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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 هـــنقش آثارت بــه ذه

  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                                                            
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  مرتـضي پـرديس 

  مؤلف كتاب
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  : 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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  داكتر في اهللا ايماق                                                                                
  

ـ    ـر
دوست هنرمند و نقا بلند پاية وطن جناب استاد مرتضي پرديس سابق استاد 

انستان در بين  فاكولتة هنرهاي زيباي پوهنتون كابل كه در امريكا در خدمت هنر در اف

ا نمودند كه  مهاجرين هموطن از شهرت عالي برخوردار مي باشند از اين كمينه تقا

كه از ) زنده گينامة محترم داكتر شهراني(نظر خوي را در قسمت كتاب تأليفي شان 

  . علماي معاصر كشور مان محسوب ميگردند كلمات چندي را تحرير نمايم

جناب آقاي داكتر عنايت اهللا شهراني را تقريباً شصت سال ميشود كه مي شناسم، 

ه در همين كتاب ديده ميشود كه مقاله ام را كه مدت ها پي در بار حيات پر  چنان

ستم داكتر شهراني نوشته بودم عيناً آورده بودند كه ارتباطات ميان ما در بار دو

كر گرديده است   . يادداشت يا مقدمة آن بصورت مختصر 

اينجانب اصالً ژورنالست و خبرنگار مي باشم و رشتة تخصصي ام ژورناليزم مي 

طرافيان، باشد و در بار هموطنان، هنرمندان، موسيقي نوازان، علماء، دانشمندان، ا

ا اجتماعي سياسي و اقتصادي  شهريان، بي سوادان، قالين بافان، سواد داران، او
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  ب                   ...................................................................بر سكوي هنر و فرهنگ  ابر مردي

وعات نوشته ها كرده و بزيور طبع  ، در فرهنگ، معارف و غيره مو كشور، در تاري

آراسته ام كه از آنجمله يكي هم دانشمند وارسته و هنرمند ممتاز و چهر شناخته شد 

انستان جناب داكتر ش   . هراني نيز شامل انداف

با دوشيزه گلجان يحيي شهاب ازدوا ) م 1971(بيادم مي آيد زمانيكه در سال 

كردند، من اشترا داشتم، در مراسم ازدوا شان شخصيت هاي پارلماني و اعضاي 

نان اينجانب دو بوعات آن را  -كابينه اشترا ورزيده بودند و هم سه روز بعد در م

كي هايي از هر گوشه شنيده شده يكي از آن تبريكي دهنده گان انعكا دادم و تبري

  . داكتر محمد ياسين عظيم وزير معارف وقت بود

چون هردو بيك دوره تاريخي تحصيل و بعداً همزمان آغاز بكار نموده بوديم، 

موقف و مقام هنري و علمي جناب شهراني را بخوبي ميتوانم نه تنها از زبان خود بلكه 

بوعات، معارف و تحصيالت عالي آن وقت شرح و بس بدهماز زبان قا   . طبة اهل م

استاد شهراني در جواني تا  دوران ختم تحصيل داكتري در كابل و وطن منحي 

بخاطرم مي آيد كه بزرگترين . هنرمند نقا برگزيده و بلند پايه معرفي شده بود

ر بشير هروي در ب انستان استاد علي اص ار هنر شان در مجلة مشهور نويسند شهير اف

رده بودند» ژوندون«هفته نامه  نان در خصو نقاشي ها و . مقاله يي را به نشر س هم

چندين بار بزبان انگليسي و در روزنامه هاي » كابل تايمز«كارهاي ابتكاري شان در 

، در خبرهاي فارسي » انيس«و » اصالح«مشهور چون  در مجالت ژوندون و پشتون ژ

بع ميرسيدو پشتو و حتي در دوران متعلمي ا در . ، در راديو و بعدها در تلويزيون ب

ليسة دارالمعلمين بسياري از اعضاي ملل متحد در كابل و خارجي هاي مقيم كابل به 

  . كارهاي هنري ا عالقمندي و آشنايي داشتند
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                     ...................................................................بر سكوي هنر و فرهنگ  ابر مردي

بارها از زبان بزرگان هنر نقاشي مي شنويدم كه آقاي شهراني در نقاشي استعداد 

من شخصاً شاهد بسياري از . خداداد دارد و كارهاي همه داد پروردگار است

و استادان . كارهاي او بودم كه تابلو هاي نقاشيي از طريق مقامات عاليه تقدير ميشد

كه » گلجان شبنم«ون پورتريت خانم بزر نقاشي گاهي هم در بعضي كارهاي چ

  . داده بودند، انگشت حيرت را بدندان مي گذاشتند» ماناليز ثاني«بعضي ها بر آن نام 

آقاي داكتر شهراني در كنار مقام و موقف هنرمندي و هنر شناسي بزرگترين مؤلف 

و نويسنده در مسلك فولكلور بود و دست كم هشت كتاب و ده ها مقاله در ساحة 

بع رسانيده است و او را مي توان از پيشگامان اول فولكلور شناسي مذ كور نوشته و ب

انستان بشمار آورد   . در اف

ات مستعمل ) فرهنگ تاجيكي(يكي از سلسله هاي مقاالت كه در بار  يعني ل

» ادب«تاجيكي در بدخشان و تخار كه در مجله معتبر فاكولته ادبيات و علوم بشري بنام 

ه در مجلة بسيار به نشر م يرسيد، در جهان فارسي زبانان شهرت بلند يافته بود چنان

در ايران وغيره از آن سلسله مقاالت تقدير بعمل مي آمد و در هر » سخن«مشهور 

شمار آن تبصره هاي نيك مي شد و يكي از آن جمالت بيادم مي آيد كه مي نوشتند 

اني جناب آقاي شهرانياحياء كننده گان زبان و ادبيات فارسي چون «   . »دانشمند اف

چون تأليفات زياد در بار ادبيات عاميانه يا فولكلور » داكتر ايماق«اين نگارنده 

انستان«مخصوصاً ادب شفاهي صفحات شمال  دارم، بارها در قسمت » توركستان اف

  . ادبيات شفاهي با آقاي داكتر شهراني مذاكرات و گفتگوها كرده ام

كه ما در بعضي شب ها با دوستان چون استاد اعظم حفي، قاسم  نشست هايي را

شعله و ديگران انجام ميداديم و از ادب و تاري و شعر سخن مي گفتيم، آقاي استاد 
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  د                   ...................................................................بر سكوي هنر و فرهنگ  ابر مردي

كاوت محيرالعقولي او همه گان  شهراني آنقدر در آن باره ها معلومات داشتند كه به 

كاوت كسي را تا كن ون برابر به وي نديده و سرا هم به حيرت مي رفتيم و واقعاً در 

  . »خدا داده گان را خدا داده است«ندارم، وي مرد خدا است و بايد گفت كه 

بمصداق قول خود زمانيكه سوان آقاي شهراني را درين كتاب پر محتوا و پر كيف 

شما برادر گرامي استاد پرديس خواندم، ديدم كه در يك بح در جواب سواالت 

يه را تا بدوران داكتري همه در حافظه داشته اند، كه تان، اسماء استا دان دوران ابتدا

اين كار بذات خود از عجايبات است و تنها از دست اعجوبه هاي زمان اين كارها 

يه كه دوران كودكي و خورد سالي وي . بدست مي آيد خصوصاً در مكتب ابتدا

  . ماستاست، بناً بايد بگويم جناب شهراني از عجايبات روزگار 

ع و خاكساري  متذكر بايد شد كه جناب آقاي داكتر شهراني در متن كتاب با توا

ه از شاگردان گريز پاي، بي عالقه بدر  يه و متوس تام نوشته اند كه در صنوف ابتدا

ين را نصيب ميشدند و البته كه آن معني تنبلي و نااليقي را نميدهد چونكه  و نمرات بسيار پا

  . انسان تأثير دارد و نيز تأثيرات رواني دامنگير همه نسل بشر است بسي چيزهايي بر

بقراريكه در خاطرات خود نوشته اند كه معلمي داشتند باسم پردل خان، بروز اول 

ورود در صنف كه دقايق اول او و پا گذاشتن در مكتب بود، بنابر كاري كوچكي 

ار را كرده باشد كه اطفال نو بدست چوب زده است و شايد معلم مذكور عمداً اين ك

  . وارد را بترساند تا بازيگوشي ننمايند

ه ها زياد داشته و كسي بر او فشار  بقراريكه معلوم اينجانب است، در مكتب واس

وارد نمي نموده بعضاً بدون رفتن به امتحان نمرات داده مي شده است و بدوران 

ه طبعاً جدايي از والدين و فاميل و همباز يان و حيات ليليه كه داراي قيد و قيود متوس
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  ه                   ...................................................................بر سكوي هنر و فرهنگ  ابر مردي

عاً به در نشان نميداده است و  مي باشد و بعضي مشكالت ديگر توجه خوي را ق

  . عالقمند آن بوده كه بايد پس بخانه برود

قابل ياد آوري ميدانم كه جناب استاد شهراني بعد از يافتن شهرت بارها در بار 

ع نوشته اندكه  و بايد بگويم كه بسي شخصيت » ان بي نيستندابجد خو«خود با توا

هاي برگزيد جهان و دانشمندان و علماء و حتي نواب در خورد سالي به شكست هاي 

ر سالي يكتاي زمانة خود مي گي ها مواجه شده اند، ولي در بز زياد و عقب مانده

ال هم چيزي شوند، نتاي تعليمي معني آنرا ندارد كه بگويند در سابق چيزي نبود و حا

نيست، كه اين نو فيصله هاي هستريك و عاجل و بي تعمق و بي مفهوم و فاقد معني 

  . بشمار مي آيد

نان بارها گفته است كه تنها تابلوهاي محدود او قابل توصيف است كه آن  هم

و مابقي قابليت توصيف را ندارند، بدبختانه در آن دور كه . همه بفرو رسيده است

نقاشي مينمود، عكاسي هم يك مشكل عمده بود، كه نتوانسته اند نقاشي  آقاي شهراني

هاي فروخته شده را عكاسي نمايند و نمونه هاي كه درين كتاب آورده شده شخصاً 

  . خودشان انتقاد دارند

بر ميگرديم به دوام گفته هاي چند پاراگراف پيشتر خود كه آقاي شهراني نامهاي 

كر و ث بت تاري نموده است و چقدر كار با صواب است كه اشخا رفته گان را 

بسياري از آن بزرگان از اين جهان رخت بر بسته اند و جاي شكر است كه نامهاي 

اي بسا استادان و . گرامي يكتعداد شان اينك درين كتاب ثبت تاري گرديده است

را بعد از  خدمتگاران وطن كه از اين جهان بي نام و نشان رفتند و كسي نبود كه آنها

  . رفتن شان ياد نمايد
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  و                   ...................................................................بر سكوي هنر و فرهنگ  ابر مردي

طوريكه گفته آمد در سوان استاد شهراني به نوشتة اينجانب برادر ارجمند و 

گرامي من استاد مرتضي پرديس، با امانت داري خا اقتبا كرده اند در آن آمده 

بع  كه آقاي شهراني بي از شصت و پن كتاب، ده ها رساله و صدها مقاله تحرير و ب

چونكه همه نوشته هايشان ابتكاري بوده و خصوصاً شكل ريفرينسي را . ده اندرساني

و بقرار معلوم فعالً به حد اقل ده كتاب ديگر شان . دارد و قابل استفاد مردم مي باشد

ا رسيده و قدرداني  ناتكميل است، كتابها و مقاالت شان در تاجيكستان و ايران ب

  . شده است

انستان  تنها در قسمت هنر هجده كتاب نوشته و بزيور طبع آراسته است و در اف

بدون ترديد، اولين شخ مي باشد كه در بار هنر و فرهنگ زيادترين تأليفات را 

  .داشته و مقدمتر از همه بشمار مي آيند

ناگفته بايد نگذارم كه جناب استاد شهراني يگانه شخصي است كه بار اول تياتر و 

انستان شكل اكادميكي داد كه بار اول شعبة تياتر و موسيقي را در پوهنتون ك ابل اف

موسيقي را در كنار شعبات نقاشي و هيكل تراشي تأسيس كرد و مؤسس آن هردو 

يادي از «شعبه بشمار مي آمد و سس آقاي داكتر شهراني طوريكه در مقالة شان 

دو شعبه و  كر گرديده است بعد از تأسيس اين» گذشته هاي فاكولتة هنرهاي زيبا

شعبات ديگر هنرهاي زيبا را به حي فاكولتة مستقل در پوهنتون كابل و كشور 

عزيزمان ارتقاء داده اند كه اين جانب منحي خبرنگار از آن فعاليت هاي شان آگاهي 

بوعات آن وقت در راديو و تلويزيون انعكا يافته بود   . داشتم و از زبان وزير م

كر مختصر بگذارم و آن اينكه دوست ديرينم يك نكتة ديگر را نمي توا نم بدون 

انستان، تاري آسياي مركزي و  آقاي شهراني در تاري داني مقام بلند دارد، تاري اف
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، زعما، جهانكشايان، هنرمندان و غيره ميدانند و  تاري تور ها را با بزرگان تاري

و مدلل ميتواند از معلومات بدون مراجعه صدها ورق را با حافظة خدا داد، با اسناد 

بارها در شأن وي ) ايماق(تاريخي سياه سازد و اين نعمت خداوندي را اين نگارنده 

  . مشاهده كرده و نيك سنجيده ام

انستان«كتاب  ة اقوام در اف يكي از شهكارهايي ميباشد كه داكتر شهراني » تاريخ

بع رسيده است و كتاب ها و  درين چند سال اخير آنرا نوشته و تا كنون پن بار ب

ا رسانيده اند كه در سوان شان يك  مقاالت زياد ديگر در ساحة تاري تهيه و ب

كر يافته است   . تعداد 

يكه جناب شهراني و من با دوستان داشتيم از شعر، ادبيات، تاري  در شب نشيني ها

مد، آقاي شهراني صدها بيت از سعدي و حاف و بيدل  و متقدمين بح ها در ميان مي

كرها مينمود ، از متقدمين، از فولكلور و اقوام بح ها و    . و شعراي ديگر، از تاري

باشد، يت بي تعصب، بي كينه و وارسته ميشناسم شخصجناب شهراني را طوريكه مي

ه يي در  با صدها پشتون و تاجيك و هزاره و بلو و نورستاني محشور بود، در سراي

بنام استاد حضرت الدين  برد، هم اتاق يكي از برادرانبسر مي خانة پور غني حيات

ورد بود و آن جناب از سردار وردكان و از جملة فرشته  طالب از پشتون هاي

اب ميكردند   . صفتان بود كه هردو يكديگر را برادر خ

در امور فرهنگ تاجيكها تا كنون كسي به پاية او در قسمت احياء زبان و ادبيات 

كار نكرده، تأليفات در پشتو و نوشته ها در بار پشتون هاي دانشمند، علماء و تاجيكي 

  . هنرمندان دارد
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هزاره ها را با تاري شان در نوشته هاي خود به شناسايي گذاشته و نشان داده است 

  . كه بر آن مردم عالقة خا دارد

ن، همه همه موسيقي نوازان، همه نقاشان، همه هيكل تراشان، همه خوشنويسا

بازيگران تياتر و همه علماء و نويسنده گان وطن را مي شناسد و نوشته ها در بار اكثر 

  . شان بيادگار مانده است

كس بقدر او در  كتابهاي زياد در بار بدخشان يا زادگاه خود نوشته و تا كنون هي

بدخشان ننوشته است، شايد ده جلد كتاب تأليفي جناب آقاي شهراني در قسمت 

  . دخشان و بدخشاني ها باشدب

ور  يك سال پي فرهنگ توركي اوزبيكي به فارسي دري ) ايماق(نگارند اين س

را در سه جلد تهيه داشتم، دوست ديرينم جناب داكتر شهراني يك ركن عمد آن 

فرهنگ را با نوشتة خود كه عبارت از تهية فرهنگ توركي اوزبيكي شهران باشد برايم 

  . بنام خود شان داخل مجموعة خوي ساختم نوشت و من آن را

از فحواي نوشتة شان در مقدمه چنين پيداست كه معلومات شان از خاطرات دوازده 

سال اول يا دور كودكي آنها بوده، گويا اينكه در دوازده ساله گي از قريه ويا زادگاه 

ز زادگاه در كابل خود برآمده تا كنون كه در دهة هفتاد ساله گي قرار دارند به بيرون ا

ور آن فرهنگ كوچك را كه . و امريكا بسر برده اند تعجب من در آن بود كه چ

ت مي باشد از حافظه نوشته اند و ما ميدانيم كه تا كنون هي كسي در  شامل صدها ل

  . آن باره نوشته يي ندارد و تحقيقي ر نداده است
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ف و  ت نامة سه جلد ناگفته نماند كه آقاي دكتور شهراني از روي ل مهرباني ل

مرا ويراستاري نموده و وقت گرانبهاي را بدان سبب صرف كرده كه بهترين 

  . تشكرات خوي را درينجا بحضورشان تقديم مينمايم

انستان فق  در مورد سياست داني و عالقمندي آقاي شهراني به ارتقاي جوامع اف

ي دهم كه مقالة  انستاننظام س«يك نكته را ميخواهم تو را زمانيكه » ياسي آيند اف

انستان رسانيدند از عمده  نوشتند و از طريق رسانه هاي خبري به سمع كافة مردم اف

  . ترين كارهاي سياسي ايشان بشمار مي آمد

در آن مقاله نشان دادند كه يگانه راهي كه اقوام وطنمان را از بدبختي ها، خود 

مختاري ها، تبعي ها، يكته تازي ها، فقر و بدبختي ها نجات ميدهد سيستم فدرالي 

ميباشد، شايد مفكور فدراليزم را بسياري از دانشمندان و سياسيون بلند كرده باشند، اما 

وعات را با داليل  آقاي شهراني براي بار اول بصورت دقيق، صري و مفصل همه مو

  . نوشته بودند

انستان را بخود جلب كرد و  آن مقاله بصورت آني مليون ها شخصيت هاي اف

ابق  طرفداران بي حد زياد پيدا كرد، طبعاً در سياست كساني پيدا ميشوند كه اگر م

و اقدام مينماين د، بناً ده ها مقاله تنها از جانب استفاد شخصي شان نباشد، بر عليه مو

يك قوم برادر بر عليه آن مفكوره تحرير يافت و استاد شهراني بود و جواب دادن به 

واقعاً قدرت دفا و مقاومت دوست ديرين داكتر شهراني قابل . هر يك از آن مقاالت

  . هر نو تقدير بود كه به تنهايي جواب گوييها ميكردند

وي راست گفته بود، فاجعات داخل مملكت عزيز ما همه و حاال همه ميدانند كه 

زيرا . همه از مضحكات و زيان هاي سيستم مركزي بوده و اكنون هم جريان دارد
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شخ اول مملكت خود مختار كل است و هرچه را خواسته باشد آنرا در عمل مي 

  . آورد و قدرتي نيست كه از وي انتقاد نمايد

حد تخص وارد ميباشد در رشتة تعليم و تربيه و آقاي شهراني در چهار مسلك ب

روانشناسي شهادتنامة داكتري دارند، در رشتة هنر بزگترين مؤلف و شخ اول كشور 

مان هستند، سوم تأليفات شان در ادبيات باالتر از آنست كه داكتري داشته باشند و 

ت دارند، بقراريكه چهارم تاري را گويي كه بصورت خدا داد ميدانند و كتابها و تأليفا

بارها با ايشان در تما بودم، ميگفتند كه وقتيكه كدام كتاب تاريخي بدست شان 

وعات تاريخي را كه نوشه . بيايد، تا آنرا تا آخر نخوانند، بخواب نميروند و واقعاً مو

  . اند بسيار با اسناد و صادقانه رقم زده اند

ت از داشتن هم صحبت ها و يكي از خوشبختي هاي آقاي داكتر شهراني عبار

رسم شايد بگويد بي از هزاران  همنشينان خوب بودند، اگر دوستان را از وي ب

تر اينكه نامهاي زيادي از آن دوستان را با نشاني ها و افكار شان  س خواهد بود و دل

  . دوستان و شناساهاي آقاي شهراني از حساب بيرون مي باشد. بياد دارد

يكه حافظه  ياري ميدهد و قراريكه راساً از آقاي شهراني پرسيده شد يك تا جا

تعداد بزرگاني كه وي با ايشان ديد و واديد ها و صحبت ها مينمود اين ها مي باشند، و 

پور غني شاعر : متذكر بايد شد كه اينها محدودي از جمع هم صحبت ها هستند

وريالي اعتمادي كه هرسه غزلسرا، استاد جاويد و استاد داكتر محمد حيدر و استاد ت

ساي پوهنتون كابل بودند، استاد غالم حسن مجددي، داكتر سيد بهاءالدين مجروح،  ر

داكتر روان فرهادي، استاد مير حسين شاه، استاد آصف آهنگ، پوهاند سيد سعدالدين 

فور برشنا، استاد بشير هروي،  هاشمي، پوهاند شاه علي اكبر شهرستاني، استاد عبدال
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عبدالرحيم نوين، پوهاند ياسين عظيم، استاد غالم جيالني يفتلي، استاد يوسف داكتر 

كهزاد، پوهاند رحيم الهام، پوهاند سرور همايون، داكتر سيد يوسف علمي، استاد 

محمد صديق روهي، داكتر شرعي جوزجاني، استاد جمشيد شعله، استاد سليم 

دوستي اين (ن، سيد قاسم رشتيا سرمست، استاد فقير محمد ننگيالي، استاد حسين آرما

و ارتبا بخاطر قتل شاه محمد وليخان  دو شخ بوقت هجرت پيدا شد، مو

نت اعليحضرت شاه امان اهللا خان و زنده گينامة خود محمد  دروازي وكيل السل

، استاد )وليخان دروازي بود ، استاد فكري سلجوقي، استاد قيام الدين راعي برال

، استاد حسين نهضت، استاد قاري محمد هاشم واسوخت،  استاد محمد اسماعيل مبل

عظيمي، گاهگاهي هم به شرف صحبت استاد عبدالحي حبيبي، استاد سمندر غورياني، 

علما و دانشمندان، وكال و اربابان و تجار، قوماندانان وغيره كساني بودند كه از صحبت 

  . نوي كرده اندهايشان بهره برده و ديگران نيز از وي استفاده هاي مع

با علماي تاجيسكتان، توركيه، اوزبيكستان و ايران و دوستان امريكايي ارتباطات 

نامهاي دوستان و همبازي هاي دوران طفوليت و بعد از . حسنه و علمي داشتند و دارند

آنرا همه با خاطره ها به رفقاي خود كه ما و دوستانم باشند، گاهگاهي يادآوري 

  . مينمودند

ارم زماني را كه آقاي داكتر شهراني ميگفت استاد داكتر احمد جاويد، در بياد د

حف اشعار نبو دارد ولي زمانيكه با استاد سخي احمد خاتم در توركمنستان آشنايي 

حاصل كردند و بعدها هردو در امريكا مقيم شدند برايم فرمود كه استاد خاتم بحدي 

ب است استاد جاويد از يادم برود، گويا عقيده در حافظه اشعار شعرا را ياد دارد كه قري

  . مند است كه آن دو شخصيت در حف اشعار مقام و موقف بلند داشته اند
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انستان جناب استاد مرتضي پرديس آفرين بر شما  دوست گرامي و هنرمند فرزانه اف

ز كه مسؤليت نوشتن زنده گينامة استاد داكتر عنايت اهللا شهراني را بدست گرفته و ا

  . عهد كار بخوبي برآمده ايد

رف با هم مي  ري كرده ام و از ساليان دراز باين من كه عمري با آن محترم س

يفه تكميل زنده گينامة شان را بدو ميگرفتم باورم نمي آمد كه  شناسيم، اگر اين و

  . برابر با شما و حوصله مندي تان مي توانستم كاري بنمايم

وطن استاد پرديس در قسمت محترم داكتر صاحب  نوشتة شما هنرمند برگزيد

انستان كامالً قابل تأييد است، استاد شهراني بر همه  عنايت اهللا شهراني، فرهنگي مرد اف

دوستان، شاگردان و قلم بدستان حق دارند تا در بار شان بنويسند، چونكه شخ 

انست ان نوشته و نامهاي استاد در بار بي از هزار شخصيت علمي، تاريخي و هنري اف

  . زرين شان را ثبت تاري كرده اند

در خاتمه طول عمر جناب استاد شهراني و نويسند اين كتاب محترم استاد مرتضي 

  . پرديس را با مؤفقيت بي از پي شان از خداوند تمنا دارم
  

  با احترام

  داكتر في اهللا ايماق

  ميالدي  2016تورنتو، كانادا،  نومبر 
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  محمد عظيم حسين زاده                                                                                      

  

 ـرـ
  

ره دست و شناخته يبه همت  هنرمند چ »ابر مردي بر سكوي هنر و فرهنگ«كتاب 

من قسمت هاي . كشور محترم مرتضي پرديس تحقيق، تحليل و تحرير شده است شد

اني كه هنوز هم شخصيت  از كتاب را خواندم و افتخار نمودم به فرهنگ بزر اف

اني احترام به بزرگان و استادان را فرامو  هاي بزرگي استند كه اين فرهنگ اصيل اف

انستان استالبته اين جمله برداشت خودم از . نكرده اند من از . شراي فعلي داخل اف

هنرهاي زيبا شدم همواره از زبان  دانشكدهكه شامل كادر علمي  )هـ 1368(سال 

نام داكتر شهراني را مي شنيدم و صحبت هاي داشتند در  دانشكدهرگوار اين زاستادان ب

رو سف با شأبا ت. هنرهاي زيبا دانشكدهدر  مورد كار هاي علمي، فرهنگي خاصتاً

جنگ ها اكثر استادان مانند مرتضي جان پرديس تر وطن كرده در ديار غربت 

 دانشكده ةالخره تاريخازندگي ميكنند، آهسته آهسته اين نام كمتر تكرار ميشد تا ب

 دانشكدههنرها كه توس كسي نوشته شد و در آنجا منحي يكي از بنياد گزاران 

سف كه من با محترم داكتر عنايت اهللا شهراني أتاما با .  هنرها از ايشان نام برده شد

  . شناخت نزديك و آشنايي نداشتم
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نشرات پوهنتون كابل بودم برايم زنگي از  زمانيكه من آمر )هـ 1393(در سال 

خار كشور آمد، متوجه شدم كه كود نمبر آن شهر برايم نا آشنا است، به مجرد 

آقاي محمد عظيم ( :محبت برايم ميگويدآواز بسيار زيبا ماليم و پر از ! گفتن بلي

با وجود دست و ). حسين زاده؛ من داكتر شهراني هستم از امريكا با شما صحبت ميكنم

يكه توانستم خدمت شان احترام كردم، ايشان فرمودند من همراه با ( :پاچگي، تا جا

انستان تحقيق ميكرديم و در د و دهه اخير ماريا جان دارو در ارتبا به تاري تياتر اف

فرهنگيان  و از شما نام برده شده بود، من با هنرمندان در اكثر گزارشات و نشريات

انستان به تما شدم و در ارتبا كارهاي شما معلومات  خار از كشور و داخل اف

ا گزاري كنم كردم و حاال الزم ديدم كه از شما قلباً اين چند جمله ). تشكر و س

رم داكتر شهراني برايم اميدواري هاي زياد داد، ملي بودن مختصر و پر محتواي محت

از آنروز تا به حال هميشه  جوياي . شخصيت شان را در همين چند جمله پيدا كردم

  . مه انديد ايشان رااحوال من ميشود، با وجوديكه من تا به حال از نزديك 

 اين« :نوشتندمحترم پرديس در شرو كتاب خوي بسيار صادقانه و بي آاليشانه 

صرف بخاطراحترام و ار نهادن بمقام كسي تحرير يافته كه در فرهنگ  كتاب

، بي آاليشانه در طول عمر خود خدمت نموده انستان بدون داشتن غر و مر  .اف

قه از اصالً كتاب اين نويسنده من  زبان پشتو و پشتونتبار و سرخرود احمدزي من

 كه زيبا چه و نميباشند متعلق پشتونها به نسباً شهراني داكتر ام گرامي استاد و ميباشم

 بصورت و دانسته دقيق و علمي بصورت را پشتو و دارد تأليفات پشتو زيباي بزبان استاد

  . »ميگويد سخن عالي بسيار
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ديده ميشود شخصيت هاي وطن دوست و با فرهنگ همواره در پي حقيقت ها در 

پرديس  در اين كتاب شخصيت علمي،  محترم مرتضي .منافع ملي كشورميباشند

يل تدوين نموده استامحترم داكتر شهراني را  تحت عن يفرهنگي و هنر   :وين 

لب چند •  شهراني  داكتر باره در عمده م

 فولكلوري ادبيات آوريهاي گرد از مختصري شرح •

 زادگاه به عالقمندي يا هموطني بعد •

 بدخشانيان و بدخشان و شهراني استاد •

 دانشمند شهراني اهللا عنايت دكتور پروفيسور فرهنگي كاركردهاي و هگينام زنده •

انستان معاصر  اف

 شهراني اهللا دكتورعنايت بنيادي كارهاي پيرامون •

 ها رساله •

 است نوشته شهراني استاد دانشمندان، كتابهاي درباره كه هاي مقدمه و تقاري فهرست •

بع سايتها و جرايد و مجالت در كه شهراني دكتور مقاالت يكتعداد •   .است رسيده ب
  

العه ميكنيم ديده ميشود كه داكتر  زمانيكه گرد آورده ها را تحت عناوين فوق م

كشور همواره، در عالم  و هنري علمي و فرهنگي عنايت اهللا شهراني شخصيت ملي،

يكه هم اـت. ردم و وطن خود بوده و ميباشدغربت بفكر م دانند كه داكتر ـه ميـجا

شهراني رواب عالي و شخصيت بزر علمي دارد و در همين دو دهه اخير عنايت اهللا 

انستان ؤميتوانست وزير بسيار م فق ويا مشاورت بسيار خوب با معا قابل قبول در اف

يفه نمايد، اما او همه ماديات را پشت سر گذاشته در عرصه تحقيقات علمي   ايفاي و

 ادب، رهاي موصوف در عرصه احياءكا.  براي آينده سازان كشور كار نموده است

انستان فرهنگ و باالخره تاري و هنر بعد اساسي زندگي علمي موصوف را  اف
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چنانكه . او در نموده جامعه بدون فرهنگ و هنر جامعه مرده است. تشكيل ميدهد

به واقعيت داكتر عنايت اهللا شهراني با فرهنگ زاده شده و با . محترم پرديس نوشتند

به همين منظور تال او براي بر قراري رواب  علمي و . گي ميكندفرهنگ زند

فرهنگي اقشار مختلف، اقوام مختلف، مذاهب مختلف و زبان ها و ادبيات مختلف 

ر طور . ساكن در كشور بوده و ميباشد وعات را در البالي كتاب حا اين همه مو

 دراين را فرسايي قتطا كارهاي محترم داكتر شهراني. مفصل دريافت كرده ميتوانيم

 عزيز هموطنان به را پرباري محصوالت و طي سالهاي متمادي انجام داده خصو

ا گزاري ميكنم از استاد محترم و هنرمند شايسته  .است گذاشته بيادگار كشور س

مرتضي پرديس و محترم داكتر في اهللا ايماق كه با زحمات زياد شخصيت  جناب

 وست كشور را در اين كتاب براي نسل هاي آيندبزر علمي، فرهنگي و  هنر د

  .كشور معرفي نمودند

 
 با احترام

 پوهنوال محمد عظيم حسين زاده 
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  محمـد اسحاق ثنا                                                                                 
  

اسگزاري فراوان از استاد گرانمايه و       انستان  با س نقا بلند مرتبت وطن عزيز ما اف

جناب استاد مرتضي پرديس كه در مورد زنده گينامة شخصيت بزر فرهنگي، نقا 

وه زبان و ادبيات و فولكلور نامي، دانشمند عرصه تحقيق و محترم پروفيسور  پ

دكتور عنايت اهللا شهراني كتاب حجيم و پر از معلومات سودمند در مورد اين 

بزر با تال شب و روزي آماد نشر نموده است تشكر  نموده و با شخصيت 

حرمت و احترام عميق و دوستي ديرينه كه من با اين استاد فرهيخته دارم خواستم 

ارادت و اخال خالصانه خوي را با سرودن ابياتي ابراز داشته باشم، نميدانم اين كار 

ه چمن چه در نظر آيد و  من گفتم كمتر از آنست كه ميبايد ه مقبول افتد، چرا آن

  : گفته ميشد

و اختر  كه آثــار  استــــــاد سخنور » شهـراني«بـود    درخشد هم

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

  بدفتر  عجب نقشــي پــــديد آرد  چو كلك روي كاغذ مي دواند 

  بنگر  بيا بر خــــوان آثـــار تـو  پر ز معنا   بود حــــرف حقـيقت

  بيابـــد چيـز خــــوب و ناب بهتر  پي تحقيق بــــاشد جستجــــوگر 
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  چون زر  ارزنده بود هر صفحــه ا  از آن اوراق بنـــــويسد  كتـــابي 

  ز اسـتادان ديگـــــر نيست كمتـر  طبيعت   به نقـــاشي و تصــــــوير

  بلكه بيشتر  ز هفتاد نيست كمتـــر  ز آثار شمــــــارم نام گيــــرم 

  هنرور  نويســــد از هنـــــــر درد  هنرمند و هنــــــر را دوست دارد 

  كه هر يك صاحب نـام اند و سرور  دانا پروريده   چـــــــه شاگــردان

گاهي خم    محكم   به همت آنقــــدر پابند و    نكرد سربه دونان هي

  ل برادرــــــكه خواند جمله را مث  بت ـــف و از راه محـــز روي ل

اتــــــــز بهت  الق نيكو ــــــداري و با اخـبه دين   برـاك  ر بنده گان 

  ه مهترــبشر خوانند چه كهتر يا ك  رگز ـدارد دوست هـــتعصب را ن

  اي برادر  پابندز ــــول نيــــبه ق  ا پابند و محكم ــــبه دوستي و وف

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

  برابر  ردهــــن كـــــكتابي را چني  زيز دارم سالمي ــــع» پرديس«به 

  ر خداي عدل گسترـــدهد اج    د او ـــدمت ارزنــــازم خــــــبن

  سخن آرم سراسريك در -كه يك    نيكوي   ز ز اوصافــــمنم عاج

  ويم ثنا خوانم شب و روزــثنا گ«

  ي داورــر دراز حـــــدهد عم
  

  اسحاق ثنا . م

  م  2016دسامبر  ،كانادا -رووانكو
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  95 ......... مصاحبه ها و يادداشت ها در بار زنده گينامة دكتور عنايت اهللا شهراني •

  95 .............................................................................كلمات چند در عموميات  •
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  107 ............................ برگشت استاد شهراني از امريكا با فاميل خود در پاكستان •
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ه  •  130 .....................................................................چند خاطره از دوران متوس
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يه  •   142 ...................................................................................استادان دور ابتدا

ه  •   144 .................................................................................استادان دور متوس
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  162 .................................................................................... خاطرات دور ليسه •
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  د  ا م
  

اف حضرت پروردگار عالميان و آفرينند زمين و  خواننده گان گرامي اينك با ال

نات كه براي اين بند عاجز خود افتخار بخشيد كه بتوانم در بار ترجمة  زمان و كا

انستان دكتور عنايت اهللا شهراني كتابي  حال و زنده گينامة يك شخصيت فرهنگي اف

  . را تهيه بدارم

ر احترام و ار نهادن بمقام كسي تحرير يافته كه در اين كتاب صرف بخاط

، بي آاليشانه در طول عمر خود خدمت  انستان بدون داشتن غر و مر فرهنگ اف

يكه واقف مي باشم جمله كارهاي شان بدون مفاد مادي و خا بنام  نموده و تا جا

اي خداوند تا كنون  و دوستان همه ميدانند. و احياي فرهنگ وطن بوده است )(ر

يه حيات بسر مي نمايد يموده و در خانه هاي كرا و چون تحصيل . در پي ماديات راه ن

يفه و پول گردد   . يافتة امريكا بود به آساني مي توانست صاحب و

شايد دوستاني باشد كه با خواندن متن اين كتاب انتقاداتي داشته باشند و كمبودي 

يقت اولين اثر اين نگارنده مي باشد، از آن هاي را دريابند چونكه اين كتاب در حق

  . سبب پي از همه از خوانند گرامي عفو تقصير مي نمايم

قة احمدزي سرخرود و پشتون تبار و پشتو زبان  من نويسند اين كتاب اصالً از من

مي باشم و استاد گرامي ام داكتر شهراني نسباً به پشتون ها متعلق نمي باشند و چه زيبا 

اد بزبان زيباي پشتو تأليفات دارد و پشتو را بصورت علمي و دقيق دانسته و كه است

بصورت بسيار عالي سخن ميگويد و در كتاب هاي استادان موسي معروفي، هاشم 

 .زماني وغيره تقري ها نوشته است
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در قسمت ادبيات فارسي تاجيكي، باورم نمي آيد كه برابر به استاد شهراني كسي 

و ري ادبيات عاميانه كار كرده باشد در بار ادبيات عاميانة تاجيكي ديگري در جمع

بدخشان كتابها و مقاالت تحرير داشته و همه را به چا رسانيده است در اين زمينه 

او محبت خا به مردم برادر هزاره ها . استاد شهراني از پيشقدم ترين بشمار مي آيد

ا رسانيده است، در كتاب  دارد، نه تنها مقاالت در هويت آنها تحرير و ة «ب تاريخ

انستان نشان ميدهد كه او با جامعه هزاره و اهل تشيع محبت بي پايان دارد » اقوام در اف

انستان و  و در كتاب و مقاالت متعدد ا ميفرمايد كه هزاره ها باشنده گان قديم اف

  . جمله تور تبار مي باشند

ان ستان عالقمند است، كتابي را كه در بار عديم داكتر شهراني با مردم اسمعيليه اف

ناني و مبل فرقة اسمعيليه تحرير داشته دليل بر عالقة او بدان مردم  ناني سخنور ش ش

  . مي باشد

بهترين دوستان استاد شهراني و برادر خوانده هاي او نورستاني ها و بلو ها مي 

ادبيات شفاهي نورستاني  باشند و باري هم در ايام جواني ا در قسمت جمع آوري

  . ها و بلو ها زحمات زيادي را متقبل گرديده بود

 ، نميدانم چرا استاد شهراني به هرات و هراتيان عالقمندي زياد دارد، در بار تاري

  . مردم و فرهنگ آنها تأليفات زياد دارد

مانيان و غيره مناطق مي باش يان، ل صدها . ددوستان بسيار صميمي او فراهيان، پكتيا

رفيق از ساحه و سرزمين هاي شمال دارد و عجب كه اسماء زياد ايشان را بحافظه 

  . دارد

انستان، احياء تاري و ادبيات آنان كارهاي بنيادي را  در خصو توركهاي اف

انستان  انجام داده است و متذكر بايد شد كه استاد شهراني اصالً خود از توركان اف

مختلف زبان زيباي توركي آشنايي دارد ولي جمله تأليفات و بزبانها و لهجه هاي 

  . بزبان دري مي باشد
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جناب استاد شهراني شخصاً مشرب صوفيانه دارد، پن وقت نماز خود را بدون قضا 

ي الحاجات ادا مي نمايد، ح بيت اهللا را ادا كرده و بديگر  بدربار حضرت قا

. و عرفان را از تة قلب دوست دارد بناءهاي اسالمي پاي بندي خاصي دارد و تصوف

  . استاد شهراني اصالً از يك فاميل روحاني و ديني برخاسته است

درين كتاب سعي گرديده تا شمه يي از صفحات مختلف حياتي استاد شهراني 

شرح گردد و بايد بگويم كه استاد شهراني با فرهنگ زاده شده و با فرهنگ زيسته 

خوانند » لتا منگيشكر«باال رفته كه كتابي را بنام است، فرهنگ دوستي او بحدي ب

هندي ويا ملكة قلب ها بنويسد و هذالقيا در بار ستاره هاي ممالك ديگر چون 

  . ملكه ترنم نورجهان بيگم، گوگو وغيره

در خاتمه از همه فرهنگيان كه در تهيه و ترتيب و طبع اين كتاب با مؤلف 

   .همكاري كرده اند تشكر مي نمايم

  

  با احترامات خالصانه

  مرتضي پرديس

  سابق استاد فاكولتة هنرهاي زيباي دانشگاه كابل
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  تا
  

وعاتي است كه  مجموعه يي را كه اينك خواننده گان محترم خواهد خواند مو

انستان  در بار يك شخصيت هنري و خدمات ارزند او در خصو فرهنگ اف

  . جناب دكتور عنايت اهللا شهراني ترتيب يافته است

از روزيكه اينجانب نگارنده جناب استاد شهراني را مي شناسم تا كنون كه سالهاي 

ري گرديده است وي در پس احياء ادب و هنر و تاري و زياد ي از شناسايي ما س

انستان قدم برداشته كارهاي طاقت فرسايي را در اين خصو طي  باالخره فرهنگ اف

من كه در . نموده و محصوالت پر باري را به هموطنان عزيز بيادگار گذاشته است

ها اسيستانت و استاد آن فاكولته آغاز يكي از محصالن فاكولتة هنرهاي زيبا و بعد

بودم، شاهد تالشهاي ممتد استاد شهراني در ارتقاي فاكولتة هنرهاي زيبا بوده هر روز 

استاد شهراني . يك كار نوي را به نفع محصالن، استادان و باالخره فاكولته انجام ميداد

ي بود كه در صنف ما نقاشي رنگ آبي را تدريس مينمود، استاد با صالحيت و مهربان

ما شاگردان را چون اوالد معنوي و برادر و خواهر خود ميدانست و ما محصالن هر 

  . يك براي احترام خاصي را قايل بوديم

ما زمانيكه به فاكولته تحصيل ميكرديم از استاد شهراني و استادان ديگر چون 

شادروان استاد محمد همايون اعتمادي، شادروان استاد غالم محي الدين شبنم غزنوي، 

شادروان استاد سيد حمايت اهللا حسيني، استاد امان اهللا حيدرزاد، استاد حامد نويد، 

ان عاليقدر هنرهاي زيبا، زيبايي شناسي، عالقمندي استاد تميم اعتمادي و ديگر استاد

  . به هنر و انكشاف آن را آموختيم

ه و زياده روي را داخل نسازم، در  درين مجموعه بنده سعي كرده ام كه كدام مبال

صفحات كتاب مخصوصاً صفحات اولي با استاد شهراني گفتگوهاي تيلفوني صورت 
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ه داشتم تا به شكل تحرير جواب گرفت و بعدها يك تعداد سواالت را برا ي شان ارا

بدهند و جناب استاد با آنكه مصروف تحقيقات و كارهاي علمي بودند بخاطريكه 

ا  ه از حضورشان تقا براي اينجانب محبت استادي و مهرباني خا دارند هر آن

نمودم رد ننمودند و جواب مثبت دادند كه اينك جواب ها و زنده گينامة شان را با 

  . اننده عزيز خواهيم خواندخو

در اوراق بعدي اين مجموعه عموماً اسنادي را آورده ام كه در مجالت، اخبار و 

كتب طبع شده بودند و براي من الزم نبود تا بر هر يك تعديالت ويا حذف و 

افات در آن وارد سازم، لذا الزم ديدم تا به همان شكل اصلي در كتاب نمايم،  ا

  . كسانيكه در بار استاد شهراني نوشته بودند نظريات خودشان بود زيرا در آن نشرات

از جانب ديگر با آوردن اصل كاپي هاي آن اسناد، برايم بخاطري ارزنده و مهم 

بود كه نشان بدهم كه مقام معنوي و هنري استاد را نه تنها من بلكه مردمان و 

نموده اند و در حقيقت اين  دانشمندان زيادي هم به كارهاي آنها واقف بوده و تقدير

  . كار بجا آوردن امانت نيز محسوب ميگردد

خاطر نشان بايد نمايم كه جناب استاد داكتر شهراني در دوران مهاجرت كارهاي بسيار 

انستان انجام داده اند اكنون يك تعداد . بنيادي را در خصو تاري و هنر و فرهنگ اف

اد حسين آرمان، استاد ـبرند، استولتة هنرهاي زيبـا در خـار بسر مي استادان عاليقدر فاك

در اين اواخر استاد فرحان برحمت حق ( امان اهللا حيدرزاد، استاد داكتر محمد نعيم فرحان

، استاد زليخا جان نوراني، استاد حامد نويد، استاد تميم اعتمادي، استاد سرا الدين )پيوستند

، استاد كريم رحيم ي زاده، استاد سميع شي، استاد روح اهللا نقشبندي، استاد شير باسرا

، استاد عظيم احمد ، استاد احمدياستاد كامران  استاد حنيف شبگرد،  ،مسعود كاهو

اهر فيضي، استاد عيسي  نوري، استاد عبدالمالك دوست زاده، استاد محمود شهنواز، استاد 

اني، استاد شاه پيري جان غياثي سيد خادم قبادي، استاد خالد ناالن، اسلمي، ، استاد فريد سل

استاد محبوب جان ولي، استاد عبدالباقي جهانگير، استاد انيسه جان، استاد فايزه جان 
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كه تعدادي  وغيره كه خداوند همة شان را در پناه خود داشته باشد احراري، استاد حميداهللا

انست   . ان انجام داده انداز آنها كارهاي خوبي را در راه احياء فرهنگ اف

از عموم آن استادان گرامي منحي برادر كوچك شان تمنا دارم كه وطن عزيز 

مشتر مان را فرامو ننموده در هر حال بخدمت و فكر وطن باشند، زيرا وطن مان 

رورت دارد   . به همكاري علما، دانشمندان و هنرمندان 

ا در ممالك خارجه چون حنيف يك تعداد برادران و خواهران ديگر از هنرهاي زيب

شبگرد، كامران، حميداهللا، محبوب ولي، عبدالباقي جهانگير، عبدالشكور خسروي، سيد 

خادم قبادي، عيسي اسلمي وغيره بسر مي برند كه خداوند عالميان همة شان را در پناه خود 

  . داشته باشد

ن به جهان ابدي رفته اند اميدوارم تمام دوستان و برادران به ارواح استادان كه ازين جها

  . دعاها نثار نمايند

وم بيسد، استاد غالم ـم سرمست، استاد عبدالقيـاد سليـد ننگيالي، استـر محمـاستاد فقي

محي الدين شبنم غزنوي، استاد محمد همايون اعتمادي، استاد غو الدين و سيد مقد 

ار ويا داخل وفات كرده نگاه و شايد هم يك تعدادديگر از مربوطات هنرهاي زيبا در خ

باشند، خداوند همه را غريق رحمت خود سازد، استاد شبنم در پاكستان و استاد اعتمادي در 

امريكا و استاد ننگيالي در جرمني بدارالبقاء شتافته اند و باز هم مكرراً دعا مينمايم كه همه 

ا نصيب كند و استادان كه حيات داشته باشند خداوند برايشان طول عمر و كاميابي ه

كسانيكه از اين جهان فاني رخت بر بسته اند جاي شان را خداوند بهشت برين گرداند و 

  . ارواح مبار شان را شاد داشته باشد

اي خداوند يكي از  معرفي و )(طوريكه گفتيم من اين كتاب را خا بخاطر ر

انستان نوشتم و هي هدفي بجز  خدمتگاران بزر و اول هنر در   . كار وجداني نداشتماف

اگر خدا بخواهد و حيات وفا كند انشاءاهللا در آينده نيز دنبال اين كار را خواهم گرفت و 

انستان خدمت خواهم كرد   . به هنر و فرهنگ اف

 مرتضي پرديس
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ي را اكتر  ا  د     د م 
  

داكتر عنايت اهللا شهراني ارتقاء دهند شعبات نقاشي و هيكل تراشي فاكولتة  �

  ادبيات و علوم بشري به فاكولتة مستقل هنرهاي زيبا؛ 

  بنيان گذار و مؤسس شعبات موسيقي و تياتر به سوية اكادميك و دانشگاهي؛   �

  نويسند هفده كتاب در رشتة هنر و بي از صد رساله و مقالة هنري؛   �

انستان؛   �   مدافع و حامي هنرمندان اف

وعات مختلف؛   تأليفات در حدود هشتاد جلد �   و صدها مقاله در مو

  داكتر عنايت اهللا شهراني صاحب ابعاد مختلفه مي باشد؛   �

انستان؛   � يس عمومي اتحادية سراسري هنرمندان اف   مؤسس و اولين ر

 ؛ و سابقه دار وطن ر عنايت اهللا شهراني نقا و گرافيست چيره دستاكتد �

 در خصو تاري هجده كتاب و هفت رساله تحرير نموده است؛  �

در قسمت ادبيات فولكلوري و ادبيات معياري كتابهاي زيادي را برشتة تحرير  �

يد   .  آورده است و در نوشتن ادبيات عاميانه از پيشقدمترين شخصيت ها بشمار مي
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ا ر ها ا ر ا  ت   ف ر م
  
  

گفته آمد كه داكتر عنايت اهللا شهراني در تحقيق و جمع آوري ادبيات عاميانه در 

انستان در جملة پيشقدم ترين شخصيت ها بشمار مي آيد   . اف

شنا خارجيان همكاري نموده در فاكولتة الوه از اينكه با محققان فولكلور ع

يفه نموده استمحصالن خادبيات منحي استاد مضمون فولكلور براي    . ارجي ايفاي و
  

كتاب دوبيتي هاي فارسي تاجيكي كه در چهار فصل در » فلك هاي كهسار« -1

ا رسيده است 1351در سالهاي » آريانا«مجلة  اين كتاب . هـ  و بعد از آن ب

ا رسيد، اكنون كتاب  انستان ب اولين و بزرگترين مجموعه يي بود كه در اف

دوبيتي هاي «مذكور بصورت مكمل با افزاي دوبيتي هاي ديگر زير عنوان 

ا رسيده و در تاجيكستان به » تاجيكي بدستر مردم قرار دارد، در ايران ب

 سيراليك برگرانيده شده است؛  

ات مستعمل در لهجة دري بدخشان«اين كتاب تحت عنوان » فرهنگ تاجيكي« -2 » ل

ا  چندين سال در مجلة وزين ادب نشرية فاكولتة ادبيات پوهنتون كابل ب

چا و مورد استفاده ميباشد، » فرهنگ تاجيكي«ن منحي كتاب ميرسيد و اكنو

انستان مي باشد؛    كتاب مذكور اولين فرهنگ زبان فارسي تاجيكي در اف

انستان« -3 امثال و «بنام ) هـ 1354(اين كتاب در سال » رب المثل هاي دري اف

رب المثل زبان » حكم دري ا رسيد، اكنون با داشتن تقريباً نه و نيم هزار  ب

انستان، تاجيكستان و ايران  رب المثلها در ممالك اف دري بزرگترين مجموعة 

ا رسيده  و در تاجيكستان به حروف بشمار مي آيد كه باري هم در ايران ب

ا رسيدهسيراليك برگردانيده شده و   است؛   ب
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ا » امثال او حكم«بنام ) هـ1354(اين كتاب در سال » د پشتو متلونه« -4 در كابل ب

بع رسيده و در وقت خود » د پشتو متلونه«رسيد و فعالً بنام  افة امثال ب با ا

 . ميرفت به حساببزرگترين مجموعة امثال پشتو 

شامل هفتصد مثل توركي كه در كتاب » رب المثل هاي توركي اوزبيكي« -5

 عالوه گرديده است؛  » آقاي داكتر عارف عثمان«

يا كتاب داستانهاي حماسي توركستان و صفحات شمال اولين بار » گوراوغلي« -6

توس دكتور شهراني ثبت و تحرير گرديد و در كابل در مجلة فولكلور زير نظر 

مضمون وار  و بعداً مرحوم غالم عمر شاكر محمد صديق روهي شادروان استاد

انستان  ا ميرسيد و حاال بحي كتاب مستقل در آورده شده و در تاري اف ب

اين كتاب در بخ داستانهاي عاميانه اولين و آغازين اثر بشمار مي آيد و كسي 

 ؛  )شانبه ادبيات خال تاجيكي محلي بدخ. (تا كنون درين باره ننوشته است

نامگذاري گرديد در » حكايات و روايات«كه بعداً بنام كتاب افسانه ها » افسانه ها« -7

ا رسيد و قبل از آن بصورت پراگنده در خار زيور چا يافته بود  . قاهره ب
  

انستان دكتور عنايت اهللا شهراني در ساحة فولكلور بيشترين مضامين و كتاب  در اف

بع رساني ده است و از اولين شخصيت هاي فولكلور شنا و فولكلور ها را تحرير و ب

  . نويس بشمار مي آيد
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ا ا د   ا  ي    : عد ه

  

ا ا د ا   د ي   را تا    ا
  

من نگارنده مرتضي پرديس در را بدخشان تولد شده ام كه بوقت مأموريت پدرم 

در آنجا بدنيا آمده ام و اصالً از پشتون هاي سرخرود واليت ننگرهار قوم احمدزي 

ميباشم، استاد شهراني بدخشاني االصل مي باشد و در طول زنده گي بعد از دوازده 

ار نهادن به زادگاه كتب و مقاالت و ساله گي بدور از بدخشان زيسته و بخاطر 

بع رسانيده است كه يك تعداد از آنها را درين  رساله ها در بار بدخشان تحرير و ب

كر مي نماييم   : جا 

ناني، چا در كانادا و مصر و تاجيكستان؛   -1  سيد زمان الدين عديم ش

بود و صفحه تأليف نموده  24يمگان، رسالة كوچكي بود كه استاد خليلي در  -2

ا  استاد شهراني در آن تعليقات و تحشيه بسته و در يونيورسيتي دهلي آنرا ب

 رسانيده است؛  

مخفي بدخشي، كتابي كوچكي بود كه غالم حبيب نوابي آنرا نوشته و داكتر  -3

ا رسيده است؛    شهراني بر آن تعليق و تحشيه بسته و در دهلي ب

ديگري است كه خود داكتر  بيگم مخفي بدخشي، كتاب شاه) لعل سخنگوي( -4

ا رسانيده است؛    شهراني آنرا تأليف و در كابل ب

فلك هاي كهسار، ترانه هاي بدخشانيان را در چهار فصل در مجلة آريانا در  -5

ا رسانيده است؛    سالهاي بسيار پي ب
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ا رسانيده اند،  -6 دوبيتي هاي تاجيكي تخار و بدخشان را، ايرانيان در پاكستان ب

خيم ترين دوبيتي هاي تاجيكي بدخشان  وري استاد شهراني شايد  اين جمع

 باشد و از ديگران قدامت دارد؛  

نت اعليحضرت امير امان اهللا خان غازي،  -7 شاه محمد وليخان دروازي وكيل السل

ا رسيده است؛  تأليف استاد شهرا  ني در پاكستان ب

فرهنگ تاجيكي، اولين فرهنگ تاجيكي بدخشان است كه تا حال تحرير يافته و  -8

بع رسيده است؛    در پاكستان ب

گوراوغلي، داستان هاي حماسي بزبان عاميانة تاجيكي بدخشان تحرير يافته و  -9

انستان است كه درين خصو نوشته و در  است داكتر شهراني اولين كسي در اف

بع رسيده است  ؛  كابل ب

انستان، اين كتاب كه بارها در كابل، پاكستان، ايران،  -10 رب المثلهاي دري اف

رب المثلهاي تاجيكي بدخشان آغاز  ا رسيده، اساساً از  سويدن و كانادا ب

كر رفته است؛   شده است و در مقدمة كتاب در آن باره 

ردآوري نموده و تا حال اقبال چا گ» مشاهير بدخشان«كتاب ديگري بنام  -11

 نيافته، اميد است آن كتاب نيز بزيور طبع آراسته گردد؛ 

 .  موسيقي در بدخشان -12

  

ا رسانيده  همينگونه استاد شهراني مقاالت زياد در خصو بدخشان تحرير و ب

  : است

 شاه عبداهللا يمگي بدخشي؛   -1

 محمد هاشم واسوخت؛   -2
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 ميرهاي بدخشان؛   -3

ا  -4 سيري در بدخشان، اين رساله در تهران در كتاب موقوفات محمود افشار ب

 رسيده است؛  

 ما بدخشانيان هم محمد طاهر بدخشي را مي شناسيم؛   -5

هر بدخشان كه بعداً به قندهار انتقال داده شد؛   -6  خرقة م

 ؛  »پامير بدخشان«هنر در بام دنيا  -7

ارات در كابل سهم داشتند، مير يار مقاالت در بار دروازيانيكه در ساختن عم -8

 بيك خان و مير زمان الدين خان؛  

نانيان؛   -9  دفاعيه ها از مردم بدخشان مخصوصاً ش

 . و ده ها مقالة ديگر -10

  
 

�  �  �  
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ك ام  كا ي  ها فـد  ي ـر   ره

ي را ا ا  كت  ف    ر

تا ا ر اف د معا   )1(ا

  

  

  اهللا ايماقبقلم داكتر في 
  

  : يادداشت

رف متوجه تأليفات كثير دوست ديرينم جناب دكتور شهراني بودم و  از سالها باين

تنامه را بار ديگر مرور ميخواستم در بار شان چيزي بنويسم،  از تصادف نيك اين ل

رسيدم، در آن حال نام گرامي » شهر«در كلمة » «مينمودم كه در رديف حرف 

درين رديف برابر مي آيد، بيادم آمد لذا در فكر تهية زنده گي نامة داكتر شهراني كه 

   .شان شدم

اساساً اين معلومات در بار زنده گينامة آقاي شهراني توس آقاي هوشنگ قويا 

يرات در جلد دوم كتاب  پيگير تحرير يافته است، بعداً پوهاند رسول رهين با آوردن ت

نان در سايت » كي كيست در فرهنگ برونمرزي« ا رسانيد، هم » دانشنامة آريانا«ب

بي اهللا نذير نيز كتابي را بنام قابل تذكر است كه ج. به نشر رسيد ناب آقاي 

كاركردهاي هنري داكتر شهراني تأليف و در كابل به زيور طبع آراسته است كه در 

اينجا از منابع متذكره و بعضي مأخذ ديگر سوان مكمل استاد شهراني را جمع و 

  . ترتيب و ويراستاري نموديم

   با احترام

  ر في اهللا ايماقاكتد

                                  
باشد، چونكه محترم داكتر  اين زنده گينامة داكتر شهراني شايد از درست ترين سوان عمري وي - 1

ه تا كنون آشنايي دارند، بناء نوشتة جناب داكتر ايماق با جناب داكتر  شهراني از سنين دور متوس

  » پرديس«. اقتبا نموديم» توركي اوزبيكي به دري فرهنگ«ون تصرف از كتاب ايماق را بد
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ابق به بيست و 1321هشتم قو  شهراني در عنايت اهللا نهم  هجري شمسي ، م

فرزند  خا واليت بدخشان تولد شده وولسوالي قريه شهران  مسيحي در 1942نوامبر

اولين مربي . عباداهللا خان شهراني ميباشد مال روحاني شادروان الحا آخونددانشمند 

قة خا يگان عنايت اهللا شهراني پدر بوده كه در  ه موسس مكتب رسمي بامن

استادان  هم يكي از بعداً اولين معلم افتخاري و همكاري مديريت معارف بدخشان و

  . ري را به جامعه تقديم نموده استبسيا ، كه شاگردان مستعدرسمي مكتب خا بود

 اينكه در زيباي خا موقعيت داشته، از و وادي سرسبز مركز قريه شهران كه در

مقابل جنس صورت  ، تبادالت بصورت جنس درنداشت وجودآن زمان بازاري 

ساده حيات  به شكل ابتدايي و زراعت پيشه بوده و عموماً اهالي اين قرية زيبا. ميگرفت

  .مي بردند بسر

 »معروف خا«قريه شهران به مكتب  عنايت اهللا شهراني تحصيالت آغازين را در

خان  محمد نور مجتبي خان و د محمد، حسن خ را تا به مرحلة ابتدايي نزتمام نموده

. بود ميان همه شاگردان مكتب ممتاز رسامي در دستي و قسمت كار در آموخت و

ه را در وي  امالء را نزد سيد حسن خ و مكتب ابن سيناي كابل خواند و متوس

اوايل  بي عالقه بودن شهراني به در وكتاب در. گرفت محمد ايشان الحسيني فرا

آوان تحصيل  در استعدادهاي نهفتة وي نشده و شگوفايي خش وتحصيل مانع در

ري و استعداد. ترين شاگردان بود ممتاز دور ثانوي در دارالمعلمين كابل از فكري  ف

صنف  در تيزبين محمد يوسف خان محسني نق بسته و وي به ديده هاي زير و

ليف أتصويرهاي آن ت دوازدهم با همكاري محسني كتاب رهنماي سواد آموزي را با

توس  من كتاب هاي فزيك كه توس استاد محمد اسلم خان تاليف و در. نمود

  .شهراني رسامي شده بود
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ري نمودن موفقانة امتحانات كانكور بعد از  ، شامل ميالدي 1962سال  در س

ردان دانشكد ـگن شاـجملة اولي كابل گرديده كه از دانشگاهدانشكد تعليم وتربية 

  .بود الذكرفوق 

زماني كه محصل سال دوم بود، به تشويق استاد عبدالرحمن يوسفي رسالة حضرت 

 به سال سوم فاكولته كتاب. موسسة تعليم وتربيه چا نمود در نوشته و بيدل را

به سرپرستي  را به همكاري استاد غالم محي الدين شبنم و »رهنماي تدريس هنر«

همان سال طبع  در ليف كرده وأزمستاني تعمومي كورسهاي  خان مدير عبدالقهار

را  فوق الذكر اثر. جهت استفاده به كورسهاي زمستاني به معلمان توزيع شد شده و

افات و اصول تدريس هنر و ميتوان اولين كتاب رهنما  دانست كه بعدها با ا

اي جايز نقدي در همكاري وزارت معارف با اصالحات توس مؤلف با بعة  اع م

  .به چا رسيد لينفرانك

فور فاكولته از استاد شهراني در ن امريكايي امتخصص نفر دو برشنا و استاد عبدال

 موفق به اخترا كردن شيوه جديد در گرفته و فرا مضامين ديگر كنار نقاشي را در

و در ديزاين شده و نمونه هاي كاري وي توس  سوان و كر با كابل تايمز اين مو

 ميان هنرمندان داخلي و اين ابتكار در فيع راحل طبع شده ومحمد ش رحيمي و نور

كتاب  شهراني ، داكترسال چهارم فاكولته در. بود شهرت كاملي برخوردار خارجي از

انستان در هنر« اين كتاب اولين تذكر . همكاري استاد برشنا تاليف كرد را با »اف

انستان بوده و خذ كنون نيز تا نقاشان اف  بشمار براي تحقيق هنر اعتبار با منحي م

معارف وقت  وزير جلب كرده و استعداد شهراني عالقه مسوولين را توانايي و. ميرود

 طبع دوباره تذكر نقاشان وكتاب اصول تدريس هنر را با مراعلي احمد پوپل  داكتر

  .نمود صحافت عالي صادر

تمجيد  و تقدير وي مورد »شوپنهاور تربيتي آرتور افكار«عين زمان، رسالة  در

بود  ميالدي كه قرار 1965اتمام دانشگاه كابل به سال  از بعد استادان قرارگرفت و

www.enayatshahrani.com



 16......               ...............................................................مردي بر سكوي هنر و فرهنگ ابر 

علمي پوهنتون پذيرفته شود ولي عمدا به اكادمي تربية معلم فرستاده شده كه  دركدر

استعداد شهراني . به استعفاي شد منجر عدم عالقة شهراني شده و باع دلسردي و

دعوت آقاي محمد سالم مسعودي به  بنابر ه حركت درآورده وشيفته گان را ب

  .كرد به فعاليت آغاز حي استاددارالمعلمين كابل من

در دارالمعلمين كابل، كور يكسالة مافوق ليسانس را به  كار همزمان با 

كه مسايل روانشناسي را بح  »كونسلينگ گايدنس«سرپرستي وزارت معارف بنام 

، دوسال را عمالً پس از گرفته و ميكرد، فرا محصلين صنوف سيزدهم  با اتمام كور

  .كالت رواني موفقانه كاركردخصو حل مش چهاردهم در و

نويسند ادبيات  شهراني به عنوان نقا و ليسة دارالمعلمين كابل داكتر در

بوعات چون  درمضامين مقاالت و. فولكلوري شهرت داشت ، ادب آريانا نشرات م

شهراني توس  موقف هنري استاد نق و. به چا رسيده است  سلسلم فولكلور و

ر به معرفي مفصل  بررسي شده و مجلة ژوندون نقد و هروي در بشير استاد علي اص

 اروپا قاره هاي آسيا و شهراني مدت سه ماه در استاد. استاد مبادرت ورزيده است

خوي  هنر مالي ازد ، توانست كه عايينقاشي من معرفي آثار سياحت كرده، در

  .بدست آورد

سه  و ثمره اين وصلت يك دختر ميالدي پيوند زندگي را بست و 1971سال  در

 1971سال  در و اين وصلت درهاي جديد امكانات را به شهراني گشود. ميباشد پسر

فاكولتة تعليم  رقابت بين داوطلبان به صفت استاد در غالب آمدن در از ميالدي بعد

ميالدي بدو  1975وي افتخارمدرسي را درين موسسه تا سال . پذيرفته شدوتربيه 

سه هفته  سفر هندوستان افتخار هنر و دعوت وزيركلتور استاد شهراني بنا بر. داشت 

هنري هند ديدن  مشهور مراكز از طي اين ديدار داشته و به صفت پروفيسور يي را

دور  در. خان بود حمد حيدرم رياست دكتر وي مصادف با اين سفر. بعمل آورد

يفه رسامي و عبداالحمد رياست داكتر ساي  جاويد و نقاشي پورتريت هاي ر
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رده شد علمي  شهراني همكار استاد. پوهنتون به انگشت هاي هنرآفرين استاد س

 پيشنهاد ميالدي بنابر 1975سال  در. بود عبداالحمد جاويد داكتر صميمي با نزديك و

 هيكل تراشي و علوم بشري منحي استاد شعبات نقاشي و ادبيات ورياست فاكولتة 

 ميالدي بعد از 1976سال  در. درآن دانشكده تبديل شد) فولكلوري(ادبيات عاميانه 

ري نمودن م فقانة امتحان بين استادان پوهنتون وكانديد هاي خار پوهنتون جهت ؤس

م اياالت متحد آمريكا سكالرشي فولبرايت عاز تحصيل ماستري با استفاده از

 ممانعت هاي سياسي و م بابنابه گفتة استاد شهراني، اين موفقيت وي تو. گرديد

رفتن به  قبل از«: يد هاي خوي را چنين نقل ميكندچشم د تبعيضي بوده و

معاون فاكولته به  .شدم طرف معاون فاكولتة ادبيات بمشكالت روبرو سكالرشي از

 يك قوم گارد مملكت را تربيه نماييم و كه ميخواهيم تنها ازادار فولبرايت ميگويد 

 .ه آمريكا موافق نيستفاكولته به رفتن ب  لذا  چون شهراني منسوب بدان قوم نيست،

ورت ، تكت وسه ماه اين مشكل مرفو گرديده از ولي بعد عازم  م داده شده وپاس

  ».گرديدم آمريكا

ميالدي دوباره به وطن  1978سال  ماستري دراتمام دور  شهراني بعد از داكتر

به  نيز حين تحصيل دردور ماستري يكتعداد كورسهاي دور داكتري را .برگشت

علوم بشري  فاكولتة ادبيات و بازگشت دوباره بحي استاد در از بعد. پايان رسانيد

 را به محصالن خارجي فاكولتة ادبيات و نموده وكور هاي فولكلور شرو به كار

  .هيكل تراشي تدريس نمود ت نقاشي وبه شعبا مضامين هنري را

ارتمنت هنرهاي زيباي فاكولتة ادبيات مقرر ميالدي منحي آمر1979سال  در   دي

دور آمريت  شهراني در داكتر. به فعاليت هاي انكشاف هنرهاي زيبا دست يازيد و

ارتمنت هنرهاي زيباي فاكولتة ادب  يات مبادرت ورزيد وخود به اصالحات اساسي دي

ميالدي  1980سال  هيكل تراشي در شعبات نقاشي و كنار در. به توسعة آن پرداخت 

 و ، تعليم وتربيه هنررافيك، ديزاين وگبات موسيقي، تياتر، سينماتوگرافيايجاد شع
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سيس شعبات أت. شهراني ميباشد جمله خدمات فرامو ناشدني داكتر تاري هنر از

. ميرفت ة گام نخست تعليم هنربه سويه دانشگاه ويا اكادميك بشمارفوق الذكر به مثاب

بنا به موافقة رياست  چوكات فاكولتة ادبيات ناممكن بود و گنجانيدن شعبات فوق در

ارتمنت هنرهاي زيبا مستقالً شهراني منحي  داكتر ايجاد شده و پوهنتون، آمريت دي

ارتمنت مقررتياتر اين  سس شعبات موسيقي ومؤ و اولين آمر عين وقت  در. گرديد دي

انستان را  داكتر به  نيز شهراني رياست افتخاري بخ نقاشان اتحادية هنرمندان اف

  .اشتسمت خوي د

 ميالدي و 1980اوايل سال  برادرهاي در يمحبوس و برادر شهادت دو بعد از 

ع ناهنجار  شدن با روبرو طرف دستگاه خود فروختة رژيم كابل و وطن از نسبت و

رات جاني همراه بود، داكتر مشكالت سياسي كه با به  عنايت اهللا شهراني را مجبور خ

 1982سال  تا و ميالدي به پاكستان مهاجرت كرد 1981سال  در. تر وطن نمود

العات آسياي مركزي و منحي استاد در دانشگاه پشاور ميالدي در فاكولتة  بخ م

يفه نمود رافيا ايفاي و به فعاليت  و مو ميزدوطن به قلب  عشقزمان هجرت  در. ج

انرژي استاد  و نيرو. ادامه داد  د فعاليت هاي منفي روسها نيز هاي سياسي خوي بر

 چاره برايلحظات دشوار  در وطن هميشه نيرومند بوده وفرزندان تربيه  راه تعليم و در

ترتيب نمودن  تهيه و نيز فعاليت هاي وي درين راستا يكي از. آنان مي جستتدريس 

ان از نصاب تعليمي اطفال مهاجر پروگرامهاي مضامين و صنف اول تا دوازده به  اف

  .احمدزي بودسرپرستي احمدشاه 

ميالدي با فاميل خود به اياالت متحده آمريكا درشهرتوسان  1982نيمة سال  در

ميالدي شامل  1983سال  در نموده و ايالت اريزونا منحي پناهنده سكونت اختيار

  .اريزونا گرديد) دانشگاه(يورسيتييون

مسلك  در را »پي ا دي«ميالدي شهادتنامه دكتورا  1986سال  اني دررشهـ داكتر

 ميالدي همكاري هاي قلمي را با 1990تا 1987سال  از. تربيه بدست آورد تعليم و
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سال  بمدت دودانشگاه اريزونا  در كرده و آغاز نشرات ديگر و) خراسان نامة(مجلة 

يفه نمود منحي استاد  شهر ايام اقامت در در. زبان هاي آسياي مركزي ايفاي و

معارف آن  تلويزيون تعليمي مشتر بين عربستان سعودي و توسان ايالت اريزونا در

  .كرد كار مشاور منحي طراح و شهر

 از كشور شراي ناسازگار ميالدي با 1990سال  برگشت شهراني به وطن در اميد

. اسالم آباد پاكستان متوطن گرديد مدت پن سال در طريق پاكستان به تعليق افتاده و

همكاري  هنري زده ، عالوه بر ـياسي و سال اقامت دست به فعاليت هاي سطي پن در

انستان با ة عالم اسالمي نيز منحي عضو ،سازمانهاي مجاهدين اف  پذيرفته شده و راب

يفة مستشاريت تعليمي  سفرهاي فرهنگي، همكاري . آن سازمان بعهده داشت را درو

جمله پيامد هاي  از) توركستان(و ديني به ممالك مستقل جديد آسياي مركزي 

ة عالم اسالمي بود عضويت در دعوت  ميالدي بنابر 1992سال  در. سازمان راب

بزر معاونيت موسسة  ، عضويت ونموده تاجيكستان به دوشنبه سفر) پيوند(سسه ؤم

يس عمومي  داكتر با را به دست آورده و) پيوند( همكاري هاي  )پيوند(عاصمي ر

  .فرهنگي نمود علمي و

ة عالم اسالمي ، بنابر دعوت دانشگاه بين المللي  همزمان با مستشاريت در راب

يفه كرد اسالمي اسالم آباد به حي استاد در  1991سال در و آن دانشگاه ايفاي و

العات آسياي مركزي در آن دانشگاه  و روفيسورميالدي منحي پ يس بخ م ر

  .ميالدي به عهده داشت 1994اخيرسال  اين مسووليت را تا مقررگرديد و

قسمت احياي مسايل  متخصصين آسياي مركزي در تعدادي از با دانشگاه مذكور در 

وعات فرهنگي و ) هاتوس روس استيالي مناطق مذكور قبل از(ديني  ، تاريخي ومو

 مركزي در آسياي زمينه آوردن تعداد زياد شاگردان جهت آموز از كاركرده و

  .دانشگاه را فراهم نمود
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به  دوباره فاميل خوي جهت تحصيالت عالي فرزندان ميالدي با 1995سال  در

  .برگشتآمريكا 

مدتي  از بعد نيويار تاسيس نموده و را در) پيمان(ميالدي مجلة  1999 سال در

  .را دركانادا اسا گذاشت) بل(عين سال مجلة  در

انستان و ميالدي بخاطر 2001سال  نوامبر 26بتاري   اين بره عالو  احياء فرهنگ اف

انستان از اتحادية سرتاسري (، جهان كنار گوشه و يكجا كردن هنرمندان آوار اف

انستانه اعضاي مجلس طرف اكثريت قاطع  همزمان با آن از سيس وأرا ت) نرمندان اف

يس عؤم   .انتخاب گرديد مومي اتحادية مذكورسسين به حي ر

 - نظام سياسي آيند(تدوين قانون اساسي، مقالة معروف  قبل از سال هاي اخير در

انستان انستان آنرا استقبال نمودند و )اف تفوق  تعدادي از را نوشت كه اكثريت مردم اف

ات نشان دادند تخريبات و با تبعي پسندان واكن هاي خوي را طلبان و  در. تبلي

انستان را بشكل فدرالي  شهراني بار داكتر مقالة مذكور اول بصراحت نظام سياسي اف

انستان را به دو طراحي و هاي  سفر. هفت ايالتي تقسيم نمود شكل سه ايالتي و نقشة اف

سيمينارهاي  واده واليات شمال جهت تقوية مفكور فدرالي انجام د به كابل و را نيز

  . را سازمان داد

يس يد رأت تحصيالت عالي و ميالدي به پيشنهاد وزراي معارف و 2003سال  در

تربيه  ن تعليم وامتخصصتن از هجده  عنايت اهللا شهراني با ، داكتركرزي حامد جمهور

ن امتخصص پاريس با شهر در معرفي شده و به عضويت كميتة مستقل تعليمي يونسكو

  .معارف همكاري نمود حصيالت عالي وار تعيين پروگرامهاي تب در ديگر

رشته هاي  تحقيقات در كنون مصروف تاليفات و عنايت اهللا شهراني تا داكتر

شهر بلومنگتن اندياناي اياالت متحده آمريكا  تعليمي در هنري، تاريخي، ادبي و

احياي فرهنگ  انكشاف و پركارترين شخصيت ها در يكي از دهة اخير در بوده و

انستان ب مجله بوده  هفده جريده و از قلمي بيشتر شهراني همكار داكتر. ميرود ارمشاف
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ور و بع رسيده  مقاالت ب انستان وي در آثار و كتابها و مسلسل ب هندوستان،  ،اف

  .ا رسيده است سويدن وكانادا به چ آمريكا، مصر، ، ايران،پاكستان

 ت يثرب وشرف زيار نموده و ممالك مختلف سفرها عنايت اهللا شهراني در داكتر

حا به وي نصيب شده است لهجه هاي مختلف ، دري   شهراني به لسانهاي استاد. ب

كر دست در نويسنده چيره مسل بوده و پشتو توركي ، انگليسي وزبان   لسانهاي 

  .شده مي باشند

ايف ومسووليت ها فهرستي از زير در بر به شما  را ليفات استاد شهرانيأت ، و

  :ميشماريم

  
   :ا ك ا 

   ؛ معلم دارالمعلمين كابل −

چهاردهم  يزدهم وصنوف س »كونسلينگ گايدنس«سرمعلم راهنمايي  −

  ؛  دارالمعلمين كابل

  ؛ طريق مديريت دارالمعلمين كابل از رمضامين هن مكاتب ابتدايي در مشاور −

  ؛ م وتربيهفاكولتة تعلي استاد −

  ؛ فاكولتة ادبيات  استاد −

  ؛ فاكولتة هنرهاي زيبا استاد −

ارتم آمر −   ؛ فاكولتة ادبيات نت هنرهاي زيبا دردي

  ؛ عمومي فاكولتة هنرهاي زيبا آمر −

  ؛ ترجمه وزارت معارف ليف وأرياست تـ هنري با همكار −

  ؛ تربيه پوهنتون كابل موسسة تعليم و نقا در −

يس اتحادية هنرمندان در − اطان وبخ  نقاشان،  ر   . هيكل تراشان كابل خ
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   :ا ك ا    

رافيه  تحقيقاتي آسياي مركزي و يونيورستي پشاور، مركز استاد در − فاكولتة ج

  م؛ 1981-1982

  م؛ 1986-1982اريزونا به ارتبا تلويزيون عربستان  طراح تلويزيون تعليمي در −

  م؛ 1990-    1988اريزونا يونيورستي ) توركي(استاد زبان هاي آسياي مركزي  −

ة عالم اسالمي در مركز تعليمي در مستشار −   م؛ 1991-1990اسالم آباد راب

يس بخ تحقيقات آسياي مركزي و − دانشگاه بين المللي اسالم  در پروفيسور ر

 م؛ 1995-1991آباد 

انستان  − يس عمومي اتحادية سرتاسري هنرمندان اف  .  م2003 -2001ر
  

ها      :ا

انستان واقع دركويتة پاكستان  صل در سيمينار عضو −   م؛1994اف

انستان در سيمينار عضو −   ؛ ، قبرخصو حصول استقالل اف

 پروگرام سازي تعليمات در سيمينار عضو و كميته مستقل تعليمي يونسكو عضو −

انستان پاريس   ؛ اف

انستان ،  بهبود تعليمات عالي د سيمينار عضو −   ؛ م 2001 دانشگاه انديانا، سالراف

انستان، پرنستون يونيورستي ساختار سيمينار عضو −   ؛ م 2002، نيوجرسي سياسي اف

انستان، مزارشريف نظام سياسي آيند  سيمينار عضو −   ؛ سس آنؤم و )م 2003(اف

انس انكشاف زبان هاي توركي در سيمينار عضو − ميالدي  2004ان، مزارشريف تاف

 ؛ آن سسؤم و

  .وطن خار از داخل و در كانفرانسهاي ديگر و عضوده ها سيمينار −
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ا  ها  ارام كا ي كت  را   ا 

  

 تربيه وتخص دومي تحصيلي در عنايت اهللا شهراني تعليم و تخص اولي داكتر −

  ؛ بسوية داكتري رشتة هنـر

انستان در هنر«كتاب  نويسند اولين تذكر هنرمندان در − تقاري عالمه  با »اف

 ؛ يسالگ 21 ليف درأاستاد برشنا، ت حبيبي و

تقاري  ، بااولين كتاب رهنماي تعليمي آرت »اصول تدريس آرت تربيوي«كتاب  −

 ؛ سالگي 20سن  ، تأليف درو استاد غالم محي الدين شبنم غزنوي برشنا استاد

خيم در حكم دري و تأليف دوكتاب امثال و − همان رشته  پشتو اولين كتاب هاي 

  ؛وطن در

 شعبه را جدا هيكل تراشي كه مربو فاكولتة ادبيات بود، آن دو شعبات نقاشي و −

ار منحي فاكولتة مستقل هنرهاي زيبا در شعبات ديگر ؛ سيسأت ساخته با  ق

 ميدهد؛  پوهنتون قرار ديگر يفاكولته ها

ة دانشگاهي  فاكولتة هنرهاي زيبا تاسيس و اول در شعبة موسيقي را بار −  ميدهد؛ صب

 ميكند؛ سيس أفاكولتة هنرهاي زيبا ت اول بسوية اكادميك در را بار شعبة تياتر −

انستان را در − خار  ميالدي در 2001سال  بزرگترين اتحادية سراسري هنرمندان اف

فرهنگي  مملكت جهان نمايندگي هاي هنري و 29 در و گذاري كردهاسا 

انستان را تأسيس   مينمايد؛ اف

انستان بيشترين و در ساحة فولكلور در −  مينويسد؛ زياد ترين مقاالت وكتب را  اف
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 نوشته است؛ صد مقاله  بي از كتاب و نزدهساحة هنر،  در −

 جمع آوري و به نشر رسانيده است؛ اول  بار داستان هاي حماسي گوراوغلي را نيز −

انستان تحريركرد عموميات و دست كم سيصد مقاله در −  ه است؛ خصوصيات فرهنگ اف

 در يرامقاالت زياد بمناسبت وفات هنرمندان وطن در خار و داخل كشور −

 به نشر رسانيده است؛ خصو حيات هنري شان 

منصدها فعاليت  − حمايه  دفاعيه ها و سيمينارها، نماي ها و هنري ديگر را در 

 وطن نموده است؛  هنرمندان ها از

تأليف و تهيه  ريتربية هن و تعليم تربيه و دربار تعليم و يرامقاالت زياد كتب و −

 .نموده است
 

انستان را به  است كه اولين كسيدكتور شهراني  بصراحت تبديلي نظام سياسي اف

  .ميدهدتفصيل  شرح و »اميد«جريد  در »ينظام فدرال«
  

ي كت ا    :را

، تربيه مؤسسه تعليم و ، چا درها دارالمعلمين آرت براي معلمين مكاتب ثانوي و -1

 ؛ پنجصد جلد ، كابل درميالدي 1964

 هجري شمسي ، در 1350سال  اصول تدريس آرت تربيوي ، وزارت معارف در -2

بعة فرانكلين ، كابل نسخه، يك هزار  ؛چا م

بعة فرانكلين وزارت معارف سال  در هنر -3 انستان چا م هجري شمسي  1350اف

 ؛ ، كابلنسخه هزار در

بعة دولتدري،  حكم امثال و -4  ؛ هجري شمسي 1354، سال ، كابليطبع م

بعة دو ،پشتوامثال او حكم  -5  ؛ هجري شمسي   1354سال  لتي، كابل،طبع م

ات مستعمل در -6 مجلة ادب فاكولتة ادبيات  ، طبع مسلسل درلهجة دري بدخشان ل

  ؛ پوهنتون كابل
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 ؛ هـ 1352ري ، انجمن تامجلة آريانا فلك هاي كوهسار، طبع بصورت مسلسل در -7

انستان وغليوا گور -8 تاجيكي،  فارسيتوركستان به زبان  ، داستانهاي حماسي اف

 ؛ ابلكلمر،  و مجلة فولكلور چا در

  1373، اسالم آباد،پاكستان فرهنگي ايران و مركز دوبيتي هاي تاجيكي ، طبع در -9

دوبيتي هاي  بخ بزر دوبيتي هاي تاجيكي و دو چا چهارم در در  ، هـ

 ؛ م 2016كابل  ،خامت بزر دري به

انستان پن هنرمند شهير -10 ة «پوهنتون كابل بنام  علمي در ، رسالة كدراف تاريخ

انستان در هنر  ؛ »اف

انستان در تربية هنر تعليم و -11  بزبان انگليسي، دانشگاه اريزونا،) رسالة ماستري(، اف

 ؛ ميالدي 1978

اياالت متحد غرب  مكاتب عالي در در ارزيابي سيستم امتحانات مضمون هنر -12

 ؛ ميالدي 1986، بزبان انگليسي ، دانشگاه اريزونا )رسالة دكتورا(آمريكا، 

چا جريد كاروان  ،)دربار عموميات آسياي مركزي( آسياي مركزي -13

 ؛ ، آمريكاميالدي 1990-1998 مسلسل،

ناني استاد -14  ميالدي و1997 ، چا دركانادا،)زمان الدين عديم سيد( عديم ش

ل ناشر ،ميالدي 2016 ،قاهره  ؛ استاد فضل الرحمن فا

، طبع مسلسل مجلة پي ابراهيم بيك لقي، قهرمان ماوراءالنهر  -15 مان، نيويار

 ؛ ميالدي 1999-2001

انستان، طبع مسلسل در يادي از -16  ؛ نود، امريكا دهة اخير جريد كاروان، نقاشان اف

انستان -17  )تهران( ايران، پاكستان، سويدن كانادا، ، طبع دررب المثل هاي دري اف

 ؛  چند آن دو ، دنبالة امثال وهجري شمسي 1382

 ؛ الديمي 1996،  نيويار چا در مرزهاي همزيستي زبان ها،  -18

  ؛ »اخالق و هنر«ميالدي، چا دوم بنام  1997نيويار  افسانة شگوفه بهار، چا در -19
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 م؛ 2001دهلي  چا در) تعليق وتحشيه(مخفي بدخشي  -20

 ، چا درتأليف )بدخشي ديوان سيد النسب شاه بيگم مخفي( ويلعل سخنگ -21

 ؛ يالديم 2016 كابل

 ،طريق مجلة پيمان طبع مسلسل از عبدالحي حبيبي، استاد آثار شرح احوال و -22

ل استاد ناشر .ميالدي 2016قاهره  چا در و نيويار  .فضل الرحمن فا

هفت  نيويار درمجلة پيمان،  اديت، طبع مسلسل در مقدمه و ،همايون نامه -23

 ؛ ميالدي 2014 ميالدي، چا دركابل بصورت كتاب 1999 شماره پيمان تا

 ؛ )ناتكميل( جرمني جريد جه در ، طبع درشجر شهرياران تور -24

 ؛ ميالدي 2016چا دركابل  چا درسايت ها و توركان پارسي گوي، -25

ي(بابرنامه  -26  ؛ تكميل، نا مجلة پيمان چا در ،تحشيه تعليق و)چا بمب

افات ، باقانون طرب -27 نوشتة  از م 2000سويدن تحشيه، چا در ، تعليقات وا

 ؛ رآهنگس داستا

دانشگاه  چا در تحشيه، نوشتة استادخليلي، تعليق و) خسرو ناصر مزار(يمگان  -28

 ؛ ميالدي 2000، يدهلـ

چا  حبيبي، نوشتة استاد تعليق بر تحشيه و ، مقدمه،هيرالدين محمد بابرشاه -29

 ؛ ميالدي 2000، نيويار مجلة پيمان، سل درمسل

 چا ناشده؛ تعليقات،  مقدمه و شاعر، نوشتة استاد سلجوقي، افكار -30

ان استاد(خرابات  پير -31  ؛ هجري شمسي 1382سال  پشاور ، طبع در)قاسم اف

 چا ناشده؛  ،بكوش  خليلي، ، نوشتة استادفي قد -32

 ؛ هجري شمسي 1391لتامنگيشكر، چا كابل ،  -33

يفي گينامة استاده زند -34 م مؤلف 1998 ، مقدمه واديت كانادا،عبدالرشيد ل

يفـي پروفيسور  ؛ ل

 ؛ آماد چا )چهره هاي برجستة بدخشان( بدخشان مشاهير -35
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 ؛ ميالدي 2007خان دروازي، چا پشاور، ولي شاه محمد  -36

انستان در وآواز ساز  -37 بعة بيهقي  چا در ،)جلد دو در( اف  ؛  ـه 1389م

 تكميل چا در تحشيه، نا تصحي و ديوان شاه غريب ميرزا غريبي، مقدمه و -38

 ؛ مجلة پيمان

انستان آماد چا رد هنر رسي -39  ؛ اف

چا  )سنايي وكابل غزني و شامل مقاالت محمود غزنوي، سبكتگين،(غزنويان  -40

 ؛ جرايد مجالت و در

 شمسي و هجري 1384غالم محمد ميمنگي، چا پشاور،  شرح احوال پروفيسور -41

 ؛ هجري شمسي 1388 چا دوم دركابل

ة اقوام در  -42 انستان، تاريخ  ؛ كابل ،هجري شمسي 1391چا چهارم اف

 ؛  ـه 1389او، چا دركابل  اشعار مفهوم عشق در زيب النساء بيگم و -43

چا  و كانادا، در» نشرية زن« مجلة ، چا مسلسل درزنان برگزيد خاور زمين -44

 ؛ كابل در

 خان، چا دركابل، نظامي اعليحضرت امان اهللا پاشا مشاورمحمود سامي  -45

 ؛ ميالدي 2012 راليا،جرمني وآست

 ؛ هجري شمسي 1389كابل،  ، چا درعايشه دراني -46

 ؛ هجري شمسي 1391، چا دركابل، عهد تيموريان هرات در شگوفايي هنر -47

ة فاكولتة تعليم و -48  ؛ هجري شمسي 1391تربيه ، چا دركابل ،  تاريخ

 چا دركابل، تأسيس فاكولتة هنرهاي زيباي دانشگاه كابل، خاطرات من از -49

؛  1391  هـ 

 ؛ همكاري عارف عثمانوف، چا امثال توركي اوزبيكي با -50

ل استاد ناشر ،م 2015، مصر -قاهره خوشنويسان، چا در -51  ؛ فضل الرحمن فا

ل  استاد ناشر  ،م 2016 مصر -قاهره روايات ، چا در حكايات و -52  ؛ فضل الرحمن فا
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انستان صورتگران معاصر -53 بعة بيهقي كابل، ، چا در)جلد دو در(، اف  ؛ هـ1392 م

