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 ی نویس تعارسم نویس و  تعارسم
 

 
" و ی سی, مختصرا نظرم را در قبال "مستعار نویچند  یسالم و احترامات, خواستم با نوشتن سطور  میپس از تقد

 دارم!  میتقد زمیمغرض" خدمت هموطنان عز سانی "مستعار نو
 

خود نوشته است که   تی , بلکه هوستیشخص پشت نوشته مالک ن تیگفت, که بدون شک در قدم اول هو دیبا  نخست
حال    ن یباشد, و در ع  یس یمجبور به مستعار نو  یمعقول ی واقعا نظر به کدام عذر  یهر گاه شخص  رایدارد. ز  تیاهم

  عذر معقول  نیبه ا  توانیبه شکل مثبت متاثر گردد, م  یموثر و مثبت و خوب و  یواقعا منافع جامعه از اثر نوشته ها
 , تفاهم نشان داد! یو یسیمستعار نو

 
نموده, اهانت   لیو اهانت تبد  نیقلم برداشته, هر چه را در دل تنگش دارد, به دشنام و توه  یسیمستعار نو  کهیزمان  اما

اتهامات ب  ناتیها و توه آداردیجا نثار هموطنان اش م  یاش را همراه با    ی اقال سؤال  یکه از و  ستیدرست ن  ای, 
 است؟ تیریجان" خ سی , که "مستعار نوردیصورت گ

 
را انجام داده است,    یو چه وقت همچو عمل   یکه ک  یقی دق  حیمثال جناب محترم "تاج محمد خان" بدون کدام توض  بطور

 :ندیفرما یم ینظر ده چهٔ یمحترم در سندگانیخطاب به همه نو زیو ن
شود که با    یم  دهیگذاشته شد, د  نیغان جرمن آنالمردم و جامعه از جانب پورتال معزز اف  ریتنو  یکه برا  ی"نظر ده

کنند, تا دلک خود شان را خود خوش ساخته    یباد م  ی که نفع به جامعه ندارد به شاخ  کیچه جمالت و کلمات رک
 باشند."
 :تبصره

دهند,   یها همچو عمل زشت را انجام م  یک  ایو    ی, که کسدینو  ینم  قیجناب محترم تاج محمد به صورت دق  نجایا  در
 سان ی نو  کیاند, در جمع "رک   ده ینوشتهٔ شانرا به قلم کش  نیکه جناب تاج محمد به دفاع آنها هم  ی سانیهمان مستعار نو  ایآ

 ندارند؟ فیمذکور" تشر 
 
 ندارند؟  فیتشر سانی مستعار نو نیهم انیدر م شانیجناب ا ای, که آمیاز جناب محترم تاج محمد بپرس  میتوان یم ایآ

 
خواننده را نا مطلع   فشیدارد, که از آن تعر  یفیمردم و جامعه" چه تعر  ریاز "تنو  سندهیاست که نو  ن یا  یبعد  سؤال

 گذارد؟یم
 
که آنرا   یو متود  قیمردم و جامعهٔ" و طر   رینوشتهٔ جداگانهٔ تحت عنوان "تنو  کیتوانند جناب تاج محمد تحت    یم  ایآ

 م یگرد  دیساحه مستف  نیاز نعمت دانش شان در ا  زی, تا آنکه ما نسندیبنو   یچند سطر  قیسراغ دارند, به ما بصورت دق
 مردم و جامعه" را از بر نموده اند؟  ریاصطالح "تنو  فقطتا اکنون  شانینا خواسته جناب ا یخدا نکهیا ایو 
 

  ن یو در ع  یسیمستعار نو  قیو جامعه" باشد که فقط و فقط از طرمردم    ریچه نوع "تنو   ن ی, انکهیجالب تر ا  سؤال
 آمده بتواند؟ انیبه م گرانیبه د نیزمان اهانت و توه

 
 , که:سدینو یتاج محمد م جناب
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شان بتواند مخلوق خداوند )ج( را    یجامعه دور از خواهشات درون  یجدال کو آن انسان که به نفع واقع  نی"پس در ا
  ی ونیکنند و هم بوطن و هم بمردم مل  یم  انتیهم به خدا خ  شانیا  انیرض منافع رهبران و حامکمک کنند. برعکس غ

 خاموش."
 

را که جناب محترم در نوشته گک شان اظهار نموده اند,    یو اهانت  نینوع توه  نیجا و ا  یب  ینوع ادعا  نی: اتبصره
 دارد:  ازین یتر یجد یپاسخ اندک کیبه 
 

"  سان یمستعار نو  رینوشته گک شانرا "دشنامنامه به غ  نیجناب تاج محمد چرا عنوان ا  ایاست که آ  نیسوال در ا  نخست
 نگذاشته اند؟

 
زمان از    نیرا دارند و در ع  گران ینمودن به د  نیحد و اندازه شوق و ذوق توه  نیجناب تاج محمد تا ا  کهیزمان   ایثان

  ک یزمان از جمالت رک  نیتازند, پس چرا در ع  یم   انگریسخت دفاع کنان, بر د  زی" شان نی سی"هنر مستعار نو
 نالند؟ یم گرانید
 

ها  مینیب  یم  نجایا  در محمد, حرف  تاج  محترم  جناب  جد  یکه  همرا   یشانرا  اصطالح  به  بلکه  ننموده,    ی مطرح 
  شانیدارند, چرا ما با جناب ا  یطبع شوخ  کی  نیجناب تاج محمد چن  کهیکنند. پس زمان  یخوانندگان شان مزاح م

