عبارت از صاحب، تکیه کالم او « وفا از پهلوی دیوانه خیزد»صیب 

 : بعضی اشعار ناب را بیاد داشت یکی از آن فردهای انتخابی او اینست. بود
 

 طـرت جلـــوه یی دارد جمالش ساده چون آهوز ف

 زلفش شانه میخواهد نه چشمش سرمه در صحرا نه
 

خداوند اورا غریق رحمت کند، می گویند که وفات یافته است، مدتی بعد از 

ریاستش طی یک رقابت منحیث استاد فاکولته که در میان کاندیدان کامیاب شده 

  بودم مقرر شدم و کدام عقده یی ندارم؛ 

 داکتر یاسین صاعد، استاد ریاضی فعالً در امریکا اقامت دارد؛   -4

داکتر لبورد، استاد الجبر با اسیستانتی استاد صاعد بود، در روز امتحان ساالنۀ ما  -5

دکتوز عبدالغفار کاکر که رئیس فاکولتۀ ساینس بود به صنف ما آمد، دکتور 

داکتر لبورد انتقاد کرد  کاکر دکتور ریاضی و الجبر بود وی در یکی از سواالت

و گفت که باید نه به آن شکل و این شکل باشد، هردو تختۀ بزرگ صنف را با 

تباشیر دو نصف کردند و یکساعت مناقشۀ روی تخته شان دوام کرد، متأسفانه 

استاد کاکر بخطا رفته بود و چون متأثر شد از صنف بیرون رفت و ما آغاز به 

 نوشتن جوابها کردیم؛  

لعلی کنداری، در صنف اول فاکولته استاد پشتو بود و اصالً انگلیسی تدریس عبدا -6

میکرد، بعدها رئیس فاکولتۀ تعلیم و تربیه شد، در روز امتحان پشتو یک همصنفی 

ما بنام عبدالرزاق باالی استاد کنداری تفنگچه کشید و همه گی ما از آن کار 

 یدانست؛  متأثر شدیم، عبدالرزاق از کابل بود و پشتو نم

داکتر عبدالغفور غزنوی، استاد شعبۀ ساینس فاکولتۀ تعلیم و تربیه بود، بعدها عضو  -7

 یونسکو شد؛ 
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داکتر احسان انتظار، استاد مضمون انگلیسی، باری منحیث رئیس دارالتألیف فعالً  -8

 در امریکا حیات بسر می برد، به زبان انگلیسی کتابها تألیف کرده است؛  

 محمود سوما، استاد ساینس بود بعدها بوقت خلقی ها وزیر تعلیمات عالی شد؛  -9

منصور هاشمی، استاد شعبۀ ساینس، بوقت خلقی ها وزیر آب و برق شد، بعد از  -11

کامیابی مجاهدین بخاطریکه بوقت والیتش یکی از قاتالن بزرگ بود در صحن 

 ولین کشته شد؛ فاکولتۀ تعلیم و تربیه توسط یکی از بازمانده گان مقت

عبدالسیمع حمید، منحیث ترجمان در مضمون اداره و تعلیم و تربیه و رئیس تربیۀ  -11

 معلم وزرات معارف بود؛  

بزرگ تکیه خانه ها، بوقت خلقی  ناستاد حسین نهضت، استاد زبان دری از مبلغا -12

ها بدرجۀ رفیع شهادت رسید، در بارۀ این بزرگمرد مقالۀ مفصل به تأیید الحاج 

 لیل اهلل امین نوشتم و در جریدۀ لمر بمدیریت لودین در کانادا بچاپ رسید؛  خ

   ( پردیس. این استاد در کانادا وفات کرد) پوهاند محمد امین، استاد پیداکوژی؛ -13

عزیزالرحمن شمال، استاد فاکولته در شعبۀ انگلیسی معاون فاکولتۀ تعلیم و تربیه،  -14

 ام خاص برایش داشتم؛  وفات در جرمنی مرد بزرگ بود و احتر

برهان، استاد زبان و ادبیات انگلیسی، مرد مبارک، مهربان،  اسماعیلداکتر محمد  -15

دلسوز و دانشمند بود، زمانیکه مرا از رفتن به امریکا مانع شدند، خیلی ها متأثر 

شده بود و همدردی نهایت عمیق نشان میداد چونکه میدانست آن سکالرشیپ 

موازین حق مشروع من بود و سکالرشیپ را در رقابت برده بودم، خالف همه 

علمی مانع رفتن من به امریکا شده بودند، استاد برهان در امریکا حیات بسر می 

 برند؛  

 ولی محمد رحیمی، استاد ریسرچ، مرد محترم و خاموش دارای علمیت بلند بود؛  -16

داکتر سامویل پیزارو، استاد تعلیم و تربیه در صنف ما گفته بود که سی جلد  -17

 ته است؛  کتاب تعلیمی را در امریکا نوش
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 فتح محمد منتظر، ترجمان داکتر پیزارو بود؛  -18

 محمد کبیر سروری، استاد مضمون اداره و ترجمان مستر شارپ بود؛  -19

 مستر شارپ، استاد مضمون اداره، وی به فال و خواندن کف دست معتقد بود؛  -21

 داکتر ظاهر وهاب، استاد تعلیم و تربیۀ مقایسوی و ترجمان داکتر پلزبری بود؛  -21

افکار »در یک وظیفه خانگی جناب داکتر وهاب رساله یی را زیر عنوان من  -22

نوشتم و بسیار تقدیر شدم، ظاهر وهاب فعالً استاد یکی از « تربیتی شوپنهاور

 یونیورسیتی های اوریگان میباشد؛  

 داکتر پلزبری، استاد تعلیم و تربیۀ مقایسوی ؛   -23

مضمون حفظ الصحۀ محیطی داکتر برنا افغان، ترجمان پروفیسور خارجی در  -24

بود، داستان نمره گرفتن خود را درین مضمون شرح داده ام، نام پروفیسور 

 خارجی را بیاد ندارم؛  

حکیم هاللی، استاد مضمون پشتو، داستان امتحان این استاد را نیز تحریر کرده  -25

 استاد هاللی بسیار عالقمند کمونیزم بود؛  . ام

و ادبیات پشتو ، میگویند که وی فرزند پاینده محمد عبدالرزاق زهیر، استاد زبان  -26

 ؛  بود زهیر

   ؛یفتلی، ترجمان در تعلیم و تربیه غالم جیالنی -27

قاسم هاشمی، استاد تاریخ مرد محترمی بود و در ورجینیا سال گذشته وفات  -28

 یافت؛  

 استاد عظیم زایر، استاد انتراپالوژی و سوسیولوژی بود؛  -29

 والتر ییگر، استاد مضمون جغرافیه بود؛  -31

 هاشم رحیمی، استاد روانشناسی بود؛  -31

پوهاند سید سعدالدین هاشمی، بعدها رئیس فاکولتۀ تعلیم وتربیه و معاون علمی  -32

پوهنتون کابل، مؤلف کتاب های زیاد است، از بزرگان عالیقدر پوهنتون کابل و 
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عالیقدر تبصره نموده و بچاپ  معارف افغانستان بود، به دو کتاب این استاد

 رسانیده ام؛  

 شمس العابدین شمس، استاد تاریخ و جغرافیه، معاون فاکولتۀ تعلیم و تربیه بود؛  -33

خانم ادن نیبی، استاد انگلیسی، این خانم یکی از قشنگترین دختران پیسکور  -34

زدواج امریکایی بود، فعالً استاد یکی از پوهنتون های امریکا و با ریچارد فرای ا

 کرده است؛ 

استاد عبدالغفور برشنا، استاد نقاشی و تاریخ هنر بود، آشنایی من با استاد برشنا در  -35

همین وقت رخ داد و استاد برشنا با من همکاری های بیدریغ فرموده بود، استاد 

برشنا نقاش، موسیقی دان، نویسنده، مترجم، ادیب، داستان نویس و درامه ساز 

 جامع الکماالت بشمار می آمد، روحش را شاد میخواهم؛   بوده از شخصیت های

 عبدالملک قریشی، استاد فزیک اصالً استاد فاکولتۀ انجینری بود؛  -36

 محمد طاهر خان، استاد کیمیا بود؛  -37

 محمد اشرف خان، استاد الجبر و فزیک بود؛  -38

 محمد افضل پکتیایی، استاد سوسیولوژی، فعالً باشندۀ امریکا است؛  -39

 روف، استاد ریاضی و ارزیابی بود؛  عطاءاهلل -41

 خانم سید بی بی جان، مدیرۀ تدریسی بود؛  -41

 استاد متین، استاد انگلیسی فعالً در امریکا است؛  -42

 امیر کیفی، استاد انگلیسی فعالً در امریکا است؛   -43

 زمان الدین سرور، استاد تعلیم و تربیه بود، وفات کرده است؛  -44

ری بود، به هدایت این استاد رساله یی را در عبدالرحمن یوسفی، استاد زبان د -45

بارۀ حضرت بیدل نوشتم و بچاپ رسید، اورا در سالهای دهۀ هشتاد عیسوی در 

 کالیفورنیا زیارت نمودم؛ 
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رایت، استاد من در طراحی و دیزاین و آرت تجارتی در باختر . ان. خانم ای -46

 آژانس بود؛ 

س خارجی فاکولتۀ انجینیری، این خانم آرلین فریدمن، خانم داکتر فریدمن، رئی -47

استاد مرا در خانه اش درس نقاشی روغنی میداد و کتابی را بخاطر احیاء چارچته 

 تحقیق و بچاپ رسانیده است؛  

 محمد محسن فرملی، استاد علوم اجتماعی بود؛  -48

محمد نبی خان از غزنی، استاد مضمون انگلیسی، سالها قبل در کابل وفات  -49

 یافت؛ 

پروفیسور استاد محمد فاضل صاحبزاده خسروی ، معلم مضمون دری در گلستان  -51

نوابغ »سعدی و اسیستانت دکتور رسول تره کی، استاد فاضل کتابی را بعنوان 

ترجمه کرد و من جمله نقاشی هایش را در کتاب انجام دادم، وی از « ساینس

 نویسنده گان طراز مملکت و از دانشمندان بنام بود؛  

 تر ارکسن، استاد ساینس بود؛  داک -51

یکنفر استاد جیولوژی مارا در صنف دوم فاکولته تدریس مینمود که نامش را  -52

 نمیدانستم؛ 

دکتور ریچارد کنگ، مشاور خارجی فاکولتۀ تعلیم و تربیه و استاد مضمون تعلیم  -53

و تربیه و اصول تدریس بود، این مرد بسیار عالیقدر و معظم بود به شاگردان بی 

عالقمند بود و هر یک را می شناخت، در صنف چهارم فاکولتۀ محصالن باید  حد

به مکاتب می رفتند و طرز تدریس، طرز اداره و چگونه گی کارهای اداری و 

تدریسی را مشاهده میکردند، مرا از این کار مانع شد و به وزارت مطبوعات در 

نبی خان چرخی واقع ریاست باختر آژانس معرفی نمود آن ریاست در خانۀ غالم 

زیارت و مسجد شاه دوشمشیره بود، من مؤظف شدم تا با یک طراح و هنرمند 

آمریکایی شاگرد شده و آرت تجارتی را که کمرشل آرت هم میگویند از وی 
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بیاموزم، این هنرمند یک دختر جوان پیسکور بود، همکاری های زیادی نمود و 

جدیدی هنری را بمیان آوردم و آن همان وقتی بود که به اثر کار با وی روش 

روش در اخبار و مجالت تبلیغ شد و تعداد بسیار از رسم های آن روش که بگونۀ 

 . سیاه و سفید کار میشد بفروش رسید

داکتر ریچارد فرزندی داشت بنام پیتر، همسال من بود بعد از فراغت با هم دوست 

 شدیم و اکنون در کانادا حیات بسر میبرد و پدر و مادرش وفات کرده اند؛  

به تعمیر جدید پوهنتون کابل نقل مکان کردیم و ( م1964)ه ما در سال یکزمان -54

د، پوهنتون کابل از کانون های تمام فاکولته ها از هر گوشه کابل بدان جا آمدن

اول علمی افغانستان بشمار می آمد، استادان خارجی زیاد در فاکولته ها می 

آمدند، مشاور خارجی مؤسسه تعلیم و تربیه که در فاکولتۀ تعلیم و تربیه هم بمانند 

 . یک رئیس خارجی کار میکرد نامش داکتر اندرسن بود

 

 : بعد از آنبعضی یادداشت ها در آوان تحصیل و 

پروگرامهای فاکولتۀ جدیدالتأسیس تعلیم و تربیه را شادروان پروفیسور مجددی، 

میخواست بسیار عالی و قوی بسازد، تا محصالنیکه از آن فارغ التحصیل میشوند دارای 

 . سواد عالی باشند

بود که کتاب در ایران چاپ شده بود، با تعلیق « گلستان سعدی»مضمون دری ما 

یم گرگانی، در حدود یکصد صفحه مقدمه با دها بیت حضرت شیخ سعدی عبدالعظ

بمشاهده میرسید، جناب پروفیسور استاد فاضل مضمون مذکور را با یک شوق و ذوق 

 . خوب بما تدریس میکرد

چون کتاب را بدست آوردم از بسکه ذوق خواندن آن بر سرم زیاد بود مقدمۀ 

م و ابیات آنرا یک بیک در حافظه سپردم، صد صفحۀ کتاب را با عالقۀ زیاد خواند

 : یکی از آن ابیات چنین بود که حضرت شیخ سعدی راجع به قبیلۀ خود میگفت
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 همه قبیلۀ من عالمان دیــن بــودند

 مرا معلم عشق تو شاعری آموخت
 

این نویسندۀ بزرگوار جناب گرگانی قیامت کرده و حضرت شیخ را بسیار زیبا 

معرفی نموده بود، شیخ اجل سعدی اصالً اهل رشت بوده و فارس نمی باشد، مثلیکه 

 . حضرت حافظ اصالً عرب و از جمع خواجه گان و از اوالدۀ چهار یار کبار می باشد

در نزد استاد فاضل کریدت بسیار  با حفظ کردن اشعار سعدی و خواندن سوانح او

خوب بدست آوردم و به سویۀ یک محصل نوزده ساله گویا سعدی شناس شده بودم 

و واقعاً از خواندن هرصفحه کتاب گلستان لذت می بردم، چونکه حضرت بیدل 

 : فرموده بود
 

 از گل و سنبل به نظم و نثر سعدی قانعم

 این معانی در گلستــان بیشتــر دارد بهار
 

سال دوم فاکولته حضرت بیدل را خواندیم و طوریکه گفتم در آن باره رساله یی 

 . را نوشتم و در آن سال بچاپ رسید

را برای ما « بوستان سعدی»در سال سوم استاد حسین نهضت در مضمون دری 

تدریس مینمود، استاد حسین نهضت مرد بزرگی بود از مبلغان تکایا بود و واقعاً 

دانشمند و صاحب معلومات آفاقی در فلسفه و تصوف در حلقات علمی آن وقت 

ن های بدست آورده بشمار می آمد از آن بزرگوار در امالی دری تحسین و آفری

 . بودم

در صنف دوم فاکولته که به خواندن اشعار دری عالقمندی زیاد داشتم یکی از 

نویسندۀ آن یک زن افغان و غالباً « موالنا و پدرش»روزها کتابی را بدست آوردم بنام 

 . از دودمان محمدزایی ها بود که در ایران تحصیل کرده بود و نامش فراموش شده
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بحدی بدقت و عالقۀ زیاد خواندم که میخواستم حتی نکته ها و لفظ  این کتاب را

ها را باید بخاطر میگرفتم خواندن این کتاب سخت بر من اثر کرد، شبی که آنرا ختم 

کردم، خوابهای عجیب و غیر نارمل دیدم و از آن ببعد تا سالهای زیاد بخواندن اشعار 

 . موالنا جالل الدین محمد بلخی اقدام نکردم

ولی اشعار زیاد موالنا بیادم مانده بود و اگر تا کنون ابیاتی را که از شاعران 

مختلف حفظ کرده ام بشمارم ناممکن خواهد بود، زیرا صدها بیت و مصرع و غزل را 

 . بیاد دارم و همه در یک وقت بیادم نمی آید

یشان یک زمانی اشعار انتخابی پدرم را در یک کتابچه یادداشت کرده بودم و ا

هم بمانند من شاعر نبودند، اما اشعار سعدی و حافظ را با فردهای بسیار پر معنی از 

 . شاعران دیگر بیاد داشتند

حضرت استاد خلیلی میفرمود که اگر کسی اشعار شعراء را بسیار حفظ نماید شعر 

 . گفتن برایش سهل خواهد بود، اما من هرگز شاعر نشدم و شعر هم نگفتم

ن دو شخص را می شناختم که در حفظ اشعار نظیر نداشتند، اول استاد در افغانستا

سخی احمد خاتم صافی که من سوانح اورا نوشته و بچاپ رسانیده ام، دو دیگر 

اکادمیسن پروفیسور دکتور عبداالحمد جاوید که در باره ایشان مضمون مفصل نوشته 

 . و بچاپ رسانیده ام

ب مفصلی تحریر کردم و در یونیورسیتی در بارۀ حضرت استاد خلیلی هم کتا

دهلی بچاپ رسید، طرز شعر گویی استاد خلیلی از عالیترین است و روانی و سالست 

شعرش کمنظیر می باشد و طوریکه خاطراتش را خواندم او خودرا شاعر میخواند، 

تر مگر من اصالً استاد خلیلی را نثر نویس اعلی قلمداد کرده ام، نثر او از نظم او باال

که « یمگان»است، خوشبختانه این مفهوم مرا جناب استاد واصف باختری در کتاب 

اصالً استاد خلیلی تألیف و من تعلیق و تحشیه بسته بودم خوانده بود و برای من در 
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تیلفون فرمود که در قسمت عالی بودن و ممتاز بودن نثر استاد خلیلی گفتار مرا تأیید 

 . مینماید

کسی را پیروی نمی نمایم و راه من بروش خودم می باشد، در  من در نثر نویسی

نهایت ساده و بمانندیکه سخن بگویم همانطور می نویسم، چونکه دانشمند ادیب 

نمیباشم، شادروان نجات اهلل خلیلی فرزند استاد خلیلی جهت تشویق برایم تیلفونی 

 . یدمیفرمود که هرگاه مضامین مرا میخواند سبک پدرش بیاد او میآ
 

 : همصنفی های دوران تحصیل در پوهنتون کابل

بود، چون دورۀ اول ( م1965)فراغت ما از فاکولتۀ تعلیم و تربیه اواخر سال 

فاکولته بودیم مارا به صدراعظم وقت محمد هاشم میوندوال به صدارت بردند و او 

نیک مارا از  بیانیۀ کمتر از بیست دقیقه ارائه کرد و فراغت مارا تبریک گفت و آیندۀ

خداوند طلب کرد و یک عکس یادگاری با او گرفتیم، اختر محمد امیل که همصنفی 

من از صنف دهم تا صنف چهارم فاکولته بود، یک بیانیۀ بسیار زیبا و مفصل را 

 . بحضور میوندوال و همصنفی ها ارائه نمود

دورۀ فاکولتۀ من از با نشاط ترین اوقات من در کابل بود، حاال تقریباً کابلی شده 

بودم هر سال ببدخشان میرفتم و احوال خانه و فامیل را میگرفتم، درس های فاکولته را 

بحدی الزم میدانستم و از خواندن آنها لذت می بردم که حد و اندازه نداشت، مغزم 

فظ هر نوع کتاب بود، کتابهای زیادی را میخواندم، کم نهایت درجه تازه و آمادۀ ح

 . کم به کتاب خریدن عادت گرفته بودم

المعارف افغانستان در آن ایام زیر چاپ بود و بعضی جلدهای آن در بازار  ةدائر

بفروش میرسید، من آنهارا می خریدم و از صفحۀ اول تا به آخر میخواندم، حد اکثر 

بیادم می ماند، عالقۀ من زیادتر به خواندن کتب خارج از چیزهایی را که میخواندم 

پروگرامهای درسی بود، فکر میکردم که درس های فاکولته بسیار سطحی است از آن 

سبب مطالعات خارج از صنف مرا بخود جلب میکرد، همه کتابهای موریس مترلینگ 
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ی من عبدالقادر در یکی از روزها دو سه همصنف. را خوانده بودم و ده ها کتاب دیگر

لمر، عبدالحبیب حامی و دو نفر دیگر مرا امتحان کردند، کتاب ضخیم و طوالنی 

که تکست بوک ما بود هر آنچه که از من پرسیدند، « تاریخ تعلیم و تربیه و فلسفۀ آن»

تاریخ وار به جواب همه سواالت مؤفق شدم، این کار را بصورت شوخی و مزاح انجام 

 . های خود صمیمیت خاص داشتیم میدادیم، با همصنفی

« تاریخچۀ فاکولتۀ تعلیم و تربیه دانشگاه کابل»من چند سال پیش یک کتاب بنام 

را نوشتم و در کابل چاپ شد، همه معلومات در آن کتاب از حافظه استفاده شده بود 

ورنه اگر آنرا نمی نوشتم تاریخ آن فاکولته را کسی دیگر نمی نوشت، بعد از نوشتن 

تعداد همصنفی ها آنرا خوانده بودند، اینک اسماء گرامی همصنفی های من در یک 

نیاز محمد احدیار ولد عبداالحد خان، اختر محمد : ایام فاکولته که با هم فارغ شدیم

امیل ولد نور محمد خان، گل رحمن حکیم، عنایت اهلل شهرانی ولد عباداهلل خان، میر 

ار محمد ولد دل جان خان، امان اهلل خان ولد اکرم میرزاد ولد میر حیدرخان، سرد

عبدالسالم خان، الف شاه زدران ولد مبارک شاه خان، محمد نادرشاه نیکیار ولد زکیم 

شاه خان، عبدالحبیب حامی ولد عبدالواحد خان، حضرت الدین طالب ولد سعدالدین 

میانی، علی خان، غازی بادخان، عبدالحسین خان، محمد هاشم بشریار، سید ابراهیم با

یاور خان، معراج الدین خان تره کی ولد نجم الدین خان، غالم محی الدین عطایی، 

محمد نبی احمدیار ولد نور احمد خان، نادره امیر زاده عثمان بنت امیر محمد خان، 

حمیده عبادی بنت غوث الدین خان، ممتاز بنت عبداهلل خان و صاحب جان صحرایی 

 . ولد حبیب اهلل خان

ملۀ این همصنفی ها صاحب جان صحرایی که خلقی بود، بمقام وزارت در ج

قبایل و سرحدات رسید و بعدها در کودتای ببرک کارمل اعدام گردید، برای مزید 

 . معلومات در کتاب مذکور مراجعه شود
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در فاکولته تنها من عنایت اهلل شهرانی، میر اکرم، سردار، ممتاز جان، نادره جان، 

حمد نبی خوردسال که غالباً همه گی ما سن هجده را طی کرده قدم به حمیده جان و م

نزده ساله گی برداشته بودیم، دیگران جمله معلمین مکاتب بودند که در فاکولته شامل 

شدند و با ما درس خواندند، به طور مثال گل رحمن خان حکیم و حضرت الدین طالب 

از فراغت  مان بعدهای دو نفر دیگر از همصنفی استادان ما در مکتب ابن سینا بودند، شاید یکی

 . خبر از آن باشمساً بفاکولته آمده باشند و من بی از مکتب مثل ما چند نفر خورد سال را

بوقت فراغت دکتور محمد صدیق خان چند نفری را که میخواست بفاکولته طور 

ه بمدت محدودی اسستانت مقرر نماید آنان را در مرکز پوهنتون و مؤسسه تعلیم و تربی

 . مقرر داشت و بعداً رسماً در کدر فاکولته آورد و شامل ساخت

مرا به اکادمی تربیه معلم واقع شهر نو مقرر کردند و من عالقه به کار نداشتم و از 

اینکه در کدر فاکولته مقرر نکردند سخت دلسرد شده بودم، زیرا من خود میدانستم 

سه ماه کامل در اکادمی تربیه . یت شده بودمکه چقدر به درس و تعلیم صاحب صالح

معلم غیر حاضر شدم و نرفتم از آن سبب تحت مادۀ استعفا آمدم، در یکی از روزها 

محمد سالم مسعودی در حالیکه استعفا نامۀ خود را از وزارت معارف میگرفتم مرا دید 

د بروم، من و فوراً گفت که مرا در دارالمعلمین کابل مقرر کرده است و بزودی بای

 . بدان موافقه کردم

این سالم مسعودی از خلقی های دو آتشه بوده و مدیر دارالمعلمین کابل بود، 

بعدها دریافت کرد که من خلقی نیستم باطناً برعلیه من کار میکرد، از آن جمله من و 

دوستانم را که معلم بودیم به شاگردان خلقی معرفی کرده بود که مارا اذیت کنند و 

ار بدهند بیاد دارم که بعد از خالص وقت رسمی بخانه میرفتیم سنگ ها از حویلی آز

مکتب بر سرم حواله میشد، موضوع را زمانی کشف کردیم که یکی از آن شاگردان 

این  که خلقی نبود و از مفکورۀ شوم کمونیزم نفرت داشت، خلقی برای استاد طالب

 . موضوعات و مسایل را گفته بود
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سالم خان مسعودی که در زمان خلقی ها منحیث وزیر معارف مقرر شده بود، من 

حیف میکردم که مردمان تعلیم یافته چون سالم مسعودی راه مبارزه را به این شکل 

 . طی مینمود

در دارالمعلمین کابل منحیث یک معلم جوان و سرشناس شناخته شده بودم، به 

دم، جوان خوش لباس، خوشصورت و هنرمند و شهرت بسزایی بین زن و مرد رسیده بو

نویسنده معرفی شده بودم، مراجعین به خاطر ازدواج از حد زیاد شده بود، عایدات 

خوبی داشتم پول معاش حکومتی، عایدات نقاشی و گاهی هم نویسنده گی و بعضاً هم 

 . بخششی ها
 

 : ارتباط یافتن در مطبوعات افغانستان

را وادار کردید که در قسمت زنده گانی خود شرح و استاد پردیس گرامی چون م

بسط دهم، اینک گفته های زیادی را بحضور شما عرض نمودم، باید به عرض برسانم 

که در ایام معلمی در دارالمعلمین کابل جمع آوری ادبیات فولکلوری و عامیانه میسر 

س خود را فرا بود، چونکه شاگردان مکتب از همه مناطق افغانستان در آن مکتب درو

میگرفتند و من از آن ها استفاده های اعظمی کرده بودم، چندین کتاب فولکلوری را 

 . در همان دوره نوشتم

همچنان مرد مطبوعاتی شده بودم و نمایشات هنری برپا میکردم، یک مصاحبۀ من 

در مطبوعات به مجلۀ ژوندون بچاپ رسید و مصاحبه کننده ارواح شاد دانشمند بزرگ 

وطن استاد علی اصغر بشیر هروی بود، که بقلم توانای خود در بارۀ من و هنرم نوشت 

راز گردانید و چون جوان بودم بسیار خوش و مرا با بزرگواری و لطف های بزرگ سرف

بودم که مرد شهیری از مطبوعات با من مصاحبه مینماید، گرچه به وقت محصل بودنم 

 . بار بار در کابل تایمز و بعضی نشرات دیگر در باره ام می نوشتند و بچاپ میرسانیدند

 جناب آقای پردیس در یکی از جایهای مصاحبه خودت با من گفته بودم که

در دنیا سفرهای زیادی کرده ام، شوروی سابقه، « جهان دیده بسیار گوید دروغ»
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تاجیکستان، اوزبیکستان، تورکمنستان، روسیه، پولند، هالند، جرمنی شرقی و غربی، 

سویدن، دنمارک، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، قبرس، تورکیه، ایران، پاکستان، 

لبته اقامت های کوتاه در میدان های طیارۀ هندوستان، عربستان، کانادا، مکسیکو و ا

 . ممالک قابل ذکر نمی باشند
 

 : قیود معلمان و عصبانیت استاد کورس پشتو

زمانیکه در دارالمعلمین کابل منحیث معلم مقرر شدم، برایم یکی از صنوف دهم 

را جهت نگرانی من دادند، سرمعلم تدریسی ایام الدین خان میر خیل بود، این وظیفه 

رای من از بدترین وظایف بود، باید نمرات همه شاگردان همان صنف را در یک ب

جدول بزرگ داخل نموده اوسط های نمرات را به رنگ سرخ و بعضی جایهای دیگر 

جدول را به سبز و آبی می نوشتم و در آغاز باید جدول هم با یک سلیقۀ خاصی خط 

نگی می آورد و من در آن مسایل کشی میشد و این کار برای من قیامت بود زیرا دلت

سخت بی عالقه بودم، چون از یک طرف تجربه نداشتم و از جانب دیگر بدان کار 

 . نمیتوانستم سلیقه بخرچ دهم، بناً نتیجۀ کارم را سر معلم نپسندید

ایام الدین خان مرد خوب و رفیق بود، برایش گفتم که به هیچ صورت و به هیچ 

خود نخواهم گرفت ولو که به استعفاء و کسر معاش تمام وجه دیگر این وظیفه را ب

شود من یگانه معلمی بودم که آن بزرگوار از آن کار شاقه معاف ساخت و برایم گفت 

 . که بدیگران باید نگویم

در افغانستان سه زبان عمده وجود داشت دری، پشتو و تورکی اوزبیکی، البته 

 . ینده گان کم بودندزبان های کوچکی هم وجود داشت که نفوس گو
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وقتی از جانب حکومت افغانستان جهت انکشاف بیشتر زبان پشتو پروگرامی را 

بنام کورسهای پشتو ایجاد کردند این پروگرام بجای اینکه به تقویه و ترویج زبان 

معاونت نماید به ضرر پشتو تمام گردید، اوالً زبان پشتو در مقابل زبان دری قرار داده 

زبان دری بسیار قوی و زبان مروج کل افغانستان بود و البته مشکالتی را شد که تاریخ 

ببار می آرود، دو دیگر زبان پشتو را کسانی تدریس مینمودند که اهل مسلک نبودند و 

اکثراً کسانی بودند که محض زبان شان پشتو بود و یک تعداد زیاد شان تحصیالت 

 . خویش را بزبان دری بپایان رسانیده بودند

بهر صورت کورسهای پشتو جبری بود و بدون آن اگر کسی فرا نمیگرفت 

 . مشکالتی برایش تولید میشد

یکی از روزها بدفتر مدیر رفتم و معموالً من عادت داشتم که پیش از وقت 

رسمی خود را در وظیفه میرساندم و تا کنون وقت شناسی من ورد زبان دوستان است، 

استادان را کورس پشتو تدریس مینمود تشریف دارد و دیدم که معلم صاحب پشتو که 

بسیار عصبانی معلوم میشد، گفتم چرا؟ فرمود که باید همه معلمین یک ساعت پیش 

می آمدند و درس پشتو را پیش از آغاز دروس مکتب میخواندند چون نیامدند خانه 

باشد  های حاضری همه استادان را قید کردم تا کسر معاش ویا هرچه دیگر مقرره

باالی شان اجرا شود، من که وقت تر آمده بودم، خانۀ حاضری من هم قید شده بود 

گفتم که اینک من آمده ام خانۀ مرا چرا، گفت نی حاال وقت قید کرده ام، تغییر داده 

نمی توانم این مکالمات مان همه به پشتو صورت گرفت، من اصالً از این پروگرام خبر 

استاد دیگر هم آمدند هر یک از موضوع خبر شده و پریشان  نداشتم بعد از من چندین

 . حال شدند
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معلم صاحب پشتو را گفتم که اجازه است تبصرۀ شما را بخوانم گفت چرا نی 

په »بفرمائید این معلم صاحب که خیلی شخص معصوم و از دنیا بی خبر بود نوشته بود 

رالمعلمین کابل شاگرد استاد من در دا« عدم د بی اعتنایی د معلمانو حاضری قید شو

کامل منور در مضمون دری بودم و در پوهنتون استادان من پوهاند استاد فاضل و استاد 

حسین نهضت و ضمناً از استاد مجددی بسی چیزهای ادبی را آموخته بودم و دیدم که 

په عدم د بی »این استاد بجای اینکه دیگران را جزا بدهد، خود را جزا داده است و 

یعنی اینکه صاحب اعتنا می باشند و دو منفی معنی مثبت را میدهد، بخاطر « عتناییا

اینکه معلم صاحب را در حضور دیگران شرمنده نسازم حاضری را گرفتم و برایش 

بیچاره به بیرون آمد و گفتم که تو قبر  مگفتم هله زود بیا به بیرون که کارت دارم، معل

ۀ تو این معنی را دارد این بیچاره را هرچه گفتم خود را بدست خود کنده ای، نوشت

چون کم سواد بود به معنی پی نبرد ولی همینقدر دانست که به نفع او سخن می گویم، 

گفت حاال که گپ خطا خورده چه کنم، گفتم ورق حاضری را چیره کن و تا که می 

دند و توانی از مکتب فرار کن، همانطور کرد، معلمین همه از موضوع خوشحال ش

 . دیگر آن بیچاره به مکتب بر نگشت

راه پیشبرد زبان بسیار خوب پشتو به اقسام مختلف وجود داشت، ولی دانشمندان 

کم بودند و نتوانستند از طریق تشویق به مردم دلگرمی بیاورند موضوع را راه اندازی 

 . نمایند

ازده هم در همین دوره معلمی در دارالمعلمین کابل کورسهای مافوق صنف دو

تأسیس شده بود، دختران زیاد درینجا شامل شدند، من یک سال پیش یک شهادتنامه 

در مسلک روانشناسی و طریق حل مشکالت روانی را که در وزارت معارف تشکیل 

شده بود و استاد محمد طاهر پرجوش متصدی آن بود بدست آورده بودم و استاد 

یث معاون ریاست تربیۀ معلم ایفای دکتور جمعه گل خان باندوال در آن وقت منح

 . وظیفه مینمود
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دارالمعلمین کابل بیک نفر کانسلر و راهنمایی ضرورت داشت، نام آن وظیفه را 

میگفتند چند نفر در وظیفۀ مذکور کاندید بودند و من هم در جمله « سرمعلم راهنمایی»

ار می آورد بناً کاندیدان بودم، استاد دکتور باندوال دید که انتخاب سوء تفاهم ب

خواست در محضر ما همه کاندیدان قرعه کشی نماید از قضا نام من برآمد و بنام 

 . سرمعلم راهنمایی مقرر شدم

این عجب کار مشکلی بود با هر یک مراجعین باید ساعت ها گوش میدادم و 

رازش را هرگز به کسی نمیگفتم، زیاد ترین مراجعین من زن ها بودند آنان هزاران 

کل داشتند از مادر شوهر، از شوهر، از خواهران شوهر و صدهای دیگر شکایت مش

 . داشتند

دختران از جوانانیکه آنان را فریب داده و در حق شان خیانت کرده بودند از 

مردانیکه قدرت تأمین معیشت فامیل را نمیتوانستند نمایند و صدها مشکل دیگر، من 

بودم، چنان دماغم باز گردید و چنان  که شخص بی تجربه در عمومیات زنده گی

 . موضوعاتی را شنیدم که در سابق از آن مسایل هرگز خبر نداشتم
 

 :  اندر باب دکتور محمد عمر وردک

تیلفونی آمد که مرا به جهت ترسیم « المعارف ةدایر»در یکی از روزها از ریاست 

بدان مؤسسه ترسیم  المعارف ضرورت دارند و باید یک تعداد رسمها را ةاشکال دائر

نمایم، رفتم و بر من بیش از صد رسم را محول کردند تا با نوک آهنی نقاشی نمایم، 

زیاده تر در مبحث حیوانات بحری و حشرات وغیره بود همه را تکمیل نمودم و 

بریاست مذکور سپردم و مورد پسند رئیس آن مؤسسه قرار گرفت و حق الزحمۀ مرا 

افغانی که خوب بیادم نیست تعیین نمود و ورقه را برایم داد تا فی رسم در حدود پانزده 

امضای دکتور محمد عمر وردک معین اداری وزارت معارف را گرفته و پولم را اخذ 

 . بدارم
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بدفتر دکتور عمر وردک رفتم عجب سخنانی از وی شنیدم، وی گفت این عجب 

، آنها ارزش این مقدار پول پانزده افغانی داده شود... است که به یک قانغوزک و بقه

را ندارند برایش منطق گفتم که این ها مسایل و موضوعات ساینسی است و ارزش 

علمی دارند و باید حق الزحمه را زیاد میدادند اما من با ایشان مجادله نکردم، چونکه 

گفتند بودجه کم دارند همینکه گفتم بودجه کم دارند یکدم داکتر وردک بخود آمد 

ده افغانی به هر یک موافقه دارم و فوراً  -ه برادر راست میگویند من فقط دهو گفت ک

 . آنرا نوشت و امضاء کرد

من حیران مانده بودم که در مملکت ما در  باره هنر مردمان نمیدانند دکتور عمر 

وردک مالمت نبود و اصالً ارزش هنر و مقام واالی هنر و قدسیت آن در میان جامعۀ 

 . ه و همه جامعه در تالش یافتن لقمۀ نانی بودندما تبلیغ نشد
 

 : ناحکایات از کورسهای زمستانی معلم

بازهم یک واقعه کمیدی، استاد شبنم و من در دارالمعلمین کابل در کنار صنف 

درسی آرت دفتر داشتیم و تابلوهای خود را در آن حفظ میکردیم و گاهگاهی نقاشی 

و کارهای دفتر را نیز انجام میدادیم، یک روز من در دفتر بودم و استاد شبنم مشغول 

چشمهای پر از آب داخل دفتر شده ولی دهنش تدریس، یکبار دیدم که استاد شبنم با 

پر از خنده است، گفتم استاد خیریت است گفت نپرس که از خنده گرده درد شدم، 

 . عالوه کرد که در صنف خنده را در دل کردم و در دهلیز اینک به حالی که می بینی

البته »موضوع را چنین حکایت کرد که یکی از شاگردان که در اطراف معلم بود 

برایم « این کورسها کورسهای زمستانی معلمین و برای سه ماه جهت تنویر می آمدند

گفت که شما از بهترین شبنم ها هستید و شبنم های اطراف آدم های خوب نیستند، آن 
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معلم بیچاره فکر کرده بود که هر کسیکه آرت تدریس می نماید اورا شبنم میگویند، 

وضوع در خنده جلوگیری نماید، فوراً دهنش را با استاد شبنم نتوانسته بود از این م

دست بسته بطرف اتاق مشترک یا دفترمان خود را رسانده بود و اشک هایش را با 

 . دستمال پاک میکرد

در همین سال بنده نیز یک صنف دیگر نقاشی را تدریس مینمودم عبدالقهار خان 

د، یک واقعۀ عجیبی بر سر آمر عمومی کورسها و استاد عبدالغفور رحیل همکار او بو

من رخ داد یکی از شاگردان من که کاله کبودچه قره قلی به سر داشت و ریشش نیمه 

سفید و در یکی از والیات معلم بود، بروز امتحان دیدم که نقالی میکند وی را به 

آهستگی گیر کردم تا به دیگران مزاحمت نشود، آن مرد بیچاره که معلم سابقه دار 

اشک ریختاند که بدون مبالغه از چشمانش آب بمانند سیل سرازیر شد، در  بود، چنان

حیرت فرو رفتم آن بیچاره از فامیل جدا شده با هزار رنج و زحمت از اوالدها و فامیل 

خدا حافظی کرده و جهت ارتقای سویه مخصوصاً تزئید معاش ماهواره در کابل آمده 

هد آمد و شاید هم او آرت را تدریس نمی اگر ناکام برگردد چه بالیی بر سر او خوا

کرد، گریان او و ریختاندن سیل سرشک نشان میداد که فشار بزرگی بر او وارد آمده 

 . است

از جانب دیگر وظیفۀ من که معلم هستم کارهایم باید صادقانه انجام می یافت 

و آنقدر نمیدانستم چه کنم، از حد و اندازه دلم برایش سوخت و بر روان من گریان ا

تأثیر نمود که پارچه اش را دوباره به آهستگی برایش بدهم و دلم را آرام سازم و 

فردای آنروز بدفتر عبدالقهار خان رفتم و به . خیانت اکادمیک را پشت سر بگذارم

بسیار خجالتی و ندامت برایش موضوع را به عرض رسانیدم، چونکه وی آمر عمومی 
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اعتراف از آن موضوع پاک می ساختم، من معلم کم بود و باید وجدان خویش را با 

تجربه و در موضوع از احساسات کار گرفته بودم و فیصله کرده بودم که اگر مرا 

 . برطرف کنند پروایش را نداشتم

در حین گفتگو بودیم که استاد رحیل داخل دفتر شد و عبدالقهار خان بدون 

یل قضیه را شرح کرد هردو گفتند که اینکه موضوع را با من دوام بدهد، به استاد رح

نامش چه بود گفتم که من اورا به چهره می شناسم و هنوز که هنوز است چهرۀ 

عاجزانه او در چشمم مجسم میگردد، چون شاگردانم بیش از پنجاه نفر بودند گفتم 

نامش را نمیدانم و از صورت می شناسم، از اتفاقات احسن کدام موضوع کورسها در 

و من با اعتراف خود به شخص مسؤول کورسها آرامش روحی یافتم، استاد  میان آمد

رحیل و استاد قهار خان وفات یافتند و آن مرد را به یقین نمیدانم، لیکن وی پیر و 

ضعیف بود باورم نمی آید که زنده باشد و خداوند هرسه شان را در جنت رضوان 

 . جای دهد
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 فصل ششم
 

  دوکتورااستادان دوران ماستری و 

 و خاطرات دیگر
 

استادان دورۀ ماستری در رشتۀ هنر نقاشی و دورۀ دوکتورا در 

 : یونیورستی اریزونا
 

  : ماستری: الف

 بروس میگرو، استاد مضمون نقاشی و مودل در اناتومی، آبی و روغنی؛   -1

 داکتر جین رش، استاد تست و میجرمنت و سته تیستیک؛   -2

 داکتر دیل فتزنر، استاد تعلیم و تربیه هنر، تاریخ هنر؛   -3

 داکتر باب کاردینالی، استاد ادارۀ مکاتب هنری و نصاب تعلیمی در هنرها؛   -4

 داکتر اندرسن، مدرس در قسمت تعلیم و تربیۀ هنر و ارزیابی هنری؛   -5

گردی یک پروفیسور نقاشی و اناتومی، با این پروفیسور در یک تابستان کامالً شا -6

نمودم و نقاشی های راساً را از انسان انجام میدادیم، رنگ آبی و روغنی، 

همچنانکه با دو استاد دیگر این هنر اناتومی را به پیش می بردم نامش پروفیسور 

 دینسیتن بود؛  

 مستر بیل، استاد سکیچ با پنسل و ذغال، اناتومی مستقیماً از انسان؛   -7

تا 1976در بین سالهای )اکولتۀ هنرهای زیبا پروفیسور دکتور کاننت، رئیس ف -8

 . نوشتم« هنر در افغانستان»تیزس را در بارۀ ( م1978
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 :  دوکتورا: ب

 (: م1986 -1983)یا دوکتورا در یونیورستی اریزونا، از سال  Ph.Dاستادان دورۀ 

 داکتر یلتسن، رئیس و استاد تعلیم و تربیۀ مقایسوی؛   -1

 داکتر کریپس، اصول کریپس، طرز تدریس و اصول آموزش؛   -2

 فالک، تاریخ تعلیم و تربیه، روانشناسی؛  گداکتر  -3

 داکتر دان بارنز، مدیر تیزس و استاد ریسرچ، استاد تعلیم و تربیه و آموزش اطفال؛   -4

 داکتر سترایت میدر، ادوایزر تیزس و استاد تاریخ و فلسفۀ تعلیم و تربیه، اداره؛   -5

 داکتر مشرا، استاد سته تستیک، دو کورس؛   -6

 تاریخ و فن عکاسی و چاپ؛  )...( داکتر  -7

 .  داکتر لودویک آدمک، در بارۀ تاریخ افغانستان و آسیای مرکزی -8

تیزس در بارۀ ارزیابی اصول امتحانات مضامین هنر در مکاتب غرب امریکا، پیش 

سبجیکت تست میگرفتم که  و GREاز قبول شدن به سویۀ داکتری باید دو امتحان 

 . بفضل خداوند در هردو مؤفق شدم

دم زبان انگلیسی امل شپیش از اینکه رسماً به دانشگاه اریزونا ش( م1976)در سال 

ماه مارچ )بودند  Mrs. Brown & Mis. Kathyرا باید فرا میگرفتم، استادان من 

های قصیرالمدت مارا ، البته بسی از استادان دیگر در سیمینار ها و کورس( م1976

 . تدریس نمودند که ضرورت به شرح ندارد
 

 : دوکتوراماستری و  تحصیلدر آوان 

زمانیکه در یونیورستی اریزونا برای تحصیالت عالی آمدم طوریکه در سطور 

دیگر آورده ام پیش از آمدن به مشکالت زیاد روبرو شده بودم ولی بمجرد آمدن در 

میدان طیارۀ توسان اریزونا پروفیسور دکتور لودویک آدمک و دوست دیرینم جناب 

 . ری نمودنددکتور احمد یوسف نورستانی مرا رهنمایی و همکا



 196......               ...............................................................مردی بر سکوی هنر و فرهنگ ابر 

 1976)و در آنجا روز پنجم مارچ ( در کابل ماه حوت)شهر توسان بسیار گرم بود 

بوقت صبح فرود آمدم و تا یک ماه نتوانستم به یونیورستی شامل شوم، ( میالدی

 . چونکه نتوانسته بودم بنابر مشکالت سیاسی بوقت معینه برسم

زبان انگلیسی مصروف بعد از یک ماه مرا منحیث شاگرد خارجی بخواندن 

را گرفتم و « توفل»کردند و بعد از یک ماه و سیزده روز یک امتحان بسیار مشکل بنام 

بفاکولتۀ هنرهای زیبا بصورت شاگرد خارجی پذیرفتند، گویا اگر در سمستر اول 

کامیاب شدم و نمرات خوب را بدست آوردم، رسماً در قطار محصالن امریکایی قرار 

 . میدهند

ن وقت یک مشکل بزرگ داشتم و ان اینکه در افغانستان فاکولتۀ هنرهای من دری

( B)زیبا را نخوانده بودم و سابقۀ رسمی نداشتم، خوشبختانه در ختم سمستر یک نمرۀ 

بود، ادارۀ فاکولته مرا بدفتر خواسته و گفت که منبعد شاگرد ( A)و دیگر مضامین همه 

 . است که معیار فاکولته میباشد رسمی می باشم و نمرات من بلندتر از آن

دو سال و چند ماهی را که در آن فاکولته تحصیل نمودم در دو مضمون در 

بود، چون پیش از اینکه بوقت معینه ( A)گرفتم و دیگران جمله ( B)سمستر های اول 

فارغ میشدم، کورسها را به اتمام رسانیده بودم با ادوایزر خود در تماس شده و از وی 

که مرا اجازه بدهد تا از وقت استفاده کرده چند کورس دکتورا را بخوانم،  خواستم

ادوایزر نه تنها موضوع را قبول کرد عالوتاً برایم گفت که اگر این و آن کورسها را 

 . بخوانی به سویۀ دوکتورا در حساب می آورند

در اگرچه یکی از آن کورسها خیلی مشکل و ارزیابی نام داشت، به بسیار مشکل 

گرفتم چونکه عالقه به ریاضیات و فزیک چندان ندارم، دیگر ( B)آن مضمون 

گرفتم، در ختم کورسها باید تیزس ماستری را می ( A)مضامین را به بسیار سهولت 

نوشتم، که برایم متن اسان ولی نوشتن آن بزبان انگلیسی خیلی ها مشکل بود، چونکه 
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بهر صورت تیزس را بخوبی نوشتم و مورد زیاده تر مضامین را عملی خوانده بودم، 

 . پذیرش استاد قرار گرفت و مرا شهادتنامه ماستری در هنر دادند

فاکولته هنرهای زیبا چندین دیپارتمنت داشت، موسیقی، تیاتر، مهندسی، در سه 

عمارت بزرگ و علیحده از ادارۀ فاکولته در عمارت نقاشی و هیکل تراشی و تعلیم و 

ریخ هنر، دفتر رئیس و در کنار عمارت موزیم فاکولته هنرهای زیبا و تربیه هنر و تا

سالون های کانفرانسها و غیره وجود داشت، هر روزیکه از طرف صبح بفاکولته میرفتم 

دیپارتمنت های مختلف فاکولتۀ هنرهای زیبا را میدیدم، هوس آنرا مینمودم که ای 

 . بزرگ هنرهای زیبا داشته باشیم کاش در پوهنتون کابل ما هم چون آن یک فاکولتۀ

چون از دربار حضرت خداوند تقاضا و لطف اورا بار بار خواسته بودم، همان بود 

 . که وقتیکه به کابل رفتم بعد از زحمات و تکالیف زیاد بمرام خود کامیاب شدم
 

 شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا

 بر منتهای مطلب خـــود کامـگار شـدم

 « حافظ»     

