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ده سـال فـراز

و فـروِد ماندگار
روزنـامۀ مانـدگار؛

یـک دهـه مـوضِع فرهنـگی!
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درآمد
سـال  یـازده  نیسـت.  کمـی  زمـاِن  سـال  یـازده 
را  رسـانه  یـک  محتـواِی  و  ماهیـت  می توانـد 
معرفـی کـرده و همین طـور بـه چالـش بکشـد. 
»افغانسـتان«  نـامِ  بـه  کشـوری    در  سـوگ مندانه 
اقتصـادی، اجتماعـی  کـه هـر فعالیـِت سیاسـی، 
بیرونی سـت؛  حمایـِت  بـه  وابسـته  فرهنگـی  و 
اصالـِت فرهنگـِی یک رسـانه نیز همـواره زیر تیِغ 
بُرنـدۀ مسـایِل مالی و معاماِت سیاسـی سـاخی 
می شـود و از رسـانه بازیچه یـی تحویـل می دهـد 
کـه تنهـا به تـداومِ خـود می اندیشـد، نـه محتوا و 

خویـش. رسـانه یِی  رسـالِت 
 »روزنامـۀ مانـدگار بـه یازدهمیـن  سـاِل نشـراتِی 
خـود پـا گذاشـت!« ایـن خبـر بـرای مـا کـه هـر 
افغانسـتان سـروکار  بـا رسـانه های کم عمـِر  روز 
داریـم، خبـری بـس خوشـحال کننده اسـت؛ چرا 
کـه پیوسـته شـاهد ظهـور و سـقوط رسـانه هایی 
بوده ایـم کـه در ابتدایی تریـن مراحـل ظهـورِ خود 
رنـگ  باخته انـد و چرایـی و چیسـتِی آن هـا بـرای 
خواننـده گان بی پاسـخ مانـده اسـت؛ رسـانه هایی 
کـه در هاله یـی از شـعار و ابهـام شـکل گرفتنـد 
امـا چـه عواملـی بـه  و به تدریـج محـو شـدند. 
روزنامـۀ مانـدگار »مانـدگاری« بخشـیدی و ادامۀ 

آن را نویـد می دهـد؟!
ایـن پرسـِش کلیــدی را می توان در سـه محــور 

داد. پاسـخ  زیر 

یکم: خاستگاه اجتماعِی ماندگار
»مانـدگار« رسـانه یی اسـت کـه از طیـِف وسـیع 
جهـاد و مقاومـِت افغانسـتان آیینـه داری می کنـد 
و از آن جایـی کـه تمـام مـردمِ ایـن سـرزمین بـه 
تعلـق  وسـیع  طیـِف  ایـن  بـه  انحـاء  از  نحـوی 
از جایـگاه ویژه یـی در  ایـن رسـانه  می رسـانند، 
ایـن  یک چنیـن  و  برخـوردار شـده  مـردم  میـاِن 
را  مانـدگار  ادامـۀ  اجتماعـی،  گسـتردۀ  پایـگاه 
نکـرده ،  عـوض  ماهیـت  مـا  جامعـۀ  مادامی کـه 
ُمـژده می دهـد. امـا بـا این همـه، جایگاه برجسـتۀ 

مانـدگار در خانـوادۀ مطبوعـاِت کشـور، وامـدارِ 
عایـق و آرزوهـاِی واالِی احمدولـی مسـعود ـ 
بـرادر قهرمـان ملـی افغانسـتان شـهید احمدشـاه 
ایـن  مردمـِی  موضع گیـرِی  بعدتـر  و  ـ  مسـعود 
رسـانه در مباحـث و تحـوالِت حـادِ سیاسـِی دهۀ 
اخیـر اسـت؛ بـه گونه یـی کـه ایـن رسـانه را بـه 
رسـانه  یی جریان سـاز و موج آفریـن مبـدل نمـوده 
اسـت. بـرای تصدیـِق ایـن ادعـا بایـد از نقـِش 
روزنامـۀ ماندگار در نخسـتین سـاِل تأسیسـش در 
ریاسـت جمهوری  انتخابـاِت  رفتـِن  دوم  دور  بـه 
یـادآوری  آقایـان کـرزی و عبـداهلل  میـان   1388
نمـود. موِج آگاهی آفریـن و بیدارسـازِ ماندگار در 
آن زمـان به واسـطۀ انتشـار اخبـار و گزارش هـاِی 
داغ و درسـت و البتـه تیـراژ بسـیاربلندش، جریان 
جهـاد و مقامـت را بـه سـتون اصلـی و غیرقابـل 
نویـن  دورۀ  در  دموکراسـی  و  سیاسـت  انـکارِ 
تبدیـل سـاخت و ایـن تحـول تـا اکنـون پابرجـا 

مانـده اسـت.

دوم: خاستگاه فرهنگی ـ زبانِی ماندگار
مانـدگار خاسـتگاه زبانـی ـ فرهنگـِی گسـترده یی 
دارد. از آن جـا کـه زبـان فارسـی زبـاِن دو قـومِ 
زبـان  و  و هــزاره(  )تاجیـک  افغانسـتان  بـزرِگ 
محسـوب  کشـور  شـریِف  اقـوامِ  همـۀ  میانجـِی 
می شـود، مانـدگار بـا آیینـه داری از ایـن زبـان و 
شـکافتِن مباحـث و مسـایِل مهِم ادبـی ـ فرهنگی ـ 
و  وسـیع  بسـتر  بـر  را  خـود  توانسـته  تاریخـی 
ایـن  از  و  سـازد  همـوار  پارســی  قنـد  مطمیـِن 
رهگـذر، قابلیت هـای فراوانـی را بـرای خـود و 
کمایـی  مخاطبـان  بـرای  را  فراوانـی  جاذبه هـای 

. کند
 زبان فارسـی، هویِت فارسـی و مباحـث فرهنگِی 
از  تجلیـل  نـوروز،  جشـِن  ماننـد  جغرافیـا  ایـن 
را  وسـیعی  مخاطبـاِن  و...  یلـدا  شـب  مهـرگان، 
بـه دورِ خـود جمـع می کنـد. روزنامـۀ مانـدگار 
خوش بختانـه هیـچ گاه بی تفـاوت از کنـار مسـایِل 
و  مقـاالت  نشـِر  بـا  و  نکـرده  عبـور  فرهنگـی 

و  حفـظ  بـه  مفیـد،  و  مسـتدل  گفت وگوهـای 
تاریخـِی  و  فرهنگـی  داشـته های  نیکوداشـِت 
مقاالتـی  گزینـش  اسـت.  پرداختـه  افغانسـتان 
و  علمـی  شـخصیت های  از  فاخـر  ادبیـاِت  بـا 
بـه اصـول نگارشـِی زبـان  دانشـگاهی و توجـه 
فارسـی، از مزیت هـای ایـن رسـانۀ چاپـی و از 
مانـدگار  مانـدگارِی  و  اهمیـت  رازهـاِی  جملـه 

اسـت. 

مباحـِث دیـن و  انتباهـی در  سـوم: رویکـرد 
سیاسـت 

و  سـیاه  سیاسـِت  بـه  آلـوده  هیـچ گاه  مانـدگار 
به جـرأت  اسـت.  نبـوده  جزم اندیشـانه  دیانـِت 
می تـوان گفـت آنچـه از تریبـوِن ایـن رسـانه بـه 
عنـوان سیاسـت و دیـن مطـرح می شـود، ُمبـرا از 
افراطـی اسـت. نقدهـا و  رویکردهـای قومـی و 
تحلیل هـاِی سیاسـِی ایـن رسـانه و آنچـه از ایـن 
رسـانه در دسـترس خواننـده گان قـرار می گیـرد؛ 
ملـوث بـه بازی هـاِی جناحـی و قبیله یـی نبـوده 
اسـت. این رسـانۀ نوشـتاری، تریبونی بـرای آحادِ 
مردم افغانسـتان بـدون سانسـور و تبعیض بوده و 
حتـا موقـِف احمدولی مسـعود به عنوان مؤسـس 
بـرای  را  فضـا  رسـانه،  ایـن  صاحب امتیـازِ  و 
نقدهـای درون طیفـی و میان طیفـی تنـگ نکرده و 
خواننـده گان و مخاطبان توانسـته اند صـداِی خود 
را در ایـن آیینـه بازتـاب دهنـد. آنچـه از متـوِن 
می آیـد،  به دسـت  رسـانه  ایـن  در  شـده  منتشـر 
توجـه بـه »ملت« بـه عنـوان رکن اصلِی سیاسـت 
و تغییـر قاعدۀ سیاسـت از »فردمحوی« به سـمت 
»برنامه محـوری« و  ملـی و  ملـی، وفـاق  اجمـاع 
دور شـدن از دور باطـِل ناکامی هـای سیاسـی ـ 
تاریخـی و رسـیدن بـه صلـح و ثبـاِت پایـدار و 
کشـور  ملـِی  قهرمـان  کـه  نقطه یی سـت  همـان 
جـان و جوانـی اش را فــداِی آن کـرد. همـۀ آن 
مفاهیـم و کلیدواژه هایـی کـه در مانـدگار تبییـن 
 ... آرمان هـای  بازتاب دهنـدۀ  شـده اند،  تکـرار  و 
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ــدگار وارد  ــۀ مان ــاِل 1388 روزنام ــل س ــانزدهم حم ــق در ش دقی
کارزارهــای رســانه یی کشــور شــد و امــروز اولیــن گام بــه 
ســمِت یــازده ســاله گی اش را می گــذارد. آن زمانــی کــه روزنامــۀ 
مانــدگار را تأســیس کــردم، در یــک شــرایط متفاوت تــر از امــروز، 
بــا اهــداف بــزرگ و تیــم جـــوان و متعهــد آغــاز بــه کار نمودیــم 
ــالم  ــی س ــای سیاس ــک فض ــکل گیری ی ــرای ش ــتری را ب ــا بس ت
ــورۀ  ــک مفک ــاد ی ــد، ایج ــای جدی ــردن افق ه ــاز ک ــور، ب در کش
بــاز در جامعــه، توجــه بــه رویکــرد نقــد و ارایــۀ طرح هــا بــرای 
دولــت، ایجــاد جســارت سیاســی در جامعــه و بلنــد بــردن ســطح 

اطاعــات و آگاهــی شــهروندان ایجــاد کنیــم. 
ــی و  ــۀ سیاس ــن روزنام ــان را در ای ــن اهداف م ــی ای ــتر اصل  بس
ــه و  ــارزات آزادی خواهان ــای مب ــت از ارزش ه ــی، حفاظ فرهنگ
ــی و  ــت، معرف ــاد و مقاوم ــتان، جه ــردم افغانس ــور م عدالت مح
ــازی  ــی، زمینه س ــت مل ــاالری و دول ــت دموکراسی-مردم س تقوی
بــه روش هــای مســالمت آمیز،  قــدرت  تحــول  و  انتخابــات 
حمایــت از ارزش هــای حقــوق بشــری، تأمیــن عدالــت اجتماعــی 
مــی داد.  شــکل  کشــور  در  همه جانبــه  توســعۀ  تقویــت  و 
ــی  ــود تاریخ ــم و غبارآل ــایل مبه ــی مس ــازی و بازخوان فرهنگ س

ــود.  ــدگار ب ــای کارِی مان ــر بخش ه ــور از دیگ کش
ــر  ــد ه ــدگار مانن ــنده گی ها، مان ــۀ درخش ــار هم ــه در کن ــه ک البت
رســانۀ دیگــر ضعف هــا و کاســتی هایی داشــته و دارد کــه 
امیــدوارم خواننــده گان مانــدگار بــا نقدهــای ســالم ایــن روزنامــه 
را راهنمایــی و تقویــت نماینــد. روی هم رفتــه مانــدگار در ده ســال 
ــای  ــکات و چالش ه ــا، مش ــراز و فروده ــود ف ــا وج ــته ب گذش
ســختی کــه داشــته اســت، مدیــر مســوول آن آقــای نظــری پریانی 
ــدگار، همــواره خطــوط  ــز و صمیمــی مان و ســایر همــکاران عزی
ــه  ــش روزگار ب ــچ گاه در چرخ ــرد و هی ــظ ک ــی اش را حف اساس
ســمِت دیگــری منحــرف نشــد و آهســته و پیوســته تــا ایــن دم در 

