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امتیاز ماندگار به مناسبت آغاز نهـمین سال 
ماندگارى ماندگار

 خـدا را سپاسـگزارم کـه مـا را توفیق داد تـا نزدیک به 
یـک دهـۀ تمام شـاهد مانـدگار بـودن ماندگار باشـیم. 
هشـت سـال قبل وقتی ماندگار را تأسـیس می نمودیم، 
همـۀ نیـات درونـی و اندیشـۀ مـان ایـن بود کـه با چه 
روشـی می شـود رنـج دیـروز و فریـاد امروز مـردم این 
سـرزمین را به حاکمان و رهبران جامعه افاده نمود. در 
راسـتای ارزش هـای برحق مـردم و در بدترین شـرایط 
کثرت گرایـی،  عدالت خواهـی،  روشـنگری،  راه  در 
آزادی و بـدون تـرس و بـدون چشم داشـت همچنـان 
در پهلـوی صـدای مـردم اسـتوار ایسـتاده ماندیـم و 
هیچگاهـی زیر فشـار زورگویـان نرفتیـم و در منجالب 
تطمیع و هشـدار تهدید سـر خـم نکردیم. بـا تندترین 
نقدهـا و سـازنده ترین نظریات بـه آدرس حکومت گران 
پرداختیـم و حقایـق را از نظرهـا پنهان نگذاشـتیم. در 
ایـن روزگار مـا کـه سیاسـت بـا جعـل کاری، پوپولیزم 
و قاپیـدن قـدرت و ثروت گـره خـورده و طالب پروری 
در مقابـل فرهنـگ و فرهنـگ پـروری قـد برافراشـته، 
مانـدگار در جایـگاه رسـانۀ نتـرس، مردم گـرا، صـدای 
پُـر  را همچنـان  و عدالت گسـتری  رسـای حق طلبـی 
مانـدگار  حـال  همیـن  در  اسـت،  نگه داشـته  طنیـن 
بحیـث یـک رسـانۀ متعهـد به منافـع ملی در راسـتای 
ترویـج اندیشـه، فرهنگ، وحـدت، فضـای همدلی، هم 
بـاوری، همصدایـی، همگرایـی، روشـنگری را در عمـق 
خطـوط فکری خـود قـرار داده، تشـویق نموده اسـت.

خدمت  به خاطر  فقط  که  صادقانه  تالش  همه  این 
خالصانه به مردم انجام یافته است مدیون انگیزه و ارادۀ 
عزیزان گمنامی است که ماندگار را به اینجا رسانیده اند.

آقـای  مانـدگار،  دسـت اندرکاران  تـک  تـک  از  مـن 
نظـری پریانـی، آقای احمـد عمـران، آقای یوسـفزاده، 
آقـای جمشـید، آقـای نصرت میـر، خانم ناجیـه، آقای 
مجیـدی، آقـای ابوبکـر صدیـق، آقـای بهـزاد، آقـای 
مجیـب، آقـای صوفـی زاده و هــمۀ کارمنـدان ماندگار 
کـه بـه گونۀ در قوت دهــی ماندگار سهــم داشـته اند 
و هــمچنان هــمکاران رضـاکار و قلمـی مانـدگار قلباً 
سپاسـگزارم کـه بـا جسـارت و سرسـپرده گی بـه ایـن 

رسـالت تاریخـی پرداختـه انـد.
انـدازی  راه  از  پـس  نزدیـک،  روزهــای  در  امیـدوارم 
نمایشـگاه کتـاب بـه روز چهــارشنبه، بتوانیـم محفـل 
تجلیـل  بـه  باهــم  را  مانـدگار  گرامی داشـت  گـرم 

. بنشـینیم
با محبت

احمدولى مسعود
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صـ 2

صـ 7-3

موالنا جالل الدین محمدبلخی

والیتی  شورای  اعضای  از  شماری 
در  مردم  نماینده گان  و  جوزجان 
گروه  فعالیت  گسترش  از  مجلس 
ابراز  جوزجان  در  داعش  تروریستی 

نگرانی می کنند.
مردم  نمایندۀ  درزابی،  ستار 
عمومی  نشست  در  دیروز  جوزجان 
ولسوالی های  در  گفت:  مجلس 
داعش  خوش تیپه  و  درزاب 
طاهر  پسر  می کند.  فعالیت 
سرگرم  مناطق  این  در  یولداش 
است. سربازگیری  و  هسته گذاری 

که  می گوید  درزابی  آقای 
کشور  در  اختالفات  و  بی عدالتی 

نقطه  در ۸۰  اکنون  که  سبب شده 
برای  را  کبیر  و  صغیر  شمال  در 
کنند. جمع آوری  انتحاری  تربیت 

شورای  عضو  صدف،  حلیمه 
گروه  که  می گوید  بدخشان  والیتی 
به  ماه  شش  از  داعش  تروریستی 
این طرف در ولسوالی های »درزاب« 
دارند. فعالیت  »خوش تیپه«  و 

این موضوع  بانو صدف می گوید که 
در  مرکزی  حکومت  به  بارها  را 
فعالیت  جلو  تا  گذاشته ایم؛  میان 
گرفته  تروریستی  گروه  این 
این  در  دولت  متأسفانه  اما  شود، 
است. کرده  اعتنایی  بی  زمینه 

او با بیان اینکه قرار بود در ماه حوت 
تاکنون  اما  شود،  انجام  عملیات 

گفت:  است،  نشده  انجام  عملیات 
عدم راه اندازی عملیات باعث شده تا 
داعش در این والیت روحیه بگیرند 
و فعالیت شان در حال افزایش است.

این عضو شورای والیتی تاکید کرد 

نیروهای  برعکس  داعش  گروه  که 
سنگین  سالح  با  محلی  امنیتی 
نیروهای  رو  همین  از  اند؛  مجهز 
با  مقابله  توان  جوزجان  در  امنیتی 

این گروه را ندارند.

داعش در شمال

جان نباشد جز خبر در آزمون  هر که را افزون خبر جانش فزون 
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احمــد عمـران

ــید و از  ــر رس ــه نش ــدگار ب ــۀ مان ــمارۀ روزنام ــن ش ــروز، دوهزارمی ام
ــال  ــن س ــاز نُهمی ــن روز از آغ ــزارم بادومی ــماره دوه ــن ش ــرار ای ق
ــن  ــی دوهزارمی ــدگار درحال ــت. مان ــر شده اس ــه براب ــراتی روزنام نش
شــماره اش را رقــم زد کــه از دو روز بــه ایــن طــرف، ایــن روزنامــه بــه 
ــرار گرفتــه  ــۀ هشت ســاله گی اش مــورد تمجیــد خواننده گانــش ق بهان
اســت و دســت اندرکاران روزنامــه، از همــه خواننــده گان و آنانــی کــه 

ــد.  ــپاس گذاری می کن ــد، س ــرده ان ــر ک ــدگار را تقدی مان
ــا  ــت ت ــود کوشیده اس ــرات خ ــال نش ــت س ــدگار در هش ــۀ مان روزنام
ــات و  ــر اطالع ــش و نش ــه پخ ــگاری ب ــول روزنامه ن ــت اص ــا رعای ب
ــه  ُرخ دادهــای سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و ورزشــی ب
گونــه منحصرانــه بپــردازد و همیــن ســبب شــد کــه در ایــن مــدت، 
خواننــده گان بی شــماری از طیف هــای مختلــف جامعــه در کنــار 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــاس کنن ــتن را احس ــدگار خویش ــۀ مان روزنام
ــت و در  ــرار گرف ــش ق ــه عالقه مندان ــورد توج ــدگار م ــه مان روزنام
ــاله گی،  ــماره از 9 س ــتین ش ــاز نخس ــا آغ ــاله گی اش و ب ــت س هش
ــه  ــبوک ب ــات فیس ــده گان در صفح ــاِف خوانن ــوِج الط ــرعت م ــه  س ب
ــد از  ــز ش ــبوک لبری ــاِت فیس ــرد و صفح ــوه ک ــدگار  جل ــانِی مان نش
ــه  ــان نســبت ب ــاِت نیک ش ــراز احساس ــردم و اب ــادباش گویی های م ش
ایــن روزنامــه. مســلماً ایــن واکنــِش مثبــت و برق آســا و نــکاِت ظریفی 
کــه توســط شــخصیت های خبــره در  فیســبوک بــه نشــانی مانــدگار 
ــدگار  ــرای مان ــی ب ــِی نیک ــدواری و راهنمای ــِع امی ــد، منب ــه ش حوال
ــِی  ــالِت آگاهی ده ــه رس ــته، ب ــخ تر از گذش ــی راس ــا عزم ــا ب ــت ت اس

ــد.  ــه ده ــهروندان ادام ــوِق ش ــان و حق ــِط آزادی بی ــش در خ خوی
ــه  ــار نکت ــده گان، چه ــاِت خوانن ــراز احساس ــا و اب ــوِع پیام ه در مجم
ــرای هیــچ  ــدگار ب ــود: نخســت این کــه مان ــل توجــه ب برجســته و قاب
تیــم، حــزب و جریــاِن خاصــی در قــدرت کار نکــرده، بلکــه صـــدای 
رســاِی تمــاِم مــردِم افغانســتان بــوده و به نحــوی حرف هــای دِل آن هــا 
ــِل  ــگاهی و اه ــوان و دانش ــِر ج ــه قش ــت. دوم این ک ــاد زده اس را فری
ــن  ــد و ای ــدگار بوده ان ــرِص مان ــا ق مطالعــۀ افغانســتان، خواننــدۀ پروپ
رســانۀ نوشــتاری را منبعــی موثــق بــرای آگاهی یافتــن از رویدادهــاِی 
ــدگار بی هیــچ سازشــی  ــد. ســوم این کــه مان کشــور تشــخیص کرده ان
ــی  ــامانی های دولت ــا و نابس ــه کم کاری ه ــا را علی ــن انتقاده بُرنده تری
داشــته و از همیــن رهگــذر، بیشــترین فشــارها و تهدیــدات را متحمــل 
ــاِق آرا  ــه اتف ــده گان ب ــۀ نظردهن ــه هم ــارم این ک ــت. و چه ــده اس ش
خواهــاِن ادامــۀ فعالیــت مانــدگار و مانایــی و مانــدگارِی ایــن رســانه 

شــده اند!
ابرازنظرهــا  ایــن  از  دســت اندرکاراِن روزنامــۀ مانــدگار بی آن کــه 
دچــار غــروِر کاذب و خودشــیفته گی شــوند، خداونــد را به خاطــِر 
ــردم  ــا م ــاق ب ــۀ راه و میث ــر ادام ــد و ب ــق ســپاس می گوین ــن توفی ای
ــر ضعف هــا و کاســتی هاِی  ــد. مســلماً مانــدگار ب کمــِر همــت می بندن
ــه روز  ــالش و آرزو را دارد ک ــن ت ــت و ای ــرف اس ــف و معت ــود واق خ
ــاِک  ــاِن پ ــِع مردم ــد و قناعــِت طب ــر از گذشــته ُرخ بنمای ــه روز بهت ب
ــی مســلماً همراهــی و همســفرِی  ایــن ســرزمین را حاصــل کنــد. ول
ــبی را  ــروزِی نس ــن پی ــان، ای ــدگار و ماندگاری ــا مان ــردم ب ــوِش م خ
ــم، مطالبــاِت  ــد می دهــد کــه مــا در خــِط مــردم حرکــت کرده ای نوی
برحــِق آن هــا بــر روحیــۀ روزنامه نــگارِی مــا تأثیــر گذاشــته و مبــارزۀ 
ــن  ــت و ای ــاخته اس ــه س ــی را فرب ــِی جمع ــز آگاه ــا نی ــتارِی م نوش

ــت! ــا و دولت هاس ــۀ ملت ه ــِر بهین ــاِس تغیی ــه، اس رابط
تحــوالِت  و  پیشــرفت ها  همــۀ  کــه  می دهــد  گواهــی  تاریــخ   
ــورده و  ــد خ ــه کلی ــِی عام ــعۀ آگاه ــان و توس ــِر اذه ــا تغیی ــت، ب مثب
آقــای  آن  دانشــوِر  به ویــژه صاحب امتیــاِز  و  مانــدگار  می خــورد. 
ــش  ــرلوحۀ کاِر خوی ــی را س ــِی تاریخ ــن گواه ــعود، ای ــی مس احمدول
ــس  ــون ح ــبت های گوناگ ــِک آن را در مناس ــِن نی ــرار داده و قرای ق
ــه منطــِق  ــز ب ــت و حکومــت نی ــد. چــه خــوب اســت کــه دول می کن
ــل  ــد و به جــای بُخ ــی ببرن ــت در آن پ ــخ و ریشــۀ تحــوالِت مثب تاری
ــردم را  ــا م ــش ب ــۀ خوی ــدار، رابط ــانه های بیـ ــان و رس ــا آزادی بی ب
محکــم و محکم تــر کننــد و از ایــن رابطــه، نردبانــی بــه ســوی ترقــی 
ــه  ــا ب ــن ۸ ســال ، باره ــدگار طــی ای ــۀ مان و ســعادت بســازند. روزنام
ــم و  ــتن از ظل ــت جس ــردِن آزادی و برائ ــاد ک ــری و فری ــرِم دادگ ُج
ــه  ــرار گرفت ــت ق ــازی هاِی حکوم ــا و پرونده س ــاِج تهمت ه ــاد، آم فس
اســت. حــال آن کــه شایســته بــود کــه دولــت و حکومــِت افغانســتان 
هماننــِد ســایر کشــورهای دموکراتیــک جهــان، در پشــِت ایــن رســانه 
ــه کمــِک آن هــا،  ــرار می گرفــت و ب و همــۀ رســانه های مردم محــور ق
ــِی  ــاِت جمع ــه مطالب ــخ گویی ب ــی پاس ــت داری و توانای ــِت دول ظرفی
ــی در  ــدِت مل ــت وح ــت دول ــد اس ــید. امی ــا می بخش ــش را ارتق خوی
ســاِل پیــِش رو ایــن کــم کاری و بی التفاتــی بــه رســانه و اصحــاِب آن 

