
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 
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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  دپلوم انجنيرنسرين معروفی

 ٢٠١٢ اپريل ١٩

  "نبرد طبقاتی تاريخ،"
  

 که اين اثررا برايم "تانسازمان انقالبی افغانس"به اميد آن که  و "پاغر"زنده ياد با درود و تھنيت به مبارز آزاديخواه 

می خواھم امتنانم را با نوشتن چند سطری ،  به مانند ھميشه در کار و پيکار انقالبی شان ظفرمند باشد نمودنداھداء

  .عنوانی آنھا بيان بدارم

 که باشد در اين است که خاصيت و فطرت يک کھربا را داشته یرسالت يک اثر تاريخی و ادبی و يا ھر اثر ديگر

را دروجود خود  ، از يک جانب بتواند خواننده را به خود جذب و از جانب ديگر خواننده بتواند جاذبۀ آنباشد

موقع خواندن ، خواننده را در بند اصالت خود نگھدارد در افکار خواننده رسوخ کند وخواننده .  ولمس نمايداحساس

الت يک اثر تاريخی اين است که با بيان شيوا و از جانب ديگر رس. بدون انقطاع به خواندن آن ھمچنان ادامه دھد

خواننده با آشنا شدن به ، درک و فھم تا ضمن ارتقای  چنان رابطه ای را بين خود و خواننده به وجود بياوردفصيح 

لف در اين است که با نگارش ؤکه ھنريک م ديگر اين. افکار، نظرات و عقايد نويسنده بتواند خود را در وی بيابد

بسازد که آن صحنه ھا نزدش مجسم ..... ود بتواند خواننده را طوری وارد صحنه ھای تاريخی، سياسی و آثار خ

ھمچنان سرگرم کننده وتؤام با .  رھنمائی کندجامعه را که می خواھد معرفی بدارد وی را به آن امعه ایج. شود

ان و خارج از قيد زمان باشد، آزاد از قيد و  آن جاويدیمحتوا. گوباشد، پناھگاه اوقات فراغت باشد و مکالمه و گفت

طبقاتی و به حيث قاصد حوصله مند، خود آگاه ، با ملی و بند ھای اسارت آميز، رھا از وابستگی ھای اسارتزای 

با تحليل جامع و قانع کننده به بررسی نتايج . تعقل و انديشه، با ارزيابی دقيق و مستدل به موضوعات برخورد نمايد

پيام آور واقعيت ھای عينی يک جامعه ،عاری از ھر گونه تعصبات قومی، زبانی، مليتی . ابپردازدرويداد ھ

ديگران . باربار بلکه بار  وتبعيض نژادی باشد، به انسان نيروی تازه دھد تا با تشبث به خواندن آن ادامه دھد نه يک

ن آثار ابپردازد تا ديگران ھم بتوانند از مطالعۀ چن ھيجان به تبليغ و ترويج  ورا به مطالعۀ آن متوجه بسازد وبا شور

  .بھره مند شوند....  تاريخی، سياسی و یگرانبھا

رخ، شاعر، نويسنده و ھمکار قلمی پورتال ؤعنوان کتابيست که با نيرو و ارادۀ مبارزاتی م: تاريخ، نبرد طبقاتی

و جانفشانی  آن به ابتکارويراستاری و انتشار . ه استشته شد، زنده ياد رفيق پاغرنگا"افغانستان آزاد آزاد افغانستان"

  . تمثالی است از نبرد طبقاتی،زندهار تصوير پوش اين اثر، توأم باسازمان انقالبی افغانستان با صحافت خاص
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با باز نمودن صفحۀ اول اين اثر ارزشمند شعری از شاعر توانمند جناب پاغردرج اين صفحه گرديده که از بيان آن 

..... رخين، برداشت و قضاوت آنھا رااز وقايع تاريخی، سياسی و ؤثار مآرا در مورد  ان نظرو موقف ايشانمی تو

  .کشور ما افغانستان استنباط نمود

  دـاينان که کنون تکيه براورنگ زدن

  دـدر ھر قدمی نغمۀ خون، رنگ زدن

  ان با خط زردــسان زمـــاريخ نويــت

  دـک يک ورق ننگ زدنــر تارک يـب

  :به ارتباط شعر زنده ياد رفيق پاغرفقط اکتفاء به اين گفتار بزرگان می کنم که گفته اند

