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  « ثانی زادبه» 
(91)  میمنگی محمد غالم استاد     

     

 به که میباشد میمنه م مرد بزرگان از یکی باشی مینگ  سرخابی خان عبدالباقی
 نائب خان شاه داود و خان دالور والی با همراه خان ایوب محمد سردار از طرفداری
 مقابله به را خان اسحق محمد سردار امیر که شوریدند، خان عبدالرحمن ضد بر ساالر،

 ولی نمود، قبول را دولت  شرایط خان دالور تعهد و مذاکره از بعد که فرستاد ایشان با
 با  م1881 نومبر ـ ش1121 سال عقرب ماه های شام از یکی در"  قولش خالف امیر

 بودند والیات اقوام سران و نفوذ با شخصیتهای همه که اشخاصی از نفر هشت بیست
 سته د صورت به  کابل حصار باال  عقب در داشتند، قرار عبدالرحمن امیر ضد بر و

 . شدند بریده سر 1"  جمعی
 با و تاریخی عمارات و ها قصر"  شمول به  میمنه فرهنگ و مدنیت آثار از آنچه    

 چوک پوشیده، سر بازارهای ها، خانقاه آن، عظمت با ارگ حصار، باال مثل آن  شکوه
 بنام  شخصی طرف از خان ظاهر محمد سلطنت حین در فرهنگی و تاریخی قدامت دارای  ابنیه سایر و مساجد حمامها، ها،
 نهگو هیچ دولت  طرف از بعدا  متاسفانه که میشوند برده بین از و تخریب آوری نو و سازی باز بهانه به عدالت حیدر  غالم
  1." گردد مي نه مبذول آنجا سازی نو و سازی باز به توجه
 یمستمر عاید با و  شده یتیم سالگی سیزده سن در وی. گردید متولد میمنه در( م 1881 ـ ش 1121) سال در محمد غالم استاد    

 معاش چون. نمایند زندگانی نظارت تحت  کابل در مادرش با بود مجبور( اطفال برای روپیه 5 و  زنان ی برا  روپیه 11) 

. وردآ بدست پولی چند بازار در آن عرصه و دیگر آثار و دانی سگرت و دانی قلم  ساختن با  نمود می نه  را فامیل کفایت شان
 مینمود ایجاب را امیر اجازه که بدهند دوام را شان  غریبانه گی زند و بروند  میمنه  دوباره نمودند قصد پسر و مادر زمانی
 بر  رنگه صورت به  سیاه انگور شاخه یک در را پرنده یک" آن پهلوی در  نوشته وی به  عریضه جوان نو محمد غالم بناعا  
 را مدمح م غال میر پرنده سر باالی در. میبندد نقش سانتی نیم و شش در سانتی نیم چهار  اندازه به  نما زرد  کاغذ پارچه  یک

 ...  داشت تحریر پنسل بقلم را( قمری هجری 1111) تاریخ کاغذ  چپ دست حاشیه در و  آبی برنگ
 یشپ در را رسم آن  تا بیاورید پنسل و کاغذ و قلم که میگوید و نمیکند باور بود شکّاک شخص  که خان عبدالرحمن امیر    

 در  را محمد غالم دقیقه آن از بعد میدهد دستور درنگ بی و میشود حاصل امیر اطمینان آنگاه بدارد، تهیه و رسامی چشمش
 1." دارند حاضر نقاشی برای معینه اوقات

 وا عنوانی ذیل شاهانه فرمان یا امریه نمیتوانست شده حاضر بکار انگاری سهل یا راه مسافت و دوری  به نظر بعضا چون   
 اید خورد که میکنید بهانه کشیده ارگ باغچهء کوتی کار از را خود دروغ به شما که بداند گی میمنه محمد غالم: " میشود صادر

 " عبدالرحمن کردم خط دست  فقط بروید خود کار باالی بزودی  میکنید گردی یله شما که بود اینقدر نقشه کار که

 
 به و مینمود نقاشی حسام میر و بابا آغا مال دربار نقاش دو  نزد وی 

 از  دا  بع تا شد آشنا رشته آن مسلکی بکار انگلیسی کری جان راهنمائی
 بجا که گردید کشور نقاشی هنر مانقد پیش از یکی و نموده پیشی  همه

 مرگ از دبع سترگ استاد. بنامیم «افغانستان ثانی بهزاد»  را او  ستا
 کشته   .نمودند اختیار کابل در را دایمی اقامت خان الرحمن عبد امیر
 زمام حصر و بیحد های عدالتی بی زندگی، های نشیب و فراز پدر، شدن
 معارف دشمنی با قهقرا، و جهل  عمق در مردم نگه داشتن عمدا   و داران