در شهر توسان و یونیورستی مذکور آمدم، ( م1982)زمانیکه دوباره در سال 

کریدت هایم را به سویۀ دوکتورا در اول حساب نکردند، مرا گفتند که باید اول دو 

 . را با اخذ نمرۀ معیاری فاکولته بگیرم GRE & Subject Examامتحان 

اگرچه تا اندازۀ آمادۀ گرفتن امتحان بودم ولی جهت احتیاط یک کورس را که 

آماده گی به امتحان مذکور باشد گرفتم و تقریباً یک ماه دوام کرد این کورس یکی 

از مشکل ترین کورسهای بود که در زنده گی خوانده ام، ولی مفاد فوق العاده داشت 

کامیاب شدم، نمراتم فوق العاده بلند نبود و در امتحانات مذکور بدون مشکالت زیاد 

و رئیس فاکولته برایم گفت که به معیار فاکولته برابر می باشم و البته یک آفرین هم 

داد که چون خارجی بودم آنهم برابر به امریکایی ها که زبان مادری شان انگلیسی و 

 . مدر آن زبان تحصیل کرده بودند خودرا مساوی به آنان قرار داده بود
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یکی از مضامینیکه به سویۀ دکتورا میخواندیم عبارت از تاریخ تعلیم و تربیه بود، 

سالها قبل در صنف سوم فاکولتۀ تعلیم و تربیه طوریکه داستان آنرا درین مجموعه 

آورده ام در صنف استاد مجددی خوانده بودم و استاد این مضمون بعضی فالسفه را 

 . بود( A)تا شرح دهم درین مضمون نمره من  در داخل صنف از من تقاضا میکرد

بگیرم « آرینتل ستدیز»من اصالً بعد از ماستری میخواستم که دکتورای خود را در 

وقتیکه یک کورس را با دکتور آدمک که افغانستان شناس بود گرفتم در طول سمستر 

از من میخواست که راجع به افغانستان در داخل صنف معلومات بدهم، در ختم 

نمیدانم چرا، تقریباً در تمام سمستر به همصنفان خود . داده بود( B)سمستر وی برایم 

به امر خود استاد مسایل خوب را ارائه کرده بودم، چون دیدم که از آن فاکولته چیزی 

نمی آموزم لذا خودرا به فاکولتۀ تعلیم و تربیه با ماینر آرت تبدیل کردم و ناچار باید 

 . رگ را می گذشتاندمهمان دو امتحان بز

بدورۀ دکتورا زحمت های زیادی کشیدم، من صاحب چهار فرزند کوچک و 

خانم اندک مریض داشتم و تهیه نفقه و اباته و اعاشه هم کار آسانی نبود، همه به 

مکتب میرفتند، من ضمن فراگیری دروس و کارهای خانه باید کار هم میکردم و 

 . ین زیاد خودرا راجستر میکردمهمان بود که در هر سمستر به مضام

اتفاقاً در آن شهر یک مرکزی را پیدا کردم که مرکز مذکور فلم گیری های 

تربیوی را انجام میدادند و با تلویزیون تعلیمی عربستان سعودی توامیت داشت، مرا به 

بسیار زودی وظیفه دادند، هم خطاطی مینمودم و هم طراحی و نقاشی، چونکه به زبان 

آشنایی داشتم و خط عربی چون دری می باشد تکلیفی در آن نداشتم و بعضی عربی 

 . پروگرامها را خود می نوشتم و فلمبرداری میکردند

در وقت درس خوانی همصنفیهای من زیاده تر به مضامین تاریخ تعلیم و تربیه و 

مضامین که روانشناسی و ساینس را احتوا میکردند مشکالت داشتند من در تاریخ 

تعلیم و تربیه بیشتر از دیگران میدانستم و با روانشناسی هم چندان مشکالت نداشتم 
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ولی در خصوص ارزیابی و سته تستیک بدون زحمت کشی زیاد نمیتوانستم کامیاب 

 . شوم

در ختم کورسهائیکه خوانده بودم و دو سه مضمونیکه بعد از تکمیل ماستری 

ه فقط از نمرۀ اعلی دو پاینت کمتر بود، خوانده بودم، اوسط نمرات سه و هشت شد ک

قبول میشد چونکه نمرات بعد از سه و پنج همه  محصالن درجه اولولی بازهم در قطار 

 . در جمله اعلی قبول میگردیدند و بلندترین که معیار آخری باشد چهار بود

در وقت محفل بزرگ فارغان متأسفانه نتوانستم اشتراک نمایم، چونکه کار 

نام مرا خوانده بودند و دو روز بعد از آن محفل سند فراغت خود را از دفتر  داشتم و

در روزیکه از تیزس خود دفاع میکردم یکی از روزهای مشکل دورۀ . بدست آوردم

دوکتورا بود، چونکه فاکولته معموالً اعالن میکند که در فالن روز فالن شخص از 

است من بسیار مشکالت نداشتم ولی  تیزس خود دفاع میکند و ورود عالقمندان آزاد

سخت پریشان و مشوش بودم تا مبادا مشکلی به پیش آید خصوصاً که شنیده بودم 

بعضی ها را در وقت لکچر و دفاع تیزس رد کرده بودند که او باید دوباره به 

 . کارهایش مرور کند و بعداً آماده گی بگیرد

اتاق رهنمایی کردند و گفتند که  در ختم لکچر و دفاع از تیزس مرا به بیرون از

« دکتور»در بیرون منتظر باشم بعد از تقریباً چهل پنجاه دقیقه پروفیسور آمد و مرا بنام 

خطاب کرد و تبریک گفت و آن اولین بار بود که مرا باسم دکتور شناخت و بعد از 

 . «دکتور عنایت اهلل شهرانی»آن شدم 
 

 بود؟  ارتباط شما با دانشمندان وطن چگونه

جناب پردیس سوال شما را که چه اشخاص را در حیات خود مالقات کرده ام 

 . باین سوال به آسانی جواب دادن مشکل است

علمای کرام که استادان پوهنتون بودند در هر حالت و وقت از حضور آن 

حضرات در علم و دانش فیض یاب میشدم، در پوهنتون زنده یاد عالمه عبدالحی 
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وان استاد عبداالحمد جاوید، روانشاد استاد رحیم الهام، جاویدان یاد حبیبی، شادر

استاد عبدالشکور رشاد، روانشاد پوهاند غالم حسن مجددی، زنده یاد استاد سید 

بهاءالدین مجروح، پوهاند دکتور سرابی، پوهاند میر حسین شاه، استاد وفی اهلل سمیعی، 

ادی، استاد دکتور محمد حیدر، داکتر عبداهلل استاد سمندر غوریانی، استاد توریالی اعتم

واحدی، استاد شاه علی اکبر شهرستانی، استاد سید سعدالدین هاشمی، استاد دکتور 

عبدالواسع لطیفی، استاد حسین راضی، استاد قیام الدین راعی برالس و ده ها استاد 

 . دانشمند دانشگاه که ذکر اسماء شان به طوالت میکشد

ن عالمه استاد محمد اسمعیل مبلغ، استاد علی اصغر بشیر هروی، در خارج پوهنتو

استاد محمد عثمان صدقی، استاد روان فرهادی و یک تعداد دیگر بزرگان علم و 

 . دانش که تألیفات شان ورد زبان دانشمندان و محققنن و پژوهشگران معاصر بود

را در هر حالت از سیاستمداران که چندان با آنان محشور نبودم وزرای زیادی 

مالقات کرده ام، شهید محمد هاشم میوندوال را طوریکه گفتم در یک نشست در 

قصر صدارت دیده و با وی عکس دسته جمعی گرفتیم، زمانیکه کانفرانس صلح 

ملل متحد بخاطر افغانستان دایر نمود، استاد غالم علی آئین، ( م1994)کویته را در 

تور محمد یوسف صدر اعظم سابق و دکتور استاد سید شمس الدین مجروح و دک

عبدالصمد حامد را مالقات کردم، با دکتور محمد یوسف بطور خصوصی مجلس 

طوالنی کردم و او در قسمت وقایع ناگوار افغانستان بسیار گریه کرد و سخت پریشان 

بود و هر دو دعا کردیم که خداوند به داد ملت بیچارۀ افغانستان برسد، در همان وقت 

ا یکنفر به پیش دکتور صمد حامد رفتیم، مجلس ما دلپسند نبود در یکی از شبها با ب

جنرال کتوازی صحبت نمودیم، در ضمن صحبت گفت که اگر وی واقف میبود 

داوودخان نمیتوانست در کودتا برعلیه ظاهرشاه کامیاب شود، آن جنرال کتوازی را با 

 . ساختند پروفیسور مجروح در پشاور ترور کردند و شهید
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 : مالقات با محمد داوود خان، اولین رئیس جمهور افغانستان

تقریباً یک و نیم ماه بعد از کودتای محمد داوود خان وی را در دفترش مالقات 

کردم، مالقات من طوری بود که بعد از کودتای وی بمقابل محمد ظاهرشاه من به 

بدخشان رفتم، چون در زمستان سال پیشتر از آن حاجی رحمن قل خان، خان پامیر با 

کابل آمده بودند، جهت اینکه در  فرزندان هنرمندش عبدالملک و محمد اکبر در

نمایشگاه هنری شان فعال بودم و همکاری زیاد نمودم آنان مرا به پامیر یا بام دنیا 

دعوت نمودند، چون در بدخشان بودم بناً رفتن به بام دنیا برایم آسانتر بود، همچنان 

ا پسر خاله ام پروفیسور دکتور محمد نظیف شهرانی جهت تکمیل تیزس دوکتورا ب

 . آنان رفت و آمد داشت و من با وی همسفر شدم

در وقت اقامتم در پامیر به خواهش حاجی رحمن قل خان از طرف پامیری ها 

یک مکتوب مبارکی برای سردار محمد داوود خان که رئیس دولت شده و کلمۀ 

را از نامش حذف کرده بود نوشتم و با خود آن مکتوب را به کابل آوردم و « سردار»

ب را به محمد اکبر عضو ارشد وزارت خارجه تسلیم نمودم تا برای محمد داوود مکتو

 . خان آنرا برساند

تقریباً سه روز بعد از ارگ جمهوری برای پوهاند سید سعدالدین هاشمی رئیس 

فاکولتۀ تعلیم و تربیه که من آنجا استاد بودم طی تیلفونی گفته بودند که عنایت اهلل 

شهرانی را رئیس دولت خواسته است، این تیلفون قیامت کرد آوازه در افتاد که 

، وزیر ویا رئیس مقرر شود و من از موضوع شهرانی را رئیس دولت خواسته شاید والی

کامالً خبر بودم و میدانستم بجز از همان مکتوب و چند سوال از حال و احوال مردم 

 . پامیر و بدخشان چیزی دیگری موضوع مالقات او و من را تشکیل نخواهد داد

در ارگ کسی را بنام ضیاء که خود مختار دفتر رئیس دولت بود دیدم اورا یک 

قبل در خانۀ وکیل دایکندی اکبری دیده بودم و او برعلیه ظاهرشاه فحش  سال

میگفت، در آن مجلس وکیل پنجاب هم بود و وی از بدگویی های ضیاء بر ضد 
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ظاهرشاه سخت در هراس شده بود، سالها بعد آن وکیل پنجاب را در اسالم آباد و 

 . وکیل دایکندی را در هیوارد کالیفورنیا مالقات نمودم

زمانیکه داخل دفتر محمد داوود خان شدم، خود را معرفی کردم مرا نشناخت، 

سپس برایش گفتم که شما بخاطر مکتوب مردم قیرغیز پامیر مرا خواسته اید، داوود 

خان یکدم موضوع را بیاد آورد و شاید بدون تردید چهل دقیقه راجع به پالن های 

بت نمود، از میدان های طیاره، از خود در بارۀ ترقی پامیرات و عموم بدخشان صح

امنیت سرحدات، از معارف و دیگر مسایل به اکسنت دری کابل سخن میگفت و 

معلوم بود که مردم افغانستان را می شناخته، در خاتمه برای من لطف ها و مرحمت ها 

کرد و گفت که دروازۀ این دفتر من برویت باز است هر وقت و زمان خواسته باشی بیا 

ته همان دیدار اولی و آخری من بود که در امریکا بودم، خلقی های لعنتی اورا و الب

 . شهید ساختند

بود که ( 1131)همان روز وقتیکه به پوهنتون از دفتر خود می آمدم، دفتر من اتاق 

استادان و رئس و دیگران یکدم رجوع کردند به آمدن و پرس و پال زیاد از مالقات 

ر و مؤسس جمهوریت افغانستان و من آنچه که رخ داده بود من با اولین رئیس جمهو

 . برای شان حکایه کردم
 

 : مشکالت با والی بدخشان
یک داستان عجیبی در بازگشت از پامیر بر من رخ داد، من به تنهایی از پامیر به 

خانۀ مان شهران می آمدم در نوی جرم بدخشان شنیدم که در آنجا خانۀ یک نوازنده 

شان بنام رجب محمد جوره زاده است، اورا با خود به شهران بردم و هفت مشهور بدخ

را میخواند « داستان های حماسی تورکستان»شب و هفت روز او داستانهای گوراوغلی 

و من ثبت کست میکردم، آن کار من نتیجۀ اعلی داد، برعالوه مقاله های زیاد در بارۀ 

 . ن اثر گوراوغلی در افغانستان میباشدگوراوغلی بلکه از آن کتابی ساختم که اولی
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بعداً آمدم به فیض آباد و در فیض آباد بدون معطلی جانب کابل روانه شدم، من 

بیخبر از آن بودم که جناب تاج محمد وردک والی بدخشان به تعقیبم اشخاص را 

چون در شهر . مؤظف ساخته تا دستگیر نمایند و بعد از آن تحقیق کند ویا محبوس

رسیدم برادرم در نهرین صاحب منصب عسکری بود بدیدن او رفتم و در آن  بغالن

شب جنرال نظیم خان پکتیاوال مرا به نان شب دعوت کرد و با او همصحبت شدم و 

در ضمن صحبت یکدم بیک فکر عجیبی رفت و . مرد بسیار مبارک و بزرگوار بود

زمان مرا بخاطر برادرم که  گفت که نام شما عنایت اهلل شهرانی است، گفتم بلی تا آن

 . یکی از صاحب منصبانش بود می شناخت واز سابقه ام نمیدانست

جنرال صاحب نظیم گفت که چند روز پیش یک مکتوب از طرف والی بدخشان 

تاج محمد وردک بدفتر من رسیده بود که اگر عنایت اهلل شهرانی به بغالن برسد آنرا 

یا اینکه تحت الحفظ پس به بدخشان بفرستید، گرفتار ویا خود تان تحقیق نمائید و

چونکه او به پامیر رفته بود و عالوه نمود که امروز هم برایم تیلفون کرده بود که از 

 . بدخشان فرار کرده و باید دستگیرش کنم

من در حیرت فرو رفتم، اینک مملکت و اینست والی مملکت، من یک استاد 

 . پوهنتون حق ندارم به وطن خود بروم و آزاده گردش نمایم

جنرال نظیم خان این مرد نجیب و شریف چندین کلمۀ ناسزا را حواله به تاج 

محمد وردک کرد و گفت که تا جائیکه من به صحبت شما امشب رسیده ام، مرد 

رم و عالم و دانشمند وطن می باشید و مکتوب و گفتار تاج محمد وردک را برابر محت

بیک پول سیاه ارزش نمیدهم، خوب شد که شما استاد گرامی وطن را شناختم 

 . کامیاب و سرفراز باشید، هر خدمتی اگر داشته باشید من حاضرم

اشگاه برادرم جنرال صاحب نظیم به دریور خود امر کرد تا من و برادرم را به ب

برساند واین بود واقعۀ من با جنرال صاحب نظیم خان یا قهرمان وطن و والی بدخشان 

 . تاج محمد وردک
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 : مالقات با محمد ظاهرشاه پادشاه افغانستان
سلطان محمود غازی و آصفی از اقارب محمد ظاهرشاه را در ( م1994)در سال 

لطان محمود غازی فرزند شاه محمود یکی از هوتل های اسالم آباد مالقات کردم، س

خان صدر اعظم از دردها و آالم مردم افغانستان سخن های زیاد گفت و ارتباط من و 

او بعد از آن از طریق تیلفون زیاد شد و او در ورجینیا حیات بسر میبرد و من در اندیانا، 

کفن »بل یکی از روزها صحبت بجایی رسد که بگویم بازهم به اصطالح قدیم مردم کا

زنده باشد گفتم که از این رهبرهای مجاهدین و مجاهدین به ستوه آمده « کش قدیم

ام، با آنکه محمد ظاهرشاه پسر کاکای محمود غازی بود و البته وسعت نظر اورا معلوم 

کرده بودم و آزادانه می توانستم سخن های خود را برایش بگویم، گفتم که بخاطریکه 

رسوایی کرده اند از دل و جان به رفتن محمد ظاهر شاه  مجاهد و طالب به مملکت

خوش می باشم، ای کاش که صدای خود را بلند کند و به افغانستان رفته زعامت را 

 . دوباره بدست آورد

بدبختانه بعد از مدتی که طالبها در اکثریت نقاط افغانستان کامیاب شدند ظاهرشاه 

ه مضمون آنرا پروفیسور داکتر عبدالستار برایشان تبریکی مؤفقیت داد و میگفتند ک

 . سیرت نوشته بود

چند سالی گذشت طالبها از میان رفتند و حامد کرزی بهر راهیکه بود در اریکۀ 

قدرت تکیه کرد، تقریباً یکی دو ماه بعد در اندیانا بودم که یک تیلفون برایم آمد و 

ایم، وی میرویس فرزند گفت که من میرویس ظاهر میباشم و از ایتالیا صحبت مینم

ظاهرشاه بود، گفت که پدرم اعلیحضرت میخواهد با شما دیدن کند و لطفاً یکبار به 

ایتالیا بیائید تا شما را مالقات نمایند، یک روز تیلفون دیگر آمد و گفت که من 

 . مصطفی ظاهر می باشم و پدر کالنم میخواهد شمارا ببیند

ن محبوبیت زیاد داشت هر کسیکه به ایتالیا مصطفی ظاهر در میان مردم افغانستا

رفته و آمد داشت از طرز رفتار او حکایه های خوب میکردند، بعداً وقتیکه تکت طیاره 
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را گرفتم برایم تیلفون نمود و وقت رفتن و تقسیم اوقات را گرفت و در میدان طیاره 

و گفت فردا به روم مرا برداشت و راساً بیک هوتلی که قبالً ریزرف کرده بود برد 

ساعت چند می آید و مرا بحضور ظاهر شاه میبرد، در هوتل فردای آنروز بوقت چای 

محمد اکبر خان اندخویی دوست دیرین خود را مالقات کردم که او هم بنابر دعوت 

 . ظاهرشاه رفته بود

هردویمان در هوتل میرویس ظاهر را دیدیم و مصطفی ظاهر چند دقیقه بعد پیدا 

هر دو را بحضور ظاهرشاه برد، امنیت بسیار قوی گرفته بودند از یک کیلومتر شد و ما 

دورتر از خانه پادشاه افغانستان سرک را زیگ زاگ با کانکریت های بزرگ ساخته 

بودند که هیچ موتر نتواند مستقیم حرکت نماید، بداخل خانۀ ظاهرشاه رفتیم یک 

بودند، در جمله سلطان محمود تعداد حاضرین هم منتظر تشریف آوری ظاهر شاه 

 . غازی نیز تشریف داشت

جمله منتظرین در سالون خانۀ نشینمن پادشاه شش نفر بودیم اعلیحضرت ظاهرشاه 

 . به کمک مصطفی ظاهر تشریف آورد و در جای خودش در صدر مجلس نشست

در یادم بود که در بارۀ ظاهرشاه به سلطان محمود غازی چه گفته بودم، این 

محمود غازی بی توقف همان گفتۀ مرا که به اعلیحضرت عالقمند نمی باشم  سلطان

ولی حاال از مجبوری عالقمند رفتن او می باشم یاد آور شد، این گفته جناب محمود 

غازی مرا خیلی مشوش و پریشان ساخت، هرچه باشد حیاء حضور در مقابل یک 

 . ا راحتی نیایدپادشاهیکه چهل سال در رأس بوده مشکل بود که برایم ن

ما دو نفر محمد اکبر اندخویی و من احساس کردیم که اصالً مهمان ما هستیم و 

اعلیحضرت بروی یک غرض و هدف مارا خواسته است، اعلیحضرت با محمد اکبر 

اندخویی که شخص بسیار ظریف و قد و قامت پهلوانی داشت یک دو کلمه جهت 

 . خود را چه کردی شوخی و خنده صحبت کرد و گفت کاله بزکشی
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سپس از رفتن خود به افغانستان از ما سوال کرد و عکس العمل مردم شمال را 

پرسید من یک شکایت کوچکی کردم که بوقت سلطنت تان به صفحات شمال هیچ 

کاری نکردید، ظاهرشاه چندین موضوع را برایم کشید و آفرین به ذکاوتش که بیاد 

ه رفتن شما را در افغانستان مردم قبول خواهند داشت و گفت، در خاتمه ما گفتیم ک

کرد و سلطان محمود غازی نیز موضوع را تأیید کرد و از جنرال دوستم پرسید و 

 . طرفداری اورا نیز از اندخویی پرس و پال کرد و جواب بسیار خوب و مثبت شنید

اطمینان و اما بعد ازین که رفتنش را به افغانستان و از عکس العمل مردم در آنجا 

حاصل کرد و دانست که صفحات شمال و مردم آن نظر به طالب و مجاهد با وی 

 . مخالفت ندارند تا اینجا موضوعات سیاسی نیمه خاتمه یافت

پادشاه معمر و هوشیار بعداً سخنانش را مستقیماً با من آغاز نمود و گفت که 

ما لطف میکنید و من تنها شنیده ام در تاریخ معلومات زیاد داری، البته من گفتم که ش

عالقمند می باشم، اتفاقاً چند ماه پیشتر از مجلس ما دکتور سحر مهجور سخنگوی 

اتحادیۀ هنرمندان یک نسخه کتاب ضرب المثلهای دری افغانستان تألیف مرا که در 

سویدن بچاپ رسیده بود آنرا طور تحفه به اعلیحضرت داده و عکس اورا در حال 

 . کاپی آن عکس را برایم فرستاده بود خواندن برداشته و

محمد ظاهرشاه که جسماً ضعیف مینمود البته صحتمند و دماغ وی کامالً بجا و 

 . سخنانش متین و پر معنی و به تاریخ وارد بود

اولین سوال او این بود، راجع به تاریخ تاجیک ها در افغانستان اگر بتوانی اندک 

کجا منتهی میشود، از آریائی بودن و نفوس و زبان  روشنایی بانداز، که ریشۀ آنان در

دری و از این قبیل سخنها سخن زیاد گفتم و او بجز گاهگاهی ضمن گفتار سواالت 

 . چرا و در کجا هیچ حرفی دیگر نمیگفت و اعضای مجلس همه گوش فرا میدادند

سپس به سوال دیگری پرداخته و آن عبارت از منشأ مردم هزاره بود، برایش گفتم 

که برخی از مردم هزاره تورک برخی دیگر مغول میباشند و از طوایف و بقایای شاهان 
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بسیار قدیم افغانستان چون کوشانیان، یفتلیان و کابل شاهان و شارهای بامیان، غور و 

افغانستان هستند، محمد ظاهرشاه کامالً تصدیق کرد  سیستان می باشند و مردمان قدیم

 . و فرمود که او هم به همان عقیده است

ل و نسب مردم صبعد از گفت و شنود در خصوص تاجیک و هزاره در قسمت ا

 . پشتون پرسش بعمل آورد، سوال پادشاه را چنین جواب دادم

ر یک تعداد پشتون ها درین اواخر دربارۀ پشتون ها زیاد نوشته شده است، اوالً ب

که میگویند همه از نژاد آریایی می باشند انتقاد دارم و توافق ندارم، اتفاقاً در آن روزها 

بچاپ رسیده بود و گفتم که گروه « تاریخچۀ اقوام در افغانستان»کتاب من به عنوان 

 غلزایی ها شاخه یی از تورک می باشند، اعلیحضرت با توافق سر جنبانید، این گروه

سالهای زیادی می باشد که به پشتو سخن می گویند، غلجایی هایی را تا کنون داریم 

که بزبان تورکی صحبت می نمایند و چنانچه در ایران در حال حاضر غلجایی ها به 

 . همان تورکی قدیم خود صحبت می نمایند

گفتم که یک گروپ دیگری از پشتون ها خاصتاً در اطراف کوه سلیمان و شاید 

در بعضی حصص غورات از قوم بنی اسرائیل باشند و تاریخ آن نه تنها بنام قوم  هم

به نوشتۀ شیر « تواریخ خورشید جهان»گمشده در نشرات آورده شده بلکه کتاب 

محمد ابراهیم زایی مؤید گفتار ماست و گفتم که جناب شما اعلیحضرت شاید به 

ه شاید اصالت هندی داشته باشند و همین قوم ارتباط داشته باشید، سوم مردم پشتون ک

امیر سبکتگین همه صحفات مشرقی وطن مان را به اسالم دعوت کرد که امکان دارد 

ارتباطی به اقوام پشتون ملتان هم داشته باشند و یا اینکه بعداً بزیر تأثیر پشتون های 

 . دیگر آمده و پشتون شده باشند

طر پیر بزرگوار حضرت در قسمت فورمولی ها عرض نمودم که آنان بخا

. که پشتون بودند به پشتو گرائیدند و اصالً از تبت و از نژاد تورک هستند (رح)روحانی
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مابقی پشتون های وزیر و مسعود در اصل تاجیک اند و تعداد زیاد مردم  در اثر 

 . همجواری پشتون ها به اثر تماس پشتون شده اند

صحبت اعلیحضرت محمد ظاهرشاه با من بسیار طوالنی شد و کامالً معلوم میشد 

که شخص دانا و پر معلومات میباشد، همه گفتار مرا از او ل تا به آخر دقیقاً گوش کرد 

و طوریکه هویداست سیاستمداران الفاظ مخصوص جهت جلب و طرفدار ساختن 

که در چهل سال پادشاهی خود جالبتر  دارند، و از روی قاعدۀ سیاسیون تشویقاً فرمود

 . ازین گفت و شنود بخاطر ندارم و حقیقتاً گفتارتان دلچسپ و گوش فرا دادنی بود

البته تشکر نمودم و دانستم که مرا میخواهد خوشنود و تشویق نماید، در ختم 

گفتار یک تعداد عکس ها گرفتیم و شخص اعلیحضرت ظاهرشاه به مصطفی ظاهر 

ای شهرانی و اندخویی را امشب از جانب من به بهترین رستوانت شهر فرمود که آق

دعوت نان کنید، داستان عجیبی در رستورانت رخ داد، من مقابل سلطان محمود غازی 

سکرتر خاص محمد ظاهرشاه بعد از یکنفر از سمت محمود غازی قرار  منشسته بود

تیلفون استاد سیرت با  را داشت و در کنار من مصطفی ظاهر نشسته بود، صحبت ما

محمود غازی اندکی اخالل وارد کرد و بعد از ختم آن صحبت سکرتر پادشاه رخ به 

جانب من کرد و به بسیار عصبانیت و قهر پرسید که شما وقتیکه میگوئید که غلزایی ها 

تورک میباشند، لطفاً دلیل بیاورید، حتی اگر یک دلیل بیاورید من میدانم از دل خود 

ید، این کلمات را بسیار قهر آلود گفت و فکر میکرد که یک موضوع کامالً نگفته ا

غلط و بی سند است و شاید هم او خودش غلزایی میبود و سخت به پشتون بودن می 

 . نازید

برای من که معلم و پروفیسور سابقه دار بودم و هزاران شاگرد را درس داده ام، 

و دالیل زیاد بخدمتش عرض نمودم، از  موضوع دلچسپی بود به بسیار عالقه اسناد

کتاب حدود العالم، از تحقیقات گستردۀ دکتور جاوید و غیره بحث کردم وقتیکه 

جناب مصطفی ظاهر از من خواهش نمود از قبرغۀ برۀ ایتالیا بخورم میخواستم چیزی 
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نمیدانم . دیگری به جناب سکرتر بگویم دیدم که نان ناخورده از مجلس برآمده بود

قوم و قبیله از هم چه تفاوت دارند، همه انسانها از یک جوهر می باشند تفاوت  که

نگاه انسانی و نه از نظر اسالمی، قابل  از دادن و برتری شمردن قبایل از یکدیگر نه

 : پذیرش است یک موضوع منفور است، آمده است که
 

 پشت نـام پدر چه میگردی

 پدر خویش شو اگر مردی
 

ن سیاست هیچ وقت برای من آرامی نمی آورد، صحبت با علماء مالقات با بزرگا

 . و دانشمندان و هنرمندان دایم مرا جانب خود می کشاند
 

 : یک خاطرۀ دیگر از سیاستمداران

در وقت کامیابی مجاهدین باری از اسالم آباد جانب کابل  میشدم، برهان الدین 

صبغت اهلل مجددی برای  ربانی رئیس جمهور شده بود و پیش از آن حضرت صاحب

 . مدت کوتاهی ریاست جمهوری را به پیش میبرد

ربانی مرا بدفترش خواست و برایم گفت که منحیث قونسل افغانی در استانبول 

در حین گفتار بودیم که یک نفر قندهاری داخل دفتر . مقرر کرده است و باید بروم

شد و مجلس ربانی و مرا مختل گردانید و تقریباً ده امر فوق العاده را از ربانی تحریری 

ود عرایض مختلفه را بیرون میکرد و به هر بدست آورد، آن شخص از کیسه های خ

یک امر تحریری میگرفت، من حیران ماندم که یک رئیس جمهور چقدر وقت 

 . خویش را با اجرای این نوع کارهای کوچک ضایع می سازد

از وزیر خارجه وقت داکتر نجیب اهلل لفرایی باید مکتوبی بدست می آوردم، در 

ری بداخل دفتر در حین صحبت ما داخل شد و حال گفتگو بودیم که شخصی بنام چک

چهار امر فوق العاده از وزیر را بدست آورد این چهار عریضه بخاطر تقرر 

خویشاوندانش منحیث قونسل و کاتب و هر چیز دیگر در سفارت های افغانستان 
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بخارج بود، این به تعجب من افزود وی میگفت که این بطور مثال خواهرزادۀ من 

قونسل در کویته بسازید و قس علی هذا، وزیر خارجه بدون سوال بزیر است، معاون 

 . عریضه تقرر وی را می نوشت

از دفتر وزیر خارجه بیرون شدم شخص مرا گفت های آقای شهرانی سالم، من 

اورا نشناختم اندکی دهلیز تاریک بود وی فرمود که مرا نشناختی، من کرزی هستم، 

پرسانی کرد و فرمود که بیا بداخل دفترم، چون بدفترش  واقعاً بسیار با حرارت با من

 . داخل شدم دانستم که وی معاون وزارت خارجه یا معین می باشد

براستی این شخص پیش آمد نهایت دوستانه و صمیمی نشان داد و گفت که چون 

از امریکا آمدی بنشین که یک قهوۀ امریکایی برایت تهیه بدارم، مالزم قهوه و بسکیت 

رد من آن را از نزدیک نمی شناختم و او مرا بخوبی می شناخت، همین حامد آو

کرزی که رئیس جمهور بود در آن وقت منحیث معاون وزارت خارجه کار میکرد، 

بعدها دانستم که با برادرم آشنایی داشت و در زمان ریاست جمهوری او برادرم را 

الم آباد رفتم سفیر افغانستان در بمقامات عالی مقرر کرده بود، وقتیکه دوباره به اس

اسالم آباد شخصی بنام  روشن بود و او بمن گفت که ربانی مرا از قونسلگری اسالم 

 . آباد پیش از اینکه بکار شروع نمایم برطرف کرده است و هردو در خنده شدیم

از هنرمندان که شاید همۀ ایشان را دیده و مالقات کرده اید چه ! استاد عزیز

 دارید؟ خاطرات 
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 : ارتباط با هنرمندان
برادر دانشمند و هنرمند گرامی استاد پردیس عزیز، از بزرگان هنر خاطرات زیاد 

 . است، چونکه زیاده تر اوقات زنده گی من را معرفی ایشان در بر میگیرد

پروفیسور غالم محمد میمنگی را همه میدانند که اساسگذار مکتب صنایع نفیسه 

در کابل است، راجع به وی یک کتاب نوشته ام، دو بار چاپ شده است، ده ها مقاله 

نوشته کرده ام همه چاپ شده است، جمله اقارب اورا مالقات نمودم زیرا او بود که 

بار اول ارزش داد و نقاشان و هیکل تراشان را نام هنر و هنرمند را در مملکت ما برای 

مقام و جای بخشید و در نصاب تعلیمی معارف هنر و آرت و کار دستی را معمول 

 . گردانید

استاد استادان عبدالغفور برشنا را بارها مالقات کرده ام و او استاد من است 

سیار عالقمند بودم زمانیکه در فاکولته استاد من بود چون من در نقاشی و تاریخ هنر ب

واندک شهرت نقاشی یافته بودم بروز امتحان باید هرکسی رسمی کشیده و سوال 

من جواب را فوق العاده و مکمل نوشتم و یک تابلوی . تحریری را نیز جواب میگفت

بسیار زیبا را نیز در پارچۀ علیحده رسامی کردم، قریب بود که آنرا به استاد برشنا تسلیم 

دست از عقب رسید و پارچه نقاشی ام را ربود، فهمیدم که یکی از کنم یکدم یک 

همصنفی هایم است و از ترس اینکه محروم امتحان نگردد خود را بخاموشی زدم، 

باشد « دورنما»ناگزیر چون وقت داشتم در چند دقیقۀ دیگر یک منظرۀ که نمایانگر 

مصنفی من که یکی از تنبور رسم و به استاد تسلیم نمودم طبعاً استاد برشنا از نقل ه

 . نوازان الیق بود چیزی ندانست و برای من نمرۀ صد و آفرین داد

زمانیکه استاد برشنا معلم مان بود وظیفه اش مشاوریت در وزارت معارف بود و 

میر نجم الدین خان انصاری همدفترش بودند، یکی از روزها که بدیدن استاد برشنا 

ی استاد را دیدم و وی از انسان های عجیبی بود که رفتم خوش گویی ها و خوش طبع

 . براستی مثلش مادر دهر دیگر نخواهد زائید
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روزی استاد برشنا مرا گفت که چون میخواهد من کامالً نقاش شوم مرا در مکتب 

وزم، روز اول استاد ـا از وی نقاشی را بیامـرستاد تـاد غوث الدین فـزد استـصنایع ن

دی با من رفتار کرد و چند موضوع نقاشی را عملی و نظری غوث الدین بصورت عا

نشان داد، چون روز دیگر رفتم کارهای مرا دید گفت برایت همینقدر میگویم که 

دیگر نیایی، بعدها که در افغانستان رئیس اتحادیۀ نقاشان شده بودم استاد غوث الدین 

 . برایم احترام زیاد میکرد

اد و من رخ داده بود و استاد امریکایی با وزیر یک واقعۀ دیگری را که بین است

وانح مکمل استاد ـودم سـرده بـریر کـایی تحـالً در جـمطبوعات در تماس شد که قب

غوث الدین خان را در شهر یونین سیتی که از زبانش شنیده بودم بعد از مرگش در 

 . جریدۀ امید به نشر رسانیدم

استاد خیر محمد یاری از نخبگان وطن و مرد بسیار بشاش و دارای قلم آزاد بود، 

طبع شعری داشت عاشق پیشه بود، با یک نفر امریکایی بخانه اش رفتم و تابلوهای 

زیادی را از استاد به آن امریکایی فروختم، فکر میکنم که در استعداد و قلم ازاد در 

مار می اید، استاد یاری پدر خانم استاد محمد نقاشی از جملۀ اولین هنرمندان بش

همایون اعتمادی است او شخص سخت مهربان و خلیق و خوش صحبت بود، خاطره 

های زیادی از استادان هنر خاصتاً از استاد برشنا داشت و استاد برشنا را استاد استادان 

 . میدانست

د شبنم آشنا شدم، هر استاد خیر محمد عطایی با این استاد عالیجاه از طریق استا

وقت و ناوقت بخانه اش میرفتم از من بسیار توصیف میکرد و میخواست من شاگرد 

نقاشییش باشم، مرد مهربان و نقاش بزرگ بود چون نفس تنگی داشت داکتر ها 

برایش گفته بودند که بوی رنگ روغنی برایش ضرر دارد، از آن سبب بینی خودرا به 

نل را در بیرون کلکین خانه میبرد تا از بیرون هوای آزاد را یک نل چسپانده بود و آن 
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تنفس نماید و بوقت نقاشی بوی رنگ وی را اذیت ننماید، ای که چه انسان شریف و 

 . مهربانی بود

در خانۀ استاد کریمشاه خان در بی بی ماهرو رفتم و یک خانم امریکایی را با 

زار، ارام، عاجز و کم سخن بود تابلو های خود برده بودم آن مرد فرشتۀ زمانه بود بی آ

زیادش را به آن امریکایی فروختم، تابلوهایش بسیار ارزان بود و من هم یک تابلویش 

 . را خریداری نمودم

مادام سیمون شکور ولی از اهل فرانسه و خانم سناتور شکور ولی بود خانم 

گ داشت مرا دایم سیمون شکور گاهگاهی مرا بخانه اش دعوت میکرد، ستدیوی بزر

فرزند خطاب میکرد و انگشت های مرا بسیار معاینه میکرد و توصیف مینمود، یگانه دو 

استادیکه ستدیو داشتند و بمانند نقاش های خارج در ستدیوی خود کار میکردند و 

متوجه فروش تابلوها نبودند، یکی استاد برشنا و دوم مادام شکور بود، چونکه هردو 

جانب دیگر وضع اقتصادی شان بسیار خوب بود، من شاهد بودم که  خارج دیده و از

یک روز در ستدیوی مادام شکور ولی چند شخص از خارجی ها آمده و تابلوهای 

 . زیادی را خریداری کردند

رگ وارسته، فرهیخته، ادیب و شاعر که نقاش زاستاد یوسف کهزاد این مرد ب

گاهی هم در خانه نقاشی میکرد، بیاد دارم مسلکی بود گاهی تابلوهایش را در دفتر و 

روزی را که مؤرخ شهیر استاد احمد علی کهزاد برادر بزرگ استاد یوسف کهزاد، در 

دفتر کار استاد یوسف کهزاد آمد و من هم آنجا بودم برای استاد گفت که ای کاش 

کسی باشد که پورتریت مرا نقاشی نمایند، استاد یوسف کهزاد به نزاکت موضوع 

رسید و گفت کدام عکست نزدت وجود دارد یا نی، کهزاد مؤرخ گفت بلی از بکس 

خود یک قطعه عکس سیاه و سفیدش را به استاد یوسف کهزاد تقدیم کرد، گویا در 

 . عین وقت دو کهزاد بزرگ را مالقات نمودم



 214......               ...............................................................مردی بر سکوی هنر و فرهنگ ابر 

با استاد یوسف کهزاد من در جمع هنرمندان افغانستان در تورکمنستان همسفر 

جناب استاد شبنم، غالم جیالنی روحانی، استاد غالم علی امید، غالم ربانی،  بودم که

 . استاد غوث الدین و خانمش نجیبه غوثی نیز تشریف داشتند

با استاد غالم محی الدین شبنم کم از کم سی سال ارتباط داشتم، در سال 

شرقی،  هردوی ما سفر مشترک داشتیم از تاشکند به مسکو، پولند، آلمان( م1971)

آلمان غربی، اتریش، یوگوسالویا، بلغاریا، تورکیه و ایران دیدن کردیم و اقامت ما در 

 . آلمان غرب بود

استاد غالم علی امید را بارها در مطبوعات میدیدم و او با من بزبان تورکی 

اوزبیکی صحبت مینمود و شادروان امید خواهرزادۀ پروفیسور غالم محمد میمنگی 

 . میباشد

در صنف دوازده هم ( م1961)اد شاکر سامی را زمانی شناختم که در سال است

معلم من در دارالمعلمین کابل بود و مرد بسیار پریشان حال و البته زنده گی پرماجرایی 

را سپری کرده بود، وی خورد سال بود که پدرش جنرال محمود سامی را نادرشاه خان 

 . اعدام کرد

ناتور والیت هرات هم بود، برای این نگارنده لطفها استاد محمد سعید مشعل که س

کرده است و حتی زمانیکه در هرات خانه نشین بود در امریکا برایم نامه های پر از 

لطف و محبت می فرستاد، در کتاب خشک و تر استاد مشعل چندین مضمون نوشته و 

در باره اش  بچاپ رسانیده بودم، بعد از وفاتش تمام نشرات خارجی از معلومات من

 . استفاده میکردند

استاد مولوی عبدالرؤف سلجوقی را زمانی مالقات کردم که فرزند هنرمندش 

استاد ارشد بهزاد سلجوقی شاگرد من در روانشناسی بود و شبی مرا در گردنۀ باغ باال 

 . در خانه شان دعوت کردند و بسیار سخن ها در خصوص تاریخ سلجوقیها گفتیم
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ی بنام محمد جان خان که معلم رسم مکتب انصاری بود، در یک استاد نقاش

مکتب مذکور با او مصاحبه کردم یک قطعه عکس خود را برایم دادو گفت که این 

قطعه عکس را بخاطری در کیسۀ خود حفظ می نمودم که اگر اتفاقاً موتری مرا زد و 

یعنی از روی  بشکلی از اشکال در خارج خانه بمیرم مرا بشناسند که کی می باشم،

عکسش شناسایی نمایند بدبختانه زمانیکه کتاب هنر در افغانستان بچاپ رسید همه 

عکس های هنرمندان در کتاب بچاپ رسیده و از وی بچاپ نرسیده بود، موضوع را از 

 . چاپ کننده گان جویا شدم، گفتند نمیدانیم

در دفتر رهنمای  میر سکندر شاه حیدری را زمانی مالقات کردم که بعد از تقاعد

 . معامالت کار میکرد و مرد بسیار محترم بود

عبدالعزیز گندمی یکی از دوستانم بود و شبنم و من در خانۀ شان رفت و آمد 

داشتیم، استاد محمد اسرائیل رؤیا را ضرورت به معرفی نمیدانم زیرا که او شهرۀ افاق 

 . است و او و من دوستان دیرین چون برادر می باشیم

تاد سید مقدس نگاه از بزرگان مطبوعات و هنر دو بار با من در کورسهای اس

کوتاه مدت هم درس بود و من در سوانح شان آنرا تحریر نموده ام که به استعداد و نام 

 . نامی او افتخار می نمایم

با فتح محمد صنعتگر بارها دیده ام تابلویی را که برایم داده بود و بنام اثرش 

استاد برشنا آنرا رد کرد و گفت که غلط فهمی شده و کار اصالً از ماستر  بچاپ برسانم

 . عبدالعزیز بوده است

. حاجی محمد اسحق خان را در مکتب نادریه مالقات کرده ام، مرد مبارکی بود

محمد علی دستگیر زاده را قبال ًدیده بودم و او با بایسکل سفر طوالنی در خارج انجام 

ی داشت، بعدها در فاکولتۀ تعلیم و تربیه شامل شد، کارهای داده است و نفس تنگ

 . زغالییش خارجیان را بسیار جلب میکرد

 . محمد رحیم شرف را دیده بودم و صحبت زیاد نکرده ام
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عبدالحسین رشیدی را در فاکولتۀ طب مالقات کردم، مرد معزز و مهربان بود با 

کم شناسایی و ارتباط داشت، محمد استادان عظیم ابکم و محمد سرور فرزند عزیز اب

عظیم ابکم را طوری خیالی برایم سکیج کرد ولی استاد برشنا آنرا نپذیرفت، یک سال 

بعد از مالقات من با رشیدی در تصادم موتر در راه قندهار وفات نمود، خداوند اورا 

 . غریق رحمت خود سازد

سینا بود خاطره های توسطۀ ابن استاد محمد اسحق بدیعی استاد من در مکتب م

و کوچک از وی است، خداوند غریق رحمتش گرداند در ایران بدار بقا  درخو

 . شتافت، مرد بزرگی بود بمانند یک پدر مهربان با شاگردانش رفتار مینمود

با عبدالرؤف منزوی و خیر محمد آرام، گل محمد هنرجو مالقات های کم انجام 

 . داده ام و خاطرات زیاد ندارم

استاد قربان علی عزیزی بارها دیده ام و با شخصیت بزرگوار وطن استاد دکتور با 

محمد حیدر رئیس پوهنتون کابل در شیوه کی بخانه اش رفته ام و خداوند غریق 

رحمتش نماید بارها با وی دیدار کرده ام و یکی از روزها اورا بخواهش یک خانم 

 . م و یک مصاحبۀ طوالنی با وی انجام دادبخانه اش برد« دانا هام والش»امریکایی بنام 

عبدالعزیز طرزی فرزند محمود طرزی را در ریاست گرزندوی و خانه اش 

مالقات کرده ام، او در ترکیه نشو و نما یافته و به دری اکسنت داشت، مرد مهربان، 

 . بزرگوار و بزرگ بود

استاد حفیظ اهلل وفا و اسداهلل صافی را بارها دیده و مالقات کرده ام و حفیظ اهلل 

وفا بعد از بازگشت از جرمنی بوقت حکومت های کمونستی کابل از مظالم هیتلر 

 . حکایات زیاد را برایم ارائه داشت

استاد عبدالغفور خان که هیکل تراش معروف و از جملۀ اولین فارغان مکتب 

شاگرد ماستر دین هندوستان بود بیاد دارم که وی را بارها دیده بودم و  صنایع و

مجسمه ها و هیکل های زیادی را در پغمان و کابل بیادگار گذاشته و مجسمه های 
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پارک هرات را نیز همین بزرگوار ساخته است، باری که میخواستم با او در وزارت 

ر بقا شتافته بود و دوستانش اورا زراعت مصاحبه انجام دهم بیچاره یک روز پیش بدا

بخاک سپرده بودند، یکی از همکارانش یک قطعه عکس اورا از دفترش بدسترس من 

 . گذاشت که در همه نوشته هایم از آن کار میگیرم

ری، ـایت اهلل مشتـر، عنـرزاده، غالم قادر سپهـد خیـل، فیض محمـیحعبداهلل ن

میر عبدالرحمن صدیقیان، محمد عزیز خان و  شمس الدین پیرزاده، نصرت اهلل فرهمند،

هردو جان محمد خان را مالقات کرده ام، یکی از آن جان محمد خان را در لیسۀ 

اد خلیلی را با ـه پورتریت استـوعات کـر را در وزارت مطبـدیگ دم وانصاری دیده بو

 . نقطه گذاری ترسیم کرده بود

زی، ربانی خان دوست های من محمد اسحق نوری، خوانی خان، عبدالواسع اچک

بودند، ربانی خان در سفر تورکمنستان با من همراه بود و عبدالواسع اچکزی را در 

فاکولتۀ هنرهای زیبا وظیفۀ استادی در نقاشی داده بودم که بدبختانه در یک اکسیدنت 

موتر نیمه جان اورا بفرانسه بردند تا صحت یابد، البته در آن وقت صحت یاب شد ولی 

 . بعدها در آنجا وفات یافت

سید جالل آغا در مطبوعات افغانستان همه اورا می شناختند، استاد شبنم مرا وادار 

کرده بود که یک نمایش نقاشی را در تاالر وزارت مطبوعات ترتیب دهم، شبنم و من 

مصروف آویختن تابلوها بدیوار سالون بودیم که مرا کسی نسبت کاری خواست بعد 

دو باره آمدم استاد شبنم گفت که سید جالل آغا تابلوهای مرا به لگد زده از اینکه 

ومقصدش را اظهار نکرده بود، زمانیکه سید جالل آغا متقاعد شد من آمر فاکولتۀ 

هنرهای زیبا بودم و وی جهت گرفتن وظیفه تشریف آورد، برایش احترامانه وظیفه 

ر فاکولته تدریس میکردند و استاد شبنم دادم دلچسپ این بود که استاد شبنم هم با او د

واقعۀ مطبوعات را بیاد داشت و گفتیم که باید فراموش کنیم، خداوند اورا غریق 

رحمت کند در لندن وفات یافت، در آن وقتیکه تابلوهای مرا بی ارزش خواند من 
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خورد سال بودم و مأیوس شده بودم و اما یک روز بعد از آن استاد علی اصغر بشیر 

روی مرا بسیار تشویق نمود و در باره ام در مجله نوشتۀ بسیار پر ارزش خود را بچاپ ه

 . رسانید

با استاد فرخ افندی تنها دوبار مالقات کردم وی اکسنت بسیار قوی داشت، اصالً 

از تورکیه بود قامتش کامالً خمیده شده بود و بسیار پیر بود، الغری و بسیار مهربان و 

انان را فکر میکرد که آنان فرزند او هستند، وی پنج صفحۀ تایپ شیرین زبان و جو

شدۀ سوانح خود را به من داده بود که در بسیاری منابع از آن استفاده گردید و بار اول 

آن سوانح را من در مطبوعات بچاپ رسانیده بودم، وی از پر برکت ترین شخصیت 

 . نقاشی می باشدهای افغانستان و استاد قاطبۀ هنرمندان موسیقی و 

دکتور عبدالرحیم نوین که کارتونست و دکتور نسائی بود، بار بار اورا مالقات 

من باید چاپ میشد و او « امثال و حکم»کرده ام، وقتیکه وزیر مطبوعات بود دو کتاب 

مانع چاپ شدن تخلص من گردید، چونکه محمد داودد خان امر کرده بود که باید 

 . ی نباشد، من اورا قانع ساختم و امر چاپ را دادتخلص ها بنام قوم و جا

خاطرات دو . عبدالخالق قیوم زاده و عبداهلل امین را نیز دیده و مالقات کرده ام

استاد بزرگ نقاشی، شادروان استاد عبداهلل شهنواز و استاد همایون اعتمادی، استاد 

کابل معلم ما بود، شهنواز یا فرشتۀ آسمانی برای یک مدت کوتاهی در دارالمعلمین 

وی با حامد محمود و عبدالصمد خان خویشاوندی نزدیک دارد، از فامیل های معزز 

 . افغانستان است

های زیادی از زبان آن  ا بسیار زیاد می شناختم و داستاناستاد همایون اعتمادی ر

در بزرگوار در بارۀ شعرا، علماء و اداره چیان شنیده ام، پیش از اینکه آن بزگروار 

کالیفورنیا وفات نماید بزیارتش رفتم و از سخن گفتن مانده بود، بعد از دیدار من 

 . خداوند اورا بسوی خود برد و انشاء هلل جایش را جنت خواهد ساخت
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در قسمت استاد حسن نقاش قبالً کلماتی چندی ارائه داشتم که در فاتحه 

