
نصیرمھرین
                                     

نقاشان آواره                                           
قسمت پنجم                                                

بانو فتانھ بکتاش عارفی                                

    
در این قسمت بھ معرفی یک تن از عزیزان حوزۀ نقاشی می پردازیم کھ مبتکر است  و روزگار دیده.

سخن صریح دارد و درد ھایش را از ناھنجاری ھا با وضاحت درمیان می گذارد
*                                                       

ً از طوفان و ) گانھ اثر قدیمی مھ (فتانھ بکتاش. یبازھم یافتن یک کار کھنھ ام از بین فایل ھا" کھ اتفا قا

ً سالم بدست آمده است در. این نقاشی ام را بدون کمک کدام استاد. گل والی جنگ در افغانستان، نسبتا

 سالگی ام، زمانی طراحی نموده ام کھ اساسات اکادمیک پورتریت سازی واستفاده درست12-11حدود 

از رنگ آبی یا آب رنگ را تا آنگاه نمیدانستم. ما خو از این ھنر- مُـنـَر، بھ جز نقصان مال وخطر جان

بال(کدام خیری ندیدیم ھرچند کھ حتی درکاپی کردن امضای بنده خدا وانا بوده ایم، اما اـق امیتاب) ھم ـت

بلند تمام امیتاب بچن ھای ھنر پرور دنیا بھ خصوص از کشور قدردان وھنرپرور خودم دربلندای بلندی

ھا باد."
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زندگینامھ ھنرمند

 
ولد  عارفی مـت عارف  رزند محـمد  عارفى ـف تاش  تانھ بـك شوربازار-  استاد ـف ابل گذر  شھر ـك ناحیھ اول 

ند   گر و ھنرـم گاره  قاش ، ـن ستان، ـن اشی افغاـن سبک در ھنرنـق صاحب  ظران  ازصاحب ـن شده ،  شناختھ 

ـاشی ـسم ، نـق ـنر ریالـی ـیک ـھ ـنش اکادـم ـرصھ آفرـی دست واال درـع دارنده  ـستانی  ـقاش زن افغاـن ـین ـن اوـل

، برنده جوایز و دستاورد ھای درخشان ھنری ، داوری  ھنر نقاشی  و کرتیک علمی پورتریت، تدریس

گالری گی ھـنری ،  ھای فرھـن ھاد  رھبری ـن مدیرت و  یک جـدید ھـنر،  گذار روش و تکـن یھ ، بنیاـن  وآتـل

 دارنده ـمھارت در فن گراـفیک نقاشی ھندسیزم، متخصص ترمیم و ـمرمت آثار و نقاشی ھای قدیمی ،

ھای کـمپیوتری، قاب وتـصاویر، مـھارت  دیـزاین ، الستریـشن، تخـصص در بـزنس و دیـکور دیـزاین 

.  و وبسایت دیزایننگ دیجیتل آرت
نقاشی سبک و تکنیک در

نقاشی ھا و تابلو با مستفید بودن از استعداد خاص در بعد ھای متعدد ھنر آفرینی؛ استاد عارفی آثار، 

  نموده کھ ھرکدام بھ اساس  ژانرھای مختلف ھنری زیبا نگاری  را در کتگوری ھا و ھای بیشماری

 و یا کاربرد مواد و وسایل ھنری بھ مجموعھ ھا یا کلکسیون ھای مجزا از ، سبک ، تکنیک موضوع 

سبک ھم  جادگر  بوده و مبـتکر و اـی سم  ھای او ریالـی اشی  سبک ـعمده نـق اند .  شده  ندی  گروپ ـب تنـظیم و 

. است انفرادی خودش بھ نام ھندسیزم نیز

 و پورتریت ( پورتره) ھای او متاثر از واقعیت ھای مـحیط و محتوای بـیشترینھ تابلو ھای فیگوراـتیف
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زندگی انسان ھا بھ خصوص زندگی زنان است ، او کار ھا و مجموعھ ھای از منظره و طبعیت بیجان