مســیر اهدافــی کــه داشــت، ایســتاده مانــد. 
ــود  ــا وج ــت آن ب ــا دیان ــدان ب ــدگار و کارمن ــوان مان ــم ج  تی
ــر  ــی دامنگی ــه هرازگاه ــی ک ــای زنده گ ــکات و نیازمندی ه مش
همــۀ مردمــان ایــن کشــور می شــود، روزنامــه را بــه سیاه نویســی 
و فســاد نکشــانیدند و صــرف بــه ارزش هــاِی »مانــدگار« مانــدگار 
ــچ گاه  ــال هی ــی ده س ــدت طوالن ــی م ــدگار ط ــد. مان ــی ماندن باق
ارزش هــای  بــه  ففــط  نکــرد،  عمــل  مقطعــی  و  پروژه یــی 
ــی،  ــاق مل ــردم و وف ــرای وحــدت م ــن شــده نگریســت و ب تعیی
همگرایــی، هم صدایــی و همپذیــری کوشــید و همیشــه فریادگــر 
ــوص  ــا در خص ــود. و ام ــرزمین ب ــن س ــی در ای ــرس و صادق نت
خــودم، در این همــه مــدِت ده ســال کــه بــه عنــوان تهداب گــذار 
و صاحب امتیــاز آن قــرار دارم، گذشــته از تصویــب شــورایی 
خطــوط اساســی آن، در کمتــر مــوردی بــوده باشــد کــه نظــرم را 
در خصــوص نشــر مطلبــی اذعــان کــرده باشــم. در مجمــوع ســعی 
ــه دور از  ــت اندرکاران را ب ــانه یی دس ــه آزادی کار رس ــرده ام ک ک
دغدعه هــای سیاســی خــودم نــگاه دارم و چــه بســا نشــر مضمــون 
ــل داشــته  ــن تقاب ــا رویکــرد سیاســی م ــه ممکــن ب ــی ک و مقاله ی
اســت و مــواردی کــه شــاید رضایتــی بــه نشــر آن نداشــتم، امــا از 

ــتم.  ــی گذش ــار آن به راحت کن
ــداف  ــیر اه ــن مس ــدگار در همی ــز مان ــا نی ــاءاهلل در آینده ه ان ش
ــا  ــت. ام ــد برداش ــدی خواه ــای بلن ــی گام ه ــای متعال و ارزش ه
قضــاوت نهایــی دربــارۀ کار روزنامــۀ مانــدگار و نقــش آن را بــه 
ــه داوری نماینــد و  ــا آزادان دوش چیزفهمــاِن جامعــه می گــذارم ت
ــگاران  ــان راه روزنامه ن ــودی و ارزشمندش ــنهادهای رهنم ــا پیش ب

ــر ســازند.  ــدگار را ماندگارت ــر و مان ــن رســانه را هموارت ای
با احتــرام

احمدولی مسعود
بنیان گذار و صاحب امتیاز روزنامۀ ماندگار

پیام احمدولی مسعود به مناسبت 
آغـاز یازدهمیـن سال نشـراتی مـاندگار
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ــدگار،  ــۀ مان ــرات روزنام ــال نش ــن س ــاز یازدهمی در آغ
و  فرهنگــی  سیاســی-نظامی،  از چهره هــای  شــماری 
ــدِت  ــن م ــای ای ــگاری فعالیت ه ــوزۀ خبرن ــاالن ح فع
روزنامــۀ مانــدگار را بــه بررســی گرفتــه و نقــد و 

نظرهایــی ارایــه کرده انــد.
آنــان فعالیــِت پیوســته و بــدون ســکته گی ایــن روزنامــه 
ــه  ــدگار ب ــۀ مان ــه روزنام ــد ک ــتایند و می گوین را می س
لحــاظ »زبانــی، تحلیــل و پرداخــت« یکی از ســرآمدان در 

ــت. ــور اس ــگاری در کش ــۀ روزنامه ن عرص
امــا فرهنگیــان و اهــل نظــر، ضمــن ســتایش از کارهــای 

ــد. ــر آن وارد می کنن ــز ب ــی را نی ــدگار نقدهای مان
 

ماندگار پروژه یی کار نکرده است
ســیدآقا فاضــل ســانچارکی، معیــن نشــراتی وزارت 
ــته،  ــرات پیوس ــه نش ــد ک ــگ می گوی ــات و فرهن اطاع
منظــم و بــدون ســکته گی ایــن روزنامــه در یــازده 
ســال گذشــته، ویژه گــی بــارز آن اســت. بــه گفتــۀ 
آقــای ســانچارکی، بســیاری از روزنامه هــا در کشــور 
ــه صــورت مقطعــی فعالیــت کــرده و بیشــتر پروژه یــی  ب

بوده انــد. 
ــدگار از  ــۀ مان ــه روزنام ــد ک ــانچارکی می افزای ــای س آق
لحــاظ »زبــان، پرداخــت و تحلیــل«، خــوب درخشــیده و 
ــی و خطاهــای نوشــتاری  ــر دچــارِ لغــزش زبان ــز کمت نی
شــده اســت. بــه بــاور معیــن نشــراتی وزارت اطاعات و 
ــه روزنامه هایی ســت  ــدگار از جمل فرهنــگ، روزنامــۀ مان
ــردازد و گزارش هــای  ــه مســایل روز می پ کــه همــواره ب
ــای  ــادی از معیاره ــدازۀ زی ــا ان ــه ت ــن روزنام ــری ای خب
مســلکی برخــوردار اســت و جزییــات الزم  گزارشــگری 

ــود دارد. ــی را در خ حرفه ی
ــۀ  ــت روزنام ــه پرداخ ــد دارد ک ــانچارکی تأکی ــای س آق
و  تاریــخ  ادبیــات،  فرهنــگ،  مســایل  بــه  مانــدگار 
تحلیل هــای سیاســی، یکــی دیگــر از ویژه گــی ایــن 
ــی  ــی و ادب ــش فرهنگ ــواره بخ ــت و هم ــه اس روزنام

ــت. ــوده اس ــار ب ــر ب ــدگار پُ مان
ــۀ  ــا روزنام ــش ب ــۀ صحبت های ــای ســانچارکی در ادام آق
مانــدگار همچنــان می گویــد کــه روزنامــۀ مانــدگار 
ــۀ فاضــل  ــه گفت ــر شــود. ب ــاز از پُ خاهایــی دارد کــه نی
ســانچارکی: »بــار انتقادهــای سیاســی ایــن روزنامــه 
ــی در مســایل سیاســی از  بســیار برجســته اســت و گاه
ــت  ــوه کاه درس ــم از ک ــًا ه ــازد و بعض ــوه می س کاه ک
ــان  ــه یــک جری ــوط ب ــد؛ چــون ایــن روزنامــه مرب می کن
ــتی ها  ــا و کاس ــتن ضعف ه سیاســی خــاص اســت، نوش
حکومــت را بســیار برجســته جلــوه می دهــد، امــا گاهــی 

ــی رود«. ــش م ــتا پی ــن راس ــراط در ای ــا حــد اف ت
از  مانــدگار  گاهــی  ســانچارکی،  آقــای  بــاور  بــه 
اصطاحــات و تعابیــری بســیار زننــده در انتقــاد از 
حکومــت اســتفاده می کنــد کــه  در شــأن ایــن روزنامــه 
نیســت و  اعتبــار و وجــۀ آن را پاییــن مــی آرود، امــا روی 
هــم رفتــه مانــدگار یــک روزنامــۀ بســیار خوبــی اســت 
و امیدواریــم کــه بتوانــد ســال های طوالنــی بدرخشــد و 

ــد. ــدا کن ــه پی ادام
 

ماندگار به کلیت نظام صدمه نزده است
ــدۀ  ــاد حمایت کنن ــی نه ــس اجرای ــر، ریی ــب خلوتگ مجی
ــاور اســت  ــن ب ــه ای ــی( ب ــتان )ن ــانه های آزاد افغانس رس
کــه تحلیل هــای روزنامــۀ مانــدگار چارچوب بنــدی 
خلوتگــر  آقــای  اســت.  بــوده  واقع بینانــه  و  شــده 
ــا و  ــدگار در تحلیل ه ــۀ مان ــه روزنام ــی دارد ک ــار م اظه
انتقادهایــش هرگــز کلیــت نظــام را صدمــه نرســانده و در 

ــوده اســت. ــم نب ــی ه ــن هدف ــی چنی پ
و  بازیگــران  رفتــار  مانــدگار  کــه  می گویــد  او 
سیاســت مداران حکومــت را بــه درســتی بــه نقــد و 
ــانه یی  ــر رس ــی را کمت ــن ویژه گ ــه ای ــه ک ــل گرفت تحلی
در  خلوتگــر:  آقــای  گفتــۀ  بــه  دارد.  افغانســتان  در 
نقــد حکومــت اگــر دنبــال حفــظ نظــام و طرفــدار 
دســتگاه های دولــت نباشــیم، معنایــش ایــن اســت 
کــه اصــل منافــع ملــی را در کار رســانه یی لحــاظ 
ــأله در  ــن مس ــدگار ای ــۀ مان ــا در روزنام ــم؛ ام نکرده ای
نظــر گرفتــه و بــه ایــن نکتــه توجــه ویــژه داشــته اســت 

ــود. ــظ ش ــام حف ــا نظ ت
خلوتگــر بیــان مــی دارد، هرچنــد جریانــی کــه روزنامــۀ 
ــت،  ــخص اس ــد، مش ــی می کن ــدگار از آن نماینده گ مان
امــا مســووالن ایــن روزنامــه یک طرفــه عمــل نمی کننــد 
ــاز  ــۀ آغ ــک نقط ــد ی ــرد، می توان ــه عملک ــن گون و ای
ــتر  ــک آدرس و بس ــه از ی ــد ک ــانه هایی باش ــرای رس ب

مشــخص نماینده گــی می کننــد.
روزنامــۀ  امتیــاز و دســت اندرکاران  بــه صاحــب  او 
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فعاالنیسیاسیوفرهنگی:
ماندگار روزنامۀ »تابوشکن« و »متعلق به همه« است

»ماندگار طرح دولت وحدت ملی را به گفتمان تبدیل کند«
ناجیهنوری/روحاهللبهزاد

دو
ان
ت
دول
ت
دم
خ
در
ه
دک
رن
دا
ت
الی
فع
ن
ستا

غان
اف
در
ی
اد
زی
ف
رو
مع
ی
ها
مه
زنا
رو


ها
اد
نه
وی
دگ
بلن


به
ت
تخ
پای
در
ه
یک

ها
مه
زنا
رو
ن
میا
در
ژه
وی
به
ار
دگ
مان
ما
،ا
ند
ها
شد

ت
در
نق

کما
حا
و

شی
دی
ران
یگ
د
لو

تق
س
هم
دگا
دی
و
ته
اخ
رد
یپ
مل
و
هم
رم
سیا

لب
سای

هم
،ب
سد

یر
رم
ش
ن

ت
س
ها
اد
د
س
کا
انع
ه
مع
جا
در
را

ــت وحــدت  ــا طــرح دول ــد ت ــدگار پیشــنهاد می کن مان
ملــی را کــه از همیــن بســتر ســال ها پیــش از انتخابــات 
ــد  ــدل کنن ــه گفتمــان ب ــود را ب 2014 پیشــنهاد شــده ب
ــردم  ــه م ــرح را ب ــن ط ــی ای ــدف اصل ــت و ه و غای

ــاند. بشناس
ــدگار  ــۀ مان ــه اگــر روزنام ــد ک ــای خلوتگــر می گوی آق
همــان طــرح وحــدت ملــی خــود را بــه خوبــی بازتاب 
بدهــد و اگــر بتوانــد در چیدمــان و تنظیــم کــردن بــاور 
وحــدت ملــی کارایــی بیشــتری انجام دهــد، کار بســیار 

بزرگــی بــرای افغانســتان انجــام داده اســت.
 