 ؛ و چا در قاهره با عنوان كابليان و كابلستان در كابلچا  ،انـكابلست -54

ان گور -55  ؛ ميالدي 2016 ، چا دركابلاوغلي سل

 ،)برونمرزيفرهنگ  كي كيست در(جلد كتاب  چهار نوشته در تهية مواد و -56

 ؛ تأليف پوهاند رسول رهين

 ؛ هجري شمسي 1387 فرهنگ تاجيكي ، چا پشاور، -57

 ؛ مكمل امثال پشتو ، دنباله وهجري شمسي 1387 ،چا دركابل ونه،لتم پشتو د -58

 ؛ ميالدي 1992تاجيكستان به  ره آورد سفر ،چا ناشده، بزم تاجيك -59

 هنرمندان تاري ساز« و» چهره هاي جاويدان«كتاب هاي  مقدمه در دو اديت و -60

 ؛ دارو كانادا، مؤلف ماريادر چا  »تياتر

 ؛ تعليق ، ناتكميل آرامگاه بابر، تحشيه و -61

  چا ناشده؛ تعليمات عمومي، بفرماي يونسكو،  -62

 ؛ ميالدي 2015 ،مصر  -قاهره ، چا درپرده هاي تاري كابل در -63

  چا ناشده؛ ، بدخشان موسيقي در -64

 ؛ ايماق في اهللا م فرهنگ داكتر  -شهران فرهنگ توركي اوزبيكي -65

؛  -66 ان محمود غزنوي، در حال چا  سل

؛  -67  هفت شهر هنر، در حال چا

؛  -68  دل نامه، در حال چا

؛  -69  عارفان و سالكان، آماد چا

 مجموعة مقاالت متفرقه؛  -70

انستان؛  -71  اتحاديه سراسري هنرمندان اف
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ا  ا ما«   ي  ا فره افت ا» ر   ر  ا     : كتا

 سخنوران صاحب دل، جلد اول؛  -72

، جلد دوم؛  -73  پيشكسوتان تاري

 پيشكسوتان ادب و فرهنگ، جلد سوم؛  -74

 در باب آثار فرهنگيان، جلد چهارم؛  -75

بوعاتي، جلد پنجم؛  -76  مناقشات، تبصره ها و پرخاشهاي م

انستان، جلد ششم؛ نظام فدر -77  الي در اف

 . سوگنامه ها، جلد هفتم -78
  

 :ا ها

ة خرقة م −   ؛ هچندين نشريـ قندهار، چا در هره درتاريخ

وهشهاي ايران شناسي،بدخشان سيري در −  ؛ تهران 1392،  21جلد ، چا دركتاب پ

وهشهاي ايران شناسي ، تهران صالح الدين سلجوقي، چا در استاد −  ؛ كتاب پ

وهشهاي ايران شناسي، سامانيان و −  ،16جلد  مدنيت آن دوران ، چا دركتاب پ

 ؛ ميالدي تهران 2005

وهشهاي ايرانشناسي، ، چا درشبه قار هند نفو زبان فارسي در −  ،18 جلد پ

 ؛ ، تهرانهجري شمسي 1388

 ؛ م2000 نگاه بدخشانيان، چا دركتاب يمگان، يونيورستي دهلي، از ناصرخسرو −

 ؛ بمديريت سرا وها حيرت، مجلة درد دل، كاليفورنيا، بيدل شنا عبدالعزيز رسردا −

ة چنـداول و −  .چندين كتاب ، چا درباشندگان آن تاريخ

 ؛ بمديريت سرا وها مجلة درد دل، كاليفورنيا، چا در غزني وسنايي، −

 ؛ ملكزادبمديريت عبدالقيوم  توركيه، روان آدمي، راه نيستان، آميز موسيقي با −

 ؛ حنجر هند، لتامنگيشكر، چا درسايت ها −
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 ؛ مجلة آرياناي برونمرزي، چا سويدن ،زبان درباريان دري يا −

 ؛ ميالدي، دانشگاه كابل 1964آرتورشوپنهاور، تحقيق علمي ، سال  −

 ؛ م 1963تربيه، موسسة تعليم و چا ديتو، ،م 1963رسالة تحقيقي، سال  ،بيدل −

 .رمقاالت ديگ اصده ده ها رسالـه و و −
  

ا  ر  دم ها ك  ف كتاب ها م دا  ا ا

ت ا ي  را تا    :ا
 

 ريك تعداد مقاالت ديگ و كتابها تقري بر شهراني، اين نوشته هاي استاد اكثر    

يد و تبصره،   .دانتقاد ميباش تا
 

  ؛ هـ  1376، چا اول آمريكا( تاري منظوم او و نگاهي به سيماي آرين پور  -    تقري

لب در  -                ي يك م   ؛آقاي آرين پور شهكار »تاري منظوم« خصو كتاب تو

            ؛ )هجري شمسي 1390( دربار اثرآرين پور »جاودان خزان«ديوان  -    تقري

انستان و كري بنام خداوند، چا درآمريكا -       ؛ اف

،  پور -    تقري ب شنا بزر   ؛چا شده» ديوان پورغني«دربار  غني صا

چا  »يبه ياد پورغن«كتاب  در كابلستان  عيارزاده يي از غني يا پور -    تقري

انس  درهالند و   ؛ تاناف

  ؛ چا شده -جمشيد شعله كليات اشعار در  سيماي آشنا،  -    تقري

 سير«كتاب  در. شعله جمشيد افكار و آثار زواياي زندگي و پرتوي بر -    تقري

  ؛ دهچا ش ،»دبستان بدخشان

ل دربار كتاب مالشاه بدخشي، از -مال شاه بدخشي  -  ،فضل الرحمن فا

  ؛ پيمان چا در

  ؛ »اميد«چا درجريد  »ديوان عارف«مالعبداهللا عارف چاه آبي، دربار  يادي از  -    
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ناجيه كريم  از »نواي ني« ديوان دربار گريستم، چه شبها روزگار جور از  -    تقري

                                                                                      )ميالدي 2016( چا شده

  ؛ عارف وطن حاف محمد كريم كابلي دل انگيز جو و اشعارخود  -    تقري

  ؛»اميد« چا در »خليلي خاطرات استاد«دربار كتاب ،چر فلك  -               

 م بااهللادربار كتاب آت سرا، سرود معتص ابيات جاودان آت سرا،  -    تقري

  ؛ ي ، چا شدهخليل

معتصم بااهللا خليلي،  از» الله زاران شفق« انديشه ها، دربار كتاب شاعر  -     تقري

  ؛ چا شده

  ؛  ، چا شدهنصرالدين سلجوقي اثر » گيتار بوره تاند از«دربار كتاب   -     تقري

  ؛ چا شده About the work of the author    -  تقري  

ادبي ازكتاب مزارات هرات هركه امين نيست ايمان ندارد، دربار سرقت   -    تقري

  ؛ »اميد«ر ، دچا شده

  ؛ چا شده -دربار كتاب استاد مشعل -تر خشك و -    تقري

  ؛ چا شده –كلمة هرات وكتاب تاريخنامة هرات -    تقري

انستان، دربار نوشته هاي تاريخي غالم سخي  يك نظرگذرا بر -   تقري تاري اف

  ؛چا نشده سخا،

و طرزي،  -              چا  »يارژنگ زيباي قوم سرزمين ما« پيرامون مقالة صديق ره

  ؛ سايت ها در

فر -    تقري انستان از«ب ، دربار كتاحسن خاطرات  نت اميرحبيب اهللا خان  اف سل

ل »نصدارت محمد هاشم خاتا   دهلي و چا در -ترجمة فضل الرحمن فا

انستان   ؛ اف

  ؛ سعيد ، چا شده بهار كلمه دربار ديوان شكوفة بهار، اثرچند -              

  ؛تا امروز ديروز اخالق از و مقدمة چا دوم ، شكوفة بهار، هنر   -              
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  ؛ زماني ، چا شده هاشم ديوان ارزشمند از دو -     تقري

 دربار ديوان انگليسي موسي ما، بزر عصر استاد موسي معروفي شاعر -     تقري

  ؛ دهمعروفي، چا ش

ت نامة پروفيسور در -     تقري يفي داكتر ل   ؛ چا شده -عبدالواسع ل

  ؛ چا شده –، مرتضي پرديس بار كتاب هنري در -     تقري

  ؛ چا شده –دهقان كابلي  اجي غالم سروركتاب ح مقدمه در  -     تقري

  ؛ ، سرود خالد صديق ، چا شده اميداشكهاي چكيده -              

   ؛ ادبيات شفاهي مردم، دربار كتاب نصرالدين سلجوقي، چا شده  -     تقري

ين نوروز  -                  ؛ كاروان -چا شده -دربار كتاب استاد جاويد -خو آ

  ؛ ، چا ايران»انسجام «و  »امت«مجلة  سخني پيرامون دو  -               

  ؛ چا شده »خاطرات سياسي سيد قاسم رشتيا«نگاه مختصري به كتاب   -               

  ؛ چا شده -نظريه دربار جريد اميد  -               

لب پيرامون مقالة   -                ي يك م   چا شده؛ » يصوفي عشقر از يادي«تو

  ؛ چا شده »يسفينه موسيق« سخني چند پيرامون كتاب  -               

  ؛ ، چا شدهقربت ديوان استاد يا گلشن زيباي اشعار -               

يد متن اين كتاب -       تقري به دربار نوشتة رفيق زماني كتاب  سخني چند به تا جا

انستان گردشگري در هاي   ؛ اف

  ؛چا شده -ديوان پركيف او زار و محمد راز عارف واالگهر -     تقري

  ؛ايماق، چا شده اقليم اندخوي، دربار كتاب داكتر از آشنا يار -     تقري

  ؛ ، چا شدهكتاب استاد شبنم غزنويدربار  -     تقري

  چا شده؛ » نپيما« جلةم ، مقدمه درآرمان ما -     تقري

يفي بزرگمرد عبدالرشيد استاد« كتاب پيشگفتار، در -               بوعات و ل  تياتر م

انستا يفي داكتر پروفيسور أليفت، »ناف   چا شده؛  –عبدالواسع ل
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ور، چا شده ، عربستان -     تقري   ؛.هـ  1386 دربار سروده هاي اسمعيل خراسان

 ،دهچا ش» اشب يلد« فر، دربار كتاب احمد ، نذيرمشربعاشق  شاعر -     تقري

  ؛ ، تركيههـ  1391

أليف ت» رسنگ مزا«ب اهل معارف بود، دربار كتا مرديكه ماية افتخار -      تقري

فوراستاد عبد   ؛ چا شـدهرحيل دولتشاهي،   ال

ام پ« ن محمد ابراهيم عفيفي، بنامنظري بركتاب خاطرات شادروا  -     تقري ي

  ؛ دهچا ش» جاودان

  ه ديوان عاطفه عثمان، چا شده؛ ب -     تقري

  ؛ نبي كاميار، چا شده زمزمه هاي يك طبيب نامور، داكتر -     تقري

  سايت ها ، چا درمهرين نصير أليف، ت»الله رخان سروقد« پيرامون كتاب -     تقري

  ؛ ميالدي 2014

، چا ايشر أليفت »ما باشندگان ديرينة اين سرزمين«كتاب  نظري بر -     تقري دا

  .سايت هـادر 

دارو، چا  مارياأليف ت» مؤلف آن چهره هاي جاويدان و«پيرامون كتاب  -     تقري

  ؛ شده

 ماريا دارو، فليأت »صوصيات اين كتابخ و تياتر هنرمندان تاري ساز« -     تقري

  ؛ چا شده

جنب نخستين كتاب «، دربار كتاب نگاري علميتاري  از يينمونه  -     تقري

انستان خواهي در ؛مشروطه سعدالدين هاشمي، چا شده  سيد پروفيسور أليفت »اف

  ؛ برون مرزيي درآريانا

جنب « ، دربار كتابتاري نگارييخي درانحرافات تار تاثيرات ناگوار -     تقري

انستان مشروطيت در   ، چا شده ، درآريانا برونمرزي؛ ليف پوهاند هاشميأت »اف
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راغي در »انسان تصوف و« كتاب -     تقري عرفان ، تأليف شرعي  شبستان چل

           ؛ )شكل رساله(ها وكاغذ به سايت چا درجوزجاني، 

 ليفأ، ت»مبارز مردم پنجشير تاري ، فرهنگ و«كتاب  بر يك نظرگذرا  -     تقري

  ؛ به شكل رساله) ميالدي 2014(پنجشيري  دستگير

انستان در ژورناليزم«دركتاب  -     تقري   ؛ ليف مشتاق احمد كريم نوري ، چا نشدهأت  »اف

  ؛سايت ها ف اكرم عثمان، چا در، مؤل)ليخاز داستان امين و(كوچة ما  -     تقري

عنوان  تحتعبدالعلي شايق هروي  مير ، اثريك جلد كتاب سه تحقيق در -     تقري

اطان و«   ؛ چا شده »ان هراتنقاش خ

ستان پيرامون سودا  -               مقالة جناب استاد رهنورد  تبصره دربار  ،هاي هي

  ؛ كاروان چا درزرياب 

  ؛ تركيه ليف همنوا،أت –مقدمه دربار سلسله كتابهاي بيدلستان –تبصرهچندين  -               

 در چا ،ستاد محمد سعيد مشـعلا »تر خشك و«چهارمضمون دركتاب  -               

  ؛ )يميالد 1998( كانادا 

  . ، چا شدهنعيم فرحان ، ترجمة داكترعصبي كميدي زنان -       تقري

  . فرياد، مجموعة اشعار ساعي فاريابي -     تقري

 لفين نوشته، بي ازؤم شهراني دربار كتاب ها و تقري هاي كه  بقلم داكتر شمار     

  .پن ميرسـد شصت و
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ا     عدا م ي ك كت   د  م  را ا ها  را

د ا   :  

  

ة مختصر − انستان وكارنامه هاي استاد در هنر تاريخ كاروان شماره هاي  -بهزاد اف

 ؛ نشريه زن دركانادا – 1024تا  1016شماره هاي  ؛ اميد، 22-24

انستان شماره هاي ديدگاه استاد خليلي محمود از فردوسي و − كاليفورنيا   7-6، اف

 م؛ 2000

 ميالدي؛  2000كانادا  13لمر شمار ، روان شاد استاد نهضت −

 ؛  259شماره » اميد « فاعيه، داي مرد يا دانا خمو سخن سنجيده گو يا −

 ؛  251شماره  »اميد« ماند مسلماني  جاكعبه برخيزد ك از چوكفر −

نت  و احفاد شاهان بدخشان شاه محمد وليخان از − انستانوكيل السل چگونه  اف

 ؛ ......و 214-212اميد شماره ها ي  ،شـدآويخته  بدار

ان وطن عزيز جشن هاي نوروزي، در يادي از −  كانادا 18شماره  ستان، لمرما اف

 ؛ م 2001

شمار دوم، نيويار  ، پيمانشكوه كابلستان جشن هاي نوروزي و و با بابر −

 ؛ م اميد1992

 ؛ 310شمار  استاد مشعل، اميد شادروان تر، اثر خشك و −

انستان شادروان استاد بياد بزرگمرد − عفيفي، اميد شماره  محمد ابراهيم اف

 ؛ 366-364هاي

 ؛انستان، نقا مختر ، كارواناف در هنر −

 ؛ )بزبان توركي اوزبيكي(ميالدي  2003اوزبكستان  طبع در  »خواجه لرطريقه سي« −

 ؛ ورجينيا ،اميد »راتخاطزنداني «سخني چند پيرامون كتاب  −

 ؛ ميالدي 2003 ،سويدن 4 و 3شماره  »يآريانا برونمرز«هزاره كيست   −
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 ؛ ميالدي 2004ي، شماره دوم سويدن ، آريانا برونمرزتاري نگاري علمي نمونة از −

انستان و زنان نامدار − ان«ماللي  يادي از اف  ؛ كاليفورنيا ،»درد دل اف

ة مختصر − هره حضرت خ تاريخ ه شماره نزد لمر، )(سيدالمرسلين محمدرقة م

 ؛ .......و 421يالدي، اميد شماره م 2001كانادا  مه

 ميالدي؛  2000سويدن  13شماره » فردا«شاه عبداهللا يمگي بدخشي ،  −

انستان  فدراليزم در −  اميد و نشرات داخلي؛  –اف

اي شماره همال ابراهيم بيك لقي، پيمان  ي ازييادنامه  قيام مجاهدين توركستان و −

 ميالدي؛  2000نيويار سال  7و  5

 هجري شمسي؛  1353وم و سوم ، كابل ، فولكلور، شماره دگوراوغلي −

 ميالدي؛    1996جلد سوم كاليفورنيا  » آرمان و نقد «ن هاي گوراوغلي داستا −

يه( » آرمان و نقد«به ادار  −  ؛ م 1997كاليفورنيا،  5و  4ر آرمان شما نقد و )اعترا

 ميالدي؛ 1999شمار اول نيويار  » پيمان«ما  آرمان −

 ؛ ديميال 2000هفتم نيويار  شاه غريب ميرزا غريبي ، پيمان جلد پنجم و −

 ؛ م1999شماره اول نيويار  پيمان، بابرشاه دخترمه تصنيف گلبدن بيگم همايون نا −

 ؛ ميالدي نيويار 1999شماره اول ، ناصرالدين سبكتگين شرح احوال امير −

 در، ميالدي 2000هيرالدين محمد بابرشاه ، پيمان ، جلد پنجم وهفتم ، نيويار  −

ان  كتاب  ؛ رنياواليفك ،سالمندان اف

ان محمود غزنوي، پيمان جلد  −  ؛ ميالدي 1999چهارم نيويار  سوم وسل

 ؛ آريانا برونمرزي ،ق 718وفات  )رح(غوريحسيني سادات  امير −

ان« نادالمركا  ،عشقري يده حال، صوفيرشو يادنامة شاعر −  ؛ كاليفورنيا »درد دل اف

انستاننماي اصالحات آيند معارف  دور −  ؛ جرمني چا در، اف

ين −  ؛  62جاويد، كاروان شمار  اب استاد، دربار كتنوروز خو آ
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 69ان،كاروان شماره كابلست شاعري از محمدكريم كابلي عارف وارستة وطن يا −

 ؛ كاليفورنيا

 ؛ .هـ  1379كاليفورنيا  74شماره  ، كاروانمحمد نادرشاه خانقتل  خاطر از −

 ؛ ...و 28ستان ، كاروان شماره هاي ، به كمك تاجيكاي كاروانبجواب تقا −

 ؛ ران، آريانا برونمرزي، سويدن، كاروان ، امت درايبلخي ثم الدهلوي خسرو امير −

 ؛ ء ، اميــد، ورجينيامخفي زيب النسا −

يد مرا زينبيگانه م −  ؛ كويم، سايت ففتا گو

ة فاكولتة هنرهاي زيبا، اميد، ورجنينا −  ؛ ميالدي 2014. تاريخ

 ؛ دربار موسسه ففتا، سايت ففتا −

ان« ، .هـ  1346كابل ، ) لمر(، غني نسواري −  )لمر( كاليفورنيا، »درد دل اف

 ؛  كانادا.هـ  1379عقرب  13ماره ش

 ؛ 372شماره ) اميـــد( ده خوان فرامو شده خانم آزا آواز −

شماره » كاروان« ،معنا اختال دارند افتراق و هنرمند وطن كه لفظاً نظريات دو −

 ؛ 36 و  34هاي 

 ؛ م 2003سويدن،  4و  3اره هاي شم »آريانا برونمرزي«ملكة قلبها لتامنگيشكر،  −

، استاديي كه شهنشاه غزلخواني بود خرابات زاده  − گلبر  »اميد« رحيم بخ

 يا؛ رالآستشماره اول 

 شماره  »اميد« ،شاهمرد بزميان ابراهيم نسـيم و ساالرقافله  سو ستار هنر در −

ان درد و 441  .دل اف

انستان عبدالوهاب مددي نويسند اول موسيقي در − وگلبر  546شماره  »اميد«، اف

 .ميالدي  2004دوم، آستراليا،  ارهشم

 .هـ 1383، آستراليا، 4شمار  »گلبر«سخي احمد خاتم،  هسجاده نشين خانقا −

 ؛ ورجينيا »اميد«
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ان(، حظيره درست است −  ؛ م 2001 سال سوم كاليفورنيا 11 و 7شماره ) درد دل اف

انستان داود محمد روانشاد صحبت با خاطراتي از − يس جمهوراف  ،خان اولين ر

 ؛ ....و 193-192شماره هاي  )دامي(

 ؛ بل) پيمان(جهان فرهنگ،  و انگشاجه تيمور امير −

،  وجه −  ؛ نيويار » نور«تسميه قزلبا

 ؛ كاليفورنيا  »كاروان«انفس،  وافاق  سرگذشت من در خاطرات و −

 65شماره  »زرنگار« 393رهشما» اميد«ديوان استاد قربت،  يا گلشن زيباي اشعار −

 ؛ كانادا

جرمني  در »جه«، 341-335شماره هاي  »اميد«ميرهاي بدخشان  يادي از −

 ؛ مخفي وكتاب

 »مخفي«م كتاب  و 281-280شماره هاي  »اميد«، مالعارف چيابي يادي از −

 ؛ هجري شمسي 1380 هندوستان

 ارزيابي هاي سازنده براي استحكام همبستگي و تهران و گرد هم آيي هاي روم و −

انستان متفاه  ؛ »اميــد« 67شماره  »انكارو«، همگاني ملت اف

ينة تمدن اسالم،  −  ؛ 570شماره  »اميد«عراق آ

 ؛ 483شماره  »اميد« )مزارات هرات(هركه امين نيست ايمان ندارد، دفا ازكتاب  −

اطان و −  شماره هاي اول تا »نويد «عبدالعلي شايق،  ، اثرراتخوشنويسان ه خ

 ؛ ميالدي 2001  و 2000جم سال دوم، پن

فرهنگيان يادنامه هاي  ، شعله درچيابيان بركتاب شناسنامة چياب و يك نظرگذرا −

 ؛ هجري شمسي 1384 لبكا

 باهتمام حاجي يوسف نظري، ،دهقان مريدي، ديوان حاجي غالم سرور پيري و −

  »اميد«

 ؛ »مزرعه دهقان«چا سوم  مقدمه بر −
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− Guroghly, south Asian Folklore An Encyclopedia, New 
York ٢٠٠٣ بزبان انگليسي؛    

ستان −  ؛ ...و 58-57شماره هاي » كاروان« پيرامون سوداهاي هي

 ؛ دفاعيه ،272شماره  »ميدا«تبر،  درامة تبار −

 ؛ ميالدي 2000كاليفورنيا، 8-6هاي شماره  »نويد«، نگاهي به تاري بيهقي −

،  شهيد محمد −  ؛ 242شماره  »اميد«اسمعيل مبل

 1999دهلي  ،55شماره » ميزان« مثال بيدل در هند سخنسرايان زبان فارسي در −

شماره  چند و 70شماره » كاروان«هجري شمسي  1380، كانادا 22 شمار )لمر(

 ؛ آن از بعد

 ؛ ميالدي 2000 دانشگاه دهلي  دهلي، ،ديدگاه بدخشانيان از خسرو حكيم ناصر −

ه مختصر −  ؛ ميالدي 1997ة اسمعليه، كانادا، فرق تاريخ

دي، ميال 2000 ،كانادا 69شمار  »زرنگار«) تاري قلب آسيا برگي از(سامانيان  −

 ؛ ديميال 1999، سويدن آريانا برونمرزي، شماره سوم

ان«ت، حير عارف وارسته عبدالعزيز بيدل شنا و سردار −  ؛ كاليفورنيا »درد دل اف

شماره  »نويد« گينامه استاد صالح الدين سلجوقي،ه زند و شاعر نگاهي به افكار −

وهشهاي  من ،دهلي »ميزان«جرمني   ،»جه«  5-4-3-2 ايه كتاب پ

 ؛ ميالدي 2004تهران  89شماره  14 ايرانشناسي، جلد

ان«ايي سن غزني و −  ؛ كاليفورنيا »درد دل اف

  »انستانمردم اف«، م 2005يدن سو »آريانا برون مرزي«زبان درباريان،  دري يا −

 ؛ ميالدي 2005 كاليفورنيا
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انستان − ي ميثاق ملي، قانون اساسكتاب  ورجينيا، در »اميد«، نظام سياسي آيند اف

 ؛ ميالدي 2003 لندن

 ؛ م 2005اره پن ، آستراليا شم »گلبر«نقا افسانوي غالم محمد ميمنگي،  −

،  4 و 3ه هاي ، شمار»پيمان«غالم محمد ميمنگي،  پروفيسور −  ؛ م 1999نيويار

 ؛ ورجينيا »اميد«ميالدي ،  1975ل كاب »ژوندون«غالم محمد ميمنگي،  −

فور استاد يادي از يك و و دوهزارتقويم سال  −  ؛ 457شماره » اميد «نا، برش عبدال

انستان اس در ستار درخشان هنر −  ؛ 157شمار  »اميد«تاد غو الدين، اف

 ؛ ميالدي 2002كاليفورنيا، 54ماره ش »كيوان«غالم محي الدين شبنم غزنوي،  استاد −

» اميد«حق پيوست،نقاشي به رحمت  هنر مشعل، مشعلدار سعيد محمد استاد  −

 ؛ ديميال 1998 ورجينيا، 308 و 305 شماره هاي

شماره  »اميد« كنند مكتب بهزاد، مشعل، احيا سعيد محمد ، استادنگارستان هرات −

م كتا 181 و179 -176 -174هاي  نان   ؛م 1998تر، كانادا،  ب خشك وهم

 54شماره  »روانكا« نياكان وطن، هنر محمد سعيد مشعل علم بردار رثاي استاد در −

اند در« و   ؛ »دل اف

يل رويا بزر وطن استاد مبتكر طراح و −  و ماره نهم، كاناداش »رلم« محمد اسرا

ان«  ؛ »درد دل اف

 ؛ ، ورجينيا207شماره  »اميد«دي ، ميناتوريست زبردست وطن محمد همايون اعتما −

 ؛ ليفورنيا، كا156شماره  »اميد«، نقا وطن الحا قربان علي عزيزي يادي از −

 ؛ كاليفورنيا 49شماره  »كاروان«، فر افندي استاد −

فو −  ؛ كاليفورنيا »كاروان« ميالدي و 1974، كابل »ژوندون«ربرشنا،  استاد عبدال
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ايي،  استاد خير −  ؛ كاليفورنيا» كاروان« ميالدي و 1974، كابل »ژوندون «محمد ع

 ؛ كاليفورنيا »كاروان« ميالدي و 1974 كابل، »ژوندون« محمد ياري، خير استاد −

 1974ابلك بزبان انگليسي، Afghanistan مجلة ولي، چا در سيمون شكور −

 ؛ 54ميالدي وكاروان شماره 

انستان معارف در تاري مختصر −  57-67كاليفورنيا، شماره هاي  »كيوان« ،اف

 ؛ م 2003سويدن  »برون مرزي ناآريا« .هـ 1383، كابل  3-1شماره هاي ؛  »عرفان«

 4شماره  »آريانا برون مرزي« صاحبدالن، نگاه سخنوران و غزنوي از محمود −

 ؛ ميالدي 2000مشهد،  »امت«دي ميال 2001سويدن 

ان ولس«هاشم زماني،  ديوان ارزشمند از دو −  م 2004كابل ، 22شماره  ،»اف

 ورجينيا »اميد«يد، جاو حمددكتور عبداال حيات علمي پروفيسور صفحاتي از −

 ؛ ميالدي 2002

 جاويد، بزرگداشت مقام علمي استاد عبداالحمد جاويد، بخاطر يادنامة استاد −

ان كاليفرنياميالدي و 2005كنفرانس هامبور     ؛ كتاب سالمندان اف

وم او و نگاهي به سيماي آرين پور −    ؛ـه 1376 امريكا ،»تاري منظوم«، تاري من

انستاندية سراسري هنرمندان ده ها مقاله دربار اتحا −  ؛ اف

 ؛  ـه 1384شماره بهاريه، سويدن،  »يبرون مرز آريانا« ال،صلص شاه مامه و −

وفه افسانه شگ«نوشته هاي مقدمه نويس آن،  و چندكلمه دربار ديوان شگوفه بهار −

 ؛ ميالدي 1997نيويار  »بهار

 ؛ مجلة آريانا بزبان انگليسي در ل وبزكشي فولكلور، كاب −
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 ، كاليفورنيا،»وانكي«حكومت محسو است،  در هنر تشكيل وزارت فرهنگ و −

 ؛ ميالدي 2001

 ؛ »داستان « دختركابل  −

ول دختر − ه  و م  ؛ »داستان«عرب ب

 ؛»داستان«ي بي ماهروي كابلي ب −

خارجي  نشرات داخلي و عنايت اهللا شهراني در روكتد مقالة ديگر صد بي از −

، ژوندون، پشتون ژ) انجمن تاري نشرية( جلة ادب، فولكلور، لمر، آرياناچون م

انستانيفان، اميد،كاروان، نامه عر  ،)كانادا(در ، ميزان، زرنگار، لمري خراسان، اف

، نور، فردا،آريانا برون مرزي، پيمان، انستان، مردم افنويد، كيوان درد  ،امت ، بل

ان، ا ان ولس وغيره به چا رسيده استدل اف  .ف
  

  : بعامن

 ؛ قويار نوشتة هوشنگ پيگي آريانا و نامةدان  �

بي اهللا نذير �    . كارنامه هاي هنري دكتور عنايت اهللا شهراني، نوشتة 

  

  با احترام

  داكتر في اهللا نهال ايماق

  ميالدي 2016كانادا، 
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انستان«اقتبا از كتاب    » صورتگران معاصر اف

  
  

   ـف

  

يـ ا   ا 
  

قدرت نقاشي دكتور شهراني بهتر است از زبان يكي از استادان نقاشي در قسمت 

  : شادروان استاد غالم محي الدين شبنم غزنوي بشنويم

استاد شبنم ميفرمود كه در فن كاپي از طبيعت و عكسها بهتر از وي كسي را سرا 

  . نداريم، چون وي شاهد فعاليت هاي او در طول سالها بوده است

ايي هر وقت ميگفت كه قدرت نقاشي  استاد شبنم ميگفت كه استاد خير محمد ع

دكتور شهراني كامالً خداداد است كه بي زحمت مقام هنريي بجايي رسيده كه هر 

  . تابلوي وي بي توقف از جانب خارجيان خريداري ميگردد

فور برشنا كه استاد دكتور شهراني در نقاشي و تاري هنر  بود، همواره استاد عبدال

  . قدرت عالي دارد» قلم نو آهني«ميگفت كه شهراني در نقاشي 

بوعات وقت » رايت. ان. اي«خانم  استاد كمرشل آرت داكتر شهراني، بوزير م

گفت كه اسلوب نوي را دكتور شهراني به اشكال هندسي مثلثي و بيضوي ابتكار 

و را در كابل تايمز بزبان ه كه مو بع رسانيد و شيوه  نموده است و چنان انگليسي ب

  . بنام ثبت گردد

خانم آرلين فريدمن امريكايي استاد رنگ روغني دكتور شهراني ميگفت كه 

استعداد نقاشي شهراني خدا داد است، خانم استاد سيمون شكورولي در هر مالقات با 
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شهراني پنجه هاي دست شهراني را مالحظه مينمود و ميگفت كه از پنجه هاي 

  . زه ساخته ميشود، هكذا خانم لي كينگ با خانم شكور هم عقيده بودندمعج

دكتور شهراني در وقت و زمان خود يك هنرمند شهير از چهره هاي شناخته شده 

بود، آثار گرانبهاي زياده تر بفرو رسيده، متأسفانه هي يك از آثار عمده ا را 

محرز است كه در زمان فعاليت بدست نياورديم، » گلجان شبنم«درينجا بجز تابلوي 

آثار نقاشي را كه درين فصل . هاي نقاشيي عكاسي ها كمتر صورت ميگرفت

يد كارهاي دوران هجرت و آواره گي مي باشد   . مشاهده مي نما

جناب آقاي دكتور شهراني نقا ريالست و كوبيزم مي باشد، در فن گرافيك هم 

كه جناب استاد شهراني بعد از تحصيل در  با تأسف زياد بايد گفت. مقام وااليي دارد

بهر حال . رشتة تعليم و تربيه و هنر روي به نويسنده گي آورده و تر نقاشي ميكند

كتاب و صدها  غالباً نزدهبازهم ايشان كتاب هاي زيادي را در رشتة هنر مينويسند و 

بع ميرسانند   . مقاله را تحرير و ب

  » پرديس«                      
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  م1965م، چا در كابل تايمز، كابل 1965ابتكار شيو جديد توس شهراني، سال 

  .در ختم مضمون باال سبك مخصو ابتكار شهراني شناخته شده است
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  پورتريت خانم گلجان شبنم، توس عنايت اهللا شهراني، كار پنسلي

  م1964كابل 
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  قندهاري، كار پنسلي، از شهرانيپورتريت دختر 

  م1966كابل 
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  نقاشي مستقيم برنگ آبي بدون سكي پنسلي

 م1977، توسان اريزونا، اثر شهراني

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

بوعات)ازدحام شهر كابل(جاد مردم    م، كابل 1967اثر شهراني، ، ، برند جايز م
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  شيرين و فرهاد، تركيب ميناتوري با رياليزم ، رنگ روغني 

  م، پشاور 1982كار شهراني،                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شگوفه                                             

  رنگ روغني                                            
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  بدخشان 

  م  1977اثر شهراني، رنگ روغني، 
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  نمونه هاي آثار شهراني 
  

بوعات در وقت افت: از راست   تاح نماي شهرانيمحمد نجيم آريا معين وزارت م

  م، كابل 1966 ،نفر دوم استاد شبنم غزنوي و نفر سوم عنايت اهللا شهراني
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  كابل قديم 

  رنگ آبي با نو آهني، كار شهراني 

  م، دارالمعلمين كابل 1967
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انستان  يس سابقة قول اردوي وزارت دفا اف   جنرال محمد علي خان، ر

  م، كار شهراني 1970رنگ آبي، كابل      

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ارد اي تربيه و استاد كينگ مشاور امريكايي فاكولتة تعليم و . پورتريت پروفيسور داكتر ري

  م1970و مشوق درجه يك شهراني در خصو نقاشي، رنگ آبي، كابل سال 
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ان حسين بايقراء، اثر شهراني            زردشت، اثر شهراني، رنگ روغني                 سل

  ميالدي  1981ميالدي                     رنگ روغني، پشاور،  1981كاپي، پشاور               

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  شبان دختر، كار شهراني
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اه(یورت  ، کار شهرانی، ) خر   م، نو آه ١٩٦٦پام
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Enayat Shahrani in his Studio, Kabul Teachers Training College 
Mahatma Gandhi by Enayat Shahrani  

  

اندی توس عنایت هللا شهرانی، کابل   م  ١٩٦پورتریت مهاتما 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ودی ن امریکا و س یمی ب ویزیون  ١٩سال  ، بوقت کار در ت   م، توسان اریزونا، امریکا ٣
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  تصوير شادروان استاد محمد ابراهيم عفيفي
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  شادروان استاد عبدالحي حبيبي 
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  ه گذاري كار شده استقپورتريت داكتر شرعي جوزجاني كه سه  دهه قبل با ن

  ميالدي 1979سال 
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  مرحوم جوره بيك از گور اوغلي خوانان مشهور بدخشان 

از اينكه وي خواننده و نوازند زبردست داستان هاي گوراوغلي بود، ويرا پدر گور اوغلي 

، كابل 1353مجلة فولكلور، جلد دوم، سال . ميگفتند   هـ 

  شهراني  .نقاشي  
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  صوفي عشقري                 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ناني بدخشاني                                               عديم ش
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ابق 1344اين تابلو در سال  بوعات 1965هـ م م، در وركشا آرت باختر آژانس وزارت م

توس شهراني ابتكار و اخترا گرديده و از طرف وزارت مذكور در روزنامة كابل تايمز بنام 

  ) م1965نومبر . (سبك خا شهراني تثبيت و اعالن گرديده است

  . اين تابلوي اولين اين سبك است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گوسفند، كار نو آهني 
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  م 1974 ،از نمونه هاي كار شهراني

  

  

  نماي نقاشي داكتر شهراني 

  م، كابل 1966
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  نمونه يي از تمرينات رنگ آبي بدون سكي 

  امريكا  -يونيورستي اريزونا

  ميالدي  1976
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  در بار كارهاي شهراني، روزنامة كابل تايمز 

  م 1974
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اطي داكتر شهراني    نمونة خ
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  كاپي، لينوليم بلك پرينتينگ 

  م 1966كار شهراني، 
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  رابعه بلخي                       

  ميالدي 1981كار شهراني،             
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  ف  
  

ا  رها  ت ه   ا فاك
  

  : يادداشت مؤلف

بياد دارم روزي را كه شخصي بنام استاد نقاشي در فاكولتة هنرهاي زيباي پوهنتون 

  . كابل به صنف ما داخل گرديد

اين استاد بنام عنايت اهللا شهراني، جديداً ماستري خود را در مسلك هنر از امريكا 

بدست آورده بود و ما محصالن فاكولتة هنرهاي زيبا دو جلد كتاب تأليف وي را بنام 

انستان«هاي  بع رسيده بود » اصول تدريس آرت«و » هنر در اف بعة معارف ب كه در م

قسميكه استاد شهراني در آن . قبل از تشريف آوريي از امريكا بدست آورده بوديم

وي در زمان تحصيل كتاب . وقت در صنف تدريس خود را بما معرفي كرده بود

نوشته بود و » ثانوي و دارالمعلمين ها آرت براي معلمين مكاتب«ديگري را به عنوان 

در وقت رياست پروفيسور استاد توريالي اعتمادي در مؤسسه تعليم و تربية پوهنتون 

  . كابل كتاب مذكور چا و بدستر معلمين مكاتب قرار گرفته بود

آن اياميكه استاد شهراني از امريكا به كابل تشريف آورده بودند، روزهايي بود كه 

انستان حكمفرما بود، بياد همگان خواهد بود كه در سال رژيم كمون  1978(ستي در اف

  . هنرهاي زيبا فق دو شعبه بنامهاي نقاشي و هيكل تراشي داشت) ميالدي

جناب استاد شهراني پي از رفتن به امريكا در شعبة هنرهاي زيبا با استاد امان اهللا 

ة ادبيات و علوم بشري بودند و حيدرزاد، استاد رسمي شعبة هنرهاي زيباي فاكولت

  . سكالرشي فولبرايت شده بوداستاد شهراني بعداً طي يك امتحان رقابتي مؤفق به اخذ 
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يكه شنيده بودم و نيز از نوشتة اخير استاد شهراني اين را دانستم كه هردو  تا جا

شعبة نقاشي و هيكل تراشي در پوهنتون رسميت نداشتند چونكه كاميابي و ناكامي در 

ابق  رح نبوده و فق محصالن با استعداد در خصو هنر مضامين فوق را م آن م

  . وق خود به پي مي بردند

يس فاكولتة ) ميالدي 1975(در سال  زمانيكه استاد پروفيسور مير حسين شاه ر

ادبيات و علوم بشري بودند هردو كور نقاشي و مجسمه سازي را كه غير رسمي بود 

مسمي » شعبة هنرهاي زيبا«در چوكات فاكولتة ادبيات شامل و رسماً شعبه را بنام 

ف پوهاند مير . ميكند حسين شاه خشت اول تهداب و از همين تاري از بركت و ل

فاكولتة هنرهاي زيبا بشكل رسمي گذاشته ميشود و استادان گرامي امان اهللا حيدرزاد و 

  . دكتور عنايت اهللا شهراني از استادان اول آن فاكولته بشمار ميروند

ة فاكولتة هنرهاي زيبا«بايد گفت كه نظر به آگاهي مضمون  » نگاهي به تاريخ

ترنيتي و اخيراً در جريد وزين اميد نيز به نشر رسيده است، كه در چندين سايت ان

استادان بزرگوار مثل شهيد پروفيسور داكتر سيد بهاءالدين مجروح، پروفيسور، 

اكادميسن داكتر عبداالحمد جاويد و پروفيسور استاد حبيب الرحمن هاله در قسمت 

يافتن آن همكاري آغاز فعاليت هاي غير رسمي شعبة هنرهاي زيبا پي از رسميت 

نموده و استاد امان اهللا حيدرزاد را منحي اولين معلم آن دو شعبه مقرر فرموده بودند و 

  . البته مدتي هم امان اهللا پارسا نيز در آن شعبه تدريس مينمودند

بر ميگردم بدورانيكه اين نگارنده محصل هنرهاي زيبا و در حال فراگيري درو 

اد بسيار محترم استاد حامد نويد و استاد امان اهللا حيدرزاد خود بودم كه شنيدم دو است

بخاطر حف جان ناگزير راه هجرت را به پي گرفته و به امريكا رفتند و استاد شهراني 

  . كه نيز تحصيل كرد امريكا و غير حزبي بود ماند و شعبة هنرهاي زيبا
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بشري در دو تاالر ما شاگردان هنرهاي زيبا در تعمير فاكولتة ادبيات و علوم 

بزر كانفرانسها درو عملي خوي را فرا ميگرفتيم و كورسهاي نظري را در 

ارتمنت ها از آنها مستفيد ميشدند، استفاده مينموديم   . صنوف معمولي كه ديگر دي

يس فاكولتة ادبيات و علوم بشري كه ما مربو او بوديم بنام محمد طاهر علمي  ر

كنفر باسم عبدالخالق وفايي بود، چون در فاكولتة هنرهاي و معاون فاكولتة مذكور ي

زيبا كه فق دو شعبه وجود داشت و مربو فاكولتة ادبيات بود تنها استاد شهراني كار 

ميكرد، به شهادت برادران گرامي چون عبدالمالك دوست زاده و محمد عظيم نوري 

اهراً عضو سازمان جوانان بودند و د ر دل از كمونستي نفرت و يك تعداد ديگر كه 

يكه  داشتند چند باري فيصله گرديده بود تا استاد شهراني نيز به قتل برسد، ولي از آنجا

  . در شعبة هنرهاي زيبا كسي نبود از بين بردن اورا به تعويق مي انداختند

استاد شهراني براي اين نگارنده درين خصو حكايه نمود كه در شبها بعد از 

 فردا پروگرامهاي شعبات موسيقي و تياتر را از زبان انگليسي به آماده گي به درو

ابق  زبان دري ترجمه مي نمودم و سعي ميكردم كه همه مضامين و پروگرامها م

انستان باشد، وي عالوه ميكند كه ر اسالمي اف   : فرهنگ و كل

آرزوي ديرين من همين بود كه اگر امكان داشته باشد بدرجة اول شعبة موسيقي 

و تياتر و بعداً شعبات ديگر چون تعليم و تربيه هنر، سينماتوگرافي و غيره شعبات 

فاكولتة هنرهاي «مربو هنر چون مهندسي را تأسيس نموده بنام يك فاكولتة بزر 

ار فاكولته هاي ديگر قرار بدهم» زيبا   . را در ق

دكتور شهراني در خصو تشكيل فاكولته ويا ارتقاء شعبات نقاشي و هيكل 

تراشي بفاكولته جداگانه ميگويد در اول كوش مينموديم تا در زمينة تأسيس آن نهاد 

  . اكادميك و هنري سهولت ايجاد نمايد

اهراً خود را خلقي محسوب ميكرد و در باطن به  عبدالمالك دوست زاده كه 

يس پوهنتون كابل  رژيم كمونستي بي عالقه بود وي استاد شهراني را يكي دو بار به ر
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يس پوهنتون . انجينير عزيز الرحمن سعيدي بمالقات وادار ميسازد از اتفاقات نيك ر

زمانيكه متعلم ليسة دارالمعلمين كابل بود شاگر استاد شهراني بود و انجنير سعيدي كه 

خود خلقي ها كشته شد به استاد شهراني  بعدها بگفتة تعدادي توس زهر از جانب

گفته بود كه چون در هنر وارد نمي باشد هر اقدام و هر فيصله يي را كه در خصو 

  . ارتقاي هنر در پوهنتون كابل مينمايد از جانب رياست پوهنتون حمايه خواهد شد

يس  استاد شهراني مي افزايد كه معاون علمي پوهنتون كابل كه در عين زمان ر

  . اكولتة ساينس نيز بود به موسيقي عالقة فراوان داشت، غالباً اسم وي داكتر رسول بودف

چون استاد شهراني پروگرامهاي شعبات تياتر و موسيقي را قبالً طي ش ماه تهيه 

نموده بود و از جانب ديگر راه هاي ارتقاي شعبة هنرهاي زيبا تا جايي هم ميسر شده 

ناد نشان نميدادند از آن باع داكتر شهراني از موقع استفاده بود چونكه خلقيها با هنر ع

و به كار ارتقاي شعبة هنرهاي زيبا . نموده دست به فعاليت هاي زيادي مي يازد

اقدامات جدي را بخر داده و برياست هاي فاكولته ادبيات و علوم بشري و پوهنتون 

تياتر تأسيس نموده است به  خبر ميدهد كه دو شعبة عليحده را كه بنام هاي موسيقي و

يصالح اجازه استخدام را در رشته هاي متذكره  رورت دارد از مقامات  استاد 

  . بدست مي آورد

ارتمنت تياتر استاد داكتر محمد نعيم فرحان، زليخا نوراني و استاد  در دي

عبدالقيوم بيسد و به شعبة موسيقي استاد فقير محمد ننگيالي، استاد سليم سرمست و 

استاد حسين ارمان را در شعبة هنرهاي زيبا از طريق مجلس استادان و قبولي رياست 

ر به تدريس  پوهنتون استخدام نموده و آن بزرگان هنر هر يك با عالقة تمام حا

ميشوند، خصوصاً استاد عاليقدر داكتر فرحان پي از همه اقدام به عملي كردن كارها 

  . دان آغاز مي نمايدنموده با جديت تمام به تدريس شاگر

نان عالوه نمودند كه استاد غالم محي الدين شبنم غزنوي را  استاد شهراني هم

در خصو تدريس مضمون آرت ابتكاري و چند تن ديگر را در شعبات عكاسي، 
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كه هر يك از آنان كارهاي خود را بوجه . نقاشي و هيكل تراشي استخدام كردند

واهم در اين باره زياده تر از اين بنويسم چونكه من نمي خ. احسن به پي مي بردند

يادي از گذشته هاي فاكولتة هنرهاي «درين كتاب مقاله استاد شهراني را تحت عنوان 

آورده ام كه همه مسايل تأسيس و ارتقاء فاكولته به درستي و صداقت تحرير يافته » زيبا

  . است

وركه مدتي منحي محصل در فاكولتة هن رهاي زيبا بودم و نگارند اين س

سالهاي بعد هم استاد آن فاكولته گرديدم بدون شك و ترديد به همه استادان خود از 

و اگر هر استاد گرامي من در بار انكشاف فرهنگ و . دل و جان احترام داشته و دارم

انستان كار كرده باشند خدمات بي آاليشانة شان را تقدير و تمجيد مي نمايم و  هنر اف

ا رسانيدم اين كتا ب را كه در بار شرح حيات استاد شهراني جمع آوري و ب

ة شخصي ندارد، اگر هر يك از استادان من چون استاد شهراني  ع صب بصورت ق

  . كارهاي زيادي در هنر كرده باشند در بار آنان هم خواهم نوشت

اء و كتابها، رساالت، مقاالت و حمايه هنرمندان و دفا از حقوق ايشان، ارتق

انكشاف فاكولتة هنرهاي زيبا، تأسيس اتحاديه هنرمندان و يادنامه هاي از كاركردهاي 

جاويدان ايشان پس از مر همه و همه باع آن گرديده است كه بايد كتابي در حق 

شان بوقت حيات شان بنويسم، شايد بعد از وفات از جانب بسياري از بزرگان تقدير 

ميگويند در . ه اين كار در زنده گي صورت بگيردصورت بگيرد، ولي بهتر است ك

انستان  رب المثل معروف بايد » زند خوب و مرد خراب را كس نديده«اف اين 

  . منبعد عملي نگردد، مرد نيكو آن است كه در حيات و ممات به نيكويي ياد گردد

ور كه بعد از مدتي با فاميل خود به امريكا آمدم آخرين  من نگارنده اين س

تال من همين بوده كه به اوالدها درين ملك بيگانه رسيده گي نمايم تا علم و هنر را 

  . بياموزند و آيند خوبي داشته باشند
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من شنسب جان اكنون يك هنرمند خوب و ماهر بحساب  دومدر نتيجه آن فرزند 

اطي و نقاشي ميرود،  و الزم به يادآوري است كه فرزند بزر من اميد جان در خ

ارت كامل پيدا كرده و در حسن خ بمدت پن سال شاگرد محترم استاد قمرالدين مه

انستان منحي يك  چشتي بوده و اكنون در شهر راچستر نيويار در ميان مهاجرين اف

انها موسيقي نوازي  موسيقي نواز زبده بشمار مي آيد كه در محافل شادي و سرور اف

نان تهمينه جان دختر من . فته استمي نمايد و مورد تقدير همگان قرار گر هم

ايان رسانيده است، حب  فاكولتة هنرهاي زيباي بفلو نيويار دانشگاه راچستر را ب

انستان عزيز و مردم آن را در خار ـوطن و عش ق زادگاه مرا نيز وادار ساخت تا اف

ام ـم را بنودـاي خـايي از كارهـزر البم نمـاب بـه كتـم، چنانـرفي نمايـوبي معـبخ

)A Diary on Canvas (ا به همكار ي فرزند ارجمندم شنسب جان تهيه داشته و ب

ر پر كيفيت وطن دوست داشتني  رسانيدم كه صدها هزار مردم جهان و امريكا به منا

انستان آشنا شدند   . مان اف

نان بايد متذكر شوم كه از روزيكه اين جانب به امريكا آمده ام اكثر اوقات  هم

خود را وقف هنر كرده و نمايشات متعدد را بر پا كرده ام، اكنون كه زياده تر اوقات 

ري مي نمايم، كار و بارم بجز از نقاشي و كارهاي هنري چيز  خودرا در خانه س

در يكي از فيستيوال هاي آرت در  )يميالد 2013(ديگري نمي باشد، در سال 

نيويار مقام اول را بدست آوردم، ناگفته نماند كه استاد شهراني در كتاب من يك 

  . تقري نوشتند و اين شاگردشان را افتخار بخشيدند

يادي از گذشته هاي فاكولتة «و اينك نوشتة جناب استاد شهراني را به عنوان 

هنرهاي  مي سازم تا بصورت درست از تاري فاكولتة عيناً درينجا شامل» هنرهاي زيبا

يم   .زيبا آگاهي حاصل نما
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  دكتور عنايت اهللا شهراني

   

ت  ت ها فاك   ا ا 

ا رها    ه
  

ف پروردگار عالميان، فاكولتة هنرهاي  جاي خوشي و مسرت است كه اينك با ل

ار ساير فاكولته ها اخذ موقع نموده است و شنيده ميشود  زيبا در دانشگاه كابل در ق

كه استادان صاحب هنر و دانشمندان فاكولتة مذكور دست به كارهاي زده، فعاليت 

آينده براي آموز اوالد وطن عزيز داده اند كه در  انجامهاي بسيار خوب را 

انستان بدرد خواهد خورد   . اف

درين شكي وجود نخواهد داشت كه در هر ابتكار و تأسيس و آغاز مشكالتي 

ر ميدهد ولي بعدها به اثر سعي و تال و نو آوري ها به قيام ميرسند كه نتاي خوب 

  . را ببار مي آورند

انستان بسي شخص يت ها، كارهاي بنيادي را انجام داده اند، در انكشاف هنر در اف

ارواح شاد عالمه صالح الدين سلجوقي در دوران غازي شاه امان اهللا خان بار اول 

هان مردم وارد و قهرماني را در اسا گذاري  مفكور تياتر را در هرات و كابل به ا

يفي كه ا س استاد عبدالرشيد ل بوعات بازيگري، تمثيل و تياتر بدست آورد و س ورا م

انستان منحي  انستان مي شناسند فداكاري ها و جان نثاري هاي » پدر تياتر«اف در اف

كرد ميسزد اورا بزرگترين شخصيت هنر تمثيل شناخت، چونكه او تا آخرين رمق 

حيات در انكشاف و تقوية هنر بازيگري كاركرد و زواياي علمي تياتر را به شاگردان 

  . ي داد و نوشته هاي زيادي را بيادگار گذاشتجيد و با دان خود تو
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مكتب «پروفيسور غالم محمد ميمنه گي از نواب نقاشي بار اول در تاري كشور 

را در دوران اعليحضرت شاه امان اهللا خان غازي تأسيس كرد و » صنايع نفيسه كابل

كشور  شاگردان زياد را تحت تربيه قرار داد و هر يك از آنان را هنرمندان شهير

ا رسانيد   . ساخت و چند جلد كتاب هنري را ب

فور برشنا هنرمند و يا دانشمند چند بعدي، مكتب صنايع نفيسه را  استاد عبدال

بوعات درامه نويسي ها كرد  انكشاف داد و مضامين مختلفة هنر را عالوه نمود و در م

چه در راديو و چه در و به تياتر و انكشاف آن سعي ها بخر داد و نيز در هنر موسيقي 

بوعات خدمات ارزنده نمود و خود هنرمند بزر نقاشي، موسيقي و نويسند  م

صحنه هاي تمثيل بود و صاحب تأليفات مي باشد، هنرمند ديگري را بنام استاد 

  . عبداغفور خان بايد پدر هيكل تراشي در كابل بشناسيم

ميباشند كه نام گرامي و استاد غالم حسين و استاد فر افندي دو بزر مردي 

محبوب هردو در ر فعاالن هنر و انكشاف دهنده گان خصوصاً موسيقي قرار دارد و 

  . هردو تا آخرين نفس زنده گي شان در هنر خدمت نمودند

فور برشنا كه استاد من  در روزگاران تحصيل اين نگارنده به تشويق استاد عبدال

ردم،  در نقاشي بود، سه كتاب در خصو هنر و تدريس هنر تأليف و بدست نشر س

اصول «دوم » آرت براي معلمين مكاتب ثانوي و دارالمعلمين ها«كتاب اول بنام 

انستان«و سوم » تدريس آرت تربيوي اول الذكر به تعداد پنجصد جلد . »هنر در اف

يس مؤسسه تعليم و  چا استنسل به امر جناب محترم پروفيسور توريالي اعتمادي ر

انستان بشمار مي آيد، دومي نيز تربي بع رسيد و اولين رهنماي تدريس آرت در اف ه ب

كه از جملة اولين كتاب هنر و از طرز تدريس آن » اصول تدريس آرت تربيوي«بنام 

ا ) هـ  1350(بح مي نمايد، در سال  وزارت معارف آنرا در يك هزار نسخه ب

  . رسانيد

www.enayatshahrani.com



 86......               ...............................................................مردي بر سكوي هنر و فرهنگ ابر 

انستان بشمار مي آيد كتاب سومي كه تذكر صورتگران و  پيكر تراشان معاصر اف

انستان«به تشويق و همكاري هاي بيدري استاد برشنا بنام  نوشتم و در » كتاب هنر در اف

بعة فرانكلين معاف به تيراژ يكهزار نسخه در سال  بزيور طبع آراسته ) هـ  1350(م

  . گرديد

اب در بار هنر تحرير و بعد از فراغت از فاكولته بي از صد مقاله و هفده كت

ا رسانيدم در آغاز فراغت در دارالمعلمين كابل تدريس مينمودم و با استادان . ب

ساي فاكولته ها گاه گاهي در خصو هنر در تما مي شدم   . پوهنتون كابل و ر

ارواح شاد استاد دكتور سيد بهاءالدين مجروح ميگفت كه استاد دكتور 

ر حبيب الرحمن هاله و شخ خود دايم در تال عبداالحمد جاويد و پروفيسو

آن بودند كه بايد در چوكات پوهنتون كابل يك شعبه هنر وجود داشته باشد واين 

و را با پوهاند غالم حسن مجددي بمشوره گرفتند، با پيدا كردن آقاي اماناهللا  مو

كورسها  حيدرزاد كه معلم مكتب صنايع كابل بود، استادان متذكره كه قدرت تشكيل

را داشتند فيصله بعمل آوردند كه مضامين نقاشي و هيكل تراشي بدون كريدت و 

خار از رسميات پوهنتون تدريس گردد و جناب آقاي حيدرزاد بهترين كانديد 

جهت تدريس كورسها بشمار مي آمد، مدتي بعد جناب اقاي امان اهللا پارسا نيز عهده 

   .دار تدريس كورسهاي خار كريدت گرديد

كورسهاي نقاشي و مجسمه بگونة فعاليت هاي ماوراي درسي، شاگردان با 

 1975(در سال . استعداد را مي پذيرفت، در اواس دهة شصت ميالدي آغاز بكار نمود

كه هنوز كورسهاي نقاشي و مجسمه سازي در بيرون و خار از نصاب ) ميالدي

دانشمند عاليمقام و شخصيت هنر تعليمي فاكولتة ادبيات قرار داشت، در يكي از روزها 

يس فاكولته هاي تعليم و تربيه و  انستان پروفيسور استاد مير حسين شاه كه ر دوست اف

تيلفون كرد و فرمود كه بايد فردا در ) شهراني(ادبيات و علوم بشري بود براي من 

ارتمنت ها اشترا ورزم كه ميخواهد شعبات نقاشي و هيكل تراشي  مجلس آمرين دي
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استاد فرمودند كه تا كنون كسانيكه كورسهاي مذكور را فرا ميگرفتند . ا رسمي بسازدر

بدون كريدت و غير رسمي بود و هردو شعبه در رسميات فاكولته بايد شامل گردد و 

محصالن ميتوانند با فراگيري چهار سال، در آن بخ ها شهادت نامه بگيرند در آن 

ارتمنت ها، آقاي حي ور حضور داشتيم، مجلس آمرين دي درزاد و نگارنده اين س

مجلس برياست محترم پوهاند صاحب مير حسين شاه آغاز يافت و شعبات نقاشي و 

ارتمنت كوچك رسميت پيدا كرد و مربو فاكلوتة  هيكل تراشي منحي يك دي

  . ادبيات و علوم بشري گرديد

ين شاه با اين آنروز يكي از روزهاي خوشي من در زنده گي بود، استاد مير حس

عمل نيك در نظرم چنان ميدرخشيد كه گويي نور الهي در وجود مي تابيد، زيرا 

ارتمنت فاكولتة هنرهاي زيبا را بصورت  او با احسا كامل و عالقه خا اسا دي

رسمي گذاشت و خداي اورا طول عمر و صحت كامل ببخشد كه اكنون تا انداز 

فورنيا تشريف دارند، بناً بايد گفت كه نام نامي پوهاند معمر شده اند كه در ايالت كالي

صاحب مير حسين شاه به خاطر بنيان گذاري رسمي فاكولتة هنرهاي زيبا جاويدان 

كر گرديده خشت اول را شهيد سعيد پوهاند صاحب مجروح . خواهد بود و طوريكه 

رين بود زرين گذاشته بودند و پوهاند صاحب مير حسين شاه با رسمي سازي آنرا كه ز

ور . تر ساختند با بنيان گذاري شعبات تياتر و موسيقي ) شهراني(سس نگارند اين س

ارتمنت ها به فاكولتة بنام فاكولتة هنرهاي زيبا بر زيبايي و  و ارتقاء دادن اين دي

درين اواخر شنيده شد كه در وقت رياست . درخشنده گي هنرها رونق بيشتر بخشيد

اد عالم فرهاد با همراهان درجة ماستري را بر آن عالوه نمودند كه دانشمند جوان است

  . خداوند برايشان اجر جميل عنايت فرمايد

درين اواخر بحضور پوهاند صاحب مير حسين شاه عر سالم و احترام تقديم 

كردم، بعد از تعارفات از تأسيس و رسمي ساختن هنرهاي زيبا كه افتخار بر آنان 
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هن شان قرار دارد، و افتخار بنيان است چيزي بياد  دارند فرمودند كه بمانند ديروز در 

  .و اسا گذاري رسمي ساختن هنرهاي زيبا را با خود دارند

در وقت رسمي شدن شعبة هنرهاي زيبا ما دو نفر استاد حيدرزاد و عنايت اهللا 

را تشكيل  شهراني كه استادان رسمي و شامل كدر علمي پوهنتون بوديم، استادان اولي

ميداديم و بصورت عاجل پروگرامهاي فاكولته را با كريدت هاي كورسها تهيه 

  . نموديم

استاد محمد همايون اعتمادي و آغا صاحب سيد حمايت اهللا حسيني استادان حق 

الزحمه بودند سس حامد نويد و تميم اعتمادي منحي استادان رسمي تشريف 

نان تنها چهار سال در كورسهاي نقاشي تدريس آوردند طوريكه جناب نويد فرمودند آ

نموده اند، بدبختانه زمانيكه حكومت كمونست ها بميان آمد، استاد امان اهللا حيدرزاد، 

انستان بر آمده و راهي هجرت شدند   . حامد نويد و تميم اعتمادي بمدت كوتاهي از اف

ور بعد از مهاجر شدن استادان ياد شده تمام كارهاي اداري و  راقم اين س

تدريسي شعبة هنرهاي زيبا را انجام ميدادم، زمانيكه محصل دور ماستري هنر در 

انستان  امريكا بودم، پروگرامهاي تياتر و موسيقي را از يونيورسيتي اريزونا با خود به اف

ار شعبات در  آورده بودم، هدف من آن بود روزي بيايد كه اين دو شعبه را نيز در ق

مل نمايم، و اگر خواست خداوند باشد شعبة هنرهاي زيبا را به يك هنرهاي زيبا شا

فاكولتة مستقل ارتقاء بدهيم و خداوند بدربار خود ارزوي ديرينة مرا برآورده ساخت و 

ار فاكولته هاي ديگر پوهنتون قرار  اينك منحي يك فاكولتة مستقل و مهم در ق

هندسي را نيز از اريزونا با خود آورده دارد، ناگفته نبايد گذاشت پروگرامهاي فاكولتة م

بودم، ولي در كابل درآن قسمت به مشكالت زياد روبرو شدم و نتوانستم بدان كار 

  . مؤفق شوم

ارتقاي دو شعبة نقاشي و هيكل تراشي به فاكولتة مستقل كار آساني نبود پي از 

روگرامهاي چهار اينكه شعبات تياتر و موسيقي را اسا و پايه گذاري مي كردم بايد پ
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ساله را تهيه ميداشتم و آن كار دست كم ششماه را در بر گرفت زيرا ترجمة 

رورت داشت بيق آن با محي وغيره وقت زياد را    . پروگرامها و ت

و تأسيس شعبات نو چون تياتر، موسيقي، تعليم و  بعد از تكميل پروگرامها مو

تادان هنرهاي زيبا كه جديداً از تربيه، آرت و غيره را در مجلس بسيار كوچك اس

فاكولته فار التحصيل و در كدر نامزد شده بودند در ميان گذاشتم كه با اكثريت تأييد 

گرديد و رياست آن مجلس را شخصاً به عهده داشتم پي از آنكه مقصد تأسيس 

ارتمنت هاي ديگر را به رياست فاكولته اطال دهم الزم  شعبات تياتر و موسيقي و دي

و  يس پوهنتون كابل مو ور شفاهي با انجنير عزيزالرحمن سعيدي ر ديدم يك بار ب

را در ميان بگذارم، درين وقت كسيكه مرا همراهي كرد يكي از جوانان ارجمند بنام 

عبدالمالك دوست زاده بود كه تخل اورا جديداً براي انتخاب كرده بوديم و او 

  . مرا در ميان خلقي ها تنها نگذاشت

يس  از تصادف نيك معاون علمي پوهنتون بنام داكتر رسول كه در عين حال ر

يس پوهنتون تشريف داشت و وي به تأسيس شعبات  فاكولته ساينس نيز بود در دفتر ر

يس پوهنتون با من قول داد و  جديد خصوصاً موسيقي عالقمندي خا داشت و ر

ي ببر و من از كارها و گفت كه تو كارهاي خود را به هر رنگي كه ميخواهي پ

  . افكارت حمايه خواهم كرد

يس پوهنتون جناب انجنير سعيدي برايم فرمود كه  بعد از دو سه مالقات ديگر با ر

اينك كارها را به آساني انجام داديد، يافتن استاد درين فنون كار آسان نيست زيرا كه 

بوعات وجود ندارد ولي من  در رشته هاي هنر تعليم يافته گان مسلكي در وزارت م

يد پيدا نمايم   . عر نمودم كه امكان دارد كه بعضي ها را با صفاتيكه شما ميفرما

بوعات پيدا كردم جناب داكتر محمد نعيم فرحان بود،  اولين شخصي را كه از م

اگرچه به تقرري وي تكليف ها ديدم، رنجها كشيدم و طعنه ها شنيدم، ولي اين كار 

نتوانست در عزم راس من سكتگي وارد نمايد، سس زليخا  شكني هاي ميان تهي
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م ساختيم، در يكي  نوراني و بعداً استاد عبدالقيوم بيسد را آورديم و از تياتر خود را بي

از جرايد مصاحبة يكي از دوستان را خواندم در آن فرموده بود كه بمجرديكه پايم در 

ارتمنت تياتر را تأسيس نمود م فوراً اينجانب عكس العمل نشان دادم پوهنتون رسيد، دي

ارتمنت تأسيس  گفتم شما را ما به حي استاد استخدام كرديم، ششماه پي از شما دي

شده بود و پروگرام ها ترتيب گرديد، و شما نامزد كدر بوديد كه هنوز هي صالحيت 

  . نداشتيد، باالخره آن دوست قانع شد و از كرد خود پشيمان بود

ادان شعبة تياتر دكتور محمد نعيم فرحان، زليخا نوراني و استاد اولين است

ارتمنت تياتر زليخا نوراني و آمر عمومي اين راقم  عبدالقيوم بيسد بودند، اولين آمر دي

بود، داكتر فرحان و خانم نوراني در كدر دانشگاهي پيشنهاد شده بودند و استاد بيسد 

  . دبشكل حق الزحمه يا قراردادي كار مينمو

در خصو موسيقي به همكاري دكتور نعيم فرحان، استاد سليم سرمست، استاد 

فقير محمد ننگيالي و استاد حسين آرمان را در شعبة موسيقي منحي استادان موسيقي 

ارتمنت هرسه استاد متذكره مي باشند و اولين  استخدام نموديم و اولين استادان اين دي

ارتمنت موسيقي جناب دكتور ف ور بودآمر دي   . رحان و آمر عمومي راقم اين س

بعد از اينكه شعبة موسيقي تأسيس گرديد دو محصل اول شعبة مذكور ناصر 

سرمست و خالد ارمان كه پدران شان براي هر يك سكالرشي هاي تحصيلي دريافته 

  . بودند، بموافقه آمريت هنرهاي زيبا به خار فرستاده شدند

ناب استاد غالم محي الدين شبنم غزنوي را استخدام در شعبة تعليم و تربية هنر ج

نموديم تا به محصالن مضمون آرت ابتكاري را تدريس نمايد، استاد شبنم يكي از 

ارتمنت ها هر يك شرو بكار نمود  موفق ترين استادان بشمار ميرفت، درين وقتيكه دي

يس و فار التحصيالن جديد شعبة هنرهاي زيبا منحي اسيستانت عز تقر ر يافتند، ر

ارتمنت هاي شما زياد و ميتواند مثل يك دستگاه  پوهنتون كابل فرمود كه اينك دي

يس  ع مفاهمات بود كه از ر مستقل يا آمريت عمومي شناخته شود، و در همين مق
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اني را بنام بودجة يكسالة هنرهاي زيبا فرمان  پوهنتون مبل چهار صد و پنجاه هزار اف

امر بودجة ساالنة هنرهاي زيبا را از انجينير سعيدي اخذ نموديم،  گرفتيم در وقتيكه

جناب داكتر نعيم فرحان هم تشريف داشت و از بسكه جناب فرحان را در كارها 

اب مي نمودند ر خ   . شركت ميدادم، دوستان ما را بنام هاي علي اكبر و علي اص

يقي جهت تدريس در دكتور نعيم فرحان كه بعد از تأسيس شعبه هاي تياتر و موس

مضمون تياتر استخدام گرديده بود تا ايام برآمدن بسوي ديار غير و هجرت منحي 

معاون با من همكاري مينمود و خداوند صحت را خوب داشته باشد، اكنون تكاليف 

يس فاكولته هنرهاي زيبا تا سالهاي زيادي  صحي دارد، دكتور فرحان بعداً منحي ر

ماند كه جناب دكتور فرحان درين اواخر در آستراليا بدارالبقاء ناگفته ن. (كار نمود

  ) پرديس. شتافتند

قابل ياد آوري ميباشد كه اسا و بنيان گزاري فاكولتة هنرهاي زيبا به ارواح شاد 

شهيد سعيد پوهاند دكتور سيد بهاءالدين مجروح و ياران اكادميك او تعلق و نسبت 

نقاشي و مجسمه سازي به فاكولتة هنرهاي زيبا و  مي يابد و ارتقاء دهند دو شعبة

مؤسس شعبات موسيقي و تياتر اينجانب عنايت اهللا شهراني مي باشد و كريدت رسمي 

انستان به پوهاند مير حسين شاه  ساختن دو شعبة نقاشي و هيكل تراشي در تاري اف

ازي تا وقت نسبت دارد و استاد حيدرزاد از آغاز تأسيس كورسهاي نقاشي و مجسمه س

ارتمنت و استاد رسمي و  هجرت منحي استاد و بعد از رسمي شدن اولين آمر دي

ور بودم كر گرديد من نويسند اين س   . دومين استاد رسمي طوريكه 

ور به جهتي ميباشد كه  ي نمودن راقم اين س يكي از داليل عمد مكرر تو

ب حقايق را مي پوشانند و همه را بخود كريدت ميدهند و بسوية  يكتعداد بصورت كا

ات سوء كار  ات و تبلي اكادميك بازهم منحي استاد به سوية يونيورستي اين نو مبال

  . نادرست و بيجاست
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ساي چون پروفيسور دكتور عبداالحمد جاويد و استاد  در پوهنتون كابل ما ر

د زيبايي دكتور محمد حيدرخان را داشتيم كه عالقمند به انكشاف هنر و تقويه دهن

شناسي بودند، دكتور جاويد در انكشاف دادن راديو كابل و تشويق نمودن هنرمندان 

مخصوصاً آوازخوان هاي زن بحد اعظمي كارهاي بنيادي را انجام داد كه بايد بنام 

  . مضمون عليحده نوشته شود

 ناگفته نماند كه استادان فاكولتة هنرهاي زيبا زمانيكه ترفيعات علمي خوي را

بدست مي آورند بايد تحقيقات علمي نموده و نوشته هاي خوي را در مجالت و 

ا برسانند، بياد دارم كه يكي از استادان هنرهاي زيبا فرموده بود كه استادان  اخبار ب

يت داشته و مضامين و مقاالت ننويسند، در حاليكه اين كار در  هنرهاي زيبا بايد استثنا

  . و پروفيسور بايد قلم داشته و نويسنده هم باشد هي جاي جهان معمول نيست

ميرسد، بايد » پروفيسوري«هر استاد فاكولتة هنرهاي زيبا كه به سوية پوهاندي 

شانزده اثر علمي را بنويسد كه دو اثر آن بايد كامالً ابتكاري باشد و مقاالت او چه در 

ت اعزازي در بصور» پوهاندي«گرفتن لقب . داخل و چه در خار به چا برسد

  . دستگاه هاي علمي خيلي ها ناموزون است

انستان از استاد عبدالكريم رحيمي، مرتضي پرديس، خانم ماريا جان  در خار اف

دارو، خانم فتانه بكتا عارفي، استاد ارشد بهزاد سلجوقي، استاد يوسف كهزاد، استاد 

سرور، عبدالستار حسين آرمان، استاد عزيزاهللا هدف، گل احمد شيفته، خان آقا 

، حامد نويد و يكتعداد ديگر )نوريه پرستو(جفايي، محمد نعيم رفاه، مشعل ترنم 

  . فعاليت هاي هنري را از طريق قلم، زبان ويا عمل انجام داده اند

انستان همراه بوده كم از  ور نيز در كاروان خدمتگاران هنر در اف نگارند اين س

هر هنرمنديكه در خار پدرود حيات ميكرد  كم صد مقاله در خصو هنر نوشتم،

در بار وي مقاله نوشته و نام را جاويدان ساختم و كتاب هاي زياد در بار هنر در 

نان اتحادية بزر را بنام  انستان نوشته و به چا رسانيدم، هم اتحادية سراسري «اف
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انستان يس انتخابي آن تعيين» هنرمندان اف شدم و در بيست و  تأسيس نمودم و اولين ر

نه مملكت جهان نماينده گي داشتيم، بدبختانه يكي از استادان سابقه دار فاكولتة 

هنرهاي زيبا در تخريبات اتحادية هنرمندان دست درازي ميكرد، بسيار اميدوار بودم 

استادان سابقة هنرهاي زيبا چون امان اهللا حيدرزاد، حامد نويد، تميم اعتمادي، دكتور 

ان و ديگران آثار گران سنگ چون مقاالت، رساالت و كتاب ها در بار هنر نعيم فرح

ا نرسانيدند انستان بيادگار بگذارند اما متأسفانه ننوشتند و ب   . در اف

كه سالها » كميدي زنان عصبي«دكتور نعيم فرحان يك اثر بسيار كوچك بنام 

ا رسانيد، خوشبختانه در ين اواخر جناب حامد پي ترجمه كرده بود در جرمني ب

نويد اثر زيبايي در بار تاري هنر بزبان انگليسي نوشتند، اي كا اين اثر را اوالً به 

زبان دري بعداً به انگليسي تحرير ميكردند، استادان هنرهاي زيبا شايد نتوانند از آن 

مستفيد شوند، دو ديگر اينكه اين كتاب چا كاغذي نشده است، تنها از طريق 

يو ا ميرسدكم   . تر اگر كسي خواسته باشد آنرا ميخواند و كتاب بعد از فرماي ب

انستان  استاد مرتضي پرديس كه زحمات زياد در انكشاف و تقوية هنر در اف

ميكشد، كتابي نفيس را بزبان انگليسي تهيه داشته و چون شكل البوم را دارد بناً استفاده 

انستان توس  از آن مشكلي ندارد، يك كتاب بسيار ارزنده و مهم در بار تياتر در اف

تكميل شده است كه اينجانب ويراستار آن كتاب بودم و خانم ماريا جان دارو تحرير و 

العه نمودم اميد است بزودي در كابل به  مقدمه بر آن نوشتم و از آغاز تا انجام آنرا م

  . طبع برسد

انستان   ! عزيزان، ارجمندان و فرزندان معنوي اين خدمتگار هنر در اف

هتاب الدين زبردست، محمد اكبر سالم، سيد فاروق فرياد، محمد عالم فرهاد، م

، نجيب عثماني، عبدالواسع رهرو انځورگرمحمد حسن پاوند، شير زمان ، اشرف 

عمرزاد، حسين زاد واالگهر و ديگران ميدانيد كه فرزندان معنوي كي ها هستيد 

پدران تان معابد آسه ماهي، و ده ها هياكل در كابل، منار چكري، سازند هده، معابد 
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ه، هيكل هاي با عظمت باميان، لشكرگاه، اشترگرام قندوقستا ،آي خانم ن، آثار طال تي

ه هاي چون  وغيره را با دست هاي معجزه آساي شان تهيه داشته اند، شما فرزندان ناب

كمال الدين بهزاد، مير علي هروي، ميرزا بايسنقر، استاد ميرزا يعقوب كابلي، استاد 

، اس ا سهيل خراساني، پروفيسور عظيم ابكم، استاد مير حسام الدين نقا تاد محمد ر

يفي، استاد  غالم محمد ميمنگي، استاد صالح الدين سلجوقي، استاد عبدالرشيد ل

ان و ديگران مي باشيد كه بگونة  فور برشنا، استاد غالم حسين، استاد قاسم اف عبدال

  . فرزندان معنوي شان استعداد آنان را بميرا برده ايد

ه گي خود تمام صفات عالي هنرمندان واقعي را داشته بر شماست كه در زند

كس از طريق  باشيد، با همديگر دست برادري داده در فعاليت ها شريك شويد به هي

يد، زيرا كه  رفاقت، دوستي، خويشي و ارتباطات شخصي لقب ها و لك بخشي ها ننما

انستان مي باشيد به هر كسي كه تاالري  ينشما وارث را بنام مسمي اصلي هنر در اف

ميكنيد، يا لقب ميدهيد ويا ترفيع علمي ميدهيد متوجه باشيد كه از روي معيار و 

يد، راه شما راه هنرمندي ميباشد و هنرمندي  استندرد و سنج براي شان تفوي بفرما

  . راه صداقت و حقيقت است

امان اهللا  حاال كه علي العجاله براي عنايت اهللا شهراني، نعيم فرحان، حامد نويد و

حيدرزاد لقب ها و يا تاالرها را بنام شان تفوي نموده اند خداوند همه را خير و 

بركت دهد كه يادي از پيران سالخورد شان را مينمايند و اميدواريم كه اين اعمال 

نيك و قدرداني آن گراميان از روي يك معيار و برنامه ريزي باشد، زيرا زمانيكه 

پروفيسور مهمان يا يك شخصيت فرهنگي و سياسي به فاكولتة  يكنفر از خار منحي

هنرهاي زيبا مي آيد و ميبيند كه نام يكي از ما چهار نفر بخ درشت نوشته شده ويا 

عكس هاي ما در سر ديوار پديدار است خواهد پرسيد كه اين شخ كي است و چه 

ه كرد   . كرده است، طبعاً جوابي بسيار قانع كننده را بايد ارا
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نام فاكولتة هنرهاي زيبا را ويا شعبه هاي هنري را اگر بنام كسي مي سازند 

ه باشد، مثالً بنام حضرت  ممانعتي نيست ولي در صورتي است كه آن شخ بايد ناب

بهزاد اگر داده شود بخاطري مناسب ميافتد كه يك اثر بهزاد دست كم پنجاه تا صد 

است و رنسانس را در شرق ببار آورد، اگر مليون دالر قيمت دارد، و او صاحب سبك 

ة بي همتا بود كه خ نستعليق را به او آسمان ها  بنام مير علي هروي شود او ناب

ميباشد » هنرهاي زيبا«رسانيد، بهترين ناميكه در آن سوال بروز نمي نمايد، كلمة زيباي 

  . و اين نام تا قيام قيامت بسنده و پاينده بايد باشد

زيزان نهايت گرامي، دست اندركاران فاكولتة هنرهاي زيبا، اميدوارم دوستان و ع

انستان مي باشد، هر آن  فاكولتة هنرهاي زيبا كه منحي مهمترين دستگاه هنري در اف

يكه صورت مي يابد از روي استندرد و معيار بايد صورت بگيرد، تا  لك بخشي ها

  )1(. ار شوندعامل آنها در نزد خداوند، خلق و وجدان خود رستگ
  

  تو خوشنود باشي و ما رستگار          خدايا تو آن كن كه پايان كار
  

  : يادداشت و استدرا

ور رساله كوچكي را بنام  » خاطرات من از تأسيس فاكولتة هنرهاي زيبا«نگارند اين س

سالها پي تحرير نموده بودم، من فكر ميكردم كه هر كس به موقف و كارهاي خود قانع 

ميباشد، ولي ديده شد كه دوستان گرامي با كار كم مزد زياد ميخواهند و حقوق كسانيكه 

ند و با ما نيستند نام هاي مبار شان را از ميان ميبرند و بدان سبب بديار خاموشان شتافته ا

اينك تا حد توان همه حقايق را به حد قدرت بنده گي با صداقت تمام در قيد تحرير آوردم، 

  . مسؤول و جواب ده گفته ها و نوشته هاي خود مي باشم

  با عر حرمت  

  شهراني.   