اکادمیک و استعمال متناسب  کاربرد تکنیک ھای پر قدرت طراحی  نیز داشتھ کھ با دید دقیق ھنری،

 رنگ آبی ، رنگ روغنی ، با استفاده از مواد ھنری چون ترکیب رنگ و ظرافت کاری ھا تکنیکی 

شده پنسل ، زغال ( سیاه قلم) ، نوک آھنی ( رنگ و مداد فلزی) ، اکرلیک و پاستل بھ تصویر کشیده 

 کوالژ ( با استفاده از برش ھای اند . او طبع ھنری اش را در ایجاد مجموعھ ھای مختصری با روش

 و ابسترکت نیز آزموده کھ ھرکدام بازتاب دھنده ویژه گی کاغذ ھای رنگھ) ، میناتورشرقی- خراسانی

ھا و زیبایی ھای منفردانھ خودشان اند.

                                           
تـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصیالت

ـگى ـمد میمـن ـنرى غالم مـح ـارستان ـھ ـاشى نـگ ـخش نـق سالھ ـب سھ  عارفی دوره  اخذ استاد  رابا  ـابل   ـک

درسال درجھ اول  /شھادتنامھ  نامھ  راغت1983  گواھـی عد از ـف است . ـب رسانیده  ایان  بھ ـپ عالی   سھ   از لـی

عھ بـلخی ابل راـب این ـمرجع  ـک کھ از  شده  ابل  شگاه ـك ھای داـن نر  فاکولتھ ـھ شامل  سال (   سند1987 در   (

 و درجھ اول در تمام سمستر ھاى  فیصدی نمرات  با بلند ترین تحصیالت عالى اش را در رشتھ نقاشی

دپلوم ی را در رشتھ نقاشى از كالج بھ دست آورده است، ایشان  تحصیلى ( شایستھ امتیاز کدر علمی ) 

یا دگری تـحصیالت  ایجوكـیشن داـیركت اسی ارشد  ھای  ومدرک کارشـن رشتھ ـھنر  ـماستری اش را در 

. است  كشور آمریكا نیز بدست آورده  اکادمی آف آرت یونیورستی زیبا از
زندگی در أفغانستان

نسبت داشتن استعداد چشم گیر فطری درھنر ھای تجسمی، از آوان کودکی بھ کار ھای ھنری مستعد و

برود  بھ مـدرسھ  بوده و قـبل از اینـکھ  شکل و عالقمـند  بھ خـصوص تنـاسبات دقـیق  اشیا و  طـراحی 
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ودوستان اش خانواده  برای  کھ  کرد  ریزی مـی طرح  طوری  چای را  شقاب  جان) وـب یالھ (فـن ساختمان ـپ

بازی ، ریح و  شتر از تـف ساالن اش او بـی ھم  گر اطـفال و  فاوت ازدـی بود. مـت کردن حـیرت آور  اشی    نـق

یا اشاره  با  جاده ی ـمزین  تواتر  بار و ـم بار  کردن  ستھ و از ـنقش  ین را ـخوبترین سرگرمی داـن روی زـم

چراغ رھنمای ترافیک ھرگز خستھ نمی شد، در بسا مواقع او برگ ھای سبز را از ساقھ گلھای آفتاب

پرست رستھ در حویلی منزل شان جدا کرده وتوسط آن ھم طراحی و نقاشی ھای را روی دیوار حیاط

مانع ھا  خوبی آن نقـاشی  دیوار،  رنگ آمـیزی  کردن  درھم وبـرھم  باوجود  کھ  می بـست  شان نـقش 

می،  سال تعلـی ستین  درسی نـخ ساعت  ین  تب، در اوـل شمولیت در مـک عد از  شدند. ـب شدن اش مـی سرزنش 

نقاشی کردن متناسب از یک خوشھ انگور با برگ و ساقھ آن حیرت و تحسین فزاینده آموزگار اش را

 استعداد سرشار او در نقاشى سبب گردید تا در ھمان آوان طفولیت یكى از نقاشى ھایش ھم فراھم آورد.

