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 ۷۲/1۷/۷۱1۲          مساپر یکوچ
 

 ماندگار ۀروزنام ۀبه مضمون منتشر ینگاه
 (چاپ افغانستان)

 

شر را بدست ن یلیجهان تحل یکشورها تیسند تابع تیاهم یگذارش تازه خود رو کیدر  هیبرتان لگرافیت روزنامه
   .گفته اند ایدر دن تیسند تابع نیارزشتر یسپرده اند که درآن سند پاسپورت افغانستان را ب

و تفرقه  کیتحر یزمان سواالت و تبصره ها نیآنرا نشرنموده و درع دریماندگار چاپ افغانستان ترجمه  روزنامه
د ض نانهیخا یادعا ها نیچن دیبا یاصول نشرات مطبوعات یکرده اند. صرف نظر از تخط زعالوهیافگن خود را را ن

   .است یکشور قابل بازپرس یمنافع مل
مام افغانها همنوطنم با فهم بهتر ت یوصرف برا سمینویم نأیروزنامه ماندگار چاپ افغانستان راع ۀمطلب منتشر من
  .گذرنامه به پاسپورت صرف در نوشته خودم تصرف نموده ام رنامیتغ
 

 
 "گذرنامه جهـان نیارزشتر یب"

 
  .سندینویم نیو زاده مترجم اش روزنامه مانگار چاپ افغانستان چن  هیچاپ برتان لگرافیت یروزنامها

 تباعا روندینظر به شمار م نیجهان از ا ی  ها نیبختتر خوش یآلمان اتباع شود،یم دهیفهرست د نیدر ا"
  .به دست آورده و سفر کنند یراحت کشور  جهان را به 1۲۲ یزایو توانندیم یآلمان ی  عاد
ورجهان به کش 1۲۱به  توانندیدوم قرار دارند و م ۀدر درج هاییایتانیاروپا، بر یاز شهروندان  غول اقتصاد پس
 ۷1۲کشور از  1۲۱به  توانندیکه م هاستییکایامر ایابرقدرت  جهان  اریدر اخت زیسفر کنند. مقام سوم ن یراحت
  اند؟ دهیجهان سفر کنند. در گذارش پرس کشور

مهاجر  نویلیاز پنچ م شیو پاکستان ب رانیرا داراست و تنها در ا نیمهاجر رقم نیشتریب ه،یپس از سور افغانستان
از  یادیکه شمار ز رودیند، گمان م امهاجر از پاکستان به افغانستان عودت کرده ونیلیاز دو م شیب کهیدارد. درحال

  .دارند یکشور، قصد ورود به کشور سوم نیاز ا پاسپورتنام  مهاجر وارد افغانستان شده و با اخذ  به زین هایپاکستان
 کی ی  باعث نزول  ارزش  اسناد مل یگذرنامه است و چه عوامل نیتر ارزشیان بچرا گذرنامه افغانستان در جه» اما

  شود؟یم رونیکشور در ب
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گذرنامه در جهان شناخته شد، در اذهان   نیارزشتریافغانستان ب ۀگذرنام نکهیپس از ا گریها پرسش  دپرسش و ده نیا
طور اند که بهاز کشور شده رونیدر ب یاعتبار اسناد مل ل  یباعث تقل یادیشده است. مسلماً عوامل  ز جادیکشور ا ۀعام

   .را برشمرد ریز ل  یچند دل توانیمختصر م
 :در افغانستان یناامن

متعدد در  یشکننده شده است. طالبان با فشارها حدیدر کشور، ب یحکومت وحدت مل جادیپس از ا یتیامن اوضاع
گروه سقوط کرد و گروه طالبان  نیکندز در شمال دو مرتبه به دست  ا تیهستند. وال اتیاز وال یبرخ ر  یتالش تسخ
ً اوضاع بد  امندندیلشکرگاه، فراه و ارزگان رس یشهرها ۀبه حوم د،یشد یدر حمالت ر  بر اعتبا تواندیم یتی. مسلما
  .بگذارد یمنف ریاز کشور تأث رونیدر ب یاسناد مل