 مسیر و راه ، استعمار دیوبندی املوعتوسط  معاصر علوم و دانش و
 ایمان به وی کشانید، طلبی اصالح و اصالح بسوی را جوان محمد غالم
( ملی سری) حزب با"* تیوری نه است عمل روشنگری" هاینک به کامل

 جالل در را حزب ضهورمع هاینک از دبع و تگرف پیوند اول مشروطیت
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 در سال دو او  که نوشته غبار محمد غالم از نقل به هاشمی پوهاند گردید محبوس آنجا در نمود تقدیمامیر  به آباد

 5" شد رها  تر زود  لذا بود نیاز مورد هنرش چون " ماند، زندان
  زیرا " د؛نباش کرده اشتباه پروفیسور رهایی زمان مورد در که رسد می نظر به چنینآقای یارقین می نویسد، اما     

 غالم پروفیسور دوم دختر «تاج زرین» خانم با پروفیسور مورد در صحبتی ش،1122 سال در سطور این نگارنده

 غالم پروفیسور پدرش که گفت من به اطمینان با مو صوف و داشتم نزیهی استاد مرحوم همسر و گی میمنه محمد

 2 ".است بوده مانده باقی زندان در سال 11 به نزدیک مدت سلطنت، به خان هللا امان امیر رسیدن تا گی میمنه محمد
 سیاسی زندانیان قدرت، به رسیدن از پس خان هللا امان هم، راستی به    

. ساخت رها حبس از نیز را گی میمنه محمد غالم جمله از و پدرش دوران
 مدمح غالم با هک خان قاسم میر قول از عطایی ابراهیم محمد اكادمیسین کاندید
 :نویسد می داشت، دیرینه دوستی گی میمنه خان
 زندان، به برو: گفت( خان قاسم میر ) من به خان هللا امان اعلیحضرت »    
 و رفتم من. بیاورش من نزد برود، خانه به که این از پیش را خان محمد غالم
 نمود مصافحه او با خان هللا امان. کردم حاضر اعلیحضرت حضور به را او
 امحم برو بروی، خانه به چهره چنین به نباید تو: گفت و کشید آغوش در و

 چنین خان محمد غالم! برو خانه به من گادی در و بپوش درست لباس و كن

 8.«  ردک
 مینمود نشر را وی های کارتون و هنری آثار االخبار سراج جریدهنه تنها    

 ترجمه طرزی محمود که را بحر، زیر سیاحت و پنهان جزیره  رساالت بلکه
 . بود شده  آراسته استاد های نقاشی  با بود  نموده
 ماند، چاپ از افغان امان جریده مطبعه رنگ  اتمام نسبت امانیه دوره در   

  مجددا جریده و نمود آماده را نیاز  مورد  رنگ وطن پیداوار از میمنگی استاد
 و قدردانی پهلوی در جریده مقاالت سر از یکی در و نموده آغاز نشراته ب

 :  شتنو و برشمرده خارجی به نظر را وطنی تولیدات برتری دوستانه وطن عمیقا   ظرافت و درایت با استاد، تشویق
 داده کار انگریزی مرکب از بهتر...   تجربه و امتحان در آمد، کامیاب مرکب ساختنه ب...  خان محمد غالم جناب"  

 طال دانی  سگرت قوطی یک و طال ساعت قاب  یک خان هللا امان اعلیحضرت  خدمت و ابتکار این بخاطر..." است

 بدینگونه( 1111) فرستادند المان به عالی تحصیالت غرض را ایشان خان هللا امان اعلیحضرت. دادند تحفه برایش

  سوی از و یکمائ را  اول مقام خارجی محصل 211 میان در و گرفتند فرا نیز را المانی انگلیسی، زبان پهلوی در

 .  آورد بدست را طالئی سنجاق و پیاله  تحفهء پاول برون پروفیسور
 رـس   پشت  از ببست  فالطونا  دست          در  و  سقف بی  آواره کودک
 درســـ    در   جمالش    نایپه   اوج          رسد  در کمالش  فصل تا باش

 سنادا مهه و پاسپورت که دارد دستی بکس خود با" مینماید دیگر شهر آهنگ ترن بواسطه برلین، از روزی استاد    
  تنها محمد غالم و دارند قرار  محمد غالم مقابل چوکی در جرمن  جوان دو  «ترن»  داخله ب . است آن داخله ب او
 از عدب و میکند غلبه محمد غالم بر خواب بعد ساعتی. است مانده کنارش در را خویش بکس و نشسته شان مقابل در
 پلیس هب را موضوع... اند شده پائین گاهیایست کدام در هم جوان دو و شده مفقود بکس که میبیند میشود بیدار  ینکها