شمولیت در نـگارستان ـھنری میمـنگی عد  زگردد. ـب اپان نـی ستیوال ـھنرى اـطفال در ـج جائزه ی از ـف رنده  ـب

کارھای درخشان او، بخصوص طراحی کابل بھ زودی از شاگردان ممتاز و پیشتاز آنجا محسوب شده، 

  و مسوولین و پورتریت ھای خارق العاده اش تحسین استادان ھای با تناسب فیگوراتیف ( پیکرانسان) 

ارستان شھرت و اداری نـگ سترش  سبب ـگ موده ،  اصل ـن نر وزارت فرـھنگ را ـح است ـھ گی و رـی  میمـن

استعداد او تا سطح اجتماع شده وسبب شد تا طیف وسیع از مردم او را بھ عنوان با استعداد ترین نقاش

. کنند خوردسال شناختھ وشماری ھم بھ خود حق میدادند تا او را رسام نابغھ خطاب

                              
عھ الف ساینس لـیسھ عالی راـب الی دوازدھم لـیسھ (دبـیرستان) را شاگرد ـبخش  دھم  تانھ از صنف  استاد ـف

 نشر یک مصاحبھ مفصل ھنری از او در پروگرام جوانان رادیوتلویزیون دولتی بلخی کابل بوده است .
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بازی ، ریح و  شتر از تـف ساالن اش او بـی ھم  گر اطـفال و  فاوت ازدـی بود. مـت کردن حـیرت آور  اشی    نـق

یا اشاره  با  جاده ی ـمزین  تواتر  بار و ـم بار  کردن  ستھ و از ـنقش  ین را ـخوبترین سرگرمی داـن روی زـم

چراغ رھنمای ترافیک ھرگز خستھ نمی شد، در بسا مواقع او برگ ھای سبز را از ساقھ گلھای آفتاب

پرست رستھ در حویلی منزل شان جدا کرده وتوسط آن ھم طراحی و نقاشی ھای را روی دیوار حیاط

مانع ھا  خوبی آن نقـاشی  دیوار،  رنگ آمـیزی  کردن  درھم وبـرھم  باوجود  کھ  می بـست  شان نـقش 

می،  سال تعلـی ستین  درسی نـخ ساعت  ین  تب، در اوـل شمولیت در مـک عد از  شدند. ـب شدن اش مـی سرزنش 

نقاشی کردن متناسب از یک خوشھ انگور با برگ و ساقھ آن حیرت و تحسین فزاینده آموزگار اش را

 استعداد سرشار او در نقاشى سبب گردید تا در ھمان آوان طفولیت یكى از نقاشى ھایش ھم فراھم آورد.

شمولیت در نـگارستان ـھنری میمـنگی عد  زگردد. ـب اپان نـی ستیوال ـھنرى اـطفال در ـج جائزه ی از ـف رنده  ـب

کارھای درخشان او، بخصوص طراحی کابل بھ زودی از شاگردان ممتاز و پیشتاز آنجا محسوب شده، 

  و مسوولین و پورتریت ھای خارق العاده اش تحسین استادان ھای با تناسب فیگوراتیف ( پیکرانسان) 

ارستان شھرت و اداری نـگ سترش  سبب ـگ موده ،  اصل ـن نر وزارت فرـھنگ را ـح است ـھ گی و رـی  میمـن

استعداد او تا سطح اجتماع شده وسبب شد تا طیف وسیع از مردم او را بھ عنوان با استعداد ترین نقاش

. کنند خوردسال شناختھ وشماری ھم بھ خود حق میدادند تا او را رسام نابغھ خطاب

                              
عھ الف ساینس لـیسھ عالی راـب الی دوازدھم لـیسھ (دبـیرستان) را شاگرد ـبخش  دھم  تانھ از صنف  استاد ـف

 نشر یک مصاحبھ مفصل ھنری از او در پروگرام جوانان رادیوتلویزیون دولتی بلخی کابل بوده است .