                                  
بع رسيده است و پوهاند صاحب استاد مير حسين » اميد«اين مقاله در جريد وزين هفته نامه : نوت - 1 ب

  . شته را پذيرفته اندشاه متن نو
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ا   ف 
  

ا  ا ا ها   ام م د  ا    ها  

ي را ا ا    كت 
  

  : تذكر

اين مصاحبه از طريق تيلفون صورت يافته، به شكلي كه سواالت براي استاد 

شهراني گفته ميشد و وي بقلم خود جوابيه ها را مي نوشت و من نگارنده همه را جمع 

  . و ترتيب ميدادم

  مرتضي پرديس 

   

ا م د   ي  ا   : ك

انان مهاجر و بيگانه مي  در ديار غربت ويا غربت سراي امريكا، با آنكه ما همه اف

باشيم چون امريكا مملكتي است كه دموكراسي، مردم ساالري و قانون همه چيز را در 

ه را عالقمند مي باشم  ور تشويق شدم تا آن ادار خود دارد از آن رو نگارند اين س

ن سر و كار داشته باشم   . ب

س تر اينكه مردم و د ر اين ديار هجرت سر و كارم را با آرت ارتبا دادم و دل

  . جامعة امريكا بزيبايي شناسي وارد و از هنر و هنرمند تقدير مي نمايند

يكه معلومات دارم در وطن ما بسي هنرمندان نامي ما بي نام و نشان ازين  اما تاجا

  . ا بدست نداريمجهان فاني رخت سفر بسته و نشاني از آنها ر

العة كتب هنري استاد شهراني دانستم كه الحمد هللا وي از دور  بعد از م

تحصيل كه شايد هم بين هجده و بيست و دو سال داشته بفكر احياي اسماي 
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هنرمندان وطن گرديده است از تقاري استادان بزر وطن عالمه عبدالحي حبيبي، 

انستان شادروان عبد فور برشنا، استاد غالم محي الدين شبنم غزنوي، استاد بي نظير اف ال

هنرمند و هنر شنا جليل القدر معاصر استاد محمد يوسف كهزاد و يك تعداد 

ديگران معلوم ميشود كه استاد شهراني خدمات ارزنده را در خصو حف اسماي 

  . هنرمندان وطن كارهاي ماندگار و قابل افتخار را انجام داده است

ور مثال  انستان«كتاب ب تأليف استاد شهراني اولين تذكر نقاشان » هنر در اف

نان يك سال قبل كتاب  معاصر وطن ماست و از كتب معتبر وطن بشمار مي آيد، هم

انستان« ا رسانيدند كه انشاءاهللا اكثريت قاطع » صورتگران معاصر اف را تأليف و ب

انستان را ب وجه احسن معرفي داشته اند، عالوتاً صورتگران و نقاشان و هيكل تراشان اف

هار داشت كه ده ها رساله و مقاله را نيز در بار اين هنرمندان در اخبار، جرايد و  بايد ا

  . مجالت معرفي كرده اند

انستان تأليف استاد : دوم كتابهاي قانون طرب، پير خرابات و ساز و آواز در اف

انستان حكايه ميكند شهراني نيز از حيات و ممات و كارهاي هنري م وسيقي نوازان اف

انستان را معرفي ميدارد و  و تقريباً بي از نود در صد هنرمندان نوازنده و آواز خوان اف

شايد هم استاد شهراني يگانه شخصيتي باشند كه بر عالو چهار كتاب در رشتة 

ا رسانيده  است كه مي موسيقي ده ها مقالة ديگر در بار موسيقي نوازان نوشته و ب

نانكه زيادترين  توان گفت زيادترين تأليفات را در موسيقي انجام داده اند، هم

  . تأليفات را در خصو نقاشان و هيكل تراشان تحرير داشته بودند

اطان مي باشد و بايد گفت كه پي  يكي از تأليفات ديگر شان در خصو خ

زمينه انجام داده اند، درين اواخر از استاد شهراني يك تعداد بزرگان هم نوشته هاي در 

بع رسيده است» خوشنويسان«كتاب  انستان ب   . شان در قاهره از طريق سفارت اف

وري و ترتيب داده ام كارهاي بسيار عمده  البته اين مجموعة را كه نگارنده جمع

ر مثالً د. و بنيادي استاد شهراني را از زبان ديگران آورده ام كه با هم خواهيم خواند
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خصو ادب عاميانه و فولكلور استاد شهراني بيشترين كتاب ها را جمع و ترتيب داده 

ا رسانيده است، تنها كتاب امثال و حكم دري وي در حدود نه و نيم هزار مثل  و ب

يد و امثال و حكم پشتوي استاد  بال ميگردد و اولين و بزرگترين مجموعه ها بشمار مي

انستان از بزرگترين شهراني بازهم دست كم به چ هار و نيم هزار بال ميگردد كه در اف

كتاب هاي فرهنگ عاميانه، دوبيتي ها، . و اولين مجموعه امثال پشتو حساب ميگردد

داستان ها و كتاب حماسي گوراوغلي وي قابل يادآوري مي باشد و ده ها مقاله و 

ا رسانيده است   . رساله درين باره تحرير و ب

در كنار همه هنر و دان در رشتة تاري عالقة فراوان دارد و كتاب  استاد شهراني

ا رسانيده است مثال اول كتاب  ة «هاي زيادي را در رشتة مذكور تحرير و ب تاريخ

انستان ميباشد كه اقالً پن بار نشر شده و ده ها رساله و ده ها مقاله در » اقوام در اف

ا رسانيده است   . خصو تاري نوشته و ب

استاد شهراني عالوه از كتب تاري كتاب هاي ادبي چون يمگان تأليف استاد 

خليلي، مخفي بدخشي تدوين غالم حبيب نوابي را تعليق و تحشيه بسته، كتاب زمان 

شه دراني را تحرير و  ناني، مخفي زيب النساء، مخفي شاه بيگم و عا الدين عديم ش

بع رسانيده است » افكار شاعر«رت بيدل و تعليقات در كتاب در رساله در بار حض. ب

اني كار  تايي را با دكتور محمد اسماعيل سل عالمه سلجوقي و تجديد كتاب هاللي چ

  . كرده است

شايد استاد شهراني دست كم پنجصد مقاله در روزنامه ها و مجالت و اخبار در 

انستان و خار تهيه داشته باشد   . اف

انستان«متذكر بايد شد كه دو كتاب  را بزبان » هنر در امريكا«و » هنر در اف

ا نرسيده است   . انگليسي برشتة تحرير در آورده است كه هنوز ب

چون در بار استاد شهراني ميخواستم كه معلومات زياد حاصل نمايم و همه 

انستان در يك جلد كتاب  تأليفات و كاروايي هاي اورا در خصو فرهنگ اف
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ه تصور ميشود از توان يك شخ جمع و ترتيب آن ساخته بگنجانم ولي تا جايك

ور بسيار موجز و كوتاه در كارهاي شان فق يك اشاره  نيست، پس الزم دانستم تا ب

  . نمايم

بصورت مثال زمانيكه استاد شهراني صاحب انرژي و قوت بودند و قدرت ديد 

قاشي نمودند و شان خوب بود صدها تابلوي زيبا را با انگشتان سحر آفرين خود ن

طوريكه معلومات بدست آمد گفتند كه اقالً بي از صد تابلوي شان در امريكا وجود 

دارد كه اكثر آنها را امريكايي ها و ديگر خارجي ها در كابل خريداري نموده و با 

  . خود به وطن هاي خوي برده اند

كردن و جناب استاد شبنم كه استاد دكتور شهراني بود، ميگفت كه در كاپي 

ايي يادآور ميشد، از  ابتكار شهراني يكتاي زمانه است، شادروان استاد خير محمد ع

خدا ميخواهم كه عنايت اهللا شهراني فق يك ساعت نزد من شاگردي نمايد تا در هر 

  . جا بگويم كه شهراني شاگرد من است و بنام افتخار مينمايم

ضمون نقاشي دكتور شهراني بود، بقرار شنيده گي زمانيكه استاد برشنا استاد م

  . ميگفت كه فن كار نو آهني شهراني بينظير ميباشد

نگ روغني شهراني دايم ميگفت كه من به رن فريدمن استاد نقاشي درمآرلين لي

  . استعداد خداداد او حيران مي باشم

خانم ري ان رايت استاد ديزاين و طراحي او زمانيكه شهراني نوعي خا سبك 

سياه و سفيد را اخترا نمود و بنام او در اخبار خصوصاً در كابل تايمز راجستر شد 

روزي يك اثر از استادان سابقه دار كشور را مشاهده كرد كه از شهراني نقل نموده 

بوعات وقت رفت و بع د از آوردن داليل زياد وزير مذكور قانع است به پي وزير م

و را با استاد مذكور فيصله نمود كه بايد از  شد كه از اثر شهراني نقل گرديده و مو

  . شهراني در زمينه يادآوري ميگرديد
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استاد محمد شاكر سامي استاد نقاشي دكتور شهراني اصول و فن ترسيم پورتريت 

ده داده بود كه يك زماني سرآمد را بصورت مستقيم از مادل تدريس نمود  و براي م

انستان بودند كه دكتور . اقران خواهد شد استاد شاكر سامي از جمع نقاشان اول اف

محمود «شهراني به افتخار شاگرديي كتابي را بنام پدر استاد شاكر سامي زير عنوان 

مذكور سه بار نوشته و كتاب » سامي پاشا مشاور نظامي اعليحضرت شاه امان اهللا غازي

  . در كابل، جرمني و آستراليا بزيور طبع آراسته گرديد

دكتور شهراني در دو سال كه در امريكا در رشتة هنر تحصيل كرده و شهادتنامة 

ماستري در هنر بدست آورده اكثر مضامين اناتومي بوده و در آن رشته وي 

اين كه استاد شهراني بعد از تحصيل دور دكتورا زياده . عالقمندي خا داشته است

ورد، شايد در نزد شان داليلي داشته باشند با اينكه آثار زياد  تر رو به نويسنده گي مي

در رشته هنر بيادگار گذاشته اند و دست كم هفده كتاب در آن باره برشته تحرير در 

ا رسانيده اند ولي كار عملي نقاشي را دنبال ننموده اند  آورده اند و صدها مقاله ب

  . كه بايد دنبال ميكردند

از طفوليت تا دوران كهولت به هنر جناب استاد شهراني طوريكه دانسته ميشود 

عشق مي ورزيده كه درين باره به سوانح مراجعه شود، اما از نگاه تحصيالت هنري 

 -بايد گفت كه درجه ليسانس خود را در مضمون اداره و نظارت با مسلك دومي هنر

درجه ماستري را در هنر با رشته دومي تعليم و تربيه و درجة دكتوراي خوي را در 

ك تعليم و تربيه با مسلك دومي هنر به اتمام رسانيده است از آن سبب به آساني مسل

ميتوان گفت كه استاد شهراني با هنر تولد شده و با هنر زيسته و با هنر خواهد رفت كه 

  . خداوند اورا سالهاي زيادي زنده داشته باشد

نسته ميباشد سيمون شكور ولي فقيد هنرمند وارستة نقاشي كه زادگاه اصليي فرا

عالوه از اينكه استاد شهراني را فرزند خوانده بود در هر باري كه با هم روبرو ميشدند 

انگشتان اورا مالحظه ميكرد و ميفرمود كه انگشتان معجزه آسا ميباشند و اين عجب 
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است خانم لي كينگ خانم مشاور امريكايي فاكولتة تعليم و تربيه نيز انگشتان شهراني 

  . مالقات مشاهده ميكرد و تابلوهاي را بقيمت بلند خريداري مينمودرا در هر 

ارتبا دكتور شهراني تقريباً با اكثريت قاطع نقاشان و هيكل تراشان صورت يافته 

است، استاد يوسف كهزاد هر وقت با بزرگواري خوي به استاد شهراني محبت نشان 

و را از چندين نوشته داده ميگفت كه كارهاي استاد را تقدير مينمايد چن ه اين مو ان

  . وي درباره ايشان معلوم ميگردد

اينجانب زمانيكه با استاد شهراني در تما ميشدم و از ارتباط با هنرمندان مي 

پرسيدم، وي در بار هر يك از هنرمندان سخنان زياد ميگفت و براستي كه با همة شان 

  . ن بشكل درست مي شناخته استديد واديد هايي داشته و هر يك را با هنر شا

استاد شهراني استادان موسيقي و هنرمندان تياتر را بخوبي مي شناسد عالوه از 

انستان  ا رسانيده در دو كتاب تياتر در اف اينكه چهار كتاب در موسيقي نوشته و ب

يفي و محترمه ماريا جان دارو ويراستاري نموده و  تأليف پروفيسور دكتور عبدالواسع ل

  . مقدمه ها نوشته است كه هردو كتاب بزيور طبع آراسته شده اند

انستان  يكي از مهمترين كارهاي استاد شهراني اينست كه وي اولين شخ در اف

خواهد بود كه بيشترين اشخا را معرفي داشته است و سوان عموم آنانيرا كه تحرير 

  . بياد دارد كرده هر يك را با سبك، طريق كار و خصوصيات مي شناسد و

اگر ما معرفي اهل ادب و هنر اورا بشماريم به صدها ميرسد، تنها تذكر ادباي 

ند صد اديب و شاعر و چنام دارد بسنجيم شايد » مشاهير بدخشان«بدخشان را كه 

يكه صدهاي ديگر در كتاب هاي نقاشان و  نويسنده در آن معرفي شده باشند، چه جا

  . عرفي شده اندموسيقي نوازان و تياترچيان م

نت شاه امان اهللا خان نيز از نوشته  كتاب شاه محمد وليخان دروازي وكيل السل

  . هاي معروف استاد شهراني ميباشد
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يكي از روزها بقرار فرمود استاد شهراني دوست ديرين و دوست داشتنيي استاد 

ا درجه يك و هنرمند و هنر شنا بزر يل رويا كه مبتكر، طراح، خ  اسرا

انستان ميباشد با شهراني صحبت مينمود و هر يك از كارهاي سابقه شان حكايتي را  اف

شهراني در جملة نقاشي هاي نيمه شبي خود براي  ان مي آوردند، اتفاقاً استاددر مي

قصه نمود و استاد رويا براي گفت كه چرا اين ها را در قلم نمي گنجانيد، من 

  دم كه آن داستانها از چه قرار است نگارنده از استاد شهراني پرسي
  

ي را تا  عا ا ا ا ها  ا ا كا   : د 

يس پوهنتون كابل پروفيسور استاد داكتر محمد حيدر خان از  وي گفت روزي ر

وي خواه نمود كه نماشي از نقاشي هاي را در سالون كتابخانة پوهنتون بر پا 

رف چند دقيقه با رنگ آبي نمايد،  در يكي از نيمه هاي شب از  خواب بيدار شد در 

و آزاد را با نو آهني بر آن  تابلوي خيالي را نق بست و بر سر رنگ آبي خ

  . عالوه نمود

روزي كه تابلوهاي را پي از نماي بايد قيمت گذاري ميكرد آن تابلو را در 

اني گذاشت ديدكه كيفيت عجيب و زيبايي خا دارد، ب فكر آن شد اول دوصد اف

كه آن را بايد قيمت تر بسازد، تا كسي خريداري ننمايد، تابلو تابلوي كوچكي بود از 

دو صد به چهارصد و از چهار صد به هشتصد و به همين شكل هرگاه قيمت آنرا به دو 

هزار و سه هزار ميرسانيد مي ترسيد كه مبادا مردم آنرا بخرند، وقتيكه قيمت تابلو را به 

اني رسانيد فكر ميكرد كه اينك شايد اين تابلوي كوچك را  چهار هزار و پنجصد اف

يس عاليقدر  كسي خريداري ننمايد، از قضا در روز افتتاح بعد از مراسم افتتاح توس ر

لومات ها نيز تشريف آورده بودند خانم سفير  پوهنتون كابل استاد دكتور حيدر كه دي

ن تابلو دست گذاشت و گفت كه تابلو از امريكا به اسر وقت با يك عشق خا به آ

آن وي است و هر دم بعد  از مشاهده تابلوهاي ديگر باز بمقابل آن تابلو مي ايستاد و از 
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بسكه به آن تابلو دلبسته گي داشت انتظار ختم نماي را نكشيد و با خود آنرا مع سفير 

 نشده است و گفت امريكا به خانه ا برد و تا هنوز خاطر آن تابلوي زيبا فرامو

  . شود آيا روزي كه بديدار مؤفق شوم

  : حكاية ديگر از زبان استاد چنين است

زمانيكه معلم دارالمعلمين كابل بودم آنجا كه ليسه را در آن خوانده بودم و 

خاطرات زياد از آن مكتب دارم در ده بوري كابل در سراچة يكي از مشاهير كابل بنام 

زند كاكه بلند آواز كابل غني نسواري با يك دوست نهايت عبدالقدير پور غني فر

خوب كه چون برادرهاي تني در آن سراچه حيات بسر مي بريديم و آن برادر كه 

حيثيت برادر بزر را بر من داشت از اهالي ورد و پشتو زبان بود واز آن بود كه به 

ردكي را از وي و پشتوهاي پكتيا و قندهاري و ننگرهاري آشنايي داشتم و لهجة و

  . خويشاوندان او آموختم

يت ميكرد نيمة شب يكي از شبها در  روشني چرا و آواز بوقت خواب وي را ا

را  خواب بودم كه هواي نقاشي بر سرم زد و بيدار شدم به توتة كاغذ تابلويي را با تيم

روشن به زودي نق بستم و آن تابلو يكي از جاده هاي مزدحم كابل را نشان ميداد 

بودن چرا اتاق من و سراسيمگي من در حال نقاشي باع بيدار شدن وي شد و بر من 

ار داد   . بر آشفت، ولي چون بزرگوار بود جنگ نكرد ولي بمن اخ

بوعات با نمونه هاي كار  از اتفاقات نيك آن تابلو در يكي از نمايشات وزارت م

ه شبي جايز نقدي هنگفتي را نقاشان ديگر به جايزه گذاشته شد و آن تابلوي نيم

نصيب گرديد و از آن نقدينه به دوست و برادر هم اتاقم دعوت ها دادم، خوشبختانه 

چون شخ دانشمند و محترمي بود از عشق من در تصوير و نق سازي خبر داشت 

و يقين حاصل كرد كه آن عشق، عشق خداوندي ميباشد و آن نو كارها در حقيقت 

ور مينمايد كه بدون تفكر و پالن بصورت الهام به ا نسان وارد ميشود و بدماغ خ

  . دست انسان الهام وار راهنمايي ميگردد
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استاد شهراني را پرسيدم كه ديگر چه خاطرات داريد، گفت بسيار زياد ولي 

رور نيست آن همه را بيان كنم، من نگارنده اصرار ورزيدم استاد گفت كه با استاد 

نم غزنوي در دارالمعلمين كابل منحي استادان هنر يك دفتر غالم محي الدين شب

و ادبيات دري را نيز تدريس ) روانشناسي(داشتيم و من عالوه از آرت سايكالوجي 

  . ميكردم

من هي رنگ روغني را با كارد كار نكرده بودم، در يكي از آن روزها استاد 

يس تربية معلمين وزارت معار ف برايم چند تيوب رنگ دكتور جمعه گل باندوال ر

روغني و دو سه تيوب بزر سفيدي را از امريكا تحفه آورده بود، چونكه من يك 

  . زماني شاگرد بود

در ميان اين تحفه هاي استاد باندوال دو كارد نقاشي نيز وجود داشت، استاد شبنم 

ف را را آغاز نمي كني، بعد از چند دقيقه يك تابلوي بر» كارد كاري«گفت چرا كار 

بوجه احسن كار كردم و از يادم نميرود كه استادم شبنم كه در صنف دهم مكتب 

استاد نقاشي من بود صدها آفرين و تحسين برايم نثار كرد، در آن وقتها در كارتة 

امريكاييها و نقاشان چون استاد غو الدين، » ستاف هاو«چهار مركزي بود بنام 

ايي، اسداهللا صاف ي و يكتعداد ديگر تابلويهاي شان را در سالون آن استاد خير محمد ع

مي آويختند و قيمت مي گذاشتند من هم همان تابلو را در آنجا بردم و قيمت بسيار 

مناسبي را استاد شبنم در آن تعين نمود آن تابلو فرداي همان روز بفرو رسيده بود و 

  . وزانمتا كنون آن تابلوي نفيس و با كيفيت را بياد دارم و دل مي س

استاد شبنم بار بار برايم ميگفت كه همه علم و دانشت را بگذار و خال نقا 

شو و حتي اين كلمات را بوقت هجرت در پاكستان تكرار ميكرد، اما قسمت و تقدير 

كار خود را ميكند و تنها تابلوهايي كه از طريق الهام ساخته ام، ارز و كيفيت دارند 

دي نق بسته ام تناسب و رنگ آميزي و كيفيت و تابلوهاي ديگر را كه در حالت عا

و من اگر نقا مي بودم اينقدر كتابهاي هنري را كي مي نوشت و شايد . خوب ندارند
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همة آن هنرمندان بي نام و نشان از جهان رخت بر ميبستند و در فرهنگ وطن جاي 

  . ايشان خالي ميماند

ا  رسيده يكتعداد آنها نمونه هاي كار پورتريت هاي مرا كه در كتابها ب

مستقيماً نقاشي شده است و كاپي نمي باشند، پورتريت هاي دكتور كنگ، خانم ري 

  . رايت و گلجان شبنم بسيار پركيفت نقاشي شده اند

يه  استاد شهراني يكي از روزها حكايه نمود كه هنوز به صنف اول مكتب ابتدا

رواز بسيار زيبا در در آمد شامل نشده بودم كه يك نجار به حويلي ما آمد و يك د

حويلي نشينمن ما تيار كرد و با پال مخصوصي صفحة دروازه را هموار ترا نمود 

سند بود ن بروي آن دروازه حيواني را ترسيم . كه سخت زيبا و دل پنسلي داشتم ب

نان از هر حيوان  ، سر آن گوسفند كوهي، پاهاي آن از گاو هم كردم كه تنة آن اس

انه را در آن نشان دادم، چون والدين آن را ديدند انگشت حيرت بدندان يكي دو نش

ف  يير داده ام، اين ل بردند و فرامو كرده بودند كه درواز شان را من با نق ها ت

  . و اين البته تشويق ايشان بود كه جلوه گاه خود هنر را ساختم

با من مصاحبه ميكرد  در يكي از تلويزيون هاي ايالت كاليفورنيا ژورناليستي كه

پرسيد كه چرا به نوشتن سوان هنرمندان بصورت خا و بصورت عموم علماء 

  عالقمند ميباشم 

من  در جواب گفتم البته علت هاي زياد مي باشد و بايد تاري زنده شود و در 

به حضور عر نمودم كه روزي در دفتر كارم بودم كه استاد شبنم تشريف آورد و 

داري يك نقا بسيار بزر وطن وفات يافته و نام حسن نقا و از  گفت كه خبر

  . چنداول ميباشد

هردوي مان غر اداي فاتحه به مسجديكه محفل فاتحه خواني در آن برگزار 

دو نفر از فاتحه گيران را با يكنفر از فاتحه دهنده گان مسجد در آن  رفتيم،شده بود 

جد بيرون ميشد، شخ ديگري در گوشة از ديديم كه فاتحه را ادا كرده و از مس
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ت مي كرد، هردو در آن مسجد  مسجد به نظر ميرسيد كه آيات متبركة الهي را قرا

براي اداي فاتحه نشستيم ولي تا يكي دو ساعت كسي ديگري به فاتحه نيامد و اين بود 

ود و قدر يك هنرمند، هنرمنديكه پنجه طاليي بود و از وي صدها يادگار بجا مانده ب

اگر بجاي او يك تاجر و يا شخ حكومتي ميبود هزاران نفر به فاتحه آن مي آمدند، 

از اين رو من در آن مسجد با خود عهد بستم كه از اين به بعد بايد نام گرامي هنرمندان 

را احياء نمايم و اسماي مبار شان را نق تاري ساخته و در صفحات زرين تاري 

  . ثبت نمايم

يد، برادر استاد شهر اني ديگر از خاطرات تان چه بياد داريد كه بما حكايت نما

  . ارجمندم استاد پرديس، صدها خاطر ديگر
  

تا اك ر   عا ه   : ا

زمانيكه دو شعبة نقاشي و مجسمه سازي را انكشاف دادم و شعبات موسيقي و 

تياتر را به بسيار فعاليت و جديت تأسيس نمودم و با عالوه شعبات ديگر هنر همه را 

ار ديگر فاكولته ها شكل  بنام فاكولتة هنرهاي زيبا ارتقاء داده و هنرهاي زيبا را در ق

اختم، يكي از روزها خبري را شنيدم كه گويا اكادميك داده و مساوي به آنها س

سازمان جوانان ميخواهند مرا به سازمان جهنمي حكومت بي خدا خبر بدهند تا بكشند 

له اصرار و سعي داشت دلبر شاه سرچشمه بود، نميدانم  و نام كسي كه بسيار درين مس

  . كه او با من چه عناد داشت و اورا هرگز نمي شناختم

ه و پن سالة خود را بدست قاچاقبران با تأديه پول هنگفت كه دو طفل هفت سال

خانة خود را فروخته بودم از آن تأديه كردم و خودم با يك طفل و خانم با طفل ديگر 

به همراي پدركالن از مملكت عزيز بر آمديم، زمانيكه به پشاور رسيديم دو طفل كه 

، تو خود به اين حدي توجه كن كه بايد سه روز پيشتر از ما ميرسيدند، نرسيده بودند

گم شدن دو طفل معصوم بر والدين چه اثر خواهد داشت، بعد از اينكه اطفال را 

يافتيم، گفتند كه به طفل پن ساله ام گرگي در حال حمله بود و كسي خا از براي 
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نان اين اطفال بسيار گرسن ه خدا اورا نجات داده بود و قاچاقبر از آن بي خبر بود، هم

شده بودند و تشنه گي بر آنان غلبه كرده بود، قاچاقبر بي انصاف كه پول بسيار از من 

  . گرفته بود حتي براي شان يك بوتل آب، شربت ويا كوكاكوال را هم نخريده بود

ي امريكايي رفتيم،  زمانيكه به امريكا مي آمدم در اسالم آباد با فاميل بحضور قا

ي از من پرسيد كه در كابل يفه داشتم، گفتم كه استاد دانشگاه بودم، فوراً  قا چه و

قلم برداشته ميخواست رفتن مرا به امريكا طور مهاجر اجازه بدهد كه در آن حال 

ور اينقدر بزودي توافق نشان ميدهي، منظور ترجمان  -ترجمان او گفت هاي هاي چ

ي داشته باشد ويا قابل فرستادن نب اشد، به هر صورت اين بود كه نكن امضاء شايد گ

لي امضاء  ي در حاليكه مرا نمي شناخت و كلمة استاد را كه از زبانم شنيد بي مع قا

  . كرد و كار مارا آسان ساخت
  

تا اك ا فام    ا  ي ا امر را تا    : ر ا

جناب استاد شهراني در سوان شما خوانده ام كه بعد از تشريف آوري در امريكا 

ادتنامة دكتورا با آنكه اجاز اقامت دايمي را با فاميل تان داشتيد دوباره به و اخذ شه

  پاكستان تشريف برديد، آيا مي توانيد دليلي را بر آن ارايه بداريد 

انستان يگانه شخصي خواهم بود كه زرق و  بلي شايد در ميان تمام مهاجران اف

اوالً به پاكستان ميرويم و بعداً  برق امريكا را رها كرده با فاميل خوي بفكر اينكه

  . ميخواستم در صورت آرام بكابل رفته و بخدمت مردم خود اقدام نمايم

ر بيگانه  دليل ديگر اينكه من و خانم هردو ميخواستيم تا اوالدها تحت تأثير كل

ر شرقي آشنا شوند و زبان هاي  انستان به ثقافت اسالمي و كل قرار نگرفته و در اف

كو كردن فاميل من بخاطر نفرت و بدبيني از امريكا و غرب نبوده . بياموزندوطني را 

ه بايد مي بودند تربيه مينمودم بعداً اگر ارتبا  بلكه خواسته بودم كه اوالً اوالدها آن

مي يافتند ويا به تحصيل در امريكا ميرفتند روحاً برايم ارام ر ميداد، بدبختانه بعد 
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انستان و مردم آن آزادي را بدست نياورد و جنگ هاي خونين از رفتن از امريكا اف

بين مجاهدان و هم جنگ هاي داخلي در ميان طالبان و مجاهدان و هزاران مشكل 

ديگر بميان آمد، ناگزير دوباره به امريكا رو آورديم و فرزندان دوباره به تحصيالت 

  . شان ادامه دادند

تا  1990(ان بعد از تشريف آوري از امريكا استاد شهراني در پن ساليكه در پاكست

ري كرديد، به چه كارها مصروفيت داشتيد ) م1995   س

انستان با اوالدها به پاكستان طور مهاجر ) ميالدي 1981(در سال  وقتيكه از اف

سوشيت پروفيسور بشكل رسمي ارفتيم مرا در پوهنتون پشاور منحي استاد به سوية 

يس آن داكتر پذيرفتند، شعبة كه در آ ن كار ميكردم ايريا ستدي سنتر نام داشت و ر

محمد انور خان يك شخ عالم و دانشمند بود، در آن يونيورستي با فاكولته هاي 

رافيا منحي مشاور كار ميكردم و  ديگر هم تما داشتم، مخصوصاً در فاكولتة ج

رافية آسياي مركزي با پروفيسور ان انجام دادم و بسي كارهاي عمده را در خصو ج

ارتمنت عالوه از كارهاي هنري زبان و ادبيات توركي اوزبيكي را به  در اصل دي

نان استادان زياد در آن مركز عالقمند به  استادان مركز مذكور تدريس مينمودم، هم

آموختن زبان دري تاجيكي بودند، كه با ايشان همكاريها نمودم و مقاالت زياد در 

انستان نوشتمخصو مداخلة بيشرما   . نه روسها به اف

با تأسف زياد بايد گفته شود كه بسي از استادان در پوهنتون پشاور عالقمند به 

رژيم كمونستي بودند و حتي گاهگاهي بوقت چاي خوري استادان كه هر روز ساعت 

د صب صورت مي يافت مرا مالمت ميكردند كه چرا با رژيم كمونستي كابل 

ه مي همكاري ننموده و د ست به هجرت زده بودم، البته در مقابل شان داليل زياد ارا

  . نمودم

اما در آن وقت دانستم كه نفو كمونستي در پشاور بي از حد تصور است، بسي 

از استادان با صداي بلندي ميگفتند كه مهاجرين و مجاهدين بر حق نيستند بلكه حق با 
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مستقيم روسها را در سال  مداخلةحكومت كمونستي در كابل است و خصوصاً 

  . مي ستودند) م1979(

از امريكا به پاكستان رفتم يك مركز معروف بنام ) م1995(مگر وقتيكه در سال 

ي  ي چيمه، قا ة عالم اسالمي در اسالم آباد موجود بود كه در آن جاي قا راب

يس ما شخصي  ياءالحق بعد از تقاعد كار ميكرد، ر از عربستان القضات زمان جنرال 

ل جليدان بود كه در زمان تحصيل دكتورا با وي در يونيورستي اريزونا تحصيل  بنام وا

يفه گرفتم   . مينمودم، در آن مؤسسه اسالمي و

يفة من مستشاريت تعليمي بود، در آن وقتها توركستان  ة عالم اسالمي و در راب

ود اين توركستان كه در كه توس روسها بزير استعمار شان در آمده بود آزاد شده ب

قديم بنام توركستان در حمالت اعراب بنام ماوراءالنهر و بوقت تسخير روسها باسم 

آسياي مركزي شهرت يافته بود روسها آن سرزمين بزر را به ممالك كوچك 

بنامهاي مختلف مسمي كرده بودند، قزاقستان، قيرغيزستان، ياقوتستان، تاجيكستان، 

ربايج ان و توركمنستان كه بعد از آزادي هر يك بنامهاي ممالك اوزبيكستان، آ

  . مستقل شهرت يافتند ودر حقيقت بوقت كمونستهاي رو حيثيت ايالت ها را داشتند

بعد از روسها چيني ها به همكاري بالشويك ها توركستان شرقي را نيز تصرف 

قرار دارد و كردند كه تا كنون توركستان شرقي باسم سينكيانگ در اسارت چيني ها 

ورستان نيز ميباشد كه مردم آن تمدن بسيار قديم دارند   . يك نام توركستان شرقي اوي

ة عالم اسالمي بودم سعي نمودم تا ارتبا آن مردم را  زمانيكه مستشار تعليمي راب

با جهان اسالم برقرار سازم بخاطر اينكه بزبان هاي آنان وارد بودم بسي از آن مردم را 

تاده و يك تعداد زياد را به يونيورستي اسالمي اسالم آباد براي تحصيل به ح فرس

  . شامل ساختم

ة عالم اسالمي كه خيلي به مهاجرين فقير كمكهاي  يك سال بعد از كار در راب

مالي دريافت كرده و به آنان ميرسانيدم يونيورستي بين المللي اسالمي اسالم آباد از من 
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العات آسياي مركزي كار كنم، البته با دعوت نمود تا منحي استاد  يس بخ م و ر

يفة اصلي خوي را كه استادي در  يفه را پذيرفتم چونكه و عالقة خا آن و

  . دانشگاه بود باز بدست مي آوردم

يك سال بعد از كارها و نوشتن رساالت زياد در بار آسياي مركزي و خصوصاً 

صرف روسها اهل سنت و جماعت حنفي در مسايل مذهبي كه همة آن مردم قبل از ت

انستان  مذهب بودند، رياست پوهنتون مذكور مرا به لقب پروفيسور معادل پوهاند در اف

ارتقاء دادند و البته براي من جاي افتخار بود چونكه پروفيسور هاي پوهنتون مذكور 

از علماي  پروفيسور هاي بين المللي بودند، از امريكا، از مصر، از سودان و تعدادي هم

يفه . مشهور و پروفيسورهاي خوب پاكستان را تشكيل ميدادند زمانيكه به اين و

مصروف بودم در بسي مجالس و سيمينارها مرا دعوت ميكردند، شخصيت هاي مهم 

ي حسين احمد، حميد گل، سردار  پاكستان را در آن مجالس مالقات ميكردم، قا

را در آن مجالس ديده و بح هاي  اصف احمد علي وزير خارجه و برخي از وزرا

انستان بميان مي آمد   . كوچكي در باب اف

در يكي از مالقات ها كه مجلس بزر بود و نواز شريف صدر اعظم پاكستان 

يس استخبارات پاكستان  هم در آن شركت كرده بود، حميدگل مشهور كه در سابق ر

ت از مداخلة پاكستان بود بود با من سخت جنگ كرد و عصباني گرديد، دليل آن عبار

و او نميخواست اين الفا از زبان من بر آيد، خصوصاً در آن قسم مجلس ها، اين 

شخ بحدي اعصاب خرابي كرد كه دست هاي به لرزه در آمد و پيالة چاي 

ه شدن بود كه يكي از ژورناليستان پياله ا را به چاالكي بدست گرفت  نزديك به چ

ة اسالمي ارتبا دارد و اين . تا چاي نريزد شخ را ميگفتند كه او هم به مركز راب

معا هنگفت بدست مي آورد ولي من تا وقتيكه در آن مؤسسه همكار بودم وي را 

ي چيمه كه  نديدم، معلوم بود كه معاش را در خانه ا مي رسانيدند اما قا

مناً معمر بود با من رفتار محترمانه مينمود و هر دو بح  شخصيت برازنده و فهميده 
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هاي ادبي و تاريخي مينموديم هر وقتيكه من در سفرهاي طياره بجايي ميرفتم يك 

ي ) VIP(مكتوب  ياءالحق قا را توس سكرتر دفتر مان برايم ميفرستاد او در زمان 

  . بزر كل پاكستان بود

نام  وزير خارجه دور بي نظير بوتو بنام سردار آصف احمد علي، نميدانم از كجا

ة عالم اسالمي ميفرستاد تا مرا بدفتر  مرا شنيده بود موتر شخصي وزارت را در راب

و چندين بار تكرار شد، دليل آن بود كه وي كتابي را در بار آسياي  ببرند و اين مو

  . و از من استفاد علمي بدون حق الزحمه را ميكرد دمركزي تأليف مينمو

كه معمر و متقاعد بود و شخصيت نويسنده و داكتر احمد داني از كشميريان 

سابقة پروفيسوري داشت نيز با من ارتبا داشت، يكي از روزها هردو در بار نجات 

ير رژيم و آوردن يك  انستان فق ت انستان سخن ميگفتيم، براي گفتم چار اف اف

  . سيستم جديد است و بس

مه كهولت از جاي برخاست و داكتر داني چنان به گفتار من عالقمند شد كه با ه

انستان بايد بيك دولت  ور من گفتم كه اف قلم و كاغذ را بدست آورد و گفت چ

انستان حكومت فدرالي باع  فدرالي تبديل گردد، وي گفت كه مردم ميگويند در اف

تجزيه خواهد شد، اولين جواب من اين بود كه چرا فدرالي پاكستان را به تجزيه مبتال 

   نساخته است

ه كه من گفتم نوشت و ميخواست نام  بعد از مذاكرات قلم را برداشت و هر آن

كر نمايد از نزد معذرت خواستم چونكه اين نو گفتار در  مرا در چندين جاي 

ر جاني داشت، بهر صورت وي نه تنها قانع شد كه خا بنام خود  پاكستان خ

  . كر هم كردمقاله را بنويسد بلكه بسيار خو شده و از من تش

انستان و تقسيم اياالت  بدبختانه بعد از اينكه مقاله ا را در بار فدرالي سازي اف

ا رسانيد، مقاله وي بر حكومت پاكستان و مجاهدين و مهاجرين چندان اثري  ب

  . ننمود
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از بدترين خاطره هايكه در مهاجرت اول در شهر پشاور و پوهنتون پشاور و در 

اره مهاجرين زمان بازگشتم از ا مريكا در پشاور و در اسالم آباد داشتم اين بود كه بي

در پاكستان بحاالت بسيار بد حيات بسر مي بردند و يكتعداديكه در ر قرار داشتند 

بار رهبران را مالقات كردم، از  -زنده گي عالي داشتند من در اسالم آباد و پشاور بار

كدام خدمت واقعي را به جامعه  انستان نشنيدم و هي يك از آنان زبان هي و مردم اف

انستان بعد از آزادي نداشتند برهان الدين رباني، . برنامه و پروگرامي در خصو اف

ت اهللا مجددي، عبدالرب رسول سياف، گلبدين حكمتيار، پير گيالني و معاونين و  صب

  . يدمشخصيت هاي مهم ديگر را ديدم ولي اي كا كه هي يك از آنان را نميد

همه از يك ديگر غيبت ميكردند و بگفتة يكتعداد  از جمع مهاجرين صدها و 

هزاران شان به سازمان استخباراتي كه جهنمي ترين مؤسسات جهاني محسوب ميگردد 

فه  د پاكستاني بودن شان را پاكستانيان از ن شامل شده بودند و از آن معلوم ميشد كه 

و مساكين مهاجر جمله به اميد يافتن لقمة ناني بودند غربا و فقراء . خنثي ساخته بودند

ان مزدوركاري و بزير دست  ازه ها بهترين جوانان اف در دوكان هاي قصابي، بقالي و م

انستان به نسبت اينكه در وطن خود  پاكستانيان كار ميكردند و جوانان با شهامت اف

انيت خ ود را نتوانسته بودند كامالً نبودند و در ملك غير مي زيستند غرور و شهامت اف

اره گان بايد كار ميكردند و لقمة ناني را بفاميل هجرت زد شان  حف بدارند و بي

  . بدست مي آوردند

اعراب را ميديدم، آنان هركدام بر سر مجاهدين و مهاجرين حكم ميراندند، 

واقعاً بمانند يكتعداد از آن اعراب كه عالم و دانشمند چون عبداهللا عزام و غيره بودند 

يك مسلمان متعهد با مردم رفتار ميكردند، اما يك عده پولدار هاي عيا عرب 

  . سخت جفا ميكردند و كارهاي ناروايي را نيز بقرار شنيده گي انجام ميدادند

در پشاور مردم باشنده اصلي به رژيم كمونستي عالقمندي زياد داشتند و حتي 

انستان استادان دانشگاه مارا مالمت ميكرد ند كه چرا با حكومت كمونستي و خلقي اف
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همكاري نكرديم و دست به هجرت زديم، در يكي از روزها يك اسستانت شعبة 

انستان را ناسزا  ايرياستدي سنتر باسم بنگ از روسها سخت حمايه ميكرد و مردم اف

، استاد سابقة من در  ميگفت، در آن مجلس كه شادروان استاد راز محمد زار

رالمعلمين كابل نيز تشريف داشت يك خاكستر داني را بدست گرفت و به فشار دا

بسيار قوي بر ميز كوبيد و لعنت ها بر آن شخ گفت، آن شخ آنقدر ترسيده بود 

  . كه رنگ سفيد و بي حال گرديد

اگرچه در اسالم آباد طرفداران كمونستي كمتر ديده ميشد، و اگر ديده ميشد 

هار نميك ردند مگر در پشاور طرفداران كمونيزم زياد ديده ميشدند و بصراحت ا

انستان و شوروي وقت را مينمودند   . بشكل آزاد طرفداري رژيم خلقي اف
  

ا ر ا  ا    : ا
در پشاور بودم، با استادان پوهنتون آنجا محشور شدم و ) ميالدي 1981(در سال 

سخن ميگفتند، در يكي از روزها خبر شدم  دوستان زياد پيدا كردم، اكثراً بزبان پشتو

انستان بنام حاجي رحمن قل خان با جمع كثيري از قيرغيزهاي پامير  خان پامير اف

انستان به پاكستان هجرت نموده اند، شخ حاجي رحمن قل با فاميل و يك عده  اف

رجه معززين پامير در پشاور اقامت داشتند و بفكر آن بودند كه در يكي از ممالك خا

  . همة شان يكجايي منحي مهاجر اقامت بگزينند

مردم امريكا ميخواست همة شان را در االسكا برده و مقيم سازد، ولي حاجي 

ذيرم نواسه هايم نه تنها زبان و  رحمن قل خان برايم گفت اگر رفتن به امريكا را ب

ر را از دست خواهند داد بلكه اسالميت خود را نيز فرامو خواهند  كرد و كل

نصراني خواهند شد و اين كار را نخواهم كرد، از اتفاقات نيك وقتيكه به سفارت 

توركيه رفتند آنان همه را به قسم مهاجر در ايالت وان توركيه كه جاي سرد و آب و 

هواي موافق پامير را  داشت قبول كردند، در آن وقت مهاجرين قيرغيز بايد همه در 
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اً ارتبا خارجه بود رفته و كارهايشان را اجرا ميكردند مرا يكي از دفاتر پشاور كه غالب

منحي ترجمان با خود بردند، در آن دفتر يك مأمور بلند رتبه وجود داشت و كارها 

رول  مربو او بود، با وي در تما شدم و سخن آغاز كردم مثليكه در اعصاب او پ

ان پشتو هر آنكس كه زده و آت كرده باشم وي انگليسي را فرامو كرده و بزب

مهاجر بود دشنام ميداد و آنقدر از مهاجران نفرت داشت كه حد نداشت و كارها را 

بند و همه را مأيو گردانيد، دليل را بعداً دريافتيم كه وي از كمونستان دو آتشة آن 

  . طرف سرحد ما بوده است

ي خير فرداي آنروز در همان تعمير شخ ديگري كارها را اجراء كرد و خدا

دهد و او هم بزبان پشتو صحبت ميكرد و بسيار مرد مهذب و مهربان بود ناگفته نماند 

انستان در پاكستان بهتر از ممالك ايران، عربستان حيات بسر مي بردند،  كه مهاجرين اف

يكي از داليل آن اين بود كه پول هنگفت . پاكستانيان اكثراً به مهاجرين قدر ميدادند

  . به پاكستان فرستاده ميشد و اقتصاد پاكستان ده ها چند بلند ميرفت از ممالك جهان

شهر پشاور و اطراف آن صاحب هزاران قصر گرديد و يكدم حالت نو و خا را 

ر  بخود گرفت و از جانب ديگر با تشريف آوري مهاجرين از كابل به پشاور كل

ير . مخلوطي به ميان آمد داد و با تأسيس مؤسسات حالت رستوانت ها، نان پزيها را ت

قالين فروشي ها، صنايع دستي و دستگاه هاي قالين بافي وغيره رنگ شهر پشاور و 

  . اطراف دگرگون گرديد

بدبختانه يك تعداد زياد مهاجرين در بندي خانه هاي محبو بودند و يك تعداد 

اسوسي ديگر كه در كابل افكار كمونستي داشتند با معرفي رهبران مجاهدين سازمان ج

پاكستان آنانرا بزودي اعدام ميكرد، بسيار شخصيت هاي عمد وطن در آنجا ترور 

شدند چون استاد پروفيسور دكتور سيد بهاءالدين مجروح، جنرال كتوازي و صدهاي 

  . ديگر
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د ا د  دا تا  ا ا ا  د ت كا  ه ي ا  را   : ا
 

  در پوهنتون كابل ويا از مكاتب چه خاطره هاي ديگري داريد  گرامياستاد 

طوريكه گفتم صدها خاطره كه اگر همه را بگويم مثنوي هفتاد من دفتر خواهد 

يس  شد، زمانيكه دكتور عبداالحمد جاويد كه خداوند ايشان را غريق رحمت سازد ر

يت مهاتماگاندي فقيد به پوهنتون كابل بودند تابلوي بسيار بزر و زيبايي را از پورتر

غال نقاشي كرده بودم، آن تابلو را از من طور تحفه خواست و آنرا با چوكات بسيار 

  . زيبا و كندن كاري با خود به هندوستان برد و در آنجا به كدام يونيورسيتي هديه كرد

در يكي از روزها بر سر عكس رنگة محمد نادر شاه خان در شفاخانة علي آباد 

صورت گرفت، يك دفتر ميگفت كه آن عكس متعلق به آنانست و ديگري مشاجره 

ميگفت كه ني از آن دفتر ماست، دكتور جاويد از من خواست كه دو پورتريت محمد 

نادرشاه را ترسيم نموده و بدفاتر آنان تسليم كنم، آن پورتريت ها را طور حق الزحمه 

ساي نقاشي نمودم، بعداً روانشاد استاد جاويد مرا تو يف نمود تا پورتريت هاي همه ر

پوهنتون كابل را نقاشي كنم و من آن كار را اجرا نمودم، البته تابلوهاي پورتريت ها 

همه از نگاه تناسبت بسيار عالي بودند ولي چون كاغذ خراب بود در رنگ آميزي 

  . رنگ را بخود چندان جذب نكرد
  

د د  اكتر م ا  ا  را    : ا

ساي پوهنتون و  در زمان رياست دكتور محمد حيدر خان كه از زبردست ترين ر

انستان بودند من در پوهنتون احسا بسيار خوشي ميكردم  از شخصيت هاي بزر اف

وي به تربية اسيستانت ها عالقة خاصي داشت، هر يك از جوانان با استعداد را كه پيدا 

  . و مهرباني زياد نيز نشان ميدادميكرد اورا عالوه از آنكه تشويق ميكرد 
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بل آمده در يكي از مالقات هاي وي با هيأت علمي هندوستان كه به پوهنتون كا

ي براي استادان كابل داده شد و بايد اين چانس به يكي از بود يك فيلوشي سه هفته ي

ت يكتعداد نامهاي استادان با سوابق شان به سفاراستادان كه مستحق باشد داده ميشد، 

هندوستان در كابل فرستاده شد، از اتفاقات نيك اعضاي سفارت نام مرا انتخاب كرده 

  . و به رياست پوهنتون كابل خبر داده بودند

دعوت كننده عبارت بود از وزير فرهنگ و كلتور هندوستان كه از خانم هاي 

بسيار معروف هندوستان بشمار ميرفت، كاغذها رد و بدل شد همه توافقنامه ها بدفتر 

مديريت خارجة پوهنتون از هند رسيد و حاال زماني رسيده بود كه بايد اوراق را همه 

يس پوهنتون مي بردند و بعد از ام ضاي وي بوزارت داخله و سفارت هند برده به ر

ميشد، مديره يي بود بنام انيسه در رياست پوهنتون كه همه اوراق نزد او و وي از ميرزا 

قلم هاي سخت گير و بي عالقه به كمك ديگران بود، افكار منفي و نابجا با مردم 

يس پوهن تون ببرم، داشت هر چند باريكه رفتم و گفتم كه اوراق مرا بدهيد تا به ر

گفت وقت ندارم روز ديگر بيا و روز ديگر رفتم كه اورا ببينم تا كنون نيامده بود، در 

آن روز نزديك شام رفتم و آن خانم هنوز در دفتر كار تشريف نداشت كار يكنفر 

  . جوان هراتي را كه نام حبيب بود هم به تعويق انداخته بود و او نيز با من بود

بر او عصباني شده بود كه ميخواست بدفتر داخل شده  آن جوان هراتي بحدي

هرچه كه از دست بيايد بر وي عملي كند و من با صد عذر و زاري اورا مانع شدم، 

يس  فرداي آن باز هم ناوقت شده بود به حضور حضرت استاد داكتر محمد حيدر ر

و عار گرديدم   . پوهنتون از مو

آن خانم تيلفون كرد و معلوم ميشد كه آن  جناب داكتر محمد حيدر مستقيماً به

و را به فردا محول بسازد، جناب داكتر محمد حيدر كه  خانم ميخواست به بهانه مو

مرد هوشيار و مجرب بود گفت همين حاال اوراق در دفترت در ميان الماري است، در 
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رف دو سه  -چند دقيقه بياور آن زن ك قلم از تر برطرفي خود يا كسر معا در 

  . دقيقه آورد و در مقابل من سخت شرمنده بود

س بود و من سفر نامه ام را در  سفر هندوستان من در سه هفته بسيار دل

هندوستان در جريد كاروان چا كاليفورنيا به مديريت استاد شكراهللا كهگداي به 

   .نشر رسانيده ام

استاد داكتر محمد  در بار مقام واالي علمي و هنري دانشمند عاليمقام جناب

نوشته بودم كه بسي » اميد«حيدر، چند كلمة مختصر در يكي از شماره هاي جريد 

بوعاتيان از آن مقاله استقبال كردند   . شخصيت هاي علمي و هنري و م

يس انتخابي پوهنتون كابل انتخاب  باري جناب استاد داكتر محمد حيدر منحي ر

بسيار خو درخشيد و زمين و فضاي پوهنتون با و عز تقرر يافت، واقعاً دور شان 

ميداند كه از دست حاسدان بود ويا  )(منسوبين آن شكل و رنگ ديگر يافتند، خداوند

گرايان و تنگنظران، دولت استاد داكتر حيدر را عمداً مستعجل ساختند، اما استاد كه  چ

يفه سخت نام نيكي و سربلندي را بدست آورده بودند به بسيار آرامي  و نيكنامي به و

يفه استادي و مقد . پروفيسوري خوي دوام دادند و آيا امكان دارد كه باالتر از و

  تر از آن در جهان وجود داشته باشد  

به هر صورت من نگارنده منحي يك شخ كم سن و سال در آن زمان با 

و درايت خا  دوستان خود با  اعتماد كامل ميدانستيم كه استاد واال شأن با كفايت

ادار رياست پوهنتون كابل را بحد اعلي مي چرخاند و حاال كه به سن و سال پيشرفته 

قرار دارم بخوبي ميدانم كه واقعاً نظرية سابقة استادان داراي حقيقت بوده و توان آنرا 

  . داشته كه مقامات اول كشور را بحد اعلي به پي ببرد

انستان بود و شخ خود  استاد داكتر محمد حيدر عاشق پيشرفت و ترقي اف

البته اين كلمات من از روي . شخصيت فرهنگي و با وقار در دانشگاه كابل جلوه ميكرد

يكه بديدار آن استاد مشرف ميشدم بي از  احساسات گفته نشده است بلكه از سالها
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ري شده است كه بجز دعاي مباركش ان به هي همكاري شان چون مالي، چهل سال س

رورت ندارم   . تشويقي و رتبه يي 

آنها شخصيت بي تعصب، داراي عزم متين و آهنين، داراي جرت عالي و فتوت 

بي مانند، مهربان به كارمندان و جدي در كارها و همكار  بي وسيله ها بودند و حال 

  . هم به همان شكل خواهند بود

ر حيدر از پشتون هاي باركزي، ولي با فارسي شيرين اصالً جناب استاد  داكت

رف كابلي باشند طبعاً آنها در . كابلي چنان زيبا سخن ميگويند كه گويي از اجداد باين

ري نموده اند   . كابل بزر شده و دوران بسيار خوب جواني را در كشور فرانسه س

ان اصيل و نجيب زاده مي باشند انستان را به جناب استاد داكتر حيدر يك اف ، اف

  . قيمت جان دوست دارند و از آن بهتر كه به همه اقوام كشور مان محبت دارند

استاد دانشمند جناب داكتر محمد حيدر درين اواخر دو كتاب پر كيفيت را برشته 

انستان در قرن بيست، موانع تاريخي در راه استقرار «: تحرير در آورده اند، يكي اف

وعات ممكن در آن تذكر يافته و مي » وردولت قانون درين كش كه واقعاً همه مو

انستان باشد مجموعة مقاالت «دو ديگر كتابي باسم . تواند راهنماي خوبي به رهبران اف

انستان و بعد از آن و هردو بزيور طبع آراسته شده است، » زمان جهاد مقد مردم اف

انستان   . بزودي پخ گردد اميدوارم كه اين هردو كتاب در ميان مردم اف

اكنون اين استاد عاليقدر در گوشة غربت سراي كاليفورنيا، دور از وطن با فاميل 

قابل قدرشان تشريف دارند و بهترين وقت است براي كسانيكه بمقامات حكومتي كار 

  . مينمايند از آن دانشمند محترم پند و نصيحت و مشوره بگيرند

خاطر تل ديگر دارم، از يكي از استادان چون خاطرات مرا بياد انداختيد، يك 

انستان   . پوهنتون يا دستگاه اول علمي و اكادميك اف
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ا  د را  يكتا ف د م   :  

در فاكولتة ادبيات و علوم بشري منحي استاد شعبة هنرهاي زيبا و استاد مضمون 

س بودم، يك ادبيات فولكلوري به محصالن خارجي آن فاكولته مصروف تدري

انستان داده شد، من هو رفتن به امريكا  سكالرشي در مؤسسه فولبرايت امريكا به اف

و تحصيالت باالتر را در هر رشته مخصوصاً هنر در سر داشتم، در امتحان رقابتي خود 

را راجستر كردم، اشخا بسيار بشمول يك تعداد زياد استادان در آن امتحان شامل 

عد بمديريت خارجة پوهنتون نزد مسؤول آن كه شخصي بنام زيري بودند، يك هفته ب

بود رفتم تا معلوم كنم كه كامياب شده ام يا ني، چون تعداد امتحان دهنده گان زياد و 

سكالرشي يك بود از آن سبب فكر ميكردم كه امكان گرفتن بور فولبرايت بسيار 

غالباً پير محمد ويا كدام  نام اصلي شخ زيري كه. كم و حتي نا ممكن خواهد بود

نام ديگري داشت و برادر بزر صال محمد زيري عضو كابينة خلقي ها ميشد اما 

كمونست نبود از وي پرسيدم كه نتيجة رقابت ها چه شد، وي خود را بسيار مأيوسانه 

نشان داده گفت كه آقاي شهراني متأسفانه شما برنده نشديد، البته اندكي در انديشه 

م و از جاي برخاسته بدروازه نزديك خرو بودم كه با يك خند شيرين فرو رفت

خبري خو دارم و آن اينكه در جمله همه كانديدها يكنفر برنده ! گفت با با

  . شد و آن هم تو هستي

كارهاي سفر امريكا را همه سر براه كردم و يك روز پي از رفتن به هوتل 

ورت را نيز با خود كانيننتل رفتم تا تكت طياره را گرفت ه فوراً عازم امريكا شوم، پاس

  . داشتم زيرا بدون ويزه تكت را برايم تسليم نميكردند

اني  ف نزديك شدم ديدم كه نفر فولبرايت كه اف بمجرديكه به ميز شخ مؤ

بود با دو نفر كه غالباً بايد پوليس مي بودند و لبا شخصي داشتند با يك درشتي 

ورت، تكت طيار ه و ديگر اوراق را از دستم گرفتند، گفتند كه تو حق رفتن به پاس

ر و را از رياست فاكولته ات ب   . امريكا را نداري، برو مو
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يس  فردا اول كاري كه كردم به دفتر فولبرايت رفتم و آقاي لري بيك ر

فولبرايت گفت كه يك مكتوب از فاكولتة ادبيات و علوم بشري به امضاي معاون آن 

ته كه سرپرست رياست نيز بود آمده كه چون تو از مليت ديگر مي باشي و از فاكول

  . قوميكه گارد مملكت مي باشند نيستي بناً برفتن تو موافقه ندارند

داكتر صديق محبي از غزني بود واز پشتو زبانان بسيار عادل و نازنين، دكتوراي 

يس پوهنتون كابل بود،  خود را از روسيه به سوية بسيار عالي بدست آورده بود وي ر

از مكتوب نامعقول و متعصبانه سخت متأثر شد و مرا تسلي داد و گفت كه از هي نو 

همكاري دري نخواهد كرد، يك روز يا دو روز بعد در حاليكه با ارواح شاد پروفيسور 

انستان شنا مشهور در  دكتور سيد بهاءالدين مجروح بودم كه داكتر لويي دوپري اف

اي تشريف آورد و مرا كامالً مي شناخت، چونكه با خانم نانسي دوپري يك آن ج

انستان كار ميكردم و من بزبان ساد انگليسي بر او  كتاب را در بار هنر در اف

وعات را ميگفتم و خانم مذكور آنرا به انگليسي ادبي تاي ميكرد   . مو

بيا به بيرون به تو كار  داكتر دوپري بوقت برآمدن از دفتر استاد مجروح گفت كه

به اين ... دارم، چون بيرون شدم با تأسف تمام گفت كه معاون فاكولته جناب پوهاند

ق منفور تعصب به فولبرايت مكتوب نوشته و تو را از رفتن به امريكا باز  نو دليل و من

ف و مهرباني و تأثر او در بار رخنه وارد شدن به حيا ت داشته است، من براي از ل

يس فولبرايت هم گفته بود،  علمي خوي تشكر كردم و گفتم كه عين سخن تورا ر

  . ببينم كه چه ميشود

من كه يك اطرافي بي وسيله و بخاطر زحمت و تكليف هاي زياد خود را تا 

بدرجة استادي در پوهنتون رسانيده بودم و كتاب ها نوشته و حتي كتاب پشتوي من 

شده بود حيران ماندم كه اينك داستان من، در بالي مورد تقدير پشتو دوستان هم 

تعصب بي جا و خشك مبتال شدم و گفته اند چو كفر از كعبه برخيزد كجا ماند 

س ـزند پـر بـن كار سـولته ايـاون فاكـك معـوهنتون از يـاد پـمسلماني، از يك است
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و محترم بودند، ناگفته نماند كه پوهاند صاحب مرد بسيار بزر . عوام النا چه كنند

يس  از جانب ايشان هي نو عقده برايم توليد نشده است زمانيكه جناب شان ر

من امريه يي  پوهنتون كابل بودند از حضور شان تعمير پر شكوه عالمه اقبال را 

بدست آوردم كه فاكولتة هنرهاي زيبا در آن عمارت قرار داشته باشد، ارجمندان 

يس فاكولته هنرهاي زيبا و پوهاند سيد فاروق فرياد با من گرامي پوهاند عالم فرهاد ر

ف جناب پوهاند در نهايت درجه مشكور هستم   . همراه بودند و من از اين ل

يس پوهنتون كابل دكتور محبي و  بعد از مجادلة بسيار زياد به همكاري درجه يك ر

دكتور محمد  همكاري هاي استاد دكتور روان فرهادي و كوش بعضي از استادان چون

  . اسماعيل برهان وغيره امريكاييها قانع شدند كه چانس مرا دوباره زنده سازند

بعد از قناعت دادن امريكاييها مشكل ديگري اين بود كه وزير معارف شخصي متعصبي 

بنام دكتور عبدالقيوم ورد بود و او برفتن من كامالً موافق نبود و تا جايكه بعدها خبر شدم 

نفي باف از فاكولتة ادبيات به او گفته بود كه از ما نيست و بايد از خود ما همان شخ م

يس واال شأن پوهنتون كه  بدان چانس فرستاده شود، ولي بياد دارم كه دكتور صديق محبي ر

ان اصيل بود مرا گفته بود كه فردا پي از شرو رسميات  يك پشتون صافدل، عادل و اف

  . دارم برياست بيا كه بتو كار خا

فرداي همان روز بوقت موعود رفتم كه با سكرتر منتظر من است، فوراً از جا 

برخاسته گفت بيا كه برويم در موتر رياست پوهنتون هردو به وزارت معارف رفتيم و به من 

عاً حتي يك ثانيه بيرون نروم كه  گفت كه بايد در دفتر مدير قلم مخصو باشم و ق

و بسيار مهم است   . مو

استاد دكتور محبي بسيار دير بر آمد بي از يك و نيم ساعت با وزير معارف قيوم 

آنقدر انتظاري بمن قيامت بود، وقتيكه برآمد » االنتظار اشد من القتل«ورد مصروف ماند 

به اشار چشم بمن فهماند كه به همراي بروم، بيرون بر آمدم برايم چيزي نگفت از زينه ها 

ين شديم  برايم چيزي نگفت، در موتر سوار شديم تا رياست پوهنتون برايم چيزي هردو پا

نگفت، راساً هردو بدفتر رفتيم چيزي نگفت وقتيكه بر سر چوكي خود نشست و دوسية 
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دست داشته ا را باز كرد گفت آقاي شهراني مبار باشد، كارت اجرا شد، تمام 

ز نزد آن مرد مبار مرخ شدم و البته جگرخونيها و انتظار هاي مرا يكدم از ميان برد و ا

بهترين تشكرات خوي را بحضور تقديم نمودم، نميدانم كه آن مرد بزرگوار حيات 

است يا ممات به هر حالتي كه باشد خداوند براي اجر جميل فرمايد، كه حق مسلم مرا 

را در برايم از دست متعصبين گرفته و ممنونم گردانيد و همان بود كه ماستري خوي 

  . قسمت هنر از يونيورسيتي اريزونا بدست آوردم

دكتور ) م1977(اتفاقاً هنوز در اريزونا تحصيل ميكردم كه يك سال بعد از رفتن يعني 

ه داشت، د انستان تهيه و ارا ري در بار اف ر ختم لويي دوپري به يونيورسيتي ما آمد و لك

ر كه چاي و شيريني و خو مجلس تهيه داشته بودند بشقاب خود  كه باب براي اعضايارلك

را پر كرده با يك پياله چاي نزد من آمد و گفت مستر عنايت شهراني از تو يك خواه 

دارم و آن اينكه بيا هردويمان تابعيت هاي خود را تعوي كنيم، يعني عو من تو 

انستاني شده ورت امريكا را بدست بياور و من به عو تو اف و تابعيت  امريكايي شو و پاس

  . مملكت تان را مي پذيرم

دكتور دوپري از قضية آمدن من به امريكا طوريكه گفتم واقف بود و از مشكالت من 

هر «بخوبي آگاهي داشت، فكر ميكرد كه من براي جواب مثبت ميدهم، براي گفتم كه 

ل وطن كشمير دي  البته متأثر نشد و گفت كه ميدانم كه مملكت هركس بخود» چاته خ

يس جمهور با  انستان به مانند سردار محمد داود يك ر اهميت دارد، او ميگفت كه اف

رورت دارد و وي داود خان را بسيار دوست داشت خانم دكتور . كفايت و اند دكتاتور 

انستان خدمات شاياني را انجام داد،  دوپري بنام نانسي دوپري بعد از وفات شوهر به اف

ان ستان در پاكستان روزها و شبها در خدمت مهاجرين بود و اكنون با بوقت هجرت مردم اف

  . سن پيشرفته و كهولت يك مؤسسه علمي را با عالقة خاصي در كابل مي چرخاند

هار آن همه  جناب استاد مرتضي پرديس چون از من خاطره خواستيد و مرا وادار به ا

  . سابقه كرديد، برايتان از آن حكايت ها كردم
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تاما  تاا ا تا اف ي ما م را    
  

استاد شهراني من قصد دارم منحي يك شاگرد نازدانه و يا بعبار ديگر برادر 

كوچك تان ميخواهم شما را تكليف بيشتر بدهم و معلومات بيشتر بدست بياورم، 

وريكه شما صدها هنرمند را معرفي داشته ايد من ميخواهم راجع به خود شما  همان

  . ت حاصل نمايممعلوما

ه بداريد تا  اميدوارم در بار دوره هاي تحصيل و طفوليت تان نيز سخناني ارا

  . عالقمندان تان شما را بهتر بشناسند

شم ولي بايد از همه اول بگويم  استاد شهراني اول مكثي كردند و بعد گفتند، ب

رب كه در كابل نازنين و زيبا و دوست داشتني از قول سعدي شاعر همه ز مانه ها 

  : المثلي داريم كه ميگويد
  

ه دو   غريبي گــــرت ماست پيـ آورد    دو پيمانه آبست و يك چم

  درو  جهان ديده  بسيار گـــــويد   گـــر از بنده دعوايي شنيدي مرن  
  

ه آميز و دور از حقيقت را هرگز نياورم، زيرا  من سعي مي نمايم كه كلمات مبال

  . درو منشأ همه اعمال شنيع و ناروا مي باشد

قة خا  من تا سن دوازده ساله گي در يك فاميل بسيار مشهور و حتي اول من

ري مي كردم، پدرم مرد دانشمند بود، عالم دين بود  و بدخشان حيات را به خوشي س

زبان دري و تاري و صرف و نحو عربي را خوب ميدانست و سالها منحي معلم غير 

رسمي و بعداً رسمي در مكتب شهران خا زادگاه من تدريس ميكرد، والد من 

يه خانم اگرچه امي بود اما خانم بسيار با شهامت و در تربية  مرحوم بي بي حاجي را

يل من درين گفتار زياد است، برادر بزرگتر فرزندان يكتاي زمانه بشمار ميرفت و دل
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ا  من هم اكنون در حدود هفتاد كتاب تأليف و بي از هزار مقالة ديني تحرير و ب

  . رسانيده است

كتاب تأليف و  هشتادمن كمينه كمترين مقصرانه عر مينمايم كه نزديك به 

ا رسانيده ام، فرق بين من و برادرم اينست كه وي  بي از پنجصد مقاله نوشته و ب

همه مقاالت و كتب خود را در خصو دين نوشته و اكثر كتاب هاي ترجمه بوده، 

اما اين شاگرد ابجد خوان زمان عموماً كتاب ها را در رشته هاي هنر، تاري و ادبيات 

  . تأليف كرده ام

در زمان اخير پادشاهي  ، والده امبهر صورت البته از بركت تربية پدر و مادرم

اهرشاه در واليت بدخشان منحي مادر ممتاز سال به نماينده گي از زنان  محمد 

بدخشان بكابل فرستاده شد و مؤسسه نسوان كابل تحت سرپرستي خانم كبرا نورزايي 

انس تان شناخت و در جشن مادر يا روز زن در مادرم را در جملة چهار مادر ممتاز اف

اني نقد و يك مدال طال تقديم كردند، چونكه وي  محفل بزرگي براي چهل هزار اف

انستان تربيه كرده بود محترمه . جمله فرزندان را اوالً سالم و ثانياً خدمتگار فرهنگ اف

  . ادخانم صالحه فاروق اعتمادي در آن محفل فعاليت هاي زيادي انجام ميد

دليل آوردن خدمت مادرم البته تنها آن نمي باشد بلكه همه ميدانيم كه مادران به 

اوالد خود سخت دلسوزي دارند و به بسيار راحت و آرامي از دل و جان صد جان 

خود را فداي فرزند خود مي سازند، مرا در سن دوازده ساله گي بكابل فرستادند، تا 

اره همان دوري هاي مرا كه براي طاقت فرسا و درو باالتر را فرا بگيرم و ماد ر بي

قيامت ثاني بشمار ميرفت قبول ميكرد و البته در آن سن كوچك و خوردسالي براي 

ه ابن سينا  من هم زنده گاني آسان نبود، روزها و شب ها را در مكتب ليلية متوس

ري ميكردم و از دوري رن ميكشيدم   . س
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ا  ا  م را      ا

در حدود پن ساله بودم كه مالزم مكتب مان بنام شريف مرا بر شانة خود برداشته 

يفه ا  بمكتب برد و نامم را شادروان استاد محمد هاشم واسوخت كه آخرين و

  . منشي اول مشرانو جرگه بود و در آن وقت سرمعلم بود شامل صنف اول ساخت

مان كه تلف در روز اول ورودم به صنف معلمي داشتيم بن ام پردل خان از اهل ل

دري وي برايم سخت غريب مينمود، به نسبت اينكه من از مقررات صنف و آداب 

مكتب چيزي نميدانستم بكدام گناه كوچك در دستم با يك چوب زد و من از مكتب 

رف خانة مان كه نزديك مكتب بود گريختم   . گريان ب

ه مكتب عالقه داشتم، از همه درو به از آن روز به بعد هرگز نه به در و نه ب

جز كار دستي و رسامي نفرت داشتم، پدرم معلم، خويشهاي نزديك مان معلم و 

سرمعلم مكتب ما در يكي از حويلي هاي مان با فاميل حيات بسر مي برد و من بي 

جنجال و بدون در خواندن كامياب ميشدم، ولي چيزي از درسها نميدانستم، مگر 

ه را ك هن من باقي مي ماندآن   . ه از زبان ها مي شنيدم در 

تا صنف دهم مكتب دارالمعلمين به درو عالقة نداشتم ولي در نقاشي و 

اطي و كار دستي قدرت عجيبي داشم، در صنف دهم بودم كه به خواندن داستانها  خ

رهاي تدريس شان را  عالقمند شدم، هر استاد ما كه تاري تدريس ميكرد همه لك

زم جا ميگرفتبز   . ودي مي آموختم و در م
  

ر شد   هر آن علميكه ثبت انــــدر ص

  بخاطر نق چـون ثبت در حجر شد
  

در صنف دهم معلمي داشتيم بنام مولوي محمد سعيد خان از فارغان دارالعلوم 

خيم و پر از آيات و  عربي كابل وي معلم دينيات ما بود، كتاب دينيات بسيار 

ره ره بود، در يكي از روزها از من در  -احادي كوتاه، يك س ره و چند س دو س
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و ا ز ياد بخوانم، من ندانستم و معلم صنف سوال كرد كه آن آيت را در بار آن مو

شاگرد ديگر را پرسيد، همصنفي من غالم جيالني جواب مثبت داد، با خود گفتم كه 

لقاً حف نمايم، آيات و حدي را با وجوه تسميه ها چنان ياد كردم  بايد دينيات را م

ن كه گويي در حافظه ام تاي شده باشد، در يكي از روزها در روز مسابقه استاد م

پرسان و پرسان كرد، حتي يك حرف را  -متوجه از بر خواني من شد و از من پرسان

  . غل نكردم، من تمام كتاب را ياد داشتم وآن معلم صدها دعا و صدها آفرين داد

استاد محمد كامل منور استاد دري صنف يازده هم ما بود، من بدر هاي وي 

وي فرمود كه بايد شاعرها را با  خيلي ها خو بودم و بسيار فصي صحبت ميكرد،

شادروان » اللة آزاد«نمونه هاي كالم شان حف نمايم، در آن روزها شعر مشهور 

لع  تدريس ميكرد، در يكي از روزها از » من اللة آزادم«محمد ابراهيم صفا را با م

  . شاگردان مي پرسيد و شاگردها يكي دو شاعر را بحضور معرفي ميكردند

رسيد گفتم كه كتاب را از اول تا آخر ياد كرده ام، با عالقة زياد  چون نوبت بمن

متوجه شد و هرچه پرسيد دانستم و فكر كرد كه من بدون دانستن معني بشكل 

ميخانيك ياد گرفته ام، هرچه آزمون كرد دانست كه واقعاً ياد كرده ام و معني و همه 

ات را ميدانم باالخره تحسين ها كرد و گفت كه من  مثل فرزند معنوي او مي باشم، ل

را از وي آموختم وي گفت در چند مدت كتاب » فرزند معنوي«بار اول بود كه كلمة 

  . را حف كردم، گفتم به بسيار وقت كم، دست را بر سرم گذاشته برايم دعا كرد

و گذشت و من معلم دارالمعلمين بودم و استاد اعظم عبيدي  سالها از مو

وا مدير ما بود، هردوي مارا استاد كامل خواهر زاد شادرو ان استاد عبدالرحمن پ

منور بخانه ا دعوت نمود و باهم غذاي بسيار لذيذ شكل توركستان چيني را صرف 

  .نموديم
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ع كا ا ا ر    :  ا ام مد

در صنف دهم دارالمعلمين حفي اهللا امين مدير مقرر گرديد، سالها پي بوقتيكه 

صنف هفت ابن سينا بودم، نيز مدير مكتب ما بود، اما اين بار بر عالو مديريت معلم 

مضمون تعليم و تربية ما شد وي شخ بسيار هوشيار و عالقمند به سياست بود، 

نامهاي همة مان را يادداشت، در يكي از روزهاي مديريت حفي اهللا امين دو نفر 

بنام مير مهدي شاه مهدي دوم اجمل ختك، مهمان از پشتونستان آمده بودند، يكي 

آنان را حفي اهللا امين بدارالمعلمين دعوت كرد، حفي اهللا امين بسيار پشتو و پشتون 

ابة داد و گفت كه ما پشتونستان  پرست بود، اولتر از همه حفي اهللا امين بزبان پشتو خ

  . لو بود نمودرا بزودي آزاد خواهيم كرد و گفتار بسيار زياد كه همه الف و غ

عيف و بيجا گفت و شعر بسيار خوب  بعد از وي اجمل ختك چند كلمة بسيار 

خواند، اما وقتيكه نوبت گفتار به مير مهدي شاه مهدي آمد اولين گفتار او كنايه به 

او » پشتونستان را بزور خود آزاد خواهيم ساخت«گفتار حفي اهللا امين بود كه ميگفت 

ي بكنيد برويد از پاكستان بزودي پشتونستان را جدا و آزاد گفت امين صاحب مهربان

بسازيد، اگر بخود قدرت مي بينيد ما شاگردان مخصوصاً غير پشتون از حفي اهللا امين 

مان قصد رفتن كردم،  بسيار مي ترسيديم، در يكي از روزها من بديدن برادرم جانب پ

م و بزودي خود را از چشم او در كوتة سنگي در ميان مردم حفي اهللا امين را ديد

مان ميرود، ديدم  پنهان ساختم تا مرا نبيند و متوجه او بودم كه در كدام سرويس لين پ

كه در همان سرويسيكه من ميروم او هم در سيت هاي اول جا گرفت و بصورت 

رف عقب سرويس بود تا  پنهاني در اخير سرويس نزد كلينر ها  جا گرفتم و رويم ب

بعد از حركت سرويس هنوز يكي دو دقيقه تير نشده بود، صداي حفي اهللا  مرا نبيند،

امين كه استادم بود بگوشم رسيد كه عنايت اهللا خان بيا پيشم در سيت پيشروي، حيران 

ماندم، او از من هوشيار تر و مرا ديده بود و من خيال كردم كه از وي پنهان شدم، يا 

ود، اورا به چوكي ديگر تير كرد و مرا در كنار برادرزاده ويا فرزند او در كنار ب
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خواست و برايم گفت شما فكر نكنيد كه من شما را بد مي بينم، همگي شمارا بسيار 

دوست دارم و در وقت صدارت كه وزير خارجه هم بود عريضه يي بخاطر برادر 

از من شهيدم داشتم نزد رفتم و با تمام معني نامم را يادداشت و حتي بنام رسام 

  . پرسان كرد
  

ع ا ا ي    ر   ا مد د ي  ع    : ا

ين مدير دارالمعلمين كابل شد، استاد  بعد از حفي اهللا امين، استاد غالم علي آ

ين را شادروان استاد غالم حسن مجددي بنام مارشال لقب داد و استاد  غالم علي آ

ين همان مضموني را كه حفي اهللا امين  ين بدان نام شهرت يافته بود، اتفاقاً استاد آ آ

ميكرد، مرد دانشمند و جدي  و بسيار سخنان ادبي بما در ميداد آنرا تدريس 

  . ميگفت

در سمستر بعدي ما يكنفر انگليس بنام مستر جونز معلم انگليسي ما شد، يك روز 

، ما معني آن كلمه » شت ا«بر سر يكي از شاگردان عصبي شد و گفت  يعني خامو

پشتوي ما داخل را نميدانستيم، در ساعت ديگر استاد عبدالرزاق خان واصفي استاد 

صنف شد و يك همصنفي بسيار كاكة ما كه از كاكوها و عيارهاي قندهار بود به پشتو 

معني لري، او گفت كي گفته همه  څهشت ا وايي  څوکاستاد دا چه : پرسيد كه

گفتيم كه معلم انگليسي ما مستر جونز گفته است، استاد گفت كه اين لف در حقيقت 

  . ارددشنام است و معني خراب د

مالي قندهاري كه خدايرحم نام داشت بعد از گرفتن جواب از استاد واصفي قسم 

خورد كه فردا آن انگليس را در صنف لت خواهد كرد و قصور را خواهد گرفت، 

يم، سر كرد ما همان  بهر صورت همه متفق شديم كه فردا بايد او را لت و كو نما

بداخل صنف در آمد اولين مشت از مال  مال خدايرحم بود روز ديگر كه آن استاد

خدايرحم بر سر رسيد و معلم گريخت و به اداره رفت، مدير مكتب همة مارا در 
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ري صنف ها قرار داشت و امر كرد كه  ري صنوف برد كه ميزهاي حا ميدان حا

همة ما در آن آفتاب سوزان باالي ميزها برآييم و همه بر آمديم، خيلي جزاي سنگين 

خدواند كه همه شاگردان در صنف ها بودند وگرنه رسوايي بود و خجالت  بود فضل

مي كشيديم، اتفاقاً يكي از استادان بيولوژي ما كه بعدها مدير دارالمعلمين كابل شد و 

خواهرزاده شادروان شهيد محمد هاشم ميوندوال صدراعظم وقت و نام محمد وزير 

رد و ما را از جزا معاف ساخت، البته نظامي بود پيدا شد و با مدير مكتب پرخا ك

مدير مرد بزر و از فرهنگيان شهير بود او ميخواست قناعت يك خارجي را بدست 

  . بياورد  تا در آينده ارتباطات فرهنگي دو مملكت خراب نگردد

در دارالمعلمين كابل چه استادان بزرگواري داشتيم كه هر يك شخصيت هاي 

مقام ارواح شاد محمد صديق روهي، پروفيسور استاد سيد استاد عالي. بزر وطن بودند

سعدالدين هاشمي، استاد عبدالمحمد شينواري، استاد كامل منور، استاد راز محمد 

فور غزنوي، استاد محمد شاكر سامي، استاد غالم محي الدين  ، استاد دكتور عبدال زار

باندوال و يك تعداد  شبنم غزنوي، استاد عبداهللا خان شهنواز، استاد جمعه گل خان

  . بزرگان ديگر

ين باري در ايام مديريت شادروان استاد سرآهنگ را با دستة سازنده  استاد آ

گان در دارالمعلمين كابل دعوت نمود تا محصالن در هنر موسيقي آشنايي حاصل 

ري كرد و از  نمايند، استاد سرآهنگ يك روز كامل را به محصالن در هنر نمايي س

ين و اعضاي اداري، تدريسي و متعلمين اورا پذيرايي گرم نمودند، حق بسكه اس تاد آ

الزحمة را كه براي نقداً تهيه كرده بودند واپس به مكتب مسترد نمود و يكبار ديگر 

بزرگمردي و جوانمردي خودرا ثابت ساخت، اين خاطر استاد سرآهنگ را در كتاب 

ا رسانيده ام   . پير خرابات ب

 ليسه كه دارالمعلمين باشد خاطرات بسيار خو دارم و در ميان من در دور

همساالن و همصنفي ها از شهرت خوب برخوردار بودم، برادر خوانده ها بسيار يافتم و 
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دوست هاي شيرين خود را هنوز بياد دارم، معلوم نيست كه آنان با چه سرنوشت هاي 

  . خوب و خراب مقابل شده باشند
  

ر ا  ا   : ا متد 

ه كه از شاگردان نااليق و تنبل بودم، بعضي مشكالت روحي  و اما بدور متوس

داشم دوري از فاميل در حال بسيار خوردسالي و نداشتن سابقة خوب تعليمي و غيره، 

يك همصنفي بسيار خوب در صنف هفتم داشتم كه نام عالءالدين از فراه بود، 

ن و سال بوديم، چشم هاي او كوكره داشت در دوست بسيار نزديك من بود و هم س

يكي از روزها اورا در پل آرتل موتر زد و جابجا هال شد، جسد را به فراه انتقال 

دادند، چند روز پي در يكي از مكالمات بين دكتور صاحب حسن شرق من آن 

و در ياد شان مي آيد، يقيناً دكتور صاح و را در ميان آوردم گفتند كه مو ب مو

  . شرق شايد در آن وقت محصل فاكولته ويا نو از فاكولته فار شده بودند

من بعد از اينكه كتاب خاطرات دكتور حسن شرق را خواندم به آنان و صحبت 

همصنفي . هايشان عالقمند گرديدم و گاهگاهي با ايشان طي تيلفون صحبت مي نمايم

ديگري داشتم در صنف دوازده هم مكتب بنام جمعه او از فراه بود جوان شريف، 

ريف، دكتور حسن شرق در آن سالها به او ش هرت رسيده بود او ميگفت شو و 

كه اگر وطندارم حسن شرق است، من جمعة غرب ميباشم و مرا بعد از اين به تخل 

  . بشناسيد» غرب«

دو خاطر بدي ديگر از مكتب ابن سينا دارم كه بروحيه ام سخت تأثير بد كرده 

بود، كسي از بهار بدخشان و نام احمد جان بود وي در يك مر كه از ش 

يشد وفات كرد و اورا در كارتة سخي دفن كردند، هر روز ميخواستم به بدخشان پيدا م

نزد فاميل بگريزم و اين كار از دست يك طفل دوازده ساله بدور بود، اقالً هفت روز با 

موترهاي الري سفر ميكرديم تا ببدخشان برسيم و بعد از رسيد به في آباد بايد هم 

  . ميرسيديم يك روزه پياده ميرفتيم تا بخانه
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ر از خا بدخشان به اسم ـشود يكنف خاطره ديگري كه هرگز فراموشم نمي

رحيم اهللا بود و او بمر اعصاب گرفتار شد و در شفاخانة علي آباد در قسمت 

عمارت عقلي و عصبي اورا بستر ساختند، چون ديدند كه وي از يك طرف خورد 

سال است و از جانب ديگر شفاء نمي يابد اورا توس كسي به بدخشان فرستادند، بعد 

  . ود بزودي دار فاني را ودا گفته بود، روان را آرام ميخواهماز اينكه بخانه رفته ب

استادان بزرگواري را در ابن سينا داشتيم، حضرت ارواح شاد استاد معظم سيد 

ا عاليقدر، عالي شأن و عاليمقام بود و خداوند روح  محمد ايشان الحسيني خ

وزها در وقت امتحان مبارك را شاد داشته باشد وي معلم حسن خ ما بود، يكي از ر

حسن خ ديدم كه همه صنفي هاي مان خ اصلي استاد را گرفته و كاغذ را بروي 

آن ميگذارند و نقل ميكنند، من هم آن كار را كردم با آنكه خ من فوق العاده خوب 

بود، استاد پارچه ها را يك بيك ميديد و نمره تعين ميكرد، چون نوبت پارچه من 

ت اهللا كيست، با تر زياد گفتم كه من هستم، گفت پي بيا رسيد پرسيد كه عناي

نزد رفتم يك قلم و كاغذ را نزدم گذاشت و گفت كه از روي خ كاپي كنم، 

زيرا كه من از نظر نقالي كرده بودم و او واقعاً راست ميگفت، با آنكه دست هايم 

هستي، گفتم از  مي لرزيد و سخت ترسيده بودم، بعد از ختم نوشته گفت كه از كجا

برايم نمر بلند را » از بدخشان لعل خوب از سنگ مي آيد برون«بدخشان و فرمود 

ف كرد و خداوند اورا غريق رحمت كند كه نزد من حاال كه بيادم مي آيد يك  ل

ا رسيد» خوشنويسان«ولي اهللا بود و به افتخار او كتاب  استاد . را نوشتم و در قاهره ب

براي ما خانه پري حروف را ياد داد و من صد در صد آنرا  سيد ايشان يك روز

آموختم و كسي كه نويسنده يا با سواد است بايد اصول امالء را ياد داشته باشد، از 

روزيكه از وي اصول امالء و خانه پري و درست نويسي حروف را آموخته ام تا كنون 

ي اماليي ديده نميشود و من نوشته هاي بسي دانشمندان را مي بينم  در نوشته هايم غل

  . ديده ميشود كه اشتباهات زياد دارند
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ا ت ا  ا ا م ر ا  را  ا ي    : ع
  

در اولين شبي كه در مكتب ابن سينا رسيديم، يك معلم ليليه داشتيم بنام عبدالحق 

خان كه بعدها برادر خورد او با من بنام فضل الهي همصنفي شد، عبدالحق خان 

  . الدين و من كه هم سن و سال و هم قشالق و رفيقان بوديم هردوي مارا از هم جدا كردقمر

مرا در يك اتاق ليليه كه به بيست يا سي نفر گنجاي داشت و قمرالدين را در 

اتاق ديگر كه در حدود هشتاد تا صد شاگرد مي توانستند بگنجند تقسيم كرد، اين 

جدايي ما بعد از هشت يا نه روز سفر از بدخشان تا كابل كه خود يك قيامت بود، 

پريده و پريشان شديم و ناگزير به معلم  اينك به قيامت ديگر روبرو شديم، هردو رنگ

ة خوردسال از راه دور آمده اند، ترحم  ليليه مراجعه نموديم و او ديد كه اين دو ب

  . كرد و هردوي مارا در يك اتاق كه تقريباً يكصد نفر گنجاي داشت اجازه داد

ركت ها را آهني  ركتهاي دو منزله چوبي وجود داشت، بعدها چ در آن سالها چ

و نمد در روي زمين ) توشك(كردند، در بدخشان اكثريت مردم بروي دوشك 

ركت ها مي خوابيديم   . خواب ميكردند و اولين بار بود كه بر سر چ

چند ماه از داخل شدن به مكتب ابن سينا تير نشده بود كه در حصة عقب گردن 

يكه  ميگويند، نمو كرد و خيلي بزر» دنبل«من يك دانه كه در كابل آنرا  بود، جا

نمو كرده آنجا را شجر الحيات ميگفتند، هموطن ها گفتند كه به داكتر بايد مراجعه 

نكنم و عو آن از دواهاي وطني استفاده كنم، اصول تداوي را گفتند هر روزه يك 

ه پياز را در زير آت پخته باالي زخم دنبل بگذارم، جور خواهم شد، من آن  دانه كل

ز يك و نيم هفته زخم گم شد، ولي دا بزر در گردن باقي ماند، كار را كردم بعد ا

يكه تصور ميشود عري گردن من و كوتاهي آن همان علت خواهد بود   . اما تا جا

كاري را نشنيده و نديده و از نگاه صحت كامالً سالم  در خا سوزن زدن و پي

ها آمده در و قوي هيكل بودم، يكي از روزها از طرف وزارت صحت عامه نر 
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صنوف داخل ميشدند و براي حف مايتقدم از سرايت بعضي امرا ميخواستند 

  . جلوگيري نمايند

و ترسيده و خيلي احسا ناقراري  ما چند نفر از همصنفي ها از اين مو

اهر از جرم بدخشان و من پهلوي هم مي نشستيم، همة  ميكرديم، بداخل صنف محمد 

يك شاگرد را خواسته در بازوي چ  -ايستاديم، يك ما را بيرون بردند و در صف

اهر خواستند و تمام بدنم را از تر لرزه  كاري ميكردند، مرا پي از محمد  شان پي

كاري كردند،  اهرجان رسيد، بعد از اينكه اورا پي گرفته بود، بعد از من نوبت به 

عف را بار اول از زبان  عف كرد و كلمة  نر شنيدم، چونكه يكدم بزمين افتاد و 

اهر . عف كردن كسي را در خا نشنيده بودم تر من دوچند شده بود، يكي 

عف كرد و من پريشان شدم، دو ديگر اينكه نر گفت كه رفيق كيست، گفتند 

عف افتاده بود منحي نگهبان  اهر كه  عنايت اهللا، لذا مرا در آن صحن مكتب با 

  . گذاشتند و همه بداخل رفتند

 آن وقت را نميتوانم شرح بدهم، بي اندازه مرا واهمه گرفته بود، ناچار بفكر تر

، پاي ديگر را  آن شدم كه اگر وي از جاي حركت كند بايد بگريزم، بناً يك پا را پي

  . اند پس كردم تا به آساني در صورت جنبيدن بگريزم

عف اند ي او باز اند بهو آمد، نر آمد و برو -وقتيكه وي از حالت 

و تا سالهاي زيادي بين . آب سرد انداخت و مرا از يك قيامت خال كرد اين مو

اهر و من جهت شوخي ياد ميشد، گاهي ميگفت كه اگر كالن كاري ويا  محمد 

عف خواهم كرد كه جزاي خودرا ببيني، خداوند اهر را  )(جنگ كني فوراً  محمد 

  . گناه بود و او كامالً بي را شهيد كردندوي هاي جمعيت  غريق رحمت كند كه اخواني

ا ميرسيد، » اصالح«و » انيس«در آن سال در كابل دو روزنامة مهم بنامهاي  ب

كه همه مضامين به زبان پشتو بود، از جانب ادار » زيري«يك جريد ديگر بنام 
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اني بايد اشترا كنيم، چون بر سر ما مو و مكتب بما گفته شد كه به مبل هشت اف

  . تحميلي بود بخواندن آن عالقمند نشديم

كه از يك همصنفي ما » انيس«يك روز در داخل صنف ما يك كاپي روزنامة 

را گرفته بايد » انيس«بود مفقود شد، دروازه را معلم بست و گفت كه هر كسيكه 

ر نشد و همه خامو ماندند كس حا   . بصاحب بدهد، هي

اله قره قلي نامهاي همه همصنفي ها را در معلم بفكر آن شد كه بداخل يك ك

توته هاي خورد كاغذ بنويسد و يك نفر بي غر و خوب از ميان همه كاغذها يك 

او ميباشد، اتفاقاً نام من » انيس«كاغذ را با چشم پت بردارد و نام هركس كه برآمد دزد 

گرفته و پنهان را » انيس«در آن بر آمد و معلم و همه همصنفيان گفتند كه عنايت اهللا 

كرده است، من بسيار نترسيدم چونكه نگرفته بودم و از جانب ديگر بخواندن آن هم 

را » انيس«را گم كرده بود هرچند تال كردند » انيس«عالقه نداشتم، معلم و كسيكه 

كس نميتواند از جاي بجنبد، شخ  از نزد من نيافتند، باالخره معلم امر كرد كه هي

از يك طرف شرو به تالشي كردند، جيب ها، خانه هاي ميز » يسان«معلم و صاحب 

را » انيس«و تبراق ها را مي ديدند، تا اينكه در اخير صنف از جيب يك همصنفي مان 

  . خال شديم» انيس«يافتند و ما همه از غم 

معلم هندسة ما يك بزرگوار بنام خواجه صاحب از كوهدامن بود، اندكي باريك 

ه هاي هندسة مارا بررسي ميكرد، دما و عصبي مع لوم ميشد، يكي از روزها كتاب

نوبت بمن رسيد، ديد كه با بسيار سليقه با رنگ هاي مختلف اشكال، نوت ها و 

يادداشت ها را نوشته ام، چونكه بخاطر اشكال آن مضمون عالقمند بودم، در ختم هر 

ر ر ا پر نمايد، استاد قضية هندسي حرف آخر را كش دار مي نوشتم تا كمبود س

ور جاي را پر كرده ام   . پرسيد كه چرا اين كار را كردي، گفتم كه همين

ه ام را چيره اره اين  -يكباره عصباني شد و كتاب چيره كرد، طبعاً بيك شاگرد بي

نو قسي القلبي بسيار اثر ميگذارد، هي فهميده نشد كه چرا و به چه دليل آن عمل را 
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آن روز از چهره ا و طرز نگاه كردن هويدا و وا ميشد كه از انجام داد، بعد از 

كرد خوي پشيمان شده و هر وقت جانب من كه نگاه ميكرد، من فكر ميكردم كه 

ين بيايد و به كار خود اعتراف  هنوز از ياد نرفته ولي نميتوانست از غرور خود پا

  . نمايد

در يكي از امتحانات سه ماهه كه در ختم سه ماه اول تدريس صورت ميگرفت، 

در صنف ما امتحان مضمون حسن خ بود، حضرت استادمان بخاطريكه شاگردان از 

روي خ كاپي و نقالي نكنند، براي ما گفت كه يك سال يك شاگرد نقل كرد و 

است، از بسكه بر سر او  اورا شناختم و ديدم كه خ مرا زير ورق امتحان گذاشته

لق«قهر شدم در گوش يك  قوي زدم، گو او از سر پريد و به بخاري » ام

يد،  البته يك تعداد ما كه از دنيا بي خبر و قضاوت كرده نميتوانستيم باور كرديم و چس

يم . ترسيديم، بعدها دانستيم كه آن جنت مكان ميخواست فق مارا بترساند، تا نقالي ننما

  آمين . همة استادان مرا كه برايم در داده اند غريق رحمت خود سازد )(ندخداو

طوريكه گفته آمد مر رحيم اهللا، مر احمد جان و مر عالءالدين وغيره 

مشكالت تأثيرات بد رواني را وارد كرده بود كه بيك مسافر دوازه ساله هضم آن 

  . مشكل ميگرديد

ي بزر  شايد يك عده مردم از خواندن اين اعترافات فكر كنند كه ما در محي

ور است   . شده بوديم كه فرهنگ شهري را هرگز نديده بوديم، بلي همين

انستان هرگز توجه خوي را در انكشاف هاي دليل آن اينست كه حكومت  اف

وف نساخته، ولي چون انسان يك موجود آموزنده ا ست، در دهات دور دست مع

محي شهر بزودي ميتواند توافق نمايد و خود را در س حيات ديگران آشنا سازد و 

بدبختانه بسياري از مردم نميتوانند پس مانده گي هاي جامعة مارا بدوران شاهان متأخر 

هار كنند، چونكه هنوز هم واهمه هاي دوران شاهي بمانند قيدگيري هاي سردار  ا

  .اوود خان وغيره را بياد دارند و يا شنيده اندهاشم خان، سردار محمد د
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ت كا ه ي ا  را ا ه    : ا

استاد گرامي از خاطرات خود در دانشگاه كابل هي نگفتيد، كدام خاطره يي 

  داريد يا ني 

پرديس عزيز، در سوان من در هر جا در بار فعاليت هاي هنري نوشته ها صورت 

رور نيست آنها را تكرار نمايم، تنها يك يا دو خاطره را بخدمت شما  گرفته است 

  . عر مينمايم

در صنف سوم فاكولتة تعليم و تربيه ارواح شاد پوهاند غالم حسن مجددي كه 

يس فاكولتة ادبيات بود » تاري تعليم و تربيه و فلسفة آن«در صنف ما مضمون  مناً ر

خيم و بزر بود همه  را تدريس مينمود كه خود تأليف كرده بود، كتاب بسيار 

را براي ما در داد سنوات يا سالهاي تولدي، سالهاي مر و كارهاي عمد فالسفه 

  . را تاري وار در آن در نموده بود

 - ين ديگر اين مضمون را ميخواندند و گروهمه همصنفي ها نظر به مضام

گرو شده بودند در يكي از روزها در يكي از گرو ها يك همصنفي مرا گفت كه 

كسي نيست كه اين كتاب را از اول تا به آخر حف نمايد، وي مرا بفكر انداخت آن 

كتاب را در چند روز در خلوت خواندم و سنوات را جمله حف كردم، هر فيلسوف از 

خود تاري ها داشت، جان ديوي، از نواب تعليم و تربيه و امريكايي بود، در سوان 

خود سي و ش سنه داشت، همه را از ياد كردم، يك روز كه دوستان باهم تكرار 

ميكرديم من همه را از ياد برايشان گفتم، آنها فكر ميكردند كه من تنها حف كرده ام 

ر سند ويا مفهوم آن و اين را سوال نمايند نخواهم و اگر آنها از جايهاي مختلف ب

  . دانست، ولي من بدون تكليف همه را ميدانستم

يكي از دوستان بسيار بزرگوار كه همصنفي بسيار مهربان و نام حضر الدين 

ور منظم بنويسي  طالب بود بمن گفت كه اگر در جواب سواالت استاد مجددي اين

ور هم ش د در روز امتحان استاد مجددي نوزده سوال تشريحي تورا نقال ميداند، همين
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آورد، يكي از آن سوالها سوان و فلسفه تعليمي جان ديوي بود، چون بي جنجال و 

تكليف همه را در حف داشتم به بسيار زودي در نوشتن جواب ها پرداختم آن دوست 

ناكام خواهي  گرامي من طالب فرمود كه اي برادر، بخدا تورا استاد صفر خواهد داد و

ماند، چونكه همه جواب هايت مثل نوشتة خود استاد بوده اختالفي وجود ندارد، من 

  . گفتم اگر به نقل بگيرد اينك من واينك كتاب

نوزده سوال را مكمل نوشتم و به اسيستانت استاد كه ممتحن بود تسليم نمودم، 

را بدست داشت اولين  چند روز بعد استاد مجددي با نتاي تشريف آورد و پارچه ها

ور جرت كرده اين همه  سخن او اين بود كه عنايت اهللا از جاي برخيز و بگو كه چ

  . جواب ها را منظم كاپي و نوشتي

البته من بسيار نترسيدم و اندكي بفكر رفتم زيرا استاد مرد پر هيبت و از تجربه 

تعليم و تربيه در كاران اول در خصو تعليم و تربيه بود و ميسزد كه اورا پدر 

انستان شمرد، همينكه استاد عنايت اهللا گفت در آن جمله همصنفي ها در خنده  اف

و خند آنان بفكر شد و يكي از آن همصنفي ها گفت كه استاد  شدند و استاد از مو

رسيد، وقتيكه استاد از من مي پرسيد همه را نكته به نكته جواب  از سواالت تان اورا ب

  . ها و فلسفه ها و تواري را نيز شرح كردمدادم، معني 

استاد مجددي دست خود را به پيشاني گرفت و گفت بعد از ساعت درسي به 

دفتر رياست فاكولتة ادبيات بروم، چون به دفتر وارد شدم گفت برادر چرا اينقدر 

زحمت كشيدي البته صدها آفرين كرد و گفت كه كار خوب كردي و اين همه را 

زت بسيار فشار وارد نكني، آفرين و  حف كردي مگر كوش كن كه منبعد بر م

  . آفرين و آفرين

اين داستان استاد مجددي و خود را در سوان استاد مجددي نوشته و در كتاب 

ا رسانيده ام، خداي بيامرزد او مؤسس مؤسسه تعليم و  سالمندان در كاليفورنيا ب
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انستان  تربيه، مؤسس فاكولتة تعليم و تربيه و از بزرگترين شخصيت هاي معارف در اف

  . بود و دارالمعلمين كابل بايد بنام او ياد شود، نه بنام سيد جمال الدين
  

ت ا ا فاك ر د  ي  ا  ه ر  ر    : ا

  : پرديس گرامي اينك خاطرات ديگر من در پوهنتون كابل

محصلين مي باشيم كه در تعمير ليلية و اما اولين (در اتاق ليلية پوهنتون كابل بودم 

يكي از همصنفيان همسال من كه ) م1964عصري پوهنتون بسر برده بوديم، در سال 

خيلي ها باهم شوخي و مزاح داشتيم از در در آمد و بي صبرانه برايم گفت كه عنايت 

يم غم خود را در مضمون پشتو بخور كه ناكام مي ماني و من همه را خوانده  ام، اهللا ب

يم اينقدر الف نزن، وي گفت الف نمي زنم  دو نفر هم اتاقي هاي من گفتند كه برو ب

  . و حقيقت را ميگويم

من معموالً در پوهنتون كابل اتكاء به حافظه ميكردم و چندان يادداشت 

نميگرفتم، اوراق و نوت هاي استاد حكيم هاللي را كه استاد پشتوي مان بود، مرور 

هاي خواب همه را مرور نمودم، فردا جواب ها را بايد همه به پشتو  كردم و تا نزديكي

مي نوشتيم، در صنف ما استادان سابقه دار پشتو شعراي پشتو چون قادر لمر و محمد 

  . نادرشاه خان وغيره بودند، هر يك در پشتو قدرتي داشتند

پارچة در روز امتحان سخت زيبا و مرتب جواب ها را به پشتوي معياري نوشتم و 

امتحانم را پيشتر از آن رفيقم كه مرا هوشدار داده بود به استاد تسليم نمودم، روزيكه 

نتاي مان را استاد هاللي در محضر همصنفي ها بداخل صنف مان ميخواند، اولين 

دي، من جواب دام كه زه يم، يك آفرين پر  څوکسوال او اين بود كه عنايت اهللا خان 

كه خيلي خو شدم، وي فرمود كه بلندترين نمر صنف را كيفيت و با حرارت گفت 

گرفته ام و چون نوبت به همصنفي من كه مرا هوشدار داده بود رسيد وي از صد تنها 

سي و چند نمره گرفته و ناكام شده بود، اين دوست عزيزم تا يك ماه از من مي 
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مي گفتم ولي گريخت و خجالت ميكشيد، من در حاليكه حرفي براي از روي كنايه ن

