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خاطرات من از تأسیس فاکولته
هنرهای زیبای دانشگاه کابل
دانشگاه کابل در آغاز مثل فاکولته طب بصورت علیحده در گوشه
های مختلف کابل تشکیل گردیده بود ،و تاریخ تأسیس آنها به صد سال نمی

om

رسد .اما تأسیس اکادمی هنر قرین عمر هفتصد سال را در افغانستان دارد.
چنانچه بدوره شاهرخ میرزا امپراتـور تیموری در هرات ،میرزا

i.c

بایسنقر فرزند هنرمند او یک مرکز هنری را تأسیس و خطاطان ونقاشان با
استعداد را در آن جمع و کارهای بسیار ارزندۀ را انجام داد.

ra
n

در دوره حکومت سلطان حسین بایقرا یا امپراتور تیموری و وزارت امیر علی
شیرنوایی که او را نابغه بزرگ در ادبیات تورکی اسیای مرکزی می شناسیم،

sh
ah

اکادمی هنرهای زیبا رونق زیادی می یابد که از هنرمندان نامی و شهیر آن استاد
کمال الدین بهزاد ،میر علی هروی و غیره را می توان یاد کرد.

با سقوط دوره حکومت تیموریان در هرات ،هنر؛ هم سقوط نمود

ya
t

ولی تیموریان هند که در رأس آن ظهیر الدین محمد بابرشاه بود و تا زمان
تصرف نادرقلی شاه افشار کابل را ،هنر در افغانستان چندان پیشرفت نه نمود

na

و تیموریان زیادتر توجه خویش را در ساحه هندوستان نموده در جمله دیگر
علوم و فنون یکنوع هنر میناتوری که تاثیرات کلچر هندی در آن دیده می شود

w

w

w

.e

انکشاف کرد.
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در زمان اقتدار احمد شاه ابدالی تا زمان امیر عبدالرحمن به هنر توجه نگردید.
چون امیر عبدالرحمن به کمک و همکاری انگلیس ها بمقام امارت رسید،
بعض ی انگلیس ها در ارگ شاهی کابل به هر وظیفه که گماشته می شدند
وجود داشتند و طبعا آنها به کارهای استخباراتی نیز می پرداختند و تا جایی که
تصور میرود چون در آن دوره ها عکاس ی مروج نبود ،کسانی که به کارهای

om

ممالک دیگر گماشته می شدند اکثرا نقاش ی را میدانستند ،تا در صورت وقوع
حوادث موضوعات و یادگاریهای از صحنه ها را ترسیم نمایند ،چنانچه در دربار

i.c

امیر عبدالرحمن شخص ی بنام داکتر جان گری منحیث طبیب اجرای وظیفه
میکرد ولی در حقیقت یک نقاش زبردست هم بود ،به اثر تشویق وی ،یکتعداد

ra
n

نقاشان خودرو که در افغانستان بودند در ارگ آمدند و فعالیت های زیاد را
طبق راهنمایی های داکتر جان گری انجام دادند ،اگر ما این فعالیت های هنری

sh
ah

دوره امیر عبدالرحمن را جدی تر در محاسبه باندازیم سومین حرکت هنری بعد
از دوره شاهرخ میرزا و سلطان حسین بایقرا محسوب می گردد.

با آنکه هنرمندان زیادی بقرار شواهد بدوره غزنویان وجود داشتند

ya
t

ولی زیر یک نظم و ترتیب کار نمی کرند .ما در تاریخ معاصر افغانستان پیش از
پروفیسور غالم محمد میمنگی چند نفر نقاشان مشهور داشتیم مثل استاد

محمد عظیم ابکم ،فرزند او استا محمد عزیز ابکم ،میر نعمت هللا ،میر حسام

na

الدین ،علی احمد وغیره در زمان امیر حبیب هللا خان به شهزادگان عالوه از

w

w

w

گردید.

.e

مضامین دیگر کورس رسامی توسط پروفیسور غالم محمد خان تدریس می
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اما در وقت پادشاهی امان هللا خان مکتب \"صنایع نفیسه کابل\"
توسط شاد روان پروفیسور غالم محمد میمنگی یا پدر نقاش ی در افغانستان
تأسیس گردید که تمام نقاشان متأخر افغانستان محصول تربیه پروفیسور
مرحوم و اکثریت قاطع شان فارغان مکتب مذکور می باشند (بنگرید کتاب
\"هنر در افغانستان \" تالیف عنایت هللا شهرانی) درسالهای اخیر در پوهنتون

om

کابل در هر رشته علوم فاکولته تأسیس گردید .اما در رشته هنر کدام فاکولته
ای موجود نبود و هنرمندان از آن رنج می بردند و این شکایت در هرگوشه و

i.c

کنار آز زبان هنرمندان بلند می شد.

موقعیت پوهنتون کابل تاریخچه نه بسیارطوالنی دارد .پیش از سال

ra
n

 4691م هرفاکولته در هر گوشه و کنار کابل قرار داشت ،بطورمثال فاکولته
شرعیات در پغمان ،فاکولته حقوق در شاه دوشمشیره بخانه شهیدغالم نبی

sh
ah

خان چرخی ،فاکولته ادبیات در شهر نو کنار سفارت های ایران و ترکیه در
افغانستان ،فاکولته تعلیم و تربیه در سال  4691میالدی تأسیس شده و اولین
رییس آن شادروان پروفیسور استاد غالم حسن مجددی بود در کارته چهار در

ya
t

خانه های سید عباس حاکم و مرحوم سناتور عبدالهادی پریشان داوی و بدین

قسم هر فاکولته در هرگوشه شهر موقعیت داشتند .و فاکولته های طب و
ساینس در ساحه پوهنتون فعلیه کابل بودند.

na

در سال 4691پوهنتون کابل در ساحه فعلیه که قبال بنام علی آباد

w

w

w

.e

مسمی بود قرار گرفت و جلمه فاکولته ها در آن مقام گرفتند ،و این نگارنده
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محصل دوره اول فاکولته تعلیم و تربیه دوسال اخیر را در همینجا بپایان
رساندم.

وقایعی که برسر فاکولته هنرهای زیبا رخ داد:
از سال 4699م تا سال 4691م کورسهای نقاش ی و هیکل تراش ی

om

بصورت فعالیت های ماورای درس ی تشکیل گردید و آقای امان هللا حیدرزاد
که در مسلک هیکل تراش ی در ممکلت ایتالیا تحصیل کرده بود ،موظف گردید

i.c

تا شاگردان با استعداد پوهنتون را در ساحه هنر تدریس نماید که در آن
کارهای مثمری انجام گرفت .شاگرادان این کورسهای عبارت بودند از وهاب

ra
n

سعید ،حامد نوید ،سپوژمی ،هاشم سنجر ،عظیم سرخوش ،نعیم حنیفی و
نسیمه مجاز .کسیکه این کورسها را تا آخر دوام داد آقای وهاب سعید بود.

sh
ah

آقای امان هللا پارسا و جناب وهاب سعید نیز در این کورسها تدریس می
نمودند.

در اواخر سال 4691م فاکولته تعلیم وتربیه با فاکولته ادبیات و علوم
آن استاد پوهاند میر حسین شاه خان مقرر گردید.

ya
t

بشری یکجا شد وهردو فاکولته بنام فاکولته ادبیات و علوم بشری یاد و رئیس

na

در همین سال 4691م مجلس ی در اتاق ریاست فاکولته ادبیات و علوم

بشری بریاست پوهاند میرحسین شاه خان ترتیب گردید که در آن مجلس دو

w

w

w

شهرانی(نقاش) اشتراک داشتیم.