 شھرت بیشتر او در مکتب و اجتماع شده و سبب شد تا مورد تقدیر افغانستان با خانم مینھ بکتاش سبب

  از مدل طرح سکیج ھای سریع چند دقیقھ یی و تحسین خاص مدیریت لیسھ رابعھ بلخی قرار بگیرد. 

ھای شغولیت  یان از ـم یھ زنده و اطراـف کھ تـھ بود  روزمره اش  بانو   شباھتی از  پر  پورتریت  رسامی   

 افضل معلم کیمیا (شیمی) لیسھ رابعھ بلخی در اثنای تشریح کردن درس کھ آنرا از سر شوخی شریفھ

کھ است  تانھ  راموش ـف ابل ـف خاطرات غـیر ـق بود از  ساختھ  ھانی  صورت پـن بھ  صنفی   برعـکس ھای 

دریافت مـجازات بازیگـوشی، زمیـنھ تحـسین و تمجـید ھمـصنفان و تـعدادی از معلمـین آن مکـتب را در

 برایش مھیا ساخت . دریافت جایزه اول و دپلوم افتخاری ھنری از جریان استعداد ھنری داشتن چنین 

مسابقھ سراسری ھنری بین شاگردان مدارس شھر و دانشگاه کابل کھ از طرف ارگان فرھنگی سازمان

سطح استعداد او را در  شتر  شھرت بـی نھ  کھ زمـی بود  خاراتی  بود از افـت شده  اندازی  ستان راه  زنان افغاـن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراھم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماع ـف آورد. اجـت

آزمون تانھ در  خی ـف عھ بـل عالی راـب سھ  گی کـابل و لـی راغت از نگـارستان ھـنری غالم محـمد میمـن عد ـف ـب

کھ اشتراک ـنـموده  فاکولتھ (داـنـشکده) فارـمـسی کانکورعمومی داـنـشگاه ـکـابل  موفقیت او در  سبب   

کھ ردید  ارماکولوژی ) ـگ نر، از تحـصیل در (ـف رشتھ ـھ ادامھ تـحصیل در  بھ  وافر  داشتن عالقھ  سبت   ـن

سال ( رشتھ شد. در  فاكولتھ ھنـرھاى زیـبای دانـشگاه كـابل  شامل  سند1987 فارمـسی منـصرف و   (

مام درجھ اول در ـت مرات اعـلی و  اخذ ـن با  شگاه كـابل  ھای داـن فاکولتھ ھـنر  عالى اش را از  تحـصیالت 

برای شایـستگی او بدون تـردید را  یک امتـیاز  این تـفوق،  کھ  دست آورده  بھ  ھاى تحـصیلى  سمـستر 

آورد، مگر متاسفانھ موجودیت عقده ھای وخیم از رقابت ھای ناسالم درکدرعلمی دانشگاه کابل فراھم 

زھر حـسادت  نژادی و زن ، طغـیان  سیتی ،  جی جـن ضات راـی مذکر، تبعـی شماری از ھنرمـندان جـنس   

ایدیالوژیکی فاکولتھ ستیزانھ ، قـیودات فـکری و تبعیـضات  جو و فـضای اداری و تدریـسی  حاکم در   

ھنرھا و دانشگاه کابل سبب انکار از تفویض امتیاز كدرعلمى برایش شد . درفرصت دیگر با دریافت

 ( متخصص جوان ھنر وفرھنگ مجوز رسمی تقرر از وزارت کار وتامینات اجتماعی وقت، بھ صفت

بھ  کامھ )  خود  عدادی از  اما ـت شد  ستان مـعرفی  دولتی افغاـن زیون  رادیو تلوـی سینماتوگرافی  نر و  اداره ـھ

برای حصول  مانع ـتقررش در آـنجا ـنیز شدند .  گان حاکم و استعداد ستیز در آن ارگان انحصاری ھم

حقوق مسلم پایمال شده اش ، استاد عارفی ناگذیرمتوسل بھ مبارزه حق خواھانھ شده و با راجع ساختن

با ـفشار و ـموضوع سرانجام  تا  شد  وقت ـموفق  سنای  ستان و مـجلس  ندان افغاـن حادیھ ھنرـم است اـت بھ رـی  