همان دو همصنفي ام كه شاهد الف زني او بودند اورا گاهگاهي از الف يادآوري 

  . ميكردند
  

ت ر  فاك ع ك  ا   :  

معلم حف الصحه ما يك نفر متخص خارجي بود و ترجمان او بنام دكتور برنا 

ر وار بما تدريس ميكرد و  ان كه شخ مشهور بود، مضمون را لك كتاب ها و اف

تكست بما نداده بودند، من هي يادداشتي بروز امتحان نداشتم و فكر ميكردم كه به هر 

صورت شايد كامياب شوم، عالقمندي به اول نمره گي نداشتم، يك روز پي از 

امتحان هركسي نوت هاي خود را ميخواند و حف ميكرد من حيران ماندم كه از كي 

من چون برادر رفتار ميكرد و نوت و يا دداشت هارا به  كمك بگيرم، استاد طالب كه با

بسيار دقت از زبان معلم مي نوشت دل برايم سوخت و خواه مرا بزمين نينداخت 

ه ا را امانت بمدت چند ساعت داد گفته اند  از » تر برادر مر است«و كتاب

ه را خواندم و تا كه انداز قدرت بود، حف كردم باز در روز نتاي  تر همه كتاب

پروفيسور خارجي كه نام مرا تلف كرده نميتوانست گفت كيست من گفتم من هستم، 

ل داده بود و تنها در صنف من مخيلي ها تحسين و آفرين كرد و برايم صد نمر كا

  . صد گرفته بودم، ديگران كمتر از نود بودند

را برايتان حكايه  استاد پرديس عزيز اينك يك تعداد داستان هاي دوران پوهنتون

كردم، خدا كند كه خودستايي و الف تصور نشود البته يك تعداد همصنفي هاي 

هار ميدارم  ه را كه گفتم با عجز و تقصير ا گرامي هنوز در قيد حيات مي باشند و آن

  . كه همه حقيقت داشت
   

www.enayatshahrani.com



 140......               ...............................................................مردي بر سكوي هنر و فرهنگ ابر 

  

ا معا رك  ا  ع كا  ا   :ا

من در طول عمر بفكر اول نمره گي نبودم، از آغاز صنف اول مكتب ابتدايي تا 

صنف دهم مكتب دارالمعلمين به درو عالقمندي نداشتم، مخصوصاً در شرو 

مكتب كه معلم پردل خان بدست من با چوب زد، چونكه دقيقة اول من بود كه پاي در 

عاً شايد كدام حركت طفالنه بود مكتب نهاده بودم و هنوز گناه خود را نميدانم، طب

بخاطريكه هنوز فرق بين خانه و رسميات و آداب مكتب را نميتوانستم بنمايم، در 

صنف هفتم مكتب اكثر مضامين را صفر ميگرفتم، يكي اينكه سابقة درو مكتب را 

در سر نداشتم و ديگر اينكه دور از والدين و فاميل بودم، گذشته از همه خورد سن نيز 

اران من در آن وقت وفات يافتند اما در همه بود م و مخصوصاً كه دو سه نفر از همق

اطي و نقاشي و كار دستي سرآمد بودم و هي يك از اقران با من  وقت در خ

  . نميتوانستند در آن خصو رقابت نمايند

در صنف دوازده هم بود كه من منحي يك نقا خورد سال در ميان استادان و 

رفي شدم، استادان ما زياده تر از پروفيسوران ملل متحد بودند، در يكي از شاگردان مع

روزها يكنفر پروفيسور ملل متحد كه نام فراموشم شده است با يك نفر عكا 

داخل صنف ما شد و از من عكاسي نمود و چند نمونه از پورتريت هاي ترسيم شد 

اسي هاي بهتر بگيرند، ديدم كه مرا عكاسي كرد و مرا بيرون كشيدند تا در آفتاب عك

يكي از همصفنان من كه مسكونه فراه بود يك رسم عجيبي را در دست داشت و نزد 

پروفيسور به . پروفيسور آمد و گفت كه من هم آرتست هستم، عكس مرا هم بگيريد

چند روز بعدتر پروفيسور گوپتا و . بسيار نرمي و مهرباني اورا دوباره به صنف فرستاد

فيسه شايق مبارز كه ترجمان مضمون بهبود اجتماعي بود، برايم گفتند كه در خانم ن

تعمير ملل متحد در كابل عكس هايم با تابلوها در ديوار هاي دهليز آن آويزان شده 

  . بود
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در دارالمعلمين كابل عموماً شاگردان بسيار اليق درو را فرا ميگرفتند، با آنكه 

و تنها كسانيكه . ن به پوهنتون براي آنها محدود بوداليق و زحمتك بودند، چانس رفت

حق پوهنتون رفتن را بدست مي آوردند آنها به امتحان كانكور جهت شمول پوهنتون 

  . مستحق شمرده ميشدند

بياد من مي آيد يك زماني از كل مكتب دارالمعلمين شانزده نفر حق شمول را به 

پوهنتون بدست آورده بودند، در امتحان كانكور كه از همه فارغان مكاتب گرفته 

ميشد از اول نمره تا پانزده هم نمره در امتحان كانكور از شاگردان ويا بعبار ديگر 

ر از فارغان حبيبه شانزده هم نمره كامياب شد و فارغان دارالمعلمين كابل بود، يكنف

  . هفده هم نمره باز از فارغان دارالمعلمين بود

بايد فكر شود كه چقدر فرق بين اطرافي و كابلي در آن وقت ها در نظر گرفته 

ميشد، فارغان دارالمعلمين كابل زمانيكه در پوهنتون شامل ميشدند همة شان در درو 

  . هاي خوب علمي ببار مي آمدندخود كامياب و شخصيت 

در همين سال تنها شانزده نفر از فارغان دارالمعلمين حق شمول را به پوهنتون 

ه كه خوانديد در جمع هزاران نفر از اول تا پانزده فار دارالمعلمين و  داشتند و چنان

و هفده هم باز از دارالمعلمين بود، اي كا زماني بيايد بدون تفاوت زباني، سمتي 

  . واليتي هركس حقوق خود را از روي لياقت بدست بياورد

جناب استاد شهراني از شما خواهشمندم تا به حدي كه حافظة تان ياري ميدهد 

يد، تا اسماي گرامي شان ثبت تاري  كر نما اسماي استادان تان را در هر مرحله 

  . گردد
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  ف 
  

ا ي ا را تا  ا    ا تا   ا
  

ي را تا  ي ا تدا ا  ا تا   : ا

استاد گرامي، مكرراً عر ميدارم چون در گفته هاي خود اسماي استادان دوره 

هاي مختلفه را ياد كرديد، آيا ميتوانيد از روي حافظه ويا يادداشت ها كه شايد داشته 

ة تان را نام بگيريد، البته اين خواه من بمفهوم باشيد اسماي استادان دوره هاي مختلف

انستان بايد  آنست كه يكي از كارهاي خوبي خواهد بود كه اسماي گرامي استادان اف

  . زنده شود، دوم اينكه اين كار بذات خود يك تاري مي باشد

استاد شهراني در اين مورد از من يكي دو روز مهلت خواست و آماده نبود تا همه 

نامها را در آن واحد بگويد، و اينك يكي دو روز بعد اسماي استادان گرامي را كه در 

طول سالهاي متمادي استاد، صنفي استاد شهراني بودند ويا اينكه در مكتب شان 

كر نمودند » معروف خا«من و استادان مكتب ما در  استادان. تدريس مينمودند 

  : يعني مكتب ابتدايي كه من در آن متعلم بودم

 ؛  )خداوند اورا غريق رحمت كند(از صفحات مشرقي  -پردل خان -1

 سرمعلم، بعدها سناتور، منشي سنا، مرد بزر بدخشان؛   -محمد هاشم واسوخت -2

 عباداهللا خان؛   -3

 نور محمد خان؛   -4

 علم؛  سرم -عبدالمعروف خان -5

 محمد مجتبي خان؛   -6

 مراد محمد خان؛   -7
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 عبدالبصير وافي؛   -8

 محمد حيات خان پنجشيري؛   -9

 سرمعلم؛   -فضل هادي خان -10

 سرمعلم؛   -عبدالرزاق خان -11

يف خان؛   -12  عبدالل

 عبدالقدو خان؛   -13

 عدالجبار خان؛   -14

 غالم حيدرخان؛   -15

 محمد امين مبشر؛   -16

 خدا دادخان يفتلي؛   -17

 رحمت اهللا خان؛   -18

 سيد فقير شاه خان؛   -19

 سيد ابراهيم خان؛   -20

بيادم مي آيد كه يك مفت مكتب ما كه از كابل رفته بود بنام محمد يوسف  -21

خان محسني بود، از كوهستان شمالي كه بعدها زمانيكه متعلم صنف دوازده 

يه عالءالدين كابل بود و من نزد منحي شاگرد  بودم، وي معلم مكتب ابتدا

ميكردم و به تشويق وي كتاب راهنماي سواد آموزي را  تدريس آموزي كار

بوعات  نوشته و نقاشي كردم و آنرا نزد خود نگهداشت، سالها بعد كه من اهل م

شدم و شهرت يافتم توس فرزند آن كتاب را برايم طور تحفه فرستاد و البته 

عيف و ساده بود، باري هم در خ انة شان در كتاب مذكور در نهايت درجه 

عبدالحبيب خان حامي فرزند يكي از ام و همصنفي  رية كالل ها با دوستق

استادان معارف بنام عبدالواحد خان مهمان شدم و يك مشاعر بسيار خوب در 

 بين ما ر داد؛  
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مفت ديگر معارف بنام محمد موسي خان بود كه وي نيز از مردمان كوهستان  -22

 ت كرده بودم؛  شمالي بود، باري فرزند اورا در كابل مالقا

پدرم ميگفت كه مدير معارف بدخشان يكتن از بزرگان چنداول كابل كه  -23

عالم و دانشمند برجسته بود و نام استاد محمد نادر سروري بود، كارهاي 

يه درواز بود و اولين  بنيادي را در بدخشان انجام داده و وي مؤسس مكتب ابتدا

ام هاي دولت بيك، سيد جان و فارغان آن مكتب كه در كابل آمده بودند بن

 عبداهللا شيفته بودند؛  

اين مرد جنت مكان در صنف دوازده هم استاد ما شد، و بعد از آن خصوصاً در ايام 

شاه محمد وليخان «هجرت ارتباطات ما زياد گرديد و وي مقاله يي را در كتاب من 

نت اعليحضرت امان اهللا خان نوشت و اسم مبارك در كتاب » دروازي وكيل السل

ا رسيده است   . من با مقاله ا ب
  

ا تا يا را تا  ت مت ا   :  م

ة ابن سينا بدوران متعلمي من پي از    ): م1959(استادان مكتب متوس
  

انستان؛   -1 ا معروف اف  سيد محمد ايشان الحسيني الحنفي، خ

محمد اسحق بديعي، نقا و استاد رسامي ما كه جان خود را در هجرت در ايران  -2

عاليقدر نقا از خويشاوندان استاد از دست داد، بعدها دانستم كه اين استاد 

سروري بودند اين بزرگمرد پورتريت هاي بسيار زيبا ترسيم مينمود و تابلوهاي 

 در اخبارهاي انيس و اصالح به چا ميرسيد؛  

؛   -3 ان محمد خان، معلم حسن خ  سل

 حفي اهللا امين، مدير مكتب؛   -4

ياء تخ -5 اين . اري، معاون تدريسي مكتب، بعدها مدير همين مكتب شداحمد 

بزرگمرد خدا كه قريحة شعري هم داشت در مملكت دنمار جان را به حق 
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رد براي اين نگارنده بمانند يك پدر معنوي مهربان بود و مرا بسيار تشويق . س

  كرده است؛  

 معلم ساينس؛  » سودر«نور محمد خان منگل مشهور به  -6

لي خان«خان مشهور به  محمد علم -7  معلم پشتو؛  » ك

، بعدها بحي استاد ) خوشنويس(محمد افضل بنووال  -8 معلم دري و حسن خ

 ؛  »دكتور«فاكولتة ادبيات با لقب 

 رين كالم و في البديهه؛  يمحمد غازي سالك، معلم ليليه و فارسي، شاعر ش -9

 عبدالقدو خان معلم عربي و ميرا  -10

محمد اشرف خان معلم علوم ديني، كه بوقت وفات يك همصنفي ما  -11

 عالءالدين از فراه سخت گريه كرد و خداوند اورا در بهشت برين جاي بدهد؛  

ي بعدها همصفي من در پوهنتون و در اخير استاد  -12 گل رحمن حكيم، معلم ريا

 فاكولتة تعليم و تربيه از شيوه كي كابل؛  

 علم دري؛  عبدالرشيد خان عيسوي، م -13

ي؛   -14  حاجي عبدالعظيم، معلم ريا

فت محمد منتظر، معلم علوم اجتماعي زمانيكه صنف سوم فاكولته بودم، جناب  -15

 منتظر اسستانت و ترجمان دكتور پيزارو بود؛  

محمد علم ميران، معلم انگليسي، بعدها استاد در فاكولتة تعليم و تربيه، باالخره  -16

 وفات در امريكا؛  » ردكتو«مقيم امريكا، صاحب لقب 

 عبدالحق خان، معلم ليليه؛   -17

 جمعه گل خان، معلم ليليه؛   -18

 قيمت خان، سرمعلم ليليه؛   -19

 مير وزيرالدين، معلم علوم ساينس؛   -20

 مير قيام الدين، معلم علوم ساينس؛   -21
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ي؛  قحضرت -22  ل دليل، استاد ريا

 ، استاد ادبيات دري؛  »پدر«عبدالرسول مشهور به  -23

الب، استاد پشتو، بعدها اين استاد در پوهنتون همصنفي من حضرت الدين ط -24

گرديد و بعد از فراغت سالها برادر وار در يك حويلي حيات بسر ميبرديم، وي 

 با فاميل خوي در كاليفورنيا حيات بسر ميبرد؛  

 گدا محمد خان؛   -25

ي؛   -26  خواجه صاحب، از كوهدامن، معلم هندسه و ريا

 زر احمد خان، معلم ليليه؛   -27

امير محمد خان حسيب، سرمعلم ليليه، بعدها شخ مشهور در كابل شد، مرد  -28

 خو طبع بود؛  

 زمان الدين سرور، بعدها استاد فاكولته تعليم و تربيه، استاد علوم اجتماعي بود؛   -29

 محمد اعظم حفي، استاد تاري و علوم اجتماعي، اديب و سخنگوي؛   -30

 خان، معلم دري؛  امير محمد  -31

 دين محمد صبور، معلم انگليسي؛   -32

 حيدرخان، معلم انگليسي؛   -33

مولوي فضل الهادي شينواري، اين بزرگوار حاف قرآن بود، بعدها مدر در  -34

انستان تعين شد؛   ي اقضات اف  در پشاور، باالخره منحي قا

نيك بخت خان معلم قرآن كريم، اين استاد جنت مكان در سمستر اول امتحان  -35

قرآنكريم بخاطريكه سواد خوب نداشتم مرا صفر داد و ناكام ساخت، اما در 

سمستر بعدي از نزد ده نمره گرفتم كه بلندترين نمره بود، خداوند روح 

 مبارك را شاد داشته باشد؛  
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اجتماعي، اين استاد در دارالمعلمين كابل هم شمس العابدين شمس، معلم علوم  -36

استاد من بود، بعداً استاد فاكولتة تعليم و تربيه شد در آنجا نيز استاد من شد و در 

 اخير منحي معاون فاكولته نيز كار ميكرد؛  

محمد محسن فرملي، معلم تاري و علوم اجتماعي، استاد فرملي، در  -37

اعي شد و بعدها در صنف اول فاكولته استاد دارالمعلمين كابل استاد علوم اجتم

علوم اجتماعي ما بود، باالخره وكيل شوراي ملي از جانب مردم چارده انتخاب 

گرديد، وي از مردمان بزرگوار وطن بود، خداي بيامرزد در پشاور در غربت 

 وفات يافت؛  

ه مرد ـود، اي خدا اين شخ چـمحمد علي خان معلم ساينس از غزني ب -38

 ته يي بود؛ وارس

 محمد عثمان خان معلم انگليسي از چارده؛   -39

 خير محمد خان معلم پشتو؛   -40

مان، معلم علوم اجتماعي؛   -41  غالم رباني خان از پ

 فضل حق خان؛   -42

داكتر قيام الدين راعي، بعدها استاد فاكولتة ادبيات، استاد دانشگاه استانبول،  -43

انستان در چين، از نويسنده گان بزر  انستان بود؛  سفير اف  اف

 اكرم خان، معلم كيميا؛   -44

ورت؛   -45  صال محمد خان، معلم س

 موسي خان، از كشم بدخشان؛   -46

 محمد شاه خان از ريشخور، معلم علوم اجتماعي بود؛   -47

 حاجي فت محمد از چاريكار؛   -48

مان بود؛   -49  داود خان، معلم ساينس از پ

 سليمان شاه، از پكتيا سرمعلم ليليه؛   -50
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ن يوسفي، بعدها استاد زبان و ادبيات دري در فاكولتة تعليم و تربيه، به عبدالرحم -51

تشويق اين استاد گرامي زمانيكه شاگرد بودم، رساله يي را در بار حضرت 

 ميرزا عبدالقادر بيدل نوشتم و آن رساله چا ديتو شد؛  

ك حاجي عبدالقدير خان، معلم عربي، اين استاد جنت مكان داستاني در بار ي -52

 در خان آباد داشت و بما حكايه كرده بود؛  ) حيوان(شير 

يك معلم ديگر در مكتب ابن سينا بود و نام بخاطر نيامد و اصالً نام اورا  -53

 . نميدانستم، دريشي آبي كم رنگ مي پوشيد و غالباً از تگاب ويا نجراب بود

زها و كارگران در مكتب زياد بودند  وبا آنان مالزمين و خانه سامان ها، آش

محشور نبودم و خواهرزاد يكي از خانه سامان ها كه از كوهستان بود بنام محمد 

  . افضل با ما در ميخواند
  

ا ت ا  ا م ا  ف   : ا

ه مسافرت، دوري از وطن، در هاي مشكل بسيار تل و  در دور مكتب متوس

ناگوار بنظر ميخورد، درين دوره اگر كسي توركي زبان، نورستان زبان، پشه يي زبان، 

ني زبان وغيره مي بود عالوه از زبان مادري شان بايد زبان هاي دري، پشتو، عربي و  ش

ه كه بين دوازه و پانزده انگليسي را هم ميخواندند، گويا يك ش اگرد مكتب متوس

  . سال ميداشت بايد با پن زبان دست و پنجه ميداد

ياء تخاري مدير معارف واليت  بياد من مي آيد كه شادروان استاد احمد 

فارياب بود، در واليت فارياب اكثراً توركي زبانان حيات بسر ميبرند، وي براي اين 

ف مكتوبي فرستاد به مضمون اينكه باشنده گان نگارنده گفت كه به وزارت معار

توركي زبانان، استادان شان دري زبانان و پروگرامهاي شان بزبان پشتو بود، آيا امكان 

دارد، راهي پيدا شود كه شاگردان آموز بهتر نمايند، استاد تخاري عالوه كرد كه 

  . جواب من برطرفي من از مديريت معارف بود و بس
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نا طوريكه گفته آمد دوست و رفيق داشتم بنام عالءالدين و آن در مكتب ابن سي

اره را موتر زد و وفات يافت، دوست ديگر داشتم محرم علي، وي ناكام ماند و  بي

اهر، شخ بي پروا و آزاد  خار شد، از جرم بدخشان دوست ديگر داشتم محمد 

صدها شخ را مي  اندي بود، گفتند كه مجاهدين اورا كشتند و البته در آن مكتب

شناختم و زمانيكه در صف نامهاي متعلمين خوانده ميشد بسي از آن نامها بيادم ميماند، 

ماكه اطفال خورد سال بوديم، در ماه مبار رمضان به امر ادار مكتب روزه 

ميخورديم، اگر كدام يك از ما مري ميشديم مادرهايمان بياد مي آمد و به گريه مي 

  . شاگردان مكتب ابن سينا تقريباً به هزار نفر بال ميشدافتيديم، تعداد 

به مليت عزيز هزاره و مليت عزيز پشتون، آشنايي نداشتم در كابل با آنان آشنايي 

حاصل كردم و دوست هاي زيادي داشتم، در آن وقت ها ما مردم صفحات شمال را 

نان كلمه دري مستعمل نبود، بعدها صفحا ت شمال را به توركستاني ميگفتند، هم

  . ساختند» دري«عو توركستان صفحات شمال گفتند و مضمون فارسي را 

در مكتب ابن سينا مليت هاي مختلف تشريف داشتند، هر كسي به هر زباني سخن 

ميگفت، اكثريت قاطع شاگردان اطرافي بودند و به فرهنگ كابل آشنايي نداشتند، پول 

ه معامالت و خريد و فرو به پول نقد نقد در اطراف بسيار كم بود در كابل هم

صورت مي يافت ولي در اطراف مخصوصاً در قشالقها و دهات تبادلة جنس به جنس 

  . صورت ميگرفت، لبا هاي ما اطرافي ها با لبا هاي كابليان فرق داشت

ة مكتب ابن سينا در عين احاطة مكتب موقعيت داشت، سالون بزرگي بود كه يليل

ياد ميگرديد، بوقت نان شاگردان در لين ها ايستاده شده و انتظار بنام اتاق طعام 

شت نفر در اطراف يك ميز مي هميكشيدند، تا معلم ليليه اجازه دخول را ميداد، 

و پنجه كه با خود مي  قنشستند هركسي از خود يك گيال مسي داشت و يك قاش

به انداز بي مزه  بردند، در غوري چهار شخ صرف غذا ميكردند، سالند يا قورمه
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بود كه نميتوانستيم بخوريم اين هم از غذاهايي بود كه در اطراف به شكل ديگر 

  . بي مزه ترين خورا ها عبارت از كدو و بادرنگ بود. خورده  ميشد

تفريحگاه نداشتيم، فق در ميدان و صحن مكتب جاي واليبال و فوتبال بود كه 

ن امكان نداشت، در يك گوشة مكتب ابن بوقت باران گل آلود ميشد و بازي كرد

مردم ميگفتند كه اصالً آن قلعه از » قلعة كلوخك«سينا قلعه يي وجود داشت بنام 

اجداد شادروان محمد سرور دهقان كابلي بود، سرور دهقان از نواسه هاي امير تيمور 

ا  از طريق ميرزا الو بيك خان ميباشد و من سوان اورا در ديوان نوشته و ب

  . رسانيده ام

در مكتب ابن سينا ساالنه يك دست دريشي، دو جوره پيراهن و تنبان ميداند و 

با خود مي برد و ميشست، آنان لبا هاي مارا » دوبي«كاالي مارا شخصي بنام بابه 

بدرياي كابل مي بردند و با چوب دست چر كاال را پا ميكردند، گويا لبا ها 

ند، كاال را باالي سنگ ميگذاشتند و با چوب بر سر آن مي را بعد از اينكه تر ميكرد

  . كوبيدند

ابق پروگرامها به شاگردان ميدادند، يك جوره بوت  صابون و جراب هم م

هم براي ما ساالنه توزيع مينمودند، بوقت تيرماه بعد از خالصي مكتب سفريه » كف«

  . ميدادند و يك نفر كالنسال را نگران مقرر مينمودند

يكي از بي عالقه ترين شاگردان مكتب بودم، آرامي كه در خانة خود داشتم من 

همه را از دست داده بودم، همه كارها را كه در خانه ديگران ميكردند درينجا بايد من 

خودم انجام ميدادم، جاي خوابم را خود آماده ميكردم، غذاهاي لذيذ و پر از پروتين، 

  . هر دقيقه بيادم مي آمدقيماق و مسكه و ميوه هاي با مان 

آزادي روحي و جسمي من را كه در بدخشان داشتم از دست داده بودم، به شكل 

يك جيره خور حيات بسر ميبردم، اما اكنون كه فكر ميكنم حكومت آن وقت به خاطر 

  . تحصيالت، تسهيالت الزمه را تهيه ميداشتند، غنيمت روزگار بوده است
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وجود داشت، حاال تنگه نام پول راي » تنگه« در آن وقت ها پول سياه بنام

مملكت قزاقستان مي باشد و شايد هم اين كلمة توركي باشد، در كابل نام پول را 

اني«ميگفتيم، بعدها نام آنرا » روپيه« گذاشتند، و روپيه شايد هندي ميبود و پول » اف

ان ها  مي بود كه در نوت » كله دار«ميگفتيم و شايد بمفهوم » كلدار«پاكستان را ما اف

ا ميرسيد   . ها كله يا سر شخ ب

سر قير يا اسفالت بجز از چند كيلومتر همه خامه بود، همه موترهاي خورد را 

در روزهاي رخصتي هركس با وطنداران خود جمع ميشدند يا در . تيز رفتار ميگفتيم

جا قصه هاي وطن با بابر، داراالمان ويا جايهاي ديگر جهت تفري مي رفتند و در آن

را ميكرديم و از آن سخت لذت مي برديم، آببازي را در درياي كابل آموختم، بعدها 

آبباز خوب شدم و حتي در حو بابرشاه كه بزرگترين حو هاي وطن بود آببازي 

  . مينمودم

در مكتب ابن سينا در حقيقت حيات مسافري را آموختم و بعد از فراغت بسي 

ه بود، در داخل مكتب ابن سينا مردم هر مليت نامهاي مختلف چيزها برايم عادي شد

داشتند، البته نامهاي عمومي منظورم نيست، زيرا اكثريت قاطع نامهاي مشتر دارند، 

ه ها كه از شمال كابل بود نام  اما بعضي نامهاي بود كه هرگز نشنيده بودم يكي از ب

ه ها » سيد مرسلين« » خان آباد«داشت و نام يكي ديگر  نام» كلب علي«بود، يكي از ب

ه ها بنام  يير داده بنام » زلزله«بود و يكي از ب بود كه نام را غالباً ادار مكتب ت

  . گذاشتند» محمد نبي«

من به همه نامها، به همه مليت ها، به همه زبانها و به همه رسم و روا ها 

ر سالي از تمام منسوبين عالقمندي خا داشتم، از آن سبب بعد از نشو و نمو و بز

مليت ها تقدير ميكردم و صدها دوست و رفيق صميمي داشتم، در حاليكه من شخصاً 

  . در جامعة توركي زبان بميان آمده و همزمان توركي و تاجيكي را آموخته بودم
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ع كا ا ا ت ما   ا م تا ا م  ا تا   : ا

ين بعد از تحصيالت در خار  -1 ين، استاد و مدير مكتب، استاد آ استاد غالم علي آ

يس مركز تحقيقات پوهنتون، والي و وزير شد، يكي از  مدير، استاد پوهنتون، ر

زبردست ترين شخصيت هاي وطن است، در نويسنده گي هم در جمع اول علماء 

رنيا در حالت مريضي حيات و از نويسنده گان بشمار مي آيد، اكنون در كاليفو

ين در سال . (بسر ميبرد  ؛  )پرديس. م وفات نمودند 1015استاد آ

كي و صاحب سواد عالي  -2 حفي اهللا امين، استاد و مدير دارالمعلمين، وي شخ 

بود، بعد از داخل شدن به حزب كمونست هاي داخلي، حزب به دو شعبة خلق و 

دتاي حزب كمونست را او قومانده داده پرچم جدا شد و او با خلقي ها بود، كو

يس جمهور  بود، بعد از كاميابي بحي وزير خارجه، صدر اعظم و باالخره ر

انستان شد و توس ببر كارمل و روسها بقتل رسيد؛    اف

ي از تحصيل كرده گان امريكا، بهترين استاد،  -3 عبدالمحمد شينواري، معلم ريا

 ورا گفتند كه در امريكا بدار بقا شتافت؛ مرد راستكار، جدي و با درد بود، ا

 غالم فاروق غلزي، معلم تعليم و تربيه، در امريكا بدار بقا رفت؛  -4

ي بعداً با لقب  -5 بمقامات خوب معارف » دكتور«جمعه گل خان باندوال، معلم ريا

يس تربية معلمين شد و شخصيت عمد معارف بود د رامريكا بدار . كار كرد و ر

 بقا شتافت؛  

استاد محمد كامل منور، معلم زبان و ادبيات دري، مرد با وقار و با غيرت و همت  -6

 و دانشمند بود؛ 

عبدالقدو خان معاون اداري و گاهي هم مضمون دري را تدريس ميكرد، از  -7

 پنجشير بود؛  

 عبداهللا خان معاون اداري، از اهل پكتيا؛   -8

 سعدالدين خان، معلم ليليه؛   -9
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 م ليليه؛  دوست محمد خان، معل -10

استاد وزير نظامي، استاد بيولوژي و مدير دارالمعلمين كابل و مدير اكادمي تربيه  -11

انستان  معلم بود، ميگفتند كه وي خواهرزاد محمد هاشم ميوندوال صدراعظم اف

 است؛  

استاد محمد صديق روهي، استاد زبان و ادبيات پشتو، از پكتيا، استاد روهي از  -12

، وارسته و حق برازنده ترين شخصيت  هاي علمي بشمار ميرفت، او مرد بزر

يس پشتو تولنه شده بود، زبان دري را بسيار خوب ميدانست،  دوست بود، باري ر

مشوق بنده در نوشتن و تحقيقات فولكلور ويا ادب عاميانه بود، خداوند غريق 

 رحمت بسازد؛  

، از نويسنده گان عاليق -13 در، از اهل چنداول، محمد نادر سروري از استادان بزر

معلم مضمون اساسات تعليم و تربيه، وقتي هم مدير معارف بدخشان بود، نگارند 

ف و مهرباني مرا  اب ميكرد و از روي ل ور را فرزند معنوي خ شاگرد به «اين س

اب مينمود او مرد با شكوه و عالم ديني نيز بود، وي مؤسس مكتب » از استاد خ

 درواز بدخشان است؛  

يسه شايق مبارز، ترجمان استاد فرانسوي كه در ملل متحد كار ميكرد، او دختر نف -14

انستان بود، اين استاد  استاد بزر جناب شايق افندي، سفير مملكت بخارا در اف

انستان تربيه كرده و مجلة آيينة عرفان را كه بعداً  افندي هزاران شاگرد را در اف

زارت معارف به نشر ميرسد تأسيس نموده بنام عرفان شد و تا امروز از  جانب و

نان او بنيانگذار دارالمعلمين مستعجل در كشور ما ميباشد كه بعداً بنام  است، هم

را كه شادروان نفيسه شايق مبارز ترجمه  يدارالمعلمين ياد ميگردد، مضمون

 ياد ميشد؛  » بهبود اجتماعي«مينمود بنام 
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مركز انكشاف دهات در گلزار، بعدها عظيم زاير، استاد علوم اجتماعي، مدير  -15

استاد در فاكولتة تعليم و تربيه، مرد با احتشام، نويسنده، مهربان به شاگردان، 

 نشانزن ماهر در شكار بود، خداوند اورا غريق رحمت فرمايد؛  

عزيزالرحمن شمال، معلم انگليسي، مرد معظم و نجيب، بعدها استاد و معاون در  -16

 ه شد، وفات در جرمني، رحمت خدا بر او باد؛  فاكولتة تعليم و تربي

ي مرد شريف و نجيب بود؛   -17  امان اهللا خان، استاد ريا

عبدالرزاق واصفي، استاد زبان و ادبيات پشتو، زمانيكه وي معلم پشتوي ما بود  -18

استاد محمد شاكر سامي پورتريت اورا از مقابل نقاشي نمود و بسيار فوق العاده 

رسم كرده بود، نگارنده از آغاز سكي استاد شاكر تا ختم تابلو حق ديدن و 

گو را به استاد شاكر گفتم كه  مشاهده را داشتم و باري هم يك نكتة مهم كنار

درست نمايند، آن تابلو يكي از تابلوهاي خوب استاد شاكر بود، استاد واصفي از 

 كاكه هاي خوب قندهار بود؛  

سيد سعدالدين هاشمي، استاد تاري اين استاد بعدها استاد فاكولتة تعليم و تربيه  -19

يس فاكولته و بعدها معاون علمي پوهنتون گرديد، استاد هاشمي سالها  شد، ر

ل و با دان  استاد اين نگارنده بود، وي از جمع سادات كرام كوهدامن، مرد فا

جنب «كتابهاي زيادي را تأليف نموده، او كسي است كه اولين بار كتاب 

انستان را تأليف و بزيور چا آراست، خداوند نگهدار وي » مشروطيت در اف

 اكنون در لندن حيات بسر ميبرد؛  

» صوفي«عبدالسالم خان، معلم كيميا، بعدها استاد فاكولتة زراعت، وي مرا بنام  -20

اب ميكرد  . خ

فور غزنوي، بعدها صاحب لقب  -21 شد معلم ساينس بود، سالها استاد » دكتور«عبدال

كي و دانشمند، عضو يونسكو در پاريس، فعالً در  فاكولتة تعليم و تربيه بود، مرد 

 پاريس حيات بسر ميبرد؛  
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دستگير پنجشيري، معلم زبان و ادبيات دري، معلم حق الزحمه يي بود، مرد  -22

بوعات، بعدها بوقت  دانشمند، محقق، نويسند توانا، عضو فعال در وزارت م

، تأليفات زياد دارد در  حكومت خلقي ها وزير معارف، وزير فوايد عامه، محبو

 ه است؛  بار يكي از كتابهاي اين نگارنده تبصر طوالني كرد

 محمود سوما، معلم ساينس؛   -23

منصور هاشمي، معلم ساينس بخاطريكه بوقت قدرت قتل هاي زيادي كرده بود  -24

 كشته شد؛  

 مسجدي خان، استاد الجبر و هندسه، به نسبت شعله يي بودن كشته شد؛   -25

مولوي محمد سعيد خان، معلم علوم ديني، طوريكه در خاطرات در صفحات  -26

خيم دينيات را همه از ياد  ديگر آورده شده است، آيات و احادي كتاب بسيار 

ف  كرده بودم و او آنقدر تشويق نمود و آنقدر از من خوشي نمود كه تا كنون ل

 هاي را بياد دارم؛  

گليسي، بعدها استاد فاكولتة تعليم و تربيه در محمد امير كيفي، استاد مضمون ان -27

 شعبة انگليسي فاكولته مذكور، فعالً در امريكا؛  

خانم فاطمه كيفي، بعدها عضو مؤسسه تعليم و تربيه و استاد فاكولتة تعليم و تربيه  -28

 شد؛  

 استاد متين، معلم انگليسي بعدها استاد شعبة انگليسي فاكولتة تعليم و تربيه شد؛   -29

اسلم خان، معلم فزيك، اين استاد كتابي را در قسمت فزيك نوشت، و  محمد -30

 تمام رسامي هاي كتاب را اين نگارنده انجام داد؛  

گلبدين خان، استاد آرت، ابري سازي و مهارت هاي دستي چون پشتي سازي  -31

 وغيره را تدريس مينمود، چون معمر بود تقاعد دادند؛  
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، مرد نجيب، مهربان، نقا بلند پايه بود استاد عبداهللا شهنواز، هنرمند ن -32 قا

نقاشي تدريس مينمود، وي تا سالهاي زياد به تدريس هنر مصروف بود، اكنون 

 وفات يافته و خداي اورا غريق رحمت نمايد كه مرد فرشته صفات بود؛  

انستان بود، استاد  -33 استاد محمد شاكر سامي، اين شخ از برجسته ترين نقاشان اف

ير دارالمعلمين كابل باري باين نگارنده فرمود كه استاد شاكر اندكي نظامي مد

تكليف روحي دارد ورنه او در جملة نقاشان اول مملكت مي باشد، خداوند استاد 

وزير نظامي را نيز ببخشد كه در وقت فراغتم از صنف دوازده هم از جانب ادار 

پورتريت آيتي بود، در  در استاد شاكر. ا برايم عنايت فرمودمكتب بخششي ها ر

سفارت مصر در كابل پورتريت جمال عبدالناصر را بحدي زيبا ترسيم نموده بود 

كه گويي جمال ناصر زنده در چوكات نمايان ميشود، من چون شاگر استاد شاكر 

محمود «بودم اورا پدر معنوي مي شمارم، بخاطر احترام به ارواح وي كتابي را بنام 

تأليف كردم و طوريكه گفته آمد سه » يحضرت امان اهللا خانسامي پاشا مشاور اعل

ا  ا رسيد، برادر استاد شاكر سامي جناب ماهر سامي مي باشد كه خ بار ب

ماهر و شخصيت عاليقدر و در خصو تأليف كتاب پدرشان با من ياري و 

همكاري نمود، پدرشان اصالً اهل مصر بوده براي معلومات بيشتر بدان كتاب 

 ه شود؛  مراجع

استاد غالم محي الدين شبنم غزنوي، اين شادروان در صنف دهم مكتب  -34

دارالمعلمين استاد نقاشي ما بود، اصالً اهل غزنه و از هنرمندان با نام و نشان بود، 

بسياري ترقي هاي من در هنر محصول تشويق برادرانه، استادانه و پدرانة او بود و 

انجام دادم، دو ) بحد توان(راي خدمت من هم در زنده گي هرچه توانستم ب

برادر خورد و كالن بوديم، سالها در يك دفتر بوديم يك سفر نيم دنيايي را باهم 

صورتگران معاصر «طي كرديم، سوان مكمل اين استاد عاليقدر در كتاب 

انستان  بقلم اين نگارنده مرقوم است، عالقمندان بدان مراجعه فرمايند؛  » اف

www.enayatshahrani.com



 157......               ...............................................................مردي بر سكوي هنر و فرهنگ ابر 

امت، در آغاز معلم ليليه، بعداً استاد زراعت، خداوند غريق رحمت عبدالقيوم ص -35

كند، مرد با احتشام و مباركي بود، همت بلند داشت و غيرتمند بود، هنوز دندان 

طاليي ا كه بوقت سخن گفتن هويدا ميشد، بيادم مانده است، خلقي ها اورا به 

 شهادت رسانيدند؛  

، استاد م -36 ن در صنف دهم، پي از آن مدير مكتب استاد راز محمد خان زار

زراعت، مرد مسلمان و صوفي بجا رسيده بود، در يونيورستي پشاور هردو يكجا 

بوديم، يك ديوان كوچك تصوفي از او بيادگار مانده است، مرد پر هيبت وبا 

وقار بود، مريدان زياد داشت، مراجعين زياد بحضور بخاطر گرفتن دعا مي 

يا رحلت نمود، خداوند غريق رحمت سازد، مقاله يي را در آمدند، در كاليفورن

ردم؛    باره آن بعد از وفات او به نشر س

 مستر جونز، معلم انگليسي ما از مملكت انگلستان، نورستان شنا بود؛   -37

در . يك خانم امريكايي در صنف دهم استاد انگليسي ما بود، نام را بياد ندارم -38

ند معاون مكتب يكي از روزها بمقابل وي اع تصاب كرده بوديم، محمد عثمان ن

 بر سر همة ما هم صنفان قهر شد؛  

اني، استاد زبان و ادبيات دري، بعدها مأمور وزارت معارف و  -39 ان عزيز سل سل

 مدير دارالمعلمين كابل شد؛ 

 حميداهللا ويدا، استاد زبان و ادبيات دري؛   -40

زده هم، مأمور ملل متحد بود من استاد محسني، از فراه ترجمان ما در صنف دوا -41

 يك پورتريت پنسلي اورا ترسيم كرده بودم؛  

ين، پروفيسور در ملل متحد و استاد ما بود؛  -42  مستر خلف، اصالً اهل فلس

مستر گوپتا، از هندوستان، پروفيسور در ملل متحد وي يكي از مهربان ترين  -43

ند مردينه او ميباشم، استادان دوران شاگردي من است، او فكر ميكرد كه من فرز

در زنده گي يك دختر داشت كه غالباً يك سال خورد تر از من بود، بعضي 
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روزها مرا با خود بخانه ا ميبرد، بمجرديكه با دختر روبرو ميشدم هم وي و 

هم من از همديگر خجالت ميكشيديم، من هنوز هجده ساله گي را تمام نكرده 

هربانترين استادهاي من بود، اي كا در زنده بودم، دكتور گوپتا از خوبترين و م

 گي يكبار ديگر اورا ميديدم، ولي يقيناً سالها پي وفات يافته خواهد بود؛  

مستر بهات، غالباً هندوستاني بود، از پروفيسوران ملل متحد و استاد ما بود  و  -44

 جناب محسني ترجمان بود؛  

ي و هندسه، خلق -45  ي هاي نابكار اورا شهيد كردند؛ قاري محمد ابوبكر، استاد ريا

محمد اعظم عبيدي، استاد تعليم و تربيه، بعدها مدير دارالمعلمين كابل، گفتند  -46

وا ميباشد، داستان نويس بود  وا بزر عبدالرحمن پ كه وي خواهرزاده پ

 در جرمني وفات كرد؛  

ة تعليم شمس العابدين شمس، استاد علوم اجتماعي، بعدها استاد و معاون فاكولت -47

 و تربيه، در آغاز معلم مكتب ابن سينا نيز بود؛ 

 محمد جان خان، از چاردهي كابل بود؛  -48

 عزيزالدين خان، معلم بيولوژي بود؛  -49

مرد نجيب و حليم و مهربان كه » استاد گلجان«استاد گل محمد خان مشهور به  -50

مت نقل مجلس استادان و از تحصيل يافته گان توركيه بود، خداوند غريق رح

فار كاكر در توركيه بود؛    كند، وي از همدوره هاي دكتور عبدال

محمد محسن فرملي، معلم تاري و تعليم و تربيه، از چاردهي كابل، بعداً استاد  -51

فاكولتة تعليم و تربيه، وكيل چاردهي، وفات در پشاور، شخ مؤلف و نويسنده 

 توانايي بود مهربان و رفيق شاگردان، مرد نهايت درجه اجتماعي بود؛  

، بعدها  -52 ، دانشمند اهل مر» دكتور«پاينده محمد سرهنگ، استاد تاري د بزر

العه، دوست و مهربان، اصالً اهل قندهار باشند چارده، يا نزديك هاي قلعة  م

ل بيك، وي از محترم ترين استادان دارالمعلمين بود، بعدها استاد فاكولتة  فا
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از تصادف بد در آوان جواني در زير حريقي گرفتار شد . ادبيات، مرد بي همتا بود

سوخت، ماه ها بعد اندكي شفا يافت، ولي آن چهر زيبا  و سر و روي در آت

   .و خوشرويي خود را از دست داده بود

مي گويند كه آن شاه شاهان، استاد استادان، عيار عياران را خلقي ها از طريق زهر 

دادن بجان خاتمه دادند من به آن استاد و پدر معنوي خوي محبت خا 

سواالت من در صنف گو فرا ميداد و جواب داشتم و افتخار ميكردم كه به 

ه ميفرمود، باري استاد فرملي برايم فرمود  هاي قناعت بخ را در تاري برايم ارا

كه استاد سرهنگ در خانة خود يك كتابخانه مجهز داشت، برادر شيرمحمد 

همدور مكتب من بود، خداوندا سرهنگ بزر را در بهشت برين جاي بده 

   ؛ لي استكه او شهيد اع

يك استاد چينايي كه نام را هي يك از همصنفي ها هرگز ياد نگرفتيم  -53

ترجمان استاد عظيم زاير بود، اين چينايي نيز بمانند ديگر پروفيسوران ملل متحد 

در صنف دوازده هم براي ما تدريس ميكرد، گاهگاهي از چين و نظام كمونستي 

 . تكرار مينمودبخوبي ياد ميكرد، و اين كار را بار بار 

من عادت داشتم و هنوز هم دارم كه تكرار زياد مرا رن ميدهد، همينكه چيزي را 

آموختم چيزهاي نو تري را ميخواهم بياموزم، لذا از تكرار اين پروفيسور اندكي 

خسته گرديده به استاد عظيم زاير كه از كوهستان بود بزبان دري گفتم كه همه 

ينك شما مدير همين مركز ميباشيد لبا هاي خوب پروفيسوران ملل متحد كه ا

و نو مي پوشند چونكه از ممالك كمونستي نيستند و اين استاد چينايي ما از 

روزيكه چند ماه پي استاد ما مقرر شده و به صنف ما مي آيد فق يك دريشي 

زرد كم رنگ نا اتو را مي پوشد، اگر كمونيزم به نفع  همه باشد و اقتصاد مملكت 

را خوب بسازد چرا اين استاد كه پروفيسور است حتي توان يك دست دريشي را 

  . ندارد كه از بازار خريداري نمايد
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استاد عظيم زاير بفكر اندر رفت و بعد از سنج برايم گفت اين سوالت را اكنون 

ترجمه نميكنم ولي فردا حتماً اين سوال را بكن و سوال خوب است، چون فردا 

ا شد و شد آن سوال ر ه داشتم پروفيسور سخت وارخ ا در محضر همصنفي ها ارا

نتوانست جواب بدهد، ولي بعد از آن از توصيف كمونيزم و چين صرف نظر 

  . كرد

متذكر بايد شد كه ما در صنف  دوازده هم براي چند ماه در دهكد گلزار 

صارف چهار آسيا، درو مربو به انكشاف دهات را ميخوانديم، و م) گالزار(

آن پروگرام همه از طريق ملل متحد اجرا ميشد، و از آن سبب پروفيسورهاي 

 مختلف براي تدريس به صنف ما مي آمدند؛  

ند، معاون تدريسي دارالمعلمين و معلم پشتو بود؛  -54  محمد عثمان ن

ور مؤثق نميدانم؛   -55  شير محمد خان، معلم پشتو، غالباً ترابي تخل مينمود و ب

، اصالً مالزم البراتوار هاي بيولوژي و كيميا اما مرد با تجربه و جالل شاه خان -56

تمام تجارب كيمياوي را بصورت درست ميدانست و بارها به شاگردان عو 

 استاد تجارب عملي و علمي كيميا را تدريس مينمود؛  

ورت چندان عالقة زياد نداشتم از  -57 ورت، من كه در س غورزنگ خان، استاد س

ندام در تيم هاكي شاملم ساختند، لبا ها را دادند و چوب هاكي روي قواره و ا

بازي را نيز، به هر يك اعضاي تيم طور امانت ميدادند در روز اول هاكي بازي 

چوب هاكي را به شدت زدم در زمين خورد و شكست، استاد غورزنگ بر سرم 

ار داد كه دوباره باي د احتيا خيلي ها قهر شد، روز اول مرا معاف كرد و اخ

ربة شديد شكستاندم، چون  نمايم، روز ديگر متأسفانه باز چوب هاكي را به اثر 

چوب هاكي بازي از خار وارد ميشد و قيمتي بودند، استاد غورزنگ به نهايت 

س اين بود كه در  درجه بر سرم عصبي شد و مرا از تيم خار ساخت و دل

از طرف مكتب ها از حضور  هنگام جشن استقالل بايد هر تيم در رسم گذشت
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پادشاه در ستديوم چمن حضوري طور نمايشي با كاال هاي مخصو ميگذشتند، 

استاد غورزنگ بازهم مرا بخاطر داشتن اندام هاكي بازي در آن رسم گذشت 

برد، استاد غورزنگ مرد مباركي بود اگر وفات يافته باشد خداوند غريق رحمت 

 . كند

ورت داشتيم از سرزمين كابلستان، چون هي وقت يك استاد ديگردر مضمون س -58

نام اورا نشنيده بودم، نام را نميتوانم بنويسم يكي از روزها حفي اهللا امين در 

ياء تخاري نيز  صنف ما گفت كه در يك ميله استادان كه در آن استاد احمد 

ورت كه تنومند و داراي قد بلند بود اورا با اح مد اشترا داشت اين معلم س

ياء تخاري كه داراي قد كوتاه و  ياء تخاري در كشتي گيري انداختند، احمد 

ورت گفت نه اين بازي  ورت را بزمين زد ولي استاد س تنومند بود بزودي استاد س

يا بار دوم اورا به شدت  ما به حساب نميرود و بار ديگر ميگيريم استاد احمد 

مكتب همه در خنده شده و اورا تحسين زيادتر از اول بزمين زد و مجلس استادان 

 ها دادند؛  

استادان تدريس آموزي ما چندين شخ بودند كه من با سه نفر از آنان محشور  -59

ا  فور رحيل، كه در بار وي دو مقاله نوشته و ب بودم، شادروان استاد عبدال

كر خير او درين  رسانيده ام، دوم استاد محمد يوسف محسني از كوهستان كه 

سوم استاد عبدالقدو خان كه بعدها بدور معلمي من در . وشته آمده استن

دارالمعلمين او نيز منحي معلم دارالمعلمين مقرر شده بود، ناگفته نماند كه بوقت 

معلمي من در دارالمعلمين استاد شير محمد ترابي معلم پشتو و همين موالنا 

خوشگويي ها ميكردند ، از عبدالقدو خان با اين شاگرد شان بسيار مزاح و 

 . حيات و ممات هردو بزرگواران هرگز خبري نيست مارا
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را     : ا

خاطرات من در دارالمعلمين كابل زياد است، اگر همه را بنويسم، بايد ماه ها را 

در بر بگيرد درين دور تحصيل صدها همصنفي و غير همصنفي را مي شناختم، 

  . نامهاي هم مكتبي ها را ميدانستم، جمله استادان را بنام شان شناخته بودم

مسافرت بدست آورده بودم، همه در اين دور ليسه عادت زنده گي را در ليليه و 

ساله در زمستان بديدار فاميل مؤفق ميشدم، با آنكه رفت و آمد ببدخشان ش تا هفت 

ان در دارالمعلمين گاهگاهي باهم نشست داشتيم و از يروز را در بر ميگرفت، بدخشان

  . وطن يا زادگاه مان حكايات زياد مي كرديم

يس حزب سازا مشهور به اگرچه با محمد طاهر بدخشي كه بعدها م ؤسس و ر

در مكتب ابن سينا آشنايي حاصل كرده بودم، درين دوره گاهگاهي به » ستم ملي«

همراي وطنداران اورا ميديديم، من هرگز و ابداً در حزب وي داخل نشده بودم، ولي 

بخاطريكه شخصيت دانشمند و معلومات زياد در سياست، ادبيات و تاري داشت از 

د برخوردار بود، چند سال پي ارتبا خوي را با وي در يكي از سايت ها احترام زيا

نوشتم يكي از بدخشانيان در بار نسب او با من مخالفت نشان داد، در حاليكه من در 

  . تاري حيات خود هرگز از حقيقت نويسي بدور نميروم

ي ما بود از سفر بري  استاد عبدالمحمد شينواري كه در صنف دهم استاد ريا

ان  سردار محمد داودخان بر عليه پاكستان سخت انتقاد ميكرد و ميگفت كه صدها اف

را پاكستاني ها بقتل رسانيدند و خانه هاي مردم را خراب كردند، ولي راديو كابل آن 

وعات را پنهان ميكرد، وي از بزرگان وطن ما بود، آنقدر حقيقت گوي و  مو

افت نميشد، ميگويند كه آن بزرگوار در امريكا راستگوي بود كه اگر بگويم نظير ي

  . وفات كرده است

در دور ليسه به خواندن ناول سخت دلبسته گي داشتم، مجالت را ميخواندم، در 

صنف دوازده هم عالقمند به تصوف و فلسفه شدم، اند اند آثار روسو و 
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العه ميكردم، در نقاشي و تاري عالقمندي وا فر داشتم، موريس ميترلينگ را م

ه هايم پر از رسامي بود   . مخصوصاً نقاشي كه همه كتاب

ه خودرا يك متعلم غبي، نااليق و تنبل احسا  يه و متوس در دوره هاي ابتدا

ه را بخوانم ميدانم، طرز در  ميكردم اما درين دوره دانستم كه استعداد دارم و هر آن

  . خواندن را كسي برايم تعليم نداده بود

ي را در ريا ع نداشتم، فزيك و ريا ي و فزيك عالقمندي بصورت ق

ردم، اگر سواالت امتحان خار از  و ميكردم و در حافظه مي س ميخانيك ويا پخ

فضايي  هندسة در ميبود آنرا نميتوانستم حل كنم، در هندسه عالقمند بودم مخصوصاً

ه كه آيات متبركه و احا دي در كتاب كه رسم هاي آن بسيار خوشم مي آمد آن

هاي دينيات بود با شأن نزول و معني حف كرده بودم، سوان شعراي دري و پشتو را 

حف داشم، ولي بوقت امتحان همينكه ميدانستم نمر كاميابي را بدست مي آورم 

بزودي پارچة امتحان را به استاد تسليم ميكردم و معموالً در صنف اولين كسي بودم كه 

  . اولتر جواب ميدادم و در فكر گرفتن نمر بلند نبودمپارچه ها را از همه 

در اين دوره جوان شده بودم همصنفي هاي خود را دوست ميداشتم و رفاقت 

هاي برادري با ايشان داشتم، سيد عزيز اهللا سادات، سيد محمود، غالم جيالني، سيد 

ري، اختر محمد جان، نعمت اهللا، محمد اهللا دوران، مال خدايرحم مشهور به مالي قندها

اهر، خدايقل، خير محمد، كمال الدين،  بي اهللا، محمد   ، اميل، برهان الدين حسا

ني، محمد وسيم و يكتعداد ديگر همصنفي  محمد جان، قربانعلي، قنبر علي، عبدال

  . هايم بودند

در يكي از شب هاي كه سيد محمود اندكي جوان مجذوب بود، بخواب خود 

واز  بلند چي زد، همه فكر كرديم كه زلزله است و خواب و ناخواب ترسيده بود و ب

ركت ها پريده به ميدان مكتب برآمديم، بعد از اينكه پس به اتاق آمديم  همه از چ

يك همصنفي ما كه بمانند يك فيل جسيم بود سر خود را در زير الماري كه سورا 
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وچك پنهان شود، كوچك داشت ميخواست آنجا خود را باندازد و در آن سورا ك

  . ديديم كه او هنوز در خواب است اورا بيدار كرديم

ي و آزادي زن بود، زنها را گاهگاهي ميديدم كه با  دوران ليسه ما دوران روي ل

شوهرهايشان در گرد اند يا دو يا سه زن باهم در راه ها روان مي باشند و ما به 

  . ديده بوديمحيرت ميرفتيم و چهره هاي خانمهاي كابل را كمتر 

يكي از روزها در دارالمعلمين كابل خانم پروين خواننده معروف را دعوت نموده 

گل «بودند، تا در مقابل جوانان دارالمعلمين كابل آواز خواني بنمايد، وي خواندن 

را خواند با آنكه وي از همه » يك دو سه دسته سنبلي بخريد - فروشم ز من گلي بخريد

بمراتب معمر بود، اكثر شاگردان در عشق مؤقتي وي گرفتار شدند جوانان دارالمعلمين 

يس عمومي اتحادية هنرمندان بودم اين خانم قهرمان وطن را لقب  بانوي «زمانيكه ر

  . داديم» اول موسيقي

روزي در يك درام در پوهني ننداري خانم نورتن را در حال هنرنمايي ديديم 

د بود، آن خانم خانم شريف و نجيبي بود كه فكر ميكرديم زيبا تر از وي كسي نخواه

از جمله قهرمانان زن در تياتر بشمار مي آيد و او خواهر گرامي زليخا نوراني بود و 

استاد زليخا نوراني را زمانيكه آمر فاكولتة هنرهاي زيبا بودم منحي استاد شعبة تياتر 

  . رسماً مقرر نمودم

همدوره هاي ما ميخواستند معلم  بوقت فراغت از مكتب دارالمعلمين بسي از

شوند به اطراف بروند و در نزديك خانه هايشان معلم شوند و هدف از خواندن در 

دارالمعلمين كابل معلم شدن بود و واقعاً دارالمعلمين كابل هزاران معلم را در جامعة 

انستان از همين مكتب  انستان تربيه كرده است، بسي از شخصيت هاي بزر اف اف

 التحصيل شده اند، زمانيكه مسايل سياسي و احزاب بميان آمد، اكثراً خلقي ها از فار

تحصيل يافته گان همين مكتب بودند و آنان در واليات مربوطه شان اثر انداخته 

  . بسياري را خلقي تربيه مينمودند
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انستان  ه دارالمعلمين كابل كه پر اثرترين دستگاه معارف در اف بدبختانه تاريخ

د تا كنون نوشته نشده است، بزرگاني چون شادروان پروفيسور غالم حسن مجددي بو

منحي معلم و بعداً مدير آن مكتب بود، بقرار شنيده گي دكتور عبدالقيوم خان كه 

 دبعدها وزير داخله شد هم مدير مكتب بوده است، وي خانم امريكايي داشت و خو

فار كاكر و در اين اواخر در امريكا بدار بقا شتافت،  استاد شايق افندي، داكتر عبدال

بسي دانشمندان بزر در دارالمعلمين كابل استاد بودند و فارغان آن نيز شخصيت 

  . هاي شهير مملكت شدند

خاطر آخرين من چنين است كه يك همصنفي داشتم كه در ابن سينا همصنفي 

ني از غزني بود، وي بسيار زبان شيرين د اشت و راه نرم ساختن من بود نام عبدال

استادها را ميدانست، خود بسيار نااليق ولي زبان باز و هوشيار بود، هر سال ما سه 

ني اول نمره شد  امتحان ميداشتيم، امتحان اول همه تقريري بود، در امتحان اول عبدال

و نمره هاي عالي گرفت، در سمستر دوم چون تحريري بود در همه مضامين ناكام ماند 

امتحان ساالنه هم تحريري و هم تقريري بود، در تحريري ناكام ميشد و در  و در

  . تقريري كامياب، باالخره همان سال در صنف دهم ناكام ماند

يك همصنفي ديگر داشتيم بنام قنبرعلي، وي شخ بسيار جدي بود اورا در 

تان مؤقتي ساختند، آنقدر بر سر ما دكتاتوري ميكرد كه گ ويي آمر آغاز صنف دهم ك

ما باشد، حتي بعضي ها را لت و كوب ميكرد چون جوان اليق نبود در سمستر دوم 

ناكام ماند، قربان علي همصنفي بسيار عزيز ما بود كه گفتند وقتيكه بوطن رفت آنجا 

  . وفات يافت
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ك ت م ر فاك ا  تا ر  ا ع   ت  ا م  فاك تا   : ا
  

در فاكولتة تعليم و تربيه كه جديد ) م1962(من عنايت اهللا شهراني در سال 

التأسيس بود، نامم كه در لست مشمولين اول تحرير يافته بود بعد از كاميابي از امتحان 

ه بايد  كانكور شامل شدم و از اولين فارغان آن فاكولته نيز بشمار مي آيم و چنان

ة فاكولتة تعليم و تربيهتا«گفت كه كتاب كوچكي به عنوان  نوشتم و البته از » ريخ

ا رسيد   . روي حافظه بود و در كابل ب

يس و استاد تعليم و تربيه و  -1 پوهاند استاد غالم حسن مجددي مؤسس فاكولته، ر

 تاري و فلسفة تعليم و تربيه؛  

يس مؤسسه تعليم و تربيه و بعد -2 ها داكتر رسول تره كي، استاد روانشناسي، بعدها ر

ل صاحبزاده خسروي با وي اسستانت بود، عالوه از  والي كابل، استاد محمد فا

 . آن مارا در دري ميداد

يس مؤسسه تعليم و تربيه بود، كسي مرا گفت كه مؤسسه  زمانيكه داكتر تره كي ر

ع رسامي  رورت دارد من بحضور رفتم و گفتم ميخواهم بالمق يكنفر نقا 

ه را در حال نمايم، طرفم نگاه كرد  و گفت برو در آن سر ميز بنشين يك ب

دويدن ترسيم كن، من آن كار را بقلم پنسل بسيار زيبا نق كردم، وقتيكه 

ة هزاره  بحضور بردم به رسم نگاه كرد و بر من ديد، گفت اينك تو يك ب

يفه نميدهم، خداي بيامرزد بمر سرطان گلو  گي را رسم كردي، تورا و

  خانم امريكايي داشت؛   وفات يافت، او

داكتر محمد صديق در صنف اول فاكولته استاد مضمون ساينس ما بود، بعدها  -3

يس فاكولته شده بود، معاون پوهنتون و وقتي هم والي  آمر فاكولته و باالخره ر

واليت سر پل بود، به نسبت اينكه داكتر صديق خان مرا منحي اسستانت در 

از نزد متأثر بود و باز چون استادم بود گاهگاهي وقت فراغتم مقرر نكرده بود 
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به سالم ميرفتم يك روز ميخواست از احوال گرفتنم خوشي نشان دهد گفت 

كلمة صيب عبارت از صاحب، تكيه كالم او » وفا از پهلوي ديوانه خيزد«صيب 

  : بعضي اشعار ناب را بياد داشت يكي از آن فردهاي انتخابي او اينست. بود
  

  ـرت جلـــوه يي دارد جمال ساده چون آهوز ف

  زلف شانه ميخواهد نه چشم سرمه در صحرا نه
  

خداوند اورا غريق رحمت كند، مي گويند كه وفات يافته است، مدتي بعد از 

رياست طي يك رقابت منحي استاد فاكولته كه در ميان كانديدان كامياب شده 

   بودم مقرر شدم و كدام عقده يي ندارم؛ 

ي فعالً در امريكا اقامت دارد؛   -4  داكتر ياسين صاعد، استاد ريا

داكتر لبورد، استاد الجبر با اسيستانتي استاد صاعد بود، در روز امتحان ساالنة ما  -5

يس فاكولتة ساينس بود به صنف ما آمد، دكتور  فار كاكر كه ر دكتوز عبدال

ي و الجبر بود وي در يكي از سواالت داكتر لبورد انتقاد كرد  كاكر دكتور ريا

و گفت كه بايد نه به آن شكل و اين شكل باشد، هردو تختة بزر صنف را با 

تباشير دو نصف كردند و يكساعت مناقشة روي تخته شان دوام كرد، متأسفانه 

ا رفته بود و چون متأثر شد از صنف بيرون رفت و ما آغاز به  استاد كاكر بخ

 نوشتن جوابها كرديم؛  

لعلي كنداري، در صنف اول فاكولته استاد پشتو بود و اصالً انگليسي تدريس عبدا -6

يس فاكولتة تعليم و تربيه شد، در روز امتحان پشتو يك همصنفي  ميكرد، بعدها ر

ه كشيد و همه گي ما از آن كار  ما بنام عبدالرزاق باالي استاد كنداري تفنگ

 يدانست؛  متأثر شديم، عبدالرزاق از كابل بود و پشتو نم

فور غزنوي، استاد شعبة ساينس فاكولتة تعليم و تربيه بود، بعدها عضو  -7 داكتر عبدال

 يونسكو شد؛ 
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يس دارالتأليف فعالً  -8 داكتر احسان انتظار، استاد مضمون انگليسي، باري منحي ر

 در امريكا حيات بسر مي برد، به زبان انگليسي كتابها تأليف كرده است؛  

 محمود سوما، استاد ساينس بود بعدها بوقت خلقي ها وزير تعليمات عالي شد؛  -9

منصور هاشمي، استاد شعبة ساينس، بوقت خلقي ها وزير آب و برق شد، بعد از  -10

كاميابي مجاهدين بخاطريكه بوقت واليت يكي از قاتالن بزر بود در صحن 

 ولين كشته شد؛ فاكولتة تعليم و تربيه توس يكي از بازمانده گان مقت

يس تربية  -11 عبدالسيمع حميد، منحي ترجمان در مضمون اداره و تعليم و تربيه و ر

 معلم وزرات معارف بود؛  

ا -12 بزر تكيه خانه ها، بوقت خلقي  ناستاد حسين نهضت، استاد زبان دري از مبل

ها بدرجة رفيع شهادت رسيد، در بار اين بزرگمرد مقالة مفصل به تأييد الحا 

ا رسيد؛  خ  ليل اهللا امين نوشتم و در جريد لمر بمديريت لودين در كانادا ب

   ) پرديس. اين استاد در كانادا وفات كرد( پوهاند محمد امين، استاد پيداكوژي؛ -13

عزيزالرحمن شمال، استاد فاكولته در شعبة انگليسي معاون فاكولتة تعليم و تربيه،  -14

 ام خا براي داشتم؛  وفات در جرمني مرد بزر بود و احتر

، مهربان،  اسماعيلداكتر محمد  -15 برهان، استاد زبان و ادبيات انگليسي، مرد مبار

دلسوز و دانشمند بود، زمانيكه مرا از رفتن به امريكا مانع شدند، خيلي ها متأثر 

شده بود و همدردي نهايت عميق نشان ميداد چونكه ميدانست آن سكالرشي 

موازين حق مشرو من بود و سكالرشي را در رقابت برده بودم، خالف همه 

علمي مانع رفتن من به امريكا شده بودند، استاد برهان در امريكا حيات بسر مي 

 برند؛  

، مرد محترم و خامو داراي علميت بلند بود؛  -16  ولي محمد رحيمي، استاد ريسر

داكتر سامويل پيزارو، استاد تعليم و تربيه در صنف ما گفته بود كه سي جلد  -17

 ته است؛  كتاب تعليمي را در امريكا نوش
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 فت محمد منتظر، ترجمان داكتر پيزارو بود؛  -18

 محمد كبير سروري، استاد مضمون اداره و ترجمان مستر شار بود؛  -19

، استاد مضمون اداره، وي به فال و خواندن كف دست معتقد بود؛  -20  مستر شار

اهر وهاب، استاد تعليم و تربية مقايسوي و ترجمان داكتر پلزبري بود؛  -21  داكتر 

يفه خانگي جناب داكتر وهاب رساله يي را زير عنوان من  -22 افكار «در يك و

اهر وهاب فعالً استاد يكي از » تربيتي شوپنهاور نوشتم و بسيار تقدير شدم، 

  يونيورسيتي هاي اوريگان ميباشد؛  

 داكتر پلزبري، استاد تعليم و تربية مقايسوي ؛   -23

ان، ترجمان پروفيسور خارجي در  -24 ي داكتر برنا اف مضمون حف الصحة محي

بود، داستان نمره گرفتن خود را درين مضمون شرح داده ام، نام پروفيسور 

 خارجي را بياد ندارم؛  

حكيم هاللي، استاد مضمون پشتو، داستان امتحان اين استاد را نيز تحرير كرده  -25

 استاد هاللي بسيار عالقمند كمونيزم بود؛  . ام

و ادبيات پشتو ، ميگويند كه وي فرزند پاينده محمد عبدالرزاق زهير، استاد زبان  -26

 ؛  بود زهير

   ؛يفتلي، ترجمان در تعليم و تربيه غالم جيالني -27

قاسم هاشمي، استاد تاري مرد محترمي بود و در ورجينيا سال گذشته وفات  -28

 يافت؛  

 استاد عظيم زاير، استاد انتراپالوژي و سوسيولوژي بود؛  -29

رافيه بود؛  -30  والتر ييگر، استاد مضمون ج

 هاشم رحيمي، استاد روانشناسي بود؛  -31

يس فاكولتة تعليم وتربيه و معاون علمي  -32 پوهاند سيد سعدالدين هاشمي، بعدها ر

پوهنتون كابل، مؤلف كتاب هاي زياد است، از بزرگان عاليقدر پوهنتون كابل و 
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انستان بود، به دو كتاب اين استاد ا  معارف اف عاليقدر تبصره نموده و ب

 رسانيده ام؛  

رافيه، معاون فاكولتة تعليم و تربيه بود؛  -33  شمس العابدين شمس، استاد تاري و ج

خانم ادن نيبي، استاد انگليسي، اين خانم يكي از قشنگترين دختران پيسكور  -34

ارد فراي ا زدوا امريكايي بود، فعالً استاد يكي از پوهنتون هاي امريكا و با ري

 كرده است؛ 

فور برشنا، استاد نقاشي و تاري هنر بود، آشنايي من با استاد برشنا در  -35 استاد عبدال

همين وقت ر داد و استاد برشنا با من همكاري هاي بيدري فرموده بود، استاد 

، موسيقي دان، نويسنده، مترجم، اديب، داستان نويس و درامه ساز  برشنا نقا

 جامع الكماالت بشمار مي آمد، روح را شاد ميخواهم؛   بوده از شخصيت هاي

 عبدالملك قريشي، استاد فزيك اصالً استاد فاكولتة انجينري بود؛  -36

 محمد طاهر خان، استاد كيميا بود؛  -37

 محمد اشرف خان، استاد الجبر و فزيك بود؛  -38

 محمد افضل پكتيايي، استاد سوسيولوژي، فعالً باشند امريكا است؛  -39

اءاهللا -40 ي و ارزيابي بود؛  ع  روف، استاد ريا

 خانم سيد بي بي جان، مدير تدريسي بود؛  -41

 استاد متين، استاد انگليسي فعالً در امريكا است؛  -42

 امير كيفي، استاد انگليسي فعالً در امريكا است؛   -43

 زمان الدين سرور، استاد تعليم و تربيه بود، وفات كرده است؛  -44

ري بود، به هدايت اين استاد رساله يي را در عبدالرحمن يوسفي، استاد زبان د -45

ا رسيد، اورا در سالهاي دهة هشتاد عيسوي در  بار حضرت بيدل نوشتم و ب

 كاليفورنيا زيارت نمودم؛ 
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رايت، استاد من در طراحي و ديزاين و آرت تجارتي در باختر . ان. خانم اي -46

 آژانس بود؛ 

ي -47 س خارجي فاكولتة انجينيري، اين خانم آرلين فريدمن، خانم داكتر فريدمن، ر

استاد مرا در خانه ا در نقاشي روغني ميداد و كتابي را بخاطر احياء چارچته 

ا رسانيده است؛    تحقيق و ب

 محمد محسن فرملي، استاد علوم اجتماعي بود؛  -48

محمد نبي خان از غزني، استاد مضمون انگليسي، سالها قبل در كابل وفات  -49

 يافت؛ 

ل صاحبزاده خسروي ، معلم مضمون دري در گلستان  -50 پروفيسور استاد محمد فا

ل كتابي را بعنوان  نواب «سعدي و اسيستانت دكتور رسول تره كي، استاد فا

ترجمه كرد و من جمله نقاشي هاي را در كتاب انجام دادم، وي از » ساينس

 نويسنده گان طراز مملكت و از دانشمندان بنام بود؛  

 تر اركسن، استاد ساينس بود؛  داك -51

يكنفر استاد جيولوژي مارا در صنف دوم فاكولته تدريس مينمود كه نام را  -52

 نميدانستم؛ 

ارد كنگ، مشاور خارجي فاكولتة تعليم و تربيه و استاد مضمون تعليم  -53 دكتور ري

و تربيه و اصول تدريس بود، اين مرد بسيار عاليقدر و معظم بود به شاگردان بي 

عالقمند بود و هر يك را مي شناخت، در صنف چهارم فاكولتة محصالن بايد  حد

به مكاتب مي رفتند و طرز تدريس، طرز اداره و چگونه گي كارهاي اداري و 

بوعات در  تدريسي را مشاهده ميكردند، مرا از اين كار مانع شد و به وزارت م

نبي خان چرخي واقع رياست باختر آژانس معرفي نمود آن رياست در خانة غالم 

ف شدم تا با يك طراح و هنرمند  زيارت و مسجد شاه دوشمشيره بود، من مؤ

آمريكايي شاگرد شده و آرت تجارتي را كه كمرشل آرت هم ميگويند از وي 
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بياموزم، اين هنرمند يك دختر جوان پيسكور بود، همكاري هاي زيادي نمود و 

جديدي هنري را بميان آوردم و آن همان وقتي بود كه به اثر كار با وي رو 

رو در اخبار و مجالت تبلي شد و تعداد بسيار از رسم هاي آن رو كه بگونة 

 . سياه و سفيد كار ميشد بفرو رسيد

ارد فرزندي داشت بنام پيتر، همسال من بود بعد از فراغت با هم دوست  داكتر ري

 شديم و اكنون در كانادا حيات بسر ميبرد و پدر و مادر وفات كرده اند؛  

به تعمير جديد پوهنتون كابل نقل مكان كرديم و ) م1964(ه ما در سال يكزمان -54

د، پوهنتون كابل از كانون هاي تمام فاكولته ها از هر گوشه كابل بدان جا آمدن

انستان بشمار مي آمد، استادان خارجي زياد در فاكولته ها مي  اول علمي اف

آمدند، مشاور خارجي مؤسسه تعليم و تربيه كه در فاكولتة تعليم و تربيه هم بمانند 

يس خارجي كار ميكرد نام داكتر اندرسن بود  . يك ر
  

ا    ا ها   ا ي    : عد ا ع

پروگرامهاي فاكولتة جديدالتأسيس تعليم و تربيه را شادروان پروفيسور مجددي، 

ميخواست بسيار عالي و قوي بسازد، تا محصالنيكه از آن فار التحصيل ميشوند داراي 

  . سواد عالي باشند

بود كه كتاب در ايران چا شده بود، با تعليق » گلستان سعدي«مضمون دري ما 

يم گرگاني، در حدود يكصد صفحه مقدمه با دها بيت حضرت شي سعدي عبدالعظ

وق  ل مضمون مذكور را با يك شوق و  بمشاهده ميرسيد، جناب پروفيسور استاد فا

  . خوب بما تدريس ميكرد

وق خواندن آن بر سرم زياد بود مقدمة  چون كتاب را بدست آوردم از بسكه 

ردم، صد صفحة كتاب را با عالقة زياد خواند م و ابيات آنرا يك بيك در حافظه س

  : يكي از آن ابيات چنين بود كه حضرت شي سعدي راجع به قبيلة خود ميگفت
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  همه قبيلة من عالمان ديــن بــودند

  مرا معلم عشق تو شاعري آموخت
  

اين نويسند بزرگوار جناب گرگاني قيامت كرده و حضرت شي را بسيار زيبا 

معرفي نموده بود، شي اجل سعدي اصالً اهل رشت بوده و فار نمي باشد، مثليكه 

  . حضرت حاف اصالً عرب و از جمع خواجه گان و از اوالد چهار يار كبار مي باشد

ل كريدت بسيار  با حف كردن اشعار سعدي و خواندن سوان او در نزد استاد فا

خوب بدست آوردم و به سوية يك محصل نوزده ساله گويا سعدي شنا شده بودم 

و واقعاً از خواندن هرصفحه كتاب گلستان لذت مي بردم، چونكه حضرت بيدل 

  : فرموده بود
  

  از گل و سنبل به نظم و نثر سعدي قانعم

  اين معاني در گلستــان بيشتــر دارد بهار
  

سال دوم فاكولته حضرت بيدل را خوانديم و طوريكه گفتم در آن باره رساله يي 

ا رسيد   . را نوشتم و در آن سال ب

را براي ما » بوستان سعدي«در سال سوم استاد حسين نهضت در مضمون دري 

ان تكايا بود و واقعاً  تدريس مينمود، استاد حسين نهضت مرد بزرگي بود از مبل

دانشمند و صاحب معلومات آفاقي در فلسفه و تصوف در حلقات علمي آن وقت 

ن هاي بدست آورده بشمار مي آمد از آن بزرگوار در امالي دري تحسين و آفري

  . بودم

در صنف دوم فاكولته كه به خواندن اشعار دري عالقمندي زياد داشتم يكي از 

ان و غالباً » موالنا و پدر«روزها كتابي را بدست آوردم بنام  نويسند آن يك زن اف

  . از دودمان محمدزايي ها بود كه در ايران تحصيل كرده بود و نام فرامو شده
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بحدي بدقت و عالقة زياد خواندم كه ميخواستم حتي نكته ها و لف  اين كتاب را

ها را بايد بخاطر ميگرفتم خواندن اين كتاب سخت بر من اثر كرد، شبي كه آنرا ختم 

كردم، خوابهاي عجيب و غير نارمل ديدم و از آن ببعد تا سالهاي زياد بخواندن اشعار 

  . موالنا جالل الدين محمد بلخي اقدام نكردم

ولي اشعار زياد موالنا بيادم مانده بود و اگر تا كنون ابياتي را كه از شاعران 

مختلف حف كرده ام بشمارم ناممكن خواهد بود، زيرا صدها بيت و مصر و غزل را 

  . بياد دارم و همه در يك وقت بيادم نمي آيد

ه يادداشت كرده بودم و ا يشان يك زماني اشعار انتخابي پدرم را در يك كتاب

هم بمانند من شاعر نبودند، اما اشعار سعدي و حاف را با فردهاي بسيار پر معني از 

  . شاعران ديگر بياد داشتند

حضرت استاد خليلي ميفرمود كه اگر كسي اشعار شعراء را بسيار حف نمايد شعر 

  . گفتن براي سهل خواهد بود، اما من هرگز شاعر نشدم و شعر هم نگفتم

انستا ن دو شخ را مي شناختم كه در حف اشعار نظير نداشتند، اول استاد در اف

ا رسانيده ام، دو ديگر  سخي احمد خاتم صافي كه من سوان اورا نوشته و ب

اكادميسن پروفيسور دكتور عبداالحمد جاويد كه در باره ايشان مضمون مفصل نوشته 

ا رسانيده ام   . و ب

ب مفصلي تحرير كردم و در يونيورسيتي در بار حضرت استاد خليلي هم كتا

ا رسيد، طرز شعر گويي استاد خليلي از عاليترين است و رواني و سالست  دهلي ب

شعر كمنظير مي باشد و طوريكه خاطرات را خواندم او خودرا شاعر ميخواند، 

تر مگر من اصالً استاد خليلي را نثر نويس اعلي قلمداد كرده ام، نثر او از نظم او باال

كه » يمگان«است، خوشبختانه اين مفهوم مرا جناب استاد واصف باختري در كتاب 

اصالً استاد خليلي تأليف و من تعليق و تحشيه بسته بودم خوانده بود و براي من در 
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تيلفون فرمود كه در قسمت عالي بودن و ممتاز بودن نثر استاد خليلي گفتار مرا تأييد 

  . مينمايد

كسي را پيروي نمي نمايم و راه من برو خودم مي باشد، در  من در نثر نويسي

ور مي نويسم، چونكه دانشمند اديب  نهايت ساده و بماننديكه سخن بگويم همان

نميباشم، شادروان نجات اهللا خليلي فرزند استاد خليلي جهت تشويق برايم تيلفوني 

  . يدميفرمود كه هرگاه مضامين مرا ميخواند سبك پدر بياد او مي
  

ت كا ه ا    ي ها    : ه

بود، چون دور اول ) م1965(فراغت ما از فاكولتة تعليم و تربيه اواخر سال 

فاكولته بوديم مارا به صدراعظم وقت محمد هاشم ميوندوال به صدارت بردند و او 

ه كرد و فراغت مارا تبريك گفت و آيند نيك مارا از  بيانية كمتر از بيست دقيقه ارا

خداوند طلب كرد و يك عكس يادگاري با او گرفتيم، اختر محمد اميل كه همصنفي 

من از صنف دهم تا صنف چهارم فاكولته بود، يك بيانية بسيار زيبا و مفصل را 

ه نمود   . بحضور ميوندوال و همصنفي ها ارا

دور فاكولتة من از با نشا ترين اوقات من در كابل بود، حاال تقريباً كابلي شده 

بودم هر سال ببدخشان ميرفتم و احوال خانه و فاميل را ميگرفتم، در هاي فاكولته را 

زم  بحدي الزم ميدانستم و از خواندن آنها لذت مي بردم كه حد و اندازه نداشت، م

ف هر نو كتاب بود، كتابهاي زيادي را ميخواندم، كم نهايت درجه تازه و آماد ح

  . كم به كتاب خريدن عادت گرفته بودم

ر انستان در آن ايام زير چا بود و بعضي جلدهاي آن در بازار  ةدا المعارف اف

بفرو ميرسيد، من آنهارا مي خريدم و از صفحة اول تا به آخر ميخواندم، حد اكثر 

بيادم مي ماند، عالقة من زيادتر به خواندن كتب خار از چيزهايي را كه ميخواندم 

حي است از آن  پروگرامهاي درسي بود، فكر ميكردم كه در هاي فاكولته بسيار س

العات خار از صنف مرا بخود جلب ميكرد، همه كتابهاي موريس مترلينگ  سبب م
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ي من عبدالقادر در يكي از روزها دو سه همصنف. را خوانده بودم و ده ها كتاب ديگر

خيم و طوالني  لمر، عبدالحبيب حامي و دو نفر ديگر مرا امتحان كردند، كتاب 

ه كه از من پرسيدند، » تاري تعليم و تربيه و فلسفة آن« كه تكست بو ما بود هر آن

تاري وار به جواب همه سواالت مؤفق شدم، اين كار را بصورت شوخي و مزاح انجام 

  . هاي خود صميميت خا داشتيم ميداديم، با همصنفي

ة فاكولتة تعليم و تربيه دانشگاه كابل«من چند سال پي يك كتاب بنام  » تاريخ

را نوشتم و در كابل چا شد، همه معلومات در آن كتاب از حافظه استفاده شده بود 

ورنه اگر آنرا نمي نوشتم تاري آن فاكولته را كسي ديگر نمي نوشت، بعد از نوشتن 

تعداد همصنفي ها آنرا خوانده بودند، اينك اسماء گرامي همصنفي هاي من در يك 

نياز محمد احديار ولد عبداالحد خان، اختر محمد : ايام فاكولته كه با هم فار شديم

اميل ولد نور محمد خان، گل رحمن حكيم، عنايت اهللا شهراني ولد عباداهللا خان، مير 

ار محمد ولد دل جان خان، امان اهللا خان ولد اكرم ميرزاد ولد مير حيدرخان، سرد

عبدالسالم خان، الف شاه زدران ولد مبار شاه خان، محمد نادرشاه نيكيار ولد زكيم 

شاه خان، عبدالحبيب حامي ولد عبدالواحد خان، حضرت الدين طالب ولد سعدالدين 

مياني، علي خان، غازي بادخان، عبدالحسين خان، محمد هاشم بشريار، سيد ابراهيم با

ايي،  ياور خان، معرا الدين خان تره كي ولد نجم الدين خان، غالم محي الدين ع

محمد نبي احمديار ولد نور احمد خان، نادره امير زاده عثمان بنت امير محمد خان، 

حميده عبادي بنت غو الدين خان، ممتاز بنت عبداهللا خان و صاحب جان صحرايي 

  . ولد حبيب اهللا خان

ملة اين همصنفي ها صاحب جان صحرايي كه خلقي بود، بمقام وزارت در ج

قبايل و سرحدات رسيد و بعدها در كودتاي ببر كارمل اعدام گرديد، براي مزيد 

  . معلومات در كتاب مذكور مراجعه شود
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در فاكولته تنها من عنايت اهللا شهراني، مير اكرم، سردار، ممتاز جان، نادره جان، 

حمد نبي خوردسال كه غالباً همه گي ما سن هجده را طي كرده قدم به حميده جان و م

نزده ساله گي برداشته بوديم، ديگران جمله معلمين مكاتب بودند كه در فاكولته شامل 

شدند و با ما در خواندند، به طور مثال گل رحمن خان حكيم و حضرت الدين طالب 

از فراغت  مان بعدهاي دو نفر ديگر از همصنفي استادان ما در مكتب ابن سينا بودند، شايد يكي

  . خبر از آن باشمساً بفاكولته آمده باشند و من بي از مكتب مثل ما چند نفر خورد سال را

بوقت فراغت دكتور محمد صديق خان چند نفري را كه ميخواست بفاكولته طور 

ه بمدت محدودي اسستانت مقرر نمايد آنان را در مركز پوهنتون و مؤسسه تعليم و تربي

  . مقرر داشت و بعداً رسماً در كدر فاكولته آورد و شامل ساخت

مرا به اكادمي تربيه معلم واقع شهر نو مقرر كردند و من عالقه به كار نداشتم و از 

اينكه در كدر فاكولته مقرر نكردند سخت دلسرد شده بودم، زيرا من خود ميدانستم 

سه ماه كامل در اكادمي تربيه . يت شده بودمكه چقدر به در و تعليم صاحب صالح

ر شدم و نرفتم از آن سبب تحت ماد استعفا آمدم، در يكي از روزها  معلم غير حا

محمد سالم مسعودي در حاليكه استعفا نامة خود را از وزارت معارف ميگرفتم مرا ديد 

د بروم، من و فوراً گفت كه مرا در دارالمعلمين كابل مقرر كرده است و بزودي باي

  . بدان موافقه كردم

اين سالم مسعودي از خلقي هاي دو آتشه بوده و مدير دارالمعلمين كابل بود، 

بعدها دريافت كرد كه من خلقي نيستم باطناً برعليه من كار ميكرد، از آن جمله من و 

يت كنند و  دوستانم را كه معلم بوديم به شاگردان خلقي معرفي كرده بود كه مارا ا

ار بدهند بياد دارم كه بعد از خال وقت رسمي بخانه ميرفتيم سنگ ها از حويلي آز

و را زماني كشف كرديم كه يكي از آن شاگردان  مكتب بر سرم حواله ميشد، مو

اين  كه خلقي نبود و از مفكور شوم كمونيزم نفرت داشت، خلقي براي استاد طالب

وعات و مسايل را گفته بود   . مو
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سالم خان مسعودي كه در زمان خلقي ها منحي وزير معارف مقرر شده بود، من 

حيف ميكردم كه مردمان تعليم يافته چون سالم مسعودي راه مبارزه را به اين شكل 

  . طي مينمود

در دارالمعلمين كابل منحي يك معلم جوان و سرشنا شناخته شده بودم، به 

، خوشصورت و هنرمند و شهرت بسزايي بين زن و مرد رسيده بو دم، جوان خو لبا

نويسنده معرفي شده بودم، مراجعين به خاطر ازدوا از حد زياد شده بود، عايدات 

خوبي داشتم پول معا حكومتي، عايدات نقاشي و گاهي هم نويسنده گي و بعضاً هم 

  . بخششي ها
  

تا ا ا اف افت  م ا    : ا

را وادار كرديد كه در قسمت زنده گاني خود شرح و استاد پرديس گرامي چون م

بس دهم، اينك گفته هاي زيادي را بحضور شما عر نمودم، بايد به عر برسانم 

كه در ايام معلمي در دارالمعلمين كابل جمع آوري ادبيات فولكلوري و عاميانه ميسر 

انستان در آن مكتب درو  خود را فرا بود، چونكه شاگردان مكتب از همه مناطق اف

ميگرفتند و من از آن ها استفاده هاي اعظمي كرده بودم، چندين كتاب فولكلوري را 

  . در همان دوره نوشتم

بوعاتي شده بودم و نمايشات هنري برپا ميكردم، يك مصاحبة من  نان مرد م هم

ا رسيد و مصاحبه كننده ارواح شاد دانشمند بزر  بوعات به مجلة ژوندون ب در م

ر بشير هروي بود، كه بقلم تواناي خود در بار من و هنرم نوشت  وطن استاد علي اص

ف هاي بزر سرف راز گردانيد و چون جوان بودم بسيار خو و مرا با بزرگواري و ل

بوعات با من مصاحبه مينمايد، گرچه به وقت محصل بودنم  بودم كه مرد شهيري از م

ا ميرسانيدند   . بار بار در كابل تايمز و بعضي نشرات ديگر در باره ام مي نوشتند و ب

 جناب آقاي پرديس در يكي از جايهاي مصاحبه خودت با من گفته بودم كه

در دنيا سفرهاي زيادي كرده ام، شوروي سابقه، » جهان ديده بسيار گويد درو«
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تاجيكستان، اوزبيكستان، توركمنستان، روسيه، پولند، هالند، جرمني شرقي و غربي، 

، توركيه، ايران، پاكستان،  ، انگلستان، فرانسه، ايتاليا، قبر سويدن، دنمار

لبته اقامت هاي كوتاه در ميدان هاي طيار هندوستان، عربستان، كانادا، مكسيكو و ا

كر نمي باشند   . ممالك قابل 
  

ت تا ك  ا ا ا     :  مع

زمانيكه در دارالمعلمين كابل منحي معلم مقرر شدم، برايم يكي از صنوف دهم 

يفه  را جهت نگراني من دادند، سرمعلم تدريسي ايام الدين خان مير خيل بود، اين و

ايف بود، بايد نمرات همه شاگردان همان صنف را در يك ب راي من از بدترين و

جدول بزر داخل نموده اوس هاي نمرات را به رنگ سر و بعضي جايهاي ديگر 

جدول را به سبز و آبي مي نوشتم و در آغاز بايد جدول هم با يك سليقة خاصي خ 

نگي مي آورد و من در آن مسايل كشي ميشد و اين كار براي من قيامت بود زيرا دلت

سخت بي عالقه بودم، چون از يك طرف تجربه نداشتم و از جانب ديگر بدان كار 

سنديد   . نميتوانستم سليقه بخر دهم، بناً نتيجة كارم را سر معلم ن

ايام الدين خان مرد خوب و رفيق بود، براي گفتم كه به هي صورت و به هي 

يفه را ب خود نخواهم گرفت ولو كه به استعفاء و كسر معا تمام وجه ديگر اين و

شود من يگانه معلمي بودم كه آن بزرگوار از آن كار شاقه معاف ساخت و برايم گفت 

  . كه بديگران بايد نگويم

انستان سه زبان عمده وجود داشت دري، پشتو و توركي اوزبيكي، البته  در اف

  . ينده گان كم بودندزبان هاي كوچكي هم وجود داشت كه نفو گو
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انستان جهت انكشاف بيشتر زبان پشتو پروگرامي را  وقتي از جانب حكومت اف