ماندگار به تاریخ، فرهنگ و ادبیات ارزش داده است
ــنای  ــنده گان نام آش ــاعران و نویس ــن، از ش ــر رهبی افس
ــز  ــی را نی افغانســتان کــه ســمت ریاســت آرشــیف مل
ــدگار یکــی از  ــۀ مان ــد: روزنام ــه عهــده دارد، می گوی ب
روزنامه هــای جاافتــاده در جامعــۀ فرهنگــی و سیاســی 
افغانســتان اســت و کارهــای ایــن روزنامــه، ارزشــمند و 

بنیــادی بــوده اســت. 
ــدگار در  ــۀ مان ــه روزنام ــد ک ــن می افزای ــتاد رهبی اس
عرصــۀ ادبیــات، فرهنــگ، تاریــخ، سیاســت و بازتــاب 
واقعیت هــا، همــواره پرداختــه و خــوب درخشــیده 

اســت.
ــرقی،  ــورهای ش ــه در کش ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای او ب
ــۀ  ــه گفت ــد. ب ــری کن ــت را رهب ــد سیاس ــگ بای فرهن
ــر نظــام و گــروه  ــی افغانســتان: ه ــس آرشــیف مل ریی
و  اجتماعــی  واقعیت هــای  بــر  کــه  سیاســی یی 
ارزش هــای فرهنگــی بنــا یافتــه باشــد، موفــق خواهــد 
ــه یکــی از  ــن روزنام ــگ در ای ــه فرهن ــود و توجــه ب ب

ویژه گــی مانــدگار اســت.
اســتاد رهبیــن امــا می گویــد کــه کارهــای انجــام شــده 
ــه در  ــن روزنام ــد ای ــت و بای ــی نیس ــدگار کاف در مان
ــگ و  ــه فرهن ــی، ب ــایل سیاس ــه مس ــن ب ــار پرداخت کن

ــردازد.  ــز بپ ــات نی ادبی
 

ماندگار تابوشکن است
جاویــد کوهســتانی تحلیلگــر مســایل سیاســی و نظامــی 
می گویــد کــه ســرمقاله، تحلیل هــا و گزارش هــای 
ــت.  ــرده اس ــکنی ک ــه تابوش ــدگار  همیش ــۀ مان روزنام
ــدگار  ــۀ مان ــه روزنام ــد ک ــتانی می افزای ــای کوهس آق
همیشــه بــه مــوارد بســیار مهــم ماننــد هویــت، منافــع 
ملــی، حــل چالش هــای کان کشــور و مشــکات 
سیاســی پرداختــه و بــه آن راه حل هــای پیشــنهادی 

ــرده اســت. ــه ک ارای
کــرد  خاطرنشــان  نظامــی  و  سیاســی  آگاه  ایــن 
ــه در  ــت ک ــه اس ــایلی پرداخت ــه مس ــدگار ب ــه مان ک
ــم  ــراغ نداری ــا س ــایل ی ــر از آن مس ــای دیگ روزنامه ه
ــد کــه  ــم. او می گوی ــا هــم بســیار کــم ســراغ داری و ی
ــایل کان  ــه مس ــت ب ــدگار در پرداخ ــتقالیت مان اس
ملــی و کشــوری اســت و بــه همیــن دلیــل در ســرآمد 

تمامــی روزنامه هــای افغانســتان قــرار دارد.
»روزنامه هــای  کوهســتانی:  جاویــد  گفتــۀ  بــه 
ــد کــه در  ــادی در افغانســتان فعالیــت دارن معــروف زی
ــان  ــا و حاکم ــوی نهاده ــد و بلندگ ــت ان ــت دول خدم
ــان  ــژه در می ــه وی ــدگار ب ــا مان ــد، ام ــده ان ــدرت ش ق
ــه  ــه نشــر می رســد، ب ــه در پایتخــت ب ــای ک روزنامه ه
مســایل بســیار مهــم و ملــی پرداختــه و دیــدگاه مســتقل 
ــت«. ــکاس داده اس ــه انع ــی را در جامع و دیگراندیش

آقــای کوهســتانی همچنــان می گویــد کــه پرداختــن بــه 

مســایل اجتماعــی، فرهنگــی، تاریخــی، هویــت، 
ســاختار سیاســی و منافــع ملــی از ســوی 
مســووالن در روزنامــۀ مانــدگار، ســتودنی و 

ــت. ــمند اس ارزش
 

ماندگار به گزارش های تحقیقی بیشتر بپردازد
ــی  ــۀ مدن ــع جامع ــس مجتم ــی، ریی ــز رفیع عزی
ایــن بــاور اســت  افغانســتان )مجمــا( بــه 
کــه روزنامــۀ مانــدگار در عرصــه بازتــاب 
ــیار  ــت بس ــک فرص ــی ی ــای اجتماع واقعیت ه
مناســب و یــک گزینــۀ بســیار خــوب در برابــر 

عملکردهــای حکومــت اســت.
ــده،  ــه در آین ــد ک ــی پیشــنهاد می کن ــای رفیع آق
ــود  ــی خ ــوولیت اجتماع ــدگار مس ــۀ مان روزنام
ــز بیشــتر روی تحقــق  را بیشــتر بســازد و تمرک

ــت اجتماعــی داشــته باشــد. عدال
ــدگار  ــۀ مان ــه روزنام ــد ک ــان می افزای او همچن
روی گزارش هــای تحقیقــی و اجتماعــی بیشــتر 
ــژه  ــه مســایل اجتماعــی توجــه وی ــد و ب کار کن
ــی  ــۀ مدن ــع جامع ــس مجتم ــد. ریی ــته باش داش
تأکیــد می کنــد کــه مانــدگار نیــاز دارد تــا 
ــر بســازد و  ســرمقاله های خــود را همــه  جانبه ت
روی مســایل کان توجــه کنــد تــا بتوانــد فکــر 

تولیــد کنــد.
ــدگار  ــه مان ــی دارد ک ــار م ــی اظه ــای رفیع آق
ــش  ــه واکن ــای روزان ــه خبره ــت ب ــف اس مکل
نشــان بدهــد و آن را تحلیــل کنــد، امــا در کنــار 
ــه  ــی ب ــی اجتماع ــش تحقیق ــه بخ ــد ب آن بای
ویــژه عدالــت اجتماعــی، مصونیــت اجتماعــی و  

ــردازد. ــی بپ ــی و کاریاب ــت اجتماع عدال
 

ماندگار به اطالع رسانی تعهد دارد
وحیــد مــژده، آگاه مســایل سیاســی بــه ایــن باور 
اســت کــه در تاریــخ  17 ســالۀ روزنامه نــگاری 
و  آمدنــد  زیــادی  روزنامه هــای  افغانســتان، 
ــه داد.  ــش ادام ــه حیات ــدگار ب ــا مان ــد، ام رفتن
ــدگار  ــۀ کار مان ــه ادام ــد ک ــژده می گوی ــای م آق
کــه  می دهــد  نشــان  گذشــته  ســال  ده  در 
ــه  ــه ب ــن روزنام ــان ای ــت اندرکاران و صاحب دس

اطاع رســانی تعهــد دارنــد.
مالــی،  پشــتوانۀ  بــدون  کــه  می گویــد  او 
ــیار  ــتان بس ــه در افغانس ــک روزنام ــۀ کار ی ادام
ــان  ــل، از حامی ــه همیــن دلی مشــکلی اســت و ب
ــۀ  ــه گفت ــود. ب ــتایش ش ــد س ــه بای ــن روزنام ای
ــتر  ــک بس ــدگار از ی ــۀ مان ــژده، روزنام ــای م آق
خــاص ســربرآورده اســت و شــاید بســیاری ها، 
مانــدگار را بــه عنــوان یــک روزنامــۀ کــه متعلــق 
ــا  ــند، ام ــته باش ــاور نداش ــد، ب ــه باش ــه هم ب
ــه  ــق ب ــدگار متعل ــه مان ــت ک ــن اس ــت ای واقعی

ــه اســت. هم
ایــن آگاه سیاســی امــا تأکیــد می کنــد کــه 
ــک  ــات ی ــکاس نظری ــدگار در انع ــۀ مان روزنام
جنــاح خــاص هــم موفــق بــوده و خــوب 

درخشــیده اســت.
روزنامــۀ یازده ســال پیــش از امــروز بــه نشــرات 
آغــاز کــرد و در ایــن مــدت پیوســته بــه نشــرات 

خــود ادامه اســت.
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مهــم،  روزنامه هــای  از  یکــی  مانــدگار  روزنامــۀ 
فعالیت هــای  عرصــۀ  در  اثرگــذار  و  مشــهور 
روزنامه نــگاری در کشــور محســوب می شــود کــه 
را  نشــراتی  پی هــِم  فعالیت هــای  و  کار  ســال  ده 
ــت وارد  ــرار اس ــرده و ق ــود ک ــای خ درج کارنامه ه
یازدهمیــن ســال نشــراتی خــود شــود. روزنامــۀ 
مانــدگار در جریــان 10 ســال فعالیت هــای منظــِم 
اطاع رســانی،  عرصه هــای  در  خــود  نشــراتِی 

اذهــان  روشن ســازی  و  حقایــق  منعکس ســازی 
عامــه، در حــد تــوان و محــدودۀ پوشــش و امکانــاِت 
ــدون  ــت. ب ــام داده اس ــی انج ــای ارزنده ی ــود کاره خ
شــک، تــداوم فعالیت هــای نشــراتی روزنامــۀ مانــدگار 
ــد در  ــوده و می توان ــگاری ب ــه نفــع عرصــۀ روزنامه ن ب
در  فعالیت هــای رســانه یی  جهــت حرفه یی ســازِی 

ــد.  ــته باش ــود را داش ــش خ ــور، نق کش
ــدگاری  ــدگار، مان ــۀ مان ــرای روزنام ــه ب ــن آن ک ضم
ــت اندرکاران آن  ــرای دس ــتر و ب ــدارِی بیش و ارزش م
ــم،  ــتر آرزو می کن ــدارِی بیش ــی و پای ــت، پویای موفقی
ــای  ــرای فعالیت ه ــه ب ــه را ک ــد نکت ــم چن می خواه
اثرگــذار روزنامــۀ مانــدگار و دیگــر  حرفه یــی و 
رســانه های فعــال در کشــور مهــم و مفیدنــد، بــه 

ــم: ــر کن ــه ذک ــۀ خاص گون
1. روزنامــۀ مانــدگار و دیگــر رســانه ها بایــد به خاطــر 
ــور،  ــانه یی در کش ــای رس ــدن فعالیت ه ــی ش حرفه ی
در پهلــوی پرداختــن بــه تحلیــل و تبصــرۀ مســایِل روز 
ــران،  ــنده گان و صاحب نظ ــای نویس ــای باوره ــر مبن ب
مســایل  مستندســازی  و  پژوهشــی  کارهــای  بــه 
)روزنامه نــگاری پژوهشــی( توجــه جــدی کــرده و بــا 
بررســی و ارزیابــی مســایِل مهــم بــه گونــۀ حرفه یــی، 
ــد را  ــده و مفی ــم و راهکار هــای ارزن معلومــات، مفاهی

تولیــد کــرده و بــه مخاطبــاِن خــود ارایــه کننــد. 
2. روزنامــۀ مانــدگار و دیگــر رســانه های فعــال 
عرصــۀ  شــدِن  حرفه یــی  به خاطــر  کشــور  در 
روزنامه نــگاری، بایــد مســووالنه نوشــتن و مســووالنه 
ــر  ــم و نظ ــر حک ــرده و ه ــج ک ــن را رای ــخن  گفت س
قطعــی نویســنده گان و یــا صاحب نظــران بایــد توســط 
ــواهد و  ــم ش ــا ه ــاری و ی ــای معی ــج پژوهش ه نتای
ــم از  ــا ه ــوند و ی ــت ش ــرش حمای ــل قابل پذی دالی
حکــم کــردن بــر مبنــای باورهــا و نظریــات شــخصی 

ــد. ــودداری کنن خ
ــال در  ــانه های فع ــر رس ــدگار و دیگ ــۀ مان 3. روزنام
کشــور، بایــد در پــی نهادینــه شــدِن فعالیت هــای 
ایــن  بــرای  و  باشــند  روزنامه نــگاری  حرفه یــی 
کار ضمــن فعالیت هــای روزمــرۀ خــود، در قبــال 
راهکار هــای  و  ظرفیــت  تولیــد  ظرفیت ســازی، 
ــرایط کاری  ــا و ش ــا نیازمندی ه ــوازن ب ــی مت حرفه ی
ــت  ــی را روی دس ــی و عمل ــای علم ــور، برنامه ه کش

ــد. گیرن
ــال در  ــانه های فع ــر رس ــدگار و دیگ ــۀ مان 4. روزنام
ــد و  ــور و تولی ــاع در کش ــود اوض ــد بهب ــور بای کش

گســترش ذهنیــت مثبــت و مفیــد در میــان مــردم را در 
اولویــت کارِی خــود قــرار داده و بــه گونــۀ حرفه یــی 

ــد. رســالت کاری خــود را انجــام دهن
ــال در  ــانه های فع ــر رس ــدگار و دیگ ــۀ مان ۵. روزنام
کشــور، بایــد تــوازن محتوایــی و ســاختاری را در 
نشــراِت خــود در نظــر گرفتــه و بــرای هــر طــرز دیــد 
و بــاور و بــرای هــر عرصــه و ارزش، جایــگاه در نظــر 
ــده  ــاد ش ــورِ ی ــر فکت ــدان ه ــرای عاقه من ــد و ب گیرن