.e

نفر از استادان هنر آقای حیدرزاد(مجسمه ساز) و من عنایت هللا
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در مجلس فوق الذکر بنابر دعوت استاد پوهاند میر حسین شاه خان
اینجانب نگارنده سطور را نظر به کارکرد ها و خدمات هنری ام حق اشتراک
دادند .در آن روزها دوکتاب تالیفی من بنامهای هنر در افغانستان (تذکره
نقاشان افغانستان) و \"آرت برای معلین مکاتب ثانوی و داراملعین ها\" (اولین
کتاب رهنمای تدریس هنر در افغانستان که بوقت تحصیل فاکولته نوشته

om

بودم)  ،در وزارت معارف بچاپ رسیده بود .ضمنا در مطبوعات افغانستان
هنرمندان شهیر مملکت مان چون ،پروفیسور غالم محمد میمنگی ،استاد

i.c

عبدالغفور برشنا ،استاد خیرمحمد یاری ،استاد خیرمحمد عطایی و خانم
شکور ولی را بصورت مفصل معرفی و بچاپ رسانیده بودم و یک نمایش نقاش ی

ra
n

دیگر را در پوهنتون کابل دایر نموده و درکنار آن همه فعالیت ها؛ پورتریت های
رؤسای پوهنتو کابل را برنگ آبی نقاش ی کرده بودم ،لذا ریاست فاکولته ادبیات

sh
ah

و علوم بشری خصوصا شخص استاد پوهاند میرحسین شاه خان میخواست
به هروسیله ی که باشد من در شعبه هنرهای زیبا منحیث استاد مقرر شوم
زیرا در قسمت هنر از استادان نقاش ی و هیکل تراش ی بجز از استاد برشنا که در

ya
t

خصوص هنر می توانست بنوسید و از تصادف بد ،در ان هنگام استاد برحمت

حق پیوسته بودند و دیگر من یگانه شخص ی بودم که در هنر و تهداب گزاری آن

na

در مطبوعات افغانستان و معارف آثار ماندگار را بجای گذاشته بودم ،لذا

پوهاند صاحب میرحسین شاه خان مرا مستحق درجه اول در قسمت استادی

w

w

w

انتخاب ،استقبال بسیار گرم کردند؛ استاد یکی از اشخاص ی بودند که

.e

در شعبه هنرهای زیبا دانستند و استاد عالیقدر ارواح شاد داکتر جاوید از این
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میخواستند شعبه هنرهای زیبا به هر وسیله یی که باشد باید تأسیس شود .و
من هم از این قدردانی و تقرر خوشحال بودم ،با آنکه لسانسه من در مسلک
تعلیم و تربیه در خصوص اداره و نظارت بود ،ولی زیادتر در معارف و مطبوعات
مرا منحیث نقاش و هنرمند می شناختند .آقای حیدرزاد که کورسهای بدون
کریدت نقاش ی و هیکل تراش ی را بمانند فعالیت های ماورای درس ی به پیش می

om

برد ،بریاست فاکولته ادبیات پیشنهاد کرده بود که هردو کورس مذکور شامل
پروگرامهای درس ی فاکولته ادبیات و علوم بشری بشکل یک شعبه بنام هنرهای

i.c

زیبا گردد ناگفته نماند که در تشکیل کورسهای نقاش ی و هیکل تراش ی که قبال
آقایون حیدرزاد و پارسا تدریس می نمودند طوریکه گفته خواهد شد

ra
n

شخصیت های چون استاد جاوید ،استاد مجروح استاد هاله و محترم آقای
وهاب سعید کمک ها و همکاریهای بیدریغ کردند.

sh
ah

در آن مجلس که بتاریخ 4691میالدی صورت گرفت فیصله برآن شد
که یک دیپارتمنت کوچک بنام شعبه"هنرهای زیبا" در زیر اداره فاکولته ادبیات
و علوم بشری تآسیس گردد و آمر آن آقای آمان هللا حیدرزاد باشد .و به امر

ya
t

مستقیم پوهاند میرحسین شاه خان در آن مجلس انیجانب عنایت هللا شهرانی
که در عین وقت استاد فاکولته تعلیم و تربیه در کدر آن بودم استاد شعبه

na

هنرهای زیبای نو تآسیس تعیین شدم .گویا با این محاسبه با تأسیس شعبه

هنرهای زیبا در چوکات فاکولته ادبیات و علوم بشری اولین استادان هنرهای

w

w

w

سعید که عضو نشرات پوهنتون کابل بودند از همین سال مذکور تا رفتن شان

.e

زیبا آقای امان هللا حیدرزاد و من عنایت هللا شهرانی بودیم .و آقای وهاب
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به ایتالیا جهت تحصیل در سال  4699م به تدریس کورسهای مجمسه سازی
همکاری می نمودند.
سپس آقای حیدرزاد و من سعی زیاد نمودیم تا برای بهبود و پیشرفت
شعبه هنرهای زیبا آقای حامد نوید را که جدیدا از امریکا دیپلوم ماستری
بدست آودره بود ،استاد محمد همایون اعتمادی و آقای تمیم اعتمادی را

om

منحیث استادان در شعبه هنرهای زیبا استخدام نماییم.
در سال 4699من در رقابت بین استادان پوهنتون موفق به اخذ

i.c

(سکالرشیپ فولبرایت) در ایاالت متحده امریکا گردیدم و در اواسط سال
 4691بعد از اخذ درجه ماستری در رشته \"تعلیم وتربیه هنر\" دوباره در

ra
n

فاکولته ادبیات و علوم بشری در شعبه هنرهای زیبا آمده مصروف تدریس
نقاش ی گردیدم و ضمنا محصالن خارجی را در فاکولته مذکور فولکلور افغانی

sh
ah

تدریس می نمودم.

در سال  4691آقای امان هللا حیدرزاد مضمون هیکل تراش ی ،استاد
محمد همایون اعتمادی مضمون میناتوری ،آقای تمیم اعتمادی مضمون

ya
t

نقاش ی ،آقای حامد نوید دیزاین و من عنایت هللا شهرانی مضمون نقاش ی را

تدریس مینمودیم و کارهای ما بصورت خوب پیش میرفت .هریک ما مصروف

na

تهیه مواد درس ی و تدریس محصالن بودیم ،امتحان کانکور شعبه هنرهای زیبا از
کانکور پوهنتون فرق و در امتحان؛ کسانی که از مکتب صنایع نفیسه فارغ

w

w

w

بودند ،آنها را در کانکور هنرهای زیبا شامل ،و ضمنا یک امتحان شفاهی هم

.e

شده و یا اینکه فارغ صنف دوازدهم مکاتب دیگر و دارای استعداد هنری
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میگرفتیم.چون در اوایل سال  4691میالدی(هفت ثور) فاجعه بقدرت رسیدن
کمونستها در افغانستان بمیان آمد ،یکباره وضع دستگاه بزرگ علمی وقدیمی
پوهنتون کابل وارونه شد و این مرکز عالی علمی مشکل سیاس ی را بخود گرفت.
در این وقت دها استاد با تجربه و الیق پوهنتون کابل محبوس ،اعدام و زیر
تعقیب قرار گرفتند .روزی یک خبر سری بگوش بنده رسید که سازمان حزبی

om

پوهنتون کابل در نظر دارد سه نفر از استادان هنرهای زیبا ،امان هللا حیدرزاد،
حامد نوید و عنایت هللا شهرانی را که تعلیم یافتگان ممکلت امپریالستی امریکا

i.c

می باشند بالنوبه مآخذه و از میان برده شوند .چون از این موضوع پیش از
دیگران اینجانب واقف گردیدم قصه را بدو همکار خود در میان گذاشتم و

ra
n

هرسه نفر بفکر فرار شدیم .البته کسانی که این مسایل را بمن گفتند ،
اعتمادی ترین شخصیت ها بودند.

sh
ah

آقای امان هللا حیدرزاد که عمری را در خدمت جوانان با استعداد در
هنر سپری نموده بود با آقای حامد نوید ،از دو راه مختلف و اوقات متفاوت
فرار را برقرار ترجیع دادند و به امریکا پناهنده شدند .پدر آقای تمیم اعتمادی

ya
t

مرحوم نور احمد اعتمادی که وقتی صدراعظم افغانستان بود ،در زندان

پلچرخی کشته شد ،بناء تمیم اعتمادی ناگزیر عزلت اختیار نمود و نتوانست در

na

شعبه هنرهای زیبا تدریس نماید .بعد از آن مسؤولیت یک دیپارتمنت فقط
برای اینجانب(عنایت هللا شهرانی) افتاد که در این مقطع زمانی استاد محمد

w

w

w

میدادند.

