
بسم اهلل الرحمن الرحیم

مؤسس شعبۀ تیاتر در فاکولتۀ هنرهای زیبای پوهنتون کابل کیست؟ 
نوشته: دکتور عنایت اهلل شهرانی
در یـــکی از صـــفحات اجـــتماعـــی ( فیســـبوک ) مـــناقـــشۀ  و مـــناظـــره دجـــوانـــان  مـــحترم  وطـــن در بـــارۀ 
ایــنکه شــعبۀ تــیاتــر فــاکــولــتۀ هــنرهــای زیــبا را کــه تــأســیس کــرده اســت٬ آغــاز گــردیــد. یــکی مــیگفت کــه 
شـــعبۀ مـــذکـــور و شـــعبات مـــوســـیقی و تـــعلیم و تـــربـــیۀ هـــنر را داکـــتر شهـــرانـــی تـــأســـیس نـــموده اســـت، 

دیگر میفرمود که داکتر نعیم فرحان دیپارتمنت تیاتر را ایجاد کرده است. 
الـــبته قـــابـــل خـــورســـندی اســـت کـــه جـــوانـــان  هـــوشـــمند  وطـــن  عـــالقـــه زیـــاد بـــه  هـــنر هـــای زیـــبا دارنـــد و 
مــــیخواهــــند حــــقیقت را بــــدانــــند٬ مــــوضــــوع بــــایــــد هــــویــــدا گــــردد، ورنــــه ایــــنهم درد ســــر بــــه آیــــنده گــــان و 

نویسنده گان تاریخ پوهنتون کابل خواهد شد. 
چــند ســطر کــه  عــبارت از حــقایــقی مــیباشــد کــه دروغ در آن نیســت، فــقط حــضور حــضرت پــروردگــار 
را در نـظر گـرفـته، بـا صـدق گـفتار هـمه تـوضـیح داده میشـد،  هـر آنـچه  در ایـن چـند صـفحه تحـریـر 
مـیگردد بـقلم شـخص خـودم هـنایـت  اهلل  شهـرانـی مـیباشـد و در هـمه گـفتار و تـاریـخ تـأسـیس شـعبۀ 

تیاتر مسؤل میباشم. 
پـــیش از ایـــنکه در ســـال (1976م) جهـــت تـــحصیالت عـــالـــی در رشـــتۀ تـــعلیم و تـــربـــیۀ هـــنر بـــه امـــریـــکا 
بـروم، یـک سـال پـیش از آن پـروفـیسور اسـتاد مـیر حـسین شـاه رئـیس فـاکـولـتۀ ادبـیات و عـلوم بشـری 
دو شـعبۀ نـقاشـی و هـیکل تـراشـی را در فـاکـولـتۀ مـذکـور بـنام شـعبۀ هـنرهـای زیـبا تـأسـیس نـمودنـد کـه 

بنابر دعوت پروفیسور صاحب میر حسین شاه من نیز در آن مجلس حضور داشتم. 
بــوقــت تــحصیل در کــنار شــعبات مــوســیقی و تــیاتــر و مــهندســی درس مــیخوانــدم و هــر روز بــدان فــکر 

بودم که کی باشد این دیپارتمنت ها را ما در کابل داشته باشیم. 
بـــعد از فـــراغـــت تـــحصیل از پـــوهـــنتون اریـــزونـــا در ســـال (1978م) بـــکابـــل آمـــدم و دوبـــاره بـــفاکـــولـــتۀ 
ادبــیات و شــعبۀ هــنرهــای زیــبا مــنحیث اســتاد مــقرر شــدم  بــعد  یــکتعداد اســتادان نــظر  بــه  شــرایــط 
ســـیاســـی تـــرک وطـــن کـــردنـــد، مـــن شهـــرانـــی بـــا چـــندیـــن اسیســـتانـــت کـــه جـــدیـــداً فـــارغ الـــتحصیل شـــده 

بودند منحیث استاد بکار آغاز نمودیم و کارهای اداری نیز بر من تعلق داشت. 
در یکی از مالقات ها با رئیس پوهنتون آقای انجینر سعیدی، وی گفت که استاد شهرانی! 