ــد. ــران کن را جب
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سـفر  در  رییس جمهـوری 
سـفیر  ورود  از  اسـترالیا  بـه 
از  بسـیاری  بـه  افغانسـتان 
گفت وگوهـا  و  نشسـت ها 
کشـور  دو  مقام هـاِی  میـاِن 
جلوگیـری کرده و حتا زمانی 
کـه از میدان هوایـی در موتِر 
می گرفتـه،  قـرار  شـماره یک 
بـه جـای سـفیر افغانسـتان، 
یکی از مشـاوراِن خـود را در 
کنـارش نشـانده اسـت. ایـن 
کار خـالِف عـرِف دیپلماتیک 
رییس جمهـوری  و  اسـت 
بیگانـه  کشـوری  در  نبایـد 
میزبـان  مقابـل چشـِم  در  و 
کـه  دهـد  انجـام  حرکتـی 
موقعیـِت خود و کشـورش را 

زیـر سـوال ببـرد. 
حکـم  دیپلماتیـک  عـرِف 
سـفرهای  در  کـه  می کنـد 
سـفیر  رییس جمهـوری، 
کشـور در کناِر او قرار داشـته 
ارایـۀ  بـرای  حتـا  و  باشـد 
معلومـات و اطالعات در وقِت 
رفت وآمد سـفیر کشـورش را 
در موتـِر شـماره یک بـا خود 
همراه کنـد. البته این باِر اول 
نیسـت که رییـس جمهوری 
افغانسـتان در برابـر سـفرای 
کشـور چنیـن برخوردهایـی 
را انجـام می دهد. او در سـفر 
بـه بریتانیا نیز از ورود سـفیر 
در  موتـرش  بـه  افغانسـتان 
میـدان هوایی جلوگیری کرد 
و حتـا به محافظانش دسـتور 
داد کـه او را در نشسـت های 
رسـمی بـا مقام هـای کشـوِر 
بریتانیـا اجـازۀ ورود ندهنـد. 
سـوال این جاسـت کـه چـرا 
برابـر  در  رییس جمهـوری 
کارمندانـی کـه خـود حکـم 
تقـرِر آن هـا را امضـا کـرده، 
چنیـن رفتارهای بدی نشـان 

می دهـد؟  
کـه  می شـود  گفتـه   
بـه  رییس جمهـوری 
سـفیر  کارِی  ضعـف  دلیـِل 
از  اسـترالیا،  در  افغانسـتان 
نشسـت های  بـه  او  ورود 

کـرده  جلوگیـری  رسـمی 
اسـت. آیـا واقعاً ضعـف کارِی 
کـه  می شـوند  سـبب  سـفرا 
و  بی مهـری  مـورد  این گونـه 
قـرار  رییس جمهـوری  قهـِر 
گیرنـد؟ فکـر نمی شـود کـه 
برخوردهـای  اصلـِی  علـت 
غنـی  آقـای  تحقیرآمیـز 
کشـور،  مقام هـای  بـا 
مقام هـا  ایـن  ناتوانی هـای 
باشـد. زیـرا اگـر واقعـاً او در 
از  افـراد  کارِی  برابـر ضعـف 
خـود واکنش نشـان مـی داد، 
بایـد در برابر مقام های ارشـد 
امنیتـی که ضعف کاری شـان 
اسـت،  من الشـمس  اظهـر 
چنیـن واکنشـی می داشـت. 
مـوارد،  از  بسـیاری  در  او 
ضعـف کارِی چنیـن افـرادی 
نمی دهـد  تشـخیص  را حتـا 
و حتـا اگـر تشـخیص دهـد، 
بـه دلیـل روابط و مناسـباتی 
کـه با ایـن افـراد دارد، تالش 
کارِی  ضعـف  کـه  مـی ورزد 
دارد.  نگـه  پنهـان  را  آن هـا 
کـه  دارم  بـاور  مـن 
رییس جمهـوری  اگـر 
افغانسـتان مخیـر باشـد کـه 
فعال تریـن  دانشـمندترین، 
روی  انسـاِن  خبره تریـن  و 
زمیـن را از میـان نزدیـک به 
هشـت میلیارد باشـندۀ روی 
زمین انتخاب کنــد، او بدون 
معصـوم  تردیـدی  کمتریـن 
عمومـی  رییـس  اسـتانکزی 
معرفـی  را  ملـی  امنیـت 
می کنـد. چرا؟ دلیلـش کاماًل 
مشـخص اسـت، چـون او در 
ایـن آدم هرچه کـه می بیند؛ 
توانایـی و تجربـه اسـت. پس 
می تـوان نتیجـه گرفـت کـه 
ضعـف و توانایی افراد در نظر 
رییـس جمهوری افغانسـتان 
بـا تجربـه و تخصـص رابطـه 
نـدارد، بل به روابط شـخصی 
و قومـی اش مربوط می شـود.

 شـاید برخـی بگوینـد ایـن 
از  این کـه  دلیـل  بـه  افـراد 
سـوی شـریِک قـدرِت آقـای 

شـده اند،  معرفـی  غنـی 
و  تحقیـر  مـورد  چنیـن 
رییـس  سـوی  از  توهیـن 
می گیرنـد.  قـرار  جمهـوری 
چنیـن  کـه  فـرض  بـه 
باشـد،  درسـت  برداشـتی 
ولـی رییـس جمهـوری حـق 
نـدارد بـا افـراد معرفی شـده 
توسـط شـریک قـدرِت خود 
چنیـن بـا بی مهـری برخورد 
کشـور  وجاهـِت  کـه  کنـد 
زیـرا  انـدازد.  خطـر  بـه  را 
کشـور،  قوانیـن  اسـاس  بـر 
مقام هـای  تقـرِر  صالحیـت 
ارشـد دولتی تنهـا در اختیار 
و  اسـت  جمهـوری  رییـس 
ایـن افراد همـه با امضـاِی او 
بـه ایـن جایگاه ها رسـیده اند. 
جالـب این کـه آقـای رییـس 
تشـخیص  بـرای  جمهـوری 
صالحیـت کارِی اکثر افرادی 
دولتـی  سـمت های  بـه  کـه 
شـخصاً  می شـوند،  نامـزد 
بـا آن هـا دیـدار و گفت وگـو 
می کنـد و اگـر کسـی را بـا 
کـه  الزمـی  صالحیت هـای 
خـودش راز و رمـِز آن هـا را 
ندهـد،  تشـخیص  می دانـد 
عـذرش  فـوری  صـورِت  بـه 
معلـوم  پـس  می خواهـد.  را 
می شـود کـه آقـای غنـی بـا 
سـفرای افغانسـتان نیـز کـه 
حتـا بـه سـفارش دیگـران و 
یـا شـریِک قدرتـش معرفـی 
و  گفت وگـو  انـد،  شـده 
کـرده  مصاحبـه  به اصطـالح 

اسـت. 
کـرد  نبایـد  فرامـوش  البتـه 
کـه ایـن نوشـته در حمایـت 
مقـام  یـا  و  سـفیر  فـالن  از 
چـون  نیسـت؛  دولتـی 
افـراد  ایـن  این کـه  احتمـاِل 
واقعـی  کارِی  صالحیت هـای 
را نداشـته باشند، بسیار قوی 
اسـت. مگـر در طول شـانزده 
سـال گذشـته همـۀ افـرادی 
کـه در دولـت کار کـرده اند، 
مجـرب  و  متخصـص  افـراد 
بـوده انـد؟ مگر آقـای کرزی 

پیشـیِن  جمهـوری  رییـس 
و  کم سـواد  افـراد  کشـور 
بـه  را  فراوانـی  بی تجربـۀ 
موقف هـای مهـِم دولتـی بـه 
دلیـِل این کـه یا دوسـت و یا 
هم تبـارش بودند، نگماشـت؟ 
 حـاال نیـز وضـع زیـاد فـرق 
آقـای کـرزی  اسـت.  نکـرده 
و  تخصـص  در  ادعایـی  اگـر 
دانـش نداشـت، ولـی آقـای 
غنـی ایـن عیـب را هـم دارد 
که خود را انسـانی دانشمند، 
کفایـت  بـا  و  تجربـه  بـا 
می کنـد  فکـر  و  می دانـد 
هـر سـطح  در  دیگـران  کـه 
هسـتند،  کـه  موقعیتـی  و 
هـم  نبایـد  و  نمی تواننـد 
بتواننـد از او بیشـتر بداننـد. 
نقطـه  عمـاًل  غنـی  آقـای 
مقابِل سـقراط اسـت، سقراط 
می گفـت کـه نادان ترین فرد 
در یونـان اوسـت، ولـی آقای 
غنـی می گویـد کـه داناترین 
فـرد در روی زمیـن اوسـت. 
بـه همیـن دلیـل وقتـی او با 
می کنـد،  برخـورد  دیگـران 
ایـن برخوردهـا وقـت و جـا 
آقـای  بـرای  نمی شناسـد. 
کـه  نمی کنـد  فـرق  غنـی 
سـفیر  کـردِن  منـزوی  بـا 
کشـورش عمـاًل بـه خـود و 
مردمـش اهانـت روا می دارد؛ 
زیـرا چـه ایـن سـفیر آدِم بـا 
کفایتی باشـد و چـه از برکِت 
شـخص  ایشـان  انتخـاِب 
نماینـدۀ  باشـد،  بی کفایتـی 
کشـور  آن  در  افغانسـتان 
شـناخته می شـود و توهیـن 
به نمایندۀ کشـور بـه معنای 
توهین به شـعور مردم اسـت.

چنیـن  دیگـر،  جانـب  از   
نوعـی  عمـاًل  برخـوردی 
در  نیـز  را  بی تربیه گـی 
خـود نهـان دارد. آدمـی کـه 
برابـر دیگـران  نمی توانـد در 
و  موقـف  در  اگـر  حتـا 
پایین تـر هسـتند  صالحیـت 
شکیبایی داشـته باشد، بدون 
اسـت!  بی  ادبـی  آدم  شـک 

بى ادبى هاِى رییس جمهورى
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عبدالمنان دهزاد-روزنامه نگار
روزنامۀ ماندگار هشت  ساله شد

روزنامـۀ  یـک  عنـوان  بـه  »مانـدگار« 
واقع گـرا، متعهـد و پای بنـد بـه ارزش هـای 
سـال  هشـت  کشـور،  در  روزنامه نـگاری 
پیـش از امـروز پـا بـه عرصـۀ روزنامه نـگاری 
گذاشـت و در این هشـت سـال به مثابۀ یک 
رسـانۀ نتـرس، عدالت گسـتر و مردم گـرا در 
راه روشـن گری، آزادی، عدالـت و برابـری در 
کشـور صادقانـه کار کـرد. گمـان نمی کنـم 
مشـکالِت امـروز افغانسـتان از چشـم کسـی 
و رسـانه یی پوشـیده باشـد، اما کمتر رسـانۀ 
سـان  بـه  تـا  شـد  حاضـر  سـال ها  ایـن  در 

بـه  بی پـرده  را  مشـکالت  ایـن  »مانـدگار«، 
در  مانـدگار  کنـد.  بیـان  افغانسـتان  مـردم 
بدتریـن شـرایط در کنار مردم ایسـتاد شـده 
و از عدالـت، مردم سـاالری و آزادی بـه قـوت 
دفـاع کـرده و ظلـم و بی عدالتـی را در هـر 
سـطوِح که طرح شـده، نکوهش کرده اسـت.

کارکـردن در حوزه هـای عدالـت و آزادی در 
کشـوری مثـل افغانسـتان، خطـر کار دارد و 
ایـن خطـر را دسـت اندرکاران »مانـدگار« به 
دل وجـان پذیرفتنـد، زیر بـار تهدید و تهمت 

نرفتنـد و سـرانجام، نیکو درخشـیدند.
همـۀ  بـه  را  مانـدگار  سـال  هشـتمین 
دسـت اندرکاران و نویسـنده گان ایـن روزنامۀ 
و  می گویـم  تبریـک  واقع گـرا  و  وزیـن 
هم چنـان آروزمنـدم کـه »ماندگار« همیشـه 

بمانـد. مانـدگار 

عبدالقهار سروری-استاد دانشگاه

از  یکـی  مانـدگار  روزنامـۀ 
و  مشـهور  مهـم،  روزنامه هـای 
فعالیت هـای  اثرگـذار در عرصـۀ 
کشـور  در  روزنامه نـگاری 
هشـت  کـه  می شـود  محسـوب 
پیهـم  فعالیت هـای  و  کار  سـال 
کارنامه هـای  درج  را  نشـراتی 
وارد  اسـت  قـرار  و  کـرده  خـود 
نهمیـن سـال نشـراتی خود شـود.

