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 براق تبصره یک عواقب و نوری احمد ولی آقای
 

 است، یمخدمت همه تقد سالم

 یک یبا  شدن تقر یفرزندش بود، در زمان عصر حاضر، پس از سپر یعبدالرحمن خان را که برا یرام یحقرار است که نصا یناز ا قضیه
 لیو ینمود. نا گفته نماند که آقا یهافغانستان توص یبه دولت مداران فعلبا آب و تاب  یاحمد نور یول یآقا یت،بشر یخقرن در تار یمو ن

 .نوشته بود ینالملت والد یاعض یز،عبدالرحمن خان را ن یراش لقب ام یو یهدر عنوان مقاله توص یاحمد نور
پشتو  ی،در زبان در یاعدهد، کلمه ض یم یمعن یئروشنا  یتو و عربپش ی،در زبان در یاءکه کلمه ض یحال یناست، در ع یندر ا باریکی

 .را در بغل دارد یو نابود مرگ یعه،شدن؛ تلف شدن؛ تباه شدن، ضا یعضا  یبه معن یو عرب
 یول یتبصره کوتاه براق از  آقا یکبه سر وجد آمده بودم، با  یاحمد نور یول یو خواندن مقال آقا یگر یکه از سانسورچ ینمسک من

 یفرمودند؟چه م یگرد ینالملت والد یاعض یاحمد نور یول ی: خوب آقایدمپرس یاحمد نور
 

و  یستب یخبر خاطر داشتم و دارم، بتار یمالل یمتواتر یدر قبال پاسخم به نامه ها یاحمد نور یسانسور جناب ول یهناح که از ی: منیعنی

 :صفحه نوشتم یندر هم ی،پنجم فبرور
م. تحت عنوان "افغانستان از هم ۲۰۱۸ یو پنجم فبرور یستب یخافغانستان، به تار یانادر پورتال محترم آر یاحمد نور یمحترم ول جناب"

 ینخواهد بود، هر گاه جناب محترم نور ینوشته اند، فارغ از دلچسپ یعبدالرحمن خان اندک یرام یحجمع کند؟" از نصا یدرا که با یدهپاش

 .چه فرموده بودند یگر" دینالملت والد یاععبدالرحمن خان ض یرکه جناب مرحوم "ام یندمالطف فر یددر صورت لزومد یزعز
 "یقهعرض احترامات فا با

 هللا حسیب
 

 .خدا بود یبال یتبصره براق من نبود که گوئ یاال و ؤس این
رابطه فرستاده بودند.  یندر ا یامیکدام پ یشده بودند و به و یاحمد نور یول یآقا یغلط ینمتوجه ا یزاز من ن یربه غ یگرید یکسان شاید
 یها را مربوط به من دانسته و فکر نموده که من با نام ها یاممسله، همه آن پ یقتاز حق یمجاز یرتصو یکبا داشتن  ی،احمد نور یول یآقا

 یپیگک به اصطالح تا یهمان غلطدر ارتباط  یاحمد نور یول یدانم چه و چه به آدرس آقا یجان و نم یهو آس یکابل یدمستعار عبدالمج
احمد  یول یبه آدرس آقا یکه خداوند متعال شاهد حال است که نه من تحت کدام نام مستعار ینوشته ام. در حال یزیکدام چ یشانجناب ا

با همچو  یشناسم و نه هم در زندگ یرا م ینام یهآس یاو  یکابل یددارم و نه هم کدام عبدالمج یبه همچو عمل نیازنوشته ام، نه  یزیچ ینور
خبر شدم. چرا و نظر به  ینشهمان منقد یتاز موجود یاحمد نور یول یآقا یقاز طر ینکهداشته ام، به جز از ا یکدام سر و کار یاسما

من حاظرم  یسم؟بنو یموضوع کوچک را تحت شش نام مستعار به و یکگمان آمده است که من  اینبه  یاحمد نور یول یآقا یکدام منطق
 یحو تشر یحتوض یمشان را برا یمجاز یرتصو ینا یشانبدهم، هر گاه جناب ا یزهبه قسم جا یهزار افغان یکمبلغ  یاحمد نور یول یبه آقا
 یسم؟بنو یزیچ یگرید یهم به کس یاو  یجان به و یهبه نام آس یاو  یکابل یدکه چرا من به تحت نام مستعار عبدالمج یند،فرما

 
را جبرا   یزافغانستان عز یکه در سن هفده سالگ یمن یاش سانسور نمود، نه تنها به معلم در ینه تنها پاسخم را در صفحه انترنت ینور آقای

ارزش، خودم را سوار بر مرکب کبر و نخوت، مبتال  یرا ب یمام لعنت فرست، تبصره گک ها یاغالط امالئ یتترک نمودم، نظر به موجود
دانم چه  یو نه م یشخص گماشته شده، جو یز،جان، نفاق انگ یهآس ی،کابل یدکفش، عبدالمج یگدارر ی،دارنده نفس اژدر ینی،به مرض بد ب