مــن در دوران تــحصیل در داراملــعلمین کــابــل شــاگــرد شــما بــودم، الــبته مــن ازیــن مــوضــوع خــیلی هــا 
مســـرور شـــدم، چـــونـــکه امـــیدی در خـــصوص انـــکشاف هـــنرهـــای زیـــبا بـــرایـــم پـــیدا شـــد، بـــه تـــعقیب آن 
آقـای داکـتر رسـول مـعاون عـلمی و رئـیس فـاکـولـتۀ سـایـنس بـا مـن مـحبت بـسیار زیـاد نـمود و گـفت کـه 

به موسیقی عالقمند است. 



ایــنجانــب شهــرانــی پــروگــرامــهای ســه شــعبۀ مــهندســی، تــیاتــر و مــوســیقی را از دانــشگاه اریــزونــا بــا 
خـود آورده بـودم و مـیخواسـتم کـه شـعبۀ مـهندسـی از انـجینیری بـه هـنرهـای زیـبا بـیایـد و الـبته از هـر 
طــرف مــوانــع ایــجاد شــد و از آن صــرف نــظر کــردم و بــه عــوض آن تــعلیم و تــربــیۀ هــنر را کــه در آن 
مســـلک تـــخصص داشـــتم در پـــالن شـــامـــل ســـاخـــتم، گـــویـــا ایـــنکه شـــعبات تـــیاتـــر، مـــوســـیقی و تـــعلیم و 

تربیۀ هنر را باید در کنار شعبات نقاشی و هیکل تراشی شامل می ساختیم. 
در یـــکی از روزهـــا در مجـــلس اســـتادان هـــنرهـــای زیـــبا مـــوضـــوع اضـــافـــه ســـاخـــنت ســـه شـــعبه را بـــلند 
سـاخـتم و اسـتادان جـوان از دل و جـان بـدان لـبیک گـفتند و از آن بـبعد در تـهیه پـروگـرامـهای شـدم 
کــه بــا خــود آورده بــودم، الــبته یــکتعداد مــوضــوعــات تــرجــمه و تــعداد دیــگر تــقاضــای پــوهــنتون و کلچــر 

افغانی در نظر گرفته شد و چندین ماه بدان صرف گردید تا اینکه همه تهیه گردید. 
مـوضـوع تـأسـیس شـعبه را بـا پـروگـرامـهای شـان بـا شـخص رئـیس پـوهـنتون  جـناب  سـعیدی و بـعداً 
بــا آقــای رســول مــعاون عــلمی  پــوهــنتون  در مــیان گــذاشــتم، بــدون کــدام مــوانــع هــمه پــذیــرفــته شــد و 
اخـتیار بـرای شـخص مـن شهـرانـی داده شـد، گـویـا ایـنکه پـروگـرامـهای سـه شـعبه تـیاتـر، مـوسـیقی و 

تعلیم و تربیه هنر تأسیس و آمادۀ  فعالیت گردید. 
در هـــمین مـــقطع آمـــاده گـــی جهـــت کـــار بـــا یـــکی از اسیســـتانـــت هـــای هـــنرهـــای زیـــبا عـــبداملـــالـــک خـــان 
دوســت زاده کــه تخــلص اورا مــن انــتخاب کــرده بــودم و بــرای مــن بــسیار عــزیــز بــود، بــا وی بــریــاســت 
پـوهـنتون رفـتیم و گـفتیم کـه مـا اکـنون آمـادۀ کـار و زنـده سـاخـنت دیـپارتـمنت هـای جـدیـد چـون تـیاتـر، 
مـوسـیقی، تـعلیم و تـربـیۀ هـنر مـیباشـیم، رئـیس پـوهـنتون  فـرمـود کـه مـشکل شـما اکـنون یـافـنت اسـتاد 
بــرای  دیــپارتــمنت هــای مــتذکــره مــیباشــد و بــرایــش گــفتیم کــه اگــر اجــازه بــاشــد مــا خــود بــه ایــن کــار 
اقـدام مـینمائـیم، بشـرط آنـکه مـسایـل اداری و مـصارف آنـها را پـوهـنتون بـرای مـا یـاری بـدهـد، آن هـم 

به خوشی پذیرفته شد. 
چـون اسـتاد غـالم مـحی الـدیـن شـبنم غـزنـوی، اسـتاد رئـیس پـوهـنتون در داراملـعلمین کـابـل بـود، بـدون 