بنام كورسهاي پشتو ايجاد كردند اين پروگرام بجاي اينكه به تقويه و تروي زبان 

رر پشتو تمام گرديد، اوالً زبان پشتو در مقابل زبان دري قرار داده  معاونت نمايد به 

انستان بود و البته مشكالتي را شد كه تاري  زبان دري بسيار قوي و زبان مرو كل اف

ببار مي آرود، دو ديگر زبان پشتو را كساني تدريس مينمودند كه اهل مسلك نبودند و 

اكثراً كساني بودند كه مح زبان شان پشتو بود و يك تعداد زياد شان تحصيالت 

ايان رسانيده بودند   . خوي را بزبان دري ب

بهر صورت كورسهاي پشتو جبري بود و بدون آن اگر كسي فرا نميگرفت 

  . مشكالتي براي توليد ميشد

يكي از روزها بدفتر مدير رفتم و معموالً من عادت داشتم كه پي از وقت 

يفه ميرساندم و تا كنون وقت شناسي من ورد زبان دوستان است،  رسمي خود را در و

استادان را كور پشتو تدريس مينمود تشريف دارد و ديدم كه معلم صاحب پشتو كه 

بسيار عصباني معلوم ميشد، گفتم چرا فرمود كه بايد همه معلمين يك ساعت پي 

مي آمدند و در پشتو را پي از آغاز درو مكتب ميخواندند چون نيامدند خانه 

ري همه استادان را قيد كردم تا كسر معا ويا هرچه ديگر مقرره باشد  هاي حا

ري من هم قيد شده بود  باالي شان اجرا شود، من كه وقت تر آمده بودم، خانة حا

يير داده  گفتم كه اينك من آمده ام خانة مرا چرا، گفت ني حاال وقت قيد كرده ام، ت

نمي توانم اين مكالمات مان همه به پشتو صورت گرفت، من اصالً از اين پروگرام خبر 

و خبر شده و پريشان  نداشتم بعد از من چندين استاد ديگر هم آمدند هر يك از مو

  . حال شدند
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معلم صاحب پشتو را گفتم كه اجازه است تبصر شما را بخوانم گفت چرا ني 

يد اين معلم صاحب كه خيلي شخ معصوم و از دنيا بي خبر بود نوشته بود  په «بفرما

ري قيد شو رالمعلمين كابل شاگرد استاد من در دا» عدم د بي اعتنايي د معلمانو حا

ل و استاد  كامل منور در مضمون دري بودم و در پوهنتون استادان من پوهاند استاد فا

مناً از استاد مجددي بسي چيزهاي ادبي را آموخته بودم و ديدم كه  حسين نهضت و 

په عدم د بي «اين استاد بجاي اينكه ديگران را جزا بدهد، خود را جزا داده است و 

يعني اينكه صاحب اعتنا مي باشند و دو منفي معني مثبت را ميدهد، بخاطر » عتناييا

ري را گرفتم و براي  اينكه معلم صاحب را در حضور ديگران شرمنده نسازم حا

اره به بيرون آمد و گفتم كه تو قبر  مگفتم هله زود بيا به بيرون كه كارت دارم، معل بي

اره را هرچه گفتم خود را بدست خود كنده اي، نوشت ة تو اين معني را دارد اين بي

چون كم سواد بود به معني پي نبرد ولي همينقدر دانست كه به نفع او سخن مي گويم، 

ري را چيره كن و تا كه مي  ا خورده چه كنم، گفتم ورق حا گفت حاال كه گ خ

و خوشحال ش ور كرد، معلمين همه از مو دند و تواني از مكتب فرار كن، همان

اره به مكتب بر نگشت   . ديگر آن بي

راه پيشبرد زبان بسيار خوب پشتو به اقسام مختلف وجود داشت، ولي دانشمندان 

و را راه اندازي  كم بودند و نتوانستند از طريق تشويق به مردم دلگرمي بياورند مو

  . نمايند

ازده هم در همين دوره معلمي در دارالمعلمين كابل كورسهاي مافوق صنف دو

تأسيس شده بود، دختران زياد درينجا شامل شدند، من يك سال پي يك شهادتنامه 

در مسلك روانشناسي و طريق حل مشكالت رواني را كه در وزارت معارف تشكيل 

شده بود و استاد محمد طاهر پرجو متصدي آن بود بدست آورده بودم و استاد 

ي معاون رياست تربية معلم ايفاي دكتور جمعه گل خان باندوال در آن وقت منح

يفه مينمود   . و
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يفه را  رورت داشت، نام آن و دارالمعلمين كابل بيك نفر كانسلر و راهنمايي 

يفة مذكور كانديد بودند و من هم در جمله » سرمعلم راهنمايي« ميگفتند چند نفر در و

ار مي آورد بناً كانديدان بودم، استاد دكتور باندوال ديد كه انتخاب سوء تفاهم ب

خواست در محضر ما همه كانديدان قرعه كشي نمايد از قضا نام من برآمد و بنام 

  . سرمعلم راهنمايي مقرر شدم

اين عجب كار مشكلي بود با هر يك مراجعين بايد ساعت ها گو ميدادم و 

راز را هرگز به كسي نميگفتم، زياد ترين مراجعين من زن ها بودند آنان هزاران 

كل داشتند از مادر شوهر، از شوهر، از خواهران شوهر و صدهاي ديگر شكايت مش

  . داشتند

دختران از جوانانيكه آنان را فريب داده و در حق شان خيانت كرده بودند از 

مردانيكه قدرت تأمين معيشت فاميل را نميتوانستند نمايند و صدها مشكل ديگر، من 

بودم، چنان دماغم باز گرديد و چنان  كه شخ بي تجربه در عموميات زنده گي

وعاتي را شنيدم كه در سابق از آن مسايل هرگز خبر نداشتم   . مو
  

ر  د  كت م اب  د    :  ا

تيلفوني آمد كه مرا به جهت ترسيم » المعارف ةداير«در يكي از روزها از رياست 

ر رورت دارند و بايد يك تعداد رسمها را ةاشكال دا بدان مؤسسه ترسيم  المعارف 

نمايم، رفتم و بر من بي از صد رسم را محول كردند تا با نو آهني نقاشي نمايم، 

زياده تر در مبح حيوانات بحري و حشرات وغيره بود همه را تكميل نمودم و 

يس آن مؤسسه قرار گرفت و حق الزحمة مرا  ردم و مورد پسند ر برياست مذكور س

اني كه خوب بيادم نيست تعيين نمود و ورقه را برايم داد تا في رسم در حدود پانزده  اف

امضاي دكتور محمد عمر ورد معين اداري وزارت معارف را گرفته و پولم را اخذ 

  . بدارم
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بدفتر دكتور عمر ورد رفتم عجب سخناني از وي شنيدم، وي گفت اين عجب 

وز و بقه اني داده شود... است كه به يك قان ، آنها ارز اين مقدار پول پانزده اف

وعات ساينسي است و ارز  ق گفتم كه اين ها مسايل و مو را ندارند براي من

علمي دارند و بايد حق الزحمه را زياد ميدادند اما من با ايشان مجادله نكردم، چونكه 

گفتند بودجه كم دارند همينكه گفتم بودجه كم دارند يكدم داكتر ورد بخود آمد 

اني به هر يك موافقه دارم و فوراً  -ه برادر راست ميگويند من فق دهو گفت ك ده اف

  . آنرا نوشت و امضاء كرد

من حيران مانده بودم كه در مملكت ما در  باره هنر مردمان نميدانند دكتور عمر 

ورد مالمت نبود و اصالً ارز هنر و مقام واالي هنر و قدسيت آن در ميان جامعة 

  . ه و همه جامعه در تال يافتن لقمة ناني بودندما تبلي نشد
  

ي مع تا م ا  ا ا ك   : اا

بازهم يك واقعه كميدي، استاد شبنم و من در دارالمعلمين كابل در كنار صنف 

درسي آرت دفتر داشتيم و تابلوهاي خود را در آن حف ميكرديم و گاهگاهي نقاشي 

ول  و كارهاي دفتر را نيز انجام ميداديم، يك روز من در دفتر بودم و استاد شبنم مش

چشمهاي پر از آب داخل دفتر شده ولي دهن تدريس، يكبار ديدم كه استاد شبنم با 

ر كه از خنده گرده درد شدم،  پر از خنده است، گفتم استاد خيريت است گفت ن

  . عالوه كرد كه در صنف خنده را در دل كردم و در دهليز اينك به حالي كه مي بيني

و را چنين حكايت كرد كه يكي از شاگردان كه در اطراف معلم بود  البته «مو

برايم » اين كورسها كورسهاي زمستاني معلمين و براي سه ماه جهت تنوير مي آمدند

گفت كه شما از بهترين شبنم ها هستيد و شبنم هاي اطراف آدم هاي خوب نيستند، آن 
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اره فكر كرده بود كه هر كسيكه آرت تدريس مي نمايد اورا شبنم ميگويند،  معلم بي

و در خنده جلوگيري نمايد، فوراً دهن را با استاد شبنم نتوانسته بود از اين م و

رف اتاق مشتر يا دفترمان خود را رسانده بود و اشك هاي را با  دست بسته ب

  . دستمال پا ميكرد

در همين سال بنده نيز يك صنف ديگر نقاشي را تدريس مينمودم عبدالقهار خان 

فور رحيل همكار او بو د، يك واقعة عجيبي بر سر آمر عمومي كورسها و استاد عبدال

من ر داد يكي از شاگردان من كه كاله كبودچه قره قلي به سر داشت و ريش نيمه 

سفيد و در يكي از واليات معلم بود، بروز امتحان ديدم كه نقالي ميكند وي را به 

اره كه معلم سابقه دار  آهستگي گير كردم تا به ديگران مزاحمت نشود، آن مرد بي

ه از چشمان آب بمانند سيل سرازير شد، در  بود، چنان اشك ريختاند كه بدون مبال

اره از فاميل جدا شده با هزار رن و زحمت از اوالدها و فاميل  حيرت فرو رفتم آن بي

يد معا ماهواره در كابل آمده  خدا حافظي كرده و جهت ارتقاي سويه مخصوصاً تز

هد آمد و شايد هم او آرت را تدريس نمي اگر ناكام برگردد چه باليي بر سر او خوا

كرد، گريان او و ريختاندن سيل سرشك نشان ميداد كه فشار بزرگي بر او وارد آمده 

  . است

يفة من كه معلم هستم كارهايم بايد صادقانه انجام مي يافت  از جانب ديگر و

و آنقدر نميدانستم چه كنم، از حد و اندازه دلم براي سوخت و بر روان من گريان ا

تأثير نمود كه پارچه ا را دوباره به آهستگي براي بدهم و دلم را آرام سازم و 

فرداي آنروز بدفتر عبدالقهار خان رفتم و به . خيانت اكادميك را پشت سر بگذارم

و را به عر رسانيدم، چونكه وي آمر عمومي  بسيار خجالتي و ندامت براي مو
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و پا مي ساختم، من معلم كم بود و بايد وجدان خوي را با  اعتراف از آن مو

و از احساسات كار گرفته بودم و فيصله كرده بودم كه اگر مرا  تجربه و در مو

  . برطرف كنند پرواي را نداشتم

در حين گفتگو بوديم كه استاد رحيل داخل دفتر شد و عبدالقهار خان بدون 

و را با من دوام بدهد، به استاد رح يل قضيه را شرح كرد هردو گفتند كه اينكه مو

نام چه بود گفتم كه من اورا به چهره مي شناسم و هنوز كه هنوز است چهر 

عاجزانه او در چشمم مجسم ميگردد، چون شاگردانم بي از پنجاه نفر بودند گفتم 

و كورسها در  نام را نميدانم و از صورت مي شناسم، از اتفاقات احسن كدام مو

و من با اعتراف خود به شخ مسؤول كورسها آرام روحي يافتم، استاد  ميان آمد

رحيل و استاد قهار خان وفات يافتند و آن مرد را به يقين نميدانم، ليكن وي پير و 

وان  عيف بود باورم نمي آيد كه زنده باشد و خداوند هرسه شان را در جنت ر

  . جاي دهد
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  ف 
  

تر   ا ما ا  تا اا    كت

ر را  ا    
  

ا   كت ي    ا ر  ت ه تر   ا  ما تا ا

ا   : تي ا
  

تر: ا    : ما

 برو ميگرو، استاد مضمون نقاشي و مودل در اناتومي، آبي و روغني؛   -1

، استاد تست و ميجرمنت و سته تيستيك؛   -2  داكتر جين ر

 داكتر ديل فتزنر، استاد تعليم و تربيه هنر، تاري هنر؛   -3

 داكتر باب كاردينالي، استاد ادار مكاتب هنري و نصاب تعليمي در هنرها؛   -4

 داكتر اندرسن، مدر در قسمت تعليم و تربية هنر و ارزيابي هنري؛   -5

گردي يك پروفيسور نقاشي و اناتومي، با اين پروفيسور در يك تابستان كامالً شا -6

نمودم و نقاشي هاي راساً را از انسان انجام ميداديم، رنگ آبي و روغني، 

نانكه با دو استاد ديگر اين هنر اناتومي را به پي مي بردم نام پروفيسور  هم

 دينسيتن بود؛  

غال، اناتومي مستقيماً از انسان؛   -7  مستر بيل، استاد سكي با پنسل و 

يس ف -8 تا 1976در بين سالهاي (اكولتة هنرهاي زيبا پروفيسور دكتور كاننت، ر

انستان«تيز را در بار ) م1978  . نوشتم» هنر در اف
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ا: ب   :  كت

  ): م1986 -1983(يا دوكتورا در يونيورستي اريزونا، از سال  Ph.Dاستادان دور 

يس و استاد تعليم و تربية مقايسوي؛   -1  داكتر يلتسن، ر

؛   -2 س، طرز تدريس و اصول آموز س، اصول كري  داكتر كري

، تاري تعليم و تربيه، روانشناسي؛  گداكتر  -3  فال

، استاد تعليم و تربيه و آموز اطفال؛   -4  داكتر دان بارنز، مدير تيز و استاد ريسر

 داكتر سترايت ميدر، ادوايزر تيز و استاد تاري و فلسفة تعليم و تربيه، اداره؛   -5

؛   -6  داكتر مشرا، استاد سته تستيك، دو كور

؛  (...) داكتر  -7  تاري و فن عكاسي و چا

انستان و آسياي مركزي -8  .  داكتر لودويك آدمك، در بار تاري اف

تيز در بار ارزيابي اصول امتحانات مضامين هنر در مكاتب غرب امريكا، پي 

سبجيكت تست ميگرفتم كه  و GREاز قبول شدن به سوية داكتري بايد دو امتحان 

  . بفضل خداوند در هردو مؤفق شدم

دم زبان انگليسي امل شپي از اينكه رسماً به دانشگاه اريزونا ش) م1976(در سال 

ماه مار (بودند  Mrs. Brown & Mis. Kathyرا بايد فرا ميگرفتم، استادان من 

هاي قصيرالمدت مارا ، البته بسي از استادان ديگر در سيمينار ها و كورس) م1976

رورت به شرح ندارد   . تدريس نمودند كه 
  

ا  تر     اما   : كت

ور  زمانيكه در يونيورستي اريزونا براي تحصيالت عالي آمدم طوريكه در س

ديگر آورده ام پي از آمدن به مشكالت زياد روبرو شده بودم ولي بمجرد آمدن در 

ميدان طيار توسان اريزونا پروفيسور دكتور لودويك آدمك و دوست ديرينم جناب 

  . ري نمودنددكتور احمد يوسف نورستاني مرا رهنمايي و همكا
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 1976(و در آنجا روز پنجم مار ) در كابل ماه حوت(شهر توسان بسيار گرم بود 

بوقت صب فرود آمدم و تا يك ماه نتوانستم به يونيورستي شامل شوم، ) ميالدي

  . چونكه نتوانسته بودم بنابر مشكالت سياسي بوقت معينه برسم

زبان انگليسي مصروف بعد از يك ماه مرا منحي شاگرد خارجي بخواندن 

را گرفتم و » توفل«كردند و بعد از يك ماه و سيزده روز يك امتحان بسيار مشكل بنام 

بفاكولتة هنرهاي زيبا بصورت شاگرد خارجي پذيرفتند، گويا اگر در سمستر اول 

ار محصالن امريكايي قرار  كامياب شدم و نمرات خوب را بدست آوردم، رسماً در ق

  . ميدهند

انستان فاكولتة هنرهاي من دري ن وقت يك مشكل بزر داشتم و ان اينكه در اف

) B(زيبا را نخوانده بودم و سابقة رسمي نداشتم، خوشبختانه در ختم سمستر يك نمر 

بود، ادار فاكولته مرا بدفتر خواسته و گفت كه منبعد شاگرد ) A(و ديگر مضامين همه 

  . است كه معيار فاكولته ميباشد رسمي مي باشم و نمرات من بلندتر از آن

دو سال و چند ماهي را كه در آن فاكولته تحصيل نمودم در دو مضمون در 

بود، چون پي از اينكه بوقت معينه ) A(گرفتم و ديگران جمله ) B(سمستر هاي اول 

فار ميشدم، كورسها را به اتمام رسانيده بودم با ادوايزر خود در تما شده و از وي 

كه مرا اجازه بدهد تا از وقت استفاده كرده چند كور دكتورا را بخوانم،  خواستم

و را قبول كرد عالوتاً برايم گفت كه اگر اين و آن كورسها را  ادوايزر نه تنها مو

  . بخواني به سوية دوكتورا در حساب مي آورند

در اگرچه يكي از آن كورسها خيلي مشكل و ارزيابي نام داشت، به بسيار مشكل 

يات و فزيك چندان ندارم، ديگر ) B(آن مضمون  گرفتم چونكه عالقه به ريا

گرفتم، در ختم كورسها بايد تيز ماستري را مي ) A(مضامين را به بسيار سهولت 

نوشتم، كه برايم متن اسان ولي نوشتن آن بزبان انگليسي خيلي ها مشكل بود، چونكه 
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بهر صورت تيز را بخوبي نوشتم و مورد زياده تر مضامين را عملي خوانده بودم، 

  . پذير استاد قرار گرفت و مرا شهادتنامه ماستري در هنر دادند

ارتمنت داشت، موسيقي، تياتر، مهندسي، در سه  فاكولته هنرهاي زيبا چندين دي

عمارت بزر و عليحده از ادار فاكولته در عمارت نقاشي و هيكل تراشي و تعليم و 

يس و در كنار عمارت موزيم فاكولته هنرهاي زيبا و تربيه هنر و تا ري هنر، دفتر ر

سالون هاي كانفرانسها و غيره وجود داشت، هر روزيكه از طرف صب بفاكولته ميرفتم 

ارتمنت هاي مختلف فاكولتة هنرهاي زيبا را ميديدم، هو آنرا مينمودم كه اي  دي

  . بزر هنرهاي زيبا داشته باشيم كا در پوهنتون كابل ما هم چون آن يك فاكولتة

ف اورا بار بار خواسته بودم، همان بود  ا و ل چون از دربار حضرت خداوند تقا

  . كه وقتيكه به كابل رفتم بعد از زحمات و تكاليف زياد بمرام خود كامياب شدم
  

  شكر خدا كه هرچه طلب كردم از خدا

لب خـــود كامـگار شـدم   بر منتهاي م

  » حاف«      

در شهر توسان و يونيورستي مذكور آمدم، ) م1982(زمانيكه دوباره در سال 

كريدت هايم را به سوية دوكتورا در اول حساب نكردند، مرا گفتند كه بايد اول دو 

  . را با اخذ نمر معياري فاكولته بگيرم GRE & Subject Examامتحان 

اگرچه تا انداز آماد گرفتن امتحان بودم ولي جهت احتيا يك كور را كه 

آماده گي به امتحان مذكور باشد گرفتم و تقريباً يك ماه دوام كرد اين كور يكي 

از مشكل ترين كورسهاي بود كه در زنده گي خوانده ام، ولي مفاد فوق العاده داشت 

كامياب شدم، نمراتم فوق العاده بلند نبود و در امتحانات مذكور بدون مشكالت زياد 

يس فاكولته برايم گفت كه به معيار فاكولته برابر مي باشم و البته يك آفرين هم  و ر

داد كه چون خارجي بودم آنهم برابر به امريكايي ها كه زبان مادري شان انگليسي و 

  . مدر آن زبان تحصيل كرده بودند خودرا مساوي به آنان قرار داده بود
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يكي از مضامينيكه به سوية دكتورا ميخوانديم عبارت از تاري تعليم و تربيه بود، 

سالها قبل در صنف سوم فاكولتة تعليم و تربيه طوريكه داستان آنرا درين مجموعه 

آورده ام در صنف استاد مجددي خوانده بودم و استاد اين مضمون بعضي فالسفه را 

ا ميكرد   . بود) A(تا شرح دهم درين مضمون نمره من  در داخل صنف از من تقا

بگيرم » آرينتل ستديز«من اصالً بعد از ماستري ميخواستم كه دكتوراي خود را در 

انستان شنا بود گرفتم در طول سمستر  وقتيكه يك كور را با دكتور آدمك كه اف

انستان در داخل صنف معلومات بدهم، در ختم  از من ميخواست كه راجع به اف

نميدانم چرا، تقريباً در تمام سمستر به همصنفان خود . داده بود) B(سمستر وي برايم 

ه كرده بودم، چون ديدم كه از آن فاكولته چيزي  به امر خود استاد مسايل خوب را ارا

نمي آموزم لذا خودرا به فاكولتة تعليم و تربيه با ماينر آرت تبديل كردم و ناچار بايد 

  . ر را مي گذشتاندمهمان دو امتحان بز

بدور دكتورا زحمت هاي زيادي كشيدم، من صاحب چهار فرزند كوچك و 

خانم اند مري داشتم و تهيه نفقه و اباته و اعاشه هم كار آساني نبود، همه به 

من فراگيري درو و كارهاي خانه بايد كار هم ميكردم و  مكتب ميرفتند، من 

  . ين زياد خودرا راجستر ميكردمهمان بود كه در هر سمستر به مضام

اتفاقاً در آن شهر يك مركزي را پيدا كردم كه مركز مذكور فلم گيري هاي 

تربيوي را انجام ميدادند و با تلويزيون تعليمي عربستان سعودي تواميت داشت، مرا به 

اطي مينمودم و هم طراحي و نقاشي، چونكه به زبان  يفه دادند، هم خ بسيار زودي و

آشنايي داشتم و خ عربي چون دري مي باشد تكليفي در آن نداشتم و بعضي عربي 

  . پروگرامها را خود مي نوشتم و فلمبرداري ميكردند

در وقت در خواني همصنفيهاي من زياده تر به مضامين تاري تعليم و تربيه و 

مضامين كه روانشناسي و ساينس را احتوا ميكردند مشكالت داشتند من در تاري 

تعليم و تربيه بيشتر از ديگران ميدانستم و با روانشناسي هم چندان مشكالت نداشتم 
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ولي در خصو ارزيابي و سته تستيك بدون زحمت كشي زياد نميتوانستم كامياب 

  . شوم

يكه خوانده بودم و دو سه مضمونيكه بعد از تكميل ماستري  در ختم كورسها

ه فق از نمر اعلي دو پاينت كمتر بود، خوانده بودم، اوس نمرات سه و هشت شد ك

ار  قبول ميشد چونكه نمرات بعد از سه و پن همه  محصالن درجه اولولي بازهم در ق

  . در جمله اعلي قبول ميگرديدند و بلندترين كه معيار آخري باشد چهار بود

در وقت محفل بزر فارغان متأسفانه نتوانستم اشترا نمايم، چونكه كار 

نام مرا خوانده بودند و دو روز بعد از آن محفل سند فراغت خود را از دفتر  داشتم و

در روزيكه از تيز خود دفا ميكردم يكي از روزهاي مشكل دور . بدست آوردم

دوكتورا بود، چونكه فاكولته معموالً اعالن ميكند كه در فالن روز فالن شخ از 

است من بسيار مشكالت نداشتم ولي  تيز خود دفا ميكند و ورود عالقمندان آزاد

سخت پريشان و مشو بودم تا مبادا مشكلي به پي آيد خصوصاً كه شنيده بودم 

ر و دفا تيز رد كرده بودند كه او بايد دوباره به  بعضي ها را در وقت لك

  . كارهاي مرور كند و بعداً آماده گي بگيرد

ر و دفا از تيز مرا به بيرون از اتاق رهنمايي كردند و گفتند كه  در ختم لك

» دكتور«در بيرون منتظر باشم بعد از تقريباً چهل پنجاه دقيقه پروفيسور آمد و مرا بنام 

اب كرد و تبريك گفت و آن اولين بار بود كه مرا باسم دكتور شناخت و بعد از  خ

  . »دكتور عنايت اهللا شهراني«آن شدم 
  

دا   ا ا  ا  ا      ا

جناب پرديس سوال شما را كه چه اشخا را در حيات خود مالقات كرده ام 

  . باين سوال به آساني جواب دادن مشكل است

علماي كرام كه استادان پوهنتون بودند در هر حالت و وقت از حضور آن 

حضرات در علم و دان في ياب ميشدم، در پوهنتون زنده ياد عالمه عبدالحي 
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وان استاد عبداالحمد جاويد، روانشاد استاد رحيم الهام، جاويدان ياد حبيبي، شادر

استاد عبدالشكور رشاد، روانشاد پوهاند غالم حسن مجددي، زنده ياد استاد سيد 

بهاءالدين مجروح، پوهاند دكتور سرابي، پوهاند مير حسين شاه، استاد وفي اهللا سميعي، 

ادي، استاد دكتور محمد حيدر، داكتر عبداهللا استاد سمندر غورياني، استاد توريالي اعتم

واحدي، استاد شاه علي اكبر شهرستاني، استاد سيد سعدالدين هاشمي، استاد دكتور 

ي، استاد قيام الدين راعي برال و ده ها استاد  يفي، استاد حسين را عبدالواسع ل

كر اسماء شان به طوالت ميكشد   . دانشمند دانشگاه كه 

ر بشير هروي، در خار پوهنتو ، استاد علي اص ن عالمه استاد محمد اسمعيل مبل

استاد محمد عثمان صدقي، استاد روان فرهادي و يك تعداد ديگر بزرگان علم و 

وهشگران معاصر بود   . دان كه تأليفات شان ورد زبان دانشمندان و محققنن و پ

را در هر حالت از سياستمداران كه چندان با آنان محشور نبودم وزراي زيادي 

مالقات كرده ام، شهيد محمد هاشم ميوندوال را طوريكه گفتم در يك نشست در 

قصر صدارت ديده و با وي عكس دسته جمعي گرفتيم، زمانيكه كانفرانس صل 

ين، ) م1994(كويته را در  انستان داير نمود، استاد غالم علي آ ملل متحد بخاطر اف

تور محمد يوسف صدر اعظم سابق و دكتور استاد سيد شمس الدين مجروح و دك

ور خصوصي مجلس  عبدالصمد حامد را مالقات كردم، با دكتور محمد يوسف ب

انستان بسيار گريه كرد و سخت پريشان  طوالني كردم و او در قسمت وقايع ناگوار اف

انستان برسد، در همان وقت  ار اف بود و هر دو دعا كرديم كه خداوند به داد ملت بي

سند نبود در يكي از شبها با ب ا يكنفر به پي دكتور صمد حامد رفتيم، مجلس ما دل

من صحبت گفت كه اگر وي واقف ميبود  جنرال كتوازي صحبت نموديم، در 

اهرشاه كامياب شود، آن جنرال كتوازي را با  داوودخان نميتوانست در كودتا برعليه 

  . ساختند پروفيسور مجروح در پشاور ترور كردند و شهيد
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تا ا ا ا   اف ا  د  ا م ا    : م

تقريباً يك و نيم ماه بعد از كودتاي محمد داوود خان وي را در دفتر مالقات 

اهرشاه من به  كردم، مالقات من طوري بود كه بعد از كودتاي وي بمقابل محمد 

بدخشان رفتم، چون در زمستان سال پيشتر از آن حاجي رحمن قل خان، خان پامير با 

كابل آمده بودند، جهت اينكه در  فرزندان هنرمند عبدالملك و محمد اكبر در

نمايشگاه هنري شان فعال بودم و همكاري زياد نمودم آنان مرا به پامير يا بام دنيا 

نان  دعوت نمودند، چون در بدخشان بودم بناً رفتن به بام دنيا برايم آسانتر بود، هم

ا پسر خاله ام پروفيسور دكتور محمد نظيف شهراني جهت تكميل تيز دوكتورا ب

  . آنان رفت و آمد داشت و من با وي همسفر شدم

در وقت اقامتم در پامير به خواه حاجي رحمن قل خان از طرف پاميري ها 

يس دولت شده و كلمة  يك مكتوب مباركي براي سردار محمد داوود خان كه ر

را از نام حذف كرده بود نوشتم و با خود آن مكتوب را به كابل آوردم و » سردار«

ب را به محمد اكبر عضو ارشد وزارت خارجه تسليم نمودم تا براي محمد داوود مكتو

  . خان آنرا برساند

يس  تقريباً سه روز بعد از ار جمهوري براي پوهاند سيد سعدالدين هاشمي ر

فاكولتة تعليم و تربيه كه من آنجا استاد بودم طي تيلفوني گفته بودند كه عنايت اهللا 

يس دولت خواسته است، اين تيلفون قيامت كرد آوازه در افتاد كه  شهراني را ر

يس دولت خواسته شايد والي و شهراني را ر يس مقرر شود و من از مو ، وزير ويا ر

كامالً خبر بودم و ميدانستم بجز از همان مكتوب و چند سوال از حال و احوال مردم 

و مالقات او و من را تشكيل نخواهد داد   . پامير و بدخشان چيزي ديگري مو

يس دولت بود ديدم اورا يك  ياء كه خود مختار دفتر ر در ار كسي را بنام 

اهرشاه فح  سال قبل در خانة وكيل دايكندي اكبري ديده بودم و او برعليه 

د  ياء بر  ميگفت، در آن مجلس وكيل پنجاب هم بود و وي از بدگويي هاي 
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اهرشاه سخت در هرا شده بود، سالها بعد آن وكيل پنجاب را در اسالم آباد و 

  . وكيل دايكندي را در هيوارد كاليفورنيا مالقات نمودم

زمانيكه داخل دفتر محمد داوود خان شدم، خود را معرفي كردم مرا نشناخت، 

سس براي گفتم كه شما بخاطر مكتوب مردم قيرغيز پامير مرا خواسته ايد، داوود 

و را بياد آورد و شايد بدون ترديد چهل دقيقه راجع به پالن هاي  خان يكدم مو

بت نمود، از ميدان هاي طياره، از خود در بار ترقي پاميرات و عموم بدخشان صح

امنيت سرحدات، از معارف و ديگر مسايل به اكسنت دري كابل سخن ميگفت و 

ف ها و مرحمت ها  انستان را مي شناخته، در خاتمه براي من ل معلوم بود كه مردم اف

كرد و گفت كه درواز اين دفتر من برويت باز است هر وقت و زمان خواسته باشي بيا 

ته همان ديدار اولي و آخري من بود كه در امريكا بودم، خلقي هاي لعنتي اورا و الب

  . شهيد ساختند

بود كه ) 1030(همان روز وقتيكه به پوهنتون از دفتر خود مي آمدم، دفتر من اتاق 

استادان و رس و ديگران يكدم رجو كردند به آمدن و پر و پال زياد از مالقات 

يس جمهو ه كه ر داده بود من با اولين ر انستان و من آن ر و مؤسس جمهوريت اف

  . براي شان حكايه كردم
  

ا د ي  ا ا    : م 
يك داستان عجيبي در بازگشت از پامير بر من ر داد، من به تنهايي از پامير به 

خانة مان شهران مي آمدم در نوي جرم بدخشان شنيدم كه در آنجا خانة يك نوازنده 

شان بنام رجب محمد جوره زاده است، اورا با خود به شهران بردم و هفت مشهور بدخ

را ميخواند » داستان هاي حماسي توركستان«شب و هفت روز او داستانهاي گوراوغلي 

و من ثبت كست ميكردم، آن كار من نتيجة اعلي داد، برعالوه مقاله هاي زياد در بار 

انستان ميباشدگوراوغلي بلكه از آن كتابي ساختم كه اولي   . ن اثر گوراوغلي در اف
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لي جانب كابل روانه شدم، من  بعداً آمدم به في آباد و در في آباد بدون مع

بيخبر از آن بودم كه جناب تا محمد ورد والي بدخشان به تعقيبم اشخا را 

ف ساخته تا دستگير نمايند و بعد از آن تحقيق كند ويا محبو چون در شهر . مؤ

الن رسيدم برادرم در نهرين صاحب منصب عسكري بود بديدن او رفتم و در آن  ب

شب جنرال نظيم خان پكتياوال مرا به نان شب دعوت كرد و با او همصحبت شدم و 

من صحبت يكدم بيك فكر عجيبي رفت و . مرد بسيار مبار و بزرگوار بود در 

زمان مرا بخاطر برادرم كه  گفت كه نام شما عنايت اهللا شهراني است، گفتم بلي تا آن

  . يكي از صاحب منصبان بود مي شناخت واز سابقه ام نميدانست

جنرال صاحب نظيم گفت كه چند روز پي يك مكتوب از طرف والي بدخشان 

الن برسد آنرا  تا محمد ورد بدفتر من رسيده بود كه اگر عنايت اهللا شهراني به ب

يد و يا اينكه تحت الحف پس به بدخشان بفرستيد، گرفتار ويا خود تان تحقيق نما

چونكه او به پامير رفته بود و عالوه نمود كه امروز هم برايم تيلفون كرده بود كه از 

  . بدخشان فرار كرده و بايد دستگير كنم

من در حيرت فرو رفتم، اينك مملكت و اينست والي مملكت، من يك استاد 

  . پوهنتون حق ندارم به وطن خود بروم و آزاده گرد نمايم

جنرال نظيم خان اين مرد نجيب و شريف چندين كلمة ناسزا را حواله به تا 

يكه من به صحبت شما امشب رسيده ام، مرد  محمد ورد كرد و گفت كه تا جا

رم و عالم و دانشمند وطن مي باشيد و مكتوب و گفتار تا محمد ورد را برابر محت

بيك پول سياه ارز نميدهم، خوب شد كه شما استاد گرامي وطن را شناختم 

رم   . كامياب و سرفراز باشيد، هر خدمتي اگر داشته باشيد من حا

اشگاه برادرم جنرال صاحب نظيم به دريور خود امر كرد تا من و برادرم را به ب

برساند واين بود واقعة من با جنرال صاحب نظيم خان يا قهرمان وطن و والي بدخشان 

  . تا محمد ورد
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تا ا ا اف ا ا  اهر د  ا م ا    : م
اهرشاه را در ) م1994(در سال  ان محمود غازي و آصفي از اقارب محمد  سل

ان محمود غازي فرزند شاه محمود يكي از هوتل هاي اسالم آباد مالقات كردم، س ل

انستان سخن هاي زياد گفت و ارتبا من و  خان صدر اعظم از دردها و آالم مردم اف

او بعد از آن از طريق تيلفون زياد شد و او در ورجينيا حيات بسر ميبرد و من در انديانا، 

الح قديم مردم كا كفن «بل يكي از روزها صحبت بجايي رسد كه بگويم بازهم به اص

زنده باشد گفتم كه از اين رهبرهاي مجاهدين و مجاهدين به ستوه آمده » ك قديم

اهرشاه پسر كاكاي محمود غازي بود و البته وسعت نظر اورا معلوم  ام، با آنكه محمد 

كرده بودم و آزادانه مي توانستم سخن هاي خود را براي بگويم، گفتم كه بخاطريكه 

اهر شاه  مجاهد و طالب به مملكت رسوايي كرده اند از دل و جان به رفتن محمد 

انستان رفته زعامت را  خو مي باشم، اي كا كه صداي خود را بلند كند و به اف

  . دوباره بدست آورد

اهرشاه  انستان كامياب شدند  بدبختانه بعد از مدتي كه طالبها در اكثريت نقا اف

ه مضمون آنرا پروفيسور داكتر عبدالستار برايشان تبريكي مؤفقيت داد و ميگفتند ك

  . سيرت نوشته بود

چند سالي گذشت طالبها از ميان رفتند و حامد كرزي بهر راهيكه بود در اريكة 

قدرت تكيه كرد، تقريباً يكي دو ماه بعد در انديانا بودم كه يك تيلفون برايم آمد و 

اهر ميباشم و از ايتاليا صحبت مينم ايم، وي ميرويس فرزند گفت كه من ميرويس 

فاً يكبار به  اهرشاه بود، گفت كه پدرم اعليحضرت ميخواهد با شما ديدن كند و ل

يد تا شما را مالقات نمايند، يك روز تيلفون ديگر آمد و گفت كه من  ايتاليا بيا

اهر مي باشم و پدر كالنم ميخواهد شمارا ببيند في    . مص

انستا اهر در ميان مردم اف في  ن محبوبيت زياد داشت هر كسيكه به ايتاليا مص

رفته و آمد داشت از طرز رفتار او حكايه هاي خوب ميكردند، بعداً وقتيكه تكت طياره 
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را گرفتم برايم تيلفون نمود و وقت رفتن و تقسيم اوقات را گرفت و در ميدان طياره 

و گفت فردا به روم مرا برداشت و راساً بيك هوتلي كه قبالً ريزرف كرده بود برد 

اهر شاه ميبرد، در هوتل فرداي آنروز بوقت چاي  ساعت چند مي آيد و مرا بحضور 

محمد اكبر خان اندخويي دوست ديرين خود را مالقات كردم كه او هم بنابر دعوت 

  . اهرشاه رفته بود

اهر چند دقيقه بعد پيدا  في  اهر را ديديم و مص هردويمان در هوتل ميرويس 

اهرشاه برد، امنيت بسيار قوي گرفته بودند از يك كيلومتر شد و ما  هر دو را بحضور 

انستان سر را زيگ زا با كانكريت هاي بزر ساخته  دورتر از خانه پادشاه اف

اهرشاه رفتيم يك  بودند كه هي موتر نتواند مستقيم حركت نمايد، بداخل خانة 

اهر شاه  رين هم منتظر تشريف آوري  ان محمود تعداد حا بودند، در جمله سل

  . غازي نيز تشريف داشت

اهرشاه  جمله منتظرين در سالون خانة نشينمن پادشاه ش نفر بوديم اعليحضرت 

اهر تشريف آورد و در جاي خود در صدر مجلس نشست في    . به كمك مص

ان محمود غازي چه گفته بودم، اين  اهرشاه به سل در يادم بود كه در بار 

ان محمود غازي بي توقف همان گفتة مرا كه به اعليحضرت عالقمند نمي باشم  سل

ولي حاال از مجبوري عالقمند رفتن او مي باشم ياد آور شد، اين گفته جناب محمود 

غازي مرا خيلي مشو و پريشان ساخت، هرچه باشد حياء حضور در مقابل يك 

  . ا راحتي نيايدپادشاهيكه چهل سال در ر بوده مشكل بود كه برايم ن

ما دو نفر محمد اكبر اندخويي و من احسا كرديم كه اصالً مهمان ما هستيم و 

اعليحضرت بروي يك غر و هدف مارا خواسته است، اعليحضرت با محمد اكبر 

ريف و قد و قامت پهلواني داشت يك دو كلمه جهت  اندخويي كه شخ بسيار 

  . خود را چه كردي شوخي و خنده صحبت كرد و گفت كاله بزكشي
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انستان از ما سوال كرد و عكس العمل مردم شمال را  سس از رفتن خود به اف

نت تان به صفحات شمال هي  پرسيد من يك شكايت كوچكي كردم كه بوقت سل

كاوت كه بياد  و را برايم كشيد و آفرين به  اهرشاه چندين مو كاري نكرديد، 

انستان مردم قبول خواهند داشت و گفت، در خاتمه ما گفتيم ك ه رفتن شما را در اف

و را تأييد كرد و از جنرال دوستم پرسيد و  ان محمود غازي نيز مو كرد و سل

  . طرفداري اورا نيز از اندخويي پر و پال كرد و جواب بسيار خوب و مثبت شنيد

انستان و از عكس العمل مردم در آنجا  اطمينان و اما بعد ازين كه رفتن را به اف

حاصل كرد و دانست كه صفحات شمال و مردم آن نظر به طالب و مجاهد با وي 

وعات سياسي نيمه خاتمه يافت   . مخالفت ندارند تا اينجا مو

پادشاه معمر و هوشيار بعداً سخنان را مستقيماً با من آغاز نمود و گفت كه 

ف ميكنيد و من تنها شنيده ام در تاري معلومات زياد داري، البته من گفتم كه ش ما ل

عالقمند مي باشم، اتفاقاً چند ماه پيشتر از مجلس ما دكتور سحر مهجور سخنگوي 

انستان تأليف مرا كه در  رب المثلهاي دري اف اتحادية هنرمندان يك نسخه كتاب 

ا رسيده بود آنرا طور تحفه به اعليحضرت داده و عكس اورا در حال  سويدن ب

  . كاپي آن عكس را برايم فرستاده بود خواندن برداشته و

عيف مينمود البته صحتمند و دما وي كامالً بجا و  اهرشاه كه جسماً  محمد 

  . سخنان متين و پر معني و به تاري وارد بود

انستان اگر بتواني اند  اولين سوال او اين بود، راجع به تاري تاجيك ها در اف

ي بودن و نفو و زبان  روشنايي بانداز، كه ريشة آنان در كجا منتهي ميشود، از آريا

من گفتار سواالت  دري و از اين قبيل سخنها سخن زياد گفتم و او بجز گاهگاهي 

  . چرا و در كجا هي حرفي ديگر نميگفت و اعضاي مجلس همه گو فرا ميدادند

سس به سوال ديگري پرداخته و آن عبارت از منشأ مردم هزاره بود، براي گفتم 

ول ميباشند و از طوايف و بقاياي شاهان  كه برخي از مردم هزاره تور برخي ديگر م
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انستان چون كوشانيان، يفتليان و كابل شاهان و شارهاي باميان، غور و  بسيار قديم اف

اهرشاه كامالً تصديق كرد  سيستان مي باشند و مردمان قديم انستان هستند، محمد  اف

  . و فرمود كه او هم به همان عقيده است

ل و نسب مردم صبعد از گفت و شنود در خصو تاجيك و هزاره در قسمت ا

  . پشتون پرس بعمل آورد، سوال پادشاه را چنين جواب دادم

ر يك تعداد پشتون ها درين اواخر دربار پشتون ها زياد نوشته شده است، اوالً ب

اد آريايي مي باشند انتقاد دارم و توافق ندارم، اتفاقاً در آن روزها  كه ميگويند همه از ن

انستان«كتاب من به عنوان  ة اقوام در اف ا رسيده بود و گفتم كه گروه » تاريخ ب

 غلزايي ها شاخه يي از تور مي باشند، اعليحضرت با توافق سر جنبانيد، اين گروه

سالهاي زيادي مي باشد كه به پشتو سخن مي گويند، غلجايي هايي را تا كنون داريم 

ر غلجايي ها به  ه در ايران در حال حا كه بزبان توركي صحبت مي نمايند و چنان

  . همان توركي قديم خود صحبت مي نمايند

گفتم كه يك گرو ديگري از پشتون ها خاصتاً در اطراف كوه سليمان و شايد 

يل باشند و تاري آن نه تنها بنام قوم  هم در بعضي حص غورات از قوم بني اسرا

به نوشتة شير » تواري خورشيد جهان«گمشده در نشرات آورده شده بلكه كتاب 

محمد ابراهيم زايي مؤيد گفتار ماست و گفتم كه جناب شما اعليحضرت شايد به 

ه شايد اصالت هندي داشته باشند و همين قوم ارتبا داشته باشيد، سوم مردم پشتون ك

امير سبكتگين همه صحفات مشرقي وطن مان را به اسالم دعوت كرد كه امكان دارد 

ارتباطي به اقوام پشتون ملتان هم داشته باشند و يا اينكه بعداً بزير تأثير پشتون هاي 

  . ديگر آمده و پشتون شده باشند

طر پير بزرگوار حضرت در قسمت فورمولي ها عر نمودم كه آنان بخا

اد تور هستند )رح(روحاني يدند و اصالً از تبت و از ن . كه پشتون بودند به پشتو گرا
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مابقي پشتون هاي وزير و مسعود در اصل تاجيك اند و تعداد زياد مردم  در اثر 

  . همجواري پشتون ها به اثر تما پشتون شده اند

اهرشاه با من بسيار طوالني شد و كامالً معلوم ميشد  صحبت اعليحضرت محمد 

كه شخ دانا و پر معلومات ميباشد، همه گفتار مرا از او ل تا به آخر دقيقاً گو كرد 

و طوريكه هويداست سياستمداران الفا مخصو جهت جلب و طرفدار ساختن 

كه در چهل سال پادشاهي خود جالبتر  دارند، و از روي قاعد سياسيون تشويقاً فرمود

س و گو فرا دادني بود   . ازين گفت و شنود بخاطر ندارم و حقيقتاً گفتارتان دل

البته تشكر نمودم و دانستم كه مرا ميخواهد خوشنود و تشويق نمايد، در ختم 

اهر  في  اهرشاه به مص گفتار يك تعداد عكس ها گرفتيم و شخ اعليحضرت 

اي شهراني و اندخويي را امشب از جانب من به بهترين رستوانت شهر فرمود كه آق

ان محمود غازي  دعوت نان كنيد، داستان عجيبي در رستورانت ر داد، من مقابل سل

اهرشاه بعد از يكنفر از سمت محمود غازي قرار  منشسته بود سكرتر خا محمد 

اهر نشسته بود، صحبت ما في  تيلفون استاد سيرت با  را داشت و در كنار من مص

محمود غازي اندكي اخالل وارد كرد و بعد از ختم آن صحبت سكرتر پادشاه ر به 

يد كه غلزايي ها  جانب من كرد و به بسيار عصبانيت و قهر پرسيد كه شما وقتيكه ميگو

فاً دليل بياوريد، حتي اگر يك دليل بياوريد من ميدانم از دل خود  تور ميباشند، ل

و كامالً نگفته ا يد، اين كلمات را بسيار قهر آلود گفت و فكر ميكرد كه يك مو

غل و بي سند است و شايد هم او خود غلزايي ميبود و سخت به پشتون بودن مي 

  . نازيد

براي من كه معلم و پروفيسور سابقه دار بودم و هزاران شاگرد را در داده ام، 

ي بود به بسيار عالقه اسناد س و دل و داليل زياد بخدمت عر نمودم، از  مو

كتاب حدود العالم، از تحقيقات گسترد دكتور جاويد و غيره بح كردم وقتيكه 

اهر از من خواه نمود از قبرغة بر ايتاليا بخورم ميخواستم چيزي  في  جناب مص
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نميدانم . ديگري به جناب سكرتر بگويم ديدم كه نان ناخورده از مجلس برآمده بود

قوم و قبيله از هم چه تفاوت دارند، همه انسانها از يك جوهر مي باشند تفاوت  كه

نگاه انساني و نه از نظر اسالمي، قابل  از دادن و برتري شمردن قبايل از يكديگر نه

و منفور است، آمده است كه   : پذير است يك مو
  

  پشت نـام پدر چه ميگردي

  پدر خوي شو اگر مردي
  

ن سياست هي وقت براي من آرامي نمي آورد، صحبت با علماء مالقات با بزرگا

  . و دانشمندان و هنرمندان دايم مرا جانب خود مي كشاند
  

ا دا ت ا ر ا  ر  ا   :  

در وقت كاميابي مجاهدين باري از اسالم آباد جانب كابل  ميشدم، برهان الدين 

يس جمهور شده بود و پي از آن حضرت صاحب ت اهللا مجددي براي  رباني ر صب

  . مدت كوتاهي رياست جمهوري را به پي ميبرد

اني در استانبول  رباني مرا بدفتر خواست و برايم گفت كه منحي قونسل اف

در حين گفتار بوديم كه يك نفر قندهاري داخل دفتر . مقرر كرده است و بايد بروم

شد و مجلس رباني و مرا مختل گردانيد و تقريباً ده امر فوق العاده را از رباني تحريري 

ود عراي مختلفه را بيرون ميكرد و به هر بدست آورد، آن شخ از كيسه هاي خ

يس جمهور چقدر وقت  يك امر تحريري ميگرفت، من حيران ماندم كه يك ر

ايع مي سازد   . خوي را با اجراي اين نو كارهاي كوچك 

از وزير خارجه وقت داكتر نجيب اهللا لفرايي بايد مكتوبي بدست مي آوردم، در 

ري بداخل دفتر در حين صحبت ما داخل شد و حال گفتگو بوديم كه شخصي بنام چك

چهار امر فوق العاده از وزير را بدست آورد اين چهار عريضه بخاطر تقرر 

انستان  خويشاوندان منحي قونسل و كاتب و هر چيز ديگر در سفارت هاي اف
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ور مثال خواهرزاد من  بخار بود، اين به تعجب من افزود وي ميگفت كه اين ب

قونسل در كويته بسازيد و قس علي هذا، وزير خارجه بدون سوال بزير است، معاون 

  . عريضه تقرر وي را مي نوشت

از دفتر وزير خارجه بيرون شدم شخ مرا گفت هاي آقاي شهراني سالم، من 

اورا نشناختم اندكي دهليز تاريك بود وي فرمود كه مرا نشناختي، من كرزي هستم، 

پرساني كرد و فرمود كه بيا بداخل دفترم، چون بدفتر  واقعاً بسيار با حرارت با من

  . داخل شدم دانستم كه وي معاون وزارت خارجه يا معين مي باشد

براستي اين شخ پي آمد نهايت دوستانه و صميمي نشان داد و گفت كه چون 

از امريكا آمدي بنشين كه يك قهو امريكايي برايت تهيه بدارم، مالزم قهوه و بسكيت 

رد من آن را از نزديك نمي شناختم و او مرا بخوبي مي شناخت، همين حامد آو

يس جمهور بود در آن وقت منحي معاون وزارت خارجه كار ميكرد،  كرزي كه ر

بعدها دانستم كه با برادرم آشنايي داشت و در زمان رياست جمهوري او برادرم را 

انستان در بمقامات عالي مقرر كرده بود، وقتيكه دوباره به اس الم آباد رفتم سفير اف

اسالم آباد شخصي بنام  روشن بود و او بمن گفت كه رباني مرا از قونسلگري اسالم 

  . آباد پي از اينكه بكار شرو نمايم برطرف كرده است و هردو در خنده شديم

از هنرمندان كه شايد همة ايشان را ديده و مالقات كرده ايد چه ! استاد عزيز

  داريد خاطرات 
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دا رم ا ه ا    : ا
برادر دانشمند و هنرمند گرامي استاد پرديس عزيز، از بزرگان هنر خاطرات زياد 

  . است، چونكه زياده تر اوقات زنده گي من را معرفي ايشان در بر ميگيرد

پروفيسور غالم محمد ميمنگي را همه ميدانند كه اساسگذار مكتب صنايع نفيسه 

در كابل است، راجع به وي يك كتاب نوشته ام، دو بار چا شده است، ده ها مقاله 

نوشته كرده ام همه چا شده است، جمله اقارب اورا مالقات نمودم زيرا او بود كه 

بار اول ارز داد و نقاشان و هيكل تراشان را نام هنر و هنرمند را در مملكت ما براي 

مقام و جاي بخشيد و در نصاب تعليمي معارف هنر و آرت و كار دستي را معمول 

  . گردانيد

فور برشنا را بارها مالقات كرده ام و او استاد من است  استاد استادان عبدال

سيار عالقمند بودم زمانيكه در فاكولته استاد من بود چون من در نقاشي و تاري هنر ب

واند شهرت نقاشي يافته بودم بروز امتحان بايد هركسي رسمي كشيده و سوال 

من جواب را فوق العاده و مكمل نوشتم و يك تابلوي . تحريري را نيز جواب ميگفت

بسيار زيبا را نيز در پارچة عليحده رسامي كردم، قريب بود كه آنرا به استاد برشنا تسليم 

دست از عقب رسيد و پارچه نقاشي ام را ربود، فهميدم كه يكي از كنم يكدم يك 

همصنفي هايم است و از تر اينكه محروم امتحان نگردد خود را بخاموشي زدم، 

باشد » دورنما«ناگزير چون وقت داشتم در چند دقيقة ديگر يك منظر كه نمايانگر 

مصنفي من كه يكي از تنبور رسم و به استاد تسليم نمودم طبعاً استاد برشنا از نقل ه

  . نوازان اليق بود چيزي ندانست و براي من نمر صد و آفرين داد

يفه ا مشاوريت در وزارت معارف بود و  زمانيكه استاد برشنا معلم مان بود و

مير نجم الدين خان انصاري همدفتر بودند، يكي از روزها كه بديدن استاد برشنا 

ي استاد را ديدم و وي از انسان هاي عجيبي بود كه رفتم خو گويي ها و خو طبع

يد   . براستي مثل مادر دهر ديگر نخواهد زا
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روزي استاد برشنا مرا گفت كه چون ميخواهد من كامالً نقا شوم مرا در مكتب 

وزم، روز اول استاد ـا از وي نقاشي را بيامـرستاد تـاد غو الدين فـزد استـصنايع ن

و نقاشي را عملي و نظري غو الدين بصورت عا دي با من رفتار كرد و چند مو

نشان داد، چون روز ديگر رفتم كارهاي مرا ديد گفت برايت همينقدر ميگويم كه 

يس اتحادية نقاشان شده بودم استاد غو الدين  انستان ر ديگر نيايي، بعدها كه در اف

  . برايم احترام زياد ميكرد

اد و من ر داده بود و استاد امريكايي با وزير يك واقعة ديگري را كه بين است

بوعات در تما شد كه قب وان مكمل استاد ـودم سـرده بـرير كـايي تحـالً در جـم

غو الدين خان را در شهر يونين سيتي كه از زبان شنيده بودم بعد از مرگ در 

  . جريد اميد به نشر رسانيدم

استاد خير محمد ياري از نخبگان وطن و مرد بسيار بشا و داراي قلم آزاد بود، 

طبع شعري داشت عاشق پيشه بود، با يك نفر امريكايي بخانه ا رفتم و تابلوهاي 

زيادي را از استاد به آن امريكايي فروختم، فكر ميكنم كه در استعداد و قلم ازاد در 

مار مي ايد، استاد ياري پدر خانم استاد محمد نقاشي از جملة اولين هنرمندان بش

همايون اعتمادي است او شخ سخت مهربان و خليق و خو صحبت بود، خاطره 

هاي زيادي از استادان هنر خاصتاً از استاد برشنا داشت و استاد برشنا را استاد استادان 

  . ميدانست

ايي با اين استاد عاليجاه از طريق استا د شبنم آشنا شدم، هر استاد خير محمد ع

وقت و ناوقت بخانه ا ميرفتم از من بسيار توصيف ميكرد و ميخواست من شاگرد 

نقاشيي باشم، مرد مهربان و نقا بزر بود چون نفس تنگي داشت داكتر ها 

رر دارد، از آن سبب بيني خودرا به  براي گفته بودند كه بوي رنگ روغني براي 

انده بود و آن  نل را در بيرون كلكين خانه ميبرد تا از بيرون هواي آزاد را يك نل چس
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يت ننمايد، اي كه چه انسان شريف و  تنفس نمايد و بوقت نقاشي بوي رنگ وي را ا

  . مهرباني بود

در خانة استاد كريمشاه خان در بي بي ماهرو رفتم و يك خانم امريكايي را با 

زار، ارام، عاجز و كم سخن بود تابلو هاي خود برده بودم آن مرد فرشتة زمانه بود بي آ

زياد را به آن امريكايي فروختم، تابلوهاي بسيار ارزان بود و من هم يك تابلوي 

  . را خريداري نمودم

مادام سيمون شكور ولي از اهل فرانسه و خانم سناتور شكور ولي بود خانم 

 داشت مرا دايم سيمون شكور گاهگاهي مرا بخانه ا دعوت ميكرد، ستديوي بزر

اب ميكرد و انگشت هاي مرا بسيار معاينه ميكرد و توصيف مينمود، يگانه دو  فرزند خ

استاديكه ستديو داشتند و بمانند نقا هاي خار در ستديوي خود كار ميكردند و 

متوجه فرو تابلوها نبودند، يكي استاد برشنا و دوم مادام شكور بود، چونكه هردو 

ع اقتصادي شان بسيار خوب بود، من شاهد بودم كه  خار ديده و از جانب ديگر و

يك روز در ستديوي مادام شكور ولي چند شخ از خارجي ها آمده و تابلوهاي 

  . زيادي را خريداري كردند

ر وارسته، فرهيخته، اديب و شاعر كه نقا زاستاد يوسف كهزاد اين مرد ب

گاهي هم در خانه نقاشي ميكرد، بياد دارم مسلكي بود گاهي تابلوهاي را در دفتر و 

روزي را كه مؤر شهير استاد احمد علي كهزاد برادر بزر استاد يوسف كهزاد، در 

دفتر كار استاد يوسف كهزاد آمد و من هم آنجا بودم براي استاد گفت كه اي كا 

و  كسي باشد كه پورتريت مرا نقاشي نمايند، استاد يوسف كهزاد به نزاكت مو

رسيد و گفت كدام عكست نزدت وجود دارد يا ني، كهزاد مؤر گفت بلي از بكس 

عه عكس سياه و سفيد را به استاد يوسف كهزاد تقديم كرد، گويا در  خود يك ق

  . عين وقت دو كهزاد بزر را مالقات نمودم
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انستان در توركمنستان همسفر  با استاد يوسف كهزاد من در جمع هنرمندان اف

جناب استاد شبنم، غالم جيالني روحاني، استاد غالم علي اميد، غالم رباني،  بودم كه

  . استاد غو الدين و خانم نجيبه غوثي نيز تشريف داشتند

با استاد غالم محي الدين شبنم كم از كم سي سال ارتبا داشتم، در سال 

شرقي،  هردوي ما سفر مشتر داشتيم از تاشكند به مسكو، پولند، آلمان) م1971(

اريا، توركيه و ايران ديدن كرديم و اقامت ما در  ، يوگوسالويا، بل آلمان غربي، اتري

  . آلمان غرب بود

بوعات ميديدم و او با من بزبان توركي  استاد غالم علي اميد را بارها در م

اوزبيكي صحبت مينمود و شادروان اميد خواهرزاد پروفيسور غالم محمد ميمنگي 

  . ميباشد

در صنف دوازده هم ) م1961(اد شاكر سامي را زماني شناختم كه در سال است

معلم من در دارالمعلمين كابل بود و مرد بسيار پريشان حال و البته زنده گي پرماجرايي 

ري كرده بود، وي خورد سال بود كه پدر جنرال محمود سامي را نادرشاه خان  را س

  . اعدام كرد

فها استاد محمد سعيد مشعل كه س ناتور واليت هرات هم بود، براي اين نگارنده ل

كرده است و حتي زمانيكه در هرات خانه نشين بود در امريكا برايم نامه هاي پر از 

ف و محبت مي فرستاد، در كتاب خشك و تر استاد مشعل چندين مضمون نوشته و  ل

ا رسانيده بودم، بعد از وفات تمام نشرات خارجي از معلومات من در باره ا  ب

  . استفاده ميكردند

ف سلجوقي را زماني مالقات كردم كه فرزند هنرمند  استاد مولوي عبدالر

استاد ارشد بهزاد سلجوقي شاگرد من در روانشناسي بود و شبي مرا در گردنة با باال 

  . در خانه شان دعوت كردند و بسيار سخن ها در خصو تاري سلجوقيها گفتيم

www.enayatshahrani.com



 207......               ...............................................................مردي بر سكوي هنر و فرهنگ ابر 

ي بنام محمد جان خان كه معلم رسم مكتب انصاري بود، در يك استاد نقاش

عه عكس خود را برايم دادو گفت كه اين  مكتب مذكور با او مصاحبه كردم يك ق

عه عكس را بخاطري در كيسة خود حف مي نمودم كه اگر اتفاقاً موتري مرا زد و  ق

يعني از روي  بشكلي از اشكال در خار خانه بميرم مرا بشناسند كه كي مي باشم،

ا رسيد همه  انستان ب عكس شناسايي نمايند بدبختانه زمانيكه كتاب هنر در اف

و را از  ا نرسيده بود، مو ا رسيده و از وي ب عكس هاي هنرمندان در كتاب ب

  . چا كننده گان جويا شدم، گفتند نميدانيم

در دفتر رهنماي  مير سكندر شاه حيدري را زماني مالقات كردم كه بعد از تقاعد

  . معامالت كار ميكرد و مرد بسيار محترم بود

عبدالعزيز گندمي يكي از دوستانم بود و شبنم و من در خانة شان رفت و آمد 

رورت به معرفي نميدانم زيرا كه او شهر افاق  يا را  يل ر داشتيم، استاد محمد اسرا

  . است و او و من دوستان ديرين چون برادر مي باشيم

بوعات و هنر دو بار با من در كورسهاي اس تاد سيد مقد نگاه از بزرگان م

كوتاه مدت هم در بود و من در سوان شان آنرا تحرير نموده ام كه به استعداد و نام 

  . نامي او افتخار مي نمايم

با فت محمد صنعتگر بارها ديده ام تابلويي را كه برايم داده بود و بنام اثر 

ا برسانم استاد برشنا آنرا رد كرد و گفت كه غل فهمي شده و كار اصالً از ماستر  ب

  . عبدالعزيز بوده است

. حاجي محمد اسحق خان را در مكتب نادريه مالقات كرده ام، مرد مباركي بود

محمد علي دستگير زاده را قبال ًديده بودم و او با بايسكل سفر طوالني در خار انجام 

ي داشت، بعدها در فاكولتة تعليم و تربيه شامل شد، كارهاي داده است و نفس تنگ

  . زغاليي خارجيان را بسيار جلب ميكرد

  . محمد رحيم شرف را ديده بودم و صحبت زياد نكرده ام
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عبدالحسين رشيدي را در فاكولتة طب مالقات كردم، مرد معزز و مهربان بود با 

كم شناسايي و ارتبا داشت، محمد استادان عظيم ابكم و محمد سرور فرزند عزيز اب

ذيرفت، يك سال  عظيم ابكم را طوري خيالي برايم سكي كرد ولي استاد برشنا آنرا ن

بعد از مالقات من با رشيدي در تصادم موتر در راه قندهار وفات نمود، خداوند اورا 

  . غريق رحمت خود سازد

ة ابن استاد محمد اسحق بديعي استاد من در مكتب م سينا بود خاطره هاي توس

و كوچك از وي است، خداوند غريق رحمت گرداند در ايران بدار بقا  درخو

  . شتافت، مرد بزرگي بود بمانند يك پدر مهربان با شاگردان رفتار مينمود

ف منزوي و خير محمد آرام، گل محمد هنرجو مالقات هاي كم انجام  با عبدالر

  . داده ام و خاطرات زياد ندارم

استاد قربان علي عزيزي بارها ديده ام و با شخصيت بزرگوار وطن استاد دكتور با 

يس پوهنتون كابل در شيوه كي بخانه ا رفته ام و خداوند غريق  محمد حيدر ر

رحمت نمايد بارها با وي ديدار كرده ام و يكي از روزها اورا بخواه يك خانم 

  . م و يك مصاحبة طوالني با وي انجام دادبخانه ا برد» دانا هام وال«امريكايي بنام 

عبدالعزيز طرزي فرزند محمود طرزي را در رياست گرزندوي و خانه ا 

مالقات كرده ام، او در تركيه نشو و نما يافته و به دري اكسنت داشت، مرد مهربان، 

  . بزرگوار و بزر بود

استاد حفي اهللا وفا و اسداهللا صافي را بارها ديده و مالقات كرده ام و حفي اهللا 

وفا بعد از بازگشت از جرمني بوقت حكومت هاي كمونستي كابل از مظالم هيتلر 

ه داشت   . حكايات زياد را برايم ارا

فور خان كه هيكل ترا معروف و از جملة اولين فارغان مكتب  استاد عبدال

شاگرد ماستر دين هندوستان بود بياد دارم كه وي را بارها ديده بودم و  صنايع و

مان و كابل بيادگار گذاشته و مجسمه هاي  مجسمه ها و هيكل هاي زيادي را در پ

www.enayatshahrani.com



 209......               ...............................................................مردي بر سكوي هنر و فرهنگ ابر 

پار هرات را نيز همين بزرگوار ساخته است، باري كه ميخواستم با او در وزارت 

اره يك روز پي بدا ر بقا شتافته بود و دوستان اورا زراعت مصاحبه انجام دهم بي

عه عكس اورا از دفتر بدستر من  رده بودند، يكي از همكاران يك ق بخا س

  . گذاشت كه در همه نوشته هايم از آن كار ميگيرم

هـد خيـل، في محمـيحعبداهللا ن ري، ـايت اهللا مشتـر، عنـرزاده، غالم قادر س

مير عبدالرحمن صديقيان، محمد عزيز خان و  شمس الدين پيرزاده، نصرت اهللا فرهمند،

هردو جان محمد خان را مالقات كرده ام، يكي از آن جان محمد خان را در ليسة 

بـديگ دم وانصاري ديده بو اد خليلي را با ـه پورتريت استـوعات كـر را در وزارت م

ه گذاري ترسيم كرده بود   . نق

زي، رباني خان دوست هاي من محمد اسحق نوري، خواني خان، عبدالواسع اچك

بودند، رباني خان در سفر توركمنستان با من همراه بود و عبدالواسع اچكزي را در 

يفة استادي در نقاشي داده بودم كه بدبختانه در يك اكسيدنت  فاكولتة هنرهاي زيبا و

موتر نيمه جان اورا بفرانسه بردند تا صحت يابد، البته در آن وقت صحت ياب شد ولي 

  . بعدها در آنجا وفات يافت

انستان همه اورا مي شناختند، استاد شبنم مرا وادار  بوعات اف سيد جالل آغا در م

بوعات ترتيب دهم، شبنم و من  كرده بود كه يك نماي نقاشي را در تاالر وزارت م

مصروف آويختن تابلوها بديوار سالون بوديم كه مرا كسي نسبت كاري خواست بعد 

دو باره آمدم استاد شبنم گفت كه سيد جالل آغا تابلوهاي مرا به لگد زده از اينكه 

هار نكرده بود، زمانيكه سيد جالل آغا متقاعد شد من آمر فاكولتة  ومقصد را ا

يفه  يفه تشريف آورد، براي احترامانه و هنرهاي زيبا بودم و وي جهت گرفتن و

س اين بود كه استاد شبنم هم با او د ر فاكولته تدريس ميكردند و استاد شبنم دادم دل

بوعات را بياد داشت و گفتيم كه بايد فرامو كنيم، خداوند اورا غريق  واقعة م

رحمت كند در لندن وفات يافت، در آن وقتيكه تابلوهاي مرا بي ارز خواند من 
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ر بشير  خورد سال بودم و مأيو شده بودم و اما يك روز بعد از آن استاد علي اص

ا ه روي مرا بسيار تشويق نمود و در باره ام در مجله نوشتة بسيار پر ارز خود را ب

  . رسانيد

با استاد فر افندي تنها دوبار مالقات كردم وي اكسنت بسيار قوي داشت، اصالً 

از توركيه بود قامت كامالً خميده شده بود و بسيار پير بود، الغري و بسيار مهربان و 

انان را فكر ميكرد كه آنان فرزند او هستند، وي پن صفحة تاي شيرين زبان و جو

شد سوان خود را به من داده بود كه در بسياري منابع از آن استفاده گرديد و بار اول 

ا رسانيده بودم، وي از پر بركت ترين شخصيت  بوعات ب آن سوان را من در م

انستان و استاد قاطبة هنرمندان موسيقي و    . نقاشي مي باشدهاي اف

ي بود، بار بار اورا مالقات  دكتور عبدالرحيم نوين كه كارتونست و دكتور نسا

بوعات بود دو كتاب  من بايد چا ميشد و او » امثال و حكم«كرده ام، وقتيكه وزير م

مانع چا شدن تخل من گرديد، چونكه محمد داودد خان امر كرده بود كه بايد 

  . ي نباشد، من اورا قانع ساختم و امر چا را دادتخل ها بنام قوم و جا

خاطرات دو . عبدالخالق قيوم زاده و عبداهللا امين را نيز ديده و مالقات كرده ام

استاد بزر نقاشي، شادروان استاد عبداهللا شهنواز و استاد همايون اعتمادي، استاد 

كابل معلم ما بود، شهنواز يا فرشتة آسماني براي يك مدت كوتاهي در دارالمعلمين 

وي با حامد محمود و عبدالصمد خان خويشاوندي نزديك دارد، از فاميل هاي معزز 

انستان است   . اف

هاي زيادي از زبان آن  ا بسيار زياد مي شناختم و داستاناستاد همايون اعتمادي ر

در بزرگوار در بار شعرا، علماء و اداره چيان شنيده ام، پي از اينكه آن بزگروار 

كاليفورنيا وفات نمايد بزيارت رفتم و از سخن گفتن مانده بود، بعد از ديدار من 

  . خداوند اورا بسوي خود برد و انشاء هللا جاي را جنت خواهد ساخت
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ه داشتم كه در فاتحه  در قسمت استاد حسن نقا قبالً كلماتي چندي ارا

  . د كه از غنايم روزگار بودخوانيي شبنم و من اشترا ورزيده بوديم و وي را گفتن

چون خود تان نقا مي باشيد و عالقمندي به نقاشان داريد لذا ! پرديس عزيز

ه  ارتباطات خود را با نقاشان تا جايكه امكان داشت بصورت نهايت درجه مختصر ارا

و به درازا و مثنوي هفتاد من كاغذ  داشتم، و اگر در بار هنرمندان ديگر بنويسم مو

  . ميگردد

بايد بگويم كه هنرمندان موسيقي و تياتر را زياد مالقات كرده ام، خاطرات و 

انستان«ارتباطات خود را با آنان در كتاب هاي  صورتگران معاصر «، »ساز و آواز در اف

انستان بوعات و تياتر«، »اف يفي بزرگمرد م تأليف پوهاند دكتور » استاد عبدالرشيد ل

يفي و  يكه » دان تاري ساز تياترهنرمن«عبدالواسع ل تأليف خانم ماريا جان دارو تا جا

  . امكان داشته تحرير نموده ام
  

ا تا ا  ا رها  ت ه اب فاك د    : ا
استاد گرامي شهراني صاحب، تشكر از اينكه به سواالت من جواب داديد؛ فكر 

ميكنم كه ديگر شمارا بزحمت نساخته فق چند سوالي دارم كه مربو فاكولتة خود 

ماست كه در آن شما عالقمندي زياد داريد و ما هم بدون ترديد فاكولتة زيبا و دوست 

  . داشتني خود را از دل و جان دوست داريم

در بار استادان و شاگردان تان در فاكولتة هنرهاي زيبا چه نظر داريد ! استاد عزيز

  و به عبار ديگر آيا امكان دارد كه خاطرات تان را بشكل مختصر بيان بداريد 

اين سوال شما در بين همه سواالت ! برادر گرامي و ارجمند مرتضي پرديس

  . گذشته تان مشكل تر مي باشد

ه كورسهاي نقاشي و مجسمه بصورت رسمي بفاكولته ادبيات و علوم پي از اينك

بشري تعلق بيابد ارتبا من با جناب حيدرزاد و امان اهللا پارسا بسيار كم بود، چون در 

آن ايام و به گمانم كه پي از بوجود آمدن كورسها با هردو جهت مصاحبه و تما 
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و و سواال ت اينجانب بي نهايت كم عالقگي نشان گرفته بودم، امان اهللا پارسا به مو

من يك هنرمند هستم و با هر كس وقت خود را «داد و حتي بخاطر دارم كه گفت 

رور بود كه مرا كه جوان بيست و يك » ايع نمي كنم گويا آن بزرگوار به حدي م

ساله و صنف سوم فاكولته را طي كرده بودم اهميت نداد و شايد هم به اين فكر بود كه 

بوعات بايد مصاحبه نمايد، در حاليكه از هي يك آن بزرگوارهاي با  بزرگان م

بوعات اثري چون  انستان«م   . من باقي نماند» هنر در اف

اما حيدرزاد كه غالباً در مكتب صنايع معلم بود با اينجانب به بسيار مهرباني و 

مصاحبه هاي  عالقه مصاحبه انجام داده و به همه سواالت من جواب داد، كه نتيجة

انستان«هردويشان را در كتاب    . نوشته ام و رجو شود به كتاب مذكور» هنر در اف

زمانيكه به همت واالي استاد بزرگوار پروفيسور مير حسين شاه كورسهاي نقاشي 

و هيكل تراشي رسماً جزء فاكولتة ادبيات قرار داده شد جناب استاد حيدرزاد كه در 

  . هردو ارتبا بسيار خوبي داشتيم تدريس مقدمتر از من بود

وقتكيه هردو كور مذكور رسميت پيدا كرد، جناب استاد حيدرزاد و من در 

و امتحانات  بار تعداد كريدت ها و امتحانات كارهايي را انجام داديم، از جمله مو

كانكور را طوري فيصله نموديم كه بايد كسانيكه عالقمند فاكولتة هنرهاي زيبا بودند 

ايند، از كانكور عمومي پوهنتون معاف و و ميخواستند در آن فاكولته تحصيل نم

ري نمايند   . امتحان خا را در مسلك هنر س

ارتمنت نبودم و جناب استاد حيدرزاد آمر و من استاد بودم، چون پي  من آمر دي

از استادي در هنرهاي زيبا استاد فاكولتة تعليم و تربيه بودم از آن رو در بسي مسايل 

اشتم و سواالت تحليل اشكال كانكور عمومي را من تهيه كانكور و امتحانات آشنايي د

  . مينموديم و در بعضي موارد ديگر امتحانات نيز دخالت داشتم

بدبختانه در امتحان شمول كانكور فاكولتة هنرهاي زيبا در كنار جوانان با استعداد 

ويا فارغان مكتب صنايع كابل بعضي اشخا كه صاحبان قدرت بودند شامل ساخته 
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ند و من مخالف آن بودم، مثال زند آن بي بي زرلشت صبيه محمد داوودخان شد

انستان و يك تعداد ديگر از مربوطات آن فاميل شامل شدند و  مؤسس جمهوريت اف

ع استعداد هنري نداشتند، حتي از دختر داوود خان پرسيدم كه استاد برشنا  بصورت ق

مياب شدند و شامل شدند، منظور من از ولي كا. را ميشناسيد، نشناختند و قس علي هذا

آن دختر بدگويي نمي باشد آن دختر معصوم توس نابكاران خلقي شهيد شد، ولي او 

مي توانست در هر مملكت خار تحصيل نمايد زيرا پدر دارايي زيادي داشت و 

حتي تمام دارايي كاكاي پدر سردار محمد هاشم خان به او و برادر محمد نعيم 

را رسيده بود و بايد آغاز و اسا فاكولته را بصورت صادقانه در مسلك خان بمي

مقد هنر تعقيب مينموديم و من در مقابل اين كار هي قدرت رد كردن را نداشتم و 

جناب استاد حيدرزاد بقرار شنيدگي به آن خانواده رفت و آمد زياد داشت و من 

فق از زبان ديگران كه صادق القول  نميتوانم بگويم كه من شاهد ارتباطات شان بودم،

  . بودند شنيده بودم

دو ديگر ما بخاطر تربيه جوانان با استعداد در هنر فاكولته را تأسيس كرده بوديم و 

بايد ما تفاوت كابلي و اطرافي و محمد زايي و غير محمد زايي را نمي كرديم و البته 

فاوت دادن ها در آن وقت هم نفرت شرافتمندانه بايد بگويم كه من از اين تبعيضها و ت

  . داشتم و حاال هم دارم

براي من كه استاد رسمي بودم و شخ مهم امتحان گيري بودم گفته شد كه 

بايد به كابلي ها زياده تر موقع داده شود و به اطرافيان چانس داده نشود من بسيار 

ودم يك اطرافي پريشان بودم و حتي روانم جريحه دار شده بود، زيرا از يك طرف خ

ذيرد كه جوانان با استعداد  بدخشاني بودم و از طرف ديگر وجدانم اين را نميتوانست ب

از راه هاي دور و اطراف آمده و صدها رن و تكليف و مصرف را قبول كرده و بكابل 

يم كه دليل ما اينسن ور آنان را دوباره به وطن شان بفرستيم و بگو ت كه =مي آيند چ

مي باشيد و بفرهنگ كابل آشنايي نداريد با آنكه در هنر استعداد عالي  شما اطرافي
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داشتند، درين باره از حضور استاد حيدرزاد سخت متأثر شدم و از گفتة شان رن بردم، 

اين قضيه چنان به وجدان من تأثير بد كرده بود كه سخت پريشان و ناقرار بودم و 

همين حالت بودم كه شام يكي از شبهاي وجدانم را نميتوانستم آرام نگاهدارم در 

روزهاي امتحان ارجمند گرامي جناب استاد عبدالكريم رحيمي به حالت پريشان نزدم 

و كامالً آگاهي داشتم، بفضل خداوند استاد رحيمي فعالً در  تشريف آورد و از مو

 آستراليا يك هنرمند معروف و شناخته شده بوده و تحصيالت خوي را نيز به سوية

انستان را در خصو هنر و فرهنگ شهرت داده است   . عاليتر بلند برده و نام اف

زمانيكه يكي از شاگردان هنرهاي زيبا برايم اطال داد كه سازمان جوانان يعني 

خذه و  محصالن خلقي ميخواهند استاد حيدرزاد، حامد نويد و نگارنده را بالترتيب م

و را رسانيدم تا مبادا خداي به قتل برسانند به اسر وقت به دو ا ستاد اول الذكر مو

  . ناخواسته به سرنوشت شوم گرفتار شوند

در امريكا منحي مهاجر بسر مي بردم هر هنرمنديكه در هر گوشة دنيا وفات 

مينمود در باره ا در دو جريد اميد و كاروان مي نوشتم و نميخواستم آنان بي نام و 

ين قبيل كارهاي هنري زياد انجام ميدادم، از پريشاني كه نشان بميرند، بهر صورت از ا

هنرمندان خداي ناخواسته بي نام و نشان نمانند در جمع آوري سوان هنرمندان 

اطي شدم و بنام پروفيسور غالم محمد ميمنگي  موسيقي، نقاشي، هيكل تراشي و خ

لده تحرير و در كتابي را نوشتم و در قسمت موسيقي نوازان و نقاشان كتاب هاي دو ج

وه و  اطان مجموعة كوچكي را ايجاد نمودم و در بار تاري هنر نيز پ بار خ

  . تحقيقات زياد انجام دادم

در پهلوي اين همه فعاليت ها بود كه يك تعداد زياد از هنرمندان و هنر دوستان از 

ا نمودند كه بايد يك اتحاديه را بنام  انستاناتحادية هنرمندان ا«اينجانب تقا بشكل » ف

يم و » سراسري« انستان كه آواره شده اند بتوانيم پيدا نما تأسيس نمايم تا هنرمندان اف

  . همكاري ها را دوام بدهيم
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بناً يك مجلس را مشتمل از هنرمندان، علماء و هنر شناسان و هنر دوستان در شهر 

مجلس استاد امان اهللا بود در آن ) عيسوي 2001(نيويار بر پا نموديم، غالباً در سال 

حيدرزاد را محترمانه دعوت نموديم، حيدر زاد تشريف آورد و بمجرد نشستن در 

كرسي معينه به تخريب مجلس و اخالل آن به شدت آغاز كرد، چون اهل مجلس 

ميخواستند كه از دل و جان بايد اتحاديه تشكيل گردد از آن سبب هر چند استاد 

و  و هدف ما را بشكناند، ولي بدان هدف كامياب حيدرزاد كوش نمود كه مو

عاً به  نشد و ناگزير گفت كه از مجلس مي بر آيد بعد از اينكه جلسه را تر كرد ق

  . اتحاديه همكاري ننمود

من كه با جناب حيدرزاد هم مسلك و همرزم بودم با اين كارشان سخت متأثر 

همكاري نمايند كه نكردند و  شدم براي آن محترم الزم بود كه در آن كار خير با ما

  . من با دوستان اتحاديه را تشكيل و كارهاي زيادي را به انجام رسانيديم

چون من احسا خدمت به هنر را در زير دل جا داده ام از آن رو خيلي ها متأثر 

و مأيو شدم بنابر آن يكي از روزها جريد كاروان كه بدستم رسيد ديدم استاد 

ا  حيدرزاد در مصاحبه اهرشاه ب يي دو عكس خوي را با كرزي و محمد 

رسانيده است و در زير عكس ها نوشته است كه حيدرزاد با حامد كرزي و حيدرزاد با 

كر رفت عقده به دل بودم  اهرشاه، چون از كارهاي سابقة شان طوري  اعليحضرت 

هنرمندي داشته براي شان تيلفون كردم و گفتم كه شما هنرمند مي باشيد و بايد غرور 

اهرشاه با حيدرزاد   . باشيد، بايد مي نوشتيد حامد كرزي با حيدرزاد و محمد 

زياده تر از اين ديگر احتراميكه به حيدرزاد تا كنون دارم با همه از آن كارها در 

قسمت هفتاد سالگي شان در تلويزيون نور رسماً تبريكي دادم و با احترام خا ياد 

اگردان هردوي مان سخنان زيادي را شنيده ام كه نميخواهم در كردم، ولي از زبان ش

اينجا بگنجانم، خداوند استا حيدرزاد را در هر كجايي كه باشد در پناه خود نگهدارد، 
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وعات اكادميكي بميان مي آيد  اختالفات در ميان استادان مخصوصاً در مسايل و مو

  . باد فنا برابر مي شوند و ميروندولي باالخره نه تنها اختالفات اشخا خودشان نيز ب

با حامد نويد در فاكولته كدام مشكلي نداشتم و در تدريس خود مؤفق بودند 

يادي از گذشته هاي فاكولتة هنرهاي «يكي از روزها اينجانب مقاله يي را به عنوان 

 ميخواستم بنويسم از استاد حامد نويد طي تيلفون پرسيدم كه چند سال در فاكولته» زيبا

تدريس كرده ايد، گفتند يكسال، من هم همان يكسال را در قيد تحرير آوردم، بعد از 

ام زشت را با كلمات بسيار ناخوشايند و نا  نشر مقاله حامد نويد در تيلفون بمن يك پي

زيبا گذاشته بودند كه هرگز باورم نمي آمد حتي به سوية كه گفتند بايد رسماً در 

بوعات معذرت بخواهم، من دانستم كه آن محترم عقده هايي داشتند و موقع آنرا  م

نيافته بودند و اينك بدان بهانه هرچه خواستند بگويند گفتند من هم در جريد كه 

ه سهو شده و جناب محترم چهار سال  ا رسيده بود گفتم در آن نق و ب مو

  . تدريس كرده اند

ه را كه در بار متأسفانه زمانيكه كتاب شان را مشاهده كردم پنجاه د رصد هرآن

من نوشته اند غل و حتي تهمت بوده و من ماستري خوي را كامالً در هنر گرفته ام 

كه زيادترين مضامين اناتومي بود، و چون او بر من زشت و ناهنجار گفته بود من 

  . »لذتيكه عفو دارد، انتقام ندارد«نخواستم از آن انتقام بگيرم گفته اند كه 

جان اعتمادي يك شخصيت فرهنگي، عاليقدر و مهربان بود با هر  جناب تميم

كسي يك نو دوستي بي آاليشانه داشت، از فاميل نجيب و شريف سر بر اورده هي 

استاد محمد همايون اعتمادي را همه . عقده يي و مشكلي با كس نشان نداده است

كه آن بزرگوار وطن كس دوست داشت مرد با احتشام، محترم و مهربان بودند، شنيدم 

در كاليفورنيا تشريف دارد و مري ميباشد، از اتفاقات نيك بدون اينكه بدانم مري 

در . است در باره ا هم در جريد اميد و هم در جريد كاروان نوشته ها كرده بودم
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بستر شده بود، در نرسنگ هوم معموالً مريضان » نرسنگ هوم«آن روزها مري و در 

  . را كه جسماً بخود كمك كرده نميتوانند بستر مي سازند بسيار ناتوان

و خبر شدم از انديانا به كاليفورنيا رفتم و بزيارت شان رسيدم، در  چون از مو

اول مرا نشناختند بعد از اينكه چند كلمه سخن گفتم با كشيدن آوازها نشان دادند كه 

برجستة مكتب صنايع كابل  مرا شناخته اند، استاد محمد مزمل ناالن يكي از مديران

وقتاً فوقتاً از آن ها خبر ميگرفتند، باالخره استاد بزرگوار وطن استاد همايون اعتمادي 

ا رسانيدم   . وفات يافت و من طبق معمول سو نامه نوشتم و در اخبارها ب

استاد سيد حمايت اهللا حسيني در كابل، استاد سليم سرمست در كابل ، استاد فقير 

گيالي در جرمني وفات يافتند كه در فاكولته با من همكاري مينمودند و محمد نن

  . خداوند جاي همة شان را در بهشت برين بسازد

خداوند را شكر گذارم استاد حسين ارمان همكار موسيقي مان در قيد حيات است 

و فعاليت هاي بسيار زيادي در خصو موسيقي انجام داده و با وي ارتبا خا و 

رم، با زليخا جان نوراني نيز ارتباطات داشته با شوهر گرامي شان اسلم اكرم نيز خوب دا

  . در تما مي باشم

و اما در خصو دكتور محمد نعيم فرحان من اين بزرگوار را بوقت آمريتم در 

فاكولتة هنرهاي زيبا منحي استاد بعد از طي مراحل رسمي آوردم، تا زمان بر آمدنم 

ون من بود و واقعاً دوست بوديم و از بسكه باهم كارهاي مشتر از كابل منحي معا

ر و علي اكبر ميگفتند، چون  را اجراء مي نموديم به شوخي نام هردوي ما را علي اص

ر   . او از من بزرگتر بود او علي اكبر بود و من علي اص

اب ميكردم وي از  من واقعاً استاد فرحان را همكار خوب و بارها برادر خ

ارتمنت ها برا دران اهل تشيع بود و به بسيار تكليف تقرر وي را از مجلس آمرين دي

گذرانيدم شعيه و سني دو برادر مسلمان مي باشند و باورم نمي آمد كه در ميان آمرين 
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ارتمنت ها اشخا متعصب وجود داشته باشد، بهر صورتيكه بوده با مقاومت زياد  دي

و بخوبي حل شد   . مو

انستان بودم استاد فرحان منحي معاون من كار  گفته آمد كه تا زمانيكه من در اف

ميكرد چونكه وي جديد التقرر بود و در كدر پوهنتون منحي استاد نامزد بشمار 

يس فاكولته كه من آن فاكولته را  ميرفت، بعدها شنيدم كه استاد فرحان بحي ر

بودم، چونكه در بسي فعاليت  فاكولته ساخته بودم مقرر شده است و خيلي ها خوشحال

هاي اكادميك، اداري و علمي او را با خود داشتم تا در پوهنتون كابل آشنايي حاصل 

بوعات تشريف داشت   . نمايد و او قبالً در م

سالها بعد دكتور فرحان را با استادان ديگر فاكولتة هنرهاي زيبا در اسالم آباد 

رت زده بودند، باالخره جناب فرحان اوالً مالقات نمودم كه از بد حادثه دست به هج

در آستراليا قبول شده بودند و در آنجا اقامت گزيدند و سس باري به امريكا آمدند و 

مناً » خير مقدم«من در بار شان مقاله يي را به عنوان  در جريد اميد به نشر رسانيدم و 

  . از دوستي و وفاداري شان حكايه ها كردم

انستان تأليف استاد  در يكي از روزها كتابي را در بار موسيقي معاصر اف

عبدالوهاب مددي از طريق استاد ارمان بدست آوردم در كتاب خواندم كه استاد 

ارتمنت هاي موسيقي و تياتر را استاد فرحان در پوهنتون  مددي گفته بود كه دي

دم كه چرا، تأسيس كرده است، خيلي ها متأثر شدم و براي استاد مددي تيلفون كر

گفته است كه همگي به اين عقيده است من گفتم كه من اقالً ش ماه پروگرام هاي 

ارتمنت را تهيه كردم و از انگليسي بسي چيزها را به دري ترجمه كردم و  هردو دي

ارتمنت را به شهادت استادان و اسيستانت هاي هنرهاي زيبا از  پالن تأسيس هردو دي

يس پوهنتون وقت ا نجينير سعيدي گذشتاندم و بعد از تأسيس استاد فرحان را نظر ر

ور امكان خواهد داشت كه يكنفر حتي دور  منحي استاد تياتر استخدام نمودم و چ
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ارتمنت هاي تياتر و موسيقي  نامزدي خود را طي نكرده در پوهنتون مي آيد و فوراً دي

  . را تأسيس مينمايد

م ليال تيموري با استاد فرحان مصاحبه كرد بهر صورتيكه بوده يكي از اوقات خان

ارتمنت  و در مصاحبه استاد فرحان فرموده بود كه بمجرديكه پايم در پوهنتون رسيد دي

تياتر را تأسيس نمودم، درينجا واقعاً آت پر از جواله در قلبم پيدا شد و در مقابل شان 

ه را بيان داشتم و به جريد اميد فرستادم و بر اي خودشان نيز تيلفون تمام تاريخ

كردم، چون دوست من بودند خواه نمودند كه بايد چا ننمايم من با احترام به 

حرمت شان تيلفوني به مدير جريده جناب كوشان گفتم كه چا نكنند، ولي استاد 

  . فرحان نه معذرت خواستند و نه در جريد مذكور حقيقت را نوشتند

بعداً من دانستم كه بعد از برآمدن من تمام كارها و فعاليت هاي من را دوستان 

ه فاكولتة هنرهاي زيبا را درين اواخر نوشتم  بخود نسبت داده بودند ولي بارها تاريخ

و براي عالقمندان وا كردم كه دو شعبة موسيقي و تياتر را شخصاً تأسيس نمودم و 

ا با عالوه كردن آن شعبات و شعبات ديگر بفاكولته دو شعبة نقاشي و مجسمه سازي ر

ارتقاء دادم و خودم هجرت كردم ولي همه چيز در دنيا ميگذرد و ما انسانها هم درين 

دنياي بي ثبات پايدار نمي باشيم و باالخره تمام ما با دوستان وفات مي كنيم، بهترين و 

منزه به سوي آخرت برويم و  خوبترين افعال ما بايد صداقت باشد تا با وجدان پا و

بدرگاه خداوند متعال شرمسار نباشيم، آن برادر گرامي من استاد فرحان سال گذشته 

بدار بقا شتافت و خداوند اورا غريق رحمت خود بسازد و من به وفات او ) م2015(

بع رسانيدم   . سوگنامه نوشتم و در جريد اميد ب
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خدمت به هنر كسي را برابر استاد  من بي آالي تر و در قلب پاكتر در خصو