 . د که از غنایم روزگار بودخوانییش شبنم و من اشتراک ورزیده بودیم و وی را گفتن

چون خود تان نقاش می باشید و عالقمندی به نقاشان دارید لذا ! پردیس عزیز

ارتباطات خود را با نقاشان تا جایکه امکان داشت بصورت نهایت درجه مختصر ارائه 

داشتم، و اگر در بارۀ هنرمندان دیگر بنویسم موضوع به درازا و مثنوی هفتاد من کاغذ 

 . میگردد

باید بگویم که هنرمندان موسیقی و تیاتر را زیاد مالقات کرده ام، خاطرات و 

صورتگران معاصر »، «ساز و آواز در افغانستان»ارتباطات خود را با آنان در کتاب های 

تألیف پوهاند دکتور « استاد عبدالرشید لطیفی بزرگمرد مطبوعات و تیاتر»، «افغانستان

تألیف خانم ماریا جان دارو تا جائیکه « دان تاریخ ساز تیاترهنرمن»عبدالواسع لطیفی و 

 . امکان داشته تحریر نموده ام
 

 : اندر باب فاکولتۀ هنرهای زیبا و استادانش
استاد گرامی شهرانی صاحب، تشکر از اینکه به سواالت من جواب دادید؛ فکر 

میکنم که دیگر شمارا بزحمت نساخته فقط چند سوالی دارم که مربوط فاکولتۀ خود 

ماست که در آن شما عالقمندی زیاد دارید و ما هم بدون تردید فاکولتۀ زیبا و دوست 

 . داشتنی خود را از دل و جان دوست داریم

در بارۀ استادان و شاگردان تان در فاکولتۀ هنرهای زیبا چه نظر دارید ! استاد عزیز

 و به عبارۀ دیگر آیا امکان دارد که خاطرات تان را بشکل مختصر بیان بدارید؟ 

این سوال شما در بین همه سواالت ! برادر گرامی و ارجمند مرتضی پردیس

 . گذشته تان مشکل تر می باشد

ه کورسهای نقاشی و مجسمه بصورت رسمی بفاکولته ادبیات و علوم پیش از اینک

بشری تعلق بیابد ارتباط من با جناب حیدرزاد و امان اهلل پارسا بسیار کم بود، چون در 

آن ایام و به گمانم که پیش از بوجود آمدن کورسها با هردو جهت مصاحبه و تماس 
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ت اینجانب بی نهایت کم عالقگی نشان گرفته بودم، امان اهلل پارسا به موضوع و سواال

من یک هنرمند هستم و با هر کس وقت خود را »داد و حتی بخاطر دارم که گفت 

گویا آن بزرگوار به حدی مغرور بود که مرا که جوان بیست و یک « ضایع نمی کنم

ساله و صنف سوم فاکولته را طی کرده بودم اهمیت نداد و شاید هم به این فکر بود که 

بزرگان مطبوعات باید مصاحبه نماید، در حالیکه از هیچ یک آن بزرگوارهای با 

 . من باقی نماند« هنر در افغانستان»مطبوعات اثری چون 

اما حیدرزاد که غالباً در مکتب صنایع معلم بود با اینجانب به بسیار مهربانی و 

مصاحبه های  عالقه مصاحبه انجام داده و به همه سواالت من جواب داد، که نتیجۀ

 . نوشته ام و رجوع شود به کتاب مذکور« هنر در افغانستان»هردویشان را در کتاب 

زمانیکه به همت واالی استاد بزرگوار پروفیسور میر حسین شاه کورسهای نقاشی 

و هیکل تراشی رسماً جزء فاکولتۀ ادبیات قرار داده شد جناب استاد حیدرزاد که در 

 . هردو ارتباط بسیار خوبی داشتیم تدریس مقدمتر از من بود

وقتکیه هردو کورس مذکور رسمیت پیدا کرد، جناب استاد حیدرزاد و من در 

بارۀ تعداد کریدت ها و امتحانات کارهایی را انجام دادیم، از جمله موضوع امتحانات 

کانکور را طوری فیصله نمودیم که باید کسانیکه عالقمند فاکولتۀ هنرهای زیبا بودند 

ایند، از کانکور عمومی پوهنتون معاف و و میخواستند در آن فاکولته تحصیل نم

 . امتحان خاص را در مسلک هنر سپری نمایند

من آمر دیپارتمنت نبودم و جناب استاد حیدرزاد آمر و من استاد بودم، چون پیش 

از استادی در هنرهای زیبا استاد فاکولتۀ تعلیم و تربیه بودم از آن رو در بسی مسایل 

اشتم و سواالت تحلیل اشکال کانکور عمومی را من تهیه کانکور و امتحانات آشنایی د

 . مینمودیم و در بعضی موارد دیگر امتحانات نیز دخالت داشتم

بدبختانه در امتحان شمول کانکور فاکولتۀ هنرهای زیبا در کنار جوانان با استعداد 

ویا فارغان مکتب صنایع کابل بعضی اشخاص که صاحبان قدرت بودند شامل ساخته 
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ند و من مخالف آن بودم، مثال زندۀ آن بی بی زرلشت صبیه محمد داوودخان شد

مؤسس جمهوریت افغانستان و یک تعداد دیگر از مربوطات آن فامیل شامل شدند و 

بصورت قطع استعداد هنری نداشتند، حتی از دختر داوود خان پرسیدم که استاد برشنا 

میاب شدند و شامل شدند، منظور من از ولی کا. را میشناسید، نشناختند و قس علی هذا

آن دختر بدگویی نمی باشد آن دختر معصوم توسط نابکاران خلقی شهید شد، ولی او 

می توانست در هر مملکت خارج تحصیل نماید زیرا پدرش دارایی زیادی داشت و 

حتی تمام دارایی کاکای پدرش سردار محمد هاشم خان به او و برادرش محمد نعیم 

راث رسیده بود و باید آغاز و اساس فاکولته را بصورت صادقانه در مسلک خان بمی

مقدس هنر تعقیب مینمودیم و من در مقابل این کار هیچ قدرت رد کردن را نداشتم و 

جناب استاد حیدرزاد بقرار شنیدگی به آن خانواده رفت و آمد زیاد داشت و من 

فقط از زبان دیگران که صادق القول  نمیتوانم بگویم که من شاهد ارتباطات شان بودم،

 . بودند شنیده بودم

دو دیگر ما بخاطر تربیه جوانان با استعداد در هنر فاکولته را تأسیس کرده بودیم و 

باید ما تفاوت کابلی و اطرافی و محمد زایی و غیر محمد زایی را نمی کردیم و البته 

فاوت دادن ها در آن وقت هم نفرت شرافتمندانه باید بگویم که من از این تبعیضها و ت

 . داشتم و حاال هم دارم

برای من که استاد رسمی بودم و شخص مهم امتحان گیری بودم گفته شد که 

باید به کابلی ها زیاده تر موقع داده شود و به اطرافیان چانس داده نشود من بسیار 

ودم یک اطرافی پریشان بودم و حتی روانم جریحه دار شده بود، زیرا از یک طرف خ

بدخشانی بودم و از طرف دیگر وجدانم این را نمیتوانست بپذیرد که جوانان با استعداد 

از راه های دور و اطراف آمده و صدها رنج و تکلیف و مصرف را قبول کرده و بکابل 

ت که =می آیند چطور آنان را دوباره به وطن شان بفرستیم و بگوئیم که دلیل ما اینسن

می باشید و بفرهنگ کابل آشنایی ندارید با آنکه در هنر استعداد عالی  شما اطرافی
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داشتند، درین باره از حضور استاد حیدرزاد سخت متأثر شدم و از گفتۀ شان رنج بردم، 

این قضیه چنان به وجدان من تأثیر بد کرده بود که سخت پریشان و ناقرار بودم و 

همین حالت بودم که شام یکی از شبهای وجدانم را نمیتوانستم آرام نگاهدارم در 

روزهای امتحان ارجمند گرامی جناب استاد عبدالکریم رحیمی به حالت پریشان نزدم 

تشریف آورد و از موضوع کامالً آگاهی داشتم، بفضل خداوند استاد رحیمی فعالً در 

 آسترالیا یک هنرمند معروف و شناخته شده بوده و تحصیالت خویش را نیز به سویۀ

 . عالیتر بلند برده و نام افغانستان را در خصوص هنر و فرهنگ شهرت داده است

زمانیکه یکی از شاگردان هنرهای زیبا برایم اطالع داد که سازمان جوانان یعنی 

محصالن خلقی میخواهند استاد حیدرزاد، حامد نوید و نگارنده را بالترتیب مآخذه و 

ستاد اول الذکر موضوع را رسانیدم تا مبادا خدای به قتل برسانند به اسرع وقت به دو ا

 . ناخواسته به سرنوشت شوم گرفتار شوند

در امریکا منحیث مهاجر بسر می بردم هر هنرمندیکه در هر گوشۀ دنیا وفات 

مینمود در باره اش در دو جریدۀ امید و کاروان می نوشتم و نمیخواستم آنان بی نام و 

ین قبیل کارهای هنری زیاد انجام میدادم، از پریشانی که نشان بمیرند، بهر صورت از ا

هنرمندان خدای ناخواسته بی نام و نشان نمانند در جمع آوری سوانح هنرمندان 

موسیقی، نقاشی، هیکل تراشی و خطاطی شدم و بنام پروفیسور غالم محمد میمنگی 

لده تحریر و در کتابی را نوشتم و در قسمت موسیقی نوازان و نقاشان کتاب های دو ج

بارۀ خطاطان مجموعۀ کوچکی را ایجاد نمودم و در بارۀ تاریخ هنر نیز پژوهش و 

 . تحقیقات زیاد انجام دادم

در پهلوی این همه فعالیت ها بود که یک تعداد زیاد از هنرمندان و هنر دوستان از 

بشکل « فغانستاناتحادیۀ هنرمندان ا»اینجانب تقاضا نمودند که باید یک اتحادیه را بنام 

تأسیس نمایم تا هنرمندان افغانستان که آواره شده اند بتوانیم پیدا نمائیم و « سراسری»

 . همکاری ها را دوام بدهیم
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بناً یک مجلس را مشتمل از هنرمندان، علماء و هنر شناسان و هنر دوستان در شهر 

مجلس استاد امان اهلل بود در آن ( عیسوی 2111)نیویارک بر پا نمودیم، غالباً در سال 

حیدرزاد را محترمانه دعوت نمودیم، حیدر زاد تشریف آورد و بمجرد نشستن در 

کرسی معینه به تخریب مجلس و اخالل آن به شدت آغاز کرد، چون اهل مجلس 

میخواستند که از دل و جان باید اتحادیه تشکیل گردد از آن سبب هر چند استاد 

و هدف ما را بشکناند، ولی بدان هدف کامیاب حیدرزاد کوشش نمود که موضوع 

نشد و ناگزیر گفت که از مجلس می بر آید بعد از اینکه جلسه را ترک کرد قطعاً به 

 . اتحادیه همکاری ننمود

من که با جناب حیدرزاد هم مسلک و همرزم بودم با این کارشان سخت متأثر 

همکاری نمایند که نکردند و  شدم برای آن محترم الزم بود که در آن کار خیر با ما

 . من با دوستان اتحادیه را تشکیل و کارهای زیادی را به انجام رسانیدیم

چون من احساس خدمت به هنر را در زیر دل جا داده ام از آن رو خیلی ها متأثر 

و مأیوس شدم بنابر آن یکی از روزها جریدۀ کاروان که بدستم رسید دیدم استاد 

یی دو عکس خویش را با کرزی و محمد ظاهرشاه بچاپ  حیدرزاد در مصاحبه

رسانیده است و در زیر عکس ها نوشته است که حیدرزاد با حامد کرزی و حیدرزاد با 

اعلیحضرت ظاهرشاه، چون از کارهای سابقۀ شان طوری ذکر رفت عقده به دل بودم 

هنرمندی داشته برای شان تیلفون کردم و گفتم که شما هنرمند می باشید و باید غرور 

 . باشید، باید می نوشتید حامد کرزی با حیدرزاد و محمد ظاهرشاه با حیدرزاد

زیاده تر از این دیگر احترامیکه به حیدرزاد تا کنون دارم با همه از آن کارها در 

قسمت هفتاد سالگی شان در تلویزیون نور رسماً تبریکی دادم و با احترام خاص یاد 

اگردان هردوی مان سخنان زیادی را شنیده ام که نمیخواهم در کردم، ولی از زبان ش

اینجا بگنجانم، خداوند استا حیدرزاد را در هر کجایی که باشد در پناه خود نگهدارد، 
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اختالفات در میان استادان مخصوصاً در مسایل و موضوعات اکادمیکی بمیان می آید 

 . باد فنا برابر می شوند و میروندولی باالخره نه تنها اختالفات اشخاص خودشان نیز ب

با حامد نوید در فاکولته کدام مشکلی نداشتم و در تدریس خود مؤفق بودند 

یادی از گذشته های فاکولتۀ هنرهای »یکی از روزها اینجانب مقاله یی را به عنوان 

 میخواستم بنویسم از استاد حامد نوید طی تیلفون پرسیدم که چند سال در فاکولته« زیبا

تدریس کرده اید، گفتند یکسال، من هم همان یکسال را در قید تحریر آوردم، بعد از 

نشر مقاله حامد نوید در تیلفون بمن یک پیغام زشت را با کلمات بسیار ناخوشایند و نا 

زیبا گذاشته بودند که هرگز باورم نمی آمد حتی به سویۀ که گفتند باید رسماً در 

دانستم که آن محترم عقده هایی داشتند و موقع آنرا  مطبوعات معذرت بخواهم، من

نیافته بودند و اینک بدان بهانه هرچه خواستند بگویند گفتند من هم در جریدۀ که 

موضوع بچاپ رسیده بود گفتم در آن نقطه سهو شده و جناب محترم چهار سال 

 . تدریس کرده اند

رصد هرآنچه را که در بارۀ متأسفانه زمانیکه کتاب شان را مشاهده کردم پنجاه د

من نوشته اند غلط و حتی تهمت بوده و من ماستری خویش را کامالً در هنر گرفته ام 

که زیادترین مضامین اناتومی بود، و چون او بر من زشت و ناهنجار گفته بود من 

 . «لذتیکه عفو دارد، انتقام ندارد»نخواستم از آن انتقام بگیرم گفته اند که 

جان اعتمادی یک شخصیت فرهنگی، عالیقدر و مهربان بود با هر  جناب تمیم

کسی یک نوع دوستی بی آالیشانه داشت، از فامیل نجیب و شریف سر بر اورده هیچ 

استاد محمد همایون اعتمادی را همه . عقده یی و مشکلی با کس نشان نداده است

که آن بزرگوار وطن کس دوست داشت مرد با احتشام، محترم و مهربان بودند، شنیدم 

در کالیفورنیا تشریف دارد و مریض میباشد، از اتفاقات نیک بدون اینکه بدانم مریض 

در . است در باره اش هم در جریدۀ امید و هم در جریدۀ کاروان نوشته ها کرده بودم
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بستر شده بود، در نرسنگ هوم معموالً مریضان « نرسنگ هوم»آن روزها مریض و در 

 . را که جسماً بخود کمک کرده نمیتوانند بستر می سازند بسیار ناتوان

چون از موضوع خبر شدم از اندیانا به کالیفورنیا رفتم و بزیارت شان رسیدم، در 

اول مرا نشناختند بعد از اینکه چند کلمه سخن گفتم با کشیدن آوازها نشان دادند که 

برجستۀ مکتب صنایع کابل  مرا شناخته اند، استاد محمد مزمل ناالن یکی از مدیران

وقتاً فوقتاً از آن ها خبر میگرفتند، باالخره استاد بزرگوار وطن استاد همایون اعتمادی 

 . وفات یافت و من طبق معمول سوگ نامه نوشتم و در اخبارها بچاپ رسانیدم

استاد سید حمایت اهلل حسینی در کابل، استاد سلیم سرمست در کابل ، استاد فقیر 

گیالی در جرمنی وفات یافتند که در فاکولته با من همکاری مینمودند و محمد نن

 . خداوند جای همۀ شان را در بهشت برین بسازد

خداوند را شکر گذارم استاد حسین ارمان همکار موسیقی مان در قید حیات است 

و فعالیت های بسیار زیادی در خصوص موسیقی انجام داده و با وی ارتباط خاص و 

رم، با زلیخا جان نورانی نیز ارتباطات داشته با شوهر گرامی شان اسلم اکرم نیز خوب دا

 . در تماس می باشم

و اما در خصوص دکتور محمد نعیم فرحان من این بزرگوار را بوقت آمریتم در 

فاکولتۀ هنرهای زیبا منحیث استاد بعد از طی مراحل رسمی آوردم، تا زمان بر آمدنم 

ون من بود و واقعاً دوست بودیم و از بسکه باهم کارهای مشترک از کابل منحیث معا

را اجراء می نمودیم به شوخی نام هردوی ما را علی اصغر و علی اکبر میگفتند، چون 

 . او از من بزرگتر بود او علی اکبر بود و من علی اصغر

من واقعاً استاد فرحان را همکار خوب و بارها برادر خطاب میکردم وی از 

دران اهل تشیع بود و به بسیار تکلیف تقرر وی را از مجلس آمرین دیپارتمنت ها برا

گذرانیدم شعیه و سنی دو برادر مسلمان می باشند و باورم نمی آمد که در میان آمرین 
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دیپارتمنت ها اشخاص متعصب وجود داشته باشد، بهر صورتیکه بوده با مقاومت زیاد 

 . موضوع بخوبی حل شد

تا زمانیکه من در افغانستان بودم استاد فرحان منحیث معاون من کار  گفته آمد که

میکرد چونکه وی جدید التقرر بود و در کدر پوهنتون منحیث استاد نامزد بشمار 

میرفت، بعدها شنیدم که استاد فرحان بحیث رئیس فاکولته که من آن فاکولته را 

بودم، چونکه در بسی فعالیت  فاکولته ساخته بودم مقرر شده است و خیلی ها خوشحال

های اکادمیک، اداری و علمی او را با خود داشتم تا در پوهنتون کابل آشنایی حاصل 

 . نماید و او قبالً در مطبوعات تشریف داشت

سالها بعد دکتور فرحان را با استادان دیگر فاکولتۀ هنرهای زیبا در اسالم آباد 

رت زده بودند، باالخره جناب فرحان اوالً مالقات نمودم که از بد حادثه دست به هج

در آسترالیا قبول شده بودند و در آنجا اقامت گزیدند و سپس باری به امریکا آمدند و 

در جریدۀ امید به نشر رسانیدم و ضمناً « خیر مقدم»من در بارۀ شان مقاله یی را به عنوان 

 . از دوستی و وفاداری شان حکایه ها کردم

کتابی را در بارۀ موسیقی معاصر افغانستان تألیف استاد  در یکی از روزها

عبدالوهاب مددی از طریق استاد ارمان بدست آوردم در کتاب خواندم که استاد 

مددی گفته بود که دیپارتمنت های موسیقی و تیاتر را استاد فرحان در پوهنتون 

دم که چرا، تأسیس کرده است، خیلی ها متأثر شدم و برای استاد مددی تیلفون کر

گفته است که همگی به این عقیده است من گفتم که من اقالً شش ماه پروگرام های 

هردو دیپارتمنت را تهیه کردم و از انگلیسی بسی چیزها را به دری ترجمه کردم و 

پالن تأسیس هردو دیپارتمنت را به شهادت استادان و اسیستانت های هنرهای زیبا از 

نجینیر سعیدی گذشتاندم و بعد از تأسیس استاد فرحان را نظر رئیس پوهنتون وقت ا

منحیث استاد تیاتر استخدام نمودم و چطور امکان خواهد داشت که یکنفر حتی دورۀ 
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نامزدی خود را طی نکرده در پوهنتون می آید و فوراً دیپارتمنت های تیاتر و موسیقی 

 . را تأسیس مینماید

م لیال تیموری با استاد فرحان مصاحبه کرد بهر صورتیکه بوده یکی از اوقات خان

و در مصاحبه استاد فرحان فرموده بود که بمجردیکه پایم در پوهنتون رسید دیپارتمنت 

تیاتر را تأسیس نمودم، درینجا واقعاً آتش پر از جواله در قلبم پیدا شد و در مقابل شان 

ای خودشان نیز تیلفون تمام تاریخچه را بیان داشتم و به جریدۀ امید فرستادم و بر

کردم، چون دوست من بودند خواهش نمودند که باید چاپ ننمایم من با احترام به 

حرمت شان تیلفونی به مدیر جریده جناب کوشان گفتم که چاپ نکنند، ولی استاد 

 . فرحان نه معذرت خواستند و نه در جریدۀ مذکور حقیقت را نوشتند

بعداً من دانستم که بعد از برآمدن من تمام کارها و فعالیت های من را دوستان 

بخود نسبت داده بودند ولی بارها تاریخچه فاکولتۀ هنرهای زیبا را درین اواخر نوشتم 

و برای عالقمندان واضح کردم که دو شعبۀ موسیقی و تیاتر را شخصاً تأسیس نمودم و 

ا با عالوه کردن آن شعبات و شعبات دیگر بفاکولته دو شعبۀ نقاشی و مجسمه سازی ر

ارتقاء دادم و خودم هجرت کردم ولی همه چیز در دنیا میگذرد و ما انسانها هم درین 

دنیای بی ثبات پایدار نمی باشیم و باالخره تمام ما با دوستان وفات می کنیم، بهترین و 

منزه به سوی آخرت برویم و  خوبترین افعال ما باید صداقت باشد تا با وجدان پاک و

بدرگاه خداوند متعال شرمسار نباشیم، آن برادر گرامی من استاد فرحان سال گذشته 

بدار بقا شتافت و خداوند اورا غریق رحمت خود بسازد و من به وفات او ( م2115)

 . سوگنامه نوشتم و در جریدۀ امید بطبع رسانیدم
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خدمت به هنر کسی را برابر استاد  من بی آالیش تر و در قلب پاکتر در خصوص

حسین آرمان ندیدم، هر خدمتیکه میکرد خاص از برای خدا و هنر بود قطعاً بفکر تمام 

را تألیف میکردم « ساز و آواز در افغانستان»شدن آن بنامش نبود، سالهائیکه من کتاب 

ن از طریق اکثر عکسهای موسیقی نوازان را که قطعاً در خارج پیدا نمی شد استاد ارما

استاد ابراهیم نسیم برادرش بدست می آورد و کاپی آنرا برایم میفرستاد و من باید 

بارها این اعتراف را میکردم و حقیقتاً در چندین جای بر موضوع واضحانه اعتراف 

 . کردم، چونکه حق شان باید ادا میشد

ورت به زنده گانی من با استاد شبنم در چندین جای به نشر رسیده است و ضر

 . تکرار را ندارد

در قسمت استادانیکه در فاکولته منحیث شاگردان من بودند و سپس در فاکولتۀ 

هنرهای زیبا تدریس مینمودند گفتنی زیاد ندارم، فقط یک جمله را باید بگویم که 

می باشند و بمراتب بهتر از من هستند جملۀ شان را « شاگردان به از استاد»همۀ شان 

 . ان خورد و فرزندان معنوی میدانممنحیث برادر

الحمدهلل هرکدام از آنان در هر گوشۀ دنیا که می باشند به شکل هنرمندان شایسته 

تبارز نموده اند، استاد کریم رحیمی نه تنها جانب عرفان روان است بلکه در مسلک 

هنر میناتوری شهرۀ آفاق است، استاد مرتضی پردیس کتاب ضخیمی را از نقاشی های 

خود تهیه و بزیور طبع آراسته و فرهنگ افغانستان را در خارج بمعرفی گذاشته، 

همچنان توجه خاص خویش را به دین اسالم کرده و در قعر نصرانیان خود را بدان راه 

تبارز داده، استاد سراج الدین سراج شاعر، نویسنده و نقاش وارسته و شناخته شده 

بی بدیل شده، استاد عظیم نوری با یک سبک است، استاد روح اهلل نقشبندی نقاش 

خاص هنر نقاشی را به پیش میبرد همینطور استادان گرامی هر یک شفیع عظیمی در 
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موسیقی، عبدالباقی جهانگیر در هیکل تراشی، فرید سلطانی، خالد ناالن، محمد ظاهر 

فیضی، عبدالمالک دوست زاده، حنیف شبگرد، کامران، خانم شاه پیری ، محبوب 

جان ولی و ده های دیگر در ممالک خارجه هر یک در هر کاری مصروف و حیات 

 . بسر می برند

در داخل وطن استاد سید فاروق فریاد، استاد اکبر سالم، استاد عالم فرهاد، استاد 

مهتاب الدین زبردست، استاد عبدالحی فرهمند، استاد عبدالواسع رهرو عمرزاد، استاد 

اهلل نیازی، استاد نجیب اهلل عثمانی، استاد صدیق ژکفر و ده  حسن پاوند، استاد عنایت

های دیگر هرکدام چون نگینه های الماس در هنر نقاشی و هیکل تراشی شعله افروز 

 . شده اند

باید یاد آور شد که یک تعداد هنرمندان در خارج از وطن بدار بقا شتافند چون 

ظاهر هویدا، گل احمد شیفته، خانم  رحیم مهریار، استاد هاشم، استاد ملنگ نجرابی،

ژیال، وزیر محمد نگهت، سردار محمد ایمن، استاد عبدالتواب لطیفی، استاد امیر 

محمد، استاد فقیر محمد ننگیالی، سید جالل آغا، حمید جلیا، سید محبوب اهلل هاشمی، 

ان استاد رحیم بخش، عبدالرحیم ساربان و یکتعداد دیگر، امید میرود که نویسنده گ

نامهای گرامی این رفته گان را در یادداشت ها و مقاالت شان ذکر نمایند تا بتاریخ 

 . فرهنگ وطن غنا بخشند

در ختم این مبحث باید یاد آورد شد که این نگارنده از صمیم قلب از تۀ دل و 

جان بفکر آن بودم که فاکولتۀ هنرهای زیبا را مردمی بسازم، اشرافیت و طبقاتی بودن 

در جامعۀ » هنرهای زیبا»دوم بسازم و یک فاکولتۀ بسیار مشهور و زیبا را بنام را مع

 . افغانستان مثل فاکولته های هنرهای زیبای دیگر ممالک اساسگذاری نمایم
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 فصل هفتم
 

 جنجال های مطبوعاتی
 

اولین بار در بارۀ جنگ های قلمی از زبان استاد محمد نادر سروری در صنف 

دوازده هم شنیدم و او با مدیر موزیم کابل باسم معتمدی در مطبوعات سوال و جواب 

 . ها را رد و بدل کردند و استاد سروری برنده شده بود

در زمانیکه دکتور محمد یوسف صدراعظم افغانستان شد، استاد حسین نهضت 

صنف سوم فاکولتۀ که من یکی از شاگردانش بودم میگفت که وقتی دکتور محمد 

 . یوسف با کسی در مطبوعات بر سر موضوعی مخالفت کرد و باالخره برنده شد

وقتیکه اینجانب از فاکولته فارغ شدم یکی از جوانان کابلی نزدم آمد و گفت که 

تألیف خودم را بدهم، چونکه  «هنر در افغانستان»میخواهد برایش یک جلد کتاب 

میخواهد در باره آن تقریظ بنویسد، از اینکه خورد سال و عالقمند شهرت مشروع 

مدتی بعد دیدم که در مجلۀ لمر هم نوشته های . برایش کتاب را تقدیم کردم مبود

و قسمت دوم . مقدمۀ کتاب را بنام خود پارافریز کرده و بخود کریدت داده نه به من

هم به همان شکل بدون ذکر اسم من است ناگزیر نزد مدیر مسؤول رفتم و از  مقاله وی

موضوع یاد آور شدم، شادروان غالم عمر شاکر که مدیر مجله بود گفت که موضوع 

را درست گفته ام و او نمیتواند بدون امر وزیر مطبوعات صباح الدین کشککی وی را 

زیر مذکور در دفترش موضوع را بلند منحیث مقصر ویا سارق ادبی معرفی نماید، با و

کردم وی گفت که اگر نیم جمله را برایش نشان بدهم که سرقت کرده و نامت را 

ننوشته من اورا برباد برباد خواهم کرد، موضوع را ثابت ساختم و بمدیر مجله تیلفون 
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کرد و گفت که آن شخص آنچه را که کرده تشهیر نماید و باالخره از شر آن شخص 

 . شدم خالص

را بمعنی بسیار بد بقلم ارواح « تاتار ترین»در جریدۀ امید روزی از روزها کلمۀ 

شاد استاد علی رضوی خواندم، میخواستم بمقابل شان بنویسم که استاد زبان دری 

بسیار غنی میباشد، آیا نمی توانستید یک کلمۀ دیگری را به عوض آن بیاورید زیرا 

و تاتارستان مملکت اسالمی در استعمار اتحاد یک قوم نجیب و قهرمان تورک « تاتار»

 . شوروی قرار دارد

در همین فکر بودم که نوشتۀ استاد لطیف ناظمی را در جریدۀ مذکور نیز با کلمۀ 

بمعنی بدترین خواندم، ناگزیر با استاد سمندر غوریانی مصلحت نمودم و « تاتار ترین»

ویسنده گان است، اتفاقاً هردو ایشان گفتند که اگر موضوع وضاحت بیابد به نفع ن

 . دانشمند استاد علی رضوی و استاد لطیف ناظمی دوستان من بودند

نوشتم و گفتم که نباید به این قوم « تاتار ترین»من یک مقاله جهت توضیح کلمۀ 

و نام دانشمند گرامی لطیف ناظمی را در آن ذکر کردم، در . بزرگ توهین گردد

ظمی سخت بر من تاختن کرده و بر آشفته شده و خیلی شمارۀ بعدی استاد لطیف نا

مغول « آیا شهریاران هرات»کلمات را استعمال کرده بود، در جمله گفته بود که 

نبودند و باز گفته بود در فالن جای یعنی مآخذی را از ایرانی ها آورده و کلمۀ دیگر 

غث و »بود که من را که از روی قهر و غضب نوشته بودند کلمۀ زشتی بود و فرموده 

 . را نتوانسته ام فرق نمایم گویا اینکه مغول را با تورک نتوانسته بودم تفریق نمایم« ثمین

نوشتم که شهریاران هرات که به اسم تیموریان « ...درامۀ تبار»در جواب به عنوان 

هرات مسمی هستند با صد روایت تورکان تورکستان جنوبی می باشند و مغول نیستند 

در زمینه معلومات عمیق میگرفتند تا این نوع جواب که به ضرر شان تمام می  و باید

شوند نمی نوشتند، دو دیگر گفتم که اعراب بجای اینکه مغول بگویند تاتار میگویند و 

ایرانی ها هم از آن ها تقلید کرده اند، در حالیکه تاتارها قومی از اقوام تورک که در 
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می برند و مغول ها قوم و طائفه دیگر اند که در  کریمیا و تاتارستان حیات بسر

مغولستان زیست دارند و سوم اینکه فرموده بودند که من فرق بین غث و ثمین را 

ندانسته بودم و من در جواب گفتم که من کامالً دانسته ام و جناب شما ندانسته اید، 

نوشته و در باره چونکه من در زمینه تاریخ مخصوصاً آسیای مرکزی کتابها و مقاالت 

تورکان به توان خود معلومات اندوخته ام، البته بعضی مؤرخنن در بارۀ امیر تیمور 

شک دارند و لی من کامالً آنرا میدانم که از فامیل های خوانین تورکستان، شهر کِش 

سمرقند است و در یکی از روزها در چینل تاریخ امریکا هم موضوع را ( شهر سبز)

 . من خیلی ها خوشی کردندشرح کردم که از 

در یکی از تلویزیون های کابل بنام آریانا بنام صبح کابل یک دختر و یک جوان 

مردینه با من صحبت کردند و موضوع دربارۀ پروفیسور غالم محمد میمنگی بود، آنان 

می گفتند که فالن استاد فرموده که پروفیسور اساسگذار سبک کالسیک می باشد من 

گفتم که پروفیسور میمنگی به جرمنی جهت تحصیل در رشته سبک  با تعجب زیاد

کالسیک رفته بود و نه اساسگذار آن سبک، وقتیکه یک سبک می آید سالهای 

زیادی را در بر میگیرد و صدها بزرگان سبک کالسیک در نقاشی در تاریخ هنر 

یکشیدم که گذشته اند در حالیکه این جواب را میگفتم خیلی ها میشرمیدم و خجالت م

 . بآن بزرگوار که شهرت عالی دارد صدمه نرسد

مقالۀ استاد علی رضوی را خواندم و او « نقد و آرمان»یکی از روزها در مجلۀ 

بیزاری خود را از تداخل لغات تورکی به دری در آن جای نشان داده و گفته بود که 

ر جواب فرمود که مثلیکه مگس در دوغ باشد استاد غوریانی موضوع را گفته بود و د

وی از ترس یک قوم دیگر ناگزیر بر تورکان تاخته است، من هم برایشان گفتم که 

 . استاد بر علیه تان اعتراض خواهم کرد و فرمود که چرا نی، بفرمائید

من در مقاله نوشتم که همه هزاره های افغانستان اصلیت تورکی و مغولی دارند، 

و چهار صد سال نیز باید بدانند که بعد از هزاران حتی سادات هزاره بعد از یک هزار 
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ازدواج کامالً منشأ را از دست داده اند و هزاره ها هزران لغت تورکی را هنوز در 

در کتاب لغات  یگفتار خود استعمال مینماید، همچنان استاد شاه علی اکبر شهرستان

غول را تورکی در دری هزاره گی دست کم یک هزار و پنجصد لغات تورک و م

دریافته است و باز دربارۀ اوالدۀ تیمور هم سخن ها گفته بودند آنان را نیز جواب دادم 

فارسی و گفتم که اگر محمود غزنوی و غزنویان و سلجوقیان و تیموریان نمی بودند 

دری فارسی دری نمیتوانست اینقدر پیش برود و در حقیقت پیشرفت زبان شیوای 

 . محصول دست تورکان است

تاد رضوی در شمارۀ بعدی جوابی ارائه داشت ولی کامالً غیر تأیید و قابل اس

همان جواب استاد رضوی را با یک دو مقالۀ دیگر یک کتاب ضخیم . پذیرش نبود

 -که در نیویارک دو بار هزار« مرزهای همزیستی زبانها»ساختم و نامش را گذاشتم 

ران شخص رسید، ناگفته نماند هزار جلد بچاپ رسید و به بسیار زودی بدسترس هزا

که استاد رضوی از شخصت های غنیمت افغانستان و استاد ناظمی نیز از استادان ادیب 

 . و دانشمند شهیر می باشند

 سید بمدیریت سراج وهاج مقاله یی از استاد« درد دل افغان»در یکی از مجله های 

غانستان بچاپ رسیده بود، فقیر علوی از مطبوعاتیان بزرگ و از نویسنده گان شهیر اف

تحریر یافته بود، من هم « ض»یعنی گور ویا قبر به امالی « حضیره»در متن مقاله کلمۀ 

بخاطر توضیح مطلب نوشتم که با احترامیکه به بزرگان مطبوعات و دانشمندان دارم، 

البته قطعاً منظور انتقاد و ضدیت به کسی نداشته و خواستم که امالی درست تحریر 

تحریر گردد و دالیل محقق و درست را آوردم، این جواب « حظیره»و اصالً باید  شود

و توضیح من بخاطر اصالح ادبی و بفکر صواب و خدمت به آنان بود چونکه من معلم 

حقیقت برقی »بودم و از سوال و جواب و انتقاد خوشم می آمد چنانچه گفته اند که 

 . «است که از تصادم افکار بدست می آید
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اما این انتقاد من بالی جان شد و قیامتی بر سرم وارد گردید، استاد سید فقیر 

علوی را گفتند که وی پنجاه سال اهل مطبوعات بود من گفتم که با احترامیکه بحضور 

حضرت آغا صاحب دارم اما کامالً حرفی که من گفته ام درست است و طوریکه تمام 

ر همان زمان حضرت بزرگوار آغا صاحب سید دالیل را نیز تحریر داشتم، اتفاقاً د

یوسف علمی که پروفیسور در فاکولتۀ ادبیات بود و در لندن حیات بسر می برد و 

برادر حضرت سید فقیر علوی بود او هم از موضوع متأثر شده بود و اعتراضیه یی را 

 . نوشت

ون ی با بزرگواری که داشت در پوهنتمعلپوهاند دکتور سید یوسف یک زمانی 

بدخشان که معنی مغاره را « کرهای»کابل بدفتر من تشریف آورد و سوالی در قسمت 

« کرهای»میدهد از من نمود و بحضور شان بجواب پرداختم و ایشان گفتند که در میان 

 . بدخشان دانشمندان فرانسوی، تمدن پنجاه هزار ساله را پیدا کرده اند

قت بسیار خورد سالی خود مدیر درین میان جناب استاد سراج وهاج که در و

مطبوعات بدخشان بود خیلی ها از موضوع رنج برده بود و فکر میکرد که منظور من 

یافتن حقیقت نه بلکه اعتراض ویا انتقاد بر علیه مطبوعاتیان مخصوصاً سابقه داران آنان 

ین حماقت ها بیزاری دارد و هرگز اابوده در حالیکه وجدان و شخصیت من از این نوع 

گناه طفالنه را انجام نخواهم داد، فقط آرزوی من یافتن حقیقت بود و بس و من با ده 

درست است، از فرهنگها، از نوشته های « حظیره»ها دلیل ثابت کرده بودم که امالی 

استاد صالح الدین سلجوقی، از نوشته استاد حبیبی، از نوشتۀ استاد فکری سلجوقی که 

، از نوشته محمد ابراهیم «مزارات هرات»نوشته بنام « ه هاحظیر»کتاب بزرگ در بارۀ 

نوشته و در حقیقت هردو اهل مسلک شده بودند، « مزارات کابل»خلیل که کتابی بنام 

 . ولی کی می توانستم جناب استاد وهاج را قناعت بدهم

که دلیل آورده و آن « برادر ما غیاث اللغات»یکی از جوابهای شان همین بود که 

تورا تأیید میمناید، ما اصالً آنرا در جمله فرهنگ نمی پذیریم، از برهان قاطع، از سخن 
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« حظیره»فرهنگ دهخدا و دیگر فرهنگ ها و مآخذ دیگر هم دریافت کرده بودم که 

 . درست است« ظ»به امالی 

در جریدۀ کاروان یک مقاله یی را از پوهاند صاحب دکتور نادر عمر خواندم در 

چو کفر از کعبه »را آورده بودند، من بزیر عنوان « پوشان عقده یی چپن»آن کلمۀ 

بجواب نوشتم چونکه تجاوز لفظی به همۀ صفحات شمال « برخیزد کجا ماند مسلمانی

بشمار می آمد آن مردم از جمع جامعۀ افغانستان و یکی از قدیمترین باشنده گان وطن 

می بود، از طرف دیگر چرا می باشند، یک تجاوز علنی بر علیه حزب جمعیت اسال

چپن پوشان، چپن یک لباس خاص و عنعنۀ ماست، چپن در کشتی گیری، چپن در 

بزکشی، چپن در دهقانی، چپن در محافل، چپن در نماز خواندن استفاده میگردد، در 

روزهای عید مردم چپن های زیبا و نو می پوشند و جوانان از پوشیدن آن لذت می 

 .برند

نی در وطن دارد و اخیراً در سیزده سال حکومت داری حامد چپن تاریخ طوال

کرزی چپن را منحیث بهترین نوع لباس ملی و سمبول افغانستان در شانه می انداخت، 

و . در سالهای اول حکومت کرزی اورا در جملۀ شیک پوشان اول انتخاب کردند

دم کابل که لباس طبقه امروز در تمام افغانستان چپن رایج شده است به ویژه در میان مر

 . اشراف آن گردیده است

از هرات تا به بدخشان ملیون ها هموطن چپن می پوشند، اتفاقاً در یکی از نشرات 

چند نفر را دیدم که در زندان عکس جمعی گرفته بودند که یکی از آنان در شانه چپن 

 . داشت و آن شخص، خود استاد محمد نادر عمر بود

وشتۀ من بسیار بد برده بود، چونکه گفته بودم اگر معلم و جناب نادر عمر از ن

دکتور این دو قشر در جامعه دارای تعصب باشند باید گلیم جامعه جمع گردد، معلم 

اگر در صنف بدبینی، تعصب و اختالف مذاهب و السنه و سمتی را تدریس دهد 
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تشابه پیدا میکند جامعه و مملکت افغانستان که کثیرالملیت میباشد در حقیقت به آتش 

 . و همسایه ها همدیگر را هرگز آرام نمیگذارند و جنگ ها اندر میان پدیدار میگردد

دو دیگر داکتر متعصب دوای زهر آلود به مریض خواهد داد و مریضان خواهند 

مرد و خداوند به داکتر انصاف دهد اگر مریضی که در شفاخانه در بستر از درد زیاد 

 . رحم و عاطفه از خود نشان ندهد و پروایش را ننماید خواهد مرد نالش نماید و به وی

معلم و داکتر اصالً پدر معنوی و بی طرف ترین افراد جامعه باید باشند از اتفاقات 

 . داکتر صاحب محمد نادر عمر هم استاد پوهنتون یعنی معلم و نیز داکتر طب بودند

شمرد و گفت که من این بزرگوار بر من سخت بر آشفت و مرا بیگانه 

میخواهم، اوالً او ندانسته بود که من از نگاه خون به ملیت عزیز و « تاجیکستان کبیر»

ارجمند تاجیک ارتباطی ندارم، دوم اینکه در آن وقت برادر من عضو کابینه حامد 

کرزی شده بود، باز پریشانی آن بزرگوار دو چند شده بود و نوشته کرد که مردم باید 

شند که از طریق برادرش که قدرت دارد یک واقعۀ بد را به وطن آوردنی هوشدار با

 . است

استاد داکتر عمر که جوابهای مقنع مرا میخواند در جواب ناگزیر دشنامها می داد، 

باورم نمی آمد که یک داکتر پروفیسور اینقدر متعصب و بی حوصله باشد، از یک 

حش می نوشت، از جانب دیگر به یکی از طرف با داشتن بسیار کینه عمیق برعلیه من ف

دوستانش میگفت که برای من بگوید که جوابش را ننویسم و این هم باز تخطی از 

اسلوب استادی و مطبوعاتی بود، گویا اینکه من هرچه گویم چاپ کنند و بخوانند و 

 . شهرانی چیزی ننویسد

اً از استاد نادر جناب دکتور سید مخدوم رهین در میان قضاوت کرد و او مستقیم

عمر با احترام خاص تقاضا نمود که طرفداری از مشتی بیگانه پرست و متحجر فکر 

یعنی طالبان خوب نیست و در مطبوعات هم کلمات فحش لزومی ندارد، همچنان 
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محمد قوی کوشان میگفت که چرا داکتر صاحب نادر عمر اینقدر در نوشته هایش مرا 

 . دشنام میدهد

لب فوق را در جریده امید می نوشت، ولی کینۀ استاد بی حد و قوی کوشان مطا

سید خلیل اهلل هاشمیان به « آیینۀ افغانستان»زیرا دیدم که در مجلۀ . اندازه زیاد بود

تشویق داکتر عمر چیزهای بدی برعلیه من نوشته بود، از جمله میگفت که نادر عمر ده 

و عالم بزرگ است و او ندانسته بود ها سال دیگر شهرانی را درس میدهد، گویا که ا

مقام انسانیت، مقام فرهنگ و مقام اخالق انسانی مطرح بحث بود، احترام به همنوع و 

 . حقوق همسایه، همزیستی مسالمت آمیز مردم افغانستان در میان بود نه علم و نه دانش

من چون سید خلیل اهلل هاشمیان را می شناختم و از بی حیایی او کامالً واقف 

بودم و در مجله به مردمان دشنام های عریان میداد، قطعاً جواب ندادم و قابلیت جواب 

 . دادن را نداشت

روزی در یکی از جراید که در پشاور بچاپ میرسید و ارتباط مستقیم به حبیب 

عمر »ا خواندم که باز داکتر نادر عمر با اندک تغییر نام یعنی مایار داشت مقاله یی ر

بر ضد من بسیار فحش نوشته است، واقعاً خیلی ها متأثر شدم، متأثر شدم به اینکه « نادر

همه گی ما مردم آوارۀ افغانستان بفکر آن می « ما در چه خیال و فلک در چه خیال»

مردم ستمدیده، غریب، ناتوان، مسکین و باشیم که جامعۀ ما از مشکالت رهایی یابد و 

غم دیده یک دو روزیکه حیات دارند آنرا بخوبی سپری کنند، ولی کینۀ فاشیزم ما را 

نمی گذارد که آرام بگیریم  یک دو روزیکه در دنیای فانی زیست داریم آنرا بی 

 . جنجال سپری کنیم

شده بود خوانده بودم من سالها پیش مقاله یی را که توسط عبدالرشید بیغم نوشته 

و آن شخص از محمد نادرشاه پادشاه گذشته افغانستان شکایت ها کرده بود و در وقت 

تبعیدش اوالدهای خود را به نسبت فقر و ناداری و غیر صحی بودن محیط های اطراف 

گذاشته، گویا اینکه آن « بیغم»از دست داده بود و در همان وقت تخلص خویش را 
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اته و اعاشه و آرام نگهداشتن آنان بود و چون آنان وفات یافتند بناً بیچاره در غم اب

خطاب نموده بود، من « شتر کینه»گفته است و محمد نادرشاه را « بیغم»خود را عمداً 

هم از اینکه مجادله ها و جنگ های قلمی مان را فکر میکردم تمام شده بود یکباره 

را که توسط آن استاد خواندم همان کلمۀ  نوشتم بسیار غیر قابل توقع و کلمات ناسزا

بیادم آمد و تقریباً نیم جوابیه ام را با آوردن ابیات بزرگان « شتر کینه»رشید بیغم یعنی 

 . نوشتم

یکی از خواننده گان از کشور سویدن برایم تیلفون کرد که اگر داکتر نادر عمر با 

نع و منطقی مرا بدهند و ده نفر دیگر یکجا شوند بازهم نخواهند توانست جواب مق

واقعاً هم همانطور شد، شنیدم که داکتر نادر عمر در پاریس بحضور یکی از شخصیت 

های محترم که مرا می شناخت دشنام های کوچکی و عریان نثار کرده بود، البته من 

که یک معلم هستم و باز عقیده به خداوند دارم خاموشی اختیار نمودم و دیگر وقت 

 . داشتممجادله را ن

در بارۀ فدرالی شدن افغانستان با پروفیسور دکتور دانی  مجالسدر یکی از 

کشمیری پاکستانی چند کلمه گفته بودم و نیز وقتی در یونیورسیتی پرستون با جمعی 

افغانها بشمول دکتور عبدالواحد سرابی، هالل الدین هالل و یک تعداد افغانهای دیگر 

م، بعد از تقریباً هفت یئسیاسی آینده افغانستان مجلسی نمادعوت شدم تا در بارۀ نظام 

روز جلسه چنین فیصله نمودند که باید در افغانستان نظام فدرالی تطبیق گردد و این راه 

را بگونه بهترین طریق حکومت پذیرفتند که شاید افغانستان از بدبختی های متمرکز 

 . بودن قدرت رهایی یابد

وستانم که سردار محمد روشن وردک بودند طی چند روز بعدتر یکی از د

تیلفونی برایم گفت که اگر بتوانم در بارۀ فدرالی سازی مقاله یی را تحریر و برایشان 

بفرستم، جناب روشن را چنین دانستم که وی هم در غم ترقی دادن وطن است و با 
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ری یک تعداد امریکایی ها در تهیۀ پروگرامهای فدرالی سازی و حتی اساسگذا

 . احزاب چون جمهوری خواهی ها و دیموکرات ها می باشند

از احساسات پاک این دوست برادر خیلی ها خوش شدم و برایش مقالۀ مطولی را 

 . تحریر و فرستادم، آن بزرگوار بسیار خوش شد و از من تشکر فرمود

ر مدتی بعد مقاله یی مذکور را اندک تغییر داده و مطالب را مفصل تر نوشتم و د

آنرا به نشر فرستادم و مضمون بچاپ رسید، این مسله یک همهمه و « امید»جریدۀ 

غلغله برپا کرد و تو گویی که به یکتعداد قیامت شده و به تعداد دیگر بهترین نوید در 

حیات آیندۀ مردم افغانستان داده شده است، مقاالت بسیار زیاد به تأیید موضوع تحریر 

 . جانب پروفیسور قاسم هاشمی بود و ده های دیگرگردید و اولین مقاله از 

پانزده صفحه بر  -اما در یکی از روزها یک پاکت برایم رسید و در آن پاکت ده

و آن از طرف . علیه من نوشته شده بود و گاهی مرا نمایندۀ ایران و گاهی هم این و آن

 . افغانی تولنه په امریکا کی به سرکرده گی حبیب مایار بود

مایار را دانستم که خود ننوشته و از کسی کمک خواسته و از بس که از  مقالۀ

نظام فدرالی ترسیده بود به تمام سفارت خانه های کشورهای مختلفه که ارتباطی به 

افغانستان داشتند فرستاده و بیزاری مردم افغانستان را از نظام مردمی فدرالی ذکر کرده 