مطلبــی داشــته باشــند. 
ــال در  ــانه های فع ــر رس ــدگار و دیگ ــۀ مان ۶. روزنام
کشــور بایــد در محــدوده و ســاحاِت تحــت پوشــِش 
ــد  ــا دی ــه و ب ــر گرفت ــوازن را در نظ ــود ت ــراتی خ نش
ملــی و عام شــمول همــۀ مــردم را بــه گونــۀ یک ســان 

مخاطــب خــود بداننــد. 
ــال در  ــانه های فع ــر رس ــدگار و دیگ ــۀ مان 7. روزنام
کشــور، بایــد حــد تأثیرگــذاری فعالیت هــای نشــراتی 
خــود در میــان مــردم را بداننــد و از فرصت هــای کارِی 
خــود در جهــت فراهم ســازی زمینه هــای تمــاس 
و تفاهــم در میــان مــردم و کاهــش بدباوری هــا و 
ــک  ــون ی ــد؛ چ ــاش کنن ــان ت ــان آن ــا از می فاصله ه
ــه و  ــی هدف مندان ــه گونه ی ــد ب ــاری بای ــانۀ معی رس

ــد. ــت کن ــده فعالی ــزی ش برنامه ری
ــال در  ــانه های فع ــر رس ــدگار و دیگ ــۀ مان 8. روزنام
کشــور، بایــد در فعالیت هــای نشــراتی خــود از زبــان 
ــگاری اســتفاده  و لحــن معیــاری و حرفه یــی روزنامه ن
کــرده و از توهیــن و تحقیــر دیگــران و پرداختــن بــه 
مســایل غیرضــروری و غیرحرفه یــی خــودداری کننــد 
و همچنــان در هــر حالــت، مــردم و مخاطبــاِن خــود را 
در اولویــت کاری خــود قــرار دهنــد. یعنــی بداننــد کــه 
ــرای  ــه ب ــایل ک ــه وس ــگار و هم ــه و روزنامه ن روزنام
ــوند،  ــتفاده می ش ــگاری اس ــای روزنامه ن ــام کاره انج
بــه خاطــر رســاندن پیام هــا بــه مــردم و روشن ســازی 

ــد.  ــکار مردم ان اف

در پایــان، بــرای روزنامــۀ مانــدگار موفقیت هــای 
ــان و  ــه کارکن ــتم ک ــدوار هس ــتر آرزو دارم و امی بیش
ــه  ــر و هدف مندان ــۀ پی گی ــه گون مســووالِن رســانه ها ب
در قبــال حرفه یــی شــدن و رشــد کیفــی عرصــۀ 
گونــۀ  بــه  و  کــرده  تــاش  روزنامه نــگاری 
ــا همــواره  ــد ت ــت کنن ــه و مســووالنه فعالی هدف مندان

ــند.  ــدگار باش ــد و مان مفی

برداشــت از فرهنــگ متفــاوت اســت. 
از رواج فرهنــگ مصرفــی و بــازار تــا 
تــا  و  هویــت  بــرای  فرهنگ ســازی 
پاســداری از هویــت فرهنگــی خیلــی 
ــی  ــگ مصرف ــت. رواج فرهن ــه هس فاصل
ــت.  ــول و... اس ــی پ ــرای کمای ــازار ب و ب
هویــت  از  پاســداری  بــرای  کار  امــا 
فرهنگــی و فرهنگ ســازی بــرای هویــت، 
ــه  ــد پرداخت ــه بای ــه دارد ک ــه هزین ــاز ب نی
 شــود. پرداخــت هزینــۀ فرهنگــی صــورت 
ــد  ــرادی تعه ــه اف ــر این ک ــرد، مگ نمی گی
و موضــع فرهنگــی داشــته  باشــند؛ در غیــر 
ــد  ــر نخواه ــس حاض ــد هیچ ک ــن تعه ای

ــد.   ــه کن ــگ هزین ــرای فرهن ــود ب ب
ــای  ــن روزنامه ه ــدگار در بی ــۀ مان روزنام
کشــور، جــدا از دیگــر تفاوت هــا، در 
ــاوت دارد.  ــی تف ــع فرهنگ ــد و موض تعه
تفــاوت در موضــع فرهنگــی ایــن روزنامه 
ــه ایــن روزنامــه در تعریــف  اســت  کــه ب
ــه فرهنــگ  و رویکــرد فرهنگــی نســبت ب
فرهنگــی  شــاخصۀ  و  ویژگــی  ملــی، 
مانــدگار  روزنامــۀ  بخشــیده  اســت. 
ــای  ــگ و رویداده ــه فرهن ــی را ب صفحه ی
ــه در  ــت  ک ــاص داده  اس ــی اختص فرهنگ
ایــن صفحــه بــا رویکــردِ خــاص فرهنگی 
ــد.  ــت می کن ــی فعالی ــگ مل ــارۀ فرهن درب
منظــور از رویکــرد خــاص فرهنگــی ایــن 
اســت  کــه دیــدی انتقــادی و روشــن گرانه 
نســبت بــه فرهنــگ و فرهنــگ ملــی دارد؛ 
ــه  می خواهــد در فرهنگــی، کــه ملــی گفت
شــده و ملــی قبوالنــده شــده، بازاندیشــی 

صــورت بگیــرد. بــا ایــن بازاندیشــی 
ــی  ــی واقع ــگ مل ــک فرهن ــه ی ــم ب بتوانی
ــی  ــگ مل ــن فرهن ــه ای ــم ک ــت یابی دس
ــر مــدرن  ــه تعبی ســازندۀ وحــدت ملــی ب

باشــد. 
ــۀ  ــدۀ همــۀ نوشــته های روزنام مــن خوانن
نوشــته هایی که  امــا  اســتم  مانــدگار 
ســایر  و  »فرهنگســتان«  صفحــۀ  در 
صفحه هــای روزنامــه بــا رویکــرد خــاِص 
ــم بیشــتر  ــوند، برای فرهنگــی  نشــر می ش
اهمیــت دارنــد. بــرای این کــه مرتبــط 
ــن  ــت، از ای ــم اس ــته و تخصص ــه رش ب
این کــه  مهم تــر  می آمــوزم.  نوشــته ها 
ــع  ــن موض ــد؛ ای ــی دارن ــع فرهنگ موض
ــوده  ــش ب ــه، آگاهی بخ ــی روزنام فرهنگ
 اســت. بــه خواننده هــا امــکان بخشــیده که 
دربــارۀ فرهنــگ ملــی بازاندیشــی کننــد و 
نســبت بــه مناســبات فرهنگــی برخــوردی 

ــند.  ــته  باش ــی داش ــادار و واقع معن
رســانه یی  فعالیــت  یــک  دهــه  مــن 
ــدگار را در تاریــخ رســانه یی  روزنامــۀ مان
افغانســتان مهــم و تأثیرگــذار می دانــم. 
مانــدگار  روزنامــۀ  کــه  دارم  امیــد 
ــود  ــانه یی خ ــت رس ــه فعالی ــان ب همچن
ادامــه بدهــد. بــه کارمنــدان روزنامــۀ 
دهــه  فعالیــت  یــک  بــرای  مانــدگار 
ــدان  ــم. از کارمن ــید« می گوی ــده نباش »مان
روزنامــۀ مانــدگار ســپاس گزارم. یــک  
ــه  ــدگار را ب ــۀ مان ــت روزنام ــه فعالی ده
تبریــک  مانــدگار  روزنامــۀ  کارمنــدان 

می کنــم.  عــرض 
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و هشت نکتـۀ مهـم 
ی  زنامه نگار و ر بـرای 

حـرفه یـی در کشـور

وزنـامۀ مانـدگار؛ ر
یـک دهـه مـوضِع فرهنـگی!
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»از نظــر هــر آن کــس کــه تاریــخ را خوانــده، نافرمانــی نخســتین 
فضیلــِت نــوع بشــر اســت.«

اسکار وایلد
افغانســتان هنــوز حرفــۀ دشــوار اســت؛  روزنامه نــگاری در 
حرفه یــی کــه ریســِک باالیــی در خــود دارد. ارقــام و آمــار طــی 
ــوز  ــد. هن ــه داری می کن ــواری را آیین ــن دش ــر ای ــال هاِی اخی س
ــاده یی نیســت.  ــترش آن، کارِ س ــات و گس به دســت آوردن اطاع
ــد؛  ــدا کرده ان ــان را ف ــه جان های ش ــن حرف ــِر ای ــر س ــا ب برخی ه
برخی هــا ضــرب و شــتم دیده انــد و برخــی دیگــر زندانــی 
شــده اند، حتــا اگــر ایــن زندانی شــدن چنــد ســاعت بــوده اســت.

ــت.  ــته اس ــای آزاد نزیس ــی را در فض ــاِن طوالنی ی ــتان زم  افغانس
ــده،  ــردار ش ــی نام ب ــۀ دموکراس ــه ده ــه ب ــال هایی ک ــر از س اگ
ــۀ  ــه پیمان بگذریــم )کــه در آن ســال ها هــم روزنامه نــگاری آزاد ب
امــروز نبــوده و حتــا تصــور آزادی بیــان تــا ایــن حــد جــا نیفتــاده 
ــگاری متعهــد و واقع نگــر طــی همیــن ســال هاِی  ــود(؛ روزنامه ن ب
پــس از فروپاشــی نظــام طالبانــی در کشــور رقــم خــورده اســت. 
پیــش از آن، مــا بــا مفهومــی از روزنامه نــگارِی واقع نگــر و 

ــم.  ــنا نبوده ای ــر آش کاوش گ
امــروزه جهــان ما، جهــان اطاعــات اســت. اطاعات در مناســبات 
جهانــی نقــش و تأثیــر ویــژه دارنــد. یــک گــزارِش دقیــق و مبتنــی 
ــه  ــود؛ همان گون ــاز ش ــد جریان س ــی می توان ــای واقع ــر داده ه ب
ــان  ــز جه ــش از آن نی ــم. پی ــاهد آن بودی ــی ش ــار عرب ــه در به ک
را در کشــاکش جنگ هــا و خشــونت ها  تجربه هایــی  چنیــن 
ــی و  ــهیر امریکای ــته اســت. ارنســت همینگــوی نویســندۀ ش داش
ــان دادِن  ــرای نش ــی را ب ــال های طوالن ــل، س ــزۀ نوب ــدۀ جای برن
ــا  ــرد. »ناقوس ه ــپری ک ــف س ــورهای مختل ــگ در کش ــاد جن ابع
بــرای چــه کســی بــه صــدا درمی آیــد« ماحصــل زیســتِن 
ســال های دشــوار و تلــخ در میـــدان های جنــگ از ایــن نویســنده 
ــان و  ــکۀ آزادی بی ــِر س ــر، روی دیگ ــان کم نظی ــن رم ــت. ای اس
رســانه را بازگــو می کنــد. همینگــوی افــزون بــر رمان هــای 
ــا و  ــگارش درآورد، مقاله ه ــه ن ــگ ب ــورد جن ــه در م ــی ک جذاب
ــت  ــگ نوش ــز از جن ــذاری نی ــده و تأثیرگ ــای تکان دهن گزارش ه

ــرد.  و منتشــر ک
ــِی  ــای اتم ــن بمب ه ــا ریخت ــی دوم ب ــگ جهان ــه جن ــی ک زمان
امریــکا بــر هیروشــیما و ناکازاکــی بــه پایــان رســید و کمتــر کســی 
ــگار  ــرد برچــت« روزنامه ن ــر داشــت، »ویلف ــان خب ــۀ جاپ از فاجع
ــس از  ــدۀ پ ــران ش ــق وی ــه مناط ــتن ب ــا گذاش ــا پ ــترالیایی ب اس
ــی  ــه گزارش ــرد ک ــر ک ــی« را منتش ــون اتم ــی، »طاع ــب اتم بم
ــر ســِر  ــدرن ب ــود کــه جهــان ُم ــه از وحشــتی ب سراســر واقع بینان
ــان  ــاک، جهـ ــزارش هولن ــن گ ــش آورد. ای ــور و مردم ــک کش ی
ــی  ــگ جهان ــازه از جن ــه ت ــی ک ــرد؛ جهان ــرو ب ــرت ف ــه حی را ب
ــِی  ــد را ناج ــه، کشــورهای قدرتمن ــود و هم ــه ب دوم نجــات یافت
خــود می دانســتند. برچــت بــا نوشــتن »طاعــون اتمــی« جهــان را 
ــق  ــوز حقای ــه هن ــرد؛ در شــوک این ک ــرو ب ــری ف ــوِک دیگ در ش

