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  "سه سال پر ثمر و آينده نگر"

 
و حريت نخست نود و دومين سالگرد استرداد استقالل افغانستان را از يوغ استعمار انگليس به مردم دلير 

را به " افانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پسند افغانستان تبريک گفته و سه سال فعاليت پرثمر پورتال 

  .گويم متصديان، به خوانندگان و به ھمه آزادی دوستان کشور و جھان تھنيت می

ع و تجديد تعھد من با يک تشکل سياسی ضد ارتجا. اينبار به رغم گذشته به اسم مستعار می نويسم

 دوم جو .)م ل ا(کيد بر ادامۀ مبارزه در پرتو انديشه ھای زنجير گسل و دوران ساز أامپرياليسم، با ت

سوم ذلت و رذالت عده ای روشنفکران اجير و خود فروختۀ قبالً چپ . نامطمئن سياسی و امنيتی فراروی ما

عھد و پيوند شان با ارتجاع سياه  و سازمان ھای جاسوسی و مافيائیبه درگاه ادارۀ مستعمراتی، اشغالگران،

بنابر داليل فوق نمی خواھم نوشتن با ھويت حقيقی ام . که ساليان دراز در ھمرھی با آنھا قلم و قدم زده ام

  .مانع حضور فعالم در صحنۀ سياسی ــ اجتماعی در شرايط جاری گردد

و زير فشار ھای مضاعف چند جانبۀ جنبش ملی ــ انقالبی افغانستان از ديرباز بدينسو بنابر علل مختلف 

با اشغال . ارتجاعی و استعماری دستخوش تحوالت منفی و عقبگرد ھا و استحاله ھای چندی بوده است

وير استعمار ــ ارتجاع، بار زی امريکا و ناتو و پھن شدن دام تکشور توسط نيرو ھای اشغالگر امپرياليستھا

  .منفی اين تحوالت شدت بيشتر يافت

انه برخی افراد بی ايمان، معامله گر و اپورتونيست خزيده در جنبش ملی ــ انقالبی با مداحی و درين مي

تبليغ و ترويج سياست ھای اشغالگران و با اسالم پناھی رياکارانه و دفاع بيشرمانه از ليبراليسم و سياست 

فرصت " بسته با  کشور ما ران امپرياليست بهايسم نو عمالً کمر خدمت به متجاوزھای ھستی برانداز ليبرال

اين عده با قرار . خواندن حضور اشغالگران به کشور ما، طاليه دار انقياد ملی در افغانستان اند" طالئی
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گرفتن در خدمت دشمن عمدۀ ما، در نقش جاده صاف کن امپرياليست ھای اشغالگر ضمن تدوير محافل و 

قالبی و ابراز ندامت از گذشتۀ خود ھا و مردود کنفرانس ھا عليه ايدئولوژی و سياست تشکالت چپ ان

دانستن و طرد سياست ھای راديکال ملی ــ دموکراتيک ضد استعمار و ارتجاع، در عمل خويش را در 

سنگر واحد با اشغالگران، ادارۀ مستعمراتی و دستگاه ھای جھنمی و جاسوسی مربوط به قوت ھای 

کنند،  ند استحالۀ ايدئولوژيک شان، گاھی موالنا خوانی میاينان در رو. استعماری و ارتجاعی می يابند

انديشه ھای  "و تحت) م ل ا(ضد انديشه ھای انقالبی و پيشروه نی قصيده خوانی و شھنامه خوانی بزما

 سرانجام خود در گودال بی ارتجاعی ترين افکار علی شريعتی و مصطفی رحيمی را ترويج کرده و" تازه

خواندن حضور " فرصت طالئی "اينان تا بدان جا پيش رفتند که با" استادان" ای از گی پوسيدند و عدهانديش

  .آوردنددراشغالگران به کشور  و تقديس آن، عمالً سر از گريبان استعمار 

در سه " نستان آزاد ــ ازاد افغانستانافغا "گشايش پورتال روشنگر و زنجير گسل.  و اما در جانب ديگر

تاد و نھمين سالگرد استرداد استقالل افغانستان از نظر زمانی و بنابر نياز مبرم شسال قبل به مناسبت ھ

 به مبارزاتی در عرصۀ مبارزات ملی ــ دموکراتيک در کشور اسير و تحت اشغال ما يک انتخاب دقيق و

 ضد آن و ترويجه  استعمار و اھداف غارتگرانۀ آن و مبارزات الزم بهجا در امر شناساندن چھرۀ کري

اھداف آزادی خواھانه، دموکراتيک و مترقی و ابزار تحقق آن روزنۀ اميدی بود در متن تاريکی و ظلمت 

  !مستولی بر فضای کشور بسته به زنجير جبر استعمار و ارتجاع

 و تنوع مطالب مندرج پورتال است هدر اقدام مبتکران" افغانستان آزاد ــ ازاد افغانستان "برازندگی پورتال

ھای سياسی، اجتماعی، فرھنگی تاريخی، ادبی و زبانی، ايدئولوژيک و عرصه ھای خاطرات که عرصه 

اگرچه اين ابتکارات نيازمند . گيرد که در نوعش بی بديل است جانبازان مقاومت ملی ــ انقالبی را فرا می

  به طور نسبی مرفوع میھای مختلفتکامل اند، ولی در حد فعلی ھم نياز ھای خوانندگان را در زمينه 