.e

همایون اعتمادی که از استادان اجیر بودند ،همکاریهای خوبی را با من انجام
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در اوایل  4696میالدی ریاست فاکولته ادبیات ،من را بحیث آمر
شعبه هنرهای زیبا در چوکات فاکولته ادبیات و علوم بشری مقرر نمود .چون
دیپارتمنت را در حال سقوط و خالی از استادان با تجربه یافتم .بخاطر احیای
مجدد ،دست به بعض ی ابتکارات زده و رجوع نمودم به استخدام یک تعداد
استادان.

om

یکی از اقدامات اول من استخدام آقای داکتر محمد نعیم فرحان بود
که از کشور چکوسلواکیای آن وقت دکترای تیاتر را بدست آورده و در وزارت

i.c

اطالعات و کلتور وقت کار میکرد ،گرچه مشکالت زیاد به تقرر موصوف پیش
آورده شد ،اما با دفاع قاطع و دالیل زیاد مشکل حل شد و آقای فرحان شامل

ra
n

نامزد کدر فاکولته گردید .بعد از داکتر فرحان محترمه زلیخا نورانی راکه فارغ
روسیه شوری آن زمان بود شامل نامزدی کدر هنرهای زیبا ساختم.

sh
ah

به تعقیب استخدام استادان باملقطع در اواسط سال  4696سه نفر
استادان برجسته موسیقی استاد سلیم سرمست ،استاد فقیر محمد ننگیالی،
استاد حسین ارمان و یکنفر استاد تیاتر بنام استاد عبدالقیوم بیسد را در

ya
t

شعبه هنرهای زیبا بمقصد انکشاف و وسعت دادن شعبه مذکور طورحق
الزحمه ی ماهانه به سه سه هزار افغانی با قرارداد باملقطع استخدام نمودم

na

پیش از همه در قسمت پالن و سعت هنرهای زیبا و در صورت امکان ارتقای آن

به فاکولته مستقل با مقامات مربوطه مشوره گرفته بودم .و با محاسبه اینکه

w

w

w

اساس دو شعبه تیاتر و موسیقی را خواستم که بنا کنم و از لطف خداوند به

.e

استادان تیاتر و موسیقی را از مطبوعات استخدام نموده بودم در حقیقت
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این کار کامیاب شدم .محترمه زلیخا جان نورانی را منحیث آمر دیپارتمنت تیاتر
و آقای داکتر نعیم فرحان را آمر شعبه موسیقی مقرر نمودم و از تقرر آنها به
اداره فاکولته ادبیات و علوم بشری اطالع دادم تا آنها را با وظایف شان
بشناسند .سپس سه نفر استاد دیگر را به عین شرایط کار دادم ،استاد سید
حمایت هللا حسینی که قبال هم در شعبه هنرهای زیبا کار میکرد ،استاد غالم

om

محی الدین شبنم غزنوی و آقای سید جالل خان را که اولی استاد خطاطی و
دومی استاد آرت ابتکاری و سومی نقاش ی تدریس مینمودند.

i.c

استاد محمد همایون اعتمادی هم با ما تشریف داشتند ،یک
شخص دیگری را که خلقی بود بحیث استاد عکاس ی نیز مقرر نمودم که نامش

ra
n

بیادم نمی آید .ناگفته نماند که قبل از مرحوم استاد عبدالحمید فیاض همه
امور عکاس ی را با تدریس آن در فاکولته ادبیات و علوم بشری بدوش داشت،

sh
ah

وی آماده با ما بود.

ناگفته نماند که بعد از استخدام آقای فرحان در فاکولته ،وی یکی از
همکاران خوب من بود و در فعالیت های انکشافی هنرهای زیبا سهم فعال

ya
t

داشت ،همچنان او بود که با استادان موسیقی و تیاتر تماس حاصل نموده و
با من مقابل ساخت ،چون که قبل از استخدامش یکی از کارکنان مطبوعات
بود و با آنها آشنایی داشت.

na

خوش بختانه با آوردن استادان از بیرون پوهنتون کابل همزمان یک

w

w

w

نمودیم ،با آنکه همه شهادتنامه لسانسه و بدون سند ماستری و داکتری

.e

تعداد جوانان تازه فارغ شعبه هنرهای زیبا را که در کدر شعبه مذکور مقرر
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بودند ،مگر بزرگترین مشکل کمبود استادان را تاحدی رفع نمودیم .چون این
استادان نوجوانان تازه دم بودند و ناگزیر با چند نفر از آنها در تدریس و کارهای
دیگر همکاری مینمودیم .در آن وقت چون شهادتنامه ماستری را در شق هنر
داشتم به تعداد یازده نفر از استادان متذکره را به حیث (اسستانت) پذیرفتم
و دایم در خدمت شان حاضر بودم و سعی میکردم به آنها تشویق های زیادی را

om

بنمایم و واقعا همه در یک فضای برادری کار می نمودیم و فضای شعبه
هنرهای زیبا ،فضای دوستی ،هم آهنگی و برادری بود .در میان استادان چند

i.c

نفر از دوشیزگان شریف و نجیب هم تشریف داشتند.
شعبه موسیقی بعد از اینکه تأسیس شد دو نفر از جوانان با

ra
n

استعداد را به نام های ناصر سرمست (فرزند استاد سلیم سرمست) و خالد
آرمان (فرزند استاد آرمان) را که دو بورسیه تحصیلی پیداشده بود ،در آن

sh
ah

بورسیه ها معرفی نمودم و از طریق پوهنتون کابل به امضای خودم آنها را به
خارج فرستادم ،البته پدرهای شان که استادان شعبه موسیقی بودند با
جناب فرحان کارهای شان را تعقیب می نمودند.

ya
t

آمریت مستقل شعبه هنرهای زیبا:

na

با استخدام آقای داکتر نعیم فرحان ،اینجانب شهرانی وی را منحیث
معاون خود در دیپارتمنت هنرهای زیبا مقرر نمودم و موضوع را ریاست فاکولته

w

w

w

بهتر و صورت سریع را به خود میگرفت.

.e

قبول کرد .از آن به بعد پالن وسعت دادن شعبه هنرهای زیبا ،روز به روز شکل
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پالن تشکیالت آینده فاکولته هنرهای زیبا را ،در چند روز تهیه نمودم و
بعد همه مسایل را طی یک مجلس دیپارتمنت به استادان ارایه داشتم .چون
همه استادان بی صبرانه در پی ارتقا یافتن شعبه هنرهای زیبا به شکل مستقل
و یا فاکولته بودند ،به اکثریت قاطع ،بدون رای ممتنع و مستنکف و مخالفت،
موافقت حاصل گردید .و موضوع به ریاست پوهنتون کابل رسما فرستاده شد.

om

خیلی ها دلچسپ و قابل یادآوری می باشد که در ایام فعالیت های
من در ارتقای هنرهای زیبا رییس دانشگاه انجینیر عزیزالرحمن سعیدی بودند و

i.c

هرگاهی که نزد شان جهت اجرای کاری در خصوص انکشاف هنرهای زیبا
میرفتم ،حتما به پیشنهادات من جواب مثبت میدادند و این را هم میدانستم

ra
n

که می فهمیدند بنده کمونیست و یا عالقه مند به آن نمی باشم؛ ولی پیش آمد
بسیار محترمانه میکردند ،دوستی انجینیر سعیدی و مرا برادر گرامی عبداملالک

sh
ah

دست زاده سعی میکرد تا تقویه شود و به راستی همانطور شد.