 . بود

رانی را وادار ساخته ویا اینکه اختیاری مقاله یی را دلچسپ تر این بود که یکنفر ای

بر ضد فدرالیزم در افغانستان در همان اوراق از قلم وی عالوه کرده است، جواب آن 

برادر ایرانی را با احترام نوشتم و گفتم که اگر نظام مرکزی خوب است چرا شما در 

ه من از نویسنده گان جملۀ گریزیان ضد رژیم خود می باشید و گفته های دیگر هم ک

مردم ایران واقعاً در قسمت سیاست فاشیزم و ضد مردم افغانستان بودن شان سخت 

 . نفرت داشتم
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جناب حبیب مایار از پریشانی بسیار زیاد به افغانستان رفته بود و به وکالی شورا 

ن اوراق خویش را داده و یکتعداد زیاد را بر ضد من شورانیده، ده ها مقاله بر ضد م

تحریر و بچاپ رسید، در یکی از اخبارها که در کانادا بچاپ میرسید دیدم که کارتون 

مرا توسط یک شخص بی فرهنگ باسم شاهد رسم شده و نشان میداد که شمشیر را 

بدست دارم و از آن خون می چکد گویا طرفدار جنگ و خونریزی هستم، در حالیکه 

ونریزی های مجاهدین و از خونریزی از خونریزی های رژیم ملحد کمونستی، از خ

های رژیم طالبی نفرت داشته و راهی را می پالیدم که مردم بیچاره ما یک دو روزی 

 . بآرامی حیات بسر ببرند

من مقالۀ خود را به کابل بردم، برای یکتعداد وزراء چون یونس قانونی وزیر 

یره توزیع نمودم و معارف، داکتر شریف فایز وزیر تحصیالت عالی، اعضای شورا وغ

در ضمن این مالقات ها جناب مولوی صاحب فضل الهادی شینواری را که قاضی 

 . القضات بود و در مکتب ابن سینا استاد من در تدریس قرآن شریف بود زیارت نمودم

مولوی صاحب قاضی القضات بمن گفت که دوستم را می شناسی؟ من برایش 

باید حکم تکفیرش ثابت گردد من به حیرت  گفتم که بلی، گفت او یک کافر است و

رفتم و در دفترش اعضای بلند رتبۀ ستره محکمه هم تشریف داشتند چون استادم بود 

برایش اعتماد کردم و گفتم که چرا اول بزرگان جهاد را حکم تکفیر نمیدهی، گفت 

ن ها چرا، گفتم مسلمان، مسلمان را می کشد آیا در اسالم روا است وباز گفتم که ای

عالم دین میباشند کسیکه میداند و میکشد گناه او بسیارتر است ویا کسی که نمیداند 

میکشد، گفت کسی میداند و میکشد، گفتم که اوالً حضرت صاحب، سیاف، ربانی، 

 . پیر گیالنی و حکمتیار را حکم تکفیر بده، بعداً اورا

غانستان را از چنگ در ضمن گفتار برایش گفتم که سالها مجاهدین نتوانستند اف

روس خالص کنند و دوستم بار اول آزادی صفحات شمال را اعالن و خود را 

جمعیتی معرفی کرد و از جانب دیگر دکتور نجیب اهلل که سخت هوشیار و اداره چی 
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الیقی بود اورا کسی نبود که از میان بردارد، نفرهای دوستم اورا از پای درآوردند و 

 . کنترول گرفتندحکومت را مجاهدین زیر 

صبغت اهلل خان مجددی دوستم را سترجنرالی داد و خالد ابن ولید زمان خطاب 

کرد، استاد ربانی در سفرش به تورکیه دوستم را وکیل ریاست جمهوری تعیین نمود و 

حاال دوستم به چهار صد نفر مولوی و مال بنام جمعیت العلماء معاش میدهد که من 

 . خود بچشم سر دیده ام

استاد شینواری یا قاضی القضات بسیار نرم شد و ذهنش با گفتار من روشن شد و 

واقعاً از دل به موضوع عالقمند گردید در آخر گفت که آیا دوستم می تواند اورا به 

زیارت حضرت بخاری مصنف صحیح بخاری ببرد، گفتم که اگرچه با دوستم بسیار 

گرنتی مینمایم که این کار را بخوبی  دوستی نزدیک ندارم، ولی صد در صد میدانم و

و خوشحالی با احترامیکه به جناب شما دارد انجام میدهد و بحضورش عارض شدم که 

محترمه ادی صاحبه را که بجای مادر می باشند با خود ببرند، موضوع پذیرفته شد و 

ابستان به بعداً پیغام دادند که چون زمستان است و آنان معمر و پیر شده اند سفر را تا ت

تعویق می اندازند، برای استاد گرامی ام مولوی شینواری که بار اول ختم قرآن را در 

تراویح منحیث مقتدی شان انجام داده بودم یک جای نماز قالینچه یی تحفه دادم، اول 

نگرفتند بعداً گفتم که من شاگرد تان و از جانب دیگر کدام کارم به شما بند نیست، 

 . رفتندبزرگوارانه پذی

مقالۀ فدرالیزم را به جناب عبداهلل عبداهلل که در آن وقت وزیر خارجه بودند نیز 

دادم و در حال سفر بود برایم گفت که در طیاره موضوع را میخواند و همان بود که 

 . تا کنون به طرفداری فدرالیزم میباشد و اقالً برضد فدرالی بودن نمی باشد

 . حبیب مایار برعلیه فدرالیزم می آئیم در بارۀ فعالیت های

من در آن وقتیکه در کابل بودم در هوتل سپین زر می بودم، یک روز صبح به 

نزدیک تعمیر ملل متحد در مقابل سفارت چین رفته و با دوست خود جانب مزار 
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شریف رفتم از مزار شریف به شبرغان و از شبرغان باز به مزار شریف و از آنجا به بندر 

 . و از آنجا تاشکند و سپس به امریکا آمدم« یرتانا»حیرتان 

در یکی از شبهای عروسی افغانها در جرمنی دختر خوانده یی دارم که مشهور 

است، وی در کنار میزی قررا داشت که در آن میز چهار نفر نشسته بودند، آنان در بارۀ 

ترور نمائیم، من تبصره میکردند در بین خود میگفتند که ما میخواستیم شهرانی را 

آمدیم بدر دروازۀ هوتل سپین زر شخص مؤظف گفته بود که طرف مزار شریف 

رفت، آنان جانب مزار آمدند در مزار دریافتند که من به شبرغان رفته ام و آنان مرا 

جامه »تعقیب کرده به شبرغان رفتند، من در شبرغان کار عاجل داشتم فقط چمدان 

از وطن می برآمدم آنان در شبرغان دریافتند که پس و بکس های خود را گرفته « دان

به مزار شریف رفته ام، فی الفور به مزار شریف آمدند و بعد از پرس و پال واقف 

 . شدند که به حیرتان رفته ام و به اوزبیکستان داخل میشوم و ناکام به کابل برگشتند

هد میخواستیم به بین خود میگفتند که این خاین تجزیه طلب که فدرالی را میخوا

حرف گفتار آنان را چون بسیار  -جزای اعمالش برسانیم، دختر خواندۀ من حرف

نزدیک بود شنیده و ایشان بسیار بی پرده و آزاد سخن میگفتند و این است فعالیت های 

 . جناب مایار، بخاطر متحجر نگاه کردن مردم مظلوم افغانستان

ضوعات فدرالیزم را بمذاکره گرفتم وی مایار را در نیویارک تیلفون کردم و مو

گفت که روزه است و در حال کار میباشد، وی را گفتم که وقتیکه روزه میگیرید و 

مسلمان متعهد خود را میگیرید، بیائید از این فعالیت های بی جایتان صرف نظر نمائید 

ه وی برایم گفت که نه تنها نماز میخواند بلکه شراب هم نمی نوشد هر دو فیصل

اما یک ماه بعد دیدم که در جریده اش بازهم « خپ تو و خپ من»نمودیم که منبعد 

برضد من نوشته بود، برایش گفتم ای بی عهد و قول چرا، او بسیار از روی احساسات 

برضد من حرف میزد و گفت که یکنفر کوچی عضو پارلمان برعلیه من شعر گفته 

مقاله در سرتاسر دنیا و داخل افغانستان است و من میخواندم و میدانستم که ده ها 
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برعلیه من نشر شده بود و بازهم به نشر میرسید اما از حوصله کار میگرفتم و گاهی هم 

 . جواب میدادم

و دلچسپتر این بود که موضوع به تعرض های شخصی رسید و برایش گفتم که 

طلب وقعی موضوع فدرالی که ملی است چرا به شخص تعرض مینمائید او به این م

نگذاشت، یک روز تیلفونی برایم آمد جواب دادم که خواهر مایار است و بر من بسیار 

قهر میباشد که برادرش را بد گفته بودم، گفتم که خواهر گرامی برادرتان باعث این 

همه مشکالت شده است و من باید برایش جواب میدادم، من چه کنم که شما هردو 

 . من بخاطر شما باید جوابی را ندهمخواهر و برادر می باشید و 

همین وقتی بود که دشمنان مایار هر روز مقاالت زیاد برایم می فرستادند و بدون 

ذکر نام شان کارهای بد اورا یک بیک می نوشتند و خداوند حاضر است که بدترین، 

زشت ترین، عریان ترین الفاظ را برعلیه مایار می نوشتند که من باید در مقاالت خود 

ا گفته بود که اصالً آنها پشتون نیستند و از هندوستان از آن استفاده نمایم یکی از آن ه

 . آمده اند و قس علی هذا

در یکی از روزها بازهم هوای فدرالیزم بر سرم زد و آهنگ سفر را به افغانستان 

کردم، از طریق اوزبیکستان به سمنگان رفتم و کانفرانس بزرگ را در فدرالی سازی 

برپا کردم و  در شهر ایبک سمنگان احمد خان افغانستان به همکاری شهید قوماندان

آنان بوقت رفتنم تقریباً یک کیلومتر پیشتر را در اطراف سرک ورود من صف بسته و 

خوش آمدید گفتند، در شهر آقچه، در شبرغان، در اندخوی، در فیض آباد میمنه، در 

ایای فدرالیزم شرح دولت آباد میمنه و در شهر میمنه کانفرانسها و بیانیه ها دادم و از مز

 . دادم و جمله از دل و جان از موضوع استقبال کردند

در شهر میمنه موی سفیدان، معززین، اهل معارف، شخصیت های اداری و 

قوماندانان جهادی از من و دوست گرامی ام محمد اکبر اندخویی استقبال زیاد و گرم 
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یرایی ما جمع کثیری در هفت کیلومتر جهت پذ -کردند، بوقت ورود مان تقریباً شش

 . راه آمده و منتظر ما بودند

خیلی ( فاریاب)مردم میمنه منور و صاحب فرهنگ قدیم می باشند، تاریخ میمنه 

 . قدیم و غنی می باشد

در یک سفر دیگر در شهر مزار شریف سیمیناری را در بارۀ فدرالیزم برپا کردم، 

ی افغانستان بود مصارف سیمینار یکی از تاجران محلی که سخت طرفدار فدرالی ساز

قسم مردم از خارج و داخل از هر ملیت اشتراک  -را پرداخت، در سیمینار مذکور قسم

کرده بودند، یکی از خواهران که از ملیت پشتون بود وی از من سوال کرد که در 

 . فدرالیزم سرنوشت ما پشتون ها چه میشود

ر گرامی این نظام به کدام برای وی در محضر دیگران عرض نمودم که خواه

ملیتی ارتباط ندارد و نظام همه گان است، نظام مردمی و نزدیک ترین نظام در دین 

مبین اسالم میباشد، هیچ قومی مطرح بحث نمی باشد، شما هرکسی که هستید و به هر 

 . ملیتی که تعلق دارید تغییری برایتان وارد نمیشود

ساالری میباشد، تبعیض را مردود می نظام فدرالی یک نظام مردمی و مردم 

شمارد، بمردم قوه داده میشود و نظام مرکزی را نمی پسندد، چونکه یک شخص که 

در رأس قدرت باشد آنرا بارها سنجیده و تجربه کرده ایم که دکتاتور میشود، خود ستا 

میگردد، در حفظ قدرت خود فعالیت مینماید، خویش خوری ها نموده حقوق مردم را 

یتواند ادا نماید، البته مثالهای زیادی آوردم که آن همشیره فوق العاده خوشحال نم

 . گردید، اسم آن خواهر گرامی شاه صنم خانم بود

این سمینار در شهر مزار شریف و در هوتل مزار شریف صورت گرفته بود، 

ان خواندم که یک دوست لوگری م« درد دل افغان»وقتیکه به امریکا برگشتم در مجلۀ 

ستانکزی که با من در فاکولتۀ تعلیم و تربیه استاد و یکی از شاگردان آن فاکولته را در 

برای عنایت اهلل شهرانی هفتاد و پنج ملیون »ازدواج خود در آورده بود نوشته بود که 
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دالر را حکومت امریکا داده است، تا نظام فدرالی را در افغانستان پیاده و رائج سازد و 

گر وقتیکه شهرانی به تالقان رفته و سیمینار فدرالیزم را برپا کرده است و از جانب دی

چون در میان اعضای سیمینار یک نفر پشتون را می بیند، فوراً برایش میگوید که شما 

 . «از این سالون کانفرانس و سیمینار برآیید که جای پشتون ها نمی باشد

بیگانه از خوردی تا کنون  من در حیرت فرو رفتم از نماینده گی و جاسوسی

نفرت داشتم وقتیکه مملکت امریکا برای من هفتاد و پنج ملیون دالر را میدهد چرا به 

گماشته های خود نمیدهد که هزاران مخبر و جاسوس دارد و باز با کرزی ارتباط 

تنگاتنگ دارد، اگر به او امر کند کرزی چون گماشتۀ خودش میباشد بزودی سخنش 

و حکومت امریکا نخواهد آنقدر احمق و نادان خواهد بود که چون من  را می پذیرد

یک انسان غیر مشهور و فاقد قدرت، پول زیادی را بدهد که آن کار را نماید و 

 . حکومت یک سوپر پاور و ابر قدرت این قدر بی تعمق و نادان نمی باشد

و جانب تالقان از جانب دیگر من سیمینار را در شهر مزار شریف برپا کردم بود 

هرگز نرفته بودم و باز شرافت انسانی من آنرا قبول نخواهد کرد که یک نفر پشتون را 

از سیمینار خارج نمایم و بگویم که این جای پشتون ها نمی باشد، در حالیکه پشتون و 

تاجیک و تورک و هزاره همه برادر و برابر می باشند، من اوالً از گرفتن پول بخاطر 

 . ی نفرت دارم و ثانیاً از تفرقه بازیسیاست باز

اینست پروپاگند شخصیت های علمی و استادان پوهنتون، از عوام چه توقع میرود 

 . که از دانشمندان ما این ناجوانیها و کار نامردمی برون آید

در همین وقتیکه دوباره آمدم مقالۀ دیگری را که از طرف احسان اهلل مایار تحریر 

علیه من بود خواندم در آن ذکر شده بود که آیا در نظام فدرالی او می یافته بود و بر 

تواند در شهر مزار ویا والیت بلخ منحیث والی مقرر شود، وی در امریکا حیات بسر 

میبرد، خوب میداند که هر کسی می تواند با شرایط بسیار ساده در هر والیت خود را 

در نظام فدرالی یک سیاه پوست نظر  گورنر کاندید کند و حتی اکنون دیده است که
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به لیاقتش رئیس جمهوری انتخاب میشود و اینست مملکت ما و اینست عمل 

 . «اگر این معلم است و این مال حال طفالن خراب می بینم»دانشمندان ما 

من در تاریخ حیات خود با هیچ یک از ملیت ها مخالفت نکرده ام و همه را یک 

ارم همچنان تفاوت مذاهب را چندان نمی شناسم و خالصه برادر و یک انسان می شم

 . از تبعیض و تفرقه سخت نفرت دارم

زنده گانی اقتصادی من کامالً ضعیف و فقیرانه میباشد، هنوز که هنوز است 

صاحب یک خانۀ نشینمن نشده ام و از آن بسیار خوش میباشم چونکه در طول عمر 

اکثر وقتم را در تحقیق و نوشته سپری کرده خصوصاً مدت زنده گی خود در امریکا 

ام، بدون نوشتن و خواندن کتاب وقتم بخوبی سپری نمی شود و من هرگز یک حبه و 

آن کار نفرت  دینار بخاطر فعالیت های سیاسی از هیچ حکومتی بدست نیاورده ام و از

 . و عار دارم

« آریانا»ربارۀ کلمه کهزاد د ردر یکی از روزها مشکلی اندر میان من و جناب فریا

رخ داد، من در نوشته های خود در بارۀ حضرت استاد یوسف کهزاد نوشته ام و او از 

معاصرین و از هنرمندان اول بشمار می آید در هنر نقاشی، در ادبیات و شعر، در 

 . نویسنده گی و درامه شهرۀ آفاق است

د، در یکی از نوشته استاد احمد علی کهزاد از مؤرخان یکه تاز کشور مان میباش

که مرکز آن افغانستان باشد ویا نام قدیم آن « آریانا»های خویش من در بارۀ کلمۀ 

افغانستان میباشد تردد نشان دادم و کسیکه زیادتر درین باره پافشاری نموده که نام 

 . قدیم افغانستان بوده شادروان استاد احمد علی کهزاد بود

حمد علی کهزاد میباشد، موضوع را یک واقعه کهزاد که فرزند استاد ا رفریا

تصور کرده قیامتی را بر سر من وارد کرد و موضوع به حد فحش رسید، « ناموسی»

 . یک شخص دیگر بنام نسفی و شخص دیگری باسم کابلی از من جانبداری کردند
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من چندان در موضوع مداخله نکرده بودم و استاد احمد علی کهزاد را نیز انتقاد 

ننموده بودم ولی فرزند شان آنقدر بر من برآشفته شده بودند که اگر نزدم  صریح

 . میبودند شاید برای شان یک لقمۀ خام میشدم

این بزرگوار نمیدانسته وقتیکه کسی در میدان مطبوعات می آید و شهرت می 

ق دارد که در نوشته هایش انتقاد بگیرد و دلیل بیاورد و کلمۀ آریانا حیابد هرکسی 

دانشی مردان مثل محمد طاهر بدخشی، سلیمان راوش، دکتور لعل . نحصار هم نیستا

 . زاد، ناصرپور پیرار و ده های دیگر موضوع را رد کرده اند

مرکز ثقل انتقادات خود را بر سر من  رفریا« ده کجا و درخت ها کجا»گفته اند 

وشتم که بهتر است متوجه قرار داد که اصالً من در واقعه دخیل نبودم، باالخره برایش ن

 . اعصاب شان باشند و بداکتر مراجعه فرمایند

استاد آصف آهنگ مؤرخ، سیاستمدار، نویسنده و شاعر و از بزرگان چنداول 

موضوع را بخوبی تعقیب مینمود و به حیرت رفته بود که این نوع خیزک و جستک 

ز کجا منشاء گرفته است، وی در بارۀ کلمۀ آریانا و مقاالت بی جای شان در بارۀ من ا

من از الف زدن های بیجای مردم و ممالک سخت نفرت دارم، وقتیکه نویسنده گان 

ایران از جغرافیه و تاریخ وطن شان در کتب و مقاالت می نویسند ونیم دنیا را مربوط 

 . ایران میسازند در حیرت فرو میروم

ست و زبان وملیت بدان ایران یک کشور بسیار فرهنگی میباشد، اگر از نگاه سیا

شصت درصد نفوس آنرا تورکان تشکیل میدهند، عالوتاً  -کشور متوجه شویم پنجاه

بلوچ ها، کردها، رشت ها، عرب ها، لرها و غیره ملیت ها در آن کشور تشریف دارند، 

نمیدانم که با داشتن ده تا پانزده ملیون نسب موهومی به اصطالح آرین نژاد به چه قسم 

بخود موقف میدهند و از سرحد عرب تا سرحد چین همه را آریایی می در دنیا 

شمارند در حالیکه از سرحد اروپا تا قلب چین، قلب مسکو اکثریت بزرگ تورکان 

می باشند و آنان با آریایی نسبت و ارتباط خونی ندارند، چقدر بهتر میبود هر آنچه حق 
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دو دیگر بعضی . رفی میشدنداست آنرا می نوشتند و در دنیا و آخرت رستگار مع

اوقات مردم افغانستان هم چیزهای می نویسند که غیر قابل باور است، از آن جمله 

 . میگویند موسیقی ما به هند تأثیر کرده است

و « چهره های جاویدان»من در تقریظ کتاب های خانم ماریا جان دارو بنامهای 

و نیز در مضمون حل منازعات بین دو هنرمند بزرگ استاد « هنرمندان تاریخ ساز تیاتر»

شاه ولی، ولی ترانه ساز و استاد حفیظ اهلل خیال درین باره نوشته کرده ام که در 

وده حتی هزار سال پیش وقتیکه البیرونی کتاب مال هندوستان از قدیم الزمان موسیقی ب

« چنداالن»الهند را نوشت در آن گفته است که مردمی در هند وجود دارند که آنان را 

گویند و آنان بمانندیکه ما کوچۀ خرابات داریم مردمان مسلکی موسیقی بودند و حتی 

نوشته ام که « ا منگیشکرلت»بنام قبیله یاد میگردیدند، من حتی این موضوع را در کتاب 

 . موسیقی هندی شکل مذهبی را نیز دارد

مذاهب اهل هند بیشتر از دو هزار سال عمر دارد، چطور میشود که موسیقی ما در 

هند رفته و آنان را با موسیقی آشنا ساخته است ولی از قدامت موسیقی در افغانستان 

 . انکار نخواهیم کرد

فغانستان نابغۀ موسیقی در هند شناخته شده است امیر خسرو که از نسل تورکان ا

موسیقی را از افغانستان بدانجا نبرده و او موسیقی را در همان مملکت آموخته و بنام 

 . نابغۀ موسیقی شناخته شده است

در ایران بگفته احسان یار شاطر عالم بزرگ ایرانی تورکان یک هزار سال 

زمان حکومت احمد شاه ابدالی تورکان حکومت کرده اند و در افغانستان نیز تا 

حکومت مینمودند، چطور میتواند از چین تا جزیرۀ عرب و از بحر هند تا دریای اولگا 

همه ایران بوده باشند، در حالیکه در همین حدود جهان نسل موهومی و خیالی آریایی 

 . در نهایت اقلیت قرار دارد
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گر نمی باشد و تفوق نه در اسالم منظور نظر من تفوق دادن هیچ قومی بر قومی دی

و نه در انسانیت جای دارد، بلکه باید اخالق نویسنده گی را همه گان تعقیب نموده و 

خاصیت درست نویسی را داشته باشند، از الف و گزاف، تبعیض و نقض تاریخ 

 . بپرهیزند

 عجیب ترین واقعه ایکه برایم رخ داده این بود که یکی از دوستان از پاکستان

برایم تیلفون کرد و گفت شخصی بنام عبدالغنی برزین مهر کتابی را بنام ضرب المثلها 

کاپی و بنام خود مسمی کرده « ضرب المثلهای دری افغانستان»از روی کتاب من 

و بخاطر اینکه سرقتش را کتمان . است، گویا اینکه خودش گردآوری کرده باشد

بزرگ هم نوشته و در بسیاری جایها آنرا  کرده باشد برعلیه من و کتاب من یک رسالۀ

، این «بگیرش که نگیرت»پخش کرده است و به اصطالح مردم کابل که میگویند 

عمل برزین مهر یک فاجعه بود، یک ظلم صریح بر شخصیت خود او بشمار میرفت و 

این حکم بر او میرفت که اصالً در کوچۀ علم و دانش قدم نگذاشته، فکر میشد وی با 

 . ه هرگز نامش را نشنیده بودم یک خصومت و دشمنی قدیمی داردمن ک

زیرا که نقد و بررسی دربارۀ یک کتاب بقلم دانشمندان وارسته و صاحبدل شکل 

و رنگ دیگری دارد و دشنام و کلمات ناهنجار دور از اخالق نویسنده گی و خارج از 

ینطور بی عفتی در نقد آداب انسانی در نقد هرگز بمشاهده نمیرسد، حتی در تاریخ ا

 . کتاب دیده و شنیده نشده است

« دکتور عبدالغنی برزین مهر»چون رسالۀ برزین مهر بدستم رسید دیدم نامش را 

را دیدم یقین کردم که وی به هیچصورت از طریق « دکتور»نوشته بود و از اینکه کلمۀ 

تحقیق، ریسرچ تحصیل درجۀ داکتری را نگرفته است، بخاطریکه در آن سویه اصول 

و نقد و بررسی را باید شخص کامالً بداند و تیزس دوکتورای وی نیز شکل معیاری 

باشد از اتفاقات نیک کسی که با وی شناسایی داشت شخص مذکور را گفت که او 
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تجارت های خالف قانون و قاچاقبری میکند و با دادن چند صد دالر محدود شهادتنامۀ 

 . ، واهلل اعلمدوکتورا را بدست آورده است

گفته این شخص یاد شده زمانی تثبیت میگردد که باید تحقیق شود که چند سال 

به شاگردی زانو زده و کدام مضامین را فرا گرفته و نمراتش چگونه است، گویا اینکه 

باید ترانسکرپت داشته باشد و اگر نداشته باشد به هیچ وجه دکتور شده نمیتواند و 

من از نوشتۀ آن دکتور بنام، چنین دانستم که . ریداری کرده استکدام شهادتنامه را خ

وی کتابش را بدون تردید از کتاب من تکمیل کرده است چونکه کتاب من سی، 

چهل سال قبل بچاپ رسیده بود و ضرب المثلها به بسیار آسانی می تواند دزدی شود، 

و از طریق بدگویی در  از آن رو با تغییر بعضی کلمات و حروف آنرا بنام خود ساخته

من کتاب را . بارۀ شخص من و کتابم خواسته است دزدی خود را از نظرها پنهان دارد

زمانی گردآوری و تدوین کرده بودم که بسیاری از فولکلور نویس ها هنوز تولد نشده 

بودند ولی چه کنیم که بسیاری از شخصیت ها مقام مقدس علمی را نادیده گرفته و 

رت کاذب دست به این نوع کارهای خالف وجدان و علم و دانش شهکسب بنام 

 . میزنند

از جانب دیگر من فکر کردم که برزین مهر فکر کرده است که من آواره شده 

ام، شاید اوالً مرده باشم و اگر نمرده باشم در غم زنده گی آغشته شده و افغانستان را 

هنوز مردۀ من زندۀ تورا بار »اند  و او هنوز ندانسته است که گفته. فراموش کرده ام

 . «است

متوجه سرقت جناب برزین مهر شده و کتابی را « ترخان بدخشانی»شخصی بنام 

نوشته و بچاپ رسانیده است، بعداً دیده شد « دزد با پشتاره»بمقابل شخص مذکور بنام 

از  که برزین مهر به موضوع سرقت قناعت نکرده و رساله یی دیگر را نوشته و در آن

خود دفاع کرده است و جالبتر اینکه یک دوست مرا که پوهاند سرور همایون بود و 

باهم در پوهنتون کابل بفاکولتۀ ادبیات تدریس میکردیم وادار ساخته تا بنویسد که وی 
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سرقت نکرده است و او نوشته است که خبر دارد که برزین مهر دزدی نکرده، تعجب 

سته که سرقت نکرده است و در حالیکه سرقت بشکل من در آن بود که وی از چه دان

 . سری می باشد و دزدی ضرب المثل اصالً از آسان ترین کارهاست

بعدها دریافتم که برزین مهر با آن همه فحش گویی ها و ناسزاگویی ها در کتاب 

تألیف « یمگان»خود هنوز قانع نشده است و اخطار داده است که میخواهد در کتاب 

یدان یاد خلیلی بزرگ که در آن تعلیق و تحشیه بسته بودم و دانشگاه دهلی استاد جاو

 . آنرا بطبع رسانیده بود نیز نقد بنویسد

واقعاً این گفتۀ برزین مهر مرا بخنده آورد، گفتم اگر اصول نقد نویسی همان 

دشنام ها و ناسزاگویی های باشد که در کتابش آورده بود، شاید یگانه قهرمان نقد 

نویسی بشمار می آمد ورنه اگر چون علماء نقدی مینویسد زهی سعادت برای من که 

 . دیر مینماید و ممنونم می سازدیک دانشمند در بارۀ کتابم انتقاد ویا تق

به اثر کنجاوی دریافتم که وی در دانشگاه بلخ منحیث استاد کار مینماید، فی 

الفور بفکر آن شدم که آن بزرگوار به نسل جدید وطن چه درس خواهد داد و چه 

 . قسم قدسیت قلم و اخالق نویسنده گی را برای شاگردان توضیح خواهد کرد

فدرالیزم در بلخ رفته بودم بسیار آرزومند بودم که برزین مهر را زمانیکه به تبلیغ 

مالقات نمایم اما دولت دیدارش میسرم نشد، در آن سفر کتاب دیگری از ترخان 

از ترخان آزاده تا برزین مهر »بدخشانی بجواب برزین مهر بچاپ رسیده بود و بنام 

چند دوست خود تسلیم نمودم تا  یاد میشد با خود داشتم و به« آتشکده و دزد با پشتاره

 . بدانند که اینست فرهنگ ما و اینست عقده های استادان و اینست راه اهل معارف

دانشمندان جامعه را بایست بطرف صدق و صفا و وارستگی تشویق نمایند و نه در 

 . راه جنگ و جدل و تاریکی و گمراهی



 252......               ...............................................................مردی بر سکوی هنر و فرهنگ ابر 

، سالها جمعآوری من در قسمت ضرب المثلها زحمات زیادی را کشیده بودم

نمودم، ضرب المثلهای دری، پشتو، تورکی، بلوچی و نورستانی که از دو زبان اخیر 

 . الذکر به انجام نرسید

ضرب المثلهای تورکی اوزبیکی را یکنفر بنام عارف عثمانوف از کشور 

اوزبیکستان بوقت قدرت کمونست ها از نزد من خواست و گفت که بنام خودم به 

تعداد مثل های جمع کردۀ من به هفتصد بالغ میگردید وقتیکه کتاب  چاپ میرساند،

 . بچاپ رسید نام مرا تنها در جمع همکاران ذکر کرده بود

گرد آوری مرا خوانده « ضرب المثلهای دری افغانستان»اگر کسی مقدمۀ کتاب 

ده باشد حقوق هیچ کس را بدون ادا نگذاشته ام و هر کسیکه به هر اندازه معاونت نمو

نامهایشان ذکر گردیده و از کتابهایکه استفاده کرده ام آنها را نیز یاد کرده ام و از 

چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد »دزدی چراغ بدستی نفرت داشته ام، گفته اند 

 . «کاال

پشتو این مجموعه در حدود سه هزار متل پشتو را در بر « امثال و حکم»اما در باب 

مطبوعات آنرا در مطبعۀ بیهقی بچاپ رسانید، رئیس مطابع دولتی میگرفت و وزارت 

دکتور عبداهلل واحدی بود و برای من  در آن وقت حق الزحمۀ فراوان بدان سبب لطف 

 . نمود

پشتو »بعد از سالها به همکاری دوستان مخصوصاً استاد سیدا گل غریبیار تعداد 

ر دوم بچاپ رسید، در یکی از روزها را به چهار هزار رسانیدم و در کابل با« متلونه

لطیف خان بابی هنرمند پر آوازۀ موسیقی برایم تیلفونی احوال داد که اگر هردو کتاب 

را برایش بفرستم آنها را به قندهار میفرستند و « سوانح عالمه حبیبی»و « د پشتو متلونه»

 . توسط برادرش آقای بابی بچاپ خواهند رسید

ردو کتابم را از حضور شان جویا شدم، گفتند که در بارۀ بعد از مدت ها احوال ه

استاد عبدالحی حبیبی گفته ام که مادرشان از مردم شریف هزاره است از آن سبب 
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مشکلی بار می آید و از چاپش صرف نظر کرده اند، پرسیدم راجع به امثال پشتو چه 

امثال پشتو  کردند در جواب فرمودند آنان در قندهار خودشان در حال جمعآوری

میباشند ودر حال چیزی کرده نمیتوانند، چه لقمۀ تیار که چهار هزار ضرب المثل را 

برایشان فرستاده بودم، من دانستم که آنان نیز مثل دیپارتمنت پشتوی یونیورستی پشاور 

همه جمع کرده های مرا که سالها پیش بچاپ رسیده است شامل گردآوری خود 

کار علمی آنها، این سخن را عبداهلل جان خلیل رئیس  خواهند ساخت و میشود آن

حاال هم اگر در قندهار . ایریا ستدی سنتر در یونیورستی پشاور برایم اظهار نموده بود

کدام اثری بنام امثال و حکم بچاپ برسد باید دانست که چهار هزار آن از گردآوری 

رفی نمایند چونکه قدامت های اینجانب میباشد ولو که به هر اسم و رسمیکه آنرا مع

کار من در قسمت امثال و حکم پیشتر از آنهاست و من بدست خویش برای شان 

بیش از هفت بار بچاپ  ۀ فارسی دریضرب المثلهای جمعآوری شد. فرستاده بودم

 . در تهران بچاپ رسیده است( هـ ش1382)رسید و یکبار در سال 

ری هم موجود میباشد، که در قسمت دزدی ها و سرقت های ادبی مثال دیگ

شاه محمد ولیخان دروازی وکیل »شخصی باسم مرادی از بدخشان از کتاب تألیف من 

به بسیار جرئت نقل و کاپی کرده و او نیز خود را بنام « السلطنت امیر امان اهلل خان

 . قلمداد کرده است« دکتور»

را در سوانح البته خاطرات من در مطبوعات زیاد است، فقط چند خاطرۀ کوچک 

تألیف « ساز و آواز در افغانستان»آغا صاحب آقا سید نسیان نوشته ام که در کتاب 

 . خودم بچاپ رسیده است

 . در ختم این فصل خاطره یی دارم از یکی از مدیران مطبوعات بدخشان

در سالهای دهۀ هفتاد عیسوی در فاکولتۀ تعلیم و تربیه منحیث اسیستانت مصروف 

تدریس بودم وقتی جهت ترجمانی با دو نفر محققان امریکایی دکتور لورین سکاتا و 
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انجینیر تام سکاتا به بدخشان رفتم، دکتور لورین سکاتا در بارۀ موسیقی در بدخشان 

 . تحقیقات داشت

آن وقت مالقات کردیم، وی آدم بسیار خوب و مهربان بود  ما با مدیر مطبوعات

ولی بیخبر از مسایل علمی و بحث ها بدون مقدمه برای من گفت که اگر خواسته باشم 

این دو امریکایی را سوال پیچ کنم، ولی میدانم که جوابهای مرا ادا کرده نمیتوانند 

پیش دو نفر فرانسوی ونزد من و تو شرمنده میشوند، گفتم چطور، گفت چند وقت 

آمده بودند و خود را محقق و دانشمند معرفی کردند من خواستم تا از علمیت هردو 

خود را واقف سازم، از آن دو نفر پرسیدم وقتیکه خود را محقق و دانشمند و نویسنده 

معرفی مینمائید آیا می توانید به سواالت من جواب بدهید گفتند بفرمائید، سوال شما 

 چیست؟ 

ن برای شان گفتم که اگر عالم هستید و صاحب معلومات می باشید آیا می م

توانید بگوئید که در ساحۀ درواز بدخشان ما چند نهر آب داریم و نام قشالقهای 

را نام بگیرید و گفت باور میکنید که آن بیچاره ها نتوانستند جواب « ماه می»اطراف 

 . حققان فرانسوی چه ارتباط خواهد داشتمرا بدهند، بنگرید که قشالقهای درواز به م

اگرچه میخواستم این دوستان شما را نیز سوال نمایم ولی چون شما شخص 

محترمی می باشید به لحاظ شما این ها را پیش شما و خودم خجالت نمیدهم، از وی 

پرسیدم سواالت شما چیست، گفت برادر برو پشت گپ نگرد، سوال یافتن و سوال 

 . سیار آسان استکردن نزد من ب

یک محقق خارجی چه ضرورت دارد که به دهات و اینست سویه هموطنان ما، 

بجای اینکه ما بر انتقادات شهرهای یک والیت افغانستان تحقیق نمایند و یا بداند؟ 

بافزائیم و عقده های خویش را حل کنیم بهتر است جامعه را منور سازیم و فرهنگ 

گ دشمنی، تعصب، تبعیض و تفوق طلبی بهراسیم و خود را غنی نماییم، از فرهن
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هرگاه  .برخالف آن آنچه نفع جامعه و مقام انسانیت تقاضا دارد در آن توجه نمائیم

یک مدیر مطبوعات والیتی چون بدخشان چنین سویه داشته باشد، چطور میتواند او 

  جامعه را تنویر نماید؟ 
 

 : «نگ برونمرزیکی کیست در فره»و « قانون طرب»موضوع کتاب 
 

استاد سرآهنگ را پیدا کردم و بر آن دربارۀ هنرمندان نوشته و « قانون طرب»کتاب 

افزودم و چون تعداد اوراق نوشتۀ استاد بسیار کم بود آنرا بنام نامی خودشان که امانت 

بود بگونۀ مقدمۀ کتاب گذاشتم و به شکل یک کتاب آنرا در سویدن جهت طبع 

ل نموده بودم با همه کیفیت آن، شجاع الدین فرستادم، کتاب را من صد در صد تکمی

 . شریفی وکیل سابقۀ تاشقرغان پول و قیمت طبع آنرا تهیه داشت

اگر پروانی نمیبود این کتاب »بعد از طبع ویراستار در مقدمۀ خود نوشته بود که 

این کار تنها محصول زحمت کشی های »و عالوه کرده بود که « بزودی مکمل نمیشد

شهرانی در این زمینه چنین » در بسی جایها آورده بود که « ...نیست بلکه من و شهرانی 

در حالیکه کتاب را کامالً من نوشته بودم و این گفته معنی آن را « و چنان میگوید

 . میدهد که خودشان کتاب را تحریر و گاهی هم با من مصاحبه کرده باشند

اول نظر داده بودم و از همه « کی کیست در فرهنگ برونمرزی»من در کتاب 

بیش از پنجاه درصد معلومات را جمع و به حضور پوهاند رسول رهین در سویدن 

فرستادم، آن استاد گرامی سالم مرا علیک گرفت و پروژۀ بزرگ سلسله کتاب مذکور 

را تعقیب نمود، کمک و یاری من تا جلد چهارم آن بدون تردید از شصت درصد زیاد 

سر دست میباشد بیش از پنجاه و پنج ( م2114)فعالً در سال  بود و در جلد اخیری که
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شخص را در آن کتاب تهیه و فرستادم، در حالیکه گنجایش هر کتاب فقط صد 

 . شخصیت قبول شده است

روش و هدف کتاب را پوهاند استاد رسول رهین چنین تعیین کرده اند که باید هر 

ر و بعداً مؤلف کتاب ویا کتابها باشد و کسیکه در آن کتاب گنجانیده میشود اوالً مهاج

البته این سلسله از امهات کتابهای میباشد که در بیرون مملکت بچاپ میرسد، چونکه 

اکثر علماء و دانشمندان ما در بیرون کشور حیات بسر میبردند و بسر میبرند بدون 

 . ه امتردید در آن کتابها در حدود دوصد شخصیت علمی و هنری افغانستان را نوشت

پوهاند صاحب رهین در قطار دیگر همکارها از خدمات من نیز یادآوری کرده اند 

و گمانم که اگر صداقت مطبوعاتی در نظر گرفته میشد اسم مؤلفان می آمد بهتر میشد 

ویا اینکه یکی مؤلف و دیگری ویراستار، بهر صورت به همین خوشحال میباشم که نام 

ج بی نام و نشان مرده اند ویا می میرند در آن کتاب اکثر علمای مان را که در خار

 . زنده کرده ایم
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 مـفصل هشت
 

 دوران حکومت خلقی ها و پرچمی ها از اتخاطر
 

کمونستی اکثریت قاطع مردم مسلمان افغانستان نفرت  حکومتگرچه از سیستم 

داشتند باز هم کسانیکه در ساحۀ هنر و تخنیک و طب سر و کاری داشتند تعداد 

محدود شان می توانستند نفسی را براحت بکشند، داستان های کشتار استادان طب، 

 . داکتران شفاخانه ها و غیره حکایات دیگر دارند که درینجا گنجایش ندارد

از کلمۀ بالشویک نفرت داشتیم چونکه از زبان  دیگراندر ایام خورد سالی من و 

بزرگان داستانهای زیادی را در بارۀ بی رحمی ها، کشتارهای دسته جمعی، بی دینی و 

استعمارگری آنها می شنیدیم و منظور از بالشویک روسها بودند، به اثر ظلم های زیاد 

سلمان تورکستان اعم از تورک و تاجیک به افغانستان روسها هزاران در هزار مردم م

 . فرار کردند و به عبارۀ دیگر هجرت کردند که طبق سنت دیرین اسالم بود

خبر نداشتند که حکومت های افغانستان بر آنها به حدی ظلم و بیچاره مهاجرین 

اح ستم نمود که مظالم روسها را فراموش مینمودند، به جهت معلومات به کتاب ارو

 . شاد محمد ابراهیم عفیفی که در هالیند بطبع رسیده است مراجعه بفرمائید

طوریکه گفته آمد من و دیگران عقدۀ بدبینی ها را بر علیه روسها از سالها پیش 

در دلها داشتیم، روزی از روزها که متعلم صنف دوازده هم بودم با همصنفی و دوست 

یح و قدم زدن جانب باغ شفاخانۀ علی آباد بسیار محترمم عبدالقیوم نورزی جهت تفر

برایش گفتم که چون بدوران حکومت ظاهر . میرفتیم و صحبت ما به سیاست کشید
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شاه خان تولد شده ایم و شاید در همین دوره بمیریم و کدام رژیم ویا حکومت دیگر 

 . را نخواهد دیدیم

بازی ارتباطی  عبدالقیوم نورزی که از نظر من بصورت قطع به سیاست و سیاست

نداشت یکدم به سخن آمد و گفت که بعضی گروه های وجود دارد که بسیار 

شخصیت ها دست ها را با هم کرده اند که اگر کامیاب شوند یک حکومت نو را 

از آن تاریخ به بعد از فعالیت های کمونستان افغانستان گاه گاهی . بمیان خواهند آورد

تنها در احزاب چپی بلکه به راستی ها هم تن در  خبر می شدم و خوشبختانه هرگز نه

 . نداده بودم و آزادانه و مستقل مصروف تحصیل علم و هنر بودم

در امریکا که دورۀ ماستری را میخواندم و پایان تحصیل من و آن سال، سال 

بود خبری را از رسانه ها شنیدیم که سردار محمد داود خان را کشته اند، در ( م1987)

زها یک دختر از افغانستان که با ما تحصیل میکرد در یکی از شفاخانه ها همان رو

عملیات شده بود و سخت بیماری داشت، موضوع را به وی گفتیم در جواب ما گفت 

گویا او هم به همان فکر بود که آل یحیی « بادنجان بد را بال نمی زند»که دروغ است 

 . تا ابد از میان نخواهند رفت

ر شدیم که همه اعضای فامیل سردار محمد داود خان به شمول زنها مگر بعدها خب

. و اطفال معصوم از دست بی خدایان کمونست کشته شده و جام شهادت نوشیده اند

شاگرد معصوم و بی گناهی داشتم بنام زرلشت دختر سردار محمد داود خان، آن 

مرحوم محمد . بود دخترک بی گناه که از هیچ چیز دنیا خبر نداشت او هم کشته شده

 . داود خان را مالقات کرده بودم ولی معلومات زیاد در بارۀ وطن داشت

بعد از اخذ شهادتنامۀ ماستری در سال مذکور بوطن برگشتم و مملکت را به 

شکل دیگری یافتم، زمین و زمان و فضای کابل شکل و رنگ دیگری داشت، در هر 

یکرد، گویا رنگ خون و نشانی از جایکه میرفتم چشمم را فقط رنگ سرخ جلب م

 . کشتن آدمیزاد توسط خود آدمها
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« قیوم جان»جناب عبدالقیوم نورزی که واقعاً شخصیت نجیب و شریف بود و اورا 

میگفتم وی معین وزارت مطبوعات و هم صنفی دیگرم بنام نعمت اهلل رئیس تفتیش 

 . وزارت معارف عز تقرر یافته بودند

افغانستان بودم و بعداً هم در بارۀ عبدالقیوم هیچ حرفی بدی نشنیدم و تا وقتیکه در 

معلوم بود که او بفکر رفاهیت مردم و جامعه به مؤفقیت مردمان و خلق ها فعالیت 

میکرد بدبختانه تا کنون از حیات و ممات او خبر ندارم وی شخص با سواد و قلم 

نجشیری و اکرم عثمان و امید است خاطرات خود را چون دستگر پ. بدست بود

 . دیگران بنویسد
 

 : مصیبت های فامیلی
روزی خبری بدست آمد که برادرم سعداهلل را در بغالن خلقی ها محبوس کردند، 

که بود از آن حبس رهایی یافت ولی امتیازات صاحب منصبی اش را به هر وسیله یی 

 . از دست داده بود

در کارتۀ سخی در خانۀ خود بودم که یکی از همصنفی های ولی اهلل برادر 

کوچکم که محصل فاکولتۀ حقوق بود، خبر آورد که وی را پولیس وزارت داخله از 

لیلیه گرفتار و زندانی کرده اند، بعدها دریافتم که در شب اول گرفتاری با بیست نفر به 

 . شهادت رسیده است

ی خبر بودم و تالش های بنده گی خود را میکردم و به هر از شهادت ولی اهلل ب

یکی از آن درها عریضه یی بود که آنرا به نزد . دری میرفتم تا کمکی دریافت نمایم

حفیظ اهلل امین باید می بردم، وی مرا شناخت و جور پرسانی ساده یی کرد و چندان 

 . امری نداد که زیر دستان به او اعتنایی نمایند

امریه را با خود گرفته میخواستم از صحن وزارت خارجه بیرون شوم، دیدم  عریضه و

که صاحب جان صحرایی وزیر سرحدات در یک موتر جیپ بزرگ و قوی منتظر کسی 

موضوع را . وی با من در پوهنتون کابل همصنفی بود و ارتباط بسیار حسنه داشتیم. است
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می تواند از او خواهش کردم که مرا برایش گفتم، دیدم که از جانب خودش چیزی کرده ن

به صدارت نزد اسداهلل سروری که از بزرگترین جانیان و قاتالن است ببرد و او رئیس 

بود، صحرایی کوشش بنده گی خود را کرد، ولی سروری میگفت که « خاد»استخبارات بنام 

دت او خبر دیده شود چه کرده می توانیم و خوب است که باید تنویر شوند و شاید از شها

می بود چونکه خواهرزاده اش بنام عزیز به عقیدۀ بعضی ها ولی اهلل و دیگران را به شهادت 

 . رسانیده بود

در موتر جیپ صاحب جان صحرایی، صحنه یی را دیدم که غیر قابل باور بود، از 

دیدن چهرۀ کثیف و خطرناک موتروان موی بر اندامم راست شد و انسان به وحشت 

و معلوم بود که . تفنگچه ها، ماشیندار ها در گرد و نواحش بمشاهده میرسید .می افتاد

از کمونست های عادی نمی باشد، وی خیلی کریهالمنظر بود موتر آنقدر از بوجی و 

پندک پر بود که صاحب جان هم به تکلیف نشسته بود و من به بسیار سختی در 

گپ است و اینها چیستند؟ کنارش خود را جا کردم، آهسته بگوشش گفتم که چه 

برایم اشاره کرد که خاموش باشم، وقتیکه در صحن صدارت پائین شدیم، او گفت که 

همه موتر پر از پول میباشد که بمردم سرحد و آنطرف سرحد توزیع مینمائیم تا طرفدار 

ما شوند، در سابق یک مقدار پول را حکومت ها نگاه میکردند و بعداً بمصرف 

یاد « پول مستوره»سند مصرف آن را کسی طلب نمیکرد، آن پول بنام میرسانیدند و 

میشد و گفت که این موضوع کامالً مخفی است، صاحب جان صحرایی با آمدن 

 . ببرک کارمل اعدام گردید

بود ( استخبارات)« کام»در زمان کامیابی حفیظ اهلل امین به برادر زادۀ او که رئیس 

یانی یافتم و از ولی اهلل احوال میگرفتم، برای آقای بیانی واسطه یی را بنام عبدالغفار ب

اسداهلل امین گفته بود که وی را قبالً به شهادت رسانیده اند، همین لحظه یی که من 

جریان شهادت ولی اهلل را می نویسم اشک از چشمانم چون سیل روان است و دلم در 

 . تپش، وی را چقدر بناز پرورده بودیم
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غصه و سوگ عزیزترین عضو فامیل یا ولی اهلل غرق بودیم که هنوز در غم و 

