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  نشريه پيشرو
١۶.١١.٠٩ 

 
 

  پيشرو، چھار سال پيشتاز
  

ا بی مک وده، ام ا درين مدت خالی از اشتباه نب ا اينکه مطمئن ثی اينک چھار سال از انتشار نشريۀ پيشرو ميگذرد و ب

ميتوان گفت که  پيشرو کوچکترين تزلزلی در برابر استبداد، استعمار، انحراف، بنيادگرايی وجنگساالری نداشته ودر دفاع 

ده،  ا وجدان انقالبی خوان شرو را ب از حقوق زحمتکشان و ياوری رنجبران ميھن ما يگانه بوده است و اين برای آنانيکه پي

داردبه زاللی آفتاب روشن ميباشد و ھيچ خ شرو، . ائن و منحرفی يارای رد نمودن آن را ن شار پي ين سال انت در آغاز پنجم

شرو . مختصر اشاره ای داريم به آنچه که پيشرو درين چھار سال نوشته است دگان پي ادات خوانن ه راه انتق ين چشم ب ھمچن

  .ھستيم

 اما به دو علت، يکی سياسی بودن نشريه و با  و با اينکه نام آن ھفته نامه بود،١٣٨۴ از آغاز انتشار پيشرو درعقرب – ١

داشتن اصول، رسم و طرف خاصی، در زمان ھای خاص و ضروری به چاپ رسيد و ھرگز خود را به صورت خشک 

 شماره "٣٠  "به اين خاطر درين چھار سال فقط. و تجريدی در چارچوب کار مطبوعاتی محصور و محبوس نساخت

ًی آن منتفی گرديد، ثانيا مشکل پولی و پرداخت پول چاپ آن از سوی دست نشر شد  و ضرورت چاپ ھر ھفته ا

  .اندرکاران و ھواداران پيشرو، در چاپ نشدن ھفته وار آن نقش درجه دوم داشت

ه  در – ٢  پيشرو، درھيچ شماره ای دفاع از استقالل سياسی کشور را فراموش ننمود و تبليغ روشنفکران مزدوری ک

ا شرايط کنونی استقال ل را بی معنی ميدانند را جز وطنفروشی و تائيد اشغال و تن دادن به استعمار چيزديگری ندانست، ب

اموس کشور » زنده باد استقالل، مرگ بر استعمار«شعار  تجاوز به افغانستان را زير ھر نامی لگد کوب کردن شرف و ن

انی دانست و ھم گام با خلقھای آزاديخواه جھان، آزادی بشريت را از قي ر جھ ه سر رساندن  تغيي د استثمار و استعمار در ب

  .خواستار شد

 پيشرو، دفاع از منافع زحمتکشان افغانستان را سرلوح خط نشراتی خود قرار داد و چون آئينۀ تمام نمای خواست – ٣

ا. طبقات زحمتکش کشور عمل نمود ين تج اع سالوسانه از چن ا دف ات  و ي ن طبق شاھر نوع تجاوز بر منافع اي  و ءوز را اف

ه اين . محکوم نمود د، ب گردانندگان پيشرو با چنين تعھدی تا روزيکه نفسی در سينه ، تپشی در قلب و قلمی در دست دارن

  .تعھد پايدار خواھند ماند و عدول از آنرا پا گزاردن بر شرف انديشه ھای شان می دانند
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ايان ديگری که با ھر اسم و رسمی استقالل سياسی کشور  پيشرو، از افشای چھرۀ جنايتکاران جنگساالر و بنيادگر- ۴

را به قمار ميگذارند و خون زحتمکشان ميھن ما را در شيشه ميکنند، لحظه ای فروگذار نکرد ودر حد توان جنايات شانرا 

  . و اميال شان را برمال نمود، و تا پای جان به اين تعھد وفادار خواھد ماندءافشا

ا ومان و زالوھايی را که به نامھا پيشرو، اعمال فاسد– ۵ دن <ی مختلف در درون دولت، انجوھ ه مکي سسات ديگر ب

ه  خون ھموطنان ما مصروف اند و با استثمارگران خارجی دھن جوال را ميگيرند، بی پرده ساخته و درين راستا بيدريغ ب

  .پيش راند

ابی  پيشرو، عوامل ريشه ای زرع، توليد و قاچاق مواد مخدر را ھميش– ۶ ن مورد ارزي رار داد و دري ه مورد بحث ق

د و اھای خاصی را  ه جيب ميزنن رون و درون سود ناشی از آن را ب ه از بي رائه نمود و به افشای دست ھايی پرداخت ک