دخالت آن دومرجع مھم بھ حیث استاد دیپارتمنت نقاشى در فاكولتھ ھنرھا در حاالتی پذیرفتھ شود کھ تا

نوزھم دشمن ـھ نگ  ستیز و فرـھ استعداد  ستیز ،  اصر زن  شماری از عـن ستعد   فرد ـم خالف حـضور    ـم

جامع سایر ـم ونھ در  جا  نھ در آـن با چون او  ،حتی  وھر آن  بوده  شور  گی ـک نری وفرھـن ھای ـھ وارگان   

 شھرت بیشتر او در مکتب و اجتماع شده و سبب شد تا مورد تقدیر افغانستان با خانم مینھ بکتاش سبب

  از مدل طرح سکیج ھای سریع چند دقیقھ یی و تحسین خاص مدیریت لیسھ رابعھ بلخی قرار بگیرد. 

ھای شغولیت  یان از ـم یھ زنده و اطراـف کھ تـھ بود  روزمره اش  بانو   شباھتی از  پر  پورتریت  رسامی   

 افضل معلم کیمیا (شیمی) لیسھ رابعھ بلخی در اثنای تشریح کردن درس کھ آنرا از سر شوخی شریفھ

کھ است  تانھ  راموش ـف ابل ـف خاطرات غـیر ـق بود از  ساختھ  ھانی  صورت پـن بھ  صنفی   برعـکس ھای 

دریافت مـجازات بازیگـوشی، زمیـنھ تحـسین و تمجـید ھمـصنفان و تـعدادی از معلمـین آن مکـتب را در

 برایش مھیا ساخت . دریافت جایزه اول و دپلوم افتخاری ھنری از جریان استعداد ھنری داشتن چنین 

مسابقھ سراسری ھنری بین شاگردان مدارس شھر و دانشگاه کابل کھ از طرف ارگان فرھنگی سازمان

سطح استعداد او را در  شتر  شھرت بـی نھ  کھ زمـی بود  خاراتی  بود از افـت شده  اندازی  ستان راه  زنان افغاـن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراھم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماع ـف آورد. اجـت

آزمون تانھ در  خی ـف عھ بـل عالی راـب سھ  گی کـابل و لـی راغت از نگـارستان ھـنری غالم محـمد میمـن عد ـف ـب

کھ اشتراک ـنـموده  فاکولتھ (داـنـشکده) فارـمـسی کانکورعمومی داـنـشگاه ـکـابل  موفقیت او در  سبب   

کھ ردید  ارماکولوژی ) ـگ نر، از تحـصیل در (ـف رشتھ ـھ ادامھ تـحصیل در  بھ  وافر  داشتن عالقھ  سبت   ـن

سال ( رشتھ شد. در  فاكولتھ ھنـرھاى زیـبای دانـشگاه كـابل  شامل  سند1987 فارمـسی منـصرف و   (

مام درجھ اول در ـت مرات اعـلی و  اخذ ـن با  شگاه كـابل  ھای داـن فاکولتھ ھـنر  عالى اش را از  تحـصیالت 

برای شایـستگی او بدون تـردید را  یک امتـیاز  این تـفوق،  کھ  دست آورده  بھ  ھاى تحـصیلى  سمـستر 

آورد، مگر متاسفانھ موجودیت عقده ھای وخیم از رقابت ھای ناسالم درکدرعلمی دانشگاه کابل فراھم 

زھر حـسادت  نژادی و زن ، طغـیان  سیتی ،  جی جـن ضات راـی مذکر، تبعـی شماری از ھنرمـندان جـنس   

ایدیالوژیکی فاکولتھ ستیزانھ ، قـیودات فـکری و تبعیـضات  جو و فـضای اداری و تدریـسی  حاکم در   

ھنرھا و دانشگاه کابل سبب انکار از تفویض امتیاز كدرعلمى برایش شد . درفرصت دیگر با دریافت