خبر آمد شرافت اهلل برادر دیگرم را که دو سال از ولی اهلل بزرگتر بود به محبس 

 . پلچرخی زندانی کرده اند و اینست که غمها یکی پی دیگر بر ما وارد میگردید

بود، اتفاقاً وی در  شخصی بنام داکتر عبدالخالق وفایی که معاون فاکولتۀ ادبیات

روبروی خانۀ ما که در عقب مکتب رحمان بابا قرار داشت، خانه یی را به کرائی گرفته 

بود و پیش از او رئیس فاکولتۀ حقوق پوهنتون کابل در آن خانه بسر میبرد و اخوانی 

 . ها در یک از روزها بوقت صبح وی را ترور کرده بودند

وضع اقتصادی وی در نهایت درجه ضعیف است،  این داکتر وفایی را دریافتیم که

با برادرم نعمت اهلل شهرانی مصلحت کردم و گفتم که کوپون اورا بخودمان بمصرف 

میرسانیم و کوپون مرا با همه مصارفش چون استاد پوهنتون و همسایه است بر ما حق 

صی دارد به وی بمصرف میرسانیم، من آنچه که در هر ماه مستحق بودم به پول شخ

خریداری کرده بخانۀ شان با تکسی میرساندم تا کمکی باشد، چونکه او، برادرم و من 

 . همه استادان پوهنتون بودیم

برادرم استاد شهرانی فارغ جامعۀ ازهر قاهره و استاد فاکولتۀ شرعیات بود، آوازه 

 . افتاد که وی را حکومت در ساحۀ پوهنتون دستگیر و در صدارت محبوس کرده است

عد از تعقیب موضوع دریافتم که آقای داکتر عبدالخالق وفایی راه خوب و آسان ب

دستگیری اورا به استخبارات حکومت کمونستی نشان داده است و نفرهای حکومت را 

بدفتر خود نگاه کرده و برای برادرم نعمت اهلل شهرانی تیلفون کرده است که فاکولتۀ 

شکل ترجمه دارد و اگر او بتواند به آن ادبیات در یک موضوع که به عربی است م

دفتر رفته و مشکل علمی را حل نماید، چون برادرم نعمت اهلل شهرانی داخل دفتر 

وفایی میشود، اشخاصیکه منتظرش بودند وی را راساً به زندان جهنمی صدارت می 

برند، زندان استخبارات صدارت یکی از خطرناکترین زندانهای وقت خلقی ها بشمار 

رفت، این بود کار یک دانشمند و او هم استاد پوهنتون که هر روزه در کیفتریا ها می
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باهم نان میخوردند و در کمیته ها عضویت داشتند و چه کمک های مادی نبود که به 

 . وی انجام نداده باشیم

استاد شهرانی بعدها برایم گفت که از  بدخشان بشمول خودش هفتاد و پنج نفر را 

اهلل امین زندانی کرده بودند و باید همۀ شان کشته میشدند، من بخاطر  به حکم حفیظ

رهایی وی که اطفال معصوم و خورد داشت در هر دری دق الباب کردم و از هر کس 

 . که قدرتی داشت خود را به نزدش میرسانیدم و طلب کمک میکردم که وی رها شود

در جملۀ کسانیکه از وی طلب معاونت میکردم یکی هم وزیر عدلیۀ وقت داکتر 

. شرعی جوزجانی بود، وی رفتار بسیار محترمانه و شرافتمندانه نموده و تیلفون ها کرد

 . از ولی اهلل شهید هم جستجو کرد اما قبالً روح ارجمندش به آسمان رفته بود

یی خان پای لچ و سر لچ بخانۀ ما چون بخانه آمدم جنت مکان مرحوم حاجی یح

بدبختانه . دویده آمد و مژده داد که استاد شهرانی رها شده و بخانه آمده است -دویده

همان هفتاد و چهار شخصیت های با دانش، عالم، شاعر و با سواد بدخشان از جمله 

حسن خان تاجیکایی، قاضی سید میرزا خان، ضمنی و دیگران همه کشته شدند و 

 . شعر حضرت ناصر خسرو خود حفیظ اهلل امین هم بعداً کشته شد مطابق

در خارج بودم که سعداهلل برادر ارجمند و عزیزتر از جانم نیز کشته شده بود و 

شش طفل صغیر او یتیم شدند و شرافت اهلل و نعمت اهلل از دم تیغ جالدان خون آشام 

 . رهایی یافته بودند

چرخی محبوس بود، من برای او و ولی اهلل نان و زمانیکه شرافت اهلل در محبس پل

 . لباس می بردم از ولی اهلل مسترد میشد و از شرافت اهلل برایش میرسید

ن به امریکا جهت تحصیل، کتابی را بنام ـور سالها پیش از رفتـنگارندۀ این سط

ان تألیف و بچاپ رسانیده بودم و پیش از تألیف با همه هنرمند« هنر در افغانستان»

مالقات ها میکردم و هر کدام را از نزدیک به شناسایی میگرفتم، در یکی از آن 

ا شدم، وی مجسمه ساز بود و ـوم زاده آشنـالق قیـرمندی بنام عبدالخـا هنـمالقات ها ب
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در باره اش نوشتم که در کتابم بچاپ رسید، وی بعدها از اخالص مندهای خاص من 

 . ی آوردمحسوب میشد و سخت احترام بجا م

در یکی از روزها که کاالی شرافت اهلل را با خوراکه و یکدانه تربوز بدروازۀ 

زندان پلچرخی بردم، اتفاقاً همین عبدالخالق قیوم زاده را با لباس عسکری دیدم و 

کاالی محبوسین را برای شان میبرد، خیلی ها خوش شدم که او شناسای منست و 

لباس هفتۀ گذشتۀ شرافت اهلل را آورد، برایش گفتم امانت را بخوبی میرساند وقتیکه 

که تربوز و خوراکه و کاال را برایش رسانیدی و صحتش چطور بود، گفت واهلل تربوز 

را به رفقا دادم که بخورند، این قیوم زاده آدم سالخورده بود و من نمیدانستم که وی 

 . هم کمونست است

ر هوای رفتن بمزار شریف بر سرم سالها سپری شد و در پاکستان بودم که یکبا

زد، این وقت مؤفقیت مجاهدین بود، در مزار شریف اکثر هنرمندان نقاش، تیاتر و 

دست مجاهدین متعصب و ضد هنر در نزد جنرال دوستم بمزار شریف پناه  موسیقی از

بوده بودند و او برایشان جای، نان و خانه برایگان تهیه کرده بود و همه هنرمندان 

 . ش دعاها نثار میکردندبرای

یک روز با کسی سخن میگفتم که کسی از عقب به شانه ام دست میزند، و به 

شکل گنگه صدا میکشید چون روی خود را گشتاندم دیدم که همان قیوم زاده است و 

و اورا . آنقدر حال بد دارد که مردنش هزار مرتبه از زنده گییش بهتر خواهد می بود

 . ا جزایش را داده و گنگه شده و سخن گفته نمیتوانستخداوند در همین دنی

اتفاقاً همان عبدالخالق وفایی را که در باره اش نوشتیم دخترش یکی از کمونستان 

ن بدنش را ـد از کشتـردند و بعـر کـن دستگیـی اورا مجاهدیـود، وقتـرناک بـخط

 . پارچه کرده بودند -پارچه
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م که او هم به محبس دهمزنگ در زمان من یک عبدالخالق دیگر را می شناخت

های پیش مدیر بوده است و در همسایه گییش  بسر می بردیم، مرد بسیار معزز و 

محترم و بسیار سالخورده بود، خانم دومش مرا پسر خوانده بود، از جمع زندانیان 

 . تورکستان انتخاب نموده و ویرا از محبس به خانه اش آورده بود

محمد منصور هاشمی از بدخشان و معلم دارالمعلمین و بعدها استاد فاکولتۀ تعلیم 

و تربیه شده بود، دوران شاهی بود که من و دوستانم به دیدن او که در یک سراچه 

وی تالش میکرد که مارا به کمونیزم دعوت نماید، من . حیات بسر میبرد میرفتیم

همصنفی ام نعمت اهلل خاموش می نشست، مستقیماً برایش جواب منفی میدادم ولی 

همین نعمت اهلل بعدها از جمع کمونستان بشمار میرفت و طوریکه گفته آمد بوقت 

خلقی ها او رئیس تفتیش وزارت معارف شد، ناگفته نماند که نعمت اهلل شخص قاطع، 

ر یکطرفه و راستکار بنظرم میخورد، نعمت اهلل، سید جان دروازی و قیوم نورزی هرچها

دوستان خوب بودیم، در یک لیلیه و اتاق حیات بسر می بردیم، تعجب من در آن بود 

خود را به نزد آقای ربانی رسانیده بود و حتی  )....(که بوقت کامیابی مجاهدین همین 

برایم سالها پیش گفته بود که هرگز نمیتواند به اسالم عقیده  )....(با وی به مکه رفت، 

ت در همان مالقات ها منصور هاشمی برایم گفت که معلوم بهر صور. داشته باشد

میشود که در حزب ما داخل نمی شوی، روزها و سالها سپری شد و منصور هاشمی و 

من نگارنده هردو در فاکولتۀ تعلیم و تربیه منحیث استاد کار میکردیم، من اسیستانت 

د و مرا وطندار خطاب داکتر محمد یاسین صاعد بودم، مادر داکتر صاعد از بدخشان بو

میکرد در هر یک چند روز داکتر یاسین صاعد بدفتر من می آمد و میگفت که از 

وی را از صنف کشیدند، گفتم ( محصالن)وطندارمان خبر داری که باز شاگردان 

استاد چرا محصالن این کار را مینمایند؟ وی گفت که آخر وطندارمان یعنی منصور 

در کنار ناالیقی در افهام و تفهیم هم صفر است، بدان سبب هاشمی بسیار ناالیق است، 

 . محصالن با غالمغال زیاد وی را از صنف میکشند
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بوقت کامیابی خلقی ها منصور هاشمی وزیر آب و برق مقرر شد، مدتی بعد اورا 

که سخت بی احساس بود و کارهایش شعوری نبود منحیث والی بدخشان مقررش 

بدخشانی را در آن وقت کشت و حتی میگفتند که هاشمی نمودند، گفتند که صدها 

میگوید برای اینکه کارتوس حکومت خلق بر هدر نرود مسلمانان بدخشانی را یا بدریا 

 . غرق میکرد ویا از هلیکوپتر بزمین پرتاب مینمود

اما دولت منصور هاشمی و قاتالن مستعجل شد و اخوانی های بی تجربه و بی 

یکی از . کومت را بعد از تالش های زیاد بدست آوردندفرهنگ و بی احساس ح

فرزندان شهدای بدخشان که منصور هاشمی پدر وی را کشته بود، منصور هاشمی را 

در حریم پوهنتون کابل به جهنم فرستاد، گفتند که منصور هاشمی به قاتلش گفته بود 

د، بعد از اینکه که اگر مرا می کشی یکدم بقتل برسان، ولی وی در آن جای مردار نش

خیال محمد کتوازی وزیر اطالعات . به شفاخانۀ علی آباد رسانیدند، بدوزخ روانه شد

و کلتور از کشتار منصور هاشمی وطندارانش را دایم مذمت میکرد و میگفت 

 . ناجوانترین انسانهای روی زمین است و از خودگیهای بی وسیله را میکشد

دنبالۀ این داستان چنین است که من و نعمت اهلل خان که من اورا از روی دوستی 

و رفاقت گاهی نعمت جان و گاهی هم نعمتک میگفتم با رفیق متذکره مان شاگردان 

دارالمعلمین کابل بودیم، در آن زمان گفتند که سه نفر از یونیورسیتی بیروت فارغ 

رر شده اند، داکتر عبدالغفور غزنوی، محمود شده و بدارالمعلمین منحیث استادان مق

 . سوما و منصور هاشمی

یکی از نزدیکترین شخصیت های فامیلی مان که حاال شهید و جنت مکان شده و 

بدون اجازۀ روح مبارکش نمیتوانم اسمش را بنویسم برایم گفت که زمانیکه بمدیریت 

ن دیده بود که منصور هاشمی مأمورین پوهنتون کار میکرد در سوانح مأمورین و استادا

از بیروت ناکام آمده و از فاکولتۀ ساینس پوهنتون کابل بعد از تعقیب دروس یکساله 

شهادتنامۀ لیسانس را بدست آورده است و البته این موضوع میتواند اکنون تعقیب شود 
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و شاید بوقت قدرت خلقی ها خود منصور هاشمی از میان برده باشد، چونکه میگفتند 

 . وی در بیروت درس نخوانده و عیاشی کرده است که

من که در آوان متعلمی از صنف اول تا نهم و حتی باالتر از آن از شاگردان تنبل 

و ضعیف بودم و پائین ترین نمرات نصیبم میشد و هنوز از کم سوادی خود رنج می 

عقل  بردم هرگاهی که با منصور هاشمی مالقات میکردم اورا یک شخص کم علم، بی

و عامی تصور میکردم، چونکه از سخن گویی های او هر ابجد خوانی میدانست که 

 . چیزی را در بساط ندارد

ولی اهلل برادر بجان برابرم که داغهای مرگ او در قلبم هنوز پا برجاست، با نوزده 

محصل اوزبیکی دان جهت تحصیل به اوزبیکستان معرفی گردیدند و باید برفتن آنها 

خلقی ها تصدیق مینمود، آن شخص منصور هاشمی بود و وی در مقابل  شخصی از

نوزده نفر با صاد صحیح توافق کرد و در مقابل نام ولی اهلل چلیپا گذاشت و همان بود 

 . که بعد از مدتی ولی اهلل را به صدارت بردند و باز نگشت

آن بم منصور هاشمی بوقت والیتش در خانه و جای و حویلی مان بم انداخت و 

انفجار کرد و بعضی ها کشته و اکثراً نیم جان از زیر کلوخها، سنگها و دیوارها توسط 

همسایه گان بیرون کشیده شدند و چندین روز و شب همسایه گان و اقارب از آنها 

 . دیدن میکردند و بداد شان میرسیدند

ودیم، ق بـه همصنفی و رفیـرینم کـدورۀ آزادی از دوست دیبـا ـروزی از روزه

ه ـم، وی گفت کـدن نمایـل دیـت در کابـا آن دوسـواستم بـردم و خـاد کـرا ی )....(

خبر داری که به فامیل شما چه ضررها نبوده که نرسانیده باشد من حیران ماندم که 

منصور هاشمی که خاصیت یک حیوان وحشی را داشت چرا این دوست من با بیچاره 

غرض بودند، وی اخطار ها و بیم ها میداد بعدها دانستم اعضای فامیلم که بیسواد و بی 

بازهم من بخاطر دوستی ها و . که او با فامیل منصور هاشمی خویشاوندی کرده است

درینجا یک موضوع را . برادری هائیکه داشتیم کدام عقده یی را در مقابل او ندارم
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وکیل محمد عالم داماد  باید اظهار بدارم که وارسته تر از محمد عزیزجان عالمیار ولد

حاجی مال لطیف که خادم بزرگ بدخشان و از چتۀ فیض آباد بود کمتر کسی را 

سراغ دارم، وی بی آالیش، پاکدل، مهربان و رفیق واقعی بود، وی نیز از دست خلقی 

 . ها ضررها دید

مرحوم داکتر محمد نعیم فرحان که در فاکولتۀ هنرهای زیبا منحیث معاون من و 

آمر شعبۀ موسیقی بود روزی با چند نفر از استادان بدفترم جهت کاری آمدند،  ضمناً

وی چون ظریف طبع و آدم خوش زبان بود با گفتار کلمات نغز و شیرین مرا از رفتن 

به تشناب اندکی معطل ساخت، وقتیکه از جا برخاستم و جانب تشناب که دفتر من با 

ردیکه دروازه دفترم را باز کردم، یک تشناب یک دیوار مشترک داشت میرفتم، بمج

انفجار بسیار مدهش عمارت را به لرزه انداخت، خدا میداند که من و استادان در آن 

در مقابل دفتر من دفتر یک روس مشاور . حال به چه شکل روانی مواجه شده بودیم

ک بود، بعداً دانستند بم ساعتی بوده است، در حقیقت بین مرگ و زنده گی من فقط ی

 . ثانیه بود و بس

گذشته از این داستنها که بگذریم یک روز استاد عبدالمالک دوست زاده که 

شاگرد عزیز من بود، برایم خصوصی گفت که سازمان اولیۀ پوهنتون کابل فیصله 

کرده اند که امان اهلل حیدرزاد، حامد نوید و عنایت اهلل شهرانی استادان فاکولتۀ 

و کشته شوند، مالک جان اصالً کمونست نبود و بسی کسان  هنرهای زیبا باید دستگیر

را از مهلکه نجات داده بود، بصورت عاجل موضوع را به حیدرزاد و نوید گفتم و آنها 

 . بزودی خود را از وطن دور ساختند

من آمادۀ برآمدن نبودم، ولی میدانستم که روزی بقتل خواهم رسید، چهار طفل 

ی ده افغانیگی را بسیار زیاد جمع کرده با خود داشتم و بسیار کوچک داشتم، نوت ها

کم از پول ها  -گاهی هم دو لباس را سر بسر می پوشیدم که اگر روانۀ زندان شوم کم

 . غذا و در صورت ضرورت از لباسهای زیادی بدل پوش نمایم
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دو اتفاقاً بعد از برآمدن دو استاد هنرهای زیبا، سازمان فیصله کرده بود که فعالً 

استاد هنرهای زیبا رفته و کشتن شهرانی تا پیدا شدن استادان دیگر به تعویق گذاشته 

شود، کسانیکه این فیصله ها را میکردند جوانانی بودند که قبل از کمونیزم به حالت 

عادی درس میخواندند و به بزرگان احترام مینمودند، ولی حضرت حافظ هفتصد سال 

 : چنین گفته بود ناختن انسانهاپیش راجع به ش
 

 وجــود مــــا معمی ییست حافظ

 که تحقیقش فسون است و فسانه
 

من در طول عمر از هموطنان شغنانی توصیف ها کرده ام و هنوز هم میکنم، 

چونکه بیش از نود و نه درصد نفوس این مردم فرشته صفات بی آالیش، بی خبر از 

مهربان و صاحب همه خوبیها می باشند و باید بگویم که فتنه های زمانه، راست کار، 

آنچه خوبان همه »در میان همه خوب های جهان خوبترین می باشند، یعنی گویا اینکه 

 . «دارند مردم نجیب شغنان تنها دارند

و او از « دلبرشاه سرچشمه»تصادفاً در میان سازمان اولیۀ پوهنتون شخصی بوده بنام 

بدهای مردم شغنان بوده، من اورا هرگز ندیده و نمی شناختم، جملۀ همان یک فیصد 

او از سازمانی های متعصب و خلقی های دو آتشه بشمار می آمده، گفتند که حاال در 

 . جرمنی است

وی به اعضای جمعیت سازمان فشار بسیار زیاد می آورده که گویا عنایت اهلل 

رع وقت کشته شود و البته هزاران دروغ شهرانی را با تمام معنی می شناسد و باید به اس

هرچند اعضای سازمان میگفتند که چند ماهی صبر کنیم بعداً کارش را به انجام . دیگر

باالخره فیصله بعمل آوردند که فالن روز . میرسانیم ولی مرغ او یک لنگ داشت

طرف و عبدالمالک از یک . دستگیر و بعداً از میان خواهیم برد، یعنی قتل خواهیم کرد

محمد عظیم از جانب دیگر که هردو عزیزان خاص بودند، موضوع را اطالع دادند و 

گفتند که فقط تا فردا وقت داری و بس، محمد عظیم که ظاهراً سازمانی بود، مرا از 
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و بعداً راهی دیار غیر . یک بیراهه بجایی رسانید و من از آن ساعت به بعد مخفی شدم

جمند نهایت درجه ممنون بوده و دایم دعا های خیر برایشان شدم، من از هردو برادر ار

 . نثار مینمایم

در همان وقت ها بود که نورستانی ها را همه بردند و قتل عام کردند، روحانیون 

مجددی را نیز به شهادت رسانیدند، علم جان نورستانی استاد فاکولتۀ ادبیات را که ده 

دقیقه پیشتر با هم دیدن کردیم، بردند و کشتند، عبداهلل جان نورستانی از هوشیاری کار 

 . ترجیح داد و نجات یافت گرفته و فرار را بر قرار

سه جنگ خونین را یکی در بین عمارت فاکولتۀ تعلیم و تربیه و شفاخانۀ علی 

آباد، یکی دیگر را در ایستگاه آخر پوهنتون که خانۀ مرحوم استاد خیر محمد یاری در 

آن جا بود و خانه اش خسارات زیاد دید و دیگر در قلب پوهنتون پهلوی مدیریت 

سر دیدم، من به حیرت رفتم که از انسانها چنین وحشت و جنایت باال نشرات به چشم 

 . را به بسیار بی رحمی و سنگدلی می کشند میشده و همنوع خویش
 

 : یک خاطرۀ دیگر، داکتر یاسین صاعد و محمود سوما

در بارۀ داکتر یاسین صاعد چند کلمه در سطور باال گفته آمد و او کمونست 

ریاست فاکولتۀ تعلیم و تربیه بود که نتوانست کامیاب شود به  کاندیدنبود، باری هم 

 .  عوض او استاد عبدالعلی کنذاری مقام ریاست را بدست آورد

محمود سوما اصالً از پکتیا و فارغ دارالمعلمین کابل و بیروت و امریکا بود، دایم 

بدبختانه . دوی را این نگارنده احترام میکردم، چونکه در دارالمعلمین استاد ما بو

زمانیکه بوقت خلقی ها منحیث رئیس پوهنتون کابل مقرر گردید، کامالً خود را باخته 

بود و نگاهش بر من نفرت انگیز بود، چونکه او و من در فاکولتۀ تعلیم و تربیه استاد 

 . بودیم و من در جمع غیر کمونستان بشمار می آمدم
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منفی بافی میکرد و از سیستم  محمود سوما در مجالس استادان فاکولته عموماً

دموکراسی و کپیتلستی بد میگفت، وی اسستانت و ترجمان یک امریکایی بنام داکتر 

 . ایریکسن بود، که هردو مضامین ساینس و اصول تدریس را درس میدادند

پروفیسور امریکایی زمانیکه دوباره به امریکا رفت، همان کرتی را که دایم می 

ه آقای محمود سوما داده بود و همه استادان و شاگردان آن پوشید کرتی اش را ب

کرتی را در بر داکتر موصوف دیده بودند چونکه در عقب آرنجهایش توته های چرم 

دوخته شده بود، آقای سوما آن کرتی را بعد از وی می پوشید، در یکی از مجالس 

به نفع خلق و استادان آقای سوما که آن کرتی را ببر داشت، طبق عادت دیرینش 

برعلیه دموکراسی سخن های جدی گفت، در هر مجلس استاد صاعد بمقابلش 

چیزهایی میگفت، ولی آنروز بخت بطرف داکتر صاعد بود وی با جدیت تمام فرمود 

آ، سوما، اوالً کرتی داکتر ایریکسن را از برت بکش و بعداً گپ بزن، همه اهل مجلس 

 . منده گردیدشر در خنده شدند و محمود سوما سخت
 

 : یک دو گپ دیگر از دوران خلقی ها

آوازۀ انکشاف دادن هنرهای زیبا به سویۀ فاکولته و تأسیس دو شعبۀ موسیقی و 

 . دیگر، نزد هنرمندان و هنر دوستان بمن موقف خوب داده بودتیاتر و شعبات 

داکتر نعیم فرحان در حقیقت نمایندۀ ما در مطبوعات بود، در یکی از روزها 

داکتر فرحان از مطبوعات بفاکولته آمد و گفت که پرچمی ها یک مجلس بر پا 

کردند در آن مجلس استاد غوث الدین بحیث رئیس عمومی، مرا منحیث رئیس 

وسیقیدانان انتخاب نقاش و هیکل تراش و مسحور جمال را رئیس م -هنرمندان خطاط

 . کرده اند، در آن وقت ها میگفتند که مسحور جمال پرچمی است، واهلل اعلم

اسلم اکرم که نقاش و فارغ فرانسه بود با من محبت و مهربانی داشت، عبداهلل 

نائبی بزرگ همه بود که نه در علم و دانش و نه در هنر و نه در هر چیز بکس تن در 
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. ر بود، ولی آداب معاشرت خوب کابلی گری را داشتنمیداد و سخت حزبی مغرو

میگفتند که او هم در فرانسه تحصیل کرده بود، برای رؤسا یک تعمیر زیبا را در کارتۀ 

وزیر اکبرخان داده بود و شاید از اول تا به آخر دوبار آنجا رفته باشم و من در هر حال 

 . در خوف و ترس حیات بسر می بردم

رحوم استاد نعیم فرحان از قسی القلب بودن مسحور جمال به موسیقی نوازان و م

موسیقی دانان حکایت ها کرده بودند، اتفاقاً در آن روزها مرحوم استاد اولمیر از 

آوازخوانان یکه تاز پشتو سخت بیمار شده بود و بمجرد خبر شدن از موضوع مریضی 

ستاد اولمیر در حیات آن مرحوم به نزد مسحور جمال رفتم که به او کمک نماید، ا

خود به ازدواج تن نداده بود و صاحب خانه و جای هم نبود، در خانۀ یکی از 

 . شاگردانش بنام نعمت اهلل طور رایگان حیات بسر میبرد

بدبختانه مسحور جمال از تقاضای من به استاد اولمیر جواب منفی داد و از بعضی 

ی کمک به استاد اولمیر خودم شهرانی از هنرمندان دیگر هم شکایت کرد، ناگزیر در پ

اقدام کردم و مبلغ پنج هزار افغانی برایش در بستر بیماری رسانیدم، وی بسیار دعا ها 

 . کرد، خدایش بیامرزد که چندی بعد دار فانی را وداع کرده بود

ساز و آواز در »این نگارنده سوانح های استاد اولمیر و مسحور جمال را درکتاب 

یکی از روزها که مسحور جمال رئیس موسیقی نوازان بود در . نوشته ام «افغانستان

سالونی کانسرت میدادند، بمجردیکه نوبت به آوازخوانی مسحور جمال رسید وی به 

کسی نوبت نداد و تا ختم خودش میخواند و بس کسانیکه در کنار من نشسته بودند 

نمیخواهد در کنارش بخواند، گفتند که وی خود را مهمتر از همه میداند و کسی را 

ولی باید گفته شود که مسحور جمال از یکه تازان موسیقی و از سواد عالی نیز 

برخوردار بود، خداوند اورا نیز غریق رحمت کند، گفتند که در اروپا دار فانی را وداع 

 . گفته است
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 : سفر هنرمندان در تورکمنستان

ه اهل مطبوعات گفته های خوبی جنت مکان داکتر نعیم فرحان در بارۀ من ب

 . اهداف او این بود که مرا کسی زندانی نسازد و نکشدمیکرد، یکی از 

یکی از شب ها در کابل ننداری در چمن حضوری نمایش بود و مرا دعوت کرده 

بودند، بعد از تماشای صحنه ها یک موتر سرویس هنرمندان را بخانه های شان 

ن در آن سرویس دعوت کرد، همینکه در چوکی میرسانید، مرا نیز داکتر فرحا

سرویس نشستم یک دختر جوان به عجله خود را در پهلویم قرار داد و چه لفاظی ها و 

مهربانی های نبود که بمن نشان نداده باشد، گویی که اورا از سالها باینطرف می 

 . شناختم

ثانیه صحبت در عقب چوکی ما داکتر فرحان نشسته بود و فرحان در هر دقیقه و 

ما را مزاحمت میکرد و خودش بگفتار خود ادامه میداد و نمیخواست من حرفی ویا 

سخنی بگویم، وی آنقدر مزاحمت کرد که آن دختر گاهی به نفرت جانب استاد 

 . فرحان می نگریست

اتفاقاً در نزدیکی های دهمزنگ آن دختر پائین شد و فوراً داکتر فرحان در کنارم 

خن داکتر فرحان یک شوخی بود، بعداً بصورت جدی گفت که خدا نشست، اولین س

را شکر میکند که آن دختر از زبان من چیزی نتوانست بگیرد، چونکه وی را منحیث 

جاسوس بر سر من حزبی ها فرستاده بودند، از مرحوم جنت مکان فرحان بسیار زیاد 

 . تشکر کردم که مرا از یک بال نجات داده بود

زها بعد از تماشای صحنه های تیاتر کابل ننداری باز داکتر فرحان در یکی از رو

خدا بیامرز در دفتر من تشریف آورد و گفت که تو را در مطبوعات همه بحیث داکتر 

می شناسند، در حالیکه من در آن وقت شهادتنامۀ ماستری داشم، همان شب وزیر 

ر رادیو داکتر عنایت اهلل مطبوعات عبدالمجید سربلند نام مرا در جملۀ هنرمندان د

 . شهرانی ذکر کرد
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حزبی ها سعی میکردند که به هر اسم و رسمی که باشد بخود طرفداران پیدا کنند 

 . و از نام آنها به نفع خود استفاده کنند

بازهم داکتر نعیم فرحان در یکی از روزها آمد و مرا گفت که یک گروه بزرگ 

هنرمندان را که به تورکمنستان دعوت شده اند میفرستند و تو هم یکی از آنها می 

بیش از نود درصد این هنرمندان بمانند من غیر حزبی و در خفا نفرت نشان . باشی

پرچم بودم ولی کارهای مان در نهایت میدادند، من هم طرفداران فعالین ضد خلق و 

درجه مرموز و از احتیاط زیاد کار میگرفتیم، البته این گروه کدام سازمانی نداشتند 

گویا کسانی بودند که خوشبینی با رژیم چپی نداشتند، در آن روزها از استادان بسیار 

ل و فراست دانشمند پوهنتون دست کم بیش از هفتاد نفر کشته شده بودند، هر آنکه عق

 . و علم داشت می توانست باندیشد و تفکر بخرچ دهد، او کشته میشد

استاد غوث الدین با خانمش نجیبه غوثی، استاد یوسف کهزاد، استاد غالم محی 

الدین شبنم غزنوی، استاد غالم ربانی رنگین، غالم جیالنی روحانی، استاد عبدالقیوم 

بیسد، استاد حفیظ اهلل خیال، استاد عبدالجلیل زالند، خانم افسانه، استاد عبدالوهاب 

د هم آهنگ، استاد رحیم بخش، استاد فقیر محمد مددی، استاد سلیم سرمست، استا

نوریه )ننگیالی، ظاهر هویدا، استاد سخی احمد خاتم، رحیم مهریار، خانم مشعل ترنم 

، ملنگ نجرابی، استاد غالم علی امید، داکتر نعیم فرحان، استاد هاشم (پرستو مهریار

لهام و یک عدۀ طبله نواز، عاقل بیرنگ کوهدامنی، پروفیسور استاد محمد رحیم ا

 . دیگر هنرمندان دعوت شده بودند

سه نفر دیگر نیز با ما بود که هنرمند نبودند و یکی از آنها را مولوی صاحب  -دو

میگفتند و همین مولوی صاحب را مخبر حکومت گفتند، باز داکتر نعیم فرحان که 

اشت، دوست من بود مرا متوجه گفتارم نمود، این مولوی بدبخت مرض توبرکلوز د

مرا بحیث ترجمان در نزد یک داکتر که در هوتل ما بود بردند و داکتر بعد از معاینه 
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گفت که وی مرض توبرکلوز دارد و بزودی تداوی نمی شود، همان مولوی را بعد از 

 . آن ندیدم

داستان هنرنمایی مرحوم ملنگ نجرابی را در اخبار ها و کتاب ها که در آن سفر 

ته ام و ضرورت بر نوشتن مجدد نیست، همچنان در بارۀ استاد خاتم انجام داده بود نوش

 . نوشته کرده ام که در جریدۀ امید سالها پیش بطبع رسیده است

یکی از روزها صدراعظم تورکمنستان یک تعداد هنرمندان را به صدارت در 

همه عشق آباد دعوت کرد تا در بارۀ پیشرفت های تورکمنستان معلومات بدهد، تقریباً 

اعضای کابینه بشمول صدراعظم حاضر بودند، در کنار من یکی از نوازنده گان با نام و 

نشان افغانستان نشسته بود، این مرد خدا سخت بیدار خواب بود، اتفاقاً هردویمان در 

مقابل گوینده یا صدراعظم قرار داشتیم و میز بشکل بیضوی بود، این اندیوال من نه 

هم میکرد، با صدای بسیار بلند، من در هراس ( خور -خور)ه تنها بخواب میرفت بلک

بودم که اگر اورا به بیرون ببرم ویا توسط یکی از تورکمن های پهره دار به هوتل یا 

باشگاه مؤقتی مهمانان بفرستم می ترسیدم که بر من حمله نکند ویا دست به یخن 

 . هوتل رسیدیم نشود، ناگزیر خاموش بودم، کانفرانس ختم شد و ما همه به

موضوع را تنها به داکتر فرحان و شبنم گفتم، هردو متفق القول گفتند که آنها 

اهل خرابات می باشند، عادتاً هنرمندان اهل خرابات شب زنده داری میکنند و روز 

آن . هم میزد« خور»بخواب میروند، بناً وی چون روز بود، هر دقیقه بخواب میرفت و 

ها در خارج توسط یک افغان کشته شد، در آن سفر دریافتم که هنرمند پر آوازه بعد

هنرمندان ما بیچاره ها از علم و دانش چیزی بهره نگرفته اند و بصورت قطع آنها مقصر 

نمی باشند بلکه حکومت های وقت وزارت مطبوعات در طول سال ها به کار خود یا 

 . گذاشته است وظیفه خویش توجه نکرده و آنها را بحال خود یعنی خودرو

موضوع دومیکه خیلی تکان دهنده بود ما هنرمندان را در یک دستگاه بزرگ 

ساینسی خصوصاً جیولوژی بردند هر یک از هنرمندان در چوکی ها اخذ موقع کردند 
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و یک عالم شهیر آن کشور لکچر بسیار عالی را انجام داد و در ختم گفت اگر 

 . مهمانان کدام سوالی داشته باشند

در کنار یک هنرمند شهیر تیاتر نشسته بودم، بدون تردید مرد محترم و اکتور  من

ت که من علت زلزله را از عالی بود، حتی خود را پدر تیاتر مینامید، فوراً برایم گف

پرسم چونکه در بیانیۀ او مناطق آتش فشان وغیره ذکر گردیده بود، هرچند نزدش می 

نکه این موضوع را حتی کسانیکه مکتب ابتدائیه اصرار کردم که سوال نکند بخاطر ای

را خوانده باشد میدانند و چون وی تحصیل کرده نبود از قصد خود صرف نظر نکرد، 

باالخره پرسید و پروفیسور با یک تعجب که از نگاهش دانسته میشد گفت که آتش 

 . فشان

می یابد، داستان دیگر این سفر به ارواح شاد مرحوم رحیم جان مهریار ارتباط 

روزی در یک تاالر بزرگ چارجوی تورکمنستان کانسرت افغانها را برپا کردند، رهبر 

یا نطاق نوریه جان پرستو خانم مهریار بود، مهریار که جوان غزلخوان و خوش آواز 

بود میدانست که همۀ مردم آنجا تورکی زبان می باشند و مطابق اصطالح مردم 

چنان مستانه خواند « دختر اوزبیک»میگویند، بنام « وزبیکا»افغانستان تورکی زبانها را 

که زمین و زمان را در جوش و خروش آورد، چه مستانه میخواند و چه زیبا خودش 

آهسته آهسته یک پایش را بلند و پائین میکرد، این صحنه، صحنۀ فراموش ناشدنی 

قی زیبا و مستی بود، تورکمنها که فارسی نمیدانستند فقط بخاطر موزونی صدا، موسی

مهریار همه برقص آغاز کردند و در فضای سالون بزرگ فضایی بمیان آمد که بر 

 . حریفان نه سر ماند و نه دستار

بعد از کانسرت رحیم مهریار، غذا خورده شد و جمله هنرمندان به یک کانفرانس 

با که در فضای آزاد ترتیب گرفته شده بود، دعوت شدند در یک گوشۀ چمن ستیج زی

 . ساخته بودند که سخنوران در آن بیانات خویش را ارائه مینمودند
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یکی از آن بیانیه دهنده گان دختری جوانی بود که چهره اش جذاب و خوش 

منظر بنظر میخورد، اورا گفتند که بزبان انگلیسی میداند و قرعۀ ترجمانی بر سر من 

را به ترجمه گرفتم، وقتیکه  نگارنده آمد، در ستیج باال شدم و گفته های دختر زیبا

نوبت به سواالت رسید استاد همآهنگ در میان شنونده گان تشریف داشت از جا 

از همین بی بی جان یک ( منظورش من بودم)برخاست و صدا کرد که داکتر جان 

سوال دارم اگر اجازه باشد، از دختر اجازه خواستم و دختر با پیشانی باز و مهربانی 

 فرمود چرا نی؟ 

استاد همآهنگ که سخت بیباک و شوخ بود، گفت آرزومندم که اگر این بی بی 

جان سخنگوی با وی ازدواج نماید، یکدم در میان افغانستانی ها که چون فارسی 

میدانستند هلهله و غوغا و خنده بلند شد، دختر حیران ماند و منتظر ترجمه بود، در آن 

د، ولی چاره نبود موضوع را به اشکال صحنۀ بزرگ دروغ گفتن هم بر من قیامت بو

دیگر که ارتباط به خنده و هزلیات داشت تغییر داده و دختر بیچاره بدان قناعت کرد و 

 . از پی اش نگشت

همان شب استاد همآهنگ خود را به نزد من رسانید که استاد شبنم و داکتر 

که فعالً در کابل فرحان هم بودند، گفت داکتر جان باید برایت یک موضوع را بگویم 

چهار زن دارم و هر روز بوقت صبح چهل نفر باالی دسترخوان با هم نان میخوریم، 

 . گویا زنها، اوالدها و نواسه هایش به چهل نفر بالغ میشدند

در مرو بعد از دیدار پایتخت های شهنشاهان تورک، در یک تعمیر بسیار بزرگ 

هوا در نهایت درجه معتدل و  جهت غذا خوری دعوت شدیم، روز آفتابی بود و

گوارا، یکدم استاد همآهنگ ایستاده شد و شروع کرد به آوازخوانی، من نمیتوانم آن 

صحنه را توسط قلم توضیح نمایم، مردم قشالق هم آمدند و افغانان طبعاً همه بودند، 

چنان حالت رخ داد که صحن حویلی، برنده ها و خانه ها از رقاص ها پر شده بود، هر 
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کسی در هر کنج آن محل خود بخود برقص آمده بودند و همآهنگ چنان به جذبه 

 . میخواند که میگفتی خودش در پرواز است و همۀ مستمعین را نیز پرواز میدهد
 

 : یک رستورانت و قرآن مبارک( ویترس)خدمه 
در مرو چون به هرات نزدیک است به بسیار ندرت میتوان اشخاص را پیدا کرد 

فارسی بدانند، در آن رستورانت یک دختر هراتی از هرات گریخته و در مرو  که بزبان

 اقامت داشت و از کردۀ خود سخت پشیمان معلوم میشد چونکه قید و قیود کمونیزم را

 . ندیده بود

استاد شبنم و من در یک میز غذا میخوردیم که یک خانم جوان تاتاری ما دو نفر 

ن آن زبان را میدانستم آن خانم در میز ما نان و که بزبان تاتاری سخن میگفت و م

چای می آورد هر وقتیکه در میز ما می آمد از چشمانش آب سر میکرد و بگریان 

را از همکاران دیگرش مخفی میداشت، برایش گفتم خواهر چه  موضوعمیشد و این 

مشکل است، فرمود که قرآن مجید که کالم اهلل است و من بدان ایمان دارم تا هنوز 

ندیده ام، فامیلم هم در آرزوی دیدن کالم اهلل شریف هستند، این حرف ها را زمانی 

بسیار می ترسید تا مبادا میگفت که خودرا مصروف کار بر سر میز ما نشان میداد و 

 . همکارانش بدانند و کارش را یکطرفه نمایند

من برایش گفتم اگر دوباره به میز ما آمدی در زیر یک دستمال قرآن مجید را 

میگذارم و کسی نمیداند، هوش کنی که کسی نبیند، اگر ببیند بر تو و حتی بر من هم 

ام جیب خود گذاشته بود و سخت خطر دارد، همانطور کردیم، قرآن مبارک را در کد

خوشحالی و تبسم مینمود و به بهانۀ آوردن بعضی خوراکه و چای هر دم بر سر میز ما 

وبی نداشتم اگر آن خانم مخبر ـم تجربۀ خـن هـود، مـر گذاری مینمـمی آمد و شک

ا می بود، اوالً در کابل زنده بر نمیگشتم ثانیاً در میدان طیارۀ کابل مر( بی. جی. ک)

 . راساً در کشتارگاه جهنمی خلق و پرچم به قتل میرسانیدند
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تارهای تاتارستان اولین مسلمانانی بودند که کالم اهلل مجید را بار اول بطبع تا

و تاتارستان « جزیرۀ قرم»رسانیدند و مردم بسیار با شهامت و غنی تاریخ بودند، کریمیا 

 . ان تورک نژاد می باشدجای سکونت این مردم
 

 کابل و کابلیان بدوران حکومت های خلق و پرچم
 

از امریکا جانب کابل رفتم، در میدان طیارۀ کابل ( م1978)تابستان اواسط 

تفنگداران دیده میشدند، از زبان مأمورین شنیده می شد که این حکومت خلق و 

عدالت می باشد، ظالمان، رشوت خواران و خاندانی های ظالم دیگر در وطن ما 

 . نمی کنند و این کلمات را یکی از مأمورین میدان طیاره اظهار میکرد حکومت

دوستان و اقارب مرا از رفتن بکابل در آن دورۀ پر ماجرا پشیمان میکردند و 

 میگفتند که بکدام منطق و دلیل امریکا را گذاشته و در وطن آمدی؟ 

 ! راستی هم

سر می بردند، آواز مردم کابل با یک واهمۀ بسیار بزرگ و تشویش حیات ب

 . اقارب گلگون کفنان از ترس حکومت نو رسیده بگوش کس نمیرسید

دیگر مردم آزادۀ کابل بعد از ساعت هشت شام نمی توانستند از خانه هایشان 

بیرون بروند، پدر با فرزند و فرزند با پدر نمی توانست رازهای خود را با هم در میان 

بودند تا احوال فامیل شان را به سازمان های جهنمی بگذارند، دختران را وادار ساخته 

خلق و پرچم برسانند، چونکه به آن بیچاره گان گفته شده بود که اگر احوال نیاورند، 

پدرشان، برادر شان ویا خودشان را بزندان می برند و در آنجا به شکنجه ها و عذاب 

 . دادن زیاد بقتل میرسانند

ام ـابی را بنـام ثریا بها کتـن بنـزمیهـرمان کابـل ه دریـن بـاره یک خانم قچنانچ

ای دوران ـارۀ ناروایی هـرا در ب یادـدر قید تحریر آورده و جنایات زی« رها در باد»
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نور محمد تره کی، حفیظ اهلل امین، ببرک کارمل و داکتر نجیب اهلل که هر یک 

 . داشتند، توضیح نموده است( بی. جی. ک)نامهای مخصوص در نزد 

با مؤلف قهرمان آن منظماً تماس « رها در باد»راقم این سطور بوقت نوشتن کتاب 

ند و سیاسی بود، در قدرت داشتم و البته چون مؤلف یا ثریا جان بها خود ادیب، دانشم

نویسنده گی یکتای وقت بود و است، ارتباط تیلفونی روزانه دو روز بعد و هفته وار 

حرف و کلمه به  -داشتم، از دستم بجز از تشویق چیز دیگری نمی آمد، ولی از حرف

 . کلمه که می نوشت آگاهی داشتم

ر و اطوار شان را برمال در بارۀ جنایات خلق و پرچم چنان اسرا« رها در باد»کتاب 

می سازد که اگر گویم در دورۀ ما یکی از کتابهای اولی خواهد بود که تا کنون نوشته 

 . شده است

یکی از شاگردان من در فاکولته خانمی بود که اسمش را بیاد ندارم و خانۀ شان 

در ساحۀ جمال مینه نزدیک شرکت برق قرار داشت، اظهار کرد که پدر شوهرش 

صاحب زنده گی خوب و چندین لک افغانی را بخانه اش پنهان کرده بود، ( خسر)

خلقی ها آنرا کشف و در نیمۀ شب خودش را بردند و هرگز باز نگشت و جمله پول 

 . نقد و زیورات دیگر اموال خانه را در یک نیمه شبی بردند

مردم  این نوع دزدی ها بیش از هزاران بار صورت گرفته بود، در کوچه ها بیچاره

آزاده و شیرین کالم کابل بمانند گنگه ها در خانۀ شان و در کوچه و بازار حیات بسر 

 . می بردند

در آن سالیکه در کابل بازگشت نموده بودم، روزی از روزها یک محقق 

امریکایی بنام مارگریت میلز را که در خصوص ادبیات فولکلوری در هرات و کابل 

خواست داکتری اش را در آن ساحه بسر رساند در معلومات جمعآوری مینمود و می

پارک شهر کابل دیدم، چونکه در قسمت فولکلور با من در دفترم بارها مالقات کرده 

بود، با هم در مسایل ادبیات فولکلوری بحث کردیم و در فضای آزاد پاک رستورانی 
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همان دیدار  بود در آنجا غذای چاشت را باهم خوردیم و غیر مستقیم برایش فهماندم،

 . مان شاید بر من ضرر داشته باشد

فردای آن روز از زبان منصور هاشمی توسط کسی شنیدم که گفته بود ما اورا 

تعقیب میکنیم و ارتباطش را با امریکایی ها بچشم سر دیدیم، آن خانم اصالً به سیاست 

 . عالقه نداشت

تعلیمی که دوست  یک روز با مرحوم احمد علی سلطانی رئیس رادیو تلویزیون

من بود هردو در طی پیدا کردن برادرهایمان در نزدیکی صدارت صحبت میکردیم و 

برادرهای مان را در زندان برده بودند که ناگاه پروفیسور داکتر لودویک آدمک را از 

دور دیدم که پیاده روان است، آقای سلطانی برایم به جدیت گفت که اگر با وی 

 . را دستگیر و زندانی می سازندسخن بگویی، هردویمان 

داکتر لودویک آدمک از افغانستان شناس های مشهور و در یونیورسیتی اریزونا 

استاد من بود، بعد از اینکه به اریزونا هجرت کردم موضوع را برایش گفتم و گفت 

کاری خوبی کردید، این استاد آدمک را در پاکستان در روزهای آواره گی نیز دیده 

 . بودم

قای حامد نوید و من بدفتر هنرهای زیبا در تعمیر سابقۀ فاکولتۀ زراعت پوهنتون آ

کابل باهم صحبت میکردیم که یک نفر امریکایی جوان با پرس و پال زیاد مرا یافته 

بود و چون در یونیورسیتی اریزونا با ما افغانها ارتباط حسنه داشت و او هم تحصیل 

ن کدام کمکی برسد در حالیکه از همه زیادتر من در میکرد او فکر میکرد که اگر از م

قید و قیود حیات بسر می بردم، در آن ساعت من باید به صنف رفته و تدریس 

نام داشت گفتم که چند دقیقه همینجا باش می آیم، چون « بل»میکردم، برایش که 

م خانم سنزل پس آمدم رفته بود، از آن به بعد اورا هرگز ندیدم، وقتیکه به اریزونا آمد

نوید از من در باره اش پرسان کرد و من موضوع را حکایه کردم، وی گفت که از آن 

 . به بعد از حیات و ممات او خبری نیست، کس چه میداند که بر سر او چه آمده باشد
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حتی روزی شنیدم که داکتر لویی دوپری بشر شناس مشهور را نیز در کدام جایی 

ها نمودند، داکتر دوپری بیش از سی سال در افغانستان حیات قید کرده بودند و بعداً ر

 . بسر برده و نانسی دوپری خانمش تا هنوز به افغانستان است و خدمت میکند

در کابل فضای قیامت احساس میگردید، هیچ کس نمیدانست که واقعه چه 

نه ها، میشود، جاسوس ها در هر گوشه و کنار، در دکانها، رستورانت ها، دفتر ها، خا

سرای ها، در موتر های سرویس، مکاتب، مؤسسات، در صنف های درسی، در میان 

 . استادان و معلمان وجود داشتند

کابلیکه در نیمه های شب از دارالمعلمین کابل با دوستان از طریق باغ باال، کارتۀ 

 سخی ویا دهمزنگ و نوآباد میرفتم و بعد از طی دورۀ کوه آسمایی خود را به مکتب

پهره داری  نه میرسانیدم، آنها در رویاهای ما حتی دیده نمی شد زیرا در آن وقت ها

 . بود، نه ظالمی بود و نه خطری، آزاده گشت و گذار میکردیم

ر بلوچ و ـر حیدری، بصیـاد شبنم، عمـون استـان و رفیقان نزدیک چـبا دوست

ز ظهر جانب پغمان حضرت الدین طالب و عبدالحبیب حامی روزهای پنجشنبه بعد ا

می رفتیم و شب زنده داری کرده تمام باغها را با پیاده گردی ها طی مینمودیم و 

 . چاینکی های لذیذ را در چندل بایی خورده دوباره به کابل بر میگشتیم

هوا و فضای کابل سرخگون، کوچه و بازار برنگ سرخ، کوه های آسه ماهی، 

وه های دیگر سنگینی خود را از دست داده شیر دروازه، جلغر، کوه علی آباد و ک

 . بودند، در زیر هر سنگ و کلوخ آن اجساد مرده گان یافت میشدند

رنگ زیبای کوه توپ بمانند قدیمش دیده نمی شد، شکوه و زیبایی باغ بابر به 

قبرستانی میماند، گذرگاه و ویس اآلباد که از خوش آب و هوا ترین منطقه کابل 

بایی شان را از دست داده بودند و باشنده گان شان با دلهره و ترس بشمار می آمد، زی

 . حیات بسر میبردند
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مرگ و زنده گی مردم یکقدم فاصله داشت، هر دقیقه و ثانیه مردم به این فکر 