یکی از روزها با آقای داکتر محمد نعیم فرحان پیشنهاد چهارونیم لک
افغانی بودجه مستقل هنرهای زیبا را برای یک سال به حضور رییس مذکور

ya
t

بردیم ،آن روز ،روزی خوش بود و رییس پوهنتون تبسم کنان برایم

گفت"استاد شهرانی ،مراشناختید؟" من در تعجب شدم و برای شان گفتم":
بلی شما رییس صاحب پوهنتون می باشید" .خنده معنی داری نمود گفت من

na

در داراملعلمین کابل شاگردت بودم از موضوع اندکی پریشانی برایم عاید گردید.

w

w

w

مخالفت و کوبیدن های من ورد زبان دوستان و مخالفان بود .چون این

.e

زیرا در آن مکتب یکی از مخالفان مشهور کمونستان بودم که در هرمجلس
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شخص مرد دانشمند معلوم می شد ،فکر کردم که شاید آن فعالیت های مرا
نادیده بگیرند و همانطور هم شده بود؛ ولی میدانستند که من هم مفکوره و
موافق نمی باشم .در همین حالی که خود را منحیث شاگرد من شهرانی معرفی
کرد فورا قلم را برداشته و مبلغ چهار و نیم لک افغانی را به نام بودجه یک
ساله هنرهای زیبا امر و تثبیت نمود .خدایش بیامرزد ،چندی بعد که من به

om

امریکا بودم او را کشتند .و در تأسیس فاکولته هنرهای زیبا وی و معاونش داکتر
رسول از قندهار همکاری های بی دریغ نمودند.

i.c

مبلغ چهارصدو پنجاه هزار افغانی اولین بودجه یی بود که مستقال
شعبه هنرهای زیبا بار اول به دست آورده بود .و از اینجاست که اینجانب

ra
n

عنایت هللا شهرانی منحیث اولین آمر مستقل هنرهای زیبا مقرر و کار میکردم.
ناگفته نباید گذاشت پیش از این که امر بودجه مستقل را به دست

sh
ah

بیاورم ،شعبات دیگر را در کنار نقاش ی و مجسمه سازی ،چون موسیقی و
تیاتر ،خطاطی و میناتوری ،دیزاین و کمرشل آرت و طراحی ،تاریخ هنر ،تعلیم و
تربیه هنر و سینماتوگرافی عالوه کرده بودم .و همه را به جز از نقاش ی و هیکل
شعبه نقاش ی و هیکل تراش ی سهیم بودم.

ya
t

تراش ی شخصا به همکاری استادان تأسیس کردم ،همچنانکه در تأسیس دو
چون تهیه و پالن درس ی و فهرست مضامین و حدود تعلیمات هرشعبه

na

یکی از کارهای بسیار مشکل بود و به نصاب تعلیمی استادان هیچ یک معلومات

w

w

w

هرشعبه را به صورت علیحده فهرست وار تهیه نمایم .در قسمت موسیقی و

.e

تخصص ی نداشتند ،ناگزیر چند هفته را در بر گرفت که کار هر مضمون و
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تیاتر آقای داکتر فرحان و در قسمت تعلیم و تربیه هنر با آنکه خودم تخصص
داشتم از استاد غالم محی الدین شبنم همکاری یافتم و از هردو تاکنون
ممنونم؛ ناگفته نباید گذاشت که آقایون سراج و رحیمی نیز کارهای را با من
انجام میدادند.
در این وقت شعبه هنرهای زیبا که در حقیقت امر منحیث یک

om

فاکولته مستقل عرض اندام نموده بود ،بدون اینکه آن را به نام فاکولته
بشناسند شکل یک فاکولته را گرفته بود؛ لیکن خود اعضای شعبه می

i.c

دانستند که اینک مستقل می باشند و دیگر قید و قیود پیشبرد در شعبه ما از
جانب اداره فاکولته ادبیات صورت پذیر نیست.

ra
n

در این زمان خودم آمر مستقل هنرهای زیبا بودم ،طوری که گفته
آمد ضمنا با یازده نفر جوانان عزیز و ارجمند که شاگردان بسیار خوب من

sh
ah

بودند منحیث (اسستانت) پذیرفتم و با هریک از راهی رفتار مینمودم ،آن
عزیزان و ارجمندان این ها بودند :سید فاروق فریاد ،عبدالکریم رحیمی ،سراج
الدین سراج ،شاه پیری غیاثی ،آمنه جان ،عبدالحی فرهمند ،عبداملالک

ya
t

دوست زاده ،حمیدهللا حلیمی ،محمد عظیم نوری ،محمد شفیع عظیمی و
فرید سلطانی .بعد ازینها جوانان دیگری چون مهتاب الدین زبردست ،روح هللا

نقشبندی ،عیس ی اسلمی ،عنایت هللا نیازی ،محبوب سلطانه ولی ،حسن پاوند
در این موقع که هنرهای زیبا مستقل و صاحب بودجه خاص می

w

w

w

باشد ،از جمله جوانان چند نفر شان را منحیث آمرین دیپارتمنت ها مقرر

.e

na

و دیگر ارجمندان در تدریس شعبات هنر مصروف شدند.
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نمودم و از تقرر آنها به ریاست پوهنتون کابل اطالع دادم که آن هم پذیرفته
شد؛ به این قرار :سید فاروق فریاد نقاش معجزه آفرین آمر شعبه نقاش ی؛
عبدالکریم رحیمی میناتوریست با نام و نشان آمر شعبه میناتوری و دیزاین؛ و
سراج الدین سراج دانشمند و هنرمند خوب منحیث آمر شعبات تاریخ هنر و
مجسمه سازی گردیدند .و طوریکه گفته آمد دو نفر محترمه زلیخا نورانی و

om

داکتر محمد نعیم فرحان را پیش از همه آمرین شعبات تیاتر و موسیقی مقرر
نموده بودم و داکتر نعیم فرحان در حقیقت در کنار همه وظایفش منحیث

i.c

معاون من نیز همکاری داشت.

اکنون در حالی که آمریت شعبه هنرهای زیبا بزرگ شده و از دو شعبه

ra
n

که مربوط فاکولته ادبیات و علوم بشری بود به چندین دیپارتمنت عمده

sh
ah

انکشاف نموده است ،در فکر آن شدیم که به جای اینکه آمریت مستقل گفته
ً
شود ،چرا به یک فاکولته در قطار دیگر فاکولته ها ارتقا ننماید و منحیث یک
فاکولته مستقل پذیرفته نشود .این موضوع با پوهنتون کابل و نیز با ریاست
فاکولته ادبیات در میان گذاشته شد.

