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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  نشريۀ پيشرو

  ٢٠١٨ اگست ١٩

  سيسأت دھمين سال
   !گرامی باد )افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان( پورتال وزين 

  

ای که  در جوامع انسانی شناخته شده و به ھر اندازه ھا به عنوان نيروی محرکۀ تاريخ، کليدی ترين عنصر تغيير توده

 پيشقراوالن توده ھا رسالت خود را بھتر ادا نمايند، به ھمان اندازه روند اين تغيير نيروھای مترقی و پيشرو به عنوان

نظری  ھای بيشمار از سھمگيری عملی و مثال ١٩ ًتاريخ جوامع طبقاتی مخصوصا پس از قرن. گردد تسريع می

   . کرده استحافظۀ خود ثبت ھای اقتصادی و اجتماعی در انقالبيون و آزاديخواھان را در تغيير فرماسيون

گرديد؛ از برکت  از ابزار توليد به آسانی ميسر نمی گذار از مراحل طاقت فرسای زندگی انسان ھا بدون استفادۀ فعال

 انسانی در کمتر از دو ھزار سال مناسبات متعدد توليدی را تجربه کرده و امروز به انسان و ابزار توليد است که جوامع

  . کماکان ادامه دارد و سير تکاملی پيشرفت و ترقی جوامع انسانی رسيدهمراحل بسيار باالی اين مناسبات

و عوامل ) و غير مذھبی و سر سپردگان اجانب نيروھای ارتجاعی مذھبی(متأسفانه در چھار دھۀ اخير، عوامل درونی 

روند تکاملی ) غدار و موقعيت جغرافيای سياسی و اقتصادی افغانستان ھای ھای بزرگ جھان، ھمسايه قدرت(بيرونی 

اين مدت  در. ساخت و مانع گذار افغانستان از جامعۀ بدوی به جامعۀ مترقی و دموکراتيک گرديد جامعۀ ما را منجمد

ھای جنايتکار جھادی،  حاکميت تنظيم شروع تا»» خلق«دموکراتيک «ھای سياسی از حزب منفور  ھا با بدترين نظام توده

ھای خارجی فعلی مواجه گرديده و کماکان درد  به کمک فاسد و وابستهامارت عصر حجر طالبی و نظام سياسی 

  .کشند عوامل را می ھا و فجايع ھولناک اين خيانت

بريم که  دھۀ دموکراسی به اين واقعيت پی می ًبا نگاھی به گذشتۀ جنبش مترقی کشور مخصوصا در مرحلۀ اوج

ھا ايفاء نموده و جمع  اھان سھم بزرگی در روشنگری تودهو آزاديخو ھای نوشتاری و غير نوشتاری انقالبيون فعاليت

فرزندان صديق  ھا و زحمات شبانه روزی آن ھای نوين آشنا ساختند که تاريخ ھرگز تالش را با انديشه ھا وسيعی از توده

فضای رعب و کی، بار ديگر  اختناق امين و تره کنند؛ اما حاکميت دورۀ سياه استبداد و و راستين کشور را فراموش نمی

ھای سياسی متعدد ھنوز که ھنوز  ھا و تغيير نظام ساخت که با گذشت دھه وحشت را در کشور چنان وسيع و گسترده پھن

حاکمان لميده  زمينۀ دوبارۀ فعاليت علنی نيروھای مترقی مساعد نگرديده، بلکه نيروھای متحجر مذھبی، است، نه تنھا

   .ليت اين نيروھا را ندارنددر قدرت و استعمار کوچکترين تحمل فعا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھای متعدد  و استبداد و تبليغات زھرآگين گروه از جانب ديگر وسعت تبليغات نوشتاری، صوتی و تصويری استعمار

سابقه وسعت يافته و ھمه  ، وھابی و ساير افراطيون مذھبی به شکل بی ديوبندی ، مذھبی از طالب و داعش گرفته تا سلفی

زدگی مبتال سازند تا ھيچ  تفاوتی و دين ھا را بيشتر از پيش اغفال نموده و به مرض مھلک بی ودهتالش اند تا ت روزه در

موجوديت موانع متعدد از سوی دم و دستگاه نظام حاکم، اما  با وصف. سھمی در تعيين حق سرنوشت شان نداشته باشند

داده و  ھا انجام يری در عرصۀ روشنگری تودهھای چشمگ ھا، فعاليت استفاده از کوچکترين روزنه ھستند افرادی که با

   .باشند کماکان متعھد به پيشبرد اين رسالت تاريخی خويش می

، فعاليت آن بخش از ٢٠٠١در سال » تروريزم جنگ عليه«پس از ھجوم غدارانۀ امريکا و ھمپيمانانش به بھانۀ 

افع بنيادی استعمار و استبداد را نه تنھا ضربه افغانستان گسترش يافت که من ھای صوتی، تصويری و نوشتاری در رسانه

شمار  به نحوی در تداوم اين نظام ياری رسانيده است، اما از اين فضای نيمه بند، جز تعداد انگشت نزده بلکه

موثر و بھينه نکرده است و در  ھا استفادۀ روشنفکران متعھد، چنان که بايد جنبش مترقی در راستای روشنگری توده

  .رود در حد ھيچ به شمار می جی از تبليغات ھمه روزۀ نظام حاکم و استعمار،برابر مو

  ھرچند اندک اما مؤثر و تأثيرگذار در آگاھی ی که توانسته حتی المقدور سھمیئدر اين ميان يکی از روزنه ھا

ھمين سالروز تأسيس خود است که اينک وارد د) آزادـ آزاد افغانستان افغانستان(روشنفکران ايفاء نمايد، پورتال وزين 

تحليلی و  ھای انترنيتی در جريان ده سال گذشته توانسته ھمه روزه با نشر مطالب آموزنده، مقاله اين صفحۀ. گرديد

ارتجاعی و غير عادالنۀ جاری در  ھای تاريک قضايای جنگ ھای واقعی از وضعيت جاری در افغانستان گوشه گزارش

   .ت کشور ما داردورای در تاريخ پر از خون و با ويژهجايگاه ً سيم نمايد که مطمئناافغانستان اشغالی را به خوبی تر

ھای خستگی ناپذير دست اندرکاران پورتال  تالش  ضمن تقدير، سپاس و ادای احترام به"نشريۀ پيشرو"ت تحرير أھي

دھمين سال تأسيس پورتال را اه و تحصيل يافتۀ کشور ، گجھت روشنگری نسل آ در) ـ آزاد افغانستان افغانستان آزاد(

آزاديخواھان،  باشد، از تمامی ھای خود با آن می شادباش گفته و ضمن آن که متعھد به تداوم ھمکاری تبريک و

ھای تحقيقی و تحليلی، ارسال  آموزنده، نوشته خواھد که با ارسال مطالب انقالبيون، نيروھای مترقی، ملی و مردمی می

ھای فجايع جاری در افغانستان، در غنامندی ھرچه بيشتر آن  اجانب و گزارش سرسپردگاناسناد وطنفروشی و جنايات 

   .ياری رسانند

   ت تحرير نشريۀ پيشروأھي

  ١٣٩٧سال   اسد٢٨

  

  