جریـان  در  مانـدگار  روزنامـۀ 
هشـت سـال فعالیت هـای منظم 
عرصه هـای  در  خـود  نشـراتی 
منعکس سـازی  اطالع رسـانی، 
اذهـان  روشن سـازی  و  حقایـق 
عامـه، در حـد تـوان و محـدودۀ 
پوشـش و امکانات خـود کارهای 
اسـت.  داده  انجـام  ارزنده یـی 
بـدون شـک، تـداوم فعالیت های 
بـه  مانـدگار  روزنامـۀ  نشـراتی 
روزنامه نـگاری  عرصـۀ  نفـع 
جهـت  در  می توانـد  و  بـوده 
فعالیت هـای  حرفه یی سـازی 
رسـانه یی در کشـور، نقـش خود 

باشـد. داشـته  را 
روزنامـۀ  بـرای  آنکـه  ضمـن 
و  مانـدگاری  مانـدگار، 
بـرای  و  بیشـتر  ارزش مـداری 
موفقیـت،  آن  دسـت اندرکاران 
آرزو  بیشـتر  پایـداری  و  پویایـی 
چنـد  می خواهـم  می کنـم، 
نکتـه را کـه بـرای فعالیت هـای 
روزنامـۀ  اثرگـذار  و  حرفه یـی 
رسـانه های  دیگـر  و  مانـدگار 
فعـال در کشـور مهـم و مفیداند، 
کنـم: ذکـر  خالصـه  گونـۀ  بـه 

دیگـر  و  مانـدگار  یک-روزنامـۀ 
رسـانه ها بایـد به خاطـر حرفه یی 
شـدن فعالیت هـای رسـانه یی در 
کشـور، در پهلـوی پرداختـن بـه 
تحلیـل و تبصـرۀ مسـایل روز بر 
نویسـنده گان  باورهـای  مبنـای 
کارهـای  بـه  صاحب نظـران،  و 
پژوهشـی و مستندسازی مسایل 
)روزنامه نـگاری پژوهشـی( توجۀ 
جدی کرده و با بررسـی و ارزیابی 
مسـایل مهم بـه گونـۀ حرفه یی، 
معلومـات، مفاهیـم و راهکار های 
ارزنـده و مفیـد را تولیـد کـرده و 
بـه مخاطبـان خـود ارایـه کنـد.

دیگـر  و  مانـدگار  دو-روزنامـۀ 
کشـور  در  فعـال  رسـانه های 
به خاطـر حرفه یـی شـدن عرصـۀ 
مسـووالنه  بایـد  روزنامه نـگاری، 
نوشـتن و مسـووالنه سخن گفتن 
و  حکـم  هـر  و  کـرده  رایـج  را 
نظـر قطعـی نویسـنده گان و یـا 
صاحب نظـران باید توسـط نتایج 
پژوهش هـای معیـاری و یـا هـم 
قابل پذیـرش  دالیـل  و  شـواهد 

حمایـت شـوند و یـا هـم از حکم 
کردن بـر مبنای باورها و نظریات 
کننـد. خـودداری  شـخصی 

و  مانـدگار  سـه-روزنامۀ 
در  فعـال  رسـانه های  دیگـر 
نهادینـه  پـی  در  بایـد  کشـور، 
حرفه یـی  فعالیت هـای  شـدن 
بـرای  و  باشـند  روزنامه نـگاری 
فعالیت هـای  ضمـن  کار  ایـن 
قبـال  در  خـود،  روزمـرۀ 
ظرفیـت  تولیـد  ظرفیت سـازی، 
و راهکار هـای حرفه یـی متـوازن 
بـا نیازمندی هـا و شـرایط کاری 

و  علمـی  برنامه هـای  کشـور، 
گیرنـد. دسـت  روی  را  عملـی 

و دیگـر  مانـدگار  چهار-روزنامـۀ 
رسـانه های فعـال در کشـور باید 
بهبـود اوضاع در کشـور و تولید و 
گسـترش ذهنیت مثبـت و مفید 
اولویـت  در  را  مـردم  میـان  در 
کاری خـود قـرار داده و بـه گونۀ 
حرفه یـی رسـالت کاری خـود را 

دهند. انجـام 
دیگـر  و  مانـدگار  پنج-روزنامـۀ 
رسـانه های فعـال در کشـور، باید 
تـوازن محتوایـی و سـاختاری را 
در نشـرات خـود در نظر گرفته و 
بـرای هـر طرز دید و بـاور و برای 
هـر عرصـه و ارزش، جایـگاه در 
نظـر گیرنـد و بـرای عالقه مندان 
مطلبـی  یادشـده،  فکتـوِر  هـر 

باشند. داشـته 
و دیگـر  مانـدگار  شـش-روزنامۀ 
رسـانه های فعـال در کشـور باید 
تحـت  سـاحات  و  محـدوده  در 
پوشـش نشـراتی خـود تـوازن را 
در نظـر گرفتـه و بـا دیـد ملی و 
عام شـمول همه مـردم را به گونۀ 
یکسـان مخاطـب خـود بداننـد.

هفت-روزنامـۀ مانـدگار و دیگـر 
رسـانه های فعـال در کشـور، باید 
فعالیت هـای  تأثیرگـذاری  حـد 
نشـراتی خـود در میـان مـردم را 
کاری  فرصت هـای  از  و  بداننـد 
فراهم سـازی  جهـت  در  خـود 
در  تفاهـم  و  تمـاس  زمینه هـای 
میان مـردم و کاهش بد باوری ها 
و فاصله هـا از میـان آنـان تـالش 
کنند چـون، یک رسـانۀ معیاری 
بایـد بـه گونه یـی هدف مندانـه و 
برنامه ریـزی شـده فعالیـت کند.

هشـت-روزنامۀ مانـدگار و دیگـر 

رسـانه های فعـال در کشـور، باید 
در فعالیت هـای نشـراتی خـود از 
زبـان و لحن معیـاری و حرفه یی 
کـرده  اسـتفاده  روزنامه نـگاری 
و از توهیـن و تحقیـر دیگـران و 
پرداختن به مسـایل غیر ضروری 
و غیـر حرفه یی خـودداری کنند 
و هم چنـان در هـر حالـت، مردم 
و مخاطبـان خود را اولویت کاری 
خـود قـرار دهنـد. یعنـی، بدانند 
و  روزنامه نـگار  و  روزنامـه  کـه 
انجـام  بـرای  کـه  وسـایل  همـه 
کارهـای روزنامه نـگاری اسـتفاده 
رسـاندن  به خاطـر  می شـوند، 
پیام هـا بـه مـردم و روشن سـازی 

مردم اند. افـکار 
مانـدگار  روزنامـۀ  بـرای 
دارم  آرزو  بیشـتر  موفقیت هـای 
و امیـدوار هسـتم کـه کارکنـان 
بـه گونـۀ  و مسـووالن رسـانه ها 
قبـال  در  و هدف مندانـه  پیگیـر 
حرفه یـی شـدن و رشـد کیفـی 
تـالش  روزنامه نـگاری  عرصـۀ 
هدف مندانـه  گونـۀ  بـه  و  کـرده 
تـا  کننـد  فعالیـت  مسـووالنه  و 
همـواره مفیـد و مانـدگار باشـند.

 روزنامۀ ماندگار و هشت نکتۀ اساسى 

براى روزنامه نگارى حرفه یى در افغانستان
ماندگار در راه عدالت گسترى صادقانه کار کرده است

روح اهلل بهرامیان -  استاد دانشگاه

و  خوش نام ترین  از  یکی  ماندگار  روزنامۀ 
است.  افغانستان  روزنامه های  بلندباالترین 
نظافت نوشتاری و جدیت در امر خبررسانی 
و ارایۀ اطالعات به موقع و موثق اش، ماندگار 
را در صدر جدول بهترین ها قرار داده است. 
من این روزنامۀ وزین را از دوران دانشجویی 
مطبوعات  خانوادۀ  که  روزگاری  می شناسم. 
بود. چه  افغانستان بسیار مختصر و کوچک 
در عرصۀ رسانه های دیداری و چه نوشتاری 
و شنیداری، آن موقع رسانه ها انگشت شمار 
و اندک بودند که ماندگار با حضور خود جای 
خالی یکی از بهترین و کامل ترین رسانۀ روز 

را با تخصص و معیار به خوبی پُر کرد.
سایر  و  کابل  دانشگاه  در  دانشجو  کمتر 
دانشگاه ها از مزایای خوانش ماندگار بی بهره 
علمی  مقاالت  خواندن  عطش  می ماندند. 
نقدهایی که  و  بررسی ها  و بعضی تحلیل ها، 
اجتماعی  سیاسی،  صفحات  در  زمان  آن 
کرده  حالی  می شد،  نشر  آن  فرهنگی  و 

به  روزنامه  ورود  از  پیش  گاهی  که  بود 
علوم  رشته های  دانشجویان  دانشگاه،  غرفۀ 
می کشیدند.  صف  برایش  و...  اجتماعی 
دانش آموزان  بیشتر،  تعداد  تا رسیدن  گاهی 
تقویت  برای  رهگذر  این  از  می مانند.  انتظار 
روزنامۀ  متن خوانی،  و  مطالعه  فرهنگ 
ماندگار بسیار رسانۀ ممد و مفید واقع شد.

هنوز  ماندگار  سال ها،  گذشت  از  پس  امروز 
همان محبوبیت و امتیاز را دارد که بتوان به آن 
به عنوان رسانۀ آزاده و نجیب نگاه کرد. ماندگار 
حفظ  و  خبرنگاری  اصالت  با  نبرد  در  هنوز 
ارعاب،  و  با سانسور  استقاللیت خود  حقوق 
در نبرد است و سر در گرو تروریسم رسانه 
فرو نکرده است. پیگیر و پالوده کار می کند 
و آمیخته و شلخته نشده است. به مخاطب 
خود امتیاز بلندی قایل است و از این منظر، 
با پشتکار و سریع اطالع دهی دارد. همیشه 

که  گفت  می توان  جرأت  به  وصف،  این  با 
ماندگار روزنامۀ عالی و خودکفا است. اینک 
فعالیت های  سال  نهمین  آستانۀ  در  که 
و  ذوق  خاطر  به  داریم،  قرار  او  مطبوعاتی 
عرض  شادباش  را  روز  این  عالی اش  نظافت 
و  موفقیت  آن  دست اندرکاران  به  کرده، 
سربلندی جاودانه استدعا می کنم و بر عمر 

زنده گی و پوینده گی اش زنده باد می گویم.

ماندگار خوش نام ترین روزنامۀ افغانستان
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حارث جمال زاده

مانـدگار  روزنامـۀ  سـاله گی  هشـت 
د بـا نیکو

مخاطبـان  از  یکـی  عنـوان  بـه  مـن 
ایـن  روزنامـۀ مانـدگار بـاور دارم کـه 
روزنامـه، در کنار رسـانه های تصویری، 
صوتـی و چاپـِی دیگـر کشـور مانـدگار 
در  پیـش  از  بیشـتر  و  مانـد  خواهـد 
بخـش اطالع دهـی خواهـد درخشـید. 
ایـن باورمنـدی من نسـبت بـه جایگاه 
ایـن روزنامـه در میـان مخاطبـان آن 

. ست ا
یک بـار دیگـر هشـت سـاله گی روزنامۀ 
مانـدگار را مبارک بـاد می گویـم و برای 
دسـت اندرکاران ایـن روزنامـه موفقیت 

و سـرخ رویی تمنـا می کنم.

عبادااهلل بهمنش

هشت ساله گى ماندگار مبارک!
پُـر  از  یکـی  مانـدگار  روزنامـۀ 
خواننده تریـن روزنامه هـای افغانسـتان 
اسـت که نقشی بسا مهم و ارزش مندی 
را در تحلیـل و اطالع رسـانی بـه موقـع 
و قایـع، رویدادهـا، حـوادث و تحـوالت 
سیاسـی کشـور در هشت سـال پسین، 
ایفـا کـرده اسـت. ایـن روزنامـۀ خوب 
حـوادث و رویدادهـای منطقـه و جهان 
را نیـز منطبـق بـر وضعیت افغانسـتان 
بازتـاب و تحلیـل کـرده کـه ایـن امـر 
در تنویـر افـکار عامه مهـم و ارزش مند 

می شـود. پنداشـته 
مانـدگار یکـی از منتقدهـای جـدی و 
شؤنیسـتی  سیاسـت های  سرسـخت 
حکومـت پیشـین و کنونـی بـوده کـه 
اسـت.  تمجیـد  و  سـتایش  درخـور 
هشـت سـاله گی ایـن روزنامـۀ وزیـن 
را بـر همـه دسـت اندرکارانش تبریـک 
در  را  مزیدشـان  موفقیت هـای  گفتـه، 
رسـالتی که بـر دوش دارنـد، خواهانم.

محمد عالم عبداهلل سروری

»مانـدگار« در حالی نُه سـاله می شـود 
ژانرهـای  و  ماندگارتریـن متن هـا  کـه 
ژورنالیسـتیک را در ایـن نُـه سـاِل پُـر 
درِدسـر، بـه نشـر سـپرده اسـت. ایـن 
بـا  شـرایط  سـخت ترین  در  روزنامـه 
وجـود فشـارهای موجـود باالیـش کـه 
از دیـد هیـچ خبره یـی پنهـان نیسـت، 
بـا قامـت بلنـد به راه خـود ادامـه داده 

. ست ا
صاحـب امتیاز و مدیر مسـوول ماندگار 
سیاسـت  درخشـان  سـتارۀ  دو  کـه 
هسـتند  افغانسـتان  خبرنـگاری  و 
و تطمیعـی  بـه هیچ گونـه فشـار  نیـز 
نقدهـا  تندتریـن  آنـان  ندادنـد،  تـن 
آدرس  بـه  را  گپ هـا  سـازنده ترین  و 
بـه  افغانسـتان  دولت مـردان  و  دولـت 

نشـر رسـانیدند. همـکاران خبـری این 
سـال ها،  ایـن  در  نیـز  چاپـی  رسـانۀ 
در  را  تحلیل هـا  و  خبرهـا  داغ تریـن 
اسـرع وقـت و بـا دقـت تمام بـه خورد 

داده انـد. قـرار  مخاطبان شـان 
بـاور دارم که »ماندگار« همانند نامش، 
ماندگار می درخشـد و ماندگار می ماند.