ya
t

مشکل عمده در این وقت حساس این بود که من عنایت هللا شهرانی

حزبی نبودم و پالن قتل من در جمله آقایون حیدر زاد و نوید که قبال به آن

اشاره کرده بودم طرح شده بود ،و دوستان حزبی از داخل سازمان خبر آورده

na

بودند تا زمانی که کس ی به جای شهرانی پیدا نشود او را نمی کشیم ،ولی یک

w

w

w

.e

شخص از شغنان بدخشان به نام دلبرشاه "سرچشمه" دوپای را در یک موزه
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کرده و اصرار می ورزید که باید شهرانی به زودی گرفتار و کشته شود؛ اما در
مقابل کسانی بودند که از آن دفاع می نمودند.
پس تصویب ریاست پوهنتون این شد که تا زمان تقرر و تعیین یک
رییس در هنرهای زیبا همه کارهای هنرهای زیبا را شخص شهرانی منحیث آمر
عمومی و مستقل هنرهای زیبا پیش ببرد .چون این کار به زودی پیش نرفت و

om

صورت نیافت ،از چند دوست خاص شنیده شد که در سازمان گفته شده که
هرچه کاری که بود شهرانی آن را انجام داد و دیگر زیادتر از آن وی را کار نداریم

i.c

و پیدا شدن شخص دیگری آسان خواهد بود و خبر خصوص ی پالن قتل من به
گوشم رسید و تنها دوروز پیش از فرار من ،یک روز کامل در تهیه و تدارک فرار

ra
n

مصروف ماندم و روز دیگر از طریق جالل آباد خود را به پاکستان رسانیدم.
در زمانی که شعبه هنرهای زیبا مستقل شده بود ،موقعیت فاکولته

sh
ah

را به مشوره ریاست پوهنتون و اداره فاکولته ادبیات در گوشه ای از تعمیر
فاکولته ادبیات آوردیم و دو اتاق بزرگ کنفرانس فاکولته ادبیات و علوم
بشری را ستدیوی هنری ساختیم که کارهای نقاش ی و هیکل تراش ی را درآن به

w

w

w

.e

na

ya
t

مانند گالری گذاشته و ضمنا درس های عملی را نیز در آنجا انجام میدادیم.
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تأسیس فاکولته هنرهای زیبا:
در تالش فعالیت های انکشافی شعبه هنرهای زیبا بودم که در یکی از
روزها به داکتر رسول معاون علمی و رییس فاکولته ساینس پوهنتون کابل گفتم
که شعبه مهندس ی فاکولته انجینیری باید ضم فاکولته هنرهای زیبا گردد .چون
در زمینه قبال فکر نکرده بود موضوع را به وقت دیگری محول ساخت و ناگفته

om

نماند که این شخص از چپ گراها بود و در موسیقی ید طوالنی داشت؛ بعد از
انجینیر عزیزالرحمن سعیدی .همین داکتر رسول همکاری های بی دریغ در ارتقای

i.c

فاکولته هنرهای زیبا نمود.

مفکوره تأسیس فاکولته هنرهای زیبا را از آغاز تقرر من به حیث

ra
n

استاد در شعبه هنرهای زیبا به سر می پرورانیدم؛ اما پیش از من روانشاد
پروفیسور داکتر استاد عبدألاحمد جاوید ،پروفیسور داکتر سید بهاالدین

sh
ah

مجروح و پروفیسور حبیب الرحمن هاله در طول سال ها عالقه مندی زیاد به
انکشاف هنر و تأسیس یک شعبه به نام هنرهای زیبا داشته و بارها به آقای
حیدر زاد وعده های همکاری ها را داده بودند و این مطالب را دوست هنرمندم

ya
t

عبدالوهاب سعید؛ که فعال در ایاالت متحده امریکا تشریف دارند به خوبی یاد

دارند و آنها هم در جمله یکی از اساس گزاران کورس های نقاش ی و مجسمه

na

سازی با آقای امان هللا حیدر زاد بودند و همین کورس های ماورای درس ی بود

که بعد ها دو کورس نقاش ی و هیکل تراش ی را طوریکه در آغاز ذکر شد در

w

w

w

.e

مجلس ذکر شده شامل دروس فاکولته ادبیات و علوم بشری ساختیم.
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در قسمت عالقه مندی بزرگان پوهنتون کابل در انکشاف هنر دو
رییس محترم پوهنتون کابل عالقه مفرط به انکشاف هنر داشتند؛ جنابان
داکتر عبدالاحمد جاوید و داکتر حیدرخان که اینجانب با هر دو محشور بودم؛
هردو شخصیت های بسیار مهم پوهنتون کابل بودند و انجینیر عزیزالرحمن
سعیدی شخص سوم آنها بود.

om

با آنکه مشکالت و موانع زیاد در تأسیس شعبه هنرهای زیبا یا به
شکل آمریت مستقل و یا فاکولته زیاد بود و مشکالت سیاس ی از قبیل غیر حزبی

i.c

بودن و تحصیل یافتگی ام در امریکا سد پیشرفت می کرد .یک تعداد استادان
که خود استاد و صاحب تالیفات بودند میگفتند که چطور تو شهرانی میتوانی

ra
n

شعبات دالکی (منظور شان از موسیقی) و رقاص ی (منظور از تیاتر) را به سویه
اکادمیک شامل پوهنتون بسازی؟ و طبعا در محیط تاریک و عقب مانده این دو

sh
ah

مسلک تحقیر می شدند و من به سویه یک عاشق دلداده ،خصوصا در مسلک
موسیقی کار میکردم و عالقه مند به هردو بودم.

باالخره حق جای خود را گرفت و کارها به خوبی پیشرفت نمود و به

ya
t

تاریخ 4611م به فضل و رحمت خداوند شعبات موسیقی و تیاتر در تاریخ
افغانستان برای بار اول شکل اکادمیک را به خود گرفت و بعد از آن فارغان
شعبات مذکور صاحبان دیپلوم های لسانس در شقوق موسیقی و تیاتر می

na

گردیدند و قضایای این دو دیپارتمنت ها بعد از تالش های شباروزی من به

w

w

w

.e

پایان رسید .اگرچه جناب داکتر صاحب فرحان هنوز نامزد کدر و جدیدا مقرر
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شده بود ،همواره من وی را باخود داشتم ودر وقت مجادالت و دفاعیه ها با
خوشگویی ها و صحبت های خوب دل های اشخاص مقابل را نوازش میداد.
به هرصورت ،نتایج فعالیت های پیگیر به جایی رسید و مشکالت و
موانع حل گردید ،نصاب تعلیمی چهار ساله همه شعبات را طوریکه در پیش
گفته آمد تهیه داشتم و شعبه هنرهای زیبا کامال مستقل و به حیث یک ارگان و

om

رکن مهم دانشگاه کابل قد علم نمود ،و گفته شد که هنوز نامش را رسما
"فاکولته هنرهای زیبا" نگذاشته بودند ،که من بنا بر معاذیر حفظ حیات،

i.c

وطن را ترک و به پاکستان هجرت نمودم و جدیدا دو برادرم به نام های
ولی هللا شهرانی از جانب دستگاه جهنمی به شهادت رسیده و برادر دیگرم
رفیع شهادت را بدست آورد.

ra
n

محبوس بود و بعد از هجرت چندی بعد برادر دیگرم سعد هللا شهرانی درجه

sh
ah

در این موقعی که صد در صد فاکولته را تأسیس و همه تسهیالت را
آورده بودم .به قرار گفته هم مسلکان بعدا آقای داکتر فرحان منحیث رئیس از
جانب ریاست پوهنتون انتخاب گردیده بود.

ya
t

در نیمه سال 4614م هجرت نمودم و قبل از هجرت دو نفر را که از
روسیه شوروی بودند منحیث پروفیسور به فاکولته هنرهای زیبا فرستادند که
من سعی کردم تا دقیقه فرارم با آنها روبرو نشوم و چنانچه همانطور هم شد.

na

و پیش از آمدن آن دو استاد یک نفر هیکل تراش را که پدرش یکی از

w

w

w

.e

متخصصین ملل متحد و نامش "پال" بود ،به حیث استاد مجسمه سازی
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ماهواره با معاش پنج هزار افغانی استخدام نموده بودم که اصال او پولندی
بود.
از قضا بعد ازینکه به امریکا پناهنده شدم دریافتم که شش استاد
اولیه هنرهای زیبا :آقای امان هللا حیدرزاد ،استاد همایون اعتمادی ،حامد
نوید ،تمیم اعتمادی ،وهاب سعید و اینجانب شهرانی همه در امریکا آمده

om

بودیم.

