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 محمد همایون اعتمادی
استاد محمد همایون اعتمادی فرزند سردار پاینده محمد خان اعتمادی و 
نواسه صدر اعظم مقتدر )اعلیحضرت امیر عبدالرحمن خان( سردار 

در  1930عبدالقدوس خان اعتماد الدوله میباشد .همایون اعتمادی در سال 
منطقه شهرآراِء کابل در یک فامیل فرهنگی هنرمند و سیاستمدار چشم به 
دنیا گشود. سالهای قبل از مکتب را  نزد پدر با فرهنگ، شاعر و نویسنده 

از وی  اش سردار پاینده محمد خان فرحت اعتمادی به شاگردای گذراند که
و علمای همان دوران علم دانش و تربیت را به وجه احسن آموخت. سرادر 
پاینده  محمد خان فرحت کابلی از نویسندگان شهیر، یکی از سیاسیون و 
جوانان انقالبی دوران اعلیحضرت امان هللا خان بود. که با دوستی و تأثیری 

 اعلیحضرت که بر دربار داشت، کریدت زیادی در تغییرات مثبت دوران
امان هللا خان را می توان به او داد. مخصوصآ دورانی که وی مدیر و 

 بود.« امان افغان»ناشر اخبار 
سالها بعد همایون اعتمادی از مریضی شدید روحی که پدرش به آن مبتالء 
شده بود رنج میبرد، ولی بعدآ به خدمت ارگ اعلیحضرت محمد ظاهر شاه 

کاری های وی در هنر  نقاشی با اعلیحضرت در آمد و دوستی نزدیک و هم
محمد ظاهر شاه، شاه اسبق افغانستان نوید دهنده ای یک دوستی عمیق شد. همایون اعتمادی سالیان متمادی آمر دفتر 
و رئیس کتابخانه سلطنتی  محمد ظاهر شاه بود. که بعد از مرگ 
وی نور محمد خان ُکهگدای به حیث سرمنشی  پادشاه مقرر شد. 

همچنان ریاست سره میاشت افغانی را همراه با شهزاده  وی
احمد شاه ولیعهد شاه سابق، به عهده داشت. وظیفه ای وی در 
این پوست تا زمان جمهوری سردار محمد داؤد خان ادامه پیدا 
کرد. بعد از آنکه سردار محمد داؤد خان بر سر قدرت رسید، 

کهولت سن  از وی خواهش همکاری نمود، اما وی سر باز زده
 را بهانه نموده خانه نشین شد.

در زمان تقاعد از وی دعوت به عمل آمد تا در مکتب صنایع 
کابل و همچنان به خواهش استاد امان هللا حیدرزاد هنر مند 
معروف و بنیان گذار شعبه هنر های زیبای پوهنتون کابل، به 

ار تدریس هنر میناتوری  در آن پوهنځی پرداخت . استاد به بسی
خوشی خدمت به جوانان وطن را پزیرفت و در این دو وظیفه 
شامل کار شد که من هم ) عبدالتواب هاب ( در هردو محل 

 افتخار شاگردی شانرا داشتم.
استاد اعتمادی یک شخص وطن دوست مؤدب و شخص بسیار 
قانع و ساده اما در عین حال جنتلمن بود. اگرچه با شاه مملکت 

از فامیل معتبر و شناخته شده بود، اما؛ دوست و از عضو یکی 
به همه احترام داشت و خود را خدمتگار جامعه و مخصوصاً 

 جوانان میدانست. 
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من عالوه بر شناخت رسمی در مکتب و پوهنتون کابل ارتباط فامیلی نزدیک با ایشان داشتم که همیشه به یدارش به 
 خی و علمی وی لذت میبردم .خانۀ شان می رفتم و از دیدن آثار، صحبت های تاری

استاد اعتمادی از گروه مردمانی بود، که من آنها را )گروه رمانیک دوران المتوکل هللا( می شناسم که خود را خادم 
مملکت و مردم دانسته از عاشقان وطن دوست افغانستان معرفی می کرد و حقیقت هم همانطور بود. با آنکه در مسند 

فس پاک و سرشار از عشق وطن و مردم زندگی میکرد. بیاد دارم که موتر لموزین وزارت قدرت بود، اما، دارای ن
دربار را جز برای کار رفتن، به جایی دیگری استفاده نمی کرد. همیشه بعد از کار از خدمات سرویس های شهری 

م خود نداریم و می بینیمستفید میشد. با تأسف که ما دیگر چنین شخصیت ها را که در آن دوران زندگی داشتند با 
 وضع نابسامان مملکت در چه حال است.

