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22/22/2122                     محمد عارف عباسی
       

 یمدمبتال می گردی  (A)چگونه ما به بیماری ویروس
     

ترجمۀ این اثر توسط جناب محترم غوث جانباز که در بخش های مختلف در پورتال وزین 
نه تنها بحیث یک کار بس مهم علمی در خور ستایش  ،به نشر رسید "افغان جرمن آنالین"

که در جست و جوی آگاهی به اسرار نهفته و  یاست بلکه  برای محققین و سائر هموطنان
ه و زائدالوصف ب یک مؤخذ فوق العاده عالی  می باشند،شدۀ پس پردۀ شوروی زمان گفته نا

 .رود شمار می
 

و  و روانی ماهرانه به نحو  موزون تکمیل گرفته نمودار تحکم  این ترجمه که با سالست 
حیث یک مترجم با مسؤولیت با ه ایشان ب . غاور بودن جانباز صاحب در هر دو زبان است

کمال امانت داری و صداقت این وظیفه را بدون تصرف و ازدیاد و جلوگیری از نفوذ 
 . به پایۀ تکمیل رسانیدندمؤفقانه احساسات شخصی درین کار مهم 

 

مالحظات خاص جانباز صاحب و شک و تردید شان در نظریات نویسندگان و اسناد ارائه 
همچنان جناب شان طی مصاحبۀ . است در پاورقی ها درج گردیده بصره ها شده بشکل ت

رؤیت ه درست نویسندگان برا پیرامون بعضی گزارشات نا تلویزیونی با بنده مالحظات خود
 .مؤاخذ مستند روشن ساختند

 

زبان مادری ه یک اثر ب کردن خلق ،بر موضوع و استعداد نوشتن با موهبت سلیقه، تحکم 
و استفاده از کلمات مترادف  ذات خود ه مشکل  نیست، اما ترجمه از زبان دیگری بقدر  آن

 .زیاد می خواهد  و این یک  کار دشوار استو لیاقت که اصالت اثر را صدمه نزند زحمت 
ٌ که مسؤولیت اخالقی  و وجیبۀ امانت داری در حفظ اصالت اثر ترجمه شده  مخصوصا
 .ب می نمایدآزادی و قلم فرسایی مترجم را صل

  

دو زبان  هره دانش کامل مترجم ب ،و قابل استفاده ترجمۀ دلچسپ، مفید از ایجابات مهم 
که ترجمۀ جانباز صاحب . و زبانی که به آن ترجمه می شود است، به زبان اثر ترجمه شده 

 .از این شایستگی برخوردار است
 

از معرفت قلمی که با  "آنالنافغان جرمن "من بحیث یک همکار پورتال معتبر و معزز 
برای شان  ،در نگریستهـق این کار مهم  و با ارزش شان را بدیدۀ  ،جانباز صاحب دارم

خواسته مؤفقیت های مزید شان را ایو سالمت  اولتر از همه صحت   و تبریک می گویم 
 .شان آرزوی من است

 

مقاالت در یک کتاب طالب کمک اگر در موقف قبلی می بودم از هموطنان برای تدوین این 
  .غوث جانباز من زنده باشی برادر . این ترجمه یک پدیدۀ ماندگار است .مالی می شدم 
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