کدام مشکل اورا منحیث استاد حق الزحمه در شعبۀ تعلیم و تربیۀ هنر مقرر نمودیم. 
در مــرحــلۀ دوم، مــن مــیخواســتم کــه داکــتر محــمد نــعیم فــرحــان کــه در مســلک تــیاتــر دکــتورا و شــخص 
مســــلکی بــــود و در  مــــربــــوطــــات  وزارت  اطــــالعــــات  وگــــلتور اطــــفای  وظــــیفه  مــــینمود٬ اورا مــــنحیث 
اســــتاد رســــمی مــــقرر نــــمائــــیم، زمــــانــــیکه تــــقرر وی را بــــه مجــــلس آمــــریــــن فــــاکــــولــــته پــــیشنهاد نــــمودیــــم 
بــدبــختانــه یــک تــعداد محــدود کــور ذهــن هــنوز هــم در  ســاحــبه  عــلمی  پــوهــنتون  وجــود داشــتند اوالً 
شـعبۀ تـیاتـر را شـعبۀ رقـاص هـا گـفتند و ثـانـیاً مـسئله مـذهـب را در مـیان آوردنـد و جـنت مـکان اسـتاد 
فــرحــان پــیرو مــذهــب امــام جــعفر و جــعفریــه بــود، الــبته تــکلیف مــن بــه حــد نــهایــی رســید و بــایــد دالیــل 
زیــاد مــیگفتم و بــاالخــره طــرف  قــناعــت اکــثریــت قــرار گــرفــت و آقــای فــرحــان مــنحیث نــامــزد پــوهــنیار 
پــذیــرفــته شــد، بــدیــن تــرتــیب  از آغــاز تــا انــجام جــناب داکــتر فــرحــان را از مــطبوعــات مــن آوردم و رتــبۀ 



اکــادمــیک بــخشیدم،  گــفتۀ بــاال را مــرحــوم کــریــم زیــارکــش بــرادر بــزرگ داکــتر فــرحــان چــنین نــوشــته 
اسـت: «در سـال 1359 هـ بـحیث اسـتاد (فـرحـان) در کـرسـی تـیاتـر دیـپارتـمنت هـنرهـای زیـبا مـربـوط 
فــاکــولــتۀ ادبــیات و عــلوم بشــری  پــوهــنتون کــابــل تــوســط هــنرمــند بــزرگ پــروفــیسور دکــتور عــنایــت اهلل 
شهـــرانـــی تـــقرر حـــاصـــل کـــرد». (ص 12 کـــمیدی زنـــان عـــصبی)، ایـــن کـــتاب تـــوســـط مـــرحـــوم فـــرحـــان 

ترجمه و برادر زادۀ شان در جرمنی بچاپ رسانیده است. 
هـمچنان مـحترمـه مـاریـا  دارو مـؤلـف کـتاب «هـنرمـندان تـاریـخ سـاز تـیاتـر» نـیز در سـوانـح ایـنجانـب 
شهــرانــی و دکــتور نــعیم فــرحــان در زمــینه اشــاره فــرمــوده انــد کــه: «دکــتور شهــرانــی مــؤســس شــعبۀ 
تـیاتـر، دکـتور فـرحـان را بـعداً مـنحیث اسـتاد بـا مـشکالت زیـاد بـیرون از  سـاحـه  پـوهـنتون اسـتخدام 
نـموده انـد». قـابـل ذکـر اسـت کـه کـتاب مـحترمـه مـاریـا  دارو کـه در سـال (2013م) در کـشور کـانـادا 
بـطبع رسـیده و در کـتابـخانـه عـمومـی کـانـگرس امـریـکا نـیز راجسـتر و کـاپـی رایـت گـردیـده اسـت یـکی 

از معتبرترین کتابهای است که تاریخ هنر تیاتر را در افغانستان زنده  میسازد. 
بـا آوردن مـرحـوم داکـتر فـرحـان مـوضـوع تـیاتـر آسـان گـردیـد و اورا گـفتیم کـه در دیـپارتـمنت تـیاتـر دو 
شـــخص دیـــگر را ضـــرورت داریـــم، بـــناً طـــی چـــند روز محـــدود مـــحترمـــه زلـــیخا جـــان نـــورانـــی و اســـتاد 
عـــبدالـــقیوم بیســـد را بـــه هـــمکاری داکـــتر فـــرحـــان آوردیـــم، زلـــیخا جـــان چـــون  تـــحصیالت  عـــالـــی  نـــیز 
داشـت، اورا مـنحیث اسـتاد رسـمی و اسـتاد بیسـد را بـشکل حـق الـزحـمه مـاهـواره سـه هـزار افـغانـی 
قـرارداد نـمودیـم. در مجـلس فـیصله نـمودیـم کـه شـعبۀ تـیاتـر را کـه مـاه هـا پـیش از تشـریـف آوری ایـن 
سـه اسـتاد تـأسـیس کـرده بـودیـم زلـیخا جـان بـا وجـود آنـکه هـنوز نـامـزد پـوهـیالـی بـود آمـر شـعبۀ تـیاتـر 
تــــعین نــــمودیــــم و داکــــتر فــــرحــــان را در شــــعبۀ مــــوســــیقی مــــنحیث آمــــر مــــقرر کــــردیــــم، اســــتادان شــــعبۀ 
مـوسـیقی هـرسـه نـفرشـان بـمانـند اسـتاد شـبنم اسـتادان حـق الـزحـمه یـی بـودنـد آن اسـتادان مـحترم 
عـــبارت از اســـتاد حـــسین ارمـــان، اســـتاد ســـلیم ســـرمســـت و اســـتاد نـــنگیالـــی بـــودنـــد، اســـتاد مـــوســـی 