 . بودند که شاید توسط عمال حکومت دستگیر شوند و باز نگردند

بی خدایان ویا ناروایان  اینست که اساس بدبختی های جامعه افغانستان را همین

تاریخ در افغانستان گذاشتند و با آمدن مجاهدین بنام، جنایات ده ها چند گردید و با 

ورود طالبان افغانستان به دوزخ مبدل گردید و با آمدن دورۀ دموکراسی قتل و قتال ها 

 . را گرفت و هرگز آرامی در میان نیامد شکل و رنگ دیگری
 

 : مهاجرین افغانستان در هجرت به پاکستان

را که در افغانستان می شناختم تعدادی از آنها را در پشاور و اسالم آباد افغانهای 

 . و راولپندی میدیدم

مردم کابل با ورودشان به پاکستان تغییر کرده بودند، لباسهای شان تغییر یافته بود، 

اله های نازک عربی که در مکه هر یک با کاله های گرد زیره یی پشمی ویا ک

 . پوشیده میشد دیده میشدند، همه مشکالت روانی داشتند اکثراً بیکار بودند

در یکی از مراکز پولیس پشاور در تهکال باال سه نفر افغان را که از مجبوریت 

دزدی میکردند و به صدای پولیس جواب مثبت نداند و از بی تجربه گی تفنگچه 

 . سه شان را با ماشیندار به قتل رسانیدکشیدند، پولیس هر 

موضوع پول بر افغانها بحدی مهم بود که بعد از خداوند یگانه وسیلۀ زنده گی 

شان بشمار میرفت، چونکه نه خویش، نه اقارب، نه دوست، نه معاش و نه وظیفه 

 . دادندداشتند، فقط از دو تا ده نفر نانخور و مریض ها، بیوه ها و اطفال را باید نفقه می

مردم پشاور هم یک گروه شان عالقمند به کمونیزم و از مهمانان بد شان می آمد 

 . و واقعاً همه مهمانان ناخوانده بودند

روزی در چوک یادگار بودم که دو نفر افغان در آنجا بجنگ افتادند، جنگ 

ه سه نفر با هرکدام طرفداری یک فاجع -دو یا سه -دامن پیدا کرد از هردو طرف دو
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یک موی سفید . برپا کرد و بزبان فارسی الفاظ و کالم پوچ را بیکدیگر حواله میکردند

خ ساخته شده بود بسر ت و به شکل کاله قره قلی که از نکه عصا چوب بدست داش

داشت در آن حالت جنگ آمد و بفارسی بسیار شکسته برایم گفت بروید به خانۀ خود 

 تان، در اینجا چرا آمدید؟ 

قاطع افغانها توجه شان را به پول میکردند، در هر سازمان در هر مؤسسه و اکثریت 

 . در هر جایی که می توانستند یک مشت پول پیدا کنند مراجعه میکردند

 . اقارب مربوطین احزاب مجاهدین به حد اعلی حیات بسر میبردند

ۀ ساده ترین مثال چشم دید من اینست که من با فامیل پدر خانمم در یک خان

مرطوب شاهین تاون که دو اتاق داشت و دو فامیل به سختی می گنجیدند به مبلغ شش 

 . صد کلدار به سختی حیات بسر میبردیم

با جوانی روبرو شدم که نامش روح اهلل بود و او از اقارب یکی از بعد چند روز 

رؤسای حزب مجاهدین بود که آن جناب همدورۀ من در مکتب ابن سینا و سخت بی 

ا و ناتوان بود، روح اهلل برایم فرمود که در آن کوتی فامیل ما حیات بسر می برند، نو

سه فامیل از  -گفتم که آن جای بسیار کالن و بزرگ و قیمت است، گفت که ما دو

 . اقارب امیر صاحب هستیم و سی هزار کلدار در هر ماه کرائیه گرفته ایم

ر خلقی را کشته و به پشاور در پاکستان با اشخاص دیدن کردم که صدها نف

 . گریخته بودند، آنها صدها همرزم خود را نیز از دست داده بودند

یکی از آن مجاهدین بنام شارقی از بهارک بدخشان جوان بسیار شجیع و باسواد 

و لفاظ بود، برایم سخنهای عجیبی میگفت و داستان های حمالتش را بر خلقی ها و 

 . یزم توضیح میدادسازمانهای جهنمی حکومت کمون

در یکی از توضیحاتش از یک همصنفی و همدورۀ من که در مکتب ابن سینا 

اورا کنایتاً خان صاحب میگفتیم نام برد، چون بسیار بی نوا و غریب بچه بود بچه های 
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شوخ و بیباک بر او نام خان صاحب را داده بودند، نام اصلییش صفر محمد و از 

 . خود کاظم شارقی می باشد بهارک بدخشان از آنجائیکه

طوریکه شارقی فرمود صفر محمد خلقی بوده و عقدۀ زیاد بر وطنداران داشته و 

رهبر یک سازمان ضد مجاهدین و ضمناً بسیار بی گناه ها را کشته بوده، شارقی با چند 

نفر از دوستان و گروهش در نیمۀ شب دفتر اورا محاصره میکنند و دستگیرش 

حمد برایش گفته واهلل کمی مریض می باشم بعد از چند دقیقه اورا در مینمایند، صفر م

 . همان جای با فیر چند گلوله با یارانش میکشند

در گلون این خانصاحب صفر محمد در کابل یک غدۀ بزرگ پیدا شد و خطر 

مرگ داشت او قبول کرده بود که باید در آن مرض بمیرد ولی جان بسالمت برد و از 

 . مرگ به شعر گویی آغاز نموده بود ترس و واهمۀ

خطاب میکردند، در « استاد»در هر مجلس که می نشستیم تعداد زیاد یکدیگر را 

کابل ما یک تعداد بزرگان را چون استاد سلجوقی، استاد خلیلی، استاد بیتاب، استاد 

ا مجددی، استاد حبیبی وغیره از طریق مطبوعات می شناختیم و نیز استادان پوهنتون ر

مردم بدان اسم می شناختند، ولی وقتیکه در پشاور بودیم حتی معلمین دهاتی را بدان 

نام می شناختند، البته ضرر آن نام بکسی نمیرسید و شرم آور بود که کسی به آن 

 . مهاجرین حسادت نشان بدهد، البته تقاضای زمان همان بود

بسیاری مردم خودها را صاحب ملک و جایداد، جنرال متقاعد، دیپلومات متقاعد، 

 . رئیس وغیره معرفی میکردند و شاید از آن منفعتی را بدست می آوردند

ناگفته نماند با ورود صدها هزار مهاجر یکدم طرز حیات و کلچر پاکستان 

 . مخصوصاً پشاور و کویته تغییر کرد

نده گی بسیار خوب بودند ولی افکارشان در قسمت مردم پشاور از نگاه ز

 . معنویات ویا کلچر انکشاف یافته محدود بود
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در یونیورسیتی پشاور استاد بودم و دوستان زیادی را پیدا کردم، در یکی از 

روزها دو نفر استاد پشاوری باهم جنگیدند، روز دیگر یکی از آنها برایم از شخص 

وی بسیار آدم بی غیرت است »دگویی او چنین بود که مقابلش غیبت کرد و غیبت و ب

و گفت که بی غیرتی ازین « که خانمش را اجازه داده است که در دفتری کار نماید

زیاد نمی باشد، فارسی را نیمدانستند ولی مفهوم میگرفتند جمله بزبان پشتو به سان 

 . مردم مشرقی وطن سخن میگفتند، البته با اندک تفاوت

در سالهای نود عیسوی که در اسالم آباد کار میکردم، می شنیدم که میگفتند 

فالن قشالق شهر و فالن ده و قریه بمباران شد و همه کشته شدند، فوراً بفکر آن شدم 

که دوستان را از هر طرف افغانستان تشویق نمایم تا شخصیت های عمدۀ زادگاه شان 

ختانه در آن حال با یکنفر جنرال وردکی که نام را با مردم و تاریخ آن بنویسند، خوشب

مبارکش فراموش من شده معرفی شدم از وی تقاضا کردم که یک کتاب راجع به 

وردک ها بنویسد، نام قریه ها، قریه دارها، اقوام و خیل ها را با همه خصوصیات آن 

ن بزرگ بنویسد و از داستانهای شهدا و حیات بازمانده گان شان حکایت ها نماید، آ

 . مرد واقعاً کار را آغاز کرده بود ولی بعد از مدتی اورا گم کردم و دیگر ندیدمش

همچنان روزی یک از محصلین دانشگاه اسالم آباد در رابطۀ عالم اسالمی نزدم 

آمد گفت از هزاره های اندراب است، به وی نیز همچنان وظیفه دادم و بعد از آن 

تشویق میکردم که هویت هموطنان گم نشود، هرکس را که میدیدم بدان موضوع 

 . داد معلوم نیست که چه نتیجه
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(نفر دوم از سمت چپ)فاکولته عنایت اهلل شهرانی در صنف اول   

 م، با همصنفان 1962

 ( نفر سوم از سمت راست ایستاده)عنایت اهلل شهرانی 

 (م1962)با همصنفان در لیلیه، صنف اول فاکولته 
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 ایام اقامت در پاکستان 

 عنایت اهلل شهرانی، حضرت الدین طالب و برهان الدین نامق : از راست

 پاکستان  -، اسالم آباد(م1993)

 

 

 

 

 

 

 اسالم آباد( م1993)، عنایت اهلل شهرانی با استاد حضرت الدین طالب وردک
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 کریم رحیمی، شبنم غزنوی، نعیم فرحان، عنایت اهلل شهرانی، حنیف شبگرد : از راست
 اسالم آباد( م1993)

 

 ( فرشتۀ آواز)شهرانی و سیما ترانه  ن، خانم افسانه، دکتورآغای سید نسیا: از راست

 تورنتو، کانادا 
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 ش استاد عبداهلل سمندر غوریانی و دوست دیرینداکتر شهرانی 

 دانشمند و فیلسوف وطن 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استاد طالب با عنایت اهلل شهرانی : از راست

 م، هیوارد کالیفورنیا 1983
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کعبه  حجمراسم   

 سفیر افغانستان در ترکیه و داکتر شهرانیمسعود خلیلی : از راست

 ترکیه  -انقره
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 عبدالقیوم ملکزاد شازدافیر افغانستان در ترکیه و داکتر شهرانی : از راست

 در راه میان قونیه و انقره 

 

 حبیب الرحمن خان با داکتر شهرانی : از راست

 م، هیوارد کالیفورنیا 1983
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 امریکا -استاد شاه ولی، ولی ترانه ساز، کالیفورنیاحضرت الدین طالب، داکتر شهرانی و 
 

شادروان استام غالم محی الدین شبنم غزنوی کارت تبریکی عید سعید فطر را برای شهرانی 

 میالدی  1-16-1999 .مینویسد
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 ، عنایت اهلل شهرانی، سید مقدس نگاه، رؤیاوهاب سعید، اسرائیل : از راست

 کابل ، عبداهلل نوید و هاشم سنجر، (کاییامری)استاد آرت 
 

 

 ، عنایت اهلل شهرانی و عبدالحبیب حامیدحضرت الدین طالب، میر اکرم میرزا: از راست

 م1965وقت فراغت از پوهنتون کابل، 
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 داکتر عنایت اهلل شهرانی با نجم الدین اربکان رئیس حزب اسالمی ترکیه : از راست

 م، اسالم آباد 1992

 

 

 مالقات با علماء و دانشمندان اوزبیکستان 

 م، اسالم آباد 1993
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  داکتر عبدالواحد سرابی و داکتر عنایت اهلل شهرانی

 پرستون یونیورستی، امریکا 
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 هـ ش 1352عقرب  16هیواد، 

 

 

 



 299......               ...............................................................مردی بر سکوی هنر و فرهنگ ابر 

 

 

 

 

 
 افتتاح نماش نقاشی های داکتر عنایت اهلل شهرانی در کتابخانه پوهنتون کابل 

عقرب  22به تاسی از ارمان های واالی جمهوری بروز چهارشنبه ساعت چهار بعد از ظهر 

هفته گذشته نمایش آثار رسامی شاغلی عنایت اهلل شهرانی استاد پوهنحی ادبیات و علوم 

بشری پوهنتون کابل در کتابخانه آن ریاست افتتاح گردید که در هنگام افتتاح تعدادی از 

 . نالیستان و جمعی از هنردوستان کشور ما حاضر بودندنقاشان، رسامان، ژور
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 کارت هویت پروفیسوری

 رئیس بخش مطالعات آسیای مرکزی )استاد شهرانی منحیث فول پروفیسور عز تقرر یافت 

  (ستشار تعلیمی رابطۀ عالم اسالمیفول پروفیسور و م

 م، اسالم آباد1991
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 مکتوب مقرری داکتر عنایت اهلل شهرانی بحیث فول پروفیسور و 

 رئیس بخش مطاالت آسیای مرکزی در یونیورسیتی بین المللی اسالم آباد 
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 نامه لتا منگیشکر، هنرمند پر آوازۀ جهان شرق، برای داکتر شهرانی

 . بنام لتا ملکۀ قلبها نوشته و بچاپ رسانیده استداکتر شهرانی کتابی را 
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 داکتر عنایت اهلل شهرانی منحیث پروفیسور پذیرفته میشود 
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  959شمارۀ « امید» 

 اعطای مدال بداکتر عنایت اهلل شهرانی

رانی، نظر جمهوری اعالن نمود که برای داکتر عنایت اهلل شهتلویزیون ملی افغانستان از دفتر ریاست 

مدال را ادارۀ  .ش ریاست جمهوری افغانستان مدال اعطا نموده استبه خدمات بزرگ فرهنگیی

فاکولتۀ هنرهای زیبا از دفتر ریاست جمهوری بدست آورده در صندوق کتاب های تألیفی داکتر 

 (م2114. )تادان و محصالن گذاشته استشهرانی به جهت حفظ و نگهداری و دیدن اس

 

 

 تاالر دکتور  عنایت هللا شهرانی افتتاح شد
 

یک تاالر فاکولتۀ هنرهای زیبای دانشگاه کابل بنام داکتر : باختر -کابل/ سپتمبر 32
محفلیکه . عنایت هللا شهرانی استاد و یکی از بنیانگذاران این فاکولته نامگذاری شد

بهمین مناسبت در تاالر دانشکدۀ هنرهای زیبا تدویر یافته بود، پروفیسور دمحم عالم 
از کارکردها و خدمات ارزنده داکتر شهرانی به نیکی یاد فرهاد رئیس آن فاکولته 

نموده گفت، داکتر عنایت هللا شهرانی به مثابۀ استاد سابقه دار و یکتن از 
بنیانگذاران فاکولتۀ هنرهای زیبا چنان کارهای هنری را انجام داده که از بینش و 

 . وسعت اندیشه و دانش او سرچشمه گرفته است
هین وزیر اطالعات و فرهنگ در پیام خود که از سوی جالل داکتر سید مخدوم ر

پروفیسور داکتر عنایت هللا شهرانی چند  : نورانی مشاور آنوزرات قرائت شد گفت
دهه قبل زحمات زیادی کشید تا در پوهنتون کابل حد اقل دیپارتمنتی برای تدریس 

مر داد و هنرها تأسیس شود، مساعی خستگی ناپذیر او و یارانش سر انجام ث
دیپارتمنت ایجاد شد، در پیام گفته شده از همان آغاز پیدا بود که وی در فکر یک 
دانشکده مستقل برای هنرهایی چون تیاتر، سینما، موسیقی، نقاشی، خوشنویسی، 

او با جلب استادانی چون داکتر نعیم فرحان، . مسجمه سازی و سایر هنرها است
استادان زمینه های ایجاد دانشکده هنرها را زلیخا نورانی، استاد بیسد و دیگر 

فراهم ساخت، اما متأسفانه تهدیداتیکه در رژیم وقت متوجه حیات او شد اجباراً تن 
به مهاجرت داد و تا کنون در امریکا زنده گی میکند و بصفت استاد در 

 . یونیورسیتی اندیانا تدریس مینماید
ً در رابطه به موسیقی و وزارت اطالعات و فرهنگ چند کتاب او را مخص وصا

 . نقاشی به چاپ رسانیده است
داکتر عنایت هللا شهرانی فرزند الحاج آخوند مال عبادهللا خان در هشتم قوس سال 

هجری در قریه شهران ولسوالی خاش والیت بدخشان چشم به جهان گشود،  1231
ابل و لیسه تعلیمات ابتدایی را در مکتب خاش، متوسطه را در مکتب ابن سینای ک

وی در سال . میالدی به اتمام رسانید 1691را در دارالمعلمین کابل در سال 
میالدی شامل اولین دور دانشکده تعلیم و تربیه دانشگاه کابل گردید و از  1693

درجه ماستری خویش را از . جمله اولین دور فارغان آن دانشکده میباشد
میالدی و درجه  1691در سال  یونیورسیتی اریزونای ایاالت متحده امریکا

وی مؤلف چندین کتاب در . میالدی به پایان رسانید 1619داکتری را در سال 
 . رابطه به موسیقی و هنرهای افغانستان میباشد
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 تاالر دکتور شهرانی

 دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه کابل
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 ادیه سراسری هنرمندان خاطرات از تأسیس اتح

 افغانستـــان
 

شنیده میشد در جریدۀ  یسال دوهزار بود زمزمه های تشکیل یک اتحادیۀ سراسر

معتبر کاروان جناب مشتاق احمد کریم نوری یکی از نخبه گان وطن و ژورنالست 

توانا در سوانح یکی از هنرمندان موضوع اتحادیه را نوشت، به تعقیب آن هنرمندان 

افغانستان در پاکستان در رأس آن استاد شبنم، هنرمندان افغانستان در آسترالیا در رأس 

فرحان همچنان شخصیت های هنردوست وطن از امریکا چون جناب قاسم آن داکتر 

نمودند تا اتحادیه را وزیر و جمعی دیگر، اینجانب عنایت اهلل شهرانی را پیشنهاد می

د در صدر آن قرار داشته باشم، دوستان گرامی و هنرمندان بزرگوار استاد تشکیل و خو

تاق احمد کریم نوری، ارواح شاد ستار جفایی، مرحوم داکتر سحر مهجور، جناب مش

استاد داکتر جاوید، پروفیسور استاد توریالی اعتمادی، جناب داکتر کهگدای، استاد 

شاه ولی، ولی ترانه ساز، و ده ها شخصیت برجستۀ وطن در تشکیل اتحادیه صحبت 

 . نموده مرا وادار مینمودند تا به این کار خیر اقدام نمایم

نیویارک در سالون یکی از رستورانت ها گرد هم جمع روز موعود رسید در شهر 

شدیم، آقایان مشتاق نوری، ستار جفایی، داکتر سحر مهجور، آقای امان اهلل حیدرزاد، 

آقای استاد خیال و یک تعداد عالقمندان در مجلس تشکیل اتحادیه چون دگروال 

 . نوری، متین سلجوقی و دیگران تشریف داشتند

متبرکه و کالم الهی آغاز شد و بعد از آن آقای امان اهلل مجلس با تالوت آیات 

حیدرزاد یک غالمغال عجیبی را با حنجرۀ قهر آلود براه انداخته و هرچه برایش 

میگفتم که چه میخواهی و چه هدف داری از این اخالل، جواب نمیداد، برایش عرض 

یک مؤسسه نمودم که راه خدمت به فرهنگ وطن است، خدمت به هنرمندان است، 
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غیر انتفاعی بدون غرض میباشد، ولی سودی نمی بخشد و خود با آقای خیال مجلس 

که در وقت  ستاد حیدرزاد مرا بیاد آن انداخترا ترک نمودند، این واقعه جناب ا

تأسیس شعبات نقاشی و مجسمه سازی برایم گفته بود که اطرافی ها را در هنرهای زیبا 

 ... نمیگیریم و

چنین تصور شد که وی میخواسته خودش به این کار اقدام نماید ولی  موضوع بعداً

کسی نبود که برایش رأی دهد همچنان در طول سالهای مهاجرتش حتی یک صفحه، 

یک سطر و یک کلمه در باره تاریخ هنر، هنرمند و فرهنگ افغانستان ننوشته بود و البته 

ود که همه اعضای مجلس در من شهرانی در آن وقت یکی از تلخترین خاطرۀ ببرای 

 . آن کار غیر فرهنگی و ضد هنری متأثر شدند

کریم  جناب مشتاق احمد در مجلس اینجانب شهرانی منحیث رئیس عمومی،

زی معاونین، استاد ستار جفایی رئیس اجرائیه و داکتر  حبیب نوری و محمد ابراهیم

 . سحر مهجور سخنگو تعیین گردیدند

ینده گی ها تأسیس نمودیم و مملکت جهان نما( 29)در اتحادیه خوش درخشید و 

ادی را انجام دادیم، دیگر اتحادیه های کوچک ضم اتحادیۀ سراسری ما ینکارهای ب

گردید، در سال سوم بنده بنابر فعالیت براه اندازی نظام فدرالی در افغانستان سفرها 

ساختم تا بازگشت من کار  را که قبالً بنام هنرمند نمی شناختم وکیل خود )...(کردم و 

س و صدها تحسین نامه ها و نامه نوشته و ینماید، در بازگشت دیدم که او خود را رئ

خود را رئیس مستقل انتخابی معرفی داشته، مهر اتحادیه و پول ها و اسناد را همه ضبط 

مایۀ تعجب این بود که این آقا گفته بوده که اتحادیه را . ویا بمصرف رسانیده است

زمین خواهد زد، بدون اینکه بداند اتحادیه از مردم مان و از فرهنگ مان نماینده گی ب

این محترم همین بود  ۀمینمود و بصورت قطع شخصی نبود، تا جائیکه فکر میشود عقد

 . که وی به هیچصورت به شکل انتخابی نمیتوانسته بمقام ریاست برسد
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ر خود مزد بدست بیاورد و کار به عقیده اینجانب باید هرکس مطابق زحمت و کا

کم و مزد زیاد در حقیقت غصب نمودن مزد دیگران است، مثلیکه بعضی ها در 

پوهنتون کابل که باید تحت شرایط اکادمیکی ترفیعات علمی خود را بدست بیاورند 

به ذرایع و وسایل حیله و تضرع میخواهند بدون تحریر کتب، رسایل و مقاالت رتبه 

مقررات و اصول دستگاه های علمی خالف یاورند که البته همه علمی را بدست ب

 . بشمار می آید

تراژیدی اتحادیۀ سراسری هنرمندن اگرچه تا حدی تالفی گردید همچنان جناب 

آقای استاد مرتضی پردیس سعی و تالش های خود را با جنابان استاد ستار جفایی و 

آغاز را بدست نیارود و براستی  مشتاق احمد کریم نوری بخرچ داد ولی موقف دوران

 . «خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود»بمصداق گفته مردم 

ناگفته نماند که کارهای جناب استاد مرتضی پردیس و یک عده استادان گرامی 

چون حنیف شبگرد، استاد روح اهلل نقشبندی، استاد سراج الدین سراج، استاد 

، عظیم جان نوری، عبدالباقی جهانگیر، عبدالکریم رحیمی، جناب عالی هاشم سنجر

محمد عیسی اسلمی، آقای اسلم اکرم و یکعدۀ دیگر در خارج خود نمایانگر خدمت 

 . فرهنگی به جامعۀ افغانستانی ها می باشد

در قسمت کارهای فرهنگی این جانب برادر ارجمند استاد مرتضی پردیس درین کتاب 

 . فرهنگ وطن باشم و خدمت هنردروقت مرگ  رده است، امیدوارم تاها ک بحث
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 م1961صنف یازده هم، ، عنایت اهلل شهرانی، نعمت اهلل، سید جان: از راست

 

 سالگی، مکتب ابن سینای کابل  12شهرانی در سن 

 در کنارش حمید اهلل از بدخشان، در عقب جمیل و عبداهلل شاه از کوهدامن، 

 معلم مرحوم استاد زمان الدین سرور  ، نفر اول در صف چپ سید شاه از بدخشان
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 داکتر شهرانی با خانمش گلجان شهاب شهرانی 

 در آغاز زنده گی تأهل 
 
 

 

 م 1991داکتر شهرانی با خانمش در پاکستان، 
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 م 1983داکتر شهرانی با فامیلش در توسان اریزونا، امریکا 
 

 

 م، اندیانا 1999
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 مـل دهـفص
 

 

 

که جواب آن اینک در ختم  بود گذاشته شدهدر سایت پوهنتون کابل  مضموناین 

   :مضمون آورده شد
 

هنرهای زیبا در افغانستان به مشکالت زیادی اگرچه بخش »: تاریخچۀ هنرهای زیبا

بوده خوشبختانه دریک دهه اخیر هنر  جنگهای داخلی روبرو در رژیم های گذشته و

هنر یک پدیده است که توسط آن میتوانیم . توانسته است جایگاهش را پیدا نماید

های  هنرمندان از طریق رسانه مخصوصاً. ضروری را به جامعه برسانیم پیامهای مهم و

ایجاد نمایشگاه ها میتوانند پیام های خویش را به مردم برسانند که از این  تصویری و

 طریق میتوانیم سطح آگاهی مردم را بلند برده و در زندگی روزمره شان پیشرفت و

 . تغییر بوجود بیاید

توسط یک تن از استادان مجسمه سازی کشور  یالدیم 1966مطابق هـ ش  1345در سال 

که در رشته مجسمه سازی سند ماستری از ایتالیا آورده   حیدر زاد  استاد امان اهلل  محترم

جسمه سازی و نقاشی را در های مکورس برگشتن شان از تحصیل  همزمان با بودند و

تدریس بخشهای متذکره   .وقت اساس گذاشتند  م بشریو علو  پوهنحی ادبیات  چوکات

ر اه عملی کورس های متذکره در تاالگکار .پیش برده میشد  استاد موصوفتوسط 

مستعد   محصالن  .ت داشتیعموق  ه بنام تعمیر زرد مسما بود،پوهنحی هنرهای زیبا ک  مدور

جهت   فراغت  در اوقات  به هنر از پوهنحی های مختلف پوهنتون کابل  و عال قمند

م 1968  مطابق هـ ش 1347  در سال  .فراگیری رشته های مورد نظر شان مراجعه می نمودند

کورسها ی موسیقی، نطاقی،   نقاشی و مجسمه سازی  رشته های  در پهلوی

موسیقی شرقی آن توسط   افزوده گردید که بخش  نیز  عکاسی خطاطی و ،تمثیل
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. لمانی پیش برده میشدآهنگ و بخش غربی آن توسط استادان آاستاد محمد حسین سر

استاد عبدالحمید فیاض استاد   عکاسیبخش  در در بخش تمثیل استاد لطیفی و

به پیشنهاد محترم  نظر  م1975مطابق هـ  1354 درسال. ژرنالیزم همکاری داشتند رشته

موافقه محترم  بودند و  ادبیات نحیعلمی پوه استاد امان اهلل حیدرزاد که عضو کادر

یت اهلل عنا  علوم بشری محترم ادبیات و پوهنحیحسین شاه رئیس  پوهاند میر

تربیه بودند، به بخش هنرهای زیبا  و تعلیم استاد پوهنحیرا که   شهرانی

قرار گرفتند که از   استاد حیدرزاد  علوم بشری تبدیل و در پهلوی ادبیات و پوهنحی

 .جمله اولین استادان رسمی دیپارتمنت هنرهای زیبا محسوب میشوند

ل شعبه هنرهای زیبا از سطح همان سا باالخره نظر به تالش استادان مذکور در

علوم بشری وقت رسما  ادبیات و پوهنحیچوکات  کورس به سطح دیپارتمنت در

. استاد امان اهلل حیدرزاد به صفت اولین آمر دیپارتمنت مذکور تعیین گردید قبول و

سعی بلیغ نمودند تا برای  حیدرزاد و آقای دوکتور شهرانی  سپس استادان محترم آقای

با   شرفت دیپارتمنت هنرهای زیبا، استاد حامد نوید را که جدیداّ از آمریکابهبود و پی

دیپلوم ماستری برگشته بودند با محترم استاد محمد همایون اعتمادی میناتوریست 

محترم استاد محمد تمیم اعتمادی که از تحصیل یافته گان کشور  شناخته شده کشور و

تذکر اینکه استاد همایون اعتمادی منحیث  با. دایتالیا بود منحیث استاد استخدام نماین

 .دیگران استادان رسمی پذیرفته شده بودند رسمی و غیر استاد

هـ  1345 های پوهنتون کابل میباشد و در سال پوهنحیهنرهای زیبا که یکی از  پوهنحی

 بزرگ و  مذکور یکی از مراکز مهم، پوهنحی فعال. میالدی اساسگذاری شد 1966مطابق 

هنرمندان شایسته  وظیفه دارد تا  هنرهای زیبا پوهنحی. هنری در افغانستان میباشد اکادمیک

 «.جامعه مصدر خدمت قرارگیرند پیشرفت راستای ترقی و در را تربیه نماید تا
 (برگرفته از سایت مذکور)

 

که در سایت پوهنتون گذاشته شده بود،  زیبا  در رابطۀ فاکولتۀ هنرهای این بود مضمون

 . مضمون ذیل بجواب نوشتۀ باال
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 دکتور عنایت اهلل شهرانی بقلم 
 

 

 ،محترم پوهنتون کابل های بریاست

 و  اـرهای زیبـۀ هنـولتـفاک

 ونـور سایتی پوهنتـمتصدی ام
 

 

پوهنتون کابل یک دستگاه سابقه دار علمی در افغانستان میباشد که مقام علمی و 

هنری آن در کشور عزیزمان بلند و قابل افتخار است، همانگونه که علم و هنر قدسیت 

و ارزش عالی را داراست به همان اندازه الزم است که موقف و منزلت آن با وجدان 

 . پاک و صفای نیت حفظ گردد

امیدوارم که تاریخ پوهنتون کابل از جانب دفتر مسؤول با صداقت و نوشتن همه 

حقایق بدون درنظرداشت غرض و مرض تحریر و به بازمانده گان طور تحفۀ علمی و 

 . تاریخی گذاشته شود

این نگارنده عنایت اهلل شهرانی یکی از اولین شاگردان فاکولتۀ تعلیم و تربیه در 

مؤسس فاکولتۀ مذکور شادروان پوهاند غالم حسن مجددی بودم، ( م1962)سال 

بودند، بنده در بارۀ آن فاکولته رسالۀ کوچکی را تحریر داشته و بچاپ رسانیده ام و 

سعی نموده ام که جزئی ترین موضوع ساخته گی و دور از حقیقت در آن داخل نشود 

 . مگر اینکه سهو و خطایی غیر عمدی رخ داده باشد

که توسط دستگاه سایتی پوهنتون « تاریخچۀ هنرهای زیبا»در بارۀ  فوقدر سطور 

کابل گذاشته شده است یک اندازه مبالغات و اشتباهات صورت یافته است، مذاکره 

میگردد که باید قبل از طبع آن از ریاست فاکولتۀ هنرهای زیبا مشوره میگردید و فرضاً 

بود که بوقت تأسیس آن جمله  اگر مشوره گرفته شده باشد، شاید دلیل آن خواهد

جوانان خورد سال بودند که از مسایل اداری واقف نبودند و شاید هم تعدادی از آنها 

 . در سنین خورد سالی در مکاتب ابتدائی مصروف تعلیم بودند
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اینجانب یکی از سابقه داران پوهنتون کابل بودم که با سه فاکولتۀ تعلیم و تربیه، 

هنرهای زیبا ارتباط مستقیم داشتم و اکنون عمر من به سن بعد  ادبیات و علوم بشری و

 . از تقاعد رسیده است و در بین هفتاد و هشتاد قرار دارم

چون در نوشتن کتابها در بارۀ فرهنگ و ثقافت افغانستان مصروفیت های زیاد دارم 

 . از آن سبب فرصت میسر نمیگردد تا با کامپیوتر ارتباط داشته باشم

را « تاریخچۀ هنرهای زیبا»مستقل میباشد « سایت»دانشمند که دارای  یک دوست

 . بروی کاغذ چاپ و برای این کمینه فرستادند و از حضور شان متشکرم

بعد از مطالعۀ آن معلوم گردید که معلومات داده شده در بارۀ تاریخچۀ فاکولتۀ 

تر و مشخص تر هنرهای زیبا دقیق و درست نمیباشد و حتی عنوان هم باید دقیق 

گذاشته میشد، چونکه عنوان بصورت « تاریخچۀ فاکولتۀ هنرهای زیبای پوهنتون کابل»

عموم و شرح و بسط به شکل مشخص تحریر یافته است همچنان تعریف هنر باید 

بشکل درست آن در ارتباط با کیفیت و موقف آن در جامعه و رول آن در حیات 

 . مردم نوشته میشد که نشده است

لۀ تاریخچۀ فاکولتۀ هنرهای زیبا را که اینجانب عنایت اهلل شهرانی یکی از رسا

اشخاص تاریخ زندۀ آن میباشم با اشتباهات زیاد نوشته و بچاپ رسانیده بودم که در 

بعضی موارد بعد از نوشتن متوجه شدم چونکه در کابل بطبع رسیده بود و من در 

رد نمایم بناً بعد از آن علی العجاله موضوع امریکا بودم و نتوانستم در آن اصالحات وا

یادی از گذشته های فاکولتۀ »مذکور را تغییر داده، صورت درست آنرا زیر عنوان 

و نیز در جریدۀ پر تیراژ « کابل ناتهـ»نوشتم و در سایت ها از جمله در « هنرهای زیبا

 . بنشر سپرده شد« امید»

مذکور را دارند، فرمودند که  بعداً جناب ایشرداس که مسؤلیت امور سایت

برعلیه نوشته من چیزی نوشته و چون جناب آنها و من دوستان قدیم « ...»شخصی 

بودیم برایش تیلفون کردم وی جواب قانع کننده نگفت، بدتر اینکه چندی پیش طی 
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تیلفونی صحبت کردیم و موضوع تأسیس فاکولتۀ هنرهای زیبا در میان آمد و گفتم 

در حیات یک انسان حقیقت گویی میباشد، فاکولته را رسماً پوهاند  که بهترین چیز

صاحب میر حسین شاه تأسیس نموده اند که اینجانب عنایت اهلل شهرانی در مجلس 

 . شان به اثر خواهش ایشان اشتراک داشتم

)...( اگر داؤود خان نمی بود »برآشفتند و گفتند « ...»یکباره جناب آقای 

و این کلمۀ آخرین در میان ما . «ند و آقای حیدرزاد مؤسس استنمیتوانست تأسیس ک

و این شخص چنان . و من ندانستم که داؤود خان چه ارتباطی داشت به این شعبه. بود

تحت تأثیر آقای حیدرزاد قرار گرفته است که حتی به بزرگان دانشگاه بخاطر او 

 . تکلمات ناسزا را می آورد که آنهم طرفداری از خالف واقعی

و باید به آن محترم بگویم که ما دوستان بسیار قدیم و خوب بودیم و از خیر و شر 

یکدیگر آگاهی داشتیم و با همدیگر معاونت مینمودیم این چه اتفاقی افتاد که بخاطر 

 . شخصی دیگر این جدایی رخ داده است

اً علماء و ما مردم مسلمان و افغانستانی میباشیم، از قدیم االیام به بزرگان خاصت

دانشمندان احترام داریم و نه تنها این احترام از اسالم بما آمده بلکه وارث افغان ها و 

 . افغانیت نیز می باشد

حضرت آغا صاحب میر حسین شاه از پروفیسوران بزرگ پوهنتون کابل است و 

بیش از شصت سال عمر پر بار و برکت شان را در خدمت جامعه بمصرف رسانیده اند، 

لف بزرگ و از احترام خواص و عوام برخوردار بوده و اصل شان از جمع سادات مؤ

 . کرام و از پشتون های قندهار می باشند

بعد از صحبت باال دانستم که شاید این آقا تاریخچۀ هنرهای زیبا را به آقای 

چونکه محترم حیدرزاد سابقۀ پشتو ویا فارسی نویسی را )حیدرزاد نوشته باشند، 

. و علی الفور بشکل هستریک در سایت وزین پوهنتون کابل گذاشته باشند( ندارند

 . واهلل اعلم
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من شخصاً یک زمانی از یک دوست شنیده بودم که میگفت یک آوازۀ دروغین 

در کورسهای نقاشی و مجسمه سازی بلند شده بود که میگفتند، سردار محمد داوود 

خان کورسهای غیر رسمی نقاشی و مجسمه سازی را تأسیس کرده است، گفتم 

ده باشد و رئیس نسبت چطور؟ گفت شاید تیلفونی باالی رئیس فاکولتۀ ادبیات امر کر

 . امر فوق العادۀ او کورسها را تأسیس و سپس استادان را وظیفۀ تدریس داده باشد

این عجب منطق است، اوالً داوود خان مؤسسات بسیار بزرگ را اگر تأسیس کرده 

باشد امکان آنرا خواهد داشت، ولی مشکل است که بپذیریم داوود خان به پوهنتون 

هدایت تأسیس دو کورس هنر را داده باشد، ثانیاً اینکه بعضی ها که بیاید ویا تیلفونی 

ادعا دارند، آنها کورسهای هنر را تأسیس نموده اند گفتۀ شان با گفته باال مطابق نیست، 

چونکه مؤسس داوود خان است و نه آقای حیدرزاد، که ناقرارانه در هر جای خود را 

 . بنیانگذار معرفی مینمایند

ان امر کورسهای مذکور را داده باشد، پس چرا بدون کریدت ویا اگر داوود خ

خانه نشین بود و به ( م1966)غیر رسمی؟ از جانب دیگر محمد داوود خان در سال 

کارهای رسمی مداخله کمتر داشت و این چه اتفاقی افتاد که محمد داوود خان بجای 

تأسیس کورسهای غیر رسمی اینکه ترتیبات کودتا را بمقابل ظاهرشاه بگیرد، ترتیبات 

 . را میگیرد

اساساً باور کس نمی آید که داوود خان راجع به هنرهای زیبا چیزی را میدانست و 

. شخص کم تحصیل بود و بدوران ریاست جمهوری اش بسا اشخاص را اعدام نمود

بعد از اینکه محمد نادرشاه خان توسط یک مکتبی کشته شد، همه اعضای سلطنتی از 

 . رابطه یافتن به مکاتب بیزار بودندرفتن و 

باالخره از گفته های باال چنین بر می آید که کسی ادعای مؤسس بودن را مینماید 

خواسته است موضوع را بسیار مهم و بلند جلوه دهد، گویا اینکه او شخص مهمی است 
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که بزور داوود خان آنرا تأسیس کرده است، در حالیکه بصورت اتومات ادعای خود 

 . ا طوریکه گفتیم رد میکند، مؤسس او نیست بلکه داوود خان استر

 : تمنا میرود خواننده گان محترم به سطور ذیل مراجعه فرمایند

نوشتن تاریخ مسؤلیت دارد، نویسنده باید آنرا با قلب پاک و وجدان صاف، مسایل 

 . و موضوعات را با دقت تام و صداقت بنویسد

رانی معلم دارالمعلمین کابل بودم و گاهی در اینجانب شه( م1966)در سال 

فاکولتۀ تعلیم و تربیه که از فارغان دورۀ اول آن فاکولته میباشم در مضمون تدریس 

آموزی و روانشناسی با پوهاند محمد امین و داکتر یاسین صاعد منحیث اسیستانت 

 . همکاری میکردم

با استادان فاکولته های شرعیات و ادبیات ارتباطات زیاد داشتم، پوهاند داکتر 

جاوید و پوهاند داکتر مجروح شهید و پوهاند حبیب الرحمن هاله و دیگران را بارها 

 . زیارت میکردم که در مسایل هنر و ادبیات مکرراً سخن ها در میان می آمد

شیفته و عاشق هنرها خاصتاً نقاشی بود پروفیسور داکتر سید بهاءالدین مجروح که 

 . از سالها پیش بفکر آن بود که باید فاکولتۀ هنرهای زیبا در پوهنتون کابل ایجاد گردد

یک تعداد استادان فاکولتۀ ادبیات و علوم بشری چون شهید ( م1966)در سال 

و ( ریکی از عاشقان هن)پروفیسور داکتر مجروح، پروفیسور داکتر عبداالحمد جاوید 

پروفیسور استاد حبیب الرحمن هاله در یک نشست گفتند که در تمام یونیورستی های 

 جهان فاکولتۀ هنرهای زیبا موجود است و چرا ما نداشته باشیم؟ 

روی این منظور گفتند که آسان ترین و بهترین راه رسیدن بآن مطلب اینست که 

قه در هنر می باشند آنها را با اوالً بصورت امتحانی جوانانیکه دارای استعداد و عال

استخدام کدام معلم از مکتب صنایع کابل بصورت غیر رسمی و غیر کریدت شامل 

کورس میسازیم و اگر این پالن کار و نتیجه داد و کامیاب شد، قدم بعدی آنست که 

 . بدان کورس ها شکل رسمی داده شود و ادارۀ آنرا فاکولتۀ ادبیات بدست گیرد
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ه شکل جدی را بخود گرفت، به پیشنهاد پروفیسور مجروح از موضوع فوق ک

 . مجلس فاکولته پاس گردید و بعداً اقدامات بعدی صورت پذیرفت

از روی گفتار مرحوم پوهاند مجروح و دیگر استادان باید گفت که اساس 

کورسهای غیر رسمی هنرهای زیبا در پوهنتون کابل ویا مشخص تر بگوئیم در فاکولتۀ 

بدست پوهاند مجروح و بعداً دو شخصیت هنر دوست استادان جاوید و هاله  ادبیات

 . گذاشته شده است

آقای امان اهلل پارسا و آقای امان اهلل حیدرزاد در آن وقت ها در خارج تحصیل 

کرده بودند که آقای حیدرزاد معلم مکتب صنایع کابل و آقای پارسا در مطبوعات 

و این نویسنده قبالً با هردوی شان مصاحبه . ف داشتندغالباً در ریاست گرزندوی تشری

بیاری ارواح شاد « هنر در افغانستان»انجام داده بودم و نتیجۀ مصاحباتم را در کتاب 

استاد برشنا شامل و بعدها کتاب مذکور به امر علی احمد خان پوپل وزیر معارف در 

 . مطبعۀ معارف بطبع رسید

رای این نگارنده گفت که در مکتب صنایع جنت مکان پوهاند صاحب مجروح ب

تیلفون کردند که استاد غوث الدین ویا کسی دیگری اگر به پوهنتون آمده و شاگردان 

را درس نقاشی بدهد، استاد غوث الدین عالقمندی نشان نداد، باالخره آقای حیدرزاد 

 . به این موضوع عالقمندی نشان داد و در فاکولته با اشخاص مؤظف تماس گرفت

چون آقای حیدرزاد در مجسمه سازی تحصیل کرده بود، بناً کسی دیگری را بنام 

امان اهلل پارسا که سابقۀ نقاشی داشت، پیدا کردند، یکی را به صفت معلم هیکل تراشی 

 . و دیگری را بحیث معلم نقاشی مؤظف ساختند

هید که این بود فرمودۀ دانشمند و فیلسوف عالیقدر وطن استاد داکتر مجروح ش

 . عین موضوع را استادان داکتر جاوید و هاله گفته بودند
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اوالً سوال اینجاست که چطور یک شخصیکه چون آقای حیدرزاد در کادر 

پوهنتون نیست و سابقۀ اکادمیکی ندارد از بیرون در پوهنتون کابل میآید و کورسها را 

 رهای زیبا معرفی مینماید؟ اساس گذاری مینماید و باز خویشتن را بنیانگذار فاکولتۀ هن

دو دیگر اینکه جناب آقای حیدرزاد لیسانس مجسمه سازی است و نه دارای 

شهادتنامۀ ماستری، چون من نگارنده بحیث آمر عمومی فاکولتۀ هنرهای زیبا کار 

میکردم، سوانح های همه استادان را مطالعه کرده بودم، خوشتر آن که استاد یوسف 

صیل نموده و با آقای حیدرزاد به یک دروه در آنجا تشریف کهزاد در ایتالیا تح

داشتند، از ناالیقی و لیاقت همدوره های خود معلومات کافی دارند، امید است 

کسانیکه میگویند لسانس یا ماستری دارند، مضامین و نمرات شان را بدیگران نشان 

 . دهند

ر آورده شد، باید بگویم که چون نام استاد کهزاد در میان آمد و نیز کلمۀ بنیانگذا

سازمان هنری پروفیسور غالم محمد »استاد یوسف کهزاد بنیانگذار اصلی و اولی 

میباشد، از اینکه شخص شهرت طلب نیست و متواضع و صاحب کماالت « میمنگی

 . متعدده است، این خدمتش را بروی دیگران نمیکشد

هاند معرفی کرده اند، امید درین روزها شنیده میشود که جناب حیدرزاد خودرا پو

است که تألیفات شان را با مقاالت شان که در خارج و داخل چاپ شده نام بگیرند و 

اگر نشان ندهند یقیناً این پوهاندی شان غلط خواهد بود و اگر بکدام وسیله یی 

پوهاندی خودرا از پوهنتون گرفته باشند، وای بر حال یک دستگاه علمی که دارای نام 

 . ن بود و حاال مقام با عظمت علمی و اسم اکادمیک را برزمین میزندو نشا

بهتر آنست که تألیفات و مقاالت شان ذکر گردد و از جانب دیگر تناسب و زیبایی 

 . های کارهای هیکل تراشی و نقاشی های استادان مورد ارزیابی قرار داده شود
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نبوغ دارند و در بارۀ  الحمد هلل اکنون جوانانی را در هیکل تراشی داریم که

و خوشبختانه تعدادی از آنها با این کمینه . کارهای هیکل تراشان نظریات داده اند

 . ارتباط دارند

کورسهای نقاشی و هیکل تراشی در آغاز در تعمیر زرد فاکولتۀ سابق زراعت قرار 

در مقابل فاکولتۀ مذکور چند اتاقی بشکل گاراج بدون ( م1975)داشت و در سال 

دروازه بود که آقای حیدرزاد و من شهرانی در آن تدریس مینمودیم که در زمستان 

 . بسیار سرد و در تابستان بسیار گرم بود

با تأسف تمام باید بگویم که در تاریخچۀ یک صفحه یی هنرهای زیبا چنین آمده 

 : است

میالدی در پهلوی رشته های نقاشی و مجسمه سازی، کورسهای 1968در سال »

سیقی، نطاقی، تمثیل، خطاطی و عکاسی نیز افزوده گردید که بخش موسیقی شرقی مو

توسط استاد محمد حسین سرآهنگ و بخش غربی آن توسط استادان آلمانی پیش 

برده میشد، در بخش تمثیل استاد لطیفی و در بخش عکاسی استاد عبدالحمید فیاض 

 . «استاد شعبۀ ژورنالیزم همکاری داشتند

جای تأسف است که در این پاراگراف خالف آنچه که حقیقت است آورده شده 

و این به معنی آنست که گویا آقای حیدرزاد کورسهای مذکور را شامل ساخته است، 

استادان عبدالحمید فیاض و استاد تواب لطیفی که هردو اکنون مرحوم شده اند و 

تۀ ادبیات بودند با ما همکار نبودند دوستان نهایت صمیمی این نگارنده و استادان فاکول

 . و ارتباطی هم بخاطر موضوعات اکادمیکی نداشتند

و با استاد سرآهنگ بارها دیدار بعمل آمده است، وی را اگر می پرسیدند در خنده 

از بسی گفتار و . میشد و میگفت که یکبار به پوهنتون جهت کانسرت رفته بود و بس

بر تاریخ زیبای فاکولتۀ هنرهای زیبا اینقدر معلومات نازیبا نوشتار دانسته میشود که چرا 
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و نادرست را می آورند، من کتاب قانون طرب استاد سرآهنگ را تجدید و بچاپ 

 . رسانیده ام و چندین مقاله در بارۀ حیات شان نوشته ام

تأسیس یک فاکولته، یک شعبه و یک کورس از خود پالن دارد، اهداف دارد، 

حتی گاهی هم یک کتابچۀ کوچک جهت اعالن چاپ و بدسترس  فهرست دارد،

مردم قرار میگیرد و آیا اینقدر گفتار مبالغه آمیز و خالف حقیقت می تواند بمردم 

کمک کند ویا به نویسندۀ آن شهرت مشروع دهد؟ بلکه کسی که این ادعاهای 

 . دروغین را مینماید، شهرت بد را بدست می آورد

 : چنین آمده« چه هنرهای زیباتاریخ»در جای دیگر 

میالدی نظر به پیشنهاد محترم استاد امان اهلل حیدرزاد که عضو کادر  1975در سال »

علمی فاکولتۀ ادبیات بودند و موافقۀ محترم پوهاند میر حسین شاه رئیس فاکولتۀ 

بودند ادبیات و علوم بشری محترم عنایت اهلل شهرانی را که استاد فاکولتۀ تعلیم و تربیه 

