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 12/06/2019         احسان هللا مایار

 داران تأریخهواخواهان و هوا

نشست و از رویداد های جهانی بهره ای  نمیتوان دست زیر زنخ در محیط بیگانه و بیگانگان و زندگی در عالم  

سال باینطرف با یک چهار پنج از  حیاتدید سادۀ  با درک این طرزنبرد. 

کوچک مردم عام محل هفتۀ سه بار در یک تیم دو سه ساعت خود  حلقۀ

باالی چهار کنج در خالل آن گاه گاهی را مشغول سپورت گردانیده و 

سیر  یچند روز باقجهان صحبت می نمائیم. برای بنده که فکر و ذکرم، 

در بارۀ ظلماتیکه باالی طبیعی زندگی، افغانستان و مردم ما بوده گاهگاهی 

حشور و در عین زمان مظلوم افغان و وطن فقیر ما روا داشته مردم سل

میشود صحبت می نمایم. یکی از آنها که در جوانی چند سالی در جنگ 

ویتنام سپری نموده، با وجودیکه باالیش سخت تمام می شود از وحشت 

بنحوی از دید یک امریکائی ساس مرا حهای جنگ صحبت می کند و ا

می شوراند. وی که ایدوارد نام دارد دیروز با خریطۀ در دست نزدم آمد و تحفۀ برایم  درک می کند و با من َسر

 داد که با دیدن عنوان آن با خوشی آنرا پذیرفتم.

تحفۀ وی اثریست از یک مؤرخ انگلیس  که چند سال در افغانستان زندگی نموده و اثر غنی ای از رویداد های 

 صفحه ای پخش نموده است. 780قرن را در بر می گیرد در کتابی تأریخی افغانستان را که بیش از هشت 

م در لندن نشر شده اطالع  2018اسم نویسنده جاناتان لی نزدم بیگانه نیست، لیک از این اثر وی که در سال 

 نداشتم.

تا امروز" را مرور  1260یک تأریخ از سال  –اثر  جاناتان لی را زیر عنوان : "افغانستان  در بازگشت به منزل

نمودم و در هر قسمت آن مختصر مکث نمودم و با خود می اندیشیدم که با این اثر چی باید کرد و از آن چی 

 آموخت؟

 اثر 674فتم که در مجموع از ودم وبا تعجب و تحسین گویا دریادر قدم اول مروری به لست مأخذ این اثر نم

 معروف استفاده شده و بنیاد این اثر باالی ارزش های واقعی پایدار شده است.

چنین اثری در لسان اگر  ارزیابی می نمایم و باور دارم برجستهاز دید این هیچمدان اثر آقای لی را یک تأریخ 

  خواهد بود.خدمت نیکی  گذاشته شود افغانی اهل تحقیقدری و پشتو ترجمه شده و به دسترس 

بر آورده شدن  و مکمل این کتاب را متاعی دانسته و روی  ترجمۀ اثراین  مییلع با درک و یقین داشتن به نفع

می خواهم به نویسندگان و عالقمندان خدمتگار به ملت افغان و خواهان توسعۀ تنویر  ده کردن آن عمل پیادر 
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 2از 2

نفر، حاضر شوند که در ترجمۀ  6 – 5ۀ افغانی پیشنهاد می نمایم تا یک تعداد محدود، ارزش های شناخت جامع

 خدمتی نمایند.این اثر اقدام نموده و 

در قدم اول ایجاب می کند تا یکی از شخصیتهای افغان که در لسان انگلیسی بدون َکم و کاست تسلط داشته باشد 

 مایدترجمه ها ترتیب ن آوری و جمعبندی جمعکوچکی از  زم این اثر را بعهده بگیرد و مرکاهتماحاضر شود تا 

 د. نها را در یک مرکز برسانتا متباقی محترمان ترجمه های خود 

با  از اجرای آن شانه خالی نخواهم کرد و رده شودسپ به بنده در اکمال این اثر نا گفته نماند هر وظیفه ای که

 خوشی اجراء خواهم نمود. 

  . اری و اجرای این خدمت بزرگبه انتظار همک

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 