وحید پاییز

هشـت سـال اسـت که روزنامۀ ماندگار 
و خانه هـای  نهادهـا  دفترهـا،  مهمـان 
مـردم ما اسـت. ایـن روزنامه بـه خاطر 
اسـتاده گی  و  واقعیت هـا  انعـکاس 
و  بی عدالتـی  گونـه  هـر  مقابـل  در 
تبعیـض، یگانـه صـدای رسـا در میـان 
افغانسـتان  در  چاپـی  روزنامه هـای 

می شـود. تلقـی 
مانـدگار بـا وجـود تمـام دسیسـه ها و 
اتهام هـای غیر واقعـی در این مدت، در 
مقابـل تمام موانع و مشـکالت مقاومت 
کـرده و جایـگاه خویـش را در نهادینه 
دموکراسـی  و  بیـان  آزادی  سـاختن 
اسـت. سـاخته  ثابـت  افغانسـتان  در 

موسـس  بـرای  را  موفقیـت  ایـن  مـا 
صاحـب  سـفیر  جنـاب  روزنامـه  ایـن 
مسـول  مدیـر  مسـعود،  ولـی  احمـد 
تمـام  و  صاحـب  پریانـی  جنـاب  آن، 
ایـن  در  قلم به دسـتان  و  دوسـتان 
روزنامـۀ وزیـن تبریـک و تهنیت گفته 
از  برای شـان  مزیـد  موفقیت هـای 
بـارگاه ایـزد منـان اسـتدعا می کنیـم.

احمد جواد مجاهد رسولى
هشـت سـاله گی روزنامـۀ مانـدگار را 

می گویـم. شـادباش 

احمد ذکى معنوی

ماندگارتـر  همیـش  بـرای  »مانـدگار« 
رسـای  آواز  رسـانه  ایـن  بـادا! 
واقعـی  بازتـاب  و  عدالت خواهـی 
اسـت.  بـوده  حرفه یـی  روزنامه نـگاری 
امیدواریم هشـتاد سـال دیگر رسـاتر از 

بدرخشـد! پیـش 

ذکى نادری

روزنامـۀ وزیـن مانـدگار پـا بـه نهمین 
رسـانه یی خویـش  فعالیت هـای  سـال 
نهـاد و مـا هم بـا جمع همـکاران عزیز 
ایـن  قلم به دسـتان  دیـدار  بـه  خـود 
روزنامـه رفتیـم. اتفاقـاً جنـاب احمـد 
ولـی مسـعود نیز حضـور داشـتند و از 
صحبت هـای عالمانۀشـان بهـره بردیم.

ایـن روز را بـرای همه دسـت اندرکاران 
و  گفتـه  تبریـک  مانـدگار  روزنامـۀ 
آرزوی مانـدگاری »مانـدگار« را داریم.

عمران یوسف حیران

ماندگار، ماندگار بماند
روزنـامۀ صبـح افغانسـتان »مانـدگار« 
بـا  هشـتمین سـال چـاپ خویـش را 
هرچنـد  مانـدگار  زد.  دور  موفقیـت 
و  چـاپ  سـال  نهمیـن  بـه  پـا  تـازه 
نشـر خویـش گذاشـت، ولـی بـا متـن 
و محتـوای پختـه و هـم وزن سـلیقه و 
تفکـر روشـن و همزمـان بـا نیازهـای 
فکـر روز پخته و با جوهر در سیاسـت، 
گزارش، خیابان، کشـکول، حقوق بشـر 

و فرهنگسـتان خـوش درخشـید و در 
گسـترۀ نیازهـای فکـر روز، ارزش منـد 
و بـا رسـالت و هم خـط بـا روشـنی و 
تاریـخ  مانـدگاری  تـالش  در  پویایـی 

عصریسـت کـه در آن جریـان دارد.
بـه مدیـر مسـوول ورجاونـد مانـدگار 
روزنامه نـگاران  پریانـی،  نظـری  آقـای 
در  کـه  عزیزانـی  تمامـی  و  پُرتـالش 
زمینـۀ پربار شـدن و سـبزی برگ های 
تکاپوینـد،  در  روزنـه  ایـن  روزانـۀ 
موفقیـت بیشـتر آرزو کـرده، بـه آنان، 
به تمامـی خواننـده گان و عالقه مندان، 
نُـه سـاله گی ایـن روزنامـه را تبریـک 

می کنـم. عـرض 
ماندگار ما، همبشه و ماندگار باد.

بشیر احمد قاسانى

روزنامۀ ماندگار هشت ساله شد!

زبیر رضوان

روزنامـهٔ مانـدگار وارد نُهمیـن سـال 
نشـراتی اش شـد. ایـن را باید بـه تمام 
تبریـک  مانـدگار  دسـت اندرکاران 
کارکـردن  بی قفـه  سـال  نُـه  گفـت. 
در سـرزمینی کـه کلمـه در آن زیـاد 
ارزش مند نیسـت، شـجاعت می خواهد 
بـه  رسـالت  ایـن  پـس  از  مانـدگار  و 

خوبـی برآمـده اسـت.
مانـدگار  نیـز  ایـن  از  بعـد  دارم  آرزو 
و  شـود  نشـر  سـال  سـال های 
گـردد. فراوان تـر  خواننده گانـش 

فرامرز سینا

ــه ســان کوه هــای  ــدگار ب ــۀ مان روزنام
ــدگار هشــت  ــاد. مان ــدگار ب ــر مان پامی
مســوول،  مدیــر  بــه  شــد.  ســاله 
ــانه  ــن رس ــان ای ــدان و مخاطب کارمن

ــد. ــارک باش مب

نوریه نضهت نجرابى

دیــروز مصــادف بــود بــا نُــه ســاله گی 
روزنامــۀ مانــدگار...

مانـدگار  تیـم  تمامـی  از  تـا  دارد  جـا 
بـه ویـژه دوسـت خوبـم، آقـای نظری 
پریانـی، مدیـر مسـوول ایـن روزنامـه  
بـرای ماندگارکـردن مانـدگار در تاریخ 
مطبوعات افغانسـتان به عنوان روزنامۀ 
کـرد. سـپاس گزاری  پُرمخاطـب، 

مانــدگار همیشــه مانــدگار بمانــی! 
مــن یکــی از مخاطبــان ایــن روزنامــه 
دنبــال  را  آن  همیشــه  و  هســتم 

کــرده ام... 

صدیق اهلل توحیدی

جشــن  را  مانــدگار  ســاله گی  نــه 
. یــم می گیر

 روزنامــۀ وزیــن مانــدگار بــه مدیریــت 
جنــاب نظــری پریانــی کــه برمــن 
حــق بــرادری دارنــد را بــه آقــای 
پریانــی و همــکاران مــا در ان روزنامــه 
می کنــم. عــرض  بــاد   مبــارک 

ــان  ــاک در می ــتارۀ تاب ن ــدگار س مان
نشــرات مطبوعــات کشــور اســت، 
ــب  ــتر  نصی ــای بیش ــد موفقیت ه امی
ــود و  ــدگار ش ــۀ مان ــکاران روزنام هم

ــد. ــه دار بمان ــدگار پای ــی مان اله
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هشـت سـاله گی مانـدگار، ایـن رسـانۀ 
و  مدیـر  بـه  را  مقاومـت  خـط  در 
می گویـم. تبریـک  دسـت اندرکارانش 

مجیب ضیا

مانـدگار  خوبی هـا  تمـام  بـا  مانـدگار 
بمانـی.

فهیم فطرت

هشـت سـال از سـفر »مانـدگار« 
شـدن گذشـت!

روزنامه یی  عمر  از  سال  هشت 
و  روشن گری  برای  که  می گذرد 
رسای  صدای  و  می نویسد  برابری 
روزنامه نگاری  است.  عدالت خواهی 
و  است  دنیا  پُرخطر  از شغل های  یکی 
افغانستان هم هول ناک ترین مکان برای 
قدم  و  قلم  حال،  این  با  روزنامه نگار. 
این مسیر کاری است دشوار. زدن در 

روزنامـۀ مانـدگار نیـز فـراز و فرود های 
کـرد  تجربـه  این جـا  تـا  را  بسـیاری 
بـه  سـنگین،  سـد های  از  عبـور  بـا  و 
اطالع رسـانی آزاد، دقیـق و بی طرفانـه 
بـا  رسـید.  پخته گـی  بـه  و  پرداخـت 
آزادی  ناهمـوار  پیمـودن جـادۀ  آنکـه 
بیـان آسـان و راه ماندگار شـدن کوتاه 
نیسـت، امـا امیدواریـم این سـفر ادامه 
یابـد و روزنامـۀ وزین »مانـدگار« ندای 
ماندگار ما و نسـل های پس از ما شـود.

از فرصـت، هشـت سـاله  بـا اسـتفاده 
بـرای  را  »مانـدگار«  روزنامـۀ  شـدن 
دانش منـدم  و  فرهیختـه  دوسـتان 
یمـا  جمشـید  پریانـی،  نظـری 
سـایر  و  مجیـدی  هـارون  امیـری، 
مبارک بـاد  گرامـی  دسـت اندرکاران 

مـی دارم. عـرض 
سرتان سبز و راه تان ماندگار باد!

یونس آرین

نُه سالگى روزنامۀ ماندگار مبارک باد!
هـر رسـانه یی کـه راه اندازی می شـود، 
علی رغـم نیـت و هـدف گرداننده گان و 
بانیـان آن، دریچه یـی اسـت به سـوی 
مخاطبـان  کـردن  مطلـع  و  آگاهـی 
گنجینـۀ  و  ادبیـات  غنی سـاختن  و 
فرهنـگ و زبانـی کـه مخاطبـان به آن 

عالقه مندانـد.
روزنامـۀ  مانـدگار از جملـه رسـانه های 
تأثیرگـذار و پُرخواننـدۀ کشـور هسـت 

شـده،  ذکـر  مـوارد  راسـتای  در  کـه 
عالـی درخشـیده  اسـت. ایـن روزنامـۀ 
وزیـن در طـول نُه سـال فعالیـت خود، 
همـواره تـالش کـرده براسـاس قوانین 
نافذۀ کشـور، دقت، جامعیـت، عینیت، 
و  خبرهـا  در  بی طرفـی  و  واقع بینـی 

گزارش هـا را رعایـت کنـد.
نُـه سـاله گی فعالیـت روزنامـۀ  ماندگار 
پریانـی،  نظـری  جنـاب  خدمـت  را 
چیره دسـت  روزنامه نـگاران  از  یکـی 
کشـور  و مدیـر مسـوول ایـن روزنامـه 
و سـایر همکاران شـان تبریـک گفته و 
برای شـان آرزوی موفقیت بیشـتر دارم.

ماندگار پایدار باد!

محمد جواد رحیمى
ماندگار پایدار باد!

نُهـم  سـال  وارد  مانـدگار  روزنامـۀ 
نشـراتی اش شـد. مانـدگار در دفـاع از 
افغانسـتان،  مـردم  برحـق  ارزش هـای 
حمایـت  دموکراسـی،  نهادینه سـازی 
آزادی  از  دفـاع  بشـر،  حقـوق  از 
وطن دوسـتی  روحیـۀ  تقویـۀ  و  بیـان 
می دهـد.  ادامـه  را  فعالیت هایـش 
ایـن  سـال گرد  نَهمیـن  بنابرایـن، 
روزنامـه را بـه آقـای پریانـی گرامـی، 
دسـت اندرکاران و تمامـی خبرنـگاران 
کشـور کـه سرسـپرده گی و آزاده گـی 
دانسـته اند  خویـش  کاری  خصلـت  را 
هـراس،  و  تـرس  هیچ گونـه  بـدون  و 
بـه مسـلک خبررسـانی و اطالع دهـی 
عـرض  تبریـک  ورزیده انـد،  عشـق 

مـی دارم.
قدردانـی  و  حمایـت  کـه  این جانـب 
و  مطبوعاتـی  دسـت اندرکاران  از 
خبرنـگاران کشـور را وظیفـۀ ایمانـی و 
وجدانـی ام می دانـم، پیـام ام را این گونه 
هیچ گاهـی  تاریـخ  کـه  می نویسـم 
را  جان فشـانی های تان  و  قهرمانی هـا 

کـرد. نخواهـد  فرامـوش 
جایــگاه،  کــه  روزی  آن  امیــد  بــه 
و  خبرنــگاران  ارزش  و  اهمیــت 
مطبوعاتی مــان  دســت اندرکاران 
آن گونــه کــه ســزاوار آن هســتند، 
احتــرام و مــورد ســتایش قــرار گیرنــد.

امتیاز سجاد

روزنامۀ ماندگار هشـت سـاله شد!
روزنامه هـای  جملـه  از  مانـدگار 
بـا  را  بامـدادام  کـه  اسـت  داخلی یـی 
ورق زدن آن آغـاز می کـردم، امـا حاال 
یـک سـال می شـود فقـط الکترونـی و 
نسـخۀ »پـی دی ایف«اش را دسـترس 

می توانـم. کـرده 
ماندگار، ماندگار باد!

