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با تشکر از دوکتور خلیل احمد احراری از ارسال این اطالعیه. ناصراوریا 

 
کــــتاب درســــی مــــختصر در زمــــینٔه تــــشخیص و اهــــتمامــــات طــــبی یـــــــا 
Short Textbook of Medical Diagnosis and Management کــه 

یـــکی از تـــألـــیفات داکـــتر انـــعام دانـــش یـــک تـــن از داکـــتران پـــاکســـتانـــی بـــا ســـابـــقهٔ 
تـــــحصیلی در امـــــریـــــکا مـــــی بـــــاشـــــد، بـــــرای نخســـــتین بـــــار در ســـــال ۱۹۹۲ اولـــــین 
ویـــرایـــش آن بـــه زیـــور چـــاپ آراســـته و در خـــدمـــت داکـــتران و مـــحصلین در داخـــل 
کـــشور پـــاکســـتان قـــرار گـــرفـــت. دیـــری نـــگذشـــت کـــه بـــه عـــلت گـــویـــا بـــودن، مـــختصر 
بــودن و ســلیس بــودن شــیوهٔ تــألــیف و تحــریــر آن، کــتاب از مــرز هــای پــاکســتان پــا 
فــراتــر نــهاد و در بــیش از ۲۰ کــشور جــهان عــرضــه و مــورد اســتقبال قــرار گــرفــت. 
دریـــن کـــتاب مـــباحـــث مـــختلف امـــراض داخـــله شـــامـــل بـــخش هـــای قـــلبی، تـــنفسی، 
هـضمی، کـلیوی، انـدوکـرایـن، خـون، رومـاتـولـوژی و سـایـر بـخش هـای مـرتـبط چـون 
روش هـای نـسخه نـویـسی و فـارمـاکـولـوژی ادویـٔه بـسیار ضـروری داخـله، بـه شـکل 
گــویــا و مــختصر بــه بــحث گــرفــته شــده طــوری کــه تــحسین هــر خــوانــنده را بــر مــی 
انـگیزد. تـا رسـیدن کـتاب بـه چـاپ نـهم آن در سـال ۲۰۰۹، کـتاب تـوسـط هـیچ یـک 
از مــترجــمین داخــلی و خــارجــی تــرجــمه نشــده کــه عــلت آن مــوجــودیــت کــوریــکولــوم 
طـــبی کـــشور هـــا بـــه لـــسان انـــگلیسی بـــوده اســـت. ایـــن کـــتاب بـــرای اولـــین بـــار در 
افـغانسـتان بـه عـلت احـساس نـیاز زیـاد بـه آن تـوسـط داکـتر خـلیل احـمد احـراری 
از لـــسان انـــگلیسی بـــه لـــسان دری در ۸۶۰ صـــفحه تـــرجـــمه و خـــدمـــت هـــموطـــنان 
تــقدیــم شــد، کــه مــورد اســتقبال گســتردهٔ داکــتران و مــحصلین افــغان قــرار گــرفــت. 
بـه حـدی کـه در ظـرف کـمتر از یـک سـال بـه چـاپ مجـدد کـتاب ضـرورت افـتید. بـه 
تـعقیب چـاپ دوم تـرجـمٔه ویـرایـش نـهم و اسـتقبال چـشم گـیر مـنسوبـین طـبی، نـیاز 
بـه تـرجـمه ویـرایـش هـای بـعدی کـتاب احـساس شـد. چـاپ سـوم تـرجـمٔه دری کـتاب 
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نــیز بــه ســرعــت عــرضــه و دیــری نــگذشــت کــه مــترجــم در کــنار اپــدیــت نــمودن تــرجــمه 
کــتاب بــه ویــرایــش یــازدهــم، یــک ضــمیمه را کــه شــامــل مــوارد بــسیار ضــروری در 
طـبابـت روزمـره مـی شـود در آخـر آن الـحاق نـمود تـا از یـک طـرف بـا حـفظ امـانـت 
داری در اصــــل کــــتاب تــــغییرات نــــیایــــد و از جــــانــــب دیــــگر مــــوضــــوعــــات مــــورد نــــیاز 
طــبابــت روزمــره افــغانســتان را کــه در کــتاب مــتذکــره پــوشــش داده نشــده انــد، در 
کـــــتاب بـــــگنجانـــــد. فـــــعالً چـــــاپ چـــــهارم آن در بـــــازار افـــــغانســـــتان مـــــوجـــــود بـــــوده و 
عــنقریــب بــه عــلت اســتقبال فــراوان بــه چــاپ پنجــم تــرجــمٔه دری اقــدام خــواهــد شــد. 
بــه ایــن تــرتــیب بــا عــرضــٔه بــیش از چــهار هــزار نــسخه ازیــن کــتاب و اســتقبال روز 
افــزون، مــی تــوان آن را یــکی از پــرفــروش تــریــن کــتاب هــای طــبی در افــغانســتان 

نامید. 
 

