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 سپاس گزاری ازنویسنده ومترجم توانای کشور

 «رحمت آریا» 

میخواهم  «دافغانستان سیاسی او تاریخی ژورنال »جلد دوم کتاب عظیم وضخیم بعد از خواندن متن 

از مترجم چیره دست افغان جناب رحمت آریا سپاسگزاری کنم که با وجود تکالیف صحی، ترجمه 

 راصفحه ئی( پروفیسردبلیو آدمک، افغانستان شناس بزرگ امریکائی  6000قطور)شش جلدی= کتاب

بدوش گرفته اند وتا کنون توانسته اند پنج جلد « اسی او تاریخی ژورنالدافغانستان سی »تحت عنوان

ی ااز این گنجینۀ مهم اطالعات در بارۀ افغانستان راکه حیثیت یک انسایکلوپیدیا را دارد با قلم توان

خود بزبان پشتو ترجمه واز طریق پورتال افغان جرمن آنالین  دراخیتار هموطنان قرار بدهند. من 

ین کتاب را که به والیت فراه بشمول نیمروز وهلمند اختصاص یافته است]ودر پورتال افغان جلد دوم ا

به نشر رسیده[ خوانده ام  89تا بخش  34جرمن آنالین، در آرشیف آقای رحمت آریا از بخش 

ومطالب آن را پسندیده ام و آن را برای کسانی که بدنبال آگاهی از اوضاع سیاسی واقتصادی وجامعه 

 سی ومناسبات زمینداری در کشور میگردند، یک منبع بسیارمعتبر وقابل اعتماد میدانم. شنا

)فراه ،نیمروز ،هلمند( شرح  حوزۀ جنوب غرب کشور ۀدر باردوم اگراطالعاتی را که دراین جلد 

داده شده است، نمونه یی برای پنج جلد دیگر بشمار آورم،میتوانم بگویم که در آن اوضاع جغرافیائی 

وتاریخی واقتصادی وسیاسی وجامعه شناسی والیات فراه ونیمروز وهلمند رابا اقوام وطوایف 

وسکونتگاه ها و دهات و خانواده های دهقان ومالدار واراضی زیر کشت وبدون کشت و ساحات 

علفچر و رودها وکاریزها ودیگرمنابع آبیاری وسیستم تولید وتوزیع با تمام خصوصیات آن ازهر 

هر ولسوالی ، هرده وهرروستا ، اززمین های تحت کشت وزمینهای بدون کشت،از پیداروار والیات ،

وتولیدات هرناحیه وهردهکده وملکیتهای هر خان وملک وارباب را با شیوه های سنتی تولید وتوزیع 

محصوالت کشاورزی میان ارباب ودهقان با دقت شرح کرده است و احصائیه های دقیقی با استفاده از 

ابع دولتی وراپورها وگزارش های  سیاحان بشمول راپورهای جواسیس استخباراتی انگلیس که من

درطول قرن نزدهم ونیمه اول قرن بیستم جمع آوری شده  و در ژورنال ها ومجالت مهم نظامی 

 واستخباراتی انگلیس انعکاس یافته بودند،ارایه کرده است.

:» فراه ونیمروز وهلمند اختصاص یافته است میگوید  مترجم عزیزوگرامی در آغاز جلد دوم که به 

که دراصل بمنظور اهداف رسمی مخفی چاپ شده بود ، اکنون با اضافات افغانستان ژورنال 

وتصحیحات جدید به اجازۀ رئیس نظارت دفتر ملکۀ انگلستان بچاپ رسیده است. چاپ جدید اطالعات 

تکمیل شده بود با خود دارد. دراین چاپ اصالحات ۱۹۱۴ مخفی سابقه در بارۀ افغانستان را که در
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ونقشه ها واضافات تازه ومطالب قابل توجه دیگر وراپورها و پیشرفت های را درخود دارد که تا سال 

 «جمع آوری شده اند.۱۹۷۰

کشور ما برای هیچ یک از محققان وتاریخ نگاران افغان  ۀمند دربارتهیه کردن این همه مطالب ارزش 

وده است، واما این دانشمند امریکائی درطول حیات خود با تالش های پیگیر وهمکاریهای میسر نب

مالی ومعنوی موسسات علمی کشورهای امریکا وانگلیس واتریش توانسته است چنین اثر بسیارمهم 

 19تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی وجالب تراز همه مناسبات زمینداری  درافغانستان قرن 

را تکمیل وبجامعه ما تقدیم  کند. جای دارد تا از این دانشمند فقید اظهار امتنان وسپاسگزاری وبیستم 

 کنیم.

، ومترجم درمقدمه خود آنرا لفبای انگلیسی تنظیم شدهروی امن مندرجات جلد دوم کتاب را که از 

ردیف الفبائی  ار مهم را ازیتوضیح داده است، اول مطالب هروالیت را جدا کردم وسپس مطالب بس

بیرون کشیدم ودر زیرنام هروالیت قرار دادم تا خواننده موضوع مورد عالقۀ خود را زود تر دستیاب 

مولف اشتباه شنیده و ضبط کند. مطالب کم اهمیت تر را در تعلیقات کتاب گذاشتم . برخی نامها را که 

، استابق ضبط مولف ترجمه نموده ومترجم مجبور به پیروی از اصل امانت داری  آنها را مط کرده 

اصالح کردم وبه مترجم نیز لیست نامهای صحیح را فرستادم که مورد قبول شان قرارگرفت. هرگاه 

هموطنان دیگری ازهرات وبدخشان وغور وغزنه وپکتیا وکابل وغیره والیت پیدا شوند که بخش های 

ت نامهای اماکن واشخاص اشتباهی رخ متعلق به زادگاه خود را درین کتاب مطالعه کنند واگر درثب

داده باشد،شکل درست وملفوظ امروزه را با مترجم شریک سازند، کاری نیک وبا اهمیتی انجام داده 

 خواهند بود.

دراین ژورنال،  در بارۀ والیت هلمند وولسوالی ها واقوام ساکن در آن و مناطق زراعتی ومنابع 

ونقاط تاریخی وستراتیژیک آن مطالب مهم وقابل دانستن ابیاری  وتولیدات زراعتی وصنایع دستی 

گرشک )شرح  -لوی پشت رود    -اقوام عمده پشت رود   -پشت رود -:]والیت هلمندذیل امده است

قلعه   -کجکی -هلمند]رود [  -هزارجفت  -سرخُدز  -گرمسیر  -نوزاد   -زمینداور -قلعه گرشک(

مله  -پاللک -لندی محمدامین  -یجی ړلندی ب -سفلی(خواجه علی )علیا و -دیشو  -صفار  -بست 

قلعه مادرپادشاه،  وغیره محالت وقلعه های کم اهمیت تر که  -بنادر -رودبار -اشکینک -خان

 صفحه کتاب را احتوا کرده است.[150گنجانده شده اند. این مطالب  درتعلیقات

تم تا هموطنان هلمندی ما بزبان چون این مطالب بزبان پشتوترجمه شده است، آنرا همچنان گذاش 

 خودشان آنرا بخوانند و از آن استفاده کنند.با این تکمله کتاب جغرایای تاریخی هلمند غنی ترگردید و

درجای متن سابق کتاب بگذارم ولی هرباری که متن جدید را اپالد میکردم، همان  آنرادوباره خواستم

را از آرشیف کتابهایم حذف کردم تا مگرمتن جدید  بناچارمتن سابقه متن کهنه در صفحه ظاهرمیشد،

 ظاهر شود.  ختم
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