 ( متخصص جوان ھنر وفرھنگ مجوز رسمی تقرر از وزارت کار وتامینات اجتماعی وقت، بھ صفت

بھ  کامھ )  خود  عدادی از  اما ـت شد  ستان مـعرفی  دولتی افغاـن زیون  رادیو تلوـی سینماتوگرافی  نر و  اداره ـھ

برای حصول  مانع ـتقررش در آـنجا ـنیز شدند .  گان حاکم و استعداد ستیز در آن ارگان انحصاری ھم

حقوق مسلم پایمال شده اش ، استاد عارفی ناگذیرمتوسل بھ مبارزه حق خواھانھ شده و با راجع ساختن

با ـفشار و ـموضوع سرانجام  تا  شد  وقت ـموفق  سنای  ستان و مـجلس  ندان افغاـن حادیھ ھنرـم است اـت بھ رـی  

دخالت آن دومرجع مھم بھ حیث استاد دیپارتمنت نقاشى در فاكولتھ ھنرھا در حاالتی پذیرفتھ شود کھ تا

نوزھم دشمن ـھ نگ  ستیز و فرـھ استعداد  ستیز ،  اصر زن  شماری از عـن ستعد   فرد ـم خالف حـضور    ـم

جامع سایر ـم ونھ در  جا  نھ در آـن با چون او  ،حتی  وھر آن  بوده  شور  گی ـک نری وفرھـن ھای ـھ وارگان   



ھنری و کمک جستن از سازمان جاسوسی حکومت وقت (خاد) نیز مسبب سنگ اندازی در راه زندگی 

عاری از وابستھ گی ھای سیاسی اش میشدند.
مھاجرت در پاکستان زندگی   

حار و ھا ، انـت تداوم جـنگ  زمان و  اسى آن  ماعى سـی اسب اجـت نا مـن نق و  ضای مخـت جو و ـف ھایت ،  در ـن

ھا رانی  راکت ـپ جار و  شد. انـف ستان  بھ پاـک شان  خانواده  عارفی و  استاد  ھاجرت  سبب ـم ھاجرت ی    ـم

آمیختھ با زھر آواره گی ھا وتبعید نام دیگری از مشکالت و تلخی ھای زندگی و فرو رفتن در گودال

ربت ھا و ـغ ویتی  بی ـھ ھا ،  نامی  بزرگ و از گـم استمداد جـستن از خـداوند  با  اما خـوشبختانھ  است ؛   

 آوارگي استاد توانست تا نمایشات از آثارش را در پاکستان راه اندازى مبارزه پیگیرانھ با سختى ھاى 

و بین المللى ھمكارى ھای ھنرى داشتھ باشد. نموده و ھم با جمع کثیر از موسسات افغانى، پاکستانی 
 فرهنگ و( ) و فصلنامھ مركز فرهنگى هنرى غالم محمد ميمنگى  (1998 و 1995او در سال ھاى 

شایبھ اش را براى ـحفظ ارزشهــنر این راه خدمات بى  اسیس ـنموده واز  ) را در شھر ـپشاور پاـكستان ـت

ھاى فرھنگى افغانستان جنگ زده و رشد استعداد ھاى نو شگفتھ مھاجران آن کشور بھ انجام رسانید. و

سمعى و ھاى  نر  اكادمى ـھ شاور،  ورستى ـپ باى یونـی ھاى زـی نر  ستتیوت ـھ استاد در اـن صفت  بھ  عالوتا” 

بھ صفت و ھم  بصرى ھنر كده و امینھ دگرى كالج مضامین دراوینگ و رنگ آبى رانیز تدریس نموده 

دولتی و یر  سات ـغ شترین موـس با بـی نری  نر ـھ ست و دیزاـی لی آرتـی ین المـل صندوق  ـب سھ  ند موـس ین  ماـن  ـب

مواد مـخـدرسازمان ـمـلل  ، المـلـلی ـطـفل ، موسـسـسھ یونـیـورستی نـبـراسکا ، اداره انـکـشافی وـکـنترول 

یونیسف ، اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا ، کمیتھ سویدن ، موسسھ جی- تی- زی جرمنی