  " نيست که به آن مھر طبقاتی نخورده باشده ایھيچ فکر و انديش"

با . رخين ما صدق می کندؤپس گفته می توانيم که اين جملۀ معروف و با مفھوم در ارتباط به افکار و انديشه ھای م

 که صالحيت و یرخانؤواگذار به دانشمندان، نويسندگان و مرا روی اين موضوع بيشتر و کاملتروت  قضاآنھم

  .می گذارمدر مسايل تاريخی را دارند، بيشترقابليت تصريح 

 که نظر به ی از تاريخ چند قرن افغانستان، سرزمينی تاريخ، نبرد طبقاتی اين اثر ارزشمند که بازتابموضوع

جمات و تاخت و تاز بيگانگان قرار گرفته، ا مورد تھهو ستراتيژيک آن به حيث قلب آسيا ھميشموقعيت جغرافيائی 

را در سير تاريخ روشن می سازد،   عبور و مرور مدنيتھای مختلف که اھميت آنرا اين سرزمين اھميت. می باشد

تحوالت گوناگون پر از حوادث جريانات بزرگ تاريخی، ديده می شود که ھمواره با در بطن اين کشور. بيان می کند

و ماجراھا، حمالت و ويرانی ھا، دھشت و وحشت، چور و چپاول، جنايت و خيانت، جاسوسی و خودفروختگی و 

دربند اين مرز و ستمديدگان دشمنان تاريخی مردم ماست بر اين ھمه فجايع ارمغان .  استدست و پنجه نرم کرده...

 جوالنگاه شاھان خودکامه ، بی کفايت و نوکر اجنبی، انحصار طلبی تاج و  که زير بار سلطۀ نظامھای مختلفبوم 

 نيرو حاکميت ،"دموکراتيک خلق"حزب و خاين تخت خاندان طالئی و ديکتاتوری خاندانی ، جنايات باند جنايتکار 

ارتجاعی ، استعمارگران بی آزرم  طالبی با استبداد فرھنگی  اعم از جھادی وھای طبقات ارتجاعی اسالم سياسی

شرقی و غربی بوده که تا امروز استعمار نوين با حاميان خارجی و داخلی شان به حيث يکه تاز متجاوزدست به ده 

 حاکميت اقتصادی، سياسی، نظامی ندھا توطئه می زند و با ريختن جويھای خون در کشور ما افغانستان، در صدد ا

  . آن، برقرار نمايدۀستمديده و به خاک و خون خفتو فرھنگی خود را باال خلق 

 است که بر پيشانی حکمرانان، شاھان، و رؤسای جمھور، ارتجاع و یھمۀ اين فجايع درد ناک و ددمنشی لکۀ ننگ

 پاغر و ھمکاران و ھمرزمانش زنده ياد سنخو آزاديخواه از  رخان مبارزؤحاميان جنايات شان حک گرديده و تا م

 و دستان آلوده به خون ين، ھرگز نمی گذارند که نام ننگو خارج زا آن وجوددارندالبی افغانستان سازمان انقدر

 و زدوده شده از صفحات تاريخ کشور ما افغانستان مردم ما،خلقھای  رنجديده ، ستمکشيده و به خاک و خون خفتۀ 

      .به فراموشی سپرده شوند

فرھنگی و سرکوب بی امان قشر بی بضاعت دھقانان از جانب خان ھا، اين اثر تاريخی بيانگر استثمار اقتصادی، 

می يعنی سرمايه داران دست قشر محدود جامعه ه اربابان و زمينداران کوچک و بزرگ، و بعدا با تمرکز سرمايه ب

  .باشد
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ه می واقعبينانلف از پديده ھای سياسی ، اقتصادی و فرھنگی مبتنی بر تحقيقات علمی و برخورد ؤتحليل و استدالل م

 تعھد مبارزاتی در راه آزادی خلقھای در بند، اعتقاد وی به قضاوت عادالنه از وقايع  و با رعايت التزامی و. باشد

آزاد از قيد و بند ھای دنيای شاھان و شاھزاده ھا، استعمار گران، استثمارگران، ستمگران ..... سياسی و  تاريخی،