شمس الدین شمس

مانـدگار  روزنامـۀ  سـاله گی  هشـت 
را بـه آقـای نظـری پریانـی شـادباش 

. یـم می گو

عبدالرحمن آموز
برداشت من از روزنامۀ ماندگار

بـه  پیونـد  در  مانـدگار  نگـرش  یـک: 
جامعـۀ مـا چنین بـوده اسـت، حقایق 
از دیـد مـردم نبایـد پنهـان گذاشـته 
شـود. این یـک طـرز دید بسـیار عالی 
و قابل قبـول اسـت. اخـالق انسـانی نیز 
ایجـاب می کنـد  را  چنیـن وجیبه یـی 

کـه سـخن راسـت گفته شـود.
دو: مطالبـی را کـه مانـدگار همیشـه 
بـه دسـت نشـر سـپرده اسـت، دارای 
مسـتند،  جالـب،  نـو،  ویژه گی هایـی 

اسـت. بـوده  مسـتدل  و  واقع بینانـه 
سـه: گروهی را که مانـدگار رهبری آن 
را بـه دوش دارد، ظاهـراً از توانایی های 

بـاال و انرژی الزم برخوردار هسـتند.
چهـار: هـر کار بـه یـک آغـاز خـوب 
بـا  مقایسـه  در  مانـدگار  دارد.  نیـاز 
آغـاز  کار  بـه  دیرتـر  دیگـر،  نشـریات 
کـرد، ولـی سـبک رهبـری و مدیریـت 
خـوب روزنامـۀ مانـدگار سـبب شـد تا 
بـا زودتریـن فرصـت، رضایـت اکثریت 
امـروز  کنـد.  کسـب  را  خواننـده گان 
مانـدگار در صـدر روزنامه هایی کشـور 
قرار دارد و در نظرسـنجی، شـاید مقام 

کنـد. کـب  اطالع رسـانی  در  را  اول 
سـالگرد  هشـتمین  در  این کـه  از 
تأسـیس روزنامـۀ مانـدگار قـرار داریم، 
جـا دارد از گروهـی کـه ایـن نشـریۀ 
وزیـن را رهبـری و هدایـت می کند، به 
ویژه نویسـنده گان و خبرنگاران فعال و 
جـوان این روزنامه، سـتایش و قدردانی 
ایـن  مثبـت  کارکردهایـی  کنیـم. 
روزنامـه در یـاد خواننـده گان آن حک 
شـده اسـت و خالصه این کـه، ماندگار 
موفـق بـوده و موفـق خواهنـد مانـد.

بکتاش روش

روزنامه یک  ماندگار  ویژه گى های 
در روزگاری کـه مـا همـه روزه شـاهد 
پیدایی و میرایی یک رسـانۀ نوشـتاری 
هسـتیم، ماندگار توانسـته است هشت 
سـال تمـام با جدیت و پیوسـته فعلیت 
و فعالیت داشـته باشد. در روزگاری که 
بیشـترینه رسـانه ها به نـرخ روز موضع 
می گیرنـد، مانـدگار هنـوز بـر موضـع 
هشـت سـاله اش تأکید دارد و با قوت و 
قـدرت از همـان موضع می نویسـد. در 
روزگاری کـه باج گیـری جـز فرهنـگ 
برخـی از رسـانه ها اسـت، مانـدگار تن 
اسـت؛  نسـپرده  معامله یـی  هیـچ  بـه 
مسـایل  بـه  پرداختـن  همین گونـه 
علمـی،  مقـاالت  چـاپ  فرهنگـی، 

راه انـدازی گفتمان هـای علمـی، زبـان 
ویژه گی هایـی  از  یک دسـت،  و  سـره 
اسـت کـه مانـدگاری و پایـداری ایـن 
اسـت. کـرده  تضمیـن  را  روزنانـه 

هشـت سـاله گی این روزنامـۀ صمیمی 
را بـه تمامی خواننده گان، خواهنده  گان 
و گرداننـده گان آن شـادباش می گویـم 
در  نـام  ماندگارتریـن  می بـرم  آرزو  و 

تاریخ رسـانه های کشـور باشـد.

کنشکا محجوب
سـال  نهمیـن  وارد  مانـدگار  روزنامـۀ 
شـد.  خـود  فرهنگی-رسـانه یی  کارزار 
روزنامـۀ  دوسـتان  دیـدار  بـه  امـروز 
مانـدگار خـود رفتیم. جنـاب احمدولی 
مانـدگار  روزنامـۀ  مؤسـس  مسـعود، 
هم چنـان دفتـر مرکـزی ایـن روزنامـه 

بودنـد. آورده  تشـریف 
از  یکی  ماندگار  روزنامۀ  شک  بدون 
است  افغانستان  مطرح  روزنامه های 
که  در امر اطالع رسانی به مردم، نقش 
جناب  برای  است.  کرده  ایفا  را  مهمی 
روز  این  همکاران شان  و  پریانی  نظری 
موفقیت های  گفته،  تهنت  و  تبریک  را 
می کنم! آروز  برای شان  مزید 

محمد تواب امیری
اینـک  مانـدگار  وزیـِن  روزنامـۀ 

شـد! هشت سـاله 
روزنامـۀ وزیـِن مانـدگار امـروز شـنبه، 
۱9 حمـل ۱۳9۶ هجری-خورشـیدی 
هشـت سـاله شـد و نخسـتین شـمارۀ 
سـال نهم نشـراتی اش را به نشر رساند. 
ایـن روزنامـه، از بدِو پایه گـذاری اش تا 
ایـن َدم، فراز و فرودهای بی شـماری را 
نیـز داشـته اسـت که اگـر به یـکا یِک 
آن پرداختـه شـود، حقا کـه از حوصلۀ 
این نبشـته فارغ اسـت و پردازِش ژرف 
می طلبـد و مـا نیـز آن را می گذاریـم 

به فرصـت مناسـب دیگر.
بدیـن وسـیله ایـن مناسـبِت میمون و 
خجسـته را خدمـِت دوسـت دیرینـه ام 
جنـاب نظـری پریانی، مدیر مسـوول و 
همـۀ دسـت اندرکاران روزنامـۀ ماندگار 
از صمیـم قلب تبریـک و تهنیت عرض 
کرده، موفقیت های روزافزون ایشـان را 
خواهانـم. قلم و قدِم همۀ شـما عزیزان 
بـادا! مانـدگار  مانـدگار،  و  در جـوالن 

سمیع مهدی

امـروز نخسـتین شـماره از سـال نهـم 
روزنامـۀ مانـدگار بـه نشـر رسـید. نُـه 
سـاله گی ایـن روزنامـۀ خـوب را بـرای 
جامعۀ خبرنگاری افغانسـتان و دوسـت 
عزیزمان جنـاب نظـری پریانی تبریک 

می گویـم.
لطفاً به کار ماندگارتان ادامه دهید!

شفیق اهلل شفیق

روزنامـۀ مانـدگار از نُه سـال بدین سـو، 
بـا حضور پُرشـکوه و پُرشـور در جامعۀ 
رسـانه یی افغانسـتان پیوسـته سخن و 
حـرف ماندگار برای آزادی بیان داشـته 
اسـت. من این حضور خجسـته را برای 
رسـالت مند  و  پاک سرشـت  دوسـتان 
روزنامـۀ ماندگار و همـه مخاطبان آن، 

می گویم! شـادباش 
ماندگار همیشه ماندگار بماند!

خوشحال نبى زاده

نشـریه یی کـه بایـد »مانـدگار« بماند، 
9 سـاله شد.

روزنامـۀ  چنـد  بخواهیـد  مـن  از  اگـر 
اولیـن  بگیـرم،  نـام  را  کابـل  چـاپ 
نـام مانـدگار خواهـد بـود، ایـن یعنـی 
کـه  ماندگاری هـا  تـالش  مصـداق 
میـان  در  را  روزنامه شـان  توانسـته اند 
سـایر نشـریه ها ثابـت کـرده و نـام آن 
را در ذهـن مخاطبـان زنـده نگه بدارند. 
ایـن موفقیـت را به دوسـتان عزیزم در 
می گویـم. تبریـک  مانـدگار  روزنامـۀ 

به امید ماندگاری تان!

نورعلم خلیلى

ماندگار، ماندگار باد!
نُـه سـاله گی روزنامـۀ معتبـر مانـدگار 
را بـه موسـس، مدیـر مسـوول و سـایر 
همـکاران و دسـت اندرکاران آن تهنیت 

می گویـم.

محمد رفیع رفیق صدیقى

هشـتمین سـال گرد تأسـیس روزنامـۀ 
خجسـته باد؛ مانـدگار 

بـا تجلیـل از تالش های گمنـام عزیزان 
مجموعـۀ روزنامـۀ که در جهت عشـق 
و  مـردم  بـه  خالصانـه  خدمـت  بـه 
مدافعـان خـط نیلگـون آزدای بیـان و 
کثرت گرایـی همـواره از هیـچ تالشـی 
فروگذر نکـرده و همواره از ایفای نقش 
پیگیـری  در  خویـش  کننـدۀ  تعییـن 
درخواسـت ها و اطالع رسـانی دقیـق از 
تمـام تـوان کار گرفته، تا امروز شـاهد 
روزنامـۀ وزیـن و تأثیرگـذار در سـطح 

کشـور می باشـیم.
ارج  را  شـما  خالصانـۀ   تالش هـای 
روزافزون تـان  توفیقـات  و  می نهیـم 
بـرای  اطالع رسـانی  اعتـالی  راه  را در 
خدمـت بیشـتر به مـردم خواسـتاریم.
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شاه حسین مرتضوی

روزنامــۀ  دســت اندرکاران  بــرای 
اطالع رســانی  عرصــۀ  در  مانــدگار 
امیــدوارم  دارم،  موفقیــت  آرزوی 
و  نقدســازنده  حرفه یــی،  کار  بــا 
ــش  ــی در نق ــت، ســال های طوالن مثب
اطالع رســانی متــوازن مانــدگار بمانــد.

منیژه باختری

مسـلکی،  آگاهی دهـی  بـا  »مانـدگار« 
آموزش هـای مدنی و نقـادی منصفانه، 
در  روزنامه هـا  مهم تریـن  از  یکـی 
بـه  افغانسـتان  رسـانه های  خانـوادۀ 
شـمار مـی رود. روشـن گری، اسـتمرار 
نشـراتی و پشـتکار تیـم نشـراتی ایـن 

روزنامـۀ وزیـن سـتودنی اسـت.
همـکاران  تـالش  و  کار  سـال  هشـت 

می گویـم. تبریـک  را  مانـدگار 

مجاهد اندرابى

به دلیـل مصروفیت هـا، کمتـر روزنامه 
مانـدگار  روزنامـۀ  امـا  می خوانـم، 
هـر  نمی شـود  کـه  اسـت  روزنامه یـی 
صبـح یک بـار بـه مطالـب و موضوعات 

آن سـیِر گـذار نداشـت.
تیترهـای جـذاب، ژرف نـای رویدادهـا، 
تحلیـل متفاوت و نیز نقدهای سـازنده 
از کارکـرد حکومـت و سیاسـت گران از 

ویژه گی هـای ایـن روزنامه اسـت.
ایـن موفقیـت روزافـزون را در هشـت 
سـاله گی مانـدگار بـه دوسـت و همکار 
پریانـی، کارمنـدان  نظـری  خوب مـان 
روزنامـۀ ماندگار و تمامی مخاطبان این 
روزنامـۀ پُرخواننـده تبریـک می گویم .

حارث جبران

روزنامۀ »ماندگار« هشت ساله شد!
آشنا  روزنامه  این  با  که  بودم  دانشجو 
شدم، گاهی توان ده افغانی بود و گاهاً 
صبح ها  ولی  کرده،  قرض  دوستان  از 
انگار  می کردم،  آغاز  ماندگار  با  را 
عادت  به  وزین  روزنامۀ  این  خواندن 
از  یکی  هنوزهم  و  بود  شده  مبدل 
می شود. محسوب  نسخه ها  معتبرترین 

موفقیـت ایـن روزنامـه بر می گـردد به 
دوسـت عزیزم نظری پریانـی همکاران 

و گروه نویسنده گان شـان.
هشـت سـاله گی روزنامۀ مانـدگار برای 
همـکاران و خواننـده گان محتـرم ایـن 

روزنامـه مبـارک باد.

شایق قاسمى

روزنامۀ ماندگار 9 ساله شد!
بـرای بسـیاری ها شـاید خیلـی سـاده 
باشـد گفتـن این کـه یـک روزنامـه 9 
سـاله شـد، اما وقتی من فکـر می کنم، 
اصـاًل  کـه  می نمایـد  دشـوار  چنـان 
نپـرس. راسـتش این کار در افغانسـتان 
سـختر از آن اسـت کـه تصور شـود، با 
امکانـات انـدک و هـزار و یـک چالـش 
اسـت  ایـن  کارش  سـاده ترین  دیگـر. 
کـه هـر شـب بایـد ناوقـت بخوابـی و 
صبـح زود دوبـاره برگردی سـرکار. در 
ُکل بایـد باالتر از 24 سـاعت کار کنید 
شـدن  مانـدگار  »ماندگار« شـوید.  تـا 
یـک روزنامه چنـان که مخاطبـان باید 
صبـح زود انتظـار خواندنـش را داشـته 

باشـند، خیلی دشـوار اسـت!
حـاال بـه هـر صورتـش، مانـدگار ایـن 
مسـیر را طی کرده اسـت و بسـیاری ها 
ایـن  تـا  عالقه مندانـد  افغانسـتان  در 
روزنامـه را بخواننـد. مسـیری که همه 
رنج هایـش را آقـای پریانـی پـا بـه پـا 
تحمـل کـرد. بـرای عزیـز مـا نظـری 
در  قلم انـداز  عزیـزان  همـه  و  پریانـی 
می گویـم  خجسـته باد  روزنامـه،  ایـن 
کـه بـا طی کـردن 9 سـال کار و قلـم 

زدن، مانـدگار شـدند!