ــد.  ــرار نمی گیرن ــردم ق ــار م ــت در اختی ــه الزم اس ــه ک آن گون
دســتگاه های حاکــم بــر کشــورها و جهــان، اطاعــات را از مــردم 
ــا را  ــی آن ه ــه گونه ی ــب ب ــا دســت کاری و تقل ــا ب ــد و ی می دزدن
ــد کــه دلخــواه خودشــان باشــد. مفهــوم ژورنالیســِم  نشــر می کنن
واقع نگــر از چنیــن فضــا و حال وهوایــی رنگ وبــو می گیــرد. 
ت. د. آلمــن روزنامه نــگارِ امریکایــی در وصــِف ژورنالیســم 
واقع نگــر چنیــن می نویســد: »ژورنالیســم حقیقتــًا واقع نگــر و 
فــارغ از پیــش داوری، ژورنالیســمی اســت کــه نــه فقــط امــر واقــع 
ــا و مفهــوم رویدادهــا را  ــد، بلکــه معن ــان می کن ــه درســتی بی را ب
ــه  ــی ن ــن ویژه گ ــا ای ــمی ب ــد. ژورنالیس ــتی درمی یاب ــز به درس نی
ــز  ــان نی ــۀ آزمایــش زم ــده اســت کــه از بوت ــروز قانع کنن فقــط ام
ــه  ــق«، ک ــع موث ــط »مناب ــه فق ــد؛ و ن ــد آم ــه در خواه ــروز[ ب ]پی
آشــکار شــدن حقایــق طــی تاریــخ نیــز بــه آن اعتبــار می بخشــد.« 
ــل  ــردم عم ــع م ــا مناف ــتا ب ــد هم راس ــن ژورنالیســمی می توان چنی
کنــد و آنچــه را کــه در پشــت پــردۀ رویدادهــا می گــذرد، آفتابــی 

ســازد. 
ــزی اســت  ــر چی ــد »خب ــن تعریــف کرده ان ــر را چنی برخی هــا خب
ــه  ــگاه دارد؛ آنچ ــان ن ــد آن را پنه ــی می خواه ــی در جای ــه کس ک
ــع و  ــرت مناب ــود کث ــا وج ــروزه ب ــت.« ام ــی اس ــد، آگه می مان
رســانه ها، هنــوز آگهی هــاِی فراوانــی بــه خــورد مــردم داده 
ــدازۀ  ــه ان ــراق و افغانســتان ب ــگ ع ــورد جن ــر در م می شــود. مگ
ــال های  ــِت س ــس از گذش ــاال پ ــم؟ ح ــی نخوانده ای ــی آگه کاف
زیــاد از جنــگ افغانســتان و عــراق، برخــی حقایــِق پشــِت پــرده 

به وســیلۀ روزنامه نــگاری کاوش گــر افشــا می شــود. 
ــی  ــگاری نام ــان روزنامه ن ــروزه در جه ــال« ام ــمیت ه »ادوار اس
کــه  بــود  اســترالیا  از  جســوری  روزنامه نــگارِ  او  آشناســت. 
ــرد. در  ــه ک ــور نهادین ــن کش ــر را در ای ــگاری واقع نگ روزنامه ن
ــش  ــه کوش ــه ب ــو!« ک ــن دروغ نگ ــه م ــِز »ب ــاب هیجان انگی کت
روزنامه نــگار  ایــن  مــورد  در  شــده،  تهیــه  پیلجــر«  »جــان 
ــش از  ــی و بی ــگار به تنهای ــن روزنامه ن ــم: »همی ــن می خوانی چنی
ــوع آزادی اساســی  ــِن ســه ن ــرای جــا انداخت هرکــس دیگــری، ب
ــی  ــات؛ انتخاب ــت: آزادی مطبوع ــرده اس ــاش ک ــورش ت در کش
ــا حضــور هیــأت منصفــه. او  بــودن واقعــی دولــت؛ و محاکمــه ب
ــۀ  ــه در آن وظیف ــود ک ــرده ب ــت ک ــی دریاف ــی نامه ی از خواننده ی
ــگل  ــه ان ــه و ن ــِف دوآتش ــک مخال ــوان »ی ــه عن ــت ب ژورنالیس
ــل  ــت قای ــا اهمی ــال ب ــود. ه ــده ب ــف ش ــت« توصی ــی دول حام
ــت صفحه یی  ــۀ هش ــده، هفته نام ــن خوانن ــۀ ای ــرای نام ــدن ب ش
ــال 182۶  ــس در س ــت پن ــای هس ــه به ــور« را ب ــیدنی مانیت »س
ــول  ــر اص ــی ب ــارت مبتن ــی و جس ــزان بی باک ــرد. می ــر ک منتش
ــه شــرایط زمــاِن او مــورد  ــا توجــه ب اخاقــی هــال را می تــوان ب
ــه وی کارش را در  ــرد ک ــور ک ــد تص ــرار داد.  نبای ــاوت ق قض
فضــای حاکــم بــر بریتانیــای دورۀ ســلطنت جــورج اول تــا ســوم 
ــر! او  ــرد. خی ــود، شــروع ک ــه لیبرالیســم در حــال شــکوفایی ب ک
ــِر  ــروی کارگ ــه نی ــی خشــن، ک ــک نظــام اســتبدادی و نظام در ی
ــه انتشــار روزنامــه اش زد.  ــد، دســت ب آن مجرمــان تبعیــدی بودن
هــال بــا »قیــام« خــود، یعنــی بــه چالــش کشــیدن اقتــدار جنــرال 
ــد اســترالیا  ــدار قلــدر ایالــت ویلــز جدی رالــف دارلینــگ - فرمان

- در صفحــات روزنامــه اش، بــرای خــود عــذاب و دردســِر 
ــان و  ــوق مجرم ــرای کســب حق ــارزه ب ــا مب ــد. او ب ــادی خری زی
زندانیــان آزاده شــده و تــاش در جهــت افشــای فســاد مأمــوران 
ــود را  ــدار، خ ــر فرمان ــای دور و ب ــات و مفت خوره ــی، قض دولت
ــرار داد.  ــرا ق ــری شــدیدالعقاب ضــد افت ــن کیف ــرض قوانی در مع
وی مکــرراً توســط هیــات منصفــۀ نظامــی منصــوب بــه شــخص 
جنــرال دارلینــگ محکــوم شــد و بیــش از یــک ســال را در ســلولی 
ــک  ــع روشــنایی اش ت ــا منب ــه تنه ــو از حشــره، ک کوچــک و ممل
ــان در  ــا همچن ــرد. ام ــپری ک ــود، س ــرۀ آن ب ــۀ پنج ــکاف میل ش
ــور  ــیدنی مانیت ــۀ س ــردبیری هفته نام ــۀ س ــه وظیف ــرایط، ب ــن ش ای
ــرد.  ــا ک ــی مبارزه ه ــوه خواری دولت ــه رش ــه داد و علی ــود ادام خ
احضــار جنــرال دارلینــگ بــه لنــدن و ریشــه گرفتــن آزادی بیــان 
در اســترالیا، در واقــع دســتاورد مبــارزاِت ادوارد اســمیت هــال و 

ــود.« ــل او ب ــتقلی از قبی ــگاران مس روزنامه ن
ــورِ  ــا در کش ــی را م ــا و روزنامه نگاران ــن روزنامه ه ــۀ چنی نمون
خــود ـ هرچنــد کــم و به نــدرت ـ داریــم. یکــی همیــن روزنامــۀ 
ــته  ــود گذاش ــارِ خ ــال انتش ــن س ــه یازدهمی ــا ب ــه پ ــدگار« ک »مان
ــدۀ انســانی اســت کــه  ــدگار ماحصــِل یــک فکــر و ای اســت. مان
ــکوفاتر  ــر و ش ــه را بیدارت ــق، جامع ــای حقای ــا افش ــد ب می خواه
ــته  ــکال داش ــب و اش ــد عی ــاید ص ــدگار ش ــۀ مان ــازد. روزنام س
ــاز  ــک امتی ــی ی ــت ول ــم اس ــل فه ــا قاب ــۀ م ــه در جامع ــد ک باش
ــد و آن  ــه کن ــکاِت آن را توجی ــه و مش ــد ُکل کارنام آن می توان
ــت داری در  ــت و حکوم ــورانۀ آن از وضعی ــه و جس ــد بی باکان نق

افغانســتان اســت. 
نقــد امــروز، دیگــر بــر اســاس کتــاب »آییــن دوســت یابی« 
ــاد  ــروز ایجـ ــد ام ــد. نق ــاز کن ــکات را ب ــره مش ــد گ نمی توان
ــد، در  ــق کن ــران خل ــد بحـ ــه نتوان ــدی ک ــر نق بحــران اســت. ه
ــال  ــازده س ــرد. ی ــرار می گی ــی ق ــد مردم ــای ض ــت هدف ه خدم
تــاش روزنامــۀ »مانــدگار« در جهــت نهادینــه کــردِن ژورنالیســِم 
ــته های  ــی نوش ــد. گاه ــتایش برانگیز باش ــد س ــر می توان واقع نگ
ــدگار  ــه مان ــد ک ــا می گوین ــد. برخی ه ــز ان ــًا تندوتی ــدگار واقع مان
ــد آن  ــان تُن ــا زب ــد. برخی ه ــت نمی کن اصــول ژورنالســیم را رعای

ــت.  ــن نیس ــع چنی ــا در واق ــد. ام ــرض می کنن ــمنی ف را دش
اگــر یــازده ســال کارنامــۀ مانــدگار را بــا همــۀ فــراز و فرودهــای 
ــاع از  ــه دف ــویم ک ــه می ش ــم، متوج ــی کنی ــتی بررس ــه درس آن ب
دموکراســی، آزادی هــای مدنــی، آزادی بیــان و رســانه و ارزش های 
ــوده اســت. ایــن درســت اســت  ملــی همــه در ســرخط کارِ آن ب
کــه مانــدگار هرگــز تــاش نکــرده کــه تربیــون هیــچ حکومــت و 
حتــا جریــان خــاِص سیاســی قــرار بگیــرد؛ امــا ایــن بــدان معنــا 
ــی  ــه فراموش ــی را ب ــای مل ــدگار هدف ه ــه مان ــت ک ــوده اس نب
ســپرده باشــد و یــا در پــی تضعیــِف نظــام کاری انجــام داده باشــد. 
بی عدالتی هــاِی موجــود در جامعــه،  بــا زشــتی ها،  مانــدگار 
ــارزه  ــن مب ــرده و ای ــارزه ک ــی مب ــاد و قوم گرای ــامانی ها، فس نابس
بی امــان بــوده اســت. مانــدگار در ایــن یــازده ســال تــاش کــرده 
کــه روی دیگــِر ســکه را نشــان دهــد. مانــدگار حاکمــان ضعیــف، 
ــِز  ــوِک تی ــا ن ــار را همــواره ب ــکار، مســووالن بی بندوب ــران ناب وزی
انتقــاد خــود مــورد شــماتت قــرار داده و در ایــن راســتا بــه هیــچ 

فــرد و کســی رحــم نکــرده اســت.
ــه تنهــا نامــی  ــدگار ن ــوادۀ مطبوعــات کشــور، مان  امــروز در خان
آشــنا پنداشــته می شــود، بــل قابــل احتــرام و حرمــت نیــز هســت 
ــه کــه  ــه بهــای بزرگــی به دســت آمــده اســت. همان گون و ایــن ب
در اســترالیا، هــال و ســیدنی مانیتــور نام هــای آشــنا و ماندگارنــد؛ 
ــر  ــگاری واقع نگ ــِک روزنامه ن ــوادۀ کوچ ــز در خان ــدگار« نی »مان

افغانســتان، نامــی آشــنا و مانــدگار خواهــد مانــد. 
مانــدگار نســبت بــه زبــان حساســیت نشــان داده و ایــن از 
نــوع  رود.  بــه شــمار  می توانــد  روزنامــه  ایــن  ُحســن های 
ویرایــش و پیرایــش و زبانــی کــه در آن اســتفاده می شــود، 
شــلخته و نابســامان نیســت. از روش امایــِی مشــخصی اســتفاده 
ــژه از خــود نشــان می دهــد.  ــن جهــت تعهــد وی ــد و در ای می کن
گاهــی چنیــن شــنیده می شــود کــه حساســیت نســبت بــه زبــان، 
کارِ روزنامه نــگار نیســت و ایــن بــه هیــچ صــورت حــرِف دقیــق 
و حساب شــده نمی توانــد باشــد. روزنامه نــگار و روزنامه یــی 
کــه ندانــد چگونــه از زبــان اســتفاده کنــد و زبــان را بــه کار گیــرد، 