 .خواند یزمگس هر دوغ نمرا و با الفاظ توهین آمیز، و چه خطاب نموده، 
 را ندارد؟ یهمچو حق ید،نما یمسائل و موضوعات مختلف تبصره م یکه باالئ یکس یاحمد نور یول یبه نظر آقا آیا
 ینپس لطفا  خود را به ا ید،آ یخوشش نم یدهکه در مطبوعات به نشر رس یموضوع یک یاز اصل حق تبصره باالئ ینور یگاه آقا هر

 یرو تحق ینتوهدارد،  یم ئهکه تبصره کننده با احترام تمام تبصره اش را ارا یاصل آگاه سازند، و لطفا  تبصره کننده را، بلخصوص زمان

  . !رمایندنف
 
وحدت و همزه اضافت" پنهان  یایو بعدش خود تان را در عقب " یداریدروا م ینتوه ید،بند ی! شما به من اتهام میاحمد نور یول آقای

 چرا؟ ید،کن یتان سانسور م یرا از صفحه انترنت یممستبد عرض اندام نموده، پاسخ ها یسانسورچ یک یثنموده، به ح
و خواهان خدمت به زبان و  یددار یاصالح یتجهان ممنون. اما اگر واقعا  همچو ن یکتشکر و  ید،ام را نوشته ا یاغالط امالئ ینکها از

عمران قاموس زبان  ۀمثال  در ساح برای گردن زدن هموطنان افغان خود، شمشیر بران آن به حیث کردن استفاده به جائی چرا ید،مردم هست
 ید؟کن یپنهان مخود تان را  ،یدر
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باشد که  یدهوقت آن رس ید. شایماسم به نام "تبصره" دار یککنم،  یخود، به نام "تبصره"، گمان م یپشتو و در یرینش یدر زبان ها ما

 :کنم یکه من سوال م ی. مثال ، زمانیمر و نوشتار خود بگنجانانواع مختلف تبصره را در گفتا
 "چه فرموده بودند؟ یگرد ینالملت والد یاعض ینور یخوب آقا"

که همچو تبصره  یدئحاصل فرما ی"تبصره کوتاه براق" نام بگذارم، تا آگاه یکآنرا خدمت جناب شما  یتوانمتبصره کوتاهست که م یک این

 .یندمتن ظهور نما یکدر  یتوانندم یزن یها
" 

در زبان  )،   (   Glosse تبصره  ی)در زبان آلمانیکوتاه را به نام ها یهمچو تبصره ها یجهان یدیایتبصره کوتاه براق" را که در م

که  یناشند. اب یخنده دار م یشترکب یاو  ی،کم یکاکثرا   یاو  همیشه (Le brillant تبصره یدر زبان فرانسو)،  ( gloss تبصره یسیانگل

 .دراز است یلدانم که چرا خرُطم ف یهم دراز است و من نم یلاست، چنانچه خرُطم ف ینطوردانم، که چرا ا یاست، من نم ینطورچرا ا
مقوله را از  ینکه ا ینستخنده نا رواست، سوال من از جناب شما ا یکه در موضوعات مل یدئفرما یکه جناب شما م ینستا یگرد موضوع 

 خنده نا رواست؟ یکه اندک ید،فرا گرفته ا یثیالحد یخشکدام 
 

جناب شما نه  یهستم، به گفته ا ییجا یاو  ی! من نه گماشته کسییدهم نفرما ینو توه یدلطفا  به من اتهام و تهمت نبد ی،احمد نور یول آقای
هستم، نه به کدام مرض  یشدارم و نه هم بد اند یجان! نه مرکب کبر و نخوت یههستم و نه هم آس یکابل یددر بوت دارم، نه عبدالمج یگیر

انسان  یککه شما  یزمان یزام! و ن یدهرا پروران یها دارم و نه هم در نفسم کدام اژدر یتگرفتارام و نه  تعرض به شخص ینیب زرگخود ب
و از محور  یاز جواب اصل یکهحال ینکه جناب شمادر ع یمانز ید،کن ی"تبصره براق" به جانب شما نوشته، مگس خطاب م یکرا که فقط 

و همزه فرار  یاناقص  یبه جناب شما گوشزد شده است، به پشت لکچر ها یز" نیاع" و "ضیاکوتاه، فرق "ض سوالهمان  ینکه در ب یسوال
 یاست از شما بپرسم، پرابلم اصل یاجازت یاآ ید،ئفرما ینموده مرا "مگس هر دوغ" خطاب م ینتوه یحال به کرامت انسان یننموده و در ع

 یست؟چ یجناب شما با من باال
 
 یادکه به اسم      یباشد. لطفا  تبصره ها ینوع تبصره ها م ینگوشه ظنز ا یاو  یاز مشخصات آن شنگ خنده دار یکی یند،نما یم یاد نیز
با  یو اندک یکوتاه، ُپر محتو ینوع تبصره ها ین. من به ایدآنگاه مقصدم را زود تر درک کن یدشا یید،بار مطالعه فرما یکشوند را  یم