چون از آوان خورد سالی عالقه مند به هنر بودم ،لذا در ایام غربت و

i.c

مهاجرت نیز بدون خدمت به هنر نزیستم .از آنرو کارهای بنیادی دیگر را جهت
احیای فرهنگ افغانستان سردست گرفتم :در سال  1114اتحادیه سرتاسری

ra
n

هنرمندان افغانستان را اساس گذاشتم که یک تعداد از شخصیت های محترم
چون استاد عبدالستار جفایی ،داکتر سحر مهجور ،مشتاق احمد کریم نوری،

sh
ah

محمد ابراهیم حبیب زی و غیره همکاری های بیدریغ نمودند ،در این سازمان
سعی نمودیم که تمام هنرمندان آواره افغانستان را که در هرمملکت جهان
پناهنده شده بودند ،دریابیم .و نیز نمایندگی های زیادی را در سرتاسر دنیا

ya
t

تأسیس نموده و نمایندگان اتحادیه را در آن مقرر داشتیم تا از احوال همه
هنرمندان با خبر شویم .هم چنان یک کتاب به نام "یادی از نقاشان

na

افغانستان" و "پیر خرابات" نوشتم؛ یکی را در پاکستان و دومی را در سویدن به

چاب رسانیدند .و کتاب های "سیر هنر در افغانستان" و "موسیقی در

w

w

w

.e

افغانستان" را نیز در هنگام هجرت در غربت سرای امریکا نوشتم که دو کتاب
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اخیرالذکر هنوز اقبال چاب نیافته اند .و کتاب های دیگر را به نام "شرح
احوال و آثار پروفیسور غالم محمد میمنگی" نوشتم در پاکستان بچاپ رسید.
خوشبختانه بعض ی هنرمندان نیز در ساحه هنر در افغانستان تالیفات
کردند ،جناب عبدالوهاب مددی ،محترم مهدی دعاگوی ،جناب خان آقا
سرور ،پوهاند داکتر عبدالواسع لطیفی ،استاد غالم محی الدین شبنم غزنوی،

om

جناب صدیق قیام و غیره هرکدام یادگاری های را در ساحه هنر در برون مرزی
افغانستان به جا گذاشتند.

i.c

در قسمت فعالیت ها و کارکردهای داکتر فرحان چندان معلومات
ندارم ،من فکر می کردم که بعد از من بهترین شخص ی که بر مسند آمریت

ra
n

هنرهای زیبا الزم دارد ،همین داکتر فرحان خواهد بود؛ زیرا همه پالن ها و
فعالیت های مرا قدم بر قدم تعقیب و در همه امور وی را با خود داشتم .و

sh
ah

طوریکه آقای فرحان برایم گفت که مدت ریاستش طوالنی بود و به وقت
کامیابی مهاجرین از افغانستان بر آمده در استرالیا حیات به سر می برد ،امید
می رفت که کارکردهای خود را در قید تحریر می آورد که به غنای تاریخ هنرهای

ya
t

زیبا می افزود.

چهار سال پیش سری به افغانستان زدم و اولین کاری که کردم ،به

na

دیدن فاکولته هنرهای زیبا رفته و خواستم استادان و شاگردان را مالقات
نمایم .بد بختانه آن روز کس ی را ندیدم ،یک روز بعد جناب سید فاروق فریاد

w

w

w

.e

رییس فاکولته هنرهای زیبا که شاگرد نهایت الیق من بود ،محترم اکبر سالم و
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عبدالواسع رهرو ،نزدم به هوتل سپین زر آمدند و گفتگوهای خوب در قسمت
هنرهای زیبا انجام دادیم.
در سطور باال آنچه را در خاطرم خطورنمود نوشتم و خدا کند
اشتباهات صورت نگرفته باشد؛ زیرا که به هنگام غربت ،بدون اسناد و
شواهد ،همه را از قوه حافظه نوشتن ایجاب اشتباهات را می نماید .و من در

om

این تاریخچه سعی کردم که همه مسایل را با صداقت و از روی وجدان پاک
بنویسم تا باشد محققین در آینده تاریخچه تأسیس هنرهای زیبا را از روی این

i.c

قلم اقتباس و مورد استفاده قرار دهند .و من در مورد غلط نویس ی بعض ی ها
تاثرات زیاد دارم و هرکس می خواهد ،افتخار فرهنگی کس ی دیگر را به نام خود

ra
n

تمام کند که گناه نا بخشودنی است.

هجرت کرده اند:

sh
ah

لیست استادان هنرهای زیبا که از افغانستان به خارج

 -4پوهندوی امان هللا حیدر زاد ،در امریکا ،مدت خدمت در هنرهای زیبا

ya
t

(4691-4691م) بطور رسمی و از  4699تا  4691م جوانان با

استعداد را در هنر بدون کریدیت تدریس می نمود (غیر رسمی) در
تدریس شاگردان را بدوش داشتند(غیر رسمی)

 -1پروفیسور داکتر عنایت هللا شهرانی ،در امریکا ،مدت خدمت در

w

w

w

هنرهای زیبا (4614÷-4691م).؛

.e

na

بین همین سال ها دو سال را در غیاب آقای حیدر زاد آقای پارسا
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 -3حامد نوید ،در امریکا ،مدت خدمت (4691-4699م).؛
 -1استاد محمد همایون اعتمادی ،در امریکا ،استاد قراردادی (یک سال
قبل وفات یافتند)؛
 -1تمیم اعتمادی ،در امریکا ،مدت خدمت در هنرهای زیبا (-4699
4691م).؛

om

 -9داکتر محمد نعیم فرحان ،در استرالیا؛
 -9زلیخا نورانی ،در استرالیا؛

i.c

 -1روح هللا نقشبندی ،در استرالیا؛
 -6عیس ی اسلمی ،در استرالیا؛

ra
n

 -41استاد عبدالکریم رحیمی ،در استرالیا؛
 -44سراج الدین سراج ،در کانادا؛

sh
ah

 -41محمد فرید سلطانی ،در امریکا؛

 -43عبداملالک دوست زاده ،در امریکا؛
 -41شاه پیری غیاثی ،در امریکا؛
 -49خالد ناالن ،در امریکا؛

ya
t

 -41محبوب سلطانه ولی ،در امریکا؛

ذکر چند نام دیگر از استادان قرار دادی هنرهای زیبا:

w

w

w

 -3استاد عبدالقیوم بیسد ،در افغانستان؛

.e

 -1استاد فقیر محمد ننگیالی (وفات درجرمنی)؛

na

 -4استاد سلیم سرمست (وفات در افغانستان)؛
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 -1استاد حسین ارمان ،در سویس؛
 -1سید حمایت هللا حسینی (وفات در افغانستان)؛
 -9استاد غالم محی الدین شبنم غزنوی (وفات در پاکستان)؛
 -9سید جالل (وفات در انگلستان).
 -1عبدالوهاب سعید از 4691م تا  4699م.

om

گفتند که بعد از برآمدن من از افغانستان یک تعداد دیگر از
استادان که در مطبوعات کار می کردند ویا از جمله استادان پوهنتون بودند،

i.c

در فاکولته هنرهای زیبا در تدریس محصالن همکاری می نمودند :مانند استاد
ارجمند ودانشمند عبدالهادی مدنی که متخصص ژورنالیست و استاد فاکولته

ra
n

ژورنالیزم بودند مضمون "تیاتر تلویزیونی" را تدریس می نمودند .این استاد
گرانقدر فعال گرداننده "رادیونوای کهسار" در استرالیا می باشند و کارهای

sh
ah

ارزنده یی را در قسمت فرهنگ و سیاست انجام میدهند .استاد حفیظ هللا
خیال هم مدتی را در فاکولته هنرهای زیبا تدریس نموده اند .استاد سرتاج
موسیقی محمد حسین سرآهنگ که موسیقی کالسیک هندی را تدریس می

ya
t

نمودند سالها پیش به رحمت حق پیوستند که شاگرد با وفای شان استاد
سخی احمد خاتم صافی عارف والاگهر ،هنرمند حنجره طالیی و شعردان بزرگ
افغانستان ،خاطراتی از هنگام وفات استاد سرآهنگ دارند.

