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تاج محمد
بر گرفته شده از نظر سنجی پورتال AGO

چگونگی مستعار نویسی
درقدیم مستعار نویسی به خاطر رساندن حقایق به جمهورمردم یک اصل پذیرفته شده در غرب بمیان آمد  .زیرا
شخصیت های شناخته شده اگر در رساندن حقایق از نام اصلی خود کار می گرفتند از طرف دشمنان مردم با تبلیغات
شیطانی حقایق بفراموشی سپرده می شد وجای توضیح وتشریح حقایق اصلیت شخص شناخته شده را متاسفانه مورد
حمله قرارمی دادند.
از جانب دیگر بیان حقایق تلخ ،دشمنان انسانیت را سراسیمه می ساخت که دست به ترور شخصیت یا ترور فزیکی
حقایق گویان میزدند تا حقایق را کتمان کرده باشند .پس برای تسریع کار رساندن حقایق به جمهور مردم اسم مستعار
بهترین گزینه شناخته شد .که بر اساس « نگو که کی گفته بگو که چی گفته » قابل قبول شد .
توجه کنید که اگر مستعار نویس سخنان عادی بزند بی تفاوت است اما زمانیکه یک حقیقت تلخ را بیان میکند خائین
خایف را عصبانی میسازد  .وقتی حقایق تلخ با عث عصبانیت شد بدبختانه انتقام جویی در میان می آید  .ازینرو بقول
معروف اگر ریگی در کفش نداریم نباید مستعار نویسی را بهانه گیریم .بجای آوردن بهانه برمستعار نویسی چرا(گفته
هایراکه قبول نداریم) با دالیل مستند و استدالل قوی اگر توان رد کردنش را داریم چرا رد نکنیم ؟
نکته دیگری را که قابل توضیح میدانم اینست که تعدادی زیادی از هموطنان روشنفکر موضوعات را بخاطر خواسته
های شخصی ایشان سبک وسنگین می کنند .این اشخاص مردم و جامعه را فراموش کرده اند فقط در فکر پیاده کردن
عقاید شخصی خود شان میباشند .اینجاست که خواسته های ملیونی خاموش جامعه بطاق نسیان گذاشته می شود .شرایط
زمانی را نمی بینند وخواسته های بی معنی اشخاص عمده می شوند .همچنان هیچ پرو گرام در چنین شرایط برای
رفاه جامعه از طرف آنها پیشنهاد و دیده نمی شود.
هنوز که هنوز است طرفداری از کمونیزم منحط و طرفداری از اخوانیزم منحط اسالم سیاسی استعماری که بیخ
وبنیاد افغانستان را به نفع استعمار از بیخ وبن کندند  .هنوزهم خود را برحق میشمارند  .هریک شان به عقاید مردم
که اسالم حقیقی باشد خیانت جبران ناپذیر کردند و بازهم همان جریان ازجانب هردو جناح ادامه دارد.
پس درین جدال کو آن انسان که به نفع واقعی جامعه دور از خواهشات درونی شان بتواند مخلوق خداوند ج را کمک
کنند .برعکس غرض منافع رهبران وحامیان ایشان هم به خدا خیانت می کنند وهم بوطن و هم بمردم ملیونی خاموش.
بخش نظر دهی که برای تنویر مردم و جامعه از جانب پورتال معزز افغان جرمن آنالین گذاشته شد ،دیده می شود که
با چه جمالت و کلمات رکیک که نفع به جامعه ندارند به شاخی باد می کنند ،تا دلک خودشان را خود خوش ساخته
باشند.
نظر سنجی یک فرهنگ است .بی توجه یی به این فرهنگ ،خیانت بیک اصل است از هر طرف که باشد قابل
پذیرش نیست.
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