حامد پویا

بـرای مدیـران و قلم به دسـتان روزنامۀ 
مانـدگار، موفقیت های مزیـد از خداوند 

بـزرگ خواهانم.
سال روز تأسیس تان مبارک

محمد محمود موحد

روزنامۀ ماندگار هشت ساله شد. صدای 
حـق و صـدای عدالـت مانـدگار بماند.

خلیل روفى

روزنامۀ ماندگار هشت ساله شد
همیشـه  کـه  روزنامه یـی  مانـدگار 
همـکار خـوب جامعۀ مدنی افغانسـتان 
بـوده اسـت. بـرای همـکاران روزنامـۀ 
مانـدگار هشـت سـاله گی ایـن روزنامۀ 
بـرای  گفتـه،  مبارک بـاد  را  وزیـن 

می خواهـم! مانـدگاری  مانـدگار 

فرهاد سجودی

ماندگار؛ صدای وجدان های بیدار
روزنامـۀ ماندگار، از رسـاترین صداهای 
اسـت  افغانسـتان  رسـانه یی  جامعـۀ 
نشـراتی اش،  مـدت  طـول  در  کـه 
بـدون تـرس و لـرز بـه نشـر و پخـش 
کـه  آن جایـی  از  می پـردازد.  حقایـق 
انعـکاس  روشـن گری،  اطالع رسـانی، 
مهم تریـن  از  واقعیت هـا  و  حقایـق 
وظایـف هـر رسـانه شـمرده می شـود، 
روزنامـۀ مانـدگار بـا مدیریـت سـالم و 
دارد،  کـه  رویکـرد مشـخصی  و  خـط 
بـه  بـاال  مسـوولیت های  از  توانسـته 
مهم تریـن  از  و  آیـد  در  بـه  خوبـی 

باشـد. افغانسـتان  روزنامه هـای 
مانـدگار، صـدای هزارهـا انسـان ایـن 
در  بـا  همیـش  کـه  اسـت  سـرزمین 
بـه  روزنامه نـگاری،  اصـل  نظرداشـت 
امیـد  پرداختـه و می پـردازد.  مسـایل 
و  درخشـان  هم چنـان  مانـدگار  دارم، 
مانـدگار بمانـد. بـرای دسـت اندرکاران 
موفقیت هـای  روزنامـه  ایـن  خـوب 

خواهانـم. بی شـمار 
همه  برای  را  ماندگار  ساله گی  هشت 
عزیزان این روزنامه خجسته باد می گویم.

بهزاد برمک

مانـدن  آهنـگ  آنکـه  مانـدگار 
کـرده اسـت 

دریغـا که در روزنامـۀ ماندگار، حقایقی 
هسـت که می شـود فهمید و نمی شـود 
آن را فهمانـد. ایـن روزنامـه که زبان زد 
عـام و خاص می باشـد، درخشـنده تر و 
نیرومندتـر از آن اسـت کـه قدرت های 
آن  جامعـه  زوال یابنـدۀ  و  پوسـیده 
و  تیـره  ابرهـای  الی  در  جاودانـه  را 
اختناق گـذری  و  سـیاه  اسـتبداد  تـار 
مطبوعاتـی پنهان بتواننـد و از پایداری 

و دوام آن در هـراس نباشـند.
ماندگارتریـن  می آیـد  نظـر  بـه 
تالش هایـی روزنامـۀ صبـح افغانسـتان 
و  دقیـق  اطالعـات  همانـا  )مانـدگار(، 
معتبـری هسـتند پیرامـون موضوعات 
ایـن  ثغـور  و  مختلـف کـه در حـدود 

می پیوندنـد. وقـوع  بـه  جهـان 
ماندگار آنکه بماند ماندنی، مقابل رفتنی.

برنا صالحى

ماندگار، ماندگار بماند !
روزنامه ها به صورت درسـت و حسـابی 
تـا امـروز جایـگاه خویـش را در جوامع 
دموکراتیـک حفـظ کرده انـد .علی رغم 
و  تصویـری  رسـانه های  افزایـش 
الکترونیـک، تـا هنوز کسـی نتوانسـته 
و  آزاد  روزنامه هـای  نقش آفرینـی 
معتبـر را انـکار کنـد و ایـن مسـأله بـا 
هـدف تأسـیس و نحـوۀ اطالع رسـانی 

آن هـا پیونـد وثیـق و محکـم دارد.
افغانسـتان پـس از طالبـان، شـاهد بـه 

صحنـه آمـدن رسـانه های گوناگـون از 
نـوع دیـداری، شـنیداری و نوشـتاری 
آن بـود کـه بـه جزئیات در ایـن زمینه 
صحبت کـردن زمـان بیشـتر می طلبـد 
و امـا در ایـن میـان روزنامه هایـی کـه 
بـر  مبتنـی  تـا  باشـند  یافتـه  توفیـق 
وسـیع  طیف هـای  میـان  در  قانـون، 
مـردم بـرای خود جـا باز کننـد، اندک 

و یـا بـه دالیلـی، کـم عمـر بوده انـد.
روزنامـۀ ماندگار که امـروز پا به نهمین 
سـال نشـراتی خویش می گـذارد، یکی 
از آن آدرس هـای مهـم صـدای مـردم 
اسـت کـه منحیـث یـک رسـانۀ آزاد و 
متعهـد، در انجـام مسـوولیت خویـش 

کوتاهـی نکرده اسـت .
ماندگار ، ماندگار بماند !

میرویس آریا
9ساله گى ماندگار خجسته باد!

هشـت سـال از عمـر روزنامـۀ مانـدگار 
می گـذرد و مـن ایـن هشـت سـال را 
بـا ایـن روزنامـه زنده گـی کـرده ام. در 
جامعـۀ کـه نقـد گناه بـود، مانـدگار با 
ادبیات نقادانه اش، مسـوولیت سـنگین 
رسـانه های  نـِو  نسـل  پیش قراولـی 
حـاال  امـا  شـد،  عهـده دار  را  چاپـی 
کـه مانـدگار نزدیـک بـه یـک دهـه از 
عمـرش را می گذرانـد، بایـد نقدهایش 

نیـز پُخته تـر شـود.
زننـدۀ  ادبیـات  کـه  معنـا  ایـن  بـه 
چاره سـاز  دیگـر  عمـق،  بـدون 
نقـد  کنـار  در  مـا  نیسـت.  مـا  کار 
همدلـی  فضـای  ایجـاد  بـه  مسـلکی، 
نیازمندیـم و  و بـا همـی نیـز شـدیداً 
مطمینـم کـه مانـدگار ظرفیـت خلـق 
اسـت. دارا  نیـز  را  فضـای  چنیـن 

عبدالهادی ایوبى

وجـود  بـا  مانـدگار  زریـن  روزنامـۀ 
مشـکالت، هشـت سـال عمـر پُربارش 
را بـا قـوت در میـان رسـانه های چاپی 
سـپری کرد، این رسـانۀ زیبا مسوولیت 
تخصصـی و حرفه یی خبرنـگاری اش را 
بـا کمال ایمـان داری انجام داده اسـت. 
برای دسـت اندرکاران این رسـانۀ وزیِن 
چاپـی موفقیـت و کامیابـی می خواهم.

عبدالودود عارف

بـه مناسـبت هفتمیـن سـال روز 
تأسـیس روزنامـۀ مانـدگار

از  پیـش  سـال  پنـج  می کنـم  گمـان 
امـروز بـا روزنامۀ وزیـن ماندگار آشـنا 
شـدم. امـا چهار سـال پیـش، هنگامی 
کـه وارد دانشـگاه کابـل شـدم، دیگـر 
ایـن روزنامـه جـزء برنامـۀ روزانـۀ مـا 
شـده بـود. به ویـژه بخش فرهنگسـتان 

می پسـندیدم. زیـاد  را  آن 
اگـر از حقیقـت نگذزیـم، ایـن روزنامه 
آگاهی دهـی  و  روشـن گری  مسـیر  در 

مـردم افغانسـتان، نقش موثـر و درخور 
سـتایش داشـته اسـت. بدین مناسبت، 
بنده هشـتمین سـال روز تأسیس آن را 
بـه همـۀ دسـت اندرکاران آن مبـارک 
گفتـه و موفقیـت بیشـتر ایشـان را از 

دارم. خداوند طلـب 

زبیر هجران

یکـی  »مانـدگار«  روزنامـۀ  روزگاری 
ادبی-سیاسـی  مهـم  روزنامه هـای  از 
بـود. هم چنـان کـه امـروز.. . »ماندگار« 
بـرای  –دسـتِ کم-  کـه  روزنامه یـی 
مـا راه نقدکـردن و نقـد شـدن را بـاز 
خـوب  نقدهـای  روزهـا  آن  مـا  کـرد. 
ایـن  از  را  جـان داری  نوشـته های  و 
روزنامـۀ وزین می خواندیـم و هم چنان 
هم دیگرمـان را بـدون غـرض و مـرض، 

می کردیـم. نقـد  و  بررسـی 
هشـت سـال از فعالیـت ایـن روزنامـۀ 
خـوب گذشـت، در ایـن هشـت سـال، 
بـدون  روزنامـه  ایـن  دسـت اندرکاران 
آنکـه خمـی بـه ابـرو بیاورند و خسـته 
شـوند، بـا آنکه همـواره مـورد تاخت و 
تـاز زورگویـان قـرار گرفتند، دسـت از 
طلـب بـر نداشـتند و کام جان شـان را 
از چاشـنی آزاداندیشـی شـیرین نگـه 
بـرای  و  کشـیدند  زحمـت  داشـتند، 
آزادی مبـارزه کردند. هشـت سـال کار 
پیهـم و غرق نشـدن در منجالب دام و 
تزویـر، کار سـهلی نیسـت، دست شـان 

مریزاد.
بـرای  را  بـزرگ  موهبـت  ایـن  مـن 
دوسـتانم نظری پریانـی گرامی، هارون 
مجیـدی، روح اهلل یوسـف زاده گرامـی و 
بقیـه دوسـتان مبـارک بـاد می گویـم.

ذبیح اهلل وهاج

روزنامـۀ وزیـن »ماندگار« بـا 9 سـال 
عدالـت  بیـان،  آزادی  بـرای  پیـکار 
شـهروندان،  آگاهـی  و  اجتماعـی 

شـد! مانـدگار 
فـردا آغـاز نهمیـن سـال نشـراتی این 
روزنامـۀ جاافتـاده و تأثیرگـزار کشـور 
ایـن  دسـت اندرکاران  بـرای  اسـت. 
روزنامـه که بـا کوله بـاری از تجارب و  
دانـش مسـلکی روایت کننـدۀ درد ها و 
رنج هـای مـا بودنـد، ایـن روز فرخنـده 

می گویـم. مبارکـی  را 
در  مـا  نسـل  تصویـر  مانـدگار 
اسـت . کشـور  فـردای  تاریـخ  آئینـۀ 

 ماندگار بمانید!

عمر احمد پروانى

ماندگار هشت ساله شد. هشت ساله گی 
مسوول  مدیر  به  را  موفق  روزنامۀ  این 
باد می گویم. و گروه کاری آن مبارک 

مانـدگار رسـانۀ همیشـه در خط منافع 
کار  و  بـوده  مـردم  خواسـت های  و 
هشـت سـالۀ آن قابـل سـتایش اسـت.
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محمد اکرام اندیشمند

سر  پشت  را  سال  هشت  »ماندگار« 
نخستین  حمل،   ۱9 امروز  و  گذاشت 
شماره از سال نهم عمر خود را منتشر کرد.

مانـدگار  روزنامـۀ  سـاله گی  هشـت 
آن  بنیان گـذار  و  موسـس  بـه  را 
بـرای  و  مسـعود  احمدولـی  جنـاب 
مدیـر مسـوول فرهیختـه اش، جنـاب 
مسـوولیت  کـه  پریانـی  نظـری 
خـود را در مانـدگار بـه عنـوان یـک 
روزنامه نـگار و نویسـندۀ خـوب کشـور 
بـا پایـداری و متانـت، بـا واقع گرایـی 
انجـام  موفقانـه  عدالت محـوری،  و 
داده انـد و هم چنـان انجـام می دهنـد، 
تبریـک می گویـم. آرزومنـدم روزنامـۀ 
بـه  را  خـود  راه  هم چنـان  مانـدگار 
عنـوان یـک نشـریۀ آزاد، عدالت محور 
و عدالت گسـتر در جامعـۀ افغانسـتان 
نقـش  و  بـاز کـرده  بیشـتر  و  بیشـتر 
خـود را با موفقیـت فزاینده در مسـیر 
کنـد. ایفـا  عدالـت  و  آگاهـی  آزادی، 

هارون معترف

روزنامۀ وزیِن ماندگار 9 ساله شد!
حرفه یـی،  رویکـرد  بـا  روزنامـه  ایـن 
و  خبرنـگاری  ارزش هـای  بـا  مـوازی 
آزادی بیان توانسـت جایگاه ویژه یی در 
حوزۀ رسـانه یی افغانسـتان پیـدا کند. 
روزنامـۀ مانـدگار بـا نشـرات گسـترده 
بـه گونـۀ  اکثـر والیـات،  و  در مرکـز 
منظـم و بـه روزسـازی بـه موقـع آن، 
در تارنمـای انترنتـی، زمینـۀ فرهنـگ 
روزنامه نـگارِی  و  روزنامه خوانـی 
بخشـید. تقویـت  و  ترویـج  را  نویـن 