 :است ینتبصره براق هم ا یکنمودم. و مثال  یدرک مسله، تبصره براق نام گذار تجه یفیت،ک
 فرمودند؟ یچه م یگرد ینالملت و الد یاعض یاحمد نور یول یآقا خوب
 
 مخصوص خودش را نخواهد داشت؟ یتتبصره کوتاه ، جذاب یکنوع  ینا یشناس یبائیاز نگاه ز آیا
 

 یهم سرگردان جلوه م  یکیپالست  یاندر اشعار عر یکالم، حت یباییعقب ز یکهبا وجود ی،احمد نور یول یاست که آقا یندر ا سوال 
از  یبا خواندنش،  حت یسمبهتر است بنو یاو  شیدنبه قهر و غضب شده اند، که با شن یکالم یتیکبه اصطالح است یکچرا از همچو  یند،نما
 اند؟ یدههم ابا نه ورز یبازار لفاظو ا یرو تحق ینتوه

 
را  ی. آنهم کسیدفرما یمگس خطاب مانسان را  یک ید،آور یلب م یبر رو یسالم سخنان یهکه ظاهرا  از ترب یحال ینجناب شما در ع چرا

 نموده است؟ ینالملت والد یاعو ض ینوالد یاالملتض ینکه شما را متوجه فرق ب
 

را که  یکه کس ید،دار یف" تشریس"دوغ نو یک یثجناب شما به ح یا"دوغ" را دارد و  یثیتنبشته جناب شما ح یابه منطق کالم آ نظر
 یید؟فرما یمگس خطاب م ید،نبشته شما تبصره نما یباال

 یحتصنو و یحنصا یدکه در اصل با یشده است، بلکه از شمائ یده" گنجانیاع" و "ضیاکلمات "ض ینتنها فرق ب تبصره کوتاه ام نه یندر ا 
قبل قرن و  یمو ن یک یها یحتو وص یحاما در عوض نصا ید،که نکرد ید،کرد یشاه سابق افغانستان را به فرزندانش، به ما باز گو م یها
 یسوال صورت گرفته است، که آقا ید،دار یم یهتوص یزما ن یبلکه به دولت مداران امروز یید،نما یرا نه تنها به ما بازگو م یریام یمیقد
 یداری؟در عالم ب یاو  یددار یفدر عالم خواب تشر یاسیجناب شما از نقطه نظر دانش س یاآ ی،احمد نور یول
از امروز  یشقرن پ یمو ن یککه  یمحترم یرام یک یحنمودن نصا یهتوص ،تصمیم گیرنده استی که ناتو در مملکت و حاضر عصر درآیا 

! بخاطر مطرح ینور یال است آقاؤس یک ین؟ اقابل اجرا استبرده است،  یشما به پ یزرا در افغانستان عز یدولت ساز یپروسه ا

 !یدبه من تهمت نا حق ببند یاو  ییدنما ینشما مرا توه یستسوالم ضرور ن یکساختن همچو 
 یتان به نشر م یانترنت یمستطاب را در صفحه ا یرفقا ۀیدوغ و روغ و بق یکه جناب شما نبشته ها یکه، زمان ینستا یگرد الؤس

 یسانسور م یمستبد یسانسورچ یک یثچرا حق اظهار نظر مرا به ح ید،دار یرا روا م یناتیبه من اتهامات و توه یکهبا وجود ید،رسان
 ید؟کن
وجود تان از آن دو  یمستطاب تان در ُچنته قسمت باالئ یق" که جناب شما، به گفته رفییگرا یاز "عدالت" و "مل یستچه نوع برداشت این

 ید؟اصطالح دار
یک از ۀ پرچمی بودن، بهان به و ید،رسان یرا به نشر م  ، یوسفی هادوغ و روغ ی! جناب شما که، نه تنها نبشته هایاحمد نور یول آقای

ملت پادشاه  یمحترم بابا یحنصا د، پس بهتر می بود، تایرا به وجود می آور شیستیرد و یک و وبسایت مونای، انشعاب می کنوبسایت ملی
قرن  یمو ن یکمحترم  یرام یحو فقط و فقط ما را از نصا نمی داشتید نگهخود  یبغل یبرا در ج اهلش  ن نابه فرزندارا سابق افغانستان 

 . یدختسا یمنفرزندش مطلع  یبرا یشپ
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است، از شما بپرسم،  یاجازت یاآ ید،ورز ینم ءابا یزن ییافغانستانهر افغان و  یاناز شوق نشر اشعار لخت، برهنه و عر یکه حت یشمائ 
با همکاران محترم تان  یتانرا، به گفته خود شما، با همنوائ یگرائ یهموطن مل یکحق و دفاع حق  یچرا جناب شما ، پاسخ، صدائ

 د؟ییفرما یسانسور م
  
 مکتب یناست و ا یمعلم در یناگر ا"

 "ینمب یتراب م یزبزرگساالن را ن حال
 !که بود یشانجناب ا یکه معلم علوم اجتماع یندبگو نموده اند، لطفا   ینمن توه یبه استاد محترم در یاحمد نور یکه جناب ول یآن جائ از
 
 عرض احترام با
  

 هللا حسیب
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