سرحد پاکـستان ، صوبھ  ایالت  وانات اھـلی  وسعھ حـی سرخ، حالل احـمر، اداره ـت صلیب  اید ،   ، مـسلم- 

 نجا ت بین المللی یا آی آر سی ، اداره      موسسھ اکبار، کمیتھ افیسن فرانس ، چاپخانھ سید جمال الدین

ماین،  پاـکستان ،  ـحفظ مـحیط زـیست نترول  ستان، اداره ـک صلح و اداره انـکشافی افغاـن ھم آھـنگی   اداره 

دیوه ، شماری از مجالت و  صدف ، مجـلھ  سحر ، مجـلھ  خواھران ، مجـلھ  لھ  چون مـج چاپی  شرات   ـن
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ھنری و کمک جستن از سازمان جاسوسی حکومت وقت (خاد) نیز مسبب سنگ اندازی در راه زندگی 

عاری از وابستھ گی ھای سیاسی اش میشدند.
مھاجرت در پاکستان زندگی   

حار و ھا ، انـت تداوم جـنگ  زمان و  اسى آن  ماعى سـی اسب اجـت نا مـن نق و  ضای مخـت جو و ـف ھایت ،  در ـن

ھا رانی  راکت ـپ جار و  شد. انـف ستان  بھ پاـک شان  خانواده  عارفی و  استاد  ھاجرت  سبب ـم ھاجرت ی    ـم

آمیختھ با زھر آواره گی ھا وتبعید نام دیگری از مشکالت و تلخی ھای زندگی و فرو رفتن در گودال

ربت ھا و ـغ ویتی  بی ـھ ھا ،  نامی  بزرگ و از گـم استمداد جـستن از خـداوند  با  اما خـوشبختانھ  است ؛   

 آوارگي استاد توانست تا نمایشات از آثارش را در پاکستان راه اندازى مبارزه پیگیرانھ با سختى ھاى 

و بین المللى ھمكارى ھای ھنرى داشتھ باشد. نموده و ھم با جمع کثیر از موسسات افغانى، پاکستانی 
 فرهنگ و( ) و فصلنامھ مركز فرهنگى هنرى غالم محمد ميمنگى  (1998 و 1995او در سال ھاى 

شایبھ اش را براى ـحفظ ارزشهــنر این راه خدمات بى  اسیس ـنموده واز  ) را در شھر ـپشاور پاـكستان ـت

ھاى فرھنگى افغانستان جنگ زده و رشد استعداد ھاى نو شگفتھ مھاجران آن کشور بھ انجام رسانید. و

سمعى و ھاى  نر  اكادمى ـھ شاور،  ورستى ـپ باى یونـی ھاى زـی نر  ستتیوت ـھ استاد در اـن صفت  بھ  عالوتا” 

بھ صفت و ھم  بصرى ھنر كده و امینھ دگرى كالج مضامین دراوینگ و رنگ آبى رانیز تدریس نموده 

دولتی و یر  سات ـغ شترین موـس با بـی نری  نر ـھ ست و دیزاـی لی آرتـی ین المـل صندوق  ـب سھ  ند موـس ین  ماـن  ـب

مواد مـخـدرسازمان ـمـلل  ، المـلـلی ـطـفل ، موسـسـسھ یونـیـورستی نـبـراسکا ، اداره انـکـشافی وـکـنترول 

یونیسف ، اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا ، کمیتھ سویدن ، موسسھ جی- تی- زی جرمنی

سرحد پاکـستان ، صوبھ  ایالت  وانات اھـلی  وسعھ حـی سرخ، حالل احـمر، اداره ـت صلیب  اید ،   ، مـسلم- 

 نجا ت بین المللی یا آی آر سی ، اداره      موسسھ اکبار، کمیتھ افیسن فرانس ، چاپخانھ سید جمال الدین

ماین،  پاـکستان ،  ـحفظ مـحیط زـیست نترول  ستان، اداره ـک صلح و اداره انـکشافی افغاـن ھم آھـنگی   اداره 
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