عاً بفكر تمام  حسين آرمان نديدم، هر خدمتيكه ميكرد خا از براي خدا و هنر بود ق

يكه من كتاب  انستان«شدن آن بنام نبود، سالها را تأليف ميكردم » ساز و آواز در اف

عاً در خار پيدا نمي شد استاد ارما ن از طريق اكثر عكسهاي موسيقي نوازان را كه ق

استاد ابراهيم نسيم برادر بدست مي آورد و كاپي آنرا برايم ميفرستاد و من بايد 

حانه اعتراف  و وا بارها اين اعتراف را ميكردم و حقيقتاً در چندين جاي بر مو

  . كردم، چونكه حق شان بايد ادا ميشد

ر ورت به زنده گاني من با استاد شبنم در چندين جاي به نشر رسيده است و 

  . تكرار را ندارد

در قسمت استادانيكه در فاكولته منحي شاگردان من بودند و سس در فاكولتة 

هنرهاي زيبا تدريس مينمودند گفتني زياد ندارم، فق يك جمله را بايد بگويم كه 

مي باشند و بمراتب بهتر از من هستند جملة شان را » شاگردان به از استاد«همة شان 

  . ان خورد و فرزندان معنوي ميدانممنحي برادر

الحمدهللا هركدام از آنان در هر گوشة دنيا كه مي باشند به شكل هنرمندان شايسته 

تبارز نموده اند، استاد كريم رحيمي نه تنها جانب عرفان روان است بلكه در مسلك 

خيمي را از نقاشي هاي  هنر ميناتوري شهر آفاق است، استاد مرتضي پرديس كتاب 

انستان را در خار بمعرفي گذاشته،  خود تهيه و بزيور طبع آراسته و فرهنگ اف

نان توجه خا خوي را به دين اسالم كرده و در قعر نصرانيان خود را بدان راه  هم

تبارز داده، استاد سرا الدين سرا شاعر، نويسنده و نقا وارسته و شناخته شده 

بي بديل شده، استاد عظيم نوري با يك سبك است، استاد روح اهللا نقشبندي نقا 

ور استادان گرامي هر يك شفيع عظيمي در  خا هنر نقاشي را به پي ميبرد همين
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اهر  اني، خالد ناالن، محمد  موسيقي، عبدالباقي جهانگير در هيكل تراشي، فريد سل

فيضي، عبدالمالك دوست زاده، حنيف شبگرد، كامران، خانم شاه پيري ، محبوب 

جان ولي و ده هاي ديگر در ممالك خارجه هر يك در هر كاري مصروف و حيات 

  . بسر مي برند

در داخل وطن استاد سيد فاروق فرياد، استاد اكبر سالم، استاد عالم فرهاد، استاد 

مهتاب الدين زبردست، استاد عبدالحي فرهمند، استاد عبدالواسع رهرو عمرزاد، استاد 

اهللا نيازي، استاد نجيب اهللا عثماني، استاد صديق ژكفر و ده  حسن پاوند، استاد عنايت

هاي ديگر هركدام چون نگينه هاي الما در هنر نقاشي و هيكل تراشي شعله افروز 

  . شده اند

بايد ياد آور شد كه يك تعداد هنرمندان در خار از وطن بدار بقا شتافند چون 

اهر هويدا، گل احمد شيفته، خانم  رحيم مهريار، استاد هاشم، استاد ملنگ نجرابي،

يفي، استاد امير  ژيال، وزير محمد نگهت، سردار محمد ايمن، استاد عبدالتواب ل

محمد، استاد فقير محمد ننگيالي، سيد جالل آغا، حميد جليا، سيد محبوب اهللا هاشمي، 

، عبدالرحيم ساربان و يكتعداد ديگر، اميد ميرود كه نويسنده گ ان استاد رحيم بخ

كر نمايند تا بتاري  نامهاي گرامي اين رفته گان را در يادداشت ها و مقاالت شان 

  . فرهنگ وطن غنا بخشند

در ختم اين مبح بايد ياد آورد شد كه اين نگارنده از صميم قلب از تة دل و 

جان بفكر آن بودم كه فاكولتة هنرهاي زيبا را مردمي بسازم، اشرافيت و طبقاتي بودن 

در جامعة « هنرهاي زيبا«دوم بسازم و يك فاكولتة بسيار مشهور و زيبا را بنام را مع

انستان مثل فاكولته هاي هنرهاي زيباي ديگر ممالك اساسگذاري نمايم   . اف
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ت   ف ه
  

ي ا   ا ها م
  

اولين بار در بار جنگ هاي قلمي از زبان استاد محمد نادر سروري در صنف 

بوعات سوال و جواب  دوازده هم شنيدم و او با مدير موزيم كابل باسم معتمدي در م

  . ها را رد و بدل كردند و استاد سروري برنده شده بود

انستان شد، استاد حسين نهضت  در زمانيكه دكتور محمد يوسف صدراعظم اف

صنف سوم فاكولتة كه من يكي از شاگردان بودم ميگفت كه وقتي دكتور محمد 

وعي مخالفت كرد و باالخره برنده شد بوعات بر سر مو   . يوسف با كسي در م

وقتيكه اينجانب از فاكولته فار شدم يكي از جوانان كابلي نزدم آمد و گفت كه 

انستان«ميخواهد براي يك جلد كتاب  تأليف خودم را بدهم، چونكه  »هنر در اف

ميخواهد در باره آن تقري بنويسد، از اينكه خورد سال و عالقمند شهرت مشرو 

مدتي بعد ديدم كه در مجلة لمر هم نوشته هاي . براي كتاب را تقديم كردم مبود

و قسمت دوم . مقدمة كتاب را بنام خود پارافريز كرده و بخود كريدت داده نه به من

كر اسم من است ناگزير نزد مدير مسؤول رفتم و از  مقاله وي هم به همان شكل بدون 

و  و ياد آور شدم، شادروان غالم عمر شاكر كه مدير مجله بود گفت كه مو مو

بوعات صباح الدين كشككي وي را  را درست گفته ام و او نميتواند بدون امر وزير م

و را بلند منحي مقصر ويا سارق ادبي معرفي نمايد، با و زير مذكور در دفتر مو

كردم وي گفت كه اگر نيم جمله را براي نشان بدهم كه سرقت كرده و نامت را 

و را ثابت ساختم و بمدير مجله تيلفون  ننوشته من اورا برباد برباد خواهم كرد، مو
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ه را كه كرده تشهير نمايد و باالخره از شر آن شخ  كرد و گفت كه آن شخ آن

  . شدم خال

را بمعني بسيار بد بقلم ارواح » تاتار ترين«در جريد اميد روزي از روزها كلمة 

وي خواندم، ميخواستم بمقابل شان بنويسم كه استاد زبان دري  شاد استاد علي ر

بسيار غني ميباشد، آيا نمي توانستيد يك كلمة ديگري را به عو آن بياوريد زيرا 

و تاتارستان مملكت اسالمي در استعمار اتحاد يك قوم نجيب و قهرمان تور » تاتار«

  . شوروي قرار دارد

مي را در جريد مذكور نيز با كلمة  يف نا در همين فكر بودم كه نوشتة استاد ل

بمعني بدترين خواندم، ناگزير با استاد سمندر غورياني مصلحت نمودم و » تاتار ترين«

احت بيابد به نفع ن و و ويسنده گان است، اتفاقاً هردو ايشان گفتند كه اگر مو

مي دوستان من بودند يف نا وي و استاد ل   . دانشمند استاد علي ر

ي كلمة  نوشتم و گفتم كه نبايد به اين قوم » تاتار ترين«من يك مقاله جهت تو

كر كردم، در . بزر توهين گردد مي را در آن  يف نا و نام دانشمند گرامي ل

يف نا مي سخت بر من تاختن كرده و بر آشفته شده و خيلي شمار بعدي استاد ل

ول » آيا شهرياران هرات«كلمات را استعمال كرده بود، در جمله گفته بود كه  م

خذي را از ايراني ها آورده و كلمة ديگر  نبودند و باز گفته بود در فالن جاي يعني م

غ و «بود كه من را كه از روي قهر و غضب نوشته بودند كلمة زشتي بود و فرموده 

ول را با تور نتوانسته بودم تفريق نمايم» ثمين   . را نتوانسته ام فرق نمايم گويا اينكه م

نوشتم كه شهرياران هرات كه به اسم تيموريان » ...درامة تبار«در جواب به عنوان 

ول نيستند  هرات مسمي هستند با صد روايت توركان توركستان جنوبي مي باشند و م

رر شان تمام مي  و بايد در زمينه معلومات عميق ميگرفتند تا اين نو جواب كه به 

ول بگويند تاتار ميگويند و  شوند نمي نوشتند، دو ديگر گفتم كه اعراب بجاي اينكه م

ايراني ها هم از آن ها تقليد كرده اند، در حاليكه تاتارها قومي از اقوام تور كه در 
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فه ديگر اند كه در  كريميا و تاتارستان حيات بسر ول ها قوم و طا مي برند و م

ولستان زيست دارند و سوم اينكه فرموده بودند كه من فرق بين غ و ثمين را  م

ندانسته بودم و من در جواب گفتم كه من كامالً دانسته ام و جناب شما ندانسته ايد، 

نوشته و در باره چونكه من در زمينه تاري مخصوصاً آسياي مركزي كتابها و مقاالت 

توركان به توان خود معلومات اندوخته ام، البته بعضي مؤرخنن در بار امير تيمور 

شك دارند و لي من كامالً آنرا ميدانم كه از فاميل هاي خوانين توركستان، شهر ك 

و را ) شهر سبز( سمرقند است و در يكي از روزها در چينل تاري امريكا هم مو

  . من خيلي ها خوشي كردندشرح كردم كه از 

در يكي از تلويزيون هاي كابل بنام آريانا بنام صب كابل يك دختر و يك جوان 

و دربار پروفيسور غالم محمد ميمنگي بود، آنان  مردينه با من صحبت كردند و مو

مي گفتند كه فالن استاد فرموده كه پروفيسور اساسگذار سبك كالسيك مي باشد من 

گفتم كه پروفيسور ميمنگي به جرمني جهت تحصيل در رشته سبك  با تعجب زياد

كالسيك رفته بود و نه اساسگذار آن سبك، وقتيكه يك سبك مي آيد سالهاي 

زيادي را در بر ميگيرد و صدها بزرگان سبك كالسيك در نقاشي در تاري هنر 

يكشيدم كه گذشته اند در حاليكه اين جواب را ميگفتم خيلي ها ميشرميدم و خجالت م

ن بزرگوار كه شهرت عالي دارد صدمه نرسد   . ب

وي را خواندم و او » نقد و آرمان«يكي از روزها در مجلة  مقالة استاد علي ر

ات توركي به دري در آن جاي نشان داده و گفته بود كه  بيزاري خود را از تداخل ل

و را گفته بود و د ر جواب فرمود كه مثليكه مگس در دو باشد استاد غورياني مو

وي از تر يك قوم ديگر ناگزير بر توركان تاخته است، من هم برايشان گفتم كه 

يد   . استاد بر عليه تان اعترا خواهم كرد و فرمود كه چرا ني، بفرما

ولي دارند،  انستان اصليت توركي و م من در مقاله نوشتم كه همه هزاره هاي اف

و چهار صد سال نيز بايد بدانند كه بعد از هزاران حتي سادات هزاره بعد از يك هزار 
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ت توركي را هنوز در  ازدوا كامالً منشأ را از دست داده اند و هزاره ها هزران ل

نان استاد شاه علي اكبر شهرستان ات  يگفتار خود استعمال مينمايد، هم در كتاب ل

ات تور و م ول را توركي در دري هزاره گي دست كم يك هزار و پنجصد ل

دريافته است و باز دربار اوالد تيمور هم سخن ها گفته بودند آنان را نيز جواب دادم 

فارسي و گفتم كه اگر محمود غزنوي و غزنويان و سلجوقيان و تيموريان نمي بودند 

دري فارسي دري نميتوانست اينقدر پي برود و در حقيقت پيشرفت زبان شيواي 

  . محصول دست توركان است

ه داشت ولي كامالً غير تأييد و قابل اس وي در شمار بعدي جوابي ارا تاد ر

خيم . پذير نبود وي را با يك دو مقالة ديگر يك كتاب  همان جواب استاد ر

 - كه در نيويار دو بار هزار» مرزهاي همزيستي زبانها«ساختم و نام را گذاشتم 

ا رسيد و به بسيار زودي بدستر هزا ران شخ رسيد، ناگفته نماند هزار جلد ب

مي نيز از استادان اديب  انستان و استاد نا وي از شخصت هاي غنيمت اف كه استاد ر

  . و دانشمند شهير مي باشند

ان«در يكي از مجله هاي   سيد بمديريت سرا وها مقاله يي از استاد» درد دل اف

بوعاتيان بزر و از نويسنده گان شهير اف ا رسيده بود، فقير علوي از م انستان ب

تحرير يافته بود، من هم » «يعني گور ويا قبر به امالي » حضيره«در متن مقاله كلمة 

بوعات و دانشمندان دارم،  لب نوشتم كه با احتراميكه به بزرگان م ي م بخاطر تو

ديت به كسي نداشته و خواستم كه امالي درست تحرير  عاً منظور انتقاد و  البته ق

تحرير گردد و داليل محقق و درست را آوردم، اين جواب » حظيره«و اصالً بايد  شود

ي من بخاطر اصالح ادبي و بفكر صواب و خدمت به آنان بود چونكه من معلم  و تو

ه گفته اند كه  حقيقت برقي «بودم و از سوال و جواب و انتقاد خوشم مي آمد چنان

  . »است كه از تصادم افكار بدست مي آيد
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اما اين انتقاد من بالي جان شد و قيامتي بر سرم وارد گرديد، استاد سيد فقير 

بوعات بود من گفتم كه با احتراميكه بحضور  علوي را گفتند كه وي پنجاه سال اهل م

حضرت آغا صاحب دارم اما كامالً حرفي كه من گفته ام درست است و طوريكه تمام 

ر همان زمان حضرت بزرگوار آغا صاحب سيد داليل را نيز تحرير داشتم، اتفاقاً د

يوسف علمي كه پروفيسور در فاكولتة ادبيات بود و در لندن حيات بسر مي برد و 

يه يي را  و متأثر شده بود و اعترا برادر حضرت سيد فقير علوي بود او هم از مو

  . نوشت

ون ي با بزرگواري كه داشت در پوهنتمعلپوهاند دكتور سيد يوسف يك زماني 

اره را » كرهاي«كابل بدفتر من تشريف آورد و سوالي در قسمت  بدخشان كه معني م

» كرهاي«ميدهد از من نمود و بحضور شان بجواب پرداختم و ايشان گفتند كه در ميان 

  . بدخشان دانشمندان فرانسوي، تمدن پنجاه هزار ساله را پيدا كرده اند

قت بسيار خورد سالي خود مدير درين ميان جناب استاد سرا وها كه در و

و رن برده بود و فكر ميكرد كه منظور من  بوعات بدخشان بود خيلي ها از مو م

بوعاتيان مخصوصاً سابقه داران آنان  يافتن حقيقت نه بلكه اعترا ويا انتقاد بر عليه م

ين حماقت ها بيزاري دارد و هرگز اابوده در حاليكه وجدان و شخصيت من از اين نو 

گناه طفالنه را انجام نخواهم داد، فق آرزوي من يافتن حقيقت بود و بس و من با ده 

درست است، از فرهنگها، از نوشته هاي » حظيره«ها دليل ثابت كرده بودم كه امالي 

استاد صالح الدين سلجوقي، از نوشته استاد حبيبي، از نوشتة استاد فكري سلجوقي كه 

، از نوشته محمد ابراهيم »مزارات هرات«نوشته بنام » ه هاحظير«كتاب بزر در بار 

نوشته و در حقيقت هردو اهل مسلك شده بودند، » مزارات كابل«خليل كه كتابي بنام 

  . ولي كي مي توانستم جناب استاد وها را قناعت بدهم

ات«يكي از جوابهاي شان همين بود كه  كه دليل آورده و آن » برادر ما غيا الل

تورا تأييد ميمنايد، ما اصالً آنرا در جمله فرهنگ نمي پذيريم، از برهان قاطع، از سخن 
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خذ ديگر هم دريافت كرده بودم كه  » حظيره«فرهنگ دهخدا و ديگر فرهنگ ها و م

  . درست است» «به امالي 

در جريد كاروان يك مقاله يي را از پوهاند صاحب دكتور نادر عمر خواندم در 

ن«آن كلمة  چو كفر از كعبه «را آورده بودند، من بزير عنوان » پوشان عقده يي چ

بجواب نوشتم چونكه تجاوز لفظي به همة صفحات شمال » برخيزد كجا ماند مسلماني

انستان و يكي از قديمترين باشنده گان وطن  بشمار مي آمد آن مردم از جمع جامعة اف

مي بود، از طرف ديگر چرا مي باشند، يك تجاوز علني بر عليه حزب جمعيت اسال

ن در  ن در كشتي گيري، چ ن يك لبا خا و عنعنة ماست، چ ن پوشان، چ چ

ن در نماز خواندن استفاده ميگردد، در  ن در محافل، چ ن در دهقاني، چ بزكشي، چ

ن هاي زيبا و نو مي پوشند و جوانان از پوشيدن آن لذت مي  روزهاي عيد مردم چ

  .برند

ن تاري طوال ني در وطن دارد و اخيراً در سيزده سال حكومت داري حامد چ

انستان در شانه مي انداخت،  ن را منحي بهترين نو لبا ملي و سمبول اف كرزي چ

و . در سالهاي اول حكومت كرزي اورا در جملة شيك پوشان اول انتخاب كردند

ه در ميان مر ن راي شده است به وي انستان چ دم كابل كه لبا طبقه امروز در تمام اف

  . اشراف آن گرديده است

ن مي پوشند، اتفاقاً در يكي از نشرات  از هرات تا به بدخشان مليون ها هموطن چ

ن  چند نفر را ديدم كه در زندان عكس جمعي گرفته بودند كه يكي از آنان در شانه چ

، خود استاد محمد نادر عمر بود   . داشت و آن شخ

وشتة من بسيار بد برده بود، چونكه گفته بودم اگر معلم و جناب نادر عمر از ن

دكتور اين دو قشر در جامعه داراي تعصب باشند بايد گليم جامعه جمع گردد، معلم 

اگر در صنف بدبيني، تعصب و اختالف مذاهب و السنه و سمتي را تدريس دهد 
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انستان كه كثيرالمليت ميباشد در حقيقت به آت  تشابه پيدا ميكند جامعه و مملكت اف

  . و همسايه ها همديگر را هرگز آرام نميگذارند و جنگ ها اندر ميان پديدار ميگردد

دو ديگر داكتر متعصب دواي زهر آلود به مري خواهد داد و مريضان خواهند 

مرد و خداوند به داكتر انصاف دهد اگر مريضي كه در شفاخانه در بستر از درد زياد 

  . رحم و عاطفه از خود نشان ندهد و پرواي را ننمايد خواهد مرد نال نمايد و به وي

معلم و داكتر اصالً پدر معنوي و بي طرف ترين افراد جامعه بايد باشند از اتفاقات 

  . داكتر صاحب محمد نادر عمر هم استاد پوهنتون يعني معلم و نيز داكتر طب بودند

شمرد و گفت كه من اين بزرگوار بر من سخت بر آشفت و مرا بيگانه 

ميخواهم، اوالً او ندانسته بود كه من از نگاه خون به مليت عزيز و » تاجيكستان كبير«

ارجمند تاجيك ارتباطي ندارم، دوم اينكه در آن وقت برادر من عضو كابينه حامد 

كرزي شده بود، باز پريشاني آن بزرگوار دو چند شده بود و نوشته كرد كه مردم بايد 

شند كه از طريق برادر كه قدرت دارد يك واقعة بد را به وطن آوردني هوشدار با

  . است

استاد داكتر عمر كه جوابهاي مقنع مرا ميخواند در جواب ناگزير دشنامها مي داد، 

باورم نمي آمد كه يك داكتر پروفيسور اينقدر متعصب و بي حوصله باشد، از يك 

ح مي نوشت، از جانب ديگر به يكي از طرف با داشتن بسيار كينه عميق برعليه من ف

ي از  دوستان ميگفت كه براي من بگويد كه جواب را ننويسم و اين هم باز تخ

بوعاتي بود، گويا اينكه من هرچه گويم چا كنند و بخوانند و  اسلوب استادي و م

  . شهراني چيزي ننويسد

اً از استاد نادر جناب دكتور سيد مخدوم رهين در ميان قضاوت كرد و او مستقيم

ا نمود كه طرفداري از مشتي بيگانه پرست و متحجر فكر  عمر با احترام خا تقا

نان  بوعات هم كلمات فح لزومي ندارد، هم يعني طالبان خوب نيست و در م
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محمد قوي كوشان ميگفت كه چرا داكتر صاحب نادر عمر اينقدر در نوشته هاي مرا 

  . دشنام ميدهد

ا لب فوق را در جريده اميد مي نوشت، ولي كينة استاد بي حد و قوي كوشان م

انستان«زيرا ديدم كه در مجلة . اندازه زياد بود سيد خليل اهللا هاشميان به » آيينة اف

تشويق داكتر عمر چيزهاي بدي برعليه من نوشته بود، از جمله ميگفت كه نادر عمر ده 

و عالم بزر است و او ندانسته بود ها سال ديگر شهراني را در ميدهد، گويا كه ا

رح بح بود، احترام به همنو و  مقام انسانيت، مقام فرهنگ و مقام اخالق انساني م

انستان در ميان بود نه علم و نه دان   . حقوق همسايه، همزيستي مسالمت آميز مردم اف

من چون سيد خليل اهللا هاشميان را مي شناختم و از بي حيايي او كامالً واقف 

عاً جواب ندادم و قابليت جواب  بودم و در مجله به مردمان دشنام هاي عريان ميداد، ق

  . دادن را نداشت

ا ميرسيد و ارتبا مستقيم به حبيب  روزي در يكي از جرايد كه در پشاور ب

يير نام يعني مايار داشت مقاله يي ر عمر «ا خواندم كه باز داكتر نادر عمر با اند ت

د من بسيار فح نوشته است، واقعاً خيلي ها متأثر شدم، متأثر شدم به اينكه » نادر بر 

انستان بفكر آن مي » ما در چه خيال و فلك در چه خيال« همه گي ما مردم آوار اف

مردم ستمديده، غريب، ناتوان، مسكين و باشيم كه جامعة ما از مشكالت رهايي يابد و 

ري كنند، ولي كينة فاشيزم ما را  غم ديده يك دو روزيكه حيات دارند آنرا بخوبي س

نمي گذارد كه آرام بگيريم  يك دو روزيكه در دنياي فاني زيست داريم آنرا بي 

ري كنيم   . جنجال س

م نوشته  شده بود خوانده بودم من سالها پي مقاله يي را كه توس عبدالرشيد بي

انستان شكايت ها كرده بود و در وقت  و آن شخ از محمد نادرشاه پادشاه گذشته اف

تبعيد اوالدهاي خود را به نسبت فقر و ناداري و غير صحي بودن محي هاي اطراف 

م«از دست داده بود و در همان وقت تخل خوي را  گذاشته، گويا اينكه آن » بي
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اره در غم اب اته و اعاشه و آرام نگهداشتن آنان بود و چون آنان وفات يافتند بناً بي

م«خود را عمداً  اب نموده بود، من » شتر كينه«گفته است و محمد نادرشاه را » بي خ

هم از اينكه مجادله ها و جنگ هاي قلمي مان را فكر ميكردم تمام شده بود يكباره 

را كه توس آن استاد خواندم همان كلمة  نوشتم بسيار غير قابل توقع و كلمات ناسزا

م يعني  بيادم آمد و تقريباً نيم جوابيه ام را با آوردن ابيات بزرگان » شتر كينه«رشيد بي

  . نوشتم

يكي از خواننده گان از كشور سويدن برايم تيلفون كرد كه اگر داكتر نادر عمر با 

قي مرا بدهند و ده نفر ديگر يكجا شوند بازهم نخواهند توانست جواب مق نع و من

ور شد، شنيدم كه داكتر نادر عمر در پاريس بحضور يكي از شخصيت  واقعاً هم همان

هاي محترم كه مرا مي شناخت دشنام هاي كوچكي و عريان نثار كرده بود، البته من 

كه يك معلم هستم و باز عقيده به خداوند دارم خاموشي اختيار نمودم و ديگر وقت 

  . داشتممجادله را ن

انستان با پروفيسور دكتور داني  مجالسدر يكي از  در بار فدرالي شدن اف

كشميري پاكستاني چند كلمه گفته بودم و نيز وقتي در يونيورسيتي پرستون با جمعي 

انهاي ديگر  انها بشمول دكتور عبدالواحد سرابي، هالل الدين هالل و يك تعداد اف اف

انستان مجلسي نمادعوت شدم تا در بار نظام  م، بعد از تقريباً هفت يسياسي آينده اف

بيق گردد و اين راه  انستان نظام فدرالي ت روز جلسه چنين فيصله نمودند كه بايد در اف

انستان از بدبختي هاي متمركز  را بگونه بهترين طريق حكومت پذيرفتند كه شايد اف

  . بودن قدرت رهايي يابد

وستانم كه سردار محمد روشن ورد بودند طي چند روز بعدتر يكي از د

تيلفوني برايم گفت كه اگر بتوانم در بار فدرالي سازي مقاله يي را تحرير و برايشان 

بفرستم، جناب روشن را چنين دانستم كه وي هم در غم ترقي دادن وطن است و با 
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ري يك تعداد امريكايي ها در تهية پروگرامهاي فدرالي سازي و حتي اساسگذا

  . احزاب چون جمهوري خواهي ها و ديموكرات ها مي باشند

ولي را  از احساسات پا اين دوست برادر خيلي ها خو شدم و براي مقالة م

  . تحرير و فرستادم، آن بزرگوار بسيار خو شد و از من تشكر فرمود

الب را مفصل تر نوشتم و د يير داده و م ر مدتي بعد مقاله يي مذكور را اند ت

ا رسيد، اين مسله يك همهمه و » اميد«جريد  آنرا به نشر فرستادم و مضمون ب

له برپا كرد و تو گويي كه به يكتعداد قيامت شده و به تعداد ديگر بهترين نويد در  غل

و تحرير  انستان داده شده است، مقاالت بسيار زياد به تأييد مو حيات آيند مردم اف

  . جانب پروفيسور قاسم هاشمي بود و ده هاي ديگرگرديد و اولين مقاله از 

پانزده صفحه بر  -اما در يكي از روزها يك پاكت برايم رسيد و در آن پاكت ده

و آن از طرف . عليه من نوشته شده بود و گاهي مرا نمايند ايران و گاهي هم اين و آن

اني تولنه په امريكا كي به سركرده گي حبيب مايار بود   . اف

مايار را دانستم كه خود ننوشته و از كسي كمك خواسته و از بس كه از  مقالة

نظام فدرالي ترسيده بود به تمام سفارت خانه هاي كشورهاي مختلفه كه ارتباطي به 

كر كرده  انستان را از نظام مردمي فدرالي  انستان داشتند فرستاده و بيزاري مردم اف اف

  . بود

س تر اين بود كه يكنفر اي راني را وادار ساخته ويا اينكه اختياري مقاله يي را دل

انستان در همان اوراق از قلم وي عالوه كرده است، جواب آن  د فدراليزم در اف بر 

برادر ايراني را با احترام نوشتم و گفتم كه اگر نظام مركزي خوب است چرا شما در 

د رژيم خود مي باشيد و گفته هاي ديگر هم ك ه من از نويسنده گان جملة گريزيان 

انستان بودن شان سخت  د مردم اف مردم ايران واقعاً در قسمت سياست فاشيزم و 

  . نفرت داشتم
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انستان رفته بود و به وكالي شورا  جناب حبيب مايار از پريشاني بسيار زياد به اف

د م د من شورانيده، ده ها مقاله بر  ن اوراق خوي را داده و يكتعداد زياد را بر 

ا ميرسيد ديدم كه كارتون  ا رسيد، در يكي از اخبارها كه در كانادا ب تحرير و ب

مرا توس يك شخ بي فرهنگ باسم شاهد رسم شده و نشان ميداد كه شمشير را 

بدست دارم و از آن خون مي چكد گويا طرفدار جنگ و خونريزي هستم، در حاليكه 

ونريزي هاي مجاهدين و از خونريزي از خونريزي هاي رژيم ملحد كمونستي، از خ

اره ما يك دو روزي  هاي رژيم طالبي نفرت داشته و راهي را مي پاليدم كه مردم بي

رامي حيات بسر ببرند   . ب

من مقالة خود را به كابل بردم، براي يكتعداد وزراء چون يونس قانوني وزير 

يره توزيع نمودم و معارف، داكتر شريف فايز وزير تحصيالت عالي، اعضاي شورا وغ

ي  من اين مالقات ها جناب مولوي صاحب فضل الهادي شينواري را كه قا در 

  . القضات بود و در مكتب ابن سينا استاد من در تدريس قرآن شريف بود زيارت نمودم

ي القضات بمن گفت كه دوستم را مي شناسي من براي  مولوي صاحب قا

بايد حكم تكفير ثابت گردد من به حيرت  گفتم كه بلي، گفت او يك كافر است و

رفتم و در دفتر اعضاي بلند رتبة ستره محكمه هم تشريف داشتند چون استادم بود 

براي اعتماد كردم و گفتم كه چرا اول بزرگان جهاد را حكم تكفير نميدهي، گفت 

ن ها چرا، گفتم مسلمان، مسلمان را مي كشد آيا در اسالم روا است وباز گفتم كه اي

عالم دين ميباشند كسيكه ميداند و ميكشد گناه او بسيارتر است ويا كسي كه نميداند 

ميكشد، گفت كسي ميداند و ميكشد، گفتم كه اوالً حضرت صاحب، سياف، رباني، 

  . پير گيالني و حكمتيار را حكم تكفير بده، بعداً اورا

من گفتار براي گفتم كه سالها مجاهدين نتوانستند اف انستان را از چنگ در 

رو خال كنند و دوستم بار اول آزادي صفحات شمال را اعالن و خود را 

جمعيتي معرفي كرد و از جانب ديگر دكتور نجيب اهللا كه سخت هوشيار و اداره چي 
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اليقي بود اورا كسي نبود كه از ميان بردارد، نفرهاي دوستم اورا از پاي درآوردند و 

  . كنترول گرفتندحكومت را مجاهدين زير 

اب  ت اهللا خان مجددي دوستم را سترجنرالي داد و خالد ابن وليد زمان خ صب

كرد، استاد رباني در سفر به توركيه دوستم را وكيل رياست جمهوري تعيين نمود و 

حاال دوستم به چهار صد نفر مولوي و مال بنام جمعيت العلماء معا ميدهد كه من 

شم سر ديده ام   . خود ب

هن با گفتار من روشن شد و  ي القضات بسيار نرم شد و  استاد شينواري يا قا

و عالقمند گرديد در آخر گفت كه آيا دوستم مي تواند اورا به  واقعاً از دل به مو

زيارت حضرت بخاري مصنف صحي بخاري ببرد، گفتم كه اگرچه با دوستم بسيار 

گرنتي مينمايم كه اين كار را بخوبي  دوستي نزديك ندارم، ولي صد در صد ميدانم و

و خوشحالي با احتراميكه به جناب شما دارد انجام ميدهد و بحضور عار شدم كه 

و پذيرفته شد و  محترمه ادي صاحبه را كه بجاي مادر مي باشند با خود ببرند، مو

ام دادند كه چون زمستان است و آنان معمر و پير شده اند سفر را تا ت ابستان به بعداً پي

تعويق مي اندازند، براي استاد گرامي ام مولوي شينواري كه بار اول ختم قرآن را در 

ه يي تحفه دادم، اول  تراوي منحي مقتدي شان انجام داده بودم يك جاي نماز قالين

نگرفتند بعداً گفتم كه من شاگرد تان و از جانب ديگر كدام كارم به شما بند نيست، 

  . رفتندبزرگوارانه پذي

مقالة فدراليزم را به جناب عبداهللا عبداهللا كه در آن وقت وزير خارجه بودند نيز 

و را ميخواند و همان بود كه  دادم و در حال سفر بود برايم گفت كه در طياره مو

د فدرالي بودن نمي باشد   . تا كنون به طرفداري فدراليزم ميباشد و اقالً بر

يم در بار فعاليت هاي   . حبيب مايار برعليه فدراليزم مي آ

ين زر مي بودم، يك روز صب به  من در آن وقتيكه در كابل بودم در هوتل س

نزديك تعمير ملل متحد در مقابل سفارت چين رفته و با دوست خود جانب مزار 
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شريف رفتم از مزار شريف به شبرغان و از شبرغان باز به مزار شريف و از آنجا به بندر 

  . و از آنجا تاشكند و سس به امريكا آمدم» يرتانا«حيرتان 

انها در جرمني دختر خوانده يي دارم كه مشهور  در يكي از شبهاي عروسي اف

است، وي در كنار ميزي قررا داشت كه در آن ميز چهار نفر نشسته بودند، آنان در بار 

يم، من تبصره ميكردند در بين خود ميگفتند كه ما ميخواستيم شهراني را  ترور نما

ف گفته بود كه طرف مزار شريف  ين زر شخ مؤ آمديم بدر درواز هوتل س

رفت، آنان جانب مزار آمدند در مزار دريافتند كه من به شبرغان رفته ام و آنان مرا 

جامه «تعقيب كرده به شبرغان رفتند، من در شبرغان كار عاجل داشتم فق چمدان 

از وطن مي برآمدم آنان در شبرغان دريافتند كه پس و بكس هاي خود را گرفته » دان

به مزار شريف رفته ام، في الفور به مزار شريف آمدند و بعد از پر و پال واقف 

  . شدند كه به حيرتان رفته ام و به اوزبيكستان داخل ميشوم و ناكام به كابل برگشتند

هد ميخواستيم به بين خود ميگفتند كه اين خاين تجزيه طلب كه فدرالي را ميخوا

حرف گفتار آنان را چون بسيار  -جزاي اعمال برسانيم، دختر خواند من حرف

نزديك بود شنيده و ايشان بسيار بي پرده و آزاد سخن ميگفتند و اين است فعاليت هاي 

انستان   . جناب مايار، بخاطر متحجر نگاه كردن مردم مظلوم اف

وعات فدراليزم را بمذاكره گرفتم وي مايار را در نيويار تيلفون كردم و مو

گفت كه روزه است و در حال كار ميباشد، وي را گفتم كه وقتيكه روزه ميگيريد و 

يد  يد از اين فعاليت هاي بي جايتان صرف نظر نما مسلمان متعهد خود را ميگيريد، بيا

ه وي برايم گفت كه نه تنها نماز ميخواند بلكه شراب هم نمي نوشد هر دو فيصل

اما يك ماه بعد ديدم كه در جريده ا بازهم » خ تو و خ من«نموديم كه منبعد 

د من نوشته بود، براي گفتم اي بي عهد و قول چرا، او بسيار از روي احساسات  بر

د من حرف ميزد و گفت كه يكنفر كوچي عضو پارلمان برعليه من شعر گفته  بر

انستان است و من ميخواندم و ميدانستم كه ده ها  مقاله در سرتاسر دنيا و داخل اف
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برعليه من نشر شده بود و بازهم به نشر ميرسيد اما از حوصله كار ميگرفتم و گاهي هم 

  . جواب ميدادم

و به تعر هاي شخصي رسيد و براي گفتم كه  تر اين بود كه مو س و دل

يد او به اين م و فدرالي كه ملي است چرا به شخ تعر مينما لب وقعي مو

نگذاشت، يك روز تيلفوني برايم آمد جواب دادم كه خواهر مايار است و بر من بسيار 

قهر ميباشد كه برادر را بد گفته بودم، گفتم كه خواهر گرامي برادرتان باع اين 

همه مشكالت شده است و من بايد براي جواب ميدادم، من چه كنم كه شما هردو 

  . من بخاطر شما بايد جوابي را ندهمخواهر و برادر مي باشيد و 

همين وقتي بود كه دشمنان مايار هر روز مقاالت زياد برايم مي فرستادند و بدون 

ر است كه بدترين،  كر نام شان كارهاي بد اورا يك بيك مي نوشتند و خداوند حا

زشت ترين، عريان ترين الفا را برعليه مايار مي نوشتند كه من بايد در مقاالت خود 

ا گفته بود كه اصالً آنها پشتون نيستند و از هندوستان از آن استفاده نمايم يكي از آن ه

  . آمده اند و قس علي هذا

انستان  در يكي از روزها بازهم هواي فدراليزم بر سرم زد و آهنگ سفر را به اف

كردم، از طريق اوزبيكستان به سمنگان رفتم و كانفرانس بزر را در فدرالي سازي 

انستان به همكاري شهيد قوماندان برپا كردم و  در شهر ايبك سمنگان احمد خان اف

آنان بوقت رفتنم تقريباً يك كيلومتر پيشتر را در اطراف سر ورود من صف بسته و 

ه، در شبرغان، در اندخوي، در في آباد ميمنه، در  خو آمديد گفتند، در شهر آق

اياي فدراليزم شرح دولت آباد ميمنه و در شهر ميمنه كانفرانسها و بيانيه ها دادم و از مز

و استقبال كردند   . دادم و جمله از دل و جان از مو

در شهر ميمنه موي سفيدان، معززين، اهل معارف، شخصيت هاي اداري و 

قوماندانان جهادي از من و دوست گرامي ام محمد اكبر اندخويي استقبال زياد و گرم 
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يرايي ما جمع كثيري در هفت كيلومتر جهت پذ -كردند، بوقت ورود مان تقريباً ش

  . راه آمده و منتظر ما بودند

خيلي ) فارياب(مردم ميمنه منور و صاحب فرهنگ قديم مي باشند، تاري ميمنه 

  . قديم و غني مي باشد

در يك سفر ديگر در شهر مزار شريف سيميناري را در بار فدراليزم برپا كردم، 

انستان بود مصارف سيمينار يكي از تاجران محلي كه سخت طرفدار فدرالي ساز ي اف

قسم مردم از خار و داخل از هر مليت اشترا  -را پرداخت، در سيمينار مذكور قسم

كرده بودند، يكي از خواهران كه از مليت پشتون بود وي از من سوال كرد كه در 

  . فدراليزم سرنوشت ما پشتون ها چه ميشود

ر گرامي اين نظام به كدام براي وي در محضر ديگران عر نمودم كه خواه

مليتي ارتبا ندارد و نظام همه گان است، نظام مردمي و نزديك ترين نظام در دين 

رح بح نمي باشد، شما هركسي كه هستيد و به هر  مبين اسالم ميباشد، هي قومي م

ييري برايتان وارد نميشود   . مليتي كه تعلق داريد ت

ساالري ميباشد، تبعي را مردود مي نظام فدرالي يك نظام مردمي و مردم 

شمارد، بمردم قوه داده ميشود و نظام مركزي را نمي پسندد، چونكه يك شخ كه 

در ر قدرت باشد آنرا بارها سنجيده و تجربه كرده ايم كه دكتاتور ميشود، خود ستا 

ميگردد، در حف قدرت خود فعاليت مينمايد، خوي خوري ها نموده حقوق مردم را 

يتواند ادا نمايد، البته مثالهاي زيادي آوردم كه آن همشيره فوق العاده خوشحال نم

  . گرديد، اسم آن خواهر گرامي شاه صنم خانم بود

اين سمينار در شهر مزار شريف و در هوتل مزار شريف صورت گرفته بود، 

ان«وقتيكه به امريكا برگشتم در مجلة  ان خواندم كه يك دوست لوگري م» درد دل اف

ستانكزي كه با من در فاكولتة تعليم و تربيه استاد و يكي از شاگردان آن فاكولته را در 

براي عنايت اهللا شهراني هفتاد و پن مليون «ازدوا خود در آورده بود نوشته بود كه 
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انستان پياده و را سازد و  دالر را حكومت امريكا داده است، تا نظام فدرالي را در اف

گر وقتيكه شهراني به تالقان رفته و سيمينار فدراليزم را برپا كرده است و از جانب دي

چون در ميان اعضاي سيمينار يك نفر پشتون را مي بيند، فوراً براي ميگويد كه شما 

  . »از اين سالون كانفرانس و سيمينار برآييد كه جاي پشتون ها نمي باشد

بيگانه از خوردي تا كنون  من در حيرت فرو رفتم از نماينده گي و جاسوسي

نفرت داشتم وقتيكه مملكت امريكا براي من هفتاد و پن مليون دالر را ميدهد چرا به 

گماشته هاي خود نميدهد كه هزاران مخبر و جاسو دارد و باز با كرزي ارتبا 

تنگاتنگ دارد، اگر به او امر كند كرزي چون گماشتة خود ميباشد بزودي سخن 

و حكومت امريكا نخواهد آنقدر احمق و نادان خواهد بود كه چون من  را مي پذيرد

يك انسان غير مشهور و فاقد قدرت، پول زيادي را بدهد كه آن كار را نمايد و 

  . حكومت يك سوپر پاور و ابر قدرت اين قدر بي تعمق و نادان نمي باشد

و جانب تالقان از جانب ديگر من سيمينار را در شهر مزار شريف برپا كردم بود 

هرگز نرفته بودم و باز شرافت انساني من آنرا قبول نخواهد كرد كه يك نفر پشتون را 

از سيمينار خار نمايم و بگويم كه اين جاي پشتون ها نمي باشد، در حاليكه پشتون و 

تاجيك و تور و هزاره همه برادر و برابر مي باشند، من اوالً از گرفتن پول بخاطر 

  . ي نفرت دارم و ثانياً از تفرقه بازيسياست باز

اينست پروپاگند شخصيت هاي علمي و استادان پوهنتون، از عوام چه توقع ميرود 

  . كه از دانشمندان ما اين ناجوانيها و كار نامردمي برون آيد

در همين وقتيكه دوباره آمدم مقالة ديگري را كه از طرف احسان اهللا مايار تحرير 

كر شده بود كه آيا در نظام فدرالي او مي يافته بود و بر  عليه من بود خواندم در آن 

تواند در شهر مزار ويا واليت بل منحي والي مقرر شود، وي در امريكا حيات بسر 

ميبرد، خوب ميداند كه هر كسي مي تواند با شراي بسيار ساده در هر واليت خود را 

در نظام فدرالي يك سياه پوست نظر  گورنر كانديد كند و حتي اكنون ديده است كه
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يس جمهوري انتخاب ميشود و اينست مملكت ما و اينست عمل  به لياقت ر

  . »اگر اين معلم است و اين مال حال طفالن خراب مي بينم«دانشمندان ما 

من در تاري حيات خود با هي يك از مليت ها مخالفت نكرده ام و همه را يك 

نان تفاوت مذاهب را چندان نمي شناسم و خالصه برادر و يك انسان مي شم ارم هم

  . از تبعي و تفرقه سخت نفرت دارم

عيف و فقيرانه ميباشد، هنوز كه هنوز است  زنده گاني اقتصادي من كامالً 

صاحب يك خانة نشينمن نشده ام و از آن بسيار خو ميباشم چونكه در طول عمر 

ري كرده خصوصاً مدت زنده گي خود در امريكا  اكثر وقتم را در تحقيق و نوشته س

ري نمي شود و من هرگز يك حبه و  ام، بدون نوشتن و خواندن كتاب وقتم بخوبي س

آن كار نفرت  دينار بخاطر فعاليت هاي سياسي از هي حكومتي بدست نياورده ام و از

  . و عار دارم

» آريانا«ربار كلمه كهزاد د ردر يكي از روزها مشكلي اندر ميان من و جناب فريا

ر داد، من در نوشته هاي خود در بار حضرت استاد يوسف كهزاد نوشته ام و او از 

معاصرين و از هنرمندان اول بشمار مي آيد در هنر نقاشي، در ادبيات و شعر، در 

  . نويسنده گي و درامه شهر آفاق است

د، در يكي از نوشته استاد احمد علي كهزاد از مؤرخان يكه تاز كشور مان ميباش

انستان باشد ويا نام قديم آن » آريانا«هاي خوي من در بار كلمة  كه مركز آن اف

انستان ميباشد تردد نشان دادم و كسيكه زيادتر درين باره پافشاري نموده كه نام  اف

انستان بوده شادروان استاد احمد علي كهزاد بود   . قديم اف

و را يك واقعه كهزاد كه فرزند استاد ا رفريا حمد علي كهزاد ميباشد، مو

و به حد فح رسيد، » ناموسي« تصور كرده قيامتي را بر سر من وارد كرد و مو

  . يك شخ ديگر بنام نسفي و شخ ديگري باسم كابلي از من جانبداري كردند
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و مداخله نكرده بودم و استاد احمد علي كهزاد را نيز انتقاد  من چندان در مو

ننموده بودم ولي فرزند شان آنقدر بر من برآشفته شده بودند كه اگر نزدم  صري

  . ميبودند شايد براي شان يك لقمة خام ميشدم

بوعات مي آيد و شهرت مي  اين بزرگوار نميدانسته وقتيكه كسي در ميدان م

ق دارد كه در نوشته هاي انتقاد بگيرد و دليل بياورد و كلمة آريانا حيابد هركسي 

، دكتور لعل . نحصار هم نيستا دانشي مردان مثل محمد طاهر بدخشي، سليمان راو

و را رد كرده اند   . زاد، ناصرپور پيرار و ده هاي ديگر مو

مركز ثقل انتقادات خود را بر سر من  رفريا» ده كجا و درخت ها كجا«گفته اند 

وشتم كه بهتر است متوجه قرار داد كه اصالً من در واقعه دخيل نبودم، باالخره براي ن

  . اعصاب شان باشند و بداكتر مراجعه فرمايند

، سياستمدار، نويسنده و شاعر و از بزرگان چنداول  استاد آصف آهنگ مؤر

و را بخوبي تعقيب مينمود و به حيرت رفته بود كه اين نو خيز و جستك  مو

ز كجا منشاء گرفته است، وي در بار كلمة آريانا و مقاالت بي جاي شان در بار من ا

من از الف زدن هاي بيجاي مردم و ممالك سخت نفرت دارم، وقتيكه نويسنده گان 

رافيه و تاري وطن شان در كتب و مقاالت مي نويسند ونيم دنيا را مربو  ايران از ج

  . ايران ميسازند در حيرت فرو ميروم

ست و زبان ومليت بدان ايران يك كشور بسيار فرهنگي ميباشد، اگر از نگاه سيا

شصت درصد نفو آنرا توركان تشكيل ميدهند، عالوتاً  -كشور متوجه شويم پنجاه

بلو ها، كردها، رشت ها، عرب ها، لرها و غيره مليت ها در آن كشور تشريف دارند، 

اد به چه قسم  الح آرين ن نميدانم كه با داشتن ده تا پانزده مليون نسب موهومي به اص

بخود موقف ميدهند و از سرحد عرب تا سرحد چين همه را آريايي مي در دنيا 

شمارند در حاليكه از سرحد اروپا تا قلب چين، قلب مسكو اكثريت بزر توركان 

ه حق  مي باشند و آنان با آريايي نسبت و ارتبا خوني ندارند، چقدر بهتر ميبود هر آن
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دو ديگر بعضي . رفي ميشدنداست آنرا مي نوشتند و در دنيا و آخرت رستگار مع

انستان هم چيزهاي مي نويسند كه غير قابل باور است، از آن جمله  اوقات مردم اف

  . ميگويند موسيقي ما به هند تأثير كرده است

و » چهره هاي جاويدان«من در تقري كتاب هاي خانم ماريا جان دارو بنامهاي 

و نيز در مضمون حل منازعات بين دو هنرمند بزر استاد » هنرمندان تاري ساز تياتر«

شاه ولي، ولي ترانه ساز و استاد حفي اهللا خيال درين باره نوشته كرده ام كه در 

وده حتي هزار سال پي وقتيكه البيروني كتاب مال هندوستان از قديم الزمان موسيقي ب

» چنداالن«الهند را نوشت در آن گفته است كه مردمي در هند وجود دارند كه آنان را 

گويند و آنان بماننديكه ما كوچة خرابات داريم مردمان مسلكي موسيقي بودند و حتي 

و را در كتاب  نوشته ام كه » ا منگيشكرلت«بنام قبيله ياد ميگرديدند، من حتي اين مو

  . موسيقي هندي شكل مذهبي را نيز دارد

ور ميشود كه موسيقي ما در  مذاهب اهل هند بيشتر از دو هزار سال عمر دارد، چ

انستان  هند رفته و آنان را با موسيقي آشنا ساخته است ولي از قدامت موسيقي در اف

  . انكار نخواهيم كرد

ة موسيقي در هند شناخته شده است امير خسرو كه از نسل توركان ا انستان ناب ف

انستان بدانجا نبرده و او موسيقي را در همان مملكت آموخته و بنام  موسيقي را از اف

ة موسيقي شناخته شده است   . ناب

در ايران بگفته احسان يار شاطر عالم بزر ايراني توركان يك هزار سال 

انستان نيز تا  زمان حكومت احمد شاه ابدالي توركان حكومت كرده اند و در اف

ور ميتواند از چين تا جزير عرب و از بحر هند تا درياي اولگا  حكومت مينمودند، چ

همه ايران بوده باشند، در حاليكه در همين حدود جهان نسل موهومي و خيالي آريايي 

  . در نهايت اقليت قرار دارد
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گر نمي باشد و تفوق نه در اسالم منظور نظر من تفوق دادن هي قومي بر قومي دي

و نه در انسانيت جاي دارد، بلكه بايد اخالق نويسنده گي را همه گان تعقيب نموده و 

خاصيت درست نويسي را داشته باشند، از الف و گزاف، تبعي و نق تاري 

رهيزند   . ب

 عجيب ترين واقعه ايكه برايم ر داده اين بود كه يكي از دوستان از پاكستان

رب المثلها  ني برزين مهر كتابي را بنام  برايم تيلفون كرد و گفت شخصي بنام عبدال

انستان«از روي كتاب من  كاپي و بنام خود مسمي كرده » رب المثلهاي دري اف

و بخاطر اينكه سرقت را كتمان . است، گويا اينكه خود گردآوري كرده باشد

بزر هم نوشته و در بسياري جايها آنرا  كرده باشد برعليه من و كتاب من يك رسالة

الح مردم كابل كه ميگويند  ، اين »بگير كه نگيرت«پخ كرده است و به اص

لم صري بر شخصيت خود او بشمار ميرفت و  عمل برزين مهر يك فاجعه بود، يك 

اين حكم بر او ميرفت كه اصالً در كوچة علم و دان قدم نگذاشته، فكر ميشد وي با 

  . ه هرگز نام را نشنيده بودم يك خصومت و دشمني قديمي داردمن ك

زيرا كه نقد و بررسي دربار يك كتاب بقلم دانشمندان وارسته و صاحبدل شكل 

و رنگ ديگري دارد و دشنام و كلمات ناهنجار دور از اخالق نويسنده گي و خار از 

ور بي عفتي در نقد آداب انساني در نقد هرگز بمشاهده نميرسد، حتي در تاري ا ين

  . كتاب ديده و شنيده نشده است

ني برزين مهر«چون رسالة برزين مهر بدستم رسيد ديدم نام را  » دكتور عبدال

صورت از طريق » دكتور«نوشته بود و از اينكه كلمة  را ديدم يقين كردم كه وي به هي

تحقيق، ريسر تحصيل درجة داكتري را نگرفته است، بخاطريكه در آن سويه اصول 

و نقد و بررسي را بايد شخ كامالً بداند و تيز دوكتوراي وي نيز شكل معياري 

باشد از اتفاقات نيك كسي كه با وي شناسايي داشت شخ مذكور را گفت كه او 
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تجارت هاي خالف قانون و قاچاقبري ميكند و با دادن چند صد دالر محدود شهادتنامة 

  . ، واهللا اعلمدوكتورا را بدست آورده است

گفته اين شخ ياد شده زماني تثبيت ميگردد كه بايد تحقيق شود كه چند سال 

به شاگردي زانو زده و كدام مضامين را فرا گرفته و نمرات چگونه است، گويا اينكه 

بايد ترانسكرپت داشته باشد و اگر نداشته باشد به هي وجه دكتور شده نميتواند و 

من از نوشتة آن دكتور بنام، چنين دانستم كه . ريداري كرده استكدام شهادتنامه را خ

وي كتاب را بدون ترديد از كتاب من تكميل كرده است چونكه كتاب من سي، 

رب المثلها به بسيار آساني مي تواند دزدي شود،  ا رسيده بود و  چهل سال قبل ب

يير بعضي كلمات و حروف آنرا بنام خود ساخته و از طريق بدگويي در  از آن رو با ت

من كتاب را . بار شخ من و كتابم خواسته است دزدي خود را از نظرها پنهان دارد

زماني گردآوري و تدوين كرده بودم كه بسياري از فولكلور نويس ها هنوز تولد نشده 

بودند ولي چه كنيم كه بسياري از شخصيت ها مقام مقد علمي را ناديده گرفته و 

ب دست به اين نو كارهاي خالف وجدان و علم و دان شهكسب بنام  رت كا

  . ميزنند

از جانب ديگر من فكر كردم كه برزين مهر فكر كرده است كه من آواره شده 

انستان را  ام، شايد اوالً مرده باشم و اگر نمرده باشم در غم زنده گي آغشته شده و اف

هنوز مرد من زند تورا بار «اند  و او هنوز ندانسته است كه گفته. فرامو كرده ام

  . »است

متوجه سرقت جناب برزين مهر شده و كتابي را » ترخان بدخشاني«شخصي بنام 

ا رسانيده است، بعداً ديده شد » دزد با پشتاره«بمقابل شخ مذكور بنام  نوشته و ب

و سرقت قناعت نكرده و رساله يي ديگر را نوشته و در آن از  كه برزين مهر به مو

خود دفا كرده است و جالبتر اينكه يك دوست مرا كه پوهاند سرور همايون بود و 

باهم در پوهنتون كابل بفاكولتة ادبيات تدريس ميكرديم وادار ساخته تا بنويسد كه وي 
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سرقت نكرده است و او نوشته است كه خبر دارد كه برزين مهر دزدي نكرده، تعجب 

سته كه سرقت نكرده است و در حاليكه سرقت بشكل من در آن بود كه وي از چه دان

رب المثل اصالً از آسان ترين كارهاست   . سري مي باشد و دزدي 

بعدها دريافتم كه برزين مهر با آن همه فح گويي ها و ناسزاگويي ها در كتاب 

ار داده است كه ميخواهد در كتاب  تأليف » يمگان«خود هنوز قانع نشده است و اخ

يدان ياد خليلي بزر كه در آن تعليق و تحشيه بسته بودم و دانشگاه دهلي استاد جاو

بع رسانيده بود نيز نقد بنويسد   . آنرا ب

واقعاً اين گفتة برزين مهر مرا بخنده آورد، گفتم اگر اصول نقد نويسي همان 

دشنام ها و ناسزاگويي هاي باشد كه در كتاب آورده بود، شايد يگانه قهرمان نقد 

نويسي بشمار مي آمد ورنه اگر چون علماء نقدي مينويسد زهي سعادت براي من كه 

  . دير مينمايد و ممنونم مي سازديك دانشمند در بار كتابم انتقاد ويا تق

به اثر كنجاوي دريافتم كه وي در دانشگاه بل منحي استاد كار مينمايد، في 

الفور بفكر آن شدم كه آن بزرگوار به نسل جديد وطن چه در خواهد داد و چه 

ي خواهد كرد   . قسم قدسيت قلم و اخالق نويسنده گي را براي شاگردان تو

فدراليزم در بل رفته بودم بسيار آرزومند بودم كه برزين مهر را زمانيكه به تبلي 

مالقات نمايم اما دولت ديدار ميسرم نشد، در آن سفر كتاب ديگري از ترخان 

ا رسيده بود و بنام  از ترخان آزاده تا برزين مهر «بدخشاني بجواب برزين مهر ب

چند دوست خود تسليم نمودم تا  ياد ميشد با خود داشتم و به» آتشكده و دزد با پشتاره

  . بدانند كه اينست فرهنگ ما و اينست عقده هاي استادان و اينست راه اهل معارف

رف صدق و صفا و وارستگي تشويق نمايند و نه در  دانشمندان جامعه را بايست ب

  . راه جنگ و جدل و تاريكي و گمراهي
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رب المثلها زحمات زيادي را كشيده بودم وري من در قسمت  ، سالها جمع

رب المثلهاي دري، پشتو، توركي، بلوچي و نورستاني كه از دو زبان اخير  نمودم، 

  . الذكر به انجام نرسيد

رب المثلهاي توركي اوزبيكي را يكنفر بنام عارف عثمانوف از كشور 

اوزبيكستان بوقت قدرت كمونست ها از نزد من خواست و گفت كه بنام خودم به 

تعداد مثل هاي جمع كرد من به هفتصد بال ميگرديد وقتيكه كتاب  چا ميرساند،

كر كرده بود ا رسيد نام مرا تنها در جمع همكاران    . ب

انستان«اگر كسي مقدمة كتاب  گرد آوري مرا خوانده » رب المثلهاي دري اف

ده باشد حقوق هي كس را بدون ادا نگذاشته ام و هر كسيكه به هر اندازه معاونت نمو

كر گرديده و از كتابهايكه استفاده كرده ام آنها را نيز ياد كرده ام و از  نامهايشان 

چو دزدي با چرا آيد گزيده تر برد «دزدي چرا بدستي نفرت داشته ام، گفته اند 

  . »كاال

پشتو اين مجموعه در حدود سه هزار متل پشتو را در بر » امثال و حكم«اما در باب 

ابع دولتي ميگرفت و وزارت  يس م ا رسانيد، ر بعة بيهقي ب بوعات آنرا در م م

ف  دكتور عبداهللا واحدي بود و براي من  در آن وقت حق الزحمة فراوان بدان سبب ل

  . نمود

پشتو «بعد از سالها به همكاري دوستان مخصوصاً استاد سيدا گل غريبيار تعداد 

ا رسيد، در يكي از روزها را به چهار هزار رسانيدم و در كابل با» متلونه ر دوم ب

يف خان بابي هنرمند پر آواز موسيقي برايم تيلفوني احوال داد كه اگر هردو كتاب  ل

را براي بفرستم آنها را به قندهار ميفرستند و » سوان عالمه حبيبي«و » د پشتو متلونه«

ا خواهند رسيد   . توس برادر آقاي بابي ب

ردو كتابم را از حضور شان جويا شدم، گفتند كه در بار بعد از مدت ها احوال ه

استاد عبدالحي حبيبي گفته ام كه مادرشان از مردم شريف هزاره است از آن سبب 
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مشكلي بار مي آيد و از چاپ صرف نظر كرده اند، پرسيدم راجع به امثال پشتو چه 

وري امثال پشتو  كردند در جواب فرمودند آنان در قندهار خودشان در حال جمع

رب المثل را  ميباشند ودر حال چيزي كرده نميتوانند، چه لقمة تيار كه چهار هزار 

ارتمنت پشتوي يونيورستي پشاور  برايشان فرستاده بودم، من دانستم كه آنان نيز مثل دي

ا رسيده است شامل گردآوري خود  همه جمع كرده هاي مرا كه سالها پي ب

يس  خواهند ساخت و ميشود آن كار علمي آنها، اين سخن را عبداهللا جان خليل ر

هار نموده بود حاال هم اگر در قندهار . ايريا ستدي سنتر در يونيورستي پشاور برايم ا

ا برسد بايد دانست كه چهار هزار آن از گردآوري  كدام اثري بنام امثال و حكم ب

رفي نمايند چونكه قدامت هاي اينجانب ميباشد ولو كه به هر اسم و رسميكه آنرا مع

كار من در قسمت امثال و حكم پيشتر از آنهاست و من بدست خوي براي شان 

وري شد. فرستاده بودم ا   فارسي دريرب المثلهاي جمع بي از هفت بار ب

ا رسيده است) هـ 1382(رسيد و يكبار در سال    . در تهران ب

ري هم موجود ميباشد، كه در قسمت دزدي ها و سرقت هاي ادبي مثال ديگ

شاه محمد وليخان دروازي وكيل «شخصي باسم مرادي از بدخشان از كتاب تأليف من 

نت امير امان اهللا خان به بسيار جرت نقل و كاپي كرده و او نيز خود را بنام » السل

  . قلمداد كرده است» دكتور«

بوعات زياد است، فق چند خاطر كوچك  را در سوان البته خاطرات من در م

انستان«آغا صاحب آقا سيد نسيان نوشته ام كه در كتاب  تأليف » ساز و آواز در اف

ا رسيده است   . خودم ب

بوعات بدخشان   . در ختم اين فصل خاطره يي دارم از يكي از مديران م

در سالهاي دهة هفتاد عيسوي در فاكولتة تعليم و تربيه منحي اسيستانت مصروف 

تدريس بودم وقتي جهت ترجماني با دو نفر محققان امريكايي دكتور لورين سكاتا و 
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انجينير تام سكاتا به بدخشان رفتم، دكتور لورين سكاتا در بار موسيقي در بدخشان 

  . تحقيقات داشت

بوعات آن وقت مالقات كرديم، وي آدم بسيار خوب و مهربان بود  ما با مدير م

ولي بيخبر از مسايل علمي و بح ها بدون مقدمه براي من گفت كه اگر خواسته باشم 

اين دو امريكايي را سوال پي كنم، ولي ميدانم كه جوابهاي مرا ادا كرده نميتوانند 

ور، گفت چند وقت  پي دو نفر فرانسوي ونزد من و تو شرمنده ميشوند، گفتم چ

آمده بودند و خود را محقق و دانشمند معرفي كردند من خواستم تا از علميت هردو 

خود را واقف سازم، از آن دو نفر پرسيدم وقتيكه خود را محقق و دانشمند و نويسنده 

يد، سوال شما  يد آيا مي توانيد به سواالت من جواب بدهيد گفتند بفرما معرفي مينما

  چيست 

ن براي شان گفتم كه اگر عالم هستيد و صاحب معلومات مي باشيد آيا مي م

يد كه در ساحة درواز بدخشان ما چند نهر آب داريم و نام قشالقهاي  توانيد بگو

اره ها نتوانستند جواب » ماه مي«اطراف  را نام بگيريد و گفت باور ميكنيد كه آن بي

  . حققان فرانسوي چه ارتبا خواهد داشتمرا بدهند، بنگريد كه قشالقهاي درواز به م

اگرچه ميخواستم اين دوستان شما را نيز سوال نمايم ولي چون شما شخ 

محترمي مي باشيد به لحا شما اين ها را پي شما و خودم خجالت نميدهم، از وي 

پرسيدم سواالت شما چيست، گفت برادر برو پشت گ نگرد، سوال يافتن و سوال 

  . سيار آسان استكردن نزد من ب

رورت دارد كه به دهات و اينست سويه هموطنان ما،  يك محقق خارجي چه 

انستان تحقيق نمايند و يا بداند  بجاي اينكه ما بر انتقادات شهرهاي يك واليت اف

يم و عقده هاي خوي را حل كنيم بهتر است جامعه را منور سازيم و فرهنگ  بافزا

گ دشمني، تعصب، تبعي و تفوق طلبي بهراسيم و خود را غني نماييم، از فرهن
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يم ا دارد در آن توجه نما ه نفع جامعه و مقام انسانيت تقا هرگاه  .برخالف آن آن

ور ميتواند او  بوعات واليتي چون بدخشان چنين سويه داشته باشد، چ يك مدير م

   جامعه را تنوير نمايد 
  

رب«م كتاب  ركي ك  فره« » ا  ر  « :  
  

استاد سرآهنگ را پيدا كردم و بر آن دربار هنرمندان نوشته و » قانون طرب«كتاب 

افزودم و چون تعداد اوراق نوشتة استاد بسيار كم بود آنرا بنام نامي خودشان كه امانت 

بود بگونة مقدمة كتاب گذاشتم و به شكل يك كتاب آنرا در سويدن جهت طبع 

ل نموده بودم با همه كيفيت آن، شجا الدين فرستادم، كتاب را من صد در صد تكمي

  . شريفي وكيل سابقة تاشقرغان پول و قيمت طبع آنرا تهيه داشت

اگر پرواني نميبود اين كتاب «بعد از طبع ويراستار در مقدمة خود نوشته بود كه 

اين كار تنها محصول زحمت كشي هاي «و عالوه كرده بود كه » بزودي مكمل نميشد

شهراني در اين زمينه چنين « در بسي جايها آورده بود كه » ...نيست بلكه من و شهراني 

در حاليكه كتاب را كامالً من نوشته بودم و اين گفته معني آن را » و چنان ميگويد

  . ميدهد كه خودشان كتاب را تحرير و گاهي هم با من مصاحبه كرده باشند

اول نظر داده بودم و از همه » كي كيست در فرهنگ برونمرزي«من در كتاب 

بي از پنجاه درصد معلومات را جمع و به حضور پوهاند رسول رهين در سويدن 

فرستادم، آن استاد گرامي سالم مرا عليك گرفت و پروژ بزر سلسله كتاب مذكور 

را تعقيب نمود، كمك و ياري من تا جلد چهارم آن بدون ترديد از شصت درصد زياد 

سر دست ميباشد بي از پنجاه و پن ) م2014(فعالً در سال  بود و در جلد اخيري كه
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شخ را در آن كتاب تهيه و فرستادم، در حاليكه گنجاي هر كتاب فق صد 

  . شخصيت قبول شده است

رو و هدف كتاب را پوهاند استاد رسول رهين چنين تعيين كرده اند كه بايد هر 

ر و بعداً مؤلف كتاب ويا كتابها باشد و كسيكه در آن كتاب گنجانيده ميشود اوالً مهاج

ا ميرسد، چونكه  البته اين سلسله از امهات كتابهاي ميباشد كه در بيرون مملكت ب

اكثر علماء و دانشمندان ما در بيرون كشور حيات بسر ميبردند و بسر ميبرند بدون 

انستان را نوشت   . ه امترديد در آن كتابها در حدود دوصد شخصيت علمي و هنري اف

ار ديگر همكارها از خدمات من نيز يادآوري كرده اند  پوهاند صاحب رهين در ق

بوعاتي در نظر گرفته ميشد اسم مؤلفان مي آمد بهتر ميشد  و گمانم كه اگر صداقت م

ويا اينكه يكي مؤلف و ديگري ويراستار، بهر صورت به همين خوشحال ميباشم كه نام 

 بي نام و نشان مرده اند ويا مي ميرند در آن كتاب اكثر علماي مان را كه در خار

  . زنده كرده ايم
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ت   ـف ه
  

ر ي ها ا اا ر ي ها   م    ا 
  

انستان نفرت  حكومتگرچه از سيستم  كمونستي اكثريت قاطع مردم مسلمان اف

داشتند باز هم كسانيكه در ساحة هنر و تخنيك و طب سر و كاري داشتند تعداد 

محدود شان مي توانستند نفسي را براحت بكشند، داستان هاي كشتار استادان طب، 

  . داكتران شفاخانه ها و غيره حكايات ديگر دارند كه درينجا گنجاي ندارد

از كلمة بالشويك نفرت داشتيم چونكه از زبان  ديگراندر ايام خورد سالي من و 

بزرگان داستانهاي زيادي را در بار بي رحمي ها، كشتارهاي دسته جمعي، بي ديني و 

لم هاي زياد  استعمارگري آنها مي شنيديم و منظور از بالشويك روسها بودند، به اثر 

انستان روسها هزاران در هزار مردم م سلمان توركستان اعم از تور و تاجيك به اف

  . فرار كردند و به عبار ديگر هجرت كردند كه طبق سنت ديرين اسالم بود

اره مهاجرين  لم و بي انستان بر آنها به حدي  خبر نداشتند كه حكومت هاي اف

اح ستم نمود كه مظالم روسها را فرامو مينمودند، به جهت معلومات به كتاب ارو

يد بع رسيده است مراجعه بفرما   . شاد محمد ابراهيم عفيفي كه در هاليند ب

طوريكه گفته آمد من و ديگران عقد بدبيني ها را بر عليه روسها از سالها پي 

در دلها داشتيم، روزي از روزها كه متعلم صنف دوازده هم بودم با همصنفي و دوست 

ي و قدم زدن جانب با شفاخانة علي آباد بسيار محترمم عبدالقيوم نورزي جهت تفر

اهر . ميرفتيم و صحبت ما به سياست كشيد براي گفتم كه چون بدوران حكومت 
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شاه خان تولد شده ايم و شايد در همين دوره بميريم و كدام رژيم ويا حكومت ديگر 

  . را نخواهد ديديم

ع به سياست و سياست بازي ارتباطي  عبدالقيوم نورزي كه از نظر من بصورت ق

نداشت يكدم به سخن آمد و گفت كه بعضي گروه هاي وجود دارد كه بسيار 

شخصيت ها دست ها را با هم كرده اند كه اگر كامياب شوند يك حكومت نو را 

انستان گاه گاهي . بميان خواهند آورد از آن تاري به بعد از فعاليت هاي كمونستان اف

ي بلكه به راستي ها هم تن در  خبر مي شدم و خوشبختانه هرگز نه تنها در احزاب چ

  . نداده بودم و آزادانه و مستقل مصروف تحصيل علم و هنر بودم

در امريكا كه دور ماستري را ميخواندم و پايان تحصيل من و آن سال، سال 

بود خبري را از رسانه ها شنيديم كه سردار محمد داود خان را كشته اند، در ) م1987(

انستان كه با ما تحصيل ميكرد در يكي از شفاخانه ها همان رو زها يك دختر از اف

و را به وي گفتيم در جواب ما گفت  عمليات شده بود و سخت بيماري داشت، مو

گويا او هم به همان فكر بود كه آل يحيي » بادنجان بد را بال نمي زند«كه درو است 

  . تا ابد از ميان نخواهند رفت

ر شديم كه همه اعضاي فاميل سردار محمد داود خان به شمول زنها مگر بعدها خب

. و اطفال معصوم از دست بي خدايان كمونست كشته شده و جام شهادت نوشيده اند

شاگرد معصوم و بي گناهي داشتم بنام زرلشت دختر سردار محمد داود خان، آن 

مرحوم محمد . بود دختر بي گناه كه از هي چيز دنيا خبر نداشت او هم كشته شده

  . داود خان را مالقات كرده بودم ولي معلومات زياد در بار وطن داشت

بعد از اخذ شهادتنامة ماستري در سال مذكور بوطن برگشتم و مملكت را به 

شكل ديگري يافتم، زمين و زمان و فضاي كابل شكل و رنگ ديگري داشت، در هر 

يكرد، گويا رنگ خون و نشاني از جايكه ميرفتم چشمم را فق رنگ سر جلب م

  . كشتن آدميزاد توس خود آدمها
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» قيوم جان«جناب عبدالقيوم نورزي كه واقعاً شخصيت نجيب و شريف بود و اورا 

يس تفتي  بوعات و هم صنفي ديگرم بنام نعمت اهللا ر ميگفتم وي معين وزارت م

  . وزارت معارف عز تقرر يافته بودند

انستان بودم و بعداً هم در بار عبدالقيوم هي حرفي بدي نشنيدم و تا وقتيكه در  اف

معلوم بود كه او بفكر رفاهيت مردم و جامعه به مؤفقيت مردمان و خلق ها فعاليت 

ميكرد بدبختانه تا كنون از حيات و ممات او خبر ندارم وي شخ با سواد و قلم 

نجشيري و اكرم عثمان و اميد است خاطرات خود را چون دستگر پ. بدست بود

  . ديگران بنويسد
  

ي   : م ها فام

الن خلقي ها محبو كردند،  روزي خبري بدست آمد كه برادرم سعداهللا را در ب

كه بود از آن حبس رهايي يافت ولي امتيازات صاحب منصبي ا را به هر وسيله يي 

  . از دست داده بود

در كارتة سخي در خانة خود بودم كه يكي از همصنفي هاي ولي اهللا برادر 

كوچكم كه محصل فاكولتة حقوق بود، خبر آورد كه وي را پوليس وزارت داخله از 

ليليه گرفتار و زنداني كرده اند، بعدها دريافتم كه در شب اول گرفتاري با بيست نفر به 

  . شهادت رسيده است

ي خبر بودم و تال هاي بنده گي خود را ميكردم و به هر از شهادت ولي اهللا ب

يكي از آن درها عريضه يي بود كه آنرا به نزد . دري ميرفتم تا كمكي دريافت نمايم

حفي اهللا امين بايد مي بردم، وي مرا شناخت و جور پرساني ساده يي كرد و چندان 

  . امري نداد كه زير دستان به او اعتنايي نمايند

امريه را با خود گرفته ميخواستم از صحن وزارت خارجه بيرون شوم، ديدم  عريضه و

كه صاحب جان صحرايي وزير سرحدات در يك موتر جي بزر و قوي منتظر كسي 

و را . وي با من در پوهنتون كابل همصنفي بود و ارتبا بسيار حسنه داشتيم. است مو
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مي تواند از او خواه كردم كه مرا براي گفتم، ديدم كه از جانب خود چيزي كرده ن

يس  به صدارت نزد اسداهللا سروري كه از بزرگترين جانيان و قاتالن است ببرد و او ر

بود، صحرايي كوش بنده گي خود را كرد، ولي سروري ميگفت كه » خاد«استخبارات بنام 

دت او خبر ديده شود چه كرده مي توانيم و خوب است كه بايد تنوير شوند و شايد از شها

مي بود چونكه خواهرزاده ا بنام عزيز به عقيد بعضي ها ولي اهللا و ديگران را به شهادت 

  . رسانيده بود

در موتر جي صاحب جان صحرايي، صحنه يي را ديدم كه غير قابل باور بود، از 

رنا موتروان موي بر اندامم راست شد و انسان به وحشت  ديدن چهر كثيف و خ

ه ها، ماشيندار ها در گرد و نواح بمشاهده ميرسيد .مي افتاد و معلوم بود كه . تفنگ

از كمونست هاي عادي نمي باشد، وي خيلي كريهالمنظر بود موتر آنقدر از بوجي و 

پند پر بود كه صاحب جان هم به تكليف نشسته بود و من به بسيار سختي در 

گ است و اينها چيستند كنار خود را جا كردم، آهسته بگوش گفتم كه چه 

ين شديم، او گفت كه  برايم اشاره كرد كه خامو باشم، وقتيكه در صحن صدارت پا

يم تا طرفدار  رف سرحد توزيع مينما همه موتر پر از پول ميباشد كه بمردم سرحد و آن

ما شوند، در سابق يك مقدار پول را حكومت ها نگاه ميكردند و بعداً بمصرف 

ياد » پول مستوره«سند مصرف آن را كسي طلب نميكرد، آن پول بنام ميرسانيدند و 

و كامالً مخفي است، صاحب جان صحرايي با آمدن  ميشد و گفت كه اين مو

  . ببر كارمل اعدام گرديد

يس  بود ) استخبارات(» كام«در زمان كاميابي حفي اهللا امين به برادر زاد او كه ر

فار ب ه يي را بنام عبدال ياني يافتم و از ولي اهللا احوال ميگرفتم، براي آقاي بياني واس

اسداهللا امين گفته بود كه وي را قبالً به شهادت رسانيده اند، همين لحظه يي كه من 

جريان شهادت ولي اهللا را مي نويسم اشك از چشمانم چون سيل روان است و دلم در 

، وي را چقدر بناز پرورده بوديم   . ت
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غصه و سو عزيزترين عضو فاميل يا ولي اهللا غرق بوديم كه هنوز در غم و 

خبر آمد شرافت اهللا برادر ديگرم را كه دو سال از ولي اهللا بزرگتر بود به محبس 

رخي زنداني كرده اند و اينست كه غمها يكي پي ديگر بر ما وارد ميگرديد   . پل

بود، اتفاقاً وي در  شخصي بنام داكتر عبدالخالق وفايي كه معاون فاكولتة ادبيات

ي گرفته  روبروي خانة ما كه در عقب مكتب رحمان بابا قرار داشت، خانه يي را به كرا

يس فاكولتة حقوق پوهنتون كابل در آن خانه بسر ميبرد و اخواني  بود و پي از او ر

  . ها در يك از روزها بوقت صب وي را ترور كرده بودند

عيف است،  اين داكتر وفايي را دريافتيم كه ع اقتصادي وي در نهايت درجه  و

با برادرم نعمت اهللا شهراني مصلحت كردم و گفتم كه كوپون اورا بخودمان بمصرف 

ميرسانيم و كوپون مرا با همه مصارف چون استاد پوهنتون و همسايه است بر ما حق 

ه كه در هر ماه مستحق بودم به پول شخ صي دارد به وي بمصرف ميرسانيم، من آن

خريداري كرده بخانة شان با تكسي ميرساندم تا كمكي باشد، چونكه او، برادرم و من 

  . همه استادان پوهنتون بوديم

برادرم استاد شهراني فار جامعة ازهر قاهره و استاد فاكولتة شرعيات بود، آوازه 

  . افتاد كه وي را حكومت در ساحة پوهنتون دستگير و در صدارت محبو كرده است

و دريافتم كه آقاي داكتر عبدالخالق وفايي راه خوب و آسان ب عد از تعقيب مو

دستگيري اورا به استخبارات حكومت كمونستي نشان داده است و نفرهاي حكومت را 

بدفتر خود نگاه كرده و براي برادرم نعمت اهللا شهراني تيلفون كرده است كه فاكولتة 

و كه به عربي است م شكل ترجمه دارد و اگر او بتواند به آن ادبيات در يك مو

دفتر رفته و مشكل علمي را حل نمايد، چون برادرم نعمت اهللا شهراني داخل دفتر 

وفايي ميشود، اشخاصيكه منتظر بودند وي را راساً به زندان جهنمي صدارت مي 

رناكترين زندانهاي وقت خلقي ها بشمار  برند، زندان استخبارات صدارت يكي از خ

رفت، اين بود كار يك دانشمند و او هم استاد پوهنتون كه هر روزه در كيفتريا ها مي
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باهم نان ميخوردند و در كميته ها عضويت داشتند و چه كمك هاي مادي نبود كه به 

  . وي انجام نداده باشيم

استاد شهراني بعدها برايم گفت كه از  بدخشان بشمول خود هفتاد و پن نفر را 

اهللا امين زنداني كرده بودند و بايد همة شان كشته ميشدند، من بخاطر  به حكم حفي

رهايي وي كه اطفال معصوم و خورد داشت در هر دري دق الباب كردم و از هر كس 

  . كه قدرتي داشت خود را به نزد ميرسانيدم و طلب كمك ميكردم كه وي رها شود

در جملة كسانيكه از وي طلب معاونت ميكردم يكي هم وزير عدلية وقت داكتر 

. شرعي جوزجاني بود، وي رفتار بسيار محترمانه و شرافتمندانه نموده و تيلفون ها كرد

  . از ولي اهللا شهيد هم جستجو كرد اما قبالً روح ارجمند به آسمان رفته بود

يي خان پاي ل و سر ل بخانة ما چون بخانه آمدم جنت مكان مرحوم حاجي يح

ده داد كه استاد شهراني رها شده و بخانه آمده است -دويده بدبختانه . دويده آمد و م

، عالم، شاعر و با سواد بدخشان از جمله  همان هفتاد و چهار شخصيت هاي با دان

مني و ديگران همه كشته شدند و  ي سيد ميرزا خان،  حسن خان تاجيكايي، قا

ابق   . شعر حضرت ناصر خسرو خود حفي اهللا امين هم بعداً كشته شد م

در خار بودم كه سعداهللا برادر ارجمند و عزيزتر از جانم نيز كشته شده بود و 

ير او يتيم شدند و شرافت اهللا و نعمت اهللا از دم تي جالدان خون آشام  ش طفل ص

  . رهايي يافته بودند

رخي محبو بود، من براي او و ولي اهللا نان و زمانيكه شرافت اهللا در محبس پل

  . لبا مي بردم از ولي اهللا مسترد ميشد و از شرافت اهللا براي ميرسيد

ن به امريكا جهت تحصيل، كتابي را بنام ـور سالها پي از رفتـنگارند اين س

انستان« ا رسانيده بودم و پي از تأليف با همه هنرمند» هنر در اف ان تأليف و ب

مالقات ها ميكردم و هر كدام را از نزديك به شناسايي ميگرفتم، در يكي از آن 

ا شدم، وي مجسمه ساز بود و ـوم زاده آشنـالق قيـرمندي بنام عبدالخـا هنـمالقات ها ب
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ا رسيد، وي بعدها از اخال مندهاي خا من  در باره ا نوشتم كه در كتابم ب

  . ي آوردمحسوب ميشد و سخت احترام بجا م

در يكي از روزها كه كاالي شرافت اهللا را با خوراكه و يكدانه تربوز بدرواز 

رخي بردم، اتفاقاً همين عبدالخالق قيوم زاده را با لبا عسكري ديدم و  زندان پل

كاالي محبوسين را براي شان ميبرد، خيلي ها خو شدم كه او شناساي منست و 

لبا هفتة گذشتة شرافت اهللا را آورد، براي گفتم امانت را بخوبي ميرساند وقتيكه 

ور بود، گفت واهللا تربوز  كه تربوز و خوراكه و كاال را براي رسانيدي و صحت چ

را به رفقا دادم كه بخورند، اين قيوم زاده آدم سالخورده بود و من نميدانستم كه وي 

  . هم كمونست است

ري شد و در پاكستان بودم كه يكبا ر هواي رفتن بمزار شريف بر سرم سالها س

، تياتر و  زد، اين وقت مؤفقيت مجاهدين بود، در مزار شريف اكثر هنرمندان نقا

د هنر در نزد جنرال دوستم بمزار شريف پناه  موسيقي از دست مجاهدين متعصب و 

بوده بودند و او برايشان جاي، نان و خانه برايگان تهيه كرده بود و همه هنرمندان 

  .  دعاها نثار ميكردندبراي

يك روز با كسي سخن ميگفتم كه كسي از عقب به شانه ام دست ميزند، و به 

شكل گنگه صدا ميكشيد چون روي خود را گشتاندم ديدم كه همان قيوم زاده است و 

و اورا . آنقدر حال بد دارد كه مردن هزار مرتبه از زنده گيي بهتر خواهد مي بود

  . ا جزاي را داده و گنگه شده و سخن گفته نميتوانستخداوند در همين دني

اتفاقاً همان عبدالخالق وفايي را كه در باره ا نوشتيم دختر يكي از كمونستان 

ن بدن را ـد از كشتـردند و بعـر كـن دستگيـي اورا مجاهديـود، وقتـرنا بـخ

  . پارچه كرده بودند -پارچه
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م كه او هم به محبس دهمزنگ در زمان من يك عبدالخالق ديگر را مي شناخت

هاي پي مدير بوده است و در همسايه گيي  بسر مي برديم، مرد بسيار معزز و 

محترم و بسيار سالخورده بود، خانم دوم مرا پسر خوانده بود، از جمع زندانيان 

  . توركستان انتخاب نموده و ويرا از محبس به خانه ا آورده بود

محمد منصور هاشمي از بدخشان و معلم دارالمعلمين و بعدها استاد فاكولتة تعليم 

و تربيه شده بود، دوران شاهي بود كه من و دوستانم به ديدن او كه در يك سراچه 

وي تال ميكرد كه مارا به كمونيزم دعوت نمايد، من . حيات بسر ميبرد ميرفتيم

همصنفي ام نعمت اهللا خامو مي نشست، مستقيماً براي جواب منفي ميدادم ولي 

همين نعمت اهللا بعدها از جمع كمونستان بشمار ميرفت و طوريكه گفته آمد بوقت 

يس تفتي وزارت معارف شد، ناگفته نماند كه نعمت اهللا شخ قاطع،  خلقي ها او ر

رفه و راستكار بنظرم ميخورد، نعمت اهللا، سيد جان دروازي و قيوم نورزي هرچها ر يك

دوستان خوب بوديم، در يك ليليه و اتاق حيات بسر مي برديم، تعجب من در آن بود 

خود را به نزد آقاي رباني رسانيده بود و حتي  (....)كه بوقت كاميابي مجاهدين همين 

برايم سالها پي گفته بود كه هرگز نميتواند به اسالم عقيده  (....)با وي به مكه رفت، 

ت در همان مالقات ها منصور هاشمي برايم گفت كه معلوم بهر صور. داشته باشد

ري شد و منصور هاشمي و  ميشود كه در حزب ما داخل نمي شوي، روزها و سالها س

من نگارنده هردو در فاكولتة تعليم و تربيه منحي استاد كار ميكرديم، من اسيستانت 

اب داكتر محمد ياسين صاعد بودم، مادر داكتر صاعد از بدخشان بو د و مرا وطندار خ

ميكرد در هر يك چند روز داكتر ياسين صاعد بدفتر من مي آمد و ميگفت كه از 

وي را از صنف كشيدند، گفتم ) محصالن(وطندارمان خبر داري كه باز شاگردان 

استاد چرا محصالن اين كار را مينمايند وي گفت كه آخر وطندارمان يعني منصور 

در كنار نااليقي در افهام و تفهيم هم صفر است، بدان سبب هاشمي بسيار نااليق است، 

ال زياد وي را از صنف ميكشند   . محصالن با غالم
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بوقت كاميابي خلقي ها منصور هاشمي وزير آب و برق مقرر شد، مدتي بعد اورا 

كه سخت بي احسا بود و كارهاي شعوري نبود منحي والي بدخشان مقرر 

بدخشاني را در آن وقت كشت و حتي ميگفتند كه هاشمي نمودند، گفتند كه صدها 

ميگويد براي اينكه كارتو حكومت خلق بر هدر نرود مسلمانان بدخشاني را يا بدريا 

  . غرق ميكرد ويا از هليكوپتر بزمين پرتاب مينمود

اما دولت منصور هاشمي و قاتالن مستعجل شد و اخواني هاي بي تجربه و بي 

يكي از . كومت را بعد از تال هاي زياد بدست آوردندفرهنگ و بي احسا ح

فرزندان شهداي بدخشان كه منصور هاشمي پدر وي را كشته بود، منصور هاشمي را 

در حريم پوهنتون كابل به جهنم فرستاد، گفتند كه منصور هاشمي به قاتل گفته بود 

د، بعد از اينكه كه اگر مرا مي كشي يكدم بقتل برسان، ولي وي در آن جاي مردار نش

خيال محمد كتوازي وزير اطالعات . به شفاخانة علي آباد رسانيدند، بدوز روانه شد

و كلتور از كشتار منصور هاشمي وطنداران را دايم مذمت ميكرد و ميگفت 

  . ناجوانترين انسانهاي روي زمين است و از خودگيهاي بي وسيله را ميكشد

دنبالة اين داستان چنين است كه من و نعمت اهللا خان كه من اورا از روي دوستي 

و رفاقت گاهي نعمت جان و گاهي هم نعمتك ميگفتم با رفيق متذكره مان شاگردان 

دارالمعلمين كابل بوديم، در آن زمان گفتند كه سه نفر از يونيورسيتي بيروت فار 

فور غزنوي، محمود شده و بدارالمعلمين منحي استادان مق رر شده اند، داكتر عبدال

  . سوما و منصور هاشمي

يكي از نزديكترين شخصيت هاي فاميلي مان كه حاال شهيد و جنت مكان شده و 

بدون اجاز روح مبارك نميتوانم اسم را بنويسم برايم گفت كه زمانيكه بمديريت 

ن ديده بود كه منصور هاشمي مأمورين پوهنتون كار ميكرد در سوان مأمورين و استادا

از بيروت ناكام آمده و از فاكولتة ساينس پوهنتون كابل بعد از تعقيب درو يكساله 

و ميتواند اكنون تعقيب شود  شهادتنامة ليسانس را بدست آورده است و البته اين مو
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و شايد بوقت قدرت خلقي ها خود منصور هاشمي از ميان برده باشد، چونكه ميگفتند 

  . وي در بيروت در نخوانده و عياشي كرده است كه

من كه در آوان متعلمي از صنف اول تا نهم و حتي باالتر از آن از شاگردان تنبل 

ين ترين نمرات نصيبم ميشد و هنوز از كم سوادي خود رن مي  عيف بودم و پا و 

عقل  بردم هرگاهي كه با منصور هاشمي مالقات ميكردم اورا يك شخ كم علم، بي

و عامي تصور ميكردم، چونكه از سخن گويي هاي او هر ابجد خواني ميدانست كه 

  . چيزي را در بسا ندارد

ولي اهللا برادر بجان برابرم كه داغهاي مر او در قلبم هنوز پا برجاست، با نوزده 

محصل اوزبيكي دان جهت تحصيل به اوزبيكستان معرفي گرديدند و بايد برفتن آنها 

خلقي ها تصديق مينمود، آن شخ منصور هاشمي بود و وي در مقابل  شخصي از

ا گذاشت و همان بود  نوزده نفر با صاد صحي توافق كرد و در مقابل نام ولي اهللا چلي

  . كه بعد از مدتي ولي اهللا را به صدارت بردند و باز نگشت

آن بم منصور هاشمي بوقت واليت در خانه و جاي و حويلي مان بم انداخت و 

انفجار كرد و بعضي ها كشته و اكثراً نيم جان از زير كلوخها، سنگها و ديوارها توس 

همسايه گان بيرون كشيده شدند و چندين روز و شب همسايه گان و اقارب از آنها 

  . ديدن ميكردند و بداد شان ميرسيدند

وديم، ق بـه همصنفي و رفيـرينم كـدور آزادي از دوست ديبـا ـروزي از روزه

ه ـم، وي گفت كـدن نمايـل ديـت در كابـا آن دوسـواستم بـردم و خـاد كـرا ي (....)