 « ...به بخش هنرهای زیبای فاکولتۀ ادبیات و علوم بشری تبدیل و

اینجانب الحمد هلل هنوز حیات دارم و آغا صاحب پوهاند میر حسین شاه نیز بفضل 

 : جای تعجب اینجاست که من در آن وقت مؤلف سه کتاب هنری بودم. خداوند زنده هستند
 

 رالمعلمین ها، چاپ مؤسسۀ تعلیم و تربیه آرت تربیوی برای معلمین مکاتب ثانوی و دا -

 اصول تدریس آرت تربیوی، چاپ مطبعۀ معارف   -

 هنر در افغانستان، چاپ مطبعۀ معارف   -
 

نشریۀ فاکولتۀ ادبیات « ادب»مقاالت زیاد را در مطبوعات و حتی در مجلۀ مشهور 

برپا نموده بچاپ میرسانیدم و چندین نمایش در مطبوعات و مراکز کلتوری خارجی ها 

بودم و حتی یکی از بزرگترین نویسنده های افغانستان ارواح شاد استاد علی اصغر بشیر 

نوشته و تقدیرها کرده بود، همچنان بارها جنابان « ژوندون»هروی در بارۀ من در مجلۀ 

بزبان انگلیسی نوشته « کابل تایمز»سوانح مرا با آثارم در  رحیمی شفیع راحل و نور

مه استادان پوهنتون بخوبی میشناختند، این چه اتفاقی بوده که بمانند آقای و ه. بودند
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حیدرزاد یک شخص کم شهرت و نام گم مرا به محترم پوهاند صاحب میر حسین شاه 

 . معرفی میکند و پیشنهاد مینماید که اورا منحیث استاد هنرهای زیبا مقرر نماید

ن شاه برایم تیلفون کرد که بیاد دارم که حضرت آغا صاحب پوهاند میر حسی

میخواهند دو شعبۀ نقاشی و هیکل تراشی را در چوکات فاکولتۀ ادبیات و علوم بشری 

رسماً تأسیس نمایند و می خواهند با من دیدار کنند، بحضورشان رفتم و همه مسایل را 

شرح دادند و گفتند که فاکولتۀ تعلیم و تربیه لغو خواهد شد و فعالً هردو فاکولته 

مربوط ریاست ادبیات میباشد و فرمودند که فردا حتماً بیا و در مجلس فاکولته اشتراک 

نما که خودت منحیث استاد در دیپارتمنت هنرهای زیبا مقرر خواهی شد، چونکه همه 

خودت را درین رشته که خدمات زیاد کرده یی میشناسند و خوش هستند که موضوع 

 . را بپذیری

کامالً نادرست است و « تاریخچه هنرهای زیبا»نویسندۀ  پس باید گفت که فرمودۀ

من به تقاضای پوهاند صاحب میر حسین شاه استاد هنرهای زیبا شدم و نه آقای 

و آقای حیدرزاد هرگز نمیخواست که من آنجا مقرر شوم، خصوصاً کسی . حیدرزاد

اف زاده گان که اطرافی باشد و من بدخشانی بودم، چونکه تنها در فکر آن بود که اشر

 . در آن فاکولته مقرر شوند، و این موضوع بعد از مدت کوتاه به اثبات رسید

ناگفته نباید گذاشت که فارغان دورۀ اول و دوم فاکولتۀ هنرهای زیبا که حق 

استادی را در فاکولتۀ مذکور داشتند، این جانب شهرانی بحیث اسیستانت مقرر نمودم 

تعدادی که اطرافی نبوده و از جمع سرداران بشمار نمی  ورنه چون اکثراً اطرافی و نیز

آمدند و ارتباطی به خاندان سلطنتی نداشتند، تقرر شان منحیث استاد نمیتوانست 

صورت بپذیرد، چنانچه در سطور اول گفته شد شخصی که با من تیلفونی صحبت کرد 

وانست این دیپارتمنت نمیت...( پدر)اگر داود خان نمیبود »و نامش را لزوماً ننوشتم که 

و از این معلوم است که داود خان برای سرداران این دیپارتمنت را « را تأسیس نماید

تأسیس کرده بود، وگرنه بحیث بزرگترین مرد مملکت آیا نمیتوانست انستیتوت های 
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تخنیکی، کمپیوتری، رشته های مختلفۀ ساینس و تکنالوژی، علوم اجتماعی و ادبیات 

 ید؟ را تأسیس نما

بازهم باید گفت که این یاوه گویی ها به تاریخ و مقامات علمی مضر تمام میشود 

و من یقین دارم هر کسیکه این تاریخچه را نوشته است با آقای حیدرزاد مصاحبه یا 

 . مشوره کرده است، ورنه جوانان از موضوع خبری نداشتند و ندارند

 : در آن تاریخچه باز چنین می آورند

در همان سال شعبۀ ( حیدرزاد و شهرانی)نظر به تالش استادان مذکور  باالخره»

هنرهای زیبا از سطح کورس به سطح دیپارتمنت در چوکات فاکولتۀ ادبیات و علوم 

 « ...بشری وقت رسماً قبول

درینجا چند سطر پیش نویسنده گفته بود که به اثر پیشنهاد آقای حیدرزاد رسمی 

نظر به تالش استادان مذکور آقای حیدرزاد »می آورد که  گردید، ولی در سطر باالتر

بازهم طوریکه گفته آمد این نوشته مذبذب است و نمیتواند تاریخچۀ واقعی « و شهرانی

 . فاکولتۀ هنرهای زیبا باشد

مکرراً به جهت اینکه به حقیقت کتمان داده نشود، باید بگویم اساس فاکولتۀ 

دو کورس بود پوهاند صاحب میر حسین شاه به هنرهای زیبا که در آن وقت تنها 

خواهش و امر خود هردو کورس را رسمی ساخته و منحیث یک دیپارتمنت کوچک 

بنام هنرهای زیبا در چوکات فاکولتۀ ادبیات گنجانید، چونکه میخواست بسیاری 

جنجال های غیر رسمی بودن و مصارف این دو کورس را رفع نموده و راساً ضم 

 . زدفاکولته بسا

تأسیس فاکولتۀ هنرهای زیبا مستقیماً بدست پوهاند صاحب میر حسین شاه صورت 

گرفته است، بخاطریکه جناب شان از سابقۀ کورسها کامالً آگاهی داشتند و در جملۀ 

کسانی بودند که با شادروان استاد مجروح شهید، ارواح شاد پوهاند جاوید و استاد 

 . تۀ ادبیات تشریف داشتند و همکار بودندحبیب الرحمن هاله وغیره در فاکول
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را نگاشته، شاید « تاریخچۀ مختصر هنرهای زیبا»بدبختانه کسیکه مقاله یا مضمون 

غرضی داشته ویا اینکه از موضوع واقف نمیباشد ویا اصول نویسنده گی و واقعه 

 . نگاری را مراعات ننموده است

در حالیکه بسیاری از ما هنوز نفس میکشیم و زنده هستیم، این نوع دروغ بافیها و 

کارهای ساخته گی صورت می یابد، آیا بعد از مرگ ما چه مبالغه ها صورت خواهد 

 گرفت؟ 

اصل قضیۀ تأسیس فاکولته در سطور باال گفته شد، ولی شکل دقیق آن با آنکه 

 : تکرار است چنین می باشد

مسیحی به سرکرده گی و فعالیت های بیدریغ شهید پوهاند مجروح  1966در سال 

و همکاری های پوهاند جاوید و پوهاند هاله، دو کورس نقاشی و مجسمه سازی 

و پوهاند مجروح . تأسیس شد که مؤسس اصلی غیر رسمی آن پوهاند مجروح میباشد

 . مه سازیو دیگر استادان تنها میخواستند که نقاشی تأسیس شود و نه مجس

و اولین استادان آقایون امان اهلل پارسا و امان اهلل حیدرزاد بودند که از بیرون 

خواسته شدند، آقای حیدرزاد معلم مکتب صنایع و آقای پارسا در مطبوعات کار 

مدتی بعد آقای پارسا به تدریس دوام نداد ولی آقای حیدرزاد بکار خود . میکردند

زیرا که وی . چرا نام آقای پارسا از میان برداشته شده استادامه داد، من نمیدانم که 

نقاش بود، استادان اورا میخواستند که نقاشی را تدریس نماید، چون وی خودرا کنار 

گرفت، معلم مجسمه سازی جایش را بدست گرفت و در آغاز هیچکس در بارۀ 

 . مجسمه سازی فکر نکرده بود

مسیحی حضرت آغا صاحب پوهاند میر حسین شاه رسماً کورسهای  1975در سال 

نقاشی و مجسمه سازی را تأسیس نمود و جناب آقای حیدرزاد راساً بصورت رسمی 

در آن دیپارتمنت منحیث استاد مقرر شد و همزمان به پیشنهاد و امریه شخص پوهاند 

ت هنری او آشنا بود اورا منحیث صاحب که با عنایت اهلل شهرانی آشنایی و از خدما
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البته این درست است که جناب حیدرزاد و شهرانی اولین استادان . استاد مقرر نمود

 . فاکولتۀ هنرهای زیبا میباشند ولی آنها مؤسس نمی باشند

مسیحی محمد طاهر علمی رئیس فاکولتۀ ادبیات بود، در آن وقت آقای  1989در سال 

ر بود و بعدها بخارج رفت، آقای علمی اگرچه رئیس فاکولته از حیدرزاد بفکر فرار از کشو

کمونستان مغرور و دو آتشه بود بازهم بخاطر ظاهر داری بدفتر من آمد و گفت که آمریت 

و چون به هنر نمیدانست گفت هر آنچه که به نفع شعبه . شعبۀ هنرهای زیبا را بدست بگیرم

 . یچ صورت دوست هم نشدیماست اختیار داری و چون کمونست نبودم به ه

بعد از آقای علمی داکتر مجاور احمد زیار رئیس فاکولته، با وی در دارالمعلمین 

کابل بصورت همدوره درس خوانده بودم و شناسایی داشتم، وی مکرراً میگفت که 

 . چون به هنر نمیداند لذا بمن گفت که در انکشاف دادن هنرهای زیبا اختیار کلی دارم

ه در انکشاف دادن شعبۀ هنرهای زیبای فاکولته آقایون علمی و زیار بمن و از اینک

آن بود که دو ( عنایت اهلل شهرانی)اختیارات کامل داده بودند اولین کار من 

دیپارتمنت تیاتر و موسیقی را در مجلس استادان شعبۀ هنرهای زیبا پیشنهاد نمودم و با 

جلس را شخصاً بدوش داشتم و اکثریت قاطع تأیید و پذیرفته شد، ریاست م

. پروگرامهای هردو دیپارتمنت را قبالً بوقت تحصیل از یونیورستی اریزونا آورده بودم

و تقریباً بمدت شش ماه آنرا مطابق روحیه و ثقافت افغانی ترجمه و تکمیل نمودم، همه 

استادان در آن مجلس فارغان جدید هنرهای زیبا بودند که در اساس گزاری شعبات 

م بود که دو 1979آن سال، سال . جدید موسیقی و تیاتر احساسات خاص نشان میدادند

 . تأسیس گردید( عنایت اهلل شهرانی)شعبۀ مذکور به دست خودم 

و هیچ سندی در تأسیس آن نه در فاکولتۀ ادبیات و نه در مرکز پوهنتون وجود دارد که 

رئیس پوهنتون کابل در . اشدبجز از آن مجلس در جایی دیگری در زمینه بحث شده ب

دارالمعلمین کابل شاگرد مضمون رسامی و رونشناسی من بود، او و داکتر رسول معاون 

علمی و رئیس فاکولتۀ ساینس در قسمت ارتقای شعبۀ هنرهای زیبا با من کاری نداشتند و 

 . اینجانب اختیار کلی داشتم
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در همان سال عالوه کرده و  همان بود که بزودی شعبات تعلیم و تربیه و عکاسی را

 . هنرهای زیبا را بشکل یک فاکولتۀ مستقل ارتقا دادیم

در همان سال بودجۀ یکساله را که بالغ به چهارصد و پنجاه هزار افغانی میشد از 

ریاست پوهنتون به امر فوق العادۀ انجنیر سعیدی رئیس پوهنتون کابل تخصیص 

 . د شاید اکنون در دفتر ریاست موجود باشدگرفتیم و خود را مستقل ساختیم و آن سن

بناً باید گفت که ارتقاء دهندۀ شعبات نقاشی و مجسمه سازی به سویۀ یک فاکولته در 

 . میباشم( عنایت اهلل شهرانی)کنار فاکولته های دیگر پوهنتون کابل نگارندۀ این سطور 

ۀ آرت و سینماتوگرافی زمانیکه دیپارتمنت های جدید چون تیاتر، موسیقی، تعلیم و تربی

را در کنار دو رشته نقاشی و هیکل تراشی اساس گذاشتیم، اجازۀ تقرر یک تعداد استادان را 

از بیرون پوهنتون از مرحوم انجینر سعیدی رئیس پوهنتون بدست آوردیم و در قسمت اینکه 

 . اده بودکی ها را مقرر نمائیم با ما کاری نداشت و اختیار را برای این نگارنده د -کی

آقای داکتر محمد نعیم فرحان، محترمه زلیخا جان نورانی و مرحوم : در شعبۀ تیاتر

 استاد عبدالقیوم بیسد؛ 

آقای استاد حسین آرمان، مرحوم استاد سلیم سرمست و مرحوم : در شعبۀ موسیقی

 استاد فقیر محمد ننگیالی؛ 

ن شبنم غزنوی که از در شعبۀ تعلیم و تربیۀ هنر، مرحوم استاد غالم محی الدی

 . دانش او آگاهی داشتم و در دارالمعلمین کابل استاد مضمون نقاشی ام بودندتجارب و 

مامور در قسمت شعبۀ هیکل تراشی بجای جناب حیدرزاد یکنفر پولیندی را که پدرش 

 . ملل متحد در کابل بود مقرر کردیم و نامش پال و رشتۀ تخصصی اش هیکل تراشی بود
یا از  شناختمیک شخص که من آنرا بصورت قطع نمیعبۀ سینماتوگرافی در قسمت ش

طریق ریاست فاکولته ویا ریاست پوهنتون فرستاده شده بود من در طریق سازمان اولیه ویا از

 . وی از کمونستان دو آتشه و شخص مغرور و خود ستا بود. تقرر وی مداخله نداشتم

شود، چونکه همین حاال که جمالت را امیدوارم نوشتۀ فوق بمعنی حسادت تعبیر ن

می نویسم بجز از خداوند کسی باالی سرم قدرت  ندارد و هیچکس نه فشاری می 
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آورد و نه تقاضا دارد که چون و چرایی را بنگارم و نزد وجدان خود خجالت خواهم 

 . بود که اندک ترین حرف ساخته گی ویا لحاظ کسی را در نظر بگیرم

میان باشد و بصورت قطع هم نیست چونکه هر انسان اگر موضوع حسادت در 

بصورت مختلف آفریده شده و هیچکس بجز خودش کسی دیگری شده نمیتواند، 

اکنون اینجانب بیش از هفتاد کتاب، ده ها رساله و صدها مقاله را تحریر و بچاپ 

اشد و رسانیده ام، تألیفات من بزبان های پشتو، دری و انگلیسی و ندرتاً به ترکی میب

 . کارکردهای هنری ام در سوانح مکمل من تحریر شده است

وقتیکه میگویم که شهادتنامۀ داکتری دارم، اینک نمرات ماستری و داکتری را رسماً از 

 . میگویند« ترانسکرپت»یونیورستی که تحصیل کرده ام بدست دارم، نمرات و مضامین را بنام 

سانس از کدام پوهنتون ایتالیا بدست آورده از اینکه جناب حیدرزاد ماستری را با لی

اند باید بوقت تقرر شان در ریاست پوهنتون در شعبۀ ارزیابی تسلیم کرده باشند که من در 

 . زمان آمریتم بدیدن سابقۀ شان در خصوص مضامین و نمرات یا ترانسکرپت مؤفق نشدم

سی مدال طال امیدوارم هرکسی که کاری مینماید مطابق کارش مزد بگیرد، اگر ک

و نقره و الماس را از کشور ایتالیا میگیرد، متوجه باید شد که آن کشور مهد هنر و وطن 

 . میکالنژلو میباشد و هزاران هیکل تراشان وجود دارند که کارهای شان حیرت آور است
تنها در شهر نیویارک بیست و پنج هزار هنرمند وجود دارد، بنام سازمان های مختلف 

د، هرکدام هنرمندی که میخواهد در آنها عضویت پیدا نماید، آن سازمان ها در کار میکنن

مقابل پول برایش عضویت میدهند، برای آنها مهم نیست که آن شخص چقدر مقام هنری 

دارد، چونکه آنها پول میگیرند و متباقی بر آن شخص یا اشخاص کاری ندارند که کارش 

 . چیست و کی میباشد

خطاطی دو شخصیت ممتاز و نابغه بدورۀ رنسانس شرق زیر  در خصوص نقاشی و

حمایۀ شهریاران تیموری هرات استاد کمال الدین بهزاد و استاد میر علی هروی نه تنها 

 . در افغانستان بلکه در جهان همه میدانند و نوشته های زیاد صورت گرفته است
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در بارۀ هنر نقاشی مرحوم پروفیسور غالم محمد مصور میمنگی و مرحوم استاد 

عبدالغفور برشنا قدامت و حقدار درجه یک میباشند، پروفیسور غالم محمد خان 

مؤسس مکتب صنایع نفیسه در کابل میباشد و این کمینه کتاب مستقل در باره اش 

استاد . بک کالسیک عالمۀ زمان بودنوشتم که دو بار بطبع رسیده است و وی در نقاشی س

برشنا بعد از پروفیسور میمنگی از شهنشاهان هنر بوده و ابعاد مختلف داشت که اسم مبارکش 

 . را با حیات پر بارش در چندین نشریه های داخلی و خارجی نوشته و به نشر سپرده ام

وشته در عالمه صالح الدین سلجوقی که رساله یی را در باره اش این نگارنده ن

ایران بطبع رسیده است، وی مؤسس تیاتر در هرات است، استادعبدالواحد بهره معاون 

او بود، استاد سلجوقی در کابل نیز مفکورۀ تیاتر را بار اول در دورۀ شاه امان اهلل غازی 

 . بمیان آورد، وی درامه ها نوشت و به تمثیل گذاشت

بعد از آنها مرحوم استاد عبدالرشید لطیفی در کابل آنقدر در قسمت تیاتر کار کرد 

را بدست آورد، مرحوم استاد عبدالغفور خان هیکل تراش ماهر و « پدر تیاتر»که لقب 

نخبۀ افغانستان هیکل های بزرگ پغمان و هرات و کابل را ساخت و افتخار اولین 

 . ت گردیده استهیکل تراش معاصر در کابل بنامش ثب

چون در بارۀ همۀ این بزرگان نوشته ها و تألیفات دارم مقامات عالیۀ شان را بخوبی 

درک کرده ام، شادروان استاد محمد حسین سرآهنگ و استاد قاسم افغان از سرآمدان 

موسیقی معاصر کشور میباشند که در کنار کتاب در بارۀ استاد سرآهنگ، کتابی 

 . یا استاد قاسم افغان نوشته و بچاپ رسانیده ام« راباتپیر خ»دیگری را بنام 

روی این ملحوظات امیدوارم استادان هنرهای زیبا که هرکدام به این بندۀ عاجز 

ارجمند و عزیز میباشند و من آنها را فرشته های زمانه گفته ام بنام هر یک از بزرگان 

اند، سالون ها، عمارات و یادشده که در تاریخ هنر وطنمنان کارهای بنیادی نموده 

 . کتابخانه ها را بنام شان بگذارند
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از اینکه بنام های جناب حیدرزاد، جناب داکتر فرحان و من شهرانی سالون ها و 

کتابخانه را بنام آقای حامد نوید گزارده اند از حضور آن عزیزان مشکور و ممنون 

ن امتیازات تیر شویم و کتابخانه را میباشیم و باید ما این مردانه گی را داشته باشیم از آ

 . بنام استاد عبدالغفور برشنا و سالون ها را بنام آن بزرگان یاد شده بگذارند

البته ما هر کدام بعد از آنها از روی کارهای واقعی خود امتیاز و لقب بگیرم بهتر است، 

 . داده و فریب بدهیم بدون اینکه فعالیت ها و امتیازات غیر حقیقی را به جوانان به غلط نشان

در خاتمه آرزومندم تا ادارات مربوطه در زمینه تجدید نظر نموده و آنچه که حقیقت 

 : است در سایت ها ویا در کتابها چاپ نمایند، حضرت افصح المتکلمین فرموده اند

 مراد ما نصیحت بــود و گفتیم

 ا  خدا کردیم و رفتیمتوکل بـ
 

 با احترام   

 دکتور عنایت اهلل شهرانی 

 بلومینگتن اندیانا، ایاالت متحدۀ امریکا 

 مسیحی 2117اول جنوری 
 

----------------------------------  

 : یادداشت

از حضور محترمه بانوی دانشمند و نویسندۀ مقتدر معاصر کشورمان ماریا جان دارو نسبت 

ممنون و مشکور میباشم، « تاریخچۀ فاکولتۀ هنرهای زیبای دانشگاه کابل»دفاعیه شان در بارۀ 

ماریا جان دارو در این اواخر کتابهای زیادی را مخصوصاً در بارۀ هنر و چهره های جاودان 

نستان نوشته و بطبع رسانیده اند، از آنرو اینجانب شهرانی که تاریخ زنده در قسمت مردم افغا

 . موضوع متذکره میباشم، مفصلتر نوشتم تا کسانیکه از تاریخ فاکولته خبر ندارند، آگاه شوند

در قطار زنان نامور ثبت گردیده « برگزیدۀ خاور زمین زنان»نام بانو ماریا جان دارو در کتاب 

   (شهرانی. )است
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 همه دیازفصل 
 

 ضمایم و تعلیقات دربارۀ مؤلف این کتاب
 

 : از کودکی تا کنون عاشق نقاشی بودم   

عشق من در نقاشی از ایام طفولیتم آغاز گردیده است هر پارچه نقاشی که در 

 . مقابل چشمانم قرار میگرفت از مشاهدۀ آن لذت می بردم

چون اندکی بزرگتر میشدم، عشق هنر نقاشی هم بر من غلبه پیدا میکرد، از آن روز 

رد پسندم را در در هر حالت سعی مینمودم تا بر کاغذ پاره ها رسم ها و نقش های مو

 . آن ترسیم نمایم

یکی از آرزوهای دیرینم تحصیل در رشته هنر نقاشی بود، زمانیکه از صنف 

دوازده هم لیسۀ عالی انصاری فارغ التحصیل شدم چون میدانستم که در پوهنتون کابل 

از آن رو جهت شمول بدان شعبه آماده « شعبۀ هنرهای زیبا»شعبه یی وجود دارد بنام 

 . را در گذرانیدن امتحان کانکور گرفتم گی خود

خوشبختانه به هدف خود مؤفق شدم و پس از سپری امتحان کانکور در شعبۀ 

هنرهای زیبا شامل گردیدم در هنرهای زیبا دو مضمون هنری نقاشی و مجسمه سازی 

 . وجود داشت و من با عالقۀ خاص هردو مضمون را فرا میگرفتم

ر نقاشی بهتر از مضامین دیگر و همچنان عالقه ام چون دیدم که قدرت من در هن

 . در آن زیاد بود لذا آنرا منحیث مسلک اصلی خویش تعیین نمودم

زمانیکه اینجانب در فاکولتۀ ادبیات در شعبۀ هنرهای زیبا که در آن وقت مربوط 

فاکولتۀ مذکور بود شامل شدم، در شعبۀ هنرهای زیبا دو مضمون نقاشی و هیکل 

جود بود و همه مسایل اداری و تدریسی مربوط میشد به ریاست فاکولته تراشی مو
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البته بهر شکلی که بود اینجانب چون آرزومند هنرمند شدن بودم . ادبیات و علوم بشری

به هدف خویش رسیده بودم و با عالقۀ خاص مضامین هنر را زیر نظر استادان شعبات 

ر هر رشتۀ هنر خاصتاً نقاشی تقویه نقاشی و مجسمه سازی فرا میگرفتم و خود را د

 . میدارم و چه در فاکولته و چه در خانه و خارج از پوهنتون نقاشی مینمودم

قابل یاد آوری میدانم که اکنون نقاشی در حیات من شریک شده و بدون نقاشی و 

استعمال برس بر کاغذ و کانویس یکدم آسایش ندارم، درست است که آرزو دارم 

ا به انجام برسانم و مناظر طبیعی و خیالی و چیزهای دیگر را در روی هرنوع نقاشی ر

صفحات به تمثیل قرار دهم، ولی یک چیزی که مرا بسیار زیاد جانب خود میکشاند 

عبارت از مناظر زیبا و دلکش افغانستان است و آن عبارت از احیاء فرهنگ کشور 

 . میباشد که بر آن عشق دارم
 

 : آشنایی با استاد محترم شهرانی صاحب

با فراگیری دروس هنری در سمستر های آغازین فاکولتۀ هنرهای زیبا با استادان 

محترم خود آشنایی حاصل گردید، محترم استاد شهرانی صاحب، محترم نوید 

صاحب، محترم حیدرزاد صاحب، محترم استاد فرحان صاحب و محترمه زلیخا جان 

 . نورانی

سمستر دوم آثار نقاشی و هیکل تراشی محصالن هنرهای زیبا در کتابخانۀ  بعد از

پوهنتون کابل در تاالر سید جمال الدین افغان از طرف دیپارتمنت هنرهای زیبای 

 . فاکولتۀ ادبیات و علوم بشری به نمایش گذاشته شد که تقریباً یک ماه دوام نمود

ز جنگ میوند را مینمود و نیز کوالژ اینجانب سه اثر میناتوری خود را که حکایت ا

دست ها در زنجیر ها را در آن نمایشگاه با نمونه های کار دیگر محصالن به نمایش 

 . گذاشته بودم
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در روز افتتاح نمایشگاه که یک روز نهایت خوشی و سرور بشمار میرفت بسی از 

و تعدادی  شخصیت های بزرگ پوهنتون کابل اعم از استادان، رؤسا، دوستداران هنر

 . هم از خارج پوهنتون در آن روز تشریف آورده بودند

تعدادی از اشتراک کننده گان نمایشگاه تا جائیکه بیادم مانده عبارت از پوهاند 

سرور همایون، پوهاند سعیدی، پوهاند دکتور سید بهاءالدین مجروح، استاد شهرانی، 

م ربانی دام شکور ولی، استاد غالاستاد غوث الدین، استاد قربانعلی عزیزی، مرحومه ما

رنگین، جناب اسلم اکرم، استاد مغفور محمد همایون اعتمادی، استاد یوسف کهزاد و 

 . یکتعداد دیگر هنرمندان و هنر دوستان بودند

نمایشگاه جوانان هنرمند دیپارتمنت هنرهای زیبا بعد از سخنرانی مختصر استاد 

انستان، تقویه و پیشرفت هنرمندان، انکشاف دادن شهرانی در بارۀ سیر تاریخ هنر در افغ

اه بعد از قطع نوار گهنرهای زیبا در ساحۀ پوهنتنون و خوش آمدید از مهمانان در نمایش

 . افتتاح گردید

اگرچه احساس نموده بودم که جناب استاد شهرانی یکی از عالقمندان بزرگ و 

وز یقین نمودم که استاد شهرانی نخبه در انکشاف هنر در افغانستان میباشند ولی آن ر

صاحب یکی از استادان الماس نشان و یکی از هنرمندان سرشناس، شیرین سخن و 

 . نویسندۀ مهربان وطن عزیز ما میباشند

استاد شهرانی همیشه برای رشد هنر و فرهنگ تالش ورزیده و مانند الماس 

 . هنگیان شناخته شده اندان پوهنتون کابل و هنرمندان و فرددرخشنده اندر میان استا

در آن نمایشگاه آثار هنری من مورد پسند و عالقه استاد مهربانم داکتر شهرانی، 

خانم سیمون شکور ولی، استاد غوث الدین و یک تعداد هنرشناسان قرار گرفته و 

 . بدون تردید تشویق آن همه بزرگان هنر عالقۀ مرا به هنر و هنرمندان بیشتر ساخت

بعد اینجانب مورد توجه استاد شهرانی قرار گرفتم و مرا در هر وقت و از آن روز ب

زمان که میدیدند در کارهای هنری تشویق نموده و میفرمودند که کارهایت را بخوبی 
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و به جدیت به پیش ببر، تشویق و توجه استاد شهرانی واقعاً برایم قدرت کار و ابتکار 

 . تولید مینمود
 

 تیــزمۀ محبـــزمم ارّ بود ـــــدرس معل

 را یجمعه به مکتب آورد طفل گریز پا
 

بختی این راقم در آن بود که استاد شهرانی استاد مضمون نقاشی مان گردید و خوش

ما را رنگ آبی تدریس مینمود، روشی را که استاد شهرانی برای ما در خصوص رنگ 

آبی تدریس مینمود خیلی ها دلپسند و عالی بود، زیرا نقاشی آبی را طوری بما تدریس 

 . بدون ترس در صفحۀ کاغذ استعمال نمائیممینمود که باید برس را به بسیار آزادی 

واقعاً در آن وقت دست های ما از آزادی لذت میبرد و استاد معموالً مارا تشویق 

مینمود تا از روی مودل و طبیعت سکیج بگیریم، از اطوار و ارتباط استاد شهرانی ما 

 . تیمهمه شاگردان به ایشان عالقمندی داشتیم و ما شاگردان آنها را دوست داش

استاد داکتر عنایت اهلل شهرانی شخصیت مهربان، دلسوز بوده و در وجودش 

بصورت قطع تعصبات قومی، منطقوی، زبانی و مذهبی وجود ندارد، چنانچه استاد در 

زبان زیبای پشتو تألیفات دارند، در بارۀ برادران اهل تشیع و اسمعیلیه تألیفات دارند، در 

معلومات  یدته های متعددی را انجام داده اند و برای مزبارۀ زبان فارسی تاجیکی نوش

 . «تاریخچۀ اقوام در افغانستان»درین باره مراجعه بفرمائید در کتاب 

بسیار دور نمیرویم، من نگارنده این سطور اصالً پشتون می باشم وی بارها مرا چون 

ه نموده بارها و فرزند معنوی تشویق نموده و دیوان پشتوی مرا با عالقۀ فراوان مطالع

مکرراً به فعالیت های فرهنگی ام تدکید نموده و مهربانی های زیادی را چون یک پدر 

 . مهربان به این شاگردش کرده است

روزهای خوشی را در وقت تدریس استاد در صنف ما سپری میکردیم، روزی از 

بخاطر حفظ جان  رزوها آوازه در افتاد که استاد شهرانی فرار را بر قرار ترجیح داده و
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خود و اوالد و فامیلش وطن عزیز را ترک کرده است، خوب بیاد می آید که استاد در 

 . از کابل به پشاور رفته و دست به هجرت زده است( م1981)سال 

د شهرانی بودیم، وی هر ما محصالن شعبۀ هنرهای زیبا شاهد فعالیت های زیاد استا

ی دادن شعبۀ هنرهای زیبا بود، بیاد همه گان در ته و هر ماه در تالش ترقفهروز و هر 

هنرهای زیبا خواهد آمد که استاد شهرانی دو شعبۀ بسیار بزرگ موسیقی و تیاتر را 

خودش اساس داد و رسماً در هنرهای زیبا این دو شعبه را تأسیس نمود و در کنار آن 

وگرافی وغیره اساس بعضی دیپارتمنت های دیگر را نیز چون تعلیم و تربیۀ هنر، سینمات

ا را به فاکولتۀ هنرهای زیبا که در حقیقت بگذاشت و شعبۀ دو کورسۀ هنرهای زی

با تأسف که این دولت شان به هنرهای زیبا را به شکل یک فاکولته ارتقاء داده بود، 

اصطالح مستعجل و خودشان بدیار بیگانه گان رفتند و هجرت نمودند، مگر 

ی شان در خارج به حد اعلی زیاد بوده که ذکر پاره یی از خوشبختانه فعالیت های هنر

 . کارکردهای شان درین مجموعه تذکره یافته است

بنده بمدت چهار سال فاکولتۀ هنرهای زیبا را بخوبی سپری نمودم و فارغ التحصیل 

گردیدم، چون در طول تحصیل ریکارد تحصیلی ام بد نبود، لذا بعد از فراغت مرا 

قرر داشتند و زیاده تر در شعبۀ مجسمه سازی فاکولته هنرهای زیبا منحیث استاد م

 . تدریس مینمودم

وضع افغانستان به اثر جنگهای داخلی بسیار وخیم و غیر قابل ( م1992)در سالهای 

ناگزیر شدم که ( م1993)زیست شده بود و خطرات جانی وجود داشت، بناً در سال 

ینم، چونکه نه تنها در مملکت عزیز جنگ ترک وطن کرده و در پاکستان اقامت گز

ها جریان داشت بلکه در پوهنتون کابل جنگ جریان داشت و حریم پوهنتون یا مرکز 

 . فرهنگ افغانستان زیر آتش قرار داشت

یک عده استادان درین هجرت که سنت دیرین مسلمانان میباشد نه تنها من بلکه 

غالم محی الدین شبنم غزنوی، استاد  من شریک بودند، چون استاددیگر در هجرت با 
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، استاد کامران احمدزی، استاد شیر احمد ورگرځانعبدالکریم رحیمی، استاد اشرف 

باشی زاده، استاد صدیق ژکفر، استاد عنایت اهلل نیازی، استاد قمرالدین چشتی، استاد 

عبدالواسع غالم ربانی رنگین، سید علی شاه روستایار، استاد احمد علی شاهداد، استاد 

و استاد آصف خطاط که همگی ما بصورت جمعی  یهمدرد و محترم شکور خسرو

در فعالیت های هنری شرکت داشتیم و این اجتماع ما خصوصاً در روزهای جمعه 

 . بوقوع می پیوست

در روزهای جمعه در اپاره بازار اسالم آباد جمعیت زیاد از مردم پاکستان و 

مع میشدند، آن بازار خیلی ها مزدحم بود و ما خارجی ها جهت خرید و فروش ج

استادان هنرهای زیبا آثار خویش را در آن بازار به نمایش میگذاشتیم و یک واسطۀ 

 . خوبی جهت تماس داشتن با یکدیگر هم بشمار می آمد

فعالیت های ما در جمعه بازار اسالم آباد نه تنها جهت یافتن پول بخاطر اباته و 

بود بلکه میخواستیم به مردم پاکستان و خارجی های مقیم آنجا نشان اعاشۀ فامیل ها 

دهیم که ما افغانها دارای فرهنگ قدیم و غنی می باشیم و از جانب دیگر در هر جای 

و منطقۀ جهان که حیات بسر ببریم هرگز وطن اصلی مان افغانستان را فراموش 

 . ناسانیمنخواهیم کرد و نام نامی کشور مان را به دیگران می ش

بدورۀ حکومت کوتاه مدت طالبان، هنرمندان روزگاری خوبی نداشتند همچنانکه 

در مدت اقامت شان در پاکستان آرامش روحی نداشتند، دورۀ هجرت ما هنرمندان در 

 . مملکت پاکستان در حقیقت مبارزه بر علیه طالبان ضد فرهنگ و هنر بود

رسمی سهم میگرفتیم، به سطح دولت  در پاکستان ما هنرمندان در نمایشگاه های

پاکستان تابلوهای ما هنرمندان که نماینده گی از فرهنگ افغانستان را مینمود آنها را در 

رتباط ما معرض دید مردم قرار میدادیم، هنرمندان پاکستان نیز با ما در تماس بودند و ا
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ار خود را بصورت ن بار در هنرکده و نیشنل آرت کونسل آثیدچن. با آنها برقرار بود

 . دسته جمعی به نمایش گذاشتیم

 : دیدار ما هنرمندان با استاد شهرانی در اسالم آباد بعد از چهارده سال

مهاجر حیات بسر می بردیم استاد شهرانی  ورخوشبختانه زمانیکه ما در اسالم آباد ط

 . نیز در آن شهر با فامیل خویش حیات بسر میبرد

د شهرانی از افغانستان برآمده و گاهی در پشاور و اسالم چهارده سال بود که استا

 . آباد و گاهی هم در ایاالت متحدۀ امریکا حیات بسر میبردند

ما هنرمندان که در هجرت بسر می بردیم، رزوهای سخت و دشواری را سپری 

مینمودیم، روزی خبر شدیم که استاد شهرانی در اسالم آباد آمده و منحیث مستشار 

تعلیمی در رابطۀ عالم اسالمی و نیز استاد و رئیس بخش مطالعات آسیای مرکزی در 

از شنیدن این موضوع استادان و من . دیونیورسیتی بین المللی اسالم آباد کار مینمای

خیلی ها خورسند شدیم و آرزو داشتیم هرچه زودتر بدیدار استاد شهرانی برویم  و از 

من نگارندۀ این سطور، استاد غالم محی . احوال آنها ما و از احوا ما آنها باخبر شوند

هنرمندان  الدین شبنم غزنوی، استاد عبدالکریم رحیمی، استاد کامران و یک تعداد

دیگر بمنزل استاد شهرانی رفتیم و موضوعات و مسایل زیادی را مورد بحث قرار 

دادیم، از مشکالت وطن، از آواره گی هنرمندان، مشکالت زنده گی در ایام هجرت، 

 . از پریشانی های هنرمندان و دیگر آواره گان افغانستان بحث ها کردیم

زیاد گردید، گاهگاهی آنها را در اپاره بازار و  از آن ببعد ارتباط ما با استاد شهرانی

 . گاهی هم در نمایشگاه های دیگر دعوت میکردیم

ستان نمایش کپا یکی از هنرکده هایدر یکی از اوقات من مرتضی پردیس که در 

نقاشی را ترتیب داده بودم استاد شهرانی را دعوت نمودم، وزیر اطالعات و فرهنگ 

گاه طور مهمان خواسته شده بود، نام وزیر مذکور ارشاد پاکستان نیز در آن نمایش

حقانی بود و آقای استاد شهرانی با وزیر مذکور هردو نمایشگاه را افتتاح کردند و 
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جناب استاد شهرانی در قسمت هنرمندان مهاجر افغانستان به زبان انگلیسی خطابۀ 

 . مختصری را ایراد کرد

استادان سالمند، در بسی امور مشوره ها  ما هنرمندان جوان دایم از مشوره های

میگرفتیم جنابان استاد شهرانی و استاد شبنم مارا تشویق به تشکیل یک اتحادیه غیر 

رسمی نمودند که خوشبختانه این عمل نیک به وضع بسیار خوب و دوستانه انجام 

 . یافت و فعالیت های خوبی را عملی مینمودیم

اندک در حیات هجرت خو گرفته بودند ولی  گرچه در پاکستان هنرمندان اندک

روزها و شبها در فکر آن بودند که کی باشد دوباره به وطن عزیز مان برگشت نمایند و 

 . کارهای هنری شان را بدانجا دوام بدهند

گاهی در دیدار با استاد شهرانی از زبان شان می شنیدیم که آرزومند می باشند تا 

را در امریکا تشکیل دهند و چنانچه که همه میدانند  یک اتحادیۀ سراسری هنرمندان

در بازگشت شان به امریکا آرزوی شان برآورده شد و یک اتحادیۀ بسیار بزرگ را 

بشمول همه هنرمندان موسیقی، نقاشی، هیکل تراشی، تیاتر، عکاسی و غیره بصورت 

انستان در آن رسمی در امریکا تشکیل کردند و در بسیاری از ممالکیکه هنرمندان افغ

 . جایها طور مهاجر بسر می بردند نماینده گی ها را تشکیل کردند

اینجانب هفت سال در پاکستان اقامت داشتم، الحمد هلل با همه مشکالت زنده گی 

و پریشانی های دوران هجرت و دوری از وطن محبوب خود فرزندانم را زیر تربیۀ 

م شنسب جان در هنر دست توانا دارد خویش قرار دادم که بفضل خداوند فرزند ارشد

 . و فرزندان دیگرم نیز از نعمت و لطف خداوند از هنر بی بهره نمانده اند

نقاشی های از ت متحدۀ امریکا نمایشی را االدر اسالم آباد در مرکز فرهنگی ای

خویش برپا کردم و چون مردم امریکا به هنر میدانند و دانشمندان شان به زیبایی 

نایی دارند لذا حکومت امریکا به درخواست من که میخواستم به امریکا شناسی آش
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هجرت نمایم جواب مثبت دادند و خوشبختانه با فامیل خویش به امریکا آمدم و به 

 . بسیار زودی به فعالیت های هنری خویش آغاز نمودم

و  اولین نمایش آثار خودرا در شهر پر ازدحام شیکاگوی ایالت الونای انجام دادم

کارت دعوت را به استاد محترم شهرانی صاحب فرستادم و خدا میداند که استاد 

شهرانی از این کارم چقدرها خوش بودند و برایم تیلفونی تبریکات زیاد را لطف 

 . کردند

قاً من و در آن وقت ها آوازه تشکیل اتحادیۀ سراسری هنرمندان بلند بود، و اتفا

ان نمودیم و استاد شهرانی که برای این شاگردش نقل مک فامیلم در ایالت اوهایو

محبت خاص داشت تیلفونی برایم فرمود که میخواهد مرا به صفت نمایندۀ اتحادیۀ 

هنرمندان در ایالت مذکور تعیین نمایند من چون کار خیر بود و به هنر ارتباط داشت از 

 . آن سبب به خوشحالی موضوع را پذیرفتم

افغانستان که توسط شخص استاد شهرانی تأسیس شده  اتحادیۀ سراسری هنرمندان

بود، واقعاً تا زمانیکه خود استاد در رأس بود بوجه بسیار احسن به پیش میرفت، البته 

بعد از چند سالی به مشکالت مواجه گردید و یک تن از اعضا در زمینه تخریبات نابجا 

 . دام نمودکرد، اما خوشبختانه استاد شهرانی دوباره به ترمیم آن اق

من که از شاگردان استاد بودم و مرا از دل و جان دوست داشتند، بعد از اینکه از 

فعالیت های زیاد هنری ام واقف شدند در یکی از روزها استاد تیلفون کردند که طی 

ا یک مجلس بزرگ مرا منحیث دومین رئیس اتحادیه انتخاب کردند و موضوع ر

 . بچاپ رسانیدند« امید»جریدۀ هفته نامۀ  هرسماً در اخبار و جراید از جمل
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 پدر نقاشی و پدر تیاتر در افغانستان
 
 

اعضای شورای عالی اتحادیۀ ( م2111می،  25)در جلسۀ انترنیتی تاریخی 

هنرمندان افغانستان که اکثراً استادان سابق فاکولتۀ هنرهای زیبا میباشند، بریاست محترم 

استاد مرتضی پردیس دومین رئیس اتحادیه با حضور داشت داکتر عنایت اهلل شهرانی 

مل آمد، که بخاطر بزرگداشت و حفظ مقام مؤسس و اولین رئیس اتحادیۀ فیصله بع

منیع هنری دو هنرمند بزرگ معاصر افغانستان پروفیسور غالم محمد میمنگی به لقب 

در کشور مان شناخته شوند، « پدر تیاتر»و استاد عبدالرشید لطیفی با لقب « پدر نقاشی»

غانستان بوده و زیرا این دو ابرمرد هنر اساس گذار هنرهای شریفۀ نقاشی و تیاتر در اف

 . هیچ قدرتی نمیتواند از خدمات صادقانۀ شان انکار کند
 

 : پروفیسور غالم محمد میمنگی: اول

پروفیسور غالم محمد میمنگی مؤسس مکتب صنایع کابل و اولین پروفیسور در 

افغانستان میباشد که اکثریت قاطع نقاشان معاصر چون استاد غوث الدین، استاد خیر 

ستاد خیر محمد عطایی، استاد کریمشاه خان، استاد شاکر سامی و محمد یاری، ا

 . دیگران از شاگردان شهیر و معروف پروفیسور میباشند

بعد از استرداد استقالل افغانستان برهبری شاه امان اهلل خان تمام نشان های دولتی 

توسط پروفیسور تهیه گردیهده است و از آنست که پروفیسور نزد شاه مذکور و 

همچنان پروفیسور که در نقاشی کالسیک . حمود بیک طرزی تقرب خاص داشتم

مقام بین المللی دارد، در کنار صدها خدمت در افغانستان حتی شهنشاه وقت ایران وی 

 . را لقب پروفیسوری بین المللی داده است
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پروفیسور مؤلف سه جلد کتاب راهنمای هنری می باشد که توسط شیخ محمد 

شرح احوال و »اسانی مؤلف ریاض االلواح خطاطی شده و در کتاب رضاء سهیل خر

تألیفی داکتر شهرانی بچاپ رسیده است، دومین « آثار پروفیسور غالم محمد میمنگی

هنرمند پر آوازه و شهیر وطن استاد عبدالغفور برشنا و بعداً استاد یوسف کهزاد از 

 . های شان بیاد همه گان استنویسنده گان هنری میباشند که خدمات شان زیاد و کار
 

 : استاد عبدالرشید لطیفی: دوم

برازنده ترین شخصیکه باید بنام نامی اش افتخار کرد هنرمند و عالم واال مقام 

می باشد، وی نویسنده بزرگ و از « پدر تیاتر»بازیگری استاد عبدالرشید لطیفی یا 

اد خلیلی استاد استادان لقب استاد سلجوقی را که است. اعاظم مطبوعات افغانستان است

داده میفرمود که استاد لطیفی استاد بر حق تمثیل است، استاد علی رونق لطیفی را 

متخصص بزرگ تیاتر میگفت جناب حسین فعال میفرمود که لطیفی نابغۀ تیاتر بود، 

ود دارد، استاد رفیق صادق ه بود که استاد لطیفی در تمثیل نماستاد رشید جلیا گفت

که لطیفی بحدی استاد بزرگ و معلم رؤف و مهربان بود که جمله شاگردانش میگفت 

داکتر آدمک در کتاب خود گفته لطیفی اولین . می پنداشتند که وی پدرشان می باشد

 . کسی است که در افغانستان فلم سینمایی را دایرکت کرده است

میات زنده گانی استاد لطیفی در هنر تمثیل مقام بین المللی دارد و در بارۀ عمو

« زنده گینامۀ استاد عبدالرشید لطیفی بزرگ مرد مطبوعات»مراجعه شود به کتاب 

تألیفی پروفیسور استاد عبدالواسع لطیفی با همکاری شهرانی و حسین فعال، چاپ 

کانادا، استاد لطیفی بیش از پنجصد مقاله بچاپ رسانید و دومین شخصی که هنر تمثیل 

د و رنسانس بار آورد، شخصیت فرزانه مبتکر جناب فیض محمد را بمدارج عالی رسانی
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بود، استادان بزرگوار دیگر وطن چون عبدالقیوم بیسد، سید مقدس نگاه،  خیرزاده

 . یوسف کهزاد، علی رونق، ستار جفایی و دیگران مقامات بلندی را در هنر دارند

زمانیکه هنر نقاشی و هنر تمثیل را استادان نامدار متذکره در کابل مروج می 

ساختند، عقاید مردم در مقابل هنرهای مذکور منفی و مشکالت زیادی را بر ایشان 

وارد مینمود، ولی عزم متین و فداکاری های آنها با استقامت تمام کامیابی ها را ببار 

 . آورد

ی اتحادیه بر آنست که من بعد مطبوعات داخلی و امید جمله اعضای شورای عال

برونمرزی کشور القاب متذکره این دو هنرمند بزرگ و خادمان اعلی فرهنگ را ضم 

 . نام های گرامی شان ساخته و به روح پر فتوح آنها دعاهای خیر نثار فرمایند
 

 با عرض حرمت

 مشتاق احمد کریم نوری

 هنرمندان افغانستانرئیس دفتر مطبوعاتی اتحادیۀ سراسری 
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 : هجرت در پاکستان

تا کنون روز ( م1978)در افغانستان عزیز بعد از کودتای نامردمی و منحوس سال 

خوشی را کسی ندید، ملیون ها افغان در خاک غیر و بیگانه دست به هجرت زدند، ملیون ها 

فالکت در خاک افغانستان در داخل افغانستان به قتل رسیدند، ملیون ها یتیم و بیوه در حال 

باقی ماندند، هزاران افغان جانهای عزیز و شیرین خود را در خاک های کفر و غیر از دست 

 . ، به هزاران در هزار مردم محترم ما به امراض اعصاب و امراض گوناگون مبتال شدندددادن

خارج به صدها هزار افغان ما که بوقت هجرت کوچک و خوردسال بودند ویا اینکه در 

 . از کشور تولد شده اند و زبان های زیبای افغانستان را نمیدانند

هنرهای زیبا استاد غالم محی الدین شبنم  ۀملۀ آواره گان ما استادان فاکولتدر ج

غزنوی، استاد فاروق فریاد، استاد صدیق ژکفر، استاد کریم رحیمی، استاد حنیف شبگرد، 

، استاد رهرو عمرزاد، استاد اکبر سالم، اینجانب پردیس، وغیره در ورگرځاناستاد اشرف 

 . پاکستان منحیث مهاجر اقامت گزیدیم

تان ملیون ها افغان دیگر در حاالت بسیار بد حیات بسر میبردند، اما تعداد دیگر کسدر پا

یشد اوالً حیات بسیار مرفه و عالی داشتند، چونکه پول هائیکه از خارج به پناهنده گان وارد م

تان تعلق می یافت و قسمت دیگر آن به رهبران تنظیم ها کسقسمت اعظم آن به حکومت پا

میرسید که آنها با دوستان، هم حزبی ها و خویشاوندان پول را بمصرف میرسانیدند و مردم 

بیچاره و غریب از گرسنگی و بیچاره گی و تأمین حیاتی اطفال و عایلۀ شان به هزار رنج و 

 . صاحب لقمه یی نانی می شدندارهای شاقه را انجام میدادند تا کزحمت 

رفتیم، خانه های خود را در می به حیرت  انگیزحشت ما استادان از دیدن آن مناظر و

کابل گذاشته بودیم چونکه خانه ها از یک جای به جای دیگر نقل نمی یافتند، فرش های 

انستیم با خود حمل دهیم، معاشات حکومتی ما خانه ها را از خاطریکه فرار کرده بودیم نمیتو

