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حامد نوید

هنر افغانستان درعرص ٔه تاریخ
نوشتۀ جناب دانشمند افغان "حامد نوید"
که با سپاس از صفحۀ فیس بوک شان به ما رسیده است
دوستان عزیز،
پرمهر شما نپرداختم .درین
با ابراز معذرت ازاینکه در چند هفتهٔ اخیر درین صفحه چیزی ننوشتم وبه جواب پیامهای ُ
رابطه باید به عرض برسانم که دلیل آن رونمایی کتابم "هنر افغانستان درعرصهٔ تاریخ" بود که جلد اول آن به کمک
هموطنان نهایت عزیز و فرهنگ دوست در کالیفرنیای شمالی و جنوبی برگزار شد .باید با قدردانی اظهار کنم که
خانم ثریا سدید در تدوین ،چاپ ونشر این کتاب زحمت فراوان کشیده اند که بجاست نتنها اینجانب ،بلکه تمام دوستداران
هنر و فرهنگ افغانستان این پشتیبانی ارزشمند وبی شائبه شانرا به دیدهٔ قدر بنگرند.
بر ای من جای مسرت است که این نوشته تا حال مورد توجه هموطنان قرار گرفته است .در حالیکه غرق در ادای
مهربانی های هموطنان عزیز و فرهنگ دوست خویش میباشم ،بدینوسیله از آقای وهاب سعید ،محترمه حفیظه جان
سحربنیانگزاربرنامهٔ تلویزیون جهانی سالم افغانستان ،دوست نهایت گرامی خالد جان قادری و برادرزاده های عزیزم
جاوید جان و ناهید جان نوید ،و پسرم حمزه نوید که این گردهمائی فرهنگی را در کالیفورنیای جنوبی میسر ساختند،
ابراز سپاس فراوان دارم .درین گردهمائی حضور گرم جناب استاد حیدرزاد ،خانم فریده انوری ،خانم بهار سعید،
داکتر استانیزی  ،آقای رحمت هللا امید  ،آقای حبیب مایار ،آقای هارون سرخابی ،آقای نور وجوهات رئیس تلویزیون
زرین ،محترم تیمورشاه حسن و دوست هنرمند احمدشاه حسن ،آقای جبارخیل رئیس تلویزیون بهارو محترمه ماریا
فانی ازتلویزیون بهار ،سبب خرسندی فراوان من بود.
در کالیفورنیا ی شمالی از محبت بیدریغ رئیس و اعضای انجمن فرهنگی سالمندان افغان ،جناب داکتر عبدهللا کاظم،
جناب محمد نعیم مجددی ،دوست گرامی آقای وفا ،گردانندهٔ پروگرام ،آقای غالم محمد فدا ،جناب جلیل غنی هروی،
وشاعر گرانمایه اقبال رهبر توخی ،بانو ناجیه کریم قیومی و تمام اعضای محترم این کانون فرهنگی که مقدم فرد فرد
شان در نزدم گرامیست ،ابراز سپاس فراوان دارم .همچنان از پشتیبانی ومحبت دوستان عزیز و فرهیخته  ،خانم
مهریه البرت  ،جناب احمدشاه علم و داکتر فرید یونس ،هنرمند به دل نزدیک آقای خلیل راغب ،خانم تمنا انصاری و
شفیع جان سکندری ،گردانندگان موفق برنام ٔه هنری فانوس  ،دوستان هنرمند خالد جان ناالن وامین جان نبی زاده
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فارغان ممتاز کانون هنرهای زیبای پوهنتون کابل ،آقای ترین بیان وهمسر عزیز شان ،محترم جناب محمد مهدوی و
همسر گرامی شان و محترمه ناهید آذر سید ،که هرکدام در حق من مهربانی های فراوان نموده اند ،نهایت سپاس
گزارم.
من مدیون لطف ،محبت ومهربانی هموطنان بزرگوار ،آگاه و قدرمند خود هستم واز تمام دوستان و بزرگوارانیکه با
پشتیبانی بی شائبه و بیدریغ خود برارزش معنوی این کتاب افزودنده اند از صمیم قلب تشکر میکنم .مبرهن است که
اینهمه لطف و توجه برایم آن نیرو وتوان را می بخشد تا نگارش جلد دوم این کتاب را به یاری خداوند تا آگست سال
آینده تمام نموده و دردسترس عالقمندان تاریخ هنر و فرهنگ افغانستان قرار دهم .شرح ثقافت وهنر افغانستان بنا
براسناد معتبر و دست اول تاریخی از آنجای در خور اهمیت میباشد که میهن ما در طی قرون متمادی ازعهد باستان
تا عصر حاضر  ،مهد مدنیت های غنامند انسانی بوده است .
درضمن از تمام دوستانیکه این کتاب را ازطریق وبسایت  websiteفرمایش داده و تاحال نظر به مشکل تخنیکی
آنرا دریافت نکرده اند ،خواهشمندم تا آدرس پوستی خودرا به ایمیل ذیل بفرستند تا کتاب به زودترین فرصت برای
شان ارسال شود .با ابراز حرمت .حامد نوید
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