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 ۲۴/۰۵/۲۰۱۶         محمد داود مومند 

  توضیحی، بر یک توضیح ضروری
 افغان جرمن

اداره محترم "افغان جرمن" تحت عنوان یک توضیح ضروری، واهیاتی را در حقیت به عنوان انعکاسی بر مضمون 

سانسور شدۀ من در مورد بیعت غازی امان هللا  به غازی نادر خان  و شکایت من مبنی بر سانسور آن به دست نشر 

 مل می باشد. سپرده، که خود سوال بر انگیز بوده و در مواردی، قابل دقت و تأ

همان طوریکه نشریه ها هیچ »محرر محترم و مبتدی به عنوان یک اعالمیه از طرف اداره افغان جرمن می نویسد: 

کس را وادار نساخته تا به دلخواه ناشرین نویسندگان چیزی را بنویسند به همین صورت مضامین رسیده اگر مغایر 

 «شریه جوابگو نیست و نمی باشدپالیسی نشریه باشد در صورت عدم نشر آن، هیچ ن

در متن فوق، محرر محترم نه به حیث عضو کمیته تحریر افغان جرمن بلکه به نمایندگی و وکالت از تمام نشریه ها 

صحبت میکند، محرر محترم از کجا میداند که تمام نشریه ها هیچکس را وادار نساخته تا به دلخواه ناشرین نویسندگان 

 چیزی را بنویسند؟

چنان محرر محترم از کجا و متکی بر کدام اسناد و شواهد ادعا دارد که اگر مضامین وارده مغایر پالیسی نشریه  هم

باشد در صورت عدم نشر آن هیچ نشریه جوابگو نیست؟  محرر محترم توضیح ننموده که این نشریه ها کدامند و در 

 خود صحبت میکرد و نه تمام نشرات در کل. کجا قرار دارند ؟ عقالنی این بود که محرر محترم از نشریه

بعضی نویسندگان وقت کافی داشته جرءت میکنند :» محرر محترم که گویا در تحریر مطالب مبتدی است ادامه میدهد

محرر، جمله )چرا مضمون من نشر نشد( را با خط برجسته و جلی تحریر  «که بپرسند چرا مضمون من نشر نشد؟

 نموده است.

با همچو ادعا، با غرورو نخوت سرداران و مشی دیکتاتوران میپرسد که چطور یک نویسنده جرءت محرر محترم 

 نموده به خود حق میدهد که بپرسد چرا مضمونش نشر نشد؟

هم چنان محرر محترم که در رشته نوشتن خیلی مبتدی به نظر میرسد، طرح همچو سوال را  به داشتن وقت کافی 

 نویسنده مرتبط میسازد.

ن مطلب فوق الذکر به ارتباط مضمون فوق الذکر من، که از طرف کدام شخص یا اشخاص مقتدر در ویب سایت چو

مذکور، ویتو گردید، ارتباط میگیرد و به حیث یک قاعده کلی مشمول حال من نیز میگردد زیرا در زمینه از قیس 
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 3از 2

ذیل را غرض تنویر ذهن محرر مبتدی کمیته   جان کبیر طالب معلومات شده بودم، لذا الزم و حتمی میدانم که مطالب

 به عرض برسانم:

یک: من ویب سایت افغان جرمن را با درک اینکه یک ملکیت شخصی است، ولی متکی بر انگیزه و ادعای میلگرایانه 

خدمت به مردم و وطن، یک ویب سایت ملی و متعلق به نویسندگان ملیگرا دانسته و در طول چند سال اخیر به حیث 

مکار صادق و وفادار به آن همکار بوده ام. همین اکنون در ارشیف این ویب سایت در حدود پنجاه مضمون من ه

وجود دارد که همه با معیارهای ملی گرایی نوشته شده چنانکه نخستین مضمون منتشره من در سه بخش تحت عنوان 

در جواب مضامین شاغلی مژده « هه اخیرعرایضی خدمت شاغلی مژده و نگاهی به جنایات ها و خیانت های سه د»

از »:و اینکه ادعا کرده بود که « ضرورت نگاه نو به تاریخ استقالل»و « نگاه نو به تاریخ استقالل»تحت عناوین 

مطالعه تاریخ آن دوره میتوان نتیجه گرفت که امان هللا خان به معنی واقعی کلمه یک روشنفکر نبود، او یک متجدد 

 تحریر کشیدم و از شخصیت قهرمان سیاسی تاریخ معاصر کشور، غازی امان هللا دفاع نمودم.به رشته « بود.