  .سازد

گشودن روزنۀ بحث آزاد " افغانستان آزاد ــ ازاد افغانستان "اندرين راستا ابتکار مفيد و جالب پورتال

ايدئولوزيک و تضمين آزادی بيان نويسندگان است که در مقايسه با سائر تريبون ھا کاريست برازنده و قابل 

ابوی دين، نفی پذيرش کورکورانِۀ دين، بررسی مستدل و مستند شکستاندن طلسم مطلق انديشی و ت. ستايش

ی که دين در طول تاريخ در خدمت آن بوده د خرافات دينی و پايگاه اجتماعيمفاھيم، مسائل و احکام دين و نق

از موضع ماترياليسم فلسفی و تاريخی و ھکذا بيان آزادانۀ نظرگاه ھای فلسفی متعارض نويسندگان از 

  . منحصر به فرد ھمين پورتال وزين ميسر بوده استبرکت ابتکار

يگانه پورتال فرا قومی است  که آگاھانه و تعقلی از موضع ملی " افغانستان آزاد ــ ازاد افغانستان"پورتال 

ــ مترقی ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی بی باکانه و شجاعانه در امر معرفی و شناسائی گردان ھا و نھاد 

اعالميه ھا و قالبی کشور با بلند کردن بی تعصب فريادھا و نشر مقاالت شان ، ھای مردمی و ان

ی قاطع، بی ابھام و انقالبی آنھا و ھم چنان نشر اسناد تاريخی جنبش انقالبی کشور خدمت موضعگيری ھا
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البی بدين مناسبت خجسته جا دارد ازين بابت به عنوان فردی از ميان منسوبين جنبش انق. شايانی کرده است

  .ابراز سپاس و شکران کرد" افغانستان آزاد ــ ازاد افغانستان "کشور از متصديان پورتال

درين ظلمت استعماری و ارتجاعی عده ای سقوط کرده و تھی از معنويت در اوج ذلت و به خاطر نان و 

 معامله با نام و نوا ضمن پشت کردن به افکار و ايدآلھای انقالبی و بھی خواھانۀ شھدای ارجمند خلق ما و

و ھا  سازش ،ميراث معنوی آنھا، با چسپيدن به نام آن شھدای عاليقدر به زعم خود در صدد آنند تا خيانت ھا

  .تسليم طلبی ھای خود را زير نام پرافتخار آنان کتمان کرده و بدانوسيله شخصيت آنان را لکه دار سازند

بيرون کشيدن شخصيت ھا، " آزاد ــ ازاد افغانستانافغانستان  "در مقابل، ابتکار بزرگ ديگر پورتال

ن ملی ــ مترقی و علم برداران واقعی راه انقالب افغانستان از تعلقات اجانباختگان و مبارزنخبگان و 

خانوادگی، قومی، زبانی و محلی و مطرح ساختن مجدد فرا قومی آنان و تشکيالت مربوطۀ شان ھمچون 

 ديگر پيشمرگان به خون خفتۀ خلق ما وآئينه داری افکار و ايدآلھای مجيد، رھبر، ياری، فيض احمد و

انقالبی آن جانباختگان پاکباز، شخصيت بلورين آنھا را بيشتر صيقل داده و غبار فراموشی را از چھرۀ آنان 

  .سترد

د ــ آزاد افغانستان آزا "در پورتالدر مقايسه با نوشته ھا به زبان دری  مضامين به زبان پشتو ی کمھر چند

مشھود است، ولی اقدام ابتکاری متصديان پورتال نامبرده در نشر ترجمه ھای پشتوی آثار " افغانستان

  .شود تاريخی، فلسفی، سياسی، ايدئولوژيک، ادبی و غيره ارزنده، بکر و قابل حساب پنداشته می

ن سياسی  مؤرخين و فعاالبا نخبگان و» ن معروفیانجنير نسري« مصاحبه ھای ھمکار رزمندۀ پورتال خانم

در مسائل مطرح روز و روشنگری روی آن و بازتاب گستردۀ آن در اسرع وقت بيانگر زحمات فردی و 

  .جمعی ايست  سزاوار تقدير و ستايش

نشر مضامين تازه به صورت روزمره و پابندی و دقت در وقت خود نشانۀ عالقه مندی، وقت   

زاد آافغانستان آزاد ــ  "ناپذيری متصديان و ھمکاران پورتالگی و سخت کوشی و خستشناسی، پشت کار 

  .است که در ذاتش ستودنی و خيلی آموزنده است" افغانستان

 روی دستآوردھا، ةً گفتنی است که مرور مجمل کارکرد ھای سه سالۀ اين پورتال و تکيه عمد  

با برداشت نسبی از . نيستھرگز به معنی کمال گرائی، مطلق گرائی و انکار کاستی ھا و کمبود ھا 

کيد بدانھا، بايد به وجود کمی و کاستی ھا ھم اذعان کرد که وجود شان ھم طبيعی و ھم أپيشرفت ھا و ت

  .ديالکتيکی است و ھم در جھت رفع کاستی ھا و تکامل داشته ھا بايد کوشيد

  عمر تان دراز

  و        

  قلم تان پر رنگ باد          

  ! آزادی اش از ھر قيد و بندبرای آگاھی انسان در راه          

 

  