قاسمی را نیز خواسته بودیم ولی آنان استادی را نپذیرفتند. 
از ایـــنجا بـــایـــد دانســـت کـــه دیـــپارتـــمنت هـــای ســـه گـــانـــۀ مـــوســـیقی، تـــیاتـــر و تـــعلیم و تـــربـــیۀ هـــنر قـــبالً 
تــــأســــیس شــــده و پــــروگــــرامــــها نــــیز مــــطابــــق روحــــیه مــــردم خــــود مــــا ســــاخــــته شــــده بــــود، بــــعد از آن مــــا 
اسـتادان را از سـاحـۀ مـطبوعـات انـتخاب و بـه پـوهـنتون آوردیـم، مـعاش هـای مـاهـوارۀ شـان را نـیز از 
طــریــق ادارۀ مــرکــزی پــوهــنتون تــعین کــرده بــودیــم و مــحترمــه زلــیخا جــان نــورانــی و داکــتر فــرحــان در 
قـطار اسـتادان رسـمی مـطابـق الیـحۀ پـوهـنتون مـعاش مـاهـوار مـیگرفـتند کـه خـیلی هـا نـاوقـت مـراتـب 
قـانـونـی شـان طـی گـردیـد و یـکسال بـعد آنـها از نـامـزدی کـدر خـالص شـدنـد و بـحیث اسـتاد شـناخـته          

شدند. 
در هـمین ایـام بـود کـه هـنرهـای زیـبا بـه اثـر تـالش هـای پـیگیر٬  صـاحـب پـنج دیـپارتـمنت شـده بـود و 
عـــمومـــاً کـــارهـــای اداری امـــریـــت هـــنرهـــای زیـــبا را مســـتقیماٌ از طـــریـــق ریـــاســـت پـــوهـــنتون اجـــراء مـــی 



نــمودیــم، در یــکی از روزهــا بــودجــۀ یــکسالــۀ شــعبات هــنرهــای زیــبا را بــا اســتادان بــرآورد نــمودیــم کــه 
بــالــغ بــه چــهارصــد و پــنجاه هــزار افــغانــی مــیگردیــد و فــاکــولــتۀ ادبــیات و عــلوم بشــری بــه هــیچ صــورت 
ایــن نــوع بــودجــۀ زیــاد را در تــخصیص  خــود نــداشــتند، لــذا بــنده شهــرانــی، داکــتر فــرحــان را بــا خــود 
گــرفــته بــه رئــیس پــوهــنتون مــوضــوع را پــیشنهاد  کــردیــم، گــویــا کــه وی  مــنتظر مــا بــاشــد فــوراً چــهار و 
نــیم لــک افــغانــی را بــصورت رســمی بــنام آمــریــت هــنرهــای زیــبا تــخصیص داد و مــا از آن تــاریــخ بــه 
بــعد بــحیث یــک دســتگاه مســتقل بــکارهــا شــروع نــمودیــم و مــن مــنحیث آمــر عــمومــی و داکــتر فــرحــان 

اگرچه دورۀ نامزدی خودر ا طی نکرده بود ٬بشکل معاون من بکارها آغاز نمودیم. 
مستقل ساخنت هنرهای زیبا از پیکر فاکولتۀ ادبیات و علوم بشری: 

از کــارهــا و فــعالــیت هــای کــه در ارتــقای هــنرهــای زیــبا انــجام دادیــم در ســطور ســابــقه ذکــر گــردیــد و 
اینک هنرهای زیبا بشکل یک فاکولتۀ مستقل در دانشگاه کابل جای و موقف پیدا کرد.  