na

یکی از فعالین بسیارخوب هنرهای زیبا جناب وهاب سعید می باشند

w

w

w

.e

که در ساحه پوهنتون کارهای بسیار خوب را در قسمت هنر انجام داده اند.
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شنیدم که جناب همایون کریم پور از فارغان فاکولته هنرهای زیبا
منحیث یکی از شخصیت های هنری در اروپا قد علم کرده و خالد ارمان یکی از
موسیقی نوازان مشهور در اروپا شناخته شده است ،هم چنان آقای داکتر
ناصر سرمست در موسیقی شهادتنامه داکتری به دست آورده ،استاد
عبدالکریم رحیمی ،در استرالیا شهرت عالی پیدا کرده و خداوند همه شان را

om

کامیاب تر از آن بسازد.

فاکولته هنرهای زیبا در آغاز دو نفر مالزمین با شرف ،باوفا و مهربان

i.c

داشت که یکی را بابه جان میگفتیم که مرد معمر بود و نامش بابه قربان و
دیگری بابه شاه ولی جان بود که پورتریت اورا سید فاروق فریاد که در نقاش ی

ra
n

آیتی می باشد ترسیم نموده و خدایش اجر دهد .این جوان حلیم و متواضع به
اثر لیاقت عالی و کرکتر و اخالق خوب مدتها منحیث رییس فاکولته هنرهای زیبا
تحویلدار نقدی بابه یوسف نام داشت.

sh
ah

کار کرده است.

هم چنان که در کتاب "هنر درافغانستان" بیش از هفتاد و پنج نقاش

ya
t

پرافتخار افغانستان را معرفی و در سال (4311ه.ش ).آن را در مطبعه فرانکلین
به چاپ رسانیده بودم اینک به سلسله احیای نام هنرمندان همه کسانی را که
در فاکولته هنرهای زیبا تحصیل کرده بودند ،و بعدا در خدمت جامعه

na

مصروف شدند ویک تعدادشان با من در فاکولته بعد از فراغت منحیث استاد

w

w

w

هنرهای زیبا و احیا و شناسایی هنرمندان اسمای گرامی شان را درج می نمایم؛

.e

کارکردند یاد آور می شوم و طوریکه گفتم فقط به خاطر حفظ تاریخ فاکولته
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ناگفته نماند که جوان ارجمند و دوست بسیار با وفایم آقای خالد ناالن فرزند
استاد مزمل ناالن ( که از خدمتگزاران هنر و مدتی مدیر مکتب صنایع نفیسه
کابل بودند) یک تعداد نامهای دوستان و هم صنفی هایش را به یاد من آورد و
اینست اسمای یک تعداد از فارغان فاکولته هنرهای زیبا در رشته های نقاش ی،
هیکل تراش ی و دیزاین.

om

اسمای یک تعداد از فارغان فاکولته هنرهای زیبا:

i.c

 -49همایون واحد (وفات)؛

 -41سید خادم قبادی (کانادا)؛

ra
n

 -46محمد عمر شراره (امریکا)؛
 -11مهتاب الدین زبردست؛

sh
ah

 -14نجیب هللا رستگار (آملان)؛

 -11نجیب هللا عثمانی فرزند استاد محمد عثمان خان؛

 -13اکبر سالم ،درکابل که مدتی رییس فاکولته هنرهای زیبا بود؛
 -11ماللی جان میوندی؛
 -19سلطانه؛

w

w

w

 -16انیسه رحیم (هالند)؛

.e

 -11هما احمدزی (امریکا)؛

na

 -19فایزه احراری ،شاید در هرات؛

ya
t

 -11شیرزمان ستانکزی ،سابق در سویدن؛
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 -31حمیدهللا حلیم (هالند)؛
 -34عبدالحی فرهمند (کابل)؛
 -31خالد شمس (امریکا)؛
 -33خالد ناالن (امریکا)؛
 -31باقی جهانگیر (امریکا)؛

om

 -31فریدون حنیفی (دنمارک)؛
 -39محمد شفیع عظیمی (هالند)؛

i.c

 -39عارف نجیب (جرمنی)؛

 -31اشرف انزورگر (پاکستان)؛

ra
n

 -36عبدالحی پوپل (کانادا)؛

 -11روح هللا نقشبندی (استرالیا)؛
 -11حسن پاوند (کابل)؛
 -13سید فاروق فریاد (کابل)؛
 -11سراج الدین سراج (کانادا)؛
 -19حنیف شبگرد (کانادا)؛

w

w

w

 -16محمد فرید سلطانی (امریکا)؛

.e

 -11محبوب سلطانه ولی (امریکا)؛

na

 -19شاه پیری غیاثی (امریکا)؛

ya
t

 -11عبدالکریم رحیمی (استرالیا)؛

sh
ah

 -14محمد شریف عزیز یار؛
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 -11عبدامللک دوست زاده (امریکا)؛
 -14محمد عظیم نوری (جرمنی)؛
 -11محمد عیس ی اسلمی (استرالیا)؛
 -13مرتض ی پردیس (امریکا)؛
 -11محمد همایون کریم پور (فرانسه)؛

om

 -11زمری شیرزاد (سویدن)؛
 -19گل رحمن؛

i.c

 -19کامران حنیفی (کانادا)؛

 -11عنایت هللا نیازی (کابل)؛

ra
n

 -16محمد ظاهر فیض ی ( امریکا).

نام ها بدون در نظرداشت ترتیب حروف الفبا ،و فراغت بلکه تا

sh
ah

اندازه ی از حافظه و همکاری های فرید جان سلطانی و خالد جان ناالن تحریر
شد .امیدوارم همانطوری که صمیمانه نوشته ام این هنرمندان بر سر من
خرده نگیرند و کسانی که از قلم مانده اند از حضور ایشان پوزش می طلبم و

ya
t

از قلم ماندن شان سهو است و نه عمدی .هم چنان کسانی را که در فاکولته
تحصیالت خود را نیمه دوام دادند و شهادت نامه نگرفتند ،الزم ندیدم که

na

اسمای گرامی شان را بنویسم ،در میان شاگردان ما مرحومه زرلشت دختر
مرحوم محمد داود رییس جمهور افغانستان از طرف کمونستان وطن در هنگام

w

w

w

.e

کودتا شهید شد و نتوانست فاکولته را به پایان برساند.
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درخاتمه باید متذکر شد که از همه استادان وشاگردان خاطرات نیک
دارم و نیکی ها و همکاری های عبداملالک دوست زاده و محمد عظیم نوری
هرگز فراموشم نخواهد شد .و اما از کسانیکه کارهای عمده مرا که افتخارات
معنوی دارند ،به خود منسوب و در غیاب من استفاده ناحق کرده اند،
امیدوارم روی خود را به طرف حق بگردانند.

om

یادداشت:

i.c

چون از آوان طفولیت تا کنون (حین تحریر کتاب) ( 19سپتامبر 1111
میالدی) که عمرم به شصت و پنج میرسد ،در فکر خدمت به هنر و احیای نام

ra
n

های هنرمندان به خاطر غنای فرهنگ افغانستان بوده ام ،با آنکه تا هنوز در
حال کارها و خدمات هنری میباشم ،الزم به یاد آوری میدانم که چند یادگاری

sh
ah

هنری را در پایان این گزارش که انجام داده ام ذکر می نمایم:

 .4بیش از ده نمایش نقاش ی را به تنهایی و شریکی به نمایش گذاشته ام.
 .1بیش از س ی جلد کتاب درس ی را نقاش ی و رسامی نموده که قسمتی از

ya
t

دایره املعارف افغانستان در آن شامل می باشد.