دربارهٔ مترجم:

 داکـتر خـلیل احـمد احـراری در یـک خـانـوادهٔ 
عــــلم دوســــت در شهــــر هــــرات بــــدنــــیا آمــــد. در 
صــنف شــشم دوران مــکتب زمــانــی کــه هــنوز 
بـــــــــیش از ۱۲ تـــــــــا ۱۳ ســـــــــال ســـــــــن نـــــــــداشـــــــــت 
بـخاطـر اسـتعداد و لـیاقـتش بـه صـفت اسـتاد 
لـسان انـگلیسی در مـرکـز تـربـیوی کـهکشان 
کــــــه عــــــمده تــــــریــــــن مــــــرکــــــز آمــــــوزشــــــی لــــــسان 
انــــــگلیسی و کــــــامــــــپیوتــــــر در آن زمــــــان بــــــود و 
تـــــــوســـــــط مـــــــوســـــــسٔه هـــــــماهـــــــنگی کـــــــمک هـــــــای 
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انـسانـی یـا CHA در شهـر هـرات ایـجاد گـردیـده بـود بـرگـزیـده شـد و مـدت طـوالنـی 
را در مــرکــز مــتذکــره بــه تــدریــس لــسان انــگلیسی پــرداخــت. بــعداً در ســال ۱۳۸۳ 
هجـــری شـــمسی شـــامـــل فـــاکـــولـــتٔه طـــب هـــرات گـــردیـــد و در ســـال ۱۳۸۹ بـــا کســـب 
درجـٔه عـالـی فـارغ الـتحصیل شـد. بـعد از خـتم فـاکـولـتٔه طـب اقـدام بـه تـرجـمٔه کـتاب 
مـــتذکـــره نـــمود و بـــعداً دارالـــترجـــمٔه رســـمی آســـیا-افـــغان را پـــس از ســـپری نـــمودن 
مـــوفـــقانـــٔه امـــتحان اخـــذ جـــواز در وزارت اطـــالعـــات و فـــرهـــنگ جـــمهوری اســـالمـــی 
افــــغانســــتان تــــأســــیس نــــمود کــــه مــــورد اســــتقبال گســــتردهٔ شهــــرونــــدان هــــرات قــــرار 
گــرفــت. ســپس از طــریــق امــتحان بــا رقــابــت آزاد شــامــل پــروگــرام تــخصص داخــلهٔ 
عــمومــی شــفاخــانــٔه حــوزوی هــرات گــردیــد. در کــنار پیشــبرد پــروگــرام تــخصص بــه 
تـــدریـــس مـــباحـــث امـــراض داخـــله در یـــکی از پـــوهـــنتون هـــای هـــرات بـــنام پـــوهـــنتون 
غــــالــــب نــــیز پــــرداخــــته اســــت. در ســــال آخــــر پــــروگــــرام تــــخصص٬ تــــحقیقی را زیــــر 
عـــنوان "فـــریـــکونـــسی و پَـــتَرن هـــایـــپرتـــنشن در مـــریـــضان دچـــار عـــدم کـــفایـــه مـــزمـــن 
کــلیه" در شــفاخــانــٔه حــوزوی هــرات انــجام داد کــه از جــانــب وزارت صــحت عــامــه 
مــورد قــبول واقــع شــد و بــه تــعقیب آن بــه وی ســند تــخصص رشــتٔه داخــلٔه عــمومــی 
تـفویـض شـد. قـابـل ذکـر اسـت کـه مـوصـوف پـروگـرام تـخصص را بـه درجـٔه اول بـه 
اتــــمام رســــانــــده اســــت. او کــــه در حــــال حــــاضــــر مــــصروف پیشــــبرد پــــروگــــرام فــــوق 
تـــخصص قـــلبی در کـــشور هـــندوســـتان مـــی بـــاشـــد، کـــتاب دیـــگری را نـــیز تـــألـــیف 
نــموده کــه انــشا اهلل در بــهار آیــنده چــاپ و بــه دســترس جــامــعٔه طــبی افــغانســتان 
قـرار خـواهـد گـرفـت. داکـترخـلیل احـمد احـراری عـالقـه مـند ادامـٔه تـحصیل و کسـب 
مــهارت هــای عــلمی و عــملی بــه شــکل اســتندرد در یــکی از کــشور هــای انــکشاف 

یافتٔه جهان می باشد.


