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 2022/ 10/4کاندید اکادمیسین سیستانی                                                                

 ، بمعنی حق شناسی استقدرشناسی از رحمت آریا

 «شناس ودگر با سپاس به گیتی دوکس را سپاس          یکی حق»

وما در پورتال افغان فارسی است جناب رحمت آریا،نویسنده ومترجم توانا در زبانهای پشتو، دری 

مقاالت زیادی از قلم وغیره ،سایت بینوا،افغان،جرمن آنالین وسایر سایتهای انترنتی ازجمله لروبر

افغانستان چنان قوی وپر ارج است که ایشان خوانده ایم .عشق آتشین آریا صاحب به تاریخ وفرهنگ 

 جوره ندارد. درمیان افغانها میتوانم بگویم

در بارۀ تاریخ قدیم در مهاجرت اشنا شدم وباری ایشان  که من با بود 21قرن سالهای دراوایل 

که بنام   19، باستان شناس انگلیسی قرن ویلسن . اچاز  اچ افغانستان نکاتی به عرض رساندم و

ایشان از  .از روی مسکوکات مکشوفه درافغانستان نوشته است،یاد کردم تاریخی«وانتیکآریانای ا»

آنرا پیدا کرده بزودی  دند وکردن آن گردی شدند که بالوقفه در جستوجوی پیدا بس به این کتاب عالقمند

 ده نوشته ش (19قرن )متن کتاب با انگلیسی کهنه بزودی متوجه شدند که  به ترجمه آن شروع کردند.

همه سنگینی ادبیات کهنه  آن ترجمه با وترجمه اش کار آسانی نیست، اما جناب آریا صاحب کتاب را

وحتی یک نسخه آنرا دراختیار هموطنان خود قراردادند  کردند واز طریق پورتال افغان جرمن آنالین

 برای من نیز تحفه فرستادند.

ورتال افغان جرمن آنالین بیشتر همکاری نمایند، تشویق وترغیب من نیت کرد تا با پدراثر  آقای آریا 

پورتال اختالف نظروجود نشرات انی که در کارگرد اما وقتی متوجه شدوبه این کار ادامه داد، 

گری میخواهد ید ودکرده نشرشو با همان شکلی که نویسنده ارسالرا مقاالت میخواهد یکی یعنی دارد،

ایشان بدون آنکه از کسی گالیه وشکایتی بکند، دست از ند، به نشر برسپس از اصالح وسانسور

گرفتند وخود را مشغول ترجمه کتابهای دیگری  همکاری یعنی ارسال مقاالت خود به این پورتال

میرسید. سایت های  لر وبر افغان و بینوا بیشترین ترجمه های آقای درسایتهای دیگر به نشرنمودند که 

 آریا را به نشر سپرده اند.

سنجرانی بلوچ مقاله ای نوشتم واز بند کمالخان در آن خوانین که من دربارۀ  2019درسال صه خال

ذکری بعمل آورده بودم ، جناب داکتر صاحب کاظم،با استناد به جلد دوم کتاب لودویک ادمک مقاله 

سپردند ودرافغان جرمن آنالین به نشر  ندمهمی در بارۀ سوابق نام بندکمال خان وبندرکمال خان نوشت

داکتر صاحب کاظم کاپی تقاضای که برای من خیلی دلچسپ بود. چندی بعدجناب داکتر زمانی به اثر 

خانهای سنجرانی را در باره  ده دوازده صفحه  ازجلد دوم ژورنال تاریخی افغانستان)تالیف ادمک(

ک خواستم وایشان برایم فرستادند و من آن صفحات را به محترم آریا فرستادم واز ایشان  کم نیمروز
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با لطف همیشگی آن صفحات را ترجمه کرده برایم فرستادند ومن هم آن ترجمه را بنام ایشان ضمن 

 .حق دارند من رحمت آریا برازاین لحاظ یک مقاله بدسترس عالقمندان تاریخ مردم سیستان گذاشتم.

به نظرم آریا صاحب بعد از ترجمه همان صفحات در بارۀ خوانین سنجرانی نیمروز عالقمند شدند تا 

مرحوم ادمک )درباره فراه وجنبوب غرب افغانستان( رابه زبان پشتو ترجمه کنند تا جلد دوم  کتاب 

هم خدمتی به زبان پشتو کرده باشند وهم به تاریخ کشور. واینک امروز ایشان موفق شده اند تا از آن 

کتاب حجیم شش جلدی، سه جلد آنرا ترجمه کنند وبه نشر برساند که مورد پسند تاریخ دوستان واقع 

ده است. درحالی که رشته تحصیل آریا صاحب تاریخ نیست ولی اواین کار را به عنوان یک افغان ش

وعالقمند  تاریخ کشور برای هموطنان خود باوجود مشکالت صحی وصرف آخرین انرژی زندگی 

خود به سرمیرسانند. کاش از میان شاگردان تاریخ  کسی پیدا میشد که انگلیسی میدانست و با ترجمه 

د پنجم وششم آن کتاب بزرگ اندکی بار از شانه های رحمت آریا کم میکرد، وخود را در افتخار جل

 خدمت به تاریخ وزبان  پشتو شریک میساخت.

دانشمند گرامی داکتر صاحب »ایشان بودکه:دراثر تقاضا استاد کاظم بحق یادآور شده اندکه 

آدرس ایمیلم فرستادند و از ایشان خواهش  عبدالرحمن زمانی لطف کردند و یک کاپی دیجتال آنرا به

کردم تا آنرا به ایمیل سیستانی صاحب نیز ارسال دارند. استاد سیستانی برای ترجمه قسمت مربوط به 

خانواده های مهم ساحات نیمروز مندرج جلد دوم را ازجناب رحمت آریا طلب کمک کردند و آریا 

خدا  . ا به تقاضای سیستانی صاحب ترجمه کردندصاحب از لطف خود دریغ نفرمودند و آن صفحات ر

را شکر که با اینکاراهمیت ترجمه کامل این شش جلد توجه جناب آریا صاحب به خود معطوف ساخت 

و ایشان با عزم متین این کار پرزحمت را رویدست گرفتند و تاحال سه جلد آنرا ترجمه و به نشر 

ه از عهده هرکس بدر شود. توقع میرفت که یکی دو سپرده اند. باید گفت که اینکار ساده نیست ک

 «دانشمند دیگر در ترجمه آن اشتراک مساعی میکردند، بخصوص شاگردان تاریخ.

زرگ برای جناب از خدای ب »دراخیر با این دعای خیر داکترصاحب کاظم همنوائی میکنم که میگوید:

ختم این رسالت مهم آرزو میکنم تا با مت کامل با موفقیت های مزید در اتمام الرحمت آریا صحت و س

ه یادگار بگذارند و نسل های بعدی از آن استفاده نمایند و د ر این ارتباط این کار نام جاودان از خود ب

قدردانی از زحمات داکترکاظم،«).از خدمات برجسته پروفیسور آدامک فقید نیز به نظر قدردانی یاد میدارم

 پایان ین،(،افغان جرمن آنالجناب رحمت آریا
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