بـا  از  یکـی  عنـوان  بـه  مانـدگار 
و  بـوده  خبـری  منبـع  اعتبارتریـن 
همیشـه صبـح ام را بـا خوانـِش خبـر، 
گـزارش و تحلیل هـای تـازه و بـا وزِن 
مانـدگار  روزنامـۀ  می کنـم.  آغـاز  آن 
در  توانسـت  دهۀ گذشـته  یـک  در 
در  و  موفقانـه  مختلـف،  شـرایط 
در چارچـوب  و  یـک خـِط مشـخص 
نشـرات  اطالع رسـانی  ارزش هـای 
داشـته و هیـچ گاه زیـر بـاِر فشـارهای 
نرفـت. جریان هـا  و  سیاسـی 

برای دوسـتانم جنـاب نظـری پریانی، 
یمـا  جمشـید  مجیـدی،  هـارون 
مانـدگار  همـکاراِن  جمـع  و  امیـری 
موفقیت هـای روزافـزون می خواهـم و 
نهمیـن سـال روز تأسـیس آن را بـرای 
مجمـوع دسـت اندرکاران و مخاطبـان 

می گویـم. شـادباش  آن 

عبداالحد هادف

هشـت  حـاال  کـه  مانـدگار  روزنامـۀ 
سـال نشـرات خـود را تکمیـل کرده و 
امیدواریـم هشـتاد سـاله گی اش را نیز 
در زنده گـی خـود جشـن بگیریـم، از 

معـدود روزنامه هـای معیـاری و قابـل 
خوانـدن و مفیـد در جامعـۀ ما اسـت. 
هرچنـد ایـن روزنامـه بـا کاسـتی های 
فـراوان و قابـل اصالحی همراه اسـت، 
امـا راه خـود را بـه جلـو گشـوده و در 

جمـع بهترین هـا قـرار دارد.
مانـدگار  روزنامـۀ  دسـت اندرکاران 
تـا جایـی کـه مـن می شناسـم، اهـل 
بـرای  و  رسـالت اند  و  قلـم  و  دانـش 
هرچه بیشـتر بارورکـردن این روزنامه، 
تـالش می ورزنـد و نصب العیـن خـود 
و  رقابـت سـالم  و  کار حرفه یـی  هـم 
مسـلکی را قرار داده انـد و این در واقع 
رمـز موفقیـت ایـن روزنامـه در آینـده 
اصالحـات  مـا شـاهد  و  بـود  خواهـد 
افزون تـری در کار و فعالیت و مؤثریت 

ایـن روزنامـه خواهیـم بـود.
ساله گی  اینک هشت  ما  که  حالی  در 
ماندگار را جشن می گیریم، ماندگاری 
خداوند  بارگاه  از  را  آن  رسالت  و  کار 
و  مدیران  برای  و  داریم  آرزو 
توان  و  توفیق  آن  دست اندرکاران 
بیشتر آرزو می کنیم، واهلل ولی التوفیق!

رحمت اهلل بیگانه

ماندگار بمانید!
پرداختـن بـه کار فرهنگـی، در جامعۀ 
کار  افغانسـتان،  چـون  بی سـامانی 
و  ارزش هـا  این جـا  نیسـت.  آسـانی 
معیارهـا، به قـاش پیشـانی بزرگوارانی 
تفنـگ  میلـۀ  بـا  کـه  اسـت  بسـته 
سیاسـت می کننـد. این جـا سـرزمین 
زر و زور اسـت، فرهنگ و کار فرهنگی 
آن چنـان که الزم اسـت، قـدری ندارد. 
مبـادرت  جامعه یـی،  چنیـن  در 
همـت،  فرهنگـی  کار  بـه 
می خواهـد . جـرأت  و  صداقـت 

مانـدگار،  روزنامـۀ  خوش بختانـه 
بـه  را  راه  ایـن  سـال،   ۸ جریـان  در 
بـه  رسـالت  بـا  و  پیمـوده  نیکویـی 
کار نشـراتی پرداختـه اسـت. مـن بـه 
مناسـبت سـالگرد روزنامۀ مانـدگار، به 
وزیـن  روزنامـۀ  ایـن  دسـت اندرکاران 
شـادباش می گویـم که در دشـوارترین 
و  مردمـی  خـط  در  همـواره  شـرایط 
منافـع ملـی قـرار داشـته و آن را پاس 

داشـته اسـت.
حکیـم  محمـد  عزیـز  دوسـت  بـرای 

دیگـر  و  گرامـی  پریانـی  نظـری 
مانـدگار،  روزنامـۀ  عزیـز  همـکاران 
نهمیـن سـال نشـراتی ایـن روزنامه را 

می گویـم. بـاد  مبـارک 
قلم تـان برای حق و عدالت نویسـا باد!

عبدالبشیر فکرت

در بیایـان گـر بـه شـوق خواهـی زد 
م قد

سـرزنش ها گـر کنـد خار مغیـالن غم 
ر مخو

سـاله  هشـت  مانـدگار  روزنامـهٔ 
معـدود  از  یکـی  نشـریه  ایـن  شـد. 
به لحـاظ  کـه  اسـت  روزنامه هایـی 
در  اندکـی  لغزش هـای  دسـتوری 
نظـر  از  و  می رسـد  به چشـم  آن 
محتوایی به مسـایل مختلف سیاسـی، 
اجتماعی، اقتصـادی، فرهنگی و دینی 
طـی  نشـریه  ایـن  دارد.  دل مشـغولی 
در  بـارزی  نقـش  پسـین  چندسـال 
سـاحات پیش گفتـه بازی کرده اسـت. 
در روزگاری کـه فربهـی امـر سیاسـت 
جـای چندانی بـرای مباحـث عمیق تر 
فکری -فرهنگی باقی نگذاشـته اسـت؛ 
بـه چنیـن  را  برگه یـی  روزنامـه  ایـن 
مسـایلی اختصاص داده اسـت که گواه 
دوراندیشـی، و سـهم غیر قابل انکار آن 
در معرفـی و بازتاب فکر نویسـنده گان 

ایـن کشـور اسـت.
از  نظـر  -قطـع  مانـدگار  روزنامـهٔ 
موقف گیری هـای  بـاب  در  داوری 
تجربـۀ  آن-  سیاسـی-فرهنگی 
کـه  اسـت  دامنـه داری  و  مؤفـق 
دارد.  انتظـار  در  روشـنی  چشـم انداز 
ایـن نشـریه سرشـار  دسـت اندرکاران 
از نیـرو و انرژی انـد و مزیـد بـر آن، از 
تعهـد و آگاهـی خوبی نیـز بهره مندند. 
و  بـاد  نصیب شـان  الهـی  توفیـق 

ماندگارتـر! مانـدگار،   ِ مانـدگاری 

بهار مهر

ماندگار پایدار بماند
در جامعه یـی کـه فرهنـِگ خواندن در 

روزنامه خوانـی، رشـد  ُکل و مشـخصاً 
نکـرده و حتـا عـادت جمـع بـا سـواد 
نیسـت، کار پایـدار و خسـته گی ناپذیر 
روزنامـۀ مانـدگار تالشـی در راسـتای 
و  مطالعـه  فرهنـگ  زنده نگهداشـتن 

آگاهی دهـی بـوده و رویکـرد انتقـادی 
ایـن روزنامـه، منحصـر بـه فرد اسـت 
اصالحـات،  بـه  توجـه  پیوسـته  کـه 
در  مثبـت  تغییـر  و  عدالت طلبـی 

جامعـه و کشـور داشـته اسـت.
بـا تـالش و ظرفیتـی کـه در مدیـران 
نشـریه یی  می بینـم،  روزنامـه  ایـن 
اسـت کـه هـم صاحـب ایـده اسـت و 
هـم می تواند بهتـر از این ظاهر شـود.

آثار حکیمى

ماندگار محکم و استوار بماند
روزنامۀ وزین »ماندگار« ۸ سـاله شـد. 
مانـدگار در ۸۸ سـال کار نشـراتی اش، 
عدالت خواهـی  بلنـد  فریـاد  پیوسـته 
بوده اسـت و بلندگوی صـدای مردمی 
بایـد شـنیده شـود. روشـن گری  کـه 
مانـدگار  رسـالت مندانۀ  تالش هـای  و 
متعهـد،  رسـانه های  دیگـر  کنـار  در 
پویـا  نسـل  آمـدن  وجـود  بـه  سـبب 
برابـر  در  کـه  شـده  پرسـش گری  و 
جامعـه،  کجی هـای  و  بی عدالتـی 
خامـوش نمی باشـد و ایـن موفقیتـی 
بـرای  را  آن  کـه  بـزرگ  اسـت 
ویـژه  بـه  مانـدگار  دسـت اندرکاران 
دوسـت عزیـزم، نظـری پریانـی و همه 
می گویـم. خجسـته  همکاران شـان 

حبیب الرحمن منوچهر جهیش

»ماندگار« برای همیشه  ماندگار باد!
روزنامـۀ وزیـن مانـدگار هشـت سـاله 
کارش  ایـن هشـت سـال،  در  و  شـد 
واقعـی،  روزنامـۀ  یـک  عنـوان  بـه 
دادگسـتر،  حقایق محـور،  مردمـی، 
متعهـد و پابنـد بـه ارزش هـای بزرگ 
روشـن گری،  راه  در  روزنامه نـگاری 
آزادی، دادخواهـی و برابری در کشـور 

در  و  پرداختـه  پیگیـر  مبـارزۀ  بـه 
دشـوارترین شـرایط، در کنـار مـردم 
ایسـتاده و بـا زبان رسـا و بیان شـیوا، 
از مردم  سـاالری و آزادی بـا تمـام نیرو 
می کنـد. و  کـرد  پـاس داری  تـوان  و 

ایـن  دسـت اندرکاران  شـک  بـدون 
و  تهدیدهـا  هرازگاهـی  روزنامـه، 
بـا  را  راه شـان  فـرا  چالش هـای 
دل وجـان  بـه  تمـام  رسـالت مندی 
و  درخشـیدند  نیـک  پذیرفتنـد، 
و  قلـدران  بـار  زیـر  هیچ گاهـی 
زورمنـدان روزگار نرفتنـد و نخواهنـد 

فـت. ر
درخشـش  سـال روز  هشـتمین 
خامه فرسـایان،  همـه  بـه  را  مانـدگار 
ایجادگـران  بـه  نیـز  و  چامه سـرایان 
روزنامـۀ  ایـن  دسـت اندرکاران  و 
خجسـته باد  و  شـادباش  مردم گـرا 
»مانـدگار«  کـه  آروزمنـدم  گفتـه، 
همیشـه مانـدگار باشـد و ماندگارتر از 
پیـش در آسـمان رسـانه های کشـور 

بدرخشـد.

ذبیح فطرت

ماندگار، ماندگار باد !
افغانسـتان،  روزنامه هـای  میـان  در 
ویژه یـی  جایـگاه  مانـدگار  روزنامـۀ 
اهمیـت  کنـار  از  نمی شـود  کـه  دارد 
ایـن روزنامـۀ ارزش منـد بـه سـاده گی 
گذشـت. هشـت سـال پیوسـته، ایـن 
روزنامـه مسـیر خـود را پیموده اسـت 
تـا از اعتبـار و جایـگاه خـوب در میان 
مخاطبـان و جامعـه برخـوردار شـده 

. ست ا
مـن ایـن پیـروزی را همـراه بـا آغـاز 
بـه  مانـدگار  روزنامـۀ  سـاله گی  نُـه 
دوسـت خوبـم نظـری پریانی و سـایر 
همکاران شـان مبـارک باد گفتـه، آرزو 
دارم، افق هـای روشـن فردا های دور را 

بـا موفقیـت بپیماینـد.

تابش فروغ

روزنامۀ ماندگار در هشت  سال گذشته 
بـا تالش و پشـتکاِر یک جمـع متعهد، 
هـر روز به چـاپ رفته  و سـهم فراوانی 
اعتـراض،  بازتـاب  آگاهـی،  تولیـد  در 
نقـد و بیـان گفتنی های مردم داشـته 
اسـت. کار رسـانه یی و خبرنـگاری بـه 
دالیلـی که به همه گان روشـن اسـت، 
کار سـاده و سـهلی نیسـت. مـن بـه 
روزنامـۀ  ایـن  خواننـدۀ  یـک  عنـوان 
خـوب، از زحمـات مسـووالن و دبیران 
ایـن روزنامـه قدردانـی می کنـم و باور 
دارم، تالش هـای آنـان بـرای پویایـی 
گفت وگـو و نقد در جامعـۀ ما روزی بر 
خواهـد داد و بـه ثمر خواهد نشسـت.