  .جوانان محروم و زحمتکش ما و دنيا  را به اعتياد ميکشانند

ه ً پيشرو، به طور مستمر دست درازی ھمسايگان افغانستان، مخصوصا– ٧ ستان را ب  ايران و پاکستان در امور افغان

 از سی سال به اينسو مورد ارزيابی قرار داد و تا توانست اذھان مردم را آنھا عملکرد و مزدور پروری با صورت پيگير 

ان افغان درين درين مورد روشنتر ساخت، تحوالت اين کشورھا را به ر وضعيت دوزخ آسای آوارگ  ارزيابی گرفت و ب

  .ھميشه نوشت و کوتاھی نکردھا کشور 

 پيشرو، درين سی شماره از بيکاری، فقر، مرگ و مير، کشتارھموطنان ما به دست نيروھای امريکايی و طالبان – ٨

ايی نوشته و نشان داد که نه دولت افغانستان، نه خارجی ھا و نه طالبان نسبت ستان کوچکترين اعتن دگی مردم افغان ه زن  ب

ر بزرگی چون بھای ھر  االخره تحقي ال ساخته و ب داری پايم نداشته و تا دلشان خواسته افغانھا را چون مورچه ھای بيمق

بھايی که خون بيست افغان فقط با معاش يکماھۀ يک .  نمودءکشته دو ھزار دالر و ھر زخمی ھزار دالر را به سختی افشا

  .شاور امريکايی در افغانستان مساوی ميباشدم

ان انقالبی و – ٩ ارگر و سالروز قھرمان  پيشرو، از روز ھای چون ھشتم مارچ روز بين المللی زن، اول می روز ک

ره  ه عمل آورد وچھ آزاديخواھی چون چه گوارا، غبار، محمودی، مجيد کلکانی، مينا، سيدال سخندان و ديگران تجليل ب

شارا ھای معلومی  د، اف ل ميگيرن ه تجلي ل ب ل ھای مجل  کرد و نوحه ءکه روزھشتم مارچ را به خاطر گرفتن فند، در ھوت

  .سرايی آنان را خيانت به اين روز و شھدای قھرمان آن دانست

اتی و – ١٠ ی، طبق د ستم ھای مل ان را از قي  پيشرو، به دفاع واقعی از حقوق زنان افغانستان پرداخت و راه رھايی آن

شاست ه وسيلۀ نوچه ھای جنگساالر و زورگو اف د داشتءم مرد به وضاحت نشان داد و تجاوز بر آنان را ب :  نمود و تاکي

آنانيکه زن را ماشين چوچه کشی قرار ميدھند وبی ھيچ ننگ و خجالتی با افکار پوده و پوسيدۀ فئودالی نام رھايی زن را «

ودهبر زبان می آرند، جز سنت گرايان فئودال، خاين ز ديگری نب ه حقوق زن و دشمنان خونی زن چي ه » ان ب ن گون ه اي ب

  .چنين زن ستيزانی را بی نقاب ساخت

وليت سنگين و کوله باری از تجربۀ چھار ساله پا بر پنجمين سال وظايف واال و سنگينش ميگذارد ؤک با مسپيشرو اين

د و استوار  د، پابن اال آم ه آنچه در ب ن راه را چون ًو يقينا گردانندگان آن ب دی اي د و بی ھراس از ھر تھدي د مان م خواھن قل

د رفت ر . مردمک چشم گرامی خواھند داشت و با استواری به پيش خواھن شتو و دری ب ان پ ه دو زب شرو مثل گذشته ب پي

 و طبق ضرورتھای زمان به چاپ خواھد رسيد و آنچه را دين و اصالتش ميداند، تا به سر رساندن آن مکثی نخواھد کرد

شرو  د، پي دامی بکنن اين خنجر ھمچنان آخته، در نيام فرو نخواھد شد مگر اينکه در نيامش نبرند که اگر ھمين فردا چنان اق

  .کاری که بايد ميکرد، کرده است
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  : يادداشت

ستان آزاد "پورتال  ستان–افغان شريه ضمن آنکه"  آزاد افغان الگرد تأسيس ن ين س شرو" پنجم صديان آن " پي ه مت را ب

شرو"تبريک می گويد، آرزومند آن است که ھميشه آن را د، " پي ه ان يش رو گرفت ه پ ده ودر پيکار دوران سازی ک دي

  .پيروز و کامگار باشند

        در آرزوی موفقيت ھای بيشتر تان

  AA-AA             اداره پورتال