 م؟ یحرف بزن یجد
 

من خفه   ی مزاح یاز ب شان یآغازم, که تا جناب ا یم شانیرا با جناب ا یجا به بعد من هم مزاح و شوخ نیاز هم پس
 نشوند: 

  
از   ه ینوع دفاع کیو شش سطر تمام, تحت  ستی" در بونی"مستعار سیرئ ثیمحترم تاج محمد خان, شما به ح جناب

  ی بردار خواسته ها  رقیب  اینموده, خود تانرا در عالم رو  نیصفحه توه  نیمحترم ا  سندگانیبه جمله نو  سانیمستعار نو
  ی آوردن خواسته ها  نیان" عزم راسخ تان در بخش پائیبر "طاق نس  یمیعظ  یخاموش جامعه پنداشته, با جست  یونیلیم
, دیخوان   یم  یمعن  یرا ب   گریاشخاص د  یخواسته ها  کهیحال  نینموده, در ع  یمعرف  انیجامعه از طاق نس  یونیلیم
 رفاهٔ جامعه ندارند.  یبرا یپروگرام گرانی " دونی صاحب مستعار سیبه نظر جناب شما محترم "رئ رایز
 

  ی که خواسته ها  دیفرما  یو م  دیبه همه شک دار  ونیصاحب مستعار  سی, که جناب شما رئستین  ن یا  ی اصل  مشکل
ندارند,   یرفاهٔ جامعه کدام پروگرام  یبرا  گرانید  ونیصاحب مستعار   س یبجز از شما رئ  رایاست, ز  یمعن  یب  نگراید

  چکسی"جامعه" که ه  نیکه خوب ا  پرسمب   ونیصاحب مستعار  سیاست, که هر گاه از شما رئ  نیدر ا  یمشکل اصل
 ندارد, چه است, چه است؟  ی"رفاه" آن پروگرام  یمحترم و معظم شما برا ونیمستعار هیبجز از جناب شما و بق

 
 حیو تشر  فیبندم که زبان جناب شما در قسمت تعر   ی , اما  شرط مستمیهم ن  یبا جناب شما, گر چه آدم شرط باز  من
, دیخوان  ی" مفی"خا, چرا؟ همه را  دیخوان  یغم همه را "خائن" م  ی. اما با آن هم بونددیپ  ی"جامعه" به کاللت م  قیدق

که گپ    دیگوی, مدیدهیرا انجام م  یکار ناروائ  نیز چرا چنیکه هموطن عز  دیاز جناب شما بپرس  یکس  کهیچرا؟ زمان
"همان جامعه"   گرانید  نکهیهم ا  ایتوانند و    ینم  نیدرست سبک و سنگ   ایموضوعات را    گرانیشما درست است, د

اند, د د  یم  ادهیخود را پ  یشخص  دیعقا  گرانیرا فراموش کرده   ی موضوعات را بخاطر خواسته ها  گرانیکنند, 
 یکنیرا م  یسؤال  نیکه از من چن  ی, که توئدیکنند. حتما به من هم خواهد فرمود  یم  نیو سنگ   سبک  شانیا  یشخص

خاموش جامعه را زور زده از طاق   یونیلیم  ی استه هاکه خو  ی" ورنه چطور از منیدر کفش دار  یگ یهم حتما "ر
 .یکردیرا م یسوال نیآورم, چطور چن یم نیپائ انینس
 

  ی به آن ب  لیدل  نی" است به ای"عاد  گرانی, چونکه سخنان ددیفرما  یشما م  ونیصاحب مستعار  سی محترم رئ  جناب
م  یتفاوت م  قتیدهند, چونکه جناب شما حق  ینشان  را  د  دیگوىیتلخ  ا  فیخاىن و خا  گران یو چونکه  از  رو    نیاند 

 . شوندیم یعصبان
 

 د؟ یگرفته ا ادیرا از کجا  یاریاندازه هوش نیاست که ا نیاز جناب شما ا رمیسوال اخ فعال
 
نسبت    یخود تهد  یببرد برا  نیخودش را از ب  یجایب  یهر ادعا  شیها  یسی که عادت داشته باشد با مستعار نو  یفرد  ایآ

 خواهد شد؟  لیقا یکنون یبه ادعا ها
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 یدر معن  سی نه, بلکه مستعار نو  سانی, البته تمام مستعار نو سی هر صورت خالصه کالم, به نظر من مستعار نو  به
ندارد و    نهیشیاست که به اصطالح کدام پ  یکس  یعنی ,  باشدیم  یساز  ی و مخف  یگم نام که اهل پنهان کار  نهٔ یگز  یمنف

زند و    یم  یگپ  کیو    ابدی  یم  لیکه امروز تشک   یها  تیاز هو  یبرخ  ی, درست مثلستیهم ن  قیدق  یریگ  یقابل پ
آنرا    ی, حتردیپذ  یگذشتهٔ خود را هم نم  ا یو    ی فعل  یدر قبال ادعا ها   یتیزند. کدام مسؤل  یخود را م  بیبعدش هم غ

نوع مستعار    ک ی  نیشود. تنها چن  یهم گم م  یشود و روز بعد  یم  دایشبه پ  کیشناسد,    یهم نم  تی انکار کرده به رسم
 کنم. یم فیما تعر یافغان یایدیم یدر فضا  ینوع آفت کی ثیبه ح منرا  سینو
 

 شوم. داریصبح وقت از خواب ب دی, که شب ناوقت شده است و فردا هم کار دارم, باستیانداره کاف نیهم فعال
 
 احترام با

 هللا  بیحس

mailto:maqalat@afghan-german.de