خ مبارزاتی خلقھای سلحشور و آزاديخواه افغانستان و انطباق آن با واقعيت ھای ومرتجعان، حقانيت بخشيدن به تاري

عينی جامعه ، معرفی نھادھا و سازمانھای مبارزاتی و جنبش مقاومت ضد روسی، رسائی ھا، نارسائی ھا، توانائی 

نه فقط از يک جنبه بلکه از ، در طرح مسايل و آنچه اتفاق افتاده .....ھا، زبونی ھا و محدوديت ھا، اشتباھات آنھا و 

اينھا ويژگی ھای برجستۀ دوران تاريخ چند قرن ماست که .  است جنبه ھای مختلف مورد مالحظه و مداقه قرار داده

  . اندهو ھمرزمان و ھمسنگرانش به رشتۀ تحرير درآورد  پاغرزنده ياد مبارز و با درد افغانستان ۀنويسند

ت و جسارت ، فصاحت و بالغت و أ، جرنگارش يافته وارزشمندی که در اين اثر  در اخير با تذکر ازافکار گرانبھا

 و سياسی ارج بايد گذاشت، چه آنھا اين ھمرزمان انقالبی را در قبال جريانات تاريخی ۀموقف قاطع و ھمه جانب

 آزاده به یھمۀ افغانھابرای  آزاديخواھانه و انقالبیوليت بس بزرگی را جھت گسترش افکارؤتوانسته اند مس

ليت بس عظيمی را در قبال حصول استقالل و آزادی انسان در بند آن وخصوص نسل ھای آيندۀ کشور که مسؤ

 قاطع، ارزيابی ھمه  ھایو برخوردھا  شيوه به کار بستن چنينبااين قلم را عقيده بر آن است که . دارند، انجام دھند

شد جوانان خواھند قادر و ساير نيروھای رزمنده البی افغانستان سازمان انق....   مسايل تاريخی، سياسی و ازجانبه 

  .بسازندآشنا  گذشته و حوادث خونبار فعلی که در کشور ما افغانستان جريان دارد، یرا به اوضاع تاريخ پر ماجرا

ود را در وليت انسانی ، وجدانی ومبارزاتی خؤ مساستسازمان انقالبی افغانستان با پخش اين اثرارزشمند توانسته 

  . دھنددرحد توان و در مقطع کنونی انجام قبال تاريخ کشور و خلق ستمديده و به اسارت کشيدۀ آن 

 اشغالگران و ه مبارزه در مسيرمقاومت ملی و جھتگيری انقالبی علي"تاريخ، نبرد طبقاتی"در اخيراين اثر جاويدان، 

ايان دادن به نظام ھای طبقاتی جامعه را که حاکم نابودی سيستم استثمار و سرنگونی نظام ضد بشری وھمچنان پ

جھانی را که  . می نمايمکيد أبرسرنوشت خلقھای افغانستان است با تکيه به نيروی اليزال خلقھای ستمديدۀ جھان ت

با ايمان به و صرف می توان  به غارت کشيدن و تقسيم مجدد آن بين نيروھای استعماری استامپرياليسم آرزومند 

 را به ئیآرزوامپرياليزيم و ارتجاع فھماند که چنين  به عليه آن رزميده مسلحانۀ زحمتکشان و ستمديدگان مبارزات

  .گورستان سرمايه خواھند بردخود به 

تاريخ، نبرد "که در آغازاين نوشته نگاشته ام، در بارۀ  طوریرا ..... پس مشخصات يک اثر تاريخی، سياسی و 

  . ھميشه جاويدان سياسی ، تاريخی، فرھنگی صدق می کندلف اين  گنجينۀ ؤ وم"طبقاتی

  "کار بستن نيز آموختن استه کتاب خواندن آموختن است و اما آموخته را ب"

 در راه نابودی و محو نظامھای ، اتحاد و ھمبستگی خلقھای ستمديدهانه درپس با تمام قوه و انرژی مبارزاتی پيگير

  . رسيدن به جامعۀ بی طبقه با ھم به پا خيزيمجھت تمام تمايزات طبقاتی هضد بشری و روابط استثمار گرانه، علي

  

 


