
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 شدمسؤوليت نوشته بدوش نويسنده ميبا
  

 

  

  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي: يادونه

    

  ٢٠١٥/ ٢١/١٠  داکترسيد خليل � ھاشميان 

 

 توضيحی در سه موضوع
  

   رداتھامات– م حظات آقای حليم حکيمی - ترجمۀ اسناد سفارت امريکا  

  

 اين چند مطلب را بقسم توضيح –چشم ھای ضعيف من درچوکات ضييق کلکلين نظريابی  درست کار نميدھند 
  :رمن آن ين تقديم ميکنم  ج–به خوانندګان پورتال وزين افغان 

  

  :ترجمۀ اسناد سفارت امريکا 

مقالۀ اخيرجناب آقای فواد ارس  وھم پيام شان که ترجمۀ دری  با متن انگليسی مقايسه شود، راخواندم و ) ١ 
 نظرمن بحيث يک تن ازھمکاران  اين پور تال –ھم توضيحات جناب آقای محمدداودملکيار را مرورکردم 

  :ازينقراراست 

اسناد انگليسی  ازمقامات رسمی دولت ھای امريکا وانگليس پيرامون واقعات و رويدادھای نيم قرن ) الف
 من ميدانم که اين عنعنه راانگليسھا شروع کردند –اخير در افغانستان ھرقدر وازھرکجا بدست بيايد، بايد نشرشوند 

 ومن قب  درھمين پورتال – از پنجاه سال نشرميکنند اسناد سياسی را بعد% ٩٥ يعنی –وامريکائيھا ھم تقليد ميکنند 
  . ھمين خدمت را انجام دھند-پيشنھاد کرده بودم که افغانھای مقيم لندن نيز، مانند آقای ارس 

  .در صورت امکان نشرمتن سند به انگليسی  يا ذکر مآخذ آن ضروری است) ب

 امنا مترجم –عداد زياد افغانھا انگليسی نميدانند ترجمۀ اسنا د بيکی از زبانھای ملی ضروری است، زيرا ت) ج
 ترجمه شعبه ای از علم معانی است و متن ترجمه نظر به جھانبينی ھر شخص فرق –را ذکرکند " ترجمۀ آزاد"بايد 

 اگر دريک ترجمه تفاوت بنظربرسد، ترجمان –ميکند، ھمينکه معنی را دربرداشته باشد، انتخاب کلمات آزاد است 
  .ا گزارش داده ميتواندديگر آنر

 باساس جھانبينی –متن ترجمۀ جناب آقای ارس   را که در زير ھرپاراگراف انگلييی نشرشده، خواندم ) ٢
خودم و دسترس محدودی که درين ساحه دارم،  درين ترجمه  درمجموع ھيچ نقصی نيافتم، حتی به ارتباط يک مقولۀ 

ما اص  خود را " و آقای ارس  آنرا ماھرانه "" يکی اشپ ق ميزنيمما در تار"" انگليسی که سفير نيومن نوشته 
  . ترجمه کرده،  قابل تحسين است" بازی ميدھيم

جناب آقای محمد داودملکيار نيز دسترس کافی بزبان انگليسی داشته، انتقاد شان باgی پاراگراف اخير ) ٣
ده بود، و بھترميبود اگر باردوم نيز بطور مستقل متن دومی است که قب  بطور عليحده و مستقل ترجمه و نشر ش

  :اين پاراگراف را آقای ملکيار اينطور ترجمه کرده اند. نشر ميشد

در بارۀ موضوع ھوتکی، به تعقيب بيانيۀ قانع کنندۀ ) غوغا، ھنگامه، دادوبيداد(سفارت راپور ميدھد که "" 
يک افواه وآوازۀ بی بنياد، اع م گرديده، درحال فروکش کردن ميوندوال در پارلمان که طی آن بيانيه، اتھامات وارده 

  .""است

  :من آن پاراگراف را اينطور ترجمه ميکنم

 می خود ازکابل راپور داد که غوغای ناشی از شايعات ھوتکی، ٩ مورخ ٤٥٤٨سفارت درتلگرام نمبر "" 
  ."" استبعد از يک بيانيۀ موثر ميوندوال درپارلمان ، درحال تخفيف قرارگرفته

  .مختلف) لفظی(اين دو متن يک معنی دارد، با افاده ھای
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در يک جريدۀ محلی و گمنام در امريکا ، بجامعۀ محصلين افغان درامريکا تعلق داشت ) ھوتکی(شايعات ) ٤
اما به اساس اط عات شخص خودم، مبتنی بر اخبار سرچوک، دو دشمن .  نفر نميرسيد٢٠که در آنوقت تعداد آن  به 

 مرحومين سردار ولی و –آنرا مغرضانه دامن زدند ) مرحومين رشتيا و فرھنگ(ياسی ميوند وال درکابل س
محمدداودخان ھرکدام باساس م حظات جداگانه، مرحوم ميوند وال راخوش نداشتند، و ھر دوازين شايعات استقبال 

