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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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  استراليا–خاموش از سيدنی . ر

  ٢٠١٢ فبروری ٢۴

 

  چاپ شد» تاريخ، نبرد طبقاتی«کتاِب 
  

ا از کتابھای درسی حذف کرده است تا کودکان و نسل در حالی که وزارت معارف دولت پوشالی، تاريخ چھار دھه ر

» تاريخ، نبرد طبقاتی«امروزی و آينده ما به جنايت ھا و خيانت ھای دژخيمان گوناگون توده ھا پی نبرند، کتاب 

دستم می رسد ه دستم قرار می گيرد و در حالی به  تاريخ نگاری است که بۀيکی از کتاب ھای ارزشمندی در زمين

  .جريان دارد» تاريخمسخ «که 

سازمان انقالبی « صفحه به چاپ رسيده است، بر روی آن نام ٢٩٠ با جلد رنگه در A4اين کتاب که در سايز ورق 

 ۀبا سپاس از گردانندگان مبارز و رزمند«: به چشم می خورد و در صفحه دومی آن نوشته شده است» افغانستان

 که مصارف و زحمت چاپ اين تاريخ را متحمل com.afgazad.www» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«پورتال 

 ۀکه من به خاطر اين کار بزرگ و شکوھمند ھم به سازمان انقالبی افغانستان و ھم به گردانندگان رزمند ».شدند

  .ی شان آرزو می نمايمپورتال از صميم قلب تبريک و تھنيت می گويم و افتخارات بيشتر برا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 

، نبرد طبقات زحمتکش عليه طبقات حاکم را به »تاريخ، نبرد طبقاتی«: در قسمتی از  پيشگفتار اين کتاب آمده است

نوشتن چنين تاريخی، نياز اساسی کشور ما را در شرايطی می سازد که امپرياليست ھای خونخوار . تصوير می کشد

سازمان . ادور و مالکان ارضی ھر روز طبقات محکوم را بيشتر از پيش سالخی می کنندبا طبقات بورژوا کمپر

بار تاريخ معاصر افغانستان را از ديد طبقاتی ارائه می انقالبی افغانستان با درک رسالت تاريخ خود برای نخستين 

نمايد تا نقش سازندگان واقعی تاريخ را  در روند پر فراز و نشيب تاريخ برجسته سازد که شماری از نويسندگان 

  ».مرتجع آن را به پای عفريت استبداد و استعمار گره زده و مسخ کرده اند

 فيودالی، ۀپيشگفتار، مقدمه، استقرار حکومت ھای مطلق:  می خورددر فھرست اين کتاب اين عناوين به چشم

گذرگاھی که بايد تسخير می شد، جوانه ھای سرمايه داری و تجاوزی که آن را خفه کرد، مشروطيت و جوانه ھای 

که اعطاء  ی ھفت شورا، دموکراسيۀسرمايه داری، ريفورم و واکنش، چھار مرحله؛ حاکميت خاندان، مبارزات دور

شد، نخستن جمھوری، انشعاب جنبش بين المللی کمونيستی و تأثير آن در افغانستان، حزب دموکراتيک خلق 

 تجاوز شوروی ی اسالمی، کودتای ثور پيش درآمدئ جاويد، بنيادگراۀافغانستان، سازمان جوانان مترقی و جريان شعل

يده می شد، کابل بايد می سوخت، پايان بربريت و ی که به واقعيت نپيوست، توماری که بايد پيچئبه افغانستان، رويا

  .خذآآغاز جاھليت، تجاوز امريکا بر افغانستان، نبرد طبقاتی ادامه دارد و م

مند ھستند و از ھمه مھمتر احساس می کنند که به ه من از تمامی دوستانی که به تاريخ واقعی کشور شان عالق

تن اين کتاب ارزشمند را دوستانه توصيه می کنم و از دوستی که لطف  تاريخ از ديد طبقاتی نياز دارند، داشۀمطالع

نموده با متقبل شدن مصارف پستی اين کتاب بی سابقه را در اختيارم گذاشته است، صميمانه ابراز سپاس می نمايم و 

به حيث  (زو گردانندگان پورتال عزي )به حيث نويسنده(بار ديگر  برای سازمان انقالبی افغانستان  در آخر يک

  .اين موفقيت و افتخار را تبريک می گويم و مبارزه و پيکار شان را درخشانتر می خواھم ) چاپۀکمک کنند

  

  

  

  

 