ررها نبوده كه نرسانيده باشد من حيران ماندم كه  خبر داري كه به فاميل شما چه 

اره  منصور هاشمي كه خاصيت يك حيوان وحشي را داشت چرا اين دوست من با بي

ار ها و بيم ها ميداد بعدها دانستم اعضاي فاميلم كه بيسواد و بي  غر بودند، وي اخ

بازهم من بخاطر دوستي ها و . كه او با فاميل منصور هاشمي خويشاوندي كرده است

يكه داشتيم كدام عقده يي را در مقابل او ندارم و را . برادري ها درينجا يك مو
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هار بدارم كه وارسته تر از محمد عزيزجان عالميار ولد وكيل محمد عالم داماد  بايد ا

يف كه خادم بزر بدخشان و از چتة في آباد بود كمتر كسي را  حاجي مال ل

، پاكدل، مهربان و رفيق واقعي بود، وي نيز از دست خلقي  سرا دارم، وي بي آالي

ررها ديد   . ها 

مرحوم داكتر محمد نعيم فرحان كه در فاكولتة هنرهاي زيبا منحي معاون من و 

آمر شعبة موسيقي بود روزي با چند نفر از استادان بدفترم جهت كاري آمدند،  مناً

ز و شيرين مرا از رفتن  ريف طبع و آدم خو زبان بود با گفتار كلمات ن وي چون 

ل ساخت، وقتيكه از جا برخاستم و جانب تشناب كه دفتر من با  به تشناب اندكي مع

رديكه دروازه دفترم را باز كردم، يك تشناب يك ديوار مشتر داشت ميرفتم، بمج

انفجار بسيار مده عمارت را به لرزه انداخت، خدا ميداند كه من و استادان در آن 

در مقابل دفتر من دفتر يك رو مشاور . حال به چه شكل رواني مواجه شده بوديم

ك بود، بعداً دانستند بم ساعتي بوده است، در حقيقت بين مر و زنده گي من فق ي

  . ثانيه بود و بس

گذشته از اين داستنها كه بگذريم يك روز استاد عبدالمالك دوست زاده كه 

شاگرد عزيز من بود، برايم خصوصي گفت كه سازمان اولية پوهنتون كابل فيصله 

كرده اند كه امان اهللا حيدرزاد، حامد نويد و عنايت اهللا شهراني استادان فاكولتة 

و كشته شوند، مالك جان اصالً كمونست نبود و بسي كسان  هنرهاي زيبا بايد دستگير

و را به حيدرزاد و نويد گفتم و آنها  را از مهلكه نجات داده بود، بصورت عاجل مو

  . بزودي خود را از وطن دور ساختند

من آماد برآمدن نبودم، ولي ميدانستم كه روزي بقتل خواهم رسيد، چهار طفل 

انيگي را بسيار زياد جمع كرده با خود داشتم و بسيار كوچك داشتم، نوت ها ي ده اف

كم از پول ها  -گاهي هم دو لبا را سر بسر مي پوشيدم كه اگر روانة زندان شوم كم

رورت از لباسهاي زيادي بدل پو نمايم   . غذا و در صورت 
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دو اتفاقاً بعد از برآمدن دو استاد هنرهاي زيبا، سازمان فيصله كرده بود كه فعالً 

استاد هنرهاي زيبا رفته و كشتن شهراني تا پيدا شدن استادان ديگر به تعويق گذاشته 

شود، كسانيكه اين فيصله ها را ميكردند جواناني بودند كه قبل از كمونيزم به حالت 

عادي در ميخواندند و به بزرگان احترام مينمودند، ولي حضرت حاف هفتصد سال 

  : چنين گفته بود ناختن انسانهاپي راجع به ش
  

  وجــود مــــا معمي ييست حاف

  كه تحقيق فسون است و فسانه
  

ناني توصيف ها كرده ام و هنوز هم ميكنم،  من در طول عمر از هموطنان ش

، بي خبر از  چونكه بي از نود و نه درصد نفو اين مردم فرشته صفات بي آالي

مهربان و صاحب همه خوبيها مي باشند و بايد بگويم كه فتنه هاي زمانه، راست كار، 

ه خوبان همه «در ميان همه خوب هاي جهان خوبترين مي باشند، يعني گويا اينكه  آن

نان تنها دارند   . »دارند مردم نجيب ش

و او از » دلبرشاه سرچشمه«تصادفاً در ميان سازمان اولية پوهنتون شخصي بوده بنام 

نان بوده، من اورا هرگز نديده و نمي شناختم، جملة همان يك فيصد  بدهاي مردم ش

او از سازماني هاي متعصب و خلقي هاي دو آتشه بشمار مي آمده، گفتند كه حاال در 

  . جرمني است

وي به اعضاي جمعيت سازمان فشار بسيار زياد مي آورده كه گويا عنايت اهللا 

ر وقت كشته شود و البته هزاران درو شهراني را با تمام معني مي شناسد و بايد به اس

هرچند اعضاي سازمان ميگفتند كه چند ماهي صبر كنيم بعداً كار را به انجام . ديگر

باالخره فيصله بعمل آوردند كه فالن روز . ميرسانيم ولي مر او يك لنگ داشت

طرف و عبدالمالك از يك . دستگير و بعداً از ميان خواهيم برد، يعني قتل خواهيم كرد

و را اطال دادند و  محمد عظيم از جانب ديگر كه هردو عزيزان خا بودند، مو

اهراً سازماني بود، مرا از  گفتند كه فق تا فردا وقت داري و بس، محمد عظيم كه 
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و بعداً راهي ديار غير . يك بيراهه بجايي رسانيد و من از آن ساعت به بعد مخفي شدم

جمند نهايت درجه ممنون بوده و دايم دعا هاي خير برايشان شدم، من از هردو برادر ار

  . نثار مينمايم

در همان وقت ها بود كه نورستاني ها را همه بردند و قتل عام كردند، روحانيون 

مجددي را نيز به شهادت رسانيدند، علم جان نورستاني استاد فاكولتة ادبيات را كه ده 

دقيقه پيشتر با هم ديدن كرديم، بردند و كشتند، عبداهللا جان نورستاني از هوشياري كار 

  . ترجي داد و نجات يافت گرفته و فرار را بر قرار

سه جنگ خونين را يكي در بين عمارت فاكولتة تعليم و تربيه و شفاخانة علي 

آباد، يكي ديگر را در ايستگاه آخر پوهنتون كه خانة مرحوم استاد خير محمد ياري در 

آن جا بود و خانه ا خسارات زياد ديد و ديگر در قلب پوهنتون پهلوي مديريت 

سر ديدم، من به حيرت رفتم كه از انسانها چنين وحشت و جنايت باال نشرات به چشم 

  . را به بسيار بي رحمي و سنگدلي مي كشند ميشده و همنو خوي
  

ما د  م  ا ا  اكتر  ر  ر  ا   :  

ور باال گفته آمد و او كمونست  در بار داكتر ياسين صاعد چند كلمه در س

رياست فاكولتة تعليم و تربيه بود كه نتوانست كامياب شود به  كانديدنبود، باري هم 

  .  عو او استاد عبدالعلي كنذاري مقام رياست را بدست آورد

محمود سوما اصالً از پكتيا و فار دارالمعلمين كابل و بيروت و امريكا بود، دايم 

بدبختانه . دوي را اين نگارنده احترام ميكردم، چونكه در دارالمعلمين استاد ما بو

يس پوهنتون كابل مقرر گرديد، كامالً خود را باخته  زمانيكه بوقت خلقي ها منحي ر

بود و نگاه بر من نفرت انگيز بود، چونكه او و من در فاكولتة تعليم و تربيه استاد 

  . بوديم و من در جمع غير كمونستان بشمار مي آمدم
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منفي بافي ميكرد و از سيستم  محمود سوما در مجالس استادان فاكولته عموماً

يتلستي بد ميگفت، وي اسستانت و ترجمان يك امريكايي بنام داكتر  دموكراسي و ك

  . ايريكسن بود، كه هردو مضامين ساينس و اصول تدريس را در ميدادند

پروفيسور امريكايي زمانيكه دوباره به امريكا رفت، همان كرتي را كه دايم مي 

ه آقاي محمود سوما داده بود و همه استادان و شاگردان آن پوشيد كرتي ا را ب

كرتي را در بر داكتر موصوف ديده بودند چونكه در عقب آرنجهاي توته هاي چرم 

دوخته شده بود، آقاي سوما آن كرتي را بعد از وي مي پوشيد، در يكي از مجالس 

به نفع خلق و استادان آقاي سوما كه آن كرتي را ببر داشت، طبق عادت ديرين 

برعليه دموكراسي سخن هاي جدي گفت، در هر مجلس استاد صاعد بمقابل 

رف داكتر صاعد بود وي با جديت تمام فرمود  چيزهايي ميگفت، ولي آنروز بخت ب

آ، سوما، اوالً كرتي داكتر ايريكسن را از برت بك و بعداً گ بزن، همه اهل مجلس 

  . منده گرديدشر در خنده شدند و محمود سوما سخت
  

ي ها ا  ر ا      :  

آواز انكشاف دادن هنرهاي زيبا به سوية فاكولته و تأسيس دو شعبة موسيقي و 

  . ديگر، نزد هنرمندان و هنر دوستان بمن موقف خوب داده بودتياتر و شعبات 

بوعات بود، در يكي از روزها  داكتر نعيم فرحان در حقيقت نمايند ما در م

بوعات بفاكولته آمد و گفت كه پرچمي ها يك مجلس بر پا  داكتر فرحان از م

يس  يس عمومي، مرا منحي ر كردند در آن مجلس استاد غو الدين بحي ر

ا يس م -هنرمندان خ وسيقيدانان انتخاب نقا و هيكل ترا و مسحور جمال را ر

  . كرده اند، در آن وقت ها ميگفتند كه مسحور جمال پرچمي است، واهللا اعلم

اسلم اكرم كه نقا و فار فرانسه بود با من محبت و مهرباني داشت، عبداهللا 

بي بزر همه بود كه نه در علم و دان و نه در هنر و نه در هر چيز بكس تن در  نا
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رو . ر بود، ولي آداب معاشرت خوب كابلي گري را داشتنميداد و سخت حزبي م

سا يك تعمير زيبا را در كارتة  ميگفتند كه او هم در فرانسه تحصيل كرده بود، براي ر

وزير اكبرخان داده بود و شايد از اول تا به آخر دوبار آنجا رفته باشم و من در هر حال 

  . در خوف و تر حيات بسر مي بردم

رحوم استاد نعيم فرحان از قسي القلب بودن مسحور جمال به موسيقي نوازان و م

موسيقي دانان حكايت ها كرده بودند، اتفاقاً در آن روزها مرحوم استاد اولمير از 

و مريضي  آوازخوانان يكه تاز پشتو سخت بيمار شده بود و بمجرد خبر شدن از مو

ستاد اولمير در حيات آن مرحوم به نزد مسحور جمال رفتم كه به او كمك نمايد، ا

خود به ازدوا تن نداده بود و صاحب خانه و جاي هم نبود، در خانة يكي از 

  . شاگردان بنام نعمت اهللا طور رايگان حيات بسر ميبرد

اي من به استاد اولمير جواب منفي داد و از بعضي  بدبختانه مسحور جمال از تقا

ي كمك به استاد اولمير خودم شهراني از هنرمندان ديگر هم شكايت كرد، ناگزير در پ

اني براي در بستر بيماري رسانيدم، وي بسيار دعا ها  اقدام كردم و مبل پن هزار اف

  . كرد، خداي بيامرزد كه چندي بعد دار فاني را ودا كرده بود

ساز و آواز در «اين نگارنده سوان هاي استاد اولمير و مسحور جمال را دركتاب 

انستان يس موسيقي نوازان بود در . نوشته ام »اف يكي از روزها كه مسحور جمال ر

سالوني كانسرت ميدادند، بمجرديكه نوبت به آوازخواني مسحور جمال رسيد وي به 

كسي نوبت نداد و تا ختم خود ميخواند و بس كسانيكه در كنار من نشسته بودند 

نميخواهد در كنار بخواند، گفتند كه وي خود را مهمتر از همه ميداند و كسي را 

ولي بايد گفته شود كه مسحور جمال از يكه تازان موسيقي و از سواد عالي نيز 

برخوردار بود، خداوند اورا نيز غريق رحمت كند، گفتند كه در اروپا دار فاني را ودا 

  . گفته است
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تا ك دا   رم   : ر ه

بوعات گفته هاي خوبي جنت مكان داكتر نعيم فرحان در بار من ب ه اهل م

  . اهداف او اين بود كه مرا كسي زنداني نسازد و نكشدميكرد، يكي از 

يكي از شب ها در كابل ننداري در چمن حضوري نماي بود و مرا دعوت كرده 

بودند، بعد از تماشاي صحنه ها يك موتر سرويس هنرمندان را بخانه هاي شان 

ن در آن سرويس دعوت كرد، همينكه در چوكي ميرسانيد، مرا نيز داكتر فرحا

ي ها و  سرويس نشستم يك دختر جوان به عجله خود را در پهلويم قرار داد و چه لفا

رف مي  مهرباني هاي نبود كه بمن نشان نداده باشد، گويي كه اورا از سالها باين

  . شناختم

ثانيه صحبت در عقب چوكي ما داكتر فرحان نشسته بود و فرحان در هر دقيقه و 

ما را مزاحمت ميكرد و خود بگفتار خود ادامه ميداد و نميخواست من حرفي ويا 

سخني بگويم، وي آنقدر مزاحمت كرد كه آن دختر گاهي به نفرت جانب استاد 

  . فرحان مي نگريست

ين شد و فوراً داكتر فرحان در كنارم  اتفاقاً در نزديكي هاي دهمزنگ آن دختر پا

خن داكتر فرحان يك شوخي بود، بعداً بصورت جدي گفت كه خدا نشست، اولين س

را شكر ميكند كه آن دختر از زبان من چيزي نتوانست بگيرد، چونكه وي را منحي 

جاسو بر سر من حزبي ها فرستاده بودند، از مرحوم جنت مكان فرحان بسيار زياد 

  . تشكر كردم كه مرا از يك بال نجات داده بود

زها بعد از تماشاي صحنه هاي تياتر كابل ننداري باز داكتر فرحان در يكي از رو

بوعات همه بحي داكتر  خدا بيامرز در دفتر من تشريف آورد و گفت كه تو را در م

مي شناسند، در حاليكه من در آن وقت شهادتنامة ماستري داشم، همان شب وزير 

بوعات عبدالمجيد سربلند نام مرا در جملة هنرمندان د ر راديو داكتر عنايت اهللا م

كر كرد   . شهراني 
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حزبي ها سعي ميكردند كه به هر اسم و رسمي كه باشد بخود طرفداران پيدا كنند 

  . و از نام آنها به نفع خود استفاده كنند

بازهم داكتر نعيم فرحان در يكي از روزها آمد و مرا گفت كه يك گروه بزر 

هنرمندان را كه به توركمنستان دعوت شده اند ميفرستند و تو هم يكي از آنها مي 

بي از نود درصد اين هنرمندان بمانند من غير حزبي و در خفا نفرت نشان . باشي

د خلق و  پرچم بودم ولي كارهاي مان در نهايت ميدادند، من هم طرفداران فعالين 

درجه مرموز و از احتيا زياد كار ميگرفتيم، البته اين گروه كدام سازماني نداشتند 

ي نداشتند، در آن روزها از استادان بسيار  گويا كساني بودند كه خوشبيني با رژيم چ

ل و فراست دانشمند پوهنتون دست كم بي از هفتاد نفر كشته شده بودند، هر آنكه عق

  . و علم داشت مي توانست بانديشد و تفكر بخر دهد، او كشته ميشد

استاد غو الدين با خانم نجيبه غوثي، استاد يوسف كهزاد، استاد غالم محي 

الدين شبنم غزنوي، استاد غالم رباني رنگين، غالم جيالني روحاني، استاد عبدالقيوم 

بيسد، استاد حفي اهللا خيال، استاد عبدالجليل زالند، خانم افسانه، استاد عبدالوهاب 

، استاد فقير محمد مددي، استاد سليم سرمست، استا د هم آهنگ، استاد رحيم بخ

اهر هويدا، استاد سخي احمد خاتم، رحيم مهريار، خانم مشعل ترنم  نوريه (ننگيالي، 

، ملنگ نجرابي، استاد غالم علي اميد، داكتر نعيم فرحان، استاد هاشم )پرستو مهريار

لهام و يك عد طبله نواز، عاقل بيرنگ كوهدامني، پروفيسور استاد محمد رحيم ا

  . ديگر هنرمندان دعوت شده بودند

سه نفر ديگر نيز با ما بود كه هنرمند نبودند و يكي از آنها را مولوي صاحب  -دو

ميگفتند و همين مولوي صاحب را مخبر حكومت گفتند، باز داكتر نعيم فرحان كه 

اشت، دوست من بود مرا متوجه گفتارم نمود، اين مولوي بدبخت مر توبركلوز د

مرا بحي ترجمان در نزد يك داكتر كه در هوتل ما بود بردند و داكتر بعد از معاينه 
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گفت كه وي مر توبركلوز دارد و بزودي تداوي نمي شود، همان مولوي را بعد از 

  . آن نديدم

داستان هنرنمايي مرحوم ملنگ نجرابي را در اخبار ها و كتاب ها كه در آن سفر 

نان در بار استاد خاتم انجام داده بود نوش رورت بر نوشتن مجدد نيست، هم ته ام و 

بع رسيده است   . نوشته كرده ام كه در جريد اميد سالها پي ب

يكي از روزها صدراعظم توركمنستان يك تعداد هنرمندان را به صدارت در 

همه عشق آباد دعوت كرد تا در بار پيشرفت هاي توركمنستان معلومات بدهد، تقريباً 

ر بودند، در كنار من يكي از نوازنده گان با نام و  اعضاي كابينه بشمول صدراعظم حا

انستان نشسته بود، اين مرد خدا سخت بيدار خواب بود، اتفاقاً هردويمان در  نشان اف

مقابل گوينده يا صدراعظم قرار داشتيم و ميز بشكل بيضوي بود، اين انديوال من نه 

هم ميكرد، با صداي بسيار بلند، من در هرا ) خور -خور(ه تنها بخواب ميرفت بلك

بودم كه اگر اورا به بيرون ببرم ويا توس يكي از توركمن هاي پهره دار به هوتل يا 

باشگاه مؤقتي مهمانان بفرستم مي ترسيدم كه بر من حمله نكند ويا دست به يخن 

  . هوتل رسيديم نشود، ناگزير خامو بودم، كانفرانس ختم شد و ما همه به

و را تنها به داكتر فرحان و شبنم گفتم، هردو متفق القول گفتند كه آنها  مو

اهل خرابات مي باشند، عادتاً هنرمندان اهل خرابات شب زنده داري ميكنند و روز 

آن . هم ميزد» خور«بخواب ميروند، بناً وي چون روز بود، هر دقيقه بخواب ميرفت و 

ان كشته شد، در آن سفر دريافتم كه هنرمند پر آوازه بعد ها در خار توس يك اف

ع آنها مقصر  اره ها از علم و دان چيزي بهره نگرفته اند و بصورت ق هنرمندان ما بي

بوعات در طول سال ها به كار خود يا  نمي باشند بلكه حكومت هاي وقت وزارت م

يفه خوي توجه نكرده و آنها را بحال خود يعني خودرو   . گذاشته است و

و دوميكه خيلي تكان دهنده بود ما هنرمندان را در يك دستگاه بزر  مو

ساينسي خصوصاً جيولوژي بردند هر يك از هنرمندان در چوكي ها اخذ موقع كردند 
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ر بسيار عالي را انجام داد و در ختم گفت اگر  و يك عالم شهير آن كشور لك

  . مهمانان كدام سوالي داشته باشند

در كنار يك هنرمند شهير تياتر نشسته بودم، بدون ترديد مرد محترم و اكتور  من

ت كه من علت زلزله را از عالي بود، حتي خود را پدر تياتر ميناميد، فوراً برايم گف

كر گرديده بود، هرچند نزد مي  پرسم چونكه در بيانية او مناطق آت فشان وغيره 

يه اصرار كردم كه سوال نكند بخاطر اي و را حتي كسانيكه مكتب ابتدا نكه اين مو

را خوانده باشد ميدانند و چون وي تحصيل كرده نبود از قصد خود صرف نظر نكرد، 

باالخره پرسيد و پروفيسور با يك تعجب كه از نگاه دانسته ميشد گفت كه آت 

  . فشان

مي يابد، داستان ديگر اين سفر به ارواح شاد مرحوم رحيم جان مهريار ارتبا 

انها را برپا كردند، رهبر  روزي در يك تاالر بزر چارجوي توركمنستان كانسرت اف

اق نوريه جان پرستو خانم مهريار بود، مهريار كه جوان غزلخوان و خو آواز  يا ن

الح مردم  ابق اص بود ميدانست كه همة مردم آنجا توركي زبان مي باشند و م

انستان توركي زبانها را  چنان مستانه خواند » دختر اوزبيك«ميگويند، بنام » وزبيكا«اف

كه زمين و زمان را در جو و خرو آورد، چه مستانه ميخواند و چه زيبا خود 

ين ميكرد، اين صحنه، صحنة فرامو ناشدني  آهسته آهسته يك پاي را بلند و پا

قي زيبا و مستي بود، توركمنها كه فارسي نميدانستند فق بخاطر موزوني صدا، موسي

مهريار همه برق آغاز كردند و در فضاي سالون بزر فضايي بميان آمد كه بر 

  . حريفان نه سر ماند و نه دستار

بعد از كانسرت رحيم مهريار، غذا خورده شد و جمله هنرمندان به يك كانفرانس 

با كه در فضاي آزاد ترتيب گرفته شده بود، دعوت شدند در يك گوشة چمن ستي زي

ه مينمودند   . ساخته بودند كه سخنوران در آن بيانات خوي را ارا
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يكي از آن بيانيه دهنده گان دختري جواني بود كه چهره ا جذاب و خو 

منظر بنظر ميخورد، اورا گفتند كه بزبان انگليسي ميداند و قرعة ترجماني بر سر من 

را به ترجمه گرفتم، وقتيكه  نگارنده آمد، در ستي باال شدم و گفته هاي دختر زيبا

هنگ در ميان شنونده گان تشريف داشت از جا  نوبت به سواالت رسيد استاد هم

از همين بي بي جان يك ) منظور من بودم(برخاست و صدا كرد كه داكتر جان 

سوال دارم اگر اجازه باشد، از دختر اجازه خواستم و دختر با پيشاني باز و مهرباني 

  فرمود چرا ني 

هنگ كه سخت بيبا و شو بود، گفت آرزومندم كه اگر اين بي بي  استاد هم

انستاني ها كه چون فارسي  جان سخنگوي با وي ازدوا نمايد، يكدم در ميان اف

ميدانستند هلهله و غوغا و خنده بلند شد، دختر حيران ماند و منتظر ترجمه بود، در آن 

و را به اشكال صحنة بزر درو گفتن هم بر من قيامت بو د، ولي چاره نبود مو

اره بدان قناعت كرد و  يير داده و دختر بي ديگر كه ارتبا به خنده و هزليات داشت ت

  . از پي ا نگشت

هنگ خود را به نزد من رسانيد كه استاد شبنم و داكتر  همان شب استاد هم

و را بگويم  كه فعالً در كابل فرحان هم بودند، گفت داكتر جان بايد برايت يك مو

چهار زن دارم و هر روز بوقت صب چهل نفر باالي دسترخوان با هم نان ميخوريم، 

  . گويا زنها، اوالدها و نواسه هاي به چهل نفر بال ميشدند

، در يك تعمير بسيار بزر  در مرو بعد از ديدار پايتخت هاي شهنشاهان تور

هوا در نهايت درجه معتدل و  جهت غذا خوري دعوت شديم، روز آفتابي بود و

هنگ ايستاده شد و شرو كرد به آوازخواني، من نميتوانم آن  گوارا، يكدم استاد هم

انان طبعاً همه بودند،  ي نمايم، مردم قشالق هم آمدند و اف صحنه را توس قلم تو

چنان حالت ر داد كه صحن حويلي، برنده ها و خانه ها از رقا ها پر شده بود، هر 
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هنگ چنان به جذبه  كسي در هر كن آن محل خود بخود برق آمده بودند و هم

  . ميخواند كه ميگفتي خود در پرواز است و همة مستمعين را نيز پرواز ميدهد
  

ا) تر(دم  ر م ا   ت   :  
در مرو چون به هرات نزديك است به بسيار ندرت ميتوان اشخا را پيدا كرد 

فارسي بدانند، در آن رستورانت يك دختر هراتي از هرات گريخته و در مرو  كه بزبان

 اقامت داشت و از كرد خود سخت پشيمان معلوم ميشد چونكه قيد و قيود كمونيزم را

  . نديده بود

استاد شبنم و من در يك ميز غذا ميخورديم كه يك خانم جوان تاتاري ما دو نفر 

ن آن زبان را ميدانستم آن خانم در ميز ما نان و كه بزبان تاتاري سخن ميگفت و م

چاي مي آورد هر وقتيكه در ميز ما مي آمد از چشمان آب سر ميكرد و بگريان 

وميشد و اين  را از همكاران ديگر مخفي ميداشت، براي گفتم خواهر چه  مو

مشكل است، فرمود كه قرآن مجيد كه كالم اهللا است و من بدان ايمان دارم تا هنوز 

نديده ام، فاميلم هم در آرزوي ديدن كالم اهللا شريف هستند، اين حرف ها را زماني 

بسيار مي ترسيد تا مبادا ميگفت كه خودرا مصروف كار بر سر ميز ما نشان ميداد و 

رفه نمايند   . همكاران بدانند و كار را يك

من براي گفتم اگر دوباره به ميز ما آمدي در زير يك دستمال قرآن مجيد را 

ميگذارم و كسي نميداند، هو كني كه كسي نبيند، اگر ببيند بر تو و حتي بر من هم 

ور كرديم، قرآن مبار را در كد ر دارد، همان ام جيب خود گذاشته بود و سخت خ

خوشحالي و تبسم مينمود و به بهانة آوردن بعضي خوراكه و چاي هر دم بر سر ميز ما 

وبي نداشتم اگر آن خانم مخبر ـم تجربة خـن هـود، مـر گذاري مينمـمي آمد و شك

ا مي بود، اوالً در كابل زنده بر نميگشتم ثانياً در ميدان طيار كابل مر) بي. جي. (

  . راساً در كشتارگاه جهنمي خلق و پرچم به قتل ميرسانيدند
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بع تا تارهاي تاتارستان اولين مسلماناني بودند كه كالم اهللا مجيد را بار اول ب

و تاتارستان » جزير قرم«رسانيدند و مردم بسيار با شهامت و غني تاري بودند، كريميا 

اد مي باشدجاي سكونت اين مردم   . ان تور ن
  

ر م ها    ا  د ا    كا  كا
  

از امريكا جانب كابل رفتم، در ميدان طيار كابل ) م1978(تابستان اواس 

تفنگداران ديده ميشدند، از زبان مأمورين شنيده مي شد كه اين حكومت خلق و 

الم ديگر در وطن ما  المان، رشوت خواران و خانداني هاي  عدالت مي باشد، 

هار ميكرد حكومت   . نمي كنند و اين كلمات را يكي از مأمورين ميدان طياره ا

دوستان و اقارب مرا از رفتن بكابل در آن دور پر ماجرا پشيمان ميكردند و 

ق و دليل امريكا را گذاشته و در وطن آمدي    ميگفتند كه بكدام من

  ! راستي هم

سر مي بردند، آواز مردم كابل با يك واهمة بسيار بزر و تشوي حيات ب

  . اقارب گلگون كفنان از تر حكومت نو رسيده بگو كس نميرسيد

ديگر مردم آزاد كابل بعد از ساعت هشت شام نمي توانستند از خانه هايشان 

بيرون بروند، پدر با فرزند و فرزند با پدر نمي توانست رازهاي خود را با هم در ميان 

بودند تا احوال فاميل شان را به سازمان هاي جهنمي بگذارند، دختران را وادار ساخته 

اره گان گفته شده بود كه اگر احوال نياورند،  خلق و پرچم برسانند، چونكه به آن بي

پدرشان، برادر شان ويا خودشان را بزندان مي برند و در آنجا به شكنجه ها و عذاب 

  . دادن زياد بقتل ميرسانند

ام ـابي را بنـام ثريا بها كتـن بنـزميهـرمان كابـل ه دريـن بـاره يك خانم قچنان

اي دوران ـار ناروايي هـرا در ب يادـدر قيد تحرير آورده و جنايات زي» رها در باد«
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نور محمد تره كي، حفي اهللا امين، ببر كارمل و داكتر نجيب اهللا كه هر يك 

ي نموده است) بي. جي. (نامهاي مخصو در نزد    . داشتند، تو

ور بوقت نوشتن كتاب  با مؤلف قهرمان آن منظماً تما » رها در باد«راقم اين س

ند و سياسي بود، در قدرت داشتم و البته چون مؤلف يا ثريا جان بها خود اديب، دانشم

نويسنده گي يكتاي وقت بود و است، ارتبا تيلفوني روزانه دو روز بعد و هفته وار 

حرف و كلمه به  -داشتم، از دستم بجز از تشويق چيز ديگري نمي آمد، ولي از حرف

  . كلمه كه مي نوشت آگاهي داشتم

ر و اطوار شان را برمال در بار جنايات خلق و پرچم چنان اسرا» رها در باد«كتاب 

مي سازد كه اگر گويم در دور ما يكي از كتابهاي اولي خواهد بود كه تا كنون نوشته 

  . شده است

يكي از شاگردان من در فاكولته خانمي بود كه اسم را بياد ندارم و خانة شان 

هار كرد كه پدر شوهر  در ساحة جمال مينه نزديك شركت برق قرار داشت، ا

اني را بخانه ا پنهان كرده بود، ) خسر( صاحب زنده گي خوب و چندين لك اف

خلقي ها آنرا كشف و در نيمة شب خود را بردند و هرگز باز نگشت و جمله پول 

  . نقد و زيورات ديگر اموال خانه را در يك نيمه شبي بردند

اره مردم  اين نو دزدي ها بي از هزاران بار صورت گرفته بود، در كوچه ها بي

آزاده و شيرين كالم كابل بمانند گنگه ها در خانة شان و در كوچه و بازار حيات بسر 

  . مي بردند

در آن ساليكه در كابل بازگشت نموده بودم، روزي از روزها يك محقق 

امريكايي بنام مارگريت ميلز را كه در خصو ادبيات فولكلوري در هرات و كابل 

وري مينمود و مي خواست داكتري ا را در آن ساحه بسر رساند در معلومات جمع

پار شهر كابل ديدم، چونكه در قسمت فولكلور با من در دفترم بارها مالقات كرده 

بود، با هم در مسايل ادبيات فولكلوري بح كرديم و در فضاي آزاد پا رستوراني 
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همان ديدار  بود در آنجا غذاي چاشت را باهم خورديم و غير مستقيم براي فهماندم،

رر داشته باشد   . مان شايد بر من 

فرداي آن روز از زبان منصور هاشمي توس كسي شنيدم كه گفته بود ما اورا 

شم سر ديديم، آن خانم اصالً به سياست  تعقيب ميكنيم و ارتباط را با امريكايي ها ب

  . عالقه نداشت

يس راديو تلويزيون اني ر تعليمي كه دوست  يك روز با مرحوم احمد علي سل

من بود هردو در طي پيدا كردن برادرهايمان در نزديكي صدارت صحبت ميكرديم و 

برادرهاي مان را در زندان برده بودند كه ناگاه پروفيسور داكتر لودويك آدمك را از 

اني برايم به جديت گفت كه اگر با وي  دور ديدم كه پياده روان است، آقاي سل

  . را دستگير و زنداني مي سازندسخن بگويي، هردويمان 

انستان شنا هاي مشهور و در يونيورسيتي اريزونا  داكتر لودويك آدمك از اف

و را براي گفتم و گفت  استاد من بود، بعد از اينكه به اريزونا هجرت كردم مو

كاري خوبي كرديد، اين استاد آدمك را در پاكستان در روزهاي آواره گي نيز ديده 

  . بودم

قاي حامد نويد و من بدفتر هنرهاي زيبا در تعمير سابقة فاكولتة زراعت پوهنتون آ

كابل باهم صحبت ميكرديم كه يك نفر امريكايي جوان با پر و پال زياد مرا يافته 

انها ارتبا حسنه داشت و او هم تحصيل  بود و چون در يونيورسيتي اريزونا با ما اف

ن كدام كمكي برسد در حاليكه از همه زيادتر من در ميكرد او فكر ميكرد كه اگر از م

قيد و قيود حيات بسر مي بردم، در آن ساعت من بايد به صنف رفته و تدريس 

نام داشت گفتم كه چند دقيقه همينجا با مي آيم، چون » بل«ميكردم، براي كه 

م خانم سنزل پس آمدم رفته بود، از آن به بعد اورا هرگز نديدم، وقتيكه به اريزونا آمد

و را حكايه كردم، وي گفت كه از آن  نويد از من در باره ا پرسان كرد و من مو

  . به بعد از حيات و ممات او خبري نيست، كس چه ميداند كه بر سر او چه آمده باشد
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حتي روزي شنيدم كه داكتر لويي دوپري بشر شنا مشهور را نيز در كدام جايي 

انستان حيات قيد كرده بودند و بعداً ر ها نمودند، داكتر دوپري بي از سي سال در اف

انستان است و خدمت ميكند   . بسر برده و نانسي دوپري خانم تا هنوز به اف

در كابل فضاي قيامت احسا ميگرديد، هي كس نميدانست كه واقعه چه 

نه ها، ميشود، جاسو ها در هر گوشه و كنار، در دكانها، رستورانت ها، دفتر ها، خا

سراي ها، در موتر هاي سرويس، مكاتب، مؤسسات، در صنف هاي درسي، در ميان 

  . استادان و معلمان وجود داشتند

كابليكه در نيمه هاي شب از دارالمعلمين كابل با دوستان از طريق با باال، كارتة 

 سخي ويا دهمزنگ و نوآباد ميرفتم و بعد از طي دور كوه آسمايي خود را به مكتب

پهره داري  نه ميرسانيدم، آنها در روياهاي ما حتي ديده نمي شد زيرا در آن وقت ها

ري، آزاده گشت و گذار ميكرديم المي بود و نه خ   . بود، نه 

ر بلو و ـر حيدري، بصيـاد شبنم، عمـون استـان و رفيقان نزديك چـبا دوست

مان حضرت الدين طالب و عبدالحبيب حامي روزهاي پنجشنبه بعد ا هر جانب پ ز 

مي رفتيم و شب زنده داري كرده تمام باغها را با پياده گردي ها طي مينموديم و 

  . چاينكي هاي لذيذ را در چندل بايي خورده دوباره به كابل بر ميگشتيم

، كوه هاي آسه ماهي،  هوا و فضاي كابل سرخگون، كوچه و بازار برنگ سر

ر، كوه علي آباد و ك وه هاي ديگر سنگيني خود را از دست داده شير دروازه، جل

  . بودند، در زير هر سنگ و كلو آن اجساد مرده گان يافت ميشدند

رنگ زيباي كوه تو بمانند قديم ديده نمي شد، شكوه و زيبايي با بابر به 

قه كابل  باد كه از خو آب و هوا ترين من قبرستاني ميماند، گذرگاه و ويس ا

بايي شان را از دست داده بودند و باشنده گان شان با دلهره و تر بشمار مي آمد، زي

  . حيات بسر ميبردند

www.enayatshahrani.com



 274......               ...............................................................مردي بر سكوي هنر و فرهنگ ابر 

مر و زنده گي مردم يكقدم فاصله داشت، هر دقيقه و ثانيه مردم به اين فكر 

  . بودند كه شايد توس عمال حكومت دستگير شوند و باز نگردند

انستان را همين بي خدايان ويا ناروايان  اينست كه اسا بدبختي هاي جامعه اف

انستان گذاشتند و با آمدن مجاهدين بنام، جنايات ده ها چند گرديد و با  تاري در اف

انستان به دوز مبدل گرديد و با آمدن دور دموكراسي قتل و قتال ها  ورود طالبان اف

  . را گرفت و هرگز آرامي در ميان نيامد شكل و رنگ ديگري
  

تا اك ر   تا  ه ا ر اف ا   : م

انهاي  انستان مي شناختم تعدادي از آنها را در پشاور و اسالم آباد اف را كه در اف

ندي ميديدم   . و راول

يير يافته بود،  يير كرده بودند، لباسهاي شان ت مردم كابل با ورودشان به پاكستان ت

اله هاي ناز عربي كه در مكه هر يك با كاله هاي گرد زيره يي پشمي ويا ك

  . پوشيده ميشد ديده ميشدند، همه مشكالت رواني داشتند اكثراً بيكار بودند

ان را كه از مجبوريت  در يكي از مراكز پوليس پشاور در تهكال باال سه نفر اف

ه  دزدي ميكردند و به صداي پوليس جواب مثبت نداند و از بي تجربه گي تفنگ

  . سه شان را با ماشيندار به قتل رسانيدكشيدند، پوليس هر 

انها بحدي مهم بود كه بعد از خداوند يگانه وسيلة زنده گي  و پول بر اف مو

يفه  ، نه اقارب، نه دوست، نه معا و نه و شان بشمار ميرفت، چونكه نه خوي

  . دادندداشتند، فق از دو تا ده نفر نانخور و مري ها، بيوه ها و اطفال را بايد نفقه مي

مردم پشاور هم يك گروه شان عالقمند به كمونيزم و از مهمانان بد شان مي آمد 

  . و واقعاً همه مهمانان ناخوانده بودند

ان در آنجا بجنگ افتادند، جنگ  روزي در چو يادگار بودم كه دو نفر اف

ه سه نفر با هركدام طرفداري يك فاجع -دو يا سه -دامن پيدا كرد از هردو طرف دو
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يك موي سفيد . برپا كرد و بزبان فارسي الفا و كالم پو را بيكديگر حواله ميكردند

 ساخته شده بود بسر ت و به شكل كاله قره قلي كه از نكه عصا چوب بدست داش

داشت در آن حالت جنگ آمد و بفارسي بسيار شكسته برايم گفت برويد به خانة خود 

  تان، در اينجا چرا آمديد 

انها توجه شان را به پول ميكردند، در هر سازمان در هر مؤسسه و اكثريت  قاطع اف

  . در هر جايي كه مي توانستند يك مشت پول پيدا كنند مراجعه ميكردند

  . اقارب مربوطين احزاب مجاهدين به حد اعلي حيات بسر ميبردند

ة ساده ترين مثال چشم ديد من اينست كه من با فاميل پدر خانمم در يك خان

مرطوب شاهين تاون كه دو اتاق داشت و دو فاميل به سختي مي گنجيدند به مبل ش 

  . صد كلدار به سختي حيات بسر ميبرديم

با جواني روبرو شدم كه نام روح اهللا بود و او از اقارب يكي از بعد چند روز 

ساي حزب مجاهدين بود كه آن جناب همدور من در مكتب ابن سينا و سخت بي  ر

ا و ناتوان بود، روح اهللا برايم فرمود كه در آن كوتي فاميل ما حيات بسر مي برند، نو

سه فاميل از  -گفتم كه آن جاي بسيار كالن و بزر و قيمت است، گفت كه ما دو

يه گرفته ايم   . اقارب امير صاحب هستيم و سي هزار كلدار در هر ماه كرا

ر خلقي را كشته و به پشاور در پاكستان با اشخا ديدن كردم كه صدها نف

  . گريخته بودند، آنها صدها همرزم خود را نيز از دست داده بودند

يكي از آن مجاهدين بنام شارقي از بهار بدخشان جوان بسيار شجيع و باسواد 

و لفا بود، برايم سخنهاي عجيبي ميگفت و داستان هاي حمالت را بر خلقي ها و 

ي ميدادسازمانهاي جهنمي حكومت كمون   . يزم تو

يحات از يك همصنفي و همدور من كه در مكتب ابن سينا  در يكي از تو

ه هاي  ه بود ب اورا كنايتاً خان صاحب ميگفتيم نام برد، چون بسيار بي نوا و غريب ب
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شو و بيبا بر او نام خان صاحب را داده بودند، نام اصليي صفر محمد و از 

يكه م شارقي مي باشد بهار بدخشان از آنجا   . خود كا

طوريكه شارقي فرمود صفر محمد خلقي بوده و عقد زياد بر وطنداران داشته و 

مناً بسيار بي گناه ها را كشته بوده، شارقي با چند  د مجاهدين و  رهبر يك سازمان 

نفر از دوستان و گروه در نيمة شب دفتر اورا محاصره ميكنند و دستگير 

حمد براي گفته واهللا كمي مري مي باشم بعد از چند دقيقه اورا در مينمايند، صفر م

  . همان جاي با فير چند گلوله با ياران ميكشند

ر  در گلون اين خانصاحب صفر محمد در كابل يك غد بزر پيدا شد و خ

مر داشت او قبول كرده بود كه بايد در آن مر بميرد ولي جان بسالمت برد و از 

  . مر به شعر گويي آغاز نموده بود تر و واهمة

اب ميكردند، در » استاد«در هر مجلس كه مي نشستيم تعداد زياد يكديگر را  خ

كابل ما يك تعداد بزرگان را چون استاد سلجوقي، استاد خليلي، استاد بيتاب، استاد 

بوعات مي شناختيم و نيز استادان پوهنتون ر ا مجددي، استاد حبيبي وغيره از طريق م

مردم بدان اسم مي شناختند، ولي وقتيكه در پشاور بوديم حتي معلمين دهاتي را بدان 

رر آن نام بكسي نميرسيد و شرم آور بود كه كسي به آن  نام مي شناختند، البته 

اي زمان همان بود   . مهاجرين حسادت نشان بدهد، البته تقا

لومات متقاعد،  بسياري مردم خودها را صاحب ملك و جايداد، جنرال متقاعد، دي

يس وغيره معرفي ميكردند و شايد از آن منفعتي را بدست مي آوردند   . ر

ر پاكستان  ناگفته نماند با ورود صدها هزار مهاجر يكدم طرز حيات و كل

يير كرد   . مخصوصاً پشاور و كويته ت

نده گي بسيار خوب بودند ولي افكارشان در قسمت مردم پشاور از نگاه ز

ر انكشاف يافته محدود بود   . معنويات ويا كل
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در يونيورسيتي پشاور استاد بودم و دوستان زيادي را پيدا كردم، در يكي از 

روزها دو نفر استاد پشاوري باهم جنگيدند، روز ديگر يكي از آنها برايم از شخ 

وي بسيار آدم بي غيرت است «دگويي او چنين بود كه مقابل غيبت كرد و غيبت و ب

و گفت كه بي غيرتي ازين » كه خانم را اجازه داده است كه در دفتري كار نمايد

زياد نمي باشد، فارسي را نيمدانستند ولي مفهوم ميگرفتند جمله بزبان پشتو به سان 

  . مردم مشرقي وطن سخن ميگفتند، البته با اند تفاوت

در سالهاي نود عيسوي كه در اسالم آباد كار ميكردم، مي شنيدم كه ميگفتند 

فالن قشالق شهر و فالن ده و قريه بمباران شد و همه كشته شدند، فوراً بفكر آن شدم 

انستان تشويق نمايم تا شخصيت هاي عمد زادگاه شان  كه دوستان را از هر طرف اف

ختانه در آن حال با يكنفر جنرال وردكي كه نام را با مردم و تاري آن بنويسند، خوشب

ا كردم كه يك كتاب راجع به  مبارك فرامو من شده معرفي شدم از وي تقا

ورد ها بنويسد، نام قريه ها، قريه دارها، اقوام و خيل ها را با همه خصوصيات آن 

ن بزر بنويسد و از داستانهاي شهدا و حيات بازمانده گان شان حكايت ها نمايد، آ

  . مرد واقعاً كار را آغاز كرده بود ولي بعد از مدتي اورا گم كردم و ديگر نديدم

ة عالم اسالمي نزدم  نان روزي يك از محصلين دانشگاه اسالم آباد در راب هم

يفه دادم و بعد از آن  نان و آمد گفت از هزاره هاي اندراب است، به وي نيز هم

و  تشويق ميكردم كه هويت هموطنان گم نشود، هركس را كه ميديدم بدان مو

  . داد معلوم نيست كه چه نتيجه
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  ف 
  

دا رم ر ه را ا  ا   ا را     ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  پورتريت دكتور عنايت اهللا شهراني

  توس استاد عبدالكريم رحيمي به شيو ميناتوري
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)نفر دوم از سمت چ(فاكولته عنايت اهللا شهراني در صنف اول   

  م، با همصنفان 1962

  ) نفر سوم از سمت راست ايستاده(عنايت اهللا شهراني 

  )م1962(با همصنفان در ليليه، صنف اول فاكولته 
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  ايام اقامت در پاكستان 

  عنايت اهللا شهراني، حضرت الدين طالب و برهان الدين نامق : از راست

  پاكستان  -، اسالم آباد)م1993(

  

  

  

  

  

  

  اسالم آباد) م1993(، عنايت اهللا شهراني با استاد حضرت الدين طالب ورد
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  كريم رحيمي، شبنم غزنوي، نعيم فرحان، عنايت اهللا شهراني، حنيف شبگرد : از راست

  اسالم آباد) م1993(
  

  ) فرشتة آواز(شهراني و سيما ترانه  ن، خانم افسانه، دكتورآغاي سيد نسيا: از راست

  تورنتو، كانادا 
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   استاد عبداهللا سمندر غورياني و دوست ديرينداكتر شهراني 

  دانشمند و فيلسوف وطن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  استاد طالب با عنايت اهللا شهراني : از راست

  م، هيوارد كاليفورنيا 1983
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كعبه  حمراسم   

انستان در تركيه و داكتر شهرانيمسعود خليلي : از راست   سفير اف

  تركيه  -انقره
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انستان در تركيه و داكتر شهراني : از راست   عبدالقيوم ملكزاد شازدافير اف

  در راه ميان قونيه و انقره 

  

  حبيب الرحمن خان با داكتر شهراني : از راست

  م، هيوارد كاليفورنيا 1983
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  امريكا -استاد شاه ولي، ولي ترانه ساز، كاليفورنياحضرت الدين طالب، داكتر شهراني و 
  

ر را براي شهراني  شادروان استام غالم محي الدين شبنم غزنوي كارت تبريكي عيد سعيد ف

  ميالدي  1- 16-1999 .مينويسد
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يل : از راست ياوهاب سعيد، اسرا  ، عنايت اهللا شهراني، سيد مقد نگاه، ر

  كابل ، عبداهللا نويد و هاشم سنجر، )كاييامري(استاد آرت 
 

 

  ، عنايت اهللا شهراني و عبدالحبيب حاميدحضرت الدين طالب، مير اكرم ميرزا: از راست

  م1965وقت فراغت از پوهنتون كابل، 
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يس حزب اسالمي تركيه : از راست   داكتر عنايت اهللا شهراني با نجم الدين اربكان ر

 م، اسالم آباد 1992
  

  

  مالقات با علماء و دانشمندان اوزبيكستان 

  م، اسالم آباد 1993
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   داكتر عبدالواحد سرابي و داكتر عنايت اهللا شهراني

  پرستون يونيورستي، امريكا 
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  هـ  1352عقرب  16هيواد، 

  

  

  

www.enayatshahrani.com



 291......               ...............................................................مردي بر سكوي هنر و فرهنگ ابر 

  

  

  

  

  
  افتتاح نما نقاشي هاي داكتر عنايت اهللا شهراني در كتابخانه پوهنتون كابل 

هر  عقرب  22به تاسي از ارمان هاي واالي جمهوري بروز چهارشنبه ساعت چهار بعد از 

هفته گذشته نماي آثار رسامي شاغلي عنايت اهللا شهراني استاد پوهنحي ادبيات و علوم 

بشري پوهنتون كابل در كتابخانه آن رياست افتتاح گرديد كه در هنگام افتتاح تعدادي از 

ر بودندنقاشان، رسامان، ژور   . ناليستان و جمعي از هنردوستان كشور ما حا
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  كارت هويت پروفيسوري

العات آسياي مركزي (استاد شهراني منحي فول پروفيسور عز تقرر يافت  يس بخ م   ر

ة عالم اسالميفول پروفيسور و م    )ستشار تعليمي راب

  م، اسالم آباد1991
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  مكتوب مقرري داكتر عنايت اهللا شهراني بحي فول پروفيسور و 

االت آسياي مركزي در يونيورسيتي بين المللي اسالم آباد  يس بخ م   ر
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  نامه لتا منگيشكر، هنرمند پر آواز جهان شرق، براي داكتر شهراني

ا رسانيده استداكتر شهراني كتابي را    . بنام لتا ملكة قلبها نوشته و ب
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  داكتر عنايت اهللا شهراني منحي پروفيسور پذيرفته ميشود 
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   959شمار » اميد« 

اي مدال بداكتر عنايت اهللا شهراني   اع

انستان از دفتر رياست  راني، نظر جمهوري اعالن نمود كه براي داكتر عنايت اهللا شهتلويزيون ملي اف

ا نموده استبه خدمات بزر فرهنگيي انستان مدال اع مدال را ادار  . رياست جمهوري اف

فاكولتة هنرهاي زيبا از دفتر رياست جمهوري بدست آورده در صندوق كتاب هاي تأليفي داكتر 

  )م2014. (تادان و محصالن گذاشته استشهراني به جهت حف و نگهداري و ديدن اس

  

  

  تاالر دكتور  عنايت اهللا شهراني افتتاح شد
  

يک تاالر فاکولتۀ ھنرھای زيبای دانشگاه کابل بنام داکتر : باختر -کابل/ سپتمبر ٢٣
محفليکه . عنايت هللا شھرانی استاد و يکی از بنيانگذاران اين فاکولته نامگذاری شد

بھمين مناسبت در تاالر دانشکدۀ ھنرھای زيبا تدوير يافته بود، پروفيسور محمد 
از کارکردھا و خدمات ارزنده داکتر شھرانی به نيکی عالم فرھاد رئيس آن فاکولته 

ياد نموده گفت، داکتر عنايت هللا شھرانی به مثابۀ استاد سابقه دار و يکتن از 
بنيانگذاران فاکولتۀ ھنرھای زيبا چنان کارھای ھنری را انجام داده که از بينش و 

  . وسعت انديشه و دانش او سرچشمه گرفته است
ھين وزير اطالعات و فرھنگ در پيام خود که از سوی جالل داکتر سيد مخدوم ر

پروفيسور داکتر عنايت هللا شھرانی چند : نورانی مشاور آنوزرات قرائت شد گفت
دھه قبل زحمات زيادی کشيد تا در پوھنتون کابل حد اقل ديپارتمنتی برای تدريس 

مر داد و ھنرھا تأسيس شود، مساعی خستگی ناپذير او و يارانش سر انجام ث
ديپارتمنت ايجاد شد، در پيام گفته شده از ھمان آغاز پيدا بود که وی در فکر يک 
دانشکده مستقل برای ھنرھايی چون تياتر، سينما، موسيقی، نقاشی، خوشنويسی، 

او با جلب استادانی چون داکتر نعيم فرحان، . مسجمه سازی و ساير ھنرھا است
استادان زمينه ھای ايجاد دانشکده ھنرھا را زليخا نورانی، استاد بيسد و ديگر 

فراھم ساخت، اما متأسفانه تھديداتيکه در رژيم وقت متوجه حيات او شد اجباراً تن 
به مھاجرت داد و تا کنون در امريکا زنده گی ميکند و بصفت استاد در 

  . يونيورسيتی انديانا تدريس مينمايد
ً در رابطه به موسيقی و وزارت اطالعات و فرھنگ چند کتاب او را مخص وصا

  . نقاشی به چاپ رسانيده است
داکتر عنايت هللا شھرانی فرزند الحاج آخوند مال عبادهللا خان در ھشتم قوس سال 

ھجری در قريه شھران ولسوالی خاش واليت بدخشان چشم به جھان گشود،  ١٣٢١
ابل و ليسه تعليمات ابتدايی را در مکتب خاش، متوسطه را در مکتب ابن سينای ک

وی در سال . ميالدی به اتمام رسانيد ١٩٦١را در دارالمعلمين کابل در سال 
ميالدی شامل اولين دور دانشکده تعليم و تربيه دانشگاه کابل گرديد و از  ١٩٦٢

درجه ماستری خويش را از . جمله اولين دور فارغان آن دانشکده ميباشد
ميالدی و درجه  ١٩٧٨در سال  يونيورسيتی اريزونای اياالت متحده امريکا

وی مؤلف چندين کتاب در . ميالدی به پايان رسانيد ١٩٨٦داکتری را در سال 
  . رابطه به موسيقی و ھنرھای افغانستان ميباشد
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  تاالر دكتور شهراني

  دانشكد هنرهاي زيباي دانشگاه كابل
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را ا  ا دا ا رم ر ه را   ا 

تـــا ا   اف
  

شنيده ميشد در جريد  يسال دوهزار بود زمزمه هاي تشكيل يك اتحادية سراسر

معتبر كاروان جناب مشتاق احمد كريم نوري يكي از نخبه گان وطن و ژورنالست 

و اتحاديه را نوشت، به تعقيب آن هنرمندان  توانا در سوان يكي از هنرمندان مو

انستان در آستراليا در ر  انستان در پاكستان در ر آن استاد شبنم، هنرمندان اف اف

نان شخصيت هاي هنردوست وطن از امريكا چون جناب قاسم آن داكتر  فرحان هم

نمودند تا اتحاديه را وزير و جمعي ديگر، اينجانب عنايت اهللا شهراني را پيشنهاد مي

د در صدر آن قرار داشته باشم، دوستان گرامي و هنرمندان بزرگوار استاد تشكيل و خو

تاق احمد كريم نوري، ارواح شاد ستار جفايي، مرحوم داكتر سحر مهجور، جناب مش

استاد داكتر جاويد، پروفيسور استاد توريالي اعتمادي، جناب داكتر كهگداي، استاد 

شاه ولي، ولي ترانه ساز، و ده ها شخصيت برجستة وطن در تشكيل اتحاديه صحبت 

  . نموده مرا وادار مينمودند تا به اين كار خير اقدام نمايم

نيويار در سالون يكي از رستورانت ها گرد هم جمع روز موعود رسيد در شهر 

شديم، آقايان مشتاق نوري، ستار جفايي، داكتر سحر مهجور، آقاي امان اهللا حيدرزاد، 

آقاي استاد خيال و يك تعداد عالقمندان در مجلس تشكيل اتحاديه چون دگروال 

  . نوري، متين سلجوقي و ديگران تشريف داشتند

متبركه و كالم الهي آغاز شد و بعد از آن آقاي امان اهللا مجلس با تالوت آيات 

ال عجيبي را با حنجر قهر آلود براه انداخته و هرچه براي  حيدرزاد يك غالم

ميگفتم كه چه ميخواهي و چه هدف داري از اين اخالل، جواب نميداد، براي عر 

يك مؤسسه نمودم كه راه خدمت به فرهنگ وطن است، خدمت به هنرمندان است، 
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غير انتفاعي بدون غر ميباشد، ولي سودي نمي بخشد و خود با آقاي خيال مجلس 

كه در وقت  ستاد حيدرزاد مرا بياد آن انداخترا تر نمودند، اين واقعه جناب ا

تأسيس شعبات نقاشي و مجسمه سازي برايم گفته بود كه اطرافي ها را در هنرهاي زيبا 

  ... نميگيريم و

و بعداً چنين تصور شد كه وي ميخواسته خود به اين كار اقدام نمايد ولي  مو

نان در طول سالهاي مهاجرت حتي يك صفحه،  ي دهد هم كسي نبود كه براي ر

انستان ننوشته بود و البته  ر و يك كلمه در باره تاري هنر، هنرمند و فرهنگ اف يك س

ود كه همه اعضاي مجلس در من شهراني در آن وقت يكي از تلخترين خاطر ببراي 

د هنري متأثر شدند   . آن كار غير فرهنگي و 

يس عمومي، كريم  جناب مشتاق احمد در مجلس اينجانب شهراني منحي ر

يه و داكتر  حبيب نوري و محمد ابراهيم يس اجرا زي معاونين، استاد ستار جفايي ر

  . سحر مهجور سخنگو تعيين گرديدند

ينده گي ها تأسيس نموديم و مملكت جهان نما) 29(ر اتحاديه خو درخشيد و د

م اتحادية سراسري ما ينكارهاي ب ادي را انجام داديم، ديگر اتحاديه هاي كوچك 

انستان سفرها  گرديد، در سال سوم بنده بنابر فعاليت براه اندازي نظام فدرالي در اف

را كه قبالً بنام هنرمند نمي شناختم وكيل خود ساختم تا بازگشت من كار  (...)كردم و 

س و صدها تحسين نامه ها و نامه نوشته و ينمايد، در بازگشت ديدم كه او خود را ر

ب  يس مستقل انتخابي معرفي داشته، مهر اتحاديه و پول ها و اسناد را همه  خود را ر

اين بود كه اين آقا گفته بوده كه اتحاديه را ماية تعجب . ويا بمصرف رسانيده است

بزمين خواهد زد، بدون اينكه بداند اتحاديه از مردم مان و از فرهنگ مان نماينده گي 

يكه فكر ميشود عقد ع شخصي نبود، تا جا اين محترم همين بود  مينمود و بصورت ق

صورت به شكل انتخابي نميتوانسته بمقام رياست برسد    .كه وي به هي
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ابق زحمت و كار خود مزد بدست بياورد و كار  به عقيده اينجانب بايد هركس م

كم و مزد زياد در حقيقت غصب نمودن مزد ديگران است، مثليكه بعضي ها در 

پوهنتون كابل كه بايد تحت شراي اكادميكي ترفيعات علمي خود را بدست بياورند 

رايع و وسايل حيله و تضر ميخواهند بدون ت حرير كتب، رسايل و مقاالت رتبه به 

مقررات و اصول دستگاه هاي علمي خالف علمي را بدست بياورند كه البته همه 

  . بشمار مي آيد

نان جناب  تراژيدي اتحادية سراسري هنرمندن اگرچه تا حدي تالفي گرديد هم

آقاي استاد مرتضي پرديس سعي و تال هاي خود را با جنابان استاد ستار جفايي و 

مشتاق احمد كريم نوري بخر داد ولي موقف دوران آغاز را بدست نيارود و براستي 

  . »خو درخشيد ولي دولت مستعجل بود«بمصداق گفته مردم 

ناگفته نماند كه كارهاي جناب استاد مرتضي پرديس و يك عده استادان گرامي 

، استاد چون حنيف شبگرد، استاد روح اهللا نقشبندي، استاد سرا الدين سرا

عبدالكريم رحيمي، جناب عالي هاشم سنجر، عظيم جان نوري، عبدالباقي جهانگير، 

محمد عيسي اسلمي، آقاي اسلم اكرم و يكعد ديگر در خار خود نمايانگر خدمت 

انستاني ها مي باشد   . فرهنگي به جامعة اف

ن كتاب در قسمت كارهاي فرهنگي اين جانب برادر ارجمند استاد مرتضي پرديس دري

  . فرهنگ وطن باشم و خدمت هنروقت مر در رده است، اميدوارم تاها ك بح
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انستان بنام داكتر عنايت اهللا شهراني    در اين صفحه ميخوانيم كه اتحادية سراسري هنرمندان اف

  رسماً در ايالت اندياناي امريكا ثبت گرديده است
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  م1960صنف يازده هم، ، عنايت اهللا شهراني، نعمت اهللا، سيد جان: از راست

  

  سالگي، مكتب ابن سيناي كابل  12شهراني در سن 

  در كنار حميد اهللا از بدخشان، در عقب جميل و عبداهللا شاه از كوهدامن، 

  معلم مرحوم استاد زمان الدين سرور  ، نفر اول در صف چ سيد شاه از بدخشان
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  عنايت اهللا شهراني                  
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  شهراني در سن هفتاد ساله گي                                                         
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  داكتر شهراني با خانم گلجان شهاب شهراني 

  در آغاز زنده گي تأهل 
  

  

  

  م 1991داكتر شهراني با خانم در پاكستان، 
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  م 1983داكتر شهراني با فاميل در توسان اريزونا، امريكا 
  

  

  م، انديانا 1999
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د  ا  ا    تعدا كتا

ي را   كت 
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هـف   ـ 
  

  

  

ت كا  ما  ه ا  د  ت  ت   ا اب  ا   ك 

د     :م  
  

ا رها  انستان به مشكالت زيادي «: ا ه اگرچه بخ هنرهاي زيبا در اف

بوده خوشبختانه دريك دهه اخير هنر  جنگهاي داخلي روبرو در رژيم هاي گذشته و

هنر يك پديده است كه توس آن ميتوانيم . نمايدتوانسته است جايگاه را پيدا 

هنرمندان از طريق رسانه هاي  مخصوصاً. روري را به جامعه برسانيم پيامهاي مهم و

ايجاد نمايشگاه ها ميتوانند پيام هاي خوي را به مردم برسانند كه از اين  تصويري و

 ره شان پيشرفت وطريق ميتوانيم س آگاهي مردم را بلند برده و در زندگي روزم

يير بوجود بيايد  . ت

ابق هـ   1345در سال  توس يك تن از استادان مجسمه سازي كشور  يالديم 1966م

كه در رشته مجسمه سازي سند ماستري از ايتاليا آورده    حيدر زاد  استاد امان اهللا  محترم

شي را در جسمه سازي و نقاهاي مكورس  برگشتن شان از تحصيل  همزمان با بودند و

تدريس بخشهاي متذكره    .وقت اسا گذاشتند  م بشريو علو  پوهنحي ادبيات  چوكات

ر اه عملي كور هاي متذكره در تاالگكار. پي برده ميشد  استاد موصوفتوس 

مستعد   محصالن  .ت داشتيعموق  ه بنام تعمير زرد مسما بود،پوهنحي هنرهاي زيبا ك   مدور

جهت   فراغت  در اوقات   پوهنحي هاي مختلف پوهنتون كابل به هنر از   و عال قمند

ابق هـ  1347  در سال  .فراگيري رشته هاي مورد نظر شان مراجعه مي نمودند م 1968  م

اقي،   نقاشي و مجسمه سازي   رشته هاي   در پهلوي كورسها ي موسيقي، ن

اطي و ،تمثيل آن توس  موسيقي شرقي   افزوده گرديد كه بخ   نيز   عكاسي خ

. لماني پي برده ميشدآهنگ و بخ غربي آن توس استادان آاستاد محمد حسين سر
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يفي و استاد عبدالحميد فيا استاد    بخ عكاسي در در بخ تمثيل استاد ل

ابق هـ  1354 درسال. ژرناليزم همكاري داشتند رشته به پيشنهاد محترم  نظر  م1975م

موافقه محترم  بودند و  ادبيات نحيعلمي پوه كادر استاد امان اهللا حيدرزاد كه عضو

يس  پوهاند مير يت اهللا عنا   علوم بشري محترم ادبيات و پوهنحيحسين شاه ر

تربيه بودند، به بخ هنرهاي زيبا  و  تعليم استاد پوهنحيرا كه    شهراني

از  قرار گرفتند كه  استاد حيدرزاد  علوم بشري تبديل و در پهلوي ادبيات و پوهنحي

ارتمنت هنرهاي زيبا محسوب ميشوند  .جمله اولين استادان رسمي دي

همان سال شعبه هنرهاي زيبا از س  باالخره نظر به تال استادان مذكور در

ارتمنت در علوم بشري وقت رسما  ادبيات و پوهنحيچوكات  كور به س دي

ارتمن قبول و . ت مذكور تعيين گرديداستاد امان اهللا حيدرزاد به صفت اولين آمر دي

سعي بلي نمودند تا براي   حيدرزاد و آقاي دوكتور شهراني  سس استادان محترم آقاي

ارتمنت هنرهاي زيبا، استاد حامد نويد را كه جديدا از آمريكا با    بهبود و پيشرفت دي

لوم ماستري برگشته بودند با محترم استاد محمد همايون اعتمادي ميناتوريست  دي

محترم استاد محمد تميم اعتمادي كه از تحصيل يافته گان كشور  ته شده كشور وشناخ

تذكر اينكه استاد همايون اعتمادي منحي  با. ايتاليا بود منحي استاد استخدام نمايند

  .ديگران استادان رسمي پذيرفته شده بودند رسمي و غير استاد

هـ  1345 كابل ميباشد و در سالهاي پوهنتون  پوهنحيهنرهاي زيبا كه يكي از  پوهنحي

ابق   بزر و   مذكور يكي از مراكز مهم،  پوهنحي فعال. ميالدي اساسگذاري شد 1966م

انستان ميباشد اكادميك يفه دارد تا  هنرهاي زيبا پوهنحي. هنري در اف هنرمندان شايسته   و

  ».جامعه مصدر خدمت قرارگيرند پيشرفت راستاي ترقي و در را تربيه نمايد تا

ك( ا م رفت ا    )ر
  

رها ا  م ت ه ا فاك د   ا    ت  ا ت  ه ا  ك  

ا ت  اب    . م  
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  دكتور عنايت اهللا شهراني بقلم 

  
  

ا ت كا ها ر ه تر    م

    اـرها ـ هـتـفاك

د ام تـمت ه تي  ا   ـ 
  

  

انستان ميباشد كه مقام علمي و  پوهنتون كابل يك دستگاه سابقه دار علمي در اف

هنري آن در كشور عزيزمان بلند و قابل افتخار است، همانگونه كه علم و هنر قدسيت 

و ارز عالي را داراست به همان اندازه الزم است كه موقف و منزلت آن با وجدان 

  . پا و صفاي نيت حف گردد

اميدوارم كه تاري پوهنتون كابل از جانب دفتر مسؤول با صداقت و نوشتن همه 

حقايق بدون درنظرداشت غر و مر تحرير و به بازمانده گان طور تحفة علمي و 

  . تاريخي گذاشته شود

اين نگارنده عنايت اهللا شهراني يكي از اولين شاگردان فاكولتة تعليم و تربيه در 

مؤسس فاكولتة مذكور شادروان پوهاند غالم حسن مجددي بودم، ) م1962(سال 

ا رسانيده ام و  بودند، بنده در بار آن فاكولته رسالة كوچكي را تحرير داشته و ب

و ساخته گي و دور از حقيقت در آن داخل نشود  ي ترين مو سعي نموده ام كه جز

ايي غير عمدي ر داده باشد   . مگر اينكه سهو و خ

ور  ة هنرهاي زيبا«در بار  فوقدر س كه توس دستگاه سايتي پوهنتون » تاريخ

ات و اشتباهات صورت يافته است، مذاكره  كابل گذاشته شده است يك اندازه مبال

اً  ميگردد كه بايد قبل از طبع آن از رياست فاكولتة هنرهاي زيبا مشوره ميگرديد و فر

بود كه بوقت تأسيس آن جمله  اگر مشوره گرفته شده باشد، شايد دليل آن خواهد

جوانان خورد سال بودند كه از مسايل اداري واقف نبودند و شايد هم تعدادي از آنها 

ي مصروف تعليم بودند   . در سنين خورد سالي در مكاتب ابتدا
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اينجانب يكي از سابقه داران پوهنتون كابل بودم كه با سه فاكولتة تعليم و تربيه، 

هنرهاي زيبا ارتبا مستقيم داشتم و اكنون عمر من به سن بعد  ادبيات و علوم بشري و

  . از تقاعد رسيده است و در بين هفتاد و هشتاد قرار دارم

انستان مصروفيت هاي زياد دارم  چون در نوشتن كتابها در بار فرهنگ و ثقافت اف

يوتر ارتبا داشته باشم   . از آن سبب فرصت ميسر نميگردد تا با كام

ة هنرهاي زيبا«مستقل ميباشد » سايت«دانشمند كه داراي  يك دوست را » تاريخ

  . بروي كاغذ چا و براي اين كمينه فرستادند و از حضور شان متشكرم

ة فاكولتة  العة آن معلوم گرديد كه معلومات داده شده در بار تاريخ بعد از م

تر و مشخ تر هنرهاي زيبا دقيق و درست نميباشد و حتي عنوان هم بايد دقيق 

ة فاكولتة هنرهاي زيباي پوهنتون كابل« گذاشته ميشد، چونكه عنوان بصورت » تاريخ

نان تعريف هنر بايد  عموم و شرح و بس به شكل مشخ تحرير يافته است هم

بشكل درست آن در ارتبا با كيفيت و موقف آن در جامعه و رول آن در حيات 

  . مردم نوشته ميشد كه نشده است

ة فاكولتة هنرهاي زيبا را كه اينجانب عنايت اهللا شهراني يكي از رسا لة تاريخ

ا رسانيده بودم كه در  اشخا تاري زند آن ميباشم با اشتباهات زياد نوشته و ب

بع رسيده بود و من در  بعضي موارد بعد از نوشتن متوجه شدم چونكه در كابل ب

و امريكا بودم و نتوانستم در آن اصالحات وا رد نمايم بناً بعد از آن علي العجاله مو

يير داده، صورت درست آنرا زير عنوان  يادي از گذشته هاي فاكولتة «مذكور را ت

و نيز در جريد پر تيراژ » كابل ناتهـ«نوشتم و در سايت ها از جمله در » هنرهاي زيبا

رده شد» اميد«   . بنشر س

مذكور را دارند، فرمودند كه  بعداً جناب ايشردا كه مسؤليت امور سايت

برعليه نوشته من چيزي نوشته و چون جناب آنها و من دوستان قديم » ...«شخصي 

بوديم براي تيلفون كردم وي جواب قانع كننده نگفت، بدتر اينكه چندي پي طي 
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و تأسيس فاكولتة هنرهاي زيبا در ميان آمد و گفتم  تيلفوني صحبت كرديم و مو

در حيات يك انسان حقيقت گويي ميباشد، فاكولته را رسماً پوهاند  كه بهترين چيز

صاحب مير حسين شاه تأسيس نموده اند كه اينجانب عنايت اهللا شهراني در مجلس 

  . شان به اثر خواه ايشان اشترا داشتم

ود خان نمي بود «برآشفتند و گفتند » ...«يكباره جناب آقاي  (...) اگر دا

و اين كلمة آخرين در ميان ما . »ند و آقاي حيدرزاد مؤسس استنميتوانست تأسيس ك

ود خان چه ارتباطي داشت به اين شعبه. بود و اين شخ چنان . و من ندانستم كه دا

تحت تأثير آقاي حيدرزاد قرار گرفته است كه حتي به بزرگان دانشگاه بخاطر او 

  . تكلمات ناسزا را مي آورد كه آنهم طرفداري از خالف واقعي

و بايد به آن محترم بگويم كه ما دوستان بسيار قديم و خوب بوديم و از خير و شر 

يكديگر آگاهي داشتيم و با همديگر معاونت مينموديم اين چه اتفاقي افتاد كه بخاطر 

  . شخصي ديگر اين جدايي ر داده است

انستاني ميباشيم، از قديم االيام به بزرگان خاصت اً علماء و ما مردم مسلمان و اف

ان ها و  دانشمندان احترام داريم و نه تنها اين احترام از اسالم بما آمده بلكه وار اف

انيت نيز مي باشد   . اف

حضرت آغا صاحب مير حسين شاه از پروفيسوران بزر پوهنتون كابل است و 

بي از شصت سال عمر پر بار و بركت شان را در خدمت جامعه بمصرف رسانيده اند، 

لف بزر و از احترام خوا و عوام برخوردار بوده و اصل شان از جمع سادات مؤ

  . كرام و از پشتون هاي قندهار مي باشند

ة هنرهاي زيبا را به آقاي  بعد از صحبت باال دانستم كه شايد اين آقا تاريخ

چونكه محترم حيدرزاد سابقة پشتو ويا فارسي نويسي را (حيدرزاد نوشته باشند، 

. و علي الفور بشكل هستريك در سايت وزين پوهنتون كابل گذاشته باشند) ندارند

 . واهللا اعلم
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من شخصاً يك زماني از يك دوست شنيده بودم كه ميگفت يك آواز دروغين 

در كورسهاي نقاشي و مجسمه سازي بلند شده بود كه ميگفتند، سردار محمد داوود 

خان كورسهاي غير رسمي نقاشي و مجسمه سازي را تأسيس كرده است، گفتم 

يس فاكولتة ادبيات امر كر ور گفت شايد تيلفوني باالي ر يس نسبت چ ده باشد و ر

يفة تدريس داده باشد   . امر فوق العاد او كورسها را تأسيس و سس استادان را و

ق است، اوالً داوود خان مؤسسات بسيار بزر را اگر تأسيس كرده  اين عجب من

ذيريم داوود خان به پوهنتون  باشد امكان آنرا خواهد داشت، ولي مشكل است كه ب

هدايت تأسيس دو كور هنر را داده باشد، ثانياً اينكه بعضي ها كه بيايد ويا تيلفوني 

ابق نيست،  ادعا دارند، آنها كورسهاي هنر را تأسيس نموده اند گفتة شان با گفته باال م

چونكه مؤسس داوود خان است و نه آقاي حيدرزاد، كه ناقرارانه در هر جاي خود را 

  . بنيانگذار معرفي مينمايند

ان امر كورسهاي مذكور را داده باشد، پس چرا بدون كريدت ويا اگر داوود خ

خانه نشين بود و به ) م1966(غير رسمي از جانب ديگر محمد داوود خان در سال 

كارهاي رسمي مداخله كمتر داشت و اين چه اتفاقي افتاد كه محمد داوود خان بجاي 

اهرشاه بگيرد، ترتيبات  تأسيس كورسهاي غير رسمي اينكه ترتيبات كودتا را بمقابل 

  . را ميگيرد

اساساً باور كس نمي آيد كه داوود خان راجع به هنرهاي زيبا چيزي را ميدانست و 

. شخ كم تحصيل بود و بدوران رياست جمهوري ا بسا اشخا را اعدام نمود

نتي از  بعد از اينكه محمد نادرشاه خان توس يك مكتبي كشته شد، همه اعضاي سل

ه يافتن به مكاتب بيزار بودندرفتن و    . راب

باالخره از گفته هاي باال چنين بر مي آيد كه كسي ادعاي مؤسس بودن را مينمايد 

و را بسيار مهم و بلند جلوه دهد، گويا اينكه او شخ مهمي است  خواسته است مو
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كه بزور داوود خان آنرا تأسيس كرده است، در حاليكه بصورت اتومات ادعاي خود 

  . ا طوريكه گفتيم رد ميكند، مؤسس او نيست بلكه داوود خان استر

يل مراجعه فرمايند ور    : تمنا ميرود خواننده گان محترم به س

نوشتن تاري مسؤليت دارد، نويسنده بايد آنرا با قلب پا و وجدان صاف، مسايل 

وعات را با دقت تام و صداقت بنويسد   . و مو

راني معلم دارالمعلمين كابل بودم و گاهي در اينجانب شه) م1966(در سال 

فاكولتة تعليم و تربيه كه از فارغان دور اول آن فاكولته ميباشم در مضمون تدريس 

آموزي و روانشناسي با پوهاند محمد امين و داكتر ياسين صاعد منحي اسيستانت 

  . همكاري ميكردم

با استادان فاكولته هاي شرعيات و ادبيات ارتباطات زياد داشتم، پوهاند داكتر 

جاويد و پوهاند داكتر مجروح شهيد و پوهاند حبيب الرحمن هاله و ديگران را بارها 

  . زيارت ميكردم كه در مسايل هنر و ادبيات مكرراً سخن ها در ميان مي آمد

شيفته و عاشق هنرها خاصتاً نقاشي بود پروفيسور داكتر سيد بهاءالدين مجروح كه 

  . از سالها پي بفكر آن بود كه بايد فاكولتة هنرهاي زيبا در پوهنتون كابل ايجاد گردد

يك تعداد استادان فاكولتة ادبيات و علوم بشري چون شهيد ) م1966(در سال 

و ) ريكي از عاشقان هن(پروفيسور داكتر مجروح، پروفيسور داكتر عبداالحمد جاويد 

پروفيسور استاد حبيب الرحمن هاله در يك نشست گفتند كه در تمام يونيورستي هاي 

  جهان فاكولتة هنرهاي زيبا موجود است و چرا ما نداشته باشيم 

لب اينست كه  ن م روي اين منظور گفتند كه آسان ترين و بهترين راه رسيدن ب

قه در هنر مي باشند آنها را با اوالً بصورت امتحاني جوانانيكه داراي استعداد و عال

استخدام كدام معلم از مكتب صنايع كابل بصورت غير رسمي و غير كريدت شامل 

كور ميسازيم و اگر اين پالن كار و نتيجه داد و كامياب شد، قدم بعدي آنست كه 

  . بدان كور ها شكل رسمي داده شود و ادار آنرا فاكولتة ادبيات بدست گيرد
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و فوق ك ه شكل جدي را بخود گرفت، به پيشنهاد پروفيسور مجروح از مو

  . مجلس فاكولته پا گرديد و بعداً اقدامات بعدي صورت پذيرفت

از روي گفتار مرحوم پوهاند مجروح و ديگر استادان بايد گفت كه اسا 

يم در فاكولتة  كورسهاي غير رسمي هنرهاي زيبا در پوهنتون كابل ويا مشخ تر بگو

بدست پوهاند مجروح و بعداً دو شخصيت هنر دوست استادان جاويد و هاله  ادبيات

  . گذاشته شده است

آقاي امان اهللا پارسا و آقاي امان اهللا حيدرزاد در آن وقت ها در خار تحصيل 

بوعات  كرده بودند كه آقاي حيدرزاد معلم مكتب صنايع كابل و آقاي پارسا در م

و اين نويسنده قبالً با هردوي شان مصاحبه . ف داشتندغالباً در رياست گرزندوي تشري

انستان«انجام داده بودم و نتيجة مصاحباتم را در كتاب  بياري ارواح شاد » هنر در اف

استاد برشنا شامل و بعدها كتاب مذكور به امر علي احمد خان پوپل وزير معارف در 

بع رسيد بعة معارف ب   . م

راي اين نگارنده گفت كه در مكتب صنايع جنت مكان پوهاند صاحب مجروح ب

تيلفون كردند كه استاد غو الدين ويا كسي ديگري اگر به پوهنتون آمده و شاگردان 

را در نقاشي بدهد، استاد غو الدين عالقمندي نشان نداد، باالخره آقاي حيدرزاد 

ف تما گرفت و عالقمندي نشان داد و در فاكولته با اشخا مؤ   . به اين مو

چون آقاي حيدرزاد در مجسمه سازي تحصيل كرده بود، بناً كسي ديگري را بنام 

امان اهللا پارسا كه سابقة نقاشي داشت، پيدا كردند، يكي را به صفت معلم هيكل تراشي 

ف ساختند   . و ديگري را بحي معلم نقاشي مؤ

هيد كه اين بود فرمود دانشمند و فيلسوف عاليقدر وطن استاد داكتر مجروح ش

و را استادان داكتر جاويد و هاله گفته بودند   . عين مو
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ور يك شخصيكه چون آقاي حيدرزاد در كادر  اوالً سوال اينجاست كه چ

يد و كورسها را  پوهنتون نيست و سابقة اكادميكي ندارد از بيرون در پوهنتون كابل مي

  رهاي زيبا معرفي مينمايد اسا گذاري مينمايد و باز خويشتن را بنيانگذار فاكولتة هن

دو ديگر اينكه جناب آقاي حيدرزاد ليسانس مجسمه سازي است و نه داراي 

شهادتنامة ماستري، چون من نگارنده بحي آمر عمومي فاكولتة هنرهاي زيبا كار 

العه كرده بودم، خوشتر آن كه استاد يوسف  ميكردم، سوان هاي همه استادان را م

صيل نموده و با آقاي حيدرزاد به يك دروه در آنجا تشريف كهزاد در ايتاليا تح

داشتند، از نااليقي و لياقت همدوره هاي خود معلومات كافي دارند، اميد است 

كسانيكه ميگويند لسانس يا ماستري دارند، مضامين و نمرات شان را بديگران نشان 

  . دهند

ر آورده شد، بايد بگويم كه چون نام استاد كهزاد در ميان آمد و نيز كلمة بنيانگذا

سازمان هنري پروفيسور غالم محمد «استاد يوسف كهزاد بنيانگذار اصلي و اولي 

ع و صاحب كماالت » ميمنگي ميباشد، از اينكه شخ شهرت طلب نيست و متوا

  . متعدده است، اين خدمت را بروي ديگران نميكشد

هاند معرفي كرده اند، اميد درين روزها شنيده ميشود كه جناب حيدرزاد خودرا پو

است كه تأليفات شان را با مقاالت شان كه در خار و داخل چا شده نام بگيرند و 

اگر نشان ندهند يقيناً اين پوهاندي شان غل خواهد بود و اگر بكدام وسيله يي 

پوهاندي خودرا از پوهنتون گرفته باشند، واي بر حال يك دستگاه علمي كه داراي نام 

  . ن بود و حاال مقام با عظمت علمي و اسم اكادميك را برزمين ميزندو نشا

كر گردد و از جانب ديگر تناسب و زيبايي  بهتر آنست كه تأليفات و مقاالت شان 

  . هاي كارهاي هيكل تراشي و نقاشي هاي استادان مورد ارزيابي قرار داده شود
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نبو دارند و در بار  الحمد هللا اكنون جواناني را در هيكل تراشي داريم كه

و خوشبختانه تعدادي از آنها با اين كمينه . كارهاي هيكل تراشان نظريات داده اند

  . ارتبا دارند

كورسهاي نقاشي و هيكل تراشي در آغاز در تعمير زرد فاكولتة سابق زراعت قرار 

در مقابل فاكولتة مذكور چند اتاقي بشكل گارا بدون ) م1975(داشت و در سال 

دروازه بود كه آقاي حيدرزاد و من شهراني در آن تدريس مينموديم كه در زمستان 

  . بسيار سرد و در تابستان بسيار گرم بود

ة يك صفحه يي هنرهاي زيبا چنين آمده  با تأسف تمام بايد بگويم كه در تاريخ

  : است

ميالدي در پهلوي رشته هاي نقاشي و مجسمه سازي، كورسهاي 1968در سال «

اطي و عكاسي نيز افزوده گرديد كه بخ موسيقي شرقي مو اقي، تمثيل، خ سيقي، ن

توس استاد محمد حسين سرآهنگ و بخ غربي آن توس استادان آلماني پي 

يفي و در بخ عكاسي استاد عبدالحميد فيا  برده ميشد، در بخ تمثيل استاد ل

  . »استاد شعبة ژورناليزم همكاري داشتند

ه كه حقيقت است آورده شده  جاي تأسف است كه در اين پاراگراف خالف آن

و اين به معني آنست كه گويا آقاي حيدرزاد كورسهاي مذكور را شامل ساخته است، 

يفي كه هردو اكنون مرحوم شده اند و  استادان عبدالحميد فيا و استاد تواب ل

تة ادبيات بودند با ما همكار نبودند دوستان نهايت صميمي اين نگارنده و استادان فاكول

وعات اكادميكي نداشتند   . و ارتباطي هم بخاطر مو

و با استاد سرآهنگ بارها ديدار بعمل آمده است، وي را اگر مي پرسيدند در خنده 

از بسي گفتار و . ميشد و ميگفت كه يكبار به پوهنتون جهت كانسرت رفته بود و بس

بر تاري زيباي فاكولتة هنرهاي زيبا اينقدر معلومات نازيبا نوشتار دانسته ميشود كه چرا 
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ا  و نادرست را مي آورند، من كتاب قانون طرب استاد سرآهنگ را تجديد و ب

  . رسانيده ام و چندين مقاله در بار حيات شان نوشته ام

تأسيس يك فاكولته، يك شعبه و يك كور از خود پالن دارد، اهداف دارد، 

ة كوچك جهت اعالن چا و بدستر  فهرست دارد، حتي گاهي هم يك كتاب

ه آميز و خالف حقيقت مي تواند بمردم  مردم قرار ميگيرد و آيا اينقدر گفتار مبال

كمك كند ويا به نويسند آن شهرت مشرو دهد بلكه كسي كه اين ادعاهاي 

  . دروغين را مينمايد، شهرت بد را بدست مي آورد

  : چنين آمده» ه هنرهاي زيباتاريخ«در جاي ديگر 

ميالدي نظر به پيشنهاد محترم استاد امان اهللا حيدرزاد كه عضو كادر  1975در سال «

يس فاكولتة  علمي فاكولتة ادبيات بودند و موافقة محترم پوهاند مير حسين شاه ر

بودند ادبيات و علوم بشري محترم عنايت اهللا شهراني را كه استاد فاكولتة تعليم و تربيه 

  » ...به بخ هنرهاي زيباي فاكولتة ادبيات و علوم بشري تبديل و

اينجانب الحمد هللا هنوز حيات دارم و آغا صاحب پوهاند مير حسين شاه نيز بفضل 

  : جاي تعجب اينجاست كه من در آن وقت مؤلف سه كتاب هنري بودم. خداوند زنده هستند
  

 رالمعلمين ها، چا مؤسسة تعليم و تربيه آرت تربيوي براي معلمين مكاتب ثانوي و دا -

بعة معارف   -  اصول تدريس آرت تربيوي، چا م

بعة معارف   - انستان، چا م   هنر در اف
  

بوعات و حتي در مجلة مشهور  نشرية فاكولتة ادبيات » ادب«مقاالت زياد را در م

بوعات و مراكز كلتوري خارجي ها  ا ميرسانيدم و چندين نماي در م برپا نموده ب

ر بشير  انستان ارواح شاد استاد علي اص بودم و حتي يكي از بزرگترين نويسنده هاي اف

نان بارها جنابان » ژوندون«هروي در بار من در مجلة  نوشته و تقديرها كرده بود، هم

بزبان انگليسي نوشته » كابل تايمز«سوان مرا با آثارم در  رحيمي شفيع راحل و نور

مه استادان پوهنتون بخوبي ميشناختند، اين چه اتفاقي بوده كه بمانند آقاي و ه. بودند
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حيدرزاد يك شخ كم شهرت و نام گم مرا به محترم پوهاند صاحب مير حسين شاه 

  . معرفي ميكند و پيشنهاد مينمايد كه اورا منحي استاد هنرهاي زيبا مقرر نمايد

ن شاه برايم تيلفون كرد كه بياد دارم كه حضرت آغا صاحب پوهاند مير حسي

ميخواهند دو شعبة نقاشي و هيكل تراشي را در چوكات فاكولتة ادبيات و علوم بشري 

رسماً تأسيس نمايند و مي خواهند با من ديدار كنند، بحضورشان رفتم و همه مسايل را 

و خواهد شد و فعالً هردو فاكولته  شرح دادند و گفتند كه فاكولتة تعليم و تربيه ل

مربو رياست ادبيات ميباشد و فرمودند كه فردا حتماً بيا و در مجلس فاكولته اشترا 

ارتمنت هنرهاي زيبا مقرر خواهي شد، چونكه همه  نما كه خودت منحي استاد در دي

و  خودت را درين رشته كه خدمات زياد كرده يي ميشناسند و خو هستند كه مو

ذيري   . را ب

ه هنرهاي زيبا«نويسند  پس بايد گفت كه فرمود كامالً نادرست است و » تاريخ

اي پوهاند صاحب مير حسين شاه استاد هنرهاي زيبا شدم و نه آقاي  من به تقا

و آقاي حيدرزاد هرگز نميخواست كه من آنجا مقرر شوم، خصوصاً كسي . حيدرزاد

اف زاده گان كه اطرافي باشد و من بدخشاني بودم، چونكه تنها در فكر آن بود كه اشر

و بعد از مدت كوتاه به اثبات رسيد   . در آن فاكولته مقرر شوند، و اين مو

ناگفته نبايد گذاشت كه فارغان دور اول و دوم فاكولتة هنرهاي زيبا كه حق 

استادي را در فاكولتة مذكور داشتند، اين جانب شهراني بحي اسيستانت مقرر نمودم 

تعدادي كه اطرافي نبوده و از جمع سرداران بشمار نمي  ورنه چون اكثراً اطرافي و نيز

نتي نداشتند، تقرر شان منحي استاد نميتوانست  آمدند و ارتباطي به خاندان سل

ور اول گفته شد شخصي كه با من تيلفوني صحبت كرد  ه در س ذيرد، چنان صورت ب

ارتمنت نميت...) پدر(اگر داود خان نميبود «و نام را لزوماً ننوشتم كه  وانست اين دي

ارتمنت را » را تأسيس نمايد و از اين معلوم است كه داود خان براي سرداران اين دي

تأسيس كرده بود، وگرنه بحي بزرگترين مرد مملكت آيا نميتوانست انستيتوت هاي 
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يوتري، رشته هاي مختلفة ساينس و تكنالوژي، علوم اجتماعي و ادبيات  تخنيكي، كم

  يد را تأسيس نما

بازهم بايد گفت كه اين ياوه گويي ها به تاري و مقامات علمي مضر تمام ميشود 

ه را نوشته است با آقاي حيدرزاد مصاحبه يا  و من يقين دارم هر كسيكه اين تاريخ

و خبري نداشتند و ندارند   . مشوره كرده است، ورنه جوانان از مو

ه باز چنين مي آورند   : در آن تاريخ

در همان سال شعبة ) حيدرزاد و شهراني(نظر به تال استادان مذكور  باالخره«

ارتمنت در چوكات فاكولتة ادبيات و علوم  هنرهاي زيبا از س كور به س دي

  » ...بشري وقت رسماً قبول

ر پي نويسنده گفته بود كه به اثر پيشنهاد آقاي حيدرزاد رسمي  درينجا چند س

ر باالتر نظر به تال استادان مذكور آقاي حيدرزاد «مي آورد كه  گرديد، ولي در س

ة واقعي » و شهراني بازهم طوريكه گفته آمد اين نوشته مذبذب است و نميتواند تاريخ

  . فاكولتة هنرهاي زيبا باشد

مكرراً به جهت اينكه به حقيقت كتمان داده نشود، بايد بگويم اسا فاكولتة 

دو كور بود پوهاند صاحب مير حسين شاه به هنرهاي زيبا كه در آن وقت تنها 

ارتمنت كوچك  خواه و امر خود هردو كور را رسمي ساخته و منحي يك دي

بنام هنرهاي زيبا در چوكات فاكولتة ادبيات گنجانيد، چونكه ميخواست بسياري 

م  جنجال هاي غير رسمي بودن و مصارف اين دو كور را رفع نموده و راساً 

  . زدفاكولته بسا

تأسيس فاكولتة هنرهاي زيبا مستقيماً بدست پوهاند صاحب مير حسين شاه صورت 

گرفته است، بخاطريكه جناب شان از سابقة كورسها كامالً آگاهي داشتند و در جملة 

كساني بودند كه با شادروان استاد مجروح شهيد، ارواح شاد پوهاند جاويد و استاد 

  . تة ادبيات تشريف داشتند و همكار بودندحبيب الرحمن هاله وغيره در فاكول
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ة مختصر هنرهاي زيبا«بدبختانه كسيكه مقاله يا مضمون  را نگاشته، شايد » تاريخ