 بـرای  تـمام  مـردم  عـزیـز  مـا هـویـداسـت٬کـه نسـبت  تـغیرات سـیاسـی  در  کـشور شـرایـط  زنـدگـی  
بــــرای  مــــردم  خــــیلی  ضــــیق  گــــردیــــده بــــود  و دو بــــرادرم  تــــوســــط  هــــمان  رژیــــم  بــــر ســــر اقــــتدار بــــه  
شــهادت رســیدنــد .  بــنده  نــیز  تــحت  مــراقــبت  قــرار داشــتم  بــناٌ  راه  هجــرت  را در  پــیش  گــرفــتم٬ 
تـــا آن زمـــان  هـــنرهـــای زیـــبا مـــنحیث آمـــریـــت عـــمومـــی شـــناخـــته شـــده بـــود کـــه ارتـــقا دهـــنده دو شـــعبۀ 
نــقاشــی و هــیکل تــراشــی بــسویــه فــاکــولــته در حــقیقت مــن شهــرانــی بــودم و ایــنکه در آمــریــت عــمومــی 
(فــاکــولــته هــنرهــای زیــبا) شــعبات ســینماتــوگــرافــی، مــیناتــوری، تــاریــخ هــنر و خــطاطــی نــیز بــه شــکل 
جـدی بـه پـیش بـرده میشـد و در حـقیقت ایـن شـعبات هـنرهـای زیـبا در تـاریـخ  فـرهـنگ افـغانسـتان بـار 

اول شکل اکادمیک را بخود گرفته بود. 
در سـال اول تـأسـیس شـعبات مـوسـیقی و تـیاتـر و تـعلیم و تـربـیۀ هـنر، در صـنف اول شـعبۀ مـوسـیقی 
دو جـوان بـنامـهای خـالـدارمـان ، فـرزنـداسـتاد حـسین  ارمـان و احـمد نـاصـر سـرمسـت فـرزنـد  اسـتاد 
ســلیم ســرمســت  شــامــل گــردیــدنــد و پــدران شــان در آن وقــت دو ســکالــرشــیپ را پــیدا کــردنــد کــه بــایــد 
جهــت تــحصیالت عــالــی بــخارج بــرونــد، چــون آنــان مــحصالن جــدیــدالــشمول پــوهــنتون کــابــل در شــعبۀ 
مـــوســـیقی بـــودنـــد بـــناً بـــایـــد مـــوافـــقه آمـــریـــت هـــنرهـــای زیـــبا را مـــیگرفـــتند، لـــذا ایـــنجانـــب بـــه اوراق هـــردو 
تـوافـق و امـضاء نـمودم، سـپس کـارهـای  اداری  شـان را پـدران شـان بـه راهـنمایـی داکـتر فـرحـان کـه 

در پوهنتون جدیداً آشنایی حاصل کرده بود از طریق پوهنتون پیش بردند .  
بـعد از ایـنکه دو شـعبۀ نـقاشـی و هـیکل تـراشـی را ارتـقاء داده بـه صـورت آمـریـت مسـتقل یـا فـاکـولـتۀ 
هــنرهــای زیــبا تــشکیل دادم فــاکــولــته یــا آمــریــت عــمومــی را بــدیــنگونــه بــه دیــپارتــمنت هــا تــقسیم نــمودم، 
آمــر شــعبۀ نــقاشــی ســید فــاروق فــریــاد آمــر شــعبه هــیکل تــراشــی و تــاریــخ هــنر ســراج الــدیــن ســراج، 
آمــر شــعبۀ تــیاتــر زلــیخا جــان نــورانــی، آمــر شــعبۀ مــوســیقی داکــتر نــعیم فــرحــان، آمــر شــعبۀ تــعلیم و 
تــربــیه هــنر اســتاد غــالم مــحی الــدیــن شــبنم غــزنــوی و اســتاد عــبدالــکریــم رحــیمی عــالوه بــر آمــریــت در 



شــــعبات مــــیناتــــوری، خــــطاطــــی در بــــسیاری از فــــعالــــیت هــــای دیــــگر بــــا عــــبداملــــالــــک دوســــت زاده بــــا 
ایـنجانـب هـمکاری هـای بـیدریـغانـه مـینمودنـد، هـمۀ ایـن جـوانـان مـیدانسـتند کـه هـمه جـان فـشانـی هـا 