دو: متکی بر همچو شعور و اعتماد و همکاری صادقانه و ملی تلقی نمودن این ویب سایت، به خود حق دادم که در 

اشتن همچو روابط نزدیک و زمینه عدم نشر مضمون تحقیقی خود، از قیس جان کبیر طالب معلومات گردم، مگر با د

 دوستانه و صرف متکی بر اندیشه ملی باز هم با طرح همچو سوالی مرتکب گناه گردیده ام؟ 

سه: محرر مبتدی بداند و از شکم سیر خود و طمانیت های اجتماعی دولت های )ولفیر( کشورهای اروپایی قضاوت 

 نکند، ابیات ذیل را در حال محرر مفت خور صادق میبینم:
 

 بــزغـالــه ای و در بـام

 آســـوده مـی زنـی گام

 غــافــل ز کـیــد ایــام

 صبحی بــری به شامی
 

سن نویسنده این سطور که به هفتاد و چهارسال در حال تقرب است، هنوز هم هفته پنج روز به شمول روزهای شنبه  

و یکشنبه که روزهای رخصتی در کشور های غربی است کار می کنم که حتی وقت کافی دیدن نواسه های جگرگوشه 

 ام را که وجود شان به من نیروی حیات میدهد، ندارم.

و اخالقًا از توهین غیر مستقیم و طفالنه تان معذرت محرر محترم و اداره افغان جرمن آنالین، لطفاً 

 .بخواهید
 

 محرر مبتدی کمیته مرکزی تحریر ادامه میدهد:

روزانه نوشته های فراوانی بما مواصلت میکند که که تعدادی از انها خارج از معیار علمی ، تاریخی و تحقیقی » ... 

 «میباشند و ما از نشر آن صرف نظر میکنیم.

 چه ادعای خالف واقعیت و اسناد و مدارک موجود در آن ویب سایت!
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محرر صاحب محترم شرافتمندانه بگویید که تمام نوشته های منتشر شده در ویب سایت شما، با این معیار های ادعایی 

 وهین نامه ها بدست نشر سپرده نشده است؟شما مطابقت داشته و هرگز در نشرات شما افترا،جفنگیات، ت

مگر همین چند روز قبل، شخصیت استاد پژواک بصورت جارحانه در ویب سایت شما مورد تعرض قرار 

 نگرفت؟ مگر آن مقاله با معیار های ادعایی فوق الذکر شما مطابقت داشت؟ 

 زار رسوایی.البته شما بعدا آن نوشته را از ویب سایت خود برداشتید، لیک بعد از ه

هم چنان آیا به خاطر دارید که چندی قبل یک عده همکاران قلمی افغان جرمن که از بی موازنگی نشرات و نوشته 

های بی و بند وبار و خالف اخالق نویسندگی و معیار های میان تهی ادعایی فوق الذکرشما، به فغان رسیدند، پیشنهاد 

نگیات در ویب سایت شما کشوده شود؟ مگر چنین نیست آقای محرر نمودند که یک دریچه مستقل برای نوشتن جف

 افغان جرمن آن الین؟

 در افشانی مینمایند.« حب و بغض و رجحان ظوابط بر روابط » محرر محترم در یک سطر دیگر از  

 طخدمت شان باید به عرض برسانم که یکی از اعضای محترم کمیته تحریر شما روی انگیزه بغض و رجحان رواب

بر ظوابط و مخالفت با طرز تفکر من، در مورد موالی سیاسی شان و کودتای پالن شده سرطانی اتحاد شوروی، در 

دریچه به صراحت بمن نوشت که نوشته های مرا اصالً نمی خواند، مگر همچو عمل یک عضو کمیته تحریر را 

 چطور با معیار های ادعایی فوق الذکر خود ارزیابی میفرمایید؟

 وارم قضاوت تان عادالنه و متکی بر حکم وجدان  و واقعیت باشد.امید
 

 گر به میدان آمدی میدانی ام
 

 متأسفم که ویب سایت افغان جرمن شهامت نشر جواب مرا نداشت و این جوابیه را نیزبه زندان سانسور تسلیم کرد. 

 

 پایان

 

 

 