 درتاريخ افغانستان است که ھرکس افشاگريھای مرحوم ميوند وال در پارک زرنگار يک رويداد بکر. ميکردند 
  .ساخته و دير يا زود از بين رفتنی ميباشد" فدای حقيقت"ميفھميد ميوندوال خود را درنزد تاريخ 

  

  :م حظات آقای حليم حکيمی 

 در فلوريدا بمنزل شان رفته ام ونان – سال به اينطرف ميشناسم ٢٠جناب آقای حليم حکيمی را حد اقل از 
 آقای حليمی درمدت تقريبا ده سال پيھم - وايشان از مشترگين قديم مجلۀ آئينه افغانستان بوده اندونمک خورده ام 

مراقبت ميشود ودر بارۀ اين مشکل شان نه تنھا ) ای.آی.سی(شکايت داشتند که ھمه مراودات ومراس ت شان توسط 
  اميد است – از قول ايشان درمجلۀ آئينه نيز نشر کرده بودم چندبارتلفونی صحبت کرده بوديم، بلکه ھمين مشکل را

  .اکنون رفع شده باشد) ) Illusionآن تشويش روانی 

چندبار اظھار ) تول افغانستان(درباب اعتقادات شان مربوط بزبان، ازچھار سال به اينطرف در ويبسايت 
 آقای حکيمی ھکذا –ن آنھا بايد متوقف شود نظرفرمودند که دری وفارسی يک زبان است وسعی برای مجزا قرارداد

 من -فارسی ميباشند وبا شيوۀ کار ايرانيھا درين باره موافقت دارند /طرفدار برون ساختن کلمات عربی از زبان دری
 چونکه ايشان به - چند بار به دری وانگليسی  نظر ومعلومات خود را درين باره بحضور شان تقديم کرده ام

 و معلوماتيکه قب  درين موارد –ًا ھی  وھم تحريری خدمت شان بعرض رسانده ام، قناعت ندارند معلوماتيکه من شف
درمجلۀ  آئينه افغانستان نشر شده وجناب آقای غزنوی به آن اشاره فرموده اند، نيز بدسترس شان قرارداشته،  ولی 

  . دانستم بنابرآن دوام اين بحيث را با ايشان بيسود- به آنھا نيز قناعت ندارند

 Before the –پيش از وقت (که کار اين پروژه شروع شده نيز قضاوت شان ) فرھنگ زبان دری(دربارۀ 

Fact (   قاموس نويسی کارمشکل، دقيق و زمان طلب است - " آب را ناديده موزه ازپا کشيده اند"است ، يعنی – 
شد، تکميل کردم و فردا آنرا از طريق آقای قيس  کلمه ميبا٥٦٠را که درحدود /aa/ =    /آ / من فقط ديروز رديف 

کبير بدسترس شما ھموطنان محترم قرارميدھم تا اين جدول را بطور دقيق مطالعه کنيد، نواقص و کمبود ھای آنرا 
 خداکند جناب حکيمی – اين اول کار است، بايد نواقص داشته باشد –يادداشت کرده برای اط ع ھمگان نشرکنيد 

يکی اينکه دری و فارسی دو لھجه و دو : مطالعۀ اين اولين رديف، عقيدۀ خود را دردومورد تغييربدھندصاحب بعد از 
  .  ديگر اينکه اين کاريکه آغاز شده برای افغانھا مفيد وکارآمد ميباشد–شيوۀ بيان يکزبان است 

مرحوم پوھاند نگھت را تاليف ) انگليسی-قاموس دری( دوجلد -دوام اينکار توسط يکنفر امکان پذير نميباشد
 من آن دوقاموس را درکشور -که محترم جان محمد خان ليسانسۀ ادبيات پوھنتون کابل  به اين پروژه اھدا کرده بودند

ھاليند  به اعضای محترم اين پروژه تسليم دادم که اکنون يک جلد نزد محترم استاد صالحه وھاب و يک جلد نزد 
را ) يک حرف(ف از تکثير اين قاموس اين بود تا سه چھارنفر، ھرکدام يک رديف  ھد–محرتم استاد فارانی ميباشد 

 درحال حاضر ما به يکعده افغانھای – اعضای کوميته انسجام درين باره بزودی تصميم خواھند گرفت –تکميل کند 
 بدسترس شان در اروپا و امريکا ضرورت داريم که در آنصورت اصل قاموس يا کاپی آن"  داوطلب"فداکار بحيث 

  . قرارداده خواھد شد

  

  :رد اتھامات 

 من مصروف تکميل –اتھامات زياد توام با اراجيف، دشنام و ناسزا در يک ويبسايت بمن حواله شده است 
با .  به ھمه اتھامات  با اغتنام فرصت جواب داده ميشود–يک رديف بودم وفرصت برای کارھای ديگر ميسرنبود 

  ل هللا ھاشميانسيدخلي  –عرض احترام 

 