 آیا که پرسند می محمد غالم از مینماید اشتباه بودند نشسته مقابلشه ب که جرمن نفر دو آن به هم پلیس و میدهد اطالع
 زا فورا  ببندم نقش  را شان های چهره میتوانم حتی بلی میگوید جواب در بیاوری؟ بیاد را آنها های چهره میتوانی
 از ار بکس چندی از دبع  برده خود با آنرا پلیس و میکند رسم یاد از را دو هر گرفته کار خود العقول محیر حافظه

 8 ."میرسد چاپه ب آلمان مشهور های اخبار از یکی در  موضوع این و میگیرد آنها دست
 انواع و نقاشی رسامی، هنر در کمی مدتی از دبع داشت فوق العاده عالی استعداد ا هنر در چون میمنگی استاد   

 1031 حوت ماه هشتم شنبه سه بروز پروفیسور  اروپا سفر از بعد" رسید پروفیسوری  مقامه ب  زیبا هنرهای

 اقارب و دوستان وقت، معارف وزارت منسوبین طرف از و گردد مي کشور وارد (1911فبروری  12)  خورشیدی

 دوازده نبهچهارش بروز پروفیسور ابتکار به کابل نفیسه   صنآیع مکتب .گیرد مي صورت شایان و گرم پذیرایی وی از
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. میگردد افتتاح رسمی مراسمی طی هللا امان  شاه  توسط اول بار برای (1910 دسمبر سوم)  خورشیدی1031 قوس

   1." است بوده *آرتل پل جوار در لندنی کوتی کنند مي آغاز آن در را شان دروس شاگردان که تیعمار اولین

 خان ولی محمد ،خان هللا امان شاه شخص از توان می جمله این از که گیرد می قرار همه احترام مورداستاد       
 نامه تحسین آنها یک هر از که"  برد نام خواهان مشروطه جمعیت و طرزی محمود ، خان هللا امان وکیل دروازی
 ایران هشا. اند کرده ارسال سوریپروف عنوان به که رسیده چاپ به کتاب متن در تا چندین بلکه نه، یکی هم آن هایی،

    11" .ستا کرده اعطا سوریپروف به ایران در افغانستان سفیر خان هللا عزیز عنوانی رسما   را شرق پروفیسوری لقب

 چشم کی در بسیار حّیا از او و میبیند را جوانی دختر روزی باغی در استاد:  که مینویسد شهرانی دکتور را حکایتی
 باغچه رد گالبی برنگ بهاری حریر لباس در را زیبائی  خانم خانه برگشت در استاد مینماید، پدید نا را خود زدن بهم
 رها را او تا مینگرد خار به دلپذیر  تبسم و  نگاه با  خانم این و میشود بند بته خار بیک دامنش نوک که نمودند رسم
 .بود شده نوشته بیت این تابلو پای در و نماید
 . ماست دزد مگذارید خاست بر بلبالن از فغان  خاری  دامنم از گرفت چیدن گل به رفتم شبی

 بست  جهان از چشم م 1115  مبردس  1 ـ ش 1111 قوس 12: در( سرخابی) میمنگی محمد غالم سترگ استاد    

    بود مانده بجا هنری تابلوی ها دص استاد از. شد سپرده خاکه ب کابل شهر عارفان و عاشقان در و
 هرش گران غارت و دزدان چنگ از امید که (میمنگی  سترگ استاد فوتو با شهرانی دکتور  کتاب پشتی  نمونهء)  

   .داشتند هم شعری قریحه سترگ استاد. باشد مانده مصون میالدی نود دهه در کابل
             است گردیده مفقود پروفیسور اشعار. است میکرده تخلص مصور شعر در: "  میخوانیم چنانچه   

  که شده ارسال وطن به منیجر از پسرش عنوان و است آمده بدست وی  زندگینامه کتاب از آن  نمونه یک صرف

 11:  گردد مي تقدیم  نمونه  حیثه ب اینجا در

 « وطن اهل خدمت» 
 

 برجستم     عمر   دام   ز  ملت گاری خدمت به       بستم کمر جرمن سوی کابل از که روزی آن ز
 دستم در امروز  ات  نامه   رسیده   هللا  بحمد         گنجم نمی  پیراهن به من چشم  نور  شادی  ز
 فرستم می خویش، چشم به گردی، ور بهره الهی      مکتب  رفتن  برای  بکسی  خواستی  من  از تو
 مستم سر  و سرشار  وطن اهل خدمت در من كه            كن  تسلی را مادر و میخوان سبق رو، مكتب تو

 هستم آن   فکر در پدر  جان  استم   یوروپ  به       حاصل صنعتی من   کنم   ملت   خدمت   برای
 بستم  فرو  یوروپ  سایشآ  دیدن  از   چشم  که      من چشم دو نور   ای   تو   روی   دیدن   برای
   بستم    خویشتن   امید    او    کریم   درگاه   به      دیدارت باز  بینم   که  روزی  خدا  خواهد  اگر