 .3تالیف کتاب "اصول تدریس آرت تربیوی" اولین راهنمای تدریس هنر در
مطبعه فرانکلین (معارف) به چاپ رسیده است.

 .1تالیف کتاب "هنر در افغانستان" اولین تذکره نقاشان افغانستان

w

w

w

است که اگر این کتاب به همکاری ارواح شاد استاد عبدالغفور

.e

na

تاریخ افغانستان می باشد که در سال  4311هجری شمس ی در
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برشنا تالیف و تحریر نمی گردید بس ی هنرمندان نامی افغانستان
ناشناخته می ماندند .کتابی که در مطبعه معارف در سال 4311
هجری شمس ی به طبع رسیده است.
" .1تاریخچه مختصر هنر در افغانستان" رساله کدر علمی که در کابل
تحریر یافته بود.

om

" .9تعلیم و تربیه هنر در افغانستان" این رساله به زبان انگلیس ی نوشته
شده و تیزس ماستری هنر ،سال  4619مسیحی می باشد.

i.c

" .9ارزیابی امتحانات مضامین هنر در مکاتب ثانوی غرب امریکا" که
رساله دکتورا و به زبان انگلیس ی تالیف گردیده است ،سال 4619

ra
n

میالدی.

 .1کتاب "یادی از نقاشان" ،کتابیست که در جریده "کاروان" به مدیریت

sh
ah

آقای استاد شکرهللا کهگدای در سالهای  4699تا  1111میالدی در
ایالت کالیفورنیا به صورت مسلسل چاپ شده.

 .6کتاب "قانون طرب" را که استاد سرآهنگ به ظرفیت بیست و چهار

ya
t

صفحه تحریر نموده بودند آن را به تعلیق و تحشیه بسته به ظرفیت

 111صفحه نوشته و عالوه نمودم که در سال  1114میالدی در
مملکت سویدن به طبع رسید.

na

" .41پیر خرابات" کتابیست که حکایت از حیات و ممات استاد قاسم

w

w

w

.e

افغان را با هنرمندان اهل و بیتش می نماید ،به ظرفیت  149صفحه
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نوشته و به سال  4313هجری شمس ی در پاکستان به چاپ رسیده
است.
" .44ساز و آواز در افغانستان" کتاب ضخیم که در یک هزار صفحه تهیه
شده و تقریبا نود و پنج درصد هنرمندان موسیقی را در آن یاد آور
شده ام ،در کتاب مذکور که البم موسیقی نوازان می توان یاد کرد،

om

عالوه از اینکه سوانح یک تعداد زیاد هنرمندان تحریر یافته در باره
موسیقی و عمومیات آن معلومات وسیع داده شده است .فعال

i.c

( 1111میالدی) در کشور جرمنی زیر طبع قرار دارد.
" .41سیر هنر در افغانستان" رساله کوچکی می باشد که از تاریخ مختصر

ra
n

هنر در افغانستان بحث می نماید و تاحال اقبال چاپ را نیافته است.
 .43تالیف کتاب "پروفیسور غالم محمد میمنگی ،مؤسس مکتب صنایع

sh
ah

نفیسه کابل" که به ظرفیت  319صفحه بزرگ به سال 1111
میالدی در پشاور به زیور طبع آراسته شده است.

 .41مقدمه و ویرایش کتاب "پدر تیاتر افغانستان استاد عبدالرشید
عیسوی در کانادا.

ya
t

لطیفی" تالیف پروفیسور داکتر عبدالواسع لطیفی ،طبع سال 4661

 .41رساله در باره استاد کمال الدین بهزاد و هنر عهد تیموریان هرات،

w

w

w

.e

na

چاپ در جریده کاروان ،کالیفورنیا ،ایاالت متحده امریکا.
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 .49تالیف کتاب "صورتگران معاصر افغانستان" این کتاب ضخیمی می
باشد که سعی گردیده عموم نقاشان افغانستان معرفی و کارهای
هنری شان نیز در آن درج گردد -آماده چاپ می باشد.
 .49تالیف کتاب "خوشنویسان افغانستان" آماده چاپ.
 .41تحریر بیش از هفتاد مقاله در باره استادان هنر نقاش ی ،موسیقی و

om

تیاتر .چاپ در ژوندون ،پشتون ژغ ،کاروان ،امید و غیره در سال های
 4669تا  1111میالدی.

i.c

 .46مشاور هنری تدریس آموزان و استادان آرت در مکاتب شهر کابل
سالهای  4699تا  4694میالدی.
باملقطع.

ra
n

 .11عضو تهیه و ترتیب پروگرام های هنری در وزارت معارف ،بصورت

sh
ah

 .14تأسیس شعبات مستقل ،موسیقی ،تیاتر ،سینماتوگرافی ،خطاطی،
دیزاین و کمرشل آرت ،میناتوری ،تعلیم و تربیه هنر و تاریخ در هنرهای
زیبای دانشگاه کابل و اکادمیک ساختن آنها در کنار بخش دیگر علوم
به سویه فاکولته در سال مذکور
 .11رییس اتحادیه نقاشان  4696الی  4614میالدی.

na

ya
t

به سال  4614میالدی و ارتقا دادن دو شعبه نقاش ی و هیکل تراش ی

 .13نقاش ی پورتریت های رؤسای پوهنتون کابل و نقاش ی های فالسفه

w

w

w

.e

آسیای مرکزی به پوهنتون پشاور.
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 .11تالیف رساله" ملکه ی قلبها لتا منگیشکر" و طبع مقاله ی دیگر در
باره آن هنرمند حنجره طالیی.
 .11مؤسس و اولین رییس اتحادیه ی سراسری هنرمندان افغانستان در
سال  1114میالدی در امریکا که در تأسیس ،دوستان هنرمند همکاری
نموده اند.

om

 .19ترجمه کتاب "هنر در افغانستان" به زبان انگلیس ی به همکاری نانس ی
دوپری 4693 ،میالدی.

i.c

 .19همکاری با پروفیسور داکتر لورین سکاتا به تالیف کتاب "موسیقی در
افغانستان ،هزاره جات ،بدخشان و هرات" سال های هفتاد عیسوی.

ra
n

 .11یگانه کس ی که بیشترین موضوعات هنری را تا حال در افغانستان
تحریر ،تحقیق و جمع آوری نموده و از حقوق هنرمندان دفاع نموده و

sh
ah

باری هم در مجلس عالی یونسکو در جمع پروفیسوران تعلیمی
افغانستان به سال  1114میالی ،یاد آوری شد که در افغانستان
پیشرفت هنر ضرورت به همکاری ممالک شرقی و دوست دارد.
بتاریخ دهم فبروری  1141م کابل.

w

w

w

.e

na

ya
t

 .16مشاور در تدویر سیمینار بزرگداشت پروفیسور غالم محمد میمنگی
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om

i.c

استادان فاکولته هنر های زیبا در ایام هجرت 3991م

از راست :عبدالکریم رحیمی ،استاد شبنم غزنوی ،داکتر نعیم فرحان ،داکتر

ra
n

عنایت هللا شهرانی ،حنیف شبگرد.

sh
ah
ya
t
na
w
w

w

از راست:سپوژمی رؤوف ،خلیل حیدرزاد ،وهاب سعید ،حامد نوید ،هاشم
سنجر و عظیم مست

.e

نخستین دانش آموزان کورس های هنر های زیبای پوهنتون در سال 3993م