ــداده اســت.  ــچ کارِ درســتی انجــام ن ــع هی در واق
روزنامــۀ مانــدگار امــا می توانــد بهتــر از چیــزی باشــد کــه 
ــدگار دارد،  ــه مان ــی ک ــۀ خوبی های ــا هم ــی ب ــت. یعن ــاال هس ح
می خواهیــم بازهــم نســبت بــه وضعیــِت خــود منتقدانــه برخــورد 
کنـــد. تنهــا نمی تــوان دیگــران را نقـــد کرد، بــل نقد زمانــی ارزش 
دارد کــه متوجــه نقدکننــده نیــز باشــد. مانــدگار هنــوز بــه ترجمــه 
ــداده و ایــن ضعــِف  ــه کــه بایســته اســت، توجــه نشــان ن آن گون
ــاز  ــا نی ــد. م ــه شــمار می آی ــن روزنامــه ب ــرای ای ــل توجهــی ب قاب
داریــم کــه دیدگاه هــای دیگــران را نیــز بدانیــم. دسترســی عمــوم 
ــوز در  ــی، هن ــای خارج ــه زبان ه ــنایی ب ــی و آش ــع اصل ــه مناب ب
ســطح بســیار محــدودی در جامعــۀ مــا وجــود دارد. در کنــار آن، 
ــت  ــورد. الزم اس ــم نمی خ ــه چش ــدگار ب ــادی در مان ــای زی نام ه
ــنده گان و  ــر نویس ــتری از دیگ ــته های بیش ــاالت و نوش ــه مق ک
ــر  ــدگار نش ــور در مان ــِم کش ــام و قل ــب ن ــگاراِن صاح روزنامه ن
ــای  ــه گزارش  ه ــان دادن ب ــه نش ــر، توج ــوع دیگ ــوند. موض ش
ــرده  ــر ک ــی منتش ــزارِش روای ــر گ ــدگار کمت ــت. مان ــی اس روای
ــگاری  ــال ها کار روزنامه ن ــه س ــی ک ــوان کس ــه عن ــن ب ــت. م اس
کــرده و درس داده ام، بــه گزارش هــای روایــی آن گونــه کــه کــه از 
فنــون ادبیــات داســتانی در گــزارش اســتفاده شــود، بهــا می دهــم. 
ایــن روزهــا بهتریــن گزارش هــا بــه شــیوۀ روایــی نوشــته 
ــه ویــژۀ گزارش هــای نــرم. الزم اســت کــه مانــدگار  می شــوند، ب

ــردارد.  ــز ب ــن عرصــه نی ــی در ای گام هــای متین
در پایــان بــرای همــۀ دســت اندرکاران مانــدگار، آغــازِ یازدهمیــن 
ســال نشــراتِی آن را مبارک بــاد می گویــم و آرزو می بــرم کــه 
ــارِک  ــر ت ــروزان ب ــعلی ف ــون مش ــتاری همچ ــانۀ نوش ــن رس ای

ــد.   ــانی کن ــور نورافش ــگارِی کش روزنامه ن

سـعیدحقیـقیر-وزنامهنگار



مردمانـش  افغانسـتان و  بـرای  احمدشـاه مسـعود  ...شـهید 
بـوده، به نحـوی کـه بتوانیـم هم با خـود و هم بـا جهانیان در 

صلـح و دوسـتی زنده گـی کنیـم. 
روزنامـۀ مانـدگار ضمـن آن کـه از طیـف وسـیع جهـاد و 
و  دینـی  افراطیـت  برابـر  در  کـرده،  نماینده گـی  مقاومـت 
ایسـتاده  از اسـام،  انحرافـی و خشـونت طلب  قرائت هـاِی 
و بـا نشـر مقـاالِت روشـن گرانه و اخبـار مرتبـط بـا آن، بـه 
تریبونـی معتبر بـرای گفت وگوها و مقاالِت روشـن فکرانه و 
ترویِج اسـامِ معتـدل، جمهوری خـواه و دموکراسی دوسـت 

تبدیل شـده اسـت. 

چهارم: عدم وابسته گِی بیرونی و استقالل رای
و  دولـت داری  در  کـه  چـه  رسـانه ها  در  رای  اسـتقاِل 
سیاسـت ورزِی افغانسـتان، به دلیل موقعیِت خطیِر افغانسـتان 
در محیـط بین الملـل، چیـزی نزدیـک بـه بلـوف می مانـد. 
امـا مانـدگار بـه اسـتناد گزارش هـا و تبصره هـای سیاسـی ـ 
اجتماعـِی خـود نشـان داده کـه »ز هرچـه رنگ تعلـق پذیرد 
آزاد اسـت«. ماندگار در ده سـالی که گذشت، در میــدان نقد 
و آگاهی دهـی پـرواِی هیـچ شـخص و نهـادی را نکـرد. اگر 
از یک طـرف رفتارهـای ارگ ریاسـت جمهوری را مـورد نقد 
قرار داد و از قانون شـکنی ها و باندبازی هاِی این نهاد سـخن 
گفـت؛ از سـوی دیگـر خواب رفته گـِی ریاسـت اجرایی و به 
هـدر رفتـِن حمایت هـای قاطـِع مـردم توسـط ایـن مقـام و 
نهــاد را گـوش زد کـرد. این رسـانه درحالی از صلح سـخن 
گفـت و از برنامـۀ صلـح در افغانسـتان حمایـت کـرد کـه 
از نقـِش مخـرِب همسـایه ها در ایـن مـورد و غفلت هـای 
بـزرِگ امریکایی هـا و جامعـۀ جهانی در خصـوِص پرداختِن 
ریشـه یی بـه جنگ وصلح یـادآوری نمود. آنچه مـا در اوراِق 

ایـن روزنامـه در ایـن ده سـال مطالعـه و مشـاهده کرده ایـم، 
رویکـردی منتقدانـه و اصاح گرانـه و دارای پیــامی واضـح 
بـه حکومـت و جامعـۀ جهانـی بـوده؛ این کـه کلیـد حـِل 
بیرونـی،  مداخله هـای  تمـام  به رغـِم  افغانسـتان  مشـکاِت 
بایـد در داخِل کشـور جسـت وجو شـود و »آجنـدای ملی«، 
»وفـاق ملـی« و »ریفورم سیاسـی« داعیۀ این رسـانه و آدرِس 

معتبـر در بـازار پُرفریـب سیاسـِت امـروزی بوده اسـت.
 هزینـۀ سـنگیِن حیـاِت یازده سـالۀ ایـن رسـانۀ نوشـتاری 
را مؤسـس و صاحب امتیـازِ ایـن روزنامـه به تنهایـی متقبـل 
شـده تـا بتوانـد ایـن پیـام و داعیـۀ واال را بـدون  هـراس و 
ماحظـه بـه جامعـۀ افغانسـتان و متحـدان جهانـِی آن اباغ 
کنـد؛ درحالی کـه هسـتند رسـانه هایی که بـا پیــام های متغیر 
و موقف هـای زیگزاگـی و ضدونقیـض، هر روز وابسـته گِی 
مالی شـان بـه نهادهـای حکومتـی و بین المللـی را آشـکار 

می سـازند.

 سخـن پایانی
 روزنامـۀ مانـدگار بـا وجـود فضـای نابسـامان و یـأس آورِ 
سیاسـی و اقتصـادی کشـور، وارد یازدهمیـن سـاِل حیـاِت 
نشـراتی و مسـتقانۀ خـود شـده اسـت. بایـد ایـن اتفــاق 
را بـه فـاِل نیـک گرفـت و بـه آینـده چشـِم اُمیـد دوخـت. 
مانـدگار علی رغـِم کاسـتی هایی کـه می توانـد داشـته باشـد، 
ظرفیت هـا و چشـم اندازهاِی امیدوارکننده یـی بـرای حضـورِ 
قدرتمندانه تـر در جامعـۀ افغانسـتان و خانـوادۀ رسـانه هاِی 

کشـور دارد.
امیدواریـم ایـن رسـانه، بـا بهره گیـری از تجارِب گذشـته و 
ظرفیت هـای بالقـوه، مقتدرانـه بـه سـمت توسـعۀ رسـانه یِی 
فرهنـِگ  در  تزلزل  ناپذیـر  بنــایی  بـه  و  بـردارد  گام  خـود 

روزنامـه گاری تبدیـل شـود.  

ابوبکر صدیق
ــا  ــور، ب ــرح کش ــای مط ــووالن روزنامه ه ــماری از  مس ش
اشــاره بــه آغــاز یــازده ســالگی نشــرات روزنامــۀ مانــدگار 
ــون پالیســی  ــا اکن ــاز ت ــه از آغ ــن روزنام ــه ای ــد ک می گوین

ــال کــرده اســت.  واحــدی را دنب
ــانی  ــر اطاع رس ــدگار در ام ــۀ مان ــان، روزنام ــاور آن ــه ب ب
ــته اســت.  ــته داش ــگاه برجس ــهروندان جای ــرای ش ــق ب دقی
ایــن روزنامه نــگاران، انتقــاد از حکومــت، بلنــد کــردن 
صــدای مــردم و حرفه یــی عمــل کــردن را از ویژه گی هــای 
ــدگار از  ــۀ مان ــه روزنام ــد ک ــد و می گوین ــدگار می دانن مان
ــارت از  ــت نظ ــت اســت و در جه ــدان جــدی حکوم منتق

اعمــال حکومــت موفــق بــوده اســت. 
ــه  ــانه ها، ب ــت رس ــه فعالی ــوری ک ــان، در کش ــاور آن ــه ب ب
دالیــل مختلــف یــک تــا دو هفتــه و مــاه ادامــه نمی یابــد و 
بســته می شــوند، دوام یــازده ســال نشــرات پیهــم روزنامــۀ 

مانــدگار موفقیــت بزرگــی اســت.

مانــدگار در بلنــد کــردن صــدای مــردم نقــش برجســته 
داشــته اســت

ــح  ــۀ هشــت صب ــر مســوول روزنام ــی هاشــمی، مدی مجتب
ــدگار  ــۀ مان ــرات روزنام ــالگی نش ــازده س ــه ی ــاره ب ــا اش ب
ــی  ــانه های چاپ ــان رس ــدگار در می ــۀ مان ــد: روزنام می گوی

بوده اســت.  روزنامه هــا  برجســته ترین  از  یکــی 
ــول  ــه در ط ــن روزنام ــه ای ــد ک ــمی می افزای ــای هاش آق
ــته و  ــا گذاش ــی از خــود به ج ــال، درخشــش عال ــازده س ی
ــام داده  ــه را انج ــاش همه جانب ــانی ت ــۀ اطاع رس در عرص

اســت.
ــد  ــدگار منتق ــۀ مان ــه روزنام ــد ک ــمی می گوی ــای هاش آق
ــردم  ــدای م ــردن ص ــد ک ــوده و در بلن ــت ب ــدی حکوم ج

ــت.  ــته اس ــته داش ــش برجس نق
ــه  ــاره ب ــا اش ــح، ب ــت صب ــه هش ــوول روزنام ــر مس مدی
نگــرش روزنامه نــگاری حرفه یــی می گویــد: روزنامــۀ 
رویکــرد  حرفه یــی،  روزنامه نــگاری  نــگاه  از  مانــدگار 

دارد. حرفه یــی  و  مناســب 

ماندگار پالیسی واحد را دنبال می کند
ــا اشــاره  ــۀ ویســا، ب ــر مســوول روزنام ــر شــفیقی، مدی زبی
ــد  ــدگار می گوی ــۀ مان ــم روزنام ــت پیه ــال فعالی ــه ده س ب
کــه مانــدگار از جملــه روزنامه هــای مطــرح کشــور اســت 
و در مــدت 11 ســال فعالیــت خــود، دســت آوردهای زیــاد 

داشــته اســت. 
آقــای شــفیقی، یــازده ســال فعالیــت پیهــم روزنامــۀ 
ــد:  ــته می گوی ــت دانس ــود موفقی ــس خ ــدگار را در نف مان
ــرد  ــت، رویک ــال فعالی ــازده س ــدت ی ــه در م ــن روزنام ای
و پالیســی واحــدی را دنبــال می کنــد و ایــن یکــی از 

موفقیت هــای روزنامــۀ مانــدگار اســت. 
ایــن روزنامه نــگار مطــرح کشــور در ادامــۀ ســخنانش 
ــد  ــردن و متعه ــال ک ــد، دنب ــی واح ــتن پالیس ــت: داش گف
بــودن بــه یــک نگــرش تعریــف شــده کــه روزنامۀ مانــدگار 
ــان   دهندۀ  ــرده، نش ــال ک ــال آن را دنب ــازده س ــدت ی در م

ــت. ــت اس موفقی
ــتان  ــا، در افغانس ــۀ ویس ــوول روزنام ــر مس ــۀ مدی ــه گفت ب
ــه نگــرش و پالیســی  ــد ک ــانه هایی بوده ان ــا و رس روزنامه ه
ــدا  ــل پی ــرف تمای ــک ط ــه ی ــی ب ــته   و گاه ــدی نداش واح
ــت  ــر جه ــر تغیی ــی دیگ ــه طرف ــم ب ــی ه ــد و گاه می کنن
ــه روش  ــد ب ــه متعه ــن زمین ــدگار در ای ــا مان ــد، ام می دهن

ــوده اســت. نشــراتی واحــد ب
ــدت  ــدگار در م ــۀ مان ــه روزنام ــد ک ــای شــفیقی می گوی آق

کارهــای خوبــی در عرصه هــای اطاع رســانی داشــته و 
ــن  ــرده و ای ــدا ک ــود را پی ــده  گان خ ــرف داران و خوانن ط
پیــروزی را بــرای دســت اندرکاران روزنامــۀ مانــدگار، 
ــک  ــتان تبری ــردم افغانس ــتان و م ــانه یی افغانس ــۀ رس جامع

عــرض می کنــم.