 بهــــتر  بودنم  " مصِور"   اام نیستم،  گر  غنی
 شستم از  پیوسته  كند  می  لیتج  زر  نقش  كه

 
 اآنه متن برای مناسب تصاویر تهیۀ و کتابها جلد روی طرح ما کشور مطبوعات در که است، کرد یاد سزاوار"     

 .است آغازگر و پیشگام پروفیسور نیز هنری زمینۀ این در. گردید عملی پروفیسور توسط بار نخستین
 نوانع به خود شده، سیراب گیمیمنه محمد غالم پروفیسور هنر زالل سار چشمه از زیادی شاگردان است، گفتنی    

 استاد ،یاری خیرمحمد استاد الدین، غوث استاد: چون دستی، چیره نقاشان. شدند شناخته تصویری هنر گسترۀ اساتید

  11" .اویند شاگردان از سامی شاکر محمد استاد خان، شاه کریم استاد عطایی، خیرمحمد

 هللا تعنای دکتور. بنمایند باید و نمودند، زیاد های شکوش شان شاگردان و دوستان  استاد نام داشتن نگه  زنده برای
عده ای از فضال و نویسندگان  است نوشته هم  «میمنگی محمد غالم آثار و احوال شرح»  عنوان تحت کتابی شهرانی

 مورد ینا در را خویش وقت  دولتهای ولی. جناب حلیم بارقین کار نامه نیک در شان استاد دارند دیگر هم مانند

 بنام زیبا هنرهای فاکولته میالدی  81 دهه در. نکردند وی بنام  را جادهء یا کارته ،لیسه و فاکولته ندادند  زحمتی

  حفظ با و یندنما بیشتر توجه نکات بدین آیندگان امید و گردید تشکیل  کابل پوهنتون  چوکات در" میمنگی محمد غالم"
 رت نام جاوید و زنده را او زادگاهش میمنه شموله ب کشور سر تا سر در استاد بنام کابل، در زیبا هنرهای فاکولته
 . سازند

 :است نوشته نوید احمد غالم سروده مرثیه، این پروفیسور قبر لوحۀ رد

 ست  نیكوسیری  ور  دانش قبر             كیست مدفن این زمن    بپرسی  گر 
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 5تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 است     دوران     نابغۀ   هنر در    است  پنهان حدــــــــل زیر در  كه این
 بشری     حلیه   به   بود  ملكی    سیری نیکو     و   فاضل   و   المع

    
  سر  یك دیـنی  عـلوم  تحصیل  كرده

 ینیــب  ودـــــــــــــخ  نُبدش   وــــــم
  بوده ارفـع  كه    علم   بسته   بر

 ودهــب    ارفمع     دامخ   ز   این 
 نهاد پاك  این   رحمت    از   گشته

 آباد   صنعت    مكتب    وطن    به
  بود  برتر    هنران   با    همه   از
 بود    سرپروفی      رسم  فن    در

  بهـزاد    روان  رشك  از    سوخت
 افتاد  « رافایل »    تدس  از    قلم

 شهیر    رسام و  فاضل  این  وصف
  تحریر؟     من       لمق   تواند  كی
 وری    نام   چنین  كه  دریغا   ای

 هنری    پا  راس     دهر       زندۀ
 لحد رــــزی  كنون  دهخوابی چه رــگ

     ابد هــب  اـــت   بود   زنده   او   نام
       

 ****************************************** 
Voltaire F.M (  .1212 – 1888 )*    

 مآخذ
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 . 103-102ص ،1031 بیک، اولوغ میرزا فرهنگی انجمن افغانستان، اوزبیکان تاریخ از برگهایی حلیم، محمد یارقین، ـ 0 

 .1021: میمنه فاریاب، کلتور و اطالعات نشرات گی،میمن محمد غالم پروفیسور گینامهزند -2

 . عالی تحصیالت وزارت سایت شهرانی دکتورـ  3  

  . آثار و احوال شرح ـ 9 

 1311 جوالی و جون/  1091 اسد و سرطان دهم سال  2 و 0 شمارهــ  نشریه نی  فاریابی ظهیر دیار از نقاشی میمنگی، محمد غالم پروفیسورـ حسیب فضل ــ  13 

 آثار و احوال شرحـ 11 

 مردم برای صدائی(افغانستان مدنی جامعه مجتمع موسسهء)  مجما سایت  یارقین حلیم محمدـ   11
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 بود«  نفیسه صنایع»  مکتب اولیه عمارات از یکی«  لندنی کوتی» *

 بودند کرده آباد آنرا ها لندنی اینکه یا و بود لندنی کوتی نامش که بخاطر خان نادر خانواده
  ؟؟؟!!!کردند ویران را بنا این
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