و واقف نميباشد ويا اصول نويسنده گي و واقعه  ي داشته ويا اينكه از مو غر

  . نگاري را مراعات ننموده است

در حاليكه بسياري از ما هنوز نفس ميكشيم و زنده هستيم، اين نو درو بافيها و 

ه ها صورت خواهد  كارهاي ساخته گي صورت مي يابد، آيا بعد از مر ما چه مبال

  گرفت 

ور باال گفته شد، ولي شكل دقيق آن با آنكه  اصل قضية تأسيس فاكولته در س

  : تكرار است چنين مي باشد

مسيحي به سركرده گي و فعاليت هاي بيدري شهيد پوهاند مجروح  1966در سال 

و همكاري هاي پوهاند جاويد و پوهاند هاله، دو كور نقاشي و مجسمه سازي 

و پوهاند مجروح . تأسيس شد كه مؤسس اصلي غير رسمي آن پوهاند مجروح ميباشد

  . مه سازيو ديگر استادان تنها ميخواستند كه نقاشي تأسيس شود و نه مجس

و اولين استادان آقايون امان اهللا پارسا و امان اهللا حيدرزاد بودند كه از بيرون 

بوعات كار  خواسته شدند، آقاي حيدرزاد معلم مكتب صنايع و آقاي پارسا در م

مدتي بعد آقاي پارسا به تدريس دوام نداد ولي آقاي حيدرزاد بكار خود . ميكردند

زيرا كه وي . چرا نام آقاي پارسا از ميان برداشته شده استادامه داد، من نميدانم كه 

نقا بود، استادان اورا ميخواستند كه نقاشي را تدريس نمايد، چون وي خودرا كنار 

كس در بار  گرفت، معلم مجسمه سازي جاي را بدست گرفت و در آغاز هي

  . مجسمه سازي فكر نكرده بود

مسيحي حضرت آغا صاحب پوهاند مير حسين شاه رسماً كورسهاي  1975در سال 

نقاشي و مجسمه سازي را تأسيس نمود و جناب آقاي حيدرزاد راساً بصورت رسمي 

ارتمنت منحي استاد مقرر شد و همزمان به پيشنهاد و امريه شخ پوهاند  در آن دي

ت هنري او آشنا بود اورا منحي صاحب كه با عنايت اهللا شهراني آشنايي و از خدما
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البته اين درست است كه جناب حيدرزاد و شهراني اولين استادان . استاد مقرر نمود

  . فاكولتة هنرهاي زيبا ميباشند ولي آنها مؤسس نمي باشند

يس فاكولتة ادبيات بود، در آن وقت آقاي  1989در سال  مسيحي محمد طاهر علمي ر

يس فاكولته از حيدرزاد بفكر فرار از كشو ر بود و بعدها بخار رفت، آقاي علمي اگرچه ر

اهر داري بدفتر من آمد و گفت كه آمريت  رور و دو آتشه بود بازهم بخاطر  كمونستان م

ه كه به نفع شعبه . شعبة هنرهاي زيبا را بدست بگيرم و چون به هنر نميدانست گفت هر آن

  . ي صورت دوست هم نشديماست اختيار داري و چون كمونست نبودم به ه

يس فاكولته، با وي در دارالمعلمين  بعد از آقاي علمي داكتر مجاور احمد زيار ر

كابل بصورت همدوره در خوانده بودم و شناسايي داشتم، وي مكرراً ميگفت كه 

  . چون به هنر نميداند لذا بمن گفت كه در انكشاف دادن هنرهاي زيبا اختيار كلي دارم

ه در انكشاف دادن شعبة هنرهاي زيباي فاكولته آقايون علمي و زيار بمن و از اينك

آن بود كه دو ) عنايت اهللا شهراني(اختيارات كامل داده بودند اولين كار من 

ارتمنت تياتر و موسيقي را در مجلس استادان شعبة هنرهاي زيبا پيشنهاد نمودم و با  دي

جلس را شخصاً بدو داشتم و اكثريت قاطع تأييد و پذيرفته شد، رياست م

ارتمنت را قبالً بوقت تحصيل از يونيورستي اريزونا آورده بودم . پروگرامهاي هردو دي

اني ترجمه و تكميل نمودم، همه  ابق روحيه و ثقافت اف و تقريباً بمدت ش ماه آنرا م

استادان در آن مجلس فارغان جديد هنرهاي زيبا بودند كه در اسا گزاري شعبات 

م بود كه دو 1979آن سال، سال . جديد موسيقي و تياتر احساسات خا نشان ميدادند

  . تأسيس گرديد) عنايت اهللا شهراني(شعبة مذكور به دست خودم 

و هي سندي در تأسيس آن نه در فاكولتة ادبيات و نه در مركز پوهنتون وجود دارد كه 

يس پوهنتون كابل در . اشدبجز از آن مجلس در جايي ديگري در زمينه بح شده ب ر

دارالمعلمين كابل شاگرد مضمون رسامي و رونشناسي من بود، او و داكتر رسول معاون 

يس فاكولتة ساينس در قسمت ارتقاي شعبة هنرهاي زيبا با من كاري نداشتند و  علمي و ر

  . اينجانب اختيار كلي داشتم
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در همان سال عالوه كرده و  همان بود كه بزودي شعبات تعليم و تربيه و عكاسي را

  . هنرهاي زيبا را بشكل يك فاكولتة مستقل ارتقا داديم

اني ميشد از  در همان سال بودجة يكساله را كه بال به چهارصد و پنجاه هزار اف

يس پوهنتون كابل تخصي  رياست پوهنتون به امر فوق العاد انجنير سعيدي ر

  . د شايد اكنون در دفتر رياست موجود باشدگرفتيم و خود را مستقل ساختيم و آن سن

بناً بايد گفت كه ارتقاء دهند شعبات نقاشي و مجسمه سازي به سوية يك فاكولته در 

ور    . ميباشم) عنايت اهللا شهراني(كنار فاكولته هاي ديگر پوهنتون كابل نگارند اين س

ارتمنت هاي جديد چون تياتر، موسيقي، تعليم و تربي ة آرت و سينماتوگرافي زمانيكه دي

را در كنار دو رشته نقاشي و هيكل تراشي اسا گذاشتيم، اجاز تقرر يك تعداد استادان را 

يس پوهنتون بدست آورديم و در قسمت اينكه  از بيرون پوهنتون از مرحوم انجينر سعيدي ر

يم با ما كاري نداشت و اختيار را براي اين نگارنده د -كي   . اده بودكي ها را مقرر نما

آقاي داكتر محمد نعيم فرحان، محترمه زليخا جان نوراني و مرحوم : در شعبة تياتر

  استاد عبدالقيوم بيسد؛ 

آقاي استاد حسين آرمان، مرحوم استاد سليم سرمست و مرحوم : در شعبة موسيقي

  استاد فقير محمد ننگيالي؛ 

ن شبنم غزنوي كه از در شعبة تعليم و تربية هنر، مرحوم استاد غالم محي الدي

  . دان او آگاهي داشتم و در دارالمعلمين كابل استاد مضمون نقاشي ام بودندتجارب و 

مامور در قسمت شعبة هيكل تراشي بجاي جناب حيدرزاد يكنفر پوليندي را كه پدر 

  . ملل متحد در كابل بود مقرر كرديم و نام پال و رشتة تخصصي ا هيكل تراشي بود

ع نميعبة سينماتوگرافي در قسمت ش يا از  شناختميك شخ كه من آنرا بصورت ق

طريق رياست فاكولته ويا رياست پوهنتون فرستاده شده بود من در طريق سازمان اوليه ويا از

رور و خود ستا بود. تقرر وي مداخله نداشتم   . وي از كمونستان دو آتشه و شخ م

شود، چونكه همين حاال كه جمالت را اميدوارم نوشتة فوق بمعني حسادت تعبير ن

كس نه فشاري مي  مي نويسم بجز از خداوند كسي باالي سرم قدرت  ندارد و هي
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ا دارد كه چون و چرايي را بنگارم و نزد وجدان خود خجالت خواهم  آورد و نه تقا

  . بود كه اند ترين حرف ساخته گي ويا لحا كسي را در نظر بگيرم

و حسادت در  ع هم نيست چونكه هر انسان اگر مو ميان باشد و بصورت ق

كس بجز خود كسي ديگري شده نميتواند،  بصورت مختلف آفريده شده و هي

ا  اكنون اينجانب بي از هفتاد كتاب، ده ها رساله و صدها مقاله را تحرير و ب

اشد و رسانيده ام، تأليفات من بزبان هاي پشتو، دري و انگليسي و ندرتاً به تركي ميب

  . كاركردهاي هنري ام در سوان مكمل من تحرير شده است

وقتيكه ميگويم كه شهادتنامة داكتري دارم، اينك نمرات ماستري و داكتري را رسماً از 

  . ميگويند» ترانسكرپت«يونيورستي كه تحصيل كرده ام بدست دارم، نمرات و مضامين را بنام 

سانس از كدام پوهنتون ايتاليا بدست آورده از اينكه جناب حيدرزاد ماستري را با لي

اند بايد بوقت تقرر شان در رياست پوهنتون در شعبة ارزيابي تسليم كرده باشند كه من در 

  . زمان آمريتم بديدن سابقة شان در خصو مضامين و نمرات يا ترانسكرپت مؤفق نشدم

ابق كار مزد بگيرد، اگر ك سي مدال طال اميدوارم هركسي كه كاري مينمايد م

و نقره و الما را از كشور ايتاليا ميگيرد، متوجه بايد شد كه آن كشور مهد هنر و وطن 

لو ميباشد و هزاران هيكل تراشان وجود دارند كه كارهاي شان حيرت آور است   . ميكالن

تنها در شهر نيويار بيست و پن هزار هنرمند وجود دارد، بنام سازمان هاي مختلف 

د، هركدام هنرمندي كه ميخواهد در آنها عضويت پيدا نمايد، آن سازمان ها در كار ميكنن

مقابل پول براي عضويت ميدهند، براي آنها مهم نيست كه آن شخ چقدر مقام هنري 

دارد، چونكه آنها پول ميگيرند و متباقي بر آن شخ يا اشخا كاري ندارند كه كار 

  . چيست و كي ميباشد

ه بدور رنسانس شرق زير  در خصو نقاشي و اطي دو شخصيت ممتاز و ناب خ

حماية شهرياران تيموري هرات استاد كمال الدين بهزاد و استاد مير علي هروي نه تنها 

انستان بلكه در جهان همه ميدانند و نوشته هاي زياد صورت گرفته است   . در اف
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در بار هنر نقاشي مرحوم پروفيسور غالم محمد مصور ميمنگي و مرحوم استاد 

فور برشنا قدامت و حقدار درجه يك ميباشند، پروفيسور غالم محمد خان  عبدال

مؤسس مكتب صنايع نفيسه در كابل ميباشد و اين كمينه كتاب مستقل در باره ا 

بع رسيده است و وي در نقاشي س استاد . بك كالسيك عالمة زمان بودنوشتم كه دو بار ب

برشنا بعد از پروفيسور ميمنگي از شهنشاهان هنر بوده و ابعاد مختلف داشت كه اسم مبارك 

رده ام   . را با حيات پر بار در چندين نشريه هاي داخلي و خارجي نوشته و به نشر س

وشته در عالمه صالح الدين سلجوقي كه رساله يي را در باره ا اين نگارنده ن

بع رسيده است، وي مؤسس تياتر در هرات است، استادعبدالواحد بهره معاون  ايران ب

او بود، استاد سلجوقي در كابل نيز مفكور تياتر را بار اول در دور شاه امان اهللا غازي 

  . بميان آورد، وي درامه ها نوشت و به تمثيل گذاشت

يفي در كابل آنقدر در قسمت تياتر كار كرد  بعد از آنها مرحوم استاد عبدالرشيد ل

فور خان هيكل ترا ماهر و » پدر تياتر«كه لقب  را بدست آورد، مرحوم استاد عبدال

مان و هرات و كابل را ساخت و افتخار اولين  انستان هيكل هاي بزر پ نخبة اف

  . ت گرديده استهيكل ترا معاصر در كابل بنام ثب

چون در بار همة اين بزرگان نوشته ها و تأليفات دارم مقامات عالية شان را بخوبي 

ان از سرآمدان  در كرده ام، شادروان استاد محمد حسين سرآهنگ و استاد قاسم اف

موسيقي معاصر كشور ميباشند كه در كنار كتاب در بار استاد سرآهنگ، كتابي 

ا رسانيده ام» راباتپير خ«ديگري را بنام  ان نوشته و ب   . يا استاد قاسم اف

ات اميدوارم استادان هنرهاي زيبا كه هركدام به اين بند عاجز  روي اين ملحو

ارجمند و عزيز ميباشند و من آنها را فرشته هاي زمانه گفته ام بنام هر يك از بزرگان 

اند، سالون ها، عمارات و يادشده كه در تاري هنر وطنمنان كارهاي بنيادي نموده 

  . كتابخانه ها را بنام شان بگذارند
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از اينكه بنام هاي جناب حيدرزاد، جناب داكتر فرحان و من شهراني سالون ها و 

كتابخانه را بنام آقاي حامد نويد گزارده اند از حضور آن عزيزان مشكور و ممنون 

ن امتيازات تير شويم و كتابخانه را ميباشيم و بايد ما اين مردانه گي را داشته باشيم از آ

فور برشنا و سالون ها را بنام آن بزرگان ياد شده بگذارند   . بنام استاد عبدال

البته ما هر كدام بعد از آنها از روي كارهاي واقعي خود امتياز و لقب بگيرم بهتر است، 

  . داده و فريب بدهيم بدون اينكه فعاليت ها و امتيازات غير حقيقي را به جوانان به غل نشان

ه كه حقيقت  در خاتمه آرزومندم تا ادارات مربوطه در زمينه تجديد نظر نموده و آن

  : است در سايت ها ويا در كتابها چا نمايند، حضرت افص المتكلمين فرموده اند

  مراد ما نصيحت بــود و گفتيم

  ا  خدا كرديم و رفتيمتوكل بـ
  

  با احترام   

  دكتور عنايت اهللا شهراني 

  بلومينگتن انديانا، اياالت متحد امريكا 

  مسيحي 2017اول جنوري 
  

----------------------------------   

ا   : ا

از حضور محترمه بانوي دانشمند و نويسند مقتدر معاصر كشورمان ماريا جان دارو نسبت 

ة فاكولتة هنرهاي زيباي دانشگاه كابل«دفاعيه شان در بار  ممنون و مشكور ميباشم، » تاريخ

ماريا جان دارو در اين اواخر كتابهاي زيادي را مخصوصاً در بار هنر و چهره هاي جاودان 

ا بع رسانيده اند، از آنرو اينجانب شهراني كه تاري زنده در قسمت مردم اف نستان نوشته و ب

و متذكره ميباشم، مفصلتر نوشتم تا كسانيكه از تاري فاكولته خبر ندارند، آگاه شوند   . مو

ار زنان نامور ثبت گرديده » برگزيد خاور زمين زنان«نام بانو ماريا جان دارو در كتاب  در ق

     )شهراني. (است
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  ه اف 
  

ا م ا كتاب ا  ع   ا  
  

ي     ا ا  ا ك  كي    : ا ك

عشق من در نقاشي از ايام طفوليتم آغاز گرديده است هر پارچه نقاشي كه در 

  . مقابل چشمانم قرار ميگرفت از مشاهد آن لذت مي بردم

چون اندكي بزرگتر ميشدم، عشق هنر نقاشي هم بر من غلبه پيدا ميكرد، از آن روز 

رد پسندم را در در هر حالت سعي مينمودم تا بر كاغذ پاره ها رسم ها و نق هاي مو

  . آن ترسيم نمايم

يكي از آرزوهاي ديرينم تحصيل در رشته هنر نقاشي بود، زمانيكه از صنف 

دوازده هم ليسة عالي انصاري فار التحصيل شدم چون ميدانستم كه در پوهنتون كابل 

از آن رو جهت شمول بدان شعبه آماده » شعبة هنرهاي زيبا«شعبه يي وجود دارد بنام 

  . را در گذرانيدن امتحان كانكور گرفتم گي خود

ري امتحان كانكور در شعبة  خوشبختانه به هدف خود مؤفق شدم و پس از س

هنرهاي زيبا شامل گرديدم در هنرهاي زيبا دو مضمون هنري نقاشي و مجسمه سازي 

  . وجود داشت و من با عالقة خا هردو مضمون را فرا ميگرفتم

نان عالقه ام چون ديدم كه قدرت من در هن ر نقاشي بهتر از مضامين ديگر و هم

  . در آن زياد بود لذا آنرا منحي مسلك اصلي خوي تعيين نمودم

زمانيكه اينجانب در فاكولتة ادبيات در شعبة هنرهاي زيبا كه در آن وقت مربو 

فاكولتة مذكور بود شامل شدم، در شعبة هنرهاي زيبا دو مضمون نقاشي و هيكل 

جود بود و همه مسايل اداري و تدريسي مربو ميشد به رياست فاكولته تراشي مو
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البته بهر شكلي كه بود اينجانب چون آرزومند هنرمند شدن بودم . ادبيات و علوم بشري

به هدف خوي رسيده بودم و با عالقة خا مضامين هنر را زير نظر استادان شعبات 

ر هر رشتة هنر خاصتاً نقاشي تقويه نقاشي و مجسمه سازي فرا ميگرفتم و خود را د

  . ميدارم و چه در فاكولته و چه در خانه و خار از پوهنتون نقاشي مينمودم

قابل ياد آوري ميدانم كه اكنون نقاشي در حيات من شريك شده و بدون نقاشي و 

استعمال بر بر كاغذ و كانويس يكدم آساي ندارم، درست است كه آرزو دارم 

ر طبيعي و خيالي و چيزهاي ديگر را در روي هرنو نقاشي ر ا به انجام برسانم و منا

صفحات به تمثيل قرار دهم، ولي يك چيزي كه مرا بسيار زياد جانب خود ميكشاند 

انستان است و آن عبارت از احياء فرهنگ كشور  ر زيبا و دلك اف عبارت از منا

  . ميباشد كه بر آن عشق دارم
  

ا ي  را تر  تا م ا ا ي    : ا

با فراگيري درو هنري در سمستر هاي آغازين فاكولتة هنرهاي زيبا با استادان 

محترم خود آشنايي حاصل گرديد، محترم استاد شهراني صاحب، محترم نويد 

صاحب، محترم حيدرزاد صاحب، محترم استاد فرحان صاحب و محترمه زليخا جان 

  . نوراني

سمستر دوم آثار نقاشي و هيكل تراشي محصالن هنرهاي زيبا در كتابخانة  بعد از

ارتمنت هنرهاي زيباي  ان از طرف دي پوهنتون كابل در تاالر سيد جمال الدين اف

  . فاكولتة ادبيات و علوم بشري به نماي گذاشته شد كه تقريباً يك ماه دوام نمود

ز جنگ ميوند را مينمود و نيز كوالژ اينجانب سه اثر ميناتوري خود را كه حكايت ا

دست ها در زنجير ها را در آن نمايشگاه با نمونه هاي كار ديگر محصالن به نماي 

  . گذاشته بودم

www.enayatshahrani.com



 356......               ...............................................................مردي بر سكوي هنر و فرهنگ ابر 

در روز افتتاح نمايشگاه كه يك روز نهايت خوشي و سرور بشمار ميرفت بسي از 

سا، دوستداران هنر و تعدادي  شخصيت هاي بزر پوهنتون كابل اعم از استادان، ر

  . هم از خار پوهنتون در آن روز تشريف آورده بودند

يكه بيادم مانده عبارت از پوهاند  تعدادي از اشترا كننده گان نمايشگاه تا جا

سرور همايون، پوهاند سعيدي، پوهاند دكتور سيد بهاءالدين مجروح، استاد شهراني، 

م رباني دام شكور ولي، استاد غالاستاد غو الدين، استاد قربانعلي عزيزي، مرحومه ما

فور محمد همايون اعتمادي، استاد يوسف كهزاد و  رنگين، جناب اسلم اكرم، استاد م

  . يكتعداد ديگر هنرمندان و هنر دوستان بودند

ارتمنت هنرهاي زيبا بعد از سخنراني مختصر استاد  نمايشگاه جوانان هنرمند دي

انستان، تقويه و پيشرفت هنرمندان، انكشاف دادن شهراني در بار سير تاري هنر در اف

ع نوار گهنرهاي زيبا در ساحة پوهنتنون و خو آمديد از مهمانان در نمايش اه بعد از ق

  . افتتاح گرديد

اگرچه احسا نموده بودم كه جناب استاد شهراني يكي از عالقمندان بزر و 

انستان ميباشند ولي آن ر وز يقين نمودم كه استاد شهراني نخبه در انكشاف هنر در اف

، شيرين سخن و  صاحب يكي از استادان الما نشان و يكي از هنرمندان سرشنا

  . نويسند مهربان وطن عزيز ما ميباشند

استاد شهراني هميشه براي رشد هنر و فرهنگ تال ورزيده و مانند الما 

  . هنگيان شناخته شده اندان پوهنتون كابل و هنرمندان و فرددرخشنده اندر ميان استا

در آن نمايشگاه آثار هنري من مورد پسند و عالقه استاد مهربانم داكتر شهراني، 

خانم سيمون شكور ولي، استاد غو الدين و يك تعداد هنرشناسان قرار گرفته و 

  . بدون ترديد تشويق آن همه بزرگان هنر عالقة مرا به هنر و هنرمندان بيشتر ساخت

بعد اينجانب مورد توجه استاد شهراني قرار گرفتم و مرا در هر وقت و از آن روز ب

زمان كه ميديدند در كارهاي هنري تشويق نموده و ميفرمودند كه كارهايت را بخوبي 
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و به جديت به پي ببر، تشويق و توجه استاد شهراني واقعاً برايم قدرت كار و ابتكار 

  . توليد مينمود
  

  تيــزمة محبـــزمم ار بود ـــــدر معل

  را يجمعه به مكتب آورد طفل گريز پا
  

بختي اين راقم در آن بود كه استاد شهراني استاد مضمون نقاشي مان گرديد و خوش

ما را رنگ آبي تدريس مينمود، روشي را كه استاد شهراني براي ما در خصو رنگ 

سند و عالي بود، زيرا نقاشي آبي را طوري بما تدريس  آبي تدريس مينمود خيلي ها دل

يممينمود كه بايد بر را به بسيار آزادي    . بدون تر در صفحة كاغذ استعمال نما

واقعاً در آن وقت دست هاي ما از آزادي لذت ميبرد و استاد معموالً مارا تشويق 

مينمود تا از روي مودل و طبيعت سكي بگيريم، از اطوار و ارتبا استاد شهراني ما 

  . تيمهمه شاگردان به ايشان عالقمندي داشتيم و ما شاگردان آنها را دوست داش

استاد داكتر عنايت اهللا شهراني شخصيت مهربان، دلسوز بوده و در وجود 

ه استاد در  قوي، زباني و مذهبي وجود ندارد، چنان ع تعصبات قومي، من بصورت ق

زبان زيباي پشتو تأليفات دارند، در بار برادران اهل تشيع و اسمعيليه تأليفات دارند، در 

معلومات  يدته هاي متعددي را انجام داده اند و براي مزبار زبان فارسي تاجيكي نوش

يد در كتاب  انستان«درين باره مراجعه بفرما ة اقوام در اف   . »تاريخ

ور اصالً پشتون مي باشم وي بارها مرا چون  بسيار دور نميرويم، من نگارنده اين س

الع ه نموده بارها و فرزند معنوي تشويق نموده و ديوان پشتوي مرا با عالقة فراوان م

مكرراً به فعاليت هاي فرهنگي ام تدكيد نموده و مهرباني هاي زيادي را چون يك پدر 

  . مهربان به اين شاگرد كرده است

ري ميكرديم، روزي از  روزهاي خوشي را در وقت تدريس استاد در صنف ما س

بخاطر حف جان  رزوها آوازه در افتاد كه استاد شهراني فرار را بر قرار ترجي داده و
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خود و اوالد و فاميل وطن عزيز را تر كرده است، خوب بياد مي آيد كه استاد در 

  . از كابل به پشاور رفته و دست به هجرت زده است) م1981(سال 

د شهراني بوديم، وي هر ما محصالن شعبة هنرهاي زيبا شاهد فعاليت هاي زياد استا

ي دادن شعبة هنرهاي زيبا بود، بياد همه گان در ته و هر ماه در تال ترقفهروز و هر 

هنرهاي زيبا خواهد آمد كه استاد شهراني دو شعبة بسيار بزر موسيقي و تياتر را 

خود اسا داد و رسماً در هنرهاي زيبا اين دو شعبه را تأسيس نمود و در كنار آن 

ارتمنت هاي ديگر را نيز چون تعليم و تربية هنر، سينمات وگرافي وغيره اسا بعضي دي

ا را به فاكولتة هنرهاي زيبا كه در حقيقت بگذاشت و شعبة دو كورسة هنرهاي زي

با تأسف كه اين دولت شان به هنرهاي زيبا را به شكل يك فاكولته ارتقاء داده بود، 

الح مستعجل و خودشان بديار بيگانه گان رفتند و هجرت نمودند، مگر  اص

كر پاره يي از خوشبختانه فعاليت هاي هنر ي شان در خار به حد اعلي زياد بوده كه 

  . كاركردهاي شان درين مجموعه تذكره يافته است

ري نمودم و فار التحصيل  بنده بمدت چهار سال فاكولتة هنرهاي زيبا را بخوبي س

گرديدم، چون در طول تحصيل ريكارد تحصيلي ام بد نبود، لذا بعد از فراغت مرا 

قرر داشتند و زياده تر در شعبة مجسمه سازي فاكولته هنرهاي زيبا منحي استاد م

  . تدريس مينمودم

انستان به اثر جنگهاي داخلي بسيار وخيم و غير قابل ) م1992(در سالهاي  ع اف و

رات جاني وجود داشت، بناً در سال  ناگزير شدم كه ) م1993(زيست شده بود و خ

ينم، چونكه نه تنها در مملكت عزيز جنگ تر وطن كرده و در پاكستان اقامت گز

ها جريان داشت بلكه در پوهنتون كابل جنگ جريان داشت و حريم پوهنتون يا مركز 

انستان زير آت قرار داشت   . فرهنگ اف

يك عده استادان درين هجرت كه سنت ديرين مسلمانان ميباشد نه تنها من بلكه 

غالم محي الدين شبنم غزنوي، استاد  من شريك بودند، چون استادديگر در هجرت با 
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، استاد كامران احمدزي، استاد شير احمد ورگرځانعبدالكريم رحيمي، استاد اشرف 

باشي زاده، استاد صديق ژكفر، استاد عنايت اهللا نيازي، استاد قمرالدين چشتي، استاد 

عبدالواسع غالم رباني رنگين، سيد علي شاه روستايار، استاد احمد علي شاهداد، استاد 

ا كه همگي ما بصورت جمعي  يهمدرد و محترم شكور خسرو و استاد آصف خ

در فعاليت هاي هنري شركت داشتيم و اين اجتما ما خصوصاً در روزهاي جمعه 

  . بوقو مي پيوست

در روزهاي جمعه در اپاره بازار اسالم آباد جمعيت زياد از مردم پاكستان و 

مع ميشدند، آن بازار خيلي ها مزدحم بود و ما خارجي ها جهت خريد و فرو ج

ة  استادان هنرهاي زيبا آثار خوي را در آن بازار به نماي ميگذاشتيم و يك واس

  . خوبي جهت تما داشتن با يكديگر هم بشمار مي آمد

فعاليت هاي ما در جمعه بازار اسالم آباد نه تنها جهت يافتن پول بخاطر اباته و 

بود بلكه ميخواستيم به مردم پاكستان و خارجي هاي مقيم آنجا نشان اعاشة فاميل ها 

انها داراي فرهنگ قديم و غني مي باشيم و از جانب ديگر در هر جاي  دهيم كه ما اف

انستان را فرامو  قة جهان كه حيات بسر ببريم هرگز وطن اصلي مان اف و من

  . ناسانيمنخواهيم كرد و نام نامي كشور مان را به ديگران مي ش

نانكه  بدور حكومت كوتاه مدت طالبان، هنرمندان روزگاري خوبي نداشتند هم

در مدت اقامت شان در پاكستان آرام روحي نداشتند، دور هجرت ما هنرمندان در 

د فرهنگ و هنر بود   . مملكت پاكستان در حقيقت مبارزه بر عليه طالبان 

رسمي سهم ميگرفتيم، به س دولت  در پاكستان ما هنرمندان در نمايشگاه هاي

انستان را مينمود آنها را در  پاكستان تابلوهاي ما هنرمندان كه نماينده گي از فرهنگ اف

رتبا ما معر ديد مردم قرار ميداديم، هنرمندان پاكستان نيز با ما در تما بودند و ا
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ار خود را بصورت ن بار در هنركده و نيشنل آرت كونسل آثيدچن. با آنها برقرار بود

  . دسته جمعي به نماي گذاشتيم

  : ديدار ما هنرمندان با استاد شهراني در اسالم آباد بعد از چهارده سال

مهاجر حيات بسر مي برديم استاد شهراني  ورخوشبختانه زمانيكه ما در اسالم آباد ط

  . نيز در آن شهر با فاميل خوي حيات بسر ميبرد

انستان برآمده و گاهي در پشاور و اسالم چهارده سال بود كه استا د شهراني از اف

  . آباد و گاهي هم در اياالت متحد امريكا حيات بسر ميبردند

ري  ما هنرمندان كه در هجرت بسر مي برديم، رزوهاي سخت و دشواري را س

مينموديم، روزي خبر شديم كه استاد شهراني در اسالم آباد آمده و منحي مستشار 

العات آسياي مركزي در  يس بخ م ة عالم اسالمي و نيز استاد و ر تعليمي در راب

و استادان و من . ديونيورسيتي بين المللي اسالم آباد كار مينماي از شنيدن اين مو

خيلي ها خورسند شديم و آرزو داشتيم هرچه زودتر بديدار استاد شهراني برويم  و از 

ور، استاد غالم محي . احوال آنها ما و از احوا ما آنها باخبر شوند من نگارند اين س

هنرمندان  الدين شبنم غزنوي، استاد عبدالكريم رحيمي، استاد كامران و يك تعداد

وعات و مسايل زيادي را مورد بح قرار  ديگر بمنزل استاد شهراني رفتيم و مو

داديم، از مشكالت وطن، از آواره گي هنرمندان، مشكالت زنده گي در ايام هجرت، 

انستان بح ها كرديم   . از پريشاني هاي هنرمندان و ديگر آواره گان اف

زياد گرديد، گاهگاهي آنها را در اپاره بازار و  از آن ببعد ارتبا ما با استاد شهراني

  . گاهي هم در نمايشگاه هاي ديگر دعوت ميكرديم

ستان نماي كپا يكي از هنركده هايدر يكي از اوقات من مرتضي پرديس كه در 

نقاشي را ترتيب داده بودم استاد شهراني را دعوت نمودم، وزير اطالعات و فرهنگ 

گاه طور مهمان خواسته شده بود، نام وزير مذكور ارشاد پاكستان نيز در آن نمايش

حقاني بود و آقاي استاد شهراني با وزير مذكور هردو نمايشگاه را افتتاح كردند و 
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ابة  انستان به زبان انگليسي خ جناب استاد شهراني در قسمت هنرمندان مهاجر اف

  . مختصري را ايراد كرد

استادان سالمند، در بسي امور مشوره ها  ما هنرمندان جوان دايم از مشوره هاي

ميگرفتيم جنابان استاد شهراني و استاد شبنم مارا تشويق به تشكيل يك اتحاديه غير 

ع بسيار خوب و دوستانه انجام  رسمي نمودند كه خوشبختانه اين عمل نيك به و

  . يافت و فعاليت هاي خوبي را عملي مينموديم

اند در حيات هجرت خو گرفته بودند ولي  گرچه در پاكستان هنرمندان اند

روزها و شبها در فكر آن بودند كه كي باشد دوباره به وطن عزيز مان برگشت نمايند و 

  . كارهاي هنري شان را بدانجا دوام بدهند

گاهي در ديدار با استاد شهراني از زبان شان مي شنيديم كه آرزومند مي باشند تا 

ه كه همه ميدانند  يك اتحادية سراسري هنرمندان را در امريكا تشكيل دهند و چنان

در بازگشت شان به امريكا آرزوي شان برآورده شد و يك اتحادية بسيار بزر را 

بشمول همه هنرمندان موسيقي، نقاشي، هيكل تراشي، تياتر، عكاسي و غيره بصورت 

انستان در آن رسمي در امريكا تشكيل كردند و در بسياري از ممالكيكه هنرمندان اف

  . جايها طور مهاجر بسر مي بردند نماينده گي ها را تشكيل كردند

اينجانب هفت سال در پاكستان اقامت داشتم، الحمد هللا با همه مشكالت زنده گي 

و پريشاني هاي دوران هجرت و دوري از وطن محبوب خود فرزندانم را زير تربية 

م شنسب جان در هنر دست توانا دارد خوي قرار دادم كه بفضل خداوند فرزند ارشد

ف خداوند از هنر بي بهره نمانده اند   . و فرزندان ديگرم نيز از نعمت و ل

نقاشي هاي از ت متحد امريكا نمايشي را االدر اسالم آباد در مركز فرهنگي اي

خوي برپا كردم و چون مردم امريكا به هنر ميدانند و دانشمندان شان به زيبايي 

نايي دارند لذا حكومت امريكا به درخواست من كه ميخواستم به امريكا شناسي آش
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هجرت نمايم جواب مثبت دادند و خوشبختانه با فاميل خوي به امريكا آمدم و به 

  . بسيار زودي به فعاليت هاي هنري خوي آغاز نمودم

و  اولين نماي آثار خودرا در شهر پر ازدحام شيكاگوي ايالت الوناي انجام دادم

كارت دعوت را به استاد محترم شهراني صاحب فرستادم و خدا ميداند كه استاد 

ف  شهراني از اين كارم چقدرها خو بودند و برايم تيلفوني تبريكات زياد را ل

  . كردند

قاً من و در آن وقت ها آوازه تشكيل اتحادية سراسري هنرمندان بلند بود، و اتفا

ان نموديم و استاد شهراني كه براي اين شاگرد نقل مك فاميلم در ايالت اوهايو

محبت خا داشت تيلفوني برايم فرمود كه ميخواهد مرا به صفت نمايند اتحادية 

هنرمندان در ايالت مذكور تعيين نمايند من چون كار خير بود و به هنر ارتبا داشت از 

و را پذيرفتم   . آن سبب به خوشحالي مو

انستان كه توس شخ استاد شهراني تأسيس شده  اتحادية سراسري هنرمندان اف

بود، واقعاً تا زمانيكه خود استاد در ر بود بوجه بسيار احسن به پي ميرفت، البته 

بعد از چند سالي به مشكالت مواجه گرديد و يك تن از اعضا در زمينه تخريبات نابجا 

  . دام نمودكرد، اما خوشبختانه استاد شهراني دوباره به ترميم آن اق

من كه از شاگردان استاد بودم و مرا از دل و جان دوست داشتند، بعد از اينكه از 

فعاليت هاي زياد هنري ام واقف شدند در يكي از روزها استاد تيلفون كردند كه طي 

و ر يس اتحاديه انتخاب كردند و مو ا يك مجلس بزر مرا منحي دومين ر

ا رسانيدند» اميد«جريد هفته نامة  هرسماً در اخبار و جرايد از جمل   . ب
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تا ا ر  اف ا د  ي   ا   د 
  
  

اعضاي شوراي عالي اتحادية ) م2011مي،  25(در جلسة انترنيتي تاريخي 

انستان كه اكثراً استادان سابق فاكولتة هنرهاي زيبا ميباشند، برياست محترم  هنرمندان اف

يس اتحاديه با حضور داشت داكتر عنايت اهللا شهراني  استاد مرتضي پرديس دومين ر

يس اتحادية فيصله بع مل آمد، كه بخاطر بزرگداشت و حف مقام مؤسس و اولين ر

انستان پروفيسور غالم محمد ميمنگي به لقب  منيع هنري دو هنرمند بزر معاصر اف

يفي با لقب » پدر نقاشي« در كشور مان شناخته شوند، » پدر تياتر«و استاد عبدالرشيد ل

انستان بوده و زيرا اين دو ابرمرد هنر اسا گذار هنرهاي شريفة نقاشي و تياتر در اف

  . هي قدرتي نميتواند از خدمات صادقانة شان انكار كند
  

ي: ا د م ف  م   : ر

پروفيسور غالم محمد ميمنگي مؤسس مكتب صنايع كابل و اولين پروفيسور در 

انستان ميباشد كه اكثريت قاطع نقاشان معاصر چون استاد غو الدين، استاد خير  اف

ايي، استاد كريمشاه خان، استاد شاكر سامي و محمد ياري، ا ستاد خير محمد ع

  . ديگران از شاگردان شهير و معروف پروفيسور ميباشند

انستان برهبري شاه امان اهللا خان تمام نشان هاي دولتي  بعد از استرداد استقالل اف

توس پروفيسور تهيه گرديهده است و از آنست كه پروفيسور نزد شاه مذكور و 

نان پروفيسور كه در نقاشي كالسيك . حمود بيك طرزي تقرب خا داشتم هم

انستان حتي شهنشاه وقت ايران وي  مقام بين المللي دارد، در كنار صدها خدمت در اف

  . را لقب پروفيسوري بين المللي داده است
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پروفيسور مؤلف سه جلد كتاب راهنماي هنري مي باشد كه توس شي محمد 

اء سهيل خر اطي شده و در كتاب ر شرح احوال و «اساني مؤلف ريا االلواح خ

ا رسيده است، دومين » آثار پروفيسور غالم محمد ميمنگي تأليفي داكتر شهراني ب

فور برشنا و بعداً استاد يوسف كهزاد از  هنرمند پر آوازه و شهير وطن استاد عبدال

  . هاي شان بياد همه گان استنويسنده گان هنري ميباشند كه خدمات شان زياد و كار
  

ي:  د  ر دا تا    : ا

برازنده ترين شخصيكه بايد بنام نامي ا افتخار كرد هنرمند و عالم واال مقام 

يفي يا  مي باشد، وي نويسنده بزر و از » پدر تياتر«بازيگري استاد عبدالرشيد ل

انستان است بوعات اف م م اد خليلي استاد استادان لقب استاد سلجوقي را كه است. اعا

يفي را  يفي استاد بر حق تمثيل است، استاد علي رونق ل داده ميفرمود كه استاد ل

ة تياتر بود،  يفي ناب متخص بزر تياتر ميگفت جناب حسين فعال ميفرمود كه ل

يفي در تمثيل نماستاد رشيد جليا گفت ود دارد، استاد رفيق صادق ه بود كه استاد ل

ف و مهربان بود كه جمله شاگردان ميگفت  يفي بحدي استاد بزر و معلم ر كه ل

يفي اولين . مي پنداشتند كه وي پدرشان مي باشد داكتر آدمك در كتاب خود گفته ل

انستان فلم سينمايي را دايركت كرده است   . كسي است كه در اف

يفي در هنر تمثيل مقام بين المللي دارد و در بار عمو ميات زنده گاني استاد ل

بوعات«مراجعه شود به كتاب  يفي بزر مرد م » زنده گينامة استاد عبدالرشيد ل

يفي با همكاري شهراني و حسين فعال، چا  تأليفي پروفيسور استاد عبدالواسع ل

ا رسانيد و دومين شخصي كه هنر تمثيل  يفي بي از پنجصد مقاله ب كانادا، استاد ل

د و رنسانس بار آورد، شخصيت فرزانه مبتكر جناب في محمد را بمدار عالي رساني
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بود، استادان بزرگوار ديگر وطن چون عبدالقيوم بيسد، سيد مقد نگاه،  خيرزاده

  . يوسف كهزاد، علي رونق، ستار جفايي و ديگران مقامات بلندي را در هنر دارند

زمانيكه هنر نقاشي و هنر تمثيل را استادان نامدار متذكره در كابل مرو مي 

ساختند، عقايد مردم در مقابل هنرهاي مذكور منفي و مشكالت زيادي را بر ايشان 

وارد مينمود، ولي عزم متين و فداكاري هاي آنها با استقامت تمام كاميابي ها را ببار 

  . آورد

بوعات داخلي و اميد جمله اعضاي شوراي عال ي اتحاديه بر آنست كه من بعد م

م  برونمرزي كشور القاب متذكره اين دو هنرمند بزر و خادمان اعلي فرهنگ را 

  . نام هاي گرامي شان ساخته و به روح پر فتوح آنها دعاهاي خير نثار فرمايند

  

  با عر حرمت

  مشتاق احمد كريم نوري

بوعاتي اتحادية سراسري  يس دفتر م انستانر   هنرمندان اف
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تا اك ر     : ه

انستان عزيز بعد از كودتاي نامردمي و منحو سال  تا كنون روز ) م1978(در اف

ان در خا غير و بيگانه دست به هجرت زدند، مليون ها  خوشي را كسي نديد، مليون ها اف

انستان به قتل رسيدند، مليون ها يتيم و بيوه در حال  انستان در داخل اف فالكت در خا اف

ان جانهاي عزيز و شيرين خود را در خا هاي كفر و غير از دست  باقي ماندند، هزاران اف

  . ، به هزاران در هزار مردم محترم ما به امرا اعصاب و امرا گوناگون مبتال شدندددادن

ان ما كه بوقت هجرت كوچك و خوردسال بودند ويا اينكه در  خار به صدها هزار اف

انستان را نميدانند   . از كشور تولد شده اند و زبان هاي زيباي اف

هنرهاي زيبا استاد غالم محي الدين شبنم  ةملة آواره گان ما استادان فاكولتدر ج

غزنوي، استاد فاروق فرياد، استاد صديق ژكفر، استاد كريم رحيمي، استاد حنيف شبگرد، 

، استاد رهرو عمرزاد، استاد اكبر سالم، اينجانب پرديس، وغيره در ورگرځاناستاد اشرف 

  . پاكستان منحي مهاجر اقامت گزيديم

ان ديگر در حاالت بسيار بد حيات بسر ميبردند، اما تعداد ديگر كسدر پا تان مليون ها اف

يكه از خار به پناهنده گان وارد م يشد اوالً حيات بسيار مرفه و عالي داشتند، چونكه پول ها

تان تعلق مي يافت و قسمت ديگر آن به رهبران تنظيم ها كسقسمت اعظم آن به حكومت پا

ميرسيد كه آنها با دوستان، هم حزبي ها و خويشاوندان پول را بمصرف ميرسانيدند و مردم 

اره گي و تأمين حياتي اطفال و عايلة شان به هزار رن و  اره و غريب از گرسنگي و بي بي

  . صاحب لقمه يي ناني مي شدندارهاي شاقه را انجام ميدادند تا كزحمت 

ر و رفتيم، خانه هاي خود را در مي به حيرت  انگيزحشت ما استادان از ديدن آن منا

كابل گذاشته بوديم چونكه خانه ها از يك جاي به جاي ديگر نقل نمي يافتند، فر هاي 

انستيم با خود حمل دهيم، معاشات حكومتي ما خانه ها را از خاطريكه فرار كرده بوديم نميتو

ع شده بود    ق

ف خداوند و ثانياً همكاري  يگانه چيزيكه ما با خود داشتيم همانا هنري بود كه اوالً با ل

  . ها و تدريس استادان آن را آموخته بوديم
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م لذا ما استادان فيصله كرديم كه بايد از همه اولتر در خار از وطن بديگران بفهماني

لم  انستان صاحب تاري و تمدن بسيار قديم مي باشيم، اگرامروز ما به خاطر  كه ما مردم اف

حكام  يبحپدران ما حكومت هاي خود بخاطر حف جان فاميل آمده ايم، صدها سال پي 

  . درين محالت آمده و بستر عدالت را گسترده بودند

آوردند كه هر يك شان هنر نمايي استادان هنرهاي زيبا فيصله بعمل طوريكه گفته آمد 

نمايند تا از يك طرف از فرو هنرهاي شان كه محصول دست هاي شان مي باشند اباته بها 

و اعاشة اهل و بيت خود را تهيه بدارند و از جانب ديگر به مردم خار بفهمانند كه ما 

  . صاحب فرهنگ غني و تاري قديم مي باشيم

انتخاب  خصوصاً در جمعه بازار محلي را براي خوي بناً استادان در روزهاي رخصتي

شرا در آنجا بفرو ميرسانيدند، يك تعداد كم انديشان فكر كرده هر يك تابلوهاي خوي

ميكردند كه تابلوهاي ما را كه در آن كنار سر ها به نماي گذاشته ايم، كار خوبي بشمار 

ي هنر شنا و هنر دوست در پي نمي ايد در حاليكه در آن بازار ها به صدها شخصيت ها

انستان  ه صدها تابلوي ارزند استادان هنر اف پارچه هاي نفيس هنري ميگشتند و چنان

  . بفرو ميرسيد

البته گالري هاي خياباني روزهاي جمعه گوشه يي از هنر نمايي هاي هنرمندان بود و 

ي ها و ادارات عمده چه فعاليت هاي ديگر هنرمندان عبارت از سهم گرفتم استادان در گالر

در پشاور و چه در اسالم آباد بود حتي قراريكه آگاهي داشتيم در كويتة پاكستان نيز يك 

انستان را در خار از كشور  ر و فرهنگ اف عده استادان هنر نمايي ها مينمودند و كل

  . بمعرفي ميگرفتند

انستان را در ما استادان فاكولتة هنرها در بدترين شراي زنده گي هنر و فر هنگ اف

  . خار احياء ميكرديم

  با احترام

  مرتضي پرديس، سابق استاد فاكولتة هنرهاي زيبا و

انستان يس اتحادية سراسري هنرمندان اف   ر
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تا اك ا  ي ا  ر    ا
  

انستان چون استادان عبدالكريم رحيمي، سميع رنگين، كامران  ما هنرمندان اف

، صديق ژكفر، شكور ورگرانځزاده، احمد علي شاهداد، اشرف  احمدي، شير باشي

در اسالم آباد فعاليت هاي ... خسروي، واسع همدرد، عزيز نوري، علي شاه خان و

انستان به مر   . م خار براه انداخته بوديمدزيادي را جهت معرفي فرهنگ اف

خود ها را  طوريكه در متن كتاب گفته شد در گالري ها و در بازار ها تابلوهاي

انستان كارهاي ابتكاري و  يكه ما آرتست هاي اف به نماي ميگذاشتيم يكي از بازارها

لومات ها  نقاشي هايمان را بمعر ديد مردم قرار ميداديم، نزديك به بال ها دي

لومات ها هر يك  بود، سفارت هاي ممالك مختلفه در آن جا بمشاهده ميرسيد و دي

ه را كه خو در صوت داشتم اوقات مس مناً آن اعد بديدن تابلوهاي ما مي آمدند و 

  . ميكردند خريداري مينمودند

در يكي از اوقات اجمل ختك شاعر مشهور و بقرار گفته شان در آن وقت معاون 

نواز شريف بودند، پيدا شد و با ما مهرباني و عالقه نشان داد و گفت كه همة شما 

انستان را به گ فاً يك بار لاهنرمندان جوان اف ري مشهور الهور دعوت مينمايم، ل

بدانجا جهت مشاهد اكادمي هنرهاي زيبا الهور برويد و از نقاشي و هنرنمايي هاي 

  . آرتست هاي پاكستان ديدن كنيد

ور كرديم، رفتيم به الهور و از هنرهاي مردم الهور و نيز  ما هنرمندان همان

براستي هنر آن مردم بسيار پيشرفته بود،  اكادمي هنرهاي زيباي الهور ديدن كرديم

انستان بدست داشت، غزنويان در آن جاي  الهور را در زمانهاي پي حكومات اف

  . حكم ميراندند
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راتوري غزنويان بود و بسيار پيشرفت نموده بود، از آن سبب  چون غزني مركز ام

نام داده » كوچك غزني«ميگفتند، الهور را به افتخار تمام » عرو البالد«غزني يا 

  . بودن افتخار ميكرد» غزني كوچك«بودند، گويا اينكه الهور بنام 

فرهنگ غزني، هنر غزني، صنعت غزني، ثروت غزني، شأن و دبدبة غزني، شعراي 

غزني، مؤرخين غزني، قانون غزني و غيره در آن وقت شهر آفاق داشت، بناً اگر 

  . فتخار بزرگي بشمار ميرفتالهور خود را بنام او نسبت ميداد براي ا

نان بعد از استيالي انگليس ها يكي از مراكز مه م فرهنگي بشمار الهور هم

  . در علم طب پيشرفت هاي زيادي كرده بودميرفت و مخصوصاً 

در زمان حكومت تيموريان ويا اوالد بابرشاه نيز الهور يك شهر پسنديده و مهم 

الهور است بزر ساخت اورنگزيب عالمگير در  نيم قار هند بشمار مي آمد، مسجد

راتور جهانگير و قبر نور جهان بيگم يا ملكة حسن و سخن در آنجا وجود دارد   . قبر ام

  . اتا گن بخ و نيز مرقد عالمه اقبال الهوري در الهور هستنددزيارت حضرت 

ري نموديم بسيار خو گذشت،  بهر صورت دو روزي را كه ما در الهور س

زهايي را كه در آنجا آموختيم و خاطره هاي خوبي را با خود داشته واپس به اسالم چي

  . آباد آمديم

ري نموده و سالهاي زيادي مهمان  انستان س آقاي اجمل ختك كه عمري را در اف

انستان بود و عزت و حرمت زياد در وطن ما داشت بما گفت كه  وزارت سرحدات اف

انستان در پ و . ميدهيم» شناخت پا«اكستان باشيد و بر همة شما شما هنرمندان اف

  . هنرنمايي هايتان را در همين كشور ما دوام بدهيد

ما استادان فاكولتة هنرهاي زيبا كه وطن و زادگاه خوي را به قيمت جان دوست 

داشتيم به صراحت اين پيشنهاد اجمل ختك را رد نموديم و گفتيم كه ما در هر كجا و 

ي كه  انستان مصروف هر محي يم و در خدمت هنر در اف ان ميگو باشيم خود را اف

  . خواهيم بود
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در يكي از وقت ها مادر بينظير بوتو صدراعظم پاكستان به ديدن كارهاي ما آمد 

و تابلوهاي ما را بسيار خو كرد با وي هم در قسمت كمك هاي پاكستان در فاكولتة 

  . يم وي وعد همكاري را براي مان دادهنرهاي زيباي پوهنتون كابل سخن ها گفت

در » عالمه اقبال الهوري«درين اواخر كه حكومت پاكستان يك تعمير را بنام 

ساحة پوهنتون اعمار نموده است شايد اثر همان خواهشات ما استادان فاكولتة هنرهاي 

  . زيبا بوقت هجرت از اجمل ختك و خانم بوتو باشد

ي استاد شهراني بيان داشته بودم، وي برعالمه اينكه اين داستان را طي تيلفوني برا

و را در قيد تحرير بياورم عال مرا وه نمود كه او هم خاطره يي از وادار ساخت تا مو

  . ر فاكولتة هنرهاي زيبا دارديمتع

كورسهاي هنرهاي زيبا در ) م1975 -1974(استاد شهراني فرمود كه در سالهاي 

ة زراعت قديم و غرب فاكولتة طب آن وقت قرار يكي از عمارات مقابل فاكولت

بود و  د و در تابستان گرمداشت، عمارت دروازه و دهليز نداشت در زمستان بسيار سر

  . آموز را به شاگردان مشكل مي ساخت

دادند و در سال  لبعد از مدتي هنرهاي زيبا را به فاكوته قديم زراعت انتقا

جناب . ه فاكولته ادبيات و علوم بشري انتقال يافتهنرهاي زيبا در تعمير فعلي) م1978(

استاد شهراني فرمود كه چند سال پي جهت افتتاح سيمينار پروفيسور غالم محمد 

ميمنگي بكابل مهمان شدم، پي از اينكه به سيمينار اشترا نمايم خواستم تا بفاكولتة 

  . هنرهاي زيبا رفته استادان و محصالن را زيارت نمايم

كسيكه من اورا مالقات كردم جناب پروفيسور محمد عالم فرهاد بود و آن اولين 

گرامي عكس مرا از زير شيشة سر ميز برآورد و گفت كه وي عكس مرا جهت 

يادگار و ديدار روزمره در آنجا گذاشته بود و البته آن برادر عزيز القدر كه هنرمند و 

  . ال گردانيددانشمند ميباشد برايم افتخار بخشيده و مرا خوشح
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اد داكتر سالم، استاد سيد فاروق فرياد، استاد ـون استـر چـسس استادان ديگ

ان مهتاب الدين زبردست، استاد عبدالحي فرحمند و ديگران را مالقات كردم و چشم

  . بين گرديد نشخيره بين من از ديدار آنها رو

موقعيت تعمير هنرهاي زيبا در يك سر موتر رو ساحة علي آباد جانب كوه 

بود، بدبختانه تعمير در جاي خوب قرار نداشت و هم شراي تعمير جهت فراگيري 

  . درو مساعدت خوبي نداشت

با  پوهنتونهاي گرانقدر فرهاد و فرياد مرا گفتند كه اگر برياست  هردو پوهاند

يس پوهنتون كابل امر بگيرم كه تعمير ايشان بروم و از آقاي  پوهاند حميد اهللا امين ر

عالمه اقبال الهوري را كه پاكستاني ها ساخته اند به هنرهاي زيبا واگذار شود، وقتيكه 

و را  يس پوهنتون كابل با پيشاني باز مو يس پوهنتون شديم، ر داخل دفتر ر

  . ر مي تواند نقل مكان نمايدپذيرفت و گفت كه فاكولتة هنرهاي زيبا در آن تعمي

من كه از جناب پوهاند صاحب امين چندان خاطر زيبا در يكي از مسايل 

شخصي و اكادميك نداشتم، ترسيدم كه مبادا پوهاند صاحب از وعد خود پشيمان 

شود بناً دست خود را پي كردم و دست اورا گرفتم و گفتم كه قول همين است كه 

  . رهاي زيبا باشد، وي فرمود، بلي قول استتعمير از آن فاكولته هن

و حل شد و اكنون آن تعمير بدست استادان، اداره چيان و  خوشبختانه مو

  . محصالن هنرهاي زيبا قرار دارد

در آن مجلس دو پروفيسور گرامي القدر استاد فرياد و استاد فرهاد، برادرزاد من 

سا و شاي   . د استادان پوهنتون هم تشريف داشتندجنيد اهللا جان شهراني و چند نفر از ر
  

اين بود خاطرات استاد شهراني و من مرتضي پرديس، اميد است خواننده گان 

انستان در هر جاي و هر مملكتي كه زيست داريم وطن عزيز ويا  بدانند كه ما مردم اف

انستان را از دل و جان دوست داريم و دايم در فكر خدمت به احياء  زادگاه مان اف

  . فرهنگ وطن مي باشيم
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ا ع  ا   رها  ت ه   ر  فاك

ا كا   ا
  

طوريكه خواننده گان محترم درين مجموعه معلومات حاصل ) م1979(تا سال 

هان هنرمندان و دانشمدان موجود بود،  انستان مفكور تياتر و تمثيل در ا نمودند در اف

ه عالمه استاد صالح الدين سلجوقي بوقت حكومت شاه امان اهللا خان غاز ي هم چنان

  . در كابل و هم در هرات درواز هنر بازيگري را بار اول در تاري وطن مان باز نمود

ممثلين وطن مان در آغاز اشخا مسلكي نبودند ولي استعداد خداداد در آنها 

بمشاهده ميرسيد، بعدها يك تعداد اشخا به اشكال قصيرالمدت و طويل المدت 

ي هم در خار بگونه هاي فيلوسي و كورسهاي مستعجل را فرا گرفتند و جمع

مشاهدات در خار سفر كردند و اندوخته هاي خوي را در قسمت هنر شريفة 

  . بازيگري آوردند

از جانب ديگر از بعضي ممالك دوست متخصصين در رشته تياتر در وطن ما 

تشريف آوردند كه تأثيرات آنها بر هنرمندان ما به شكل مثبت بمشاهده ميرسيد، 

ه آنها از بيرون مي آمدند و به فرهنگ كشور و مردم مان چندان آگاهي چونك

ي و خواسته هاي مردم  ابق محي وعات ت نداشتند، هنرمندان با احسا وطنمان مو

  . مارا با آنها در ميان ميگذاشتند و بعداً در كارهاي عملي مي آغازيدند

مكرراً قابل يادآوري ميدانيم كه در تاري پر افتخار هنر بازيگري مرحوم عالمه 

يفي  ، مرحوم عبدالواحد بهره در هرات »پدر تياتر«سلجوقي، مرحوم استاد عبدالرشيد ل

و يك تعداد ديگر قابل يادآوري مي باشند كه در انكشاف هنر تمثيل از آغازگران و 

   .قهرمانان تمثيل بشمار مي ايند
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بصورت اكادميك مانند ديگر ممالك در ) م1979(هنرمندان تياتر و تمثيل تا سال 

ه كه  انستان وجود ميداشت تحصيل نكرده بودند و چنان كدام فاكولتة تياتر كه در اف

كر شد يك تعداد شخصيت ها به شكل مسلكي و تعداد ديگري متكي به استعداد 

   .خدادد كارهاي تمثيلي را انجام ميدادند

كه آقاي داكتر عنايت اهللا شهراني كه از تحصيل ) م1978(خوشبختانه در سال 

ماستري در رشتة هنر از امريكا به كابل برگشته بود، با سعي و جديت تمام توانست 

ه كه بعد از تأسيس شعبات  اقدام به تأسيس فاكولتة مستقل هنرهاي زيبا نمايد، چنان

آمريت مستقل ارتقاء داده شد كه بعداً بصورت مختلف هنر، هنرهاي زيبا به شكل يك 

يك فاكولته در كنار فاكولته هاي ديگر پوهنتون كابل موقف و موقعيت پيدا كرد و 

فارغان شعبات مختلف هنرهاي زيبا هر يك منحي ليسانسه هنر با تحصيالت 

ار فاكولته هاي ديگر بصورت مسلكي در جامعه شناخته ميشود، شرح  اكادميك در ق

  . سيس فاكولتة هنرهاي زيبا در همين كتاب در فصل هاي ديگر آورده شده استتأ

در قسمت تأسيس شعبة تياتر در فاكولتة هنرهاي زيبا طوريكه با داكتر شهراني 

  : تما بر قرار شد چنين شرح دادند

من عنايت اهللا شهراني در كدر فاكولتة تعليم و تربيه منحي ) م1975(در سال 

يس دو فاكولتة استاد كار مي كردم، در آن وقت پروفيسور استاد مير حسين شاه خان ر

ادبيات و تعليم و تربيه بود، در يكي از روزها برايم تيلفون نمود كه بايد فردا بدفتر 

م، زيرا كه ميخواهد دو كور نقاشي و مجسمه سازي را كه وبساعت ده صب بر

از نصاب تعليمي بدون كريدت مضامين اصلي پوهنتون بشمار نميرفتند و خار 

  . تدريس ميشد آنرا در زير ادار فاكولته ادبيات بصورت رسمي شامل بسازد

 هاي مذكور بدون كريدت را آقايون امان اهللا حيدرزاد بصورت منظم، روك

  . امان اهللا پارسا بصورت مؤقتي تدريس مينمودند

www.enayatshahrani.com



 376......               ...............................................................مردي بر سكوي هنر و فرهنگ ابر 

د جاويد، پروفيسور داكتر سيد بهاءالدين مبقرار معلوم پروفيسور داكتر عبداالح

مجروح و پروفيسور حبيب الرحمن هاله از چند سال پي تا آن وقت در فكر ايجاد 

يفه تدريس  يك شعبة هنرهاي زيبا بودند كه بدان سبب آقاي حيدرزاد را و

  . بكورسهاي مذكور دادند

يات را بدست زمانيكه پروفيسور استاد مير حسين شاه خان رياست فاكولتة ادب

وشد و هر دو كور را  گرفت خواست كه خواستة استادان فوق الذكر جامة عمل ب

  . منحي كورسهاي رسمي بسازد

ارتمنت ها  داكتر شهراني عالوه نمود كه در روز موعود در مجلس آمرين دي

شامل و بعد از جر و بح ها هردو مضمون در فاكولتة ادبيات رسماً بشكل كورسهاي 

  . ريدت پذيرفته شدصاحب ك

محترم آقاي امان اهللا حيدرزاد منحي استاد سابقه دار كورسهاي مذكور درين 

تحت سرپرستي ) م1975(مجلس نيز شركت داشت، در همين وقت يعني سال 

پروفيسور استاد مير حسين شاه، آقاي حيدرزاد بحي استاد مجسمه سازي و عنايت اهللا 

  . ندشهراني استاد نقاشي تعيين گرديد

طي يك رقابت بين استادان پوهنتون ) م1976(داكتر عنايت اهللا شهراني در سال 

من آموختن رشتة هنر  مؤفق به اخذ يك سكالرشي فولبرايت به امريكا گرديد، وي 

و تحصيل پروگرامهاي فاكولتة هنرهاي زيباي يونيورسيتي اريزونا را از شعبات مختلفه 

عد از اخذ سند ماستري در رشتة هنر به پوهنتون ب) م1978(جمع و با خود در سال 

آورد، در آن سال بدبختانه رژيم جمهوري محمد داود خان به توس كمونست ها از 

  . ميان برداشته شده بود

يفة  داكتر شهراني در بازگشت بوطن بعد از تحصيالت عالي در رشتة هنر بو

رات جاني آقاي امان اهللا سابقة خود به تدريس آغاز نمود با تأسف تمام بنابر خ

  . حيدرزاد از وطن خار و راه هجرت را به پي گرفت
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اما آقاي شهراني كه هنوز راه هجرت را به پي نگرفته بود در فكر آن بود به هر 

صورتيكه باشد شعبة دو صنفه نقاشي و هيكل تراشي را بيك فاكولتة مستقل هنرهاي 

قابل هنرهاي زيبا چندان حساسيت نداشتند و بناً زيبا ارتقاء دهد، اتفاقاً خلقي ها در م

درواز انكشاف دادن و مستقل ساختن شعبات هنري باز بود و بايد بصورت جدي بر 

  . آن عمل ميشد

اگرچه يك بار مفكور تأسيس دو شعبة تياتر و موسيقي در مجلس آمرين 

ه بود و يك فاكولته ادبيات بح شد كه در آن استاد مير حسين شاه خان تبديل شد

اهر خلقي ها و  يس بود، در  شخ خلقي باسم محمد طاهر علمي در فاكولته ر

پرچمي ميگفتند كه آنها روشنفكر و طرفدار انكشاف فرهنگ مي باشند، مگر در ميان 

ه در همين مجلس ممثلين را بنام  شان اشخا نادان و بي فرهنگ زياد بود، چنان

كر كردند كه خيلي شرم آور و خار از » دال« و موسيقي نوازان را بنام» رقاصه«

ات خود  داير تعليم بود، با آنكه نزد مردم هوشمند هنر رق و سلماني گري در 

  : قابل احترام است، داكتر شهراني عالوه كرد

يس پوهنتون كابل انجينر عزيز الرحمن سعيدي و داكتر رسول  بخاطر اينكه ر

يس فاكولته ادب وعات معاون علمي و ر يات عالقمند به هنرهاي زيبا بود همه مو

ارتقاي هنرهاي زيبا را با آنها در جريان ميگذاشتم در همين وقت بود كه تأسيس 

اتمنت هاي تياتر، موسيقي، تعليم و تربية هنر، عكاسي و تاري هنر را به پوهنتون  دي

  . پيشنهاد كردم و جواب مثبت بدست آوردم

مهاي شعبات باال را كه از يونيورسيتي اريزونا آورده متذكر بايد شد كه پروگرا

ييرات آوردم و رياست  ر مردم مان ت ابق روحيه و كل بودم در آن پروگرامها م

اتمنت ها را  يس پوهنتون فرمود كه حاال دي وعات را پذيرفت و ر پوهنتون همه مو

  . اسا گذاشتي بايد پرسونل پيدا شود كه كورسها را تدريس نمايند
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سس داكتر نعيم فرحان، زليخا جان نوراني و استاد عبدالقيوم بيسد را كه هرسه 

بوعات كار ميكردند، دو شخصيت اول الذكر بصورت رسمي نامزد در  شان در م

كدر علمي و استاد بيسد بشكل حق الزحمه يي دعوت شدند كه آغاز به كارهاي 

  . هنري نمايند

شعبة تياتر و داكتر نعيم فرحان را بحي  زليخا جان نوراني را بحي اولين آمر

اولين استاد و هذالقيا بيسد مقرر داشتيم كه به كار آغاز نمايند، ناگفته نماند كه 

آقاي داكتر نعيم فرحان را بحي اولين آمر شعبة موسيقي مقرر نموديم، چونكه سابقة 

  . طوالني در مسلك موسيقي داشت

با كه قبالً ياد آور شديم همزمان با تاري تاري تأسيس شعبات ديگر هنرهاي زي

تياتر مي باشد، بدين صورت بعد از زحمات و تكاليف زياد و طي نمودن دفترهاي 

اني، هنرهاي زيبا  مختلفة پوهنتون و تخصي بودجة ساالنة چهار و نيم لك اف

بصورت يك آمريت مستقل بمانند فاكولته هاي ديگر قرار گرفت، چون استاد شهراني 

يس آمريت خ لقي نبود رياست بفكر آن بود تا كسي را كه خلقي باشد آنرا آورده و ر

  . مستقل هنرهاي زيبا بسازد و نام را نيز رياست فاكولته بنويسد

با زحمات زياد داكتر شهراني ) م1979(در نتيجه شعبة بازيگري يا تياتر بتاري 

مي آيد و در همين تاري شعبة  ايجاد گرديد و در تاري تياتر يك گام تاريخي بشمار

ة تأسيس شعبة موسيقي با  موسيقي نيز به توس داكتر شهراني تأسيس گرديد و تاريخ

تأسيس شعبة تياتر پيوند دارد كه هردو همزمان به توس استاد شهراني تأسيس گرديده 

  . است
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اب  تي  ر  را م ا ه   ا

ت د  ر دا   را 
  

و تال جنرال دوستم آزادي صفحات شمال را از  سعيوقتيكه مجاهدين به اثر 

انستان شنيدند، خيلي ها خو بوده و مورال شان قويتر شد افراد . دست كمونستان اف

جنرال دوستم سس كابل را در تصرف آورد و چون آزادي را به نفع حزب جمعيت 

كابـل را وا گـذاشت و بعـد از آن اسالمي اعـالن نمـوده بود به احمد شاه مسعود 

ت اهللا مجددي و برهان الدين رباني بمقام رياست جمهوري اسالمي تكيه زدند   . صب

جنگ هاي خونين اندر ميان گروه هاي مجاهدين روز بروز انكشاف ميكرد و از 

استادان فاكولتة هنرهاي زيبا كه اين نگارنده مرتضي . كشته ها پشته هاي ساخته بودند

يس يكي از آنها بودم هر يك به هر طرف به پناه رفتند، من با دوستانم سخت پرد

پريشان بوديم كه چه كنيم و به چه وسيله از دست اخواني هاي كم تجربه و بي 

  . احسا در مقابل هنر و هنرمند و حتي بدبين در اين رشته خود ها را برهانيم

بسيار خل آنرا به حكايه باالخره به يك ابتكار دست برديم كه اينك بصورت 

ميگيرم تا هموطنان مان بدانند كه در كشور عزيز و دوست داشتني مان كساني را 

انستان را آرزو داشته و به  داريم از زير دل به هموطنان عالقه دارند و سرفرازي مردم اف

  . خا وطن عشق مي ورزند

نرمندان بوده بايد ديني را كه از محترم جنرال عبدالرشيد دوستم بر سر من و ه

ي نمايم و اگر نگويم پي وجدان خود خجالت خواهم بود   . درين جا تو

انستان  جنرال عبدالرشيد دوستم يكي از بزرگترين خدمتگاران فرهنگ در اف

يل   : است، با داليل 
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در حريم پا پوهنتون كابل كه يگانه مركز بزر اكادميك و يگانه محل 

هاي مجاهدين باهم در جنگ بودند و پوهنتون كابل در  تعليمات عالي بود، تنظيم

آت و خون قرار داشت، هر كسي در هر جايي در پي يافتن پناهگاه بودند، ما چند 

نفر از هنرمندان و استادان بفكر آن شديم كه نزد نمايند محترم جنرال دوستم باسم 

يم، اين رفتن ما در نزد جناب شهكار يكدم راه  اشرف شهكار رفته و عر حال نما

  . هاي خوشبختي و نجات از بليات كشت و خون را بما باز كرد

بود من مرتضي پرديس با دوستان گرامي كه  )ميالدي 1992(فق ماه مار 

استادان عاليقدر فاكولته هنرهاي زيبا بودند چون صديق ژكفر، كامران حنفي، اشرف 

ر و نفر ديگر در دفتر جناب شهكار ، سيد فاروق فرياد، زمري شيرزاد و يكي دانځور

سند و خو جنرال دوستم را حكايت كرد و گفت كه از  بوديم كه فرمان بسيار دل

آثار شما  استادان اينك به امر جناب جنرال صاحب دوستم در مكروريان يك نماي 

  . ترتيب ميدهيم

انستان معمول بود كه تابلوهاي هنرمندان را مردم و جامعة ما خريد اري در اف

عيف و ثانياً جامعة  ع اقتصادي  نميكردند، گويا اينكه اوالً مردم مان از نگاه و

انستان در زيبايي شناسي عقب مانده بودند، چونكه سوية تعليمي هموطنان عزيزمان  اف

اره  ين بود و حكومت ها در پي فرهنگ و انكشاف آن نمي پرداختند، بناً مردم بي پا

چه هاي هنري معلومات نداشته و بمعني آن پي نمي در خصو خريد و فرو پار

  . بردند

مگر اين راه را بار اول جناب جنرال دوستم باز كرد و به امر او از هر يك ما 

ور مثال يك تابلوي  هنرمندان تابلو ها را به پول بسيار مناسب خريداري نمودند، ب

راشرف جان  بقيمت بلند خريدند  را كه صحنة بسيار هيجان انگيز بزكشي بود انځور

  . و هكذا از هريك هنرمندان ديگر پارچه هاي هنري شان را با تهية پول بدست آوردند
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مهمترين افتخار ديگري را كه جنرال دوستم بما بخشيد آن بود كه شخصاً 

خودشان با بيانية بسيار عالي و تشويق بي حد و اندازه نمايشگاه را افتتاح و نوار را 

تماشا چيان را اجازه داد تا تابلوهاي زرين هنرمندان كشور مان را  بدست خود بريد و

  . از نزديك مشاهده نمايند

از اينكه جنرال صاحب دوستم به هر يك از ما كه با فاميل ها بوديم خانه ها را در 

مكروريان داده و تابلوهاي مارا خريداري كرده بود گمان كرده بوديم كه از اين زياده 

را هرچه خواسته بوديم وي باالتر از آن را بما عنايت فرمود، خصوصاً تر چه كند، زي

ف هاي بي پايان خود بعد از حضرت خداوند بود امن امنيت ما با ل   . كه 

در ختم روز افتتاح يكباره ما هنرمندان را در گوشه يي از سالون نماي نقاشي ها، 

ف هدايت داد جنرال صاحب دوستم با احترام بسيار زياد خواست و به ش خ مؤ

كه پول نقد جهت رفاه و اباته و اعاشه به هر يك از ما بدهد، چه صحنه يي بود بندل 

انيگي را به حدي به هريك از ما داد كه در جيب هاي مان جاي نمي شد   . هاي هزار اف

ه نميگويم، بلكه حقيقتي است انكار  من كلمات باال را از روي احساسات و مبال

پول كمكي و بخششي بسيار زياد بود و با اين قلم ناق نميتوانم مقام  ناپذير، اين

  . سخاوت، مردانگي و هنردوستي جنرال صاحب دوستم را بيان نمايم

بياد دارم روزي كه جناب استاد شهراني فرمود كه باري بمزار شريف رفته و دو 

شم سر مشاهده كرده بود   . صحنه را ب

شته يي كه بودند در مزار شريف زير حماية خود اول ده ها هنرمند را در هر ر

قرار داده كه يك صحنة آن را استاد در خاطرات دور كمونستان گفته بود، دوم 

چيزي را كه شفاهي فرموده بود كه در آن وقت ها يك واقعة جنگ بين اوزبيكستان و 

انستان هجرت كرده و ش ايد در تاجيكستان ر داده بود و هزاران تاجيكستاني در اف

حدود پنجاه هزار نفر در مزار شريف نزد جنرال دوستم پناه برده بودند، استاد شهراني 

گفت كه در آن وقت با جنرال دوستم آشنايي نداشت ولي جنرال دوستم دانسته بود 
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يس توزيع كمك مالي به  كه وي تعليم يافته و باز از امريكا آمده است وي را ر

اني را يكتاجيكستاني ها مقرر نمود، ا  - ستاد شهراني عالوه فرمود كه مليون ها اف

يس فاميل ها بدست خود رسانيد و تاجيكستاني ها دست ها را بلند  يك بدست ر

ميكردند و بدرگاه خداوند دعا مينمودند كه خداوند تخت و بخت دوستم را برقرار 

  . داشته باشد

نان گفتند كه جنرال دوستم امر كرده بود كه اگر كسي به نامو مردم  هم

تاجيكستان تعر ويا بي احترامي نمايد از اعدام گرفته تا حبس و جريمه بر سرشان 

از آن بود كه مردم تاجيكستاني در مزار شريف در نهايت  درجه . اجرا خواهد شد

ري نمودند   . آرامي ايام هجرت خودرا س

دانه مارا ياري پول هاي هنگفتي را كه جنرال دوستم بما ارزاني نمود و سخاوتمن

اره گي و آواره گي بمنزلة آب حيات بود و اين  داد، آن پول ها در ايام بدبختي، بي

اف اورا هرگز شخصاً فرامو نخواهم كرد اگر بگويم كه جنرال عبدالرشيد . ال

دوستم عالوه از اينكه يك جنرال خدا داد در امور عسكري و نظامي و شخصيت شهير 

ست كه همه گان آنرا تصديق مينمايند، ولي بايد بگويم در آن مسلك است چيزي ا

كه هنر  دوستي و  دان او در امور فرهنگي بمن چنين جرت ميدهد كه بگويم كه 

ور باال  وي مقام يك داكتر را در تحصيل هنر دارد چونكه ديديد و خوانديد كه در س

  . چه چيزها را بدون گزافه و درو نوشم

اين گفته ها فق شمه يي از كارهاي اوست، مزار شريف از هنرمندان پر شده بود 

ان حسين بايقرا را در هرات بياد مي آورد، چه كنيم كه مجاهدين به نام ما  و دوران سل

همه را ويران كردند و بدتر از آن طالبان خون آشام تنديس هاي با عظمت باميان را 

  . بزمين انداختند

قابل يادآوري است كه جنرال عبدالرشيد دوستم بعد از اينكه نمايشگاه ما 

ف كرد از همان نمايشگاه با قو  هنرمندان را افتتاح كرد و تحفه هاي نقدينه را بما ل
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امنية خوي جانب چار آسيا به جهت آشتي دادن آقاي رباني و احمد شاه مسعود با 

ه از بزگتر ين كشت و خون بمدت كوتاه جلوگيري گلبدين حكمتيار رفت و چنان

نمود و اينك كار جنرال صاحب دوستم به اين معني است كه او ميخواست صل را در 

  . مملكت پياده بسازد

اف و كاروايي هاي نيك جنرال صاحب دوستم را به مردم  اگر داستان هاي ال

انستان از طريق اين اوراق به حكايه بگيرم بايد ده ها ورق را پر  بسازم اما همينقدر اف

ميگويم كه در هنر دوستي جنرال صاحب دوستم، شخصيت ممتاز و يكتاي زمانه 

  . است

گفته شد كه جنرال صاحب با پيشاني باز رفتن هنرمندان را به مزار شريف موافقه 

كرد و حتي تشويق نمود كه بروند، در كنار آن در كابل به يك تعداد اشخا ديگر 

گر خواسته باشند كه در يك جاي امن حيات بسر ببرند همة و هنرمندان گفت كه ا

شان ميتوانند به واليت فارياب تشريف ببرند و قواي امنيت جنب ملي اسالمي آنها را 

  . حمايه خواهد كرد و نان و خانه و لبا برايشان داده ميشود

انند ما هنرمندان محدود كه استادان فاكولتة هنرهاي زيبا بوديم در مكروريان بم

خانة خود حيات بسر مي برديم و همه در فكر آن بوديم كه كي خداوند آرام را در 

اهراً به همت جنرال بزرگوار وطن جناب جنرال  وطن ما خواهد آورد، زيرا اگرچه 

صاحب دوستم آرام بوديم، ولي در بار وطنداران خود، مملكت خود و مخصوصاً در 

نين جريان داشت فكر ميكرديم و كدام حريم پا پوهنتون كابل جنگ هاي خو

  . انسان بي احسا خواهد بود كه در آن حال از چشم سيل خون سرازير نشود

گفتند كتابخانة مركز پوهنتون، كتابخانه هاي فاكولته ها همه در آت ميسوخت 

يا اينكه كتب قيمتي دزدي ميگرديد و در ممالك خار بفرو ميرسيد، يادداشت 

  . سوابق مأمورين و اعضاي تدريسي همه از بين برده ميشدهاي استادان، 
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باالخره در جمع دوستان اين كمينه از طريق پاكستان و اقامت مؤقتي در آن ديار 

به امريكا پناهنده شدم و الحمد هللا بجز دوري از وطن مشكلي بزر وجود ندارد، 

مصروف مي باشم،  اوالدها را وادار به فراگيري تعليم كردم و خودم بكارهاي هنري

  . ببينم كه خداوند چه قسمت را بما ارزاني ميفرمايد

در خاتمه بايد بعر برسانم كه هرچه را نمايند جنرال دوستم از زبان جنرال 

مذكور وعده داده بود همه را با وفاداري تام ادا نمود و شخ خود شهكار از 

ني بنويسم، وي جوان شخصيت هاي ممتازي بود كه توصيف اورا نميتوانم به آسا

، با وفا و مهربان در بين همة ما استادان  فرزانه، فرهيخته و وارسته بود كه هنرمند شنا

  . معرفي شده و نزد همه صاحب قدر و مقام عالي داشت و دارد

خبر شديم كه آن دوست مهربان و دوستداشتني جناب اشرف جان شهكار در 

انستان آغاز نموده است و امريكا تشريف آورده و به فعاليت فرهنگ ي به نفع مردم اف

  . از پي آرزو دارم كاميابي هاي را درين راه مقد بي
  

  با احترام

  مرتضي پرديس  

  سابق استاد فاكولتة هنرهاي زيبا دانشگاه كابل

،  -راچستر   ميالدي 2016نيويار
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(A diary on convas, by Shansab Pardais, USA, 2011)  
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(A dairy on Cnvas, by Shansab Pardais, USA, 2011)  
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انستان«اقتبا از كتاب    شهراني .   تأليف» صورتگران معاصر اف

  

  

ر ي     مر
  

  

غالم مرتضي پرديس ولد غالم سرور خان در     

در واليت ننگرهار ديده به جهان ) م1940(سال 

مي كشايد، بياد اين نگارنده مي آيد كه مرتضي 

پرديس در فاكولتة هنرهاي زيبا منحي شاگرد 

اينجانب قرار داشته و از جوانان بسيار جدي و 

  . نيكو كار بوده به هنر نقاشي عشق خا داشت

داراي لياقت هنري  و ون جوان با استعدادوي چ   

بود، از آن سبب بعد از فراغت از فاكولتة هنرهاي 

  . زيبا منحي استاد در فاكولتة مذكور مقرر گرديد و در تدريس خود كامياب بود

رو نقاشي هاي پرديس اساساً رياليزم و در كنار آن كارهاي ابستركت و    

رسيونيزم را نيز بكار ميبرد، تابلو هاي پرديس زيبا و دلك است، بعضي تابلوهاي  ام

  . وي پورتريت هاي شخصيت هاي برجستة كشور و تاريخي مي باشند

انستان به پرديس بمانند دوستان و هم مسلكان ديگر خود از مشكالت دا    خلي اف

ستوه آمده و در پاكستان هجرت كرده و سس با اوالد خود به امريكا رفته و فعالً در 

و قرار معلوم كارهاي زيادي را بعد از آمدن . شهر راچستر نيويار حيات بسر مي برد

  . به امريكا انجام داده و نمايشات زيادي را سر به راه كرده است
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انستان سهم فعال داشت و بارها صاحب استاد پرديس به نما     يشات هنري در اف

  . جوايز تقدير نامه ها شده است

بع رسيده و مورد استفاده » يك جهان دو سياست«پرديس مؤلف كتاب      است كه ب

   )1(.قرار گرفته است

  

                                  
انستان«جناب استاد شهراني در بار من در كتاب  : - ١ نوشته يي داشتند كه از » صورتگران معاصر اف

حضور شان متشكرم، جاي ياد آوري است كه ميخواهم در اينجا اندكي از حيات پر ماجراي خوي چند 

  . سخني را تحرير دارم

باشند اصلي سرخرود واليت ننگرهار ميباشد كه از مكتب حكام پدر مرحومم غالم سرور خان احمدزي 

يفه را در . وقت فار التحصيل گرديده است يفه دادند و اين و از روي مسلك وي را منحي عالقه دار و

اهرشاه خان و  محمد داود خان با صداقت زياد انجام داد   . دوران محمد 

يفة پدرم در بلخاب منحي عالقه دار بود، با آمدن رژيم كمونستي از كار سبكدو گرديد، بعد  آخرين و

  . از آن در وطن و زادگاه خود رفته بر سر زمين هاي خود كار ميكرد

بوقت حكومت فاشيست و بدنام حفي اهللا امين برادرم نادرشاه احمدزي كه در چهار آسيا منحي معلم 

يفه مينمود وي را گرفتار نمودند كه تا كنون از   . حيات و ممات او در نيست ايفاي و

پدرم در غم و اندوه وي گرفتار و دايم در غصه و ماتم بسر ميبرد، پدرم بعداً كه به پاكستان هجرت نموده 

باندهاي آدمك در هر جا شخصيت هاي مشهور تر را ترور ميكردند، يك بار شنيديم كه پوهاند داكتر 

  . شهادت رسانيدند عسيد بهاءالدين مجروح را ترور و بدرجة رفي

ان ملت را داشت تروريست هاي حزب بدنام ويرا نيز به شهادت  چندي بعد پدرم را كه عضويت حزب اف

رسانيدند كه هنوز غم مفقودي برادرم نادرشاه مرا در غم و اندوه گرفتار كرده و از غمها كم نشده بود كه 

و روانم فشارهاي زيادي وارد گرديد و  حملة شهادت پدرم بر سرم فشار قوي آورد و يكدم بر سر قلب

ري شده بازهم شب ها و روزها بفكرشان هستم و يقين دارم كه  تاكنون كه سالها از آن واقعات دلخرا س

ف پروردگار ارواح هردويشان در آخرت باهم ديدار خواهند كرد   . با ل

پدرم در عالقه داري را بدخشان با احتراميكه بر جناب استاد شهراني دارم، بايد عر كنم كه زمانيكه 

يفه مينمود، بند درگاه اهللا مرتضي پرديس در آن عالقه داري را بدخشان تولد  منحي عالقه دار ايفاي و

شده ام، بناً زادگاه من سرخرود ننگرهار نبوده بلكه را بدخشان مي باشد و از آن است كه بدخشان و 

  )پرديسمرتضي . (بدخشانيان را بسيار دوست دارم
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  شهيد اولسوال غالم سرور خان احمدزي            

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  شهيد نادرشاه                                                             
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  استاد مرتضي پرديس، استاد غالم محي الدين شبنم غزنوي و : از راست

  آقاي شفقت محمود وزير اطالعات و كلتور زمان نواز شريف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مرتضي پرديس، شبنم غزنوي، عنايت اهللا شهراني : از راست
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  استاد عبدالكريم رحيمي، داكتر عنايت اهللا شهراني، : ايام هجرت از راست به چ

  استاد مرتضي پرديس و استاد شبنم غزنوي 
  

 

  استاد عبدالكريم رحيمي، استاد شبنم غزنوي، داكتر شهراني : از راست
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ان   سالم آباد پاكستان ستان در حال هجرت و غربت در شهر اهنرمندان اف

انستان را از مصيبت هاي  )(دست ها را بدرگاه خداوند   بلند كرده اند تا جامعة اف

  . جنگ، آواره گي و بدبختي ها نجات بدهند

استاد شبنم غزنوي دو دوست ديرين و استادان  و استاد شهراني: در طرف چ

انستان ديده ميشوند   . سابقه دار در اف
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انستانجريان افت ، صديق ژكفر، كامران احمدي،  ورگرځاناشرف : تاح نمايشگاه هنرمندان اف

  عبدالكريم رحيمي، مرتضي پرديس و شير باشي زاده 

  اطالعات و فرهنگ نمايشگاه را افتتاح ميكنددر حاليكه آقاي شفقت محمود وزير 

  سالون آرت كونسل دولتي اسالم آباد : محل نماي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ارشاد حقاني وزير اطالعات و فرهنگ خاطرات خود را از نمايشگاه استادان فاكولتة هنرهاي 

  در دوطرف وزير آقايون جمال شاه و مرتضي پرديس . زيباي پوهنتون كابل مي نويسد
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يي استادان هنرهاي زيباي پوهنتون كابل، در اسالم آباد     گرد هم

فرزند (نورالدين نقا پاكستان در پشاور، صديق ژكفر، قمرالدين چشتي، فوالد : از چ

، غالم رباني رنگين، استاد حسن پاوند، مهتاب الدين زبردست، استاد )ورگرځاناشرف 

  عبدالواسع رهرو عمرزاد، مرتضي پرديس و شيرزاد پرديس   ،كاوو
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

انستان به پاكستانيان و جهانيان   جمعه بازار، اسالم آباد  ،معرفي فرهنگ اف

  و صديق ژكفر ورگرځانكريم رحيمي، مرتضي پرديس، اشرف 
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يس : از راست ارشاد حقاني وزير اطالعات و فرهنگ دور بينظير بوتو و جمال شاه ر

  ) هنرمند چند بعدي(هنركد اسالم آباد پاكستان 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

يس هنركد اسالم آباد با ارشاد حقاني وزير اطالعات و فرهنگ : از راست   جمال شاه ر

    دور بينظير بوتو و استاد عنايت اهللا شهراني 
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  ارشاد حقاني و جمال شاه در يكي از نمايشگاه ها : عكس طرف راست

  مرتضي پرديس با شاگردان در اسالم آباد : عكس طرف چ

  اسالم آباد  -مرتضي پرديس در نمايشگاه واقع اپاره بازار
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  داكتر عنايت اهللا شهراني، استاد پوهنتون بين المللي اسالمي اسالم آباد و مستشار تعليمي 

ة عالم اسالمي، در حال تماشاي نماي نقاشي استادان هنرهاي زيبا در پاكستان   راب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  مرتضي پرديس در حال تعارف چاي به استاد داكتر شهراني، اسالم آباد
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  مرتضي پرديس با داكتر شهراني 

  ميالدي، ايالت پنسلوانيا، امريكا 2013

  م، پنسلوانيا، امريكا2013 ،ياء فضلي و پرديس، داكتر شهراني اميد
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  مرتضي پرديس با داكتر شهراني 

ياء فضلي    مرتضي پرديس، داكتر شهراني، 

  م، پنسلوانيا، امريكا  2013
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   در رشتة هنر رپرديس، فار يونيورسيتي بفلو نيوياتهمينه 
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  اميد پرديس، هنرمند، نقا و موسيقي نواز 
  

  

  اميد پرديس در نمايشگاه نقاشي ا در شهر شيكاگو 
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  ساميد پردي
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  در خانة غربت، پاكستان 

  از راست شادروان استاد غالم محي الدين شبنم غزنوي و مرتضي پرديس 

  در منزل استاد شبنم، اسالم آباد 
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  ) طرف راست(دوست نهايت گرامي مؤلف، پروفيسور استاد اكبر سالم 
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  پاكستان  -مؤلف كتاب، مرتضي پرديس در ايام هجرت، اسالم آباد
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تـا    
  

ر تا   اب ا د    :  ا

يكي از فارغان فاكولتة هنرهاي زيبا، بعداً استاد مضمون هيكل  شبگرداستاد حنيف 

يفه نموده است   . تراشي در آن فاكولته ايفاي و

حنيف شبگرد در جملة استادانيكه در پاكستان هجرت كرده بودند وي نيز استاد 

  . اكنون در كشور كانادا مقيم استمدتي با ايشان در اسالم آباد بسر برد و 

ه طاليي اكنون در كشور كانادا شبها اين شخصيت برازند وطن و اين هنرمند پنج

  . ها را با نقاشي صرف مينمايد و از شهرت زياد برخوردار استزوو ر

من راقم اين كتاب مرتضي پرديس در يكي از وقت ها بعد از دريافت شمار 

تيلفون حنيف جان شبگرد يا برادر نهايت عزيز و هم مسلكم در تما شدم گفت كه 

  . با نقاشي و كارهاي هنري بسيار مصروف است

من صحبت براي عر كردم كه قصد دارم در بار استاد شهراني يك كتاب 

ه در قسمت انكشاف و ترقي دادن فاكولتة هنرهاي زيبا خصوصاً مؤسس بنويسم، چونك

شعبات تياتر و موسيقي و كارهاي فرهنگي در كشور عزيزمان كارهاي بنيادي را انجام 

  . داده است

حنيف جان شبگرد يا آن برادر نازنين نه تنها از پالن من تقدير و تأييد نمود، فرمود 

عي نهم يك عكس پورتريت استادم كه اگرچه در ترسيم پورتريت  ف مي باشم ب
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جناب شهراني صاحب را برايم بفرست كه چهر محترم شان را بروي كانو ترسيم 

  . نمايم، ولي خواهشمندم كه اين افتخار مرا به كسي نگويي

ور مي توانم آفتاب را با انگشت پنهان  جواب حنيف جان شبگرد اين است كه چ

و داراي خصوصيات خا است كه بيننده گان و  نمايم كارهاي او بحدي عالي

  . هنرشناسان را به حيرت فرو ميبرد

گذاشته، » نادان«ناگفته نبايد گذاشت كه حنيف شبگرد اكنون تخل خوي را 

شاعر بلند پايه، آوازخوان و موسيقي نواز بلند آوازه است، دختر نازنين او آبي جان 

  . در طبله نوازي شهادتنامة ماستري دارد

چند نمونة كارهاي حنيف شبگرد يا هنرمند واالگهر و پنجه الماسي را جهت حسن 

اختتام در ختم اين كتاب مي آورم تا خاطره يي باشد كه من و دوستان هنرمندم بدان 

يم   . افتخار نما

  

  التوفيقو من اهللا 
  

  يسضي پردـمرت
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  پورتريت داكتر عنايت اهللا شهراني 

  به نقاشي استاد حنيف شبگرد
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  پورتريت ديگر داكتر عنايت اهللا شهراني 

  به نقاشي استاد حنيف شبگرد 
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  ورتريت پوهاند سيد فاروق فرياد پ

  نقاشي از هنرمند واالگهر استاد حنيف شبگرد 
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  پورتريت مؤلف كتاب مرتضي پرديس 

  هنرمند پنجه طاليي حنيف شبگرد  از نقاشي
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  پورتريت داكتر محمد نعيم فرحان 

  هنرمند بلند پاية وطن استاد حنيف شبگرد  از نقاشي
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  پورتريت سيد خادم قبادي

  هنرمند چيره دست استاد حنيف شبگرد از نقاشي 
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