ماندگار با مسوولیت و تعهد کار کرده است
آرمــان  روزنامــۀ  مســوول  مدیــر  مطهــر،  میرحیــدر 
کــه  رسانه هایی ســت  از  مانــدگار  روزنامــۀ  می گویــد: 
یازده ســال پیــش بــا مســوولیت و تعهــد کار نشــراتی خــود 

ــرد. ــاز ک را آغ
ــه در  ــن روزنام ــد: ای ــان می کن ــر نش ــر خاط ــای مطه  آق
ــکار  ــه در کشــور اف ــرد ک ــت ک ــه فعالی شــرایطی شــروع ب
از ســوی حلقــات خــاص  برتری جویــی  فاشیســتی و 
ــه  ــاد فاصل ــور ایج ــه منظ ــی و ب ــی و غیرحکومت حکومت
ــغ  ــدت تبلی ــه ش ــتان ب ــرادر افغانس ــم ب ــا ه ــوام ب ــان اق می
می شــد، امــا روزنامــۀ مانــدگار در پهلــوی رســانه های 
دیگــر متعهــد بــه عدالــت اجتماعــی و منافــع ملــی مــردم، 
در برابــر ایــن توطیه هــا و زهــر افشــانی ها و عمــال 
شــبکه های اســتخبارتی ایســتاد و ضمــن اطاع رســانی 
دقیــق و مســلکی از آرمان هــای گروه هــای مغضــوب و 
ــون  ــا اکن ــرد و ت ــاع ک ــت و دف ــت حمای ــا قاطعی ــوم ب مظل

ــد.  ــال می کن ــی را دنب ــن پالیس ای

ماندگار، ماندگار می ماند 
محمدعلــی نــوازش، معــاون مدیــر مســوول روزنامــۀ 
ســرخط، بــا ابــراز تبریــک و تهنیــت بابــت آغــاز یازدهمیــن 
ســال فعالیــت روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: »مانــدگار، 

ــت. ــش هویداس ــه از نام ــت« چنانچ ــدگار اس مان

ــه چالش هــای موجــود فــرا راه  ــا اشــاره ب ــوازش ب آقــای ن
رســانه های افغانســتان گفــت کــه جــای خیلــی خوشــبختی 
ــته  ــتان توانس ــی در افغانس ــه روزنامه ی ــت ک ــرت اس و مس
11 ســال پیهــم فعالیــت داشــته باشــد و توقــف نکنــد، ایــن 
ــه جامعــۀ رســانه  یی افغانســتان اســت.  موفقیــت بزرگــی ب
آقــای نــوازش نیــز بــه ایــن بــاور اســت: در کشــوری کــه 
روزنامه هــا، هفته نامه هــا و ســایر رســانه ها، بــه لحــاظ 
چالش هــای اقتصــادی و مشــکات متعــدد نمی تواننــد 
بــرای چنــد مــاه و چنــد روز دوام بیاورنــد، فعالیــت پیهــم 
ــت و  ــد از موفقی ــال نوی ــدت 11 س ــه در م ــک روزنام ی

ــه دارد.  ــه جامع ــروزی ب پی
معــاون مدیــر مســوول روزنامــۀ ســرخط افــزود کــه 
روزنامــۀ مانــدگار 11 ســال فعالیــت کــرده اســت، 11 ســال 
مخاطــب داشــته و ایــن دســت آورد بزرگــی اســت، مانــدگار 
در ایــن مــدت مشــغول اطاع رســانی، آگاهی دهــی و 
ــرت و  ــیار مس ــای بس ــه ج ــت ک ــوده اس ــول ب ــاد تح ایج

ــی اســت.  خوش
ــه  ــن روزنام ــه ای ــرد ک ــداوری ک ــراز امی ــوازش، اب ــای ن آق
ــانی و  ــۀ اطاع رس ــود در عرص ــت خ ــه فعالی ــان ب همچن
ــی  ــد باق ــه متعه ــن عرص ــد و در ای ــه ده ــی ادام آگاهی ده
بمانــد و ســال های طوالنــی گــواه نشــر و پخــش روزنامــۀ 

ــدگار باشــیم.  مان
ــه ابتــکار  ــروز ب روزنامــۀ مانــدگار ده ســال پیــش از ام
احمدولــی مســعود، رییــس عمومــی بنیــاد شــهید احمدشــاه 
مســعود و جمعــی از روزنامــه نــگاران جــوان بنیــان 
گذاشــته شــد و در 1۶ حمــل 1388 خورشــیدی نخســتین 
شــمارۀ مانــدگار بــه چــاپ رســید. نخســتین مدیــر مســوول 
ــی  ــن امین ــاه، روح االمی ــج م ــدت پن ــرای م ــه ب ــن روزنام ای
بــود و ســپس نظــری پریانــی در ایــن ســمت قــرار گرفــت.
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مسووالنروزنامههایمطرحافغانستاندرآغازیازدهمینسالنشراتیروزنامۀماندگار:

مانـدگار پالیسی واحـد و تعـریف  شـده را دنبـال می کنـد
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درنظرگاه نخبه گان

ماندگار؛ زبان مردم افغانستان
یــک دهــه از نشــر و پخــش روزنامــۀ وزیــن مانــدگار گذشــت. مانــدگار 
ــت  ــا متان ــم زد و ب ــجاعت قل ــا ش ــیب وفراز ب ــر نش ــۀ پُ ــن ده در ای
ــتاد و  ــری ایس ــداد و نابراب ــل بی ــرأت در مقاب ــا ج ــدگار ب ــت. مان نوش
ــه  ــن ب ــرد. م ــاع ک ــردم افغانســتان دف ــای برحــق م شــجاعانه از داعیه ه
صاحــب امتیــاز، مدیــر مســوول و همــه عزیزانــی کــه در ایــن روزنامــۀ 
ــد، ســالگرد شــان را تبریــک و تهنیــت  محبــوب و وزیــن فعالیــت دارن

می گویــم.
قلم تان رسا و عمرتان پُربار و طوالنی باد!

ماندگار یازده ساله شد!
ــان  ــه از زم ــت ک ــد اس ــور و هدفمن ــای ارزش مح ــی از روزنامه ه ــدگار یک مان
ــده و  ــش ارزن ــوری، نق ــی و ارزش مح ــای آگاهی  ده ــذاری آن در عرصه ه پایه گ
قابــل توجهــی داشــته اســت. از زمانــی کــه بــا مانــدگار آشــنا شــدم، در بدتریــن 
شــرایط، ضمــن مطالــب سیاســی  و خبــری اش، صفحه یــی بــرای مطالــب علمــی و 
فرهنگی-هویتــی داشــته و همــواره در ایــن زمینــه اســتوار و محکــم بــوده اســت.
ــده  ــرم کنن ــن دلگ ــرای م ــواره ب ــه هم ــدگار ک ــمند مان ــب ارزش ــوی مطال در پهل
بــوده اســت، چنــدی افتخــار همــکاری بــا ایــن روزنامــۀ خــوب را نیــز داشــته ام 
ــه پیــش  ــا وجــود چالش هــای فرارویــش، اســتوار و محکــم ب و خوشــحالم کــه ب
ــم  ــکاران خوب ــتان و هم ــه دوس ــدگار را ب ــۀ مان ــاله گی روزنام ــازده س ــی رود. ی م
ــرای شــان آرزوی موفقیــت و ســربلندی بیشــتر دارم. ــم و ب ــاد می گوی خجســته ب

ماندگار »۱۱« ساله شد!
ــدت  ــه در م ــت ک ــتان اس ــای افغانس ــن روزنامه ه ــدگار از متعهدتری ــۀ مان روزنام
ــه،  ــی فرهیخت ــۀ پریان ــت مدبران ــا مدیری ــت ب ــته اس ــش، توانس ــه فعالیت یک ده
ــزان  ــرای عزی ــد. ب ــا باش ــی از گفتمان ه ــدۀ خیل ــرح کنن ــا و مط ــی ارزش ه حام
ــارک  ــم را مب ــال یازده ــروع س ــم و ش ــتر می خواه ــای بیش ــدگار موفقیت ه مان

بــاد می گویــم!
ماندگار، ماندگاربماند!

ــت  ــوده اس ــتاره هایی ب ــن س ــی از تابناک تری ــان یک ــمان آزادی بی ــدگار در آس مان
ــان در  ــه »آزادی بی ــرد ک ــا ک ــت ادع ــه صراح ــوان ب ــت آن می ت ــا موجودی ــه ب ک
ــان  ــه آزادی بی ــان ک ــدگار بم ــدگار؛ مان ــد.« مان ــد مان ــدگار خواه ــا مان ــور م کش

ــد. ــدگار بمان ــرزمینم مان س
ــدگار  ــم در مان ــرای همکاران ــان ب ــدگارِ آزادی بی سالگشــت درخشــش ســتارۀ مان

ــاد. مبــارک ب

ــه  ــًا ک ــت و  واقع ــه اس ــانه یی اش را یافت ــد رس ــگاه بلن ــدگار چای ــۀ مان روزنام
ــت. ــده اس ــدگار ش مان

روزنامۀ ماندگار یازده ساله شد. 
ــر مســول  ــه مدی ــی مســعود، ب ــاب احمدول ــن روزنامــه جن ــاز ای ــه صاحــب امتی ب
ــارک  ــدگار، مب ــکاران مان ــت اندرکاران و هم ــه دس ــی و هم ــری پریان ــاب نظ جن

باشــد!

روزنامۀ ماندگار یازده ساله شد!
ــه شــمار  مانــدگار در میــان رســانه های چاپــی، یکــی از محوری تریــن رســانه ها ب
ــه مســایل سیاســی  ــه ب ــگاه نقادان ــون ن ــا اکن ــدگار از شــروع کارش ت مــی رود. مان
ــه  ــانۀ اپوزیســیون ب ــوان رس ــه عن ــته/دارد و همیشــه ب و فرهنگــی افغانســتان داش
فعالیتــش ادامــه داده اســت. مانــدگار تنهــا بــه مســایل روز و تحلیل هــای سیاســی 
نمی پــردازد، بلکــه بــه عنــوان رســانۀ رســالت مند بــه موضوعــات دینــی و 
فرهنگــی توجــه ویــژه دارد. صفحــۀ فرهنگســتان، گفتمانــی اســت بــرای نواندیشــی 
ــای  ــدگار از ویژه گی ه ــن، در مان ــد مت ــی تولی ــیوایی و پویای ــی. ش و دیگراندیش
دیگــر ایــن روزنامــه اســت کــه ظرافت هــای ویرایشــی را جــدی در نظــر 

می گیرنــد.

ــر  ــک س ــور ی ــراژ کش ــای پُرتی ــف روزنامه ه ــته در ردی ــدگار توانس مان
گــردن بلندتــر، برتــر جایــگاه خــوب و عدالت پســند را در امــر نشــرات 

اختیــار کنــد.
سالگشت ماندگار، ماندگار باد

روزنامۀ ماندگار ۱۱ ساله شد!
رسانه، جنگ و صلح!