 قطع شده بود 

یگانه چیزیکه ما با خود داشتیم همانا هنری بود که اوالً با لطف خداوند و ثانیاً همکاری 

 . ها و تدریس استادان آن را آموخته بودیم
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م لذا ما استادان فیصله کردیم که باید از همه اولتر در خارج از وطن بدیگران بفهمانی

که ما مردم افغانستان صاحب تاریخ و تمدن بسیار قدیم می باشیم، اگرامروز ما به خاطر ظلم 

حکام  یثبحپدران ما حکومت های خود بخاطر حفظ جان فامیل آمده ایم، صدها سال پیش 

 . درین محالت آمده و بستر عدالت را گسترده بودند

آوردند که هر یک شان هنر نمایی استادان هنرهای زیبا فیصله بعمل طوریکه گفته آمد 

نمایند تا از یک طرف از فروش هنرهای شان که محصول دست های شان می باشند اباته بها 

و اعاشۀ اهل و بیت خود را تهیه بدارند و از جانب دیگر به مردم خارج بفهمانند که ما 

 . صاحب فرهنگ غنی و تاریخ قدیم می باشیم

انتخاب  خصوصاً در جمعه بازار محلی را برای خویش بناً استادان در روزهای رخصتی

شرا در آنجا بفروش میرسانیدند، یک تعداد کم اندیشان فکر کرده هر یک تابلوهای خوی

میکردند که تابلوهای ما را که در آن کنار سرک ها به نمایش گذاشته ایم، کار خوبی بشمار 

ی هنر شناس و هنر دوست در پی نمی اید در حالیکه در آن بازار ها به صدها شخصیت ها

پارچه های نفیس هنری میگشتند و چنانچه صدها تابلوی ارزندۀ استادان هنر افغانستان 

 . بفروش میرسید

البته گالری های خیابانی روزهای جمعه گوشه یی از هنر نمایی های هنرمندان بود و 

ی ها و ادارات عمده چه فعالیت های دیگر هنرمندان عبارت از سهم گرفتم استادان در گالر

در پشاور و چه در اسالم آباد بود حتی قراریکه آگاهی داشتیم در کویتۀ پاکستان نیز یک 

عده استادان هنر نمایی ها مینمودند و کلچر و فرهنگ افغانستان را در خارج از کشور 

 . بمعرفی میگرفتند

هنگ افغانستان را در ما استادان فاکولتۀ هنرها در بدترین شرایط زنده گی هنر و فر

 . خارج احیاء میکردیم

 با احترام

 مرتضی پردیس، سابق استاد فاکولتۀ هنرهای زیبا و

 رئیس اتحادیۀ سراسری هنرمندان افغانستان
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 خاطره یی از دیار پاکستان
 

ما هنرمندان افغانستان چون استادان عبدالکریم رحیمی، سمیع رنگین، کامران 

، صدیق ژکفر، شکور ورگرانځزاده، احمد علی شاهداد، اشرف  احمدی، شیر باشی

در اسالم آباد فعالیت های ... خسروی، واسع همدرد، عزیز نوری، علی شاه خان و

 . م خارج براه انداخته بودیمدزیادی را جهت معرفی فرهنگ افغانستان به مر

خود ها را  طوریکه در متن کتاب گفته شد در گالری ها و در بازار ها تابلوهای

به نمایش میگذاشتیم یکی از بازارهائیکه ما آرتست های افغانستان کارهای ابتکاری و 

نقاشی هایمان را بمعرض دید مردم قرار میدادیم، نزدیک به بالک ها دیپلومات ها 

بود، سفارت های ممالک مختلفه در آن جا بمشاهده میرسید و دیپلومات ها هر یک 

اعد بدیدن تابلوهای ما می آمدند و ضمناً آنچه را که خوش در صوت داشتم اوقات مس

 . میکردند خریداری مینمودند

در یکی از اوقات اجمل ختک شاعر مشهور و بقرار گفته شان در آن وقت معاون 

نواز شریف بودند، پیدا شد و با ما مهربانی و عالقه نشان داد و گفت که همۀ شما 

ری مشهور الهور دعوت مینمایم، لطفاً یک بار لاهنرمندان جوان افغانستان را به گ

بدانجا جهت مشاهدۀ اکادمی هنرهای زیبا الهور بروید و از نقاشی و هنرنمایی های 

 . آرتست های پاکستان دیدن کنید

ما هنرمندان همانطور کردیم، رفتیم به الهور و از هنرهای مردم الهور و نیز 

براستی هنر آن مردم بسیار پیشرفته بود،  اکادمی هنرهای زیبای الهور دیدن کردیم

الهور را در زمانهای پیش حکومات افغانستان بدست داشت، غزنویان در آن جای 

 . حکم میراندند
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چون غزنی مرکز امپراتوری غزنویان بود و بسیار پیشرفت نموده بود، از آن سبب 

نام داده « کوچک غزنی»میگفتند، الهور را به افتخار تمام « عروس البالد»غزنی یا 

 . بودن افتخار میکرد« غزنی کوچک»بودند، گویا اینکه الهور بنام 

فرهنگ غزنی، هنر غزنی، صنعت غزنی، ثروت غزنی، شأن و دبدبۀ غزنی، شعرای 

غزنی، مؤرخین غزنی، قانون غزنی و غیره در آن وقت شهرۀ آفاق داشت، بناً اگر 

 . فتخار بزرگی بشمار میرفتالهور خود را بنام او نسبت میداد برایش ا

م فرهنگی بشمار الهور همچنان بعد از استیالی انگلیس ها یکی از مراکز مه

 . در علم طب پیشرفت های زیادی کرده بودمیرفت و مخصوصاً 

در زمان حکومت تیموریان ویا اوالدۀ بابرشاه نیز الهور یک شهر پسندیده و مهم 

الهور است بزرگ ساخت اورنگزیب عالمگیر در  نیم قارۀ هند بشمار می آمد، مسجد

 . قبر امپراتور جهانگیر و قبر نور جهان بیگم یا ملکۀ حسن و سخن در آنجا وجود دارد

 . اتا گنج بخش و نیز مرقد عالمه اقبال الهوری در الهور هستنددزیارت حضرت 

بهر صورت دو روزی را که ما در الهور سپری نمودیم بسیار خوش گذشت، 

زهایی را که در آنجا آموختیم و خاطره های خوبی را با خود داشته واپس به اسالم چی

 . آباد آمدیم

آقای اجمل ختک که عمری را در افغانستان سپری نموده و سالهای زیادی مهمان 

وزارت سرحدات افغانستان بود و عزت و حرمت زیاد در وطن ما داشت بما گفت که 

و . میدهیم« شناخت پاس»اکستان باشید و بر همۀ شما شما هنرمندان افغانستان در پ

 . هنرنمایی هایتان را در همین کشور ما دوام بدهید

ما استادان فاکولتۀ هنرهای زیبا که وطن و زادگاه خویش را به قیمت جان دوست 

داشتیم به صراحت این پیشنهاد اجمل ختک را رد نمودیم و گفتیم که ما در هر کجا و 

باشیم خود را افغان میگوئیم و در خدمت هنر در افغانستان مصروف هر محیطی که 

 . خواهیم بود
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در یکی از وقت ها مادر بینظیر بوتو صدراعظم پاکستان به دیدن کارهای ما آمد 

و تابلوهای ما را بسیار خوش کرد با وی هم در قسمت کمک های پاکستان در فاکولتۀ 

 . یم وی وعدۀ همکاری را برای مان دادهنرهای زیبای پوهنتون کابل سخن ها گفت

در « عالمه اقبال الهوری»درین اواخر که حکومت پاکستان یک تعمیر را بنام 

ساحۀ پوهنتون اعمار نموده است شاید اثر همان خواهشات ما استادان فاکولتۀ هنرهای 

 . زیبا بوقت هجرت از اجمل ختک و خانم بوتو باشد

ی استاد شهرانی بیان داشته بودم، وی برعالمه اینکه این داستان را طی تیلفونی برا

وه نمود که او هم خاطره یی از وادار ساخت تا موضوع را در قید تحریر بیاورم عال مرا

 . ر فاکولتۀ هنرهای زیبا داردیمتع

کورسهای هنرهای زیبا در ( م1975 -1974)استاد شهرانی فرمود که در سالهای 

ۀ زراعت قدیم و غرب فاکولتۀ طب آن وقت قرار یکی از عمارات مقابل فاکولت

بود و  د و در تابستان گرمداشت، عمارت دروازه و دهلیز نداشت در زمستان بسیار سر

 . آموزش را به شاگردان مشکل می ساخت

دادند و در سال  لبعد از مدتی هنرهای زیبا را به فاکوته قدیم زراعت انتقا

جناب . ه فاکولته ادبیات و علوم بشری انتقال یافتهنرهای زیبا در تعمیر فعلی( م1978)

استاد شهرانی فرمود که چند سال پیش جهت افتتاح سیمینار پروفیسور غالم محمد 

میمنگی بکابل مهمان شدم، پیش از اینکه به سیمینار اشتراک نمایم خواستم تا بفاکولتۀ 

 . هنرهای زیبا رفته استادان و محصالن را زیارت نمایم

کسیکه من اورا مالقات کردم جناب پروفیسور محمد عالم فرهاد بود و آن اولین 

گرامی عکس مرا از زیر شیشۀ سر میزش برآورد و گفت که وی عکس مرا جهت 

یادگار و دیدار روزمره در آنجا گذاشته بود و البته آن برادر عزیز القدر که هنرمند و 

 . ال گردانیددانشمند میباشد برایم افتخار بخشیده و مرا خوشح
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اد داکتر سالم، استاد سید فاروق فریاد، استاد ـون استـر چـسپس استادان دیگ

ان مهتاب الدین زبردست، استاد عبدالحی فرحمند و دیگران را مالقات کردم و چشم

 . بین گردید نشخیره بین من از دیدار آنها رو

موقعیت تعمیر هنرهای زیبا در یک سرک موتر رو ساحۀ علی آباد جانب کوه 

بود، بدبختانه تعمیر در جای خوب قرار نداشت و هم شرایط تعمیر جهت فراگیری 

 . دروس مساعدت خوبی نداشت

با  پوهنتونهای گرانقدر فرهاد و فریاد مرا گفتند که اگر بریاست  هردو پوهاند

پوهاند حمید اهلل امین رئیس پوهنتون کابل امر بگیرم که تعمیر ایشان بروم و از آقای 

عالمه اقبال الهوری را که پاکستانی ها ساخته اند به هنرهای زیبا واگذار شود، وقتیکه 

داخل دفتر رئیس پوهنتون شدیم، رئیس پوهنتون کابل با پیشانی باز موضوع را 

 . ر می تواند نقل مکان نمایدپذیرفت و گفت که فاکولتۀ هنرهای زیبا در آن تعمی

من که از جناب پوهاند صاحب امین چندان خاطرۀ زیبا در یکی از مسایل 

شخصی و اکادمیک نداشتم، ترسیدم که مبادا پوهاند صاحب از وعدۀ خود پشیمان 

شود بناً دست خود را پیش کردم و دست اورا گرفتم و گفتم که قول همین است که 

 . رهای زیبا باشد، وی فرمود، بلی قول استتعمیر از آن فاکولته هن

خوشبختانه موضوع حل شد و اکنون آن تعمیر بدست استادان، اداره چیان و 

 . محصالن هنرهای زیبا قرار دارد

در آن مجلس دو پروفیسور گرامی القدر استاد فریاد و استاد فرهاد، برادرزادۀ من 

 . د استادان پوهنتون هم تشریف داشتندجنید اهلل جان شهرانی و چند نفر از رؤسا و شای
 

این بود خاطرات استاد شهرانی و من مرتضی پردیس، امید است خواننده گان 

بدانند که ما مردم افغانستان در هر جای و هر مملکتی که زیست داریم وطن عزیز ویا 

زادگاه مان افغانستان را از دل و جان دوست داریم و دایم در فکر خدمت به احیاء 

 . فرهنگ وطن می باشیم



 382......               ...............................................................مردی بر سکوی هنر و فرهنگ ابر 

 

 ر در فاکولتۀ هنرهای زیبای تأسیس شعبۀ تیات

 دانشگاه کابل
 

طوریکه خواننده گان محترم درین مجموعه معلومات حاصل ( م1979)تا سال 

نمودند در افغانستان مفکورۀ تیاتر و تمثیل در اذهان هنرمندان و دانشمدان موجود بود، 

ی هم چنانچه عالمه استاد صالح الدین سلجوقی بوقت حکومت شاه امان اهلل خان غاز

 . در کابل و هم در هرات دروازۀ هنر بازیگری را بار اول در تاریخ وطن مان باز نمود

ممثلین وطن مان در آغاز اشخاص مسلکی نبودند ولی استعداد خداداد در آنها 

بمشاهده میرسید، بعدها یک تعداد اشخاص به اشکال قصیرالمدت و طویل المدت 

ی هم در خارج بگونه های فیلوسیپ و کورسهای مستعجل را فرا گرفتند و جمع

مشاهدات در خارج سفر کردند و اندوخته های خویش را در قسمت هنر شریفۀ 

 . بازیگری آوردند

از جانب دیگر از بعضی ممالک دوست متخصصین در رشته تیاتر در وطن ما 

تشریف آوردند که تأثیرات آنها بر هنرمندان ما به شکل مثبت بمشاهده میرسید، 

ه آنها از بیرون می آمدند و به فرهنگ کشور و مردم مان چندان آگاهی چونک

نداشتند، هنرمندان با احساس وطنمان موضوعات تطابق محیطی و خواسته های مردم 

 . مارا با آنها در میان میگذاشتند و بعداً در کارهای عملی می آغازیدند

مکرراً قابل یادآوری میدانیم که در تاریخ پر افتخار هنر بازیگری مرحوم عالمه 

، مرحوم عبدالواحد بهره در هرات «پدر تیاتر»سلجوقی، مرحوم استاد عبدالرشید لطیفی 

و یک تعداد دیگر قابل یادآوری می باشند که در انکشاف هنر تمثیل از آغازگران و 

  .قهرمانان تمثیل بشمار می ایند
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بصورت اکادمیک مانند دیگر ممالک در ( م1979)هنرمندان تیاتر و تمثیل تا سال 

کدام فاکولتۀ تیاتر که در افغانستان وجود میداشت تحصیل نکرده بودند و چنانچه که 

ذکر شد یک تعداد شخصیت ها به شکل مسلکی و تعداد دیگری متکی به استعداد 

  .خدادد کارهای تمثیلی را انجام میدادند

که آقای داکتر عنایت اهلل شهرانی که از تحصیل ( م1978)خوشبختانه در سال 

ماستری در رشتۀ هنر از امریکا به کابل برگشته بود، با سعی و جدیت تمام توانست 

اقدام به تأسیس فاکولتۀ مستقل هنرهای زیبا نماید، چنانچه که بعد از تأسیس شعبات 

آمریت مستقل ارتقاء داده شد که بعداً بصورت مختلف هنر، هنرهای زیبا به شکل یک 

یک فاکولته در کنار فاکولته های دیگر پوهنتون کابل موقف و موقعیت پیدا کرد و 

فارغان شعبات مختلف هنرهای زیبا هر یک منحیث لیسانسه هنر با تحصیالت 

اکادمیک در قطار فاکولته های دیگر بصورت مسلکی در جامعه شناخته میشود، شرح 

 . سیس فاکولتۀ هنرهای زیبا در همین کتاب در فصل های دیگر آورده شده استتأ

در قسمت تأسیس شعبۀ تیاتر در فاکولتۀ هنرهای زیبا طوریکه با داکتر شهرانی 

 : تماس بر قرار شد چنین شرح دادند

من عنایت اهلل شهرانی در کدر فاکولتۀ تعلیم و تربیه منحیث ( م1975)در سال 

کردم، در آن وقت پروفیسور استاد میر حسین شاه خان رئیس دو فاکولتۀ استاد کار می

ادبیات و تعلیم و تربیه بود، در یکی از روزها برایم تیلفون نمود که باید فردا بدفترش 

م، زیرا که میخواهد دو کورس نقاشی و مجسمه سازی را که وبساعت ده صبح بر

از نصاب تعلیمی بدون کریدت مضامین اصلی پوهنتون بشمار نمیرفتند و خارج 

 . تدریس میشد آنرا در زیر ادارۀ فاکولته ادبیات بصورت رسمی شامل بسازد

س های مذکور بدون کریدت را آقایون امان اهلل حیدرزاد بصورت منظم، روک

 . امان اهلل پارسا بصورت مؤقتی تدریس مینمودند
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د جاوید، پروفیسور داکتر سید بهاءالدین مبقرار معلوم پروفیسور داکتر عبداالح

مجروح و پروفیسور حبیب الرحمن هاله از چند سال پیش تا آن وقت در فکر ایجاد 

یک شعبۀ هنرهای زیبا بودند که بدان سبب آقای حیدرزاد را وظیفه تدریس 

 . بکورسهای مذکور دادند

یات را بدست زمانیکه پروفیسور استاد میر حسین شاه خان ریاست فاکولتۀ ادب

گرفت خواست که خواستۀ استادان فوق الذکر جامۀ عمل بپوشد و هر دو کورس را 

 . منحیث کورسهای رسمی بسازد

داکتر شهرانی عالوه نمود که در روز موعود در مجلس آمرین دیپارتمنت ها 

شامل و بعد از جر و بحث ها هردو مضمون در فاکولتۀ ادبیات رسماً بشکل کورسهای 

 . ریدت پذیرفته شدصاحب ک

محترم آقای امان اهلل حیدرزاد منحیث استاد سابقه دار کورسهای مذکور درین 

تحت سرپرستی ( م1975)مجلس نیز شرکت داشت، در همین وقت یعنی سال 

پروفیسور استاد میر حسین شاه، آقای حیدرزاد بحیث استاد مجسمه سازی و عنایت اهلل 

 . ندشهرانی استاد نقاشی تعیین گردید

طی یک رقابت بین استادان پوهنتون ( م1976)داکتر عنایت اهلل شهرانی در سال 

مؤفق به اخذ یک سکالرشیپ فولبرایت به امریکا گردید، وی ضمن آموختن رشتۀ هنر 

و تحصیل پروگرامهای فاکولتۀ هنرهای زیبای یونیورسیتی اریزونا را از شعبات مختلفه 

عد از اخذ سند ماستری در رشتۀ هنر به پوهنتون ب( م1978)جمع و با خود در سال 

آورد، در آن سال بدبختانه رژیم جمهوری محمد داود خان به توسط کمونست ها از 

 . میان برداشته شده بود

داکتر شهرانی در بازگشت بوطن بعد از تحصیالت عالی در رشتۀ هنر بوظیفۀ 

رات جانی آقای امان اهلل سابقۀ خود به تدریس آغاز نمود با تأسف تمام بنابر خط

 . حیدرزاد از وطن خارج و راه هجرت را به پیش گرفت
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اما آقای شهرانی که هنوز راه هجرت را به پیش نگرفته بود در فکر آن بود به هر 

صورتیکه باشد شعبۀ دو صنفه نقاشی و هیکل تراشی را بیک فاکولتۀ مستقل هنرهای 

قابل هنرهای زیبا چندان حساسیت نداشتند و بناً زیبا ارتقاء دهد، اتفاقاً خلقی ها در م

دروازۀ انکشاف دادن و مستقل ساختن شعبات هنری باز بود و باید بصورت جدی بر 

 . آن عمل میشد

اگرچه یک بار مفکورۀ تأسیس دو شعبۀ تیاتر و موسیقی در مجلس آمرین 

ه بود و یک فاکولته ادبیات بحث شد که در آن استاد میر حسین شاه خان تبدیل شد

شخص خلقی باسم محمد طاهر علمی در فاکولته رئیس بود، در ظاهر خلقی ها و 

پرچمی میگفتند که آنها روشنفکر و طرفدار انکشاف فرهنگ می باشند، مگر در میان 

شان اشخاص نادان و بی فرهنگ زیاد بود، چنانچه در همین مجلس ممثلین را بنام 

ذکر کردند که خیلی شرم آور و خارج از « دالک» و موسیقی نوازان را بنام« رقاصه»

دایرۀ تعلیم بود، با آنکه نزد مردم هوشمند هنر رقص و سلمانی گری در ذات خود 

 : قابل احترام است، داکتر شهرانی عالوه کرد

بخاطر اینکه رئیس پوهنتون کابل انجینر عزیز الرحمن سعیدی و داکتر رسول 

یات عالقمند به هنرهای زیبا بود همه موضوعات معاون علمی و رئیس فاکولته ادب

ارتقای هنرهای زیبا را با آنها در جریان میگذاشتم در همین وقت بود که تأسیس 

دیپاتمنت های تیاتر، موسیقی، تعلیم و تربیۀ هنر، عکاسی و تاریخ هنر را به پوهنتون 

 . پیشنهاد کردم و جواب مثبت بدست آوردم

مهای شعبات باال را که از یونیورسیتی اریزونا آورده متذکر باید شد که پروگرا

بودم در آن پروگرامها مطابق روحیه و کلچر مردم مان تغییرات آوردم و ریاست 

پوهنتون همه موضوعات را پذیرفت و رئیس پوهنتون فرمود که حاال دیپاتمنت ها را 

 . اساس گذاشتی باید پرسونل پیدا شود که کورسها را تدریس نمایند
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سپس داکتر نعیم فرحان، زلیخا جان نورانی و استاد عبدالقیوم بیسد را که هرسه 

شان در مطبوعات کار میکردند، دو شخصیت اول الذکر بصورت رسمی نامزد در 

کدر علمی و استاد بیسد بشکل حق الزحمه یی دعوت شدند که آغاز به کارهای 

 . هنری نمایند

شعبۀ تیاتر و داکتر نعیم فرحان را بحیث  زلیخا جان نورانی را بحیث اولین آمر

اولین استاد و هذالقیاس بیسد مقرر داشتیم که به کار آغاز نمایند، ناگفته نماند که 

آقای داکتر نعیم فرحان را بحیث اولین آمر شعبۀ موسیقی مقرر نمودیم، چونکه سابقۀ 

 . طوالنی در مسلک موسیقی داشت

با که قبالً یاد آور شدیم همزمان با تاریخ تاریخ تأسیس شعبات دیگر هنرهای زی

تیاتر می باشد، بدین صورت بعد از زحمات و تکالیف زیاد و طی نمودن دفترهای 

مختلفۀ پوهنتون و تخصیص بودجۀ ساالنۀ چهار و نیم لک افغانی، هنرهای زیبا 

بصورت یک آمریت مستقل بمانند فاکولته های دیگر قرار گرفت، چون استاد شهرانی 

لقی نبود ریاست بفکر آن بود تا کسی را که خلقی باشد آنرا آورده و رئیس آمریت خ

 . مستقل هنرهای زیبا بسازد و نامش را نیز ریاست فاکولته بنویسد

با زحمات زیاد داکتر شهرانی ( م1979)در نتیجه شعبۀ بازیگری یا تیاتر بتاریخ 

می آید و در همین تاریخ شعبۀ  ایجاد گردید و در تاریخ تیاتر یک گام تاریخی بشمار

موسیقی نیز به توسط داکتر شهرانی تأسیس گردید و تاریخچۀ تأسیس شعبۀ موسیقی با 

تأسیس شعبۀ تیاتر پیوند دارد که هردو همزمان به توسط استاد شهرانی تأسیس گردیده 

 . است
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 خاطرات من از هنر دوستی جناب 

 جنرال عبدالرشید دوستم
 

و تالش جنرال دوستم آزادی صفحات شمال را از  سعیوقتیکه مجاهدین به اثر 

افراد . دست کمونستان افغانستان شنیدند، خیلی ها خوش بوده و مورال شان قویتر شد

جنرال دوستم سپس کابل را در تصرف آورد و چون آزادی را به نفع حزب جمعیت 

کابـل را وا گـذاشت و بعـد از آن اسالمی اعـالن نمـوده بود به احمد شاه مسعود 

 . صبغت اهلل مجددی و برهان الدین ربانی بمقام ریاست جمهوری اسالمی تکیه زدند

جنگ های خونین اندر میان گروه های مجاهدین روز بروز انکشاف میکرد و از 

استادان فاکولتۀ هنرهای زیبا که این نگارنده مرتضی . کشته ها پشته های ساخته بودند

یس یکی از آنها بودم هر یک به هر طرف به پناه رفتند، من با دوستانم سخت پرد

پریشان بودیم که چه کنیم و به چه وسیله از دست اخوانی های کم تجربه و بی 

 . احساس در مقابل هنر و هنرمند و حتی بدبین در این رشته خود ها را برهانیم

بسیار خلص آنرا به حکایه باالخره به یک ابتکار دست بردیم که اینک بصورت 

میگیرم تا هموطنان مان بدانند که در کشور عزیز و دوست داشتنی مان کسانی را 

داریم از زیر دل به هموطنان عالقه دارند و سرفرازی مردم افغانستان را آرزو داشته و به 

 . خاک وطن عشق می ورزند

نرمندان بوده باید دینی را که از محترم جنرال عبدالرشید دوستم بر سر من و ه

 . درین جا توضیح نمایم و اگر نگویم پیش وجدان خود خجالت خواهم بود

جنرال عبدالرشید دوستم یکی از بزرگترین خدمتگاران فرهنگ در افغانستان 

 : است، با دالیل ذیل
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در حریم پاک پوهنتون کابل که یگانه مرکز بزرگ اکادمیک و یگانه محل 

های مجاهدین باهم در جنگ بودند و پوهنتون کابل در  تعلیمات عالی بود، تنظیم

آتش و خون قرار داشت، هر کسی در هر جایی در پی یافتن پناهگاه بودند، ما چند 

نفر از هنرمندان و استادان بفکر آن شدیم که نزد نمایندۀ محترم جنرال دوستم باسم 

شهکار یکدم راه  اشرف شهکار رفته و عرض حال نمائیم، این رفتن ما در نزد جناب

 . های خوشبختی و نجات از بلیات کشت و خون را بما باز کرد

بود من مرتضی پردیس با دوستان گرامی که  (میالدی 1992)فقط ماه مارچ 

استادان عالیقدر فاکولته هنرهای زیبا بودند چون صدیق ژکفر، کامران حنفی، اشرف 

و نفر دیگر در دفتر جناب شهکار ، سید فاروق فریاد، زمری شیرزاد و یکی دانځورګر

بودیم که فرمان بسیار دلپسند و خوش جنرال دوستم را حکایت کرد و گفت که از 

آثار شما  استادان اینک به امر جناب جنرال صاحب دوستم در مکروریان یک نمایش 

 . ترتیب میدهیم

اری در افغانستان معمول بود که تابلوهای هنرمندان را مردم و جامعۀ ما خرید

نمیکردند، گویا اینکه اوالً مردم مان از نگاه وضع اقتصادی ضعیف و ثانیاً جامعۀ 

افغانستان در زیبایی شناسی عقب مانده بودند، چونکه سویۀ تعلیمی هموطنان عزیزمان 

پائین بود و حکومت ها در پی فرهنگ و انکشاف آن نمی پرداختند، بناً مردم بیچاره 

چه های هنری معلومات نداشته و بمعنی آن پی نمی در خصوص خرید و فروش پار

 . بردند

مگر این راه را بار اول جناب جنرال دوستم باز کرد و به امر او از هر یک ما 

هنرمندان تابلو ها را به پول بسیار مناسب خریداری نمودند، بطور مثال یک تابلوی 

بقیمت بلند خریدند و  را که صحنۀ بسیار هیجان انگیز بزکشی بود انځورګراشرف جان 

 . هکذا از هریک هنرمندان دیگر پارچه های هنری شان را با تهیۀ پول بدست آوردند
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مهمترین افتخار دیگری را که جنرال دوستم بما بخشید آن بود که شخصاً 

خودشان با بیانیۀ بسیار عالی و تشویق بی حد و اندازه نمایشگاه را افتتاح و نوار را 

تماشا چیان را اجازه داد تا تابلوهای زرین هنرمندان کشور مان را  بدست خود برید و

 . از نزدیک مشاهده نمایند

از اینکه جنرال صاحب دوستم به هر یک از ما که با فامیل ها بودیم خانه ها را در 

مکروریان داده و تابلوهای مارا خریداری کرده بود گمان کرده بودیم که از این زیاده 

را هرچه خواسته بودیم وی باالتر از آن را بما عنایت فرمود، خصوصاً تر چه کند، زی

 . که ضامن امنیت ما با لطف های بی پایان خود بعد از حضرت خداوند بود

در ختم روز افتتاح یکباره ما هنرمندان را در گوشه یی از سالون نمایش نقاشی ها، 

خص مؤظفش هدایت داد جنرال صاحب دوستم با احترام بسیار زیاد خواست و به ش

که پول نقد جهت رفاه و اباته و اعاشه به هر یک از ما بدهد، چه صحنه یی بود بندل 

 . های هزار افغانیگی را به حدی به هریک از ما داد که در جیب های مان جای نمی شد

من کلمات باال را از روی احساسات و مبالغه نمیگویم، بلکه حقیقتی است انکار 

پول کمکی و بخششی بسیار زیاد بود و با این قلم ناقص نمیتوانم مقام  ناپذیر، این

 . سخاوت، مردانگی و هنردوستی جنرال صاحب دوستم را بیان نمایم

بیاد دارم روزی که جناب استاد شهرانی فرمود که باری بمزار شریف رفته و دو 

 . صحنه را بچشم سر مشاهده کرده بود

شته یی که بودند در مزار شریف زیر حمایۀ خود اول ده ها هنرمند را در هر ر

قرار داده که یک صحنۀ آن را استاد در خاطرات دورۀ کمونستان گفته بود، دوم 

چیزی را که شفاهی فرموده بود که در آن وقت ها یک واقعۀ جنگ بین اوزبیکستان و 

اید در تاجیکستان رخ داده بود و هزاران تاجیکستانی در افغانستان هجرت کرده و ش

حدود پنجاه هزار نفر در مزار شریف نزد جنرال دوستم پناه برده بودند، استاد شهرانی 

گفت که در آن وقت با جنرال دوستم آشنایی نداشت ولی جنرال دوستم دانسته بود 
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که وی تعلیم یافته و باز از امریکا آمده است وی را رئیس توزیع کمک مالی به 

 -ستاد شهرانی عالوه فرمود که ملیون ها افغانی را یکتاجیکستانی ها مقرر نمود، ا

یک بدست رئیس فامیل ها بدست خود رسانید و تاجیکستانی ها دست ها را بلند 

میکردند و بدرگاه خداوند دعا مینمودند که خداوند تخت و بخت دوستم را برقرار 

 . داشته باشد

به ناموس مردم  همچنان گفتند که جنرال دوستم امر کرده بود که اگر کسی

تاجیکستان تعرض ویا بی احترامی نماید از اعدام گرفته تا حبس و جریمه بر سرشان 

از آن بود که مردم تاجیکستانی در مزار شریف در نهایت  درجه . اجرا خواهد شد

 . آرامی ایام هجرت خودرا سپری نمودند

دانه مارا یاری پول های هنگفتی را که جنرال دوستم بما ارزانی نمود و سخاوتمن

داد، آن پول ها در ایام بدبختی، بیچاره گی و آواره گی بمنزلۀ آب حیات بود و این 

اگر بگویم که جنرال عبدالرشید . الطاف اورا هرگز شخصاً فراموش نخواهم کرد

دوستم عالوه از اینکه یک جنرال خدا داد در امور عسکری و نظامی و شخصیت شهیر 

ست که همه گان آنرا تصدیق مینمایند، ولی باید بگویم در آن مسلک است چیزی ا

که هنر  دوستی و  دانش او در امور فرهنگی بمن چنین جرئت میدهد که بگویم که 

وی مقام یک داکتر را در تحصیل هنر دارد چونکه دیدید و خواندید که در سطور باال 

 . چه چیزها را بدون گزافه و دروغ نوشم

این گفته ها فقط شمه یی از کارهای اوست، مزار شریف از هنرمندان پر شده بود 

و دوران سلطان حسین بایقرا را در هرات بیاد می آورد، چه کنیم که مجاهدین به نام ما 

همه را ویران کردند و بدتر از آن طالبان خون آشام تندیس های با عظمت بامیان را 

 . بزمین انداختند

قابل یادآوری است که جنرال عبدالرشید دوستم بعد از اینکه نمایشگاه ما 

هنرمندان را افتتاح کرد و تحفه های نقدینه را بما لطف کرد از همان نمایشگاه با قوۀ 
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امنیۀ خویش جانب چار آسیا به جهت آشتی دادن آقای ربانی و احمد شاه مسعود با 

ین کشت و خون بمدت کوتاه جلوگیری گلبدین حکمتیار رفت و چنانچه از بزگتر

نمود و اینک کار جنرال صاحب دوستم به این معنی است که او میخواست صلح را در 

 . مملکت پیاده بسازد

اگر داستان های الطاف و کاروایی های نیک جنرال صاحب دوستم را به مردم 

بسازم اما همینقدر افغانستان از طریق این اوراق به حکایه بگیرم باید ده ها ورق را پر 

میگویم که در هنر دوستی جنرال صاحب دوستم، شخصیت ممتاز و یکتای زمانه 

 . است

گفته شد که جنرال صاحب با پیشانی باز رفتن هنرمندان را به مزار شریف موافقه 

کرد و حتی تشویق نمود که بروند، در کنار آن در کابل به یک تعداد اشخاص دیگر 

گر خواسته باشند که در یک جای امن حیات بسر ببرند همۀ و هنرمندان گفت که ا

شان میتوانند به والیت فاریاب تشریف ببرند و قوای امنیت جنبش ملی اسالمی آنها را 

 . حمایه خواهد کرد و نان و خانه و لباس برایشان داده میشود

انند ما هنرمندان محدود که استادان فاکولتۀ هنرهای زیبا بودیم در مکروریان بم

خانۀ خود حیات بسر می بردیم و همه در فکر آن بودیم که کی خداوند آرامش را در 

وطن ما خواهد آورد، زیرا اگرچه ظاهراً به همت جنرال بزرگوار وطن جناب جنرال 

صاحب دوستم آرام بودیم، ولی در بارۀ وطنداران خود، مملکت خود و مخصوصاً در 

نین جریان داشت فکر میکردیم و کدام حریم پاک پوهنتون کابل جنگ های خو

 . انسان بی احساس خواهد بود که در آن حال از چشمش سیل خون سرازیر نشود

گفتند کتابخانۀ مرکز پوهنتون، کتابخانه های فاکولته ها همه در آتش میسوخت 

یا اینکه کتب قیمتی دزدی میگردید و در ممالک خارج بفروش میرسید، یادداشت 

 . سوابق مأمورین و اعضای تدریسی همه از بین برده میشدهای استادان، 
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باالخره در جمع دوستان این کمینه از طریق پاکستان و اقامت مؤقتی در آن دیار 

به امریکا پناهنده شدم و الحمد هلل بجز دوری از وطن مشکلی بزرگ وجود ندارد، 

مصروف می باشم،  اوالدها را وادار به فراگیری تعلیم کردم و خودم بکارهای هنری

 . ببینم که خداوند چه قسمت را بما ارزانی میفرماید

در خاتمه باید بعرض برسانم که هرچه را نمایندۀ جنرال دوستم از زبان جنرال 

مذکور وعده داده بود همه را با وفاداری تام ادا نمود و شخص خود شهکار از 

نی بنویسم، وی جوان شخصیت های ممتازی بود که توصیف اورا نمیتوانم به آسا

فرزانه، فرهیخته و وارسته بود که هنرمند شناس، با وفا و مهربان در بین همۀ ما استادان 

 . معرفی شده و نزد همه صاحب قدر و مقام عالی داشت و دارد

خبر شدیم که آن دوست مهربان و دوستداشتنی جناب اشرف جان شهکار در 

ی به نفع مردم افغانستان آغاز نموده است و امریکا تشریف آورده و به فعالیت فرهنگ

 . از پیش آرزو دارم کامیابی هایش را درین راه مقدس بیش
 

 با احترام

 مرتضی پردیس  

 سابق استاد فاکولتۀ هنرهای زیبا دانشگاه کابل

 میالدی 2116نیویارک،  -راچستر
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(A diary on convas, by Shansab Pardais, USA, 2111)  
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(A dairy on Cnvas, by Shansab Pardais, USA, 2111) 
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 شهرانی . ع  تألیف« صورتگران معاصر افغانستان»اقتباس از کتاب 
 

 

 غالم مرتضی پردیس
 

 

غالم مرتضی پردیس ولد غالم سرور خان در     

در والیت ننگرهار دیده به جهان ( م1941)سال 

می کشاید، بیاد این نگارنده می آید که مرتضی 

پردیس در فاکولتۀ هنرهای زیبا منحیث شاگرد 

اینجانب قرار داشته و از جوانان بسیار جدی و 

 . نیکو کار بوده به هنر نقاشی عشق خاص داشت

دارای لیاقت هنری  و ون جوان با استعدادوی چ   

بود، از آن سبب بعد از فراغت از فاکولتۀ هنرهای 

 . زیبا منحیث استاد در فاکولتۀ مذکور مقرر گردید و در تدریس خود کامیاب بود

روش نقاشی های پردیس اساساً ریالیزم و در کنار آن کارهای ابسترکت و    

امپرسیونیزم را نیز بکار میبرد، تابلو های پردیس زیبا و دلکش است، بعضی تابلوهای 

 . وی پورتریت های شخصیت های برجستۀ کشور و تاریخی می باشند

خلی افغانستان به پردیس بمانند دوستان و هم مسلکان دیگر خود از مشکالت دا   

ستوه آمده و در پاکستان هجرت کرده و سپس با اوالدۀ خود به امریکا رفته و فعالً در 

و قرار معلوم کارهای زیادی را بعد از آمدن . شهر راچستر نیویارک حیات بسر می برد

 . به امریکا انجام داده و نمایشات زیادی را سر به راه کرده است



 411......               ...............................................................مردی بر سکوی هنر و فرهنگ ابر 

یشات هنری در افغانستان سهم فعال داشت و بارها صاحب استاد پردیس به نما    

 . جوایز تقدیر نامه ها شده است

است که بطبع رسیده و مورد استفاده « یک جهان دو سیاست»پردیس مؤلف کتاب     

  (1).قرار گرفته است

 

                                                           
نوشته یی داشتند که از « صورتگران معاصر افغانستان»جناب استاد شهرانی در بارۀ من در کتاب  :تنو - 1

حضور شان متشکرم، جای یاد آوری است که میخواهم در اینجا اندکی از حیات پر ماجرای خویش چند 

 . سخنی را تحریر دارم

گرهار میباشد که از مکتب حکام پدر مرحومم غالم سرور خان احمدزی باشندۀ اصلی سرخرود والیت نن

از روی مسلک وی را منحیث عالقه دار وظیفه دادند و این وظیفه را در . وقت فارغ التحصیل گردیده است

 . دوران محمد ظاهرشاه خان و  محمد داود خان با صداقت زیاد انجام داد

از کار سبکدوش گردید، بعد آخرین وظیفۀ پدرم در بلخاب منحیث عالقه دار بود، با آمدن رژیم کمونستی 

 . از آن در وطن و زادگاه خود رفته بر سر زمین های خود کار میکرد

بوقت حکومت فاشیست و بدنام حفیظ اهلل امین برادرم نادرشاه احمدزی که در چهار آسیا منحیث معلم 

 . ایفای وظیفه مینمود وی را گرفتار نمودند که تا کنون از حیات و ممات او درک نیست

پدرم در غم و اندوه وی گرفتار و دایم در غصه و ماتم بسر میبرد، پدرم بعداً که به پاکستان هجرت نموده 

باندهای آدمکش در هر جا شخصیت های مشهور تر را ترور میکردند، یک بار شنیدیم که پوهاند داکتر 

 . شهادت رسانیدند عسید بهاءالدین مجروح را ترور و بدرجۀ رفی

م را که عضویت حزب افغان ملت را داشت تروریست های حزب بدنام ویرا نیز به شهادت چندی بعد پدر

رسانیدند که هنوز غم مفقودی برادرم نادرشاه مرا در غم و اندوه گرفتار کرده و از غمها کم نشده بود که 

دید و حملۀ شهادت پدرم بر سرم فشار قوی آورد و یکدم بر سر قلب و روانم فشارهای زیادی وارد گر

تاکنون که سالها از آن واقعات دلخراش سپری شده بازهم شب ها و روزها بفکرشان هستم و یقین دارم که 

 . با لطف پروردگار ارواح هردویشان در آخرت باهم دیدار خواهند کرد

با احترامیکه بر جناب استاد شهرانی دارم، باید عرض کنم که زمانیکه پدرم در عالقه داری راغ بدخشان 

منحیث عالقه دار ایفای وظیفه مینمود، بندۀ درگاه اهلل مرتضی پردیس در آن عالقه داری راغ بدخشان تولد 

شده ام، بناً زادگاه من سرخرود ننگرهار نبوده بلکه راغ بدخشان می باشد و از آن است که بدخشان و 

 (مرتضی پردیس. )بدخشانیان را بسیار دوست دارم
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 شهید اولسوال غالم سرور خان احمدزی            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شهید نادرشاه                                                             
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 استاد مرتضی پردیس، استاد غالم محی الدین شبنم غزنوی و : از راست

 آقای شفقت محمود وزیر اطالعات و کلتور زمان نواز شریف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مرتضی پردیس، شبنم غزنوی، عنایت اهلل شهرانی : از راست
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 استاد عبدالکریم رحیمی، داکتر عنایت اهلل شهرانی، : ایام هجرت از راست به چپ

 استاد مرتضی پردیس و استاد شبنم غزنوی 
 

 

 استاد عبدالکریم رحیمی، استاد شبنم غزنوی، داکتر شهرانی : از راست
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 سالم آباد پاکستان ستان در حال هجرت و غربت در شهر اهنرمندان افغان

 بلند کرده اند تا جامعۀ افغانستان را از مصیبت های  (ج)دست ها را بدرگاه خداوند

 . جنگ، آواره گی و بدبختی ها نجات بدهند

استاد شبنم غزنوی دو دوست دیرین و استادان  و استاد شهرانی: در طرف چپ

 . سابقه دار در افغانستان دیده میشوند
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، صدیق ژکفر، کامران احمدی،  ورگرځاناشرف : تاح نمایشگاه هنرمندان افغانستانجریان افت

 عبدالکریم رحیمی، مرتضی پردیس و شیر باشی زاده 

 اطالعات و فرهنگ نمایشگاه را افتتاح میکنددر حالیکه آقای شفقت محمود وزیر 

 سالون آرت کونسل دولتی اسالم آباد : محل نمایش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ارشاد حقانی وزیر اطالعات و فرهنگ خاطرات خود را از نمایشگاه استادان فاکولتۀ هنرهای 

 در دوطرف وزیر آقایون جمال شاه و مرتضی پردیس . زیبای پوهنتون کابل می نویسد
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   گرد همآیی استادان هنرهای زیبای پوهنتون کابل، در اسالم آباد

فرزند )نورالدین نقاش پاکستان در پشاور، صدیق ژکفر، قمرالدین چشتی، فوالد : از چپ

، غالم ربانی رنگین، استاد حسن پاوند، مهتاب الدین زبردست، استاد (ورگرځاناشرف 

 عبدالواسع رهرو عمرزاد، مرتضی پردیس و شیرزاد پردیس   ،کاووس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جمعه بازار، اسالم آباد  ،معرفی فرهنگ افغانستان به پاکستانیان و جهانیان

 و صدیق ژکفر ورگرځانکریم رحیمی، مرتضی پردیس، اشرف 
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ارشاد حقانی وزیر اطالعات و فرهنگ دورۀ بینظیر بوتو و جمال شاه رئیس : از راست

 ( هنرمند چند بعدی)هنرکدۀ اسالم آباد پاکستان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جمال شاه رئیس هنرکدۀ اسالم آباد با ارشاد حقانی وزیر اطالعات و فرهنگ : از راست

   دورۀ بینظیر بوتو و استاد عنایت اهلل شهرانی 
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 ارشاد حقانی و جمال شاه در یکی از نمایشگاه ها : عکس طرف راست

 مرتضی پردیس با شاگردانش در اسالم آباد : عکس طرف چپ

 اسالم آباد  -مرتضی پردیس در نمایشگاه واقع اپاره بازار
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 داکتر عنایت اهلل شهرانی، استاد پوهنتون بین المللی اسالمی اسالم آباد و مستشار تعلیمی 

 رابطۀ عالم اسالمی، در حال تماشای نمایش نقاشی استادان هنرهای زیبا در پاکستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مرتضی پردیس در حال تعارف چای به استادش داکتر شهرانی، اسالم آباد
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 مرتضی پردیس با داکتر شهرانی 

 میالدی، ایالت پنسلوانیا، امریکا 2113

 م، پنسلوانیا، امریکا2113 ،ضیاء فضلی و پردیس، داکتر شهرانی امید
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 مرتضی پردیس با داکتر شهرانی 

 مرتضی پردیس، داکتر شهرانی، ضیاء فضلی 

 م، پنسلوانیا، امریکا  2113
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 ک در رشتۀ هنر رپردیس، فارغ یونیورسیتی بفلو نیویاتهمینه 
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 امید پردیس، هنرمند، نقاش و موسیقی نواز 
 

 

 امید پردیس در نمایشگاه نقاشی اش در شهر شیکاگو 
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 سامید پردی
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 در خانۀ غربت، پاکستان 

 از راست شادروان استاد غالم محی الدین شبنم غزنوی و مرتضی پردیس 

 در منزل استاد شبنم، اسالم آباد 
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 ( طرف راست)دوست نهایت گرامی مؤلف، پروفیسور استاد اکبر سالم 
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 پاکستان  -مؤلف کتاب، مرتضی پردیس در ایام هجرت، اسالم آباد
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 حسن ختـام
 

 :  اندر باب استاد حنیف شبگرد

یکی از فارغان فاکولتۀ هنرهای زیبا، بعداً استاد مضمون هیکل  شبگرداستاد حنیف 

 . تراشی در آن فاکولته ایفای وظیفه نموده است

حنیف شبگرد در جملۀ استادانیکه در پاکستان هجرت کرده بودند وی نیز استاد 

 . اکنون در کشور کانادا مقیم استمدتی با ایشان در اسالم آباد بسر برد و 

ه طالیی اکنون در کشور کانادا شبها این شخصیت برازندۀ وطن و این هنرمند پنج

 . ها را با نقاشی صرف مینماید و از شهرت زیاد برخوردار استزوو ر

من راقم این کتاب مرتضی پردیس در یکی از وقت ها بعد از دریافت شمارۀ 

تیلفون حنیف جان شبگرد یا برادر نهایت عزیز و هم مسلکم در تماس شدم گفت که 

 . با نقاشی و کارهای هنری بسیار مصروف است

ضمن صحبت برایش عرض کردم که قصد دارم در بارۀ استاد شهرانی یک کتاب 

ه در قسمت انکشاف و ترقی دادن فاکولتۀ هنرهای زیبا خصوصاً مؤسس بنویسم، چونک

شعبات تیاتر و موسیقی و کارهای فرهنگی در کشور عزیزمان کارهای بنیادی را انجام 

 . داده است

حنیف جان شبگرد یا آن برادر نازنین نه تنها از پالن من تقدیر و تأیید نمود، فرمود 

ف می باشم بآنهم یک عکس پورتریت استادم که اگرچه در ترسیم پورتریت ضعی
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جناب شهرانی صاحب را برایم بفرست که چهرۀ محترم شان را بروی کانوس ترسیم 

 . نمایم، ولی خواهشمندم که این افتخار مرا به کسی نگویی

جواب حنیف جان شبگرد این است که چطور می توانم آفتاب را با انگشت پنهان 

و دارای خصوصیات خاص است که بیننده گان و  نمایم کارهای او بحدی عالی

 . هنرشناسان را به حیرت فرو میبرد

گذاشته، « نادان»ناگفته نباید گذاشت که حنیف شبگرد اکنون تخلص خویش را 

شاعر بلند پایه، آوازخوان و موسیقی نواز بلند آوازه است، دخترک نازنین او آبی جان 

 . در طبله نوازی شهادتنامۀ ماستری دارد

چند نمونۀ کارهای حنیف شبگرد یا هنرمند واالگهر و پنجه الماسی را جهت حسن 

اختتام در ختم این کتاب می آورم تا خاطره یی باشد که من و دوستان هنرمندم بدان 

 . افتخار نمائیم
 

 التوفیقو من اهلل 
 

 یسضی پردـمرت
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 پورتریت داکتر عنایت اهلل شهرانی 

 به نقاشی استاد حنیف شبگرد
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 پورتریت دیگر داکتر عنایت اهلل شهرانی 

 به نقاشی استاد حنیف شبگرد 
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 ورتریت پوهاند سید فاروق فریاد پ

 نقاشی از هنرمند واالگهر استاد حنیف شبگرد 
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 پورتریت مؤلف کتاب مرتضی پردیس 

 هنرمند پنجه طالیی حنیف شبگرد  از نقاشی
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 پورتریت داکتر محمد نعیم فرحان 

 هنرمند بلند پایۀ وطن استاد حنیف شبگرد  از نقاشی
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 پورتریت سید خادم قبادی

 هنرمند چیره دست استاد حنیف شبگرد از نقاشی 




	Shenasnama new
	Fehrest New
	Dr, Shahrani, New updated, 1st August 2020