 :فساد
دار ساخته  دولت  افغانستان در سطح جهان را خدشه ۀکه وجه ستیاز جمله عوامل زیو قاچاق مواد مخدر ن یادار فساد

وجود دارد و به  یآور در ادارات  حکومت  فعلکه به شکل  سرسام ستیتیو قاچاق  مخدرات، واقع یاست. فساد ادار
   ".صدمه وارد کرده است یاعتبار  اسناد مل

 : گفت که دیبا دیو روزنامه ماندگار چاپ افغانستان با هیبرتان گرافیپاسخ مطالب منتشره درروزنامه ت در
ه و ظاهرآن صحبت نموده اند، وازعلل معلول مسل   یتنها صرف رو شیدر گذارش خو هیبرتان لگرافیاوأل روزنامه ت

 هایدبختب ۀهم نیراجع به علل ا لگرافیروزنامه ت نگفته اند. یزیاست چ دهیپد کیو بنا ظهور  ۀآن معلول که اساس نطف
   .روندیاز تذکارعلل آن طرفه م اً حیصر هیانبرت لگرافی. روزنامه تکنندیبحث نم چیدرافغانستان ه

   .را برشمارند لیدر غرب تنها ظواهر مسا یاند که روزنامه ها ارسادهیکار بس نیا
ع بنف ریماندگارچاپ افغانستان که درهمان خط الس ۀآن مانند روزنام روینشرات درغرب وامثال پ ۀرا هم یکار نیچن

 یداز نشراتتفرقه ان یهایسیو پال اتیجعل کنند،یکشورعقب نگهداشته شده اند کار م یبر ضد منافع مل یداریسرما ۀجامع
  .ندینمایخود را نشر م

و تفرقه دشمنان کشور را درافغانستان با سؤاستفاده  کیبدتر ازآنکه زوزنامه ماندگار چاپ افغانستان خط تحر أیثان
را  شیخو یعقده ها نی. زوز نامه ماندگار با استفاده از نام آن مضمون خورجدهندیمطبوعات ادامه م یازنام آزاد

کلمه افغان درپاسپورت افغانستان اعتراض خود را عالوه  ننوشت ی. زوزنامه ماندگار رودیکشایم یبرضد منافع مل
  .دکنیم

فساد  و یگفت که نا امن دیبا لگرافیروزنامه ت ۀو فساد درافغانستان منتشر تیامن تیدر مورد دو مسله موجود - اول
درست و نا یاستهایاز س یدرافغانستان ناش یو فساد کنون ینا امن یدر افغانستان از آسمان نازل نشده اند. علل اساس

    .شان درافغانستان نهفته اند یمنطقو مداف شوبدست آوردن اه یبرا یغرب یکشورها یتالشها
که  ردر کشو شیرنگارگ خو ریجنگ درافغانستان با وابستگان اج یونظام یمال میمستق تیباحما یغرب یکشورها

و رشد فساد سرسام درافغانستان  یکه باعث نا امن دهندیآن انجام م فیافغانستان  وآرزو مردم شر یخالف منافع مل
    .است دهیگرد
آنان درافغانستان ادامه دارد که  یبکمک عمال داخل یو فساد و رشد آن براساس مداخالت خارج یتیبد امن تیوضع

    .سوال برده اند ریکشور مارا ز یو فرهنگ یمل ینتنها اعتبار پاشپورت بلکه تمام ارزشها
آن درست  فیملت افغان و مردم شر اتیخصوص قیقاکه راجع به ح خواهندیرمیکب هیبرتان لگرافیت ۀواقعأ روزنام اگر

ال پنجاه س یها هیلندن قبل از آغاز توط فیدرمورد افغانها به أرش ریدوصد و پنجاه ساله اخ خیلطفأ به تار بدانند،
   .ندیافغانستان مراجعه نما هیعل ردشمنانیاخ
   .افتیآن جواب درست خواهند  فیملت افغان و مردم شر یقیحق اتیکامل راجع به خصوص نیقی به