هم چنـان  را  مانـدگار  بلنـد  صـدای 
همـه   بـرای  و  می خواهـم  بلنـد 
همـکاران ایـن روزنامه، به ویـژه رفیق 
پریانـی،  اسـتوار و نترس مـان نظـری 
دارم. آرزو  بی پایـان  موفقیت هـای 
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مسـووالن در اتاق های تجـارت و صنایع 
محصـوالت  کـه  می گوینـد  افغانسـتان 
برخـی  جایگزیـن  قزاقسـتان  بازرگانـی 
در  پاکسـتانی  بی کیفیـت  محصـوالت 

می شـود.  کشـور 
اتاق هـای  معـاون  الکـوزی  خان جـان 
تجـارت افغانسـتان دیـروز )شـنبه، ۱9 
تجارتـی  توصـل  نشسـت  در  حمـل( 
افغانسـتان – قزاقسـتان، گفـت: کشـور 
در  را  بازرگانـی  مرکـز  یـک  قزاقسـتان 
کابـل ایجـاد کـرده و قـرار اسـت مرکـز 
بازرگانـی افغانسـتان در شـهر آلماتا نیز 

ایجـاد شـود.
کـه  حالـی  در  گفـت:  الکـوزی  آقـای 
افغانسـتان نیازمنـد توسـعه تجـارت بـا 
راه  اسـت،   کشـورهای همسـایه خـود 
تجارتـی افغانسـتان – قزاقسـتان بـرای 
توسـعه تجارت افغانسـتان با کشـورهای 

منطقـه و جهـان حیاتـی اسـت. 
معـاون اتاق هـای تجـارت و صنایع بیان 
کـرد کـه  در سـال گذشـته، افغانسـتان 
۱4۰ هـزار تُـن میـوه تـازه صـادر کرده 
که ۳۳ هزار تُن آن به کشـور پاکسـتان 

صادر شـده شـده است.
او گفـت کـه بـه علـت نبـود مسـیرهای 
نتوانسته اسـت  افغانسـتان  بازرگانـی 
را  خـود  صادراتـی  اقـالم  و  میـوه   تـا 
صـادر  آسـیایی  و  اروپایـی  کشـورهای 

کننـد. 
آقـای الکـوزی خاطـر نشـان کـرد کـه 
بـازار معیـاری بـرای فـروش میـوه تـازه 
تـازه  میـوه  نـدارد،  وجـود  افغانسـتان 
صـادر  پاکسـتان  بـه  اگـر  افغانسـتان 
کراچـی  روی  پشـاور  در  می شـود، 
داخـل  در  اگـر  و  می رسـد  فـروش  بـه 
عیـن  می شـود،  فروختـه  افغانسـتان 

اسـت. شـکل 
 او تاکیـد کـرد کـه کاالهـای بازرگانـی 
جایگزیـن  می توانـد،  قزاقسـتان  کشـور 
خوبـی محصـوالت بی کیفیت پاکسـتان 

در آینـده بـرای افغانسـتان باشـد. 
افغانسـتان  تجـارت  اتاق هـای  معـاون 
گفـت کـه افغانسـتان تـالش دارد کـه 
میـوۀ  تـازه و میوۀ خشـک افغانسـتان را 
بـه قزاقسـتان و از طریـق آن کشـور بـه 

روسـیه صـادر کنـد. 
ایـن در حالی اسـت که رییـس حکومت 

مقامـات  بـا  دیـدار  در  ملـی  وحـدت 
اندونزیـا گفتـه اسـت کـه افغانسـتان به 
عنـوان چهـارراه آسـیا، ایـن ظرفیـت را 
دارد کـه کشـورهای منطقـه را بـا هـم 
و  بازرگانـی  و سـتد  داد  و  وصـل کنـد 
همکاری هـای اقتصادی را رونق بخشـد.

تصریـح  هم چنـان،  الکـوزی  خان جـان 
کـرد که پیش از این افغانسـتان سـاالنه 
7۰ – ۸۰ هـزار تُـن کشـمش صـادرات 
داشـت و در حـال حاضـر این مقـدار به 
7 – ۸ هزار تن کاهش و جای کشـمش 
افغانسـتان را دربازارهای آسـیای میانه و 

مسـکو کشـمش ایرانی گرفته اسـت. 
از  یکـی  کـه  می گویـد  الکـوزی  آقـای 
چالش هـای بارزگانـان افغانسـتان نبـود 
و  افغانسـتان  میـان  تجارتـی  راه هـای 
آسـیا  جنـوب  و  آسـیایی  کشـورهای 

اسـت.
او گفـت  کـه  کشـور قزاقسـتان یـک 
مرکـز تجارتـی را در کابـل ایجـاد کرده 
و یـک مرکـز تجارتـی افغانسـتان قـرار 

اسـت در شـهر آلماتـا ایجـاد شـود. 
 در حال حاضر 444شـرکت قزاقسـتانی 
بـه ارزش ۳۰ میلیون دالر در افغانسـتان 

سـرمایه گـذاری کرده اند.
افغانسـتان  تجـارت  اتاق هـای  معـاون 
گرفتـه  صـورت  تالش هـای  کـه  گفـت 
طریـق  از  افغانسـتان  بازرگانـی  تـا 
بنـادر تورغنـدی، حیرتـان و آقینـه بـا 
کشـورهای آسـیایی و روسـیه انکشـاف 
افغانسـتان  ظرفیت هـای  و  پیداکنـد 
تجـارت  انکشـاف   بـرای  قزاقسـتان  و 

شـود.  اسـتفاده 
آقـای الکـوزی مـی گوید که افغانسـتان 
یـک  تـا  انـد   تـالش  در  قزاقسـتان  و 
شـرکت بازرگانی مشـترک را ایجاد کند 
کـه در آن دولت و سـکتور خصوصی هر 
دو کشـور نیـز سـهیم باشـند. درحالـی 
که افغانسـتان سـاالنه  42۶میلیون دالر 
کاالهای بازرگانی را از کشـور قزاقسـتان 
میلیـون  ارزش ۱۱  بـه  و  وارد می کنـد 

دالـر به آن کشـور صـادر دارد.
می خواهـد،  افغانسـتان  او:  گفتـۀ  بـه 
گـذاری  سـرمایه  ترانزیـت،  بخـش  در 
و تجـارت بـا کشـور قزاقسـتان روابـط 
قزاقسـتان  باشـد.  داشـته  مسـتحکم 

بـرای  ترانزیتـی  بـزرگ  حلقـه  یـک 
چیـن، روسـیه و افغانسـتان بـه شـمار 
تعهـد  قزاقسـتان  مقام هـای  و  مـی رود 
ترانزیـت  بخـش  در  کـه  کرده انـد 
کننـد . همـکاری  را  افغانسـتان  کشـور 

آقـای الکـوزی بیـان داشـت کـه سـنگ 
کشـته  خیـار،  پیـاز،  کچالـو،  مرمـر، 
زردآلـو، شـکرپاره، چهارمغـز، کشـمش، 
از  قالیـن  قـل،  قـره  پوسـت  سـنجد، 
بـه  افغانسـتان  صـادرات  تریـن  عمـده 
قزاقسـتان مـی باشـد. هم چنان، اسـپ، 
نخـود،  دال،  سـبزیجات،  مـرغ،  تخـم 
نباتـی،  روغـن  مـاش،  آرد،   ، گنـدم 
گازمایـع،  تیـل،  قنـادی،  محصـوالت 
الری،  موتـر  کیمیـاوی،  کـود  دارو، 
سـیخ  چـادر،  آهـن  تعمیـرات،  شیشـه 
پرزه جـات  پروفیـل،  گادر،  آهـن  گـول، 
سـایکل  موتـر  آالت،  ماشـین  و  موتـر 
از کشـور  اسـت کـه  اقالمـی  از جملـه 
قزاقسـتان به افغانسـتان صادر می شـود .

اوف،  اسـماعیل  انـور  حـال،  درهمیـن 
کابـل  در  قزاقسـتان  مستشـار سـفارت 
ترانزیتـی  مشـکالت  کـه  می گویـد 
افغانسـتان و کشـورش حل خواهد شـد .

معـادالت  میـزان  کـه  می گویـد  او 
کشـور  دو  ایـن  میـان  بازرگانـی 
در  دالـر  میلیـون   5۰۰ بـه  نزدیـک 
سـال رسـیده کـه ایـن خـود یـک نـوع 
را  دوجانبـه  همکاری هـای  گسـترش 
می دهـد . نشـان  کشـور  دو  هـر  میـان 

آقـای اسـماعیل اوف گفـت که سـفارت 
بـرای  کـه  دارد  تصمیـم  قزاقسـتان 
ویـزا  تسـهیالت  افغانسـتان  شـهروندان 
را فراهـم سـازد و بـرای بازرگانـان ایـن 
 کشـور سـهولت های بیشـتر ایجـاد کند.

رییـس  ارینـو،  اسـکر  هـم،  سـویی  از 
ایـن  نیـز در  سـرمایه گذاری قزاقسـتان 
نشسـت گفت که افغانسـتان و قزاقستان 
متعهـد  همکاری هـای شـان  ادامـه  بـه 
بـردن  بلنـد  بـرای  هسـتند و تالش هـا 
میـزان معـادالت بازرگانی جریـان دارد .

گفتنـی اسـت کـه سـال گذشـته، اتـاق 
اتـاق  بـا  افغانسـتان  صنایـع  و  تجـارت 
تجـارت بین المللـی قزاقسـتان به منظور 
تفاهم نامـۀ  بازرگانـی  روابـط  گسـترش 
همـکاری نیـز بـه امضـا رسـانده اسـت.

ارتـش ایـاالت متحـده امریـکا در پایگاه 
اطـالع رسـانی خـود اعـالم کرده اسـت 
کـه یـک هـزار و 5۰۰ نیـروی نظامـی 
جدیـد بـه افغانسـتان اعـزام مـی کنـد.

در پایـگاه اطـالع رسـانی ارتـش امریـکا 
ایـن  سـربازان  ایـن  کـه  اسـت  آمـده 
جابه جایـی  تغییـر  راسـتای  در  کشـور 
آالسـکا،  ایالـت  در  پایگاهـی  از  نیروهـا 
بـه  میـالدی  جـاری  سـال  آخـر  تـا 
شـد. خواهنـد  فرسـتاده   افغانسـتان 

نیروهای امریکایی در افغانسـتان شـامل 
در  گـروه  یـک  کـه  هسـتند  گـروه  دو 
قاطـع،  پشـتیبانی  مأموریـت  چارچـوب 
نیروهـای  بـه  مشـاوره  و  آمـوزش  بـه 
افغانسـتان می پردازنـد و گـروه دیگر، در 
عملیـات ضد تروریسـتی شـبکۀ القاعده 
می کننـد. شـرکت  داعـش  گـروه   و 

سـال گذشـته منابع خبـری افغانسـتان 
در  امریـکا  کـه  بودنـد  کـرده  اعـالم 
نظامـی  و ۳۰۰  هـزار  دو  اعـزام  تـالش 
نظامیـان  آمـوزش  بهانـۀ  بـا  دیگـر 
اسـت. کشـور  ایـن  بـه   افغانسـتان 

انتشـار ایـن اخبـار در حالـی اسـت کـه 
قـرار اسـت بربنیـاد برنامه ریـزی انجـام 
شـده بـرای خـروج نیروهـای امریکایـی 
از افغانسـتان، 9 و هـزار و ۸۰۰ نیـروی 
افغانسـتان در سـال 2۰۱7  مسـتقر در 
 بـه پنـج هـزار و 5۰۰ نیرو کاهـش یابد.

از  امریـکا  دفـاع  وزیـر  کارتـر  اشـتون 
ادامـۀ حضور هشـت هـزار و 4۰۰ نظامی 
امریکایـی در این کشـور خبر داد و گفته 
بـود کـه امریـکا به تعهـد خـود در قبال 

افغانسـتان عمـل خواهـد کرد.

نخسـت وزیر آلمـان می گویـد بیش تـر 
وارد  کـه  افغانسـتان  شـهروندان  از 
کشـور جرمنـی شـده اند، درخواسـت 
پناهنده گی شـان پذیرفتـه شده اسـت.

انـگال مـرکل، نخسـت وزیر آلمـان در 
تازه تریـن اظهاراتش گفته اسـت حدود 
افغانسـتان  شـهروندان  از  درصـد   55
پناهنـده  عنـوان  بـه  کشـور  آن  در 
پذیرفتـه شـده اند و تنهـا 45 درصـد 
نشده اسـت. قبـول  درخواست شـان 

خانـم مـرکل یـادآور شـده کـه نبایـد 
وانمـود شـود از 29 میلیـون شـهروند 
وضعیـت  در  تمام شـان  افغانسـتان 
یـا  می کننـد  زنده گـی  خـراب 
نمی تواننـد زنده گـی را  ادامـه دهنـد 
و حکومـت افغانسـتان هـم گفتـه بود 
تمـام افغانسـتانی هایی که بـه جرمنی 
می آیند، کسـانی نیسـتند کـه خطر یا 

باشـد. متوجه شـان  فقـر 
مـرکل تاکیـد کـرده همـه کشـورهای 
اروپایـی آن شـهروندان افغانسـتان را 

کـه پناهنده گـی بـه دسـت نمی آورند، 
دوبـاره راهـی کشورشـان می کننـد.

جریـان  در  آلمـان  نخسـت وزیر 
سـخنانش در یـک مراسـم بـه هـدف 
کمـک بـه پناه جویـان اظهـار داشـته 
هـزار  چهـارده  ماهانـه  هنـوز  کـه 
می شـوند. کشـورش  وارد  پناه جـو 

ایـن در حالی سـت کـه گفته می شـود 
در  پناه جـو  میلیـون  یـک  از  بیـش 
دوسـال اخیـر وارد آلمـان گردیده انـد 
و افغانسـتان یکـی از کشورهایی سـت 
آن  در  را  پناه جویـان  بیش تریـن  کـه 
مقام هـای  گفتـۀ  بـه  و  دارد  کشـور 
ورود  حیـث  از   2۰۱۶ سـال  آلمانـی، 
پناه جویان پس از سـوریه، در ردۀ دوم 

قـرار داشته اسـت.
از  شـماری  نوبـت  چنـد  در  تاکنـون 
شـهروندان افغانسـتان دوباره به کشور 
گفتـۀ  بـه  کـه  شـده اند  برگردانیـده 
خبرگزاری رویترز، بیشترشـان دسـت 

بـه انجـام جـرم زده اند.

درصد   ۵۵ پناهنده گى  درخواست  مرکل: 

افغانستانى در آلمان پذیرفته شده است

ابوبکر صدیق

امریکا 1۵00 نیروى جدید به افغانستان اعزام مى کند