و کارهای من فقط بخاطر رضای خداوند و خدمت و ارتقای فاکولتۀ هنرهای زیبا بود و بس. 
در نـتیجه الزم بـگفنت مـیباشـد کـه دو کـورس نـقاشـی و هـکیل تـراشـی تـوسـط شـخص پـوهـانـد صـاحـب 
مــــیر حــــسین شــــاه رســــما ًدر ســــال (1975م) در چــــوکــــات فــــاکــــولــــتۀ ادبــــیات و عــــلوم بشــــری تــــأســــیس 
گــردیــد و ســه شــعبۀ مــوســیقی، تــیاتــر و تــعلیم و تــربــیه هــنر را ایــنجانــب عــنایــت اهلل شهــرانــی تــأســیس 
نـــــمودم، شـــــعبۀ ســـــینماتـــــوگـــــرافـــــی را در خـــــتم ایـــــن ســـــه دیـــــپارتـــــمنت اخـــــیرالـــــذکـــــر عـــــالوه نـــــمودم و نـــــیز 
دیـپارتـمنت هـای هـنرهـای زیـبا بـخاطـر تـعدد شـعبات مـختلف حـق یـک فـاکـولـته مسـتقل بـودن را داشـت 
بـــه فـــاکـــولـــته ارتـــقا دادم  کـــه طـــبعاً ایـــن خـــدمـــت مـــعنوی را در جـــمع خـــدمـــات خـــاص و مشـــروع خـــود 
مـیدانـم، و تـکرار مـینمایـم کـه چـهار دیـپارتـمنت مـوسـیقی، تـیاتـر، تـعلیم و تـربـیۀ هـنر و سـینماتـوگـرافـی 

را شخصاً من تأسیس نموده ام که هیچکس این کار را بجز از من نکرده است. 
در خـــاتـــمه الزم بـــه یـــادآوری اســـت کـــه جـــنت مـــکان داکـــتر نـــعیم فـــرحـــان از آغـــاز دوســـتی مـــا از ســـال 
(1978م) تـــا زمـــان وفـــات شـــان بـــدوســـتی خـــود بـــا مـــن قـــایـــم بـــودنـــد، امـــا در طـــول یـــک  مـــصاحـــبه بـــا  
خــانــم  لــیال تــیموری  در  بــاره  تــاســیس  هــنر هــای  زیــبا  گــفت:«  بمجــرد کــه در  پــوهــنتون کــابــل پــا 
گـــــذاشـــــم ٬ شـــــعبۀ تـــــیاتـــــر را افـــــتتاح و اســـــاس گـــــذاشـــــتم،»  وهـــــم  چـــــنان  در کـــــتاب  جـــــناب  مـــــحترم  
عـــبدالـــوهـــاب مـــددی  نـــیز  از  زبـــان  مـــرحـــوم  فـــرحـــان  دربـــاره  مـــوســـیس  شـــعبه  تـــیاتـــر  تـــذکـــر  رفـــته  
اسـت. مـن در تـعجب شـدم و نـاگـزیـر چـند سـطر در مـقابـل ادعـای شـان نـوشـتم، بـه  فـاکـولـتۀ هـنرهـای 
زیـبا و کـاپـی  جهـت نشـر  بـه جـریـدۀ «امـید» فـرسـتادم  و هـمچنان یـک  کـاپـی بـرای  مـرحـوم  فـرحـان 
نـیز ارسـال  کـردم. بـعد از ایـنکه نـوشـته و ردیـۀ مـرا گـرفـتند، بـرایـم تـیلفون کـردنـد و از مـن تـقاضـا نـمود 
کـــه  از مـــوضـــوع  صـــرف  نـــظر بـــدارم .  امـــا بـــخاطـــر  روشـــن  ســـاخـــنت  مـــوضـــوع  کـــه  جـــناب  داکـــتر  
فـرحـان  حـیات داشـنت ٬ بـه  نشـر آن  اقـدام  کـردم. تـا نسـل  آیـنده  و جـوانـان  کـه در  ایـن  رشـته بـه  

تحصیل  میپردازند٬ از  واقعیت  تاریخی  مطلع  باشند. 
ایـن نـوع وقـایـع در دنـیا بـسیار رخ داده اسـت، فـامـیل گـرامـی و ارجـمند داکـتر فـرحـان هـمانـطوریـکه 

بوقت حیاتش بر من عزیز بودند اکنون نیز به همان اندازه عزیز می باشند. بااحترام شهرانی