مبذول  یتوجه جد اتیجلعل نیبا چن درنگیب دیبا نستیوطندوست کشور ما ا سنگانینو ۀآرزو مردم افغانستان از هم
افغانستان پاسخ دندان شکن  یو خارج یکشور به دشمنان داخل یفرهنگ غن یخیدارند و براساس اسناد و شواهد تار

    .بدهند
 کشورما مفسدانه قدم علم یو فرهنک غن یمل یارزشها هیعل اتیکه با جعل ستیدل ن اهیس اهیه سلا صبورالتنه نیا

 یهابردن کامل تمام ارزش نیاز ب یافغانستان برا یو خارج یاز دشمنان داخل عیوس فیراستا ط نینموده اند، بلکه در ا
           .و فرهنک کشور ما کمر بسته اند یمل

و آن  ندیمانیافغانستان بنفع دشمنان مردم افغانستان نشرات م یدرافغانستان بر ضد منافع مل نأیقیمانگار  روزنامه
     .سندینویم نیروزنامه متعاقبأ چن
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   .است یو خارج یداخل یارهایکامالً خالف  مع ت،یبه عنوان مل” افغان“ ۀافغانستان، درج واژ یهادر گذرنامه "
افغانستان  یهااما در گذرنامه ست،یهمچنان باق یبرق یهانامهافغان در شناس ۀف بر سر  درج واژاکنون اختال هم

ها باعث کاهش ارزش  گذرنامه تواندیوضع م نی. اگرددیافغان درج م ۀها، واژنامهبدون در نظرداشت  قانون شناس
 هم نقض قانون   یافغانستان از طرف یهان در گذرنامهافغا ۀواژ نوشتنشود.  یالمللنیبااعتبار  ب ینزد مردم و نهادها

     ".شده است حیتوش یغن جمهورسییثبت احوال نفوس است که توسط ر
اساس روزنامه مانگار چاپ افغانستان راجع به نوشتن اسم کلمه افغان  یو ب یجعل یآنچه را که درجواب ادعاها -دوم

ن ساخته حضرت عثما راهنیرا  پ یکنون« دولت» میعمال دشمن تصام یۀنشر نیگفت که ا دیدر پاسپورت افغانستان با
   .است
 یساسأ خودگرفته اند که ا« دولت» میدشمنان مردم افغانستان بنام تصام یلیمفسد و تحم یرقانونیساختارغ کی میتصام
   .است نه نوشتن کلمه مقدس افغان درپاسپورت کشور یرقانونیشان غ میو تصام« دولت»آن 

سند  ثیحاند ب یرقانونیکه خود غ« دولت» کی یقانون ریغ میتصام یشرمیب اریماندگارچاپ افغانستان با بس روزنامه
  .درپاسپورت کلمه افغان نوشته نشود دیکه با کشندیبرخ مردم ما م

که هموطنان شرافتمند ما با  شمارمیم یروزنامه ماندگارچاپ افغانستان کاف نانهیخا یمعلومات و رد ادعاها یبرا
افغانستان نوشته بودم، تازه درپورتال افغان جرمن  یکنون« دولت» تیراجع به ماه رمیاخ ۀدومقال ایو یکیخواندان 

د آنرا مستندأ بخوانن یرقانونیغ یها صلهیو ف« دولت» نیا تیراجع به ماه ند،یاست مراجعه نما دهیبنشر رس نیآنال
    .ندیآنها را  درک نما یقانون ریغ یها صلهیو ف« دولت» نیچن تیماه یبخوب توانندیوم
   .ندیدولت بخوانند و درمورد آن قضاوت عادالنه نما تیراجع ماه دیتوانیرا م رآنهایز یها نکیباز کردن ل با
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  نیو توجه شما دوستداران مه تشکرازخواندن
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