بــه  محلــی  رادیویــی  یــک  روانــدا  در  میــادی،  ســال 1۹۹4  در 
نــام »RTLM« بــه نفــع حــزب حاکــم و رییس جمهــور روانــدا 
فعالیــت می کــرد. رییس جمهــور از قــوم هوتــو بــود. خبــر رســید 
کــه نیروی هایــی مخالــف مربــوط بــه قــوم توتســی، هواپیمایــی 
ــفِر  ــا ش ــو ب ــد. رادی ــرده ان ــرنگون ک ــلیک س ــا ش ــور را ب رییس جمه
ــوم توتســی  ــه کشــتار ق ــد«، دعــوت ب ــد را قطــع کنی ــی بلن »درخت های
ــی ها را  ــم، توتس ــوم حاک ــد! ق ــاز ش ــی آغ ــور نسل کش ــرد و همین ط ک
ــت.  ــش یاف ــزون افزای ــۀ روزاف ــه گون ــد و نسل کشــی ب ــام کردن ــل ع قت
ــل  ــازمان مل ــای س ــد، پژوهش ه ــال بع ــه 20 س ــن  ک ــز ای اعجاب انگی
ــدا را ســرنگون  ــی رییس جمهــور روان نشــان داد موشــکی کــه هواپیمای
ــه  ــادار ب ــی وف ــگاه نیروهای ــه از پای ــه، بلک ــی ها ن ــط توتس ــرد، توس ک

ــود! ــده ب ــاب ش ــور پرت ــود رییس جمه خ
ــح  ــه در صل ــانه ها چنانک ــه رس ــد ک ــر می آی ــن ب ــه چنی ــن مقدم از ای
ــع می شــوند. رســانه  ــر واق ــز موث ــد، در جنــگ و نسل کشــی نی ــر ان موث
ــی  چنانکــه واقعیت هــا را منعکــس می ســازد، موجــب ســوءتفاهم جهان
ــدش آور و نسل کشــانه  ــج آن بســا چن ــه نتای ــز می شــوند ک ــی نی و محل
ــیار داغ  ــح بس ــگ و صل ــور جن ــا تن ــور م ــه در کش ــروزه ک ــت. ام اس
اســت، رســانه ها می تواننــد، جدایــی از ُحســن و قبــح، در هــر دو 
ــا  ــتاری ی ــانۀ نوش ــوند. رس ــع ش ــر واق ــگ، موث ــح و جن ــت صل جه
ــی اســت کــه 11 ســال  ــدگار، یکــی از معــدود روزنامه های روزنامــۀ مان
ــت  ــح و عدال ــت صل ــیده اس ــواره کوش ــذرد و هم ــش آن می گ از زای
ــی، در کشــور تأمیــن گــردد.  ــاری و زبان ــر از مرزهایــی تب سیاســی فرات
ــیده  ــوده و کوش ــرن ب ــای ق ــای محرومیت ه ــدای رس ــانه، ص ــن رس ای
اســت تــا روزنامه نــگاری را بعــد از ســال ها تعطیــل فرهنــگ بــه دســت 

ــد. ــرف بنمایان ــی و بی ط ــاری، اخاق ــان، معی ــم طالب رژی
ــور و  ــی کش ــوادۀ فرهنگ ــه خان ــارک را ب ــون و مب ــن روز میم ــن ای م
کارکنــان و دســت اندرکاراِن روزنامــۀ وزیــن مانــدگار مبــارک و تهنیــت 
ــت،  ــربازاِن راه آزادی و حقیق ــن س ــۀ ای ــی هم ــدا برای ــم. از خ می گوی

ــم ــروزی می کن ــت و به ــب موفقی طل

رحمتاهللبیگانه-رییسرادیووتلویزیونمعارف
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ماندگاریان مبارک تان باد!
ــراتی  ــال نش ــن س ــدگار وارد یازدهمی ــۀ مان ــه روزنام ــم ک ــاع یافت اط
ــاد  ــالگرد می ــت، س ــن فرص ــتفاده از ای ــا اس ــت. ب ــده اس ــش ش خوی
مانــدگار را بــرای صاحــب امتیــاز آن جنــاب احمدولــی مســعود و مدیــر 
ــا  ــم. م ــت می گوی ــه دل تهنی ــی از ت ــری پریان ــاب نظ ــوول آن جن مس
ــه هــر ملــت دیگــری  کــه در آتــش فقــر آگاهــی می ســوزیم، نســبت ب

ــات مســوول هســتیم. ــه مطبوع ــد ب نیازمن
از خداونــد بــزرگ آرزو دارم تــا ایــن روزنــۀ آگاهــی را ماندگارتــر نگــه 

دارد!

مــن کــه آرزوی احتــرام بــه نظــرات مخالفــان را در عرصــۀ مطبوعــات 
و پالیســی نشــراتی روزنامــۀ وزیــن مانــدگار دارم، باورمنــدم کــه زمــان 
بــر نوشــته های انتشــار یافتــۀ مانــدگار، داوری خواهــد کــرد و در ارایــۀ 
مســایل اجتماعــی و تاریخــی، انســان عاقــل ایــن ســرزمین را نمی تــوان 
ــا تأکیــد بــه ایــن اصــل، انتظــار دارم کــه نویســنده گان در  فریــب داد. ب
آینــده، ضمــن نگارهــای نــاب شــان بــر غنــای آن بیافزاینــد. در فرجــام، 
ــم  ــدگار را ارج می نه ــۀ مان ــده گان روزنام ــنگ پدیدآورن ــاش گران س ت
و زحمــات بی دریــغ مدیــران و گزارشــگران را بــه مناســبت یازدهمیــن 
ســال نشــرانی اش تبریــک عــرض مــی دارم. امیــد مــی رود در روشــنایی 
ــخ  ــی تاری ــویم در بازنویس ــق ش ــز، موف ــگاران عزی ــارکت روزنامه ن مش

معاصــر کشــور گام کوچکــی برداریــم.
دل تان شاد و ِخرد یارتان

ماندگار؛ روزنامه یی در خط مردم و روشنگری
از فعالیـت نشـراتی روزنامـۀ ماندگار یازده سـال گذشـت. یازده سـال گلـوگاه ارزش هـای واقعی 
مردمـان ایـن سـرزمین بـود. در ایـن روزنامـه از مسـایل سیاسـی، فرهنگـی و تاریخـی گرفته تا 
مسـایل معرفتی و روشـنفکرانه را به گونۀ روشـن و جسـورانه بازتاب داده شـد. در واقع، یازده 
سـال »پیش بـردن« یـک روزنامـه پُر هزینه، آن هـم در جهان سـرمایه داری، که »پول انـدزوی« معنا 
و غایـت زنده گـی انسـان شـده اسـت، کار سـاده یی نیسـت، کسـی  می توانـد از عهـدۀ ایـن کار 
طاقت فرسـا و هزینـه زا برآیـد کـه بـه ارزش  کار فرهنگی و علمـی در یک جامعه پی  برده باشـد. 
امـا جنـاب احمدولـی مسـعود بنیان گـذار و صاحب امتیـاز روزنامـه  مانـدگار،  برخـاف رسـم 
روزگار،  زیربـار آشـفته بازاری های سیاسـی و روزمـره نرفـت و »مانـدگار« را تا ایـن دم ماندگار 
نگه داشـت. مـن بـه عنـوان یـک خوانندۀ ایـن روزنامـه، مانـدگار را پُلـی میان ارزش های سـنتی 
و مـدرن می دانـم. گام گذاشـتن در ایـن وادی، در جامعـۀ مثـل افغانسـتان، کار دشواری سـت، 
این جـا حداکثـر تریبون هـا، یـا همه چیـز را سـیاه بازتـاب می دهند و یا سـفید، حدمیانـه  در این 
میـان غایـب اسـت. امـا دسـت اندرکاران »روزنامـۀ ماندگار« دسـت و آسـتین برزده اند تا نشـان 
دهنـد کـه سـیاه و سـفیدکردن مسـایل و سـوژه های مرتبط بـه زنده گی، قطعـًا راه را بـه افراطیت 

و تنـدروی بـاز می کند. 
بـه هـر رو، یازدهمیـن سـال نشـراتی، روزنامـۀ وزیـن مانـدگار را بـه همـه دسـت اندرکاران 
ورجاونـد و کوشـا و همچنـان به خواننـده گان ایـن روزنامـه مبـارک بـاد گفتـه و آرزومنـدم کـه 

مانـدگار همچنـان در سـپهر رسـانه هایی افغانسـتان مانـدگار بمانـد.

ماندگار قدم به یازده ساله گی گذاشت.
گفــت-  -می تــوان  و  پُرخواننــده  روزنامه هــای  از  یکــی  مانــدگار 
حرفه یــی اســت کــه نقــش آن را در ســاحت آگاهی دهــی و روشــنگری 
ــان  ــیاری از حریف ــاف بس ــدگار برخ ــت. مان ــده انگاش ــوان نادی نمی ت
ــد  ــار آمده ان ــی گرفت ــی و روزمره گ ــذال سیاس ــه ابت ــه ب ــانه یی اش ک رس
ــتانی  ــد، فرهنگس ــی ندارن ــدی و فرهنگی-دین ــای ج ــه کاره و کاری ب
ــره،  ــوالت روزم ــل تح ــل و تحلی ــت و نق ــر سیاس ــزون ب ــه اف دارد ک
ــش  ــز پوش ــگ نی ــن و فرهن ــم از: دی ــری را اع ــم دیگ ــاحت های مه س
می دهــد. این گونــه اســت کــه مانــدگار متفاوت تــر از هم قطــاران 
ــت. ــیده اس ــوغ رس ــه بل ــاله گی ب ــک، در یازده س ــت و هم این ــود اس خ

ــوت  ــرایط دع ــد ش ــان واج ــام داوطلب ــان از تم ــی بغ ــفاخانه والیت ش
مــی نمایــد تــا در پروســه داوطلبــی تعــداد 2۵ قلــم ملزمــه طبــی دارای 
/13۹8/MoPH/GDCM/HRP/BGN/NCB تشــخصیه ی  نمبــر 
G01اشــتراک نمــوده و نقــل چــاپ شــده شــرطنامه مربــوط را در مقابــل 
پرداخــت مبلــغ  ۵00 افغانــی  بدســت آورده آفــر هــای خویــش را مطابــق 
ــدارکات طــور  ــون وطرزالعمــل ت ــق قان ــدرج شــرطنامه و طب شــرایط من
سربســته از تاریــخ نشــر اعــان الــی ســاعت 00 :۹بجــه قبــل از ظهــر روز  
شــنبه  تاریــخ  7 ثــور 13۹8بــه  صنــدوق آفــر هــا کــه در شــعبه تــدارکات 
مدیریــت اداری  شــفاخانه والیتــی بغــان  واقــع  شــهر پلخمــری جــاده 
ــر  ــای دی ــر ه ــد، آف ــه نماین ــت  ارای ــده اس ــته ش ــه گذاش ــت عام صح

رســیده و انترنیتــی قابــل پذیــرش نمــی باشــد.
ــت خــط بانکــی  2۵  ــا ضمان ــول نقــد ، وی ــه صــورت پ ــر ب ــن آف تضمی
ــه  ــوده و جلس ــی   ب ــزار افغان ــی ه ــغ 30,000 س ــی مبل ــه طب ــم ملزم قل
ــه  ــاعت 10:00 بج ــور13۹8 س ــورخ 7 ث ــنبه م ــروز  ش ــائی ب ــر گش آف
قبــل از ظهــر در تــاالر کنفرانــس هــای آمریــت شــفاخانه والیتــی بغــان 
منــزل اول متصــل بــه تعمیــر جراحــی تدویــر میگــردد، تصفیــه حســابات 

ــی باشــد. ــت م ــی ازمعیاراهلی مالیات
1. شفاخانه والیتی بغان. شهر پلخمری شماره تماس:0700703702 

2. پــروژه اصاحــات شــفاخانه هــا – وزارت صحــت عامــه کابــل شــماره 
تماس:07۹۹8۹2888 

نــوت:  عقــد قــرارداد مطابــق فقــره)3( مــاده دوازدهــم قانــون تــدارکات، 
مشــروط بــه منظــوری بودجــه مــی باشــد

موضـوع: اعـالن تـدارکـات)25( قلـم ملـزمه طبـی 
مـورد ضـرورت شفـاخانه والیتـی بغـالن
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