 

 نقاشی و سبک کار استاد 
 

استاد اعتمادی یکی از شاگردان واقعی مکتب بهزاد و 
میناتور بهزادی بودند که نه تنها در افغانستان بلکه در 
منطقه همتا و مانند نداشت. اگر چه بودند کسانی در 

خودشان را پیرو و شاگرد مکتب ایران و افغانستان که 
میانوتری بهزاد میدانستند. اما استاد اعتمادی الحق در 

 این میانه پرچمدار این مکتب بود.
استاد در یکی از پروژه های ارگ کار میکرد.  قصه 
معروف آدم خان و در خانی را نقاشی کرده بود. این 

فیت بزرگ  8.4تابلو را من خود دیده بودم. در حدود 
و تمام کرکتر های این تابلو به اندازه کوچکی  بود

انگشت های انسان بود. ظرافت کار تا جایی بود که 
در کمر آدم خان کاردی بسته بود که از دسته آن فهمیده 
میشد که استاد دسته کار را از استخوان رسم کرده که 
با همان کوچکی رگ های استخوان در دسته کارد دیده 

 میشد .
ها  چویبار ها سبزه و گیاه ها به همان ابر ها صخره 

سبک زیبا و ظریف مکتب بهزاد نقاشی شده بود. من 
همیشه محو این تابلو بودم و گاهی برای دیدنش به 

 دیدار استاد میرفتم .
استاد در دیزاین  کتب و تذهیب و نقاشی اسلیمی های 
اسالمی هم دست باال و ید طوال داشتند در کتابخانه 

ثر شان موجود بود که به فرمایش اعلیحضرت محمد ظاهر شاه ترتیب گردیده بود. استاد اعتمادی در ارگ چندین ا
رمی( )تکسی دنقاشی و کتاب آرایی و ترسیم نقوش اسالمی تخصص کامل داشت و پیرو مکتب بهزاد بود. همچنان در 

اد مسلم بود و خود شکارچی بسیار ماهر یا پر کاری حیوانات و پرنده ها که در افغانستان آن چنان رواج نداشتت است
تشریف داشت که بعد از شکار، پرنده ها و مرغ دشتی را برای تزئین پرکاری میکردند که حتی در ارگ فکر میکنم 
حیوانات شکار شده توسط شاه را هم پر کاری نموده بودند. چند تفنگ شکاری هم از رؤسا و سالطین تحفه گرفته بودند 

 ل تیتو رئیس جمهور وقت یوگوسالویا بود .که یکی از مارشا
استاد در دوران زندگی اجباری در امریکا در ایالت کالیفورنیا بود و در شهر المیدا با خانم و فرزند جوان شان احمد 
همایون جان اعتمادی بسر میبرد. فرزندان دیگر استاد هادی اعتمادی، عبدهللا اعتمادی و سه خواهر شان همه در اروپا 

دگی دارند. هنر در فامیل استاد جریان دارد پسر شان هادی اعتمادی نقاش و هنر مند برجسته ای است. همچنان پسر زن
دیگر شان عبدهللا اعتمادی جازبند نواز معروف است که با همکاری احمد ظاهر مرحوم شهره عام و خاص بود. همچنان 

مادی خواننده و موسیقی نواز جوان و مطرح کشور است. احمد فرزند عبدهللا اعتمادی که نوۀ ایشان می شود، علی اعت
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همایون اعتمادی پسر خورد شان خواننده و نوازنده موسیقی است اگر چه در این اواخر زیاد مصروف کار های رسمی 
 خود می باشد اما لیاقت و استعداد زیاد در موسیقی  دارد.

ندهی و برگذار کرد. از طرف یونیورسیتی برکلی دعوت شد و استاد اعتمادی در امریکا چندین نمایش نقاشی سازما
 استادی را در آن یونیورسیتی معروف قبول کرد. چند سال اخیر عمر را در این پوهنتون معروف تدریس میکردند.

استاد اعتمادی سفر های زیادی برای نمایش آثارش رفته بود و خاطرات بسیار خوش از سفر چین داشت که در آنجا با 
 هبر چین ماوتوسه دونک مالقات نموده بود و رهبر چین تحف و هدایای فراوان برایش داده بود.ر

استاد در شهر المیدای کالیفورنیا در سالهای اخیر عمر با چندین فرهنگی امریکایی و افغان رفت و آمد میداشته است. 
پسر کوچکش موجود است ولی بنده تا حال  همیشه سرگرم و مشغول نقاشی بود که چندین اثرش فعآل نزد احمد همایون

 موفق نشده ام که عکس برداری نمایم .در آینده در صورت موفقیت نشر خواهم کرد.
میالدی در شهر المیدا جهان فانی را ترک  2007در اخیر استاد به تکلیف سکته مغزی دچار شده در ماه جون سال 

رۀ افغانها واقع شهر هیوارد کالیفورنیا به خاک سپرده شد.)انا هلل نمود و با عزت و افتخار توسط افغانان محل در حضی
و انا الیه راجعون( به روز خاک سپاری دانشمند بزرگ و خطاط توانا استاد محمد رشید بینش بیوگرافی استاد را قرائت 

 کرده برای شان اتحاف دعا نمودند.
 

 یاد شان همیشه گرامی و بهشت برین جایش بادا.
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