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  يونس نگاه
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 يونس نگاه

 اگلبدين صاب، يہ ممکن نہيں لگت
 ايراد کرده است، مرور ،آی به کابل اس يس آیئ سنبله، يک روز پيش از آمدن ر١٢تاريخ   حکمتيار را که بهۀمتن خطب

زدگی نديده   منظر اردودر گذشته به سخنان او از. مثل سفير پاکستان او نيز سرشار از شادی و شکرگزاری است. کردم

ش  اردو در قلبۀرسد شوق يک خطب نظر می به. ش خواسته يا ناخواسته پر از عشق به پاکستان استبودم، ولی اين متن

اما چون در کابل . برد که به زبان شيرين اردو سخنرانی کند داشت بسيار لذت می تپيده است و اگر مخاطب می می

کابل از " مصطلحات ملی"جای   اردو رنگ کرده و بهۀ نيست، پشتو را با لحن و لھجسخنرانی به زبان اردو ميسر

اش را پر از کلمات  رود، گلبدين اين خطبه خالف آنچه انتظار می. پاکستان بارھا استفاده کرده است" مصطلحات ملی"

 .ھا داريم نھای رايج و زيبای پشتو برای آ فارسی کرده است که در زبان اردو رايج است و بديل

جای تدبير، طرح يا چال که در ه ب. ھا جھازونه گفته است جای طياره، جھاز و عوض طياره ًمثال گلبدين چند جای به

ش در ًاحتماال برای گروھی از مخاطبانکار برده است که  فارسی و پشتو رايج است، چندين بار اصطالح منصوبه را به

 .کابل چندان آشنا نيست

آور که  جای حيرانوونکی و حيرته ب. شرمه ډک، از شرمناک که فارسی اردو شده است استفاده کرده هجای ننگين و له ب

 .در پشتو و دری رايج است، از حيرتناک که معادل اردويش است، استفاده کرده

" واکمنخپل معتمد او اھل "اين عبارت . استفاده کرده" معتمد"ھا از  جای دباور وړ يا قابل اعتماد مثل اردو زبانه ب

معتمد اور اھل : "خط عبارت بسيار عام اردوست که سياست مداران آن کشور ھميشه بر زبان دارند به   خطۀترجم

 .و امثال آن" سياستکار

اما چنين فرصتی مستقبل قريب ميں ممکن . ای به زبان اردو خواھد خواند اگر فرصت ميسر شود، گلبدين در کابل خطبه

 ۔نہيں لگتا
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مراجعه ) په پنجشير كي مقاومت ممكن نه دئ: حکمتيار(ِشھادت به عنوان   گلبدين در سايت ديلیۀبرای مرور خطب: نوت

 .کنيد

 

  


